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ἥν ς ΡΟΣ ΠΕ 

ἼΠΕ ΕΡΙΒΤΤΕΒ. ΟἿ᾽ 58 ΘΗΝ: 

ΤΠ σΠΡ ΕΚ ΤΕΧΤ 

ὝῚΨΠΗ ΝΟΙῈΡ ΑΝῸ ἘΞΒΑΥΒ 

ΒΥ 

ἘΠ ΘΙ ΘΒ ΜΕ5ΤΟΟΤΊ, 0). οις 
ΟΑΝῸΝ ΟΕ ΜΨΕΒΥΜΙΝΗΤΕΡΒ, ΒΕΘΙΌΒ ῬΡΕΟΞΈΞΒΟΝ ΟΕ ῬΙΥΙΝΙΤῪ 

ΑΝῸ ΒΕΠΙΠΟΥΝ ΟΕ ΚΙΝΟ᾽Β ΟΟΙΠΈΘΈΕ,, ΟΑΜΓΒΕΙΡΘΘῈ,. 

ΒΕΟΟΝΏ ΕΔΙΤΙΟΝ. 

(ὑαπιθτίσας ἀπὰ Ῥοπδσι: 

ΜΑΟΜΙΠΑΝ ΑΝ ΟΟ. 

τὅδ6 

[ΤπῸ ΕισΠὶ οὗ Τγαγδϊαϊίοη, «πα Πργοαιιοίίογ, 18. γ656}υ64.] 



κλὶ τὸ Πνεῖμα καὶ ἡ ΝΥ̓́ΜΦΗ λέΓογοιν ἜρχοΥ. 

καὶ ο ἀκοΐων εἰπάτω ἜΡΧΟΥ. 

καὶ ὁ διψῶν ἐρχέοθω, 

ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ Ζωῆς δλωρεᾶν. 
Αροο. χχὶϊ. 17. 

Ἂν : Ἂν Ὑ 
{ 

Ψ. 

ΘΑΜΒΕΙΡΟΚ: ΡΕΙΝΤΕΡ ΒΥ Ο( 7. ΟΓΑΥ, Μ.Α. ΑΝῸ ΒΟΝ, ΑΤ ΤῊΕ ΟὈΝΙΝΕΒΒΙΤΥ ΡΈΈΞΕ, 



ΙΝ ὑπ6 ριθϑϑηῦ (ὑοτητηθηΐαιυ 1 πᾶν οηάθανοιγθά το [Ό]]ον 

ὑπ Ῥίδῃ 10 1 βκούομθα τη 0Π 6 πούθϑ οὴ {π6 506] οἵ δ᾽. 

]οἢπ τὰ 7,6 ϑροωϊογ᾽5 (οηνηιθηέαγ. Τὺ ἰουιηθα πὸ ρει οἵ 

ΤῊΥ͂ 6510 ὕο οο]] θοῦ δη 4 αἸβοιιβ5 ὑΠ6 οομ οὐ] ηρ' ΟΡΙΠΙΟΠ5. Μ ΠΙΟΗ 

μῶν Ὀθθη 6] 4 οὐ ὑπ6 βὐγιιούπθγθ οὗ Π6 νυ ]ηΡῈ. ΟΥ ΟΠ {86 

ταϊουργθύθίιοη οἵ βθραῦδύθ Ῥϑδβαρθθ. ἥὅΟἢ ἃ ΙΔ θουΣ 15 ᾿η4664 

οἵ Ὁ616 αἀθοροϑδὺ 1ηὐθγθοῦ δηα αὐ; Ῥαὺ 1Ὁ ἀρρθαιθά ὕο 1τὴη8 

ὑπαῦ 1 τηῖρῦ Π6]Ρ ὑπ βὐπάθμηῦ τπογο ὈΥ οἸνιηρ {Π|6 τοϑι] 05. αὖ 

ΜΏΙΟΝ 1 Πᾶνα δὐτινθά, δπα ὈΥ ᾿παϊοαύϊηρ {Π6 11Π65 οἵ ἸΠα ΡΥ 

ὉΥ ΠΟ ὑπῸὺ μῶν Ὀθθη τϑϑοπθα. []Ιἢ ρυβαηρ 0Π15 οηα τὖ 

μὰθ5 ῬΘΘΗ ΤῊΥ͂ ΤηΔ 10 ἀἰοϑῖτο ὑο 6811] δὐὐθηύοη ὑο ὕΠ6 τηϊπυύθϑὺ 

Ῥοϊηὐβ οὗ Ἰδῃρτιδαρθ, οοηϑύσιιοῦ]οι,, Οὐ θ᾽, ἃ5. θυ νιηρ ἴο 1Ππιδύταῦθ 

{Π6 τηϑϑηϊηρ οἵ δύ Φόομη. 1 Ἃἃὁ ποὺ νϑηύατο ἴο ργόποῖηοθ ὑπαῦ 

ΔΏΥ γΔΥΙΔΌΪΟΙΙ 15. ὑγ1} 18} ΟΥ̓ ὉΠ] ρογίϑηῦ. ΤΠ6 οχϑοὺ Ου8. 8.6 

ἴου 8 Ὁπ6 ἀθοίβῖνθ ὄχρυθβδβϑίου. οὔ ὑπ6 Αροβῦ!θ᾽5 ὑπουρμύ. 1 

μανο ὑπουθίογο, 1 1 τηϑῪ ὈΟΥΤΟΥ νου 5. Μ᾽ ΒΙΟἢ Πᾶν Ὀθθη ΔΡΡΙ16α 

ἴῃ ἃ ϑβοιηθύποῦ ἀἸἤδυθηῦ βθηβθ, θθρ. ὈΥ͂ Ἰπὐοιργθύηρ {Π6 

ἘΡΙ 5.165. ἃ5. 1 5ποι]α “Ἰηὐουργοῦ ΠΥ Οὔπου Ὀοοϊκ᾽, πορ]θού!ηρ' 

πούμίηρ ΠΟ τηϊσηῦ οομ τ θαΐθ ο ἃ τἱρῃῦ ΔΡΡΙΘμθηβῖου. οἵ 

105. [Ὁ]] τηθαπίηρ. 1 ἄο ποὺ ἔδ6] δὖ Π|ουΐγ ἴο βϑὶ δϑι48 {Π68 

Ἰούξου. οἵ ἃ ἀοουτηθηῦ {1 1Ὁ πῶ θθθη ἔοαμα ἴο Ρ6 τπιηξθηδθ 8. 

Μϑην νυϊθίηρβ, Ὁ 15. ὑγιθ, Μη] ποὺ θῶ {Π6 οοηδιδύθηῦ 

ΔΡΡΙΙοαύϊοα. οὗ 50 ἃ τηϑύμοά οἵ 1᾿αἰογργοίδιοη ; θαὺ θοῇ 



ΥἹ 

ἀδν5 βίαν Ὀγΐπρβ ΠΟμῚΘ ἕο Τ16 ΤΌΤ ἔΌγΟΙ ὈΪῪ 0ῃ6 σΟην]Οὐ]οἢ 

{παῖ ἴὰ πὸ Οἴου ΝΥ ἂμ 6 ΒΟρ6 ἴο σαίῃ ὕπ6 ᾿νίηρ ὑσαΐ 

οἵ ἀροβίο!!ς ἐθδομίηρ. ΤῊ νου βοαύίοη. οὗ {π6 πηϑύμοά 1168 ἴῃ 

{πὸ τοβαϊς, [ΠῚ Ὁ ἀἰποίοβοβ ἴο ραῦθηῦ Ἰηνθβυ σαι πηβαβρθοίθα 

Βαυτποηΐοβ ἃπ φοΟΥτοβρομάθποθβ οἵ ὑμουρμῦ: 1 1ὖ βυρροβίβ 

βοοά τοᾶβουβ ἴον ΒΟ ἀϊὴρ ὑπαῦ νἱθν5 οὐ ἔα συ Β]Οἢ. βθθπὰ ὕο θ6 

Ομ οἴη ΓΘ ΧΘΆΠῪ σΟΙΩΡΙοΙηΘπΐαγΥ : 1 1Ὁ ἸΠΒΡΙΤΘΒ ΜΠ ἃ ν]δα] 

ῬΟΝΟΥ ἀορτηδίϊο βθαξθιηθηΐβ ΜΒΙΟΉ Ο,ΟῪ ΤΡ] 4 ὈΥ {88 πΘΟΘβ81- 

(ἷθ5 οἵ σΟὨ ΤΌΥΘΓΒΥ : 1 ᾿ῦ ΟΡΘη5. οὴ. {Π18 5146 πᾶ {πμαῦ βιθ]θοῖβ 

οἵ βίαν ψ ϊο αὐγαὶ ΠΆΠΠΟΥ ᾿ηνοβεραίίοη : 16 1Ὁ ΘῃΔΌ]88 ἃ 

ἴο ἴδοὶ {παᾶῦ τὸ ΑΙ βΠ ΟΠ 0165 οὐ οὰσ οὐ {Ἰτὴ6 γογθ ποῦ ππποίοοα 

ὈΥῪ ἴποβὸ γῃο, πάθον {π6 συϊάδηοο οὗ ὑπ Ηοὶν ϑρ τὺ, βανν {ῃ6 

Ετοτγπαὶ : {{ 1 Ὀυΐηρβ ἃ 56 η86 οἵ τοϑῦ ἃΠα σοηῆθηοθ ἡ Π]Ο ΘΊΟΥΒ 

ἤστηου ἢ ἱπογθαβίησ Καον]θᾶσθ: ὕπμθη 1Ὁ ΒΘΘΙῚΒ ἴο τὴη6 ὑμαῦ 

16 πϑϑᾶβ πὸ [ὈγΌΠΟΥ 705 1Πο δ ]οη. 

Τὸ οαπποὺ Ῥαὺ 6 {παῦ 1 πᾶν οὔθ θυγθά 1ῃ {Π6 δρρίϊοῦὺ- 

τοι οἵ {Π6 Ῥυϊποῖρ]95 ΒΙΟἢ 1 ΒΟ]; Ὀὰὺ πὸ ομθ, 1 ἰγαβῦ, ψ1}} 

οοπάθιημ ὕπο τηθύμοα {}}} ἢ6 Πᾶὰβ ὑθβύθα 1τὖ ὈΥ ῬΘΥβΟη ἃ] Δ ΟῸΓ. 

Α ἴῶν πιοῦτβ βρθηῦ ἴῃ ὑγδοῖηρ οὖ {Π6 86 οὗ ἃ ψογὰ οὗ ἃ 

ἴοστηα, ἴἢς ΘΟΙΏΡΑΓΙΙΡ ῬΏΤαΒΘ5. οἴθη Π6] 4 ἴο Ὀ6 ΒΥ ποηστηοιβ, 1 

Θβεπαῦησ {Π6 ἴογοθ οἵ αἰ ουθηῦ ἔθηβοθ οὐ 6 βδῖηθ γϑὺῦ ἴῃ 

τοραγὰ τὸ {πὸ οοπΐοχίβ ᾿ς ΒΊΟΝ {ΠΘΥ ἀγα ἔοαμα, Μ1}} Ὀτηρ 

ἈΒΒΌΤΆΠΟΘ. ΨΠΪΟΝ πῸ δοσορίδποθ οὗ μού ου 5 ΤΟΥ δ ΡΊνΘ. 

Ξον ΓΑΙ ποΐθβ ἴῃ ὙΠΟ ἢ 1 Πᾶν βοιρῦ ὕο Ὀτίησ ΤορούμοΥ πηδύθυ! }8 

ΒΟΓΨΙΘΘΆ 6. [ῸΓ 510 ἢ. ἸΠΩ ]Υ 165. Μ01}} αὖ Ἰθαβῦ, 1 ΠΟΡΘ, Θῃοοῦσαρθ 

ΒΟΙῚΘ ἴο τηᾶκο ὑπ {18} Ὁ} ὑΠΠΘΠΊΒΘΙ ν 68. 

Τὴ βύπαν οἵ ϑουιρύαγθ 15, 1 Ὀο]ϊονο, [Ὁ ἃ8 πθ ψᾺῪ ὈΥ͂ 

ὙΠ ΙΟἢ. (ὑοά νν}}} ὁπα Ὁ]6 τι ἴο πηἀουβίαπμα Η18 ργοβθηῦ στϑνϑ] οι 

ὉΠπγοῦ ἢ ὨΙβίουυ ἀπ παΐασο θη. οὔθ 6 ὁ 66] {Π6 

ἀἰνίηθ ῬΟΥΘΥ οἵ Πυτῆδὴ πνογβ, ΒΊΟΝ σαύῃ ον ἴῃ ὑΠΘΙΏΒΘΙν 65 

1Πι|6 ΤΟΒῸΪ 5 οὐ ον ]65 οἵ Ἰη το] δοίτια] ἀἸβοῖ ρ! πθ, τνθ 584}} θ6 Ῥσθ- 

Ραγοὰ τὸ Ῥδ585. τότ ὑπΠ6 βίαν οἵ ὁπ Ὀοοὶς ἐο {π6 βύυαγ οἵ 

ἑτθὸ Τινῖπο Πλργασγ ᾿ς. Απὰ {πὸ ἱπαυγῖοβ ΜΒ]οῖ ἐϊηὰ8 ΘΟΠῚΘ 



Ψ1 

ῬΘίουΘ ὰ5 81:6 ποὺ 16 γ6 ᾿ΠΘΥΆΥΥ ΒρΘου]αύϊοηβ. ΤῊ6 [Ἀ]πθβ5 οἵ 

ὑπ ΒΙΌ]6, ρργθῃβθπαθα τὰ 18 Βιβύουιοαὶ ἀθυθ]οριηθηῦ, ΘΠΒΎΟΥΒ 

ἴο {ῃ6 {Ἁ]Π685 οἵ 18. 1’ τ σϑῇ δοϊὴθ ἴο 566 ἴῃ 1Ὁ {Π6 νϑυϊείυ, 

ὑπ6 Ὀγθδαύῃ, πΠ6 Ῥαύϊθποθ οἵ ὑπ6 ραβϑὺ ἀθϑ]]ηρθ οἵ αοα ψ 1 

Παμηδηγ, 176 5118}} σαῖηῃ ὑπαὺ σουταρθοιβ [ἢ Ομ ἃ νον 

οἵ ὑπ6 ψοῸ]6 σου] ὙΠΟ. 15. ΘΟΙΠΤΠΟΉΪΥ βοιρηῦ ὈΥ οομΠηρ; 

ΟἿΣ αὐὐθηύϊοι ἤο ἃ [1016 ἱταρτηθηὺ οἵ 1. 

ΤΠη6 ΒΙΡΙΘ 15 ᾿πᾶάθϑα ὑπ βυυηῦο] 8η4 ῃ8 ρ]θᾶρθ οὗ {π6 

(δυο τοιῦν οἵ οὐὐ ΒὩ ; ἀπα {Π6 τῶ] ππαθυβύθπαϊηρ οἵ {Π6 

ΒΙΡ]6 τοϑὺβ προη ὑπ6 δοκπον)θαστηθηῦ οἵ 105 (δυο ον, οὗ {πῸ6 

ΠΠΠΙΨΘΥ͂ΒΆΙ ΥἈΠΡῸ ἴῃ ΜὙΏΙΟΝ 1 Ἰποϊπ65 1ῃ 105. ΥΘοΟΤ 5. ὑΥρ10 8] 

ΘΧΘΙΏΡΙ 65 οἵ ὉΠ6 ἀθϑ]]πηρ5 οἵ (ἀὐοα 10} Τη6ῃ ὉΠΟΥ͂ ΘΥΘΙΥ͂ γιοῦ 

οἵ οἰγτουχηβίδηοθ δηα ὈθΙηρ', ΒοοΙδ] δηα] Ῥουβοηδ]. 8 816 8]] 50 

{8 γΉ11181 γα ἢ οουύϑιη ΙΘΒΒΟῚ5. γΠ]οἢ Π6 ΒΙΡ]6 οομύδιηβ ὑπϑῦ τν6 

ΘΟΙη6. ἴο Τϑρϑ] {Π6Π|, ῬΘΙΠΔΡ5. τΠΟΟΠΒΟΙΟΆΒΙΥ͂, 85 ὕΠ6 οογηρίθίθ 

561 Οἵ 105 ὑθδοῃηρ. ΡΘΟΙΔΙ ὑγου8, Ῥῃ τ 565, ἸΠοΙ ἀθηβ, ἸΠΒΡΙΓΘ 

ΟἿΙ ΟὟ 800 15 8η6 τηοι]α ΟἿΥ οὐῃ δι ἢ, δηἃ γα [ουσοῦ ὑπαὺ 

γγ6 816 ποῦ ὑπ6 πηθαβιτθ οἵ ὉπΠ6 ψϑηΐβ ἃ Πα ῬΟΥΘΥΒ οἵ τηϑῃ. 0 

1ὖ 15 ὑπαῦ ψγ Ῥᾷ885. ΟΥ̓Κ ἰᾷτρθ βθούϊοῃβ οἵ ϑουιρύθτο ππβύπα!θά, 

ΟἹ᾽ ἴοτοθ ὑῇθιη Ἰηΐο ὉΠΙΒῸη τὺ ψηδὺ 6 ἢ: τηοϑῦ ΘΈΒ1)υ. 

8 πϑρ]ϑοῦ ἴο ἰαῖκθ δοοοιπΐ οἵ Ῥϑυῖοαβ οἵ 51||16Π06 1ῃ τϑυϑ]ϑ]οη 

ΒΟΒΙΌΘΙΥ 1685. δοαπθηΐ ὉΠ ᾿πβυγπούοη ὑπϑη 06. τηθϑβαρθθ οὗ 

Ῥτορποίθ. δα Ιοβθ 1ιϑῦ ὑῃοβθ Πθὶρ5. ἰο Κπονίηρ ποῦ Οοα 

ἀἸΒΟΙΡΙΙμ65. τϑοθθ, οἴδββθθ, παν ππᾶ]5, ΠΟ ἃ1ῚΘ. τηοϑί ὉΠΠΠ]ΚΘ 

ΟὐΥβϑῖνεθ, ΠΟ το πορᾶ βογοϑῦ Π6 6 ἰοοΚ οἡ ὑπ86 588 

βρθούδοϊβ οἵ ἃ αἰβογάθσθα μα αἰνι θα που]. 

ΤῊ15 δ ποιοῦν οἵ ὑΠ6 Β10]6 15 τη8 46 Τη0168 ΤΩ ΡΙΌΒΒΙν Θ Ὀγ ὑΠ6 

ἔβοὺ ὑπῶὺ ὑπ ΒΙ0]6 15 ἴῃ ἃ ἰᾶτρϑ ἄβθρυϑβ Πβύουιοα!. [ὑ Πὰβ ρ]θαβϑά 

Οοάα ἴῇο τονϑὲὶ Ηϊτηβο] ἴῃ δα ὉΠπτουρἢ [π|6; πα {Π6 τϑοοτὰ οὗ 

{π6 τϑυθδίϊοη 15 ΠύθυαΥυ ἃπα ποὺ ἀορτηδῦο. ΒΎΟΙΩ Πτδὺ ὕο ἰαϑύ 

Οοάα 15 β5θθὴ 1ὶἢ ὑπ ΒΙΌ]6 οομνθυβίηρ ΜΙ τηᾶη. ΗΘ ΒΡ ΚΒ ἴο 

ΤΩ 8.5 ΤΩΘ1 Ο8 ΠΠ681᾽, Δ Πα τη ΤΘΡ]185 ἃ5. Π6 ο8Π τι58 {Π6 ΟἹ οἵ 

{π6 ϑ'ριτιῦ. Βαὺ ψοτὰ διῃα ϑΏΒΥΘΥ Δ1κ6 8.6 ΔΟΘΟΥΆΙηρ ὅ0 {ῃ6 



ΜΠ] 

{σα οὔ 1ἴ6. ΑἸ] {παῦ ὰ5 ὍΘ υυυἐΐθη ΓῸΣ ὰ8 Πὰ5 θθθη ραγῦ οἵ 

θὰ] πυτηδ ΘΧΡΟΥΊΘη66, ἅμ {ποίου 1Ὁ Πὰ5. Δ ἀΠΘΠΠΙηρ να]πθ. 

Τηυβ ἴθ {π6 τηαΐη ὑπ ΒΙΡ]Θ 15. {π6 σομάϊπτιοιιβ ἀΒ Ὁ] ἀἸηρ᾽ 1 

τηδν Ῥαγίβ ἃ πὰ τη ΠΥ γᾶ γ5 οἵ {Π6 Ξρ᾿ τα] ῬΓΟΡΤΘ585 οὗ τη Κη, 

Τὸ τὰν Ὀ6 ἃ ἴᾶνν, ἃ παγγαϊνθ, ἃ ῬΓΌΡΉΘΟΥ, ἃ ῬβΆ] τὴ, ἃ ῬΤΌΥΘΙΡ, 

Ῥυΐ ἴῃ ϑδο οαβ ἰῦ οοιηθ8 ΠΌμ ΠΠ| 8 ἀμ ϑηΐουβ ἰηΐο ΠΠ|6; 1 

ὈΘΙομρΒ ἴο ἃ ἀἰβυϊποῦ ΘΡΟΟἢ ; 1ζ 15 ΟὨΪῪ ἴῃ ἰΐβ ν]ΐα] οοπῃίοχῦ, 50 

ἴο Βρθᾶκ, ὑμπιαῦ 10 σἂ 6 ρϑυίθου !Υ ἀπάογβίοοα. 

Τὴ {815 Ἰοηρ᾽ 567165 οἱ βριυῦπα] γθοογβ {Π6 ἢνϑὺ ἘΡΊ 5616 οἵ δὲ 

Φόμπ ῬγΟΡΆΌΙν ΠΟ] ἀ5. ὑπΠ6 ἰαβῦ ρ'αθθ. ΤῈ 15. Ῥγοθαῦὶν π6 ἢπὰ] 

ἰητουργοίατιοι οἵ {Π6 ἡ γΠ0]6 561165 οἵ {Ππ6 αἀἰνίπο τϑυθαὕϊοηβ ; ἀπ 

πον {Π15 ἀβρθοῦ 10 ῬγΟΟΙΔΊτὴ5 ἀπ βαβῆθβ {Ππ6 ΒΙρ θδῦ Πορο οἵ 

τῆδη. [ὑ ἀθοίατοβ {παὖῦ τη ὑπ6 Ῥγθβοποθ οὐ (Ἰ σιϑῦ ὑμπθυο πὰ ὈΘΘ ἢ 

σίνϑη δηὰ {πογθ Ψ}1} θ6 σίνθη ὑπαῦ Κπον]θάρο οἵ αοα ἴον Β] ἢ 

τηδ ἢ ννγὰβ τη 6, ἰββιιιησ ἴῃ [Θ᾽] 510 Ἡ ΠΙΟΙ 18 ΤΘΑΠ564 Πθσο ἴῃ 

ἀπ6 ΟΠ τιβύϊαη ϑοοϊοῦν, ἀπ νυ] Οἢ σθδοῆοβ ἴοὸ {πὸ ϑοθτορ οὗ ἃ]]} 

πῆ. Τὰ {{Π|5 σοπβαμηπιδύϊοη ὑπ 6 ρᾶβὺ ἤπια β ἀοοοΙ ΠΕ τηθηΐ, πα 

{Π6 ΒΥ ησβ ἀπα τ] 165 οἵ {πὸ Ῥγθβθηῦ 1.6 βῆθυσιι ἴο θ6 ραγύ οἵ 

ὃν ΒΟΥΘΓΘΊσΤ ΘΟΙΙ 56] ὙΠΟ ἢ Ῥάβ565 ὈΘγοπα οἷν β'σηῦ. ΑΒ τγὸ Ἰοοῖς 

Ὀδοκ ἀηὰ Ἰοοῖκ ἰουνγαγὰ ἴῃ {π6 Πσηῦ {πι|5 ὑπσον ον ὑπ που]Ἱά 

ν6 ο8 ἡγουὶς ἃ πα πνεῖ, 

716 ὅοηι οΥἹ (ὐοα ἐξ σον απαὶ ᾿αΐι σίυδηι τι8 απ τα ογοίαπα πῃ 

ἐδιαΐ τὐὸ πῖαρ ποι Πύηι ἐιαΐξ ἐδ ἔγιιθ, αὐταὶ αὐ αγὸ ἐπ Πίηι ἐδιαΐ ἐς 

ἐγθ, ουθπ ἴηι 5 ὅοη «]ο5ιι5 (ιν δ. 

71]ιαὲ εὐἱυΐοῖι ἐὐὸ ἰαυδ βθθη απα Πιθαγαὶ ἀδοίαγο εὐ εὐπΐο ἠοῖ αἶξο, 

{αὶ γ6 αἰδο παρ ἠαυθ ζοἰ οτυδ]υΐρ εὐὐάι ει: ψοα, απα οἱ" Κεἰ οιυδ]υὶρ 

ἐδ τὐΐεν εἰ ΤΠ αὐιον απαὶ ευλ, ΠΣ ϑοηι «]οθιι5. (ιν ϑς. 

ΤΠοιρῖ 1 ἀτὰ ααϊῦθ ἀπά θ]6 ἴὸ δοκηον οᾶσο οὐ ονθὰ ἰο ἀϊβίϊη- 
ΘῸ 58}. ἴῃ ἀοἴα}} τὰν ΟὈ] ΠΡ  ΟἢΒ. ἕο ΘΆΥΠ ΘΙ ΤΙ ΓΟΥ5 ἴῃ ἐπ οοῦχβο οὗ 
ἃ ΜΟΥ ΠΟΙ Πὰα8. ῬΘΘ. ΒΡΓΘΔ ΟΥ̓ τηογὸ ὑπαὶ {ΠΙΡΥ γϑαγβ, 1 
οδῃποῦ τοίγαϊη. ἔγοπι ΘΧΡΓΟΒβΙηρ τὴν σταϊ 6 ἰοὸ (ἢγθθ Θομ- 



ἴδε 

τηθηὐδίοιβ ΠΟ ἤῶνθ ΠΕΙρΘα τη6 ουθδῦ!Υ ἴῃ αἸΠθυθηῦ σαν. 

ΒΘηρ6]᾿ 5. πούθϑ Ια 5. ΒΘ 85 ἃ ΚΙπά οἵ βύδησαγα οἵ βριυἹῦπδ] 

᾿Ἰηϑσῦ; ἃπα ὕΠ61Θ 18. ΠῸ 9Π6 ἴτοτὴ Μ ΠΟΤῚ 1 ΟἸΠΘΥ οἢ. ἃ ΒΘΥΊΟτιΒ 

ααοβύϊοῃ οἵ ᾿πὐθυρυθύδυιοη 1ΌΠ τ ΟΥ̓ τϑουθῦ ΟΥ̓ΤΊΟΥΘ ΤΗ]ΒΘΊΨΙη 

Ἡυῦμον (4 οαπομ, 1880) Πδὰ5 οΊνθῃ ἃ τηοϑὺ οϑυθία] του οἵ 

{16 ΟΡΙΠΙΟΗΒ. οἵ Ῥγθυίουβ θαπύουβ ἴο ΠΙῸΠ 1 Πᾶν ὈΘΘη τη ἢ 

1η 6 θα 1ἢ ΤΟΥ ΙΒ] Πρ ΠΥ Οὐ ποίθϑ. ἀπά Ηδαρῦ [δὰ ἀτανῃ 

αὖ ἸΘηρῸ ἢ ἃ οΘοπηθοίθα νιον οἵἩ ὑπ6 ἘΠριβΌ]6 υΒ10 ἢ Ὀτὶηρβ οαὖ 1ηἴο 

ὃ Οἰθαν ΠΟὐ 105. ὑΠπΘο]ορΊΟα] ΒΙρηΙΠοαη06. ΟἿ ΠΊΘΗΥ ροΙηΐδ5 οἵ 

1 ΡοΥυίϑηο6 1 δῖὴ πΠ8Ό]6 ἴο δοοδρύ ἢ15 ΘΟΠΟΙ 5015, θα πῸ οΠ6, 1 

ὑπ1ηῖς, Πδ5 ΒΠΘΥΙ ΤΠΟΤΘ ΠΤ] ΡΙΘΕΒΙΘΙΥ {Π6 ὑγππ6 ΒΡΕῦ οὗ δὴ 1ηὐογ- 

Ῥτθύθν οἵ {116 Νοὸνν Τ᾽ δϑυδιηθηῦ. 

ΓΠΘΥΘ 15 ἃ θ6]1ηρ᾽ οἵ θά Π 685 1 ἸοοΪκησ' αὖ ἐπαὺ ἡ Ώ1ΟἿ. ττιϑῦ 

βίη ἢ 8411 105. ΠΟΙ ΘοὔΟη5. 85. ὕΠ 6. δοσοι ΠΒητηθηῦ οὗ ἃ 

ἀσθϑιη οἵ ΘαΥ]Υ γοαΐῃ. ΤΠ6 νου τηϊρηῦ Πᾶν ϑηβνοιθα Ὀθύξοι 

ἴο ὑπ6 ορρουύπμιύγ. Βαὺ Πονγθνοῖ ουθαῦυ 1 ἤᾶνο [1164 1ῃ οὔ ον 

Τοϑρθούβ, 1 ὑγυϑὺ ὑπαῦὺ δὖὺ ἰϑαδὺ 1 δύ ἤν Ὅθθῃ δ]]ονθα ἰο θῃ- 

ΘΟ ΡῈ ΒΟΙΏ6 βυπαθηῦβ ὕο ΠΠΠΡῸΥ Μ 10} τότ ἀθνοιῦ ρθη ο, τυ 10} 

ΤῊΟΙ ἔϑη]ς ΘΒ Ομ ηρ 5 ὑπδη ὈΘἴουθ, ον ὺ πγοτή5 οἵ 51 ΦΌΗΝ. 

ΟΑΜΒΕΙΡΟΕ, 

“ιηια 22, 1888. 

ΥΥ. ὐ 



ΝΟΤΙΟῈ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῸ ἘΕΠΙΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ {γιιοϑὺ σταύππ6 νυ ΠΟ ἃ ΥΥΙΘΙ οαἢ ΒΗΘ ἴο 15 ΟΥ̓ 105. 15. 

1 τΒῖηκ, ἕο σομπβι θυ {Π|6 1] ΟΥ ΓΙ] ΟΙΒΙῺ5 51:16} Ὁ] ἀπ υιποὰὺ {ΠῸ: 

ΒΘ ΙΔ ΠΟΘ Οὗ ΘΟΠΓΓΟΥΘΙΒΥ ΟἹ ΘΧΟΙΊ56 0 τϑιιονθ {π6 ἔδι]5. νν ΒΊ ἢ 

ἢ 15 δὰ ἴο ἔθει. ΟἿ ο16 οὐ] ΟἸβη ΠΟυν ΘΥΘῚ γΥΒΙΟἢ Πᾶ5 ῬΘΘη τη 46 

Οἢ {Π15 νοι μ8 1 Ὑ]Βῃ ἴο ΟΥ̓ΘΥ ἃ ἔθιν νγογαᾶβ οἵ θχρ]δηδίϊοιι, Ἰθϑὺ 

Τ 58ῃοι]ὰ βθθῖὴ ἴο δοοθρὺ ὑπ ἀββϑατηρύϊοη. οὐ ΠΟΙ 1Ὁ τοβίβ. 

ΞΘΥΘΓΆΪ ΓΘΥΊΘΎΤΘΥΒ. ὙΠῸ Πᾶν ΔρΡρυθοϊαίθα Π6 γγουκ τηοβῦ σθηου- 

ΟΌΒΙΥ πᾶν ΒΡΟΚθὴ οἵ {ΠῸ ΕΒ υ5, "ἃ5 ΟὨ]Υ Ἰο βου οσοππροίθα, νυ] 

{Π6 ΟΟἸΩμηθηΐαγν. 1 οδη ΟἿΪΥ 88. ὑπαῦ 1 ΤΥ Θοποθρέϊοη {πον 

ΓΘ Δ ΘΒΒΘΏΓ18] ρΡατὺ οὗ 1{, ἀπ ὑπαῦ ἃ8 [ἌΣ ἃ5. Π6Ὺ ἈΡρϑᾶγ ἴο 6 

ΤΏΘΙΘΙΥ ΔοοΙἀθηΐα] ΔἸ 105 1 Πᾶν [116 ἴο τηᾶῖτθ Τὴν ῬΌΓΡΟΒΟ 

οἰθαν. 1 ἱπάθρα 1 μά γϑραγάθα {πμ6 Αροβίοιϊς υυϊτίποβ ἃς 

ΔΔάΓΘββθα ΒΠΏΡΙΥ ἴο ὑΠ|6 ἢγβῦ ἀρθ, 10 τηϊρηῦ πᾶν Ῥθθὴ Θποιρ ἰο 

ἀϑοθγίδϊη ὑΠ|6 1} ΠΠ06ΥᾺ] τηθδῃ]ηρ Ἱ Ὁ Πουιὺ ὑο ΟΠ ]ηρ’ οἢ [Π6 ῬΥΟΌ] 5 

οὗ ΟἿΓ ΟΥ̓ {1Π|6 ἃ5 ἴΠῸν ἃ αῇδοίθα Ὀγ ἔμθη. Βα 1 Ῥο]ϊογο 

ὑπαῦ {Π6Υ 511} Πᾶν ἃ Πν]ηρ νΟΪοΘ [ὉΓ ΟἸΥΒΟΙνΟΒ ; Δ πα 1 Πᾶν 

Θπάθανοιγοα ἴοὸ ἰπάἀϊοαΐθ ΠΟΥ νγ6 τπᾶν ἰπίογργοῦ 0. ΕΎοια {πὸ 

Θαν]οδὺ {πη θη 1 τοδὰ {πὸ ἢγνβὶ Ἐρίβι]8 οὐ 50 Ζομη ἃ5 ἃ 
αἰνίπο ᾿πβίσιιου!οι [Ὁ ἰούαν 1 οουἹὰ ποὺ θαΐ ἀοὶς μας ἐμθη ἰδ 
{π6 νου ἢ ἀπὰ Δ μαΐ βοὸρθ 18 Ἰοΐῃ ὁ: Ατεῦ ΤῊΘ αμποβίϊοηβ 
ἈΡΡθαγρά ἴο τη ἴο θῸ οὔ {πὸ Εἰριθδὺ ργδοίϊοαὶ ἱπιρογίαποο. 1 
οολ]ὰ ποῦ πᾶν νυ ἔθη ἃ ΟΟΤΩΤθμἕαγν οα ἔμ ΕρΙβι]6 πὶτποαὶ 

ΒΕΓΙΝ] Πρ’ ὕο ΔΏΒΥΘΙ ὑπ θμι, ΥἹΠουὺ Πανὶηρ σαἰ θα ΔΏΒΊΥΘΥΒ. Υ ΠΙΟΪ. 



ΧΙ 

Ὑγ616 αὖ Ιϑαβϑὺ 5805 οῦουυ ὕο πγ56 1. Απα γοὺ ρθη : {Π6 οπαγϑο- 

ἐουιϑύϊο σονϑίύϊοη οὐ ὑπ6 Τριβ016 15 “οα 15 Ιονθ᾽, Ηον, απὐο]ά 

Ὁπουβοπᾶθ ἤῶνγθ 58 ]Υ ᾿πα αἸγθα, ο8 ἢ 500 ἃ τονθαύϊοη 6. τηδ1}- 

ὑδιπμθα ἴῃ ἴβοθ οἵ {π6 ἰδοίβ οἵ |ὸ7 “Τὴ ο8ρ6] οἵ ΟτΥθαίμομ ἡ 

Ῥοϊηύβ, 1 ὑπ1η]ς, ὑο {116 βοϊαύϊοη οἵ ὑΠ15 ἰαϑῦ θῃῖρτηδ οἵ οὐ ὈθΙηρ. 

1 οαμποῦ ΒΌΡΡοΟΒΘ ὑπδὺ ΤῊΥ ΟὟ ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ ἴῃ Τϑϑήϊησ δύ 

ΦοΠη 15 ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ͂ 5ΙΠρι]8γ, 1 ΠοΟρο ὕμθη ὑπαὺ 1 ᾿ᾶνθ 5814 

ΘΠΟΌΡὮ ἴο 5ῃ6ν ὑπδὺ {π6 Εἰββαυβ 816 ᾿παθθα τηοϑὺ οἰ βο Υ απιύθα 

ὙΠ ἃ Πν!πρ' του ρυθίϑύϊοη οἵ Π15 ΕἸ ριβύϊθθ. δ᾽ 8 οδῃ θϑοῇ βρθϑὶς 

ΟἸΪΥ 85 ἷὸ 861. ΒῸΣ οὐποὺβ ὑΠ6 58:16 ὙΟΙῸΒ ΤΥ ἤᾶνθ ΟὐΠΟΓ 

ἸΘΒΒΟΉΒ. 

πῃ τονιβίηρ Π6 ποίθϑ 1 πᾶνθ τηϑίθ 50Π1Ὶ6 ὑπ ΒΡ ΟΒΙ [1015 

ΜΠΙΟΝ ΜΠ, 1 {ὐὐιϑύ, σίνθ ρυθδαίθυ. ΘΟ ΠΘΙΌΠΟΘ 8Πα ΟἸΘΘΙΘῈ5. ἴο 

{πθῖη. ΒῸΣ {Π6 58 Πη6 ΤΘάβῸη 1 πῶνο Δα 466 ἃ σΟμ ΙΠπιοῖι8. ὑγδπ85- 

Ἰαύίοι ἕο δῇ βϑούϊοῃ. [π {π6 1 ουργθύδίιοη οἵ ὉΠ5 ΕΡΊ50165 1 

μῶν ποῦ τη8 46 ΔΗΥ͂ ΟΠΘΠΡΈΒ. 

1 πᾶνο ἴο ὑπϑηϊκς τη8 ΠΥ ἢ 6 Π 65, οἱα πα πϑυν, ἴοι ΘΟ ΓΘ] 0:5 οἵ 

ΤΘίουθμοθβ [ὐ 15 ΟὨΪΥ ὈΥ͂ 5.0 ἢ φΌΠΘΥοι5. Π6ΙΡ ὑπαῦ ΔρΡργοχιίτηδίθ 

σΟΥΤϑούμθαϑ οϑῃ Ὀ6 σϑίπθα, 

8}. 18. ον 

ΟΑΜΒΕΙΡΟΘῈΕ, 

Θεΐ. 10. 1885. 

ὃ 2 





) 
΄σχ 

ΤΤΝΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΤΙΠᾺΤ ΕΡ15ΤΖ1.Ε. ΡῬΑΘΕ 

ΠΡ τς ΣΙ πο  φυιλοξις ἢ ΧΥΠ 

Ἴπ ρέρψΨρψέΕοΕΨψορσέἔοσ “ἝπΠο[οὁΠορΠπι ἐπ ρον ΧΧΥΤῚ 

ΓΟ ΡΥ Ἐπὴν τ πηι ινν.: ἢ ρηι κ στον ἐὐκος ΧΧΙΧ 

ΠΟ Υ , Το, ΒΙσΟδ Ὁ πίπο. .. τ. ΧΧῈ 

ΡΟΣ ἘΣ ΕΞ στ τ δν ΧΧΧΙΪ 

Ὁ απο πο πο τ ΤᾺΣ ΧΧΧΙΠ 

Ὁ σεν τ σὴ τς ἀπ ΠΟ το δ σθλος ΧΧΧΥΤῚ 

σα τος ραν δι ας τις ΧΧΧΙΧ 

102 σα ΧΙΠῚ 

ΘΝ τ τα ος δ έτος ΧΙΝῚ 

ΨΛΊΤ ΟΡ ΟΟΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΘΕΟΟΔ ΑΔ ΤῊ ΕΡΙΘΎΊ ΕΜ. 

ΠΟ έΨΕΕέΕΠΨΠρΠἘΕουὍὁοὌἁἕεη;σἘΕοΠΘΠἔσὍΠ[Ππ,. 1... 2 πὸ πε τι πε δεν 1 

Ε οησσἕΨΕΨσσἝἔσιἔἘὁΕοιΨοσἔἘὁἔὁΕοἔ,“  ιοιοὁΠιιἔοσισ πποΠ ει πενίτεις, 111 

Ὁ πΨέΕέΕΨσσσΨοέΨΕσ,σσἔἘΕοΠρΠοιοἘοΕὃὌΠῤΠἀτιπΠὸ| Πρρὸ οὴοττ. νει 

δ Π ἘΡΙΘΊΤ: ΤΕ Δ ΝΟΊΤΕΝ. 

(ΠΡ ΠΡ πὸ ἰἷ πολ ϑιυος 3 

05 δότε! ὦ ΘΟ τέ τ 27 

716 ἑάοα οὐ Ολγιδέβ Βίοοοί ἐην ἐμ6 Δοιν  οδέαηιοηί ......... 24 

ἼΠὼ 5. ὐ 20,. ὯἹ ἀδύτου οἰ. Υ δΕ ας ϑε προ ΕΒ ΘΕΒΘΟΣ οο το αν Ρρο τν ὉΠ 

(Ἐπ ΡΠ πΠΠῚ ΠπλΠπ2|πὐἶτι0.ὠϑοι κὐονλνυυοο νος τος ΔΙ 

ἽΠΠΟΣ ἘΠ 6. Οἱ ἐπ ο ροπα ἱλασμος. ν΄ ΠπΠόΠ ποὺ δ Ππὺὕὕ5 ὃς 

ὙΠ ΤΕΥ ΟΣ ον ππ- τς: 1λολισθας. ἐὐκούς νον αβθιο τες 87 

ἼΠΕΕ  η  ο ἔοιοέᾶΨψῶΨἔοιἕὁΕισ ΠἔἐὁΕΠππιὶ οι τς πο πουσ τλνος 80 

[ΠΟ 15. ΠΕ ΠΥ τ οἷν ογοιοτοιοΠΨσοφΦιΨὋἘὁοσ0ό0ὈὨὈὨῳὈ6ὃ0ΟὌῳὌὉὌᾧ 90 

ΕΟ τ πντν ἀντ πολυ ποτ οὐδὲ 92 

Ὁ 1,6 πε χε ἢ, ο.. τἰ οσοΨ οὁοΠσππρ, τ τι τ τὺ 93 



Χὶν Οὐπέοηί5. 

ΡΑΘΕ 

πεν τῆ στ τ ςτὸ νε γογον .- , 953 

ἀρ έτος δ τον ΟΣ ρος ον εν το το." 122 

Ἀφρδσδθ οὗ ἐδὸ Τιδα ΟΝ. ............. 8. πννενευς» τον νυ οι δακεῖν 124 

αν ο΄ δΑεσυαγδι».. 4.4 πε τ κετε τ, τ το δθτνε δευν ιλήρ τευ ον τ τ 128 

ΟΝ Υλ6 χσϑα..0) ὐοῦδι ΣΝ εαα τ τ δον τον εν δεν τεν ΠΡῸΣ 130 

τ ἘΣ πον δ δι ν ΕΜ ΛῊ Α ΜΡ ἘΡῸΝ αν κλπ σα, ΟΡ ΤΥ ἊΒ 6 9 ν 134 

ΠΝ ΠΑΝ Ὁ ὯΔ8. ΠΟΥ δ. κενκκνλξιν κεν τς μεσοκυφανον- εὐ νμαε δε 136 

τοῦ ἄδο ΡΟ ΤΡ ΤΡ ὙΈΤ ΠΓ 139 

Οἡ ἐλαι γοασκηῦ, Οὗ νι 3,...ἀνενανΑε ἐκ κεικεεδς κα τεκεὶ κερρ ξεν ες το. Ὁ 163 

ΔΑ Ῥονοϊαξιῖ Ὁ ΡΟ τα Δ τ δυ ες τ κτ κε ΡΟ 166 

Τὴ ΩὨδδ ΟἿ ἐδδ᾽ ἸδΡην μορογέρηθ᾽ ,1:...6ἀπηγκ αι καλκαρᾶν ἐς κα νμ τινα τόρ 

ΠΑ ἠδὲ ΟΥἨ θεὸκ ὍὯΠῸ Ὁ ϑερο π'...........0ὸ 12: πππῆν τιον τ πεν ραυν 172 

Τα ΠΟΙΟΊΕΔΕΟΝ κεενς  ττς  πεερενιν τ Ρὲέοέὃἐ πὰ 174 

Ἔν ΤΡ μετ λιν ὃΟὃῦΘ 0 0 ενιω"ς 176 

716 ὧδ Ὁ} δῆ. ἐδνὴν ΕἸ 8. Οὐρῖδε᾽, ττνχ νος διε το Στ. 198 

Δ ΟΥΘΠΟΟ8 10 ἴῆδ᾽ γαοίδ Οὗ γζδ. Οὐδροῖ. ... τς ν ν 11.ν το παν τ νιοςος 200 

ΘΝ τὯ6 γοασυύηδ. ἥν ὅν. ΟΣ, ρον τι το ποέοιΠ[ΠΠ 201 

Ὅἡ, 108. Τα ἦν. 7 Ἐνυυ δεν να κε τειν στ Σς 202 

δ ΕΝ Το τ ΡΟ  ΡρρέρέοροΠΨΠΠ[ΠιΕὭἔΙοἐἔοὁὦὁοὁἔέη. (0... 200 

Τὴ Ἰάδα Ὁ 1.78... ἀοιῶν κὐκενε κεν εις ἐτνν να ΡΨ 214 

τ ΟΝ πὸ - .. 218 

ΔΕΟΟΝΡ ἘΡΙΒΘΙ͂ΣΕ: ΤΕΧΤ ΑΔ ΜΟΤ ΙΒ ........ 3. οετον σεν σνοις 223 

ΠΝ ἘΡΙΘΤΖΕ: ΤΕΖΧΤ ΑΔ ΔΝ ΟΖ ΒΟ, σι. 235 

76 Πεϑΐπα, ᾽δ.....ψ... κεν ῖς, λακλ κεέκοιω,, τ σΕέΕέΨοννΨσνσσὍοσὍοσΨΠονσν. 243 

, Ζ7ΤῊΣ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΒ: ΤῊ ΟΗΟΒΟΝ ἈΝ ΤΗΕ 

ΟΣ)... κεν ενκν κι κοκεν και, σοΨΕΨοσνΨσἔσΨἔΕη͵ στ ν-. 240 

ΕΙ, ΠΝ ΟΟΔΡΕΣ ΟΥ ΟἈἸΚΑΠΊΙΟΝ πο. 2ὃς 

ΠῚ, Τγ»}»- Ὲ ΚΕΖΑΤΙΟΝ ΟΥ' ΟΗΒΙΒΤΙΑΔΝΙΤΥ ΤῸ ΑἸ ...... 331 



ἸΝΤΠΟΡΌΟΛΈΙΟΝ 

ΤῸ ΤῊΝ ΙΗ ΒΡΙΒΤΙΙΝ, 

ΕΠΒΑΤΑ. 

Ρ, θὅ, 60]. 1,1. 9 [ογ γἱῖ. 1ὅ γοαά ΥἹἱ1]. 15. 

Ρ. 85, Ιαϑῦ 11πθ [07 ΙχχυἹ]. 58 γεαΐ ᾿Ἰχχνη!. 9. 

Ῥ. 88, 1. 10 2ογ ο. 1]. 12 γοαά ὁ. 111. 12, 

Ῥ. 1608, 1. 7 ἔγοτη ούζοτῃ [07 χὶ. 15 γεαΐ χ. 15. 

Ῥ. 205, π. 2. ΤῊΘ6 μβ Β.Μ. Ααὰ. 11,852 15,1 ἢπά, ὑπὸ 80 (411 Μμ8, ὙΠΟ Ὴ 

νγᾶβ ΤΟΥΤΩΘΥΪΥ ἴῃ ὑΠπ6 Ῥοββθβϑϑίοι οὐ ΒΡ Βυί!ου. 



ΧΙΥ 

ἝΟῊΔΡ, 

(ἪΑΛΡ. 

Οπη ον 

ΡῬΑΘΕ 

Ἔττν ὑταει αεπάνρον Νέα ϑ σατο παν τ πε τ ΓΎ Ρέ το. 1. 95 

ΟΝ νθη, Οὗ Οὐ .........ἀπτννννερν οὐ νο κεν το κκκνενεὐδον οι ο εν ετερεναν 122 

Αδροοίδ οὐ ἐδλ6 ]ηποαγηαζίοη .......... ὁ νννννν κεν νενεκεν κεν κεκεκκονν 124 

ΤᾺΝ δε. ΟἹ δοϊέδυθνα ................ἀὁνεεν οὶ οὐοδονο νον ἐκ ο κοι ον οκοκοκεμοθον 128 

θ5 ἡλο ζδα Οὗ ρϑδι. ςτὸ νὰ ενεντος οὐ νεν κει ἐκε ἐρὰς εὐβενιορς το ἡ Π ἢ 130 

πλΝ δ ΟἿ ΜΟΝ δον ύν κῶν κυ εόλ τς ἤτεκο ἐς τὰ, εὐ τιον με κε α ἀμ ΘΠ ΚΔᾺ 134 

δ Μηδὲ 07.236. ΟΡ ..τνονευ οι εν εκιικουκο κοι προς ον ενπληβῆνν 136 

νι ἀν λτϑεν υσρρε ειταν κα τον οχε νι ςἐώννςν οὐ ψαϑ δ ρον ἐνυν ον Ἐ ΔεΉ ον δ. 130 

ΘΝ Δ δ, ΘΟ Ο, Ὁ. νο 8.....ἀ2ενὶ ἐκ ελκι τονε ἐτοῖν πδετν  νπῦ ἘΣ 163 

7 ὙΟΔΙΟΝ Ὁ: σα νει τιονολν νεῖν ς ἐπ νενν ΚΈΕΕΣ Ὁ πο ρεεοτν, 166 

δ᾽ δὲ 07 6 ὍΡΩΙ μονογερην «01... οννεν τ εοτυκεκας τ ταεευ το ας ΕΣ τόρ 

ΣΝ ὯΝ Ὁ ὅθε: ἌΜΑ Ὁ Βέρδ, τιελεουκελυκοΤ ΤΣ ΚΣ ΤΈΣΣ ΤΣ 

Ὡυϊ ΜΟΙ ΟΙΣΑΝΕ τ  τοντκον, ἐεχκν κει εννντνν κεττι μ ἐπε ν εν ἐν ῖν 174 

ἐν ΜΈ ΡΥ τ ΡΣ 176 

Τα ὧδ ΟΥ 6 ἐόνην ἴδδ Οὐγεδεῖ ..........ὅ..κ,ἀπνονος εκ εΣονες ἀντ ελονν 198 

Ἰοίογθηιοθβ ἴο ἴδ γασίδ οὗ ἐδ6 Οὐδρεῖ ΄..............ἐἐ τονε νον νεῖος 200 

ΠΡ ΗΈέΈΕέΕέοέΕΠἔΠΨἘὁἔΠοΕὌἊ82ῳ8ὲ]θ τ τ 201 

στ ΡΤ ΈέέρουοέοὁέὁὅἌἕἁΕοιὍΝι“ἘΠἘὁΠὀἔρποΠρῤὲῚ᾿ 1: 202 

δῶν πο Οδαξηι.: Δι νεῖακεςς ρκυφνιιυφενννε οι ἐδ νως ταν ΡΥ ν Σ 209 
χε 3 5 ΑΔ τ Δ... 



ΓΝΤΒΟΡΌΟΛΤΙΟΝ 

ΤῸ ΤῊΝ ῬΊΗΒΤ ΒΡΙΒΤΊ. 





ΠῚ ΧΟ: 

ΤῊΕΞ ἰοχὺ οὗ ὑπ Ερ1βύ]6 15 οοηὐδι θα 1ῃ 0Π 6 ΤΟ] ρ Δα ΠΟΥ 165: 

1. ΟΒΕΕΚ ΜΏ55. 

(α) δγύηναγ τὐγιοϊαίς. 

ὃς, Οὐα, ὅ1π. 5:66. ΤΥ. 

Α, Οοα. ΑἸΘχΧ. 8866. ν. 

Β, Οοα. Νίϊο. 886. 1ν. 

Ο, Οοα. Ῥρἢγ. 5886. γ. ἔγοιῃ 1. τ----ἶν. 2 ἐκ τοῦ θεοῦ. 

Δϑοογιαίαγ, εὐγιοϊοΐϑ : 

Κι, Οοα. Μοβα. 5:6. ΙΧ. 

Ι,, Οοά. ΑἩρΡΘ]. 5880. 1Χ. 

Ρ, σα. Ῥονρῆγι. 5εθο. 1Χ.Ψ 

(() (Οὐωνδῦνοδ. ΜοΥθ ὕππδι ὑνγο παπαγθα ἴῃ Πππη 6 ., ̓πο] πη; 

ἘΠ (Ὁ ΟΙ ΡΟΝ ΞθΟ Χί Ξ 55 (ἸΟΞΡ), ἍΠῚ 21 ἰ(οι: 

ΤΙ ΘΙ ΘΘΒΌΥ, 5880. ΧΙΥ. -- 69 605ρ.). 

Τὴ, Οοάοα βόξοῦ, 5880. γι., μὰβ Ἰοβῦ 67 ἰθῶνθβ αὖθι Μδυὶκ χυὶ. τς 

(61Κ.),. ἴῃ ἡ Π]ο ἢ. ὑπθυθ οι Ὀ6 πὸ ἀοιθῦ ὑπαῦ {πΠ6 ἘΠρΡΙ 5018. νὰ Θοη- 

ὑδϊηθα, ἴῸγ αἴθ ὑΠ15 σὰ ΦὉ]]ονγ5 ὕπ6 1 ὐ ὑγϑηβιαύϊοη οὗἨ 53 “01 

111-15. Ἴ7Π6 Βοοῖζ οἵ ὕπ6 Α οὐβι ΘΟ ῃ165 1πητη θα] αύθ] Υ αἰ θυ γαΓα8. 

2. ΨΈΒΒΙΟΧΒ, 

(α) [αίϊη. Οἰα Παϊίη. 

Α προ θα πηρογίαηῦ ἔλασυηθηῦ, 111. 8---Θη(, Πὰβ 

θθθη ῬαὈ]5η6 ἃ ὉΥ 1... ΖΙθρΊου (1876) ἴγοιη ἃ 

Μαηῖοῖ Μ5. (οθηῦ. Ὑ11.}, Ὑ ΒΙΟΙ. οἴνθθ δὴ ΑΡἸοδη 

ῥδχὺ ΟἸοβθὶυ αἰκίη ὑο ὑπεαὺ οὐ Βα]σθαῦϊαβ. (απούθα ἃ5 

ΠΥ ἢ 75. 

Απύῃου]- 
{165 1ἢ 
σΥΏ10 ἢ {6 
ἘΣ ΡΙ5016 15 
οοηὐεαϊηθᾶ, 



ΧΥΤῚ 0} ὦ νι 

ΑΞ πΘΑΥΪΥ οομρὶοίθ ἰοχὺ οἵ ἃ αἰῆθυθηῦ (1{4]1ο 1) 

ὕγρθ πὰ. θη Ῥυθβουνθά ὈΥ Απραβύηθ ἴῃ 15 

ἘΧροβίθουυ αἰβοοῦγβοβ οα ὑπ6 ἘΡ βέ]6. (1. 1-ῖν΄ 12). 

Μίδὴν οἴμοι ἔγασιηθηΐβ 6. Ῥυθδουνθά ἴῃ ἀποίαᾶ- 

]0 8. 

γιγαίο 7 αἰΐη ΑΥ̓͂. Ἰαῦ. νῷ διὰ νρὶ). 

(β)ὺ ϑ'ψτϊαο. 

Μοϑ]ίο (ϑγυ. νϑ). 

Ἵ]ατοίεανι (ΒΥ. Ἀ]). 

(γ) συρίϊανι. 

“Ι͵οηιρλίεῖς ((ορΡυ1ο9) (π16). 

7)ιοδαῖϊο (1410) (016). 

Τὸ {Ππ||56 τὰν θ6 ἃἀαθα ὑπ “τηνογΐαγ, ἀμ ὑπ6 “]υορῖοε". 

τ γον ΤΊ ὑοχῦ ἄοοθβ ποῦ ρυθβθηῦ την ΑἸ ΒΟ] Ὁ ῬΥΟΌ]ΘΙη5. (11. 20 ; ἷν. 3; 

γ. 10). Τὸ νὰβ θχροβϑά ἴο ἴδιυ ἔθυγθι αἰβύθυ ᾽ς 1πἤπθμοθβ ἐμδη ἐμαῦ 

οὔ {πὸ οβρο]5. ΤΉΘΥΘ Ὑγ606. ΠῸ ῬΔΙΆ]16] ὑθχύβ ΟΥ̓ ῬΆ 1161 ὑγδα 105 

αὖ απ (ἀη] 655. ΡΟ ΆΡΙΥ ἴῃ ἷν. 3) ὕο ΒΌΡΡΙΥ ΔααΙθοηβΒ ἴο {πθ 

ΟΥ̓ σα] νγοσβ, οὐ᾽ τη Ποαύοη5. οὔ ὑΠ6 1} ἔοση. ΤΠ αὐπιοδῦ ἁπιοαηῦ 

οἵ ναγυϊαύϊοι ΠΠΚΟΙῪ ἰὸ ἤπαὰ ἔανοαν Ὁ} οΥἸὑ105. οὗ ὑπ6 τηοβὺ ορροβιῦθ 

ΒΟ 00 ]5 15. ρυδοῦϊοα Π]ν ΟὗἨ ὙΘΡῪ 5118}} οχύθηῦ, ἀπά, {ποῦρ πὸ νϑυϊαύϊοη 

ἰ5. υἹΠπουιῦ τ] 5 σα ἤοαμοθ, οὗ σομ ρα αὔ ν ] ν 5128}} τηουηθηῦ, 

Πα οι Τὰ ἀπὸ ΤῸ] ἴπρ 8016 Τ παν βοὺ ἄοννη 8}} {1 οι ησθ5. ἔγοτῃ ὑΠ 6 
Ἧ ᾿ 
ον ΘΒΒΕ ἰοχύ οἵ ύθρμθηβ (1550) Ὑ μ]0}} 1 πᾶν δἀορίθα σθηθγα!]} Υ 1ῃ δοοονά- 

Ἐν ποθ ὙΠ] ὑΠ|6 Οἶθαν θαϊαμοθ οὗ {π6 τποϑὺ δηοϊθηῦ δανπουγ. ΤῸ 

τθαθυ Ὑ0 11] 6 Ἀ0]6 τὸ ἡπάσο οὗ ὑΠ|6 11 ̓ πη ρου ύδιιοθ, 

ἱ, 2. δή καὶ΄ ὑμῖν, αἶδο ἴο γοι (δ ΒΟ). 

4. γρ. ἡμεῖς, ννυῖῦο το (ΝΣ ΑΒ), ἔον γρ. ὑμῖν, νγθ ΥΙΘ ἐο ψολῖι. 

ἡ χ. ἡμῶν, οὐνν ον (ΒΒ), ἴον ἡ χ. ὑμῶν (Α.0},, γοιιν" 7γοΥ (ἀουθύξ}). 

ς ἔστιν αὕτη (80), [ον αὕτη ἐστίν (Δ). 

ἀγγελία, πιόβδασο (δ ΑΒ), ἴον. ἐπαγγελία (0), ργοηευῖδο. 

11 μανο μίνθη Ῥοονν πὸ ἰοχὺ ἃ πιδῖν, ὑποῦρῆ ἰδ ΒΉΘΝΥΒ ΟἸΘΑΥΥ ὑπ 
Γαΐσὴν σοτηρὶοῖο νἱθυν οὔ {πὸ τοπᾶϊημβ οἵ βοῦγοοβ οὐ {}ι6ὸ Ἰαΐθυ. ὑθχίβ, οδηηοῦ Βὰ- 
{86 Ῥαϊτηανν ἀποία!α απὰ οὔ {π6 τόδ ρογβοᾶθ {16 βύπαν οὗ ἃ [Ὁ}1 ἀρραγαΐίιι8 
αποίσηΐ γογβίοηβ, θα {818 Ἰἰπιϊ ἐοὰ βατη- οαγίξίσιι. ᾿ 



1, 

11, 

τὰ ἘΝ τὶ 

24 

27 

2ὃ 

τῷ 

ἩΣΕΡΧΕΠΣ ΚῚΣ 

οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ (Β), ἴον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν (ΝΑ ΟΣ. 

Ἰησοῦ, «7658 (δ ΒΟ), οὐιῦ Χριστοῦ, Ολγ οί. 

δ 4ἃ ὅτι΄ ἔγνωκα (δ 4. Β). 

Ομ. οὕτω΄ περιπ. (ΑΒ) ὕο “Ά1Κ, ἔον 50 ὅο σα ]Κ. 

ἀγαπητοί, δεοίουοώ (Δ Α ΒΟ), ἴοι: ἀδελφοί, δηοίλγοι. 

οἴη. ἀπ᾽ ἀρχῆς (25) (ΝΑ ΒΟ), γα θεαταὶ, ἔον. γθ πϑϑια Ἴγοηι ἐἦιο 

ῥορύγυγυϊγυ. 

ἔγραψα, 7 ευγοίθ (ΝΑ ΒΟῚ, ἴον γράφω, (7 τογῖίο. 

ὁπ. δ΄ ἀντίχριστος (Δ ΒΟ). 

ἐξ ἡμῶν ἦσαν (ΒΟ), ἔοι ἦσαν ἐξ ἡμῶν. 

οἴδατε πάντες (Β), γϑ. αἰ Ἰκπονν, ἴον. καὶ οἴδατε πάντα, αγιεὶ γο 

Κηον αὐ ἐλύηγα (ἀοα ὈΈ8]). 

Δα ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει ( ΒΟ), λὸ ἐμαί 

ὁοτιγοδϑϑί, ἐλ ϑογι ἡαΐ, ἐλ6 Ζαΐδον αἰ8ο. 

οὐ. οὖν (δ Α ΒΟ), ἐμθγεγογο. 

μένει ἐν ὑμῖν (Ν(.4}80), ἔον ἐν ὑμῖν μένει. 

τὸ αὐτοῦ χρίσμα (() ΒΟ), λὲ5 ἀἀπούϊομ, ἴοι τὸ αὐτὸ χρ. ἔ})6 δηλ 

Ὁπού]ΟΙ. 

μένετε (()4. ΒΟ), αὐὲάο, ἴον μενεῖτε, γ6 δἠιαῖί αὐίαίο. 

ἐάν (ΝΑ ΒΟ), 27, [6 5181], ἔου. ὅταν, τυΐνθγν μ᾽ 5881]. 

σχώμεν (ΝΑ ΒΟ), ἴον ἔχωμεν. 

Δα καὶ ἐσμέν ( ἃ ΒΟ), ἀγα 5θαο ἢ τεῦ αγὸ. 

οἵη. δέ (ΝΑ ΒΟῚ, διέ. 

οἵη. ἡμῶν (Α.Β), 5115, ἔθου" οὐμ)" 5118. 

οἵη. μου (δ Α ΒΟ), Ὀγϑύμτθῃ, ον: ηνν ὈΥΘΌΠ ΘΗ. 

οτ. τὸν ἀδελφόν (ΝΑ Β), πὶ ὑπαὺ Ἰονϑῦϊι πού, ἴον: πθ ὑἐπαῦ Ἰονϑίῃ 

ποὺ λὲ5 ὑγοίλον. 

θεῖναι (δ Α ΒΟ) ἴον τιθέναι. 

τη, μου (δ Α ΒΟ), Π0}16 ομ!]ἄτθη, ἔον τϑν 1100186 ΟΠ] άγοη. 

δα τῇ΄ γλώσσῃ (Α ΒΟ). 

ὉΠ ἐν" ἐγ (ΔΑ ΒΟ)... 
ἐν τούτῳ γνωσόμεθα (οιη. καὶ ΑΒ, γνωσόμεθα δ ΒΟ), ἴπ {115 

γγ78 δλαίέ ρϑυύοθῖνθ, ἔου. για ἴτ {1115 ὑγῦχϑ ῬΘΙΌΘΙγΘ6. 

τὴν καρδίαν (ΑΒ), οὔτ΄ λεδαγέ, ἴον τὰς κι οὐ" ᾿δανγέϑ. 



ἷν. 

γ. 

ΤΊ 

13 

18 

ιὃ 

ΤΕΧΤ. 

ομι. ἡμῶν (ὑν 166) (1. ΑΒ, 2. ΒΟ). 

ἀπ᾽ αὐτοῦ (ΝΑ ΒΟῚ ἴον παρ᾽ αὐτοῦ. 

οι. Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (Δ Β), ΟἿ ιυνῖβέ οοηιθ ἔπι 7 68}ι. 

ἠγαπήκαμεν (Β), λανο Ἰογεά, ἔογ ἡγαπήσαμεν, Ἰονα (ἀοιθῦξ]). 

ἐν ἡμῖν ἐστίν (0) ἴῸν ἐστὶν ἐν ἡμῖν. 

τα Χριστὸς (Β), ΟἿ "δέ (ἀοαὈὑ]). 

τἀ μένει (ΝΒ), οὐ αὐτώοιδ, (ἀου οὐ α]). 

οπη. αὐτόν (Δ Β), γγὸ Ἰονθ, ἴου νυν Ιονϑ λύηι. 

οὐ (ΝΒ) ἔον πῶς, σαηηοί Ἰονο, ἴον λοὺν ἐαγι ἦδ Ἰονθ ἴ 

οτῃ. καί (Β), αἶϑο. 

ποιῶμεν (Β), ο, ἴοι τηρῶμεν, οὐὔδογυδ, 

τίς ἐστιν δέ (Β), διιέ χ}ιῸ 15 1 ἔονῦ ψ]ο 151 (ἀοα Ὀὑ[Ὁ]). 

οτμ. ὁ (δ Α Β), «6585 ΟΠ υἰβῦ, ἔου 6515 ἐλ6 ΟΠ ἰδ, 

ταὰ ἐν΄ τῷ αἵμ. ἀπα ἐπ ὑΠ6 Β]οοά, ἔον" ἀπὰ ὑπ Ὀ]οοά. 

7 οπη. ἐν τῷ οὐρανῷ...ἐν τῇ γῇ (δ Α. Β), ἐπι ἤθώσονι, ἐ}ι6 δ ιν, ἐ]ιε 

Ἰγογεῖ, αὶ ἐλὸ Ποῖν ΟΠιοβέ, αι ἐγιοϑο ἐδυγοθ αὐὸ οπθ. πα 

ἐλιογ6 αὐ ἐδυγθο {ἠαΐ ἤϑαν υνἱ γι685 ἐγν οαγ]ι. 

ὅτι (ΝΑ ΒΒ), ἐλαΐ, ἔον ἣν, τοιίο]ι. 

αὑτῷ οΥ αὐτῷ ἴοι ἑαυτῷ. 

ὁ θεὸς ἡμῖν (Β), ἴον ἡμῖν ὁ θεός. 

ἵνα... αἰώνιον, τοῖς πιστ....θεοῦ (ΝΒ) ἴον τοῖς πιστ.... θεοῦ, ἵνα 

αἰώνιον, ὑπαῦ γ6 τηὰν πον ἐπαῦ γ8 Πὰν θύθυ μᾺ] Πρ, δυογὲ απίο 

γοῦ ὑπαὺ Ῥθ]θνθ οὴ ὑπ πᾶιηθ οὐ ὑΠ6 οι οἵ (ἀοά, ἔοι" απο 

γοα... οὐ, ὑπαῦ γ8᾽ ΠΙΔΥ...116. 

ΟΠ]. καὶ ἵνα πιστ. εἰς τὸ ὄν. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ (ΝΑ Β), απ ἐ]ιαΐ 

γ6 την ὈΘ]Θνο οὐ Π6 πᾶπηθ οἵ {πὸ ἕο οὗ ἀοα, 

ὃ ἐάν ἴον ὃ ἄν. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ (δ Β) [Ὁ παρ᾽ αὐτοῦ. 

τηρεῖ αὐτόν (ΑΒ), Κοοροῦμ ἀἴηι, ἴοι: τηρεῖ ἑαυτὸν, ἸκΘορϑί} 

λιν δεῖ γ, 

γινώσκομεν (ΝΑ ΒῚὴ ἴον γινώσκωμεν. 

ομ). ἡ (Ν ΑΒ). 

ἑαυτά (Ὁ) ον ἑαυτούς. 

οἵα, μήν (Ν ΑΒ). 



ΠΟΕΌΧΟΙΣ 

ΤῸ ὕπθϑθθ πᾶὺ 6 δαθα ἃ ἔθνν νϑυ 05 ὙΥ Π]ΟΠ. 16. ΠΟΥ ΟἹ' 1655 

ῬΙΌΘΔΌΙΘ6 : 

Ἱ. 42 μόνων (Β) Ὁ" μόνον. 

1ο οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ (οτα 6.) (ΝΣ ΑΟ). 

25 ὑμῖν (Β) ἴον ἡμῖν. 

20 84 καὶ πᾶς (δ  Α ΟΣ). 

111. 7 παιδία (Α0) τεκνία. 

23 πιστεύωμεν (δ Α ΟἹ ἴον πιστεύσωμεν. 

ἵν. 2 ἐληλυθέναι (Β) ἴον ἐληλυθότα. 

2 λύει ἴον μὴ ὁμολογεῖ. 

ν. 6 μόνῳ (8) ἴοι μόνον. 

Τὴ ν. τὸ 1ὖ δ ὺ Ὀ6 αιοβϑυϊοηθα θέλου ὁ μὴ πιστεύων 5Πῃο.] 4 ποῦ 

βίδα ἃ ὈΒο]τιΐϑ!γ, τῷ θεῷ ἃπα τῷ υἱῷ ὈοΙπρ' ὕνγο αὐὐθιηρύθ ὑο ἀθῆπο {Π6 

5ΘΏ5Θ. 

Τῦ “11 6 βθθὴ ὑμαῦ ὑπθι8 15. 10 ὑπ 6 τηϑ]ου Ὁ οὗ οθβθθ ἃ Οἶθδι 

ῬΙΘΡΟΠθυθμηοθ 1ἢ ποί ἃ ΘΟμρ]θύθ ἃουθθιηθηῦ οἵ ὑπ6 τηοϑῦ δ ποϊθηῦ 

ατθοῖς Μ 55. ΤῸ ὑπὸ τοϑάϊησ ϑαορίθα. ΤΠ τηϑ85 οὗ Ἰαύθ ΟὝΘΟΙς 

Μ55. οἵνθ ἴῃ τηοϑὺ δάβοθ ὉΠ 6 γϑϑ]ηρ ΒΟ 15. γο]θοίθα, θαῦὺ ποῦ 

ὉΠ ΡΡΘα τ Θ Ο]Υ ΠΟΥ ἃγ6. [Ἀ]}}Ὺ αἰν!64 Ὀθύνγθο. ὑπθ τἶνὰὶ τϑϑ!ηρ5 

ἘΠ 7 ΤΆ. 2, 21: {1 15, τό, ἁδ) 6 ΤΌΒΟΙ ΠΟ, Οὐ ὑπ 

τηοϑῦ δποϊθηῦ (τθοῖς Μ55. 15. ΘΘΏΘΙΡΆΙΥ Βαρρουῦθα Ὀγ ᾿πηρογίαῃύ 

ΤΟΡΙΘϑθη αῦνο5. οὐ ὕΠ6 ΘΆΥ]Υ νϑυβίοηΒ ἃ πα ὈΥ βοὴ ἰαύθ Μ55. Βα 

ἴῃ ἃ ὙΘΙῪ ἴθνν οθ5365. ὃ ΤΌΘΟΙΠΡ 15. ὕδ]κθη. ΟἿ 5118}}} ϑιῃοϊθηῦ Δα ΠΟΥ 

δ ]οσΘ 10} σου] 6 Ἰηδαθαταύθ 1 ὑΠ6 γϑϑα!ηρ πγ6 18. ΘΟΠΒΙ  οΥθά 

ΠΕ {{ν Τὸν ττῦ ν΄. 5} 

Βαὺ ποῦ ὕο δηΐου ΠΟῪ πο ὑπ6 αούαιβ οἵ δνιάθηοθ τὖῦ ν1}}} Ὀ6 

ΟνΊοτιβ ΠΡΟ ἃ ΘΟμΒΙ ἀθγαύϊομ οἵ ὑπ6 οομὐοχὺβ ὑμωὺ ὕΠ6 πηοϑῦ ἃποιϊθηῦ 

ΤΠ ΟἾΝΘΒ 1ἢ ὙΘΥΥ͂ ἸΠΔΠΥ͂ ΟΕΒ65. ὑπαὺ 5846. οἵ οο]οστίπρ ὅο {Π6 

Ῥᾶββαρθ ΠΟ αὖ ΟΠ66 ἈΡΡΙΌνΘΒ 10561{ ὑο 6. ΟΥΟΊΠ8] (6. . 1. 7; 11. 7, 

ΠΡ τ τ|ῖῦ τὶ 10} 7 τοὺ ν ὁ, τῷ) [πο Ὀὐπει ὉΔΗΘΗΙ ὑπ 

τηοβϑὺ ἀποϊθηῦ θα Πρ ΘΆΒΠΥ ΘΧΡΙ ΘΙ π5 ὑπ6 οὐἹρίη οὐ ὑπ6 τθοθηῦ γϑϑα]ηρ 

1116 0Π6 ΘΟΉΘΙΈΘ ΟΠ θη ρΘ 15 ὉπΠ1η06]11910]6 (6. “. 11. 232; Ρ. 132; 860 

ΠΕ τ 18, 50: 27. 27, 28; 111. 12; τὸ ν' 2, ὁ): [πὶ 

ΧΧῚ 

ΠΌΡΟΥ ΙοΥ- 
1 οἵ {Π6 
Τηοϑύ 80ῃ- 

οἰθηΐ ἰθχί. 



ΧΧῚ ΠΈΧΤ. 

ΟΠΘ ὈΪδοθ οὨΪγΥ (ἰν. 20) ἄοθβ {πὸ γυϑαάϊηρ οὗ ὑπ6 τοῦτο τϑοθηῦ ὑγρθ οἵ 

ατγθοκ ΜΗ, ἀρρθᾶν αὖ ἢγϑί βισιῦ το θ6 1} 516 Ά ΠΥ τ ογ6 ΠΠ]ΚΟ]γ, 

ΤῊ. ναυϊαηὖβ οὔθυ' σου ΘΧΆΠΊΡ]65. οὗ οοηῆαίθ γθϑά πη (11. 15 τοῦ 

θεοῦ καὶ πατρός; σοΙηρ. 5 “20 12 ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς 

ἀληθείας) ; οἵ οἸ] 550 η5 ὈΥ λοηιωοίοϊφιέογι (11. 27 ἔ. ; ἵν. 6, 2τ; ν. χ ἢ; 

ἈΠΑ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 11. 23}; οἵ ὑπὸ δα τυοη. πα οὐηϊββίοη. οὔ ὉΠ6 ἢπα] ν, 

γϑργθβθηΐθα ὈῪ ἃ 11π|6 οὐ ι" ὕΠ6 νον 6] (11. 13, 14); οὗ ἐξαοίδηιν (1ν. 2). 

Τμοίοχι οί 76 ὑδχὺ οἵ Β 15, ἃ5. θβθύθυθ, οὐ ραγαμπιοιπῦ ΘΧΟΘΊ]Ίθημοθ, [1 
Οοᾶ. Ταί. ἢ ς 
Β. ἈΡΡΘΑΥΒ ὕο 6 ἴῃ ΘΡΤΟΙ ἴῃ ὙΘΥῪ ἔθ ΟΆ565: 

'. 2 -δ΄ ἑωράκαμεν. 

Ἰ. 14 τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

25. ὑμῖν, σοΙΏΡ. 111. 1. 

27 χάρισμα. 

111. 21 ἔχει. 

ϑοτηθ οὗ {16 γα ϊηρθ γΒΊΟῊ 1Ὁ οἾνΘ 5 Δ. 6 ΤΠΟΤ6 ΟἹ 1655 ἀοαθέξα] : 

1, 2 μόνων. Οὐ}. ν. 6. 

14 οἵη. τοῦ θεοῦ. 

24 οἵη. ἐν ὈΘου 6 τῷ πατρί, 

27 ἀλλά ἴον ἀλλ᾽ ὡς. ; 

20. Ομ. καί. 

111. 15. ἑαυτοῦ ἴον αὐτοῦ. 

23 πιστεύσωμεν. 

ἵν. 2 ἐληλυθέναι. 

ΙοΟ ἠγαπήκαμεν. 

15. Δ4ἃ Χριστός. 

Υ. καὶ τίς ἐστιν δέ. 

6 μόνῳ. (ΟΡ. 1]. 2. 

Τὸ 15. ποῦ, ἃ5. ἴἊ} ἃ5 1 οὰη ᾿πᾶσθ, ΘΚ ἴπ ΘΥΙΤΌΙ (ἉΠ]685. ἴῃ 11]. 7) 

Ὑγμθι 1ὖ 15 Βαρρονίοα ὈΥ 5016 Οὔ. ὈΥΪΠΊΑΥΥ ποῖ] ΟἹ᾽ ὙΘΙΒΙΟΝ : 

ΐ. κα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ Β 13 321 ΒΥ7. νῷ τη6 6. 

1, 6 οἵη. οὕτως ΑΒ β5υγν. νῷ Ἰαδὺ 116. 

20 Ὅτ. καί (2) Β' {ἰι6, 

πάντες δ {ΠπῸὸ. 



ΠΧ ΠΝ: ΧΧΙΠΙ 

111. πὶ οἵη. ἡμῶν ΑΒ 15 Ἰαῦ. νρ᾽ 501. ἢ] τη6. 

10. ΟΤη. καί (15) ΑΒ αὖ. νρ᾽ 5.01. ἢ] γη68. 

τὴν καρδίαν ΑΒ 5γν. γρ ὑΠ6. 

21 οἵη. ἡμῶν (15) ΑΒ 15. 

οἴη. ἡμῶν (20) ΒΟ. 

ἵν. 23. οπη. Χρ. ἐν σ. ἐλ. ΑΒ Ἰαῦ. γρ' τη6. 

12 ἐν ἡμῖν ἐστίν δὰ Β. 

19 οἴη. αὐτόν ΑΒ ({16}. 

20 οὐ δύναται δὲ Β' 5γγ. ἢ] {Π6. 

τ ὉΠ: και (2.2) αὶ 12 (ἰδ. νδὴ ὑμθ. 

ποιῶμεν Β' Ἰαῦ. νρ᾽ 5.1 1τὴ6 ὑΠ6. 

τ8 αὐτόν ΑΒ. 

((ν. 21 15 ποῦ ἃ ο858 1η. ροΙηὐ.) 

ΤΠ6 ὑοχὺ οὗ δὲ οοῃ δ! 5. ΤΠΔΠΥ͂ ΘΙ ΤΟΙΆ, Β01η6. οἵἨ ὙγΠ10). ΤΙ 1 πη- ΤΠοίοχί οὗ 
: Οοά. δήη. 

οογτθούθα, ἃ πα ποῦ ἃ ἴθνγ ῬΘου] αν [156 ΘΠ 98 : δ. 

- Δ; "5" Ἂν 6 ΑΝ πὰ ΄ 1. 4. ὃ ἀκηκ. καὶ ἕωρ. καὶ ἀπαγγέλλ. 

5 ἢ απαηγελιας οοΥγθοὐθα ἴο ἡ ἀγάπη τῆς ἐπαγγελίας. 

2 φύλαξ μεν {1 Πι"). 

4 οἱ. ἐν τούτῳ. 
ι« 

ἡ αλ. τοῦ θεοῦ. 

ὃ ἀλ. καὶ ἐν. 

9 μισῶν, ψευστής ἐστιν καὶ ἐν τ. σκ. 

13 τὸ πονηρόν. ΟὐὍΠΏΡ. νυ. ὃ τὸν ἀλ.; Υ-. 1. 

24 ἀκηκόατε ([ 106). 
Ε “ Ν δ κι ν.9 “ εν. 

ἐν τῷ π. καὶ ἐκ τῷ υἱῴ. 

26 ταῦτα δέ. 

27 πνεῦμα (τ᾿ τη.). 

ἀληθής. 

28 οἵη. καὶ νῦν.. αὐτώ. 
9 κε 3, 9.5 3 κ 
ἐν τῇ παρ. α. ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

ἽΠῚ πὶ δίδαμιεν. 
3 5 5 ΕῚ “ 

οὐκ ἔ. ἐν αὐτῷ. 

14 μεταβέβηκεν. 



ΧΧΙΥ͂ ΠΧ, 

21 ἀδελφοί. 

22 αἰτώμεθα. 

ἵν. 2 γινώσκομεν. 
μ᾿ : σ 3 ὅτι ἀκηκ. ὅτι. 

ὁμ. Ἰησοῦν κύριον. Οὐοιηρ. τ ον. ΧΙ, 3. 

8. οπι. ὁ μὴ ἀγ-...θεόν (τὸ τὰ.) : οπι. τὸν θ. (0 Ν5). 

ζῶμεν. 
ἾΝ ρσ- 9 ΓΕ 

τὰν μεθ ἡμῶν εν μιν. 

»“" Ε ’ -“ 

ΤῊ αγαπῇ Τῆς κρ. 

ἐσόμεθα. 

20 ΟΠ]. ὅτι. 

ν. 1 τὸ γεγεννημένον. ΟΟμΡ. ν. 20; 1]. 13. 
Ἐν ἫΝ 

οι τρεις. 

9 τὴν μαρτ. τοῦ θεοῦ (τ᾿ ".). 

1ο ἐμαρτύρηκεν. 

οὐκ ἐπίστευκεν. 

20 τὸ ἀληθινόν (τ᾽ τη.). 

Τὴ βϑνϑυαὶ οἄβθβ ἰὖ Πδ5 1Ἀ156. γϑδ Ἰηρθ 1 ΘΟΙΉΠΠΟη ὙΠ Α ἀπά 

σι Οὐ γοβρθούϊνοιϊνυ : 

ΝΑ. 

ἢν 21 4 ἡμῶν αἴξον καταγινώσκῃ. 

γ. 6 αἀά καὶ πνεύματος αἴδον αἵματος. 

᾿. 9 ἃ4ἃ ἡμῶν αὔξοι ἁμαρτίας (25). 

1. 6 4 οὕτως. 

11, κ᾽ Πα ἡμῶν αἴξον ἁμαρτίας. 

11 ἐπαγγελία. 

13 δἃ καί, 

το δά καί. 

21 τὰ ἡμῶν αἴτον καρδία. 

ὙΠ ἰοχίοῦ ΤΠ ἰοχὺ οὔ Δ, νυ Βῖοῖν ΤΘρυθβθηἐβ ὃ [1 ΤΟ 6 ἀποϊθηῦ ὕγρο 1π {815 
Οοά, ΑἸος. : ᾿ ᾿ ᾿ : ὡ 
πα ἘΡ᾿5016. ὑπα ἴὰ {π᾿ (ὑο5ρ615, δοπύδ! 8. τηϑην ῬΘΟΌΠΙαν Ῥοδα ησ5, ἴῃ 

ὙΠ 6 ἢ} τ Πὰ5 οἴνου ὑπὸ βαρρονὺ οἵ {π6 Ν᾽ αἰσαΐθ : 



μι - 

11. 

111. 

ΤΑῚΣ 

ΤΠ6 Ῥθοα]181" τ ηρβ οὗ Οἱ πᾶνθ πὸ ΔΡΡΘΑΡΘη66 Οὐ ΘΘ ἢ Π]ΏΘΠΘΒΒ : 

Ἷ" 

11. 

π ΘᾺ 

[Ὁ] 

πῷ 

21 

ΙΟ 

ἘΤ 

14 
τό 

20 

4 

ο 

ΤΈΧΤ. 

ἐὰν -- γάρ. 

μετ᾽ αὐτοῦ (ΒοΙη6 Ἰα0). 

ἐστ. ἱλ. αὖ. νρ. 
’ὔ 

σκιά, 

ἐν αὐτ. ἀλ. 

ΟΠ. καί Ὀοΐονο καθώς. 

ΟΤη. ὅτι 9“, Ἰαῦ, νρ' τὴη6 {Π6, 
“ 5» . “ 

τῷ ον. αὐτοῦ Ἴ. Χ. 

ἐν τούτῳ Ἰαῦ. ν᾽ τη6 ἐΠ6. 

Δα ἃ τὸν θεόν. 
3 ΄ 

οὐ γινώσκει. 

ἐκεῖνος ἴογ' αὐτός. 

ὁμολογῇ. 
“ 

πιστεύομεν (]αὖ. ν 6) τη6. 

Δα ]α οὖν α΄. ν΄. 

ὁ θεός ἔοι αὐτός 1αὐ. νῷ. 

ἀπὸ τοῦ θεοῦ Ἰαύ. να. 

͵ ν 

πνεύματι ἴοτ αἵματι. 

8.4 τοῦ θεοῦ Ἰαὺ. γρ τηθ. 

τῷ υἱῷ Ἰαύ. νρ. 
ι« ι« 

οὐκ ἐπίστευσεν. 
“ 5 Ν ε αὐτὴ ἐστὶν ἡ ζ. 

ὄνομα ἴον θέλημα. 
Ν ε ε Ν θ μὴ αμαρτ. ἀμ. μὴ πρ. θ. 

ἀληθινὸν θεόν Ἰαῦ. νξ; τη6. 

οτη. Ἰησοῦ Χριστῷ Ἰαῦ. νρ. 

Δα 1ῃ ἥη. ἐν ἡμῖν. 

Ομ. ἡμᾶς. 

21 ΟἸΏ. πᾶν. 

11, 20 κύριος ([οΥ θεός). 

Ἶν. 2 

Υ. 

3 “-“ 

Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. 

ΧΧΥ 

ΤῊ ἐοχύ οὗ 
Οοα. Ερλ. 
σ, 



ΧΧΥῚ ΤΕΧΊΤ. 

Τὴ ΒΘΥΘΙᾺ] ΡΪδΟ65 1Ὁ Ἵν 65 ἃ ΘοΥΓ θύοι Υ Β1Ὸ}) νὰβ δἀορίθα ψ]άο]ν : 

1 Ὁ Ὁ ὍΝ δέ. 

5 ἐπαγγελία. 

ἱ. 4 ὁπ]. ὅτι. 

ἢ]. τ4 δἀὰ τὸν ἀδελφόν. 

ΤῊ Τα Τὸ Ψαυϊσαίο Τιαὐϊη  Θυβίοη 15. Ὁ} {Π6 τηοϑῦ ραγὺ ὙΘΥΥ Ο]0886 ἴὸ 

ἐν ἐκ ἐπι ϑαυν αὐσθοὶ ἰοχύ. Τῦ σϑρυθβθηΐβ ΠΟΎΘΥΘΡ ἴῃ ΒΟΠῚΘ Οδ865 ΤΘΔΟΙΠΡΒ 

ὙΠ] ἢ. τὸ ποῦ ποὺ ποίρα Ροτη αὐ ΜΗ, : 

1ἰ, τ 86(ἴ οἰ δὲ : καὶ ἐὰν δέ (Ὀ14). 

12 γϑηυϊἐἐεγείιιν (1 ἀφίονται). 

11. 17 ψιιὲὶ λαδιιογὶέ : οτα. δέ. 

ἷν. 3 φιυὲ βοἰυὶέ (λύει) «7οϑύύην (Οὐ ]υγἸδέιιγη. 

λῖς δέ ατγοἐϊο]ιγδένιδ, χιιουί. 

4 δεν : αὐτόν. 

τό οαγτέαϊὲ -- 1), 

“ 6 ΟἸ)νῖβέιιϑ ἴου τὸ πνεῦμα. 

ἡ αὐγιιίηυ, ϑιμγυΐ ἴοΥ εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 

9 ἐοδί. 1)6ὲ - χιιοοί ια)ιι8. ὁ8έ. 

τς δ βοΐπυνϑ (ἐν Δ. οτητῦ καὶ ἐάν). 

ΟΥ̓ΠΟΥ τθἸΠ 05 ΔΥΘ. ΡΥ ΘΒΘΡΥ ΘΑ 1ῃ ΒΟΙΩΘ Ἰαύθυ' ΘΟΡΪ6Β : 

1, τὸ ἐγ ποὴβ γιογν 68. 

27 πιαηραΐξ : μενέτω. 

111, 6 - δέ οηυιγυΐβ. 

τό - )εϊ. 

ἵν. 2 δορηοβοϊξι : γνώσκεται. 

ν. τό βοεΐξ : εἰδῇ. 

μέ γοχεί χιὲβ : ἵνα ἐρωτήσῃ τις 

17 ὁπ]. οὐ. 

Τῦ ἀρνθθβ 10} δὲ ΔΙΌ ἴῃ ἰϊ, 8. (-Ὲ 6 ὧγυ ἐρ80), ἀπ ἢ ΒΒ 2τῦ ἴῃ 

τὶ, 25 (υοϑὦ). 

ϑοτηθ ῬΘΟΙΠ ΙΑ 165. οὐ οὐθυ τπδν ῬΟΥΠΔ ΡΒ ΤΟΡΓοβθαῦ γ68]} γαυἸα  ]0}8 : 

', ο,παοῖλα οὐ ἐμιϑένιβ 68, 

ἴϊ, ς τὉϑγϑιίι οἵτι8. 



ΠΧ ΠΣ ΧΧΥΙ] 

ἵν. 24. το Ἰαην ὃγν ηυυγιαίο 68έ. 

12 υἱαϊτέ τὐγυχιναΉν. 

17 ποδέδουην οαγϊέωϑ. 

Τὴ {766 ῬΊ8.068 “ δύσιυυό ὁ5 ̓ γΘρυθϑθηΐβ ὡς, καθώς, 1, 7; 111. 5,7. 

δυο 5 1ἢ ΟὔΠΘΥ ΡΑΒΒΑΡΘΒ ΤηΔῪ ὈΘ 5ΒΠΉΡΙΥ ἀπ ἰο Τηὐουρυθύθ οι: 

1, 4 80γηρϑίηυνιδ, 11. τ γθη φιέθηυ, ἰα]. 20 8661 τὉ08, 111. το διμααίθηλι8, 

1ν. 20 συἱάοέ (2). 

ΤἼ6 Ρθου λυ 165. οὗ 1ηὐουρυθύαθοη. ἴῃ ὑΠ6 ΤΟ]]οσηρ Ρ]οΘ 5. 818 

γγουΠ οὗ ΤΘιηαυ]ς. δίδην οἵἉ ὑπθηὶ ἃγὸ ὑουοῃθα ἀΡΟη δίδου ναραβ: 

17. εξ: 50}. 

11, 2 70 ἰοέζιι5. ηυουγιαϊὶ [6 οοο 15]. 

16 ὁογ6. οαΥ γν8 ὁ8έ..(ψύνοῦ πιογὺ 68{. 

21 πογὺ...φιοδὶ ἐστιογαγυίεθειδ... 8661 ψιιαδὲ δοἰογέϊλδειι8.... 

111. το τιοηυγ)γ)υθΉ νυν} οἐ δζηνιι8. 

10 φιυὶ γογν 687 διιδένι8. 

14 ἐγαγδίαζὲ ϑιυυγγιι8. 

γ. 4 φιῶ υἱηοῖί. 

15. χιιαβ ροϑδένι αμην. 

τό ροίτί. 

τϑ σθηιογαΐϊο «εἰοὶ (1 ἡ γέννησις τοῦ θεοῦ). 

20 τιέ ὁοσηιοϑοαηυιι8.. «αὐ δύηυιι8. 

Βαὺ οαὐύϊοῃ 15. ΠΘΟΘΕΒΘΙῪ ἴῃ σΟΠΒ ΕΓ αούϊηρ ὕπ6 Οὐθοῖκ ἰοχῦ ΒΟ 

ὉΠ νϑυβίου. Ὑϑριθϑθηΐβ ΤῊΘ βϑτη6 ψοΥ5. 816 ποὺ ἰνγαγ5 γϑηἀθυθα 

ἴῃ {π6 βϑη8 ΨΥ ἴπ πκ οοπίθχίβ. ΤΠτ5 παράγεται 15 τοπάογοά 

ἐγαγυδίθγειγυέ ἴτπι 11. 8 ἃ πα ἐγαγϑὶδιί (ἐγ αγιδὲ) ([πουιο]ν θοῦ ΤΟΥΤῚ 5. ἸηΔῪ 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ γϑρυθϑδθηὺ ἐγαγϑὺλ) ἴῃ 11. τῇ ; τηρεῖν 15 ΤΟΠαΘΙΘα 1η ὑΠγ66 

οομβθοαύν ΘΒ 6 5. ΟΥ̓ οὐβουναγθ, συυδέοοϊἧγ6, 5θγυαν 6 (11. 3, 4, 5); φῶς 

15. τϑμαουθα ὈΥ ἤμω (1. 5, 7; 11. 9), δα ὈΥ ζιώμηθη (11. 7, το); γινώσκο- 

μεν ἴπ {π6 58 116 ΘΟ ΠΟχίο 15. ὑγαηβ]αὐθα βούίηυιϑ (11. 3, 5, τὸ ; ΠΙ. 24); 

οοσηοβοίηνιιδ (111. το; ἵν. 6; ν. 2), δα ὁγυξοἰϊογύγυιιδ (1ν. 13). 



ΧΧΥ͂ΤΙΪ 

ΤΙ65 ἴῃ 
Μϑ85. 

ΤῊΠΘ {116 
Οαϊ]ιοῖϊο. 

ΤΙΤΙΕ. 

ΠΤ ΤΙ 

Τῃ Οὐά, γαϊ. Β ἀμ Ορά. Αἴοω. Δ ὕπ6 {{{|16 15. βίπηρν Ἰωάνου 

(.-ἄννου) ἃ, ΟἹ «Τοίνυν τ. Τὰ Οοά. δίη. δὲ {15 18. ἔασίμον. ἀθῆηρα 

Ἴ. ἐπιστολή ἃ, 1776 γοέ ᾿ἰρίδεο. 97 «]οἤηυ; τὰ τὰ Οὐα. Αγιροϊζοιι5 Τ, 

(5ιϑο, 1Χ.} 10 Ῥθοοιηοβ ἐπιστολὴ καθολικὴ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἶ., 7}.6 

Οαἰλοῖϊε Τρ ρίϑεϊο ο7 {πὲ ποῖη ΔΑ ροβίϊθ «7ο]ιγν, Ὑ 116 Οοά. Πονρῆμν. Ῥ 

(ϑεθο, 1Χ.) οἴνοβ Ἶ. τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ ἀποσ[τόλου ἐπιστολή] ἃ, 7716 

ἤνϑε ριϑείο οὐ «]οἤυ ἐπ6 ναγροϊδε απ Δ ροβέϊε. 

Ομ ποδάϊηρ ἕλοι ἃ ἰαίθν Μ. ([5ὺ) 15. σου τ απούϊηρ : βροντῆς 

υἱὸς Ἴ. τάδε χριστιανοῖσιν, «]οἤνγν, ὦ 8ογν 47 ἐϊαινιάον [βαὐὲ}.] ἐδιο56 ἐ]ιίγι5 ἔο 

ΟἸυ"ϑέϊαη5. 

ΤῊ ἘΡΊβύ]8. 15. ΘΟΙΠΙΠΟΗΪ]Υ͂ ΒΡΟΪτΘη οὗ ἃ5 ἐπιστολὴ καθολική, “ἃ 

οαὐΠΟ]1ς, σΘΠΘΥΆ], ορ δυο. ΤῊ τηθϑηϊηρ οὗ ὑπ θριὑπϑὺ 15. νν6}} οσίνϑη 

Ὀν (Εἰ οατηθηΐτιβ (5:80. χ.). Καθολικαὶ λέγονται αὗται οἱονεὶ ἐγκύκλιοι. 

Οὐ γὰρ ἀφωρισμένως ἔθνει ἑνὶ ἢ πόλει ὡς ὁ θεῖος Παῦλος, οἷον Ῥωμαί. 

οις ἢ Κορινθίοις, προσφωνεῖ ταύτας τὰς ἐπιστολὰς ὁ τῶν τοιούτων τοῦ 

κυρίου μαθητῶν θίασος, ἀλλὰ καθόλου τοῖς πιστοῖς, ἤτει ᾿Ιουδαίοις τοῖς 

ἐν τῇ διασπορᾷ, ὡς καὶ ὁ Πέτρος, ἢ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αὐτὴν πίστιν 

Χριστιανοῖς τελοῦσιν (γα, αὐ (ὑοηνηι. ἐγ Πρ. «]1α(.}). 

ΤῊΘ νου οσοι}5 ἴῃ ὑΠ15. ΘΟ ΠΘΧΊΟΙ ἔσο {π6 οἷοβο οἵ {Π6 βθοομῃᾶ 

ΘΘΗὔΣΥ Οηγαγθ, ΤΠῖ5. ΟἸθυιθηῦ οἵ ΑἸθχαπάνα (δέγοην. ΤΥ. ὁ. 15, 

δ. 99, Ρ. οὐ Ῥ.) Βρθακβ οὗ ὑμθ Ἰθύνψθυ οοηθαϊηθα ἴῃ Αοὐβ χν, 23 Ηἶ ἃ5 

ἡ ἐπιστολὴ ἡ καθολικὴ τῶν ἀποστόλων ἁπάντων. ..διακομισθεῖσα εἰς 

τοὺς πιστούς... ΟΥ̓ΘΘΙ τπ568 ὑπ Θριὑποὺ οὔ ὑπὸ ΕἸγϑὺ ἘΠ δέ] οὗ δ Ῥρίον 

(οἴ. ἜπΒ60. Μ0 λ΄. νι. 25), τ “ὁμη, “πᾶθ (1π ὑπ 1ιαὐϊη ὑυαηβ] αὐ] η), 

ἀπ οὗ {Π6 (Ὡροονυ Ρ}Ὰ}) Ἰούθον οὐ Ῥαυπαθρα5 (6. (οἶδ. τ. 63). ὅο. αἶβὸ 

ὑπὸ νογὰ 15. πδοὰ οἵ Ἰούνθυβ να ἃ σοπθυα] ἀρρ]]οαύϊοι (ποι. 5ρ6- 

ΟἴΔΠγ Δ ἀν 5564) ν Β1ΟΙ. τη δ πὸ οἰαῖπι ὕο οα ΠΟ ΪοᾺ] ἀπ που ϊὺν (Επι56 Ὁ. 

ἮΙ. 1. τυ, 22; δοσάρ. ν, 19). 

[ἡ {Π15 Βθη86 ὑΠ6 νου τνὰ8. ἈΡΡΙΌΡΥΪαἴοΙΥ ἈΡΡ] θα το ἐδθ Ἰούξουβ 

οὗ “Τἀτππθ05, 1 Ῥούου, αὶ ο,  Ιοῖ ουτηθα ὑπὸ σοπύνο οὗ ἀπὸ οο] ]δοίϊοι 

οἵ που- αι] πο ΡΙβύ]ο5, Τῦ ννὰβ ὕπθη οχίθπ θα ἕο 2 Ῥοίθιυ απὰ «πάρ, 

νυν δ ὼν δ νὰ... νων 



ΠΗ ΧΧΙΧ 

τ ΠΟΙ. ἃΥ6 Ρ ἔθου] Υ ΘΘΉΘΙΆΙ ἴῃ ὑΠ|611 Δ ΔαΥ̓ΘΒ5 ; ἃ Πα 50 (1655 Θοσιη 6] γ) 

ἴο 2, 3 90, Ὑ Π1Ο]. Ὑγ6 6 ὑδῖκθη ἴῃ Ο]056 ΘΟΠΠΘΧΙΟΗ 10 τ ἐΓοΠ1]. 

ΒΥ 8. 5πριἶαι δ ΡΟΙ ὕΠ6 σγοὰρ οἵ ᾿ϑύθθυβ νγὰ5 Ὁ }16α τη {π6 Ἰαύθυ ΤῊΘ {{{16 

γοϑύθιη Ομυτομ. “ΘΔ ΠΟΠ1ο] ἡ (οαγιογυΐο) ἴθ ροἶδοθ οἵ “ οαῦμο]1ο.᾿ θυ μοῖ ες 

Π111π5 (6. Α. Ὁ. 550) δα 5Βροίζθῃ οἵ ὑπ Ἰϑύθουβ οἵ “ἄγηθ8, 2 Ῥδίβι, 

966, 2, 3 “018 ἃ5 δα ἀθα ὈΥ νΘΥῪ ταϑηΥ ἰο {ΠΗ οο]]θούϊοη οἵ ΟδΠΟΠ]ΟᾺ] 

Ῥοοκβ (απ ἃροβύίοϊουτιπη Ομ ποπῖοθοθ ποτ 8 ὑτι1). (ὐἈΒΒΙοάουτια ὅ0]- 

Ἰονσὶηρ 5ΒΠΟΥΟΪν αὔθ σαγ8 δαορίθα {116 Θρι Ποῦ ΔΡΡΘΙ ΘΗ ΟΪΥ ἃ5 ἃ Ρθοι- 

1181: 1016 οὗ {π6 ψΟ]6 συοῦρ ((θ ὁγι5έ. αὖν. 1,4. 8), ὑποιιρ]ι 6 θχύθηαβ 

10 αἷἶδο ἴο ὕπ6 “ψΠ016 οο]]θούϊοη. οὗὨ δροβύο!ο θριβϑῦ]θβ. Ετομι Πίπι τύ 

Ῥᾶββθα Πιῦο ΘΟΠΉΙΠΟΙ τι88 ἴῃ ὑΠ15 Πτη]υθα βθηβθ (οι ρ. 2260). (ἰοἰαϑ. 

8 ὁ νυ. {ἰ. Η8,. οΥ Ν'. 7΄. Οαπογ, Ὁ. 512). 

1Π1|. ΒΟΒΜ. 

Τὴ οαὐα]οριιθα οὐ ὑηΠ86 ΒοοκΒ οὗ πὸ Νὸν Τοβύδιηθηῦ ὑπ6 συ ]ηρ᾽ ΤῊΘ 
! ᾿ ΥΙ 

15. ΔΙ να 5 οα]]6 4 ἃ “ Ἰούθθυ,᾿ θαῦ ὑπ6 αποϑύϊομ ἃ. 1565 [ἢ ἡ πᾶῦ 5658. οΔἢ ἿΕ ἘΠ 
ΒΡΘΟΙῆΟ 
Τη8γ15 οὗ 

ἰμθα ἴῃ ἰτῦ οὗὐἨ ΡῬϑύβοῃ οὐ ρῖδοθ: ὑπθύθ 15. πὸ αἸγθοῦ ὑϊᾶοθ οὗ Ὁ16 ἃ ἰεὐζο; 

10 θ6 5ο οἂἹ]δὰ ἃ Τὸ ἃ πὸ δάγθϑβ, ΠῸ Βα ΒΟΥ ρΌ]0Σ ;ἢ ΠῸ ΠΘΤῚΘ 15. 60}- 

δα ῦπον, πὸ ᾿πἀ]οαῦϊοη. οὗ ΔΠΥ Βρθοῖδὶ ἀθϑυϊ παύϊοθ. [|ἢ ὉΠ 656. Τοβρθοῦβ 

ἴ0 15. ἀἰθυϊπραϊδιθα ἔγοιη ὅπ6 Ἐρίβι]8. οὗ δύ ϑιηθθ. δηα ἔγοιη. {116 

ἘΡΙβ0165 ἰο ὑπ ΕἸρμϑβίδηβ. ἃπάὶ ὑο ὑπ6 ἩΌγθνβ, Ὑ Π10}} ΘοΙη6. Πθδιθϑῦ 

ἴο ἴ6. Τῇ Ἐρίβυ]6 οὗ 80 Φατηθθ ὁπ 45. δρυπρῦγ, θαὺ 10 Πὰ5 ἃ ΤΌΡΠΙΔ] 

ϑα!αὐούΐοη. ΤῈΘ Ερ βὺ]θ ὑο {π6 ἘρΠϑδίδηβ. μᾶ5. ἃ βαϊαύαύϊοῃ, ὑπο ρῈ 

ἴθ ἰβ Ῥυόραθ]6. ὑπαῦ ἴῃ αἰδυθηῦ οορίθβ ὕπΠ6 πϑῖηθ5 οἵ αἰβονθηῦ 

ΘΠ ΌγΟΠο5. οι ἰπβουθα, πα ἰὉ μὰ ἃ ἴουτηδὶ οἷοβθ: ὕπθ ΠΡ Β016 

ἰο ὅπ6 Ἡδθῦγθνβ Πὰ5 ἃ ἔουτμα] οἷοθθ 10} ΒΘΥΘΙΆΪ ῬΘυΒΟμἃ} αἰθὑδ 115. 

ΤΊ συϊθίηρ' οὗ Βὺ Φόομπ 15 ἀθϑυϊσαθο οἵ 811 ὑΠπᾶῦ 15 Ἰοθ8] οΥ' Β|ΡΘ6 18]. 

Βαυὺ ψ 1116 {Ππ|5 15 50, ὑπ6 τυϊθπρ 15 αὖ ὅπ6 βᾶπηθ {Ππὴ86 Ἰηβυϊπηοῦ θαῦ 15 {8} 

ἔτοτη ἢσχϑὺ ὑο Ἰαδὺ πυῖῦ ᾿πύθηβ ρϑυβομα! ἔθο!ησ. Τὴ ΔαῦΠοΙ 15. ποῦ ΣΡ τς: 

ἀθα!ῖπρ τῖῦι ἀρδυταούϊουβ. θαὺ τῖθι Π|6 ἀπα Ἰἰνίπρ πθη. Ηθ ἰἸΒ ἘΣ 

Ῥουπα ἰο ὑμπθι ὡπᾶ ὑμ6ὺ ὕο Πεἷτη : π6 οὐουῃ οὗὨ ΠῚ5 100 ἃπα {Π|61Ὁ 

ἸΟῪ ἰ5. {Π ἔπϊποοβ οἵ ὑποὶν ἔμ} (. 4. Ηθδ ἄρρθαὶβ ο ὕμθπιὶ ἃ 5 



ΧΧΧ 

Α Ρᾳ8- 
ἴοτα!. 

ΤΟ δὰ- 
ἐπουβηῖρ 
᾿πβοΡατα- 
ὈΠ6 ἴγοπῃ 
ἐπαῦ οἵ {Π6 
(08Ρ6}. 

ἘΟΒΜ. 

ὉΠ6. ὙῈῸ 15 δοαπαϊηΐοα θούῃ ἢ ὑποῖν ροβιυϊου ἀπ σα ὑποὶν 

μϊβίουυ (11, 1.2 ἢ). 

Ηδθ 5ρθὰκβ ἴῃ ὑθδομηρ ἃπμα ἴῃ οοιη56] τἱδ ὑπὸ ἀἸτθούμθαδβ οὗ 

ῬΘΙΒΟΠΔΙ] ΘΧχρουΐθμοο (1. τ 1). Ἠδ Πιᾶβ ἃ οἶθαν νἱθὺ οὗ {Π6 ἀδηροὺβ 

αηα οὗ {16 βύγθηρσίῃ οἵ ὑποβθ ποτ μ6 Δ αγ65565 (11. 12 Εἰ; 7, 22, 27; 

1, 2, 13 ἢ; ἵν. 1,4. ν. 13, 18 81). Βυῦΐὺ 81] ἱπάϊν!άπδ)] τϑὶδοι- 

5810 ἈΠ ΒΥ ΙΩΡΑΥΠΥ 15 566 ἴῃ ἐπ6 ἸΙσῃὺ οὗ ἃ ἔθ᾽] ον β 10 Βρ᾿υὕπια] πὰ 

δὔθυ 8] ἴο ὙΒΙΟΝ 1ὖ 15 οομ γ] ἴουν. 

ΤῊ5. ΡΟΥΠΔΡ5. 6 ὁπ Ῥοδῦ Ἰοὺ αὖ ἐϊθ υυιϊηρ ποῦ ἃ8Β. ἃ Τιοϑύδου 

Ο]Π]οα οαὐ ὈΥ ΔΠΥ͂ ΡΥ Ιου] Οἰγουτηβίδποθβ, Ὀὰὺ ἃ5 ἃ Ῥαβίογα) 

αὐ ἀγοββοά ὅο ὑμοβθ πὸ Πα Ὀθθη οΔΡ ΠΥ ὑναϊημθαὰ ἀπ μδα Ἰνϑὰ 

ἸΙοπρ ἴπ {π6 ΔΙ ; ἀπά, ποθ ΡΥ ΙΟα]Αυ]γ, ἴο ὑμοβθ 0 ὙΘΓΘ 

ἔτη Ἰ] αν οἰὐμον νῦἢ ὑπ6 ὑθϑομῖηρ οομὐαϊπηθα ἴῃ ὑπ Ῥόυντι (ΌΞΡ6] 

οὐ ὙΠ ὑΠ6 τϑοονὰ 1561, ΤῊ6 βαθβίαποθ οὗ ὑπ (ἴοθρεὶ 15. ἃ ΘΟΠῚ- 

τηθηαὙ ἢ ὑπ6 ἘΡΙΒ016 : ὑπὸ ΕΡ βύ]6 15 (50 ἴο Βρθὰ Κ) ὑπ οοπθηβθα 

τη ΥᾺ} ἃ πα Ρυδοῦϊοα] ΔρΡΡ]Ἰοαύϊοι οὗ ὑπ6 (ἀοβρϑεὶ. 

Τν. ΑΥ̓ΤΗΘΈΒΞΗΤΡ, ΤΆΤ ῬΤΑΘΒ ΟΝ ΒΌΡΙΝΙ 

ΤῊΘ αποβύϊοη οὐ {π6 δαὐμουβμῖρ οὗ ὑπ Ἐριβύ]θ οαπποῦ Ὀ6 αἴ8- 

οἰιδδοα ἃ5. ἂπ' ἰδοϊαἰθα απθϑύϊοη. ΤῊ υϊθϊηρ᾽ 15. 50. ΟἸΟΒΘΙΥ οοπποοίθα 

ἢ ὑπ6 Ἐουνί Οο5ρ61 ἴῃ σοοα θαϊανν, βύῦν]θ, Ὁποαρ]ῦ, βοορθ, ὑμαῦ 

{πθ56 ὕννο Ῥοοϊτα οαηποῦ αὺ θ6 γϑραν θα ἃ5. σου ΚΒ οὗ ὑπ βᾶτηθ Δα ΠΟΥ 

(566. 8 ν111}. ΤῊΘ ῥγοοῦβ ψ Β]ο ἢ. ἀνθ οἴνθη οἰβθγιθυθ ὕο θϑί ὉΠ 15} 

{0 ποὺ ὑπαῦ ὑπὸ Βουγ Οἴο5ρ61 ννὰβ νυϊθύθη ὈΥῚ ὑπὸ ΑΡοβύ!θ 

δύ Φόμη. οχίομα ἕο ἐπ Ἐίβυ]θ αἰβδο. ΕΥΘΥῪ ῬΆΡΆΡΥΤΆΡΙ. οὗ {6 

ἘΡ 5016. σϑυθα]β ἕο {πὸ βύπάθηῦ 105. πη ου]γίηρ ἀθρθπμάθμοθ πρὸ ὑΠ6 

γϑοουὶ ῥγοβουνοα ἴῃ {πὸ (ἴοβΡ61. ὙΠῸ ὑθαομϊηρ ὙνΒΊῸ ἢ. 1Ὁ ΘΟΏΥΘΥΒ 

8. ἴπ᾿ ΘΨΘΡΥ͂ Ραντὺ ὑπὸ οπΐοοπιθ οὗ ὑπ ᾿ΠΠ0 νυ ΐοῖ ἰδ αϊοιζθηθα Ὀγ ἐμ 

Ἐν ρο 505. νυϊθποββ ὑὸ ΟἸΠυϊδῦ, Τὸ 15. ποὺ ὑπαῦ ὑπ δαΐμον οὔ {16 

1 ΤῊ 6 αὐρυτηθηΐβ Ποῖ Ππανγὸ θη. {π0 ῬΟΟΚΒ γοσο ποὺ ἀοίδομοα ἔγόχα 118 

ΑἸ]οροᾶ ἕο βαρροχέ {πὸ ορί πίοι ἐμπαὺ ἐμθ δμᾶ οὐ ϊοϊβοα ποὰαῦ τοραγα ἕο ἐπ ῖν 
ΒΟΟΚΒ ποτ Ὁν αἰ ργοπῦ ααΐμοτθ, ἄρ τηδῖη οπαγδούουβίϊοβ ΗίΠΟΥ Πδ8 ὁχ- 

ποῦ βθοῖὴ ἴο πὸ ἴο πϑοοᾶ βϑυϊουβ Οχαπ-ὀ διηϊηθα ἴΠθμ ἴῃ ἀοία!]. Εὐηὶ. ὃ 3. 

παίίοη, ΤΠΘΥ σου ποὺ θ6 υτροᾶ 1 



ΑὙΤΗΟΒΒΉΙΡ, ΠΑΤΕ, ΡΙΑΟΕ ΟΕ ἽὝΕΙΤΙΝΟ. χχχὶ 

ἜΡι βὺ]6 αἰγθοῦν τι58ὸ5. ὕπΠ6. τηδύθυϊα]β οοηὐαϊηθα ἴῃ ὕΠ6 (ἀο8ρ61: Π6 

μὰ5 ἰοαπα ἴῃ ὑπθιη Π15. βύαυπρ- μοῦ ἃ Π15. ᾿πβριγαύοη, Ὀαὺ αὖ 

ὉΠῸΘ ΒΘ φῸΘ65. Οἡ ἴο 468] ᾿παβθρθηάθηυΥγ ὙἹ0} ῬΥΟΌΙΘΙη5. Ὑ Π1Ο]]. ΔΥῸ 

Ῥοΐογθ Ὠ]τη. 

Α 5ἴηρ]6 ΠΠαβύγαύίομ Ὑ01}}1 βαῆϊοθ ἴο βῃθυγ ὑΠ8. ΘΘ ΘΙ] γϑ]ύϊου5 ΤΠΘ οοη- 

οὗ ὑπ ὑνγο Βοοῖκβ. Τὺ ΔΠΥ ΟΠ6 ΘΟΙΠΡΑΥΘ ὑπ Τηὐγοάπούϊοῃ ἴο {}|6 ἌΌΣΩΙΣ 

ΘΌΒΡ6] (Φ98π 1. τ---τ8) ψῖῦ ὑπὸ Ταὐτοάπούίοη ὕο ἐπ6 ἘΡΙ5016 (τ “01 ΠΡ ὑμ σε 

1, τ--4), πᾷ ἰὉ 1] 6. 5θθὴ ΠΟῪ ὑπ8 5816 τηϊπα θα ]5 Μὴ} {6 ΠΡῸΣ ΕΗ 

58:16 ἰάθαβ ἴῃ αἰ δυθηῦ οοηπθχίομβ. Νὼὸ ὑμπθοῦυ οἵ οοηϑοίοιια ᾿τηϊύδ- ῬΘΠάθησθ. 

ἴοι οδΠ ΤΟΘΒΟΠΒΌΙΥ Θχρίαΐη ὑΠμ6. Βα 016. οΟΙ ΠΟΙ άθηοοα ἃηα αἰ ΠΥ ΘΉΟΘΒ 

ἴῃ ὑπθ58 ὕνγο 5ποῦὺ οὐ 0181 ρδϑβᾶσθθ. Απα ποθ ἃ οἴοβθ σΟΙΠΡΔΥΊΒΟΙ. 

ὁπ 6. ἤν ταϑᾶθ, θθοᾶσβθ ὑπ Εὐναηρο δῦ συϊῦθ5 1ὴ ὑΠ15. ὁα88. ποῦ 

85 ἃ ΠαΤΤΑύΟΙ οὗ ὑπ6 ΤΡ 5 ουάβ, τὺ 1π ΠῚΒ Οὐ ῬΘΙΒΟΝ ἡ. 

Τῦ τὰν "6 δα ἀδα ὑπαῦὺ ὑπ6 τυϊθοι οὗ ὑπ ΕρΙβῦ]6. 5ρθᾶϊβ ὑβγουρ}- 

οαὖῦ ὙΠῸ ὑπ6 δαὐμουϊν οἵ πῃ ἃροβῦϊθ. Ἠθ οἰδίτηβ παι} Υ δηὰ 

ΒΠΏΡΙΥ πῃ ἱπτηθαϊαύθ πον ]θᾶσθ οὐ {π86 Τὰ παάδιηθηῦα! ἔβοίβ οὐ ὑπ 68 

ὉΌΒΡΟΙ ((. τ; ἵν. 14), πα ὑμαὺ βρθοῖδὶ πον θάρθ ὑΠ]0) υγὰβ ΡΟΒ- 

Β6556 4 ΟὨΪΥ ὈΥ {π6 τηοϑὺ ᾿ηὐϊτηδύθ ἀἸβοῖ 0165 οὗ π6 Τιονὰ (1. τ ἐψηλαφή- 

σαμεν). 

Βαῦ ψἘ16 ὑπθ ὕνο νυ 816 ὕΠπτ|5. ΟΙΟΒ ΘΙ Υ οομπθούθα, ὑΠ6 16 15. ΤῊΘ τοὶὰ- 

τὸ βαβιοϊοηῦ ουϊάθποθ ἰο ἀθύθυτηϊπθ ὑπ το αύϊνθ ἀδύθβ οὐ ὑπ Εριβε]8 τ ΘΉΡΙΕΣ 
ΒΟΟΙΚΒ υῃ- 

δια οὗ {π6 ΟΒΡΕ6Ι 85 πυιυΐθη. ΤῊ ἀΙ ΠΌΤ ΘμοΘ ἴῃ ὑπ6 ὑτθαϊιηθηὺ οἵ ἜΞΩΝ 

ΘΟΙΏΙΠΟΠ φορίοβ ἃπὰ ἴπ {Π6 τι88 οὗ θοτητηοῃ ἰδηριαθ8 θα β ὕο ΠῸ 

σοεύαϊπ ΘΟΠΟΙ αϑῖοη. ϑ'0ἢ. νᾶυαῦ!οη5. 8106 50 ΠΟΙ ΕΥ δοοοπηύθα ἴῸν 

ὈΥ ὅπ ἀἰῆδγθηῦ παύστθ οἵ {π6 ὕνο ψυϊηρβ; δηα ὑμθὺθ 15. ΘΥΘΙΥ͂ 

ΤΘΆΒΟΙ ὅο ὈΘΙθνο ὑπαῦ {π6 ΒΟυτ ΟοβΡ6] νγὰβ 5Βῃδρθα ὈΥ ὑπ6 ΔΡοβῦϊθ 

ἴῃ ΟἹ] ὑδϑομίησ ἰοηρ Ὀθίοσθ ἰἴὉ σγὰβ ΡῈ ΠΒΠΘα, ΟΥΓ Θομμτη θα ὕο 

νυϊθπσ, Τὺ ὁαπ ΟΗ]Υ 6 5814 ψ τ οοπμῆάοποθ ὑμαὺ ὑΠ6 ΕΡΙ5016. ργθ- 

ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἴῃ ὑμο56 ἕο Ποῖα 1ῦ τὰ. ΘΟΙηρΟΒΘα ὃ. ἔβγη 11181 ἀοαπϑὶ ηὔδα !06 

πὶ. π6 ομαγδούθειβῦϊο ὑγαῦῃβ ΒΟ. ΔΥΘ ῬΥΘΒΟΥν αὶ [Ὁ τ. ἴῃ {Π0 

ΟΌΒΡΘΙ. 

ΤἼ|16 φοποϊαϑίου. ἂἃ5 ὧο πὸ δαύπουθηῖρ οὗ ὑπ6 ἘΣρ1βῦ16. συ ]0}) 15 ΕἸ Χίου Δ] 
ὃ ᾿ ὃ : Ἶ ΘΥΙΘΠ06. 

ΟὈὐαϊποα ἔποτὰ ᾿πύθυ δ] ουϊάθμοθ 15. ΒΌρΡρογίθα ὈΥ δχύου δ! ουτάθηοθ 

1 (ΟΠΊΡΘΙ6 8150 1. 5 ἔ,, γ. 13 ΜΙ ΦοΠη ΧΧ. 31. 8388 8 ἴχ. 



ΧΧΧΙΪ 

ῬγΥΟΡΔΌΙΥ 
δ) γ1η7:.}} 
1αΐθ δηὰ δ 
ἘΡΠΘΡαΒ. 

Αααγοβαρᾶ 
ἴο ἃ οἶτοὶθ 
οἵ Αβἰδίϊο 
ΟΠ ΌγΟΠΘΕ, 

ΑΥΤΗΟΈΞΒΗΙΡ, ΘΑΤΕῈ, ῬΙΆΑΟΘΕ ΟΕ ΜΕΙΤΙΝΑ. 

5 ΒΕΥΟΠΟ᾽ 5. ὅῃ:6. ΟἸ ΓΟΙῸ ΒΕΆΠΟΘ5. Ἀ]]ΟῪ τι8 (0 Θχρθοῦ, Τὸ νγὰβ υβϑὰ ΒΥ 

Ῥαρίαβ (ἔιβθ. 17. 1. τππ.. 30), ὈΥ ῬοΟΙγοανρ (αὦ ἐῆλῖϊ. ο. 7), ἀπᾷ Ὀγ 

Τγρϑηθθιβ, {Π|6 ἀἸβοῖρ]6 οὐ ῬΟΙγοαΡΡ (1. τό, 18). Τῦ 15. τηθῃὐοηθάᾶ ἴῃ 

{π0 Μυναζουϊδη ἔγαθτηθηῦ “ἃ5. σϑοθϊγθα ἴῃ {μ6 Ομ] ς ΟΠ ατοΙ, δο- 

ΟΡ Ϊπρ’ ὑο {16 Ἰ20}8 ΡΙΌΡΑΡ]8. το πάθυϊησ, Οὐ ἃ5. “ὙΘΟοπ ας ἈΙηΟηρ, 

ὑπ6 Οδέμο το ἘΡΙβυ]65.. Τὸ ττὰβ ἱποϊπαθα ἴῃ {πὸ οἱ οβὲ Ὑ ϑυβίοῃβ οὗ 

{πὸ Ἐδβὺ (ὥγσῖαο) ἃπὰ ὙΥ δῦ (Ταῦ). Τῦ τγὰβ χαούθα Ὀγ ἐμ6 ϑαυ]θϑῦ 

ἤαύμθυβ οὗ Αὐνῖοα ἀηα ΑἸθχαπάνία, τ οβθ τυ πρθ πᾶν ῬΘΘη ΡΙῸ- 

βουυϑά, Τϑυθα]] ὰη ἀπ ΟἸθιηθηῦ ; πα {111 γθοθηῦ ὑϊπιθβ τγὰβ “ ππῖνου- 

58} δοκπουν]οάρθα᾽ (Ἐι56}0. 27. 1. τπ|. 25; Ηΐθγοη. εἰ6 υἷγγ. {1]. 0). 

ΤΉΘΥΘ 15. πὸ αἰγθοῦ θυἹάθησθ ἴο βῆθνν, ψῃθη ἃπα ΠΟΤῈ ἰὉ γᾶ 

υυϊδίθῃ, ΤῊἼΘ οἰγουμηδύδησοβ οὗ ὑΠ6 ΟἹ γἰβέϊαη Βοοϊθου ροϊπὺ οἰθαυν 

ἴο ἃ ἰαΐθ ἀαΐθ, δηα {Π158 τηᾶν Β6 χϑα νι} γὙθαβοπδῦ]ο ΠΟΙ Ποοα πῃ 

ὑΠ6 Ἰαϑὺ ἀθοδᾶθ οὗ {π6 ἢνβύ οϑηύανυ. ΤῊΘ Ἰαίθι γϑαῦβ οὗ δύ ΦόΌΠη 

Ὑγ6 6 βρθηῦ αὖ ΕΡΗΘΒῈΒ; δηά, ἴῃ ὕΠ6 ἈΌΒΘηοΘ οὗ Δ ΠΥ οὐμον ἱπα]οαίϊοη, 

10 15 παύτιγα! ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ 1Ὁ τγὰβ υυϊυῦθη {Π6γ0. 

ΤῊΘ Βρθοῖῆς Όγ πη οὐ ἔδ]56. ὑθδοῃΐηρ Ὑν ΒΙΟἢ. 15. αἰ γθοῦ]ν οοπάθπιποα 

ἴῃ ὑπ Ἐρίβῦ]!θ (ἀν. 3) βυρραδίβ ὑπΠ6. βᾶτηθ οοποϊπβίομ. ΟυϊἐΠ 5, 

ὙΠΟ 15. Κπονι ὕο μᾶνθ τη ηὐαϊηθα 10, ἐαπρηῦ ἴῃ Αβὰ ΜΠΙΠΟΥ αὖ {Ππ6 

Θμα οὗ {π6 ἢνβῦ σθηΐανν, ἃπα 15 Η]δοθα Ὀγ ὑγααϊθίοι ἴῃ ἱπητηθαϊαΐθ. 

σΟππθχίοι 1} δῦ ΦΌΠπ (οοΙρ. ὃ γἹ). 

Υ. ῬΕΒΞΤΙΝΑΤΙΟΝ. ε 

ΤΠῖ5. Ῥοῖηρ’ 50, 1 Βθϑῖηβ ὅο ἔό]]ονν ὑπαὺ ὑΠ6 τυυιθϊπρ τὰ δἀἀγοβεθα 

ΡΥΪΠΙΑΥΠΥ ὕο {Π|6 οἷν016. οὔ Αβίαξίς ΟΠ αγόμθβ, οὐ ν ῖο ΕΡΒΘβιιβ τνὰβ 

πὸ σοπέρο, ἴΠπΐνϑυβαὶ ὑγα ϊοπ ἃπα βιιοι αἰγθοῦ ϑυϊάθμοθ ἃ5 ἔμοῦθ 15 

ὕγομη. Αβίφεϊο νυ εηρ5. ΑΠΚῸ οοπῆντη {}18 νῖθν, ΝῸΝ 5 ἔμθῦθ δὴν 

θυ άθηοο ἃρσαϊηβὺ ἰξ, ἔον {Π|6 δύγαησθ βίαξοπιοηῦ νυ μΐο. σα πο ΟἸΣΤΌΠΟΥ 

ὑμνοῦσι Αὐριυβεϊηθ ((εωϑί, να. τι. 30) ὑπαῦ 0π6 ΕΡίβ616 νγὰβ δάᾶ- 

ἀγοββοά “ἴο {πῸὸ Ῥαγυμίαπδ᾽ (ορίβέοία αὐ Πανάδιοϑ) ἰβ οὈν]οιβὶν ἃ 
Ια που, πα 15.  ΠΟ]]Υ ὉΠ ρρον θὰ Δ ΠΥ Ἰηἀοροπά πὲ δαϊοντεν ὅ. 

1 ΒΌΡΘΥΒοΥΡΕ ΤΟΒΔηπἶθ ἀπδθ ἴῃ 5. Τὴ οπθ ]ιαἰΐϊη ΜΗ,, γϑίουγθα ἕο Ὀγ 
οδ ΠΟΙ θα. (411. οί] 1018) Παρθηΐασ. ϑΒαθαίίοσ, ὑπὸ ἘΡΙΒύ16 15. βαϊᾷ ἴο θθὰν 
ΟὐτηρΡ. Πίεὶ. οΥ Ν. 1. Οαποη, Ῥ. 537}. 186 {{16, ᾿ρίβιοῖα αὐ δραγίθιοε, ὙΤῊΪΞ 



ΟΗΑΒΑΟΤΕΗ. ΧΧΧΠΙ 

ΜΠ ΘΕΡΑΕ  ΟἸΡΈΣΗ: 

Τιούθου 15 Πονγθυοῦ οὗ πὸ τ168] ΤΠ6 Βοοῖς 
ΘΉΒΎΥΘΥΒ ἴο 

ΤΠ οΟ]ου ηρ 15 ποὺ Ἰοοα] Ὀὰαΐ ΤηΟ18] : ἃπα τὖ ΟΠΌΥΒ ἃ ἃ πον ἃρ8 
οὐ 1Π6 
ΟΒατοἢ. 

ΤΠ6 οχϑοὺ Ἂδθϑυϊπδύϊου. οὐ {Π6 

τη ηὗ. 

γίντα Ρἱούθγθ οὗ ἃ ΟἸΠυϊβύϊδη ϑοοιθῦν Ὑν Π10}} 15 πχιυποσὺ ΡΔ 7816] πῃ {}|6 

Νον Τοβίθπιθηῦ. ΤΠ βύουιη 10 δὺ δα] ἔογθύο! ἃ τη Π15 Ῥαβίουδὶ 

ἘΡΙιβυ]65. (2. Τπη. 111. 1; 1γ. 32), 8Δπα 1ῃ 15 Δα γθαβ ὕο "6 ΒΡ Θϑιϑῃ. 

6465 (Αοὶβ χχ. 29 ἢ), μδὰ Ὀγοίκθθ ονϑν ὕπ6 ΟΠαγοη. «ΓΘ. ΒΆ]ΘῚ 

μα θθθῃ ἀοϑύτογθα, Τη6 ν]51016 οοθπύγο οἵ ὑπ6 ΤΠΘοουΔΟΥ Ππδα θΘΘη 

τϑιηονθά. Ππ6 ΟΠ ατ ἢ βὐοοα οαὖ δ]οπ6 ἃ5 ὑπ6 Βοάγ ὑπγοιρ]ι ν ΒΙΘἢ {6 

ΤΟΥ ὥριυιῦ γουϊκθα διηοπρ θη. Απα 1ῃ ΘΟΙΓΘΒΡΟΠΟΘΠΟΘ ὙΠ ὉΠ15 

ομδησθ ὕΠ6 ὑγριοδ] ἔου πὶ οἵ ὑγ18] νγὰβ δἰύθυθα, Ούνανα ἀλη . 5. Ὑγ616 

ΟΥ̓ΘΓΟΟΙη6. ΤΠη6 σοῦ] νγὰβ ᾿πάθθά Ῥϑυ]οῦβ; Ὀαὺ 10 πὰ ΥαύΠου ὈΥ 

105 βοάππούϊομβ ὑμδῃ ΟΥ̓ 105 Ποβεῦν. ΤΊΠΘΥΘ 15. ηῸ ὑγδοθ οὗ δῃγΥ τϑοθηῦ 

οὐ Πηρϑμαϊηρ ροϑυβθουθοη. Νοῦν {Ππ6 τηϑῖη ὑθιηρίθίοηβ. 816. [ΠΌΤ 

γι ηϊη. ΡΘΥΠΔΡΒ ἃ Ῥϑυϊοα οὗ ὑπ ]Π1ὺὺ σῶνθ ΟΟΟΆΒΙΟΠ. [1 1ηὐΘ 8] 

ἀἸΒΒΘΉΒΙΟΠΒ ἃ 5. Ὑ7611 ἃ5 ἴῸΥ 1ηὐθυ δ] ἀνθ ορυηθηῦ. 

ΤΟ ρἜΌ ΠΟΙΆ] οΠδιδούθυἸβῦϊοθ οὐ 0π6 ἘΠΡΙδ016 ἃγθ ἄπ ὕο ὑΠ18 ὀῃϑηρθ 

ἴῃ [Π6 Ροβιθίοι οὗ ὑπ Οπασοη. Οπ ὑΠ6 οΠ6 5146 ὑΠ|6 τη] ΒΒΙ ΟΠ Δ Ὺ ΤΟΥ Κ 

οὗ πὸ ϑοοίθύυ πὸ Ἰοηρθι' οσοιρῖθθ ἃ ἢἤνθὺ ρΙδθθ ἴῃ ὕΠπ6 ΑΡροβύ]θ᾽ 5 

Ὁπουρ δ ; πα ὁπ ὅπ οὐπον, ὑπ6 ἑορίοβ οὗ ἀθθαῦβ ἃ18 σπαηρθά. 

Αὐ ἢυβὺ βιρῃὺ ὑπούθ 15 βοιηθύμϊηρ δΙτηοϑῦ ππ]η 6} Π151016 1 0} ΤᾺ6 ψουἹᾶ 
ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΊΘ. 

ὕοπϑ ἴπ ψ Ποῖ δῦ οΠη Βρθαῖςα οἵ “6 σου. Ἠδθ γϑρανβ 1ῦ ψΊ- 

ουαὺ ψοπάοι δηα πιποαῦ βουον. ΕΣ πῖτὴ “]ονθ᾽ 15 1ἀθηθιοα] ννιῦ ἢ 

“Ἰον οἵ ὑπ6 Ὀγθύμυθη. ΤΠ6 ἀπ που] ὑν Πουγθνϑὺ αἰβαρρθαιβ ΠΏ ΕΪ5 

βυϑὺ Πρ βύ]θ, απ ΤΠ θη τα! βι αὐ ργθίθά. 
50. Ομ βϑιοάουαβ. οχύθηαβ Ππ6 {1010 αὦ 
Ραγίϊπος ἴο ἴπ6 Ἐιριβίϊθα οὐ 80 9.0 Πη 

Π85 16 ἰο {Ππ6 Θοοπ]θούσσθ ὑπαὺ 10 τᾶ 
ΟΥ̓ΡΊΉΔΙΠΥ ορίβίοϊα αα ΒῬαγ808 (ΘΟΥΏΡ. 
τ Ῥού. 1. 1). Τὸ 15 ΠΟΥΘΥΘΥ ΤΠΟΙ8 ΡΓῸ- 
ῬΔΌ1Ι6 {πᾶὺ {π6 {{{16 15. ἃ ΘοΥττιρύϊοη οἵ 
πρὸς παρθένους. πῃ ἃ ἱγαρτηθηὺ οἵ {π6 
Τιαὐϊη ὑγδηβδύοη οἵ πΠ6 Οϊγιο5 οἵ 
ΟἸοαθηῦ οὗὐ ΑἸθχϑηαγία, τὖ 15 Βαϊα: 

βϑοοια «ΠΟ Παγνῖϊ8 οριβίοῖα χιθ αὐ 
υἱγαίηο5 βογίρία βἰηυρ[ἰοϊδδίηια 68ὲ (ρ. 

τοῖο Ρ.); 8δηα ἃ ἰαΐθ ὀυγβῖνθ ΜΆ. (62) 
Π85 ἴον {π6 βι βουϊρύϊοη οἱ {πΠ6 βθοοῃᾶ 
ἘΡΙβύ16, Ἱ. β πρὸς Πάρθους. ΤῊΙ5 {1{16 
ΤΩΘΥ ΘΔ ΘΙ] Πῶγ ὈΘ6η οχίθηαθα ἰο {Π6 

ΘΘΠΘΙΆΠΪΥ: ΕἸΡΙβίοι ῬϑΟῚ δ ρϑηΐαβ 
τ Φομδη 5 8) Ῥαυμοβ (6 ηδεϊ. αἴυ. 
{ἰ{|. χτν.). Βοαᾶθ᾽βὶ βίαύουηθηῦ ὑπαύ 
.Αἰπδηδβῖαβ, ὈΙΒΠῸΡρ οὐ ΑἸΘχϑηαυῖα,᾽ 

νὰ “διποηρ ὑπΠ6 ΤΊΔΗΥ͂ ΘΟ] 65] 5 {1081 
τ Ὶ 5 ὙΠῸ αἰδυτα {Πδὺ 1ὑ νγὰ8 τυ 
ἰὸ {π6 Ῥαυίθπθβ᾽ (Ργ οὶ. ϑι}6} υἱὲ. 
Οαπον. ἘΡ».), ὁαπποῦ θ6 δοοθρίθα ψ]}- 
οὐ ΘοΥΥοΟογαύνα ΘΥ]6Π06, 



ΧΧΧΙΥ͂ 

ΤῊ Το ν- 
15 Θ0ῃ- 
ΤΥΟΥΘΥΒΥ͂ 
οἰοβρᾷ. 

ΤῊΘ τηδὶη 
ἀαθβεοη 
ἀῃδΐ οἵ 6 
Ῥουβοὶ οὗ 
ΟὨ τ βί. 

Τοσειίκπι. 

ΟΗΑΒΑΟΤΈΒ. 

Ροϊηῦ οἵ 5βἰϑιυῦ 15. γα] βοά. Αοοονάϊπρ ἰο 185. υἱθιν, ὙΠΟ ἢ ΔΉΒΥΘΥΒ 

ἴο πὸ δἴθυμαὶ ογᾶθυ οὗ {πίησβ, ὕπ6 νου] οχἰβίβ ᾿ηἀθθᾶ, Ὀὰϊ ΠΟΥΘ ἃ5 

ἃ ΒΘ  ἴαπιοο ὑπ ἃ5 ἃ γρα]ῦγ. [Ὁ 15. ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΠΘ. ΠΠΆΠΥ͂ ἈΠ ΤῸ ΘΥΘΓ. 

Τὸ ἴδ ὁπ {π6 γοϊηῦ οὔ νϑιβμίησ. ΤῊΪ5. οαὐνγαγα σοηδβιιτητηδύϊομ 15 ἴῃ 

(οαβ μβαμᾶβ. Απὰ ονϑῦ ἀραϊηβῦ “ὕπ6 σπου] ὑμθυθ 15 ὅπ ΟΠ ΌτΟΙ, 

{πὸ οὐδ ϊβοα ΟἸυἰβύϊαμ βοοϊθύγ, ὑπ ἀθροβιθουυ οὔ ὑπ Τραῦ ἀπὰ 

{π6 νυ ζηθβα [Ὸν {πὸ Τυαῦῃ. ΒΥ {Π15 ὑμουθίουθ ἃ}} ὑπαῦ πθϑὰ 6 ἄοῃθ 

ἴο ῥγοοϊαΐμη. ὑπὸ ΟΌΒΡΟΙ ὕο ὑποβθ μοῦ 18 ἀοηθ παίτπιγα ΠΥ ἀμ 

οἰδοι νου ἴῃ νἰσίιθ οὐ 105. ὙΘῚῪ οχἰβύθποθ, Τῦ πησϑῦ ουθυοομηθ ὕΠ6 

Δαν κπθ55 ὈῪ Βμϊηῖηρ. ΤΠΘΓΘ 15. ὑμουθἔουθ μῸ ΠΘΘα ΓῸΓ Θᾶϑθι' βυβογία- 

ἀἴου ἰο βριθαὰ ἐμθὸ νον. ὅδ Ῥδὰ] σψυοῖθ νυ ]1]6 ὑμ6 οομῆϊοῦ πγὰβ 

ππαἀθοϊάθα. 80 Φομη μὰ βθθὴ 105 6056. 

Τιῖς ματατηοαπὺ οἶος οὗ ὑπ6 ΟΠ σοι ἰο τ ὕπθα5. ὅο αν ὕο θη θοΥ 

{πὸ Τυαῦ, οοπορηΐγαίθα αὐὐοθαύοη ἀροη ὅπ οθηύτα] 1άθὰ οὗ 108. τηθ8- 

βᾶσθ ἴῃ {561 δηᾷ ποὺ ἴῃ 15. τοϊαὐύϊου. ἴο οὔποθ βυβύθιηβ. Τῆθ ἢγβὺ 

ΟΠ ΤΟΥ ΘΥΒΙΘ5. ΜΚ ΒΙΟΏ. 411 ὑπ Πἰδίουυ οὗ ὑπὸ Αοίβ πὰ δῦ Ῥδὰ]}}5 

Ἐρίβι]οβ. ἃν οὐϑθι. ΤΠθῈ ἰβ ΠῸ {γᾶθθ οὗ ΔΠΥ οομῆϊοῦ δύνῃ δά- 

γοοαῦθβ οὗ ὑπὸ Τιὰνν πᾷ οὗ ὑπ Οο5ρ6], θθύννθθῃ μη οη5. οὗ γον 5 

πα ἔαῖτ ἢ. ΤῊ αἰβδγθηοθ οὗ 716. ἀπ Οϑῃθ]θ, ἀπα ὕμ6 απθβέϊοη οὗ 

οἰγοσιποϊβίοι, πᾶνθ πὸ ΡΪαοθ ἴῃ {86 οομηροβιυίοη. ΤῊΘ πᾶμηθδ. ὑμθιη- 

Β6Ιν 65 ἄο ποῦ οὐσαν (γοῦ 5686. 93 “20]ὴ 7). ΤπθΡθ 15. πούϊηρ θυ ἕο 

ΒΗΘ ὕο γμῖοῖ θοᾶν {π| τϑαθυβ ΟΥἸΘΊΠΆΠῪ ὈΘΙομ θα, ἔῸΡ ν. 21 οδηποῦ 

"ΡῈ οομπῆποα ἴο ἃ ᾿ἰΐθνα! ἱπίουρυθίαθίοη. ΤῊΘ τπδῖῃ αποβύϊομβ οὗ 

ἀοθαΐο τὸ σα μουοα σοσπα ὑπὸ Ῥούβοὴ ἀπά Ὁ οὐἷς οὗ ὑπ Του. Οχ 

{πὸ ὁπ 546. ΗΘ. νγὰβ σϑργθϑθηῦθα ἃ5. ἃ τὰθῦ8 τηᾶπ {ΤΠ ΙΟὨ 511): ΟΠ 

{πὸ οἴου βἰάθ δ ννὰ8. τϑργοβοηϊθα ἃ5. ἃ ΠΠ61Ὸ ῬΠαηύοιῃ (1) οΟΘ Ἰ51}): 

ὃ ὑμῖν μανὸν ὁπἀοανοῦσθα ἴο σοι θῖηθ ὕπθβθ ὕννο ΟΡ  πΐοη5, ἃ 8ὰ}- 

Ροβοὰ ἐμπαῦ {πῸ αἰνίπθ οϊθιαθηῦ, ΟἸυῖβῦ, νὰ αηἰὐθὰ ἢ} {π6 τηδῃ 

7655. αὖ ἨΠ5 Βαρέίδια ἀπ Ἰοῦς Ἡΐϊμ Βοΐουο {π Ῥαββίοῃ. (θυϊηΐῃ- 

᾿Δ Π 151}}. 

Το ἘΡ βύ]6. σῖνοβ ὰὸ ουϊάοποο ἐπαὺ δὺ Φόμη πδα ἕο οομέοπα τ 

ΕΠΙομἰβύϊο ουτοσ, ΤῊ ἔα ]δο θα ῖησ ἢ τ Βῖο ἢ. 6 ἀθ8]5 15 Ἰ͵οσοῦϊο 

ἀπ ΒΡΘΟΙ ἤοαΠν ΟΥ ἴα. 1 γοβρθοῦ οὗ ὑπ Ἰροοθῦϊο ΠΘΡΟΒΥ͂ σθηθ- 

ΛΆΠΙῪ ΤΠ ΟΥΟΠΙ Θ᾽ Β. ΟΣ 5. ἄγὸ Βυυ Κρ : ἀροβίο!β δά μιο 1ῃ 5έθοα]ο ΒΌρΘΥ- 

δύ θα5, αὐθπαο ἀραὶ « αάτοαπι ΟἸγἰδοϊ βαησαϊηθ τϑοθηδὶ, Ρμδη αβηηδ 



ΟΗΑΒΑΟΤΈΕΗ. 

ΤΟΟΙΉΪΪ ΘΟΥΡ5. ἀϑβουθραύαν (αΐ. «ὐὐὺ. Παιούγον. ὃ. 29). Τσπαύϊαϑ 

πεῖύοϑ ἀραὶ δῦ 1ὖ τη ἀτρϑηὺ Ἰδηστιδθ : 

Αα ἽΤταῖϊ. 9, το, Κωφώθητε οὖν ὅταν ὑμῖν χωρὶς Ἰησοῦ Χριστοῦ 

λαλῇ τις, τοῦ ἐκ γένους Δαυΐδ, τοῦ ἐκ Μαρίας, ὃς ἀληθῶς ἐγεννήθη, 

ἔφαγέν τε καὶ ἔπιεν, ἀληθῶς ἐδιώχθη ἐπὶ Ποντίου ΠΠιλάτου, ἀληθῶς 

ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν...ὃς καὶ ἀληθῶς ἠγέρθη ἀπὸ νεκρῶν...ἘΠ δέ, 
« (ε ΕΩ ε ΄ὔ Ν “ » Ε) Ν 3 Ν 

ὠσπέερ τινες ἄθεοι οντες...λέγουσιν το δοκεῖν πεπονθέναι αυτον αὕυτοι 

δν “ Ὑ 5 Ν ὯΝ ΄ὔ 

τὸ δοκεῖν ὄντες, ἐγὼ τί δέδεμαι ; 

Αὰ ϑηννγην. 2. ἀληθῶς ἔπαθεν ὡς καὶ ἀληθῶς ἀνέστησεν ἑαυτόν᾽ 
5 [2 ω Ψ Ψ“" Ἂν “ 53 ἣν ,7ὔ 3 Ν 

ουχ ὠωσπερ απιστοι τινες λέγουσιν το δοκεῖν αυτον πεπονθέναι, αυτοι 

Ν “ ες 

τὸ δοκεῖν ὄντες. ΟὈΤΏΡ. 60. 1, 5, 12. 

Αα Μρλο8. 7, εἷς ἰατρός ἐστιν, σαρκικός τε καὶ πνευματικός, γεννη- 
Ἀ Ν 3 ,ὔ 5» Ν ᾽,ὔ γ: ΕἸ ΄, Ν 5 »» Ν 

τὸς καὶ ἀγέννητος, ἐν σαρκὶ γενόμενος θεός, ἐν θανάτῳ ζωὴ ἀληθινή, καὶ 

ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ θεοῦ πρῶτον παθητὸς καὶ τότε ἀπαθής. ΟὐὐΙΡ. ο. 18. 

50 ἃ͵850 ῬΟΪγΟΩ : 

Αἀ« λϊ, ς. 7, πᾶς γὰρ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ 

ἐληλυθέναι. ἀντίχριστός ἐστι᾿ καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστός ς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ μαρτύρ 
σταυροῦ ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστί". 

Τυθηξθτιβ ΟΠ ΔΟύΘ 565. ἴῃ ΡΔΥ ΙΟ]Υ. ὉΠ6 ΟΡΙΠΙΟη5. οἵ Οδυιηύπυβ 

ΥΘΥΥ͂ ΟἸοανΥ : [θυ !ηῦητι5] «ΓΘϑατη Βα] 1οῦ πὸπ οχ ὙΊΓΡΙηΘ. πϑύμιῃ, 

ἸΤΏΡΟΒΒΙ 118. θη ὴ Ποὺ οἱ ψίβαμη οϑῦ; {π|5586 διαῦθηη. θη. «56 Ρἢ οἱ 

ΜΙ υῖεο Π]ΠΙατη... οὐ Ρ᾽π5 ρούαϊ!ββθ 7υβυϊθϊω οὖ ρυπαθηύιο οὐ βαρ θη ῬΥθῸ 

ΟἸΠΠΙΡα5, οὐ ροβὺ Ῥαρυϊβιηατη αἰθβοθη 1556. ἢ. οασῃ ΟἸυἸδύπθτη 80 68 

Ῥυϊποὶραὐαῦθ ατιεθ οϑῦ ΒΌΡΘΙ οτημΐδ.. 1 ἤπ6. δαῦθμη ΤΌ ΌΪα556. 1ὔθ ΤῊ 

ΟΠτϊϑύπτη 48. «658, εὖ «[ϑϑῦτη ραββιηι 6556. δῦ ὙΘΒΟΓΙΘΧΙΒΒΘ: ΟΠ Ἰβύθτη 

δυαῦθιη ᾿Τη ΡΆΒΒΙ 1161 Ῥ ΘΙ ΒΟΥ ΥΆ556 Θχὶβύθηθθμι ΒΡ1 10] 61 ὅ, 

ΤῊ {Π|0 ῬΥθβθποθ οὐ {Ππ|6856 ἔμ]586 σίθννβ δῦ 0Ππ| πῃ ῇο] 45. ὑπΠ6 ΤΥ, 

1 ΤῊ 6. 50-081164 “(ἀ05Ρ61 δοοογαϊηρ 
ἴο Ῥρίθυ " 15 βαϊα ἴο πϑνϑ ἔνοισθα {Π6]Υ 
γίθΒ (ϑουθρίοη, ἃρ. Ῥιαβθῦ. Η. Ε. 
ἵν: 12)- 

ἘΠ Πΐδτι. αὐὺ: ΠΩ͂Σ τ. 2. τ: ΟΟΤΩΡ: 
ἘΡΙΡἢ. Ηνγ. ΧΧΥΤΙ. τ. ΕὟὉΣ [Π6 5ύουυ 
οἱ δύ ΦοΠη᾽ 5 τϑίαβα] ἴο θ6 ππάθὺ {Π6 
ΒΆΤη6 τοῦ τ} ΟΡ Ππ8, 566 [Τ6η. 
8Ρ. ΕυΒ6Ρ. Η. Εἰ. τἀν. τΆ6ᾷ (ἴτϑῃ. αἄυ. 
ΠΩΥ. τῖιϊ. 3. 4, Οὐ ὅπ ϑυίμουν οὗ 
ῬΟΙγΟΔΥΡ). Τῦ 15 βίγσϑηρθ ὑπῶὺ δἰ ΠῸΥ 

5. 908 οὐ Οδυηΐητι5 5Που]α Πδνθ 
νἱϑιίοα {π6 θδύπβ αὖ ΕΡβθβθιιβ. ΤΠ] 
αἰ Πα] Πονθυοῦ ἃ ποῦ ἴθ] ὈΥ 
Τγοπέθαβ. ΤῈ6 ΟΠ βίου οἵ Νβε8- 
ἰουϊ ἴβτη Ῥιθϑβθᾶ τὸ 105. Ἰορῖοαὶ οοη- 
ΒΘΑΌΘΠΟΘΒ 15. πού αἰ. Πρ ]5118.016, 85 10 
ΒΡΡΘδΥ5, ἔγόση ὑπαύ οἵ σθυϊηίμαβΒ. ΤῊΘ 
γηοτθ οχίσοιηθ Ζ)οοείω τορϑυᾶθα {π6 
τηϑηϊ δϑίαθοη οἵ {π6 Τιογᾶ 85 Ὀθῖπηρ ἴῃ 

ΘΡΡΘΔΥΆΠ66. ΟΠ] (φαντασίᾳ), ᾿Κ6 {Π68 
ΤΉΘΟΡΠΘΗ165 ἴῃ ὅπ ΟἹ Τ᾿ οβύιηθηΐ. 

ΧΧΧΥν 

Οογῖη- 
ἐ)υϊαγυΐδηι. 

ἈΑρδηβί 
{Π15 [8156 



ΧΧΧΥῚΙ 

ἐρδοηϊησ 
8: 908 η 
ῬΥΟΟΙΔΙΠῚΒ 
ἀρσαῖη [86 
ΟὈΞΡΕΙ 

85 ἴῃ οἱ 
ΤυυᾺἢ, 

ΤῊ Ἰούῦου 
ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 
ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 
αὖ ΡῬγοβϑηῦ 
ἔγότῃ 18 
ΟἰτΟῸΠ- 
ΒίΒ ΠΟΘΒ, 

απᾷ 

ἔγοτα 108 
το οϊηρ. 

ΟΗΑΒΑΟΤΈΕΝ. 

ποὲ ἴῃ {π6 ἔονπι οὗ ἀὐσαπιθπῦ θαΐ οὐἨἁ ὡἀὩπποιὺποθιηθηῦ. Ἠΐ ἀθο] 165 

ἐπαὶ Ζοβαβ Ομ υϊϑῦ μὰ. οοπιθ (ν. 2), δῃμὰ 15 οοπΐπρ (2 ΕΡ. 7) ἴα {πὸ 

ἤοβα (οοιαρ. ν. 6). Ηδθ 5ιθννβ ὑμαῦ {116 ἀοηΐαὶ οἵ ἐπὸ Τποαυπαύθ ὅ0 8. 

ἴθ Ῥυδου ΘΠ] ν ὑπὸ ἀθπΐα! οὗ ὑπ Εαύμον, ὑπ ἀθηῖαὶ οὗ αοά (11. 22; 

ν. 20). Τὸ ἴβ {π6 τοὐθούϊοιι οἵ ὑπαῦ βόνγο ὈῪ ὙΆ1Ο]. Ιοπ ἐσθ 1πἴ8 

18 ῬοββίὉ]6 ὑμγου σι ἃ ἀἰνίμθ 8] ΟυνβΕῖρ ([. 2 ἢ.). 

Βαῦ ἴῃ ἰπδιβύϊης ας ὑπ6886. ὑγαῦη5. δ0 Φόμπ ἀἰβο]αῖπη5. 811 ἈρΡΡθδν- 

ἃποο οὗ Ὀυϊηρίηρ ἔουγαγα ποὺ Ροϊηὔβ, ΗΒ γϑϑθυβ ΚΠΟΥ ᾿π ] ΟἿ} Υ 

11 ὑπαῦ πὸ ὁαῃ 061] ποιὰ. Ηθ 5Β|ΠΗΡῚΥ ῥ᾽ θδάβ ὑπαῦ ὉΠ|6Ὺ Βμου]α γ]ο] 

πθιαβοῖνοβ ἕο {πὸ συϊάδποθ οὗ ὑπὸ ϑ'ρίυτῦ νυ μοι ὕπο  πδὰ τϑοοῖνθά. 

50 {Π6 0 ὑοῦ] γθα]ῖβο νμαῦ ἴῃ ἔδοῦ ὕΠΘΥ ΑἸνθααν Ῥοββθββθα (11. 7, 24; 

1. 11). Ῥουμαρβ ἴῦ τηδ  θ6 Ἰμΐουυθα ἔγοπι Π16 βύγθβ5 0} δῦ 08 π 

Ιαγβ. οὰ ὑπ6 Ἰάθηυγ οὗἨ ὑπ6 οὐἷ βῆμα] πον νι Ὁ ἢ ἐπ ὑθδομῖησ ΒΟ ἢ 

μ6 τϑργοβθηύοα, ὑμαῦ βόπιθ μὰ γθηδαγθά ὕο ομᾶνσθ ᾿ΐπὰ αἰβὸ ψΊῸ ἢ 

ἱπποναύΐου. ὅποι δὴ ἀοοιβαύίοι νου] Πᾶν Β ρου ἤρα] Ρ] Δα Β᾽ ὈΠΠΠῸν ; 

ἀπὰ {πὸ ἘΡΙ5ε16. ἀθα]5 σγ τ 10 ΘΟΠΟΙ ΒΙ ΥΘΙΥ οἰ υ ὈΥ͂ Δ ϊοΙραύϊομ ΟΡ 

ἴῃ νἱθν οἵ δοῦτπαὶ ορροπθηΐβ. 

ΤΈι5 ἐπ5 Ἰαΐοϑὺ οἵ ὑπὸ ἘΡρίβι165 18. ἃ νοΐοθ ἔγομι {Π6 τηϊάβὺ οὗ {16 

ΟἸἩυϊβείαη. Ομ αγοι. γουθαϊοὰ αὖ Ἰαδὺ ἴπ 105 ἰπάθρομάθηοθ ΜΔΠΥ 0 

τοαὰ ἴὺ παᾷ, ἴῃ 811 ρυ θα Πἰὐγ, στον ἀρ 88. ΟΠ υἸδύϊδηβ, Ἀ. ΟΠ Ἰβυδηῖν 

οἵ μα ὶῦ τνὰ5. ΠΟῪ ΡΟββίθ]6. ΤῊΘ βρίυἰῦπα] οἰγοατηβύαμποοβ οὗ ὕμοβθ ἴὸ 

Ὑ Ποῖ Ὁ πγὰ5 Πγδῦ βοηῦ 816 Π|κ6 ον σα. ΤῊ6 ψουβ πΘΘα ΠΟ ΔΟΟΟΙ.- 

τηοἀαίίοι ὅο ταδῖτθ ὑπθιὰ Ὀθαν αἰ θοῦ] ὌΡΟΙ ΟἸΓΒΘΙΝΘΒ. 

Απὰ ἈΠῸ ὑπὸ ΟΠ ἰβύο!οσίοαὶ ουρου5 Β1ο δῦ ΦΌΠη. πηθοὺβ οχῖβῦ 

ΠΟΥ 6 ΟἹ 1655 αὖ ἈΠ] ὑϊπιθβ, ὑπ Ὺ βθθαὶ ὅο πᾶνο σαϊποά ἃ ἀδηρΘΓΟῸΒ 

ῬΓΘναίθποθ ποῦ. Μοάθιι γΘΆΠ5π, Ὑν Β1ο]Ν ΠὰΒ Γοὰυπαὰ δἢ ὉἸ}]Ὺ ἴῃ ἃγῦ, 

ΡΥ 5βυγίνίπρ ἴο σῖνο αἰβυϊπμούμθδβ ἕο ὅπ. δοῦν οαὐννανᾷ ἔραθανοβ οὗ 

ἐπὸ Του 5 Τάϊο, βθοιὴβ ἕο ἑοπα τμοσο πα τηον ἕο 8ῃ ΕἸ ΡΙ ΟΠ 1Ο ΟΠ νϊϑύ- 

οἴοσγυ. Μοάουι ἰάἀθα]ίβι, οα ἐπ οὔλιον μαμά, ὙΠ οἷν Αἴπη8 δῦ ΒΘΟΙΠΊ σ᾽ 

{πὸ ράσο βρὶ εἰ ὕπα! οοποορύϊομι ἔγθθ ἔποπα 811 ἀββοοί 08 οἵ ὕἴπι6 ἀπᾶ 

Ρίδοθ, 18 ἃ πϑὺ ])οοθ βμη. Νον νουὰ τ 6 Βατᾷὰ ἕο 5ῃθν ὑπαὶ 

Ροραϊαν ΟΡ βίοϊοσν 8 ἸΆυ μοὶ Υ ὑπουρῦ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ͂ αἰδούθα ὈΓῪ 

Οουϊηυμίαπι ὑοπάοποῖθθ ΤῸ βοραγαύϊοη οὗ 7 658, ὑπὸ βοπ οἵ Μίδῃ, 

ἔγοια. ΟἩπτίδῦ, (πὸ βου οὗ (ἐοᾶ, 15. σομβύδ ΠΥ τπϑᾶθ ὑο ὑπὸ ἀοβυγαιουϊοη. 

οἵ {πὸ Οπο, ἱπαϊνιϑιοῖο Ῥουβοι οὗ ον Τιογὰ ἀπὰ ϑανίοιν, ὍΘ Βᾶνθ 



ΟΗΑΒΑΟΘΤΈΕΒ. ΧΧΧΥΙ͂Ι 

1παθ6 4 ΠῸ ῬΟυγο ὕο [Ὁ]Π]Ονγ 500} γϑνυθ᾽αύϊουβ οὐ ϑουιρύτιθ Ἰηῦο 5Ὲ0- 

Ῥοβθα φομβθαιθη068, τὺ Οὐ" ΒΟ ΗΘ Ὶ], 15. 00 ΠΟ] τι ἃ βο]τιίθ ἤντη- 

655 ὕΠ6 Δροβύο!ο ὑγου 5. ἃ5 δῦ «[0Π πη Πὰ5 46] 1 νουθά ὑπθη ο 18. 

ΤΠ ὑθϑομίηρ οὗ δῦ «0Ππ 1 Πα ΕΡΙΒ016. ὑππτι5 ὑΌΥΠΒ5. ὌΡΟῚ {Π6 ΤῊ6 Γμοῖβ 
{Π6 
5Ρ6Ι 188 

10 15. Ἰπύθηβϑυ ρυδοῦϊοα!. δῦ ΦΌΠΠ ΘΥΘΡΎ  ΠΟΥΘ ῬΥθδθηὺβ ΤΟ} Ὰ] 4685 ὕ8515 8πα 
Ἐξέτε τορι : τη ὐγ8 ἴῸΣ 

Υ δῦ ηο ὌΡΟΙ ἔδούβ ἃ ηα] γὙΘΔ]1566 1ῃ 116, ΤΠ οππαδύϊοη ου ΠΟ ϑοίίοῃ. 

Ῥουξοη οὗ ΟΕ τἰβῦ. ὕπαοε {Π15 ἀβρϑοῦ 10 15. Ἰτηρονύαμὐ ὕο Οὔβουν ὑπαῦ Ἣ 

ΘΟμψΙΟὐοη 15 Ὀαβθα 15. ΒΙΒΌΟΥΙΟΔΙ ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ (1. τ ἢ ; ἴν. 14). ΤΊΉ]5, 

85. ἔχ ΙΒ Π1ηρ ὑπὸ τηϑύθυ!]8 Ὁ ὑπαῦ Κηον]θάσθ Ώ19 ἢ δύ «055 

γϑϑ θυ Πδα “πϑαγα [ΠΌΤ ὑπ ὈΘοΊΠΠ]ηρ.,᾽ 15 βοῦ οὐϑι' ἃρδίηδῦ ΤΠΊΘῚΘ 

Βρθου]αύϊοη (11. 24). ΤᾺ 15 Πθνϑι βύαῦθα 1η ἃ βρθου]αύῦν ἴΌγπι, αὐ 

85. ὃ τηοῦϊνθ 8η6 ἃ ἢ6]ρΡ ἴοι" δούϊοῃ. Τὴ6 ψυϊῦει ἄοθβ ποὺ βοὺ βϑΐογθ 

115. Υϑδ θυ 5. ῬΥΟΡΟΒι υϊοη5. αθοῦὺ ΟΠγΙβῦ, θτιὺ Ὁπ6 Τάνϊης ΟἸγδὺ Ἡτη- 

5616 ΤΟΥ ργθδθηῦ ἔθ] οσσβρ. Απα γοῦ ὙΠ116 {Π15 15 50, ὑπ6 ἘΣ 5016 

φοπϑαΐῃβ ᾿ΒΟΒΙΌΘΙΥ ΘηγὑΒ]ηο 1 (ἰού8}} οἵ ΟἸυῖθὺΒ [1ἴ6. ἨΦΘ οδηθ ἴῃ 

{Π6 ἤδβ, “ὉΥ͂ γγαῦου δὴ Ὀ]οΟα -᾿ {π6 [1186 ψγὰθ τηϑηϊξοθιθα - ἨΘ 

γα κοα ἃ5 78 8.6 Ῥουηα ὕο νγὰ]ς. Ηδ ἰα]ὰ ἄονη Ηἰβ5 Γ1{6 [ον αθ; 

ΗΘ 15 ἴο 6 πηϑηϊθϑίθα γϑῦ ρα] ; ὑΠ15 15 811. ΤΉΘΡΘ 15. ΠῸ τη θη 00 

οὗ ὑπὸ γοββ οὐ" οὗ {π6 Ἠθβισγνθούϊοη. Βαὺ ΟΠ γῖδὺ πωνίηρ ἀἸθα Πγο5 

ἃ5 οὐ Ααἀνοοαῦθ. (Οοτηραιθ Ααἀάτῦ. Νοίθ οἱ ν. 6.) 

ΤΠΘ ΔΡΡΥΘΠΘηβίοη οὗ ὑΠ6 Ηἰβύουϊοα] τη! εβύδθϊοι. οἵ ὑπ6 Τηΐδ οὗ Τηΐ6116ο- 
{π8] ἀββθηῦ 

Ομτιδὺ 15. ὉΠπ8 ῬΥΘαθθα ἃ5. πΠ6. Ῥυθυαι]Π πο ἃη Βαῇ]οϊθηῦ τηούϊνο ἴοι ἴῃ 1561} 
1η51π|- 

Βα ΠΠ|κ6 οοπαποῦ: ἀηα αὖ ὑΠ6 βᾶτηθ {1Π1|6 Τη6 16 τἱσηὺ ορίπίομ, ἀρατῦ βοϊθηί. 

ἔγοτη οοπιποῦ, 15 Θχροβθά ἴῃ 105. πούπίηρμθαβ. ΙΠΊΡΙΥ ο Βᾶγ, “78 

ἤανθ ἔ8]] ον] γι Οοά,, “8 806 ἴῃ ὑπὸ ΠΙσμὐ,, γ “Κπὸν Οοα; 

ἰβ βῃθτῃ ὅθ 6 ἀοΙαβίου 1 {Π6 ΘΟΥΥΘΘΡΟΠΟΙΏΡ δΟύΟη. 15. ὑγϑῃ Πρ’ 

{Ὁ τ Ὁ. ἢ): 

ΤΠπ6 ἘΡΙβύ]6, 85. πᾶὰβ ῬΘθη ΔΙτθϑαυ 5814, οουηθ5 ἤροσι {Π6 τηϊάϑὺ οὗ γγιᾷθ 

{π6 ΟΠ νιδύϊαη ΟἸαΡΟΙ. ὕο {Π|6 τηθιηρου5 οὐ ὑπ6 ΟἸθσοῃ. Τῦ 15. {Π6 ἀπ 

ψγοΐοθ οὗ δῃ Ὁπατιθϑυϊοηϑα ὑθϑοθοι" ὑο ΠἸΒΟΙΡΙ6Β ὙΠῸ ΓΘ ΔΒΒαπηΘα ὕο Ἀ6 519. 

ΘΙ ΧΙΟτ5. ὅο {π|Π] {Π61} ο8]]1ηρ. ΤΙ νἱρῦπθ οὗ {Π6 οἰγοιτηβύδηοοθ. οὗ 

15. Θοτηροβιύοη 1ὖ ὑϑ κα ὅπΠ6 σι] θδὺ τϑηρθ 1 {Π6 ΒΌΤΨΘΥ οὗ {πΠ6 ΟὉΒΡΕΙ, 

Θ.α ΘΟ ]ούθβ Πα ΠΔΥΤΠΟ 1565 ὕΠ6 ΘΔΥ]]1ΘΙ ΤΌΥΤη5. οὗ ἀροβύο!ο ὑθϑοῃ]ης, 

δῦ «0Π1η᾿5 ἀοούνηθ. οὗ “Ἰονβ᾽ ὑθοοπ 1165 {Π|6 σΟΙΠΡ] ΘΙ ΘΑ Ὺ ἀΟΟὐῚΠ65 

τῷ τ πάν 8η 6 “ΟΡ ΚΒ. ΗΙ5 νἱθν οὐ {6 ρυῖπη] τον αύϊομ ἡ ἐπα 



ΧΧΧΥΤΙῚ ΟἨΗΛΑΒΑΟΤΈΕΒ. 

ΜΠἰοΝ τὰ οπι ἐμ Ὀοσὶ παρ. ΘΟποθγηΐηρ ὑπ6 ον οὗ 1186, Ῥ]δοθ5 

Ζαάαῖδιι ἴῃ [5 ὑσαθ ροβίὑΐοῃ ἃ5. ρασὺ οὗ {116 ἀἸβοῖρ!ηθ οὗ 086 νου]ά, 

ἀπα νἱπαϊοαΐοβ ἴον ΟΠυἰβυϊδηϊῦν 105. οαῖπι ὕο ἀΠΙνουβαὗγ. ΗΒ ἀοο- 

εἐὐῖπϑ οὗ “926ϑὰ5 Ομ υϊδῦ οοιηθ 'π ἤθβ᾿᾿ δδντηβ δῦ οπμοθ ὑπ ἰβύουϊοα] 

πὰ {πὸ ἐταπβοοπάθαξαὶ ἀβρθοῖβ οἵ Ηἰβ Ῥθύβοῃ. Ηἱβ θαι ιεῖοη οὗ 

ἃ Ῥγοβοηῦ αἰνίηθ [6] νυ Βμ]Ρ ΤῸΥ τηδπι, βαρ ἴῃ ἃ ψαύασο ὑγαπβῆσαγα- ' 

ἔοι οὔ ταδα ἴο ὑπ αἰνίπο ΠἸΚΟΠΘ85, οἴθυβ ἃ υἱθν οὗἩἨ 18 4,016 ἴο τηθϑϑῦ 

Ἀσπτηδη ὙγΘΆΚηθ55 ἃπα Ππτηδῃ. ἈΒΡΙΓΌΟΗ, 

ΒΠΘΠ66 ἃΒ Το Οἴμοι ρου] ὑϊ65. οὐ ὑπ Ἐίβύ]6 βθθιὰ ὕο 6 ἄπθ ὕο {Π6 

Ιὰ : - ς τς : 
τὰ ΒΆΤΉ6. Ολα565. ΒΊΟΝ ἀθύουταϊπθα {815 οὐ  οἱὐγ οὔ ὑθδοῖησ. ΑἸοπΘ 

αν Θοο]6- 
ΚΞ οΩ οὗ 11 ὑπὸ υυϊθηρβ οὔ ὑπὸ Νϑυν Τδβδίαιηθηῦ θχοθρῦ {π6 ὕνο 5πουΐον 

Εν Ἰούνουβ ἀμ ὑπὸ Ἐρίβε] ἰο ῬΙΠ]θπιοη, 1Ὁ οομὐαϊη85. πῸ απούα 0:8. ΟΥ' 

Οἴδαν υϑιμ  πίβοθμθοβ οὗ ὑπ Ἰαπριαρο οὗ ὑπ ΟἹ Τοβίατηθπῦ (γϑῦ 566 

11. 12). Αμᾷ ἀραΐῃ, ψ Ἀ116. Ὅπ6. ΟἸυἸβυϊδη ΘοοΙΘΟΥ ἰδ ΘΥΘΡΥΠΘΙΘ 

οοπίοιηρ!αἰθα ἴῃ 1ἐ5. ἀθῆπιθθ ρὶυἸὔ}] ΘΟ] Θὕθ ΘΕ, ποὐμίηρ 15. βαϊὰ 

Οἢ ΔῺΥ ἀοίδι! οὗ υἱξπλ] οὐ οὐδ Ἰβα ]οη. 

Υ1. ΟἸ9ΈΕΟΤ. 

ἐγ οὈ]θοὶ ΤΠ ομ]θοὺ οἵ ὑπ ἘΡ βὲ1]6 ΘΟΥΡΘΒροη 5. ΥἹ ἢ 105. πα δοῦθυ. ΤΟ ΕΒ 

οἵ 1η6 , Ἅ 
Ἐρίβεϊο (α8 Ῥγθβϑθηίθα ἀπᾶρθυ ἃ ὑννοΐοϊ ἃ ἴοσμι: 

-ὐυκ (ἢ) 1. 5, ΚΕ ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα 

ραν καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν, καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ 

τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ" καὶ ταῦτα γράφομεν 

ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν (υ. ὑμῶν) ἣ πεπληρωμένη. 

γ αι τοιΐον αὐὸ ἤαυο βοοιν αγιαὶ πραγ αἰοοίαγα τοῦ αὐγυΐο ψοῖν αἶϑο, 

ἐλιαι γὸ αἴϑο πῖαρ ἰιαυο ζοϊ]ουυα]υῖρ τοὶ], τι. ψόθα, αγιαῖ οὐμν" γεἰουυδ]υὶρ 

ἐβ τοὶεἶν {ἰὸ ΜΡαίγιον, αν υἱεῖ, Πυὶβ δον υ7όδιιΒ ΟἸηῖδέ : απ ἐἾιθ86 

ἐ}υΐγ δ τοῦ ἀργὶζο, ἐλιαξ οὐ 70 παρ δ γι Π{]6ε], 

(11) ν. 13. ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἴδητε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς 
΄ ΝΥΝ “ - “ - 

πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 
’ 

7686 {για παυο 1 τογ ον, αὐτεῖο χοιι, ἐδιαξ ψ6 πιά ἤποιυ ἐδαΐ ψ6 

λαυδ οἰογπιαὶ ἰ{{8, δύθνν αὐγιίο χοῦ ἐἸιαΐ δοϊουο ογν {16 τπιαηὶθ οΓ ἐδ6 ὅν 

ο (δα, 



ΟἸΈΕΈΟΥ. ΧΧΧΙΧ 

1 ὑΠ688 τησβῦ Ὀ6 ΘοΙηρα θα ὑπ6 δοοουηῦ ροἴνθη οὗ ὑπ6 ο]θοῦ οἵ 

ὑπ6 ΟΟΒΡΘΙ: 

(111) 9 9Πὴ χχ. 31 ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι ᾿Τησοῦς 

ἐστὶν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 

ονοματι αὐτου. 

Μδινέ ἐΐμ656 αγ εὐγγξέογυ, ἐλαΐ γ6 λαμ θοἰουο ἐϊιαέ «765ιι5 ἐ8 ἐδ6 ΟΠ γῖδί, 

ἐδ6 ϑοηυ οὐ Οὐ, αν ἐδαΐ ῥοἰλουΐη 7,6 ἡναν ἔνθ {78 ἐγ, ἰγὲ8 γγωηνιο. 

ΤΠΘ16 15. ἃ σοΙΡ]Θύθ ΠΑΥΤΉΟΠΥ Ὀθύνγθθη ὑπ6 ὑπτθθ. Τη6 δοοθρύμποθ 

οὐ ὑπὸ τγϑνοϊδύϊοη οἵ «655---ὔπο ϑοη οὗ τηδη---ἃβ {πὸ ΟἸΠνιβύ, ὑπΠ6 ὅθ 

οὗ ἀοά (11), ὈγΙηρδ ὕΠ8 Ῥονϑὺ οἵ [16 (11), πα {Π15. 116. 15. [6] ον 51 ρ 

νγιδ τπηϑ ἃ Πα τιὺῃ οα ἴῃ ΟΠυϊδὺ (1). Ταΐθ, ἴῃ οὔποι σγογᾶβ, [16 

Θύβυ μαι, 15. τὴ ΟΠ γϑῦ «[6βτι5, δ 15 Τ θα ]15864 1η 8411 15. οχύθηῦ ἴῃ πΠΪΟ 

σι Ηΐτμη : 1τὖ 15 ἀθαίῃ ο 6 ραῦὺ ἤροτη. Η]πη). 

ΤῊΘ Ῥαγβαϊῦ οἵ 5πὸῃ. ἃ ὑΠθτηθ ΠΘΟΘΒΘΒΘΥΠ]Υ ἰηγ ον 5. ὑπΠ6 οοπάθιη- 

πϑύϊοη. δ η6 τοίαϊαύιουυ. οἵ δου ΘΒΡΟΠἸηρ ΟΥΤΟΒ. Βα δύ “ΟΠ 5 

τηθποά 15 ο οοηΐαίθ ὑΠ 6 ΘΥΤῸΡ ὈΥ͂ Ππ6 δχροβιύοη οἵ ἐπθ ὑγιῦ τα 566 

ἴῃ 116. ἨΙ5 οδή]θοῦ 15. ροϊθυηῖθα! ΟὨΪΥ 50. ἔδι" ἃ5. {Π6 οἰθὰν πῃ! Ὸ] 1πρ; 

'οἔ ἔπ Θέβθῃοθ οὗ τΊρηῦ ὑθϑοῃ!ηρ᾽ ΠΘΟΘΕΒΕΤΙΥ͂ ΒΠΘΥΒ. 8]] ΘΙΤΟΥ ἴῃ 105 

γ6 8] οπδυϑοῦθυ, ἴπ οὔποθ γον 5 δῦ [0Πη πυυιῦθϑ ὅο 081] οὐὖῦ ἃ ὙγΘ] ΘΟ 6 

ἴο χπϑῦ π6 πον ὑο θ6 ὑπ6 (ὐο5ρ6ὶ δηα ποῦ ὅο ονθυύμγου {15 ΟΥ̓ 

ὑμαῦ [158 Ορ᾿ ΠΙΟΗ. 

ὙΠ1|Ι. ΞΤΎΤΕ ΑΝῸ ΤΑΝΟΌΔΑΟΕ, 

ΤΊ|6 βῦυ]8 οὗ ὑπ6 ἘΠ βύ]6 ῬθαυΒ. ἃ οἷοϑθ ΤΘβθτη ὈΪδ πο 6 ὕο ὑπαῦ οἵὨ {116 (ἀθηθιαὶ 
ΥΘΒΘΥη- 

ΟΌΒΡ6] Ῥούῃ ἴῃ γΟΟ θα ΪΑΤῪ ἃηα βἐγποῦσσθ. ΤΉΘΥΘ 15 ἴῃ Ὀούῃ ὑΠ6 581η6 Ῥ]δπο ἴο 

διηρμαύϊο τϑρϑυϊθίου οὗ ἔππάδιηθηθα! ὑνουὰβ ἃ πα ΡΠ Ά5685,---- ρα ], ΝΣ Ἴν 

“Ἰονο, “Πρ αὐ, “ἴῃ Π6 Ποῦ, “ θοῖπρ' θοιπ οἵ αοα;,᾽ “ ὈθἸπρ’ ΟΥ̓ “ΔΌΙαΙηρ 

ἴῃ Οοα᾽.-ἀπᾶ {ΠΗ βδ1η6 τποπούοποιιβ Β᾽ ΠΡ ]1οΙὐγ οἵ σομδύγπούίομ. 

ΤΊ. ρᾶυῦϊο]65. 8.6. ΒΙ ΠΡΌ Π]ΆΡΥ ἴθυσ. ΒῸΡ ΘΧΘΙΊΡ]8 γάρ ΟΟΟΌΠ 5. ΟΠΪΥ ἀπ 

ΠῚ ΘΙ ΟΠΠΠΟΞ: ἢ το; ἡ ΣΟΥ 5 (5 ΠΟΝΠ τι; 1 ϑΌΠη 3; 7); δε οἴδ8, 

πῖπθ ὑϊπιθα (αρουὺ οπο-ὑμἰγὰ οὗὨ 105 ἀνθγαρθ ἔγθα 6100); μέν τε ἃπά οὖν 

(3 οι 8) ἀο ποῦ ὁφουγ αὖ 811 (0π6 Ἰαδὺ 15. ὑυγίοθ ΨΥΟΠΡΊΥ [πὶ ΘΟΙΠΠΊΟΠ. 



5: ΤΟ 

Χ] 

ἄθνθ!ορβ ὅς ὃ ἕν ΚΗ : 
ΝΜ ἱδεῖ ΡΥ “παν αούουβύϊο. ρυϊποῖ 16. οὐ Θομηροβίθϊοη : ἢ Θχρ᾽ απ δῃὰ ἄθνθίορβ 
ῬΆΓΆ]16]- 
151). 

ΟΠ σδο- 
του βεϊο 
νοτγᾶβ, 

ΞΤΥΠΙΕ ΑΝῸ ΤΑΝΟΌΔΛΟΕ. 

ἰοχί). ΤῊ ἈΡβθημοθ οὗ οὖν 15. ὉΠ6 Τηογ 6. ΤΘΙΠΔΡΚΑΌ]6 Ὀθοᾶτιβθ 1ῦ 15 

{πὸ οπαγαοίουβύϊο ραγῦϊο]θ οὐ ὑπ παυγαίϊν οὗ ἐπ Οοβρθὶ, ψΠΘΥΘ 

8. Φοῃ πη βϑοιὴβ ἴο ἄν 6}} οὴ ἐΐ8 σοπηθχίοῃ οὗ ἔαοίβ γΒ10 ἢ). τϊσ]ῦ ὈΘ 

οὐ ]οοϊκοα ; ὅτι, “ὑπαῦ᾽ ἃπα “ Ῥθοδιιβθ, 185. ΨΘΡῪ ἰγθαιθηῦ ; δηά 10 15 

οομβία μεν ἤρα πα ΠΟΤ γάρ τηϊσῃῦ μαν θθθὴ θχρθοίθά. 

ΤῊΘ. οοιμηοη Ραγῦο]6. οἵ οομηθχίοι 15. καί ΤῊ15 οομ] ποίη. 

ἰαῖκοβ 15. ῬΘΟΌΠ]ΑΥ ΘΟ]ΟῸΣ ἔγότη {Π|6 βθηὔθῃοθβ ὙγΥΒΊῸ ἢ ἀγα ὑππ8 δααρα 

Ομ6 ἴο {πὸ ΟΥΠΟΥ : 6.0. 1. π; 11, 3; δῃηῃᾷ 1ὖ 15 δὰ ποῦ ᾿ΠΟΟΠΊΙΠΟΠΙΥ͂ 

ΒΘ ἃ Ῥάγῦϊο]6. οὗ Ἰορῖοα] βθαιθηθθ τη]ρ]ῦ πᾶν θθθὴ οχρθοίθα : 6. (. 

τι, 2. χῦ, 

Ὑ οΥν ἔγοαπαθηῦν {Π6 βθηΐθμοθϑ Πα ο]δῖιβθθ [Ὸ]]ΟῪ ΟΠ6. ἃποῦΠ6 

νἹΠοὰῦ ΔΩΥ͂ ΡΑΥ ΪΟ]65 : 6. 4. 11. 22---24; ἵν. 4-ὀ,ὦ; ---Ιο; 11---ἴ 3. 

Β66 680 11: 5,.Ὁ;.0. ΤΟ ΠΡ Ζ; .,. 5.) 0.5.1: 

ΘοΙ Θὕπη65. ὑΠ6 Ὺ ἀγθ ὈΙΟαΡῦ 1ηὔο ἃΠ ΠΠΏΡΓΘΒΒῖνΘ ῬΆΙᾺ]]6] Ίβτὴ ἈΥ͂ 

ἐπ σϑρουϊθίοη οἵ ἃ οἰδιβθ: 

ϊ. 6, 8, το (ἐὰν εἴπωμεν). 

ν. 18---20 (οἴδαμεν). 

ΤΠοβο αἰ δυθηῦ ἀβᾶρθθ ἅτ αἰ υοηῦ δἀαρίανίομβ οὗ δῦ «Π0}1}}}5 

ἢΐ5. Ἰάθαβ. ὈῪ ῬΆΡΆ] 6] 15ηι. ΟΥ̓ (101. ΔΉΒΘΙΒ. ὕο ὑπ βᾶιηθ ἴομθ οὗ 

ἐποῦρ Ὁ) ὉΥ ἀπ α Ο 51). 

Τὺ ἴ5. ποῦ οἵ οοῦγβθ τηδἰ ηὐαϊηθα ὑπαὺ {15 τηϑποα οὗ νυυϊθϊηρ 15 Π6 

γδα]ὺ οὗ βύπα!θη οποϊοθ. Τῦ 15, ἃ5 ΤᾺΥ ἃ5. 78. ΤΊΔῪ ῬΥΘΒΌΠηΘ. ἕο Ἰπᾶσο, 

{Ππ|0 Βροπίδηθοιβ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη. οὗ π6 ΑΡΟΒυ]6 5. νἱβίοη οὗ {πὸ ΤΎαῃ, 

ΡΘΗ ΐρ οὐἵὖ 1 1{5 ΠΤ] 655. ΠοοσΘ {πὸ ογὸ οὐ {Π6 Ὁ] Ίθν θυ, οοιηρ]θῦθ 1ῃ 

15. οὐ πιδ]οδίν, ΓΘ  ἸἼηρ ἴο θ6. ἀθβουροα δηα ποῦ ο θ6 ἄγσανιι οαὖ 

ὈΥ ῬΓΟΘΘΒΒΘΒ ΟΥ̓ ΓΡΆΒΟΠΙ ΠΟ, 

Τὴ {18 γοβρθοῦ απ σΘΠΘΙ ΠΥ Ὁ Μν1}} 6. [6] Ὁ ὑμπαὺ ὑπΠ6 υυυϊτϊηρ 15 

Ὁπουοῦ ΪΥ Ἠ ΘΟ αἰβῦϊο ἴῃ ἴοηθ, ἀπ γοῦ 1Ὁ ἄοοθβ ποὺ οοπίαϊη ομδ 4πο- 

ἰαῦϊοι ΟΥΓ γΘΥΡᾺ] γ ΘΠ Ἰβοθποο τοι {Ππ6 ΟἸἹα Τοβίαμηθηί, 

Οὐ κ5ἱσηιποιηῦ νου} σοἱποϊάθηοθβ οὔ ἰδησιασο Ὀθύνγθθη ὑπ 

ἘΡΊΒΌ165. ἀπ (5061 {πὸ Το]]ονν ηρ τπϑὺ Ὀ6 πούϊοθρα, ΤΠ νου 8 Ἀγ 

Οἰτ πον ΘΧΟΘΡΙΪΟΠΑΙΠΥ {ιθααθηΐ ἴῃ ὑΠιο56 ΥΥ  ὑ]ηρ5. ΟΥ ῬΘΟΌ]ΙΑΥ ὕο ὑπ οι : 

κόσμος (τπογᾺ}} (ΤΠ ἴ, τὸ ποίρ). 



ΤΎΠΕ ΑΝῸ ΤΑΝΟαῦΌΔΟΗ. ΧΙ] 

φῶς (τ 901 1. 5 ποίθ). 

σκοτία (σκότος) (1. 6 ποίθ). 

φανεροῦν (1. 2 ποίθ). 

φαίνειν (11. 8 ποίο). 

ἑωρακέναι (1. τ ποίο). 

θεᾶσθαι (θεωρεῖν ΟἸΪΥ ΟὁΠ606 ἴῃ {Π6 ΕρΙΒύ165: τ ΦοΠ 11]. 17 (9 μη 

1. τ4 ποίθ). 

θάνατος (ΒΡ1ΥἸὕτι2.}) (111. 14 ποίθ). 

ζωὴ αἰώνιος (ἡ αἰώνιος ζ., ἡ) ζ. ἡ αἰ.) (Α 44. πούθ οη ν. 20). 

ἡ ἀλήθεια ((. 6 ποίο). 
ὁ ἀχηθινὸς θεός (γ. 20 ποέΐθ). 

τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας (1ν. 6 ποίο). 

μαρτυρεῖν, μαρτυρία (1. 2 ποῦθ). 

τεκνία (11, τ ποίθ). 

παιδία (11. 14 ποίθ). 

ὁ μονογενὴς υἱός (Α 44. ποὺΐθ οῃ ἴν. 9). 

ἀγαπᾷν ἀλλήλους, τὸν ἀδελφόν, τοὺς ἀδ. (111. τ΄ ποίο). 

νικᾷν (11. 13 ποίθ). 

μένειν, εἶναι, ἔν τινι (11. καὶ ποίθ). 

τὴν ψυχὴν τιθέναι (111. τό ποθ). 

ΤῊ ἔγθασπθηῦ τι80 οἵ ἵνα θη ὑΠ6 146 οὗ ριγροβθ 15 ποῦ αἰ θοῦ ν 

ὉΌΨΙΟΙΤΙΒ ; ἃ ηα {ΠΗ 6]]ΠΠρύ108] 86 οἵ ἀλλ᾽ ἵνα, τὸ θοῦ οΠδνδοίουϊδύϊο οὗ 

ἴπθβθ ὈΟΟΚΒ (111. τι ; 11. το ποίβϑ). 

Τὴ δααιύοη ο ὑποθθ γοθϑ] οοϊποιίάθηοθς ποθ ἃΤῸ αἰ50 ΔΓ ΘῸΥ  ΥΡᾺ] οο- 
πέοῆς Ἢ ᾿ ΠΟ] θη 065 

ΘΟΙΠΟΙΠΘΉΘΘΒ. Οὗ Θχρυθϑβϑίοη. ΟΥ ὑμοβθθ {π6 τηοβὺ ᾿πηρογύθηῦ ἃ. 6 ὉΠ 6 ψΠΠ {Π6 

ΤΟ]]οσσρ᾽ : ΑοΒρ6ὶ. 

Ι ΕΡΙΒΤΙΙ ΟΕ 51 Φ0ΗΝ. ΟΌΒΡΕΙ, ΟΕ ΞῚ Χ5ΟΗΝ. 

',. 2, 3 ἢ ζωὴ ἐφανερώθη καὶ 111. τι ὃ ἑωράκαμεν μαρτυ- 
΄ὔ Ἂ; “ Ἁ “- 

ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν...ὃ ροῦμεν. 
’ὔ 3 5 

ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγ- 

γέλλομεν καὶ ὑμῖν. 

ἐεί, 4 ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς χυὶ. 24. αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε 

ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπλη- ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπληρω- 

ρωμένη. μένη. 

Ὑ. α 



ΧΙ] ΞΤΥΓΕ ΑΝῸ 

1 ΕΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΚΤ ΦΟΗΝ. 

φ. Ἄ᾿ " - 

1ἰ, τα ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
- - Ἀ 

εὐέν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ καὶ 
» “ .- ε ’ 

οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 
9 πὶ -“ ε - 

ἰώ. τ4. ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν 

μένει. 

ἐα, τῇ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ 

θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 
.“.. ε ΚΣ Ω αν τὰς » ΕῚ 
111. σ' ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 

ὰ. 

τάνει. 

τε, 
Ὁ -“ 

εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 

8 ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἅμαρ- 

13 μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, 

ἐ. τ4 οἴδαμεν ὅτι μεταβεβή- 
3 ΄“ , 3 Ἄ, καμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 

" [7 » - Ν 3 ΄ ζωὴν ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς. 

ἐεἰ. τό ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν. 

5 δὰ - ’ 
ἰ(]. 22 ὃ ἂν αἰτῶμεν λαμβάνομεν 
“ Γι ς 1 τὸ ΄ » εὐὐὅτι, τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐὖ- 

τοῦ ποιοῦμεν. 

. “ Ϊ κ «2 ν ᾽ - 
ἐε!. 2.3 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ 

ἵνα... ἀγαπῶμεν ἀλλήλους κα- 

θὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. ΟὐμΡ. 

τ βεφ 9 

ἵν. 6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν" 
« ΄ Ἁ , » ’ ε -“ 

ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν, 

() 
() 

“ » ΝΜ ᾿ “ - 

ος οὐκ ἐστιν ἐκ του θεοῦ 

» ’ ε “»“"Ἢ 

οὐκ ἀκούει ἡ μῶν, 

ΤΑΝΑΌΔΑΕ. 

ΟὌΞΡΕΙ, ΟΕ ὃ: ΦΌΗΝ. 

ΣΙ ΒΡ εν: 

ὃ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ 
- ἌΣ ΄ 

οἷδεν ποῦ ὑπάγει. 
Ν - 

γ. 3ὃ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε 

μένοντα ἐν ὑμῖν. 
ΓΕ ε εν Ψ111. 35 ὁ υἱὸς 

΄ 5 ν ὁ τας 
μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

11]. 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με 

περὶ ἁμαρτίας; 

ὙΠ. 44 ἐκεῖνος [ὁ διάβολος] 
Ϊ᾿ ΄ - ἤ γῳ ἃ ΝΥ 
ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

ΣνΣ 1 
5» ε ε -“ -“ , 

εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ γινώ- 

σκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμέ 

σῆηκεν. 
ε Ν ᾿Α 5» "ὦ 

Υ. 24 ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων... 

μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου 
Ε Ν , 

εἰς τὴν ζωήν. 

ΧΟ τρ 

Ν ΄ ’ὔ ε Ἂς 

τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ 
--"“ ’ 

τῶν προβάτων. 

“.ν » » ΄᾽»,ὔ᾿ ’ 

Υ111. 29 οὐκ αφῆκέν με μόνον 
ῳ 5 Ν ᾿ς 5 ΟΥ̓ » - -. 

ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ 

πάντοτε. 

ΧΙΠ. 34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι 
δ ψιε 

ὑμῖν 
-“" » ’ Ἀ 

ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς 

ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα... 

“.ν ΓΤ ᾽ - - Ν 

11. 47 ο ὧν ἐκ του θεοῦ τὰ 

ε» - “ ᾽ , ΜΗ 

ρήματα του θεοῦ ἀκούει 

ε “- ΕῚ ᾽ ’ 

υμεις οὐκ ακοῦυετε 0) 
ω) ν ᾿ - - » » , 

οτι ἐκ του θεοῦ ουκ εστε 



ΞΤΎΠΕ ΑΝῸ ΤΑΝΟΊΤΓΑΘΕ. 

1 ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ Ὶ' Φ06ηΝ. 
- «Ὁ ΕΝ ε ΄ “ 

ἵν. τῷ ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ ὅτι 
Ε κα ἡ 9 ε εν α 
Τησοῦς [Χριστός] ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ 

θεοῦ, 
ε ἈΝ 5 3 “ 4 ἊΝ 3 δ 5 

ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν 

τῷ θεῷς, Οὐ. συ. τό; 11]. 24. 

ἰώ. τό ἐγνώκαμεν καὶ πεπισ- 

τεύκαμεν. 

(. τό 
ε ,, 3 - 3 ΄, 3 “ θ - 
ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ 

μένει. 
“ 2 Ν ε ζ' 

γ. 4; ἔ. αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη 
«ε ᾿ Ν 7 ε ͵ὕ 

ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, πίστις 
ε “ 

ἡμών. 
’ὔ 5 «ε “- ν 

τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον... 
. ε 72 “ ἴω ΄ὔ 

ἐώ. 9 ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων 
Ξ ΄ “ “ Η͂ κ ε , 
ἐστίν, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία 

“ “ [2 7) Ν τοῦ θεοῦ, ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 
. ἊΝ ε “ ’ 

Τα. 20 δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν 
Ψ ὦ Ν᾽ 5 ’ 

ἵνα γιγνώσκομεν τὸν ἀληθινόν᾽" 
»ε .) “-“ 5 “ ΕἸ “- ε“- 

καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ 
Ψ “ “, -“" - ΄, 

αὐτοῦ [Ἰησοῦ Χριστῷ]. οὗτός ἐσ- 
. Ἄ᾿ ἊΝ Ν ἿΝ Ν ΄ 

τιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς, καὶ ζωὴ αἰώ- 

νιος. 

ΧΙΠΙ 

ΟΌΒΡΕΙ, ΟΕ ὅτ Φ0ΗΝ. 

Υἱ. 56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα 
Ν ΄ὔ Ν φ. 

καὶ πίνων μου τὸ αἷμα 

3 5 ἐν ,ὔ 3 δ’ 9 τ - 4 

ἐν ἐμοὶ μένει καγὼ ἐν αὐτῷ. ΟὐΙΏΡ. 

ΧΟ ΤΙ. 
. ,ὔ Ν 

Υἱ. ὅρ πεπιστεύκαμεν καὶ 

ἐγνώκαμεν. 
“2λ Ν' 5 ’ὔ ’ὔ 

ΧΥ. 1Ο ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρή- 

σητε 

μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου. (ΟΡ. 

νυ. 9 μείνατε ἐν τῇ ἀ. τῇ ἐμῇ. 

ΧΥΪ. 23 θαρσεῖτε 
Ν ζ Ν ’ 

ἐγὼ νενιΚΉΊκα τον κοσμον. 

Ὑ 5 Ν ς- ἴω 

Υ. 32 ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρών 
ἢ, 9 “ Ν 5“. “ 3 7, Ε) 

περὶ ἐμοῦ καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν 
ε , « “ Ἄγ 3 “-“" 

ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 
.- “ ς Ν ε ".» 

ΧΥΙ]. 3 αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος 
Ν 

ζωὴ 
“ Α Ὡς τὰ ’ 

ἵνα γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον 
3 Ν Ν ΄ὔ 

ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας 

Ἰησοῦν Χριστόν. 

ΙΧ, ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΕΝ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΘΟΟΒΡΕΙ. 

ΤῊΘ Ἰαδὺ ὕνο ρᾶββᾶσοβ (1 Φοπ ν. 20; Φ0π χυῖϊ]. 3), 10) ἀθμθνᾺ] 
"5 ΠἼΠ00}:] 

᾿ανθ θθθη αποίοα, 1Π]πβύγαΐθ νἱνια]ν ὑπὸ τϑϊαύϊομ ᾿θύνγθθη. {Π6 οἵ [8 

Ἐριβῦ]65. δα ὑπ6 ΟοΒρεὶ. 

τηθηΐα! Ἰάθαβ : ΕἸθυ 8] 116 15. ὑπ Ῥυοσνθδδῖνθ τθοορ 0) (ἵνα γινώ- 

ἘΠ ΡΙΒΌ]65 
Βοῦμ ρᾶββαᾶρϑθ οοηὐϑϊη. ὑΠ6 βϑϊηθ ἔπη6δ- το ἐπ 

ΟΟ5Ρ6Ι. 

σκωσι) οἵ Οοα ; ἀηα π6 ρουγοὺ οὗ {π15 σγονίηρ πον ]θᾶθθ 15 οἴ νη 

1η Ηἰβ ὅοῃ «6515 ΟΠ γιϑῦ. Ῥαὺ {πὸ Ιάθδ5 ἃ16. ργθϑθηῦθα αἰ θα] Ὺ 

αἰ 2 



ΧΠν 

ΤῊΘ ἔνο 
ΘΟ ]6- 
ΤΘηἴΑΓΥ. 

τ 

ΤῊ αἰ ἴρτ- 
ΘΠΟΘΒ δ ἢ- 
ΒΎΟΥ ἴὸ 

ΠῚ ΟΣ  γ} 
Ῥοΐνθθη ἃ 

ΗἩϊβίουν 
τηᾷ ἃ 
Ῥαβίοτσαὶ. 

ΤΟ 
Οοιΐϊηρ 
(παρουσία). 

ΤῊΞ ἘΡΙΞΤΙΙῈΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΘΟΟΞΡΕΙ, 

ἴπ ἐπ ἔνγο Ῥίαθοα, Τὴ ΟΌΒΡ6Ὶ σῖνϑβ ὑπ ᾿ἰβύουϊο υθνοϊαύϊοη ἢ {86 

ἘΡίβι16. βῆθυνβ ὑπ τϑνϑϊαὐύϊου ἃ5 ἰῦ μᾶ8. ὕθθὴ ἈΡΡΙΘΠΘπ θα ἴῃ ὑπο 118 

οὔ ὅπ ϑοοϊοῖν ἀπά οὗ {Π8 ὈΘ]Ίθ νου, 

ΤῊ. Γαπἀατηθηίαὶ αἰ θυθηοθ απ 6. ρυθβθηύθα ἴῃ ἈΠΟῦΠΘΙ ἔουΊη. 

Τὴ ὑπὸ Ἐρίβύ]θ ὑπὸ αἴπὰ οἵ δύ Φόμη 15 ὕο ἰὰΥ ὀρθὴ ψπαῦ 185. {ῃθ 

βισηϊἤοιποθ οὗ ὑπὸ ΒριυἹῦπα} σας ]β. οὐ {Ππ6 ΔΙῸ ἤον ργθβθηῦ πυτηδῃ 

Ἰ1ξθ., Τὰ {πὸ (ἀοβρ6ὶ 15. ἃἴπὶ 185. ὕο τηᾶῖζθ οἶθαν ὑπαῦὺ {Π6 σα Πα μδη 

᾿1ὸ οὗ {πὸ Τιουὰ 15. ἃ τηδηϊοϑίαύίοι οὐ ἀϊνίπθ ἰόν, ὑπαῦ “1 6515 15. ὑΠ6 

Ομεϊδῦ, ὑπ ὅοι οὗ αοα,, Οὐ, ἴο ρμαῦ ὑπ6 οοῃύγαβδῦ ἴῃ ἃῃ θριρτϑια- 

τιδέϊς ἔογτη, ὑπὸ ὑπο οὗ {πὸ ἘΙ5016 15, “μ Ομ γῖδῦ 15.  Θϑαβ᾽; ὍΠ6 

ὕπο θ οὗ ὑπὸ ἴοβρ6ὶ ἰ5, “9685 15. ὑπ6. ΟΠ υἸδῦ. ΤΙπ {π6 ἔουτηθυ ἐπ 

ὙΤΙΓΟΥ δὐανἐβ ἔγομι οουῥαΐη ΔΟΚ πον] οασοα βρὶγἰὕτια] οοποθρύϊοηβ ἃπᾶ 

Ῥοϊπΐβ οαὐ ὑπαῦ ὑπ6Ὺ πᾶν ὑμοῖν [οππἀδύϊοη ἴῃ ὨἸβίουυ ἃπα {Π| 610 

ΠΘΟΘΕΒΑΡΎ ΘΙ ΡΟαπηθηῦ ἴῃ οοπάποῦ. [ἢ {ὑπ Ἰαὐίθυ μ6 5165 μον {Π|6 

ΟΣ Κα ἃηα πνογ5. οὗ “6505 οὐ Ναζαυθῦῃ θβύδ Ὁ] 15}. ὑμαῦ ἴῃ Ηΐμ {Π|6 

ορθ οἵ Τβύβᾷθὶ ἀπὰ ὑπ Πορο οὔ Βαμμδηϊῦν νὰ ΤᾺ] Π]Π1Θα, ἕο ἴὖ 15 

ὑπαῦ {π6 (ἀοβροὶ 15. ἃ οομύϊπποιιβ τθοουα οὐ {π6 πο] πη οἵ {Π6 

“Ἰονγ᾿ οὐ ΟἸιυϊδῦ. Τὴ ὑπ6 Ἐβῦ]θ5. ἃΙομθ οὗ 811 ὑπ θοοῖβ οἵ {ῃ6 

Νον Τορίαιηθηῦ (οχοορὺ ὑπ ΕΡΙβυ]6. το ῬΒΙ]Θμ Ομ), ὑπ6 ννουὰ “ρ]ουγ 

ἄοοβ ποῦ οὐοαν. Ῥουπὰ 5 ὕοο 1ὖ 15 Β'σηϊῆοληῦ ὑπᾶῦ ὑπ ον “Πθαν θ᾽ 

αἶδο 18 ἃρβοιῦ ἔγοπι ὑπθηι. 

ΠΟ βονονα! ΑἸ ΠΡΌ ποοβ ἴῃ ἀούα!! ἴῃ {ΠῸ ΤοΡὶο5. Οὐ ἔουπι οὐ ὑθδομῖην 

ἴῃ {πὸ ῬΟΟΚΒ. μᾶνθ θθθὴὴ ἈΙΡΘ αν πούϊοθα, Τηθβθ Ῥθίομρ ἰο {Π6 

ΑἸ υΘμοο5. ἴῃ {Π|6 Ροβιυϊουβ ὁοοαρίοα Ὀγ ἃ Ηἰδύουϊαη ἅμ ἃ ῬΥΘΔΟΒΘΥ, 

ΤΊο ὑθδομῖηρ οἵ {πὸ Του 10} δῦ “0 μὰ5 Ῥγθβουν θα νὰ σΊνθη, ἃ 

Ης Ηϊπηβο] ἢ βαϊά, “ἴη Ῥυον υ Ὀ5᾽; ὑμγοαρ} πὸ Θχρουῖθηοθ οὗ ΟΠ Ἰβίϊδῃ 

110, πὸ ϑρισιῦ, “βοῃῦ ἴῃ Ηἰβ. Ναηθ,, Θμαθ] θα ὑπ6 ΑΡοβί]θ ἴοὸ βρϑᾶὰῖκ 

“ῬΙαἰαϊ γ᾽ (Το χν]. 25). 

ϑοιηθ ΟΥΠΟΥ ΟΠ ΛΘ ΟΟ5. 501] υϑααῖγο ἴο Ὀ6 πούϊοθοα, ΤΉθθθ αἶβὸ 

ΒρΥΪαρ ἔγουα. ὑπ ᾿ϊβύουοα] οἰποα βίδ ποθ οὗ ὑπ6 υυϊθησ, ΤηΘ ἢυβῦ 

γοραγβ ὅΠπὸ ἀοούγί πο οὐ “ὑπὸ ΟὉμΐπρ,᾿ “6 Ῥυθβθποθ᾽ (τ παρουσία) 

οἵ Ομυῖδύ. Τὰ ὑπὸ Οἴοβρεὶ δ Τό ἄοθβ ποὺ γϑοονὰ {πὸ θβομαΐο- 

Ἰορῖοα! ἰδοῦ βο8. οἵ ὑπὸ Τονα-- πον μαα ἤοαπα {Ἰιοῖν πνδὺ Τὰ] Π] θη 

θὰ. 6 πυσούο---αη ὦ Π6 ῬΥΘΒΘΥΨΘΒ ΒΙΠΡΙΥ {Π|6 σΘΠΘΙᾺ] ΡΓΌΠΙΪΒ6 οὗ ἃ 

“Οοιΐη᾽ (χῖν. 2; χχὶ, 22). ΒΥ {110 546. οὔ ὕμθβθ 6 υϑοουὰβ {86 



ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙ ΕΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΘΟΞΡΈΠ, χὶν 

ΤΘΙΘΥΘΠΟΘΒ ὅο ὑπ6 “Ἰπάρστηθηῦ᾽ (ν. 28 .), ἃπα ὕο “{π᾿ Ἰαβὺ ἄδγ᾽ (νἱ. 

40, 44). [πὰ {Ππ| ἘΠ β618. 8 865 ὑπ6. ὑθυτη “ὑπ Ῥυθβθηοθ᾽ (1. 28), 

. ΜΏΙΟΙ 15 Τουπα ἴῃ 811 {Π6 σγτοιρη οὗ Νον Τϑβύδιηθηῦ νυϊησθ, ἃπᾷ 

ΒρΘδ ΚΒ οὗ ἃ βαύαγθ “τηδηϊ οϑύαθίομ ᾿ οὗ ὑπ6 Αβοθπάθα ΟΠ υϊϑὺ (1. ὁ. : 

ΤΙ. 2): ΑΒ ΗΒ “οδπιθ ἴῃ Ηδβ’ (1ν, 2), 80 Ηθ 15 5011} “ φοτηῖπρ' ἴπ 

ἢθθη’ (5 “ὁπ 7). Απα ὑπ6 πηρουίδηοθ οὗ ὑπ15 ἔβοῦ 15. ρυβββθα ἴῃ 

105. ΒΡΙυΙῦ8] Ὀθαυπρ. ΒΥ ἀθηγίηρ τ “ΑἸὑ τ ϑύβ ἡ ἀἰβρΙαγθαά ὑπο ὶν 

1681 δύο, ΤΉΘΥ βουρηὺ ὕο βυθδυιϊο ἃ ἀοούυϊπθ ἴον: ἃ ᾿ἰνίηρ 

ΘΔ ΙΟῸΙ, 

δῦ ““0Π᾿5. ὑγοαύτηθηῦ οὗ ὑπ6 ργυθϑθηῦ σοῦ οὗ ΟΠ γδὺ βἰαπβ ἴῃ ΤΠ Αα- 

ΟἸοθθ Θοππμθχίομ ΜΙ} ὑΠ|15 νον οὐ ΗΒ Ταὐατθ τοῦ Κ. Α5. ὑπὸ ἬΟΙῪ ΜΑκΟΣ ε 

ΡΙΣῦ 15. βοηῦ ἰὸ ὈΘ]ΊΘΥΘΥΒ ἃ5. ὑπεῖὶν Ααἀνοοαῦθ οὐ θαυ, 5οὸ Ηδ 15 

ὑπο Ααγνοοαίθ ὑγιῦ ὑπ Ἐδύπου ἴῃ μθῶνθῃ (0. 11. 2). ΤῊ ὑνο 

Ὁπουιρ]νῦθ. ἈΓ6 ΘΟΙΩΡΙΘΘ ΗΑ Ὺ ; δ πα ὑΠ6 ΠΘανΘΗΪΥ ϑάνγοοδου οἵ ΟΠ νϊϑῦ 

Τοϑὺβ ἀροιι ΗΒ ΟῚ ῬΤΌΙΉΪΒ6 1 ὑΠ6 ΟΟΒΡ6] ( οΠπ χῖν. 12 ἢ), ὑπουρἢ 

1ῦ τητιϑῦ ποὺ θ6 ἰῃὐουρυθίθα ἃ5. δχοϊπάϊηρ ὑπ6 ΠδύΠοΥ5. Βροπύδῃθοιιβ 

Ἰογθ (99 χυΐ. 26 ἢ). 

ΓΠ6. δχροβιθου. οὗ {Ππ| ἀοούγίπθ οὗἨ “ ργορι1ϑὐΐοι ̓  ἀπά “ ο]Θαπβίηρ᾽ τϑ αν 

ὙΠΟ. 185 Τοσμα ἴῃ {πὸ ΒΡΙΒ018 (ὁ. 11. 2 ; ἵν. το ἱλασμός ; 1. 7, 9 καθα- Ῥτορίἐϊα- 

ρίζειν) 15. ἃ. ὩΡΡΙΙοαὐϊοιι οὗ {π6 ἀἰβοοιγβθ αὖ Οδρθυπαστη (566. ΘΒ ρΘ οί Ά ἼΟΗΣ 

Φόθ νἱ. σ1, σ6 Εν); δηᾷ 1Ὁ 15. Βρθοίδ!Πν ΤΘυμδΚ8 018. ὑπαῦὺ τ 116 086 

ὑποτιρ]ιὺβ οὗ {Π|6 ἀἸβοοῦγβθ 816 τιϑθ4, πούμῖπρ' 15. θά κοι ἔοσ ὑπὸ ΙΔῃ- 

ϑιδθθ. ὅ5'0 ἀρϑῖη ὕΠ6 ρου] 181 ἀθβουρύϊοη οὗ {π6 βριυῖῦαα] θη ουσιηθηῦύ 

οὗἨ ῬΘ]ΙΘνθὺβ ἃ5. ἂπ “ἀπούϊοπ᾽ (χρίσμα, ὁ. 11. 20) ρου θοῦ] μα θοα165 

ὑῃ6 σου ἴῃ ΦΌΠη χχ. 21 ΕἾ ; {Ππ6 ἀἸβοῖριοβ ἃ’6 ἴῃ ἃ ὑ{π|6 56Π56 

“Ομ εϊδὺβ ᾿ ἴῃ σἱνῦπο οὗ {π6 18 οὗ “ὑπ6 Ομγῖβυ᾽ (Θ9μη. χῖν. το ; ΘοΙΏΡ. 

Αροο. 1. 6). Οποθ τηογθ, ὑπ6 οαγ πη} ΡΏγαβθ “θουπ οὗ Οοά᾿ (ο. {. 

29, ὧο.), ὙΠ1οΝ. Οοου5. ἴῃ ὑπ6 Ἰηὐγοαπούϊοῃ. ὑο ὑΠ6 0506] (1. 132), Ὀυὺ 

ποῦ 1η {16 τϑοογα οὗ {π6 Τιογα 5 ψουᾶβ, βΒῃθυβ ἴῃ ΔΠΟύΠΘΙ ΘΧΔΙΏΡ]Θ 

Πονγ ὕΠ6 οΥἹοΊπᾺ] Ἰαπραρθ οὗ {Π6 Τιου τγὰβ Βῃθροα ἀπᾶον ὑπ στϊάδηοθ 

οὗ ὑπὸ ὥριγῦ ὕο ἔπ]]οδὺ πι86. 

Τῦ ΒΘΘΙῚΒ ΒΟΒΙΌΘΙΥ ΠΘΟΘΗΒΘΙῪ ὕο ΤΟΙΠΔΥς ὑπδῦ 5.0}} ἀἸΠΠ ΥΘποθα. θ6- Τηθο ὅξις 

ὕγθθη ὑπ ΤῦρΙβύ]65 πα ὑΠ6 ΟΌΒΡ6] ἃγθ ποῦ ΟὨ]ΥῪ ποὺ ᾿πα] σαν οὗἨ ΔΠΥ 51ιθνν {πὸ 

αἸδυθμοθ οἵ ϑαύπουβῃῖρ, θὰῦὺ οα ὑΠ6 οοηύγαν ἔπ} Π15}. ἃ βύσομρ Ργοοῦ ὌΡΗδΣΣ ̓  

ὑμποῦ ὉΠΟῪ ἃ.6 ὑπ6 ρυοάιποίβ οἵ οπθ τηϊμᾶ. Τὴ Εριβϑύ!θθ. οἷνθ ἰδὔδθυ 



ΧΙΝῚ ΤῊ ἘΡΙΞΤΙῈΚΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΟΞΡΕΙ͂,. 

στον ηβ οὗἨ φουμιποι. πὰ ομαγδούουβῦϊο Ἰάθαβ, Νο ἰμπϊζαΐονυ οὗ {π6 

ΟΌΒροὶ οουἹᾷ πᾶν οομπιἱποα δ]θιμθηῦβ οὐὗἨ ᾿ΠΚΘΉΘΒΒ ἀπ ὉΠ] ΚΘΠΘΒ5. ἴῃ 

ΒΌΘΝ ἃ ΤΉ ΠΟΥ ; ἃπᾷ οι ἐπ οὔθου Βαμα, {Ππ6 βαρβύδμοθ οὐ ὑπ ΘΌΒρΡ6] 

ἀἀοαπαίοὶυ ΘΧρ]αΐηβ ὑπ τόρ ἀθῆμθα ἐθϑομῖῃρ: οὗ {π6 ἢγβὺ ΕἸ βύ16. 

ΤῊ ὁμὸ νυ πρ βίαμβ ἕο {Ππ6 οὐπθν ἴῃ ἀπ ᾿π 6 }] 1610 οοππθχίομ. οὗ 

1186. 

ΧΟ ΤΡΙΩ͂Ν: 

ΠΡ: ""- Τὸ ἰβ5 ὀχύγθιμθὶυ αἰ ΠΠ]οα]ὺ ὅο ἀθύθυτηϊηθ ὙγῚ ἢ. οου αὶ ΠΕ Υ {116 βύσιιοῦτι 

φοιαριοίο, οὗ ὑπὸ Ερίβι16,, ΝῸ βίῃρ]θ υυδηρβθιηθηῦ 18. ἈΡ]6 ἕο ἕαϊκο δοοουηῦ οὗ 

{Π6 οι ρΙοχ ἀθνοϊοριηθηῦ οὗ ὑποαρηῦ ν Β10} 0 ΟΠΈΓΒ, πα οὗ {π6 

ΠΙΆΠΥ͂ ΘΟΠΠΘΧΙΟΗΒ. ΨΏΙΟΝ οχίδὺ Ῥϑύνγθομ [5 ἀἰβδγοπῦ μαυύβ. ΤῊ} 

[Ὁ]Πονῖπρ ἀυγαπροιηθηῦ, ὙΠΟ ἰ5 ΤΌΠονγοα οὐὐῦ ἰηΐο ἀοίδ}} ἴῃ {0 

πούθβ, ΒΘΘΙῚ5 ὕο τὴ8 ἴο ρῖνϑ οὰ ἐπ6 ψΠο]6 ἐπ ὑγιιθδῦ ἃπα οἰθαγοϑῦ Υ]ΘῸ 

οὗ {π6 βθαιθῃοθ οὗ {16 ΘΧΡΟΒΙΓΙΟΙΙ. 

Οὐΐ πο ἹΝΤΕΟΡΌΌΟΤΙΟΝ. 
Το] ]ονϑᾶ. 

776 7αοῖ5 οΥ {7.6 (Τοβρεῖ ἐϑϑιυίγ ἔνι  οἰ]ονυδ]υΐρ αν 7ον (1. τ---4). 

Α. ΤῊΕ ΡΒΕΟΒΙῈΝ ΟΕ {1|Ὲ ΑΝῸ ΤῊΟΘΒῈ ΤῸ ΜΗΟΝ ΙΤ 185 ΡΒΟ- 

ΡΟΒῈΘ (1. 5---ἶϊ, 17). 

1. Τῆι Ναύυτο οἵ αοα «πᾶ {π6 οομβθαπθηῦ γοϊαύϊοῃ οὗ 

τηδῃ ἰο οά ((. 5---το). 

1. Τῆ|ιθ σοιηθαν ἴον ὅἴπὶ ἀπ ὑπ βστ {παὺ 1ὑ 15 οἤδοῦπαὶ 

(11. 1---6). 

11. ΟνΡράϊοποθ ἴῃ Ἰονθ ἃπᾷ Ἰίρῦ ἴῃ δοῦμαὶ 116 (. 

γ---- 11). 

ΙΝ. Τληρβ ὑθιηρογα] ἀπ θύθυ μα] (11, 12----τ 7). 

Β, ΤῊΕΒΕ ΟΟΝΕΙΙΟΤ ΟΕ ΤᾺΤΗ ΑΝῸ ἘΒΑΙΠΒΕΗΟΟΡ ΜΙΤΗΟΌΤ ΑΝῸ 

ὙΠΤΗΙΝ (11. 18---ἰν, 6). 

Τ. Τῆι τονοϊαΐίοι οὐ ΕἈἸβομοοᾶ απὰ Τυπίλ (1. 18---20). 

Π. Τῆι ΟΠ ἄγοι οὔ οα απαὰ πὸ Ομ] ἄνθη οὗ ὑπο 1) 6ν1] 

(111. 1---12}.Ψ 

ΠΠ|. Βυοιμουποοά ἴῃ (Ἰνῖδῦ ἀπαὰ {π6 μαϊγρα οὐ ὑπὸ νου] 

(111, 1.3---24). 

ΙΝ, Τὸ τῖναὶ βρι 5 οὗ Τ ἢ ἀπα Ετοῦ (ἰν. 1---6). 



ΡΙΑΝ. ΧΙΝΙ 

Ο. ΤῊΞΒ ΟἩΠΙΒΤΙΑΝ ἹΠῈῈ : ΤΗΕ ΥΙΟΤΟΒΥ͂ ΟΕ ΒΑΙΤῊ (1ν. 7---. 21). 

1, ΤΊ βριτῦ οὗ ὕπ6 Ομυϊβϑύϊδη Πἴθ: Οοα ἀπα Τόν (ν. 

γ---21). 

1. ΤΠ ρονϑν οἵ ὑπ ΟΠ γϊϑύϊδη 118: ὑπ6 ΊοΌΟΥΥ δηὰ 

γντύπμεββ οἵ Εϑ1} (ν. τ--- τ 2). 

1Π. Τῇθ δούϊνιυ ἃπα οοημῆάθηςοα οἵ {π6 ΟΠ Υἰβύϊδη 1106: 

Ἐριορτθ (ν. 15--21). 

ΤῊ ὑποαρ]ὺ οἵ ἃ [8]]ον 5110 Ὀθύννθθη οα ἀπά τηϑη, τηϑ 8. ῬΟΒΒ1016 ΠΗ ἐπον 

διηα ἴῃ ραγὺ γϑα]]85664 ἴῃ {Π6 ΟΠ γΙβύϊα ΟἸ τ οἢ., Ταπιθ ὑΠΓΟαΡ ἢ ὑπ 6 1 ΠΟ]6 

ἘΡΙβ016. ΕΎοση ὑΠ15 τὖ ὈΘρΊηΒ: Οὐ" γο(ἰοιρο]ΐρ ἐδ εὐἱέϊ, ἐδι6 “αίλον, 

απαί εὐτῦϊ Πὶδ ϑογι, «7655 ΟΠ»ὐδέ ((. 3). Τὰ {115 10 οἴοβθϑ: [Χ6. αγοὸ ὅγι 

Του ἐμαΐ ἐ8 Ἴγι.0, ὅγν ΠΠὲ5. ϑογυ ζόδιιδ Οἠγῖὲδέ (ν. 20). 

Τὴ {π6 δαάϊθίομαὶ Νοῦεβ Γ πᾶν δπαθανουσθα ὕο 1Ππ5ύγαῦθ ὑπ6 ϑυϑίθιπδ- 
{10 111π8- 

τΤηϑῖλι ΡοΙηἰβ ἴῃ ὑΠ6 ἀθυθὶοριηθηῦ οὗ ὑπ15. ὑπουρ]ῦ, ΤΠθβΘ πούθϑ ΠΘΠ ἐγαῤίοι οὗ 
105 αθγο- 

ὑβΚθὴ 1ῃ ῬΥΌΡΘΙ ΟἹ 61 .}01}} Βεύνθ ἂἃ5. 8 [ηὐτοατπούϊοη ὕο ὑπΠ6 δὐπαγν οὗ Ἰοριπθηύ. 

ὑπ ἀοούγϊπθ οἵ δὺ Φομη. ΕΣ {π18 ρασροβθ ὑΠπ6Ὺ 816. τηοϑῦ θοη- 

γΘΗΙΘΏΟΥ στο ρθα 1ῃ {Π6 ἴο]]Ουγηρ ΤηΘΠΏΘΥ : 

1. ΤῊΕΒ ῬΟΟΤΒΙΝΕ ΟΕ ΟΡ. 

ΤΊ 1άθ8. οἵ Οοα : πούβ οἱ ἴν. ὃ : ΘΟΙΏΡ. 17. 12. 

ΤῊ Τινίηθ ΝΠ: 5 9Φο0Πῃ 7. 

ΤΠῸ ΗοΙγν ΤΥΎΪΗΙΥ : τ. 20. 

ΤΊ6 Τῖνγίηθ Βδυπουμοοά : 1. 2. 

11. ΤῊΕ ῬΟΟΤΕΙΝΕ ΟΕ ΕἾΝΙΤΕ ΒΕΙΝΟ. 

Οτθαύοη : πούθ οἱ 11, 17. 

Οοα δηα τηδ8ῃ : 11. 9. 

ΤῊΘ πού οἵ τηδῃ : 111, 10. 

ΠΠΘ ΠθΘν 1]: 1: τ5. 

ἘΠ Ἱ Ὁ; ΟΡ. ν. πῶ 

ΤῊΘ γοῦν] (πούθ οα. 506] οἵ δύ “ο01η 1. το). 

ΑΔ ΟΙγ δῦ : 11, τ. 

1Π0. ΤῊ ῬΟΟΤΒΙΝῈ ΟΕ ΠΕΡΘΕΜΡΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟὈΝΒΟΜΜΑΤΙΟΝ. 

ΤΠ6 ΓΠΟΔΥ μα ὔΊοη : ποίθ ἢ 11]. 5. 

ΤἼΗΘ ὑ10165 οὗ ΟΠ χιϑῦ : 111... 22 ; ΘΟΙΏΡ. ἴν. 9; Γ. 1. 

Ῥτοριυϊδύϊοι : 11. 2. 



ΧΙΨΙ ΡΙΑΝ. 

ΤῊ νἱνύπο οὗ ΟΠ γ]δὺ 5 Β]οοά : 1. 7. 

Τοῖνῖπθ ΞΟΠΒΒΙΡ : 111. 1. 

Τῖνῖηθ ἘΔ]]Ο ΒΡ : ἵν. 15. 

ΤΊ {165 οὗ ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ: ΠΙ, 14. 

Ερμα] Ταΐϑ : ν. 20. 

Εὸν δύ᾽ Ψο 5 νον οὗ {Π6 Βαβθβ οὗ Βϑ]θὲ Τὸ τηᾶὺ ΡῈ Δ] ονγθᾶ ἴο 

τοῖον ἕο νυν ηαῦ 1 πᾶν βαϊα ἴῃ γτϑραγα ο ἢ15 ἐθδομϊηρ οἢ “ὉΠ6 ΤΎαΙῃ,᾽ 

{6 Τῆρσμῦ,, “06 ὙΠ 655 ἴῃ ὑπ6 Τηϊγοάπούϊου. ἴο {Π6 ΟὉΒΡΕΙ, Ρρ. 

χ ν. Εἰ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

ΤΟ 

ΤΗΝ 5ΒΟΟΝΟ ΑΝῸ ΤΗΤΗ ΒΡΙΒΤΙΙΝ. 





πὶ ΠΧ: 

ΤῊΕΒ δυυπονιθιοα ἴον ὑπ6 ἰοχὺ οὗ ὑπ6 ΒΒ) ΡΙβΌ]65. 8.6 ϑητππηθυαίθα 1 Αὐἰμουῖ- 
{165. 

86 Τηὐγοάυοίϊοη ἰοὸ ὑῃ6 ἤγϑὺ ΕΡΙβι16, ὃ τ (ποϊαάϊηρ ὑπὸ ΜΗ. κι 

 ΑΒ(ΟΥΚΙ,Ρ). ΤΙ ἰοχὺ οὗ ὅοα. ἴρῆν. (0) 15. ρυθβθυνϑ [00 {86 

ὑπι|γὰ ΕΡΙΒ016 ᾿τΌτη υ. 5---οπά. 

ΤῊ. ναυϊαύϊουβ ΠΠΌση ὑπ6 ἰοχὺ οἵ ΞΘ θριθηβ (1550) ψΠ1οῸὴ Τὸ Πᾶνα γδυϊαιϊοη5 
ΤΌΤ 

διαορίθα ἃγθ βοὺ ἄονγῃ 1ἢ ὑΠ6 1Ὁ]]ο!ηρ 8016 : ΒΙΘΡΉΘΠΒ, 
1550. 

ΤῊΞ ΞΈΘΟΝ ΠΕἸΡΙΒΤΊ,Ε. 2 90ην. 

3 οἵη. Κυρώου, “ «6515 ΟΠ τΙδυ’ (Α.Β), ἴον: “ἐδ 6 Πονγαῖ «651τ5 ΟΠ γι ϑῦ. 

5. γράφων ἴον γράφω (Ἀρρδιθη]Υ ἃ ΘυΟΥ). 

6 αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν (Δ Β), ἔογ' αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή. 

ἡ ἐξῆλθαν, αγόὸ ψογι ἠογέΠ, (δ ΑΒ), ἔον" εἰσῆλθον, αν ογυξογούί. 

ὃ ἀπολέσητε, γ6 Ἰοβα (5 Α.Β), ἔογ ἀπολέσωμεν, τ06 1ο56. 

ἀπολάβητε, γ6 γϑοθῖνϑ (δ ΑΒ), ἕον. ἀπολάβωμεν, τ06 Υθοοῖνθ. 

9. προάγων, φοθίδ, ογυιυαγά (δ ΑΒ), ἴογ παραβαίνων, ἐγαγιδγγοδϑθέι. 

οἴη. τοῦ χριστοῦ (25), “Ὅπθ ἰθδομίηρ᾽ (ΝΑ. Β), ἴον. “ὉΠ6. ὑθδομίηρ ο7 

ἐλι6 (Ο)γ"ηϑ.᾽ 

11 ὁ λέγων γάρ (δ ΑΒ) ἴον ὁ γὰρ λέγων. 

12 γενέσθαι (δ Α Β) ἴον ἐλθεῖν. 

ὑμῶν (ργΓΟὈ801γ) (ΑΒ) ἔου. ἡμῶν. 

πεπληρωμένη ἢ (δ Β) ἔοι" ἢ πεπληρωμένη. 

13 οἵη. ᾿Αμήν (Ν ΑΒ). 

ΤῊΝ ΤῊΙΕΡ ΕΣΡΙΒΤΊ,Ε. 3 0ΗΝ. 

4 χάριν (ρΓΟΆὈ]Υ), γωσοιν" (Β), ἔου. χαράν, 7ον. 

ἐν - τῇ ἀληθείᾳ (Α ΒΟ), “ἴῃ ἐΐι6 ὑγαῦμ, ἔῸΥ “Τὰ ὑγα!.᾽ 

5. τοῦτο, ἐ]υὶ8 (δ Α ΒΟ), ἴον εἰς τούς, ἐο ἐ},6. 

ἡ ἐθνικῶν (δ 4 ΒΟῚ ἔον ἐθνῶν. 



1 ΤΈΧΤ. 

8 ὑπολαμβάνειν (ΚΝ Α ΒΟ), ἐο τὐοίοοηιο, ἴον ἀπολαμβάνειν, ἐο γδοθἶυο. 

9. ἔγραψά- τι΄ (ΣΑ ΒΟ), “1 ννιοῦο βοηιοιοαί,, ἴον “1 πυρούθ. 

τι ομ, δέ, διέ (δ Δ ΒΟ). 

12 οἶδας, ἐΐοιν ζιηιοτοοδέ (Δ Α ΒΟΟΣ, ἔον οἴδατε, γ6 ζποιυ. 

13 γράψαι σοι ἴον γράφειν (Δ ΑΙ ΒΟ). 

γράφειν ἴον γράψαι (δ Α ΒΟ). 

14 σὲ ἰδεῖν ἔοι ἰδεῖν σε (Α ΒΟ). 

ἐν Ἰρην ΤῸ ἰοχὺ οὗ Β υπϑϊηὐαῖϊηβ ὉΠ6 ἢυθὺ Ῥ]δοθ ἃ5. Ὀϑίουθι Τῦ Πὰ8 ΟἩΪΥ͂ 

ὉΠΘ. ΘΙΤῸΣ ἴῃ 2 908}, ὑΠπ6 οὐ ββίοη οὗ τοῦ Ὀθίουθ πατρός ἴῃ τ. 4; 8πᾶ 

ΟἿΘ. ΘΥΡΟΙ ἴῃ 5 90}, ἔγραψας ἴοι: ἔγραψα ἴπι τ. 9, ἴῃ Δα ]ξοη ἕο ὕνγο 

ἔδα]β. οὐ υυϊθίηρ, μαρτυρουν ἴον μαρτυρούντων, τυ. 5 (αὖ {Π6 Θοῃηὰ οὗ ἃ 

Ἰ1η6), ἃ ου ἴοι οὕς, τ΄. 6. 

πὰ “πὸ ΤῊΘ ὑοχὺ οὗ δὲ δ ΠΤΏΘΙΟΙΙΒ. ΘΥΤΟΒ δη(1 [8156 ΤΘΘ ΠΗ: 

2 90ΗΝ. ΤῊΒ ΈΟΟΝΡ ἘΡΙΒΤΙΕ, 

4 ἀπὸ θεοῦ...καὶ Ἰ. Χ, δὲ ἢ, 

Ὁ αὐτοῦ" τοῦ πατρός, δὲ ἢ σου». δὲς, 

4 ἔλαβον. 

ἀλλ᾽ -- ἐντολὴν΄ ἥν. 
αι 

6 ἡ ἐντολὴ -- αὐτοῦ΄. 

περιπατήσητε. 

ἢ οἵη, δ΄ ἀντίχριστος. 

8 ἀπόλησθε νὰ σον, δὲς, 

12 ἔχω δὲ" ΑἿ, 

στόμα - τι΄ κὰν ἷ. 

3 970ην. ΤῊΝ ΤΉΙΕΡ ΕἸΡΙΒΤΙ,Ε. 

8 ἐκκλησίᾳ ἴον ἀληθείᾳ κὰδ" (50 Δ... 

10 ΟἿ]. ἐκ. 

15 ἄσπασαι. 

ΤῊ ἰοχύ ΤΉοΥο Ἀ1Ὸ, 85. ἴῃ {π6 ἢγϑὺ Ερ βυ]6, δον ῬΘΟ]αν γα ϊηρΒ ἴῃ. Α, 
ΣΑΣ ᾿ - 

ΒΟΙῚ6 ρα πα αἶδὸ 1ῃ. ὑπὸ Ταῦ Ν᾽ αἰσαΐο : 

2 ]0ΗΝ. ΤῊ ΞΈΘΟΝ. ΕΠΡΙΒΤΙ,Ε, 

1 οὐκ ἐγὼ δέ. 

2 ἐνοικοῦσαν ἴον μένουσαν. 
ν» δ: ἐς 

3. οἴη. ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 
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ἀπό ἴον παρα. 

9 τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα να. 

12 γράψαι. 

ἐλπίζω γάρ νϑ. 

ΤῊΒ ΤΉΓΕΡ ΕἸΡΙΒΤΙΣ, 32 90ην. 

Οτη. σύ. 

5. ἐργαζῃ. 
ὃ ἐκκλησίᾳ (80 δὲ). 

το ἀν. 

13 οὐκ ἐβουλήθην. 

(15 οἱ ἀδελφοί). 

ΤΠΘΥΘ 15. αἰδὸ ἂπ πΠαΒΔ] ΠΤ 61 ΟὐἨ Ῥθου αι γϑϑάϊηρθ 1 ὑΠ6 ΤῊΘ ἰθχὺ 

Ῥαγὺ οὗ {π6 γα ἘΡΙβ.16 ρυθβουνϑα τη Ο: Ὁ εἰ 

4 τούτων χαρὰν οὐκ ἔχω. 

6 ποιήσας προπέμψεις. 

ἐθνικῶν οἸ. τῶν. 

το φλυαρών εἰς ἡμάς. 

(ἐπιδεχομένου-). 

12 ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀληθείας. 

ΤΊ6. γϑϑάίηρβ οὐ ἐμ Ταῦ Ναϊραΐθ ἀο ποὺ οὔθ δηγύμίπρ οὗ Τ]6 ἰθχὺ 
Ὑ ΧΕΡῚ οὗ {Π68 

ΒΡΘΟΙΔΙ Τηὐοιθϑῦ: ΤΡ πεῖς 
δαΐθ. 

ΤῊΒ ΒΕΟΘΟΝῸ ΕἸΡΙΒΤΙΕ. Φ ἸδΕν: 

3 δὲέ πο ιβοισχη (νοὈ] ΒΟ) ογαῦϊα. 

ὃ ΟΠεἸβῦο εἶ 6βα. 

ΤῊ ΤΉΙΕΆΡ ΕΡΙΒΤΙΕ. - 3 90ΗΝ. 

4 τρδήουθιη ΠΟΥ ΠΟ ἢδΌΘΟ σΥα δ τη. 

5 οὖ Πο0 ζ). 

9 ϑογίρϑίϑϑοηυν ογϑι αν. 

ϑοιηθ Ταῦ σΟΡΙΘ5 πᾶν ἃ 5 Θι] δ ΔΔΑΙΌΟΝ. Αἴδου 2. «00 τι: 

6066 γγοκϊωϊὶ υοὐὲδ τ6 ὅγν αἰΐοηυ, «ἰοηυϊγυὶ σογιοἰθηυγυθηυὐγυῦ. 

{ΠΑ ΠΠΠΕΠΘΈΙΞΙΗΠΡ. 

ΤΊ]6. βθοομα ἃπα ὑπ|τὰ ἘΡριβθ]ε5. οἵ δύ Φοθπ ἃ τϑοκοπθά ὈΥ ΤΕ, 
Ὀ βύ1685 

Εδοῖαβ ἃιποηρ “ὍΠπ6 οομύγονθυῦθα ὈρΟΙτα᾿ ἴῃ ὑΠπ|6 βά1η6. ὙΠ ἃ 5. {Π6 τϑοκομθᾶ 



1ιν 

ΔΙΠΟΙ 
ἐἐΠ6 60Ὲ- 
ἰτονοσίθα 
Βοοκβ. 

Ἐ Χίου] 
ΘυἹάθμοθ. 

ΤῊ {{||6 
{π6 Ἐ}- 
ἄρον ΚΟΥ 
ἴο ογϑαῖθ 
ΘΟὨΓΌΒΙΟΙ. 

ΑὙΥΤΗΟΆΞΗΙΡ. 

Ἐρίβι165. οὗ δὺ Φάπιθβ, δὺ 746 ἀπ 2 Ῥοίθυ", “88. γ086}} Ἀπονῃ ἀπά 

τϑοορηϊδοα ὈΥ τηοβύ. Ηδ ἄοθβ ποὺ σῖνθ {16 Δα ΟΡ Υ οὐ ὑπ θχδοῦ 

στουμα οὗ {πὸ ἀοαθί, Ραὺ 5βίαϊθβ ὑπ ἀιθϑύϊοι ΘΘΠΘΙΆΠΥ ἃ5. Ὀθῖην 

ἐν Βϑμον ὑπὸν Βοίους ἴο ὑπ Εναπρο] ἰβῦ, ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὕο ἃμοίμον οὗ 

ἐπι βᾶτηθ βατηθ δ᾽ 

ΤῊ ἘΡίβύ]65. ἅτ ποὺ οοπίαϊποα ἴῃ ὑπ Ῥϑβιύο ϑγυῖδο Ὑ Θυβίοη, 

ΠΟΙ ΔΙῸ ὑπο ῦ δοοορίθα ὈΥ ὑπ ϑυυῖαι ΟΠΌγομ. ΟΥρθ. υγὰ8 ΑΥΤΔΤΘ 

ὑπαῦ “411 ἀϊὰ ποῦ 8]ΠΠ1ονν ὕπθπὶ το 6 σϑηυΐηο "ἡ ΤΉΘΥΘ 15 ΒΟΥΘΥΘΙ ΠῸ 

ΟὗμΟ δπίο- ΝΊοοπθ ονϊάθμοθ ἀραϊηβῦ ὑποὶν δα πμοηὐοῖυ. ΤΉΘΥ 806 

ποὐϊοθα ἃ5 “τϑοοϊνθα ἴῃ ὑπ Οδύμοϊῖς Ομαγ ἡ ἴθ {π6 Μυτγαίουϊδῃ 

Οδποι. ΤῊΪ5 αὖ Ἰθαβὺ ἄρρθανβ ἕο θ6 {86 τηοβῦ ρυΌ 8 0]6 Θχρ]αμαύϊο οὗ 

86 οἴασβθι Οὐοιαρ. “]ἐ. ΓΝ. 1. Οαποι, Ρ. 531. ΤΟΥ σου ἱποϊαἀ ρα 

ἴῃ ἐπμθ ΟἹα Τιαὐϊη Ὑ βυβίοῃ. 

ἀροη ὑποῖι ἡ. 

ΟἸοιμθαὺ οἵ ΑἸοχαπάγία σοῦ βῃουῦὺ ποΐθϑ 

Τυθηεθιιβ αποῦθβ ὑπ6 βθοομα ΕΡιβῦ!θ ἃ5. δύ “ μη, ἀπά 

ὁπ06 4αοίοβ ἃ ΡΠγΆ56 ἔγομι ᾿ὖ 85 ἔγοιη. {ῃ8 ἢνβὺ Ἐπ βυ] ὅ. ὙΠΘΥΘ ἃ 6 

πὸ απούαθομβ ἔγοιη δἰὑμον οἵ {ΠπῸ ἘΡβύ165. ἴῃ Οὐῖρθη, Του απ, οὐ 

Ογρυΐδῃ, ναὺ ΠΙοηγβίαβ οὗ ΑἸοχδηαν]α ΟἸΘΑΥῚΥ ΤΘΟΟΘΊΪ585 ὕμθ᾽ ἃ8. ἐπι 

μου κ5 οὐ δύ Φομη; πᾶ Αὐγο]αβ, δὰ Αὐνίοαη ΒΊΒΠΟΡ, ααοίθα ἐπ 

βοοομα Ἐρίβ016. ἂβ "δύ Ζο]η 5 ΕΡρΙβυ16᾽ αὖ ἃ Οὐσμο 1} μου ΟΥΡυῖδῃ 

γγὰΒ ῬΥΘΒΘΗΐ. 

Τὸ 5. ποὺ ἀΠΠοα]ῦ ἴο ὀχρίαῖπ ἐμ ἀοαθὺ ἃ5. ὕο ὑπθῖν" Δα που ΒΠΙρ, 

ψ ΠΙΟἢ. τγὰβ ἔθ] ὈῪ βοθθ. ΤΉΘΥ ῬΥΟΌΔΌΙν Πα ἃ νϑΡῪ ΠΠπιϊὑθα οἰτοι]α- 

ἐΐϊοι ἔγοπὰ ὑΠ|6 11 ῬΘΥΒΟΠΔ] (01) ΠΑΥΤΟΥ) ἀθβυϊπαύϊοθ. ὙΥΠθα ὉΠΘΥῪ ὙΥΘΥΘ 

ΘΑΥΤΙΘα ἀΡρτοδα πάθουν ὑπ6 πάτο οὗ Φόἢπ, ἐπ {016 οὐ “ὑπὸ θ᾽ ἀθυ ἡ τὰ 

ποῦ ὉΠΠΠΚΘΙΥ ἰο ταϊβὶθαα {Ππ0 τοϑᾶθυθ. Ῥαρίαβ πδᾶὰ βρόκθὴ οἵ “δὴ 

οΙάου Τομπ᾽ ; ἀπα 50 1Ὁ νγὰβ παῦτνα! ὕο ΒΌρΡΡοβο ὑπαῦ {πὸ οἢ πη πὸ 

80 βύγ]οα Πἰτηβοῖῦ ἴῃ ὑπὸ ΕἸΡΙβυ]65. νγὰβ ὑπθ ὁπθ ἴο ψμοῖὴ Ῥαρὶδβ 

γτοΐουυθα, ἃπα ποῦ {πὸ Αροβίϊθ. Ἐιβθἶτιβ ΤΠ γΘίῸ ὕο ἐΠ18. οΟη- 

Ἰθούασο, ὑποὰρ 0 ἄοοβ ποῦ ἈΡρθὰν αἰἰβυϊπουν Ὀθέουθ ὑπθ ὑΐπιθ οὗ 

1 Η. Ε. τι. 25 τῶν δὲ ἀντιλεγομένων 
γνωρίμων δ᾽ οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖς. 

51. ς. εἴτε τοῦ εὐαγγελιστοῦ τυγχάνου- 
σαι εἴτε καὶ ἑτέρου ὁμωνύμου ἐκείνῳ. 

Ηδ αὐραρα ἴτγοτη ἔπιθι ΠΪΠΊ56 17 ἃ5 ὈοΙη 

αι θη ὈΥ δύ ΖόΌΠὴ : 1) επιογιδίν, 1δυ. 
ἯΣ; (ΚΕ; 

8 1 σο]ι. Του. γ. ἃΡ. ΕαΒ60. Η. Ε. 

ΥΙ. 23. 
ἀ ἘϊυΒΘΌ. Η, ἘΠ. ὟἹ, 14- 

Ζχυχει 
δ Αἄυ. Πιαν. ττι. τό. 8, ἴῃ ῥγεαϊοία 

Ἐρἰβίοϊα, παν ηρ αποίοα ἴῃ ἃ 5, τ Φό πὴ 
1, α8 Πν, Οομιρ. 1. 16. 3 ᾿Ιωάννης ὁ τοῦ 
κυρίου μαθητής. 

Οἱ. ϑιρΌηι. 



ΑΥΤΗΟΆΈΆΒΗΙΡ. Ιν 

Φογοιπθὶ. Βαῦ ἐπ15 νῖϑυ οὗ ὑπ6 δαύπουβρ οὐ ὑπ6 ΕἸΡΙβύ] 65. 15. ῬΌΓΘΙΥ 

οοπ]θούαχα!. ὙΤΠΘΡΘ 15 ποὺ {πθ ᾿ἰθαβδῦ αἰγθοῦ ϑυϊάθηοθ θχύθυμδι Οὐ 

Τηΐθυηδ] ἴῃ 105 ἴδνουν ; πα 1ὖ 15 τηοϑῦ πη }ΠΠ|Κ6 ]γ ὑπαῦ “0Π6 6] θυ [οππ’ 

σπνουἹᾶ 6 ἴῃ 5.0} ἃ Ροβιθοι ἃ5 ὕο θ6 ἀθβουῦιρθθα ὈΥ {Ππ6 βίπηρ]θ {1016 

“{Π6 6] 4θυ.,᾽ συ μῖο ἀθηούθβ ἃ ἀπΊατι6 ΡΥ ΘΟΙΏΪΏΘΠΟΘ, 

Οπἡ ὑπ6 οὐμοὺ παηά, ὑπθῖ8 15. πούμιηρ ἴῃ ὑπ6 τι886 οἵ {π6 {1016 δος 

ὃ πρεσβύτερος, “ἴπ6 6] 46γ,᾽ ὈΥῪ ὑπ ψυῖῦθι οὐ {ΠπῸ ἘΡΙβ0165 ᾿ποομβιβυθηὐ δύ Ζομη. 

αι ὑπὸ Ῥϑ τοῦ ὑπῶῦ Π6 σγὰβ ὑπ Αροβϑῦϊθ δὺ οππ. ΒῸΣ ὕοο [110016 15 

Κποόνπι οὗ {π6 οοπάϊθίοι οὗ ὑπ6 ΟΠ Π65 οἵ Αβια ΜΊΠΟΥ αὖ ὑπ6 οἱοβθ 

οὗ {Ππ6 δροβύο!ο αἀϑϑ ἤο 8]Π]ονν ΔΠΥ͂ ΟΡ ὕδατα ΘΟΠΟΙ ΒΊΟὴ ὅο Ὀ6 ζουτηθα ἃ8 

ἴο ὑπθ 56η856 ἴῃ ΠΟ 6 ΤηΔῪ ἤδᾶνθ 50 5ύγ]θα Πϊτηβθ! . ΤῊΘ Τθυτη 

Ὑγὰ5 566 ὈΥ ΠΠΌΠδοτι5 οὗ ὑποβθ ψῃη0 Π6]4 ὑπΠ6 Πρηοϑὺ οἤοθ ἴῃ {Π|6 

ΟΠ ΤΟ, Ῥουπαρ5. ὑμτοι θη Αβιαῦϊο ἀβᾶρθ, 85. οἵ Ῥο]γοῦῦρ, ἃπά οὗ 

ὕΠ6 θαυ] ΒΙΒΠΟΡ5 οἵ Βοιηθὅ; δηα ὑπ6 δβοϊαίθ τπι86ὸ οἵ 1ὖ ἴῃ ἐΠ6 

ὑνο ΕΡ βύ]οβ οδηποῦ Ὀαὺ τῆλ] ἃ ῬΟΒΙ 100. ΠΟ] Θχοθρύϊομαι. ΟΠ6 

ὙΠῸ οου]α οἸδῖτη ΤῸ ΠΙΠ]561}} {116 1016 “616 θ᾽ ἀδυ᾿ σατπιϑὺ πᾶν οοοιριοθα 

ἃ Ῥίαοθ ΒΙΟΠ σου] ποῦ ΠΘΟΘΒΒΘΥΪΥ 6 βιιροθεύθα ὈῪ ὑπθ {1016 οἵ 

ἐπι ΔΡΟΒυ]6᾽; ἃπα 1ὖ 15. ΡῬϑυ θοῦ Τη 6 ]]}151}0}]6 ὑπαὺ δύ “οῃπ 5ῃου]α 

Πᾶνθ ἀϑοὰ ὑπὸ {1016 1ῃ νἱσύτιθ οἵ ΠΟ Π6 σπγούθ, ταῦπου ὑπδη ὑπδῦ 

ὙΠΟ σου] πᾶν πδὰ πὸ ὈΘΔυΠρ ΠΡΟῚ ΠῚ5. ΘΟΙΤ  Π]οϑ θη. ΑΒ 

δῃ 1ΠΠπδύγαθοη οὐ ὑπΠ6 βιιρουϊὐθπάθηθθ Θχθυοῖβθα ἴθ πθ6 Αβιαύϊο 

ΟΠυτομο8 ΡΥ Βὺ “οἤπ, 566 Ἐμπιβθ. 17. 27, τιι. 22. 

Τηύθυ πα] ονϊάθηοθ ΔΠΊΡΙΥ ΘΟΠ ΠΤ Π5. ὑπΠ6 ΘΘΠΘΥΆΪ ὕθμου οἵ θχύθυμιαι Γηΐθυ δ] 

δα πουγ. ΤῊ βθοομα ἘΠΙβΌ16 ὈΘδ15 ὑΠπ6 οἱοβθϑὺ γΘβθυη ὈΪΆπ66. ἴῃ ἰ8η- οο 

σααρο ἃηα ὑποιρηὺ ὅο {Ππ6 ἢχϑύ. ΤΠ ὑπ1 ἘρΙβύ]6 Πὰβ ὑΠ6. οἱοβοδὺ 

ΘΠ πτὺγ ἴο {Π6 βθοοῃα, ὑποῦρ] ἔγουα 105. Βα] θοῦ 1 15 1655. ΠΙζθ ὑπ6 ἤγβῦ 

ἴῃ ΘΘΠΟΥΘΙ ἔοση. Νϑυθυῃ6 1685 1ῦ ΟΥ̓ΥΒ ΤᾺ ΠΥ ΒΌΡΙΚΙΠΡ ῬΥΆ11615. ὕο 

οοπβύσοῦοη5 84 Ἰδηστιαρα οὗ δῦ Φ08π: τ. 5 ἐν ἀληθείᾳ; 4 μειζοτέραν 

τούτων... ἵνα... 6, 12 μαρτυρεῖν τινι, τι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν... οὐχ ἑώρακεν 

τὸν θεόν, 12 οἶδας ὅτι ἡ μαρτ. ἡ. ἀληθής ἐστιν. 

ΤῊΘ 86 οὗ ὑπὸ Ῥϑα]πθ ψογὰβ προπέμπειν, εὐοδοῦσθαι διπα ὑγιαί- 

νειν, ἃπα οὔ ὑπ6 ρθουν σουβ φλυαρεῖν, φιλοπρωτεύειν, ὑπολαμ- 

βάνειν ((πι {Π|6 56 η56 οἵ “ ψϑίθουηθ ᾽), μἂθ. πὸ νγϑῖσῃῦ ὁπ. ὕΠ6 οὐπου 5146, 

1 ΦΘΥΟΠΊΘΒ ΠΟΥΘΥΘΙ ΒΡ68Κ5 οὐ ἴΠ6Ὸ 18). 
ΟΡΙΠΪΟῚ 85. ΜΙΔΘΙΥ Π6]α [ἢ ΠΙΒ5 {1Π16: 3 Τγβῃ. 8Ρ. Εἰ.560. ΗΠ. Ε΄. ν. 20. 24- 

ΟΡΙΠΪΟ ἃ ῬΙουΊβαὰθ ἰγχδαϊία ((6 υἱνγ. {{1. 



Ἰν1 

ῬΙοΐατο 
οὗ ἴπ6 
ΟΒατο ἴῃ 
πο {εϊγτα 
ἘΡ 5616. 

ΑὙΤΗΟΆΈΒΗΙΡ, 

ΤῊ. οοιηρ]θχίοη. οὐ ὑπὸ ὑπἰνὰ ἘΣ βυ16 5. ποὺ Ῥδι]ηθ; δηᾶ ἐμ8 οχ- 

οορύϊομα! Ἰαησιᾶσο ῬΘΙοησΒ 0 {Π86 οσοᾶβίονθ. οὴ ΨΈΪΟΩ τὸ τὰβ 

υγιίθῃ,. 

11. ΟΗΑΒΑΟΤΈΒ. 

ΤῊ Ἰουουβ οοπίαϊη πὸ αἰγθοὺ ἱπαϊοαύϊου οὗ {π6 ὑϊπηθ οὐ ΗΪδοθ 

αὖ ΠΟ Ν. ἐμὸν ποῦ τυϊθῦθα. ΤΠΘΥ 5θθπὶ ὅο Ῥϑίοηρ ὕο {16 5816 

Ρουϊοὰ οὗ ὑπὸ Αροβυ]θβ θ᾽ δ8 ὑπ ἢνβύ ἘΡΊβ018 ; ἃπᾶὰ ἐπού ὑγθιῸ 

ὑπογοΐοσο Ῥγο Δ ΌΙΥ συυιὑῦθη ἔσουη ΕΠ ΡΠΘΒῈΒ. 

ΤῊ ἀοουϊπαύϊοι οἵ {πῸ βθοοηᾷ Τιϑύθου. 15. θῃηϊρτηδῦϊο. Νὸ βοϊ] 100. 

οὗ {πὸ ργΌθ]Θη οἤθυθα Ὀγ Ἔκλεκτῇ Κυρίᾳ 15 βαϊδίλούουυ. ΝΟΥ ἄοθ5 

{πὸ Τιούίου 1056 1 οἶον" Δτγ τηδυ το ᾿παΙν] ἀπ] 1 οὗ Δα γΈΒ5. 

ΤΊη6 {πγὰ Τιοῦνου, οὐ. ὑπθ οὐμποὺ παηᾶ, τονθαὶβ ἃ βύυικίησ πὰ 

ἴῃ 501ὴ6. τοβρθοῖβ ἀπίαπιθ ρῥἰοίασο οὔ ὑπ οοπαϊίοη. οὗ ὑΠ6 ΘΑΥΪΥῪ 

Ομαχσοῦ, ὙΤΠΟΥΘ 15. ἃ αἀναμιαῦϊο υἱροῦν ἴῃ ὑΠ6 οὐ ][ηθ5. οὗ ομαγδοίον 

ὙΠΟ ἰὐ Ἰπάϊοαίοθ, (ὐαϊαβ. ἀπά ῬΙούσθρ πο πᾶν αϊβύϊποῦ ἰπα]- 

γι} 10165 ; πα ὉΠ6 γοίογθηοθ ἰο Τοιθευ 5 ΘΟτμ65 ἴῃ ὙΠ παξαγαὶ 

ἴογτοθ, Ἐδοῖ Ῥθυβομὰ] ὑγαϊῦ Βρθα 5 οὗ ἃ ἔπ] ηθ85. οὗ Κπον]θᾶρθ Ὀθμϊπά, 

δα ῬΘΙΟηΡΒ ἴο ἃ ᾿ἰνίπρ τᾶη. Απούμου ροϊηῦ ὙΠΟ ἀΘΒΘΡ ΘΒ 

πούϊοθ ἰἴ5 ὑπ6 νἱθνν ψ ΒΙΟΝ 15. σίνϑη οἵ ὑπ ᾿ἱπάθροπάθποθ οἵ ΟΠ νἸβύϊδη 

βοοϊουϊοβ, ΠΙούσορμθβ, ἴῃ ΠΟ ὙΥϑιηούθ ΘΟΥΠ61, 15. ΔΡ]6 ἴῸ} ἃ ὑϊηθ. ἴοὸ 

Ἰμβίαπα ἀμ ΑΡοβέϊθ ἴῃ {πὸ δάμη] ηἸβύγαθίοι οὔ Π5. ραυ ϊοα!αν ΟΠ ΌΤΟἢ, 

Οἱ {πὸ οὐμοὺ 56, ὑμ6 οα]τη οοπῆάθηοθ οὐ δύ «οἢ ΒΘΘΙῚΒ ἴο γϑϑῦὺ ἢ 

Εϊτη56 1 τὰογο ὑπ οἡ. 5. ΟΠ οἱ] Ρονγουνς ἨΪΐβ5 Ῥυθβθμοθ 011] νἱηα!- 

οαὔο δἷβ δα που γ. ποθ τπονθ, {πὸ συν οὗ ὑπ ΟΠ ΤΌΠ 65. 15. ἃ 

ΙΑ αΪΥ ππλυκοά ἃ5. ὑπθῖν" ᾿πάθρομάθμοο, Τὴ ἢνϑῦ Ῥ]δοθ ἴῃ ἐδιθμὶ 

μὰ5. Ῥδοοπθ ἃ. ΟὈ]θοῦ οὐἨ ππνγουέμυ ἁτηθἰϑίοη. ΤΉΘΥ ἀν8 8016 ἀπά, 

85. ἰδ ἀρρθᾶγβ, ἴὉ} ὑπ6. τηοδὺ ρΡαγὺ ὙΠΠΙμρ ὅθ. τηλϊηὐαϊη. ΤῊ ΒΒΙΟΠΑΥΥ͂ 

ὑθδοθο 8, 

ΑἸ Οκούμου 0115. Ἰαδῦ οἸϊπιρβο οὗ ΟἸἸβύϊα 18 ἴῃ {Π0 ροβίο!ο 

ἀρ ἰβ ὁπ6. ὁπ ΜΒΙΟΝ {πὸ βύιἀθηῦ ἸπΔῪ 0611 Ἰησου, ὍΠ0 βίαϊθ οὗ 

{πἴπσβ Ὑ Π]οἢ. 15. αἰβοϊοβοα ἄοθβ ποῦ οοπιθ πθαν ἃἢ ἰάθα], θαὺ τὺ νῦ- 

ΠΟΒ565 ἴο {πὸ Γτοϑάοιῃ πα νἱσοῦιν οὗ ἃ σγονῖπρ ἔα 0}. 







ΙΏΑΝΟΥ Α 

ΟῊΝ ἈΠ’ ἈΑΡΧΗΟ, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν 

τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν 

ι. Του] δη ὑνγ]66 αποίθθ {Π6 νοῦβ6 (ομἰὑὑπηρ ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς) 85 1ἴ Πθ τϑδᾶ 

ὃ ἑωράκαμεν, ὃ ἀκηκόαμεν, τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες...... (αἄν. Ργα;. 

15, απο ν]άϊτητι5, αποα δα ἰνΊτητι5, ΟΘᾺ115 ΠΟΒΟΓΊΒ ν]αΊΤητι5 οἱ ΤΉ Δ Π118....... " 06. ἍΠ ΤῊΝ 

ῬΙΟΌΔΌΙΥ {Ππ6 ἐγ μβροβι υ10 0) ΟΔ 18 ΠΌΤ Ὁ. 3. ΤῊ1βΒ θοϊηρ δαορίοα, ὑΠ6 ογμηἰββίοῃ οἵ 

ὃ Ὀοίοτθ ἐθεασάμεθα ὈΘΟΔΠΙΘ ΠΘΟΘΒΒΘΙγ. ΤΠ6 581Π16 ἐγ ΒΡΟΒΙ 10 ΟΟΟΘΌΓΒ [ἢ {Π6 ἔγθθ 

αποία!!οη οομίαϊηθα ἴῃ {π6 Μαυταίουϊδη ΕὙδριηθηῦ, χι υἱάϊηνιδ οοι 5 ποϑίγ δ οὐ 

ατυῖθιι8 ατιαἱυϊηνι8. οὐ Ἠναγυι8 ποδίγ ραϊραυθγηί πο βογίρδίηιι υοὐΐδ (Ν. 1᾽. Οαποη, 

Ρ. 535)- 

ἹἸΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΤῊΒΞ ΕΑΟΤΕ ΟΕ ΤῊΕΒ 

ΟΌΞΡΕΙ, ΙΒΒΌΙΝΕΟ ΙΝ ΕΕΙΙΟΥΒΗΙΡ ΑΝΡ 

σου. (1. 1--4.) 

ΤῊ5 ρυθίδοο ἴο {πὸ Τρ βύ]θ οουτθ- 
ΒΡΟΠΑΒ ἴῃ ἃ ΤΟΙ ΚΑ Ὀ]6. ΤηΔ ΠΟΥ νυ] 
{π6 φρυθίαοθ ὅο ὑπ6 αοβρθὶ (Φοη 1. 
1-͵τ8); θαυὺ ὑπ6 ὕγγο ῬϑββαρῸ 8 ἃ16 
ΘΟΠΙΡΙ θη Ὺ ἃπα ποῦ Ρᾶ18}16]. ΤΟ 
τηὐνοαποίίοι 0 {Ππ6 Ο5Ρ6ὶ] ὑγθαύβ οὗ 
ὑπ Ῥϑύβομα! δογαὰ (ὁ λόγος), ἃπα 80 
παύιγ. }]ν θα β. ἀρ ὅο ὑπ6 τϑοογαὰ οἵ 
ΗΒ σοῦ οα Θασῦλι: ὑπὸ 1ηὐγοα αοίϊοιι 
ο ὑπ Ερίβυ]6 ὑγθαΐβ οἵ ὑμθ. τϑυθὶὰ- 
ὑϊοπ οὗ 16 (ὁ λόγος τῆς ζωῆς) πΒΙΟΝ 
ΘΟ] ποθ ἴπ ὑπ Τπολυπαύϊοη, ἀπ 
1θ8.45 ἀρ ἴο ἃ νἱονν οἵ {πὸ ροβίψοι ἃπα 
ῬυΪνΠ]θσ 65 ἀπ ἀπύϊ65 οἵ ὑπ6 ΟΠ ἰβιίδῃ. 
Τη ὑπὸ [Ουη θυ ὕπ6 Αροβίϊο βοὺβ ἴουὺὰ 
{π6 Βοίπρ οἵ ὑπ6 δΥοτγα ἴῃ χϑαὐϊο (0 
αοά «μα ἰο {π6 πον] (Το 1. 1, 2--- 
5), {π6 ἰδύοτίο πηδη!οϑίαύίοι οἵ ὑΠ6 
ὙΥγογὰ φσϑμουαν (6--- 13), πΠ6 πολΥπᾶ- 
ἰΐοι ἃ5. ΡΥ μη θα ὈΥ ῬΘΥΒΟΠΔ] 6χ- 
Ρουΐθποθ (14--ἰτ ὃ). [ἿΙὰ {Π6 αὐ 6 
βίαύθβ ἢγϑῦ ὑΠ6 γϑυϊοιβ ρᾶγβ ψ ΒΙοἢ 
ἃγ6. απἰϊοα ἴῃ ὕπθ {Ὡ]μ685 οἵ {Π9 
ΔΡΟοβύο]ο ὑθβυϊ ΟΥ̓ (1 «ΌΠΗ 1. 1); ὑπ 6 
10 αἀνγγ6 115 ΒΡΘΟΙΆΠΥ ὁ ὑπ ἰδίους 
αἰ οϑύαϊίοι οὗ πὸ Γ1}6 (1. 2); ἀπὰ 

Τὴ ν. 3 δὲ Π8}] ὑγϑβΡΟΒ6 ΘΟΠΥΘΥΙΒΘΙΥ 86 τϑϑα ὃ ἀκηκ. καὶ ἐωρ. 

Ἰαβύ]γ, Π6 Ῥοϊπύβ οαὖὺ {Π6 ΡῬΘΥΒΟΠΔΙ 
γΘϑα 5. οἵ ὑΠ15. πη! οβίδ 0 ὴ (1. 3, 4}. 
ΤῊ 5 ὑπο 156. ἃ ΠΥ ΠΟΠΪΟΙΒ. ΟΟΥΤΘ- 
ΒΡοπάθμοθ Ὀθύνθοι πὸ ὕνο βθοίϊ 08 
γτορι!αΐθα ὈΥ {Ππ0 ΡΥ ΠΙΆΥΥ ΑἸ ΌΓΘΠΟΘ 
οὗ βιιθ]θοῦ. [ἢ θδοἢ {Π|6 πηδίη 5) θοῦ 
15 ἀοβου θα ἢγβὺ (9 1. 1, 2--: 
1 ΨΦοΠη ἱ, 1): ὑμθη ὑπὸ Πἰβύου!οα] τη Δ} ]- 
[οϑύδθοι οἵ 1ὖ («[οη 1. 6---ἰ 3: 1 Φομη 
Ϊ. 2): πῃ 108. ῬΘΙΒΟΠΔΙ] ἈΡΡΥΘΗΘΠΒΙΟὴ 
(Φομη 1. 14--,ιὃ: 1 ΦΔοίῃ 1. 3 ἴ). 
Οὐμιρ. [πὐγοά. 8 7. 

τ 7 μαΐ τὐὐίολ, ἐσα8. ἤγονι ἐδι6 δοσίη- 
μη, ἐδαΐ τολίο τοὸ ἤαῦο ᾿σωγα, 
ἐμαΐ αὐὐνίοῦ, τρθ ἤανθ 8667). τοὐν Οὐ," 
δμμ65, ἐδαΐ ἐὐλιίολν το6. δοἠοίαί ἀγα οἸ γ᾽ 
λαρά ἀαηπαίοα, σοπιοογγίης ἢ ἐρογαὰ 
4 ἰχ7--5 πα ἐμ6 {78 τταϑ ηχαλῖ- 

)οδίοα, πα ττ6 ἤαρθ 5662), αγιεἴ θα 
“ΟἹέγι655, αηναΐ αἰ θοίαγο τὐγεο γοῦν ἐδὲ 
ἐζ7δ, Ἔνυθὴ ἐλ Ἰιἴθ φέογγαί, τολῖολν σα 
«οὐΐδ, ἐὴ6 Ζαΐι67 απο τδα5 Ἡχαγυ οδίθα 
ἐο τι8----3 ἐμαΐ τὐλήοσ᾽, το6 ἤανο δθθη απαὶ 
λθαγα (1 580) αδοίαγο τ06. τγυΐο ψοῖ 
αἶ58ο, ἐμαΐξ ψοῖς αἶδο ἠλαν ἤαῦο γοζίοιο- 
δ) ερἱέῃ, 8, ψόα πα οὐγ )οἰϊοιοδλ 
ἐ5 τοϊέἢ, ἐδ6 Ζαΐλογ,, απα εοτέλ, δ ὲ5. 07) 

«7515 Οἠ γιέ; ταπα ἐδιό86 ἐδέηρϑο τογῖέο 
106 ἐλαέ οἱ (ψοῖθ) 70} να δ6 7ιεἰ- 
Μιἰοα. 

1---- 
“- 



 παῦ πολ: 

4 ΤῊ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟἿ ΚΤ 90ΟΗΝ. 

5 Ζοιη {πγουριηοιῦῦ {Π|8 βοοίίοη 
Ἐ565. ἔπ ὈΙαγᾺ] (οοπύγαβί 11. 1,7, ὅο.) 
ἃ8 ΒΡΟΔΚίηρσ ἴῃ {Π6 πᾶιη6 οὗ {ΠῸ ἃρΡο- 
αἴο!ς θοᾶν οὐ νυ ἴον ἢ νγὰβ ὑπ Ἰαϑῦ 
ΒΕΓ ν᾿ ΓΘΡΥθαθη αν, 

1--3. 7)}λαϊ τυλιῖελι ἐσαϑ.. ἐδιαΐ κο]υΐολι 
ττὸ πάτο βόοη απο πμοαγα αδοίαγο το... 
ΤῊ οοπδύσγιοιύϊοη οἵ {π6 Ῥαββαρθ 18 
Βγόκοὴ ὈΥ ὑπ6 Ῥαγοη 6818. οὗ ὃ. 2, 
ὙΠΟ ἸΩΔΥ [ῸΣ {πΠ6 πιοιηθηῦ Ὀ6 418- 
τϊββοῦ Γτοπὰ οοπβί ἀογα οη. ΤῊ θ6- 
αἰπηΐηρ ΟΥ̓ δ. 3 (ὃ ἑωράκ. καὶ ἀκηκ.) ὕ{π|8 
δἰαπβ οαὖ ΟἸΘΆΥΥ 8. ἃ ΤΟΒρύϊοη οἵ 
{πὸ οοπδύσιούϊοι. ἀπὰ (1π ΡὰγὉ) οἵ ὑπ 
γγογβ οἵ τ. 1. Τῆ τοϊαῦϊνοϑ ἴῃ ἐπ 
ἔνγο ΥΟΥΒῸ8. (ὃ ἀκηκ., ὃ ἑωράκ.) πητϑῦ 
ἐπογοίοσο θῸ ἰἀθηύοαὶ ἴῃ ΘΔ Ϊηρ’ ; 
πα {Π| 5116 ΓΟΒ  ὈὕΪγ 6 ΟἸατιδθ σΊν 68 
{πὸ οἷαο ἕο {πὸ ἰηὐουρυθίαθίου. οὔ {116 
ΟΥΘΊ Πα] πο Θ. ΘΟΙΉΡΙΘΧ οἶαιιβ8θ. ΝΟΥ͂ 
ἷπ Ὁ. 3 [ποῖ οἂῃ ὈΘ6 πὸ ἀουδὺ 
παὺ ὑπὸ τοϊαϊνο ὅ 15. βύυ ον πϑαΐου, 

ἰῦ ὁ ΠμᾶγΘ πὸ αἰγθοῦ 
ῬΘΥΒΟΠᾺ] γοίογοηοο ΤῈ Β6Π86 18 Ρ6Υ- 
ΓΘΟΥΪν βίπιρ!ο: “ἐλαΐ το]ΐολ, τδὸ Πατο δὲ 
λοαγα, τὸ αοοίαγο... Τῇ ἴο βιο ἢ} ἃ 
βοηΐοποο {πὸ Ῥἤγαβο, ᾿δοησογηη ἐδι6 
ἀτογεὶ Γ᾽ ἰϊ78᾽ (περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς) 
ὈῸ «ἀἀρθᾷ, {ποῦ οαῃ 850Π] θ6 πὸ ἀοιυθῦ 
ἃ5. ἴο {πΠ6 πιραπίηρ. “716 ττογὰ 
ἐϊ7ι 5 ὑπὸ βυθ]οοῦ ἃ5. 0 σι 10} {Π0 
ΑΡοβύο πὰ. σαϊποὰ {πὸ Κπον]οαρθ 
ὙΥ 101} 0 ἀοδῖγοϑ 0 Θομηϊοαῦθ 0 
οὐπονε: “Λαΐξ τολιίολ ἔδό,, απο μοαγα 
δον σου πη ἐδ6 σον αὶ ΩΡ ἐγ 16 εἰ6- 
εἰαγο... ὃ [Ἀγ ὑΠ|6 βΘΠΘΤαΪ ἰηύογργο- 
ἰαϊίοι οἵ {πὸ Ῥάββασο ἈΡΡΟΔΥΒ ἴὸ 6 
ααϊῦο οἸθασ; ΠΟΥ οὰπ ὑπ ΔἸ οη οἵ 
Οἴου οἰἴλυβοβ ἴῃ σοῦ 1 ἈἸΤΟν τ0, ὙΥλαῦ- 
ΟΥ̓ΘῚ νἱον Ρὸ ἀἀορίοα 5. ἴο {πὸ τηθλῃ- 
ἴησ οἵ ὕπὸ Ῥῆγαβο, “ἐλὸ ἡρογ αὶ ᾧΓ ἰ{γο, 
0 απ ΟὐΪν θὸ ἰακοη, Ἀσοογηρ ἴο 0} 
παύαγα! βσαοίανο οἵ ὑπὸ βοηύθηοο, ἃ8 
{πὸ οδ͵οοῦ οἵ {πὸ νγίοιιβ τηοοβ οἵ 
γοσηγα ΒΙΙΟΟΘΒΒΊΨΟΙΥ οπππογαἰο, ΤΠ 
ἈΡΡαγοηῦ ΔΙ ΆΠΠΟΆΒ. Οὗ σου Ὀἰἰπρ’ {16 
οἴαθβο “δοηεογ τη ἐδ6 σοῦ ὦ ἐϊ᾽ 
αἱ “ἐλαΐϊ ἀο ίεἶν σας ἤγοηι ἐδο Ῥοηίγ- 
πίη, πὰ “παι τολίοσ]ε.. «οὐ παραὶ 
λαπα ρα, ἴα τουιονοὰ ὈΥ {π0 ἰηΐουν- 
γοηΐηρ ῬΠΤΆΒΟΒ ; πὶ {πὸ ῬΥΘΡΟΒ (ἴθ ἢ 
(περῇῷ “σφοποογηΐη,, “ἢ τοραγὰ ον 15 

[.ἀἰ 

ΘΟΠΙ ΡΥ ΘΠ Πβῖν ἴῃ 18 ΔΡΡΙΙοαίοη. ΤΊ} 
ΟΥΑΙ ΠΆΤΎ οοπδβίχιοίοη ὈΥ ὙΠΟ {Π6 
οἴαθιβο ἰβ ὑγθαΐθα 5. οο- ογϊπαΐο τὴ 
ὑπὸ οἰαιιβοθ 0} ργθοοᾶθ; “ἐμαΐ 
«λον σας ἤγουν ἱἢὸ νοσχίηηίης, ἐπαΐ 
τσλιίολ ἐσ ἤατο πθαγα!..«Θν Θὴ. ΟΊ ΠΟΥ Ή- 
ἕηῳ ἐπα ἀσογαὶ ῳΓ ἐ{76...1π6 ἀθοίαγα ἐο 
ψ0 γι, Β6Θ 18 ὅο 6 τηλ6 πη ΡΟ ΒΒ ]6 (1) 
ὈΥ {Π6 τοϑαμιρίϊνο γον 8 ἴῃ δ. 3, (2) ὈΥ͂ 
ὑμ6 Ὀγθὰκ αὐου δ. 1, (3) ὈΥ {Π6 οχ- 
ὑγθιθ ἈΡυρύποϑβ οἵ ὑπ 6 ομαπρο ἴῃ {9 
Τουτ οὗ {Π6 ΟὈ]θοῦ οἵ ττὸ ἐφοίαγε. 

ι. ΤΠ6 οοπίοῃίβ οἵ {Π|18 γ θυ 6. οΟΥ- 
γΟΒροπα οἴόβοὶν τ ΦΌΠ ἢ 1. 1, 9, 14 
7. ἐμ6 δοχίηηίη ἀσα8 ἐμὸ ἸΓογαά... 
ΖΉἼΟγ6 ἐραϑ8 ἐλ6 }1ἰσλξ, ἐλ ἐγμο 7, ἴχλ, 
τολΐον, {ἰρφλίοίδ, ὀθογ ἤλάγ, σον 
ἐηίο ἐδ τοογϊά... Απὰ ἱμλ6 Ἡζογὰ 
δοσαηιθ ἤσδ᾽... Βαΐ, ἃΒ 5 Ὀξοη 
ΙΤΟΔαΥ ποίϊοοθα, ποῦ {π6 ὑπουρμὲ 
15. οἵ {π6 γϑυοϊαὐϊοη ἀπα ποῦ οἵ ἐπ 
Ῥρύβοῃ. 

ὃ ἦν...ὃ ἀκηκ., ὃ ἑωρ., ὁ ἐθ....ἐψηλά- 
 φησαν] 7 λαΐ ἐρλήο]ε τσας.. ἐμαΐ τολίοῆι 

νον ἐλαΐ ἐσλιίο]ι.. ἐἠαΐξ τολίολο. παρπαϊοα. 
ΤΊΘ86 ΤΟὰν οἰαιιβοβ, Βοραγαϊοα Ὀγ ἐπ 
γορθαύθα σοϊαὐνθ, ψυ μῖοῖ ΓΟ]]ΟΥ ΟΠ 6 
ΔΠΟΥΠΟΥ ἴῃ ἃ Ρουΐθοῦ Βοαῦθποθ γῸΠῚ 
{π|6 πιοϑῦ αὐβίγαοὺ (ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς) ἴο 
ἀπὸ πηοϑὺ τηδύουϊα! ἀβρθοῦ οὐ αἰνὶηθ 
του] αὐϊοη (ὃ ἐθ....αἱ χ. ἐψηλάφησαν), 
Ῥυϊηρ ἰηύο αἰδύϊποῦ Ῥγομΐπθποο {116 
αἰ ογοπῦ οἰθιηθηΐβ οἵ ὑπ Ὡροβίοὶϊο 
Τηοϑβαρο, ΟΥ̓ {λῖ8, Ῥαγὲ οχίοπαρα τὸ 
{π6 παὐηιοβὺ Πἰπιϊ5 οἵ τἶπιο, Ὀοὶηρ' Ἀθ50- 
Ἰαΐοὶυ ψμθὰ ΐπιὸ Ὀοραῃ: μΡᾶτῦ νγὰβ 
ΘΥΔ Ά}]Υ τ] θα ἴῃ {Π6 οουβο οἵ 
Βυσὰπ ἰδίοσυ. ΤῈ βυοοοββίοη. οὗ 
ἔθηβοβ ΤΥ ΚΒ ΟἸθανΥ ἔπγοθ Ραγίβ οἵ 
ὑπ πιοββασο: ἐλαΐ τὐλίοσλι ἐτα5 (ἦν)... 
ἐμαΐ τὐλιίοι τὸ απο ᾿οαγαῖ (ἀκηκόαμεν) 
ἕν, ἔλαΐ τολίοσνι τοὸ δολοϊα.. (ἐθεασά- 
μεθα...Λ. ὙΒαῦ νυ ΐοῖν νὸ ππαουνβίαπα 
Ὀγ ὑπὸ οὔουμα! Ῥασροβο οἵ οὐ (Πρῃ.. 
'. 4), ὑπὸ τοϊαϊίοη οἵ πὸ ΕλύοΥ ἴο 
ὑπὸ οι. (Φομη αν. 5), {πὸ ἀοοορύ- 
πο οὗ πιὰ ἴῃ ὑπὸ Βοϊονοῦ (ΠΡΉ. 1. 
6), τ7ταὰϑς αἰσοδάγ, ἀπὰ φηΐογοὰ ἃ8 ἃ 
Γαοίου ἰπΐο ὕπο ἀονοϊοριιθηῦ οἵ Πηϊΐο 
Βοΐησ, θη {ΠῸ Ββασοοββίοη. οὐ 10 
θοσαῃ (ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, τπαϑ8 ὕἤγοηι ἐλὸ δ6- 
σιμηΐησ). θαῦ {ποθ ὑσα 5 γογῸ »τὰ- 



1] 

ἀπ. }1γ γθα 1564. ἴῃ ὕΠ6 ΘΟυ156 ΟΥ̓ ἃΡΌΒ, 
Ὁπγοαρ] ὑπ ὑθϑομῖηρ᾽ οὗ ΡῬδὺυ Δ ΌΠΒ, 
ἸαΊ νΟΥΒ, ἃηα ΡγΟρΡΠούβ, ἃπα Ἰαϑύ]ν οἵ 
ὑπ ὅοῃ Ηἰπη86 1}, ὙΥ ΠοΒ6 ὑγου8 ἃγ6 501}} 
ῬτΓθοπδηῦ ψ]ἢ ἱπβέγποίίοι (ὃ ἀκηκόαμεν, 
«οὐήοῖ, τοο ἄατο μοαγα); ἃ ἃθονθ 
411, ὑπσοαρ {πΠ6 Ῥγθβθηοθ οἵ ΟΠν]δϑῦ, 
Π6 Ιϑββοῃβ οἵ δ οβο 1116 Δ0146 υἱ- 
ΟΠΔΏΡΌΔΌΙ]6 πὶῦ ἢ π6 ΟἸαΤῸἢ Δα ἃ1Ὸ 
ΤΘΑ]ἰβοα ἴῃ ἰὑ8 6 (ὃ ἑωράκαμεν τοῖς 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, τολο, 106. ἤατο 866Ή 
τοὐέδ, οὐ" 6γ,65).. Απᾷ {Π18 ῬΥΘΒΘΠΟΘ 
οἵ Ομτῖδῦ 1056 1, ἃ5. ἃ Πἰβύουϊο μοί, νγὰβ 
{Ππ6 ῬΥΘΒΘΠΟΘ οὗ ΟΠ6 {Π|Ὁ τ᾿ η. 7116 
Ῥουϊθούϊοη οἵ ΠῚΒ πη Πῃοοα τγγὰβ αὐὐοϑὺ- 
Θα ὈΥ ὑπ αἰγθοῦ νυ ζηθ85 οὗ ὕπ0586 τ|10Ὸ 
Ὑ6ΓΘ ΒΘΉΒΙΌΙΥ ΘΟηγἸπορα οἵ 1ὐ (ὃ ἐθεασά- 
μεθα, κιτ.λ., τολϊοῦ ἐδ6 δομοία πα οτ47" 
λαπαᾶς μαραϊοα). ΑἸ] {π6 οἰθιηθηῦβ 
ΠΟ ΠΔΥ Ὀ6 ἀοβου θα ἃ5 ὑμ6 οὐθυ- 
π8], {Ππ6 βίου οι], Π6 ῬΘυβοηδ], ὈΘ]ΟΠρ' 
ἴο ὑΠπ6 ὁη6 βιι)]θοὺ, ὕο ὑπ6 ἔα] π6 88 οἵ 
ὙΠΟ. ὑπ6 Υ σοη αὖθ, ουθῃ “ἐδ 6 τρογα 
οΓ [{76. 

ΑΒ ὑΠ618 15 ἃ ΒΘΟΟΒΒΊ 0. ΟἵἁὨ {ϊπ|6 ἴῃ 
{πὸ βθαιθποο οὗ {Π6 οἸαιιθθβ, 580 {Π6 16 
15. 450 ἃ ΟἸπμᾶχ ΟὗἨ ῬΘΥβΒΟηΔ] Θχρουὶ- 
ΘΠ66, ΠΠΌμπῖ ὑπαῦ τυ] οἷν τγὰβ τοηηούθϑῦ ἴῃ 
ΔΡΡΥΘΗΘηβίοη 0 ὑμαῦ ψν]ο ἢ τγὰβ πηοϑῦ 
πηπιραϊαίθ (ἐμαΐ τολίον ἐσαβ 7γοΉν ἐλ6 
θοσίμηίηφ...«αξ τολίοδν οὐ μαηπαϑ 
μαπαϊίθα). 

ἀπ᾽ ἀρχῆς] ὕγοην ἰΐ6 δορσίηηρϊηρ. 
Οὐμηρ. ὁ. 1ϊ. 7 πούθ. “Φ΄γοην ἐδ6 
δοσιίμγίη᾽ 15. οομύγαδύθα πῃ ἐγ) ἐδ 
δοσίγιγυζη (Φομη 1. 1). ΤΠ6 Ἰαὐίον 
ΤΥ κ5 τυ αῦ ἡδαϑ ἉΙΓΘΔΑΥ δὖ ὑπ6 1η1018] 
Ῥοϊηύ, Ἰοοκκίηρ ὅο ὑπαὺ ψ Ώ]ΟΝ 15 Θύθυ 8], 
ΒΌΡΓ- ὑΘΙΏ ΡΟΥΆ] : ὑΠ6 [ὈΓΠΊΘΥ ΙΟΟΚΒ ἴο 
ἐμαῦ ψΠ]ο βὐαυυϊπρ; αὖ {116 1118] Ῥοϊηΐ 
μὰ8 Ῥθθὴ οροιαύϊνο ἵπ ὑπο. Τὴ 
Ἰαύδον ἄρα!8 τὺ ἀΌβοΙαύθ Ὀοίηρ' (ὁ 
λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν) ; ὑ{π|6 [ὈΓΠΊΘΥ 
ἢ} ὑθιηρον} ἀθυθὶοριηθηῦύ. ΟΟΠ- 
Ῥᾶϊ6 ἀπὸ καταβολῆς κόσμου (ΔΌΟοΟ. ΧΙ]. 
8, ΧΥΪ]. 8 ; ΗΘ6. ἰν. 3; ΙΧ. 26) 88. 60η- 
ὑγαβίθα τιν πρὸ κατ. κ. (ΦΟΠ χυ]ὶ. 
57: 1 Ῥοῖ. 1: 20) 

ΤῊΘ ΔΌβοποο οἵ {πὸ ἀθῆπιίθ ἃυύϊο]θ 
Ῥούὺ μού ἃπα ἴῃ ΦΌΠη 1. 1 15 ὕο Ὀ6 
ὑγαοοα θδοῖς ἤπα!]ν ἴο θη. 1. 1 (1ΧΧ.). 
ΤΊῈΘ Ὀθοϊπηϊηρ 15 ποῦ Τοραγθα ἃ5 ἃ 
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ἀοῆηϊΐθ οοπογϑίο ἴαοῦ, θαὺ ἴῃ 15. οΠὰ- 
τοῦθ, ΔΟΟΟΥ ΔἸ Πρ’ ὕο ΤΠ 8 8 ΔΡΡΥΘΙΘΗ- 
βίοῃ, “ὑπᾶὺ ὕο συ] 0}. νγΘ ΙΟΟ Κ ἃ8 Ὀϑρίη- 
ηἷηρ.᾽ ΤΠ6 86 οἵ ἐσχάτη ὥρα ἴῃ Ο6. 
1], τὸ, ἔσχαται ἡμέραι 2 ΤΊ. 111. 1 15 
5111 1. ΟὈΟΙΡαΓΟ 11]. 1ο ποιεῖν δικ. 
ποίθ. 

ΤΙΘ αγθοὶς οομητηθηζαῦοιβ ΠαΒΌ]Υ 
αν }} οὐ {Ππ0 φγυδηάθαν οἵ ὑπ6 οἰδίηι 
σ 10} δῦ Φο0Ππ τηᾶῖκοῦ ἴῸγ {Π6 ΟΠ Υ]8- 
ὑϊδὰη ΒΘ νθ᾽αύοη. ἃ8. ΟΟΘνᾺ] ἴῃ 50Π16 
5686 ψΙῦῃ ογθαύίοη: θεολογῶν ἐξηγεῖ- 
ται μὴ νεώτερον εἶναι τὸ καθ᾽ ἡμᾶς μυ- 
στήριον, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς μὲν καὶ ἀεὶ 
τυγχώνειν αὐτὸ νῦν δὲ πεφανερῶσθαι 

ἐν τῷ κυρίῳ, ὃς ἔστι ζωὴ αἰώνιος καὶ 

θεὸς ἀληθινός (ΤΙ Θορ οὐ. Αγγιλ.). 
Απα ἃρδίη ἴῃ ἃ ποθ ἸΡΟῚ {Π|6 γΟΥΒ6: 
τοῦτο τὰν πρὸς ᾿Ιουδαίους καὶ πρὸς ἝἝλ- 
ληνας οἱ ὡς νεώτερον διαβάλλουσι τὸ 
καθ᾽ ἡμᾶς μυστήριον (1α. αὐ ἰο6.). 

ΤΊΘ “πθαυϊηρ᾽ “ΘΟΠΟΟΥΪηρ᾽ ὑΠ6 νγοτα 
οἵ 1Π0᾽ 15 ποὺ ἴο Ὀ6 Ἰπηϊθα ἐο {Π|᾿6 
δοῦσα] ργθδοίηρ οἵ ὑπ6 Ποτὰ ἀπ- 
ἴηρ' ΠῚΒ ν᾽βι 016. Ῥγθϑθηοθ, ὑποὰρῇ τὖ 
Ἰπο] 65 ὑΠ18. Τὺ ΘΙ ΌΥΔΟΘ5. ὑΠ6 016 
αἰνίπθ ργθραγαύϊοη ἴον {πΠ6 ΛΑανθηΐ 
Ῥιου ρα ὈΥ {16 ὑθδομίηρ' οὗ Πινγοῖν οΥ 
84 ΡΙΟρΡΙούβ (οοηρ. ΠΡ. 1. 1) []- 
ΠΠΘα αὖ Ἰαβϑῦ ὈΥῚ ΟἸεϊθύ. ΤῊ. {Π6 
ΑΡοβύϊοβ. μβαα “μπραγα᾽’ [αι  ]]γ ΤΠ ΘΠ 
ὑπ0 Φου 8. ΡΘΟΡΙΘ πὰ ποὺ Πιθαρα 
(Φοη ν, 37; [πκθ συ]. 29). ὅἧο ἃ]80 
{116 “Βθϑίῃηρ, ἃ8 10 ΔΡ ΘΑ Β, ΥΓθΆΟΠ65 θ6- 
γοπμα {Π6 ΡΘΥΒΟΠΔ] νυἱβίομ οἵ {116 Πιογὰ. 
Τὴ6 οοπαϊύΐοη οἵ 26» ἀπ (ἀθῃί]6, 
ὑπὸ οἶν!] ἃπα τυ] !ρίουβ ᾿ηβυ 0 1008. ὈΥ 
ψ πΐο ἢ δύ ΦοΠη νγὰ8 Βα του 64 (Δούβ 
ΧΥΙ]. 28), {π6 οἴἴθοίβ ψΊ]οἢν {πὸ (Ο8Ρ6] 
σνγοιρὐ, τουθα]θα ὅο ὑπ6 θυ οἵ {6 
ΑΡοβῦϊθ βοιηθίμίπρ οἵ “Ὁπ0 [18.᾽ 
“Ηραυΐηρ᾽ ἃ πα “βθϑίπρ᾽ ἃγ6 ΘΟ πο 
ἴῃ [Π6 νγουῖς οὗ {Π6 βΒθ6γ: ΑΡοῦ. χχίϊ. ὃ. 

Τ].6 οἴθασ τϑίθγθποθ 0 {πὸ ᾿ΐβθῃ 
ΟἸτῖδῦ ἴῃ {π6 νογὰ “λαραϊοαῖ, τα κ68 
10 Ῥγοθ8 016 ὑπαῦ ἐπ6 βρθοΐδὶ τηδῃϊθβῦ- 
αὐΐοη ἱπαϊοαύθα ὈΥ ὑπ6 ὑσψο ϑουβίβ 
(ἐθεασάμεθα, ἐψηλάφησαν) 18 ὑπαῦ βΊνθῃ 
ἰο ὑπ6 ΑΡροβίῖθβ ὈΥ ὑπ Τιογὰ αὔδου {16 
Βοβαγγθούϊοι, ΒΟ. 185. ἴθ μοῦ {Π0 
τονοϊαὐΐομ οἵ Ηἱμηβ6 1 ἃ5. ΗΘ γϑηδῖηἙ 
ἢ} Ηἰβ Ομυτοι ὈΥ ὑπ6 ϑρινῦ. ΤῊΘ 
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ἔνγο ΌΥ5. ἀγ6 πηϊΐοα ἢ ὁπ τοὶὰ- 
{ἶνο, ἃπὰ {ΠΟΥ ΘΧΡΙΟΒΒ πῃ ἈΒΟΘΠΑΪΠρ’ 
ΟΥ̓ΘΥ ὕΠ6 σγουμπὰ οὔ {π6 ΑΡΟΒΟ]Θ 8 
ῬΟΥΒΟΠαΙ ὈΘΙἸοΥ ἴῃ {Ππ|0 ΤΆ Π ΠΥ ΟΥ̓ ἐΠ6 
ὕσιιθ Βα ν οἵ ΟΠ τ δῦ ἃ5. ΗΘ 18 (16 
δελοία...«απἰὐἰ μαπα ρα), 

ΤῊῸΒ {ποθ ἰἴβ ἃ ΒΕΓΥΘΥ͂ οὗ {ΠῸ 
ὙὙΠ0160 οοῦγεθ οἵ γογοϊαύϊοη. ἴῃ {Π6 
[παι ΟΙαθιβοα, τη ογ6 ΘΟ ρ] οὔθ ὑμὰῃ ἃ 
θθὴ ἰγοαῖν ἱπαϊοαΐοα. ΤῊ ΡΘυβοηδὶ 
ΘΧρουίθποο οἵ {π6 Ῥγθβοποθ οὗ ΟΠ γ]δὺ 
'ἴβ ΤΟ πο ὈΥ {π0 νἰΐποββ ὅθ {Π0 
᾿λίβοι. ΟΠ γὶδύ, Τ}}5. τυϊύηθϑβ οὗ τυ μαῦ 
6 παὰ ἀούμα!ν χρυ πο αὶ 18. Ραγῦ 
Οἵ {Π6 τηθεβαρο  ΠΙΟἢ {Π6 ΑΡοβί]α μαὰ 
ἴο σῖνθ (οομπρ. Αοβ 1. 22). Τὴ Ἐο- 
ΒΌΓΓΘΟύΟ. γὰ8 {Π6 πὰ] σχϑνυθαὐϊοη 
οὔ ᾿ἰἴρ., Αὐ τΠ6 βαιηθ {ἰπ|6 {Π|6 [Ὁ 
οἴδιιβοβ δ᾽ πα τΟρΟΌΠΘΥ ἸΠΒΘΡΆΤΔΌΙΥ {Π6 
αἰνίηθ ἀπ παμὰη. ΤΉΘΥΘ 8, ἃ8. 70 

ᾶνο Ἔθθη, θαῦ ὁπ6. Βα θ]θοῦ ὙΠ ΕΠ ΠΟΥ 
{Π18 15 του θα! θα ἃ5 οὔθγμαὶ (ἐλαΐ ἐσλίεσλι, 
ἐγα8 γον ἐλιο δοχίμηη), οὐ ὑΒΠγΟῸρΡἢ 
{Π|0 ὀχ θυίθπμοθ οἵ βθηβθ (ἐλαΐ τολίολι, 
οἱεν" παπιαα αν ἐρεῖ). 

ἀκηκόαμεν) μαξο ᾿φαγαῖ, τ. 3, 5, Ἶν. 
3. 9οῃ νι 4.2..0,.37. συλπ σα. ΗΠ Ὴη6 

Ρου θοῦ ἴῃ ΘΥ̓́ΘΥῪ Ο56 ῬΓΘΒΘΥΥΘΒ 1085 [Ὁ]]} 
[ΟΥ̓ΌΘ, 

ἑωράκ. τ. ὀφθ.} ματὸ 86θγι εοἱί λιν ΟἸ7᾽ 
μθ8. Ἴηθ. δααϊίίοη τοὶ, Ομ Θγ68, 
ΠΚ6 ονεγ παγιεἷβ ὈοΊον, ΘΙ ΡΠ 51565. ὑΠ 0 
ἰάρα οἵ αἰγθοῦ ῬΘυΒΟΠὉ] ουὐνγαγα οχ- 
ῬΟΥΐθπΟΘ ἴπ ἃ Πα 6. ΤΠ ΆΤΎ ΘΙ]ΟῚ 8 ἴῃ ἰὑ- 
6] ΤΠ6 νἱβίομ νὰ8 ποῦ οἵ {6 801} 
ὙΠ τα, Ὁ ἴῃ ΠΡ. ΟὐπρΡ. Πϑαῦ. 11]. 

ΧΕ αν, 1, χὶ, τ, απῖ, 7: ΖθΟ ς .8; 
Προ, χυὶ. 5. ὅ'6θ αἷἰβο Φοἢη Χχ. 27. 

0π εἰρη ἃπὰ Προαγίησ, 5606. ῬΠΠ]Ο, 
ὁ ϑαςγ. Α΄. οἱ Οἱ 8. 22,1. 178. 

ὃ ἑωράκαμεν...ὃ ἐθεασάμεθα... φποα 
οἱαϊηεμδι φαΐ ρογϑροαίηε ΟΥ͂,, 
εσλιίονν τσ ματθ βόθη. ἀὐλισλι ἀσθ Ῥὸ- 
μοί. Τηὸ σόπϑγα! γοϊαςτίοη οὐ {Π|650 
οἰαῖβοθ πὰ8. θθθι οι θα ἀρὸῖ ἃ]- 
τον, ΤΉΘΥ ΟΠΟΥ αἰδὸ σοπέγαβίβ ἴῃ 
ἀοία!!, ΤῆῸ οαησο οὐ ἴθηβο ΠΙΆ ΚΒ 
16 ΑἸ Όγοποο Ὀούννοθη {Πππ Ὁ ὙΠ 10 ἢ} νὰ 8 
Ρουθ ἴῃ {Π6 ἸΟΒΒΟῚΒ οὗ {Π6 πηδηΐ- 
Γρβία τοι οὐ {πὸ Τοτὰ, αὐὰ {παῦ ν ΐο ἢ 
ΒΒ. ΟΠ00 ΒΠθη ἴο ΒρΘοΐαὶ νν 1 ΠΠἸΘΕΒΘΒ, 
ΤΙ ομδηρο οἵ {Π0 γΟΥΡΒ. Ἀ180 18. δἷβ- 

Ἢ ἈΝ᾽ 

ῃἰΠοληί. Θεᾶσθαι, 1|κ6 θεωρεῖν, 6χ- 

ῬΓΌΒ5ΟΒ. ἔπ οα]π), Ἰπἰθηῦ, σοηἑ οι 
σοπίοιηρ]ατίοη οἵ ἃ ΟὈ͵θοῦ 10} τὸ- 
τη η5. Ὀρίογο ὑπ βροοίαΐογ,, ΟΟἸρ. 
Φόἢη 1. 14. πὰ, Οἱ {Π6 οἶμον Βαμα {16 
ΘΙ ΡΠ αὐῖο αἀατζοη οἵ τοῖς ὀφθαλμοῖς 
ἡμῶν ἴἰο ἑωράκαμεν ΘΙὨΡ] 5568. {}|6 
ῬΘΥΒΟΠΆΙ παύγο οὗ {Π6 νυ] 58. ἃ8Β 
ἐθεασάμεθα ΘΙ ΡΠ Β1565. 1158. Θχδοίηθββ. 
(ἀθηθγΆν {Π6 ἢγϑὺ ὕνο γϑυθβ (λδαγα, 
866})) ΘΧΡΥΘΒΒ {ΠῸ χοῦ, ἀῃα τη6 βθοοπὰ 
ἔνο (ῥελμοία, μαηα ρα) ὑμ6. ἀοβηϊῦθ ἴῃ- 
γοϑυ σα ὐϊοη ὈῪ ὑπ 6 ΟὈΒΟΥΎΘΥ. 

Βρᾶρ (αὐ. ἰος.) Ὀγΐηρθ οαῦ {ῃθ 
το] οἰθηιθηῦ ἴῃ ἐθεασάμεθα: Νοη 
50] ΘΟαΐρΡρο ΟΟΥΡΟΓΆΪ 8 ΘΟΕ] 8 
βιοαῦ οοὔθυὶ ᾿)οπηϊπμαπ νἀ θυπηῦ θὰ οὗ 
Ῥουβροχουαπξ, οα}π85. αἰνίπδη) ἀποαιθ 
γἱγθαύθιη ΒΡΙ ΓΙ 1018. ΘΟ} 18. οοΥπο- 
Ῥαμῃΐ, 

ἐψηλάφησαν) εὐογιϊγδοίατογγιέ Υ,, 
(411. ἐγαοίατογιηέ, ραϊρανογηΐ, ρογ- 
ϑογμίαίω μη), μανπαϊοα. ΠΟΥ ολἢ τ" 
Ρ6 πὸ ἀοπθὺ {μαΐ {Π|ὸ οχαοῦ νοῦ 18. " 
πἰϑοα νυ} ἃ αἰδυϊποῦ γοίθγθποθ ἴο {Π 6 
Ἰηντ τα οι οἵ ἴπ6 Πογτὰ αἴου ΗΒ θ- 
Βαγγρούϊοι  Παπαΐο ἢκ6... (μὰ κΚ χχὶῖν, 
30 ψηλαφήσατέ με). 11 ἰδοὶξ τὸ- 
[ΌΓΘΠΟ6 18 ὕΠ6 ΠΟΘ που Ὦγ οἵ ποίϊοθ 
Ῥϑοῦθβο δῦ Φομη ἄοοβ ποῦ τῃθη θη 
ὑπ6 μοῦ οὔ ὕπο ᾿βδθβαγγοοίϊου. ἴῃ Π8 
ἘΡίβι16 ; ΠΟΥ ἄοοβ 6 80 ὕπθ νογὰ ἴῃ 
᾿ΐ8. Οὐ παϊγαύϊννο οἵ {πῸ ᾿λοβανγθο- 
ἰΐοη. ΕἼΌΤῚ ΘΑΥΥ ὑϊπιο8 1 5. ὈΘΘη 
οὈξογνοὰ ὑπαῦ 0 Φ0ἢη πιβοα {λι6 του τὴ 
ἴο τᾶῦῖς {πὸ βο!] ἃ σγτουπὰ οἵ {6 
ΔΡοβίο!ο οομυϊούϊοη : οὐ γὰρ ὡς ἔτυχε 
συγκατεθέμεθα τῷ ὀφθέντι (ΤΠ ΘΟΡ οὐ. 
αὐ ἰοο... 

περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς] δ᾽ δογϑο 
οἱίω Ὑ. (ὧδ ϑογγηῆοηθ εἰία, Τονί.), 
σοποογηίης ἐλ ἀσογαὶ ᾧΥ ἰἰο, ὑναῦ 15 
ἐλ τιοϑϑαγο ὦ ἰϊδ, οὐ, δοοογ πο 
ἰο 6 τοῦτ πιοάργη ἰάϊομη, ἐλθ 
γουοϊαίίου ,ΓΓ 7. Τμ6 «ετογὰ (ὁ 
λόγος) ΘΟΠΥΟΥΒ ὑπο ποίϊοῃ οἵ ἃ 601- 
ποοΐοα ψμο0]0 (ϑ6),7)120), ἃπἃὰ 15. ποῖ 
ΠΙΘΓΟΙΪΥ π΄ ἰβοϊαίοα αὐΐογαποο (ῥῆμα 
ΟΡ. Φομη νὶ. 68 ῥήματα ζωῆς 
αἰωνίου). ΠΙΘΠοΘ ἐλ ἐρογαῖ Γ᾽ 7 18 
{πὸ συ]. πιοββαρο ἔγοπὶ οα ἴο τηΔῃ, 
ὙΠ (0}1}8. οὐ 116, οὐςγ Ρουθ ΡΒ, οαὐ οὗ 



1] 

ψΒΙΟἢ 16 Βρυϊηρ8, νυ ]0ἢ. θΘΡΊΠΠΙΠρ' 0 
ΡῈ βροίθὴῆ ὈγΥ ὑπ ῬτΌρμθύβ, νγὰβ αὖ 
Ἰαδὺ {ὉΠ Ῥγοοϊαϊτηθα ὈΥ Οη6 710 νγὰβ 
ΗΙ5 ὅοπ (Η 6 γ. 1. 1,2). ΟΠ γϑῦ 18, ἴη- 
4664, ΗἰμπιΒ6 1 ΤῊΕ ὝἾΟΕΡ, αύ ἴῃ {}16 
Ῥγθβθηῦ ραββαρο ὑπ 6 ΟὈνΙοιΒ ΓΘ οΓΘΠῸΘ 
5. ἴο {π6 στο 16 Ο΄ο5ρεῖ, οἵ ψ Βῖο ΗΘ 
ἰδ {π6 οοπίγθ ἃπα βιπι|, ἃπα ποῦ ἴοὸ 
ΗΠ]561 ῬΘΥΒΟΠΆ]]γ. ΤῊ15 ᾺΓΟ]]ογ8 θού ἢ 
ἔγοηλ ὉπΠ6 οομὐοχῦὺ ἃπα ἔχοι ἐπ6 ΔΡ- 
Ῥοπαρά ρϑηϊίνθ (τῆς ζωῆς). [ 15 ἐλ6 
{7 ἀπ ποῦ ἐλ6 ττογα ὨΪΟἢ 15. βιὰ 
ἴο πᾶγο θη πιδηϊοϑυθα ; ἀπ ἀρδίη 
ἰπ {Π|6 ΟΣ ῬΆΒΒΑΡῸΒ ΨΠΘΥῸ ὁ λόγος 15 
564 ῬΘΥΙΒΟΠΆΠΥ (ΦοΠη 1. 1 ἐ67᾽, 14) Π6 
ἔστη 15 ΔΡΒοΙαῦθ. Οἱ ὑπὸ οὔμποὺ παπὰ 
γ6 Πᾶν ὁ λόγος τῆς βασιλείας (Μαίύ. 
ΧΙ. 10), ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης 
(Αοὐβ χι. 26), ὁ λόγος τῆς χάριτος 
αὐτοῦ (Αοἰβ χχ. 32), ὁ λόγος ὁ τοῦ 
σταυροῦ (2 ΟὐΥ. ἱ. 18), ὁ λόγος τῆς 
καταλλαγῆς (2 ΟΟΥ. ν. 19), ὁ λόγος τῆς 
ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου (00]. 1. 5), ὁ 
λόγος τῆς ἀληθείας (2 'Ίπι. 1]. το; 
ΘΟΠΙΡ. λόγ. ἀληθείας «8168 1. 18), 1Π 
811 οἵ σμΐοι ὑπΠ6 σοηϊῖνθ ἀθβουῖθοβ 
ὑπ6 βιθ]θοὶ οἵ ὑπ ὑϊα]ηρ5. ΟΥ̓ΣΘΟΟΓά. 
ΤΉΘΥΘ οἂπ ὑπθη 6 ΠΟ ΥΘΆΒΟΠ ἴου ἀ6- 
Ῥαυύϊπρ ἢ Όπ {πΠ6 ΘΘΠΘΥΆΙ ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ 
{Π|5 ὉΠΙνΘΥΒΆΙ 8ὰΡῸ ΠΟΥ, βίποθ ἰὖ 
σῖνοϑ 8η ΔΑΠΊΪΓΆΌ]6 56η86, ἃπα [Π6 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ ἱπύουργοίαθϊοι οἵ “ἐμ6 τοογὰ 
ΩΓ {76 186. ποῦ βαρρογύθα ὈΥ ΔΗΥ͂ ρΡᾶ- 
ΤγΆ}16]. ΜΟΥΘΟΥΘΥ, ἃ ππιοα!Ποούϊοη οὗ ὑπ 6 
ῬἤγαΒ6 ᾿ἰύβθ! Θοου 5 ἴθ δύ Ρδ], λόγον 
ζωῆς ἐπέχειν (ΡὮ]]. 11. 16: ΘΟΠΊΡΑΥΘ 
4150 ΤΙῦαΒ 1. 2, 3 ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰω- 
νίου ἣν ἐπηγγείλατο...ἐφανέρωσεν δὲ... 
τὸν λόγον αὐτοῦ...: Ψ08}η γΥἱ. 68; Α οὐβ 
γ. 20). Τῆι. Ῥϑύβοῃδὶ ἱπύογργθίαυϊοη 
οου]Ἱα ποῦ [1] ἰο ργοβοηῦὺ 1086} ἰο Ἰαῦου' 
γοδθυβ, ἰπ 056. βρθουϊαύϊομ “ {16 
Ὑγογα  οοουρίοα ἃ [ὯΓ ἸΔΥΓΡΌΓ Ῥ]806 
ὑπ8η ἰῦ οσσαρίοβ ἴῃ ὑπ6 τυ πρΒ οἵ δύ 
Φοπη, ἀπ ο Ὀθοοηθ ῬΟΡυΪαγ, [πὶ ἃ 
τηοϑῦ ὑγπ6 56η86 ΟἾ γὶϑὺ 15 0Π6 ΡΌΒΡΕΙ; 
Δα {π6 πδη16 οὗὨ {πὸ ὑγ]υτρῃδηῦ οοπ- 
ΔΌΘΙΌΓ ἴῃ Αροο. χίχ. 13 (ὁ λόγος τοῦ 
θεοῦ" οοτηρ. Αοἰβ νἱ. 7, χυ. 6 ὅν.) Βῃ6 78 
{π6 παύαγαὶ ὑγϑηβ᾽ 101 ἢ ΤΠ] ηρ᾽ [ἸῸΤΠ] 
πο Υοτά οὗ ἀοα᾽ ἴο Ηΐτ ΠΟ 18 “Π6 
Ἴοτα οὗ αἀοα. ΟὐομΡ. Ψ0}ῃ ΧΣ. 35. 
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ΤΊΘ Ῥαβῃῖίο. ὥγγίαο (ποὺ Η870].) ἃΡ- 
ῬΘαΥΒ 0 βαρρογῦ {π6 ᾿ηὐουργθίαϊομ 
ὙΠ] Οἢ. Πὰ5 ὈΘΘη οίγθῃ : ἐμαΐ ἐὐἠϊονι ἐς 
ἐλι6 ἐρογά 47 {{76. 

ΤῊΘ 56η86 οὗ {Π6 ρ'ϑῃϊγο τῆς ζωῆς, 
4 {ἴ7, 156. ἀουθύζα!. Αὐοογαϊηρ ἴο 
ΘΘΠΘΙΔΙ τπιϑαρθ ποὐϊοθα ἃθονυθ, 1 νσουἹα 
ΒΡΘΟΙΥ ὑπ6 οοπίθηΐβ οἵ ὑπ ΠιΘΒΒΑρΡΌΘ: 
ΚὍΠ6 γϑυθαὐϊοη ἡ ΐοἢ ῬΥΟΟΙ] ἰτη5. πα 
Ῥυοϑοηΐβ 6 0 τἸηθη. [ τηυϑύ Βον- 
ΘΟ 6 πούϊοθα ὑπαῦ ἴῃ οὐποῦ οοη- 
ΠΟΧΙΘη5 δῦ Φ0Ππ τι5865 ὕΠπ6 ψογαβ (τῆς 
ζωῆς) ἴο αἀθβοῦρθ. {Π6 ομαγδοίου οὗ 
ὑπαῦ ἴο νοῦ ΠῸῪ ἃ10 ΔΡΡ]164, ἃ8 
ἸΠ6-οἸ νηρ, ΟΥΓ Πϊ6-ϑυιβύ ἢ] ηρ᾽: τὸ ξύλον 
τῆς ζωῆς (Αροο. 11. 7 ὅ.0.), ὁ στέφανος 
τῆς ζωῆς (ΔΡοο. 1]. 10), ζωῆς πηγαὶ 
ὑδάτων (Αροο. Υ]]. 17), τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς 
(ΑΡοο. χχὶ. 6 ὅκα), ἡ βίβλος τῆς ζωῆς 
(ΑΡοο. 11]. ς ὅγο.), ἃπα τόσο Ραγύϊοα- 
ΙΔ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς (ΦΟΠη Υἱ. 35), 
τὸ φῶς τῆς ζωῆς (Φ0Πη γἱ| 1]. 12), ψ Βΐοι 
Βιρροβδῦ 50}. ἃ 56η860. ἃ8Β “{π6 [1{6- 
οοπίαϊπΐηρ,, ΠΠ{6- ΘΟ πη π ] αὐ ηρ' ϑγογα.ἢ 
ΤῊ οοπίοχῦ ΠΘΓΘ, τ ]6 ἢ ΒΡ ΚΒ οὗ ὑπ6 
τηϑη] ϑϑίαύϊομ οἵ ἐδ 7, ἈΡΡΘαγβ αὖ 
Πγβὺ βίσῃῦ ἕο γθαυγθ {6 [ΟΤΊΊΘΥ ᾿πύοτ- 
Ῥγϑίαυίοη; ἔον 1ῦ 15. ΘΆΒΥ ἴθ ῬΆΒ8 ἔγο τι 
ἀπὸ ἰΙάθα οὗ ἐλ {76 ἃΒ. ὑπ6 βαδ]θοὺ οἵ ἡ 
{π6 αἰνίπο γον αὐϊοι ἰο ἐλ {76 τα 6 
πη] δῦ, συ μ116 {π6 οοποορύϊοη οὗὨ ἐϊ76 
45. Οπαγδοίογιϑυϊο οὐ π0 σου ἀ068 
ποῦ ΡΥΘΡΑΙΘ ὑΠ6 ψὯΥ [ὉΓ ὑπ ὑγϑηβιθοΠ 
80 αἰγθοῦγ. Οπ ὑπο οὔμοὺ 8146 {πΠ6 
πϑᾶρ8 Οὗ ὑΠ6 (105Ρ6] 15 οὗ στοαῦ ποῖρηῦ; 
ἀπ ἰὐ ἰβΒ ποὺ ἀἰοα]ῦ ἴο 566 πον ὑπ6 
ὑπουρ!ὺ οἵ {π6 γον αὐϊομ, νυ ΐοῖ ἔγοπι 
Βυϑὺ ἰο Ἰαϑὺ ψγὰ8 ᾿πβρίγθα ὈΥ δπὰ αἱ 
ξαβοα 1, Ἰοδ5. ὅο ὑπ6 Ὁπουρηὺ ὑμπαὺ 
ὑπ 1ἴρ ἰύβ6! νγᾶϑ ῬΘΥΒΟΠΆΠΥ πηϑηϊ- 
οβύθα. 

Τὸ 15. τπηοϑὺ ῬγΌΌΆΡΙ6 ὑμπαῦ ὑπ6 ὑνο, 

ἰπὐουργθύα ϊομβ ἃγθ ποῦ ὅο Ὀ6 ΒΠΔΓΡΙΥ͂ 

βοραγαύθά. Τὴ6 γϑυθαὐϊομ ΡΥΌΟΙπῚ8 
παῦ Μμΐοῖ τ ἱποῖαα 68; ᾿ῦ Πᾶ8, 8ῃ- 
ποῖποθ8, ρῖνοβ 6. Τὼ ΟΠ γίϑῦ Πἴ6 
45. ὅπ βαθ]θοῦ δηα 16 ἃ8. ὑπ ὁμᾶ- 
ταούοιν οἵ {π6 Βονυοαύϊοῃ τοῦθ ἅ080- 

Ταΐθὶγ απἰξοᾷ. ὅ60. Ααἀαϊίοπα! Νοὺθ 

ΟὨ Υ͂. 20. 
ΤΊΘ ργοροβιθίοη (περί) 15 868 ἴῃ ἃ 

σὰ 56η86, “ἴῃ τοραγα ὕο,᾽ “ἴῃ {9 
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ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς,---καὶ ἡ ζωὴ 

πλδίζοῦ οἵ Οομρ. Φόομη χυΐ. ὃ. ΤΊ 
Βαθ]θοῦ 8 ποῦ ΒΠΉΡΙΥ ἃ ΠΙΘΒΒΑΆΘΘ, 
Ῥαΐ 11} ὑμαῦ πιδὰ Ῥθθὰ πιδθ ΟἸΘᾺΓ 
ἀπγοῦση τηδη]!] ἃ ΘΧρουίοποθ “Θ0Π- 
ΠΟΥ ἢ 1, 

ΤΠ νγὸ πον Ἰοοκ ῬΆΟΚ οὐ ἐΠ|0 ὙΘγ86 
1 ἰβ ποὺ αἰβηοα! το 560 ψὩῪ δύ ΦόΠη 
οοβο πο πουΐοῦ όσα (ἐμαὶ τολϊοήν 
τσαϑ πα ποὺ Πίην ἐδιαΐ τδα8), πα ΜΕΥ 
ἢ Ππηϊ ρα {Ππ| ὸ γθοοσὰ οὗ ΗΒ ΘΧ Ῥθυΐθη00 
ὈῪ ἀπ αἀα! το σογιοογγίη ἐ᾿ι6 τσογ 
47 1. Ἠδφ ἄοθβ ποῦ ἁπποῖιποθ ΟἸγῖβῦ 
ΟΥ ἴπο γσογοϊαὐύϊου οἵ ᾿ἴθ, θαῦ Π6 8ῃ- 
ΠΟΌΠΟΟΒ. Βοιηοί ἴηρ τοϊαὐϊπρ ὑο Ὀοΐ]ι. 
ΟἸσῖβὺ 1ἴβ ἱπάροα {Π6 οπθ βυθ]θοῦ οἵ 
Ηἶβ ἰοὐΐου, σοῦ ποὺ {πὸ Ῥούβοῃ οὗ 
Ομ σῖβὲ Δρβοϊαΐοὶν θαῦ ταῦ μθ Βδᾶ 
Ηἰπιβο !  οομθ αἰγθοῦΥ ἰὼ ΚΠΟΥ οἵ 
Ηΐμ. ΝῸΓ γοῦ ἀσαῖῃ 065 ὕΠ6 ἈΡΟΒΕ]Θ 
υυσὶτθ 41} ὑπαῦ μ6 πδα οοιηθ ἴο ΚποΥ οἵ 
ΟἸσῖδὺ ΡΥ τδη!ο] ἃ ̓ πύογοουσβθ, θα 
7αβί 50 τπποἢ ἃ5. ᾿ξ! αβύγαϊθα ὑπ Π0]6 
γουοϊαἰϊοη. οὔ 16 (οορ. ΨΦοηη Χχ. 
30), ΗΠΒ ρῬαβίογαὶ 185. ποῦ ἃ (08ρ6] 
ΠΟῸΡ ἃ ἀορτηαίϊο θχροβιθοη οὗ ἐγ, 
μυῦ Ὧῃ ΔΡΡΙοαύοη. οἵ ὕπθ Ταῦ ἰο 
το. 

5. ΤῊ ΒΟ] γουῦβο 8 Ῥασοη οί ϊολ], 
ΕἸκονμοτο 50 Φόμπ Ἰπξογττιρίβ {Π6 
οοπβέσποιοη ὈΥ {πὸ ᾿πἰγοάποίίοι οὗ ἃ 
τοῆοοξίγο σοπηπιθηῦ (τ. 3}; 6. 11, 27, 
Φοῖδπι ἃ 14, τὸ, 11}. 1, 16 31 8.., χῖσ. 
35, 2 Φοἢη 2), Πα ῬΆΤΙΒΘΒ. [ΘΙ ΒΟΠῚΘ 
ΟΥ̓] βίαϊουηθηῦ ἴο σοπβίάθν ἃπὰ 
τ Δ 56 (8. Εἰσὶ ἤοᾶποο. Απαὰ 80 ΠΘΙῸ 
18 τηοηῃΐΐοι οἵ {π0 ψ 010 Ὑϑυ θα 0 
ΟΥ̓ΤΙΓΟ, νοι οχίοπεβ ἐμγουρηουί {ἴπ|0, 
Ἰοαδὰβ μἰπὶ ἴο τοβῦ ΤῸΓ ἃ τποιηθηῦ ΡΟΝ 
{ΠῸ Οη6 ΒΈΡΓΘΙΙΘ ἴαοῦ τ 0 10} ΟΥ̓ 
Γγοπὶ νυ Πῖον 4}} γον θ᾽ αὐϊοη οουηθα, “θἢ- 
οοΥπίησ ὑπὸ πογὰ οὐ 16, 6 ΒΟ ἴο 
58 Υ, ᾿Υ68, σΟποοΥηρ ὑπαὺ του θἸ οι 
ὙΠ ἰοἢ ἀ 6815 νι 16 ἀπ νυ πο ἢ ὈΓΙΠΡΒ 
πο ἴῃ 411 15. τπδη! ο] το] αἰοηβ; πὰ 
τοῦ μὴ] οὐν Ὁπουρσ ἐβ οι θγαοο {818 
γαβύῦ γαπρσο Ὑ ΒΙΟΝ Ὁ Ἰποϊ 968, Ὑγ79. ΠΙΔΥ͂ 
ΠΟΥΘΥ ἴουχοῦ {ὑπαὺ πὸ 10 1086} τγὰβ 
5ΠΟνγη ὅθ Ὁ5 ἴπ ἃ ῬΟΓΒΟΠΆΪ ἴοστη. μα 
νγὸ πᾶν (0 ἀθοίαγο ἰβ ποῦ ἃ σπογὰ 
(λόγος) ΟὨΪΥ : Ὁ 15 ἃ ποῖ, 

ΤῊ 5016 βία θπιθηῦ 15 ρίνοη ἤγβὺ 
(ἐλο ἐϊε ᾿ταϑ ῃνανῖ είθα), ἀνὰ (Π 6 
ΒΕ] θοῦ ἀνὰ ργοάϊοαῦθ 8ΓΘ ΤΊΟΥΘ ΓΌΠ]Υ͂ 
Θχρ αἰποά (“ἐλο 17 οἰογηαὶ εὐλίολι 
τα τοῖν ἐμὸ Τ᾽ αίλμον, “ττα8 πιαηπῖ- 
7οϑίοα ἰο τπ|8. ΤπΘ Ῥλγαβο, ἐλ6 {7 
τσαϑ πιατιὶ οεἐθα, ΥΘ0Ὰ}5 {πὸ οουτθβροηά- 
ἴηρ ῬΏΓαΒΘ ἴπ ὑπ6 Ῥγοϊορσιθ το {Π6 
ΟΌ5Ρ6], ἐλ6 Ἡογα ϑοσαηιο ἢ 65, ΤῊΘ 
Ἰαύῦου σϑραγαὰβ {Π6 βίῃρ]ο ἰδοῦ οὗ {16 
Τποαγπαύίοι. οἵ ὑπ ογτα ΔΥῸ “νγγὰ8 
Θοα᾿ ; {π18 τοσαγαὰβ [Π6 δα Εἰ Οἱ [10ὴ ἴῃ 105 
Ρυσὶν πα {Ἀ]η688 οἵ {πὸ αἰνίηθ πηουθ- 
τηθηῦ. Απὰ γοῦ [σύμ υ, ἴῃ ἴμ6 ΟΟΒΡΘΙ 
δύ ΦοΠη ΒρΡΘΔ ΚΒ αἸγθοῦν οἵ ἃ ῬΘΥΒΟΗ: 
ΠΘΥῸ 6 18 βρθακίησ οἵ {πὸ χσουθ᾽αὐϊοη 
σι ]οἢ Π6 Ππδᾷ γοορὶγοα οἵ {Π|ὸ ΘΠΘΥΡῪ 
οἵ ἃ Ῥοϑύβοῃ. ΤῈ [Ὁ}] αἰ ΌΤΘΠΟΘ 15 [ο] 
1 [ῸΓ ἃ πιοιηθηῦ {πῸ ΡῬγθαϊοαΐθβ ΔΥῸ 
ἰγαπβίουγοα, ΤῊΘ τϑα] ν οἵ μ6 [1π- 
οαγπδύϊοι σου θ6 ππαθοϊατοα 1 1 
ῬΟΥΘ βαιά  “{Π6 οτα νγὰβ πιδηϊ- 
Γοβίύοα᾽; {π6 τηδη! Ὁ] ἀπ 655. οἵ {Π6 οΡ6- 
γαύοηβ οἵ Πρ ποῦ α 6 οἰγουτηβου οα 
1 10 γουο βαϊᾷ : “ὍΠὸ Πἴο θθοδπιο {165}. 
ΤῊΘ τηδηϊοβίαύϊοη. οἵ {πὸ 10 νγὰβ ἃ 
ΘΟΙΒΘαΆΘΠΟΘ οὗ ὑπ6 Ἱπολυπδύϊοη οὗ {6 
γγοτά, θαὺ 1 15 ποῦ οο-ΘΟχύθμβιγθ Ὑ10}} 

τύ. 
καὶ ἡ ζωή] απαὶ {πὲ [ἰ{8.... ΤῊΙΒ 

τι86. οἵ {Π6 5βἰπηρ]οβῦ σοπ]απούϊοι (καί) 
15. ομαγδοίουβεϊο οἵ δύ Φοῖνη. [Ὁ ΒΘΘΙῚΒ 
ἴο ταᾶυῖκ ὑπ6 βασοθββίοι οἵ οοῃ θη ἃ- 
ἀἴον ἃ8 αἰδυϊηρσυϊβιοα ἔγουὰ π0 86- 
ἀαθποθ οἵ γραβοπίηρ. Τπουρ)ῦ 15 
αὐάρᾷ ἕο ἐπουρ]ῦ ἃ8 ἴῃ ὑπὸ ᾿πύοΡΥΟ- 
ἰαύίοη οἵ ἃ γαϑῦ ΒΟ η6 ΟΡΘῚ Ἀ}] αὖ ΟΠ66 
Ῥοίογο ὑπ ούϑβ, οἵ ὑπο {πὸ Ῥαγὶβ 
ἈΓῸ ΤΟΑ 5 ὁη6 ΔΙΓΘΥ ἔπιο Οὐ ΠΟΥ, 
ἡ ζωή] ἐλι6 ἰ{, Το χῖν. 6 π., χὶ. 

55. ΤῈΘ ἀβᾶρὸ οἵ {πὸ νου ἴπ «0ἢπὶ 
ἱ. 4 ἰβ βοιιθν δῦ αἰ ογοηῦ. τὸ 
ἰ8 τοραγάοα ἃ8. ἢμπὰὶ ἃπα δρδβοϊαίο : 
ὑπογο ΕΠ 6 ἰβ ὑπο Ῥαγεϊοα αν σϑυθ 0 Ὁ 
οἵ 10 σίνϑη ἴῃ Πηϊΐο ογθαύϊου ΟΠ γιδὺ 
ἐδ ὕπο τ Ὸ πῖον ΗΘ ὀγίησϑ, πὰ 
ὙΠ Ιοἷν 8 γα ἰβθα ΌΥ θο θυ θυβ ἐη) ΗΠ]. 
Ι͂η. Ηΐϊμπι “ὑπὸ 16 Ῥϑοδπηθ ΥἹβι Ὁ ]6. 
Οομρ. α γ. 1ἱ,.12ώ,.,20; 001..ὄ δὲ. δ] 
Βοῖα. τ. τὸ, νἱ, 23; 2. Θὺγ. ἐν :0} 

“πιο 
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ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγ- 

2. καὶ ὃ ἑωράκαμεν, Β (ἑορ.); καὶ ὃ ἑωρ. μαρτ. Τῖοη ΑἸδΕχ. (ΔΠρτιο, Ρ. αν. κ. τ5248). 

ΤῊ ᾿πβου οι ΟΥ̓ΟΤΏΪΒΒΙΟΠ Οὗ Ο Ὀδίογθ εορὰκᾶλλεν (80 Β) νγὰβ ΘΑ ΔΙΠΥ οαβυ; Ὀαΐ 

ἐφανερώθη 5665 ἴο ΤΘαῖτΘ {Π6 αἰτθοῦ Θοηποχίοῃ οἱ ἑωράκαμεν αἰ ἢ τὴν ᾧ, τ. αἱ. 

2 ΤΊμ). 1. τ. Βαὺύ ὑπ6 ἔθυμπῃ “{1|6 118᾽ 
15 ποῦ ο Ὀ6 γϑραγαθα 85 5 ΠΡ ]Υ ἃ Ρ6γ- 
ΒΟΠ81 ΠΆΠ16 οααϊνα!θηῦ ο ὑπ Υογάα: 
1ῦ ΘΧΡΙΘΒΒ65 0Π6 δβρθοῦ οἵ ΗῚ5 Βοίηρ 
ἃ πα ΥοΥΚίηρ. Τοοϊκίηρ ἰο Πΐμ 16 
566 ἀπά θ᾽ ὑπ6 οοπαϊδοπβ οὗ ρῥγοϑθηῦ 
Βα ὈΘΙπρ ὑπ 6. ΘΟ Ϊ6α 1ᾳ6ὰ] οἵ 
1ἴ6, νυ 10 15 [6] Ουβρ 0 αοα ἃπὰ 
γΙῦἢ μδη ἴῃ Οοα. 

ἐφανερώθη) ηγαγγοείαία 65 Υ΄. (θ6- 
Ιογγ ὡρραγιῖξ), ἐραβ ἠναη δίοα. 'ΤῈΘ 
ΜΟΓ 15 πβϑὰ οἵ {π6 του αὐύϊοη οἵ {86 
Τιοτὰ αὖ 5 ἢγβῦ οομηρ' (ο. 11]. ς, ὃ; 
ΨοΠη 1. 31; ΘΟΠΡ. ὁ. ἴγ. 9; ΦΌΠη. ΥἹ]. 
5 Ὑ 6.1 29; τ Πππηΐ 1Π|. τὸς ΕΠῸΙ;: 
1χ. 26); οὗ Ηἰ5 τϑυοϊαὐϊοη αἰθου ὑῃ6 
Ῥοβυυγθούϊοι («ἢ χχὶ. 14,1; [ΜΆγΚ| 
ΧΥΪ, 12, 14); ἃπα οὗ {π6 ξαύαγο γθνυϑὶα- 
ἰΐοη (6. 11. 28 : Θ0Π1Ρ. 1 Ῥοῦ. γ. 4; (9]. 
11. 4). [Ι͂π 4]} {πο86 ψὰγ5 ὑπ δΥοτα 
Ἰποᾶυπαΐθ ἃπα ρ]ου θα 15 λα 6 Κποντῃ 
ἃ5 “ὑπ6 Π1[6.᾽ 

᾿ ἑωράκαμεν... μαρτυροῦμεν ... ἀπαγγέλ- 
λομεν.-..} 866}... θα) τούέγι688 ..- α16- 
οἴαγο... ΤΠ {ἢγθ6 γ 85 σῖνο ἴῃ ἀὰθ 
ΒΘαΌΘΠΗΟΘΘ ὑπ 4688 οἵ Ῥϑύβομδὶ! οχρθ- 
ΤΊΘΠ66, ΓΘΒΡΟΠΒΙ0]6 Δ γτηδύϊοη, ααὐμο- 
υἱὐαῦϊνθ Δηποι ποθ θη, ὙΏ10 ἢ) ΔΥΘ 
ΘΟ μα ἴῃ ὑπ6 δροβύο!θ ΤηΘ58Άρ8. 
ΤῊ ἢγβῦ ὑγγο γϑυ 8 ἃΓΘ ῬΥΟΡΔΌΙΥ αϑοα 
ΔΌΒΟΙαύοΙγ, ὑποῦρ ὕπ6 οὈ]θοῦ οἵ ὑπ6 
ὑμῖν (ἐμ ἐΐΐα φέθγγιαῖ) 18. Ῥούθῃ 1 4}}Ὁ 
Ἰπο]πα θα ἴῃ ὑπο. ΟὈΠΊΡ. 0Πη 1. 34, 
Χῖχ. 35. δ0 Αὐρπϑύϊηθ, 6ὲ υἱα ηιι5 οἱ 
ἐθ5:65 5))γ48. 

ἑωράκαμεν] «ὉΠ χίχ. 35, 1. 34, Χῖν. 
7,9. 1015 που οἵ πούϊοθ ὑμαὺ ὑμ15 
15. ὕΠ6 ΟΙΪΥ ραγύὺ οἵ ὑπ νϑὺ ψμ]ο ἢ 15 
αϑθα ὈΥ ὺ Φοιη ἴῃ {πη6 οΒρΡ6] ἃμᾶ 
ἘΡ᾿βύ165 (ὅρα μή, ΑΡοο. ΧΙχ. το; χΧΙ]. 
9: ποὺ ΧΥΠΠ], 1ὃ; ΠΟΙ ΨΌΠη Υἱ. 2); 
86 ἴῃ ὑμοϑθ ὈΟΟΚΒ 1Ὁ 15. ΒΙΠρΊ]ΑΥ]ν 
[γοαπθηΐ. 
ον τ ὰΒ (ΟΥ̓ΔΤΊΘΥ Οὐαέ, αὐ ἰο6.), οοτα- 

ῬΑΥηρ ὑΠ686 ΟΣ 8. τι ἵν, 12 θεὸν 

οὐδεὶς πώποτε τεθέαται, 0 ἠλαγ ἠναίἠ, 
ὀοἠοία Οὐ αἱ αν ἐΐημθ, Υθυηαν κα : τῷ 
σεσαρκῶσθαι καὶ ἐπηνθρωπηκέναι θεα- 
τὸς καὶ ψηλαφητὸς γενέσθαι εὐδόκησεν 
[ὁ λόγος], οὐχ ὃ ἦν θεαθεὶς καὶ ψηλα- 
φηθεὶς ἀλλ᾽ ὁ γέγονεν" εἷς γὰρ ὑπάρχων 
καὶ ἀδιαίρετος ὁ αὐτὸς ἦν καὶ θεατὸς καὶ 
ἀθέατος καὶ ἀφῇ μὴ ὑποπίπτων καὶ ψη- 
λαφώμενος... 

μαρτυροῦμεν] ΟὈΙΡ. ἰν. 14; Φ9Φ0ΠΠ 
χχὶ. 24. ΒῸΓ {86 ΟΒαγδούουβύϊο τι86 οἵ 
ὑπο ἸΙάρα οἵ νῆῦηθβ8 ἴῃ δῦ ΨΦοΠη 566 
Ζηϊγοα. ἰο Οοδροί Γ᾽ δὲ «0 η, ῬΡ. 
χ]ῖν. ἢ 

Ααραβύϊηθ αν 6115. οα {Π|6 δβϑβοοία- 
ὑϊοη8 οὗ ὕμθ0 ΟὙὝΘΘΙΚ μάρτυρες ΠΟΙ 
ΜΟΙ ἰοϑῦ ἴῃ {πΠ0 1 αὐϊη ἐθϑέθ5: ΒΥΡῸ 
δος αἰχιὺ ὙΙαΐηι5. οὖ ὑθβῦθβ Βα Πη18 : 
ὙΙαϊπλι85 οὖ τη  Ὑ7 65 5118; ὑθβϑύϊπηο- 
ΠἾπΠ}) ΘηΪπὶ αΙΘΘΠ60.. Οαπὴ αἰΒρ!]οογοῦ 
Ἰρβαηλ ὑθβϑυϊπηοηαη ΠΟΙ Ϊἰ 5 Δαγον- 
55. 4108. αἸοΘ αῦαι,, ῬΆ551 Βαμῦ ΟἸΏΜΪα, 
4πδθ ΡῬδ551 βααὺ ΤΠ] ΓΥΥ65 (αὐ ἐο0.). 

ἀπαγγέλλομεν] ἀὐἰγιιηοταηγι5 Υ'., τ 
αδοίαγο. ΤῊΘ σογὰ οοοανβ ρα ἴῃ 
δὺ ΦοΠη 5 νυϊίηρΒ ἴῃ ΦῸΠΠη Χνυΐ. 25 
(ὖ 15 ΤἈΪΒΘΙΥ γϑδὰ ἷν. 51, χχ. 18). [ἢ 
ὑΠ6 Ουπορύϊϑυβ ἃπα Αοὐβ Ὁ 15 ποὺ ὑῃ- 
ΘΟΒΙΠΊΟΙ ἴῃ ὑπ 6 56η860 οἵ “ὈΘαΤΙηρ' ΒΟ Κ 
8. Τ]ΘΒΒΑΡΘ το 0η6 0 Δηούμοι. ΤῊ 
[ὰπαἀαμηθηΐα! Ἰάθα ἀπ 6 γ}}165 {Π|6 τι86 
ΠΘΥΘ ἃπα 1ἢ «0Π χυϊ. 25. Τῇ πι68- 
ΒΕΡῸ ΟΟΠΊΘΒ ΠῸΠῚ ἃ Π᾿νίηθ ΕΥΘΒΘΠΘΘ 
Δ ΘΧΡΥΓΘΒΒ6Β ἃ ΠΙν]η6 ῬΌΤΡΟΒΘ. 

Οὐϊαρ. τ 01 Σίν. 25; ΕΘ. 11. 12 
(ΧΧ.); Ὁ. αὶ ποΐθ. 

ΤΠη6 Δρρ]ϊοδύϊοι. οἵ ὑΠ6 νγογ8 τη ϑὺ 
ποῦ θ6 οοπῆπρα ἴο {π6 ΕΡΙβ016, νυ μῖοἢ 
15 1ὴ Τοῦ αἰβυϊηρτβηρα ἔρότῃ ὕΠ6 σθπθ- 
ΤᾺ] Ρυοοϊατηδύϊομ οὗ ὑπ6 ΟΟ5Ρ6] (ὑ. 4. 
καὶ ταῦτα γράφομεν), Ὀαὺ ταῦμθι' ἀπά 6᾽- 
βυοοα οἵ ὑπ6 016 ἃροβύο!ϊο τ] ἸΒύΓΥ. 
ΜοΥῖθ ραυ οα] 1} ΡΘΥΏΔΡΒ 7 ΤΔῪ 866 
ἃ ἀοβογίρύϊου οὗ ὑμαῦ ὑθδομῖπρ τ ΐο 
50 Φοιπ ϑμιθοάϊθα ἰπ ἷ8 αΟ8ρ6]. 
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δ ς δα Ἁ ᾿ λ ΝΈΝ . τ Α Χ 

γέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἣν προς τον 

τὴν ζ. τὴν αἰ.} ἐλι6 οἰογγαὶ ἐ{78, ΤΛΟΥΘ 
οχαοῦϊν, ἐλὲ ἐγ, ονθα ἐλ Ἰϊ6 οέογπαί. 
ἐν το Ρἰνταβο πϑοᾶ ἴθ {πὸ Ῥορὶπηΐηρ οἵ 
{πὸ γοῦβο ἰβ ἢγβῦ ἰάκοὴ ἀρ ἀπαὰ {Π0ὴ 
ΠΊΟΤῸ [ΠΥ ἀονοϊοροά. Τῖ8. ἴοσπι οὗ 
Θχργοββίοι ἰπ ὙΥΒ] ἢ {Π|6 ὕννο ΟἸθμ οβ 
οἵ {πὸ ἰἄθα ἀγτὸ γτοσαγθα βοραγαίοὶν 18 

Γοαμα ἴθ {πὸ Ν. Τ᾿ ΟὨΪΥ πολ ἃπᾶ ἴῃ 
ἢ. 25. θη ΒΡ] 6 Υ ΤΟΥ ἡ αἰώνιος ζωή 
ἰβ Αἰ50 ΥΟΥΥ τὰγο (ΦΌΠ ἢ ΧΥΪ. 3; Αοἱβ 
ΧΙ. 46; 1 ΤΊμι. νἱ. 12), ἃπα ἴῃ 680} 
ῦβο ποτ ἰδ ΟσΟαγΒ. ἀθβουθοβ {Π0 
ΒΡοοῖα] Μοββίδμϊο οἰ. Ὀγουρθῦ ὈΥ 
ΟἸμΥῖβε (ἐλὲ οἰογηαὶ {{78) ἃ8 ἀἰβύϊη- 
σαϊϑηοα ἔγοιη ὅπ 6 ΡΌΠΘΙΆΙ ΘΟποθρύϊοη 
(ζωὴ αἰώνιος, ἐ{{ οἰογη αἰ). 
5. “οὔουπα! {8 15. 566 ἴῃ {Π|8 

Ῥαββαρο ἕο Ὀ6 {Ππ αἰνίπο 116, ὑΠη6. 119 
ἐπαὺ ἐς πα πο ττὰβ ὙἹΒΙΌ]Υ ΒΠΘ τη 
ἴῃ ΟΠ εν ἰβύ, απ ποῦ ΠἸΟΓΘΙΥ ἂπ ἀΠΘ Πα ἰηρ, 
οοπεϊπαθποο (Η 60. νἱ]. 16, ᾧ: ἀκατάλυ- 
τος. ΟὍἸΡ. «{08}η κΥΠ. 3. ΤῊΘ οατῖνα- 
Ἰοὺ Ῥγαβο ἈΡΡΟαΥΒ. 0 οσοὺν ἢγβῦ ἰὴ 

2 (δ ὑπ. ΟὐμΡ. 2 

Μδοο, νἱϊ. 9 εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς 

ἡμᾶς ἀναστήσει. 
ΕῸΥ {πὸ ἀ86 οὗ {π6 αὐὐΐϊοϊο (ἡ ᾧ ἡ 

αἶ.) 560 (. 1Ϊ. 7 (ἡ ἐντ. ἡ π.}) ποθ; πὰ 
ἴον ὑπὸ ἰάρα οἵ “οὔουμαι) 116 ὑπο Αα- 
αἸτοπα] Νοῖθ οι Υ. 20. 

ἥτις ἦν... }ισλίοι ἐταϑ.... ΤῊΪΒ ΟΙαιβθ 
ποῦ ΟἿἹγ ἀοῆποβ θαὺ ἴῃ ραγῦ ΘΟΠ ΠΤ Τὴ Β 
{πὸ ΓΟΥτη ον βίαϊοιηθηῦ. 116 γοϊαὐνθ 
15. ποῦ {Π0 Β[π|0}6 γοϊαῦϊνο (ἢ), θαῦ {Π0 
“ααα!αεῖνο᾽ τοϊαςίνο (ἥτις). ΟὐιηΡ. 
Το ὙΠ]. 52. (ὅστις ἀπέθανεν); ΑΡοοΟ. 
δ ὅν ἢ..24; Σἰ ὃ: τσ 4:-. “3ἴἷο ἀθ- 
ΟἸΆΓΤΟ ΗΝ Δα ΠΟΥ Εγ ̓- ΘΠ 0ἢ 18 {0 
ἈΡΟΒΟΪΟΒ. πηθαπίηρ--“{Π0 ΗΘ ὙνΒ]ο]ν 18 
{γᾺ]ν οἴουμα!, βοσίηῳ ἐμαὶ {16 ᾿16 οὗ 
ὙΠΟ νὸ ΒΡΟΔΪΚ γὰ5 ἢ ὑπ 6 ΕΑ που, 
ἈΠῸ 50 8. ἱπάθροπάοηῦ οἵ ὑπο οοπαϊ- 
{ἴοι οὐ ἐἶπιο ; πὰ Ὁ ννὰ8 πηλη οβίοα 
[0 τι5 ἈΡοβύϊοβ, ἀπα 80 ἤὰ5 θθοὴ Ὀγουρ 

αὐ ἐὉΠπΐπ {πὸ ΒΡ’ τὸ οὐ οὐν Καουν]οάρο, 
ἦν πρὸς τ. π.] ἐγα! αρπα ραΐγθηι 

ν., ἀσραρ τοί π6 αίμον. Οοιηρ. 
ΤΌππ ἵν 1,2. ΤΊ ΠΠῸ νὰ ποῦ “ἐγ ὑΠ0 

ἘΔΟΠΟΥ,, ΠΟΥ ἴῃ ΓΟ] ΟὐΥΒΠΐΡ (μετά) ΟΥ̓ ἴῃ 

λη. ΧΙ. 

σομλἰπαύίοη (σύν) νυ ἱ 0 Ἡ πὶ, θαὖ τθὰ]- 
ἰβοά ῖθῃ Η μι ἴον 105. ΟΡ) θοῦ ἃπα Ἰᾶνν 
(ἦν πρός). Τπαῦ ν]οἢν 18 ἔσο οὔ {πὸ 
γοτὰ ἃ8 ἃ ῬΟΥΒΟΙ, 18. ὑγο ΠΘΟΘΕΒΑΤΪ 
οἵ ὑπὸ γογὰ ἴῃ δοίϊοι, ἀπ 80 οἵ {116 
Το νὴ πα 5 ὀχργοββίοῃ ἴη δοίϊοῃ. 
ΤῊ γὰρ (ἦν) ἀθβουῖθθβ ΘΟΙὑΪΠΊΙΟῚΒ 
δια ποῦ ρῬαβϑῦ οχἰβίθμποθ ; ΟΥ σαίμ ον, 1 
Βιισσ δῦθ ἩΠΩ͂ΟΥ {Π|6 ΤῸ} 118. ΟἵἨ ᾿ππλῃ 
ὑπουρλῦ ἃ Θχίβῥθιοο ὙΠ] Οἢ. 18 Ῥοσοπά 
ἐϊπιο (ΑΡοῦ. ἵν. 11 ἦσαν; Το. 1. 3 ἢ). 

τὸν πατέρα] 716 ΜΖ αΐλογν, ὑπο {016 
οἵ οα ν]ιθὴ τοσαγοα το] ν ΟΙΥ, ἃ 8 
{πὸ “Οπο αοά, οἵ ψποπὶ (ἐξ οὗ) ἃγο 
411 {πϊηρβ᾽ (1 ον. νὴ. 6). ὙΤΠ6 γτοὶὰ- 
ἀΐϊοη ἰύβθι ἰΒ ἀρῆποα πόσο ΘΧΔΟΙΥ͂ 
οἰὑποῦ ἴῃ τοίουθποθ ᾧο {πὸ πιαΐουϊαὶ 
νου] : Ψ 8 Π|08 1.17 ὁ πατὴρ τῶν φώτων ; 
ΟΥ̓ ἴο πιρη: Μαζί. ν. τ6 ὁ πατὴρ ὑμῶν, 
ὅζο. ἢ ΟΥΔ, ΠΊΟΥΘ. ΘΟΠΙΠΊΟΠΪΥ ἃπὰ ΡΘοὰ- 
Ἰϊαυ]ν, ἰο οὐν Τογὰ, “ἐλ6 ϑόοη᾽: Μαίύ, 
Υἱ]. 21 ὁ πατήρ μου, ὅτο. ΤἼη6 ΑἸ ΤΘΠΟΘ 
οὗ {π6 ρῬαύουμαι γοϊαύϊοη οἵ {πὸ Ὁ π0 
Ἐδύμου το ΟΠ νῖβῦ ἀπ ἐοὸ ΟΠ ἰβυϊαμβ. 18 
ἸηἀἸοαίοα ἴῃ ἃ ὙΟΥῪ ΓΘ ΚΆΘ. πΔΠ- 
ΠΟΥ ἴῃ ΦοΠπ χχ. 17 (ἀναβαίνω πρὸς τὸν 
πατέρα μου καὶ πατ. ὑμῶν) ὙΠΘΥΘ {Π|0 
ἀμὶῦν οὗ ὑπ Ῥούβοη ἴβ Βοση ὈΥ͂ ὕΠ0 
οἷ 6 ἃυόϊοϊ Θοπηηγοῖι [0 {Π|6 ὕνο οἰ τι568, 
πα ὑπὸ ἀἰϊδυϊηοῦμθβ8. οὔ {πὸ σγο] 018 
ἘΥ ὑπὸ γορούϊ ἴοι οὐ {116 {016 νυ 1Ε} ἐΠ0 
ῬΓΟΡΘΙ ῬΘΥΒΟΠᾺ] ργοποῖπ, Τὴ ΒΡ 16 
ὑτ16 ὁ πατήρ ΟΟΟΙΥΒ ΤΆΤΟΙΥ ἴῃ ὑπο ὥγῃ- 
ορίϊς οβροῖβ, ἀμ ΑἸ 5. ὙΠ} τ ῖου- 
Θποο ἴο “{πὸ δου: Μαίί. χὶ. 271 μα 
Χχ. 22; Μαίύ. χχὶν. 36) ΜΆ Κ ΧΙ]. 22; 
Ζκὸ ἰχ. 26; Μαί. χχῖ!. το. (Βα 
ΘΟΘΙῚΡ. [λικο χί. 13 ὁ π. ὁ ἐξ οὐρανοῦ ; 
ὑπὸ ἀϑὰρὸ ἴῃ Μαζί, χὶ. 26} Πὰκὸ χ. 
σα; Μὰ χῖν. 36 18 αἰ ουθπί.) [Ιη (πὸ 
Αοἵβ 1 ἰβ Ταπα ΟἿΪΥῪ ἴῃ ὑπ ΟΡΟπΐησ' 
ΘΠΔΡίοΥΒ ; ἱ. 4, 7; 1ϊ. 33. [ῃ Βὺ Ῥαὺ] 
ΟἾΪν Ἰλοπι. νἱ. 4 (ἡγέρθη...διὰ τῆς δόξης 
τοῦ πο}; 1 ΟοΥ, νὴ]. 6 (εἷς θεὸς ὁ πατήρ); 
Τρ. 11. 18 (τὴν προσαγωγὴν..-πρὸς τὸν 
πατέραν; Ἀπα ποῦ αὖ ἃ}} ἴῃ ὑπὸ ΕΡΊΒ0108 
οἵ δι Ῥρίου, 5 {8 ηϊὸ5 οὐ δῦ ΨΔυάο, οΥ 

ἴῃ ὑπὸ ΑΡοοΆγρβο. [πὶ δι Φο 8 (ἷοβ- 
ῬΟΪ, οὐ {πὸ οοπύνγανν, πὰ ἴῃ ἷ8 Τὸρὶ- 
0105. (1, 11.) ὑπο ὕογμι 8 ὙοΥῪ [γοαπθηΐ, 



13] ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟἿ 5Τ 950ΗΝ. ΓΙ 

, 3 7 ΤῸ 3 ἌΝ Ὁ ἥ λ ᾽ 

πάαάτερα και ἐφανερώθη ἡμιν.,--ττ ὸ εὠὐρακαμεν καὶ ακη- 

δι δ΄ ἴσαν .« δυτς «-- 

κόαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν 

3. ὃ ἀκηκ. καὶ ἑωρ. δὲ ἨΔ]: 568 υ. 1. 

ὑμῖν, ς΄ νῷ 116. - δές Οὐ. 

(ἕνα... ἔχητε καὶ ἢ ἡ κοινωνία ἡ ἡμετέρα...) 

Οὐομρ. {01 ἰν. 21 Δ14. ποθ ; ἃπα {6 
ΔααΙομ] πούθ οἢ. {}}}8 ῬΑΒΒαΡΌ. 

Ιῃ {}15. ρΙαοθ ὑπὸ ἰάθα οὗ Εαὐπου- 
᾿οοα ΘΟ 68 ἰπῦο ῬΙΌΠΊΪΠΘΠῸΘ ἴῃ οΟ0η- 
ΠΟΧΙΘη ΜΥ]0}} 116 (ἐ}.6 ἐϊ78 τοα5 τὐτίλ, ἐδ 
“ωέδον). Τὰ ὑπ 0506] {π6 ΔΡΒο!αῦθ 
ἰάρω οἵ Οοαποαᾷ 5. ρἰδοθα ἴπ οοη- 
ποχῖοῃ Υ 0} {Π6 ὙΥογα (Φόμη 1. τ ὁλ. ἦν 
πρὸς τὸν θεόν, {06 Πογα τοὰϑ8 τοὶ! ἦ, 
Οοα). Τὰ ῬΟΌΝ ῬαθθαρῸ5. ἃ δ] 0586 
ἰ8. ϑίνϑθη οἵ ὑΠ6 ϑϑβθῃθα!} γ᾽ αὐ] η5. οἵ 
ὑπο 1) ῖνίπο ῬΘΥΒΟΉΒ, ἃ Πα γγο ἰθάσῃ ὑπαῦ 
{π6 Ιάθα. οἵ αύΠθι" 1165 ἴῃ π6 ΠΟΘΙ 
᾿ύβϑ! δα ἤηᾶβ {π|Π|πηθηῦ ἴῃ {Π|6 
Ἰλοιύγ. ΤῊ|16 5 ρ]οϑῦ οΘοποθρύϊοῃ νυ ἢ 
ψγ6 οἂη ἰου οἵ αοα ἴῃ Η]μηΒ6Ι]Γ ἃ 8 
ΔΡΒοΙαὔον ρουίθοῦ ἃπα 586] }-Β ἘΠ] οἱ ἢ ρ' 
Ἰποϊθ5 ΤΎΡΟΥ ΒΟ Δ ΠΠὗγ, 

ἐφαν. ἡμῖν] αρραγιιέ γιοδὲϑ Ὗ. (ηια- 
γυϊγοϑίαία 6586 ἐπι ποδὶ Ατιρρ,, ραίζαηι 
αορίαᾳ 68:, ὅτο. 11.) ἐδ ηναγ  οϑίθα ἐο 
8. ΤἼῊΘ φῬΌΠΟΙΆΙ βύαύθιηθηῦ ρίνθηῃ Ὀ6- 
ΤΌΥ6 (ιδα8. ηναγκ οϑί661) 18. τα θ Ρ61- 
Β0Π8}. Αοὗπ] ΘΧΡΘΥΘΠΟΘ 15 ὑΠ6 Τοππα- 
οι οἵ δύ «015 ὑθβϑ! ΠΟ ΠΥ. 

3. [πῃ {Π6 Ραγ ΓΘ 6815 (δ. 2) δῦ ΦοΠ 
᾿ὰ8 ἀθβουθοα ὑΠπ|6 Βα] θοῦ οἵ 15. τη68- 
Β8956 ἃ8 “ἐ.6 {7 οἰογηαῖϊ): ΠΘ ΤῸΝ 
ἀθβουθο5 1ὖ ἃ8. “ἐδαΐ τολοῆ, ττ6 πανθ 
8665) ὡηαὶ δοαγα. ΤΠ6 [Ὁ]Π685 οἵ ἃρο- 
βύο!ο. Θχρουῖθποθ, ὑπ6 [ἈΓ- ΤΟ Ο Ϊηρ' 
Καον]οαᾶρο οὗ ὑπ6 ὅϑθη οἵ αοά, 15 1π- 
ἀ6οα 1ᾳ4ΘηΌ10ἃ] τ] ἢ ὑπὸ 16. ΒΥ ἃρ- 
ΡΥΟΡΥϊαὐϊηρ ὑπαὖῦ Καον]θαρθ οὔ ἐπ6 
ϑοη ὑπ 16 15 Δρρυορυϊαίθα. 

Ταῖθ 15. τηδηϊοβύθα. ἴῃ [6] 3 Πρ ; 
8ΔΠ6 1ἢ ΤΟΡΆΓΑΙησ᾽ ὑΠ|6 6 Πα οἵ 18 Π168- 
Βᾶρ6 ὐ ΦόοΠη ἸΟΟΚΒ αὖ ποθ ἴο ἃ ὑνο- 
[ο]ἃ [6] νυν] ρ, πα ἃ ηα ἀϊνίπο, ἃ 
ΤΠ 0} ὑπ6. ΟἸατοῃ ἃ Πα ψ 10} 
αοά, ΠΟ οοπίοιηρ]αῦθϑ ἢγθὺ ὑπ6 [6]- 
Ἰοννβῃρ ψΠ]ο0 ἢ οχὶδῦβ ἴῃ ὑπὸ ΟΠ Υἰϑυϊδῃ 

 ΡΟΔῪ ἰἴβο!, πα ὑπ υἶβοβ [ΤΌ {118 
το ὑμ6 ὑποαρηὺ οὗ ὑπ6 ψ] ον ῥυἱν]θρ6 5 

καὶ ἀπαγγ. ὃὲ ἃτη. - καὶ 

Ἡδηθ6 πο. ΑἸΏΡΥ. νῷ οὖ βοοϊθίδϑ ποβύγα βἱέ 

ΟΥ̓ 50}. [6] Ουυβ ἢ] Ρ ἃ8. τοϑίϊηρ ὁ. ἃ 
αἰνίηθ Ὀαβῖ5.  ΜαμἊθϑίθ οβύθμα!ϊὺ Β. 
ΦοΠδπΠπ65. απἴὰ αὐϊοιηατθ βοοϊθίαϊθηι 
οατὰ 1)60 Πᾶθογθ αθβιαουαηῦ ἈΠῸ 
ΘΟΟΙΘβΙθθ βοοϊθίαθ! ἀθθθηῦ Δα πμε11.... 
(Β646). 

ὃ ἕωρ. καὶ ἀκηκ.] ἱμαΐ τολλοδν τ06 
λανο θη πὰ μοαγα!... ΤἼη6. ὑγαμδρο- 
ΒιυΤ0η. οἵ 06 νου 5 ἴῃ {15 το ὕϊγ 
οἴαιιδθ (Ὁ. τ ᾿δαγαϊ...566Ή...) 1ῖἈ8. παῦθγ} 
ἃ βίη Ποδηῦ. Βοίογο ὑπ6. ΑΡροβί]θ 
νὰ 5 Δαν ΠΟΙ ρ' ἈΡ ὅο ὕπΠ6 [πολγηδ0η, 
ΠΟΥ͂ 6 15 βίαγυϊηρ ΤῸ] 10. Αὖὐ {16 
ΒΆη6. ὑϊπη6 {Π6 ὕνγο οἰθιηθηΐβ οἵ οχ- 
ῬΟυΪΘποΘ. ἃγ6 Ὀγουρῦ ἰοροῦμον πὰ 
ποῦ (5 Ὀοίου 8) βθραγαίθα ὈΥ ὑπ τὸ- 
Ροαὐοα το]αὔϊγο (Ὁ. ᾿ ἐλαΐ τολῖοῖιν.. ἐλιαΐ 
ἐρλῖολ...). 

καὶ ὑμῖν] τὐηΐο γοῖς αἴϑο. ΤΠΘ γονο- 
Ἰαύϊοι νγὰβ ποῦ ἴοι" ὑΠ056 ΟΠ]Υ͂ ὕο ΠΟΙ 
1 γγὰβ ἢγβύὺ ρίγϑῃ ; θυὺ [ῸΓ ὑμθη ἃ180 
ψγΠ0 “Π84 ποὺ βθθη. Τη6 τηθβϑθᾶρθ 
γγαΒ [Ὁ “0Π6ηλ 8]80᾽ ὑπαῦ “ὑΠ6Υ 180 
πλϊρῦ ΘΠ]ΟΥ͂ ὑΠπ6 Πραἰὺβ οὗ 10. ΤΠΘΥΘ 18 
ΠΟ Υϑαππάδηοθ ἴῃ {1Π|0 τοροαϊθα καί. 

ΤῊ15. ὑποαρηῦ 15. 1611} Ὀγουρηῦ οαὐ 
ὈΥ ΔΑαρτιϑύϊηθ, γγ]10 5]. ὑπ6 αιθϑίϊοι : 
Μίπυβ ΘΥΡῸ 8. Π}τ8 [6]1068 απδτη 111 
ααὶ νἱἀθυαῦ οὐ δααϊουιηῦ} ἃπα 8η- 
ΒΥΘΙΒ 1ὖ ὈΥ ΤΘΟΔΠ]Πηρ’ {π6 ἰδίουυ οἵ δύ 
ῬΠοπιὰΒ (Φ0Πη χχ. 26 ἢ.) γῆο γΌ86. ὈῪ 
ΒΑ ἀθονο οποι; Τουοτῦ ΠΟΙ] ΠΘΏῚ, 
οΟΠἴοβϑβ οδῦ θη. Εὖ ΤΟΙ ΐην8 
ΘΟΠΒΟΪΔ18 ΠΟΒ 4] ᾿ρδῖιπ απ ἴῃ ΟὉ6 10 
Βθαθηΐθιῃ τηᾶπτι' οοηὐγθούαγθ ΠΟ ΡΟ8- 
ΒΌΠΉΙ5. 5664. Πρ οοῃθίηρουο, αἱ 1] 
Φιΐα οἱαϊρεὶ ογοαία δεῖ, δοαΐὶ χε γ07. 
οἱαογιγιξ οἐ ογθαϊιιγέ. ΝοΒ ἀφθβουρῦ 
ΒΠ.5, ΠῸΒ ἀοβίρηαῦ 8 }18. ΕἸαὺ 
ΕΥΡῸ ἴῃ ποῦῖβ θθαύ ὑπο απ Πομϊ- 
ΠὰΒ ΡγεραΙχιῦ Γαὐπσαμῃ : πηϑη][οβϑύα να οϑῦ 
ἰρ8ὰ να ἴῃ ΘγΠ6..«αὖ γΤ68. 186. 8010 
ΘΟΥ6 ν᾽ ον] ρούθοϑῦ νἀ θυθῦαι οῦ ΟΟᾺ]18, 
αὖ οογάα βαηαγοῦ (Αὺρ, αὐ ἰο6.). 



12 ΤῊΝ ΕἸΠΙ͂Τ ἘΡΙΡΤΙῈ ΟΥ̓ 51 59Ο0ΗΝ. [1.4 
᾽» “᾽Νἱἷἤ ΄σ ε διὰ Ψ Α ΄σ 

ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν: καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ 
ἢ ΄σ δι αν ᾽ ΄σ ΄σ ΄σ ᾿ 

πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" “καὶ 

ἵνα...μεθ᾽ ἡμῶν] κοι οἱ το βοσϊθέαίθην 
λμαβραξὶ ποϑδίξοιεηι Υ., ἐμαὶ μὲ αἶ8ο 
γηαψ δατα γοἰοιτο)ιῖρ «οἰξ τι8, 1. 6. 
ἐὰν 6 ππἰ θα 10} πδ, π ἀροβίο]ο 
Ροάν, ἴῃ 6 θοπαὰβ οἵ ΟἸ γιβύϊαη. οομ- 
τ ηΐο π᾿ (ΘΟ 0. σϑ. 6, 7; ἵν. 6) Ὀγ {Π0 
ἈΡΡτΟΠοηβίοι οἵ ὑπ Γ] 655 οὐ ὑπὸ ύσαῦθῃ ; 
ὑπαῦ γοὰ ΠΙΔΥ ΘΏ]ΟΥ ἴο ὑπο αὐξογτηοβῦ 
ὈΥ Βρ γἰσπια] μόνον ταῦ τὸ βαϊπθα 1ὴ 
{πὸ οὐὐνγαγα ὀχρουίοποο οὗ ᾿ἴ0 (6 Ὲ 
Χχ, 29). ΤΠ Ἰἰαδϑῦ οἵ {μ6 δροβί]6β 
Ῥοϊηΐβ ἴο πὸ ἈΠΡΌΥΌΚΘΗ Βαοορββίοη οὗ 
ὑπ6 Πουϊίαρο οἵ Εαϊῃ. Τῦ 1} Ἀ6 
Ρουθ {παῦ δύ ΨΦΟΠ ΙΒ ἈΒΒΙΙΠΊΘΒ 
ὑπαῦ “Κηον]οαροθ᾽ ΘΑΥ]65 ΣῸ 1ὖ {Π6 
ΟΟΥΓΘΒΡΟΠἸηρ ἃούϊοη (6... 11. 3. ΤῊΘ 
γΟσἦβ οαπποΐ τυϊῦμοιῦ σψιοϊθηοο ὈῸ 
τη θ [0 σίνθ {Π6 Β6η86 ; “ὑπαῦ γ6 ΤΑΥ͂ 
μᾶνο {πὸ βᾷιηθ [6] ΒΡ [τι αοά 
ἀηα ΟΠ ]50}] ἃ5 γγὸ μᾶγο. 

ΤῊΘ. Ῥἢγᾶβ6. κοινωνίαν ἔχειν, ἃ5. (Ἶ8- 
{ϊπρπ 5104 ἔγοῖὰ {Π 6 ΒΠΠΡ]6 Ὑ6 7 κοι- 
νωνεῖν (2 ΦΌΠῈ 11; 1 Ῥοῦ. ἱν. 13; ΡὨ]]. 
ἵν. 15), ΘΧΡΓΌΒΒΘΒ ποῦ ΟὨΪΥ {Π|6 ΤΏὩΘΥΘ 
[χοῦ, θαῦ αἴβὸ {16 θη ]ουπιοηῦ, [Π6 60η- 
ΒΟΪΟῚΒ γϑα ἰβαθίοη, οἵ [Ὁ] ουβῃΐρ. ΟὐμΡ. 
ο, ὃ (ἁμαρτίαν ἔχειν) ποΐο. 

κοιν. μεθ᾽ ἡμῶν] “εϊοισεἑρ «οἱΐλι. 
ΤῊΘ ῬΓΘΡοβίθοη (μετά) ΘΙ ΡΠ 5865 {Π0 
πλαὐτια] ἀούϊοη οἵ 086 ὙΠῸ ἃγθ πηϊύθα. 
Κοινωνία 185. α͵δὸ δορὰ νι ἃ σοηϊνο 
οὔ ὑμθ ρβϑύβοῃ (1 Οὐν. 1. 9), ἃ8. ἴῃ ἐΠθ 
ο886 οὗ {Ππϊηρθ (1 ΟοΥ, χ. 16; Ῥ}1]. 1]. 
10), ἤθη ὅπὸ Ὁποὰρ ῦ 15 οὗ ἃ ὈΪοββίηρ' 
ἱπιραγίθα ὈΥν ΤΠ] ΒΕ} ἴῃ {πὸ ῬΌύβοη, 
ΟΥ οἵ ἃ ΓΘ] ΒΡ ΒΡΓΪΠρΊηρ ἴγοπι {110 
Ῥθύβοι (2 (ὝΟΥ, ΧΗΪ, 13), Τὴ6 νογὰ 18 
450 πβοὰ ἈὈΒΟΙ αὐ ον Δ οὐδ 11. 42. 

καὶ ἡ κοιν. δέ...} δἰ ϑοοίοίαϑ ποϑίγα 8ὲς 
γ., Αὐρ., ψεα απαὶ οὐ". οἰ οισϑλίρ... 
ΤΊ οοππθούϊηρ ΡΥ Ιο]98 (καί...δέ) πὰ 
{π0 Ῥοββθββῖνο Ῥγοποῦη (ἡ κι ἡ ἡμετέ- 
ρα) ἃγτὸ θοΐύδι θη ρμαΐϊο, ΤῊ ῬΑΥ Ο] 68 
Ιὰ γ᾽ βύγοβαβ οἷ {πὸ σπμαγαούου βῦϊοβ οὗ ὑπ 
ΓΘ] Ογβρ νοι τὸ ἴο ΡῸ Ὀγουρ 
Γουναγὰ : ὕΠπῸ Ῥοββοββίνθ ἴῃ Ῥἰδοθ οἵ 
{Π0 ῬΟΥΒΟΠΆΙ ΡΙΌΠΟΙΝ ΠΥ ΚΒ {ππαΐ 
ὙΠ] Οἢ ῬΘΟΌΠΑΥΥ αἰβύϊη σι 898. ΟΣ ]8- 

ἀϊδηβ ΧΑ ΠΟΥ ὑπὰπ ΒΠΏΡΙΥ ὑπαῦ 10 
ὑπΠ6 0 δηΐου. “Δπὰ {πὸ ΓΟ] 8.1 1056} 
ἴῃ [χοῦ ὕο ὙΠΟ τ 0Ὰ}} χοῦ, {πὸ [0]- 
Ἰοννβἢ» γον 18. ὑγὰ] ΟΠ τ Ἰβυϊαμ [6]- 
Ἰονβῃὶρ, ἄς 

Εὸγ καί...δέ... ΘομΡαΓΟ ΟΠ ΥἹ. 51 ; 
Ψ1}. χό, 17: ανὶ.27: 3 δοΒῃ 12. ΤΠ0 
ΟΠ Ὀἰπαύϊο ἢ ΟΟΟῸΓΒ ΒΡΑΤΙΠΡῚΥ ΠΥ ΟῸΡ}- 
οαὖῦ 6 Ν. Τ. ΤΠ δέ ΒοΥν 68 ἃ8. {Π6 
σοὨ)απούϊομ, ἡ 116 καί ΘΙ ΡΠ Β1565 {Π9 
ὙΟΣ 5 0 ὙγΠ]10}} 1ὖ 15 αὐζαοιθα, 

ΕῸΥ ἡ κοιν. ἡ ἡμετέρα ΘΟΙΡΑΓΟ ΦΟΒἢ 
ΧΥ͂. Ὁ π, (ἡ ἀγ. ἢ ἐμή); τἰΆ,.12} ΧΗ 13, 
24; ΧΥΨΗ͂Ι. 236, δον 0. 11. χοῦ. 
ΤῊ ἰηβογύϊοη οἵ {ΠῸ δέ πιλκοβ {ΠῸ 

Γαδ οοπβίγαοίίοι. (} κα.) “ἀπ ὑμπαῦ 
Οὐ" [6]]ΟΥΒ ἢ Ρ πᾶν Π6...᾿ ΠΠΠΡΟΒΒΙΌ]6. 
ΤῈὴΘ. ὙΠ 016 Οἰαιιβθ 15 κ᾽ τ. 2 (866 
ποΐθ), ἃ ἀδνοὶοριηθεὺ οἵ ὑπὸ ρῥγθοθά- 
ἴηρ’ Ἰάθα οὐϑὺ 10} ὑπ ἀροβῦ!θ ᾿ἰη- 
ΘΘΥΒ ἃ8 1ῦ ὑοῦ ἴῃ ῬΘΥΒΟΠΔ] το  θούίοη. 
Εὸν {π6 Τοαπάαίίοι οὗ ὑπ ὑποιρηῦ 566 
 οη ΧΥΙΪΪ. 20 ἢ, 

μετὰ τοῦ π...Ἰ. Χ.7 τον, ἐλιο Ταίλ6γ".... 
λὶβ ϑοη “Ζ265ι5 Ομ γῖϑέ.... ΤῊ Ὁπουριῦ 
Ῥτοραγθα ἴῃ δῦ. 1, 2 ΠΟΥ ἤηα8 [Ὁ]} οχ- 
Ῥγθββίου, ΤΠ τουθ]αὐϊοη οἵ “0Π9 Π|8᾽ 
μαα Ὀγουρ}ῦ πθὴ ᾿ηῦο Θοπμποχίοη 1 
ἀὸ Ἑαύμον “ΤΠ 16 ̓  ὰβ ἈΡΡΙῸ- 
Βομθα ἴῃ ἃ σα Παπηλη ῬΘΥΒΟΠΔΙΟΥ 
ἴῃ γἰσγύπθ οὗ ὑπὸ Τπολγπαίίοη, δὰ 80 
τ 6 οὐ] ἃ πᾶν ΓΟ] ονβΐρ τὶ {16 
Ὁ πὰ τἰΐ ὑπ βοισοθ οἵ 110. 
ΤῊνουρ. π6 ὅοη αοα ψὰβ σουθαϊοᾶ 
ἀπ ἈρΡΡΥΘμθμἀρὰ ἃ8 Εαΐμου, Τὺ πλβῦ 
Αἰδὸ 6 ορβοσυρᾷ ὑμπαῦ “Ὑ ΓΟ] ΒΒΙΡ 
ἢ ὑπὸ Ταύμου ἀπ ὑΓΟΠ]ΟνγΒ ΠΡ 
ἢ ΠῚ. ΒΟ τὸ αἰγθοῦΥ οο-οΥαϊ- 
παίοα (ἐοέέλι... απαὶ κοἰίλι...). πο οο- 
ογαϊηαύϊοι ἰΠ}}}168 ΒΑΠΊΘΉΘΕΒ. ΟΥ̓ 68- 
ΒΟποο, Απᾶ γοῦ Γασέμποῦ: {πὸ 96 ]]ονν- 
5810 ταῦ ὑπο ΕΑΥΠΟΥ 15. ποὺ ΟὨΪγ βαϊὰ 
ἴο ΡῈ οβίδ! βηοα ἐλγομαν ἴμ6 ὅθι : 
{πὸ ΤῸ] ΒΡ τ ἐμ0. ΕΔΟΠΟΥ ἰδ ἰῃ- 
γοϊγοὰ ἴῃ [Ὁ] ονβρ ἢ ὑμο θη 
(οοτρ. ἰϊ. 23). ΤῊ σοπβυμηπια οι οἵ 
{118 ΓΟ] Ον Βἢ}0 8. ὑπὸ “Ῥοῖηρ ἵπ αοα᾽ 
(ο. γ. 20) “ἃ αἀὰο [Ομ ΑἸ ὕου οὐηπΐὰ ΡγῸ- 
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ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἢ πεπληρωμένη. 

4. ἡμεῖς δ ΑἾΒ {π6: ὑμῖν σ ΑἸ ἿΟ νᾷ ΒΥ Τη6. 

ὙΘΥ55. 15 οὗ Π0016 σοι ΐ. 

Τῃ βοῇ ἃ οἂθ6 ὑπο ουἱᾶθμοο οἵ 

(ἡ χ.) ἡμῶν δὶ Β {π6; ὑμῶν ΞΑΟ τη6. ΤΠ Ιαΐου ΜΉΘ. δηᾶ {Πη6 Τιαύΐπ δηᾶ 

ΞΥΥΪΔΟ ὙΟΥΒ5. 816 αἰνιἀθα. ὙΤ]Π6 οοηΐαβίοη οἵ ἡμ. δπᾶ ὑμ. ἴῃ {π6 Ῥοβὺ δα που 165 15 

50 οοηδίδηὐ ὑπαῦ ἃ ροβιθῖγθ ἀθοϊβίοη οα {πῸ γυϑδάϊηρ ΠΘΥΘ 15 ἸΤΊΡΟΒΒ1016, Τὸ γᾶν ὈΘ 

ποἰϊορα {πα Οὗ, τοδαδίηρ ὑμῶν, δααβ ἐν ἡμῖν δηἃ ΒΟΙΠΘ ΥΕΥ58, Τοδαϊηρ ἡμῶν δα 

ἐν ὑμῖν αὖ {π6 Θπα οὗἉ {Π6 οἴατιβθ. ΘΌΤΗΡ: 11. 85). 25; 111: 5} γὲ ἃ: 

Ξοπ6. οορίθβ οἵ ας. τϑϑᾶ αὖ- σαϊάραϊί8. εἴ σαπαϊαμη σϑβύστιτη (ποβύσιιμα) 51 

ῬΙΘΗΤΙΠῚ, 

οοαπηΐ, πῃ απὸ ΠηΔΙ ΘΙ ΟΠΊΠ65. βδποὺϊ 
ἔγα ΠΟ γϑαυϊθβοαηύ᾽ (ΤῈ. Κθιιρ. 
1. 1: 2). 

τοῦ υἱοῦ αὐ. Ἴ. Χ.] 1ὶ5. οΉ, «7681ι5 
Ολγῖδί. ΒΥ ὕπ6 ἀ86 οἵ {Π15. [Ὁ}} {1016 
δύ ΦόΌΠη Ῥυΐηρθ οαῦ πον θοῦ ἀβρθοῦβ 
οὔμο Πουα5 Ῥϑύβοη (ΗΒ ὅοη, “ «6β18 
ΟἸγ δύ᾽) ψμΐοῖ πὸ μα ἱπαϊοαύθα Ὀϑίουο 
(ἐ τολοσλ, ἐσαϑ ἐοτέδν ἐδ6 “αΐμογ, “ οἴ" 
παρᾶς ἠαρμαϊοα ἢ. Τπθ [11] {1116 15 
Τουπα ἀρὰΐπ ἴῃ 11]. 23; Υ. 20 (); 2 
ΠΌΠΠ 1: 1 ΌΤΙ 1. Ο" 2 ΟΣ το: 
(ΟΙΡαπΘ 4150 1 7 (ν. 15;.Υ' δὴ; τ 
ΤΏ655. ἱ. το; ΗδθΌ. ἱν. 14. ΪΙ͂ῃ Θ80ἢ 
Οὔ56 10 ψ}}} θ6 βθθὴ ἴο 6 βρη] Ποαηῦ 
ἴῃ 811} 105. Θ᾽ ϑιηθῃίβ. 

4. καὶ ταῦτα] απὰα ἔλμ686 ἐπί. 
ΤῊὴΘ ἀροβίο!ο τηθϑβαρο ψπΐο ἢ πὰ 
Ῥθθη τοραγθα Ὀοίουθ ἴῃ 108. ὉΠ (ὅ 
ἐμαΐ τολοἤν) ἴθ πονν γτοραγ θα 1π Β0Π16 
ΒΌΘΟΙΆΙ δβρθοῦβ οὐ 108. πηϑῃ 101 ΤΟΥ͂ΤΟΙ. 
δύὺ ΦΌΠη ΘΙ ΥΆΟΟΒ ἴῃ “016 νἱβίοη. οὗ 
118 ποασὺ (Πρ᾿ν. 1. 18) 8411 ὑπᾶῦ 15 
Ἰούζου οοπίαϊπβ, ὑποιρῖι 1 σψγὰβ ὑπθῃ 
πη ννυιοῃ. 
ΤΊ Ῥῃγαβο, ἐλ.656 ἐμίηρε, ἰδ ποῦ πον - 

ΟΥ̓οῚ οο-οχίθηβῖν 0} ἐμαΐ τολίελι. 
5. ΦοΠπ μα8 ργθβθηῦ [0 Π18. μὰ] Πα Ὀοὺ] 
ὍΠ6 ῬΌΠΟΙΆΙ γϑνϑαἰΐοη οὐ ὑ]ὸ (05Ρ6] 
(ι06 αἰφοίαγ6) οἵ νν] ἢ {Ππ6 Θπα νγὰβ 0 
ογθαῦθ βρίυϊσπ} [6] Ονβρ Ὀϑύνγθθη 
αοα ἃπᾷ πιὰπ ἃπα πηθῃ: ἃηα {Π6 Ρα1- 
ὑϊοῦϊαν νἷθνν οὗ ἴὖ 0 Π6 ῬΌΓΡΟΒΘΟΒ 
ἰο ἸΔΥ Ὀθίουθ 18 γϑθυβ (106 τογ 6) 
ταὶ ἃ νίονν ὕο θϑβύβ ὉΠ 151 πο ὑπ6. ἴα]- 
Π655 Οὗ 70Υ ἴῃ ὑπ ΟΠ ΤΟΝ. 

γράφομεν ἡμεῖς] τ07 116. 106. Βοίλ 
ὑπ6 Ῥιόποιη ἃπα Π6 γὙθ 16 Θ1- 
Ῥμαύϊο. ΤῊ ῥυγοοϊδιηδύϊοη (τ. 2, 3) 

ΜᾺΒ5 Ῥγθθοηΐθα ἴῃ 8 ὩΌΙαΪηρ' [ΌΤΙ]: 
ποῦ ΒΡΟΚΘ ΟὨΪΥ θαὺ νυϊύύθμ, 50 ἴᾺΣ 
ἃ8 ὕΠ6γ6 νγὰβ Π664,, ὑπαὺ 10 τσ ῦ ΤΟΥ Κ 
105 [}}] οἴθοί. Απὰ ἰὖ νγὰβ υυυιὑΐθη ὈΥ͂ 
ὑμοβθ ψηο πα {1} Δαὐπουιῦν ὕο νυ υῦθ. 
ΝοΥ 15 10 ΤᾺ ΠοΙ ἔα] ὕο Βιρροβθ ὑπαὺ ὈΥ͂ 
ὑπ6 βύγε85 ἰα14 οὐ {π6 ψογὰ τὐγτέο, 
γΥΒΪΟΪ. 15. ΘΙ ΡΠμδβῖβθα ΕΥ̓͂ ὕπ6 ἈΌΒΘΠΟΘ 
Οὗ ἃ ῬΘΥΒΟΠΔ] οὈ]θοῦ ({Π|6 ἐο ψοῖι οἵ 06 
ΘοΙημοι ἰοχὺ 5 ἴο 6 ομ64), δύ 
Φομη ἸΟΟΚΒ [Οὐχ τ ὕο 18. ἃροβίο!σ 
ΒΘΥΨΙΟΘΘ ο Ἰαύθυ ἃ 068. 

ΤῊΟ ῬΙυγ 1] (γράφομεν) γγΥ]Οἢ ῬΟΙΪΟΠ 8 
ἰο {π6 ἴογτῃ οἵ ὑμθ ἃροβύο!!ο μη θβαρῸ 
βία 5. ἴῃ οοπύγαβῦ τὶ} {Π|6 ῬΘΥΒΟΠΔΙ 
Ὁ αγθαβ (γράφω) σ] ον. Ἰμητη θα αὔθ] 
ΤΌΪ]Ονγ5. ἴῃ ο. 1. τ. ΕἸΒΟ ΠΟΥ ἴῃ {Π6 
ΟΡ δύο ὑπ6 νου ΟΟΟμΒ ΟὨ]Υ͂ ἴπ ὑπ 
ΠΡ ΔΙ (ΠΠῸ ἢ ἢ, 12 ἢ 21) 20) Υ: 
15} 

ἵνα ἡ χ. ἡμῶν (». ὑμῶν) 9 πεπληρ.] 
ἐδιαΐ οὐμγ" (ΟΥ̓ ψο.7)) 7ου ἡλαν ὃ6, 7ιευ{γ{έ6ε. 
ΤῚ6 ]ΠΙτηθαὺ οὗ ΟΠ ἰϑύϊαη. 10. ἀ6- 
Ῥομαβ ἸΡΟῚ ὑΠ|6 γϑα]]βαύϊοη. οἵ [6 ]]ονν- 
ΒπῖρΡ. ΤῆΘ βᾶμηθ ὑπουρηῦ πη 61}168 
{πὸ οὐ Ὶ Ῥαββαρθθ ΏΘΙ 6 ὑπ ῬῃγΒΘ 
ΟΟΟΌΥΒ (566. ποχῦ ποθ). }Π]ΠΟυΒ 
ἢ ΟΠ τἰβῦ, πα ΓΘ ]]οννβ ἢ ρ τι Ὁ 0Π}6 
Ῥγούμγθη, ΓΟ] ονβῖρ τὶ ΟἸυ δῦ ἴὰ 
π6 Ὀγούμγθα, πα πὶ ὕπ6 ὈγούμΘἢ 
ἴῃ ΟΠ υἰδῦ, ἰ5 ὅπ πηθαβατθ οὗ ὕπ6 [π]- 
Π655 Οἵ 70γ. οί! τϑϑαϊηρβ (ἡμῶν ἃπα 
ὑμῶν) ἃγ0 0} βαρρογύθα. ἀπα ὈούΠ 
οἷν »ὉΟα βθη8θ. Τὴ6 οβμ]θοῦ οἵ ὑπὸ 
ΔΡΟΒΟ]6 ΤηΔ Ὁ Ὀ6 τοραγθα ΘΙ ΌΠΟΥ 85. ὅο 
{πὸ ΓΒ] μηθπῦ οὗ [15 ὑγοῦς γϑ αν οἱ. ὕο 
Εἰμη56 17, ΟἹ ἃ5 ὅο π6 Γα]Π]πιθαῦ οἵ [ἷ5 
γγουῖς τ ᾽ αὐϊνοὶυ ὅο ἢ15. αἰβοὶρ]θθ. ΤῈ6 
ΤΟΥ οἵ ὑπ6 ἃροϑῦ]θ ἃ8. Ὑ19}} ἃ8. {Π6 ΟΥ̓ 
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αἱ ἐστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀακήκοαμεν απ αὐτου 

5. καὶ ἔστιν αὕτη ΒΟ; καὶ αὕτη ἐστίν 5 Α τῷ. 

ἡ ἀγγελία δὲ ΑΒ γε: ἡ ἐπαγγελία ς΄ Ο τὴηθ [Π6. 

ἐξ μδᾶ οὐ βίη} ἢ ἀπαγγελίας, ΜΒΪΟΗ (Π8 ΒΟΥΪΡ6 ἈΪΠΊΒ617 αἰζογοὰ ὈΥ θείου 5 

αὐτὶ ἐίθη δ ΌονΘ ἰο ἡ ἀγάπη τῆς ἐπαγγελίας. 

οΥ̓́Εἰ6 αἴποῖ Ρ]Ὸ5. 15 βοοιγθα ὈΥ {Π|0 Β8Π16 
τ δα . 

ἡμῶν γὰρ ὑμῖν ((σαμ. ὑμών.. ἡμῖν) 
κοινωνούντων πλείστην ἔχομεν τὴν χάριν 
((.-. χαρὰν) ἡμῶν, ἣν τοῖς θερισταῖς ὁ 
χαίρων σπορεὺς ἐν τῇ τοῦ μισθοῦ ἀπο- 
λήψει. βραβεύσει χαιρόντων καὶ τούτων 

ὅτι τῶν πόνων αὐτῶν (). αὐτοῦ) ἀπο- 
λαύουσι (Τ ΠοΟΡοἰ.). 

πεπληρωμένη ρίογηι(Υ͂., Ααρ.) γμεἶ- 
ἡΠοα, 'Τῆο ῬΏγαΒο 18. Ομ δούθυ βύϊο, 
ΟὐΙΡ. 2 Ψόἢη 12; ΨΦ0Ἀ}Π 11]. 29, ΧΡ. 11, 
ΧΥ. 24.; ΧΥ͂ΪΪ. 13. ΕΓ [ῃ6 86 οἵ {Π6 
γΟΒοΪνοα ΠΌΤ 566 ἷν. 12 ἢ. Αδαάϊαπ) 
αοούοχιπι ἢ Ρ] Ομ πὶ οατ πλτ]ύο5 ῥγεο- 
αἰοαηάο ἃ βαπούεθ ϑοοϊθβϑίθθ βοοϊθία- 
ὕθιη.. ρου ἀπουῃΐ (Β6οα6). Οομρ. ΡὨ]]. 
Ὦ Ὡ 

Α. ΤῊΒ ῬΒΟΒΙῈΜ ΟΕ 1ῈῈ ΑΝ 
ΤΗΟΒῈ ΤῸ ὝΗΟΝ 1 15 ΡΕΟΡΟΒῈΡ ([. 5-- 
11. 17). 

Ι. .-ἰος ΤῊΝ ΝΆΤΟΒΕ ΟΕ ΟΡ 
ΑΝ ΤῊΝ ΘΟΝΒΕΟΌΕΝΤ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 
ΜΑΝ Τὸ ΟΟΡ. 

ΤῊ βθούϊοη οοπξέαϊηβ 1 {πὸ ἀθβουὶρ- 
ἴοι οἵ {πὸ Βοίπρ οἵ αοᾶ (ὁ. 5); ἃ πὰ 
{Π 0 2 ὕπο ἀοβουρύϊοη οἵ πα η 8. τ ὶὰ- 
ἐϊοη ἴο (ἀοὰ ἃ5 ὕδιι5 τηλθ Κπόνη (6--- 
10), ἴῃ ἈΠΒΜΟΥ ἴο π6 {πγοθ ἐγρίοαὶ 
[α]56. Ῥ]ΘὰΒ. (1) οἵ {πὸ μα Πογοηοο οἵ 
ΠΙΟΤᾺΪ δούϊοι ἴθ τοραγ ἴο Βρίγ τπ]} 
ΓΟΠ]Ον 5} (6, 7); (11) οὐ ὑπὸ ἀπσθα ν 
οἵ ΒΓ }Ἐ]Π688. ἃ8. ἃ ΡΟΥΘ ηὐ ΘΟΠ86- 
ἀὔθησο οἵ τος ἀοίίοη (8, 9) ; πα (111) 
οἵ δοῦπα! Ρογβοπα] Γτοθάομι {γΓῸ πὶ δἰη- 
[ἃ] ἀθϑαβ (10). ΤΉθδβο μ᾽ 5 ΤῸ ΒΗ ΘΎΕΙ 
ἴο ἀοροπὰ (1) οἱ πηι ϊαΐο ἀοηΐα! οἵ 
γαῦ 15. αἰβύϊποι] ν Καοννη (6); (2) οἡ 
50] {-ἀοοορύϊοη. (8); πᾷ (3) οὐ ἀἶβγο- 
βαγὰ οἵ αἰνίηρ γουο]αἰίοι (10). 

7λι6 Νιαίμνο Γ᾽ οὐ (ἰ. τ). 

ς, "Απα μἐ)ιΐᾳ ἐδ ἐλι6 πιοϑϑασο ἐσλῖοσλι 
19 μπαῦτὸ λεαγὰὰ ἥγοῦα. ἀΐπι απὰ 

ν΄ δ 

ΟὐΣΩΡ. 111, τα; 11. 25. 

αηηομησο ἐὸ ψον, ἐμαὶ αοα ἐ8 Πρσλΐ, 
απα ἐπι ἠΐηι ἐδ τὸ ἀαγληθ85. αἱ αἰ. 
ΤΠΘ. οομποχίου. οὐ {Π|5 σόσβο ν] ἢ 
να Ργθοθο5 15 ποὺ αὖ ὁπμοθ. ΟὈν]ΟΙΒ. 
ΤΊΘ ἀθοϊαγαύϊοι τυ μον 1 οομἑαϊ 8. ἃ 8 
ἰο 6 παΐανο οἵ ἀοἂ 18 ποῦ, ἃ8 
Γ ἃ85. ψγ Κπον, ἃ αἰγθοῦ γορουϊ οι 
οἵ ΔῃΥ ΜΟΣαΒ οἵ {πὸ Τμοτὰ ἢ ΠῸΡ 8 
10 οἷοαν αὖ ἢυβὺ βίσῦ μὸν 1Ὁ σα ΠΘΥΒ 
ἀρ σ]αῦ 8. ῬΘΘὴ. ΙΓ ΟΥ̓ βαϊὰ οἵ 
ἐῦδο τουϑ᾽αὐΐοι οὗ ᾿Π6᾽ ἃ8. ἀρρυθῃοηάρα 
ἴῃ ἃΡοβίοϊς οχρουίθηοο ΕἾΠ]ΘΥ οοη- 
5 ἀογαὔϊο. ἈΡΡΘΑΥΒ ὅο 56 ὑπαΐ {16 
Ἰᾶθα οὗ βρὶγἰθαα] {ὉΠ ΟυΒ ἢ] Ρ ΓΤ] 51105 
{πὸ οἷαο ἰο {πὸ οοῦγβο οἵ δύ Το 

ὑπουσηῦύ. ΘΙ] ονβῖρ πϑῦ ΤΌΡΟΞΘ 
ΡΟΣ πλαύτα! Κπον]οᾶσο. ΠΟ πᾶν 
ΤΟ ΠΟ ΒΡ ἢ αοὰ πο ππϑῦ ΚΠΟΥ 
ὑγὰ]ν τ παῦ Ηρ 185 πὰ ψηὰὺ τὸ ἅΓῸ, 
πα {Ππ6 Ἰαύξοῦ Κπον]οᾶσο ἤἥονβ ΓῸΠ] 
ἀπο ΤὈσηθυ, ΤῸ τονοϊαύίου. οἵ Ἰἰ0 
ἔγοπι ἢγβὺ ἰὸ Ἰαβῦ 8 ὑΠὸ ῬΥΟΡΥΘΒΒΙΥΟ 
μηδ οβίαϊίου. οἵ αοα ἀπ {Π0 Ῥῥγὸ- 
ΘΊΟΒΒΙΥΟ ἈΝΑ] αὐϊου. ἰο ἀοα. 16 
γουο]αὐϊου. {πγοιρ ἢ ὑπὸ Τπολυπαῖος 
ΘΟμρ]οὔοβ ἈΠ ἐμαῦ τὰβ. σονοαϊοὰ. Β6- 
ἴογο: Ομ γῖβῦ οαπηθ “ποῦ ἴο ἀοβύγου θα 
ἴο [Ὁ16]᾿ : ἀπ {Π15 γου θ᾽ οι 18 ὈΡΙΟΙ͂Υ 
ΘΟ ΡΥ ποποα ἴῃ ὑπὸ πονβ “θα 18 
᾿ἰσ ιν, ἈΡΒοϊαύοὶν. Ῥαγο, β]οσίοιιβ, 56]}- 
σοι ηϊοα προ ΠΌμ ΠῚΒ ὙΘΥῪ Πα ΕΠ], 
ΠῸ ᾿πηραγίβ ΠΙΠΙΒΟΙ, ἀμ πιὰ Μ᾽ 
πο ἴο τοοοῖνο Ππι; 8π6, ἴῃ βρὶύθ οἵ 
ἴῃ, ΤᾺ ἢ απ γσϑοοῖνο Πίη. ΤΊ5. {Π|0 
[απ ἀαιθηΐα! ἰάθα5. οἵ ΟἸνἸβυ αν 110 
ἴπ ὑπῖ5 ἀπποιποοιηοηῦ; “σα ἰ5 Πσπυ᾿; 
ἀπ πὰρ ὑπγηβ ἰὼ ἔπ Τἰρηῦ ἃ8 
νοΐ ΠἰπΒ ΙΓ ογοαύοα ἴῃ ὑπὸ ᾿πᾶρο οὗ 
αοὰ (ἄϑφηῃ. ἱ. 27; 1 ΟοΥ. χὶ. 7) ἃ γὸ- 
ογτοαϊοα ἴθ ΟἸυϊδὺ (Τρ. 11. το; Οὐ]. 
εἰ. το. ΤΊ]Ν5. Τηϑϑαρο 18. ΤΘΔΠῪ “00 
(ἰο5Ρ6}.᾽ 
ἃς βοπίοπίϊα Β. ΤΟΒΔΠΠΘΒ.,. αἰντηδο 

Ῥασγ αὐ ΟΧοοἸ]ο ἴαπι τηοηβύγαῦ αυ απ 
ΠῸ8. αποαὰρ ᾿ηἰναυὶ ἡ θοπιαγ αἰοοηΐο 
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καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σκοτία 

ἶρ8ο: ϑαροίΐὶ ϑϑέοίο ψιμογιαλην 670 8α716- 
ἐνι8 7)ογγυϊγιι5 7)61ι8 ϑοδίθγ [6 Υ. ΧΙΧ, 2 
(Ββ6α6). 

καί...14 4... ΤΊ6 ἀθοϊαγύϊοη 15 ὑπ 6 
5Β1}1016 ἀθυθὶορπιθηὺ οἵ 06 βίαὐοιηθηῦ 
ἴῃ τ. 3: “ἦα ἀθοίασθ πηῦο γοὰ ψῇαῦ 
Ὑ7Χ6 ΠᾶγΘ 566 84] ἢθαγα, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο 
Θδία Ὀ]15}} γοῦν [6 ΠΟ ΒΡ τ ἢ τ, ἃπὰ 
ο [16] οὐ 1ογ. Απᾶ ὑπ18 ἐβ {Π6 
ΤηΘΒΒΕΡῸ γι οἷ. ΠῈ5 ΒῸ0}) αἰ νη 6 ῬΟΥΡΟΥ. 

ἔστιν αὕτη) ἰμὶ8δ ἐδ ἐδ6 Ὠιοδϑασο. 
ΤΊΘ. ΟΥΘῚΠ8] ΟΥ̓ΘΡ (Ἰοϑὺ ἴῃ Υ. θέ ως 
681) ἴθ 10} {π6 βαθδύδηνινθ σοὺ 
βίῃ 15 ἢν δῦ νυ τῦ ἢ ἀΠπ518} ΘΠ ΡΠ 8515 (καὶ 
ἔστιν αὕτη), την κ8 ὑπ ΔΟΒΟΙ αὔθηθϑϑ, 
Π6 ῬΘΥΙΊΔΠΘΠΟΘ, οἵ ὑΠ6 πηθϑβαρσθ. ΤΠ 
“28᾽ 15. ποῦ ἸΘῪ ἃ οοραΪα, θαὺ ρΡγθα!]- 
οαΐθ5 οχϊβύθῃοθ ἴῃ ᾿ζβε! . ΟΟΙΏΡ. ο. Υ. 
16, 17; 11. 15 ποίθ ; “01}η ν. 45, ν]]]. 
50, 54. ΤῈ οχϑοῦ [ὉὙπὶ οἵ ΘΧΡΥΘΒΒΙΌΠ 
15. ἀπίαπιθ. Οἱ {πὸ οἴμου πα 866 Ο. 
1 2 ΠῚ: {Π| 11. 750. γ᾽ 4.0; 11; 12. ἈΠῈ 
2 “οἰιη 6. 

ἀγγελία) ααἰγιιηἑαξίο Ὑ΄., ἨὨνο55αγ6. 
ΤῊ ψογα ΘΟ ΟἸΪΥ ΠΟΙῸ ἃΠα 11]. 11 
ἴῃ {π6 Ν. 1᾿., ἀηα 1ὖ 15 ΤᾺΥΘ ἴῃ {Π6 1Χχ. 
ΤῊ ΘΟΥΥΓΘΒΡΟΠΑ Πρ Ὑ Ὁ ΟΟΟΙ͵Β ἴῃ {ῃ0 
Ν. Τ΄ οἷἱγ ἴῃ «0 Χχ. τὃ. Τ}1Θ βιῃηρ]οϑῦ 
ψ ΟΥ̓ ἈΡΡΘΔΙ 5 ὅο θ6 οΠοβθῃ ὕο0 ἀΘβου 0 
{π6 ἀϊνίπθ οομμηγπηϊοδύοῦ, ΤῸ 8η- 
ποιπηοοΙηθηὗ ἃ5 ἴο {π6 παΐατο οἵ ἀοὰ 
18. ἃ ῬΟΙΒΟΠΔ] γουθίαύϊοθ. ἃπα ποῦ ἃ 
αἰβοοόνουυ. Οοα ρἼνϑϑ {141πηρ8 οἵ Η]- 
561 Δ) 50 ΟὨΪΥ οἢ Πη8 ΚηΟΥ ἢ η]. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ] ἥγοην ἴτυν, ὑμαὖ 15, {116 ὅοῃ 
οὗ ὑπ ΒαΌΠου,, 688 ΟΠ γβύ, θὰ ΠΟΙᾺ 
{πὸ 116 νχὰβ τηϑηϊβύθα, ἃπα Πὸ ἃ 
Ῥθθη ὑπ6 τηδῖῃ βαθ]θοῦ οὗ π0 ρτὸ- 
ΘΘαΪηρ᾽ γΘΥΒ68. 

ΤῊ6 “ποιη᾽ (ἀπ᾽ αὐτοῦ) τη Κ5. ὑΠ6 
αἰ ϊλαῦθ ἃπα ποῦ ἸΘΟΘΒΒΆΓΠΥ ὑπ 6 ἴτ- 
τηραϊαΐθ βοῦσοθ (παρ᾽ αὐτοῦ). 116 
ῬΠγΆΒ6 ἀκούειν ἀπό 15 ποὺ ἔοιιηΠα 6]56- 
ψΏΘγ6 ἴῃ ὐ Φομπ (αὐ 566 Αοίβ ἰχ. 13) 
ΜΉ116 ἀκούειν παρά 15 [τοαπθοπηῦ: « 0]. 
1: 16: Υἱ, 4ν; 11: 51 ; ὙΠ1|: 26, 58, 40; 
χυ. 15. ΤῊΘ “Ἰηθϑβαρθ᾽ ψΏ]ΟῈ {Π6 
ΑΡοβῦϊθ διποῦποθβ πα ὈΘΘΠ Ὠθᾶγὰ 
ποῦ ΟΠΪΥ τοι ὕΠ6 1105 οὗ ΟἸ γιβὺ θαύ 
ἴπ ἔδοῦ 4180 ἴγοια 811 ὑΠο86 ἴῃ ΠΟΙ 

ζηοην  Ὠΐοἢ ὑῃ6 Π]ΘΒΒαρΡ ΘΟΠΊ68. 

ΗΘ μά Βροῖϑὶὴ ἴῃ θα ]ογ ὑ]τη65(1 Ρού. 
1. 11). Ηθ νχἃβ {Π6 ΒουγΧ06 θυ 6 ΠΘΓΘ 
ΗΘ νὰϑ ποῦ {Π6 βρθᾷκθι,. Οὐρ. 1 
ΟὐΥ. χὶ. 23 παρέλαβον ἀπό, δια 6. 1]. 27 
ποίθ. 

ἀναγγέλλομεν] ααἰγεννηἐϊαγλιί5, Ὗ., 106 
αηηοῦγιοθ. ΤΠΘ 51 1016 νϑὺ ἃηα 108 
αἀου ναῦν 68 ΘΟΠΥΘΥ 588 6168 ΟὗἩ ΠηΘΔΠΪΠρ' 
ΠΟ. οληηοῦ Ὀ6 ῬΙΘΒΟΓνΥΘα 1ῃ ἃ γ61- 
5ῖ0η. ᾿Αγγέλλειν ΒΙΠΡΙΥ “0 ὑγη 
ἐϊαϊζγγδ᾽ ΟΟΟῸΥΒ ΟΗΪΥ «Π0Πη χχ. 18. ᾿Αναγ- 
γέλλειν ἴο τοροτῦ, νει {Π6 Δα! οπὰ} 
1΄θὰ. οὗ Ὀγϊηρίηρ {Π6 ὑϊα!ηρ5. τ 9 ἐο0 οἵ’ 
δαοσῖ ἐο ὑπ Ῥϑύβοῃ συϑοθίνίηρ ὑῃ 61. 
᾿Απαγγέλλειν 0 ΔΠΠΟΌΠΟΘ γγ]0}} ἃ 4118- 
ὑϊποῦ γϑίθγθμοθ ἴο {Π|6 80127}06 ΟΥ̓ ,ίαοε 

Κα- 

ταγγέλλειν ἴο ῬγΟΟΪαΙη} γγ] (ἢ Δα ΠΟΥ γ, 
8.8 ΘΟΠΠ.]ΒΒΙΟΠΘα 0 Βρτθαα {π᾿ {14 ]η 08 
ἐἠγοισῆοιέ ἰῃο86. γῆ ἤθὰν {ῃθ1η. 
ἴῃ ἀναγγέλλειν {Π0 ΤΘοΙρΙ Θπΐ, ἴῃ ἀπαγ- 
γέλλειν {Π ΟΥἿΡΊΏ, ἴῃ καταγγέλλειν {Π6 
γοϊαύϊοπ οἵ {π6 θᾶ ἃπα Πϑᾶγοι οἵ 
πη ᾿ΘΒΒΑΡῸ, ΔΓΘ ΓΟΒΡΘΟΙΥΘΙΥ πηοϑὺ 
ῬγΟΙΪπθηῦ. (1) ΤΊπι8. ἀναγγ. Βὰ8 ἴῃ 
ΪΠ6. ΟΆ565 ἃ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ῬΥΟΠΟᾺΠ (ὑμῖν, 
ἡμῖν) αἴθου 10, ἃπα ἴῃ ὑπ6 ὑνο ΓΘ] - 
ἴηρ' ῬΙδο65 ΠΟΥ 1 Οοοὰ5 (Δοίβ συ. 
4; Χὶχ. 18) π6 ῬΘΥΒΟΩ5. ὅθ ὙΠΟ) 
ὕπ6 Δηποιποθμηθηῦ 5 ηΔ 46 ἃ16 Ρ]Δοοα 
1 ΟἸΘΑΥ ῬΥΟμλΐπθηοθ. 'Π6 πον 15 ποῦ 
Γουπα ἴῃ {πΠ6 ὥὺὐγπορύϊο (Ο5Ρ6185 (λίαν κ 
γ. 14, 19 ἴλ]βο γϑδάϊηρβ). ΕῸΣ 105 
ΤΠΘΔΏΪΠΡ᾽ ΘΟΙΏΡΑΓΘ 1 ΕΘῦ. 1. 12 ἃ νῦν 
ἀνηγγέλη ὑμῖν, 1] Ἰηρ5 γ᾽ ΙΟἢ γγ 6 Ἰαύο]ν 
Ῥγοαρὗ ἃ8 αι ἃ8 ἋΡ ὕο γοῦ. Αοὐβ χχ. 
20, 27 τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν, ποῦ ἴο 
οχύθπα μγ ἀθοϊαγαύϊοη οἵ Ὁπ0 (ἀοΒρ6ὶ 
δυο 0 γοὰ; Φ0Ππ, ΣΥΪ. 153, 14,.15; 
Αοα αν ἡ: 2 ΘΟ. γ{ 7; οίθ' χῖν 
27. (2) ΤῊ ΡΙΌΡΟΙ 86η86 οὗ ἀπαγγ.; 
σα], 15 566}. ΟἸΘΑΥΥ Μαὐ, 1]. ὃ ἀπαγγ. 
μοι, ἴοι ΠπΠ6 ρ]δθο ψἤθγθ γοὰ ἤμε {16 
Οεϊβύ, ΜΆ. χνὶ. 13 ἀπηγγ. τοῖς λοιποῖς, 
ἔγομι ΕΠ τι8 ΥΠΘγΘ ὑπ6 του αὐ 0 ἢ 
γγὰ5 πιδλᾶθ; [9 0Π ἸΥ. 51 ἀπηγγ. λέ- 
γοντες, ἵγΌΤΩ 18. Που58 ὙΠΘΥΘ {116 510Κ 
ΟΠ] ἸαΥ;] τ ΟοΥ. χἰν. 25 ἀπαγγ.; ἴγοῸ πὶ 
ὑΠ6 ἈΒΒΘΙΔΟΙΥ αὖ 10 ἢ. ἢ6 νὰ τηογϑά. 
ΠῚ}6 ψογὰ 18 ἔγθααθηῦ ἴῃ ὑμ6 ϑιυπορίϊο 



16 ΤῊ ΕἸΒΩ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΥ̓ 51Τ 90ΗΝ. 

ΟΌΒΡΟΙΒ δπᾶ ἴῃ ἐπ Αοίβ; οἰβθυῃοτο, 
ἴῃ Δα τἴοπ ἴο {Π6 ρασθβ αυοίρα, 1 
ΟΟΟΌΧΕ ΟἾΪΥ 1 ΤΊο5β. 9: 1 ΦόΒη 1. 
δ... 5... (ΗΘ; Σ᾿ 12 τχχ.) θΏρ. αὶ 2 
ποίρ. (3) Καταγγέλλειν 15. Του Πα ΟὨΪ]Υ͂ 
ἴῃ Αοἴβ(καταγγελεύς Αοὐβ ΧΥΪ]. 18) ἀπά 
δ Ῥαὰ]. Τβ ἴΌΓΟΘ ἈΡΡΘΑΓΒ Αοὐβ ΧΥΪ. 
21 καταγγέλλουσιν ἔθη, χνὶ]ϊ. 3 ὃν ἐγὼ 
καταγγέλλω, ὅτο. 

Τῃ οοπποχίοι ἰ ἢ {π686 πτογβ τὖ 
πᾶν 6 πούϊοοα ὑπαῦ δύ Φο.Π. ΠΟΥΘΥ 
565 ἴῃ [ἶ8 (ΟΒΡΟΙΪ οὐ ἘΡ᾿βύ]68. εὐαγ- 
γέλιον (ΟΥ̓ οοφστιαῖθ68). 
δ. Χ. "1 

ὅτι... ἐστὶν καί...οὐκ ἔστιν..} ΤῈ 
φομι θ᾽ παίίοι οἵ {Π6 Ῥοβιϊνο πα πορὰ- 
{να βίαϊοπιοηΐβ ὈΓΩΡΒ. οὐ (1) {116 
ἰἀοα οἵ ἀοα 5 παΐαγο, ἈΠ (2) {86 ρΡουίθοῦ 
γοα δα οι οἵ {πὸ Ἰάθα : Ηδ 15 ἸΙρῃῦ 
Θεβϑη 1}, ἀηα ἴῃ Γαοῦ Ἠδ 15 ρουθοῦ, 
ἘΠΗΪχοα, Ἰἰσύ, ΤῊ ἴοστη οἵ {ΠῸ 
ποσαΐνο βίαϊθπηοηῦ 8. ΥΘΙΙΔΥ ΚΆΘ] : 
ΑΓ ΚαΘΕΒ. {πογῸ 18. ποῦ ἴῃ πηι, ΠΟ, 
ποῦ ἴῃ Δ νὰν. Οὐδείς 185. Δα ἀ6α 5ἱ- 
ΤΠ ]ΥΥ ἴο ἃ βοπΐθποθ ΔΙΓΘΔΑΥ Θ0Π- 
Ῥ οῖο ἴῃ Φοἢη χὶχ. 11 (Ὑ]. 63 : ΧΙ. 10). 
Τη 6 ἀοαθ]ο ποραύνγο ἴθ Ἰοβῦ ἴῃ {6 
Πναὔϊη : ἐοηοῦγο» ἐπι 60 πον διε) πα. 

Ῥοβιῦνο πα ποραύνο βὐαϊθηθηῦβ 
ΔΓ σοι ηθὰ φρο. 6, 8 : 11. 4, 27; Υ. 12. 
ΦΌΠΗ 1, 3) κ᾽ 20} 11. 25; 11: τό (20): 

ὁ θεὺς φῶς ἐστίν͵] 72 615 ἔνα: ὁδί, Υ,., 
(ὐοὼ ἐς ἐϊψμί. ΤῈ βύαθοιηθηΐ 15. πηλ6 
ἈΡΒΟΙΓΘΙΥ ἃ5. ἴο {πΠ6 παΐαγο οἵ αοά, 
ἀπ πού αἰγθοῦν ἃ5 0 ΗΒ. ἀοίίοη : ἃ 
ἴο νι ηδύ ἢ ἐξ, ἀπ ποῦ ἃ5 ἴο ψηαύῦ ΗΠ Ὸ 
εἶοσβ. 1ὖῦ 15. ποῦ βαϊὰ ὑμπαῦ Ηδ ἰβ “ἃ 
᾿η ς᾽ 8. ὁπ6 οὖ οὗ πιᾶην, ὑπγοιρ} 
Ὑπὸ οὐ ἔγοιη. Υ Βομ 1ΠΠ απ παι] ἢ 
ΘΟΙΏΘΒ ; ΠΟΥ ἀρσαίη, ὑπαῦ ΠῸ 18. “{Π|Ὸ 
σης, ἴῃ τοϊαύϊοι ἴο ογοαῦθα Ὀοίηρβ. 
Βυῦ 1τὖ 18. Βαϊ δἰ ΡΪΥ 6 15 Τρ}. 
ΤῸ πνογάβ τὸ ἀρεισηθα ἴοὸ ΚἾνΘ τ 
ΒΟΙῚ6 οοπορρίϊοη οἵ Η ᾿ἰβ Βοίησ. (ΟΠ. 
ΡΏΠΠΟ δ ϑοηητ. ἱ. Ὁ. 632 πρῶτος μὲν ὁ 
θεὸς φῶς ἐστί... καὶ οὐ μόνον φῶς ἀλλὰ 

καὶ παντὸς ἑτέρου φωτὸς ἀρχέτυπον, 
μᾶλλον δὲ ἀρχετύπου πρεσβύτερον καὶ 
ἀνώτερον... 
ΤΊ {πὸ Ῥἤγαβο ἰ8 αὖ ὁποο αἰβίϊη- 

πα ϊβηιοα, ἴγοὰ. ὕπο οοσπαΐθ ῬΠΓΆΒΟΒ 
γι ἢ τὸ ἀρβπροα ὈΥ Βομὴο ΔἸ οὴ ; ἃ8 

Οὗ Αρος. χῖν. 

[1 5 
γΠ 6 οὐθαίίοη, 50 [ἊΣ ἃ5 Ὁ 15. ἃ πιδηϊ- 
Γοβίαϊίοι οὗ ὑπὸ Πρ οἵ πὸ Υογά, ὑπαῦ 
18, ἃ8. Π{6, 15. ΒΡΟΚΟΘῚ οἵ ἃ5. Ὀθίπηρ “ἐλ 
ἐϊγλξ ῳ ἠιον᾽ (Το 1. 4 [.): ΟΥ ἜΘΗ 
ἐἐλε {σλέ, ἐλα ἐγιο Πσλΐ, τολῖεἦι Πρλΐ- 
οἰ, ΘτοΥ ἡναη "ἡ 18 ΒΡΟΚΘῺ οὗ ἃ8 " σογυ- 
τη τγιῖο ἐλ ἀσογί αἰ (Τ ὁ 1. 9; ΘΟΙΠΊΡ. 
ο. 1. 8); οὐ οι ΟΠ ΥἸϑῦ-τεῖηθ ᾿ποδυτιαῦθ 
Ὑγογά--ἀδοϊαγοβ ΗἸμιβ} ἢ ἴο Ὀ6. “ἐλδ 
ζχλὶ Γ᾽ ἐλδ ἐρογία᾽ (ΤοἸνη ὙΠ. 12 ; ἰχ. 
5; ΘΟΏΡ. Χὶϊ. 46); οΥ “1Ὲ6 ἔρἠξ᾽ 
σοῖπ ἢϊ, το.1, χἰὶϊ. 9ς 7): ΟΕΙΒΣ 
ΟΠ ἰβύϊδηβ, ἃ8 γθρυθβοηηρ ΟΠ γβῦ, ΓΘ 
Αἶβδὸ οα]]θὰ Ὀγ Ηϊμ “ἐλ ἐϊχλξ οΥ {πὸ 
τοογία᾽ (Μαζί. ν. 14). 

Οπ ἐπ οὔθ ᾿πιᾶπα ἰὖ 15. ΟἸΟΒΘΟΙΥ͂ 
ΡΆΓΆ]]16] τ Ὁ ὕσσο οὐ ν ῬΉΓΑΒΟΒ ἴῃ δύ 
ΦοΒηΒ. τυϊηρβ νι τ ]οἢ 10 τηπϑῦ 
θ6 ΘΟμΡαγοα ἀπ οομ πο: αἰοα ἐξ 
8ρίγὶξ (Φοιπ ἵν. 24) ἀμ αοὦ ἐξ ἰοῦδ 
(ο. ᾿ν. 8, 16). 

ΤῸ ἃ οογίαϊη ἄρσγοθ {18 ῬΏΓΑΒΘ 
απἰΐοβ ὑπ6 ὕνο οὔποθ, 1Ὁ ποῖ 68 
ὑπὸ ὑπουρθῦ οἵ ᾿πημιδίου! ν, ΒΟ ἢ. 
ἢπα 5 105 πιοβῦ οομηρ οὔθ θα ρυθββίοη ἴῃ 
{16 ἰᾶάθα οἵ “βρί εἰῦ, ἀηα ὑπαῦ οἵ "αἰ ὰ- 
ΒΙγΘμ ββ,, ΜΒ ΐο ἤπια β 108 πιοδῦ ΘΟΠ- 
ΡΙοθέθ θυρυθββίοη ἴῃ {16 Ἰάθὰ οἵ “Ἰονθ.᾽ 
Βαὺ ἴο ἐπθβο ὑμουρ}β 1 αἀ 5 {Ππο86 οὗ 
ΡΟΣ ἀπὰ ρου, σοῦ ἢπα {πο} 
τηοϑὺ οομρΙοὗθ ΘΧρυ ββίοη ἴῃ τ ]α 0} 
[0 ΠΔἢ ἃ8 Π6 ἴβ ἴῃ ὑπο ἴάθα οὗ “ἢγθ᾽ 
(Η65}. χὶϊ. 29). ' 

Τὰ ογᾶου ἴο ϑηΐου ἰπῦο {Π|6 τη θδηἷΠρ' 
οἵ {π6 τουοϊαὐϊοι σίνθη ἴῃ {Π6 ΤΌΤ Β, 
1ὖ 1β ΠΘΟΘΑΒΑΓΥ ὕο ἴαϊκο ἀοοουηῦ θοῦ οἵ 
{π6 ὈΙΌΠ1σᾺ] ἀρρ!ϊοαύϊοι. οὐ {π|6 ὑθγΠὶ 
ΠΙσ δ ἀπα οὔ [6 ὑποὰρ} 8 ὙΠΟ ἢ. ἈΥΘ 
παύαγα!ν βιρσροβίρα ὈΓ ἃ ΘΟμΒΙ ἀθγα ϊο} 
οὔ {πὸ παύαγο οἵ Ἰρ}. 

Τὴ οδοῖ σορίοη οἵ Ροῖησ “Πρ δ γτὸ- 
Ῥγοβθηΐβ ὅπ ποθ]οϑῦ πα οβία θη οἵ 
ἐπαῦ ΘΠΟΥΡῪ ἰὸ μοι ᾿ῦ 18. ΔρρΡ]1οα. 
Ῥ νυ βίον Πρ θ᾽ ΘΟ ο5. ἀμ ἰάθα 
οἵ βρ!ομοαγ, βοῦν ἢ ἰπἰο]]θούπα ]ν οἵ 
{χα : ΠΙΟΥΆΠΥ οὐ ΠΟΙ ΠΟΒΒ, 

ΛΑραΐπ: ἴπ νἱγύπο οὗ Ἰσ νύ, πὸ ἀπ 
αοίύϊου ῬοοοΙηΘ. ῬΟΒΒΙθ]6. ΤΠ ρθῦ ΠΔΥ 
οχἰβὺ οἴοβο Ὀοβίἀθ ὰἃ8 ἀπ γοὺ νγὸ ΟἿ Γ- 
ΒΟΙγο5. 6 ἴπ ἀλυκηοββ, ΠΟΥ ἌΠΟΟΙ- 
Βοίοιιβ οἵ 18. ῬΥΓΌΒΘΠΟΘ, ὉΠ͵ΘΒΒ. ΒΟΠῚΘ 
οὈ]θοῦ ἰηΐογνθηο ἃπα 180} ὈΘΟΟΠῚΘ 



Ἢ] 

Υἱ81 016 Ὀγ γϑῆθουύϊηρ' ᾿ηὔο ΟἿ Θγθ5 ὑπαῦ 
γι οἢ 6 μα ποῦ ὈΘίογΘ 5866η. ΟΡ. 
ῬΆΠΟ ὧδ ργώηι. θὲ ρῶη. 1ϊ. 4τς ὃ θεὸς 
ἑαυτοῦ φέγγος ὧν δὲ’ αὐτοῦ μόνου θεω- 
ρεῖται. Ὧὅθ66 480 ῬΒ. χχχυϊ. το. Α8 
ΠρΊῦ 10 οαπποῦ θα ργοραρσαίθ ἰὑβο] ; 
81, ἃ5 [ἌΓ 8ἃ5. 105. οὐ παῦμπτθ 18 οοη- 
ΘΘΟΥΠΘα, Ργοραραῦύθ 1056]! Πποὰύ Ὀοπηά. 
ΑἹ] ὑπαᾶῦ ΠἸπϊ08 18 ΠΥ 688. 

Τῦ χηυβῦ ποῦ πόνου οῦ 6 Βιρροβϑα 
ὑμαῦ ἴῃ βρθακίηρ οἵ ἀοα 85 “Ἰἰσηῦ᾽ δύ 
“01 15 Βρθακίηρ' πηθύα Ρ ΠΟΥ ΟΆ]]Υ, ἃ5 1 
ΘΑΓΓΠΪΥ “ΠΡ γΟΥΘ {Π6 γΘΆ] ΠΥ ἰὸ 
γγΒ]οἢ αοα 15 ΠΚοπθ. Οἡ {Π6 οοη- 
ΟΥΆΥῪ ΔΟΟΘΟΡΑΪηρσ [0 8 ὑποαρσῃῦ ὑμ6 
ΘΑΥΓΏΪΥ ΠΡ, ΜῚ Ὁ} ἃ}1 105. ἀββοοία θη, 
18 Ραῦ ἃ γϑῆθονομ ἰπ {π6 ἢπίΐο ἀπ 
ΒΘΠΒ1016 νου οὗ {Π6 Πθδνθη]ν Πρ}. 
ΤΉΥΟῸΡὮἢ ὑΠ6 το ἤθοῦϊοη τγ υἶ86, ἀοοογα- 
Ἰηρ᾽ ὕ0 ΟἿΣ ῬΟΥΤΘΙ,, (0 {Π|6 γ Δ Πὐγ. 

ΤῊΒ. Ῥαίπρ 80, {Ππ6 ἀδβογϊρύίϊοη οἵ 
Αοὰ ἃ8 “ΠΡ 15 Εὐθα ἴο Ὀγΐπρ' ῬΘΙΟΓΘ 
85 ὑΠ6 οοποσρύϊοπ ὑμαὺ Ηθ 15 ἴῃ Ἡϊπ- 
501 ὈΠΆΡΡΥΟΔΟΠΔΌ]Θ, ᾿ηῆηϊΐζθ, ομηηϊ- 
Ῥιθβθηΐ, ἈΠΟ Δ σΘΔΌ]6, {116 βοιγοθ οὗ 
Ἰ6, οἵ βαΐδίυ, οὔ {π6 ὑγαηβῆριγαθίοη 
οὗ 8}1 ὑπ] ηρ5. 

Απά γοῦ πηογ8 ὕΠπ8η ἐΠ18 ὑΠ6 ῬῇΏΥΑΒ6 
δ ἃ αἰγθοῦ Ὀθδυὶπρ ἀΡοῸμ {π6 6οο- 
ΠΟΙΏΥ͂ Οὗ Πυθα θηηρίϊοη. [Τὺ ᾿ΠῊΡ]165 ὑπαῦ 
αοα ἴῃ Ηϊμηβ6]Ε 18. ἈΡΒοΙ ἀξ 6] Υ ΠΟΙΥ ; 
856 αὖ {Π6 8816 {ϊπη6 {πα 1 18. ΗῚ5 
παύπγο ο πηραγὺ ἨϊηΒ6] πὶῦπουῦ 
Τπη]ῦ. 
ΤῊ ἤγϑὺ ἴαοῦ οαυτῖθβ τ 10 {Π6 

ΘΟΠαΙΠοη. ΟὗἨ τηδη}5 [6] ΒΡ στ 
Ηΐμ. ΤΠ βθοοπα ἐμοῦ βιιρρεβίβ ὑπαὺ 
ΗΘ 1} τᾶ κθ Β0Π16 ῬΓΟΥ βίοι [Ὁ {86 
Υϑαοιηρύϊοη πα αἰοπθηιθηῦ οἵ τηδῃ 
[16 η, ἴθ Δοοουάδηοθ τὶῦ ἐπ μα- 
ῬΟΒ6 οὗ ογθαϊίοηῃ. 

ΤῊΘ Ὑουϑαῦοη οὗ ὑπμ6 Ὑγογά, {6 
Τλῖο, οἵ “6818, πΠ6 ὅοῃ οἵ αοά, [ὰ}- 
ἢ]8 ὉΠ οοπαϊδίομι πα {Π6 πορθ. ΒΥ 
{185 ψ ἈΡρυθθμα ἴῃ 811] [Ἀ]η688 
{μαὺ αοά 18 ᾿Ἰρ}ὐ, 56} οομη πη] αὐϊηρ’, 

. ΤΏ ΚΙΠΡ Π6 ἀΔΥΚΠ655 οὶ ἴο 6 ψῇῃὰῦ 
10 185, ΘΟΠΟ ΠΟΥ Πρ' ὑΠ6 Δ ΚΠ ΘβΒ, Ὑγ}}116 
Ηφ οΪαϊπηβ ἔγοη πηδΠ ΟΟΙΠΡ]ούθ 56]- 
ΒΆΡΓΘΠΘΘΥ ο ΗΒ ᾿πἤπθηςθ. 

Η 616 ἔῃθη 88 ἴῃ ΘΥΘΥῪ Οὔ ΘΓ Ῥ]Δ 66 ὑπ 6 
γϑυθαὐίοη οἵ ὕΠ6 παύυτα οἵ αοα 15 ποὺ 

Υ. 

ΤΗΝ ΕΤΕΒΞΊ' ἘΡΙΞΤΙ,Ε ΟΥ̓ Κ5Τ' 590ΗΝ. {γέ 

ἃ. Βα ἰβίδούίοῃ οὗ βρϑου]αύίνθ απρβίϊοη- 
ἴῃ : 10 15 {Π6 σγοιηα οὐ οἵ ργδούϊοαὶ 
Υ ΘΒ] 05, 

Οοα ἐδ ζργλξ: ὑπιουθίουθ πηθη πλαβὲ 
γγᾺ}}κ ἴῃ ὑΠῃ6 ᾿Ιρὐ. 

Οοά 18 δρίγίξ: {ΠΟΥ ΌΓΟ τη6η πγϑὺ 
ὙΟΥΒΠΪΡ ἴηι ΒΡ (ΤΠ ἵν. 24). 

Οσοά ἐξ ἰοῦθ: ὑπουθίοσθ ὑπ6 τηδηΐ- 
ξοβύαυοη οἵ Ἰονϑ 18 {η9 βίρῃ οὗ αἰγίπθ 
ΟΠ] 5Π1Ρ (ἰν. 7, 8, 16). 

Οομρ. ΗΘ}. χἰϊ. 29. 
86. Αααϊϊοπαὶ Νοίύθ θη ἰἷν, 8. 
ΤΊ ΡΘΗΘΓΆΙ ορροβίψίοη οὗ Πσῃ ἀπὰ 

ἄδν Κηθββθ, σῇ ]ο ἢ ΟΟΟΙΒ ἐπτουρ βου 
81} ϑογρύαγο, ἃ8. {Πγουρ μα 81] Πἰογα- 
ὕπγθ, ἴῃ 108. τη ΗΠ] 014 ραν θα] Ἀρρ]Ἰοὰ- 
ὑ]οη8, σῖνϑ8 Δα 0]0η8] πηθαπίηρ ο {Π6 
ΡἢΓΆβΘ. 

Οὐέοσογ ΟἿ. Οαἰσγον 67 
Ζσλί, “)αγἤη685. 
ὑγαῃ [Ἀ]ΒΘΠοοα, 
δοοὰ 601]. 
70 ΒΟΓΤΟΥ͂,. 
ΒΕ ΘΌΥ ΡΘΗ]. 
118 ἀθΆ.ῃ. 

Οομραῦο Μαδύ. ἵν. τό ; Τλικθ 1. 79; 
χὶ 351; ΨοΠη 111. 19, 20 ; 1 Ρϑύ. 1. ο; 
2,01 ἵν. Ὁ; νἱ Τῇ; Β5: χχνίϊ. 1 (πα 
ΗρΓο]α 8 ποίο). 

καὶ σκοτία...) ΤΠ ἸΙσηὺ πβίοἢ αοά 
15, 15. ἰηἤπηϊῦθ, ἀπροιπ θα ὈΥ ΔηΥ οαΐ- 
Ἰηθ, ἃ πα ΔΌΒΟΙαὐθ]Υ Ραγθ. Τύ [Ὁ]]Ονβ 
ὑμαῦ 4}1 ὑπαῦ 15 ἴῃ ἀΔΥΚΠ655, 811] ὑπαῦ 18 
ΟΔΥΚΉ685, 15 ΘΧΟΪμ 66 ἔΓῸμ [6 ]] ον 8810 
σῦ Οοα Ὁ ΗΙΒ γε ΥῪ παύπτο, ΤΉΘΥΘ 
ἰβ ἴηὴ Ηΐτῃ πούμ]ηρ᾽ ἢ οἢ Πὰ8 Δ Υ 
ἴο Τῦ. 

Ιὴ βρθακίηρ' οἵ “Πρ πα “ ἀΔγκ- 
ΠΘ55᾽ 1 15 ῬΡΥΟΌΔΌ]6 ὑπαύὺ 50 Φομη μα 
Ὀοίογθ πἷπη ὑῃθ Ζογοαβύγίδη βρϑοι]α- ἡ 
ὑ]0Π5 ὁπ ὑπΠ6 ὑνψο ορροβίηρ' βρί εἰῦπαὶ ' 
Ρουθ ΜΒ ἱπῆπθποθα ΟἸγβύϊδῃ 
ὑπουρσηῦ αὖ ἃ ὙΘΥῪ ΘΑΥΥ ἀαΐθ, Οὐτρ. 
Β8511465, ἥασηε. Οα δ) Θπΐπὶ [Ρᾶγ- 
Ῥδγοσι] αἸχουιιηῦ 1Π|ὑϊ, ΟΠ. 111} απὸ 
6586 ααϊθιβ Ὀοπᾶ οὖ Π18]ἃ Δββοοϊδυ Γαΐ, 
1088 αἸοθηῦθβ 1π1ὑ18. 8116 1Π1{10 6586 οὔ 
᾿πρϑηϊία: 1ἃ οϑύ, ἴῃ ῬΥΪΠΟΙΡῚ18. ᾿ΠΟΘΙὴ 
1556. 86 θη  Όγα8, 4188 ΘΧ ΒΘ ΠΟ. 0515 
οϑβθηῦ Π0ἢ 4186 6580 αΙοΘηαΣ (Ὁ. 
Ιγσϑη. θη, 1. Ρ. 901). 
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᾽ ᾽ ᾽ ἐδ ας ᾿ ὃ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία. 

οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ Β τὴ {μ6: ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν ς ΛΟ να. 6. 

2. Τῇ γοϊαίϊον 47 Ὠχο ἰο Οοα (1. 
6---10). 

ΤῊ τονοϊαίίοη οὔ νπαῦ αοα 15 46- 
ἐουτἶπθ 8. τη 5 τοϊαὐϊου ἴο Ἡΐϊμ ; [ῸΥ 
1ὐ 15. ἀββαπιοα ὑπαῦ πιὰ ΚΠΟΥΒ (ΟΥ̓ ΟΔ ἢ 
Κη) ταῦ πὸ αἰ μηΒ6 1 15. 1π ΒἰΠ]Β6]}. 
ΤΊηο ἀοοϊαγαθύίοη. οἵ ὑπ πηδ]θδυ οἵ 
αοα {πογοίογο γαΐβθϑ ὑπ 6 ααρβύϊοι. οὗ 
ἀπο ῬΟΒΒΙ ΠΥ οἵ γηλη5 [6] ΒΡ 
αῖθ ΠΊηι ; οὐ {Ππ6 ΡΟΒΒΙ ἢν, ὑπαῦ 18, 
οὔ {πὸ {ἈΠ ]πλθηῦ οἵ {πΠ6 ΑΡοβύ]θ᾽ 5 ρΡὰγ- 
Ροβο (0, 3). Ηον ολῃ {110 πηΘββαρΘ 
“«αοὐ 5 ἐσθ ἰδϑὰθ ἴῃ ΟἿἿ 602)}- 
γηηΐον τοἰν πὸ Μαΐλον απαὶ «οἰέλι 
Πὸὦ ϑοη «7651: ΟΠιγῖδε 5 ΤΊΘ ΔΉΒΥΨΟΥ 
Ἰῖοβ, ἃ8. γ πᾶνθ 5661, ἴῃ ὑπο [ὰοΐ ὑπαῦ 
10 18. οἵ {π6 ϑββοῆοο οἵ ἸἸρ)ιῦ-παύπγο 0 
σομππϊοαΐο ᾿ἰβ6} 3, ΤὴΘ. ὑσιθ Β0η86 
οἵ νναῦ οὐ 15. ὕακοβ π8 οαὖ οἵ ουν- 
ΒοΙνοβ, ΠὼῸῸ ρίνοβ. ἨϊηβοΙΓ : 6 πγβῦ 
γγϑϊοοῦο ΗΠ μι ; πα 80 γτοἤορούηρ 15 
ΘΊΟΥΥ νγ6 θθοοῖηο κο ΗΪη (2. ΟΝ. 1]. 
18: 1 ΦοΠ 11]. 2). 

Βυῦ {5 “ΔΕΒ ]Π]αὐΐοη ἰὼ ἀοά’ 
(ὁμοίωσις τῷ θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν) γῸ- 
ααἶγοβ ἃ ἴγαθκ τοοορπ οι. οἵ νηαῦ 
νὸ ἅτο. δ Ζό η ὑπογυίου ΘΟμΒ᾽ ἀΘΥ8 
ὑπὸ ὕπγοθ [Ἄ]56. νἱθννβ ΠΟ ἸηΔ ἢ 18 
ἰοιηρίοα ἔο ἕαϊκο οὗ [18 ρμοβιὑΐοη. Ηθ 
ΤΥ ἀθὴν {6 γα} ν οἵ 810 (6, 7), ΟΥ̓ 
᾿ῖβ ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΟΠ [ῸΓ 81} (8, 9), ΟΥ̓ 
{πὸ [οὐ οἵ βίη. ἴῃ ἷβ8. Οὐ Θαδ6 (ΤΟ). 
Βν ἀοίηρ {18 πὸ ΤΆ Κο8. ΓΟ] ΒΡ 
ἢ οὐ, ἃ85 Ηὺ 8 θοθὴ πηδλθ 
Καονη, ᾿π ΡΟΆΒΊθ]Ὸ ἴῸγ Ὠ 801. ΟΝ 
ἀπὸ οὔννον παηα, (οἱ Πὰ5. τπδο ΡγῸ- 
γἱδίοι [Ὁ {πὸ το βαύϊοι οὐ ΓΟ] ΒΡ 
Ῥούννοοι. ΠῚ ΙΒ Π ἀπε τηὰῃ ἴῃ Βρὶθ οἵ 
Βῖη. 

ΤῆῸ οοπέγαβίβ ἈΠ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΟΒ 
᾿πνοϊ νοῦ ἴῃ {Π18. νἴονν οἵ Πηλ ἢ 8. γϑ] αὐϊοη 
ἰο (ἰοὰ οὰπ ΡῸ μἰασοὰ ΟἸΘΑΥΥ ἴῃ ἃ 
ΒΥΤ ΘΟ Σ ἃ] ΓΙΟγ (τ. 6, 8, 10): 
6 ΛΠ Ίτ6 βα ΗΤ6 ματο γοϊοιτϑ)ῖρ αὐτί} 

“ἔπι, απο ἐσαΐίς ἐν ἐλι6 αν ηο88, 
τ Ἰῖο, απεὶ 

ας αἷο ποῖ ἐλ6 ἐγίλι. 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΥ̓ 51 590ΗΝ. [Ι. ὁ 
» ε Εὰν εἴπωμεν ὅτι 

ἐὰν -- γάρ Ἀ. 

8 77 τ776 δὰ 76 παν ἢ βζη, 
406 ἀορῖνο Οα ΒΘ Ιν Βα αγιοΐ 

ἐλ ἐγιεί}, ἐδ τοί ἔπι τι. 

το 7 1ῦ6 δα ΤΠ 6 λατο ποΐ βἰηγιοά, 
4“τὁ ταᾶκο Ηϊη ἃ ᾿ἰὰν απ 

ἢ ἐτογα ἐ8 ποΐ πὶ τ. 

Οἱ {ΠπῸ6 οὔπου παπᾶ (τ. 7, 9): 

Με ἐξισο τραϊϊ ἐγ ἐλι6 ἐϊγλὶ, 8. 716 ἐξ 
ἐγ ἐλι6 ἐἰγλέ, 

“(ὁ ἤατο γοϊοισδλυῖ οτιὸ 
«οὐ αποίλον, αγιαὶ 
ἐλ δίοοι 4 «06:55 Πὲς 
οι εἰοαγϑοί, ι8 γοηι 
αἰ 5΄η. 

9 7 ιδὸ δΟΉ [658 ΟἿ(7) 81 .8, 
Πὸ ἐ5 αὐ γμὶ απαὶ τῖσλὶ- 

δοῖι8 ἰο ὕογφίθθ τι. Οἱμ7" 
δίη5, αηαὶ 
ἐο εἰθαη)86 τπι8 ἤγοην αἰΐ 
μι) 7 σι δοιιδηι6 88. 

ΤῊΟ {πἰτὰ οοπύγαβῦ Ῥά5868. ἰηΐο ἃ 
αἰ ουοηῦ ἕόσγηι (11. α ἔν 
ΤῊ τ ο]ο ἀοβουὶ ρύϊοη γοουβ ἴο {πὸ 

ΘΘΠΘΙΆΙ οΠαγαοίου ἃπὰ ἰθηάθηοῦ οἵ 
16, ἀηα ποῦ ἕο ὑπ ἃ βοϊαΐο Τὰ] ΕΠ πΐ 

οἵ ὑπὸ ομαυύδοῦου ἴῃ ἀοὐλ]!. 
ΤΊ ΡΙΌΡΤΟΒΒ ἴῃ ὑπὸ ἀονοϊορηηθηῦ 

οἵ ὑπὸ ὑπουριῦ 18. οΌνίοιβ {τῸπὰ {Π6 
ῬΑ]  ββ. ὁ 37ὲ ἐΐο, “᾿τ6 αἰοξοῖτα 

οὐεγϑοῖσοϑ,, “σο γηαΐο "Τὴν α αν": 6 
ἀγὸ ἴἌ186, ὑμαῦ 15, ἴὸ ον οὐ Κπον- 
Ἰορᾶσο; ψὸ Ῥϑυβιδθ ΟΌ ΒΟΪΥ 95. ὑμαῦ 
[ἈἸβοῃοοα 15. ὑσαθ} ; νγὸ ἀχὸ ἴο βοῦ οὐγ- 
Β6ΙνῸ 5. ἄρον αοα, Απαὰ ἃραΐῃ: “ἐδ 
εἶο ποί δε ἐγ! “π6 ἐγπμίῃ, ἐ8 ποῖ 
ἦγ τι, ΠΣ ἀρογαὰ ἐδ ποῖ ἑῃ τιδἦ: 6 
ἀο ποῦ ΟΤΤῪ ἰηΐο ἀοὺ ὑμπαῦ νυ] οἢ τγῦ 
μᾶνο γοοορηἶδοα ἃ8. ΟἿΣ ΤᾺ] Πρ ὈΥ]η- 
ΟἾριο; πὸ Τααῦ!, ὕο νυ] ἢ. Ομ βοίθηο 
ῬΟΔΥΒ ὙΠ 58, 15. ποῦ {Πὸ βρυϊηρ πᾶ 
Ἰὰνν οἵ οἂν ᾿ἰἴο ; νγὸ πᾶν ΡὈχοίζθη οἵ 
Οὐ" ὙἰᾺ} οοηποχίοι νἱ ὑπ Τα 
ὙΠ. ᾿ῦ ΘΟΠΊΘΒ ὅθ ὰ5. ἃ8 “ὑπο δΥογὰ οἵ 
(οὐ ν 0} ἃ Ῥγοβοηῦ, ΡΘΥΒΟΠᾺ] [ΟΥΌΟ, 

ΟΟΥΓΟΒΡΟΠἰηρ. ἴο ὉΠ|8. στον οἵ 
ΓἈἸΒΟΠοοὰ τὸ ᾿ᾶγο ἃ νἱον οἵ {πὸ 
ΒΌΠΟΡΆΙ οΠαγδοίον οὐ ὑπο ΟἸ τ βίϊαι 



1. 6] 
7, 

Κοινωνίαν 

ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ 5Τ 900Ο.Ν. 109 

᾽ ᾽ 3 ΄" Α 5 ΄σ Γ 

εχοόομεν ΜΕΤ αὐυτοὺυ και εν τω σκοτει πέερι- 
΄σ , Ἁ ᾽ ΄σ , ᾽ ’ 

πατῶμεν εὐδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀληθειαν. 2 Ή 

16, ἃ 16 οἵ πρὶ σαι} ΓΘ] ον βηρ ἃπὰ 
5, ΠΟΟΙΠοδθίοη ; πα ὑΠ θη οὗἉ 105 ἀούα! θα 

ΓΘ] Ἰβαύ!οι ἰῃ Βρ106 οὗ ρᾶγῦ8} [81] 168, 
6. ἐὰν εἴπωμεν͵ἢ; δ “0 οοη- 

ΒΙΠΘΥΒ ΟἾΪΥ {Π6 οα86. οἵ ρυοίοδβίῃρ' 
Ομεβθαμϑ. [Ιἢ ἀοίηρ {115 ῃ6 πμ]θϑ5 
ΕΠ 56 1 ἢ} ὑποϑ6 σμοη] π6 δα- 
ΟΥΘΒΒΘΒ ; Δ ΓΘΟΟΘΉΪΒ65 ὑπ6 [αοῦ ἐπμαῦ 
ἢ6 πὸ 1685 ὕὑπδῃ 5. Γ6}Πονν- ΟΠ Ἰβυϊδη5 
Πὰ5 0 ριιαγ ἀραϊηδῦ ὑπ6 ὑθηηρύμ 108 
ὕο ψ ΠΟ ἢ) ὑπ6 ὑπγθ6 ὑγ 068 οἵ ἴα]δο ἀοο- 
{γῖπθ ΘΟΙΥΘΒΡΟΠΩ. 

ΤῊ6 οχαοῦ [ΌΥπὶ οΟὗἨ Θχρυθββῖοη (ἐὰν 
εἴπωμεν) 18 [οι ΟὨΪΥ ἴῃ {}||8. ῬαββαρΘ 
(συ. 6, ὃ, το; 60ΠΡ. ἱν. 20 ἐάν τις εἴπῃ). 
Τὸ σομύοηρ]!αῦοβ ἃ αἰγθοῦ ἀββουύϊομ οἵ 
ὉΠ ΒΘΥΘΡᾺ] βύαυθιῃθηΐβ, ἃ πα ποῦ ΒΡ ]Υ͂ 
ὑπ πηθηΐα}] οοποσθρύϊοη οὗ {Π᾿6ῃ]. 

ὅτι] ΤΠ6 ρΡδυθϊο]6 ποτ ἃπμα ἴῃ τῦ. 
8, 10 βΒ66118 ᾧο Ὀ6 τϑοϊαύϊνθ. ΟΟΙΏΡ. 
ἼΠ 4 ἵν. 20; “ΠΟ Πτη 1; 20; 32.) Πἶν} 17: 
ΠΣ ΜΙ ΤΙ: ὙΠ 12 5 ΗΣ. Ὁ, 22.4.1: 

κοιν. ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ] «οὐέν, Π͵ίηι, 
ἢ. 6. χὶ ἢ αοα ((μ6 ΠΔ0}16 1), Ὁπ6 58}- 
7θοὐ ψ 10) ᾿π]Θα αὔθ] ρΥΘοΘα68. 
ΤῊ βύαϊθιηθηῦ 15 ὕΠ 6 5ΠῈ}0}16 5856 Υ- 

ὑτοη οἱ {π6 δῃ]ουμηθηῦὺ οὗ Π6 ΡΥΪνΊ]ΟΡῸ5 
οὗ {86 ΟυἸδύδη 10}, Ὁ. 3, ποίθ: “1 
γγῸ Οἰαϊη 0 ἤᾶγθ γα ῃμθα ὑΠ6 μα οὗ 
Ομνιϑύϊδῃ οἴοτσῦ...᾽" 

καὶ ἐν τῷ σκ. περ.] ΤΊ] οομραί!- 
ΠῚ οὗ ᾿πα ]Πο θποθ. 0 τηογἃ] δούϊοη 
νἱῦ}} {Ππ6 Ῥοββοββίοη οἵ ὑτπιθ 10} ΠἃΒ 
Ῥδθη τηδιηὐαϊη θα ὈΥ ΘηὐΠπβδιαϑύβ 1η 8] 
ὑϊπη65 οἵ γϑ]]ρΊουιβ Θχοϊθιηθηύ. ΟὈΙΏΡ. 
ὉΠ 4: 1 Ὁ;;.3 “ο νη, ΤΊ. 

ΒΟΥ ΘΑΥ]Υ [ΟΥ̓ Π15 οἵ ὑπ [156 ἔθδο!- 
πο 866 Ιγϑῃ. 1. 6, 2; ΟἼδθη. ΑἸθχ. 
ΔέγοΏν. 111. 4 δὲ 31 ἴ; κα ὃ 4... ΟομΡ. 
Ψπα6 ὁ. 4. 

ἐν τῷ σκ. περ.] τοαΐᾷ ἦγ ἐμ6 ἀαγ}- 
1658, ΟἤΘΟΒΘ. 8ἃΠα 86 6 ΠΔΓΚΠΘΒΒ5 
ἃ5. ΟἿ ΒΡΠΟΥΘ οἵ δούϊοῃ. ΤΠ6 απθ685- 
ὑΐοπ 15 ποὺ αἰ γθοῦΥ οἵ {116 βρθϑοϊῆο 
ΟΠαγδούου. οἵ Βρ6ΟΙ8) δούβ, θαύὺ οἵ {Π6 
ὙγΠΟ]6 γϑρίοη οὗ [π{ὸ οαὐὔνγαγα 8Δη4 1η- 
ψαγα. 76 ἀλλ η688 (τὸ σκότος) 15 
{86 ΔΡβοϊαῦθ ορροβίύθ οἵ “ὑπ Ἰἰρ}ῦ. 

Τὸ Οἤο086 {Π15 ἃ5. ΟἿ ΒΡΠΘΥΘ οὗ τηονο- 
Τηθηὖ 15. ΠΘΟΘΒΒΆΓΠΥ (0 5ῃπη [6] Ουβ 
νι αοα. Ραχὺ οἵ {π6 ὑπουρηὺ ἰπ- 
ΟἸααἀ θα ἴῃ “γα  Κίηρ᾽ ἰῃ ἀΔΥ] 655 ΤΩ 
Ὀ6 ΘΧΡΙΘΒΒθα ὈΥ βαγίπρ ὑΠπαὺ τγθ 5660 Κ 
ἴο ἴθ ραγὺ οἵ οὔν ᾿ΐνθθ ἴτὍ:} οὐγ- 
Β6Ιν 68, ΤΓΌΠ] Οὐ" ΠΟΙ. Ροαν, τοι (σά. 
ΟὈΠΡ. «0Π 11]. 20. 

ΒῸΣ ὑπ6 Ρῇῃγα86. 566 15. ἴχ. 2; Φ0ῃη 
11]. 12 (ἐν τῇ σκοτίᾳ). Οοιηρ. Μαύί. ἱν. 
16; Τμα|κ6 1. 79; Βοηι. 11. 19. Σκότος 
ΟΟΟΌΪΒ 1 δύ « 0Πη ΟὨΪΥ ΠΟΙῸ ἃπα «0}} 
111. 19 ποίθρ. 

ΤῊΘ Ἰῃᾶρ6 οἵ “να! κὶηρ, γοϑύϊηρ οα 

η6 ΟΙα Τοβίαμιθηῦ ὭΠΠ, 1 ΧΧ. περιπα- 

τεῖν, 15. ποῦ ΟΠ] ΔΡΡ]1οα ἴο οοπα ποὺ 
ἴῃ ΟἸΆΒΒ16Ὰ] τυ] θυ 5, Ὀπιὺ 15. ΘΟΠ ΠΟΙ ἴῃ 
δύ Φομη πα δύ Ραμ]. Τη6 ψογὰ ἰκ 
ποῦ [οππα 1} ὑΠ 15 5686 ἴῃ δῦ «8168 
οὐ δύ Ροίθι, ἃῃ ἴῃ ὑπὸ ὐυπορύϊο 
ΒΊΥΟᾺΡ οἵ νυ] ηρ8 ΟὨ]Υ ἴῃ ΔΙΑ νἹ]. κα ; 
Αοὐβ χχὶ. 21. δύ Φοη, 10 ΤῈ Ὀ6 
Ὡαἀα64, ἀο065 ποῦ 186 ἀναστροφή, ἀνα- 
στρέφεσθαι, νγ 10} ἃΓΘ. ΘΟΠηΟη ἷπ δὺ 
Ῥρίθυ 8η4 οσοὰν ἴῃ δύ Ραὰ] ἃπα Βύ 
ἈΠΊ1Θ5 ; ΠΟΥ πορεύεσθαι, ΜΠ ]ο ἢ} 15 Τοὰπα 
ἴῃ δύ Κὸ (αο8ρ. Αοὐδ5), δὲ Ῥϑίου (1, 
2), ἃ δῦ Φπ46. ὅἴ0}) “ψἈ]] Πρ 18 
ποῦ ἴο Ρ6 ᾿ϊηηθα ὕο ποῦ οαὐναγα 
οοπαποῦ, αὖ ΘΟν Ὶ 5 ὕΠ6 πγΠ0]6 δου] 
οἵ ΠΠ|6. 

ψευδόμεθα.. οὐ ποιοῦμεν... Τ]6 οοπι- 
ὈΙπαύϊοι οἵ ὑπ ροβιυϊνθ ἃπα πϑσαῦϊνο 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚΒ. Π6ΓῸ ἈΡΆΪ (Ὁ. 5) Ργθθθηὺβ 
ὑπ6 ὕνο 81468 οἵ ὑπὸ ὑποιρηύ. Μρθη 
ὙΠῸ ῬΙΌΪΘΒ5. ὕο ΘΟΙΙΠ6. [6] ΟΡ 
0} αοα νυ {Π|0 οἤοῖοθ οἵ «Δ υ Κ 6885 
ἃ.5 ὉΠ 61} ΒρΡΙΘΓΘ οἵ ΠΠἴ0, δούνο! υ [ΠΤ πὶ 
ταῦ ὑΠῸΥ Κπον ὕο ΡῈ [Ἀ]56; ἃπᾶ ὁ 
ὑπ6 οὔπον πᾶηᾷ, ὑπ 6 ὺ πορ]θοῦ ἴο ΟΥΥΥ 
ουὐὖ ἴῃ 664 ψῇηδῦ ὑΠ6. οἸαηλ ὕο Πο]α. 
Τὴ6 ὕνο οἰδιβθβ ({6...α10) σΟΥΤΘΒροπα 
αὶ {μῃ6 ὑνο σι] οἢ ργθοθαθ (βάν... 
«ταϊ). 

ψευδόμεθα] ΤΠ6 ΔΒβου]0η 15. ποΐ 
ΟἾΪΥ [156 ἴῃ [αού, θαῦὺ Κπονη 0 Ὀ6 
[ἴα]186: 1 15 αὖ νυῦϊδημοθ τὶ ΙΔ} Ὰ 
παῦαγθ. ΟὈΙΏΡ. «“81108 ΠῚ, 14. 

ΠΣ 



20 ΤῊΕΞ ΕἸΒΙ͂Τ' ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ 51 90ΗΝ. [1.7 
η .»»" ΝΊΩ - ᾿ ΄ ε ἃς ἐδ ᾽ : “- 
εαν δὲ εν τω φωτι περιπάτωμεν ὡως αὐὑτος εστιν εν τω 

οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν] πον γαεῖ- 
γεῖδ τογϊ αΐογα Α΄. τὸ αἷο τοί ἐδ ἐγ μέλ, 
(ΒΥ νῷ ρῖνθα ὁ πού αὐταηοο τη...). 
Τα 18 ποῦ ΟἿΪΥ ἴθ ἐπουριῦ ἀπά 
ψογαὰ, Ὀὰΐ 1850 ἴῃ ἀοίίου. “Τὸ Τα 
(ἡ ἀλήθεια) ΜΈ ΟΝ ὙΘΔΟΠΘΒ. 0 ΘΥΘΥῪ 
ῬΡατὺ οὔ παπιδι παῦαγο---[Π 6 βὰιπ οἵ ἃ}} 
ὑπαὺ “185᾽---ἰηπϑῦ πὰ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ. ἴῃ ἃ 
[ΟΥΠῚ ἈΠΒΘΥΪηρ ἴο {6 ἡ ΠΟ]6 Τηὰῃ. 
Ἱ δοὺ ἴὰ πὸ ψογὰβ οἵ ΝΥ ]οποοίο, 
“πα {πουθίοσο Τ ἀμ. Οὐμρ. Ψο. 
111, 21 ποίθ; Νϑῇ. ἰχ. 33 (ΧΧ.). 

ΤΙ {πὸ ΟΙα Τοβίαμηθηῦ {Π6 ΡΉΓΆΒΘ 
“ἴο (ὁ ΠΙΘΤΟΥ πα ὑχαΠ (ΠΧ Χ.) ΟΟΟῸΓΒ 
ποῦ απίγθαιθηίγ: (θη. χΧἰν]. 20; 
«᾽ ΟΒΉ. 11. 11. 2 βδηη, 1]. 6 χν, 20, ὅσο. 

Οοπίγαβῦ ποιεῖν ψεῦδος, ΑΡοο. χχΙ. 27. 
γ. “ΝΥαΙΚίπρ ἴθ {Π|0 ἀλΥ ΚΠΘβΒ᾽ 18 

Ταΐα] ἴο ΤῸ ΠΟ ΒΡ ἢ οὐ, Βιῦ Βα ἢ 
ΓΘ] ΒΕ] 15. 501} ῬΟΒΒΊ 16. Τὴ6 ΟἸγ 8- 
ἀἴὰπ ὁπ ἴῃ Π1Β Πηθάβαγο ᾿μἰζαΐο (ἀοά 
(Ερῃ. ν. 1); 8η4 ἃ8. ἢ (ο608 80, ἢΘ 
ΓΘΆ 1568. ΓΘ] Βῃ 10 ἢ ὑΠ6. Ὀγοί ΓΘ ι, 
ΜΠ ἰβ5. ὑπὸ Ὑἱβίθ]ο. βρη οἵ [6]]1ονν- 
581}0 ιν αοά. Αἴ {Π6 βᾷπιθ {ϊπ|6 
Ομ νϊδβΒ ΒΙοοά οἰθαμβοῃ Ὠϊπὶ οοη- 
βίην, ἀπ {16 ὈΥ ΠΠῸ616, Τγομ ἃ}} 
κἷ'η. 16 ομόβοη σπϊθ οἵ |1{6---ἰΠθ 
ἐν αἸ Κη ἴῃ ΠΙσ ὐ᾽-ἶβ ΤΟΥ͂Θ πα ΤΟΥ 
Ῥογίθου νυ θιηθοάϊοα ἴῃ ἀθρά. 7} 
[αἰ ασο νυ Ποῖ 15 γου θα] θα ἴῃ {Π|6 ῥγὸ- 
56Π06 οἵ (οά 15 τομηονοά. 

Οοά ὦν ἴῃ {πὸ Ἰἰρὶνῦ ἈΡΒΟΪ ἴον ἀπιὶ 
ἘΠΕ] ΘΥΔΌΙΥ : Τηλ ἢ ἸΠΟΥ͂ΘΒ ἴῃ {δ 6 ̓ ἰσ ὺ 
[τοὶ δἴδρο ἴο βίαρο ἃ8. ἢθ Ἀνά ποθϑ ἴῸ 
ὑπ Πα] 655 οἵ ἢἷβ στον τῆ; ἀπ ἀπο Υ 

{πὸ δοϊίου οἵ ὑπ6 ᾿ἰρσιῦ ᾿Θ 18. Ἀπ ο } 
ἰγαηβῆριγοα, 

ΤῊ. Ῥγόοοββ οὐ {{|8. συτοαῦ ΟΠ ληρσ Ὁ 
ἰβ τυ ὔθη βικ Πολ ΠΟΥ ἴῃ {πὸ Ν, ἽΝ, 
Ομ γε ὈῪ τοβαυσγοούϊοι [το ὑπὸ ἀοαὰ 
ἢγβῦ ργοοϊαϊμηθα ᾿σιῦ (Δ οὐβ χχνὶ, 23), 
ἐπαῦ 18 ΠΠ0 το ούηρ {πὸ αἰνίπθ σονν ; 
ἴο {π|8 οὐ ὰ5 οὨΠΠοα τι (1 Τοΐ, 11. οὐ; 
Ἀπ ὀροποὰ ΟἿΓ ΘΥΟΒ ἐο ἐοοΐ οὐ ἐλδ 
ἐἐϊπιγαϊγιαξίονι ὦ ἐδιο σοδροὶ οΥ διὸ σίονῃ 
4 Ομγῖϑε σλο ἐξ ἐλι6 πιασο ωΥ Οἰοα (3 

(ον, ἷν. 4); ψῆὴ0 ηεασίδ τιι5. τιθοΐ ἰὸ δὸ 
»αγίακογξ Γ᾽ μι ἐπιμογιίίαηισο Γ᾽ ἐλι6 

βαϊηία ἵπ {για Πσλςέ ((]. 1. 12). ΒΥ 
δοϊοοίης οὐ ἐλό ἐϊχλξ ντ Ῥθοογηθ ϑογι8 
ΟΥ̓ ἐΐφλε Δ ομπ χἢϊ. 36: οομρ. [λ|Κ6 ΧΥΪ. 
8; 1 ΤΠ688. ν. 5); 8δηα ΠΠΆΠΥ ΓΘ ΟΓ- 

Β6Ινγ 8 ἐΐϊχλέ ἐπ ἰκ6 Ζογαὰ (ἘρΉ. ν. 8). 
ΕἸ αἸΚίηρ ἴῃ {πὸ Πρ ἢ ὈΥΙπρΒ. ὕννο 

Ὠιαΐπ ΓΘ] 5 ἴῃ σοσαγαὰ ἴ0 ΟἿ το ]ο 
ἴο τη6ὴ πᾶ ἰο ἃοα. 6 γθα βο [6]- 
Ἰονβ]Ρ οη6 ΥὉἢ ἀπο Υ, ἃπα ἴῃ 1ῃ6 
γίβίου οἵ αοα᾽5. ΠΟΙ πΠΘῈ5. το ὈΘΟΟΠῚΘ 
ΘΟΠΒΟΪΟῸΒ. Οἵ ΟἿΓ Οὐ βἷη. Τπαῦ [6]- 
Ἰον ΒΠ1ρΡ ἰ5 ὑπ ρὶθᾶρο οἵ ἃ αἰνίπο ἴθ]- 
ἸονΒῈΡ: ὑπαῦ ΘΟΙΒΟΙΪΟΈΒΠ 658. ΘᾺ}}8. οαὐ 
{ΠπῸ ἃΡΡΙΙοαύϊοιι οὔ ὑπ 6 νἱγῦπο οἵ ΟἸγ δῦ 8 
116 σίνϑη [ῸΣ τι8 πὰ ἴο 18. 

ἐὰν δέ... δεῖ ἐγ το ἀσαϊΐ... 'ΤΉΘΥΘ 
ἴβ. ἃ ΒΠΔΥΡ οοῃύγαβὺ. Ὀούνθοη {Π|0 νϑῖῃ 
Ῥγούθββίοη οὔ [6] ΟΡ πὰ σΌα ΚΘ 
δούϊοη. «τέ, βου Πρ 516 ΠΟΥ γοσ8, 
ἐγ τοο ἐσαϊίς ἐπ ἐδὸ ἐϊφλξος 

ἐν τῷ φ. περιπ.] 16 ὁὴθ Ἀθβοϊαΐθ 
Τρ ὐ 15 ορροβθα ἴο ὑπὸ ἀαγκηθθβ, ΤῸ 
οἰοοβθ {πΠ6 ἸΙρῦ ἃ5. ὑπ6 βρίιθσο οὗ ᾿π8 
ἰβ ἴο ᾿ῖνθ ἃηα πονθ ἃ8 ἴῃ ἴῃ6 γουθαϊρὰ 
Ῥγόβοποο οἵ ἀοα. ΟὐμρΡ. 18. 11. κ ; ἢ. 4. 
ΤῊ ὑποαυρ}ὺ οἵ να Κὶηρ' ἴῃ Πἰσ ἢὖ πα 

ἴῃ ἀΥΚΠΘΒΒ. Β00ὴ ἴθ πμ ΘΧργθβϑίοη ἴῃ 
ὑπ ΔΙΙΟσΌΥΥ οἵ “ΤΟ ὕνγο ννγ 8. θᾶτῃ. 
4}. χυῖ. ἢν Ζοοοίγ γε ΟΣ ἐλ Αἰ ροφρίζος, 
1-ῬΑ. : 

ὡς αὐτός... δἱσιεξ οἱ ἴρδο Τιαϊί., α5 
1|ὲ Πίιηιϑοι ἐδ ἴὰὶ ἐμὸ ἐμέ, Αοά 15 
Ἰρηῦ, ἀμ ΗΘ 15 ἴῃ {πο Ἰἰσηῦ. Βροίηρ 
σὺ ΗΘ γσαπϊαῦοβ (ἃ5. ἰῦ νου) ΗΒ 
ΒΊΟΥΥ ἃπα ἀνθ }}8. ἴῃ {115 Ἰἰσηῦ ἀπὰΡ- 
ῬΓΟΔΟΠΔΡ]6 (1 ΤΊμ. νἱ. 16), Τὴ σϑα μα 
οἵ γμουίοθοῦ ὑσχαῦ πα μαγὶν ἴῃ ΒΘ ἢ 
ΠῚΘ 18. ΘΟΙΏΡΙΘἔΟΙΥ οΥγοβρομβ ἴο ΗΠ 
Οὐ παΐαγο, ἴὐπθὺ μι ΟΥΠΟΥ ἀβρθοῦ 
σὺ 185. Ηἰβ8 σαγιηθηῦ (Ῥ 5, οἷν. 2), 
γ ΠΟ. αὖ ομοθ γ6}]85. πα τουθα]β ΗΒ 
Μαϊοξίν. 

Βθάθ ΘΧΡΥΘΑΒΟΒ Ὑ00}} {πὸ σοπίγαβῦ οὗ 
περιπατεῖν Ἀπ εἶναι: Νοίαπαα αἰκ- 
υἱηούῖο γουθογιηι... ΑἸ] ηΐ.. ἡαδ0ϊ 
ἴῃ ἴὰθὸ οαπὶ νυἱγθα σα ΟΡ Υ θι18 βουνὶ- 
ΘηΐΘΒ. δὶ τη] ϊοτα Ργοβοῖαμπῦ... Τ)6ι8 
ααιῦθμι δῖπθ ἃἰΐαθιο ῥγούθοϊ. ΒΟΠΡΟΥ 
Ῥοόπαβ, }αβύαβ, γογαβααο ὀχ βυϊῦ, 
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ἷ ω "᾿ 3 3 Ἷ Α Ν᾽ ς:: 

φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα 
΄σ΄' ΄- ΄ ΄σ ΄; ΄ ν 

᾿Ιησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρ- 

7. μετ' ἀλλήλων: Αὖ (ΔΡΡΥ) [0] ΟἹ ΑἹ Το ([Ο]ονθα ὉΥ “5, Ο΄. ἀοπεϊνυϊ πιοϑίγ) 

ΥΘ8α μετ᾽ αὐτοῦ: ΠΔῚ] Π85 οἴΐπ ἄθο. ΤΠ6 γϑϑᾶϊηρβ 816 θυ θη ΠΥ ̓ πἰθυργοία να 
δ]οΒ565. 

Ἰησοῦ δὲ ΒΟ 5γυῖ ὑπ6: -Ἐ χριστοῦ ς΄ Α νῷ 1η6, 

καθαρίζει : ΒΟΤη6 δα ῃ85., ἸΠο] α]πρ Δ, γϑδᾶ {π86 ξαύατα (καθαρίσει ΟΥ καθαριεῖ). 

αὐτός] 776 Πηηιϑοί, ον Τιογὰ πα 
Κιηρ. Οορ. θοαῦ. χχχὶϊ. 39; 1[8. 
ΧΙ]. 4 (ΟΠ υπ6); χ δ, το; Φ61. Υ. 12; 
Ῥβ, οἷ!. 28 (δ Δ). 

κοιν. ἔχ. μετ᾽ ἀλλ. 5οοσϊοέαΐοτ, ἢα- 

δογγν5 αὐἱ ἐγισίςζορῃι Α΄. το ματο ζοζοιο- 
δλυρ οι τοί, αγιοί ἢ 67", ὑπῦ 15 ὈΥΟΥΠΟΥ 
ἢ ὈΥΟΥ ΠΟΥ: 76 ΘΗ]ΟΥ ὕΠ6 {Π]Π 6558 οἵ 
ΟἸνβύϊδη σοι ππΐοη, ΤΠ}6 ὑγϑηβοθη- 
ἀθηΐαὶ [6] ον} ἢ αοα τ]. {16 
[156 ΟΠ υἰβύϊδη οἰ θα ῬΘΟΟΙΘ6Β Ὁ τι8 
ἃ ῬΥΔΟύΪΟΑΙ [6] ΒΡ ἰῃ δοῦσα! 116, 
Τυὰθ [6] ον 8}}1}0 σι (Ἃοα ΘΟΙη68 
ὑπγοιρὴ πιθπ. Ἰμονο οἵ {Π6 ὈΓΘύΠΥΘΗ 15 
{Π6 ργοοῦ οἵ ὑπῸ ον οἵ ἀοα: [6]]ον- 
8810 ψιῦἢ {Π6 Ὀγθύμγ θη 15 ὑΠ6 Ργοοῦ οὗ 
ΤΟ ]]Ον ΒΡ τ} αοά. 

δύ οι πη ἀο0685 ποῦ Γαροαῦ ὑπ 6 ῬῇγαΒ6 
σῇ οἢ Π6 Πὰ8 αποίοα ἴτοῖὴ ὑΠ6 ναΐη 
ῬΓΟΐοββουβ οἵ ΟΠ Ιβυϊἰ (η06 ἤατα 
)ει(οιεολέρ τοἰέ Πίην, υ. 6), θαὺ οῖνϑβ 
ὑμαῦ νοἢ 15. 105 ὑταθ δαυϊγα!θηῦ 80- 
ὁογαΪησ ἰο {116 οΘΟπαϊ ]οη85 οἵ οὐ Ὀοὶηρ. 
ΟΟΙΡ. Ὁ. 3. 

ΤἼηΘ. Βιρροβιθίοη ὑπαὺ μετ᾽ ἀλλήλων 
ΤηΘΔ 5 “ ψιῃ αοα ἃπηα ἀοα ἢ 
ἀ8᾽ 15. ἃσαϊηδῦ ὕπΠ6 ἃροβίο!ς ἴοσπι οὗ 
Ἰδηρτιιαρο (Φ ὉΠ χχ. 17), ἃπΠα 8150 ἃ- 
δαϊηβῦ ὑΠ6 ῬῬΌΠΟΙΔΙ [Ὀγ οἵ δῦ ΨΦΟΠΠᾺ 
ΔΘ τη Θηὗὖ, [ῸΥ 6 ὕα!κο5 ὑῃ 6 16] ον 50 
οἵ ΟΠ γΙβυϊδ 8. ἃ8. ὑπ 6 ν᾽ β10} 16 βίσῃ ἃπά 
ΘΟΥΤΟΙαὐϊνο οὐ [6] Ογβῃ]ρ τὶ} Οοα: 
ἸΝΥ12 ΟΟΠΙΡῚ 1Π| τας 22. 

καὶ τὸ αἷμα...] απὰ ἐμ6 δῖοοά... 
ΤῊ15. οἰαιιβθ 18 οοογαϊπαῦθ τὶ ὑπαῦ 
ὙΥΠ10}} σῸΘ68. ὈΘίογθ. ΤῈ ὕνο γθβα]08 
οἵ “ναϊκίηρ ἴῃ ὑπ6 Πρ δ᾽ ἃγθ ἰμ]- 
τηδύθυ θουπμα ἰοσθίπου. ἀοὐϊν [6]- 
Ἰοϑηρ βθυβ ὕΠ6 τϑϑ] ὺν οἵ ὑπαύ 
ἸΔΥΡΘΥ Βρ᾿ για] ΠΠἴ6, συ ]Ο ἢ 15. ΠΠ 6 ἴῃ 
Οοα; δηά αὖ {πΠ6 βαιη6 {ΐϊη6 ἐπ δούϊοη 
οἵ Ομγίϑῦ ρομ {Π|0 πηθιη 5 οἵ ΗΒ 

Βοαγ ὈγηρΒ ἃθοιιῦ {πα γ68] Β᾽ ΠΙΘββη 88 
ΜΠ]. 18. ΒΒ η 14] ἴο ππΐοη τὶ αοά. 

ΤῊΘ οα86 [Κη 15 ὑπαῦ οἵ ὕμοβθ 0 
86 ἴῃ ΟΠ τ θυ β Βοαγ. Τη6 παθβύϊοῃ 
15. ποῦ οἵ “1υϑυϊΠοδύϊοπ, Ραὺ οἵ “Βαπούϊ- 
Ποδύϊοη. “ΑΙ Κίπρ ᾿π {π6 ΠΡ ὐ᾽ 15 
ῬΓΘΒΕΡΡΟΒΘΑ, ἃ5 {Ππ6 ΘοΟπα ὑΐοη [ῸΥ {118 
ΔΡΡΙΠοαύοη οἵ {Π6 νἱγύπθ οἵ ΟΠ γ]δ0 5 
1116 πὰ Τ)οαῦῃ. ὅὅϑο Αἀα!]οη8] Νοῦθ. 

Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ] ὡ7όδι5 Πὶς 
δου. ΤῈΘ ἀπ]οη οἵ {Π6 ὕνγο παύθγθα 
ἴῃ ὑπ6 ὁη6 ῬΘΥΒΟΠ 18 ΟἸΘΑΓῚΥ τη τοα 
ὈΥ ὑπ6 οοηὐγαθὺ “ὑόθιι5᾽ (ποῦ «7εδϑιι5 
Ολγῖϑέ), “πὶ ϑοη., Οὐοιηραΐ6 (νυ. 15); 
γι 5; ΗδΡ ἵν: 14. (6.81: ἵν. 4 ΠΣ 
ἃ Πα ῸΥ ὑΠ6 [1]] {1016 Ὁ. 35. ποίβ. ΗρΥθ 
{μ6 ΠιΠ8 ΠΔΙΩ6 (.7685:,5) ὈΥῚηρΒ οαὖ [Π6 
ῬΟΒΒΙ ΠΟΥ οἵ {π6 σομημηπηοαύϊοι οὗ 
ΟΠ ϑῦβ ΒΙοοα; ἃπα {π6 αἰ νη ΠδΠ]6 
ῬυΪηρ5 οαὖ 105 811-58 ΕΠ]Ποἱηρ' ΘΠ ἤσδον. 
ΜΙν... αἷὖ δέ βαηριῖς “68ι.. Πἰῖὶ 

ὁἴ8.: ΕἼ] Β αα]ρΡΡ6 1)61 ἴῃ αἰν! πα 15 
παύαγα, ΒΔ ΠΡ] ΠΘ1ὴ ΠΔΌΘΥΘ ποὴ Ροὐμ; 
8604 ααυΐὰ ἰάθη ΕἼ]1π|8 1)61 οὐϊδιη ΕἼ]1πι5 
ΠΟΙ πἾβ Γαοίτι8 ϑϑῦ γϑοῦθ ΡΙΌΡίου πηϊ- 
ἰαΐθι ρϑυύβομπϑο οἷαβ ΕἾΠῚ 1)61 βαηρα- 
Π6ΠῚ ἈΡΡΟΙαῦ αὖ γΘΥῚΠ ΘΠ] ΘΟΥΡῚΒ 
ἈΒΒΙ ΠῚ 5586, ΥΘΙΠ] ῬΙῸ ΠΟΪΒ 8581- 
συΐπθη πα 1586 ἀθιηοηβίγαγοῦ (Β666). 
δο Ισμαύϊιβ (ααὐ δρἢῃ. 1) γϑῃύυγθβ ἴῸ 
ψυϊὺθ ἐν αἵματι θεοῦ. Οοιηρ. Πρ ύ- 
ἴοοῦ οἡ ΟἸθη. Ποιη. 1. 2 παθήματα 
αὐτοῦ, ἀπα ὑπ6 Αααϊ οηδ] Νούθ ἴῃ ὑπ6 
ἈΡΡΘμαΪχ, ρρῃ. 4οο 

ΕῸΓ ὑπ6 {1018 5866 Δἀαϊθοπαὶ! Νοίθ 
ΟἩ. 111. 23. 

καθαρίζει] δηνηάαί ., ρεγγφαῦτέ 
Αὐρ;,, οἰθαγϑοίί. ΟὐτΏρΡ. Ψοη ΧΙ]. το. 
ΤῊ} 6 {ποὰρὐ 15 ποῦ οἵ ὉΠ6 [ΟΥΡΊΨΘΗΘΒΒ 
οἵ βίη οὐΪΥ, Ραῦ οἵ {Π| τϑίηοναὶ οἵ 5ἴῃ. 
ΤῊ6 5[η 15 ἄοπθ ἈΥΔΥ ; ἃπα {Π6 ρμτ]- 
ἔγίηρ δούϊομ 15. οχουῦθα ΘΟΠ ΪΠΟΙΒΙν. 
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τίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ᾿λμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς 

ΤῊ ἰᾶθα οὐ “οἸθαπβῖ π᾿ 18. ΒΡΟΟΙΆΠΥ 
οοππθοίοα νυ Ἱ ἢ ὑπὸ δὐίίησ ργθραγαιοη 
[ὋΣ αἴνίπθ βουνίοθ ἀπ αἰνίηθ [6 ]]ον- 
διρΡ. ΕἸζια] “ΟἸΘαπΠθ5β᾽ τὰ8 {Π0 
οομα οι ΤῸ {πὸ ραν ϊοϊ ραίίοη ἴῃ {Π 9 

Ὁ ῬΓΙΠΟσ 5 Οὗ ἈΡΡΙΌΔΟΝ ὧο (Το, ἀπά ]6 
π6 ΟΙΪὰ Οονοπαηῦ. ὃ “πὸ Ὀ]οοὰ οἵ 
ΟἸγῖβο οἸθάηβοβ. {Π6 σοηβοίθποο [Ὁ 
ΒΟΓΥΪΟΘ ἰο Πίμ ὙΠΟ 5. ἃ Πἰνίησ οὰ 
(ΗΘ. ᾿ἰχ. 131, 22. ΗΘ ρᾶνο Ηϊμῃ- 
501 [ὉΣ 8, ἴο οἸθᾶπβο ἴὉΓ ΕΠ 561Ὁ 
ἃ ῬΘΟΌΪΙΣ Ῥοορὶο (ΤΊ. 11. 14. ΗΘ 
οἰθαπβοαὰ πὸ ΟΠ αγο ἕο ρῬγθβοηῦ ἰῦ τὸ 
ΕΠ ΠΙΒ6]Γ ἴῃ ρου (Ερ!. ν. 26 ἢ). 
ΤῸ Τα] 685. οἵ πὸ {πουρσηῦ 15. ὁχ- 

ΡΓΟββοα ἴῃ Μαί. ν. 8, νγδυθ ὑπὸ Ὀ]688- 
ἴῃς οἵ “0Π6. οἴθᾶη (καθαροί) ἴῃ ᾿ιθατὺ 
ἴ8. ὑπαῦ {ΠΥ 588} 8606 οὐ ((οιηρ. 1 
«0 111. 2). 

ἀ. πάσης ἀμ.} ἤγοην αἰΐ 5ἴη, 8ὸ ὑπαῦ 
ΠΊΘ ἢ ἃΓ6 γδ6 κὸ ἴὸ ἰοά, ἴῃ Δ ΠΟΠ 
ῖβ ΠῸ ἀΥΚΠΟΒ5 (τ, 5). ΤΠῈὸ ὑπουρ ῦ 
ἤΟγΟ 18 οἵ δῖ ἃ ποῦ οἵ ᾿β᾽ηβ᾽: 
οἵ {Π6 Βρυῖηρ, ὑπὸ ῥυϊποῖρ]ο, ἀπα ποῦ 
οὔ {πὸ βοραγαῦθ πιδη ἰδία οη8, ΕῸΥ 
0Π|6 ΒΙ ΠΡ ]ΑΥ ΘΟΙΠΡΆΓΟ ὁ. 111, 8 ἢ, ΦΌΠ ἢ 
Ϊ, 29: ἴοῦ ὑπ Ῥ]υγΑΙ] Ὁ. 9; 1ΐ, 2, 12; 
ἵν. 107.ΑἄῬοο, ὩΣ, 5. 

ΤΊΙΟ βίην. Πα Ρ] αν, ἃγῸ πβοα ἴῃ κἰρ- 
πἰβοιηῦ ΘΟΠΠΘΧίοη, «ὉΠ Ὑ]]]. 21, 24. 

ΕῸΣ {Π0 80 οἵ πᾶς ψ ἢ αὐρδίγαοῦ 
ΠΟΙΒ (π. ἅμ. “55 ἴῃ 8}} 8. ΠΊΔΩΥ 
[ΟΥΠῚΒ᾽) 566 «[ἈΠῚ65 1. 2 πᾶσα χαρά, 2 
ΟὐΥ. ΧΙ. 12 πᾶσα ὑπομονή, Ἐρὶ!. 1. 8 
πᾶσα σοφία, 2 Ἰ᾽ οὗ. 1. ς πᾶσα σπουδή. 
Οὐπίναβδυ 1 Ροΐ, ν. 7 πᾶσα ἡ μέριμνα, 
ἢ Π γ. 22 (τὴν κρίσιν πᾶσαν), ΧΥΪ. 13 
(τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν). 

8, ΤῊ τπϑπίοι οἵ βἷη αὖ {πὸ οπὰ 
οἵ ν. 7 Ἰοδ8 οὐ ἴο ἃ ποὺ ὑπουρσηῦ ἀπὰ 
ἃ ΠΟῊ ΡΪοα. “ΠΟ, ἰ πᾶν Ρὸ αβκοῖ, 
ἐΒα8. {πὸ ΟΠ νἸβιία πη ἀπγ Πΐπ τποτὸ ἰὼ 
ὧο νὴ δἰ 7. ΠΝ ἄο65 ᾿ὑ 50} σοη- 
ὑπ6 1᾽ 6 ααυρβύϊοη ἃ8. τοὰ] ΑἸΠῚ- 
οὐἠν. 

δοιηο τῆ ἄο ποῦ νϑηΐαγο ἴο ἈΠΠΤΤῚ 
{πὸ Ῥγαοίϊοα! ἱπαϊογοποο οὐ δοξίοῃ, 
ΠΥ τοῦ πιαϊηζαΐϊη ὑπαῦ κεἰ 008. ποῦ 
οἴραγο ἴο ἷπι 0 85 σοτηπ ὑοα 1{, 

ἀπαΐ πλὰπ 18. ποὺ ἐγη] } ΓΘΒΡΟΠΒΙΌ]Θ [ῸΓ 
ὑπὸ ἤπαὶ σομΒΘ ΘΠ 068 ΟὗὨἨ 8 οοπα ποῦ. 
ΤῊ5 15 {Π|ὸ βοοομᾷ ἴα]βθ θ]θὰ : "36 πατο 
γ0 8ΐγι; δῖ 15 ἃ ὑγαηβιθηῦ ΡΠ ΘΠΟΙΊΘΠΟΝ 
ὙΠΟ Ἰοανθ8 ΘΠ] πῸ ἈΌΙΑΙησ' ΙΒΒ65: 
0 15. Ὧῃ ἀοοϊάοηῦ πα ποῦ ἃ τ ΠοΙΡ]Ὸ 
ὙΠ ἢ] τπ|8. 

ΤΊΟ ἰββαθ οὐἨ {ῃϊ8. Βοοοηα ἔἌ]56. Ρ]θα 
15. 180 ργβοηΐθα ἴῃ ἃ ροβιίϊνο ἃπὰ 
ποσαύνο ἴογπ. ΒῪ ΔΠΊΥΠ]Π’ ΟἿ ῬΓΔΟ- 
16] ᾿γγΘΒΡΟ ΒΥ ἡ Ἰοαα ΟὐΓ- 
ΒΟΙν68. αϑύγα γ᾽" ροβι νον, ἀπ πορὰ- 
ὑϊνοὶν γὸ 5Π6 7 ὑμπαῦ “πὸ {σαν} 15. ποῦ 
ἴῃ π8᾿ ἃ8 δὴ [Π ΟΣ Ϊ σ΄, ἸΠΒΡΙ ΤΠ’ 
ῬΟΥΤΟΥ, 

ἅμ. οὐκ ἔχομεν] 1τ1τ6 παῖ Ὧο ἴῃ. 
ΤΊῊΘ Ρἤγαβο ἁμαρτίαν ἔχειν 15. ῬῪΘΟΌΪΙΆΝ 
ἴο ὅῦ Φόμη ἴῃ ὕπο Ν. Τ᾿ ΤΩΚΘ οοΥτο- 
ΒΡΟΠἀἴηρ ΡΏΓΆΒΟΒ. ἔχειν πίστιν (Μαίί, 
ΧΥΙΪ. 20; χχὶ. 21, ἄο.), ζωὴν ἔχειν (“08 
γ. 26, 40, ὅτο.), λύπην ἔχειν (Φυ ΧΥΪ. 
21 {)), ὅο., 10 την κ 6 Ῥγθβθποῦ οὗ 
ΒΟ ΐηρ' νυ οἷ. 15. ποῦ ἰβοϊαΐοα Ραΐ ἃ 
ΘΟὨ ΠΟ Ὲ15. ΒΟΘΤῸΘ οὗ ᾿πΠπθ ποθ (ΘΟ. 
κοινωνίαν ἔχειν ὃ. 53). 

ΤῊι5. “ἴο Πᾶνο δἰ πἢ 15. αἰβ  ηστβηθα 
ΓΟ “ἴο 51 ᾿ ἃ5 {8 510] ὈΥῚ ΠΟΙ ]6 15 
αἰβυϊησι θη θα ἔγομὰ. {Π|6 5᾽ηᾺ] ἀοῦ ἴπ 
1561 “ΤῸ Πᾶγο β'π᾽ ἱποϊθβ {6 
ἰάθα οἵ Ῥϑύβοπα! ρα: 10 ἀΟΒΟΥ 65. ἃ 
βίατο θΟΐἢ ἃ5 ἃ ΘΟμΒΘα ΘΠο0. ἃπα ἃ8 ἃ 
Οδτι80, 

Οομρ. Φο]η ἴχ. 41; χυ. 22, ποίθ, 
24,3. ΧῈκ, Ἐν 
Το πον ὁ βἰπ’ 1 ἴο 6 ἰακοὴ ααϊίθ 

ΘΌΠΟΥΆΠΥ πα ποῦ οοπἢποα ἴο οὐ σῖπαὶ 
δἴπ, ΟΥΣ ὕο 51 Οἵ ΔΗΥ͂ ῬΑΓΕΙΟΪΣ {ὐ}06. 
Α τοιαιρύϊηρ ΓΟντὴ οἵ {Π15 εἰ πα οἵ ΟΥΤῸΣ 
ἢ π18. οχργοββίοη. ἴῃ ἃ {ταρτηοηῦ οἵ 
ΟἸομιοηῦ οἵ ΑἸοχαμανα (εἰ. Τγορλι. 
δας, Ρ. 903 Ρ.) ὁ μὲν πιστεύσας ἄφεσιν 
ἁμαρτημάτων ἔλαβεν παρὰ τοῦ κυρίου, 
ὁ δ᾽ ἐν γνώσει γενόμενος ἅτε μηκέτι 
ἁμαρτάνων παρ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἄφεσιν τῶν 
λοιπῶν κομίζεται. 

ἑαυτοὺς πλαν.} ἦρϑὲ πὸ8 βοιϊιιοίγιτε8 
Ὑ., τ1τὸ οἰοσοῖνα οἰ ϑοῖδοδ, ΟΥ̓ΥΆΕΠΘΥ, 
τδ6 ἰοαεὶ ον ϑοῖρο ἀϑίγαμ. ΟΪ ἴαζα] 
ΟΥ̓ΤΌΓ ἰ8Β ποῦ ΟἿΪΥ ἃ [χοῦ (πλανώμεθα 

-- 
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“ λα νει σὸν “ 3 ν᾽} ᾽ ὥς, σ πλανώμεν καὶ κα ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 

ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙ ΟἿ 5Τ 90ΗΝ. 23 

[ 0} ε 

εαν Ομο- 
΄- Α Ὁ , « ΄“΄“ ἴδ 3 

λογωμεν ΄ας αμαρτίιας ἡμῶν, πιστος εστιν καὶ δίκαιος 

8. οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν δὲ Β τη6 {Π6: ἐν ἡμῖν οὐκ ἔστιν “. ΑΟ νγρ. Οὐμ,Ρ. υ. το. 

Μαιύ. χχῖϊ. 29; Ψοη υἱ]. 47), Ὀαῦ 1ὐ 15 
ἃ [κοῦ οὗ Ποῖ τγὸ ἃγ6 ὕΠπ| γΘΒΡΟΠΒ10]6 
δαύμοιθ. ΤῈ6 τϑϑα!ὺ 15. ἀπ ἰο ΟἿ 
οὐ οἴονίβ. 6 Ιζηον ὑπαὺ {6 Δ5867- 
ἰΐομ μοι τγθ Πα κΘ 15. ἴι186 (ψευδό- 
μεθα); ἃνπια, τηογ ὑπδῃ {Π18, γγ718 Ρ6Γ- 
ΒΌΔΘ ΟἸΠΒΘΙν 65 ὑΠαῦ 1ὖ 15 ὕττιθ. 

ΤΊ6 ΡΠ γα56 4065 ποῦ Οοοτ σα ῖη [ἢ 
Ν. Τ. Εν Ὁπ6 86 οἵ ἑαυτούς νι 
ὑπ0 ἢγϑῦ βϑύβοὴ 8606. Λοίβ χχῇ!. 14; 
ΠΠΟτη ΥΠΠῚ 20} χὺῦ. 1; Π' ΘΌΥ. ΧΙ. 21; 
2 Οου. 1. 9, ἄς. δῦ ΨοΠη πι865 1 νη ἢ 
ἰδ ΒΘοοπα ῬΘΊΒΟῊ Ὁ. Υ. 21; 2 Φοβῃ 8; 
ΟΝ ν. 42; Υἱ 51; ΧΙ. ὃ. 

ΤῊ} Ιἅ46ὰ οὗ πλάνη (6. ἱν. 6) 15. ἴῃ 81] 
Οὔ565 ὑπαὺ οὗ βύγαγιηρ τΌΤὰ ὕΠ 6. Οὴ6 
ὙΓΆΥ (9 π|68 γ. τὸ ἴ.): πού οἵ τηΐβοου- 
οθρύϊοπ ἴῃ 561, θαῦ οἵ τηϊβοοπα αοῦ. 
ΘΌΟἢ,. ΡΌΪΩΡ᾽ ΒΓ 15. ΘΒΒΘΗ ΠΥ σα] ὴ- 
ΟἸ18. 

ΤῈ6 οορμαΐθ ὑθυηβ ἃ16 υϑρα οἵ 
{π6 ἴδ 156. οἰ γϑύβ ἃηα Ῥγορ οὐδ (Μ αὐ. 
τ τινι 4 ἢ: ΑροΟ: 11: 26; ΧΗ 1: Σῖςσ. 
70; ΟΡ. ὁ: ἵν. ὁ; 2 Πρ χὴ; "οΕ 
ϑαίαπ (ΑΡοῦ, χὶϊ. ὁ; χα. 4 Π) οἵ 
Βαγοι (ΑΡοο. χυ]!. 23), οὗ Βαϊδδμῃ 
(5 υαθ 11). 

᾿Απατάω, ἀπάτη (φρεναπατάω, φρενα- 
πάτης) ἃγ6 ποὺ ἰουππα ἴῃ ὑπ Υ Πρ 
οἵ δύ Φοιη. [ἢ {Π18 φγοὰρ οἵ σογὰβ 
Π6 ῬΓΪΙΔΙῪ ἰάθα 15 ὑπαὺ οἵ “ἄθοθρ- 
(10η,᾽ ὕπ6 σομγθυῖηρ ὕο ΔΠΟὐ ΠΟΥ ἃ ἴα 150 
Ῥο]1οῖ, 

καὶ ἡ ἀλ. οὐκ ἔ. ἐν ἡμ.] απιαὶ ἐδι6 ἐγιυῆ, 
78 τοί ἦγυ τ58. Ασοογαϊηρ ὑο ὑΠπ6 ὑγιιθ 
γοδαϊηρ ὕΠ6 ῬΙΌΠΟΙΙΠ 185. ΠΠΘΙΏΡΠΔΌΙΟ 
(8ο Ὁ. το). ΤΊ ὑποαρὺ οἵ “ὑπ Τααῦῃ᾿" 
ῬΓΘΥΔ115 ονϑῖ ὑπαὺ οἵ ὕΠπΠ6 Ῥϑυύβοηβ. [1Ἃη 
δῦ Φ0ηη “π6 ΤΥ’ 18. {16 ψ]016 

᾿ΟὍΒΡ6] 85 ὑμαῦ ν μῖο ἢ πηθοίβ {Π6 τὸ- 
ααϊγθιηθηΐβ οἱ πλδΠ᾿5. παύασο, ΟὈΠΡ. 
Το π 111. 532 Εἶ : χυ]. 537. Ταἰγοά. 
ἴο Ο5Ρ6] οἵ δύ «οἴῃ, Ρ. χ]ῖν. 

Τ|6 βη6. οοποθρύϊοη 18 ἰοαπα ἴπ 
{Π6 Οὔ ΠΟΥ Δροβύο!ο ΥΥ]Π]ΠΡῈ ; 2 ΤἼ]688. 
ἹΠ 12, ῦπι 1 ὃ; 2 (ὟΕ, ΧΠῚ. ὃ; 

((131: γ΄ 7); Τὸ ΠΙπη: 11 ταν ἵν 5; γ᾽; 
2. ΠῚΠῚ, 11. τ τὸ; {Π|0: 1. τὴ: ἘΠ: κα. 
26; τ Ῥοῦ. 1: 22; Φδ1η65 11]. 14; ν΄ 10. 

ΤῊΘ Τυαθῃ τηδῪ ὑπουθίουο ἴῃ {115 
ΤηοϑύοΙ ΘΠΘΉΒΙΥΘ ΞΘ η56 Ὀ6 γοραγθα 
γΙποὰῦ τι8 ΟΥ̓ ὙΥΪΌΠΪ τι8: ἃ 8. Β0116- 
ὑμῖηρ οαὐνναγα]ν γθα 564 (Ὁ. 6 ἀο ἐδ6 
ἐγλε{}). ΟΥ̓ ἃΒ. ΒΟ θὑ ]ηρ᾽ ᾿ΠΆΓ]Υ 6 ἢ- 
ΟΔΟΙΟΙΒ (6 ἐγ, 8 ἐγν, 1,5). ΟΟἸΏΡ. Ὁ. 
10 πούθ. ὙΠ ὑπ18 βρθοϊῆο βθαθοιηθηΐ 
ἡ ἀλ. οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν (Ἑ0Ρ. 1]. 4) Θοπ- 
ὑχαβὺ {Π6 σ'ῬΘΠΘΙΆΙ βίαϊοιηθηῦ οὐκ ἔστιν 
ἀλ. ἐν αὐτῷ «01 ΥὙἱ11. 44 (( ὑΠ61Ὸ 18 πὸ 
ὑγαῦῃ ἴῃ Ὠΐπι ἢ). 

9. Ἦον ὕπρη, Ὁ πδγ 6 Ὡϑ]κθα,, οἂπ 
ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΟ5. θ6 ἀ0πη6 ϑαν ἢ [ 51Π 
15. οι θὑ ] ηρ᾽ Υ Π 10} ΟἸἸηΡᾺ. ὑο τι ἴῃ {18 
ὙΆΥ, ΠΟ οἂ ᾿ὖ 6 “οἴδβδοθα "ἡ ΤΠη6 
ΔΏΒΥΘΙ 15 ὑπαῦ {Π6 Βα πη6 αὐὐι!θαύθβ οὗ 
αοα ν θοὴν Ἰοαα ἴο ὑΠ6 Ῥαη]ΒΠπηθπὺ οὗ 
ὑμ6 ἀπγορθηίαηῦ Ἰοδα ἴο {Π6 [ὈΥΡΊν6- 
655 ἃη4ἃ οἰθαηβῖπρ' Οὗ {Ππ6 ρθη θπῦ. ΗΘ 
πηθοϑύβ ἔγϑης ΘΟ ΓΘΒΒΙΟΝ. γν ἢ {66 Ὁ]658- 
ἵπρ. Απαᾶ {Π6 αἰνίπθ Ὀ]θβϑίηρ 60η- 
προίρα νυηῦ ἢ) {Π6 Ομ Θββῖοη. οἵ 5118 18 
ὑνοίοϊα. Τύ ᾿ποϊ 65 (1) ὑΠ6 ΥὙΘΠΙΒΒΙΟΙ 
Οἵ 5΄πη8, {π6 Υϑι]5810η οἵ {πμ6 οοη- 
ΒΘαΌΘΠΟΟ5. ψΠΙΟΝ ὑπ6 Ὺ θη], πα (2) 
{Π6 οἰθαπβίηρ οὗ {Π6 βίππου το {ῃ6 
ΤΥ] ΠΡΟΥ θοῦ οη. ὑν 101) βοραγαῦθβ 
ἢ πο αοα; 1 ΟὐοΥ. νἱ. 9; [μικθ 
ΧΙ 27: 

ἐὰν ὁμολ.] ΤΠΘΥΘ 15 ΠῸ 5ΠᾺ 70 ΟΡΡο- 
ΒΙΌ]0η. ἴῃ ἔογ Ὀούνγθθη ὑΠ}15 σθύβθ πα 
Ὁ. 8, ἃ58. ὕπουθ 18. θούνθθῃη 7 ἃπᾶ 6 ( 
406 8αγ---ὔιέ ἡ} (ἐὰν δέ) τδο ἐραἰζ). ΟΡΘα 
ΟΠ θββΊ 0. 8 Πα ΟΡΘΠ ὩΒΒΘΥ 0 ΓΘ δούβ 
οὗ [Π6 β8π16 οὐ θυ. 

ὁμολ. τὰς ἅμ.}] 6ΟΉ 7688. οἵνγ7") 8ἴη)8, τιοῦ 
ΟἾΪΥ Δοϊκπον]οᾶρο ὑπθηι, Ὀαὺ Δοκπονς- 
Ἰθάσθ ὑπ ΟΡΘΗΪΥ͂ ἴπ Π6 ἴᾳο6 οἵ πη6ηῃ. 
(ΠΡ 1: 25. ἵν. 2, 3 [5 ΑΡθδ: Π|50 8 
Τό 1. 2ο; ἰΧ. 22; χἰϊ. 42; Βοπη. Χ. 9, 
ὅνο. ΤΊΙΘ δχϑοῦ ρ!γ856 15 ποῦ οιιηα 6]86- 
ΜΠ ἴῃ Ν.Τ'; θαὺ {1Π|6 Κἰπά θα ΡΏΓαΒΘ 
ἐξομολογεῖσθαι ἁμαρτίας (παραπτωματα) 
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.« ὕ ΄σ δ δ ς ᾿ ε ’ ᾿ 7 ε ΄“ ᾿ ᾿ 

ἐνα ἀφὴ μιν τας αμαρτιας και καθαρίση ημας αἼτὸ 

9. τὰς ἀμ, (2) ΑΒ: - ἡμῶν δὲ νᾳ ΒΥΥΥ {Π|6 116, 

Οὐοαγ5. Μαί. 11. 6 1} ΜΚ. 1. ς; ΦΆ1η68 
γ. 16. Οομρ. Αοἰβ χῖχ. 18, 

Οοιρ. Ἐρφοϊαβ, ἵν. 26 μὴ αἰσχυνθῆς 
ὁμολογῆσαι ἐφ᾽ ἁμαρτίαις σου, 8. δ. 
14 ὡὠμολύγησαν τὴν ἐπιθυμίαν. 
Νοιμίπρ 18 βαϊα οὐ ἱπιρ] ]οα ἃ5 ἴο {Π6 

τηοᾶθ ἴῃ τυ Πΐο] 5οἢ.. ΘΟΙ ΓΟ ΒΒΊΟῺ. 15. ἴοὸ 
ΡῈ πιαᾶρ, Ταῦ ἰβ ἴο 6 ἀοίοσιηϊπθα 
ὈῪ Θχρουίθηοο, Ὑοῦ 108. θββθηῦα] οἰὰ- 
γαοίου 15 πιδθ οἴθαγ, 1ὺ οχίθη 8 10 
βρθοίϊῆο, ἀοἤηϊτο αοίβ, ἀπα ποῦ ΟἿΪΥ ἴο 
Β'η ἴῃ ΘΘΠΘΟΥΆΙ ὕουβ. Τμαῦ π ΠΟ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ 5. ἴο βαγίηρ “)7ὲ ΠᾶΥΘ ΠῸ 
Εἴη 18. ποῦ βαυΐπρ ἡγγο Ππᾶγο βἰη,, Ὀαὺ 
ΟΠ ΟΑΒΙ Πρ’ ΟἿ Βἴη8. ΤῊΘ ἀθηἶα] 18 
τηϑθ ἴῃ ἂῃ ἀρδύγαοῦ ΤᾺΟγηὰ: ὑΠ6 Θ0}- 
ΓΘ βίο 18 ΘΟ πογοῦθ ἈΠ ῬΟΥΒΟΠΔ]. 

ΑὙρ ΒΌ]Π9 ΒΆγ 5 ΥΠἢ ΤΟ Ἰπσ ΤΟΥΟΘ : 
Τ1βία Ἰονία αἀεο ἀἸοίμλι5. ΠΟΙ ΘοΟμ ἔθ 1- 
ΠΘΥΘ. δ᾽ ΘΟΠ ΘΠ ἢἶ8 Παλπμ 0. ἈΡΡΘΗ- 
αἶβ, Θχράνθβδοο ἀπ πμο πα τᾶ8, Ἀπ 
ἀραΐῃ ; ΥἿΒ αὖ Π16 Ἰρπιοβοαῦ ἡ ὑὰ δρ- 
ΏΟΒΟΘ, 

πιστός ἐστιν...] Τ|6 βαθ]οοῦ ((οα) 
18 ΠΟΟΘΒΒΑΥΥ ΒῸΡΡΙΙοα Γτοτ {Ππ|6 Θ0η- 
ἰοχί, τυ. α ΠῚ ΤῊ ἴογπ οὗ {16 8Βθῃ- 
ἴθμοθ (πιστός. . ἵνα) ῬγΘΒοΟμύΒ. ὑΠ|6 ΒΒ116 
848 ὑπαῦ νν Π]ο ἢ ἴ8, ἴῃ ΒΟΙΘ. Β6Π56, 60Π- 
ἰθιραἰοα ἴθ {ὑπ αἰνῖπο ΟΠ υδοῦρυ, 
ἘΥΡΊνΘΠ688 ἃ πα ΟἸΘΔΠΒΙ Πρ ΓΤ θη 5 ἴο 
σοῦ Οὐ, Ὀοίηρ ΠπΠαὺ ΠῸ ἴδ, Πιὰ8 
γοραγὰ, ΠῸ ἰδ ποῦ, 88. 116} ἅἃγ6, ἤοΚ]ὸ 
ΟΥ ἉΓΟΙγανν. ΟἿ {π οομίγαγν, ΠΟ ἸΒ 
οββοη δ] ν ὁ ΓΙ ΙΓ] ἢ ἀπ “ΥἸσ] θοιβ, 
Οομρ. 1 ΟἼοηι, αὐ (γ. ο. 27. 

Ἵνα 15. οοῃδίγιοα νυ ἢ ἃ] θοίνο 5. ἴῃ 
ΟΥΠΟΥ ΟΆΒ0Β: Φ0Πὴ ἷ, 27 ἄξιος ἵνα... ; 
1λικὸ νἱῖ. 6 ἱκανὸς ἵνα..., θαὺ {ΠΠ686. ΤῸ 
ποῦ βύγιουν ῬΆΓΑ]]ΟΙ; 8560. ὁ. ἢἰΐν 11 
ῃοΐθ, 

Το. ορι μοῦ “ΓΑΙ ΙΓ] ᾿ (πιστός) 18 
ΔΡΡΙΪοὰ (0 (ἰοα ποὺ ππίγοα θην ἰὴ 
ὑπο δα πη Θρίβύ 08. ἃ8. θοϊηρ Οπ6 νΠῸ 
Ὑ.1}} [1] ΠῚῚ8 ῬΥΟΤ ἾΒ08 (Π|0}0. χ. 23; 
χὶ. 11), ἀπ σοι ρὶοῦθ μαὺ 10 Πὰ8 
Ὀορυη (1 ΤΠ088. γ, 24; 1 ΟὐΥ. ἱ. 9), 
απ σαλγὰ {ποῖ πὸ ὑγαβὺ ἴῃ Ηϊπὶ 

οἵη. ἡμᾶς Ο. 

(1 ον. χ.ἕ 13; δοῃ1ρ. 1 Ῥϑὺ. ἱν. 19)» 
Ὀθοδιβθ {π|8 15 ΗΒ. Νίαχο (2 ΤΊμ,. 1. 
13). ὙΠ ὑπθ86. ῬαββαρῸΒ. ὑπ ο86. 4͵80 
πιιϑὺ Ὀ6 σοπιραγοᾷ ἴῃ τ 10} ΟἸγβῦ 18 
ΒΡΟΚΘΩ οὗὨἨ ἃ8 “ΤΙ 0 δ] (2 ΤΊΙ658, 1. 3), 
πὰ ὑπαῦ Βούἢ πὶ τοσαγὰ ὅο αοα (Η 60}. 
111. 2) ἃπᾷ ἴο τηδὴ (ΗΘ. 11. 17). 

αοα ((μ Ἐδύμου) ἀραΐη ἰβ ΒΡΌΚΘη 
οἵ ἴῃ πὸ Νον Τοβίαιηθηῦ ἃ8. “τἰρ}ῦ- 
Θοιβ᾽ (δίκαιος) ἰπ ΑΡοῦ. χνὶ. 5; Φό0Βη 
χΥ]. 25; Βοῃι. 111. 26; ἃπᾶὰ 80 8180 
ΟἸγίβέ, ὁ, 11.001, 11.. 7; σ᾿ Ῥοῦν 111... 18 
(6 πβᾶρὸ ἱπ Μαίυ. χχνἹ. 19, 24; " 
Τλικο χχ τὶ. 47 15 αἰβοσθηῦ). ΤῊ βὰὉ- 
7οοῦ ἴῃ ὁ. 11. 29 15 ἀοι θυ {]. 

ΤῊΘ ϑββϑῆοο οἵ τἱρ ἢ θΟυ ΘΠ 658 1168 ἴῃ 
ἀπὸ τοοορπϊ οι πα ΤᾺ] Β]τηθαὺ οἵ ταῦ 
ἰ5. ἄπο ἢτομ] οη6 0 ἃποίμου, Τααῃ 
Ῥαββίηρ ἰηῦο δούϊοι 18. ΥἹΘ]ὑΘΟΊΒΠΙΘΒΒ, 
ΤῈ 15 βαϊᾷ ἴο Ὀ6 υἰσ ύθοιβ νΠῸ ἀθοϊθ8 
τἰσ ον, ἀπα 16 ἰθὺ 0 ῬΆΒ568 8.0- 
ΟΟΒΒΓΆΠΥ ΓΠγοιρ} ἃ ὑ118]. 

ΕΙΡ ὐθουβηοββ 18. ΘΟ] οἴου [Ὁ]- 
ΠΟ ἴῃ αοα θοΐδ ἴῃ γοβρροῦ οἵ ψιμδὺ 
ἨΘ ἄοοβ πᾷ οἵ νσ]αῦ ΗΘ ἴβ, ΠΥ 
δοίίου. πα οΠαγαοῦου (ἃ8 6. ΒΡΘΔΚῚ) 
ΔΡΒΟΙαὔοΙγ οοἰποῖᾶθ, Απα γοῦ Γγ ΠΟΥ, 
ὑπὸ “τἱρηθουβηθββ᾽ οἵ θα ἈΠΒΥΘΙΕ 
ἴο Π|5 τονθαϊοα ρισροβο οἵ Ἰούθ ; 80 
ὑπαῦ {πὸ ἰάρα οὗ τἰρὶνὑθουβη 858 πὶ {Π18 
οἄδο ἀγα Β. ΠΘᾺΥ ποῦ ἀΠΙΓΘα ΘΗ ΟΥ ὕο 
ὑπὸ ἰάρα οὐ “παθτογ ἡ ΟὈπηραγο {1|6 
ἀ50 οἵ “στρ ὐθοιιβι 5 ἴῃ ὑΠ6 βοοοπὰ 
Ρατὺ οὗἉ 1βαῖδ!ι (6.5. ΧΠΠ]. 6, ΠΟ το). 

Τὺ πᾶν ἱπᾶάροὰ μῸ βαϊὰ τποϑῦὺ ὑγ]ν 
ἐπαῦ {π᾿ τἱρ! ὐθοῦβηοββ οἵ αοα ἴβ. ΠΙᾺ 
Ἰογο 56 ἴῃ γοϊαὐϊοι ἕο {πὸ αἰδοῖ θη 
ΟΥ̓ πῖδὴ ; πὰ ὑπαὺ ἸοΥΘ 15 ΤΡ]  ΘΟΌΒΠΘΒΒ 
Βοοὴ ἴῃ τοϊαὐϊοι. ὅο ὕΠ6 ῬΌΓΡΟΒΘΟ οἵ 
(σά. 

ΞΟ ΤᾺΣ 858. Τρ ΘΟ ΒΟΕ8. 18. Π]δηΪ- 
Γοβίοα ἰπ {πὸ ΤΠ οἵ οπΘ ΨΥ ΠΟΒΘ ῬΟΥΤΘΙᾺ 
πὰ οἰγουμηβίδῃοοβ οὔδπρο, ὑπο Ῥυἱη- 
οἷρ!ο, νυ ΐον ᾽8 ἀπο σΊηρ,, γΥ}}} γθοθῖνθ 
γδ ἢ ΓΟ] ἃ τοϊαῦϊνο θα θοα πιο {ΥΌΤΩ 
{πιὸ ὑο {ἰπ|0. 

ΤῊΘ ΓΟυρνομοδ5. δηἃ {1 ΟἸοΔΠΒΙης' 

εἐω 
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΄ ἰὸὃ ,ὔ το Εὰ » « Οὐ ε πασῆς ἀδικίας. αν εἴπωμεν ὅτι Οὐχ ἡμαρτήκαμεν, 

οὗὨ {Π0586 γγ0 “ΘΟΠ [055 ὑπο ῖν 5᾽η8᾽ ΔΥΘ 
ῃδύΓΆΠΥ ΘΟΠΠπΘοίθα τυ Οοα᾽ 5. (Ἀ10}- 
[Ὰ]Π688. ἃ Πα τἱρηθοιβηθθβ. ΤΉΘΥ ἃη- 
5ΜΟΥ 0 ψῃδῦὺ Π6 Πὰ8 θθθη μ]θαβθά 
ἴο τᾶ Κῆον (0 τ8 οἵ Ἠΐ8Β Ῥοΐηρ 
ἴῃ δοιρύθγο ἅμα 16 ἀπ Πἰβίουυ. 
Ηθ [ιὰβ ἰαἰ ἄονγη οοπα ὑΐοη85 ΤῸ [6]- 
Ἰονβῖρ νν]Ὁ]] Ἡ]Π]561} τυ] 0} τδῃ οἂπ 
ΒΑ ΟΒΕΥ Δ 101} ΠῸ 011] βαυ  βίγ. 

10 15 ποὺ αΠΠοα]ὺ ἴο 866 πον {Π185 
γον οὗἨ Οοα 8 δοίϊοπ 15 ἱποϊυαθα ἰπ 
ὑπ6 Γαπαδμηθηΐα! πηθϑβαρθ: Οοα ἐ5 
ἐϊσηέ. Τλρλιῦ ὨΘΟΘΑΒΑΥΠΥ ἱπηρατίβ. ἰὑ- 
56} (πιστός), ἃπΠ ἰπηραγὺβ 1561 ἃ8 
Ἰσμύ (δίκαιος). 

ΤῈ6 ὕνο θρίὑποὺβ ἅτ Δρριοα ἰο 
(σα 88 “ἃ τἱρῃηύθοιιβ ἃῃα (αἰ {Ὁ] υυῖῦ- 
Ὠ688,᾽ «[6γ. ΧΙ], ς. 

ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἀμ.] ΤΠ6 νοῦ ἀφιέναι 
ΟΟΟῸΪΒ. ἴῃ {}}15. ΘΟμποχίοῃ ἰπ δῦ ΨοΠ πη 
Ο. ἢ. 12; Φο η χχ. 23. ΤῊΘ. ῬΠγΆΒ6 
ἄφεσις ἁμαρτιῶν (ὅγπη., Αοίβ, ΕΡΙ., 
Ο0]., ΗΘ.) 18 ποῦ ἔοαπα ἴῃ ἢἷ8 νυ ηρ8. 
ΤῊΘ. πηᾶρθ οἵ “ΤΠ ββίοη,᾿ “ΓΟΥρῖνο- 
Π6Β8,᾽ ΡΙΌΒΘΗΒ 51 ἃ8. ἃ “αοθύ,᾽ Β0η16- 
ὑππηρ' Θχύθυ μη} ὕο {Ππ6 τηϑ ἢ ΠΉη561} ἴῃ 
108 ΘΟΠΒΘΟ ΘΠΟΘΒ, δῦ ἃ8. ὍΠ6 ᾿πηὰρ6 οὗ 
“ΟἸΘΔΉΒΙΠΡ᾽ ̓  Τ]ΔΥ ΚΒ ὕΠ6 ῬΘΥΒΟΠΔ] βία, 
ὝΠΟ γϑρϑυϊϊοη οἵ {Π6 ργοόποὰῃ (ἡμῖν, 

ἡμᾶς) 'ἴΒ ὕο Ὅ6 ποίϊοο4. 
ἀφῇ. .«καθαρίσῃ) τοηυϊξίαξ.. ογγνιγιαοί 

αὖ... Υ., αἰἱηντξαΐ... ρεγοί 6ῳ... ΑῸρ., 
γογφῖνο.. οἰθαγι56... Βοίθ δοίβ ἅγΥ6 
ΠΘΓΘ ΒΡΟΚΘΗ οὗὨ 1 0611 ΘΟ] οὕθ 688. 
ΤῊΘ βρθοϊῆο β'πβ (αἱ ἁμαρτίαι) ἃγ6 
Τογρίνθη (5806 ΑἀαΙθ]οη8] Νοίθ): {π6 
Οἰδγδούου (ἀδικία) ἰβΒ Ραγῆοθα. ΤῈ}6 
ΟΠ τἰβύϊδη ομαγδοῦθυ (γἱγλίθοιι5)ι655) Δ 6- 
ῬϑηαΒ οἢ ἃ αἰβυϊποῦ γο]αυϊοη ὅο αοα ἴῃ 
ΟἸγῖδῦ. ΤῊ5 Δαμλ18. οἵ πὸ ἄθργθο; 
Ῥαύ ὑπθγ6 15. ἃ ῬΙΌΡΤ ββῖνθ ΠΆ]Π]Ονηρ; 
οὗ ὕπὸ ΟΠ νυ Ἰβυϊαη. νυ ΐο ἢ ΓΟ]]ΟνΒ. ΔΙ͂ΟΣ 
ἴο ὑπ6 ϑῃηᾶ οἵ 118 (νυ. 7). 

ΤῊΘ ὕνο ραγὺβ οὗ {π6 ἀϊνίπο δοξίοῃ 
ΔΠΒΜΘΥ 0 {Π|86 ὕγγο δϑρθοίβ οἵ υἱρ ηύ- 
ΘΟΌΒΗΘΗΒ ΔΙΓΘΔΟΥ πούϊοθα. Αβ Ἰπὰρ- 
ἴπρ' ΤἹρ ὐθουϑΥῪ Οοα [ογρίνθθ ὑΠποβῸ 
Ὑ0 βίδῃμα ἴῃ ἃ 7ι8ὺ Το] αὐϊοι ἕο Η ἰπ- 
561; 88. Ὀθίπρ' σἱρῃύθουβ. ΗΘ οομηηια- 

πἰοαύθβ Ηΐβ παύαγο ὅο ἐΠοθθ ὙΠῸ ἃΓ6 
πηϊύοα ψ] 0} Η πη ἴῃ Η 5 ϑοη. 

Ηρφποο ιὖ 15 βαϊα ὑπαὺ “Οοα οἸθδηβθβ᾽ 
πτῦμουθ οὁδη Ὀ6 πὸ ἀοιδῦ ἃ (0 {π6 
Βι 0] Θοὐ---ἃβ θοΘίογο ὑπαῦ “π6 Ὀ]οοά οἵ 
ΟΠ γϊϑὺ οἰθαηβθϑ ΤΠ Εαίμου, {Ππ6 ὁπ 
Βοπηΐαίη οὗ Αοα]ιοθαα, οἰθαμβοβ ὈῪ 
ΔΡΡΙΥΙηρ ὕη6 Ὀ]οοά οἵ {μ6 ϑοῃ ἴο 
ὈοΙ]Ιονουβ. [Τὺ 15. βρη ποδηῦ 4180 ὑπαΐ 
“Βἰη ἢ (5. αἰβυϊπριβηθα [γΓῸ ΠῚ} “5118 
15. ΠΟΥ ΤΡ 6α ππᾶουν ὑΠ6 γο]αὔϊνο 
ἀϑρθοῦ οἵ αὐὐν ἃ5 “πη θοιιβη 55 
(ον τ’. 

ἀδικίας] ἐγυϊχιιίἑαίο Ὑ.., τουγργ ιέοοιι8- 
γη)655. ΤΠ6 ΜΟΥ ΟΟΟΌΥΒ ΘΙΒΘΥ ΠΘΥῸ ἴῃ 
δὺ 0 ΟὨΪΥ ἴῃ 6. ν. 17; “0Π1 Υἱ]. 18. 

(ἀθμο Ά}}ν ὑπ Κίπαγθα του 5 (δικαι- 
οσύνη, ὅτ0.) ἃΥΘ ΤΆΓΘ ἴῃ 8. νυ] Π]ηρΆ. 
ΒΙΡ ὐθοσβη 885. ἅμα πηγρ θυ 5688 
ΔΥΘ6 ΟΡ ΡΘα ὈΥ Π]ἢ ΟΠαγδούου ἰϑυ!οΆ}}} 
ὉΠΟΥ͂ {1|6 ἀβρθοῦ οὗ ὑγαῦ}} ᾧ πα [Ἀ]86- 
Βοοά; ὑπαὖ 15, ἀπο. {Π|6 ἴοστη οἵ Ὀοϊπρ; 
τα θ᾽ ὑπ ἀπά οι ὉΠ6 ΤΌΤ οὗἩ πιλη]- 
Γοβύδυϊοη. 

ΤἼΘ σΟΥΤΟϑροπάθῃοθ οἵ χίρλίσοις 
8Π4 φργγ ἐθοινιϑη,55 158. ἸΙοϑῦ ἴῃ ὑπ6 
Τιαὐϊῃ (7ι5ένι8.. «ὐγυϊᾳταΐθ), αν ΠΟ πο Θ 
Ἰπ Εν: 

10, ὅο [ἃ πΠ6 Αγροβύ]θ πὰβ ἀθαϊξ 
ψὺ {Π6 ὕνο πηδῖη ἀβρθοῦβ οἵ {16 
γϑυθὶαύϊοθ Οαοαὐ ἐδ {ϊγηΐ. 6. Πιὰβ 
Βῆθνη δῦ 15 ὕΠ 6. ΟΠγδούου συ ]ο ἢ} τὖ 
ἤχΧΘΒ ἴῸΥ {Π6 πη ὙΠῸ 15. ὅο πᾶγνθ [6]- 
Ἰονβῃρ σι Η]π ({9} 106 τοαΐᾷ ἔην ἐλ 
ἐϊχλθ); ἃπα ἢ6 ὰ8 βῆθνγῃ 4180 ΠΟῪ 
ὑπαῦ οπαγδοῦθυ. θα θ6 Οὐ! πη6 4 (77 τσ6 
δΟγ 7655 ΟἸ(7) 5ἴη.8). Μδῃ πηπβῦ ὈΘΟΟΙη6 
1 αοα ; ἃπὰ ἴο {1158 θη Π6 πχπϑὺ τὸ- 
ΘΟΡΏΉΪΒ6 ἢΐ8 παῦαγα] ἈΠ] ΚΘΏ658 ὕο ΗΠ]. 
Α ὑπϊγὰ ρ]θὰ 501} γθῃλαη8. ΗΘ ψῆὴ0 

ΤΘΟΟρΡ ἶ865 ὑΠ6 ὑσιιθ οΠμαγδούοι οἵ 8ἴη, 
8 Πα {Π6 πεαῦαγ} ῬΘΥΠΆΠΘΠ66 Οὗ 5] ἃ8 
ἃ ῬΟΥΘΙ Μ]Πΐἶπ, ΤΥ γοὺ θην ὑπαὺ 
16 ῬΘΥΒΟΠΆΠΥ Πὰ5 βίμπθα. Τ18. Η]θὰ 
15. βιισροβύθα ὈΥ ὕΠ6 νου 8. “ΟἿ 51η8᾽ 
ἴῃ Ὁ. 9, ἡδὺ ἃ8. ὕπ6 Η]θὰ ἴῃ ὃ. ὃ νὰ 
βιισνοβίθα ὈΥ “8}} β'π’ ἴῃ στ. 7. Ὅοη- 

σἱούΐοη ἴῃ ὑΠ15 Οὔ86 15. βοιρῃῦ πού 
ΡΥΪΠΊΔΥῚΪΥ ἴῃ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΗΘΒΒ (109 ἐΐθ, Ὁ.6; 
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, ΄ ᾽ ἢ ’ ΄“ ᾽ " 

ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν 

ἐν ἡμῖν. 

γ06 αἰθσοῖτθο ομγϑοῖτος, ο. 8), Ὀαὺ ἴῃ {Π0 
γοΐοο οἵ ἀοα (εδό γιαλὸ Π πε α ἐΐαγ). 

ΤῊΘ ΘΟπβοα θη 68 οὗὨ {1}|8. ἈΒΒΟΥ ΓΟ 
ΟΥ̓ ΒΙ ΠΙΘΒΒΉΘΕΒ. ΓΘ βία θα ἴῃ {ΠῸ ΒΆ 0 
[Ὄγτὴ ἃ8 ὈοΘίογο (τ. ὁ, 8). ΒΥ πηλκίηρ 
ἴῦ ψγὸ αἰἥγιι (ροβιυϊν ον) τὉπαῷ Οοἀ 
Α168}5 ΓἈ]ΒΟΙῪ τ 0 πηι ; ἀπ (ποσαςνο- 
Ἰγὺ) γ ἃὺύὸ ἱπουΐ {πὸ νοΐϊοθ οἵ αοα 
ὙΠ ἢ τὶ8  ΒΙΟἢ σοηγοῦβ ΠῚ5 τουοὶὰ- 
(10 ΤῸΓ ΘΟ. 96 ἰπΐο ἃ ᾿ἰνΊηρ' ΑΥ ογά. 

ΤῊὰ5. αἰνίπηο γον αὐϊοη 18 τοραγαθα 
ἢγβῦ ἔγουὶ υυἱποὰῦ ἃπα {π6 ΤΥ} 
υἱη. Οοα Βρθακβ; πα (Ἰὑ 15. ᾿πη- 
ΡΙ 64) ΗΒ νου θηΐουβ ἰηΐο {Π6 508] 
οὗ {πὸ θ᾽ θυ θυ, ἃπὰὶ ὈΘΟΟμ]68 ἴῃ Ὠΐη} ἃ 
ΒΡΥΪηρ οἵ ὑσαῃ (ΦΟΠη ἴν. 14) ἃπα ἃ 
ῬΟΥΘΥ οὗ ἸΠ (ο. 11. 14). ΒΥ οΪαϊμηϊηρ; 
ΒΙΠΙΟΒΒΠΘΒΒ Ὸ ἤγβῦ ΟἀΘὴΥ ΡΌΠΘΙΔΠΙΥ 
τη6 σα οὗ {π6 τονο]αὐϊου οἵ αοὰ : 
ἃ Πα], ἃ85. ἃ ΘΟΠΒΟΟΠΘΠΟΘ οἵ {Π|8 ἀΘηΪα], 
γγ6 ἰοϑὸ {πὸ ῥυῖν]θσο οἵ “ ΘΟΠΥΟΥΒΘ᾽ 
ἢ ΗΠ πὶ: 1715 τρογα 18 τοί ΤΉ τι8. 

ῬΏΠΟ ἴῃ ἃἂῃ ἰπύογοδυϊηρ Ῥαββᾶσθ 
(1οσ. Αἰορ. ἱ. τ3: 1. Ὁ. 5ο Μ) πούϊοθϑ 
π0 συοιπαβ ἢ. ΨΥ ΠΪΟΝ ἸΏ 6 Β66}ς (0 
ΘΒΟΆΡΘ δ ΟΠαγρθ οὗ βίη : ὁ μὴ ἐμ- 
πνευσθεὶς ((Θη. 11. 7) τὴν ἀληθινὴν 
ζωὴν ἀλλ᾽ ἄπειρος ὧν ἀρετῆς κολαζό- 
μενος ἐφ᾽ οἷς ἥμαρτεν εἶπεν ἂν ὡς ἀδίκως 
κολάζεται, ἀπειρίᾳ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ σφαλ- 
λεσθαι περὶ αὐτό.. τάχα δὲ μηδ᾽ ἅμαρ- 
τάνειν φήσει τὸ παράπαν εἴ γε τὰ ἀκούσια 
καὶ τὰ κατὰ ἄγνοιαν οὐδὲ ἀδικημάτων 
λόγον ἔχειν φασί τινες. 

οὐχήμαρτήκαμεν) τἸδολασο ποΐ δἰ πη ρεῖ, 
ΤῊ βίατουηοηῦ 18 ααϊῦθ ἀπ] 16. 10 
8 ἃπ ἈΡΒο αῦο ἀθηϊα οὔ {η0 ἴμποῦ οἵ 
Ραβῦ β'η ἃ8 ΘΥΥΎ Πρ Πἢ ἰῦ ργοβοηῦ 
ΘΟΠΒΘΟΠΘΠΟΟΒ, 

Ψ. ποιοῦμεν αὐτόν] τιοηασογι ζασὶ- 
γυι8. διέ Ὗς, τσ παν ἤΠην ἃ ἰΐαν, 
{παῦ 185 αοα (πὸ ΕἈΈΠΟΥ) ψ ηῸ 15. (0 

τηαΐη Βα ]οοῦ οὐ {πὸ ψμο]ὸ δοοίϊοη 
6---τὸ (οὐ, Πίηι, ὅν Ὁ. 8 16 ὧδ, Ὁ.7 

1716 ἐφ “αὐ με, τ. οὐ. ΤηΘ σοποϊ βίοι 
[Ο]]ον 5 ΠῸΠπι ἃ σομπβί ἀογαίοη οὗ {10 
παίαγο οἵ αἰνίπο γονοϊαοη. Ἰἰονο- 
Ἰαύϊίοη 18 ἀἰγοοίοα ἴῃ {πὸ ἤγβύ ἰπβίδμοο 

ἰο τηρκίησ οἴθαν ἔπ6 Ῥοβιτοη οὗ τηδπ 
ἐονγαγὰβ αοα. ὅποι ἂῃ οὔθ δύ Ῥδὰ] 
ἈΕΒΙΘΉΒ. ἴ0 ἰανγ, ἀπ ἴο {π60 Τιᾶν ΡᾶΓ- 
ἀϊσοα!αυ]γ. Απὰ βΌΠΟΓΆΠΥ ἃ}} {Π|6 ΘΟὨ,- 
τπαπαπἰοαςτοηβ οἵ αὐὰ ἴο τη0η ῬΓΘΒῈΡ- 
Ῥοβθ ὑπαὺ ὑπ πουπιὰ] το]αὐϊοηβ θ6- 
ὕνγθοη ϑασίῃ ἀπ Πθᾶγοη Πᾶν ὈΘΘΝ 
ἰηὐουσιρίοα, Τὸ ἄθην {Π||5 15 ποῦ ΟΠ]Υ͂ 
ἴο ααοβύϊοπ οα᾽Β ὑσα ἴῃ Οπ6 ΡᾶΓ- 
ἀἰοαϊαν ροϊπί, θα ἴὸ αποβύϊοη 1 ἃ]- 
ἐοσοῦμου ; ἴο βὰ 0 ποὺ οἷἱν “ΗΠ 11οέμ’ 
ἴῃ {6 βρϑοῖῆς ἀθοϊαγαύίοι, θαῦ “ΗΘ 18 
ἃ Ἰασ᾿ ἴῃ Ηἰβ8 σμο]6 ἀρα!ηρ τ] 
τη Κη. ΟὈΠΏΡ. 6. Υ. 10. 
ΤῊ Ῥϑου] αν ΡΉγαΒ6. Ψ. ποιοῦμεν ἴβ 

ΘΠαγδοίουβεςο οἵ δύ Φόμη (ΤΠ ν. 18; 
ὙΠ], 53; Χ. 33; ΧΙΣ, 7, 12), Δα ΟΔΥΤΙΘ5 
νΥῸ Ὁ πὸ Ἰᾶθα οἵ οὐ θθηϊηρ, πἢ- 
γἰΘ ἔθου 561 {- ΒΒ υ 0}. 

ὁ λόγος αὐτοῦ] Τὶς τοογά, {πὸ ποτὰ 
οὔ ἀοά, 11. 14. Οομρ. Ψομη νυ]. 55; 
ἈΠΌ χγΐ!, ΟΣ ΤῈ 
ΤῊ ῬΉΓΑΒΘ 15 ἀϑθα ΒΡΟΟΙΔΠΥ ἴον ἐΠ 6 

(ΒΡΟΙ πιϑββασο, νγ 10} 18 {ΠῸ οΥΌντ οὗ 
4}} γον αὐϊοι:: [ΚῸ σν. 1; Υἱ]]. 11, 21; 
χὶ. 28; πᾷ ΠΑΟΙ ΔΙΥ ἴῃ ὑπ Αοίβ: 
ἦγ. 21; 1. ὦ 7; ὙἹ᾽. ἸΔ αὐ 15. τῖὶ 
24: ΧΙ. υ, 7, 44, 46, ἄο. 
Το “νογα θοῦ αἰ 5. ΤΌΤ 18 
χ᾽ ἴῃ τ. ὃ. ἃ5 ὕΠ|ὸ Ῥγόοοϑβ ΑἸ ΠΌΤΕ 
[γτοπὶ {πο σϑϑυϊύ. ΤῊΘ ἀγα 18. ὑπ 
5 πὶ Ομ ἀογοὰ οδ]οοί νον οἵ ὑπαᾶῦ 
ΐο τ6 “πογά᾽ ΘΧργοββοθ ΤῈΘ 
νον ἃ8 ἃ Ἰἰνπρ ῬΟΥΟΥ Δ Ϊ68. {}|0 
σαν τϑὰὶ ΠΠ0 16. Ὀγ 0016 ἴο πὶ 0 
γοοοῖνοβ ἰ (Φοιη ἢ. 31, 32), Απᾶ 
Γαγύμοσν, ὑπ “πογα ἢ ΙΒ ῬΘΙΒΟΠΆΙ: ἰὗ 
ΟἉ}]5 ἀρ ὑπ Ἐπουρηῦ οὐἩὨ ΕΠ ΒΡΘΆΚΟΓ: 
10 ἰβ “πὸ πογὰ οἵ οὐ. ΤΊ ἐσαθ οα 
ἀπὸ οὐμπον παπᾶ 18. αθδίσαοῦ, ἐποῦρη 1ὑ 
8 οὐ οαϊοα ἴῃ ἃ ῬΟΥΒΟΗ. 
ΤῸ πογὰ, {ἰκὸ {π6 ὑσαΐῃ, ολη ὈΘ 

γοσηγοα ΒΟ] ἃ5 {Π|6 πον ]ηρ᾽ ῬΥΪΠΟΙΡ]Θ 
μι ἴον εὐἶτα {πὸ πὰ Πα ἃ5 ὑπ ΒΡΉΘΓΘ 
ἴῃ νυ πῖον πὸ παλῃὰ τηονοϑ, Τη0 “ψογὰ 
ἈΡΙά 65 ἴῃ εἶμι Τολη ν. 38, σομρ. γῇ]. 
37), ἈΠ ΟΠ ΟΥΒΟΙΥ ἢῸ “ΔΌΪΔ 65 ἴῃ ἐῃ9 
νγογ ἡ (Ομ Ὑἱ]]. 31). 
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Αἀααϊομαί ΔΛοία οὐ ἱ. 2Ζ. ΤΊ ΕΠ ουποοα οἵ (ἀοά. 

ΤῊ 1468 οἵ ὑπ6 ινίηθ Εδύμου ποΟοα,, Ἀηβυγουηρ ἐο ὑπαῦ οἵ ᾿πτηδη ΒΟ η5}}10 ΤΠ γῖπ6 
δηα ΟΠ] ἀρ (566 Αἀαϊίομαὶ Νοῦθ οα 111. 1), οὐσαρῖο5. ἃπ ἱπιρογίαπὺ ρίαοο Ελύμοτ- 
ἴῃ {πὸ νυ ψίπρθ οὐ δῦ Φομπ. Τῦ οαπποὺ "8 τἰση Ὁ πἀπάἀογβίοοα συ μπουῦ Ὁ" 
ΤΘΙΘΥΘΠο6 ὅθ 105 ἀθνϑιοριηθηῦ ἴῃ ὑπ6 ΟἹ Τοβίδμηθηῦ ἃπὰ ἴῃ ὑπ Υπορίϊο 
(ΟΒΡ6|5. 

Ιη ὑπὸ ΟΙα Τοβίαιηθηῦ {Π6 σθηθυᾺ] ποίϊοπ οἵ ΕἈΌΠΘυμοΟα ντὰβ. τηδᾶο 1. Τὴ {πὸ 
ῬΘΙΒΟΠΔ] ΕΥ̓͂ ὕΠ6 ΒΡΘΟΙΆ] οονοπαηῦβ γΠ]οἢ ΗΘ τνὰβ Ρ]Θα594 ὕο δβϑύδ Ὀ]}15}} τ 10} ΟἹΑ Ψορία- 

γϑριθδθηίανο θη. ΠῸ ὑπυβ Ὀθοδπιθ {π6 “ ΕαύΠοΥ᾿ οἵ ὕπο Ομοβθὴ ῬΘΟΡΙΘ ἴαοαν: 
ἴπ ἃ ῬΘΟΌΠ Δ 5Β6η86 (ΕἸΣ. ἵν. 22; Ποαύ, χχχί!. 6; ΘΟΙΏΡ. ἷ. 31, ὙΠ]. 5; 15. [ΧΠΠ] 
ΠΟ Ἰχῖν 8. ΘΟΤΩΡ. ΣΙ. 1, ὁ. Ζι, ΧΠν. 2; 24, Χἰνι. 9 ἢ, ; «61. ΧΥΧΙ. 9,.20.; ΗΒ: 

χὶ. τ; Μαὶ. 11. το; φοῃῃρ. ἷ. 6); ἃπα θᾷε] ΠΙΘ ΠῚ ΌΘΥ Οἵ {Π60 παύϊοῃ νγὰβ ΗῚ5 
ΝΠ δαί. κινοῦν; [5.1 2, ΧΣσ. 1; 9, ΧΠΠ|. 6, 1Χ11].. δ; {6}. 111... 4.7. 10. ΘΟΙΠΡ: 
Μαΐίῦ. χν. 24, 26). Βαῦ {Π|8 ΒΟη5}}10 γγὰ8ϑ γοϑαγ θα ἃ5 ἃἢ ΘΧΟΟΡΌ]ΟΠΔ] Ὀ]Θ5βίηρ. 
10 ῬοΙοπρθα ἰο ὑπ6 παύϊομ ἃ5. “Ῥυϊθϑίβ ἃπα Κίηρβ᾽ ὕο ὅπ ποτὰ; ἃ 80 9 
Βηα ὑπαὺ ἐπ γϑ]αὐϊοπβηῖρ οἵ ρυίνι]θρο, ἴῃ νι Βῖ ον. 811 π6 ΟΠ] άτθη οἵ [βγδ6] 
ΒΠΔΓΘα ἴῃ ΒΟΠῚΘ. ΠΙΆΠΠΘΙ", γγ88 ἴπι ἃΠ ΘΒΡΘΟΐα] ἀθρτθθ ὑπ6 ομαγδούουβύϊο οἵ {10 

ὑποοσυαθϊο ταϊηϊβύθι (οοπρ. ΡΒ. Ιχχχἱϊ. 6). ΟΕ {Π6 Κίηρ", ὑπ τορυθβθηθαῦγθ 
ποδα οἵ ὑπὸ τόγὰϊ παύϊομ, αοα βαϊα " Ζοιν αὐέ την οι, ἐ}υ5 ἀμ, ὑπαῦ 15 αὖ 
ὑπ πποιηθηΐ οὗ {Ππ6 βοϊϑιηῃ οοπβθογαίου, “ατο 7 δογοέξίοη ἐΠοο᾽ (8. 1]. 7): 

ἈΠΑ ἀραίη, “116 5ἠαἰί ογν πο ἢλ6 : Του αΥὲ ἡ ΖΡαΐλογ, ἢν οὐ, απο ἐλι6 

γοοΐδ 4" τὶν βαϊσαΐίο. Αἴδο 7 τοἱϊί ηβαλο μΐην τὴν π δίθογη, μίσμογ ἐδατι 

ἐλ6 ίησο 4 ἐλ θαγέ᾽ (Ρ8. ἸΙχχχῖχ. 26 ἔ ; σοπιρ. 2 ὅδ. υἱϊ. 12 .). ΟΡ. 

ΠΟΟἾ 8. ΧΧἸΠ]. 1, 4. 
Τὸ ΜΠ] Πονγθνϑν θ6 ΟὈβουγϑα οὴ ἃ βύθπαν οὗ {π6 ραββᾶσϑβ ὑπαῦ ὑπ6 1άθἃ οἵ ΤῊΪ5 1ᾶθὰ 

ΕΑ ΠουΠμοοα ἴῃ {η6 ΟΙα Ταβίαμπιθμς 15 ἀθύθυιηϊπθα ὈΥ ὑπ Θοπμοθρύϊ 0 η8 οἵ ἃ Πταϊθθα. 
Ἐαβύθυπ Ποβ6 ῃ 014, πα {αγύμου ὑπαῦ 10 15 πον 6 γ6 οχύθπα θα 0 ΠἼ6Π 96Π6- 

γΆ}γ. Ασα [15 ὑπ8 σγοαὺ Ηθδᾶ οὔ {Π6 1] συ ΒΊοἢ ἸοΟΙτ5. θδοὶς ὑο Ἡΐτη ἃ8 108 
Αὐΐμου. Ηἰ5 “ΟΠ αγθη ἡ ον Πίηι ἃὈβο! αὖθ οθθάϊθποθ δ ΓΘΥΘΓΘΠΟΘ : ὉΠΟΥ͂ 

ΔΥῸ “ἴπ ΠΝ παπαᾶ᾽: ἃπα ΘΟΠΥΘΙΒΘΙΥ ΗΠ 6 Οἴου 5 ὉΠ τυῖβ8. Θοι 861 ἃπα ΡΓῸ- 

ὑθούϊου. Βαῦ {Π6 τα ]Ππο' ὑπουριηῦ ὑπγουρσῃουῦ 18 ὑπαῦ οἵ Δα μοΥ ΤΟΥ ἀμ ποῦ 
οὔ Ἰονο ΤΠ το] αὐϊοπβΐρ 15 ἀουῖνοα ἔροι ἃ ρθου]ἶδι πιληἰ  οβϑύα ίοη οἵ 05 
Ῥγονίάθηθθ ἰο ὁπ6 τὰρθ (ἔχ. ἵν. 22; Ηοϑ. χὶ. 1), ἃπᾷ ποῦ ἔγοτῃ {Π|6 οὐἽβῚ πὰ] 

ΘΟΠΠδχίοη οὗ τὰ ἃ5. τπᾶπ νγιπ αοα, [1 ὑπὸ πο ΠΥ οΟὗὨ ΒΟΠΒΠΪΡ 15 ὕο 6 
οχύθμαθα ἰο (ἰθηθῖ165, Ὁ 15 ὈΥ ὑποῖν ἱποογρογαύϊοι ἴῃ ὅΠ18 ΟμοΒ6π ΤᾺΠΉΠΥ (5. 

Ιχχχυ]]). 
50 [ΔΓ {Ππ6 οοπορρίϊοι οὗ ἃ Τἰνίπο ΒᾺὐΠουΠοοα 15. (ὈΓΟΔΑΙΥ Βρθακίηρ) 11. ΤΠ 

παὐίοπα! Ὡπιοπσ ὑπ 6 6.78 ἃ5 0 γγὰβ ρῃγβίοαὶ ἴῃ ὑπ6 ϑμθ]6 νου]. Βαῦ ἴῃ ἰᾶθα οὗ 

1Π6 ΘΌΒροΙ5 ὅδ ἰάθα οἵ Βοπβιΐρ ἰΒ βρίεἰσαα! ἀπ ρουβοπα!, ΟἿΑ ἴ5 γθυθα!οα ἃ8 πο μον. 

{16 Οἴνοι αθα Βυβύαίϊποι (ΔΙαὔῦ. νἱΐ. ο 4) οὗ ἃ 11ἴ6 πκ6 Η15 οὐγη, ὕο ὑΠ|056 ὙὙΠ0 γγοοᾷ 1π ὑπὸ 

γγ6 16 οὐθα θα ἴῃ Ηΐβ πηᾶρθ, αἴδου Ηἰ5 ΠΠΚοποββ, θαῦ τπῸ πᾶνθ θ66ὴ αἰ ἰθπαῦθα ϑυπορίϊο 

ἴγοιὰ Ηΐπ ({μικο χυ. τα 15). ΤῊ οὐ σίπα] οαρδο  Υ οὗ τηᾶπ ο τϑοοῖνθ οα 18 5}. 

ἀθοϊαγϑα, ἀπ αὖ ἐπ βᾶτηθ {ἰπ|6 ὑπ 1} οἵ Οοα ὕο βα ]8.γ 10. Βούῃ [δοὺβ 

ἈΓΘ 56ὺ [ὈΓ  ΟΠ66 ΤῸ 8}] ἴπ ὑμ6 ρϑύβοι οἵ Ηΐπὶ γ1Π0 γὰ8 ΒΟΌ ὑπ ὅθι οὗ 

τηδῃ ἃπα {Π6 ὅοη οἵ αοα, 
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ΤῊ Ἰᾶθα 
τρα βορὰ 1ἢ 
ΟἸὨγτβ, 

Τυροϊατοᾶ 
ἴῃ ἴῃ ὅου- 
τη ΟἿ [ἢ 
Μοαυπί. 

ΤῊ οἷονα- 
ἰἰοη οὗ ὑπ 
ἰᾶρα πὶ {6 
ΝΟΥ Το8- 
ἰαταθηΐ, 

ΤΗΕ ΕἸΒ6Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ΗΤ' 50ΗΝΊ, 

ΤῊ ἰᾶρα οἵ πὸ Ὀῖνίπο ΕΔ μου ποοά ἀπά οὗἉὨ ὑπ ΤΊ νη ΒΟ ΠΒΠΙΡ ἃ8 γοα βοᾶ 
ἴμ ΟἸγϊβῦ ἀρροαγβ ἴῃ ΗΠ 5 ἢγϑῦ τϑοογάθα ψουὰβ ἃπὰ ἴῃ ΠΠ5 ἀϑαϊοαύίοι ἴο ΗΪβ 
ῬΌΡ]ο ταϊηἰβύσυ. ΤῊΘ γογβ. ΒρΌκοι ἴῃ ὑπ Τορ]Θ : ἰδέ γὲ ποὲ ἐμαὲ 1 
γυιέ Ῥὸ ἴπ τὶν Ταϊλιογ 5 ποιιϑο Κ᾽ (Τλικθ 1]. 49 ἐν τοῖς τοῦ πατρός) ἈΡΡΘΆΓ ἴο 
τπατὶς ἰπ {πὸ Το, ἔγομ ὑπ παπιδι Εἰ46, {6 αυϊοϊθηθα οομβοϊοιβη 6885 οἵ ΗΪ5 

μιἰββίοι αὖ ἃ ογἰββ οὐ Ηἰβ Πἴθ, 116 8 γοῦ ὅπ6 Ἰοοὰὶ ᾿ϊπἰ αὐ] η5 οὗὁἨ γΟΥΒ ΠΡ 
ἅγῸ ΓᾺΠῪ σοοορπίβοα (οοπ γαβῦ ΦΌΠη ἷν. 21). Τὴ γοΐοθ αὖ {π6 Βα δι 
ἀδοίαγθβ ἀθοϊβίνοιν ὑπὸ δα ουϊν οὐ οκυον]οά σϑα ΒΟ Π5}}}0 8 ὑπαῦ ἴῃ ΠΟ ἢ 
ἨῈ ἰδ ἕο δοοομιρ! 8} ΠῚ νγουὶς (ΔΙ αὐ. 111. 17 ἀπ ῬΆΓΆ]]Ο]Β ; Θομαρ. «οι . 34). 

Τὴ ὑπὸ ϑϑυπιοη ἢ ὑπο Μοιηῦ {π6 Ἰάθα οἵ οὐ. ΕἈΌΒΘυ οοα ἴῃ τ α]οὴ 
Ῥοίῃ ἐο Ομτῖδὺ ἀπὰ ο {π6 ἀἰβοῖρ!οβ ῖ8 ὀχ αἰ θα πλοβῦ Ῥγομ ποθ] γ. ΤῸ 
ἢγϑὺ ποίϊοο οἵ {πὸ Βοῃβῃρ ΟΥὮἨ πη 18. ΣΘΙμ ΚΆ ]6 ἀπ 1 αἰ σιν Ἰπζουργοίθα 

τηοϑὺ βἰρηϊβοιαπῦ: “ Βοββοί αγὸ ἐμ6 ροασοηιακοῦϑ ΚῸ7 {πον σπαΐ! δ6 σαἰϊοά 
80η8 4Γὶ αοα᾽ (Μαίί. ν. οἡ. Τ|νῖ5 Βοποαάϊούϊομ 18. βΒθθὴ ἴῃ 15. ἔσιιθ Ἰἰρηῦ ὈΥ͂ 

σοι Ρασίβοιι νυν ἢ} ἐπ προ] Ϊο ἄντ : ΝΘ. δαγέδ, ρόαθο αῃιοηᾳ Ἠλθγι ΩΓ τδοἰί- 
γ»ἰοαδίησ᾽ (λικο ἢ. 14. ΤῊ Ρθδθο οὐ ν]οῦ ΟἸγϊδῦ βρθακβ 18. ὑμαῦ οἵ 

τουηϊ θα πυτηαηΐν (οομιρ. ΕΡΙΝ. {ἰ. 14 81), ΤΊιΘ Ὁ] ββίηρ' οὐ ΒΟΠΒΠΪΡ 18 ΤῸ ὑΠ|056 
ὙΠῸ, ααϊοκοποὰ Ὀγ αοα 5 ϑρίγιῦ (Εοιη. νη. 1.4), Β61Ρ ὕο γθ 56. οὴ θαυῦμ ὑπιαΐ 
1πγαγα Ὀγου μου μοοα οὐ πο ΠῸ ᾿ὰ8 σίγθη ὑπὸ Τοιπάδίίοπ πα {πὸ μ]θᾶσθ. 

ΤῊ6 ἐολομῖπρ ἢ. ΓΟ] ονγ5 ὑπ6 οι π4θ. Θπίογοοβ ἅμα πη ἴ0}48. {1|18 
ἐπουρσιῦ. Τῆο βἰσπ οὐἨ ϑομβμρ ἰβ ἴο 6 Τουπᾶ ἰπ σοα-Π ΚΘ που κ8 ΠΣ 
οαπηοῦ θαῦ Β6 τοίουγοα αὖ ὁποθ ἴο {ποῖν ὕσιθ ἀπ ΠΘΆνΘΗΪΥ οὐἱοῖι (δι αὔῦ, ν. 
16). ἼΠθβθ ἃγὸ ἰο θ6 ἴπ σϑηρθ ΠῸ 688 ὉὈΠΙ ΟΥΒΆΙ ὑμδη {Π6 πηοβῦ ἘΠΊ ΘΙΒΔ] 
σἰτιβ οὗ αοα, {π᾿ ταΐῃ πα {Π6 βιιμβ πο (Υ. 44 Εἰ; Τλῖκο νἱ. 35 Π.), ἴὰ ογάου ὑπαὶ 
{πὸ ΓᾺ]πο85. οὐ αἰνίπθ ΒΟΠΒΗΪΡ τὰν 6. αἰξαϊποα ἀηὰ τηδηϊοβῦθα (Ὁ. 45. ὅπως 
γένησθε υἱοὶ τοῦ π. ὑ. τοῦ ἐν οὐρ.; Τλῖκο νἱ. 35. ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου). Αὖὐ ἐπθ 
Βᾶτηο {ἴπιθ ὑπ6 βἰαπάαγα οἵ ἡπαστηθηῦ, θυ οι 8}1- πον ηρ᾽ ἸΟΥ͂Θ, ΠΡ ΘΒΒΘΒ. ἃ 
ΠΟΥ ΟΠαΥΔοίοΥ ἀροὸῖ ἀοίϊοη (Μαυῦ. νἱ. 1, 4, 6, 18). ΤῊ ΟὈ]καὐϊομβ οἵ Κίῃ- 
ἀτοα ἴο οἰμουβ ΓΟ ἔγοπι ὑπ ῥυίν!!οσο οἵ Κἰπάγοα τὴ ὑπ 6 ΘΟΙΏΠΊΟῺ 
Ἑδίμον (αὐ, νἱ, 14 ἢ; Μακ χὶ, 25 ἢ). 6 ΕΑΌΠΟΥ 5 Κπον]θᾶρο δη οἰ ραῦθβ 

πὸ ρου ἴοι οὐὁὨ {π6 οἰ] ἄγοι (Δ αἰ. νἱ. 8 ; Τκὸ χῖϊ. 30), ἀπ ἀὰ]ν ργονιᾶθα., 

ΓῸν {πον ναηίβ (Δ αὐῦ. νἱ. 26 Ε΄ ; κακὸ χὶϊ, 24 8). Ηθτο ἀπ οἰβθνμογθ ὑΠ0 

Ἰαννβ οὔ παξαγα! αθθούϊοι ἃγὸ οχίοποα ἴο βρίγιαλὶ στο] αὐϊοιβ (Δ αἰύ, νἱῖ, ο ΤῸ; 
1κὸ χὶ. τι 4). 

ἘγΌηι ὑΠο86 ῬαβΒαΡ 65 Ὁ ν0}}} θῸ Β6 θη ΠΟΥ ᾿π]ΠἸ ΘΑΒΌΓΆΒΙν [6 σΟποΘρΡ Ϊοη οὗ 
ἘΔ Πουποοα 15 οχιοπαοα ὃν ὑπο ογὰ θογομα ἐμπαῦ ἴῃ ὑπ6 ΟἹ ᾿Ῥοβίαιηθηῦ. Τὴ 
Ῥομπα ἰβ τπηογὰ], νὰ ποῦ ΡΠ ν βίοι] : ἰῦ 15. Ῥουβόμὰ] ἀπ ππαθδπ, πα ποῦ πα οὶ]. 
Τὸ βυσοοβίβ ὑπο β οἵ ὁπαγδοῦου, οὐ ἀαΐν, οἵ οοπῆῇ ἄοποθ τ 10} ὈΟΙΟ Ωρ’ ἴο ἃ 
ῬΟΙΙΟΥΟΥ ἃ5. 810 ἀπ ποῦ ΡΘΟΠ ΆΥΥ ἕο {Πο86 νη βίαμα ἴῃ Ῥαγ οα]ν οαὖ- 
νγαγαὰ οἰγοαμῃηβίαποοθ, [ἢ {πὸ ἴδνν ΟΥΠΟΥ Ῥαββαροβ ἴῃ ὑΠ6 ιν πορίϊο οΒροὶβ 
ἴῃ οι 06 {1010 “γον ΕΠ οΥ ἡ σοι, ᾿ὑ Πὰ8. {Π|ὸ7 ΒΆηιο [ΌΓῸΘ : ̓ῦ ΘΟΠΥΘΥΒ 
ἐπ] ον σγοῦμαβ. οἵ ὑσαϑῦ πὰ {Π|ὸῸὸ) οογίαϊεῦν οἵ Γαύπγο ὑσὶ} (Δα, χ. 
20, 29; [κικὸ χἰὶϊ. 32). ΤῊΘ “παπιο᾿ οἵ Π πὰ νποπὶ ὑπὸ Πμογὰ τηδθ Κηονσι 

νγαβ, 10 τὰν Ὀ6 Βαϊ ὑγαϊν, “πὸ ΕΑΌΠοΥ, ον οι ἃ5 ὕΠ6 πᾶπηθ οἵ ΠῚ γΠ0 Βοιΐ 
ΜοΒο5 νγὰβ “ΦΘμογα,, “ὑπὸ Ρβοϊαῦο,, “ὑπὸ ΒΟ} οχβύοηυ ἡ Απαὰ ἴῃ {18 οοὰ- 

1 ΤΉΡΤΟ 18. ΤΘΑΠΥ ΠῸ βέσοῦ γορυοβοη- ἈΡΟΟΘΆΙΨΡΒΟ, δ ούθη ἔπι 61Ὸ 1ὑ 18 τηοαϊ- 
(αἰϊνο οὔ {πὸ πᾶτὴο δομονδὰ ἴῃ ἐμ ΝΥ δρᾶ: Αροο. 1, 4, 8, ἶν. 8 (ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ 
Τορίατηθηὶ οχοορὲ ἴῃ ἴῃ ὁ ὧν οἵ ἔθ ὁ ἐρχ.), χὶ. 17, χυΪ. 5. (ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν). 
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ποχίοη ὑπ ἢγβὺ ρθε θη οἵ {Π6 Του 5 ῬΥΆΥΘΥ σΆΪΠ5. ἃ ΠΟῪ ΠΙΘΔΠΪΠρ' : (0}7" 
Μαίλον τολίεν, αγὲ ἔην μθανθηι, παϊίοιοοι ὑ6 Τὰ παηλῖ6----ῦθ᾽ ΒΌΡΥΘΠΙΘ τουορὶὰ- 

ὑϊοη οἵ ΕΥΠΘυμοοα (Μαί. νἱ. 9; οοιηρ. 1μΚ6 χὶ. 2). 
ΤΊΘ γϑυθϊαὐϊομ οἵ ὑπ Βύμου 15 Ἰπάἀθθα αἰβυ! ΠΟΟ]ν οἰαϊπηθᾷ ὉῪ {πὸ Τιογ ΤῊ τϑνο- 

ἴῸ ΗΪπ1561} ἃ]οπα (Δαν. χὶ. 27; [μ|κθ χ. 22). Τυὰθ αἰβοίρ]θβῃῖὶρ ὕο Ηΐπι 15 ὩΡΟΗ ΟΣ 
ὑμ6 Γ]ΠΙπθπὺ οὗ “Ηἰβ Εαύμου Β᾽ ψ1} (Δα. νἱ]. 21). ΗΘ Ῥγοποῖιποθβ ν ἢ ἐη6 ἐγ 
Δα ΠΟΥ πρὸ ὑπ6 αἰνίμθ ΘΟ 5615 ἃπα {Π|0 αἰνπηθ πουκίηρ, ἃ8. Ὀεΐηρ οἵ οἵ Οτῖβί. 
ΕΠ ΠΑΙΠΟΙ {λῆαυυ χν: 15. ΧΥ]: 17, ΧΥΠ ΙΟὅ 14. 10, 35) χχν. 24, ΧΧΥΪ. 

29; ἴλικθ χχῖϊ. 29). Ηθ βρθαῖκβ οὔ “Ηἰ8 ΕδΥΠΘΥ5. Ῥγομἶβθ᾽ (Πα χχίν. 49), 

δηα οἵ “Ηἰ5 ΕΥΠΟΥ 5 Ῥύθβθποθ᾽ (Μ αὐ, χ. 32 [.) τ ὉΠ6 ἐοπῆθποο οἵ ἃ ϑοη. 
Βαΐ νι] {π6 οομῆάθπορ οὗ ἃ ὅοῃ πθ Τιογαὰ πιαϊηὐαῖηβ 4180 ὑπ6 ἀθροηάθποθ 
οἵ ἃ ὅοπ, ΕΝΘΥῪ ῬΥΆΥΘΥ ϑ]οἢ ΗΘ ΤΠ]ΔΚΟΒ ν01}} θ6 Δηβνουθα (Δ αὐ. χχανί. ς 3), 
γοὺ Ηθ ρΙδοοβ Ηἰπιβθ]  ΠΟ]]Υ ἴῃ “Ηἰ5 ΒΑύΠΘΥ 5 ἡ παπᾶ (ΜΝ αὐ. χανὶ. 39, 42) ; 
8Π ἃ ΗΘ ΥΌΒΘΥΥΘΒ ΒΟΙῚ6 ὑπ] ΠρῈ ἴον Η15 ΕΑΥΠΘΙ ἃ]οη 6 (Δ αἰ. χχ. 23). 

ϑθοἢ) ἃ γϑυθίαύϊοῃ οὗ ὕπ6 ΤΠ) νίπθ Ελυμθυποοα ὑγρὴ {πΠ6 ϑοη ἐο βοπ5 Ὀϊβεϊποί- 
ἀοἤμΙοΙΥ αἰβυϊηρτιϊβιι65. ὑπ ΟΠ γἰβύϊδη ἀοοίχίμθ οἵ αοα ἔγοιη. Ῥαμυμοίβηι ἴγ8 ἴθα- 
δηαἃ ΤΠθίβη. ΑΒ. ἀραϊπϑῦ Ῥδπποίβιῃ Ὁ 5Βῆθνβ αοα ἃ5 αἰβύϊποῦ [το ἀπα ἐν δὲ οἵ 

. - : : Θ Τϑυ6]8- 
ΓΤ ΒΘ 1] ΘΑΒΌΓΔΌΙΥ ἈΌΟΥΘ ὑΠ6 γγοΥ]α ; ἃ5 ἃραϊηδῦ ΤΠ οίβιη. 10 568 ΟΟα ἕοῃ, 
ἂ5. ΘηθογΙηρ᾽ πο ἃ ᾿ἰνἱηρ ΓΟ] ΒΡ νυ τ] Τ᾿ η, ἃ5. ἰακίπο τη ἰΥ ἰηΐο 
ῬΘΥΒΟΠΔ] ἀπίοῃ τ] 0} Ἡ ̓ π]56}, ΤῊΘ ἀπβθθη [ΚἸηρ' οἵ {ΠΗ αἰνίηθ Κα ἱπράοηι 15 
τη86. ΚΠΟΜ ἃ8 ΟΠπ6 0 ΠΟΙ ΗΪΒ ΡΘΟΡΙΘ οδπ ἀγα πθὰν τ ἱ0 ἢ ὑπ6 οοπῆ- 
ἄθηοο οἵ οἰ] γΘ 1. 

Τὴ γϑνο]αύϊοη οἵ ἀοα ἃ8 ὑπ6 ΕἈΕΠΘΥ 18 ΒΡΘΟΙΔΠΥ Ὀγοισηῦ οὐδ ΡΥ δύ ΠΙ. ΤΗΘ 

ΨΦόομπ ; Ραῦ ἴῃ ἃ βοιιθνμαῦ αἰ δυθηῦ ἔογπι ἔγομι ὑπαῦ ἴῃ τ Βΐ ἢ 10 15 ἴοαπα τὰ τον ίϊοη : Ἐ Ἶ : ἣ " : οἵ Βαίπου- ὑπ6 ϑυπορ ϊβίβ, Ἴγὸ {0168 ΟΟΟΙΙΓ ΟΟΙΩΠΊΟΠΪΥ ἴῃ {Π6 (ΟΒΡΘΙ ἴῃ το αὔοη ἴο 1, οοά ἴῃ 
ΟἸὨγϑῦ : (α) Τὸ αύΠου ; δθὰ (β) ΜΥ Βαύϊμιου. Βοίῃ οὗ {π6860 ὁοοῦτ ἴῃ {Π6 5: ΦοΠπ, 
ΘΥπορ ἰβύβ θϑ ἢ Πἶπθ ΟΥ᾽ ἔθη ὑΐμηθ8. Βαῦ οἢ {Ππ οΟὔμου παπᾶ δ «01Π πη ΠΘΥΘΥ 
565 ὕΠ6 ῬΠγΆΒ65 ὁ πατήρ μου ὁ ἐν οὐρανοῖς (ὁ οὐράνιος), ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν 
οὐρανοῖς, ΜΥΜΠ1Ο ΟΟΟΙ ΘΔ Οἢ. πη 6 {ϊπ165 ἴῃ ὑπ6 ὥπορίϊο 506 15; ΠΟΥ ἄοθ5 ἢθ 
1886 {Π6 ῬἤγαβΘ ὁ πατὴρ ὑμῶν Θχορρῦ Χχ. 17 ((π ΟΟπύγαβί) ; ΠΟΥ γοῦ {ῃ6 
ῬΔΌΠΠΘ ΡΠγα86 ὁ πατὴρ ἡμῶν ἴπ Ϊ5 οὐ σαὶ σ8. [πὶ ὕΠ6 ΕΡ᾿5Ό]05 μ6 868 

.- 

1 ΤῊ 5117016 {1016 “ΤΥ ἘΔΙΠΟΥ᾽ 15 ΧΧΥΪ. 53 παρακάλεσαι τὸν πατέρα 
ΘΟΥΏΡΑΥΔΙΙνΘΙΥ Υ8716 ἴῃ {π6 ὥυπορίϊο μου. 
οβρΡ618. Τὸ 15 πού Τουπᾶ ἴῃ 50 Μᾶῦκ Βαΐ τηοβὺ ἔγθα θη Π]Υ τ 0 {Ππ6 Δα αἸ 10 
(ΘομΡ. ν]]1. 58 ΝΜ αὐῦ. χυΐ. 27). Τὸ οο- ὁ ἐν (τοῖς) οὐρανοῖς (ὁ οὐράνιο). 
ΟὟΓΒ η δύ ΓππΚ6: Υ11. 21, ΧΙΪ. 5ο τὸ θέλημα τοῦ π. μ- 

11. 40 (ἐν τοῖς τοῦ π. μ.) 

Χ. 22 (ΡΆ18116] ἐο Μαίί. χὶ. 27) 
ΧΧΙΙ, 209 (καθὼς διέθετό μοι ὁ π. μ. 

βασιλείαν) 
Χχῖν. 40 (τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ π. μ.) 

Τη 50 Μαΐου 1 15 θη τηοτο ἴτ8- 

ἀΌΘΗΤΙΥ 
ΧΙ]. 27 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ 

τοῦ π. μ. 

ΧΧ. 23 οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ π. μ. 
ΧΧΥ. 34 οἱ εὐλογημένοι τοῦ π. μ. 

ΧΧΥΪ. 20 ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ π. μ. 
------ 39, 42 Πάτερ μου 

τοῦ ἐν (τοῖς) οὐρ. 
Χ. 32, 33 ἔμπροσθεν τοῦ π. μ- τοῦ 

ἐν (τοῖς) οὐρ. 
ΧΥ. 13 ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ π. μ. ὁ 

οὐράνιος 
ΧΥΪ. 17 οὐκ ἀπεκάλυψεν ἀλλ᾽ ὁ π. μ. 

ὁ ἐν οὐρ. 
ΧΙ. το τὸ πρόσωπον τοῦ π. μ. τοῦ 

ἐν οὐρ. 
19 γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ 

π. μ. τοῦ ἐν οὐρ. 
35 οὕτως καὶ ὁ π. μ. ὁ οὐράνιος 

ποιήσει ὑμῖν. 
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1 σου γα βϑὺ 
ἢ πδὲ 
ἴῃ ἐπ ὃ υ- 
πορ ϊδβίβ, 

ΤῈ {16 
{πὸ Βὰ- 
ἐμοχ. 

ΤΠΟ ἀπ} 6 
ἸῺ ΤΔὰ- 
{μοσ.ἄ 

ΠΟ τοὶα- 
τἴοη οἵ {Ππ6 
ἔννο 1165. 

ΤῊΞΒ ἘΕΠΒΙ͂Τ' ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ΚΑΤ 90ΗΝ. 

ἘΠῚ ΓΟΥΠΙΪν ὑπ 6 ἈΡβο]αῦθ {16 ὁ πατήρ (οογηρ. 2. «Το 3) τ τ ποὰὺ δὴν δαἀάϊϊοι ; 
πὰ ἴῃ ἐπΠ6 ΔΡοο. ὁ πατὴρ αὐτοῦ (μου "αῦ ποὺ ὁ πατήρ. 

ΤΊοβο ΑἸ ΠΟΥ ποοΒ. ὑπο} τϊη αἴθ ΓΘ ΥΘΆ]]Ὺ βἰσα Ποαπῦ, 5ὲ Φολη ἴῃ Ηἷ5 
Ἰαϊοβῦ υυυ τη 5 γοσαγ 5 πὸ τοϊαϊίοι οἵ ὑπὸ ΤΊ νίπο ΕΔΙΠου ΠΟ ἴῃ 108. Θέθυμα], 

ὑπαῦ 15, ἴῃ 105 ργοβοηῦ, γϑα παύου, ἀπ ποῦ ἴῃ γοραγα ἴο ἀπούμου ογᾶθσ, ΟΥ 
ἴο Ἰοοῖς αὖ {{π|0 γα! ἴγοιι ἀπούμου ροϊηὺ οἵ νον, δῦ ΦΌἢ ἢ Ῥγοβοηῦβ 0 τι8 ὑπὸ 
ΒΒ οἵ ΟἸεδῦ, {πὸ Γοπη αὐϊοι οἵ {Π|ὸ ΒοηΒἢΙΡ οὗ τπθι, ἔγθ πὰ 15 ἈΡΒΟ] αὔθ 
56, 110 ὑπ6. ΚὙπορυϊβίβ οοπποοῦ 10 πε τ {πὸ ΤᾺ] Π] πο πὺ οἵ πὸ οἤϊοο οἵ ἐπ 
Μοββίαδηϊς ΚΚἰην. 

ΤῊΘ Π}] βθιβο οἵ ὑπὸ {{ΠῸ “ὑπὸ ΕλΕΠοΥ ἡ 11 6 Βοθὴ ὈΥ͂ ἃ ΘΧΑΠΙΪ Πα ϊοἢ 
οὗ {ϊθ Ῥαξβασοβ ἴῃ ΜΠ] {Π6 {0108 ὁ πατήρ πὰ ὁ θεός ΟΟΟΌΣ ἴῃ ΟἸοΒ6. οοη- 
ΠΟΧΙρΙ : 

. , -“ 

Ψόη 1. 18 θεόν... εἰς τὸν κύλπον τοῦ πατρός. 
“.. « ΡΞ Ὡ “ . - 

-- 1. 34 Εἰ, ὁ θεός.. τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ...ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ... ἡ ὀργὴ τοῦ 

θεοῦ. 
᾿ ΄- ΄ « “ 

-- ἵν. 21 δὲ τῷ πατρί.. τῷ πατρί...ὁ πατήρ.. πνεῦμα ὃ θεός. 
᾿ « 

- ΥἹ. 27 ὁ πατήρ, ὁ θεός. 
“ “ ᾿ ᾿ ΄ “ - " , 

᾿Ξ 45 ἴ. θεοῦ... «τοῦ πατρός..-τὸν πατέρα.. «τοῦ θεοῦ.. τὸν πατέρα. 
Ἐπ τα Ἂ ; ἘΞΗΣ 

-- ΧΙ]. 3 ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατήρ... «καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ 

πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει. 
--- ΧΙΥ. 1, 2, 9 τὸν θεόν.. «τοῦ πατρός μου...τὸν πατέρα. 

Θ0 ΄- ΄“- ΄“- ΄“- ,΄ ΄“΄ ΄ 

1 ΨΦόΠη 1ϊ. 13 ΠΕ τὸν πατέρα...τοῦ θεοῦ.. τοῦ πατρός...τοῦ πατρός. ..τοῦ θεοῦ. 

-- {01 ὁ πατήρ... θεοῦ. 
. « , ΄“ - « ’ ΄“ -“ 

-- ἷν. 14 ἢ, ὁ πατήρ...τοῦ θεοῦ...ὁ θεός... «τῷ θεῷ. 

ΤῆῸ {16 “ἢν ΕΥΠΟΥ ἡ 858. πβοᾶ Ὀν {πὸ ΠΟΥ τη υ].5. {Π|6. ΒΡΟΟΪᾺ] το]αὐϊοῃ 
οἵ (οα ἰο {πὸ ὅοῃ Τπολγηαΐο, πα 80, πη Ἰαύο]γ, ὑ0 τηδῃ ἴῃ νἱἰγίπο οὐ {116 
Τηοαγπαίίοι, ἃηαἃ ἴο 811 γονοϊαύϊοι ἃ5. Ἰολἀἰησ ἀρ ἴο 10. 10 15 Του «Γολῃ 1]. 

16, ν. 17, 43, Υ]ἱ. 32, 40, Ὑ]1]. 19, 49, 54, Χ. 18, 25, 29, 37), Χῖν. 2, 7) 20, 21, 23, 
ἘΝ 1..8, Το. 2... 4. ἈΣ, 1: 

Α5 ἴο {πο γοϊαθίοη οἵ ὑπὸ ὕσνο {165 “ὑπ ΕΔ ου ἡ ἃπα “τὴν Εδίμ ον, 1 
ΠΔΥ 6 8814 σΟΠΟΓΆΠΥ ὑπαῦ ὙΠῸ ΓΟΥΟΥ Βιισσοδίβ ὑπόβο ὑποιρ} 8. ΒΟ ἢ 
ΒΡΓΪΠρ {τῸπὶ ὑπ6 ΘΟΠΒΙ Πογαὕου οὗἉὨ {Π6 ηογᾺ} οοπποχίοι οἵ οὐ μα πδῃ ἴῃ 
γἰνέπο οἵ ὕΠῸ ογθαύίοη οἵ πιὰ ἴῃ {Π0 ᾿ηὰρὸ οὗ αὐ, ΜΠ] ὑπὸ Ἰαΐίον μοϊπίβ 

ἴο ὑποβο 10} ΡΥ Ϊηρ ΤῸ νΠαῦ ἃ 5 θθοὴ τη πον η ἴθ τι ἴῃ {ΠῸ ΘΟΌΓΒΘ 

οὔ {πὸ ᾿ϊβύονυ οἵ {πὸ υνου]α, {πΠῸ γονοϊατίοη οὐ ὑπ σοπποχίοι οἵ ὑπ6 ΤἸποαυπαΐο 
δου τ ἢ σα ἀπ ΜΠ} πλη. “ἼΠὸ ΤΌΠΟΥ ̓  ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ 5. ἀπ 6. {Π|18 ἀβρθοῖ 
ἢ {πὸ στοὰρ οὗ Ἰἀρὰ8. σα ῃογο παρ ἴῃ {πὸ ΤΟΥ 5 {110 “πὸ ἥοη οἵ πιδη᾿ 
(οοπΡ. «01}1π νἱ. 27, Υἱ]. 28): ἃπὰ “ἢν ΕΟ ἡ ἢ {ποθ ΒΟ ἃγΘ 

σανπογοᾶ ἀρ ἴῃ {πὸ {{Π{105, “πὸ οι οἵ οὐ, “το ΟΠ ἰβί. 
Το ἢνβὺ Ἰπμβίδ πο 8. ἴῃ ΥΠ 16} {πῸ Του ἰι808. ὑπὸ ὕννο {105 βθοι ὅο ΠΥ Κ 

ὑποῖν πιο ΐης, 

1ϊ. 16 ὁ οἶκος τοῦ π. μου, ΘΟ}. 1 λαῖκο 1. 40. 
ἦν. 21, 23 προσκυνεῖν τῷ πατρί, Θ0)0. Μαΐίί, χὶ. 27. 

ΛΑπα {πὸ ἢγβὺ στοαῦ αἸἰβοοιγθο ὙΠ] Ἰὰγ 5 {πὸ Του “(οι οἵ ἔπ Του 5 ΟἸ 5 
ππ| 0 15 ἀπὸ γοϊαίίοι οὔ ἔπ οι ἴο {πὸ απ ου ἀπὰ ἴο μοι, πα 5ὸ οἵ πιθὴ ἴὸ 

{πὸ Ναύμποῦ (Φοα γν. τὸ Π). 
Τὰ {18 αἰβοοῦγθο ἰὉ Ὑ01}} θῸ ποίϊοοα ὑΠππαὺ {πὸ {10 “τὴν αν ἢ 18 ἰοαπὰ 
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αὖ ὑπ6 ῬΘοὶπηΐπρ' ἃπα {Π|6 οπα (Ὁ. 17, 43), θαῦ οἰβθυμουθ ΟὨΪΥ ὑπ6 ἈΡβοϊαίο 
{10165 “Π|6 Ταῦ μου," “Ὅπ6 ϑοη. 

ΤῊ ὕνο {{{165 οοσαι ηοῦ ἀΠΙΓΘα ΙΘΗ]Υ͂ πὶ Ο]056 ΘΟΠΠΘΧίοη, 6..: 

Φό]η ν. 43 ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου. 
-- 45 μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα. 
--- γἱ. 27 τοῦτον ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν. 
τος 32 ὃ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 

- χ, 27 διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ. 

- 28 ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 
-- 20 ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκεν. . ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 
-- χίγ. 7 τὸν πατέρα μου ἂν ἤδειτε. 
-- 9 ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα. 
-- Οχχ, 17 οὔπω ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα. 
-- ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου... 

ΤΊΘΥ ἃ16 ἴοαηα 150 ἴῃ ῬΠγΆΒ65. Οὐ ον 156. ΔΘ 108] 0 τ ΒΙΟἢ ἐπον οἷν 
ἃ ΒΘΠΒ1016 ΑἸ ΘΥΌ πο οὗἩ ΘΟ], 

Φοόμη χὶν. 11 ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί. 
-- 20 ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί. 
-- 31 ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ πατήρ. 

-- ΟΣ. 1ὃ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 

1 νῷ υυὐὺ ἴο ρῸ ἃ ᾿ἰ0{16 Γγύμου ᾿ηὔο ἀθύμ!] τ πούϊοο ὑπ6 {1016 “0116 1156 οἵ ὑπ 

ἙΑ μου: : {1016 {πὸ 
ἘδύΒοΙ. 

(1) Ἷῃ τοϊδδοι ἰο ἸΠ6ῃ: 

ΤΌ ἵν. 21--.Κ3 προσκυνεῖν τῷ πατρί. 
-- ν. 45 μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν π. 
-- γὶ. 45 πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ π. 
-- 46 οὐχ ὅτι τὸν π. ἑώρακέν τις. 
--- ὅς ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ π. 
- Χ., 29 ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ π. 

-- 32 ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τοῦ π. 
- χίϊ. 26 τιμήσει αὐτὸν ὁ π. 
- χὶν. 6 οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν π. 

-- 8 δεῖξον τὸν π...- ἑώρακεν τὸν π. 
--- χν. 16 ὅτι ἂν αἰτήσητε τὸν π. 

--- χγὶ. 23 ἄν τι αἰτήσητε τὸν π. 

- 26 ἐρωτήσω τὸν π. περὶ ὑμῶν. 
-- 27 ὁ π. φιλεῖ ὑμᾶς. 

1 {Φ08π 1ἰ. 1 παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν π. (ποίθ). 
- 14 ἐγνώκατε τὸν π. 

--- 15 ἡ ἀγάπη τοῦ π. 

τς 16 οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ π. 
-- ἢ. τ δέδωκεν ἡμῖν ὁ π. 

5 Φοῖηῃ 4 ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ π-. 

(2) [χὰ τοϊαύϊοι ἰο ὑπὸ ὅοῃ Δ ΌΒΟ] αὐ ο]Υ: 

ΦόΠη ἱ. 18 ὁ ὧν εἰς τὸν κόλπον τοῦ π. 
-- Π|. 35 ὅπ. ἀγαπᾷ τὸν υἱόν (0010. ΧΥ͂. 9). 
--- γ΄. 26 ὁπ...-τῷ υἱῷ ἔδωκεν. 
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Ψοόλη Υἱ. 46 οὗτος ἑώρακεν τὸν π. 
57 κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν π. 

Χ. 29 ἐγὼ καὶ ὁ π. ἕν ἐσμεν. 
χὶν. 28 ὁ π. μείζων μού ἐστιν. 

ν᾿ , ΄ Ἂν « » , » 

ΧΥῚ, 15. πᾶνταὰ ὁσαὰ ἔχει ὁ π. ἐμὰ ἐστιν. 

1 Ψολη 1. 2 ἥτις ἦν πρὸς τὸν π. 
2 Φο]η 3 τοῦ υἱοῦ τοῦ π. 

-- καὶ τὸν π. καὶ τὸν υἱὸν ἔχει (ΘοἸηΡ. 1 ΦοΒη ἰΪ. 22 Β.). 

τη0: 

(3) Τὰ τοϊαϊίου. ἴὸ {π6 Μίββίου. οὔ ὑπὸ ϑοη---{π0 ΕΑύ ΠΟΥ ὑπαὺ 

ΨόΠη ν. 23 ὁ π. ὁ πέμψας αὐτόν. 
36 ἃ δέδωκέν μοι ὃ π...-μαρτυρεῖ ὅτι ὁ π. με ἀπέσταλκεν. 

37, Υἱ1, 16, 18, χἱϊ, 40, χὶν. 24 ὁ πέμψας με πατήρ. 

Υἱ. 44 ὁ π. ὁ πέμψας με. 
Χ. 36 ὃν ὃ π. ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν. 

ΧΧ. 21 καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ π. 
Οὐπιρ. χυΐ. 27 ἴ. παρὰ τοῦ π.; ἐκ τοῦ π. ἐξῆλθον. 
1 Φοη ἵν. 14 ὁ π. ἀπέσταλκεν τὸν υἱόν. 

5, τι ὅν, 23. 9. δ᾽'΄τ., ΙοΥὐϊός, 

(4) Μοτο ραγϊου]α νυν ἴπ τοϊαὐϊοι το {6 ἴογπι οὗ ὑΠ6 ΜΊΒΒΙΟΝ : 

Φόλη ν. 36 ἃ δέδωκέν μοι ὁ π. ἵνα τελειώσω αὐτά. 
νἱ. 27 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου...τοῦτον ὁ π. ἐσφράγισεν. 
Ὑ111. 28 καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ π. ταῦτα λαλῶ. 

ὃ ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ π. λαλῶ 3 ἐγὼ εωρα ρα τῷ π. - 
“᾿ ΕῚ » ’,΄ « ΄ [οἱ 

χὶΪ. 50 καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ π. οὕτως λαλώ. 
χῖν. 31 καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ π. οὕτως ποιῶ. 

ΧΥ. 10 καθὼς ἐγὼ τοῦ π. τὰς ἐντολὰς τετήρηκα. 

ΧΥΪΙ. 11 τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ π. 

Βοηῦ 

(5) ΔΑπᾶ αἴβο ἴο ἔπ δοῦϊνθ δοιημμαπΐοη Ὀθύνγθθῃ ὑπο ΕΔίμ Σὺ ἃπα {Π6 

βίοι ἴῃ ὑπὸ ἀοοοΙ ΙΒ. πηθηῦ οὗ 1: 

Το γ. 19 Πἶ ἂν μή τι βλέπῃ τὸν π. ποιοῦντα, ὁ π. πάντα δείκνυσιν αὐτῷ. 
Φ ἃ ᾿ 

γἱ. 37 ὃ δίδωσίν μοι ὁ π. 
ε » Ἁ , Ὶ 

Χ. 1 γινώσκει με ὁ π. κἀγὼ γινώσκω τὸν π. 
ΙῚ » - 

38 ἐν ἐμοὶ ὁ π. κἀγὼ ἐν τῷ π. 
. 4 ᾿ ΄ . - 

χὶν. 10 ὁ π. ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 
ε 

11 ἐγὼ ἐν τῷ π. καὶ ὁ π. ἐν ἐμοί. ε 
» “- ν᾽ 

31 αἀγάπω τὸν π. 

ΧΥΪ. 32 ὁ π. μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 

(6) Δπὰ ἴο {πὸ οοπβαμημηαἰίοι οἵ ὑ]ο ΜΊΒββίοι: 

Χο χ. 17 διὰ τοῦτό με ὁ π. ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου. 

χῖν, 12 ἐγὼ πρὸς τὸν π. πορεύομαι. 

13 ἵνα δοξασθῇ ὁ π. ἐν τῷ υἱῷ. 
: .͵ ͵ 

᾿ , ᾿ .»Ἂ»» ᾿ ᾿ 

16 ἐρωτήσω τὸν π. καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει. 

“8, χνὶ. 28 πορεύομαι πρὸς τὸν π. 

χυΐ. 10 πρὺς τὸν π. ὑπάγω. 
17 ὑπάγω πρὸς τὸν π. 

Οομρ. χἰϊ, χα ἵνα μεταβῃ.. πρὸς τὸν π. 
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(7) Αμᾶ ἴο {π6 Μίββίοῃ οἵ ὑπο ϑριυῦ: 

ΦοΠη σίν. 26 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ π. ἐν τῷ ὀνόματί μου. 
--- χνΥ. 26 ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ π.; το πνεῦμα.. ὃ 

παρὰ τοῦ π. ἐκπορεύεται. 
-ππ΄ὶ ΧΥΪ, 25 περὶ τοῦ π. ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 

Τῃ Θᾷοῖ γοϑροοὺῦ ὑμ6 Ῥαυ ]οα]αν γο]αὐϊοη 18 ὑγαοθα ἀρ ο {π6 ῬΥΪη18] 
τοϊαύϊοι. οἵ ὑπ6 ρογίθοῦ ἀϊνίηθ ον χρυ θββθα ἴῃ ὑπ 1468 οἵ αὐ μου Ποοα μὰ 
ΟΠΒΠΡ. 

ΤῊ6 {016 ἢν Βα ΠΘΥἡ 15. ΤΥ ἸΠΟΥΘ Υὰγ6 ὑπᾶη “ὑπ6 ΕδύΠ 6, ὑποιρ} 10 ὕ86 οὗ {πὸ 

Ἰιὰ8 θθθῃ ποὺ ππῆ θα ΘΗ δι ϑυϊαῦθα ἴον 10 ἴῃ {Π|6 Ἰαύϑυ' ὑθχύβ ἴῃ ογάου ἰο {116 “ΜῪ 
Ῥυΐηρ᾽ οαὖ ἃ τπογ6 Ουνίουβ β56η86. [1ὑ ἤχθβ αὐῤοῃίίοῃ, ἃΒ. μὰ8. θθθη ὩΙροααν δῖ Β6Γ. 
γΘ γ Κα, ἀροὴ ὑπ6 δούπα! ΟἸγουμηβίδηοοβ οἵ ΟἸγιϑὺ ἃ5. 0ΠῃΠ6 Τηορᾶγηδΐθ ὅοῃ, 
ΔΒ ΒΘΥΨΙΠΡ᾽ 0 ΘΟΠΥΘΥ͂ {Π6 χὰ 1468 οἵ ἀοα 85 ΒΑΙΠΟΥ. 

ΠΟΘ [ὖ 15 αϑοᾶ 

(1) ὥρθοί!Πν πὶ οοπποχίοη πὴ ὑπ6 ΟΠοΘ οἵ ΟΠ γῖδὺ ἃ5. ὑπὸ Εἰ] ΠΟΥ 
οὗ ὕπο οἱά Οὐνοπαηῦ, {ὑπ Τηὐογργοίοι οὗ ὑπὸ αοα οἵ Ιβυ88] Ἶηο δά 
Ῥθθη τιἰδαπαἀουβίοοα ὈΥ ὑπ6 “968. Τοοκίπρ ο ΟΠ γϊβύ, ὑο Η5. δοίβ ἃπα 
ὙΤΟΓ 5, [5Γ86] Ττηἱρἢῦ 566 {πΠ6 ἔγσαθ ομαγδοίου οἵ ὑπ Τ᾿ογὰ. Τὴ ὅοη τὰβ ὑπ6 

Του ]αίίοι οὗ ΗΪ5 Βαύπου: 
.ς. 53 ΄σ 

ΨοΠη 11. τό τὸν οἶκον τοῦ π. μ. 
ς 

-τ- Υ. 17 ὁ π. μ. ἕως ἄρτι ἐργάζεται. 
. ε , ΠΑ ᾿ “᾿ » “ 5 “ 

-- Τί. 32 ὁ π. μ. δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 
-τ- Ὑἱ1Π]. 19 οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν π. μ. 
-- 49 τιμῶ τὸν π-. μ. 
--- 54 ἔστιν ὁ π. μ. ὁ δοξάζων με. 

9 2 “ ἣν φ᾿ --- Σ. 37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ π. μ. 
-- ΧΥ. 1 ὁπ. μ. ὁ γεωργός ἐστιν. 
-- ὃ ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ π. μ- 

« ν -“ ᾿ ΄ 

-- 23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν π. μ. μισεῖ. 

- 24 μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν π. μ. 

(0) Απᾶ πηοῦὸ ψ]ο ]. οὗ {π6 ραγυϊοιαϊαν ἀϑροοῦ ἀπᾶθυ ποῖ ΟΠ γΙδὺ Ργο- 

δοηϊρα {πῃ6 αἰγὶ οπμαγδούου ἴῃ ΗΙ5 οσα ΡΘύβο πα [{6: 

οΠ Υἱ. 40 τὸ θέλημα τοῦ π. μ. 
- ΟΣ. 1ὃ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ π. μ. 

«ς ΩΝ , ΄, -- 20 ὁ π. μ' ὃ δέδωκέν μοι. 
-- ΧΙγ. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ π. μ. 

3..9) 3 ΄ ᾿ » 4 4 -- 7 εἰ ἐγνώκειτέ με καὶ τὸν π. μ. ἂν ἤδειτε. 
΄ “ 2 ἈΝ -“ --- 20 γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ π. μ. 

Ξ “ Ν ν “ 

-- 21 ἀγαπῶν ἐμὲ ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ π. μ. 

-- 23 ὁ π. μ. ἀγαπήσει αὐτόν. 
- χν. 15 ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ π. μ. ἐγνώρισα ὑμῖν. 
-- χχ. 17 ἀναβαίνω πρὸς τὸν π. μ. καὶ πατέρα ὑμῶν. 

ΤΠ 5 νγθ ολΠ 566 {π6 [Ὁ]] ἔογοθ οὗ {π6 ρῇγαβθ “1 οᾶπιθ 'π ΜΥ ἘλύΠ 6.5 

ὨΔΠ]6, ἃΠ4 ποὺ ΒΙΠΏΡΙΥ “ἰμ ὑπ6 Βαύμου 5. πᾶιμθ. ΟἸιτΙϑῦ σοπϑαιημηαύθα {116 

Υν. 3 
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ΘΑΥΠ ΟΣ ἐοδοιΐπο' ἃπα ργοβοηξοα ἴῃ ἃ Ῥραϊέογῃ οὔ σομρ]οὗθ βδουῖῆρο {86 [Ὁ]8]- 
τηθηΐ οἵ ὑπαΐ Ἰονο νοὶ 15 πὸ Βοῦγου οἵ Ὀοϊῃρ: 

Φόλη ν. 43 ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ π. μ. 

-- χ, 25 τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ π. μ. 
ΟὐΙΡ. χΥΐϊ. 6,11, 12, 26 (τὸ ὄνομα τοῦ π.). 

ΜΥ ἘΑΥΠοΥἢ ἰπ ἐπ6 σου αἰΐοι οὐ ΟΠ υῖδὺ Ὀυΐπρβ “ὑπ ΕΔΕΠ ον οἷο89 ἴο 
18 (οοπιρ. Ἡ 6. 11. τα ἘΠ). 

ΤῊ Πν]ησ Β.ΠῚ ὁπο οἵμον {{Π6 πιαβὺ 6 ποίϊοοα “πὸ Ἰἰνίην ἘΔίΠοΥ, ἡ ΤΌ Υἱ. 57. 

Ῥαΐμοτ. ΤῊΐβ ρῃγαβο ἰ8 ππίαιθ, ὑμοιυ} ἰδ ΘοΥτοϑρομβ ἕο ὅπ. οομιμηοι {1010 “06 
Ἰϊνίπσ αοα᾽ (Αροο. νυἱῖ. 2 θεοῦ ζῶντος, ΧΥ. 7 τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰ. 
Μαίί. χυὶ. 16 ὁ υἱὸς τοῦ θ. τοῦ ζ. ἄς... Ιῃ {πὸ νἱθνῦ ὙΠ] οἷ 1Ὁ σῖνο8. οὗ {}|6 
οομ ϊπιιοιιβ δοῦν ἐν οὐ ἐπ ἀἰνίπθ Ἰονθ 10 σοι ρ]ούθβ ὑπ υἱοῦ οἵ ὑπὸ αἰνίηθ 
Βουγοϊσηίν σίνοη ὉΥ {π6 Ρ]γα86 ὁ βασιλεὺς τῶν αἰώνων, τ ΤἾπι. 1. 17; ΑΡοΟΟ, 
ἘΥ 2. 

“«Αααϊίἑονιαι Νιοία οπ 1. 7. 177|ι6 τάφα ὁ} ΟἸινῖδ 5 Βίοοά ἐπ ἐΐι6 
Νοιυ Τοείαηιοηί. 

ΤῊ} ἰάθα. ΤῊ ἱπέουργοία οπ οἵ {Π|6 Ῥαββασοβ ἴπ ἐπ6 ΝΥ Τοβίατηθηῦ τυ 10} Το ΐο 
τοῖν ρλὴν ἰο {πὸ Ὀϊοββίησβ οθίαϊποα ΡῪ ὑπὸ “ΒΙ]οοα᾿ οἵ Ομ γῖβῦ τητιϑῦ σοϑῦ ἤΠμΆΠ]Υ ἀΡῸΠ 

ὁ ε αν ἐῃ6 ἰπἰογργοίαύίοι σίνοι ἕο {Π6 πι86 οἵ ΒΙοοά ἰπ {Π6 βου Ποῖα] πνβέθιι οὔ {Π|6 
Ο. Τ. Οὐ οὐὴ παύυγα! ἀββοοϊαύϊοηβ τὶ ΒΙοοα ἐθηα, 1ἴ ποὺ ἴο πιϊβὶ θα, αὖ 
Ἰραβὺ ἴο οῦβοῦγο {πὸ Ἰἀθὰβ τ ]οἢ ᾿ὐ βαρ ροβίθα τὸ ἃ «6 νν. 

Απᾷ που 1ὖ 18 ορνυίουβ ὑπαῦ ὑπ 6. μ]αθθ οοοαρίθα Ὀν ΒΙοοα ἴῃ ἔπ Το 5 
ΒΔΟΥΙΠΟΟ5 τγὰ8 οοπμηθοίοα τ] ἢ} {Π6 σΘμ ΘΓ] οοπορρίϊοι αὐξαοῃοα το 10 ὉΠ γ τι ρ}.- 

ΤῊ βοδὲ οἵ οαὖ {πὸ Ῥϑηΐαΐθαοη. Τὴ ΒΙοΟα 5 ὑπ βοαῦ οὔ 110 ἴῃ βοὴ. ἃ βθηβ6 ὑπαῦ Ὁ 
16; ἀπ οἂη θῸ ΒΡΟΚοΩ οὗἨ ἀἰγθοῦ!ν 8 πο 16 1056} (082 οι. ἰχ. 4; Τοῦ, χἰϊ, 23). 

Μοτο ὀχδοῦν {Π| Τὐΐο 18 βαϊα ἴο μὸ “ἴῃ 6 ΒΙοοα᾽ ({μον. χυὶϊ. 11). Ἡμοο ἰὖῦ 
γγὰβ Του ἀ ἄρῃ ἴὸ οθαὺ ἤθβἢ ἢ ὑπ6 Ὀ]οοα (ἀφῃ. ἰχ. 4; 1μ6ν. υἱϊ. 26 ἢ ; χυΠ]. 

ιι δ᾿; Τλϑαῦ. χὶϊ. 23 [.}: ἃ τῆλ τσ ὐ ποὺ 86. ἈπΟύ ΥΒ Εἶθ ἴον πὸ βαρρογὺ 
οἵ Ν18 ῬὨν 510} 10. 

᾿ἰνίηρσ ἘῸΥ ἴὉ πτιϑῦ 6 οΡρβουνοα ἐπαῦ Ὀγ {πὸ οαἱροῦχγίηρ οὗ ἔπ6 Β]οοα ἐδιο 118 
ὙΓΠΘῺ Βῃ 6, ψ} 10} νὰ8 ἴθ ᾿ῦ νγὰ8 ποῦ ἀοβίγογθα, ὑποιρῖ 10 νγὰβ βοραγαΐθα το}. {πὸ 

οὐρα ἶβιν το τὑ πα Ὀοίογο απϊοκοηθᾶ: θη. ἵν. τὸ ; Θομρ. ΗΕ. χἰϊ, 

24 (παρὰ τὸν “Αβελ); ΔΡο΄. Υἱ. 10. 

Αρροϊμπίοἃ  Τ|ι18 Ῥυομ! ἱ τοι οὐ {Ππ0 π86 οἵ ΒΙοοά ἃ8 Το σάν οοοδβίοιι [Ὁ ἐπ 
ἴοτ δ οἰοαγοδὺ ἀροϊαγαίίοι οὐ 1085. Εἰ ρη  ἤοᾶποθ ἴῃ βου ῆοθ (μον. χυϊὶ. 11}: 7 τοὺὐδῖ 
πραεῷ δροηὶ βοΐ γα 9} ἀπφαϊηϑέ ἐμαί ϑομὶ ἐλιαὶ φαίοί ἢ, δίοοι, αγια τοἰϊ σὲ μην ἢ 

γοηι απιοηῃ {}6 ρθορίο. ΚῸ {}ι6 ϑοιεῖ---ἴἀ78--- (8) φΓ ἐμὸ ἤορῆ ἐδ ἐπ ἐλ 

δίοοα ; απὰὶ 7 πατὸ σχίσθη τέ ἐο γοῖε τίρογε ἐλι6 αἰξαν' ἰο πιαΐδο ατὸ αἰογιοηχογξ 

οΥ ψοῖῦ ϑοιῖ5--- ἰἴσο6--- (Ὁ Ὁ ΒΣ Ὁ), ον ἐλ Μίοοα, τὲ αἰογος ἐμγοισλὶὰ 

{λι6 8οτιῖ--ἴἰγὸ (ΒΞ) Θ᾽ Β33), 1.0. 108. αἰοιϊηρ υἱγύπο Ἰῖοβ. ποὺ ἴῃ 108. πιαίουίαὶ 

Βα θβίαμποθ θα ἰὼ ὑπὸ ἸΠῸ οἵ ψΐο. Ὁ 18. ὑπὸ “γολιίοϊοἡ Μοτγθονον, {9 

. Οπ ἐδο βαυθ]οοὺ οὐ {π18 ποίθ 1 τη ΜηΠΠἜραη, Τὴ Ποδιιγγδοϊΐοπι οὐ ΘΙ Τιοτὰ, 

τοίοχ ἰο ἐμ ΥΘΙῪ βυρρθβέϊνο μοί οἵ θῚ ῬΡ. τ03 
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ΒΊΙοοα ΔΙΓΘΔΑΥ 564 15. αἰβυϊποῦΥ ὑγοαΐθα ἃ5 Πἰνίηρ. ὙΠΘη 1ὖ 15 βρυϊηκ]οα 
“ΡΟΝ ὕπ6 αἰΐαν" 1 τ Κ68 αὐοπθηηθηῦ ἴῃ υἱγύπθ οἵ {π6 “16 ὙΠΟ 15 
ἴῃ 1. 

ΤῊ 5 ἔνγο αἰϑθϊποὺ ἰάθα5 σουθ ἱποϊπα θα ἴῃ {Π6 βδοῦῆοθ οἵ ἃ νἱούϊ, {Π6 Τ χο 
ἀοαίῃ οὗ ὑπμ6 νἱούϊ πη ὈΥ ὑπ βῃθααίηρ οἵ 105 Ὀ]οοα, ἃπα ὑπ6 ᾿ΠΡθγαὐϊοῃ, 50 ἴο 88Ρθοίβ οἵ 
ΒΡΘδΚ, οὗ {π6 ρυϊποίριθ οὗ 116 ὈΥ ψμΐοῖ 10 πα α ῬΘΘη ἃηϊπηαύθα, 5ὸ {πὰ 018 [ἢ ΑΙ ΒΤ 
118 Ῥθδολμηθ ἃνδ1]}}0]6 ἔοτ' ὩΠΟΙΠΟΙ ὁπ 1. ΤΠ Υἰύπια] οἵ βου 106 ὕο01Κ ἀοοοιηῦ ἀἴηρ, (5) 
οὗ θοῦ {Ππ688 τηοιηθηΐβ ἴῃ ὑΠ 6 ΒΥ Π)Ό0110 Δού. ΤῊΘ 5] πρ οΥἴηρ᾽ οἵ ὑΠ6 ν]ούϊη, Βρυῖηκ- 

ὙΓΠΪΟΉ τὰβ ΡΙΌΡΟΥΙΥ ὑπ6 στοῦ οὗ ὕΠ6 ΟἸΟΤΟΥ, τγᾺ8 ΒΠΆΤΡΙΥ βθραγαῦθα ἔγομι {{Π8. 
{86 ΒΡΓΪΠΚΙΙηρ' οἵ 0Π6. Ὀ]οοά, νι ηῖο ἢ νγὰβ ὑῃ 6. ΘΧχοΠιβῖγο σους οἵ {Π6 ρῥυϊοβύ. 
ΤῊ6 ἀθαῦῃ γγὰβ ἱπῆϊοίθα Ὁ. ᾿ἴμὰ πγη0 ἴῃ 18 γϑρυθβοηζαύνγθ δοκηυν]θασοα 
{π6 ἀπ Ῥιιῃβητηθηῦ οἵ ἢῚ8 βῖπ;; ὑπ6 ὈΓΙΠΡΊΠΡ' πᾶν ἰὼ αοα οἵ {π6 16 50 
ΤῸ ΠαΘΥΘα ἋΡ νγὰ8 ὑπ6 οΟἴοΘ οὗ ὑπ6 ἀρροϊηΐθα τηραϊαύουβ Ὀθούνθθη αοα ἃπα 

Τη6η. 1)θαΐῃ ἃπα 1 σοῦ Ὀοὺῃ χα! ιὑθα, ἀθαύῃ ἃ5. ὑπ 6 Θομβθα θη 6 οἔ 
δίῃ, Δηα 1 τηδθ ὈΥ {π6 αἰγίπθ ἃρροϊῃίπηθηῦ ἃ Βουτοθ οὗ 16, Απα ἰὐ ἰ5 
γΟΥ Πγ οἵ πούϊοθ ὑπαῦ ὕπθ586 ὕνο ὑπουρηΐβ οἵ {π6 βῃθαάίηρ ἃπὰ οἵ {16 
ΒΡΥΪΠΚΙΠησ οἵ ὑμ6 ΒΙοοα, γγῃ]ο ἢ Θια Ὀγαοο ὑΠ6 ὕνγο θ᾽θιηθηΐβ 1 {Π16 σοποθρύϊομ 
οἵ δὐοπθιηθηῦ, ψγ9γ86. ΘαΙΆΠΥ ΘΧΡΥΘΒΒοα ὈΥ ὕΠ6 ὁπ6 ψογα αἱματεκχυσία, 
δαγισιῖγεῖβ οΠ ϑῖο ( 7ιι510) Υ΄., οὐρομγίηρ 97) δίοοα (Η 60. ἴχ. 22). ΤαΒ ὑπ6 
16 γγὰβ ἢγβῦ βΒυυγ πο θα πα ὑπ θη ππϊύοθα πὶ αοά. 

50 ἔτ ὑπ6 ὑπουρηύβ βυροοβίθα ὈΥ ὑπ6 «6 18} ΔΗΪΠΊΔ] ΒΔ ΟΥ 665 56θ 1 0 ΤῊΘ Τιου]- 
Ὀ6 οἶθαν ; αὖ {Π6Υ ὙΘΓΘ ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΥ ἱπηρουἔθοῦ ἃπα ὑγδηβιυο πα}. ΤΊ] πιμΐοη [108] τι86 
Ῥούγσϑοη {π6 οὔθυθι ἀμ ὑπὸ ἤθε πο στὰ Θοηνθη πα] ἃπα ποὺ γθὰ]. ΤΠ ἘΞΒΣΕΣ τι 
γἱούϊτη νγὰβ ᾿γγαῦϊ 08}, 580 ὑμαῦ ὑπο γθ οο] ἃ θ6 πὸ ὑγπ16 [6] Ουβ ἢ] ὈΘύνγθθῃ 1Ὁ μο] 1 Α] πα 
8η6 {π6 οἴθπα ου. [085 ἀθδῦ! νγὰϑ ᾿ἱπνο] η αγΥ, 50 ὑμπαὺ 1ὖ ΘΟ] ποὺ ΘΙ ΟΟΥ ᾿ππρεγίθοί. 
ἴῃ {π6 Πἰρ]ιθϑὺ ἔου τ ΒΥ Πα 6Υ ὑο {π6 αἰνίπθ ν}1}}. 

ΑΙΙ ὑπᾶὖ νγὰβ [υγοβδαουγθα Ὀγ ὕΠ6 Μοβαῖο ΒΔ υ ῚΠ018] βυβύθῃ, 811 ὑπαῦ νγὰβ ΤῊ Ιᾶ θα 
ἔγομ ὅπ παύαγθ οὗ ὑπ οαβθ πγαηύϊηρ ἢ 10, ΟΠγ δῦ βαρρι64. ὙΠ Ηΐμι, ὑπ6 [π1Η1164 ἴῃ 
ϑοη οὗ Μδμῃ, 811 πῃ ἃγ6 τηδαθ ορ8}016 οἵ νἱΐα! ππίοη: ἴῃ Ηΐη) 81] ΠΊΘῊ ἵπίς 
βπα ὑποῖν ὑσιθ 16. Η5. βδουῆοο οἵ ΗΠ πΒ6 1, ὑΠπγοὰρ [16 ἃπα ὑῃγουρἢ 

ἀθαίῃ, νγὰβ ἴῃ ΘΥΘΥῪ Ραγὺ ἃ ΤΘΆΒΟΠΡ]Θ ΒοΥνο6. Ηδ οπαπγθα ἐπ ΟὙῸΒ55 αὖ 
{Π6 Βαηῃαβ οὔτηθῃ. Ηθ νγὰβ αὖ ὁπ06 “οἴἴδσθα᾽ δπα “οἴριθα Η]πηβ6 Γ᾽ (Π 60. ἰχ. 
14, 28); αηα ὃψ ΠΣ οτση, ὑίοοα 6 θη ογοα ἴηι ολο6 707 αὐέ ἐπίο ἐλ6 λοῖψ 

»ίαεο, μαοίηρ οδέαϊηθα οἰογηαΐ γϑαθηρέϊοτι, ΚΟΥ ει5 (Η 60. 1Χ. 12). 
ΤῊΒ ἴῃ Δοοογάαποθ ἢ} {86 ὑγρίοα! ὑθασῃΐηρ οὗ {π6 Του 68} οΥα] Δ πο 65 ΟΠ τιβί᾽ 5 

ὑπ6 ΒΙοοά οὗ ΟΠ γῖδῦ γορυθβοηΐβ ΟΠ βου β Πῖῖθ (1) ἃ8. γα θγθα ἴῃ ἔγ66. 56]- ἘΡΡΝ τ 
ΒΔΟΙΗ͂ΟΘ ἰο (οα ἴῸΓ πηθη, ἃπα (2) ἃ8 Ὀγουσηῦ ᾿πΐο ρϑυΐθοῦ ἔθ] ] ον ΐρ τ ἢ ἀααν, 
(οά, πανίπρ' θ6 θη βοὺ ἔγο Ὁ. ἀθαΐῃ. Τὴ ΒΙοοά οἵ ΟΠ γῖβὺ 18, ἃ8. Βῃ8α, {Π6 (2) οὔετοᾷ 
Τὴ οἵ Ομγῖβῦ οίγθῃ [ῸΓ τηθη, ἃ πα, ἃ8 οὔἶθυϑθα, ὑπ6 Τιὐξο οἵ ΟΠγῖδῦ ποὺ ρίνθη ἴο ἀοά 
ἴο πιθη, ὑπ6 18 νν Ποἢ. 15. ὑπΠ6 βρυίπρ' οὗ ὑποὶν [16 (Φ 9Πη χὶΐ. 24). [πὶ Θ8 0 ἢ ([16). 

Ο856 ὕπ6 ΘἤοΔΟΥ οὗ {Ππ|6 [τ οἵ ΟΠ γβῦ ἀθρθηαβ, ἔΡΌμ. Τ8 8 5146, ὁπ {Π6 
Ἱποουρογδύϊοη οὗ ὑπ 6] θυ ον “ἴῃ ΟἸἢγ βύ. 

Τὸ ψ1] θ6 ον ἀθηΐ ἴοπὶ τ μαὺ Π85 Ὀδθη βαϊα ὑμαῦ σι μ116 ἐμὸ ὑπουρμὺ οἵ ΤῊΘ ἰάρα. 
Ομ βῦβ ΒΙοοα (88 51.164) ἱποϊαθβ 811 ὑπαῦ 15 ἱπνοϊνθα ἴῃ ΟΠ Υἰβῦ 8 Τ)οαίῃ, ὑΠ6 Σ ΟΠ 8 
Ταῦ οὗ Ομγϑῦ, οα ὑπὸ οὐ παπᾶ, ΘΧ ΡΥ 5868 ΟΠ]Υ ἃ ραν, {Π6 1μ1018] Ραγῦ, ΔΙ νΤαγ 5 ἷπ- 

οἸαα65.ῃδὲέ 

1 Οοταρδτα ΡΏΪ]Ο, φιι. ἄοί. ροΐ. ἴπ8.8.23, λογικῆς ἀπορρυεῖσα πηγῆς, τὸ πνεῦμα... ὉΠΌΡΗΝΙ Ξ 
Ϊ. 207 Μ.: ἡ μὲν οὖν κοινὴ πρὸς τὰ ἄλογα τύπον τινὰ καὶ χαρακτῆρα θείας δυνάμεως, Τβαθδ ὍΣ 
δύναμις οὐσίαν ἔλαχεν αἷμα " ἡ δὲ ἐκ τῆς ἦν ὀνόματι κυρίῳ Μωυσῆς εἰκόνα καλεῖ... ὡς ΤΟΠΒΗ. 

3---2 
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Τρβαρο οἵ 
{πο ἘΠ ΡΡΙβύ16 
ἴο {6 
ἩρΡχθτβ. 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟΕ 51 90ΗΝ. 

οὔ {π6 σ016 οοποορύϊου οὗ ΟΠ γι Β ΒΙοοᾶ, Τὴ ΒΙοοα ἃἸνγαγβ ἱποϊαθβ {86 
ἐπουρ) οὗ {πὸ 118 ργοβουνϑαᾶ ἀπὰ δοῦν θθγοπα ἀθαίῃ. 

ΤῊ 5 οοποορίϊοι οὔ ὑπο ΒΙοοά οἵ ΟἸιΥἸδὺ 18 ΤᾺ} Ὀγουρῦ οαὐὖ ἴῃ {ῃ6 ἔαπᾶδ- 
τηθηία! Ῥαββαᾶρθ, Το Υἱ. 5.3--κύ, Ῥαγυϊοϊραύϊου ἴθ ΟἸ γ᾿ 8 Β]οοά 18 Ῥᾶγ- 
ἀἰοϊραῦίοι ἴῃ ἨΪ8 ΕΠ (δ. 56). Βαῦ αὖ {Π|ὸ βαὴθ ὑϊπη6 1ῦ 18 Ἰπ}ρ}164 ὑπγουρθιοαῦ 
ὑπαῦ ᾿ξ 18. ΟἿΪΥ ὑθπτουσῃ ΠῚ. Τοαί---Ηἰ5. σἱοϊθηῦ 1)θα }---ἰπαῦ Ηἰ8β ΒΙοοᾶ 
ολἢ θῸ τηδᾶθ ἈΥΆΙΪΔΌ]6 ΤῸΣ ΠΊΘῊ, 

ΤΙ ὑπ Οὐ Ῥαββαροβ οἵ δ0 Φο π᾿ τυ! ΡΒ, ΠΟΥ ΤΘΙΘΓΘΠΟΘ 18 τηδᾶθ ἰο 
ἴπ6 ΒΙοοὰ οἵ ΟΠ γἰβῦ, πον ὁπ6 ρΡαγὲ οἵ 6 σγμο]6 οοποθρύϊοη. ἃπα ΠΟΥ {0 
οἴου ρυθαοιηϊμαΐθα. [ἢ Αροο, ἱ. 5 τῷ ἀγαπῶντι ὑμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ 
τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, ἃπα ἴῃ ΑΡοΟσ. γ. 9 ὅτι ἐσφάγης καὶ 
ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἐν τῷ αἵματι, {πὸ ἰάθα οὗὨ (πο 5Ϊηρ16 δοῦ, ὑπ Ῥουσίρ' οὐ 
οἵ ὈΙοοᾶ ἴῃ ἀθαίμ, 18. πιοϑῦ Ῥγομηϊποηῦ πα γϑῦ ποὺ Θχο  αβίνυ οὶ Υ Ῥγθβθηῦ, 
Τῃ {π6 ὁπ οα86 ὅπ ργθβθηῦ ραν οὶ] (ἀγαπῶντι) ΒΘΘΠῚ8 ἴο Θχύθμα {Π0 ἀοῦ 
Ῥογομα ὑπὸ πιοιηθηῦ οὐὨ ἀοοοι τη θηῦ; πα ἴπ ὑπ ΟΥΠῸ ἐν τῷ αἵματι 

ἴθ. [6] 0 ἐο ἃἀα βοιηοίμίηρ ὑο ἐσφάγης ὙΒΪΟῚ 18. ποῦ ἱποϊυἀθαὰ ἴῃ 10. ΤῈΘ 
ΒΙοοὰ 18 ποῦ βίην ὑπ Ῥυῖοθ ὈῪ οι ὑΠ|6 γϑαθοπιθα στο γΘ ῬΟΤΟΒαβοα θα 
{Π|0 ΡῬόνγοῦ ὈΥ͂ ΒΟ ὉΠΘΥ γγ γΘ αι] οΚθη θα 850 ἃ8 ὅο 6 ΘΔΡΆΌ]6 οἵ ὈΘ]οΠρΊ Πρ 

ὸ (οα. 
Οὐ ὑπο οὗμπου παπᾶ ἴῃ ΑΡοῦ. χἰϊ. 11 ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ 

ἀρνίου, ΑΡοο. νἱϊ. 14 ἐλεύκαναν αὐτὰς [τὰς στολάς] ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου, 

1 Φόμη ἰ. 7 τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, 
{πὸ οοποορρύϊοῃ οὔ ἐμ ΒΙοοα ἃ8 δἢ οπουρθῦϊο ΡΟΥΘΥ, 85. ἃ Γοπηίαϊη οἵ ἸἸΐρ, 
οροποᾶ Ὀν ἄραι ἀπα ἤονίμπρ' 5{1}], 15 ΟἸΘαυ]ν πηαυϊκοα, 

ΤῊ 5 Ἰαύῦον ὑπουρπῦ Θχρ]αἴπβ ὑ}ι6 βύγθϑβ μ]οἢ 0 ΦοΒη ἸΔγ 5. ὁα. ἐΠ|6 ἰββι1θ 
οὗ ὅπ Ὀ]οοά πὰ ἐπ νγαῦου ἔγομι ὑΠ6 βί4 οἵ π6 Τιογὰ ἃ ον ὑπο Οὐ ποι χίοη 
(Φοιη χῖχ. 34; 1 Φόμη ν. 6 Π᾿ἰ ποίθβ). Τμαῦ τ] 9 γὰ8 οαὐὔνγαγα γ, Ρῃγ- 
ΒΙΟΆ}]ν, ἀοαίῃ, νγὰβ γϑῦ σϑοομο ]θΆ 0 ]6 ἢ 116, ΟἸγιδῦ ᾿νρ ουθὰ ἴῃ ρα 
δ ηα {πγοὰρ} 1) αίῃ. 

ΤῊ βαρ ὶο Ἰάθα οὗ πὸ Τα ἢ οἵ ΟἸγϑῦ, 85. βϑραγαϊοα ἔγοιη Η 5. 116, 

118.  ΠΟΙ]ν ἰὔο ἐπ Ῥαοκρτουπα ἴῃ ὑπὸ υυυιὑϊησβ οὐ δύ Φόμη (Τό  χὶ. σὸ ἔν; 
ΧΥΙΙ, 14; ΧΙΪ, 24 ἔν, 33; ΧΥΠΠ]. 33). Τῦ 18 ΟἿΪΥ ἴῃ ὑπ ψογβ οὗ Οδἰα ρα ὑμαῦ 

ὑπ γἱνύιο οἵ ΟΠ γ δῦ βΒ ἀθαῦ ἰΒ ἀἰγθοῦν πιθηθὶοπθα. [Ιἢ {}18 γοβρθοῦ ἢΪ8β 
πβασο αἰ γβ ἔτοπὶ ὑπαὺ οἵ 50 Ῥαὰ] ἀπ δῦ Ῥούου (πάσχειν. 1 ὑπὸ οοὔ 

ΒΒΘΡΠοΥ “Ἰὰγ 8 ἄόνγη ΗΠ 5 Πρ ἴον ὑπὸ Βῃθορ᾽ (Φ οἢη χ. 11), ὑ}15. Ἰαϑὺ δοῦ ΟἹ] 
ΓΘΥΘΆΪ5 ὑπΠῸ ἀθνοίίοπ οὔ ΠῚΒ οάγο [Ὸν {πο π. 

Τὰ {πὸ Τρ δύ! ὅο ὑπ Ἡ ΘΌγουνα πὸ τη 014 οβίολον οὐἩἨ ΟΠ γΙβιΒ ΒΙοοά 18 
αἰγθοῦν ἢΠπβέναιο ὈΥ ἃ ῬΆΓΆΙ]ΟΙ τὶ ὕνο σγορυθβοηξαίνο βαουϊῆσοβ, {ἢ 6 
Οονοπαπύὺ ϑαου θοῦ, ὈΥ ἡ οἢ 5γὰ 0} ννὰ8. Ὀγοαρ ὐ Ἰηἴο ΓΟ] Β ἢ υυδἢ αοα 
(Π 6}. ἱχ. τς {{}, ἀπὰ ὑπὸ ουνίοθ οὔ {πὸ 1)ὰγ οἵ Αἰοποιηθηῦ, Ὀγ γμῖο ἢ (ῃ9 
Ῥγοίκοη [Ὁ] 51} ϑγὰ8 ἀραϊη γϑείογο (Π0}. ἴχ. τα ΠΠ). 

ΤῊ ΒΙοοὰ οὐ Ομ γῖϑῦ ἰ5. πὸ ΒΙοοὰ οἵ πὸ Νὸνν Οονοπδηῦ: ΗΘ. ἴχ. τς 

5600 Μαίι. χχνί. 28; Μ|κ. χὶν. 24; 1,0. χχὶϊ. 20 ;1 ΟὟΥ, χὶ. 25, 27 (ΘΟ Ρ. 1 ΟΟΥ. 
χ. 16); ἀπῇ ἴὉ ἰβ ὑπὸ ΒΙοοα {γοῦστο ΗΘ ἃ5 οὐν Πίσῃ Ῥυϊοδὺ θηουβ 

ἱπίο πὸ Ῥγθβθῆρο οἵ αοα [Ὁ τ: ΠΡ. ἰχ. 12, 23 Πἔ ; οοιῃρ. ΧἰΪὶ, 12, ἱ. 3, 
ΤΊΉΘ56 ὕνγο ἀϑρθοίβ οὐ ὑπὸ ὑσαθ} ποοὰ ἕο Ὀ6 ΘΓ] γτοραγάθα, ΒΥ “Βρυίη- 
Ἰϊμχ᾽ οἵ Ομ δι β ΒΙοοά {πὸ ΡΟ ον οῦ 8 ἄνϑὺ Ὀγουρηῦ ἰπΐο [6] υβἷρ 16} 
αοά ἴῃ ΟἸτῖδῦ; πὰ ἴὰ ὑπὸ πηρουίοοῦ οοπά ποῦ οὗ 8 ῬΟΥΒΟΙᾺΙ ᾿ἰ6, ὑΠο 1 οὗἁ 

Ομ σῖβὺ 18. Ομ ΠΥ σοιηηγαϊοαΐοα ὕο μι [ῸΓ στονίι ἀηὰ οἰθαμβίησ, ΗΘ 



ΤῊΝ ΕἸΒΗΤ' ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΥ̓ 5Τ' 9500ΗΝ. ΘΖ 

Πΐπλ561 Θηύουβ ἰπύο {Π6 Τὶνίπθ ῬΊΘβΘποΘ “πὶ ὑΠ6 ΒΙοοα οὗ 768ι8᾽ (Η66. χ. 19) 
ΒΕΓΥΟΠΙΠα ΘΑ, ἃ5 1 γγογ6, ἃπΠα βΒαρρουύθα Ὀγ ὑπο 116 τυ ΐο ἢ ἥοννβ ἔγοηι ΠΊμ], 
ΘΙ ὑποὰρὐβ πα ΟΧΡΥ βδίοη ἴῃ {Π6 Οὐ θ᾽ τυ ϊπρ5. οὗ {Π6 Νὸνν ὕδβαρο ἴῃ 

Τοβὑαμηθηῦ, ἜΠΗ ψ το τὶ ργθαἀοιηϊπαηῦ τοίογθποθ ὕο ὑπὸ ᾿πἰ{18] δοὺ οὗ ΟΥΠΟΥ 
ΟΟΚΒ οἵ ΒΕΙνΑ ΘΙ: ϑ Π, 

Αοίβ Χχ. 28 τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος 
τοῦ ἰδίου. 

1 Ρρῦ. 1. τὸ ἔ ἐλυτρώθητε.. τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου 
Χριστοῦ. 

ΟἿΙ. 1. 20 εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ. 

Βεύ ονθῃ 1 5.10} οα565 ὕη6 ἢυϑὺ δοῦ 15. ποὺ γοργά θα ἃ85 δῃ ἰϑοϊαϊθα δοὺ οὗ 
ΤΟΥ ΊγΘη655. [0 15 ὕπ6 θορ πηϊηρ οἵ ἃ βύαϊθ νυ] Ομ ] ΘᾺ: 

Ομ. γ. 9 δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾽ αὐτοῦ. 
ἘΡΙ". 1. 7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ. 
ἜΡΗ.. 11. 13 ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. 

Τῃ οὔποι ρΙαθθβ ὑπ ὑποιρηῦ οὗ ὑπ. οοπὐϊπιιοιιβ οἰ οδοΥ οἵ ΟΠ γϑὺΒ ΒΙοοα 
ἃ5 ἃ ῬΟΜΘΥ Οἵ {6 15. ΘΥΘ ἢ ΠΠΟΥΘ ΘΟΠΒΡΙΟΙΙΟΙΙΒ : 

1 Ῥοῦ. 1. 2 (ἐκλεκτοῖς) εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
ΗΘ. ἰχ. 14 τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ... καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ 

νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι. 
ΗΘ. χ. 19 ἔχοντες. «παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι 

᾿ἸἸησοῦ.. προσερχώμεθα... 
ΗΘ}. χἱϊ. 24 (προσεληλύθατε) αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρα 

τὸν Αβελ. 

ΤΊ6 ὑνο θ᾽ θπιθηΐβ 0} ἃγ6 ὑΠπ8 Ἰπο] πἀθα τη ὑπ6 ὑποιρμῦ οὗ ΟΠΥ δῦ τ ΦοΒ 1. 9. 
ΒΙοοά, οΥ, ἴῃ ὑπ ΠΆΥΓΟΥΘΙ 5686 οὗ {πΠ6 πογά, οἵ ΟΠ Υἰβῦ 5 ΤΠ θαῦ ἀπ ΟΠ γϑὺ 5 
ΒΙοοά, ὑμαὺ 15 οὗ Ομυϊβὺβ Πϑαῦῃ ((π6 ΒΙοοα 5864) ἃπᾷ οὗ ΟἸεἰβῦβ 116 ((Π6 
ΒΙοοά οἵονθα), ἃ΄6 ᾿παϊοαύθα ο] ΘΑ ]Υ ἴῃ Ὁ. ο [6Θα] ἐδ ζαϊ ει απαὶ γρλίοοιις 

0 7ογγίνο τι5. οἷεγ δἵηη)8 (0π6 νἱγῦπθ οἵ ΟΠ νῖδυβ Πα); αι ἐο οἰθανι86 τι8 
γοην αἰἰ τωρτγὶρἠἐοοιϑηι655 ([Π6 γἰσύπθ οἵ ΟΠ τ δ κα 116}. 

«ααϊίέογπαϊ Νοίθ ου 1. 9. 17ι6 ἑάθα ο7 δύ ὑπ δὲ «μι. 

ΤΠΘ ὑγοαύιηοηῦ οὗὨ {ὑπ6 ἀοούγπο οὗ πη. ὈΥ δῦ «018 γϑαυΐγοθ ο 6 οοη- ΤῊ 1ᾶθα 
5 ἀογοα ὈΡΙΘΗ͂Υ ἴῃ 15 πιδΐπ ἔθαῦπγθβ ἴοι ὉΠ6 ππουβίαπαϊ πο Οὗ Ἰηᾶῃν ἀούα!]5 οἵ 51 ἴῃ 
ἴῃ ὑπ ἘΡΙΒ016. "1" δῦ Φο0Ππ Βα Υ85 ἴῃ ἃ ΡΙιγαΒ0 οἵ νοι ὑπὸ ὑθυμβ ἃ’ 
τη8 16 ΘΟΠγΘΥ 1016, “15. ἸΔ ]ΘΒΒηΘ ΒΒ (0. 11]. 4 ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία, γ60- 
σαΐιην, 68. ζγιϊψιυϊίαβ γ. Τὸ ἀοβουιρύϊομ 8 ἃΡΒΟΙ αὐ Υ οχμαπϑῦϊνο. Μϑη 
15. οοῃϑυϊ πύρα τὺ ἃ ὑΠγθοίο! αὶ γο]αύϊοη, ἃ ὑμγθοίο ἃ οὈΠσαὐύϊοι. ὕο 56], 
ἴο ὕπο νουἹᾶ, ἰο ἀοα. ΤῸ νἱοϊαύθ ὑπὸ “Ἰανγ᾽ ὈΥ 16} 15 τοϊαύϊομ 18. α6- 
ἤπθα ἴῃ 1Π|8 15. “00 51η. ΠΔΟΙ ΘΟμΒοΙοιΒ ἀοὺ ΕΥ̓ τ] ἢ {Π6 αν 18. ὈΓΌΚΘΗ 

1 (ΟΤΉΡΑΙΘ ἃ ΤΟΙΊΘΥΚΑΌΪ6 ραθθαᾶρθ οἵ καὶ τοῦτ᾽ ἔστι πιεῖν τὸ αἷμα τοῦ ᾿Ιησοῦ 
ΟἸουιθαῦ οὗ ΑἸθχδπαγα: διττὸν δὲ τὸ τῆς κυριακῆς μεταλαβεῖν ἀφθαρσίας" ἰσ- 
αἷμα τοῦ κυρίου, τὸ μὲν γάρ ἐστιν αὐτοῦ χὺς δὲ τοῦ λόγου τὸ πνεῦμα, ὡς αἷμα 
σαρκικόν, ᾧ τῆς φθορᾶς λελυτρώμεθα, τὸ σαρκός (Ραᾶ. 11. 2, 8 19). 

δὲ πνευματικόν, τούτεστιν ᾧ κεχρίσμεθα. 
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51 15 5611- 
ἈΒΒΟΥΙΟΙ, 
Β561ῆ8}- 
ὭΘΒΒ, 
Βδίχρα, 

ΤῊ το- 
ΘΙ αν. 

ΤῊ β᾽ ἴα] 
ΘὨδγδοίοσυ. 

ΑἸ] 0 8ἃ5 
51η1] ηΠθοα 
ΔΙ δίοη. 

ΤΗΕ ΕΙΒΕΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΥ̓ 5Τ 900ΗΝ. 

18. “ἃ βίη: ἐπ ῥυϊποῖρ]θ μοὶ ἤπ5. Θχργοββίοι ἴῃ ἀπο Βρθοίδὶ δοῖβ 18 "βὶπὖ 
(ἡ ἁμαρτία, Φοἢ 1. 29)}. 
ΒΘ η ἐχαοοά Ὀδοκ ἴο 105 Ἰαβὺ ἕουτη {15 “βῖπ᾽ 15. {Π6 56] -ἀββουξϊοπ οὗ ἐῃ6 

βηϊΐο ἴῃ υἱοϊαὐϊοη οὐ ὑπὸ ΤΠ} 5. γΒ]οἢ συϊάθ ὑπ ΠαγμΟηΐοιι8 {]ΠΒ] θη οὗ 
{πὸ ἸΙἄθα οὔ 15 Ὀοίηρ. ΕΘΥῪ Βπ0ἢ ἀοῦ, θοΙηρ ἴῃ 18. ΘΒΒΘΠΟΘ ΒΘ ΕΥΘΡΆΓΑ Πρ, 
56! οοπύγοα, πιπβὺ ὍΘ ἃ Υἱοϊαϊίοι. οἵ “Ἰονθ.᾽ Τῆὰβ ἸΔΥ]ΘΒΒΗΘΒΒ. 18 ὈΠΑΘΥ 
ἈΠΟΐΠΟΥ ἀϑροοῦ 56] ΠΞΙΠΘΆΒ ἢ ΟΥ̓ ἃ5. ἰῦ ἴβ ὁπμαγαοίουβοα Ὀγ δ. Ψόλη, “μαϊτοα᾽ 
ἴπ Ορροβιτἴοι ἴο ἴον (1 Φοη 11. ο; 111. 14 ἴι , ἵν. 20), ΤΉΘΓΘ ἐπ Ὀ6 ΘΒβθμ [}]ν 
0 τηϊ 16 του]. 

ΤῊ “Ἰανν᾿ ΒΙΟἢ. ἀθύθυτηἶη 65 τη} 5 τ]ο ῦ οοπα ποῦ ἢ πα15 τηϑη] 014 ἀθοΙαγα- 
ἐΐοπ, ὑπγοασ ἢ ΒΡΘΟΙΆ] αἰνῖπο αὐδογ ποθ (0 χυ]]. 8, ῥήματα), σΟμ Δ Πα ἢ β5 

(ς. 11. 3 ἐντολαί), γν ΒΊοἢ. ἃτὸ σα υμουθα ἀρ ἴῃ ὑΠ6 πὶ οὗ ὁπ6 του ]αὐϊοη (λόγος) 
αἱπουΐ πὰ νυ Πΐπ (ο. 11.. 7, 14). Τὸ αἰβγοσαγα ΔΠΥ οἵ {Π|656 15 ὕο 5ἴη, 

Τὸ [Ὁ]Πονγβ ἐμαῦ ἁμαρτία (“ ἃ 5ἰπ,᾽ “Βῃ.}) ἃη4 ἁμαρτάνειν (( ἴο 5᾽η.᾽) ᾶγνο ὕνγο 

αἰβεϊποῦ τηθαηΐηρθ. ᾿Δμαρτία ΤΛΔΥ ἀθβου 0 ἃ βίῃρ]ο αοῦ ᾿πηργοββοα ὈῚ {Π0 
Β' ἃ} οΠαγαοίου (1 ΦόΠπ γ. 16 [.), ΟΥ̓ 5ῖη γθραγα θα ἴῃ {π6 αρϑίγαοῦ (Το χυΐ, 

8 [λ΄ Απὰ ἃσαΐη ἁμαρτάνειν πιὰ ν Ὀ6 “ὕο ΘοΙημηϊῦ ἃ 5[η[] ἀο᾿ (ο, 1, 10) ΟΥ̓ “ἴο 
Ῥτοβθηΐ ἃ Β'Π}1 οπαγαοίου (ο. Π]. 6). Το Ρ]αγᾺ] ἁμαρτίαι ΟἴΕΥΒ. πὸ Διη]- 

δαϊῦγ (Φοῖπ Υἱϊϊ. 24; χχ, 23; 1 Φ08η 1. 9; 11, 2, 12; 111, καὶ; ἵν. 10 ; ΘΟΣΏΡ, 
ἌΡΟΟ 5.7 χυπ: 41). 

ΤῊῖ5 αἰδοϊπούϊοι Ὀούνγθθη ὑπ Ῥυϊποῖρ]ο, {Π6 ῬΟΥΘΥ, οἵ βῖη ἃπα ἐπ πιδηϊ- 

ἐοδίαὐοι οἵ {Π6 βου ἴπ ἱπα  ν ἀπ} 51Π5 18. οὗ ῬΥΠΔΤΥ ἱπηρογίαμοθ. ΤῈΘ 
ὙΤΌΠΡ- ΟΘΥ Ομ θοἶο5 βίη ἴῃ ἀθϑα (ὁ. 11]. 4, ὃ ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ΘΟΠΊΡ. 

01 11]. 34), 80 ἃ5. ὕπο τἱρ τ ἀοοὺ ΘμθΟ 165 Π6 ΤΆ (ο. 1. 6 ποιεῖν τὴν 
ἀληθείαν) ; ἃν ὈΥ 50 ἀοἰηρ 6 οοπύγαοίβ ἃ ομδγδοῦθυ ΟΥ̓ ΘΒ ΡΟΠἰηρ ὕο Ηἷ8 
ἀ6668 (ο. 1. ὃ ἔχει ἁμαρτίαν). 

Θ΄, 48 ἃ ἰδοῦ, 15. ἀΠΊγΟΥΒ] (1 Φ0Π πη 1. ΤΟ); ἃπᾶ ἐμ οπα οὗ βίῃ 18 ἀθαίῃ 
(] ἀπη68 1. 15). Οὐ, ἃ8 δύ Φοιη βίαθοβ {110 οα86, Ἰοοκίηρ αὖ {Π6 θύθυ μαι σθ- 
Ἰαύϊομβ οἵ {πίησβ, πλὰῃ ἴῃ ᾿ἶδ παύαγα! βίαῦο 15. “ἴῃ ἀθαῦῃ ἡ (1 Φομη 11. 14 
μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν ; ΘΟ. «011 γ. 24, 40; Μαίέ, γΠ]. 
22 11 1). ἶχ. ὅο; 1,6, χγ. 24). “Ὑπὸ τ σαῦ οἵ αοα ΔΙ οῦ ἀρομ πἰπι (ΦΌμα. 
111. 36 μένει ἐπ᾽ αὐτόν ; οοΙηρ. ΕΡ᾿Ι. 11. 3 τέκνα φύσει ὀργῆς). ΗΘ πρ6668 “Β8]- 
γαύοη᾽ (σώζειν ΦοΠ 11]. 17; ν. 34; Χ. ; ΧΙΪ. 47; σωτήρ «0Πη ἰἷγν. 42,1 ΦοΒ 
ἦν. 14; ἡ σωτηρία 0} ἵν. 22 ; ΘΟῃ1Ρ. Αγοῦα. Υἱῖ. το; χἱϊΐ, το; χῖχ. 1). 

Τῦ ΠΙΔΥ οομη0 0 Ῥᾷ88 ὑπαῦ “βἰπ᾿ ἃ πα “Β᾽η5᾽ Βησγοῦ ὦ {Π6. Βἴηποῦ πᾶ 
ῬΘΟΟΠΙΘ ἃ5. ἴῦ σγοῦο ἔπ6 οομηθηῦ ἴῃ ΜΠΙΟΝ μ6 οχὶϑίβ (ΦΌμη Ὑἱῖι. 21 ἐν τῇ 
ἁμαρτίᾳ, 24 ἐν ταῖς ἁμαρτίαις, ΘΟἸῚΡ. 1 «“0ἢ1η Υ. 19 ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. ΠΘ 

Ὑ}10 51:8 “885 ποὺ βθοὸὴ (ἀοα᾽ (1 «“01η 111. 6). “ΑΓ Κη 688᾽ ποῦ ΟὨΪν ἰπἀοΥ8 
{Π6 86 οἵ βἰρῦ Ῥαὺ ἀοβίσουβ ὑπ οὐσᾶη οἵ βίψῃῦ (1 ]0ῃπ 11. 11). ἼΠοτο 
18 ούϑῃ ἴῃ {πο Ομ γβύϊαμι θοὰνγ ἃ βῖπ ἀηδοὸ ἀθαίῃ (ο. γ. 16 ἁμαρτία πρὸς θάνατον, 

1 ΤῊ 15 π86 οἵ ἡ ἁμαρτία 15 πού Τοππᾶ 
ἴη {π6 Ξ'υπορύϊο ΟΟΒΡ615 ΠΟΥ ἴῃ {πὸ Αοίβ. 
10 οοσῦγΒ ἴῃ δύ Ῥδὰ]: Πομ, Υ. 12, ἄο. 
Μϑὴν οἵ {πὸ Βρθοῖδὶ ἔθυτηβ ὙΠ]. ἂχ 

πιο ΤῸΓ βῖη ἰπ αἰογοηὺ ἀβρθοῖβ ἴῃ 
ΟΥΒΟΥ τυ ηρμβ οἵ {πὸ Νὸν Τ᾽ οβίαπιοηΐ, 
δτθ ψαπίϊηρ ἴῃ 50 Ζόμ, ε.9. ἀσεβεῖν, 
ἀσέβεια (δύ Ῥαὰὶ, δὲ Ῥοίογ, 5ὲ Δ 46), 

παραβαίνειν, παράβασις, παραβάτης (δὲ 
Μαίμον, δὲ Ῥαὰὶ, Ηθῦτονβ, 5. ΤἈΠη68; 
ἴῃ 2 ΦόΠη 9 τϑδᾶ προάγων); (παρανομεῖν, 
παρανομία); παράπτωμα (παραπίπτειν) 
(ϑ8ε. Μαίμθν, 50 Μαῖκ, 80 Ῥαὰ]). Ἠδ 
ΘΟΓΠΏΠΊΟΗΪΥ ΒΡΘΆΚΒ οἵ 55 ὉΠΟΟΥ {π6 
ΤΘΥΤῚΒ ἀΔΓΚΉΘΒ5,᾽ “Βα γοᾶ,᾽ “δηᾶοσ- 
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Ῥούσαζιην ααἱ Ὠλογΐίοηιν .) νοὶ Θχο 65 ἔγουῃ ὑπὸ ῬΥΪυ ]ΘΡ 5. οὗ ὑπ ΟΠγ]15- 
ἐδ βοοϊθῦν, ὕπ6 παῦιγα! [ογοο5 οἵ ὑπὸ ΟΠ γι ϑυϊδη 118. 

ΤῊ δίοδον οἵ ΠΥ βῦβ σους οχύθπαβ θούῃ ἴο 5ἷπ ἃπα β'πβ. ἀβ “Π6 ΘΟ" σῖθύ 
Τλμ} οἵ Θοα’ “Η6 ἰακϑίῃ ναῦν ὑπὸ βίη οὗ ὑπ σου] (Τό πη 1. 29 ὁ ἀμνὸς 46415 ΜΠ 
τοῦ θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, Υ. Αγητι5 7)61..«χιυὶ οί ροοεα- ἐἐεῖρον 

ἐγην ᾿νη τ) ; ἀπ ἀραΐη “ΗΘ νγχὰ8 πιϑηϊοβῦθα ὑπαῦ Π6 πλὰν ὑαι6 ἈΥΤᾺΥ 5118,᾽ 
τοῦ ΒἰΠΊΡΙΥ “ΟἿ 5η8᾽ (1 Φομη 11]. 5 ἐφανερώθη ἵνα ἄρῃ τὰς ἁμαρτίας, αρ- 

ραγιίξ κιξ ρεσοσαΐέα ἐοίξογοί ΚΝ... Ὁπάθυ ἃπούμοι ἀβρθοῦ 0Π15 Υθπιονὰ! οἵ β᾽η8᾽ 
15. ὯΔ “πη οΐπο, δῃ ὁ ΔΟγοσαύοη οἵ ὑπ6 σοῦ κβ οἵ {πὸ ἀθν᾿ (ο. 11. 8 ἐφαν- 
ερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου, αρραγπῖξ 4 Ἰζίιι5. 1) 6ὲ τιἐ 

αἰἰδοοίναέ ορόγα αἱαθοῖὲ Υ.). 
ΤῊΘ ΘΟΠΒΘΑΈΆΘΠΗΘΘΒ ΟἵὈ 51π 0Π66 ΟΘΟΙΊΙἰ 64 Ρ]αο6 ὑπ6 πθοα οἵ {Π| Β'πποι ἱπ 5΄π Ὀυϊπρδ 

ἃ ΟΙθαν ρηύ. Κη ἀπη]685 1 Ὀ6 Κη ἅν “ΔΡΙαοὺμ’ {Φ0Πὴ ἴχ, 41); δπὰ θρΡῸ 

105 ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘΒ. [81] πα ον ὑΠγ66. πηδῖη μθαᾶβ. ΤῊΘ 5Ι ΠΟΥ πο ἃ αἀθθῦ; τ ἢ 

ἢ6 [115 Ἰηὔο θοπάδρθ; ἃπα Π6 18 βδίγδηρϑα ἔγοπὶ αοα. ΤΠ6 ραυυϊου]αν" δοῦ ἔγοτα Θοᾶ. 

68115 ῸΓ ἃ φτορογύϊοπαϊο ὑϑραγαύϊομ, ὑπ πο] αἰἸβορ!π οἵ ὑμ6 ἀθοίοῦ 
ΘΟΙΠΟΙαΙησ τ] 0Ππ6 βαυβέαουϊοπ ἄπ ὕο ὑπ6 ὈγΌΚΘΗ ἰὰνν ; {Π6 ψτοπρ- οἰ ηρ' 
ΤΠ ΓΒ 50 ἴα ὑΠ 6 ῬΟνΟΥΒ οἵ {Π6 ἀο6Υ ; δηα 1ὖ 4150 Ὀ]δοθβ ἃ ὈΔΥΤΊ ΘΙ θοὔνγθθῃ 
Ὠΐη ἃπα ὅοα. ΤΠ ποίϊοη οὗ ἀοθοὺ (Μαὐθ. γἱ. 12) 15 Τϑοορ θα ἴῃ ὑμαῦ 
οἵ ὑΠ|6 “ὙΘΙΠΙΒΒΙΟΠ᾽ Οὗἁ 518 (6. ἱ. 9; ΦοΙΠη χχ. 23): ὑῃ9 πούϊοῃ. οἵ Ῥοῃμάδρθ 
ἢπα5. ἃ πιοϑὺ διιρμαύϊο δχροβιθϊΐοη ἴῃ ΤΟ Ὑἱϊ. 32 ἢ“: “0Π6 Ἰονθ οἵ {μ8 
ἘΔΌΠοΥ ̓  15 ἱποοιηρα 016 τε θπι 06 Ἰονγο οὗ ὑπὸ νου], οαὐ οὗ νι Β]ον βἰπ ΒρυΪηρ 8 
(1 Φομη 1. το Εἰ; σορ. ΕΡΗ. ἵν. τ : 6]. 1. 21). 

ΤῊ 1τὖ 15 ὑπαῦ πᾶ ΠΘΘα5 ἔοΥ οἴ 685, Γθα θη ὑΐοη, Γθοοπο Παὐϊοη. ΕῸΥ- Ἐοτρῖτνο- 
ΘΊνΘΙΘ55. ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἤο ὈῸ ΘΟ] οὔθ Ἰ γον Θ8. ποῦ ΟὨΪΥ͂ ὑΠ6 ΤΟΙ ἰββίοη οἵ ὑῃ6 Π6558. 
ῬΘηδ νυ οἵ {π6 ἀθοα Ῥευὺ {π6 τϑπῖοναὶ οἵ {π6 αἰγθοῦ γϑβι]β οἵ ὑπ6 δοὺ οἡ {116 
ἀοου. ΔΔ5 Ἰοῃρ' ἃ5 ἃ ἀθούου ἤπαβ ὑπαῦ 15 ἀθοῦ 15 ἡθη θη υθα ὑποιρὴ {Π6 
Ῥαγῃιθηῦ οἵ 1ὖ Μ11 ποῦ Ὀ6 οχαοίθα, [ὈΥΡΊνΘΠΘΒΒ. 15 ποῦ σΘομρ]οίθ. ΤῈ6 

ΘΧΘΙΌΪΒΘ. ΟὗὨ 50 ἢ ἃ ῬΟΥΤΘΙ ΟἵἁἨ [ὈΥΡΊνΘΠΘ55. ΟΟΥ̓ΤΘΒΡΟΠΒ 1 ἃ ΠΘῪ ΟΥΘδ θη. 
ΤΊ5 θη {Π6 ΤΟΥ ΟἸΔ1Π18 ἃ8 θη οὗ τηδ {Π6 Ρου61 οἵ {Π6 ΤΟΥ Ίν ΘΠ 6885 οὗ 
51η5 ΗΘ ΟἿἾΘΥΒ ἃ8. ἃ βρη οὗ 1 ἃ ογθαίίνο δοὺ (Μαθῦ. ἴχ. ς ἔ ; οοῃηρ. ΦΌΠη γ. 

14). Απὰ 50 δύ ΦοΠη ΔΡΡθδ]5 ὕο ὑπ αἰ ν᾽ 6 ῬΥΌΙΪ86 ἀβϑαγθα ἴο ὕΠπ6 ρῬϑηϊοπῦ 
ἴο “ΤΟΥΡΊν 6 ὑπ 11 51η8 ἃη ΟοἸθϑηβ6 ὑπ 61} {ΥῸΠὰ 81} πῃγ]ρ ὐθουβ 655) (1 08 πη 
1 Ὁ 

Βοάοιηρύϊοῃ ρϑΐη ᾿πο 165 ὕνσο οἱθμηθηύθ, ὑπ ἀθ! νούδηοθ οἵ {π6 βίππου Βθάρτορ- 
᾿ ἤγοπι ὑπυΆ ΠΔο 1 ὧο ἃ ἔΟΥΘΙρὴ ΤΟΥ ΘΙ, πα ὑπ6 τϑβιογαύίομ οἵ [15 Ἰοβῦ βύσοηρῃ. {ἴοη. 
0 ΦοΠη (068 ποῦ πι56 6 »,ὙῸῸΡ οἵ νσγου5 οοπποοίοα τ] λύτρον (λυτροῦσθαι, 
λυτρωτής, λύτρωσις, ἀντίλυτρον), Ὀὰὺ π6 Πιὰ8 ὑπ6 5111016 λύω (Αροο. 1. 5); πᾶ 

ἴπ ὕπΠ6 ΑΡΟΘΔΪΥΡ56 ἢ ΟΔΥΤῚ65 οαὖ {Π6 πούϊοπ γοὺ ἔαυ οι", ΓΘ ρυ οβθηθηρ ΟΠ γ]8- 
ὑ18}8 ἃ5 “Ὀουρηὐ ἴον αοά (ν. ο; χῖν. 3 ἢ) 
ΜΔ 5 δϑύγαπρθιηθηῦ ἤτομ (Ἰοα ὈΥ 51η οδ ἢ 8150 Ὀ6 τορι θα ἴῃ ὕνὸ γα 8. ΒΘΟΟΠΟΙ]1- 

Βῖπ οαπποῦ Ὀαὺ Ὀ6 ἃ Ῥὰ ἰο (04 Ιογϑ; Πα ΘΟὨΥΘΙΒΘΙΥ͂ ΠΙᾺ ἃ8 5ἰηΐα! ἅ[108. 
οαπηοῦ ἴον αοα. Ηδθ τϑασῖ88. ἃ ΟμδηρΘ ἴῃ ΟΟΠαΙ οη ἃπα ἃ Οἤδηρθ ἴῃ 
[66] 1ηρ, ΡγΟΡ᾿Ιαὐϊοη ἃ πα ΤΘοοπο]θηθηῦύ. ΤΠη6 Ἰαζίθι ὑπουρηῦ ἤπα 8 18 
ῬΙαἰποϑῦ χρυ ΒΒ οη. ἴῃ {Ππ6 ΡΥ οἵ σογβ καταλλάσσειν, ἀποκαταλλάσσειν, 
καταλλαγή, ὙΠΟ ΔΥΘ ΘΟ] ἰο δύ Ῥαὰ]: ὑμ6 ἔΟυ Ὁ ἰπ {Π6 Ρ,ΟῸΡ 

ἱλάσκομαι, ἱλασμός, ἱλαστήριον. ΤῊΘ ΟΠδΠρΘ π᾿ ὑπ 6 Ῥϑύβοῃα! γο]αύϊοπ οὗἉ 
τηδπῃ ο ἀο4, ἴγοπι ὑπ 5146 οἵ πηδη, ἱπα]οαύθα ὈΥ “Τθοοπο]θπηθηὐ᾽ (2 ΟΟΥ. ν. 
1ὃ---20 ; ΒΟη,. Υ. 1ΙΟ ἴ.), 15 Τοίθυγθα [0 105 Βοιτοθ ὈΥ δύ ΦοΠ πη, 0 Βῃθννβ ὑμαῦ 
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ΑΙΙ ον 
ἔγοτα {6]- 
Ἰον ΒΡ 
ἴῃ Ομ τιβέ, 

ΤΗΒ ΕἸΒΗ͂Τ' ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΥ̓ Κ51Τ 590ΗΝ. 

{Π6 ον οὔ (οα ἰπ ἐπ Μ|Ίββίοη οὐ ΗΠ5 ἥοη 68}}8 οὐ πηλ η᾿Β Ιουθ (1 Όἢη ἷν. 10). 
Οἱ {πὸ οὔμον παπὰ (οα Ἰοοκβ τ σοοα Ρ]Θαβαγο ὁ. πηλη ἴῃ ΟΠ γὶβὸ ; ΟΠ ἰϑὺ 
18. “1Π6 Ῥγορ ϊὐϊοη ΤῸΓ ΟἿἿ 5᾽η8᾽ ((. 11. 2), “Η Ἰοοβοα 8 {ΥΌΤῚ ΟἿ 51η8. ἴῃ 
ΗΠ8 Ὀοοά᾿ (Αροο. 1. 5). “ΗΠ5 ὈΙοοα οἰθαπβϑί! {γῸ πὶ ἃ}] βἰπ᾿ (1, 7; ΘΟῺΡ. 
ΗΘ. 1. 3 καθαρισμὸν ἅμ. ποιησάμενος, Αοὐβ Χχίϊ, 16 ἀπόλουσαι τὰς ἁμ.}}. 

ΤῊ Ἰαβὺ βρῇ γαβοβ Ἰθαα αὖ ὁποθ ἴο δύ Το Πη υἱοῦ οὗ Π6 γγᾺΥ ἴῃ νυ ΒΙοἢ Ππ6 
ὙΟΥΚ οὗ {πὸ δΥογ Τπολγπαῦθ ἀυα 15 [ῸΓ [ΟΥΓΡΊν ΘΠ 655, [ῸΓ τα θηιρίϊοη, [ῸΓ 
ΓΘΟΟΠΟΙ]Θιθηΐ, ΒῪ αγίηρ οἢ ἴπ6 Οτοββ ΗΘ τηδᾶρ Ηΐβ 11[6---Η5. Ὀ]οοά--- 
ΔΥΘΙ]ΔΌ]6 ΤΣ 41} γηῸ ὈοΙθνθ 'π Ηΐπ. Τῆι μη οἵ οα 15 οἴθυμαι, αἰνίμθ, 

{πῖ0, “πα {Π|85 ΠῚ Ὸ 15 ἴῃ Η15 βου (1 ΦόΠη γ. 11 ἢ). ΤΟ Ῥοββθββίοῃ οἵ βιι0 ἢ 
116 15 ὑΠ ἀοβύσπουίοη οἵ ραβύ βίη, ἃ πα βα ον ἰὙῸΠῚ βίη ἴο ὐπὸ (1 Φολη 11]. 9). 
ΒΥ ἱποογρογαίίοη ἢ ΟἸγ βὺ ὑπὸ ὈΘΙΙΘΥοῚ ΒΠΆγ 8 {πὸ νἱγύπο οἵ ΗΒ Πα ΟΥ̓ 
(Φομη Υἱ. 51, 57). Τῆ5. ΠΠΆΠΥ ἀπ] θοῦ ἴῃ. Ηΐπι 18 ὑπ ὑθβῦ οἵ βίῃ (Φ μι 
ΧΥ͂Ϊ. 9). 

ΟὈΠΡΑΤῸ ΔἸ ]0Π8] πούθϑ οἱ. 7; 11. 2, 13» 

Τὸ τὰν ΡῈ δα δὰ ὑμπαῦ 1ῦ ψν}}} ΡῈ ουϊἀθηῦ ἔγομι {}}15 βκοίοῃ οἵ {πὸ ἐθδοιίησ 
οὔ {πὸ Ν. Τ᾿ οἢ 5ῖπ, δοοογάϊηρσ 0 10} ἔπ Τὰ πἀδπηθηΐα] οοποθρίϊοη οὗ β᾽η 15 
ὑ}ιὸ 56} ββουθοη οὐ {πὸ Πηϊῦθ ἀσαϊηβὺ ὑΠ6 Ἰηβπῖῖο, ὑπαὺ {πὸ τοϊαύϊοη οἵ σοοά 
ἴο 601} ἰβ ποῦ οὔθ ὙΠ Π]οἢ Οχ βίβ οὐ πϑοθββιίν ἴῃ 6 παύπγθ οὗ ἐπίηρθ, ΤῈΘ 
αἸΠΌΤΘΙΟΘ 15 ποῦ ΠΟ ΡΥ 5108], ἸηΠπουοηῦ ἴῃ Ὀοίησ, 80 ὑπαῦ ὕΠ6 οχἰβύθηοο οἵ 
ΘΥῚ] 15 ᾿Ἰηγοϊνοα ἴῃ {Ππ6 οχἰβίθμοο οἵ σοοᾶ ; ΠΟΥ ΡΠ ΥΒ108], ἃ8 1 {Π0γ6 τ ΥΘ ἃ ἢ 
Θββθηὐ 8] δηἰαΡΌΠἾΒη) Ὀούνθο τηδϑϊου ἅμα βρίγιῦ; Ὀὰπὺ τηογὰ], ὑμαῦ 18 
ΤΟΟΟΡΊΉΪΒΘα ἴῃ ὑπ αούτια} οοῦγβο οἵ 0, 50 ὑπαῦ ου1} θη Ῥγοβοηῦ 18. ΚΟΤῈ 

ἴο θ6 ὁορροβϑᾷ ἰο σοοᾶ, 

Δ Τὸ ΜΠ] Ὀ6 οὗ τηἰογοοὺ ἕο ρΡαὺ ἰο- 
σΟΙΠΟΥ σι πουῦ ΠΥ αἰβοιββίοη. {ἢ 
γΆΓΙΟΙΒ. ῬΏΤαΒΟΒ. ΠΟ) ἀθβουῖρθ {πὸ 
δούϊοη οἵ ΟἸγὶδὺ τὰ ἢ στορασὰ ἴο βἴη 
δΠα 5118. 
(1) ΑΒ ἴο 5ῖη 1861, Ἠδ Ῥσοιρῃῦ 

ΘΟΠαοιηηδίϊοη Ὀγ ΗἸ5 ΤΟΔΥΠΔΊΪΟΗ ; 

Βοπι. Υἱϊϊ. 5 ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ 
υἱὸν πέμψας... κατέκρινε τὴν ἁμαρ- 
τίαν ἐν τῇ σαρκί. 

αἀἸβαηπΠ]Π}ἔΔειρ Ὀγ ΗΒ Βδουῖῆοθ: ΗδθΡ. 
ἰχ, γό εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας, 

διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρω- 
ται... Οομρ. Πομλ. γἱ. 7 ὁ ἀπο- 
θανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἀμ. 

(2) Α5 ἴο {πιὸ βὶπβ οἵ τπϑὴ ΟἩγϑὺ 
τη Δ Κ68 Ῥσοριἐαθϊοη ἴον ἔμοτῃ : ΗΘ}. 

1ΐ. 17... ἀρχιερεύς... εἰς τὸ ἱλάσκεσ- 
θαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ, 

ζογρῖνοϑ ἐμοὰ: Μαΐί, ἴχ. 2 ἢ: 
ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. ΟὐΟΙΏΡ. 
ΟΟ]. 11. 13 χαρισάμενος τὰ παρα- 
πτώματα. 

ἴδ κοβ {Π61Π} ἃ ΤΔΥ, ὈΥ Ὀϑαυϊηρσ ἔΠ ΤῺ : 
τ ΦΌΒη 11]. 5 ἵνα ἄρῃ τὰς ἁμαρ-. 
τίας; ΦοΠ 1. 20 ὁ αἴρων τὴν ἁμαρ- 

τίαν τοῦ κόσμου. Ομ. ΗΘ}. χ. 4 
ἀφαιρεῖν ἀμ.; Χ. τι περιελεῖν ἀμ. 

Ἰοοβθβ ΠΊΘἢ ἔτοσ πο: ΑΡοο. 1. 
5. τῷ,.«λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀμ. 
ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ. ΟομρΡ. Βοπ,. 
ΥἹἱ. 22 ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἀμ. 

ΟἸΘΔΉΒ65 ΤΠ]ΘῊ {τότ 8}} βἷη : τ ΦΌΠ ἢ 
Ϊ. γ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ.. καθαρίζει ἡμ. 
ἀπὸ π. ἀμ. 

ΒΕΥΟΒ {ΠῸΠῚ Β1Π8: Μαζί, ἱ. 21 σώσει 
εὐ, ἀπὸ τῶν ἀμ. 



ΠῚ τῇ 

ῃ: 

Πι. ΤῊΝ ΠΕΜΈΡΥ ΕΟᾺ ΒΙῚΝ ΑΝΡ ΤῊΝ 
Β1ΩΝ ΤΗΑΛΊ' ΠῚ 15 ΒΕΡΕΟΥΤΑΙ, (1]. 
1--). 

Ἡδνίηρ ἀθα!ῦ πὰ ἐπ6 ἰδοὺ οἵ 5ἰπ 
Δ Πα {Π6 186 Ρ]685 ΕΥ̓͂ ψ Βῖο ἢ τη 6η- 
ἙἀΘΆΥΟΙΙΒ 0 40 νὰν τ] 0} 105. ΒίσμΙῆ- 
δ Π06, δύ Φόοἢη βὐαϊθβ 

1 ΤΊ αἰγὶ π 6 ΓΘΙΏΘΑΥ [Ὁ 51Π (δ. 1,2). 
2 ΤὴΘ βίσῃ ὑπαὺ {Π|6 ΥΘΙΏΘΑΥ 15 βθο- 

ὑπ} ἴῃ Δ ΠΥ ῬΑυ Ιου] οα86 (ον, 3--- 6). 
ΤῊΘ ἢγβῦ 50} -ϑθοῦϊομ ΔΠΒΘΥΒ ὅο {Π0 

οοπῃηΐογ-Βὑαύθιηθηΐβ τη 69 ἴῃ το] αὐϊοη ἰο 
0Π6 ἢγβῦ ὕνγο ρ]6ὰ8 οἵ τηϑῃ (1. 7, 9), θαῦ 
1ῦ Πὰ8 ἃ Ῥγοιηϊηθηὖ αἸβυϊ πού 688 οἵ [Ὁη, 
88. δ,ν!ηρ' ὕΠ6 ΘΟΙΏΡ]οὕθ ἈΠΒΎΘΙ ὧο {Ππ6 
ῬΓΟΌΙΘΩΙ γαϊβθα ἴῃ 1. 5---ιο. ΤἼΘ 8ἃ5- 
ΒΌΓΘΠΟΘ Οἵ ὕΠ6 ΓΟΥΡΊΥΘΗΘΒΒ οὗ 5ῖη γΠ θη 
ΘΟΙΠ 64 τι ἢ 6 ἕμοῦ οἵ 1[5. ἀηΐνου- 
ΒΆ ΠΟΥ τϊρῦ ᾿ΘΔα Βοη6 0 ἀπάουγαΐθ 
105. Θν1}}. [ἢ ΟΥ̓ΘΥ [0 ΤΘΊΟΥΘ ὑΠ6 Ἰαϑὺ 
ΒΘΙΩΌ]ΔΠΟΘ. οἵ Βυρροῦῦ [ὉΥΓ β0 ἢ δὴ 
ΘΥΤΟΥ, δῦ Φ0Πη μονα ὑπαῦ ὑπΠ6 πὸ- 
ὕπγθ οὗ {Π6 ΤΘΠΊΘΟῪ [ῸΣ 51π| 15 ΒΟ ἃ 5 
ἴο ΠΙΟΥ͂Θ ΠῚΘΠ Ὠϊοδέ ΡΟ ΘΠ] ὧο 
ΒΕΛΠΗΙς ΤΓοηλ 8}] βἰη δηα ἴο Π6]ρ ὑπθμὶ 
ἴο ἁγνοϊα 1. 

ΤῊ18. ΘΟΠΏΘΧΙΟΙ 5 ῬΆΓΕΠΥ ᾿πα]οαξοα 
ὈΥ Απριβίηθ:: ΜΆ]6 νἱβ 6586. ΒΘΟΌΠΊΒ, 
50]ΠοἸ5. δύο. ΕἾΔ Θ]15. θη θϑῦ οὖ 
7αδύαϑ τὖῦ αἰπητὐαῦ ΠΟ 15 ἀο] οὗ, ποβίγα 
81 ΒΘΙΠΊΡΘΙ 0101] αἰΒΡ]16088. οὖ χουν 5 
αἀοπθο ρου ἢ οἰαγῖβ. [60 αυ]4 Βοααίθαν ἢ 
“Ποῖ ἠνοὶ, ἄς ϑογίθο υοδὲβ τὐξ ποῊ 
»οοοοί 8, 

1. 76 αἀϊοΐηο γοηιοαψ 707 δἵγ 
{ΠῚ τὸ 2. 

1 27 {{ε{|6 οἰ άγοτι, ἰλ656 ἐμίηρο 1 
“αὐγ 116 ἐὸ γοῖς ἐμαΐξ ψ6 νὰν ποΐ εἴη. 
«πα 17 αγεγογιο ἴηι, τοθ ἤανο απ αατο- 
οαΐθ «οὐέ, ἐδ Μαΐδιογ,, «2651::5 Οὐδέ, 
ἐμ6 γἱγλμίδοιιϑ, Ζωμαά Μίηιδος ἢ ἐδ ὦ 

φγορτέαξίογι 707 οτν7" 5ῖγι5, απιαἱ ποΐ 707" 
οΟγ8 ογῖμ, διιέ αἰδο 707 ἐλ6 τολιοῖθ 
τσογία. 
ΤΠ ἔμοῦ οἵ 5[Π ἃ5 βοιηθυῃίηρ' ΠΏ ]Οἢ 

18. ἸΣΥΘΟΟΠΟΙ]ΘΔΌ]6 ψιυἢ αοα πα ἔγυϊ- 
ἴα] ἴῃ ΘΟΠΒΘΟ ΘΠΟΘΘΒ ΓΆΙΒῸ5. ὕΠ 6 απι68- 
ὑϊομβ οἵ ρῥγορ  {1ὐΐοη ἃπα τιθαϊαϊίοῃ. 
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1 Τ᾽ ’ “ { ε «.« ᾿ ε , 

εκνία μον, ταυτὰ γραφω ὑμῖν ἵνα μη ἁμαρ- 

Ηονν, 1Ὁ ΤΥ 6 Δβἰκϑά, 5 ὑπαῦ Γουρίνο- 
Π658, ὑμαῦ ΟἸΘΔΠΒΙ Πρ, ΔΙΓΘΔΑΥ ΒΡΟΪΚΘῚ 
οἵ (.. 7, 9), Ὀγοπρῦ ἀθουῦ} ΤῊ ΔΉΒυγοΥ 
18. δίνθηῃ ἴῃ {6 Β.ΠΠΠΔΙῪ ἍΘβου ρύϊοη 
οἵ Ομ τῖβυβ σους. ΟἸγἰϑῦ 15. ἃ πιηΐνϑυβαὶ 
ῬΙΟΡΙ Δ ὔ]οη [Ὁ 51η5; ἃπὰ Ηρ 15. δὴ 
ϑανοοαῦθ ἴον {π6 ΟΠ τ βύϊδη. Ηθ Πὰ8 
ΘΟΘΟΙΙ ΒΗΘ ἃ. ἡγουῖς ὁ θαυ ἢ [ῸΥ 8}1: 
ΗΘ 15 Δοδοιηρ 5} 1πρ’ ἃ ἡγοΥ]ς 'ῃ Πᾶν Θἢ 
ἴου ὑΠποβθ γγὙὴκ0 ἃγ6 πηϊδθα νῦἢ Η μι. 
Βούῃ ἴῃ Ῥρύβοῃ (γίργμίσοιϑ) ἀπ ἴῃ 
νοῦς (ργορτἐλαξίοη) ΗΘ ἰ5Β Πυθα το 
ΤᾺ]Π] ὑπὸ οἵ οθ τ] }10}} Οἵα ΠΘΟΘΒΒΙ 165 
ΤΘασΪγ6. ΤΉΘ86 Ὁποτρ}} 8. ἅτ ὑγραύθα 
ἴῃ {Π16 ἴῃ ΨΟΥΒΘ ΟΥ̓ΘΥ, θθοδιι86 ὑΠ|6 ἃρο- 
016 ΔΡΡΙΌΔΟΙΘΒ5. {πῸ βαθ]θοῦ ἴγομὰ ὑπὸ 
5146 οὗ Ῥ6ΠΙΘνΟΥΒ (106 αν). 

Τὸ μὰβΒ Ὀθθη ἃἸγΓθαΥ ποὐύϊοοα ὑπαῦ 
ὑπ6 ὑπἰγὰ ρ]θὰ (1. το, τ μαθθ Ἠοΐ 
81 661) 15. ποῦ ὑγοαῦθα Ὄχϑοῦυ ἃ5. 016 
ὕνγο [ὈΓΙΏΘ᾽. ΥΩ ΘΙ σου] ΠᾶνΘ 
ΓΘααΪΓΘα ἃ. Οἰαιιβθ ἈΠΒννΘυηρ ὕο {Π6 
ΔΒΒΟΥΓΟΠ “106 ἠἀαῦθ ποΐ 5ἱγηθα. δὺ 
ΦοΠη τη]ρὐ, [Ὁ ΘΧΔΠΡ]Θ, Ππᾶνθ 60η- 
ὑϊππ64: “1 νγο 51η.... Βαῦ Π6 5Βῃγ 1 πΚΒ 
Πδύαγ ΠΥ ἴγομὶ ΤΟΡΆΓΑ Πρ 815 ἃ8. ἃ 
ΠΟΙ] ο]θιηθηῦ ἴῃ ὑπμ6 ΟΠγιβυϊδη 11{ὸ ; 
8 η4 ὑπουθίουθ ἢθ ομδηρθθ ὑΠ6 τηοὰθ 
οἵ ἀθλ]]ηρ τι ὑπ6 βαθ]θοῦ. Βοίοιο 
Φουο ἢ] ηρ᾽ οἢ ὑπ6 [οὐ οὗἉ 5βῖη, ἃ8 ἱπά θϑᾶ 
ῬΡανὺ οἵ ὕπμθ 6] 1ονου 5. ΘΧρθυθηοθ ἴο 
ὑπ Ἰαβύ, ἢ6 δϑβουὺθβ π6Ὸ οῃὰὶ οἵ 15 
ὑθϑοϊηρ, ΠΟ 15. 5] ]Θβθηθθθ. ΤΊ 5 
15 ὕΠ90 Θπα ; ἃπα θυϑθὴ 1 10 οαῃηοῦ Ὀ6 
δαϊηθα ὈΥ ὑπ 6] θν οι οἴονῦ ἂπὰ 
ΑἸ γθοῦγ, 1 οαπ 6 σαϊπηθα ἐπγοιρ ὑΠπ6 
ϑαν]ΟαΒ. σοὺς. Τμαὺ πμΐο ἢ 15. ὑπ 
οἵ ὑμ6 ραϑὺ ((. 9) 15 ὕγαθ ὑπγοπρηοαῦ. 

1. τεκνία μου] Πέϊοίἑ ηἠιοὶ Υ., ἨὨλΨ 
{ὐέ{6 οἠτίαγαγ. ΤΠ ἴογιη δαορίθα ἴῃ 
1. 7, 9 18 σῃδηρ α [Ὁ ΟὁΠ6 ΠΔΟΥῸ αἰνθοῦ 
ΔΠα Ῥουβοηα]. Τ|6 ὑπουρσὺ οἵ βῖη ἃΒ ἃ 
ΤΘΑΙΟΥ ἴῸΥ ΘΔ Οἢ. ΟΠ6 τον 98 ὕΠ6 ἃροΟϑύ]6 
ἰο Δάγ 655 τυ {π6 αὐπηοϑῦ ὑθ}} Θ᾽ 0585 
{πο86 ὕο σομι μ6 βίαπαβ ἴῃ ὑπ γο]ὰ- 
ὑΐϊοη οὗ ἃ ἰδύμου. ΤῸ {{{|6 τεκνία ὁ6- 
ΟὟΥΒ ἴῃ Φομη χῆΐ. 33 πᾶ ὁ. 11. 12, 28 ; 
111. 7, τ8; ἴν. 4; γ. 21 (6!. ἵν, 19 τεκνία 
μου 18 ἀποογίαἑη), ΤῈ6 [Ὁ] {1010 τεκνία 
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 ΤΉΤΕι 

μου 18 ΤΟππα ΟὨΪΥ ΠΟΓῸ (ο, 1]. 18. 15. ἃ 
[186 σϑδάϊηρ). ΑΟ ΟΠ ΘΗ ἑΑΥΥ ἡ δῦ 
«08 πι8ὸ οἵ ὑπ νου 18. σίνθῃ ὈΥ͂ 
ὑῃ6 δίοιυ (μῦθος οὐ μῦθος) οἵ {ῃ0 
τοὰπρ ἰοῦ ον (ΕἸ560. 117. 15. 111. 2.3). 

ταῦτα γράφω] ἐδιοδο ἐφίηρε 7 τογϊίο, 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἃ}} ὑπαῦ μὰ 5 θΘΘὴ ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂ βαϊα 
85 ἴο {Π6 παύαγο οἵ (οὐ ἃπα ἃ5. ἴο {Π6 
τοατῦν, ὅ6ὸ παύπγο, ἀπα ὕπο [κοὐ οὗὨ βίη 
(.. 5---το), Ὀυΐ, ἃ5. 1. 4, ἃ}1 {ῃαὺ 18 γγὸ- 
βοῃξ ἴο {πὸ τηϊπα οὗ {πὸ Ἀροβί!ο ἃ8 6 
Βα Ὀβύαποο οὗ Π15 Ἰοϊξον, ὑποιρη ᾿πθοα 
{πΠ6 Ῥγθοράϊηρ βοούϊοῃ ᾿πο 68. ἃ}} ὈΥ͂ 
1} 0] 1 οαἰίοη. 
ΤῊ πι86 οὔ {ΠῸ 5 Πρ] Υ, 7 τογὶίο (το. 

γ, 8, 12,.13, 14. 21, 26: ν. 13; οοπγαϑῦ 
1. 4) [ὉΠ] νν 8. ΤτΌ ἢ] “ΠΥ αἀθὰν ΟΠ] σθη. 

ἵνα μὴ ἁμάρτητε) «ἐἰ γιθγη) Ῥορσοοίε Υ., 
ἐμαὶ γ6 ταν, τπιοΐ βἷη. 'Π6 ῬΏγαΒΟ 
8. ἃὈβοϊαίο ΤηῸ ὑπουρμῦ 185. οὗ {}6 
ΒΙΠρ]ο ἀοῦ (ἁμάρτητεὶ ποὺ οἵ {16 βίαΐο 
(ἁμαρτάνητε); Ἀπ {116 ἔθη80 18. ἀθοίβῖνθ 
ἀσαϊηδῦ {πῸ ἰάθα {παὺ {ῃ6. ἃροβί]θ 15 
ΒΙΠΡΙΥ νυ Πρ [8 αἰβοῖρ]ο8. ποὺ ἴὸ 
ἄταν ὁποοιγασοη]οηὖ [ῸΥ ἤσθηοο {ΠῸΠῚ 
{πῸ ἀοοίτίπο οἵ ογρίνθηθβδ ἨΠΒ ἃἰπὶ 
18 ἴο ργοάποο ὑπὸ σοι ρ]οὔθμοββ οἵ {10 
ΟΠ σύ ΠΠ]κ ΤΠ (Ὁ. 6). 
ΤῊ αἰ ἴογοποο οἵ {Π6 ΔΎ. ἃ ΡΓΟΒ. 

60η}. ἴῃ οοπποχίοι. Ὁ} ἵνα 15. Ὑ06}} 
ΠΠυβίγαϊοα ὈΥ «0 ν. 20, 23; ΥἹ. 28 [, 

καὶ ἐάν τις... 56εἰ οἱ 8ὲ χεεΐξ Ὗ', 1.6. ἐὰν 
δὲ καί, 5ὲ φιεῖϑ Αὰρ,, απ ἐγ απ... ΤῊΘ 
ἀοοϊαγαίίοη οἵ {πὸ ΤΟΠΊΘΩΥ [Ὁ 5Β1ἢ). 18 
Ῥ]ασοὰ ἃ8. ραν οἵ {ΠῸ γηδλΐῃ ἀθοϊαγὰ- 
τἴοη οἱ δύ Φοιη. [0 15. ποῦ βοὺ ἃ8 ἃ 
οοπίγαβῦ (1. 7 ἐὰν δέ), ΠΟΥ ΒΙΠΡΙΥ ἃ8. ἃ 
ῬΆΤΆΙΙΟΙ οἰασβο (1, 9 ἐὰν ὁμολογῶμεν); 
Ῥυΐ ἃ8. ἃ σοπύϊηποιβ Ρίθοο οἵ ὑπ ὁη0 
᾿ποβϑαρο, ΠΙΟΤῸ ἀσαΐη ὑπο Ὁποιυρ]ῦ 15 
οἵ {πὸ βἰποῖο δοὺ (ἁμάρτῃ), ἰηο ΜΠ ]Οἢ 
ἀπο ῬΟΙΙΘΥΟΥ ΠΙᾺΥ ΡῈ σαντο ἀραϊηδῦ 
ὑπὸ σι ἔθποῦ οἵ [ἷ58. ΠΠ Ὸ (1. 7), ἃ8 
οοηίγαβίοα τ {πὸ Παθιϊα] βἰαΐο 
(ἁμαρτάνει 1ἰϊ. 6, ὃ, ο; ν. 18), Νοίῃϊηρ 
5. βαϊὰ ἴῃ ὁπὸ αἰγθούίοη οὐ ὑπὸ οὐμον 
οἵ {πὸ ῬοββΙ ὈΠΠ γ οὐ ἃ ΟΝ γβύϊαη 1 0 
οὔ ΠΥ 51 Ώ] 058, 

ΤηΘ. ομδηρο οἵ σοῃβύχιιοιοη ἴῃ {Π6 

ΓΡῚ 

Ἁ Βυ ’ ᾽ Α 

καὶ ἐαν τις ἁὡμάρτη, παράκλητον ἔχομεν πρὸς 

βΒοηΐθποο 8 γΘΠΊΔΥΚΆΡ]6. Ξ 90 πη 
ΤΙ 65 ἐγ απ οπο...τδ6... ἀπα ποὺ ἐκ 
ψ6 8ἴ)....γ},6...,») ὍΟΡ γοὺ {γ᾽ 106 5ἴη... 
4106...ΟΥἹ ὦ αὴψ' ομδ...Ἶι6..., ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ 
ἴο Ὀυϊησ οὐ ὑπὸ ἱπαϊνι 8} ΠΥ οἴ 
οὔ {πὸ οἴἴϊβεμοθ, πα ὑμπθη ἴο 5ῆου ὑπαῦ 
ἢ ἰβ Βρθακῖίπηρ οἵ πὸ ΟΠ γβείδη θΟὰΥ 
ἢ πο Πμ6 θη ῆθβ ἈΪμΊΒ6]Γ, 
ἃ ἴο νοῦ ΟΠ ΒΟ Β. ῬΥΓΟΤΪΞΘΒ. ΓΘ 
ἀβϑυσοῦ, 'ΤῊΪ5 15 ΤΌΣΟΙ ΟΙΥ μοϊηΐοα οὖ 
ὈΥ ΔΑπριβύϊπο: ΝΟ αἰχιῦ λαδοέΐξ, πι6 6 
τι παροί 5 αἰχὶῦ, πο ἡρδιηι Οὐδ γ ϑέιγν 
λμανοίς αἰχῖῦ; βθα οὖ Ομ γϊβύαπι ροβιῖῦ 
ΠΟῊ 86, οὗ μαδοηγυῖ8 αἰχὶῦ πὸὴ λαβοί 8. 
Μαλαϊῦ 56 ῬΟΠΘΥΘ ἴῃ ΠΠΠΠΘΙῸ ΡΘοοδ- 
ζογαῃν αὖ Πα θογοῦ «αἀνοοαύιην ΟἿ ]8- 
ὑπ ΦαΔ 1 ῬΟΠΘΥΘ 56 ΡγῸ ΟἸΠγ βίο δάνο- 
οαὔππι οὐ ἰπυθηϊ! ἰηΐου ΔΙ ΒΔ ΠΟΒ 
ΒΈΡΟΥΡΟΚ. 

ἔχομεν) 1506 μαῦο ἃ85. ἃ αἰνίπο σἹΓ. 
Οομρ. ἰΪ. 23; Υ. 12; 2 ΨΦοη 9. 

παράκλητον] αὐανοσαίμην Υ., απ αὐ- 
τοσαΐο. 'ΠΒ. 1β ὑπ που πὶ τ ημοΥ- 
ἴησ οὐ ὑπ6 Τιαύϊπ ἃπὰ Ἐπηρ] δι. Υ᾽ ου- 
ΒΙΟη5. ἴῃ {Π|5. ΗΪᾶθο, ἃπΠα 5 ὉΠ6Ὲ68- 
ὑϊομα Ὁ Υ οογγθοῦ, ΔΙ ΠοῸρΡ ἢ ὑπο αὐθοκ 
ΓῸΠΟΥΒ σῖνο ἴο 1, ἃ8 ἴῃ {6 ΟΟΒΡΘΙ, ἃπ 
ἀοῦϊγο ΕΘ η86, “ΘΟΠΒΟΪΘΥ,, ὁ ΘΟμοΥ ἕο. 
ΟΠΥῖδῦ ἃ5. Ααἀγοοαῦο θ]ο 8. {Π6 σλιιβ6 
οἵ {πὸ ῬοΙΙθν οΥ ἀραϊηβὺ ἢἶβ “ἀοοιβου ἢ 
(κατήγωρ ΑΡοο. Χὶϊ. το; οομρ. Ζθοῇ. 
11. 1; ἀντίδικος 1 Ῥοῦ. γν. 8). [Ιῃ {18 
νοΥκ ὑπὸ “οὔμοῦ Δανοοαΐο᾽ (Τολ ΧΙν. 
16), {πὸ δ ρὶτιῦ οἵ ΟΒυ δύ, Ἰοῖη8. ( Ομ]. 
ΥἿ]]. 26, 34). 
Ομ ἀϑροοῦ οἵ ἐπ Αανοοαΐθε οἤϊοο 

ὙΥᾺ5. ΤΟΥ Βα ἀουγοα ὈῪ ὕπο οηΐγαπορ οὗ 
{π6ὸ Πίσι Ῥυϊοδὺ ἰηΐο {πὸ ἨοΙν οἵ 
ἩΟΪΙοΒ. οὐ {πὸ ᾿ϑὰν οἵ Αἰοποιηθηῦ 
(Ε6Ὁ. ἐχυυτ δ. 5. νἱἱ 58) 

ον ὑπὸ τηθδηΐηρ οὗ {πὸ ἐοτ πὶ παρά- 
κλητοὸς ἴῃ ὑπο ἴ05Ρ0] οἵ δύ Φολη (χὶν. 
16, 26: χγΥ. 26; ΧΥΪ. 7) 860 ποὺθ ὁ 
χὶν. 16. 

Τῦ ἢ] Ρὸ πούϊοοα ὑπαῦ ἴῃ {Π6 οοη- 
ἰοχὺ οὐ ὑπὸ Ῥαββασοὸ ἴῃ συμ ῖοῖ ὑπὸ Τιογτὰ 
ῬΓΟΠΪβΟ65. “ἀπούμου Αἀνοσαῖο᾽ (Το η 
χὶν. 16) 6 βοίβ. Του ἢ 8. οὐγὰ ἃᾶγο- 
ΟΔΟΥ͂ (χὶν, 12 6). 
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Ν , ᾽ - Ν , Ε ᾿ 2 ΕΑ 
τὸν πατέρα ᾿Ϊησοῦν Χριστὸν δίκαιον, "καὶ αὐτὸς 

Απρτιϑύϊπθ ΔΡΡΠ165. ὑπ6 16ρᾺ] ἱπιᾶσο δίκαιον] ἐμ6 γίρἠΐοοιδ. ΤῈ δἄ- 
ἴῃ ἃ ΒύγἸ Κίηρ᾽ ῬᾶγΆ 116] : 51 ΔΙ] πᾶπαο ἴῃ 
ἢδο να, ΘΟμ τ] υὑἹὉὺ 56. ΠΟΠΊΟ αἰβουύοθ 
Ππηρτιθθ οὐ ποὸη Ραουϊύ, Θομ] 115. θ 
γορθο οὗ ρουϊθαγιιβ 65} 

ΤῊὴΘ γϑίθγθποο ἴο π6 Ααγοοαίθ 1η}- 
Ῥ]Ιο5. ὑπαὺ ὑπ6 ΟΠ γἸδϑύϊθη. ὁ. ἢΪ5. ρμαχὺ 
85 οἤδούπα γ βουρηὺ ΗΒ μΠ6]Ρ. ΤῊ]5 
15. ἀθϑαιηθα, δηα ἱπαϊοαϊθα ὈΥ {π6 
ΘΠ ΠΡ οὗ Ρϑύβοη (106 ΟΠ ΥἸβυϊη5 αν). 

ΟἸθιιθηὺ οἵ Ποπιθ (1. 36) Βρθαϊτ οἵ 
ὑπ Πονα ἀπο Ὁ ἃ ΘΟΥΥΘΘΡΟ  Ἰηρ' {1016: 
«εὕρομεν τὸ σωτήριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 
Χριστόν, τὸν ἀρχιερέα τῶν προσφορῶν 

ἡμῶν, τὸν προστάτην ( ραϊγογονη}) καὶ 
βοηθὸν τῆς ἀσθενείας ἡμῶν. 

πρὸς τὸν πατέρα] αριια ραΐγοηῃ Υ.., 
αὐ ραίγοηιν Ατπρ'. (αρια αἰδιγν ραΐγ θην 
Τοχύ.), τοὐΐδν ἰδ Μαίλον, ποῦ ΒΙΠΊΡΙΥ͂ 
πη ΗΒ Ῥγθβθῆοθ, Ὀπὺ ὑπτπθα ἰοναγὰ 
Ηΐμι, δ ἀγθββίηρ ΠῚ. νι οΟπ ητ8} 
Ῥ]ο δα ηρ5. ΟὐΙΏΡ. ὁ. 1. 2; Φὁ1 1. 1. 

ΟΠ νΙδυβ Δανοοδου οἵ τη ἴ5 δᾶ- 
ἀγαθά ο ἀοα ἴῃ ὑπαῦ τοϊαὐΐοη οἵ 
ἘΔΥΠουΠμοοα 0) Πα 5. θΘο πη ΠΥ τὸ- 
γϑα]οα ἴῃ 6 ὅοῃ γγ0 85. ὑδίκθη Π]Δη- 
ποοά ἰο Ἠ]ΠΙ8561 (πρὸς τὸν πατέρα ποῦ 
πρός τὸν ΠΩ 

ΟΟΙΏΡ. 1. 2 ἦν πρὸς τὸν πατέρα; 1.2 
μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐ- 

τοῦ; 11. 15 

ἡ ἀγάπη τοῦ πατρός ; . 16 οὐκ ἔστιν 

ἐκ τοῦ πατρός ; 11. 22 ὁ ἀρνούμενος τὸν 

πατέρα καὶ τὸν υἱόν ; 1]. 25 ὁ ὁμολογῶν 

τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει; 1]. 24 ἐν 

τῷ υἱῷ καὶ [ἐν] τῷ πατρί ; 111. 1 δέδωκεν 
ἡμῖν ᾧ πατήρ; ἷνγ. 14 ὁ άτὴβ ἀπέσταλ- 
Κεν τὸν υἱόν. 

Τη ΘΥ̓ΘΙῪ Οα56 {Π|8. Βρ6018] ΘΟΠΟΘΡ- 
ὑΐοη 15. ἱπιρογίαπῦ [Ὁ {π6 {Ὁ{Ππ|688. οὗ 
186 ὐρυμηθηῦ, ὅθ Ααἀαϊθίοπα! Νοίθ 
ΟἩ ]. 2. 
Απα οἢ {6 οὔπρι 5:46 γηδπβ Αἄνο- 

Οαὔθ 18 ἀθβου θα ὈΥ ὑπαῦ οοιηροιπα 
ΠΆΠ1Θ «7685 Οὐ γ δέ, νυ] ο ἢ) Ῥγοβθηὺβ 
Ἡΐϊμ ἴῃ Ηΐ5 παμηδηϊῦν ἀηα 150 ἃ5 {Π6 
ῬΓΟΠ Βα ϑαγίοι" πα Κἱηρ' οἵ τηδη- 
Κιπά, {πὸ ὅοη οὗ τη, δηᾳ π6 ϑὅοῃ οὗ 
Ῥανία, ὅθ6 Αἀαϊθίοπαὶ Νοίθ οἡ 11], 23. 

ἼΠῚ 4 ἐγνώκατε τὸν πατέρα; 

7θοὔϊνθ 15. ποῦ ἃ βίπιρὶθ δρί μοῦ θαὺ 
ΤΠ Ἶἶς5. ῬΥΘαΙ αὐ γ ]. (΄ ὈΘΙ Πρ ἃ8. Π6 18 
τὶ ύθουβ  ὑπαῦ οΠαγαοίου δυο οἵ ὑῃ6 
Τιογὰ ψΐοἢ οἾγοβ οἰπόοδου 0 Ηἰβ δα- 
γΟΟΔΟΥ͂ Οὗ ΠΙ8Π. 

ΤΊῊ5. γοϑύβ (80 ἴο ΒΡ68) ποῦ ου ΗΪβ 
αἰνίηθ παύασα ἃ5 ὅοι οὗ οὐ, Βθαὺ οἡ 
ΗΒ πὰπιδῃ Ομδγδοῦθυ (οοπιρ. 1 Ῥοῦ. 11]. 
18). 
ΗΘ [δ ἘΠΙ56]} {]8]16α ἀπ ρ]οα 5 

ἴον ὑΠ6 Γ]Π]πθηὐ οἵ ὑΠαῦ γγῃ]0}} 15 τοῦ 
ΔΟΟΘΟΡΟΙηΡ ὅο ὑΠ6 Πρ θδῦ ἰανσ. ΗΘ 15 
ῃοῦ δὴ δανοοαΐθ 0 νῖβη65. ὅο βϑί 
5146 {Π6 Ἰὰνν θπῦ ὕο οαΥΥῪ τὖ οαὖ πᾶ 
ἈΡΡΙΥ Ὁ. 1 Ηπη {Π6 Ιᾶθὰ οἵ τπδηῃοοα 
1ιὰ 5 ΟὈὐαϊπθα 105. ΔΌβοΙ αὔθ βα βίου οη, 
δηα ἴῃ ὑὰτη ΗΘ οἰδίμηβ ὑπαῦ {Π6 νἱγῦπιο 
οὗ {πΠ15 βαβίδουοῃ. 06 οχίθπαρα ἰὸ 
811 τὴ [6] Ονυ8 0 ν Ὁ ΠῚ πη86]{, 

ΤῊ6 τἱο] θοιβη 85. οἵ ΟΠ γϑῦ ἃ5 ΡγΓ6- 
βϑηὐθα ΠΟΘ ΔΉΒΥΥΘΥΒ ὅο ὑΠ6 τἱρηύθοιβ- 
Π6585 Οὗ 0πΠ6 Εἰ ύμ ον Ὀγτοιρ}ῦ ΤΟΥ χαγα 1π 
1. 9: ΗΘ ΔΟΘΟΙ ΡΠ Π5Π165 ΡΘΥ̓ΘΟΟΥ 811 ὑπαῦ 
15. βοῦ [οὐτῇ 1 {Π6: γονϑίαύϊοη οἵ ὑΠ6 
ΕΠ οΥ 5. Ναύασθ ΒΥ {Π15 τἱσῃθοιβ- 
π6585 ΗΘ {ΠΠ]5 ἴῃ Τοῦ {Ππ6 ΘΟΠ 1 [1018 
19 }} {πὸ ΗῚΡῚ ΡΥ οϑῦ {]Π]|16α 1ῃ 5 1- 
ῬὈΟ]. Οομρ. ΗΘ. νἱ]. 26. 

ΤῊΘ ὑπουρηῦ οἵ τἰρ] θοῦ βη 655 ἃΒ. ἃ 
αἰνίπο αὐὐυγιθαῦθ Ὀθ]οπρΒ. ῬΘΟα ΠΡ] ὕο 
δὺ Φό08η: Φομη Χυ]]. 25. πατὴρ δίκαιε; 
Ὁ 1: ΟἿ᾽ 11: 20; 1117. Οὐ: ΒΌΌΤΩ: 11. 
26. 

Νοὐῃίηρ' 15. 5814 οὗ ὑπ τηδηπηοι οὗ 
ΟΠ Υβῦβ ρ]θααίηρ: ὑπαῦ 15. ἃ βΒι0]6οῦ 
ὙΠΟ] ὈΘΥΟΠα οὐ ΡΥ βθηῦ ρόνγοῦβ. [ 
15. Θπουρ ἢ ὑπαὺ δῦ “0Πη Τρ βθηῦβ 1ὖ 
85. ὑπ δοὺ οἵ ὦ ϑανίουν 501} 1ἰν]ηρ᾽ 
(Η65. νἱϊ. 25) ἃπα ἴῃ ἃ 1ἰν]ηρ᾽ ΤΟ] 10 
ψὶῦ ΗΒ ΡΘΟΡ]6. ΗΒ σους ἴον ὑπ θὰ 
ΘΟΠ ἸΠ165 ἃ 85 ΓΘ8] ἃ5 ἀπτὶπρ' ΗΒ ΘαΥ ΔΠ]Υ 
116 (1,6. χχί!. 32; Χχἱπ. 34; Φομη χυ]]. 
24), Ὁποαρὴ 6 οοπα! ]οη5 οὗ 1Ὁ ἃ10 
οπδηρθᾶ. Ηθ 15 51] Δοῦπρ' ῬΘΥΒΟΠΔΙΠΥ͂ 
ἴῃ ὑποὶν Ῥθμα]ς, ἀπ ποὺ ΟΥ̓ ὈΥ ὑΠ6 
ὉποχΠδιβύθα πα ῬΥΘν ΔΙ] Πρ ῬΟνοΥ οὗ 
ψαῦ ΗΘ ᾿ιὰ8 ὁπ06 ἄοπθ. Ηθ Ηΐμπ- 
5617 1865 [ὉΥ ΗΪ8. ρϑορὶθ ὑῃμθ γίγθπθ οἵ 
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,ὔ ΄-: ΄. ΄. κ ΄ 

ἱλασμὸς ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν 
ε , ι , ἡ τ - 7, 
ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλον τοῦ κόσμου. 

2 ἷλ. ἐστιν ΒΟ: ἐστ. ἱλ. Α νᾳ. 
Βου,. 11], 20. 

ἐπαῦ στοῦ τ μοἢ ΠΟ ΔΟσΟΙ 50 ὁπ 
Θαγἐἢ, 

Βράρ βᾷυ8 γ06}}: {Ππἰσϑηϊίο ΕἸ]Ο 
ῬΙῸ Πομπλΐηθ ᾿π θυ  αγΘ οϑῦ ἃριαᾶ οο- 
ϑούθυ απ ΡΑΥΓΘΠῚ 56. ᾿ΡΒη] ΠΟΠΪΠΘΠῚ 
ἀἰθμηοηβίγαν ἢ οἷα. ΡΓῸ Βαμιᾶπα Πὰ- 
ἔπτα γΟραβθ6. οδῦ θα πα πὶ παύασαηι ἴῃ 
αἸντη  αὐ5. βιιθο σοἰβι ὑπ ἀπ6. ΒαΒΟΘΡΙ586. 
Τη θυ ρο ]αῦ ΟΥΡῸ ΡΓῸ ΠΟΡΪΒ ΤΡΟΠΪΠ 18 
ΠΟῚ γΌΟΘ 8564] μηβουαίίοηο, απ αποᾶ 
ἀδιηπαγο ἴῃ οἸθοῦβ πο] αἱῦ βαβοῖρίθπο 
ΒΘΓγΑΥΪύ. 

2. καὶ αὐτός... οὐ ἵρ86}0., απα Μο, 
ΟΥ̓ Ταύπον, απο Μὲ Πίηιβοι (ΛΠ αι. 1. 
21). Τ|Θ οι ρμαύϊο ῬΥΌΠΟΙΠ ΘΗ ΌΓΟΟΒ 
ὑπ ἐπουρσμῦ οὗ ὑπὸ οῇϊοαλου οἵ ΟΠ δ κ 
ΔανΟΟΔΟΥ ἃ5 “τἱσῃύθουβ.᾽ Ηὀφ ψ0 
ΡΙΘα ἀ5. Οασ οαιι56, Ππανίπρ ΓᾺ]Π|16ἀ ἐπ 
ἀοβύϊην οὗ τηδη, 18 αὖ {6 βᾷιηθ {ϊπι 
ὑπ Ργορι αὐϊομ ΓῸΣ ΟἿ 5ἴη8, ΟὈΙΏΡ. 
Ὁ. 25 11.7.2 ν. τὸν Του (3 οι 10)"; 
Τοῖσι τ. 2 τ ἴὐ. 42; νυ. 2Ζο; σὲ ὁ (Σἱϊ. 
ΔΟῚΣ αὐ Ῥ οῦ, 11... 24. 
ΤΟ 1άθὰ5 οἵ “δανοοδου δηᾶ “ργο- 

Ῥ᾿υ]αὐο᾽ ἃγὸ αἰδύυϊηοῦ, ἀπ γοῦ ἴῃ οἷοβο 
σοηποχίοη. ΤΠ Ἰαθίου. Γαγ 5 ῃ65. {Π|Ὸ 
Ῥαβ18. οὐ {ΠῸ ἤογιηθῦ: {Π6. Ἰαύου 18 
πΠίνΘΥβα], ὑγ ἢ ]6 {Π6 ΓΟΥΤΠΘΥ, 850. [ὉΓ 
Ὧ5. 1ὖ 15 Τονϑα θα, 15. ὀχογοῖβοα [ὋΣ θ6- 
Ἰίθνουβ, [1ᾧ ἰβ ἴο Ὀ6 πουϊοοα δαγίπ ον 
ὑπαῦ {Π|ὸ “Ῥγοριϊαὔίοη ̓  ̓0561} 15 Βρόκοη 
οἵ ἃ8 Βοιη  ]πρ’ ΘὕθυΠΆ ]]γ νὰ] (776 15) 
ἀηα ποῦ ἃ5 ραβϑὺ (76 τδαϑ, ΘΟΙΏΡ. 11]. 16 
τὴν Ψυχὴν ἔθηκεν). 

ἱλασμός] ργορίαιϊο Ὑ., α ργορὶ- 
ἐϊαϊ οι. Οοτὴρ. ἵν. το. Τὴ [ναὐϊη 
ΓΘ ΟΥ̓ ΡΒ. ΓΟ ἘΠΈΒΙΕΆΠΠΥ ΠῸΠΊΘΓΟΙΙΒ, 
Βοβίάοβ. μγορίαϊο νοι ργον]οα, 
ὀαογαίο, εργϑοαίίο, ρμίασαϊϊο ἅἃγὸ 
Του, πα αἴ8ὸ ὑπὸ νοῦρα] γοπ θυ 8 
(ρ86) ὀσογαί, ἑπίογροίαί, μοσίμίαί 
}ῦο.... Απα Απρτβύϊπο ὰΒ. ἴῃ ΒΟΠῚΘ 
Ρίασοβ ργορίἑἑαίον. ΟἸγίβὺ 8 βαϊά ἴὸ 
"Ὸ {πὸ “Ῥγορὶ υἱαύϊοι ἡ ἀνὰ ποῦ δἰ ΡΥ 
ὑπὸ “Ρτγορι ον ᾽ (8 ΠῸ ἰβ οὐἱοὰ 

ΟἿΟΥ͂ ΟἿ 8ἴη8. 

μόνον ΛΟ να: μόνων Β τὴ ἔπ; σΟΙΡ. 

ὑπο “ϑανουγ᾽ ἷγ. 14), ἰπ οὐδοῦ ἴο 
ΘΙ ΡΠ αβῖβο ὅπ ἐπουρηῦ ὑμαῦὺ Ἠθ 15 
ἩΠ ΠΟ ΙΓ ἐπ ργορ υϊαίουυ Οἴου ηρ ἃ8 
Ὑγ76}} ἃ5 ὑΠ6 ῥυἱοβῦ (οοιηρ. ἔοι. 111. 25). 
Α ρυορ ὑϊαῦου τηϊσηῦ Δ Κ6 πι80. οὗ 
τη ΘΔ 5 ΟὗἨ ργορ᾿ὑϊαύοη οὐύϑι 6. ὨΙηΒΘΙΓ, 
Βευῦύ ΟἸν δῦ 18. ΟΣ Ῥγορ ας, ἃ8 Η 6 
15. “ΟΥ 116 (Ὁο]. 111. 4), οἂν “τἰσιίθ- 
ΟἸἾΒΏΘΒ5, ΒΒ ΠΟΙ Ποαύοη. ἃηἃ το θη0- 
ὑϊοη᾽ (1 ΟὐοΥ. 1. 31). Ἠὸδ ἀο068 ποῦ 
ΒΙΠΏΡΙΥ σαϊάθ, ἔθαοὶι, ποῖοι : Ηθ 185 
{Π0 αν, {86 Τυὰαΐῃ, ὑπ {6 (Φοἢ 
χῖν. 6). Τῦ [Ὁ]]ονγα ὑπαῦ ὑπ 6 οἰποδον οὗ 
ΗΠ νοῦς ἴον ὑπ πανιὰ} ἀοροπαβ 
ἀΡΟῚ [6] ΒΡ τι Π. ὅθο Αα- 
αἰτοπὰ} Νοῖο, 
πὰ Ῥοῦ Παπιαπί αἴθ ἱπύουρο]]αῦ 

ΡῬΙῸ ποθὶβ ἀρὰ Ραΐγοιῃ ἰάθη ροὺ αἰ- 
νη! ἑαύθηι ΡγΟΡ ὑϊαῦαν πΟΌΪΒ οαμ Ῥαΐγο 
(Β6άο αὐ ἰος.). 

περὶ τῶν ἅμ. ἡ.) »ΥῸ ρδοσαϊΐ5. Ἠο8- 
ἐγ Υ͂., ρμϑθοσαίογέην ποβίγογμηι Αὐσ', 

ΤῊΘ ρῥυϊνηορο οἵ ΟἸγ 8- 
ὑϊὰη8 (ἡμῶν) 15. πούϊοθα ἢγνβί. μπᾶ τὸ 
18. παῦαγα! ὑμπαῦ ἴῃ ὑπ ἢγβὺ οαβο {6 
ΒΕΓΘΒΒ. 18. ἰαϊὰ οἢ “βη8᾽ (περὶ τῶν ἅμ. 
ἡμῶν) ἃῃᾷ ἴῃ ὑπ 6 Βοοομα οαβ6 οα “Οὐ ἢ 
(περὶ τῶν ἡμετέρων). 

ΤΊΘ φῬυοριϊαυύϊοη. οἵ ΟΠ γϑὺ 18 ΠΟΥΘ 
ἀοβουθοα ἃ8. θοϊηρ' “ἴον, “ἴῃ ὑπὸ πηαῦὺ- 

θυ οἵ (περί) ΟἿΓ 5᾽η8᾽ (Ἑοομ}. 2.) ἼΞ3), 

πὰ ποῦ ἃ58. “ἴῃ ὈΘΒΔΙ οἵ ἀ8᾽ (ὑπὲρ 
ἡμῶν). Οἱ {πὸ ΡῬ)ιγΆβο8. περὶ (ὑπὲρ) 
ἁμαρτίας (-ιἰῶν) 800 ΠΙΘΡΥ. ΧΙ, 11 
ποΐρ. 

οὐ π. τ. ἡ. δέ] ΤΊνο Ραγίϊοϊο (δέν πη γ ΚΒ 
ὑπὸ οἴλαβο ἃ8. σπαγἰης ἀραϊηδβῦ ΘΥΓΌΥ, 
ποὺ ΠΠΟΥΘΙΥ Δ αἰ ρ’ ἃ πον ὑπουρΐ. 

περὶ ὅλου τοῦ κόσμου] }7Ὸ0 ἐοίζι8 
γγεμη εἰ [80. ρεσσαξὶ5} Υ., (βοεῖ οἷν ἐοίζν8 
γε Αὰσ,, 702) λ6 τοπιοῖα τρογίά. 
ΤΊο ναυϊαύϊοι ἴῃ ὑπὸ οοπβύγιοίίοη (.,07" 
οὐεγ" ϑίηϑιςς ΤΟΥ ἐδιο τολιοῖδ ἀσογ αν ἰ8 [Ὰ}} 
οὗ πηθαῃΐμρ (οοπιρ. ΗΠ, ἴχ. 7). ΟἸ τσ ἰβ- 
{ἰὰη5. ΔΒ. ΒΟ. ἃγΘ ΠΟΙΥ Ῥαὺ 501} ποὲ 
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τ ἘΦ ’ ΄ « ᾽ [, 3 ΄ 3. 

Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτον, ἐαν 

3. Αὔρ. τοδαδβ ΒΙΤΏΡΙΥ οὐ ἐπ πος σοσποϑοΐηιι5 διπι, 

πἀπβία! η64 ὈΥ 51π5 οοπέγδοίθα “1π ἐῃ 9 
να] κ οὗ 86 (ΤΟ ΧΙ. 10); ῃ6 
γγοΣ]α, 411 οαὐβιαθ {ΠηΠ6 ΟΠ ΤῸ}, 88. ΒΟ ἢ 
18. Β1η8] (Ο. γ. 19). Βαῦ [ὉΓ 811 Σ11κ 
ΟΠ υἰβϑῦβ ρυοριυαύϊοῃ 15. γα]. ΤῈῸ 
Ῥγορ ὑϊαύίοη οχύθπαβ ἃ8 ἴδ" ἃ8. {Π6 
πρρὰ οἵ 1Ὁ (1 4.), ὈΠΓΟῸΡῊ 81] Ρ]δοθ ἃπὰ 
411 ϊπ6. Οὐομρ. ἰν. 14 (Φομη ἰν. 42; 
ΧΙΪ. 32 ; ΧΥΪ]. 22---24). 

ΤῊΘ Βαρροβιύίζοι ὑπαὺ περὶ ὅλου τοῦ 
κόσμου 18 ἃ 6]]Π}ρύ108] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ [ῸΓ 
περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὅλου τοῦ κόσμου 
(8ο 1μαὐ0.} 15 ποῦ }πδύ186α ὈΥ ἀϑᾶρο, ἃπα 
γγΘΆΪΓΘἢΒ {Π6 [ὈΓ66 οἵ ὑΠ 6 ῬΑ ΒΒαΡ. 

ῬΏΠΟ ἴῃ ἃ ΠΟΌΪΘ ραββαᾶσο (ἀ6 7οη- 
αγοΐ. 1ϊ. 6, 11. Ὁ. 227. Μ.,)} οοηὐγαδβὺβ 
{116 ΒΡ6οΙἃ] οὔθυϊησΒ οὐ οὔ θυ [Ὁ ΠῚ5 οὗ 
ΜΌΣΒΠΙΡ σι ὑΠπ6 πηϊν υβα] ἐπὐθ Ὁ ββίο 
οἵ ὑπ6 {ον β ΠΙΡΉ-ρυϊοϑῦ: ὁ τῶν Ἰου- 
δαίων ἀρχιερεὺς οὐ μόνον ὑπὲρ ἅπαντος 
ἀνθρώπων γένους ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν τῆς 
φύσεως μερῶν, γῆς ὕδατος ἀέρος καὶ 
πυρός, τάς τε εὐχὰς καὶ τὰς εὐχαριστίας 
ποιεῖται, τὸν κόσμον, ὅπερ ἐστι ταῖς 
ἀληθείαις, πατρίδα εἶναι ἑαυτοῦ νομίζων, 
ὑπὲρ ἧς ἱκεσίαις καὶ λιταῖς εἴωθεν ἐξευ- 
μενίζειν τὸν ἡγεμόνα ποτνιώμενος τῆς 
ἐπιεικοῦς καὶ ἵλεω φύσεως αὑτοῦ μετα- 
διδόναι τῷ γενομένῳ. 

ΟὐμρΡ. 1 ΟἸθῃ. ᾿. ὁ. 7 ἀτενίσωμεν 
εἰς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἴδωμεν ὡς 
ἔστιν τίμιον τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, ὅτι 
διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκχυθὲν παντὶ 

τῷ κόσμῳ μετανοίας χάριν ὑπήνεγκεν. 

2. 776 εἴσηϑβ οΥ μα ρογδοηαΐ οἤίσασν 
4 ἐμλῸ αὐνίηα γϑηιθαν 707 εἴη 
(Ι. 3-.(}.Ψ 

5 4πώ ἐη ἐδῖ5 ττ6 ρογοοῖοο ἐδαέ 100 
ποι μην, 177 το οὔϑογυσ ἠϊϊ5 σοηι- 
γηαγιαηιοτίβ, Π|Ὸὸ ἐμαΐ βαϊίδ, 7 ἤποισ 
λίην απα οδϑογιοέδ, γιοὐ ᾿ι8 σοῃιηναγια- 
ηνοηηΐβ, ἐ8 α ἰζαγ,, απα ἐγ ἐδιῖ5 λα ἐδ 6 
ἐγωΐ, ἐδ πούς; δ θέ το οϑο60 67" οὐδογ τοί, 
λὺδ τρογα, φογῖζῃ γι ἐδ ἡνατι ἐΐνο ἰοῦ 
φῇ Οσοα λαΐλ, ϑόοη ρον γοἰθά. 
Τὴ Πγβὺ ὕνγο γϑύβο8 οἵ ὕπ6 ομαρίου 

φυλάξωμεν (ἴοΥ τηρώμεν) ἐξ ἧ. 

ἄθοίαγο ὑπ παύασο οἵ ὑπ αἰν! 6 ΓΘΙηΘΑῪ 
ἴοΥ βίη; ἴπ {π686 ποχῦ ἴουσ δύ Φοῇη 
ἱπα]οαύθβ {Π6 βίρῃ οὗ 108 ῬΘΥΒΟΙΔ] 6Π- 
ΟΌΟΥ. ΤΊ] βρη 15 ὑνοίο!, ἃ Πα ΟΟΥΤΟ- 
ΒΡομβ νι ὑνο ἀβρθοῖβ οἵ {Π6 8ρ1- 
ΤΊύπι8] 1ΠΠ{8.: ΠΏ 676 15 {πΠ6 βίσῃ οἵ Κπον- 
Ἰθᾶρθ (υν. 3--- αὐ; δη4 {Π6γ6 15. {86 
Βίϑῃ οὗ πηΐοη (τϑ. ς ὁ, 6). ΤῊ βῖρῃ οἵ 
Κπον]θᾶρσο 15 (ΒΟΥ ]Υ) οθθαΐθποθ; δμα 
{86 5Ιρὴι οἵ πηΐοη 18 110 10}. 

3. ΤῊ ποὺ ἴοτ οὗ [156 ἀοούγϊηθ 
ψ ΒΟ ἢ δῦ “0 τηθϑῦβ ΘΟ ΓΘΒΡΟΠ 5 ὙΠ 
8 Πα ρυονβ ουὖὺ οἵ ὑπ6 ἤνβὺ οἵ {Ππ|᾿ό88 
ΠΟ} ΒΘ Πᾶ5 ΔΙΓΘΔΑΥῪ ἈΠ γΒθα. ΟΠ 6 
οἸαϊτηθα ἃ Κπον]θᾶρο οἵ οα, ἃ8 ΒΟΙ6 
οἰ! μηθα [6] Οσβ ἢ. τ ἢ αοά (1. 6), 1ν- 
γοΒρθοῦϊνο οἵ ἃ Ογ Ἰδέ ἢ κὸ Π0. ΚΚπον- 
Ἰθᾶσθ πο 1688 ὑπ [6] νυ ἢ] ἱπγ ον 68 
γ6 8] ΠΠΚΘΉΘ55. (ΟΟΙῺΡ. «ὉΠη Υἱῖ1. 32 ; 
ὉΠ 117} 

τυ. 3---κ5 α. 716 εἴη, 977 ζρηοιοεϊθαφο. 
ΤῊ βῖρῃ οἵ Κπον]θᾶσο 15 ἀθυθὶορθα 
ΟΠ Δού ΥἸΒΌ] ΠΥ ὈΥ ὑπ Αροβίϊθ. ΗΘ 
ἢΠυβὺ βύαϊθβθ. φσῬῬΘΠΘΙΆΠΥ ὑπαῦ ἰὉ 1168. 1 
ΟὈΘαΐοΘΠΟΘ (Ὁ. 3), πα ὕΠπ6ὴ ΓῸ]]ονγ5 οαὖ 
{115 βύα θιηθηῦ Γαγ 6 1 ΠπΟΟἉΟΥΟΙΥ ἃ πα 
Ῥοβι γον, Βμθνίηρ ὑΠ6 βθ65. οἵ {ῃ6 
γγαηῦ οὗ ΟὈΘαΊΘποΘ (Ὁ. 4), ἃπα οἵ {π6 
ΔΟΟΥΙΥ οὗ ΟὈΘα!θηοο (ὁ. κὶ α). 

3. ὕπαρου ὁπ6 ἀϑρθοῦ {118 σϑυθ6 15 
οοππθοίοα νι] 1. ς. Βαῦύ Ὀούνθοῃ {10 
ἀθοϊαγαύϊοι οἵ (Οα᾽ 5 παΐατο 811 ΠΔ1᾿8 
Κηονίθαρο οἵ Ηἰπ ὑπ 616 ΘΟ 165 ἴῃ {6 
ΘΡΙβοάθ οἵ βῖη. Τ7Τ}}18 ἴαΐα] 1πύουταρ- 
ὑ]ο ὈΓΘα5. ὑΠ6 παῦιγ8} ἀνθ οριηθηΐ 
οἵ ἐπουρηύ. ΤῆΘ σομπθχίοη οὗ 1. 1, 3, 

δ (καί), 11. 3. (καί), ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ5. ἢ 
ὑπαῦ οἵ ΦοΠη 1. 1, 14. 

ἐν τούτῳ γινώσκομεν] 771 ἦ06 50ἴηγγ1ι5 
γ. ἡ ἤος σοφηοδοίηνα Ατο-, ἐπ ἐδιῖ5 
1Ὁ6 ρδγοσοῖνθ. ΤῊΘ Ῥῃγᾶ890 “ὅγ) ἐδιγ5 18 
οπαγαοίουβῦϊο οὗ {π6 Εἰ μὶβύ]6 δηα οο- 
ΟὟὙ5 ΜΠ 5] 19 }ῦ νυ] 1015 οὗὨ [ΌΓΠ]. 

(1) Ζπι λὲς (ἐν τούτῳ) τ06 ρεγοθίυο 
(γιϑωώσκομενὴ): 11|- 8: 11 24; ἵν: 15; 
γ. 2 ἃΠᾺ 80 8180 “η) ἐδὴὶ5 106 ἤηοισ 
(ἐγνώκαμεν) 111. 16; ἃπα “ὧπ ἐλιδ 100 
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δλιαϊί ἄηοιῖῦ (γνωσόμεθα) ἰἰϊ. το; «πᾶ 
“ἕη ἐδεὶς Μ6 ρογοοῖσο᾽ (γινώσκετε) ἵν. 2. 
Οομρ. Φόμη χὶϊ!. 3ς (χν. 8; χνΐ. 30). 

(2) 2 γοηι ἐμ (ἐκ τούτου) 16 ρ}67- 
οθῖοα: ἱν. 6. ; 

(33) Ἡλόροθ (ὅθεν) 106 ρογοθῖθο: 
11. 18, 
ΘΠΘΓΆΠν “ἐλιῖ5᾽ (τοῦτο) τη} ΚΒ Β0Π16- 

ὑπϊηρ' ν ἢ]0 ἢ} πὰ8 ὈΘΘῚ ἈΙΓΘΔΟΥ ΘΧΡΥΘΒ58- 
οὐ, ποινὴ Ὁ 15. ΤΥ ΠΟΥ ἀονο]ορρα ἴῃ 
νυ μαῦ ΓΟ] 5. (ΘΟ. 6.5. διὰ τοῦτο... 
ὕπο πὶ. τ. σ95ἷὅδπ ν' ἼΘ, 18. γἱ Ὁ» 
ΠῚ ᾿,.7,; Χ. 17: ΧΟ ΣΎ ΤΠ εν 
᾿ογο {Π6 γΟΟΓΘ ΠΟΘ. ἈΡΡΘΆΥΒ ὅο Ὀ6 ἴο 
ὑπαῦ ΒΟ 15. ΟἸθαΥΥ ἈΡΡΙΘΠοπ θα ἴῃ 
{πὸ πη οἵ {Π6 ΑΡοβί!ϊ ἃπὰ ργθβθηύ 
ἴο δῖ, ὑποὰρὴ 1Ὁ Ππὰ8 ποῦ γϑῦ ὕθθῃ 
Ὀγουρῦ Τουνναγα ἢ ἐγ ἐλιῖδ.. τον {ἢ 

ῬοΥΠαΡ5 ΒΟΥ ΘΥΟΥ ουθὴ ΠΟΘ {Π0 
“ἐδιὶξ᾽ ὙΘΆΪΥ γτοϑίβ ΡΟΝ. 6 ψ}0]6 
γοΙαοη οὗ {πὸ Ομγιβθύδη ὅο ΟΠ γβὺ 
ὙΠΪΟΝ 18 ἸΠ 0116 ἴῃ δῦ. 1, 2. Ταῦ 
τ ]αὐοη Γαγ ἢ Ἶβ05. {Π6 ἰοβῦ οἵ Ἰτπον- 
Ιρᾶρο; 1 {π6 το αὐὔϊοη. θ6 σὙἱΐα] 10 ν1}} 
Ἰηοϊθ ουὔράϊθηοθ ΟὈΡ. ὃ. 2. 
ΤΊ οχρουΐθποθ ἴοὸ ψοἢ {πῸ Α- 

Ῥοβῦϊθ ἈΡΡρθαΪθ. ἴοῦθ ἃπα ἴῃ {Π0 ῬΡὰἃ- 
ΤᾺ]16] ῬαΒΒαΡ 5 (γινώσκομεν) 15 ῬγΓοΒομῦ 
Δ Πα ᾿πηπηοαϊαΐο, οοηῇγιηοα ἔγῸΠπ πιο- 
τηθηῦ 0 τηοϊηθηῦ ἴῃ ὑπ ἃοῦτια] ΘΟ Ὲ6 

οἵ Ἰιΐρ, 50 [ἴ ὖ 15. αἰβυϊηρι 5η6α 
το] {π6 Κηον]οαρο οὐ Ὧῃ ὩΡΒοΪαΐο 
[χοῦ (οἴδαμεν, 111. 2 πούθ). 

ἐγνώκαμεν...} σοσηουηιι8. Υ., κηοῖο 

Πέἕηι, ΟΥ̓, το 6 Θχδοῦυ, ματθ σοι ἰο ἃ 

πηποιρίοασο  Πίμι. ἸΚζαον]οᾶρο οἵ ἃ 
ῬΟΥΒΟῚ ᾿ΠΟΙΥῸΒ ΒΥΠΤΡΑΙΩΥ (ο, 111. 1 1.) 
ἀπ 1 {Π|5 ῬΑΡ ΟΣ οα80. Ἰπο] 168 
{πὸ βύυ νηρ ἀἰΓΟΥ ΘΟΒ ΟΣ Ϊν ν ἢ 
ἩϊΪπ 0 15 Κπόνῃ, ΤῸ Κπον (ἰοα ἃ8 
Οοά 15 ἴο Ὀ6 ἴῃ γἱΐα] ΓΟ] Β ἢ 
Ἡΐ μι, ἴο ἰἸονο ΠΊη, ἰὸ {Ὰ}Π}]} ὑπαῦ σοὶὰ- 
ἰΐοι ἰοναγβ Η πὰ ΤῸ ψ 10} 6. ἅΤῸ 
Ῥογη. Απαᾶ σομνο ΒΟΥ ἴὸ ΡῸ πον 
Ὀν (οά, ἰο 6 {π᾿ οδ]οοῦ οἵ Π|Ι5 Κπον- 
Ἰράρο, 15. ὕο 6 ἴπ παυιοην ἢ ΗΠ πη. 
Οομηρ. ΘΔ]. ἱν. 9; 1 ΟὐΥ. ΥὙἱ]ἱ. 2 , χὶϊ!. 
12; Φομη χ. 141; διὰ πορα γ  }γ 
Μαζί. Υἱῖ. 23; 2 ΟΟΥ. Υ. 21. 

ΤῊ 8. Κπον]οᾶρο οἵ αοα ραϊπρᾶ Ὀγ 
οχρογίοποο (γινώσκειν), ἃ 80 οοῃὐγαϑύ- 
οὐ νὴ ὑμο Καονθαρο ΒΊΟΝ 18 ᾿μπιο- 
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αϊαῦθ ἀπ ΔΡβοϊαῦο (οἶδα), 15 Ῥγοβοηΐθα 
ἴῃ 18. ΑἸ σοῦ βίαροβ ἴῃ. {Π6 (ΟΒΡ6] 
πα ἘΡΙΒ0165 οἵ δύ ΦΖό0η. Τύ 18 τὸ- 
“Θαγά ρα 

(1) ΤΙῃ. τοίργσθποθ (0 {πὸ ροϊηὺ οἵ 
ΔΟΘῸ Β᾽ οη (ἔγνων «ΤΌἢη 1. 1Ο ; χ. 38 ; 
νι 3; ἌΥ: 8, 251 Ὁ. ΗΙ ὙΤΝ δ. 

(2) Α8 ἃ τοϑβιυὶῦ οἵ {πΠ ραϑύ γϑα]βρᾶ 
ἴῃ {Π6 ρῥγοβθηΐ (ἔγνωκα, “0. ΥἹ]]. δ ; 
ΣΤΥ; 0; ἍΥΠ,, 7; ῬΌ. 4, τΆ, ΤᾺ " πὶ Ὁ, τῇ" 
2 Φο!η 1). πὰ 

(33 ΑΒ Ῥοίῃρ' δούπα!!]Υ γα] 50 αὖ 
ἐπ τηοπιθηῦ (γινώσκω, Φ0ἢη ΥΠΠΠ. 43 ; 
κ, 1 Τ' 27,38} πἰν 7, τ): ΧΥΝ  Ζας 
ΟΙν ΘΙ ΣῪ ΤΟ. 

ΤΏΘΒ6. ὕγθο ἀβρθοίβ οἵ ἐπ Κπον- 
Ἰθάρο οἵ ἀοα ΟΠ Υ ἃ νίθν οἵ Π6 Ῥορίη- 
πἰηρσ, ὑῃ6 βίγθησ! ἃπα {π᾿ αἰμ οὗ 116. 

Τὸ 15 σου τῃν οἵ στοιηανκ ἐπα δ Φόἢη 
ΠΟΡΏΠΘΥΘ 1888 γνῶσις (δὺ [κπἰκρ, δύ 
Ῥαὰ], δῦ Ῥρίθυ), ποὺ ἔπ οοιηροππα 
ΤΌΤ 8 ἐπιγινώσκειν (ὥγπ., Αοίδβ, δύ 
Ραμ], 2 Ῥοίθι), ἐπίγνωσις (δύ Ῥαυ], 
ΗΘΡ., 2 Ῥοίθ)λ. ΗἨδθ οομῆμοθβ ΠἸΠι56 Ὁ, 
ἃ 5 Π6 ἀὁ685 ἃ]ῃχοβῦ ΘΟ βίον ἴῃ ἀθ8]- 
ἴῃς ἢ [Ὁ (πιστεύειν εἰς), ἴο {Π6 
ΒΙΠ1016 γοῦῦ. ΤῊ5 Τουτ ΟὗἨ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΝ 
ὈυΐηρΒ Θαὖὺ πιοδῦ αἰβύϊμουγ ὑΠ6 Ρθὺ- 
ΒΟΠᾺ] ΟΠαΥδοίου οὗ Π6 ΘηΘΥΡΎ. 

Τὰ {Πἰ8 οοπίοχὺ ἰῦ 185. ποῦ ΟἸΟΑΤῚΥ 46- 
ἤηρα ἴο ὙΥμομ ὑπ6 Ῥγοποῦῃ (ἐγν. αὐὖ- 
τόν) Υοΐουβ, ΤηῸ ινίηθ Βοίηρ ἢ}}8 
ἴῃ. ὩΔροβί]οβ νἱβίοπ, Ραῦὺ {πὸ ῬΘΊΒῸΝ 
15. ποὺ αἰβυϊποῦ! νυ παρᾶ. Τῦ πὰ Ὀθθὴ 
ΒΏΡΡΟΒΟα ὑμπαῦ {πὸ γτϑίρυθηοο 18. ἴὸ 
Ομ ῖβύ, ὑπ ταΐπ βαθ]θοῦ οὐ {π6 ῥγο- 
οΘαἸηρ' γουβ08. [Ϊἢ νου ΟΥ̓Ὠ {1115 Ὑἱ ον 
10 15 ἀτροᾶ {παῦ ἴῃ 1. 6 Πἶ {πιὸ αὐτοῦ 
ΓΟΙΟΓΒ [0 ὑπ Ἰαδὺ βυθ]οοῦ οἵἉ 1. ς, θὰ 
ὑπαῦ ὑμ6 οοῃδβίσποιίοη οἵ {Π18 βϑούϊοι 18 
Β᾽ 1] γ 9 ὑμπαῦ ὑΠπΠ0 οοουγστοηοθ οἵ {πΠῸ 
ῬΠγαΒο ὑπ ἰονρθ 97 (ὕἰοα ἴῃ Ὁ. τ ἱμ}]} 168 
ἃ ΤΟΙογοποΘ. οὗ {π0 ρῬγοοθάϊηρ αὐτοῦ ἴο 
{πὸ ἥου ἃπὰ ποῦ ἴο ὑπ ΕἌΓΠΟΥ ; ὑπαὺ 
ΟἸγῖδὺ Ἠ ἸΒο ΙΓ Βροακ οἵ {π0 “Κθορ- 
ἴῃ οἵ ΗΒ Ομ πηθη δ᾽ ἃ8. ὑπ 6 
Ῥυιοοῖ οἵ ἴον (Φολη χῖν. τς, ἄς). χὰ 
{π6 οὔμουῦ παπαὰ 0 15. βαϊᾷ ὑπαῦ ἴῃ ὑΠἷβ 
Τρ βυ!ο πὸ Οομμτη πα πιθηΐβ᾽ τοίουγοα 
ἴο ΓΘ ἃΙνγανβ ὅπ ΟὉΠΙ ἈΠ ἀπ οη 8 οὗ 
Οοὰ (1.0. ὑπὸ ΕΑ ΠΥ) ἃ8. 111. 22, 24 ; Υ. 
5,3; ἃπᾷ ὑμαὺ αοὰ ἰ5 ὑμ0 στοαῦ ἀπάοΥ- 
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τας ἐντολας αὐτοῦ τηρῶώμεν. 
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ς ’ «“ ᾽ 

1 λέγων ὅτι Ἔγνωκα 
3 Ψ Ἁ ᾿ ᾽ ᾿ 3 ΄σ Δ σ 7 

αὐτὸν καὶ τὰς ἐντολας αὐτου μή τήρων ψεύστης 
᾽ 7 ας: γ ε Ε 10 ᾽ Γ ΟΝ “ δ᾽ Ὁ - 

ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀληθεια οὐκ ἐστιν" 5 ὃς δ᾽ ἀν τηρῆ 

4 ὁ λέγων ὅτι ΑΒ Β5γηῖ;: -- ὅτι “Ὁ. 
ἡ ἀλ. -- τοῦ Θεοῦ δὲ. 

Ἰγὶηρ Βα] θοῦ οἵ 411, ὑπ6 “Πϑ᾽ (αὐτός) 
γΠΙοἢ 18 561 ἀθῆποα ; 50 ὑπαῦ ἴῃ ροϊηῦ 
οἵ ἰδοῦ αὐτός ΘΌΠΟΓΆΠΥ γΘίο 5 ὑο “ αοα;,; 
ὙΠ116 ἐκεῖνος ΔΙ ΤΑΥ5 γοίουβ ὑο ΟΠ γιδὺ 
(υ. 6 ποίθ). 
ΤΊ 56η856 ΤΟΠΊΔΙΠ5 Βα Ὀβύα ϊ}}γ {Π|6 

ΒΆΠ1Θ ἴῃ ὈΟΐΠ οαθθ5. Τὺ 15 1η {Π6 ὥοῃ 
ὑπαῦ ὑπ ΕΆΠΟΥ 15 Κπόνῃ (« ο] χὶν. 
9). Απαὰ ρϑυμδ08 10 15 Ὀαβὺ ὕο ΒΡ ΡοΟΒΘ 
ὑπαῦὺ δύ «0]1ὴ ΔΒ. 1165. ἃ ῬἜΠΘΙΑΙ δηΐθ- 
οοαθηὺ “Ηΐμ 0 ψ ΠΟ τγῦ ὑπ ἃ 
Οοα’ πιὺποαῦ 5ΡΘο18} αἰβυϊπούϊοη. οἵ 
Ῥϑυύβοηϑ. [ἢ Οὔ ΘΙ ΗΪδοθ8 μ6 4068 ποῦ 
5661) ἴο ΟαἸαν ΔΠΥ͂ 5ΒΠᾺ.Ρ αἰδβυϊπούϊοη 
Ῥούνθοη ὑπ Ελύμου ἃπα {π6 ὅομ, Ρμαῦ 
ἴῃ ὕπ Οπο (ἀοα ΙΟΟΚΒ πον 0 {Π6 γϑνθ- 
Ἰαύϊομ. οὗ π6 ΕΌΠΘΥ ἴῃ ὑπ6 ϑὅοη πα 
ΠΟΥ ἴο {π6 τουοαύΐοη οἵ {μ6 ϑοῃ 
(οομΡ. 11]. 1---3, 5, 6; τ. 20). 

ἐάν.. .τηρῶμεν] 51 οὐδογ "θηγι5 0Υ.., δὲ 
867  0γἼηυ8 Ατρ'., ἡ το ἤδορ ἠδ 
ΘΟ Ωγ αἰἸγιθγι8. ΟΟΙΏΡ. τ. 4; 111. 22, 
2 Ν. 5; 90ΠΠ| χῖν 15. 21. τὺ ΤΟ΄: 
ἌΡΟΟ, ΧΠ]. 17. Σὶν: 12. ΠΟ ΒΗΡΑΒδ 
(τηρεῖν τὰς ἐντολάς) 18 ΟὨΪΥ [Οὰπηα 6]56- 
ὙΠῸ. ἴῃ Νρὺ Τοβίδμηθηῦ ἴῃ Μαίί. 
ΧΙΧ. 17:1 ΤΊΙ. ΥἹ. 14 (τηρεῖν τὴν ἐντ.). 
ΟὐΙΡ. 1 ΟὐΥ. νἱ], 19. Τῦ ἈΡΡΘΔΥΒ ἴο 
ῬῸὸ αἰβυπρυβηθα {τῸπ] Π6 ΡῃγαΒΘ 
ὙΠΟ [ὉἸ]Ονγ5 “ἀοορ» δὶβ τρογα ἃ 8 
Ὀοίπρ ἃῃ ΟὈΒουνᾶποθ οἵ ἀθῆμηϊθα ἰη- 
ΒΓ ΠΟΘΙ Β, γγ 8116 ὑπαῦ 15 ὕΠ6 ΟὈΒΘΥ Δ ΠΟΘ 
οὗ ἃ ῬΥΠΠΟΙΡΙΘ ἡγἘ]0}} 15. ΘΥ̓ΘΥ ὑακ]πρ᾽ ἃ 
ΠΘΥ ΘΠ ΟαΙπηθηὐ ἴῃ Π6 ὙΘΙῪ ῬΓΟΟΘΕΒ 
οὗ Π|8. 
ΤῊ ῬΠΥ886 ποιεῖν τὰς ἐντολάς, γ Πΐο 

15 Τοππα ἴῃ {π6 οομημοπ ἰδχὺ οἵ Αροο. 
ΧΧΙ]. 14, 15 ἃ [8186 γα ϊηρ, 

ΤῊΘ Ἰᾶ6ἃ οὗ τηρεῖν, ἃ8 αἰ. Πρτ5η6α 
ἔγοπ φυλάσσειν ἴπ ὑπ18 ΘΟΠΠΘΟΧΙΟΠ 
(Θομπ χΧὴ. 47; Μαίύ. χὶχ. 2ο; 10Κ6 
ΧΙ. 28) ΔΡῬΘδγβ ἴο Ὀ6 ὑπαὺ οἵ σψαϊομαὶ 
μθθα ἴο ἃῃ οδ]θοῦ ψ ῃΐ]ο]. ΟἸ Ι΄ τη5, 50 ἴο 
ΒΡΘΔΚ, ἃ Πἰγὶπρ ΟὈΒΘΙΥΔΠΟΘ, ἃ ΒΘΥΥΪΟΘ 

- καὶ΄ ἐν τ. Α. --ν τούτῳ κὰ : 

ποὺ οὗ ὑπθ6 Ἰοΐΐον. θαύ οἵ {π6 βριυῦ. 
Α ἀοῆμιύθ, ππομδηρθι]6, ἀθροβὶῦ 15 
ἐσαδγα6α᾽ (φυλάσσεται, τ ΤΊ. Υ]. 20): 
ὃ ΥἱδΆ], στον ηρ, πολ 15. “ΟὈβουνυθα᾽ 
(τηρεῖται, «011π ΧΙ. 22). ΤΠ6 ὕπνο 
γΟΡΌ8 ΟΟΟυν ἴῃ Ταχύ αροπιθϊοι ἴῃ «0 π 
ΧΥΪΙ. 12 (ποίθ). 

4. ὁλέγων] 176 ἐμαί δαϊίμ. ΤῊΪΒ 1π- 
αἰν!ἀπϑ}15]ηρ' οὐ ὑπ6 βίαύθηιθηῦ βύδη 8 
ἴῃ οομύγαδῦ ἢ Π 6 ΘΟΙΡΥΘΠΘΉΒΙγΘ 
[οσ οἰὐοα Ὀοίοσο 17) 106 βαν (. 6, 8, 
10) ἃπα ὑμπαῦ υϑρα ἴῃ Ὁ. 5. [1 ΟΟΟΌΥΒ 
ΔΡΌη οῦ. 6, 9. 

ἔγνωκα αὐτόν] 856 Ἠο886 Θεηι ὟΥ., 
χιεΐα οογηοῦὶξ (σοστουῦῖ) θην Ατιρ., 
ἤποιρ δίηι. ΤΠ6 αἰτθοῦ ῬΘΥΒΟΠΆΙ] 88- 
Βουθοη (ὁ λέγων ὅτι) 15. ὈΟ]ά ΘΙ ἴῃ [ΟΥΤη 
ὑπ {Π6 ΟὈΠΙ͂αΘ. οοηβύγιιου 0 ἴῃ Ὁῦ. 
6, ο (ὁ λέγων μένειν, εἶναι). ΟὐΙΩΡ. 
Ηο5. ν]1]. 2. 

Τὴ ἐπ6 σψογβ νοι [Ὁ]]ονν δύ ΦοΠη 
ΒΙΘΉΠΟΔΠΟΥ ἔβῖκοβ Ρ ἀρὰ ῬΠΓΆΒ6Β 
ὙΠΟ ἢ 6 Πὰ5 πιϑθα ἃἰγθααν πῃ ΘΟΠΠΘΧΊΟΠ 
τὶ {Π6 ὕῃγθο [1856 θ]θὰ8 ἴῃ γϑραγὰ 
ἴο 5[η (ψεύστης ἐστίν ᾿) ψεύδεται υ.6; 
ἐν τούτῳ ἡ ἀλ. οὐκ ἔστιν ||] ἡ ἀλ. οὐκ 
ἔστιν ἐν ἡμῖν Ὁ. 8; (ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ) αὐτοῦ 
τὸν λόγον |] ὁ λόγος αὐτοῦ (οὐκ ἔστιν ἐν 
ἡμῖν τ. ΤΟ). 
ψεύστης... οὐκ ἔστιν] ὦ [ΐαγ....ἡη, ἐδιῖς 

ηιαῃ. ΤΠ σ0]6 οἰμαγδοῦθι 15. [Ἀ]86.Ψ 
Ξ66 1. τὸ ποΐθ. ΤῊ οἴδαβθ 18 ὙΘΥΥ͂ 
5111118}" ὕο 1. 6 ὁ, θπὺ ἀν 5. ἔγοιὴ 1ὖ ἴῃ 
Ῥοίηρ' βΘΠΘΙΆΙ ὙγΠ116 ὑπαὺ 15. Βρθοίδὶ. 
ἨρΥΘ νγγὸ πᾶνϑ ὕνγο σμαυδοίου βῦ108 οὗ ἃ 
Ῥϑυμηδηθηῦ βύαϊθ (5 ὦ ἐΐαγ,, ἐλ6 ἐγμέλ, 
ἐ58 ποΐ ἔμ, ἴηι), απ ὕΠπθ 6 ὅσο βαραγαῦθ 
τη] αἰ! οη5 οἵ Ππ6 βύανα (206 ΐ6, 100 
αἄο πιοΐ ἐμ6 ἐγ έ})). : 

ἐν τούτῳ...οὐκ ἔστιν] πη ἠΐην ἐδ 

ἐγμές, 85 μοί. ΟΥ τῆογθ ᾿Π0ΘΥᾺ ΠΥ ἐπ 
ἐλὲ5 ἡλαγι, ἴππι5 ἀθἤμΙο]γ ομαγαούουβοά 
8Δη4 Ὀγουρμῦ Ὀοίογθ α8. ὅ86θ τ. 5. 
ΤῊ15 α86 οὗ μ6 ἀοιηοῃδίγαθιγο ῥγο- 
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αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτω ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ 

ΠΟῸΠ 1β οἰιαταοξογίβεϊς οὐ δύ Φόμπ (Το η 
γ. 38; 1. 2 ποίθ) ; ἃπα {Π6 διῃιρμδῦϊο 
ΟΥ̓οΥ ἃ1ἃ.5 ἴο 18 [ὍΓΟΘ. 

ΤῊΘ σας 15. βαϊὰ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἃ πδΔῃ 
85 Ὧη δοίϊνο θΥΪποῖρ]6 τυ ἢ ΗΠ τὸ- 
δα]αύϊηρ μἷβ ὑπουρηβ ἀπά Ἰπαρτηθηΐβ 
(ο. 1. 8; Φομη γἱῖ]. 44; οομρΡ. 0} π 
ὙΠΠ. 32); ἃπα ἀραΐη ἃ Τη8ὴ 18 βαϊὰ ἴῸ 

Ῥὸ ἴῃ {Π|6 ὑστιι}}, ἃ5 {6 ΒΡΉΘΓΟ ἴῃ Υ ΒΟ Ὲ 
ἮΘ πιοῦοβ (2 Φομη 4; 3 Φομη 3, 4; 
οη νἱ]]. 44 ; σομΡ. Ψοἢ πη Χυ]]. 17). 

ς. ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ....} φιεὶ ατεέοηι ϑογδαΐ 
γ΄, φμὶ α. βογυασογὶξ Αὐρ., δεῖ τολο- 
δοῦτογ κοοροίηθ. 'ΤὴΘ ἱπα ϑῆῃϊίθ ἴΌΓ 
(1. 17; ἵν. 15) τη κ πη6 Ὀγοδαίῃ οὗ 
{Π|0 αββουψίου. ΤῊΘ ἀροβίϊο 4068 ποῦ 
ΠΟΥ, ἃ5. ὈΘΙΌΓΘ πα αἰίθυ, οἰ ΠΥ Β1ΠΡ16 
ουὖ ἃ ΒΡΘΟΪΆ] ΘΧΔΠΊΡ]6 (ὁ λέγων, τ. 4), 
ΟΥ̓ 7οΐῃ 561 τ ἢ Οὐ 5 (ἐὰν εἴπω- 
μεν, ἴ. 6). ΗΘ τηᾶκοβ {6 βίαϊοιηθηῦ 
ἴῃ {Π6 πιοϑὺ βῬΘΠΘΓΆΙ ὑθ 18. 

Τὸ ψ1}} "6 πούϊοοα ὑμπᾶῦ ὑπ ορροβιίθ 
ἴο {8:6 ναΐῃ Ἀββϑυθ0}8 οὗ [156 οἰ μηδ 8 
ἰο {πὸ Ομ ΥἸβύϊαη. ΠΆΠ16 18 ποῦ βΊνΘη ἴῃ 
ἃ σοαπίου ἀββουίοη Ὀαῦ, ἃ8 ΔΙ νγα 8, ἴῃ 
δούϊοη (1. 7 {7 τ66 τραϊξ; 1. ο ὑ᾽ 106 
ΦοΉ [688 ; τ. τὸ λό ἐμαΐ ἰονοί). 

τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον] Πεοροί, 8 
“τογ. Τ6 ῬῃγαΒθ ΘΧΡΥΘΒΒῸΒ ποῦ 
ΟὨΪΥ {Π|Ὸ {ᾺΠ] πηοηῦ οὐὁἨ βροοῖῆο 1η]ὰπηο- 
(ἴοηβ (κθδ}» Μιὶβ σοτεηναπεηιθγδ, θ. 3) 
Ῥαῦ αἷἰβδὸο {πὸ προᾶϊι! γοραγὰ ἴο ἐδ 
ψΠο]6 τονοϊαύϊοι. πιὰ ὈΥῪ ΟΠ τ Ἰβῦ ἃ8 ἃ 
Ἰϊνῖηρ ἃ ἀροῦν ρουγον, οὐ  μ]οἢ {0 
γοΐοο 18 ΠΘΥΘΥῚ ΒΘ ηῦ. ΤΠ πηϊύν οἵ Π6 
ΤΔΠΥ “ ΟΟΙΙΔΠ τ οηὐβ᾽ 15 ποῦ ἴῃ ἃ 
“αν Ὀυὺ ἴῃ ἃ “νογαά᾽: ἰῦ ΔΠΒΥΤΟΥΒ ἴο 
{πὸ βρ γἱῦ ἀπὰ ποῦ ἴο {πὸ Ἰο ΐογ, Οὐμηρ. 
ΕΝ ὙΠ δὲ ἔν 58; Σίν, 23 ΧΥ, 20; 
χυῇ. 6. Τὴ μαββαρο 0} χίν. 21---24 
18 οἵ βἰπρι αν πη ογοβῦ ἃ8. {Π|βύγα 1 ηρ’ 
{Π|6 {1} τηϑαῃίηρ οὗἉ ὑπ ῬΏΓΑΒΟ, 
ΤΊ Ῥοβί(ἰοη οὐ ὑπὸ Ῥγοποιη ΠΘΓῸ 

(αὐτοῦ τὸν λόγον), ἃ8 οοῃίγαβίοα υὙ10} 
Ὁπαῦ ννῃ] ἢ Ὁ ΠᾺ5 ἴπ σι 3 (τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ), ΘΙ Ρἢ 5 1568. {Π6 ῬΟΥΒΟΠᾺΙ ἰἄθΆ. 
ΤΟ παΐῃ {ποι} ῦ 18 ὑπαῦ {Π|6 ννογὰ 18 
ΠῚῚΒ νογά, {πὸ νογὰ οὗ (ἰοα, ΤΈογο 18 
ΘΙΩΡἢΠΒ18. αἰ8δὸ οα {16 " Κοορρίηα᾽ ὃς δ᾽ 

ἂν τηρῇ οοῃἰγαβίοα τ 10} ὁ.. τὰς ἐντ. 

μὴ τηρῶν). 
ἀληθῶς ἐν τούτῳ] τογὶϊμ ἴγι ἀΐηι, ἐπ 

ἐλιὶξ ἡλαάη, Ὁ. 4 πιοῖθ. 
Τῃ {πὸ ἀοβουρίϊοπ οὔ ὑπ βίαΐθ οἵ 

ὑπὸ σαίο μα] Ῥο] ον {Π6 ἴση οἵ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη. ἴΒ Οπδηροα ΒΡ ΠΟΔΠΕΥ. 
δύ Φοιη ἀοοβ ποῦ βὰν οἵ ἴηι (τ. 4) 
ὑμαῦ “6 18 ἅπιθ ἀπά {πΠ6Ὸ ἔχις 18 
ἴῃ Βίτη᾽; αῦ 6 ταΐμου γοραγ 8. ἢΪ8 
ΟΠαγαοίου ἴγομ {Π6 αἰνῖπθ 546, δπὰ 
Ῥοϊηΐβ οὖ ποῦ ψυμαῦ Βπ0}} ἃ πηδη 18, θα 
νπαῦ ΒΟ ἢ ἃ ΠΙᾺ ἢὰβ τοῖν θα ΠΌΤ 
Ηΐπ 110 18 ὉΠΟΠΔΠΡΘΔΌ]Θ: ἐπ ἐλ 
γηαηι ἐδ ἴοτο ς᾽ αἰοὐ μαΐδι Ῥέθη }67- 
υἱεείοα. ΒΥ ἀοίηρσ {18 6 ῬΆββοβ αὖ 
ὑΠ6 Β8 116. {{π|6ὸ ἔγοπι ὑπαῦ 0] ΤῈΔΥ 
Ρθ ἃ ρατῦ οὗ 16 ἕο {π6 [Ὁ] 688 οἵ 116. 
Τααΐ ΤΔΥ ὈΘ ΟἿΪΥ ἃ τἱσηῦ ΘΟΠΟΘΡ- 
ὑϊοη γΘα] 56 ἴῃ ὑπουρηῦ: ον 15. 1Π6 
Τγαῦ γρα 564 ἴῃ ἃ ΡοΥΒΟΠἃ] το] θη. 
ΤΠ Ἰονο ψπΐοι οα αἴνϑβ ({Π|. 1) θ6- 
ΘΟΠΊ6Β 8 δοῦϊνο, αἰνῖηθ ΡΟΥΘ ἴῃ {6 
ΙΔ ὙὙΠ0 ὙΓΘΙΟΟΠΊΘΒ ἴΐ. 
ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ] οσαγτέαβ Π)εὶ Υ,., 

αἰἰϊοοιίο 71)οὶ Αὐρ., ἐλ6 ἴοτο 9 αοἄ. 
ΤῊΘ Ῥἤγαβθ, Μ Β1Ὸ ἢ) ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ὑπ 6 Ερὶ- 
8[16 ἢγβῦ 6 γῸ ἀπ ΠΘηςο στ ἢ ὑπ γοι Ρἢ- 
ουῦ 1ύ, 15. ΔΙ σπιο8 ἃ πὰ ΠΊΔΥ Π]ΘΔΠ, 
ΔΟΟΘΟΓΑ Πρ ἃ8 ἢ} β»'ῬΠ. 18 [ἈΚ Θὴ ϑιεὖ)). ΟΥ 
οὔ ]., οἰ 6. (1) ἔθ ἴον συ πῖο αοά 
ΒΟ νΒ, ΟΥ (2) {Π6 Ἰονὸ οἵ νοι αοα 8 
{π6 οὈ]θοῦ. Τύῦ τΔῪ Ἀ]50 ΠηΘα ἢ ΠΟΥΘ 
ΘΘΠΘΙΆΠΥ (3) ὑπ6 Ἰονο ἢ οἢ 15 Θμαγαο- 
τον βύϊο οἵ ἀοα νι βοίθον ἰὐ ἰβ τοσαγ ρα 
8. ΒΘ ὈΥῪ Οα ΟΥ̓ ὈΥ πιλὴ {ΠγΟῸΡἢ 
ΗΠἸ5. Ποὶρ. ΟΘμΘΥΆΪΥ {ῃ6 σϑηϊτῖνθ 
ΑἸΟΥ ἀγάπη ἷἱπ ὑπ6 Ν, Ἴ᾿. 15. διεδ)., ἀπ 
ἀοῆηοβ ὑπο86 τὸ ἴθ] ΟΥ̓ ΒΘ νυν ἴον: 
Ι ΤΏΘΕΒ. 111, 6; 2 ΤῊ Θ688, 1. 3; ΡΆὨ]], ἱ, 
9; Οὐ]. 1. 8; ῬΒΊΊΘπ. 5, 7; Αρος, 1. 
4, 19. ΟὉποο 1Ὁ παν κβ ὑἰιθ οθ]θοῦ οὗ 
Ιονο : 2 ΤΊ οββ. 1ἰ, 1Ὸ ἡ ἄγ. τῆς ἀλη- 
θείας. Ῥαύῦ {Ππ|ὸ ΟὈ]θοῦ 18. ποῦ ΘοΙη- 
ΤΟΥ ΘΧΡΥΟΒβοα ὈΥ εἰς 1 ΤΊ 688. 1]. 
12; Οοἷ. 4, 1 ῬοΟ ΚΒ Οδδῖ. 

Ισπ. ἤαγέ. τ; [ΟἸοι. ΚΗ.} ἥγασηι. 
( ΔοοΡβοη), 

Ιῃ δὲ ὕδὰ] “πὸ Ἰογο οἵ αοα, νι 
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τετελείωται. ᾿᾽ξν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν" 

5 ἐν τούτῳ... ἐσμέν : Ατιρ. ΥΘΔ 5 ὅν πος σοσηοβοϊηνιβ ηιΐα ἦπ ἴρ80 ϑιίηνι8 8ἷ ἴπ 
ἴρ80 ρεγγοοῖὶ Κιογίηνιιδ. 

{π6 ἀοιθύα] χοθρύϊοη οὗ 2 ΤἼ688. 11]. 
δ, ΔΙΆΥΒ ἸηΘΔΠη5. ᾧΠ6 Ιογθ ψ ῃ ἢ 185 
Β5ηθσῃ ὈΥ ΟὉα, Ὑ]ΟἾ, ΘΟΠ]65. [ἸῸΠῚ 
ἀαοά: 2 Οὐον. Υἱῖϊ. 14; Βομι. ν. καὶ ; Υ]]1]. 
30; Ερῃ. 1]. 4; πη 50 4180 “{μ6 Ἰονθ 
οἵ ΟΠ τ Ἰβύ᾽ 15 ὉΠ6 Ιου ψῃοῇ ΟΠ γῖϑῦ ΠὰΒ 
ΒΘ 8 Πα ΒΗΘ: 2 ΟΟΥ. ν. 14; Πομι. 
ὙΠ. 35; ΒΡΙ. 11. 19. Οομρ. Ιφρῃ. σά 
Ζγαίί, 6; αὐ ίοην. ἴπβοῦ. 1ῃ [πκ 
ΤΩΔΠΠΘΙ “ {16 Ἰονο οὗ {ΠῸ ρι γ᾽ (ΟΠ. 
Χγ. 30) 15 ὑπαὺ Ἰογθ σῇϊο {π6 ριγιῦ 
Κίμα!685 ἃπα βιυιβίαϊηβ. ΤῊΘ ρῃγα86 “16 
Ἰονο οἵ ἀοα᾽ 4068 ποῦ οσοιμ ἴῃ ὑΠ6 ΤΧΧ. 
ΤῊ ἀϑᾶρῸ οἵ δύ ΦΌΠΗ 15 1658 51Π1|016 

ὑμδη ὑπαὺ οὗ δῦ Ραμ]. [Ιπ τ ΦόΠη ἴν. 
9 “116 ἴον η΄ Οοα᾽ 15 ϑυἹα θη {Π6 
Ἰονϑ ψοἢ αοα Πδ5 ΒΘ (ΘΟΙΏΡ. 6. Υ. 
9 ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ), ἃμπα {15 ΙογΘ 
18 ἀθοϊαγθα ο 6 {Π6 βρυΐπρ οὗ ἃ}} 
Ιονθ. “᾿)ὺὶς ἐοῦθ᾽ (Ὁ. 12) ὈΘΟΟΙΠΊ6Β 
οἴοοῦνθ ἴῃ ἤδη. ΤῊ5 οοπορρύϊοῃ οὗ 
ὑπ Ἰονθ οἵ αοα 85 δομηπηπηϊοαίθα ὈῪ 
(οά ἰο τηδπ 15 ὈΪ]ΔΙΠΪΥ ΘΧΡΓΟΘΒΘα ἱπ 1 
Φο νη 111. τ ἐμ6 ΝΜ αΐλδον παΐδ, σχίθθγι ἐο 
1.5 ἴοτ6 (ΘΟΥΗΡ. 6. ἰν. 7, 16). ΤμονΘ Βθ0ἢ 
εϑ αοα Η]Π]Β61 [66]5--- αἴν!η6 Ἰονϑ᾽--- 
Ὀδοοη685 ὑπουθίουθ 8η ϑμαοσνπθηὺ οὗ 
π6 Ομυϊβύϊη. [Ι͂ἢ {Π18 β6η56. “{Π6 
Ἰονϑ οἵ ἀοα᾽ ἴῃ ὑπ Ὀθ θυ ου 0818. ΤῸ 
ἄθρα 8. οὗ ον ἴο {π6 Ὀγυθύμυθη (0. 11]. 
17). Αὐ {Π6 βδη6 ὑϊπηθ (οα 15 ΗΪπι- 
561 {πΠ6 οδ] οὐ οὗ ὑπ6 Ιονϑὸ οἵ ψῃῖο ΗΘ 
15. ὕη6 ΒουΧῸ6 πα {π6 τὰ]6: ὁ. ν. 3 
(ΘΟ ρ. ΦοΠ ἢ ΧΙν. 15, 31); 1. 15. (ἡ ἀγ. 
τοῦ πατρός). 

Τῦ ΔΡΡΘδΥ 5 ὑπουθίουθ τηοϑῦ ΡΥ 8 016 
ὑμπαῦ ὑπ6 Πιπαδηηθηίαὶ 146 οὗ “[Π6 Ἰογϑ 
οὗ αοά᾽ ἴῃ δύ ΨΦομη 15 “ὋΠ6 ον ψο ἢ 
αοα πᾶβ τη86 Κπόνη, ἃηα ψΏ]Οἢ 8η- 
5015 0 ΗΒ παύυγο ΤΠ|18 Ιονθ 
ΘΟ πϊοαῦθα ο πηᾶῃ 15 οἴρουνο ἴῃ 
πὴ ἰοναγβ ὑπΠ6 Ῥγθύῃγθη ἃπα ἰο- 
ψαγθ αοα ΠΙΒο1., Βαῦ ΠΟΥΘΥΘΙ 
Ὁ τὴν ὈΘ6 τηϑηϊοβίθα {Π6 θββθηὐία] 
οοπορρύϊομ ὑπαὺ 1ὖ 15 ἃ ἰογθ αἰνὶπθ ἴῃ 
15. ΟΥ̓ ἃΠα ΟΠδΥδοίο 18 ποῦ Ἰοβῦ. 
ΟομΡ. ΦόΠη χυ. 9 ἵ. 

ν. 

Ἀσοογαϊηρ; ἴο ὑπὶ8 ἱηἰουργθίδίίομ 
{π6 ῬῃγαβΒθ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠαΒ. ἢ {π6 
“ΥἹΘ ὐθοῦβηθ85. οἵ αοα᾽ (Βομι. 1. 17, 
ὅτο.), ὑπΠ6 “ρϑδοθ οἵ ἀοα᾽" (ῬΙΗ]. ἱν. 7). 

ΤΊΘ ῬῃγᾶΒ6 ΟΟΟΠΥΒ ὑνγῖο 6 ΟἿ]ΥῪ ἴῃ {ῃ 6 
(ΟΒΡΘΙΒ : [π|{6 ΧΙ. 42; ΦόΉΠη ν. 42. 1ῃ 
ΘΔ 0.) οα86 {Π6 Υ Πα ΥἹηρ' “ον ἰο αοα᾿᾽ 
15. ΘΠ 1551016, θαὺ {Π15 ΓΘ πο ηρ 068 
ποῦ β661) ἴο οδχπϑιδῦ ᾧῃ6 1ηθϑηΐπρ' 
(ΘοπρΡ. ΟἸθπι. Τ᾿. τ Οὐγ. 49). 

Τὴ {Π6 ρῥγοβοηῦ ραββϑᾶρθ ὕΠ6γ6 οδὴ 6 
0016 ἀοαθύὺ ὑπὰῦ ὁ. ἵν. 9 ἀθῆμοβ ὑπὸ 
τηθαηΐηρ. “ΤΠ ἰονθ οἵ αοα’ 5 αοα᾿ ἃ 
Ἰογθ ον 8 Τη8η 6] ΟΟΠ]Θα ἐπα ἃΡ- 
Ῥιορυϊαϊθα ΡΥ τη. ΤΠ ὑπουρμὺ οὗ 
ΔούΊΟη 5 ὑπτουρηῃοαῦ οοππηρθοίθα ἢ 
ὑπ6 ὑποιυρηὺ οἵ ψιαῦὺ αοα Πὰ5 ἀο0Πη6. 
Τὴ ΟΠ γιβύϊδῃ “Κῆονθ ὑπΠ6 ἰονθ οὗ 
αοα 8ἃηα 1 ὈΘΟΟΠΊΘΒ ἴῃ ΠΪΠ ἃ ΒΡΙΠρ’ 
οὗ Ἰονϑ, αὐὐδίηϊηρ᾽ 108 ΘοΟΙηρ]ο8 α6νθ- 
Ἰοριηθηῦ ἴῃ πυμηδη 116 ὑπγοιρ για] 
ΟὈΘαΙΘΠΟΘ. 

Οπ {Π6 86 οἵ ἀγάπη ὈΥ δῦ ΦοΠη 
566 ΔΙ ]ΟΠηΔ] ποίθ οα ο. 11]. 16. 

ἀληθῶς) τόγ6 Ὗ΄, φογὶϊψ, ἴῃ ὙΘΥΥ͂ 
ὑγαΐ, πα ποῦ ἴῃ ψογα ΟΗΪΥ (Ο. 11], 18). 
Οομρ. ΨοΠη 1. 47 (48); νἱ]]..31. ΤῈ 
ψΟΓα αὐ} 165 0Π6 γγ01]6 οἸαθιβ τ Β 16 ἢ 
[ΟΠ]. ΤῊ1Β. Ῥγδοῦοα] τοϑα]ῦ 18 Θ0η- 
ἰγαβίθα ὈΥ ᾿πρ]]οα θη τυ {π6 1416 
ΔΑΒΟΥ ΟΠ5 οὗἁ 1856 ΟΠ τ βύϊδ ηβ. 

ΤῊΘ ρουίθουϊοη οἵ ἰονθ 15 οομα!- 
ὑϊοηθὰ ὈΥ ὑΠ6 οοΙμρ]ούθηθθβ οἵ οὈ6- 
αΙΘΠ06. 

τετελείωται] »ογγδοία 68, Υ., δογι- 
δ )γιγιαία 686 Τμαοῖ., λαοί, δόογν }67- 
“)είοα. ΟὐΟμΡ. 6. ἱν. 12 (ποΐθ), 17, 18 
γΠΘΥ6 {π6 ἐπουρηῦ 18 ρυθβθηΐθα [ἢ 
αἰδυθηῦ ΠΡ 5. Οοιηρ. ΟἸθιη. ἢ. ἋΣ 
ΟΟΥ. το οἱ ἐν ἀγάπῃ τελειωθέντες. 
Τοοοίν. 4}οβέ. χ. αὶ μνήσθητι, κύριε, τῆς 
ἐκκλησίας σου... τελειῶσαι αὐτὴν ἐν τῇ 
ἀγάπῃ σου. Τὴη6 ροΐθῃξα! ἔα] Π]τη δῦ 
οἵ {π6 Ἰογθ οἵ αοα ἴῃ ὑπ ΟΠ βύδῃ 
1165 ἴῃ Πἰβ ΔΡβοϊαθ γθϑ Π 6585. 0 ἸΘΔΤῚ 
ἀπ ἰο 4ο αοα 5 ν1}} (οοηρ. Βοπ,. ΧΙ]. 
10). ἴδοι ΟΠ τ βύϊδη δοοογαϊηρ' ὑ0 ΗΒ 
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“ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιε- 
’ὔ Α Ἁ - 

πάτησεν καὶ αὐτὸς περιπατεῖν. 

6 καὶ αὐτὸς περιπ. ΔΒ να {π6: καὶ αὐτ. - οὕτως" περιπ. Ξ δὲ Ὁ Τη6 5ΥΓΥ ΠΟ]. 

ΤἸΘΆΒΕΓΘ 18. Ρογίροϊθα ἃ8 ἃ τη ΘΙ. Υ οὗ 
Ομ γϊδὺ (Ερῃ. ἱν. 16. ἨΗθ σϑοϑῖγοβ 
{γοπὶ ΟἸΠγ δῦ ταῦ ΟΠ γῖβῦ πὰ8 ΠΊτηβο 
τοοοῖνοα, Οὐμρ. «011 ΧΥΪΪ. 25 ἵ ΘΟ 
{18 1Ἰάϑα οὐ “ρου ςθουϊοη, “ΘΟΠΒΕΠτηὰ- 
ὑϊοπ,, 8600 ΗΘΌ. 11. 1ο; ἰχ. 9; χὶ! 23 
ἀπ πούοϑ, ΟὈὐπίγαβὺ τελεῖται 2 (ΟΓ. 
ΧΙ. 9. 

Βοίῃ τελειοῦν ἃπᾷ ἐπιτελεῖν ἃγτ6 πιϑοα 
οἵ Ομ βύϊδη αούϊομ (Ῥ]]. 111. 12; 6]. 
1]. 3). Βαυΐύ ἴῃ τελειοῦν ὑπο γ 18. {6 
ἰάθα οὗ ἃ οομύϊπποιβ συουί, ἃ Ὑἱΐα] 
ἀδνυθὶορηθηῦ, ἃπ ἃἀνᾷποθ ἴο τηδύανν 
(τελειύτῃς,, ΗΘ, τὶ .12.:.νἹ.. 1}... 1 
ἐπιτελεῖν ὕπΠ6 πούϊοῃ ἴ8 τα ον ὑμπαὺ οἵ 
αὐζαϊηϊηρ ἃ ἀοἤπῖῖο ομα (τέλος). Οοη- 
ὑγαϑὺ «ΔΠ1685 1]. 22 ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίσ- 
τις ἐτελειώθη ΜὶΌἢ 2 ΟΟΥ. Υἱῖ. 1 ἐπιτε- 
λοῦντες ἁγιωσύνην, ἅμ Αοἱβ ΧΧχ. 24 
τελειῶσαι τὸν δρόμον Μ 1 2 ΤΊμι. ἵν. 7 
τὸν δρόμον τετέλεκα. ἴῃ 2 ΟὐΥ. χἰϊ. 9 
τελειοῦται ἢὰΒ ὈδΘὴ ϑιιθβυϊπΐρ ἰὴ 
Ἰαῦθυ. Δα μου 165 ΤῸΥ τελεῖται. 

φ. τὺ, 6. {Τ70ώ εἴσῃ οΥ το. ΤῈΘ 
βῖσῃι οὗ ππορ ῖῦ οα 18 Του ἰὴ 
{86 πη ξαϊοι οἵ ΟΠ γῖδύ. ΑΔ.8 {Π6 βῖθιι 
οἵ Κηονίθαρο ἰΒ 0 6 860 ἴῃ {16 
Κοορίηρ οἵ ἔἰνθ αἰνίπο οοτητη "πη ηὐβ 
ἴῃ ὑμῖν ὑμῖν (τ, 3) πὰ ἴῃ ὑπο Κοορ- 
ἴῃρ οἵ ὑπὸ αἰνίπο ποσὰ ἴῃ 18. ὉΠΙΐΥ 
(φ. 5), 80 {π6 βίστι οἵ [Ὁ] ΒΡ 18 ἴὸ 
ΡῈ 566 ἴῃ ὅπ οορυῖηρ ὑπο αἰνίπο 10. 

7. ἐλιβ τὸ ρογοοίτο ἐδαΐ ττὸ αὐὸ πη 
μῆπι: “6 ἐμαὶ βαϊί μὰ αϑία οί, τὴ 
μι, οι ἰηαδος  αἰδο ἐο σαὶ ὁδόν 
α8 πιὸ ἀὐαἰδοα, 
Ἔν τούτῳ] “]ογον, ἐηι ἐ}ιῖ8, ἴὰ 86 

τα] βαύϊοη οἵ {ὑπ|8. ερὶ τεῦ οἵ οὐράϊοιοο 
ὙΠ 10} 18. ὕΠ6 σα Ὁ οὐ ον: δ. 3 ποῖο, 

γινώσκομεν) (ΟἸΏΡ. Ὁ. 3; 6. Υ-. 2 πούθ8. 
ἐν αὐτῷ ἐσμέν] αγὸ ἴη Πμι. Ἴὸ 

ἰάθα ἤπβ ἃ [Ὁ}} οχργθββίο. ἴῃ Αοἰβ 
ΧΥΪ, 28 ἐν αὐτῷ ζῶμεν καὶ κινούμεθα 
καὶ ἐσμέν. Τῦ 18 Ργομϊποηΐ ἴῃ δύ «ΤΌ Π 8 
ὙΥΤ ΤΠ ΠΡ5. ἴῃ 18. ΒΡΊ ΓΙ ὕπιὰ} ΓΟ, ἀπ 18 
Ῥγθδοιυΐοα ἀπάον βούογα! αἰ οὐ ἃ8- 

Ροοΐβ. ΤῊ [ΓΟ]ΟΒὮΙΡ οἵ ὈΟΙΙθυοΥβ 
αὶ οὐ 15. ΔΟΘΟΙΩ ΡΠ Βη θα ἴῃ ΟΠ γὶβῦ 
(ΣΟ; χιν.. 20: ᾿ΧΥΪ, 21... 2)... ΗΠ ον 
μὰν ἴῃ Ηΐϊπι {π πμϊΐν ἃπα Του παἃ- 
ὑϊοη οὗ {πον ῬὈοίηρ, ουθὴ ἃ8. “{Π0 
νοῦ ἡ “1165 ἴῃ {Π|6 6.]] ομϑ᾽ (6. υ. 
το ἢ). ΤῈ οοπποχίοη ἤπα 5 ἃ ὑνγοίο!α 
[] ] λθὺ ἴῃ “θαυ θη ἃπα ὁ ᾿ΘΆΤ ),᾽ 
“νὸ ἴῃ Ηΐπ ἃπὰ Ηθ ἴῃ αϑ᾽ (ἰν. 15 
ποίθ). 

ΕῸΣ ἐπ6 ῬΡῆγαβο “θοΐηρ ἴῃ Οοα᾽ 8ὲ 
ΦοΠη ΠΟΥ ΘΟΙΏΙΏΠΟΙΪΥ, ἃ8. ἴῃ {π6 [0]- 
Ἰονῖηρ οἴδιιβθ, 865. {πΠ6 ΡΒ γαβ6 “Δ Ια- 
ἴπρ ἴῃ αοα, μοῦ ἃ 5. ὑπ. σομοορ- 
ὑϊοὰ οὗ Ῥϑύβομὰὶ ἀθίθυτηϊπα οι. ἀπὰ 
Θἤοχί : οὉ. 24, 27, 2δς 111. 6,. 24; ἵν. 
12 ἢ 15 ΣΕ ΦΨόΒη Υἱ. κ6 ποίθ: συ. 4 δὲ 
ΤῊβ ὑΠογῸ ἰβ ἃ Ῥγορυθββῖνθ οἷοβο- 

Π658 Οὗ το] αὐΐϊοι ἴῃ ὑΠ6 ὑπτθθ ΡΠ Γα565 
πιϑθα ἴῃ {Π|8. βθούϊομ : ἐγνωκέναι αὐτόν, 
εἶναι ἐν αὐτῷ, μένειν ἐν αὐτῷ (" οορίϊο, 
ΘΟΙ τ ηἷο, οοηδβίδῃ(ϊα,᾽ ΒΘΠΡΈ]). 

6. ὁ λέγων] λ6 ἐλμαΐ βαἰΐῃ. ὁ. 4. 
ΤῊΘ ΟΡΘἢ, ΡΘΥΒΟΠᾺΙ ῬΥΟ βίοι ΟΆΥΤΊΘΒ 
ΣΙ 1 ἃ ρῬαγαιηοιηῦ ΟΡ] σαὐίοι. 

ἐν αὐτῷ μένειν] Ὁ. 5 ποΐο. 
ΤῊ. οοπβίγτιούϊοι. οἵ λέγω νεῖν} {116 

Ἰμῆη. ΟΟΟᾺΒ. ἀραΐῃ ἴῃ δ. 9. ΟὈΙΡ. 
2 ΤΊ. 11. 18 ; ἃπᾷ ὃ. 4 ποίρ. 

ὀφείλει] αοὔοὲ Υ΄., ομσῆὶ, ἴα. θοπη, 
ΤῊ ΟὈΠΙΡ οι. 8 ΤΟΡγοβοηίοα ἃ8. ἃ 
ἀορύ (Ἰὰκο χυῖ. το. Το ᾿ἰΐδ τ πΐοι 
ἰβ το αοα ἃπὰ ἴῃ (Ἰοὰ πνδὺ Ρὸ 
πδηϊοβίθα αἰΐζουῦ. ἐπ ραύίου οἵ {πὸ 
αἴνμιο [0 το} μὰ85. θθοπ ἘΠον 
ἜΡΟῺῚ Θαγῦ. ΑΒ. οοπίναβίοα τ ἱ0}} δεῖ, 
ὅπ ΘΟ] Καὐϊοι ἴῃ {Π|6 παύανο οἵ {λπῖπρ 8 
(Φομη χχ. 9), γ μον ἴ5. ποῦ Τοὰπὰ ἴῃ 
ὑπὸ ᾿ρίβ]οβ. οἵ δ «011, ὑποῦρ]ν Ὁ 18 
ποῦ ππῃέγοαποηῦ ἴῃ 6 (οβροὶ (6, ἐἰ]. 
14 ποΐθ) πὰ ὑπὸ ΑΡΟΘΆΪΥΡΒο, ὀφείλειν 
ΟΧΡΥΌΒΒΟΒ ἃ ΒΡΘΟΪὰ], ῬΘΥΒΟμᾺΙ Ο] - 
δαθίοῃ. 
ΟὐΡ. ο. 11]. 16 : ἱν. 11; 3 Φοηὴ 8. 
ΤΟ ἰμπασο 18 Πτοαποιῦ ἴῃ δ Δα]. 

Οομρ. ἔοι. ἱ. 14; (δ]. γ. 3. 



ΤΙ. 6] 
᾿ 

καθὼς ἐκεῖνος] θυ θη, α5 ἦ6,1.6. ΟΠ γἸϑύ. 
ΤῊΘ ΡΥΟΠΟὰΠ ἐκεῖνος ΟΘΟῸΥΒ 11]. 3, 5) 7» 
τό; ἷγ. 17, ἃπα 85. ΔΙναγ5 πϑοα οἵ 
ΟἸγδύ. Ηθ βύαπαβ οαῦ ἃ5. ὅπ 6. Οὴ6 
ἤρστγθ βθθὴ ἴῃ {Ὁ]] ρογίθουίοη οἵ ΗΙΒ 
Βαμηδηϊγ. Οὐμρ. “0]η 1. 18 ; 2 ΤΊ). 
ἢ 13. ΕῸΥ {86 Ομ Ἰββίοη οἵ οὕτως 866 
6. ἵν. 17 πούϑ. 

περιεπάτησεν] τραϊϊοί, . 6 ποίθδ. 
Ἐπνοπ ἴῃ ὑπ6 σοῃίθιηρ]αίΐοη. οἵ {16 
Ἰούθοϑῦ ὑπουριὺβ δύ Φοῆπ ἢχθβ ἃ 
Ῥτγδούϊοαὶ βύαπααγα. Τη6 αἰνγίπιθ [ε]- 
ἸονΒῺρΡ ὧο ψνῃΐοἢ ΠΘ Ῥοϊηΐβ 15 γα 56 
9 Θαυ ἢ ἢ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ Πρ δοίίοῃ. 
ΤῊ ραῤίογη οἵ ΟΠ γἰβύ, ἃ5 βοὺ θϑουΘ 

τ8 ἴπ {πΠ6 Νὸνν Τοβίδμηθηῦ, ᾿8 1Π ΘΥΘΥΥ͂ 
οδ56 ἃ ραύξογῃ οἵ Ὠυμλ Πα ἴοη, Βα ου- 
ἴηρ, βΒδουϊῆοθ. Οὐμρ. Μαί. χί. 29; 
Φ0Πη χὶϊ, το; Ποιη. χν. 2 ἢ ; ΒρΗ. ν. 
τ ἤτρ ἰδῆ πνοὴ ον σι Ὁ 
Η66}. χἱϊ. 2. 

Αὐρπδύϊπο ρΡοϊηΐβ οαὖ ὑπαῦ “να Κίηρἢ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 “ΘΑ Ϊηρ᾽ ΟἾΪΥ: [ΟΠ τ Ἰβίι5] 
ἤΧαΒ ἴῃ ΟΥ̓ΟΘ ογαῦ οὖ ἴῃ ἴρβ8 γἱδ, δ1- 
Ῥυϊαθαῦ: ἱρβῶ θϑὺ νὰ ον δα 15. 

11. ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΙΝ ΤΟΥΕ ΑΝ 16 ΗΤ'ἰ 
ΙΝ ΑΟΤΘΑΙ, 118Ὲ (11. 7--- 1). 

ΤῊ ἀοφοϊαγα οι οὗ {π6 ἰοβὺ οἵ πον- 
Ιοᾶάσϑ οἵ ἀοα ἃπα 6 ΠΟ ΒΡ νι αοα, 
ψΠ16}} δῦ Φ0Π ἢ 88 βίνϑῃ ἴῃ τῦ. 3-- 6, 
1θ845 ο ἃ γίϑυν οἵ {})}6 ρυϑούϊοαι {{1Η]- 
τηθηὺ οἵ ὑΠ6 ἰοβῦ ᾿παϊοαῦθα ΔΙ ΓΘ Υ ἴῃ 
τ.6. ΤῊΘ {186 οἵ Ὁμε δῦ, ἃ 1,16 οὗ οομι- 

ΡΙϑύθ Ἰονϑ, οἵ φοῃηρ]ούθ 561-58 ΟΥἹΗςΘ, 15 
ὑπ ὕγρθ οἵ {πΠ6 ΟΠ νυ βύϊαπ 5 Γ6 ; πα 
{Π6 βρη Ποᾶπο6. οἵ ΟἸγἰβῦβ 16 ἴῃ 
{818 δβρθοῦ 15 ραύμουθα Ἃρ ἰπ {π6 
ΟΠ6 ΘΟΙΠΠΙΔΠΠΘηὐ οὗ Ιονθ, ψνῃ]οἢ οχ- 
ῬΥΘΒΒῸ5. σι] αῦ 18 τηραηῦ ὈΥ “Κϑϑρίηρ 
ΗΒ ΘΟΙ Δ Πα ΠΘηὐβ᾽ (Ὁ. 3) Δα “γα 1[- 
Ἰπρ᾽ ΟΥ̓́Θ ἃ5 Η6 ψα]κοα᾽ (νυ. 6). ΤῊ Ϊβ 
ΘΟ ΠΙ Δ ΠαΠπηΘηὗ 15 Πγβὺ βοῦ [οὐ ἴῃ 1085 
ὑνοίο !α οΠαγϑούθι ἃ5 ο]ἃ δα γϑῦ ΠΟΥ 
(υυ. 7, 8); ἃμᾷ θη ὑγαοθα οαῦ ἴῃ 15 
55.165 (Ὁ. 9---Τ1). 

ι. 716 Οοῃιριαηαηιοτέ οἷα απαᾶ 
ηθῖ0 (1. 7, 8). 

ΤῊᾺΘ ΘΟ παπιθηῦ, το 5. {Π6 
γα]6 οὐ {π6 ΟΠγἰβύίδη 1,16, 18 ἃ5 ο]4 ἃ5 
16 ἤγβϑὺ τηϑϑϑαρθ οὗ Π6 ΟΟΒΡ6] ἃπᾶ 

ΤΗΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΝ 5Τ 590ΗΝ. 5Ι 

γοὺ 8ἃ8 ΠΟῪ ἃ5 δι Ἰαζοϑὺ γϑα]!βαύίοη οὗ 
108 ῬουΘυ. Τῦ 1165 πο] θα 1ῃ πῇρδὺ 
γὸ ἢγβϑὺ ἤθαγ, δηα 15. Π]ππ πα θα ὈΥ 
{Π6 φ, ον Πρ ΘΟ ΘΠ 66 οἵ 116. 

7 βοίουοα, ἐξ ἐδ το Ἡσῖο σοηιηιαρα- 
ηθηιὲ 7) χτογ6 ἐο γοῦν, διέ αηὶ οἰαἱ σοηι- 
φιαηαηιλογιξ ἀὐθολ, γ6 μα γοην {διὸ 
δοσίηηϊηρ : ἐδ σοηνηιαραηιοτί, ἐἢι6 
οἰαἰ οΘοτηιηδπαπιρηΐ, ἐ5 ἐλ ἐρογα τολίοῆ, 
ψ6 μδαγα. 

8 Μγαΐῃ, αὶ πιϑῖῦ σογηηναγαηιοηιξ 7 
4“Ογ116 ἐο ψοτι, Θνθὴ ἐδαΐ τὐλῖολι ἐδ ἐγιιο 
ἤη, μην αὐα ἐγ γοῖι, δοσαιιδα ἐμ6 ἀαγῆ- 
η)658 15 ραδδίηγ ατσαμ απο ἐλθ {ἰσῆέ, 
ἐδν6 ἔγιο σύ, αἰγοααψ 5ἠίηοϊδ. 

ΤῊΘ “οΙμτηδηαιηθηῦ᾽ ἰο ψ ΐοἢ ἐπ 6 
ἈΡΟΒΟ]6 γΘίουβ πὰ8. ποῦ ὈΘ6ὴ [ΟΥΊΏΔΠ]Υ 
βίαίθα, αῦ 10 18. Ἰη}]16α 1ῃ 0π6 “ουρ  ᾽ 
(15 Ρουπα᾽ ὀφείλει) οἵ ν. 6. ΤῈ ἰᾶ68, 
οἵ {Π6 1] αύϊοῃ. οἵ ΟΠ νἸϑὺ 15 Ἰἀθηξῖοαὶ 
ἢ ὑππ6 {]Π]πθηῦ οἵ ΙονθΌ Απάᾶ {πὸ 
γγογὰ ὀφείλει ΟΔΥΥΪΘΒ. τ. ὈΔοῖς ο {πΠ6 
ΠΟΥ Β ̓ηὐουρυθίδυϊοη οἵ ΠῚΒ ΘΧαμρ]6: 
Φ ΟΠ ΧΙΪ. 14 (ὑμεῖς ὀφείλετε). ὙΥ8 
ᾶγθ ΔΙΤΟΔΟΥ 560η ὑμπαῦ {Π6 Τηϑην 
“ΘΟΙΠΠΔΠΙΘηὐΒ᾽ (Ὁ. 3) ἃγ6 ἱποϊπαρα 
ἴῃ “(ῃ6 νψογα (νυ. 5). Νον {6 “οοτ- 
τη ΔΙ θη5᾽ ΔΙῸ ΒΘ Ρ ἴῃ {116 
ΟΠ6 “ΟΙΦΙ Θηὐ ἡ (Φ 0 ΧΙ]. 34; 
ΘΟΠΊΡ. 6. 111. 22 [). 

ΤῊ18. ΟΟΙΙ δ Πατηθηὖ 18 ΒΡΟΪτθη οὗ 85 
“ποῦ πον θαύ ο]α. [πὶ {Π18 ΘΟΠΠΘχίοῃ 
“014 ΠΙΔΥ͂ Πη68 οἰὐποι (1) οἸα το]ὰ- 
{νον : Ὁπ6. ὙΠ1Ο ὈΘΙοηροα ἰὼ {Π6 
ἢγϑῦ βαρ οἵ ὑπ6 ΟΠ γιβύϊη ΟΠ ατΟ ἢ, 
ὙγΠ116 ΘΙ ΠΔΡΒ. ἃ5 γοὺ ἰῦ γγὰβ ἀπβοθρὰ- 
ταῦθα πο {Π6 ο]14 ογάθι : οπθ οἵ 
ὙΠΟ ἢ) ὈΘΙΙΘνΟΥΒ Πα ὈΘΘΠ ἴῃ ῬΟΒΒΘββίοη 
“γοην ἐμ δοσίμηίηρ, τοι ὑπΠ6 ἢγβὺ 
ΟΥἸ ΘΙ οἵ ὑπΠοῖν (1 ; οὐ (2) οἱὰ ἃ08ο- 
Ταύθ]υ : ὁΠ6 Ὑγ}}10}} γγὰβ ἱπο μα 64 ἴῃ {Π6 
ΥΘΙῪ ΟΟηδβύϊ 0 οἵ τηᾶπ γον ἐδ6 
δογίμγιης : ὉΠ6. γῇ ]Ο ἢ {πΠ6 «{ὸν Πδὰ 
ΤΘΟΟΡ ΪΒοα ἴῃ (ἢ 6 1π]ππούϊοπβ οὗ {Π6 
Τιανν, ἃΔπα [Π6 Οδμί]]6 1η ἐπ ργομιρύ- 
ΪπρῈ οἵ Π18 Πθαγύ. 

ΤῊΘ οἰαιβθ συγ ]ο ἢ} πη πη α]Ἰαὕθυ [0]- 
Ιονγβ, δηα {π6 ἸαᾳθηὐΠοιύϊοη οἵ {Π6 
ΘΟ Παἀτηθηὺ τ] ἢ “Π6 ννογα ̓  ΒΟ ἢ 
{π6 αἰβοῖρ]65 πραγα, βθθῆ ἴο αοίου- 
ΤηΪη6 ὑμαῦ {Π6 ἢγβύ 56186 15 ἀπαοιδύ- 
Θα]γ τἱρῦ. 

5 



52 ΤΗΕ ΕἸΒΙ͂Τ' ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ Κ5Τ 90ΗΝ. [1.7 

7 λγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ 
ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς" ἡ ἐντολὴ ἡ 

" ἀγαπητοί ΑΒΟ νρ {Π|6 Τη6 ΒΥῪΥ : ἀδελφοί ς΄, 

7. ᾿Αγαπητοῇ Οαγϊδοϊηνὶ Ὑ., 2 χϊ6ε- 
ἐἰδεῖηυὶ Αρ,, Πεϊοτοα. ΤῊ 15 ὑπὸ ἢγϑῦ 
ΟΟΟΌΣΥΘΠΟΘ οἵ ἔπ {{||6. Τὸ 15 βρ- 
ϑοβίρα ὃ. {πΠ0 ὑπουρηῦ οἵ {Π6 Ἰαϑύ ἴδυν 
γΟΥΒΘΒ, Ἰπδῦ ἃ8. ὕΠ 6 Ῥαΐθυμαὶ ἡ αγ088 
Μῃ {ὐπὸ ολίγον (τ. 1) 8. βὰρ- 
σοβίθα Ὀγ 1. το. ΤῺ Ἰονρ οἵ ἀοἂ πὰ 
τΠ6 Ἰονὸ οἵ Ομ νῖβὺ Πρ οὐ ΤΠ} 8 
Ιονθ Ῥγθβθηΐβ ΟΠ τ βυϊλ 8 ἴῃ ὑΠΠ 6 1} ΠΟῪ 
γοΙαὐϊοη. ὁπ6 0 Ὡποῖμου, δύ Φομη 
Ὑ116 Θηογοῖηρ ὑπ 6 ΘΟ πα πιθοῦ οἵ 
Ἰοῦθ βῖνϑβ ΘΧΡΥ ΘΒ ΒΙ0ὴ ἴο Ιονθ. ΟὈΠΏΡ. 
ἹΠ 2, 21. ἵν 7 πρίϑ, 1: 8π8 1 
Π6 5Β'πρ. 3 Φοῇηῃ 2, 5, 11. ἴῃ 680} 
ὁ486 ὅπ π80 οὗ {π6 {{{16 1Ππ|ὐγαΐθα {Π6 
ἈΡΟΒΟΘΒ. ὑμοῦρηῦ. 850. αἰ8δὸ {π6 {{{1Ὸ 
ἀδελφοί ὈτϊηρΒ οαὖ {Π6 ρΡοϊπῦ οἵ Πἷ8 
ὈοδΟ ηρ ἴῃ ὑπ 6. ὁη6 Ρἷαθθ ἡ ΠΘγΘ ἢΘ 
ἈΔΟΡύΒ 10: 11]..13. 
1 ἀγαπητοί οοηὐταδὺ ἠγαπημένοι 

00]. 11, 12. .1 ΤΉΘΗΒ, 1 Δ πτ 2. Τ.688, 11, 
13. ΟομρΡ. ἘΡΉ. 1. 6. 

οὐκ ἐντ. κι γι] ΟὐΙΡ. 2 Ψο0])η καὶ οὐχ 
ὡς ἐντ. γράφων σοι κ. 

ἀπ᾽ ἀρχῆς] αὖ ἐπίξο Ὑ., γοηι {}ι6 
Ῥοχίπηῖης. 6 νου β 176, ἃ8. ΠὰΒ 
θθθὴ γον ἱπαϊοαϊοα, ΔΠΙ Ἰ σπιοιιΆ. 
ΤῊΘ ῬἢγαΒΘ. 18. αδοὰ θούἢ ὩΡβοϊαίοὶν 
Πα το]αὐ νον. 

Ι. [0 15 πϑρᾶ ὩΡΒΟΪ αἰ] Υ : 6. 1. 8 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει, Μ ΘῈ 
ἤἢγδὺ ὕΠ0 Ῥγοβοηῦ οὐάου οἵ θοίηρ 18 
αἰβοϊοβοα, 

δῦ. 13,14 ὁ ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
Ο, 1, 1 ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

Μαιί. χίχ. 4, 8 ἀπ᾿ ἀρχῆς. ᾿ Μο. χ. 6 
ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως. 2 Ῥοῦ, Π], 4. 

2. Ἀραΐηῃ ἰὖ 15. πιδοὰ χοϊαὐνοὶνυ ἴῃ 
ΑἸ ογομῦ ΟΠ ΠΟ ΧΊΟΙΒ : 
Το ΧΥ. 27 ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ 

ἐστέ, ἴγοτη {πὸ ῬΟΡΊΠΗΪ ΠΡ ΟΥ̓́Τ ν ΡῈ] ΪΟ 
τηϊηἰθύσυ. ΟὈἸΡ. ἐξ ἀρχῆς 0] Υἱ. 64, 
χΧΥΪ, 4; Δοίβ χχνΐ, 4 τὴν ἀπ’ ἀρχῆς 
γενομένην [βίωσιν] ἴγομι ὑπο Ὀορσὶππηΐηρ 
ΟΥ̓ΤΩΥ Ἰἰἴρ, 

1 1. 2 οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτοπταί. 
ΟὐμΡ. Α οὐβ 1. 22. 

Ο. 1, 24 ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε, ἴγοηι 
ἀπ ῬορΊπηΐμρ' οἵ γοιγ ΟΠ γ]βύϊδη ΤΠ, 
ΟΟἸΏΡ. 6. 111. 11; 2 Φολιη 6. 

ΤΊΘΒ6 Ἰαδῦ Ῥαββαρ ΘΒ, γ᾽ ΠΙΟῊ ΔΤ ΟἸΟΒΘΙΥ͂ 
ῬΆΓΆ]16], ἀθοῖάθ ὑπαῦ {11 τούργθποθ ἤΘΥῸ 
ἰβ ἴο ὑπ Ὀορὶπηΐηρ οἵ ὑπο ΟΠ τ βεϊαπ 
ΤᾺ 10} οὗ {πΠ6 γα θυβ, 

ΟομΩΡ. 18. ᾿χὶ]]. 16 (1ΧΧ.). 
ΤῊ ἁγύϊο!ο 18 οἰ ἐζθα ἃ8 ἴῃ {Π6 ΘοΥ- 

ΤΟΒΡΟΠ Πρ ΡὮΓΑΒΟα. ἀπὸ καταβολῆς 
κόσμου, πρὸ καταβολῆς κόσμου. ὅ00 
6. 1. 1 ποίθ. 
ἡ ἐντολὴ... «ἠκούσατε ἐΐν6 σοηιγπατἴ- 

φιογιέ, {π6 σου πατηρηῦ οἵ ΐῖο 1 
ΒΡΘαΪς, ἐλ6 οἷαἱ σοτητηδ πα πηρηΐ, ἐ8 ἐλὸ 
ἡΓ074] τὐὐίολ μὲ ποαγα. ΤῈ ἔοσηι οὗ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟἢ. πΟα ΘΙ Ρἢ βῖβθβ ὕΠ6. ὕπο 
ἐπουρηΐβ ]οἢ. πᾶν σΌπο Ὀοίογο (ἐλ 
δογιηιαγαγηογεί, ἐλὸ οἷα οοτηπιδηᾶ- 
τηθη). ΟὉΠΏΡ. ἷ. 2, 1]. 25 ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος 
(γι6 ἐξ, ἐλιο οἰογηαί Ἰιἴ6) : 1. 3 ἡ κοινω- 
νία ἡ ἡμετέρα (0Π6 [6] ΟνγΒ]ῖΡ οἵ νυ ο ἢ 
Τ βρθακ, ὑπὸ [ὉΠ] Ουυβ ἢ}. τ] ἢ. 18. ΟΥ̓ 
Ὀ]ΘΒΒΙ ΠΡ); ὃ. ὃ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν ; ἰν. 
9 ὁ υἱὸς ὃ μονογενής : 2 ΦΌΒῚ 1Ι τοῖς 
ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς: 13 τῆς ἀδελ- 
φῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. 

Οη {π6 οὔμου ὰπαὰ Ὁ «011 υυυῖῦθβ 
Ο. ἵν. 18 ἡ τελεία ἀγάπη : 3 “ο0])ὴ 4 τὰ 
ἐμὰ τέκνα. 

ὁ λόγος Τ|6 οἱά δουμηημδπ πιθηΐ, 
ὑπὸ σομ πα πμηθηῦ οἵ Ἰονο, νὰ8 ἰῃ- 
οαάρα ἴῃ ὑπο “οβρο]" πο {πὸ 
ὩΡΟΒΟΪΟ5. Ῥγοοϊαϊπηοᾶ, ΤΠ γϑοοστὰ οἵ 
ὑπὸ Που 5 πους, ἐλὲ τσογαῖ Γ᾽ ἰδ, νὰ 
ἃ σΟὨ δ ππιοτΒ ΟᾺ}} ἕο Ἰονθ. 

ὃν ἠκούσατε] τολίοϊι γ6 ᾿δαγαῖ, τ. 24, 
11. 11, Οὐοπηύγαβὺ ὑΠ6 ρΡογίθοῦ : 1.1, 3, 
π, ἷν. 3. ΤῊΘ Ομ ηρΡῸ οἵ ἔθηβο8 ἴῃ εἴχετε, 
ἠκούσατε, 18. 5ΒΙρη Ποαπῦ, ΤΘ οθη]- 
τη Π πηθηὗ ὑὰ8. ἃ ΘΟ ΠΟΙΒ. ΡΟΎΤΟΥ : 
ὑπ Πρασῖηρ οἵ {πὸ νου τὰ αὖ ὁμ00 
ἢμλ] ἴῃ ἰ8 ΟὈἸσαὐΐοη. 
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παλαιὰα ἐστιν ὁ λογος ον ἠκουσατε. 
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ὃ πάλιν ἐντολὴν 
" ’ ε« “ Ἐ7ν....9 ἐλ θὲ 3 3 ζω ΨΥ55 ΓΝ, νὰ 

καινὴν γραῴω υμιν, Ο ἐστιν ἀαλῆσες εν αὐτῶ και εν υμινν 

ἠκούσατε δ ΑΒΟ νῷ {Π6 Π16 ΒΥ : -ἰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ς. 

ἐν ὑμῖν ἃ ΒΟ νϑ [Π8 Τὴ6 5.1 : ἐν ἡμῖν Α 5ΥΥ ΠΟ] τηρ (Ἰα|). ἐν αὐτῷ ἀλ. Α. 

8. πάλιν] ἐϊσγηγ, ., ασαΐη. ΤΠΘ 
ΔΡΟΒΟΘ 85 δίγθῃη οπ6 5146 οἵ {Π6 
ΤΥ ; Π6 ποὺ ὕπῚη8 0 {Ππ6 ΟὔΠΘΥ. 
ΤῊΘ πάλιν ΔΗΒΎΘΙΆ ΘΧΔΟΙΥ ἴο Οὐΐ 
ὁ ἀΡῸ ἢ ἡ ΜΠ Θ ἢ γγ6 ΘηὔθΙ" ΟΠ ἃ ΠΟΥ ᾿ἴΠ6 
ΟΥ ἀυριμηθηῦ οὐ γϑῆθούο, βύδυηρ᾽ 
ΔΙ ΌΒἢῃ, Οὐ Ρ. Φ0Πη χυΐ. 2ὃ ; 1 ον. 
ΧΠ 21: 2 (ἿΥ, Χ' 7; ΧΙ. ΤΌ. 

ἐντολὴν καινήν) ηναγαϊαΐιην, του τ 1, 
Υ., α ποῖ σοηοηιαγιαηιοηί, ΟὐμΡ. 
ΦΌΠη ΧΙ]. 34. ΤῊΘ ΘΟμ δ πιηθηὺ οὗ 
Ἰογθ γγὰβ πϑὺ ἴο {16 αἰ βοῖρ]68. ψΠῸ 
ΠιΔα ΤῸ] ονγθα ΟἸγῖϑῦ ἤθη Ηθ σάγνὸ ἴὖ 
{πθῖὰ ὁπ ὑπ θνθ οἵ {π6 Ῥαββίοῃ ἴῃ ἃ 
ΠΟΥ͂ [ὉΤ ΠῚ ἃπα νυ] ἃ ΠΟῪ ΒΑ ΠΟίΙΟΗ. 
Τῦ γγὰβ ΠΥ 8150 ἰο {1:6 Ῥ6] ἸθυοΥβ ΤΠ ΠΟΙῚ 
δὺ Φ09ἢη Δαγθββθα ἴῃ Ῥυορου θη. ἃ8 
ὉΠΟῪ ὙΓΟΥΘ. ΠΟΥ ΘΔ ]Θα ἴο ἈΡΡΥΙΘμΘπα 
γεὶὑἢ {Γ6Βἢ ῬΟνΘῚ {6 ΡΘΥΒῸΝ Ὡη4 1,108 
οἵ Ομυϊδύ. ΤῊΘ “που Ά8᾽ ἰβ γοαὐϊνθ 
ἴο ὕΠπ6 ροβιύϊοι οὗ ποθ ο ποιὰ δύ 
0Πη τυ ϊίθϑ. ὙΥΠ116 ΠΠ 6 Δα ναμοθβ ὑπ6 
ΟΌΒΡΘΙ πηιϑὺ θΘ ΔΙ Τ 5 πουγ, Οὐπίγαβῦ 
ἩΘΌγ. γ1]]. 1.3. 

ὅ ἐστιν ἀληθές... φιιοαῖ τογτη,, 65... 
Ὑ., ονθη ἐλμαΐξ τοἠϊοΐ, ἐδ ἐγώ... ΤῊΘ 
ὙγΠ016 βοηΐθποθ ἈΠ. οὗ βουογὰ] α1- 
Τογθηῦ ὑγϑηβι 005: (1) ΑΒ ἃ ΠΟΥ 
ΘΟ ἀπιθηῦ 1 υυυϊύθ αηΐο γοῖ ὑπαῦ 
ὙΠΟ. 15. σι... (2) Α πϑὺῦ ΘΟ ηδη6- 
τηθηῦ ΨΥ 1 πηΐο γοιι, ΠΆΙΏ6]γ, ὑπαῦ 
ὙΠΟ. 15 ἔστι... (3) .Α. πϑν οοΙμϊηδηά- 
τηθηῦ Υϊ06 1 απΐο γοῖ, ἃ ἴδοῦ (1.6. 
ὑμπαῦ 1ὖ 15. ΠΟῪ ἃ5. 061} ἃ58. 014) νυ] 5 
ὕγαθ.... ΤὴΘ ΒΥΠΘΙΥΥ οὗ (Π6 βίγυο- 
ὕμγ 566 118 ἴο 6 ἀθοϊβῖνθ ἀρδϊηβῦ (1): 
ἘἘντολὴν καινὴν γράφω οαπποῦ Ραὺ θ6 
ΒΊΟΥ Ῥᾶ18116] ἴο οὐκ ἐντολὴν καινὴν 

γράφω---“ἃ ΤΟΥ ΘΟΙΠΠΠ Δ ΠἸθηὺ ἄο 1 
γΥῦΘ,᾽ “ποῦ ἃ ΠΟῪ ΘΟ Π]θπὺ ἦοὺ 
1 νυ ῖύθ.᾽ [015 τπογ6 ἀΠΠοα]ὺ ὑο ἀδοία 6 
Ῥοίνϑθῃ (2) ἃπᾶ (3. 1 (2) Ὀ6 ἰδῖκθη 
ὕΠ6 β56η86 Ψ}1}} Ὀ6: “Α πρὺ Θομηηδηα- 
Τηθηὐ ψΥὺ6 1 πηΐο γοῖ, ΠΟῪ ΠΟ 655 
ὑπ 0]4, ΠΟῪ 1π 18 5806 ἃπᾷ ἴῃ [5 

8 ἀλ. καὶ ἐν αὐτῷ δ: 

Δα ΠοΥϊύγ, υθη ὑπαῦ νυ] ἢ, τ Ἡ 116 10 νγὰβ 
ΘΏ]ΟΙΠΘ ἃ ἸΡΟῚ τι5 ΠτῸμὶ {Π6 ἢγβὺ, Πδ5 
Ὀθθη ΤΟὰπα [0 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑ ΠΙΟΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ 
ὑμδη γγο ἔμ ππαἀουβίοοα νυ ὑπὸ Γαοὐβ 
οἵ Ομγβῦβ Π116, τι] ὑπ ογουγηΐηρ' 
Τη βίου οἵ ΗΙβ Ῥαββίοπ, δῃηα τὶ {π6 
[λοίβ οἵ ὑπ6 ΟΠ ΥἸβύϊδη 116. Τῇ οἡ ὑῃ6 
οὔπιθι" παμα (3) θ6 ἤδκθη ὑπ θη ψγ μᾶγθ 
{}18. Πἰπ6 οὗ ὑπουρῦ : ΚΑ πον οοιη- 
πη Δηηθηῦ τυϊύθ 1 πηΐο γοιῖι, πον, 1 
ΒΆΥ͂, ἃ8. Ὑ7Χ6]} ἃ5 014, ἃ Ἀββϑυῦοη νυ 6 ἢ 
8 ῬΥου θα ἔστιθ ἴῃ ΟΠ γἰϑῦ, 580 ἴδ ἃ8. ΗΒ 
γΓΟΥ ΚΒ ἃ Πα του 8. πᾶν ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΟΥ 
ΤᾺ]Π]Υ Κποντῃ ; ἃπα ἴῃ γοιι, 50 ἴὯΣ 85 {Π6 
ϑοῦπα! Θχρουίθμοθ οἵ 16 Πδ8. Βἤθυγῃ 
{π185 ἀαὺγ οἵ ἰογθ ἴῃ ἃ ΠΟΥ Ἰρΐύ, 
016 ΘΟ ΡΥΘΠΘησῖγΘ Δα ἸΠΟΥΘ 60η- 
βύγα! ἱηρ.᾽ 

Οἱ ὑπ 016 {Ππ6 βθοοπᾶ ᾿πίθυρυθ- 
ὑαύῦϊοι ἈΡΡΘΑΙΒ ἴο [8}} 'π θαδῦ νι {Π6 
οοπίοχῦ ἃηα τ ἢ} ὑΠ6 γθᾶβοῃ γν ΠΙΟ ἢ [0]- 
Ἰοννβ (ὀϑοώτι86.. {6 ἐγ {σέ αἰγοασῃ 
δλζηθέμ). Τηαῦ ΠΟ σανθ ΠΟυΘΙυΥ ἴο 
{Π6 ΘΟΙΠ Δ Πα Θηὔ τγὰ8 ἰοαπα ἴῃ {Π6 
ἸΆΥΡῸΡ 86] ἀθθροι νον οὗ ΟἸΥἸδ 5 
Ῥϑύβοῃ ἃπα οἵ {Π6 σοῦ οὗ ὑπ6 ΟΠ στ ἢ 
10} Πδα ῬΘοι πῃ Ὁ] 464 βίποθ “ {Π6 
Ῥοριπηϊηρ,, ΟἸα νόγαβ, δύ Φομη οοὐ]ὰ 
Δ τὰ, ἃ Πα ἈΡΡΘᾺΙ] ἰο Πἰ5 γϑϑᾶθυβ [Ὁ 
{π6 οομ τ ύϊοη οἵ {ΠΗ βίαὐθηιθηΐ, μδα 
ῬΘΟΟΙῚΘ πΘνγ. (ΟὐΟΠρΡ. 2 ΟΥ̓. ν. 17. 

ὅτι ἡ σκοτία... δούωιι56 ἐΐ6 ἀαγἢ- 
2,658... ΤῊ 6 ΔΡΟΒΌ]Θ 15 01Π 65 15 ραυῶάοχ 
ὈΥ ΟΔΠΠπρ’ αὐὐθηύϊοη. ὅο ὑπ 6 οἤδηρθ 
γν Π10}} μα α ἰδκθη᾿ Ρ]ὰ66 1η ἐπ ἴμοα οἵ 
ὑμ6 σου] βίποθ Π6 0506] νγὰβ ἢγϑὺ 
ῬυΘΔΟΠ θα, ΤἼΘ ουὐνναγα οβύδ ]ΠΒΠτη θη 
οὗ ὑπ Οαγοι ρᾶνγθ ἃ Οἰθαγοι αἰβυϊπού- 
Π6Β8 ἤο {π6 ΟΠ γΙβύϊαη οπαγϑούοθυ. 1ὑ Ππαὰ 
ῬΘΟΟΠῚΘ ΡΟΒΒΙ0]6 ἰο ροϊηὖ ὕο ὑπαῦ γι 1} 
γγὰ 8 ΟΡΘΙΗΪΥ ὈΘΙΌΓΘ Π]Θη 8 Θγ68. Αὖ {Π6 
ΒΏ116 {ϊπη6 ὑπΠ6 Ῥούβοη οἱ Ομγιδὺ Η]μ- 
561}, ἢ 5. ᾿πἤηϊ06 5ἰσηΙ ἤσθαη00, γγὰ8 
ΠΠπΪπαὐθα ὈΥ ὑπ6 θχρουΐθποθ οἵ Ὀ6- 
Ἰίθυοῖθ. ΤὴΘ τηθϑηϊηρ οἵ “0Π6 ψόγα᾽ 
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ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη 

σκιά Α. 

([ῸΥ ΘΧΔΠΊΡ]ΘῚ ντὰ8. τη θ. ΟἸθαγου ὑπδη 
Ὀοίογτο ὈΥ {Ππθ ΟὈΒΡ6] οἵ δ. ΦΌΠη ἃ8Β 
ΟΠ ΡΑΓΘα τ ἢ ὑΠ|6 ΘΆΥ ΟΣ ΟΒΡΘΟΪΒ. 

ΤῊ. οἰδιιβο ΤΥ 6 ἰἈΚΘῊ ἃ8 ἃ 6χ- 
Ῥ]απαίίοη οἵ {Π|6 γθάβοι [ῸΣ ΒΟ} {Π6 
ἈΡΟΒΟΟ. 18. τοροαύρ {Π6 σΟμ ΔΩ, 
Θνθὴ ὑπαὺ 10 ννὰ8 ὕΠπ|ὸ “Ἰαβῦ ποὰγ Βυῦ 
{18 ᾿πὐθυργο α 105 ἈΡΡΘΑΥΒ ἱπ|Ρ1Ὸ- 
ὈΔΡ]Ο. 

παράγεται.. φαίνει] ἐγαηϑβίογηέ... 
Ἰμοοὶ Υ., ἦ5 ραϑβδίηρ ατσαῃ.. αἰγοασ 
βηϊηοίθ, ΤῊ. ομδηρθ 15 Ρἱοῦαγθα ἃ8 
ἴῃ Ῥγόσοβα, ΤὴΘ ἀλΥΚη688 18. Ὀθὶηρ' 
ἀγα (παράγεται) ἃ8. ἃ Οἰγίδ! 
ἔγοιῃ {πὸ ἴχαοθ οἵ {πὸ σψου]ά, δὰ {π6 
Ἰσηῦ 15. Ῥορτπηΐηρ (ἤδη) ὕο Βᾶγο ἴγϑθ 
ΘΟΌ͵86. 

ΕῸΓ παράγεται 8680 δ. 17. Το ἴη- 
{γᾶ η8. παράγει ΟΟΟΙΒ 1 ΟΟΥ. ΥἹ]]. 31; 
Ῥβ. οχ]ῖν. (0Χ}1}1.) 4. ΤῊ 1Ιᾶ6ἃ 566 1Π18 
ἴο ΡῈ {πῶῦ σα 15 τΤουηονηρ {Π6 γ6}} 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο ἸΔγΥ ΟΡΘὴ ὑπ Ὀϑύζου. ὑμὶηρ8 
γΥΠ]Οἢ. 1ῦ ΘΟΠΟΘΔ]5. 

τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν) Φ67 7). {ι47)167) 
γ., ἐμ τοῦ Απρ., ἐδ ἐρλὶ, ἐδδ 
ἐγ Ἰῖσῃ!ύ. Τὴ δαἀαϊθΐοη οἵ {6 
δριμὺ ἀληθινόν (ο. γ. 20) ὙΠΟ. 18 
[απ ΟὨΪΥ ΠοτῸ ἃπα “0 1. 9 (ποίθ) 
ἢ φῶς, τη 5. ὑηΠ6. ἸΙρηῦ ἃ8. ὑμαῦ 
ὙΠ] ΓᾺ] Π]Π]οα 411 ὑμπαῦ πα Ῥθθη ρτὸ- 
το ΡΥ ὑπ Ῥγδραγαΐουυ, Ῥαγίϊαὶ, 
οΥθὴ Πούϊίοιβ, Πρ 5. τ ῖο Πα οχ- 
ἰδύρθα ἴῃ {Π9 νου] Ῥοΐογο 1 νγ 6 θῃ- 
ἀρανοῦν ἴο ἢχ {π6 τηοδηϊηρ οἵ “{ΠπῸ 
Πρ ἢ ποτ Ὁ ολη ΒΘ Ὀοβὺ ἀθηθ ΡΥ {Π6 
ΠΘΙΡ οἵ {πὸ ῬΆγΆΠ1ΟΙ] ΦόΠη 1. 9. Βοίουο 
{πη6 Τπολγπδύϊοι “ὑπὸ δ᾽ ον," “πὸ ἔσιθ 
Τρ} ῦ 8. ΟΥΟΥ “σοΙηΐηρ ἰηΐο {Π6 
νου, Νον ὈΥ {ΠπῸ τηϊββίοι οἵ {ῃ6 
ΠΟΙ ὥριυῦ, βουῦ ἴῃ ΗΒ. πᾶμηθ, ΗῸ 
γΥᾺ8 ΒΕ] 10} ἃ βύοδ αυ θαμὰ, ΤΠ0 
ἀλυ]αιοβ8. πα ποὺ ΘΟ ρβοὰ 10. Τὰ {πὸ 
Ομγϊβυύίαη. δοοίοῦν, βθοὴ ἴῃ {Π0 ταϊα βὺ 
οἵ {π0 σον], ὑπθῦθ 8. δ ουϊἀοηῦ 
τη ηἰ Γοβία οι οὔ {πὸ ᾿ἰρηὺ ἀοἤπίηρ {πὸ 
᾿π68 οἵ ΟΠ τύ οοπαιιοῦ. 

(οὰ “5 ᾿ρηῦ ἡ ἈΡΒοΪαἴοὶν (1, 5): {ΠῸ0 
γογοϊαίϊου οἵ αοα ἴῃ ΟἸΥῖβὺ ὈῪ ὑπ6 

ριγιῦ ἰΒ “ἐμ Ἰσεῦ, {η6 ἔστι Ἰρ ἢ 
ἴογ τηθη; ἃπα ἴῃ Ηἰβ Ἰσῃὺ ἰῃ6. Ἀ6- 
ΠΘΥΘΥ 8 ΘΠ] 6 ἕο 566 8}} {πϊηρ8, 

φαίνει] ἱμεοί Υ., “μίποίῃ. Οὐομρ. 
Φοη 1. 5 (μοΐθ). ΤηῸ ἰάθᾶ 18 οἵ ἃ 
ἸΌΠΪΠΑΥΥ οἰ νηρ οαὖ 15 ὈΓΙΡΉΓΏΘΒΒ: 
ἌΡΌΟΣ Ὲ 16, ὝΠΙΣ 12, ταὶ 257} Σ δῸν 
1 10. 

ΒῸΣ {Π6 ᾿πηᾶσθ. ΌΠΘΟΙΑΙΠΥ ΘΟΠΊΡΆΓΘ 
ΤΟΙ, πὶ ὦ 1: ΤῊ 11. ΧὙ) ἘΣ, 

2. Τῆς ἔβϑμοϑ 9 ἰδλ6 σομπιιαπα- 
γγιθγιξ 9 ἴοτο (ἰϊ. 9---α τ). 

Το ΓΒ] μθηῦ οἵ {πῸ οομηπιαπᾶ- 
τηθηΐ οὗ Ιϑγθ 18 τοραγθα ἴῃ 15 σΘΉΘΓᾺΙ 
ὨδΔύΠΓΘ (Ὁ. 9) ἃΠα {6 ΤΟΥ ἴῃ ἀοίδ] 
ἴῃ ὑπ οἤροῦβ οἵ ἴον πὰ μπαἰγρα (το. 
10, 11). ΑΑ βίαϊδ οἵ Ἰονϑ 185 {η6 οοπάϊ- 

ἰΐοη οἵ Ῥοίηρ ἴῃ ᾿σῃῦ; πα {Π8. βίαϊθ 
ΟΔΥΤΊΘΒ. Μ1ΓΠΠ 1ὖ ἃ ΟἸΘΩΡ οογίαϊηΐν οἵ 
γἱρ ῦ δούϊοῃ τ ]Οἢ. 18. Οὐ 156 ἀπΠ0Ὀ- 
ἰαϊη8 Ὁ]6. Παίτοα οἡ {πὸ οὔμου παπὰ 
ἸγΟΪγ68. οΟΙηρ] θοῦ ἸσΏΟΥΆ ΠΟΘ οἵ {π6 
ΨΥ ἃ ηα οἵ {Π6 οπὰ οἵ 16. ΤῊΪΒ5 τηπιϑῦ 
6 80; [ῸΥ ἀνθ]! ηρ ἴῃ ἀλ 6885. ἀ6- 
ΒΓΟΥΒ ὕΠ6 ΥΘΥῪ ῬΟΜΘΥ ὈΥ ΜΒΪΟἢ (Π6 
Ἰρηὐ 15 αἰβοθυπθα, 

9.716 ἐμαΐ βαϊέμ, ἢ6 ἐβ ἔῃ ἐμαὶ Πρλέ, 
απα παίοί ἢ, μὲ δγοίμον ἐδ ἡη ἐλὸ ἀαγῆ- 
γι685 τὐγεΐἱΐ ποτῦ. το16 ἐμαί ἰοτοίλ ᾿ξ 
γοίλμον αδίαοί ἐπ ἐδ ἐΐφλὶ, απαᾶ 
ἐμ γ8 8 ἤθη 6 οσοαϑίογυ ΟΓ᾽ ἐμ γης 
ἤη μίηι; ταὶ 6 ἐμαΐ παΐοίπ ᾿ΐβ 

δγοίλον ἐς ἡη ἐλι6 ἀαγήηο85, απαὶ ἐταῖϊξ- 
οὐ ἐη ἐλ ἀαγβηθδα, απαὶ κηοισοί ποΐ 

«οὐδόν ἢ σοοίλ, Ῥοοαιδο ἐμ ἀαγλ- 
γι685 παΐι δ᾽ για οαἱ ᾿ιἐ8 Θη68. 

9. Τῆι Ἰληἰς οἵ ἐγαμπδιτϊοη 1165 ἴῃ ἐῃθ 
Ἰαϑῦ γουβ οἵ ο. 8, Το ὑπουρηῦ οὗ “ΓΠ6 
Ἰσηῦ Ἰγοδ αν ΒΕ  ἰησ᾽ πα ΓΆ}]ν βὰρ- 
ποβίβ {Π6 αιιοβίϊοῃ, Ὑπὸ ὑπθὴι 1ἰβ ἰὰ ἐπ 
Ἰρ  } δ Ψο 5 ἀοοουηῦ οἵ {πὸ ὁ}}]1- 
ΒΑ ΟΙΒ. ἃ ἰβϑιοβ οἵ ἴον δχρίαΐηβ 
ὑΠ|8. ἅμα ἰβ ΔΠ ΔΉΒΟΥ ἴο {ΠῸ [Ἀ]86 
ΟἸλ 8. οἵ Κπον]οᾶρο βοραγαΐοα ἔγῸ ΠῚ 
{πὸ δούϊοι ν ἶοἾν. οι θΟἴ65. 10 (ΘΟὨ.ρ. 
ρ. 4). 

ὋὉ λέγων... 116 ἐμαὶ βαἱίμ. ὁ. 4. Τὸ 



ΠΡΟ] 

φαίνει. 

ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ' ἘΡΙΞΤΙῈ ΟἿ 5Τ 590ΗΝ. 55 
ἤ ᾽ “ Α “5: 

9 Ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν 
3 Χ Ε “ “ 3 “ ’ 3 Α « ᾽ 

ἀδελφὸν αὐτου μισὼν ἐν τὴ σκοτίᾳ ἐστίν εὡς ἀρτι. 
ἑ 

9 μισῶν : - ψεύστης ἐστὶν καί δ ΟΥ̓́ΡΥ Τιοῖτ. 

ἰδ ΙΒ ΘΑΒΥ͂ 0 τηϊδύα!κθ 8ῃ ἰπύοὶ- 
Ἰϑοῦπα! Κπου]θαρθ ἔοΥ ἃ Βρ1υ1ὑπ8] Κπον- 
Ἰθᾶρϑ οἵ ὑπὸ Τυαῦῃ. θὰ] Κπον]θᾶρο 
ἴῆνοῖϊνθθ, δὖὺ ᾿θαϑὺ ροὐύθῃ !]γ, οοΥτθ- 
ΒΡΟΠαΙ Πρ δούϊοη. 

ἐν τῷ φωτὶ εἶναι] ἐδ ἦγ) ἐΐ6 {ρέ, 
ΒΌΤΓΟΙΠΘα, 85 1Ὁ 6 16, ὈΥ 8) δἰμηο- 
ΒΡΠΘΓΘ οὗ αἰνίπθ βουγ. Οὐ. 1. 7 (ν. 
15 ποίθ). 
μισῶν... λαίοί]ι.... ἸπαΙΗΌΓΘΠΟΘ 15 

ἸΠ ΡΟΒΒ1016. Οοιηρ. [μα χὶ. 23, ΤΉΘΥΘ 
, 185 πὸ ὑψοῦ ἴῃ {18 Βρ᾿υἹπ8} νγου]ά. 

“ΤΡ. Ὀγούμου᾽ βύαμαβ ἴῃ ἃ σϑἰαύϊοι 
ὑοννα 8 ὰ8 ἡυ Π]Οἢ ΤΆ ΪΚ65. ΒΟΙ6. [66] 1’ 
Οἢ. ΟἿ ρᾶτῦ ᾿πϑυ]ῦΆ}}}]6. [ἢ 5.0} ἃ ο856 
ὕπο 15. ἃ 51Π10}6 ὁμοῖοθ Ὀθθύνγθθῃ “ΤΟΥ 
Δ πη “ἀραϊπδῦ,, ὑπαῦ 18. ΘΕΒΘΗΘΔΠΥ͂ Ὀ6- 
ὑμθθη “Ἰονθ᾽ ἃπᾶ “μαίνϑα. “Ηαίγοα᾽ 
18 ὑῃ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη οὗ ἃ ψαηὺ οὗἩἨ 5γη1- 
Ῥαύῃγ. ΥΠΘΥΘ ΒΥ ΡΑΓΗΥ χα δὲβ παίσγθα 
158. ΠΏΡΟΒΒΙΌΙ6 (Φομη γῇ]. 7); ψΠΘΓΘ 
ΒΥΠΡΑΠΥ ἀο065 ποὺ οχὶδῦ δαίγοα 15 
Ἰηθυ τ }16 (Φοη χγυ. 1τ8 ἢ, χυ]. 14, 
111. 20). 

ΤΊ ΟΥ̓ 15 Πουγου ον ἃ οοΥύαϊη ἈΠ Ισπἰὑν 
ἴη ὑπ6 πψογὰ “παύθ᾽ ἴον 1 ΒΟΥ Θ8 ἃ8 Π 6 
ΟΡροβιύθ Ὀθούῃ ἴο ὑπ Ἰονθ οἵ πϑύμχαὶ 
Δ δούοι (φιλεῖν), ἃπα ὅο ὕπΠ6 Ἰονϑ οὗ 
Τ]ΟΤἍ] Ἰπαρτηθπῦ (ἀγαπᾷν). [Ι͂π {π6 
[ΟΥΠΊΘΙ οα86. “δΒαύγοα,, το. ΠΔΥ Ὀ6- 
ΟΟΠῚΘ ἃ ΠΟΤᾺ] απαὐγ, ᾿πσογο5. ὑπ6 58Ὁ- 
7θοὔϊοπ οἵ δῃ ἰπδύυϊμπου (Το η ΧΙ]. 25, 
χγ. τὸ ἢ; σοορ. [πικθ χὶν. 26); ἰπ 
{Π6 Ἰα θυ οἄ86 “Παῦγθα᾽ ὌΧ ΡΥ 5685. ἃ 
ΘΘΠΟΙΆ] ἀούθυμϊηδύϊοῃ οἵ οπαγδοῦύου (ο. 
111. 1ς, ἵν. 2Οο; οοπρ. Μαίί. ν. 43, ΥἱἹ. 
27,2 ἩρΠ: ν. 28 ἢ): 

τὸν ἀδελφόν] δ18 δγοίδογ,, ὑμπαῦ 185, 
ἢ15. [6]Πονν- ΟΠ γἸβύϊαη, ἃπα ποὺ ΤΏΟΓΘ 
ΘΘΠΘΙΆΠΥ [15 }6]ονν- πη. Τύ 18. ΟΠΪΥ͂ 
Ὁπτουρ ὑπ6 τϑοορηϊθοη οὗ {π6 γ6- 
Ἰαδίοπ (ο Ομ γῖϑῦ ὑπαῦ {Ππ60 ψ] 6. γϑ] ὕ 0 
15. αὖ Ἰαδὲ ρρυθῃοπαθᾶ, 7} 1άθ8, οἵ 
Ὀγούμουποοα ἀπά ου {Π6 ΠΟΘ αἰβρθηβὰ- 
ὕἴοη (οομρ. ἀοὺβ 11. 37, 111. 17, νἱ. 3, 
'χ. 30, ὅζο: Βομη. 1. 13, 0.) 18. ποΥ- 

Π2Ά}]}ν ὑππ5 Πρ (τοῦ 560 Αοἷβ χχὶϊ. 
1, ΧΧΥΙΙ. 17; Βοπ,. ἰχ. 3). “ΒΥ γ᾿ 
ΓΥ6 ὕμποβθ ψγὼο ἃ16. πιπὶύθα ὑορούμου ἴῃ 
Ομυϊδὺ ἰο αοα ἃ5 ὑποὶν Εαύμον (ΦοΠη 
ΧΧ. 17, ΧΧΙ. 23; ΟΟἸΡ. Μαίδ. χὶ!. 50). 
ΤῊΘ. 0{{16 ΟΟΟΙΒ. ΒΡ ΠΟΔΗΟΙΥ [ἢ ὑμ6 
Πυϑῦ γϑοοσα οὗ {Π| δούϊοη οἵ ὑπ6 ΟΠαγΟἢ 
(Λοὐβ 1. 15. ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφών ; 
ΘΟΙΏΡ. ἰχ. 30, ὅτ0.) δῃα ὑπθη ὑπγουρῃουῦ 
ὑπ ἃροβίο!ο νυ υηρ8 (1 ΤΉΘΒΒ ν. 26 ; 
6]. 1. 2; 1 οι. ν. 11; Βοηι. ΧΥΪ. 14 
ὅτο.; 1 ΤΊηι. νἱ. 2 ; Φ81Π165 1.0; 1 Ῥούν. 
12 ὅτο.: 6. 111. 14, 16; 3 Φοϊη 3, Κ. 10. 
ΤῊ πριν 15 Οπμαγδούου βύϊο οἵ {}}185 

ΘΡΙΒ016 (υθ. 10, 11, 11]. 10, 15, 17, ἶν. 
20 ἔ, ν. 16). Οομρ. Βοηι. χὶν. τὸ ἢ : 
1 ΟὐοΥ. Υἱ]. 13. Οὐραγθ ΔΑααϊοηἃ] 
Νοίύθ οῃ 6. Π, 14. 

ΤΊΏΘΙΘ 15, ἃ5. ἴα" ἃ5 1ὖ ΔΡΡΘΑΥΒ, ΠῸ 
Οᾶ86 ψΠΘΓΘ ἃ [6] ον - 8, ἃ5. Τη8, 185 
ΟΔ]164 “ἃ Ὀγούπου᾽ ἴῃ πΠ6 Ν. Τ. ποι 
ῬαββαρῸΒ. 85 Μαί(. ν. 22 ἢ, ἴχΚ6 νἱ. 
4τ Β΄, Ῥυθθαρροβο ἃ ΒΡρ60181 Ῥοπὰ οἵ 
“Ὀγούμουποοᾶ. 16 “ἴον οἵ ὑμ6 
Ὀγούμου μοο᾽ (φιλαδελφία᾽ τ ΤΉ 658. ἵν. 
9; Βοῃι. χἰΐ. το; ΗθὉ. χἱ!. τ; τ Ρϑύ. 
1. 22 (11. 8); 2 Ῥοῦ. 1. 7) Ιθδα8. ὰρ ἴο 
“Ἰονθ᾽ (ἀγάπη). Βυῦ ὑμῖ8 να θϑῦ Ιου 
18 ΘΧΡΙΌΒΒΙΥ ἀββίσηθα ἴῃ 105 [Ὁ}} Θχὑθπῦ 
ΟὨΪΥ ἰο αοαἂ (Φοῖη 111. τό, 6. ἴν. το ἢ). 

Απρτιβύϊῃθ ταϑῖκοβ ἃ βυυἹΚὶπρ' ΔΡΡ]1- 
οαὐΐοη οἵ π6 ψουᾶβ ὕο {Π6 Ἰ)οπαυϊϑύϑβ : 
ΟΠομαϊ θ᾽ πθϑοῖο ατ18. βῖνθ τΏ8]}88, 
αἶνο αὖ ὑπ ρῬαυΐαβ τη81π5, βῖνθ πὖ ἴὰ 
Βηρὶβ πια]α8, οὔ (056 }18 ὑοῦ ὈΟΠΟΒ ἢ 
ΟυΆ}15 ἀπ θούϊο οδὺ ἐταύθυπα 1 Θυ8115 

ΔΡΡαγυΐῦ ἴῃ ἰβυ18 [Ποπαῦ 8015]. Οὐ 
δοουβαπῦ Αἴτοβ ἀθβουπθγιηῦ ΟΥ̓ΘΘΠῚ 

ὑθγ ὙΠ]. 
Απᾷ ἀρϑΐῃ 6 ροϊπύβ οαὖ {π6 στουπᾶ 

οἵ {πὸ ΟμιβυϊαπΒ Ιονθ οἵ Θμθμη168: 16 

αἸΠρο “π᾿ πηΐοοβ αὖ ἔγαύθ8. Ορύθϑ. 516 

Προ ᾿πϊπηΐθοβ αὖ ἴπ Βοοϊούαὔθιη ἐπδπὶ 

γοορηύαγ. ΚΞ οηΐπι αἸ]οχὶῦ 1116 ααἱ 'π 

οΥαοΘ Ῥϑμάθηβ αἱὺ Ῥαΐθι ἸθΊΙΟΒΟΘ 1118, 

ααΐα ποβοϊαηῦ αὐἱὰ ἰλοϊαηῦ. 
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΄ κ Α ΄“ -“- κ ἢ , ᾿ 

"ὃ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ 
, ΄σ »" ε κ -“ ᾿ " κ 

σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν" "ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν 
“- ᾽ ΄“ ’ ᾿ ᾿ ΄“ " ΄- 

αὐτοῦ ἐν τὴ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τὴ σκοτίᾳ περιπατεῖ, 
ἐ ἐ 

10 ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν Β γᾷ: οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ δ ΔΟ (πι6) {1Π6. 

ἐν τῇ σκ. ἐστίν] ἐ5 ἡηι 1116 αἀαγ 688. 
ΟὐμΡ. 1. 6 ποθ. Τὴ Ὡββουθίοι ἰβ ποῦ 
ΒΙΠΡΙΥ ΟΠ τοίου βο ἃ8. 186. (1. 6 τ6 
ἤϊ6) ΟΥ̓ΔΒ ΥΘΥΘΆΠΙη σ᾽ ἃ ἴα 156 παύαγο (τ, 4 
λὸ ἐβ α αν): τὖῦ Ἰηγοϊγ 5 {Π6 Θχὶβύθηοθ 
οὗ ἃ τη ΥᾺ] βίαίο ἐπ θχδοῦ ορροβὶύθ οἵ 
ὑμαῦ ψ ΠΊΟΙ 18 οἰαϊτηθά. 

ἕως ἄρτι] τἰϑη6 αὐἀλς ὙὟ-., πηι 
ποῖσ, ὑπουρ {π6 ἸΙρηῦ 8 δούμα!ν 
Βῃ 1 ηΐηρ, ἀμ Π6 ἉΠΊγ 8 ὑπαῦ 6 15 ἴῃ 
10, γοὰ ουὐϑθὴὰ ὑπαῦ ἢ6 ὰ8 Ῥθθὴ ἴῃ ἴὖ 
Τνοτὴ ὑπο ἢγϑῦ. 

1ο. ὁ ἀγαπῶν... 176 ἐλαΐ ἰοφοί]ι... 
ΤῊ σϑα]ν οἵ ὑπο Τοῦ 18. βοῦ ἀρσαϊηβδὺ 
16 ἀββουύίοη ἴῃ δ. 9 (16 ἐμαΐξ βαϊέλι...). 
ΟΟΠΡ. δῦ. 4, 5 ποΐϑ. 

ἐν τῷ φωτὶ μένει] αϑἭαοίλι (απ ποῦ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἐ8. ἃ8 ἴῃ δ. 9) τη ἐδθ {ϊσλιέ. 
ΤῊ Ἰάθα οἵ βία ὉΠ 15 ἁἀρα ἴο ὑπαῦ 
οἵ βιιρὶο “θοησ᾽ (οορ. ὅτ. ς, 6). 
ΤῊ6 ῬΡοβί ἴοι οἵ ὑπὸ ἴα]85θ Ὀγούμου. ἃπὰ 
οἵ {π6 ὕγιιθ ὈγΟύΠΘΥ 15 τοϊουυ θα τὸ {Π|ὸ 
1η 014] ρΡοϊηῦ οἵ [αι ἢ. Ἰονθ ὑθϑυϊῆθβ 
ἴο {πὸ σομἐϊππᾶποο οἵ ἃ αἰνίπο [6 ]]ονν- 
581} ΟἹ ΤᾺ 5 Ῥαγὺ Ὀαὺ 0685 ποῦ ογθαΐο 
10: π6 ἈΡΒθποο οἵ Ιονο Βῆονβ ὑπαῦ {Π6 
6] ]ΟννΒ ἢ] μὰ. ΠΟΥ͂ΘΡ ΘΟ Τρα]5θα, 
ΕοΥ {π0 86 οἵ “αδίαο᾽ ἴῃ νϑυΐοιβ 
ΘΟΠΏΘΧΙΟΙΠΒ 566 δ. 6, 11], 14, ἷν. 16; 2 
ΦΤομη 9 ; “08 ΧΙ]. 46. 

ΒΥ ον ὑπὸ ἀϊβοῖρ!θ “ΓὉ]]Οννβ᾽ Πἷ8 
Μαβίου. ἀπ Πὰβ “ὑπὸ Ἰ᾿ρῃῦ οἵ |{{8᾿ 
(Φοιιη νη]. 12). 

σκάνδαλον... ἔστιν) ϑεαηααϊην ἵη 60 
ηογὶ ὁ8 6 Υ,, ἐμοῦ 18 πολι οσοαϑίον Οὗ 
Ξἐμηιδί ες ἔνι τι. ΤΠ πιὰ Ὁ ΟΟΟῸΒ 
Οἰβονοῦο ἴῃ δύ ΦΟΠΠῈ τ ΡῈ. ἴῃ 
δοῖαι Ὑἱ. ΟἹ, πνὶ, Σ; (Ἄργου, 1, 14; 
οοΙΡ. ΨΦοπ χὶ. ο ἢ 1ύ ἴβΒ. αὖ ἢν 
βἰσιὺ ἀοι θυ] νποέ μον ὑπὸ ὁσοδβίοη οἵ 
φἰ μη ἐγ ἴα μα νοῦ τᾶν 6 ἴῃ {Ππ|Ὸ 
ᾺΥ ΟΥ̓ ΟΥΠΟΥΒ ΟΥ ἴῃ {Π0 νὰν οἵ {πὸ 
ΒΟ ον Πἰπηβ6 1, Α Τὰ ΠΙΔΥ͂ ΟΔΠ5Θ 
ΟὐΠΟΥΒ ἕο [Ὁ}} ἐπῃσοῦσῖι πταπῦ οὗ ἸοΥὸ οὐ 

6 ΤηΔΥ ΕΥ̓͂ {Π6 βᾷπθ ἀοίθοῦ ογθαΐθ 
ΑἸ Θα 0165 πὶ μ15. ονγ Ραΐἢ.. 

ΤΊ. ῬΆΓΆ]]6] ἴῃ δ. 11 νου {ΠῸ 
ΒΘΟΟΠπα υἱθγ. ἴον οῖνοβ {Ππ|ὸ07 βἴπρ]ο 
ΘΥ6 ὙΠ]ΟΙ ΘΟΙ Δ Πα5 ἃ ΟἾΘαν Ῥγοβρθοῦ 
οὗ {86 οοῦγβο ἴο 6 [Ὁ] ον ρα, ΥΒ1]16 1 
Ιογθ 6 αρβοηὺ ἀοιθίβ. πὰ ἀαθβϊοη- 
'πΡ8. ἃΥ86. ὙΠ] ἰοπαὰ ἴο {πΠ6 οὐθι- 
ὑΠΥΟῪ οὗ [αἰ ἢ (2 Ῥρέ. ἱ. τοῦ. Βαΐῦ οἡ 
ὑπ οὐμοῦ πᾶπα Π6. φϑπογα τι86. οἵ 
σκάνδαλον Ῥοϊηΐβ ἴο {πὸ ἤἢγβὺ τη] η 
δηα 1ὖ 15 ααἰύθ ἴῃ ὸὐ «ΟΠ Β ΤΩΔΠΠΘΥ ἴο 
γοργὰ Ἰἰογο ἴῃ 105 ὑννόίο ἃ νου κίπο' ἢ 
τοϊαὐοη ὕο {Π6 πδῃ ὙΠῸ Ἰον 65 ἃπα [0 
οὐπθυβ, ΥΠ1]6 6 τοραγ 8. μαῦγοα ΟὨΪΥ 
ἴῃ 108 Βα] 6οῦ. ΤῊ ὑγππ}0}}} οἵ Ἰον 15 
ὑπαῦ 1 ογθαΐοβ πὸ Ῥγο) πα ῖοθ. ἀραϊηβὲὺ 
ὑμ6 Τυαίῃ. δῦ οὗ Ἰονϑ 15 ὑπ τηοβύ 
ῬΓΟΪΙῆΟ Βοῦσοο οἵ ΟΠ ΘΠ ΟΘ5. 

ἐν αὐτῷ] ἐπ ἡΐηι. 1 {π6 “οἴθῃοθ᾽ 
5 ὑπαῦ 0 ἢ. βία αβ ἴῃ ἃ πιλΠ 5. ΟΥ̓ 
γᾶν, ὑπ θη 6 18 τοσαγθ] ἃ8 Οἰ ΥΊηρ᾽ 
ἴῃ ΒΙη561Ὁ ὑπ βοθὴθ οἵ ἷβ βρί γἰσααὶ 
ἀαναπορ; ΠἿΒ ΡΥΟΡΎΘΒΒ, 8 ἀΔΏΡΌΓΒ, ΤῸ 
ΒΡ᾿Σ σι], ᾿πύθυηα!. 1 {π6 οἴοποθ 15 
ὑπαῦ νυ ΒΊΟΝ 1165 1ῃ ὩΠΟΥΠΘΥ 5 πναν, {Π6 ἢ 
6 ΜἘΠῸ ρσίνοβ Π6 οἴθηοο Ῥγοβθηβ 
ὑπὸ οἄπβο οἵ βύιμ θη ἴῃς ἢἶ8. ΟὟᾺ 
ῬΟΓΒΟΗ. 

11. ΟΥ̓ 86 {τιἰΐ8 οὗ Ἰονὸ 1 18 Βι1Ε}- 
οἷοηῦ ἴο βὰν ὑμαῦ “ἴθ ἐϊιαῦὺ Ἰονοῖῃ 
ΘΙ άθί ἴῃ ὑπὸ ᾿ἰρῦ, ἀμ ἐπογο 15 
ΠΟΘ οσοαβίοη. οὐ βὐπ] ηρ' ἴῃ ἰη.᾽ 
ΤῊ ββῖιθ5 οἵ μιαύσρα ἄγ ἰγασοά ἴῃ αἰ{- 
Γογοηὺ αἰτοούϊομβ. ΤΊΝΟΣ ἃν γοργὰ οα 
οί ἴῃ γοβροοῦ οἵ ρυθβθηῦ Βοῖπρ (ἐς 
ἦι) ἃηἃ βούϊου. (δα κοίδ ἡ) ἀνὰ ἴῃ 
γοϑροοῦ οὔ {π0 ἢἤμαὶ βοὰ] (ἀηοισϑίλι 
γιοί τοὐεί ἐλ γν το ΐολι ΠΠ{6 15 αἰγθοϊθα, 
ΠῚ γΠῸ παΐοβ μὰ 8. Ἰοβῦ ἐμὸ χουν οἵ 
ΒΘΟΙΠΡ’, ὙΥ 101} γΘα ἶΓῸ5 Πρ με Ἰονο, 
“80 ὑδπιδὺ 1215. γ ΒΟ ]Ὸ ΕΠ 18. ἃ οομπὑϊηλ} 
ΟΥΤΟΣ  (Ἡ οννο. 

ἐστίν... περιπατεῖ... ΟΟἸΩΡ. ἱ.7. ΤῊΘ 



ΤΠ} 12] 

Ἁ ΜΝ ΄σ 7 

καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, 

ῬΗΤΆΒ6 πορεύεσθαι ἐν σκότει 18 τιϑοα ἴῃ 
ἃ ΑἸ Θγθηῦ 56 η86 ἴῃ [8. ]. 10. 

οὐκ οἶδεν... ἀηοισοί, ῃοί... ΦοΠη 
ΧΙ]. 20; Ῥγχον:- ἅν. 106, Οπ ἴΠ6 ΟΥΠΘΡ 
Βαπα ὑπαῦ 10) τγὰβ ὑσθ οἵ ΟΠ γιϑῦ 
( Το η γι]. 12, χ᾿]]. 3) 15. ὑστιθ 8180 οἵ 
ὑπ ῬοΘ]θγθὺ (ΘΟ ρ. “0Πη χὶν. 4, 5). 
ΗΘ Κηονβ ψηδὺ 15 0Π6 6Θπὰ οὗ Π1ἴ6, 

ὑπάγει] φοοέμ. ΤΠ Ἰάθὰ 15 ποὺ ἐπαῦ 
ΟἵἨ ρΡυοοθϑαϊηρ ὑοὸ ἃ ἀθἤηϊίθ Ῥοϊηὺ 
(πορεύεσθαι), Ὀπὺ οἵ Ἰθαν]πρ' [Π6 ργθβθηῦ 
Β06Π6. 

ἐτύφλ. τοὺς ὀφθαλμούς] ΤἼι6 ᾿πηὰρὉ 
ΟΟΙΏ6Β ΠΌῸΙΠῚ [8. νἱ. τὸ (ΦόΠη χὶϊ. 40), 
ὙΠ ΙΟἢ 18 {π6 Τὰ πῃ θηΐαὶ ἀθβου ρυϊοη 
οἵ ἀοα᾽β τηοᾶθ οἵ ἀθα]ηρ πὶ {Ππ|6 
561-164. Οοιηρ. Βομι. χἱ. τὸ (5. 
Ἰχῖχ. 24); πα ἴον {π6 ορροβῖθθ ΒΡ]: 1. 
τὸ πεφωτισμένους τοὺς ὀφθ. τῆς καρδίας. 
(ΟἸθια. τ Οὐγ. 36.) 
ἐτύφλωσεν] 76 ἘΠΠΡΊ5}) ἸΔ!]ΟΠ 501}]} 

ποῦ Ὀθαν ὕπ6 Θχδοῦ γϑηαϑυηρ' δἰϊηαθα. 
ΤΊΘ. ΟΥΘῚΠ8] ὕθηβθ (ΟΡ. 2 (Υ. ἷν. 4 
84 οοπηίγαβῦ «01 ΧΙ]. 40) ΠΙΔΥ 8. ὉΠ 6 
ἀθοϊβῖνθ δούϊοῃ οἵ ὑπη6 ἀδυκΠ 685 αὖ ὑπ6 
ἕαῦα] τηοῃηθηῦ ΠΟΘ 1 ΟΠῸ6 [Ὁ ἃ]] 
“ογθυθοοϊκ᾽ {πΠ6 πιὰπ (ΤΌ χὶΐ. 35 ἵνα 
μὴ καταλάβῃ, 1. Κ οὐ κατέλαβεν). ΤῊ 5 
ἀΔΥ ΚΠ 655 ποῦ ΟἾΪγ Πἰηἀογθα {Π6 π86 οἵ 
ΨΊΒΊ9η Ὀαὖ (ἃ5 ἀΔΥ ΚΠΘΒΒ (065 Ρἢ γ5101}γ) 

 Αοβίχογθα {Π6 ΒΡ Στ] ΟΥ̓ΡΆ. 

ΤΥ. 1. 12-ἰ΄. ΤΉΙΧΟΒ. ΤΕΈΜΡΟΒΑΙ͂, 
ΑΝ ἘΤΒΆΝΑΙ,. 

Ηϊορίο δύ «Π0Ππ| 5 βίαξοα ὈυἸθΗ͂ν 
{Π6 τηδίη Β00ρ6 οἵ [8 Ερίβι]9θ. Ηθ 
1ιὰ5 Βῆθνγῃ τ αὖ 15 0πΠ6 συθαὺ ῬΥυΟΌΪΘΠῚ 
οὗ 11ἴ6, ἃπα μον ὑπ 6 Ο8Ρ61 πιθοϑύβ [ὖ 
γΥΙ}} ΔΠ ΔΉΒΥΘΥ ΔΠα ἃ ἰδ} σΟΙΏρ]οθ 
8Πα ΡῬΙΌΡΤΘΒΒΙνΘ, ΟΪα ἃπα πὸ. ΗΘ 
ΠΟΥ δ 568, ἃ5 10 γγχο 16, (0 ΘΟη ΘΙ ]α θ 
Πποβ6 ΟΠ Π6 15 Δ ΙἀΥΘΒΒΙΠρ' ΠΠ]ΟΥΘ 
αἸἰβυϊ μοῦ ἃπα αἰγθοῦυ, ἀπ ὅο ραῦθοΥ 
ὌΡ ἴῃ ἃ Τ101}6 ἀοἤπϊδο ΤΟΥ ἢ {Π|6 Ομ Θ 
ΒΟ ἢ 15 αὖ ὁπ06 ὑπ6 Γουπαδύϊοῃ ἀπ 
{16 οπα οὗ 811 ῃ6 ψυϊῦθβ. 

ΤῊΘ. βϑούίΐϊοῃ 15 αἰνί θα ἰηΐο ὑνο 
Ραγίβ, ΤῸ ἀροβύϊθ ἤγβὺ ροίνθαε. {Π|6 

ΤῊΝ ΕἼΒΕΤ' ἘΡΙΘΤΤΙΕ ΟΥ̓ Κ5Τ' 5950ΗΝ, 57 

.« ε ; Ῥ ᾽ Ζ 

οτι ἡ σκοτία ἐτυφλωσεν 

δγοιηα οὗ [8 ΔρΡρθὰ] (συ. 12---14); 
ὩΠα {θη 6 βοἴνγθϑ ὑπΠ6 ἌρΡΡθὰὶ [86] 

(15: - 7): 
Ι. 772 σγοιιηαῖ 9 ἐμ αρρεοαΐ (ἰϊ. 

12---Τ4). 
ΤῊ σγουπά οἵ ὕπΠ6 δροβϑύ]θ᾽ 5 Δρῃθὰ)] 

1165 ἴὴ ὕΠ6 ΟΠπαγδοῦου ἃπα ροβιθϊοη οἵ 
ὑπο80 ΠΟ 6 5 δααγθββίηρσ. δ 
ΤΘΟΈΓ 8. Π1Β γΘΔοΥ 8. ἢγϑῦ πᾶ υ ὑΠ|6 11 
ΘΟΠΊ ΠΟ ἃβρθοῦ ἃ 811 411Κ6 ὈΘΙΊΘν ΥΒ, 
δηα ὑπ6ῃ πη οΥ ἃ ὑνγοο! ἃ ἀβρθοῦ ἃ 
“Ια ΠοΥβ᾽ ἃπα “γοπηρ Π]6η,᾽ Ββοραγαύοα 
ΟΠΘ ἴτοὰ δηούμοι ὈΥ ὑμ6 ᾿θησίῃ οἵ 
{πον ΟἸ ιν βύϊδη θχρουῖθηοθ ΤῊΪθ Π6 
(065 ὑνοθ, ἢγϑῦ ἴῃ σοβρθοῦ οἵ {π6 δο- 
ὑπ} στον ἴῃ νυ ΠΟ ἢ 15 αὖ {Π6 Τηοτηθηῦ 
ΘηραρΘα, πα {Π6η ἃραΐῃ ἴῃ τοϑροοῦ οὗ 
ἃ ΟΥΚ ἸΟΟΚΟα ΡΟ ἃ8. Πηϊθπθα ἃπα 
ΘΟμρΙοθ. Ἠθ 38 10} ἃη [π}- 
ΡῬΥΘΒβῖγθ ἰζουαύϊοη ὑπαΐ ἔτομη ἢγθὺ (0 
Ἰαϑύ, ἴῃ 811 ὑπαῦ 6 τυϊῦθ5 Οὐ πὰβ νυ ύθῃ, 
ΟὯΘ ὉΠΟΠΔΠΡΊΩρΡ' ἸηΟὐγ 6 18. ΒΙΡΥΘΠΊΘ. 
Βϑοδβθ 8. γθδθυβ ἃ. ΟἿ ἸΒΌϊΔΠ5 
8 ᾶγθ ἴῃ ραγῦὺ Θχρουϊθποθα {16 
ῬονΟΙ οἵ ὑπ 1. [10 Π6 πονυθ5. ὑῃ61 
ἴο πΠΟΌΪΘ. οἰϊονίβ ; ἷβ ο]θοῦ 15. ὑΠπὰᾶῦ 
{Π|6 11 “ΟΥ ΤΥ Ὀ6 []Π]16α᾽ (ο. 1. 4. 
ΤῊ οχϑοῦ τοϊαὐύϊοη οὗ γράφω ἴο 

ἔγραψα ᾿ιὰ8 ὈΘΘῊ νΔΙΙΟΤΙΒΙΥ ΘΧΡΙ ΑΙ πθ΄. 
10 τη. 6 ἃ ΥΟίδγΘ ΠΟΘ ἤο 5016 ΟΥΠΟΥ 
ΤΊ] γν Π]10 ἢ) Πδ5 ποὺ θΘ 6 ΡΥΘβουυϑα, 
ΟἿ", ἃΒ Β0116 ὑβμιηκ, ὕο ὑπ6 0506] (ΘΟΙΏΡ. 
5. ΠΟ Π πῆ: ἢ ὐτὶ ν. ΟΣ; 2 (ὧὖχ: ἸΪ. 3 
Υἱ!. 12}; Βαῦ {Π6 886 οὗ ἔγραψα ἴῃ δὲ. 
21, 26 15 πη οιχ 0} 16 ὅο {Π|15 νίθυν. 

Τὸ Δ. 81 Κ ἃ οοηὐταβῦ Ὀθύνθθῃ 
Π6 ΓΟΡΓΊΟΥ Ῥᾶῦὺ οὗ {π6 Ἰούζοι, δῃηὰ 
ὑπαῦ ρᾶαυῦὺ ψῃϊοῖ ὑπ6 ὩρΡοβῦθ 18. ΠΟΥ 
νΥ  ]πηρ’, ἃ5. 1 Π6 Τοϑαπιθα Π15. ΜΟΥ 
ἴον δὴ πίονα] ἃπα ἸοοΚοα Ῥδοῖς ΠΡΟῚ 
ὑπηΠ6 ψΟΥΒ ΔΙΓΘΔΩΥ τυ θη (ΟΟΙΏΡ. 
τ ΘΟΥ ἴχ απ; οτη χν. 15ὴ- 

ΟΥ 1Ὁ ΠΔΥ ἱπα]οαῦθ ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ ΟΠ ΠρΘ 
οἵ πηθπΐα] ροβιθϊοη ἴῃ Ὡοοογάδηοθ τ] ἢ 
τ 10} δύ «01 ὑγϑηβίουβ ΠΙΙη8616 ο 
{π6 ΡῬἴδοθθ οὗ 15 γθϑᾶθυβ, ἃπα γορΆ ΓΒ 
{Π6 σΠΟ]8 ᾿θύψου ἃ5. ὑπ  Ὺ σου] (0, ἃΒ 
ῬΘ]ομρίπρ' ἴο ἃ ραβύ ἀαΐθ. 

ΟΥ γοῦ ἀραΐη, ὅο μαὺ {{π|8 τηοᾶθ οἵ 
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Α ᾽ Α ᾽ - 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 

Θχραπαύϊοη ἴῃ Ἀποίπου ἴογπι, δὲ ΤῸ ἢ ἢ 
ΤΔΥ ἸΟΘΟΚ αὖ ἷβ Ἰοεΐου ἢγβέ ἃ5 1 15 ἴῃ 
{Π6 ῬΓΌΘΟΒΒ ΟΥ̓ ὑγα βου ρύϊοη 5{}}} ἴπ- 
ΘΟ] οθ (1 ΟὐΥ. χῖν. 37; 2 Οον. χὶϊ. 
10), ἃπὰ {Ππ0ὴ ἃ8. ἰῦ 18 Ἰᾷθ}}}γ οοτη- 
Ρἰοίθ. ΤῊΐβ ἈΡΡΘαγΒ ἴο 6 {π6 ἐσθ 
ΧΡ παύου οἵ {Π6 “Θρ βίοιἃγυ δου δύ. 
ΟὐμΡ. δῦ. 21, 26, γ. 13; 2 ΦοΒη 12; 

1 Ῥού. ν. 12 ; (14]. υἱ. 11; ῬΏΣ]ΘΙ. 10, 21. 
ΤῊ Ἰναὐϊη το ἀουηρῈ οἵ γράφω ἀπὰ 

ἔγραψα Ἀγ6 4ΠΠ|κ 56γ1δο. 
ΤΊΟ ΒΥΤΉΠΠΘΟΣΥ οὗὁἨ {Π6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠαἰηρ' 

ΟἸαθι565 15 ΓΘΠΙΔΥ ΚΆΌ]6. 

(1) 7] τ«ογγξο ἐο ψοῖι, Ἰἰυ 16. Βα θη 
(τεκνίαλ), Ῥοοατιϑ8 

ΥΟῸ 58. ΔΙῸ [ὈΥΡΊΥΘ ΥΟῚ 
ἴον ΗΒ ΠΆΠῚΘ᾽Β ΒΆ1κ6. 

(α) 77 τογῖΐο 0 ψοῖι, 7 Ἴλιο γ8, ὃ6- 
δαλι86 

μὸ ἔποιῦῦ Πίηι ἐπιαΐ ἐδ ζγοηι ἰἢο 
ῥοσῖηηίης. 

(β) 7 τογῖΐα ἐο γοῦῖε, γουεη, ΔΘ, 
ϑοσατι86 

6 ματὸ οτογσοηιθ ἐδ δεὶϊϊ 
ΟὮΟ. 

(2) 7 μαθο εογχέίογε (1 «Ογοΐθ) ἴο 
ψοῦι, Ἰλ.{16 ὁη68 (παιδία), δοσατι56 

γ6 Κπον ὑπὸ ΕἌΓΠΘΥ. 
(α) 7 λατα τὐγίέογ (7 τογοΐθ) ἰο 
μοῦ, Κα λογ8, Ῥοσαιιϑο 

η6 πηοῖῦ Πίηι ἐμαὶ ἐδ 7γοηι 
ἐλ Ῥοσχίγγ της. 

(Β) 7 ματὸ εὑγί θη (7 ἀΡΥΟΥ 6) ἰο 
γον, μον λόγι, Ῥοσατι86 

Υ6 ἃ1Ὸ βΒίχοηρ ἃηα {πὸ πον 
οἵ ἀοὰ «ἀρίάἀοίῃ ἴῃ γοι πᾶ 
μὲ ματθ οτογοοηιο ἰλ6 οεὶϊΐ 
ΟἿ. 

ΤῊΘ. οοιμηοι {10 οὗ Δ γῸ85. 18 
αἰογοπῦ ἴθ {ΠῸ ὕνγο ὀᾶβοβ (1) 16 
εἰ γοη ᾿ (2) ἢ {|6 οηθ8. Απὰᾶ ἴῃ 
ΟΟΥΤΟΒΡοπἄθποο ψἹΓἢ ἐΠ18. ὑΠ6 ἀθροοῦ 
οὔ {Ππ|ὸ σομηπιοι στοιπα οἵ Ἀἀαγθββὶπηρ' 
ὑπ 056 ὙΠῸ ἅτ ὑπ ἀρβιρτιαίοα 5 50 
ΑἸ ογουῦ (1) βόσαϑο ΜΟΊ ἰὴ} αΥῸ 
ογσίνον ΤΥ πὶ παριθβ βακο; (2) 
βρύα μ6 κηοῖσ ἐμ 2 αίμον. ΤῸ 
ΒΡΘοῖα! στουπὰ οἵ δἀάαγοββίηρ, “{ΠῸ 
ΓΑΟΠΟΥΒ᾽ ἴθ Π6 βᾷη0. ἴῃ ΘΔΟΪ ολβο: 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΞΤΙΙΕ ΟΕ Κ5Τ 900ΗΝ. ΠῚ’ 12 

"ἢ Γράφω ὑμῖν, τεκνία, 

ἐπαῦ οἵ ἁἀαγοβδίπο “6 γοιηρ' ΤΠ] Θ᾽ 18 
ποῦ ομδαηρσοα ἴῃ {Π6 βθοομα οἄβο θαῦ 
τη0γῸ {}]}Ὺ ἀθυθὶορϑά. 

ΤῊΘ οατιβ68. οὗ ὕΠ686 νυ ]οη}8. γ0}}] 
ΡΡΘΆΓ ἃ8 γ)γ1ἷὸ Οχϑιηΐηο Π6 ὑοχύ. 

Αἀριυβῦϊπθ, κ᾽ τη ν Οἴπουβ, ΒᾺΡ- 
Ῥόβοβ ὑπαῦ ἔπ γ66 ΟἸ 5565 οἵ γα 15 ἃγῸ 
ἀἀάγοββοά, Οἡ {{|8 ἀββαπιρύϊοη. 116 
ΟἸαγ οὔ ΥΒο 5 {ΠῚ} ὙἹΡΌΓΟΠΕΙΥ : 

ΕῚΠῚ βαπῦ, μα ῦγο5 Βα ηῦ, Ἰ  ΘΠ6Β Βιηΐ, 
ΕῚΠῚ ααΐϊὰ παβοιπίαγ : Ραΐγοβ ααὶὰ 
ῬΥΪΠΟΙΡΙ απ ἃρ ΟΒοιηὖ : Πα  ΘΠ685, απᾶγ δῦ 
ιῖα εἰοσίξιῖς. ηιαϊσηπηυ. Τὰ Π}118 
πα ντΐα8, ἴῃ Ῥαύγ θιι5. δηὐααϊΐαβ, ἴῃ 
7 ανθηῖθιβ Του υϊῦπαο. 

12. Τράφω] 7 τογϊξΐο. ΟΟἸρΡαγΘ 661, 
πα οοπέγαϑῦ 1. 4 (δ τοῦ). ΕῸΥ {Π|Ὸ 
Ῥγοβθηΐ ἔθηβθ οορασο 6]. ἱ. 20; 
Ι Οὐ, δλν τ ν9 2 ὟΣ 36 ΠΗ: 
11]. 14. 

τεκνία] Ποῖ Υ.. ΠΠ16 ολίγον. 
ΟΟΠΡ. δ. 1 πὴ {ἰε6 εἰμ᾽ άγόη. 'ΤΠ6 
ΒΙΠΊΡ]6 {1010 ΘΟΟῸΥΒ ρα ϊη τ. 28 (111. 7), 
ἷν. 4, γΥ. 21. ΤῊΘ μνογὰ σῇ] ο ἢ ὁχ- 
ῬΓΘΒΒῸΒ. [6] ΒΡ Οὐ παύῦπσο 18. Θ0η- 
προίοα ψ ἢ: ὑπαῦ ἢ 18 {Π6 βῖρτι οἵ 
ἰῦ, ὑπὸ ΤΟΥρ νθηθαβ οἵ βἰπβ. ΟὈΙΏΡ. 
Τό 1. ς. Βούμ ἤτοτη ἐπ ΒΥ ΠΟ 
οὔ πὸ βὐγιιοῦπσο (ἠἐἰ6 εὐιϊ αι γθγι, 
υὐαιϊδογδ, ψονηᾳ Ὠ167}), πα Ττομὶ {ἢ 6 
ΒΘΠΟΙΆΪ ΒΟΟΡΟ οὗ {6 Ῥαββαρθ, ἰῦ 18 
ονϊἀθηῦ {ὑπαῦ ὑμ6. {16 (ΠθγΘ ἃ5. οἶβο- 
ὙΠ ΠΘΥΘῚ 18 ἁἀαγοββοα ἴο 1} δῦ ΦοΠ Β 
ΤΆ ΟΥΒ. ἃπα ποὺ ἴο ἃ Ῥαγ  αΪ ΟἸΆ ΒΒ 
οἵ οἰ] ἄχθη ἴῃ ἀρ. 

ὅτι] φιεοπίαρη Κῇ., φιεῖα ΑῸρ., δ6- 
δαϊιϑο. 'ὙΠπΘγΘ ὁπ 6 πὸ ἀοιθύ ἐπαὺ 
{πὸ Ῥαγύϊο!ο 15. οαπβ] (δοσανι86) ἃπὰ 
ποὺ ἀοοϊαγαίνο Δα. δ Φομη ἄοοβ 
ποὺ υυυῖΐο ὕο πᾶ κὸ Καόνα {Π6 ᾿υὶνὶ- 
Ἰοσοβ οἵ ΟΠ νβύϊαηβ, Ὀὰαῦ ἴο ΘΗΪΟΤΟΘ 
{πὸ ἀαὐϊοβ νυ οὶ ΓΟἸ]ονν γομὰ ὑπ. Θη- 
7ογυηθηῦ οἵ {Ἰγ6}. 

ἀφέωνται ὑ. αἱ ἁμ.} γορυϊἐἐνεγεέϊι7" 
γονὴ ροσσαΐία Α., μοι δ᾽η8 αὐὸ ζῸΥ- 
σίσοη, 1.6. πᾶνο θθθ ἴογαίνοη. Τ}Ὸ 
Ῥγοβοηῦ οὐ ὑπὸ Τιαύϊη. ἴ8 ΠΔἸΒ] Δ απο’ 
ποὰρὴ ὑπὸ γαβὺ [ΟΥρΊ ΘΠΟΕΒ. ΟὗὨ 51} 
ΟΥΤΙΟΒ. ΥἹ0 0 ὑπὸ οομβίαμν, ΔΡΡΙΪοὰ- 
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ε ᾽ “ ε ε ε ᾽ὔ λ ΑΧΟ ΕΣ ΄“- 

ΟΤι άἄφέωνται υμιν αι αμαρτίιαι διὰ Το ονομα αὐυτου.- 

ὑΐοπ οὗἩ [Ππ6 συϑοθ ὕο σι 1οἷ 1 γὰ8 ἀπ6: 
ΦΌΠη ΧΙ. το. [Ι͂ἢ ῬΆΓΆ1]18] πϑυγὰ- 
ὑνοβ, ἰἴὑ πᾶν 6 δἀαδά, ἀφίενται 15 
ὑθ6α Ὀγ δῦ Μαίπον (ΣΧ. 2, 5) ἃπα δύ 
Μαγκ (1. τς, 9), ἃῃ ἀφέωνται ὈΥ ὑ 
16 (ν. 2ο, 23). [πὰ ΤὰΚθ υἱῖ. 47 ἔ. 
ἀφέωνται 5 Ῥγδού! Δ} ἀπα]βύαγθα. 
ΤῊΘ γϑϑαϊπρ' ἴῃ 90} ΧΧχ. 23 18. ΒΟΙη6- 
ψμαῦ ἀοαθυα] ( ἀφέωνται, ἀφίενται). 
ΤῊ Ργοοϊαπηδύϊοη οὗ ὑῃ6 ΤΟΥΡΊ ΘΠ ΘΕΒ 

Οὗ Β[Π8 γγὰ 8 {Π6 ΤηΘ58ΔΡῸ οἵ {πΠ6 (050Ρ6]: 
1λ|Κο χχὶν. 47; Δοίβ χἱ. 38. ΤῊ] 
Ἰπο] 65 ρούθια ΠΥ ὑπ {Ὁ]Ε]τθαῦ οἵ 
γη8 8 (ΘΒ 01 ΠΥ ἃ5 8. (ΠΡ. 1. 9 ποίθ. 
ΕῸΥ ΟΠ γΙβῦβ βα ΚΘ ὑπ6 Εδύμοι (Ὁ. 14) ἴου- 
δῖνϑβ ὑπο86 γγ0 ἃ1γ6 πηϊύθα τ] ΗΠ]. 

διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ] ργορέο7" ἨΟΊΘΉ, 
6715 Υ΄., }67) τη. 6. Απρ᾿. ΣΟΥ Μυὲδ ατν6᾽ 8 
8αΐο. ΤΉΘΥΘ 185 πὸ αἰγθοῦ δηὐθοθαθηῦ; 
Ὀαὺ ἴτοι Ὁ. 6 ὑπὸ ὑπουρὺ οἵ ΟΠ γϑῦ ἃ 5 
{π6 γρουίθοῦ βχθηθ]8 οἵ αἰνῖπθ ἰονθ 
Πὰ5 Ῥθθηὴ ργθβθηῦ ο {π6 τηἱπα οἵ {μ6 
ΔΡΟΒΌΙ6 ; 8ΔπΠ4 {Π6 ῬΥΘΠΟΌΠ ΟἸΘΑΥΥ Το- 
ἴουβ ἰο ΗΠ]. ἘΟΥΡΊΨΘΠΘΒΒ 15 σγαμύρα 
ἴο τηθη Ὀθοδπβο ΟΠ γἰδὺ 15 Πα θα ψῃαῦ 
ΗΘ 15 γουθαϊθά ο Ὀ6 δπᾶὰ σψῃαῦ ΠΙΒ 
ἐΒδΠιΘ᾽ ΘΧΡΥΘΒΒ565. [ᾧ 15 οἵ σΟΌΓΕ6 
ΔΕΒ Π]6 64 ὑπαὺ ΟἸγΙβύϊαηβ Δοτη ]θαρο 
Ἡϊμ 8ἃ5 θοϊηρ' ἡ μαὺ ΗΘ 15 (Μαῦ. χχυη!. 
10). 

Βδαοιηρύϊοη 5 γοίουυθα ἴο ΟΠ υἰδὺ ἃ5 
ΗΘ [ᾶὰϑ θη πιδᾶθ πον, Ῥούῃ ἴῃ 
γτοβρϑοῦ οἵ {Π6 ἰδοῦ ὑπαὖ ὑπαῦ γϑυθϊδύῦϊοι 
οΟηὐδΙη5 ὑπ ἴογοθ ἐψγοι, το͵ον ἃΒ 
ὑῃΠ6 πηθ8 8 (διά σόγ..) ἃπα ὑπ6 συγουπα 
7ον ἐμ6 βαΐο Γ᾽ τορίοῦν ἃ5. ὑῃ6. οδπ186 
(διά αο6.) 1ὖ 15. ΔΟσΟΙΡΠ5Π64. Ξῥ6θ. ο. τ. 
9 ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ ; ΦοΠη νἱ. 57 ζήσει 
δ ἐμέ. ΤἼ6 Ἰαύδοι: οοηβύγιαουο ἢ. 15 
ΨΘΙῪ Τα6. ΟὈΙΏΡ. 0} ΧγΥ. 3 καθαροί 
ἐστε διὰ τὸν λόγον; ΑΡΟΟ. χΙϊ, ΕἸ ἐνί- 
κησαν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου. 

ἘῸΣ διὰ τὸ ὄνομα 866 Μαί(. χ. 22, 

Χχίγ. 9 8Π6] ΡΔΥΆ]1615; ΦὉΠΠ ΧΥ. 21: 
ΑΡους. 1]. 3. 

διὰ τοῦ ὀνόματος ΑΙοὐβ ἴγ. 30, χ. 43; 
ἹΠΌΤ. 1.10: 

Ιῃ ὕνψο οὔποι" ρ]δοθβ οἵ {πθ ΕἸ β616 
“0Π6 παιηθ᾽ οὗ ΟἸγἸβὺ 15 τη θη] οπθα ἃ8 

ὑΠ6 οὈ]θοῦ οὗ ἔα 0} 1π αἰ ουθηΐ ἀβρθοῦβ, 
ΤῊΘ οομηπηδηατηθηῦ οἵ αοα 15 ὑπαῦ νγ 
δοῖϊοτο ἐλ6 παηι6 (πιστεύειν τῷ ὀν.) α7΄ 
ἢ 5 ϑοη, «7}65:|5 ΟΠ γῖδέ (111. 23), ὑπαῦ 
15, ὑμαῦ νγο δοοϑρῦ {Π|| γϑυθαὐϊοῃ θ0η- 
γουθα ἴῃ ὑπαὺ [11] {1016 ἃ8. ὑσιθ. πᾶ 
ΔΡΆΪη ὕμοβο 0 δοζουο ἔη, ἐἢ)6 ἨαΉϊ6 
(πιστεύειν εἰς τὸ ὅν.) 47 ἐδ6 ϑοη 
Οαοα (γ. 13), γῇο οαδῦ ὑπμρθιηβθῖνοβ 
ὙΠΟΙΥ ἀΡΟΩ ὑπ γον αὐ, ἃγ6 ἃ8- 
ΒΌΓΘΑ οἵ {Π6 Ῥοββθββίοῃ οὗ {8 δὔθυμδὶ 
(ΘοΠΡ. “08 1. 12 ποθ). ὙΠ} ὑπ 686 
ῬΑβΒΑΡ 65 τησϑῦ 6 ΘΟ ραγ θα “]0Πη χχ. 
31, ΠΘΥ6 δὐ ΨΦοΠη βαγ5 ὑπαῦ {Π6 οὁὉ- 
76οὐ οἵ 5 0506] νγὰβ ὑπαῦ ἢ15 Γθδο 5 
ΤῊΔῪ δοίϊονο ἐδναΐ «768:ι5. 5 ἐῃ6 ΟΠ γ θέ, 
ἐδ ϑογρν Γ᾽ Οοα, απο θοίουΐη λᾶαν 
μανο {78 ἐη Πὶβ παηϊο (ἐν τῷ ὀν.), ἴῃ 
[6] βῃρ ἢ Ηΐη ἃ8Β ΗΘ [ἃ ὕπιι8 
Ῥθθῃ τηϑθ Κῆονη. 

ΤῊΘ ργθρῃδηῦ τι86 οὗ “Π|  Πδηιθ᾽ ἃ 
ΒῈΠΊΠ] ΠΡ ΠΡ ὑμαύ γγ Β]Ο ἢ 15 τη 46 πον π 
οἵ ΟΠ γιβύ, θα ρἰαῖηβ πον 1 οαπηθ ο Ὀ6 
364 ἃ5 Θαπἰγαϊοπῦ ὅο “ὑπ [αἰ0Π: 3 
ΦΌΠη 7 ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθαν. 
566 Αααιθοπα] Νοῦθ οἢ 11]. 23. 

13. ΒοΙΊΘυουβ, 1ΠὴῚΟ Δἃ16. ὁη6 ἴῃ {ῃ6 
Ῥοββθββίοη οἵ ὑπ οι οὗὨ [ΟΥΡΊνΘΠΘΒ8, 
ΔΥῸ αἸἰβυηρυ βηοα Ὁ {πΠ6 οἰτοῦπι- 
βύδῃοοϑ οἵ 116. ΤΙ θγθηοο5. οἵ οχ- 
ῬΟΥΘΠΟΘ. ΘΟΙΥΘΒΡΟΠΑ σΌΠΘΙΆΠΥ ο αἰ - 
[ΓΘ πο65 οἵ ἃσθ. Μαύισο ΟΠ υἸβυϊ 8, ἴῃ 
ὃ. ΒοοΙ δ(υ {| ὑπαῦ ψΊ ἢ δῦ ΦόΠη δά- 
ἀγθεβοα, σοῦ] 6 “ΓΔ ΠΟΥ Β᾽ ἴῃ ὙΘΆ15. 
ΤῊ αἸθγοποο οἵ “(αὐ μουβ᾽ δπα “γοὰηρ; 
ΤΏΘΠ ̓  ΔΏΒΥΤΟΙΒ ὕο ὑπαῦ οὗ “ὑπ6 ὑπ] ΚΟΥ8, 
ἃ πα {π6 βο]αἴουβ ἴῃ η0 ΟἸΠυϊβυϊδῃ 
ΔΥΤΩΥ, ὅ0 {Π6 ὕνο πιδΐη ἈΡΡΙΙοαὐϊοηβ οὗ 
{πὸ Βαϊ. Τῷ 15 ἃ βρυϊηρ' οἵ νΊβά 1 ; 
δηα ἰῦ 15. 4180 ἃ βρυίηρ οὗ βύγθηστῃ, [ἢ 
{Π6 πϑύμτα! ΒΘ] θπ06. δοίϊοη 18. {Π6 
ΜᾺ ὕο ὑμαὺ Κπον]θαρθ ὑπγοιΡ ἢ. νυ Ἐ]6]} 
γΙΒάομ οομι65. (ἸυἸβυϊαη τ ]ΒάΌΤη 15 
ποῦ Βροου]αύϊνο Ὀπὺ ἢγβὺ ὑπὸ ἔππῖῦ οὗ 
ψΟΥκ ἀπ4 ὑπθη {π6 ΡΥ Ϊποῖρ]6 οὗ τοΥΚ. 

ΤΠη6 οἰιαγαοίογιβυϊο οὐ “ΠΟΥ 15 
κπονθᾶσο, ὑπὸ ἔπτιῦ οἵ ΘΧΡΘΥΘΠΟΘ 

(ἐγνώκατε): ὑπαῦὺ οἵ “γουῃρ πιθη, 

Υἱούουυ, ὕπ6 Ῥυῖσζθ οἵ βίγθηρτῃ. δύ 



δο ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΒΞΤΙῈ ΟΕ Κ5Τ' 50ΗΝ. [ΠῚ τῷ 

13 ’ δ. των , « ᾿ , Α Ὁ, ᾽Ὦ ᾽ ΄“ 
γράφω υμιν, πάατέερές, ΟΤι ΕὙνΩΚαΤΕ τὸν ατΤ ἀρχῆς" 

͵ - 7, « ΄ 
γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, οτι νενικήκατε τὸν πονηρον. 

13 τὸ πονηρόν ὃ, 

«Το. πη Ῥαβ68 ᾿ἷβ ἈΡΡΘᾺ] ἕο ΘΆ ἢ. οΪα85 ἢ 
ὑπαῦ ἡ ΐοἢν ὑπο. μαα ΒΘΥΘΙΆΠΥ σαϊποα, 

πατέρες] Τ]|ι6 πογᾷ, Π|κὸ 2 ξ, Ἄδα, 
»γαΐογ, ράρα, ἰδ ἀβθα παύαγα!]ν οὐ ἔπο56 
ὙΠ βίαπα Ἰῃ ἃ Ῥοβί([οη οὗὨ ΤΟΒΡΟΠΒΙΌ]Θ 
Δα ΠοΥ ἐγ. ΤΊΒ 1 18. ἀΡΡ]Ποὰ ἴῃ {}|0 
Ο. Τ᾿ τὸ Ργορμϑίβ (2 Καὶ. ἢ. 12; υἱ. 21; 
ΧΙ, 14), ΡΥϊοβίβ (πα, αν, τὸ; χυ . 
19), ὑθδοῃου (Ῥ του. 1, 8), Οὐπιρ. Μίαν. 
ΧΧΙΙ, 9; (1 ΟοΥ. ἵν. 15:) Αοἰβ υἱῖ. 2; 
ΧΧΙ, τ. Ηρτο {Π6 παύαχαι! οπαγαοίου- 
Ἰδύ]ο οὗ ἃρθ 18. σοῃ ΙπΘα ἢ ἐπαῦ οἵ 
ΘΠλΐηΘη66 ἴῃ ὑπ6 ΟΠ γἰβύϊδη θοᾶν. 

ὅτι ἐγνώκατε] χεοηπίαηι (χιια) σοσ- 
που ϊ Ὗ,, δοοαιιϑο γ6 ἤηοιῦ.... ΤΊ 

ΘΒΒΘΠΟΘ. οὗὨ νυ]βάομι ᾿ἴ68. ἴῃ ὑΠ6 σϑοορ- 
πἰδίοη. οὗ ὑπὸ ΠῚ οἵ ρασροβο τ ΠΪο ἢ 
Τη5 {ΠΡΟ ὰΡῚ {Π6 ἩΠΟ]6 ἀουθὶορηιθηῦ 
οἵ Ὀοΐηρ, ἃπὰ οἵ ἐπαῦ ππϊν οὗ 118 
ὙΠΟ οχἰβίβ ἴῃ ἃ}}1. ΤῊ ὑγαθ 18 
Ῥγουσηῦ πομλο {πγοιρῖ ὑπ ἄθθροι 
Ἐπ ογβί μα ἴπρ οὗὁἨ {116 ἃρθ-Ἰοπρ τονο- 
Ἰαύίου. οἵ οὐ οομδαμτηαίοα ἴῃ {Π| 6 
Τποαγπαύϊοι. πα Ἰηὐουργοῦθα ὈΥ {16 
ΡΙΙῦ. 

Ἐὸν {π᾿ ὸ Ἰάθα οἵ Κηον]οθαᾶρσθ 806 στ. 3 
ποίθ. (ἰοὰ οαῃ Ρ6 Κῆον ΟὨΪΥ ἴῃ ΗΒ 
ϑοη. Τῆ6 Κηον]οᾶρο ΠΟ ΒΡΟΪΚΘὴ οἵ 
15. ὑπαῦ πο} 18 ἐπ στοαὶ οἵ {π6 Ῥαβὺ 
50}}} ἁ᾿ ἀϊηρ (ἐγνώκατε) ἃ ποὺ ἐπα 
ψΟἢ παν κο ἃ ΟΥδὶβ ἴθ στόν 
(ἔγνωτε) ΟΥ' ὙΠ ]Ο ἢ 18 501} ἴῃ Ομ Ἰιιοῖ8 
ἀάναποο (γινώσκετε). 

τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς} ὁιν χιὶ αὖ ἑηϊῖο 
(α ρμγίποίρίο ΑῸρ.) 68 Υ,, Πίηι ἱμαΐ 
ἐδ γονυ ἰδ Ῥεχίγπηπίη, ὑπ δ ογά, 

ὑπαῦ 18, Ὀγοῦρηῦ πρὰγ 0 τὶ ἴῃ {Ππ0 
Ῥουβου. οἵ ΟΝ νϊδὺ «0818, ΤΠ {010 
ΒΈΠ5. ΠΡ ΒΠΟΥΥ τυπαῦ ἰβΒ. ΟΧΡΙοΒββοά 
ἴῃ 8 ΒιΟοΟβαῖνο βία σο5. ἴῃ «ο]η ἱ. 
1--ἰ4, ὑπὸ δον {πγοὰρὴν μοι ἃ]]} 
{πίη σϑ τ γὸ τηδο, ἀπὰ ἴῃ Υ̓Πομ ἃ}} 

{πη σα σομπβίδὺ, ΥΠῸ, ἃ8. 10, ν᾽ᾺΒ 
ὑπ6 Τήριῦ οἵ πιορ, ΠΟ νγὰβ. ΟΥΘῚ 
οομΐπρ ἰηΐο ὑπὸ νουὰ ποῦ 119 

τηδ6, Ἴ πὸ Ὀθοδτηθ ΕἼΘΒἢ. 776 τοογαἱ 
φΓ {78 (ς. 1. 1) 18. ὑμ6 γϑοογὰ οἵ {πὸ 
τουοϊαίίοι οἵ Τηίων ἰδαΐ 5 γον ἐδὸ 
Ρεχίηηΐη. ΤμῸ ΒΟ ]θ οοῦγθθ. οἵ 
Ἰϊἰδύουυ ἴδ, μθ αἰ ΠΥ πἀπαογβίοοα, 
ὑπ τηληϊοβίαθοη. οὐ πο 1}. ΤῸ 
Κηον {Π|5 ἴῃ ΟΠ Υἰβὺ ἴβ Ὅπ6 ργογοραῦννο 
οὗ ἃ “αύμου,, πὰ ἐπ Κπον]θᾶρθ 15 
ὑπ ὁρρογύαμ!ν ἴον {π6 οοιμρ]οίθβίὺ 
110. 

νεανίσκοι] α(οϊοξοοηΐοϑ Ν., 7ιεὔθγιο8 
Ααρ', γον ἤλόγι ἴῃ πὸ [}} νἱροῦν οἵ 
ΟΡΘμΐπηρ 116. ΟὐμρΡ. Μαίί, χῖχ. 20; 
1ΚῸ6 γἱ]. 14. 

νενικήκατε] ἤατθ ΟΥ̓ ΘΥΘΟΉϊ6, τιοῦ “ΟΥ̓́ΘΥ- 
ΘΠΘ᾽ ΒΙΠΊΡῚΥ (ὁ. γ. 4 ἡ νίκη ἡ νικήσα- 
σα). Τῆι6 μαβῦ γϑιηδίηβ οἰϊθοίϊνο. ΤῊΘ 
᾿πηαρῸ, θαΒθα οὴ Ψοη χυΐ. 33, 15 ὁΠἃ- 
γαούουβύϊο οἵ {πὸ ΑΙΡοολ ΡΒ (1]. γ δ, 
ΧΙ. 11, Χχὶ. 7) ἃπᾶ οὗ {18 ἘΡ β{16: 
ἢ. 14, γ: ἃ γνἱ 5Ἐ 

τὸν πονηρόν] Ἠτϊναϊϊγηῖν Ν., ἐδι6 
θοϊΐ οη6, Ὁ. 14, 1ἰϊ. 12, ν. 18 δ; 085 
ΧΥΪ ἀν ΜΑΙ, 13, πΠΡεεὸὔὄ0.) 55 {Ὁ 
37, 39). ΤῊΘ ῬΘΥΒΟΠΔΙ] ἀβρθοῦ οὗ {Π|6 
ΟΠ δύῃ οομῆϊοῦ οὰ 15. Βρ᾿ εἰ ὑπ} δια 6. 
8. παύαγα!ν Ὀγουρῦ οαὖ πονγ. Τὰ γΚ- 
ΠΘΆΒ. Πὰ5 15 ρυΐποθ : ΦΌ ἢ η χὶϊ. 31, ΧΙν. 
30, ΧΥΪ. 11. [1 15 ἀββαμηθα {πα ἃ οοη- 
Ποῖ 15. Ἰηϑυ α Ὀ]6 ἀπ] 688 ΠΊΘῚ ῬΑ ΒΒΊΥΘΙΥ͂ 
γἱΘ]ἃὰ ἴο ὑπ Ρόντον οἵ ΘΥ]] (ὁ. ν. 10}. 
ΟοιρΡ. ΕρΆ. 11. 2, νἱ. 12. ΤῊ ἃθγαρύ- 
ΠΟΒ5 τυ {ἢ οι ὑπὸ Ἰάθα οἵ “(πὸ ον] 
ΟΠΘ᾽ ἰ8 ἰἰγοάαπορα βῃοννβ {παῦ 10 νγὰβ 
Γὰ] αν, ὅθο Αἀαϊομπαὶ Νοίθ, 

14. Αὐ {πῸ οἷοβο οἵ δ. 1.3 {πῃ γ 18 ἃ 
Ῥάσβο ἴῃ ὑπουρηῦ 1 ποῦ ἃ Ὀγοὰκ ἴῃ ἐΠ 
σομροβί ἴοι οἵ {Π6 Ἰοϊΐου. Ἰοοκίηρ' 
Ῥαοῖς οὐ {πὸ γϑοογὰ οὗ ΠῚ Ῥάγροβο ὕπο 
ἈΡΟΒΟΟ ἈΡΡΘΑΙΒ ἴο τοβιηθ ὕπ6 ἐπγολὰ 
οἵ ἷβ ἀὐσσαηθηῦ; “1 νυ υῖῦο, γοὰ 1 Πᾶγο 
υυτ ὑτθη, Ὀθολιθο γοὸὰ αν δ οχ- 
Ρουίοποο οἵ ὑπὸ Κα}. 

παιδία] τη απο Υ., ρμεογὶ Ατρ', 
ἐλεε6 οπο5. Δ }νῖ8. 16, {6 ογιθ8, νυ 0} 
Εἰκὸ τεκνία 18 ρΡρ! θα ἴὸ ὑπο μοὶ 



11. 14] ΤῊΝ ΕἸΒΗΤ ἘΡΙΞΤΙ ΟΝ 5Τ 950ΗΝ. ΟΙ 

14 ᾽ δὸς ἡπὼ δί « 3 ΄ ᾿ Γ ε 

ἔγραψα υμιν, παιοιᾶ, ΟΤι εγνώκατε τον σπατερα 

» ες: α [ « ΄ ᾿ 5. 3 3 ΄σ 

ἔγραψα υμιν» πατέρές, ΟΤι ἐγνώκατε τον ΟΑΤΓ ἀρχῆς" 

3) τ ἀγαρτος , 4 3 ’ὔ 3 Α ε , 

ἔγραψα υμιν, νεανισκοί, ΟΤι ἰσχυροι ΕΟστΤε Καὶ Ὁ λογος 

14 ἔγραψα ὑ. π. δ ΑΒΟ {Π6 Π16 5.0: γράφω ὑ. π. ς΄. τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς Β. 

ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ὰ ΑΟ γρ 5γιγ: -- τοῦ θεοῦ Β {Π6. 

Ομ ϊβυϊαη Ὀοᾶγ, αἰ βουβ ἤπῸμπι {ὐέί{6 
οἠυϊϊάγογ, ὈΥ͂ ΘΙ] Βἰβίηρ ὑη6 1ἅθα οἵ 
ΒΌ οΥαἰπαύϊοι. πα ποὺ ὑμαῦ οἵ Κίπβ- 
τη μϑῃἷρ. δῦ ΦΌΠη ΒΡ ποὺ ἃ8 5118 0- 
προ ὑπ6 παῦισο οἵ ὕμποβο ὕο πο πὰ 6 
συ ϊίθβ, θαὺ ἃ8 μἰασθα ἴῃ ἃ Ῥοβίἐϊοη οἵ 
ΔΌΙΒΟΥΓΥ ΟΥΟ ὕπο. ΟὐἸΡ. ὃ. τὃ 
(ΦοΠ πη ΧΧΙ. 5). 

Τῃ οΟΥΘΒροπάθποθ τι ὑΠ18 ΑἸ 
ἔθου πῸ6 ἴῃ ὑπὸ Δα αγοθ5 δύ ΦΌΠη οἵνοβ 
ὃ ΑἸ ογθηῦ ΓΘΆΒΟΠ [Ὁ [158 ΓΙ ΩΡ : 
δοσατι86 ψ6 ἤηοιῦ ἐμο δ οΐμον. 

ΤΊΘ 56 η86 οὗ δ ᾿πητηθαϊαῦθ ῬΟΥΒΟΠ8] 
γΘ] Ὁ] ΟΠΒ ΠΡ ἴο (οα (οομρ. ΟΠ χὶν. 7) 
δῖνϑβ βύα ὈΠΔὺγ ὅο 4}1 ὑπΠ6 ρυδδαύίοηβ οὗ 
Βαμηᾶη ΔαῦμοΥΥ. [ἃ ὑΠ18 γοϑρθοῦ 
“Κποσῖηρ ὑπ6 ΕΔ ΠΟΥ 15 ΑἸ γθηῦ {γῸ ΠῚ 
“Κηονηρ Πίπ ὑπᾶῦ 15 ἴγτο 6 
Ῥδοὶπηϊπρ." ΤῊΘ [ΟΤΙΏΘΙ ἰηγο]νο8. ἃ 
αἰγθοῦ βρίγῦτι] οΟμπΘχίοη : ὕΠ6 Ἰα θυ 
ἱπγοϊν 8 θθβι 65 8η ἰπθ]] θοῦ} ΔΡΡΥΘ- 
Πθηβίοη. οὗ ὑπ6 αἰνηθ “ρίδη. “6 
Κηον]θᾶρο “οἵ {π6 Βαὐπον’ 15. ὑπαῦ 
οὗ ρυθβθηῦ ἰουθ δηα βιθηηἸββίοη : ὑπ 6 
Κπον]θαρο οἵ ΗΠ]π “ὑπαῦ 15. ἴσου {μ6 
ῬΘρΊΠηΪηρ᾿ ἰβ ΒΥΠΙΡΑΛΙΥ σι {π0 
1 1νῖη6 ΤΠπουρηὺ ποῖ 185 {Ὁ]6116α 1ῃ 
4}1 {1η16. 

Αὐ {π6 βδῆιθ {ϊπ|6 ὑπ6 ὕνο {0165 
“016 ΟΠ αγθη,, “0016 οπι6 5, 1π6]- 

. οαὔθ ἃ. ὑποίο! α βρ ὑπ} ροβιυϊοη. Α8 
“0016 ΟΠ] Παγθη᾽ γ16 16 811] Ὀοιμα ὁπ6 
ὧο Δπούμευ ὈΥ͂ ὑπ6 Ῥοπᾶ οἵ παίιγα 
δου : ἃ5. “0016 οπμοβ᾽ γγὸ ἃ]}] τὸ- 
ΘΟΡ ΪΒ6. ΟἿΥ ΘΑ ῸᾺ] ΓΘΘΌΙΘΠΘ88. ἴῃ {Π6 
ῬΥΘΒΘΠΟΘ οὗ ὑπ6 πο Βαύπου. [10 ΠΔΥ 
Ῥὰ δαἀᾶαρα ὑπαῦ ὑπὸ τοϊαύϊοη οἵ {6 
γοδᾶάουβ οὗ {π6 Ἰούθου ἴο ὑπ6 ΑΙροβί!θ 
ΎΘΆΠΥ ἀοίουμηϊηθα ὑμὶν τϑ]αῦϊοη ἴὸ 
αοά ((. 1. 3). 

ΤΊΟΥΘ 15 ἃ αἴ Υ ΘΠ 66 ἴῃ ὑπ 6 σΘΠΘΙᾺΪ] 
ΘΎΟΘΠα ἴῸΥ νΥἸϊηρ᾽ (Ὁ. 12 δοοατι86 ψΟ0107) 
ϑη8 αΥΘ 7υγρίνθτι..., Ὁ. 14 δοσαιι86 ψὸ 

ζηοῖῦ ἐπ6 Ζαΐλογ), θὰὺ ἴῃ τυϊθηρ ἴο 
6 [αύμουβ᾽ ΒρΡΘΟΙ ΠΥ {Π|6 6 18. ΠῸ 
ΟΠΔΠΡῸ, πΠῸ ἀθυθὶορηηθηῦ, ἴῃ δῦ ΦοΠ 5 
Ἰαηρτιιαρσο. Τη6 Κπον]θᾶσα οἵ ΟΠ ιβϑὺ 
ἃ5. ὕπῃ6 Υογά, δοίϊγο το {πΠ6 ὈΘρΊη- 
πἷπρ' οἵ Ογθαύϊοῃ, ᾿ποϊ 65. 81} ὑπαὺ νυ 
οἂ Κπον. Αὖ {π6 β8η16. ὑϊπ|6ὸ ὑ}18 
Κπον]θαᾶσο 15 γοραγθα ἴῃ ὕνο αἴ- 
Γογθηῦ ἃβρθοΐβ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠαΙηρ' ὅο {6 
ὕνο ῬΘΠΘΙΆΙ 1465 οἵ [ὈΓΡΊΥΘΠΘΒ8 δα 
ἘΔΟΠουποοα (τῶ. 12. 14); ΘύΘ ἢ ἃ8 Π6 
Το ΠΟ. Βα 5 65. Τ᾿} 5 πρθοᾶ οἵ 
γτραριηρύϊοη ἅμα 8 ποοα οἵ σοῃϑαμη- 
φηδύϊοη. 

ΤΙὴῃ νυ προ ὕο “0Π6 γοιηρ' πηθη᾽ ὐ 
0} ΤΏ ΚΒ ΠῸ ΟΠδησΘ 1Π [}18 ΓΘΆΒΟΙ 
(δόσατιδο γ6 ἤατο οὐογ ΟΉ16 ἐν6 Θοϊέ οΟγ16) 
Ῥαῦ 6 ἀδθνθὶορβ παῦ ἢ6 Π88 βαϊα. 
Η6 δᾶὰβ {π6 ὑνοίοϊα ροιιηδποηῦ 
στοῦπα οἵ ὑπ6 ΟΠ Ἰδύϊα 5. υἱούουυ ο 
{Π6 αβϑουθίοη οἵ ὑπὸ ἴαοῦ σ Π]0 ἢ Π6 
τη 6 Ὀοίοστθ. ΤΠ γουῃρ' 501 101 15 
ἐϑἐγοη᾽ (ἰσχυρός ΘΟΙΏΡ. Πρ. γἱ. το; 
Μαΐίύ. χὶ]. 29) ἃ5. πᾶν ηρ ὅπ ῬΘΥΒΟΠΔ] 
4αΔΠ ΠΟ 0 η5 ΓῸΓ Π15. σου ]ς ; ἃπα “ἐΔ6 
τοογὰ 9" αοὐ αδταοί, ἐν ἡίηιν, 80 
ὑπαῦ πὸ 15 ἴῃ Πἰνὶηρ οοπαοῦ τιῦῃ {6 
ΒΟΙΓΟΘ οἵ 11ἴ6. ΤῊΘ παύαγα! θμοντηθηῦ 
οἵ οπουρούϊο νἱροῦι 15 Θοπβοογαῦθα ἰὼ 
ἃ αἰνίπο μα ὈΥ ἃ αἰνίηθ νοΐοθ. 

ὁ λόγος...μένει...} ἐλι6 τρογα.. «αὐἱώ- 
οἷ... ΟΌΠΙΡ. Ὁ. 24, 27; Φ0Ππη ΧΥ. 7 
(νυ. 3) ΤῊΘ σοηγθυβο ὑπουρ]ῦ ΟΟΟΙ18 
Φομη γἱ].. 31. ΟΟΠΡ. ὁ. 1. το ποθ. 

2. Τὴ αρροαϊ (1. τ5---τ7). 

Τα {πῸ0 Ῥυθοθάϊπρ' υ Υ868 δύ ΦΌΠη [Ὰ8 

αοῦ ἕουτῃ Ὁπ6 ρυίνι]θσοβ οἵ ΟΠ ΙΒ. 1818 

ῬούΝ βΘΠΟΙΆΠΥ ἴῃ ὑποῖν 56η86 οὗ ἴον- 

σἴνθμθαβ πα οἵ ἃ Τὶνίμο ΠΑ ΠμουΠοοά, 

ΔΠ6 ΒΡΘΟΪΆΙΠΥ ἴῃ ὑπ6 γ-Ὑ Δ Πρ γν15- 

ἄοπι οἵ {π6 οἷά, ἀπαᾶ ὑπ γἱοθουῖοιβ 

βύγοηρῦμ οὗ ὑΠ|0 γοῦπῃρ: ΠΘ ΠΟΥ ΒΌΘΒ 
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΄ ΄“ ᾽ ς σ ’ “ κ 

[τοῦ θεοῦ) ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. 

Οἢ ἴο ΘηΪΌγοΘ ἢ. ΘΟηΒΘα ΘΠ06. ΜΒ] 
ἰβ τηϑθ ῬΟββίθ]6. Α στγραῦ “Ἰονθ ποὺ 
ΤΟ]]ονγΒ οἷν ὑπ Θοπηπηα πὰ ἴο Ἰονο. 
ΤῊ βίσαοίισο οἵ {πΠ0 Ῥαββαρο 18 

5 Ρ]Ὸ ἃπα γορι]αγ, ΤῊὴ6 ῬγΟ Ι : ΠΟ 
(τς αν) 18 ΤΟ] ον θα ὈΥ ἃ Υἱθῦν οὗἁἨ 18 οὐ ϑΥ- 
ὙΠ Ἰαΐρ πϑοθβϑῖίνυ. ΤηΘ ἴον οἵ {ΠῸ 
ποῦ] ἃ 15 ᾿ποοι ρα 1016 τ ἢ {πο ἴον οἵ 
ἐπ ΕἈΥΠΟΥ (τς δ), ἴογ {πὸ ΟΡ] οῖβ. οὗ 
ἸΙονο ἀούθυτηϊμο 108 ὁπαγαοῦου (16). Απὰ 
Γαγίποῦ: ὑπογθ 15. θούνθθη ὑμθπὶ {}|6 
οοπίγαβέ οἵ {ϊπ|ὸ ἃπα οἰθγπῖυ, οἵ 
ὑγαηβι ἴοη πα ὩθΙαϊηρ (17). 

ι5 ἤοτο ποῖ ἐμ τοογἰ ποΥ ἐδο ἐδιΐγηρ 8 
ἦη ἐλο τὐογία. 107 αηψ οηδ ἰοῦ ἐδ6 
“τογία, ἐ}ι6 ἰοτα 97 ἐλ6 “αὐλοῦ ἐβ τοῦ ἐγ 
Μη: 16 Ῥοσαιμ86 αἷΐ ἐμαὶ 8 πη ἐδ 
“Γογ ὦ, ἐλ οδῖγο οὔ λα ἥσει, απαὶ ἐδο 
αἰοκῖγο ΟΥ ἐμο οηο5, απιαὶ ἐμα ταϊηίον 
4 {{ο, ἐδ ηοῖ οὔ ίλο ΜΖ αίλογ, δε ἐδ οΥἢ 
ἐλ ἐσογϊα. 1 Α πα ἐλὸ τρογἰὦ ἐβ ρα58- 
πη ατῦαμ, απο ἔλθ αἰοεῖγο ἐμογθηῇ, 
δε μὲ ἐμαὲΐ αοοίδ, ἐμα τοὐϊ ἢ σοαὰ 
αΡτασίν 707) Θτ6γ. 
ΤῊ {πγθθ ἴα]β ἔθη ἀθποῖθ8. πΠΑ͂ΘΥ 

ὙΠ] Ξὸ «01 }η ΥΠΡῸΒ “8}1} ὑπαῦ 18 
ἴῃ {Π6 νου] ον Ὺ {πὸ πΠΟ]6 στοιηὰ 
ΟΥ̓ νου] ] ηθ88, οὐ {πὸ ὑθαιρίαϊοη 
ἴο βοῦ ἀρ ὑπ ογοαύαγθ ἃ8. ἃ δηᾶ. 
ΤΊΟΥ οἵου. ὑγροὶ] ὑθδὲβ οὐ πη} π᾿ 5. ΤΘᾺ] 
βίαϊθ ἃ5. ἴο ΠΙΠΒΟΙ, ἃ85. ἴο {πϊηρβ 
οχίογμαὶ, πα (ΒΡ ΘΟ ΆΠ1Υ} ἃ8. ἴο Πΐ8. [6]- 
Του πθη. ΟΥ, 1 ννὸ ΓὉ]]ονν ὑπὸ αἰ ν βίο 
βυσσοβίοα Ὀγ {π6 του (ἐπιθυμία, ἐπι- 
θυμία, ἀλαζονία), ὑπο γ ̓παϊ!οαῦθ ργον ἃ }}- 
ἴῃς [56 Ὑἱονν 5 ἴῃ τοραγα ἰο ψαπὺ ἃπὰ 
ἰο Ῥοββϑββίοῃ. ἴθ ἀθϑῖτθ ΨΤΟΒΡΊΥ 
ὩΠΩ͂ γὸ ΟἸΟΥΥ ὙΤΟΠΟΙΥ ἴθ τ]αῦ ν9 
Πᾶν. 

ΤῊΘ “απ δ᾽ ΠΟ τῆλ [6 018. οΔἢ 
Ῥὸ αἰνί ἀρὰ ἴπἴοὸ ὕνο ργοαῦ ΟἸμΆΒο8. 

Βοπιο {Ππῖπρ 8 ΠῸ ΘΒ ΓΟ 5 0 ἈΡΡΙΟρΡταΐο 
ῬΟΥΒΟΠΆΠΥ : 5010 {Π]Π58 ἢ ἀἰθΒῖ το 8 ἴο 
ΘΗΪΟΥ τ ουῦ ἈΡΡγορυϊαύϊοθ, 116 
ἀἰοδῖτο οὐ {πὸ ΠΟΆΙ ΘΠ ΡΥΆΘΟΒ. {ΠῸ 6 
Οἴαβδ (ὁ χ. συαυ βοαύοη, οὐ ἈρΡΡοΕ 68); 
{πὸ ἀοδῖγο οὔ {Π6 Θυθβ πο οὐ υ (6. 
Ῥαγβυῖί οὗ τῷ ἃ8 ἂη ὁη6). 

ὙΠΟ ΥΟΠΡ 186. Οὗ ΡΟΒΒΟββίοη ᾿ἴ08. ἴῃ 

{π6 Θηιρν ἃπα οβίθηξαϊοιιβ ἈΒΒΟΥ 108 
οἵ δἀγαμπίαροβ ὙγΒ 10} ἃγ6 Ρ]λορα ἴῃ ἃ 
το ρ Πρ. Α ΒΕ ΡΘΥΊΟΥΤΟΥ 15 ἀββουίοα 
ΟἹ. Θχίθσμδὶ στοῦ 5. νγμΐοῖ οαπηοῦ ὈΘ 
7υβῆρα ἴῃ {Π6 ἴχλοθ οἵ {Π6 ἔλθ ΙΒΒῚ65 
οἵ Πρ, Τὴ6 ἀλάζων 18 ἴῃ {Π|8 οἄβ6 
ἔρηθ. ΨΜὍἘῸ ᾿ὰγ8 οἰαΐη ο Ὀ]ΘΒβ ΡΒ 
ΒΟ ἢ τὸ ποῦ {γα} 1.15. ΤῸΓ {Π6 5 Κθ 
οἵ το πονπ᾿ (οορ. ΤΉ ΘΟρΡΙν. ὅλαν. 
δ. 23; [ῥἈΡ]α..1 Φῳῖ Ρ. 416 ἀλαζονεία 
ἕξις προσποιητικὴ ἀγαθοῦ ἢ ἀγαθῶν τῶν 
μὴ ὑπαρχόντων. 
ΤῊ ὕθγθθ ὑθπάθμοῖθβ παίαγαν ΤΘ- 

6Ά}1 {16 ἔπγθθ Τοπιρίαϊϊομβ οἵ ἐπ 
1ιογὰ, ἢ μΐο ὑπο Υ πᾶν ΟὈνϊοιιβ 
Ῥοϊηΐβ οἵ οοπίαοί. ΤῸ ἢγϑὺ Τοιηρία- 
105 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ5 ἴο {πὸ ἢγϑῦ πὰ τποβί 
οἸθμη θη ἴουπι οἵ ἐπιθυμία τῆς σαρ- 
κός, ὑπο ἀοβίγο οἵ ὑπ βτπηρ] δῦ βαρροτῦ 
οὗ παύαγαὶ 86. Α αἰνίηθ σου 18 
Βουθυθίρτι ΟΥ̓ΟῚ 815: {Π6 ΤΊΘΆ ΤΠ. ὙΥΒ10}} 
Οοα 865 ἃῖ6 ποῦ Ἰ᾿ἰπϊζοὰ τὸ ὁη6 
[οστὰ (Τλικο ἰν. 4). ΤΠ οἴου οἵ {Π6 
Κιηραάοπ)β. οἵ ὑπ6 οἰν χοᾶ γον] (τῆς 
οἰκουμένης) ἃπα {πον βΊοΥΥ, ΠΟ 18 
Ρἰαοοα βθοομπα ἰῇ δ 1 ΚῸ 8 ΟΥΟΥ 
Β6ΘΙῚ8 [0 ΔΉΒΥΓΟΥ ἴῃ ὑΠπ6 ἸοίΙοβῦ Βα }0Ὸ 
ἰο ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν, {Π|6 ῬΟΥ͂ΘΙ 
οἵ σοιτηδη]ηρ' ἃ}} ὑμαῦ 15. Ταϊγοβῦ ἀπα 
τηοβὺ αὐἰγαοίνο ἴῃ {π6 που]. ΠΟΥΘ 
αἶβὸ δου ρύατο Βῃθυνβ ὑπαῦ πὸ ἃἰπὶ ΠΟ ν- 
ΘΟΥΟΣ ὕσιιθ ἃ ΠΟΌΪΘ ὁπ ΒῸ Δ]ονγ θα ἴο 
ὑγθθοῦ οα {πὸ Δοβοϊαίθ ποιιαρο ἀπθ 
ἰο αοα (1μπικὸ 'ν. 8)... Δπαᾶ ἃραῖη ὑπ 
ΟἍ]] ὕο οἰαΐπη ἃ ΟΡΟΝ πη  οβία οι. οὗ 
οὐ β ῥῬγοίθοι προ ῬΟνγο ἰοῦομθα. ἔπθ 
γτοοῦ οἵ ἀλαζονία τοῦ βίου, π΄ γΥ οὶ 
ΘΠἀον θη β πα αἰ β ἃγὸ πβοα ἃγθὶ- 
ὑγανἹ]ν [Ὁ ῬΟΥΒΟμΔ] οβίθηζαϊοη. ὅποι 
186 18 ἃ ἐοηηρύϊηρ' οἵ (ἀοα ἔτοτὴ Υ̓ ΠΟ 
Τὴ ἀατοβ το ἰβοϊαΐο 56} (Τα κὸ 

ἦν. 12). 
Τὸ μᾶβ θ66ὴ [Ὁ πὸ Ἰοββ πα πιγᾺ] ἴο ἸΟΟΚΚ 

[ῸΣ Βοῖὴθ οουγοβροπάοποο θούνοοι {116 
ὉΠ γθοΓο] ἃ νου! ]ν ὑπ οποῖοβ οὐ δῦ ΦΌΠ 
πα {πὸ ὕπγθο πηαβύου. υἱσοθ ὙγΠ]οἢ. οο- 
ΘΕΡΥ ἃ Ργομπηηθηῦ μΪαοο ἴῃ ἃποῖθηῦ πὰ 
πιο ϊροναὶ οὐλῖοβ, φιληδονία, πλεονεξία, 
φιλοδοξία, γοϊαρίαϑ, ἀναγ ἴα, Βα ΡΟ ἃ. 
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49. ἢ 

εαν 
᾽ ΄σ Ἁ ’ 3 77, ΄ ΄σ Ἁ 

τις ἀγαπᾷ τον κόσμον, οὐκ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς 

15 ἡ ἀγάπη τοῦ πατρός δὲ Β νρ Ξ.ΥῪ {Π6 τη6: ἡ ἀγ. τοῦ θεοῦ ΑΟ, 

ΤἼῊΘ ΟΟΥΤΘΒΡΟΠάΘΠΟΘ 8. 850 [ὯΓ ΥΘΔ], 
Ὁποὰρὴ πού αἰγϑοῦ, ὑπαῦ {Π6 σ,ΘΥ 5 οἵ 
ὕΠπ686. Βρθο οί] ν]οθβ 116 ἴῃ {Π|6 [66] 08 
0) δύ ΦοΠη ΟΠαγδούθυ θα. ΟὈΙΏΡ. 
“αβύ. Μ. 2 αΐ. 82, Ρ. 308 ν᾽ διὰ δεὸς 
οὖν [ἘΖθο].. 111. 17 1) καὶ ἡμεῖς σπου- 
δάζομεν ὁμιλεῖν κατὰ τὰς γραφάς, οὐ διὰ 
φιλοχρηματίαν ἢ φιλοδοξίαν ἢ φιληδο- 
νίαν" ἐν οὐδενὶ γὰρ τούτων ἐλέγξαι ἡμᾶς 
ὄντας δύναταί τις. 

ΤἼῊ6. οπυμηθγδύϊοη 4065 ποῦ ἱποῖπήθ 
ΒΡ᾿ΓΙ 8] 5᾽η5. ΤΉΘΒΘ ἃ1.Ὸ ποῦ, ὉΠΑΘΥ͂ 
ὑπ6 Ῥγοβθηῦ Ὡβρθοῦ, “οὗ {π6 σου ̓  ΟΥ̓ 
“ἢ {Π6 σου. δύ 90Πὴ Πὰβ ἀποὺ 
Ῥϑίουθ οῃ {Π6 σϑϊαὐΐομ οἵ πηᾶῃ [0 πηδἢ 
πτίονο ἃπα μαἰϊγοᾶ : ἃ πὸ ἀνγ6 118 
ΑἰθοΥ γα 5. ὁ. {Π6 γοϊαὐύϊοη οὗ πηδπ ἰο 
ὕσιι6 ΟΡ πίοη. ΗΠ ΥΘ Π6 15. ΘΟῃΒἰ ἀθυϊηρ' 
{Π6 γϑαύϊοη οἵ τηᾶπ ἰο {Π86 κόσμος ἃ8 
8 Θχύθυ δ] βυβύθῃ νυ ΠΙοἢ Πὰ5 Ἰοβὺ 105 
ὕστιθ οπαγδούθι : Βοπ,. νἱϊῖ. 19 ἢ 

15. Μὴ ἀγαπᾶτε] ΜΝοίϊίο αἰζίγογ ὁ Υ., 
Ζοτο οί. ἼΠ6 Θομημδ 4 15 ποῦ ρἴνθη 
ὕο ΔΗΥ͂ ῬΑγἐΟΙ Δ. οἷαθ5 (ἃ8 ἴο {π6 
γουηΡ) Ὀαὺ το 81}. Τηαὺ ν μΐοἢ τηλ 
ΤΠΔΥ πού 40, Ὀοίπηρ τ μὰῦ μ6 15, Οοα 
Θλἢ (0, «01 11]. 16 (ἠγάπησεν τὸν 
κόσμον). ΑΟα ΙΟΟΚΒ ἐπγοῦρη ὑπὸ 5ὰ7- 
ἴλοθ οὗ ὑπῖηρ5 Ὁ συ μῖ ἢ τπδη 18 τη Ϊβ]οᾶ 
ἴο {Π6 νϑὺῪ Ὀθίηρ' νοῦ Ηδ ογθαίθα. 

τὸν κόσμον] ηγιγαζηι Υ-., ἐλ τουγία, 
ὑΠ6 οὐ οἵ ἢπίΐθ βϑίηρ' του θα ἃ 
ἀραγύ τοι αοα. Τὴ6 Τυομλη ΘΙ ΡΪΓΘ 
τ ἢ 1085 ἸΔΟ]αύγΥ οὗ ὑπ6 Ἐπ ρΟΤΟΥ ἃ8 ὑπ 6 
γΤϑριθϑθηΐαύνθ οὗ {πὸ δίαϊθ, ργθβθηίθα 
{π᾿ Ιάθϑ ἴπ ἃ Θοπουθίθ 8 ἱπΙ ΡΥ ΘΒΒΙΥΘ 
ζουη. ὅθ Εββδγ 1. 

ΤῊΘ βυβύθῃι ἃ5. 8) ΟΥ̓» 56 ΠΟ] 
(κύσμος) 15 ἴῃ ΟΥΠΘΥ Ρ]Ά 65. οοπβί ογθα 
ἃ8 ὕΠ6 ἀομηϊηδηῦ ἴον οὗ 116, ὑΠ6 ἂρ 
(ὁ αἰὼν οὗτος, ὁ νῦν αἰών). Οὐμπιρ. Βοηι. 
ἘΠῚ 2.5.2 ΠΠΠ. γ.. 2: 

Ἐὸν ὑΠ6 86 οὗ κόσμος 866 Φ“Ὁ}η 1. 
10 ποίθ. 

ὙΠ “{π6 σου ἃγ6 7οἰπϑᾷ “ἐπ 8 
ὑμῖπρ5 1ῃ {Π6 που]α,᾽ 811, (μαὺ 15, τ Βῖ ἢ 

ΠΠαΒ 105 ῬΥΟΡΘΙ ΒΡΠΘΥΘ πα {ΠΗ πο πὐ 
ἴῃ ἃ Πηϊΐθ ογάθυ ἃπα σὶῦποαὺ (οά. 
“ΤῸ 6 ἴῃ ὑπ σου 15. {π6 ορροβίδθ 
ἴο “Ὀοϊπρ ἴῃ αοα. Τῇ|ιθ απρβύϊοη 15 
ποῦ οὗ [η6 ΡῬγθβθηῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΎ Πτηἶδα- 
ὑ10η5 οὗ ὑποιρηῦ πα δούϊοπ Ῥαὺ οἵ 
{ποῖ απ ἃπα οὈ]θού. ὙΥΠαύθυου 15 
ἰγθαύθα 88 οοπηρ]θίθ μοι ΓΘίθυΘ πο 8 
ἴο (ὐοὰ 15 50 ἴδ ἃ γἶνα! ἰο ἀοαά. Τῇ 5 
ὑπουρηῦ 15. Ὀγοισηῦ οαῦ ἴῃ ὑΠ6 πουβ 
γγ 10} [Ό]]ονν. 

Αὐρτιϑύϊηθ {Ππδίταῦθϑ ὑπΠ6 146 ἴῃ 
γοϑρθοῦ οἵ {Π6 ἰογϑ οἵ παΐισθ:: ΝῸπ ἰδ 
ῬΥΟΙ θοῦ 1)θυ5. δ 16. ἰβία 564 ΠῸΠ 
αΠρουΘ δ Ὀθαυ χα] θη, 584 δα Πος 
ῬΙΌΡΑΓΘ οὖ Ἰλι8γ6 τῦῦ ἈΠ65 ΟΥ̓ΘΔ ΟΥ ΘΗ. 
Φαριηδατηοάπμη...... 51 ΒΡΟΠΒ115 [οογοῦ 
ΒΡΟΠΒ86 8.196 ΔΗ Πα] τὴ οὗ 1118, Δοσορὕπι 
ΔΗΠΆ]αΙη Ρ]ὰ8 ΑἸ σ υθῦ 8} ΒΡΟΠΒΙΙΠῚ 
ααἱὶ 111 ἔθου ΔΠΠΠ] 1} ; ΠΟΠΠΘ ἴῃ ἴρ50 
0Π0 ΒΡΟΠΒΙ δηϊπηδ Δ α]ύογα ἀθρυθῃθη- 
ἀογούα απδηγ]5 ἤοο διηγοῦ αποά 
ἀοα!ῦ ΒΡΟΠΒ18 1 

ἐάν τις...)]ὺ ΤΠΟΙΟ. οὰἂπ 6 Ὀαὺ ὁπ6 
ΒΈΌΡΥΘΙΠΘ ΟΒ]θοῦ οἴ τηογα] ἀθνούϊοη. ΑἹ} 
ΒΘΟΟΠΟΔΙΎ ΟὈ]ΘούΒ νν}}} 6 γϑίουγθα το 

{μ15. ΤὴΘ Ἰονθ οἵ {Ππ|0 ἤπῖύθ ἃ5. 8ἢ 
ΔΌΒοΙαύθ οὈ]θοῦ ὩΘΟΘΒΒΆΥ ΠΥ ΘΧ 65 
ὑΠ6 Ἰογϑ οἵ ὑπὸ Ογραύου (ἐμο “αἰ 67). 

Οομρ. οι. 1. 25; “1168 ἷν. 4 (ἡ 
φιλία τοῦ κόσμου). {Πππτὴ ΟΟΥ α105 
δηλ 5101 Δα υΘΥΒΆΓΙΟΒ ΔΙΏΟΥΘΒ ΠΟΙ οαρὶὺ: 
Μαΐ. νἱ. 24 (Βραο, αὐ ἰος.). 

Ηφγ6 ἃ8 θἰβθύῃουο δύ «01 Η]ΔΟ65 
{π6 οοηὐγαϑῦ ὈΘίΌγΘ Π15 ΓΘΔαΘΥΒ. ἴῃ [1185 
αἰ αῦθ Θββθη ἃ} [Ὁ], ἃ5. οὗ ΠρΗΐ 
8.Πα ἀΆΓΚΠ655, Ιογ 6 ἃπα Παύγοα, Ηθ 88- 
Β.ΠῚ6Β ὑπαὖ ὑΠ6 16 οαπηοῦ 6 ἃ γὙδοι 
ἴῃ {Π6 501]. 530. Ααρτιβύϊηθ ὙΥ]68: 
ΝΟΙ͂Ι ἀΠσογο ὰπᾶσππη. χοᾶ πηὰ- 
1] ΦΏΙΟΥΘΙΣ ΤΠ] τὖ ἱΠΠΡ]ΘΆΓῚ5 
ΔΊΟΥ [6]. γ᾽ αβ 65 56α δήππο θ᾽ 6 Ππ85 
65; ἴππαθ αὐοα Πᾶθ68 αὖ ΔΟΟΙΡΙΔΒ 
αποα ποη Π8068. 

1ὖ 11 "ΡῈ οὔβουυθα [580 ὑπαὺ ἢς 
ΒΡΘΔΚΒ ΠοΙ6 οὗ ἐλ6 ἰονο Γ᾽ ἐδ6 “αΐ]ιθγ’ 
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᾽ ᾽ . τό -' ΄σ Ἁ ᾽ ΄ 7 ε ᾽ θ ’ὔ “- 

εν αὐτῷ ΟΤΕ ΠΡ ΤΟ Ἐν τω κοσμω" ἢ εἐπισυμιὰ τῆς 

ἈΠΩ͂ οὐ οἵ ἐλ ἴοῦο ᾧΥ (ἱοεϊ (ς. Ἰὶ. ς ποίρ). 
ΤῊΘ. ῬἤγαβΘ ἴβ ἀπίααπο (οοιρ. ΟὉ]. 1. 
12 ἴ), πὰ βισσοβίβ ἃ5. ὑπο οδ]θοὺ οἵ 
"Δ η8 ἴον οὰ ἃ85 ΗΘ. ᾿ὰβ8 Ῥθθῃ 
ῬΙθαβοά ἴο Ὀγίηρ ΗΠ ΠΊΒΟΙΓ τ] πὶπ {ἢ 0 
ΓΆΡ οὗ πιλη 8 Κπον]οᾶρο (Τοἢη χὶγν. 
9; ΘΟΙΏΡ. 6. 1. 2 ποίθ). Τὰβ ᾿ὖ οχ- 
ῬΓΘΒΒΟΒ. ῬΓΪΠΊΑΓΪΥ ὑπΠ6 ἴον οἵ “{Π6 
ΟΠ άσοη οἵ αοά ἰο ἀοα ; Ὀαυὺ {{|18 
ἸοΥθ ἈΠΒΎΥΘΥΒ ἴ0 Ἀ Πα ΒΡ ΡΒ οὖ οἵ {Π6 
Ἰογὸ βου ἴο {Ππθπὶ ὈΥ ὁπ 6 Βαΐμον᾽ 
ψοπὶ “{ΠΘΥ Κπονν (τ, 14.) 

ΒΥ {πὸ “Ἰονο οὔ νου], αα οὔ [Π6 
{πίηρ ἴῃ ὑπ που] {Π6. Β6η86 οἵ ὑπ6 
ῬΘΥΒΟΠΔΙ ΤΟ] ]ΟΠΒἢ]Ρ ἕο οὐ 15 Ἰοβύ, 
πα ποῦ ΠΙΘΓΟΙΥ ὕΠ6 Β6η80 οἵ ἃ αἰγῖη6 
Ῥγθβοποθ, ΟΥ̓ {ΠῸ πιᾶπ ΠΟ 15 βιυγαγθα 
ὈΥ Β.0ἢ ἃ ῬΑΒβίοη ἰὖ πιιϑῦ Ὀ6 βαϊᾷ ὑπαῦ 
ἐμὲ ἰοῦτο Γ᾽ ἐλθ Μαίδον ἐδ τοί ἐπ ἴηι 
ἃ 5. Δ ΔΗΪ ΠΑ ὐ Πρ’, ᾿ΠΒ ΙΓ] Ρ' ῬΟΥΡΟΥ (Ο. 1. 
10). ΗΒ ῬΉΓΑΒΘ ΘΧΡΥΘΞΒΘΒ ΠΟΥ μη 
“πιὸ Ἰονϑῦῖ ποῦ αοα᾽ οὐ “πο Ἰονοῦ!ι ποὺ 
ἐμ Βαΐπον. ΤΠαῦ τΌγπὶ οἵ Θχρυοβ- 
510 γο ] ἃ ἀθβοῦθο ἃ ΒΙΠ}}0}}6 μοῦ: {}}}8 
Ῥγοξοηΐβ ὕπο χοῦ ἃΒ ἃ ΤᾺ] Πρ ΡΥ ΠΟΙ 6. 
ΤΠ6 οχαοῦ ογάθγ. οὗ {ῃ6 αὕὔϑοὶζ 18 
ΧΟΡ]  ΚΆὈ]6: “ΠΥ χα ἱδίβ πού, ψ]αῦ- 
ΟΥ̓́Θ ΠῸ ΤῊΏΔΥ 880, μῃθ Ἰογθ οἵ {Π6 
ΕΑΥΠ ΠΟΥ ἴῃ ἢ πι.᾽ ΟΟΠΏΡ. ο. 1. τ; ἱν. τό ἢ ; 
Φοἢη γ. 45; ΥἹἱ, 45; Υἱ1. 28 ; Υἱϊϊ, 44, 
50, 54. χ, τὸ; Χ. 12, 54.} ἘΠῚ. τὸ; 1: 

ΤΗΟ ἐπουρσηῦ ἤηα15 ἃ Βύυ Κη ΘΧΡΥΘ8- 
505. ὉΠΑ͂ΘΥ ὕΠ6 ᾿πΠΡΌΤΥ οἵ δύ Φόἢη ἴῃ 
αι Τγαστηθηῦ οἵ ῬΉΟ ααποίοα Ὀγ «Ψο]ιη 
οἵ Ἰραιηάβοιβ (αγαϊ, ϑάσγα α, ΤΊ. 
ΧΧΧ, Ῥ. 370): ἀμήχανον συνυπάρχειν 
τὴν πρὸς κόσμον ἀγάπην τῇ πρὸς τὸν 
θεὸν ἀγάπῃ, ὡς ἀμήχανον συνυπάρχειν 
ἀλλήλοις φῶς καὶ σκότος. 

16. ὅτι... φΦοσαιι86... ἴπ πηογὰ] 
Πα βρίγῦαα] {πη ρσ 5 ΠΟΥ 18. ἃ Ἰὰνν οὗ 
Θα. ΠΥ ατη, ΝΟΙΪρ Υἶβὸβ ΕΙΘΠΟΥ 
{Ππᾶη 108 Βοῦσοο, Το ἀοβῖτο οὔ {πἰπρ8 
ΘΆΓΓΗΪΥ ἃ8. ΘΠ. ἴῃ {ΠΟΙ ΒΟΙΥ ΘΒ. ΘΟΥΘΒ 
τόσ πὸ του] ἀπα 18 θουπα ρα Ὀν {}6 
νου, Τὸ 18. ὑπογοίοσο ᾿ποομρα 0 ]0 
τ {πὸ ἰόν οἵ ἔπ αὐ ου, 
ΤΟ γοϊηΐ οὗἉἨ βίσψηῦ ΓΥτῸπὰ ἡΥ ΠΪΟΝ “ ]} 

ἀπαῦ 15 ἴῃ ὑπ που] 18 τοραγάοα ἤογῸ 

ἰβ. πογῸ Οἰβυϊ πον ἀοῆποα {Πὰπ ἴῃ τ. 
15. [Ι͂ῃ {πθηιβοῖνοβ Ἀ}1 Βηϊΐο οὈ]θοίβ, 
ἐἀ6 {πϊπρϑ ὑπαῦ τὸ ἴῃ {Π|6 που], ἃγΘ 
“οὗ 6 Εαΐηον. [Ὁ 15 {Π6 [Ἀ]56 υὙἱθὺν 
οὔ ἔποῖὶ τ ἘΪΟ πᾶ κο8. ὑπθπὶ [40]8, 
Ηρφηςοο δύ Φομη ἀοῆποβ “ὑπαῦ πο ἢ 18 
ἴῃ {πὸ μου], ὑπαῦ τ ΊΟἢ., ἃ5. ΠΟῪ ΧῸ- 
βαγά θα, ἤηα 5 105 ΘΟμΒα τ ] θη “1 [ἢ 6 
να, ΠῸΠ {Π6 Ππιηδῃ 5146, 7] 
[66] 1 γν ΠΙοἢ τΐϑιιβοβ {Π6 ΟὈ]θοῦ ἀ6- 
θυ 08 ἅμα ΒΠΘ 5. ὈΥ [8 ΤηΪΒΒΘ 
νυ αὺ ὑπ γο ἰβ ἀοίροινθ ἴῃ ὑπ6 οὈ]θοῦ 
γ ΒΟ. ροῖνοβ ὀοοαβίοι ἰ0 {π6 ἡΤΟΙρ- 
ἀοίηρ.. 

ΤῊΪΒ ΡΌΠΟΓΑΙ ἀβρθοῦ οἵ {6 αποβύϊοῃ 
ἀούθυμπμθβ πΠ6 θχαοῦ ἴοσμη οἵ ἰδη- 
σιαρο. δύ Φόοἢη υϊῦθβ πᾶν τὸ ἐν τ. κ. 
ἀηα ηοῦ πάντα τὰ ἐν τ. κα Εἰ6 ἸΟΟΚΒ αὖ 
ΚὉ1Π1 ἴῃ 185. ΠῚ ἴῃ τοϊαὐϊοι. ἕο {6 
ἴθϑ σ᾽ δη. ΟὐμΏΡ. 6. γ. 4: Ερ]ι. ν. 
13 (πάντα, πᾶν). ΤΠ6 σου] ἃ8 βι0ἢ 
ὰ8. πούμϊπρ' πιογ ἴο Οὔ {πῃ νυ ]αῦ 
ἰ8. Βα 0 ἢ ἀρ ἴθ ἀΠ6 ἔμγθο ἐνρῖοδ] 
ῬΠγαβ65 ὈΥ ΠΟ} πᾶν 15 ἀθῆποα. 18 
ὑπουρηῦ μὰ8. θθθι πὰ θ ΥΟΠΡῚΥ {Π|0 
τηδΐη ὑποιρῆῦ οἵ ὑπ βοθηΐοποθ ὈΥ͂ ὑπ 
1 αὐϊῃ ὙΘΥΒΙΟΠΒ : ΟἼ1716 χιεοεί ἴγ γγυιεγιαο 
ὁ8ὲ σοπειρίβοοπίϊα ((ἀοδταογίιη)}} σαν"- 
γιῖϑ 68ὲ 6ἐ.... 
ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός} εοηῃοιερίβοοη-" 

ἐἰα (ἀοεὶ ον Αὰρ.) σαγηΐ Υδὔ0,., 
ἐλὸ αοδῖγο Γ᾽ ἐκ ἤσῤδλ, πὸ ἀθβίῖσο οἵ 
νΐοἢ {π6 ἤθβ]ι ἰβ ὑπὸ βοαύ. ΤῊ σϑηὶ- 
ἐν τ ἐπιθυμία 185 ἴῃ ὕπο Ν. Τ᾿ 
οἰναγαοίου βυϊοα]ν Βα] οοῦϊνο (  οἢλη ὙΠ]. 
44: οτα; Δ ΖΦ’ ἸΔΡοΟΣ χνῆϊ χὰ} 
ΟΡ. 6]. γ. 1ό, 24; ἘΡδ. 11, 21:}ᾧ1 
Ῥοῦ, 11. 11 (αἱ σαρκικαὶ ἐπιθυμίαι), ῬΟΙΙ. 
ΧΙ. 14: 1 Ῥοί, ἵν. 2 (ἀνθρώπων ἐπιθυ- 

μίαις); ΤΙ, ἰἴ, 12 (αἱ κοσμικαὶ ἐπιθυ- 
μίαι). 

{{πᾶον {Π||8. οαἰοσοΥν ἀγὼ ἱποϊαοᾶ 
Ὁ} ἀθβίγοβ ψῃΐο ἰηγόοϊνο ὑπΠῸ ἈΡΡτο- 
Ῥυϊαύϊου. οὔ ὑπὸ ομ]θοῦ ἴο ψΠ]ο ἢ} Π| 6 
ἃγ6 αἰτοοίοα,. ΒΒ. {πὸ βοραγαῦθ πηθ- 
ἴοι οἵ οἱ ὀφθαλμοί ὑπὸ Βθη86 οἵ σάρξ 
ἴβ Ῥγορουοπαύοθ! νυ ̓ἰπἰὑοα, 

Ιῃ δῦ Φοιη σοποΥΆ ΠΥ σάρξ ἰδ πϑοᾶ 
ἴο0 ΘΧΡΥΘΒΒ ΒΔ Υ ἀπά ον ὑπ ργοβθαῦ 



ΠΕ  τ6]} ΤῊΕ ἘΤΒΒΤ' ἘΡΙΞΤΙΕ ΟἿ 5Τ 90ΗΝ. 6ς 
Ν ὔ ΄: “κ᾿ 4 

σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονία 
΄“- ’ ϑ᾿ " ᾿ ΄σ 

τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 

ΟΟΠαἸΌ]015 οἵὗἉ 11ἴ8 (6. ἱν. 2; 2 Φοἢπη 7; 
ΦΌΠΠ 1. 14; ΥἹἱ. 51-τῦς ; ΧΥΪ]. 2). ΟΠΟΘ 
ὑπ6 θέλημα σαρκός ἰβ8 Βοὺ ὈΥ͂ {16 5146 οἵ 
θέλημα ἀνδρός ἃ αἰδύϊποῦ ἔγοπι 10 ( ΟΠ 
1. 13); ὑνῖοθ σάρξ 15 ΟρΡροΟΒΘα ἴο πνεῦμα 
(Φόομη 111. 6; νἱ. 63); ἃπα ὁΠ66 κατὰ 
τὴν σάρκα 18 δρᾷ ἴο ἀΘΒοΥθ6 ἃ 7104- 
τηθηῦ γι ΐο ἢ 15. οχύθυμδὶ, Βα ΡΥ ΠΟΪΔ], 
αἀοβοιαία οἵ ΠΟΤᾺ] ᾿πβσῦ (ΦοΠ πη νἱῇϊι 
15). ΤΊ ἄρβῖγο οὗ {Π6 σάρξ ἃ8 σάρξ 
Ϊβ ΠΘΟΘΒΒΑΙΠΥ ἴῸΥ ὑπαῦ τ Ώ]Οἢ 5 Π|ΚΘ 
1561. Τῦ οἁπποῦ ἱπο] 46 ΔΠΥ Βρ᾿ Υἰῦπἃ]} 
ΘΙοιηθηΐ. 
Οὐμρα 6 Αααϊθοπα] Νούθ οη 111. 19. 
ἡ ἐπιθ. τῶν ὀὁφθ.] ἐοηοιρίβοοηέϊα 

(ἀοϑίαογίνγν, Ααρ.) οσκίογηην Υ., ἐΐ6 
αἰοδῖγο 97 ἐἢ)6 ογ65, ὑπ ἀθβϑῖγα οὗ τσ βΐοῃ 
{Π6 ΘΥ65. ἃ΄6 ὑπ6 οὔρᾷῃ: ποῦ {π6 
ῬΙΘαβαγΘ οὐἨ ὑΠ6 Τ]561 ΟἸΪΥ ΟἹ' ΟΠ αγ80- 
(θυ βυ ον (ΒΕ Ο165. ἱν. ὃ ; σ᾿ 11), θαὐ 
81] ῬΘΥΒΟΠΔ] ν]ἹοΙουβ. ᾿Πἀ Π]ΡΌΠΟΘ. ΥΘΡΓΘ- 

᾿ Βθηΐθα ὈΥ͂ Βθοῖπρ. Τη6 ἀθβίσγο οὗ ἃρ- 
ῬΙΟΡΥΙ 0. ΘηύουΒ ᾿ηΐο “{Π6 ἀοβ τ οὗ 
{π6 Π68}} : {Π6 “ ἀθβίγϑ οἵ {Π6 θυϑβ᾽ 18 
Βα Ι5Π6 64 ὈΥ Θη]ογιηθηῦ ὙΠΟ ΘΟΠΊ6Β5 

. ἀπά 61 {Π6 ΡΌΠΟΥΑΙ [ΟΠ] Οὗ οοηίρηη- 
Ῥ᾽αὐΐοη. 0 ἔὯ 1 15 ἔσθ ὑπαῦ ἴῃ 
{πὸ ἔουμηθυ ὑπ6 ἐπουρηῦ οἵ ῬΒγβῖοα] 
ῬΙΘΆΒαΥΘ 15. ἀοιηϊπαηῦ, ἃ8. Π6 οὈ]θοῦ 
οἵ ἀ6βῖγθ, στ} 1]]6 ἴῃ {π6 Ἰαύίου. ΤΟΥΤῚ 5 
οὗ τηϑθηΐα] (( Ῥβυ  ]οΆ}᾽} Ρ]θαβανο ἢπα 
Ῥίδοθ. Τῆ|θ “θυθβ᾽ ἃγ6 πῃ6 ὑυρίοαὶ 
ΘΧΘΙΉΡ]6 οὗ ὑπΠ6 ΟΥρΡΔΠ5 ὅο ψ 0) αγὺ 
ΤΩ] ἸΒύΘΥΆ. ἢ 

Αὐρτιβῦϊηθ ρῖνοϑ ἃ ΒΙ ΠΡ ΌΪΑΥ Π]πδύγα- 
ὕϊοη οἵ ψμᾶῦὺ ἢ6 ΠΟΙα5. ἴο θ6 “{π6 
ἀοβῖγθ οὗ ὑπ6 δυϑθϑ, νῃ ἢ 5. σοΥ ἢ 
απούϊηρ᾽ ἃ8 ΡἼΙΠηρ' ἃ ὙἱνἹα ὑγαϊῦ ἴῃ {Π6 
ΟΠ Ἰβύϊδη ἔθ! ηρ οὗ Πἷ5 ὑπ: ΑἸ1- 
ααδηἋο ὑθηΐαῦ οὐϊδι [ον] οἰ 8] 56Γ- 
γῸ5 1061, αὖ νϑὶϊηῦ απδϑὶ ΠΔΙΓΔΟΙ] 1 
ἴδοοτθ : ὑθηΐαυθ αὔταμη δχϑπαϊαῦ 1105 
Τοθαβ ἴῃ ΤῊ] γΆ Οα}15. Ογοβἰύαβ οϑῦ ; 
Ποὺ οϑῦ αἀθβίθυϊαπὶ ΟΟΌ]ΟΙΙΠ : ΠΟΙ 
οϑὺ ἃ ραΐγο. 
ἡ ἀλαζ. τοῦ βίου] βρογϑέία εἱέω Υ., 

αηιϑίέϊο βωροιίὶ Α΄. (οὔμον Τμαὐη δὰ- 

Υ. 

’ ΕΣ Ἁ Ε] ΄σ Ἂ 

πατρὸς, αλλα εκ τοὺ κοσ- 

ὑπου 165 οῖν αοίαγιέϊα ἤ7ιι5. οἱέω, 
φήέω λιμιηλαηο), ἐδ6 ταϊησίογ 7 {{7ε, 
{Π6 νι ΠΡΊΟΥΥ ὙΠῸ} ΒΡΥΪηρΒ. ουὖ οἵ 
Δη4 ΒΘΙΟΠΡΒ ἴο Οἵα" ν]Β10]6 ΘαΓΉ]Υ 118. 
ΤῊΘ ρϑηϊθίνο 15 Β ] οὔϊνο, ἃ5. ἴῃ ἰῃ6 
ὕνο οὐ 6. οᾶ868. ΤῊὴ6 ἀλάζων (ΘΟΠ0. 
Βοπ,. 1. 30; 2 Τίμπι. 111. 2) 18. ΟἸΟΒΘΙΥ 
οομπθούίθα σὺ ὑμ6 ὑπερήφανος ; θυΐ 
158. γἱοθ οθηὐγοβ ἴῃ 56} ἃπα 18 οοη- 
Βα Πα θα ἴῃ ἢ15 ΔΌΒοΟΙ αὔθ 56] ϑχα]ύα- 
ὕϊοη, 116 ἐπ6 ὑπερήφανος 5Π6 5. ΠΪ8 
ΟΠαγδοίθι ὈΥ ιἷβ οὐθι ϑθηΐηρ' ὑγθαῦ- 
τηθηῦ οἵ οὐογβ. “Τὴ ἀλάζων 51η5 τηοϑύ 
ἃ ραϊηδὺ ἰγαῦ: {ΠπΠ6 ὑπερήφανος 518 
τηοϑὺ δραϊηδὺ ἰόν ᾿Αλαζόνεια (-ία) 
ΠΔΥ Ὀ6 γοΐοιγοα ο ἃ ἴα]βδθ υἱὸν οὗ 
νυ δῦ ὑΠ]ΠηΡ5 ἃγ6 ἴῃ ὑπ ΠΊΒ6]Υ 68, ΘΙΠΡΟΥ͂ 
8η ἃ πηβύρ]6 : ὑπερηφανία ἴο ἃ [2156 
γον οἵ ψῇηαῦὺ οὐ γΘ]αὔ!οηβ ἴο ΟΥΠΘΥ 
ῬΘΥΒΟΠΒ 8106. ΟὐμρΡ.. ΜΙκ. υἱ]. 22 ; 
1ΔΚΟ 1. σι; Φ8Π165 ἷγ. 6; 1 Ῥού. ν. ς. 
566. 8180 ὙΥ18α. ν. 8 ; χυἱ. 7; 2 Μδοο. 
Ἐκύϑχν 6; Ῥεον. ΧΣΥ. Ὁ: 

ϑΌΟΘΙ “γα ΠΡΊΟΥΥ,᾽ ΒΌΟ ἢ) ἃ [156 σίθυν 
οὗ {Π6 νᾶ]τ6 οἵ Οἵ ῬΡΟΒΒΘΒΒΙΟΠΒ, ὈΘ]ΟΠΡΒ 
ἴο 1πἴ (ὁ βίος) ἴῃ 105 ργδβθηῦ οοπουθίθ 
τη οϑίαθοη. ἃηα ποῦ ἰο 1116 ἴῃ 15 
Θββθη 8] ΡῬΥΪΠΟΙΡΙΘ (ἡ ζωή). Οομρ. 
ΤΚθ6 ν]]]. 14 (ἡδοναὶ τοῦ βίου); τ ΤΊ. 
1]. 2 (βίον διάγειν); 2 ΤΊπι. 1]. 4 (ταῖς 
τοῦ βίου πραγματείαις); (1π 1 οί. ἵν. 3 
τοῦ βίου 15 ἂἃπ Δα αἸύίοη, θευὺ βιῶσαι οο- 
ΟὟΥΒ ἴῃ δ. 2). Ηρθποθ ὁ βίος ἰ5. πϑρά 
ΤΥ “0Π6 πηϑϑη8 οὗ 11{6᾿: ΜΚ. χίϊ. 44; 
Τακο [νἱ1. 43], χν. 12, 30; 6. 11]. 17. 
ΟΟΙΏΡΑΙΘ 8180 βίωσις, Αοίβ χχγὶ. 4; 
διῃα βιωτικός, Το χχὶ. 34; 1 ΟὟΥ. Υἱ 
3} 

ΤΉ656 ΟΠ νοΐ βῦϊο [66] 105 οἵ νγαπῦ 
Δα οἵ ψϑα] τ, ἐμλ6 αἰδδῖγο 97 ἐμ6 ἤσϑλι 
πα ἰδ αοδῖγο 4} ἐλ6 ὁγ68, απα ἐλα 
φαϊηρίογ Γ᾽ {7, ἅτ βαϊὰ ἰο Ῥ6, 
ΔΒ ΙῺΔΠ ΠΟῪ 8 πλίθγΆ}} 7, 47.) ἐλ6 
“ΟΟΥ̓α (α. ἵν. αὶ ποθ; 201} χγν. το; 
ΧΥΙ. 14. Τὸ; ΧΨΙΙ. 56). Τὴ α6οΪ8- 
ΤΆΌΟΝ ΤΠ] 1 ΚΒ ὑπ6 ἴμ]86. Ῥοβιθοη ἰηΐο 
ὙΠΟ ἢ. τηϑῃ Π88 ΘΟ116. [ἢ [18 ΟΥΙΡΊΠΔΙ 

Ὁ 



06 ΤῊΞ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΑΤ' 90ΗΝ. [Π- 17 
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μου ἐστίν: "καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία 
΄σ ε Α ΄“ Ἁ ΄ “ ΄σ ΄ ᾽ 

[αὐτοῦ], ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν 
»“" 

αἰιωνα. 

17 ἡ ἐπιθ. αὐτοῦ: -- αὐτοῦ Α. Μδην Τιδέϊη δας μου ἐϊθ5. πᾶ (1Π Β6η56) {π6 ΤΠΘ- 

θαῖο γϑυβῖοη δαᾶ; φιοηιοῦο (βἰοιε 61) ἀδιι (1 ρ86) πιατιδὲ ἔπι «εἰογίηι. 

οοπβύϊαύοη {Π6 ἀἰθβῖτθ γὰβ βοοα, "Ὀθ- 
ολπβθ ἰῦ νγὰ8. αἰγθοῦθα σοπβΟΪΟΌΒΙΥ ἰο- 
νγαγβ {Π6 ΓΤ] τη θηῦ οὐ ᾿ΐ8. οἵ οθ ἴῃ 
γοραγα ἴο (Π6 ψΠΟ]6 ΟΥ̓ οΥ ἀπά ἰο οὔ: 
{η6 Θχυϊξαϊίοη νγὰβ σοοᾶ, Ὀθοδιβο 10 
γγᾺΒ ἃη ΔΟΚΠΟΝ]Θαρστηοηῦ οἵ αἰνηθ 
Ροπηΐγ. Νοῦν {Π|Ὸ7 ἀΘΒ1γ 15 βιισσοβίοα 
ὈΥ ὑπ ογθραύαγο ἃπα ποῦ ὈΥ {π6 Οτθὰ- 
ἴογ, Ὀγ {πὸ οθ] θοῦ βοραγαΐθα ἔγουῃ ἐπ 6 
Πγίπσ ΑαΠοΥ οὗ 411, ποὺ Ὀγ ὑΠπ6 Τἀνίηρ 
Αὐὔποῦ ἴο γπομὶ {πῸ ΟὨ]Πἃ βπου!ὰ 
Ἰοοῖκ (ἐκ τοῦ πατρός ποῦ ΒΙΠΡῚΥ ἐκ τοῦ 
θεοῦ). Τῆι ϑᾷο ἢ ὑυρῖοα! [α]850. ἴθη- 
ΟΘΠΟΥ͂ 18 ὑπ6 σουταρύϊοη οἵ ἃ ΠΟΌΪΘ 
᾿ηβύϊποῦ, {6 ἸΟΠσΊηρ ΤῸΓ βιρροτῦ ἃηᾶ 
[οΥ Ὀθαπύγ, {Π6 ἸΟῪ οἵ ὑμαμ Κ 1 688. 

ΤῊΘ ῬΏΓΑΒΘ εἶναι ἐκ (τ. 21; ἢ]. το; 
ἷν. 5) 10 δ6 Γ΄ 1 ὁπαγδοίουβύϊο οἵ δῦ 
ΤΌἢπ ΘΧρυθββίηρ ἀουγαύϊοη πα α6- 
Ῥοπάθποθ (ΟΠ ΡΆΓ «011 11]. 31 ποίο; 
«πα Ααἀαϊοομα] Νοῖθ οἡ 11]. 1. 

17. ΤῊΐβ οἰδαβθ οοηΐαϊηβ ἃ βϑοοπαᾶ 
στοιπα ἴῸν ὑπὸ ῬγΟΒΙ ΠΟ ἴῃ Ὁ. 15. 
Νοῦ ΟἿΪΥ 15 {π6 Ἰονὸ οἵ {π6 ννουἹὰ ἴστο- 
ΘΟΠΟΙΙΘΆ Ὁ]6 τι ἢ {πὸ Ἰογο οἵ {πὸ Βὰ- 
ὙΠῸ ; Ραῦ 4180, γοῦ Γαυί που, ὑπὸ Ταὺθ 
οὔ {π6 νου] 15 ἱποϊααθα ἴῃ 105. Θβ86}- 
ἀϊὰ} οπαγαοΐου, 16 νου] α-- τί οχ- 
ἔθυτα] βυβύθηι τ] οσοαρὶοα {Π0 
Ῥίδοο οἵ ΟΘοα --οννὰβ ΑΙσοα αν θη δῦ 
ΤΠ π πγούο ἴῃ {πο τοῦ οἵ (ἀἰββο!αὐοη 
Ἀπα γδῃἰβῃϊην. 
ΤῊ νου β ἢ αἶδὸ 6 [ἈΚΟῚ ἃ8 ἃ 

βοοοηα ῥγοοῦ οὔ {πὸ ἀπίασομπίβιη οἵ {}0 
Ιονὸ οἵ ὑπ0 δίπουν ἀπὰ οἵ ἔπ ἰόν οἵ 
{πὸ νου, Βὸ [ἌΣ ἃ8. {Π 0860 ἃγ6 αὖ γὰ- 
γίαποθ ἴῃ ὑΠ6}} ἰββθ πὸ 1088. ὑπδη ἴῃ 
{ποῖ βοῦγοο Βευὺ {18 σοηποχίοη 
ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο 6 658 παῦπσα! ἔπδὴ {Π|0 
Οὐ οΥ. 

παράγεται] ἐ8 ρῬαβδβίηῃ αἰδαμ: 860 
π, ὃ, Τὸ νογὰ ἀθβουῖθοθ. ποὺ {Π0 
ΠΌΠΟΤΆΙ ΘΠαγ οί οἵ (6. νου ἃ8 

ὑγαηβίζογυ θαΐ 105. δοῦπαι! οομαἰ οη ἴπ 
{πὸ ἴμοθ οἵ {πὸ ὀμασοι, “6 ΚΙηράοιι 
οἵ ἀοαν Τῃ6 σψο]6 δὰ οἵ ἢηϊΐο 
{μϊηρΒ, γοσαγα θα ἴῃ 1561 ἃ5 οομηρ]οῖο, 
18 (ἃ5. 10 ΘΥΘ) ἃ Βούθθῃ υμ]οῖ μά ο5 
{π6 Ῥγθέθποῦ οἵ ἀοα, Βγ {πο ἀροϊαγὰ- 
ὑϊοη οἵ {6 Τ ΓΙ {18 νγὰβ ἴῃ δύ Φο ἢ Ὰ 
ὑϊπι6 θοαὶ πηΐηρ ἴο 6 τοιηογθα. Οὐπι- 
ῬΆΥΘ Ὁ. ὃ: 1 ΟὟΥ. γῇ]. 31; πα οοηΐγαβῦ 
{16 1Ιάθ8] υἱθὺ ἔγομῃ ὑπὸ αἰνὶπο βία: 
τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά 
(2 ΟοΥ, ν. 17: θοπρ. Αροο. χχὶ. 4). 

Ι͂ηὴ ὑπὸ ὑμδηκερίνίηρ αἰΐου {16 
ἘΟΠαγδὺ ἴῃ 716 Ζ7Ζοοίγίηο ὦ ἐλὸ 
“«ροκίϊοβ. 0 οἴδβθ οσοῦγβ: ἐλθέτω 
χάρις καὶ παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος ((. 
χ, 6): 
ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ] εοποπρίξδεογεϊα 

(σοδίαογία Αὐρ.) 478. Υ., ἐπ6 αἰοδίγο 
ἐμόγθῳ, ἴμ6 ἀοβίσο πο ῬΘΙοπρΒ ἰὸ 
10 ἃΔπα ΜΠΪΟῊ [Ὁ Βυϊπι!]αίθβ. ΟὐμΏΡ. 
ΤΙῦ. 11. 12 αἱ κοσμικαὶ ἐπιθυμίαι. 1116 
φόη. 18. Βα θ] ον ο ἃ5. ἴῃ δ. 16, ὑποῦρἢ 
10 15 ὕσιπιο ὑμαῦ ὑπ ἀθβίσο τυ μ]ο ἢ {Π6 
ΟΣ] [οβύθυβ 18 ἴῃ ὑθσῃ αἰγθοίοα ἴὸ 
ὑΠ|ὸ νγου]Ἱὰ ἃ8. 108 οὈ]θού. Αγ ὺρ οοΥ- 
ΤΟΒΡΟΠαΪηρ' 0 παράγεται τλτδϑὺ 6 5ῈΡ- 
ΡΠοα. Τῆθ ποῦ] νυ οι 15 {Π|6 βοῦσορ 
ἃ Π4 π6 ομ] θοῦ οἵ ἀπ ἀθδῖτο 8 ΒΘ νη 
ἴο Ὀ6 ὃν 156} ἀπιβα Ὀπίδ ἢ 18] ἀπ ονϑι- 
οβορηῦ. ΤῊ ἀθδίγο ὑπο υθίουο 18 ΒΏΟνγη 
ἴῃ 8. αὐῦου υηἱ (καταργεῖται). Βαϊ 
{πὸ ἀθβῖγθ ΤΟΙ ΪΠΒ ἃ8 Δ ΔΟ πη γοϊά, 

ΤΊΟ οοηὐγαβὺ ἰὸ {}18. “αἀοβῖγο᾽ βίο 
8 θαυ ύῃ-θουτι πὰ θυ ρῦν ἰβ “{Π6 ἡ 1}} 
οἵ (ἰοα.᾿ ἩῬμδῦ ἃ]ομο 15 ρουμαμθηῦ οἵ 
ὙΠΟ}. {}}18. 0 }}} 18 πὸ στοιμπᾷ. 

ὁ δὲ ποιῶν... «μένει... φιεὶ ατΐοηγὲ 
υγαεῖς (οοογὶξ Αὰρ.) Υ., δε μὰ ἐμαΐ 
αἰοοίλι.. «αὐταοίδι... ὙΥΆΪΠ6 {πὸ ΤΡ υῖο οἵ 
πὸ σου 8. Ῥοΐπο στοιιουθὰ {ΠπῸ 
ΟἸ τ ἰβέϊαη Βα ΠῸΥ 5. πὸ αἰδέθνθαηοο, ΤῈ6 
Ῥγοβοηῦ ἴῃ ἐλι8. ΒΘη86 18 οὔθυπα], ΝΥ πο 



ΤΙ. 17] 

811 οἶδα ομιδηροβ ὑπ6 ΟὈθάϊθποθ οἵ Ἰονὸ 
οομ πιο Ὁποπαηροα. ΤῊβΒ ΔΌΙΔΘΒ 
ἴπ ὑπ6 ποὺ οὐἦθυ ὅο τ 10 ἱπαθοα 1 
ῬΙΌΡΟΥΙΥ Ὀοοηρθ. Τη6 σοπίγαβὺ ἴο 
μ6 νου οοηνογίθα ἱπύο δῃ 140] 185 
ποὺ Οοα, Ραῦ ὑπ ὈΘ]Ιονο 0 ἴπ 
ἀούϊοι βύχίνοα ὑο 4ο (068 1]. Ηθη06 
δῦ ΦοΙη ἀοοβ ποῦ 580 “πθ ἐπαῦ Ἰογούῃ 
Οοα,, νοι πἰρῦ Πᾶν θθθὴ 8ὰρ- 
δοβίθα ὈῪ ὁ. τς, μαὺ λ6 ἐμαὶ ἀοοίδ, ἐΠι6 
“οὐ αὶ ασοα αὐταοί, 707 ὁυογ. ὕπο ἃ 
ΟΠ6 15. ὑγαὶν αἰκίη 00 ὕπο ὅοῃ οἵὨ τηδῃ: 
ΜΚ. 111. 35. 

Οοιαρανο ΨΦομη ἷν, 34; Υἱ. 38; ΥἹ]. 
ΠΡ Ἰχ᾿ ΤΠ: 
ΖῊ τοὐ ῳ αοα Ἔχ ρυθββθθ ὑ86 ὕγιιθ 

6η4 οὗ 811] ὑπίηρβ, ἃπα 15. ορροβϑά ἴὸ 
0Π6 ἀθβιγθ᾽ 0} ΒΡΥΪΏΡΒ. ΤΟΙ ἃ 
Πηϊῦθ βοισοθ ἃ8. 108. αἰθπηαῦθ οὐ. 
Αὐ {Ππ6 βαπι86 {π|6 “ὑπ ψ}1}} οἵ ἀοα’ 
᾿ποῖπ 85 ὑπ τἰσηῦ π86. οὗ 11 παύατα! 
Ρουθ, μου] 165, ᾿πβυϊπούβ, σγβῖο ἢ ἴῃ 
ΤΠΘῚΓ Θϑβθηῦία! παῦγ8. ΦΉΒΥΤΘΙ ᾧο 1: 
ΑΡοο. ἵν. 11. ΟὈμΡαΓΘ 1 ΤΏ 688. ἵν. 3. 

ΤΙ βρθαϊίηρ οἵ {Ππ6 αἰνίπθ Μ1}1 δύ 
ΦΌ0Π Βαγ5. “ὍΠ6 Μ}1}] οἵ αοα’ πὰ ποῦ 
ὍΠ6 ΜΠ] οἵ ὑπ ᾿αυΠμοΥ ἡ ἃ8. τηϊρ 
5661 ἴο ὈΘ βυρροβίθα ὈΥ φ. 16. ΘΌΓΘΕΒ 
15 114 ἀροη {Π6 αἰν πη τη] 50. γαύῃο 
ὑμδπ ἀΡοῖ ὑπ6 αἰγίπο ἰόν. “ΤῈ6 ψ1}} 
οἵ ὑπὸ Τλαῦπου’ 15 ἔοαηα ΟΗ]Υ ἴῃ δὲ 
Μαύθπθνν (ν]. τὸ οὐ Μιαΐ 67, Υἱϊ. 21: 
ΧΙ]. το τὴν “Παίδ67᾽: οοΙηρ. ΧΥΠ]Π]. 14; 
ΧΧΥ͂Ι. 42). 1771.6 «οί α΄ ομν' αοα απα 
“αΐδογ οὐ. 6]. 1. 4 (οορ. ἘΡΙ). 
Ϊ, 5, 9, 11). 706 «οὐ ῳ"᾽ αοα 15. ποῦ 
πη Θαπθηῦ: 1 Ῥοῦ. 1]. 15: Π]. 17; ἵν. 
πο ΠΟπι: 1 Ὁ; Χ1|: 2; ΕἾΘ. Χ᾿ 530: 
Τὴ {πΠῸ0 (8ρ6] οἵ δύ ΦόοΠη {Π6 ρΡῇῃγαθ6 
ὙΠΟ ἢ 15. ΔΙ ΤΥ Β ἀϑθθα ὈῪ {ὑπ6 Ἰιογὰ 18 
ἐλ «οὐ 9" Πίην ἐμαΐ 8ογιἐ Ὧν6: ἵν. 34; 
᾿ 70: νἱ, 29 ἢ: (Υἱ1. 17} 

μένει εἰς τ. αἰ.] αὐταοίδ, ΚΟΥ 6:67.. 
Οοιηρ. «011η Ὑ111. 35; ΧΙ]. 34; 2 ΟὐοΥ. 
1 Ὁ (ΕΣ; ΓΤ Ροὺ 1 725 χα): ΤΠ 
ΔΌΒοΙαῦθ 86 οἵ μένειν 15 ποῦ υηΐτ6- 
αὐθηῦ: ΦοΠη αν. τό; 1 Ῥοί. 1. 23; 
ἨΘ6. χ. 34. 

εἰς τὸν αἰῶνα] τη) ορἰογ τ) Υ. ΤῊ185 
18 ὑπ 6 ΟἩΪΥ ΤΌΤ 1π ὙγΠ10}} αἰών ΟΟΟῸΥΒ 
1η ὑπΠ6 ἘΡΙΒΊ165 (ΠΘγΘ ἃπα 2 ΨΦοἢη 2) 
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ΔηΩ ΟὍΒΡΘΙ (12 ὑϊπ165) οὗ δύ ΦοΠῃ, 
δχοθρὺ ὑπ οοτγοϊαύϊνο ἐκ τοῦ αἰῶνος 
(Φόμη ἴχ. 32). ΤΠ ΡΠ γᾶ56. ΟΟΟΙ 5. ἴπ- 
ἀθρθμα θη Υ οὗ {π6 τχχ (τ Ροῦ. 1. 25; 
2 ΟΣ τσ Ὁ; ΠΌΡΙ ν, Ὁ; γἱ. 20); Υ]1. 
17 1.) ΟὨ]Υ (10 ποραύνθ) ἴῃ Δίαὐῃ. 
ὙΧΙ ΤΟ ΝΗ ΧΙ ἘΠ; ΜΠ 1 50 1 

ΟὐΥ. γ111. 19 ( 46 13 εἰς αἰῶνα). [1 Ῥοί. 
1 23 πᾷ 2 οί. 11. 17 816 [186 γϑδα- 
ἴησβ.} 1 15 ὙΘΥῪ ΘΟΙΏΠΊΟΝ ἴῃ {Π|6 ΠΙΧΧ. ἃ 

{π6 τοπάονίηρ οἵ ὈΡῚΣ, οὶ υν, ὈΡῚ: τ. 

ΤῊ ὑπουρηὺ οοηὐαϊπθα ἴῃ ὑπ ψουβ 
Π6 16 15 σίνϑηῃ ὈΥ ὑπ6 Δα ἀἸς10η. ψ ΠΟ 15 
Τουπα ἴῃ 7 λοῦ. ἀα Οὐαὶ 1, «τ. “ἃ5. αοα 
480 ΔΙ Θύ]. [ῸΣ υου᾽ (ϑήο θὲ 256 
ῃιαηοέ ἐγ, ορἐογγ2)}). Αιστιϑύϊηθ γα 5 
ὑπ6 ἀαϊύΐοη ἅμα ΥΘΗγ ΚΘ. ὁ. ᾧΠ6 
ψΠ01]6 ῬαβθαρῸ: Υ ΟΙαιῦ δ ἈΙΏΟΥ ΠῈῈ- 
ΑἸ, ὕθπθ Ομγιβύθπιμη, Ῥτορύου ἴθ ἴδοῦτιβ 
αϑῦ ὑθῃιροῦα} 5 αὖ ᾧπ ΠὰΒ ΦΟὕΘΥΠῈΒ ; 
ααΐα οὖ 1116. 510 [οῦπβ. δῦ ὑθ ΡΟ Δ] 15 
αὖ τη ηογοῦ φοὕθ 18. 
Απα ἀραίη: Τουγαμ Ἃ]10 15, θυ τὰ 

οΥἷ5. θα αΠΠΠο 15: απ] ἀἸοᾶμη, 1)688 
οὔθ] Νοὴ ἃπαᾶθο αἱθοῦθ 6ὃΧχ 1η6: 
Βουιρύσταβ δ ΙΔ ηλὰ5 Μσο αἰαὶ, αὐὲ ο5 {5 
οὐ χ{ἰ] αἰἐ᾽5ϑ.γηγυὶ οὨλγι65. 

Β. ΤῊΝ ΟΟΝΕΙΜΙΟΊΤ ΟΕ ΤΆΠΤΗ ΑΧΡ 

ἘΑΙΒΈΠΟΟΡ ΜΙΤΗΟΤΤ ΑΝΡ ΜΙΤΗΙΝ 

(ἃ. τ8--ἶν. 6). 

ΤΠ Ῥγοδα οοπύγαϑὺ τῇ] ἢ) Πὰ5 ΘΟ 
ἄνασσα τ {πὸ ᾿ἰαϑῦ βθούϊοηῃ θθύνγθθῃ 
ὑπ ηρ5. ὑθ ΡΟΣ] ἃ πα θύθυ μα], θθύνγθθῃ 
ὑΠ6 νου Ἱα πα {πὸ ΟἨΠ ΤΟΙ, θα 5. ἰοὸ 
ὑπ οοπύγ} Βα] θοῦ οἵ ὑπὸ ἘΠ ΡΙΒΌ16, ἐπ 6 
ϑγοαῦ οομπῆϊοῦ οἵ Π1|6, συμ] 0} 15 ὑγθαύοα 
οὗ ἴῃ 11. 18--ἶν. 6. 1 ὑΠ15 {π6 Πποβύ!]!θ 
ῬΟΥΤΘΙ 18 566 ἴο 81180 ΠῸΠῚ νυ] 1 
{πη ΟΠ τ Ιβύϊαη βοοϊθύγυ. ΤΠ νου] Πὰ5 
Του Πα ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ [πὶ 8 ἃ ηὐ]- ΟΠ ΥἸβύϊϑῃ 
βυβύθῃῃ ὑΥΒ]Οἢ Ια γ 8 ΟἸδῖτη ἴο 5ρ᾿ γύπα] 
Θηἀοντηθηῦ ἃΠ6] δα ΠΟΥ. ΕᾺ]86 
ῬΙΌΡΠούϊς Ῥόονο (Αροο. χἱ. 1 ΕΠ) 
ἰδκα5 15. ῬΙᾶθθ ὉΥ ὕὉπ6 546 οἵ {μ6 
ΠΡΟΣ ΪΆ] ρονγον (Α Ροο. ΧΙ]. τ Π.), ΤΉ ΘΒ6 
ἴᾺ1586. ὑβθδοιθυθ, {185 “βριτὶ οἵἨ ἁ δηί)- 
Ομ δύ, ἃγ6 “οὗ πὸ νουα᾿᾽ (ν. 4 1). 
ΟΠαγδούθυ βύϊο μγ 8 οὐ 18 ΘΟΠΗ͂ΙοΙ 

ΔΡΡΘαν ὑπγουρῃοαυῦύ: ἀντίχριστος 1. 1ὃ, 

5) Ξ--οὸ 
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18Π δι ᾽ ’ ε΄ ᾽ , ᾿ θ Ἁ ᾿ , 

αιἰδία, ἐσχάτη ὧὡρα ἐστίν, καὶ καθως ἠκούσατε 

20; τὸ πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου ἵν. 3; 
ψευδοπροφῆται ἷν. 1; οἱ πλανῶντες 1]. 
26, ΘΟΠΊΡ. 111. 7; τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης 
ἵν. 6. Απᾶ υπάογηθαί! {Π6 [86 βρὶ- 
τἰῦαλ! ὑθαοηϊηρ 1165 “6 παίγοα᾽ οἵ 
{πὸ νου: Π1. 13. Τη6 ἀποβύϊοῃ 18 
ΠῸ ἸΟΠΡῸΙ οἵ ἔαϊβο ΟΡ ποι. ΟΥ̓ Ὑἱοΐουβ 
Ῥγαούϊοθ πιθῖη. {π6 ΟΠ αγο, Ῥαὺ οἵ 
ἐθηιρύα ϊομβ ο γἱοϊὰ ἃ]οσίαποθ ἴο ἃ 
ΤΊΥΆ] ῬΟΎΤΘΥ, 

ΤῊΘ νον πμ]οἢ) δύ ΦοΏη οἴνοβ οἵ 
ὑπ ΟΠ γιβύϊδη οομῆϊιοῦ [8115 ᾿ηΐο [ΟΣ 
ΒΟΘΟΙΙΟΠΒ : 

Ι. ΤὴῈ ΠΈΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΕΑΙΒΈΠΟΟΡ 
ΑΝΤ ΤΆΤΤΗ (11. 18---20). 

17. ΤῊὴῆε ΟἬΠΠΡΕΕΝ ΟΕ Ὅ6ΟΡ ΑΝΡ ΤῊΕ 

ΟΗΙΡΕΕΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΡΕΥ͂ΙΙ, (11]. 1--Ἰ 2). 
111. ΒΕΟΤΗΒΒΕΗΟΘΟΡ ΙΝ ΟῊΕΚΙΒΤ ΑΝΡ 

ΤῊΕ ΗΑΤΕΒΕΡ ΟΕ ΤῊΕΒ ΜΌΒΠΡ (1. 13--- 
24). 

ΙΥ. ΤῊΞΒ ΕἾΨΑΙ, ΒΡΙΒΙΤΕ ΟΕ ΤΆΓΤΗ 
ΑΝ ΕΒΒΟΚ (Ἶγ. 1---). 

ίορ ὈΣ βύθρ ὑπ. βίγθηρίῃ οἵ {πὸ 
ΟἸἸβύϊαη 18. ΒΘ ἴῃ ἢἷβ ἥστη ΠοΙα 
ΡΟΝ ὑπὸ Τανῦῃ, ἴῃ ὑΠΠ}6 ΘΟΙΒΟΙΟἸΙΒΠΘΕΒ 
ἈΠᾺ ὑπ οπαγδοίου οὐ Βομβῃὶρ, ἴῃ {Π|6 
ΔΟΟΨΙΥ οἵ Τονθ, ἴῃ {Π6 ΡΟΜΘΡ οἵ 
ρΙΓΙ ἃ] Πἰβοουηρηῦ. ὅ0. {πὸ οοη- 
Ἰοὺ Ῥάββοβ ἴο ν]ούουυ. 

ΤΙ. ΤπῈ ΠΈΨΕΠΑΤΙΟΝ ΟΕ ΕΑΙΒΈΠΟΟΡ 

ἌΝΡ ΤΆΥΤΗ (11. 18-τ2ο). 

ΤΊ5 βοούϊοηῃ. [18 
ὑπ γ66 Ραγίβ : 

Ι, «ἀπήο)γ δίς απο Ομ ῖδίαγϑ (18 
-21). 

2. 76 δβϑβογηισο ἀπε ἐδι Ῥοτδογ" (ἢ 
ἐδ Τγμλ, (22----25). 

3. «νίσίης ἵπ ἐμ6 ΤΡμ}, (06 --τ-2ο). 
ΤῊΘ Ῥγορσγοββ οὗ ὑπουρ}ῦ 8. ΒΙ 0 ]6. 

ΤῊο [οὐ οὗ ἀροβύαβυ το ὑπ ΟἼἜγ18- 
(ἴλη θοὰν 18 τοοοσηϊξοα ἃ8 ἃ ΟΠαγαοίου- 
ἰβύϊο οἵ {πὸ οὐ ββ, ΤΉ] [ἀοὲ βοῦν θα [0 
γουϊ πα ΟΠ γβυϊληβ οὐ ὑπὸ οἱ πὶ ἢ 
{πον μᾶγο γοοοϊγοα [Ὸγ {πὸ αἀἰβοογη- 
τηθηῦ οἵ ἅπὸ σαι. 16. οββοποο οἵ 
ὑπὸ Ταῦ 1165 ἴῃ ὑπὸ Δοκηον ]οαρτηρηΐ 

ΒΟΡΆΓΆΡΙΘ ἰπηΐο 

οὔ ὑπο Μοββίδμβηὶρ οἵ 9768ι85. ΤῊΘ 
ΘΟΠ ζοββίοη οὐ ἔμ ὅθ βἼΥΘΒ ΓΟ] ΒΡ 
ψἢ ὑμθ ΕἈΓΠΟΥ; ἰββαϊηρ ἴῃ ὑπ 6 ΠΠ 
θέθγμα!. ΤῊ ῖβ Κπου]θᾶρο οἵ αοα ἔῃ θὴ 
ΟἸἩγιβυϊδηβ ἢᾶνο ἴο Κϑὸρ ἤγῃγ, ἐπαῦ 
ΤΠΘΥ ΠΔΥ ἴαοθ ὑποῖὶν Πογὰ αὖ ΗΪβ ἃρ- 
Ῥθᾶγάποο, Απᾶ ἔσθ Κηονοαρο μὰ8 
{Π|0 8608] οἵ τὶ  θοῦβηθββ, Πκθηθδ8 [0 
αοά, {πὸ τιᾶτκ οὗ ἀἰνίπο Βοιβῃ ρ. 

1. «πἰϊολιγῖδίϑ απαὶ Ουγ βίαν (18 
-2ι. 

ΤῊΘ ΠΘΟΘΑΒΙΥ οὗ οοπῆϊοῦ τυ ΐ ἢ Πὰ8 
Ῥθθὴ Ἰαϊὰ ἀν ἡ. βῬΠΟΓΑΙ σὙοιΠα8 ἴῃ 
φῦ. 15--ἰ 7 18. Θη!ογορα Ὀγ ᾧΠ6 ΒΡΘθοΐὰ] 
Οἰγοαπηβύαποοβ οἵ Π6 ἀσθ. 1 15 “ἃ Ἰαβϑὺ 
Βου", Πα ἃ8 580}} τπηαυκοα ὈΥ αἰν βίοι, 
ΘΥΤΟΥ͂Β, ὑθηηρύα 08 ἴῃ ὑπ ΟΠ τ βιϊλη 
ΒΟΟΙΘΟΥ 1056} (18, 190). Αὐ {Π6 βᾶπη6 
ὑϊπ|6, ἃ8. ΔΠΒΎΟΥ Πρ (0 {18 Βρθοίὰ!) 
ῬΘΥ]], ΟἸ τ βυϊδηβ ἢᾶγο ἃ οἰ οἵ βρίυἱὲ- 
ἘΔ] ἀἸβοθυπμηθηῦ τ ἴῃ 1 15. {πον ᾿υὶ- 
ὙΠΘρῸ ὕο τι80 ἃ8. ἃ ἀἰθοίϊβῖνθ οὐ ουΐοη 
Οὗ ΘΥΙΤῸΥ (20, 21). 

18 ψ {ἰ{ε16 ογι68, 1ΐ ἐδ α ἰαϑέ ποιεν, 
απ αϑ γὸ λποαγὰ ἱμαΐ Αηῃέϊεϊγ οί 
σοηιοίλ, οθθη ποῖ τιαη «πἰϊοϊιγ δίς 
ἤατὸ αγβογι ; τολόρο τδ6 ρογοοῖνο ἐμαΐ 
ἐξ ἐδ α ἰαβέ μοιῦ. 19 ΤΠ τὐθηΐ οἱ 
υὔγολγὰ τε8, διεὲ ἐδιϑῃ Ἰ0 076 τιοΐ ΟΓ τι; ΚῸΥ 
ἐγ λον μα Ῥοθηὶ 97 τι5, ἐμομ τσομα 
λατὸ γοηναϊηθα τοι τς, δὲ {πο Ὺ 
σνοηῦ ουὐὖὺ ἐλαΐ ἐμο ιαν δὰ ηιαίῖο 
γιαγ γοδέ ἐμαΐξ ἐδιομ αἰΐ αὐὸ πο Γ᾽ τι. 
Ξο 4ηἃ ψγ6 παῦθ ατὸ πηοίζον γον ἐδ 
Ποῖψ Οηθ; αμπαᾶὶ μὸ αἴ ζηοιο---"ν 7 
λαὸ ποῖ τογίξίονυ ἐο χοῦς Ῥοσαιιβο 6 

ἤηοῖο ποῖ ἐμὲ ζαΐδ, δεῖ Ῥοσαιίθο γ6 
ποῖ τϊ, απο Ῥοσαιϑο τὸ ἰΐδ ἰ8. 
ἐλ ἐγίλι. 

18. Παιδία] Ζ)ἰοϊὶ (Ριογὶ) ΟΥ,, 
Μν ἐἰπ16 οηοδ. ὅϑθ9 δ. 14. ΤῊΘ Ἀροβίϊο 
ἈΠ] άγΟββῸ8. ἢΐβ. τοιοῦ τ ἢ ἐπ ἀὰ- 
ὑμουϊν οὐ ἃσὸ ἅμα οχρουίοποο, ἀπὰ 
ποῦ ἃ8. ανγο της ὁὴ. {πὸ ἐπουρμύ οἵ 
ΒΡ᾿ῚΓΠᾺ] ΚἰΒ}}10 (τεκνία). 

ΤΙ ὑπὸ βοηΐθηοο νυ ΐοἢ Ῥγοοοᾶοβ μ 6 
μιλα Βρόκοῃ οὐ “16 υγου]α᾽ Ἀ5. “ρβαβϑβίῃηρ 
ἉΥαγ. ΠῚῸ ΠΟΥ Ροϊηΐβ οαΐ {ΠπῸ ἀροϊδῖνο 
βίσῃ οἵ ὑπὸ σομΐηρ' Ομληρὸ ἴῃ {Π|0 οοι- 



ΤΙ. 18] 

αἰθίοπ οὔ ὑπ ΟΠ γἰβυΐαη βοοϊθύυ. Τὖ 18 (ἃ 
Ἰαβϑῦ Πουγ. 

ΤῊ6 οὐποορύϊοπ οὗὨ “ἃ Ιαϑὺ {ἱπ|6, “ἃ 
Ἰαϑῦ βθαβοπ, {π6 “Ἰαϑὺ δ υ8, γθϑῦβ ἸΡΟΠ. 
{86 Ο. Τ᾿, ἴπ πΐο ὑπμ6 ρηγαβο ΤΥ ΤΠ 
ΘΠ 15 ἀθθα ἔογ {π6 ἀϊδβύαπῦ δαΐαγθ, 
οη Ψ ΒΟ ὑμ6 ΡΙΌΡΠΘὺΒ Θγ6 15 ἢχϑά. 
ΤῊ ἴῃ θη. χ]χ. 1; Νυμῃ. χχῖν. 14 
(ἐπ᾿ ἐσχάτων [-του] τῶν ἡμερῶν) ἰῦ 
Ῥοϊπίβ ὕο {π6 ὑϊπ|0ὸ 6 η [8γ86] πὰ 
Θηΐογθα ἀροὸπ ὑΠ6 Ῥοββθββίοη οἵ Οδ- 
πᾶ, ὑπ ἢγϑῦ βίαρϑ ἴῃ {πΠ6 [Ὁ] Π] τ θηῦ 
οὗ {π6 αἰγίπθ ῬΥΌΠπἶθθ. [}ἢ 18. 11. 2; 
Μίο. ἵν. τ; Ηοβ. 1]. τ; Φούθιη. χχ ]. 
26)» ἘΣΧῚ 24,5. ΧΙΝΙΗΝ 47; ΧΙ͂Χι 50. 1Ὁ 
ἀθβουῖθο5 {ῃ6 ὑπ ΠΘ πη Ζίοη 5}8}] 
Ὀ6 τοϑύογθα ἃπα ὅθ ρθΟρ]6 851|8}] ἔθαν 
8:ηα ΟΌΘΥ ὑπ Τιογὰ. 1 Ζοῖκ. χχχυπ. 
16 1ῦ ΥΟρΆΓ ΑΒ. Β0Π16 ῬᾶΥ 1] 1} ΒΘΆΒΟΠ. 
οἵ βῖσ 8] ἀ 6] νϑύᾶποθ. ΤῊ 5 ὉΠ 6 ῬῃγαΒ6 
ἴῃ 115. ὈΌ]104] ΒΘ η86. πο] 468 ἴῃ ραγὺ 
ὑπ6 πούϊοπ οἵ “ὑπ6 ἃρϑ ἴο οοιηθ᾽ ἃπα 
[86 ᾿πημηθαϊαΐο ρυθραγαύϊοι [ῸΥ ἰὖ. 

Τὴῃ ροβύ-Ὀ1Ό011081 {{π|6ὸ8 “Π6 ἃδ5θ ἴο 
ΟΟΠΙΘ᾽ γγὰΒ ΒΠΔΥΓΡΙΥ αἰβυϊρ 5104 ΤΥΓΌΤῚ 
{86 ρΡϑυϊοὰ οἵ ὑγῖ! Ὀγ συ μΐο 1 νὰ ἴο 
6 υϑῃογθα ἴῃ; πᾶ “ΠΗ Ἰαὐΐοι ἀδΥβ8᾽ 
οη6 0 Ὀ6 γϑραι θα ἃ8. ἃ β8θᾶβοῃ οἵ 
οΟΠ Ποῦ ἃπα Βα Ἕδυϊηρ ὑπγοὰρ ἢ πΒ]Οἢ 
ὑῃ6 αἰνίπθ νἱούουυ Βῃοι ἃ Ὀ6 ΔΟΟΟΠ- 
ΡΠ Βη6α, ΤῊ] ἈΡΡΘΑΓΒ ὕο Ὀ6 {Π|6 τα ]Π]ηρ’ 
ἰάθα οἵ {π6 ρῇγαβθ ἴῃ ὑπὸ Ν.Τ' : Αοὐϑ 
1]. 17 ἐν ταῖς ἐσχ. ἡμ. (1 06] 111. 1, ἐσ- 
χάταις ὈΘίπρ' ἃΠ ΘΧΡΙ παύου Ὁ]088); 
Ϊαημ68 ν. 3 ἐν ἐσχ. ἡμ.; 1 Ῥού. 1. 20 
ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν χρόνων. 

Βαῦύ ἴῃ ὑπ15 1ηὐθυρυθύα ϊοη ὑΠ6 8ιο- 
ΟΘΒΒΙνΘ θα 18] ἀδυγηηρ5 οὗ “ὑΠ6 ἃρὁ 
ἴο οοΙηθ᾽ οἴγθ ἃ αἰ θγθηῦ ἴσο ὑο {Π6 
ΜΟΥ 5 ὑΠ6 Ἰαϑὺ ἀδγβ᾽ 10} ἀΒΠΘΙ ἴῃ 
86 ἃρ6 δΔοοογαϊηρ ἴο ὑπ6 οοηΐοχὺ ἴῃ 
το ἢ ΠΟῪ Οὐοαγ. [ἢ 016 56η86 “{Π6 
ΔΡ6 ἴο σομηθ᾽ ἀαἰρα ἔγομῃ Ροϑῃίθοοβῦ; ἴῃ 
διπούμου ἔγοι ὑπ ἀθβύγιούϊομ οἵ «Θυπ- 
ΒΆ]ΘΙΩ ; ἴῃ ἃπούμου 1ὖ νγὰβ 501}} {π6 οὉ- 
7θοῦ οἵ Πορθ. ὅο 8180 “Ππθ Ἰαβὺ ἀἀγ8᾽ 
ΓΘ Τουπα ἴῃ Θϑοῖ ΟἵὁἨ {Π6 βθᾶβοῃβ οὗ 
ἤρυοθ ὑγ18} συ μ10 ἢ) ρυθοθαΘ {Π|6 Βθυ ἃ] 
ΟΟΙ ΪηρΒ οἵ ΟΠ γδῦ. ΤῊΘ ἂρ ἴῃ ΒΟ 
γγ76 Πἴἰγθ 18, ἸΠάΘΥ ὁΠ6 ἀδρθοῦ, “Π6 Ἰαϑύὺ 
ἀγ5, ἃπα ἴῃ δηούμου 1ὖ 15 “ὍΠ6 ἃρ6 ἴο 

ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟἿ ΚΤ 50ΗΝ. 6ο 

ΘΟΠ10,, τ ΒΙΟΝ ττὰβ ῬΥΘραγθα ὈΥ {ΠῸ 
ὑγαγα}]- ρα] η5 οἵ ὑπμθ οἱὰ ογάθυ. Α5 
γ6 ΙΟΟΚ ἴοΥ ναγα ἃ 5θΆβ0η Οὗ 8016 α15- 
ὑγ6 885 βθραγαύθβ ἃ8 ἔγοιμη ὑμαῦ συν β]οἢ 15 
5011 ο Ὀ6 τϑυθαὶθα (2 ΤΊμ. 111. 1 ; 2 
Ῥοὺ Ππ| ᾧΧΚΑΡᾺῸῷἅ Ὑπᾶδ τὸ; τ Βοῦ. 1 τ, 
οομύγαβῦ Ὁ. 20): ἃ8. γγχὕῊΘ ἸΟΟΙΚ δος νγ6 
Πᾶν ϑηΐθυθα οἢ 8ἃΠ ἱπΠου]ὔλ πΠ06 πον 
ὑπουιρῖν βύγαρΡ 68 οἵ (ἃ Ἰαβῦ {π|0.᾽ 

Βαῦ ψ 116 Ππ6 σγθαῦ οοιπβ6] οἵ αοα 
5065 ουαγα ἴο {]Π]πηθπῦ ὑπ6 ἀαΐο οἱ 
{86 σοπϑαμπηπαὐϊοη ἰ8 ποὺ γὙΘΥθα θα: 
Αοἰβ 1. 7; Μαίῦ. χχίν. 36. 

ΤῊΘ οδ]Ἱου]αύϊομ ν μ1ο0 ἢ θυθιαβ (Οτὰ- 
τη 6, Οαΐ. ἴῃ 106.) ΠΙΆ 65 15 1η θυ ϑυϊηρ' 
ἴῃ {Π6 ἔδοθ οἵ οὔσ ργθβθηῦ Κπον]θᾶρθ 
οὗ {Π6 στοῦ] 5 ΠΙΒΌΟΥΥ : πεντακισχιλίων 
ἐνιαυτῶν παραδραμόντων ἐξ οὗ γέγονεν 
ὁ κόσμος..«.καὶ ἀπὸ τῆς Χριστοῦ παρου- 
σίας οὔπω πεπληρωμένων ἑξακοσίων 
ἠγοῦν ἑπτακοσίων ἢ χιλίων ἐτῶν, δῶμεν 
γὰρ οὕτω, πῶς [οὐκ] (α616) ἔξω λόγου φα- 
νήσεται τῶν ἑξακοσίων ἐτῶν ἢ χιλίων, εἰ 
τύχοι, τὰς ἡμέρας πρὸς τὰς τῶν πεντακισ- 
χιλίων παρεξεταζομένας ἐσχάτας καλεῖν; 

Τῃ ὑπ|5 ρᾶββαρθ ὑῃθ ἈΠΔΥΉΓΟΙΒ 
ῬἢΓΆ86 ἐσχάτη ὥρα, τιοοϊδϑίηνα ΠΟΥΩΎ., 
ΒΘΘΠῚΒ ὕο ΤΠ] {Π|6 σΘΠΘΙΆΙ οΠαγδοῦθυ 
οὗ {π0 ρϑιϊοὰ ἃπὰ ποὺ [108 βρθοῖῆο 
γοϊαὐΐομι ὑο “π δπα. Τῦ ψὰβ ἃ ρουϊοα 
οὗ οΥἸἴο8] ομδηρῸ “ἃ Ἰαϑὺ πουγ,᾿ Βαὺ πού 
ἀοἤπΙύ6]γ “ὑπ Ἰαϑῦ ποῦν.’ Τη6 ϑχϑοῦ 
ῬἢγΆ86 18. ποῦ ἴουπα οἰβοθ 9 ἴῃ {Π6 
Ν.Τ. (οορ. τ᾿ Ῥοί. 1. 5; 2 ΤΊμ,. 11]. 1). 
ΤΊ6 'ἂ80 οὗ “Ππουγ᾽ γϑοὰ]β ὑπαῦ ἴῃ {0 
ΟΟΒΡΘ6Ι: ἱν. 21, 23; Υ. 35, 38; ΧΥ͂Ι. 2, 
4, 25, 32. ΟὐΟΙΏΡΑΓΘ 1]. 4; ΥἹ]Ϊ. 30 ; ν]1], 
20 ΧΠ 235, 27,.: Υ1 τ; ἘΝΠῸ ΓΤ: ΠῚ 
{π6 ἰᾷθα οἵ “ἃ Ἰαϑὺ Ποῦ ἡ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠαΒ 
αν ὑΠ6 οΠαγδούθυιβῦο ρηγαθο οἵ δὲ 
Φομη “86 Ἰαϑὺ ἀδγ᾽ (Υ]. 39 ἔ,, 44, 54; 
ΧΙ. 24: χΧὶ]. 48). ΤῈ 6 ἀοἤπίίζθηθββ οἵ 
{15 Ἰαύῦθι Ῥῇγαβο (ἡ ἐσχ. ἡ.) 7501 68 
ὑπΠ6 ΜΊΔΟΥ 56 η56 σίνθῃ 0 ὕμθ [ΌΥΠΊΘΥ 
(οομΡ. ἷν. 17, ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως ποίθ). 
ΟομΡ. Ιρῃ. αὐ Μρλσ5. ο.ττ. ΤῈ ὕσιιθ 
ΤΟ ΑΪπρ' ἴῃ 1 ΤΉ 688. Υ. 2 (ἡμ. ποῦ ἡ ἡμ.) 
{Ππδύγαΐθβ ἐσχ. ὥρα ΠΘΓΟ. 

καθὼς ἠκούσατε] ὧαΒ ψ6 ἠδαγα ἴῃ 
ΘΘΠΘΓΆΙ θυ 8 ἃ5 Ραγὺ οΟὗὨ ὕΠ6 Θνδηρ6 ]10 
1η0588ρ6 (Μ|κ. χὶ!. 6 Εἰ; Μαίύ, χχίν. 5, 
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“ ᾽ ,ὔ »" ᾿ ΄σ ᾽ 7, ) 
ὅτι ᾿λντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ 

18 ὅτι ᾽Αντ.: -- ὅτι Α. 

24), ἃπα ἴῃ {πὸ ἐθαολιϊηρ ΟΥ̓ ἈΡΟΒΕΪῸΒ 
(ΑδΒ αχ, 30). ΟΡ. 1 ὙΠ, ἶν. 1, 
ΤῆοθΘ. σΘηθγα] Ργοαϊούοηβ οἵ [Ἀ]56 
ΟἸΥἸδύβ ἃπαὰ [Ἀ]56. ὑθδοΠ ΥΒ. 6.6. Θ0- 
οοηἰγαίοα ἴῃ ὕπο ὑποιρηῦ οἵ ἃ ὑγρὶολ] 
ΔΑΥΘΥΒΆΓΥ: 2 ΤΉ 688. 1], 3. 

᾿Αντίχριστος] ΤΠ θυτῃ “ηϊο]ιγ 18 
18 ῬΘΟΙ] αν ἰο δῦ ΦόΠη ἴῃ {πὸ ΝῸ. Τὸ 
ΟΟΘΟΙΓΒ ἈΡΆΪΗ Φ. 22 ; ἴγ. 3 ἃηα 2 “0}η 7. 
ΤῊΘ ἈΡβθποο οἵ {πὸ ἃὐύϊοϊθ ΒΠονν5 ὑπαῦ 
10 πα θοῦ οαυγθηῦ ἃ8. ἃ ὕθοΠηΪοὰ] 
(ΡΓΟΡΘΥῚ) ΠᾺΠΊ6. 
ΤῊ νογὰ Ππιθη8 ὩΣ ΠΟΤ {πᾶ 

ΒΠΏΡΙΥ “ὯΠ ΔανΘΥΒΑΥΎ οἵ ΟἸγῖβι. ΑΒ 
ᾺΣ ἃ5. {ΠῸ [ὉΓΠῚ 8. ΘΟΠΟΘυτ θα Ὁ ΠΙΔΥ͂ 
ἀθβοῦθθ “ὍΠ6 ὙΠῸ ὕαῖκοβ {Π6 μίαοθ οὗ 
ΟἸγῖβῦ᾽ (ἀντιβασιλεύς, ἀντιταμίας, ἀνθύ- 
πατος), ΟΥ̓ “ὍΠ6 ψΠ0 ὉΠΩ͂ΘῚ ὑΠ6 ΒΔ 16 
ΘΠαγαοῦου ΟρΡΟβο5 ΟἸ νἰβὲ" (ἀντιδιδά- 
σκαλος, ἀντιστρατιώτης). ΠΟΘΙ 8 ἃ 
5111} ΔΙ ὈΙ στ ἴῃ {πΠ6 ψογὰ ἀντι- 
στράτηγος, ὙΥ ὮΪΟἢ) ΠΘΆΠ5. ὈοΟΐ “ὉΠΘ 
ὙΠῸ ΟΟΟΙΡΙ65. ὑπ6 γυ͵αοθ οἵ στρατηγός, 
φγοργώίογ, ἃν 180 “ἃΠ ΟΡΡοβίῃρ' 
ΘΘ ΠΟΥ]. [Ὁ ΒΘΘμ5. ἴο 6 πηοβῦ οοπβο- 
παπῦ το {πὸ οοπίοχύ ἴο πο] α ὑπαὺ ᾿Αντί- 
χριστὸς ΠΟΙ ἀΘΒΟΥ ΘΒ ΟΠ ὙὙΠ0 ἈΒΒ11η1- 
ἴῃς {πὸ στῖδο οἵ ΟΠ γῖβῦ ΟΡ Ροβοβ ΟἸγ]βί. 
Τὴ {15 ΒΘ η80 1Ὁ οι ΡΟ 165 ἃ ηρογίαπῦ 
ὑσα ἢ. ΤΠπαὺ ΠΟΒΌΠΙΟΥ 15 στο ]}ν ΤΟΥ Πλ]α- 
016 ἴῃ ὙΥΠ1οἷν {Ππ|Ὸ Δαν ΘΥΒΑΥΥ ῬΥΘΒΘΥΎΘΒ 
Π6 ΒΟ ΙΆπμοΘ. οἵ {μ6 οπαγδοίου ϑύϊο 
ΘΧΟΘΊΊθπο6. ν Π1ο. ΠΟ ΟΡΡΌΒΟΒ. (6010. 

Γ 2 Οὐογ. χΐ. 13; ΔΡροο. 11. 2. ΤῈῸ Απὶϊ- 
ΟΠγιδῦ ἀβδα}}5 ΟΠ σῖδῦ ὈΥ ῬΓΟΡΟΒΙΙΡ ἴο 
ἂο οὐ ἴο φρύοβοσνο νπαὺ ΠῸ αἀἰὰ ΜΠ 1]Ὸ 
ἀοηγίηρ ΠΊμ (οοΙρ. «0ἢ ν. 43). ΤΠ 0 
ἴαϊβο ΘΟ σῖδῦ οὶ ὑπὸ οὐποῦ παπαὰ (ψευδό- 
χριστος Μαίί. χχίν. 24) 18. ΒΙΠΡΙΥ͂ ἃ 
Ῥγοίοπαου. ἰὼ {πὸ Μοββίαηϊο οἤϊοο, 
Ι͂ δ Φομη ἀβὸ οἵ ΔΕ ΟΠ τῖβυ 1 
Ὑ1} 6 βοοὴ ὑπαῦ ἀπὸ βθηβο ἰ5. ἀοίου- 
πλϊηοα ὈΥ {πὸ [}}] ΟΠ γἸδύϊα ἢ σοποθρ- 
(ἴοη οἵ “ΟἸΠΥ ἰδ ᾿ ἀπα ποῦ Ὀγ {πὸ «Το 18} 
οοποορίϊοι οἵ {πὸ Ῥγομηἶβοα δ ἸΟΓ, 
{πάρ οὴ6. ἀβροοῦ Ὁ τὴν ὈῸ βαϊὰ 

ὑπαῦ {Π6 ἡγονὶς οὐ ὑπὸ Τπολγ πα 101}. νΥ 8 
το τογοα ὑπὸ ἔσθ αἰνίηθ ἀοδίϊην οἵ 

᾿Αντίχριστος δὲ ΒΟ: ὁ ἀντίχριστος ἔδΑ. 

πᾷ ἴπ Πἶβ ππίου τ αοα ἐβγουρ ἡ 
ΟἸνίοὶς ΠΕ] ἐπὸ ἰδ οἵ Απεομγίβοὺ 
γγὰβ ὅο ἔθδοι ὑπαὺ τηδῃ 15 αἰ γίηθ ἃραγῦ 
ἴγοῖῃ αοα ἴῃ ΟἸἩγΙϑύ. 

ΤῊΘ Ῥαββᾶσοβ ἴῃ ΒΟ ὑπ6 ὑθυτα 
ΟΟΟΙΤΕ ἃτῸ ποῦ ἀροίβῖνθ ἃ8 0 δύ Φ0 1." Β 
ἐθδοῃίηρ ἴῃ τοραγα τὸ {Π6 Ομ ηρ οὗ 
ομ6. στραῦ ΔΒΕΟΠΣβῦ, οὔ 0 ἢ 0} 
ΟΥΠΟΥΒ ὙΥΘΥΘ ῬΓΘΡΑΓΆΤΟΓΥ ΘΙ ὈΟα πο 8, 
ΑΒ [ἌΓ ἃ5. ἢΪ8 Ουβ. ἅγὸ σοποθυηρα 
“ΑΜ ΟΠ Υἰβὺ᾽ πᾶν 6 {πΠ6 Ῥϑυβοηὶῆσα- 
ἰΐοη. οὗ ὑπὸ Ῥυϊποῖρ! 5μονῃ ἴῃ ΕἸ 
Του δη ΠΥ δίβ, Οὐ {Π6 ῬΟΥΒΟῚ 
]ΠΟΒΘ. ἈΡΡΘΆΓΆΠΟΘ 5. ῬΓΟΡασθά ἈΥ͂ 
ὑπιθ8θ ῬαΥ ΘᾺ [ῸΥ5 οἵ 6υ}}. ΤΠ 
ΤΟΥ ΠΊΘΙ 18. ΠΟΥ {ΠπΠ6 πιοδῦ πα αγᾺ] 
που ρυούα 0}: Ὁ. 22; 2 0 π. 7. ΤῈΘ 
Βρ σὺ ΟΥ̓ ΘΥἢ] ΘΟ 5 ἴῃ ὑποβο ΠΟΤ 6 
᾿Ἰηβρίγοθ, Οὐοπίγαβύ 2 ΤΊ 688. 11. 3 1ἴ 

ὙΠῸ οαβθη αὶ ομαγαοῦου. οὐ “Απἰϊ- 
ΟΠγΙβυ᾽ 1165 ἴῃ ὑπ ἀθηΐαὶ] οὗ {π6 σι 
πη οἵ ΜΘββίῃ (Ὁ. 22 ὁ ἀρνού- 
μενος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός. 
ἰν. 3 πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ (λύει) τὸν Ἰησοῦν. 
5. Φοἢη 7 οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν 
Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί). 
ΤῊ 5. ἀθηϊαὶ Ἰηγόοϊγοβ {π6 οομ ᾽οΐθ 

τηϊβιπουβαηαϊηρ' οὐ ΟἸ ἰδ 5 Ραβϑῦ ἃπὰ 
Γαύαγο ὑγΟΥς, ἃπα ὕμϊκοβ ἃν {ἢ6 
Καον]οᾶσο οἵ {πὸ Ταύπου, ποῖ 15 
Ῥγοιρλῦ ἴο τι Ὀγν {πὸ Τπολυπαΐο ἔοι. 
ΤΊΟ τοδοῃϊησ οἵ Αγ βῦ Ἰθρανοὰ Οοα 
ἀπ ὑπ σπου 5011 πππιηϊζοα, Τ}Ὸ 
Ῥτοοϊαμηιαίϊοη. οἵ ἐπ τπηΐομ ἴ8 {Π6 
τηθεβασο οἵ {πὸ ΟΒΡΟΙ. 

Τὸ πᾶν Ρὸ δα ἀρὰ {παὺ δ Το πῈ ἀ6- 
βου ρύϊοι οἵ “ΑΠΟΙ ΠΥ ἰβυ᾽ (ο. ἵν. 3) 185 
τηδθ π86 οὗ ΡΥ ΡΟΙνοανΡ (αὐ Τλιϊ, 7) 
πα Τχοπεοαβ, ὑπ ἀἰβοῖρ]ο οἵ ΤΟΙ ΘΔ, 
ἤνδῦ ἀονοϊοροα ὑπὸ ἰοαομίησ, Το 
νυ οὐ ἄοοβ ποῦ Θοσαν ἴῃ {πὸ οὐ ον ΑῬΡο- 
βίο!ο ΟΠ ΟΥΒ, ΟΥ̓ «“πδύϊη Μαγνυ, ΠΟ 
οο5. ΠΟΎΘΥΟΥ ΤΟΙ ἴο ὁ τῆς ἀνομίας 
ἄνθρωπος (7) ͵ αἴ, 332, ». 230 Α ὁ τῆς 
ἀποστασίας ἄνθρωπος 721α}. 110, Ὁ. 336 
Ὁ). Τῦ ἈΡΡΟδᾺ ὑπογοίουστο ἴο ΡῈ οἢιὰἃ- 
γαοίογιβίϊο οὐ πὸ βόῖοο] οἵ δ ΨόΠ μη. 
ὥρο ΔΛαατομπαὶ Νοίρ, 

ςς 
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γεγονασιν' ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 

9ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν: εἰ γὰρ ἐξ 

19 ἐξ ἡμῶν ἦσαν (25) ΒΟ Β.ΥΥ 116 {π6: ἦσαν ἐξ ἡμῶν «δ νρ. 

ἔρχεται] φτογῖέ (δέ φορέμγ8) .., 
οοηιοίθ. ΤῊΘ βᾶπιθ ὕθυπη 18 πιϑθ οἵ 
ΟΠνϊδῦ ἃπὰ οἵ ἨΐΒ δᾶάνθγβαυυ. Οὐμρ. 
6. ἵν. 3; ΦόοΠη χίν. 3; χχὶ. 22 ἢ; ΑΡοο. 
ΧΧΙΙ, 20. [1ὴ Βού! οα805 ἰὕ ἱπΡ0}1685 
ΒΟ ΘΠ] ηρ’ ΤΟΥ πη ὁπ6 δανθῃηΐ, 
ὑβοαρ 1ὖ ᾿ποϊα 05 ἐπ|58. ΤῊΘ σῖγα! 
ῬΟΥΤΘΙ ΠΠ5. ἃ ΡΘΙΒΟΠᾺΙ] ΘΧΡΥΘΕΒΙΟΙ ἃ 85 
οἴνθηῃ ἃ58 ΟΠ γῖδὺ οομιθϑ. ΟὉΠΡ. νυ. 6 
πῃοίθ. 

καθώς... καὶ νῦν] αϑ...ΘὉ6η, 80 Ἠοιρ. 
ΟομΡ. Φομη χν. 9; χυ]!. 18; Χχ. 21. 

γεγόνασιν] 7αοίξ δὴ Ν,, μανὸ 
αγίϑοη, ἃ [Ὁ]Π]16α {π6 οχρθϑοίαϊίομ. 
ΤῊΘ 86 οἵ ἃ αἰ ογθηῦ πογὰ ἴον ὑποὶν 
δανρηῦ (γεγόνασιν ποῦ ἐληλύθασιν) οοπ- 
πθούβ ὑΠ|6 1 ΔΡΡΘαγαποο υυῖθπ {Π6 δο- 
ἴπ}} Θοπα 1 0η8 οἵ ὑπ6 ἀθνθιοριηθηῦ οὗ 
{6 Ομασοῃ. Οομρ. ΗΘΌ. 11. 17 ποίδβ. 
ΠΟ 86 15 0Π16 Τ]016 ΓΘΙΠΔΙ ΚΆΡ]6 ἃ5 ὑπ 6 
γΟΥΌ 15. ποῦ υϑθ04 οἸβοιθιθ ἴῃ {Π6 
ΟὈἰβθ]6 (σοῦ 35 “08η 8). Τη6 θῃβθ 
505 ὑπῶῦ {πθθθ Δη ἢν ἰδίβ δγ6 
ΒΡΟΙΚΘἢ οὗ ἃ5 Ὀθίπηρ' 5011] δούϊνθ. ΤΠ ΘΥ͂ 
ὩΥΘ ποῦ Β51Π1}0]6 ἴγρ65 οἵ Απϑο νυ δὺ μαὺ 
ΤΘΥΘ]αὔϊοΒ. Οἵ Πίηι ἴῃ ΤὩΔΗΥ͂ ραν ΐβ : 0. 
Ἵν 5 
ον ὕπ6 δβοϊαΐθ 86 οὗ γίνεσθαι 566 

ΒΟ τ 1: Φοηπ 1: ὁ, ΜΙ 1.4. 
ὅθεν γινώσκομεν....] το θγι 6. 106. ρ}67- 

δοῖτο... Ὀθοδθβθ ὑΠ|158 ἴου τ οὗ {γ18] 15 
οομπθούοθα 0 ἢ 680) οὐ ϊοα] οοπῆϊοῦ 
ὙΥΠ]0 ἢ) ΘΟΠ65. ὈΘίογΘ ἃῃ μα. Α {8]] 
τηδη] οβύδί!οη οὗ (σΟοα 841) Θγ]] 15. ὑπ6 
ΘΟΠΘἸοὴ οἵ ἃ αἰνίπο Ἱπαρτηθηῦ. 
Ὅθεν ἰΒ ΤὈυπὰ ΠΘΙΘ ΟἾΪΥ ἴῃ ἐπ 

ΤΟ Π05 οἵ δύ Φοη. Τῦ 15. ομαγδούου- 
ἰδ]. οὗ ὑπ Πρ βύ]6 ἕο ὑπὸ Ἡθῦτονβ 
(896 11. 17 πούθ), θαὺ 15 ποῦ ἔοππα ἴῃ 
ὑπ ᾿ρ 50165 οἵ δύ Ῥαα]. 

19. ἐξ ἡμ. ἐξ.) Πω ποδὲς ργοασϊογιγιί 
(οωὐτἹογηεγ) Υ., ΤΠ σμ τορι οὐνέ 7 γΟοΊ,ν κι5 
ὑπ 6 0 Ῥυοοθοαθα [γτῸΤ οὐ τηϊαϑὺ. ΤΉΘΥ 
Ῥο]οηρθα αὖ ἢγϑῦ ἴο οὐν οαὐνγαγα σοιη- 
ΤΌΠΟΝ ΠΑ ΒΠδΥΘα 811] ΟἿ ὈΥ1Υ1- 

Ἰαρθβ. ΤῊ] ὑΠ6 τηοπηθηῦ οἵ βϑραγαύϊοι 
ΠΥ γγουΘ ἀπα]βυ]πρ 1508 016 ἔχοι {86 
γοϑῦ οἵ ὑπ ΟΠ ἰβύϊδῃ βοοι θυ ; διέ ἐθον 
1067 Ἠοΐὲ οΥ᾽ τι8, ΠΟΥ αΙαὰ ποὺ αγὰν 
{ποῖ [π|0 Το οὐ 116 (0. 1. 3) ἃπα 80 
ΤΟΥ Πἰν]ηρ᾽ ΤΟΙ ΘΙ5. οἵ ὑῃθ ὈΟάΥ. 
Οομρ. ΗΘ. νἱ. 4 Π᾿ 

ΤῊΘ ομδηρθ ἴῃ ὑπ ροβί(οη οὗ ἐξ 
ἡμῶν ἴῃ ὕΠ6 Βιισοθββῖγθ οἰ 565 γΔΥΘΒ 
ὑμ6 ΘιμρΡΠΆ515: “ΕΎΟΠ τι8, 1 15. ὑγ7Ὲ6, 
ὑΠ0Υ σνυϑηὺ ουὖ, Ὀθπύὺ ὑΠ6 Ὺ στο 6 ποὺ οὔ" 
π5; ἴῸΥ 1 ὑΠ6 ὺ δα ῬΘθη οὗἉ τη8 γθ8}}γ....᾿ 
Εὸι εἶναι ἐκ 566 γ. 16 ποίθ. 

ΤῊΘ ΡΠ γΓΆ56 ἐξελθεῖν ἐξ ἸηΔ Υ ἀθβουῖθο 
οἰ 61 γθηιονἃ} (ΑΡροο. χυἹ]]. 4; ομη 
111. 590) ΟΥ̓ ΟΥΡῚπ (ΑΡροο. ἰχ. 3; ΧΙγ. 
131Π} χίχ, δ. 21: 90Ππι 1ν, 90). 106 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠάΘΠΟ06 Ὑ10}} οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν 
ἀροῖθθ ΠούΘ ἴῃ ἴνουν οἵ ὑπὸ Ἰαύδου 
Β56η856 (600. Αοίβ χχ. 30), ὑποιρ τὖῦ 
ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΥ ἰΘδα5. το 0π6 οὔμου. Τ7}}}5 
ὑγαιῦ ἴῃ ὑπ ΑἸ Οἢ δύ “πα ]οαῦθϑ 0η6 
δῃοππα οἵ ὑπο ᾿ηἤποποθ ΤΊΘΥ ρτο- 
ἴθαβθα ὧο βρϑαϊ ψιῦ ἢ {Ππ6 νοϊοθ οὗ {Π6 
Ομγιβύϊδη Βοάγ. Διὰ τί ἀπὸ τῶν τοῦ 
Κυρίου μαθητῶν οἱ ἀντίχριστοι; ἵν᾽ ἔ- 
χοιεν τὸ πιστὸν τοῖς πλανωμένοις κο- 
μίζειν ὡς ἀπὸ τῶν μαθητῶν ὄντες... 
(ΤὨΘΟΡ οὐ.) 

εἰ γὰρ...] 1{ {πον Βδᾷ ἴῃ ὑπ ὑγιοϑύ 
5686 ΒΠδγ θα οὐ" 11{6, ὑπ6 116 ψοῦὶα 
Πᾶν ΡΌΠ6 ἰουνγαγα ἴο 105 {ππ1ὑ{π] Θοη- 
ΒΌΠΙ Ἰὕ]0η (μεμενήκεισαν ἄν ρεγηϊαη- 
8͵586η)} «ὐἰΐψεο Υ.). ΤῊ μοῦ οὗ βδραγὰ- 
ὑϊο γαυθα] θᾶ ὑπ6 προ θουίοη οἵ ὑμ 6 ]ν 
[6]Ποβῖρ. ΤῊ σου 5 Ψ1}} ποῦ Δα μμῦ 
Οὕδην ὑπϑογϑῦϊοα] ἀθα ππούϊοηβ. ΤΠ6 ὑδβὺ 
Οἵ ΘΧΡΘΙΪΘΠΟΘ 15 Ἰαϊα ἄονη ἃ8 ἢηΔ]. 
Νοὰ δα]9 αὐἰὰ βοποὺ, Απριβύϊηθ 
ΒΆγ5, 564 νἱᾶθο αὐἱὰ νἱναῦ. Ορογὰ 
Ἰοατιαπύθι ; οὗ γϑυρθὰ ΓΘ. Π185 ἡ 

Ἡγ6, Ἰοοϊκίπρ ΡΟΝ ὑΠ6 τηδηϊθϑὺ 
ἀροβύαβυ, δύ Φοηη ἀθη1θ5 ὕ86 ὑγαΐ οὗ 
ὑπ πἴ8; [το ἃπούμου ροϊπί οἵ βρῦ, 
ἴῃ γοραγα ἴο ὑπ ἀπορία! [αὔαγο, ὑπ 6 
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ε π  γ4 ’ ". ».8 “- ᾽ ΓῺ "ἡ 
ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν ἄν μεθ᾽ ἡμῶν" ἀλλ᾽ ἵνα φανερω- 

1ἰξ 15. Ῥγοβοηἑθα ἃ8 τϑὰϊ], Ῥαῦ ΤΠ 0]6 ἴο 
8ῃ δΟοσχιυρὺ οἷοβο (ΦόΒη χυ. ᾿ ἢ), Τ}Ὸ 
ὕνγο Υἱθὺβ ΔΓῸ ῬΘΥΓΘΟΟΎΥ ΠΑΥΤΩΟΠΙΟΙΒ, 
ΤΊΟ οπὰ οἵ ᾿ἰ{ 15. {γα {Ὁ]π 88, ΤῈ 0 
ὙΠΟ}. 18 ὈΆΤΥ Θἢ ΟΥ̓ ὙΥΟΥΕΘ ὑπ ὈΆΤΓΘῊ 18 
ποί ᾿Πῖῆ0 ἃπὰ γοῦ ρούθῃ !}}Υ 1ὖ νγὰ8 1 , 

ΤῊῸΒ Απρτιβύϊμθ οὰΠ ΒΔΥ {γι} ἴῃ 
τϑίθγθοποθ οὸ ὑπ δούμαὶ Ομ αγοὶ : δὶ 
ἀηὐθαπαπι Θχίγοηῦ ΠΟ ογαμῦ Χ ΠΟΡΪΒ, 
λ} 01 ἰηὔιβ βυηΐ, ποὺ Οχίθυαηῦ, οὗ 
ἰδηῖο ΑΠΌ ΘΟ γϊβῦϊ βαηῦ, Απᾶ ἀραΐῃ: 
Ξ΄σ δαηῦ π᾿ ΘΟΥΡΟΓ ΟἸσβυϊ αποιμοῖο 
ΒΆΠΙΟΥΌΒ Πη)8]1. ΟὈΠΙΡαγΘ 4180 {Π0 
δύσι Κίηρ ἰδυραλρο οἵ Ισπαίϊαβ, αὐ 
7 γαϊ!. τι οὗτοι οὐκ εἰσὶ φυτεία πατρὸς 
ἀλλ᾽ ἔγγονα κατηραμένα. πᾶσα δέ, φη- 
σὶν ὁ κύριος, φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ 
πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ἐκριζωθήτω. εἰ 
γὰρ ἦσαν τοῦ πατρὸς κλάδοι οὐκ ἂν ἦσαν 
ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ 
τῶν ἀποκτεινάντων τὸν τῆς δόξης κύριον. 

Τὺ τᾶν 6 δρᾷ ἐπαὺ γάρ, 707, 18 
ΨΘΙῪ ΤΆΤΟΘΙΥ πϑοα ἴῃ ὕΠ6 ΕΡΙΒΌ1688 ; ὁ. 1γ. 
δοῦν, Ὁ Φ ΟΠ αὐ 2 ΌΠη 09,7. 
Α5 αἰβιπηρτ βη θα ἴτοπὶ ὅτι, δοσαλιιδο, ἰῦ 
11 ὍΘ Βθθὴ ὑπαὺ γάρ ΘΧΡΙΘΒΒ6Β. ἃ 
ΓΘΆΒΟΙ ΟΥ̓ ΟΧΡΙ πα ύϊοη Δ] ρα (ΒῈ}Ὀ- 
7θον6), γἈ}]0 ὅτε τη ΚΒ ἃ αἰδυϊποῦ 
χοῦ (οὈ] δοὐϊν 6) νυ ΒΊοἢ 15. 1056} ὅ) ἃἀ6- 
αααῦο οαθπβο. ΟΥ̓ ΘΧΡΙαπαύϊοη. οἵ ὑπαΐ 
σεῦ γμ]οἢ 1Ὁ 18. οοππθοίθα, ΟὈΟΙΏΡ. 
Ο. Υ. 3, 4; ΦοΒη 11. 25; 11]. 16---21; 
ἘΠ 52 Ὁ: ΙΧ, 22, ὅζο. 

μεθ᾽ ἡμῶν] 1ῦ τηϊρηιῦ ἢᾶνο ὈΘοη οχ- 
Ῥοοίορα ὑπαῦ 0. ΨΦομη πουὰ μᾶνο 
τυ θη ἐν ἡμῖν, ΔοοοΥα Πρ το ἢ18. ΟΠ ὰ- 
γτοίουϊβύϊο παρὸ Υ ΠΟ ἢ 15. ἃ}} Ὀὲῦ τιιΐ- 
γΟΥΒΑ] ἴῃ εἶθ. ΕρΙΒΌ]ο5 ; θαῦ ὕπο ὑὉπουρ 
ἰ5. ποῦ οἵ ρβοϊαύο ἀμὶν ἴῃ ὁπ6 Ροὰγ 
Ῥαῦ οὐ Ῥουβοηδὶ! ΓΘ] νυ 5] ὁπ. 1} 
ἉΠΟΐΠΟΥ; ΦΌΠὴ χὶν. 16; ἴμϑικὸ χχίὶν. 

ἀλλ᾽ ἵνα... δεῖ ἐδπομ τσοηΐ οὐέ (οΥ 
{018 Βοραγαύϊοι οπιθ ὅο ΡΆ38) ἐλαΐ 
ἐλ τᾶν 6 τααείο γηαγ δέ (με 
γιαγῖ εἰ εἰν [πναγιῖὶ δέαγογίι}} Ἃ.), 
ἐπαΐὶ ἐμομ αἰ ατὐὸ τοί ὦ τε 0.6. ὑπαῦ 
ποῦπο οἵ {ποθὴ ἅἃγτὸ οἵ 8, Εν {Π|8 
ΘΙ Ρ586 5600 Φομη 1. 8; ἰχ. 3; χἰὶ, τ8 ; χὶν. 

31; ΧΥ͂. 25. Τ]|ι6 ἀοραγύασο οἵ {1680 
[156 ὑθαοιοῦβ ΓΘ ἃ ᾧθῃιροΟΓΆΤΥ 
Βο͵]οῦση ἴῃ ὑΠ6 ΟΠ γΙβέϊαηι βοοϊθίυ νὰ 
Ὀτουρ θοῦ μαῦ πον τἰβ}ῦ 6 ΒΘ ῃ 
ἴπ ὑποῖν ὑσὰθ οπαγαοῦου, ἅμα 80. ΒΘ6 ἢ 
ἴο Ρ6 ποὺ οἵ 1. Τ|6 Ἰαβῦ οἰδιβθ 18 
γΑΠΟΥ συ σι γ ἴῃ ΤΌΤ], Τὴ πάντες 
ἰβ. ἰηβουίθα ἃ8. 1 ὑοῦ ὈΥ 8) αἴίου- 
ὑπουρπῦ; “ὙΠῸ σοῦ οαὐῦ ὑπαῦ {ΠπῸΥ 
ΤΥ Ὀ6 τηϑᾶθ τπηδηϊοβῦ ὑπαῦ ΠΟῪ ὯΓΘ 
ποῦ, πῸ ποῦ ἴῃ ἉΠΥ͂ ΟΆ86, ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ ἴα] 
ὑπιθ νυ Ῥγούθβί ΟἢΒ ΠΙΔΥῪ ὈΘ, οἵ Ἀ8.᾿ 

ΤΊΘ βοραγαύϊοθ οἵ ὑπθ86 ὑθοῃοῦβ 
ἔγοιυ {π|6 ΟΠ τ βέϊαπ ΒΟΑΥ νγαβ, νυ Ἱἢ- 
ουὖ Θχοθρίϊοι, ἃ ἀθοϊβῖνο ργοοῦ ὑπαῦ 
{ποὺ ἀἰᾷ ποὺ θοιοηρ ἐγὰϊν ἴο 0. Τὴ 
ΟἸθὰν γουθϊαὐϊοη οἵ ὑπ  ῖν ΟΠγ Δ ΟὕΟΥ Υἃ5 
ἃ αἰνίηθ Ῥγον βίοι ἴῸγ ὑπο ἃγοϊάλ ποθ 
οὗ Τα Π . ον]. ΒΥ “βοΐϊῃρ οὐδ᾽ {ΠΟΥ 
πραγ βθα ὑπ ἱπῆπθηοο πο ὑΠ6 Υ 
νου] Οὐ μου γῖβο πᾶν οχθγοῖβθα, ΟὐἸὴρ. 
1 ΟΟΥ. χὶ. 10. 

ὙΥΠΘη ὑπ πᾶς 5 βοραγαϊθα Ὀγ {Π6 
γΟΥ ἴγοιμι {Π|6 οὐ ὑπ6 ποραίίοι δοοογά- 
ἴησ ἴο {Π6 ἀϑᾶρθ οὔ πο Νονν Τ᾽ ϑβίαμηθηΐξ, 
15. ΔΙνγα 8 ππίνογβαὶ (αἰέ...γο), ἀπ ποῦ 
Ῥαγίϊα] (πο αἰ). ΟὐπρΡ. ὃ. 21; 111. 15; 
ΑΡοῦ. χχῖϊ. 3; Μαίί, σσχῖν. 22 (οὐ... 
πᾶς); Ιμλῖκθ 1. 37 (οὐ πᾶς); Δοίβ χ. 
15; Βομι. 11}. 20 (οὐ...πᾶς); Ο]. 1]. 
16 (οὐ...πᾶς); ἘΡἨ. γν. κα; ἃμπᾶ ἴῃ ἀοὁ- 
Ῥϑπάρθηῦ ποραύϊομβ, ΤΌ η 111. 16 (πᾶς 
«οὐμή); Υἱ. 39 (πᾶς...μή); ΧΙϊ. 46 (ἰά.); 
Ι ΟὐΥ. ἷ. 29 (μή...πᾶς); ΕΡ!!. 'ν. 29 
(πᾶς...μή. Οὐμρ. ΑΡοο, χχὶ. 27 (οὐ 
μή..-πᾶς). 

Οἱ {πὸ οὗπον Πα ηα 560 δίας, Υἱῖ. 21; 
Βοία, ἱκ: 5; 1. δ. ΣΧ’ 265. αν 30 18. 
πᾶς). 
1 {πη ἴαοο οἵ ἐπ18 ἀβαρῖο ᾿ὖ 18. ἴη}- 

ῬΟΒΒΙΌΙΘ ἕο ὑγαμπβὶαῦο ὑπὸ νγοσὰβ “ἐμαὶ 
ἐλ παρ Ῥὸ τιαάο παν  οδέ ὑπ Θ.- 
ΒοΊνοβ, πα ὑπαῦ 10 τηὰν ὈΘ πο τηϑηϊ- 
οβῦ ἴῃ μοι ἐλαΐ νοΐ αἰ τὸ ἃγὸ ουΐ- 
ΛΓ Ϊν απ θα τα τΠ0 ΟἸναχῸἢ αγὸ αὐ 
τι8. ἴῃ ὑσιιο [6] ονυβΐρ αὶ ΟἸγ]βί, 

Μὸν φανερ. ὅτι οὐκ εἰσίν ΘΟΙΙΡΑΓΟ 
2 Ὅν, ἰϊϊ,. 3 φανερούμενοι ὅτι ἐστέ. 

20. ἔνρη υἱὐπουῦ {}18. του ο]αὐϊοι 



11. 20521] 

΄ ε} . 3 Α ’ ΄ 

θώσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν παντες ἐξ ἡμών. 
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“0 δι ἐς ΄ ͵ 

καὶ ὑμεῖς χρίσμα 
,, 3 Ἧ ΄σ ἢ Ἶ ἴὸὃ , ΩἹ1 3 ν᾽ 

ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου: οἰδατε παντες--- “οὐκ ἔγραψα 

20 οἴδατε πάντες : 

ἷπ οαὐναγα ἴλού, {6 γϑδθυΒ. οὗ ὑῃ6 
ἘΡΙΒ66 παα ὑΠ6 Ῥόνϑι οἵ αἰἸβοθυηϊηρ' 
{Π6 Ὑ6 8] ομαγαοῦου οὗ “ΑἸ ον βύβ. 
“ΟἸ ΙΒ 885 ἃγ6 ὑμπθιηβοῖν θα 1ἢ ἃ {γπ| 

᾿ 56η86 “Ομ Υἰβύβ,᾽ ἀποϊπύθα ΟΠη68, Θ0η86- 

οταίοα ἴο Ο0α ἃ5 “ΡτΌρΠοΥβ, “Ῥυ οβίβ, 
δα “Κίηρβ᾽ (1 Ῥρῦ. 11. ς (9); Αροο. 1. 
6; γν. το; ΧΧ. 6); ἃῃὰ ἴπ γιγῦπο οἵ ὑπαῦ 
ΘΟΠΒΘΟΥ ὑ0η. ομάονοα τ] ΘΟΥΤ6- 
ΒΡΟΠΑΪΠρ᾽ Ὀ]οβϑίηρθ. δ0 ὄϑυθιιβ (Οτὰ- 
ΤΉΊ6, Οὐαἕ. ἴῃ 106.) τΥϊῦθ8 ; χριστοί εἰσίν 
οὐχ οἱ προφῆται μόνον..«.ἀλλ᾽ ἐξαιρέτως 
καὶ πάντες οἱ εἰς τὸν μέγαν καὶ μόνον 
καὶ ἀληθῆ Χριστὸν καὶ σωτῆρα Θεὸν 
πιστεύσαντες...καὶ ἐν τῷ θείῳ.. (βαπτίσ- 

ματι συμβολικῶς τῷ μύρῳ χριόμενοι.. 

καὶ ὑμεῖς...] ρα (6) ϑόϑ. ον: ἀπά 
Ταχύ Ποὺ ψοῖν ὙΟΙ ΒΘΙΝ ΘΒ, ἴῃ γἱγίαθ οἵ 
γΟΌΙ ΡΟΒΙ 101. ἃ5 Θοηὐγαβύθα νυ10}} {Π 61], 
ἠατῦο αν τὐγιοίζογι (ΟΡ. Ὁ. 27 χρίσμα 
ὃ ἐλάβετε) γον ἐμ6 Ποίψ Ὅηθ. Οὐ. 
Ὁ 2: 27; γ. ἢ. 

χρίσμα] τροίτζοροην Ὗ΄. (μι θη ην 
ΗΪ61..), ὧγν τγιοίίοη. ΤῈ6 ψογὰ, ψ 10 ἢ 
ΘΧΡΓΘΒ565 ποῦ ὑπὸ δοῦ οἵ δποίηνιηρ, 
Ρυῦ παῦ ψ 1 νυ μοι 1Ὁ 15. Ρουϊογιηθα 
(Ἢ δῃηοϊπὐϊηρ; ο1]᾽ Εἶχ. χχῖχ. 7; Χχχ. 25; 
Χ]. τ (ΧΧ); ΘΟΠΊΡ. 1) 8η. 1Χ. 26), πη Υ ΚΒ 
Π6 οοπηθχίοη οἵ ΟΠ ἰβυϊδπϑ γἱὉ}} {Π|6]} 
Ἡρθαα. Α8 Ηο ψ88 “δποϊηὐΐθα᾽ ἴον ΠῚΒ 

Λοιῖου ([μικθ ἵν. τ [15. 1χ]. 1]; Αοὐβ ἵν. 
Ὧ7 [Ἐ8. 1]. 2]; χ. 38; ΗΘ. 1. ο[ἘΒ. ΣΙν. 
77); 80 ἴοο ἃγ6 ὕΠ|60 (2 Οογ. ἷ. 21. .). Τ]ιΘ 
γουῦ χρίω (ἀμϑυγουΐηρ᾽ ὑο ΠΕ) ἴῃ τιχχ. 

15. ΘΙ ΡΟΥΘ α σΘΠΘΥΆΠ1Υ, ὑποὰρῇ πού 6χ- 
ΟἸ δίνουν, οἵ ὕπ6 δποίϊηὐπρ οἵ ὑπίηρΒ 
[0 βΒδουθα ᾧ80, [ἢ ὑπὸ Νονυν Τ᾽ ϑδίῃμηθηῦ 
10 15 Του πα ΟΗΪΥ ἱπ ὑπ6 ρ]οο8 απούρα 
Ὅθογνθ, 8η4 ὑΠπ|8 Δ] σᾶγ8 οὗ {πΠ6 ᾿πηραγύ- 
τηθηῦ οἵ ἃ ἀϊνίηθ ρΊϑοθ. : 

Ἡρϑῖο ὑπὸ ουὐναγα 5ύ1200] οἵ {16 
ΟἸα Τοβίδιηρηῦ ---ἰΠ βδογθα ο1]--ἶβ ἀβοα 
ἴο 5  ν {π6 οὐ οἵ ὕπ6 ϑρισιῦ χη 
ἐν Ποίψ Οη6 ν1ο ἢ 15. ὑπ ομαγδοῦθυ- 
ἰδύϊο ϑηδονιηθηῦ οἵ ΟΠ βύϊδημβ. Τ}18 
ϑἸ Ὁ 15 τοίουγθα ἴο ἃ ἀθἤμιίο {{π|6 (υ. 

καὶ οἴδατε πάντα ς΄. ὅδε Ααἀαπῖοπδ)] Νοίθ. 

27 ὃ ἐλάβετε); δῃα ὑπΠ6 παγγαύϊγο οὔ ὑΠ6 
Αοἷβ ἤχϑβ ὑΠ8 ΠΟΥΤΊΆΠΥ αὖ ὑπ 6 Ἰην- 
Ῥοβιύϊοη οἵ μᾶπαβ θοῇ [Ὁ] ονσθα οἷ 
Βαρύϊδιη (Αοἰβ γῇ]. 14}. Βαυὺ {π6 
οοπὐοχῦ βιθνβ ὑπαῦ {Π6 ψογὰ χρίσμα 15 
ποῦ ἤο Ὀ6 υπαθγϑίοοα οὗ {1|0 τηδύου αὶ] 
βίσῃ, Ὀαὺ οὗ [π6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑΙΠρ' Βρ᾿ΥἸύαΔ]} 
γϑα γ. ΤΘΥΘ 15 πού ἱπαἀ 664 ΔΗΥ ΟΥ]- 
ἄθῃμοθ ὕο 5607 ὑπαῦ “0Π6 ΟΠ Βηλ νὰ 8 
τιι864 αὖ οοπῆγπηδύϊοη ἴῃ ὑπ6 ἢτϑῦ ἃρ6. 
ῬδΥμαΡ5, ἃ8 πὰβΒ θ6θη βυρσοβίρα, δύ 
““0ΠΠ᾿}8 Ἰδηρτιαρ6 ΠΟΥ Π]ΔῪ πᾶν ἰθηα- 
δα ἴο ἤχ ὑπ6 ουιβύομῃ, νυ] Γορυ οβθηῦ- 
δα ὑπ6 οομητηππηϊοαύϊοι οἵ ὑῃ6 αἰγὶ ηθ 
ΘΎΔΟΘ ἴῃ 8 οαὐναγα τἰῦθ. Του] ] 8 ἢ 
ΒρΘα ΚΒ οἵ {π6 οαβύοιῃ ἃ5. μαρία! ἴῃ 
18. ὑϊπ|6ὸ: ΕΡΎΘΒΒΙ 46 Ἰᾶνϑοῦο ΡΥ η- 
σἸμ.αι Ὀοπραϊούα, πἀπούϊοπθ 46 ρυἰβυϊηδ 
αἰβοῖρ!ηδ, απ ἸΠΠΡῚ ΟΪ60 θ᾽ θοῦ πα ἴῃ 
βδοουἀούϊιμῃ ΒΟ] αὺ (α6 Βαρί. 7). 

Ὁ]πούϊο ΒΡ ΓΙ ὕπ8}15 1056 Θρισ 5 ϑδηο- 
ὑπ οϑῦ ο} 15 βου ηὔη} οϑῦ ἴῃ ἀΠὸ- 
Ὁ10Π6 γὙἱ810}}} (Β646). 

Τ]}15 “ππούϊοη, 0}15 οἹ Ὁ οὗ ὑπ6 ϑρίεἰῦ, 
15. Β8 14 ὕο ΘΟΠ16 ΠΠΆΠΪΥ (ἀπὸ 566 6. 1. 5, 
πούθ) 72 ,οην ἐΐ6 Ποίψ Ὅπ6. ΤῈ 6116 
15. ὁἤοβθη τυ αἰγθοῦ γϑίθυθ πο ἰοὸ {ῃ86 
οἰ, [ῸΥ 811 ΠΑ] ον ηρ ἥουγβ ἔτομ “0Π6 
ΗοΙγ Οπο, Βαῦ ἴῃ 1561} 1ῦ 15 δι θίρα- 
οἵδ, ἃΠα Πὰ8 ὈΘθὴ ππηαογβίοοα οἵ ἀοα 
(616 Εαύμθ 0) ἀπα οὗ Ομ γὶϑῦ. Τπῃ 58ὰ}- 
Ρογὺ οἵ ὕπμ6 ΓΟΥΙΊΘΥ Ὑ]ΘῪ ΤΓΘΙΘ ΓΘ ΠΟΘ 15 
μδθ ἴο 1 ΟὐοΥ. νἱ. 19; ΦόΉΠη χῖν, τό; 
Ῥαύ ὁ ἅγιος ΒΘΘΠῚ5 ὕο ὈΘ Π]ΟΥΘ ὨδὑμΓΆΠ]Υ 
τοίουγοα ὑο ΟἸιγιδῦ; Αροο. 111. 7; ΦοΠη 
1 ΘΟ: ΑἸΟΥΝ 111. 14... ν. 27, 35; δΠ8 
ΟΠνῖδῦ Ηϊμη861 “Βο πα β᾽ ὑπὸ Ῥαγδοϊούθ 
(ΦοΠη χυϊ. 7). 

οἴδατε πάντες] ψ6 αἷΐ ζηοιῦ, 1.6. ὑπ6 
Τυὰαῦῃ. [1 {π|85 γϑαάϊηρ 6 δαορίθα 
ὑμ6 βίαὐθιηθηῦ τηπϑῦ θ6 ΚΘ ἴῃ 0108 
οοηποχίοι τυἱῦ ἢ ὑπ6 οἰαθβο ν ]οἷ [0]- 
ἸΟΥ͂Β : “γὙ6 811] Κπου---Ἰ πᾶν ποὺ ψυϊῦθῃ 
ἴο γοῖ Ὀθοᾶιβθ γ6 4ἀο ποὺ Κπον---ὐ 6 
πΠυυ. ὙΠῸ οἴδατε τὴν ἀλ. οοπὐγαδῦ 
2 Φ0Πη 2 οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλ, 
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Ὅς εἴ ᾿ κ “, ’ ε »" 

ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽’ ὅτι οἴδατε 
᾽ ’ὔ Α «. ΄ ΄-' ᾽ ΄σ ᾽ ὔ ᾽ αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ 

» 

εστιν- 
᾽ ε ΄ ᾿ Ἁ 

5 7ίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρ- 

21 -- πᾶν 6. 

ΤῊ ΘΟ Οἢη Υοδαϊηρ' καὶ οἴδατε 
πάντα σῖνοβ ἂΠ ΘΧΡΙ παύου οἵ {Π6 δο- 
τ} ἴογοΘ οἵ χρίσμα ἔχετε : “γὸ ᾶγο Δἃἢ 
πποίϊοη, ἀπ, ἴῃ γἰσύπο οἵ ἐμπαῦ οἱ οὗ 
{πὸ ΠοΙ͂ν ὥριγῖῦ, γο ΚποΟ 811} ὑπίηρβ ; 
γ6 πᾶνϑ ρούθῃ τ }}ν οσοιηρ]οῖο ἀμ οοΥ- 
ζαϊῃ Καον]οᾶρθ: πὸ ἴαϊβθ ὑθδο ϊηρ' ἢ 
αἀθοθίνθ νοι ἢ γ6 ἅτ ΤΌ} Ὁ] ὅο γουτ- 
Β6Ιν 5. ΟὈἸΏΡ. Ὁ. 27; πᾶ6 ς (εἰδότας 
ἅπαξ πάντα); «01}η χὶγ. 26, ΧΥΪ. 13. 

ἥθθ Α ἀἀϊίίομπαιὶ Νοίθρ. 
21. Τὸ οβ]ϑοξ οἵ πὸ δροβέϊθ ἴῃ 

ΥΙ ΟΠ ο᾽ τὰ ποῦ ἴ0 ΘΟΙ σα ΐθ {Γ65}} 
Καον]οάσο, θαῦ ὧο Ὀυΐηρ πο δοίϊνο 
πα ἀθοῖϊβῖνο πιδὸ ὑπ Κπουν]θᾶσο τυ ΐο ἢ 
Ἰ15. ΤΟΔΟΟΥΒ. ΑἸΓΟΔΟΥ ροββοβϑοα, ΕῸΣ 
ἔγραψα 866 τῇ. 14 ποΐρ, 26. 

ἀλλ᾽ ὅτι...καὶ ὅτι... 861 φιαϑὶ 
βοϊοπέϊδιι.. οἱ φιοηπέαηλ...(56α φιῖα... 
«παν Υ,, θεέ δοοαιι86.. αηαὶ δοσαλιδο... 
Το ὅτι ἴῃ ὑπὸ Βθοοηα οἰδῖιβθ ἈΡΡΘΆΥΒ 
ἴο ΡῈ οοογαϊπαίοα νὴ} ὑπαῦ ἴῃ {Π6 
ἢυβύ οἴαπβθ. Ὁ ΘΠ σῖνοβ ὕνγο ΡΥ 5 
ἴον ἢ18 υυηρ: ᾿ 

1. Βροδλιβθ ΠῚ8 γοδουβ Κηον ἐπῃΠ6 
ὑγαῦῃ, 

2. Βοοδιβο ΠῸ Ἰ16 15 οἵ {π6 ἐγαίῃ. 
ΤΠ6 ἤγβύ νυ] Β5 05 ὕο {Π|ὸ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 

ΒΥ ρΡαύῃν Ὀθύνθοι ψΥ]ΘΥ ἀπ ΓΟΔΑΘΓᾺ: 
{η6 Βοοοπα Θχρ]αῖπβ ὑπ 6 οσοαβίοιῃ οἵ 
ὑπ᾿ ραν οι αν} Ὑγ ΓΒ ΠΡ’, 
ΤῊ βοοομα ὅτι ολ ἢ ΠΟΥΤΟΥΟΥ 150 6 

ὑγαπδαἰθα “ὑπαῦ᾽ ὑπ ἀοἤηϊηρ ἃ 86- 
οοπᾷ Γραΐαγο ἴῃ ΟΠ γἸδύϊαη πον]οᾶρο: 
ἐγο Κπονν ὑπ ὑσιτἢ ἀπ πον ὑπαῦ πὸ 
110 18 οὐ ὑπὸ ὑσυῦῃ, Τὴ {Π|8 οαβο {Π0 
νοσ5 ᾿παϊσαίο {π6 Ῥγδοίϊοα! οοπβο- 
ΠαΘΠΟΘ5. Ὑν ΒΟ ΤΟ] ἴγομι {πὸ γον ]ὰ- 
ἴοι οἵ {πὸ δα 1 ΠΥ βύδ, 

Αοοογαϊπρ ἕο οΐδ νίοννβ ὑπὸ ἀΡ5ὸ- 
Ἰαῦο ᾿γυθοοπο ΘΟ Ὀ]ΘμΘΕΒ. Οὗ ΠΥ [Ἀ]856- 
᾿ιοοῦ νῖθἢ “ὑπὸ Ταιθ} 15 Ἰαϊὰ ον ἃ 8 
ἃ ΟΙθαν σαι] ΤῸ {πὸ ργοξοοίίοη οὔ (Ἢ τ 8- 
τἰὰη8 ἴθ {π0 Ῥγθβοποο οἵ βοαποίινο 
ἐρδοθογθα, 10 νγαβ, οὴ. ὑπὸ ΟΥΠΟΥ παηὰ, 

{πὸ οἵἶοο οἵ ἐπ Ῥαγδοϊοίθ ἕο συῖϊᾶθ 
ὑπ “ἰπΐο }} {π6 Τααῦ᾽ (Φόμ ΧΥΪ. 
15) 

πᾶν Ψ....οὐκ ἔστιν] 566 τ. 19 ποΐθ. 
ψεῦδος] τιοηαασίμεην Ν. ΕὙΤΟΥ ἴδ 

τορσαγάρα ἴῃ 108. ῬοΒΟϊν6 ΤΟΥ 88 Ραγὺ 
οἵ “6Π|6 116᾽ (τὸ ψεῦδος) οι 18. ὑπ 
ορροβιίθ οὔ “ὑπὸ Ταῦ. ΟΟΠΡΆΓΘ 
Φομη νὴ. 44; 2 ΤΊ688. 11. τι; Βομη. 
'. 25; ΕΡἈἢ. ἴν. 25. 8360 4180 ΑΡροσ. 
ΧΕΙ 7, ΧΗ Ὁ, 

ἐκ τῆς ἀλ. ἔστιν] ο. 111. το ; Ψολιη 
ΧΥΠΙ. 37. 566 δ. τό ποθ. ΤῊ Βοῦγοο οὗ 
[]βθῃοοα ἰβ πηδυκοα ἴῃ Φο.η νὴ]. 44. 

2. 76 δεβόησο απο ἐδ Ῥοισογ οὗ 
ἐλ Τγιίδ, (22---2 5). 

ΤῊ τηθηὐίοη οὐ “1165 ἴῃ Ὁ. 21 Ἰθαᾶβ 
αἰγθοῦν ἕο ὑπο απθβύϊοη. ἃ8. ο {Π|60 
ΘΒΑΘΏ ἃ] οπαγαοῖον οἵ μὰ νη πδὶῃ- 
ἰαϊηβ ὑπ, ἃπᾶ ὈΥ οοπίταθὺ οἵ Πΐηι 
ψΠ0 ΠοΙ8 ὑπ Τυαῦ (22, 23). ΤΉΘη 
[0] ονν5 ὑπὸ ρουύγαϊσασο οἵ {Π6 ῬΟΥΘΥ 
οὔ {πὸ Τααῦμ ἄγι]ν πο Ια, νον ὈΓΙΠΡῈ 
[6] βῖΡ τὺ αοα, ουθὰ οὔθυμα! 18 

(24, 25). ; 
ΞΟ ἐξ ἐμὰ [αν Ῥεέ 6 ἐδπαΐ 

εἴομυίοι, ἐμαξ «7)όθι ἐς ἐμὲ Ολγ δ 

Τὴϊΐς ἐς ἐπα «ποδί, δδοη δ6 ἐδιαΐξ 
εἰογιΐοί, ἰθ6 ΖΜ αΐλποῦ αἀπὰὶ ἐδ ϑοΉ. 
᾿ ρον οπὸ ἱδιαὶ ἀδητοί.ι ἐι6 δον ᾿αΐ]ι 
μοὶ ουόη ἐμὰ Ζαΐθμον πὸ ἐδιαΐ δον- 

ἡ οαφοί ἐκ δον, παῖ ἐλὸ ΖΡ αίλμον αἶ5ο. 

Ξ,. 9 70.) γόοις, ἰοὲ ἐμαὶ τὐλιῖοΐ μ6 
ποαγα γγοην ἐΐι6 δοσίπηϊης αϑίαθ ἐγ 
μοι. 1. τπαὶ ανίαα ἐπ μοὺς το]ιίοῖι 
μ6 ποαγ αὶ ἤγοηι ἐδ δορί νης, 6 αἰ8οὸ 

ὁθαϊ ανίαο ἐὰν ἐπ6 δι απαὰὶ τὰ ἐδια 
2 αΐλμον. "5 πᾶ ἐδ ἐξ ἐλι6 ργορεῖδθ 
ἐμαὶ μὰ διϊηιβοι  ργοηιῖδοαι τι, Θδδγ 
ἐμ {76 εἰογηαί. 

22. τίς ἐστιν... Οἰεῖξ δδὲ ἠλοπααι; 
νῷ Υ, Ῥξδο, δ. ἐλ ΠΡ  ΤῺΒ 
Ἀθυρὺ ααοϑύϊοιι (οο ΠΡ. 6. Υ. 5) ΘΟΥΤΘ- 
ΒΡΟΠβ τυ ἱὑἢ ἃ Ὀγϊοῦ τηθηα} Ῥᾶτιδο [ΟΣ 
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, “-“ , 4 ΩΣ ΄ 

νούμενος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός; οὗτός 
3 ε ᾽ Ὧ ᾽ ἥ ᾿ Υ̓ ᾿ ᾿ 

ΕεΕστιν Ο αντίχριστος, ὁ αρνουμένος τον σατερα καὶ τον 

Ὁ. 21. “1 Πᾶγνο βροΐίζθη οὗ 1165: τολαΐ, 
ἩΔΥ͂ ΓαὐΠΘΥ, ἐσίο 15 ὑπϑῖυ βΒουτοθ ἢ ὙΠῸ 
ἰ5. ὅπ 1ἰὰν ἢ ΤῊΘ ΔΟΌΓΟΡὑΠΘ5Β οἵ τὲ. 
22 ἴ, 15. ΥΘΠΊΔΥ 8016. ΟἸααβθ βὐδηα 8 
ὈΥ Οἴαιιθθ ἴῃ βύθυῃ 50] ηἰν πὶ ὑποιῦ 
ΔΗΥ͂ ΘΟΠΠΘΟὐηρ᾽ ΑΓ ΪΟΪ68. 

ὁ Ψεύστης] ἐδ6 ἰΐαγ,, σὸ ΟΠ ΘΥΒ. ἴῃ 
115 Οὐ ΡΘΙΒΟῚ {Π6 51π} οΟἵἁ 811] ὑπαῦ 15 
ἔα156; ἃπα ποὲ ΒΡ “ἃ 11 ψηῸ 5 
ΘΌΠΠΥ οὗ ἃ Ραυύϊοα αν βῖη, ΤΠ ἀθηϊὰ]} 
οὗ {π6 μοῦ “ «6518 15 ὑπ6 ΟΠ δῦ σΠθη 
Θταβροα ἴῃ 1085 [Ὁ}} β σ᾽ Ποδποθ---Ἰηζο]- 
Ἰθοῦπα!, το γἃ]}, ΒΡΙΓΙυ18}----ἰ πο] α 65. ἃ}} 
ΓΑΙβομοοα : 1Ὁ τϑάποθθ 8}} Κπον]θαρα 
ΟἵὁἨ πϑοθβϑιῦυ ὕο ἃ Κηομνίθαρσο οὗ ρ]ι6- 
ΠΟΠΊΘΠδ: ἰῦ ἔακοβ ἈΤΩΥ ὕπΠ6 Πἰρηοϑῦ 
1468] οἵ βδουϊῆοθ; ἴῦ ἀθβίγουβ {Π6 
ΘΟΠΠΘΧΙΟΗ οὗ αοα δηα τηδη. 
τίς τὸ μη! 6: ν- δ; πὶ ΘΟ 15 11: 

2. (ΟΤ  1 2. Ὁ: 

ὁ ἀρνούμενος ὅτι...οὐκ ἔστιν] ἐδπαΐ 
αοητοί, ἐμαί... Τὴ ᾿ηβουθίοη οἵ {Π6 
πθραύῦϊγο ἴῃ Π6 ΟΥΙΡῚΠΆ] (ργοβουνθα ἴῃ 
{Π6 ΟἸἹα [μαὐϊ, φιὶ ποσαΐ φιιοα «7681ι85 
Ἠοτν 68 ΟἸλγϊδίι5) σῖνθθ ἃ. Ῥοβιῦνο, 
ἈΘΟΤΘΒΒΙΚΘ, ΟΠαγϑοῦθυ ὕο ὕΠπΠ6 ΠΘΡΆΌΙΟΗ. 

. ΠΠῚΘ. ΔαΥΘΥΒΑΥῪ ἀθη165 ὑπαῦ «6508. 18 
ὑπ6 ΟΠγῖιβὺ θη ὑΠπ6 οἸαῖμη 15. τηδᾶθ : 
ἃ ὁ. 15. οὐσῃ ρατὺ Π6 δ τπ5. ὑπαῦ 
ΗΘ 15 πού. Οορ. [π|κ6 χχ. 27; 6Ἁ]. 
ν. 7; ΗΘ. ΧΙ. 19. ΕῸΥ ὑπ 6 ΘΟΠΥΘΙΒΘ 
566 0} 1. 20. 

ΤῊΘ Ῥθγαθο ὈΥ͂ ΒΟ δῦ ΦόοΠη ἀο- 
ΒΟΥΙΡΘ5. {Π6 τηλδβύρι- []Βῃοοα ἃ5. {Π6 
“ἀρηΐα! ὑπαῦ «9685 15 ὕπμθ Ο γ δύ, 
1056 1 τη} 5 ὑΠ6 ῬΓΟΡΎΘΒ5 οἵ ΟΠ γἸβυϊαπ 
ὑποιρηῦ. [ἢ {Ππ θαυ] θϑύ βύαρο οἵ {ῃ6 
ΟἸασΟ. ῃ6 σορβ σου ᾿ᾶνθ οχ- 
ῬΥΘΒΒΘα ἃ ἀθηῖα] οἵ 6 Μθββί 5} 10 
οἵ “6815 ἴτοῖὰ ὑπ «6 18} ρΡοϊηῦ οὗ 
0 (ΑΙΟΙΗ ν- Δ. ΙΣ 22, χυϊ Ψ 
ΧΙ. 28). ΤΠΘΥ ΠΟῪ ΔΠΒΥΙ͂ΘΙ ἴο ἃ 
Ἰαύου [Ὁγ πὶ οἵ οΟρίπῖοθ. Α ΟΘΟΙΠΠΊΟΠ 
“Αποβύϊο᾽ ὑΠΘΟΙῪ γγὰϑ ὑπαῦ “0Π6 ξθ 
ΟΠ ϑὺ᾽ αἀθβοθηθα ἀρὸρ π6 τηδλη 
«6815 αὖ ΗΠ15 Βαρίύϊδβῃμ, ἃπα Ἰο Ἡ 
θοίογο {π6 Ῥαββίοῃη. Τῆοϑα γη0 6] 

ΒΟ} ἃ, ἀοούγπθ ἀθηϊθα ὑπαὺ “6818 
γγὰ8 ὑμ6 ΟΠ γδυ᾽; ἃπα ἴῃ 850 ἀθηγίηρ, 
ἀρηϊοα ὑμ6 πηΐοη οὗ {πὸ αἰνίπο ἃπα 
Πα ἴῃ ὁπ6 Ῥθύβοη. Τη18. ΠΟΥΙΌΒΥ 
ὕμθη δύ Φ01Πη 5]ρη 1565. ΠΘΥΘ, {Π6 
αἰγθοῦ σοηὐγαπίούΐοη 0 {π6 {ππᾶὰ- 
τηθηΐαὶ ὑγαθῃ 10} 6 Ῥγοοϊαϊπηθα, 
ἐλ6 Ἡγογα θϑοσαηιο ἤοδὴ. 

οὗτος] ἐ}ι18 Ἰῖὰν, 0π|8. τηαϊ πὐαῖπον οὗ 
ὑπ6 σθηύγα! [Ἀ]Βθποοα ἴῃ τοραγα ἴὸ 
γουϑ]αύϊομ, ἃ5 ὅο οα ἃπα ΤηΔΠ, ἐ5 ἐδ 
ανἰοἠγ δέ, ονθὴ ἢ6 ἐμαΐ αἰογυλοί, ἐδ 
“"αἰδόγ απο ἐμ ϑοην. Τη6 ἀθη]ὰ} οἵ 
Π 6 ῬΘΥΒΟΠΆΙ] πηΐοῃ οἵ {τπ6 τη πῃοοα 
ἃ ηα τ Θοαποαᾶ ἴῃ ΟΠ γἰδῦ ᾿πγ ον 8 
Π6 ἀθη1}} οὗ {πΠ6 ϑϑβθῃῦ} γ᾽] 0 8 
οἵ Βα ΠΟΥ Πποοα ἃπα Ομ ἴῃ {π6 
Ἡινίπθ Ναύσσθ. 76 οοποθρύϊοη. οἵ 
{115 το αὔϊοι ἴῃ {Π6 ᾿πιηϑηθηὺ ΤΥ 
ῬΓΘΡΆΓΘΒ ὑΠ6 8 ἴον" ὑπ6 [οὐ οἵ {Ππ6 
Τηραγ δύο ; ἃ Πα ΘΟΠΥΘΥΒΘΙΥ, ὑπΠ6 ἴαοῦ 
Οὗ {π0 ᾿ποϑυμαύϊοη οἷγοβ ΤΘΆ]ΠΥ [0 
ὑπαῦ ΠΊΟΥΆΪ οοποθρίίοη οἵ αοα ἃ 
αούνο [ον σιὺποῦῦ τυ ]0 ἢ} ΤΠΘΙβι 
ὈΘΟΟΙΠ6Β ἃ, ΤΟΥ π]8. 

ὁ ἀντίχριστος)] ΤῊΘ θυ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ 
ὑπ ϑιῃροαϊηθηύ οἵ ἃ ρυϊποῖρ]θ, ἀπά 
15. ποῦ 0 6 Θοπῆπθα 0 ὁπ6 Ῥϑύϑοῃ. 
ΤΊ. οπαγδοῦθυ οὗ “πὸ δηὐ ἢ δὺ᾽ 15 
ἀρβουθθα ἴῃ {πΠ6 στουβ τ ΠΟ [Ὸ]]ονν 
(Θνθη 6 ἐδμαΐ...Θ01)), ]οἢ ἃγ6 ποῦ 
ΒΠΠΗΡΙΥ ἃ ΥΘδιπ θύοι οἵ οὗτος. 

ὁ ἀρνούμενος τ. π.}] ΤῸ Ἧ6ΠΥ {Π6 
ΒΆΡΠΟΙ 15. ὅο τϑίιβθ ὕο δοκπον!θᾶρθ 
ἀοα 88 Βαύῃου. Οομρ. Μαί. χ. 33; 

᾿ΑΤΟ ΙΒ 1 π5. 8: 2 ΠΗ ΠῚ 11 12; 2 ΒοΙ 1: 
1; 0646 4. 

τὸν πατέρα] ΤἼ6 {{{16 ἐδ Ζαΐ}67' 
ΟΟΘΟΙΠ 5 ἴῃ {Π6 ΠΡ β0165 οἵ δ «0, ἃ5 ἴῃ 
Πη6 (΄Ο58Ρ861], 'ἰπ οοπποχίου τυ “ἢ 6 
ΞΟΠ (22. 25.) 2. 15. ἵν τῆ 2.0 
3, 9), δη ἴῃ το ὐύϊοῃ 0 πΊ6ῃ (11. 1, 14, 
15 ἢν 11 1:2. ὅ. 4} 'π᾿ γι δ. ὍΣ {ῃ6 

γον αύϊοπ οἵ ΟΠ υ]θῦ. Τύ 15 πϑοα 8150 
ἴῃ το αὐϊοη ὑο “ὑπὸ 1,16 (1. 2 πούθ). 

ΤΊ6 {1016 ΔΙ γα 5 βύδηαβ ἴῃ {π6 ᾿ρί- 
Β01685 ἴῃ 105 5Π1016 Ὀγπ. “ΗΒ ΕαὐμοΥ ἡ 
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διὰ 
υιον. 

ε ΄“ ᾿ 5.ἣ Α ν ΄ »" 

ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 

23 ὁ ὁμολ.... ἔχει δ ΑΒΟ Τὴ ΕΥΤΥΥ. 

ΤῊΪ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΚΤ 590ΗΝ. 

ΟΠ ζ΄. 

ΠῚ Ὁ “ἃ 

43 ΄ ε ᾽ ᾿ ᾿ εν" Ἰδὲ Ἁ ’ " Ξ 

σας 0 αρνουμενος τον υἱον ονθὲέ τον παάτερα εχέει 
- «' 

4 Ὑμεῖς ὃ 

24 ὑμεῖς ΑΒΟ νρ: ὑμ. -ἰ οὖν ς΄. 

ΟΥ̓ΠΘΥ ΘΟὨ) αποὐἸΟ ἢ ἃγ6 ᾿ἰηβουίθα ἴῃ ὙΘΥΒΙΟΠΒ. 

ΟΥ ὍΓ ΕΑ μου, οὐ “πὸ ΕἈΓΠΟΥ ἴῃ 
μθανοπ᾿ ἀο ποῦ οοουσ, ὅ80 δα αἰ ομα] 
πούθ ἢ 1. 2. 

τὸν υἱόν] ΒΥ {Π6 8 οἵ {πὸ ΔΡρβοϊαΐο 
ὕθτμῃ ἔλθ δον (ΘΟ, «0ἢ} γν. 19 ποίο), 
γΥΠ1ΟἿ. ΟΟΟΙΓΒ ἴθ {π6 Ἐρ δύ] ἢγβὺ μου 
(οορΡ. ἵν. 14, ν. 12), δύ οι ὈγὶηρΒ οὐῦ 
αἰβύ ποῦν τ ]αῦ 15 ἱηνοϊνθα ἴῃ {πὸ ἔδοῦ 
ὑμπαῦ ὑπὸ ΟΠ δῦ πὰ « Θϑι18 ΓΘ ῬΟΥΒΟΙ- 
ΠΥ οη6. ΤΠοΥΘ 8 πὸ Ῥαββᾶρθ ἴῃ {0 
τη οἵ {πὸ ΑΡροβίϊο [τ] ομΘ ῬοΥ- 
ΒΟΠΑ ΠΥ 0 Δποί 6 Υ, ἔγομ ὑμ 6. Πυμηλ ἢ 
ἴο ἐπ αἰνίπο, ποῦ χοῦ τότ {Π6 οοη- 
οθρύϊοπ οἵ “{π8 πιὰ ΟΠ γϊβϑὺ «  βιι8᾽ ἴῸ 
ὑμπαῦ οἵ “6 δΥογα᾽: {πὸ ὑποιρ)ῦ οἵ 
6. ϑοηῃ᾽ ἱποίϊπθβ θύῃ ὑΠ680 οομ- 
οΘΡύϊομΒ ἴῃ ὑπο ὶν Ἰἀ θὰ] ΓᾺ] 688. 

23. πᾶς ὁ ἀρν. τ. υἱ....] Θιεὶ ποσαΐ 
“εἰν πο αΐγοην παῦοὶ Υ. ΤΠ6 
ΟΥ̓ΡῚΠΔ] ἰδ ΘΟ ΡΙΘΒΒΘα ἢ ΚΟΥ} Ογ6 
ἐμαὶ αδρηίοί, ἐμ δον παῖ ποῖ θθθη 
ἐμὸ “μον (οὐδὲ τ. π΄. ἔ.) οὐ, Δοοογαϊηρ; 
ἴο οὐ Ἰάϊοιῃ, Νο πὸ ἐδαΐ αἰθγυοίλ, ἐδι6 
δον παΐϊδ ούοη ἐμ Μ αίμογ. ὅπ ἢ ἃ 
Οη6 Βα ποί ὑπο ὅου, πο πὶ ἢ6 το- 
7θοὔβ, ποὺ γοῦ ὑπὸ Εαύπου, ]οπ Π 6 
ῬΓΟΐΘββοΒ ἴο τοσαγ. ΤῈ6 ὑγαμηβαὔϊοι 
ααοίθα ὈΥ Απρτβύϊπο σοι ]οῦοβ {110 
ΒΘηΐθποο: τὶ πόα ἐν τος 
“ὐϊ πος Τ᾽ αἰγόηι παΡοί. 

'ΤΠ6 “ἀοηΐαὶ! οἵ {π6 οι ̓  ΟΧΡΥΘΒΒΘΒ 
ἴῃ ἃΠΟύΠ ΠΟΥ ΤὈγτὰ ὑμπαῦ ἡ ΐοἢ Ἰὰ5. θΘΘὴ 
ΠΟΓῸ {ᾺΠῚῪ ἀοβουθο ὈΘίΌγΘ ἃ8. “{ΠῸ0 
αἀἰοηΐα] οὔ «Γο85 ἃ8 πὸ ΟΠ σι δ. 

ΤῊο ἀθηΐα] οἵ ὑπὸ θη ἰμνοϊγοβ ἐπ 
1088 οὗ {πὸ ΕαύΠον, ποῦ οα]ν θϑοδιδο {πὸ 
ἰάθαβ οὐ Βοιβἢ» ἀπ {αὐ που πο τὸ 
σογγοϊαὐϊνο, θαῦ θϑοῦαβο {πῸ οι ἈΙΌΠῸ 
οδ ΤΟΥΘἃ] {πΠ6 Εαΐμον (Μαιύ. χὶ, 27; 
Τό χὶν. 9), πα 1ὖ 18, ἴῃ οὔπου οσ8, 
ΟὨΪΥ ἰπ ἀπὸ δου ὑπαῦ πὸ πᾶν {Π0 
γογο᾽αἰΐοι οἵ (οὐ ἃ8. ΕΆΈΠΟΥ, 
ΤῊ οὐδέ τούαϊπΒ 108. [1}} ΓΟγοο “ἃ 8 

ποΐ δπθγε ὑπὸ Και ον, ὑποὰρἢ }ι18. τὸ- 
Β8}0 ΤΠΔΥ ΒΘ πὶ 0 θ0 ἃραίηβύ οχροοία- 

ἐΐοπ, ἃπα σοπύγαΎ 0 ὑπ6 οἰαῖμι οὗὨ {116 
[]580 ὑθᾶομουβ. Οὐμρ. Φομῃ γν. 22, 
Ὑ111...2.; Θ8]..11.2. 1 ΤΊ, ΟΥ̓]... 

ΕῸν ὑΠ6 ιι86 οἵ πᾶς ὁ ἀρν. ἴῃ γἴδοο οὗ 
ὑπὸ ΒΡ ]6 ὁ ἀρν. 8606 6. 111,3 ποΐθ. 

οὐδὲ ἔχει...ἔχει)] δλαϊδ, ποῖ ΘεθΉ... 
λμαΐλ... 'ΤηΘ. βθοοπα οἴδαβθ ἴῃ θδο] 
ΟαΆΘ 18 ΤΊΟΓΘ ὑπ ἃ 5016 τρθυϊ 0} 
οὗ ὑπὸ ἢνβύ. 10 18 ποὺ βαϊὰ οἵ ᾿ἶπὶ 
“παὺ ἀθηϊθίῃ ὑΠ6 ϑοπ᾿ ὑΠαῦ πὸ ἀθηϊθί! 
{86 Εαύμου αἰβο; θαῦ {παῦ μ6 “μαῦ 
ποῦ ϑύϑὴ ἐπθ Εαύμον. ὅποι. ἃ ΠΙᾺ 
τηϊσῦ Βῃ νη ἴγομ ἀθηνηρ 6 ΕᾺΌΠΟΥ 
ἴῃ πογᾶβ, πα οὐϑὴ οἰαΐπι τὸ ἀο Ηϊηὶ 
Βοηοῦχ, θαὺ γοὺ δῦ Φο ἢ Βα 8 6 Πα} 
ποῦ ούθῃ ὑπ ΕἈΟΠΟΥ, ἃ8. ὁη6 ὙΠῸ 6η- 
70γ8 ὕΠπ6 οογίαϊῃ ροββθββίοι οὗ ἃ ᾿ἰνίηρ 
Βυϊοπα. Απα ΘΟΠΥΘΥΒΘΙΥ ἢ “ὁ ὑμαῦ οοη- 
[οββϑϑίῃ ἐμ ϑοη᾽ ποῦ ΟἿΪΥ ΘΟΠΘΒ565 
ὑπὸ ΒΆΛΟΙ ἰπ ἀῃ δοὺ οἵ [α10}}, θα αἰβὸ 
Ἰῖνοβ ἴῃ ΘΟμηβοίοιιβ ΘΟΒ 10 ὙΠῸ 
Ηΐη. 

ἔχει] ΟὐἸΏΡ. γ. 12 ; 2 Φοη ο. 
Δπριβίϊηθ ὰ8. ἂπ ἰπἰογοβίϊηρ αἰ8- 

ΟἸΒΒΙΟΙ Οἢ {Π6 ΔρρΙΙοαὐοη. οἵ {16 ὑθβῦ 
ἴο ΟΔΥΠΟΙΙο5 ἀπα Ἰ)οπαύβίβ. ΠῚΒ σοπ- 
ΟἸαβίοα. ἰδ: “Θαυϊβαιῖβ ἴαοῦϊβ ποραῦ 
ΟἸυϊβύπμπι ΑἸ Ο γβῦαβ οβὺ, δαάϊης 
ὑπὸ νγογὰ8 αποίθα οὴ δι το. πα Βθάθ 
ΒΆΥ5. Οὗ {Π18 ΘΟΠΓΌΒΒΙΟΣ : ΘΟὨ ΓΟ ΒΒΙΟΠΘΙῚ 
Εῖο οοΥ ἶβ γοοΐβ οὗ ΡΥ β ἱπαύὶγὺ ααὰ- 
Ἰθὴὶ ααςογοραῦ Ῥδαϊαβ (1 (ὐν, χὶϊ, 3), 

ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱόν] χιεὶ σοηἤίο- 
ἐπι)" 1 ἰΐμεγυ Υ., κὸ μας σον  ϑϑϑβοίδι ἐδια 
ϑόγι, 6 ὑπαῦ ΟΡΘΗΪΥ ΔΟπον]οάσο5 ὑπαῦ 
«0818 15. ὕπο ΟΠ Υ δῦ, {πὸ ὅοη οἵ (οὐ. 
ΤΊΟ οοπδύχιιούϊοηβ οἵ ὁμολογεῖν ἱπ ΝῊ, 
ΤῸ ΠΕ ΘΥΟΙ5, ΤῊ ΒΡ] οδϑῦ ἃτὸ ὑπ ο80 
Υ ὑπὸ ἑηηη. ἀπ τυὶἢ ὅτι τυ μῖο} 
ΒΟΙΥΟ [Ὁ ὑπὸ ἈΠ γτηαύϊοι οἵ ἃ ἀθῆπϊῦθ 
[χοῦ Ραβύ, Ῥγοβοιῦ οὐ δαύαγο (ἐγ 777.. 
0. ἱν, 2; Τὰ Σ τό; ΜΆΝ πἶν. 7; ὅτι 
6. ἱν. 15; Φοδη 1, 20; Δοίβ χχὶν. 14; 
ΠΡ, χὶ. 13)». Ῥγομι {πὸ οοπδύχαποίίοι 
θ ὑπὸ ἐηλη. ὑμπαῦ τὰ {9 ἀσοιι. 



11. 24] ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ΕΡΙΞΤΙῈ ΟΥ̓ 51 90ΗΓΝ, 7,7, 

9 ΄ ὦ ’ λ 3 ΄σ Ψ 

ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω" ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνη 
«“Ὃ “ μ, ᾿ - 3 ΄σ εἰσι Ἁ 

ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ νίῳ καί [ἐν] 

ἀκηκόατε (ὈΪ5) δὲ. 

ἐν τῷ π. καὶ ἐν τῷ υἱῷ δὲ Βγγ τ. 

ΤΟ]]Ονβ, οἰΠῸῚ ἃ 51 Π|016 ἀσοι8. Δοίβ 
ΧΧΊΪ, 8. (ΟΟΙΏΡ. ὁ. 1. 9); ΟΥ̓ Δ ΠαΟΟΊ(8. 
ὙΠ ἃ ΒΘΟΟΠΑΔΤΥ Ργθαϊοαΐθ 2 0} 7; 
Τομη ἰχ. 22. Ηργδ ἀπᾶ ἴῃ ὁ. ἷν. 3 6 
Ῥγθαϊοαῦθ ψΐο οῖνοθ ὑπ6 βαθβίδμοθ 
οὗ {Π6 Θομθββίοῃ ἰβ ΒῈΡΡΠ 164 ἔγουα {ἢ 6 
οοπίοχυ. ΙΒ ΠΘΓΘ ὑΠ6 γ Ὁ 15 868 
ΔΌΒΟΙαὐΘΙυ : 0] ΧΙ]. 42; τ] ΘΟΡΊ.. 
ΘΟΟαΒ. 1 ΤΊμ. νἱ. 12; ψὶῦ ὑΠ6 ΒὰὉ- 
βίαποο οὗ ὑπ οοηΐοββίοη Δ 464 ἴπ {10 
ἀϊγοοῦ: Βοηι. χ. 9 (Κύριος Ἰησοῦς). 
ΜΟΥ ΥΘΠΔΚ8016 15. ὑπ6 οοηδύγπούϊοη 
σὺ ἐν Μαίύ. χ. 31 ἢ; [μπ|κ6 χὶϊ. ὃ, 
ΠΟ παρροδίβ ὑμ6 1ᾶθὰ οὗ 8δῃὴ δο- 
Καον]θᾶρθα [6] ΒΠ]Ρ. 

ΤῸ Κπον ὑπ ἥοῃ ἃ8 ὅθ 18. ὕο ἢᾶγθ 
ΒΟ ΠΟ ]ΘαρΘ ἃ5. γῸ ΟΠ μᾶγθ ἂὖ 
Ῥγθβθηῦ οὗ ὑπ Εαύμον (0 χίν. 7 ΕΠ). 
Ἡδποθ λδ ἐμαὲξ σοηοϑϑοίν, ἐδ6 ΘΟ 
λμαΐ, ἐλ6 ΠΤ αΐμον αἰδὸ ἃ8. Μγ06}} ἃ58. ὑπ 0 
50 Ποῖ ἢ6 αἸΓΘΟΟΥ ΔΟΚΠΟν]ΟαρΒ, 

24 ἴ. Τὴ νἱον οἵ ὑπ6 ὑσιιθ παῦμγθ 
οὗ ὑμ6 οοπίοθββδίοι ἃπα ἀθη18] οἵ ΟΠν δῦ 
8 ΤΌ] ογθα ὈΥ ἃ υἱοῦ οὗ Π6 ῬΟΥΤΘΥ 
οὗ {Π6 οοηΐοββίοη. Τη6 Κπονίθαρσθ ἴο 
ΜΠΪΟΝ ἰὑ ν]ύμθθβῸ 5. ΟΔΥΥΪΟ5. τυ] 1 
δύθυ δ] 11{6. 

24. Ὑμεῖς... «445 707 ψοῖι... Τ]|6 
ῬΥόποῖι δύ 8. αὖ ὑπΠ6 ποαα οἵ {16 
βϑηΐθποθ ἴῃ οοπύγαθὺ τὶν ὑπ6 [156 
ὑθϑομοβ οἵ σο {Ππ6 ΡΟ] ΠδΒ 
ΒΡΟΪτΘῚ (Ὁ. 22): ΘΟ. Μαύν. χ᾿]Π]. τὸ. 
ἘΣ {ΠπῸ ἰγΥΘρ αν ΘΟΠΒΌΡΙΟΥ 0. 566 Ὁ. 
ΘΠ ῸΠπ τἱ 20: 011} 38; ΧΙ: 12: Σν, 

2; [μκ6 χχί. 6, ὅτο. 
ΤἼῊ6 οοῃδίχτιούϊομ 15. ὈΓΌΪΚΘη, θΘοδι56 

ὑπὸ ὑπουρ ὺ οὗ δύ ΦοΠη 15 ὑγποα ῸΠ 
ἐπαῦ ἴοι ὑπ 6 αἰβοῖρ] 65 μα ἰο ἀο ἰοὸ 
ὑπαῦ πο ττὰβ ἄοπο ἴον ὑπθη. “Δ 8 
0 γοι, ἀο γοὰ Κοορ᾽ 15 ομδηρϑα ἴο 
ΑΒ ἴῸ1 χοῦ, Ἰοὺ ὑμπαῦὺ 8014 6 ἴῃ γοιι.ἢ 
ΤΠΘ ἤπα] βύγθηρ οἵ ὑπ ΟΠ ΥἸϑυϊδη 
1165 ποῦ ἱπ μἰβ οὐ οἴου, θαὺ ἴῃ ὑμ6 
ΤΥ ἢ ὈΥ ΠΟΙ. Π6 15 ἱπβριγοα. Τηδῦ 
15 ὑΠ6 Ρουου οὔ 16 10. 6 15 ομαγροα 

ὃ ἀπ᾽ ἀρχ. ἀκηκ. ὃὲ (γ6) πιρ' ὑΠ6. ἐν τῷ π. ὍΛΟ: -- ἐν Β τε. 

ποῦ ἴο πἴπάογ. Οὐμαρ. “0 χν. 7. ΒῸΣ 
{πὸ ἀοι]6 αἰνίπθ [0] β Πρ, “ αοα ἴῃ 
5, 7166 ἴῃ αοα;, 866 ἴν. 15. ποίθ. 

ὃ ἠκούσατε... ἐμαΐ τὐλῖοδ ψ6 
λοαγά...(ο. 7). ὙΠῸ Πγβὺ 51 }016 1η68- 
Βᾶρ6 Οὗ ὑΠ6 ΟΒΡ6] Δρρυθθπα θα 1π 105 
πηΐϊύγ (ὅ ποὺ ἅ ; Θ0Π10Ρ. «011 χὶν. 23). 
ΤῊ5 “που κοι ἰπίο ὑπ6 ποαγῦ θ6- 
ΘΟΠΊ65 ἃ Ρονῆου [ΒΠ]οπΐπρ' ὑΠ6 Ψ]Π0]6 
Τη8} (Το Υἱ 1]. 31 ἴ ; χν. 7). 

ἐν ὑμῖν μενέτω] ἰοὲ ἐπαΐ...αϑήαθ τη 

ψοι. Τη6 ΟΟΒΡΘΕΙ 15 ἀθβου θα ΒΟ ἢ ἃΒ 
ἃ ἸηΘαἸ.π ἴῃ ΠΟ ὕΠ6 ὈΘΙΊΘΥΘΥ ΠΝ 65 
(Το γἱ11. 31), ΔΠα ἃ58. ἃ αὈΪΟΚΘ ΠΗ] Πρ; 
Βρ'γῦ 10} αν} 118. ἴῃ πΐπὶ (0 ]. 11]. 
16; 2 ΦοΠη 2). 

ὃ ἠκ. ἀπ᾽ ἀρχῆς...ὃ ἀπ᾽ ἀρχ. ἠκ....] 
ΤῊὴ.6 σμδηρθ οὗ ΟΥ̓ΘΙ" ΤΉ Υ].5. ἃ ΟΠ ΠΡΘ 
οὗ ΘΠ ΡΠ 515. [αὶ π6 ἢνβῦ οἴδιιβο {ὑπ 
ΒΌΓΘΒΒ 1165. ὁ ὑπὸ [οὐ ἐπαῦ {Π6 γϑδᾶ- 
ΘΙᾺ Πα γϑοθινθα ἃ αἰνὶηθ. ΤΠΘΗΒΔΡῸ 
(ψγ6 μδαγα): ἴῃ ὕπ6 βθοομά, οἡ {6 
οΟἰποίάθποθ οἵ ὑπαῦ τηθϑβαρθ ἴῃ {1πΠ|6 
εν ὑπ6 οΥὐἱρὶπ οὗ ὑποῖν ἔα} (ἡ) γοηὶ 
ἐμ6 δοσίγιγιίη). ΟΡ. 111. ὃ ποίθ. 

καὶ ὑμεῖς... ψό6 αἴϑ8ο...1.6. “6 γ6 
ΟΠ ὙΟυ 51416...᾿ ποῦ “γ6. ἃ8 Ὑ086}} ἃ 8 
οὔ υβ.... ΤῊΘ ΡΓΘΒΟΠΟΘ οὗ {Π6 αἰ γἱη6 
110 ΟΟΥΎ]65. συ 1ὖ οἵ πϑοϑβϑιῦυ ὑπ6 
ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΙ οἵ αἰνίπο [6] ον 10. ΤΉτι5 
ΟΠ6 ἴμοῦ 15 σοΥΤ]αύΐνγο ὕο ὑπ6 οΟὗΠιου 
(οον}. ἷ. 3). ΤῊΙΒ ΘΟ ΘΙ η 15 Ἰη8 46 
ΟἸΘΆΓΟΥ ὈΥ {Π|6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠάΘΠΟΘ ἴῃ {116 
ΡῬΙΌΠΟΙΠΒ: ἐὰν 
ΟὐΙΏΡ. 111. 24. 
ἘῸΣ {πΠ6 86 οὗ καί ἴο πλαγκ ἃ 001- 

ΥΟΒΡΟΠΑΙΠρ᾽ ΙΒΒ16, 566 1Υ. 11. 
ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τ. π.] Τὴ ΟΥ̓ΔΘΟΥ, ἃ 8 

οοπγαβίοα πὶ ὑπαῦ ἴῃ Ὁ. 22 (τ. π. καὶ 
τ. υἱ. 15 Βσι Ποαηῦ, Ηογ9 {Π|0 ὑπουρηῦ 
15. ὑπαῦ οἵ τίβίηρ ὑμπγουρ] ὑπΠ6 60η- 
ξοββίοι οὔ ὑπ ϑοῃ το ὑπ6 πον ]οᾶρθο οὗ 
{πὸ Βαΐμου ; ποῦ [πΠ6 ὑποαρ]ὺ 15. οὗ 
{π6 ἰββὰθ οἵ ἀθπῖαὶ οα]ταϊπαύϊηρ; πὶ {Π6 
ἀθηῖαὶ οἵ ὑπ6 ΕΑ μοΥ. 

΄΄ «ς »“ 

ἐν ὑμῖν... καὶ ὑμεῖς. 
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φο ᾿ - 

τῷ πατρι μενεῖτε. 
5 Ἁ ᾽ ς« “ Ἁ 

ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν 
“Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλα- Μιον, 

25 ἡμῖν: ὑμῖν Β' (Ἰα). 

25. καὶ αὕτη ἐστίν... πα ἐδιεὶξ ἐδ... 
ΤῊΘ ῬΓΟΠΟΙΙ Πὰν ΓΟΙῸ οἰ ΠῸ. ἴο ὑπαῦ 
ὙΠ]Οἢ Ῥγοοθθ5 οὐ ἴο ὑπαῦ γ]Οἢ. [0]- 
Ἰονγβ. ΤῊὴΘ ῬΓΟΠΪΒΟ τὰν 6 ὑπαὺ οἵ 
ΔΌΙα ΠΟ Ομ ἴοι Υ1 ἢ {Πη6 ΕΔΌΠΟΥ 
ἀπ {πὸ ὅθι (Φοἢη ΧΥ]]. 21), Ὁ. 18 

ΘΧρΙαϊποα ὈγῪ {π6 πνογβ δα θα ἴῃ ἃρ- 
Ῥοβιύίοι ὁ ὑΠ6 18 οὕου μα] ἢ ; ΟΥ̓ 1Ὁ ΙΔ 
ῬῸ ΒΡΙν “ἴΠ6 Ἰἴδ οὕθυ μα]. ΤΙ ΟἰΠῸΥ 
ολ56 “16 ἴθ οὔθ πα] οοηβιβῦβ ἴῃ ἘΠ]ΟῊ 
τὶ αοα Ὀγ ὑμπαὺ Κπον]οᾶσθ ν Β10} 18 
Βυτηραΐῃν (ΤΌ χυ]ὶ. 3), 80 ὑμπαῦ ὉΠ 66 
ἰβ πὸ Τὰ] αἰ ογοποΘ. οἵ Βθη80. ἴῃ ὑπο 
ὕνο ἰπὐογργοίαϊομβ. 76 βαρ οὗ 
δύ Φοιη ἴῃ {πὸ ΕΡΙΒ616 15 ἀθοϊ θα ]ν ἢ 
ΤΆ γου οἵ {Π6 Βθοομα Υἱοῦ (1. 5, 111. 23, 
Υ. 11, 14}, ΠΟΙ 18 ὑΠ6 γ6 ΔΥ βυ Ποϊθιύ 
ΤΘΆΒΟΙ [ὉΥ ἀοραυθϊηρ' ΓΓῸΠ 1. 

ἐπαγγελία] γοργολϊδδῖο Υ., ροϊἠ]- 
οἱίαϊο Αὐρ. ΤΠ15. 15. {πὸ ΟἿΪΥ ΡΪδοθ 
ὙΠ ΠΘΥῸ {Π|6 ΟΣ ΟΟΟ 5 ἴῃ {Π0 ἩΥ] Ὁ] Ρ5 
οἵ δύ Φομπ (μοῦ ο. 1. 5). Οοηὐγαβὺ 
ἐπάγγελμα (}γοηιϊβϑεη Υ.)2 Ῥοῦ. 1. 4; 
111. 13. 

ἣν αὐτός... δαὶ 116... ἨΔ ΗἰΒ61Ὁ, 
ΟἸγῖδῦ ον Μαβύου, ΤΠ γιοηῖ. (αὐτός) 
15. ΔΙΥΆΥΒ. ΟἸὨΡΠαὗο : 5606. δ. 2 ποίο. 
ΤΠ ΟΥ̓ 15 ποῦ ΔΠΥ͂ ΒΡΘΟΙΪᾺ] βανῖπρ οἵ {Π6 
Τιοτὰ γοοογαρα ἴῃ νυ Πΐο} {Π|158. ῬΓΟΠ 56 
18. ΟΧΡΙΌΒΒΙΥ οοῃίαϊπο ἃ (τοῦ ΘΟΙΏΡ. 
ἈΠῚ6Β 1. 12 ; Αρουο. 11. 10) ; θαΐ 10 νγὰβ 

{πη ΠΟ]Ο ἃἰπὶ πα βοῦρο οἵ Ηἰβ 
ὑοδοῃίηςσ ἕο Ἰοαὰ πὴθὴ ἴο 5660. “Ἰἶ[ο.᾽ 
Απὰ ἃ αἰνίπο οΠασρο 18 ἃ αἰνῖπο 
ῬΓΟΙΊΪΒΘ. 

τὴν ζ. τὴν αἰ 66 ὁ.1.2 ποΐο. ΕῸΣ 
{πὸ αὐὐγαοίίοη. σομραγο Εἰ]. 111. 18. 
ΜΥΊποΥ, Ρ. δός. 

3. Ανίαϊησίη ἐλ Τ τ} (1. 26-- 20). 
Το σἱονν ΒΟ δῦ Φολ. ἢ 5 σίνοη 

οὔἐπ 6 παίατο πα ῬΟΥΟΥ οὗ ὑπ Τ σαί 
18. ΤΟ] ὈΣ ἃ {ἸῸ5}} ἈΡΡΙΙοα θη οἵ 
{πὸ τοδοϊΐη ἴο {πὸ ται οἵ {10 
Ἰρίβυ]6. Αἢ αἰβυτηδίίοη (μένετε, ἐγιεἰΐο., 

ΠῚ 2:,. 28 

25 ) « ᾽ ν ς ᾿ ΄ 
καὶ αὕτη ἐστιν ἡ ἐπαγγελία 

Α »" Κ᾽ 

τὴν αιἰω- 

26 ταῦτα τ δέ δὲ Βγτνᾷ. 

Ὁ. 27) Ἰοαἂβ ἕο ἃ οοΙ Πα (μένετε, 
ἔηιρ67., τ. 28), μὰ. ὑπ ῬΆΓΆΡΤΆΡΙΙ 
[Ἀ}15. ἰπΐο ὕνγο ρᾶγῖβ 0} θὰ] (1) 
νὴ ὑπ6 αἰνίηθ ὑθδομῖηρ ἃ8. Ῥϑυηὰ- 
πθηῦ Δπα ΡῬγοσγοββῖνο (δ. 26 ἢ) ἀπὰ 
(2) νυ τὐὰ υσηδὴ οἴογῦ αἰγοοίθα τὸ {πὸ 
ζαύΐαγο (το. 28 1.), 

:6 7656 ἐμίησεο ἤατο 7 τὐγί θη ἐο 
γοῦν σογιοθγγεῖγ ἐδιόηι ἐδιαΐ τοοιεί αἱ ἰοααὶ 
ψοῖ, αϑίγαμ. 51 Αια αϑ 707 ψοῖε, ἐι6 
μγιεέίογε τολίεν, ψ6 γοσοῖθοα ἤγογα ᾿ΐηι 
αδίαοίλ πὶ ψοῖ, απὰὶ ψὸ παῦδθ πὸ γιεθεὶ 
ἐμαὶ ατῷ ογο ἰθασν ψοῖ; διέ ἂς ᾿ξ 
μηοίΐογε ἐφαοσἼοίν ψοῖς 4 αἰ ἐλίηρε 
(αγια ἐξ ἐ5 ἐγθ απαὶ 5 πὸ ἐϊ6), απαὶ 
ὁπό α8 ἐξ ἐατισῆξ μοῦ, ψὸ αϑίαθ ἐγ 
λίγ. 

Ξ8. πεῖ ποιρ, {ἰ{{16 εὐιλϊγοη, αὐταὶ 
ἐγ μίηι, ἐμαΐ, ἐλ 5λιαἰὶ Ῥὸ παρ ζοδίοα, 
41Ὑ6 για ἤατο δοίαγιοε5 απαὶ γιοΐ 5γίηϊ 
ἔῃ δμαηιθ ἤγοτι μΐην αἱ ᾿ιΐξ ρῥγοβοηζο, 
59 7 μὰ ζηποῖῦ ἐμαὶ μὰ ἐβ σὶσλΐδοιες, 
ἄποιῖῦ (ποΐϊοο) ἐμαί ἐπογ οι ἐδαΐ αοοίι 
γι ίοοιδηοθα πα ϑόογυ Ῥεφοίίογυ 
ΓΑΙ ἶ 

26. Τὴ {πὸ Ῥγροθαϊηρ' ὑυΘΥΒ65 (τ. 
54 [Ὁ δὺ Φό0μὴ παᾶ Ἀρρθαϊοὰ ἴο {πὸ 
ΟΥ̓ απ] ἀροβύο!ο τηθεβασο ΥΒ]ΟΝ ἨΪδ 
ΤΟΔοΥΒ μα γϑοοῖνοα (ὃ ἠκούσατε) ἴῃ 
οοηίγαβῦ ὙΠ} Ὁ}} 156. θαι ῖηρ,, ΗΟ 
ΠΟΥ͂ ΡΡΘαΪΒ ὅο {πὸ ᾿ηνγασὰ γοῖοο οὗ {ΠῸ 
ρινῦ νοβο ἢγβὺ θα ίηρ (ἐδίδαξεν) 
ἀπ Ποβο Ῥγοβοηῦ ἐθαο ϊηρ (διδάσκει) 
18. ΟἿ. 

56. Ταῦτα] 7 λ686 ἐδίηφε, {Π}6 ΟἸΘᾺΣ 
ὩΠΙΟ]αἰπρ οἵ {Π6 ἔσο Οπαγδοίου πὰ 
ΒἰσηἸ ἤοᾶποθ. οἵ {πὸ ἴα]βο ὑθαοῃουΒ. ἰ 
τοϊαὐίοι ἰο ὑπὸ οἰ ΓΟ} (δ, 18---2 5), 

ἔγραψα) ἄδο δ. 14 ποΐθ. 
τῶν πλανώντων] ηιεὶ βοανσιηΐ τῸΣ 

γι, ἐλόηι ἐμαὶ «τομαὶ ἰοααὶ μοῦ αδίγαμ. 
ὙΠῸ ἃτὸ δοίίνοὶν οηρεσοα ἴῃ {πο οογί: 
ο. 111..7; ΑΡουο. χΧἰϊ,. 14, ΧΙΪ. 9. 
0 ΦΌμη Ἰὰ8. ΒΡοϊζθη οὐ {διὸ [180 



ΤΙ. 27] 
Ν ΄ 

νώντων ὑμάς. 

ΤΗΝ ΕἘΤΒΒῚ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟἿ 5Τ 50ΗΝ. 0 

47 " ε ΄- ᾿ [4 « 3 , 83. ἐὸϑ 

καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ 
΄σ ΄ 3 - Ἁ 3 ΄ γ .«“ , 

αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκη 
ε τ 3 Ε] ς Ἃ 3 “- ῇ ε “-“ δὰ 

ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτου χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περι 

27 χρίσμα (1): χάρισ μα Β. 

μενέτω να. 

ΒΓ ἢ].: τὸ αὐτό ΦΞΑ τγη6. 

ὕβθδοῃουβ πάθον {Π6]Υ ΡΤ] ἀβρθοῦ 
5. “ΔΗ ΟΠ βίΒ᾽; ΠΘ. ΠΟΥ͂ βρθᾶκβ οἵ 
ὑπο ἀπάου" ὑπ οαὐναγα ἀβρθοῦ ἃΒ 
Ἰθϑά]ηρ' ΤΠ] ΘΠ ΥΤΔΥ ἔῸ ΠῚ ὑΠ6 8] ΒΡ 
οἵ ὑμ6 Ομγιβύδη ϑοοϊθύυ. 

27. καὶ ὑμεῖς... 4 πα α5 707 ψοιι... 
ΤἼηΘ οοηβύγπούϊοι 15 1 ὑπαῦ ἴῃ Ὁ. 24. 
ΤΊ1Θ ῬΙΌΠΟΌῸΏ 15 βοῦ αὖ {πΠ6 ποαᾶ οἵ ἐϊι6 
Βϑηΐθῃοθ ἴῃ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ὧο ὈγΪηρ' οτἱὖ ΒΠΔΓΡΙΥ͂ 
{πὸ οοπὐγαθῦ Ὀούσοθη ΘΙ ΙΘυθΒ. ἀπ 
{Π|6 11 Δα ΘΟ ΒΑ 65. 

τὸ χρίσμα] Ὁ. 20 ποίθ. 
ὃ ἐλάβ. ἀ. αὐ.] τολμίο, γὸ γοοοὶυθα 

γοην Πύηιν “ὍΠ6 ΗΠ οΙ͂γ Ομπθ᾽ (Ὁ. 20), θυ ἢ 
ΟΠ γῖβῦ (9. 25). Τῇ οἱ τ ῃῖο ἢ ὈΘΙΟΥΘ 
(Ὁ. 20) νγὰβ Β[}}0}1Υ ἀθβου θα ἃ5 ἃ Ρο8- 
ΒΘΒΒΙΟῚ (ἔχετε) 15 ΠΟΥ͂ Τοίουγθα ὧο 108 
ΒΟΌΧΟΘ, ΤῊΘ ῬΘΥΒΟΠΔ] γούϊοῃ ὕο συ] ἢ 
10 νυ 5565 15 ἃ ΡΤ ΟΠΠα οὗ οΘοπἤΠ ἄθη66. 

ἐλάβ. ἀπ᾽ αὐ.,] ΤΊ]ιΘ α86 οὗ ἀπό ἰο 
τηϑυῖς {Π6 ΒοῦΓοΘ 1η {118 ΘΟ ΠΟΧΊΟΠ ΠδΒ 
Ῥθθη γᾶν ὑοπομ θα οη (ο. ἱ. 5). ΤῊΘ 
αἰδβυϊπούϊοι. οἵ {π6 “βουγοθ᾽ (ἀπό) ἃπὰ 
{Π6 “οἴνου (παρά) 15 1]πδίναύθα Ὀγ 
{π οοΙηἰπαύϊοι οἵ ὕΠ6 ῬΥΘΡΟΒΙ 015 
ἀπὸ Ἀπ παρά ΜΠΠ αἰ γθηῦ γο 8: 

(1) λαμβάνειν παρά Φοἢη γ. 41, 44; 
ΣΧ. 1ὃ; 2 “9Ππ 4; Αροο. 11. 27; ΜΙ. χἱϊ. 
26 ΔΙΟΡΒΠΙ 30: “1 ιν ΣΧ Υ 0); ΣΧ. 24: 
ΦΆΠΩ6Β 1. 7; 2 Ῥρύ. 1. 17. λαμβάνειν 

ἀπό τ ΦοΠη 111. 22; 3 Φ0Πη 7; Μαίι. 
ΧΥΪ]. 25. 

(2) παραλαμβάνειν παρά τ Τ1]1688. 1]. 
153; ἵν, 1; 2 “ΠΠΘΈ59, 111. 6; 6]. 1. 12: 
παραλαμβάνειν ἀπό τ ΟΥ̓. χὶ. 23. 

(3) ἔχειν παρά Αοἶβ ἰχ. 14. ἔχειν 
πα νῸ3 11:.20: ἵν, 21; 1 ΠῚπην 111 7}. 
ἔχειν ἐκ τ ΟΟΥ. Υἱ]. 7; 2 ΟὐΥ. ν. 1. 

ΒῸν ἀκούειν παρά, ἀπό 866 6. ἷ. 5 
ποίθ. 

μένει] αὐταφέμ. ΤῊ ΔΡΟΒΌ]6 50 τυϊίθα 
88. ἸΟΟΚΙηρ' αὖ 86 αἰγίηρ βἰάθ οἵ {16 

μέν. ἐν ὑμ. δ ΔΑ ΒΟ νρ τὴ {π6: ἐν ὑμ. μέν. ς: 

ἀλλ᾽ ὡς ΝΑῸ γρ [Π6: ἀλλά Β. τὸ αὐτοῦ ᾿ὲ ΒΟ νρ [16 

χρίσμα (2): πνεῦμα δδίτηθ (χρεῖσμα Β). 

ὑπ. ΤῊΘ οἰ οἵ αοα ἃ 5016 οἢ 
Η!5 ραχῦ. 

οὐ χρείαν ἔχ....} γ6 πατο πο ποθ... 
ΤῊ οὐαδρουγῖπο οὗ ὑπ6 ᾿ριυῦ, ὑπ6 
ΘΠμαγδούίογιβύϊο οἵ ὑΠ6 Ἰαϑὺ ἀἂνβ (767. 
ΧΧΈῈΙ 324; 06] 11 28; ΕΘ: ὙΗΪ ΤΥ: 
Αοὐϑ 1]. 17 1), σᾶγθ ἴο θοῇ ὁπ ψΠ0 
ΥΘΟΘΙν α 1 ἃ 8016 ΟΥἸ ουοη οἵ ἐσαύῃ. 
ΟΠ Ἰβυϊδηθ ποοαθα ποῦ ἔγθϑῃ ὑθδοῃϊηρ 
ΘΥ̓ΘῊ {ΓῸΠῚ] ἈΡΟΒΟ]65, 501}] 1655 ἴΡῸΠπ] ὑΠ 056 
ὙΠῸ Ρῥγοΐοδβθα ὸ ρυϊᾶθ ὑπθηὶ ἱπίο 
πον “ἀθρί}5.᾽ 

οὐ χρ. ἔχ. ἵνα...} τγ1ο7.) ἢ1666586 μαδοξὶς 
μὲ Υ., πον Παθοίϊθ γι δεοϑϑιἑαΐοην πΐ 
Απρ. ΤἼ6 βᾶη16 ΘΟηΒύ Οὐ] 0) ΟΘΟΙΓΒ ἴῃ 
ΦόΠη 1]. 25, χυ]. 39. ΤῊΘ Ῥῇγδβθ χρείαν 
ἔχειν 18. τϑ86 ΦΌΒΟΙ ΟΙΥ ἴῃ ΒΘΥΘΙᾺΪ 
Ῥίδοθα : ΜΕ. 11. 25; Αοὐβ 11. 45, ἵν. 35; 
Ι ΟὐΥ. χἱ!. 24; ΕΡΉ. ἱν. 28, ἃ8 ἴῃ {Π15 
ἘΡΙΒ016 ο. 11. 17. ΤῊ]8 ἀβᾶθθ ΒΌΡΡΙΠ168 
ἃ ῬΓΟΡΔΌΙΘ Θχραπαύϊοη οἵ ὑπ6 οοη- 
βὑγ πο ]Όη : ΟὙ6 ἃγ6 ποῦ ἴῃ προρα 580} 
ὑπαῦ γοὰ γθα16....᾽ 

ἀλλ᾽ ὡς.. «καὶ καθὼς...ἐν αὐτῷ} δειΐ 
αϑ Πὶς τπηρίΐογη ἐδασδοίῃ, ψοῦι.. απο 
ΘΌ6}) αϑ ἐΐ ἰαγλέ χοῦς 6 αϑίσο ἔῃ, τη. 
ΤΏΘ56. σψουβ Β6ΥγΘ ἴο δβίϑ ὈΠ18}} ἐῃὸ 
βὐαὐθηηθηῦ 1πιδῦ τηλθ. ἐΥοι πΘ6α πὸ 
056 ὧο θοῇ γοι, Ὀαὺ ὁ {Π6 ΘΟΠ ΓΔΥΥ 
γι ΓΘ δ] ἢ ΠῚ ἴῃ ὑπαὺ αἰγθοὺ αἰνίηο 
ἔθ ΠΟ] Θδύα Ὀ]Π15η 64 Ὀγ ὑπ ὑθδοῃϊηρ, 
ὙΠΟ. γοὰ 1.6. ΘΟΠ ΙΠΙΙΆΠ]Υ τ οθὶ ν]Πρ' 
ἃ Πα πῃ} αὖ ἢγβῦ γοῦ γϑοθὶγθα ὁη606 
ἴῸΥ 811. ηηρϑύϊθποθ αὐῖνοθ Π16) ο 
Ἰοοῖς στ ποὰῦὺ ἴον {π6 σαϊάδποθ πο ἢ 
ἴῃ ἅπ6 {ἰππ6 νν1}] θ6 Τϑουρηϊεοα ψ]ΐη. 
ϑ.οἢ. προ θη 6 15. ὅΠ6 ορροβίίθ ἴοὸ 
{Π6 βὐοαα μβύπθβϑβ οὗ ὑπ6 ΟΠ Ἰβυϊδη, 

Βαῦ ψ 116 850 τηπο ἢ} 15 Οἰθαν {Π6 οοη- 
βύγαούϊομ οἵ {Π6 βθηΐθῃοθ 15 ἀποθυίαϊη. 
Τὴ6 Ἰαϑὺ οἷδβδ (αηαϊ δυθη α5...ἴγ) 
Ἡϊη1) τΔὺῪ ὍΘ οἰὐμον ἃ γϑϑαϊηρύϊ0ι ΟΥ' 
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4 Α ᾽ ’ ᾽ Ἁ ᾿ ᾿ » » πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ 

“ἢ ἀληθής ὃδ. 

ΤΆ ΠΟΥ ἃ οοπἐϊπααύϊοη οὗ {Π6 ΤΟΥΠΊΘΥ 
ὙΌΓΒ (α5. 1118... .«πὸ {ἶ6), ΟΥ ἃ ΠΟῪ ἀπά 
αἰβυι ποῦ οἴδαβο. Τὴ {Π| Ἰαὐῦου οαβθ {ἢ 
ἢγβύῦ ΡΟ ΟβῚΒ ὙΥ}}} θ6 ἴῃ {6 ΟΣ 8 “80 
8 τὲ ἰγμθ απα τὸ ἴθ, “Ὀὰὺ ἃ8 Ηἰβ 
τἀπούϊοι ὑθδο οί γοὰ, ΘΥ̓ΘῚ 80 18 1 
ἰγὰθ ἃπα πὸ 110. ΤῊΪβ ἀ86 οἵ καὶ ἧπν 
ὑμ6 ὩΡοάοϑῖ8 ἴ8 ΠΟΎΤΘΥΟΥ ΤᾺΤΘ ἴῃ δύ 
ΦΌΠπ; ΠΟΥ 068 ὕπουο ἈΡΡΘΆΥ ἴο ὈΘ 
ΔΠΥ͂ ΒΡΘΟἷΔ] ἴΌγοΘ ἴῃ πη κίηρ {Π6 ΔβΠγ- 
παύου. οἵ {πὸ γμογίθοῦ ὑγαῦ! οὐ {16 
αἰνίηθ ὑθδο ϊηρ ἃ Βιθβιαηῦνο 60}- 
οἸαβίοη. Τύ 15. ὑπουθίοσο που παύαγα] 
ἰο ΒΈΡΡΟΒΘ ὑπαῦ {πο γ0 18 ΟὨΪΥ ΟὯΘ 
ΔΡΟΔοβὶβ (ψ6 αὐίαο ἑη ΤΠ] Ἴη}), ἁπνὰ ὑπαῦ 
{π0 βθῃύθηοθ ἃ5 ΟΥΡΊΠΑΙΥ 5 αροα (δε, 
οἢ ὕπο ὀοῃύγαγυ, αϑ 1Πὲ5 ποίίον, ἑθασλ.- 
οἱ μος σοποογηῖη αἷΐ ἐδιηδ, Μ6 
ανίάο ἐὰν ΤΠ) νγὰ8. αἴζουνγαγαβ Θἢ- 
Ἰαγροά ὈΥ {π6 δααϊίίοι. οἵ {πὸ τοῆθο- 
ἀἴοη “απο ἐξέ ἐβ γα απο 8 ἠὸ [ϊδ, 
ὙΠΟ ἀρσαΐη 1οα ἴο ὑπὸ Ταγύμου βίαϊο- 
τηθηῦ ὑπαῦ {π6 Ῥγθβθηῦ ῬΥΟΡΎΘΑΒΙΥΟ 
Το Πρ 18 ΘΕΒΘΠΟ]ΆΠ}ν {116 ΒΔ ΠῚ6 ἃ5 {}|6 
ἢγδῦ ὑθδοιΐηρ αϑ 1718 τὐοίίονι ἐδασλι- 
οἰ. «αῃαἰ στιν α8 ἐξ ἐαμαλξ ψόῖι, γ6 
ανίωο ἐπ Πέίηι. 

ΤῊ6 γοαάίηρ οὐ Β' σίνϑϑ ἃ μ]αΐη ἃπᾶ 
ΒΡ] 56Π86, θαὺ 10 15 ἀἸΠΠου]ὺ ἕο πηαοι- 
βίαπα πον Ὁ οουἹὰ Πᾶγο Ὀθοὴ αἰδογοα 
1 1ὸ Βα Ῥθοπ ὑπὸ οΥἹσῚ Δ] γοδά της, 

τὸ αὖ. χρ.] Πὺ πποίίον, {1χ6 ππὸ- 
το ὙΥΠ10}} γὸ τοορὶνοα ἔγομὶ ΟΠ Υἰβύ. 
ΟὐμΏΡ. «0 ΧΥΐ. 7. 
ΤΠ πιοβῦ πππβιιὰ} ΟΥ̓ΘΥ τὸ αὐ, χρ. 

([ου τὸ χρ. αὐ.} ΓΟ 5. ἃ Βίγοῃρ' ΘΙ ΡΠἃ- 
518. ΟἹ {Πὸ Ῥγοποιη. ΟΟἸΡ. 1 ΤΉ ΟΒΒ, 
11, 19 (οοηΐγαβὺ 1 ΟΟΥ. Χυ. 23; 2 ΟὐνΥ. 

νἱ 7} ἜοΩΣ, ΤΠ. 24 (ἢ 2 Ῥοῖι ΣΣΪ.. 7 
τῷ αὐτοῦ Δ. 18 ῬΓΟΡΆΡΙΥ ἃ [156 τολὰ- 
ἴῃ). ΑΒ τπϊσηῦ ΡῸ οχρθοίοα {118 15 
{πὸ πουπὰ] οὐάον ἢ ἐκεῖνος : «01 
γ. 47; 2 Ῥοῦ. 1. 16: 2 ον, Υἱ δ. ο, 14; 
2 Ἰίω, 1... 26. ἢν κυ. 

διδι ὑ, π. π.7 Ἰοαολιοίδι μοῦ Γ᾽ αἱὶ 
ἐμΐησα, ΤῊΘ. ΔΡΡΙοαὔοα. ἀπᾶ ἰπίου- 
Ῥγοίαϊοη οἵ ὑπο γα 15. σομ ϊμο8, 

καὶ καθώς: οπι. καὶ  {1Π6. 

ΤῊ ϑρισιῦ οἵ Ταα βοπῦ ἴῃ ΟἸ τ β Β 
πᾶπ16 (Τὴ χὶν. 26), βοηῦ, ὑπαὺ ἰβ, ὕο 
τᾶ κο ὑπὸ πιθαηΐηρ' οἵ ὕΠ6 Τποαγ πα 
[ΠΥ ΚΠονΠ, 18 ΟΥ̓́Θ ὈΓΙΠρΡΊηρ οὐῦ 
ΒΟ ΘΕ Πρ’ τηογΘ οἵ {Π6 ᾿ηἤπῖῦθ πιθδη- 
ἴηρ οἵ Ηἰ85 Ῥούβοη διὰ ΔΥ̓ΟΥΚ, ἴῃ Θ0Π- 
ποχίοι γἹ (ἢ {Π|6 ΠΟῪ γ Βα οὐ ὑπουρὩηῦ 
ἀηα οΡβογυδύϊοη (περὶ πάντων). ΟΡ. 
Φολη ΧΥϊ. 13 ἢ 

καὶ ἀληθές ἐστιν...} απαὶ τέ ἐξ ἔγτι6... 
ΤῊΘ “ἀποίϊοι,᾽ ἐπὸ στ οἵ {Π6 ϑρι τ, 
ἴθ ΠΟΥ ἰἀοη θα νὴ} {Π6 τοβα 8. οὗ 
{π0 οἵ. ΤῸ ϑριγιῦ 185 πὸ ϑρινῦ οὗὨ 
Τυαίῃ («Το χῖν. 17}; ἀπ 108. ὑθδοι]ηρ’ 
8 ὕσπιθ, ἃπα ΔαηλΪ5. πὸ οἰθπιθηῦ οἵ 
[Ἀ]ΒΟποοα (τ. 21). 
ῬΑγθη Π ϊοα] γϑῆθουϊομβ κὸ {Πὶ5 

ἃγ6 ΤὈππα οἰβονιογο ἴῃ δύ ΦΟΒ 8 
συ  ηρθ), ΟΟΙΏΡ. Ο. 1. 2 ποίθ. 

οὐκ ἔ. ψεῦδος} πον 68: ηἠιοπεϊασίκηι 
γι, ἐς πὸ ἴἴθ. ΒΥ ἴθ ἀ86 οἵ ψεῦδος 
(μού ψευδές) 50 ΦοΠπ ᾿πη}}165 ὑπαῦ {Π6 
[156 ἐθαοθογβ ῬΥΔοὐ ον τοργοβοηϊοα 
ὑπ (ΟΒΡ6] ἃ8 “ἃ 116᾽ ἴῃ 18. οΘοπογοῖθ 
ἴογτη, πα ποῦ ΒΙ ΠῚ ΡΥ ἃ8 “ἿᾺ]56᾿ (ΘΟ. 
φ. 21 ποΐθ). 

Τη6 σοτηθἰπαίϊοι οἵ {ΠῸ μοβὶεϊνο ἃπα 
ποραῦϊνο ἰβ ομαγδοίουβύϊο οἵ δύ Φολη: 
', κ᾿ πούρ. 

καὶ καθὼς ἐδίδαξεν... απα ορθη αϑ ἐΐ 
ἐαπσλ..., ΤῊ ἢσδῦ ὑθδομῖπσ' οοηζαϊποα 
ἀπ ΡΠ ]Ο Εν ἃ}} ὑπαῦ 15. ΒΙ ον νυ Ὀγουρηῦ ἕο 
Ἰσλὺ ἴῃ Ἰαΐου ὑϊπ165 (οι. 11. 7). ΤῊΘ 
ὈΟΙΙον οΥ ΔΌΪά 65 ἴῃ ΟΠ δῦ ἃ5 πὸ ρ γῦ 
Πα ϊοβ ΗΠ Καονι, ἃ ΟΥ̓Θ ἃ8 ἰὖ 
τλο ΠΊΩ πον πὶ {}}6 Εἰ 0} (ἸΟΒΡΟῚ 
ΚΤ οδὰβ ἴδ ὑπὸ ΟΠ νύ ΤῊΙΒ οἴλαβο οχ- 
οἸπ θα }} “ἀθυοὶορπγοπέβ οἵ Το πο 
ΠΟ οαηποῦ θῸ διιον ἴὸ οχὶβὺ ἴῃ 
Βογ ἴῃ ὑπὸ οὐἱσῖπα! πηθαβῆσο; πὰ 
αὖ {Π6 βάτο ὑπὸ Ἰθᾶν ΘΒ. ΠῸ ΤΌΘ] [Ὁ 
ὑπὸ ἱπνοηίίομβ οἵ Γαπαὐϊοῖβαι. Τ]αῦ 
γΥ ΠΟΙ. νὰ ὑααρσηὺ ἢγυβῦ ἰβ 0 ἈΡβοὶ 
βία πααγα, 

ΤΊΟ ἀδὸ οἵ καθώς τηλυ 5 {115 Ἰάθα οἵ 
αι ἀοβηῖίο ἀπ ἤχοα βίαηααγὰ : δὲ. ὁ, 
18, 1, 2, 3,,.),, 1ὰ, ὅϊο, 
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᾿ Ὁ, ε “- Ἅ)ὦ 3 3 ΄“- 

καθὼς ἐδίδα ξεν υμας, μένετε ἐν αὐτω. 

ΤῊΝ ΕἘἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΊ ΕΣ ΟΝ 5Τ 9590ΗΝ. ΘΙ 

Α ΄σ΄ 

38 Καὶ νῦν, 
΄ ΄ 3 3 σα 5. Ἄ ΄σ΄ ΄ 

τεκνία, μενετε εν αὕτῳ;, ἱνὰα εαν φανερωθῇ σχωμεν παρ- 

μένετε δ ΑΒΟ νῷ 5υΥΥ τὴ {Π6: μενεῖτε ς΄. 

σχῶμεν δΑΒΟ:; ἔχωμεν ς΄ ἐδ, ἵνα ἐάν δ Α ΒΟ {Π6: ἵνα ὅταν ς΄ ΒΥΥΥ, 

μένετε ἐν αὐτῷ] ψ6 αϑίαο ἔη, ΠτΉι, 
1.0, ΟΠ γϑύ. ΤῊΘ γϑὺ τ. 6 ἱπ41- 
ΟΕΙ͂γΘ. ΟἿ᾽ ἱπηρογαύνθ (8. ἴῃ Ὁ. 2δ, 80 
γαυ]ρ. φηιαγθίθ ἦγηὰ 60), Ὀὰὺ {πΠ6 ρᾶ- 
ΤᾺ }]6] 181 τυ 10}} μένει (ἐ}).6 τι οἴογ, αὐτα- 
θέλ... ψ6 αδίαθ) 18. ἀθοϊβίνθ ἴπ [ἄγου οὗ 
{Π|6 ἱπαϊοαύνθ. [ἢ ὑΠ|18 σϑυύβθ δύ Φ0Ππ 
ἈΒΒΊΙΠΙΘΒ. ὕῃ6. ΓὉἸΠ]ηθηῦ οἵ {6 οοη- 
αἸοη8 ΠΟ ΠΘ ῬΥΘΒΒῸΒ. ΠΡΟῸῚ Πΐ8 
ΥΘΔΟΘΥΒ ἴῃ Ὁ. 28. 

ΕῸΥ {Π6 σϑηθυαὶ ὑποιρῦ ΘΟΠΊΡΆγΘ 
ΦΌΠη γἱ. κό, χυ. 4. Ἐ]βονπουο ὑπ 
ΟΠ υἸβύϊδη 18. βα14 ὕο “Δ 146 ἴῃ αοα᾽: 
111. 24, ἱν. 12 }Εἔ( ὅ'ο ἴῃ ϑυ. 28 ἢ. " Ουἰϑὺ᾽ 
δηα “Αοα’ ἃγϑ ὑγοαῦθα 85 ᾿π θυ Πδηρθ- 
0160. 

Αὐ ἢγϑύ βἰρ)ηῦ 1ὖ τιϊρηῦ ΡΡΘδ πηοϑὺ 
παύπγ ἃ] ὑ0 ἴακο ἐν αὐτῷ οἵ ὑπ “ὑθ801"- 
ἴηρ᾽ οἵ {π6 ϑρι ν᾽ (χρίσμα) ἃΒ 18. ἄοπθ 
ὈΥ {π6 [μαὐΐη ὑγδηβ]αύϊοη. πϑθα ὈΥ͂ 
Απρτιϑύϊηθ (47 γα) οί6 τη) ἔρϑδῶ 80. 
“γι ο.)6) ΔΟΘΟΥ Ἰηρ' ὑο «ΟΠ γν111. 31; 
Ῥαῦ ὑΠ6 ῬΘΥΒΟΠΔΙ τϑίρυθπμοθ οαηποῦ Ὀ6 
ααθβυϊομϑα 1 Ὁ. 28, πα ὑπαῦ τητιβὺ ἀ6- 

οἷἀ6 ὑπ ᾿ηὐθυρυθύαθιοι ἤθγθ. ΟΠ ΥἸδὺ- 
Οοα ἴῃ ΟΠ νΙϑὺ-- -ἰθ Π6. βιαθ]θοῦ οοη- 
βίη] Υ ργθβθηῦ ο {π6 τηϊπα οἵ {Π6 
ΑΡΟοϑΒι16. 

Απρτιδύϊηθ οομύγαβίβ ΠΗΘΙΥ ὑπ6 ᾿π- 
Τη8) ἃ Πα αἰνίηθ θοῇ θνΒ: ΟΠ15 γοΥ- 
θοῦ ΠΟΒΟΓΟΥ ἃΠγ65 ΡΟΙΟαΟῦ, 
τη ρ δύο ἰηὐπ8 οϑὺ. Νο!ύθ ραΐαγθ 
απθιηα πᾶ ΠΟΙ ΪΠΘηῚ Δ]1αυἃ αἸΒΟΘΙῸ 
80 Πομλη6. ΑΟΠΟΠΘΥΘ ῬΟΒΒΊΠΠΤΒ ῬΘΙ 
Βίχθρ αι γοοἱβ ποβύγϑα ; 81 ΠΟΙ [0 1η- 
χὰ 4] ἀοοθαῦ ᾿πϑ 15 ἢύ βύγθριῦιβ 
ποβύου.... Μαριβύθυϊα [ΟΡ] ηβθοιβ δά- 
7αδονία αποράδῃῃ βιιηὖ οὖ Δα! ΟΠ] Π]1Ο0Π6Ε, 
Οδυμοάγαμη ἴῃ οὉ0]0 Ὠαθοὺ ααἱ οογάᾶ 
ἀοορί. 

28 ἢ. δύ Φομη ὑπγπηβ ἴγΌμὰ {Π 1468] 
γον οἵ ὕΠ6 ὈΘΙΙΘυθ ο ὑπ ῥγδοῦϊοαὶ) 
Θηϊογοθιηθηὺ οἵ αἀαΐγ: 41 ἢᾶνθ βαϊα 
ὑμαὺ αοα ΒΒ οἱ 15. ἀποπδηρθα0}]6 ; ἃ πα 
ὑμαῦ ὑπ6 ΟἸ νἸβύϊαπι οομὐϊηπ 68 Πγ]ηρ᾽ ἴῃ 

ΝΥ. 

28 -- καὶ νῦν.. αὐτῷ Κν, 

ὑπαῦ ψΠ 0} Π6 γθοθὶνϑα, πα 80 Δ 168 
ἴῃ 18 Πιογὰ ; ἃπα ποῦν, ἴῃ ὑΠ6 ἴαοο οἵ 
ὙΟᾺ ΘΗΘΠΊΪΘΒ, ὙΘΆ]180 γΟῸ 116: 40 
τοῦ Δ0146 ἴῃ Ἡ]η), ἃπα ΡΓΟΥΘ γου ἴ6]- 
Ἰονβ ἢ] ὈΥ γοῦν δούϊοῃ. 
ΤΊ γθύβθ8 ΒΘΙΎΘ 480 [0 ῬΓΘΡΆΙΟ 

ὕΠ6 νὰν ἴον: π6 ποχῦ βθούϊοῃ, ἰηὐγο- 
ἀποίηρ; 1465 νυ 10]. ἂχ αἰζου ναγ 5 ἅ6- 
γΘΙορΘα (φανεροῦσθαι, παρρησίαν ἔχειν, 
ποιεῖν τὴν δικ., γεγεννῆσθαι ἐξ αὐτοῦ). 

28. καὶ νῦν...] 4 πα ποιρ... ΕῸΥ ὑΠ15 
ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ 866 {0} χυ]ΐ. κ᾿; 2 Φοἢη 
5.» ΔΙΟΥΗ 11: 7. Χ. Ὁ. ΧΠΠ ΤΊ ΣΧ. ΖΕ: 
ΧΧΙΙ. Τό: 

τεκνία] Πἰϊοἑ Ὑ., ἠλν {6 οἰ τϊαγοηι. 
ΤΊ6 ὑθῃ θυ 9885 οἵ {Π6 ἈΦ αγ088 (τεκνία) 
ΟΟΙΠΠΊΘΠ(Β {Π6 ΟΠ ΤΡ. 

ἐν αὐτῷ ἴηι Πῆην, 1.6. ἴῃ ΟΠ Υ δύ, Ὁ. 27. 
ἐὰν φανερωθῇ} οσιην αρραγθγϊ Υ,,, 

σι Ὠναγυὶγοδίαξι5 Κιι6γ16 ΑὙρ'., 7) ἀδ 
δηαίέ ὃ6 ηναγυγοδίθαϊ, ο. 111. 2. ΤῊΘ Πγ- 
ΡῬούμούϊο ἴὍγὶ 0658 ποὺ ὑπγοὸνν ἀουδὺ 
ὍΡΟΙ ὕΠ6 μοῦ ἴῃ 1056] (866. Ὁ. 29), θαὺ 
Τη8 γΚ5. ὑΠ6 ππορυύαϊηῦν οὐ {Π6 οἰγοῦμ- 
Βῦδ 0685. ὉΠΟΥ͂ Π10}) {Π|6 [οὐ νν}}} θ6 
ΤΟ Δ] 8604 : {Π6 τηδηϊ βία] τηϊρηῦ 6 
Ὑγ 116 ὕΠΘῪ 8] 5011] ᾿ῖνθαᾷ. Οοηρ. ΦοΠη 
ΧΧῚ, 22 ἢ; ὁ. ἵν. 17 ἐν τῇ ἣμ. τῆς. κρί- 
σεως. 

ΤῊΘ βᾶ1η)6 ψγου φανερωθῆναι ἰ5 αβορᾶ 
ἴου ὑπ Πνϑῦ τηδηϊ!ϑϑύαθίοι οὗ ὑ{πῸ Πογὰ 
π {86 68} (6. 1. 2, 111. ς, 8; 1 ΤΊ. 11], 
τό; τ ΡῬοῦ. 1. 20); ἃηᾷ ἔοι ὑπαῦὺ τηδηΐ- 
Τοϑύαυϊοη νυ] 15. 501}} Ἰοοϊτθα [ῸΥ (6. 
11. 2; (00]. 111. 2. 1 Βοῦ, ν᾿. 4): 10 18 
τιβθα 4150 [Ὁ1 Π6 τη] }6ϑὑα]οη5 οὐ ὑπ6 
ΒΊβθη Ποτὰ ([ΜΑ111] χν]. 12, 14; ΨΦ 0} 
χχὶ. 14 (1)), ἃπα [Ὁ ΗἸΒ. “ηδη!}6ϑία- 
ὕϊοι ὕο [Βγ86]᾽ (0 1. 31: 602}. Υἱ]. 
4). 
Τ 15 ψουῦῃγ οἵ πούϊοθ ὑπαὺ δύ ΦόΠη 

ΠΟΥ ΘΙ τι8505 ἀποκαλύπτεσθαι οἵ {πΠ6 

γουθίαὐϊοη οἱ ΟΠ βῦ. 

σχῶμεν παρρ.] 106 ταν... δῦ Φοῃη 
ἀραΐϊῃ ΙΔΘη ῆθ8 ὨΠΒ6] 1 τ} 15 

6 
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, ᾿ “ ᾽ ᾽ νι, “ , 

ρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθώμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τη παρουσίᾳ 

αὐτοῦ. 
40} Δ 3Ὁ. σ « ’ ΄ ᾽ ΄ « 

εαν εἰδῆτε οΟτι δίκαιὸς εστιν. γινώσκετε οτι 

“ ΄ς Ἁ ’ ᾽ ΄σ , 

πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

28 ἐν τῇ παρ. ἀ. ἀπ᾽ αὐτοῦ δ. 20 εἰδῆτε ὃ ΒΟ νῷ Β.ΥΓ: ἴδητε Α Π16. 
" 

σοτι 

πᾶς Β Π1Θ 5.1 Η]: ὅτι { καὶ πᾶς ΑΟ [Π6 Β.Ὺ νῇ. 

ΟΠ] άγθὴ : ΟΡ. δ. 1. ΑἹ] [ὉΓΠῚ ΟΠ6 
μοᾶν. [10 18. Ῥοββίθ]ο ο υἀπαογβίαπα 
1Π6 νγογβ ἃ8 ΓΘουσίηρ ἴο ὕΠπ6 ΑΡΟΒΟ]Θ Β 
Τὸν ἴῃ {πὸ ογονι οὗ 8. ΜΟΥ (ΘΟΙΏΡ. 
 ἼΉΘΕΒ. 11. τ0 ἤν; ῬῈ], ἵν. 1). ΤῊΘ 
ῬΆΓΑΙΙΟΙ ἢ 1 ΤΉ 658. 11. 19 Κ᾽ 18. σοΥ- 
Δ] η]Υ οἷοβο ; Βυὺ 10 ΒΘΟΙῚΒ ὕο ὈΘ Π]ΟΥΘ 
παὔαγᾺ] ἴθ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ {Π6 ἈρΡοΒέ]Ὸ 
τηλθ ΗΪΠΊβ6 ἢ ὁπ ἢ} ὑπο80 1110 
5ῃαγρᾶ [ἷβ Π|0, ἀπ ὑπ ἀῦβθποο οὗ 
{Π16 ῬΘΥΒΟΠΔ] ΡΥΌΠΟΙΙ ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 ΘΧΟΙθ 
πη6 πούϊοη. οἵ δἃῃγ οοπύγαβῦ θύῃ 
Βῖπὶ ἃπα {Π|61}}. 

ΤῊΘ τι86 οἵ ἔχειν παρρησίαν (6. 11], 
21, ἵν, 17, ν. 14 'δοῖρ. ἜΠΟῸ: 111: 6; 
χ. το; ΡμΠ1]. 8) ἴθ Θοπποχίοη Ὑ]ἢ {10 
τὴδ ἰδία του οἵ ΟΠ γδῦ βυρροβίβ δύ 
ῬΑ] 5. ὑπουσμῦ οὗ {π6 Ἰπαρτηθηῦ-βθαῦ 
οἵ ΟΠ γϑῦ (ΩΣ ΟὐΥ. γ. 10) οὐ οἵ ἀοά 
(οι. χὶν. 10), ΜΠ ΘΥΘ ΤΠ Πγηϑῦ 
γοηᾶου ἀσοοπη᾽ (ΠΕ ομ. χῖν. 12) οἵ "185 
Πἴο, ΤῊΘ Ἰάθα οὔ ὀρ, πηγοβουνθα 
αὐδογάποο ἰδ ΠΘΥΘΥ Ἰοβί,. 66 ΦΌΠη υἱ. 
4 ποῖο. Τῆι αἰ βογθ ποθ ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ΠΙΘΥῸ 
(σχ. παρρ.) πα ἴῃ 111. 21, ἴν. 17 (παρρ. 
ἔχειν) ᾿παϊ]οαῦοβ ἃ ΑἸ ουθηῦ ΘΠΙΡ 518 
ὁ. ὅπ οἱ θιηθηίβ οὗ ὑπ ῬΠΏΓΑΒΘ: ΘΟΙΏΡ. 
ἘΡΉ. 111. 12. 
μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ) πογ Π0Ὴ- 

“ινααηι αὖ οο Ὗο, τοί δ]υγίγς τοὶ] 
9γαηιο ἤγοην Π ἴηι, " ἃ5. ἃ Βα Πν ὑπ πρ' 
Βυγργβοα. ΤΠῸ βάπιθ {πουρ]ῦὺ οἵ 
ΒΘΡαΓαὐοη. 8. Του πα ΠΟΥ. Β]ΆΪΗΪΥ οχ- 
ῬΓΘββοα 2. ΤΊοββ. ἱ. 9. ὙΠῸ οομπβίσιο- 
[(ἴοη αἰσχύνεσθαι ἀπὸ 18 ἀβοα ἴῃ {6 
ΒΆΠΙΘ Β6Π86 ἴῃ Π6 ΤχχῚ [8,. 1.. 20; 
Ζον, 11. 36, χίϊ, 13 (Ὁ 3.3); ἔροὶαβ, 

ἘΚ ΧΑ ΠΡ ΎΕ, 
παρουσίᾳ] πεϊδοηί γι, ργόβοησο 

(οομῖη). ΤῊῸ ψογὰ ἄοθ8 ποῦ ΟΟΟῸΣ 
Οἰβουνμογο ἴῃ δὲ «7011}᾿8 υυυὴηρα), [8 
βἴηρσ]ο ΘΟΟΌΤΥΘ ΠΟ ΠΟΥῸ, ΥΠΘΓῸ ἰὐ πλ 
ΘΆΒΙΥ παγο Ῥθοη Ομ θα, ἴῃ ΘΧΔΟΙΪΥ 

{ΠῸ6 ΒΆΠ16 5686 ἃ5 Ὁ ῬΘΆΥΒ ἴῃ 8}} {ΠῸ 
ΟΥΠΟ σΥΟαρΡ5. οἵ ἀροβίο!ς νυ τη ρ8 
(Μαϊε., ΨΦΔπι68, 2 Ῥοϑίθι, 1, 2 ΤΏΘββ.. 1 
(γ.) 15 ἃ βῖσιια! ΘΧΆΒΊ0]6 οὗ {Π6 ἀλη Ὁ. 
οὗ ἀγανῖηρ ΘΟΠΟΙ  ΒΙ0ΠΒ ἔοι {Π6 ΠΘρὰ- 
{ἰνθ Ῥῃοποιηθηα οὗ {Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ 1Π6 
Νον Τοβίαμπιθηῦ. 116 [κοῦ 15 0Π 6 ΠΟΥ 
νυν οἵ ποίϊοθ ἃ8. ὅπ βυθ]θοῦ οὗ 
ΟΒΟΠΑ ΟΙΟΡΎ [Ἀ}158 ἰπέο ὑπΠ6 Ὀασκρτουπὰ 
ἴῃ {Π|6 ΟΒΡΟΙ ἃπὰ ΕρΙβ0105 οἵ δύ ΦόΠη. 
ΟομπΡ. 0 χχὶ. 22. 

Τὸ τὰν ΡῈ δἀὐάαοα {πὸ δύ ΦοΠη ἄοο8 
ποῦ 86 ὕῃρ αι πο ννογὰ ἐπιφάνεια 
(2 Τ]1688..) 1, 2 ΤΊη)., ΤΊ.) 

20. ἐὰν εἰδῆτε... γινώσκετε...] 8ὲ βοϊξὶς 
«ειϑοϊοῖθ (ΥΣ ΠΆΡΕ, δονίϑ)ι., ὙΣ ἸΣ 
μα Κηοιρ... ρογοοῖτο, οὔ βογθο, γιοξΐοο.... 

Κπον]οᾶσο νΠ ] ἢ 18 ἀΡβοϊαΐο (εἰδῆτε) 

ὈΘοομη65 {Π6 Ῥαβ15 οὐ Κπον]θᾶρο 10} 
ἰβ ΓΘ Π56α ἴῃ οὈβογναύϊοη (γινώσκετε). 
ΟΟμ}. Φοη 11. 24 ποίθ. ΤῸ αἷε- 
«ἰπούϊοι 15 Ἰοβὺ ἴῃ {πΠ6 Τναὐϊη ἃπα ολὴ 
ΒΆΛαΪν Ρ6 Ρῥγοβουνοᾶ ἴῃ ἃἂη ᾿πηρΊ 5} 
γΘΙΒΙΟΗ, ᾿ 
ΤΊ βθοοπα γοῦν (γινώσκετε) ΠΙΔΥ ὈΘ 

ΟἰΠΠοΥ ἱπα Ἰοαῦνο οὐ ᾿πιρογαΐϊνο, Βοῖἢ 
ΓΟ ΟΣ ΡΒ. ἃγ6 ΤΟ ἴῃ ΘαΥΥ Τα] 
αι ΠΥ 65. Ἰῃ ἄνουν οἵ ὕπο ἴῃ)- 
Ῥογαίνο Ὁ ἴ5 ἀσροα ἐπα Ὁ Βίαπαβ θο- 
ὑὕσνοθη ὕνγο ᾿προγα νο8. (μένετε, ἃπα 
11. 1 ἴδετε, Οἱ {πὸ οἴπον μαπὰ ἰὐ ἰκ 
βΒαϊὰ {παῦ τὶ 20. σοπίαϊηβ ἃ σΘΠΟΓαὶ 
ΓΘΆΒΟΣ [ὉΓ ὑπ᾽ ΟΠ Ια ἴῃ δι 28, 
ΓΑΡΙΔΟ ἴῃ Ἡΐπι ἴῃ {γα {Ὁ} νυ 6]]- ἀοίηρ, 
[ον {πὸ ἢσϑὺ Ἀγ ]ο]ο οὐ γοὰν [1 ἢ θῶ 8 
τοῦ ὑπαῦ τἰρηῦ ἀοίίοι 18 {Π|6 βῖρη οὔ ἃ 
αἰνίπο Ὀἱγιἢ,᾽ 

Α ἀθοϊβίου. ἴβ αἰ] ου ; θαῦ προ 
{πΠῸ ψ Π0]6 {πὸ ΚΟΠΘΙᾺΪ βύγαοίασο οἵ τὸ. 
28 ἴ᾿ ΤΓἈν ΟΥΓΒ ὑπὸ ᾿πιρουαὔῖνο, Τὺ ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο 6 τηοῦγτὸ ἴῃ πορογάπποο νΥἢ {Π|0 
οοπίοχῦ ὑπαῦ Β0 «0]1ὴ Βῃου] ἃ ΠοΥῸ 
Ομασσο Π8. Το ἰοὺ. 0. ἈΡΡΙΥ ῥγδοίϊ- 



ἫψΨ 

11. 29] 

ὉΔΠΥ ὑπ6 ὑσαῦ ἢ ἩΠΪΟ ἢ ὑπο μαα 1π- 
ΔΓ ΪΥ τηαδύογθα, ὑπὰπ ὑμαῦ ἢ που !ὰ 
ΔΡΡΘΔΙ ἴο ὕΠ61ὶ ἃ8 πανίηρ' ἀοη6 ὑμ8. 

ΤῊΘ τι86 οἵ ἐάν νι} ὑπ6 500]. (ἐὰν 
εἰδῆτε), θη ὑΠ6γ6 1βΒ. πο ᾿πὐθηύοη οὗ 
ααοϑυϊοπίπρ' ὑΠ6 Γαοῦ οὐ ὑγθαῦϊπρ' 1ῦ ἃ 8 
Ὁπορυύδίη, οἴδθη β0υν 8 ὕο ὑστῃ {6 
ὑποπρ]ὺβ οἵ {Π6 ΠΘΆΓΘΥ ΟΥ̓́ΤΘΔΩΘΥ ΠΡΟΠ 
ἰῦ ἴῃ 0Π6 ᾺΥ οἵ 561 Ἰπ ουγοσδ ϊοη : 
ΟἹ, ἃ5. 1 ἀββαμηθ 0 Ὀ6 {Π6 6886, ἃ5. γοὰ 
ῬΙΌΪΟ55, ἃ8. ὈΥ 5] θη ἸΠΟῸΪΤΥ γοὰ οδ ἢ 
ἈΒΒΙΙΓΘ ὙΠ ΒΘΙΝ ΘΒ... ΟΡ. Ο. ἷν. 12 
(νυ. 15); Φοη χίν. 15. 

δίκαιος... ἐξ αὐ. γεγένν.] 76 ἐ8 γἱρλί- 
6οτ48... δοσοίίοῃ, γ᾽ Πίρι.... ατϑαῦ αΠΗ]- 
Οὐ Πα5. ῬΘΘὴ [δῦ ἴῃ ἀθύθυ Πρ 
Πού 6. ὑΠ6 ῬΥΟΠΟῖη ΤΘίουβ ἴο “Οοα’ 
ΟΥ̓ ἴο “ΟΠ Ἰδύ.᾽ ΤΊΉΘΥΘ οη Ὀ6 πὸ ἀουθύ 
ὑμαῦ ΟΠνῖδὺ 15. ὑπ6 βιθ]θοῦ ἴῃ θ. 28 
(αδήαο ἔῃ, Πίην.. αὐ ΠῚ 5 ργοβοηοο). Τῦ 
18 ὑπ ΘΓ 6 πηοϑὺ πδύτπγα! ἴθ ΒΌΡΡΟΒΘ 
παῦὺ ΗΘ 15 {Π6 βαθ)]θοῦ ἴῃ {Π18 νθυ860 
8,180, ἀΠ]ΘῈ5. πΠ6 οοπύοχῦ πη 65. ΒΌ0ἢ 
Δ ᾿πὐουργθύα 105 ᾿ΠΊΡΟΒΒ1016. ΤῊ185 
ΡΙΌΒΡΑΌΠΙΥ 15 βυσθρυμοηθα ὈΥ {Π6 Τοῦ 
ὑπαῦ ΠΟ ῬΟΥΒΟΠΔ] ΡΥΌΠΟΙΠῚ 18 ᾿η γοα πορα 
ἴῃ δ. 29ς. Απᾶ {Π6Γγ6 1Β ἃ {γΌΠΟΥ Ργ6- 
Βα ύοη ὑμαῦ ᾧΠ6 βᾷμη6. βιθ]θοῦ 15 
Ομ ππιθα ἴγοι ὑπ6 ἴαοῦ ὑπαῦ 1η 111. 1 
ἃ. ΠΟῪ Βα] οὐ 15. αἸΒΌΪΠΟΟΥ παιηθα (ἐδ 
“αΐμογ). ΤῊΘ ΔρρΠ]οαύϊοη οἵ {ἰ6 θρὶ- 
{ποὺ “ὙἸσ ὐθοιβ᾽ τἢο ΟΠ γϑὺ 15 βιρρογίοα 
Ὀγφ.1. Βαῦ 1ὖ 15 ἀΥριιθα οἢ {Ππ6 ΟΥΠΟΥ 
5146 ὑπαὖῦ ὑπ6 ΟΠ γἰβύαη οαμηοὺ Ὀ6 βαϊα 
“0 ὕῦο δογη Γ᾽ ΟΠ γῖδί.᾽ Τῦ 15 ΟΥ̓ ΆΪΗΪΥ 
ἔγσαθ ὑπαὺ ὑπ οχαοῦ ρῃγαβθθ ἀοθβ ποῦ 
ΟΟΟῸΙ ΘΒ ΠΟ 6, γν 116 “0 δὃ6 δογη 
Οοα᾽ (0 15. οα}16α “Ὑἱρ}ὐθοιιβ᾽ ὁ. 1. 
9) 15 ἃ ὁπαγδούθυιβῦϊο ρἤγαβο οὗ δῦ Φ 0 η 
(γενν. ἐκ θεοῦ ΦοΠη ἱ. 13, γενν. ἐκ τοῦ 
θεοῦ ο. 11ϊ. 9; ἵν. 7; γ.1,4, 18). Βαυὺ {Π18 
ὩἈΥΡΘηῦ ἀο065 ποῦ 566πὶ 0 Ὀ6 60η- 
ΟἸαδβῖνθ. ΟἸυἸβυϊδ 8. ἃγΓ6. 5814 ΘΟΠΔΠ]Υ 
{0 “α᾽ᾶθς ἤη Οοα᾽ δὰ ἴο “αὐῖαδ ἴῃ, 
Ομ ῖϑί᾽ (υ. 27). ΤΊΠΘΥ ΔΓ6 4180 5814 ο 
ΡῈ “δογην 97 ἐδ,6 δρίγτε᾽ (  ὁμ 111. 6, ὃ). 
ΤῊΘ σογὰ οἵ ΟΠνιβὺ 15. ἴῃ ὑπθιὴ ἃ ἃ 
αα]ΟἸΚΘ ΠΗ Πρ' ΡΟΥΘ (ΘΟ. 1 Ῥοί. 1. 23 ; 
«᾽ ΑΠη68 1. 18). ΤΏΘΥΘ 15 πη ποὐϊηρ' 
ραϊηδῦ ὑπ6 ὕθμουνῦ οἵ ουρύαγο ἴῃ 
Βα Ιηρ ἐπαῦὺ ΟΠ ΡΙβυϊη5. ἃγΘ “ῬοΥπ οὗ 
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ΟΠ υϑὺ,᾽ ψὸ 15. “αοα ομ]γ- θορούοπ᾽ 
(ΦοΒη 1. τ). ; 
ΤῊ ὑσῖιθ βΒοϊαύϊοη οὗ {π6 αἰ ΠΟ ν 

Β66Π18 ἴο 6 ὑπαῦ ψῃθη δῦ ΦόΠη ὑπῖη Κ8 
οἵ ἀοἀ ἴῃ Το]αύϊοη ἴθ ᾿π6η ἢΘ ΠΘΥΘΥ 
ὑπῖηκ5 οἵ Ηΐπὶ ἃρασῦ ἤτοι ΟἸ δῦ 
(ΘΟ 0. ὁ. ν. 20). Απᾶ ἃρϑῖη ἢΘ ΠΘΥΘΥ 
ὑΠ1η18 οὐ ΟΠ γῖδῦ ἴῃ ΗἸΒ. πυμηδῃ π8- 
ὕπστγο ψιὺπουῦ Δα αϊπρ' ὑπ ὑπουρμὺ οἵ 
ΗΙΒ ἀϊνίπθ παύατθ. Τῆι ἃ τὰρϊα 
ὑγϑβ᾽ ]0η 15. ῬΟΒΒΙ]6. ἴτῸ] ὑπ 6. ΟΠ6 
ϑροοῦ οἵ 6 Τιογα 5 αἰν π6- ΠπΠΊ8η 
Ῥφύβοη 0 {π0 οὔπου. Ηθγθ {Π6 ρδ8- 
ΒΆΡῸ 15. ΠῸΠπὶ “ΟἸιτ δῦ ὑο “αοα’ 
φανερωθῇ, ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, δί- 
καιός ἐστιν, ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται); ἃπὰ 
ΘΟΠΥΘΙΈΘΙΥ ἴῃ 11]. τ- -4 {Π6 Ῥαββᾶρθ 15 
ἴνοιιῃ “αοα’ ἰο “Ογιδὺ᾽ (τέκνα θεοῦ, 

οὐκ ἔγνω αὐτόν, ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι 
αὐτῷ ἐσόμεθα, καθὼς ἐκεῖνος), γοῦ ψ10}- 
ουῦ ΔΠΥ͂ ΟΠΔΠΡῸ οἵ ῬΘΥΒΟΙ. 

ΤΊ5Β. ἈΡΡΘαΥΒ 0 Ὀ6 ὉΠ6 νἱὸΐ οἵ 
Απραβθϊηθ 10 ψυ]ῦο5.: ΟΧ 080 παι 
οϑί, οχ Προ, ὁχ ΟἸυἰϑύο. Βθαθ νυῖῦθϑβ 
ΒΠΏΡΙΥ “14 οβϑῦ, οχ ΟΠ υ]βίο. 

δίκαιος] γίρλίοοιι5. ΤΠ6 δρυμοῦ 18 
πϑ04 οἵ ΟΠ γῖθῦ ἢ. τ; 1... 7. ΟΟΙΡ. 
Αοὔϑβ 111, 14, Υἱῖ. 52, ΧΧΙΪ. 14; 8πᾶ οὗἉ 
Θαοά ((μ6 ἘαύΠ6 0) ο. 1. ο (866 ποίθ); 
ΦοΠη χυ]. 25; ΔΡΟΟ, ΧΥΪ. 5. 

ὅτι πᾶς... γεγέννηται] ἰμωΐ ΘΡΟΥΨ 
οη6...αξῇ ϑοοη ϑορσοίέοη 4 Πίηιν. ΤΊ 
ῬΙΘΒθηοΘ. οὗ τἱσύθοιιβ δούϊοη. 15. ὑπ 
5176 Β]ΡῺ οἵ {πΠ6 Ὑ ΠΥ οἵ {πΠ6 αἰνίηθ 
θη. ΜΘ τὸ οἴνοη ἰθιηρίθα, δο- 
ΘΟΥ Πρ ἴο οὐ ᾿ηιρογθοῦ βίη γα 8 οἵ 
7ααρτηομπύ, ἰο Θχοϊααθ. βοὴ (ΟΡ. Ὁ. 
23 πᾶς ὁ ἀρν. ποΐθ), θαὺ {Π|6 ἀϊνίηθ Ἰᾶνν 
Δα μἶ5. πὸ Θχοθρίίΐοη. [Ὁ τηϑῦ Ρ6 
Τα ΟΠ θυ" ΟΌβουνϑα ὑπαὺ ΥἹρΡ]ὐθοτιβ 6885 18 
ποῦ {Π6 οσοπαϊδίοι θαὺ {Π6 ΘΟμΒΘα  Θη06 
οἵ Βομβῃϊρ. Οοα 15 {Π6 οῃθ βοιγοθ οὗ 
τἱρηὐθοῦβηθθθ. ρα ἴτοιη αοα ἴῃ 
ΟΠ δῦ ὑπο 15. πο τἱρὐθουβηθθβ. [ὖ 
ΦΌ]]Ονα Ἐπογοίοσο ὑπαῦ ὑπΠ6 Ρυθβθηοθ οὗ 
δούῦϊνο τσ θοιβη 655 15. Π6 βίρτι οἵ {116 
αἰνίηθ ϑοηΒΠ10, ἃπα ὑΠπ6 βίρει οἵ ὑπαύ 
ΔΌΙΑΙπρ' Ῥόντοῖ οὗ Βομβ!ρ συ Β] ἢ. ὈΥΏΡΒ 
ἤπᾺ] οοπῆάθηθο, ΟὐΠοι ὑοβίβ οὗ βοη- 
ΒΠ10 816 οἤουθα ἴῃ {πῸ ΕΡ 5016 : “Ἰονϑ᾽ 
((ν. 7) ἀπ Ρϑ]οῦ “ὑπαὺ «6808 15. {Π6 

ὦ--- 

᾽» 
εαν 



84 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ' ΕἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ Κ5ΓΤ 590ΗΝ. 

ΟὨγῖβυ᾿ (ν. 1). ἘδΔΟ. οπο, 1 Μ11 Ὀ6 
Τουπα, ᾿ποϊθ5. ὑπ οἴμουβ. ὅθ Υ.1 
ποΐθ, 

ΤῊΘ ΔΡΟΒύ]Θ᾽Β ἃυριμπηθηῦ το} ῦ Πᾶν 
ΔΡΡΘαγΘα τοσθ αἰγοοῦ 1 ὑπὸ οἰαῦιβοβ 
μα Ῥθθὴ ἱηνοσίθα : “Κπον (ἔα κΚο ποθ 
οἵ {πὸ μοῦ) ἐμαῦ ΘυΘΥῪ ὁπ 6 ὑπαῦ ἰΒ ΒΟΤῚ 
οἵ ἀοα ἀοοίῃ τἰρ!ὐθοιβηοββ. Βα {Π6 
Ῥγθδθηῦ οὐ ᾿ποϊ 68 ἃ ῬΥΟΠΪΒ6, ἃπα 
Ἰθᾶγθβ ὅπ ῬΟΥΘΥ οἵ ϑοηβηΡ ἴῃ 108 
Δ 0, ΤῊΘ οὐὐνγαγα]ν υυϊπποββϑα 
ἴαοῦ οἵ υἱρηιυθουβηθδβ Ροϊηΐβ 0 {Π0 
ΤΑΙ οἵ ἃ γτοϊαὐϊοη. ΒΟ ἰπο 68 
ῬΙοββίηρΒ ποῦ γοῦ [ΠΥ σγταβρϑά. 

ὁ ποιῶν τὴν δικ.} φιεὶ 7αεὶξ 7ιι81- 
ἐΐαγ Υ., τολιο αἀοοίῃ, γὴν ἐθοιιδγι688, 0 
ΤΘΆ 565. ἴῃ δούϊοη ΠΠ{{10Ὸ ὈῪ {016 {Π6 
τὶ ὐθοιιβ 88 ἩΥΒΙΟΝ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 5 τ] ἢ 
ὑπὸ Τιγίπο Ναύαγο (τὴν διὲκ. ΘΟΙΡΆΥΘ 
ο. 11,7 ποθ). ΤῊΘ ὕθηβο (ποιῶν) 15 
{}} οὔ πηθαηΐηρ, ἃ5 ΤἜΘΟΡΠ ]δοῦ οὁ0- 

΄ 3 ΄“ 

ΒΘΙΥΘΒ; ἐπισημαντέον ὅτι οὐκ εἶπε Πᾶς 

[11. 29 

ὁ ποιήσας δικαιοσύνην ἢ, Ὁ ποιήσων 
ἀλλ᾽ Ὁ ποιῶν. πρακτικαὶ γὰρ [αἵ ἀρε- 
ταὶ καὶ ἐν τῷ γίνεσθαι ἔχουσι τὸ εἶναι" 
παυσάμεναι δὲ ἢ μέλλουσαι οὐδὲ τὸ 
εἶναι ἔχουσι. 

Βράρ ὑππ8 πα ΚΒ {πὸ θορὶπηΐηρ' ἃπα 
{πΠ0 ομα οἵ ὑπ18 γϑα!βαύϊοη οἵ τἱρ ύ- 
ΘΟΌΒΠΘΒΒ;: ΟΟΡΙΒ61 πο ἀοίθπ θυ ρθο- 
οαὔππι ὑππιηῖ, Ἰᾷ πὶ ἱποποαϑῦϊ δ 18]. 
Ῥογβοϊοίαν. δαΐθη ἴῃ ὑθ ααλπμᾶο ὧθ 
ὨΪ}1] ΑἸ ἴλοουο ἀ θ᾽ θοία ΤΌ. 

ΟΟΠΡΑΥΘ αἴ80 ποιεῖν τὴν ἀλήθειαν 
ο. 1. 6 ποΐρ, 

ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται] 64: ἴρδο γιαΐι5 
68ὲ Υ., ἐ5. ϑογοέίοηυ Γ᾽ Πίηι. Οὐομηρ. 
6. 1, ο ποΐθ. ΤῊὴΘ ῬῃγαΒ6 ΘΟΟῸΣΒ ΠΘΥΘ 
ἢυϑὺ ἴῃ {πΠ6 Ερίβύϊο, Τὴ ογάθυ θῃι- 
ῬΠμαβίβοα ὑπ ἕμοῦ ὑπαΐ βιιο ἃ ΟΠ ΠδΒ 
Οού ἴον 8. Εαύμου, ἀπ ποῦ ὑπαῦὺ 6 
Πὰ8. ἃ ΠΟῪ 0. ΟΟΙΡΆΓΟ 11]. ο ὃ; ἵν. 
Ἄν τ 1 οιη ἃ. 13. 
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Ααἀαγίνονναϊ, Νοίθ ον, 11. 2. 77,6 τι86 οΓ ἱλασμός απὰ οοσηαΐο5 ἴῃ 
ἐ 6 (ὐγοοῖ; δον ρίιυγθ8. 

ΤΊΘ που ἱλασμός ΟΟΟυΥ8 ἴῃ {π0 Ν, 1, ΟὨ]Υ ΠΘΙ6 ἃ ἴῃ ἃ Ρ8γΆ}16] ραββαρθ 1788 οὗ 
1γ. 10. ἱλασμός ἴπ 

Τῃ {Π|6 τιχχ. 1ῦ 15 Τϑππα τῦῃ ὑΠ|0 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΪηρ' ἐξιλασμός Π]ΟΥῸ ΓΓΘΑΠΙΘΠΤΪΥ, ΕΝ Βι 
Ὑ]ΘΡΘ ΟΠ ΟΥ̓ Οὔ θ᾽" οὗ ὑΠι0 ὕνσο ὑγουβ 18 {116 πιϑι18} γϑρυθαθη αν οἵ Ὁ ἼΞΞ : ἷ 

1ι6ν, χχυ. 9 ἡ ἡμέρα τοῦ ἱλασμοῦ. 

-τ- ΧΧΙΪ. 27 ἴ, ἡ ἡμέρα τοῦ ἐξιλασμοῦ. 
Ναμ,. ν. ὃ ὁ κριὸς τοῦ ἱλασμοῦ δι᾽ οὗ ἐξιλάσεται. 
-- ΧΧΙ͂Χ. 11 τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας τῆς ἐξιλάσεως. 

Ἐχοά, χχίχ. 36 ἡ ἡμέρα τοῦ καθαρισμοῦ. 
γαῦ. Δ. Σ. Θ. ἐξιλασμοῦ. 

-- ΧΧΧ. 1ΙΟ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ καθαρισμοῦ. 
γα. Α. ἐξιλασμοῦ. 

ΤῊ ὕνο ψογαβ τιϑθα 4180 ἴον: ΠΩ :. 

Χ]ν. 19 λήψεται ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐξιλασμοῦ. 
Χ]ν, 27 προσοίσουσιν ἱλασμόν. 

ΟὐμΏρ. Τῦζχοῖκ, χἹΠ1. 23 (ΑἸ Π105 νἱ]ΐ. 14 18 ἃ 3156 το πα θυΐηρ οἵ ΠΡ ΨῈ), 
2 Μδοο. 11]. 33 ποιουμένου τοῦ ἀρχιερέως τὸν ἱλασμόν ([π6 5δουῦῆοθ οἴογοα 

ἴου {Π|6 ΓΘΟΟνΘΥῪ οὗ ΗΘ] ΟοΥ8). 
2 Μδους. Χἰϊ. 45 περὶ τῶν τεθνηκότων τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσατο τῆς ἁμαρτίας 

ἀπολυθῆναι. 

Ιῃ Ῥβ, οχχίχ. (οχχχ.) 4 ἃπᾶ Ὥδηῃ. ἰχ. 9 ἱλασμός (-οἱ) 18. αϑοα ὕο ἐγδῃβίαίο 

πρρρα, 
6 σου 5 ἃγ6 ΔΙ ΥΤΑΥΒ πι564 ΔΌΒΟ] αὔθ! πὶ ὑπουὺ Δ ἀα!ὑΐοη ὑο την ὑπ 0 

ῬΘΙΒΟΙ. ὕο ΟΥ̓ΪΟΥ ὙΠ ΟΠ, ΟΥ᾽ ὑπ 6 ΟἴθΠο6 [ῸΥ τ ΠΟ Π6 ρυορ υϊαυϊοη 15 οἴουθα, 
Ιῃ Βο]ι5. ΧΥἹ]. 12 ἐπλήθυνε (κύριος) τὸν ἐξιλασμὸν αὐτοῦ {Π6 5686 15 ὑπαῦ 

οὗ ΡΒ, ὌΧχῖχ. 4 “τη θγΟἰ [Ὁ] Π 055.) ΟὉΠΩρ. 6. ΧΥΪ. 11 ἐξιλασμοί. 

ΤῊΘ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑΪΠρ' γο ἱλάσκομαι 15 Τοαπα ὑνίοθ ἴα ὑπὸ Ν.Τ.: 1786 οἵ 

(1) ὙΠῸ τΠ6 ἀδΡ. οἵ ῬΘυβοη βἰπηΐηρ, ἱλάσκομαι. 
1λῖκθ σχυ!!. 13 ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 

(2) Ὑ10} ὑπ δοουβ. οὗ {Ππ6 βίῃ, 
ΗΘ. 11. 17 εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 

λάσκομαι 18. ΘΟΙΩΡΑΥΔΟΪΨΘΙΥ ΥΔ16 ἴῃ 0Π6 ΠΧχ, Τὺ ΟΟΟᾺΙΒ ἃ5 ἃ ὑγαηβ] αὐ! 

ΟΥἼΒ5: 

() ὙΠ δοουβ. οἵ {16 51π, 

Ῥβ, Ἰχίν. 3 ἱλάσῃ τὰς ἀσεβείας. 

(2) ὙὙ1 ἀδῦ. οἵ {Ππ6 5[π, 

Ῥβ. Ιχχυ]]. 38 ἱλάσεται ταῖς ἁμαρτίαις. 
- Ἰχχυπ. ΔὯ ἱλάσθητι ταῖς ἁμ. 
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Τῦ οσοιι8 8180 ἃ8 ἃ ὑγαπβαὔϊοι οὗ πῦρ [Ὁ ΜΙ Ὠ]Οἢ. ἵλεως εἶναι 18 ΘΟΙΏΙΊΟΏΪΥ 

ἀϑοᾶ: 
() 18} {μ6 ἀαΐ, οἵ Ρθύβοῃ, 

4 (5) Κ.. ν. 18 ἱλάσεται [ἱλασθήσεται] τῷ δούλῳ. 

(2) ὙΠ} } πὸ ἀαῦ. οἵ {}6 βίῃ, 
ῬΆ. χχῖν. 12 ἱλάσθητι τῇ ἁμαρτίᾳ. 

(3) ΑΡβοϊ]αΐοῖν, 
7,8 η}. 111. 42 οὐχ ἱλάσθης. 
ῬΔη. ἰχ. 19 ἱλάσθητι. 

ἐξιλάσ- ΤΊ16 φοιρουπα ἐξιλάσκομαι, γΐο}ι 15. 86. ἀϑὰὰ] τϑργοβθηξαῦιγο οἵ ἼΞΞ, 

κομαι. ἴθ ΠΟΥΘ σοι. ΤΠ 15 Τοαπα 

(()ὺ ὙΥἼ0ι ὑπὸ δοουβαῦῖνο 

(α) οἵ ἐπ οδ]θοῦ οἰθαῃβοᾶ : 

ἘΖοὶς. χἹΠΠ]. 26 τὸ θυσιαστήριον. 
- σῖν. 18 τὸ ἅγιον. 

-- σχ]νγ. 20 τὸν οἶκον. 
- ΧΠΠ, 20, 22 τὸ θυσιαστήριον (.37Π). 

(Ὁ) πᾶ βρϑοίδ!]ν οὗ βίῃ, 
Ῥ8η. ἰχ. 24 τοῦ ἐξιλάσασθαι ἀδικίας. 
ΘΟ] 5. 111.. 30 ἁμαρτίας. 

ΟοΡ. ΡΒ. Ἰχίν. 4. 

Τα (815 οα56 ὑπ6 βαθ]οοῦ (Ὠ8 γιὸ οχρίαῦθβ, ϑῦομβϑ, οἰ ΘΆΠ568) ΠηΔῪ Ὀ6 Οἱ ΠΟΥ 

(α) ἀοα, 
ἜΟΙΪαΒ. γ. 6 πλῆθος ἁμαρτιῶν. 
-- χχχίὶ. (χχχῖν.) 23 οὐδὲ ἐν πλήθει θυσιῶν ἐξιλάσκεται 

ἁμαρτίας, 

ΟΥ̓ 

(Ὁ) δ υσηδη ἀρϑηΐ, 
ἘρΟΙ 8, 11|..3 ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσεται ἁμαρτίας. 

ἘΘΥΕῚ πα 28, ἸΧΧΥΪΙΙ. δ 

ὅ0 αἷ5βο ὑπ νγογὰ 15 Τουπα ἴῃ {Π|6 ῬάΒβΙνΘ, 

1 β΄ πη). 11]. 14 εἰ ἐξιλασθήσεται ἡ ἀδικία...ἐκ θυσίας (ἼΞΞΓ}). 

ΟομρΡ. Ποαῦ. χχὶ. 8 ἐξιλασθήσεται αὐτοῖς τὸ αἷμα. 

(2) ὙΠ περί σθη. 

(α) οἵ {πὸ βἰπ, 

Ἔχ, χχχὶϊ. 30, ὅτο. 

ΟΥ̓ 

(Ὁ) οἵ {πὸ ῬΟΥΒΟῚ Β' πη Ϊην, 
1μον. 1. 4. 
-- ἴν. 20, ὅτ. 

Οομρ. Ερφοϊαβ, χυΐ. 7 οὐκ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάντων. 

50 4180 νυ] ὑπέρ, 
ΕΖΟΚ. χὶν. 17. 

ΤῊο νογα 18 αἶβο πβοᾶ ὩΟβοϊαίοὶν, 
Του. χυΐ. 17. ΟὐμΡ. [μ8η}, 11], 42; αι. ἱχ. 19. 
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(3) Ῥαββῖνθ σὴ ἀπὸ, 

Νυμπι. Χχχυ. 33 οὐκ ἐξιλασθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος. 

(4) Το δοουβαύίνο οὔ ὑΠ6 ρβϑιβοῃ “ ρυοριὑϊαύθα᾽ 18 Το πα ΟὨ]Υ, 

ἄθη. χχχίϊ. 20 (ἼΞ3) ἐξιλάσομαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τοῖς 

δώροις (ἴογ' ἐν ΘΟ. ΤμοΥ]ῦ. γἱ. 37; 1 ὅδ). 11]. 14). 
ΖΘΟΉ. ΥἹ]. 2 (ΠΡ Π) ἐξιλάσασθαι τὸν κύριον. 

ΤΉΘΒ6. οοπδύγπούίοηβ βύαμα ἴῃ ὙΘ Δ Κ8}0]6 οοπίγαβὺ ἢ ὑπ6 ΟἸΔΒβ10Ὰ) Οοηίταβί 
οἵ ΒΙΡΙ1ΟΔ] διπα ἨδΙ]]Θηϊβύϊο ̓  ἀβὰρθ ἴῃ τ ΠΙοἢ. ὑΠ6 Δοοαβ. οἵ ὑπ 6 Ῥϑύβοῃ ργοριὑϊαῦθα 15. {}|6 ἐξ ἢ 

ΠΟΥΔ] ΘΟπδίγπούϊοη ΠΡΟ ΠΌΠΟΙ ΟΠ ΓΑΒ ; ἃ ἀϑᾶρθ ΜΠ ]Οἢ ῬΥΘΥΔ1]8. ἴῃ (ΟἹ 5510 8] 

Ῥαύγιβῦϊο τυ 6 8. 
ΤΉΘΥ 5ῃθνν {πῶ {Π6 βου ρύσγαιὶ οοποθρύϊοη οὗ ἱλάσκεσθαι 18 ποὺ ὑπαύ οἵ 

ΔΡΡΘΑΒΙ Πρ ΟΠ6 ὙὙΠ0 158. ΔΠΡΤΥ, υ]ἢ ἃ ῬΘΥΒΟΠᾺΙ [Θο]πσ, ἀραϊηβῦ ὑΠ6 ΟΠ οΥ ; 
Ὀαΐὺ οἵ Δ]ύογηρ' {Π16 οΠαγδούου οὗ ὑπαῦ 0} ΤΌΤ τυ ὑΠουιῦ ΟΟΟΆΒΙΟΠΒ ἃ πΘΟΘ68- 
ΒΔΤῪ Δ]1ΘΠ δύ! 0, ἃΠ6] ἰηύθυ ΡΟΒῸ5. 8ῃ ἱπουϊ 8 16. οὈδβίβο!θ ἴο ἔθ] βῆ Ρρ. ὅπ ἢ 
ῬΏγΆΒ6Β ἃΒ “ῬΥΟρΡ ὑἰαὐϊηρ αοα’ ἀπη4 αοα “ὈΘΙηρ' ΓΘΟΟΠΟΙ]Θα ΓΘ [ογθίρη ἴο {116 
Ἰαπριδρο οὗ {πΠ6 Ν. Τ. Μδῃ 18 Υϑοομῃο θα (2 Οοτ. ν. 18 ἢ, ; Βοη. ν. τὸ 
ΤΊΉΟΥΘ 15. ἃ “Ῥγορὶ δυο ἴῃ ὑπ6 τηδαὐνοι οἵ ὑΠ|6 81η οὐ᾽ οὗ ὕΠ6 βίππου, Τ7|16 
ἸΙονθ οὗ αοὰ ἰ5 {Π6 βᾶιηθ ὑπγουρποῦῦ; θαὺ ΗΘ “οαππού᾽ ἴῃ νἱνύπθ οἵ ΗΒ νΘῪ 
Ναύιγο γϑοομθ ὑπ6 ᾿ροηϊθηῦ ἃ πα 5] η1]: ἃπαὰ πογΘ ὑπδῃ {ῃ 18, Η 6 “οδῃ- 
ποῦ’ ὑγοαῦ 51} ἃ 1{ 10 σοῦ ποῦ 5[η, 

ΤῊ. Ὀοΐπρ' 80, ὑπΠ6 ἱλασμός, ψΠΘῃ 1 15 ΔΡΡΙΙ6α ἰο ὑπ6 Β'πποὺ, 80. ὅο 
ΒΡΘΔΪς, πΘα Ά] 1865 ὑΠῃΠ6. βίη. [Ι͂ῃ {Π18 γοβρθοῦ {μ6 ἰάθα οἵ {π ἰποδου οἵ 
ΟΠ ΥΙβῦΒ. ργορ! αὔθ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠ 5. Ί ἢ οη6 ἀβρθοὺ οὗ {π6 Ῥαα]Ππθ ΡΠ γΆ56 
κἸη ΟΠ γ δύ. ΤΠ ὈΘ]ΙΘν ὺ Ὀθίηρ απἰύθα ἢ ΟἸγβῦ θη] ογ8. 0Ππ6 απο κθηῖηρ, 
Ῥυχιγιπρ, δούϊομ οἵ ΟΠ υἰδὺβ “ΒΙοοα, οὗ {π6 γιγίαθ οἵ Ηἰβ 1116 ἀπα θα ῃ, 
οἵ ΗΒ 1116 τη θ ἀνα} ]8 016 ΟΣ τχθη ὑμγουρ ΠΘδ ἢ. 

ΟὐΙΩρΡαΓΘ Δα] 010π8] πούθ οἡ ἷ. 9. 

Α ἀαϊίοπαϊ, Νιοίο ογν 11. 9θ. δέ «]ο]ιγυ 5. υἱϑιυ οΥ {6 δέαίθ ο7) Ἡιαη. 

δύ ΦοΠη ἀββαπηθ5 ὑπαὺ ὑπ6 δούμδ) βύαθθ οἵ τηϑῃ ἃπα οὗ ὑΠ6 σγου]α 15 Κπον 
ὈΥ ΘΧΡΘΙΘΠΟΘ, ἔχοι ] δῦ γγ0 5606 ἃροιῦ 8 ἃπα ἴγῸΠ) ΠΙΒΌΟΥΥ ἃ πα ἔχοι Θ0Η- 
ΒΟΪΟΊΊΒΠΘΒΒ. 

ΝαύυγΆ ΠΥ “ἀΑΥ Κη ΘΒ5᾽ (ΘΟ0ΠΊ1Ρ. ὁ. ἱ. 5, ποῦθ) 15 ὑπ6 ΒΡΠ ΓΘ ἴῃ Ὑγ]0}} Π]Δ ἢ 
ὩΌΙΔΟΒ (Φ ΟΠ ΧΙ. 46: 1 «0]}η 1]. 9 ἕως ἄρτι) πιη0}} 10 18. ἀἰβρθι]θα. (Οοιηρ. 
Φοθη 11]. 12; τ Ῥϑί, 11. 9 ; ΕΡἢ.. νἱ. 12 ; ΟἹ]. 1. 13.) Ὁ πάθοι οπο ἀϑρθοὺ ὑ}15 
ἀΔΥΚΠΘΕ8. ΠὰΒ ψΎΟᾺΡ]ῦ 105 γγοΥ]ς, πα 0Π6 ΟΥἾ518. 15. ραϑύ (6. 11. 11, ἐτύφλωσεν, 
ποθ. πᾶ Ὑ ἃπούμου. δβρθοῦ ὑπθῦθ ἃ16 {ὑϊπη085 σῆμθη ὑπ6 ἀλγπ6 85. [Ὁ1]5 
ΔΙΓΘΒἢ. ΟΥ̓ΘΙ ἸΠΘη Ὑ]ῸΠ ἃ. ὑμ]ΟἸκ υ ΡἹΟομ (  οἢη χἰΐ. 35, ἵνα μὴ σκ. ὑ. καταλάβῃ) 
γἱον θα ἤτοπὶ ἃ αἰ ουθηῦ ροϊηὐ οἵ 5ἰρ}νὐ {15 ἀδΥκη 688 15 ἀθαίῃ (9 9Πη ν. 24). 

1 Ε.9. ΟἸουα. αὦ ΟὐΥ. 1. 7 οἱ δὲ ((Π6 γοῦντες καὶ ἐξιλασκόμενοι πρὸς Κύριον ἐπὶ 
Νίπου 65) μετανοήσαντες ἐπὶ τοῖς ἁμαρ- πάσαις ταῖς ἀγνοίαις τῶν δικαίων. ῬΆ]]Ο, 

τήμασιν ἐξιλάσαντο τὸν θεὸν ἱκετεύσαντες. (16 ρίαπίαί. ὃ 30 (1. 354) εὐξάμενοι καὶ 
Ήρττη. Υῖ5. 1.. 2 πώς ἐξιλάσομαι τὸν θεὸν θυσίας ἀναγαγόντες, καὶ ἱλασάμενοι τὸ 
περὶ τῶν ἁμαρτιών μου τῶν τελείων ; 1651. θεῖον. ΟΟμηρ. 165. Αἴϊοφ. [ϊ. 8 ὅτ (ἰ. 
αἰϊ. Ῥαΐγ, Τιονὶ 3 οἱ ἄγγελοι...οἱ λειτουρ- τ21 Μ). 

8896. 

Μϑη ὈΥ 
πδαγΘ 1ἢ 
ἀδΥ 655 
ϑιηα ἀραίῃ. 
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ΤῊ15 βέδαίο ΤῊΪΒ Ῥγθβοηῦ βίαϊο οὔ τηδῃ 18 ἄπο ἴο ἃ τηγβύθυϊοιιβ ἱπίουσιιρέϊοη οὔ {Π6 
ἄπο ἴο Θχ- Τ)  γίπο ρίαῃ νυ ΒΙοἢ ἰβ ποὐϊοοα ΡΥ Εν (Τοἢ 1. 5) ἃΠηα οἄπιο γῸΠ} ἈΠΟΙΠΘΥ 
τρλβρόνρά ΟΥ̓ΘΥ (ο. 111. 8), Τῷ 15 ποῦ ἄπο ἴο ἃ ΡΠ 5164] ΟΥ̓ πιθύα ΡΠ 5168] πθοθβϑιυ, ἃπᾷ 18 

ΤΟΥ Ισ ἢ ἕο {Π|6 Θββθπο6 οὗ τὰ η. ΑΒ {π6 ογθαΐασο οἵ αοα πηδλῃ νγὰβ τηδ48 ροοά 
ποῦ ἈΡΒΟΙ ον θαὺ γο]αὐίνοὶν. Ξἴη Πὰ8. αἰβέυγ θα ἢΪ8. ΠΟΥ] ἀθυθὶοριηθηῦ 
(ο. 11. 4. Νούμίηρ ΠΟΌΥΘΥΘΥ 18 βε14 Ὀγν δύ Φομη οὗ πΠ6 ἘΔ]]}; ποὺ ἄοθβ Π6 
πηθηὐΐου Α ἀπ (γοῦ οομΡ. ΑΡοο. ΧΙΪ, ο Εν; Χχ. 2 ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος). Τ|10 5 
οἵ Οαἴπ, {Π6 τη! θϑύα 0 ΟὗἁὨ β'π ἰπ ἐπ 6 ΤᾺ ]πὶ οὗ παμπηδη ᾿ἰρ, πα ποὺ {Π6 
51η οὗ ΔΑ άλιη, 15 ὑγοαύθα ἃ8 {Π6 ΔΥΌ Ποῦγραὶ βῖη (Ὁ. Πΐ 12). 

Μδῃ ἐδ Ποὰ ΑΒ ἃ ΠΘΟΘΒΒΆΤΎ ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘ Οὗ ἢΪ8 βἰαξθ, δὴ [16 οὐὗὨ ὨΙΠ]561 ἕο σαΐη 

ἴο 566 ἀο4. ἢ Κηον]οᾶσο οἵ οα ἴῃ 0Π6 ψᾺΥ οὗὨ παύιγθ ( ολὴ 1. το; σΟΙΏρΡ. 111. 3), ὑπουρἢ 
Ἰι6 νγὰβ ποὺ Ἰοῦ ἀηνβι θα (ΦΌΠη 1. 4, 9). 

ΤῊΘ 1η]8- ὕ πάν ὑΠι|686 οἰγοιπιβίαποοβ αοα βοηῦ Η15 ἕοη ἴο βᾶγθ ὑΠ6 ψου]ᾶ, αἰ νη 
5Βἴ0ῃ. οὗ {Π|6 ἴῃ {}18 ῃ:6 πιθάβαγθ οἵ Ηΐ5 ἴογϑ (90 1]. τ6 ἢ; 6. ἵν. τοὺ, Βαΐ {π6 οομηΐηρ, 
χὰ "θὲ οὔ ΟΠ γτϊβῦ νγὰβ ἴῃ οἴδοῦ ἃ Ἱπαρτηθηῦ, βῃῃθυηρ ὕο Τη6η τυ μαῦ πον μαα ὈΘΟΟΠῚΘ 
τηδὴ ἰὸ (ΦΌΠη ἴχ. 39; 600. ΑΡοο. 1]. 17 Ν᾿; Ταῦῦῖκο ᾿ἰ. 341). Εον ἐμ6 ὺ σγοῦθ ποῦ 
Βϊχηβοὶῖ, νὴῦποῦῦ ὑΠ6 ῬΟΥΟΥ οἵ γϑοορηβίηρ {Π18. ΤΠ νῖπο σου αϊΐοη (ΤΟ ἢ ἢ χυ. 22, 24; 

γ. 36). Τῆθ Μ1}} ἕο συϑοοσηῖβο αοα ἀπά ποῦ {Π|6 ΡΟ ΟΥ νγὰβ γαπεϊηρ (ΟΠ ῃ 
γν. 40; ΥἹ]]. 17; Υ]1]. 44; ΧΙΪ, 48 ἔχει τὸν κρίνοντα ; ΘΟΠΙΡ. 11]. 18; νἱ, 67; 

ἰχ. 41). ΤῊΘ πιδηϊ βίαι οὗ Ἰονθ οα] θα οαΐ, ἃ8. ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΘΟΠΒΘΠΊΘΠΟΘ, 
{π6 ορροβίψϊοπ οἵ 56] ἤβῆμῃθββ, μαΐγϑα (0 111. το ἢ ; νυ]. 7; χν. 18 ἢ, 231; 

ΧΥΪΪ. 14; ΘΟΠΡ. 6. 1ἷ, 9, 11; 111. 10, 15; ἷν. 20), Βαυὺ {μΐ8 Παίγϑα νγὰβ ἴῃ 

ἀοβρῖΐο οὐ τὰ π5 γθὰ] παύασθ Τύ 15 ὑγ6 801} ὑπαῦ 1 ἢΘ νἱοϊαΐθϑ τη ουὰ] Ἰὰνν 
Π6 “1165,᾿ Δα “ ἀθοθῖνγϑβ ἈΠ πΊ56 1 (ο. 1. 6, 8; 11. 4, 22 ; ἷν. 20). 

ΤῊΘ δοῖπ] ΤὥΤΉΘ86 ΒΘΥΘΓᾺΙ ἐγ] 8. ΟΠ ἷη6 0 σῖνθ ἃ βύυ κί ηρ υἱθν οὗὨ {Π|6 συμ ΟΣ 
βίαδίθ οὐ δ ῃᾷ ῬΟυΟ ]ΘΆΒΠ685 ΟὗὨ Τη8Π (“ππ γοβθαι ροπβαηῦ). ΗΘ 18 πιο ἴον αοα; Π6 
τα πη ἴ8 ἅπΆ]6 οὗἉἁ ΒΓ πΙΒ6}} ὅο αὐδαΐῃ ἕο αοα : (οἀ οἸαἴτη5 Ηΐβ ΘΟ ΠΟ ΓΘ πο6 1} ἐπ 
οοπέταρίβ. δου νιν οἵ ΤΊνίηθ ἰονθ. Απᾶ 1ἰὖ 18 πηοϑὺ ὑ ΟΥ ΠΥ οὐὗὁἨ ποίϊοθ ὑπαῦ Ξὲ ΦοΒη 

ΒΙΠΊΡῚΥ ἀθοαγο8. ὑΠ6 ἀπε Πθίϊο [ποῦβ ἴῃ {Π6ἷν βίη ρ]6 βοϊθιιηϊίυ. Ηθ βἤθνβ 

πὸ ἀθβῖγο ἴο σθβοϊνο ὑπὸ αἰβοουβ ν ῃΐο ἢ. Π6. ἀοοθηύπαῦθα. Ηφ Ἰθᾶνοβ ἔπ 61} 
[Ὁ ἃ βίαξρ οὔ [ΠΠΘῚ Κπον]θσθ ἃ πα ἸΆΥΡῸΥ 116, 

Μδπ 18 ἴῃ ἀλγ Κη Θ85. Δ Πα ἀθαίῃ (ΦΟἢ γ. 24; ο. {ϊ. 14). Οπ ἐπ οἰ σ 
5146 {Π6 ἔστι Τιρ}ῦ ΒΠ 1 ποθ} (Το ἢ ἱ, τ ; χὶϊ, 36; ο, 11. 8); ἀπᾷ ΟΠ γἰβῦ οὔθυβ 
“ἬΒ ἤθβῃῃ ἴον {1Π|6 116 οὔ {Π|6 νου] (Τόμη Υἱ. ς τ). 

ΤῊΘ ψου]ὰ “ἸἸούῃ ἴθ {π6 Ἐν} Οπο᾽ (ο, γ᾿ 190). Οἡ {ππ6 οὐμοὺ βἰάθ “(16 
Ῥυΐποορ οἵ {πὸ νου] 18 Ἰυασοα ἃπα οαβὺ ουῦ (Το  χἰϊ. 31; ΧΥΪ. ΤΙ; ΘΟΙΙΡ. 
ΧΙ, 40; 6. ν΄. 4 ἡ νίκη ἡ νικήσασα). ΤΉΘΓΘ ἰδ ἃ ατηδη ὙΥ1}} νυ ΟΝ 18 ΓΘΒΡΟ ΘΙ Ό]Θ 
Ὁ Πα ὑπογοίογο ἴῃ ὑΠπαῦ ΑΘ η80 “ἴγθο᾽ (ΤΌ η ν. 40; 11]. το ἶ ; νἱϊ. 17)». Οἱ {πῸ 
Οὗ Υ βἰάθ ὑποῦθ 8 ἃ ΤΟ νῖηθ Μ1}] ὙνΠ]0 ἢ τὸ οαηποῦ οοποοῖνο ἴὸ 6 ΠΑ] 
ἱποῆροϊνο (ΥἹ]. 44 δ΄, ὅς ; ν. 21). 

Ιη {Π6 ορθηΐηρ οὗ {πὸ ΟΟΒΡΟΙ, ΦΌΠη ἴ. 12 ἢν, {ποθ οοπύγαβίβ πὰ ἃ οοη- 
σαγγθηῦ ἈΠΙγτ θη, Οἡ {Π6 ὁπ β4ο {πὸ ἢπτηδῃ οἰοιηθηΐ 18. Β66ὴ ἴῃ ἔλαβον, 
πιστεύουσιν, γενέσθαι. ()η {πὸ ΟΥ̓ ο. 546. {πὸ Τλὶνίπο οἰθιθηῦ 8. 566. ἦτ 

ἐγεννήθησαν, ἔδωκεν ἐξουσίαν, τέκνα θεοῦ. Οοιμρ. ΦοΠη νἱ. 27 Πἕ (ἐργάζεσθε, 

δώσει). 

ΤῊ νἱᾶθ ΤῊΘ. Β8 16 ΟἸΘΆΙ ΒΑΘΎ ΟΝ. ΟΥ̓ σαι }}8 ν ἢ ΐο ἢ ἈΡΡΘαΣ ἕο θῸ ἴῃ ορροβί (ἴοι 
οχίθη οἵ ρχξρηκβ ἕο Οὐ οΥ Ῥαγίβ οὐ {πὸ τορίοι οἵ Πἰνίπο ἀπ ππμῖαπ τοϊαἰίομβ. ΤΠΟΓῸ 
αν είς, ἴδ 9π6 ἈΡΒοΪαΐο πιοϑβασο (ΤΌ χὶϊ, 48); ἀπ γοῦ ΘΟπΟοΑβίο 8. ἅτ Ἰδθ ὑπαῦ 
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ΠΊΘΠ ΠΙΔΥ ΘΙ ΌΥΆΘΘ. ἰὕ ΠΟΤῈ ΤΘΔΑΠΥ (ΤΌ Πη ν. 34 ; ΘΟΠΊΡ. ν]]1. 17). ΤΉΘΙΘ ἰ5 ἃ 
σΥΟαΡ Πο ΟἸΥἶβῦ Βρθα ΚΒ οὗ ἃ5 ΗΒ οὔὐπ (Φ 0 Χ. 27, 4); ἃπα γοὺ ΗΘ 
ἈΡΡΘΆΪΒ ΡΘΠΟΙΆΙΠΥ ἰο 8}], ἴῸΥ {π6 ᾿πιᾶρ8 οὗ Πϊγϑῦ ΧΡ 8888 ἃ ππίνθυβαὶ νυϑηῦ 
γι οἢ ΟΠ τ ἰϑὺ ἃΙοηΘ οδη Βα βίυ (Φ ΟΠ ν]], 37). Α ποὺ ὈΙΡῸΝ 18. ΠΘΟΘΕΒΑΥῪ [Ὁ 

{πὸ ρογοθρύϊοη οἵ ὅπ ᾿ῖνίπο Κα Ἰηρσάομι δηα Θπίσγαποθ ἰηΐο 10 (ΤοΠπι 111. 3 81); 
ὩΠΑ γοῦ {ποθ ΔΥῸ, 85 50] πῖνπουῦὺ 10, {056 Ο “16 οὗ {π6 ὑγαΐλ’ (Τοἢ πη 
χν]], 37), γπὸ “ἀο {π6 ὑγαΐῃ᾽ (11. 21), γῇο ἃγ6 “ΟὨ]Πάγθη οἵ αοα᾿ (Χ]. 52). 

Τη ρᾶυὺ νγγ6 ὁ8}) 866 Ῥϑυ Δ Ρ5 ΠΟΙ {Π6 ΤΘοΟΠΟΙ ΠἸαὔϊομ οὗ ὑΠ|686 βία θιηθηίβ 
ὁ8 6 [Οὰπ4. [Ι͂ἢ ραγὺ Π6Ὺὺ ἤΠΔΠ]Υ οῸ Ὀδοῖὶς ἴο ὕΠ6 ἔα πα θηΐα] Δ ἢ 10}16815 
ΟΥΤΠ6 Πηϊΐθ δη4 ἱπῆπηῖύθ ὈΘΙΌΥΘ νυ Π]Ο ἢ) ΟἿ ῬΥΘϑθηῦ ΡΟΎΤΘΥΒ [1]. ΤῊ Γθδοῃϊηρ' 

οἵ δύ ΨΦοόἢη Π6]085 πι8 ἴο 566 ὑπαῦ 1ὖ 15 που ἢ ὑπαῦ νγο πο] {πὸ {Ὰ]Π688 οἵ ὑΠ6 
ἀγπῦ ἃ 5 1ὖ 15 Ῥγθβϑηΐθα ἴο τι8 ἴῃ ΘΟ] ΘΠ ΘΑ ἱγαρτηθηΐβ. 

Αααϊοναϊ Νιοίθ οη 11. 13. ΤΠ6 ροιυογδ οΓ ουϊὶ. 

δύ ΦΌΠη Βρθαϊτ5 Θοπ ραν αὐ ο]ν Π10016 οὐἩ βθογαϊπαΐθ ΒΡ Υ 8] ῬΟΎΤΟΥΒ ἴῃ ἘΠ ν σϑίου- 
ἢἷἶβ αΉ5Ρ6] πᾷ ἘΡίβ01658. ΤῊΘ παϊ ΒΥ οὗὁἨ ΔηΡ6}8 18. δββθῃθα] ὕο ὕΠ6 Ὑγ1016 Θ1Π068 ἴ0 
ϑὐγαούαγο οὐ {π6 ΑΡΟΘΆΪγΡ56, τ ΐοι σομ αϊηβ 4150. ΟμδΥδούθυ δῦ] τ θυ ΠΟ ΘΒ ΕἼΡΕΤΗ 
[0 “{ΠπΘ δουρθῃηῦ, “06 ἀποϊθηῦ ϑϑιρθηΐ, “ὑπ ἀγαροπ᾽ (ΧΙ! 3 Ε΄ ; ΧΠΙ, 2 Εἰ ; βονουβ 
ΧΥ͂Ϊ. 13; ΧΧ. 2), “ὙΠῸ 15 081164. ῳ ὑΠ6 1)6}11] ἃδπα ϑαύδη᾽ (Χ]]. 9) ; ΘΟΠΊΡΑΓΘ. 4180 οὗ σοοᾶ 
ἴχ. 20 (τὰ δαιμόνια) ; χΧΥΪ. 14 (πν. δαιμονίων). Βαύ ἱπίύο {π6886 πούϊοθβ νγ 40 ἃ πα 61} ἴῃ 
ποῦ πον ᾿ἰπα αἶγ6. δὺ δομῃ. 

ΤῊ ΟἿΪῪ ΓΘίθυθμο 5 ὕο ΔηΡῸ]5 ἴῃ ὑπ 6 (Ο5Ρ6] 816 1 1. 51 (52); χχ. 12 (ν. (3) 

4, ΘΙ ὈΟα 165 8 ΘΑΥΪΥ ὑγϑαϊῦοπ, Ὀαὐὺ ἰδ πὸ ρατῦ οἵ {Π6 οὐἱρίπα! ἰθχ). ΤΉΘΥ 
ἸῶγΘ ΠΟ ΡΪδ66 ἴῃ {πΠ6 ΤρΙβ0165. [ἢ {Π6 (05Ρ6] “ ἀΘΙΠΟΠΒ᾽ ΔγΘ. ΟὨΪΥ ΒΡΟΪΚΘη οὗ 
ὍΥ {Π6 «678 ΟΥ̓ ἴῃ αἰγθοῦ γϑίθυθποθ ὕο ὑΠ6 1} ΜΟΥ 8 (Ὑ]1. 20 ; ν11]. 48 ΠΗ ; Χ, 20 
Ελ Τὴ {16 ἢγβῦ θρίβύ]θ " βρι γι ύβ᾽ οὐ δι] ἢ γ δῦ ἃγ6 ἀθβου θα ἃ5 ΠΗ ΠΟΙ Πρ’ 
τῃ6η (Ο. ἰν. 2 Ε΄. ποίο, 6). 

Βαῦ {π6 πούϊοοθβ οὗ {Π6 γϑργθβθηαθνθ ῬΟΥΤΘΥ ΟὗὨ 601} 8.6 οἵ ργϑαῦ ἴῃ1- ΠΠη6 Π’ νι] 
Ῥογίαμοθ. Ηδθ 15 Βροῖζθῃ οἵ 885 {1 1)6ν1]᾿ (ὁ διάβολος «ΠοΠηη ν11]. 44 ; ΧΙ. 2 ; ΟΠ6, 
6. 11. 8, το), {π6 ἴδ 156. δοοίιβου (Φοἢ πη γἱ. 70 ποίθ) ; " ϑαύδη᾽ (ὁ Σατανᾶς {0} 

ΧΙ. 27), ὑπ6 ΔΑνΘΥΒΑΥΎ (ΟΟΙΏΡ. ὁ κατήγωρ ΑΡΟΟ. ΧΙϊ. 10); “{Π6. 601} ομθ᾽ 
(ὃ πονηρός ΧΥΪΪ. 15, ποίθ ; 6. 11. 13 ἢ ; ΠΠ]. 12 ; ν᾿. τ ἢ); “[Π6 γα ]6Υ οὗἉ {ῃ18 (ὑΠ6) 
να ̓  (ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου 0} ΧΙΪ, 31 ; ΧΥΪ. 11 ; ὁ τοῦ κ. ἄρχ. Φ0ἢῃπ 

χὶν, 30). 
ΟΥ̓ ἷ5. οὐἱσίη πούμϊπρ' 18 ΒΡΘΟΙΆΠΥ βαϊα. Βα Θηοαρ 15 Ἰα14 ἀονη [0 Α 1168 

δχοῖαᾶο {π6 πούϊοη οἵ ὑσο οοογαϊπαῦθ Οὐ ΔΌΒΟΙ αὔθ Οὐ οὐἿσῖμα} ὈοίηρΒ, σοοα ὈθΙηΡ. 
ὩΠΩ͂ 6γ]. Ηδθ νγὰβ ΟΥ̓ΡΊΠΆΙΠΥ ΡΟΟα, θαῦ “Π6 βύοοα ποῦ (Φ 0} νἱ]]. 44 οὐκ 

ἔστηκεν, ποΐθ) ἴῃ ὅπ ὑγαῦηῃ.") ΤῊΪΒ 15. 811 πᾶῦ γ)ἷὲ 816 ΘΟΠΟΘΥμΘα ἴο Κπον. 
ΕῸΣ {π6 τοϑῦ Π6 ἈρΡρθᾶΐβ “οτη ὕΠ6 ὈΘΡΘΊΠἾηρ’ οα Π6 Β06η6 οἵ δυπΊδῃ 

δοῦν (6. 1. 8). ΤῊ. Π6 βίδπαβ 'π ορροβιυοη ὕο ὑπ6 δογά (ς. 1. 1), ἃπὰ 
ΠπΆΠΥ ἰο {π6 Τποᾶυπᾶῦθ ὅοη (ο. 111. ὃ ποίθ ; ν. τὸ ἴ. ; Φό πη χῖν. 30 ἢ). 

Τὴ {Π8 τοβρθοῖ Π6 18 αἰγθοῦ δὲ ναυΐίδμοθ τι ΟἸγ δῦ ἴῃ ΠῚΒ οββϑηδα ΤῊ δηΐα- 
οδαγδοίου. ΟΠ 15. “016 ὑγαίῃ ̓  (Φόμη χίν. 6): ὑπὸ 6 υ1} 15 ἃ Πὰν (9 01η ν11. Βοηῖδὺ οὗ 
44; δοιιρ. 6. ἴϊ. 22). ΟἸιγῖϑὺ ἰβ “ἐπ {6 (Φόμη χίν. 6): ὕπ6 ἅ6 011 15 ἃ ὅπ ΡΣ 
τ ΘΥΟΥ (ΦΟΠη νὴ]. 44; ΘΟΙΡ. 6. 111. 15). Τὴ Θϑοῖ οᾶ886. ἃ ῬΘΙΒΟΠΆΙ 8ῃ- 
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ἑαροηϊδὺ 18 βοῦ ΟὐῸΥ ἀσαϊπδὺ ἐπ ἀρβοϊαΐο ἰᾷάθα, [ἢ τοϊαύϊομ ἴο {16 συθα Εν 
οἵ ἐπίηρβ, πὰ ἴπ σοϊαύϊοιι ἕο πτηδῃ ΓΟ] ΒΕ} : ἴῃ {Π|6 τορῖομβ οἵ ἐποαρ)ΐ, 

Το] πρ, οίίου ; ὕπ6 6 ν}} Ομ ἢ οὐβ τ 0} {π6 ὅοι οἵ αοά. 

Ἐὸγ {πὸ ργοβοηῦ, ἃβ {π6 {{|16 “016 σαϊου οἵ ὑΠ15 γοῦν] ̓  ΠῚ Ρ]165, ὑπ6 ἀθν]] 
ΘΧΘΙΟΙΒ65. ἃ Μ 146 ἰμἤπθηοο ΟΥ̓ μ]6ὴ (Ο. 11]. 8 Ε΄, ; Φομη ὙΠ]. 44; ΧΙ], 2, 27). 

ΤΉΘΥ ΤΠΔΥ ῬΘΟΟΠΊΘ ΠΪ85. “ΒΟΗ8,᾽ ΠΪ5 “ΟἸΠ]ἀγθη (ο. 1]. τὸ ποῦθ); ὑπ. τιὰῦ 0 “οὗ 
Βἰι᾽ (ς, ἢϊ. 8). Βαῦ {ΠΡ} ἃγ6 ΠΟΥΘΥ βαϊᾷ ἕο Ὀ6 “Ῥοσπ οὗ ἴηι, ἃ8. ὕΠ6Υ ἃγ6 
Ῥογῃ οἵ Θοᾶ (ο. ἴϊ. 29 ὅο). Απᾷ ἴῃ τοϊαὐίοι ὕο ὑπὸ σουκ οἵ ΟΠ γῖβὺ μ 18 
ΔΙΓΟΔΑ͂Υ ΗπΆ]ν ἀοίραϊοα (Φομη χυΐ. 11; χἰϊ. 31; χὶν. 30; 6. Υ. 4, 18). 10 

ΓΘ ἰ 8 ὅθ ΒΘοῦχο ὕπ6 {γι οἵ ὑπὸ ὙἹούογνυ. 

Αααϊιϊοναὶ Νοίς οη ᾿ϊ. 17. δὲ «]ο]ηιδ ἐθαο]υϊη οὐ ογθαΐϊοη. 

ΤΙΟ πιαΐη οοποορύϊοῃ οἵ ογθαίίοι νυ μ] οἷ 15 ργοβοηῦ ἴῃ {πὸ νυ] ηρ5 οὗ δὲ 
Φολη 18 Θχργθββοα Ὀγ {π᾿ Βγϑῦ ποίϊοθ το ἢ Πα Κ68 οἵ 10: “ αἷΐ ἐδεῖγιρϑ σα 6 
ἐγιέο δοίη (ἐγένετο) ἐμγοησὴ, [πο ὙΥ οΥ 7 (Φομη 1. 3). ΤΠ18 βίαὐθιηθηῦ βούβ 
Ὁ514 6 ὑπὸ πούϊομβ οἵ οὔθυπαι! πιαὐίου ἃπα οἵ ᾿πῃουθηῦ ΟΥἹ] ἴῃ πιαϊίου. ὑὙΤΠΘγΘῸ 
γγὰ8 ὙΠ Θη ἢ {Π|6 νου] “τὰβ ποὺ (Φομη χυϊ. τ, 24) ; πὰ, ὈΥ ἱμηρ]]οαύϊοι, ἃ}} 

{πίη ρ5 ἃ5 τη γογο βοοὰ. ΤῊΘ ἈΡΘΠΟΥ οἵ {πὸ Υοτὰ “τὸ νὰβ ἀοα᾽ ἁραίῃ 
ΧΟ 65 θοῦ {πὸ αποβίϊο 1ᾶθα οἵ ἃ Τ)ϑιηΐαγρθ, ἃ οὐθαύοΥ Θαβθη }]}ν ἸΠΟΥΤΟΣ 
ἴο αοἄ ; πᾷ {ΠΗ Ἰᾶθα οἵ ἃῃ αρβίγαοῦ Μοπο ἴδηι, ἴῃ νυ ἴοι ὑπο 6 15 πὸ Πν]ηρ᾽ 

γοϊαύϊοι θούννθου ὑπ6 ογοαύασο πα ὑπο ΟΥθαύου ; [Ὁ ἃ8 ἃ}1 {π]πρθ ΘΟΠ6 ἰηΐο 

Βοΐηρ “Ππγοιρ ἡ ὑπο ὙΥ οὐ, 50 ὉΠΟῪ ἃγ6 βιρρογίοα “ἴπ᾿ Πίπ (Δ ]νη 1, 3 ὃ γέγ. 
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν ποίο ; Θοπηρ. ΟὉ]. 1. 16 ἢ. ; ΗΘ". 1. 3. ΔΑπὰ γοῦ πιοῦθ {Π6 
86. οὗ ὑπ ἰθυιη ἐγένετο, “αΠη6. ἰπύο Ῥοίηρ,᾿ ἃ5. αἰβυϊ σα 5Π6α ἴγομι ἐκτίσθη 
ἐγοῦο ογοαίοα, βιιρσοβίβ π6 ὑποιρηῦ ὑπαὺ ΟΥθαύίοη ἰΒ ὸ 6 τοραυ θᾶ 
(ἀοοογάϊηρ᾽ ὕο Οὐ" ΔΡΡΥΘΙΘΏΒΙΟΠ) ἃ5 ἃ πη] οβύα ]οη. οἵ ἃ ΤΊνῖπ6 Ἰὰνν οὗ ἸοΟΥΘ. 
Τῆι Οτραύϊοι (πάντα ἐγένετο δ αὐτοῦ) ΔΠΒνΥΟΥΒ ἴο ὑπο Τποὰυπαύϊοι (ὁ λόγος 
σὰρξ ἐγένετο). ΑἸ] πὸ πῃ ο] ἀϊηρ ἀηα ἱπίο] προ’ οἵ Βηϊΐο Ῥοΐηρ ὕο ὑπὸ ἰαβὺ 
ἴββῖι6 1165 ἴῃ ὑπὸ [τ θηΐ οἵ ΠῚΒ ψ.1}} ΛΥΠΟ 15 Ἰουθ. 

ΤῊ ἰγγαρύϊοι οἵ ἀυίκηοββ, πονγθυοῦ, πὰ 5 πἰπαουοα ὑπὸ ΠΟΥΠᾺ] ῬΓΟΡΎΘΕΒ οὗ 
{1|0 οοιη86] οἵ ἀοα. ΤΠ} 8. 18 οθυϊουβ ἴῃ “ὑπὸ που] ̓  ἴσο} [}15. τα ῖῃ. [Π 6 
γᾺΠΡῸ Οἵ πὰ Π᾿ 5 ΟὈβουγαύϊοη. θα ἴῃ βρὶΐο οἵ ὑπὸ νἱοϊαύϊοι οἵ ὑπὸ 1) ̓ ν᾽η 
ΟΥ̓ΔΟΥ ΥῪ τηδπ ἔπ 6 γ6 15 8{1}] ἃ [Ὁ] Π]πηθηῦ οὗ {πὸ σοιη80} οἵ οα ἴῃ ὑπὸ νου ]ά, 
ΤΊῖβ 18. Βθοθὴ πηοβὺ αἰἰβυϊπου! Υ ἴῃ {πὸ τοοογὰ οἵ ὑπ Του ΒΒ πουκ. Τῃ {Π6 
ΔΟΘΟΒΙ ΡΠ ΒΗ τ θῦ οἵ {Π18. ἔπ  γ 15. ἃ ΤΊ νῖπο ποοοββὶίν, ἃ “τηυβῦ᾽ πὰ ἃ “οαῃπού᾽ 
ἴῃ Π6 ΨΟΥῪ παύμχο οὐ ὑπϊηρ8 ; Πα α͵βὸ ἃ ΤΠ νγίπο βοαῦοποο ἴῃ ὑπ ἀμ ] ἀρ’ 
Οὗ 18 Ῥαγίβ, 

ΤῊΐΒ ΤΙνίπο “ πγιβὺ ̓  (δεῖ) οχίοπἂβ ἕο {πο τοϊαἰϊου. οἵ ὑπὸ ΕὈΓΘΥΙΠΠΟΥ ἴο 
Ομ σῖδὺ (1. 30); ο {πὸ {Ποὺ οὐ {πὸ πους οἵ αοα ἀπσπρ ἃ. ἃ] οὐ το 

{ἰπηθ (ἰχ. 4); ἴο ὑπὸ Ταββίου πα Εχαϊαύϊοι (111. 14; χὶϊ. 34); ὕο ὑπ ΕἸβίηρ 

ἀσαΐῃ (Χχ. 9); ἴο ὑπ ὀχϑουίίου οἵ ἃ ννὶάον οἤϊοθ (χ. 16) (οοιηρ. ΑΡοο. ἱ. 1; 
ἦν, 1... σοῖο ΠΟΥ Σ, 2), 

Ομ {πὸ οὔδου παπὰ {ππογὸ ἴθ αἶἰβδὸ ἃ “οαπηοί, ἃ πιο], ἀπ ποὺ δὴ 

Χίου] ΟΥ᾽ ΔΥΌ ΓΑΥν, ᾿πι ρΟΒΒ ΟΠ ἴμ Πἴο. ΤΙν8 ἀοῆποβ, 116 Ὁ ἀο08 
ποῦ Ἰἰπιὶῦ, {πὸ ἀαοθίοι οὗ ὑπὸ ὅοῃ : ν. το, 30 (οομρ. Μααν νἱ. 5), Απαὰ 80 αἰ8ο 10 
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ἤχοβ ὑπμ6 οοπαϊὐϊοπβ οὗ ἀἰβοῖ ρ!  βμῖρ (111. 5 ; νἱ. 44, ὅς ; Ὑἱῖ. 34, 36; νἱ]]. 21 ,; 

ΘΟΠΙΡ. ΧΙΪ, 33, 36); οὗ υπαογβίβπαϊπρ' (111. 3; νἱ11. 451.; χῖν. 17); οἵ [1 
(αἰϊ. 30; ΘοΙΡ. γ. 44); οἵ ἔπ }Ὁ]η 685 (χν. 4 [); οἵ Ῥγόρυθϑββ (χυϊ. 12); οὗἉ 
Οἰαγοῦου (1 ΦόΠη 11]. 9). 

ΤΉ 656 ὑθυιη8 (' πηιδύ,᾽ “οαπποΐ ᾽) ΙΔΥ ΟΡΘΠ ὑπ6 οΟπα 1 0η5 (80 ἤο ΒρΘ8Κ) οὗ αὶ Τὶνίπθ 
ὑπὸ Του β 1ἴ6. ΤῊ ὈΙνίπο Θά ΘΠ66 ἰπ {Π6 Θσουγ86 οἵ 105 Θυθηῦβ 18. πὸ 1658 “που. 
αἰβυϊ ποῦν τυ κϑα Ὺ ὑπο ἔθυπι ἡ πουτ. ΤΠ οΥἾ508. οἵ {Π6 τηδηϊϑϑύα 108 οἵ 
{16 Τωογὰ 816 ΔΌΒο αὐ} γ ἢχϑα ἴῃ ὑϊπι6 (11. 4 ; οοΙηρ. χἱ. οἵ. ; ἰἴχ. 4. ΤῈ] {118 
ΠΟΙᾺ ΘΟΠ165 ΗΒ ΘΠΘΠΙΪΟΒ ΔΓΘ ῬΟΥΘΥ]055 (Υ1]. 30; γὙΠ]. 20). ΨΥ ΠΘη ἰὖ ΠδΒ 
ΘοΙη6 ΗΘ ΤΘΟΟρΊ 868 105 Δαγοηῦ (ΧΙ. 27; χυἱ!. 1); δπα ἴῦ 15 ἀρροϊηὐθα ψ 10} 
ἃ Υἱθνν ἴο {Π6 1586 ὕο ΜΒΙΟῊ 1ὖ ΘΔ 5 (ΧἸ]. 23; ΧΙ]. 1 ἵνα). 

ΟὈΠΙΡΆΓΘ ἷν. 21, 23; Υ. 25, 28; 1 Φοἢη 1Ϊ. 18; Δροο. Χίν. 7, 15. (ὥρα) ; 

ΦόΠη γἱῖ, 6, ὃ (καιρός) ; ἘΡἢ. 1. Το τὸ πλήρωμα τῶν καιρῶν ; (ἀἃ]. ἵν. 4 τὸ 

πλήρωμα τοῦ χρόνου. 
Ὁ πα ον ἐΠ15 βα6 ἀβρϑοῦ {π6 “σου κβ᾽ οἵ ὑπ6 Τιογα ἃ16 βαϊα ἴο ᾶνϑ Ὀθθη ΤΊ] 118 οὗ 

ἐρίγοπ᾽ ἰο Ηΐπι (ν. 36; χνυῖ. 4). ΤῈ οἰγουμηβίαμοοβ νι Βΐο ἢ} ἔαγπβ6α ΟΠυ]δύ, 
ΟΟΟΆΒΙΟΙ [ῸΓ {Π6}1 ΔΥ6 Βῆθνγῃ [0 δηῃΐθι ἰηο ὑΠ6 ΒΟ θιη6 οἵ ΡγΌν  άθηοο (ΙΧ. 3 
ἵνα; ΧΙ. 4 ἵνα. Ἐγθῃ ΠΡΟ] 1οῖ νγὰβ ἃ ΠΘΟΘβϑὶὺυ ἴῃ τοραγα οἵ ὕΠ6 ΠΙβύουυ οἵ 
ΔΚ Πα (χἰ]. 38 ; ΧΙ]. τὃ; χγ. 25; ΧΥΪ!. 12). ΤΊ}18 Ῥοίηρ᾽ 50, ΟΠ νἰδὺ πον 
81 ὉΠ ὑπίηρβ ὑπαῦ γγογ6 σοιηΐηρ ἀροὸὰ ΗΪπι᾿ (Χν]]. 4; ΘΟ. ΧΙ]. 1, 11 ; Υἱ. 
64; 6010}. ΧΥΠ. 9, 32). Ηδθ Ἰἰαϊα ἄογνῃ ΗΙ5 18 “π᾿ ΟΥ̓ο 0 ἤακο [Ὁ ἃραϊη᾽ 

(χ. 17). ΤῊΪΒ νὰ ΗἸΒ Εἰ ΟΠ ΘΙ Β. Μ}1]]. 

ΤῊΘ σΠ0]6 116 οὗ ΟΠ γἰδὺ νγὰβ ὑππ|5 ἃ “ Γα]ΠΠἸτη εὐ, “ἃ ὈΓΙΠρΊηρ' ἰο ἃ ρου θοῦ 
ΔΟΟΘΟΙΙΡ ΒΕ πηΘηὐ᾽ οὗ 811 ὑπαὺ μαα Ὅθθη βῃδάονρα [ου τ οὐ θοσπη ". 

ΤΊ 5816 ΠΊν᾽η6 ΔΡροϊηὐηθηὖ 5 Θχύθπα θα ἴο ὑπ6 ἀΙΒοΙρ!πη6 οἵ ὑπ Ομυσοι. δ μα 1Π8 
ΤΠῈ6 οχύγθη νυ οὗ ρϑυβθουύίοῃ 15 ρατνὺ οἵ {π6 γϑυθιαὐύϊοπ οἵ ἐΠ6 σοιπΒ6] οὗ αοα ΑΙ Ὁ {86 

. σ - Ξέντς : ὉτΟΉ 80- 
(Φο μη χυΐ. 2 ἵνα, ποῦθ), 85 ουύθὴ νψὰβ ὑῃ8 [αΊ]γ6 οἵ 0Π|6 αἸΒΟΙΡ]65. αὖ ὑπ 6 }ν δογάϊηρ, ἴο 

Μαβύθυ"Β βι }Υ]ηρ (Φ οἢη χνΐ. 32 ἵνα, ποθ). Τῆι ὈἰγῸΠ οἵ ὑπ6 ΟἸαγοἢ Πὰ8 ἃ Ἰαν. 
Υγ88] ΘΟΥΤΟΒΡΟΠπάθηοΘ ψ ἢ {Π6 Ὀἰϊγῦϊι οὗἨ ὑπ6 πιδῃ ( 0]1η χνυ]. 21 ἢ), Απᾶ ἴῃ 
[Π6 τΟΥΚ οἵ βθυνίοθ ὑῃθ 6 15. ἃη Δρροϊηὐθα αἰβθγθποθ οἵ Γαπούϊοῃ τ ἃ 
ΘΟΙΏΠΊΟΝ 66 (ΤοΠη ἰν. 36 1). 

ΤῊ Πίδ οἵ ΟΠ γβῦ ἃπα ὑπ 6 Πἴ6 οὔ {πὸ Ομ πτῸ}}, ἃ8 ργθβθηΐθα Ὀγ δύ ΦΌΠ πη, ὑΠπ8. Α ἰσπθ 
ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΘΥΘΙ 08 οὗ ἃ ρουΐθοῦ ογᾶθυ θυθὰ 'π ὑπΠ6 ἀἰβογάθυ οἵ {πΠ6 σπου] μαῦπυθ 
᾿γίπρ' θοπθαῦῃ ὑπ6 βυυΐδοα οἵ ὑπίηρβ, ἃπα γϑ θα Ὅν βυθυϊηρ ἃπα ὈΥ {Π6 προς 

Ἰ 3 ἜΣΠΕΥΣΕ πθϑίῃ 8Ρ- 
ΜΟΥ ΚΙΠΡΒ ΟὗὨ ΘΥ1]. [ἢ {Π|6 ΒΆΠ|6 ὙᾺΥ ᾿6 866Π|8 00 ἱπαϊοαῦθ ὑΠαὺῦ ὈΘΙΟΥ͂ {Π|6 φραγαμοθβ. 
ὑγϑη ΒΊΟΥ ΔΡΡΘΑΤΆΠΟΘΒ οὗἉ πϑύτ 8 ὑΠ6 16 15 ὑπαὺ ψΒ]Ο ἢ 15. ΤΊνίη6 ἃπα ΔΌΙαΙΠπρ. 
“7. τοογία ραδϑοίδ, ατσαν (παράγεται) αγνα ἐδμ6 αοδῖγο ἐμόγ 6.7 (1 «οἢη 11. 
17, 8), θαῦ αὖ {πΠ6 βδηὴ6 ὑΐϊηθ 6 Ἰοοκθα [Ὁ ἃ πϑὺγ ἤθᾶνθῃ ἃπα ἃ ποὺ θαυ 

(ΑΡοῦ. σχτὶ: τὸ: 
ΗΘ γϑοορη Βα τηοβῦ ΒΠΆΥΡΙΥ ὑπ ἀἰθυθηοθ θθύνγθθη ὑπ παύμγαὶ Δη4 {Π6' 

ὉΠΠαΟγ] 1ἴη δῦ τγ6 0811] Ναύιγθ ἃ5. ἃ ὙΠΟ], ἃ Πα Βα ἴῃ ὕπο ΘΟΠΡ]οΐθ: 

1 ΤῊ 86 οἵ {πΠ6 ὑτχο ψοσὰβ πληρόω, (Ὁ) τελειῶσαι 
τελειόω 15 ΜΟΥ βίθπαγ: ἶν. 34 τελ. αὐτοῦ τὸ ἔργον; Υ. 36 τὰ 

(α) πληρῶσαι ἔργα ἃ δέδ. ἵνα τελ.; ΧΥΪ, 4 τὸ ἔργον 
γ11. 8 ὁ ἐμὸς καιρὸς οἴπω πεπλήρωται. τελ. ὃ δέδωκάς μοι. 
ΟΥ̓ ΉΟΙΥ ϑουϊρύαγθ δπα ὈΙνΊη6 ποσᾶθβ: ΟΥ ΗοΙν ϑουϊρύαγθ: χῖχ. 28 ἵνα τελ. ἡ 

ἵνα πληρωθῇ Χ1ϊ. 38; ΧΙ. 18; ΧΥ. 25; ῤγρ. ΟὈΠΏΡ. τετέλεσται, ΧΙΧ. 28, 30; 8ηἃ 
ἘΝῚ 12; ΧΥΠῚ: 52: ΧΙΧ. 27. 30. ΘΟΙΙΡ. ἌΡοῦ. Σ- 7: 
Ἀροο. νἱ. τι. 
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ἘΠΟΥΉΘῊ ἐ8 
ἴπ ἔπ 6 Θ0- 
οδρέϊοη οὗ 
ἈΑπίϊ- 
ΟὨσ δῖ, 

ΤΒΕΝΖῦΒ. 

ὍΞΕΙΘΕΝ. 

ΤΕΕΒΤΟΙ.- 
11ΔΝ. 

Βδίδδτη, 

Αὐτη]]π8, 

ΤΗΝ ΕἸΒΕΓΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ΚΤ 90ΗΝ. 

αοδβίυτιοίίοη οἵ ὕΠ6 πππαὔαγα], {ῃ6 σϑϑιογαύίοη οὔ Ναύασο [πη {Πἰ8 Ῥοβι το 

ἢΘ βίδα 8 ΑΚ γοιιογθα ἔγομπι ὑπὸ Ἡ ΘΙ]Θηΐο γουβῃὶρ οὐ παύπτο ἀπ ἔχοι ἐπ 
αποκβίϊο ἀδοταααύϊοη. οἵ παύπσθ (Οομιρ. Τιμαίου θθοκ, ζελγ. α. 4οϑί. 11. 
270 ζ) 

Αἀααϊίοπαϊ Νοία οὐ ᾿.. 18. «πέϊο ιν δέ. 

ΤΙ ογ θη θ᾽ θιθηΐβ οηὐουθα ἱπίο {πὸ οοποθρύϊοη οἵ “Δα ΟΠ γἰβὺ ᾽ ἴῃ ΘΑΥΪΥ 
Ῥαϊγβύϊο ᾿ἰ ουαύασο, ΟΥ̓́ πθ86 ὑπὸ οἰϊοῦ σοῦ ΤθΔη. Ὑἱ]. 7. Εϊ : Μαί, χχῖγ. 

23 ΠΞ; 2 ΤΏΘΒΒ. 11. 3 ΕΣ ; Αγοο. χἱϊ. 
Βευῦ {ΠπῸ ἀβρϑοίβ ἀπᾶθυ τ Β]οἢ {Π6 ΟΡΡΟΒΙ ΠΡ ῬΟΥΤΟΙ ἰβ Ῥγθβοηΐρα ὈΥ δ 

Ῥδὰ] πα δύ ΦόΉμὴ (ΕΡ 5016) τὸ αἰβύϊποῦ. ΤῊὴΘ Ρογύγαϊταγο ᾽πὶ δύ ῬδᾺ] 8 Ὀαβθα 
ὁ ὑπαῦ οἵ Τ)Δηΐ6] ἀπ Ῥγθβθηΐβ ἃ 51 ΠΡῚΘ ΔαΥΘΥΒΑΤΎ ΟἸΔΙΤΪ Πρ’ ῬΘΥΒΟΠΔΙ ὙγΟΥ- 
5810, Ὑγ 8116 56 ΦόΠη ἄν 6115 ἀΡροῺ {Π6 ΒΡ υἸπ8} Θ᾽ θυ θηῦ ἴῃ ἢΪΒ οἰδίπηβ, ἀμ {Π6 
ΒΡ Σ᾿ ὑπ18} ΓἈ]βοῃοοα γον σαν ἴηι ὑΠ6 ΒΘ] ποο οἵ βγη, 

ΚΕΝ πῦβ, ὕπ6 οαυ]θϑῦ τυ θυ γΠῸ ὑγθαΐβ οἵ {Π6 Βιιθ] οὐ ἴῃ ἀϑίβ], ΘΟ τ ὈΪ Π68 
{Π|6 πᾶ6 οἵ Απέϊο υϊδὺ τι ὑπ6 ἀθβου θύοι ἴῃ 2 ΤΏ688. 11. 3 ἢ ἀπα {6 
οορσπαῦθ ΡαβΒαΡῸ 5. ἴῃ ΠΔμΐο], δύ Μαύμονν ἂμ 0 Αροοάϊγρβθ (6, 
ΥἹ ΩΝ ΤΠ," ΟΟΙΡΆΣΘ 111. 6. 41: 7, 29. τὸὶ κ.. 9. 23,7} 

ΟἸΕΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΑ ἰβ 5] 6 ηῦ ὁπ ΔΒΌΙ ΘΗ νύ. Βαὺ ὑπὸ ἐθαοῃϊπρ' ΟΝ 
ΑΔΟ ΟΠ Υἶϑὺ αὐὐγαούθα {πΠ6 αὐδθηπύϊοη οἵ σι ϑυβ, ὑποιρ}ι ΟΥ̓ ἢ Βα 85 ὑπαῦ μ6 δα 
ποῦ γοδα νηαῦ νγὰβ βαϊὰ οἵ Ὠΐηὶ ὈΥ 1) ΠἾ6] οὐ Ῥδὰ] (6. (ὐοἰ5, νἱ. 45). πὶ ὙΘΡΙΥ͂ 
ἴο Οθ᾽ββ ΟΚΙΘῈΝ ΘΧΡ αἴ ηΒ. ΠΪΒ. Οὐ Ὑἱθνν, ΥΒ 10} 15. ὈΥ ον ὑπαῦ ὑπ6 ὅοη οἵ 
αοά «πὰ {Π6 βοὴ οὗ ὕπο 6ν]] ομθ, οἵ διαίδῃ, οἵ {πὸ ἀθυ]1}, βία πα αὖ {πΠ6 ορροβιΐθ 

ΡΟΪ65 οἵ παμηληϊῦν, ΡΥ θβθηύπρ ἴῃ αἰγθοῦ ορροβιθοη Π6 σὰ ρδοιίν οὗ πδ [ῸΣ 
δορά ἃηᾷ [ὉΓ 6ν]]. ΕἸβομογο ΟΥὐΐσϑη ἄγανγβ οαὖ αὖ ἸΘΠΡΊΝ ἃ ΘΟΙΡΑ ΒΟ. οὗ 
ΟΠ τῖβῦ πὰ ΑἸ ἢν ϊϑύ. ΑἸ] {παῖ ΟΠ γϊϑῦ 15. ἴῃ συθα] ν ΑΠΌ γἰδὺ ΟΠ ΌΥΒ. ἴῃ 
[156 ἈΡΡΘαγΆποΘ ((ὐογηλγι. δον, ἐν Μῆαϊί. ὃ. 27}; ἃηα 80. 8}1 [αϊβθ ὑθδοιϊηρ' 
ὙΠΟ]. ἀΒΒΙΙΠΊ65 {Π6 στιῖβο οὗ γαίῃ, Δηηοηρ; που ϑύϊοβ μα θυ ἃπιοπρ' ὨΘα ΘΠ, 

18 ἴῃ ΒΟΠῚΘ 86η86 “ΔΗ ΘΟ  ἰδυ᾽ (1. ὃ 47). 
ΤΕΈΚΤΌΜΠΙΑΝ ΒΡΘΆΚΒ ΒΘΥΘΥᾺΪ {{π|ὸ5 οἵ Απἐομγδὺ ἀπ ΑΠΕ ΟΠ βύβ, 

αούϊηρ 2 ΤΊ .688. ἴϊ.. 3 "6 τυῖῦοβ “λόγῖο αοἰἱηφιιοηΐα», Ἰὰ οβὺ, αν ϊελιγ ξέν᾽ ((6 

1ἐρ8. σαγηΐβ, 24; οἵ. 27). Αραΐῃ γοίουτίηρ ο Μαίῦ. χχῖν. 24, 6 518: " ααὶϊ 

ῬβΘαΔοργορμοὗδο βυιηὗ ἢἰβὶ [Ἀ]8ὶ ρυτθ ἀἸοίογ 8 ἢ ααὶ Ῥβθα λα ροβίο!! πἰδὶ ἃ] ἐουὶ 
ΟΥ̓ΔΠΡ ΘΙ ΖΑ ΟΥΘΒ ἢ αὶ Δηὐ ον 180] ἢἰβὶ ΟΠ υἸδ0ϊ τ Ό6}108 ἢ (6 ργοβον, ἤν, 4). 
Απαὰ ἁραΐη ἴῃ ΤΘίουθηοο 0 1 Φ 0 11. 18 Π6 ὙΤΙ6Β: ἴῃ Θρίβύοϊα διὰ 608 
πα χῖπιθ ἈΠ ΟΠ γἸβῦοβ νοοαῦ ααὶ ΟἸγ βύθιπη πραγ ἴῃ ΘΟΆΓΠΘ ὙΘΠἾΒθ6, οὗ ααϊ 
πῸ Ραΐαγοπῦ «[Θβι 6886. ἢ] πὶ οὶ, ΠΙᾺ Μαγοίοι, πος ΕΡίοι υἱπαϊοανῖς 

(ἑά. 35). 
Ομ [ραύαχο ἴῃ ὑπὸ οοποθρύϊοη οὐ ΑἸ ΟΠ υβῦ οαρσπηῦ ποὺ ἴο 6 ογθυ]οοκοᾷ, 

Φυβὺ 885. ΜΌβοβ νγὰβ ὑπὸ γρο οἵ {πὸ ΟΠ γῖδὺ ἴθ ΠῚΒ Ῥγορ θέϊο ομαγδοῦθυ, 
Βαίδδμι, “ὑπὸ ἀπ ϊ- ΜΙ ΌΟΒΘΒ, νγὰβ γοραγ θα 5. ἃ ὕγγρο οἵ πὸ Αὐ ΟΠ γῖβῦ, ΤῊ 5 
ΘΧΡΙαἴηβ ὑπο οπϊρτηαίος Υ ΘΓ θΟΟΒ. ἴῃ ἌΡΟΟ, 11, 14 (6); Φπᾶρ τι; 2 Ῥρί. 

ἢ γ5, 
Τῃ Ἰαύθ Πρ ίηϊο γα  οπβ ἂὲ ΑἸ ΘΟ σῖϑὺ (ΑὙΤΆ 18, ΑὙΤΊΔΙσΊ8) ΥᾺΒ 

γΟΡγοβοηΐο ἃ5. ΚΠ Πρ {Π6 Μοββίαμ οἵ ὑπὸ βίοοις οὔ Ερῃγαΐπι, πὰ {πθὴ 
Τ 5 6} δα. Ὀν ὑπὸ Μοββία] οὗ ὑπὸ βύοοι οἵ Ἰϑαν! ἃ (Τὰγρ. οὰ 18. χὶ. 4 ; 

ΘΟΠΡ. 2 1] 16Ά8, 11, 8). 
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ΤΙο ΕΡΙ86165. ὅο {1 ϑθυθῃ ΟἹ ΓΌΠ65 ἔουτ ἃ ΘΟΠΙ ΘΠ ΑΥῪ οα ὑπὸ ἰᾶθα, οὗ ΤῊ 4ρο- 
{Π6 ΤΗΔ ΠΥ ΔΗ ΟΠ ΥἸβύβ. σαΐψρ8ε. 

ΑΡου. 11. 2 (ΒΡΠΘ818) τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους. Τά. 6 τὰ ἔργα 
τῶν Νικολαιτῶν. ὶ 

1. 9 (ὅση) τῶν λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι. 
Ἰ. 13 (ΡουρΆμηΠ|) ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ. 14 τὴν διδαχὴν Βαλαάμ. 

15 τὴν διδαχὴν Νικολαιτῶν. 
11. 2ο (Τ γαύϊγα) Ἰεζέβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν. 24 τὰ βαθέα τοῦ 

Σατανᾶ (οἵ, 1 ΟἋΥ,. 11. 10). 

111. 3 (ϑὅδγα!8) μνημόνευε πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει. 

1]. ὃ ἢ. (ΡΒΠΔΑΘΙρΪΔ) τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς 
Ἰουδαίους εἶναι. 

Αααϊέοπαί Νοία οπ ἐΐο γοααϊηρ ο 11. 20. 

ΤΠΘΥΘ 15. ἃ ΤΘΙΊΔΥ ΚΔ] νυν οἵ γϑϑαϊηρθ ἴῃ ὑπ6 ᾿αϑὺ ψογὰβ οὐ {Π18 
ΨΟΙΒΘ: 

(1) καὶ οἴδατε πάντα 
ΑΟ ΜΗ πη85 
ΜοΡἢ σαϊρ. 

ΤῊ ϑγυῖίδο γϑαβ πάντα Ὀαὺ ὑγδηῃβ]αῦθβ 1 ἃ8 1 10 ττΘΥΘ τηᾶβο. (αηα ἤηοιῦ 
ΘΡΟΥ ὨναΉ). 

(2) καὶ οἴδατε (-αι δ) πάντες δὰ Ρ 9. 

ΒΥ οἢ. ῬΥΘΒΡ. (8860. γ]]) 7) Ζθύ. 1. καὶ Εἰ, (ΔΠΡπΘ 20. Ογ. χσιπι. Ρ. 796) Εἰ 
γΟΒ ἀπούϊο θη] Πα ὐ]5 ἃ βαποῦο οὖ 501 018 ΟΠΊΠ68. 

(39) οἴδατε πάντες Β ΤῊΘΌ. 

ΤῊΘ γϑπαθυηρ ΠΟ} 15 σίγθη πὶ ποαῦ γαγϊαῦϊοη ἴῃ ὑπμ6 ΤΙ βοοῦγβοβ οὗ 
Αὐρτπβύϊηθ (Δα 100.) μέ ἐρδὲ σοϑὶβ ηιαγιοδίϊ 5ὐ{ϊ8 οατι ΠΆΥΪΥ 6. οογγθοῦ. 
ΗΒ Θομηπηθηῦ βυρρθδίβ πάντες : ΠᾶΠΟ ππούϊοπθηι ΟΠ γ]δὺϊ αἸοἱῦ οἸηπ68. ααΐ 
μαθθηῦ σΟΡΉΟΒΟΘΙΘ ΠΠ8]08 Θὺ ὈΟΠΟΒ ; Π60 ΟΡτι8 6886 αὖ ἀοοθαηῃύι χαΐα ἴρβὰ 
πἀπούϊο ἀοοθῦ 608. 

ΤῊΘ Πιαδίη ὑγϑηβ]αὐϊοη οὗ [ΠΌΠϑΘΊ5, ἴῃ ἃ οομ πποιιβ ααοίαὐϊοη οἵ τῷ. 18---22, 
ΟἸΪΟΒ Ὁ. 20 δπ4 ρϑγὺ οἵ δ. 21 : .. .564 αὖ τη] δύ θηὐα: απο ΐΔ ΠῚ ΠΟ ϑαηῦ 
ΘΧ ΠΟΪΒ. ΟὉΡΠΟΒΟΙύΘ. ΘΥΡῸ ΠΟΙΆ ΟἸΏΠΘ. ΘΠ δο} Θχ γΆΠΘαπ οϑῦ οἱ 
ΠΟῊ οϑὺ 46 νουϊύαῦθ. (18 θϑῦ τηϑπᾶδχ.. (τη. 111. τ6. 5). 

ΤῊΘ ΘΟ ὈΙΠὕ] 0) [ΟἹ πάντες δὲ ΒΡ ο ΤΊΘΌ. 15 ὙΘΥῪ βύγοῃρ ; 8η4 {Π6 5Που ον 
τ Δα] ηρ᾽ τ] Ππουὺ καί ΘΔ Ἰ]Υ ΘΧρ] αἱ που ὑΠ6 ΟΠ 65 ΔΙΌθθ. ὙΥ ΒΘ ὁΠ06 {Π6 
ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ οὗ οἴδατε νυ] ἢ τὴν ἀλήθειαν νγὰ8 Ἰοβύ, Π 6 Ἰηβουύϊοῃ οἵ καί ἃπᾷ {Π6 
ΟΠΔΠΡΘ οὗ πάντες ἴο πάντα νγὰ8 Δ] πιοβὺ ἱπϑυϊα 016, δα ρθοίδ!]ν νι. {Ππ|6 ἃρ- 
Ρᾶγθηΐ ῬΆ.Ά]16] ἴῃ Ὁ. 27 περὶ πάντων. 

ΤῊΘ οσουϊγθποῦ οἵ ο (μι. {Ππἰν. Τἰρν. ΚΑ. νἱ. 4) ἴπ {Π6 5118}} σΥοῸΡ οἵ 

Δα ΠΟΥ 0165. ὑυΠ10ἢ. πᾶγο ῬΥΘβουνϑα Π|6 πηδΐη οἰθηιθηῦ οἵ ὑπ6 ἔτπ6 γθϑαϊηρ' 
ΤΥ ΒΘΙΎΘ ἃ5 Δ ΘΧΟΙΒ6 [ὉΓ αἸγθούηρ αὐὐθηίίοι ἰο ὑπαῦ γὙΘΗΔΥ Κα ]6 ΜΒ; 
ΠΟ ἢ. μὰ 5 66 βὑγδηΡΌ]Υ ΟΥὐθ]οοκοά. 

Τὸ ψὰβ ροϊηδθα οαὖ ὈγΥ Ῥογβοη ἃπα Μίδγ8ἢ} ὑπῶὺ ὑΠ18 ΜΒ 15. ὑπαῦ τυ κοα 

«γ΄ ἴῃ Κρ θηβ᾽ οαϊύϊομ οἵ 1550 ; ἃπα ΔΡΡδιΘΕΟΥ ὑΠ|6 οἈΡΥ οἴου Βϑἰθούϊοῃ οὗ 
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γτοδαϊηρβ αποίρα ΓγῸμ ἰῦ Ὀν ΒΞ ΘΡΠΘΠΒ. Πὰ8 Ῥθοπ {πὸ Ἰϊμῦ οὗ ὑπ0 Κπον]οᾶρθ 
οἵ {πὸ ΜΒ Ῥγθβουνοᾶ ὈΥ Ἰαΐου οάϊζουβ. Μ|]ΠΒ φΘΠΘΓΑ Βα 105. τοὶ (ἢ 
γοδάϊπρβ ἴῃ Κἰορηθηβ (Δ γοΐοχ. 1170) πῖρ ῦ νγ06}1 πᾶν οαπβοά 10 ἴο ὈΘ Τ]0Υ9 

ΘΑΥ ΘΙ Θχατηϊηθά. 
ΤῊ ΓΟΙ]οννὶηρ γα ϊπρβ ἴῃ 1 ΦΌΠη ΔΛ πΟΥ ΠΥ οὗἁἨ ποίϊοθ : 

᾿ ἐφανερώθη ἐν ἡμῖν. 
ἡμῶν. 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

γράφομεν. 

ἐν ἡμῖν. 

ἐτύφλωσεν αὐτὸν καὶ τους ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 
ἡ ἐπιθυμία οηϊ. αὐτοῦ. 

νῦν οι. καί. 

Ἰ, 

"ν»"»ν᾿ ΟἹ μου ο υῃωυ 
Ε ΕΣ ’ 

καὶ οἴδατε πάντες. 
» 

ἔδωκεν. ΞΕ] 
ι 

“Ὁ 

- --- κληθῶμεν καὶ ἐσμέν. 

ξ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 
- 7 τέκνα. 

ὃ τοῦ διαβόλου ἐστίν ΟἿ. ἐκ. 

- --- ὁ διάβολος ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
- 19 γινωσκύμεθα. 
- 21 καταγινώσκῃ ΟἿ. ἡμῶν. 

--- 23 πιστεύωμεν. 
ἷγ, 2 γινώσκομεν. 

-- 3 Ἰησοῦν οὮϊ. τόν. 
-- 8 ὁ μὴ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν. 
-ΞΞ 59 ἠγαπήκαμεν. 

γ. 4 ὑμῶν. 
-- 20 ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος. 

ΤΟ {Π1Ὸ οὗ ὅπ Ἐρίβι16 18 ἐπιστολὴ ᾿Ιωάννου ἃ ἃπα {6 5 ΡΒΟΥ Ρ 0. τοῦ 
ἁγίου ἀπ. ᾿Ιὦ ἐπιστολὴ ἃ. 



{Π|. 1] 

1Π, 

1 δέδωκεν ΒΟ: ἔδωκεν Α. 

11. ΤῊΝ ΘΉΠΡΠΒΕΝ 05 ΟὉΡ ΑΝΡ 
ΤῊΞ ΟΗΠΠΡΌΒΕΝ ΟΕ ΤῊΝ ΡΕΥΤΤΙ, (111. 1-- 12). 

ΤῊ βθούϊοῃ 5695 ο [81] τηοβὺ μπᾶ- 
θυ} Ἰηΐο ὑΠγ66 ραγίε : 

1. Ζηοροοίζίον ργοθοηξ αηα 7 ξιιγ6 
47 ἰλ6 ομιηϊαάγοη, 477 Οοα (111. τ--- 53). 

2. 766 ὁ88θη αὶ εἠαγαρσίογ' 977 ἐδ 6 
μάγον 47 Οοὐ (4---0). 

3. 7616 ομέιοαγαἶ ηναγι  οδέαίζογι 47 
ἐλό ομίζαάγογ, 97) αοὐ (το---12). 

ΤῊ ὑπουρ}ὐβ ἃ. 6 πη 0164 ἐγ πρἢ- 
οαὖ 1π σομὐγαβῦ νυ] {Π6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΪηρ᾽ 
ὑποιρ] δ ἃ5 ὅο {Π|6 ροβίθίοη, Ομ γδοῦου, 

τον ΔΗ πηδηϊ βία ίοη οὗὨἩ “{π6 ομ]άτοη οὔ 

ὑπῃ6 αν]. Τὴ σοῦ πονβ ποῦ 
ΟΠ Ιβύϊαμβ. ὅπ 15. ἱποοιη θα }]6 τ ἢ 
ΒΟΉΒΠΙΡ οὗ αοα. Αοὔϊνϑ διαγϑα 15 ὑπ 6 
ΒΙσἢ οἵ Ποβυν το τσ ὐ. 

1. 7λοροβίϊοη ργοβοηΐ αὐ ζηεζιγ6 
4 ἐδ εὐίἑαάγογ, ῳ Οοα (τ----5). 

ΤῊΘ Ῥοβιύίοη οἵ ΟΠ Υἰβυϊδηβ. 185. οοη- 
ΒΙ4οΥθα ἴῃ τοραγα θοῦ ἰο ὑπὸ ργθβθηῦ 
(9. 1) ἃπα ἴο {116 Γαὐπτθ (9. 2). ΤΉΘΥ 
βύδ μα ΠΟῪ ἴο “{π6 Εἰ ΠΟΥ ἴῃ {116 τ 6]ὰ- 
{ἴοπ οἵ “ΟΠ άγοη οὗ ἀοα’ ἴῃ {16 πὰ 
ἴῃ γΘαΠύγ: οἡ {Ππ6 οΟΥΠΟΥ παπᾶ “{Π6 
γγοΥ]α᾽ [8118 ὕο γθοορηΐβθ Πθη, ΤΠ ΘΙν 
Γαΐ] 15. ἃ5 γϑῦ πμγθνοα]θα : Ραῦ 850 
ΤῸ} 15 Κπόνγῃ {Π|ῶψὺ τῦ ν71}} ΔΠΒΥΤΟΥ 0 
{Π6 Ορθῃ, ὑγαηβῆρ αν ηρ' νἰϑίοη οἵ αοά 
ἴῃ ΟἸγῖδύ. ΜράμνΉ16 ὑπογυίου {Π6 
Ὁπουρ ὺ οἵ {Π|5 ὑγαπβῆρτχαῦοι ἴ5. {Π6 
ΤᾺΪ]Ο ἃΠα ᾿πϑρίγαύοη οὗ ΟἸΠνἸβυϊδη οῆουῦ 

(υ. 3). 
τ βομοία (566) τολαξ φηαηη ον οὗ 

ἔουθ ἐδ6 Ζαίμον  ἤαΐδ, σύρογη ἐὸ τι5, 
ἐμαΐ τ06 βἠονία 6 οαἰΐοα ολίϊάγογ, 

σοί :---αὐοὐ ϑιιοῖ 106 α7.6. ΖΚῸΥ ἐδ 
δατι56 ἐμ6 τοογία ἤηοιοοίδ, τ5. τοί, 
δόοαιι86 ἐΐ ζγιθηο μΐην μοί. “ Βοϊονοί, 
ηοτῦ αΥὉ τ06 σἠϊίάγοη 9} Οοα, «πα ἐξ 
ἐ5. τοί ψοΐ ηναγὶ οϑέοαῖ τοὐαΐ τ06 αἰ 
δθ. Π͵ὸ ἄποιο ἰμαξ τ λ6 οἠαϊί δο 
ηγαγγοοίοαῖ, τοῦθ σὁἠαϊϊ δὲ {πὸ λίην, 
ϑοοαλι86 τ06 5ἠαἰϊ 866 "ιἴηγν Θυ θη) αϑ ἢ ἴ5. 
“πὰ δεθν οπθ ἐλμαΐ παΐλ, ἐμιὶς. ἄορο 
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ι1᾽" ὃ ᾿ ᾽ ’ δέδ ἘΝ, ε Α 

Ϊ ΕΤΕῈ ποτατην αὙαπῆν ὁξεοώκέεν μιν Ο ΠαΤΉρ 

ἡμῖν : ὑμῖν Β. 

οη λίην ριυγί οί, λἱηιϑοῖ  θύθη, α8. δ 
ἦ8 ρι476. 

Ι. Ἴδετε] Κὲιαοί6 Υ)., ἔσο Αὐν]., Β6- 
μοϊα, 5ϑ... ΤῆΘ π86 οὔ μο Ρ] 1Ὰ] 15 γθ- 
ΤῊ ΚΆΡ]6, ἃηα ΘἸβο ΘΓ 10 15 τπι566 ΟὨΪΥ 
οἵ βοιηθύμιηρ δούμα νυ νΊ51016 (6 Δ]. νἱ. 
11; γϑῦ ΘΟ Ρ. Αοὐβ χιϊ. 41, 1Χχ). ΤῊΘ 
᾿πηᾶσο ἂὖ {Π6 Ο10856 οἵ {Π6 Ἰαϑῦ οπαρίου 
(δογη 9 Πρ) βθϑιὴβ ἴο 811] δῦ «0Πη}8 
ὙΊΒΙΟΠ, 8 Π4, ἃ5. ἢΘ Ῥαιι568 [0 αν706}} ἈΡΟῚ 
1ῦ Πηιη 5617, μ6 Ἰηνὶῦο5. 5. ΘΔ ΘΥΒ [0 
οοη θη ]αῦθ {Π6 βᾶϊη6 ὑγα0} ἃ5. ΡΓ6- 
Βοηῦ ὈΘίουθ ὕπθπὶ ἴῃ ἃη ἰπύ6}}1010]6 
5ΠΔ}06. 

ποταπὴν ἀγάπην) πιαΐίοην, σαωγ]ίω- 
ἔοῃι, (αἰ ἰοοϊογοηυν, Ατιρ.) Υ΄., τολμαΐ ἠιαη- 
2107) 7 ἰουθ ὑσυν αἰνῖπθ ἴῃ 1.8. παύαγθ. 
1116 νογὰ ποταπός, γΥ}}10}} 15 ποῦ Ὀππα 
1 {Π6 ΤΙΧΧ, 15 ΚᾺΓ6 ἴὴ ὕπῃ6 Νοὸν Τοβία- 
τηθηῦ. [1 15 πιϑ64 ὧο 68}} αὐϊθηύοπ ἴο 
ὑΠ6 οΠπαγδούου θούῃ οἵ ρουύβοηβ (Μαὶ 
ὙΠ: 27; ἸῸΘ᾽ 11. 50; 2 ΡΘύ 1Π| ΠῚ 
8 ηα οἵ {ῃππρθ (ΜΙ. χιϊ. τ; Τμκθ 1, 
20). 

ὁ πατήρ] ἔμ6 “αίμογ. ΤΊ} {016 18 
ΘΠόβθη ἴῃ ΟΥ̓Θυ [0 {Ππϑύγαΐθ ἃπα (ἢ 
ΒΟΠ16 ἀθργθ6) ἴο χρη ὑπ6 οἱ οἵ 
Ιονθ 9) αοα Πὰ5 Ῥοβίονγθα ὁ. Π]6η. 

δέδωκεν ἡ.}] αοαϊέ ηοδὲς Υ., δαί, 
σύροη ἐο τι8. Οομρ. 01 χῖν. 27. ΤῈ 6 
Ιονθ ἴβ ποῦ ΒΡ ]ΥῪ χα] θα ὑοναγ 8 
Ῥο ον θυβ, θαὺ ᾿πηραγύθα ἴο {μθ. ΤῈ 
αἸνίη6 Ἰονθ 18, ἃΒ 10 γγϑυθ, ᾿η 564 ἰπΐο 
ὑπ θιη, 50 ὑπϑὺ 1ὖ 15. ὑΠπ6ῖν οση, ἃπα Ὀ6- 
ΟΟΠ]65 [ἢ ὑΠ6ηὶ 0Π 6 Βοι 106 οὗἉ ἃ αἰ] η6 
116 (Βομ. ΧΙ]. το). [πὶ σισύαθ οὗ {Π18 
δἰ ΠΟΥ ΘΟ ὑΠ6Υ ΔγΘ6 ᾿ΠΒΡ0]γΓ6α τ] ἃ 
Ἰονθ ψ] 10 }} 15. Π|κΘ ὑπ 6 Ἰονϑ οὗ (οα, δα 
ὈΥ {Π15 ὑπ6Ὺ ὑγι]ν οἰαίμη {π6 {1016 οὗ 
ΟΠ] άγθη οἵ αοα, ἃ8. ῬαυύαΚο 5 ἴῃ ΠῚΒ 
πδῦμγθ. ΟὈΠΊΡ. ο. ἱγ. 7, 19. 66 8150 
[,60, ,ϑ6γην. χὶϊ. ὃ 1 (Δσπο, Ταίΐγοί. 
Ζαΐ. ταν. Ὁ. 1690): ὈΠΙροπαο ᾿ΐδαπθ 
ΠΟῸΒ Π)6ῖ5 δ ᾿ΠπΠὩΡΊΠ ΘΠ) 5.151) Π0Β ΥὙ6- 
Ῥαγαῦ οὖ, πιὖῦ ἴῃ ΠΟΌΪΒ. [ΟΥ̓Δ 5ι1ι88. θο- 
πἰθα 5 Ἰπνϑηϊαῦ, ἀαὖ ἀη66 1051 αποαπθ 
αποα ΟΡΟΥ Ια ΟΡΘΥΘΙ1, ΔΟΘΘΠαΘΠΒ 
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εὖ ,ὔ ΄σ ΄σ ᾿Ὶ ᾽ 7 

ἵνα τέκνα θεοῦ κληθώῶμεν, καὶ ἐσμέν. 

[ΠΠῸἰ 
Α ΄ 

διὰ ποῦτο ὁ 

καὶ ἐσμέν δ ΑΒΟ νῷ τὴ {Π6 5.77: ΟΠ|. 5, ΤῊ Τιαἰί, ὈῪ ἃ πΠαίαχαὶ ΘΥΤῸΣ τϑϑᾶ εἴ 

βῖηιιι8 (ἃ5 ἀθρθπαϊηρ ΟἹ τε). 

Βο  ΠἸοϑῦ τηθηὐι} ΠπΟΒΟΓΑΥΠῚ ΠΟΘΙ 8, 
οὐ ἸσΘ. ΠῸΒ 8:0 οαΥ αὐ 5. 1 ΠᾺ ΔΒ, 
αὖ πο ΒΟ α ἰρβαπὶ βοὶ οὐϊαμ αὐϊά- 
αὐϊὰ ἀΠΠρτῦ Πρ Πλ1ι5, 
10} δέδωκεν, Πΐο ἢ γορασβ {Π6 6ἢ- 

ἀονιηθηῦ οἵ {πὸ τϑοθῖνου, οοπύχαβῦ 
κεχάρισται ((ἀα]. 11]. 18), ἐχαρίσατο 
(ΡὨΠ]. 11. 9.) νυ μῖο γοσαγὰβ {Π6. ΓΘ] Τὴ ρ’ 
Οἵ {πΠῸ οἴνου. 

ἡμῖν (ὑμῖν) δύ ΦοΙη 15. ἴθυθ ὁοη- 
5: ἀουϊηρ {Π|6 Ὀ]οββίηρ οἵ Ἰοῦθ ἃ8 δοίι- 
ΠΥ τα βοὰ ἴῃ ὑπ ΟΠ υἸβύϊαη βοοϊθίν. 
Οοπίγαϑὺ 0} 111. 16 ἠγάπησεν ὁ θεὸς 
τὸν κόσμον. 

ἵνα...κληθῶμεν...] τεἴ.. «γιογγυ 1) 6 Ή)υ147" 
(τοσοηιῖ Ααρ.) Υ΄., ἐμαΐ το6 βμοιία 
δὲ εαἰϊο. ΤΠ ἤπαὶ ραγύϊοϊο μὰ8. 108 
[Ὁ}}] ἴογοθ, 16 αἰνίηθ οἱ οἵ Ἰονθ 
ὙΠ 10}. 18 ΔΡΡΥορυϊαῦθα ὈΥ ὉΠ6 ὈΘΙϊθνοῦ 
ἴουτὴβ ὑπ6 Ῥαβίβ, ὑπ }υβυϊοιύίοι, οἵ 
ὑπο αἰνίπθ υ116. ΤΠ ὁπ οἵ ὑπ Ὀ]688- 
ἴηρ 18 ὑπαῦ ΒΟΠΒΠΙΡ τὰν Ὀ6 τὰ]. ΕῸΣ 
ἵνα ΘΟΙΏΡΆΓΘ δ. 11 ποΐθ. 

ῬρΙαρΊ.. Ομ ἀθμλ πα 7" ΠΟΟΥΘΒ15 1 60 
ααοα αἰοϊθαν ἃ 1060 πο Ὁ 18 οαγι αὔθ... 
ἀασὶ απὰ ἀἀορύϊομοι ΒΠ]οσαλ ἃοοΙρὰ- 
μι5 (ΒΘ 6). 

τέκνα θεοῦ] ἰϊὶ 1)εὶ Υ'΄., ολϊάγοη ἢ 

αοα ποῖ βοη8 ἢ αοὐ νοὶ ΘΟΠ68 
{το ὑπ Τναὐϊη, ΤμῸ ὑπουρηῦ ἤθγΘ 
18. οὔ {πὸ σομημ πη οἵ παύασο ψἹ ἢ 
{πὸ Ῥγοβρθοῦ οἵ ἀθυθορμιθηὺ (τέκνον, 
ΘΟΙΏΡ. 2 Ῥοῦ, 1. 4), ἃπᾷ ποῦ οὗἉ {1Π|0 Ροβὶ- 
τοι οἵ ρα ϊν!]οσθ (υἱός, ΤῊ ΟὨΪγ Ρ]δοθ 
ἴῃ δῦ ΨομηΒ. νυ ηρθ  ΠΘΥΘ ὁ ΒΟῚ ἢ 18 
πϑοα οἵ {πὸ γοϊαϊϊοι. οἵ πὰπ ἴο οὐ 18 
Ἄροο, χχί. 7 ἴῃ ἃ ἴγϑϑ αποίανϊοι [ΓΟ] 
ἄθοϊ. νἱ], ὃ, 
ΤῊ πὸ οὗ υἱός 15. ΟΠαγαοίουβύϊο οἵ 

50 Ῥαὰ} 5 ΕΡΊβί]οβ ἴο {πὸ Ἀοιηλ 8 ἀπ 
ΟαἸαίίδπβ: ἄομι. ὙΠ]. 1.4. το; Θλ!]. ἢ], 
26; ἷν. 6, 7γ. Οορ. ΗΘ. 11. το, Χἰΐ, 
5 ' , Πομι. ἴχ. 26 ; 2 Οὐογ. νἱ. 18 ; Μαίι. 
Υ. 9, 45, ΧΥ]]. 26; 110 νἱ. 35, ΧΧ. 36. 

Οἱ ὕπο οὔποῦ παμα ὑπο Ἰά ρα οἵ “ΟΠ1]- 
ἄγρῃ οἵ οὐ’ (τέκνα θεοῦ) 18 ποῦ πῃ- 

ΟὈΙΏΡΑΙΘ 6. Υ. 20. 

Γγθαποηῦ ἴῃ δῦ ΦοΠη ; δ. 2, 1ο, γ. 2 ; 
ΤΌ 1. 12, χὶ. 52. ὅ86. Αἀάϊέϊοπαὶ 
Νοίρ, 

ΒΥ. αδίηρ θεοῦ ἴῃ ΡΪδοθ οὗ {Π|6 βμι- 
ΡΪΘ Ῥγοποι αὐτοῦ δύ ΦΖ0]η, τϑοϊἴηρ; 
{Π6 {}} πᾶτηθ οὐ ΟΠ υἸβυϊαηβ (Ὁ. τὸ; ν. 
2; Φοδῃ ἱ. 12, Χὶ. 52; Βόομι. γ]11. 16 Ε, 
ἶχ. ὃ; ῬὨΠ]. 1ἰν 15). ΘΙ ΡΠ βἰβθβ ὑῃ Ἰάθὰ 
οἵ {Ππ6 ποθ] ν οἵ ὑπ ΟἸ Ἰβυϊα ἢ ροβὶ- 
τὑἴοη (ΓΟ Π]Πάσοη οἵ Ηΐμι ῃ]ὸ 18 αοα ἢ. 

κληθῶμεν) 6 εαἰϊοὰ. “6 ῥυῖνη]θρο 
ἰδ ΔΙσθᾷαγ οπ]ογοὰ ἢ ὑΠ6 Ῥυθβθηῦ ἃπὰ 
ποῦ ΟἿΪΥ ἃπύϊοὶραίοα ἴῃ {Π6 Γαύαγο. 
ΟΠ ἰβύϊδηβ. ἃγθ οὐὐναγ αν τοοορηϊβοα 
8. “οὐ. ΟΠ] άσθη ἡ ἴῃ ὑπ ῖν ΒΟυνίοθβ 
ἃ η Ιηὐθγοοισθο 1} οὔποθ, ϑθοἢ 
8) ΟΡΘἢ γϑοορηίοη οὗ ὑπὸ {1016 σἶνοβ 
ἃ ΒΟΪΘιηη αἰρπἰν τὸ 1ύ. 

Τὸ 15 ουῃν οἵ πούϊοθ ὑμαὺ δύ Φόμη 
ΠΘΥ͂ΘΥ τι865 καλεῖν οἵ ὑπ6 1 νη ὁ οᾺ}}} 
(ΦόΠη χ. 3 φωνεῖ). ΟὐμΡ. «0. 11. 2. 

καὶ ἐσμέν] αἀπαὶ διε, τσ αγὸ. 18 
Ῥαγοη θύοι] Δα τοι 18 ἂμ ΘΙ ΡΠ ὐϊο 
ΘΧΡΓ βϑίοη οἵ ὑπ ΑῬΡοβύ!θ᾽β ονγῃ [α 6}. 
ΗΘ δὰβ βίαϊθα {πὸ ᾿ϊβύουίο ρμοβιυϊοη οἵ 
ΟΠ υΙβύδηβ ἴῃ ὑΠ6 νου], νυ 10} ἀθρο μα 5 
οἱ ὑπ ΕΓ ΠΟΥ 5. οἸ οἵ Ἰονγο. Ηθ αἵ- 
ΠΓΏΒ. ΠΟῪ ὑπαῦ ὑπαὺ ἰδίου Ροβι το 
ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΒ. ἢ ἃ γρὰὶ ἴαος, ΤῈΘ 
ΠΆΠ6. ΤΟΡΙΘΒοηΐβ δὲ ἈθΒοϊαΐο ὑγαᾷ}}, 
ἘὸῸν 50} ἂὴ ἰπἰτοάποίϊοι οἵ ἃ τϑῆθο- 
{ἶνθ Θομ Θηὗ 560 ἱ. 2 ποῖθ; 2 Φ01}} 2. 
ΤῸ 1 αὐϊη ὈΥ ἃ παύπγα! ΘΙΓΟΥ Ο0ῃ- 
πθοῖβ ὑπὸ ἐσμέν ΜΙ ἵνα, μὲ γιοηεῖγεο- 
γυ 147"... «οἱ δίηγτιδ, 

διὰ τοῦτο] ρ»γΟρίδ)" ἤος Υ., 1 ογ ἐλιὶδ 
δαῖτ (ἰν. 5), 1.6. θθοδιιβθ γθ. ἅτ 0}}}}- 
ἄγϑῃ οἵ οὐ, πα 50 5Βῃδγτο ΕΠ ῚΒ παύαγο, 
ἐλ τοογία κηοισοίι τι5 γιοΐ, Βοοῖηρ ὑπαῦ 
ἰδ ᾿ὰ8 βῆ αἀφοϊβίνοὶν 105. ᾿ΠᾺ ὈΠΠ1 
ἴο τϑοορῖβο ΠΙμ. ΤΠ ΥΘΙΘΥΘ ΠΟΘ 
ἴο ὑπὸ νου αὖ ἢυβὺ βίσηνῦ ΒΘΘὨῚΒ. ἴο 
Ἰπ ουσιρὺ ὑπὸ οασγοιὺ οἵ ὑπουρ}ῦ, Ὀαΐ 
δῦ ΦοἸη 5. ΠΟ] ἀυραμηθηῦ Ῥγοσοοαβ 
οἷ ὑπο βαυρροβι οι. ὑπαὺ τθὴ βίαμα 
Ὀούνθο. ὑνὸ ρόνοῦθα, αὐ ἀπὰ ὑλθ 



111. 2] 
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κοσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὃτι οὐκ ἔγνω αὐτον. 
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πητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερωθη τι 

ἡμᾶς: ὑμᾶς δῦ, 

γΟ]]4, Ηδθ Πᾶβ Βῇθνγῃ {π6 γϑ]αὐΐοη 
1η ὙγΒ10}} ΠΟΥ βύαπα ἴο αοα: Π6 ΠΟΥ͂ 
Βῆθνν5 Π6 ΓΘ] ὕ]οη ἴῃ σΠ]Ὸ ἢ} {ΠΥ βίδπα 
ἴο ὑπ6 σου]. Αὐ {Π6 βᾶῃη6 {ἰὴ ᾿ὋΠ6 
Οἴδαβθ πιθούβ ἃΠπΠ ΟὈ]θούϊοη τ οἢ. 15 
ΠΠΚΟΙΥ ὕο τἶβθ ἔγο ἢ] ἃ ΘΟΠΒΙ ἀθγαθοη οὗ 
{Π6 οΠπᾶγδοίθν οἵ ΟΠ υἸδύϊαμβ. [1 ΠΟΥ 
ΔΥΘ ΟὨΠ]Παγθη οἵ οὐ, τἱσῃύθοιιβ πὰ 
Ἰον] ΠΡ, ΠΥ Π6ΥῪ πο ἸοοΙς ἴου ἃῃ 1πὶ- 
τηθαϊαύθ ἃηα ἀθοίβῖνο νἱούουυ } 50 γγ6 
ΔΥῸ πο] ]η66α 0 δἃΥρτιθ; ἃπα ὑπ ΘΟ 6 
{Π6 ΔΡΟΒ[16 αὖ οὔποθ ροϊηύβ οὐ ὑπαὺ 
ὉΠ6 17 ΠΠτοηθδβ ὑο αοα θΘΟΟηΙ65. ὑΠ6 οο- 
ΘΔ ΒΙῸΠ. Οἵ Τ᾿ 15 Πα ο β δ Πα] ηρ΄ 

οὐ γινώσκει... οὐκ ἔγνω... πον πο- 
οἷέ..«ἤογν πορῖέ...Μ., ποην σορτροϑοῖέ... 
ηογ σοφηουτί... Απιρ,, ἐδ6 τοογία ζηοιῦ- 
ὁέδι τι8. τοί 065 ποῦ δῃΐθι ἰηὔο, ΘΟ Π16 
ἴο τππαογβίαπμα, ΟἹ ῬΥΪΠΟΙΡ]65. πᾶ 
τηθύμοαβ ἃπα σΠαγδοῦθι", ἴον ὑσπθ πον- 
Ἰθᾶσο οἵ ᾿ἤθη ΥΘα 65 ΒΥ ρ ΠΥ (ο. 1]. 
3 ποίθ). Τῃ6 οοπαποῦ οὗ ΟΠ Υἰβυϊδηβ 

αηϑύῦ θ6 ΤΠ016 ΟἿ᾽ 1685 ἃ Τ]6α]6 ἴο ὑποβ86 
0 (ὁ ποὺ ἰαδϊκθ δοοοιηῦ οἵ ὑπαῦ 
ΒΟ 15 ὅο ὑπθῖὴ {Π|0 ΒρυΪπρ' οὗ δούϊοῃ. 
ΤῊ]5 1Ό]]Ουγβ ἔσο ὑΠπῸ6 φοῦ ὑπαῦὺ ΠΏ Θη 
[86 ΟρΡΡουθαηΥ ννὰβ οἴγθη ἴοὸ {Π6 
ΟΣ] [ῸΥ ΤΘΟΟρΡ ἶβΙηρ ὕπΠ6 ογοαῦ ἔθα- 
ὕπγοβ οἵ ὑπ6 αἰνίηθ ομαγδοῦου ἰὖ ζγδιῦ 
την το (οοτΡ. ὁ. ἰν. 8 ποίθ) Τ|6 
ΜΟΥ] [116 ο τϑοορηἶβα οα 50 [ὯΓ 
ἃ5. ΗΘ νὰ τηδηϊ}6βύθα ἴῃ ογθαύϊου ἃπα 
ΒΙΒύΟΥΥ (1 ΟΟΥ. 1. 21); Δηα [5 [Ἀ]ΠῸΓΘ 
ὙγὰΒ. 501}} ΤἸΏΟΥΘ ΘΟΠΒΡΙ σοι5 6 ΗΘ 
γᾶ τη ΠΪΓοβύθα ἴῃ ΗΒ ὅοῃ (01 χυί. 
3). Τῦ 18 ἴὍἢο ὑΠ158 γϑυθί ἢ ΒΡΘΟΙΆΠΥ 
ὑμαῦ {Π6 ΑΡοβῦ]θ γϑίουβι Τῆι" 
15 αοα ἴῃ ΟΠ ΥἸβύ, ἃ8 ἴῃ 11. 29. 

Αὐρυβύϊηθ ΒΔ. 8, ΠΒ]Πρ' ἈΠ 1 ΠῚ ΡΥ ΘΒΒΙγΘ 
ἱπηΔΡ᾽6 : [ΠΟΙΠ]]Π68] διηᾶημαο ἀο]θοία- 
ὑΙ0η68 Ῥϑοοδύουαη ΠῸΠ Ὡρποβοθαηὺ 
Τϑῦτη : δι 8 Π 40 αποᾷ ΓΘΌΥῚ5 βυδάθθαῦ 
1Π] τσ δ ἢ τη αἴοο Το Ὀαηΐ. 

2. ᾿Αγαπητοί] Οαγϊοδίηνὶ Υ., 2) 1- 
ἐθοἰ ϑοήηνὶ Ατιρ., Βείουοα. ΤΠ6 {{||6 
(1. 7 ποΐθ) θιῃθοαϊΐϊθβ ὑπ6 ἐπουρὺ 

ν. 

γγΠ1Ο ἢ ΠὰᾺΒ Ὀ6ΘῈ ἢπιδῦ ΘΧΡΙΘΒΒΘα, δύ 
ΦόοΠὴ ἴῃ ὑπ βρὶυὺ οἵ ἴον δα άγθθβοβ 
ὑῃοβθ γῆ. ψῦἢ ΠΗ] ΙΟΟΙΪς ἔου γα ἴὸ 
{Π6 Ιβϑτιθ οἵ ἰογθ. [1π ἀοΐηρ' {Π15 Π6 
ἴδκ68 ἋΡ {Π6 νου β ΠΟ ἢ) Π6 ἢὰ8. 1πιδὺ 
τπιϑϑα, ΠΠΠ 1 ΡΘΥΒΟΠΔ] τϑῆθούίοη (καὶ 
ἐσμέν); “Ὑ68, ΠΟΥ ἃ16. γγχνὺ ΟΠ] ΎΘη, 
ΟΠ] ἢ νυ {Π6 Ῥγομἶδο οὗ πιαῦατθ 
ἀθγθοριηθηῦ. ΤΠη6 οπδηρα ο ψΠ]Ο} 
ἢθ ὑΠπ5 ἸΟΟΚ5 ΤΟΥ ναγ ἃ γν}}} ποῦ 6 Πὶ 
{Π6 Ῥοβιψίοη οἵ ομ]άσθη, θαὺ ἴῃ {π6 
ΘΟΠ ΑΙ Π]ΟἢΒ. ἀΠ6 61 Ἰοὴ {Π|6 γο]αἰοῃ 
011] 6 5θνσι. ΤῊ ΟΠ γβύϊδῃ πὰ ΠΟΥ, 
ΘΥΘὴ ἴῃ {π0 ρυθϑθηῦ ᾿186, ὑπαῦ νυ ο ἢ 
ΟΟΥΥΪΘ5 τι} Ὁ φούθηθ!]γ ᾿πβπηϊΐο 
Ὀ]Θββίπρϑ, θαῦ {Π6 τηδηϊ θϑὐαϊομ οἵ 8 
ΒΟΠΒΠΙΡ 15. ΒΙπαογθα ὈΥ {Π| οἰτουτη- 
βύδῃοοβ ἴῃ ΜΏΙΟ ΠΘ 15 ρ]αοθᾶ, ΗἨδ 
γ1}] ποὺ 6 Δ ΠΥ ὑπ] Πρ᾽ ΘΟ ΒΘ ἢ 181} αἸ ου θα 
Πογραίον, θαὺ Π6 ψ1}} 6 σψμαῦ ἢ6 15 
ΠΟΥ͂ ΘΒΒΘΗ ΠΥ ΤΟΥ͂Θ ΟΘΟΙΗΡ]οὐθ]υ, 
ὑποὰρ ἴῃ νᾶγ8 ὙΠΟΙΙΥ ὈΘΥομα οἷν 
ῬΟΥΤΘΥΒ Οἵ ᾿Π]Δ ΟΊ Π[]ΟΠ. 

νῦν... ἐσμέν, καὶ...] ΟΊ α͵ὸ 106 
απ... ΤῊ ὑποπρῦ οὗ νυ παῦ ΟΠ Ἰβυϊδ 5 
ὉΥ6 ἃπα {Π6 ὑπουρηὺ οὗ ψνηαὺ ὉΠ9Υ Μ}1}] 
6 ἃΓ6 ὑγχθαύθα ἃ5 ραῦγΐβ οἵ {Π6 βϑιη6 
ὑπουρηῦ ἃπα ποῦ ρμ]αοθα ἴῃ οοηίγαβί, 
ΤῊΘ [δοῦ ἃπα 0Π6 Πρ ἃγ6 βούῃ ρογει- 
[ἃ] [ῸΥ 116. 

οὔπω ἐφανερώθη... ἐὰν φανερωθῇ... 
πορμάμηυ ὡρραγιϊέ.. σὴν ἀρραγιο- 
γέ...., ποηάϊννην ηιαγι  δξαξιην 651 
(μα αἀρραγιῖ)... σιν αρραγιογῖϊ 
(Πα ηναγ)οδέαξοηγν ἠιμογὶ) Αὐρ,, 
ῃγαγυὶ  οδίαξεγγν 65{...5ὲ] ἡιαγι  οδέατογ 
(οπθ μ8. ηιωρ δίωξις γιμογῖ) Τονί., 
φογιαἤηγν γθυοίαζιηιν 68έ.. «στγν γοτοία- 
ἐλιγγν ζμογ1 ΑτηὈΥ. 
ΤῊ τηᾶΐη ΟΠ] ἴῃ {Π|15 ῬαΒθαρῸ 

1165 ἴῃ {Π6 1ηὐου ΡΥ θα ]οη. οἵ ὑπ6 οἰδαβα 
ἐὰν φανερωθῆ. ΤἼη6 βιθ]θοῦ 18 πού 
ΘΧΡΓΘΒΒΘα ; ἃπα {Π6 οἷἶδιβθ οδὴ Ὀ6 
ΥΘηαογθα οἰῦπμου (1) ᾿ς ἐξ 588} 8 
τη οϑίθα 1.6. ννηαῦ γγ7ὸ 518}} Ρ6; 
ΟΥ̓ (2) [ἴ λ6 5118}1] θ6 τηδπιθβίθα. 1ῃ 

ἤ 
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’ 

ἐσόμεθα. 

μεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν. 

[1]. 3 

οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῶ ἐσό- μ φανερωθῃ ὅμοιοι αὐτῷ 
3 λ ς Δ καὶ παᾶας ὁ 

2 οἴδαμεν ΑΒΟ νρ [ῃ6 Βυυ}]: - δέ ς΄ Πη6 ΒΥΤΥρ. 

ἔασουν οὔ {Π6 ἢνδῦ ᾿πουργοία οι Ὁ 15 
πσροὰ ὑΠπαὺ {Π|6 οἰατιβθ πιϑῦ σοου ὈΔΟΙς 
ἴο π6 ΘΟΥΤΘΒρΡοπ ἴπρ που β (οὔπω 
ἐφανερώθη) νΥ 0} πᾶν πη θα] Υ 
ΘΌΠΟ ὈοίογΟ : ἐξ ἐδ ηοὐ μοί ἠιαη }ε 6α,... 
ἐγ τὲ βμαϊΐ Ῥὸ ηναγ οδίθα!... ; Ὁ]Θ8Β 
510} ἃἂῃ ΘΧΡΙ αὐ. 6 ΟὈΥΙΟΆΒΙΥ 
Θχοϊπαρα ὈΥ οΟὔΠΟΥ ΘΟΠΒΙ ΠΟΥ ΓΟΠΒ ; 
ἀπ ὁ ὕπ6 οὔποὺ παμα 1Ὁ 15. ἀπβυνουθα 
ΤΙ ύ]ν, 1 {πῖπκ, ὑπαῦ {Π15 15. ἴῃ ἴαοί 
{π|0 οαβο ; ὑπαῦ {π6 νογὰβ ἐγ ἐξ δμαὶΐ 
δὲ ηιαγ δ έοαί ἃν 6 αἸτορ ΘΠ υ τυ Πποὺῦ 
ἴὌγοΘ:; Οὐ ΓΑ ΠΟΥ ὑπαῦ {πΠΘ ν ΟΡβοῦγΘ {Π6 
τηθαηΐηρ,. 6 Κηον]θαρο ψΠ]Ο] 18 
Πρ 18. ποῦ ἀθρομάθηῦ οἢ. ΔΠΥ͂ 
τὴπ ηϊ Γοβίαψίοι, "αὖ ἃ Ὀβοϊαΐθ. ΟΠ Ἰβυϊδ 5 
ἈΙΓΘΔΟΥ͂ ῬΟΒΞΒΘΒΒ 1 ; ἃηα {Π6 11 ΘΟΥ ΓΑΙ ΗΠ Υ 
80 ἴᾺΥ 15. ποῦ ΘΟ ἸΠ]οποα ὈΥ Δ Π]ηρ᾽ 
Γαΐαγο, Οὐ ἴο ρμεῦ {πὸ ὑποιριῦ βοιηθ- 
νοῦ αἸΠΘΥ αὐ ν : Ὁ οαηποῦ 6 βαϊὰ 
ὑπαῦ ὑπὸ πον θᾶρσο {παῦ γγθ 5Π8}} Ὀ6 
πκὸ Ομ γῖδῦ (ΒΟ 18. ἀβϑιηθ) 4ο- 
Ῥομαβ ἀΡοΝ ἐπ πιδηϊοβίαψϊοη οἵ συ ηαῦ 
γγ0 51.8}} "6, Οἱ {Π6 οὔποὺ πᾶπα {πογ0 
18. Δ ᾿ΠΒΡΊ ΓΙ ΠΡ’ ῬΟΎΤΘΙ ἴῃ ὉΠ|6 ἈΒΒΙΣΆΠΟΘ 
ὑπαῦ οὐ ΚΘ θ 588 ἰὸ {πὸ Τιογὰ ψ}}} 6 
ἃ ΠἸΚΘηΘΒ5. ἰὼ ΠῚΒ. ρο]ουῆοα Βοίηρ, 
γΥ 1}. 011} μου οα Θ᾽ θ6 Βἤονγη, ὑπ οι ρ}} 
ἃ5 γοῦ γγὸ οαπποῦ ππα]θυβία πα τυ μαῦ ἰὑ 
ἴδ. 

Απα Γαὐΐπ ον ἴῃ βαρρογῦ οὗ {ΠπῸ γϑη- 
ἀουῖηρ 7 λὸ 5] Ρὸ πιαγ οεοε ᾿ἰ ἰ5 ἴο 
θὸ πούϊοοα ὑπαῦ {πὸ βαπιθ Ρῃγαβο ΠὰΒ 
Ρθοη πβοὰ 1ὴ 11. 28 ψ νοῦ ὕπ᾽ ΠΟ ἢ Πρ’ 
ἴβ θογοπα ἃ}} ἀοαθύ. Τὰν Ρὸ ἀρ 
ὑπαῦ ὉΠ18. πϑὸ οἵ φανεροῦσθαι ἈΡΡΘΕΙΒ 
[0 χαϊθ ὑπὸ ΠΟ] Ἰΐπ6 οἵ {Π6 ἈΡΟΒΟΪΟΒ 
ὑπουρπὺ (11, 28,11. 8), ΟἿ τὺ μὰ Ὀθοὴ 
(γα 8) τηδηϊ βίο ἃπὰ ΠΠῸ Μ}} Ρὸ 
τϑηἶ ραίοα, ΤῊ μῬαβῦ τη} π α ΠἸΟῚΒ 
τὴ (16 ΒΟΠ16 ὑπ ρ5 Οἰθαν ἀπ Ἰοῦς ΒοπΊῸ 
{πῖπρ8 ἀανκ (ΠΠ|. ς, 8). ΤῸ. Γαΐαγο 
πὴ δ"ἶ Γοβύα ον. Ὑ01}} γοτηονο {Π|5. ἀν - 
ΠΟ55 (οομ}». (0]. 1, 4). 

νοι ἴῃ {πὸ Του οϊηρ Οἰλπιβθ {ΠπΠ6 ΥῸ 
8, 5. Μ 11 6 β5θοη, βοῃιϑίϊηρ οἵ (18 

5816 πουρηῦ. ΤῊ τηδη βία 018 οὗ 
{π6 Εϊβοη ΟἸσῖβῦ πᾶν ποῦ Θομ ἔθου 
ΜΠ πα ῦθα οὐχ Γαὔαγο. 

οὔπω ἐφανερώθη] τέ 5 πιο μοί ἡιακο 
ηιαγ οί, ΤΠ}16 ἀογὶϑὺ (ἐφανερώθη) ἃΡ- 
ΡΘαγβ ἴο φῬοϊηύ Ὀδοὶς το βοπιθ ἀθἤηϊίθ 
Οὐοαβίοθ. οΝ. ΜΠ 0} {Π6 Ὑϑυθ]ὑ]0 ἢ 
τηϊο ῦ πᾶν θθοὴ οχρθοῦθα (ΘΟ ῬΑ ΓΘ 
ἔγνω τ. 1). ῬοΥΒαΡ5. 1 ἰβΒ θοϑὺ ἴο 
ΤΟΙΣ ὑπὸ ποσὰ ἴὸ ὑπ πιδ η  οβύμ 05 
(οομΡ. 11. 28 ποίΐθ) οἵ ἐπ Εἴβθηῃ μογὰ. 
ΤΊ οβ6. στϑυϑαὐϊοηβ οὗ ἃ ομαηροα ἃμα 
δ᾽]ουΠοα απ Ϊγ ἄ(ὸ ποῦ ΠΙᾺ ΚΘ 
Κηονγη ἴο τι τ μαῦ 6 5Π8}} "6. ΤῊΘΥ 
ΟἾΪΥ Β6ΙΎΘ ἴ0 5πὸν ὑπαῦὺ {π6 Ἰἰυϊΐα- 
ὑϊοηβ οἵ {π6 ρυθβοηῦ ποθ οἵ οχἰβύθμοθ 
Ὑ1}} θ6 τοιηονϑῇ. 

τί ἐσόμεθα] ον {6 86 οἵ {86 
αἰγοοῦ ἰηξουτοσαύϊομ, 5θ6. Μουϊίοῃ Ὲ 
ὙΥΊπον, ΡΡ. ζιοῖ 

οἴδαμεν] "76 κηοιῖο. ΟὈΠΏΡ. 6. ν. 2, 18 
ποΐοβ. ΤΠ 15 πὸ ΟΡΡοβιύϊοη θούννθθη 
Ὁ 18. οἴαιιβθ ἃπὰ ὑπαῦ πο ἢ. Ἰπηηλ6- 
αἸαύοὶν ρυθοθάθβ 50 ἢ ἃ5. 15 βισυοβίρα 
Ὀγ {πΠ6 δέ οἵ {πὸ σοιησηοι ἰθχί. ΤὴΘ 
Κπον]θαρθ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΩΒ. ἢ {Π6 
ὙγΠῸ0]6. ΘΟΙΒΟΙΟἾΒΘ55. οἵ ὑπὸ μοβιοη 
οὗ ΟΠ] ἄγθη. 

ὅμοιοι αὐτῷ δἱηεῖϊο5 οἷ, Υ΄., Πκὸ λίην, 
Π|κ αοα ἴῃ ΟμΥ δῦ. ΤῊ ᾿μηὰρ ἴῃ ΠΟ ἢ 
γγὙ6 γ γῸ τηρῖθ Μ.1}} {πὸ θῸ ΘΟμηβιιη- 
πηαΐοα ἴῃ ἀπ ᾿Π κοηΘ 85. ὕο ὙΠ ]Ὸ ἢ 1Ὁ ΤᾺ 8 
ὑπὸ αἰνίπο Ρασροϑο ὑπῶῦ τὸ Ἐμου]ὰ 
αὐζαῖη. ΟὈἸΡαγο {πὸ ββαν οἡ 71:6 
(ὐοβροῖ Γ᾽ (Ὑγοαΐίογι, τι. τ (αν. 

ΤῊ5. ΠΟΘ 55. οὐ τὰ γοαἀθομηθα δηὰ 
Ρουροϊοα ἐοὸ (ἰοα ἰ5. {πὸ ᾿ἸΚοηθαβ οἵ 
ὑπ οὐγθαῦασο τοοοίηρ {Π|8ὸ ΡἼοΥν οἵ 
ὑπο Ογραΐου. ΟὈμπέγαβῦ ῬῺ]]. 11. 6. τὸ 
εἶναι ἴσα θεῷ, Βαϊ οὗ {πὸ ἥἕοη. ΤΙΒΡΆΣ 
οδϑῦ γῸΒ, 56 κ᾽σε ἃ Αἰ ὑπ 6} 
αἰοῖθαν, ΠΆΡΘΏλΙΒ. ΟΥΡῸ οὗ ΠῸΒ ᾿πηὰρ]- 
ΠΟΠῚ 1)οὶ, βοὰ πὸ {ΠΠ|8 απατ Παροῦ 
ΕἾΠΠιΒ ἐΘ  π8}18 ραΐσὶ (Δαρ, 

ὅτι ὀψόμεθα... φιιογ πηι 
γγυῖι8.. ΟὟος Ῥοσαιιϑοὸ δ ᾽ναι ϊ 866... 

εἰαοδί- 

. ΤΊΘ 



ΠΠ| Ὁ 

Οδ158} ῬΑΥ 1016. 15. Δ ἱριοιβ.... ΤῊΘ 
ΠΚΘηΘ58. ὕο (οα την 6 οΟἰὔπον (1) ὑπ6 
ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ΘΟΠΠ Ἰο0η, ΟΥ' (2) ὑπ 6. δούμπα] 
ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΘ. οὗ ὕπμ6 Φινίηθ Ὑ]ἸΒΙοη. 
ΤῊΘ ὐριιπηθηῦ ΠΥ ὈΘ: Ν᾽ Θ 5Π8}] 566 
Οοα, ἃπα ὑπ θ ΘίουΘ, ΒΊπ06. {}15 15. Ρο8- 

51016, γγθ πιαϑῦ θ6 Πκ Ηΐμ; οἵ, ΝΘ 
8518}} 566. αοα, ἃπα ἴῃ ὑπαῦ ῬΊΘΒΘΠΟΘ 
γ6 51Π8}}] τοῆθοὺ ΗῚΒ οἹΟΥΥ ἃπὰ 6 
ἰγαηβίουτηϑα πο Ηἰ5. ΠΠΚοπθθθ. Βοίῃ 
ὑπουρηῦβ ἃ΄6. βΒουρύσγα! ; ἃπα Ροὺ- 
ΠᾶΡ5 ὅπ ὑνο ὑποιρηῦβ 16 ποῦ ΥΘΙῪ 
ΒΠΔΙΡΙΥ αἰδβυϊηρτβηθα ἤθγθ. 1Τύ 18 
ὑσπιθ ὑπαῦ ΠΠΚΘΠ 688 18, ἴῃ ὑΠ15. οα86,. ὑΠ6 
ΘΟΠαΙΘΠΙΟη οὗὨ νἱβίοῃ ; ἃπαὶ τὖ 15. ὑχπ|θ 
4150 ὑμαῦ ΠΚΘΠΘΒ5. 15. ὕΠ6 ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘ 
οὗ τνἱ᾽βίοῃ. δ 8566 ὑῃμαῦ σψθῖοὴ ΜΘ 
Πᾶν ὑπ6 βυῃμραύῃοῦϊο Ρουθ οὗ 566- 
ἴηρ' ἃπἃ νγγὸ ρα ἷη ρογθαῦθι" ῬΟΥΘΙ οὗ 
βθϑίηρ, ὑπαῦ 15 συ θαύου. βυιηραύῃυ τυ ὺἢ 
π6 οδ]θοῦ οἵ 5ιρηῦ, ὈΥ δχϑγοῖβθ οἵ 
ὕπ6 ρόονϑὺ 10 τὸ πᾶν. Απρτιβ- 
{1ϊπ6 ἄνγθ}}]5 ἸΡΟ᾿ {115 146 : Τούδ νἱῦδ, 
ΟνἸδύϊα! θοΩ βαπούπμη (ΘΒ  ἀΘΥ 1] 
δύ. Θυοᾶ δαυύθιη ἀθϑι ἀθυ 8. ΠΟΠΟ ΤΠ 
γα 65 ; 564 ἀδϑι ἀθυᾶηο οραχ ΘΙ ΠΟΘΥῚΒ 
αὖ οπ νϑπουὶϊῦ απο ν᾽ θδ8 ᾿Π}]Θ Δ 118. 
ΠΕ ΠΣ Τηοὰβ αἰἴθυθηο οχύθμπαιϊιυ Ἃ681- 
ἀουαμη, “ΘΒ θυ ηο οχίθηαϊῦ 8} ]- 
τη, Θχύθπάθπαο ἴδοι ΘΔΡΔΟΙΟΥΘΙΙ. 
Απᾶ ἃραῖπ; Ηδθο οϑῦ νυἱύα ηοβύγα αὖ 
ἀοβιἀθύϑη 0 ΘΧΘΥΘΘΔΙΉΠ), 

Αὖ {Π6 β8116 ὕΠπὴ6 1ὖ τηὰῦ Ὀ6 υτὐροᾶ 
ὑμαῦ πΠ6 γϑὺῦ (ἐσόμεθα), ψ 0) ἀ6- 
ΒΟΡΙ65. ἃ ὈΘΙηρ πα ποῦ ἃ ὈΘΟΟΙΏ]Πρ' 
(γενησόμεθα 1 ΟΟΥ. χν. 37, 54; ΦοΠη 
Χ. 16), ΔΡΡΘΔΥΒ. ἴο ΠΔ}Κ ἃ βύαϊθ 10 ἢ 
οο0-Οχιδύβ χα ὑῃ6 αἰνίηθ τηϑηϊοβία- 
{ἰοὴ αὖ ὑπὸ ἢγβϑῦ, πα ἄοθβ ποῦ [Ὁ]]οῪν 
ἔοι ὦ. Οπ ᾧπῃ6 οὔποθ μαμὰ {ῃ6 
Ὁποαυρῦ οἵ ὑΠ6 ὑγαμδῆριπηρ' υἱγῖπθ οἵ 
ὕΠ6 αἰνίηθ ν ΒΊ0η 15. [Δ Π}111ὰγ. ΟὉΙΏΡ. 
δ᾽ (ΟΟΥ 11 18: ᾿Ξ. ; {ἸῸΝ ἵν: 39:2 
(ἃ ὙΘΥῪ ΠΠΘ ῬϑΒΒΔΡ6). 

Τὴ δἰῦμπου. οαβθ ὕπ6 οϑῃΐγα] ὑγαῦῃ 18 
ὑπ6 βᾶιη6. Τη6 σγθαῦ οοπῆάθπορ οὗ 
{π6 ὈΘΙΘΥΟΥ 15 ὑΠπΠὰῦὺ Π6 Μ01}} 566 ἐπ6 
1}} γον αὐύϊοη οἵ {Π6 φουυ οἵ αοά ἴῃ 
ΟΠ γιϑύ, δηα ὑπουθίουθ ὑπαῦ θη ὑπαὺ 
18. τηϑἀθ. ἢ6 Ὑ71}} 6 πκὸ Η πη. ΤΊπιθ, 
Ἰπαθθα, Ὀθίουο ἃημα ἴδοι, 5 πὸ Ὀ]Δ 66 
ἴῃ ὑπ6 οἰθυμηδὶ, 

ἜΈΡΗ ΘΠΒΘΙ ἸΡΙΘ; ΟἿ 5 9ΟῊΝ. 99 

ΑὙρτΒΌ]η6 βύγῖνοα ὕο ΘΙ ΡΠ βἾ56 {Π6 
ὑπουρηὺ οὗ {Π6 γθυ80 : ΕχρῸ ν]βι! 58- 
Ππ85 ααδπα δ) Υ]ἱΒΙΟΠΘΠΏ1... ΙΓ ΘΘΟΘ]]6ῃ- 
ἴθι ΟΠ]Π68 ῬΌΪΟΥ ὑπ] Π 685 ὑθυΎΘ Δ 5, 
ΘΥΊ, ΔΥΡΘΗ, ΠΘΠΊΟΥ ΤΙ δύαιιθ. ΟδΙη- 
ῬΟΥΤΠ, ῬΆ]ΟΥ χα] 61} ΠΑ ΓῚ5. οὐ Δ ΘΥΪ8, 
Ῥα!ου ὑπ αἴ θη 50118. οὗ ᾿ὰπηὲθ, ρα] οΥ!- 
ὑπα!] η 61} Βύθ 11}, Τα] οΥἹὔ α] Πθ 1 8η- 
ΘΘΙΟΥ ΠῚ : ΟΠ, ΒῸΡΟΙΔηὕΘ] ααΐδ, 6 Χ 
ἴρβὼ Ῥαϊογτα βαηῦ οηηΐα. αὶ ΘΥΡῸ 
ΠῸΒ ΘΥΠ5. θη 0. ἢέθο ὙἱἹα θὈΐμητι ἡ 
Θυϊα ΠΟΌΙΒ. ῬΓΟΠΊΪΒΒΙΠ οδὺ ἢ ,ϑέηρίζος 
δὲ ογήυνι5, φιφογυίαηγυ οἱαἰοξίγγλι5. Θεία 
δἱοιυέϊ 6ϑέ. ((ποτηοο μού! ΠἸπρτιὰ 
ΒοητΠῦ: οθϑύθγδ ΘοΥ 6 οορὶὑθηὐα. 

ΡΙΗΟ ἴῃ ἃ ΓΘ Κ0]6 ΡαβθαρΘ 
(ἀ6 44Ὁγ. ὃ 12, 11. ΡΡ. ο ἔ. μ.) Βρϑδῖκβ οἵ 
ὑΠι6 νἱβίοῃ οὗ ὕΠ6 " δύμου οἵ 1] {μΐπρ8, 
δ 5. ΤηΔ11᾿5. ΠΙΡΘϑῦ Ὀ] ββίπρ' : ὅτῳ ἐξεγέ- 
νετὸ μὴ μόνον τὰ ἄλλα ὅσα ἐν τῇ φύσει 
δι ἐπιστήμης καταλαμβάνειν ἀλλὰ καὶ 

οΥ Ν ν ΄ 

᾿ τὸν πατέρα καὶ ποιητὴν τῶν συμπάντων 

ὁρᾶν, ἐπ᾽ ἄκρον εὐδαιμονίας ἴστω προ- 
ἐληλυθώς. οὐδὲν γὰρ ἀνωτέρω θεοῦ πρὸς 
ὃν εἴ τις τὸ τῆς Ψυχῆς τείνας ὄμμα 
ἔφθακε μονὴν εὐχέσθω καὶ στάσιν. 

ΤῊ. πηϑῖη οἰθμιθηΐβ ἴῃ {πὸ 68, οὗ 
{86 “νἱβίοπ᾽ οἵ ὅοα βϑθθὴὶ ἴο 6 ἃ 
γ6 8} Καον]θαρθ, ἃ αἰσθοῦ Κηον]θαρο, 

ἃ ΘΟὨ ητοῖ5 Κπον!θαρθ, ἃ Καον]θαρο 
ΠΟ ἢ 15. {π6 ἰοππα δύο. οὐ βϑυνίοθ. 
ΤῊ βϑοαῦ οὔ ἐπ οὐρᾷῃ οἵ βριυἸπ8] αἰριῦ 
15. ὑπο “πϑαγύ,᾽ ὑπ6 ραγὺ οὗ τηδη γῇ] ἢ 
15 ΤΟΡΙ Θβθηΐαῦνϑ οὗ ΡΘΥΒΟΠΔ] ΟΠαυ δοῦν 
(Ερμ. 1. τὸ; Μαζί. ν. 8). Τ]|6 “νἱβίοπ’ 
οἵ ἀοα᾽β ἴμοθ ἈΡῬΘδΥΒ ἴῃ ὕπ6 Ππορθ οἵ 
ὑπὸ τἱρηύθουβ ἴῃ ὑμ6 Ῥβδ]ηη5 (ΡΒ. χυΐ. 
15; χὶ. 7 Ηυρ[6]4), ψῈ1]6 1ὖ 185 γθοορ- 
πἶΒ6 6 ἃ5. τιπαψα! Π8}0]6 ἃπα πη ὈΘΑΥ Δ Ὁ] 
ὈΥ πᾶπ ἴῃ ὑπ6 ργθϑθηῦ ΘΓ ]Υ [16 
(ἔχ. χχχῖ!. τὸ Π). Τὴ {π6 πον «“61ὺ- 
Βα] τ ἢ μΠα5. ΔΟΟΘΟΙΩΡ]]ΒΠπηθηὖ, ΑΡοο. 
ΧΧΙΪ. 4, Πὴ5 βογναγιέ (δοῦλοι) σηαϊ αο 
“Πέῆην βογϑῖεξο (λατρεύσουσιν) απο ἐδον 
δαί 5.05 Πῖἶῖὶδ χε απαὶ ἢ δ Ἡαηιο 
διαί δο οὐ ἐμοῖγ' ἠογολοασδ. Α5. ΗΘ 
15. ΠρΡῚῦ, ὑπ6 7 518} 6 τηδᾶθ Πρ ὺ 
(οοιηρ. ἔρῃ. ν. 13), ἃπα ψῆθη {Π6. ΒΟΠΒ 
οἵ ἀοα ἃγθ ὑππ5 τϑυθα!θα ὑπ6 μα οὗ 
οὐθαύϊοη γ}}}} 6. γθϑομθα (ΠΕ ο.. γ1]]. 
τ8 Π{}. 

Τῃ ὑγθαύϊηρ οἵ {Π18 ἤμ8] ὑγδηβῆρα- 
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ΙοΟ ΤῊΞ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΕ" ΟΕ ΚΑΤ 9ΟΗΝ. [ΠΠ-. 5 
᾽" Α ᾽ ,ὔ ͵ τὰ ᾽ ππντ ἢ ! ε Χ ᾿ 

ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς 

ταύϊοη ὑπ ατγθοῖς ΕἈύμοΥΒ αἀἰὰ ποῦ 
ΒΟΓΌΡΙΘ ἴο βρθὰκ οἵ ἴδ ἃ8β Ὀοίηρ 
“ἀοιῆοα᾽ (θεοποιεῖσθαι), ἱποὰρ} {Π0 
ῬὮγαβΘ. Βοιπβ βσαῃρο 0. ΟἿΓ ΘΒ 
(Δίμδῃ. ἐδ 7ης. ἘΓογϑὲ τν. ὃ 22). 

καθώς ἐστιν] δἱοιεϊ ἐς. Ὗ., θεόν α8 116 
98. Ἠϊυπονίο ὑπὸ Τινίηο ἴῃ ΟΠ γἸϑύ Νὰ 
Ὀθθὴ γο]θα, ἩΗρογραΐζου ὑπὸ Οοαϊιοδὰ 
ὙὙ1}} θ6 Ρ]αΐη ἃ8. ὑπὸ Μαμμοοα, π θη, 
Δοοογαϊηρ ἰο ΟΠ ἰδοῦ ΒΒ Ῥυάγον, ΗΒ. α18- 
ΟἾΡΙ68. 518}} βθ6ὸ Ηἰβ ΟἿουῦν (Το χυ]], 
24). Τὸ τηὰΐ Ρ6 ἀοιρίθα ψμούμου τὖ 
σου 6 βαϊὰ οἵ {πὸ Βα ΠΟΥ ὑπαῦ μγθὴ 
888}} 866 Ηϊΐῃ 88 Ηθ 18. ΟὐμΡ. 
1 Οου. χἰϊ, 12, ἄρτι δι ἐσόπτρου ἐν αἱἷ- 
νίγματι τότε πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. 
ΤΠΟΠιὰΒ.  απϊπὰ8 αἰβοιββοβ ἂὖ ἰθιρῖῃ 
(ϑμηι. Τῆοοί. διερρί. (τι. ΧΟΙΪ, αὐ, 1) 
{π6 φαρβύϊοι νυ μοῦμου {Π6 ᾿πτηλδῃ 1π{6]- 
Ἰϑοῦ ὁἂπ αἰδαῖπ ἴο βθοίηρ' οὐ ἴῃ ΘΒ Π0 6 
(ἃ νἱἀθπάθῃ 1)θιιηὶ ῬΘ1 ΘΕΒΘΗ ]Ά1η), 
ἀηα σομο 65 ἴῃ ὑπο ἈἰΠυτηαἴϊνο. 
ΤΠ. Ἰαδὺ σου β αὺἢ πο [Ὁ ὺ 

ΑὙΠΟ]Α] οἹοβοα [8 Ἰαδύ Ἰθούπσο οἢ ὑπ 
ΝρΥ Τοβίαιηθηῦ 6 γ6. ἴῃ ΘΟΙΠΠΙ ΘΗ ]Πρ᾽ 
οι [{Π||8 γ6 186]. ““5ο ὕοο," ἢ βαϊὰ, 
ἐἐῃ {πὸ ΟΥ̓ Δ Π5, ΨΥ ποτΟ τὸ 866 
ἐμγομσῖν α σία ἀαγλίμ, δε ἐμόν, χε 
ἕο ,αεο. Ὑ 65," δ δα ρα, νι} τὰν κρα 
[θυ ΠΟΥ, “06 τη Θγ6. οοῃ οι ]αύϊοι οὗ 
ΟἸγῖδῦ 5Π8}} γα βίου τι8 ἰηΐο ΠῚΒ 
ΠΠΚΘη688᾽ (178 11, 329 ἴ.). 

3. καὶ πᾶς...ἐπ᾽ αὐτῷ; οἱ οἩιγεῖς χιρὶ 
μαῦοὶ μαης βρόηι ἰγὰ ὁὺ (ἔρβοὸ ΑὉρ.) Υ,, 
“πώ ἐεογ οὐ ἐμαὶ μαΐ ἐμὶβ μορὸ οὴ 
Πῶμ. ὍΘ Ργδοῦϊοα] οΟποΙ βίοι [ΓῸΠὶ 
{πὸ στθαὺ ΟΠ Ἰβέϊααι μορὸ οἵ ὕπο ἃ851- 
πὐϊ]αὐϊοι. οἵ ὑπ ῬΟΙΙθνου ἰοὺ ἷβ Πονὰ 
18 σΊνθη ἃ5 ἃ οοογαϊπαΐο ὑπουρ}ῦὺ (καΐ). 
ΤῊΘ. σοποϊ βίοι ᾿ἰ50 1 18. ἱπγοϊγοα ἴῃ 
ἐπ ορο. ἢ 0 ἸοοκβΒ ἴουναγ ἴο 
Ὀϑοομίρ ἴκὸ αοα Πουθαίου. πλυδὺ 
βὑσῖνο αἴΐου ΗΒ. ΠἸΚοοθ5. πον : Μαίί. 
γ. 8; ἋΟ]. γν. 5, ἐλπίδα δικαιοσύνης 
ἀπεκδεχόμεθα. 

ΒΥ οιμριονίηρ ὑπ6 ἀπ γουβαὶ ΤΌΤ] οὗ 
Θχργοββίοῃ (πᾶς ὁ ἔχων) ᾿πδίθα ἃ οἵ {λ|Ὸ 
ΒΠΏΡΙΥ ἀδβουρύϊνο (ὁ ἔχων), δ  “Φομη 
ἀθα]β νυ τ} ὑπὸ ΟΧΟΘΡ Ομ] ῬΓΘΒΌΠΩΡ - 

ἴοι οὗ τηθὴ 10 τοραγ θα ὑπ ΠΊΒ ΙΒ 
ἃ5. ἀθονο {ΠῸ σΟμ πο ἰᾶνγ. [ἢ 680} 
Θα86 ὙὙΠΘΓΘ {Π|5 Ομαγαοίουβύϊο Του οἵ 
Ἰαησιιασο ΟΟΟῸΓΒ ὕΠ6Υ6 18 ἈΡΡΆΓΘΗΌΙΥ ἃ 
ΤΘίθγθποθ ἕο βοθ ηῸ μα αποβύϊοποα 
{π6 ΔρΡΡΙΙοαύϊοη οὗ ἃ σΌΠΘΓΑΙ ΡΥ ΠΟΙΡΙΘ 
ἴῃ Ῥαγυύϊοι]α. Οἄ8608 (δῦ. 4, 6, 9, 1ΙΟ, 
ΤᾺ 510. Ὦ.,.23; 27.5.0 ΣῈ ΘΟ 
Φολη 9). 
Τ 185 ΤΠ] ΚᾺ Ὁ] 6 ὑπαῦ ὑΠ185 18 {86 

ΟὨΪΥ, ΡΙαθθ ἴῃ τ] δύ Φοἢ ἢ ΡΟ ΚΒ 
οἵ {πὸ Ομ Ἰβύϊδη “ΗΟΡΘ, ἃ ομαγδοῦου- 
ἰδύϊο ὑπουρ ὺ οἵ δύ Ῥὰμ] ἀπ δύ Ρεϑύου, 
δῦ Ῥούθυ Βρθα ΚΒ οὗ ἃ “Πἰ νηρ ΠΟΡΘ᾿᾽ ἃ 
{86 τϑβυὶί οἵ ἃ πον ὈΙγῸ (1 Ῥρί. 1. 3). 

ἐπ᾿ αὐτῷ) οπ ἤίηι, ὑπναΐ 15, ἃ8. ῬΘΙΌγΟ, 
οα οἂ ἴῃ ΟἸγ δύ. 

ΤῊΘ Ῥῃγᾶβ6 ἔχειν ἐλπίδα ἐπί τινι 15 
ποῦ [Οπηα ΘἸΒΘυ ΠΟΥ ἴῃ ὑπΠ0 Ν. Τὶ Τύ 15 
αἰβεϊη  αἸβηοα [τ ἐλπ. ἔχειν εἰς (Δοῖβ 
ΧΧΙΥ. 15) ὈΥ {πὸ ἰάθα οἵ “ορο τοβίϊηρ 
ἀΡΟῚ ἢ πῃ ΗΪδοο οὗ “γϑδοῃϊηρ' πηΐο᾽: μα 
ἔγοι ὑπὸ Β' 016 ἡ πορίηρ οἡ ἢ (ἐλπίζειν 
ἐπί Ῥοπ. ΧΥ. 12; 1 ΤΊμι. ἱν. 10) ὉΥ ὑμαῦ 
οὔ ὑμ6 Θῃ)οντηθηῦ οἵ ροββθδβίοῃ. (ὉΠ. 
1... 3 ποίθ (κοινωνίαν ἔχειν). 

ἁγνίζει ἑαυτόν) ρειι)ιχει, ᾿ιἱηιδοςγ, 
ῬρυβοΟμὰ] οἴου 15 ΠΟ ΘΒ ΪΥ οὐ] δὰ οαῦ 
ὈΥ ἃ ἀοῆμϊίο οὈ]θοὺ οἵ ρουβοῃὰὶ! ἄθνο- 
ἀΐοη. Τη6 θ᾽ ον ου Β δοῖ 15. {6 τπιβίηρ' 
γγΠαὐ οὐ ρῖνοβ. ὅο Απριβύϊηθ υυὶῦθϑ : 
Οὐβ πὸ5. οαδυϊβοιῦ πἰδὶ Το ἢ δρᾷ 
Ἰοοιιβ ἴθ ποϊθηῦθιι πὸὴ οαβυϊ Ποαΐ, ἘΕΥΡῸ 
αποα Δα) ηρΡ185 γοϊαπίαξθηιν ὑπαμ 1)60 
οαβΟ Πα. ἰοῖρβαθμ. ΟαΒ  ἤσαβ ὅθ. ΠΟ 
(6 ἴθ βθα ἀθ {10 αὶ γϑηϊῦ αὖ Πα ἰοὺ 
ἴῃ ἰθ. Ταθη αἰΐὰ ἃρῚβ 101 Ὡ]]αυϊὰ 
γοϊαηίαϊο 160 οὗ {01 ἃ] αἱ ὑυ] αὐ 
οϑί, 

Οομρ. Φδπιοβ ἱν. 8; 1 οί. 1. 
2 ΟὐΥ. Υἱῦ. 1; 1 Τί. γ᾿ 22. 

ἁγνίζει)] ϑβαποίοαί Ὑ., σαδίίποαί 
Ααρ., ριίοίθ. Τὴ ὑπουρ]ιῦ ρτὸ- 
ὈΔΌΙΥ 15. ἀουῖνοα ΠτῸμι ὑπ σοι ἶα] 
Ῥαυ οιίίοι. τϑαπίγοα Βοίοσο ὑπὸ ἃρ- 
Ῥοαγ ΠΟΘ Ἷη {ἢ Π ̓ ν πο ΡυΌβθποο, Ομ Ρ. 
Φο χὶ. κε (Αοὐβ χχὶ. 248); ἔχ. χὶχ. 
το. 7} Βρ᾽ εἰ ὕπἃ} οουγθ  αὐϊγϑ 18 πιαυκοα 
ΗΘ. χ το ἢ 

“55. 
“-“5}) 



1. 4] 

΄σ ε , 

ἐκεῖνος ἄγνος ἐστιν. 

Τὸ ἰβ ποὺ Θ8. ἴο 1ΔΥ̓ ἄονη 5ΠΆΥΡΙΥ 
{Π6 ἀἰβυϊπούίΐοιι θθύνσθθῃ ἁγνός, ἁγνίζειν 
ὉΠ καθαρός, καθαρίζειν. ΑΒ ἴλγ' ἃ5 ὉΠ 6 
πβᾶρο οἵ ὑπ6 Ν, Τ' 18 ΘΟποου 664, ἁγνός 
ΠΙᾺ ἃ ῬΘΥΒΟΠΔ], ἃΠ Ἰηΐθυ δ], ΓΘΘΓΘ ΠΟΘ 
νΠΐοἢ 15 παμύϊηρ ἴῃ καθαρός. ᾿Αγνός 
ϑιροθδίβ {Π6 πούΐομ οἵ ΒΕ. ΠἸκηρ᾽ ΓΓΌΤΩ 
οοπ δἰ παύϊομ, οὗ ἃ ἀθ!!1οαῦθ ΒΘ ΗΒ ΟΠ 
ἰο Ῥο]]αὐΐοη οὗ Δ γ Κὶπα, γγ}118 καθαρός 
ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ΒΡ ]Υ ὉΠ6 μοῦ οὗ ΟἰΘΔΠΠ688. 
“Αγνός Π]ΔΥΚ8 ῬΥΘΔΟΠΙΪΠΔΗΌΙΥ ἃ ΓΘ 6] Ἰηρ’, 
ὉΠ καθαρός ἃ, Βίαίο. “᾿᾿Αγνεία ΘΟΙΉΘΒ ἃ 
{π6 τϑϑαὺ οἵ ἃπ ἰπγαγαὰ οἴου, καθα- 
ρότης ὈΥ ὑπο ΔρρΙΙοδὐΐοη οὗ βοιιθ ουῦ- 
γα πηθὰπ5. Ηδ οἵ ψῃοιη ἰὖῦ ἰΒ βαϊα 
ἐμπαὺ 6 ἁγνίζει ἑαυτόν πιοῦ ΟΠΪΥ ΚΘΘΡ5 
ΠΝ] 561} ἀούπα Πυ “Ραγθ,᾽ αὐ αἸΒΟΙ ΡΠ] 65 
δα ὑγαϊηβ. ΠΙ 56} ὑπαῦ ΠΘ ΠΊΔΥ ΤΟΥ͂Θ 
ΠΟΥ ΒΌΓΟΙΥ ΔΘ ηρ᾽ ὑπΠ6 ΘΒ] πιθηΐβ οὗ 
1Π6 που (1 ΤΊτη. γ. 22: 1 Εθῦ, 11]. 2). 
Βούϊι ἁγνός ἀπ καθαρός ΑἸΒῸΥ ΠΌτα 
ἅγιος ἴῃ ὑπαῦ πον Δαάμηϊῦ {πὸ ὑποπρηῦ 
ΟΥΎ {πὸ μοῦ οὔ ἐθιηρύαθοη. οὐ᾽ ΡΟ]]α- 
φίοι ; γγΏ 116 ἅγιος 4650. 1065 ὑπαῦ Π 10 ἢ 
18. ΠΟΙῪ ΔΌΒΟΙ αἴθ] υ, δἰ ἴῃ 1056] ἢ ΟΥ̓ 
ἴῃ ἰᾶρθα. αοα σὰ Ὀ6 βρόκθὴ οἵ 8ἃ8 
ἅγιος Ὀαὺ ποῦ ἃ8 ἅγνός, ΜΠ116 ΟΠ γῖϑῦ 
ὁδπ ΒΘ ΒΡΟΙΚΘη οὗ 88 ἁγνός ἴῃ νἱγῦπθ οὗ 
ὑπ6 ρογίθοϊΐομ οἵ ἨϊβΒ Βυμηδηϊγ. Α 
γη8 8 ἅγιος ἴῃ νἱσύαθ οἵ ἢ18 αἰ γ]Π6 
ἀοϑυϊπαύίοι (Η 60. χ. 10) ὕο νυ β] 0 Π6 15 
ϑΥΔΌΔΠΥ ΘΟΠἤΟΙ θα (ἁγιάζεται, Η 60. 
χ. 14); 8 15 ἅγνός ἴῃ νἱγῦπο οὗ θα Π]Υ, 
᾿μαηῖδη αἰΒο] 0] 16. 

καθὼς ἐκ. ἁγνός ἐστιν) 6) 61) α8 Π6 
(τ ἶ50) ὦ. ρέγο. ΤῊΘ Ῥγοποῦῃ ἐκεῖ- 
νος, ἃ5. Ὁπγτουσπουῦῦ ὕΠπ6 Ερ᾽βύ]6 (11. 6 
ποῦθ), γϑίθυβ ἴο ΟἸγὶβῦ. Τῦ 15. ΘἤΟΒΘἢ 
Π6γο, ὑπουρῖ ὑπ6 ρυθοθαϊηρ' αὐτός γ6- 
ἔουβ ὅο ὕπ6 βᾶτηθ αἰνὶπθ- πτηδη ῬοΥ- 
80η, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἤο ΘΠ 51586. ὑΠ6 τοίου- 
6Π66 ἴο {πὸ ΤΟΥ 5 πὰτηδη 116. [Τὺ 15 
ἴῃ γοϑρϑοῦ οἵ ὑπ1|5 οὐ] ὑπμαῦὺ ΗΘ ὁδῃ 6 
ΞΡΟΚΘΙ οἵ ἃ8 ἁγνός ; ἃ ἴῃ Τοβρθοῦ οἵ 
ἨΪ5. ὑγσαθ παπηδηῦν 1 οδη 6 Ββαϊα οὗ 
Ἡΐ ὑμαὺ “ΗΘ 5 ρᾳγθ," μα ποῦ ΟὨΪΥ 
ὑμαὺ “Ηδθ τὉ7α8 ρΡυγο. Τη6 τϑϑα]ὺ οἵ 
ὕπ6 ρουΐθοίοῃ οἵ ΗΒ θαυ] αἰβοὶ- 
ΘΠπ6 (ΗΘ6. ν. 7 1) 5011 ΔΌ1465 ἴηὴ Ηἰ5 

ΤῊ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟἿ 51 9590ΗΝ. ΙΟΙ 

΄ ε σ᾽ Ἁ 

4 []ᾶς ὁ ποιών την ἁμαρ- 

Ῥ]ου θα βίαΐθ ΕῸν ὅπ ομδηρθ οἵ 
ῬΓΟΠΟΊΏΒ ΘΟΙΏΡΑΓΘ Ὁ. 5; ΦὉΠη Υ. 39; 
ΧΙΧ 75. 

2. 76 οεβοηέϊαί σἠαγαοίογ" οΥ ἐλ6 
εἠϊάγοη 97 Οοα (ἰϊ. 4---ο). 

ΤΠ}6 ομαγδούθι οὗ ο]Πάτοη οἵ Οοα 15 
566} ἴῃ τοἰαὐΐοη [0 βἴπ πα υἰρύθοιβ- 
π6885. ἴῃ 15 ἴῃ 105 παῦαγθ ᾿ἸΤΥΘΟΌ ΠΟΙ] 6- 
4016 ψιῦ ΟΠ γΙβυϊαπτῦν (Ὁ. 4--6). ἴῃ 
ΤΊ ἃ ΘΟμποχίοι νυ ἱὑἢ ὑΠ6 (6 Υ1] ἃ8 
τσ ὐθοιβηθθα τὶ} ΟΠνδῦ (στ. 7, 8). 
Θ΄] ἰβ ἱΠ]ΡΟΒΒΙΌ]6 ἴον ὑπ6 οἢ114 οἵ αοα 
(υ. 9). ΤΠ6 ἀπαουγίηρ' ὑποπρηῦ οἵ {16 
αούϊοη οἵ ἴαϊβθ ὑθδομουβ (Ὁ. 7), ὙΠῸ 
ῬΙδοοα βαϊναίίοθ. ἴῃ Κπηον]θαρθ, [8 
ΘΥΘΥΥ  ΠΟΥΘ ὈΥθϑθηΐ, 

4-6. Τῆι παύαγθ οἵ βδ'η 15. 00ῃ- 
ΒΙ ἀνα ἴῃ 1056} 88 ὕὍο 105 πηδη]οϑύδ ἢ 
Δ 105. ΘβΒ6η606 (2. 4); δἃ5. ὧο ΟΠ γίβὺ 
Ῥοίῃ ἰῃ Ηἰ5 δ οὐϊκ ἃπὰ ἴῃ Ηΐ5 ῬΘύβοῃ 
(υ. 5); ἃ 88. δ0 πιδῃ πορύϊν 6] Υ ἃπᾶ 

Ῥοβι νον (6. 6). 
4 Βυογ οπὸ ἐμαΐ ἀοοίδ, εἴη αοοίδι 

αἴδο ἰαιείοοϑησδα; απαὶ οἴη ἐδ ἰατοί688- 
γι655.. 5Απά μγὸ ἔποιρ ἱμωξ ἢθ τραϑ8 
γιαηγοείοα, ἐπαΐ 6 ἡναμ ἰαΐθ ατραρ 
δίηδ, απα ἔπ, ᾿ΐην 15 ἢο δίῃ. “ Εἶδον 
οηο ἐμαΐ αϑταοί, ἐηι πίων οἰηηθέλ, ποΐ ; 

ὀτογ ὁπ ἐπαέ δἱηηοί), ᾿αΐ γγοὲ 566Ή 
μΐμν πιολίλογ' ᾿ηοισοίδ, ᾿ΐην. 

4. ΤΠ ὑγδῃβιθοη οἵ ὑποπρ]ῦ ἔΓΟΤὴ 
φῦ. 1---τ3 1165 ἴπ ἐπ 1Ιἅθὰ οἵ “ραγιῆοα- 
(ἴοη. Τη1θ οἴοντῦ σΟΙΎΘΒΡΟΠ 5. ΜΠ} 
{π6 Γι] Β]πθηῦ οἵ τπηδη᾿ 5. ὕσιι ἰθϑυϊηυ, 
νοι Ομν δῦ μὰ5 ἀραΐη τη8 46 ῬΡΟΒΒ1016. 
δ σῆὸ οομ 5 51} ἀ065 ἴῃ μοῦ 
νἱοϊαῦθ ἀπὸ αἰνίπθ ἰὰν ; ἃη4, ΤΟΥ͂Θ 
ὑμπᾶπ {Πΐ8, βίπ δηᾷ υἱοϊαύϊοι. οἵ {Π6 
αἰνίπθ ἴᾶνγ ἃγ6 ΒΟ αὔθ Υ [Δ θη 08]. 
ΤῊ6 ἤνβὺ οἴδιβθ (6815 ταῦ ὑπ 6 ΡῥΥδο- 
ἀϊοὰ] πιϑπἰ οβύαυσοη. οἵ 5ῖπ ἃπᾶ {Π6 

ΒΘΟΟΠΩ͂ νι {Ππ6 ἱππουπιοϑῦ ΘΡΒΘΠ6Θ 

οἵ 1ὖ. 
Τῃ τοῦ. 4, 5 ὅΠ|ὸ βιιοοοβδῖνθ οἰδιιθ08 

416 ορογαϊπα θα ὈΥ καί... καί...καί. Τὴ 

τῷ. 6. 8 οἴαιιβο [ΌΠΟν 5 οἰασβο πὶ ποῦῦὺ 

ΔΗΥ͂ ΘΟ] απούϊοη. 
4. Πᾶς ὁ ποιῶν...] Ελογη ὁη6 ἐδιαΐ.., 



ΙΟ2 ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ, ΟΕ ΚΤ 50ΓΝ. [1.4 

,ὔ ᾿ Ἁ ᾽ ,ὔ ΄: ᾿ ε ’ Ε] Α ε 

τιαν καὶ τὴν ανομιᾶαν ποιέει, καὶ ἢ ἁμαρτία ἐστιν ἢ 

ΟΟΙΏΡ. τ. 3 ποίθ, ΤἼΘ οομπβίαη το ρ6- 
υἱδοη οὗ {Π18 ἴογ πὶ ἴῃ {Π|8 στοὰρ οἵ 
Υ̓ΘΥΙΒΘΒ 18 ΥὙΘΥῪ ᾿ΠΠΡΥΌΒΒΙΥΘ, 

ὁ ποιῶν τὴν ἀμ.) χιὶ γαεὶί ρμοῦοσα- 
ἔμεν ((ἰοἰ οέπεηυ Του.) Υ΄., ἐλαΐὶ ἀοοίλι 
δῖ. Τὴ ῬΏγΑΒΘ 8 αἰἰβυϊηρι ἘΠ ρα 
ἔχουσα {πὸ 5 01]6 ὕθυμι {πα βἰπποίῃ 
(ὁ ἁμαρτάνων δ. 6) ὈῪΥ ἁαἀάϊηρ {Π|6 οοη- 

οορύϊου. οἵ {πὸ δοῦπα! γα]! βαύϊοι. οἵ 
Β]Π ἃ5. Βοιηθί ΐηρ ΥΠ]Οἢ 18 ἀο ἢ 6 ]Ὺ 
Ῥσοιρηῦ ἃθοιΐ. ΤῊϊβ οοποθρύϊοῃ. 18 
ΘΙ ϑἰβοα ὈγῪ πο δααϊίοη οἵ {πὸ 
ΔΥῸ] (τὴν ἁμαρτίαν). ΤΠ Τὰ (0685 
ποῦ 5ΙΠΏΡΙΥ ΘΟΙ ΤΪῦ ἃ 51η (πᾶς ὁ ἁμαρ- 
τίαν ποιῶν ΘΟΟΙΏΡ. Ὁ. 9; 1 Ῥοῦ. 11. 22; 
2 ΟοΥ. χὶ. 7), θὰῦ γϑ] 1508 8 ἴῃ 1085 
ΘΟΙ] ἔθη 688. 
ΟΟμρΡΆ 6 δρ. 8, 9, 0ἢη ν]]]. 34 (τὴν 

ἅμ.); ἃπα οοηῃίγαθὺ «ΦΦἈΠ165. γ. 15. κἂν 
ἁμαρτίας ἦ πεποιηκώς. 
ΤῊ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ Πρ ῬΉΓΆΒ6 18 ὁ ποιῶν 

τὴν δικαιοσύνην Ὁ. 7 (10), 11. 29ς. ὅϑ'ἴῃ 
Ὁ8. ἃ. ΠΟΙΘ (ἡ ἁμαρτία) ΔΏΒΥΟΥΒ. ἴο 
ΥἹ ΘΟΥ ΙΒ 655 ἃ 8 ἃ 1016 (ἡ δικαιοσύνη). 
ΕῸΡ ἡ ἁμαρτία ΘΟ ρα Θ οη]. Υ. 12 
(ἁμαρτία Ὁ. 13); 20 ἴ,, ΥἹ. 1 

καὶ τὴν ἀνομ. ποιεῖ] ὁ ἐγεϊχιιϊαίοηγι 
υπιοεῖε Υ., ἀοοίλ, αἶδο ἰαιϊοϊο58η6585, Υἱο- 
ἰαύθβ. ἃ ἰὰᾶνν 0]. ΟἸαΙ 5. 18. Ἰογὰ] 
ΟΡΘάΐθηο6 (οομρ. Μίαὐῦ. Χ1]]. 41; γἱ]. 23 
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομ.). Απάᾶ, γοῦ 
ΠΟΥ ὑμδη {}}18, 
ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία, ροζσοαζιηι 

ὁ8ὲ ἐηεϊχείίας Ὗς 5ύγι ἐ8 ἰαινοίοβδγι658. ὅλῃ 
Πα ἸΔΥΥΠΟΒΒΠΘΕΒ ΓΘ ΘΟΠΥΘΥΓ ] θυ ΠΊΆ, 
ἴῃ 8 ποῦ ἃἢ ἈΓΟΙΓΓαΓΥ ΟΟΠοορ ϊοη. 
Τὺ 15. ὑπὸ αββουίϊοι οὐ {π᾿ Ὸ β6] Π8}} νυ }}} 
ἀρσαϊηδῦ ἃ Ῥαγοπαπ ἀα που γ. ΠῸ 
ὙὙΠ0 515 γα ΚΒ ποῦ ΟἾΪΥ ὈΥ ἀοοϊάοιύ 
ΟΥ̓ ἴῃ ἃ Ἰβοϊαϊθα «ἀοὔδι], θυ ΘΕ ΟἸᾺ}}ν 
{πῸ “Ἰανν ἡ Μοῦ ἢ νὰβ ογθαΐοα ἴο 
[16], 
ΤῊ. “Ἰανν ἡ ΠΟ ΟΧΡΙΌΒΒΟΒ. ὑπὸ αἰ- 

γπθ ἰἄθα] οὐ τὰ οοπδυϊ αὐΐοι ἀπὰ 
στον πὰ8. ὕγθο ΟΠ ΟΥ̓ ἈρΡ]οα ἰο8, 
ΤΊΟΛο 8. ὑπὸ “Ἰανν᾿ Οὗ ΘΆΟΪ. τηληπ ΡΘΥ- 
Β0ΠᾺ] οϊηρ : ὑποῦο ἰβ. ὑπὸ “Ἰανν᾽ οὐ ΗΒ 
γϑ᾽αὐϊοι ἕο πη 5. νυ Ππουὺὺ ἶπὶ ; {Π 0 Υ9 
18 ὑπὸ “Ἰανν ἢ οὗ ἢἷ8 τοϊαὐϊου ἰὸ ο. ΤῸ 

γἱοϊαῦθ ΔΠΥ Ραγὺ οὗ ὑΠ18. ὑπγυθοίο] ἃ Ἰὰνν 
ἰβ [0 5'π, [Ὁ 81} ρΡαγβ ἃγὸ ΑἸ ]η6. 
(Φ Δπ1685 11. 10). 

Τηο Μοβαῖς Πᾶν γὰ8 αἰγθοίθα ἴῃ ἃ 
τοργοβοηίαῦνο ΓΒΕ ΟῚ ὅθ ΘΔ οἵ {Π 656 
ΒΡΠΘΥῸ5. οἵ ἀαΐν. Τῦ τουὺομθα ἀροὴ 
ΤΠ 5. θα] ηρ νυ] ὨΪΠΊΒΟ ΙΓ: ἀΡΟὴ ΠΪ5 
ὑγοαϊπηοηῦ οἵ ογθαύϊοι (οἵ πλθηι, ἃ 8}5 
Πα ΟἸΌΡΒ): ἀρὸρν ἢ ἀπ ἰοναγ 8 
αοα. Τὰ {18 νὰ ἰὑ νγὰβ δίϊοθα ἴο 
Ῥυΐηρ ποι ἕο τηθὴ ἐπ 6 αἰνίπο βῖ46 οἵ 
8}} δοίϊοη, 

ΤΊΘ οὐἱρῖη οἵ βη. ἴῃ ΒΘ ἢ ΠΘΒ5. 18 
γίνΙ αν ΠΠπβύγαϊοα Ὀγ δ Ὁ « ἀπη685 (.. 14 ἢ), 
γΠῸ0 ΒΠΠΟΥ 5. αἰδὸ ὑπαῦ {πΠ6 πορ]θοὺ οἵ 
ἀπΐν, [Π6 νἱο]αύϊοι οἵ {π6 Ἰὰνν οἵ συοόνίῃ, 
15. βῖη ( ἃ ῃ168 ἴγ. 17). ὅο δύ Ψολη ἃ γ 8 
ἄονγα ὑπδΐ “πη ]ρ] ὑθουΒη 655, {Π| [Ἀ1]- 
ΓΘ ἴο {Ὁ1Π] οὐἵν ΟὈ] αὔθ ὅθ ΟΥΠΘΥΒ, 
18 Β'η. (6. νυ. 17). 

ΟΥ̓. ΘΧΔΙΏΡ]65. οἵ ἐπ 6 ἀ86 οἵ {0 
αὐ Ό]ο16. ἢ Ὀούμ βαθ]θοῦ πα ργϑαϊ- 
οαὔο, θη. ὑπ ὑνο ἃτ6 σομνθ 0 ]0, 
οὐσαυ ; Αροο. χὶχ. 1Ὸ ἡ μαρτυρία Ἰησοῦ 
ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας , Μαζί. 
ΥἹ. 22,1 το κ ἐς. Ὁ ἈΥ 56 ἘΠῚ ἨΝ 
19; ΘΟΙΡ. Φοβῃ ]. 4; χυ. 1; 2 ΟΟΥ. 11]. 17. 
ΤῊΘ γαυϊαυϊοηβ ἴῃ Μαύῦ. ΧΙ]. 38 ἢ ἅΓΘ 
Ἰηϑύστιουνο (ὁ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος... 
ὁ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνος). 

Τῦ 15 Ἰηὐουοβυϊηρ τὸ πούϊοο ἐμπαῦ Βοᾶθ 
ΟΌΒΟΥΥ 5 {π6 ᾿πα ἀοα πλοῦ οἵ {π6 1 ἴῃ 
ΤΌΠΟΥ ηρ ; Υἰγύαβ πὰ} 85. βοη θηΐο, 
ἢὸ Βα 8, [ΔἸ] 18. 1ῃ ᾿ϊηρσιια (ὑῈΘΟΟΥΠῚ, 
ααὰ οαἰΐα οδύ ορ βίο, οι ργ πο πα ἰζαγ, 
Βα! θλ ἃρα Θὺ8. ἐγ φείαϑ ἀνομία 
γοοαῦαν,.. ΟἸΠΘ5. Θηΐπὶ ααὶ Ρϑοραμΐ 
ΡΟ ]Ἱοα  ]οηἶβ (ΡΒ. οχὶχ. 11 [μα0.) 
Τὶ βιυηῦ, ποὺ δῦ πὸὴ βοϊπηι 11 απ 
ἀαἴαμι 5101] βου ρίεθ ἸορῚΒ βοϊθη 
οοπἰοιηπιηΐ, Βρα οὐ 111 αὶ ᾿μποσ ἢ ὑΪ8 }} 
ἸορῚβ παύιγ 85. ἀὰμπὰ ἴῃ Ῥγοϊορ] βίο 
ΟἸΠΟΒ ὩΟΟΟΡ Πλ118. Εἶγο ᾿π ἢν ταῦθ βῖνο 
πορ]σοηὐϊα, βῖνο οὐΐϊαιη ἱσπογα ϊαὰ ΟΟΥ- 
ΓᾺΠ θυ ηὗ. 

Ῥὸν ὑπὸ Ομ ηρὸ οὐ οὐου ἴῃ ὑπ ἔντο 
Οἰδιιβοβ 500 ν, 2 ποίρ. 

ξς, Νοῦ ΟἿΪΥ ἰβ. βῖῃ. ἃ υἱοϊαϊίοι οἵ 
ὑπὸ ἰὰνν οἵ τηλ β Ὀοίηρ: Ὁ βοίβ αὖ 



ΠῚ τ᾿ Ὁ] 

3 ’ 

ανομία. 
7 δ ’ Ω ᾽ ΄σ "»ὕ 

ἁμαρτίας ἀρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστιν. 
έ 

5. οἴδατε : οἴδαμεν ἐξ 1Ππ6 (141). 

ἐν αὐ. οὐκ ἔ. : οὐκ ἔ. ἐν αὐ. δὲ τη {Ππ6 

παρ ΟἸΥΙβυ 5. ΤΠ Ἰββίοη. ΠΙῚΒ ψοῦκ 
ΥὰΒ ὅο δῖ ἈΥΤΑΥ 51η5: ΠΟ Η]ηΒοΙ ἢ 
γΥᾺ 5 51116585. ΤΉ {Π6 πηοϑὺ ΘΙ ΘΗ ΑΥΎ 
Κηον]θαρθ βἤθνγϑ ὑπΠὰὺ 51η 15. αὐδου]ῦ 
ΦΠ16 ῃ ἔΡομ] ὑπ6 [Ἀ10}.. 

οἴδατε] 5οἰἰ5 Ν., γ6 ἤηοιο. ΤῊ]5 
ΔΡΡΘΔ] ὑο ὕη6 Κηον]θαρο οἵ ΟΠ ν βυϊδηΒ 
15 ομανδούου δύο οἵ δὺ Φόμη, ὑπουρ τὖ 
8 Τοιιπα 4180 ἴῃ δῦ Ῥᾷϑῃ]: ὁ. 11. 20 ἴ., 
ἷν. 2, 141. γ. 15, 1 ἴ ποὺθ ; 3 ΦΉ0η 12. 

ἐκεῖνος ἐῴφαν.}] ἐ{|Ὶ6 ἀρραγιΐε Υ., 
ηγγαγυ οδέαξιι5 ὁ5δὲ Ατιρ., 116 τταϑ ἡναγυῖ- 
͵οδίθα. ἼΠ6 βαθ]θοῦ 15. ποῦ ἀοῆηρα 
ὉΠΑ͂ΘΙ ΔΗΥ͂ ρα ον ἁϑρθοὶ (Ζαρε οΓ 
ΟΘοα «01 1. 29, ,ϑογη) ἡ αοὐ Ὁ. 8), θαύῦ 
Ἰο τη 105 ΤῸ]πθ85. ΕΌΡ ἐκεῖνος 566 0. 
11. 6 ποθ. [ὑ νν}}} θ6 οὈβουγϑα ὑμαῦ ἴῃ 
{118 γϑύβ6 ἐκεῖνος ἃπα αὐτός ἃ1.6 παύα- 
ΥΆΠῪ γοΐουγθα ὅο ὑῃ6 βιηθ ϑβαβ]θοῦ. 
ΟοΙΏρΡ. «{0Πὴ χῖχ. 35. 
ἐφανερώθη τῦα5 ἠνωρη 56, ΟΟτΩΡ. 

1. 2; 11. Ζὸ πούθβ. Τὴ “ηδη]}θϑύ 10 
οἵ ὑπὸ Πιογὰ ᾿ποπα 685 ὑπ σγΠ0]6 οἵ ΗΒ 
Ἰηβύου θα] [16 νι 105 ΘΟΠΒΘΟΠΘΠΟΘΒ: 
Η15 Βιγίμ, ἀπ αγονύῃ, ἅμα ΜΙηϊβύνν, 
80 Ραββίοη, ἃπα Βιοβυχγθούίζομ, ἃπὰ 
Αβοθῃβίοη. Βδοι ραγὺ οἵ ὑπ6 Βϑνϑὶὰ- 
ὑϊοη οομύυ αὐθα ἴῃ βοῖηθ ΜᾺ 0 {ἢ 6 
ΓΘΠΊΟΥΆΙ οἵ 51η5. ΤΠ6 ᾿ἰθαθῃρύϊοῃ 
δηὰ Αὐοπθοιηθηῦ ὑγο 6 γοιρηῦ οαὖ ὈΥ 
ΗΒ ᾿Ἰνὶηρ' ἃ5. γ706}} ἃ5 ὈὉῪ ΗΒ ἀγίηρ,. 

Οοτηρᾶγο Μανύ. ν11]. 17. 
ΤῊΘ Ιάθὰ οἵ “τη! ϑϑύαυϊοῃ ᾿ ἴῃ {1}15 

ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ ἸΏ ΟΪΥΘΒ. ἃ ῬΙΘΥΪΟΙΒ. Ὀθίηρ,. 
ΤῊΒ ὑΠ6 ὕθυτῃ ἱποὶπθ5. ποῦ ΟἿ]Υ ὃ ἢν 
ἀπ᾽ ἀρχῆς Ἀαὺ 4150 ἣν ἐν ἀρχῇ. 

ΕῸν ὑπ αἰθγθηῦ Ῥῃγαβοα ἀ86α ὈΥῪ 
δῦ ΦοΠη ὅο ἀθβουθθ ὑπ Τ πολυ δ 0 
5606 Αααϊθομα! Νοίθ. 

ἵνα...ἄρῃ] μέ ροεσαξιη (-ἐω ΤΥ.) ατε- 
7όγαξ Ατπρ., ἱ ροεοσαΐα ποϑρίγα ἰοίϊογοΐ 
Υν., ἐμαΐ ΠὼῸ παν ἰαΐο ὠιραν 5ἴη5, ποῦ 
ΒΙΠΏΡΙΥ (Ὁ ΔΥῸΥ νυν ἢ ὑπ6 ΡαΠΙΒμηθηῦ 
οἵ ὑπθη. ΟὐἸΏΡ. 1. 9 ποΐβ. 
ΤΟΙ ἀαύθαι οὐ αἰμπηὐθηο απο 

ΤΗΝ ΕἸΕΒΞῚ ἘΡΙΒΤΙ ΟἿ 5Τ 950ΗΝ. [Ο3 

᾿ ᾽, «.« - ᾽ .«“ Α 

5 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τας 
6 ΄σ 

σας 

τὰς ἀμ. ΑΒ νῷ 116 50 1}1: - ἡμῶν ς΄ δ {Π6 (1αἰ). 

6 πᾶς ὁ ἁμ.: - καί νῷ 5γγγνξ. 

[ούα βαθὺ οὗ Δα] παναμαο π6 Παηῦ οὐ 
Ρουάποθηαο δα νἱύδμῃι αὐ] ΠΟΥ Ϊ ΟΠ Π0 
ΠΟῚ ρΡοϑϑιηὖὗ (Β666). 

ΕῸΙ ὕΠ16 56η86 οἵ αἴρειν ΘΟΙΏΡΔΥΘ «011 
Ϊ, 29 ποίθ; ἃπα Ηθ6}. χ. 4 (ἀφαίρειν 
ἅμ.); ἰά. τι (περιελεῖν ἀμ.) πούθ8. 116 
ἀοιηϊπαηὺ ὑπουρ)ῦ ΠΟΘ 185 ποῦ ὑπαῦ οἵ 
{πΠ6 56 βδουῖῆοθ οὐ ΟἸυ δύ, θπαῦ οἵ ΗΒ 
αὐΐοι ΠΟΒΟΜΙΟΥ ὑο 5η ἴῃ ΘΥΘΙΥ 5186. 
ΗΘ οδμθ ὕο ΤΘΠΊΟΥ͂Θ 8}] βἴπϑ Θύθἢ ἃ8 
Ηδ νψὰβ ΗΪΠ]86]Γ 5: η1655. [ᾧ 15 ὑγπθ 
ὑπαῦ Ομνῖδὺ “Ο0Κ ἃνγαγ᾽ 51πη8 ὈΥ͂ 
“τα Κίηρ' ὑΠ6 πὶ προη Π]π, ΒΥ “ ὈΘδ Πρ; 
ὕπο, Ὀαὖὺ {Π6 5 πη 016 βθηβα οἵ “θθδι- 
ἴπηρ ἈΡΡΘΑΙΒ ᾧο 6 [ὈΡΘΟῚ ὕο {Π6 
οοπίοχὺ ἤθγθ, ὑποιρὴ τ ὰ5 ἴοπμα 
ΒύγοΟηρ᾽ ΒΡ ρουῦ [ἢ ὑπ Ρᾶγ}16] ραββαρ 
ἴῃ {πὸ (58Ρ6Ι. 
ΤῊ πι86 οὗ ὑπ6 ΡὈΪ1Ὰ] “51 η85᾽ (τὰς ἅμ.) 

αἸδυηρι 5η65 ὑπ Θχδοῦ οομοθρίοη οὗ 
Ομ ιϑῦβ σου ΠΥ ἴσοι ὑπαὺ ρΊνθη 1 
ΦόΠη 1. 29 (6 5[η οἵ {π6 μουν] }). 
ΤῈ 46 15 ὑπαῦ οἵ ὑΠ6 τηδη] 014 Ρον- 
5018] ΓΘΑ Βα 0108 Οὗ {Π6 51) Οἵ Πα] ΔΗ 
10) ΟἸγὶϑὺ ὑαῖκ5 ἄνναγ. Τὴ ΡῃγΆ86 
βύαπ8 ψιὑπουὺ Γαὐύμον ἀθἤπ 10 (5775 
ποῦ οὐἱ7" 58125}1} ΟΥ̓ ΘΥ ὅο ποῖα {16 [Ὁ]- 
655 οὗ ὑπ τα ΘΧΡ ββθα [ῃ ο. 1]. 2. 

ΕῸΥ ὑπ6 Ρ]ασᾺ] πϑθα ἈΡΒοΟ] αὔθ] Υ 566 
ΌΤΙ ἷι. δ; Ὁ] 1 14; ἩΘΌ. 1 2; 
(9 ΔΙ6Β. Υ. τὸ; 1 Ῥαοῦ, 11: 24). [16 
ΘΟΙΠΠΙΟΝ ΤΘΔαΪηρ ἴῃ ΒΡἢ. 11. ΟΘ1 15 
ΨΥ ΙΌΠΡ..] 

ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν] ΤἼ6 οἸαιι86 
15. ἱπαθροπαθηῦ ἅμα ποὺ (0 "6 οοη- 
πθοίρα νι ὅτι. ΕῸΣ ὑπὸ βὑαϊθιηθηῦ 
8ηα ὉΠ6 [ΌΥὰ ΟὗἨἍ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ. ΘΟΠΡαΓΘ 
Το η Υἱ]. 18 ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 
ΤῊϊ5 ἔδοῦ αὖ ὁποθ δβχρίαίπθ μον ΟΠ ἰδὺ 
ΘΟΙ]α ὕακθ ἀυγὰῦ 51π, ἃπα πον 51} 18 ἢ - 
ΘΟΙΩρ αὐ 016 τυῖτἢ [ΘΠ] Ουβῖρ τιΐἢ Η πη. 
Τ}6 ὕθηϑβθ (5 ποῦ τγα8) τη ΚΒ {Π6 

οὔθυ παι οπαγδούοι: οἵ {πὸ Ἀθάθθιηθυ. 
ΑΙἸΙ ὑμαὺ Ῥοϑιομρθ ἰο Ηἰβ “Ρου[ϑοϊθα᾽ 
τδηποοά (Η66. 11. τος γ. 9) “15 1ῃ Ἡ τὰ 



Ι04 ΤῊΕ ΕΙΗΒΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ 51 9ΟἩΝ.ὄ [ΠΠ.6 
ΠΝ 3 ΄ ᾽ ε ͵ ΄ ε ε ΄ ᾿ 

οἐεν αὐτῷ μένων οὐχ ἀμαρτανει" πᾶς ὁ ἀμαρτανων οὐχ 

"0 ᾿θββ {πᾶπ ΗΒ. ἀποπαηρσοα ΠΙν πἰύν. 
ΤῊ “Ῥυσ γ᾿ οἵ δ. 3 18 ὑγαοθᾷ Ῥδοὶ ἰὸ 
165. πῃ ουθηὗ ΒΟΌΓΟΘ, 
ΤῊ ΘΙ Ρ]Π8 515 15. ὑπ γον ἢ ἸΡΟῚ “Βπ, 

80 πα {πὸ ΠΟ γᾺ] γον νου] 6: 
“βίη ἴῃ Ἡΐη ὑπο γο 18 πού. 

6. 1}}8β νϑῦβο ἤονγε αἰ γθοῦυ [γῸΠ] 
{Π16 Ἰαβύ οἴδιιβθ οὐ τ. ς. Τύτθ [6]]ονν- 
5810 ψ ἢ ΟἸνϊβύ, ὙΠῸ 5. ἀρβο ἴον 
Β1Ώ]65Β, 15. ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΪΥ ἱποοηβίβύθηὐ νυ] ἢ 
51; ἃΠ4, γοῦ Γαγύπου, ὑπ6 ρῥγαοίϊοθ οἵ 
51 ΘΧΟΙ 65 {Π|6 τϑα  ν οὗ ἃ Ργοοββθα 
Κπον]οᾶρο οἵ ΟΠ γῖθύ. “Νὸ ομθ ὑμπαῦ 
Δ ὈΙά οί ἴῃ ΠΊμ βίῃ, 

μένων) δύ 0} ΒρΘ 8. οἵ "Ια Ἰπρσἢ 
ἴη ΟΠ γῖϑῦ ἃπα ποῦ ΒΡ ]Υ οἵ “Ῥοίηρ᾽ ἴῃ 
Ομ υβῦ, θθοδιβο Πἷβ ἀγριπηθηῦ γοϑίβ Οἢ 
{Π|6 ΘῇολοΥ οὗ οοηεϊππιοιβ ππηδῃ οογύ. 
ΟὐομρΡ. 11. 5 ποΐϑ. 

οὐχ ἁμαρτάνει] εἴπηοίν ποί. ΤῊΘ 
ΘΟΙΠΠΙΘΗΤΑΥΎ Οἡ {Π|8 ΡΏΓαΒΘ 18 Τοππα 
ἴῃ ὁ. 1. 6. 1 ἀθβουθοβ ἃ ΟΠ υδοίου, ἃ 
ῬΓΘΥΔΙΠ Πρ’ ΠΟ Ὁ᾽ ἀπ ποῦ ΡΥ ΔΎ] ἃ ἢ 
δοῦ. Οὐοιηρ. ΤΊῦ. 11, 11; ΗΘΌΥ. χ. 26. 
ἘδΟΝ Βοραγαΐθ βίη] αοὺ 065 ἃ8. 50 ἢ 
Ἰηΐουταθῦ {π6 {6 ]]ΟνἘ ΠΡ, ἀπ νοῦ 80 
ᾺΥΓ ἃ5. 1ὖ 15. Τουοῖρη 0 {Π6 ΘΠαγδοίου 
οὐ {Π6 πιὰπ, ἃπα γοηϊονϑα [τότ ΐπ (11. 
1), 1 Ἰθᾶνοβ ΗΪβ Θμασδοῦου ἀπομαηροά. 

ΤΊ ἴΒ. {π6 σα 0 Απιρτβύϊηθ 
ῬΆΓΕΑΠΥ ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ ΠΘη 6 ΒΥ ὑπαῦ 
{ΠῸ 51 ΒΡΟΪΚθη οὗἉ 18. {πῃ νἱοϊαἰϊοη οὔ 
Ἰονθ; Ὁ} Ιογθ πᾶν 6 ἰαϊκθη [αἰ] ἴο 
ΘΧΡΙΘΒΒ {Π6 Θββθποο οἵ {πῸ ΟΠ βίη 
οπαγαοΐοσ, ΟὐμρΡ. ὁ. γ. 18 ποίρ. 

ΟΟΙΡΆΓΘ «Πο]1η ΧΙ, 10, 
Βοάο ἀθβουῦῖθοβ {πὸ ἔμοῦ ἃ8. ἰὑ 18 

ῬΓΔΟΟΘΑΠΥ ΘΟ Ἰοα ] οι 6 βαγβ: ἴῃ 
ααδη θη) ἴῃ 60 πα οῦ ἴῃ αὐ ΠΟ 
Ροοοαῦ ; αῦ Π6 Ἰθᾶνϑβα ουξ οὔ εἰσῃΐ 
{Π|6 ᾿πίου ἃ} ΒΡ ̓ Γ ὑπ} ΟΠ αγαοίου, 

πᾶς ὁ ἄμ... οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν] ΤῈ6 
πη ουγ θεῖοι Οὗ {Π|6 ΤΟΥ] ῬΆΤΆ ΠΟ] ἸΒΠῚ 
8. Οπαυποιου βίϊο οὐ δὲ Φομη. Ιηβιοδᾶ 
ΟΥ̓ ΒΑ ΪΠΡ “ΟΥΘΥῪ ὁπῸ {πᾶ βἰπποίἢ ἃ- 
θ᾽άου ποῦ ἴῃ (18. οαὐ' ΟΥ̓ [το η}} Η ἰμ,᾽ 
6 βαρθδυϊ ἰῦοβ ἃ ρῬγραϊοαιίνο οαιβο 
ΠΟ ἢ σαντο. Ῥδοὶς {πὸ πη οὔ {πὸ 
ΤΟΔΙΘΥ ἕο ἀἢ ΘΑ ΠΟΥ βίαρο οὔ {πὸ Ταὐα] 

[ΓἈἸ] ΓΘ, ἃ5 1 6 υγου]α ΒᾺῪ : “Τὴ 5.0 ἢ ἃ 
ΘΆ86 ὕπο 15 0 αποβέϊοη οἵ "θα ϊηρ. 
ΤῊΘ. σομα 05. οὐ ΓΟ] ΒΡ ΠᾶνΘ 
ΠΟΥΟΥ ῬΘΘὴ βατβῆθα, ὅ'10} ἃ ὁπ6 μα. ἢ 
ποῦ βθθὴ ΟἸγιδὺ (αοα ἰπ ΟΠ Υἶβ0) ΠΟΥ 
γοῦ οομθ ἴο κῆπον Η]η}. 

Οομραγο ἰ. 6 ἢ. (( [6] 5} Ρ τ ἢ 
ΤΠη},᾿ “ ΓΟἸ]Ο συ] ομ6 ὙΠ Ὡπού πο ἢ ; 
1. 8, 9, 11. 4 ἢ( (ἔπ ἐπα 15 ποῦ ἰπ τι, 
“Π6 Ἰονο οἵ αοα 15 Ρογίροϊθα᾽); δῦ. 7, 
ϑ ἀν νι σδν ΧΡ... 8. ΤΟΣ ἐπα 
ὑπο γ 15. ἃ ρου θοῦ σου ροη ἄθῃοθ, 

οὐχ ἑώρ... αὐτόν] πον τἱαϊτέ διέηυ γ166 
σοσηουῦῖέ φηὶ Υ., παΐδ, πο 8θ6θΉ... 
γιοί λον κηοιοοίδ. ὙΠῸ ἢγβὺ ποσὰ ἀ6- 
ΒΟΡΡῸ5. ὑπο ᾿πηηῃιοαϊαίο ἀπ αἰϊγθοῖ 
γ βίοι οἵ ΟΠ γῖβα ; θα {ῃ6 βθοοπᾶ ἐπὸ 
ῬΘΥΒΟΠΔΙ] ἃπα ἀθίδι θα ἈΡΡτυορυϊαϊίοη 
οὗ {Ππ|᾿ ὑσιι] 580 ργθβθηϊοα ἴο {ῃ6 Θυθβ. 
“ΘΟ Πρ ἡ ΘΧΡΥΌΒΒΟΒ. Ἀγ] Θῆν {π6 ἐα]]οϑὺ 
Θχουύϊοη οἵ οὐγ αὐπηοδῦ ἔμου ἶθ5. οὗ 
δαϊηΐηρ ΠΟΥ ΘΙ θηΐβ οἵ γαῖ ΠἸῸΠῚ 
αὶ Πποαῦ : “Κα ηρ᾽ (ἐγνωκέναι), {Π6 ἃΡ- 
ῬγΘΠΘμβίοῦ. ἃπα οοογαϊπαίϊοι οὐ {πὸ 
ὑγα}} τυ ]η. “Καὶ πον ηρ᾽ 18 1655 αἰσθοῦ 
ἃ πα ᾿πητηοαϊαίο ἀπ ὑπογθίουθ ΤΟΥ ΠῚΒ 
{86 ΟἸΤπὰχ ΠΟΙΘ. 

ἑώρακεν) ΟὍἸΏΡ. Ο. ἷνγ. 2ο; 3 Φόἢη 11; 
011} 1, 18, γ, 37, Υ]. 46, χῖν. 7, 9 (ΕΘ. 
ΧΙ; ΟΝ ' 

ΤῊΟ π86 οὗ πὸ νου ΠοΥΘ ἴῃ Θ0ῃ- 
ποχίοπ Μὴ} ΟἸγβῦ βοθβ ἴο ρμοϊπὺ 
ἴο ΒΟΙΠῚ6 ὕπο 5 ἩΠῸ ΔΡΡΘα]ϑα ἴο ἐπ ὶν 
ῬΘΥΒΟΠᾺΙ βἰρηῦ οἵ {πΠ6 Ἰιοτὰ (οοιῃρ. 1. 
ι Β΄; ΦοΠη χὶχ. 35, Χχ. 20) ἃ8 βίν!ηρ' 
Δα ΠΟΥ ἕο ἐποῖν Τα]86 ἀοοίγίπο, Οἵ 
ΒΌΟΙ. ἴῃ βρὶύο οἵ οαΐναγα ᾿ἰπ ΘΥΟΟΌΓΕΘ 
10 οουἹὰ ὴ᾽ὸ βαϊὰ ἐπαῦ “πον Πα ποί 
866 η ΟΠ γ δύ᾽ (οοτρ. 2 ΟοΥ, ν. 16). 

οὐδὲ ἔγνωκεν] “ πΘ ΙΓ ΠοΥ Πα Ὁ} οομλο ἕο 
Καονν,᾿ 1.6, ποΥτλο} κηοισοίῃ, ΤΠ Ροϊπΐ 
γοσαν θα ἴα Ῥγοβθηῦ ἃ ποὺ ῥαϑύ. 
ΟὐμΡ. 1. 3 ποΐο. 

1}ὸ εὐαϊοπιοηῦ Ἰθαυ θα ἢ Οη6 5 δ 
ὑἰὸ ααθβύϊου οὐ ὑπὸ ἱπα ρου ἢν οἵ 
στασο, [1{ ἀθα}8 υτῦ}} {πὸ οί} βίαϊο 
οὗ {πὸ πᾶῃ. Ταβὺ βίρηῦ ἃπα ραβὺ 
Καον]οᾶσο οοῦβο 0 θῸ πη ]6 85 ὑΠῸΥ σῸ 
Γουυναγα, 



11:0] 

ἘΠῚ Λ ἘΥΔΟΝ Μὴ Δ ᾽" Ω ΄ 
ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. 

ΠΡΈΠΕΙ ΟἿ ΒΕ ΘΗΝ. Τοῦ 

7 Τεκνία, μηδεὶς 
7 ς ΄ ς ΄σ ᾿ ὃ 7 ἴᾺ 7 5 

πλαναάατω υμας" Ο ποιῶν τῆν οΟικαιοσυνήην δίκαιος ἐστιν, 

ἡ τεκνία δὲ Β γρ ΒΥΥΥ ; παιδία ΑΟ τὴθ ΒΥ Π] Τρ. 

Τααῦο Θχρυθββθα ὑπ6 ὑγαὺῃ θη 
ἢ Βα] “Η6 ψῆὴο 18 ἃ ΟΠ γβύϊδη 18. ΠῸ 
ΟἸὨγβυϊδη. 

7, ὃ, ΕἼΘ ΘΟΠΒΙ ΔΘ ηρ' ὑΠ6 παῦα 70 
οἵ 5η δῦ “01. Ῥᾶβ565 Οἡ. ὅθ ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓ 
{Π6 ῬΘΙΒΟΠΆΙ ΒΡ γιὰ} βοῦσοθ σι 
ΠΟ) 1ὖ 15. οΘοπῃποοίθα ἃ5. τἱρηύθοιβ- 
655 15 Θοηπθοίθα ψ]ἢ ΟΠ γϊδῦ. ΘΊη 15 
6Π|6 βίῃ οἵ ἀθρπάθημοθ οὐ ὑπ6 4601] 
ὙὙΠΟΒ86 ἡγοῦ 5 ΟΠ ϑῦ οαπη6 ὕο ἈΡΟ] 5}. 

7. δ{{|6 οἠταγοη, ἰοέ πὸ οηα ἰφαά 
ψοῖι αδίγαμ: δ6 ἐμαΐ αοοίλ, γὶσλίοοιι8- 
γη)685 15 γίσἠϊθοιιδ, θτθη αθ ἠ6 5 
γὶσἠΐίοονϑ: ὃ. μ6 ἐμπαέξ αοοί, βἴη, 8. 4 
ἐδ6 αουῖϊ, Ῥοσαιῖιδ6 ἐΐ6 αουϊΐ εἰγιηοέ, 
“γοην ἐδ δοργίγιγεῖηψ. {7γηιέο ἐ}ι15 ὁηα 
ἐδ6 ϑόη, Γ᾽ Οοα τταὰ8 ηχαγι οοίοα ἐμαΐ 
λ6 ηναμ αοδέγου ἐδ6 τρογἠδ οί ἀουτϊί, 

7. Τεκνία] Ζιἰλοῖἑ Ψ,., 7 {εἴ6 ολιῖζ- 
ἄγοη. Ὧθ6 1]. 12 πούβ. ΤῊὴ6 ὑθπαᾶορυ- 
Π655 Οὗ ὕΠπ6 Δα αγ 685 15 οΠ64 οαὖ Ὀγ 0Π6 
ῬΘΙῚ] οἵ ὉΠ6 5Βιὑπαίοη. 

μηδεὶς πλανάτω) ἨΦΉ10 Ὁ5᾽Ὸ8 86 οαὲ 
γ΄. οξ Ὧο ογθ, Θνθὴ 1 ὑπ6 πηοϑῦ 
Ῥ᾽ Δ 51016. βρη. οἵ δυύμῃουν (11. 26), 
ἐοαα ψοῖι αδίγαψ. ΤῊὴΘ ἀπθϑύϊοη 18 96 
οἵ δούϊοῃ ποὺ οἵ ορί πίοῃ, ΟὐμηρΡ. 1. ὃ 
ποίθ. 

ὁ ποιῶν τὴν δικ.] λδ6 ἐδαΐ ἀοοίῇ, 
γίρλἐθοιιδηι 655, ΠΘ. 110 σῖνϑα οἴου ἴὸ 
ἰῦ ἴῃ 1, ο γΘΆ]Π1565 Ὁ ἴῃ οοπά ποῦ 
(ο. 11. 29). Οομηραιθ “ ἀοοίδ, 5{)) (υ. 4 
ποίθ), “ ἀοοίλ, ἐδν6 ἐγοιέλν᾽ (ὁ. 1. 6 πτιοΐθ). 

“ΠῸ 40 Υἱρη θοιιβη 688 5. ΠΊΟΓΘ ὕΠ 8 
“(0 ἀὁ τἱρηύθοιιβ δούβ᾽ (ποιεῖν δίκαια, 
ΘΟΙΏΡ. 1 Ῥοῦ, 11]. 12 ποιεῖν κακά, «Ἀ1Πη65 
ἷν. 17 καλὸν π.), ΟΥ̓ ΘγΘῃ ὕμδη “00 ἅο 
{π6 δοίβ οἵ υἱρηη θοιβηθϑβ᾽ (ποιεῖν τὰ 
δίκαια, ΘΟΙῚΡ. Ὁ. 22 π. τὰ ἀρεστά, Βιοη]. 
11]. ὃ π. τὰ κακά) ; ἃη4 ἰὖ αἰ δυθ ἔγΟὰ 
“ἀοίηρ ὑπαῦ ψ ΒΙΟἢ 15 τἱρηὔθοιβ᾽ (π. τὸ 
δίκαιον, ΘΟ}. ᾿ύοπη. χ ϊΐ, 3 ἢ, π᾿ τὸ ἀγα- 
θόν, τὸ κακόν) ὉΥ ΡῬΓΘΒΘηὐηρ' {π6 ἰᾶ68 
ἴῃ ἃ 1658 αἰβύγαοῦ ἴογη. ΟὈΠρδγ Ὁ]. 
ἵν. 1 (τὸ δίκαιον, τὴν ἰσότητα) : 11]. καὶ 
(ἀκαθαρσίαν, τὴν πλεονεξίαν). 

μή τις ἃ. -- τὴν΄ δικ. ἐδ, 

ΤῊΘ οχδοῦ ρῆγαβθ ἰβΒ αἰ θυθηῦ ἴῃ 
[ΟΠ ἔγοπὶ ὉΠ6 πϑραῦϊγο ῬῃγαΒ6 (Ὁ. 10 
ποίθ). “ΒΙρ ὐθοιιβη 585 ΠΘΥΘ 158 {Π6 
γίγύπθ ἴῃ 105. ΘΟ] ύθμΘϑ5. 8ΠᾺ ὉΠΙΪΥ 
(τὴν δικαιοσύνην): ἴῃ Ὁ. 1ΟῸ δικαιοσύνη 
ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ΠΥ ῬΑΥ ]ΟΌ]ΔΥ ΤΠ οβύδ 10 
οἵ γἱρ}θοιβηθ 85. ΟὈΙΏΡ. 1]. 29; Μαίί. 
ΝΣ ΙΣ 

δίκαιός ἐστιν] Ἐ᾿ΘΠὐθοιβη 6855 15 ὑπ 6 
ΒΙΘῚ οὗ αἰν]η6 ΒΟΠΒΠΙΡ (Ο. 11. 29). ΤῈ 
“ ΔοΙπηρ' ΤΡ ΘΟ Βη 655) ΓΘΥΘ815 ὑΠ6 οΠὰ- 
τοίου ἃπΠα ἀο68 ποῦ οὐθαΐθ 10. ΤῈ 
τ Ὑ}ηΟ 15 τσ ὐθουβ 18 ΓΘΟΟρ ΒΘ ὈΥ 
18. δούϊοηβ. 6 ῬΘΙΈΟΠ8] ομδυδούθυ 
ἘΠ4ΘΥ]165 {Π6 668. ΤΠ ἔουιη οἵ ὑῃ6 
ΒΘηΐθ πο ΠΊΔΥ ὈΘ6 ΘΟ Ραγοα 1 ΦοὨη 
1]. 31. λὲ ἐμαΐ ἐ58 οὗ ἐμ φαγί, ἐ5. 97 
ἐδ οαγέλ, πα ϑροαϊοί, Γ᾽ ἐδ φαγίλ. 

καθώς) 5͵σμί ὙὟ΄, ὁνογν) α8. ΟΠ γι 
(ἐκεῖνος ὁ. 1ϊ. 6 ποίθ) 15. ὑῃ 9 Ομ ΤῪΡΘ 
ΟΥ̓ γἱρηιὐθοιιβηθθθ Τὴ6 ΟΠ βυϊαη 
τσ ὐθοῦιβη 658, ΠΠ| {παῦ οἵ Π]5. Μαβϑύοθυ, 
τη οχίθπημα ἴο ὑπ {Ὁ]π685 οἵ {Π{8. 
ΟΡ ἡ 3: 11 Ὅ; τν τὴ: ΨῸΠῊ ἈΠ]. 
ἘΠῚ ΧΥ 12: ΧΥΠ ΤΠ. 

Απρτιβύϊπθ (σποπ ΒΘά6 ὑγϑη βου] 0 685) 
ΥΘΙΏΔΓ ΚΒ Οἡ {Π15 ΘΟΙΏ ΑΙ ΒΟη ούνγθθῃ 
{π6 τἱρηὐθουβηθδβ οὗ {Π6 ὈΘ]ΙΘν ΟῚ ἃπα 
{Π6 τἱρη ὑθουβη 6885 οὗ ΟΠ γ]ϑύ (566. Ὁ. 2): 
ὙΙάοῦϊβ αὐαϊὰ ΠΟ ΒΘΠΊΡΘΙ δἱσμ δα 
Ῥαυ Π αύθηη οὖ ἐοαπια!ὐαύθη γοίθυθατυ... 
ΗδΌθμαβ οὔ πῸ5 ππᾶρΊηθη 1)6], 566 
ΠΟ 1Πὰπὶ απὰπι Παθοὺ ΕἼ] ὰ5. ὁ6 1815 
Ῥαί]. 

δίκαιός ἐστιν] 11. 29; ἴν. 17; Ὁ. 3 ποΐθϑ. 
Ομυῖθῦ ρᾶνθ ὑπ 6 σομρ]οίθ ΘΧϑ 016 οὗ 
ὕπ6 ἐ]ΠΙμηθηῦ οἵ 811] πιῶ π᾿ 5 ΟΠΟΘ5, 
Τὴ Ἠΐπ ΥἸρΡ ΘΟ η 655 γγὰβ 8Πα 15. {Π6 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ Οὗ Ιογθ. 

δ᾽, ΠῚ ὉρΡΡρΌΒιΘ [0 5... 185. ΘΣΞ 
ῬΥΘΒΒΘα πὶ ἢ οΠαγαούθυιβύϊο γϑυϊ  ]0 8 
1ῃ {ῃ6 ῬΔΥΔΙ]ΘΙΒΠ: 

(8) ὁ π. τὴν δικ. || ὁ ποιῶν τὴν ἁμ. 
(0) δίκαιός ἐστιν ᾿] ἐκ τοῦ διαβ. ἐστίν. 

(ο) καθὼς ἐ. δ. ἐ.}} ὅτι...ὁ διάβ. ἁμ. 
ΤῊΘ βριτῦσα! Δ Η]ηϊγ (Ὁ) 18. ἴῃ {Π6 



τοῦ 

Ἁ " . ΄ ᾽ 

καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν" 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΟἿ ΚΤ 90ΗΝ. [Π|. 8 
ε “- ; , ᾽ 

δ ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ 

τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρ- 
’ 

τανει. 
Ε] ΄σ ᾽ , ε εν ΄σ “ι΄ 

εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύση 

8 ὁ ποιῶν: ὁ δὲ π. Α 1Τη6 (1). 

ΟΘ Οᾶ80 «οβουθοα ὈΥ {Π|Ὸ ῬοΥΒΟΠΔ] 
Οαγδοῦου, ἴπ {Π16 οὐμθυ, αἰ γθοῦν ; ν ἢ 116 
185 ΟΠ γαοῦου 18 βῆ Θυναι ὕο θ6 ᾽πὶ ΘΔ οἢ 
ΟοΔ56 ὑμποιυρη ἀπᾶον αἰ ογοαῦ στο] αὐϊοιΒ 
(καθώς, ὅτι), ἃ τοῇθούίοη. οἵ εΪ8 βρὶ- 
τ σὉ} πηαβίου (0). 

ὁπ. τὴν ἁμ.} ϑ. 4 ποΐρ. 

ἐκ τοῦ διαβ. ἐστίν] 6: (6, ὦ, 811.) 
αἱαϑοίο ο5ε Ο,, ἐξ 4 ἐμο αἀδοὶϊ, ἀΥ̓ᾺΝΥΒ 
ἔγομ ἢΐπὶ ὑπ 6. Τα] ρ΄ ῬΥΪΠΟΙΡΙ6Β οἵ Ηΐβ 
1186, 5. μ18 ἢ]. Οοιῃρ. 11. 16 ποίθ; 

ἃ Πα Αἀαϊομα! Νοῖθ οχ δ. 1, ΤὴΘ 
Ρηχαβ ἤπια 5. ἃ ρΆΓΆ]]6] ἴῃ ἡτα8 97 ἐλιὸ 
οοϊΐ ογ6, Ὁ. 12; ἃπα ΦΌΠη νἱ]]. 44 ψ6 
αΥὸ Γ᾽ ψοιγ γαΐλον, ἐλ6 θεῖ. Οομι- 
ΡΆΓΘ “ἐο δὲ Γ᾽ ἐλιο ἐδιΐηψα δοοιο" Δ ῃ 
Υ111. 23; 0 ὃ6 αΥ 116 τοογαὶ ΧΥ]ϊ. τό, ἄτο., 
6. ἢ. τ6. Δααϊύίοπαὶ Νοῦθ ὁ δ. 10.Ψ 

“ΠΤ ΜΠ]}ὈῸ πούϊορα ὑπᾶῦ ἃ5 δῦ Ραὰ] 
ὑγᾶοθβ θΔΟΪΚ βῖη ἴο {πὸ ἃοὺ οὗ {πὸ ὑγγρί- 
ολ] τοργθβοηΐαϊινο οἵ πη κῖηα, Α ἀλη 
{οπν Ὑ ἼΦ.Υ ΤΟΥΣ ΧΥ, 22), Βὺ Ηὐ 
ΤΌ ὑγᾶσοβ 10 Ῥδοῖς γοὺ Γαγῦμο ἰοὺ ἃ 
ΒΡ᾿Γ ὑπ8} ΟΥ̓ ΒΊΗ. 

Αὐιρτιβέϊηθ ΓΘ] Κ5. ὑπαῦ {πὸ ἄν] 
ἰβ ποῦ ἰγραΐθα ἴῃ δου ρύθγθ ἃ. {ΠῸ 
ΔαΥΠΟΥ οὐἩἨ ἃὴν Ὀοίηρ : ΝοΙΐπθη ἴδοὶΐ 
ἀἸΆΡΟΙ 58, ΘΠ ΚΘΗ, ΠΟΙ ΠΘΠῚ 
ογθαντ, ὥρα αὐϊσαηηιθ {που ἰμηΐ- 
ὑαΐιβ αἰ θΟΪα ἀπα8] ἀθ {Π10 παΐτιβ 
510 ΠΠΠΒ. ΑἸ ΆΡΟΙΪΙ ἸτἸζαμ0. ΠΟ ῬΥΌΡΥΪΘ 
παβοοπάο. ΤΙ {Π|5 Θοπμποχίοῃ ἰὖ 15. γὸ- 
ΤΥ Κα] ὑπᾶῦ ΟΥίσοη, 1116 πὸ αΪ5- 
ὑϊποῦν πούϊοοβ ὑπαῦ ἴῃ στο αὐΐοη ἴὸ {Π6 
ον} δύ «0 βᾶγ8 ἐστίν ἐκ πᾷ ποὺ 
γεγέννηται ἐκ (γεγεννημένος ἐστὶν ἐκὶ (γι 
«7ολ. χχ. ὃ. 13, ἵν. 325), ΟΙΒον ΠΟΤ αῖνο8 
ἐκ τοῦ διαβόλου γεγένηται (γεγέννηται) 
(Πονι. ἰχ. ἔπι «767. ὃ 4, 111. 181; ϑολ. ἐν 
4767. Χὶϊ, 1ο, 111, 29οο; Πἴἤοῃι. υἱ; ἴῃ 
ὕχοολι. ὃ. 3, 11,377, [ωκ0.) ἴῃ ααοίϊηρ 
ὑΠ6 ΥΟΥΒΘ ἔᾺΘΟΙΪΥ, 

Εὸν δ  ΦοΠπ᾽κ Τοδο ἶηρ οὴ ὑπ ΡΟΎΘΥΒ 
Οὗ 61} 8600 Λααϊ οπαὶ Νοῖθ οἷ ἰΪ. 13. 

ὅτι.. «ἁμαρτάνει ϑοοαιιϑο...ἐ}ι6. Ῥορίνγ- 

γΐηψ. ΤΊιο ἴογου οὔ ὑπ ἀυρυπηθηῦ 1168 ἴῃ 
ὑπὸ τοοορπ οι οἵ {πὸ βίαΐο οἵ {πη 8 
αὖ {πΠ6 ἤγβῦ ἀἄδνγῃ οἵ Παπηὰη ἰδίου. 
Ἐσομὰ {Π6 ὙΘΙῪ ὈΘΡΊ Πρ 6 866 ἃ 
ῬοΟνΟΥ ἴῃ δούϊοῃ ΠΟΒ0}16 ἴὸ αοα. Βο- 
ὕνγθθη {Π|686 ὕνο, ἃ8 Ὀθύνγθθῃ ᾿ἰσἢῦ πὰ 
ἀλγκηθβθ, ὕμπουθ οἂπ 6. πὸ μια] 
θυ. Πἶδ γὼ ἀοθβ ποὺ Ῥϑὶομῃρ ἰο 
ὑπ ὁμ6 ὈθΙοηρΒ 0 {πΠ6 οἴπονυ. (Οιὰ- 
Ταοῦου σου θα ]β ὕη6. ομοῖοο. ΤῊ Ροβὶ- 
ἀϊοη οὗ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὖ πΠ6 ρα οἵ 
ὑπ οἰαθβο οι βῖβοβ ὑπ {πουρ]ῦ. 
Οοπίγαβί 1. 1; 11. 7; Π1. 11; ἃπα ο0μ}}- 
ῬΆΓΘ 1]. 24 ποίβ. 

ἀπ᾽ ἀρχῆς] αὖ τηϊίο Υ., α ργίϊηιον- 
αἴο Ῥογί. Ἴρου ἐλο δοσίηγίηψ. ΟομΙρ. 
1. ΟΘ1.; 11. 7 ποῖθϑ. ἴῃ οχὶβίβ Ὀθίουθ 

ΤηΔ. 
ἁμαρτάνει) δἰπηοίἑ. Ὅὥδθ τ. 6 ποίθ. 

ΗΙΒ 51} ἃούϊοι 15 σοπτϊητιοιβ πὰ 
ΡῬΓΘβοηῦ ; Βα] απχὶῦ νου θῖιη ῬΥ Οβ 5 
[θη ΡΟΥΒ ααἰὰ ΘΧ απὸ ἃ Ἰηἰτῖο οὐρὶῦ 
ΑἸ ὈΟ]Β. Ρρθοοῦσθ παπαπὰμι (6510 
(Βράθλ 

εἰς τοῦτο] ἐγ ἔπος Υ. (ἱάοο, Ἰαοίγοο 
411.}, τ)υίο ἐδιὶβ ὁπ,  ἈΙΟΝ πὰ5. θΘΘὴ 
ἱποϊα θα ἴῃ {Π6 ργθοθαϊηρ οἰατιβο5 πα 
ἰ5 ἀρῆποα ὈΥ νυ μαΐ ΓΟ]]Ονν5. 

ἐφανερώθη) 66 δ. 5 ποΐθ. 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ] ἐμὲ ϑυη Γῇ Οοά. 

ΤΊΘ {016 οἵ αἰρτῖῦν 18. πον χρυ ββοα 
ἴον ὑπὸ ἢνβὺ ἰὴ ἴῃ ὑπο Ἐρίβυϊο ἴο 
θυΐπσ οαὐ {π6 παΐαγο οἵ {π6 σομῆϊοί (ο, 
ἰν. 4. Ηἰϊογῖο ἔπ ΟἸΠν δῦ πὰβ. θΘΘὴ 
ΒΡοΚΘα οὗ ἀπᾶρθυ {Ππ|ὸ7 {016 “ἐπὸ οι 
(11. 22, 23, 24), ΟΥ ποῦ [ΠΥ “8 (1.0. 
{πὸ ΕἈΟΠΟΥ Ἂ) δοπ’ ((, 3. ἩΗρποοίου- 
νγαγὰ “Π6 οι οἵ οα 185 ΠῚΒ πιοβὺ 
ΟΠ ΠΟ ΠΆΪΩ6 (1γ. 15; Υ. 5, 9 ἢ, 20). 
ΤΊο ΒΡ εἰ} ἀν ΟυΒαΥῪ οἵ πὰ μὰ 
ἃ ΠΡ ΟΣ Ββρὶγἰ] ἀπίηροηϊδῦ, Δ 
βΒοοονμὰ Δάδ ΔΏΒΘΙΒ ἴ0 {Π6 ἢγβὺ 
Λάδῃ: {πο ἥοη οἵ σα ἴο ἔπ ἀν ]]. 

λύσῃ] αἰδδοίταί Υ., βοίεαξ ΛΑρ., 
αοκξίγομ. “ὙΠῸ νου κβ οἵ ὑπὸ ἀθυ}] ἃ 



ἘΠῚ ἡ 

τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 

ΠΕΕΡΗ ΒΘ ΠἸΡΙΘΙ ΟἿ᾽ 5 ὍΟΝΝ. ΙΟ7 

΄σ΄' ς Υ̓, ΄σ΄ 

“πᾶς ὁ γεγεννήμέενος ἐκ τοῦ 
΄σ ε ἡ ᾽ ΄ .« , ᾽ ΄σ 2 ΄ 

θεοῦ αμαρτιᾶν ου πσποιέει.ς Οτι σπέρμα αὐτου ἐν αὐτῷ 

Τρ βθηθα ἃ5. Παυϊηρ' ἃ οο ἰδ 60Ὲ- 
Βἰβύθῃου, ἃπα ΘΟ Θ ποθ. ΤΉΘΥ ΒΠ6 
ἃ, Κίπα οἵ 5014 “του. Βαὺ ΟΠ τἸδὺ ὈΥ 
ΗΙΒ οομηΐηρ᾽ πὰ5 γϑυθα!θα {Π| 61} ἴῃ {Π|6]0 
ΘοΟΙΡ]οῦθ πηβαθδύδῃψια!γ. ΗΘ Πὰβ 
ἐς ΠΠΟΠΘ᾽ {Π6 Βθθῃλΐηρ ὈΟΠ65 Ὁ. ΠΟ ἢ 
ὉΠ6Υ ψγ γ6 614 ὑορούμοι. 

ΤῊὴ6 σψογα λύειν ΟΟΟῸΥΒ ΠΙΌΘΙΆΠΥ ἴῃ 
{15 β86η86 Αοίβ ΧΧυΪ. 41. ΟὈΠΡ. 
ἘΡΗ. 11. 14; Φοιη 11. τ9, ἃπα 2 Ῥού. 11]. 

ΤῸ 12: ἈΠῚῚ Δοίαν. 35: (.λ] 11: τὸ": 
Βοιη. χἰν. 20 ὅτο. (καταλύειν). 

ΤῊΘ ὑγαηϑιτοη ὅο πῃ ἤριυγαίνθ 
5686 15. ΒΘ66ῃ ἴῃ Αοἰβ χη]. 43 (λυθείσης 
τῆς συναγωγῆς), 11. 24. Οοιηρ. ἴδρῃ. 
ρλ. 1τ3 καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ 
Σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ ἐν 
τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν τῆς πίστεως. 

ΤῊΘ ὕνο οὐ]θοὺβ οὗ ὕὉπ6 “τηδηϊοβία- 
ὑϊοπ᾿᾽ οἵ ΟἸιυὶβὺ (υῦ. 5, 8) ΘΟΥ̓ΘΥ ὕΠ6 
ΜΓ Π016 σους οὗ γϑαθιηρύϊομ, “0 ἰὰκθ 
ΔΎΤΆΥ 5115, “ἴἢ0 ἀΘΒΙΓΟΥ ὕπΠ0 σου Κ5. οὗ 
ὑπ6 ἀ6γ1}» 

Τη {Π|5 σοπποχίοῃ “0Π6 σου κ5 οἵ [Π6 
ον! ἃ. ρα πογθα τπιρ ἴῃ ὁ 51η᾽ ψ]0]} 
5. {ποῖ βρυίηρ. ΤῊ18. ὑπΠ6 ἀ6 011] Πὰβ 
στοιρῦ ἴῃ Π]ΘῚ Δα ἰπ {πΠ6 ψου]ά, 
ΠΑ Τη6ῃ ΠΊΔΚΘ 18 ΟΥΚΒ. ὑΠ 61} ΟΥ̓. 
Οομρ. Φομη νἱῖ. 41. ΤΊΘβΘ ΜΟΥΪΚΒ 

᾿απάᾶον ΑἸ ογθηῦ ἀβρθοῦβ 816 ΒΡοΚθῃ οἵ 
85 “ΜΟΥΚΒ οἵ ἀδυ Κηθ5β᾽ (Ομ. χα]. 12; 
ἘΡΙ.. ν. 11), 8π4 “ οὗ {π6 ἤθβῃ ᾿ (6 8]. ν. 
19). ΤΠΘΥ βίαπα ορροβοὰ ἰο “{Π6 
γογ ΚΒ οἱ αοα’ (901 ἰχ. 3) ἃπαᾶ “{Π|6 
σου ΚΒ οἱ π6 ΟΠ τἰβὺ (αὐ. χὶ. 2). Αὐ- 
σαβύϊπο Ὀγΐπρθ ὑπ6 ὑπουρηύ οἵ “ἀ6- 
βύγουϊηρ ὕπ6 σοῦ κβ οἵ {μ6 46 ν1]} ̓ Ἰηΐο 
ΘΟΠΠΘχίομ νυ] ἢ τη 5 παὔθπγ8} ἃπα 501- 
γἰθα! Ὀἰγύμ5.: 51. οὐ πα}10 ρϑοοαΐο 
ΠΆΒΟΙ Πα, ααϊα οϑὺ ααοα οαπὶ ᾿ηΐδηὐ]- 
Ῥὺβ δα Ῥαρύϊβηχα τη οαὐγϊῦαν αὖ 80050]- 
γαπύθι ἢ ΒΥΡῸ ἀπὰβ παὐύϊνιυαΐθα αὖ- 
ὑομάϊίθ [παύχοϑ, Ααδὰ οὖ ΟἸΥΙβΌ 1... 
Ναυνιῦαβ 1Π1ὰ ὑγα Ὁ Βθοσ φῬθοσδύτιμ, 
παίινιύαβ δύω ΠΠογαῦ ἃ, Ῥϑοοαῦο. 

9. ΤΠ ηϊαροηΐβη} οἵ ὑπὸ ΟΠ βύϊδη 
ἴο 51η 185 ΠΟΥ͂ μ]δοθα ἴῃ 108 ἰαδῦ ἃπα ἀ6- 
οἰβίγ ἀβρϑθοὺύ. Τπλπὸ ὉΠ]ΠΡῈ ΔἃΥ6 ΔΙ - 

οα οἵ Πἴπι: “π᾿ ἀοοϑύῃ ΠΟ 5η δηᾷ “ἢ6 
οαηποὺ 5ἰη. Τὴ6 ἢγβθὺ ἴαοῦ [Ὁ]]Ον5 
ἔγομ ὍΠ6 Ῥϑυᾶπθπθθ οἵ {πῸ γἱΐα] 
ῬΟΥΤΘΙ ὈΥ Π]οἢ ΠΘ 15 ἀηπηαθα. ΤῊ 
ΒΘΟΟΠΩ͂ ἴγο ὑπ 6 παῦπτο οἵ ὑπαῦ ΡΟΥΤΟΥ, 
ὑμαῦ 1ὖ 15 οἵ αοα. [Ιῃ {Π|0 Βθοοπα οδ86 
{Π6 ἐκ τοῦ θεοῦ 15. ῬΙαο6 α ΘΙ ΡΠ ΌΙ ΟΠ] 
βυϑύ ; “Ππ6 οαπποῦ βίη, θθοδιβ 1ὖ 18 οἵ 
(οα, ἀπὰ οἵ πο οὔποι, ὑμαῦ ᾿θ μαΐῃ 
Ῥθθη Ῥοχπ." 

9 νοῦ οηθ ἐπαΐ ἐ5 δογοΐίογ, ο7 Οοα 
αοοί, γχὸ βἔγ, ϑοοατι86 ᾿ν15 8οοεἶ αϑταοί 
ἦι πίην; απα ἢ δαγγοί βίη δοσώτι86 ἢ 6 
ἐ5 ϑογοΐξίογ 7 Οοὐ. 

ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ] χιυὶ γιωΐτι5 
ὁεΐ ὁᾳ; 7)60 Υ., ἐπιαΐ ἐς δοσοίέοη 97 αοά. 
ΟοιμΡ. 1. 29ς. ΤῊΘ ῬΠγᾶβ6. ΟΘΟΙΠΒ ΠΟΙ 
ἢγϑὺ ἴῃ ὑπ δρίβῦ!θ ἴῃ 105. 1]] [ὉΥΏ]. 
ΟοιμρΡ. ἱν. 7, Υ. 1 (4), 18. 
ΠΌΠΠῚ 17. {Π| 3: 5ὶ πὴ. 
ΤΊ οχϑοῦ [Ὅτι 15 ᾿προυαμῦ. ΤΟ 

Ρογθοῦ (ὁ γεγεννημένος) Πα» Ἶτ5. ποῦ ΟἾΪΥ 
{π6 βίπρ!θ δοῦ (αογ. ἐγεννήθησαν {0} 
ἱ. 13; 6. ν. 18) Ραῦ ὑπ6 οομαϊππαοιιβ 
ῬΓΘΒομοΟ οὗ [08 οἤϊοδου. “Ηθ {Πδϊ 
μα ὈΘοπ ῬΟΥπ ἃηα 501] ΥΘΙΠΔΙΠ5. ἃ 
ΟΠ] οἵ αοα. ὅθ Αἀαϊοπα! Νοῦθ 
ΟΠ Ὁ. 1. 

ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ] ΟΟΙΏΡΑΓΘ Ὁ. 4 
ποθ. ἃ ἢπο ρῆταβο οἵ Αὐμποπαροῦ 5 
11] ΒΟΥ ἃ5. ἃ ΘΟ ΠΘηὔ ΟΠ ὕΠ15 ΥἹΟΥ͂ 
οἵ {86 Ομυϊβύίϊδῃ 116: οἷς ὁ βίος ὡς 
πρὸς στάθμην τὸν θεὸν κανονίζεται 
(ἐ Ομ Ἰἰβυϊδηβ ἴον πο π 0Π6 ΘΟποθρύϊοῃ 
οἵ Οοά [5 {π6 1468] βίαπααγα οἵ 6 
ον ιΐστε τούτους, μηδ᾽ εἰς ἔννοιάν ποτε τοῦ 
βραχυτάτου ἐλευσυμένους ἁμαρτήματος 
(1. ργὸο Ομγῖξί, ο. 31). 

σπέρμα αὐτοῦ] 8θηϊθη ἐρδη8. Υ΄., δὴ 
506εἴ, {π Ῥυϊποῖρ!ο οὗ 11Πἴ8 σοι. ΗΘ 
Π85 οἴνθη οομὐπ65 ὅ0 Ὀ6 ὑπ6 Υα]] Πρ’ 
Ῥυϊμοῖρ!ο οἵ ὉΠπ6 Ῥδ] ον 5 ΘΥΟΜΊΠΙ. 
(οᾶ ροἶνϑβ, δἃ8 1 πϑυθ, οἵ ΗΪπιβ6 1 ἴὸ 
{πὸ Ομυἰϑύίϊδη. ΗΘ ἄοοβ ποῦ ΟὨΪΥ γΟΥΚ 
ἜΡΟΝ Πΐπι ἃπαᾶ Ιθᾶγο μΐτη. ΤῈ βΘυῺ 
οὗ ὑπὸ ποὺ {6 15. ὑπαῦ οαὖ οἵ πῃ] ἢ 
{π6 πιαύατθ τηϑη ΜὙὙ1Π ἴῃ ἀπ {{π|6 6 
ἀθνοιορθᾶ. Οομρ. ΨΦο0Πη 1. 13. ; 



[οδ ΤῊΝ ΕἸΒΙΗ͂Τ ἘΡΙΒΞΤΙ,Ὲ ΟΕ ΚΤ 5900ΗΝ. [ΠΠ- τὸ 

, ᾿ ΄ , ε ΄ ΄- 

μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ 

γεγέννηται. 
᾽ Ἷ Ἷ Α ,ὔ 

Ἐν τούτῳ φανερα ἐστιν τὰ τέκνα 
φ. ΄- ᾿ ᾿ , ΄σ ΄ ΄σ ε Α ΄ 

τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου: πᾶς ὁ μὴ ποιῶν 

ΤῊΘ ᾿Ἰηβίσιιπιοηῦ Ὀν Υ Β]οΝ {Π|18 σἱύα] 
οΟἸθιηθηὗ 18 οομγουθα ἴβ ὑπὸ “πογᾶ: 
ΦΆΠ168 1. 18; 1 Ῥοῦ. 1. 23; ἴλυκθ ὙἹ]]. 
Χ} 1. 
ΤῊΟ ἈΡβοποο οὗ ἔπ ἁσίϊοϊο (σπέρμα 

ποὺ τὸ σπέρμα) αἰγοοία αὐξοηζίοη το 
{Π6 οΠαναοίου οὔ ἐπ αἰνῖπθ ῬΥΊΠΟΙΡ] 6 
πα πού ἴο ὑπο αἰνγῖπθ ρυϊποῖρ] 6 οοη- 
τη πηϊοα θα ἴῃ ὑπ 6 ρα ]Οα] αν. οα86. θ6 
δι ΤῸ ποΐρ. 

οὐ δύναται ἀμ. "6 σαηηοΐ εἴη. ΤῊΘ 
ἰάθαβ οὐ αἰνῖπο ΒΟΠΒΠ1} ὩΠΑ͂ 51η ἃΓῸ 
τλπαὔπ }}γ ΘΧχοϊαβῖνθ. ΔΔ8 Ἰοπρ' ἃ5 {Π6 γο- 
Ἰα οπβ ἢ γ ἢ οα ἰ5 γθ8] (ὅτι ἐκ θεοῦ 
γεγένν.) 5Βἰη[ἀ] ἀοὐβ ἅτ θαὺ δοοϊάοηΐίβ, 
ΤΠοΥ ἀὁ ποῦ οι {πη 6. οββοποο οἵ {π6 
ΠΊΔ ἢ 85. θοίησ. ΤῊ ᾿ΠΠΡΟΒΒΙ ΡΠ οἵ 
ΒΙΠΠΪΠΡ’ ἴῃ ΒΓ. ἃ ΟΆ86 1168 ἴῃ ὑΠΠ|6 ΠΙΟΓᾺ] 
παύπγθ οἵ {Ππηρ8, Οὐμηρ. “ον. 19, 
40, ΧΙΪ, 30; ΣΙν. 1.7, σα, 

Αἀρτβύϊπθ ἃραϊη ἰηβὶδίβ ὑπαῦ {ΠῸ 
γΟίθγθμοο 8 ἴο {π6 σγτϑαῦ σοι πηδπᾶ- 
πιοηΐ οἵ Ιονο : ϑβῦ χποάάδηι ρθοσαύπι 
ααοὰ ποῦ Ροίοϑὺ δαπηϊύίοσο 116 ἀκα] 
πα ὔτιβ οϑύ οχ [)60, οὖ αὰὺ πη ΔΕ ΠΪ580 
ΒοΙ γυυηΐαν οούογα, 40 Δα λἶΈ50 ΘΟ ΠἢΓ- 
τη οοἴογα. Οποα οϑῦ ποὺ Ρθο- 
οαὔππι ἢ Πδοογο οοηέγα ΤηΔη {111} 
ΟἾ σΙβῦῖ, οοπύγα ὑοβία θη πὶ ΠΟΥ 
(Το χη. 34. ΤῊΘ ΘΧΡΙ Πα θη 18 
ὑγ6 80 [ὮΓ ἃ8 Ιοῦθ ἰβ {πὸ ἀοίου- 
ΠΝ Ϊηἰηρ’ οἸοπηοηῦ ἴῃ ὑπ ΟΠ γἸβύϊδη. οὰ- 
ΓΔΟΙΟΥ, 

3, 76 ομήιραγα ἡναγ ϑέαξίον 
ἐλι6 οι άγόη α" Οὧα᾽ (το---12). 

ΤΊΟ ΒΡ υ  8] ἈΠΊ Εἴ 5. Οὐ τη ΤῸ 
5 ἢ ὈΥ ὕννο Ῥαίΐοηῦ Εἰ ρη8, τσ! ὐοουδ- 
ΠΟΒΒ πα ἴονὸ (ν, 1οὺ; ἃ πα {Π|686. ΒΒ 
σοΥτοαρομα ἴο ὕνο γοποίν ρα] ραῦύ- 
ἴογηΒ, ὑπ (ἴ08ρ6}], ὑπαῦ 15, πὸ Το οἵ 
ΟἸγῖβῦ (τ. 11), ἀπ ὑπὸ Ηἰβίονν οὐ Οαΐῃ 
(Ὁ....2} 

τὸ 7ῃᾳ,. {δια ἐμ οἰ γον 7 Οαἰοα αΥὸ 

γηαγῖ 8, ἀπο {}ι6 οὐιϊ ἰγοη ὦ ἐδι6 
εἰοοὶ : οτογ οηθ ἐμαὶ αἰοοῖθμ γιοί 

γι σ]ιδοιιδγιο58 6 τοί 47 Οοα, απαὶ ἣὸ 
ἐπαί ἰουοίθ πο μιΐβ Ῥγοίιογ, 5.86- 
δαιϑο ἐδιΐβ ἰ5 ἐπα τιοϑϑαρθ τολιίοίν ψ6 

μοαγὰὶ ὕγοηυ ἐπὸ Ῥοσίγηίης {]καΐ τδ6 
ποι ἰοῦ οὐδ αποίι67 : τ ηΟΐ α8 
Οαΐη τας Γ᾽ ἐλ τοϊοϊοα οτὸ απεὶ 5[θιῦ 
ἢιῖς Ῥγοίλογ; απο τΡ ΠΟΥ ΓΟΥ͂Θ 8[θιρ δ6 
λίηι ̓  ϑοσαιβα 718. οτδη ἩΓΟΥ 05. 1676 
δοὶϊ απαὶ ᾿ΐ5 Ῥγοίλογ τὶλέοοιιϑ. 

το. [6 γσουθαϊβ ὕπο ΟΠ άγοη οἵ 
αοα. ΤΟΥ Ῥθὰν ΟΠμαγδοίου βίϊο τ} 8 
γοἢ βίαιηρ {Ποῖ δοίϊομ ἃπα {Π|6 10 
{ρο] πη, ὑποὶγ οοπά ποῦ πα {116 τηούϊγθ 
οὔ {ποῖν οοπά ποῦ, ΤΉΘΥ ΘμΡοαν τἱριῦ- 
ΘΟΌΒΠΘΒ5 ἰῃπ ἀθο. ΤΉΘΥ Δοκπον]οαρθ 
ὑπὸ 165 νι μοι ΟΠ γῖβῦ Πὰ5. οβυ} ΒΘ α 
δ ηρ ΟἸΠυ βυϊδ 8. πὰ 80. ρούθη ]}}Υ 
ΔΙΠΟΠΡ ΒΘ ἢ, ΤΠΘΥ ῬΥΔΟΟΘΔΙΠΥ ΤΘΆ]Π156 
{πὸ Ἰὰνν οὗἩ ΠΙΆ Β ΟΥ̓ΟῚ ΠᾺ] ΘΟΠΒΟΙ 10}, 
δηα {ΠῸ ἰὰνν οἵ πιδη Β θα θιηρίϊοη. 
Ἐν τοῦτῳ] Ζι λοο ῦ.. (1 που Ἐπ), ἤει 

ἐλιὶς, ἴὰ ὑπ15 Τοῦ οὗ {Π6 Θββϑῃῦ]}} β[η- 
Ἰρββηθ85. οὗ {πὸ ΟἸιυ βύϊα 5 116, ΒΟ ἢ 
5. ΤΟ] ον οαὖ ἰηὔο 105 Τηλ]π ἈΒΡΘΟοίΒ 
ἴῃ {ΠῸ νϑύβθ ΟΝ ΓῸ]ΠΟν 8. (ΟΟΙῺΡ. 6. 
11, 3 πούθ), 

τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ] Πιἰὶὶ Ποὺ Υ., ἐ}ι6 
εὐϊάγονι 4 αοα. ὥθο δ. 1 ποῖΐθ. 
δ Ζοιη αἰνίοβ {πὸ νου] ΒΒΆΤΡΙΥ 

ἰηὔο ὕνγο οἰ ββ68. οοκίπ αὐ {Π6 Βρὶ εἰσαδ] 
οπαγδοίου βύϊοβ οὔ ΠΠἴῸ πὸ ἁαμαβ πὸ 1η- 
ἐου θα ϊαΐο οἴαβθ, Εον Ὠΐπὶ ὑπογθ 18 
ΟὨΪγ ᾿ἰσ ῦ πα ἀδυκηοϑβ, πα πὸ ὑν]- 
Ππριύ. ΗΘ 5605 ΟἿΪΥ “Π|ο᾽ ἃπα “ἀραί}." 

φανερά] ηιαηγυδέὶ Υ., γπαγι δία 
Ααρ,, πεαρ  οδί, 50. ὑλαῦ 8}} τ0 ἢ ΠΔΝ 
866 ψῃαὺ ὑΠ6Υ το: Μαί. χιϊ τό; Α οὐδ 
Υἱ]. 13:1 Οἷον. σχὶ. τος. Τμδὺ πο 18 

. ἴῃ ᾿β Οββόποθ βοογοῦ 15. ὑππ8 γονθαϊθα 

Ῥοίοτγο ὑπὸ οὐοΒ οἵ θη. Οοιηρ. Μααν 
ἵν, 22.5.2 ΟΟΣΥ ΣΟ 

τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου] Μἰὶ αἱαΡοῖὶ 

γ΄. ἐμὲ εμλϊάγον Γ᾽ ἐδὸ αἰδοῖ. 'ΤῈΘ 
ῬἢγαΒο ἴβ ἀπίααο, Οὐτηρᾶγο Πρ]ι. 1,3 
τέκνα φύσει ὀργῆς. 2 Ῥοῦ, 1ἰ, 14. κα-᾿ 
τάρας τέκνα. Απαὰ 180 ; Μαίί, ΧΙ, 38. 

5᾽ 
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ἵᾷ 3 ᾽ “ “- Α λ ᾽ ΄σ 

δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ αγαπων 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
1 «.« .« 3 ἥ ε ᾽ 7 « 

ὃτι αὕτη εστιν ἡ αγγελία ἣν 

Ιο ὁ μὴ ποιῶν δικ. ΑΒΟ τη6 ΒΥ (160): ὁ μὴ ὧν δίκαιος γνῷ ὕΠ6 ΒΥγὨΪ]τηρ. 

δικαιοσύνην δὲ Β: τὴν δικ. ΑΟ, ΟΡ. υὑ. 7. 

[Π6 5υυγ (1). ΟὐοΙηΡ. 1. 5. 

οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ ; ΧΧΙΪ. 15 υἱὸς γεέν- 
νης ; Δοίδβ ΧΙ]. ΤΟ υἱὲ διαβόλου. 

πᾶς ὁ μὴ π. δ.] νον οη6... Οοπι- 
ῬᾶγΘ τ. 3 ποθ. ΒΥ δχρυθββίηρ ὑῃ6 
οΠαγδούουϑαύϊοι οἵ ΤΊν]ηθ ΒΟΠΒΠΪΡ ἢ 
ἃ ποραῦνθ [ΌΥΠ], δῦ « 0} ΘηΌγΟΘ5 ὑΠ 6 
ΠΘΟΘΗΒΑΥῪ ἘΠΙΥΘΙΒΔΙΠΥ οἵ ὑπ6 οοπα!- 
ὑ1οη νυ ]0 ἢ Π6 ἰᾶγ5. ἄονγῃ, ἃΠα οἶνοβ ἃ 
Ροϊηὐθα Ὑνγη]ηρ ἀραϊπδῦ ὑμοθθ 0 
ὑγαβύθα ἴῃ ὑπ6 ΟΠ γιβύϊαη πᾶπηθ, Τὺ 18 
ποῦ ΟἿΪΥ ὑσπι6 ὑπαῦ ΘΥΘΙῪ Οπ6 ὑπαὺ 
ἀοοῦῃ τἱρ ὐθοῦϑη 585 “ μαύῃ ὈΘΘη. ῬΟΥῚ 
οἵ ἀοα᾽ (11. 29) ἃπα “15 οὗ ἀοα᾽ (3 Φοἢπ 
11) ἃ 5176 5 ὑπ6 οπαγϑούίοι οἵ ΟΠ γἰδὺ 
(νυ. 7), θὰὺ 1 15. ὑσθ 4180 ὑπαῦ ὅο ἀο 
ΤΡ] ὐθΟυΒη 85. 15. ἃ ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ [ὉΥ ΠΪΠῚ 
Ὑ}10 15 οἵ αοα. Α ΟΠ νβύϊδη τηαβϑὺ θ6 
αούϊγο ἃπα ποῦ Ῥδββῖνθ ΟΪγ. ΤῸ [21] 
οἰὐποὺ ἴῃ 664 οὐ ἴπ ψοχά (ο. ἱν. 3 ὃ μὴ 
ὁμολογεῖ) 15 Ταῦα} ὕο ὑπ τα] ὖγ οἵ {Π6 
ΑἸ νπ 6 ΘΟΠΠΘΧΙΟΗ. 

ὃ μὴ ποιῶν δικ.] ψιθὶ Ἡοη, 68: 7:85 
Υ. (χειρὶ πον γαοῖέ 7ιδέϊίαην Ἐ'.), ἐδαΐ 
αἰοοί᾽, πιοέ γϊγἠἐοοιδγθ55.. 1 μὰ5. ὈΘΘῊ 
ΔΙΥΘΔΟΥ πούϊορα (Ὁ. 7 ποίθ) ὑπαὺ ὑῃμ6 
ῬἤγαΒΘ υϑθὰ ΠΘΙῸ 15 αἰΠθγθηῦ [ΤΌΤ 
ὑπᾶῦ θα 1 Ὁ. 7, 11. 29ς. Ηργθ “τἹἱρ ὺ- 
ΘΟΌΒΗΘΒ5᾽ (δικαιοσύνη) ΘΧΡΙΘΒΒ65. ὑπαῦ 
γγ 10} ὈΘΔΥΒ ἃ ῬΑΥ ]Ο]. οΠδγδούθι : [ἢ 
ὕΠῃ6 [ὈΤΙΘΥ ρᾶβϑαρσθ “ὉἹρ ἢ ΘοΟυΒη 655 
(7 δικαιοσύνη) ΘΧΡΙΌΒΒΘΒ πΠ6 ἰᾶἀθὰἃ 
ΤΘΆ]ΙΒ6α ἴῃ [8 ΟΟΙΠΡΙΘύθμθϑθθ. ΤῈηΘ 
ΒΆΠΠΘ. ΡΌΠΟΘΙΙ αἰβυποίϊοη. 15 ὅο Ὀ6 
ΟὈΒουγθα ἴῃ {π6 86 οἵ οὔπϑι {πΠ|κ6 
ψΟΥ5 ἴῃ πμ6 Πρίβύ]6: ἁμαρτία τῷ. 
ΕΟ 0: ἡ ἀμαμτία 9.) ἅ; ὃ; 
ἀγάπη ἵν. ὃ, 16; ἡ ἀγάπη (11. 5, 15), 
ΠΡ ΤΟΣ ἵν: 7. [95 12; 16 ἢ: {ν: 3): ζωή 
ΤΣ ΠΟΥ 1115) Τῦ; 20: ἡ ΚΠ 1 211: 
25, 111. 14, Υ' 12; ἀλήθεια 3 Φοπ 3; 
ἡ ἀλήθεια 1Ἱ. 6, ὃ, 11. 4, 21, 111. το, ἷν. 6, 

γ. 6; 2 Φοπη 1,2; 3 ΦοΠη 8. 
ΤῊ {{]}] ἴοτοθ οὗ ὑπ6 υὺύϊο!]θ ψ}1}} 8180 

6 [ο]ὺ ἴῃ ὑπ6 ΤὉ]]Ο]ηρ᾽ Ῥ] Δ 668 : 1. 6 ἐν 

11 ἀγγελία ΑΒ να: ἐπαγγελία δὲ τη8 

τῷ σκότει, 1. 9 ἐν τῷ φωτί, 111. 4 ἡ 
ἀνομία, ἵν. 18 τῇ γλώσσῃ, Υ. 1ὸ τὴν 
μαρτυρίαν (Υ. 21 τῶν εἰδώλων). Οη Π6 
οὔποθ Πᾶπα {Π6 ΔΌβθποθ οἵ ὑπὸ ἃΥΌ0]6 
ἴῃ {116 [Ὁ] νη Ρ]Ά 65 18 βΒισηΠοδηῦ: 
ἴῃ 1]. 1ὃ ἐσχάτη ὥρα, ὕ. 9 σπέρμα. 
Εγοιη ὑπΠ6 παύπτνο οἵ ὑπ6. οὰβθ ἃπδι- 
ὑῃγΟῖι5 [ΌΥΤῚΒ ΟΟΟῸΥ ἴῃ Ργθαϊοαῦοβ ἃπᾶ 
πθοραύϊνο βθηύθῃοθϑ : γϑῦ 566 11]. 4,γ. 6. 

οὐκ ἔ. ἐ. τ. θ.1]1 Οοιμρ. ἱν. 3 ποίϑ; 
Αααϊομαὶ Νοίθ οἷἱ Ὁ. 1. 

καὶ ὁ μὴ ἀγ. τ. ἀδ.] αγνα μ6 ἐδιαΐ ἰονοίλ, 
πο διὲδ ὑγοίψογ. ΟΡ. 11. 1ο ποΐθ. 
ΤῊ15 οἷαιιθθ 15 ποῦ ἃ Π]6 16 ΘΧΡΙ μα 
οἵ {παῦ το ργθοθᾶθβ θαὺ ὑπ οχ- 
ΡΙΘΒββίοη οἱ 1ὖ 1ῃ 105. πἰρηθϑοὺ ΟΠ Ἰβύϊδη 
Ιου. ΕΙΡ ὑθουβ 655 ἸγΟΙΥ 65 ὕΠ6 [Ὁ]- 
ΠΙτθαὺ οἵ ἃ}} Ἰωνν, οἵ γυϑιαὐϊομβ ὑο αἀοα 
ἃΠα τ0 τη8ῃ, Ὀούῃ ΡΘΥΒΟΠΔΠΥ ἃπά 
ΒΟΟΙΆΠγ. ΤΠΘ6 Ἰονο οἵ ΟΠ υιϑύϊδη [ὉΓΣ 
ΟΠ τ δύ, γϑϑύῦϊηρ 0. ὑΠ6 56η86 οὗ ἃ 
αἰνῖπθ [6] ΟΡ (0. 1. 3) ΟΆΥΤΙΘΒ. [0Υ- 
γα ὕο 105 Ἰοϊυ6ϑὺ οι θοαϊπηθηῦ {Π6 
ΤΡ ὐΘοΟιΒ 655. Ὑγ 10} τη οδἢ ΤΌ ΔΘ. 

Απρτιϑύϊηθ 5, Υ5. ἴῃ 501 Κ]ηρ᾽ ΟΡ 5 
ὙΠΟ. σου δαορίθα Ὀγ Ββάθ: Θαϊά- 
αα]α νἱβ πὰ; ἢοο βοϊπηι [οανιϑαύθι] 
ΠΟῚ ΠΆΡΘΩΒ : 11} 0101 ργοαθϑῦύ. Α]ὰ 
51 ΠΟ ΠαρθᾶΒ Ποὺ πᾶδθ, οὗ ἱπρ] 60] 
Ἰθρθιη. 

11,12. Τὴ6 γϑνυοϊδύϊοη οἵ ομαγϑοῦου 
15. ὑγδοθα Ῥδοῖς ὕο {πΠ6 ὑγρθ ρῖίνθῃ ἴῃ 
ὑπ6 ρογίγαϊατο οἵ ὑπ ἢνβὺ {Ὁ} ]τθῦ 
οὗ τηδη5 1468] 1 ἐπ. 0508], ἃπὰ οἵ 
ὑπ6 ἢυϑὺ βῖη αἴὔου ὑη6 Ε]]. 

11. ὅτι...] “όσαι86... ΤῊΘ Μψ͵Π0]6 
αἴτη οὗ {πΠ6 ΟΟΒΡΘΙ 15 ὑπ6 οὐθαίοη ἃηὰ 
βύγθηρ ὑΠΘηΐηρ' οἵ ἰονο. ΤῸ {115 ΟΠ Ἰϑὺ 5 
16 οἵ βδουῆοθ ροϊηὐθα [Ροιη ἢγβῦ ἴο 
1αϑῦύ. ΤῊ γϑοογσὰ οἵ ΠΙΒ [πὸ 15. {116 
τηθϑϑαρο οὗ {Π6 ἀΟΒρ6Ι. 
ἡ ἀγγελία] ααγιινγἐλαίϊο Υ΄., γπαηαϊα- 

ἐμήν Ἐ'., Τοργολυδδῖο (ἐπαγγελία) [ποῖ᾿, 
ἐΐι6 ῃιόϑϑασό. ΟὈἸΩΡ. 1. 5 ποίθ. 
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᾽ ’ ᾽ ᾽ Γ ΄“- « » ΄σ ᾽ ’ 

ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς; ἵνα ἄγάπωμεν αἀλληλους" 
᾿ ᾽ ΄σ ΄“σ 52 Α 

θὼς Καὶν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν 

ΤῊΞΒ ΕἸΒΞΒΤ ἘΡΙΒΞΤΙΙΈ ΟΕ ΚΤ 590ΗΝ. [11]. 12 

16 οὐ κα- 

ἀδελφὸν 
᾽ ΄“ ᾿ ΄ , ᾽»" ᾽ , « νὨ 

αὐτοῦ: καὶ χάριν τίνος ἐσῴφαξἕεν αὐτὸν; ὃτι τὰ ἐργὰ 
Ε] ΄σ φ Ἁ ᾿Ὶ ΄σ ᾽ ΄σ ᾽ ΄σ 7ὔ 

αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 

ἀπ᾽ ἀρχῆς} ὕγοηι ἐλ Ῥοχίγγΐηψ. 66 
11. 7 ποΐθ. πὸ ἢγβύ ὑἹαϊηρβ οἵ ΟἸγ]8- 
{Ἰ]λη1γ οοπίαϊη {}}18. ἸΘΒΒΟΙ. 

ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλ.} κέ αὐ γαϊὶς αἷ- 
ἐογμίγιγη Υ΄., αἰ ψαηεις ἡπσίσοην ΔῸρ., 
ἐμαὶ ττὸ ἰοῦ οὴθ αποΐμογ... Τ}Θ 
γΟγἦβ ἀο ποὺ ΒΙ ΡΥ οἷν {π6 οοη- 
ὑρηΐβ οὗ {Π6 πιοββαρο, θαύ 105 αἰπη, 108 
Ῥάχσροβο. ΤηῸ διπάδιηοηίαὶ ἀθοϊαγὰ- 
ὕΐοι οἵ Ομ Υδῦβ Τὰ ἀπ ὙΥΟΥΚ 18 
αἰγθοίθα ἰοὸ {π18 ϑῃηᾷ, ὑπαῦ θη Ἐπου]α 
6 τηονϑᾶ Ὀγ 1Ὁ ἴο 561-βδουῆοο, ΕῸΓ 
{118 υ86 οὗ ἵνα 8606 δ. 23; ἴγ. 21; 
ΦΌΠΗ ΣῊ 34: χν. 12, 170. ΤΠΘ Ῥ8.- 
010]0 ποῦ πη θα ΠΟ ΠΓΥ ΘΧΡΥΘΒ508. Δ 
οὔἴογῦ ΟΥ ἃἂπ αἷπὶ βιρροθίθα ὈΥ {Π6 
ΟΥ8. 0 ΡΥθοοάθ: 6. Υ. 3; ἵν. 
17} ΖΉΨΟΒΗ ὅς ΦΟΠΗ ἵν 34. Ὑὐὴ 20; 
Υ111, κό; χν. 13; ΧΥΪ]. 3. ΒΟΙΊΘΕΪΠ16Β 
ῦ Ἰπα]οαῦοβ ἃ αἰνίηθ ΡαΡΟΒΘ ὙΠΟ 18 
ποῦ αὖ ὁπ06 ΟΌΥ]ΟΙΒ: δ. 1; ἱ. ο ; Ψό 
71:23. ἜΨΙ, 2...22. 

ΤῊΘ Ρῃγαβο “10 ἤοῦο οὴδ αποίι67 
γρ. 23 ποίθ) αἰ γ 5. ἴῃ Βῃδθ οὗ πιθᾶμ- 
ἴηρ' ΤγΌ μὴ “Ἰονίηρ ὑπ6 Ὀγούμγθη (τ. 14). 
“ΠΟΥ ηρ ΟΠ6. ΔΠΟΐΠΟΥ ̓  ΘΧΡΥΘΕΒΘΒ. ὑπ 0 
[Ἢ}} Βοο}] ΘμοΥΡῪ οἵ {πὸ ΟΠ νἸβυϊλῃ 
1ἴ6: “Ἰονίηρ ὑπὸ Ὀγοίμσοι ἡ Ῥοϊηΐβ ἴο 
{Π|ὸ ῬΟΥΒΟΠᾺ] ΓΟ] ᾿η οὗ ὁη6. ἰουγα 5 
{πὸ Ὀοάν. 

12. οὐ καθως...} ποΐ α8... ΤἼῆΘ οοη- 
βὐσπιοῦ]0 8 ᾿ἸσΥ σα Υ ἀπ ΟΠ ρύϊοᾺ]. 
ΟομρΡ. «08 νἱ. ς8, ΤῊο οἴαιιβο νυ] ι}- 
οαὖῦ {πΠ6 ποραίνο υγοὰ α πᾶν τη Οἡ 
παύαγ γ 1 τὶ τὸ... “ὑπαῦ Ἰονθί] 
ποῦ δἴβ Ῥγούμου, οΥθ ἃ8. Οαἰη νγὰ8. οἵ 
{Π6 ΘΥ]] οὔθ ἃπὰ 5Β]0 ΠῚ8. Ὀγοίπου, 
Οαΐη 5ῃονοα ἷβ ἀοροπάοηοθ οἡ {Π|0 
ον] ὈΥ απ οὐ ἴον πὰ μαίγοα 
οὐ χρη ύθουβηοεβι θα {πὸ ᾿πβουθοῃ 
οὔ το 1, ὑπ6 γοβίίῖνο στα] οἵ ΟἸγῖ8- 
(ἴδηβ, Ἰοδβ ἰὸ {πὸ ᾿πβουίοῃ οὔ {πὸ 
ῃρσαῦνο Ῥοίογο ὑπ ἐν }ῖοα! χα} ]Ὸ 
οὐ {πὸ ορροβίίθ οπαγαοίου, “Δ ο ἀὸ 
ποῦ (οὐ ῆθ 51184}} ποῖ φργοβοηῦ {Π0 

ὑγρ6 οἵ 56] ἤβῆηθβϑβ, θύθῃ ἃ5. (ἀἷῃ υγὰβ 
οἵ {πὸ 601} οπθ... “ΤῈ οᾶδβ6 18 ποῦ 
ὙΠ ἃ ἃ5 ἰὖ νγὰβ σι Οαϊη; 6 
γα οἵ {π6 6Υ]] οπο... ΤῊΘ π86 οὗ 
ἀῃ6 αἰγθοῦ ποραύνο οὐ γϑαυῖγοβ ὑπὰΐ 
π6 βοῃΐθηοθ 5ῃοιϊα Ὸ ἰγθαΐθα 8ἃ8 
ἱπάοροπᾶάθπῦ ἃπᾶ ποῦ οοπηθοίθα νυ] 
ἵνα (μηδὲ ὦμεν ἐκ τοῦ πονηροῦ καθὼς 

Καίν...). 
ΤῸ ἰδίου οὔ {πὸ ἢγβὺ ἀθαῖ! πᾶ- 

ὕαγα ]ν αὐϊγαοίοα νἱάθ αἰΐθηίοη ἃ8 
Ῥγθβθηίηρ' ἴῃ ἃ γοργθβοηξαῦνθ πα ἴπ- 
ῬΓΘΒΒῖνΘ ἔΌγηι {Π ΒΒ 68 οἵ 56] ΠΒΙΠΘΒΒ, 
561{- 1}, βίη. Οὐομρ. {πᾶρ τι; ΗΘΌ. 
χὶ. 4; χἰ. 24. ῬΏΠο αἰβουββοβ {86 
Ὠϊβίουυ ἴῃ ἃ ΒΡΘΟΙα] ῬΟΟΚ. [Ι͂ῃ ΟἾθμι. 
Τοην. τι. 25 ἰῦ 18 βαϊὰ οὗ Οδίῃ : φονεὺς 
ἦν καὶ ψεύστης καὶ μετὰ ἁμαρτίων ἡσυ- 
χάζειν μηδὲ ἐπὶ τῷ ἄρχειν θέλων. 

ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν] 6κ' ἡλαϊίχηιο ογαΐ 
Υ,, τας Γ ἐ]ι6 οεὶϊ οηιο. ΟὐἸηρ. Ὁ. ὃ ἐκ 
τοῦ διαβόλου ἐστίν ποίθ; 1. 13 τὸν 
πονηρόν ποῖΐθ. ΤῊΘ ΠΔΠ1Θ 8 ΘΠΟΒΘῊ 
ποτ ἴῃ οὐου ἕο οοπποοῦ ἴΠ|6 ΟΣ ΚΒ οὗ 
Οαΐη (πονηρὰ ἦν) ψ ἢ {πο ῖν ΒΡ γῦαΔ] 
ΒΟΙΙΌΘ, 

ἔσφαξεν] οὐοτατε Υ., εἴοιο. 'ἼΗΘ πον 
ΘΟΟμῈ Οἰβούθθγο ἴῃ ὑπὸ Ν. Τὶ οὐἱν ἴῃ {Π|Ὸ 
ΔΡοράϊγρβο. 1 ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ΡΓΌΡΟΥΪΥ ὑΠ6 
ΒΔ αὐ Υ οὗἉἨ ἃ υἱούϊη. Ἠγὸ ᾿ξ ΒΘΘΙῚΒ 
ἰο Ῥοϊπῦ ἰο ὑπὸ ἀο!θογαΐθ ἀθίθυμηηὰ- 
ἴοι οἵ ὑπὸ πη ΓΟ Υ, 

καὶ χάριν τίνος...} οἱ ργῸΡΙΟ φιῖϊα 
γ., «πα τὐΠογοΐογο... ΤῊΪΒ. ἀππιβαλὶ 
τὴοἂθ οἵ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚ (ΘΟΙ}Ρ. δ. 17), 
ἈΡΡΟΔΙΒ ἴο "ΡῈ ἃἀορίοα ἴῃ ΟΥ̓ ΟΥ ἴο ὈΥΪΠΡ' 
οὐδ ΒΒΆΤΡΙΥ ὑπαῦ {π0 τηυγάον οἵ ἃ 
Ῥχοίμου οαπιο [τη] μαίγοα οὔ τἰρλΐο- 
Οὔβηοβα, (Ἕἰαἴῃ Ἰοβῦ ργδοῦϊ οι] Βυτη ρα ΠΥ 
υΥἱτἢ ἷβ Ὀγοίμου ; ἀπ 80 ἴῃ {πὸ οπὰ 

Ἰὸ Β᾽6νν Π. 
ΤῊΐβ ἀθθ οἵ χάριν ΟΟΟῸᾺ ἴῃ {Π18 

Ῥίασο οὨΪν ἴπ {πὸ υΥ τ ηρῈ οὐ δὲ «ο].η. 
ΕἸ μογο ἴῃ ὑπο Ν. Τ΄ 10 βίη β (ἃ8 
ΘΘΠΟΓΆΠΠΥ) ΑἰοΥ 108 οαδ0. 1 ΘΧΡΥΘΑΒΘΒ 
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13 Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 

13 μὴ θαυμ. ΑΒΟ ον γρ γη6 [Π6 ΒΥ Ὦ]: -Ἐ καὶ μὴ θαυμ. ᾿ὰ Οὐ ϑσγενρ. 

ΝΑΒΟ νρ: μου ς΄ 1Τη68 {Π6 5ΥΥΥ. 

ΘΟΠΙΠΊΟΠΪΥ 8 ΟὈ]Θοῦ ἃἰπηθα αὖ (ΕΠ. 
ΤΠ τ: τ ΠΠ|ΠὴῚ τ 11: (δὲ. 111: ΤῸ: 
Τοῦτο. ὅχο.), θαῦ 4150 δὴ δηὐθοθαθηῦ 
βγοπηᾷ ({μι|Κ6 νυ] ]. 47). 

ὅτι...} δοοώιίδο... ΤὴΘ Θχρ]απδύϊομ 
ϑΊνγθη 15 8η ἰηὐουρυθίδίϊοη οὗ {Π6 ἢ15- 
ὕΟΥΥ ἴῃ θη. ἱἰν. 'ΤΠΘ βδουῆοοβ (ΗΠ 68}. 
ΧΙ. 4) δΔηβυουθα ο ὑΠ6 οπαγδούθυβ οὗ 
ὍΠ6 Ῥγούμοιβ, δηἃ Ἃοαβ Ἱπαρτηθηῦ 
ὍΡΟΙ ὑΠ6Π} σανθ ΟΟΟΆΒΙΟΗ [Ὁ ὕΠ 6 ΟΡΘῃ 
τϑυϑϊύϊοη οἵ ομαγδοῦθι συ] ἢ [ΟΠ] οννϑα. 

Απρτιβύϊηθ ὑγϑοθβ ὑΠ6 ἰθιηρίδίϊοι οὗ 
Ολη ὅο ΘῆνΥ: Θαὶ ᾿ηγίἀθῦ πο δηλαΐύ. 
Ῥροοδύτιη ἀ1800]1 οϑῦ ἴῃ 1110... Οϑοϊατῦ 
ΘΠ) ϑῦ ᾿πν]α]ῦὺ βύμηθ!. Νόοη 1460 νο- 
Ἰαϊὺ 46] 1 ΟΘγ6 αὖ ᾿ρ856 βίαγοῦ 566 πθ 
501π5 Ομ ογοῦ, 

1Π1. ΒΕΟΤΗΒΒΗΟΘΟΡ ΙΝ ΟἬΒΙΞΤ ΑΝΡ 
ΤῊΠ ἨΑΛΤΒΕΡ ΟΕ ΤῊΒ ΥΟΕΙΡ (11. 
13--24). 

ΤΠΘΥΘ ΔΡΡΘαν ο θ6 ὕπγθ6 πιαΐῃ αἸ- 
Ὑ]ΒΙΟΠ5 Οὗ {Π6 Βϑούϊοῃ : 

Ι. Παίγοα ἀπά ἴονο (15---τ 5) 
2. 716 ηναγι γοδίαἑζον, 4 ἰονο (τό 

-ἱ δ). 

3. 776 7γυ οἱ ἴουο (το---24). 

δύ ΦόΠη βίαν ίβ ἔγομι ἐπ ὑπουρηὺ οἵ 
Παύγθα ἃ85 ὅπ οπαγβούουϊβδύϊο οὐ {π6 
γγΟΥ]α. ΟΥ̓ ἃραϊηβῦ {}}15 15. Ιογο, ὑπ 6 
ΤΠΙΘΟΘΒΒΩΥῪ 5]0) Οἵ 6 ῬΥΘΒΘΠΟΘ οὗ {Π6 
πΘνγ 16 οἵ ΟΠ γἸβυύϊαηβ. ΤῊ Ϊ5 Ιου πιαϑὺ 
Ὅδ6 τηου]αθα οα ὑπ ραὐογη οὗ ΟΠ δὐ 8 
ΒΟΥ ΠΘΘ, ἃηΠα οχύθμηα ἴο {π6 ἔα] πθ85. οὗ 
1||6. Απὰ ὑπ ἔγυϊύ οὔ]ονο 15 Θοπἤ 6 ποθ, 
ὙΠΟ. ἸΒΒΊ165 πὶ Ρουἴθοῦ Βυμ ρα. 

1. “αίγοα αηα ἴονο (15---τ τ). 

. ΤᾺΘ ὑδπουρηῦ οἵ Οαΐη θα ἰο {Π6 
ΘΟΠΒΙ ἀθυ οι οὗ ὑπ6 (ὐαἴη-Π1Πκ6 οΠαγδο- 
ἴθι. Παὐγθα 15 ὉΠ πιδυς οὗ {Π6 νουν]Ἱά, 
ΜΠ]. 8 “ἀθδᾶ’ (13). Τιονθ ἈΠΠΟΠρ' 
ΟΠ ΥΙβυδη5. 15. ὑπΠ6. βίρῃ οὗ ἃ ποῦν ΠΠ|{8 
(14). Απα ΘΟμΒΘα Θηὐ]ν Βα γα ΔΙ ΟΠ ρ; 
ΟΠ υἸβυϊλ 5 15. ὑΠ6. βρη. ποὺ ΟὨ]Υ οὗ {16 
ΌΒΘΠΟΘ οὗ 116 θαὺ οὗ ὑπ6 ἀοβύχιιοῦοι 
ΟΥ̓ 116 (15). 

ἀδελφοί 

13 αγντοῖ ηοΐ, δγοίμγ θη), ἐγ ἐδ ἐρογία 
λαΐοέψ, γοῦν... τὰ 75 6 ζροιρ ἐμαΐ τ06 ματα 
»αϑ8866α1 οὐέ 4} ἀφαΐλ, ἑγηέο {ΐ7, δοδαῖιδο 
106 ἰονθ ἐδι6 δγοίμγοι: ἢ6 ἐδαΐ ἸΙονοίῃ 
ηοΐ αὐταϊοίλν ἦι αἰδαΐλι. τ5 φθογ οτἠ6 ἐμαΐ 
ἡαΐοί, δ18. Ὀγοίλογ ἐδ ὦ Ὠμγ ΟΥ̓; 
απο γ6 κηοιν ἐδιαΐ γ10 Ὠλτγ 616767) ᾿αΐἤ, 
φέογηαί {7 αρ᾽αϊίγ ἦγ Δΐηλ. 

13. [ον 88 Ὀθθὴ ργοβθηΐθα ἃβ 
Π6 ΠΘΟΘΒΒΔΡῪ ΤΉ 1} οὗ ὑπ6 ΟΠ εἸβυϊδῃ. 
Θ0Π] 1Ὁ 15 τηοϑῦ ὈΚῪ παύγθα. Τῇΐβ πον- 
ΟΥ̓́Θ σαηποῦ Ραῦ Ρ6 800 Ιμονθ 15 {Π6 
βῖθηι οἵ ἃ οπδηρο ΠΠῸμῚ θα ἰο 116. 
ΤΉΘΥ 0 ΤΟΙ] Π ἴῃ ἀθϑ ἢ πλυιϑὺ ΒΠΘνν 
{861} Υγ6 8] παύτπν (Παῦγ 6) ἐονναγ 5 ὑΠ6 
Ἰϊνίηρ. ΤΟΥΡΙΌ]6. ἃ5. Οὐδ "5. ΠΙΒΙΟΥΥ ἴ8, 
1ῦ 15 501} γΘ 1566 1 ΘΒ56Π06. 

Μὴ θαυμάζετε] (Νοἤϊίο ηιΐγαγὶ Υ(., 
Μῆηαγεοί ηοί. ΕῸΥ ὑπ6 Ὁποπρξ οοιη- 
ῬΑΥΘ Φοἢη χν. 1 ἢ, χυ!. τ ἢ 

ΤῊΘ νου β ΘΟΟῸν ἀραΐη «{0}} γ. 28, 
Δ Πα ἴπ ποίου" ἴΌγ «01 11]. 7 μὴ 
θαυμάσῃς. ΤῊ Ἰα οι Ρ]866 15 {Π 6 ΟἸΪΥ 
ΘΧΔΠΊΡ]Θ ἴῃ πΠ6 ΟΟΒΡΟΙ οὐ ἘΡΙΒΌ168 
(ΘΠ χῖχ. 24 15. ποὺ βυυ]οῦ]Υ ῬαγΆ1]6]) 
οἵ ὅπ6 πηρογαύῦϊν οοηβίγπούοη οἵ μή 
ὙΠ ΔΟΥ. 5110]. Ὑυ Π]0 ἢ ΟΘΟΙΒ. ΠΟΘ {τ6- 
ααΘη γ ὑπδη ὑπθ οοηδύγπούϊδη τ ἢ 
ῬΓΘΒ5. ΠΡ. ἴῃ ὑπ 6 ΑΙΡΟΟΔΙΥΡΒΘ (Ὑ]. 6, νἱ]. 
3, Χ. 4, ΧΙ. 2, ΧΧΙ]. 10). Α ΘΟΠΙΡΑΙΊΒΟΙ 
οὗ Φό0}η 111. 7 να Π6 Ῥγθβθηῦ ραββαρΘ 
ὈγΙηΡρΒ οαὐ {πΠ6 ἀΙΠθγθποθ οὗ τηθϑηϊηρ' 
ἴῃ {πΠ6 ὕνο οομπβύγπούϊζοηβ. ΤΉΘΥο {Π6 
ὑπουρηῦ 15. οὗ ᾧἋΠ6 βΒρθοίδὶ ἔθοϑ)ηρ ἃ- 
γΟυΒΘα ὈΥ͂ {πΠ6 51η6016 βίαϊθιμθηῦ, Π6 16 
οἵ πὸ οοπύϊπτποιβ [6] ]ηρ᾽ Βυγυ θα ὉΥῪ 
Π6 σ 016 ὑθηρο Οἵ πηθῃ (ΘΟμΊρΡ. 1]. 
Ππλτν. Ἐὸ ΌΠΙΡ: 1 οὐ 11 17; Φ0Ππ 
1. τό ποίθ. 

ἘοΥ θαυμάζειν εἰ 566 ΜαΥκ χν. 44. 
ἀδελφοί] δγοέμγοη. ΤΠ] 15 0Π6 ΟΗ]Υ 

Ῥίδοθ ἴῃ ὑπὸ ΕΡΙ 5016 σγῆθυθ {18 {1016 οὗ 
Δα γ 655 15 πι566 (Π]. 7 15 ἃ [4156 γϑδα]ηρη. 
Τὸ οοηὐαϊηβ ἃ ΠΏΡ]1ΟΙΌ ΔΥοτιπηθηύ. ΒΥ 
ΘΙ ΡΠ ΒΒ ηρ᾽ ὑπ 6 πθνν ΓΘ] ]0η. 1ῃ γγΠ]Ο ἢ 
ΟΠ γιβύϊδηϑ βίθηα ὁη6 ὕο ΔηούΠ6Υ 1ὖ 1π- 
Ῥ]165. ὑμπαῦ {815 Ῥοβιθ]0 ἢ Οὗ ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ 
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ε ΄- »"" « “ ᾽ ΄σ , 

τὰ ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
Ἁ ΄ « ᾽ ΄- " , ᾿ ΄ 

τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς: ὁ μὴ ἀγαπῶν 

14 τοὺς ἀδ, - ἡμῶν δὲ ΒΥΥνΕ. 

ΤὴΘ ΒΥΤΥ. 

πλαιῦτα] αἰούϊοη. 18 οπαγδοίου βίο οἵ 
ἀπ θι ἃ5 αἰβυϊ συ 5ῃ 64 ΓΓΟΠ ΟΥΠΘΥ ΠΊΘῊ 
(ὑμ6 νου). ΤῆΘ {Π016 18. ΘΟΠΊΠΊΟΝ 
ἴῃ δὲ Φαμπιοβ (ἀδελφοί, ἀδελφοί μου), 
πα ποῦ ππἰοαιπθηὺ ἴῃ δῦ Ῥδὰ] πα ἴῃ 
ἀπὸ Ἐρίβυο ἰο ὑπ ΗΠ ῦγονβ. [ὺ 18 ποῦ 
Τοὰὺπηα ἴῃ ὑπ γβὺ ἘΡΊΒ616 οἵ δύ Ῥϑίθυ 
οὐ δύ “πάρ. 
ΤῊ ἰπτθθ ἴὍυμ5 τ μοἢ δύ ΦόΠη 

Ῥουγον 5. ΤΌΤ. ὑπ ΤἌΤΩΪΥ ὕο ΘΧΡΥΘΒΒ 
ΟΠ ἰβύϊαῃ σοὶ αὐϊοηβ ῬΥΌΒΟσ ὁ ΘΔ 0}} {Π|6 10 
ΡΓΟΡΟΥ θα μΐηρ. ᾿ΒΥΘ ΓΘ Π ̓ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ 
{πὸ ἰάρα οἵ Ομυἰβυϊδη θα} Πὖν ἴῃ Ὑἱνῦτιθ 
οἵ ὑπ σομιμηοι Π1{6: “ΟἸ]σθι᾽ (τεκνία) 
ἐμπαὺ οἵ βρί θαι] ἀθροπάθμοθ ἴῃ {Π6 
ΟΥ̓ΔΟΥ οἵ {π6 ποὺ 16 να {Π6 Ρῥγο- 
Βρϑοῖ οἵ στόν: “116 ομοϑ᾽ (παιδία) 
ἐπαῦ οἵ Βα Ρογαϊπαύίοη πα ᾿πη πα ΓἸὐγ. 
Τὴ οοπίγαθῦ τ ἢ {Π|6856 “ Βοϊονθα᾽ 15 
ΒΠΏΡΙΥ ὑπὸ ῬΘΥβομᾺ] τηδηϊοβίαοη οἵ 
Γρο της. 

εἰ μισεῖ] εὲ οαϊέ Υ'., ἐ7..«παϊοίλι ψοτι. 
ΤῊΪ5 18 Ἀβθα πα ἃ8 ἃ [χοῦ ((ΟΏ1Ρ. ὁ. ἷν. 
1; Υ. 9; Φοδὴ χυ. 18); πᾶ ὈΥ {Πθ 
ΟΥ̓ΟΥ {Π|0 βύγοϑβ 15. ὑπγΌ ἢ ΠΟΥΘ ΠΡΟῊ 
ὑπὸ σοὺ ἃπα ποῦ (85 ἴῃ Ψ0}1η ΧΥ. 
18 8) ἀροι {πὸ Ῥγομοὰπῃ οὐ {Π| Β0Ὀ- 
76οῦ, ἩΗαίτοα 15 ὁπαγαοίου βύϊο οἵ “ὑπ 
μου (γε 8 Υ., δὶς παπαῖ ἘΝ). 

14. ἡμεῖς οἴδαμεν] πὸ5 8οίηιια {. 
ὁ (ἡμεῖς) ἃ8. ἰδ ϊηρι Βα ΤτῸμ {1} 
νου], ποῖ ὈῚ πὸ οββθηῦα! παύαγο 
οἵ οὐχ [αἰ ὉΠ, ὈΥ οὐ Οὐ ἱπναγ ΘΧΡΟΥΪ- 
6π06,.. «Τὸ Τοῦ {πᾶὉ νὴ 8 Ἀγ 6 ΘΟΏΒΟΙΟΙΙΒ 
οἵ ἃ Ἰογὸ ἴον ΟνἸδύϊαι3. ἃ8. ΟΠ ΣΙ ΒΟ ΔΒ 
ἴ5. ἃ Ῥσοοῦ ἴο ἃ8 ὑπαῦ το πᾶγνο οἠὐογοὰ 
ἜΡΟΝ ἃ ΠΟῪ ᾿ἰΐο : ὑπαῦ 8 πο ἢγδὺ 
{ΠΥ ᾿ἷνο. ΤῸ Ῥαββδᾶρο ΠὰβΒ. ὈΘΘὴ 
πιλᾶθ: {π0 ΠΟῸ ΒΡ τὸ οἵ Ὀοϊπρ ΠὰΒ 
Ῥοθη σαϊηρᾶ, [0 1β ποῦ αΐαγο θα 
Ρτθβθηῦ, ΟὈμ ρα {ΠῸ δἰ ρ]6 οἴδαμεν 
ἴῃ Ὁ. 2. 

μεταβεβήκαμεν) ἐγαπδίαι βιηιμ Υ,, 
μανὸ ρμαϑϑο(ῖ... Οοταρ. ΨοΠη ν. 24 (χΠΠ, 
1). Τἰ5 ον νγὰβ πάρα {Π|0 ἀροορί- 

ὁ μὴ ἀγ. ΑΒ νᾳ.: -Ὁ τὸν ἀδελφόν [αὐτοῦ] “Ὁ 

Δ Π06 ἴπ ΓΤ} οὗ ΟἸτ δῦ β “πογα᾽ (ο. 1]. 
Δ]. 11} 

ἐκ τοῦ θ. εἰς τὴν ζ 7 ὧδ ηιογίο ἴγι εἱέαην 
Υ., οἱἐ γ᾽ ἀφαΐ]ι ἰγιίο {ἴγο., Τ)οαί ἀπά 
ἸΠ6 ἃγὸ γοραγ θα ἃ5. ὑπ ἔνγο ΒΡ ΘΥΘΒ 
ἴῃ ὙΥ Πΐοἢ. τηθὴ τηοΥ 6, ἃπα {ΠΘΥ Ἀγ ῬΓΘ- 
βϑηὐοα ἴῃ {πον βαθβύαἐίνθ Ὁ] πο 88 
ἐπ ἀθαῦῃ νυ μἰο 15. ὑγαϊν ἀραίῃ, “{Π6 
116. νυ οι 15. ὑγα]ν 116 (ὁ θάνατος, ἡ 
ζωή). ῳὋὉ θάνατος 8 Τουπα Πογθ ἃπᾶ 
ἴῃ ὑπ ΓΟ] οἴαβο ἴπ δῦ ΦΟΒ 
Ἐρίβι165; ἴῃ {Π|ὸ αΟΒΡ6Ι Ὁ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΪΥ͂ 
ἴῃ {Π6 ΡΔΥΆ]]6] ν. 24 (χ]. 1.3 15 ἀἸΠ Θυθηῦ). 
Ὃ θάνατος 18 ΡοΥΒοπΙ Πα ἴῃ ΑΡοο. 1. 18. 
γἱ. 8, ἰχ. 6, χχ. 13 ἢ (χχϊ. 4. ΟὐμΡΑΥΘ 
Αοἰβ 11. 24; Βοιη. νυ. 12 ἢ, Υἱ]. 2: ὦ 
σον. συ. 21 Βὲ.: 2 ΟΥ. ἵν. 12 ; 2 Ἐπ. 1. 
1ο (ορροβϑὰ ἴο ζωή); ΗΘ. 11. 14. ΕῸΥ 
ἡ ζωή ΘΟΙΙΡΆΙΘ ἱ. 2 ποίθ ; ΦόΌΠη ν. 24: 
Μαίύ. νἱῖ. 14 (ορροβθᾶ ἰο ἡ ἀπώλεια), 
ΧΙ, 8 ἢ, Σῖς τ; ΜΆΤΙ τ 259) 346}. 
Αοἱβ ἢϊ. τς; 2 ον. νυ. 4. ΤΘ ἄορ 
οἵ {πὸ Θχργθββίοι 18 Ἰοβῦ Βοίλ ἴῃ Τα 
ἃ πα ἴῃ ΕΠΡΊΙΒΗ. 

“ΠῸ φηΐου ἰηΐο 116 (εἰσελ. εἰς τὴν ζ.)} 15 
ἃ ῬΠγαβ6 οπαγαοίουβυϊο οἵ δὲ ΜαΠονν 
(χυ 1]. 8 ἢ, χὶχ. 17; ΘΟΠῈΡ. Υἱ], 14) δὰ 
οὗ δὲ Μαὺκ (ἰχ. 43, 45), [πα {818 
Ἰαυροβὺ βθη86 “11 (ἡ ζωή) 15 ἔπι [ὉΠΠ]|- 
τηθηὺ οἵ {πὸ πἰσιθδῦ ἰάρα οἵ Ροίῃρ: 
Ῥογίοοῦ ἐσαῦ ἴῃ ρουτοοῦ δούϊοη. Οοιη- 
Ραᾶτο 2 Τίμι. 1. 10 καταργήσαντος μὲν 
τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ 
ἀφθαρσίαν, νῖνογο ἴῃ {16 βθοομα μη θ1- 
ΡΟΣ ὑπὸ ὑπουσηὺ ἴθ. οἵ “16 ̓  ἴῃ {}ιῸ 
αὐδύγαοῦ ἀπ ποῦ οὗ ὑπὸ ΟΠ ΥἸἰβεϊαῃ. [Ὁ}- 
ΒΙμνομῦ οὐ ὑπὸ ΠΟ] 6 οοποορίϊοι οὗ Πρ, 

ὅτι...ὅτι...1 φιιογιίαηι ... φιεογἑ 4}... 
Υ ἐλμαῖ.. «ϑοσαῖι86... Αοονο ον 18 {}|0 
βἴσῃ Οὗ 0 πα ποῦ ὑπὸ στοιπᾷ οἵ 116, 
οι. [κο νἱϊ. 47. Τῆνο οοπῃοχίοῃ 
5. “νὸ Κπον Ὀϑοδιβο...ἡ ἃπα ποὺ “νγὸ 
πᾶν ραββοῦ Ὀϑοδλαβο.. 

τοὺς ἀδ.} ἐλ6 Ῥγοίδγοη. ΤῊ βίη 0 ]Ὸ 
Ρἤγαβο (3 Φο μη δ, 10) 18 Π]ΟΤῸ ΘΧΡΓΘΒ- 



11. 15] 
ἐξ 3 ΄σ ἧς 

μένει ἐν τῷ θανάτῳ. 

ΤῊΝ ΕἸΗΒΤ ΒΡΙΞΤΙΕ ΟἿ 51 7920ΗΝ. 112 

΄σ ΄σ δ ᾽ ὦ 

ὁ πᾶς ὁ μισών τὸν ἀδελφὸν 
» - - ΄, » 7, ν » “ - 

αὐτου ἀνθρωποκτόνος Εστιν9 Καί οἴδατε Θα κας ἀν- 
΄ ᾽ ᾽, λ ΑΣ τἰνν ΄: ,ὔ 

θρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῴ μένου- 

15 ἑαυτοῦ Β. 

βῖγθ ὕμδῃ “οαν Ὀγούμγθη. ΤῊΠ1Β 15 {Π6 
ΟἸΪΥ ΡΙΆΘΘ ἴῃ ΠΟ {Π6 οχαοῦ ΟΣ 5 
ΟΟΟ (ἀγ. τοὺς ἀδελφούς). ΕἼΒΟΥΠΘΥΘ 

δῦ «0. Βγ5 ἀγ. ἀλλήλους (δ. 11 πούθ). 
᾽Αγ. τὸν ἀδ. ΟΟΟΌΥΒ 11. 1Ο; 111. 10 ; ἴν. 
20. 
ὅθ Αααϊθοηα] Νοίθ. 
Ιῃη υἱὸν οἵ ὑπ6 πηρογίθοθοη οἵ 

ΟΠ ἰϑύϊδηβ Αὐρτβύϊηθ βαγβ: ὙΥἱροῦ 
[σ]ογία οαν ὑα 15] 568 δάϊιο ἴῃ ΠΙΘΙΙΘ: 
γίσοῦ γα χ 564 απ851 ἈΥ16 1 Βα ΥὙΔΙῊ]. 
Τηύιβ5 οϑῦ πηθά }]}ὰ απὸ νἱσού, ᾿ηὐπ5 
βαπὺ [Ὸ]1ὰ Δ ΟΥ ΤΠ}, 1ηὖτπ|5 [γιοῦ ; 588 
φοβύαζθιη Ἔχρθοίαμῃί. 

ὁ μὴ ἀγαπῶν] χιυὶ πορ αἰζίγί! Ὗ,,, 
λ6 ἐμαὲ ἰοτοίδν γυοί. ΤῊΘ. ΟἹ Ἰββίοῃ οὗ 
λἔ8 ὑγοίδιθγ,, δοοογάϊηρ ὕο ὑπ6 ἰγὰθ 
ἰοχύ, βίγθησ πθηβ ὑπΠ6 ὑπουρηῦ. ΤΠ6 
[66 ]]ηρ᾽ 15 τθραγα θα 1ἢ 105. οομηρ]ούθϑῦ 
[ΟΥ Τὴ. 

μένει ἐν τῷ 60.) αὐταφέ, (ρογηναγοΐ 
ἘΠ ἐπ ἀδαίῃ. ὙΠΟΥΘ 15. ἃ ΠΟΥ] οἷβ 
ἐγιογίϊω. [ἴὖ 15. ποὺ βαϊα ὑμδῦ ἢ α168. 
ρα 15. ΠῚ5. παῦαχα! βαίθ, [ὑ [0]- 
Ἰονγβ ὑπαΐ Ιονϑ ἃμα {8 ἃγ6 Θοπν θυ 1016 
ὕθ Π)5. 

Οομραγο Φ0Ἀ}η 111. 36. 
15. ΤΠ μαύγϑα οἵ “{π6 ψου]Ἱα  οἂπ 

Οδ86. ΠῸ ΠΊΔΙΎΘΙ : [ὖ 15, ἴῃ ἃ ΟΟΥ ἃ] 
56η80, παύπχα!. Βαῦ Παύτοα τη Ὁ ἤπα 
Ῥίαοθ διηοηρ “ὑΠ6 Ὀγούῃγθη ̓  (1]. 9, 11). 
ΤΉΘΥΘ ἃγ6. ΟἍ]Π5 ἴῃ ὑΠ6. ΠΟῪ [ὩΠΉΠ]Υ. 
ὅποι. Παύγθα 15. Θββθη θα} γ Ια θη 10Ὰ] 
τ ἢ ΤυΓ6Υ, ποῦ ΒΠΏΡΙΥ ἃ8 Ὀοίηρ [ῃ6 
ἢγβὲ βίθρ ὑονναυ 5 ἰὖ αὐ ἃ ᾿ηΠγο] ν]ηρ' 
Π|6 ΒΆ1η6 ΤΟΥ] Ροβιθϊοη. Τὺ 15 ΤΏ0ΓὙ6- 
ΟΥ̓́ΘΕ 'ἴπ {Π6 τη ΠΙΠη561 {πΠ6 ἀοβίγαο- 
ἀΐοπ οὗ ὑπαῦ Π|6 ΠΟ 18 Ἰουθ. 

πᾶς ὁ... νον οηθ ἐμαΐ μαΐοΐβι... 
ὑποῦρ μ6 Ὀθὰν ὑπ6 πιηθ οἵ ΟΠ τβύ. 
ΟὐμΩΡ. Ὁ. 111. 3. 

ἀνθρωποκτόνος) ἠοηυϊοίάα Υ΄., Ἠλι7- 
ἀογογ. ΤΠ6 νογὰ 15 αδθα οἵ {πθ ἀ6υ1], 
ΦοΠη νἱ}. 44. ΑΙμοΩρ ἸΏ6η (ὐαΐῃ 15 
{Π6 {γγρ6. 

Ν. 

αυτω Β: ἑαυτῷ δ ΑΟ, 

οἴδατε] ψ6 ἤποιῦ. 
ποΐρ. 

πᾶς... οὐκ... ΟΟμΡ. ἰϊ. 19 ποΐθ, 
πᾶς ἀνθρωποκτόνος] ΟἸἩλγ)ι15 ἱπααίύ. 

λπορυϊολαα: 50 Ποῦ ΠΟ 50] πη} 1116 ααϊ 
ΓΟΥΤΟ σϑυῖ οὖ 116 4] οὐἶο ἔγαίγθη) 
ἰπβθασιύμν (Β646). 

ᾧ αἷ. ἐν αὐτῷ μέν.] θίογηαΐ {7 
αδιαϊη ἐπ μέν. Τπθ δααϊθοη οὗ 
ὑΠ6 ἰαβὺ του β ὈυηρΒ οαὖ {πὸ ὑπουρηῦ 
ὑπαῦ “Θἴθυ μα] [1{6᾽ τηπϑὺ (ἀποὺ ὑπ 6 
ΟἸΓΟΙ ΒΔ ΠΟΘ5 οΟἵὨ οὰἱ Ὀγοβθηῦ 11{6) 6 ἃ 
ΘΟὨ ΙΠΟἿ15 ΡΟΥΘ, ἃΠα ἃ, ΟΠ θα ὺ- 
οα σῃῦ (οοΙηΡ. «0} ΥἹ]. 53). 

ΤἼΘ γγΠΟ0]6 Ῥῃγ 86 18 πηΐαπθ. ΕἾ56- 
ΠΘΥ6 “0Π6 ψονρα᾽ (11. 14; “01 γ. 58; 
ΟΟΙΏΡ. ΧΥ. 7), ὕπ6 “πποίϊοη᾽ (1]. 27), “ὁ 6 
5064 οὗ ἀοα᾽ (11. 9), “πὸ Ιον οἵ αοα’ 
{{Ππ| τὴ, {π᾿ ὑπ πὸ (2 ΤΟ π᾿ 2), ἅτ 
5814 ἴο “ΔΌΙΔ Θ᾽ ἴῃ ἐπ θ6]θυθυ; ἃπα 50 
αἴδβὸ (ἀοα (υἱ 24. ἵν: 12; 15,15 Π) ἅπα 
ΟΠ γῖβὺ (Φο μη νἱ. κό, χν. 5). Βγθῃ ἴο 
{Π|6 Ἰαϑύ τηδη μὰ5 ποῦ “6 ἴῃ Ὠΐμ56 17. 
ΤῊΙΒ 15 π6 αἰνίηθ ργθγοραὐϊνθ ἃ]0Π0. 

(ΟΡ. 6. ν. 18 

2. 716 ηναγυὶ οδίαξίογι 97 ἰουθ (νυ. 
τ6--- 18). 

Τὸ Πὰ5 Ὀ6θὴ βῆθνυι ὑπαῦ Ἰογθ 15. {Π6 
515: οἵ ὑπ6 ΟΠ γιβύϊαη 116. [ὖ 15. πον 
ΒΏΘη ὑπαῦ ἴον πηιϑῦ 6 [ὩΒῃ]οηθα 
αἰύου {π6 ραϊίουη οἵ ΟΠ υιδῦ γηο τηλθ 
1ῦ Κπονγῃ 1 58ΟΙΗ͂ΟΘ (νυ. 16). πο ἢ 
Ιογθ οχύθμαβ. ἴο ὕπθ οοιημηοῃ ἰπέρι- 
ΟΟΌΥΒ6 Οἱ ΠΠ| 6 (Ὁ. 17); ἃπ64 τηπϑῦ Ὀ6 αὐ 
ΟΠ66 δοῦϊνθ δηα γΥθἃ] (Ὁ. 18). 

16. 7), ἐδι)ῖ8 106 ἤγιοῖῦ ἰουο, ῥθοατίδ6 ἦλθ 
ἰαϊαί αοτογὶ ιῖ5 {75 707 τι5. ατοἶ 106 

ομφἠξ ἐο ἰαψ αἀοιῦγν οὐν7) ἐΐδο5 ΣΟΥ {δ 
ὑγοίμγοη. τ διέ τὐλοϑβοθῦο) ἤαδ ἐλ6 
τρογία 5 σοοαβ, απο δομοίαφί, Νὲξ 
ὀγοΐ67 ἦγ. γηϑοεῖ, αγλοΐ δ τοί, τιρ δ ἰδ 
λοαγὲ ζγοην μίγη, ἔοι αὐταί, ἐδ ἰο το 
4" αοὐ ἔπ μίηι 15 δγδίο οληαγοη, 
ἰοέ τι5 πιοΐ ἰοτο ἦγ τσογα, οί 67) ἐετέλ, 
ἐλ ἐοηιίο, διμέ ἐγ ἀθθα ἀπαὶ ἐγ ἐλ). 

ὃ 



[14 

σαν. 

ΤῊΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟΕ ΗΑΤ' 590ΟΗΝ, [11], τό, 17 

τ6᾽ ΄ " ΄ ᾿ ν᾽ ΄ « 

Εν τούτω ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι 
᾿ ΄σ ε ; ε ΄σ ; ; " ὅπᾳ “τῇ ᾿ « - 

ἐκεῖνος ὑπὲρ μων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν: καὶ ἡμεις 

ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι. 17 ὃς 

δ᾽ ἂν ἔχη τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν 

Ι6 τὴν ἀγ. - τοῦ θεοῦ νᾷ. 

Ι6. Ἔν τούτῳ] ἤηι ἐλιὲβ, 888 6. 1]. 3 
ποΐρ, Τὸ ὑγαῦ ἢ. πο ᾿ὰ8. ὈΘΘῺ 
ὁπαποϊαύθα, {ΠῸ 561 βου βοῖηρ ομαγαο- 
[6 οὕ ον, ἃ8 ορροβϑᾷ ἴο πὸ τ πγάου- 
ΟἿ οΠαγαούου οἵ Ππαΐγϑα, ΟΡΘῊΒ ὉΠ16 νὰ 
το ἐπ πιοβῦ οοιηρ]οΐθ γονο]αύίοι οὔ]ονο. 
ΤΠ “0Π18,᾿ ἃ5. οἰβθύῃουθ, Ἰοο]5. οί 
ας κυγαγ 8 ἃπα Γου να Γ 8, 

ἐγνώκαμεν] οὐστιοσίηννΣ Ὗ΄., σοργιοϑοῖ- 
γε Αὐρ., 16 ποις ἃ8 ἴμ6 γϑβι!ῦ οὗ 
αἰνίπο ὑθαο ΐηρ : νγ6 πάνθ Ἰθαγηῦ ἃμπὰ 
ΠΟῪ ΠΟΙ {πὸ Ἰθββοῃ [ὉΣ ούθυ. ΓΒ 
Καον]οᾶρσο οὗ ΘΧ ρου θη 6 15 οοη γαβίοα 
χῖτἢ {πὸ Καον]οᾶρο οὗ ᾿πὐαϊίοι (οἴ- 
δατε) ἴῃ δ. 15. ΟΟΙΡ. 0} χν. 13. 

τὴν ἀγάπην] ὅθο Αἀαϊομαὶ Νοῖθ, 
ἐκεῖνος) 176, ΟἸιν δῦ. 66 11. 6 ποίθ. 
τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν) αγιϊηγατηι 

5παην ροδεί!Ύ., ἰαϊα ἀοιο ΠΣ {{76. 
ΤῊΘ Ῥῃγαβ6. ἰβ Ῥϑου] αν ἴὸ δύ ΦΌΠη, 
ΤΌΝ ΧΡ ΤΥ (Π06)} 15. 17 Πρ πῖΠι,΄ 327 ΕΣ: 
τΥ 7. 

ΤῊ8. ἰΒ 6. ΟἿΪΥ Ραββαρὸ ἴῃ {ΠῸ 
ἘΡίβι16 ἴῃ νυ πο} δῦ ΦΌΠ ἢ τι5658 ὑπέρ {7 
Ῥολιαι ῳ (οομρ. 3. «ο}. 7). Τὺ Θοσα 8 
ἴῃ {πὸ ΒΡ] πὶ Εἰ] 7 ΘΟ ΘΧΊΟῚΒ ποῦ 
ἘΠῚ ΓΘΑΈΘΗΟΙΥ : Υἱ. 51; Χ. 11, 1; ΧΙ, 50 
ον αἰ, 471: χν τ} ΧΗ, ΤΟΥ ΣΝ, 
14. Οοιπίγαδῦ περί Ο. 11. 2 ; ἷν. 10. 

ΤΠ|Ὸ ᾿πασο ἈΡΡΟΆγΒ ἰὼ Ὀὸ {πα οἵ 
αἰνοβύϊι Ομ β ΙΓ οὐ ἃ {πὰρ (Το Χ ΤΠ, 
4). Οὐμράγο ὁ αγηιαγ γον 7.0, ἡ εἰθ- 
»οπογο. 

καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν] απα τῦὸ οτεσλέ... 
ἃ5. ἃ σομβοαπομοο οὐἨ {Ππ|8. Καον ]θαρο ; 
Ρυὺ δι Φόοθ τοραν 5. {πὸ ἀππν ἃ8. ἴῃ- 
οαάοά ἰὼ {πὸ Ἰαιον]οάρο (αν νὴ 
Οασ νυ) ἀπ ποῦ ἃ5. ἸορΊοαΠν ἀοράπορα 
[τοι 1 (ἀολογ ογ 8 ννὸ οαρ]ῦ). ΟΡ. 
δ..3. ἼΠἼὸ ολ] σαύϊοι ᾿ἰθ8 ἰὼ {πὸ Ρου- 
ὁορίΐοι οἵ {Ππ| το αὐϊοιν ἴς ν]ΐο] τὸ 
5ἰπηα τὸ ὁπ6 Ἀποῦπον πὰ τὸ (Ἰ ν]βί. 
ΤΊ]αὺ νυ ἴθ}. σΟμΒΟΌ ΑΪΗΒ. τι8 15 ποῦ ΟἿΪΥ 

θεῖναι ΑΒΟ; τιθέναι 

Η15 Θχα}]6, Ὀαῦ {π6 ὑγατ ἢ τ Β]6} 
ὑμπαῦ ὀχ ρ]θ. γούθα δ. Οὐιηρ. δ. 7. 
ΕῸν ὀφείλομεν 866 11. 6 ποθ. ρπιαύϊαβ 
ΒΡΘαΚίηρ οἵ ππηξ οὶ ἴῃ ὑπὸ βρὶυῦ οἵ 
{018 Ῥᾶββαρο Βα γ5 ἴὸ ὅΠῸ ΕρΡἢΙΘΒΙΔῈΒ : 
ἀντίψυχον ὑμῶν ἐγώ (αὐ ἔρλ. :1; 
οΟμΡ. αὐ δηεμγη. τὸ; αὐἱ οίψο. 2,6). 
ΤΊ ογὰβ ἀἀαάγοεβοα Ὀν δῦ Φόῃη ἴο 
{πὸ γοὰσηρ ΠΟΌΡοΥ βουμα Εἰκὸ ἂμ θολὸ 
Οὔ ὐ: ἂν δέη τὸν σὸν θάνατον ἑκὼν ὑπο- 
μενῶ, ὡς ὁ Κύριος τὸν ὑπὲρ ἡμῶν" ὑπὲρ 
σοῦ τὴν ψυχὴν ἀντιδώσω τὴν ἐμήν 
(ΕυΒθὉ. .57.. .. 1. 23). 

17. δύ Φόἢη [ΌΓ15 ἤ ῸΠ ΘΟΠΒΙ ἀ θυ Πρ’ 
{πὸ συ θαύηθεβ οἴου ΟὈ] σαὐοη ἴο ποῦϊοο 
ὑΠ6 ΟΥ̓ ΠΑΥῪ ΟΠ γαοῦθι οὗ Γα]αγο, ΒΚ 
ὑπ ὑγαηβιύίοι πὸ βαρ σοδίβ ὑπαῦ {π6γῸ 
15. ἃ ἀληρον ἴῃ ᾿πἀ] Ἰησ ΟὈΤΈΘΙΥΘΒ ἰὴ 
ἸοῦΌν νἱ θυ γΥ Β]0}} ᾿ΐο οαὖ οἵ {Π|0 νὰν οἵ 
ΘΟΠΏΠΠΟΙ ΘΧΡΟΙΊΘοΘ. ΑΥ̓ο μὰν {πογὸ- 
ἔογθ ὑὐυν Οὐ Ιν 5. ὈΓ ἃ [ὯΣ ΠΟΥ ΠΟΙη6- 
Ιγ ἴοβϑῦύ. Τ6 ααρβύϊομ. 18 ΘΟΠΙΠΊΟΗΪΥ 
ποῦ οἵ ἀγϊπρ [ὋΣ ἃποίμου. Ὀαὺῦ οἵ οοηι- 
τ ϊοαπρ ἴῸ ποίου {πὸ οαὐνναγα 
γθ 5. Οἵ Ἰἰνίησ. ΤΠ τὸ ἅτ ἴουπὰ 
Δ 1 ρ᾽ ΠΘΓῸ, 0 πΘΘα ἸΟΟΙ πὸ Τα Ποὺ 
ἴον πα σῃμηθηῦ, 

ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ] Οιεὶ μαϑιπογῖὶε ν΄. Οομιρ. 
11. 5 ῃΟΐΘ. 

τὸν βίον τοῦ κόσμου) 8 )δέαγιίταλι 
εἱίω Κ΄. ἡαιο αίος τα ΑῸρ,, ἐλ 
ἐϊ7 Γ᾽ ἐμὰ τσον αὶ “πθ βαρβίαμοθ οἵ 
{πὸ σου] ἃ8. οοπίγαβίο αἱ “110 
ΘὔρΥ ἃ] (ν. 15). Οομρ. μικθ χν. 12 
(τὸν βίον) ; 1ϊ. 16 ποίο. ΤΠ] Ῥῃγαβο 
ἱποϊαο5. 1} Ὁ06. μα ἀονγμθβ Υ μοὶ 
Δ ΚΘ αΡ οὗν ΘΓ Π]ν το θ5, υθΆ τ}, 
βίανϊοι, ᾿ 6] οῦ, 10 μὰ5. θοθὴ ἤμποὶν 

Βαϊ οἵ ἃ στοιῦ ἰοαοπον ὑπαὺ “6. ννὰ 
ἰθνάου ἴο αἰ] 085. ἃ 8. ὅθ ἈΠ] [ΌΥΤῚ5 οὗ 
Ρονογίν, 

θεωρῇ Ῥεμοία ἃΒ ἃ Βροοίδοϊο. οἢ 
γἩ10}} πὸ ἉΠΠ]Ον 5 ΠΪδ ΟΥ̓ῸΒ ἴο τοδί, Τ]}}8 



ΠῚ 18] ΠΈΠ ἘΡΕΒΙ ἘΠ ΡΙΠΊΣ ΟἿ ΒΤ 0ΘῊΝ. 1τε 

᾽ πὸ , , ἣ 7 Χ , 9 πε 

αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλεισὴ τὰ σπλάγχνα αὐτοὺ 
΄σ᾿ ΄- " Ὑ ΄σ ΄σ. 7 Ε ΄-: 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, πώς ἡἣ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ: 

"ὃ Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσση ἀλλὰ 

18 τεκνία δ ΑΒΟ (νγ5) ΒΥΥΓΒ]: Ἔμου ς΄ 5γύγα τη6 {86 (νρ). 

- τῇ «᾽ξ. 

15. {Π6 ΟἿΪΥ ΡΪᾶθθ. ΨΏΘΥΘ ῃ6 γϑὺὉ οο- 
ὉΌΥΒ ἴῃ ὐ ΦοΠη᾽5 Εἰ ρἰβύ]θβ ; ἃ οἷβο- 
γγΠ6 16 ἴῃ ὕΠ6 ΕἸΡΙΒύ165 1ὖ 15. Το πα ΟὨ]Υ͂ 
ἴη ΗΘΌ. νἱϊ. 4. Οοιηρ. Αροοα. χὶ. τἰ ἢ 
ΤῊΘ ψογα 18 ΘΟΙΏΤΟ ἴῃ Ππ6 ΟΟΒΡ6] οἵ 
δύ ΦΌΠη 84 15. ΔΙ 5 αϑθα ψ]Ὸἢ 108 
{1}} πηθαπῖησ. ὥὅθθ ΨΦ0Π}η 11]. 23 ποίθ. 

χρείαν ἔχοντα] η666556. ἤαθθγ6 γ- 

6676 Ε-, σοι ϊοη θην, οσθηέου ΑὙρ. 
ΤὴΘ τομάουϊηρ οἵ ὑπ Μαϊραΐθ 15 
βιιρορδίθα ὈΥ 11. 27. ὅθ πούθ {ῃ6 176 
ἴου ὉΠ6 ΔΌΒοϊαὔθ τπι86 οὗ χρ. ἔχειν. 

κλείση τὰ σπλ.] οἰατδογ τέ ̓ἰβοογῶ 5 
αὖ 60 ὟΝ], 5 ιιέ5. τ μὲς μοαγέ ἤγογι την 
80 ὑπᾶὺ π6 ἀοϑυϊαῦο ὈγούΠον οαη ἢπα 
ΠΟ ΔΟΟΘΒΒ ὅο ΠΙΒΒυ πη ραύῃυ. Τὴ ΡῃγΔ56 
“ἴο Βῃπῦ ὉΡ ὕπ6 Πραυῦῦ᾽ 15. ΔΡΡΑΥΘΏΙΥ 
ἀπῖαπ6. Τῦ ΘΧΡΥΘΒ565 ὑΠ6 1πὕθυΡΟΒΙ- 
ὑϊοη οἵ ἃ Ῥδυτῖου θούνγθθῃ ὑΠ6 βυ ΠὉὙῸΡ 
8:Π4 {Π6 ὕθπαθυ Γ66]1Π 08 οὗ Π1Β ὈΓΟΥΠΘΥ, 
Οοιηρ. Ῥβ. Ἰχχυ]. τὸ (ΠῚ Υ̓ΞΡ συνέχειν 
τοὺς οἰκτιρμούς 1,ΧΧ.)ὃ. Τὰ σπλάγχνα 18 
Τουπμα ΠΟΘ ΟὨΪΥ ἴῃ ὕπΠ6 νυ ηρβ οἵ δύ 
ΦΌΠη (1 Οὐ ἴῃ δὐ ΠπΚ6 ἃπα δύ 
Ῥδα!]). 

πῶς... :] ποιὸ αοίλ... ς ΤῈΘ ᾿πΐουτο- 
ο σούϊγο ΘΟΠΒγ Οὔ] 0 15 ΒΙΠΏ1]Α 17 ὕο ὑπαὺ 

ἀπ 12. 
ἡ ἀ. τοῦ 0.1] οαγίέα5 7)οὲ Ὗ., αἰϊοοίϊο 

Ζ)οὲ Ατρ΄., ἐδν6 ἰοτο 97 Οοά, ὑπὸ ἴον οἵ 
ψΠΪ0ἢ) αοα 5 αὖ οποθ ὑπΠ6 ομ]θοῦ δπὰ 
{π6 δαύπου ἃπα {Π6 ραῦθθ βῚ ΟὈΙΏΡ, 
11, 5 ποίβ. 

μένει] αδίαο.. 5. ἃ ΘΟμ ππιοῖ5 ΔΟῦγ 6 
Ῥονου. ΟὈΠΡ. Ὁ. 15. 

18. Τεκνία] “  ϊοιϊέ Υ., Τάπο ολτ- 
«ἴγοη. ΤΠ ψογαὰ οἵ ΔαΥΘ585 15 μαηρθα 
(υ. 13). Τη6 [8 0Π6 7 πον ΡΙΘ8 48 σὺ 
ὑπ ο86 γιὸ ἄγαν ὑπο] Ὀθίηρ' [ΠῸΠῚ 11. 

μὴ..«λόγῳ μηδὲ τῇ γὰ.] ηοί..«κοὐέ" 
τρογα, γιοίΐμι67 «οὐΐδ, ἐμ6 ἐοηφιιθ, ἴῃ 
ΠΘΟΥῪ 885 Ορροβθα ἰοὸ ϑούϊοῃ ; σι] 
ΤΘΥ6 Οααὐὔνγαγα ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ ἃ8. ΟΡΡοΟβοα 

τῇ Ὑλ. ΑΒΟ: 

ἴο {Π6 σϑππῖπθ τηουθηθηῦ οὗὨ ΟἿ 016 
Ὀοϊηρ. 

λόγῳ...ἐν ἔργῳ...} τοί, τρογα!...ἦη 
αἰοοα!... ΤῊΘ 5]! ρηῦ ὁμδηρο οἵ οοπμβίχαο- 
ὑ101) ΠΊ 15 ὑπ6 αἸθγθηοΘ θθύνγθθη ὑΠμ6 
1πηϑύγπηλθηὖ ἃ 6 {Π6 ΒΡΏΘΓΘ οὔ [Π6 ΠηΔ1- 
Γοβϑύφ θη οἵ ον. Τῦ τητιϑύ ἢ πα Β0006 
ἴῃ οὐ ὕσπο δ η4 [1] 16. ΕῸΣ ἐν ἔργῳ 
καὶ ἀλ. ΘΟΙΡΑΥΘ ΦοΟΠη ἴγ. 23 ἴ. ἐν 
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. 

“ΤΓ Ἰονα ἀθρομαβ οἢ. ἃ ΜΟΙ, ΜΠ Θη 
{π6 ψογὰ οθαβϑύῃ {π6 ἴον οθϑβϑίῃ. 
ὅ00ἢ) νγὰβ {Π6 Ἰονθ οἵ Βα ας ἃπα Βὰ- 
Ἰαδι ̓  (  αἸκαῦ θα. 145. 4: δοποοῦν- 
56). ΤῊΘ Ῥαββᾶρο ασποίρα ἔγοιη “δοίῃ, 
Υ. 22 15 ψγΠ0}}Ὺ αἸ ΠΟΥ θη ἢ 56η86. 

3. Τῆο ἤριῖέ ο7 ἰονο (τυ. το---24). 

Α5 δύ Φ01π Πὰ5 βΒρόκϑῃ οἵ ὑπ πθ- 
ΟΘΑΒΙΟΥ Πα οἵ {πΠ6 γμαύίογη οἵ Ἰονθ 80 
ΠΟῪ Π6 ΡΌΘΒ ΟΠ. ᾧο Βρθαῖ οἵ 105. ἔα]. 
ΤῊ δι οὗ Ιογθ 15 οοπῆθμηοο, ὅποι 
οοηἤάομοθ 5015. ὑπ ΘΟπαθι [108 
ψγΒ]Ὸ ἢ} {ΠπΠ6 Πϑαγῦ ῬΥΟΠ οι Π068. ἀραϊηβῦ 
π6 ὈΘΊΊΘνΟΥ (υρ. 19, 20). [ὑ ἢπᾶβ 
105 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ ἴῃ ῬΓΆΥΘΙΒ, ΠΟ ΓΘ 
ἩΘΟΘΒΒΆΓΠΥ͂ ΔΗΒΥγΘΓ ΘΑ, ὈΘοδιι56 {Π6Υ ΔΘ 
{Π|6 γοΐοθ οἵ ορϑαϊθηῦ ον (Ὁ Ὁ. 21---23). 
Τῦ Ιββιι85 ἴῃ {Π6 δι]η685 οἵ ΒΥ ρΑ ΠΥ 
(υΣ 24) 

τ 7ῃ, ἐδηῖ8 ττὸ βμαϊί ἄηοιρ ἐμαΐ τὉ6 
αγὸ οὔ ίδο ἐγηέδ, αγιο 5μμαἰί ἀϑϑη.76. ΟἿ᾽ 
μθαγ θούογθ ἠΐηιν, 959 του ΒΟΘΌΘΥ 
οὐ) μδαγέ γα ΦΟΊ ΟἰΘΊ)171. ιι5 : Ὀοοσατι86 
σοῦ 15 σγοαΐογ' ἐμάν οὐ ἤοαγέ απα 
ἀηοιροίμ, αἰΐ ἐμίγισο. οίουσα, τ ΟἿ 

λἠοαγὲ σογιαἰθηγλγι 1,5 γιοΐ, το6 ἤατῦο δοίε- 
γι658 ἐοιραγα5 Ο' εἶ, 55. αηαὶ το] αὐ 8060 67" 
106 δ 106 γοοοῖνο γοῦν ἦγ, δοσαι59 
4106. οὔδβογ6 ἢν 18. ἐοηνηναγαηγογ5. πα 
αο ἐμ ἐμίηρο ἐπαΐ αὖ ρίοαδίης ἵν Νν18 
ϑίγηΐί. 23 Απὰ ἐδιῖδ 15. Δὲ σοῃυηναη εἴ- 
ηιθηΐ, ἐμαΐ τρο δ νοναί θοίτσεο ἐΪ)6 Ἡαγγ6 

ἘΞ -- τ 
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ἐν ἔργω καὶ ἀληθείᾳ. 

ΤῊΝ ΕἼΒΒΤ ἘΡΙΠΤΙῈ ΟΕ 51 900ΗΝ. [1Π]1. το, 20 

΄ 

9᾽Εν τούτῳ γνωσόμεθα 
᾽ »- ᾽ , ᾿ ’ ᾿ ἢ ᾽ ΄σ ’ 

ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας εσμεν, και ἔμπροσθεν αὐτου πει- 
Ἀ ,ὔ ε ΄ ΡΤΟῚ «.« ΓῚ 7 ε ΄σ 

σομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν ΟἿ εἐαν καταγινωσκῇ μων 

ἐν ἔ. ΑΒΟ: -- ὰν ς΄. 

γνωσόμεθα ΑΙ ΒΟ τη ἐμθ: γινώσκομεν 5" Υῇ ΒΥΥΥ. 

κι ΔΑ Ο νῷ ΤῺ9 ΒΥΓὮ]. 

φῇ Πῖς ϑοη «]65η5 Ολγῖδέ απὰὶ ἰοῦθ ογ6 
αποίλιον, ὀτθη αϑ ἢ σαῦθ τι σοηιηναπαῖ- 
τιον. 595 Απὰ πὸ ἐλαΐ οὐδογθοί, ἠιὶδ 
εοπιπιαηπα ηιογίς αὐιαοίλ, ἐὰν ἕν ἀνα 
λοίη πίη; ἀπε ἕη ἐδιὲδ τσὸ πηοιο ἐμαξ 
μὲ ανϊα οί, ἐγν τι8, ζγοην πὸ δριγξ 
«ο]ιΐολι 6 σψαὺθ τι. 

ιῖ9ς. Ἔν τούτῳ] 75) ἐιῖ5, ὑΠ0 ὁὐη- 
ΒΟΪΟΌΒΙΘΒΒ. οὐἨ ἀούϊννο πα ΒΙ ΠΟΘΙ ἸΟΥΘ 
οἵ ὅπ Ῥγούμγθη, γϑϑύϊηρ ἀρομ. ἃπὰα 
του] οα Ὀγ {π6 Ἰονο οἵ ΟΠ νἸβϑύ, 

γνωσόμεθα] σογηοβοθηνιι5 Υ.γ 106 5ἠιαἰέ 
βηοιο, ρογοοῖτο. ΤῈ Γαῦγ8 ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ 
τπ6 ἀοροπάθηοο οὔθ πον ]θθ ἸΡΟῸῚ 
Ὑπὸ ΤᾺ] ΒΙπιοπῦ οἵ ὑπὸ βρθοϊῆθα οοπαϊ- 
(ἰοη. Αμαΐῃ Ὁ 15. ὅο θῸ πούϊοθϑα ὑπαὰῦ 
16 Κηον]θᾶρσο ἡ ΒΟ. ΘΟΙ 68. ὑπ γῸῈΡ}} 
οαὐνναγ ΘΧρουΐθποο βία 5 ἴῃ σοηὐγαδῦ 
νυ ἢ τπ6 Κπον]οᾶσο Ποῖ ῬΘΙΟηΡ5. ἴο 
{πὸ Ἰάθα οἵ [10 δ. 14 (οἴδαμεν). 

ἐκ τῆς ἀλ. ἐσμέν] 6α; πθγϊέα!θ ϑιμ)λιι8 
Υ., αγὸ Γ᾽ ἐμὰ ἐγοίλι, ἀυανν ὑΠ6 ῬΟΥΤΟΥ 
οὔ οὐ Ῥοίηρ ἴσοι ὑπὸ Τ αν ἃ8. 18 
βοῦχοο, ΟὈἸΡ. 11. 16. ΟΠ γϑὺ ΗΪηιβο] ἢ 
13. τουοδ]οᾶ ἃ5 πὸ Τα, ἴῃ πο πὶ ὉΠ 
τἰσιῦ στο] αὐϊοηβ οὐ πμὰπι ἴ0 τὰ ἃ τὸ 
(ἰοὰ πὰ ὕἤἢο {πὸ ννουἹὰ ἃγὸ ῬΟΥΓΘΟΥΪΥ 
Ργθβοιύθα (οομρ. “1 οἹνη ΧΥ]. 37). δὸ 
[Ἂν ὑπο ἃ5 πὸ ΟἸιυ Ἰβυϊδη 15. {κὸ ΠῚ, 
10 15 “οὔ ὑπὸ ὑγαῦμ. ὙΠῸ σοποθρύϊοη 
οὗ Βοίμς “ἃ Ομ] οὐ ὑπὸ Τα} 15. αἰ {- 
Γοσθαῦ γοῦν ὑπαῦ οἵ Ροὶπρ “ἃ ΟἸ] 
οὔ (να, Ὁπουρὴν Ῥυποῦοα} }Υ ὑπ ὕνο 
αὐτὸ ἰἀοηθοα!. [ἃ {πὸ Ἰαῦζου οαδὸ ὑπὸ 
ὑπουρῦ ἰ5 οὔ ὑπὸ Ῥυθβοιοο οἵ {πὸ αἰνίηο 
ΡΥΪποΙρ]Θ 8. αἴνίμο : ἴπ ὕπο Του που, οἵ 
το Τα] Π] πιοιὺ οἵ ἃ}} {Ππ|ὸ7 ΟΠ Θ 5. οἵ τηλη, 

καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ... αγεἶ, ἃ8. ἃ 
οοηβοαπθηςοθ οὗ ὕπο Κπουν]οῦρο οἵ οὐ 
οοιροίο ἀοροπάθποθ ἀρὸῖ ὑπὸ Τ σα}, 
"56 μαι ἀϑϑεγο οὐ" πραγ βο Όγ ΠΠ ἔηι, 

1.6, ἴπ ὑπὸ ργύόβοποο οἵ αοἀ. ΤΊ ἃι- 
τοοροάουῦ 8. Βα ρΡ! οα ὈῪ {Ππ|02 τοδίου, 

19 ἐν τ. ΑΒ νᾷ Π16 ΒΥΤὮ]; - καὶ ἐν τ. ὅδ {Π6 Βυγνβ. 

τὴν κ. ΑἾΒ δ βυῦνᾷ: τὰς 

ΤΊΘ ἘΠ ρΡ]6 Ῥγόμοιη (αὐτός) παι  Ά}}Υ 
ἀθβοῦῖθοθ πὸ ὁπ δονγθγοῖση Ποχὰ, 
δῦ ἃ5 {Π6 ΙΒο]αὐηρ ἀμ ἀθἤπίηρ Ργὸ- 
ποὺ (ἐκεῖνος) βου 065 ΟΠ γἸβῦ. 

ΤῊΘ ῬΏγαβο “θοίοσθ Ηϊην᾿ (ὧι δογι- 
ϑρθοίι 678 Υ., οογαηι ἴρδοὸ Απρ.) βία 5 
ΘΙ ΡΒ ΟΆΠΥ ἢνβὺ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴ0 ΔΚ 
{Π ϑββϑηῃίίαὶ σπαγαοίου οἵ ὑπο ΟΠ Ἰβυϊδ ἢ 
1ἴὸ, Τὐ 15 ᾿ἰνθαὰ οαὖ ἴῃ {6 ὙΟΥῪ βιρηῦ 
οἵ ἀοά. Τῇ ὈΘΙΙθνοὺ [6615 Β] 56} ἴο 
Ὀ6 αἰνγᾶυβ Ὀθίογσο ΠΙῚΒ θύθθ, [ἴῃ ὑμπαῦ 
ῬγθβθηθΘ. (00ΙΡ. 11. 28) 1 ποὺ Ὀοίογο, 
ἢ ΘΟΙη05 ἴο πα ννῆαὺ ἢ 18. ΟὈΒΊΡ. 
2 ὍοΥ. ν. το (φανερωθῆναι); τ ΤΊ] .688. 
11.118. 

πείσομεν...ὅτι ἐαν καταγινώσκῃ...ὅτε 
μείζων... «πάντα] διιαἰοηιῖ (ϑεααἰθαηειδ, 
ϑμααοθίηιιϑ) χικογιίαγυ δὲ ΤῸρΥ ο]ιογαῖο- 
γὲξ πος (ηναῖο βοηιδογὶέ ΑΡ.) 60} πο8- 
ἐγλγυ Ὠλα)οΥ 65. 7265 σογαϊ ποδί γο οἕ 

πουὶξ ογγγία Ὗ)΄», (106) ἐ᾿αϊϊ ἀϑϑιεγ8 ΟἹ" 
λθαγὶ ϑοΐογο Πίηι τὐλιογ δἰγιϑο ν 6} ΟἿ)" 
λθαγὲ σογαϊθηγυγὰ τι5, δοσαιιϑα (ἰοα ὑ5 
σγοαΐον ἰλαγι οὐμγ ἀθαγὲ ἀγα πηοισοίἦ, 
αἰϊ ἐμέο. ΤῊΘ πλὴν ΘΟμ οὐ ρ’ ἴπ- 
ὑθυρυθίαυοβ οἵ ὑΠ]18. Ῥαββαρθ ΒΡΥΪΠΡ’ 
ουὖ οἵ ὑπὸ αἰδυοαὺ ὑσαπβ] αὐϊοηβ οἵ (1) 
ὑπ νοῦ} πείσομεν, ἃπα (2) πὸ ἀοα0]0 
σομ)ιποίϊοι οὐ τοϊαὔϊνο ὅτι (ὅ τι). 

ι. ΤΠὰ5 1 τὸ ἔα {πὸ ΒΘ η86. }έ)"- 
δας ἴου ὑπὸ γυϑὺρ, ὑμοῦθ ἃτὸ ὕὑνοὸ 
ΘΥΟῸΡ5. οἵ ΤΌΠΟΥ ΡΒ. ῬΟΒΒΙΪΟ; {πὸ 
ἤγϑὺ (α) ἴῃ νοι {πὸ οἰαθιβοθ 0 ἢ 
[ὉΠ] αν ὑπὸ δα θβίαποθ οἵ ἐπαὺ οἵ 
γ ἶ0}} νγ ἃγ0 Βα βῆθα ; ἃπα ὑπὸ 56- 
οομα (βὺ) ἴῃ νοι {Π||8. Βα Ὀδίαηοο. 15 
ΒΡ Ροβοα ἴὸ θῸ Βιρρ 1 α ὈΚ {πὸ του, 

(α) 1π ὑπὸ ἢγβῦ οαδθ. ὑμογθ ἅτ ὕνο 
ῬΟΒΕΙΌΪ]Ὸ γὙἱθν δ: 

(α) ἼἼὸ βοοομὰ ὅτε Δ ὈΘ ΒΙΠΙΡΙΥ͂ 
γϑδαθθύνο: "ὁ βλαϊέ ρεγϑβιιααίϊθ οὐ)" 
λθαγί, ἐμαΐ, ἐγ οὐεν θαγὲ δον αἰ δηγιγι τε8, 
ἐμαΐ, 1 5ιν, (ἰοαὶ ἐξ φγθαίογ"... 



111. 20] ΤῊΝ ἘΕΤΕΒΤ ἘΡΙΘΤΊΙΕ ΟΝ ΒΤ 9006 Ν. ΤΙ 

ε ἣ « , τὶ ἣ ε ᾿ “ 7 ε ὉΞ 

[ καρδία, οτι μείζων ἐστὶν ὁ θεῤς τῆς καρδίας μων 

20 ὅτι μ. ΒΟ βγύνρ: οἵὴ. ὅτι ἃ τῷ τὴ {Π6. 

(Ὁ) Οὐ ὑπ ἢνβύ ὅτι τη 6 ὑδίκθῃ ἃ8 
{π6 τοϊαίίνο: Π76 5μαϊί ρογϑιιασθ ΟἸ7) 
Λοαγέ, το ογδγ,506} 67) οΉ47) ἤδαγ σοΉ- 

«ἰοηλη 8, ἐμαΐ Οοα 5 σγοαΐθγ"... 
Αραΐϊηβῦ θοὺδ ὕΠ|686 πύου ρυθὐα 015 

τῦ πᾶν ὈΘ6 ὑγρθα, ἃ5 10 ΒΘθ1ὴ5 ψ 1 46- 
οἶβῖνο ἴοσοθ, ὑπαῦ πὸ οοπο] αβῖοη 18 ποῦ 
οη6 ΠΟ ον παύαχα γ [ΟΠ] ὑΠ6 
ῬΥΘμΪ558. ΤῊΘ ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΠΘΑΒ οὗ ἃ 5[η- 
ΘΘΥῸ ἴον οἵ ὑπ Ὀγθύμγθη ἄο65 ποῦ 
αν ηβἢ {Π6 Ῥαβῖβ οὗ Ὁπ6 οομνϊούϊοη οἵ 
{πο βονϑυθίθῃ ογθαύηοββ οἵ αοά. 

(βᾺ) Τῇ {πὸ βαθδβίδηςθ οἵ ἐπαῦ οἵ νι μῖο ἢ 
γγ6 51.8}] Ὀ6 Ῥϑυβυδ 66 15 τη θη }} Ὁ 50}- 
ὈΙΪοα, 45, “ὑμαῦ νγθ ἃύθ οὗ ὑπ6 ἰγαῦῃ, 
ΟΥ̓́ Ππῶΐ Οὐ ΡὈΥΔΥΘΥΒ ἃγ6 Ποαγα, ὑπ 6 γ0 
ΔΥΘ ἃραΪη ὕγγχζο ῬΟΒΒΙΌ]6 ᾿η ουρυθύ ]0η8: 

(α) ΤΊΘ βθοοῃᾶ ὅτι τηΔ Υ ὈΘ ἐδ ίςθῃ ἃ 8 
γοϑ πη ρῦϊνΘ ἴῃ {Π6 Β6η56 δεσατι86.: 106 
δα ρμογϑιααο οὐ" ᾿θαγί, δοοαλιι86 {7 
οὐ" ᾿σαγὲ σοι αἸθηγυΉ, τι58, δοσαι86. 7 δα. 
(οὐ ἐ8 σγοαΐογ"... 

(Ὁ) Οὐ ἀραῖπι {πΠ6 ἢγβῦὺ ὅτι τη Ὀ6 
ἐδκθη ἃ5. ὑπ6 γο]αὐϊνθ: 106 8ἠ)αἰΐ ρ}67- 
διίασθ οὐ Πισαγέ 10 }.6γ 6 58061)67) ΟἽΜ7) 
λοαγέ σομαφηλγυ τι8, ϑοσαιιδ6 Ο'οα 5 
σγοοίογ"... 

Τῦ ἈΡΡθαῦβ ὅο Ὀ6 ἃ ἴαἴα] οὈ]θούϊοη ἕο 
Ὀοΐῃ {π656 νίθνβ ὑπαῦ 1πιϑῦ {Πα Πὰ8 ὕο 
Ὀ6 ΒΡὈ0|164 νυ ]οἢ ὑΠ|6 56 Πη86 ρἴνθη ἴο 
ὑπ6 νου 1θ 45 ὑπ γϑϑαθυ ἴο θχρθϑοῦ ἴο 
Ῥὸ ΟἸΘαΥ]Υ οχρυθϑβθᾶ. Απα {γύπου 1ὖ 
Τ]ΔΥ 6 ΤΟΥ ςοα ὑπαὺ γν116 {Π6 86 
οὗ ἃ γϑϑιπηρύνο ὅτι 15 ααύθ 16]}101}0}6 
ἴδον {π Ἰηὐγοαπούϊοῃ. οἵ ἃ ΘοηΒ1 46 Υ- 
Δ016. οἴδιδο 1Ὁ 15. ὙΘΥῪ ἀπηδύιγα!} ὩΓΌΟΥ 
{Π6 ᾿πβουύϊομ οὗ ἃ ἴθυν σουαϑ. 

2. Τῇ οπ π6 οὐπϑὺ παπᾶ {Π6 νοῦ 
6 ἰβκϑη ἴῃ {Π6 56η86 “08 588] ἈΒΒ ΓΘ, 
ἔγγθ 588}} 501] ἃηα ὑγϑηαι 156. {Π6 
ἔραιβΒ ἃ πα 1ΒΟΊν Πρ 5. Οἵ Οὐ Ποαγύ, 
{Π6 Ὑ6 ἃγ6 γϑί ὕγγο τηο 65 οὗ Θοιηρ]ούϊηρ; 
ὑπὸ βθηΐθῃοθ: 

(α) ΤἼ]Ι6 βθοοπά ὅτι πᾶν 6 {ΚΘ ἃ8 
τΤοϑατη ὐϊνο ἴῃ ᾧΠ6 86η56 οἵ δοσατί86: 
106 οἸναϊϊ ἀϑϑιιγ6. οτ7) Ποαγέβ, οοαιι86 17 
οὐμγ" ᾿υδωγ ΦΟΊ ἸΘΊ)7), 1.8, δοσαλι86, 1 ΒΔ, 

κύριος (ἴοΥ θεός) Ο. 

Οοά 6 σγοαίογ. ὅσο. ἃ ΥΘΒΙ ΠΟΥ 
156 οἵ ὑπὸ ραυῦο0 16. ΠὰΒ ΠΟΎΘΥΘΥ ὈΘΘ1Ι 
ΒΗΘ ὅο Ὀ6 ὙΘΥῪ ΠΥ Βἢ. 

(8) Το τϑιιδῖηβ ὕπθη ὑπὸ Δ6ο0- 
ἐΐοη οἵ {π6 ἢγβϑὺ ὅτε ἃ5. ὕῃθ γϑἰαὐνο : 
776 οἠιαίί ἀϑϑιγ οὐ) ᾿οαγέ, τολιογ "67 - 
806) 67" Οτ(7) ἤθαγέ σΟΉ ΟἸθΊγυγ., 1.8, δοσαῖί86 

(ὐοα 8 σγοαίογ"... 
ΤΊν58. ΒΘ 56. [8118 ἴῃ οοτ] οἴου τ 

ὑπ6 οοπίοχὺ ἃπα ἥονβ παύιγα ΠΥ ΤΠ ῸΠῚ 
ὑπὸ ατθοῖκ. 

Βαεῦύ δ Δι ὈΙσ ΠΟΥ 5011} γθηγαΐη5. [Τὴ 
νυ αῦ 5686 15. ὍΠ 6 ΒΕΡΘΙΙΟΥ ΡὙΘΑΌΠΘΕΒ 
οἵ αοα ἰο ΡῈ υπαρυβύοοα [5 1 {Π6 
ϑγοπηα οἵ οὐ Θχοθθαϊηρ' ποοα ἢ ΟΥ̓ οἵ 
ΟἿ 5616 οοπΠαθηοο  Βούῃ ᾿ηΐουρΥο- 
ἰαύϊοηβ οἂπ Ὀ6 ἀγάννη γομ {Π|6 το 8. 
(1) ὟΥο 51|8}} ὕ{πθῃν, ἃπα ὑπο. ΟΗΪΥ, 501} 
Οὐ μραγῦ, ᾿η νυ πδύβοθυϑυ 1 ΤΥ θ0η- 
ἀοιλη τιι5, ὈΘοδῖιθ6. 6 πο ὑπαὺ ὑῃ6 
ἡπαρτηρηῦ οἵ (οα πιαβύ "6 ΒΘυ ΥῸΥ ὑΠ8 ἢ 
οὐὐ' οὐγῃ ἡπαρτηθηῦ, ἃΠα 50 ἃραγῦ ῸΠῚ 
ΓΟ ]]Ονβὶρ ἢ Ηΐ νγθ ὁ ΠᾶγΘ ΠΟ 
πορθ. Οὐ (2) Υαθ 588}} ὕπθπ 501} οὺῦ 
θαγῦ ἴῃ ν᾽] ύβο νου 1 ἸΏΔΥ ΘΟΠΑΘΠΊη 
τ, θΘοδι56 γγ76 ΔΥ6 ἴῃ [6]]Ο 810 0 ἢ 
αοά, «πα ὑμπαὺ ἔλοῦ Ἀββιιγοϑ τι οἵ ΗῚ5 
ΒΟΥΘΥΘΙΡῚ. Π]ΘΙῸΥ. Τη6 Ἰαύίθι Β6}56 
ΒΘΘΠῚ5 0 Ὀ6 Τοαυ]γ6 6 ὈΥ {πΠ6 ΜΠ 016 
οοηὐοχύὺ. 66 Ὀ6]ονν. 

πείσομεν] ΤἼηΘ πρᾶγθϑδῦ ῬΆγ8116] ἴῃ 
ὑπ6 Ν. Τ΄ ὕο ὕπΠ6 βθῆβθ οἵ ὑπ ψνογὰ 
ψΠ]Οἢ Πα ὈΘΘη δαἀορίθα ΠουῸ 15 Μαί. 
ΧΧΥΠΙ. 14. ΟΟΠΡ. 2 Μδϑοο. ἴν. 45. 

τὴν καρδίαν] οτ7) ᾿θαγέ, ὑ1ι6 Βοαῦ οἵ 
{86 τηογὰ} οπαγαοίοσ. [Τὺ ΟΟΟΙγ5. ΟΠ] 
ἴῃ {π|5 Ῥαββαᾶρθ ἴῃ {πὸ ΕΡΙβύ165. οἵ δύ 
Φοῃπ. Οὐοιηρ.  οπι. 11. 15; ΕΗ. 1. τδ. 

ΤΊΟ 5 πρα]αν (τ ἢ} Ὁ ΦΌΠη ΔΙ να 5 
1565 ἴῃ ὑῃ6 (Ὅ5Ρ6] πα Ἐ᾿βύ16) ἤχϑα 
{πὸ Ὁπουρῃὺ πρὸπ 6 ῬΘΥΒΟΠΔ] ὑγ18] ἴῃ 
Θδοἢ οα86. ὅθε Αἀαϊοηδὶ Νοίθ. 

20. ὅτι ἐάν] τοϊογοίγιϑοοη6γ. ΤῈΘ 
σπολάβ ῬαΪάποθ ὑπ6 “411 ὑπϊηρβ᾽ συ ῃ 6} 
[0Π1ονγ8. Τη6 ἴουπὶ ὅτι ἐάν 4068 ποῦ 
ΘΟΟΙ ἃ5. Ππ6 ὕσιθ ὑθχῦ θ᾽βθυγῃο Υ6 ἴῃ 
Ν. Τ΄ ((]. Π|. 23 ὃ ἐάν), θαῦ ΔΙΜΑΥΒ 



11ὃ 

ν , , 
καὶ γινώσκει πάντα. 

’ Ψ » ᾿ Ἁ , 

καταγινωσκῆ» παρρήσιαν εχοόμεν σρος τον θεὸν, 

21 ἀγαπητοί: ἀδελφοί ἐδ, 

ὅτι ἄν («1 0]1ὴ ἰΪ. ς, χὶν. 13) χυ. 16). ΤῊ 
ΠΟΥ ΟΥΟΣ 065 ποῦ ΡΡθαν ἴὸ θ6 ἃ ἀθοὶ- 
βῖνγθ οδ]θούϊου, ΤΙ «0 ἴ]. ς, χυ. τό 
ἐάν 1β. ἃ) ΘΑΤῚΥ ναγϊαπὺ (δ Α). 

καταγινώσκῃ] γεργολοπαογὶέ Υ͂,, 
ηχαΐο 8θγιϑογὶέ Αὐρ., ἐοπ θην. ΤῊΘ 
γγοΥ 15 πξρα οὗ {πὸ ᾿Ἰπύθυπα] ἡπαρτηθηῦ 
οὗ σοῃβοίοποῦ (Ερο!αβ. χὶν. 2) ἃ8. αἴ8- 
ὑϊηρι βῃθα ἔλθ [Π6 ΤΟΥ] Βθηΐθποο 
οἵ {π6 ἡπᾶσο (κατακρίνω). 

Οοιρ. (.ἃ]. 11. 11. 
μείζων ἐ. ὃ θ. τῆς κι ἡ. Ἡϊα)ΟΥ͂ 688 

7 οι ἐογαθ ποδίγο Υ., αὐ ἐς σγοαΐο)" 
ἐμάνη οὐ ᾿θαγί, ἸΌΒΌ]Υ Δ] ὕο ΒνᾺΥ 
ἃ πα ΘΟὨὐΤῸ] 10. ΗΘ 15 Π6 ΒΌΡΓΘΙΙΘ 
ΟΥΘΓΘΙΡῚ ΟΥ̓ΘῚ ὑῃ 6. ψΠΟ]ο πὰπ. Νο- 
ὑπ]ηρ ἴῃ πὰ Οὰἢ βίαπα ἀσαϊηδὺ ΗΒ 
7αἀρστηθηῦ ἃπα ν}1}. Τῆι οοηἰοχὺ τὸ- 
αν 5 ὑπαὺ {}}18 βου θυ οῖσην Βῃο οι] 6 
τοραγ θα ππᾶοὺ {πΠ6 ἀβρθοῦ οὗ Ἰονθ, ἃ8 
ΘΧΘΟΓΙΟΙΪΒΘα ΤῸ ὑΠ6 οἁ]ιΐηρ οἵ Πυϊηδῃ 
ἀουθίβ, ΤῊ βρροβιύϊοι ὑπαῦ “συθαΐου ἢ 
ΤΊΘΆΠΒ ΤΟΥ͂Θ ΒΘΑΤΟΒΙηρ πα ἀαςπουζα- 
ὑἰγο ἴῃ σοπαοθιηπαύϊοι ὑμὰη ὑπὸ Ὠθαγύ 
18 αὖ νυ ποθ ἢ ὑπ ὑθποῦ οἵ {ΠπῸ 
ῬΑΒΒΑΡΘ ἈΠῸ 4180 ὙΥ]0}} {16 παύπ γα] ΒΘ Π860 
οἵ “σγοαΐου. 

γινώσκει π.] πορὶΐ οηιγῖα Υ΄., ζηοιῦ- 
οἰἢ αἰϊ ἐμίγη 8, νυαῦο 5 (ὕο 86 Πα Δ ἢ 
Ἰδηρσιια 6) {πὸ σοῦσβο ἃπαὰ ΒΡΥΠρ οἵ 
αούϊοι (Το η 11. 2.5. ποίθ), ποῦ ΟΪΥ ὑΠ 185 
[αν πα ὑπαῦ οα. νον ὑπὸ πραγ 
αν δ, θαῦ {ποθὸ πα ἃ}}] οἶβο, ἁπᾶ 
νὰ {18 Κπαον]οῦρο ΟἸΟΥΒ 8. ΠῚΒ 
Ἰοῦθ ἃΠῸ ἈΒΒΙΓῸΒ π5 Οἵ 1. 
Τὰβ ὑπὸ τηοδπῖηρ οὔ πὸ Ὅ]10]0 

Ῥαββαρο Ὑ0}}} "ΡῈ: Τὴ βθηβο νυ] Π 1 τι 
οἴα βἴποουθ ογὸ οἵ ὑπὸ Ὀγοί σοι, νυ πῖο 
18 ὅπ βῖρτι οἵ Ο  ῬΥΌΒΘηΟΟ 10} π|8, 
Ὑ01}} ΘΠ] ὰ5. ὅο βίαν ὑπ ἀοΟυ Βα ΕἸΙΟΠΒ 
οἵ οὐχ σοηβοίοποο, παύου ον ΠΟΥ ΤΠΠΔΥ 
ῬΡο, θοοαιβο οα, τὺ σἴνοβ τ8. {ΠῸ 
Ἰονο, ἃ πα 50. ὈΙΪΘΒΒΘΒ ἋΒ νυ ἢ ΠῚΒ ΓΟ ]]ονν- 
ΒΠῚΡ, 18 συοαΐου ὑπαπι οὐ ποτ; ἀπὰ 

ἢ, πανίηρ Ρουίροῦ Καον]οᾶρμο, [Ὸγ- 

ΤΗῈ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟἿ Κ51Τ 900ΗΝ. ΓΤ, τ, δ. 

“ἰλγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία μὴ 
᾿ 

55 και 

ἡ κι ΑΒ ([α): Ἑ ἡμῶν ς δὲ νῷ ΒυΥΥ τὴ {16. 

μὴ κατ. ΒΟ; - ἡμῶν ςΝδΑ τῷ τὴϑ {π6 5.07. ἔχομεν : ἔχει Β. 

δῖνθβ ἃ}}] οὐ τ μῖο ἢ ὑπ Πθαγὺ βδα]ν 
αν 6118. 

21. ᾿Αγαπητοί] (αγιςβδίηιὶ Υ., 7 ε166- 
ἐϊδοϊηυὶ Δαρ. ΟὐμρΡ. ο. 11. 7 ποίθ. ΤῈ 6 
ὕθμ ον ἃ αγθ 885 ΤΟ] ονγβ πα αν ΓΓΌΙῚ 
ὑπ ὑπουρσῃὺ οἵ {πὸ ἔθαυβ ἃπα ἸοΡ68 οἵ 
ΟΠ υΙβυϊαμβ. ΤῊΘ 56 η86. οὐ πιἰ ΒΡ Ί νην 
((μ6 οοπαθιηπαίϊοη οἵ ὑπ6 Πθαν Ὁ) ἃπὰ 
{Π6 Βθη86 οἵ ἀπὺγ ἀοηο ({Πὸ δοααῖῦία] 
οὗ {π6 Πϑασῦ) Βθυ θυ} ]ν ἰπγ ϊγ  ΒΡΘΟΪᾺ] 
ΔΡΡΙΪοαύϊομβ. οἵ ὑπο αἰνίπθ γϑυθ]αύϊοη. 
Τὴ {πὸ ὁπ οὰ86 {{Π|8 τϑυϑαὐϊο. ὈγΪηρ 5 
ἈΒΒΌΣΆΠΟΘ, ἃπα ἴῃ π6 οὔ ὺ οἰϊρούπα] 
ῬΓΆΥΘΥ. 

ἐὰν ἡ καρδία μὴ καταγ.] 51 607" τιοϑέ) {7} 
ποι γϑργεμοπαογῖέ Υς (ηναΐο βοηδογ 
Ααρ.), 7 οτεγ" μϑαγὲ σορμαἰθηηγν τι5 γιοΐ. 
ΤῊ]8 ουἹἀθηῦν 15 ὕΠ 6 ΘΟΏΎΘΥΒΘ. Ολ56 ἴο 
οὐ ποαγὲ οοπαἰθηγι τι8. Τῦ 068 
ποῦ ἸΡΙΥ ἃ οἰαΐπη ἴο 5᾽ ΠΙΘΈΒΠΘΒΒ, ΠΟΙ 
γοῦ ἃ 1π5Θη 51 }Πγ ὕο {Π| 6 ΘΙ ΠΟἸΙΒΠΘΕ5 
οἵ βἷῃ, θαὺ ὑπὸ δούϊομ οἵ ἃ ᾿ἴνοὶν ΤᾺ 
ὙΠῸ σού! ἃ ΤᾺ] 56 η86 οἵ [6]]ονν- 
5810 στ (οά, «ηα {Π15 οαγτῖθβ ἢ 1ὖ 
οοπἤάοπορ πὰ ρθδοθ. 

ΤηΘ. οἰδηρθ ἴῃ ἔπ ον οἵ ὑπ 
νΟΣ5 ἴῃ ὕΠπ0 ῬΆΤΆΠ]6] ΟἸλιιβο 8. ΠΤ ΚΒ 
᾿ Ομδηρο οἵ ΘΒ 5158. [ἢ {πὸ ἢγδὺ 
ΟἸαιιβο βύγοϑβ 15. δὰ οὴ ὑπὸ [ποῦ οἵ 
σοπ θη ηδύϊοη (ὅτε ἐὰν καταγινώσκῃ ἡ 
καρδία): ἴῃ ὑπὸ βϑοομα οἢ {πὸ πιογὰὶ] 
ΓΔΟαΥ ὙΠΟ ῬΥΟΠΟΌΠΟΟΒ. πῸ (0ῃ- 
ἀοπχπηδίϊοι (ἐὰν ἡ καρδία μὴ καταγ.). 

παρρησίαν ἔχομενἩἢ͵:Κκξ Παπείαηυ ἢα- 
δογεα ΚΝ. τοῦ πατῶ Ῥοίαηιθδδ, 80. ἃ8 
ἴο ΟΧΡΙΘΒΒ. που ΤΌΒΟΥγο }} ΟἿ 
ψαηΐβ. ΟΟΠΡΆΓΘ ὁ. Υ. 14 (11. 28, ἱν. 
17); “0. νἱῖ. 4 ποίθ. Τὸ ὑπουρὺ 
ἢΘΥῸ 18. οἵ ὑπὸ θοϊά θα να  ΐ οι ὑπ 6 
505 ΔΡΡΟΌΤΒ. Βοΐογο {πὸ Εαίπον, πὰ 
ποὺ οἵ ὑπαῦ τ τυ ποῖ ὑπ6 ἀοοπβοᾶ 
ἈΡΡΟΘΆΥΒ θοίοτο ὑπ ᾿πᾶρο.} 

πρὸς τ. θ.] αα 7)όιηι Υ., ἐοισαγα8 
αἰοα. Οομραγο Δοὺβ χχῖν. τό ; ἴοι. ἵν. 
2 (πρὸς θ.), 0.1; 2 ΟΟΥ, 111. 4.; ΡΙΙ]]. ἵν. 6. 



1|. 23] ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙΖΕ ΟἿ 5Τ 50ΗΝ. [19 

ὃ ἂν αἰτῶώμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς 

αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 
“3καὲὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ 

22 αἰτώμεθα ὅδ, ΟὐοΙηρ. ν. 14 ἔ, 
ἔΒΙ0η. ὁ. ἵν. 17 (δ) 13: ϑοορίθυαβ νῷ ὑπ 5ΥΓΉ]. 

τηρῶμεν δἰ Α. 23 πιστεύσωμεν “Β: πιστεύωμεν δ ΑΟ. 

λαμβάνωμεν ΑΙ: ΘΟΙΏΡ. ΤΟΥ͂ ΒΙΤΆΪ]ΔΥ Θ0Π- 

ἀπ᾽ αὐ. ΑΒΟ: παρ᾿ αὐ. ς, 

τῷ ὁν. τοῦ υἱ. αὐ. 

Ἶ. Χ. ΝΒΟ νρ τὴ {π86 ΒυΥγ: τῷ ὀν, αὖ. Ἰ. Χριστῷ Α (411. τῷ υἱῷ αὐ. Ἶ. Χ.Ὶ. 

22. καὶ ὃ ἂν αἰτῶμεν] οὐ χινοαοιιγιχιιθ 
»οἐϊογίηυιι5. Ὑ., πα τοϊιαΐδοουῦον τ 
αϑῆς... ΤῊΘ. Θχρυθββίοη οὗ οὐ γα ηΐβ 15 
ΤΟ] ον ὈΥ ὑΠπ6 βαὐβέγιπρ οἵ {πῃ θῃη. 
ΤῊΘ ψογαβ ἀθβουῖθα ἐπ δούτπα] ργθβθηῦ 
ΘΧΡΘΥΙΘΠΟΘ οὗ Π6. Ὀ6]ΊΘν οι (αἰτῶμεν) 
Δηα {Π6 ΔΕβϑυ 0 18 ὩθΒοΙα 6, ΥΘΙῪ 
ΡΙΆΥΘΙ 15 ργδηΐϊθα, Βευύ Απρτιϑύϊηθ 
ΤΊ ὐν ἃαἀ5: ΤΒΟΟΥ πδμλτι5. Θχαπάϊ- 
ὉΠ ΌΠ65 [6]. Τηγ θη Π}115 ΘΗΪΠῚ ΠΟΘ ΔΠῚ 
ΠΟῚ Θχϑπαϊῦο δ νοϊπηΐαΐθιη οχϑὰ- 
αἸῦοβ δα βαϊαύθηιν ; δῦ στ υθ 5. ἀἸΟΒάΔΤη 
ΠΥ ΘηΪηλ18 Θχϑπιἰοβ δ νοϊαπὐα θη 
οὖ ποῸη δχδιαϊοβ 84 Βα τι. 

Ηρτθ ὑπὸ ἐπουρηῦ 15 οἵ {π6 δοῦπα! 
Ῥογοθρύϊοη οἵ {πὸ οἹἴῦ Ὁ. {Ππ6 ὈΘ] θυ 
ἴῃ {ϊπη6 (λαμβάνομεν): ἴῃ δῦ ΜαΙΚ ΧΙ, 
24 (ἐλάβετε) ὅπ ὑποπρηῦ 15. οἵ {π6 
αἰ νη ΓΟΒΡΟΠΒ6 ἴῃ {πὸ Θὔθυ 8} ΟΥ̓ΘΥ. 
ΕΌΓ λαμβ. ἀπό 866 ο. 11. 27 ποΐθ. 

ὅτι...τηροῦμεν] δορατι86 106 Οὔ86716... 
ΟΡδαΐθποθ 15 ποῦ Πρ θα ἃ5 ὑΠ6 συοππᾶ 
Ῥαύ ἃ5 ὑΠ6 ἀΒβΆγ 06 οἵ ὑπΠ6 [Ὁ] Π]τηθηΐ. 
ΤΊῊΘ ΔΠΒΥΘΙ ὕο ΡΥΔΥΘΥ 15. οἼνθη ποῦ ἃ8 
ἃ Υθνγαγ ἴῸΥ τη θυ] ουίοια δούϊομ, Ὀαὺ 
Ῥθοδῖιβθ ὑπ 6 ῬΓΆΥΘΥΙ 1056} τ] ΠΥ πη- 
ἀογβύοοα οοἰποῖοβ ψιῃ Οοα᾽ 5. ψ}}} 
(οοιηρ. «0 ν]1]. 29, χἱ. 42). ΤῊ 8018 
οὈ]θοῦ οὔ Π6 ὈΘΙ Ιου ϑὺ 15ύο 4ὁ που ιρἢ- 
1γ ὕπ6 ρΡαγὺ νη ΐο ἢὰ5. θΘ θη ἀββίρηθα 
ὕο Ὠΐηγ: Π15 Ῥϑυϊ οη5 ἃν αἰγθοίθα ἴο 
{18 Θῃηα Δα 50 ἃ 6 ΠΘΟΘΑΒΑΥ σγδηθα. 
ΟὐομΡ. “081 χυ. 7. 

τηροῦμεν.. «ποιοῦμεν ] 66}...(ο.. ΤῊΘ 
ΘΟΥ̓́65 Οἵ ὉΠ6 ὈΘΙΙΘν ΘΓ ἃγ6 ὕπυηθα νναίοῃ- 
{ΠῚ ὕο αἰβοθυ (τηροῦμεν) Π6 Μ1} οὗ 
αοα ἴοΥ 116 Γαύαγθ, ἃπα αὖ ὑπ6 ργθβθηῦ 
6 15 Θηραρθα ἴῃ δχϑοιίϊηρ' ὑΠπΠαῦ γΐ ἢ 
15 Ῥ᾽θαβίηρ ἰο ΗΠ πη. ὕ0π661 {115 ὑνο- 
[014 αβρϑοῦ τἱρηῦ δούϊοῃ 15. ργθβοπίρα 
ῬούΠ 88 ἃ σοῦ οἵ ΟὈΘαΙΘΠοΘ ἃπα ἃ ἃ 

γΓΟΥΪΚ οὗ ΓΘ οΠ,, ἃ5 ΘΠ] ΟΙ ΠΘα ἃΠα 4150 
85. ΒΡΟηὐδΠΘΟΙΙΒ. 

ΒῸΓ ὑΠ6 56η86 οἵ τηρεῖν 8566 01} 
ΧΥΪΙ. 12 ποΐθ, δα [ῸΤ τηρεῖν τ. ἐντ. Ο. 
1... 3 ποίθβ. Τηρεῖν ἃπα ποιεῖν ΟΟΘΟΙΙ 
ἀσϑῖη ὑορούῃΥ Ἰῃ Υ. 2, 3. 

τὰ ἀρεστά] θῶ φιοῦ διεηέ ρίαοϊία Υ., 
ἐλθ ἐδίηρε ἐμαΐξ αγὸ ρίσοαδίηφ... ποῦ 
ΒΥ “ὉΠ ηρ5 θ]Θαβίηρ', Ὀαὖ ἀΘἤΙ ΟΙΥ 
ὕποβθ νυ ]Ο ἢ). ΘΟΥΓΟΒΡΟΠα τ] οὐ" Ρο- 
βιύοπ ἃ πα ἀπύγ. 

ΟΟΠΡΑΙῸ «01 γ11]. 29. 
ἐνώπιον αὐτοῦ ] σογαΉϊ 60 Ὗ., ἔπ, ΠΠῚ5 

εἰσί. Οομρ. ΗΘ ΡΌΥ. χ ]. 2τ; Αοἰβ ἵν, 
ΤΌΝ 1 ΟΣ 1 91 ΠῚΠῚ  ΗΥ ἢ 

Βαὺ νὸ πα ἀρεστὰ αὐτῷ «010 ν] 1]. 20. 
ΤῊ 6 519 }}ὺ 5δα 6 οὗ αἸἤθυθποθ Ρ6- 

ὕγψϑθῃ ἔμπροσθεν αὐτοῦ (ν᾽. 10) ἃ ἐνώ- 
πίον αὐτοῦ ΒΘΘὨ1Β 0 Ὀ6 ΘΧΡΙΘΒΒΘα ὈΥ 
{Π6 ῬΠγΆΒ65 “ἢ ΗΒ ῬΥΘΒΘΠΟΘ᾽ ἃπα “ἢ 
ΗΒ 5ρηύ. Τη6 Ἰαῦῦθι Ῥῃγαβθ 80- 
οοηὐπαθθβ ὕπ6 ὑποιρηύ οἵ {ΠπΠ6 1) ̓ν]η6 
τοραγα. ΟὐΏΡ. “ΟΠ ΧΙ]. 37 (ἔμπ. αὐ.) 
δια χχ. 30 (ἐνώπ. τ. μ.). 

23. καὶ αὕτη ἐ. ἡ ἐντ. αὐ.] 4 πα ἐδ 
ἐξ ιῖ5 εοῃιηναηαϊητιθηί. ΤῊΘ “ὉΠ]ηρ8 
ὑπαῦ ἃ16 Ρ]θαβίηρ,, {Π6 Τηϑην “60Π)- 
τη ΠΙηΘηβ᾽ ΔΥΘ Β.ΠΠ]Θ ΠΡ ἴῃ ΟΠ6 
ΘΟ Δ Πατηθηῦ, συ ῖ0 }} πο] 168 ΓΑ] 1} 
αη4 Ργδούϊοο, {Π6 ῬόουγοΙ οἵ δούϊομ ἃπα 
{π6 ἴοσιη οἵ δούϊομ, 10} πα ἰονθ. 

ΟὐομμΡ. 1Ϊ. 4 ἧι ; 2 ΦόΠη 6. 
ἡ ἐντολή... (ἵνα... ΟοαρΡ. ΦοΠ πη ΧΙ. 

5: ΣῪ. 17. 17. 
ἵνα πιστεύσωμεν...) ἐμαΐ 106. δοίϊουο 

ον ΔΙῸ 1850 15 ἃ ΜΟΥΚ, Φ0Πη Υἱ. 20, 
πα ὑπογθίουθ {Π6 Ῥρυόροῦ οὈ]θοὺ οὗ 
σΟΙηΔη ; ἀπ ὖ ΠΔΥ Ὀ6 γοραγ θα 
ΟἰΌΠΘΥ ἃ8. ὉΠΟΘΑΒΙΠΡῚΥ οΟΠΕΠτιοῖ8. Δ Πα 
ῬΙΌΡΥΘΒβῖνΘ (πιστεύωμεν) ΟΥ̓ ἃ8. ΘΧΘΙ- 
Οἰβϑα αὖ ἃ οὐδ! πηομηθηῦ 6 {Π6. 
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᾿᾽ ’, ΄σ « ΄ ΄σ ΄ ΄σ Α ᾿ πὶ 

ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαάπωμεν 

ὙΠ0]6. ὕθμου οἵ 16 ἰΒ ἀοίοσγιηϊηρα 
(πιστεύσωμεν). 'ΤῊ]8 15 16 ἢγνδϑῦ θ]ᾶθο 
ἴῃ {Π6 Ἰρίβυϊο ἴῃ ἴοι ὑπὸ ΘΧΘΓΟΙΒΘ 
οὐ ΤᾺ} 5. τηθης]οηθα. Αἰξου ναΓα 8 
πιστεύω Θὐουγ8 ποῦ ππγΘα ΘΗ] γ. 

Οἱ ἔδιο ΠΟ] 6 ὑπ γραθϊηρ' πιστεύ- 
σωμεν 18 {Π|60 τηογο ΠἰΚοΙν μογθ. [ἢ {Π18 
οαβο ὕπο ἀθοίϊβῖνο δοῦ οὗ [Ἀ10}} 15 ὑγοαϊθα 
ἀϑ ὑπὸ Του αὐϊοι οἵ {Π6 ἀΡΙαἸπρ’ νους 
οὔ Ἰογ; αὖ ἔϊιθ βᾷμιο {ἰπὴ6 {6 Ργθ- 
Βθηῦ πιστεύωμεν αῖνο5. ἃῃ ΘΧΟΘΙ]ΘΗῦ 
5686, [1 ἀπ ον οίηρ ργθβθηίθα 
ἃ5. Β᾽πι] ἐπ Θοῦ 5. ἴῃ {Ποῖ} ργοβθηῦ 46- 
γο]οριηοηΐ. 

ΤΊΘ ὕθηβοβ οὗ {π6 νϑὺῦ (πιστεύω) ἃΡ- 
Ῥθαν ἰο 6 πϑθα νἹἢ βρη ποδηῦ 6χ- 
ἀούηοββ Ὀζ δύ Φόλη ; ἃπα [Π6 Ἰηβύδ ΠΟΘ8 
οὔ πθ οσοσγοπο οἵ {π6 αἰογθηῦ 
[ὈΓΏῚΒ. 0011} ΓΟΡᾺΥ ΘΧΔΠΙ Δ ΟΠ, 

ι Ιγοροηέ: {π6 ᾿πηπιραϊαΐθ, 60ῃ- 
ἀϊπαοιβ ΘΧΘΙΟἶβο οἵ [Ἀ10}: 

Φομη χ. 38 (ἀαὐ.), νἱ. 29, χυἱ. 9 (εἰς), 
ΣΧ, 51 (ὅτε), 1Υ. 42, Φ..28 ἵἴ ἘΠ). 20 
(χῖχ. 55). ΣῈ, 31:.:{805)): 

ἹΠΙΏΘΙ. τ. ΘΟΒῊ ΤΥ. ΟἹ, Χ,. 57, Σῖν. 1; 
Ι ΦόΌΒη ἷν. 1 (ἀαὐ.); Φομη χὶϊ. 36, 
Χὶγν. 1 (εἰς). 

Ραγέϊς, (ὁ πιστεύων, οἱ πιστεύοντες): 
ΦοΠη ν. 24;}1 Φοἢη γ. 1ο (ἀαὐ.); 
Φοἢη 11]. 16, 18, 36, νἱ, 35) 40, 47, 
μ 591. χτὋῪὲ 25. Τρ σα .44,.20, Χῖν, 
2) ΧΥΪΪ, 20: 1 Φ0ἢη Υ-. 10, 13 (εἰς), 
Ι Φοἢη γν. 1, κὶ (ὅτι); Φοἢη 111, 15. 
ΥἹ. 64 (4}08.). 

2 ΠηΡΦ, ΟΕ! : ὕπο σομ πο ΘχοΥ- 
οἶδβο οἵ [ατ0 ἴῃ ὑπ ρΡαβῦ: 

ὅοδη νυ. 46 (ἀκαΐ,), Υἱΐ. 5, ΧΙΪ, 11, 37 
(εἰς). 

3 Αογῖϑέ: πὸ ἀοπηϊίο, ἀθοϊβῖνο δοὺ 
οὗ ΤΠ: 

ὥομη 11, 22, ἷγ. 50, Υἱ, 20, Χ. 28:1 
Φολη 111..23 (ἀαἰ.); «Το 11. 11,23, 
ἦν. 309, Υἱΐ. 31, 48, Υἱϊΐ. 30, ἰχ. 26, 
Χ, 42, Χὶ. 45, Χἰϊ, 42 (εἷς); Φοδη 
Ψ]]], 24, ἰχ, 18, χὶ. 42, χὶϊ!. 10, χΥ]!. 
8, 21 (ὅτι); Φοδη ἱ. 7, ἱν. 4,) 5.3, Υ. 
44: χὶ. 15. 40, χὶν. 29 (40 8.), 

Ραγίϊο. : 90} η χχ. 29 (405.). 

4 Ῥοεγήοεί : ἴπ ραβύ θχϑγοῖβο οὗ [ἢ 
οοπθϊππρα Ἰηΐο {πὸ Ργοβοηῦ: 

Φομη ὙΠ]. 31 (ἀ αὐ.) ; Φοἢη 111. 18,1 
ΤΌ γ. 10 (εἰς) ; ΦΌ0ἢη ΥἹ. 69, χὶ. 
27. ΧΥΎΪ. 27 (τὴ : ΘΟΠΗ ΧῚ 20. Ὁ 
Ψόμη ἰν. 16 (1) (405.). 

Το αἸθυθμοθ5. ΘΟ π]6. οὖ ΟἸΟΔΥΥ͂ 
ΠΟΥ αἰ ουθὴῦ θηβ65 βία πα ἴῃ Οἷο86 
ΘΟΠΠΘΧΙΟΗ ; 6... ΟΠ ΥἹ. 20 ἔι, ΥἹ]. 5,31, 
ΧΠ 37, 22.2.9 Πη ἡ 10. 

πιστ. τῷ ὀνόματι] δοϊϊουο {}ι6 γιαγη6... 
ΤῊΘ ῬὮΓαΒΘ 15 ΓΘ]  Κὰ 016. Τὰ 15 Θαα]- 
γαϊοηῦ ἴο “ΘΙ ΙΘν 6 ἃ5 ἴσπι6 {Π|6 ΤΠ ΘΒΒΩΡῸ 
γΒ͵ο}} {Π|6ὸ πᾶμ6 οοηγουβ 1116. [Ὁ]]} 
{1016, Πἰὶ5 δου «όσα ΟΠ δέ (ς. 1,3 
ποίθ), 15. ἃ σομργοββοα Ογθοᾶ. Οοη- 
ὑγαβύ “Ῥθ] ον ἴῃ {6 πα πιο Υ. 13; Ψ“08} 
1,.12, 11..23, 11| 8. Οὐτάονσο, ΠΗ8 
ὑγδηβιαὐΐοη οἵ Α. Υ. ῬΥΟΒΆΡΙΥ ΘΟΠΊΟΒ 
[το ὑπ6 υϊσαΐθ πο σῖνοβ 67- 
αἰαγεῖ ἐγ πιογεῖγιο, {π6 θη θυ ϊηρ οἰβο- 
ΠΟΙ οἵ πιστεύειν εἰς τὸ ὄνομα (ΤΠ 
ἷ. 12, 11. 23, 1". 18). ἔδο Αἀάϊθομαὶ 
Νούθ οἢ {Π6 πᾶμηθβ οἵ ΟἸγβῦ ἴῃ {815 
Ἐρίβ619. 
ἀγαπῶμεν ἀλλ. αἰὐϊφατηι5 αἰέογι- 

ἐγ Υ΄., ἴοτο οπο ατιοὐογ: ῬῸ ΤῚ ποΐρ, 
ἵν. 7.5 2; Ὁ ΦΟΒΗ͂Ι 1. ὉΠ τῖῦ 
34 (ἐντολὴν καινὴν δίδωμι) ; χν. 12, 17. 
ΤῈ οχδαοῦ νου β ἃΓ6 πι568 (οοπίγαβῦ δὶ 
14) ἴῃ πυ ῖοῖ ΟΠ γ δύ Ἡ ἸΠΊΒο ΙΓ σαν πὸ 
σΟΠ Δ πηοηὐ ὁ ὅπ ον οἵ ΠῚΒ Ῥδ8- 
βίοῃ, θη ΠΙὼῸ [ὩΠ]Π]Π1οὰ {πὸ Ἰάοα] οἵ 
Ιονο, Τ|ιο βιυθ)]οοῦ ο ἔδωκεν 18. ΒᾺΡ- 
ΡΠοα παύαγα!ν τοπὶ {πὸ ΡΥ 
Οἴαιιδο, 
ΘΟ ραγο Ἰλοη. ΧἐΪ]. 10. 
Μαυϊύαμι ἴβοῖῦ ααὶ πη] απ αἰ] στε... 

Βοπθ [μοὶ αὶ ΘΟ Ϊ αὐ ΤηΔΡῚΒ 
ααδπ 88: νοϊαηξατϊ βοῦν (ΤΠ ομ. ἃ 
Κοιηρίβ, 726 7ηηϊί. τ. τς, 2). 

“4. ΤΠ οροάϊοηοο, νοι 8. {Π6 

ταϊο οὐ ἀπ ΟΠ Υἰβύϊα. ΠἰἴῸ, ἰββοθ ἴῃ 
θϊαϊηρ ΓΟ] Βρ σὰ αοα. Τΐβ 
ΥΟΥΒΟ 18. ΟἸΟΒΟΙΥ οοηποοίοα νυ ἢ δ. 22, 
ΜΊ]Ο δ... 23. 15. ἴῃ ὑπουρηῦ ραγοπῦμο- 
{ϊοα], 



17. 24] ΤῊΝ ἘἼΕΞΤ' ἘΡΙΞΤΊΕ ΟἿ 5Τ' 50ΗΝ. ἘΖῚ 

΄ ᾿ 7 λ δἰ τς, ᾿ ε ΄σ 

ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. “καὶ ὁ τηρῶν 
᾿Ὶ ᾿Ὶ ΄σ΄ ΄σ [ Α ᾿ 3 ΄σ 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ" 
δ) ΄ 7 .«“ [, 3 ΄σ ᾽ “ ͵ 

Καὶ ἐν τούτω γινώσκομεν οτι μένει εν ἡμῖν, ΕἸ Τοῦ σνεὺξ 

ΡΟΝ ἐγτ ον ἐπ τ λὴ ματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. 

ἡμῖν ΑΒΟ νῷ τ6 {Π6 ΞΥΥΥ: ΟΠ]. 5΄. 24 καὶ ἐν τ.: οτῆ. καί δὲ" {π6. οὗ 

ἡμ. ἔδ. ΑΒΟ (1αἰ): οὗ ἔδ. ἡμ. δὲ γᾷ τὴη8 {16 5ΥΥΥ. 

καὶ ὁ τηρῶν...] 4πὰα λ6 ἐμαΐέ οὔϑο7- 
φοίλ... ΤΏΘ5Β6. σουβ ἔκ ὍΡ ὅτι τὰς 
ἐντολὰς αὐτοῦ τηρ. ἴῃ Ὁ. 22, 80 ὑμαῦ {Π6 
ΥΘἴθυΘΠΟ6 15 0 “Π6 σου η ηθηβ οὗ 
(οα, δπὰ ποῦ αἰ Θοῦ]Υ ὕο {Π6 0η6 6011- 
τη πηοηὖ οἵ ΟΠ Υἰϑῦ Ὁ. 23. ΟΌΤῬΡΥΔΥΘΥΒ 
816 σγαηύθα Ὀθοδιβο ὑΠ6Ὺ βρυΐηρ ουὖ 
οἵ ὑπαῦ βΒριυῦ  Π]Ο ἢ βύγν 5 ἉΙΘΥ ῬοΥ- 
[θοῦ βυιηραύῃν ; ΔΠ6, ΠΊΟΥΘ ὑπδη {Π18, 
ΟἿ ΟὈΘαΐθη06 15 η6 ρΙθᾶρα οὗ ἃ ρϑι- 
5018) [ΘΠ] Οὐ ΒΠ1Ρ. 

ἐν αὐτῷ μένει...} 1.6. ἴῃ αοα, 8.66 
6. ἵν. 15 ποΐθ. 
646 βᾶυ8 ὙγἹ ἢ ΒΙΠΟΊΠΑΥ ἔογοΘ: δι 

ΘΥΡῸ {{0Ὸ1] ἀομλὰβ Π)68. οὖ δύο ἀουητι8 
Τ1)61: τ8Πη6 ἴῃ )60, οὖ πιαπθαῦ ἴῃ ἰθ 
θυ. 

ἐν τούτῳ γινώσκομεν] ΤΉ, ἐδιδ 106 
ἄηοιῦ, ρογοοῖτο... ΤῊ ον συ μοἢ ὑπ 6 
ΟΠ ιν πὐϊαη [6615 ἃπΠα τυ 10} 15 1Π6 ΒΡΥΊΠΡ' 
οὗ 15 ΟὈΘαΊΘη66, Δ5Β1165 ΠΪπὶ Οὗ ἀΟΑ᾽ Ὰ 
[6] ΟυΒΡ τι μΐ. [ἢ οὔ υ νου 8, 

αοα [ὰ8 οίνθῃη μῖπι οἵ Ηἰβ ϑρίνῦ. 
ΤῊΘ ἀ86 οὗ {π6 ὕνγο Ῥυθροβι ]0}8 “ἦγ 
(ἐν) ἐλ, 15, “ζγοτι (ἐκὺὴ Ὅπ6 ΡΙΓΙῦ, ΒΗΘ ΥΒ 
ὑπαῦ {π6 ὕνγο οἴδιιβθθ ἃγ6 ποῦ ἴῃ ἃΡ- 
Ῥοβιἐΐϊοθ. Τινώσκομεν 15 Το ροϑαῦθα ἴῃ 
ὑπουρσῃὺ Ὀοίογο ἐκ τοῦ πν. 6. ἴν. 6. 

ἐκ τοῦ πνεύματος) ΤΙ 5 15 ὑπ6 ἢγδῦ 
τηθηὐίοι. οὗ ὉπΠ6 ϑ'ριτῦ ἴῃ ὕΠ6 ἘΡΙΒ6018. 
ΑἸ οΥ γγ 8 ὑΠ6 ΓΘΙΘΥΘΠΟΘΒ Δ16 ποῦ ὰἢ- 
{τοαπθηῦ. Τὺ 15. Ὑθιη λυ Κ8 016 ὑπαῦ {Π6 
ΝΆΙη6. ΠΘΥΘΙ ΟΟΟΙ5. τ ἢ ὕπ6 Θρ᾿ὑΠποὺ 
“ΗοΙγ᾿ ἴῃ ὑπ ἘΡΙβΌ165 ΟΥ ΑΡΟΘΔΙΥΌΒΘ 
οἵ δύ “ο0Πη. 

οὗ...ἔδωκεν] τολΐο, ἢ6 σαῦό ΜΆΘΗ 
τ ὈΘΟΔ 16 ΟΠ γἸβύϊδπβ. ΟὍΙΏΡ. ὁ. ἷν. 13; 
ΟΠπ πεῖν 10; ΑἸΟίθ ν. 22, γΠ1. 18. δ: 
8:2 ΟἿ .1:..92.1Ὁ ἢ 

Απραβθϊπο ἄγαννβ ἃ βυυ κί ηρ' ΘΟ 018- 
510} {τ ηὶ ὑπ6 ὑσαῦ ὑπαῦ ὑπ ρὶνῦ οὗ 
Οοα ἴ5 {π6 βοιτοθ οἵ πη8η}5 Πἴ6: Οοη- 
ἰθῃη6 [6 οὑπὶ ἰδ αγ 8. 1Π6 ἴῃ ὧθ 
Ἰαπα οὔτ" απ] ΡΟΥ ὑθ Ορϑυαῦαγ. 
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Αααϊέϊοπαϊ Νοίε οπ. 111. 1. ΟἸιϊϊάγοη ο77 αοά. 

ΤῊ (το δ ΦΌΠ ἢ. 868 ΒΘΥΘΥᾺΪ ΡΠ γάβοβ 0 ἀθβοῦῖθο {πὸ τοϊαύϊοη οἵ Θ᾽ Θυ σβ ἴο 
ΡΉΓαΘΘΒ ὈΥ (οα ν ἴον τοααῖνθ ἐο θ6 ΘΓ ΘΓ] Θομβ ἀογθὰ ἴῃ οοπποχίοη ὑγῖἢ ὑπ οοπέοχἐβ 
ἘΠΠΡΙΣΙ ἴῃ γυΒ10}} ΤΠΘΥ ΟΘοαν, 
Βουῖθοα 6 ΤῈΘ 1ὨΪ018] [χοῦ οὐ ὑΠ6 Θοπηπηπηϊοαίίοη οὐὗἉ ὑπ ἀἰνὶπθ 16 15 Θχργθββοα ὉΥ 
ΠΟΥ 11Π{96, γεννηθῆναι ἐκ τοῦ θεοῦ (1). ΤΊἼ.6 Θββθῃία] οομποχίοη θχἰβύϊηρ ἴῃ υἱσέπο οὗ {815 

αὐ] Κϑηΐπηρ' 1 ΘΧ ΡΥ ββθα ὈΥ εἶναι ἐκ τοῦ θεοῦ (11). Ιῃ νἱγύπο οὗ {Π||8 σδοπποχῖομι 
ὑΠ|6 ΘΠ θυ ΟΣ ὈΘΟΟΠ.68 ὩΠΑ͂ 8 ἃ τέκνον θεοῦ (11). 

Ὁ Πρ δὲ ',. (1) ΤῊΘ Ργαᾷβθ γεννηθῆναι ἐκ τ. θ. 15, ἀβθα ΘΟΙΙΠΙΟΙΪΥ ἴῃ {π6 ρΡουΐθοῦ 
ἀρίῥρ Ὁ . (γεγέννηται, γεγεννημένος); ὑπιαῦ 15, {16 1018] Γαοῦ οὗ {Π|6 πϑὺν ΠΠ{Ὁ 15 τγοραγα θᾶ 
σοίίθη) οἹ -" ᾿ ἸΩΣ 
ν ἦς ἴῃ 108 ΔΌΙΑΙΠΡ ΡΟΊΤΟΥ. 
(ρα, αὐρονς ἢ σοι ΚΘ": 
(η) ἴπ {π6 ΤῊΙΒ σοτηπηϊοα θα 116 15 
Ῥεγζεοὶ ἘΕΥΎΕ Ὀν ος : Ἢ 

Ἴδε, (α) βἔιθυσηι ὈΥ σουύαϊ πη 5 σηβ, [ἈΠ ἴῃ «655 Ἃ8 ὑπ ΟἸγβῦ, τσ θοῦ η 688 
ΔΠα Ἰουθ: 

1 Φ08}ηΥ. 1 πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 
-- 11. 29 πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 
-- ἵν. 7 πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 

απ 

(3) οαγγῖθβ νυ τ] 10 σοΥζαϊ ἢ ΘΟΠΒΘα ΘΠ 665, ἔγθθάομι ἔΓΌ.Ὶ 5'π ἃ Πα Ὑἱούο νυν : 

1 Φοἢη 111. 9 πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ ὅτι σπέρμα 
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει. 

-- οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 

-- Υ. 18 πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει. 

-- 4 πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον. 

ΟΟΙΡΆΓΟ 

0 111. 6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος. 
-- ὃ ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 

(2) ἴπι {π6 (2) ὙΠὸ ἴδοῦ οἵ {Π|0 σοτημιηϊοαύίοι οὗ ὑΠ|6 αἰνγίηο 1 18 ΒΡ ΘΟΙΆ]]ν πούϊορα : 
Αογϊεί. ΤΌ ἴ. 12 ἴ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι....οἵ...ἐκ θεοῦ ἐγεν- 

νήθησαν. 

ΟΟΠΡΆΓΘ 

ΙΦ9ΌΠη ν. 18 ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ. 

- Ι πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα.... 

ΟὈΠΊΡΆΤῸ αἰβὸ 

Φόοἢη ἢ], 3. (7) ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν. 

-- ς ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος. 

ΤῊΘ αογὶδέ πα μογγοοί οοοαν ἰοροίθου 1 Φοη ν. 18; ΦοΠη 11], 5---ϑ, 
Ξ'66 4180 68]. 'ν. 23, 20. 

ΤῊ ΤΟγτ οὐ ΘΧΡΥΟΒΒΙΟΝ 15. ποῦ ΤΟ ἴῃ ΔῺΥ οὗ {πὸ Οὐ ὺ ὙΥΥ ΓΟ 5 οὐ ὑπὸ 
ΝΙ. Ὑοῦ σοιηραγο δὺ ΡΠ Β πι80 οἵ γεννᾶν 1 ΟἿΥ, ἵν. 15; ΡΒΙ]Θπ. τὸ ; δὰ 

δύ ῬούουΒ 180 οἵ ἀναγεννᾶν, τ οί, ἷ. 3,23. 
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ἴ. ΤὴΘ ΡΠΓΆ56 εἶναι ἐκ τοῦ θεοῦ 15 Θοπῃθούθα τ] Ὁ} ἃ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΆ0]6 στοαρ 11. “Τὸ δὲ 
οἵ Β᾽ πη11} ῬΏΓΆΒΘΒ, εἶναι ἐκ τοῦ διαβόλου (ο. 11]. 8), ἐκ τοῦ πονηροῦ (Ϊϊ. 12), ἐκ ο΄ αοά; 
τοῦ κόσμου (11. 16, ποίθ), ἐκ τῆς ἀληθείας (11. 21, πούθ), ἐκ τῆς γῆς (ΦόΠα 1]. 
31, ποίθ), ἐκ τῶν κάτω, ἐκ τῶν ἄνω (ΥἹ111. 23). [1ὕ ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ ὑπ6 ἰᾶθα5 οἵ 
ἀονναύίοι ἃπα ἀθρθηάθποθ, ἃπα 80 οἵ ἃ ΠΟΙᾺ] ΘΟΥΥΓΘΒΡΟΠάΘΠπΟΘ Ὀθύνθοῃ ὑπ 6 
58:16 δα] {Π6 ΒΟΌΓΟΘ, 

(1) ΤῊ ομαγδούθυβύ!05 οὗ Ἀπ 110 15. ὑΠπι8 γι θα ΠΥ ἀθροπαθηῦ ἀρομ αοα (τ) 5151}5 

(1 ΦοΠη ν. 19, ἶν. 4, 6) ἃ1.6 Θχρυθββθα θοῦ 'π ἃ ροβίυϊγ8 ἃπᾶ ἴπ ἃ ποραύίν 18 ΤΏΘ} ; 
ΤΌΤΤΩ. 

(α) Ροβιύν]υ: 

3 Φ0Ππ 11 ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν. 
ΨόΠη γὙ]1]. 47 ὁ ὧν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει. 

(β) πορύϊνοιυ : 

1 Ψο η 11]. το πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ. 

-- ἵν. 6 ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. 

(2) Απα οοΥΥΘΒρομηρ' ἀθοἸδυ αι ϊοηβ. ἃ.6 τηδᾶθ τὶ χρᾶν ὑο βρτἰὺ8 (2) 516715 
(1 Φοβηῃ ἵν. 1): τ ξἸρίτηοξε 

Ε ΦΌΠη ἵν. 2 πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ 

τοῦ θεοῦ ἐστίν. 
- “ ἃ ἘΡ Ὃ ΄ ΝΜ » “ Ξ “ “ Ε] ᾿»», 

ες 3 πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν. 

Οοηραιθ 

τ ΦόΠη ἷν. 7 ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν. 
ΨοΠη Ὑἱΐ. 17... περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν... 
τ ΨΦοΠη 11]. τ6 πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ... .οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός... 

ΤῊΘ πθϑαγθϑύ ρα γΆ1]6]5 ἴῃ Οὐποὺ τυ] ηρ5 οὗ ὑπὸ Ν.Τ' ἅτ: 

ἈΑοὖβ ν. 38 ἢ, εἰ ἐκ θεοῦ ἐστίν. 

1 ΟοΥ. 1. 30 ἐξ αὐτοῦ [τοῦ θεοῦ] ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
- Χὶ. 12 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 

11, ΤῈ ἕλη Ἵ]Π1ν 01016 τέκνον θεοῦ, γΥ 10} ἀ ΘΒ 1065 ὑπ γο]αὐϊομῃ δία ]15Π64 ||. “ΟἸϊα 
ὉΥ ὑπ πονν 116, 15. ΟὗὨ ΤΆΓΘΙ ΘΟΘΌΤΤΘΠΟΘ ἴῃ δύ ΦΟΠηΒ νυ ηρ8. 4 αοά." 

() ΤῊΘ Ρονοι οἵ ἀπ] Ὀθοομλῖπρ ἃ “6114 οὗ αοα᾽ 15 σίνθη ὈΥ {110 (τ) ΤῊΘ 
ΘοΙημηπηϊοαύϊοη οὗ ὑπΠ6 αἰνῖπθ 116. ὈΘΘΊΠΠΙηρ. 

ΦΌΠη 1. 12 ἔ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν 
εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἵ...ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

(2) ΤᾺΘ ροβίψϊοῃ 15 γθα βοᾷ ὑπγοπρ} {Π6 οἸ οἵ Ἰονθ. (2) Τὴ 
στον 1 ΨοΠη 111. 1... ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν... ΞΙΗ 

-- 2 νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν. 

(3). Τῆυβ “86 ομΠ]Πάτϑη οἵ αἀοα᾿ ἔοσιη ἃ αἰβυϊποὺ θΟάῪ τηδυκοα Ὀγ τσ ὐ- (3) ΤῊΘ 
ΘΟΌΒΠΗΘΕΒ Δα ἰονϑ. ΒΙΡΊΙΒ. 

1 Φο πη 111, το ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ... 

ΟὈΙΡ. ὁ. γ. 2 ; ΦΉΠη χὶ. 52. 

ΤῊ ἰάθα οἵ τέκνον ἃ8 ἴῦ 15 {Ππ8 Ῥγοβϑηὐθα ὈΥ δύ Ψο]η ἱποῖα 65 {Π6 ὕνγο ΤΊ] 1ᾶθὰ 
πούϊομβ οἵ {Π6 Ῥυθβθῃοθ οὗ {π6 αἰνίπθ ρυϊποῖρ]θ ἃπα ὑπ6 δούϊομ οἵ παμιδῃ εν “681|- 
στον. ΤῊ6 ΟΠ] 15 τι 6 ὕο 5Βμᾶτο ἴῃ ἷβ ΒΥ 5 παύαγθ (οοιρ. 2 Ρού, 1, “ἢ 
4), ἃπα ἢΘ 11,868 ἴῃ ΡΙΌΡΥΘΒΒΙγ Θ Δάνᾶποθ {116 ῬΟΥΤΘΥΒ γΥ ΠΙΟἢ. Π6 Πὰ5 γϑοοϊγθα, 



ἀϊβειποῖ 
Ἧγοτὰ ἐπὶ 
οἵ “Βοῃβ.᾽ 

ΤΙπογοηΐ 
δβρθοίβ οὗ 
{ῃ6 ΤηΟΔΥ- 
ΠΒΏΟΠ. 

Ι. ΜΊΞΒΙΟΝ. 

(α) ΤῊΘ 
τι οἵ 
πέμπω. 

Ι. ὁ πέμ- 
ψας με. 

ΤῊΞΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΞΤΙΕ ΟΕ 51 950ΗΝ. 

ΤῊν5 ὑπουσπῦ οὗ ργο τ ϑβ 1] θὸ ἐγασοα ὑπγοιρη {Π6 νΠῸ]6 ρ᾽οὔπτο νυ Β 16] 
ϑὺ Ζοιη ἄγανβ οὐ ὑπὸ βρίγίσαα] 16. “ΕΠ βύγθηρῦ ἴο βίγθηρ᾽ 15. ὑπ 6 
Ἰανῦ ὈΥ γον 1 15 Βπαροα, 

Τὸ ἴβ. ὑπουοίουο θαβῖ]ν ᾿π ο ΠΡ] Ὁ]. Πν ϑύ Το] Π ΠΘΥΘΥ ἀ868 ὅπ {116 υἱός, 
{π6 πᾶπιο οἵ ἀοῆηϊίο αἰρτν ἀπ ῬΥϊγ]οσο, ἤο ἀθβουῦῖθθ ὑΠπ6 τοϊαύϊοη οἵ 
ΟἸυϊβύϊαθβ ἰο αοα. Ἠδφὸ γτοσαγβ ὑΠ6 }Γ Ῥοβιυοη ποὺ ἃ8 {π6 σϑβαὶὺ οὗ ἃῃ 
ἐαἀορέϊοι ̓  (υἱοθεσία), Βυὺ ἃ5 πὸ γοβαϊῦ οὗὁἨ ἃ ποὺ {8 10 Δαν ο 08 ΓΓΌΤΩῚ 

ὑπ νἱΐα] σόσγι ἴο [Ὁ] πα α ΓΙ ὑγ. 

«Ααάαϊίίοπαὶϊ Νοίο οὐ 111. 5. «48ρθοίβ οὗ {6 ]ποαγνπαΐϊοτ. 

ΤῊΘ Ῥῃγαβο5. τ ]0ἢ Ὁ ΦΌΠΠ πι868 [0 ἀθβοῦρο {πὸ Τπολυπαίίοη [Ἀ}} ᾿πΐο 
ΑἸ ογοπῦ ΘΎΟῸΡΒ. ΟΟΥΓΟΒΡΟΠαΪηρ ὙΠ ΑἸ θγοηῦ ἀβροοίβ οἵ ὅπ Ἑδοῦ. Τὴ 

τοραχα ἴοὸ {πΠ6 ΕΔέΠου, 10 15. ἃ “ Βϑπαϊηρ,᾿ ἃ ἦ ΜΊββιοπ᾿ (1). Τὰ τοραγὰ ἕο {110 
ϑοι, ἰὐ 5 ἃ " Οομηηρ ̓  (2). [ἢ γτοραγὰ ὕο ὑΠ6 [ὈΓΏ], 1Ὁ 15. ἴῃ “ ΕἸΘΒ} ̓  (3. [ἢ 

γοραγα ἴο πῖθη, ἰὖ 15 ἃ “ Μαμῃιοβίαψίοη ̓  (4). 

ι. Τὴ ᾶθα οἵ ὕπ6 Μίββίοῃ οἵ ΟΠ γϑύ, ὑΠ6 ὅοη, ὈΥῪ πὸ ΕΔΕΠΟΥ 18. οχ- 
Ῥγόββοα Κ ὕνγο γοΥΌ 8, πέμπω, ἀποστέλλω. 7116 ΤὈΤΠΊΘΥ ἀθβου 065. {}|}6 Β᾽ ΠΡ ]6 
τοϊαἰίοι οὐ {πὸ ϑϑηῦ ὅο Ὁπ6 πα: ὑπὸ Ἰαβὺ Δ4α8 “{Π|6 ΔΟΟΘΑΒΟΥῪ πούϊομβ οἵ 
ἃ ΒΡΘΟΙΆ] ΘΟΠΙΠ. 5510). ΠΑ 80 [Γ οὗ ἃ ἀο!θσαύθα δα ου νυ ἴῃ 6116 ῬΘΥΒΟῚ βοηΐ. 

Πέμπω ἰ5 ποῦ ἔοππα ἴῃ {Π|5 σοπμποχίοη ἴῃ ὑπ 6 ΕΡΊβ0165 οὗ δ Ὁ «οη (οομΡ. 
Τΐοπι. νὴ]. 3. ΟὨ]Υ); ἀπ 1Ὁ 15. ἀβρα ἴπ πΠ6 (ΟΒΡ6Ὶ] ΟΥ̓ ὈΥ ὑπ Ἰωογὰ ἴπ {16 
Ῥαγ οἰ ἷα] ἔουτη ἴπ ὕΠ|Γ60 ΡΠ ΓΆΒο8. ὁ πέμψας με (αὐτόν), ὁ πέμψας με πατήρ, 
ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με. 

ΟΥ̓ ὑποϑο ῬὮΓαΒο5. {Π6 5016 ὁ πέμψας με 18 ΕΥ̓͂ [ἊΣ {Π|6 πηοϑῦ ΘΟΙΏΠΊΟΙ. 
Τί ἴ5 αβϑᾶ ἴῃ ὕνο σΟμΠΟχΊΟἢ5 ἴ0 ΘΧΡΥΘΒΒ (α) ΒΟΠ16 γοϊαἰΐοι οἵ Ομ γῖδῦ ἕο ΠῚπὶ 
Ὑγμ0 βουὺ Πίμι, ἀπ (β) Βοιη6 τγοϊαὐϊοι οἵ θη το ΟἾ γἰβῦ ἃ8 80 βθηΐ. ἷ 

(α) Δοῖιη ἵν. 34 ἐμὸν βρῶμα... ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ π. μ. 

- ν. 30 ζητῶ...τὸ θέλημα τοῦ π. μ. 
-- γὶ. 38 καταβέβηκα.. ἵνα ποιῶ.. .τὸ θέλημα τοῦ π. μ. 

-- 30 τοῦτό ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ π. μ. ἵνα...μὴ ἀπολέσω... 

- Υἱῖ. τό ἡ ἐμὴ διδαχή...ἐστίν.. «τοῦ π. μ. 
- 26 ὃ π. μ. ἀληθής ἐστιν κἀγὼ ἃ ἤκουσα. . «λαλῶ. 

- ἰχ᾿ 4 δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ π. μ. 
- ΥὙἱϊϊ. 29 ὁ π. μ. μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 

ΥἹ], 33, ΧΥΪ. 5 ὑπάγω πρὸς τὸν π. μ- 

ΠΝ ΥἹ]. 18 ὁ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ π. αὐτὸν ἀληθής ἐστιν. 

(Β) ΦΔομη ν. 24 ὁ... πιστεύων τῷ π. μ. 
ς᾽ ε , δ᾽ δὰ» ᾿ ᾽ ᾿ 

-- χίΐ, 44 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ.. πιστεύει... εἰς τὸν π. μ. 
-- 45 ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν π. μ. 
--ς ΧΙ, 20 ὁ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν π. μ. 
-- χγ, 21 ταῦτα ποιήσουσιν διὰ τὸ ὄνομά μου ὅτι οὐκ οἴδασιν 

τὸν π. μ. 

ΟὈΜΙΡ. νἱῖ. 28 ἔστιν ἀληθινὸς ὁ π. μ. ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 
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ΤῊ ρἢγᾶβ86 ὁ πέμψας με πατήρ Δ145 ἴο {Π6 πούϊοῃ οἵ “Βοπαϊπρ" ὑπαῦ οὗ ". ὁ πέμ- 
{86 οββϑῃθα] γϑ]αὐϊοῃ νυ μΐο οΊγ 58 Δα ΠΟΥ ΟΥ̓ ὕο 86 Τα ]Β5101. ψας με πα- 

ς 5. ἢ , ΤΊΡ-: 
ΦΌΠη ν. 37 ὁ π. μ. π. ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν. 
-- [γ1]. 16 (ἀοπθυα] τϑϑαϊηρ᾽ : ΟΟΠΏῚΡ. Ὑ11]. 29) μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ’ 

ἐγὼ καὶ ὁ π. μ. π.] 
- γι. 18 μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ π. μ. π. 
-- χῇ. 49 ὅπ. μ. π.-..ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω... 

--- χῖν. 24 ὁ λόγος ὃν ἀκούετε... ἐστίν...τοῦ π. μ. π. 

Τη {Π8 Ρῇγᾶ86 ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με {Π6 ὕνγο πούϊομβ. οὗὨ παύιτ} ΔαύΠοΥ ὑν Π]. ὁ πατὴρ 
Ὁ ΠΑ τ ββίοι ἃγ6 αἀνγοὶῦ ο βθραγδύθιγ. [0 ὁθου 5 ὁ πέμψας 

. γν ε « 
με. 

ΦόΠη νἱ. 44 ἐὰν μὴ ὁ π. ὃ π. μ. ἑλκύσῃ αὐτόν. 
ΟομΡ. ν. 23 ὃ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν π. τ. π. αὐτόν. 

ΠῊΘ 86 οἵ ἀποστέλλω αἰ Π Υ5 ἔγοιῃ ὑπαὺ οἵ πέμπω ὈΥ ὑπθ ἴαοῦ ὑπαῦ ἴῃ δύ (Ὁ) ὙΠῸ 

Φομη (γοῦ 5866 Μαίύ. χ. 40; Μαυῖς ΙΧ. 37; [016 ΙΧ. 48, χ. 16) 10 15 Του πα οπἱγ 155 οΥ 
ἴπ ἐμ ἢηϊύθ ΤΌΥΤη8, ἀπέστειλα, ἀπέσταλκα. ἜΡΟΝ 

ΤῊ αογ δέ 18 ὈΥ ἔν ὑΠ6 τηοϑῦ Θοιηηοπ ἴθη8θ. ΤῊ 15 ἀϑθα ὕο ἀΘΒΟΡΙΌΘ 1. ΤΑΣ: 

{86 ἴαοῦ οὗ ὑΠ6 Βρθοϊῆο ΜΊββίοῃ 1ῃ βοῖηθ ρδυ ον ἀβρθοῦ: 

ΦοΠη 11]. 17 ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον.. ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος 
δι’ αὐτοῦ. 

-- χ. 36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον. 

1 Φοἢη ἵν. το [ὁ θεὸς] ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν 
ἡμῶν. 

ΟΟΙΏΡΔΓΘ 
Φοη Υἱ. 57 καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζών πατήρ... 

-- χγ]]. τὸ καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον... 
- γί]. 29 παρ᾽ αὐτοῦ εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 

-- - γ1. 42 οὐδὲ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 

Απᾶ {115 Μίββίοῃ 18 ργβθηΐθα ἃ8 ὑπμ6 οδ]θοῦ (α) οἵ γϑοορῃϊϊοη (Κπον- 
1666), οὐ (β) οἵ ἔα}: 

(α) Φομη χυΐ!. 3 ἵνα γινώσκωσιν.. ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. 
-- 23 ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

- 25 οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

(Β) Ψο}η ν. 3ὃ ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 
-- γἱ. 29 τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν 

ἐκεῖνος. 

--- χίὶ. 42 ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 
- χυ]]. 21 ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

Οοταρ. ΨοΠη 111]. 34 ...ἐσφράγισεν ὅτι.. ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεός... 

ΤῊ6 ρογ7θοί, Μ ὨΐΪοΝ ΟΟΟυΥΒ. Ὀαὺ ΥΆΓΘΙΥ, ἀΘΒΟΥθ65 ὑπ6 ΜΊββίοη ἴῃ 108 11, Ῥουζθοί, 

ΔΌΙΑΙΠρ' ΘΟμ ] Ππ8Π06: 

ΨόΠη νυ. 36 τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ...ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν. 
τ ΦοΠη ἴν. 9 τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κύσμον 

ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ. 
-- 14 τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν 

σωτῆρα τοῦ κόσμου. 
ΦοΠπ Χχ. 21 καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 
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“. ΟΟΜΙΝΟ,. 

(α) δον. 
ἦλθον, 

ἐξῆλθον. 

(}) Ῥω. 
ἐλήλυθα. 

ΤΗΕ ΕἸΒΙ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΟἿ ΚΤ 5950ΗΝ. 

2. ἼηῸ Οοιμηΐηρ οἵ ΟΠ γβέ, Πκ {Π|6 ΜΊββίοη, 15 σοραγα θα ΒΟΥ] ἃ8 ἃ ΒΡ 16 

ἔδοῦ σα ]5οα Πἰ ΒΟΟΣ ΙΟΔΠΥ ποθ ΤῸ ἃ}1 (ἦλθον), ἃμἃ ἃ8Β ἂῃ Ὁ ἀϊηρ [χοῦ (ἥκω, 
ἐλήλυθα). Τῦ 185. α͵80ὸ βοὺ ΤΟΥ ἃ8. ἃ Ῥγοβοηῦ ἔδοῦ Ῥοίηρ γϑα] βοαὰ αὖ {1 

πιθοῦ, ἀπ ἃ5 ἃ Γαΐαγο [αοῦ οὐ 0 ἢ {πὸ Γ]ΒΙ]θηῦ 158. Ῥούθη }}ν Ῥοσιιῃ 

(ἔρχομαι)", 
ΤῊΘ. βΒίπηρ]ο Τὰοὐ οἵ ΟΠ γβῦβ Οὐτϊηρ 18 Ἀσὴρ ὈγῪ δὸ Φομη Ὀοΐμ ἰὴ 

γοβρϑοῦ οἵ Η5 ἔσθ 1 1ν την ἃ5 ὑπὸ ΝΥ ογὰ, ἀπὰ οἵ Η1β ἔσθ μαμηδηϊν: 

ΤΌ8η 1. 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν [τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν]. 

τ ΦόΠη ν. 6 ὁ ἐλθὼν δι ὕδατος καὶ αἵματος ᾿Ιησοῦς Χριστός. 

Τὴ ὑπὸ ἀἸβοοῦγβ65 οὐ ὑπο Π᾿ογὰ {πὸ χοῦ οἵ Ηἰἷβ Οὐμΐησ, ὑπ6 Γαοὺ οὗ {πὸ 
Τπολυπαύϊοη, 15 Θοηπθοῦθα τ] Π6 τη 10] ἃ Ββῖι 65. γΒ ἢ 1ὖ Ἰηγοϊγοᾶ:; 

«Τ0ἢη ἰχ. 30 εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον ἵνα οἱ μὴ βλέποντες 
«-«καὶ οἱ βλέποντες.... 

-τ Χ, 1οὸ ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 
-- Χἰϊ. 47 οὐκ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον, 
-τ- ΧΥ͂. 22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα οὐκ ἂν εἶχον ἁμαρτίαν. 

Απᾶ {6 Τιογὰ Ῥᾶβοβ ὑπ ὑγαῦῃ οὗ ΗΒ υυνϊῦμθαβ οἱ ΗΒ ΘΟΠΒΟΙΪ ΟΠ 685. οὗ 
{πο μοῦ: 

ΦόΒη 11]. 14 ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ 
ὑπάγω (οοηἰγαβίθα τ} πόθεν ἔρχομαι). 

ΤῊΘ αἰνίπο σϑ]αὐϊοη ᾿π 0] 16 ἴῃ ἐΠ18. πι86. οὐἩ “οαμηθ᾽ 18. ΘΧΡΥΘΒΒΘα ΠΟΥ 
αἰβυ ποῦν Ὁ. ὑπ νου Ὁ “οαπη6 ἔουύ ἢ  (ἐξῆλθον)Λ. ΤῊΒ. 15. πβοα ἴῃ {π6 Του Β 
γΟΤΒ νυ τ ΑἸ Ογ θη ῬΥΘΡΟΒΙ 1015 (ἐκ, παρά): 

ΤΌ8ὴ 11]. 42 ἐγὼ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω. 
-- ΧΥΪ. 28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον. 
-- 27 πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξῆλθον. 

-- ΧΥΠ]. ὃ ἔγνωσαν... «ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον. 

Δπά 10 15 βρη! οαηῦ ὑπαῦ δὲ ΦΌ0ηη πα {Π| 6 αἰδοῖ ρ 65 ἀ86 ὑπ νοσὰ ἢ ἃ 
γοῦ ΠΤ ογοηῦ ὑὰχ οἵ ὑποὰὺρηῦ (ἀπό): 

Τό ΧΙ, 3 εἰδὼς... ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν. 

--- ΧΥΪ. 30 πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες". 

ΤῊΘ Ῥουθοῦ (ἐλήλυθα) ΒΟΥ ὁ5 ἴο Ὀγίηρ οὖ ὑΠ6 ἃ ἴηρ βισπϊ ἤοδποο οὗ {Ππ6 
αοὺ οἵ ΟἸγ δῦ Β Οομηΐπρ, [Π0 ΠΘΟΟΒβαΣΥ οἴροίβ  Β]ΟΝ 1 Πα ἃ8 αἰβοϊηρ ἰβηοα 

1 ΤῊ τπιβᾶρθ ἴῃ 9Ζ0π 1. 9 ἦν τὸ φῶς ἀλλὰ μάχαιραν. ἦλθον γὰρ διχά- 
τὸ ἀληθινόν....... ἐρχόμενον ἰΒ ὉΠΙΠ16. ΠΥ, ΓΕΆΡΤΕ 
ὅ66 ποίθ, ΤῸΚ6 Χὶϊ. 40 πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ 

5 Τὸ 18 οἵ ᾿πίογοδί ἴο σοιῦρᾶσο {}6 τὴν γῆν. 
᾿πβίδηοοβ οἵ {πθ 86 οὗ ἦλθον, ἐλήλυθα Μαΐύ. χὶ. το || [Κ6 υἱῖ. 33 ἦλθεν 
ἴῃ {πὸ ϑιυπορίϊο ἀοΒΡΕΙ8: (1κ. ἐλήλυθεν) ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

Μαίΐ. ν. 17 οὐκ ἦλθον καταλῦσαι που ἐσθίων καὶ πίνων. 
ἀλλὰ πληρῶσαι. Χχ, 28} ΜΗ χ. 45 ὁ υἱὸς 

ἶχ. 13 ΠΠ ΜαΥκ 11. 17 οὐκ ἦλθον τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆ- 
καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς" ναι... 
[ΚΘ ν. 32 οὐκ ἐλήλυθα κ. δ. ἀ. Τκο χῖχ. τὸ ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
ἁ, εἰς μετάνοιαν. θρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ 

Χ, 34. οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀπολωλός. 
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ἔγομ 8 ΘΌΠΟΓΙΆΙ ΒβΒιθ8, 50 δῦ ΦΌΠΠ τι868 0Π|6 ὕθηβθ ἴῃ ΘΟΠΠΟΧΙΟΙ ὙΥ] {6 
ἐοϑύϊηρ ρον ον οἵ ΟΠ γἰβῦ γονθα]θα 85 “Πρ δ᾽ Δηα “ἴῃ Ποβῃ᾽: 

Φομη 1Π. το τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι 

μᾶλλον τὸ σκότος... 
τι ΦΌΠη ἰγν. 2 πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἶ. Χ. ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ 

ἐστίν. 

Απᾶ ὑπὸ Τιογὰ ὑππ8 5ρθαῖκ5 οὗ ὑΠ6 Βρθοΐδ] ομαγδοῦθι οἵ Η18 Οοιηρ: 

ΤΌ νυ. 43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου. 
- χί!. 46 ἐγὼ φώς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα. 
-- χυΠ]. 37 ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. 

ἈΠ ῬΘΠΟΙΔΙΪΥ: 
ΤΌ] Υἱ]. 28 καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα (Υ11]. 42 οὐδὲ ἀπ᾽ ἐμ. ἐλ.). 

- ΧΥ͂Ϊ. 28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον. 

ΤῊΘ γϑὺ ἥκω 15 864 ἴῃ ὑΠι|8 ΘΟ ΠΟ ΧΊῸΠ 106 ΟὨΪΥ: ἥκω. 

9011η γ11]. 42 ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω. 

1 “0}}}} Υ. 20 ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει. 

10 ΟΟΟΌΥΒ. 4180 ἴῃ απούαθϊοπβ ἔγοη {Π6 τχχ. Η ΘΌγ. χ. 7, 9 (ἥκω) ; οηι. Χ. 
26; Ἡθργ. χ. 37 (ἥξει); ἃπὰ οἵ 0π6 Γαύαγο Οοιμπρ οἵ ΟΠ γῖϑῦ; Αροο. 11. 25, 
11. 3. 

ΤῚ6 ργοβθηῦ ἔρχομαι ΟΟΟΠΒ 0 ἄθβουῖθο ἃ ΟὈΙηΪηρ γΘ] 504 αὖ {Π6 (6) Ῥι68. 
τηοϊηθιῦ : ἔρχομαι. 

Φόμη ν]]]. 14 πόθεν ἔρχομαι (οοηὐγαβύρα νυν] πόθεν ἦλθον), 

ὩΠα 88 ἃ Γαὔαγο [χοῦ ρούθηθ]}}Υ ἱποϊπα θα ἴῃ ὕΠ6 ργθβθηῦ: 

ΦόΠη χῖν. 3 πάλιν ἔρχομαι. 
-- 18, 28 ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 

-- ΧΧὶ]. 22 ἴ. ἕως ἔρχομαι. 
2 ΨοΠη 7 οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἶ. Χ. ἐρχόμενον ἐν σαρκί. 
ΟὐομΡ. «0Πῃ 111. 31 ἢ, ὁ ἄνωθεν (ἐκ τοῦ οὐρανοῦ) ἐρχόμενος. 

5366 8.150 ΑΙροῦ. 15 7. 11- ὁὉ 111: 1τὶ ΧΙ ἡ, 12; 20: 

ΤῊΘ ῬΑΒΒαΡῸΒ 01} γ]]]. 14, 42, χΥΐ. 27 ἔ. γ}1}} ΥΘΡΔ. Ῥαυύϊοα]αν βύμα νυ ἃΒ 
ΔΠπδύγα πρ' ὑΠ6 ΑἸ θηῦ ΓΌΥΠη8. 

3. ΤΊ τποα6 οἵ ΟΠ ΥἸδύ᾽ 5 ΟὐμλΪηρ' 15 Θχ Παυιβύϊνου βοῦ Του ἴῃ ὕπ6 ὕΠ766 5. Τκολῃ- 
ῬΠΓΆΒΘΒ ἴῃ Π]ΟῊ 1τὖ 15 Θοπηθούθα νυ] “68. ΕἸγϑῦ ὑΠθγ6 15 ὑπ6 Γαπαδηηθηΐα! ΝΑΊΊΟΝ. 
βιαὐθιμηθηῦ: 

0 ἱ. 14 ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο. 
Απα ὕπθη {}15 [αοῦ 15 οοπηθούθα συ ἢ 0Π6 ραβὺ ἃπα ργθβοηῦ: 
τι ΦοΠη ἰν. 2 (ὁμολογεῖν) Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (ἐληλυ- 

θέναι), 

ἀηα 10} {πὸ ξαύαγο: 

2 Φοἢη 7 (ὁμολογεῖν) Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. 

Τ6 “ππδπἰ οβυῦαὐϊοπ᾽ (φανερωθῆναι) οὗ {π86 Ιιοτὰ ἰ8 πούϊορα Ὀγ δῦ Φομη 4- Μάνε- 
ἴῃ γϑρανα [ο 0Π6 συθαὺ οὐἶβθ8 ἴῃ ΗΒ ργοργοβϑῖνα γϑνϑϊαὐΐοῃ. ΤΠὰΒ ἰὺ 15 βαϊᾷ ΚΡ ΤΑΤΤΟΝ, 

ὑπαῦ ΗΘ τγὰβ “πδη] δρᾶ’ Ὀγ ὑπ6 ᾿ποδυ πίοι: 
1 Φολη 1. 2 ἡ ζωὴ ἐφανερώθη. 

- ἢ]. καὶ ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ. 

-- 8 ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 
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(ΟτρΙεἴο- 
6585 οὗ {πὸ 
ἐθδομηρς. 

ΤῊΘ {165 
οἵ Ῥεοϊῖονυ- 
ΟΥΒ 'π {Π6 
ΝΥ Τοβί. 
Οπμτίςιϊαπδ. 

ΕΟῸΓΥ 
168: 
εἰϊδεὶρίες, 
ὀγειιγειι, 
δβαϊπίξ, 
ὑεἰϊευεν!. 

ΤΗΝ ΕἸΒΒῚΤ ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΟΕ ΚΤ 90ΗΝ. 

πα θη ΠῚΘ νγὰ8 ΟΡΘΗΪΥ ργοβοηίθα ἴο {πὸ Ῥθορὶθ: - 

ΦόΠη ἰ. 31 ἵνα φανερωθῇ τῷ ᾿Ισραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον. 

Ξο αἶβὸ "Ἢ νγὰβ γπδηϊοβύθα πα ΝΗ χηληϊτοβίρα ἩΠ]μΒ6 ΙΕ ἴῃ {}|6 ΠΟΥ 

{18 αἰΐου {6 Πα γθοίίοι : 

Φόμη χχὶ. 14 ἐφανερώθη ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς. 

-- Ι ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς. 

πα ΟΠ Υἰβυϊα 5 511} ἸΟΟΪΚ [Ὁ ἃ τηδηϊοβύαϊϊοπ ἰπ ὑπ Γαΐαγο : 

1 Φοίη ἰϊ. 28 ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν...ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 

- ΠῚ. 2 ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα. 

Τὸ ἰ5 ποῦ πΘοΘββαΎ ὅο ἄγαν ουὖ ἴπ ἀοία!! ὑπὸ ὑθδομῖηρ οἵ ὑΠ680 ργθσπδηΐ 
νγογᾶβ. ΤΊΠΟΥ οἴου ὑπὸ [ἈΠ] οϑῦ νῖθνν 0 ἢ τηλῃ ὁ σαΐῃ οὗ {Π6 Ῥθγβοὴ οὗ πὸ 
Τιογὰ ἰὼ 105 ἀρβοϊαῦθ τι ϊῦγ, ὑσ]γ πυσηαπ ἀπ ὑγὰ]ν αἰνίθ, δύ Φο]π βὰν 85 θὲ ἢ 
“Π6 Υοτα Ῥδοδπιθ οβῃ" πὰ “1 6815 ΟΠ υδῦ οαιηθ ἴῃ ΠΟΒἢ" ; ἃπα Ταγ Πο. ἢ Ὸ 

ΒΡΘΆΚΒ οἵ “1 6ϑὺ8 ΟΠ γβὺ οομιΐπρ' ἴῃ ἢ 65}... Ασαΐπ Π6 Βα. 8 ΘαΠΆΠΥ “{Π|0 Τρ ντὰ8 
τηδηἰΓοϑίοα,, {πὸ 116 μον γὰβ τ ἢ {πὸ ΕΑύΠοΥ,᾿ ἀπα “ΗΘ [7685 ΟΠ γῖβυ] 
γγὰβ τηδηἰοβίοα,, ἀπα “ὑπ βοη οἵ ἀοα νγὰβ πιδῃ! βία. ΝΟΥ 016 ἀβρθοῦ 

οἵ {πὸ Του β Ῥούβοῃ, ΠΟῪ ἈΠΟΐΠΟΙ ἰβ Ὀγουρ ῦ ἔουγαγα υἱοῦ ΘΠΔηΡ6. 

ΤΏΘΓΘ ἰβ ποίησ ἴῃ ὑπ Ἰθαδὺ ἄθουθθ ΤὉΥΤΩᾺ] ἴῃ ὑπ αἰ υθηῦ βἰαίθιηθηίβ: 

ΠΟΥ͂ Βρυΐπρ αἰγθοῦυ οὐ οὐ ἔπ ἱπιιηθαϊαῦο οομηύοχῦ ἃ8. ἈΠΒΥΘΡΙΠΡ 0. ΟΠ 
Βουθγοῖση οοποορύϊοι : πᾶ θὰ ραὺ ὑορθίμον ὕΠ6Υ οι ΐηθ ὅο Ργοάϊπιοο 
ἃ ἤπΆ] ΒΑΓΙΏΟΠΥ, ὑπ 6 ΤᾺ] Π6 55. οὐ ἀροβίο!ο ὑθδοιῖπσ, ροῖ ὑΠ|6 οθηῦγα! ΤΎα} 
οἵ {π᾿ αοβροὶ. Τ|ι6 Ἰοαϑὺ ναυϊαύίοι. ἃ 148. βοιηθίϊμρ ὕο ὕΠ|6. ΘΟ] οὔθ 658 
οἵ ὑπὸ ἰάρα; ὡπᾶ {π6 χτηϊπιιῦθ ΘΟΥΓΘΒρΟμἄθποθθ ὈΥΪΠρ ἅἢ ἈΒΒαΤΆ ΠΟΘ. ὑπαῦ 
{π τοβϑαϊὺ νμΐοι {πὸ σομπιθι παύου οἵ {6 αἰ ουθηῦ ῬΏΓΑΒΘΒ βαρ δίβ ΔΏΒΥΟΥΒ 
το ὑπὸ ὑπουσηὺ οἵ ὑπ ΑΡροβίϊο νυ μΐοῖι ἀπά οΥ]ὰν ἃ}} ὑμαῦ πο νυ τοΐθ. 

Αααϊίοπαὶ Νοίο ον 111. 14. Τιξο5 ο77 δοίτουθγϑ. 

ΤῊο αἰουθηῦ πᾶϊηθ8. πνμΐο ἅτ σίνθῃ ὕο ΟΠ γἰβύϊδηβ ἴῃ πθ Αροβίο!ἰο 
Τ᾿ ὑπ 55. ΟἸΤΟΣ ἀπ ᾿πβύσιιοῦ νο βίαν οὐ ὑπ οὐ σῖπα! οοποορύϊοι οἵ ὑπ ΘΟΒρΘΙ. 
ΤΊ|Ο οὐἱσίη οὐ ὑπὸ ᾿ἰβύουϊς (ἰθηθ]ο. παιὴθ “ ΟΠ Ἰβυϊαπβ᾽ (Χριστιανοί, ΘΟ. 
ΤῬοπιροϊαγ) ἴθ. ποιϊοοα ἴῃ Δοὺβ χὶ. 26 ; ἃπᾷ ἰὉ 18 πἰβοα ἃ5 [ἈΠ] Υ]Ὺ Καονν 
ὈΥ ΔΑρτεῖρρα (Δοίβ χχυΐ. 26) ἀπ Ὁ. δύ Ῥούον (1 Ῥρί. ἱν. 16; οομρ. Ἴδο. 
πη. χυ. 44. Εσομπι {π᾿ ὑπο οἵ Τσπαύϊα8 {815 πᾶπλθ, νυ 10} ἐπ οουγοϊα εν 

[ον “Ουἰβυϊα γ᾽ (Χριστιανισμός), Ραββοα ᾿ηὔο σΘΠΟΙᾺΪ 56 (σοι. δ. αὐ 
Μαγη. 4, το; αὐ ἤοπι. 3; Μᾷαγί. Ῥοῖμε. το}; Ὀαὺ 10 ννὰ8 παύαγαὶ ὑπαὺ ἰὴ 

{π6 ἢγϑῦ ἃσὸ οἵ {πὸ ΟἸνασ οι 10 Βμο ἃ ποὺ θῸ ἀβοὰ ὈΥ ῬΟΙΘΥΘΥΒ ἈΠΟ ἢ’ ὑΠθη- 

ΒΟΙΥΘΒ. 
ΕοὰΣ ὕθυμιβ ἤπια ΠΠΟΥΘ ΟΥ̓᾽ΘΒΒ. ΘΟΥΤΌΠΟΥ ἴῃ πο Ν. Ἴν Β]ΟΝ ΘΧΡΙΓΟΒΒ 

αἰογοιῦ ἀβροοῖβ οὐ ὑπὸ ΟΠ Υἰδυϊαη. νἱονν οἵ ὑπ ΟΠ υϊβίϊαθ. ροβι μοι : Ὅ {διὸ 
αἰδοῖ ρ!οβ᾽ (οἱ μαθηταί), “πὸ Ὀγούμγθη ἡ (οἱ ἀδελφοί), “{Π|0 βαϊη δ᾽ (οἱ ἅγιοι), 
ἐ{πὸ ῬΟ] ον υβ᾽ (οἱ πιστοί, οἱ πιστεύοντες). ΤΊΟΒ6 [Ἀ}} ᾿πἴο ὕννο ῥαϊνΒ, οὔ ψ ΠΟ ἢ 

πὸ ἤγδῦ ραΐν, “ἀἸβοῖρ! 65, “γί μσοι,᾿ παν κ5 ργο οι π ΠΕ]Ὺ ἐγαϊβ ΟὐὁἨ ΡοΥβομα] 
το αὐϊομβιῖρ, ἃν ὅὸ βοοομα μαΐν, ὁ βαϊηύβ,, “Ια 0 Γἀ], γα ϊβ οὐὁἨ φϑῃογὰ] 

Οἰαγαούο υ, 
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ΤῊ 6 οαυ]θδὺ {1016 15 ὑπαὺ οὗ “Π|6ὸ ἀἸβοῖρ᾽οβ. ΤῊ5 ΔΉΒΥΥΘΙΒ ὕο “ πιαβέθι") τ. Τῇὸ 
ἐἰβδομ γ᾽ (διδάσκαλος), ἃπ ραβ564 ἔγομὴ {Π|0 «ΓΘ 151} Β01Π10015. ὑο {π᾿ [Ὁ] Ονγ 5 ἰδοίρί68. 
οἵ Ομγῖϑῦ ἀστηρ Ηἰβ 1 οὐηθ. [Τὺ γγὰβ πιδδα Ὀούῃ ἴῃ ἃ ΜΊα ΘΙ 56η86 ΤῸΥ 8]] 
ὙΠῸ αἰξαομοά ὑπϑιηβοῖγοβ ἴο Η πὰ (ΟΠ 11. τ Τ᾿ ; υἱ. 61, 66; νἱΐ, 3) ἀπ 8180 

ἴῃ ἃ ΠΆΥΓΟΎΤΘΙ 56Π86 ἴο “6 ὑνγθγθ᾽ (0 ΧΙ]. αὶ Πλ Αἰδου ὑπ6 ΑΒΟΘΠΒΙ0Ὲ 

ἰῦ 15. 5011 δῃιρὶογθα ΔΌΒΟΙ αὔθ]. ἴπὶ ὑπ παυγαῦννθ οἵ ὑπ6 Αοὐβ ἕο ἀθβουῦθο 
ῬΘΙΙΒΥΘΕΒ ΡΌΠΟΙΘΙΥ (Ὑ]. 1, 2; 7; ΙΧ. 10; 25, 38; ΧΙ. 20, 29; ΧΙ]. 52 ; Χῖν. 20, 

ΟἿ 2; ΧΥΠΙ 25. 27: Σἰχ Ὁ, 29; ΣΧ 1: ΧΣΧΙ Ἴ 10); ἈΠῸ 80 10 15 [011Π6 1Π 

{π6 γϑοοσὰ οἵ ἃ βρθϑοῖ οἵ δύ Ρούϑιυ (χν. 10) ἀπά οἵ ἃ βρθθ0}} οἵ δύ Ῥὰα] (χχ. 
30). ΤἼιΘ αἰδοῖ ρΙ θη 15. ὁπὸθ σοππθοῦθα υῖτἢ ὑΠ6 ᾿πτηδη ὑθϑοῇοι (ἸΧ. 25 οἱ 

μ- αὐτοῦ) ἃμα ποθ σιῦῃ ὕπ6 Τιογὰ (χ. 19). [1 15 Ὑϑιμδυ 016 ὑπαῦ ἴῃ 016 

ῬΙδοο (χῖχ. 1) ὕπο86 ψ1ὸ πδα ΟὨ]Υ τϑοθῖγθα 0} 8 Βαρύϊδιι ἃ16 ΒΡΟΚΘῚ οὗ ἃΒ 
αἰβοῖριθθ. Τ|6 {1010 ἀο65 ποῦ οὐοιν ἴῃ ὕπ6 ΕἸΡΙΒΌ165 ΟΥ ἴῃ ὑΠ6 ΑἸΡΟΟΆΪΥΡΒΘ. 

Τῦ 15 βίσῃϊβοδπὺ ἐπαῦ ὑπὸ Πυβὺ {016 σίνθη ὑο {Ππ6 ῬΟΩῪ οἵ ὈοΠθυθιΒ αἴξον 2: 116 
{π6 Αϑοθῃβίοῃ 15. “ὍὋΠ6 Ὀυθύμγθμη᾽ (Αοὐβ 1. το ὕσπιθ ὑθχῦ); ἃπα {τ ῸΠῚ {115 {ϊπ6 ὑΠΟ ΠΤΕΤΣ 

ΟΠγΑΥ5 1 ΟΟΟΌΤΕ ἴῃ 811 ὑπ σγοι 5 οἵ Αροβύο!ο υυιθηρθ, ΤΊ ἴῃ {Π6 Α οὐβ 

ΤΠ ῚΒ ΤΟΊ 1π| ὙΠῸ ΠΡ ΤΑ γΟ: ΙΧ. 90; Χ: 23; ΧΙ. 20; ΧΙΡ. 2; ΧΥ. 1, 2, 22,32 ἢ; 

ΠΟ ἘΠ 2. 70; ΧΥΠ ἴῸ; ὙΥΠΙΕ 18, 27: ΧΣΙ ἡ; [71 ΧΧΥΠΙ 12. Ἐ; ἈΠῸ ὉΠῸΘῚΠ 

{Π6 τϑοουὰ οἵ δῦ Ῥδι]}5 ψογβ: χν. 36. ὙνΊοΘ ἴῃ ὑΠ6 βη16 ὈΟΟΙΪΚ 1ὖ 18. πϑθα 
οὗ πποοπυουθα «6008: χχὶϊ. ἡ (δῦ ῬδᾺ}Β5 σου 8); ΧΧΥἹ]. 21. δ ῬδᾺ] τι8685 
{πὸ {1016 ὑπγοπρμουῦ 15 ἘΡΙΒΌ1]65: 1 ΤΊΘ58. ἵν. το; ν. 26 ἢ ; 1 Οογ. Ὑ111. 12; 

ὙΠ 20; (ΘΠ 1 2; Όπι: ΧΙ. 1; ΕΠῚῚ Ιν. 21; ΡΠ τἱ. 23; ΘΌΪ ἴν 15: 

1 ΤΊμη. ἱν. 6; 2 ΤΊμ). 'γ. 21. [Ι͂ἡἢ {Π6 νυϊθηρβ οἵ δῦ ΨΦοἤη 1 ΟΟουγ5: 1 Φ0Ππ 11]. 
14; 3 9ο01η 5, το; Φό0ῃη χΧχὶ. 232. δ Ῥοίθι 1808 ὑπ6 δρβίγαοῦ ὑθυύτ “00 

Ῥγουπουποοά᾽ (ἡ ἀδελφότης, τ Ῥοῦ. 1. 17; γ΄ 9. ΤΠΘ ΒΙΠρΊΪΑΥ 15. ποῦ 

ἸΠΟΟΙΩΙΠΟΠΙΪΥ͂ τι868α (6... ΟΠ]. χΥΪ. 23; 1 (Ἱ. Υ]1. 1.5), ἃΠα ΘΒ ΘΟΙΆΠΥ τ] ἃ 

ῬΘΥΒΟΠΔ] ῬΙΌΠοΟΙη, “ἢν Ὀγούμοι,, “18. Ὀγούμον᾽ (6... Πθοπι. χῖν. το; 1 ΨΦοἢη 

Π, 9 ἢ) ΟὈΙΡΒΥΘ ο. 11. 9 πούθ. 
ΤΊΘ Ῥ'ΘΠΘΓΙΆΙ ἰάθα οἵ “ὑΠπ6 ὈΘ] θυ θυ β᾽ ἴβ ΘΧΡΥΘΒβθα ἴῃ ὑῃγθο ΑἸ θυθηῦ ΤΌΥΤΩΒ 9. ΤΊ 

ὙΠΪΟ. ΘΟΠΥΘΥ͂ 5πδο5 οὗ αἰ θυθποθ ἴῃ ὑπ6 ἀρρ!ϊοαύϊοι οὗ ὕπ6 οομηπιοπ τηρᾶη- θέἰ νυ 678. 
ἴπρ: “ὑπ ὈΘ]Ι νυ θυ δ᾽ (οἱ πιστοί), “ΠΟῪ ὑπαὺ ὈΘΙΙΘυθ᾽ (οἱ πιστεύοντες), “ὉΠΘΥ 

ὑπαὺ ὈΘ]1Θγθα’ (οἱ πιστεύσαντες). Τ6 ἤγβὺ (οἱ πιστοί) 15 Τοὰπα Αοὐβ χ. 45 

(οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοί) ; 1 Τίμη. ἴγ. 12; ΘΟΏΡ. ΠΕΡΙ. 1. 1; 1 Τίπι. ἱν. 3; 

1 Ῥού. 1. 21. “ΤΉΘΥ ὑπαῦ Ὀ6]1ονθ᾽ (οἱ πιστεύοντες) Οὐουγ5: 1 Ῥοῦ. 11. 7; 1 ΤΉΘΒΒ. 
1,7; ἴι. τὸ ἢ ; 1 ΟοΥ. 1. 21 ; Βοπι. 111. 22 ; ΒΡΗ. 1. τς. “ ΤΉΘΥ ὑμαὺ 6] ΙΘνθα’ 

(οἱ πιστεύσαντες) ΟΟΟΌΓΒ: Αοὐδ 11. 44; ἵν. 32; 2 Τ]1685. 1. το; ΗΘ. 1ν.3. 

Τὴ ὑπ ὕνο ᾿ἰαϑὺ βῬῃγαβοβ ὑπ6 Πἰβύουϊο γοίθσθπμοθ ο ὑπ δοὺ οὗ Ὀϑ]οῦ 501} 

ΤΘΙΠΔΙΠ8. 
ΤῊ {{{Π6 “[Π6 βαϊπηύβ᾽ 15 οπαγδούθυβύϊο οὗ δύ δὰ] ἃπᾷ οὗ {Π6 Αροοδῖυρβθ. 4. 116 

Τῦ ΘΟΘΌΥΒ ἔουι ὑϊμ165 ἴῃ ὑπ Αοὐβ, ὑνῖοθ ἴῃ οοππϑχίομ πὶ ϑῦ ῬαᾺ]5 οοηγνοι- “775. 
510η (Δούβ ἴχ. 13 τοὺς ἁγίους σου; ΧΧΥΪ. 10), ἃπα ὕγγ106 1Π ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ τυ 6 
Θρίβοαο οὗ δύ Ῥούθυ 5 νἱβιὺ ὑο Τιγα δ (ἰχ. 32) ἃμα “ορρᾶ (χ. 41). Τῦ 15 Τοὰπα 
4,150 ὁΠ00 ἴπ δὺ πᾶ46 (παρ 3); Ὀιυύ ποῦ ἴῃ ΔΠΥ οὔποι οὗ ὑπ Οδύμο!ο Εἰ  βύ108 

(οομρ. 1 Ῥοῦ. 11. σ, 9). [πῃ δι Ῥδὰ] 10 15 "θαπθηῦ ἀπα αἰβύυθαύθα ὑπγουρποῦῦ 
115 ἘΡΙβύ165: 1 ΤΉΘΒΒ. 11]. 13; 2 ΤΉΘΒΒ. 1. 10; 1 ΟὟΥ. Υἱ. 1 ἢ; χῖν. 33; ΧΥ͂Ϊ. 1) 

ΠΡ Φ, ΟΟΥ Ἰ 1:11 7. ΠΧ ΤΠ 12. ΣΕ 12; ΠΟΙΩ͂ ΧΙ: 17; ΧΥ͂. 25 [Ὁ 512 

ΣῊ 2. ΤΩ; ΕΠ 1 τ Πν 22: ΠΡ 1 ΤΟ 15, 18: 1γ2.12; ΥἹ. 1ὃ; ΟΟΪ. 1: 2, 2; 

12, 26; ῬΠΠ]ΘΠ.. 5, 7. [Ιὖ 18 Τουπᾶ 8150 ἴπ ΗΘΌΥ. Υἱ. το; χἱϊ]. 24. [πὶ ὑπ6 

Υ. 9 
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ἈΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ἰξ 18 Τουπᾶ: ν. 8; ν]1]. 3 ἢ; ΧΙ, 18; ΧΙ], 7, 10: ΧΙ. 12; ΧΤΠ. 6; 
ΧΥΙΠ, 205 ΧΙ͂Σ. 8. 

θμοσαὶ ΤΊ τηαΐη αἰ ΥΘμΟ65 οὗ οοποορίϊοη Ὀθύνθοη {Π6 ΓΟῸΡ {{|165 ἃγ6 ουϊἀθηΐ, 
το δέοι οἵ ΟἸγβύϊα ηβ βἰαπα ἴπ {116 φῬοβιἐΐοη οὗ ἸΘΆΥΠΟΥΒ ἴῃ {ἢ Β0Π00] οὔ ἐποὶν Τιογὰ, 
ἴδ 6 6168. ΤῊ Ἰοββοὴ μοι ΠΟΥ Πᾶν ἕο ἸΘΆΓΗ ΒΌΓΡΑΒΒΟΒ. 81} οἴμουβ. Βα {Π6 το αὐϊοη 

ἰο {ῃ6 Τῖνίπθ Μαβίου 18 αὖ ὁπ θοαϊοα ἴῃ ἃ ΠΟῊ τοϊαύϊοη ἰο [6]]ον- 
Ῥοϊίονοσβ. 800 {πὸ {16 “ΓΠ6 αἰδοῖ] 68᾽ 15 βοοὴ Ἰοβύ ἴῃ ὑπαῦ οἵ “π Ὀγθίσθῃ. 
Τῃ {Π6 Β8 16 υγὰν ὑπ6 {{{16 οἵ “ὑπὸ {10} ],᾿ νυ ΠΟ. ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ 8 ὕο “αἸΒοῚ Ρ]68,᾽ 
8. ΤᾺΣ 1688 ΘΟΙΏΠΊΟἢ. ἈΠ ΟΠαγαοίου βίο ὑπαπ “ὑπ βαϊηΐβ᾽ (( {Π|6 Βο]γ 7), ΒΙΟἢ 
ΠΥ ΚΒ Π6 τϑοορηὶβοα οοπβθογαύϊοι οἵ ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ. 

ΤῊΘ ἘΠ} 165 Βα 116 ὑπθβο Ὀγοδα αἰἰβυϊ πού 8 ἃγ6 ΟΌΥ]ΟΙΙΒ, Ὁ 15. ποῦ ΘΑΒΥ ὅο 56ΪΖθ 
ἴῃ ὁ0π- [ἢ οχδοῦ ἴΌγοο οὗ (Π6 ραγυϊοαϊαν {{{Π168 Θχοορὺ ἐπαὺῦ οὐ “π6 ΤἈῚ Πα] αι Θᾶοα 
ὨΘΧΊΟΠ,, ΟΘΟΑΒΙΟΙ, ΟἹ ΟΥ̓́Θ ΜΉΘ ΠΟΥ͂ ΘΟΠῚΘ ΠΘᾺΪ ἰοσϑίμου, ἃ8. “ἀἰβοῖρίθβ᾽ πᾶ 

“Ῥγυθίῃγοη ; Αοὐβ χὶ. 29; ΧχυἹ]. 27; χχὶ. 16 ἢ. : “αἸβοῖρ]οβ᾽ δηᾶ “βαϊηίβ; Δοῦβ 
χ, 38, 41: “Ὀγοίγθη᾽ δηᾶ “βαϊηΐβ;᾽ 1 ΟὟΥ. σχυΐ. 10, 20: ΒΟ, χυΐ, 14 ὦ; 
ἘρΠ. υἱ. 18, 23. 10 βθϑῖηὴβ ποῦ Ὁη]ΠΚ ὶν ὑπαῦ ὑπ {16 “τη Ὀγθίγ θη," ννὰβ 
ΟΑΥΥΙΘα ΟΥ̓ΘΥ ΤΤΌΤῃ {Π|6 ὁ ΙΒΥΆΘ] ΔΟσογἸηρ' ἴο {Π6 ἤθβ ἢ ἴο {Π6 βρ τ ὑπ} [ΒΥΘΘΪ, 
ΠΑ γγὰ8 ΒΡΘΟΙΆΠΥ ἀϑθα οὗ {Π6 «618 οομηρστοραύίοηβ. ΤῊ 5 Ὑἱθνν 15 Βαρρογίθα 
ὈΥ Αοἰβ χχὶϊ. 5; ΧΧυ . 21. Βαῦ ἴῃ ΔΩΥ͂ οᾶ86 {π᾿ {{{16 νγὰβ βοὸὴ οχίθηρα 
ΤΟΥ ΜΊΔΟΥ; Αοὐβ ΧΥ. 1. 

Αααϊίϊοναἴ ποίθ οπν 111. τ6. δὲ «7ο]ιγυδ οοποορίϊοη Γ᾽ ἰουθ 

(ἀγάπη). 

Ι. ΤῇΘ γοὺῦ ἀγαπᾶν οσοιγ8 ἐπγουιρηουῦ Οὐθοὶς ᾿ἰξογαύῦαστο ἔγτοπὶ Ἡ ΟΠΊΘΙ 
ἀονηγαγάβ, ΤῊΘ πο ἀγάπη ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο ΒΙΌΙ]1ΟᾺ] ᾿ἰ ογαύατθ χοἰ αβί νον. 
Τῦ οὐσὰγβ ἢγβῦ ἴπ {Π|6 1Χχ., ΠΘΥΟ 1 18 Του Πα ἴῃ 2 ϑ'απγ’ ΧΙ. τς, ὑπ γίθοη 
{ἰπ|05 ἴῃ Εοοϊθβ. ἃηα Οδηῦ., ἀμ ἴῃ {60 1. 1, 2. 1ῦ 18 ποῦ Τοὰυπᾶ ἴῃ {Π0 
Ῥρηΐξαύθιο ; ΠΟΥ 18. 1 αποίθα ἴτοπὰ ῬΏΪ]Ο οὐὁἨ ΦΌβοΡρηαβ. ΤῊΘ που 8 ἀβϑᾶ 
ἴῃ 811 {μ6 ὈοΟΚΒ οὔ ῃ0 Νον Τοβίαμηιοηῦ οχοορὺ μ6 ΟΒΡ6] οἵ 5 Μάασκ, Αοἴβ, 
πα {πὸ ἘΡίβ616 οὔ 50 ΨΦαπηο5 (ἢ ὑπ υπορύϊο ΟΟΒΡΟῚΒ οὐἱν Μαί. χχίν. 12; 
Ιμι|κθ χὶ. 42). ΤῊ ΘΟἸ]αῦΘΥ Ὁ] ΓὉγ πὶ ἀγάπησις ΟΟΟΌΒ ἴῃ {Π6 Τχχ, ἀπ Ἰδοῦ 
Οατσθοὶς νυυϊῦογβ θαῦ ποῦ ἴῃ {πΠ0 ΝΥ Τ᾽ οβύδιηθηί, 

ΤῊΘ ὁπ6 ΘΟ ΡΟι Πα οἵ ἀγαπ- ὙΠ] ἢ 15 Τθοογ θα 15 {πὸ Ἡ ΠΟΥ ἀγαπήνωρ. 

2. Το νγνογβ ἀγαπᾶν, ἀγάπη ἈΓῸ πιϑοα ἴο ἀρβοῦῖθο {πο Το] ηρ οὗὨ 

Ι. Οοὰὐ (πὸ ΤἈΕΠ6Γ) [ῸΥ 

(1) Τλὸ δοη: 

Φολη 111, 35. ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν. 

-- Χ., 17 διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι... 

-- χν. 9 καθὼς ἠγάπησέ με ὁ πατήρ, κἀγώ... 
-- --΄ τὸ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 
-- χυ]!. 23... «καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 

-- 24 ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 
- γ6 ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ἥ... 
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(2) 76 ἐεσογίά: 

ὁ όΠη 11]. 16 οὕτως ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον ὥστε... 

(3) “όοη : 

ΦόΠη χῖν. 21 ὁ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὲ τοῦ πατρύς μου. 
-- --- 423 ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν. 
-- ΧΥΪ]. 23 ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 

1 Ψ0Πη ἵν. 1ο αὐτὸς [ὁ θεὸς] ἠγάπησεν ἡμᾶς. 
-- --ττἰῃ,.εἰ οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς... 

Οομρ. Αροο. ΧΧ. 9 τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. 

Φιλεῖν 15 Του Πα ἴῃ ἃ ΘΟΥΤΓΘΒΡΟΠΑΙ Πρ ΘΟΠΠΘΧΙΟη ἴῃ ΤΡ Τα ἴοὸ 

(1) 716 δον: 

ΦΌΠη ν. 20 ὁ πατὴρ φιλεῖ (γ.1. ἀγαπᾷ) τὸν υἱόν. 

(2) “οη: 

ΦοΠη ΧΥΪ. 27 ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς. 

11. ΤΠ ὥοῃ, [ῸΓ 

(1) 70:6 Μ᾽ιαίλογ: 

ΨΌΠη ΧΙν. 31 ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα. 

(2) 716 αϊδεϊρίθ8 : 

ΒΘΥΘΥΔΠΥ͂ 

ΧΙ, 5 ἠγάπα δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς τὴν Μάρθαν.... 

ΧΙ, 23; ΧΙχ. 26; χχὶ. 7, 20 (εἷς τῶν μαθητῶν) ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς. 
ΧΙν. 21 ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν... 
ἌΡουο. 111. ο ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 

ΘΘΠΘΥΆΠΥ 

ΧΙ], 1 ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν 
51 αὐτούς. 

ΧΙ, 34; ΧΥ. 9, 12 ἠγάπησα ὑμᾶς: μείνατε... 
[-- Ο μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ} 
- Ιὸ μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου καθώς... 

ΑΡουο. 1. 5 τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς. 

Οὐοτραγο {Π6 τπι86 οἵ φιλεῖν ἴοΥ {πΠ6 [6 6]1πηρ οὗ ΟΠ γΙβὺ ὑοσα 8 ΓΘ ἢ ΒΘΥΘΙΆ]]Υ. 

ΦόοΠη Χὶ. 3 ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 
- --- 36 ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 
- χχ. 2 μαθητὴς ὃν ἐφίλει ὁ ̓ Ιησοῦς. 

Αροο. 1]. το ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω. 

171. Μρῃ ἴῸΥ 

(1) Θοῦ (ἐδ6 Ζ᾽α λ67) : 

0} γ. 42 τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 

τ “011 11. 15 οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῖ πατρὸς ἐν αὐτῷ. 
-- [ν. τὸ οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεόν. 

- -- 20 ἢ ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ᾿Αγαπῶ τὸν θεόν. 
-- γ. 1 πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα.... 

--- --- 2 «ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν. 
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() Οπνίοι: 
Φοόλη ὙἹ]]. 42 εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ. 

-- ΧΙγ. 15 ἐὰν ἀγαπᾶτέ με... 
-- -- 21... ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με᾿ ὁ δὲ ἀγαπῶν με... 
-- -- 23 ἐάν τις ἀγαπᾷ με... 

-- -- 24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με... 
-- -- 48 εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν... 

[-- χν. 9 μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ...}} 
- Χχὶ, τς ἢ, Σίμων ᾿Ιωάνου ἀγαπᾷς με...; 

(3) Το δγειμγθη: 

Φοῖιη χα. 34; χυ, 17 (ἐντολήν) ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 

-- -- 3ς..«ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 
-- χν. 12 ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 

ι Φόμη 1. το; ἰν. 21 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν .-. 

-- ΠΙ, το, 14; 'γ. 20 ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν. 
-- -- ἴ1, 23; ἵν. 7, 1; 2 ΦΔοβιῃ καὶ (ἀγγελία) ἵνα ἀγαπῶμεν 

ἀλλήλους. 
-- -- ι4..«ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς. 

--- γ01 ..««ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 
-- --- 2 ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ. 

2 ΦΌΠη 1 οὗς ἐγὼ ἀγαπῶ. 
3 ΦΌΠη 1 ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ. 

() Φῦε: 
ἌΡουο. χἰϊ. 11 οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 

(5) «Φυῖϊ (ἀανη685): 

Το 11]. τ᾿ ἠγάπησαν...μᾶλλον τὸ σκότος ἣ τὸ φῶς. 
- χῇ 43 ἠγάπησαν τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων... 

τι Φομη ἴϊ. 15 μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κύσμῳ᾽ ἐάν τις 

ἀγαπᾷ τὸν κόσμον... 

50 φιλεῖν 18 αϑοᾷ οὗἉ {Π| ΓΘΟ] Πρ; Οὗ ΠπΘὴ [ῸΓ 

(1) Ομνϊβέ: 

Φομπ χυΐ. 27 ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε. 
- χχί, το Π᾿, σὺ οἶδας (γινώσκεις) ὅτι φιλῶ σε. 
-- -- 7 φιλεῖς με; 

ΟομρΡ. 1 ΟὐΥ. χυΐ. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον. 

(2) Ζῦδ: 

Φοόμη χὶϊ. 25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχήν. 

(33) Δεὶ: 

ΑΡουο. χχῖϊ. 15 ὁ φιλῶν., -Ψεῦδος. 

ΟομΡ. Φοῖη χυ. 19 ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει. 

Φιλεῖν ἰ5 ποῦ ἀβοᾶ ὈΥγ δύ “οη οὗ {πὸ ΤΟ Ο]πρ’ οὗ Ἰηλῃ ΤῸ ὑπὸ ΕΑΥΠΘΥ ΟΥ̓ ΤῸΣ 
τηδη (Μαίί. χ. 27; Τιῦ, 111..15). 

Φιλία ΟΟΟΙΓΒ ΟἸΪΥ «ἈΠ168 ἷν, 4 ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστίν, 
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3. ΤΠ0 ψουβ ἀγαπᾶν, ἀγάπη 6 4180 τι8604 ΔΒΟΙ]αὐοΙΥ. 

1 Φοἢη 11]. Σ ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ θεός... 

- -- τό ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην... 
-- -- τ μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ... 

-- ἷν. 7 ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν. 
-- -- λα. πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 
- -- 8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν. 
-- - ἠά., τό ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 

-- -- τὸ ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι... 
- -- τό ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ. 

- - τ7 ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν, ἵνα... 
- - τὃ φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ. 
-- - τά. ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον. 
-- -- ἠά. ὁ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 

- - το ἡμεῖς ἀγαπώμεν, ὅτι... 

2 ΦοΠη 3 ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 
-ὀ ὅδ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα... 

3 Φ01η 6 ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ. 

4. Βτοπι ἃ Θομβί ἀογαύίοῃ οὐἵἩἨ {Π|686 Ῥαββαρϑβδ 1ῦ 01} 6 566} ὑπαὺ ἀγαπᾶν, 
ἀγάπη 86 Δ ΘΧΡΥΘΒβίοη οἵ οἰαγαούοθυ, ἀθύθυ τ ηθ4, ἃ8. 1)ἷ 816 [Ὀγοθα ἴο 
οΟποσῖγο οὗ {πἴπρθ, ὈΥ ψ1}], ἀπά ποῦ οὗ βΒροπύδπθοιϑ, παῦαγα οὐ. 

ΤΙ {Π|8 Βθη86 “Ἰονθ᾽ 15 0Π 8 Ὑ1ΠΠρ' Θοπη πη η]οαδίοι ὕο Οὐ ΓΒ οἵ ὑπαῦ συ Ὲ10}} 
6 ᾶνθ ἃπα ἃγθ; ἃπᾷᾶ {Π6 δχϑοὺῦ ορροβίύθ οἵ ὑμαῦ ραββίοῃ. ψΒο ἢ 15. {16 
ἉΘΒΙγ6 οἵ ῬΘΥΒΟΠὉ] ΔΡΡγορυϊαὐϊοη (ἐρᾶν, ἔρως). 

5. Οοα ἨϊμΠΒΘΙΓ 15 Ιουθ. ΤΊ|6 ογθαύϊοη ἃπα ργοβουγαύϊνοι οἵ {πΠ0 νου] 
ΔΓ ἴῃ ΘΆβΒ6Π00 ἃ οομὐϊπποιβ τηϑηϊ ϑὑμθϊοη οἵ ΠΠ5 Ἰουϑ ; Ὀυΐύ, ἃ8 ὑΠ]πρ8. ΔΥῸ, 
ΗΙΒ Ἰογθ 18 ομαυδούου βῦϊ ΠΥ τηδθ πόνσ ὑπγοιρ}} τοαθιηρύϊομ, ὑπαῦ 18 
{Π6 ΘΟΠΒα πο η οἵ ὑπ6 ἀϊνίηθ ΘΟ. 86] οὗ οὐ ϑαύϊομ ἴῃ βρὶύθ οὗ ὕΠ6 1πὐγιβίοη 
οὗ βῖη (1 Φ9π 111. τ6 ; ἴγ. 9). ὅο 1ὖ 15 ὑπαῦ {Π6 τουθϊαὐϊομ οἵ ὑπ6 αἰνίηθ ἰονθ 
ἷ Τοίουυθα ὕο δὴ ΡΒο] αὔθ (θύθυ μ}) τηοτηθηὖ (ἠγάπησας, ἠγάπησεν) Ὀοΐἢ 
ἴῃ γϑίαὐϊοῃ ὑο {Π| ὅοπι ἃπα 8180 ὕο {Π|6 του] ἃπα ὕο πηθη, 

6. Αὐ {π6 βᾶῖηθ ὑΐϊπιοὸ αοα ὙΠῸ 18 ἸΙουθ 15. 4150 ὕπΠ6 βουγοθ οἵ Ἰουύθ 
(ι Φοπη ἵν. 7). Ηδ οπάονβ 6] θυ ὺβ τα ἢ Ιονο (1 Φομη 111. 1, 16 ἴ,; ἵν. 9, 12, 

16; 2 ΦόΠη 6); δπα {18 Ιονγθ ῬΘΟΟυη65 ἴῃ ὑπθμὶ 8, Γουαηύαϊη ΟὗὁἨ ΠΟΤᾺ] ΘΠΘΥΡΎ, 
᾿ΒΒΈ Πρ ΠΘΟΘΒΒΑΙΠΥ 1 561 βῆ ο6 (Φ ΟΠ χνυ. 13; 1 ΦόΠη 11]. 16). 

Οπ {Π6 οἴου μαηα {Π6 Ἰογθ οἵ 6υ]]} 18 50 ἴδ" ΤΟΥ] βπ1ο 16, 

7. Τῦ ἰΒ οὗ Ιηὐογοϑῦ ὅο πούϊοθ ὑμαῦ “Ἰουθ 18 οοππθοίθα ὈΥ δύ Ῥαὰὶ σιν 
680} Ῥούβοη οἵ ὑπ ΗΚ ΤΥϊηϊὺν : 

ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ" 2 ΤΉ ΘΒ885. 111. κα; 2 ΟΥ̓. ΧΙ]. 13; Βοπι. γ. καὶ ; (ΕΡΆ. 11. 4). 
ἡ ἀγάπη τοῦ χριστοῦ" 2 ΟὟΥ. ν. 14; Βοηι. γ]]1. 35; ΕΡΗ. 11]. 10. 
ἡ ἀγάπη τοῦ πνεύματος" ΟΠ. ΧΥ. 30. 

Τη ΘΔ Οἢ οα86 ὑπ6 ὑποιρηῦ ἈΡΡΘδιΒ ὑο Ὀ6 οὗ {π6 Ἰονὸ οἵ σπΐοι οα 15. ἐΠ6 
ΒΟΙΤῸΘ ΤαΥΠΟΥ ὑμαη ὑπ0 οἸ]θού. Βαὺ {18 ἴον οἵ αοα ἴπ πᾶ ὈΘΟΟΙΊΘΒ 
ἴῃ ΗΪπὶ ἃ 5ΡυΪηρ' οὗ Ιου. Οἱ {Π6 1ἅθα οὗ “ὑπὸ Ἰονο οἵ ἀοα᾽ 866 ὁ. 11. καὶ ποίθ. 
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Τήνηἶἰα- 
ἐϊοη οὗ δὲ 
ΦΟΒ Ἑ 
γον οἵ 
ΤηΘ ἢ 5 

πδίθχο. 

1. Ίο6ἢ 

(σάρξ). 

Το οἵ 
“ΠΟΘ ἢ ἴῃ 
τοϊαὐ οι ἴο 
ΟἸ τ δέ. 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟἿ ΚΤ 590ΗΝ. 

«Αὐαϊίϊοπαὶ Νιοίο ον 111, το. 1776 παΐιγο οΓ πιαηι. 

δὲ Φόη ἀο08 ποῦ, πκὸ δὲ Ῥαὰ], σἵνο ἃν ἀθῆμϊτθ ἈΠ] βῖ8. οὐ {Π6. οοπβίϊ- 
ἀα οι ΟΥ̓ οἵ {πὸ βρ για] θα ρουΐοποθ οὔ πὰ, Βαῦ 110 τϑοορ ἶβ68 {Π6 ΒᾺΠῚΘ 
ΘἸθιθηἐβ ἴῃ Παμηδη παΐασο, Τἰκὸ δύ Ῥαὰ], μθ αἰβεϊηριίβηοβ ἐΠ ἤθβἢ, 

{πὸ 5οὰ}, “(Π6 βριυιῦ,᾽ “086 Ὠθασ. θυῦ Ὁ 15. σουῦῃν οὗ πούϊοθ ὑπαῦ {π0 
Θπαγαοίου βίο ᾿η θ]] οὔ} ΓΆΘ 165. ΓΘ ΤΆΓΟΥ ποίϊοοα Ργ πῃ. “Ὁ πᾶοΥ- 
βὐδη αἸηρ (διάνοια) ΟΟΟῸΒ. ΟὨΪΥ ΟΠΟΘ ἴῃ {Πι|6 πηοβῦ ΓΘ  ΚᾺ 016 ῬαββαρῸ 1 ΦΌΠὴ 
Υ. 20; ἃηὰ “τ]η4 ̓  (νοῦς) 15 Τοτιπ ἃ ΟὨΪΥ ἴῃ ὑπ6 ΔΡοΟοΆ γρβ6 (Χ 1. τ8 ; χυῖ!. 9). 

“Οὐπβοϊθηοο᾽ (συνείδησις) 18 ΠΟΥΠΘΥΤῸ πιοηὐϊοποα Ὀγ δ Φομπ (οοπύγαβῦ 
[Το] νι]. 8).» Τὰ δῦ Ῥαὰ] ὑΠπθ86 ὑγουβ ἃγ6 ποῦ τπιηϊγθαπθηῦ. ΕῸΥ δύ Το μη Β 
τι80 οἵ γινώσκειν 866 Ο. 11. 3 ποίθ. 

ΤΊ ὕθυτα “ΠθΒῃ}" (σάρξ) ἀοβουῖθο5. {π6 οἱουηθηῦ τὰ {Π6 ΟΠ γαούου βύϊο5 
οὔ ὑπὸ οἰθιηθηῦ (ΘΟ. 1 (ὐοΥ. χΥ. 39). [ᾧ ᾿ποϊπ 65. ἃ}} ὑπαῦ Ῥοϊοπρβ ἰο {86 
1 οἵ βοηβαύοη, 11] ὈΥῚ ]Ο τὸ ἃγ6 ΟΡΘὴ ὕο {πΠῸ Ῥγβῖοαὶ ἱπῆπθποοβ οὗ 
ῬΙΘαβαγο ἃπα Ραΐη, τ ΒΙΟἢ. παι ΠΥ Βυγα Οἷα" ΔΟΙΙΟΠ5. 

ΑΒ. Δρρ!Ποα ἴο μαμὰ παύανο ὁ Προ ἡ βου θ65. ΠΆΗΙ 50 [ὯΣ ἃ8 1 
15 Ππηϊὐθα πα ἀοῆποα ὈΥ θαυ ΠΥ οομα 108. [ΤΙ ὁ ΠΘΒἢ’ Ἰἰθ8. πὸ μοϊηὺ οὗ 
οΟΠηηθχίοι Ὀούνγθθη πιὰ ἃπα {6 ἸΟΟΣ του], ΤΕχΟαρ] Ποβ ἢ οοπι ἐμ 0 
ἐοπηρίαὐϊομβ νυ μΐο ἢ ὈΘΙΟῚρ' [0 561,86, 

ΤῊΘ ποσὰ 15 τπιδϑὰ οἵ τηδηκίηα (5 ἴῃ Ὁ. 1.) Φο πη χυϊ, 2 (πᾶσα σάρξ) ἴο 
ἀοβουῖθο ὕμθιὰ ἀπάᾶθυ ἐπ ἀβρθοῦ οἵ Θαυ ἐΠ]γ γα ΒΊΟΥ ΠΘΕΒ. 

“ΕἸ ΘΒΕ᾿ 15. οοῃϊγαβίθα τ ἢ “ΒΡ υ, ποῦ ἃ8. 6} ἢ σοοά, θὰὺ ἃ5 ὑπὸ 
γᾺ]Ϊηρ’ ΘΙοιηθηὖ οἵ Οη9 ΟΥ̓ΟΥ 10 ὑπὸ σα]ηρ οἸοπιοηὺ οἵ ἃπούμου ; Φόμη 1]. 
6. γι 63. 

Βγ “ΠΟΒἢ ἡ νγὸ ἃγ6 πηϊοα ἴο θαυ ; ἃπα ὈΥ “ Βρ᾿υὉ᾽ ἕο Ὠθάγρη. 
“ΤΠ 11] οἵ ὑῃ9 Ποβῃ (Το η 1. 1.3) 15 ὅη ἀθίθυταϊπαύϊομ ὑγβῖοἢ ὈΘΙΟ ΡΒ 

ἴο ὑπὸ Θαυ ΠΥ ῬΟΥΤΟΥΒ ΟἵὨ ΤηΔΠ ἃ8 500, 
“Το ἀοβῖγο οἵ {πὸ Πο5}}᾽ (1 Φόμη 11. 16) 15 ὑπ ἀοβίγο γυ ΐο), ἃ5 1 ΒρυΪηρΒ. 

οὐὖ οἵ πιδῃ8 Ῥγθβθηῦ ΘΛ ]Υ οομδβυϊ αἰῖοι, 18 οομῆποα τ] ΐῃ ὑπ0 Θασίη]ν 
ΒΡΠΘΥΘ ἃΠᾺ ΥἹΒ65 ΠῸ ΠΙΡΊΟΥ, 

“Φαάρτηθηῦ αἴδοι {πη ἤρβη" (Το Υἱῖ. 15) 18. οχύθυμαὶ, Βα ρου Ποία], 
Ἰἰπιϊ θα ὈῪ να ῦ οαύοῃο8 {}16 ΒΘΏΒ65 (οοΙηρ. 2 ΟὐΥ, γ. 16). 

ΤῊΒ {Π6 Ἰάθα οἵ ου}] αὐὐδομοβ ὑο ὑπὸ ἤρβι ποὺ ἴῃ γἰσύπο οὐ πιμαὺ 10 18 
ΘΒ αὐ} ν, Ῥαὺ ἔγοιῃ ὑΠ6 ἀπᾶτπιο ΡγΘροπογαποθ υΒΐοι 18 σῖνθα ἰὸ ἰζ. ΤῸ 
ΠῚ65}} ΒΘΥΥ 5 [Ὁ {ῃ τηδηϊοβίαὐίοι οἵ ομαγαοίου, Τὺ τηϊηἰβύθυβ ἴ0 Οὐ ΟῚ" ῬΟΎΥΟΓΕ. 
Τὸ ῬΘΟΟμ68 ΟΥ̓] θη ἰῦ 18. ται]. ΒΕΡΓΟΙΟ. ΟΥ ἀομϊηαύῦοα, Ιὖ ἄοοβ ποὺ 
ἰποϊο ὑπ Ἰάθα οἵ βἰ πα] 685, αὺ τὺ ἀοβουῖθοθ. ππαπιὰ ῬΟΥΒΟΠΆ ΠΥ οἢ ὑπὸ 

5149 ΒΊΟΝ ὕθπαβ ἴο βίπ, πὰ οἷν νυ ΠΟ τὸ δούπα Πγ πᾶγΘ βἰπηρᾷ, 

ΤΊΘ οββθηῃξίαὶ οοποθρίϊοῃ οἵ σάρξ 5 Βοοὴ ἴῃ 105 ἈΡΡΙοα οι ἕο ΟἸγ δὲ 

(1) ἴῃ ΗΒ ῬοΥΒΟῊ : 

Φ οἱ, 14 ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο. 
τ «όἢη ἶν. 2 ἐληλυθὼς ἐν σαρκί. 
2 «0ἢη 7 ἐρχόμενος ἐν σαρκί. 

ΟὈμρΡαϊῸ 1 ΤΊμι. 1], 16 ἐφανερώθη ἐν σαρκί. 
ΟὟ. 1. 22 τὸ σῶμα τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. 
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Απα 

(2) ἰπ Ηἰ5β οικ: 

ΦόΠη Υἱ. 51 ἡ σάρξ μου ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 
--- 53 φαγεῖν τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πιεῖν αὐτοῦ τὸ 

αἷμα. 
-- 56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα. 

Τῃ Π686 Ῥαββᾶρθϑ “ΠΟΘ ̓  15. Β66η ὕο ἀθβουθθ ὑπ6 οἱθιηθηῦὺ οὗ ΟΠ γε 
Ῥου θοῦ μα 81 ὑγ 

Τῦ μηδ Υ 6 Δα αφθα ὑπὰῦ ψ 1116 σῶμα 15 Τοπηα ἴηι δύ ΦόοΠη (ΦοΠη 1Ϊ. 21; χα. 
12, ὅγο.), 1ὖ 15. ΠΘΥΘΙ πϑθα ΤηΘ Ρ ΠΟΥ ΟΣ], ἃηα 1Ὁ 065 ποῦ οσοὰν ἴῃ {Π6 

δορί βύ]οβ (Α βου. χυτ]. 13 -- ηϑαγ οὶ ογ την). [ἢ {Ππ6 ΔΡΡΟΟΔΙΥΡΒΘ σάρξ 15 Τοππα 
ΟἸΪΥ ἴῃ {Π6 Ρ]αγΔ]. 

ΤῊΘ βθη86 οἵ {π6 σον γϑργθβθηύθα ὈΥ “δον, “ἰϊ8᾽ (ψυχή) 18 οἴθθῃ 11. Βοιῖ 
ΟΡὈΒΟΌΓΟ ἴῃ ΟὔΠΘΙ ὩΡοβύο!ο ΥΙΘΥΒ. ἔΠΌΠὰ ὕΠ6 ΘΟΠΊΡΙΘΧ παύαγθ οἵ {ὑπ ΤΠἰνγίηρ “ἴθ᾽ 
τηδῃ ἢ Βαὺ ἴῃ δ. 90Πη [Ὁ 18 πβθα ΟΗΪΥ ἔοι 0ῃ6 ῬΘΥΒΟΠΔΙ ρτἰποίρ!θ οἵ οαν (ψυχή)- 
Ῥγθϑθηὺ θαυ] 116, {πΠ6 νι] ΘΠΘΥΡῪ οἵ [Πη6 σάρξ (γοῦ πούϊοθ ΦοΠη χ. 24). 

Τὸ 15 πβρᾶ 

(1) οὗ πθῃ ΘἜΌΠΘΥΔΙΠΥ : 

9 ΌΠη ΧΙ]. 25 (οορ. [μπΚ6 χὶν. 26 ; χυ]]. 33), 
- ΧΙ]. 37 ἴ, τιθέναι τὴν ψυχήν. 

- χν, 13 16.; 1 Φοἢη 111. 16 76. ; 3 Φοῃη 2. 

Απᾶ 

(2) οὗ ΟΠ μυϊϑ0: 
Φοπη ΧΙ. 27 ; Χ. 11, 15) 17 τὴν Ψ. τιθέναι. 

τ Φομη 1]. τ6 Τά. 
ὙΠ ὑπὸ ΡΠ γᾶ86 τιθέναι τὴν ψυχὴν ὑπέρ (Χ. ΤΙ, 15; οΟἸηρ. Μαίί. χχ. 28) 

ταυβὺ θ6 οοπίγεβίθα (δοῦναι) τὴν σάρκα ὑπέρ (ΥἹ]. 51). 
Ιῃ {π6 ΑΡροολγρθθ ψυχή 18 πιϑοὰ ἴῃ {Π6 τηοϑῦ ἀπαϑιιἃ} Β6η86 οἵ αΙΒθηη- 

Ῥοαϊδα “Βου]β᾽; Υἱ. 9; ΧΧ. 4. 
16 ὑπ6 “βου (ψυχή) ΘΧΡΙΌΒΒΘΒ. ὑῃ6 51Π| ΟἵἨ ᾿ηΔη 5. ῬΥΘΒοπῦ γἱθὰ] 1. ϑρίγίξ 

Ῥονουβ, ὑπ6 “βρίυδ᾽ (πνεῦμα) ἀοΒουθθ5. {πΠ6 αὐοκοπίπρ οἰθπηθηὺ τ 10} (πνεῦμα). 
ῬΘΙοπρΒ ὅο ἃ ΠΘΑΥΘΗΪΥ ΒΡΠΘΥΘ (οομηρ. Βομι. γ1]]. 10) ἃ5 Π9 65} ἀθβοῦθ68 {16 

ΘαΓ ΠΥ Θ᾽ πηθηῦ : «0Π 111. 6 (5); νἱ. 63. 
Τὸ 15 αβθ6α οὗ π Τιοτα : Φ08}π ΧΙ]. 21 (ΘΟΠΊΡ. χ]. 27); Χὶ. 33. 
ΟὐΙΡαΥΘ ὕπ6 ὈῃγαΆβΟΒ. “00 ὈΘΟΟμΘ ἴῃ βρὶγῖύ,, “1η βρ τἱῦ, Γουπα ἴῃ {πῸ 

ἈΡΟΟΘΔΪΥΡΒΘ: ἱ. το (ἐγενόμην ἐν πνεύματι); ἵν. 2 (14.); χΥ]]. 13 (ἐν πνεύματι) ; 

χχὶ. τὸ (ἰώ). 
ΤῊΘ 56η86 π6 “Ὀγυθαῦῃ οὗ 116 15. ΠΟΙ] αἰβυποῦ: «0Πη ΧΙΧ. 30 (0010. 

Μαϊύ. χχυΐ!. σο; 11. γ11]. 55); ΑΡοο, χὶ. 11 (πνεῦμα ζωῆς); ΧΙΪ. 15 (δοῦναι πν. 

τῇ εἰκόνι). 
ΤῊ βοαΐ οὗ ἱπᾶά!᾽ νι π8] ομαυϑοῦου, οὐ ῬΘύβΌΠ}] [66 ]1πρ' Πα ΤΟΥ] ἀθύθυτηϊ- ἵν, “ΗΠ ρατὶ᾽ 

παύΐομ, 5 ὑπ6 “πραγ (καρδία. Τῇηθ οθμηθπίβ ΔΙ ΓΘΔαΥῪ ΟΟμβι ἀθυοα 816 (καρδία). 
ΓΔΟΥΆΠΙΥ ΟΟΙ]Ο 7688. ἴῃ ὑπθυηβοῖγθθ, ΠΥ ἃΥ6 βϑηθυΐο ἃπᾶ ποὺ ἱπαϊ γιατὶ. 
ΤῊΘ πιϑηύϊομ οὗ {Π6 ᾿ιϑαγὺ 18 ΟΠ ρα ΕΪΥΘΙΥ γὰγ6 ἴῃ δύ Φοπη. Βαῦ ΠΘ [θυ 
ὑμαὺ 1ὖ 15 ὑΠ6 βϑαὺ οὗ βουσονγ (ΘΠ πη χυὶ. 6), οὗ 7]0Υ (χν]. 22), οἵ ἀἰβύγθαβ β6π6- 
ΤΆΠΥ (Χῖν, 1, 27), ἃ Πα 4180 οὗ ρυσροβο (χ 1. 3), πα βρί πα] αἰβοθυηπηθηῦ 
(ΣΙ1. 40, ᾿ΧΧ.). 
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'ΤΉῊΘΏΒΙΏ65 
οὔ [6 
Τιοτᾶ ἴπ 
{86 Ερὶ- 
Β.168. 

ΤῊ ἴᾶοϑ 
οἵ “186 
Νδτηρ,᾽ 

ΤῊΘ ΒρΡο- 
οἷα] 
ΤΙΆΤΗΘΒ: 
ἩΗ 8 ὅοη 
«᾽8ιι8 
ΟἸιγϊβὶ, 

ΤῊΕ ἙΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ Κ51' 590ΗΝ, 

ΤῊΘ. πιοϑῦ γΘΠ] Δ  ΚΆΡ]6 Ῥάββασθ ἴῃ πο Π6 ἀθβουθθ5 Π6 οβίοο οἵ {π6 
Πιραγύ 18 1} 1 Φ 01} 11]. 10---21. [1 {Π||8. {6 Πθαγῦ ἈΡΡΘΆΥΒ ἃ5. ΣΡ θβθη  ηρ' 
{Π6 ὑΥΠΟ]6 ΘΟ ΒΟΙΟῚΒ ΤΠ ΟΓᾺ] παύιγ οἵ πη. ΤῊ Ποαγῦ ἴῃ ἔμοῦ ἱποϊαἀθ5. {Π6 
ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘ, ὩΠα ΘΟΥ̓ΘΥΒ {Π6 ὙΠ016 Τρ οὗ Πρ, Τῦ ἴακοβ δοσοιπηῦ ποῦ ΟἹΪΥ οἵ 
{πὸ αὐδύγαοῦ γὰ]6 Ῥὰΐ οἵ ἃ}} {16 ῬΘΥΒΟΠΔ] ΟἰΓΟ  ΠΙβί ΠΟΘ 5. γΒ]Οἢ σῸ ο Ομαγδο- 
ἴρυῖβο δοίη. 

ΟΟΠΡΑΓΘ ΑΡοΟ, 1]. 23; ΧΥ]]. 17; ΧΥΠ]]. 7. 

«Αααϊίϊοπαϊ Ν᾽οίθ ὁπ 111. 23. 76 Ναπιο8 οΓ ἐμ6 Πογα. 

Βοιη Πρ ΠὰΒ ῬΘΘΠ ΔΙΓΟΔΑΥ βαϊα οἢ ἐΠ|6 πι86 οὔ {Π| 1) νη ΝΆΤΩΘΒ ἴῃ {Π6 
Ἐρβύ165 οἵ δύ Φόοῃπ (Αἀαϊ οπα! Νοίθ οὴ 1. 2). [1ᾧ ἰβ ΠοΘΥΘΥ οὗ ἄθθρ 
Ἰηὐογοϑῦ ἴο βύπα νυ ἴῃ αθίμ!]! {Π6 ϑχαού σοϊαὐϊοη οἵ {Π6 βθνοσαὶ Νϑιηθ8 οὗ {Π6 
Τογτὰ ἴο ἐπ οοπύοχίβ ἴθ ΠΟ ΠΟΥ Οοοαγ. 00) Δ ἸΠα.ΪΓΥ 00}}} ἸΘαΥΘ, 
1 Ῥοθυθ, ἃ βίγοηρ σον] οὕϊοι ἴῃ {Π6 τϊπα οἵ ὑπ6 βυπα θηῦ ὑπαῦ οδοὴ ΝΆΠΙΘ 18 
Ῥουίθοῦ  Υ Εὐοα ἴο ρῬγοβοηῦ ὑπαὺ ἀβροοῦ οὔ ὑπ Του 5 ῬΘΥΒΟΣ ΥΒ]ΟΝ 15 ἀομη]- 

πδηῦ αὖ {πὸ ρῬαυύϊοι!αν ροϊηῦ ἴῃ πὸ ΑΡοβί]θ᾽ 5 θχροβι(ἴοπ οἵ {π6 Τ σαί, 
ΗΘ γΘ, 88. θἰβθύῦῃθυο ἴῃ π6 ΒΙΊΡ]6, {πΠ6 Νἄηιο πὰβ ὕνο αἰβύϊποῦ δηα γοῦ 

ΟἸΟΒΟΙΥ οοπηροΐθα τηθδηΐηρσβ, Τῦ ΠΥ ΘΧΡΥΘΒΒ {Π6 τουθίαὐϊο οἵ ὅπ ΤΊ νἷηΘ 
Βρίηρ' σίνϑη ὈΥ ἃ ΒΡΘοΙ] 16; ΟΥΎ {6 σι ΠῸ]6 βὰπὶ οἵ {Π6 τηδηϊο] ἃ τονυρὶὰ- 

ὑ10Π5 σαύῃουθα ἃΡ Του ΠΟΥ 80. ἃ5. ἴο [ῸΓ ΠῚ ΟΠ6. ΒΆΡΓΘΙΘ ΤΓογυοίαἰΐοη. 10 18 
τπιβοα ἴῃ {π6 Ἰαύίου 56 η86 ἴῃ ΤΟ ΡΆΤα ἴο {Π6 Τουϑ]αιίοι οἵ ἀοα ἴῃ ΟΠ γὶβὺ ἰὴ 
3 Φ0Πη 7 ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος, ΘΓ τὸ ὄνομα, “16 Νἃιηθ ̓  ΔΟΒΟ] αἴθ] νυ, ἱποϊ 68 
{ῃ6 Θββϑηῦα! θ᾽ οπηθηΐβ οἵ ὅπ ΟΠ τ βύϊδη Οτθθα, {π6 οομηρ! οί σονοϊαὐϊοη οὗ 
ΟἸ δῦ β Ῥούβοη πα Δ οὐκ ἴῃ τοϊαϊίοη ἴο (οα πα τηδη (ο0Πρ. Αοὐβ υ. 41; 

ΦΌ0Πη Χχ. 31). [Ιὴ 1]. 12 διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ {Π6 ὕθγπι 15. ΠΟΥ Ἰἰπλϊ θα, 1116 

Ῥφύβοῃ ὙΠΟ 18 ργοβοηῦ ἴὸ δῦ «01 ὑΠγοὰ ἢ {6 ῬΑΓΆΡΤΎΔΡὮ 15 ΟΠ στ βῦ ἃ85 ΗΘ 
Ἰϊνρὰ οἡ θᾶσῦ ἃπὰ σάγο ΠΙΊΠΒ6] Ὁ ΤῸ {Πο86 ο Η 6 οΔ]]οα Ὀγθίῃγθῃ (Ϊ. 6 :. 

ΟΟΠ1Ρ. ΗΘΡΥ. 11. 11 81). Τὴ 111. 23, γ. 13 {Π6 Θχδοῦ 86η860 οἵ “μ6 Νη)θ᾽ 18 
ἀρῆποα ὈΥ {Ππθ ντογβ νυ ο ἢ} ΓΟ]]ονν. 

Ῥγοῖ ὅπ6 ΝΆΠΙΘ {Ππ|β σΚΘΠΟΥΆΪΥ ΓοΙουγθα ἕο οὐ ἀθβηρα νγὸ βᾷ88 ἴο ἐπ 
αοίπα] ΝΆΠΙΘΒ. δρᾶ, ΤΠ {1}} 1|ὁὸ 15 ϑὸη «οδι8 Ολγίδέ (ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
Ἰησοῦς Χριστός) 18 Τοππα 1. 3, ἢ. 23, γ. 2ο. 7 αἰνίπθ δηἰοοθάθηξ 18 
ΑἸ ΟΥΘΠΟΥ ἀθβου θα ἴῃ {πὸ {Ππγθ 0 οα8685, ἀπα {15 αἰ ουθπμοΘ 5] 5 ΠΥ ΘΟΙΟῸΒ 
{Π6 Ρἤγαβο, Τ]Ιη ἷ. 3 1ὖ 15 “6 ΕΔΌΠΘΥ ἡ (Ομ ρΡαγΘ 2 «Τ0} 3 παρὰ θεοῦ πατρός, 
καὶ παρὰ Ἴησου Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός); ἴῃ 1ἰ]. 23, “αοα᾽᾿; δηᾷ ἴῃ ν. 20, 

(Ἢρ {παῦ 18 ὑσιιο, ΤΠπ5 ἴῃ {Π6 {Πγ66 Οα865 ὑπ ΟΠΒΕΪΡ οἵ «[θβὰβ ΟἸ γβῦ 15 
τοραγ θα ἴῃ σοϊαὐϊοι ἰοὸ (ἰο ἃ8. {πὸ Εδΐμου, ἰο αοα ἃ5 ἀοα, ἀπᾷ ἴο ἀοα ἃ8 

ῬΟΓΙΘΟΟΥ βα δέν ὑπο αἰνίηθ 168] νυ] ΟἿ. Πηλἢ 18. ἈΡ]6 ἴο ἴογ. Βθαυηρ' 
{Π|686 ΒΘοΟπ Δ γΎ αἰ ΠΌΓΘΠΟΘΒ ἴῃ τ] ἃ τγὸ 566 {πᾶῦ ὑΠ6 Π0]6 ΡΠ ΓαΒΘ. ἱποὶ 68 
{Πη6 ὕνγο οἱ θπηθηΐβ οὔ {πὸ σοη  ββίοη, Οὐ {6 ὕνγο οοηζοββίομβ, νυ οἢ δύ ΦόοΠη 

ὈσΙησΒ πο ῬΓΟΠΙΪποποθ: “1 65π5 [ΟΠ] 18 {π6 ὅπ οὗ αοα᾽ (γ. 1ς, ν. 5); 
ὉΠ {6818 15. ὑπο ΟΠ γῖβο (ν. 1; ΘΟΠῚΡ. 1, 22), Τὸ 18 ἴπ οἴου ψογὰβ “080 
Ναπιο᾽ νυ τοι οαΐ αὖ ἸοησΊΝ. 

ΤΊ οοπβεϊ θη δ Οὐ {Π18 ΘΟ ΡΓΘΒΒΟ ΡΠ γΆ86. ἃΥῸ ἃ}} υϑοα βοραγαίοὶν ὈΥ 
δύ Φόλη: 
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(1) ὑόβιιδ: «768ιις, 

11. 22 ὁ ἀρνούμενος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός. 
γ. 1 ὃ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ χριστός. 
ἶν. 3 ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν. 

Τη {Ππ|6856 ῬαββαρῸΒ 1 15. ΟὈυἱοαβ ὑπαῦ ὑΠ6 οοηὐγα] ὑπουρὐ 15 οὗ {π6 Πιογα ἴῃ 
Ἠ!5 ρουΐθοῦ, μἰβύουϊοαὶ, πατηδηϊῦγ. ΤῊΘ π86 οὗ ὑΠ6 ἀρἤηϊδθ ἀυύϊο]θ ἴῃ ὑπΠ6 Ἰαβὺ 
ΘΧΔΠΊΡ]6 ῬΥΓΟΌΔΌΙΥ ΘΟΠΥΘΥΒ ἃ ΓῸΘΓΘΠΟΘ ἴο 2. 2. 

(2) Ολγιϑέ: ΟἹ ϑεϊ, 

2 Φ0Πη ο ἡ διδαχὴ τοῦ χριστοῦ. 

ΤῊΘ {{{|6 βθθῆβ ὕο ροϊπὺ Ῥδοῖκ ἴο {Π6 Ἰοηρ' γγθραγδύϊοῃ ππάθι {π6 ΟἹὰ 
Οογοπδηῦ υγΠ]10}} ΟΠ ΘΟΚΒ ἱπηραύϊθποθ (προάγων) πη616 1 {π6 ΝΟΥ. 

(3) «7655 Ομ γίξέ: οβιιδ 
Ξ ἢ Σς 
11. 1 παράκλητον ἔχομεν... Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον. ΤΠ 00: 

ἡ γ. 6 ὃ ἐλθὼν δι ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς Χριστός. 

2 Ψ0Πη 7 οἱ μὴ ὁμολ. Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. 

ἨοΥθ {πὸ 1468 οὗ {πΠ6 Μοββίδηϊο ροβίυοη οἵ {π6 Τιογ 15 πὸ 1658 ἱπιρογίαῃῦ 
ἴον ὑΠ6 []}] βθῆβο ὑπδῃ {παῦ οὗ ΗῚ5 ὑγὰθ μυτη Δ γ. 

Τὴ ἴγ. 15. ὅτι Ἰησοῦς [Χριστός] ἐστιν ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ {Π6 τοράϊπρ' 15 ἀουθύ- 
0]. ΤῊ δἀορίίϊοη οἵ Χριστός Δ4415 ἴο {π6 ΘΟ] Θἴθη 685 οἵ {πΠ6 ὑποπρῦ. 

ΕῸΓ {Π6 οἴδιιβθ 'γ. 2 ὅμολ. Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἔλ. 866 ποΐθ, [Ιη 

ΒρΪ[6 οὗ {Π6 οἷοβθ γϑῦθα! Ῥᾶ78116] οἵ ὕπθ86 σγογβ ψ ἢ 2 ΦοΠη 7 ὑπ6 τ86 οὗ 
Ἰησοῦς Χριστός ΠΘΓΘ 566:18 ἴ0 "6 αἰ υθηὐϊαύθα ἔγομ Π6 Β6π856 ὕπ6 16 ὈΥ͂ 
ἐληλυθότα ἃ5 οοπ γαβύθα τ] ἐρχόμενον. 

(4) ἐλ ϑοῃ: ἐπα ὅπ, 

1]. 22 ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 
- 23 ὁ ἀρν. τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει. 

- 23 ὃ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 
-- 24 ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. 

1γ. 14 ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱόν. 
γ. 12 ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν. 

Τὴ 811] {Π|686 οαβ85 ὅπ οθηΐγαὶ ὑποαρηὐ 15. ὑΠπαὺ οἵ ὕπΠ6 ἀιβοϊαΐο γϑ]αὔϊομ οὗἉ 
ΒΟΠΒΠΪΡ ἴο ἔΠουποοα. ΤῆΘ ἃυραμηθηῦ ὑπ 5 ἸΡΟῚ Θββθη 8} Θοποθρύϊοῃβ οἵ 
80} ἃπα [απο υ, ΟὐὉΠΊΡ. «0ΠΠη γ. 19 ποίβ. 

(5) 21{6 ϑοῃ 47 αοά: ἐ]ι6 5οη 

111, 8 ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 4Γ ἀοᾶ, 
γ. 1Ο ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ. 
- ι2 ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ. 
-- 13 τοῖς πιστ. εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 
- 20 οἴδαμεν ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει. 

ὙΠῸ {Ππ6856 ῬΑΒΒΑΡῸΒ τητιϑὺ 06 ΘΟΙΡΑΙΘα 

ἵν. 1ο ἀπέστ. τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 

να το) Ε΄ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, 

ὙΠΟΙ6 {π6 ᾿πηηραϊαῦθ δηὐθοράθηὐ 5 ὁ θεός. Τῃ 81] ὑπθ8θ οᾶβθβ ὕπ6 1468 οἵ 
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ὅονι, 

Ηἱἰϊς ϑοη, 
ἩἨΐ οπῖν 
5οπ. 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΟΕ 51 790ΗΝ. 

ΟἸνΙβυΒ αἰνίπο αἰ ρα Υ 18 ΘΑ ΠΆΠῪ Ῥγοιϊηθηΐ τὶ εἢ ὑπαῦ οὗὨ Βομβῃΐρ ἴῃ γοϊαὐοῃ 
ἴο ἃ ΓἈΓΠΟΥ, 

ΟὈΠΙΡΑΙῸ 480 Υ. 18 ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ. 

(6) ὔόδιι5 ΠῚ (αοα8) θη: 

ἱ, 7 τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

ΤῊΘ 0.0] {10 Ὀυΐηρβ οὐὐ ἐπ ἔνγο ὑγαΐ 5 ἐμπαῦ “{π6 ὈΙοοα’ οἵ Οηγῖβὲ 
οδῃ ὈΘ τηλ6 γα] 0]6 ΓῸΣ ΠΘ ἢ πα 15 οἰΠοδοίοιιβ. 

(7) “1Πὁ (6048) ,ϑοη, ΗΠ 5 ομεῖψ ϑόη: 

ἵν. 9 τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ. 

ΤῊΘ ἀμί θη 685 οὗ {Π6 σι Ὁ 15 0Π6 τηδπὶ Γρβέαδξίοη οὔ Ιογο. 

Τῃ σοπποχίοῃ ὙΠ {Π|656 ἐ10168 ἰδ τητιβὺ θ6 αἀἀοα ὑπαῦ ὑπὸ {{|Π6 “ἐπ ϑοπ’ 
ἴῃ ὙΆΥΤΟΙΙΒ ΤΟΥΤῚΒ 18. ΘΠ ΠΟ ΠΟΥ ὁΠαγαοίου βεϊο οὐ ἐπὸ ἢγβῦ ἀπά βϑοοπᾶ ἘΡ β6168, 
ἴῃ ὙΠ 10 ΟΟΟΌΓΒ 24 (ΟΓ 25) {ϊΠ168 (22 ΟΥ̓ 23- 2), ΙΠ0ὙὉ ὑΐπηθβ ἐμδῃ ἴῃ 1} {Π6 
ἘΡΙ50165 οἵ δύ Ῥαχ]. 

Τὺ 15. ΤΟΠΙΔΙΚΆΡ]6 ὑμαξ {Π6 {{{16 “Τιογᾶ᾽ (κύριος) ἰβ ποὺ ἴοὰαπᾶ ἰπ ἐπ 
ἘΡΙβι165 (μοῦ 2 Ψ011η 3). Τῦ Θὐοιγβ ἴῃ {Π6 παγγαϊίνθ οὐ ὑπὸ οΒροὶ ἃπᾷ ἰ5 
Γγοαπθηῦ ἢ ὑπ ΑΡΟΟΆΪΥρβθ. Τύ ΟΟΟῸΪΒ 4180 ἴῃ 81] ἔπ ΟΥΠΘῚ ορίβέ]θβ οἵ {πὸ 
Ν, Τ᾿. ὀχοθρὺ ὑμπαῦ ἴο ΤΙ, 

ΤῊΘ ἈΡΒΘη00 οὗ ὑπ {{{Π10 ΠΙΔῪ ρου μαΡ5 6 Θχρ]αἰπθα ΒΥ {πὸ βΌΠΟΓᾺ] υἱονν 
Οὗ {Π|0) το αὐϊοη οὗ ΟἸἩγβὺ ὕο {Π|6 Ὀο]θυου τ ΐοι 15 σἴγαι ἴῃ ἐπ6 Ἐρίβί]6β. 
ΤῊΘ σθηΐγα] ὑπουρηῦ 15. ὑπαὺ οΥἉ [6] Ονσβηρ. ΕῸΣ {πὸ ΒΆΠΙ6 Υϑάβοη ἐπ οοη- 
οθρύϊοῃ οὗ Θχύθυμαὶ ογρϑηϊζαίϊοη 8 180 υγαπύϊηρ' ἰπ {Π6 ἘΡ 5{10. 



ΤΣ 1] 

ΤΥ 

ΤῊΝ ἘΤΒΗ͂Τ' ἘΡΙΟΤΊΒ ΟἿ 5Τ 90ΗΝ. 139 

᾽ “ Α ᾿ , 7 

τ᾿ἰλγαπητοῖ, μὴ παντὶ πνευματι πιστεύετε, 
ν , ᾿ 7, ὅδ 9 Ξι ἘΚΟΝῈΞ 

ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, 

1. ΤΉΠ ΒΙΨΑΙ, ΞΡΙΒΙΤΒ ΟΕ ΤΆΌΤΗ 
ΑΝΡ ΕΈΒΟΒ (Υ. 1---Ο). 

ΤῊ 5. βθούϊοῃ 18. οἰοβϑῖυ οοππθοίοα 
Ῥούπ τὰ ταῦ ργθοθᾶθθ ἃπα σὶὺῃ 
ψμδῦ [ΓῸ]]ΟΥ 5 ; Πα ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΒ. τ] ἢ 
{86 ἢγβὺ βθούϊοῃ οἵ {Π18 σγϑαῦ αἰ ἸΒΊ 00 
οὗ ὑπ6 ἘΡΙ8016 : 11, 18--29. Τῦ οοῃ 8 
{8166 τηδίη ὑποπρ] 8: 

Ι 7676 αγὸ ῃνωημ 8ριγεζιαί ἐγι- 
Σιιόγιοο5 αὐ τον (6. 1). 

2 776 ἐοδὲ 97) 5ρ͵γι5 {1658 7. ἐδ 
τὐτέγι6858 ἰο ἐ)6 ἡπηοαγηαέίοτι (τ. 2, 3). 

3 1716 ἐθδέ 477 Ἠλϊνθλν ἐΐ65 ην ἐδ 
γϑοοργιέλοη, αὐ ἐμ Τγηί, (ΡΌ. 4, τ). 

ΤἼῊΘ ῬΙΟΡΤΘΒΒ οἵ ὑποαυρ]ὺ 15. ῬᾶΓΆ116] 
ἰο ὑπεαῦ 1 11. τ8ὃ---290 (866 Ρ. 67), Ραῦ 
86 δΥραμηθηῦ οἵ δὐ Φο0Πη Πὰ5 ραββθα 
ἴο ἃ ΠΘΥ͂ βίαρθ. ΤΏΘΥΘ 18 ὑθδοῃϊηρ' 
τγὰ8 ΟΘηὐγοα ἴῃ ὑπ6 Μϑεββίϑβῃρ, {ῃ0 
ΞΟΏΒΠΙΡ οἵ Φοϑυβ: ἤθῖθ ἴῃ {π6 [1η- 
οΔΥ̓ ΒΔ ΌΙΟη οὗὨ «6805 ΟΠ γδύ. ΤΠΘΙΘ 6 
Ἰηδβιδύθα ὁη. {Π6 ΟΥ̓ΡῚΠΆ] ΠηΘ558ρῸ οἵ {Π6 
ΟΟΒΡ6Ι: Ποῖ ᾿Θ ΡΡθδΥΒ ἴο τορασα 
ὑῃ6 {ὉΠ|6ὺ Ἰηὐουρυθίαθίοη οἵ {Π6 ῃ168- 
Βᾶρθ, ΤῊΒ βϑούϊοῃ ἴῃ ἴδοῦ ργθβθηΐβ 
ὑμ6 οομῆϊοῦ οὗ ὑπ6ὸ Βα τὰ 108 
οοπηύθυθιὐβ ᾿ῃ 06 ᾿αδῦ [ὈΓΠῚ, ἃ5 ἃ 60ῃ- 
Πιοὺ οἵ Βριυῦαδ] Ρουθ 8, ἀηβθ θη πα 
ΤΘ8]. 

1: 76 ηιαηῃ 8ριγίξιαϊ ἐη}]εθγι6 65 
τὴ 

ΤῊΘ “ΤἸΔΠΥ ἴα]586. ῬΙΌΡΠούβ᾽ βίαπα 
ἴῃ ἃ γοἰαύϊοη. ὑόν 8 ὑπ6 ϑριγῖῦ ΠΙΚΘ 
ὑπδῦ ψ ἢ {Π6 “ἸΠΔ ΠΥ ΑΜ ΟΠ Υἰβύβ᾽ οὐ- 
ΟΌΡΥ ὑονγαγ 8 ΟΠ γἸϑύ (1. 18). ΤΗΣΟῸΡὮἢ 
{Π|61} 601} Βριτ 8} Ρονοβ ἢπα οχ- 
ῬΥΘββίοη. ἯΙ ΥΙβ ΠΟΥ οἴου πηαϑῦ Ρ6 
Ῥτουθᾶ. 

τβϑοίονοαῖί, δοίίθυθ τοί Θυογ 8ριγτέ, 
διέ ργοῦθ ἐδ6 8ρ͵γ]ΐδ, τομιοίθθ} ἐμον 
αγόὸ Γ᾽ αοα ; δϑθοαιιδθ τιαημ 7αΐδο 
»φγορλοίβ αΥγὸ χοη!θ οἱ ἔηέο ἐδ) ἐρογία. 

1. ᾿Αγαπητοί] ΟΟΙΏΡ. ἴ]. 7 ποίθ. ΤΊ]Θ 
οχἰβύθποθ οὗ ἃ Βι {16 βρίγἱύτι} ἀδηρθυ 
08115 οαὖ {Π6 ὑθῃά θυ 685 οἵ Ιουθ. 

μὴ παντὶ πν. πιστ.] τοϊέθ οτγειὶ 

ϑρίγτέιϊί ογ66167γ6 Υ΄., δοίἑονο τιοΐ 616} 
ϑρῖγιί. ΤῊΘ τηθηϑίοη οὗ ἃ Βρ᾿ ΕἸ ἃ5 Π6 
ΟΒαγδούουϊβῦϊο οπαοντηθηῦ οἵ ΟΠ γΙβύ- 
ἴδη5 θα 45 ἴο ἃ ἀϑἤηϊοι οἵ ὑσπιὸ ἃπα 
[8156 Βριυ15. ΤΊ ΘΙ Θ 16 ΤΏ8ΠΥ ΒΡΙΓ ὑπ} 
ῬΟΥΤΟΥΒ δούῦϊνθ ΔΙΠΟΠΡ' ΠΊΘἢ, ἃ8Πα ΟἿ 
Πυβύ ᾿Π}Ρ]86 18 ἴο Ὀ6ΙΙΘνΘ δηα 0 ΟΌΘΥ 
ὑμθ). ΤΉΘΥ ον! ἀθηὐ]Υ γορυθβοηῦ ὑπαῦ 
ὙΠΟ 15 ποῦ οἵ 5σῃηύ, Βαυῦ βοιηθ οἵ 
{Π656 816 6Υ]} ᾿πἤπθηοθα ὈΘΙοηρίηρ᾽ 0 
ὕΠ6 ἀηβθθῃ οΥου. ΤΉΘΥ ΘΟΠ]Θ ᾧο τι8 
ὈΠΑΩ͂ΘΥ ΒΡΘΟΙΟΙΙΒ [ὈΥῚ5 οἵ ΔΙ, ΙΦΟῊ, 
ῬΟΥΤΘΙ,, ΠΟΠΟυΥ, Κπον]Θαρθ, ἃ5 αἰβύϊη- 
συ ]Βῃ6α ἔῸΠῚ ΘΑΥΓΠΪ]Υ ΒΘ ηβιἃ] Θη]οΥ- 
τηθηΐβ, ΑἸ] 510} 5Ρ011105. ἃ16 Ῥαυύϊαὶ 
γΘυθ αὐϊοπβ οἵ Π6 οπθ βριυὺ οἵ 6υ1} 
ὙΠΟ) ὈΘΟΟΙῺΘ (80 ο ΒΡ68Κ) ϑιροα]θα 
ἴῃ ΠΊ6Η. 
Οορ. “οοίγ. 4». τι οὐ πᾶς ὁ 

λαλῶν ἐν πνεύματι προφήτης ἐστίν, ἀλλ᾽ 
ἐὰν ἔχῃ τοὺς τρύπους κυρίου. 

δοκιμαζετετὰ πν. }»γοδαίο βρίγίξιεν., 
»γ7ονῦο ἐδ 8ρ᾽γἱ18.(6ὃᾳ ΑΒ )126Ο ἃ16 ομαυρϑα 
ἴο “ριόνθ᾽ {Π6 βθᾶβοῃ ({λπι|κθ χἱ!. 56), 
ΟἸΓΒΘΙΥΘΒ (1 ΟὐΥ. Χἱὶ. 28; 2 ΟΟΓ, Χ ἢ]. 5), 
νυ Παὖ 15 {Π6 ψ1}} οἵ αοα (Βοη,. χἱϊ. 2 : 
ἘΡΠ.. ν. 10), οἵσ' τοῦ (6 Δ]. νἱ. 4), οὰν 
[6]ΠΟνν- ΥΟΥΓΘῚΒ (2 ΟΥ̓. ΥὙἱ11. 8, 22:1 
ΟΟΥ. χυΐ. 3; 1 ΤΊμη. 11]. 10), 811 ὑπῖπρβ 
(1 Τ6858. ν. 21, πούϊοθ σύ. 19, 20), 80 
Ὅ6 816 ΟΠΥρΘα ἴο “ῬΥοΥΘ ὑπ6 βρ 108. 
ἘΠ]ΠΒΘΠΘΥΘ ὑπο αἸβου πη πούϊοη οὔ ϑρὶυἰὐ5 
15 Τϑίουυθα ἴο ἃ βρθοῖδὶ οὖ (1 ΟὐΥ. ΧΙ]. 
10 διακρίσεις πνευμάτων). ΘΙ Πον- 
ΘΥ̓ΘΙ ὑΠ6 ᾿ἰπ]απούϊοη ἴο “Ῥιόυθ᾽ ὑῃθῖὴ 
15. βίνθῃ ο 811] ΟΠ νυ βύϊαμβ. ΟΡ. ἢ. 
20, Μϑῃ πηδὶηὐδ! 8 Π1Β ῬΘΙΒΟΠΔ] 81|- 
ῬΙΘΠΊΔΟΥ ἃ Πα ΥΘΒΡΟΙΒΙΡΙ ΠΥ ἴῃ {Π6 ΡΙ6- 
56Π06 Οὗ {Π686 ΡΟΥΘΥΒ: 1 ΟὟΥ. ΧΙ, 32. 

εἰ ἐκ τοῦ θ. ἐστίν] τοἠιοίι.67" ἐόν αγὸ 
φῇ Οοὦ, σ πϑῦμου ὕΠ6 0 ἀοεῖνθ ἔγομι ΗΠ 
{86 ομαγδοίθυϊβῦϊο θθίπρ ἃπα ὑμοῖν 
ῬΟΥΤΟΙ. 

ἘῸΥ εἶναι ἐκ 566 1]. 16 ποίθ ; ἃπᾷ [ὉΓ 
δοκιμ. εἶ ΘΟΙΡΑΙΘ 2 Οὐ. Χἱ]. κα; ΜΚ. 
111. 2; 11κ. χῖν. 28, 31 (Μαΐϊὑ. χῖϊ, τὸ 

ῬΆΓΆ11618). 
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ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν 

κόσμον. 
4’ ’ὔ ,ὔ Ἀ -:. 

Εν τούτω γινώσκετε τὸ πνεῦμα 
ἐ 

3 γινώσκετε ΡΑΒΟ πὴ6 {Π6 ΒΥΥ ἢ]: γινώσκεται γῇ ΒΥΥΥ͂Θ: γινώσκομεν ᾿ξ. 

ὅτι π. ψευδ....1 Κ΄ 0} ἀνα ον] ΘαΥῸ 
15 σϑαυϊγοα δόσανϑο τπαη 7 αἴ8ο. ΡγῸ- 
γρλείξ, ὑπγο ρἢ γΠο τ {1Π16 156. ΒΡ ΓΙ 8 
ΒΡΘαΪς, ἃ5 {Π6 ϑρι τῦ Βρθακβ πγοῸρἢ 
{86 χστιθ Ργορ]οὺβ (ΩΣ Ῥρῦ. 1. 51, 11. 1), 
αΥὸ σοῆθ ομέ ἐπίο ἐμ «δογϊά. “ΤῈΘ 
ΒΡ᾿ΓΙῦ ΟΥ̓ ΔΕ ΙΟΠ τ βῦ᾽ ἸΠΒΡΊΓΟ5 ὕπο. 80 
Κ[Ά156. ΟΠ βύβ᾽ δπα “(186 Ῥγορῃοίβ᾽ 
ἅΤῸ Ἰοϊποαά ἰορούμον (ΜΙ αὐ. χχῖν. 24). 

ΤῊΘ τιδ6 οὔ {Π6 ἴθυπὶ ψευδοπροφήτης 
ἴῃ ὑπο Ν, Τὶ 15. βυρσοβίϊνο Τῦ 18 ἃΡ- 
Ῥ]Ιοα ἕο {116 γἴνα]5 οὗ {πῸ ἴσιο Ρσορ ἢ β 
ἀπᾶον {Π|6 ὁ] αἰβροπβαύίοη (ΤΠ νἱ. 
26; 2 Ῥοί. 11. 1); πᾶ ἴο {Π6 τῖνα]β οὗ 
{0 ΔΡΟΒΟ68 ἀπο. ὑπ. ΠΟῪ αἰβρθηβὰ- 
ἄἄοη (Μαῦί. νἱῖ, 15, χχῖν. 11,23, ΜΙ. 
ΧΙ, 22 ; Αοὖβ χ ]. 6); ἃ η ΘΒΡΘΟΙΑΙΠ]Υ, 
ἴῃ ἀπ Αροοάϊγρβο, ἴοὸ ὑπὸ ϑιροάϊοα 
ῬΟΥΟΥ οὔ ΞΡ γὔπ} Γ]Βοῃοοα (ΑΡοο. χΥΐ. 
13, ΧΙΧ, 20, χχ. 1ο)ὴ. 7116 [Ἀ]βΒθ- ὑγορῃοῦ 
18 ποῦ ΟὨΪΥ ἃ [Ὁ]86- [θδομου (2 ΡῬρῦ. 1.1 
ψευδοπροφῆται, Ψψευδοδιδάσκαλοι), Ὀαΐ ἃ 
[Ἀ]56- ΘΟ ΠΟΥ ὙΠῸ ΒΡ ΟΥΒ. ἢ15. Ο Ἰ ΠῚΒ 
ὈΥ τηδηϊ βία] 8 οἵ Βρ᾿ Εἰ πὰ} ΡΟΥΘΥ 
(αἰ. χχῖν. 24 δώσουσιν σημεῖα μεγάλα 
καὶ τέρατα; ΔΛοῖΐδβ ΧΙ. 6 ἄνδρα τινὰ 
μάγον; ΑΡοΟΟ. χΙχ. 20 ὁ ποιήσας τὰ 
σημεῖα). 

ἐξεληλύθασιν)] οαἰογμη! Α΄. (ργοσίο- 
γαηέ ἘΠ) αγὸ σολθ οτεΐ οἷχ ἃ τη ΒΒΊ 0. οὔ 
6Υ1] Πγολὴ ὑΠποῖν ἀανκ ποπιο, ΤῊΘ ὕθηβο, 
8. σοπέγαβίοα τ ἢ 1ἰ, 10, 2 0] 7, 
ἐξῆλθαν, ΘΧΡΥΘΕΒΟΒ. ὕΠ6 σοη πᾶ ποο οἵ 
ΠΟΣῚ ἈΡΌΠΟΥ ἃ8. Οἰβυϊ στ 8ῃ 6 {ὙΌΤῚ 
ὕΠ0 βίηρίο ἕμοῦ οὐ {ποῦ ἀθραγύαγο, 
ΟομΡ. 0 νἹ]]. 42, χ 1. 3, ΧΥ], 27 ὅτο, 

εἰς τὸν κόσμον] ἵγιίο ἐλι6 τρογἐ αἱ ἃΒ ἴΠ0 
Β060Π6 οὗἩἨ {πον ἀού νιν. «0. 111. 177, 
ἶχ, 39, χ. 36 ὅτο. 

ΤΠ6 νόογβ οΥἹ ΘΟ ΠΟΥ ΥΟΙῸΥ ἰοὸ οχ- 
ἕογπαὶ Οἰγουτηβίδποοβ Υἱν  ]γ Ῥγοβοηῦ 
ἴο δύ ΦοΠηΒ τϊπα, ὍΠΟΥ Ροϊηῦ, ἃ8. 10 
ἈΡΡΟΆΓΕ, ἴο ὑπ στοῦ οαὐθγοακ οὗ {Π0 
Ομ 6. ρβοῦο- ΟΠ ΥἸ ΒΟ ΠΥ ὙΠ 10}. 18 
ΥΆΡΊΙΘΙΥ ΒΡΟΚΘὴ οἵ ἃ8. (ποβίϊοϊβη), {Π|0 

Θηἀθαγοιν ἴο βοραγαίθ {πὸ “1άθαβ᾽ οἵ 
ὑπ δι ἔγομα {Π6 [Ἀοὐβ οἵ {Πμ0 )18- 
ἰονῖο ρα θιηρίϊοη. 

2 7)ι6 ἐοϑέ 977 ερ᾽γὲ 1ἴ658. ἴηι ἐδι6 
τοἱγι655 Γ ἰλ6 Ζισαγηπαΐίοη (2, 5). 

2,3. Τὴ ἰθβῦ οἵ {μ6 ργθβοποθ οὗ 
{π6 ΤΊνῖπο ρισιῦ 18. ὑΠη6 σοηἴρββίοη οὗ 
ὑῃθ ΤἸπολγηδύϊοη, ΟΥ, ΠΟ 6 Θχϑοίνυ, οὗ 
ὑπ6 Ἰποαγπαΐθ ϑανίουσ, Τὴ0 (ΟΒΡ6] 
ΟΘΗἑΓῸΒ ἰπ ἃ ῬΘΥΒΟη ἀπα ποῦ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ὑγαΐῃ, ουθπ ὕΠ6 στραύοβὺ, ἀθροὰὺῦ {πὸ 
Ῥρϑύβοῆῃ. Τηὸ Ιπουγπαΐθ ΞΥΪΟῚΓ 18 
{Π| ρΙθᾶρσθ οὔ {Π6 οομῃρ]οίθ γοἀθιηρύϊομ 
ἃ ηα ρου θούϊοη οἵ μηδ, οὗ ὑπ σοβίογα- 
(ἴοη οὗ “π6 Ὀοάγ᾽ ἴο 18 ῬΥΟΡΘΟΙ ΗΪδοΟ 
8. {Π6 γογίροὺῦ οὐρᾷπ οἵ {Π6 βρὶ τὶ. 
Ηφηοθ ὑμ6 Τινίπο ὥρισιῦ τησβὺ ὈΘαΣ 
υυἱΐηθ85 ἰο Ηϊ. ΤΠ ἰοϑὺ οἵ βρὶ γι β 
18. Του πα ἴῃ {Π6 οοηΐοβείοη οὗ ἃ [μοῦ 
γΒ]Οἢ). υἱπαϊοαΐοβ {Π6 {Ὰ]Π 688 οὐὨ 116. 
ΤῊΟ ἰοὺ οὗ δῃηὐοηγιδὺ τὰβ Τοαπα ἴῃ 
ὑΠι6 οοηἴθββίοη οἵ ἃ βρ  γἰῦπαὶ ὑγαῦῃ (11. 
2.2.1.) 

57) ἐλιὶς γὸ κηοιῦ ἐδ ϑρίγι οΥ Οοα ᾿ 
ὀνογ βρῖγιξ τολσδ, σον οββοίδι «76 8185 
Ολγ δε σοηλο ἐγ 7768}. 8 4 Οοα ; ταπα 
ὀρογ 8ρίγὶξ τολίσνν σοηοϑϑοίδ ποῖ 
«76δι5 ἐδ ποΐ ᾿ῦ ασοα. Απα ἐμὶξ ἐξ ἐδ 
8ριγ (γον θ] Ὁ] 0) 97“ πἰϊολιγ δέ τσ λιογο- 
φΓ μ6 ποαγα ἐμαὶ {{ σοηιοίδ, ; αγια γιοὶδ 

ἐ8 11 ἡη ἐδιο ἀσογα αἰγοαασὶ . 

2. Ἔν τούτῳ] 75: λοο Υ. (Προ ἘΔ, 
ΜΠ ογοῦ. ΤΠ Ἰάθα οἵ π0 Ῥγόοοββ οὗ 
ἐοβύϊηρ' ῬΆΒ5685 αἰγϑοῦν ᾿πἴο ὑπαῦ οἵ ἴῃ 
ἰοβῦ 180}, 

γινώσκετε] εορηοβοίέμν" (1.6. γινώ- 
σκεται) Υ., Μὲ ἄποῖῦ, 1.6, ῬΘΙΌΘΙΥΘ, 
γϑοορτῖβο {πὸ ῬγΌβοποΘ οἵ, Τμο Ὑ]- 
σαΐο γοπἀουϊηρ 18. ονἱ θην ἀουϊνοα 
[ΓῸΠ] ἃ ΘΟΙ ΠΟ ἢ ἰὐαοίβηι (-αἰ [Ὁ -ε) πὰ 
παν 6 ἀἰβιηἰββοα αὖ οποο, ΤΉγΟΙΡ}- 
οαὐ {πο Ἐρίβυ]ο. δ Φοἢ ἢ ΒΡΘΆΚΒ. ΡθΥ- 
ΒΟΠΆΪΠΥ (ἐδο ζηοῖο, Μὲ ποῖον, πὰ ποῦ 
ἴῃ δὴ ἀθβίγαοῦ ἴοσγηι ({ ἐς ποιση). Τὸ 
18 ποῦ αἰ Ιου ἕο ἀοοϊᾷθ ὙΠΟ ΠΟΥ γι- 
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΄σ ΄“- ΄σ ΄σ « ε που 3. ν 

τοῦ θεοῦ: πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ ᾿Ϊησοῦν Χριστὸν ἐν 
᾿ ΄ 3 “᾿ ΚΠ .5 7 ᾿ ΄σ ΄ 

σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, καὶ πᾶν πνεῦμα 

2Ἔ['ἶν Χν: Χν Ιν Ο. 

νώσκετε 15 ἐγιαἴϊο. (γ6. ζημοΊ0), οΥ ἱη}}67. 
(βμοιῦ γ6). [πὰ ΘΥΘΥῪ ΟὐΠ ΟῚ ΡΪδο6 ἴῃ 
ὑπθ Ἐρίβύ]6 ἐν τούτῳ 15 ]οἰηθα τὶν} ἃ 
αἰγοοῦ βίαθθιηθηῦ. Οἱ {π6 οὐποὺ παπᾶ 
1ῦ 15. Αἰ νγαγβ Θἰβθῃθγθ π86α πὶ {Π6 
ἢυβϑῦ Ῥϑυθοη ἴῃ ΘΟ ἰπαύϊοῃ τ ἢ γι- 
νώσκω (ἐν τούτῳ γινώσκομεν, ἐγνώ- 
καμεν). Τὴθ οἤδηρο οἵ ῬΘΥΒΟΠ ΠΠΒΥ͂ 
ὑπουθίου Ὀ6 οοπηθοίθα τὶν ἃ ΟΠδηρ6 
οἵ πηοοά ; ἃπα ἴῃ {Π15 οὰ86 ὑΠ6 ᾿πηρθιἃ- 
ὑἰγ78 ΟΔΥΤΊΘΒ Οἢ ὑπ 6 ομγρΘ δοίίθυο γιοί, 
φγοῦθ. ΟΟΙΏΡδΙΘ ΦΌ0Πη χυ. 18. 50 [Ὁ 
ὕπο γ6 18 ΠΟ] Πρ' ἴῃ πβὰρ6 ὕο ἀθθυ τη 6 
{π6 αιοβύϊοη ; Ὀαὺ οα {π6 σοὶ] ἰὐ 
ΒΘΘΠῚΒ ΠΟΤ ΠΚΟΙγ ὑπαὺ δύ Φομπ πουἹὰ 
ΔΡΡΘΑΙ 0 {π0 τϑϑι]ὺβ οἵ δοῦπαὶ οχ- 
ῬΘΙΊΘη06 τ] Οἢ Πα ῬΘθὴ ἰυπουΐο 46- 
Οἰβῖνθ (ψ6 αἰἶβοθγην, γ᾽ θοοσγυῖβ9) ὑπὰῃ 
ΒΘΘΙῺ ἤο ΘΠ]ΟΪπ ἃ ΠΟ ἃπα πηὐτρᾶ 
ΤᾺ]6 (αἰ ͵ϑ0671., γθοογγιῖδθ). ΟΟἸηΡ. Ὁ. 4. 

τὸ πν. τοῦ θ.] ἐμ.6 δρήγτέ 97 Οοα, [μ6 
0Ππ6 ΗΟΙΥ ὥριγιῦ ψγηοῸ τονθὰ]β Η Πη861} 
ἢ ΤΠΘΗΥ͂ ὙΥΆΥ5 ΔΠΕ ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ μαγΒ. ΗΘ 
τησϑῦ 6 Ὑθοορ 564 ἃ5. {116 ἱΠΒΡΙΓῸῚ οὗ 
811 γο ΒΡΘδΚ ἴγοπὶ (οα ; δηα 81} ὑπαῦ 
18. ὑγᾺ]}γ ΒΡΟΪ θη 15 ἴγο ΗΠ. 

Ιῃη Ὁ. 13 δύ ΨΦο.)η Βρϑᾶκβ οὗ “Ηἰβ 
ρι συ ((. 6. οἵ 604), ἃμα ἴῃ ο6. ν. 6, 8 
οἵ μο ϑριγι, αὖ, ἃ5 Βὰ5 Ῥ6θὴ ποὐϊοϑά, 
ὕπ6 {Π0 “ὑπ ΗΟΙΥ ὥριγιῦ 15 ποῦ ἔοαπα 
ἴπ ὑπ ΠΡ ̓ βύ]95 ΟΥὁΎ 1ὴ ὑπΠ6 ΑΡΟΟΔΙΎΡΒ6. 
ΟὐομΡ. Ὁ. 6. 

πᾶν πν. ὃ...] δϑογ 8ρίγίξ τὐλίολι... 
ΤΊΉΘΙΘ 8 8Π ΘΠᾺ]685. γα ἴῃ {Π6 
ΟΡΘγαὐϊομβ οἵ ὑπὸ ριυῦ (1 ΟΟΥ. χἱϊ. 4). 
ΤΉΘ86 ΒΘΥΘΙΆΙΥ ΔΡΡΘΩΙ ο πα οἸιᾶ- 
τοίου βῦϊο ΟΥΡΏΏΒ ἴῃ “ Βρ᾿Υ15᾽ τ Π]ΟΝ 
ΔΥῸ ΟΔΡΆΡ]Θ οὗ δούῦϊηρ' ὁῃ. τη 5 ΒΡ ὙἸύ. 
ΟὝἸΩΡ-: 1 Οἵ: ΣΙ. τὸ; χῖν, 12, 22; 
ἩΘΌΣ. 1. 14 (ΣΙ. 9, 23), (1 Ῥοί, 11. το), 
(Αροο, χχῖϊ. 6); τὰ ἑπτὰ πν. ΑΡοο. 1. 
ἌΠΠ Π5 1; 5: ν. 6. 

ὁμολογεῖ] φογγέθέιγ" Ὑ΄., σογ  88οίῆ, 
ΟΡΘΠΪΥ ἃπα ὈΟΪΑΙΥ ΔοΚπον]θαρθ5. {6 
Ῥρυβοη οὗ ὑπ6 Τηοαγηαύθ δυο ἃ πα 
ποῦ ΟὨΪΥ ὑπ μοῦ οἵ ὑΠ6 Ιποϑυπαύϊοπ, 

ἐληλυθότα  ΔΟ; ἐληλυθέναι Ῥ, (ν6). 

Οομηρ. 11. 23 ποΐθΘ. 76 απρϑύϊοη 
Π616 15 ποῦ οὗ 1πΠη6 1 [α10}, Ὀαὺ οἵ οτῦ- 
νγαγα οοπ θαβϑίοα. ΕαΙΌΠ, 1 1ὖ 15. Ὑ68], 
τητιϑῦ ἀθοϊαγθ 1561, Αοὗὔϊγθ ἰόν τητιϑῦ 
6 οοπμπρϑοίθα σι} ἃ αἰδβυϊποῦ ΓΘΟΟΡῊΪ- 
ὑΐοῃ οἵ 105 βουτοθ. Βσρο, Απραβύϊηθ 
ΒΔΥ5, [ὉΠ] οα ὈΥ Β6α6, 'Ρ86 δϑὺ βρίγὶ- 
ὕπϑ5 1)61 ααὶ αἸοἰῦ «Θϑππὴ 1ῃ ΘΔ Π6 γο- 
ΠἾ556 ; 64] ποη αἸοἱύ Πηρπα 564 ΓΔΟΌΙΒ ; 
ααἱ αἸοὶῦ πο Βομαη 0 564 Διηδη6ο. 

Ἴ. Χ. ἐν σ. ἐλ] Τῇ οοπδύγπούϊοη οἵ 
ὕπθβθ γγογα8 15 πού ααϊῦθ οἰθασ, ΤΉγ66 
γγα 5 οἵ ὑακίπρ' ὕΠ6}} ἃγ6 Ῥοββϑι 016. (1) 
ΤῊ αἰγϑοῦ οὈ]θοῦ πὰ Ὀ6 ᾿Ιησοῦν ἃπα 
χριστὸν ἐν σ. ἐλ. ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΡῪ ΡΓΘαΙ- 
οαΐθ : “οοπΐρββούῃ «688 ἃ8 Οἢγδύ ἂπὰ 
ἃ ΟἸΠτἸβῦ Θ0Π16 ἴῃ ΠΘΒἢ} ̓  ; (2) Το αϊγθοῦ 
ΟὈ]Θοῦ ΠΥ 6 Ἰησοῦν Χριστὸν ἃπα ἐν 
σ. ἐλ. ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΥΥ Ῥγθαϊοαΐθ : “Θ0Π- 
Γοϑβϑύῃ «655 ΟΠ γι βύ, ΗΠ γγῆ0 15 ΚΠΟσΤῊ 
ῬΥ͂ ὑπ15 11] πᾶμη6, ἃΒ. ΘΟΠ6 ἴῃ ἢἤθ8}. 
(3) ΤΙ 016 ΡΠ ΓΆΒ6 Π]ΔΥ [ὉΠ] ἃ Θ0Π1- 
Ροπμῃα αἰγθοῦ ομ]θοῦ : “οοῃίοδβοίῃ Η]Π], 
0586. παύπγθ ἃπα σοῦ 15 ἀθβουθοα 
ὈΥ {Π6 ῬΏγδ86, “«{ 6518 ΟἸνἸβῦ ΘΟ 16 ἴῃ 
Πθ5η. Τηθ ΘοΥγ βροπαϊπρ' οἰαθθ ἴῃ 
Ὁ. 3 Ἰησοῦν ΜΠΙΟΝ ΡοΊνγο5. Π6. ῬΘΥΒΟΙ 
8.η6 ποῦ Δὴγ βὐαὐθιηθηῦ ἀρουύ {Π6 ροῖ- 
505 ἃ8 ὕπθ6 ομ]θοῦ οἵ Ομ ΒΒ 0). 18. 1 
ἴάνοιν οἵ ὑΠ6 Ἰαϑὺ νἱθνν. 

ἐληλυθότα] ΤὴΘ οοπδύγιιούϊοη. πὶ ἢ 
{86 Ῥᾶυύϊο! 1] 6 οἵνϑβ ἃ αΠΠΠ ουθηύ ὑπουρηὺ 
Ττοπὶ ὑμαῦ τι} {Π6 ἱπἤηϊῖνα (ἐληλυ- 
θέναι.. Τὺ ἀοοῖ ποὺ θυρύϑεβ ὑπ6 δο- 
Καηον]θαρτηθηῦ οἵ {π6 ὑταῦῃ οὗ ὑπὸ μοῦ 
Ῥαὺ πΠ6 δΔοκπον)θαρτηθηῦ οἵ Ομ [ἢ 
ψΠοὴ {115 [οὐ 15 []Π]16α ἃπα οἵ ΠΟ] 
τ 15 ργοαϊοαΐθα. ΟὐμΡ. 2  ὁἢ}ῃ γ(όμολ. 
ἐρχόμενον). ΕῸΙ {Π6 56η86 οὗ ἔρχεσθαι 
866 6. Υ. 6 ποίθ. 

ἐν σαρκὶ ἐληλ.] δοηλ6 ἵγ, 7165}, ταδιη]- 
Γοβίθα ἀπᾶου ὑπ15 ΒΡΘΟΙΆ] ἔοι. ΤΠ6 
ΟΥ̓ΔΘΥ (ἐν σαρκὶ ἐλ.) ἃη4 πμ6. ὕθη86 οὗ 
{Π6 γϑὺῦ (ἐληλ.) ΙᾺΥ θιῃρ δ 815 οα. {Π6 
τη046 γαύμου ὑμ8π ὁη ὑπὸ ἰδοῦ οἵ 
ΟἸγῖβῦβ οομηΐηρ. “ΤΠῸ Υογαὰ Ὀθοᾶμπιθ 



142 ΤῊΗἙ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ 51 590ΗΝ.ὕ. ΓΥΣΕ 

« ἘΣ. - εἶ ᾿᾽ “ ᾽ “- “- ᾽ ᾽’ ᾿ 

ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν" καὶ 

3 ὃ μὴ ὁμολογεῖ: ὃ λύει να. 

Ιν Χν (νρ) (οἴμιουβ τοδᾶ τὸν ἵν Χν). 
γα Τὴ6 {Π|Η6, 

Πο5η (1. 14}; ἃπᾶ {ῃπαῦὺ ποὺ ἰοιηρο- 
ΤΆΤ ν, ὰῦ 5Βὸ ὑπαῦ ΗΘ 15. 501] σΟμλ]ηρ' 
ἴῃ ἰὖ (ΩΣ Φοιη 7. ΤμῸ Ομ γῖδῦ “ΠῸ 
5Π0 1 ἃ Ομ ̓  ΟΆΠΊ6, Πα ΘΟΙΪηρ 1ἢ 
{18 νὰν [Ὁ]6Π16α ἀπα 501}} [118 {Π6 
ῬΓΟΠΊἾΒ65 οἵ πΠ6 ραβύ. ΕῸΣ {Π6 οομἔθδ- 
Βίοη ἰβ ποῦ οὐἱν οἵ Οηθ ὙὙ0 “ΘΔ Θ᾽ 
(ἐλθόντα) θαὺ οἵ Ομ ΠΟ “18 σομηθ᾽ 
(ἐληλυθότα), 086 “ΘΟΒΪηρ᾿ 8 δὴ 
ἀθϊαϊηρ Τοῦ, Απα γοὺ Τὰ ποὸῦ ΗΘ 
ΘΔΠῚ6 “ἴῃ ἢ65}},᾿ ἃ8 γϑυθδ]ηρ Π0 πα γθ 
οἵ ΗΒ τηϊββίοι ἴῃ {Π|5 ἴουτη, ἃπα ποῦ 
ΟἾΪΥ “Ἰπΐο ΠΟ} (εἰς σάρκα), ἃ8. ΒΙΠΙΡΙΥ͂ 
ΘηὐοΥηρ' ἢ. ΒΌΟἢ ἃ ΤὍγτη οὗ ὈθΙπρ'. 

ἐκ τοῦ ὅ..ὲ.}] Θοιῆρ. 1 ΟἿΣ ΣΙΣ 2: 
πα Ααἀαϊομαὶ Νοῦο οἢ 11]. 1. 

3. καὶ πᾶν πν.] ΤΊ ποραίνο βίαϊο- 
τηρηῦ 18. ἴοσο αἸγθοῦν Ἰοϊποα ἴο {Π6 
Ῥοβιθϊνο. [ἢ 1ϊ. 23 ἴΠ6 ροβιθϊνο πὰ 
ποραύνγο βίαϊθηιθηΐβ ἃτ6 μἰαοθᾶ ἴῃ 
5016 ῬΆΓ]]6] 1511. 

ὃ μὴ ὁμ. τὸν 1 ΤΠ βαθβίαμποο οὗ 
ὑῃθ σομ ββίοι γ 10. μὰ8. ὈΘΘΠ ΡΊΥΘΗ 
ἴῃ ἀούδι! 1ῃ {}}6 ΤΟΥΤΊΟΥ ὙΘΥΒΘ 15 σα ον- 
οα ἀρ ἴῃ {Ππ|ὸ βῃρῖο πυσηλῃ ΠΔ116 οὗ 
ἋΓη6 Ἰιογ. ΤῸ “σΘοῃίοββ 6888, 16 ἢ 
ἴῃ {Ππ|ὸ σΟπμθχίοη. ΟΠ ΟἾΪΥ Π]Θ8 ἴο 
ΟΟΠΘΒ5. “ ΟΒῈ5. ἃ5. ΠΟΥ (1 ΟὟΥ, χὶϊ. 3, 
ἤομ). χ. 9), 15. ὕο υϑοορηῖβο αἰγίηθ 
ΒΟγοΤ οἰ συ ἴῃ πὸ Υ̓ΠΟ 18 ὑχι } } ΠΏ Π, 
ΟΥ̓, ἴῃ οὐποῦ που 5, ἕο γϑοορηῖβο {0 
ππΐοη οἵ {πῸ αἰνίπο πα ἢ Πλ ἴῃ ΟΠ6 
Ῥϑυβοῦ, ἃ ὑσιῦ ἢ τυ μ1οἢ ἤπια 5. 105. ΟἹΪΥ͂ 

πἀραπαῦο ΘΧΡΥΟΒβίοη ἴῃ ὑπ μοῦ οἵ {Π6 
Γπολγπ δ οι. 

ΤΊΟ νΟΥῪ ἀποϊοηῦ τολαϊηρ' ὃ λύει τὸν 
Ἰησοῦν (φμὶ 8οἰνὴξ .«7όβιέγα. Υ., ιῖὶ 
εἰοβίγμτ! Τιοἴν.: βοὸ Δα οπα] Νοὐθ) 
ΟΧΡΙΌΒΒΟΒ {Π18. ΥἹΟῪ ποῦ ΕἸγΘΟῦΥ. 
ΤῊΟ τηολπΐηρ Υ ΒΙΟΝ 1 18. ἀοβιστιθα ἴο 
ΘΟΠΥΘΥ πιιδύ ΡῸ “Ποῖ ΒΘΡαγαοΒ. πὸ 
αἰγίπο ΓγῸπ ὑπ6 πτηδπ, Υ Β]Οἢ αἰν 5 

{πὸ ὁπὸ αἰνπο- ατηλη Τ᾿ ογβοη. Πθαῦ 
ἰῦ ΤΥ Μ6Ὸ] ὈῸ ἀοαθίοα ὙΠ ΘΥΠ ΟΣ 

5366 Λααϊοπαὶ Νοίθ. τὸν ἵν ΑΒ (νρ) ΠῚΘ ΒΥΤΥ ; 

τ ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα δὲ ΒΥΥΥ (14) : οἵχ. ΑΒ 

Ἰησοῦς οι! Ὀ6 πβρᾶ ἴῃ {118 ΘΟ ργο- 
ΠΘΉΒΙΥΘ Β56η806. Ι͂ἢ ϑουρῦθγο “ε7οβιο 
ΔΙ γα 8. ΘΙΏΡΠ ΒΙΒῸ5. ὕΠ6. Βα οἵ 
ὑπὸ Τιογὰ οοπβίουθα ἴῃ ᾿δῇ, ΤῊΘ 
{πουρηῦ που] θ6 οοηνουθα ΡΥ ὃ λύει 
Ἰησοῦν Χριστόν ΟΥ̓ ΟΥ̓Θἢ ὈΥ͂ ὃ λύει τὸν 
χριστόν. Τὺ ΒΘ66Π5 Πἰκοὶνγ ὑπαῦ {Πθ 
γΘΥῸ νγὰ8 ὑγαηβίουγθα ἰὸ {Π18 οοπίοχὺ 
γῸΠ}) ΒΟΠῚΘ γα [0 Π8] βαυηρ οἵ δύ 
ΦΌΠη ἴῃ ὙγΒ]0}} 1 τγὰβ ἈΡΡΙΠΘα ἴο ἔμ]56 
ὑοῦ Υβ, ΒΌ ἢ ἃ8 οἱ λύοντες τὸν χρι- 
στόν, ΟΥ̓ {π0 ππθ.- ΤῊΘ σογαβ οἵ Ῥοὶγ- 
ΟΔΥ} ΒΟΉ ἈΡΡΘΆΓΣ ΟἿΪΥ πα] γοῦν, πὰ 
γοὺ οογίαϊηϊν, ἴο σοῖου ὕο ὑπ ῬΡἢγαβ0 
ἴῃ ὑπ ἘΡρ᾿βύ]6 ᾿ηαϊοαΐθ ἐπαῦ 6 ΦοΠη 
ἀνποὶῦ ἀροὸὴ {π6 ὑμπουρηῦ ἴῃ γἈΥοι5 
ἀϑρθούβ: πᾶς γὰρ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ Ἴη- 
σοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι ἀντί- 
χριστός ἐστι, καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ 
μαρτύριον τοῦ σταυροῦ ἐκ τοῦ διαβόλου 
ἐστί (αα ΤΆλ1ϊ. ο. Υἱῖ.). 

ὃ μὴ ὁμολογεῖ] ΤῊΘ 86 οἵ μή ΤΥ} Κ8 
{6 ομαυδοῖθυ οἵ {Π βρ᾽ τὶ ῦ Β] ἢ θα 8 
ἴο {πὸ ἄθηϊα] (Βα ἢ ὑπαῦ 10 σομοββοίῃ 
ποῦ) ἃ5. αἸβυϊ ηρτι Βῃ 64 [ΣῸΠ {}|6 Β' 0]. 
Τοῦ οὐ {πο {ΓἈ}]Ππγὸ 0 ΘΟμἴο55. (ὃ οὐχ 
ὁμολογεῖ: ὃ. 6 ὃς οὐκ ἔστιν). 

τὸν 1.1 ΟΟἸΏΡ. 1. 7 ποθ, ΕὌΥ {Π6 ἀθ0 
οὗ {}Π|18 βίη 90] πππηλῃ πᾶπηο οἵ {πὸ Τιοτὰ 
ἴῃ Β᾽ ΠΥ ΘΟΠΠΟΧΊΟΠΒ 566 [ἰοη. Εἰ. 56: 
(. 92) 2 Οον. Σὶ. 4; ΕΡΏ. ἵν. 21; ῬᾺ)]]. 
ϊ. το; ΗΘΌν. ᾿ἰ. ο ποῦθ. Οὐοιηρ. 2 ΟὐΥ. 
ἵν. ΤΟΣ 

ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔ}) ΤῸ ἀορηΐαὶ οἵ 
{πὸ Τπολυπαύϊοι 15 ἴῃ [χοῦ {πὸ ἀθηΐαὶ 
οὐ {πὰῦὺ πο} 18 οπαγδοίουβεϊς οὔ 
ὑπὸ Ομ βύϊδη αὶ. ἢ, ὑπ ὑσιθ απο οὗ 
αοα πᾶ πιλῃ (ο0μ}}.. 1ϊ. 22 Δ, ΒΥ 
{Πβ ἴοσὶ οἵ βίαϊοιηθηῦ (ἃ5 αἰβέϊη- 
παϊβηοα ΤτῸ πὶ “15. οὐ ἔπ ἀον]},᾿ οὐ {πὸ 
κοὺ 0. ΨΦοι πιθοΐβ {Π0 ΒΡΘΟΪΟῚΒ 
ΟἸαΙηΒ. οἵ {πὸ ἰα]βδο ῬΥΟΡοῦΒ : ΒῈ0} ἃ 
ΒΡ Σύ, Πα ΟΥΟΥ ἈΡΡΘΆΓΆΠΟΘΒ ΠΊΔΥ͂ ἈΘ, 
8 ποῦ οἵ (οὐ, 

᾿ϑω».". 

ὡὐμμυδνομμννιδονν δι. κυσουνδμυ δεδδωι ϑνδδνοο κα 
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τουτο ἐστιν «ο Τοὺ αντιχριστοῦυ; Ο αΚΉΚΟΑΤΕ ΟΤι ερχέε- 

Α ΄σ 2 ΄σ , 3 Α ᾽7᾿ 

ται, καὶ νῦν ἐν τῷ κοσμῳ εστιν ἤδη. 

Δ » . 

ὃ ἀκηκ.: 

Τ]6 δηὐαροηϊβίβ γοραγ θα ΠΘΥῸ ΔΥῸ 
ποῦ πιθ 6 ὉΠΌΘΙΙουουβ Ὀαὺ ὑπο8θ 0 
καονῖπρ ΟΠ τ ἰβυϊδηϊῦν ΤᾺΒῃΐοη 10 Ἰηΐο ἃ 
588 06 οἵ ὑπο} οΥῃ. 

Απρτβύϊπθ (αὐ ἴο6.) ΘΠ Υ 5. ΟΠὰ- 
γϑούου βυϊοα ΠΥ ὑμαῦ {π6 ἀθηΐα] οἵ {116 
ΤΠραΣ Πα ΠΟ η 15 0Π6 βῖστι οὐ {Π6 ΔΌΒΘΠΟΘ 
οὕἸονο; Οανύαβ ΠΠατ δα ἀπχὶὺ δα οαΥ- 
πθπι. Οαἰβαπῖβ ΘΥΓΡῸ πῸῃ Παροῦ οὐτ- 
ἰαύθιι ποραῦ ΟΠ υἸβύτμ [πὶ ΘΔ ΠΘ ὙΘΠΪΒ56. 
Απᾶ 80 Π6 ΡΌΘΒ ὁ 0 ἰηὐογρ θοῦ “Βο] ν᾽ 
οἵ {6 βρίτἱῦ οἵ {π6 βομῃίβιμαθίο: 1160 
γϑηϊῦ ΘΟΠΠΡΌΥΘ, ὑπ ὙΘη15 ΒΟΙνοσθ. [)185- 
ἐγῖηρο Θ Υἱβ την, ΟΠ δῦ]. Θπο- 
ΤἸη00 ποῸῃ πθρὰβ ΟἸτΙβῦσηι 1 ΟΔΥΠΘ 
γοηἶθθ6. ααἱ αἰβυ απ 015 ΕἸ ΟΟΙ βίη 1)6] 
ἀαδηι 1116 οομρτορανηῦ 1 

Τῦ 15. οὗ Ἰηὐουοδὺ ὕο πούϊοθ {Π6 ὕὑψο 
ποραύγο ΒΡῈ 5 τ Πἰο ἢ δῦ 0] οῖνοβΒ οὗ 
“ποῦ Βοΐπρ' οὗ αοα. 1ῃ ὁ. 1]. το μ6 
ΥΪῸ5 πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ 
ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ: ΠΟΘΙ πᾶν πνεῦμα ὃ 
μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ 
ἔστιν. πῃ ὑΠ6 οα86 οὗ τηθῃ {πΠ6 φγοοῖῦ 
οἵ Π6 ἃῦβθποθ οἵ {πΠ6 αἰν]η6 ΘΟΠ ΠΟ ΧΟ 
15 Τουπα ἴῃ Π6 σψαηὺ οἵ δούϊνο υἱρηίθ- 
ΟΌΒΠΘΒΒ: ἴῃ {Π6 οα86 οὗ Βρ  ΥἹ5 ἴῃ {Π6 
[Ἀ]Πὰγὸ ὕο οΟμἴθα5 ὕπΠ6 πολυ πδ οη. 
ΤῊΘ ὕνο ὑθβϑῦβ Θχϑοῦυ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠα ἴο 
ΟΠΘ ΔηούΠου ἰπ ὉΠ6 ὑσγο ΒΡΠΟΥΘΒ. ἴο 
ΜΟΙ ὑΠ6Ὺ ΒΘΥΘΥΆΠΥ ὈΘΙοηρ. Τὴ6 
ΘΟΠ Θββίοη Οὗ ὑΠ6 Τπολυπδύϊοη οι οα΄] Θά. 
ἴῃ 11Πἴ6 τηπιδῦ ρυοάποθ ὑμ6 οἴογὺ δἰθου 
Υἰσ θοιβη 655 συ] 0) πα 15 105 ἈΡΒοΙαΐΘ 
ΒΡ ϊσπ8} Βαρροσέ ἴῃ ὕΠ6 Ὀθ]οῇ ἴῃ ὑπ 
1ΠΟΔΥΠΔ ΙΟΗ. 

καὶ τοῦτο. ..] οἱ δὶς 658ὲ ατ ϊο]υγϑέτι8 
φιιοα αταϊείϊ5 Ὑ., πος οδὲ ἐ{Ἴζιι5. αγυέϊ- 
οἠγδεϊ φιιο πα]. Ἐ!, “αῃὦ {8 016 
τηϑηἱ οϑύθϊοη οἵ [8156, πΠΠΡΌΘ]ν, Βρ1γ1- 
ὅσα] ῬΟΥΟΥΒ ὁ8. ἐδ )6 τηδηϊοβύαψοη οἵ 
αηζϊο]γ δέ, το μογ 6} (ὃ ποῦ ὅν) ψ6 παν 
ποαγά..... ΤῊ 6 ΟἹ Ἰββίοη οἵ πνεῦμα ἴῃ 
{Π6 Ῥῃγαθθ τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ΟἾΝΘΒ 
ϑγθαΐου Ὀγθαᾶίαῃ 0 ὕπ6 ὑπουρ]ῦ, 50 
ἐπαῦὺ ὑπ6 σψογᾶβ ἱποαᾶθ [Π6 ΠΙΔΗΥ͂ 

4' Ὑμεῖς 

ὅτι ἀκηκ. ἵὰ. 

ΒΡ ΓΙύ5, ὉΠ6 ΤΩΔΉΥ͂ ΓΌΥΟΘΒ, ὙΒ]ΟΠ. ΥΘΥΘᾺ] 
ὑπὸ δούΐϊομ οὗ δηυ οἢγἸβῦ. 

τοῦ ἀντιχρίστου͵ 716 ΒΡ γἸύα8] 1η- 
ἤμποθποθ 15. ποῦ ΟΠΪΥ πορύνου “ποῦ οὗἉ 
Αοά’: 10 15 Ῥοβι νου “οἵ Δι ἢν Ἰϑύ 

ἀκηκόατε] ΟὈΠΙραγΘ καθὼς ἠκούσατε 
ἱ. 18. ΤΊ αἰ ΠθυΘπο6 ἴῃ ὕθηβθ Ὀ]ΆΘΘΒ 
{π6 ὕνο νυ πΐηρ5 ἴῃ ἃ Βοιηθνηδῦ αΤ- 
Τογοπὺ γοϊαὐΐου ὑο {Π6 ΠΘαΘΥΒ. ΒῸΓ 
{πὸ ρουίθοῦ 8566 ὁ. ἷ. 1, 3, 5; [Ὁ {Π6 
ΠΟΤΙΗΙ, 11 7. 18. ΖΗ, Π| τ 2 Π0Ππ| Ὁ; 

ἔρχεται] ΤῊΘ 5816 ψ Τα 15 πι864 οὗ 
{π6 δἀνθηῦ οὗ ὑπ6 ρον οὗὨ 6υ]1] ἃ8 οὗ 
ὑπὸ αἀνθηῦὺ οὗ [πὸ Τιογσ. Οὐμμρ. 11. 18; 
γ. 6, ποΐθ8. 

καὶ νῦν...ἤδη] οἱ τς 7αην Υ'., απὰ 
ποιὸ... αἰγοαάψ. ἘῸΥ {Π| ροβίίοη οἵ ἤδη 
866 ΦΌΠη ἴχ. 27 (μοῦ ἱν. 35). ΤἼΘ ρτο- 
ῬΠΘΟΥ μαα Τοππα {]Π]τηθηὐ Ὀοίουο {Π0 
ΟἸαχ ἢ Πϑα Ἰοοϊκοα [ῸΥ 10. 

3. 76 ἐ68ὲ 477 λόγι. [65 ἵηι {16 γ6- 
σοσητέϊοη 97 ἐδο Τγί᾿, (4---Ο). 

4--. Τη {Π6 νϑυβ8β ὙΠῸ) ΡΥΘοΘᾶθ 
(5, 3) δὲ Φομη Πὲᾶ8 οομπβιογθα {ῃ6 
ὑθϑομῖηρ' οὗ Βρ τ ἃ5 ὑπ6 ἰοβῦ οἵ ὑΠ6]1Ὁ 
ομαγαοῦου. ΗἨθ ΠΟῪ ΥΟΡΆΤαΒ ὕΠ6 580- 
76οὺ ἴτῸπ] ἃπούμθι ροϊηὺ οἵ υἱϑν ἃπα 
ΘΟΠΒΙΔΘΥΒ ὑπ6 ἰθδοῃϊηρ' οὗ ΒΡ ἃ5 080 
ἰοϑὺ οἵ πη6ῃ. 

4 Ὑο αγὸ Υ οὐ, {16 εἰ άγοη, αγνὰ 
ἤῶνο οὐϑυοΉ}6 ἐδιθηγυν, δοσώιι86 σγθαΐθ 7" 
ἐ5 ἢ6 ἐμαΐξ ἐδ ἔῃ, ψοῖν ἐἤατν ἢ ἐδαΐ ἐδ ἴῃ 
ἐμ ἐρογία. 5" Τμοὸν αγὸ 47 ἐδ «ὐογί( : 
7ον ἐμιὲδ σανι86 βρθαΐ ἐθμον ΩΓ ἐμ τρογία 
απα ἐδ τρογία μοαγοί᾽, ἐθθηιν. “ Κ776 
αγ 4 Θαοα : δλὸ ἐμαΐ πηοισοίῃ, αοα 
λοαγοίλ, τἰ8; 6 τῦῆο ἐ8 τοί Γ᾽ Οαοα 
μοαγοίθ, ποὲ τ. δῳ ἐλδ 106 ἤγιοιῦ 
ἐμ δρύγῖξ Γ᾽ ἐγιέδ, αγνά ἐλ 8ρῖγ1: 97 
ΘΥ̓ΤΟΥ͂. 

4. Ὑμεῖς} γοῖν ἃ5 οοπίγαβίθα τ] 
{86 νου] ; γοῦν ὙὙΠ10 8ἃ1Ὁ 1Π ῬΟΒΒΘΒΒΙΟῺΩ 
οὗ βριυἱσπιἃ] πἀονιηθηΐβ. ΟὉΠΊΡ. 11. 20 
καὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε, 11. 24, 27. 

ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστέ] Οορ. ΑΔα!]- 
ὑϊοπδ! πούθ οἡ 11]. 1. 
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΄ ΄' 7 7 ᾿ ΄ ’ .«“ 

ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστέ, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι 
’ ᾽ ᾿ δ ὃ» δ. ας " κ᾽ 6 ΄ , ΣΝ » Νοῦν ΄- 

μείζων εστιν Οοἐεν υμινῆ Ο ἐν τω κοσμω αὐτοι εκ του 

ΤῊΟ Πράγουα οἵ δῦ Φόμη μᾶνο ὑπαὺ 
αἰνίπθ οοππθχίοη. Ὑὐμ]0ἢ} {Π6 [Ἀ]850 
ΒΡ γἰ [8 πᾶν ποῦ (ε, 3 ἐκ τοῦ θ. οὐκ ἔ.). 

τεκνία] ο. 111. 18. ΤΠ {ἈΠΟ ἴῃ 
ΟἸμγῖβῦ Βρθα ΚΒ ἀρσαΐη. ΤΠηῸ Δ αγΘ88 
“ῬοΙονοα᾽ μὰ8 θθοπ πϑοᾶ ὑσῖοθ ἴῃ {10 
ἱηύθυυα] (111. 21, ἰν. 1). 

νενικήκατε αὐτούς] οἱοίδίϊς οι Υ͂., 
605 Ἐς, λατο οτογοοηιο ἐμόηι. ΤΠο ῥϑὺ- 
ΒΟΠᾺΪ ΓΟΙΘΥΘΠΟΘ ΡὍΘΒ Ὀδοὶς ἰο δ. 1 (ψευ- 
δοπροφῆται).. Τὴ ᾿πύθυυ ΠΡ ὙΘΙΈΘΒ 
Ὧγ6 βύγαοῦιγα!ν ραγθαῦπούϊοα!, που ρἢ 
ἐπον οοπίαϊη ὑπ τα] πρ’ ὑπουρ}ιὺ οὗ {Π|0 
Βθούϊοῃ. 

ΤῊΟ [Ὁ156. Βρ᾿ γι, υμοβ9 ΟΠμαγδοίου- 
ἰβύϊο Βὰ8 ποὺν θθθὴ ἀοῆποα, πλιϑῦ πᾶνθ 
ὉΠ οἷν ΟΥΡΆΠ5 ὑτοιρ ἢ τ ΠΟπὶ ἴο ΒΡΘΔΚ ; 
πα ΟΠ Ἰβυϊαηβ τηπιβῦ γα 6 γγ} ἀραϊηδῦ 
ἐποπι. [ἢ {π|8 οοπῆϊοῦ ὑπ 6 υἱγύπο οἵ 
ἐμοὶν Μαβίογ᾽β ὙἹούουυ (Το χυ]. 33) 
ἰβ σγταπίθα το ἔμοιη. ΤΉΘΥ πᾶγο ὧοὸ 
οἷαῖπι {π6 ἔσιιϊβ. οἵ ἃ ὑπ} ὙΒΙοἢ 
Πὰ8 ῬΘΘη ἈΙΓΘΔΑΥ σαϊηθῦ, 

ΟὐμΡ. 1Ϊ. 13 (νενικήκατε) ποΐθ. 
ΤῊΟ ὑποιρ!ὺ οἵ ἃ Βρὶ υῦαα} οοπβίοῦ 

8 ἀουθὶοροα ἴῃ ΕρΡἢ.. νἱ. 12 
ὅτι... Τὴ σγουπα δηα {10 Ὡββαγ- 

8 πο οἵ {πῸ νυἱοίουυ οἵ ΟΠ Ἰβυϊλ 85 116 ἴῃ 
πο ῬονΟΥ Ὀ. γΠ]Ο} ὉΠΟῪ ἅΤῸ ᾿πβρὶγθα 
(ς. 11. 24. Τῆθ βύγθηρ ἢ οἵ τηθῃ 18 
Ῥγορουύομποα ἴο {πὸ νἱΐα! ἴογοθ οἵ 
ποἢ ὉΠῸΥ ἅΓῸ {Π|Ὸ ΟΥ̓ΡΆΠΒ. 

νιοὶ ἐἦ5. δι), ἰπαυῖῦ, Ξοά ἀπᾶθ νἱ- 
οοσπῦ Νυιηαυϊα ΠΡΟΣ νἱγύαῦθ ἃγ- 
Ὀἱ 1 ἢ Νοη αἰΐααθ., Ταροαῦ ΘΙ ρίιΒ, 
αἰοαῦ ἴρ80 Ψοπαπηο8: μογιίαγη ἡ} 701" 
68 χιῖὶ ἐπι τορὶβ ὁδέ,,, (646), δὸ Αὰ- 
δυβύϊμπο; ...4] ἁπα!ϊῦ Κϊοϊϑεῖβ οΥἱοὶῦ 
οαραῦ, οὐ σὶῦ σουνίοοπι, Δ ἀ Ὁ] 856 γα], 
ΝΟΙΣ θ οχίο!!οσο; υἱάο αὐαἷὶβ ἴῃ ἰθ 
γἱοἷῦ, 

μείζων] σγοαίογ, ὥθ0 11]. 20, 
ὁ ἐν ὑμῖν] φιεὶ ἐπ τονὲ ὁ8ὲ Υ, δ 

ἐμαὶ 5 ἐπι μοι, ὑπαῦ 15. ἴῃ {πὸ ΟΠ τἸβίϊλῃ 
Βοοϊοίγ. ΤῸ ΟΠ ασΟΝ ἈΡΡΟαγΒ ἴο Ρὸ 
βοῦ ΟΥ̓ΟΥ ἀραϊηβὺ ὑπ που] ; 80. ὑμπαῦ 
ποῦο ὑπὸ ὑπουρῦ 18 οὐ ὑπὸ θοάν, ἁπὰ 

ποῦ (ἃ5 ἴῃ 11]. 24) οἵ {π6 ἱπαϊν Δ]. 
ΤῊ Τινῖπο ῬΘΥβοη 15 ἀπἀοῆποα, 6 
ὑμῖηῖς παύαγα!ν οἵ αοα ἴῃ ΟΠ ϑί. 
Οορ. Φομη νἱ. κό, χὶν. 20, χν. 4, 
ΧΥΠ. 23,26. Ἐ]Βον θγο “Π0 ποτὰ οἵ 
αοα᾿ (ς. 11. 14), “πὸ πἀποίϊοη γϑοοϊνρα 
ἔγομῃ Η]πλ᾽ (11. 27), “Η18 βοϑᾶ᾽ (11. 9) 
15 Βαϊ ἴο “01 θ᾽ ἴῃ ΘΙ ΙΘΥΟΥΒ, ἃ8Β. ΠΟΥ 
ΠῸ ΠΙΠΒ6] Ὁ 18 ἴῃ {Πθ. 86 ποίθ οἢ δ. 
15. δύ Ῥᾷὰὶ] ΘΧΡΥΘΒΒῸΒ {Π6 ΒΔ Π16 
ὑπουρηῦ ἴῃ τοϊαύϊοη ἕο {π6 πα ϊν πὰ]: 
Θδ!. 11. 20. 

ὁ ἐν τῷ κόσμῳ] ἠδ ἐλαΐ ἐξ ἔῃ ἐδι6 
«οογα. 116 ΤΥ ἴα ]56 ΒΡ᾿ΣῚ 8 ΓΘ ΡΥῸ- 
Βθηῦ ΟΠ6 ῬΘΥΒΟΠΔΪ ΡΟΥΘ οἵ [Ἀ]86- 
μοοᾶ, “6 ρυίποθ οἵ μὸ σου] 
(Φομη Χὶϊ. 31, χὶγ. 30), {86 ἀδθγ1] 
γΠΟ56. “ΟΠ αγοη {Π6 ἱοκοα ἀγὸ (]. 
10). Το σνουνἹά οοοαρίοβ ἴῃ γτοραγὰ 
ἴο δἴπι ὑπΠ6 βᾶπι|6 ὑνοΐο!α ροβὶ οι 
γΥΠ10ἢ} ΟΠ Ἰβύϊ 8. ΘΟΟΌΡΥ τ ἢ γοραγα 
ἴο αοα: “6 σοῦ] Ἰἰοῖ ἴῃ {πὸ 
γοκοα ομθ᾽ (6. ν. 19) ἃπᾶ ᾿θ “185 ἴῃ 
ῃ0 νου]. Τη6 παύασα! ορροβιῦθ ἴὸ 
ἐὴ χοῦ, ὑαΚοὴ ῬΟΥΒΟΠΆΊΙΪΥ, σου] Πᾶγο 
Ῥϑοη “ἴπ ὑμποηλ᾽; θαὺ δὐ « 0]. ὙΥΊΒΠ168 το 
ΒΠ0ν ὑπαῦ {πθ80. ἴα ]56. ῬγΟΡ]οΐβ ἃΓῸ 
τοργοβοῃίαςνοβ οἵ πὸ νοῦ, ΤῊ 
οΟμΠΙοὗ, ἃ85. μὰ8. ὈΘΘὴ βαϊᾷ ΡΟΥΘ, 18 
τορΆΓοα ΒΟΟΙΆΪ]Υ, 

Οομῖρ. Ερ!ι. 11. 2. 
5. αὐτοί... ἱρεὶ Ν'., ἐμόν, ὕπο [8180 

Ῥγορθῦβ, ὑμσουσ. πο {πῸ [Ἀ]56 
ΒΡΙ 5. ΌΥΚ, 

ΤῸ. πόα. »}ί. αὐτοί, ΠΟΙ ΟΟΟῸΓΒ 
μοῦ ΟὨΪΥ ἴθ ὑπ6 ΕΡ βύ!οβ, ΘΠ ΡΠ ΒΙΒΘΒ 
{ὑπ οοηίγαβί. ΟΠ}. «[Π165 1]. ὁ, 7; 
ΗΘΌΥ, χὶὶ!, 17; [μΚῸ χὶ. 48. . 5366 ὁ. 1]. 
25 ποΐρ. 

ἐκ τ. κ᾿ εἰσίν] ὁ ηιηαᾶο βιερμε Υ,, 
αΥὸ Υ {λι6 τσογ αὶ πὰ ποῦ ΒΙΒΉΡΪΥ 7 ἐλι6 
ἐαγίμ (Τοιη 11, 31), ΤῊΘ “θαυ ὁχ- 
ῬΓΘΒΒΟΒ. ὑπ ΠΟΟΘΕΒΆΤΎ Πἰπἰ αὐοηΒ. οὗ 
{πὸ Ῥγοβοῦ ογᾶθυ: ὑπὸ ὅν {0 
ΠΟΤᾺ ΟΠπαγαοίου βιϊοβ οὐ {πὸ ΟΥ̓ΟΥ, ἃ 
βοραγαϊοα το οα. ΕΣ ὅπ 6 ΡῃγαΒο 
ΘΟ ΡαΓΟ ὁ, ἢἰν τό; Φομη χυ. 10, ΧΥΪΙ. 



ΤΥ͂. 6] ΠΠΕΙΕ ἘΠ ΘΠ ΠΙΡΊΤΕ ΠΣ ΘΕ ΘΠ ΘΗΝ: 145 
, 3 ΄ δὶ ΄σ ᾽ ΄σ ’ ΄σ ᾿ 

κόσμου εἰσίν: διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κοσμου λαλοῦσιν και 
᾿ ΄σ , 

ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκουει. δ ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν" ὁ 
Ἵ ΝΥ ᾿ Ε Ι ΄σ « 2 ᾽) 5 ΄σ 

γινωσκῶν τον θεὸν ακουει ἡμῶν, ος οὐκ εστιν ΕΚ τοῦΥυ 

6 ὃς οὐκ... ἡμῶν: οτη. Δ. 

14, τό ἃπα {Π6 οορμαΐθ ρῃγαβθ “0 ὈΘ 
οὗ {15 νου": ΨΦοΠη γ]1]. 23, χυἹ]. 36. 

διὰ τοῦτο] ἑάθο Ὗ)΄», 707 ἐ)υὶδ σαλι86. 
ΤῊ οπαγδούου. οἵ ὑΠθ 11 Βρθθοῖ ἀπ {Π6 
ομαγδοῦοι: οὗ ὑπΠ6 11 ΠΘΆΓΟΥΒ. ἃ 16 αἀθύου- 
τηϊη θα ὈΥ ὑπ6]γ οὐ οποίον. ΤΉΘΥ 
ἄγαν ὑπ βριστὶῦ ἀπ ὑπ6 βυθβίαποθ οἵ 
ὑμῖν ὑθδομίηρ' ΠτΌτ (οαὖ οἵ) {πΠ6 νου] 
ἀηα ὑπουϑίογθ ἢὖ ἢπα 5 δοοορίδμοθ τ] ἢ 
Ἰπηάγθα παύσγοθ. ΤῊΘ ψΟΓαΒ " οἵ ὑπ0 
ΜΟΥ] ΔΏΒΥΤΟΙ 0 “{πΠ6 ψουν]α’ ἴῃ {πῃ0 
ΟΥ̓ΘΥ οὗ ὑπ6 ΟΥΡΊΠΔΙ : “ἐΐ ἐ8. οΥΓἹ ἐδ6 
τὐογία ἐμὸν 8ρόαλ, απα ἐμ6 τοογία 
λοαγοίλι ἐ θη. 

ἘοΥ {Π|| ὉΠγϑοίο] ἃ γορθυϊοη οἵ “{Π6 
ψῸΟ}] 4 566 Φ0Πη 11]. 17, 31; 2 Μϑοο. 
ΜΠ: ΤΥ. 

ἀκούει] Οὐπρ. «οΠπ χν. 10. 
6. ἡμεῖς ἐκ τ. θ. ἐ] 106 αγὸ ᾽ Οσσοα. 

ΤῊΘ. Ὡροβῦ!θ πὰβ. Βροίζθῃ οἵ Ομυϊβύϊδῃ 
ΠΘΆΓΟΥΒ (υ. 4 ὑμεῖς ἐκ τ. θ. ἐν): ᾿6 πο 
5ΡΘ8Κ5 οἵ ΟΠ γιβύϊαι ὑθαομθυθ. [ἢ ΘΟ 
οδ856 Πνίπρ' ἀθρομάθποθ προη σα ρμγῸ- 
ἀππιοο5 105 {1]1] οἴθοῦ. Τὴθ πάγον α18- 
ΘΟΥῚ5 ὑπ6 ὑσπι6 τηθϑβαρθ. ΤῊὴΘ ὑθϑοθοῦ 
ἀἸβοουουβ ὑπ6 ἐσαθ αἰβοῖρ]θ. Απά {Π18 
ΘΟΠΟΌΣΤΘΠΟΘ Οὗ ΘΧΡΟΥΊΘΠΟΘ ὈΥΠΡ5 ΠΠΌΒἢ 
ΒΒ 66 ἃπα ἄθθροῖ Κπον]θαρθ. 

ΤῊ}6 ορροβί10η οἵ ἡμεῖς ἴο ὑμεῖς ἃπα 
{π6 186 οἵ ἀκούει 5Β᾽6νν ὑπαὺ δῦ “οΠη 15 
ποῦ 5Βρθακίηρ' ἤθτο οἵ ΟἸ νυ βυϊδηβ Ῥ᾿6π6- 
ὙΆΠΥ αὺ οἵ ὑπο86 σοβθ σους 1ὖ 15. [0 
ἀπ] {Π|6 αἰγῖη6 ΠΤ] ΘΕΒΆΡΘ. 
ΤῊ ἀδβουϊρύϊοι οὗ [16 ὑτπ10 ὑθοῃ 8 

15. ποὺ ΘΧδοῦ!Υ Ρᾷ 1116] ταῦ ὑπαῦ οὗ {π0 
[1886 ὑθᾶομουβ. [ὺ 15 ποὺ αἸΓΘΟΙΥ βαια 
οἵ {π686 ὑμαῦ “ὉΠ6Υ Βρθὰκ οἵ αοά᾿ Ρεο- 
οασ86 ὕΠπ6 ΘΟμΟΙ βίοι ἀ065 ποῦ ΔαΙη1ῦ 
οἵ Ὀοΐπρ ραὺ 'π {Π6 5816 ΤΌΤ ἃ ἴῃ 
ὑπ6 ΤΟΥΙΏΘΥ οα86. ({Π6Υ Βρθᾶκ οἵ {16 
σον ἀπ {π6 νον] Ὠοαγοῦμ ὑπμοπλ). 
ΤῊ6᾽ νου ᾿ἰβύθηβ ο ὑποβθ ψη0 ὁχ- 
ῬΥΘΒ5 105 οὐγσῃ ὑποιρ]β ; Ππ6 ΟΠ ΥἸβυϊδη 
Τιβύθηβ ὕο ὑπο88 ΠΟ ὑθδο}} ΠΪΠ ΤΔΟΥΘ 

ΝΣ 

οἵ αοα, ποὺ ὑποὰρ δ νυ ]Ο ἢ Π 6 ΠΊΔΪ.65 
Π5. οὐη. Τηπ5 ὑῃ6 δυριιηθηῦ ΒΟ 
ἴῃ {Π|6 ΤΌΣ ΘΙ οἰαιιβθ 1165 ἴῃ “Βρθαϊς οἵ 
ὑΠ6 νου], ἴῃ {15 οἰααβθ 1165 ἴῃ “6 
ὑπαῦ Κηονγούμ αοα. ΤΠ γα! ηθ85 ἴο 
θα ΒΡΙΪΠΡΒ [ΓΟ ἃ Πἰν]Πρ', ΟΥΟΜ]ΏΡ,, 
Καον]θαρθ, 10) συθ]οηο5. ἃπα ἃΡ- 
ΡΓΟΡΥΙαύθϑ ὑΠ6 ὑγιύῃ. 

Οομηρ. “01 γ11]. 47. 
ὁ γινώσκων τ. θ.}] χιιὶ ποντέ 7)διηγι, 

Υ., λό ἐμαΐξ βηοιροίη, σοα. Τὴ [μα] 
ἃ πα ΕΠ ΡΊ151) ΓΘ Πα θυ ηρΒ ΒΟΥ [1] 0 
ΘΧΡΙΘΒΒ ὑμῃθ ἴογοθ οἵ Π6 οὐἹρῖπα] 
ῬΏγαΒ6. 10} ἀοβου 05. ἃ Καον]θαρθ 
ΔΡΡΙΘΙΘηαθα ἃ5. ΡΙΟρΊ ϑϑῖνο ἃπΠα ποῦ 
ΘΟμΡ]Θύθ, ἃ Καον]θαᾶρθ νυ] ἢ) ΔΉΒΎΨΘΥΒ 
ο ὑπ6 ΡγΓΟΟΘββοΒ οἵ |6. ΟὐΙΏΡ. Ὁ. 7, 
γ. 20; Φοἢη χυΐ!. 3. Οὐοηίγαδβύ 11. 531, 
13. π||πἢ 

δο δῦ ῥα] βρθϑϊβ οἵ “ὑΠ6 οὉ]}’ οἵ 
Οοα ἃ8 οοῃὐίμημποιβ; 1 ΤΉΏΘΒΒ. ν. 24. 
Οομρ. ΡὨ]]. 111. 12 Π᾿ 

δύ ΦΌΠη ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο οἤοοΒο ὑΠ15 τηοβὺ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΥΘ ΡΏΓΔΒΘ ἴῃ Ρ]8 06 οὗἉ {116 ΠΙΟΥ̓Θ 
ΘΌΠΟΙΆΙ ὁη6 “Π6 ὑπαῦὺ 15 οἵ Οοα’ ἴῃ 
ΟΥΡΘΥ ὕο ΠΠπϑύγαθθ ὑπ6 ροβιύϊοη οἵ {16 
ὕχιιθ αἸἰβοῖρ]θ ἃ5. ΟΠ6 ὙΠΟ 15. ΘΥ ΘΙ δα- 
γϑποίηρ' ἴῃ ὑΠ6 Καον]θάρο οἵ αοά, ἃπα 
γΠΟΒΘ. ΡΟΥΘ οἵ Πθαυηρ' Δα ΘΔ] ρ᾽ 
ἰ5. σίγθῃ ὈΥ ὑπ|8 αὐὐύπαο οἵ [αἰ 0} ἃ] 
οχρθούδῃου. 

5ο 1 15 ὑπαῦ θη 6 ῬΆΒθ565 ὕο ὑπ 
ποραύῦϊγθ 5146 10 15 Βι Π] οἰ θη ἰο 580 “Π6 
ὑπαῦ 15 ποὺ οὗ αοα’ νιπουὰὺ ὈΥΪΠΡΊΠρ; 
ἰηῦο ΡῬΓΟΙΪ ΠΟΘ μΟΘ. ὑπ 6 ΒΡΘΟΙΔ] ΘΠΘΙΡῪ 
0 ἥονβ το {Ππ|5 αἰνίπο αἀ6- 
ΡῬοπάθποθ ἴῃ γοργὰ 0 ὑπ6 [ἉΠ|67 6χ- 
Ῥοβιθϊοη οἵ {Π6 (ο506!. 

Τ|16 οοπύταβῦ υΠ]0 1 15 τη Υ Κοα ΠΟΙῸ 
Ῥούσθθῃ πἰμι “ὑπαῦ ζηοιροίλ, σοα᾽ ἀπὰ 
{π6 τη “ψ|0 15 ηοΐ Γ᾽ αοα᾽ 18 δἴνθῃ 
ὉΠἅΘΥ ἃ 5119}}01Υ ἀἸΠουθαὺ ἔουτη ἴῃ Ὁ. 7 
ΜΟΥ ἰὖ 15 βα14 “π ὑπαῦ Ἰογϑῦμ λαΐλι 
ὑθόγν δογην 9 Οοα απ δηοιροί, Οὐ, 

ΙΟ 
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ΞΞ Α , ΄ 
θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟΥ̓ ΚΤ 50ΗΝ. [ΠΥ̓- 6 
᾽ ΄ ’ Ὶ σ΄ 

εκ τουτου γινώσκομεν τὸ πνευμα 
“ ᾽ ,ὔ Α Ἁ ΄σ ΄σ 7 

τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 

ἐκ τούτου δὲ ΒΥ: ἐν τούτῳ Α γᾷ πιθ {Π68. 

ΜΡ] 116 “πὸ ἐπαὺ Ἰογθῖῖ ποὺ ζησισ ποί 
Θοα. 

οὐκ ἀκούει) Οομρ. «9 χὶν. 17 
ποίρ, 

ἐκ τούτου] πη ἤπιος Ὗ'., πμογονῃ, 7γολη 

ἐλ. ΤῊΘ ρμγαβο ἀθθ5 ποῦ ΘΟΟΌΣ ἀρ Ϊη 
ἴῃ {π6 Εριβῦθ ἃπὰ πλϑῦ 6 αἴ8- 
{ΠΡ 56 ἃ Ττο τι Π|6 ΘΟμ ΤῸ ἐν τούτῳ 
(866 ὁ. 1ἴ.. 3 ποΐθ), Τὺ 15 Τουπα ὕῖοθ ἴῃ 
{πὸ ΟΟΒΡΘΙ τὰ  Κὶπρ' ἃ ΘΟΠΠΘχίοη ΡΆΥΕΥ 
ΒΙβύουοα] πα ΡΑΓΟΥ ΠΟΤᾺ] (ν]. 66, 
ΧΙχ. 12). Ἔν τούτῳ Β660118 0 ποίθ ἃ 
χοῦ ἴον 15. ἃ αἰγθοῦ ἱπαϊοαύοη ἴῃ 
156} οἵ ἐπαῦ πο 15. ρογοθὶγθα: ἐκ 
τούτου βιρσθβίβ ΒΟη6 ΓΟΠΘΥ ῬΥΌΘΘΕΒ 
ὈΥ ν] ΠΟ. 0Π6 ΘΟποΙ βίο 15. ΟΡ αϊποα, 
ΤὴΘ οομδίἀογαϊίοη οὔ ὑπῃ6 σθηθγαὶ 
ΟΠαγδοίου οὐ ὑποβθ πῸ γϑοθῖνο ἃηᾶ 
οὗ ὑδποβο ὙΠῸ στ ]θοῦ {Π6 τηθββᾶρο, ἃπα 
ἀραῖη οὗ {πΠ6 ὑθδομϊηρ ὙγΠ10 ἢ}. 15. τὸ- 
οοἰνοα ἃπα γο]θοῖθα Ὁ. ὑποβ6 γΠη0 ἃΥΘ 
Ομ]! ἄάγϑη οἵ (οὐ, Ἰοαα 5 ἴο ἃ [ΠΟΥ α185- 
οοΥπποηῦ οἵ {π6 βρι τὺ οἵ {πὸ ΤααᾺῃ 
ἀπ οὗ {Π6 Βρ υῦ οὗ ὑπ ΟΡΡΟΒΙ Πρ ΘΥΤΌΥ. 
ΤῊΘ γβΡόνοὺ ἴο τϑοορηΐβο ἀπ δοσορῦ 
ὑπὸ ΠΟΥ ΧΙ! δ ἐἴοη οὗ {π6 Τυαίῃ 
τητιϑῦ σοιηο ΤτΌτὴ {Π|6 ρινγιῦ οὐ ΤΎαί : 
{Π6 γο]θούίϊοη οὐ {πὸ Τυαἢ γονθα]β (Π6 
ΟΣ Κη οἵ {Π6 Βρὶ γἰῦ οὗ ΘΥΤΌΥ, 

γινώσκομεν] οορηοϑοίγηβ Υ,, τ 
πηοιρ, γϑοοσγῖδο, ρογοοῖθο, 'ΤΉΪΒ ῬΟΎΤΘΥ 
οἵ γϑοορη οι θο]ο 5 ὕο ἃ}} ΒΟ] ΙΘΥΘΥᾺ. 
Τὺ 15. ποῦ ᾿ϊπηϊΐοα ἴο ἰθλοθουβ ὈΥ ἃἢ 
ΘΙ ΡΠ ας ῬΥΌποιιη ἃ5 Ροίογο; Ραὺ 6χ- 
ῬΥΌΒΒΟΒ. ]αῦ ἰ5 Ἰθασῦ ἴῃ αἰ ογθαΐ 
ὙαΥΒ Ὀ. ΠΟΆΓΘΥΒ Πα ἐΟΔΟΠΘΙΆ, 

τὸ πν. τῆς ἀλ.} “ριγίξηιν τογία 8 
ν, ἐλ δρύγί αν ΤΡμμ. Οοτρ. «Το ἢ 
ΧΙΥ, 17 ποΐθ; 1 ΟὟΌΓ. 11. 12 ΕΣ 

τὸ πν. τῆς πλάνης} ϑρ᾽γίξηι ΟΥΥΟΥ 8 
γ, “ΔῈ βρίγτ ὦ γγον, ΤῈΟ ΡΉΓΆΒΘ 18 
πἀπίαπιο ἴῃ πο Ν, Τι Οὐτηρ. 1 Οὐν, 1, 
12 τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. τ Τίηι. ἵν. 1 
πνεύμασι πλάνοις. ἴπ οοπίταβῦ ἴο ἡ 
ἀληθεία “ἴὸ Ταα ἡ βία β ἡ πλάνη 
(ριι. ἵν. 14) “πὸ ουσγον, ἴῃ ΒΊΟΣ 116 

οοποθηίγα θα {16 ΡΌΥΤΗΒ ΟΥ̓́ Δ}} τηϑ 1 }0] ἃ 
ΘΥΓΟΥΒ, ΟὈΠΙΡΆΥΟ τὸ ψεῦδος 2 7}1688. 
1. τὐὖῷ Βοὶ 1 20; Ἐρη; ἰν σά ἐν 
ΦόΠη γ11]. 44. 

ΤῊρ. βούθη Βρὶγ8. Οὐ ΘΥΤΟΥ Οὐ- 
ΘΡΥ ἃπ ἱπηρογίαδηῦ γμἷᾶθθ ἴῃ 716 
Τορίαηιογιίς 4 ἐπα Χ 7 Ῥαϊγϊαγοῖε, 
Ἐθαροη 2 Ης, ΤῊΟ ὄντο βρ τὶ 5 οὗ σα τ ἢ 
ΔΗ ΘΥΤΟΥΙ ἃγ6 ἀοβου θα ἃ5. αἰζοπαϊηρ' 
τη, ἃπαὰ ἰὖ 15 δ ἀθα, τὸ πνεῦμα τῆς 
ἀληθείας μαρτυρεῖ πάντα καὶ κατηγορεῖ 
πάντων, καὶ ἐμπεπύρισται ὁ ἁμαρτήσας 
ἐκ τῆς ἰδίας καρδίας. «πάλῃ, 20. 

Οσ ΤῊΕ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ [1ΡῈ: ΤΗΕ 

ΨΙΟΤΟΕΥ ΟΕ ΚΆΙΤΗ. 
(ιν. 7--ν. 21.) 

ΤῊ οοπδιἀογαίίοη οὔ ΑΕ ο γβίβ 
ἃ Πα οἵ {πΠ6 βρὶτῦ οἵ ΑἸ ΟΠ γῖδῦ. ἃπὰ 
ΘΥΤΟΥ 18 ΠΟΥ ΟΥϑυ, πὰ δῦ «0 Ἰὰγ8 
ΡΟ πο [ἀ]ποθβ οὔ {π6 ΟΠ υἸβέϊδη 
16. Τῃ ἀοίηρ {Π|8 Π6 ἰαῖκοβ ἋΡ ἴῃ ἃ 
ΠΟΥ͂ ΘΟΠΠΘχίοη ὑποιρηβ ν 10 ἢ ἢΘ 
5. Ὀθίουθ ἐπ ῃμ θα ἀρΟΠ, πα Θ,ΟΙΡΒ 
{θη ἴῃ τοϊαίου ἴοὸ τΠ6 ἢπα] γϑυοὶὰ- 
ὑϊοη ΟὉα ἐ5 ἰοτο (ἰν. 8, 16). 

ΤῊΘ σμο]ο αἰνίβίοη οἵ {πὸ Ερ β016 
ΒΘΘΠΒ ἴο [ἃ}} πιοδῦ παύαγα ἰγ ἰηΐο 
ὑπ γθο ΒΘΟ ΟΠ: 

Ι. ΤῊΒ ΞΞΡΙΠΙΤ ΟΡ ΤῊΝ ΟἩΒΚΙἙΙ͂ΤΙΑΝ 
1ΕῈῈ: ΟΟΡ ΑΝ ΠΟΤῈ. 

(ν. 7-21.) 

11. ΤῊΣ ῬΟΤΕΚ ΟΡ ΤῊΕ ΟἨἩΚΙΞΤΙΑΝ 
ΠΙΡῈ: ΤῊΕ ὙΙΟΤΟΒΥ ΑΝΡ ΥΙΤΝΕΒΒ 
ΟΕ ΒΆΙΤΗ. 

(Υ. 1---12.) 

171. ΤῊ ΑΟΤΙΥΊΤΥ ΑΝΡ ΟΟΝΕΙΡΕΝΟΕ 

ΟΡ ΤῊΕ ΟἾΈΕΙΒΤΙΑΝ 1ΕῈῈ: Ερι- 

τοσσε. 
(ν. 13--.21.) 

Ι. ΤῊΕ ΞΞΡΙΕΙ͂Τ ΟΡ ΤῊΝ ΟἩΚΙΒΤΙΑΝ 

ΙΤΡῈ : ΘῸΡ ΑΝ ΠΟΥῈ (γν, 7---21). 

ἴῃ 5 ΟΟΟΒΒΙ ΟῚ ΤῊ5 βοοίύϊΐοῃ ἀραὶ β 

ΓΙ Π 
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7 λγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ 
“ “αν ᾿ ἔπ ᾽ ΄σ ΄σ “- Δ 

τοῦ θεοῦ ἐστίν, καὶ πάς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγεν- 

" ὁ ἀγαπῶν : --τὸν θεόν ἃ ([γαΐγοηι, 15. 4150 Δα 464). 

1. 76 γγοκηαῖ 97 ἴοτο (7---- 10). 

770 47 ἴοῦθ 
(τ1ι---τό α). 

3. πὸ αὐ! ΟἿ ἴονα (τό ὃ-- 
ΠΝ 

ἐηϑρίγαΐίον, 

Τὴ {π6 ἤγβὺ ραυασ ἢ {Π6 Βα θἤδοῦ. 
15 ὙθρΈγ 64. ΠΊΔΙΗΪΥ ἔγοῦι 105. απίγαοῦ, 
ἃΠα ἴῃ {Ππ6Ὸ Β6οΟ πα ΠΊΔΙΠΙΥ ἴΤΟΙὴ 108 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ 5146: ἴῃ {π6 ὑπιγα 1ὖ 15 
ἰγϑαύθα 1π το αὐύϊοη ὕο δοίϊοη. 

1. 76 φγοιιια ο ἴουνο (7----1Ο). 

Τὴ6 ΟἸιγιδύϊδη ϑοοϊθυ πὰ5 ὈΘΘη 
Βῆθνη ἴο Ὀ6 ΟἸΘΑΥ αἰβυϊπου 5ῃθα 
ἔγοιη {Π6 νου], ουθὴ θη {π6 νου] 
ΟὈύα!π5 ὕΠ6 βαρροτγύ οἵ βριγῖῦπα! ρΡὸν- 
οι5. δύ ΨΦοόμη {Ππογοίουο 0 );85565. ΟἹ ἴο 
ΘΟμβΙ ον {π6 βρὶγῦ οἵ ὑπΠ6. ΟΠ γβυίδῃ 
Π|0 ἃ8. βθθὸὴ ἴθ π6 ΟΠγιβδύϊδη ΒΟΥ. 
ΤῊ15. ΒΡ1Γῦ 15. ἴονθ, ὕῃη6. Ῥγθβθποθ οὗ 
Ὑ ΠΊΟἢ 15 {πὸ ργοοῦ οὗ αἰνίηθ ΒοηΒῃ]ρ, 
Βθϑίηρ ὑπαῦὺ αοα 15 Ιονθ (τϑ. 7, ὃ); 
Δα ἴῃ ᾧπ πολυ πα ῦ!ο γγ6 ἰἰᾶγθ βϑῦ 
Ῥοίουγθ ὰἃ8 π6 τηϑηϊξοϑύαυοη. (Ὁ. 9) 
ΔΠ6 {Π6 ϑββθῆοθ οἵ ἰΙονϑ (Ὁ. 10). 

7 βοίονοαι, ἰοέ τι8 ἰοτα οη)6 ατγοί]ι67;, 
φοοαιι86 ἰοῦ ἐ8 9ΓΓ Οοα,, πα ΘΡΟγ Ο)6 
ἐμαΐέ ἰοτοίδ, 5 δοφοίέευ 9 σού ἀπά 
ἀηοιροίν οα. 8.Πὲ ἐμαΐ ἰονοίλ, ηοΐ, 
ἀηοισοί, ποέ (κηθιῦ ποῖ) (ὐοαὶ,, δοξατι86 
Οσοα ἐξ ἰονθ. 97η, ἐδιῖδ τὰς ἡναηΐ- 

 οοίοα ἐδο ἰοτο η} Οοα ἴῃ, τι5, ἐμαΐ αοὐ 
μαι, βοηξ ἠῖ5 ϑόη, 8. οτεΐμ ὅοπ, ἑηέο 
ἐὴ6 τοογία ἐδαΐ τ06 λαμ ἐΐδο ἐμγοισῆ, 
μηι. τὸ 7, ἐμιὴ8 ἐξ ἰοδο, ποῖ ἐδαξ 106 
ματὸ ἰοτοί (οῶ, διιέ ἐμαΐ τ ἰουϑα τι5, 
απα 8οηΐξ ἠδ ϑοη, ὦ ργορτέϊαξέἑοτη ΚΟΥ 
ΟἱΜ7" 818. 

“η. ΤΠο ὑγδηβιίίοη οἵ ὑπουρηὺ ἃρ- 
ῬΘΑΥΒ ὕο 116 ἴῃ π6 1 ρ0]16 ἃ ΘΠ ΠΟΘ ΠΟΥ 
Οὗ Ιονθ ἃ8 ἃ τηογὰἂϊ ὑδβύ οἵ Κπον]θαᾶρθ, 
ΤΊι6 ὑννοίοια οοιητηδη πηηθηῦ οὗ {10} 
8Π 6 Ἰονθ 15 Θββθῃ ΠΥ Οη6 ΘΟ δ η6- 
χηθηῦ (11. 2531). μον ἴῃ ᾧΠ6 ΤΘΡΊΟΙ 
ΟὗὨ Δοίϊοη ΘΟΥΓΘΘΡΟΠ 5 ὕο ὑΠ6 ΘΟΠ ΘΒΒΙΟΠ 

οὗ {π6 Γποαυπαύϊου ἴῃ {Π6 ΤΘΡΊΟΣ οἵ 
ὑποῦρηύ. ΤῊ ΟΠ γι βυϊαπ βριγιῦ ὑπ θὲ 
ἴθ. ργονυθα ὈΥ ἴον. Οοιρ. Ψομῃ Χ. 
14 {ἰ ποίϑ. 

᾿Αγαπητοί] ΤΠ {016 ἃπα {116 ομαγρθ 
50 Φορϑῦμου. 3866 ΟΠ. 1]. 7 ποίθ. 
ΤῊ {016 σοι 5. ΘΟ ρα ὔϊγ Οἱ γ ἔγθ- 

αΘΏΟΥ ἴῃ 2 Ρούθυ, ὅπ|46, ἃ Πα ΒΡΑΓΙΠΡῚΥ 
ἴῃ ὅπ ΟὔΠοΥ Ερ βΌ]65 οἵ ὑπ6 Νοὸνν Τ68- 
ΤΑ δπ  : Ζ Ἐο ἢΠπΠ , δ. τ΄ τῆ; 
Τὺ06. 5 1,20: 1 ΒΟΥ 1 τὰ ν 12: 
2 (ὧντ᾽ νΠ τὺ τῷ} τὸ ΒΌΠΙ ΣΙ ΤΟ 
ῬῊΗ] ἵν. τ; ἘΓΘΟΌΥ. Ὑἱ- Ὁ: ᾿ἄγαπητοι 
μου ΟΟΟΌΪΒ 1 ΟὟΥ. χ. 14; ἃπ4 ἀδελφοί 
μου ἀγαπητοί, «81η685 1. 16, τ; 1]. 5; 

τ (ὉΠ: ἘΝ ΝΣ 
ἀγαπῶμεν ἀλλήλους] οἰ γαλγῖι5 ἐγι- 

ρίσοηυ, Υ., ἰοέ τι5 ἴορὸ οη αἀροΐλογ. 
ΟὐιρΡ. οἷ. Π|. τι ποῦθ. δ «ὁἢὴ 41ΘᾺ}85 
ἢ ὑπ6 Ἰονθ οἵ ΟΠ εἸβύϊαηβ ἴον: ΟΠ γἰ5- 
ἀϊὰη5 (φιλαδελφία, δύ Ραα], Ηρυ., δύ 
Ῥούθυ) ἃ8. ὑπ6 δβοϊαίθ ἴγρθ οἵ Ἰἰονυβ. 
ΤΠΘΥΘ 15. ΠῸ ἸΟΠΡΘΥ ΔΠΥ͂ ΙΒ. ποίη οἵ 
ἐγθ᾽ ἀπ “ννϑ᾽ (υῦ. 4 [{}; ΠΟΥ ΒΥ 6- 
ῬΠα 515 Οἡ ὅπ 6 Ῥγόποῦη. ΟὈΠΊραΓΘ ΠΙ. 
ΤῊ 1 25 ἸΝΤΙΣ ΤΣ ν 2. ἣδὺ 0Ππ 
ΠΘΥΟΥ 88 078 ἀγαπᾶτε, Πποσ ἢ ἢ6 (068 
ΒΔΥ μὴ ἀγαπᾶτε (1Ϊ. 15). 

ὅτι... δόοαιιθθ... ΤῊῈΘ ομαγρθ 18 
Ῥαβθὰ ἀΡΟη ἃ ὑνοῦο!α ἀὐσιιηθηῦ : (1) 
Τὸν 15 οἵ αοα, ἀηα ὑπο θου  Β1η66 1ὖ 
Ῥγοοθοαβ ἴσοι Ηΐη), τὖ τηαϑῦ Ὀ6 οΠἃ- 
γαοιου βίο 4180. οὗ ὑπο86 ψγῆὴο0 ραγύακθ 
ἴη ΠΙ5 Ναῦαγθ, ἃ5. ΠῚΒ. Ομ] άγϑη ; δηα, 
δΟδ1), (2) Αοὔϊνο ἰΙονθ ῬΘΟΟΠΊΘ8. ἴο 
ΠῚ γγΠηῸ ΘΧΘυΟΪβο5 ἰῦ {Π6 βἰϑῃ οὗ 15 
ΒΟΙΒΠΗΙΡ (111. 10}. 

ἐκ τ. 0. ἐἢ ἐξ 4Γ αοὐ, ἤονγβ ἔπ Ότα 
Η]Ϊπη}, ἃ5. ὕπ6 ὁπη6 5Ρυ]ηρ, Πα ἴῃ 5100} 
ἃ ΜΆΥ πα0 ὑπ6 Θοπποχίοη ν] ἢ {116 
ΒΟΌΓΟΘ ΤΟΙ ΔΙ Π5. ΠΠΡΥΌΚΘη. ὅθ6 Ααἀα!Ι- 
ὑϊοπὰ}] Νοῖδ οἡ 11]. 1. 

πᾶς ὁ ἀγαπῶν...] θυθ 7} οη6 ἐλαΐ 
ἰουοίδ... Τη6 οἰαβθ Ἀρρϑδιβ αὖ ἢγβῦ 
βίσῃῦ ἰὼ 6 ἱπγοῦίθα ἴῃ ἴον. [0 
τηϊσῦ πᾶν βθθιηθά ἴο Ὀ6 ἃ ΙΠ016 

Ἐ{0ΞΞΞ-2 
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νήται καὶ γινώσκει τὸν θεὸν. 
δ , « ε ᾿ ᾽ ΄ ᾽ ΄ τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 

ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟἿ 51 5950ΗΝ. [1Υ- 8,9 

8 ς ᾿Ὶ » σ᾿ » »" 

ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω 
᾽ “ ᾽ 

ἐν τούτω ἐφανε- 
’ » ΄ ΄σ ΄σ » ε “σ « ᾿ εν ΄σ 

ρώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱον αὐτοῦ 

8 ὁ μὴ ἀγ....θεόν: οτη. δὲ (Ομ. τὸν θεὸν δὲ). 

οὐκ ἔγνωκεν ὃ, 

αἰγοοῦ ἀγραμηθηῦ 0 βὰν “Ἰοὺ τι8 Ιονο 
ΟΠΘ ἉΠΟΐΠΘΥ ὈΘοδτιΒ6.. ΘΥ̓ΟΥῪ ὁπ6. ὑδαῦ 
15 θοσὴ οἵ οὐ Ἰονοίῃ. Βυῦ ἃ5 'ὖ 18, 
ὑπὸ νγοσβ ὈΥπρ οαὖ {Ππ|0 Ὀ]ΘββΙηρ ἃ 
γ6}} ἃ5. {π6 ᾿πρ]| 16 ποορββιὺν οἵ ἰόν. 
ἘΥΘΥΥ ὁπ {πα Ἰονοῖμ ᾿ιαῦ ἢ ἴῃ {Π6 
ΘΟΠΒΟΪΟΙ ΒΘ 55. οὗ ὑπαῦ βριυῦ {πὸ Ργοοῦ 
οἵ ΗΪ5 αἰνῖηθ ΒοηΒῃ 0. ΟὈΙΏΡ. α. 11]. 10. 

πᾶς ὁ... δεογψ ὁπ ἐμαί... Οομρ. 
11, 3 ποθ. δῦ ΨΦοιη ἀο65 ποῦ 588 
ΒΠΉΡΙΥ “ἢ6. ὑπαῦ Ἰονοῦῃ. ΗΘ ἰπβίβίβ 
ἢ. {πὸ ΒΌΡΓΘ6. ὁπαγαοίουβύϊο οἵ ον 
8. ΟΥ̓ΘΙΡΟΥΤΘΥΙΠΡ ἴῃ ὙΥΠΟΙΏΒΟΘΥΘΥ Ὁ 15 
γα βοὰ αἰ] Θα 0165 ν μ]οἢ. τθὴ ταϊρῦ 
ΑἸΒΟΟΥΟΥ ἴῃ Βα θοΥ αἸμαῦθ αἰ Θιιο65. 

ἐκ τοῦ θ. γεγέννηται] παΐ, ϑόοη δ- 
οϊίοη, Γ᾽ αὐ. Οὐμραγο ΑααϊοηᾺ] 
Νοίθ οἡ 11]. τ. ΤῆΘ οοπι ἱηα θη οὗ 
γεγέννηται ΥΥἱΓ} γινώσκει (ποὺ ἔγνωκεν) 
ἰβ. Βίστ ποι. 1ἱγηρ Καον]οάρο 18 
ΤΟΡ ΓΘ ΟΗΪΥ ἴῃ 108 Ῥγοβθηῦ δούϊνΙν. 
ΤΠὴῸ ἀοίϊνο ΡΥ ΪΠΟΙΡ]ῚΘ οὗ βοῃβῃὶρ 15 
γοίουυ θα ἴὸ 105 ΟΥἹΡΊΗ. 

γινώσκει] ἐορηοβοὶ! Ὑ., δηοισοίλι. 
ὥθο τι ὁ ποΐο. 1116 Ῥγοβθηῦ 15 ΒΠΆΡΡΙΥ 
οοπίγαβύθα τ} {Π|ὸ Δὸν. (ἔγνω, ποοίΐ, 
0) νοι ΓΟ]]ονν5 (τ. 8). 

Τηο Ἰάοα οἵ Καον]οαᾶρο᾽ 15. ᾿ηἰτο- 
ἀυορα πθτγὸ ἴῃ σομπθχίοι ὙΥ] ἢ} {πὸ ἃο- 
ἀΐοι οἵ ὑπὸ ριυτῦ οἱ Τα ταὶ ὑπ [ΠΟΥ 
πῃ! ] αἰπρ οἵ {ΠπΠ6 τηγβίουυ οἵ ΟΠ υἸ5 0 Ἑ 
Ῥούβοη. Ηθ {παᾶῦ Ἰονθί ἀουῖνοβ Πἷδ5 
ΒΡΪ τ πὰ} οΐηρ τῸπ (οα, ἀπ οἵ 
ὨΘΟΘαδιν ὑπουθίουθ ἰβ ἴῃ ΒΥ Ρα ΠΥ 
γ ἢ εἶτ, ἀπ Καοννβ Πα, ὑπαὺ 18, 
ΓΟΟΟΡ ΪΒΟΒ. ΘΥΟΥῪ ΤΌγοΙαὐϊο. τ ]0 ἢ 
ΒΠΘΥΒ τον οἵ ΠΊπ (τ. 6). 

8, ΑΒ {πὸ ργόβοποο οἵ δοίνο Ἰονθ 
ἰβ ὑπὸ ρὶοᾶρο οἵ διαἀνδῃοίηρ Κπον- 
ράσο, 850 πὸ ἈΡβθποο οἵ ἰονὸ ἰβ. ὑπὸ 
Ῥγοοῦ ὑπαῦ ἀρραγοῦῦ Καον]οαρο ννὰΒ 
ποὺ τρὰ]. “7716 ἐμαὶ ἰοτοίδι τιοί, ποῦ 
γιοί αἸοα᾽ (οὐκ ἔγνω τ. θ., πον ποοίε,, 

οὐκ ἔγνω: οὐ γινώσκει ἃ: 

ἰφηογαΐ Ἐς) θη μΠ6. τη θ ΡΥ ΒΒΙΟΙ. 
οἵ Κπονίην Πίμι. Ηΐβ δοκιον]οαρ- 
ῃηοηὺ οἵ οὐ (5 αὖ αρ(βι}) νγὰβ 
Ῥαβρὰ οὐ πὸ σχιιο σθοορηϊϊοη οἵ ΗῚΒ 
παΐαγο. " 
ΤΊ αο)", (ἔγνων) αἰνγαγ 8 μᾶ5. 105 [Ὁ]] 

ἴογοθ. ΟὈμΡαγΘ 11]. 1; ΦΔοη χ. 38, 
ΧΥΙ 5. 

ὅτι...} δεσαιιϑο. Τῦ 185 ἀββαμπιθα ὑπαῦ 
Καον]οασθ ἰπγοϊνοβ ΡῬγδούῦϊοα! βυι- 
Ῥαΐῃγ. ΟὈμρᾶΓΘ 1]. 3 ποίρ. 

Βοάθ ρμυΐβ ψ6}} οπὸ βἰάθ οἵ {6 
γαίῃ ; Ουΐδαι!β [Πλϑὰὰ}} πὸ ἃπη]δῦ, 
ΡῬγοΐοοῦο οβίθπα τ ααΐὰ ααδμ 5ἰὺ ἈμΠη8- 
Ὀ1ΠῚ15 ποι που] (αὐ ο. 11. 5). 

ΤῊ8Β. οοπορρίϊοῃ οἵ ὑπ παΐασο οἵ 
Ἰηον]θαρσθ ΘΟΥΓΘΒΡΟΙ 5. υτῦἢ {ΠῸ νἱθὺν 
οἵ {Π6 ἀΟΒΡ6] ἃ5 “ὑπ Τ α. 

ὁ 0. ἀγάπη ἐστίν] 7)6ιι5 οαγίαβ ὁεί 
γι ὅθο Αααϊξίομαι! Νοίθ. 

9. ἐν τούτῳ... .ὅτι...1 7γι. λοο..φιο- 
ηέαμι... Ὑ.. 72... τἴϊ8.. ἐδαΐξ,.. Βὸ Ὁ. 1ο, 
0 ἰχ. 30. 

ἐν τ. ἐφαν...1 ΤΊΟ πιδη! οβίαίϊοη ἀπα 
ὑπ6 ϑββθθοο οἵ Ἰογο (δ. 1ὸ ἐν τ. ἐστὶν 
ἡ ἀ.) ἅτ αἰβυιρτ θα, ὑποῦρη ΡΟ 
ΔΥῸ Β60ὴ ἴῃ ἰπῸ ἱποιγηαίίοη. ΤῸ 
τὴδη] δία οι οἵ ἴον νὰ ΒΥ ἴῃ 
{μ6 [χοῦ (τ. υἱ. τ. μον. ἀπέστ.) ἃμαὰ ἴῃ 
ὑπὸ δια (ἵνα ζήσ.) οἵ ὑπ Μ|Ίββίοι. οἵ 
ὑπ6 ον. Τὸ ϑββόποο οἵ Ἰἰονθ νγὰβ 
ΒΠονγη ἴῃ {Π|8 ὑπαῦ ὑπ Μ|Ίββίοι. οἵ ὑπὸ 
ΟΠ τνὰ8. ἈΡΒΟΪ αὔθ]. Βρομίδηθοιβ (αὐ- 
τὸς ἠγάπησεν ἡ.).. Οὐτηρ. Ομ. ΥἹ]], 32. 

ἐφανερωθη) αρραγῖ πιαγι)δίαία 
ἐδ ΑῸρ', ἐδαϑ ἡιαγι θα, ΤΠαῦ ἡν οὶ 
ον ΟὔουΑΠΥ στὰ 6. Καονι ἴῃ 
ὑἰΐπ6. ΟΙΡαγΘ Ο, 1. 2 ποῖθ. [πὶ {Π0 
γοϊχοβροοῦ οἵ ΗΠῚΒ. σομηρ]οὐθα νου ὁ 
θασί ὑπὸ Ἰμογὰ βαν 8: ἐφανέρωσά σου 
τὸ ὄνομα («Το χΥ]]. 6), ὑμαὺ 15. {16 
Βα ΠΟΥ Ὲ παπλο, ὑπὸ του αἰΐοη οἵ Ἰουθ. 
δοΘ αἶβὸ 2 ΤΊμ,, ἱ. οἴ, 
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᾿ ΄ ᾽ 7, ς Ν δ Α᾿ ἤ, .«ἶ 

τὸν μονογενῆ απέσταλκεν Ο θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα 
΄ ᾽ 3 - 

ζήσωμεν δι αὐτοῦ. 

9 ζήσωμεν: ζῶμεν δ", 

ἐν ἡμῖν] ἐγ) γιοῦ Υ., ἦη τι: ποῦ 
ΒΙΠΊΡΙΥ “ὑονγα 8 τπι5᾽ ἃ5. {Π6 ΟὈ] οὐβ 
ἴο ψ ποῖ {Π6 Ἰον νὰβ αἰγθοίθα, Ὀαῦ 
“1 τ|5,᾿ ἴῃ 8 6] ΙΘυθυθ, ἃ5. ὕπ6. π|6- 
αἴπτη ἴῃ ΠΟ 10 γγὰβ τ υθα θα ἂπά 
ἴῃ νοἢ ἰὖ νὰ οἴροίίϊνο (ἐμαΐ 106 
ηνα ἰἶνο ἐμγοιῆ, Πίην). Οὐομρ. Ὁ. 
τ6. ΤΠ]ι6 ΟΠ γἸβύϊδη Βα 65 ὑΠ6 116 οἵ 
ΟΠ γβῦ, πα 50. ῬΘΟΟΠΘα. ΠΙΠΒΟΙ]Υ ἃ 
ΒΘΟΟΠΟΔΥΥ Βῖρη οὗ οα᾽ 5 Ιουγβθβ. ΤΠΘΥΘ 
ἰβ ἃ 56η86 ἴῃ ΜΠΪΟ οΥθαύϊοη ΒΘ 
(οα᾽ 8 Ἰογθ, θαῦ {Π15 γϑυθ]αὐύϊοη. Ὀ6- 
ΘΟΠΘ5. ΟΙθαν ὑμγοιρὴ {Π6 πον οΥθὰ- 
ὑοη. Τὴ6 τηδηϊοβύαθίοη. οἵ {Π6 Ἰογθ 
οἵ ἀοα ἐο τῆλ ὈΘΟΟΠΊ6Β ἃ ΠἸν]ηρ᾽ ῬΟΥΤΘΥ 
8.5 ἃ τηδηϊ δύ θίοη οἵ ΗῚΒ ον ἡ, τη8. 

ΤῊΘ 5686 17) ΟἿ σα86, ΟΥ̓ ΦΉΔΟΊ 
1.8 (Φ 0] 1. 14). .15 Χο 66 ὈῪ. ὕΠ6 οοη- 
βύδηῦ πι86 οἵ ὑΠῃΠ6 ῬγΘΡοβι οη. ἴῃ {Π6 
οοπίοχὺ ο ΘΧΡΥΘΒΒ. ᾧΠ6. ῬΓΘΒΘΠΟΘ. οἵ 
αοά ἴῃ {Ππ6 ΟΠ γἸβύϊδη ΒΟΥ (Ὁ. 12). 

τὸν υἱὸν αὐ. τὸν μον.] 7] τέγη, δυμτεγγι, 
φιγεϊγογτϊην, Υ., Πὶς ὅρη, Πῖὴβ οηἵῃ 
ϑόοη. ΤῊΘ χοῦ [ὉΠ ΘΟΟΙΤΒ. ΟὨΪΥ ΠΘΙΘ 
δα «011η 111. 16. ΟὐΙΏΡ. 11. 7; ΦΌΠῊ 1. 
14 πούθϑ ; 8π6] Ααἀαϊοπα] Νοῦθ οἡ 11]. 
23. ΤΘ ογάδυ οὗ π6 σουαὰβ ἴῃ {Π6 
ΜΠ0]6 ΟἸάτι56. 15. πηοϑῦ ᾿ΠΊΡΥΌΒΒΙΥΘ: “ἢ 
815 ὑπαὺ Η15 ὅοῃ, ΗῚΒ5. οὐἱν ὅομ, παίῃ 
Ὁοα βρηὺ ἱπῦο {πῸ ψου]α, ᾿ηὔο {Π6 
“νου, ὑποιρὴ ΔΘ ηδὐθα τοῖα Η]μη. 

ἀπέσταλκεν) Πεα παΐ, 5θηΐ1, Ἀμα 6 
ΟΣ ΘΗ]ΟΥ ὑΠ6 Ὀ]ΘββίηρΒ οὔ 6 ΜΊΒΒΙΟΗ: 
ΤΠ 17: ΠΟΙπεν. 20. Χχ. 21. Οὐπῖρ. 
ΦὉΠη γν. 33; [κθ ἵν. 18 ; 2 Οὐογ. χίϊ. 
17, ἄὧο Τὴ δοιβύ (ἀπέστειλα) ο6- 

ὍΌΥΒ Ὁ. 10; “08 11]. 17,34, ΥἹ. 29, ὅτο., 
ΧΥΙ]. 3, ὅο, ὅθ Αἀαϊομα)! Νούθβ ὁ 
111. καὶ; ΠΟ ΧΧ. 21. 

Βοῦῃ Πούθ ἃπα ἴῃ «08 11]. τ6 {πΠ6 
Μιββίου οἵ ὅπῃ ὅοῃ 15 τϑίθυυθα ἰὸ 
“(οα᾽ πα ποὺ ο “ὑπ6 Εδύμον. ΤΠΘ 
ΦΘΗ] Ι΄θῳ 18 ὑπὰὺ οἵ {πΠ6 αἰνὶηθ 
ΤῊ ]ΟΒΟΥ οἵ ὕπ6 ὅθ ἃπα ποῦ ὑπαὺ οἵ 
πῃ βρθοῖὰϊ γϑίδύϊοη. ἴῃ 1 {6 

ΤΟΣ ’ ΕΑ ε 3 7 3 

εν τουτῶ εστιν ἢ αγατπτῆή;ς ουχ 

1ο ἡ ἀγ.: -- τοῦ θεοῦ. ὃξ τη6 {Π6. 

Εδύμου αὐαπ 5 ἰο {Π|6 ὅπη πα, ὑπγουρἢ 
{π6 ὅπ, ἴο θη. Οοπίγαβὺ Ὁ. 14, ἃη4 
566 Αἀαϊοπὰ] Νοῦθ οἡ 1. 2. 

ἵνα ζήσωμεν... ἐδαΐ 106 ἡλαν [ἶδ6... 
ΤῊ παῦσαι! βίαύθ οὐ πηθῃ 15 ὑπαῦ οἵ 
θα: ο. 111. 14. [ΓὈ 15 ῬΟΥΠΔΡΒ ΒυΓΔΠΡΘ 
ὑπαῦ {π|5 15. ὑπΠ6 ΟἿΪΥ ΡΙαθθ ἴῃ ὕπ6 
ἘΡΙΒΌ]65 ἴῃ ἡ ΒΙΟἢ {Π|6 νοῦ ζῆν ΟΟΟΌΓΒ. 
ΘΟΠΡαΥΘ 0} τ. 25; Υἱ. 51, 57 ἔ; 
χὶ. 25; χὶγ. τος. ΤῊ6 ὕβθιυη 15 αδθα 
Ὀθόδιιδθ {πΠ6 ΑΡοΒύ]6 ἸᾺ 5. Βύγθ855. ὍΡΟΙ 
{π6 δοῦύϊνιν οἵ ὑπὸ ΟΠ υἰβυϊδη πα ποῦ 
ἜΡΟΙ ΠἾ5 Βα υ οἷν (ἐλαΐ τ06 Ἡναῶμ ὃ6 
ϑανοα : ΦοΒπ 11]. 17). [ἢ Πἶη], ἃ5. 6 
Τῖγθβ, ὑπ ἰογθ οἵ αοα 15. 566 υἹβί 0} 7 
νου Κίηρ. ΑΒ. σομῃραγθα ν ἢ «08 η 
11. τό ἢ, ψ πο 5Ππου] ἃ 6 ΟἸΟΒΘΙΥ͂ 
ΘΧϑΪ Π6 6 τυῖῦἢ ὑΠ18 ρᾶββαρθ, ὑπ6 οὉ- 
76οὐ οἵ {πὸ Μίββίοῃ. οἵ Ο νυ ἰϑῦ 18 ΠΘΓῸ 
βϑῦ [ον ἢ ἴῃ 105. ῬΘΙΒΟΠΆΙ] πο Κηρ᾽ Δ πα 
ποῦ 1η 105 ΟῬΘΠΘΙ] ΒΟΟΡΘ. 

δὲ αὐτοῦ] 67) διγν Υ., ἐδμγοιῆ, 
“Πέτην, ἃ5 {π6 οἰ οϊθηῦ οαπβ6 οἵ 19. 
ἘΙΒΘΠΘτΘ ὑπ6 ΟΠ νἰβύϊδη 15. Βαϊ ἴο 

᾿ῖνθ “οὴ δοοοιηὺ οἵ᾽ ΟΠ νι; ΦοΠη ΥἹ. 

57 (δι᾿ ἐμέ). 
δῦ Ῥαᾶι] βρθϑαϊβ οἵ ΟΠ τῖδὺ ἃ5. ΠΠν]ηρ’ 

ἴῃ ὑπ6 ΟἸτΙβύϊαη; (Ἕ8]. 11. 206. “16 
16 οὗ «651ι5᾽ 15. ὑπαῦὺ ψῃ]οἢ ὑπ6 Ὀ6- 
ἸΙΘΥΘΙ ΒΌΓΙνΘΒ ὕὅο πηϑηϊοϑῦ: 2 ΟΥ̓. ἱν. 
το ἢ ; 8π4 ΟἸμυῖθῦ 15. ἷ8. Πἴθ: ΟἿ]. Π|. 
4 (ΟΟΡ. 1 “901.π γ. 12, 20); Μ 1116 
Βουθαίξου. ὑπ ΟΠ Ἰβύϊαη γ01}}} Πν6 να} 
Ηΐμ (σὺν αὐτῷ): 1 Τ]688. ν. το. ὅ'ο 
ΟμΥϊδὺ ἴθ ὑπΠ6 δἷπὶ οἵ {π6 ΟΠ γἸβυϊ} Β 
{|8: Βομη. χίν. ὃ (τῷ κυρίῳ .) ; ΘΟΙΏΡ. 
ΒοΙη. νἱ. τὸ ἔ. ; 6]. 11. το; δῃᾷ {Π6 
Βα θβύδποθ οἵ 18 Π|6 (τὸ ζῆν): ΡΏὨ]]. 
1.21. 

Τῦ 15 ἴο θ6 πούϊοϑα {πὸ {π6 ΟΠ Ἰβύϊδη 
15 ποῦ βαια ἴῃ ὅπ Νον Τϑβϑίαμηθηὐ ο 
“νγο ἴῃ ΟἸεβῦ᾽ (οοπὐγαβῦ Αοὐβ χυ]]. 
28) ; ὑπορὴ π6 ΟΠ ΥΙβυϊδη 5. ΠΠ6 15 
ΕἼΠ ἘΠ ΠῚ 1 9ΠΟΠΠν. ΤΊ: ΠΌΟΠῚ ὙΠ 29: 
2 ΤΊ. 1. 1. ΤΠΒ. ΡΠγΆΒ6. ΠΟΥΘΥΘΙ 
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ε ε ΄σ ᾽ ΄ Ἁ ΄ ᾿ » ᾿ ᾿ " , 

ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεὸν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἡγα- 
« ΄- ᾿ ᾽ ΄ ᾿ «.«"» ᾽ ΄σ ε Ἀ 

πησεν ἡμάς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱον αὑὐτοὺυ ἱλασμον 
Ἁ “- ε ΄“- ε “ 

σέρι τῶν αμαρτιῶὼῶν ἡμων. 
,ὔ ΕΣ 

τ᾽ λγαπητοί, εἰ 
ε, ᾽ ’ « “ δ απ - , ᾽ ’ 

οὕτως ὁ θεὸς ηγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφειλομεν αλλη- 

ἠγαπήσαμεν ἴδ (ἠγάπησεν δ) : ἠγαπήκαμεν Ἐ. 

ἀπέστειλεν : ἀπέσταλκεν ὃὲ. 

ΟΟΟῸΒ ἴῃ Ῥοϊγο. αὐ λ1]. ὃ, δ ἡμᾶς, 
ἵνα ζήσωμεν ἐν αὐτῷ, πάντα ὑπέμεινε. 

10. ἐν τούτῳ ἐστίν.. ὅτι... ἐπ ἐλιῖ8 
8... ἐλαΐ...7] Τὰ {88 τὸ οἂμ 8606 ἃ 
τουοϊαίίοι οἵ ὑπ ἔσθ παΐαγο οὗ Ἰουθ. 
'Ἴ16 Βουχορ οὗ Ἰογθ 15 πὸ ἴγϑο ν}}}} οἵ 
αοα Ηϊμβοῖ, ΗΠ Ἰονοᾶ 8 Ὀθολιιβθ 
“Ἠ 18 Ἰονϑ, ἃπᾷ ἴῃ νἱσίαθ οἵ ὑπαῦ ’οὸνθ 
βΒοηῦ ΠῚΒ ὅου, ΤῸ οὐἹϑῖη οὗ ἰονθ 1108 
Ῥουοπα πυπμηδηϊν. 
ἡ ἀγάπη] οαγίίαβ ὙὟ΄, ἴουο, ἴῃ 1ἰβ 

πιοϑὺ ὩὈβοϊαῦο Β6η86, ποῦ γύμ ον 46- 
ἢποα ἃ8 ἀπ Ἰονθ οἵ οὐ οΥ οἵ ῃιδῃ. 

οὐχ ὅτι.. ἀλλ᾽ ὅτι... πο» χα... .5ο(ἷ 
φεογπίαμη Υ., ποῖ ἐλμαΐξ..«Ὅιε ἐλαΐ... 
Τὴ. ποραύϊνο οἴαιιβο 15. Ὀγοιρ]ὺ [ὉΥ- 
γα ἴο ΘΠ ΡΠ βῖὶδο {πΠ6 ὑμουρῃύὺ οἵ 
ΠΙΆ 5 ̓ ΠᾺ ΟΠ ΠΥ ὕο οΥἹΡΊπαῦο ’Ιονθ. ΕΣ 
ΒΟΙΊΘΥ Πα ΒΙΤΏ11 8} ΓΟ ΟὗἨ ΘΧΡΙΘΕΒΙΟΙ 
800 2 Φοδῃη κα; Φοδη Υἱ. 38; Υἱΐ. 22; 
χὶ, 6. Νοὸὰ {ΠΠὰ αἸ]ΘχΊ 8. ὈΥΪαΒ: 
πᾶτῃ ἃ ποὺ πὸ8 αἰϊοχιῦ εὖ ΑἸ] σἈϊητι5 
απ (ΑἸρ., Βοιρ). 

αὐτός) ἴρ86}6., 116, οἵ ΠῚΒ οὐ ἴγθο 
0111, ΟὈΙΠΡαΙῸ 1]. 25. ποΐο. 

ἠγάπησεν] ἰουθαί τι8. ἼΠὸ Ἰονο 15 
γίοννοα ἴῃ σοραγα ἴο 108. ἰδύουϊο τπλη]- 
Γοβίανοι, «Γοη 11]. τ6; ἔρῃ. 11. 4; 
2 ΤΏ 688, 11, 16, ΟὐμΩΡ. 6ἋΔ]. ἱϊ. 2ο ; 
ἘΡἢ, ν. 2, 25; Αρος. 11]. 9. 

ἱλασμόν] ργορίἐαϊοηοην Υ., {ἰ αίο- 
γόηὰ Αρ, ; ἴῃ αὐ υβάδηι οοὐ οἰ θιι8... 
Ἰοστυαν. ἠ αίογοη... θά; φαηρα ἐογ θη, 
Τιοῖν,, α ρ»γορίἐαΐίον. Οὐταρ. ἰἰ. 2 ποίο. 
Τὴ ἴάθα 18 ἰπἰσοάποοα ποτὸ ἴο τηὰτκ 
{πὸ ῥγοραναὐϊοι. οὗ ποθὴ [ῸΥ ΓΟ] 5 ἢ 
υἱὰ ἀοα, (ἰοὰ νγὰβ ρθαβοὰ ἴο πακοὸ 
τη6 ἢύ ἴο Βιαγο ΠῚΒ παΐασο, ΤΠ ΠΠῸ 
(σι 9) ΤΟ] ον θα οα {πὸ τοῖον] οἵ β[ῃ, 

5, 716 ἱπερίγαἰίονι Γ᾽ ἰονδίιι---τό αν). 

δ. Τ0 πὰ5 βῆ {πῶ ἰογὸ πλιιδὺ 

αὐτός : ἐκεῖνος Α. 

οοπιο τοι (ἰοα ὙΥ ̓ ὸ μὰ. τουθα!οα ἴῃ 
ὑπὸ Τποὰυπαύϊοη υ]αῦ 10 15. ΘΒΒΘΗΟΙΆΠ]Υ, 
{π|6 Βροπία ΘΟ 8 ΘΟμ λοι οἵ ὑΠῸ 
Βἰσ οϑῦ σου, ἢ πον ΘΟ ΒΙ ο8 ν μαῦ 
τηδὺ θ6. ὑπὸ οἴου Ὁροὴ θη οἱ {18 
τηδηϊδδίαυου. οἵ ἴον, ψ ΒΟ 15. {π0 
ἀΒΒαγΆ 06. ἃπα ὑμ6 τονοϊατοη οἵ ὑπ 6 
1υινίηθ ΡΎΘΒΘΠΟΘ. 

ΤῊΘ οπαγαοίον οἵ αοα 5 ἸΙονὸ ΣΤ ΙΟΆ 
ψεῖῦ ἢ τὖ ἂὼ. ΟὈ]  σαυϊοη ὧο ἴον (σ. 11) 

ὑμνοῦσι. {ὑπ6 [Ἰοὺ οἵ νυ ]ο ἢ. ὈῪ 
ὑπο ἄρ᾿ τὸ σαΐῃ ὑ}|6 ἰσ νοῦ ΡΌΞΒΙΌ]Ο 
ἈΒΒΌΆΤΔΠΟΘ οἱ ΓΘ] Β ἢ ἢ αοα (δῦ, 
12, 13. Απᾶ {Πθ δχρογίθηοθ οὗ 186 
ΟΠμαγο αὐΐζοβύβ Θα θα} ν ὑπ ἴον οἵ 
αοα ἃπμὰ {πὸ οἴροίβ οἵ ΗΒ ἰονθ 
ΔΠΊΟΠΡ᾽ ΒΘ (14---τό ἂν. 

τ βρίονοα, ἢ οὐ 50 ἰουθα τι8, 108 
αἶϑο οἰσῆΐ ἰο ἐστ οπθ αποίμον. τ ΝῸ 
γηιαη ἠναΐ ἢ, δον μὲ δοἠοία (οι ς ἐγ δ 
ἰοῦθ οὐ αποΐδογ, οὐ αρταοίἑ, ἐγ τι 

απαὶ ᾿ϊξ ἐοτο ἐξ ρον γοοίοαὶ ἐν μι. 13 1ηὶ 
ἐμὶβ ττ6 κηοῖσ ἐμαΐ ἀπὸ αὐίαθ ἐπ λίγ 
απο ἢδ ἐπ τι5, ϑοσαιιδα 6 παΐδ σίσθη 
5. 0 λὶξ δριγῖ. τ πὰ ἀπὸ παῦ 
δομοίαᾳ απὰ Ῥθαν «οἰΐγιεδ5 ἰμαΐξ ἐδι6 
“αὐλόν παΐ)ι βογιέ ἐδ δον 8 διασίοι" 
Γ᾽ ἐλ6 ιτὐογία. 15 ἩΓλοβοθθοῦ διαὶ 
σοΉ 688. δαὶ «7655 [Ολμνῖὶδι) ἐδ ἐλο δοὴ 
ῳ Οαοὐ, οά αδίαφίμ ἦν ἀΐηι απ ἐδ 
ἐη αἰοὐ. 15 πα τὸ κηοῖ απαὶ ἠαῦα 
δε νοεῖ ἐδ ἰοτο ἐσ λοι Οὧα παι ἦν ἐνὶ μι. 

11. ᾿Αγαπητοί) ὃ. 7 ποίθ. 
εἰ οὕτως...] 5ὲ δὲς 71)οιι5. αἰἰϊοισὶξ πο8, 

ἐγ { ἰσαϑ 580, ἃΒ 6 566 ἴῃ {πη ᾿ἰββίοῃ 
οἵ Ηἰβ ὅοῃ, αἰοα ἰουοα τι8.... Τὴ 
οὐου οἵ {πὸ νουὰβ {ΠπγΟν 5. ἃς ΒΕΓΟΒΒ 
ἀροὴ ὑπ Ραγ σα !αν πα βία οι οἵ 
Οοαβ Ἰονο (ἠγάπησεν, «οἰ. ἰϊϊ. 16); 
ἉΠ4 ὑπὸ τορουϊίοι οἵ ὁ θεός Θμρ]ὰ- 
ΒΙΒ08. ὑΠ0 Μη]οβίν οὐ Πίμι Δ Πὸ {π8 
τον θα ]οῦ ΠΠῚ5 ἰονο. 
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λους ἀγαπάν. 
έ 

ΤῊΝ ἘΤΒΒῚ ἘΡΙΒΤΊ,Ε ΟἿ ΚΤ 590ΗΝ. 151 

λ 3 Α 7] ΄ ν 

τοθεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται: ἐὰν ἀςνα- Ὗ 
- ᾽ Ψ ς Χ 3 Ὁ ταν ΄ δεν ὙΘΟΤΗΣ ΄ ᾽ ΄- 

πώμεν ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγάπη αὐτοῦ 

καὶ ἡ. ὁφ.} δὲ γ05 αἰοὐοηυν5 ΥὟ΄., 106 
αἶϑο οὐρῇ... 8.66 111. τ6 ποθ. ΤΉΘΊοΟΥΘ 
νΠ0ἢ αοα Πὰ5 ποὺ ΟἾ]Υ βῆθυπ Ὀαὺ 
δίνθῃ ἴο τ (Ὁ. 1) ὈΘΟΟΙΠ65. ἃ 60Πη- 
ΒΓΔ] ΠΙΠ ' Τη Οὗ ν 6 [ῸΥ ΔΟΊΗ. 

ἀλλ. ἀγ.} αἰέογιέγιηγν αἰζίγογο Υ.., 
ἡμεϊοθην αἰἰζίγογο Αὐρ. (Ε.). Τὴθ 
ῬὮΓΆΒΘ ΤηΔ 18 ὑΠ6 πγαῦτπδ] {ΠΠ]Π 688 οἵ 
ἸΙογθ. ΟὐμῃΡ. 111. 11 ποΐθ. ΟὗὨ {π6]ογθ 
10561} Αππριιβύϊπθ βαυβ: ΝΟΙῚ πὶ ΠΟΙ. ηΘ 
ἉΠΊΔΥΘ. ΘΥΓΟΥΌΙΏ, 564 ΠΟΠΊΪΠΘΙῚ : ΠΟΙ Ϊ- 
ΠΘΠῚ ΘΗ] 1)6 18 ἴδοϊῦ, ΘΡΓΟΥΘΏΙ ἴρ86 
Ποιηο ἔροϊ. 

Τὸ 15 οἵ πηρογύαποθ ὕο οὔβουνθ ὑμαῦ 
ὑπ ΟὈΠΙΡ αὐ πο δῦ “01 ἀγα 
ἔγοχη ἐπ6 Τοῦ οἵ ἀοα᾽ 5 Ἰογϑ 18 ποῦ ὑπαῦ 
γγ6 Βῃο.]α “Ἰονο αοα’ θαυὺ {παὖὺ τ 
Βῃου] ἃ “ἸοΥγΘ ΟΠ6 ἃπούμοι. [ᾧ [5 
ὑΠγΟΡ}) πη θούϊοπβ ἀπα ἀπαύϊ65 
ὑπαῦὺ {Π6 ΒΡ ΥἸὕτι], ἤθη. Ὁπ06 ἈΡΡΙΘ- 
Ποπάθα ἴῃ 105. 5] 6. Ῥαγ γ, σα Ϊη5 
ἀοβηϊύθπθϑβ ἅμα ΤΘα] ΠΥ πον {Π6 
ΘΟΠαΙΠ]0ΠΒ οἵ Οαγ ργθϑθηῦ βύαῦθ (ΘΟ ΠΏ}. 
Ὁ. 20; 6. 1. 3 ποθ). ΤΠ ἐπουρμὺ οὗ 
86 Ἰονθ οἵ αοάὐ’ (16. οἵ νοῦ αοὰ 
158. ὑπ οὈ)θοῦ) ἃ5. αἰβύιποῦ ἔγτοπὶ ὑπ6 
Ἴογθϑ οἵ Ομ γΙβυ’ (ΦοΠη χῖν. 15, 21, 23 ἢ, 
ὃ; ΧΧΙ. τό; ΠΗ. νἱ. 24) 15. ὙΘΥῪ Υϑ16 
ἴῃ ὑμο Ν. Τ' (υ. 21; 6. ν. 2; Βοπι. ν]]]: 
ΟΝ; 1 ΘὉΥ 1 Ὁ ΠΧΧ; ΨΠΠ. 25. εὖ τίς 
ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ αὐ- 
τοῦ). ΤΤΠ6 οοΙηπιαηα 0 Ἰογα οά [15 
αποῦθα ἴγοια {π6 Πὰν (Μαῦύ. χχὶϊ. 37 
δΠα ῬΆΤΥ. ἔγοιη Π)Θαῦ, γἱ. 5). αταᾶα- 
ὉΠ ὈΥ {π6 οἰθναύϊου. οἵ ὑπουρηὺ αοα 
ΒΘΘΙηΘα ἴο Ὀ6 ὙΠ Παγ αν ἔΠῸΠῚ ΠΠΘῊ ; 
δ ηα ὕπθη ἴῃ ὑπ Ῥϑίβοπ οἵ ΗΙβ ὅοῃ, 
γγΠ0 ἴοοϊς πη ϊν ὑο Η] 561, αοα 
ϑᾶγθ δος 0 τηδηὴ ὑπεῦ ἴῃ σῇ οἢ 
᾿μαπηδη [66] ηρ οἂη ἢπα ἱπβρίγαύϊοη 
Δ η4 γοϑύ. 

12. θεόν... τεθέαται]. Ζ72)6ν γμθΊγ10 
»ἱατέ τϑεφιίαγ Υ., ασοα μαΐμ πὸ λα 
θ0 67 δον. (ΟΡ. «ο]νη 1. τ τπιοῦθ. [ἢ 
Ὀούῃ ραββαρθβ θεόν 5Βίαπαβ ἢγϑὺ ἃπα 
ΜΙ ποὰῦ {π6 ἃὐύϊ016, “αοα ἃ5 αοά’; 
8 ἴῃ ὈΟΐΠ ῥαββαρθθ ὕπ6. ομ]θοῦ 15 

ΑἸ γοῦν [Ὁ] ον θα Ὀγ {Π|6 Βα θ]θοῦ ; αοα 
μαΐδν πὸ τναᾶγν 6067) (3866). Βαῦ {Π6 
ΥΘΥΌΒ ἃγ6 αἰἤθυθηῦ. [!}ἢ Φ0Πη 1. 1τὃ 
μ6 ὑποιυρηῦ 15. οἵ ὑπ νἱβίομθ συ ]0 ἢ 
τηϊρηῦ Ὀ6 ὑπο ἰοπιπαίϊοῃ οἵ γϑυο]α 0 
(ἑώρακεν): ἴθγ6 ὕπ6 Ὁποὰρῃῦ 15 οὗ {Π6 
ΘΟΠΟΙπποιιΒ ΘΟ] ΑἸ Πρ νυ Β1Οἢ. ΔΠΒΥΥΘΥΒ [Ο 
ΔΌΙαΙηρΡ᾽ [6] Οννβ]ρ (τεθέαται). ΟΟΠΙΡ. 
Φ0Πη χυ]. 16 ποΐθ. Οἡ θεός ἃμπα ὁ 
θεός 866 Αἀα!ομηὰ} Νοίο. 

οὐδεὶς πώποτε. ..] 0 Ὠγαγι 667) ψοί.... 
Τὴ {π680 νου β δύ «06 ΒΘΘΙῺ5 ὕο 08]}] 
ἋΡ 81} {π6 ὑγ]αηρ}}8 οὗ ὑπθ βαϊηῦβ ἴῃ 
Ῥαβῦ ὑϊπθ. Πόντον οἷοβο ὑΠ 610 [6]- 
Ιου σι αοα Ππαὰ Ὀθ0}), γϑῦ πὸ 
Ο9Π6 δα Ῥ6ῃ6]4 Ἡΐὴ ἃ8 Ηθ 15. ΤὴΘ 
αποϑύϊοη ΠΘΓΘ 15 ποῦ ὁπθ οἵ αὐρβύγδοί 
Ῥον ον Ὀαὺ οὗ δοῦτπα]! θα ρϑυΐθηοθ. 

ἐὰν ἀγαπῶμεν ...}] 7 τοῦ ἴουθ...... 

ΤΠΟῸΡῚ αοα 15 ᾿ην]51016 ΗΘ γοῦ 15 ποῦ 
ΟἾΪΥ ΥΘΙΥ͂ ΠΘΔΤ 0 τι Ὀαῦ ΤὩΔΥ ὈΘ 1 
τ, ὑπ6 1106 οἵ οὐ ᾿'νθα. Τὴ ψογαϑ, 
5. Βράθ ροϊηΐβ ουὖ, τηθϑῦ ὑΠ6 Πα ρ]168 
αποβύϊοη : πο βοϊαῦιο τπὐθηάπμη Ὁ] 
ΑἸ ν] πη, νἸβοηθ. ποπαάπι ᾿ἰοοῦ ΡΥ γα ἡ 
ΤῊ τηδηϊθϑίδ ϊοη οἵ δούϊνο ἴον ὈῪ 

ΠΘΠ ὙΠ ΠΘ855865 0 ὕψγο [αοίβ : (1) ὑπ6 
ΔΌΙΑΙηρ οἵ αοα ἴῃ ὕμθι, ἃ πα (2) {Π6 
ῬΓΘΒΘΠΟΘ οἵ αἰνίηθ Ἰονθ ἴῃ {ἤθη ἴῃ 18 
οοπηρ]οἰοϑῦ ἔουη. ΤΟΥ͂Θ 18 Ὀούῃ {Π6 
γΘΔΠν οἵ [ΘΠ] ΟΡ ἀμ {πΠ6 οἤθοῦϊνο- 
ΠΘΒ5 οἵ [6] Β}10. 

ὁ θ. ἐν ἡμ. μένει] αὐταί, ην, ι8,. Ὅθθ 
Αἀαϊθϊομα! Νοίθ οὴ Ὁ. 15. (ἀθῃ Υ ]Υ 
{815 [6] Ουυβηΐρ 15. ἀθβου θα ἀπά ον 108 
ὕνο δδρθοίβ (΄ αοα ἴῃ τι, γγθ ἴπ (οα΄), 
Ῥαύ Πογθ ὑπ ἰᾶθα 15 ὑπαῦ οἵ ὕΠ6 ρου ῦ 
οὐ ἐπ6 αἸνίηθ ἱπα νγυϑ]]ηρ. Οὐτηρ. «0 
ΧΥΙ- 23; 20: 

ΤΊ6 ααθδύϊομ πὰ 66 88 Κα (Β666), 
ον {μ6 μἰρ]νοϑῦ Ὀ]οββθάμθ88. 18. δὖ- 
ὑδομθα ο ὑπ6 πιαῦπα] ον οἵ ΟΠγ18- 
ὑϊδ5. 1116 ἴῃ {Π6 ΒΡ6Ὶ {π6 ἰογθ οἵ 
ΘΠΘΙΏΪΘΑ 15. ΘΗ] οἰπ6α (Μαϊ. ν. 43 {{}} 
ΤῊΘ ΔΉΒΘΥ 1165 1 ὕΠ6 ΤΘΟΟΡΉΙΙΟη οἵ 
μ6 θββθποθ οἵ ΟΠ υϊδύδη ἰονθ. ΤῊ] 
τ ϑύϊηρ᾽ ΡῸΠ ὑπ6 [πολ 0η ΓΟΡΌΤ 5 
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΄ ς- σ , 
τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστίν. 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΙΕ ΟἿ ΚΤ 5900ΓΗΝ. ἘΡΑ͂Ν το 

᾽ ΄ ΄ 

δέν τούτω γινώσκομεν 
.« ᾽ ΄σ 7 ᾿ ) ΄ « 3 ες ὅτι ἐν αὐτῷῴ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ 

; : 12 τετ. ἐν ἡμῖν ἐ. δὶ Β: ἐν ἡμῖν τετ. ἐ, Α νρ: τετ. ἐ. ἐν ἡμῖν τὴ {Π6 ΒΥΥΥ. 

1] πῖθὴ ἴῃ ὑπ Ἰἰρ}ὺ οἵ ὑπαὺ [ὰοΐ. ΤῈ 
ΟΠ ιν Ἰβύϊα μη. ὁπ Βοραγαῦθ ἴῃς τὰ {πα 
γΒ]Οἢ. ὈΘΙο Πρ 8 ἴο 1ν5 ἔσο πα ὕπ|7Ὁ [ΠΌΤ 
ὑΠ6 αἴβϑαβθ υυΠ]ο οουταρίβ ἰδ: ρον! 
ἴῃ ἔθ ΄όπιο. 1116 βεονῖῦ, ὑὰ ἀθρυθοῦχο: 
116 οαϊύ, ὕὰὰ πλΐβουοσο, ΕΘΌΥΙΒ. ἈΠ Π:Ὁ 
᾿ρβῖίιβ ἐθ οαϊῦ  βάμιιβ ουἱῦ οὖ σγαύαβ 
01 σοῦ (Ατιρ. ἦγε 1 “20... Τγαεί. νἹϊ. 
δ 11). 
ΤῊ Ἰονο οἵ {Π6 Ῥυθίῃγοη 15. ἱπάθοα 

{1Π|6 τϑοορηοη οἵ οὐ ἴῃ ππθὴ ὈΥ {116 
ΘΧΘΙΟΙΒΘ οἵ ὑπαῦ ἴῃ πὰ ἡ ΒΊοἢ. 18. ἰοὺ 
{π6 πὰρ οἵ αοα. [ΠΡῚ ἔμούαβ δῦ δὰ 
πη ἼΠΘ ἢ [)6 1} Αὐιρτιβύϊηθ ἃ8]5. Οἡ 
{}}15. Ῥαββαᾶρθ, ἃΠα ΤΘΡ]ΪΘΒ : [ἢ ἰπέίο]- 
Ἰθοῦπ, ἴῃ πιθηΐθ, ἴῃ ἰπὐθυουΘ ΠΟΙ ΪΠΘ, 
ἴῃ 60 ἀιοα 1ηἰθ]]ορτὺ οαγϊζαύομι, αἴ7α- 
αἸοαῦ }δυϊ 18 πὶ οὖ } βυ1181., πονὶῦ ἃ 
απο [μοῦτβ ϑϑῦ, ρούθϑῦ ᾿η 6] σου Οτθὰ- 
ὑου ΘΠ βιαπι, Ἰαπιἀγ 6 ΟὙΘΑ ΟΥΟΙῚ Βα] 
(Τγαοί. νἹ}}. 8. 6). 

ΗΠ αἴοΒογνναυβ δ 5. ἃ ρῬγοϊουμπα 
ἰοϑῦ οὗ Ἰον: ΗΠ παύιγαϊθ ΠΆΡΘΒ: 
ΒΘΠΊΡΘΙ ΠΊΘΙΪΟΥ ΟΥἿ5. απδη Ὀοδύϊα. 85] 
ΥἱΒ ΠΊΘΙΙΟΥ Θ556. ΑΔ ΠῚ ἃ] 1π|8. ΠΟΠΊΟ, ἴη- 
γ Δ 18. οἱ ἀπδηᾶο {{0ῸῚ 586. ν᾽ ὶβ 
το πΆ] θη. [6068 γ6}16 ΟἸΏΠ6 8. ΠΟΙ Ϊ- 
ΠΟΒ ἐρα]πᾺ}68. 10] 6586 (δ 8). 
ἡ ἀγ. αὐτοῦ) εαγίΐας 675 Υ., Π 3 

ἰοτο, ὅπ Ἰονθ νος Ἀηβνουβ ἰὼ ΗΒ 
παύασο ἀπ 1} νΐο ΠῸ Πα 5. θῃ- 
ἀονοα τι, Οὐμηρ, 11. ς ποίρ, Μδῃ 
τϑορῖνοκ ὑπ ἴον οἵ (οα πα πιλῖτο5 ἰὐ 
μἷ8 οὐνπ. ΝΟΙΓΠΘν οὐὁἨ ὑπ6 ὕννο βρϑοῖ- 
4Πν ἀοῆποα βοπβοβ, “πὸ Ἰονο οἵ αυὰ 
ΟΥ ΠΔΠ,) ΟΥ̓ΆἋ{ΠπῸ Ἰονο οἵ πὰ [ῸΣ 
(οὐ, βυυῖβ {πὸ οοπίοχί. 

τετελ... ἐστίν] ἼἼὸ γοβοϊνοα [ὈΥΤῚ 

(1. 4; σοῃύγαβὺ δι 17, 11. 5) ΘΠ ΒΙΒ6 5 
{πὸ ὕνο οἰουηθηΐβ οὐ ὑπὸ ὑπουρ} : 
Κ{Ππ|6 Ἰονὸ οἵ σα ἰβ5 ἴῃ πδ΄; {πὸ Ἰἰονὸ 
οἵ (ἰοα 5 ἴῃ 8 ἴπ ἰ(8 οομηρ!οξοβυ 
[ΟΥτ. Τὺ 15. ἘΠπγουρ ἢ τθᾶπ ὑπαὺ “{ΠῸ 
ἴον οἵ Οοα᾽ ἢπαβ 108 [ΕΠ] θα ῦ ὁἢ 
Θαγ ἢ. 

ΤΊιο ἰάθαβ οἵ πὸ μουξοοίίοη οὐ Ἰονθ 

ἴῃ ἐπ Ῥο]θυον πᾶ οἵ ὑπὸ ρουθουϊοη 
οὗ {πΠ6 Ῥοϊθνου ἴῃ ἰόν ἃγ6 ργθβθηΐθα 
ἴῃ ΒΟΥ αἰγὶ ἔουβ ἴῃ ὑπ 
ΟΡ βύ]θ. Ιῃ ὁ. 11. 5 {Π|ὸ βίϑτι οἵ {Π0 
Ρου[θούϊοι οἵ “πθ Ἰονο οἵ ἀοα᾽ ἴῃ τηδὴ 
15 Το α ἴῃ ὑπ νναύο [Ὁ] τοραγα γῃ]ο ἢ 
ὑΠ|6 ὈΘΙΙΘνΟΥ Ρὰγ5 ἴο ΠΠΐΒ γϑυθ]αὐϊοι 
(ὃς ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον). Ηογο ἴῦ 
18 Του πα ἴῃ ὑΠ6 Ἰονο οἵ ΟΠ υἰβύϊαηβ [ῸΣ 
ΟΠ6 ἃηοΐμου. Τη6 ὕνγο β' 5:5 Θχρ]αΐῃ 
πα Ἰηθ6ἀ ἱποϊιθ ϑαοῖ οὔμου. ΙμοΥθ 
8. {πὸ {] ΗΠ] ποῦ οὐ ἀϊνίπθ οὐράϊθμοο. 
ΤῊ. ὁομ μμηθαῦ οἵ ΟἸυϊδῦ τγὰβ 
Ιουθ (οἴ, ὁ. 111, 23). 

Ιῃ δῦ. 17, 18 {Π6 ρουξθοξίου οἵ Ἰονθ 
8 Ῥγθβθηΐθα που ἃποίθου ἀβρθοί. 
ΤῊ ἔγιῦ οὐ ἐπ ροββοββίου οἵ “Ἰονθ᾽ 
8 ΒΘ ἴῃ τοραγα ἕο {Ππ|0 ΒΟΙΙΘΥΘΥ 
Π 561. “Τμονο πα θθθὴ ρογυϊροίοα 
ὙΥ Ὁ} τιϑ᾽ ὅο {Π6 οπὰ ὑπαῦ “γ᾽ ΠΙΔΥ 
μᾶνγθ ΒΟΪάποθ8 ἴῃ ἐπθ ἂν οἵ 7π4ρ- 
τηθηΐ. Απᾶα [Ὁν {Π6 ργυθβθηῦ, “μ ὑπαῦ 
ἔραγθῦ μα} ποῦ Ῥθθὴ τλᾶθ ρογίθοῦ 
ἴῃ ἸΙογο᾽ Οθοράΐθποο, δούϊνθ ἰόν, οοὶ- 
ἤΠάρποο, ἔμθϑο ἴπγθο, ροϊηῦὺ ἴο {πὸ 
ΒΆΠ16. χοῦ. ΥΠοΥΘ {π0ὸ ἢ ἴβ ἐπ 
Οὐ ον ἴθ. ΤῊ βοιγοο οἵ ἃ}} 5 ἐμ Ὰ}} 
Ἁἀθνοὶοριηθιῦ οἵ πὸ αἰνίηθ οἱ οἵ 
Ἰονο. 

ΤῊΪΒ. οΠαγαοίου βίο ἐπουρηῦ οἵ δύ 
Ψόο 5. Τοαμ ἴῃ ὑπ ΤΠΔηΚαρί νη, 
Αἰῦον {1 πο αν ἰβὲ ἴῃ {πὸ 7)οογ.. 4}. 
το Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ἐκκλησίας σου 
τοῦ.. τελειῶσαι 
σου.... 

13. ἐν τούτῳ γινώσκομεν... ἐπ ἤοο 
ἐγυϊο  οσίηει Οἷς, ἐπὶ ἐλιὶδ, {πιὸ Ῥόββοδ- 

Βῖοη οὔ {πὸ βρὶυἱῦ οὗ ον, νοὶ ἤοννβ 
[το (ἀοα, το μογσοΐδο, ν᾽ ἈΥΘ Β6Υ6- 
ΤᾺ] σοηβοΐοιιβ οὐἨ {πὸ ἴμοῦ οὔ ἐδὸ 
αἰνίηθ ἱπα νν Πρ πο Πὰ5. ῬΘΘὴ 
ἉΠΠ Στ θα σΘΠΟΤΆΠν (τ. 12, αἱ ανταοίλι 
ἦρι 5}; ἀπ ὑπαῦ θῪ σοπίϊπποιβ ἀπᾶ 
ΡΓΟΘΊΟΒΒῖν 6 ΘΟ ρουΐοποο (οομπ γαβὺ ἐγνώ- 
καμεν, ὃ. Τό). 

ἐν αὐτῷ μένομεν...1] ὅ'ρο ΑἀαϊοπΑΙ 

» Ἁ » -“ » ’ 

αὐτὴν ἐν τῇ ἀγάπῃ 



ΠΕ} 10] 

’ ΄σ “ δ σῳ 

πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 
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τ Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα 
“ ε δ ΄ ᾿ ει 

καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν 
΄. ΟἹ “ 

σωτηρα τοῦ κοσμου. 

13 δέδωκεν δὶ Β: ἔδωκεν Ἀ. 

15. ὁμολογήσῃ: ὁμολογῇ Δ. 

Νοίθ οἢ τ. 15. ΤΠ ὈΘ]Ιθνου 8615 
ἴῃ ὕΠ6 Θῃ]ογπηθηῦ οὗ {15 αἴ θούϊοῃ ὑπαῦ 
π6 οθηΐίγθ οἵ [ἴ8. 1Π|Π 6 15. πὸ ἸΟΠΡῸΓ 
γΙΌΠ] ἢ ἢ 1561 ΠΟΙ οἢ. Θὰ ; ὈΘοδτιβ6 
{Π|6 βριγῖῦ Ὁ. ψῃΐο ἢ 1 15. ᾿πβρὶ γᾶ, ὈΥ͂ 
ὙΠΟ. Δ]ΟΠ6 1 οϑ ἢ 6 ἱπϑρίτϑά, ἰ5 Π6 
δΡΙΓῦ οἵ αοά. 

ἐκ τοῦ πν.] (6 ορίγέιν 8ιο Υ., αὶ 
Πὶς δρίγτέ, “ἴο Θῷ0}} Δοοογϊπρ' ὕο 8 
ΒΘΥΘΙᾺ] ΔΙ γ.’ 0πᾶον ΑἸ ογθηὺ ἃ85- 
Ῥϑούβ 10 ὁδη 6 5814 ὑπαὖ οα ρσίνθϑ ἴο 
ΟΠ Ἰβυϊδηβ “Ηἰ5 Βρίγιθ᾽ (τ ΤΊ 658. ἰν. 
8), οΥ “οἵ Η!5 ϑριγι.᾽ ΒῸν ὑπ6 ἀδὸ οὗ 
ἐκ (οοῃὐγαϑῦ 11]. 24) 5866. ΦΌΠη νἱ. 11, 1. 
16. [Ιῃ {ΠῸ ΠΟΙ ΤΥΪΗΙΟΥ τὸ σοποθίνο 
οὗ ῃ6 ρογίθοῦ απίομ οὗ {πὸ ΕδύΠοΥ 
8.6 ὑΠ6 ϑοῃ ἃ8. γϑα} 1564. {Ππτοὰρ} {Π6 
ριῦ. ὅο ἴοο 10 15 ὑγοτρ]ν 0Π6 Βα] 6 
ϑρΙτῦ ὑπαῦ {Π6 “ἸΏΔῊΥ 5015 ἃ16 πη θα 
ἴῃ ὑπ 6 ὅοῃ νὴ αοα. 

δέδωκεν) λαΐδ, σίσομ. Οὐοπὐταβὺ 11]. 
23, ἔδωκεν. ΤΠ αΙΠγΘ ποθ ἴῃ ὕθηβθ 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΩΒ ὅο πὸ αἸΠ γΘηοΘ. ἴῃ {16 
Β6η86 οἵ ἐκ τοῦ πνεύματος. 

14. Καὶ ἡμεῖς τεθ....1 Μὲ Ὧο5 υἱαϊ- 
ηγυ5 Υ., πὰ το6 ἤατο θολμοϊά.... ὙΤΠΘ 
ΘΙ ΡΠδθο ῬΙΌΠΟΙ (0. 6, ἱ. 4; Το 1. 
16) ὈγΐηΡΒ ἰηὔο ῬΓΟΠΐπθηθθ. ὕΠ6 οχ- 
Ῥουθημοθ οὗ μ6 ΟἸιυϊβύίϊδη ϑοοίοίυ 
ΘΆΠΘΥΘα ἀρ ἴῃ {παῦ οὗ [5 ΙΘ΄ 615. 
ΤΠ ἃροβῦ]6 ἀοθ8 ποὺ Ξρθαῖς οὗ μἰμηβ6 1 
ῬΘΙΒΟΠΆΠΥ Ὀὰαῦὺῦ ἃ5. γὙΟριθβθηὐπηρ ὑΠ6 
ΟἸαΤΟἢ [ῸΡ συ ΐοἢ} ἢ μδα ἃ. 5ρθοΐδὶ 
σοῦ ἰο 4ἀο. ΠῚ θχρουΐθποθ (ΦῸΠὴ 1. 
14) γγὰβ πῃ ἃπούῃου" ἔογτὴ ὕΠπΠ6 Θχροϑυῖ- 
606 οὗὨ ἃ1]1] (ΦοΠη 1. 16). Τη6 νυἱβίοῃ 
Δηα νῦποββ οἵ ἐπ6 ᾿πηιηθαϊαΐθ α185- 
ΟἾΡΙΘ5. ΘΟΥΥΘΒΡΟμα τ {πμ6 Κηον- 
Ἰθαρθ πα Ῥο]]οῦ οὗ ὑπ αἰ βοῖρ]68 ἴῃ 81] 
5608, ΟΥ' ἴο ΘΧριθϑ5. ὑπ6 58:16 ὑγα 
Οὐπου σῖβθ, ὑπαῦ νἱβίοη. ἃπα τυϊπο 88 
ΓΘΗΔἾΪη 88. 8 8ΔΙαΙηΡρ Θπἀονηιοηῦ οὗ 
{Π|6 Πνὶπρ ΒΟΑΥ. 

ε ᾽ ᾿ «“ “ 

᾿δὃς ἐὰν ὁμολογήση ὅτι ᾿Ϊησοῦς 

14 τεθεάμεθα δὲ: ἐθεασάμεθα Ἀ. 

Ἰησοῦς: -Ὁ Χριστός Β. 

τεθεάμεθα] δ γιοῦ] βρθαϊκίηρ {Ππ6 
᾿πητηθαϊαία οὐ]θοὺβ οἵ τεθεάμεθα μα 
μαρτυροῦμεν ἃγ8 αἰτοῦ. ΤῊ οὈ]θοῦ 
οὗ οοπίθιρ]αύϊοη. ψγὰ8 ὑπΠ6 γουθ]α θη. 
οὗ {ῃΠ6 Τιογα δ 1196: {πΠ6 οδ]θοῦ οἵ 
γυϊύη 685, ὑπ6 ἀθοϊαγαύϊοῃ. οἵ 1085. τηθϑῃ- 
ἴπρ. Ἶὴ ἃ 106 Ὶ Β6η86 ΒρΙΓ1{πῈ8] μοῦ 
οδ ὈΘοοηΘ ἀπ οδ]θοίβ οἵ αἰϊγθοῦ 
γΙΒΊ0. (ΘΟΙρΡ. “ὉΠ 1. 33; μένον). ΗοΥΘ 
Βονθνϑι ὑπ Ὁπουρηὺ 15 Ὁπαὺ {Π6 515- 
πἰποῦποθ οἵ ὑπ6 Του 8. ΜΊΒΒΙΟΙ. νὰ Β 
τη 6. Κηονη ο ὕΠοϑ6 γγη0 ΟΔ  ΘΙἌΠ]Υ 
τοραγ θα ΗΙΒ 1106 ἃπα ορβουγθα {ῃ6 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΎ ΘΠ 6 ΠΟΥ ΟἵἁὨ ἃ] Η15. ΔΟΙ]ΟΠΒ. 
Τῃ {1Π15 τοβροοῦ Ἠΐ5 Το νγὰβ η6 ὁὉ- 
76οὐ οἵ οοπίθιμρ]αύϊομ (θεᾶσθαι) ἃπα 
ποῦ οἵ νἱβίοῃ. ΟὈμρᾶγΘ “08 ἴ. 34 
(ἑώρακα) σὺ “0Π 1. 32 (τεθέαμαι). 
5366 8180 Ὁ. 1. 1, 2. 

ΤῊὴΘ 86 οἵ τεθεάμεθα ΟΑΥΥΪΘ5. ἐπ 6 
μΪπα δος ἴο Ὁ. 12, θεὸν οὐδεὶς τεθέα- 
ται. ΤΠουρ αοα ἨΠμηβοΙῖ παα πού 
Ὀθθη {π6 οὈ]θοῦ οἵ αἰτοῦ παιηδῃ γὸ- 
ϑαγα, γοῦ ΟΠ γἸβύϊαη 10} Γϑϑύβ ΠΡΟ᾿ ἃ 
Ὠϊδύογϊο γϑνυϑ]αύϊοη οἵ Ηβ Ναύμγθ. 

τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν] ΟΡ. 
Ϊ.. 2, ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν, 111. 11, 

2, ἈΠ οοηὐγαβὺ « 0} 1. 34, ἑώρακα καὶ 
μεμαρτύρηκα, Χχὶχ. 35. ΤἼΘ σοῃθίπιιοιιβ 
γ]ὑ 655. γγὰ8 θαβθα ΠΡΟ {Π6 ὩΡΙαΙηρ' 
ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΟ. 

ὁ πατήρ] ΟὐΟΙΏΡ. Ὁ. το (ὃ θεός) ποΐο. 
ἀπέσταλκεν] πμαΐ, σοί. Τὴ6 ἰδβίϊ- 

ΠΠΟΠΥ͂ 18 ὈΟΥΠΘ ποὺ ΒΙΠΡΪΥ ὕο {Π6 Π]18- 
ἐουὶο ἴαοῦ (Ὁ. το, ἀπέστειλεν), Ὀαὺ (88 
ἴῃ Ὁ. 9) ὕο ὑπ ρϑυῃμηᾶηθηοθ οἵ ΟΠ δύ 5 
τη ἰββίοη. ΟΥ̓ {115 Ῥ6 ΠΟ νου πᾶγο αἰγθοῦ 
Κηον]θαρο. Οομρ. Αααϊθίομα! Νοίθ 
ΟὨ Ὁ. 1]. 5. 

σωτῆρα τοῦ κ.] βαϊναΐογ θην. τὲ 
Υ. (φωσιζὲ 1.), αδ δανῖοι" 97) ἐδ6 
τοογίαά. πὸ {1 {0160 ΟΟΟαγ8. ΟΠῸΘ 
ἀραΐῃ ἴῃ {π6 Ν, Τ΄ δθ ὕπ6 ΘΟ ἤθββίοη 
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΄ ᾽ ε ε - - “- 

[Χριστός] ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ 
, ᾿ ᾽ Ἁ ᾽ ΄- “΄“: 

μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεώ. 

οἵ {6 ϑαμηαγ ίαμβ, ΦΌ ἢ ἱν. 42 ; πὰ 
{π6 ὑποιῦρσηῦ τυ Π]ο ἢ 1 ΘΟΠΥΘΥΒ 18. ὁχ- 
ῬΓθββοὰ ἴῃ «οἷ 11. 17. δὲ Ζοἢη 
ΠΟΥΠΘΥΘ ΟἾδθ 8685 μ6 {16 σωτήρ, 
ὙΠ ΪΟἢ ἴῃ ΟΥΠΟΥ ΡΟΒίΟ]Ις νυ τ ηρ5. 18 
ἈΡΡΙΙΘα ὈοΓὴ (1) ἰο “αοἀ’: τ ΤΊ, 1. 
Ι θεὸς σωτὴρ ἡμῶν καὶ Χ, Ἰ. ; ΤΊ. 1. 3 
ὁ σ. ἡμῶν θ., 11. το, 111. 4; Φυᾶὰθ 2ς 
μόνος θεὸς σωτήρ ; πα Π]ΟΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
ι Τίμη. 11. 3 ὁ σ. ἡ. θΘ. ὃς πάντας ἀνθρώ- 
πους θέλει σωθῆναι, ἵν. 1ο θεὸς ζῶν, 

ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μά- 
λιστα πιστῶν (600. 1μπ|κ6 1. 47); ἃπᾶ 
(2) ἰο ΟἸιγῖβῦ: [μἸκ6 1ϊ. 11 ἐτέχθη ὑμῖν 
σ. ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ; ΑΟἰβΥ. 31 
[Ἰησοῦν] ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα 
ὕψωσεν, ΧἸ. 23 ὁ θεός... ἤγαγεν τῷ Ἴσ- 

ραὴλ σωτῆρα ᾿Ιησοῦν ; 2 ΤΊτη. 1. 1Ιο ὃ σ. 
ΠΡ Δ ἢ ΧΟ σ᾽ ἡ: (ΟΥΤΩΡ: 
τ. 3), 11. 13 ὁ μέγας θεὸς καὶ σ. ἡ. Χ. Ἴ., 
1ἰϊ, 6 Ἰ. Χ. ὁ σ. ἡ.; 2 Ῥοῦ. 1. 11 ὁ κύριος 
ἢ. χα ο 1 νι. 20. 1.) 18 (ΠΌΜΠη). Ὑ1||, 

2 ὃκ. καὶ σ.); ἃ ΠΊΟΓΘ ῬΑΥ ΘΟ] Υ]Υ 
ῬῊ]]. Π|. 20 σ. ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἶ. 

Χ, (ἔρῃ. ν. 23 αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώμα- 
τος 5 ἀουθύ]). Τηὰ8. ὑπ {16 15 
οοηῆποα (ἢ ὑπ οχοορίϊου. οἵ {πὸ 
ΥΥ] ηρ5 οἵ δύ ΤΚ6) ἴο {Ππ Ἰλίου τυ ῖῦ- 
ἱπρ5 οἵ {πὸ Ν, Τ᾿, πα 18 ποῦ Τα μα ἴῃ 
ὑπ οϑηΐγα! στοὰρ οἵ 0 Ῥδ}]}}5 Ερί- 
5165, ΤῸ ἀοαθ]ο ἀρρ]ϊοαίίοι ἴῃ ΤΊ. 
Ϊ,. 3 Γ᾿ 15 ΟΥῪ ᾿πδύγιιοίϊνο, 
ΤῊ {1{|Ὸ 15 Ἀρρ] ]οα τὸ οα ποῦ πη- 

[ΓΘ ΘΗ ἴῃ ὑπὸ τχχὶ  Τθαῦ. χχχὶϊ. 
15 θεὸς σ. ΓΙ ἫΝ ἃ 7260 βαϊμίαγὶ 

ΣΕ χσῖν. (ΧΧ 11} 5 σχν. (Σσῖν.) κ 
(7 δι βαϊναίογν πιθι Υ .); ΧΧΎΪ, (Χχν.}9 

(Ὁ ΟΝ 765 βαἰίαγὶδ τπθ8 Χ .); 

Ιχνυ. (Ἰχῖν.) 6; ᾿ἰχχῖχ, ([χχυἱ]].} ο; χουν. 
(χοῖν.) 1 || ϑαῦ, χχχὶϊ 15; [8. χυ!, το; 

χ]ν. τς Ὁ φαϊταίον Ὑ.). Οομρ. 

ὙΥΙβα. χνὶ. 7; Εροϊαβ, 11. α; 1 Μδοο, ἵν. 
30. [0 5 αϑοὰ αἶβὸ οἵ παϊηλη ἀρ] νοΥ- 

ΘΥΒ: 14. 11]. 0, τς ΨῊ φαϊοαίον Υ.); 

πα οἵ ὑπ ῥγοιηβοα βαϊναϊίου (δὰ- 
γἱουτ) : 18. [χίἱ, αἰ () φαϊδαίον Υ.). 

Α ΄ ᾽ , 

"ὁ Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν 

Τὴ ΟἸαββίοα] νυ ύθυβ 086 ἐΠ| 16 15 ἀβοὰ 
οἵ πη “οἰ 165, Θβρθ αν οἵ Ζ68 ; 
ἀπ ἰδ νᾶ σίνθη ἀποὺ Ἰαΐου αὐτοὶ 
ἀν μαβύϊοβ ἴὸ ῬυΪποθ5. ἅμα ὈΘηθίμοςοΥΆ, 
Οομρ. Ῥθάγβοι θη ἐλο Ογορα, ΡΡ. 72 ἴ, 
(136 4) πούθβ, ἀηὰ ΝΥ οὐβίοϊη οὐ 10Κ. 
1. 11 [ῸΓ ὨᾺΠΊΘΙΓΟΙΒ ΘΧΔΙΡΙΘα., 1 
Βαα πὸ [ναὐΐη ααϊνα!θηῦ ἢ ΟἸΘΘΓΟἾΒ 
ἐϊπιθ. ΟἿδθυο σομ θη ἑηρ οἢ {π {1016 
ἃ8 ΔΡΡΙΘα ἴο Ὑ Θυγοκ 5 : Ηοο ἀπδῃ- 
ὕὰπι οϑὺ Ὁ τὰ πᾶσα) οϑῦ αὖ ΠναὔϊηΘ 
ἼΠῸ γ ΥΡῸ ΘΧΡΥΪμλΐ ΠῸῚ Ροβδὶῦ. [5. ϑϑῦ 
ΠΪ Δ Ἶ ἢ δοίθ)" ααὶ βαϊαΐθη ἀαὺ (ἐπ 
ῬΌΡΥ. 11, 2, 63). 
ΤῊΘ αὐοιι8. (σωτῆρα) ἀοβουθο5 τ μδὲ 

ΟΠ τῖβῦ 15 ἀηὰ ποῦ 51 ΠΡ ῚῪΥ ταῦ ΗΘ 18 
ἀοβισπρα ἴο θ6. (ΟΙΡΆΓῸ 1]. 2 ἱλασμός 
ἐστιν, Ὁ. το ἀπέστειλεν ἱλασμόν. Τ)ιαῦ 
ὙΠ ]ο᾽. 15 γ οὐ ραγον Γαύασο ἴῃ 105 Πα λ ἢ 
ΔΡΡΙἸοαύϊοι (ΡΏ]]. ἢ], 20 σωτῆρα ἀπεκδε- 
χύμεθα) 5 Θομηρ]οίθ ἴπ {π6 αἀἰνίπθ ᾿άθἃ. 

Τὸ 5 σοσύμν οἵ πούϊοο ὑμαῦ ὑπὸ νοσὰβ 
σώζειν μα σωτηρία ἃγ6 ποῦ ἴοὰπμα ἴῃ 
ὑπὸ Ἐρ βύ165 οἵ δὲ ΨΦόἢη. 

15. ὃς ἐάν] 366 1]. 5 ποΐβ. ΤὭθΓΘ 
ἰβ πὸ ᾿ἰμιϊαὐϊοι ἴῃ ὑπ6 01} οἵ αοά 
(1 Τ σὴ. ἢ1..3} 

ὁμολογήσῃ] ὅ'66 1. 23 ποίθ; δ. 2 
ποίρ. Τπ6 αἰ ογθηῦ ΓΟυπὴ5 οἵ {πὸ οοπ- 
Τοββίοι γθαυῖγο ἴο θῸ βυπα οα ὑοροῦΠου, 
6 ἐμαὶ σοηοϑδοῖδ ἰμ6 δύ παϊΐ ἐδ 
Μαΐϊδιον αἶδο (ἰϊ. 23); νον βριγὶξ 
ἐλιαὶ σον Γρϑϑοί δι «755. Ομγ δὲ σοῖο ἔνι 
ἐλμιο ἤοελι ἐ8 " Οοὐ (ἰν. 2); ΗΜοβοθεϑγ" 
δον 58} ἐλιαΐ «7655 [ΟΣ ῖδι] ἐξ ἐδὸ 
ον Γ᾽ Οοὐ, αοὐ ανίαοιλε ἐγ ἠεΐτε ανια 
μὲ ἐπ αοά. ὍΤηΘ θχαοῦ ροϊηῦ οἵ ἐπ 
ΘΟ ἤοβϑίοι ΠΘΥῸ ῬΓΘΡΆΓΟΒ [Ὁ ὑπ 6. οοη- 
οἸαβίου. Τὸ τοοορπϊοη οἵ ὑπὸ τονο- 
ἸΙαϊοι οἵ Οὐ 15. ὑπὸ βίση οἵ ὑπὸ Ῥγὸ- 
Βοηοο οἵ Θοὰ (οοτρ. 1 ον, χὶϊ, 3). 
ΤῸ Γραϊῷ οὐ ὑπ οομθαβίοι ΟΠ Ἀγ οἴ Υ- 
ἰβοα ἴῃ τ. 2 18 πον ἀθβου θα [ὉΠ]]}Υ. 

ὁ υἱὸς τοῦ θ.}7] ὅ'Ξ69 ὁ. 11]. 8 ποῖο. 
ὁ θ. ἐν αὐ... αὐ, ἐν τῷ θ.1 Θοἕα ἐπ ᾿ΐηι 

ἐλ ἴηι αοαά. ὅδ Δ ἀἀϊομπαὶ Νοἵθ. 
ΤῸ ὕνγο οἰαβοβ πᾶτκ ὑνο ἀβροοῖβ 

μου, 



ΤΥ. 16] ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΘΤΊ, ΕΣ ΟἿ 5Τ' Χ950ΗΝ. ΠΡ 
Α 7 Ν , « ᾽», ε λ ᾽ 

καὲ πεπιστευκαμὲν τὴν ἀγάπην ηΨΜν εχέει Ο θεὸς εν 

τό πεπιστεύκαμεν δὲ Β (γ6): πιστεύομεν ἃ Τηθ. 

οἵ ὕΠ6 ΟΠ Ἰβυϊαη᾽5 ᾿ἴ8. ΤῊΘ ὈΘΙΙΘΥΘΥ 
Πδ5 ἃ ΠΟΥ͂ ὩΠ6 ᾿ηγ]Π0 1016 ΡΟΎΘΥ [ῸΓ 
ὑπ6 {π]Π]πηθηΐ οἵ ἢ18 σους ὁ Θαυθ : 
“(οα 15 ἴῃ Πἴτη. Απᾶ ἃρδίη ἢ6 γὙθ8]- 
1565 {παὖὺ Ὠΐβ Π|ρ 15 ποῦ οἢ θαυ, ὑπαῦ 
6 ὈΘΙΟΠΡΒ ΘββθηἝ}}γ ὑο ΔηΟὐ Θ᾽ ΟΥ̓ΔΘΥ: 
“6 15 1ὴ ἀοα. Τμθ αἰνῖπο [6] υβῃ]ρ 
15. Θομρ]ούθ ἃπα οἴου ἴῃ ϑϑοὴ αἰ- 
ΓΘΟΙΟΗ. 

ΤῊΪΒ ΘΟΠΙ]ΘΙΠ ΘΗ ΑΥῪ σίθν οἵ {Π6 
{Ὸ]Π6 85 οἵ π ΟΠ Ἰβύϊη 116, ἃ5. ὑπ6 
ὈΘΙΘΥΟΥ Πνθ8 'ῃ αοα ἃηα ἀοα ἴῃ Π]Π], 
15. Ῥγθβθηΐθα Ὁ. δῦ “01. ἴῃ βθυθυδ] 
ἴογπ|5. 706 ἴοῦο Γ᾽ Οοα αδίαρέ, ἔῃ 
μΐην (111. 17), ἀμ πὸ αδέαοίϊ, ἔμ, ἰοῦο 
((ν. 16. ίογηαί {78 αδίαθ5 ἐγ ᾿ίηι 
(111. 15); ἃπα ἐμὲ5 78 18. ἦν ἐδθ ϑΌΉ 
4 Οοα (ν. 11). 1716 Τγιέλ, ἐξ ἐγ, ἴηι 
(1. ὃ; 1. 4), ἃπα Π τοωϊζοί, ἐγν ἐπ 6 
Ζγεΐ, (Σ Ἐρ. 3). 7116 ἐρογὰά α΄ ασοα 
ἐ5 πα αδίαοίλ, ἐπ λίην (1. το; 11. 14; 
οἵ, ἢν 24), ἀπ πῃ αδίαφδ ἔγν ἐδ ἐρογα 
(Το γ111. 31). Ηδ 15 ἃπα δΪα 65 ἴῃ 
ὑμ6 Πρμὺ (11. ο ἴ.), ἀπ ὑπ6 ππούϊοῃ οὗ 
ΟΘοα Δ0146885 ἴῃ Πἴπῃ (11. 27), ἃπα συαϊᾶθβ 
πὰ ἴο ἃ}1 {π6 Τααῦμ. Οομρ. ἄροο. 
111. 20. 

Ὑ]οΙββῖμη ἴῃ 856 Βα] ὑδηῦ αἰ οΘομ ποῦ 
δὲ αὰὶϊ οοπύϊπούπν, ΙΒ. ἴῃ 1)60, 
564. αὖ οοπἐπθαυβ: Παρναῦ ἴῃ [6 
Τοιβ, 564 αὖ 6 οοπθϊπθαῦ π6 οδαἃ8 
(Ααρ., Β646). 

16. Καὶ ἡμεῖς] “πα τῦ6, 76 ΠΟ οδπ 
ΒΡ ας ΠΌΤ {π6 ἔα]η6855 οἵ ΟΠ γ]βύϊδη 
ΘΧΡΘΙΪΘΠΟΘ ἃ8 ΟΟΠΙ͂ΘΒΒΟΥΒ. οὗἨ ΟΠ γΊβύ.... 
ΤῊΘ οα86 15. ὑᾷκθὴ ποτ ΞαΡΡοΟΒιύϊοη 
(ὃς ἐὰν) ὕο μού. ΒῸΥ ἡμεῖς 866 σ. 14 
ποίθ. 

ἐγνώκ. καὶ πεπιστ. τὴν ἀγ.] σογηπορὶ- 
ηυῖ8. οἱ ογοαϊαϊηνις οαγϊέαξὲ Ν'΄., σοι. 
δὲ εγοαϊηνδ φαην αἰἰϊοοίογιογηγν 7)628 
λαϑοΐ Ατπρ', ἐοση. θέ ογεαϊαϊγυν8 ΤΉ 
[οαγϊέα! 6] χιαην αθοί 71)6 5 Ε΄, ΤΠΘ 
ὕνο γϑΥ 8 [ὍΤΙ] ἃ ΘΟΙΩΡΟᾺΠα γρ}}, ἴπ 
σι] οἢ {Ππ6 Ἰᾶθα οἵ Ὀ6]1οΓ ααλ}1ῆ 65 ἀπα 
ΘΧΡΙ αἴ η5 νγμαῦ 15 ἴπ {}}18. 6886 Π6 ΡγΥ]- 
ΤΩΔΥΥ ἃπα φγθαοιηϊπαηὺ 468, Κπον- 

ὁ θεός: -- ὁ δὰ. 

Ιοᾶρθ. Τῇ γυϊσαΐο τοπαθυϊηρ' [ΓΟ 5 
ὉΠ 6 ΘΙ Ρ ἢ 818 ὙΓΟΠΡῚΥ οη δοίϊο ΤῈηΘ 
ΒΒΏΠῚΘ ὕγγο ὙΘΥΌΒ ΟΟΟῸ ἴῃ ΦῸΠΠ τἱ. 69 
ἴῃ ὑπ6 ΤΘΥΘΙΒΘ ΟΥΘΙ;: ἡμεῖς πεπιστεύ- 
καμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος 
τοῦ θεοῦ. ὕπαον αἰῇογθηῦ δβρθοὺβ 
Καον]θαρθ ρυθοθάθβ [10 ἃπα ἔμ 
ΡῬΙΘορο5. Κπον]θᾶρο Υ6 τηυβὺ Πᾶγο 
ἃ γι 1 πο Κπαον]θᾶσο οἵ {Π6 
οὈ]θοῦ οἵ ἴι ἢ Ροίουθ ὕσαθ [1 ὁπ 
οχίβῦ; 8ηα ὑσπι6 [10 ΟΡΘΠΒ ὑΠ6 ΨΥ 
ἴο {ΠΥ Καον]θᾶρθ. Α ΘΘΠΘΙΆΙ [ἢ 
ἴῃ ΟΠ γἸδὺ ἃπα 56] βυσσοπᾶον ἴο ΗΪμ 
Ῥιθραγθα ὑπ αἸβοῖρ]68 [Ὁ ἃ ἸΟΥΘΥ 
ΔΡΡΥΘΉΘΗΒΙΟΙ οἵ Ηἰδ5. οπαγδούου. ΤῈΘ 
δούπα] ΘΧΡΘΥΊΘΠ66 οἵ ἰόν ἱποῖμάθβ {Π6 
ΡῬΙΓΟΠΙΪΒ6. οὗ ἃ ἸΆΤΡΘΙ Τηδη] βίοι οὗ 
105 ὑγθαβισθαθ. 7115 δύ ΦοΠη ᾿πα]οαῦθβ 
ΠοΥΘ: “ο Πᾶγϑ Ῥϑυοθινϑα {πΠ6 αἰνὶπθ 
Ιοσθ. Τὸ ἃ οογίαϊῃ οχίθηῦ ὔὸ ἢᾶγθ 
γΘα 564 ννηαὺ ᾿ὖ 15: θαὺ γγο ἤᾶγθ ποὺ 
ΘχΠδπβύθα 105. τηθϑηΐηρ. [ἢ ΚΠΟΜΙΠΡ' 
6 Πᾶν ᾿ο]]θνυθα ἴοο; δα ἴῃ {πῃ 

ΘΟΠΒΟΙΟτ5. Τρ Υ Γθούϊο. οἵ Κηον]θαρθ 
γγ6 νγαϊὺ πιὺπουὺ ἀοαθὺ [ῸΥ {αὐτο τθ- 
γϑἰαὐϊοη. 

τὴν ἀγ. ἣν ἔχει ὁ θ. ἐν ἡμῖν] ΒῸΥ ὑπΠ6 
ῬΏΤΆΒΘ ἀγάπ. ἔχειν 8560 “0}ὴ ΧΙ. 35 
ἐὰν ἀγ. ἔχητε ἐν ἀλλήλοις; «“01η χν. 
13:11 Ῥοῦ. ἱν. ὃ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγ. 
ἐκτενῆ ἔχοντες ; 1 ΟΥΥ. ΧΙ]. τ Π᾿ ; ΡὮ]]. 
11. 2. Τῦ 15 οἶθαῦ ἔχοι ὑπ οοπίοχὑ 
ὑμπαῦ ὑπὸ Ἰουθ ἤθῦθ Βρόῖθῃ οἵ 15 ὑπ6 
Ιονθ νη ο Οαοα ὰ8 ἃπα βθνβ ἴο- 
ψγαγβ θη. Βαυὺ δ'ἡ ΦοΠη 845 ἃ 
ΒΘΟΟΠΩ ὑπουρ]ῦ ὅο ὑπαὺ οἵ αοα᾽Β Ιονϑ 
ὑονγα 8. Ππηλη (εἰς ἡμας). ΤΠ Ιου οἵ 
αοα ῬΘΟΟΠΊΘ5 ἃ ΡΟΥΘ ἴῃ ὑπ6 ΟΠ γ18- 
ὑπ ΒΟΑΥ (ἐν ἡμῖν). ΒΘΙΙΘΥΟΥΒ Δ1Θ 
{Π6 ΒΡΙΘΥΘ ἴῃ τ Π]οἢ 1ῦ ορογαύθβ ἃπα 
Τη8 65 1056} [δ] 1ῃ ὑπ που] (2 ΟὐοΥ. 
ἷγ. το). ΟὐὈΠΡ. 9. ο ποίθ. 

3, 76 αοἰξουϊέμ 47 ἰοῦό (τ6 ὃ---21). 

Τὴ {π6 ὕνο ρυθοθαϊηρ' βθούϊομβ δ 
Φομη Πὰ5 5ῆθνγῃ ὑγηδῦ ἰουθ 15 1ῃ 1(85 
ΘΒΒΘΠΟΘ ἃπΠ4 οΥἱρίη, πα πον 1ὖ π6068- 
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ἡμῖν. 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ 5Τ' 500ΗΝ. ΠΥ͂. τό 

ε ᾿ ᾽ , ᾽ , Α ε , ᾽ 

Ο θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν 
΄- ᾽ , ᾽ ΄ς ΄ , ᾿ ε ᾿ ᾽ ᾽ ΄σ , 

τῇ ἀγάπη ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ [μένει]. 

ἐν αὐτῷ μένει δὶ Β τη [Π6 ΒΥΓὮ]: -- μένει Α νῇ. 

ΒΆΤΠΥ ὈΘΟΟΠΊΘΒ ἈΠ ᾿ΠΒΡΙ ΓΙ ΠΡ ῬΟΎΤΘΙ ἴῃ 
ὑπο ὈΘΙ ον υ, ΔΒ  ΘΥ Πρ' ὕο ἃ ΟΠ ΓΟΒΒΙΟΝ 
οὔ {πὸ Τποαγπαίίοη. ΕΟ ΠΟΥ ἀθυ ] 08 
το γ6 {ὙΠ} Ὺ ὑΠ6 δου νῦν οἵ ἴον ; πὰ 
{π|5 ἴῃ ὕνγο τ ϊαύϊομβ, ἃθ ἴο ὑπὸ Ἀ6- 
Ἰθυοῦ ἴῃ Πἰ 56 1 (16 ἔ---τ΄8), ἃπα ἃ8 
ἴο {πὸ ΘΙ ΊΟν ΟΣ ἴῃ 15. ἀθα Πρ 5. νυ Ὁ} ΠῚ5 
Γ6]]ονν-ΟἸυἸβυϊαβ (109-21). Οπ {Π6 
ΟΠ6 5[41.6, 1Ὁ 15. ὈῪ σομ πᾷ ημ0 6. ἴῃ ἸΟΥΘ 
ὑπαῦ {πὸ αἰνῖπο [6] ΒΡ 15. γθα δρᾶ 
Ὀγ ὑπὸ ῬϑΙον ον (16 δ), 116 Ἰονο 15 
Ρουίθοίοα ἴῃ {Π6 αἰνίηθ ΓΟ] 8} 1}0, 50 
ὑπαῦ {πὸ Ἰαβὺ οἱ ϑιηθηὺ οἵ ἴθ 15 οαϑῦ 
ουὐὖ οἵ {π6 βΒοὰ] οὐ πἴμη γη0 Ἰονο8 (17, 
18). Απᾶ οἡ {π6 οὐ 546. Ἰουθ, 
ΠΟ 15 οὐ ἃ αἰνίηθ οὐἹοῖη (10), πηιϑῦ 
Ῥὸ ΓᾺ]Π]16α αὐύου ἃ αἰνῖπθ ὑγρ6, ἴἢ ΙΟΥ 6 
ἴο ὑπ Ὀγούθγοη (20), Δοοουϊηρ ἴο {Π|6 
αἰνίπο σου Πα πηθηΐ (21). 
ΑἸ ΡΥΟΒΟ. πὰ. ὑγαοθα ἴῃ ἃ [ἈΠΊΟΙΙΒ 

Ῥαββαρο ὑΠ6 ῬΥΟΡΎΟΒΒ. ΟὗἩἨ ον {1} 1ὖ 
ἤπα 5. 15. ΘΟΠΒΠΙ Ἰ Ὁοη ἴῃ ΟΠ] Θὺθ 
50 Εβαστοπάου, ΤῊΪ5 ἢ 5665 Βῃδαονθα 
οὐὖ 1. {ΠΥ 6 Ῥαββαρ 5 οὗ Ομ ]01685. (1, 
Ι6 ἴ, : Υἱ. 2; Υἱῖ, 1ο). ΕἸἾγχβῦ ὑπ γ0 185 
ὑπ ααϊοϊτοπίηρ οἵ {π6 αἰνίπο ἃθούϊοη 
ἴῃ {Ππθ 501] Ὀν ὕπο γϑνοϊαύίοη. οἵ {Π6 
γον ; ποχύ, {πὸ Ττποοάομ οἵ πγαύια] 

ἰηζουοοῖσθο Ὀούνγοθη ὑπὸ 50] ἀπ {6 
γον ; πα αὖ ᾿Ἰαβδὺ {πὸ βοὶ] ΟΥ̓ΟΥΒ 

1056 1 ἈΡΒοΙ αἴ ον τὸ {πὸ δ ον ὑπαῦ ΠῸ 
ΤΥ γοϑὺ ἔποτο (Λτὴθυ. ὧδ 7βαας οἱ 
απΐηια, ο. ΥἸΔ. ὃ 68). 

(ἸοΩ ἐξ ἴοῦο, απο πὸ ἱμαὶ αΡίαοιί ἢ, τη 

ἴονο αὐτο}, ἐη (ὐοο απο (ἰοα [αὐλαοι}}} 
ἔῃ λΐηι. 17 7. ἐλιὶβ ἰονο ἐξ ρον οϊοα 
φολ δι τι8, ἐἤχαΐ πὸ γα τὸ Ῥοϊαϊγηοδα Ἢ 

μα αν ΩΓ 7μασηιθη  Ῥοσαινιδο 67. 

αϑ δ ἴβ, 80 αὐ τσὸ ἔῃ ἐδ6 ρον], 
158. Ἤργο ἦβ 0 ΤΡραΥ ἐπι ἴονο, εξ γ67- 
ροΙ ἰονο σαϑέοίδ, ον 7 αΥ, Ῥοσανεβο ἤὍαΥ 
λμαΐδ ρηη μηηθηΐ ἀπε διὸ ἐμαὶ ἤθαν- 

οἰλ ἐξ πο ρον δε ϑα ἐἡη ἰονο, 
ΤῸ ψουᾶβ οἵ τ 8 αἰ 8 ἴοτα 

ἈΓΘ Τορθαῖοα ἃ5 πὸ Βα θ]οοῦ οὐ ἃ ΠΟ 

ἀθνϑιοριηθηῦ οὗ ποιοῦ. Βοίογθ {Π6 
1ᾷθα νγὰβ οὐ ἱστὸν πα Κπον]θᾶρθ, ΠΟΥ 
{π6 ἰᾶάθα ἰβ οἵ στόν ἃπὰ δοίϊοῃ. 
ΤῊ γουοϊαύίϊοι οἵ {πὸ Ναύασο οἵ αοὰ 
ἃ8 ἸΟΥ6 68}15 οὐἵῦ ἃ ΥΘΒΡΟΠΒΘ ἴπ ἈΠΒΎΥΘΙ 
ὑο ὑπαῦ ψμ ον 8. ΠΘΟΘΕΒΆΤΙν τραγ θα 
Ὧ5. ἃ “ῬΘΥΒΟΠΆ] 08} ἴο τηθη, πᾶ ὈΥ 
βαρ οβῦϊηρ' ὑπὸ ἰάθα οὗ πη]ϊηλ θα 56] }- 
ΘΟ πο αὐ. ἃ8Β. ΟΠπαγαοίουϊβεϊς οὗ 
Αοά, 1Ὁ βοὺβ ἃ ὕγρο ἴου πυσηδῃ δούϊοη. 
Το παύαχο οἵ {π᾿ Ῥο]ΐθυον πλαβῦ ὈΘ 
οΟμοΥπθα το πὸ Ναύαγο οἵ (οα, 

καὶ ὁ μένων... απαὶ ἦ6 ἐδαΐ αϑταοί 
ΒΘ {πῸ νοῦν Ναύαγο οἵ ἀοα ᾿ὑ 

ΤΌΪ]ΟΥΒ. ἃ5. ἃ ΠΟΟΘΕΒΑΤΎΥ ΘΟΠΒΘΟΊΘΗΘΘ 
ὑπαῦ {π6 16 οἵ 56 .ἀϑυούϊοη 18. ἃ {ΠΠῸ 
ἴῃ [6]ΠΟ ΒΡ ἢ Ηϊμι. ΒΒ. {ΠπῸ π80 
οὐ ὑπὸ οομ)ππούϊοι πὶ ΡΙαθΘ οἵ 5010 
ῬΆΤΆ]]Ο] δὰ (16 ἐμαΐξ αδταϊοέ ἢ) {10 
ππϊύν οὗ {Π6 οοιηΡΙοχ ἰᾶθα 18. ΘΠ ἃ- 
Βββθά, 

ὁ μένων ἐν τῇ ἀγ.] πὲ ἐπαΐ αὐταί, 
ἦηη ἴοῦο ἃ5. Ὅπ Βρῇθυθ ἴῃ νΒο 5 
16 15. ΤὉ161Π164. ΟὈμΡαγΘ Φ ἢ χΧΥ. 
ο ἴ. μ. ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ, μ. ἐν τῇ ἀγ. 
μου. Ἠργο {πο τΘο]ηρ ἰβ τοραγθα᾽ 
ΔΡΒΟΪαΐοΙν ποῦ δὴν Ταγ πον ἀοῆ- 
εἰσίοι οἵ 18 οὐ]θοῦ, ἃ5. αοα οὐ τηϑῃ. 
Βαῦ {πὸ αἰνίπο ἰἄθα] τλᾶθ Ἰτηονη 
{πγοιρ ΟἸ τύ 15 ρυοβθηῦ ὕο {πὸ τἱπὰ 
οὐ νυυῖῦου πα στοά ου, 

τπᾶον αἰ ουοηῦ ἀβροοίβ δὲ ΤΌ 
ῬΥΘβοηΐβ. οἰβουνμογο “{Π6 Ἰἰρπ ν᾽ (ο. 1, 
10), ἃπα “πὸ νον ̓  (Φόμ. νἱϊ!. 31). 

ἃ5 ὑπὸ ΒΡΠογο ἴῃ Β]οἢ ἐπὸ ΟΝ νἸβεϊδη 
ΚΑ ΡΙ 65, “Ἰονῖηρ ἢἷβ Ὀγοίμο ἡ πᾶ 
“ΡΟΙ ον σ᾽ ἢ 1πθῦ ἃ5. πΠ6 ὉΠΡΟΙΪΟΥΘΥ 
ΓΆΒΙΟΒ. ἴῃ ἀδυϊτοαβ᾽ (Φοῖ. χὶϊ. 46), 
ὦ “πὸ ὑπαῦ Ἰογοῦ! ποῦ, “ἶη ἀοαίῃ 
(ο. 111, 14). 

ἐν τ. θ. μ. καὶ ὁ 0. ἐν αὐ. [μ.]] αϑταοίλι 
ἤη αἸοα απο (ὕἰοα [αὐ τα }}} ἐν είν. 
ἔρο διὸ τς Αἀαϊομα] Νοῖο, ΠῸ ὑπαὶ 
80. θ᾽ οι ἴῃ Ἰόνὸ μα σἰβοη ἰὸ {ΠῸ 
Πολγ ον οὐδοῦ ((Ὁ]. 111,3) ἀπ Τοὰπα 
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17:6 “4 7, ε 5 ᾿ θ᾽ ε ΄σ .« 

ν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγαπὴη μεῦ ἡμῶν, ἵνα παρ- 

17 ἡ ἀγάπη: -ἰ τοῦ θεοῦ {π6 (Ἰα1). 

{Π6 Ρόνγοῦ οἵ αἰνίηθ [6] Ονυβῃρ ἴοι ὑμ6 
ΔΟΟΘΟΙΏΡΠΒΗτθηὐ οἵἩ ΘΑ ΎΠ]Υ σου. 

Τὸ πὰβ Ὀθθθῃ βθ66η ὑπαῦ {Π15 ὑσοίο! ἃ 
ῬΙ]Οββίηρ᾽ 15. οοππθοίθα τυ ΟὈΘα!θ ποθ 
(111. 24) ἀμ οομΐδββίοη (γ. 15). Αμᾶ 
Ἰονθ ἴηγοϊγοβ ΟΡΘα]θη06 (1 πὶ χῖγ. 15 
τηρήσετε, ἤοτη. ΧΙ. 10), ἃπᾶ 5 {Π6 
ΘΟΠαΙΠΙ0η. οἵ {Ὁ]16 Κποσ]θᾶρο (Το π 
ΧΙν, 21 [Ἐν 

17. Ἔν τούτῳ...] 7.» ἐδ18...ΤΊΘ γὙο- 
ἔθυθηοΘ. μδ8. ῬΘΘΠ ΨὩΓΪΟΌΒΙΥ Θχρ]αἰπθά. 
ϑοιηθ. Βᾶνθ οοπηθοίθα {τ ἐδιὲ5. πὶ ἢ 
γγμαῦ [ΓῸ]]Ονγ8, οὔθ β τυ} παὺ Ργ6- 
ο6465. [ἢ {ΠΗ ΤΌΥΤΏΊΘΙ Οα86 ὕνγο υἱ ΘΒ 
ανο θθθη Πα. ΤΊ νου β πᾶν ὈΘΘὴ 
ὕδκθη ΟἸοβ νυ τὶ {π6 βθοοπα οἵ ὑπὸ 
ΤΟΠ]Πονηρ οἸδαβθβ, ἐν τούτῳ... ὅτι...) 
ἐλι18...δοοατι86..., Ἀπ α ἀραΐη τὶ ὑπ6 
ἢνϑῦ, ἐν τούτῳ.. «ἵνα..., ὅγυ ἐδ ι8.. ἐμαί 
ον ΤῊΘ ἔουη6 1 ΘΟηϑὑγ ποῦ ο ΠΥ 6 αὖ 
ΟΠΟΘ βού 85146. ΤῊ 1Τηὐθυ θη] ηρ᾽ ΟἸατιθ6, 
ἵνα..-κρίσεως, ΤΆ Κ65 ὑπ 6. ΘΟΠΠΘΧΙΟη οὗ 
ἐν τούτῳ 1 ὅτι τηοϑῦ πιηηδύι}. Τ]}6 
ΘΟΠΠΘΧΙΟΗ Οἵ ἐν τούτῳ Μ 1) ἵνα ΟἾΥΘΒ ἃ 
ὑπὸ 56η86 ἃηα 15 ποῦ [ὈγΘΙΡ ο δὐ 
ΟΠ 5. βύγ]θ, ὑποιρὴ ὑπ6 οχαοὺ θοιη- 
ὈΙπούϊοη 4068 ποὺ οὐοι (ποὺ «9 0Πη 
ΧΥ. δ) 1 15 ΓΙ 1608 ; [ῸΥ 1ὖ σου] ποῦ 
6 βίγδηρο ὑπαὺ Π6 5ῃοι]α τι86 ἃ Πη8] 
Ῥαγ 016. (“ψα) ἴθ ΡΪδοθ οἵ ἃ ἀθιηου- 
βύγαύϊνο ῬδΥ 1016 (ὅτι), ἴπ οὐοΥ ἴο 
Ὀτΐηρ οαὐ {Π6 Ιᾶάθὰ οἵ οἤονγὁ ἱπνοϊνρα 
ἴο ὑΠ6 Ἰαβὺ ἴῃ ὑῃ6 γϑα]βαύϊοη οἵ οοῃ- 
Πάθμοθθ (ΘΟ ρ. «0Πη χΥ]]. 3; 6. 1]. 
11 ποίθ). Βαῦύ {π6 οοπίθχὺ πα ἢΪβ 
ΘΘΠΘΙΆΙ ΒΑΡῸ (6Ο0Π10. 11. 3. ποίθ) [ἃ- 
γο ὑπ 6. ΘΟΠΟΙ 51 0η ὑπαὺ ὑπ τοΐρι- 
6Π06 15 ὅο ὑπὰῦ γ ΙΟἢ ργθοθᾶθβ. ΤΠ6 
ΔΥΡΙΙΠΘτὗ ΥΘΟΤΪΓῸ5. ὑΠ6 Δἰγτηύΐοη οὗ 
ᾧ ἰαοῦ ἔχοιμ ὙΠ 10 }} ἃ, ΘΟΠΒΘΟΊΘΠΟΘ 185 
σάν, ταύμου ὑπ ἃ ΓαΡΟ ΠΟΥ ΘΧρ]ὰ- 
πϑύϊοῃ οἵ ον Ιου 15 ρογίθοίθα, Τὴ6 
[6] 5810 οἵ τδη τὶ αοα πα οὗ 
αοα νἱἢ τὴ ΟΔΙΤΪ65 σῦ ἢ ἴὺ {Π6 
ΟΟΠΒΕΠὔϊοη οἵ Ιουγθ.0 797η4|ἕ ἐλι8---: 
ἴπ {Π|5 ἀοιὉ]Θ. ΘΟΙ ΤΠ ΠΠ]ΟΠ---ίοθο ᾿αΐἤ, 
ὁθογν με) 7δεἰθεῖ ΔΙΥΘΔΑΥ͂ οα ὑΠ6 αἰγίπο 

μεθ᾽ ἡμῶν: -ἐν ἡμῖν κξ. 

5166; ἃπα 1ὖ 15 ΟΟα 5. Μ1}} ὑπαῦ 6 ἢ 
ΒΒοα ἃ τλκ6 105. Ὀ]Θ ΒίηρΒα. ὑΠ6 1} ΟΥ̓ 
1η γον οἵ {Π6 ο]086 οἵ θαυύμ]ν 116. 

ΦΘΥΌΠῚΘ. Πὰ5. ἃ 5 ΠΡ ᾿ΠΥΘΥΒΙΟΙ οἵ 
{10 5686 οἵ {π0 ῬαΒΒαρῸ : [ἢ ΠοΟ Ρ61- 
[θοῦ οϑύ.. ον ὐαβ, 51 Παποίδιη 80 6- 
ΔΙΉ15.. «αὖ ΠΟ Π106.0 1116 οϑῦ 5. οὖ ΠῸΒ 
51111|5.... (δ. “Ζουίη. 1. ο. 40). 

τετελ. μεθ᾽ ἡμῶν] ρογγοοία ὁ5ὲ πο- 
ὀίδονη Υ., ἐδ (μοί δ662η)) ρον) 7δοίοα 
εὐτέλιτι5. ΤΏΉΘΥΘ ἢ θ6 πὸ ἀοαθῦ ὑπεῦ μεθ᾽ 
ἡμῶν 15 ἤο 6 7οἸπ6α 10} Ππ6 σνοῖΡ. 
ΤῊ βὐυιούπγθ οἵ ὕπΠ6 βθηύθποθ 18 α6- 
Οἶβῖνο ἃραϊηδϑὺ (δεῖ Πρ ἡ ἀγ. μεθ᾽ ἡμῶν 
ὑορσϑύμοι ἴῃ {Π6 5686 “Π6 Ἰογϑ νυ ῃΐο ἢ 
18 ΤΆ] 564 Ρϑύνθθῃ ΟΠ ἰβυϊδ 8, ΟἿ᾽ 
{Π6 ἰογθ οἵ αοα 5ῃθνσῃ ὩΠΊΟΠρ᾽ 18. 
ΤῊΘ πηΐαπθ ἔουη οὗ δχρυθββίοι ἃΡ- 
ῬΘΔΥΒ 0 ἤᾶγο ῬΘΘῃ Οἤοβθη ἴῃ Ρ]866 οἵ 
{Π0 5] 1016 “παῦ Ῥθθὰ ρογίθοίθα ἴῃ 
τ᾽ ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΡ ἤο ΡΙδοθ ὑπ ρουθουύϊοῃ 
ΟἸΘΑΥΥ ἴῃ ᾧΠ6 τϑα]βθα [6] μὶρ οἵ 
αοα ἃηα τ8η. [ΙΠΟΥ6 15 ποῦ Β|ΠΡ0|γ 
ΡῬουθοίθα ἴῃ τη (ἐν ἡμῖν) ὈΥ ἃ δοῦ 
οὗ αἰνῖηθ Ρονγου, μαῦ ἴῃ {ΠΠΠ]]Ϊπρ’ ὑΠ|15 
ἰβϑιιθ αοα σου ΚΒ νυ 10}} τη (μεθ᾽ ἡμῶν). 
Βοιηθίῃίηρ οἵ ὑπ6 βᾶῖηθ ὑπουρῦ οὗ 
ΘΟΟΡΟΙαὔϊοη 15 β60η ἴῃ Δοΐβ χυ. 4, 
ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν. ΟοΙηΡ. 
2 Ψοἢη 3 ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις... 

ΡΊ]Ο 08}15 αὐὐθηύϊομ ἴο ἃ 186 οἵ {πΠ6 
ΡῬΥΓΘΡΟΒΙΌοη ποῦ πμ]}κὸ ἴῃ ρθη. 11]. 12 
(Χχ. ἡ γυνὴ ἣν ἔδωκας μετ᾽ ἐμοῦ): 
εὖ τὸ μὴ φάναι ἡ γυνὴ ἣν ἔδωκας 
ἐμοὶ ἀλλὰ μετ᾽ ἐμοῦ. οὐ γὰρ ἐμοὶ ὡς 
κτῆμα...ἔδωκας ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ἀφῆκας 
ἄνετον καὶ ἐλευθέραν... (76. Αΐογ. 111. 

δ Τὸ; 1 δ ΜΠ 
τετελείωται] Ψ. 12; 0. Ϊ!- καὶ τοί. 

ΤῊΘ ἴθηβθ Ῥυθϑθηΐβ ὑπ6 ρϑυϑούϊοη ἃ 5 
ἀδροπαθμηῦ οὁη. ἃ σομ ππιοῖι5 [6] ον 510 
Ῥούνθοη αοα πα ὑπ ΟΠ υἸβύϊδη Ροαν. 
Οοπίγαδὺ ΟἸθιη. αὐ Οογ. 1. 50 οἱ ἐν 
ἀγάπῃ τελειωθέντες. 

ἵνα παρρ. ἔχ.] μὖὲ Παπεοίωηιυ ᾿αϑθα- 
ηη5 Ὁ. Τῇ ΓᾺ]Π685 οἵ Ιονθ 15. βἼνϑηῃ 
ἢ ἃ νίθνν ο ἃ) ομα. 716 [66]]ηρ’ 
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Ἷ »" ᾽ ΄“ ς ’ ΄ . 

ρήσιαν εχώμεν εν Τῇ ἡμέρᾳ 77]5 κρίσεως, ΤΕ καθὼς 

ἔχωμεν: ἔχομεν ὃς, 

ΠΟ ἰ8 δοῦννο ΠΟῪ {01} πᾶν 108 
[]]οϑὺ οἵου ἴῃ {πὸ Βα ρυθηθ ὑγ18] οἵ 
οχἰβίθποο. 51 920 η, ψΠὸ ΠΑΡ ΠΆ}}Υ 
γοραγβ ὕπ0 οὔθυπαὶ ἀβρθοῦ οἵ {πη ρ8, 
γοραγβ {Π6 ΟΪάπΠΘΒΒ. ἃ8. ΒΟΙΏΘΕΒΙΠΡ' 
ὙΠΟ ἰβ ῬΟββοββοα ἈΡΒΟΙ ΘΙ. (τετε- 
λείωται.. «(ἵνα ἔχωμεν...). Τὴ δ ΘΆΥ]ΘΥ 

Ῥάββαρσο (11, 28), μὸ θῃ)οϊπθα ΔΡΙαἸηρ' 
ἴῃ αοα ἴῃ ΟἸμγῖδὺ ἃ8. π6 βοῦγοθ οὗ 
οοπῆάρπςοο αὐ ΟΠ δῦ β Ῥσθβοποθ. Ηθ 
ΠΟΥ ῬΡοϊπύβ οαὖῦ πον {Π6 οομβάθποθ 18 
ΘΕΆ ὈΠἘπρὰ. ΤῸ ἁὐϊᾶθ ἴῃ αοα 15 ἴο 
Βῃᾶγο {πὸ οΠαγδοίου. οἵ ΟΠ γῖβῦ ἀμ 6. 
ἀπο οομπαϊ! οπβ οἵ θαυ. ΤῊΘ. Β561η86 
οὗἉ Βρ᾿ΥΙ 8] ΠΥ ΠΥ ἢ Ἡῖη 0} 
{π|8 ἀθϊάϊπρ ὈΥΪΠΡΒ ΠΘΟΘΒΒΆΤΠΥ ἴη- 
ΒΡΙΓῸΒ. ΒΟΙάπ688 ἴῃ {Π6. ΘΙ] ΙΘυου ; ἈΠα 
τὸ 5 Γπ6 Ῥᾷσροβο οἵ αοα ὑπαῦ 10 5ῃου]α 
4ο 5ο. ὅὃο αοὐ [1615 ἨΙΒ. οοιη56] οἵ 
Ιογθ. Τλτιβ {Π6 γν Π0]6 ὑγαϊη οἵ ὑπουρῦ 
ἰ5Β. Ῥγοῦσιῦ ἰο ἃ παύαγα! ΘΟΠΟΙΒΊΟΗ. 
“Ασα 15 ἴον : πῃ {παῦ ἃ θέ ἴῃ 
Ιογο «ρἰἀούμ ἴῃ (ἀοᾶ...1ἢ {Π18. οολ- 
τητπιπΐοι ἴον ἤπβ σΟμβυπη 0, ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΥ ὑπαῦ “ΌΥ Θομηβοΐοιβ ΘΟΒ ΟΥΤΗΪΟΥ 
αι ΟΠ γῖβῦ ᾿{πΠ6 Ἰαβῦ ὑγ14] οἵ 16. τηὰν 
ΡῸ οὐϑυοομιθ, θη “(ῃ6 Ἰαβῦ θαυ 18 

ὈαπΙ5η θα. ἢ 
παρρ. ἔχωμεν] ὁ. 11. 28 ποΐθ. 
ἐν τῇ ἡμ. τῆς κρ.] ἵη. αἴό 7μαϊοεϊὶ Υ͂,., 

ἦη ἐδια ἀαν Γ᾽ 7μαφηιοηί, ιθῖι ΟἸ τ δῦ 
588}1 σοπο ἴο οχθουῦΐθ ἡπᾶσμηθηῦ Οἢ 
{πη6 νου]ὰ (ο, 11. 28), Τὸ ἀοῆηϊίο 
ῬΠγαΒΟ 8 ΤΟ Πα ΠογΘ οὐΪγ. ΤΠ} ἴη- 
ἀοδηϊίο ρἤγαβο, "ἃ ἀὯΥ οὐ Ἰπαρτηθηῦ᾽ 
(ἦμ. κρ.), Οὐογ5 ἴῃ Μαίύ. χ. 15; ΧΙ. 
55. 264} ἘΠ. 46..2 Ῥοῦ, 1, ΟἹ Ἴ", 7. 
(οι ρΡᾶγΘ. α͵80ὸ Αροῦ. νἱ. 17 ἡ ἡμ. ἡ 
μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν; ἸοΙη, 1]. 5 ἡμ. 
ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως τῆς δικαιοκρι- 

σίας τοῦ θεοῦ; τ Ῥοῦ. 1ϊ. 12 ἡμ. ἐπι- 
σκοπῆς. [πῃ {πὸ (1ο05Ρ6} Ὁ « 01} ΒΡΘΔ ΚΒ 
οὔ {πὸ Ἰαϑὺ ἀν᾽ (ἡ ἐσχάτη ἡμ.); ΥἹ. 
20, 40, 44, 54; χὶ. 24; χὶϊ. 48; νι ΒΟ ἢ 
18. ΘΙβονν θοῦ βίο ΒΤ ΡΙΥ ὁὑΠπαὺ ἀαγ᾽ 
(ἐκείνη ἡ ἡμ., ἡ ἡμ. ἐκ.), Μαίύ, νἱϊ. 22; 

Γκ6 νἱ, 23: Χ. 12; ΧΧΙ. 34; 2 ΤΏΘΕΒ. 

ἡμέρᾳ: ἀγάπῃ ὃ. 

1. τὸῦ 2 Πππ|Γ 1 τῷ 18: ἵν. 5. ΤΗΡ 
Ῥμγαβο “ὑπὸ Ἰπαριηθηΐ᾽ (ἡ κρίσις) 18 
Τουμὰ Μαίύ. χίϊ, 41 ἢ ; μΚὸ σ. 14; 
ΧΥ 

ΤῈ 15. οὔ ἰπὐογθβδὲ ο ποίϊοθ ὑπαῦ {Π6 
ῬΥΪν]οσΘ τ ΒΊΟἢ 18. που αὐ θαϊοα ἴο 
Ἰογθ ἴδ, ἀπᾶθυ Ὡποῦμου ἁβρθοῦ, αὐυ]- 
Ῥαΐοα ἴ8οὸ ἰοὸ (1; Φομπ 111. τὃ ; ν. 
24. Τ|ιΘ ὑψο σαηποῦ Β6 βοραγαίθα. 

ὅτι καθὼς ἐκεῖνος... ϑοο΄ιι86 Θ θη α8 
Η16 (ΟἸιγίβὺ, ο. 11. 6 ποίθ] ὦ... ΤῈΘ 
στουμπᾷ οἵ Ῥο]άποξα 15 Ῥγοβοηῦ ΠΠΚΘΠΘ 58 
ἰο Ομ γῖβύ. Ηδ Μὰ “ραββϑά ουῦ οἵ {Π15 
νου (Τό  χἰϊ. 1), θαῦ Η15 αἸβοΙρ 68 
16 50Π] πὰ ὑπ που] (Φομη χυ]]. 
11), ἃπᾶ πᾶν ἃ ψοῦκ (0 ἀο {Π6 16 
(Φομη χνῖ. 18). [πῃ {Ὡ]Β]]Πηρ {Π18 
ψουὶς Ηθ 15 ὑποῖν 1468] (ο. 11. 6): σ0ῃ- 
Γουιϊν ἴο Ηΐμι 15. Ὁπ6 σα] οἵ {Π|6 1 
ἡπαρστηθιῦ (0 χν. τ8 ἢ). Απὰ 
{π6 ΠΠκοπθϑβ οὐ ΟἸ ἰβυϊαβ ἴο ΟΠ γἸβῦ 18 
ἰο ΗΒ ομαγαοίθυ. ἃ8 1ὖ 15. αὖ ργθβθηῦ 
Πα οὔθυ πα] ν (καθὼς ἐκ. ἐστιν, ΘΟΠΊΡ. 
111. 2, 7) ἃπα ποῦ ἴο {Π|6 Ῥᾶυ ΤΟ]. ΤΟΥ ΠῚ 
ἴῃ νυ οἢ 10 γγὰβ Βἰβέουο}]}ν τπηδηϊ οβύθα 
(κ. ἐκ. ἦν). 

ΤῊΘ τίου Θ ΠΟΘ 15 ποῦ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΠ6 
αὐὐι]ραΐο, ἃ8. ἰοῦ ΟΥ̓ ΤΡ  ΘΟΙΒΠΘΒΒ, 

Ραῦ ἴο {ππ6 016. οπαγδοίου οἵ ΟΠ δῦ 
α5 1 15. πιο Κποόνῖι ; πα ἨΠ5 ΒΙρἢ- 
ῬΥΪΟΒΟΥ ῬΓΆΥΘΥ ΒΘΡΥΘΒ ἃ8. ἃ ΘΟΙΠΠΊΘῊ- 
ἰαΥῪ οἡ ὑἰιθ νον μοι δὲ ΦΦ 0 βὰρ- 
σοβίβ οὐ {Ππ| ροβίεϊου οἵ ΟΠ Υἰβυ Δ 8. 
{πὸ νου], 

ἘΙ]Πονπσ Ααστιβύϊπο (560 11],7 ποίθ) 
Βρᾶρθ βᾶγβ [ΓὉΓΟΙΌΙΪΥ : ΝῸΠ ΒΘΙΏΡΟΥ δα 
του] αῦοπι αἰοῖθαν δἰσμέ, βοὰ αἰοἰ ἐαΣ 
τα συληάδπι Β᾽ Π}}ΠΠ}υ 6}... Υἱ ΘΥΡῸ 
(ΟἿ βααπλι5. Δ ἱπιλρΊποιμ 1)6], ΔΥῸ 
ποι ἰοῦ Τ᾽ΘὰΒ Βα Πλὰ5 ἢ ΠΟ δα ἐθηπᾶ- 
᾿αΐοπι βορὰ Ῥγὸ πιοᾶο ποβίτο. [πὰ 6 
ΟΥ̓ΡῸ ποΡὶβ ἀαύαγν Παποῖα ἴῃ ἀἴο πα ]οῖ!, 
ααΐα κἰοαῦ 116 οϑῦ οἵ ΠΟΘ βαμηι8. ἴῃ 
ποὺ παππάᾶο, ᾿πιϊαπᾶο νἱἀο]οοῦ ρογθο- 
ἀϊοποηι αἰ]οοὐ οι ἶβ ἴῃ παπηο οὐ}85 116 
ΧΟΡ απ. ποΡἷβ ααούϊα ἴθ Ρυροθοῦ ἀθ 
ΟτΟ 10, 



ἘΝ. 18] ΠΗ ἘΠ ΘΙ ἩΠΡΙΒΠ ΘΝ 51 ΦΘΗΝ. [59 
΄- Τλ ΕΣ ἣ ΄- ᾽ 3 ΄σ 2 

ἐκεῖνος ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτω. 
2 ᾽7, 2 ΄“ 3 Ψ 3 Ε ς 3 

φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπη, ἀλλ᾽ ἡ τελεία ἀγάπῃ 
ἐ 

ν᾽, 7 οἷ " «.« ε 7ὔ " ε 

ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ 

ἐσμέν: ἐσόμεθα ὃξ. 

καθὼς. ..καὶ ἡμεῖς...1] ΤΊΠΘ οὕτως ἰπ 
ὍΠ|6 ΒΘοοπα τη θη Ὁ 6. οἵ {Π6 ΘΟΠ ΡΥ ΊΒΟῈ 
15 ΒΟῃηθὐϊ 65 γϑρ]δοθα Ὀν καὶ : 6. 1]. 6, 
πὰ} ΠΟΙ ΜΠ 10]; ΧΑ: 21 (χὺ. 9.15 
ἀοαθύ 11} ; ΒΟ ΘΟ] 65 1Ὁ 15. ΟΠ θα : 
Ὁ. 11. 27; πα ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ σι μθη {Π6 
ΟΥ6Υ οἵ {Π6 ΟἸαβοβ 15 ᾿ηνουθα: ΨοΌΠη 
29; ΠΟΙ χν. ἡ. 

καὶ ἡμ. ἐ. ἐν τῷ κ. τ.] ΤΊ,Θ. ΠΠΚΘΗ 655 15 
οΟμα!]οηθα ὈΥ {π6 οἰγοπηιβίαποοϑ. οὗ 
ὑπὸ ργθβθηῦ βίαϊΐθ. “ΤῊ5 νου’ (ὁ 
κ- οὗτος), ἃ5. ΟἰΒύΠ Πρ  5η6 4 ἔτοῦι “{ΠῸ 
ΟΣ], ΘΙ ΡΠ Β1565 ὑΠη6. 1Ι΄6ὰ,. οὗ ἐγᾷπϑ8- 
1ὐουηθ55. Τὴ6 ῬῃταΒΘ 15 ποῦ Τοππα 
ΘΙβθμογ6 ἴῃ {Π6 ρ δύο. οἵ “ολη. 
566 “01 1. Το ποΐβ. 

τὃ. ΤΠ {ποπρηῦ οὗ ΒΟ] ἀπο 85 πθοθ8- 
ΒΆΓΠΥ 608}15 ἘΡ Παῦ οὔ 5 Ορροβιίο, ἔθαν. 
ΤΊΉΘΥΘ 15. ἴΘγ ἴῃ Π]8Δ δύ Ά]Π]Υ ; Ὀπῦ 
Ιογθ ΘΟ ὕθπαβ ἴο ΘΣΡΘὶ 10. Εἶθδν 
ἢπα5 πὸ ρΪδθθ ἴῃ Ιονϑ, ἃπὰ 1ὖ οαπποῦ 
ὑπουοίογθ οο-οχιϑῦ τ] ροεΐθοῦ Ἰονθ 
γγ 10}. ΟΟΟΙΡΙ65. {πηΠ6 ψ 016 “Πθαγὺ.᾽ 
ΤΊΘ Ιἀθὰβ ἃ16 ΘΧΡΥΘΒΒΘα ἴῃ ἃ ΘΘΠΘΓΙΆΙ 
ἔου ἃπΠα ΠΟ] ροοα Δ Ὀβοϊαύθγ, θαῦ 
ὉΠΟΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΠΥ͂ ΓΘ ΒΡΘΟΙΔΙ 564 Ἰη6η- 
{Ά}}Υ ἔγοιι {Ππ6 οοπίοχύ. 

φόβος.. ἐν τῇ ἀγ.] ΤιονΘ 15 {πΠ6 5ἰπ)- 
Ρ]6 αἀδβῖγο ἴου 06 Πϊσῃθϑὺ βοοά οἵ 
ΘΠΟΥΠΘΥ Οἵ οἵ οὐ ουβ, δηὰ 15. {Π6 6χ- 
ῬΓθββίοη οὗ ἃ βριυἹῦ οἵ 561 ΒΘ Πα 60. 
Εθαν ὑπογθίογο---Πθ ΒΕ} 1] Πρ ἔῸΠ 
διῃούποι---οαπμποῦ θ6. 8) Θββθη ἃ} 6]6- 
τηθηῦ ἴῃ ἰονθ. Ηργθ {Π6 γὙϑϑάου αὖ 
ΠΟΘ [66]5 ὑῃαῦὺ {πΠ6 αἰρβίγαοῦ ῬΥΙΠΟΙρ]6 
ὰ8 Τ0πη4 ἃ ὑγρῖοα] θυ οαϊηθηῦ ἴῃ 
{π6 56] βϑαουϊῆοθ οἵ ΟΠ γῖβῦ, ὑονγαγ 
{π6 ᾿πηϊ αύϊοη. οἵ ψῖο ἢ ΟΠ Ἰβ δ ἢ5 
Β0Γ1ν6 ὑπγου 9} ΠῚ5 ΙΓ, 

ΤΊΙ6 ἴθαυ οἵ σι ἤῖο δῦ ΦοΠη ΒΡΘα ΚΒ 
ἰδ, οἵ σοῦτβθ, ποῦ ὑΠ8 ΤΥ ΘΘΠ06 οὗ ὑπ6 
50η (Η ΘὈγ. ν. 7 81), θαῦ ὑπ6 ἀγοαα οἵ 
{Π6 ΟΥ̓ΠΔΪΠ8] οὐ οὗ ὑῃ6 βίαν (βοῃ). 
Ὑ111. 15]. 

50 Απρυβῦπο βᾶγ5: Αια οϑὺ {ἰ- 
66 θὰ π6 πιύαῦ 6 ἴῃ φῬΠΘη- 
ΠᾺ ΠῚ Οαπ ΟἸΆΟΪ]Ο: Αἰϊπα οϑὺ ἔπη 6 0 
θϑαπ μ6 γϑορααῦ ἃ 6. 

ἀλλ᾽... διιέ, 50 [ἌΤ 15. 1ὖ [ΤΌΤ ὈΘΙηρ᾽ 
{Π6 οα86 ὑπαῦ ἴδ Πἃ8 ἃ. ὈΪδ06 1 Ιουθ, 
10 15. οἵ ὑπ παύασο οἵ ἴΙοσθ ὅο Ὄχρϑὶ 
ἴθαγ. Εἶθδυ 15 Δ ᾿Ἰηβύγιπηθηῦ οὗ ρα] [Ὁ] 
αἸΒΟΙΡΠΙη6 ; ἃπα θη {Π6 πα οἵ ρου- 
θοῦ [6] Οσσβρ τὶ αοα μᾶ5 ὈΘ6Ὲ 
ΤΘΔΟΠ 66, ὑΠ6 αἸΒοΙ ΡΠ] ΠηΠ6. 15. ΠῸ ΙΟΠΡΘΥ 
πθοάθα. ΤΊ5. βθηΐθποθ ἀλλ᾽...ἔχει 15 
Ῥαγθη ῃθίϊο!. 
ἡ τελ. ἀγάπη] ρε6);7εΐ ἰοῦο, ποῦ “Ῥ61- 

[Γϑούβα Ἰονθ᾽ (ἡ τετελειωμένη ἀγ.). ΤΠ6 
ὑποιρηῦ 15 οἵ ον πο ἢ 15. οοιηρ]οῦθ 
1η 8}} 108 ραγύβ, 19 ἢ πὰ. γϑδοηῃθα 108 
ΘΟ ρΙΘύθ αἀθνοὶοριηθηῦ (ΗΠ ΘΌΥ. ν. 14 
πούθ) ; οἵ ψῇῃδῦ 10 ἐξ ἀμα ποῦ οἵ νῇηαδῦ 
1ῦ Πὰ8 δεσοΊλγιθ. ΟὐἸηρ. «8168 1. 4; 

11..2; ἘΡΗ ἰν: 15. 
ΤῊ ΔΥΥΔΠσοιηθηῦ ἡ τελ. ἀγ., Ὑ Π]Οἢ 15 

ΘΟΙΏΠΊΟΙ, [ῸΥ ΘΧΔΙΏΡ]6, ἴΏ 2 Ῥοῦ., 18 
ππία6 1 {Π6 ΤΠ ΡΙΒ016 (οομρ. 3 “011 4 
τὰ ἐμὰ τέκνα). Ὧὅ'66 ο, 11. 7 ποίθ. Τὺ 
ΘΧΡΙΘΒΒΘΒ ἃ Βη8646 οἵ ΤἸηθλη]ηρ', ἃ5. 618- 
ὑϊπποὺ ἔγῸΠ] ἡ ἀγ. ἡ τελ., ΜΏΙΟΙ 15 Θυ]- 
ἀθηθ]γ ΔΡΡΙΌΡΥΪαΐΘ Π6ΓΘ. 

ἔξω βάλλει] ογα5 ηυϊϊέ Ὑ., σαϑέ- 
οἰδι γον, ἴγοτὰ πῃ 6. σγμ0 16 5ρίθνο οἵ 
10. ΤΉΘΥΘ 15 ΠῸ ἸΟΠΡΌΙ ΒΟΟΡΘ [ὉΓ 108 
οροϑγαύϊοη. δ Φόομη ὑππ|8 ΓΘΟΟΡΉΪΒΘΒ 
ὑπ ῬΥΟΥΙΒΙΟΠΔ] ῬΥΌΒΘΠπῸΘ οἵ ἴθ. ἴῃ 
ὑπ6 Ὀ6]Ίθνου. Τῦ 15. Του πα [Ὁ ἃ {1π|0 
ψιῦῃ ογονηρ Ιονθ, θαῦὺ τηϑύτγθ ἸουΘ 
ΤΘΙΏΟΥ͂ΘΒ Ὁ. ΤΠη6 ρῇταβο βάλλει ἔξω, 
γ] 0) Βιιρροβδίβ π6 ὑπουρμύ οὗ ἃ 46- 
Πηθα τϑα]ηὶ οὗ βρ!υὑπ8] δου νιν (ΑΡοο. 
ΧΧΙΪ. 15), 15 ΤἸ]016 γίν!α ὑμδη ἐκβάλλει. 
Οοιηρ. Μαϊί. ν. 13; χἱ]. 48; [λ|[θ χίν. 
55, (βαλλειν ἐξωὴ; ΦοΠπ Υ 37: ἸΣ. 
34 ἴ. ; χίὶ. 31; χν. 6 (ἐκβάλλειν ἔξω). 

ὅτι ὁ φ. κόλ. ἔχει] φιρογιαηγν, {107 
γφωπαην (ἑογηνθηίμην Απιρ.) ἀαῦθέ Υ,, 



16ο 

} “ ᾽ , ᾽ “ ᾽ , 

δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῆ ἀγάπη. 
᾽ - - " - ᾽ ’ ε ΄ 

ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμάς. 

10 ἡμεῖς δ Β τὴη6 {Π6 ΒΥΓὮΪ: - οὖν γᾷ βυυνρ. 

(αὐτόν ἃπᾶ ἱπυΐοοην ἃγ6 4150 δααθᾶ,) δὲ (γ6}) ΠΘ Β.ΥΥ. 

ὁ θεός Α τᾷ. 

δόσανδο θα παΐδ ρει ῖςμηιοηί. Ἐθϑν, 
ὙΠ ΟΝ. 15 {Π|6 ΘΧ ΡΥ ΒβΙΟῺ οὗ αἸΒΠΔΥΠΊΟΩΥ 
ἀπ {Ππογθίουθ {Π|6 απίϊοϊραϊίοη οὗἉ δ ς- 
Τουϊην’, αὖ {πὸ ΒᾺ Π16 {ϊπ16 πιιβὺ ἱπο]αθ 
ΒΥ. Απα Π6 βυῆουϊηρ τ Ιοἢ 
ΘΟΠΘΒ. [ἸῸΠῚ ΟἸΒΠΔΥΙΟΠΥ ἢ σα 15 
αἰνίπο Ραμ Βμηθηῦ το ΠὰΒ ἃ βὰ- 
Ἰαΐαγν οἷἶοο: Ηθρυ. χὶϊ 11. ϑθ ἢ 
ῬαΠΙ ΒΘ ηῦ 8 ποῦ {πὐιγθ ΟὨΪΥ Βα 
Ῥγθεθηΐ. ΟὐμρΡ. ΦΌΠη ἢ]. 18. 

κόλ. ἔχει] ἱποϊπάθβ, Ὀυΐηρβ τ ττὰ ἰὐ 
ῬΒΙΒμθηῦ. Οὐτηρ. ΗΘΌΥ. χ. 35 (τὴν 
παρρησίαν) ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαπο- 
δοσίαν. «[τη685 1]. 17 (.. 4). 

ΤΊΘ νογὰ κόλασις ΟΟΟΙ 5. ΘΙΒΘῊ ΠΟΥ 
ἴῃ ὑπο Ν. Τ΄ ΟἿΪΥ ἴῃ Μαῦ. χχυ. 46. 
ΤΊιΘ νον κολάζεσθαι 15 [οπ ἴῃ Α οὐδ 
ἷν. 21; 2 Ῥρί. 11. ο (μοῦ 11. 4). ΤῊΘ ποιῃ 
ΟΟΟΙΒ. ἴῃ {Π6 τχχ. οἵ ΕΖθκίθὶ (ἴῸγ 

32): χῖν. 3, 4, 7; χυῆ, 30. (ἸΠΪ. 
11): ΧΙ ν. 12 ; ἃπα θοῦ {πη6 ποῖη πὰ 

γ ΥΡ Οὐ" ποῦ ἘΠΙΓΘα ΘΗΟΥ ἴῃ ὙΥ18- 
οτα: χὶ 14: 17.: ανὶ, Ἱ, 2, ὅσο, 

ΤῊ ΓἈΠΉΠ ΠΥ ΟἸαββίοαὶ αἰ βού ἢ 
Ῥούνθθη τιμωρία »Υ 10} τράγο {Π6 
γοίν! νο Βα ΠΥ ηρ ἀπ κόλασις Υ ὨΪΟΝ 
τοραγοα {ΠΗ ΟἸΒΟΙΡῚ ΠΆΤΥ ΟΠ αβ Ἰβοιηθηῦ 
οὗ {π6 τη» - ΠΟΘ} γγὰ 8 ΤΆΛἾ]ΠαΥ ἰο {Π6 
ΑἸοχαπάσίηο Οὑσθθκα : 6.9. ῬΆΪΟ, ἐὧο 
σοηζμ. ἴηι. ὃ 34 (ἰ. 431 μ.) ἔστι δὲ 
καὶ κόλασις οὐκ ἐπιζήμιον ἁμαρτημάτων 
οὖσα κώλυσις καὶ ἐπανόρθωσις. 

ὁ δὲ φοβούμενος...] απὰα δὰ ἱλαΐ 

οαγοίι... ΤῊ. Οἴλαβθ σὍΘΒ. ΟἸΟΒΟΙΥ͂ 
αὶ {πὸ ἤγδί οἴδαβο οὐ {πὸ βοηΐθμοο : 
[ΠΟΥ 18 ΠῸ ὃ. ἴῃ ἴον, Ραῦ πὸ ἐπαΐ 
Γραγοῦμ μαῦ ἢ ποῦ θοθη τηλθ ρουίοοῦ 
ἴῃ ονο ΤΠαῦ γ Π 10} 15 βία τοα ἢγβῦ ἃΒ ἢ 
αὐδίγαοῦ ῬΥΙΠΟΙΡ] 6 (Γραν᾽) 15 τοροοίοα 
π᾿ ἃ ῬΟΥΒΟΠᾺ] ἔογπι (“6 {πᾶΐ ραν ἢ ἢ). 
δύ Φόμπ, τυ] 6 ἢ Ιὰνγβ ἀοννη {Ππ| [Ὁ]] 
ὑγα, ΓΘοορ 565 ὑπ ποθ. οὐ Ὁ πὰ 
ἀοα]5. τ ὑπο. ΤΉΘΥΘ ἅτ ὑπ 080 

ΤΗΝ ΕἸΒΗΤ ἘΡΙΡΤΙΙῈ ΟΕ ΚΤ 5950ΟΗΝ. Πγ. το; 25 

το Ἡμεῖς 
“Ἢ 

“έαν 

ἀγαπῶμεν ΑΒ: - τὸν θεόν 

αὐτός δὲ Β τη {Π6 ΒΥ: 

γΠ0 θαυ ΥΠ116 γοὺ πον Ιου: 850 [ὩΣ 
{ποῖ ἰόν ὑποιρ}) γΘᾺ] 8 ᾿πΟΟΠη- 
ΡΙοῖο. 

Τη6 βθοομῃα ἃμᾷ {μιν οἰδθβοβ οὗ 
ὑπ νϑυύβο 1ΠΠ]πβύγαϊθ νγ6}} {π6 αἰδβεϊηο- 
ἰΐοη οἵ ἀλλά (βε6) ἃπα δέ (απεέφηι). Τ6 
ΒΘΟΟΠα οἴδθβο (ἀλλ᾽ ἡ τ. ἀ.) βίδηαβ ἴῃ 
ΒΠΆΤΡ Ορροβί(ἴου. ἴο {π6 ἢγβύ, 116 
{πὸ ἐπῖγα (ὁ δὲ φ.) ἀθα18 ψΣ τ ἃ Πμἰζα- 
ὑΐοη, ΟΥ̓ ΟὈ] θούϊοῃ. 

οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγ.) Τ}]5. ὁοοη- 
ΒΛ ὑἴο0η οἵ {Π6 ὈΘ] θυ οὺ 15 ργοβοηϊοα 
ἴῃ ὕνγο σΟΠΙ ΡΙΘπΙΘηζαΎ ἴοτηβ, Ηὸ 8 
ἘΠ] Π56}Γ ὑπ Βριιθσο ἴῃ τ ]οἢ ἰόν ἤπια 5 
15 Ρουθούϊοι ; ἀμ Ἰονθ 18 6 ΒΡ ΘΥΘ 
ἴῃ Υ Β]0ἢ} ἢ ἤπια 8 ἢἷ5 ρου οϊίομ, ΤμοΥΘ 
15. Ῥουϊθοίθα ἴῃ πηι (1. 5): ἃπα ἢ 15 
Ῥουροίθα ἴῃ ἴον. Οὐομρ. αἰ οπᾺ] 
Νοίθ οἢ ὅ. 15. 

ΒΘΗΡΘΙ ἴῃ ὁπ6 οἵ Πἰβ πππιαίομθα 
ΘΡΙΥΆΙΒ οἾνΘΒ ἃ Πἰβίουυ οἵ {πὸ βοὰ] 
ὑπο ρ} 1[5 ΓΘ] αὐϊομβ ἕο ἔθαυ ἃ μα Ἰονο: 
Ὑ Ἀγ. ΠΟΙ πὶ βἰαίαβ: 5[η 6. ΟἰΠΟΓῸ 
οὐ ΔΙΠΊΟΥΘ; ΟΠ ὑπ Ὑ6 51Π6 ὩΠΠΟΙ : 
ΟὟ) {πη γ6 οὗ ὩΠΊΟΙῸ ; 5116 {πη 6 
ΟἿ] ὩΠΊΟΓΘ, 

190-21. Ι͂ῃ ἐπ ρυθοθάϊηρ ὑϑύβοβ 
δ ΦοΠη πὰ Βῆθυση τ μαὺ Ἰονο ὈΥΪΠΡΒ 
ἴο {πῸ θοΙθνου. ΗΟ ΠΟῪ ᾿ἰὰγ5. ΟΡΘἢ 
ὑπθ ΟὈ] αὐτου υ ]ο ἢ 1Ὁ ἸὨΡΟΒΟΒ. ΠΡΟῚ 
᾽ν. ὍΘ ἴον υμ]ο ἢ 15. Ἰπηβρί το ἘΥ 
αοα τηπβῦ θῸ πιαπη! βίο ἰονναγβ {6 
Ῥγούθσθη ἀοοον πη ἴο ΠῚΒ σοιμμδπα- 
πηθηΐ. 

το ΠΤ4 ἴοῦο, ϑοσαιιϑο ἢι6 ἢ γβὲ ἰοσϑαῖ τι. 
ΧΡ ἀτ οπθ 8αῃμ 77 ἰοτὸ Θοά, απαᾶ 
λαΐο δεῖ Ῥγοίδιον, ἤν ἐς αὶ ἰΐαγ; ΧῸΥ ἢιὸ 
ἐλιαΐ ἰοτοίδι πιο διεὶς Ῥγοίμοῦ ἐσῆοηι ἦι8 
μαΐἢ βοθρ σαπγοῦ ἴοτο ἰοα, τολπόν δ 
λμαΐ νοΐ βόθη. "πα ἐδλεὶς εογηηιαηεῖ- 
γηθηΐ ματα τσὸ ἤγοηι πε ἐδαΐ πὸ ἀσλὸ 
ἰονοίλι αὐ ἰοτο μὲς Ὀγοίλον αἶ5ο. 

19. Ἡμεῖς ἀγ.} Δῖοϑ οΥο αὐ σαηι 
ἐγιοίσοηα ἡ. ΤῊ ἀΡβοποο Οὗ ΔῺν {{{1Ὸ οὗ 
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»", .«“ “ ν ᾿ Α ᾿ λ Π Ὡς 

τις εἴπη ὅτι ᾿λγαπῶώ τον θεὸν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
ἐ 

΄ , Ε] , Ἁ λ 3 ΄ Α 5 ῬΉτμΝ 

μισῆ, ψεύστης ἐστίν: ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν 

20 --Κὅτι δ. 

ΔάαγΘ55 ἃπα ὑπ δααϊθίοι οὗ ὑπ6 ρϑὺ- 
508] ΡΙΌΠΟΙΙη αΙβυϊρτ 5} ὑΠ15 ῬΏΤ 56 
ἔγοιη ὃ. 7 ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλή- 
λους, ἃ 5601} ὅο Βῇ6: ΟἸΘΑΥΥ ὑπαῦ 
0Π6 νϑὺ 15 8ὴ ἱπαϊοαύνα (7776 ἰονθ), 
8η6 ποῦ ἃ οοπ]απούϊγο (16 ὲ τι5. [ο06). 
Τῦ 15 σου οἵ πούϊοθ ὑπαῦ {πΠ6 Τιαὐϊῃ 
8) Ῥαβῃ. ὥυγῖίδο το ον {Π0 
Πιουύαῦουυ ΓΘ πα θυϊηρ Δα ἃ. ΘΟ πθούϊηρ' 
Ῥαυύο]6 ἃ8. ΠΊΔΠΥ͂ ΟὙΘΟΙς ΔαύΠΟΥ 65 
(οὖν). 

ΤἼῊΘ ᾿ἰπαϊοαύνθ 4150. βυυϊδβ {π6 οοη- 
ἰοχὺ θούϊοσ, ΤῊὴΘ ἴβοὺ οἵ Ἰογθ 15 88- 
ΒΠ]6 4, ἃΠα {πη ἰὖ 15 θη ἴῃ 1085 
σου Κίηρθ. Οὐομρ. 11]. τό. 

ΑΟΟΟΥαΙηρ' ὕο {Π6 ὕχττπιθ τϑϑαϊηρ' {Π6 
146 οἵ Ἰογϑ 15 1 ἴῃ 105. {811 Ῥυθααθῃ 
νυ Ππουὺ ΔῺΥ ἀοἤηϊθίοη οὗἩ ὑπ6 οὈ]θοῦ, 
ἃ5 αοα (αὐτόν ΟἿ τὸν θεόν), ΟΥ̓ ΤΏ8 
(ἐμυϊσθην .). Τη15. 15 γϑαυϊγθα ὈΥῪ 
συ δῦ ΓῸ]]Ονγβ, ὑγ ΠΟ ΓΘ 1ὖ 15. ΤᾺ]56ΙΥ ἀγρϑα 
ὑμπαῦ {Π6 οἰαίτηβ οἵ “Ἰονθ᾽ οἂῃ 6 βαύϊ5- 
Πρα ὈΥ Ὀδγ6 “Ἰουο οἵ ἀοα: 

ὅτι αὐτὸς πρ. ἦγ. ἡμ.] ΟὐμρΡ. Ὁ. το. 
ΤΙΘ ὑπουρῃῦ Πογθ 15 αἰδυθηῦ ἤΟΙη 
ὑμπαῦ ἴῃ ὑπ6 [ὈΥΠΘῚ οοηὐοχύ. ΤΉΘΥΘ 
Ἰογθ γγὰ8 Υϑρυ 66 ἴῃ 108 ΘΒΒΘΠΟΘ: ΠΘΙΘ 
1ῦ 15 ΥὙθραγ θα ἴῃ 108 ῬΘΥΒΟΠὉ] ΘΧΘΥΟΙΒ6. 
Ουὐτ Ἰογο 15 π6 ἸΙσῃὺ Κιπα]θα ᾿γ {π6 
Ιου οἵ αοά. ἀπαὰ {π6 αἰνίπθ οὐἹρίη 
οἵ Ἰονθ ἀθύθυῃϊηθα 105. οπαγδούθι" ἃπα 
50 ΔΕΒΌΓΘΒ 15 βία ὈΠ1γ. ΟὐΟΙΏΡ. ΦοΠη 
10. 

πρῶτος ἠγ.] ργῖογ' αἰϊοωῖέ Υ. ΟοΙΡ. 
Βομ. γ. ὃ. ΤῊΘ ῬυΙΟΥ οὗ {Π6 Ἰονθ 
οἵ αοα ἴο 811] ἸΙογθ Οἢ τη8η8 ραγὺ 
ὙΠ] Οἢ 15 δοορηθαδ θα ΠΟΙ, 15 ἃ στουπα 
ἴογ ὑπὸ βροπίδμθοιιβ θχσθύοῖβθ οἵ Ιογο 
οα ὅπ ραχὺ οἵ ὑπ ὈΘΙΙΘυο ον 8 
ὕΠπο86 ὅ7΄ι0 4Ὧο ποὺ 5661 0 ἰηνῖθ 1. 

20, 21. ΤῺὴΘ ΘΟΠΒΘαΠΘΠΟΘΑ οἵ {Π6 
Ῥυθοθαϊηρ' βύαϊθιηθηῦ ἃ1:6 ἰγαοθα οαῦ 
ἴῃ ὕνγο 85 ἴγῸΠ] ὉΠ 6 παύαγο οἵ {ῃ6 
Ο886 (υ. 20), ἃ τοι ὑπ6 αἰγθοῦ οομα- 
τη πηθπῦ οἵ αοα (ν᾽. 51.) Τῆ6 Ἰονθ 
οἵ ἀοά, νΠ]Οἢ 15 ἀβϑυπηθα ἴο οχὶϑὺ αὖ 

Ν. 

Ἰθαβῦ 1 ῬΥΟΙ͂ΘΞΒΊΟη, πγιϑὺ ᾿πο]πθ Ἰονθ 
οἵ ὑμ6 Ὀγθύμγθῃ, ἃπα 8ὸ ἀοα πᾶ Ἠ]ηὶ- 
561 βη]οϊπθα, ΤΠ6 ὑπουρὺ οἵ Ἰονὶπρ' 
Αοα 15 πούθ ἢγβὺ αἰβοιββθα (0010. Ὁ. 
10). 

20. ἐάν τις εἴπῃ) ΤῊΘ [ὈΓ οὗ 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΙ ΟἸΠΟΥΒ. ΒΠΡΉΙΥ ἔχοι ὑπαὺ 1η 
1 ΘΠ: (ἐὰν εἴπωμεν). ΤΊΉΘΙΘ ἃ Υἱονν 

γγὰ 5 βνθη οἵ ὕπθ σϑηθγᾺ] ροβιύϊοη οἵ 
ΟΠ γΙβύΔ 5: ΠΘΥΘ ἃ ῬΑ ΙΟ]Δ 1 ΟὩ56 15 
ἴδῃ, ᾿πγ οἱ Πρ' ΡΘΥΒΟΠΔ] ἔθ] ηρ, ΟΟη- 
ὑγαβῦ 4150 “π ὑπὰὖ [5810}}}᾿ ἃῃα “ΘΥΘΥΥ 
Οη6 ὑμαὺ [5810], 0. 111. 3 ποίθ; 1]. 
4 ποΐϑ. 

εἴπῃ ὅτι ᾿Αγαπῶ... ΕῸΣ ὑΠ6 π86 οἵ 
ὑπ6 γϑοϊαύνθ ὅτι 5866 1. 6 ποίβ. ΤῈ}6 
ΟἸαίτη 15. {π|κ6 ὕπο56 σῇ]. ἤᾶγθ ὈΘΘη 
ποὐϊορα ἴῃ 11. 4, 9; 1. 6 Εἰ, ὈΥ τ ΒΙΟἢ 
{μ6 110} 15 ὕακθη ουὖ οὗ ὑπ6 Βρῇθγο οἵ 
ῬΥΔΟΟΔ] Π|6. 

Τῦ 15 σου ΠΥ οἵ πούϊοθ ὑπαῦὺ ἴῃ {ῃ6 
5068] οἵ δ᾽ 0Πη ἀγαπᾶν 15 ποῦ τπιϑρᾶ 
οἵ {Π6 [66]1πρ οὗ τῆ ἴον Οοα (86 
Βαύμθυ). Τύ 15. 80 πιϑδοὰ ἴῃ ὑπ6 οὔποι 
ΟΌΒΞΡΘΙΒ ἴῃ ἃ απούα!!οη {ΤῸ} ὑΠ 6 ΤΧΧ. 

μισῇ) μαέο. δῦ ΦοΠη Δαμ 8 ΠΟ Ρο- 
Β: 010 οὗ ᾿πα ΠΡ ποθ. 66 1]. 9 ποίθ. 

ψεύστης ἐστίν] ΟΟΙΏΡ. 11. 4 ὁ λέγων 
ὅτι [ἔγνωκα αὐτὸν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν... ΤΠ6 οἸΪαϊη 
ἴο ὑμῃ6 Κπονίθαρο οἵ ἀοα πνιποαῦ 
ΟΡΘαΐθποθ, δηα {Π6 οἰαῖπη ὕο {Π6 Ἰονθ 
οἵ αοα πνιῦποαῦῦ δούϊοη, ἱπγόϊγα ποῦ 
ΟὨΪΥ ὑπ6 ἀθηϊαὶ οἵ νιηδῦ 18 πονγῃ ἴο 
Ρ6 ὕππι (ψεύδεσθαι), Ὀπὺ {Ἀ]ΒΘΠ 655. οἵ 
οΠμαγϑούθυ. Οὐμρ. 1. 10 ποίθ, δηᾷ στ. 
Ιο. 66 8180 Φ0Ππη γ111. 44, 55; μπᾶ 
ἘΠῚ 72: 

ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν... 707 ᾿6 ἐμαΐ 
ἐονοίλ, πιοΐ... ΤῊΘ Ῥαυ θα] βὐαύθιηθηῦ 
(ἐάν τις εἴπῃ) 15 τοίαϊοα ὈΥ ἃ ΘΈΠΟΙΔΙ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ. ΕΙρΡὐ 15 ὑδῖκθη ἃ5. Π6 ΒΙρἪ 
οἵ ὑπᾶὖ Κιπα οὗ ᾿᾿πηϊ αι θη τυ Π]10}} ὈΥ]ΠΡ5 
ΟὈ]ούβ τιν μῖπ ὑπ6 γτηρσο οὗ οὔν Ργ6- 
Βϑηῦ ῬΟΥΘΙΒ. [ᾧ 15. ΠΘΟΘΒΒΔΥΠΥ ΘΑΒΙΘΙ 
ἴο ἰογθ ὑμαῦ συ 10}} 15. 16 ΟὈ ΒΟΪγ 6 5 

ἘΠ 
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᾽ »“ο“ρὋὌ[4υἐΙιΑκ ΦιψΨ " ᾿ « ΒΡ ἢ ᾽ , 

αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑωρακεν οὐ δύναται 
ἀγαπᾷν. 

δὶ Α , ν ᾽ Ἁ ᾽ δι 9 ᾽ - 

καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν εχομὲεν απ αὑτου, 
« ε ᾽ ΄ Ἁ ᾽ - κ " ἰὃ Ἁ ᾽ - 

ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελῴον αὐτοῦ. 

οὐ δύν. δὲ Β {η6 Βγγ]:; πῶς δύν. ἃ γᾷ 1ὴη6 ΒΥΥ να. 

θεοῦ τᾷ. 

ὑπδὴ ὑπαῦ 0. τὸ οαπηοῦ Θ ΒΡ ἰὴ 
ἃ Πηϊΐο Ὅσα. Απα {ΠῸ {{{Π6 “Ὀγοῦ μου 
ὈΥΙΠΡΒ οὐὖ {πὸ Ἰάθα οἵ ὑπαῦ νυ] 18 
ΘῸΘΙΚΟ ἴῃ πὰ ἴο ἢ ]Οἢ Ἰονθ οη Ὀ6 
αἰγθοίοα, Ἠφ ὑπογυίου ψ]Ὸ [115 ἴ0 
γΟΟΟΡΊ ἶβ6. ΟΟα ἃ8 Ηθ γόυθὰ]β ἨΊΒ6 1 
ὑπγοῦρὴ ΟΠ γῖϑὺ ἴῃ τπᾶῃ (ΔΙ αὐῦ. χχν. 40 
ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλα- 
χίστων) οἁπποῦ Ἰἰογο  αοα. Ηφ Πιὰβ 
το αβο ἐπθ ΠΡ 10} αοα Πὰβ ΡγῸ- 
γιθα ἴον {Π6 ΘΧρυοββίοι οἵ ἴον ἴῃ 
ΔΟύΟη, 

ῬΏΠΠΟ ὑγᾶοθϑ π0 ἐποῦρηῦ {πγοτρ} 
{πὸ παύπνα! ἰόν οἵ ομ]άγθη ΤῸ Ρὰ- 
γϑηΐβ: φασί τινες ὡς ἄρα πατὴρ καὶ 
μήτηρ ἐμφανεῖς εἰσὶ θεοί.. ἀμήχανον δὲ 
εὐσεβεῖσθαι τὸν ἀόρατον ὑπὸ τῶν εἰς 
τοὺς ἐμφανεῖς καὶ ἐγγὺς ὄντας ἀσεβούν- 
των (416 «ἰθσαΐ. ὃ 23, 1ϊ. ». 204 Μ.). Τὴ 
Ἰονθ οἵ Ῥαγθηΐβ ἰἤγοϊνοβ ὑπ ἴονο οἵ 
Ῥγθίμγθη. 

τὸν θ. ὃν οὐχ ἑώρ.} «01 1. 18 ποίο ; 
(Ὁ. 12 (τεθέαται); 1 ΤΊπ.. Υἱ. 16.5. ΤῊΘ 
ἰηγουέθα οὐον ἴῃ {Π6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑ Πρ; 
ΟἸΆΊΙΒΟΒ 15 ΒΙΠΡΎΪΔΥΥ ΘΧΡΤΌΒδῖνο. ΤΉΘΙῸ 
8. Αἰβὸ ἃ ἸΏ ΒΟ]ΘΠ Ραῦμο5. ἴῃ ὑπὸ 
αἰσθοῦ ποραΐνο οὐ δύναται ὑπ ἴῃ ὑπ 6 
ΤΟΥ Υ]θύουἹοὰ] Ρηχαβ. οἵ ὑπο οομ- 
00) ἰοχύ πῶς δύναται. 
ἑώρακεν... οὐχ ἑώρακεν...] πἰάοί... 

πορ οἷαί... Υ., μαΐλι βοοη.. «αι, γιοΐ 
8667... 1Τῦ τἱρηῦ πᾶν Βοοηθα ΠΟΘ 
παῦαγα] 0 ΒᾺ}. “5606 }}).. .οαηπηοῦ 566...᾽ ; 
θαῦ {πὸ ὕνο ρουίροίβ. ταν ῖς {πὸ ποῖ 
{πα ἃ τυ αὔϊοι τ ἈΡΙαἰπρ οοπβο- 
ἀαθποο5. Πὰ8. ἃπὰ πὰ ποῦ βοὴ πο 
ἴῃ ὕπο ὕνο οαβοα, Ἴ1Ππὸ νἱβίουι οἵ “{Ππ|Ὸ 
ὈγούΠοΥ ἡ ΠΩ ἴῃ ΔΠΥ͂ ῬΑ ΙΟ] 1" ΟΕ 

241 ἀπ᾽ αὐτοῦ: ἀπὸ τοῦ 

Ρὸ οἰουαρα Ραῦ πὸ ἢὰ8 θθθὴ βθθι, ἃπᾶ 
ὑπ6 ἴΙάθα οἵ Ῥχγούμουποοα ἃθ165. [ῸΣ 
οοηβίαηῦ ᾿860. 

21. καὶ ταύτην τ. ἐ.7 ΤΠαῦ ΠΟΙ 15 
ἃ ΒΡ᾿ῚΓΙσᾺ] ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ 15 ΑἸΒῸ Δ ΘΧΡΥΘΒΒ 
᾿π]παπούϊοη. 16 ΘΟμ Πα μηθηῦ οἵ 
Ιονθ νυ Πῖοἢ Πὰ8. θη ἱπρ] 1 ἴῃ {ῃ6 
ῬγΘοθαΪηρ ὙΘΙΒΘΒ. ἰδ ΠΟῪ αοἤπηρα, 
ΟομΏΡ. 6. 111. 23. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ] α 7260 Υ., αὖ ἔρβ8ο Τιαῦ. 
νοῦ, ἥοην Πίηι, ἴσοι αοα. ΤῊ οοι- 
ἰοχύὺ πηᾶϊζοβ ἰὖ ῬγοΡΆΌ]6 ὑπαΐ, ὑποιρ]ι 
ὑπ6 ΤΊν 6. ῬΘΥΒΟΙ 18 ποῦ οἰθανν ἀ6- 
ἢηρα, {π6 γοίθυθηοθ 18. ὕο ὅπ ΕλίΠοΥ 
(0. 19), ἾΊοΟ ὈΥ βθμάϊηρ Ηἰβ ὅοῃη 
5Ποννθα {πΠ6 ψᾺΥ οἵ ἴον “πὸ οοιὰ- 
τη πθηῦ τνὰ8 οΊνθη ἴῃ δα θβίαμοθ ὈΥῪ 
ΟΠυϊϑὺ (Φο μη. ΧΙ. 34), θαὺ Ὁ ΘἈΠῚΘ 
τοὶ αοα (ἀπό) ἃ8. 15. πα] ΒΟΙΙῸΘ. 
ΟΟμΡΆΓΟ 1. κι; 11. 27 ποῦύθβ ; ἃπα οοῃ- 
ὑγαβὺ ῃ6 86 οἵ παρά ΑΡοα. 11. 27; 
Φοἢη γ]}}. 26, 40 ; χ. 18. 

ἵνα... ἐμαί... ὙὍΠ6 ἢἤμαὶ ραγύϊοϊθ 
δῖνοϑ ΠΟΥ ὑπ {Π6 5] ΠΊΡ]6 οοηοη δ 
οἵ {π6 σοι πα μηθηῦ. [1 πιλγ κ᾽ 86 
᾿μ} πππούϊοι ἃ8 αἰνθούθα ἴο ἃπ ἴηι ; πὰ 
᾿Π}0} 105. ὑμπαῦ ὑπὸ οἴονί ἴο οθίαϊη ἴὐ 
ΘΔ ΠΘΥ͂ΟΙ Ὀ6 γοἰαχρα (ἵνα... ἀγαπᾷ). 
ΟὐμΙΡ. «Το ΧΙ. 34 ποῖρ. 

Δαρτιϑύϊηθ (0. Ο. Υ. 3) 685. {ΠῸ 
ΟΣ 5. οὐ πὸ ἀβοοπάθα Ἰιογὰ ἴὸ ὅδ] 
ἰο {Ππβύγαϊο ἀπ ομογοΘ ὑπ ἸΟΒΒΟῊ : 
Ῥογβθοιίουὶ ὅδα]ο [ΠΥ Ἰβύι5] αἰχὶῦ ἀ6- 
ΒΌΡΟΙΣ : δαί, δανέο, το η6. }967)86- 
φιηογὶς Σ᾽ ΑΒΟΘΙΑΙ ἴῃ Θρο] ἢ), Βθα δά πιο 
ἴῃ ὕθυτὰ Ἰᾶθθο. Πς δὰ ἀδχίθγδηι ρὰ- 
ὑγ18 αθᾶρο : θ᾽ δάμιις οβαγῖο, βἰ(ἴο οἱ 
ῬΘΙΘΡΎΠ115. Β.1}. 
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Αααϊίϊοπαὶϊ Νοίο οὐ ἐΪι6 γοωαίηῳ ΟΥ̓ ἵν. 53. 

ΤῊΘ Πγδὺ οἰδιιβθ ἴῃ {Π|5 ὙΘΥ86 15. βΊΥΘΩ ἴῃ 5ΘΥΘΙᾺ] ΑἸ θυθηῦ [ὈΥΠ5 ἴῃ ΘΧ- Οἰθπουδὶ 
Ἰβύϊηρ' αὐ θοὶς δαπου 165. ΤΉΘΒΘ ἃΓ6 γἱΘν οὗ 

Ὥ- ἌΣ ἐπς . {Π6 νϑυ18- 
π. πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοὺν ΑΒ. ΕΣ 

π. πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Κύριον ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἕξ. Υ 

π. πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα Τι, ἄτα. 

π. πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθύτα Κ, ἄο. 

Τὸ ὑΠ656 νυ ϊαύϊομβ παϑὺ θ6 ἀραὶ ἃπούίΠοι", 10} 15 Τρ  θβθηὐθα Ὀγ {86 
γυϊραύθ γϑδαϊηρ: 

π. πν. ὃ λύει τὸν ᾿Ιησοῦν. 

ΤῊ6 πιδίπ που θϑῦ οΘη γ05 ΟἹ ὕΠ6 Αἰθου πα νοβ μὴ ὁμολογεῖ ἃπα λύει. 

Α5 {π6 ἀϊγθοῦ ουϊάθηοθ ΠΟΥ βία, μὴ ὁμολογεῖ 15 ΘΔ ὈΥ͂ 

() 
(5) ΑἹ] {π νϑυβίομβ θχοθρῦ ὕπ6 Τιαὐϊῃ, ἃπα Ὁ. ὁπ6 πηρογίαπὺ ΟἹ ᾿ ἢ μὴ ὅμο- 

Τιαὔϊη μ5 (27 γ18.), 

(3) Τιϑ αὐθοκ ΕΠ ΘΙ Β πο απούθ {π6 ραββαρθ τι ὑπ 6 Θχοθρύϊοη 
οὗ ϑοογαύθβ, του ΟΥ̓] ἀοναναγ 8, ὕο τ ΠῸπὶ ῬΟΙγΟΔΡ πλαδῦ ῬΙΟΡΔΌΪΥ Ὀ6 
Δααρα : πᾶς γὰρ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐληλυθέναι ἀντίχριστός 

ἐστι (αὐ Τί. 7). 

Οη ἐπ οὔμοὺ παπᾶ 

(1) ϑϑοογαῦθβ βῖνθβ λύει ἃ5. μᾶυϊηρ Ὀ6Θη ὑΠ|6 γϑϑαϊηρ ἴῃ “ {1160 οἹα (11) ἴον 
λύει. 

ἘΣ χίου 8] 

ΑΙ] ΟΥ̓ 6 Κα Μ55, ππποῖα] ἃ Πα ΟἸΥΒΙ͂ΤΘ, ΤΠ ΡΣ 

λογεῖ, 

ΘΟΡΙΘ5.᾽ 

(5) ΑΙἹΙ Τιαδίη μ88, συ ἢ ομ6 ϑχοθρύϊομ, το βοΐοϊέ ; ἃπμὰ 

(3) ΤῊῖβ γϑααϊηρ, τ ὑΠ6 ναγϊαπῦ αἰθδέγηῖέ, ῬΥΘν 115. ἴῃ {Π6 Τιαὐϊη 
Βαύμουβ, θθίπρ' πηΐγϑυβαὶ ἴῃ ὑΠ6 Ἰαῦου Υ]Θ 8. 

ΤΠ}6 ουϊάθποθ οἵ ϑοογαῦθβ, {π6 ου]ν Οὐθοὶς αὐ ΠΟΥ ἴον λύει; 15 ΘΟ ΑΙ μ6 4 ΤΊ ονἱ- 
ἴπ ἃ ῬαββαρΘ ΠΟΙ ῬΥΘβθηβ ΒΘΥΘΤᾺ] ΑἸ ΠΠου]0165. Θρθαϊκίηρ οὐἨ {Π|6 ϑυσοι οἵ ἄθῃοθ οἱ 
Νοβύουϊαβ ἃπᾶ οὗ Πὶ8Β φῬΠΘΙΙ 561-50 ΠΟΙ Θ ΠΟΥ ἅμα σοπύθιηρῦ [ῸΣ δοσιγαῦθ Σοθετος. 
Ἰραυηΐπρ, 6 ΡΌΘΒ ΟἹ. [0 58 : “[01 ΘΧΔΠΏΡ]6 Π6 νγὰβ Ἰσῃογαπί οἵ ὑπ ἰδοὺ ὑπαῦ 

ἴῃ ὑπ6 Οδύμο]ο ἘΡΙβύ]6 οὗ Ψομη 1ς νὰ τυϊυῦθῃ 1 ὉΠ6. ἀῃοϊθηῦ ΟΟΡ᾽65. ὑπαῦ 
ὁν67}} δργῖξ τολίοῖ, αὐοίαοέμ, (λύει) «7685. 5 ποΐ ἤγοην ὐοά. ΕΥ̓ ὉΠ6Υ ὑπαῦ 
ἀοανθα ο βοραγαῦθ ὑπὸ ἀοῖγν ἔτομ ὕΠ6 τηδη οὗ ὑπ6 αἸβροπβαύϊοη [1.0. ΟΠ γἸϑὺ 
«{6815] τϑιηονϑα {Π|5 ὑποιρῦ [Ὁπ6 ΟΠ θηηηδύϊοη. οἵ ὕποϑθ ψ80 “αν! αθ 
{6885] ΠΌμ ὑπ ἃποίθηῦ οΟΡΙθ8θ. Υ̓ΠΟΥΘΙΌΟΤΟ 150 ὕπ6 ἁηῃοῖθηΐ 1ηὐθυ ΡΥ ΘὕοΥᾺ 
πούθα {π|5 γοΥῪ ἰδοῦ, ὑπαῦ ποῦ ΤΟ Θ 506 γγῃὼ0 8α ἰδιηρουθα σὺ ὑῃ6 
Θρ βύ]6 ψ]βῃϊηρ ἴο αἰνιθ {π6 τηδὴ ἔτῸη] οα 1: 

1. Η. Ε. νἱϊ. 3.5, αὐτίκα γοῦν ἠγνόησεν τῆς οἰκονομίας ἀνθρώπου βουλόμενοι τὴν 

ὅτι ἐν τῇ καθολικῇ ᾿Ιωάννου γέγραπτο ἐν 
τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις ὅτι πᾶν πνεῦμα 
ὃ λύει τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστι. 
ταύτην γὰρ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν παλαιῶν 

ἀντιγράφων περιεῖλον οἱ χωρίζειν ἀπὸ τοῦ 

θεότητα᾽ διὸ καὶ οἱ παλαιοὶ ἑρμηνεῖς αὐτὸ 

τοῦτο ἐπεσημήναντο, ὡς τινες εἶεν ῥᾳδιουρ- 

γήσαντες τὴν ἐπιστολήν, λύειν ἀπὸ τοῦ 

θεοῦ τὸν ἄνθρωπον θέλοντες. 

11---2 
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Ουοίε- 
ἘἸΟῚΒ ἴῃ 
ἰοχίβ οἵ 
ατθοκ 
ἘΔίΠΘ 5. 

Τιαῦ! 
ῬαίἸβέϊο 
ουἹάσμοο. 

ΤῊΞ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟἿ 51 50ΗΝ. 

Τὸ 1} θὸ βοὴ ὑπαῦ ϑοογαῦοβ ἄοθα ποῦ 58. ὑπαῦ {Π6 γα !πρ' τνὰ8 Τοππα ἴῃ 
οΟΡί68 νυ ΐοιι 6 παα Ἀϊμη56 1 βθθη, θὰαὺ ΟὨΪΥ ὑΠπαῦ 0 ὁπο0. νγὰ8. ἴοαπα ἴῃ {110 
ἐοχὺ; π υυυῖδοβ ὑπαῦ 1Ὁ “μα Ῥθοὰ τυ ὑδοπ᾽ (γέγραπτο) ἃπὰ ποῦ {παὺ “ἰῦ 18 
γυυὶἐΐοπ᾽ (γέγραπται). Αφαΐπ ἰὑ 15. ἃ βῖσιι ὑπαῦ [0 18 ποῦ φαούϊηρ, ἅμ ν ΟΥθοκ 

Μ5 {παῖ πὸ νυυῖΐοβ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἴον ἐκ τοῦ θεοῦ, ἃ γαγϊαηῦ Ὑγμ]οἢ ἃ 5 πὸ αὐ οΚ 

δαϊμοῦγν. Ηἰβ Ἰαπρτιαρο 5 ἴῃ [μοῦ ρϑυίθοῦν βαυβῆθα ὈῪ {Π|6 ΒΡ ροβί 0 
ἐμπαῦ πὸ νγὰβ δοχπαϊπίθα ἢ ὑπὸ Τιαὐϊπ γοααίηρ ἀμ βοπὶθ Ἰμαύ] ΘΟΙ- 

τηθηΐανν ̓. 

Τὴ ἐμὸ Τιαξϊπ ἐγαπβαὐΐοι οὔ ΓΠῈΝ ῸΒ 2 ΤΉ} 7 ἀπᾷ τα Φο}ιη ἷν. 3 ἅτ αποίοα 

5 ἴγοι {πὸ βᾷπιο Θρ βύ16 (Τγϑη. 11. τ6, 8), ΑΥΐοΥ ὑπὸ φαούαἰίοη οἵ {116 ΤΟΥΤΠΟΥ 

Ῥαββᾶσο ὑπ ὑοχὺ οομπέϊηιιοβ.. ΟΠ ΠΠ6Β ἴῃ Ρυεθαϊοία ορίβίοϊα {ρον Θ 608. ῬΥρΟ- 

οορὶῦ ἀἴοθηβ.. ογιγεῖς ἐρίγίἑ χιεὶ βοϊοῖέ «Τόβειι γιονὶ ὁ5έ δα: 7260 86(] ε16 (64) 

Απϊολγίδίο οί. ΤπῸ οομθοχῦ ΒΠΘΌΒ. ΟἸΘΑΥῚν ἴα αὖ 6186 ΠΡ Πξθιιβ πη α6.- 
βἰοοά 50 705 σονᾶβ, θαῦ 10 15 ποὺ ἀροίβν ἃ5 ἴο ἔπι σθαι αϊηρ ὙΠ οἢ πὸ παὰ 

ἴῃ πῖ5 ατθοῖς ἑοχί. 
ΤΊο Ταῦτ ἐγαπβαὐΐοι οὔ ΟἸΕΜΈΕΝ ΤΕ Οεζίηος (Ὑποτυπώσεις) ΟἩ 2 0] 

σἶνθδ ἃ8 ραχὺ οὐ πὸ βυιρβίαποθ οὐ ἐ}ι18. ἘΡΊβ616 : αἀβύσαθ ἴῃ πὰ ορἰβίο]α... 

αὖ πορὸ αἰεί ας «]όδιίν ΟΠ δέν, 56 ἀπαπὶ ογθᾶάθυο ε7όδβεν ()ιγ δ μη) 

φογ 586 17) ΦΑΥΊ. 
ΤΠ τοαάϊπρ “ον “δι᾽ 1 Τοπα ἴῃ {Π|6 Τναὔϊη ὑγα πβ]αἰῖοι οἵ ΟΚΙΘῈΝ: 

Ἡξ:οο δαΐομι ἀἸοθηῦθβ ΠῸΠ ΒΟ] ]Πλτ8. Βαβοθοῦ ΘΟΥΡΟΥ 8. ΠΟΙ ΐπΘμ., απ 510 
βου ρύπηι ἀρ «πα πηθμι ογηγεῖδ δρίγ {ιι5 χιεὶ βοἴοἱέ «]όδεεηγν τον 68. 6α:..7260, 
βοα πηϊουΐααθ βαθδύδη ϊοο. ργορυϊθίαὔθιη. βθυυαμηι8 (ἡ. 27αἱΐ, Οὐηι. 50)". 
8. 65). Βαυὺ {πὸ οαγδοίου οἵ {π6 ὑγαμβιαὔϊο 18. 8110}} ἃ8. [0 αἾνΘ πῸ Βδ(15- 

ΓᾺΟΤΟΥΥ ἀβϑασαποῦ ὑπαὺ ΟΥ̓ η᾿5 ασθοὶ ἰοχί στρα λύει. 
ΤΠΘΥΟ 18. πὸ ἱπα]οαθίοη, ἃ5. [ἌΣ ἃ8. Γ ἀπ ἀυγαγο, ὑπαῦ {πὸ γϑδἸηρ' λύει ν᾽ 

δοοορίοα ὈΥ οὐ Κπονῃ ὅθ ΔΠΥ οΟὔπου ΟΥ̓ ΘοΚ οὐ Επαβύθσι Τα 100. 
Υοῦ {πὸ χοῦ γϑιηαΐηβ ὑπαῦ {Π|ὸ γϑδαϊηρ τγὰβ [οι πΠα αὖ ἃ ὙΘΥΥῪ ΘΑΡΪν ἀαΐο. 

ΤΈΚΤΟΠΠΙΑΝ τι568 ὕΠ 6 ῬΠΏΓΆΒΘΒ “ΒΟΥ Ὸ «Θϑαμη" (αν. Ἴαγο. ν. 16) πα “80]- 
γογῸ «9 ο5ππὶ ΟΠ υἸβύπμ᾽ (δ «7οἼιεη. 1). Τὰ ὑπ ΤΌΠΟΥ ῬαββαρΘ ἢΘ ἈΡΡΘΑΤΕ ἴο 
σομι πο ὑπὸ Ἰαπρσαιρσο οὗ 1 0] ἰγ. 3 ἃπα 2 Φο] 7, ἃ5. 1Β ἄόποὸ ἴῃ ἔἰο Πα ἢ 

ἐγαπβαὐίοι οἵ ΟἸθπιοηῦ ; «ΟΠ ΉΠ685 (ἰοῦ ῬΥΟΘΘΒΒΙΒΒ6 ἴῃ τη 1} ΘΓ ΣΘΟΙ ΒΟΥῸΒ 
ΔΕ ΟΠ ΠΥ 501 ΒρΡ᾿υἹΌτπι8, πογαγίοα ("},γ 15 τεγγν ἦγ. σαΥ 6 τΘγ 556 οἱ δοὶ ὑδγεΐθ5 «7}ο δ) 7) ; 

ἀπα Ὁ τὰν ΡῈ ΟΡβουνοὰ ὑπαῦ {πὸ οἷοβο Θομποχίοι οἵ ὕπο ὕννο ὙΘΥΒΘΒ. ἴῃ ΒΟΠΊΟ 
οὔ {πὸ Τιαϊπ γα ον ῖηρβ (ν Π]οἷν σῖνο τογιΥϑϑ0 ἴον ἐρχόμενον ἴῃ 2 «ΤΠ 0}}}} 7) ΠΙΆΚΟΒ 

τὸ ἀΠΠΠποαϊΕ ἕο ἀθοῖο ἴὸ νυ οι οἵ {πὸ ὕνγο γοίογθμοο 15. πιλθ ἴῃ Ῥαγ Ἰοα]αν 
οὔβοα. πὸ ννογβ οὐ Του] ὧδ αγηο λν. 34. ααὶ ποργαὶ (ἡ ιγ ἰδ γι ἐγ 
σαν τογεΐϑ8ο. πΐσ αν ϊολιυγ δέν δὲ, εἷό ῬγαϑοΥ. ἤν. 33. ἴὰ ορίβίοϊα δὰ 
[ΠΟ ΠΠ68] ΘῸΒ ΤΠ ΧΊΠ6 Δ Ὁ ΟἢγἸβῦοβ γοοαῦ χε (ἡ ιγ͵δένεην γποχανγογέ ἐγ σα 6 

γοηΐϑϑο οἱ χιὶ ποῖ ρμίαγοη «}όβηγα, ἤζιηγν 7)οὲ 6586 (οογ}». ο, ῆανγο. 111. ὃ 

πορδηΐοθ ΟΠ γἰβύθπ ἢ) ἴ ΟΆΥΠΟ γΘηΪ580); ἃπὰ οἵ ΟΥργίδῃ (7:5 ἐΐγι. 1. δ) χιεὶ 
απείογ πιοχαΐ ἐπ σαν πογυΐδδο εἷο 7260 πολι ὁ5ὲ 8οεἱ 6581 ὁ απἰϊολινῖδίϊ δρίγίξι", 

ὙΟγ6 ῬΥΟΌΔΌΙΥ που] θα ὈῪ ὑΠ|6 Ῥαββαρο ἴῃ {1|ὸ Βροομα Θρ βί]6. Ι 
ΑΥσΟΒΤΙΝΕ ἴῃ Πἷβ. ΟΧρΡΙἀπαίίοι οὔ {πὸ ορίβεϊο ἥγεῦ αποΐοβ {Π6 Ῥαββαρο αὖ 

Ἰοησῖμ ἢ {Π6 γοδαϊηρ ὁψιεὶ γεογε σον οι)" «]Τοϑείηυ (δι ἰδέτε, ἰὴ σα 6 
πογυΐϑ8.,, ΝΜ ὨΪΟΪ ἢ ΟΧΡΙ αἴ πηβ. (ΤΟΥ πρ ὕο ο, 1ἰ, 10), ἀπ ὕπο ποῦ ΔῺν 

ι βοοχαίοθ. 88 δοαυδίηἰοᾶ Ὑ1 5. ΑἹ]. 46 Τὸ παΐιιβ πολι ὁδὶ βοα ὁδὶ 
[δίς : Η. Ἑ. ἱ, τ2. Απιϊο]ιγϊεῖιιε. 



ΤῊΝ ΒΊΒΕΤ ΒἘΡΙΒΤΊΙ ΟἿ᾽ 5Τ 95906ῃΕΝ, 

ΥΘΙΔΥΚ Π6 ῬΆΞΒ565 Οἢ ἴο Θχρ δίῃ “ΒΟ νου: Ααρθο τὖ πογϑυ 5 απία δα ἴαοία 
τού ῦ: Εὖ οὐγγιῖδ δρὶγ γέ, αἰΐ, ψιυὶ δοίοϊέ «7οϑιίηι; ἀπ ἀραῖη ἴθι γα 5 

Π6 πηϊύοβ θύῃ Ρῃγαβθ5: “βοζοϊβ «“]όδην θὲ Ἰογαδ 17.) ΘαΥ 16 τ ογι7880.᾽ 

ΒὙΠΘΕΝΤΙυΒ' ἃπα ΤΊΘΗΟΝΊΒ: ΘΟΠ ὈΪΠΘ ῬΠΓΆΒΟΒ. ἔγῸΠὶ ὕΠ6 ὕνγο ΟΡ  βΌ]88 
ἢ ουθ ογθαύου ΓΡΘΘαοη. 

Τῦ 15 γι. ΚΆ 016 ὑπαῦ ΒΕΡΕ, 0 νγᾶβ ἃυγαγθ οὗ {Π6 βιιθεύαπορ οἵ βοογαῦθϑ᾽ 
ΟΥ̓ ΟΊ ΟΙΒ1η, ΒΌΡΡΟΒΘΒ ὑπαῦ ὑΠοθ6 γὴ0 ἰδιαρουθα νυ ὑπ ορ βύ]6 ᾿ϑν οαὐ {Π6 
ὙγΠ016 οἴασδο: [ἢ ἰδηΐιηι 6χ 1)60 πὸ βαηῦ αὖ αα] δ... ἢτιΠ6..ὙΘΥΒΙ ΘΙ] ΤῺ 
αὰο αἰοιϊθαι δὲ οηυηδ δριγτέι5 ψιυὶ δοίοϊέ «}0ϑυίην, 6. 7260 γτιοη. 6ὁ5έ, 6Χ Πᾶο 

ϑριβύοϊα θυ βουϊηῦ, μ6 50 ]Π]1οοὺ Ῥ6 1 ἀποίου! αὔθ Ὀθαύὶ «ΓΟΔΠηἾΒ5. ΘΟμ ΠΟΥ Οὔ 

ΘΥΤΟΥ ΘΟ. Π)Θηΐαιιθ Νοβύουτι8. ΠΘΒΟΙΓΘ. 56. ΡΙΌΘΔΙαΙς δπο αι θη 1018 Θχ- 
ΘΙΩΡΙΑΥΊθτι5 ἱπα] δ [1556 Βθη θη 811... 

ΤῊΝ ΒύγηρῸ ὩΒΒΘΥ ΟῚ 15 γορθαύθα ὈΥ ΕὝΠΒΕΒΤ οἵ ΟῊΛΆΤΒΕΒ3, πα 
Ηϊνομαπ, ὅποἢ ἃ. τηἰδιπουβύδ]ηρ ΟΠΘΥΒ. ἃ ΠΙΘΙΟΥ̓Δ]Θ ΘΧ 016 οὗ {π6 

ΥΩ ἴῃ ὙγἘ]Οἢ. ΟΥΤὉ108] βὑαθθιηθηὐβ ἈΥΘ τι] 6 106 αὐ]γ ρογυνουθα ἃ πα τηδα6 {Π6 
ϑτοπηάᾶ οἵ πη]πϑῦ ΟΠΔΥΡ68. 

ΕΎοΙ ὑΠ15 τουῖθνν ὕΠ6 16 ΟΠ ὈΘ ΠΟ αἸΙΘΒ 0 ἃ8 ἰ0 ὑΠ6 Οὐ 6] Ϊηρ᾽ γυοῖρὐ ΤΗΈΟΥΠ 8] 
οὗ Θχύθυ μα] θυ άθηοθ ἴῃ ἕανουῦι οἵ μὴ ὁμολογεῖ. ΤῸ βοὺ ὑΠ|5 Δ5146 τὑποιυὺ ὉΠ|6 Θυ]άθη060. 
ΟἸθαγθϑῦ ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ 15 ὅ0 ΒΙΒΡΘΠ 81] Ιὰνγ8 οἵ ὑθχύμαι οὐἹὑϊοίϑιη. ΝῸ γϑϑαϊηρ 58- 
Ῥογύθα ὈΥ 5.10} Δα ΠΟΥ ἃ8. λύει 185, 1 ὈΘΙΊΘνΘ, ΠΟ 6 ὑπ ἃ ὙΘΙῪ ΘΑΓΥ Ρ]ΟΒΒ. 
Απα οὁῃ ΟδΘ [Ἢ] ΘΟμΒΙ ἀουύϊοη 10 Βθοιη5 ὑπαῦ ὑΠ|6 ἰηύθυ μα] θυ] θη 15 ποῦ ΠΟΘ 
ΤγΟΌΓΆ]6 ὕο λύει ᾿Ιησοῦν ὑπ {Π6 Θχύθυπμα!. [1ὺ 15. ΒΟΔΥΌΘΙΥ ῬΟΒΒΙΌ]6 ὑπαὺ 
500}. ἃ Ρηχαβ οου]αὰ 6 τπ5θα [ὉἹ βθραγαύϊρ' 0Π6 αἰγίπθ ἃηα μυμηδηῃ παύμγθ8 
ἴπ ΟΠ γῖβῦ, ΤῊ. πᾶμηθ Ἰησοῦς ᾿ΥΪΠΡ8. ῬΓΟΠΆΪΠΘΗΙΥ [ον ναγα ὑπὸ πππηδηϊῦν οἵ 

ὑπ6 πον. ϑοογαΐθβ ϑυάθηθ]ν [6] 0118, ἴον Π6 ἀθῇῆμθβ λύειν Ὁ. {π6 Δα] 10 
ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 

ΤῊ Ἰαηρταρθ οἵ ῬΟΙγ ΘΔ 5Π6 5 ὑπαὺ δῦ «0Π1η8 ὑθδομίηρ' ἀροπ {Ππ6 580- 
7θοῦ ψὰβ ουσγθηῦ [ἢ γΆΓΊΟΙΙΒ [ΟΥ5. [Γᾧ ΒΘΘΠῚ5 ΠΠΚΘΙΥ ὑπαῦ μ6 ἀβοα ὕσψο τηδΐῃ 
ῬΠΤΆΒΘΒ λύειν ᾿Ιησοῦν Χριστόν ἃπ μὴ ὁμολογεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν (ὩΠΒ ΤΟΥ ΪΏρ' ὕο 
Κύριος Ἰησοῦς ἈΠ]. χ. 9). Τ]}5 Ὀοίηρ' 80, ὉΠ6 λύει ἴῃ ὕΠ6 [ὈΤΠΊΘΥ ῬΏΤ ΑΒΘ νὰ β 
ΔΔΑΘα ἃΒ ἃ ΡΊ]ΟΒΒ Ο 0Π6 ῬΏΤΑΒΘ μὴ ὁμολογεῖ οἵ ὑπ6 ΘρΙΒύ16. ἴῃ ΒΟ ΘΑΥΥ͂ 
ΟΟΡΙ68, ἃηα 850 ραᾳβθθα ἰηο {πὸ Πα ύϊη γουβίοηὅ, ΤῊ6 ΔἸ 0]10η5 ὕ0 Ἰησοῦν ἃΥ6 

1 Ααἃ Τγαβίηι. 1. 6. 5. 1ὴ6 αὰϑ νου]-ὀ Αἀπέϊο]γ βίο οδὲ. ιιοα ατιαϊ8 {15 χιιογυΐαηι 
ἰαΐθ...1116 αὰὶ 46 Ῥϑθοΐουθ 1051π5 βδρΊ6η- 
{1:8 ΤηΥ ΒΘ ΊΟΥ. Οε] δύ πη τηθυ ταῦ 
1η6]]]ρϑη  ατη 1] απ] ῦτι5 Πα ασγ ἢαπ- 
ΟἸδΙο. αἸοΙῦ: οηυγῖβ 8ρίγἱξιι5. χιιὶ ὁοη}- 

ἐθίι}" «Π6ϑιην ΟΠ] γένη, ἴηι σαγΊ6 τ δγυῖ586 

6 1)60 68ὲ. Οηιγυῖβ ὁρτγἱέιι5 χυυὶ γι0γ. ΘΟ- 

Πεδξι" «΄ 6ϑυν ΟἿ] "ἰδέειν ἴηι, Φαγ}.6 τ γυῖ8586 
θὰ 1)60 γ0γν 68; οἐ Πυὶς οδὲ ἀπο] δέιι8. 

Ερ. χνὶϊ. ὁ. το Φοδῃμδ6Β.. θϑύαθαυ ααϊῶ 
ΟἸ)5 δρ᾽γϊζιι5 χιυὶ βοἰυϊέ «Πδιίην 6α: 1)60 

ἩΟΉ, 651, οἱ υἷος 68: αγυἐϊο]γἱϑέιι8. 

5 Ποᾳ. τν. ΘΌΡΟΥ ΦοΘηΠΘ η ηνιῖ ρβειι- 
«Ἰορτορ]ιείω ργοάϊογιγι ἴηι Ἰνιιγις ηνιγιιίηι. 

1η, ἰδίο σοσηοδοῖίο δρίγλίιι5 1)61. Οιγυΐ8 
ϑρίγιξιι5 χιιὶ δοϊυϊέ «“΄65ιην οἐ ποεγαΐ 1η, 

ΘαΥ 6 ὑδηῖ586 (6 1)60 ποη 68ὲ 864 ]υὶς (6 

συογυϊέ οὐ γῆς ἴηι, ἰδέο Ἡνιο ΡΥ (Ω86118 68. 

9». ν. () Ουπ5. [Α111] δια] !οΥο5 
απομίδτη ΘΡΙσ ὑτιτη ϑϑδμηούπτμη Τ᾽ 1 6556 
Ὡθροθδηῦὺ ἀ6 Εν ρθ]]ο θυ αβθυαηῦ 1Ππᾶ 
αποα ϑεϊναΐου αἷῦ δρύγίξιιβ οδὲ 1) οιι5, οὖ 
Ὧ6. δρ᾽βύοϊα Φοϑηη5. ουδβουιηῦ δὲ οἩϊγυῖ5 
ϑρΊγ {8 χιΐ βδοϊυἱέ «᾽οβιην 6: 1)60 ποῖ 
68. Ὁσαῦ Νοβίουμβ... 

1 Οριιδο. οἱ Ερί5ἐ. χνι1. (ΔΠρΡΏΘ, Ραΐν. 
Τιαΐ. ΟΧΧΥΪ. Ρ. 351) απἰάδιη οὐϊδυη (8 
δριβδίοια Φοδηη]β ΟΥ̓ αὖ οὐ ΟἸιγυΐ5 
δρίγιξιι5 χιυὶ δοϊυϊέ «7 διίηυ ὁ 1)60 πΟΉ 68. 

ΤῊΘ ΜΏΟ]6 ῬΔΥΔΟΥΔΡΗ 15. ὙΘΙῪ ᾿πδύγαο- 

{ϊνϑ. 
5.Α ρῬαββδᾶρθ οἵ Οὐ] οἵ ΑἸἹθχδηαᾶυα 

Ὑ11 ΒΘ ΠΟΥ δύμγΔΠΥ [ῃη6 Ρ]ΟΒ5 
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Ῥοπᾶθη- 
Οἷθ5 ἴο- 
τγασᾶβ ὕγο 
ΘΟΠΟΘΡ- 
το οἵ 
αοᾶ ἴῃ {πὸ 
ἈΡοβίο!ο 
ἃ56, 80- 
Βίγαοῦ δηᾶ 
οοπογοίρ. 

Ξὲ Το 
ὉΠ165 
{ῃθχη. 

ἨΙΒ5 ἐθβοῦ- 
1ηρ’ γϑβίβ 
οα {π6 
ΟΙα Τορβία- 
τηρηΐ, 

Ορροβρᾶ 
ἴο 

ΤΆ ]151}, 

Ῥο]γ- 
ἐμπιοίβχη, 

ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟἿ ΚΤ ΤΟΗΝ. 

ΘΆΒΙν ἰπ θ Πρ] ]6, ἀπ ὑΠ6 ΤΟΥ ῚΒ. ἴῃ ΥΠΐο ἢ}. ὕΠῸΥ ΟΟΟΙ ΒΠθνν ὑπαῦὺ {ΠΟΥ ἃγ6 
πο ρΡαγύ οὗ {πὸ οὐἱρῖπα! ἑοχύ. Αὖ πὸ βᾶπιο ἔϊπιο 1Ὁ 18. ποῦ ὈΠΓΘΆΒΟΠΆΡΙ]Ο ἴο 
ΒΈΡΡΟΒΘ ὑμαῦ ὑπὸ ἀπαβαα! ἀιποπηῦὺ οἵ γαυ απ β ἹπαἸοαῦθβ {Π|6 ᾿μἤΠα 06 οὗ ΒΟΠῚΟ 
ὑγδα το μᾺ} ΤΟΥ πὶ οἵ νου προῖ ὑπο ἰοχύ. [ἢ 2 «0]η 7 {πηθγ6 15. πὸ γυϊα]ο 
ἴῃ 6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΪπρ' ΡΠ 56 ; ΠΟΥ 8 ὍΠ6 Θπαγαοίου βέϊο νον οὗ ἐπαῦ Ραββαρο 
(ἐρχόμενον) Ἰηἰγοάιοοα μον Ὸ ὈΥ ΔῺΥ Δα ΠΟΥΟΥ. 

Αααϊέϊοπαὶ Νοίο οἡ ἵν. ὃ. Ἵ7)}λ6 γουοϊαέζοη ὁ (Το. 

Τ Ί5} ὑπουρλῦ ἴῃ {π6 ἃρὸ οὗ δύ Φόἢπ γορυθβοηϊοα ἴῃ βυυ Κίηρ' ἴοσπ5 ὑπ 6 

ὑντο οἰϊοῦ ἐθηἀθποῖθβ οὐ σο]]ρίοιυιβ βρθου]αύίοη οὐ {πὸ Βοίμῃρ' οἵ αοα. ἡ ἔϊΐπὸ 
ΟΩΘ 546 {π0γ6 γγὰβ ὑπ6 ῬΒΠΟΒορ ΠΟ, ὑπθουοῦϊο ὑοπάθποῦ πο} Ἰοαβ ἴοὸ 
ἢ ἀρδβύγαοῦ οοποθρύϊοη ἢ ἃπα οἱ {π6 ΟὔΠοὺ {Π6 ΡῬΡορα]αν, ργδοίϊοα! ὑθηθ μοῦ 
γον Ἰοα 5 ἴο ἃ οοπογοίθ οοποορύϊοη. Τ}16 ΤΟΥ ΠΟΥ ἴοαημἃ ἃ Θχρομθηῦ ἴῃ 
ῬΒΙο; ὑπὸ Ἰαύέθυ τὰ8 Θ θοα θα ἴῃ {πὸ οαγγοηῦ ογοθα οἵ Ῥαϊθβέϊηθ, ψυΠ]Ο}. 
ΤΟΥ͂Θ πα πογο γοαπορα {πὸ (οὰ οἵ {πὸ Οονομαηῦ ἴο {Ππὸ ροβίθοι οἵ ἔθ αοα 

οἵ {Π6 «} ονν8. 
δύ ΦόΠ πη πιηϊύθβ {πῸ ὑγαῦ 5 ΠΟ ἢ σᾶγο ἔΌγΟο ἴο {Πιθβὸ Το μθποῖθβ, {Π6 ὑγὰη8- 

οΟμοηΐα! ἃπα {Ππ6 Ῥουβομὰὶ] ὑγαῦ, ἴῃ ἃ ρου θοῦ Ππαυηομν. ΠΗ ὙΥΠΟΪ]ν ἁγνοὶ 
6 ΑἸΘΧΔΠΥΠ6 ἰθυτη8---τὸ ὄν, ἐπέκεινα πάσης οὐσίας ἃπᾷ {Π6 |κο---ἃηὰ γοΐ 
[6 ῬΥΘΒΟΥν 5 πὸ ὑποιρ]θ αὖ νμῖ ἢ {ΠΟΥ αἰπιθα, ἢ ὑθοορ β68 τηοϑὺ Θη]- 

ῬΒαθΙΟαΙγ {Π6 ΡΥ ν 1] ρο5 οἵ 15γ86], ἀπ αὖ {Π6 βᾶιηθ ὕϊπη6 6 ΡΙασθβ {πὸ “Ὁ π6 
Ασα’ ἴῃ ἃ Ἰἰνίηρ,, Ἰονίηρ οΘοππθχίοῃ τυ “ὉΠ ννουν]α. 

ΤῊηΘ Τουπααύϊοη οἵ Πἷβ ὑθαοϊηρ 1165. ἴθ ὑπ6 Μοποίμοίβαι οἵ ὑπὸ Ὁ, Τὶ, 
ὙΠΟ} 15 ποῦ γἱρὶα, βύθυ!ο, ἤπ8], πκ {πὸ Μοπούποίβηι οἵ [β]ατῃ, θαΐ γἱΐα] ἃπα 
ῬΓΟΡΎΟΒβῖγο. ΤῊ. ὉΠ] 10} Ὁ ΔΠΥΠΒ. 185. ποῦ ΠΠΠΘΥΪΟΆ] θα Θββθηθὶα] 
Ψόἢη Χ. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν: ΘΟὨΡ. ΧΥΪΪ. 3; 1 ΦΌΠη γ. 20). 

Τη {Π18 βθῆβο ὑπ ὑπουρηὺ οὗ “{π6 ον αοα᾽ (Φοἢ πη ν. 44) 15 ορροβθᾶ ἕο 
Ὁ}1 ΤΟΥ Τ5 οἵ ΤΠ] θη, ῬΟΙΪν ὉΠ οῖβαι, Ραμ οῖβα, ΠῸ ἰδ πὸ πο βοῦγοῦ οἵ ΠΠ 6 

(Το η ν. 26) ; ἃπὰ ὑπγοιρ} {π6 ὙΥογα, “πὸ ὅθι, τὸ μοι “ἢ6 σάν ἴο αν 
1 ἴῃ ΠΙΠ56 1 {᾿ (Τό μη 1.0.), “411 ὑπϊπρθ οαπθ ἰηΐο Ὀοὶπρ  (Φομὴ 1. 3). ΑἹ] 
πούϊοι οἵ ὁοοίθυ μα] πιαίου ΟΥ' οὗ ἃ οοθύθυ μα] ῬΥΪΠΟΙΡ]ο οἵ ΟΥἹ], ἃ5 ἀπ ασΟΠἰβύϊο 
ὕο ΟΥ̓ ΠἸμἰ πρ’ ὑπ6 αἰνίηθ δοίΐϊοῃ, 15. ποὺ ἃβϑῖο, Αοα “Ἰογρὰ {πὸ νου ἡ Το 

11, τό ; ΘΟΠΡ. 1 «οΠη 1Ϊ. 2) ποῦ ἃ8 Βύγα ηρῸ θυ ἃ8Β ΠῚΒ οσὰ, ΑἸ] πῆθὴ πορὰ 
(Το 111. 3) ἀπ Ὁ}} ΠΟΘ. ΤῸ ΘΡΆΡ]Ὸ οἵ (ΤοἸη χὶϊ. 32) πἀπίοῃ υυἱτἢ Ἡ ἴῃ]. 

ΤῊ ἀον}} Ἰοῖυ 8. ἤγβὺ ρασο “ἰη ὑπο Ταῦ Τομη νὴ. 44); ὅἀθα ΟΠ ἰδ 

ΠρΆΤ6. ἴ0. ἀΠ4Ὸ 18. νου Κ᾽ (1 Φολη 11]. 8) ὈΥ ἰαϊκίησ “Ποβἢ,, τ πο. οουἹὰ 
ποῦ ἐπογοίοσο πᾶνο ὈΘΘῚ ἴῃ Θββθηἑ ἃ] ορροβίἑϊοι ο Η 8. Νααγο, 

ΤΠ ἉΠΠβίομβ ἴο ΤΟΙ ἐΠθίβι ἴῃ δῦ ΦΌΠ ἢ ἃγῸ Πα ΓΑ ΠΥ 1055 Ργομϊποηῦ {πὰ 
ὑμοβο ἴῃ 0 Ῥαὰ]. Οποο ἴῃ ΚΘΠΟΙΆΙ [ΟΥΠῚΒ ΠΟ ὙΥΆΤΤΒ ἀραϊπδῦ “ἼΠ6 015) νυ Πΐο] 

τηϊρηῦ 6 ἰπἰγοάποθᾶ,. Ἠθ ααοίοα ἔθ ( γεοία ἢ αὐ τόρ. Ῥ. 94). ΤῊ αὐθοὶς 
Ῥᾶββδϑο: πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν 
᾽᾿Ιησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστι ἀπ {πὴ ἴῃ 
Ὠΐ8 Ἰητουργοία μου εἂαβ ὁ τοίνυν οὐ λέγων 
θεὸν εἶναι ἀληθῶς τὸν Χριστὸν διαιρῶν δὲ 
καὶ κατασμικρύνων τὴν δόξαν αὐτοῦ τὸ 

τοῦ ᾿Αντιχρίστου πνεῦμα ἔχων ἁλώσεται 

ΥΘΓΒΙΟῺῚ οὗ Τω60᾽5 Τιούίου ἴο ΕἸανυ δὴ (ο, ν. 
Ρ. 8320) αῖνϑβ πᾶν πνεῦμα τὸ διαιροῦ ν Ἰη- 
σοῦν Χριστὸν ἀπὸ θεοῦ οὐκ ἔστι καὶ οὗτός 
ἐστιν ὁ ̓ Αντίχριστος ἃΒ ἴπ τοηἀοτὶηρ οἵ 
{πὸ Τιαΐῖη οηυνὶδ δριν τι χιὶ βοϊουϊέ «] ὀδιιηὶ 
ἐὰ 1)ὲ0 ποῖὶ δὲ οἱ Ἰιὶς εδὲ Ανπϊο)ιγίδίιιδ, 
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ἈΒῈΡ {Π6 Ρ]δοο οἵ “πὸ ὑσιιο Οοα᾽ (1 “9ἢη ν. 21); δα ἴῃ πΠ6 ΑΡοοδ]γ 056 Π6 
ΤῊ} 5 0Π6 ΘΟππθχίοη Ὀθύνγθθῃ ὑΠπ|6 ΘΙ Ϊ6 Δη6 ἸΔΟ]αΓΥ (Χ111. 14 ἔ; ἃ Πα ΘΟΠΡ. 
ΧΧΙ. ὃ; ΧΧΙ]. 15). Βεῦ Π15 ὑθδομίηρ᾽ 15. αἰγθοῦθα γαύμθυ ἀραϊπϑῦ ὑΠπ0 Βρ1υ1ὺ ὑΠ8 

ἀρδιηδῦ ὑΠ6 ἴον οἵὗἠἨ ἁ Ρο]υυΠθῖθη. “ΤῊΘ ΟἾΪΥ ἔσθ αοα, αοα τονθα]θα ἃ 
Ἐαύμου ἴῃ ὑπὸ ὅθ, Θχο 65 ΡΟ] ὑΠ ίβηι οἵ πϑοθϑϑιῦυ θοῦ τι ΐη ἃπα υιὑπουὺ 
ὑπ Ομ Ἰδύϊδη ΒΟαΥ. 

δῦ ΦΌΠη, Π|κ6 δῦ Ῥαα], ρΙαοο5 Οὐθαῦιοη ἴῃ ο]086 το] αὔθ νυ} ὑΠῃ6 ΟΥθαΐου, Ῥϑη- 
Ὀαὺ Π6 ΔῆγτηΒ {Π6 τα ΠΥ οὗ {π6 τϑ᾽αὐϊοι πῖον. ὑΠ|6 νου 8 ̓ Ρ]γ. (ΑΟα 15 ὑμθίβιη, 
Ῥγθβοηῦ πὶ 811 ὑπῖπρϑ αὐ Η 6 ὑγδηβοθηαϑ ὑΠθ πη. ΤΠΘΥ ἀμβυγουθα ο ΗΒ Μ1}} 
ἴῃ ὑποῖν' θορὶπηΐηρ' (ΑΡοο. ἰν. 11), ἃ ἃγ6 βιρρογίθα Ὀγ ΠΙῚΒ ψουκίηρ (Θοἢ 
ὙΠῸ τι} 

ΒῸΡ {π6 τηοϑῦ ρανῦ δύ Φο μι, Π|κ6 {π6 οὔποι πυϊύοιβ οὐ {πὸ ΒΙΌ]6, Ιϑᾶνϑὰ δῦ ΦοΠη Ὲ 
{Π6 γθϑαθυ ὕο [ὍΣ] Π18. οοποθρύϊοη οἵ αοα ΠΌμ] τ ῇηαὺ 15 τθοογαθα οἵ ΗΒ πές 
δούϊοη ; θαῦ ἴῃ ὕΠ166 ΡΠ" Ά565 Π6 Πδ5 Ἰαϊἃ ον ΟΠ06 ἴογ 81] {Ππ6 σγϑαῦ οὐ ]Π1Π6 8. ποία ἃς 
γΙῦϊη 0} οὐ ὑποτιρ ὐβ ο ὑπ Τίνίηθ Ναύαγθ πηαϑῦ θ6 οοπῆποα. Τὴ6 [οὸ {π6 

Πυϑῦ βθηύθῃοο 15 ἴῃ Πἴ5. παυγαύγο οὗ ὑπ6 Του 5 πουᾶβ: “Θά 5 οσρίγί᾽ (Τομπ Ὀῖνῖπθ 
ἵν. 24); [π6 ὕπνο οὐμιουβ ἃγ6 ἴῃ 5 ἢνϑὺ ΕΡίβΕ16: “αο( ἐς {ἰσηε (α Το πη . ς πού) δ δύαγο, 
διηα “Οοὐ ἐδ ἰονο᾽ (1 ΦοΠ ἴν. ὃ, 16). 

ΤῸ ὑπ686 τηδ Υ Ὀ6 ἁἀ 6 ἃ ΤΟαγ.}, ἴῃ νυ Π10}} Π6 Βρϑᾶκβ οὗ ὑπ γϑυϑϊαὐϊοῃ οἵ 
“ἩΠη ἐΠιαῦ 15 ὕγ6 πη 46 ἴῃ “«68ὺ5 ΟΠνβὺ Η]5. ϑοπ᾽ : “015, ῃ6. 8805, “15. {Π6 
ἔστι αοα ἃπα οἰθυμηὰὶ 16 (1 ΦοΠη ν. 20). ὅο ἢ6 Ῥᾶβ868 ἔτοπιὶ {πὸ ἰάθὰ οἵ 
Ααοα ἴο {Π0 τονοίαύϊοη οἵ οα ἴο πδη. 

ΤῊ ὑπ γ66 ῬΠγΆΒΘΒ ὙγΠ]101ν Πᾶν ὈΘΘη αποίθα 40 ποῦ ΒΙΠΡ]Υ ΒΡΘΟΙΥ ΡΙΌΡΘΙ- 
{165 οὗ αοα (8 “Αοα 15 Ἰονϊηρ'᾽), Ὀαύ, 50 [ὯΥ ἃΒ8. γγχ8 οἂπ ΔΡΡΙΘμΘμα {ἢ 6}, 

Θββθῃῦα! ἀϑρθοῖβ οἵ ΗΒ Ναύασο ΤΠ ἢυβύ, 1ἢ νγθ πᾶν σϑηύαγθ ὕο αἰἸβυϊ ΡΒ} 

ὕΠ 6}, 15 τη ΠΥ 5108] πα ἀθβουῖθο5 αοα ἴῃ Η]ηΒο6] ἢ, ̓η ΗΒ Βοίμρ: Ηθ 15 
ϑρι ιν. ΤΠ6 Βθοομα 15. ΠΟΥ], ἃ ἀθβουῦο5 αοα ἴῃ ΠῚΒ οπαγδοῦθυ. ὑουναυβ 
4}1 ογθαϊθα ὑπίηρβ: ΗΘ 185 Πρηύ. ΤΠ6 π|γὰ 15. ῬΘΙΒΟΠΔ], ἃπα ἀθβουθοβ αοα 
ἴῃ ΠΙΒ δούϊοῃ ὑονανα 5 561-οοηβοίοιιβ οὐθαύα 65; ΗΘ 15 ον. [}ἢ {Π18 ΟΥΘΙ’ 
{ΠΘῪ οΥἶδυ ἃ ῬγΌρ 655 οἵ ὑποιιρ]ῦ : ϑῷ ον βύαϊθιηθηὺ 15 [θη ἀρ ἃπα ἀθνοορθα 

ἴῃ ὑπαῦ 101} [Ὁ]]Ονν5. 
1. Οοά ἰ5 βερίγὶΐ (πνεῦμα ὁ θεός). ΤΠ βιαύθιμθηῦ οὈνυΪΟΊΒ]Υ τ ίουβ ὕο ὑΠ0 1. ἀοα ἰδ 

αἰνίπο παύαγο πᾷ ποὺ (0 ὑπ6 ἀἰνίμθ ρϑυβομα γ. ΤῊΘ ῬΆΓΆ]16] ῬΏγαβ65. 16 ὅΡΠΠῦ, 
ἃ Βι Πα ρῥγοοῖ οὗ {Ππ|85. Οοα 15 ποῦ “ἃ ΒΡ, ἃ5. 9Π6 Οὗ τηδηγ, θαῦ “ΒΡ. 
ΑΒ βριυῦ, ΗΘ 15 ΔΡΒΟΙαὔθ!υ ταϊβθα ἃῦονθ ἃ}1 Ππη ὑαὐϊοηΒ. οἵ βιιθοθϑβίοι (0116 
8:Πα ΒΡ806) ἰῃηῦο γγΒ10 ἢ ΠΠΠ]Ὺ 811] ὑΠποπρ]ὐβ οἵ οἰδηρθ ἃηα ὑγϑηβι ΟΥ̓ 658. ΔΥΘ 
γΘβοΟΙνϑά. 

ΤΉΘΥΘ 15 πὸ Διη ]οΙραύίοῃ οἵ ὑ}15 1ἅθῶ ἴῃ ὑπ ΟἿ. ΤΊ] ἡ δριυῦ οἵ αοα᾿’ 15 
ΘΟ ὐ]Υ ΒΡΟΚΘῚ οἵ; Ὀαῦ {Π6 Ἰο[υϊοϑῦ ἀθβουιρυϊοπβ οὗἉ ὑπ6 ΤΊγίπθ Μα] ΒΟΥ 8.6 
ΔΙνΤΑΥΒ γ ]αὔϊγθ ὕο ΒΡ8Ο6 (18. ΙΧΥ]. 1; 1 Καὶ. ν11]. 27 ; 61. ΧΧΙ. 24). 

Τὺ [Ὁ]]ονγ5 ὑπαὺ αοα ἃ8 αοα 15 ποῦ Θορ ]ΒΆ 016 ὈΥ ὑπ6 βθῆβοβ (ΦῸΠη 1. τ ; 
1 ΨΦοΙη ἰν. 12). 0 ΤΠΘΟΡ ΔΘ 5. οἵ ὑμ6 Ο.7, σου ποῦ τηϑηϊ βία οηβ. οὗ 

“(οα’ δευὺ οἵ ὑπ ὅοῃ οἵ αοα (Το χἰϊ. 41; 15. νἱ. 1; οορ. ΑΡοο. ἰν. 2 1). 
Βαῦ ψ}116 ὑπθ πιαύθυϊαὶ υἱβίοη οἵ αοα 15 πη ρΟβΒ1016, ὕΠπΠθγ6 15. ἃ ΒριυἸπ] 

δ: ἃ ΤΠΟΓᾺ] γἱβίοη οἵ (οα ὑπγοὰρἢ ΟἸΠν δῦ ( οἢ χῖν. 9; ΘΟΙΏΡ. ΧΙ]. 45) πα 
ὑμπγοιρν Ἰονθ, συ ]οἢ) ἸΘ8. ἀρ ὕο {Ππ6 ὑχδηβῆρινπρ' οοπὐθιηρ]αύϊοη. οἵ {}9 
Τιγίηθ ῬΥΘΒΘΠΟΘ (1 {08} 1]. 2). 

1. ΘΟοά ἐξ ἰϊγὴηΐ (ὁ θεὸς φῶς ἐστίν). Τ}18 βύαυθιηθηῦ ἀρ ϊη 15 ΔΡΒο] αὔθ 11, αοᾶ ἰδ 
ἃ8 ἴο ἔπ6 Ναύαγο οἵ αοᾶ, ἀπ ποὺ 85 ο Ηἰβ δούϊοπ (μοῦ “ἃ 1ρ]ὺ᾽ οὐ “ὑπὸ 6 Εύ. 
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11. αοα 15 
Ἰουθ. 

ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟΕ 51 90ΗΝ. 

Ἰσεῦ οὐ πιθ᾽). ΤῊΘ ῬΏΓαΒΟ ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ. ἈΠΙΪ 6 ἃ 56} -οοπηπγαηϊοαύϊοι, αἰ ι- 
ΒΙγΘ 058. Τρ ῦ 8. ὈΥῪ ΒΒ] ηϊηρ: ΟΥ̓ ΚΙΟΒ5. ἁόπο θουπμβ, Απα Γαγέμον, {Π6 

ΘΟΠλπϊοαύϊοη οἵ Πρ ς 18 οὐ ὑπαῦ 10}. 15 Ῥασο ἃπα β]ουίοιβ ὅποι 15 αοα 
ὑονγαγβ ἃ}} Ππϊῦο Ὀοίησ, {πὸ οοπαϊίοι οἵ 6 πα αούϊοη, Ἠφ σϑυθαὶβ Η]η}- 
561 {πγοὰρὶὴν ὑπ νου 8 οἵ ογθαύϊοι νον γτοῆθοῦ ΗΠ Ῥου ἔθούϊοηΒ ἴῃ ἃ [ὉΤΠῚ 
ἈΠΒΥΥΟΥΙ Πρ 0 {Π|6 ῬΟΥΤΟΥΒ οὗ τῆδη, πα γοῦ αοα 15 ποῦ ἴο "δ {ἈΠ} Κν Ρρυθιῃθπαρα 

ὈΥ πιὰ ἃ8. ΠῸ ἰ5, 
ΤΊΟ Ἰάθα 18 ποῦ αἰβυϊ ποῦν ΘΧ ργββϑα ἴῃ {πὸ Ο, Τὶ, ὑπουρῖι 10 ἀπ οΥ]ο5 {Π6 

ὑπουρμῦ οἵ {Πῃ6 Τὶνίπθ “ρ]ουγ᾽ (ἔχ. χχῖν. 17; Ηδ)0. 111, 3. Οὐμρᾶ 6 4180 
18. Χ, 17; Ῥβ. ΧΧΧΥ͂Ι. 1ΙΟ; οἷν. 2; ΕΖοὶς. 1. 27.. 1ὖ 18 ἱπαϊοαίθα ἴῃ ὙΠ Βάομῃ 

(Υ11. 26), πα ῬΆΪ]ΠΟ τι565 {Π6 ὙΘΥῪ πγοσβ οὐ δύ Φομη; ὅ6. ϑοηιη. ἱ. Ρ. 632, 

πρῶτον μὲν ὁ θεὸς φῶς ἐστί.. καὶ οὐ μόνον φῶς ἀλλὰ καὶ παντὸς ἑτέρου φωτὸς 
ἀρχέτυπον μᾶλλον δὲ ἀρχετύπου πρεσβύτερον, καὶ ἀνώτερον, λόγον ἔχων παρα- 

δείγματος. ΟὈΙΡΑΓΘ αἰ8ὸ ῬΠΙ]Ο ἐδ γογγι. γι. 1. 579; αἷ6 ϑαογίγ, 1ϊ. Ρ. 254; 

ΟΠ6. ΤὈΠΊΔΥΚΑΡΪΘ ΡΠ γαβ6. ΠΟ ῬΉΪΠΟ τι808 ἀοβοῦνοβ ἰὼ Ρ6 αποίρα: ὁ θεὸς 
ἑαυτοῦ φέγγος ὧν δι’ αὐτοῦ μόνου θεωρεῖται (6 ργώήι. οἱ ρώη. 1ϊ. 415). 

ΤῊ Ἰάοὰ οὗ Πρ ῦ, 1Ὁ τὰν θ6 θα, Ῥάββοβ ἰπΐο ἐπαῦ οἵ ΕἾγχο ; θαῦ {Π18 

ὑπουρηῦ 15 ποῦ Ὀγουρηῦ ουὖ Ὀγ δύ Φομη (Η ΘΡγ. χὶϊ. 29: Ταῦ. ἵν. 24). 
11, Οὐ ἐς ἴοτο (ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν). Τῃ {π|8 ἀθοϊαγαύϊου {π6 1ᾶθα οἵ 

ῬΟΥΒΟΠΑΠΙΟΥ ̓  18. ἢγβῦ γουθα]οα, πᾷ ἴῃ {Π6 οᾶβο οἵ (οἱ πΘΟΘΒΒΆΤΙν οἵ ἃ 56} - 
51 ΠΊΟΙηρ’ ῬΘΥΒΟΠΔΙΠγ (866. ΑΙ οηἃ] Ν᾽ οῖθ οὴ ν. 2ο)ὴ. Τὴ ἰᾶθαὰ οἵ οα 1 ποῦ 
ΟὨΪγ ὑπαῦ οἵ Ὧἂῃ ὉΠ] 6α 50] - Ομ ποι οι, θα ἃ ΒΘ] ἔ- ΘΟ πϊοα οι 
ὙΠΟ ἢ. 08}15 οαὖ ἃ Πα ΓΘΟΘΙν 65. ἃ ΓΘΒΡΌΠΒΘ (1 ΦΌ 8 ἰν. 7. ἢ), νοι γα αΐνοβ ὑπ 
γϑοορη οι ποῦ ΟἿΪΥ οὗἉἨ β]ουυ Ὀπῦ οἵ ροοάπθββ. Απᾶ {185 Ἰουθ 18 οὐἹαῖπαὶ, 
ἃ πα ποῦ ΘΟΟΑΒΙΟΠΘα (1 ΦόΠη ἷν. Το). Τῦ ΘΟΥΓΟΒΡΟ 5 ὅο {Π|0 ἱππηουτηοβῦ πα γ Ὁ 
οἵ ἀοά, πὰ ἤπα 18 105 Βοισοθ ἴῃ Πίμπ πα ποῦ ἴῃ τπὰπ (1 ΤΉ ἵν. το, 1]. 1). 

Τὸ 15 πού {|κ ὑπ Ἰονθ ψΒ]ο ἢ ἰβ οα]θα οὐὐ ἴῃ ἐπ Ππῖΐο ὈΥ ὑπὸ βθῆβο οἵ 
᾿πηρουοούϊομ (ἔρως Ε]αῦ. ϑψηιροβ. ῬΡ. 2οι Β.), θὰῦ ἴ8. ὑπ χα ρυθββίοῃ οἵ ροὺ- 
θοῦ Ῥθηθυ  θηοθ. ΤῊ ΟἿ]Ὺ ΘΆΤΤΠ]Υ παρ Θ ὙΠΟ} ἈΠΒΥΤΘΥΒ ἴο 1ὖ 15 ὕπ6 Ἰονὸ οὗ 
Ῥαγθηΐβ ΤῸ ΟΠ] ἄγοι (ΡΠ. 111. 1.5). γ Π11ὸ ὑπαῦ οὐὗἩ ΟΠ γδὺ ἴον ὅπ ΟΠ αΧῸΝ 8 
Ομ ραν ἕο {Π6 Ἰογο οἵ Παρ ἴον τ] (ΕΡΗ. γ. 25); σοι ραγο {Ππ|6 υἱθυν 
οἵ ἀλι6 σοϊαὐϊοι οἵ  Θῃονδῃ ἴο Τ5γ86] ἴῃ {π6 ΟἹὰ Τοβῦ. ( 6 υ. 11. ; ΠΟ. 11... 

ΔΒ ΔΠΒΥΡΟΥΙηρ ὕο {815 ἴον οἵ (ἰοα, Οτγθαύίοι ἴῃ 108. Θββθηοθ ἃ (ΘΒ ΙΗ 
ΤΟΥ͂ΘΆ]5. ποῦ ΟἿΪΥ {Π|6. ὙὙ}}} θαὺ αἰβὸ {πῸ παύασο οἵ αοα. ΑΔ. γοὺῦ {που 15 Θοι- 
Ποῦ πα ἀἰβουάου, ἀπ δύ Το ἄοοθβα ποῦ, πκὸ δύ Ῥδὰὰὶ (1 ον. χν. 28), 
αἰβυύϊποῦν οοπίθηρὶαΐθ ὑπ πὰ, ΠῸ ἰὰγβ ἄόνγῃ ἔΠ6 οὔθ πα] ὑγα  ηβ 0 ἢ 
τηπιδύ ἤπαὶ {ἸΠ] τη. 

Βὸν {Π|0 βᾶπηο γθάβοι ἔπο πουρ ἐδ οἵ Γααρτηθηῦ πα γθηρθΆ 06 νΥΠ 10} ΔΥῸ 
Ῥγομϊποηῦ ἴῃ ὑπ ΑΡΟΟΆΪγΡβο [Ἀ}] ἱπέο {πὸ Ῥαοκρτοιπα ἴῃ {πὸ ΟΟΒΡ6Ι] πα 

Ἐρ βέ]οβ. ΤΉθβο Ἰἴο, 50 ἴο Βρθαϊς, ταῦπου ἴῃ {πὸ ποοθαβὶ ον οὔ ὑΠὶη ρ΄ 50 [ἌΣ ἃ8 
ΤΠ6Υ ἃΓ6 ἃραγύ Ὸπ (ὑοα ὑπὰπ ἴμ {Ππ|ὸ νν}}} οἵ σα. 

Τὴ {πὸ 0. Τ᾿ Ἰονο 18 δὲ αὐϊεαΐο οἵ αοα, ομ6 οἵ πλὴν Θχουοἰβοα ἴῃ ρΡαγὺϊ- 
ΟἾΪΔΡ το αὐϊοηβ: ΤΠουῦ. ἱν. 37, Υἱῖ. 8, 13, χὰ 1ς, 18, ΧΧῚΪ. κ᾿; 2 β΄δῃι. χὶϊ. 24 ; 

18. ΧἸΣ, 8, ΧΙ, 4, ΧΙ ΗΠ, 14; ΜᾺ]. ἱ. 2. 1 {πὸ Ν, Τ΄, πσδῦ Ἰονὸ οἂπ θῸ βγη 

ἴο Ρὸ {Ππ|ὸ γοῦν Βοίηρ οἵ (Ἰοα ἃ5. ἀπβυνουϊηρ ἕο ὑπὸ Ἰογοϊαἰίοι ἴῃ ΟΠ Υἰδῦ ; ἀπ 
γΥ6 ΠΙΔΥ 5606 ἃ σογίαϊη ἤίΠΘΑΒ ἴῃ {Ππ [ποὺ ὑπαὺ {Π|8. ογονγἷηρ' σας 18 Ὀγουρ}ῦ 
ουὖ ἴῃ {πὸ Ἰαϊοβὺ οὐ {πὸ ἃ ροβίο!ο υυυ τη, 

ΤΙ ΟΥΠΟΥ ῬαΒΒΑΡῸΒ δ «00 ΒΡΟΆΪΒ. οἵ οἷ 8 “Πἰνίηρ ἡ (ΤΌ Υἱ. ς7 ὁ ζῶν 
πατήρ), “ἵσιιθ᾽ (ἀληθής «0 ΥἹ]], 20, 111, 33; ΘΟ. 1 Ψοἢη 1. το), “ΤᾺ ΕΓ] 
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(πιστός τ ΦοΠη ἷ. 9; Δροο. ἷ. 5, 1. 14, χῖχ. 11), τσ ὐθουβ᾽ (δίκαιος «00 ΧΥ]Ι. 
25: 1 Φομπ ἷ. 9; δορ. ΑΡοῦ. χυΐ. 5), “ΒΟΙγ᾽ (ἅγιος ὉΠ ΧΥΪ]. 11 ; ΘΟΠΊΡ. 
ΑΡουα. νἱ. το. Απᾶ πὸ Ὑθοουβ ΠΟ ΗΒ ΟΠαγδοῦου 15. ΒΠ θη 00 τι8 ἴπ ΗΒ 
δούϊοῃ ἰηῃ Ναύπτο (Το η ν. 17), ΗἸβύουυ (1]. 3, χὶχ. 11), ἀπά ασᾶσθ (ΥἹ. 44 ἢ). 

Οομρ. Φομη χἱ!. 28, Χ. 29, χἱ. 41 ἔ. 

Αααϊοναϊ Νοίο οὐ ἵν. 9. Τῇ τι86 ο7 {6 ἐθγηυ μονογενής. 

ΤῊ θυ μονογενής 5 ἀοΥνοα ἔγομι ὕΠ6 γνοοα θα] ΥῪ οὗ {Π6 τχχ. Τὺ ΟΟΟα18 ΤῊ α86 οὗ 
ἐπουθ ΔΙ ορ ύμου οἱριῦ ὑΐπιθβ, ὑμγθ6 ὑϊηιθ5 ἴῃ ὑπ 6 ῬΒΆ]Πη5, ὑπτθ6 {1π1685 ἴῃ ΤΟΙ, μονογενής, 

ΟΠ06 ἴῃ “πᾶρθ5 ἃπα ὁπ06 ἴῃ ὑπ6 ῬοοΙς οἵ ὙΥ]βάοιῃ. 7] τπ|86 οἵ ὑπ ψογὰ 1ῃ τ ᾿ ἜΠΗ 8 
ΤΟΙ 15 ἜΝ ΒΠΏΡ]6. Τοῦ ἀπ ϑαγὰἢ ἃγ6 ὕνο μονογενεῖς, Ογἶψ οἸϊάγοη ἢ 
οὗ Ὁποῖν ραγϑηΐβ (111. 17): ϑαγαῃ 15 μονογενής (01 μία 111. 10) ὕΠ6 ογ6 αἰατιγ 67" 
οἵ Ποὺ ἔῦπμον (111. τς; οὗ νἱ. τι ψθγΘ ὕΠπ6 γὙϑααϊηρ' 15 ἀοιθυ{]}. [ ὑπ6 

ῬοοΙς οὗ ὙΥβάοι ὑπ6 πηθαηΐηρ' οὗ ὑΠ6 ὑθυ 15. 1658 ΘΆΒΥ ὕ0 ΘΧΡΙΘΒ8. [ᾧ 15 

614 (Ὑ]]. 22) ὑπαῦ ἴῃ ὙΥΙβάομι ἐΐθγ 8 α ϑργ: ἐγ ἐοἰγογεέ, ᾿οΐμ, μονογενές, 
φιαηγοϊα, φεϑίϊο, φογϑαΐίίο... ΤῊΘ οριυ μοῦ θυ! θη ἀθβου 68. ὑπ Θββϑηθἃ} 

παῦα]8 ἃπα ποὺ ὑπ6 ἀουϊναύίοη οὐ {815 βριγῖῦ : 10 15. Βοῃῃθύμϊηρ' ΔΡΒΟΠ αὐ 6] Υ ΟΠ, 
ἘΠΙΟ τ (εὐγεοιι5 ἴῃ 1 αὐ.) 

Τῃ {ΠπῸ πγθθ Ῥϑββαρδδ οὗ ὑπ6 ῬΒΆΙΠ18, ἃ5 ἴῃ «Ππ|4. χὶ. 34, ὕπ6 σου γϑργ6- 
βϑηΐβ ὑπῃ6 Ἡ ΘΌτ ον ὙΠ), ὑνῖοθ ἃ5 ἃ βΙσ ἸΠοδηὺ {1016 οὗ ὕπο 50], {Π6 ογ9 δύηγέθ 

ἸΥΓΘΡΑΣΆΡ]6 116 οὗ πιδῃ (ῬΒ. χχὶ]. (χχ].) 21 ; χχχυ. (ΧΧχγ.) 17, τγϊοαην ἨὨγθαη, 
Ταῦ, Μοῦ. ; βοἰέέωαγίαην ηιθαλ, Υ.), μα ποθ οὗ ὕπ6 βυϊογον Ἰοΐὺ αἰοηθ απα 
ϑοζίαγῳ ἴῃ Ηἷβ αἰβύγοαβ (Ρ5. χχυ. (χχὶν.) 16 τϑεΐοιβ Τ,αὐ. Ὑ οὐ. ; 8οίιιβ Υ. ; 
Ὁ Πα 850. Αααῖαὰ τσ Υ ἴῃ ῬΒ. Ιχυ]]. (1χν11.) 6 [τιχχ. μονοτρόπους], Ὀαὺ ἴῃ 
{1 ὕπγθθ οὐπθὺ ῬΙδοθ5. Π6 οίνθβ μοναχός, ΜΟΙ 15. ὕΠ6 το πἀουϊηρ' οἵ 51}. 

ἀηα ΤΠηΘΟα. Πο6ΓΘ) 
Τῃ 5'χ ΟὔΠΟΥ ῬΙΔθῸ8. ὕΠ6 βᾷη6. ΟΥΡἽΠ8] του (Ἴ"71}) 15. Τθργθβθηύθα ὈΥ 

ἀγαπητός (ὅ6ῃ. ΧΧΙΙ. 2, 12, 16; “67. Υἱ. 26; ΑἸ1ΟΒ γ]11. 1ο ; Ζθοῇ. χἱϊ. 10), 
ὙΠΟ. 4150. ΟΑΥΤ]ΘΒ τ] 1 0Π6 πούϊοῃ οἵ “8 ΟἸἹ]Υ ΟΠ]]α ̓ ; ὁποθ ὈΥ ἀγαπώ- 
μενος, ῬΙΌΨΥ. ἴἱγ. 3. Ιῃ “πᾶ. χὶ. 34 Οοά. Α. ρίνθβ 86 ἀπρ]ϊοαῦθ το μ ΘΥ]ηρ' 

μονογενής, ἀγαπητή. 

Τῃ {π6 Νουν Τοβίδιηθηῦ μονογενής 85 {Π6 5816 τῃηθϑῃηΐπρ' ογψ (1,1κ. ν1 1]. 42 11. ἴῃ {Π8 

πηἴσα), ΟΥ ομῖμ οι (1ικ. ν1]. 12. τὐγυΐξιιδ ; ἴχ. 38 τα.: Η ΘΌΓ. ΧΙ. 17. τὐγεῖσιϑ Υ οὐ. ΝΟ. 
Τ1μαῦ. τὐγιϊρογέιι5. Ν., ΘΟμΡ. ΦοΠη 1. 14, τγιϊοὶ Ποτέ, μγυρογῖξ τηοϑῦ) ; ἃπα 
80 ὕπΠ6 ψογα ἴκ αϑθα οὗ ὑπ6 Τιοτὰ (Το 1]. 16 τορΐσι5. Υ οὐ. Ταῦ. ; τγυϊρογυτξιι8 
νυ: α Φόμη ἱν. ο τϑλΐσιην, Κ᾽ οὐ. Ταῦ. ; τὐγυϊγογετένιγγν Ν΄. : ΘΟ. «08 1. 14), 

ἃ Π4 0Π66, ΔΟοοΥΪηρ' ἴο ὑπΠ6 τηοϑῦ ἃποϊθηῦ αὐ ΠΟΥ 165 1 ΘΟ ΠΟ χΊοη νυ] ἢ ὑΠ6 
νονα “Οοα᾽ (011 1. 18 μονογενὴς θεός ; πιμηΐοι5. Π]Ππ8, Α αἴη. ἂρ. Απρ', ; πη]- 
σοῦ ΠΠπιβ (ΠΤ) 6118), γ6]].}. 

ΤΊΘ. ὁῃ6 ἰπβίδῃοθ οὗ {Π|0 πι88 οἵ ὑπ6 ψογα ἴῃ ὑΠπ6 8.}- ἃ ροϑβίο!ο υΥἹ Ὁ] ΠΡ 111. 1 ἸΔΥΟΥ 
σἴνθβ ΘΧΘ ΟΣ {Π6 ΒΆΠ16 56η56. ΟἸΘπιθηὗ βρϑακβ οὗ ἐπ6 ΡΠΟπῖχ (8. ἱ. 25) ἃ5 ΨΥ ΠΠ65, 
μονογενὲς ὑπάρχον, ἃ; ὈΪΓ “ΔΌΒΟΙαΥΘΙΥ ππίαπθ, {Π6 ΟὨΪ]Υ ὁπ6 οἵὁ [8 Κιπα. 

(Οοιρ. Βρ. 1ἱρ}υϊοοῦ αὐ 06.) 
ΤῊ νου ποχὺ ἈρΡΌΘΑ 5. ῬΥΟΙΔΪΠΘΗΟΥ ἴῃ ὑπ βυβύθιῃ οἵ ν᾽ αἸθηθπαβ. 7116 

Μιμα (Νοῦς) ὑπ6 οἴἴβρυϊηρ οἵ {π6 ᾿ἱποθα 0 ]6 Ῥορῦ! (Βυθός) ἀμ ΒΙ]ΘΠῸ6 

(Σιγή), υυμῖο ἈΙομ6 θα γδοθα ὑπ ρυθαύμθββ οἵ πὸ ΕἸνϑὺ ΒΑΘ υ, 1561 “0Π6 
ἘδύΠοΥ ἀπ Ὀθοὶπηΐηρ οὗ 811 ὑπῖηρ5, νγὰβ 4180. ο8]164 ὁ Μονογενής, [Π6 ΟΠ]Υ- 
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Οοπῖοθβ- 
ΒΙΟΠΒ 
οἵ δ ίῃ. 

ΤῊΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΘΤΙΙῈ ΟἿ ΚΤ 950ΗΝὨ. 

θουῃ. Δπηὰ ἤιΌμι {Ππ|5 Βρίηρ “ἸἶΚὸ ἃπα θαμὰ] ἡ ἴο 15. Ααὐπου, ἴῃ ΘΟ] απ οἰ ο ἢ 
χὰ Τ σα } ὑπὸ Οὐ οΥ “0 η5 ργοοθοά θα (Τγοη, 1,1, 2). 

ΤΊΘΒ6 μιν βύϊοα! βρθου!αίίοι5 χοᾶ αὐὐθηύϊοι ἀρ {}|6 ὕθυτ ἢ θαῦ ΡΟΥΠαΡῈ 
αὖ {Ππ|07 βᾶτηθ {Ἰπ|6ὸ Π6Υ ΟΠ θοκοα 108. ὑθοθηῖοα! π86 ἴῃ {πὸ ΟΠ ΌΤΟΙ. Τῦ ἀοοθ5 
ποῦ ἴῃ ἔμοῦ ὁσοι ἴῃ {6 ΘΆΓΙΠΙΟΥ ὕγρ68 οἵ ὑπὸ Οτγροᾶ, ἢ ἅτ Τουπα ἰν 
Τγοπέθαβ, Του] ὰη ἃπὰ Νογαίδη; ἃπα ἴῃ ΤΟΥ ]]ΠἸὰη {πὸ ΘΟΥΓΘΒρο μη’ 
Τιαὔϊη ὕθυμι τεγεΐση8 18. ἀβοα οἵ αοα (πὸ ΕΑΟΠΘΥ): ὧδ εἶχα. τοῖς αν αὐο. ῬΥαα; 2. 

Βυΐ 1Ὁ 15 ψουίῃν οἵ πούϊοθ {ΠπὰὉ ἴῃ {Π|6 ΘΟ ΘΒΒΙοὴ. οἵ Τρηαῦιβ ὈθίουΘ Τ Ἴδῃ, 
ὙΠ ]ΟΝ. ΓΟ] ον 5 {ΠῸ σγθαῦ Π1Π68 οἵ ἃ ΒΑΡ ΙΒηιἃ} ὥνταθο], {ΠῸ ῬΏγαβ6 ἰβ Το : εἷς 
ἔστιν θεὸς... καὶ εἷς Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ μονογενής (]σηαί, Μῆαγί, 2. 

ΘΟ. “οῖμο. ῆαγί. 20). Απα 10 νγὰβ ΔρΡΡΆυΘΉΟΪΥ το Απίοοῦ {παῦ {Ππ|Ὸ 
ἴθ.) ΒΡΓΘΔα ἃ8 δὴ ϑ]θπηθηῦ οὗ {πὸ Θχρυθββίοι οἵ ὑπὸ ΟλύΠο]1ς ΔΊ Ή, 

Τῃ ἔδο βθοοπα Πα] οὐ ὑπὸ {πϊγὰ οοηὔασυ {Π6 νου ἈρΡΡΘαγΒ ἴῃ πὸ Οοη- 
[ ββίοηβ οὗ ὥυγία ἀηἃὰ Αβϑίὰ Μίμπου (ϑψη. “η|. Α.Ὁ. 26ο, Ποπί, 1. Ρ». 290 : 

ατορ. ΤὨδαη). ἂρ. ατγορ. ΝΎΒΒ. 3, Ρ. 912 ; [μοἴδῃ, ὥΟΟΥ. 2,) 1Ο, 7; «4ροϑί. 

Οὐηϑί. 7, 41; ΜδγοΘ]]αΒ, ΕΡΊΡἢ. Π 7. 72, Ὁ. 836); ἃπὰ ἤτοι ὑπαὺ {ΐμιθ 1ἰ 
ΒΥ ΠΔΠΥ οὈὐαϊ θα ἃ. Ρουμδπθηῦ ρ]λθθ ἰπ {π6 Οὐθοᾶβ οἵ {πὸ Ἑαβὺ ἀπὰ {ΠπῸ 
ΝΥ οϑί. 

ΤῊ θαυ ]οϑῦ οου αὶ ἢ ΘΧΔΙΉΡ]Ὸ οὗ {πὸ σου ἴ {Π|8 οΘοππθχίοι ὈΥΓΪΠΡ5. οὐἵ 
108 ΤΌΓΟΘ ὙΘΥῪ Ρ]αΙΪγ. ΤῊ ϑυμποα οἵ Απίΐοοι (269), νυν μΐοῖ οΘοπἀθηηθα Ῥαὶ] 
οἵ ϑαμπιοβαύα, ἴῃ οἸνίηρ' ὕΠ6. Θχροβιυοη οἵ ὑδοῖν ἀποϊθηῦ Ὀο]Ἰοῦ ν μῖοῖ ἐπον 
ὩΔαγοβΒρα ἴο Εἷπι, υυϊίθ ; “ΟΥ̓ 6. ΘΟ θα5 ἃπα Ῥγοοϊαΐπι ὑπ ὅοη ἃ5. Ρορούζθῃ, 
“8 ΟἾΪΥ 0. (γεννητόν, υἱὸν μονογενῆ), {Ππ0 ᾿πηὰρθ οὗ π0 πηβθοὰ οά, ἐϊ6 
“ΠΥβύθου οὗ ἃ}} οὐοαύϊοῃ, {πὸ ὙΥ βάθη ἃπα ΑΥ οὐ ἃπὰ Ῥόνγον οἵ αοα, ῆῸ νγὰβ 

“Θίουο ὕΠ6 ἃροβ ποῦ ὈΥ [Ογθκπον]οάρσο θαῦ ὈΥ οββθηοθ ἀπ Ββαθβιβίθῃοο, 
“(οα, ὅοι οὗ ἀοά, Βανί ηρ' γθοορηδοα Ἡ  ἃ5 5.01} Βούἢ ἴῃ πὸ ΟἸἹα ἃπᾶ Ν ον 
“Ῥοβίαιηρηὐ  (ΤἸλοα }, 1 οὐ, ϑαον. 111. 290 ; οοιηρ. ΑἸοχ. ΑἸθχαπᾶν, ἃρ. Τῃθοᾶου, 
Π. Ε΄. τ. 4. 45, φύσις μονογενής). 

ΤῊ Ροϊηῦ ν 10}} 15. ΘΙ ΡΠ αβῖβοα Ὁ. {πὸ του ποῦ 1ἴβ ον ἀθηθν ὑπὸ ἀΡβο- 
Ἰαῦθ Ομθηθα8 οὗ ὕμθ Βοίηρ οἵ {π6 ἕοῃ, Ηθ βἰαμᾶβ ἴἰο ἐπ λίπον ἴῃ ἃ 
τ ̓ αὐϊοι ὙΠΟ Υ βἰησι]αν. ΗΘ 8 {πΠ6 ὁὴ6 ΟὨΪΥ͂ ὅοη, {πὸ ομ6 ἴο ψΠομὶ ἐπ 

{016 ῬΘΙΟη 5 ἴῃ ἃ ΒΘη86. ΘΟΙΒΙΡΙοὗθ]ν πιπΐαιιθ ἀμ ρϑοῦλ αν. ΤΠ|6 ὑπουρῦ ἰκ 
οθηΐγθα ἴῃ {Π|6 ῬΘΥΒΟΠᾺ] οχἰβύθηοο οἵ {πὸ ὅοη, ἀπα ποῦ ἴπ ὑπ αδποναίίοι οὗ 
ὑπ ὅομ. Ὑμαῦ τη βίου νυ 15 ἀθα]ῦ ἢ ἴῃ ἀπούμου ρηγαβο, Οὐπβίβίθμο !ν τ ὶτἢ 
{Π|8. Ὑῖθυν {Ππ|0 θαυ ]]οδῦ ΤΠ αὐϊη ἔουπιβ. οὐἨ {πὸ Οτγϑοα πη ΠΟΥ ]ν σϑρυθβουῦ {ΠπῸ 
ΜΟΥ ὈΥ τεγεΐοιι8, ὑΠι0 ογεΐμ ϑοη, ἃ πα ποὺ ὈΥ͂ τεγε ογείἑιι5. ἔπ ογεψ- δοροί(ογι βολὶ, 
ἀπ {Π18 το ἀου]ηρ’ Πὰ8 πηαἰηὐαϊηθα 105 ΡΙαθο ἴῃ ἐπ|θ ΑΡοβί]οβ᾽ Οὐθοθα πα ἰὴ 
οὐν ΠΡ] 51} νϑυβίοι οὔ 1ὑ. Βεαῦ ἐονγανβ ὑπ οἷοβο οὐ ἐπὸ ΤΟαγ ἢ οοηξαγυ ἴῃ 

ὑγ  ΠΒ] αὔϊο 5 ΤγῸΠ {116 Οὐστθοὶς φεγε γον ἐτι5 φάτο ἴο θῸ Βα δεϊαὐθα ΓῸΣ τέγεος, 
Ἀηα {118 Ἰη ον ΡΥ θία θη. 85. Ῥαββοα ἰπΐο οὐ γϑυβίοη. οἵ {πὸ Οὐηβίαπίϊπο- 
Ῥο]ύαη Οτθϑα (οημ-  Ῥοργοί!οη. 

ΤΊΘ 5686 ΟὗἉ ογδμ δον ἰδ Ῥγ βουνοῦ ὈΥ ὑπὸ ϑυυίαο γουβίοηΒ. οὗ ἐπ ΝΊοΘπο 
Ογοοά, νυ ο}ν κὸ ῬδΟκ ἴο {110 οὐσία] νγογα τυ αἷς] νὰ σομἀογρα ἴὰ ἐπ6 τιχχ. 
μονογενής πα ἀγαπητός ( ) ΤΠ] ον πρ’ ἴῃ }ῖ5 {πὸ ΘΧ 0 ]0 οὗ {πὸ γυῖα 
ὑγα ηβ] αὐϊοι οὔ ὑπὸ Ν, Τὸ, νη ουο {Π6 νου μονογενής 15. 80 ΤΟ ἀοΥοα ὩΠΠΌΥΠΙΪ : 
ΟἙΒΡΑΓΊ, ΡΡ. 1ΟἹ, 116, 

Τὸ ὀχαοῦ ῬΠγΆΒΘΟΪοσν οἵ ὑπὸ ἔσθ Νίοομπο Οτορα βοραγαῦθβ αἰβύϊμ ον 
{πο86 ὕνγο ὑποιρβ οἵ ὑπὸ σοπογαύϊοι οἵ ὑπὸ ὅοιυ, απὰ οἵ {πὸ πἀπίαιο θοϑίηρ οὗ 

{πὸ οι, 9 Ῥο]ίονο.. ἷπ οο Πογὰ «Γοδὰ5. ΟΠγ δύ, θοσούζοη οἵ ὑπ ΕλίΠον 
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ἢ ΟἾΪΥ Ξοη ̓  (γεννηθέντα ἐκ πατρὸς μονογενῆ)". ΊΘΥΘ ὕΠ 6. ὉππΙαΌΘΗΘ85. οὗ 
πϑύμγ6 15 Γαγ πον ἀθῆποα Ὀγ ὑπο Δαα!ίοη “ ὑπαῦ 15 ὕο ΒΔ. οὗ {116 Θββθῆσθ οὗ 
{π6 Εδύμου. Απα {Π|5 ΡΥΌΡΘΙ 56η86 οἵ {Π6 σου α μονογενής, 5 Τ]Δ. Πρ {Π6 
ΟΠΘΉΘ55 ΟἵὁἨ {Π|6 ΒΟΠΒΠΪΡ, ῬΥΘΒΘΙΨΘΒ. ἃ ΟΙο56. ἈΠ ἴῃ Ιᾶθὰ ἢ ἀγαπητός 
τὐοἱἐ- δρίονθα, ὑπ βδοοπα ὑγδηβιαύϊοι οἵ ἼΠ᾿. Βούῃ σου 8 ἀθῆπθ ὑπαῦ ὑγΠ]0]} 

15. ΘΒΒΘΗ ΙΔΠΥ 5ΙΠΡΊ]α1 ἴῃ Η]18] γ᾽ αὐ ηβῃρ: “Οηίμ 501.) δα τοοίἐ-οίουοα, 
ΑὐΠδΠΔ 8118 ὙΥΙῦ65, 16 06 5816 (Ο7. 6. 447’. ἵν: 24). 

Βαῦύ ἴῃ {πὸ Ἰηΐθυναὶ τυ] ο ἢ ΘΙ ρβθα θθίογθ {π6 οοῦπο}]} οἵ ΟὈπβύμ ]Π0}}}6 Τιαΐοι ἴῃ- 
{Ππ| ᾿πηρογίεπὺ αἰδυϊπούϊομ θύνγθθη. ὑπ 6 ΒΟΠΒΏΙΡ ἃπα {ΠΠ|6 σϑπθγαύίοη οὗ {Π| ἰθυργοίἃ- 
ΒοΠ νγ88 Ὀορὶ πηΐηρ' ὕο ὈΘ ΟὈβοιΓΘα, ἈΠ μονογενής νγι8 ὑγΓδαθα 88 δαμναϊοηὺ [10188. 
ἴο μόνος γεννηθείς, 80 ἃ5 0 ᾿ποϊπθ. οί πὸ χοῦ οἵ ὑπ6 πὶ αθηθᾶβ οἵ {Π6 
Ναύατο οὗ {πΠ6 ὅοῃ 8η4 {Π6 σγοιπᾶ (1 νυ ΠΊΔΥ 50 ΒρΘ8 1) οὗ ΠῚΒ πη] τιθ 655", 

[ἡ ὑμ18 γᾶν {Π6 φγδηᾷα ΒΡ] ον οἵ {Π6 οὐἱρίηδὶ Ιάθα οἵ πΠ6 σογὰ νγᾶβ 
Ἰοβϑύ. Οἰποι ὑποπρ)ῦβ, ὑστιθ ἴῃ ὉΠ ΘΒ 6 ]ν 65, συ Υ6 ραύμογθα τοὰπα ᾿ὖ, πα αὖ 
Ἰαβὺ {Π|0 56Π89 γγὰ8 βΊγθη ὈζΓΥ ΟΥ̓ΘΡῸΥν οἵ Ναζίδηζιιβ ἃ8. ἀθβουι θ᾽ πηρ' “ποὺ ῃ6 
ΟἸΪΥ ϑοη οἵ δ) ΟὨΪΥ Ῥαγθηῦ, αὖ ὁπ6. ΟἿΪΥ {ΐπη6, θαῦ 8150 ὑπαὺ Η6 νγὰβ (θ6- 
δούθῃ) 1 ἃ 5] ΠΡΊΠ]Δ} γγᾺΥ (μονοτρόπως)᾽ (ΟΥαΐ. χχχ. 20). Πα {Π18 ΘΟΠΟΘΡ ΪΟΗ, 
γἹῦἢ ΠΟ πὸ ἴδια! ολἢ Ὀ6 ΓΟυπα οχοθρὺ ὑπαὺ 1ὖ 15. ποὺ οοῃίαϊποα ἴῃ {Π6 
ΟΡ, ὈΘοδὴΘ. ῬΟΡΌΪΥΥ οαγγθηῦ δου γα 8. ἃπα νγὰβ ΔαΙΔΪΤΆΡΙΥ Θχργθθβθα 
Ὁ. Φοίη οἱ 1) ἸηΆΒΟΙ5: Μονογενὴς δὲ ὅτι μόνος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς μόνως 
ἐγεννήθη (1)6 “"1«. Ονγἐμοά.. 1. ὃ. 135). 

Ομ Οὐ τι88 οἵ ὑπΠ6 σψογὰ μονογενής, ὙὙΠ10}) 15 αὖ ἢγβὺ βύγα προ ὅο οἵ ΤΠ 
ΘΔ18, ΓΘΠΊΑΪη5 0 Ὀ6 πούϊοοα. Τ|6 ὑτπ|6 τϑαίηρ' ἰπ ΦΌΠπ ἱ. 18 15 ἴῃ 81 ριΌθα- ῬΆγαΒΘ. 

ὈΙΠῸΥ μονογενὴς θεός (εἰγυϊγογξιι5. 7)61ι5), ἀπ {Π|5 ῬΉΓαΒΘ. ΟΟΟῸΒ ἴῃ 50π16 οὗ δ  ΟὙΕ,ΉΣ 
ὑπ Οὐηΐθββίοηβ οἵ ὕΠ6 Τουγ ἢ οθηῦαγυ. ΤΠ] 1ῦ ἈΡΡΘΑΥΒ ἴῃ ἃ ΘΟΡΥ οἵ {1|6 : 
Νίοθπθ Οὐθοα δαγθββθα Ὀγ Εἰπιβύα τι. ἕο Τρ υ8. (ο. 366), (ὅσοι, ἱν. 12, 
14), ἃπα ἴῃ ἃ Οτθϑα βού [οὐ ὈΥ {πΠ6 οοσμςο]} οἵ ΑἸύίοο ἴῃ 341 (πιστεύομεν 
«ὐνεἰς ἕνα Κύριον ν. Χν. τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ θεόν... τὸν γεννηθέντα... 

ἤΟΟΥ. 1. το, 12; Αὐδμδηῃ, οὐδ ϑγη. 23), ὑγ]ο ἢ νγὰβ Βα] ἃ ἴῃ ἔαοῦ ἴο 6 {π6 
Οτθθα οἵ Ἱμπιοίδῃ ὑπ Μαυΐυν ; ἃπα ἀραΐῃ ἴῃ ὑπ ΘΥΠΟαΪΟΔ] Ἰοὐύοι. οἵ {Π6 
ΞΥΠΟΩ͂ οὗ Απογνὰ (358) (ΞϑοΖομι. 3, 5, 9; Ερίρῃ. ων. 73, 8). 

ΤΊἼΘ ῬΏΡΆΒΘ 18 ΘΟΠΠΊΟῊ ἴῃ ραύυἸβῦϊο τυ! ηρ5 ὈΟύΠ ἴῃ οοπμποχίοῃ τὶν ὑΠ6 
ῬᾶβΒαρΘ ἴῃ δύ Φ0Πη᾿5 ΟΟΒΡΘ] ἃπα ᾿πἀθ ρθη ἀθηῦ]γ. ΤΙ άγτητβ βοὺβ ὕΠ6 ῬῃγᾶΒ6 

μονογενὴς θεὸς λόγος ῬΆΓΆ]16] τυ} εἷς θεός. ΑἸΘΧΔΠΟΘΥ, 0 γϑαβ ὁ μονο- 

γενὴς υἱός ἴῃ ΦΌΠῺ 1. 18 ΒρΡΘΔΚΒ5. αἰξθυυγαυ 5 οὐ {Π6 “ ἸΠ6Η 016. βιιθβιβύθμοθ οὗ 
Αοα {{Π|0 ΟΙ]Υ ὅϑοπ᾽ (θεὸς μονογενής ΤΠΘΟα. 1, 4, ὃδ 15, 19). ΟΤΘΡΟΥΥ͂ οὗ 
Ν,γββᾶ, ὙΠῸ τι865 1 τηοϑῦ ἔρθαθηὑ]γ, ΒΔ 05 “{Π6 5ππῃ οὗ ἐπ6 ΟΠ γἰβυϊδῃ τ] ΡΟΝ 
15. Ὅ0 ὈΘ]θνΘ ἴῃ (ἀοα {18 ΟΗΪΥ ἥοη (τὸν μονογενῆ θεόν) γγ0 185 ὅπ ΤΥ ἀπά 
ὑπ ὑσὰθ [Πρ}ὐ ἀπα {πΠ6 Ῥόννοῖ οἵ αοα ἃπᾷ {π6 176 (ὁ. Ζιμοηι. 12, Ῥ. 913, 
ΜΠΡΊΙ). 

Οπ {Π|6 τϑιαὐϊοη οἵ μονογενής ἴο πρωτότοκος ἃ5 ΔΡΡΙΠΘΑ ἰο {π6 θη 8566 
Τλρλθοοῦ οη. ΟΟ]. 1. τς ; δῃᾷᾶ {Π6 ὑγρίοα! ραββαρθ οἵ Αὐπδμπαβίαβ: Ογαΐ. ἐ. 
ἄγ. ἴ. 21 ὃ 9. [πὰ σοπηθούϊηρ πρωτότοκος ΜΙ {π6 Ιπολγπαΐθ Πουὰ, 1 

1 ΤΉΘΥΘ οδη Ὀ6 50 ἀοπθύ ἐπ ἴῃ {115 53 Τὴ6 πογᾷ μονογεννητός 0605 πού 
ΒΘῃΐθη06. μονογενῆ 15 (80 0 ΒΡ68Κ) ἃ οὐδοῦ. ΤΠ ἰπβίϑποθ αποίορα Ὀγ Βίηρ- 
ΒΘΟΟΠΔΔΙΎ ῬγΘαϊοαίθ, δηα ποὺ ἃ ἔγθβἢῆ [810 (3, 350) [Γοη [ΠΒΒΠΘΙ 15. ΒΙΠΏΡΙΥ ἃ 
ΘΡΙ Πού. ὙΤῈ6 οἸαθβθ 15 50 τϑηθυθᾶ Ώ ἔμ]1586. οοπ]αποίίοι οἵ {Ππ6 ποσᾶβ.. μονο- 

{6 ὥυυϊδ γ υΒΊ 0; ΟδΒρδυΐ, Ρ. τοι. γενῆ τόν... 866 ἩθΘα ΒΥ, ΡΡ. 79, 82. 
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θο᾽ῖονο ἐμπαῦ {π0 συθαῦ αὐθοῖκ [απο υ8. ἰβῃθα ἰο σιγᾷ π6 ἐχσαῖ πο ἢ 
Ιμὰνθ βοιρηῦ 0 ΘΧΡΥΘΒΒ ἴῃ {Π6 Εββαν οἡ "ΤῊ ΟΟΒρ6] οἵ Ογθαίίοη. 

ΕῸΥ {Π|6 86 οἵ π6 ρῇγαβο μονογενὴς θεός 806 θ΄’ Ηου ΒΒ 7ητοὸ 7) βεογία- 
ἐϊοηιδ, ΘΟ γα ρσο, 1876. 

«Αἀαϊίοπαὶ Νοίο οπ ἵν. 12. ὧδ {ἐ]ι6 τι 7 θεός απὰ ὃ θεός. 

π᾿ ΑΔ σΑΓΟὕα] Θχδι! αὐ ]οη Οἵ {Π|6 Ῥαββαρθα, γ ΘΙ ΟΥΘΙΥ ΓΘ ἴῃ ΠΙΠΉΘ., ἴῃ 
δμθθ οἵ ΜΒΪΟΝ θεός 5 πβοα τι πουῦ {6 ἀὐύϊοϊο ἰὼ δὲ Φομ πη 5. υυϊθηρβ Ἰθαβ ἕο {Π6 
ὁ θεός δ ροποΙ βίου ὑπαὺ ὉΠ6 αἰ ογθποθ Ῥούνγοθη ὁ θεός πα θεός 8 ΒΟ) ἃ8. πηϊρἢὐ 
θεός. Βᾶνθ Ῥθθι οχρθοῦθα απ θοθάθη]γ. ὍΤῊΘ ΤΟΥΤΟΥῚ ὈΥΪ ΡΒ ὈΘΙΌΓΘ τι ὅπ ῬΘΥΒΟΠΆΙ 

αοά ὙΥιο ᾿ὰ8 Ῥθθὴ γϑυθα]θα ἕο τι8 ἴῃ ἃ ῬΘΥΒΟΠᾺ] το] αὐϊου ὕο ΟΌΥΒΟΙΥΘΒ: {Π6 
Ἰαϊίον. ἤχϑβ οὐν ὑπουρ}ῦβ οἢ 6 σθηογα] οοποορύϊοη οἵ ὑπ6 ΤΊνίηο ΟΠαυ οῦου 
ἃ ἃ Βοίηρ, 

1, ὕδβε ἴῃ 1, Θεός ΟΟΟῸ 8 Μ]υΠουὺ ὑπ ἀὐύϊοϊο (Χο αβίν οὶ νυ οὐὁἨ οᾶβο5 ὙΠΘΥΘ Ὁ ΟΟΟῸΒ 
51 Φοπη, ὙΠ} ἃ ῬΥΘΡΟΒΙΓ]10Π) ἴῃ {116 ΤΟ]]ΟΥἸπρ' ῬαΞΒαΡῸΒ : 
θεός πιτἢ- Β Ὁ 
ἜΞΧΗΝ 90 1. ΌΘ1 θεὸς ἦν ὁ λόγος. 
ΔΥΪΙΟ]6, Ξ' 12 τέκνα θεοῦ. ὅ0 1 ΦοΠ 111. 1, 2. 

Ἂ 1ὃ θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν. 1 «0}1 ἵν. 12 θεὸν οὐδεὶς πώποτε 

τεθέαται. 

,», ΥΙ. 45 διδακτοὶ θεοῦ (1ΧΧ). 
.», Υ͂Π]. 54 λέγετε ὅτι θεὸς ὑμῶν ἐστίν. 
"» Χ' 33. ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. 
" 24 ἴ. εἶπα θεοί ἐστε (1 ΧΧ). 
» ΧΙΧ. 7. υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. 

Ι ΦΌΠη 111. 1,2 (ἀθογο Φ“0η 1. 12). 

"» ἵν. 12 (ἔᾶδονυθ Φόβη :. 18). 
2 Φο!!)ὴ 9 θεὸν οὐκ ἔχει. 
ΑΡΟοΟ, γἱ]. 2 σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος (ΠΟΙ. 1 ΤΏ 685, 1. ο; 2 ΟὟΥ, 11].. 

3,01, 16; 1 ΤΊπι, ἵν; 101 ΗΘΌΣ. Ἰὰς. 12 τσ. 5Ἱ. ΣΙ 22), 

ΝΡ ΕΙΓῸΣ ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται [αὐτῶν θεός]. 
δ 7 ἔσομαι αὐτῷ θεός. 

Τῦ 18 οοαν ὑπαῦ ἴῃ ὑπ 080 Ῥαββαροβ ὁ θεός οἰἴΠοΥ οουἹᾶ ποῦ 6 τπιϑθᾶ, οὐ 
σου ομν θ6 πβοὰ ἡ 1} ἃ Βουϊουβ Πα ηρΘ οὗὨ ΒΘΠ86. 

Τ᾽86 τ ἢ ΤῊ δ οἵ ὁ θεός ἃμὰ θεός νυ] ῬΥΘΡοβι ὑϊοηβ Ῥγθβθηΐβ ΒΟΏῚ6. Τηλυκοᾶ 
ῬΙΘΡο- ΤΟ ΒΟ] 8, 
ΒΙΠΟῊΒ, 

Ι. ἀπό. 

(α) ὙΥ 1} αὐύϊοϊο : 

ἌΡος, χὶϊ, 6 τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θ. 
» ΧΧΙ. 10 (πόλιν) καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θ. 

(β) Υτπουῦ ἁγίο] : 

ΦΌΠη Εἰ], 2 ἀπὸ θ. ἐλήλυθας. 
,», ΧΗ, 3 ἀπὸ 0. ἐξῆλθεν. 

., ΧΥ͂Ι. 30 ἀπὸ 0. ἐξῆλθες. 

2. εἷς, 

Φ ΟΠ ΧΙΥ. 1 πιστεύετε εἰς τὸν 6. 
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3. “ἐκ: 
(α) ὙΠ υύϊο]ο : 

γεννηθῆναι ἐκ τοῦ θΘ. τ Φ0Πη 11]. 9, Υ. 1, 4, 1, 
εἶναι ἐκ τοῦ θ. ΦῸΠη ΥἱΪ. 17, Υ11]. 47; 1 ΦόΌΠη 11]. το, ἱν. τ᾿ Ε,, 6 ἔ,, ν. 

19; 3 ΦΌΒη 11. 
ΦόΠη ν]]]. 42 ἐκ τοῦ 6. ἐξῆλθον. 
ἌΡοοΟ. Χὶ. 11 πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θ. 

(β) ὙΥὺΠπουῦ ἃν 1016 : 
ΦΌΠη 1. 13 ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

4. εἰ: 
(α) ΝΥ ἁγύϊοὶθ : 

1 ΨΔο]η 1γ. 15 αὐτὸς [μένει] ἐν τῷ θ. 
Ν 16 ἐν τῷ θ. μένει. 

(8) ὙΥΠποπῦὺ Δυ010 16 : 

Φ0Ππ 11]. 21 ἐν θ. ἐστὶν εἰργασμένα. 

5. παρά. 
(α) ὙΥ 1 ἁυύϊοϊο : 

ΦοΠη νἱ. 46. ὁ ὧν παρὰ [τοῦ] θ. 
.» Υ͂Π]. 40 ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θ. 

(8) ὙΥτμοαῦ ἀνύϊο}9 : 

ΦόΠη 1. 6 ἀπεσταλμένος παρὰ θ. 
» ἾΧ. 16 οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θ. 

15 εἰ ἢν 'παρὰ Ὁ 
2 Φοιιῃ 3 εἰρήνη παρὰ θ. πατρός. 

6. πρός. 
Τ που]. τυιὐἢ {Π6 ΔΥΌ ]0 16 : 

ΦόΠη 1. 1 ἦν πρὸς τὸν θ. 
» ΧΠ. 3 ὑπάγει πρὸς τὸν θ. 

1 ΦοΠη 111. 21 παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν θ. 
ΑΡοο. χὶϊ. 5 ἡρπάσθη πρὸς τὸν θ. 

» ΧΠΙ. 6 βλασφημίας πρὸς τὸν 0. 

ΤΕγουρ ουὺ 10 τι] Ὅ6 5θθὴ ὑπαὺ ἴῃ θεός Π6 ΦῬΌΠΘΙΙ οΘΟποθρύϊοῃ οὗ αἰ πῖν 
15. ἀομηϊπαηύ, ἃπα ἴῃ ὁ θεός ὑπαῦ οἵ {π6 Οπθ Βοίηρ' πὶ ῬΘΥΒΟΏΔ] γα θη ἴο 

Οὔ ΘΥ5. 

1. Τῇ ΒΆΠ16 ΨΌΠΟΙΆΙ αἰ ΘΥΘΠΟΘ 15 ΟὈΒΘΥγ 8016 ἴπ {Π6 86 οἵ ὕΠ6 θυ 5 ἴῃ 11. {7856 ἴῃ 
{πὸ οὗμον Βοοῖκα οἵ ὑπὸ Ν. Τ. Τμὰβ ἴῦ ταὰν 6 πούϊοοα ἐμπαὺ ὑπ υύϊο]6 15 οὔμον 
ὉΠ ΓΟΥΙΏΪΥ ἴουπα Ὀθβεν 

ἃ ὡ ᾿ ᾿ σι ἢ Ρτ6- 
(1) νῖθῃ ἐνώπιον (ἔναντι, κατενώπιον, κατέναντι) (31 {1Π168) Θχοθρὺ Ροβ οΠ8. 

2. (ΟἿΣ 11: 17. 
(2) στ πρός 806. (19 {1168}. 
(3) στ ὑπό ρθη. (13 ὑϊπι65) θχοθρῦ ἤΐοῃι. χἱΠ!. τ ; 68]. ἵν. 9. 

Οπ {π6 οὔμϑυ μαπα {Π6 ἀν θϊο]6 15 Πουθὺ πϑοα ἢ κατά ἃοο. (6 {ϊΠ165), γγ} 116 
τὸ 15. πϑϑᾶ ἴῃ ὑπ ὕνγο ρΙθοθθ ΠΘ1Θ κατά 15 πι8θ04 νι σθη. 

Α ἴδουν {Ππϑύγαὐῦϊοηϑ Μ.1}] Βουγ ὕο τηᾶῖκο ὑΠ15 ΑἸ θυθποο [6] : ἘΣ ΧΘΙΏΡΙΘΕ 
Αοίβ γ. 4 οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. οὐ 888. 

5 29 πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 
., ὙΠ]. δ εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 

» Χῖν. 15 ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζώντα. 



174 ΤῊΞΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΙΒ ΟΥ̓ ΚΤ 900ΗΝ. 

Αοίβ ΧχΥ. 10 τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν. 
ΟὐμΡ. 1 Τίπι. ἱν. 10 δῃηᾶ 2 ΟΌΓΥ. 1. 9. 
Αοἱβ ΧΧ. 21 τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν. 

ν’; ΧχΙίν. τς ἐλπίδα ἔχειν εἰς τὸν θεόν. 
1 ΤΉ 68. ἱ. 9 ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ 

ζῶντι καὶ ἀληθινῷ. 
» ἿΝν13 εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ... «ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς... 

τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρ. ἀλλὰ... «λόγον θεοῦ. 
1 ΟΟΥ. 1. το μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν. 

Ὁ ὙΠ] 24 ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῷ. 

Ἀομι. 1Ϊ. 17 καυχᾶσαι ἐν θεῷ. 

" [1 καυχώμενοι ἐν τῷ θεῷ. 

Τὰ {158 σοππθχίοη αἴβο, ἐποιρῖ ΟΥΠΘΥ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΆ ΙΟΙΒ ΘοΙὴ 6 ἴῃ ΠΟΥ, {Π|6 
ΤΟ] πο ῬΆΓΆ]]ΟΙ ῬὨγαβ65. ἄθβοῦυθ ποίϊοθ : εὐαγγέλιον θεοῦ ἜΠ). 1. 1; τὸ 
εὐαγγ. τοῦ θ. ομ. χν. 16; δικαιοσύνη θεοῦ 2 ΟΟΥ. Υ. 21; ἡ δικ. τοῦ θ. Ἀομ. 

χ. 3; ὀργὴ θεοῦ ἤομ. 1. 18; ἡ ὀργὴ τοῦ θ. Φο 111. 36, ΕΡἢ.. ν. 6 ; ἀλήθεια 

θεοῦ Ἄοιη. χΥ͂. ὃ ; ἡ ἀλήθ. τοῦ θ. λοι. 1. 25, 11]. 7. 

Αααϊεοπαιϊ Νοίο οὐ ἵν. 15. 1) τυΐηο "οἰ ϊοιυδ]ιρ. 

ΤῊΘ Γαοῦ οἵ {πῸ αἰνίπρ [6] ΟΡ 15 Ῥγθβθηΐθα Ὀγ δύ Φολη ἴῃ αἰβογθηῦ 
ΤΟΥ ΠΊΒ, 

1. οι 68 ἰὐ 15 βοῦ ΤΟΥ] ἴῃ 105 γθοῖρυοοα] {Ἁ]Π688 : 

111. 24, λδ ἐπαΐξ κοοροίλ, (ὁ τηρῶν) “15 εοηιηιαγαηιθηίς αϑτ οί}. ἐὰν Πίηνι 

(ὁ θεός) απα 1716 ἐπ λίην. 

ἶν. 13, λογοῦ τὸ ρογοοῖτο ἐμαὶ τὸ αδὶίο ἦν Ἠπην απ Μὲ ἐν τι, 
Ῥοσαιϑο ὸ λιαΐλ σίθοη 5 οΥἹ Πὶς ϑρέγτ. 

ἶν. 15, τοποξοοθον 5 ἡ αἱ} ἐολ 085 ἐλια! «7όβις [ΟΠ] ῖξ ἢ] ἐδ ἐλ δον ῳΓ Οοώ, 
αἰοὐ αν᾿α οἰε ἐπ μην απο λκὸ ἐπι Ο(. 

ἵν. 16, αο( ἐς ἴουνο, απεὶ πὸ ἐμαὶ αϑὶάοίλ, ἐπι ἰοτα αὐλαοίδ ἐπ οὶ, απὰὶ 

Οοα [ανίαο:}}} ἐπ πίη. 

ὙΥ 1 ποθ. ραββαροβ ἴῃ ΠΟ ἢ ὑΠ6 αἰνίπο [6] υυβῖρ 1 ἀθβου θα ἃ. ἃ 
[ὉΠ] ον ΞΡ ἢ “Οοα, πιπϑὺ θ6 σοι ραγοα ὑμοβο ἴῃ ἡγΒ ον 1ῦ 18 ἀθβου θα ἃ8 ἃ 

{ΟΠ ΒΡ να ΟΠ γϑῦ : 

Τοῖι νἱ. σό, λδ ἐδιαὶ οαΐοίδι (ὁ τρώγων) ᾿ιΐ 7165}. ἀπε εἰν ἱγεροί]ε ἡὶμ διοοα 

αι οι ἐπ Μ͵ὸ ἀπε 7 ἐπ λείη. 

Τό χὶν. 20, ἐμ ἐμαὶ αν μὲ 5]! κηοῖῦ (γνώσεσθε) ἐπαΐ 7 απ ἦι ἨλΜ 

Μαΐλον, απο μι ἐπ 276, απο 7 ὑπ μοι. 

Τολη χν. 5, λὸ ἐμαὶ ανιαοιι ἐπ 416 «πο 7 ἐπ πίη, {λι6 βαηῖο δϑαγοέ]ι 

γατεοι γ γι, 

[{ 11 θὸ οὐβουνοα ὑπαΐ, νὰ ὁπὸ οχοθρύϊοι (ο. ἵν. 15). ὑπὸ “ἀν Πρ ἢ 
ΟΥ̓ “Ῥοίησ᾽ οἵ πὰρ ἴῃ (ἰοά ἰβ. μἰδοθὰ ἢγβὺ (1, 24, ἵν. 13, 16; ΘΟΠΊΡ. 

τ. 24; Φομῃ νἱ σύ, χὶν. 20, χῦ. 5). ΤΊιΘ ἀβοθηβίουῃ ἴὸ Ἰιθᾶύθῃ, 1 τ6 

ΠΙΆΝ 50 ΞΡΟΔΪς, ΚΟΠΘΓΆΪν ῬΥΘΟΘΩΘΆ {Π|Ὸ ὑγαηβῆριγα οι ΟΥ̓ θα}, 

- 

ἈΒΡΘΟΙΒ: 

“. ϑοιηούϊηοβ ἀσαΐη {πὸ αἀἰνίηθ [Ὁ] Βῃὴρ ἰ5 σοσαγα ρα ἴῃ ὁη6 οἵἉἨ 108 ὕνγο 



ΤῊΝ ἘΤΕΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟἿ 51 590ΗῃΝ. 

(α) Τῆ Δ ϊηρ (Ὀ6ἰ 6) οἵ τηδη ἴῃ οα (οΥ ΟΠ Υ]50) : 

1ϊ. 5, ἐγ ἐδιῖβ τὸ ζηοιῦ (γινώσκομεν) ἐδιαΐ τ06 αγὸ ἦγ) Πτηλ. 

1. 6, 16 ἐπιαΐ βαὐέη, ἢ6 αϑτάοίλ, ἐπ Πίην οὐ ᾿ϊηιϑοί " αἶϑο ἐο ἐσαίῃ 

θθογ α8 [716 ἐραϊξο(. 

11]. 6, Θτογ οη 6 ἐιαὲ αὐταοίλ, ἐγν Πίην βἰηη θέλ, ηιοί. 

γ. 20, 106 ζηιοιῦ (οἴδαμεν) ἐμαΐ {6 ϑόη, ῳΓ Οοα παΐ δοΉλ6.. αγια 106 

αγὸ ἴηι Πίην ἐδαΐ ἐδ ἔγιιο (ἐν τῷ ἀληθινῷ). 

Οὐμραγ Φο π χν. 4 (συ 6 οαμποῦ Ὀθδν ἔγ10) φωσθρέ ψ6 αδία6 τη. 776. 

11. 28, αδίαο γι Πΐην ἐλαΐ 6 6 ομιαῖζ ὃ6 Ἡκναγυ δϑέθεῖ τῦ6 ἡλανμ παν 

δοίαγι658... 

(Β)ὺ ΤῸ Ὡιαϊηρ (Ρ6!ηρ) οὗ αοα (ον ΟΠ Ἰβ0) ἴῃ τ8} : 

11. 24, δογοῦμ το6. ἔηοῖῦ (γινώσκομεν) ἐμωΐ Π16 αδιίαοέλ, ἦγ τι5, 7 οηι 

ἐμ6 δγύγτ τολίομ ΗῸ ψαῦο τι8, 

ἷγ. 12, 7 τῦο ἰουθ ομ αροί]ιο7 τοα αδία φίλ, ἦγ. τι5... 

ΤόοΒη χυΐ]. 22 ἴ., ἐδ6 σίογῃ τολίολ, Τοι, παϑέ σίσοη, 776 7 πανο σύμθη 
μγιέο ἐδόην ; ἐμαΐ ἐμόν λαμ ἤ6 οη6, δδοην) α8 Τ776 αγὸ οπδ; 7) ἴη 

ἐμόηι, αὐ Του, τη 776... 

ΦόΠη χυῖ]. 26, 7 ναῖε ᾿ηοιῦη εγυέο ἐζθην Τὴμ ΜΝαηνο... ἐμαΐ ἐμι6 ἰοτθ 
τοΠογοιοίέ, ΤἼοι, ἰοτοο δὲ 176 ταν δ ἐπ ἐθόην πα 7 ἐγ ἐδ ιδη. 

Τὸ 15. οὗ ἱπύδογθδὺ ὕο θχϑηληθ ὕΠπ|686. ΒΘΥΘΥᾺΪ ΡΑΒΒΑΡῸΒ. ἃ5. ΠΠπϑύγαυϊηρ᾽ 0Π 
ΘΠΠοΙθαῦ οαπιβθ, ὑπ οοπα!  ἴοη8, ὕΠ|6 5ΒΙ5 πηι, ὑΠ6 τ ϑαΠ05. οὗ 0Π185 ΓΘ] 510 οὗ Ἰηδῃ 

χα) Οοά. 

(α) ΤΊΘ οῇϊοϊθηῦ οτβ8: {π6 τϑοορηϊοη. οἵ {π6 τονοϊαύίοι οἵ αοά 

ἴπ ΟΠ τ Ἰϑῦ, οὗ {πὸ ΟἸοΥΥ πα {π6 Ναηθ οὗ ὑπ6 Εδύμου : Φ0Π χυ]]. 22 ἔ,, 

20; χῖν. 26; 1 «[0Π1|γ. 20. 

(8) Τὴ. οοπάϊθομβ: ΘΟΠ Β5ΒΙ0Π, ἴγ. 15; ΟὈΘαΊΘΗΟΘ, 111. 24, 11. 6 ; Ἰογθ, 
ἷν. τ6. ΤΊ656 8ἃ16 βημη6α ἀρ ἴῃ {π6 ὑπουρηὺ οἵ Ῥδυ ]οΙρα θη ἴῃ 

ΟΠ Ἠυμδηϊν, ΦΉΠη νἱ. 56. 

(γ) ΤῊ βῖρε : ὑπ Ῥοββθββίοῃ οὔ {πὸ ϑρίυιῦ οἵ αοα, 111. 24 ; Μ᾽ Π]ΟΙ. ΒΠΘΥ͂Β 
1056} ἃ5 ὑπ6 βοιθθ οἵ ΟὈθαΐθηοθ, 1]. κ ; δηα οἵ Ἰονθ, ἵν. 12 ἔ. 

(δ) ΤῊ γϑϑαβ: ἔα] ] 6585, Φόμπ χν. 4 ἢ ; οΘοπἤαθηοθ, τ {01} 11. 28 ; 

ΘῈ] ΘΙ ΘΒΒΉΘ55, 111. 6. 

ΤῊ 86 οὗ [Π6 θυ πΒ “ ΔΌΙΑΙ Πρ Δα ὁ ὈΘΙ Πρ’ 15 8150 βασρθβίϊνο: 

ἴω) ΡΙΘΌΣΞ τι. 6; 28, 111. Ὁ, 27: ἵν. 12 1; ΦΌΠΠ γἱ: πὸ; χυ. 2 ἢ 

() Ῥε  τεν. 26: 90Πππ|θ τὶν. 20; ΧΥΠ 235. 2ύ-: 

Τὴ {Π18 Θομπθχίοη ΒΆΒ1}5 ΤΘΠΊΔΥς 15. οὗ ᾿Ἰηὐθυοϑῦὺ ὑπαῦ ὑπ 6 ΞΡΙΓΙ 15 ΒΡΟΚΘΗ 

οἵ “5 ὑπ6 ρΗ͵δοθ οἵ ὑποβθ ὑπαῦ ἃγ βαποῦῆρα. “7ΤΠη6 ϑριυῦ,, ἢΘ. ΡΌΘΒ. ὁ ἴο 

ΒΆΥ, 15 ὕΠ6 Ρ]Δ66 οὗ {Ππ βαϊηύβ; ἃπα ὉΠ6 βαϊηὖ 15 ἃ θ]866. ὩΡρΙΌρυϊαῦθ ἰο {Π6 

ϑριῦ...᾿ (46 ϑρῖγ. 5. χχυΐϊ. ὃ 62). 
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11. ΤῊΣ ῬΟΧΕΒ ΟΕ ΤῊΝ ΟἬΒΙΞΤΙΑΝ 
ΠΙΡῈ: ΤῊΕ ὙΙΟΤΟΒΥ ΑΝΡ Ὑ11- 
ΝΈΒΒ ΟΕ ΕἌΙΤΗ (Υ. 1---12). 

ΤῊΘ Πο]6 οἵ {}18 βϑούϊοῃ 15 οἰ οβοὶν 
οοππροίθα, Ῥυΐ ἔννο τηδῖῃ {που 8, 
ΕΑ πα “ὙΥ̓ΙΌμ6885, τ ΒΡ ο νον 
ῬΓΘΥΔΙ ἴῃ {ΠῸ ΟΡΘμΪηρ ἃπα ΟἸΟΒΙηρ' 
γοΥβο8. ΤΠῸΒ 1ὖ τὰν 6 αἰνιἀρα ἰπἴο 
ὕνγο Ῥαγίβ, 

ι. 7ὴο τἰοίογῳ ῳ Τ᾽ αὐ (1---- 5). 

2. Τὸ 7) εείνο ΗΓ ξη685 (6---- 12). 

Ι. 776 οἱοίογψ οΥὶ Ταϊί, (ν. τ--- 5). 

Τὰ {πὸ Ἰαβύ βθούϊοῃ 1 ἢὰ5 ὈθΘὴ 566 
ὑμπαῦ ὑπ Ἰονο οἵ “πὸ Ὀγθῦμγθ ἢ 15 Θῃ- 
7οϊπθα ἃ8 ΔΠ ΘΑβθῃ ]Ὰ} ἈΟΟΟΙ ῬΑ θη 
οὔ {π6 ἴον οἵ αἀοα, δ Ψοῆηῃ πον 
ὑγᾷσοβ {πΠ6 Του ἀλ ]οΒ. οἵ ΒΡ] υἸὑπΆ} 
Ἰππβιμδηβηρ. “ΒΥ γ᾽ ἅτ πη ρα 
ὈΥ ἃ σοΙμοη [)᾽νίη6 δίπουν. 16 
Βαχηδῃ οοπα ἰοη οἵ ὑΠ18 πΠ]ΟΝ 15. Τα ἢ 
ἴῃ «6818 ἃ5 πὸ ΟΠ υ]δύ. ΤῊϊ5. [ΓᾺ]0}} 15 
4016 ὅο ΟΥ̓ΘΥοΘ6 ἅμα Ππὰβ Ῥοΐθη τ} }ν 
ΟΥ̓ΘΤΟΟΠῚΘ. ΘΥΘΙῪ ἴογοθ οἵ ἔπ νου]ά. 
ΤῊ βιοοθββίοῃ οἵ ὑπουρηῦ 15. ΟἸΘαΥΥ 
τᾶσκοα, ΕΔ 15 ὕΠ|6 βρη οἵ ἃ πδνν 
16, ἀπ {π6 Ῥυθβθηοθ οὗ {Π18. 16 1η- 
γΟΪγῸ5. ἰόν [Ὁ ἃ}} γη0 5Πᾶγ 1ὖ (1). 
ΤῊ γϑα ν οἵ {π|5 Ἰονθ 15 Βῃθυνι ὈῪ 
αούϊνο οθθαάϊοποο (2, 3). ὅποι οΡοαϊ- 
ΘΠ0Θ 8 πηδθ ῬΌΒΒΙ]6 ὈΥ {ΠπῸ οἷ οἵ ἃ 
Τοινῖπο ᾿ἰἴδ, ἃ ὑσα ἢ} ΠΟ. 15. ἰΠγτηθα 

ἴπ ὑπ αρβύσγαοί, ἀπ 4180 ἴῃ τοραγα ἴοὸ 
{Π6 1106 οἵ ΟΠ γῖβῦ (4), ἀπ ἴῃ τοσαγὰ ἴο 
ὑπ οχρουίθποορ οὔ ὑπὸ ο]ΐονον (τ᾿, 

τ ον ὁπ ἐδιαΐ Ῥοἰίοτοβ ἐμαΐ «7655 

ἐβ ἐμ Ομ γῖδ ἐ5 Ῥοσοίίοη,  Οοα, απα 

ὀΡοΥ οτ6 ἐμαὶ ἰοτοίνν ἴα ἐμαὶ Ῥοσαΐ 
Ἰοτοίν μία ἐμαί ἐθ Ῥεχοίίοη ὦ Μίηι. 
Ξ. 7,υ ἐδμιΐβ τὸ πποῖρ ἐδμιαΐ ἀσὸ ἰοδο ἐδι6 
οὐ γον ᾧΥ Οὐ, ἐὐλϑη ἀπὸ ἰοτο (ὐου 
απα αο μΐ5 εογη παν αἰγθη δ. 3 Χ7ΧὉΥ ἐδ 

ἦ8 ἐλι6 ἰοῦο 7 Οοα,, ἐμαΐ τῦὸ οὕ δον δο δι ὴ8 

σογαγαϊηογδ, απεἱ δεῖ σοι γε}- 

ηιθηιία αὐὸ πο αΥϊοθομδ, 4 δύσατιδο 
ὀνογμιγίης τπαὶ ἰδ δεσοίέοη ὦ (Ἰοα 
ονογοογοίδι ἐπα ἀδογία ; απαὶ ἐδμιὶξ ἰδ 

ἐλιὸ οἰσίογ ἐπαὶ οτογσοαγθ ἐλ σον εἰ, 
δον οὐμγ γαϊμ. 5 {Ὑ{Ὡὦᾧ6α,1 τσῆὸ ἐδ δ6 

ΤῊΕ ΕἸΒΙ͂Τ' ἘΡΙΞΤΙΕ ΟἿ ΚΤ 90ΓΝ. ΓΩΣ 

᾿ “ ε ’ “ ᾽ - ᾽ ᾿ ς ν 
Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι ᾿ΪΙησοῦς ἐστὶν ὁ χριστος 

ἐμαὶ οφογοοηιοίν, ἐδ ἐσογϊα Ῥμ μι ἐμαί 
δοίϊονοι, ἐλιαξ «7651 ἐ5 ἐἢὸ δον Γ᾽ αοαἦ 

1. ΤΠ ἐγαμβιῦοη ΤΡ Ὸπ {Π6 ΓΟΥΤΊΘΥ 
ΒΘούοη 1165 1ῃ {πὸ ὑπουρλῦ οὗ Ὀγοίμου- 
Βοοά, Βυοίμουποοά 15 Του θα οὴ {Π6 
γἕᾺ] ἈΡΡΥΘθηβίοι οὔ {πὸ του αὔϊοη οἵ 
ΟΠ γῖδῦ σίνοη ὈγΥ αοα, 10 18 ποῦ {ῃθὴ 
ἃ ὩΥΡΙ ΓΥῪ σοι πα ὑμπαῦ μ6 πἘῸ 
Ἰονοβ αοα Ἰονὸ ἷβ χοῦ Υ α]δὸ. Ηθ 
τητιβὺ ἄο 5ο. ΕΣ ἢΘ ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΙΥ ΒΠΆΥΘΒ 
ὙΠ ΘΥΘΥῪ ὈγΟΐΠοΥ {Π|6 ΡΥΪΠΟΙΡ]Θ οἵ 
5. ΠΟῪ Ῥοίης, 

Πᾶς ὁ πιστεύων) ΟΟΠΡ. ὁ. Π]. 3. 
ΤῊ6 γϑὺῦ πιστεύειν 18. ΠΟΥΘ δρᾷ [Ὁ 

ὑπ ἢνβὺ ὑπ ἴῃ ὑπο Θρ δύ] ἴῃ 15 [Ὰ}} 
ἃηα ἀοἤπιίο βθηβθ. [Ἃ}ἢ ἴγ. τό 10 ἀ6- 
ΒΟΡΙΌΘΒ ἃ Θ'ΘΠΘΙΆΙ μοβι (ἴοι υυτπ τοσαγὰ 
ἴο ὑη6 ΤΊνπθ Ῥα ΡοβΘ. [ὶπ 11]. 23 1Ὁ 
ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ἃ ὈΘ]1ΟΥ ἴῃ {πὸ ἐστ} οὗ {6 
του αὐϊοη ἃ8 ἴο ΟἾγδύ. Ηρθγο 1ὖ ρῥγοὸ- 
βοηΐβ ὑπαὺ 6] 1ῃ ἃ αἰγθοῦ ἃπα Ρϑὺ- 
ΒΟ0ΠᾺ] ἴογ. “Ἢ ὑπαῦ ῬοΙονθίῃ ἐπα 
[655 15. {π6 ΟΠ γῖβῦ᾽ ποῦ οὐἱν ἀμ ϊΐ5 
4. Ἰη 6] Θοὔῦπα! ὑχστι ἢ Ὀπῦ Θηῦθυβ ἰηΐο ἃ 
αἰτοῦ γοϊαύίοη ἢ {Π6 ΡονοΥ5 οὗ ἃ 
ΒΡ᾿ Σὰ] ογάθυ, Τηθ οομημαπα᾽ οἵ 
Οοά (1. 23) πα 8 80 ἴὯ. ἃἂῃ ᾿παϊν Δ] 
Δ ΟΟΟΙ ΡΠ ΒΗ] Θ ΠΗ. 

Ιῃὴ {6 ΓΟΥ̓ΠΙΘΡ ΟὨΔΡΙΘΥ (ἸΥ. 2, 15; 
ΘΟΙΏΡ. 11... 23), δὲ Φόομη Πὰ8. Βρόκθῃ οὗ 
ἀμ “οοῃἤρββίοη ἡ οἵ ΟΠ γβῦ ᾿π τοϊαίϊοι 
ἰο Ββοοίοίγ : ΘΤῸ ἢ ΒΡροα ΚΒ οἵ [Ἀ1{}} 
ἴῃ χοϊαύϊοη ἴὸ {πὸ β᾽ῃρ]θ ὈΘΙΊΘΥΘΥ. 
ΤῊΘ τηδΐη ὑπουρηῦ ὑπο  ττὰ8 οἵ {πὸ 
τοοορπηϊζίοι, ἤμογὸ οὗ {πὸ θββόποο οἵ {πὸ 
ΟΠ] ἄσοη οἵ οα, ΤῊ ἴουτηβ οἵ οοι- 
[οββίοι ΤῸ σΊνΘ πὶ {Π6 πιοβῦ χα θ] οἱΐ 
Του, ΤῊ ἁὐύϊοϊο οὐ [ΓἈ10}} 18. σίνθῃ 
ΠΊΟΤῸ 510} γ. Δ Ἰἰνίηρ [ᾺΪΌ ἢ ΟΑΥΥΊΘΒ 
αΥἹῦ ἢ} Ὁ πόσο ἔμπα ἔπ οχαοῦ ὑθυτὴβ οἵ 
ΒΡΘοΙῆο ΡΟ] οῦ οοῖνον (Τ οἸλη χὶ, 27). 

ΟΟΠΡΑΥΘ δὸς δ, 10, 13. 
δον [1 0}} ̓ ην ον 5. ἴΠ0 ργοβοηῦ δ0- 

(ἴοι οἵ ἃ ποὺ ἁπᾷ Πὶνίηο 118, νυ Ἀ]ο]ι 
τηπιδύ ἤν ἃ Τὶνῖπο οὐἱσίη. ΟὉΠΒΊΡ. 
1 ον. χὶϊ, 3. ἘδὶῸ ΠΟΥ ἰβ τοραγοα 
ΒΙΠΡΪΥ 5. {πὸ βἰσηι οὐ ὑπὸ ΠΠῸ ΒΟ 
5. θθοὴ σίνοη. Νοίῃϊπρ 18 βαϊᾷ οἵ 
{πὸ τοϊαΐίοι. Ὀούνοου {πὸ πᾶν πὰ 
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εκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννή- 
᾿ “- λ 4 3 2 “ 

σαντα ἀγαπᾷ τον γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 

1 ἀγ. τὸν γὙεγ. Β στρ {Π6: ἀγ. Ἐ καὶ τὸν γὙεγ. (δ) Α 5γ1τ. 

{Π6 ὈΙν Π6--οῦ 6 [0 οὕ τηϑη, πα “[Π6 
5666 οὗ ἀοα᾽ (Π]. 9)---ἶη ὑπ ἢγϑῦ ααϊοῖτ- 
Θηΐηρ' οὗ 16. Οὐομρ. Φ0Πη 1. 12 ποίϑ. 

ὅτι Ἴ. ἐστὶν ὁ χριστός] ΟΟΙΏΡ. Ὁ. κ᾽ 
ὅτι Ἴ. ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Φοἢη χχ. 
31 ὅτι Ἶ. ἐστὶν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 
θεοῦ. Βὸν {πῃ6 ομοῖοθ οἵ π6 θχδοῦ 
ΤΘΥΠῚΚ οἱ Ὀ6]1οΥ ΘΓ, 566 1]. 22. 

ἐκ τοῦ θ. γεγ.] ὅ66 ο. Π]. ο ποίο. 
καὶ πᾶς ὁ ἀγ. τ. γενν.] Θέ ογηγιὲδ χιρὶ 

αἰὐξίγιίξ φινην χιρὶ σογιῖ Υ., αγιαὶ ΘΌΟΥ 
οη6 ἐλμαΐ ἰονοίμ, Πέηιν ἐμαΐ δοψαΐ... Τὸ 
15. ἀββαθηθα ὑπαῦ ὑπ ΟΠ 11} Πᾶνθ 
ἰογθ ἴον ὑπ6 Αὐὐποῦ οἵ [5 Ρεΐηρ. 
Τόν [Ὁ]]Ονγ5. αἸγΘΟΌΥ ἔτομ 16. Απά 
ἴπ {}}18 Βρ᾿ΥἸὔπι8} ΟΠ ΠΟ ΧΙΟη ΙΟΥΘ τητιϑὺ 
6 αἰγθοίθα ο ὑπ6 οπαγδοΐον, ἃπμα ποὺ 
ἴο ὑπ6 Ῥούβομ ἃραᾶγῦ ἔγοπι ὑπ 6 οἰᾶγδο- 
ἴου. [ὐ [Ὁ]]ονγ8 ὑπογοίοσο ὑπαῦ 1ὖ 11} 
ΡῈ οχίθπαρα ἴο 81} ὑποβθ ἴο σπομι ὑπ 6 
ΒΥ δοῦο Πὰ8 66 ΘΟΙ πη] οα θα. 

ὃ ἀγαπῶν] Απρτιβύϊηθ ὈΥΠρ5 οαὖ {Π6 
ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ΟΟΠΠΘχίοη Ὀούνθθη [αἰ 
δια Ἰονϑ ([1{}} ἴῃ δοῦ]ο0η): οαπὰ 41160- 
Φἴομθ, Π65 ΟΠ Ἰβυϊδηὶ : 51η6 αἸ]Θού 06, 
ΠαΘ5 ἀφο] ἢ ]8. 

τὸν γενν.] ΤῊΘ ψοΥα 15 πιδθα 4180 οὗ 
{π6 Ππαμηδη ἃσοπῦ, ΡΏ]]ΘΠ,. ΤΟ. 

τὸν γεγενν. ἐξ αὐτοῦ] θην χιθὶ πα- 

ἔτι5 651 64; 60 Υ., ἔΐην ἐμαΐξ μιαΐξἤ, θθόγν 
δογοί!θγν 97) Πίηι, {π| ο11ἃ το ἄγαν 
το] Ηϊ ὑπ6 ὩὈΙαΪηρ ΡΥΪποῖρ]6 οὗ 
μῖ8 πἴθ. ΤῊΘ βίπριαν (οοηὐγαβύ “0Π6 
ΟἸΠαΥΘΠ᾽ δ. 2) ΘΠ ΡΠ 51565 ὑπ8 αἰτοῦ 
γοϊαύϊοη οἵ ΕαύΠμοΥ ἃπα ΟΠ], ἃ πα 4180 
οἵ Ὀγούμου δπα Ὀγοίμθυ. ΤῊ]Β γϑ] οη, 
δ. ΠΘΙῸ ΥΒΡΌΤ ΘΑ, 15 ῬΘΥΒΟΠΔ] ἃ πα ποῦ 
Β0ΟΙΔΙ. 

ΤὨχουρ μοῦ ὑμ6 Ἐριβῦ]α δῦ Φομη 
ἱπα]ν! ἀπ 1565: 11. 4 ἢ, ο Εἰ, τς, 17, 
52.620; 11 9 Ὁ Ὁ τε τὴ. 

ΤῊΘ τ΄οὰ οἵ Απριβύϊηθ ὑπαῦ {Π6 το- 
ἴΈΓΘΠΟΘ 15 ἰο ΟΠ γιδῦ 15 ἔουθῖρηι ὅο {Π6 
οοῃΐοχύ. 

2. Υμαῦ ἔπθῃ, 1 την ΒΘ 85 [κα, 15 
{μ6 βίρτι οἵ {115 ΒΡ! ΥἸῦαα] Ιου τ Β]Οἢ 

ἦν. 

ο 39 , 

εν τουτω 

τὸν Ὑεγ.: τὸ γεγ. ἐξ. 

15. ΘΒΒΘΗΘΙΔΠΥ αἰ δυθηῦ ἔγΌ τη ἃ παύτγα] 
Ῥγθέθυθποθ ἢ ΤῊΘ Ἰουϑ οὗ 0Π6 Ομ] σ 
οἵ ἀοα, Βθ0 ἢ 15 ὑΠ6 Δηβυγθυ, 15 αὐὐοϑύθα 
ὈΥ {π6 Ἰἰογϑ οἵ αοά, {παὺ 15, ὈΥ οΡ6- 
αἴθποθ ἰοὸ αοα. Αὖὐ ἢγβῦ βίρῃῦ 0} 185 
ΔΉΒΥΘΙ ΒΘΘΙΏΒ 5ΙΠΠΊΡΙΥ 0 ἰηγοῦῦ {Π6 
ὕθ. 5 οἵ {ῃ6 5Βίαϊθῃιθηῦ σῃΐοἢ Πδ8 
ὈΘθὴ τη86 ΔΙσθαγ. ΤΠ ον οἵ αοα 
δηα {ῃ6 ἰογθ οὗ {π6 οἰ] άσθη οὗ αοά 
40 ἴῃ ἴμοῦ ποῖα θ ϑοἢ {π0 οἴου. Τὸ 
15. ΘαΌΔΠΥ ὑσιιθ ὅο 580 “ΗΘ γὙῆ0 ΙΟΥ65 
(οὐ Ἰογοϑ ὕπ6 δ] άγθη οἵ αοἄ, μα 
ἴο 580 “Ηδ6 ψΠπο Ἰἰογϑβ ὑπ6 Ομ] άγθη οἵ 
αοα Ἰογοβ Οοα. ἘΕἸΠΘΥ ἴου οὗ Ἰονθ 
ΤηΔΥ Ὀ6 τηδ6 Π6 σγυοιπα οΥὐ᾽ ἐπ6 6οη- 
ΟἸαΒΊοη ἴῃ {Π6 ὩΥρτιμηθηῦ. Βαῦ ἴῃ 16- 
ΔΙῸ ὉΠ6 ἰοβύὺ οἵ {π6 Ἰονθ οὗ π6 Ὀτο- 
ὕῃγθ ΡΊΥΘη ΠΟΙ ἰπἰγοάιοθ5 ἃ ΠΟΥ 
14θ. ΤΠη6 ψ1}} οἵ ΟΠ Ἰβυϊδηβ 15. 6556} - 
{Π1Ὰ}}0 ὑπ6 ψ1}} οἵ αοα (οοιηρ. 111. 22). 
ΤῊΘ οἤἴονύ το {1Π] Π6 σοιητηδπατηθη β 
οἵ αοα 15 ΘΟμΒΘα ΘΗΟΥ ὑπ6 οἶον ἰὸ 
ἀο ὑπμαῦ ψ 10} ον “ΡΥθύμγ θη ̓  πηοβύ 
(68100Ὸ ἴο 6 ἀοπ6 : {Π6 ρυοοῦ οὗ Ἰονϑ. 

Βρθᾶθ 5808 γ7Χ6}}: 116. 50115 τϑοῦθ 
ῬΙΌΧΙ μη ΟἸΠΡΘΓΘ ΡΥ θαύαν ααἱ οὐ 
ΟὐπαΙὕΟΥΒ ΔΟΥ 6 ἤδργαγΘ ΘΟΠ ΒΡ οἰ: 

Τῦ ψ11}} αἰβο Ὀ6 Γαυ πον ορβουυθα ὑπαΐ 
{Π6 ῬββαρΘ βίη β [ἢ οἰ056 ΘΟΠΠΘΧΙΟ 
ψῦἢ ο. 11. 3 ἔῃ ἐδιδ τ06 ρμογοοῖτο ἐδαΐ 
τσ ἤποιρ Πίηι 17 τὸ ἤοορ Π5 δοηυ- 
φιαηαηλοηΐβ. πα 0} 111. 23 ἐδιῖ5 ἐ5 
“Πιᾶὦὺ5 σοηῃιηναραί θη ἐμαξ το δοίίουο 
ἐμ ΜΝαΏλιο.. ἀγα ἰοῦσα οτθ αροΐλ67.... 
(ΘοΠ0Ρ. ἰἷγν. 20). 

ΟΡθαϊθποθ ἐὸ {π6 τηδη]0 14 οοΠ]- 
ΤΠ πηθηΐβ οἵ αοα (αἱ ἐντολαί), {Π6 
δούϊνο Γ]Π]τηθηύ οἵ ΟΠ Ἰβύϊδη ἀπύγ, 15 
{Π6 5βίρῃ οἵ ἃ πον]θᾶρσα οἵ ἀοα : πὰ 
Κηον]οᾶρο οἵ ἀοα 15 ἸΙονθ οἵ ἀοά. 
Απα δρδίμ, ΠπΠ6 ο6. οομηηδπαιηθηῦ 

οἵ ἀαοα (ἡ ἐντολή) 15. ὑπαῦ γγ ὈθΠΘνα 
7ὉΠ6 Νδιηθ οἵ ΗΒ ὅοῃ ἃπα Ιογθ ὁῃ6 
Θπούμου. 

ἨογΘ {Π6 Ἰογθ οἵ αοα ἃπα οβοαϊ- 
6Π06 ἴῃ αἀθὗδι!], νυ μῖο ἢ 15 Ἰἀϑη οι] τ ἢ 

12 
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’ «.« ΄σ ; “ “ ΄“ .“ 

γινώσκομεν ὃτι ἀγαπώμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν 
Ἁ ΄σ ᾿ ᾿ ᾿ ΄:- ΄ 

τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιώμεν᾽" 

2 ποιῶμεν Β γᾷ (π16 ἐΠ6 βυγγ): τηρῶμεν ὃὲ (Ἰα). 

ἰῦ (Ὁ. 3), 18. σίνϑῃη ἃ8 {Π6 βίῃ οἵ {π6 
ΤΘα ΠΥ οὗ ἰόν ἴὉΓ ὑπὸ Ὀγθύμγοη, γγ0 
ΓΘ {πὸ ΟΠ] άτϑη οἵ ἀοά. 
ΤῊ ὑπουρηῦ {παῦ {πὸ Ἰονο οἵ οα 

15. ορϑάϊοποθ ἴο Ηΐβ σομ Π ΠΙΘ 8 
15. {η6 πηϊδπρ ὑπουρ)ῦ ἴῃ {ΠπῸ {Πγ66 
Ῥάββαρϑθ 10 18. ΟἸΘΑΥΥ ΒΘΘὴ {ΠΓΟῸΡ} 
Ὁ}18. ΠΟΥ Ὑ6 ΘΔ ΒΔΥ͂ (ΠΟῪ ΠΊΟΥΘ ΘΟΙ- 
ῬΙοίοιν ὑπὰπ Ροΐογθ): “7 Ἰον αοά 
ἃπΠἃ ΚΘΟΡ ΗΒ. σομμτηδηαπηοηΐβ, ἃπὰ 
ὑπογθίουο τὸ ἴον {πὸ Ὀγούγθηἦ : ΟΥ̓ 
6 Ἰονὸ {πὸ Ὀγθύμγθῃ, πα ὑπο ΟΥ̓ 9 
γνγο ἴον ἀοα πα Κϑορ ΗΒ σοιητηδπά- 
τηθηΐβ.᾽ Υ̓ΒΙ ΟΠ ΘΥΘΥ Ῥγοροβίςοη 15 685- 
τ Ὀ} 156, {Π6. ΟΥΠΟΥ [Ὁ]]Ον 5. ΠΌΤ 1. 
Οὐ}. ο6. 1. 3. 

Αὐ {6 βᾷπι6 {{π|6 {πὸ {γα ΒΘ γΘΟ6 
οὗ ὑπὸ ἰοβῦ οὔ {π6 Ἰογνϑ οἵ {π6 Ὀγθίμγθῃ 
ἴο ἃ ΒΡΙΓ 8] ΥΘΡΊΟΙ ΘΠΔ0]65 {Ππ6 Ρ6- 
ἸΙθυ  ἴο αἰβοθῦ (γινώσκομεν) {Ππ6 το- 
ΔἸ᾿ν οὐ ὨΪ8 Ἰουθ ἴῃ βρ1{6 οἵ ὕΠ6 ΠἸΔΗΥ͂ 
ΑἸ υθ ποθ. ν Π]ΟῸἢ) Βοραγαΐθ ΠΪΠπῚ ἔγῸΠῚ 
{π6 οδ]θοῦ οἵ 1 ἀπάθι ὑπ6 ΘΟ Ἰ0Ὲ5 
οἵ φαυ θην 110. 

ἐν τούτῳ...} ἡη ἐλιῖ18... ΤῊΘ. ΡΘιΌΘΡ- 
10 ΘΟΠΊΘΒ ποῦ ἃ8 ἃ σΟμν]Οὕϊο ἢ ἀγΆγῈ 
ἤτοι ἃ βίαί οἵ ονραϊθηῦ ἴον (ἐκ 
τούτου, ὕγοην ἐλιῖ5), Ὀὰὺ ἴῃ {Π|6 νθὺῪ 
ΟΧΘΓΟΙ͂ΒΘ οἵ {πὸ ΓΘ ]ηρ, ΤΠ6 “18, ἃ8Β 
ΟἸβουυ ΘΓ, ΒΘΟΘΠ5. ἴ0 Ἰοῦς ὈμοΚ γα αὖ 
Θπσοο πα Τουνγασγά, ἴοὸ {πὸ Τοῦ ἃπα ἴο 

{πὸ πιδηϊοβίέαξοη οἵ {πὸ Ἰονο οἵ (Ἰοά. 
Οὐμ,}. 11. 3 ποΐρ. 

γινώσκομεν] δορηοϑοίην8 Υ,, τὸ 

χηποῖῦ, ρεογοοῖσο. Τρ σομν]ούϊο 15 
Ῥγοιρσιῦ ποθ ἴο τι ἴῃ {πΠ6 ῥργοβοηῦ 
Ἰπἰογργοΐα οι. οὐ {πὸ [Ἀοΐβ οὐ 116. 
Οοτράγο 11, 3 πούθ, 5, 18; 1Π|, 24 (Υ͂. 
βεϊηνθ); ἵν. 1.3. (Υ ἐμέο ο γεν; πὰ 
οοπύγαβύ {Π6 86 οἵ οἴδαμεν ἴῃ 11]. 2. ς, 
14 ἴ; νι 15, 18 δ΄, (Υ. ςσίηειεδ, 8οὶ{ 18). 
Ξ'96 τὶ 18 ποΐο, ΤῊ πβὸ οἵ ὅταν ὈΓΓΠΡῈ 
ἰπΐο Ῥγοιΐπθποο ὕπο ᾿πιπιθάϊαΐο πὰ 
οοπεϊππιοιβ ΘΧ τοῖβο. οἵ {Π|5 ῬΌΜΟΥ οἵ 
Κπον]οάμο, 

ἀγαπῶμεν) 1116 ἸοΥθ νυ 0 }} 15 ΒΡΟΚΘὴ 

2, 3 ὁπι. ποιώμεν.. αὐτοῦ Α. 

οἵ ἰἴβ. {παῦ οἵ ΟΠ γι βύϊδη ἴον ΟΠ Ἰβυϊδη 
ἃ5. ΟΠ γἸβύϊδη, ἃ 66] ]ηρ ΒΟ ΠὰΒ ἴο 
Ὀ6 αἰβυϊ σι βηθα ἴγομ Πππηδη αἴρο- 
τἴοη. ΟΥ̓ {π|8 ἴον, νοι ὈΘΙοηρΒ ἴο 
{6 ΒΡΙΓΙ π|Ά} Βρῆοσο, ον το αοά, {παῦ 
15. ορραϊθηοθ ἴο (ἀοά, 15. ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ἃ 
ἢπΔ] οΥἸ [ΘΙ Οη. 

τὰ τέκνα τοῦ θ.] παίος οὶ Υ., ἐΐι6 
εἰ άγοη ῳ" οὐ. Οὐοτηρ. 111. 1 ποΐρ. 
δύ Φοἢη ἀοθ8 ποῦ βὰν “Ὀγθίθγθη  ΠΘΥῸ, 
Ῥϑοδιβο 6 ἃγριτηθηῦ {78 ὉΡῸῚ {6 
το αἰίΐοη οἵ ΟΠ Ἰβεϊδηβ ἰο αοα πα ποῦ 
ΡΟῚ {πΠ6 1. το αὐϊο 0 ὁπ6 ἈποίΠο.. 
Αὐ {πὸ βᾶπιθ ἐϊπη6 {Π6 Ρ᾽ γα] [ΓῈῸ]]Ονν5 
δα }]ν ο {Π16 ΒΙ Πρ Ια Υ οὗ τι τ. ΤΉ θη 
{π6 ὑμποιυρηῦ τγὰβ οἵ {π6 ἱπαϊν! πὰ] 
γΘα]ΠἸβαῦϊοη οἵ {ῃ6 αἰνίηθ βοῃβῃ]ρ: 
Βογο {Π6 ὑπουρηῦ 18 οἵ ἴΠ6 σϑποσαὶ, 
0018], ἀν. 

ΤῊΪβ 18 ὕΠ6. ΟἿΪΥ ΡΪδοθ ΠθγΘ ὅταν 
ΟΟΟΙΠ5 ἴῃ ἴπ6 ἘΡρ᾿βύ]οβ οἵ δὲ ΦόΒη. 
γυτ π6 Ῥγθβθηῦ Θ0η]. Ὁ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ 
ΟἰὉΠ6. ἃη ούϊοη γορθαΐθα ἱπαθἤηϊίοὶν 
(Το ν11]. 44, ἰχ. 5, ὅζο.), οὐ δὴ δούϊοῃ 
αὖ ἃ ἱπαοῆμπιίθ {ἴθ τορασγθα ἃ8 
δοίθ ΠΥ σοΐηρ ὁὴ (Το ἢ ΥἹ]. 27 ἔρχηται, 
οομέγαβῦ Ὁ. 31 ἔλθῃ; ΧΥΪ. 21 τίκτῃ ἴ0]- 
Ἰονϑᾶ Ὀ. γεννήσῃ). ΟὈΠΙΡ. 1 ΟοΥ. χν. 
24 (παραδιδοῖ, καταργήσῃ). 

ὅταν.. ἀγαπῶμεν) οπγγι.. εἰ φαηιῖι, 
γ. {7606 ἸΙὔθγα] γοπάθυηρ “γΠ6η- 
ΟΥ̓́ Μ͵Δ ἸοΥθ᾽ τᾶ Κ08 ὑπὸ Τηθδῃϊηρ' 
οἴοασ. Εδοῖ δοὺ οἵ ἴον ἴο (οὐ, ἐπαΐ 
15. ῬΥΔΟΟΟΆΠ]γ, Θλ 0} ἀοῦ οὐ οὈθάϊθηοθ, 
ΟΆΥΤΙΟ5 ὙΠ ἢ 1 {Π|6 ἔγΘΆἢ σοηνοίίοη οἵ 
ἔσο ἴον τὸ {πὸ οἰ]! άγρη οἵ (ἰοα, 
Ἔν (ο. 11. 3 ; Τ0Ἀ}η ΧΙ, 35) ρῖνοβ {Π6 
ΘΘΠΘΓΆΪ οοπαϊτῖοι : ὅταν, {πὸ μΡαγίϊοαυ- 
ἴᾺ Ὁ ἃπα γορθαίοα {Ὀ]Π]υθηΐ οἵ 10, 
ΤῊ Οπδηρο οὗ ΟΥ̓ΟΥ (σοι. 11]. 4) 

ἴῃ ὑπο δ] οοίβ (ἀγαπ. τὰ τέκνα, ὅταν τὸν 
θ. ἀγαπ. καὶ τὰς ἐντ. ποι.) ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΩ͂Β 
ἢ ἃ παῦαγΆ] οἰλησο ἴῃ ΘΙΡΠΔΕΙΒ: 
ΕἾ ὁ Κπονν {παΐ γὸ Ἰόνὸ {πὸ Ὀγοΐ θη, 
θη (Ἰοὰ 15 ὑπο ὁπ οὗ οὐν ἈΠ Θού θη 
«πη ΗΒ. σομδηἶβ {πὸ συϊᾶο οὗ οὐ 
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3 « ΄ ᾽ ε ᾽ ΄ ΄ι θ σι τε ᾿ 3 ᾿ αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἵνα τὰς ἐντολὰς 
ἜΣ σ΄ 3 Ἁ 3 “Ν ΄σ 3 3 , 

αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 
.«“ “ ᾿ ἵΔ σ΄ ΄σ ΄σ Ἢ , 

“δτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον. 

ΔούΟη. [Ι͂πὰ ΟΥΠΘΙ 865 ψΠΘΙῸ {6 
ΟΡ] οῦ βίαπαϑβ θϑίουθ {Π6 νϑυὉ ἃ 51:11} 8 
5586 οἵ Τη ΘΔ] ΠΡ᾽ 15 Β66 1 : 6.0. 11. 20 ; 
Ἵν Ὁ, 12: Νὶ Ὁ: 

καὶ τὰς ἐντ. αὐτοῦ ποι.] 6. Ὠϊαη- 
«ααία οἰμ5 γαοίαγει5. Υ., απ ἀο 175 
Θογηναγιαηιθηνΐ58. ΤῊΒ. οἰδιιθθ ὈΓΙΠΡΒ 
[Π6 Ἰονθ οὗ αοά ἰηΐο {π6 γϑρίοη οὗ 
ἀοῦϊνο Π{6. ΤῊ] Ῥῃγα86 1056] 15 ππίατιθ 
(Αροο. χχὶΐ. 14 15. ἃ ἔμ]88 γϑθδαϊηρ); 
ὩΠα 5668 0 Ὀ6 Οἤοβθη ἴῃ ΟΥΘΥ [0 
ΘΧΡΙΌΒΒ. ὕΠ6 δΔιοῦγθ ΘΠΘΥΡῪ οἵ οδϑαϊ- 
ΘΠ00 ἃ5 ΡοΒιύγο ἃπΠα ποῦ ΟΪΥ πορδ- 
ὑϊνθ. Οὐομηρ. ὁ. 1. 6 π. τὴν ἀλήθειαν 
ποίθ. 

Αὐαρτιβύϊηθ [Ὸ]]ονγ8 οαὐ Πἷ5. [156 1η- 
Φουρυθύαοη οἵ “Πϊμ) ὑπὰὺ 15 Ὀθρούθῃ 
οἵ ΗΠ 1ῃ δ. 1 ὈΥ ἃ βυυκίηρ ὩΡΡΙ]]οα- 
ὑϊοπ πούο: ΕἼΠΙΟΒ. 6] αἰχιῦ αὶ ΕἼ]- 
τ} [)61] ρᾷι]0 δηΐθ αἰἱοθραΐ, ααἰϊὰ Π]1} 
061 σοΥραβ βΒαηῦ ἀη101 ἘΠῚ 1)6ὶ ; οὐ 
Οαηλ 1116 οαραῦ ΠῸΒ ΠΠΘΠ ΓΑ, τιηπ|8 δῦ 
ἘΠ1π5. 1)6]. 

ΗΘ 8150 δα 8 ἃ ψ] ον ΔΡΡΙοδὐϊοπ οὗ 
ὑΠ6 ῬΥΪΠΟΙΡΙΘ: ΟἸΏΠΘ5 ΠΟΠΊΪ 65, οὐϊδηι 
ἸΠ]Π 605. γΘΒΟΌΒ, ΟἸΠ ρα 5, πῸη ααΐα 
ϑαηὺ {τΓαΐγθ5, 564 αὖ {γαύγοα βιηῦ; αὖ 
ΒΘΙΏΌΘΥ ΓΓαύθ ΠΟ ὩΙΊΟΤΘ Παρ ΘΟΪΒ 516 
ἴῃ γαύγθη [ϑούμπμη, 5ῖγθ ἴῃ ᾿ΠΙ ΠΟ 
πὖ ἔγαΐον Παῦ ἀΠΠρ6παο. 

ΒΕ πὐπη γαρ ἢ ΟΣ ἐπ πη5.. {8 
ΟΝ. οἵἷγθ 8ηὴ ΘχΧρ παύου. οὗ {π6 
ΒΘΟΟΠΑ οἴαπβα (αι ἀο Πτδ οοηῃνηϊναγια- 
Ἠγθη5) ἴῃ π86 [ὈΥΘΙ γθβθ. [Ιμον6 
οἵ Οοα οἂπ ΟἾΪΥ Ὀ6 Βιοσῃ ἴῃ {Π6 
οἴογύ ἴο {1Πῆ] ΠῚΒ νν11. Οὐοτηρ. “0Ππ 
ΧΙ ΤΡ 21: 310 

ἵνα..-«τηρῶμεν καὶ... τὲ σιιδίοαϊαηγτι5 
Υ. ΤῈ ον οἵ αοάα 15 ποῦ βΙΠΡ]Ὺ 
ὕπη6 Κοθρίηρ (τήρησις, τὸ τηρεῖν) οἵ 
{Π6 σον πατηθηΐβ οἵ (οὐ, θαὺ ταῦ  Υ 
8. ΘΟΠ ΙΠπιοῖ5. ἃΠ6 νναύο ἢ] ΘΠ ἀ ΘΔ ΟΙΤ 
ἴο ΟὈΒΘΙνΘ ὕΠπθη. ΟὈμΏρΡ. “ὉΠη νἱ. 29 
ἵνα πιστεύητε, ΧΥΪΪ. 3 ἵνα γιν.: 2 «ὉΠη 6. 

Αμα ὕπο παύυσο οὔ {μ6 οομημηδηά- 
Τηθηΐβ 15. ποῦ 5.0} ἃ5. 0 ΟΥ̓Βἢ {Π6 

Γνθϑᾶοιη ἃπα βροπίδποιυ οἵ ἴἸονθ. 
ΤΊΉΏΘΥ ἃ16 ποῦ σγίθρουϑ, ἩΘαΥΥ (βαρεῖαι, 
σγηαρία Ν.), τι ΟΡΡΥΘΒΒΙγ 6 ἀπ οχῃδιυβῦ- 
ἴηρ' θυαγᾶθη. Οομραγθ Μαῦν. χὶ. 30 
τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν, ἃπᾶ 
οοηὐγαϑῦ Μααν. χα. 4 δεσμεύουσιν 
φορτία βαρέα. 

4. ὅτι...] δόσαι56... Οὐτηρ. 11. ΤῊ 
πούθ. Τῇ [χοῦ ὑπαῦ {πΠ6 αἰνη6 οοη- 
ΤΠ ΘΗ. ἃ. ποῦ ἃ Ὀυγάθη 15. ποῦ 
οβύα ὈΠ15Π6α ὈΥ ἃ Θομβιἀθυαύϊοη οὗ {Π 6] 
ομαγδούθυ, [1ἢ ὑπθιηβοῖνοθ ὉΠΟῪ ΔΓΘ 
αἸΠου!ὺ (Αοὐβ χῖν. 22; “9Ππη χυΐ. 33). 
Τὸ Ἰογθ {π6 Ῥυθύῃγθῃη 15 ποὺ ἃ Ἰἰρῃὺ 
{μῖηρ. Βαῦ νι {π6 Θοιμη πού 
ΟΟΙΠΘ6Β. 450 6 Ῥουου οἵ {πΠ]ΙΘηῦ. 
Ναύαμαὶ ἰαβίθ, [6 6]1ηρ΄, Ἱπαρτηθηῦ ΠΊΔΥ 
ΟΠΘΟΙΚ ΒΡΙΓΙ σα] ΒυιραῦῃΥ ; Ὀὰαὺ ΘΥΘΥῪ 
δοῦν ἃ Πα Ρουγοι ΠΟ. 15 ααἱοἰςοπθα 
ὈΥ αοα ἰ5. Θββθῃθα ΠΥ ΒἰσΌΠ σου ὑΠ8} 
η6. σου] δα τϑα 505. 105. νἱούουυ 
αὖ ΟΠ06. 

Τῃ {πὸ ἀθυθιορηιθηὺ οἵ ὑπθ ὑποιρῃὺ 
᾿Βὺ ΦΌΠη ΡΆ58565 ἔγτοιη π6 αὐθβίγαοῦ πᾶν 
τὸ γεγενν.) ὕο ὑπ οοπογθύθ ἃ ρ61- 
5018] (τίς ἐστιν ὃ νικών), ὑῃγΟΡ ἢ {Π6 
ἀθοίβῖνσθ ΠΙΒΌΟΥΥ ἴῃ τῇ ὑπ6 γαίῃ 
γγὰ8. ΟΠῸΘ [Ὁ 811] ΦΌΒΟΙ αὐΘΙΥ γα] ]βοα 
(ἡ νίκη ἡ νικήσασα). 

πᾶν τὸ γεγ.] δῦ «011 οἤοοβοα {Π6 
αἰὐϑύγαοῦ [Όγηὶ (οομ γαβῦ Ὁ. 1 τὸν γεγ.) 
ἴῃ ΟΥ̓ΘῚ ἴ0 ΘΟΠΥΘΥ 8 ΠΠΊΥΘΙΒ8] γα}. 
ΤΙ ὑποαρῦ 15 ποὺ 50 τπηπο οὗ {Π6 
ῬΘΙΙΘΥΟΥ ἴῃ ΙΒ πηϊῦγ, ΠΟΙ οἵ {π6 
Ομαγοι, θαὺ οἵ 6 ἢ οἰθιηθηῦ ἱποϊπα θα 
ἴῃ {π᾿ ᾿πα!] να πἃ] ΠΠ{6 πα ἴῃ ὑπΠ6 116 οὗ 
{π6 βοοϊθύγυ. Οὐμρᾶγο “0ἢη 1]. 6 τὸ 
γεγ. ἃη4 «08 11]. ὃ πᾶς ὁ γεγ. 

νικᾷ τὸν κι] σομηθογδ ἐἢ6 τοογίά-- 
ποῦ “δαίῃ οοπαποῦθα΄ (Ο. 11. 13 ἔ,, ἵν. 4), 
ΠΟΙ γοὺ “111 ΘΟΠα ΙΘΥ "---ἰη ἃ Βύγτρ0]6 
ὙΠΟ 15 Ῥγοθοηῦ 8ἃΠ6 ΘΟ ΙΠΠΟΙΙΒ. 
ὕπάον {π6 {016 “0Π6 ψουἹα’ δῦ ΨοΠη 
σΆΓΠΟΥΒ ἋΡ {Π6 ϑιι οἵ 811 ὑπο Ἰἰπηϊ64, 
ὑγδηβι ον ῬΟΥΟΥΒ ΟΡροβθᾶ ο ἀοά 
ὙΠΟ τὰκ οὐθαϊθποθ αἸΠ]ου]τ. Τύ 

1:2.---2 
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καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις 
΄σ 7 ᾿ ᾿ ε ΄σ ᾿ ,ὔ ν᾽ 

ἡμῶν: ὅτίς ἐστιν [δὲ] ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ ὁ 
, « ΄ ᾽ ᾿ ε ΄σ ΄ 

πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ; 

5 τίς ἐστιν δέ Β. (10): τίς δέ ἐστιν δὲ (1) ΒΥΤ ὮΙ 1η6: τίς ἐστιν Α ν. 

15. ὈῪ ὕπὸ ἱπύγοάπούίοη οὔ {Π6 Βρ᾽ υἹαΔ], 
{π6 οἴθυμα!, ὑπαῦ τὸ ορίαϊη ἃ ὑγιιθ 
βΒίαπααγα ΓῸΣ ὑπῖπηρπ, ἃπα 50. ολἢ ΟΥ̓́ΟΥ- 
οὐ ὕπο ὑθιηρίαϊ!οη5. 10. ΒΡΥΪηΡ' 
οαῦ οἵ ἃ ΠΔΙΤΟΥ, ΘΆΤΌΒ]Υ, ὑθιιρογὰ] 
οβύϊπιαίο πα {{18 ΠΟ] 8. σοοά ποῦ 
ΟἾΪΥ ΟἵὁἨ πηὰπ ἃ5. ἃ ὙΠ0]6 Ὀπὺ οἵ 80} 
ῬΟΥΘΙ ἃπα ΤἈΘΌ ΠΥ τ] συ ΐοῖ ΠΘ 18 
ϑπάονοα. Οοιηρ. «08 ΧΥΪ. 33. 

καὶ αὕτη... 16 οογίαϊηΐυ οὐ {16 
γἱούουυ οἵ ὑπαῦ νμ]οἢ Ῥαγύαϊκοβ οὐ {Π6 
ΤΟΙ 6 15. ΠΠαβίγαϊθα ὈΥ ἃ νἱθνν οἵ {6 
παΐαγτο οἵ ὑπ6 υἱούουυ [1ἰβο!ῖ, ΤῊΘ 
γἱούουυ το {πὸ ΟΠ γΙβυϊαη. 15. ΘΥΟΥ 
ὙΠ ηΐηρ ἰἴ8. ὑπὸ ἱπαϊν! πα} ἈΡΡΥΌΡΥΪα- 
ἐΐοι οἵ ἃ υἱούουυ σα πα ΟΠ06 ἴον ἃ}}. 
ἡ νίκη.. ἡ πίστις ἡμῶν] ἐδι6 τἱοίον 

νννοϑν" Καλέ. ΤῊ πογὰ νίκη ΟΟΟΥ 8 ΠΘΥΘ 
ΟἾΪ ἴθ {πὸ Ν. Τ., ἃπα πίστις ᾿ΙΘΓΘ 
ΟἿ] ἰπ δύ Ζο0Π πη 8 Ερίβυ]οβ, πίστις 
ἰ8Β ποῦ απ ἴῃ δύ 0.8 ΟΒρ6]. 
Τὸ ὀοουγβ ἰπ ὑπ ΑΡΟΘΆΪΥΡΒΘ: 11. 13, 
ΤΟΣ ΧΠ 101 αν 12. [ἢ 1 19; ΣΕΥ: 
12 ἴῦ Ἀρρθὰῦβ ὕο 6 πιϑοά ο] Οὔ ΙΥ 
[ῸΓ “πὸ Γι οἵ ΟΠ δύ, ἃ5. οι οαϊρα 
ἴῃ ἃ οοπίοββίοη (( ἢ 68 αὐτὸ ογοαϊ αν): 
ἴῃ ἴἰ. 19, Χἰϊϊ. το, ᾿ῦ 1Β ὅπ βαθ]θούϊνγο 
Βρ τὺ οὗ πὸ ὑσπι Ῥοονον (468 
πὰ ογοαϊσαν). Ηογθ {Π6 Β80η86. 18 
χοᾶ ὃν πὸ οοπίοχῦ, “Οὐ [ἈἸ0Π|᾿ 18 
{πὸ Γαϊ ἢ μοι 15. βασητη θα ἀρ ἴῃ {Π6 
οοπίοαβίοι ὑπαῦ οδὰ8 15 “πὸ ΟΠ νϑύ, 
{πὸ ὅοι οἵ (οα. Το 11 γοργοβοηΐοα 
ὈΥ ὑμπαῦ ογθοα νγὰ8 ὑπ Ὑἱούουυ ΟΥ̓́Θ᾽ 
{π0 νουῦὰ ἃ85. Ομγῖδ ΠΠΊΙηΒΟ ΙΓ ἰηΐου- 
Ργοίοα τ (Φοιη χνὶ. 33). Τὸ πο] ὑπαῦ 
(αἰ, ὕο. οαύου ᾿πΐο ὑπὸ τπθδμΐπρ πα 
{π6 Ῥρόνου οἵ ὑπαῦ οοπαιοβῦ ὑπ γ ΟΡ}. 
ἀρΡΡαγοηῦ [Αἰ ]αγῸ, 18. ὅθ ΒμαγΘ ἴῃ 108 
ὑπ ρῃ. Οὐἷν [0 ἰβ ποὺ ἸΉΘΥΟΙΥ 
νἱοϊουίουβ : ἰὑ ἰβ {πὸ οι οάηοπὶ οἵ 
ἐλιο οἰ σίονη το]υΐοῖν ον Υ σαν {}ι6 ἀσογα. 
ΤΉῖ8 ὑπὸ δογῖδὺ (ἡ νικήσασα, χιέαν οἷγι- 
εἰε Υ., ἱπαοαιαῖο! Υ) γθοοῖνοβ 1[5. [Ὁ}]} 

ἴογοθ, ΤῊ υἱοίουυ οἵ ΟἩγῖδῦ νγὰβ βαϊη- 
οα ΡΟΝ ἃ ΠΑΥΤΟῪ ἢο]α, Ὀὰὺ 1ῦ νγὰ8 
νου] -τνῖάο ἴῃ 18 οἴροίβ. Οὐ. [51|. 
αὐ ,δηγυ. τὸ ἡ τελεία πίστις, ᾿Ιησοῦς 
Χριστός, ἃπα ΟὉ]. 11. 2 εἰς ἐπίγνωσιν 
τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ. 

5. τίς ἐστιν... Αὖ ἸομρῸ {16 απι68- 
ἀΐομ Ὀθοομθ8 αἰγθοῦΥ Ῥουβομὰ!. δὲ 
Φομη ἀρΡΘαβ ὅο {πῸ οχρουΐθποθ οὗ 
{πο8ὸ ἡ ποηὶ μ6 ἁἀἄάτοββοβ ΤῊΘ ΒΡ] 
ῬοΙίον ον (ὁ νικῶν) ἐᾷ κοβ {πΠ6 ρίαοθθ οἵ 
{μ6 αὐδβύγαοῦ δ]θιηθηΐ (τὸ γεγεννημένον), 
ἃ ηα οὐ {π6 ὩΡρβοϊαῦθ [ὍγοΘ (ἡ πίστις). 
ΤΠ νἱούουυ οἵ {Π6 αἰνίπο ῬΥΠΟΙΡ]Θ 15, 
ἃ5. Π6. {ΠΡ ΠΔ ΠΟΥ οἸαΐμηβ, δούμπα!!ν 
γα] ἰβθα ἴῃ {ΠπῸ νἱούουυ οἵ ὑπ ΟἸν15- 
{δ η. 

τίς...εἰ μή...7 ΟὈΠΙΡΑΓΙΘ 11. 22. ΤῊΘ 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ Υἱούουυ 15 τοραγθα ἴῃ ἰἐβ 
ΘΟΌΪΒΘ (ὁ νικῶν), ἃ5. 116 τργθβοηία νο 
γἱοὕουυ νὰ γοραγ θα ἴῃ 105 ΘΟμ ] οὕϊοη 
(ἡ. ν. ἡ νικήσασα). 

ὅτι Ἶ. ἐστὶν ὁ υἱ. τοῦ θ.}1 ΟὐΙΩΡ. δ. 1. 
ΒΥ ὕμῸ 86 οἵ ὑπὸ {016 “{Π6 ὅοῃ οἵ 
αοα᾽ ἴπ οοπποχίοη τυ τ {Π 6 Παμδἢ 
Δ ΠΊ16, «7}7651:ι5, {6 ΔΗ 6518. ᾿πγοϊνρα 
ἴῃ ἐπ ΓᾺ10}} 15 ΘΧΡυββοα ἴῃ ἔπη ΒΒ γΡ- 
οϑὺ Του. ΤΠΟΥΘ 18 ἃ 51] ῬΑΒΕΑΡῸ 
{το “ὑπὸ ΟἸγβυ᾽ ἴο “πὸ δομ᾽ ἢ 1]. 
22 1: 

2. 776 Πύοϊηο Ἡίξηδδε (Υ. 6---- 12). 

ΤῊ νἱούουυ οἵ δὶ Πὰ5. ὈΘΘὴ 
5Ποννη ἴο Ἰἰ6 ἴῃ ὑπὸ σομ οββίοι οὐ ΓΟθῈ8 
ἃ8 πὸ ὅοι οἵ οὐ. δ. Ψοιη ΠΟΥ ΚΌΘΒ 
ὁ ἴο ππίοϊά ὑπὸ οἰιαγαοίον (6---δ), 
ἀπα {πὸ οὔἴροι νθηθδβ (0---12), οὗ {ΠῸ 
υΥϊύμθ 88. ὈΣ ΥΒΐοῖ {Π18. ΟΠ ββίο. 18 
βιιβίαϊ ποα πα Ππιβι 164, 

6---8, ΤΟ ομαγδοίου οὗ {πὸ υυϊ πη 0 88 
ἴο {πὸ βαυρβίαποο οἵ ἔμ ΟἸ νυ Ἰβεϊδη 
ΕΆΤῸῚ ἴθ Ια οροι ὈΥ ἃ φΟπβΙ ἀγα 10 
οἵ πὸ ἰβέουϊοαὶ τὶ ὕπιοδβ Υ Πΐοἢ}. 18. οἵ- 
Γογοὰ ἴο πῖθὴ ἴῃ ὑπο 1ἱ οἵ ΟΠ τβῦ, ἀπὰ 
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ὁ Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος καὶ αἵματος, ᾿Ιησοῦς 

6 καὶ αἵματος Β γρ 5γύνρ: - καὶ πνεύματος δὰ ἃ (10) τ6 {Π6 5υγ 1 (οὐποὺβ βῃ- 

βύϊπθ πν. ἴου αἵμ. δ: ΒΟΙΩ8 γϑϑᾷ καὶ πν. καὶ αἵμ.). 

Ἴς ὁ Χς ς΄ βυγ}1]. 866 Αἀάδιηίομδι Νοίβ. 

ἴῃ ὑπ ΠΠ6 οἵ {πὸ ΟἸαχοι (6 α, Ὁ); 
ὉΓ 6 αἰνίηθ ῬυΪποῖρ]6 οὗ τ ὶῦπθ 88 
(6 6); ἃπα οὗ ἐΐπθ Ῥθυβομὰ} νυ 5565 

(χ, 8): 
6 7,8 86 Πὲ ἐδαξ σαῆλθ ὃ τραΐθ7᾽ 

ἀγα δίοο(, «7688 Οἠγῖδέ, τοί ἐγν ἐδι6 
ἡδαΐο}" οηΐψ, διέ ἐμ ἐπα τραΐογ απὰ 
ἦγ ἐδ δίοοά. Α πα ἐμ δριγιξ ἐδ ἐμαί 
τοὐο, δοαγοίΐ, τρτέγη655, δοσαι56. ἐδ 
δρίγτέ ἐ5 ἐδ Τγιίῃ. 1. Βοραιι86 ἐγ 6 
470 ἐδον ἐδιωΐ δθαγ" τοϊέγι655, δέλιο δρίὶγτέ 
πα ἐμι6 τραΐογ" ἀνε ἐλ ϑίοοα ; ἀγα ἐἢι6 
ἐλγθ6 αγὸ 707 ἐΐχ6 οΉ6. 

6. Το ὕνο ραγίβ οἵ {Π6 ἰδίου θα] 
Υ]ύη055 ὅο ΟΠ γῖδῦ ἃγ αἰβυϊηρι 56 
ὈΥ͂ ὕπ6 αἰἢθυθηῦ [ὈΥη5. ἴῃ ὑπ ΐοἢ {Π6 
ΘΟΠΒΊΠΏΟΠ Οἰαὑνγαγ ἃ ΒΥΠ00]5. ΔΥΘ τιΒ6α 1 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΟΙηρΡ' Οαιιθθθ. ΗΘ οι “ὃν 
τραΐθγ" αηα δίοοα,, πα ἃραΐῃ “πο ζγι 
ἐλ τροΐθγ" ογεῖψ, διοέ γν ἐδι6 τραΐον ἀγα 
ἕω ἐμ δίοοα. 

Οὗτος...1 ΤΊ.Θ ῬΥΟΠοι ρΌΘΒ Ἀδοῖς ἴο 
ὑπ βαθ]θοῦ οἵ ᾧμ6 ᾿ἰαϑῦ βοηΐθμπορ. 
“ 77,15 “1 6515, γὴὸ πὰβ βθθὴ ἢ τηρα 
ἴο "6 “0μ6 ἥοηῃ οἵ (οά, ὁ 116 ἐλαΐ 
ΦαΊ)6.... ΤὍΠ6 οοιμροπηᾷ {{{16 αὖ 086 
6πα οἵ {Π|6 οἴαιιβθ, “7655 Ολγῖδί, οὐὰ- 
ῬΠ δ δῖβοθ ὑπ6 ὑσαῦ ἢ ὙΠ 10}. 15. οβίδ- 
ἸΒῃθα ὈΥ ὑπ6 τπηϑηποὺ οὗἨ ὑπ6 “Θομηρ" 
οὗ “Φ6βι8᾽: “7115 ἐδ 6 ἐδιαΐ σαηλο... 
8.η6 σΠ056 ὈΙνίη6 ΟΠοΘ 15 Θχρυοββοα 
ὈΥ {μ6 {11 πϑηηθ συ ΐο ΗΘ ὈΘΆΙ5, 
ΘΥ̓́ΘΗ «7681ι5 (ΟἸιγϑί. 

ὁ ἐλθών... “16 ἐλαξ σαρηθ... ΤῈὴ6 
ΥΘΙ 15 ἀϑθ4 τὶῦ ἢ ἃ ΟἸθαι ΓΘίρυθ ποθ ἴο 
{116 ὑθοῖη]οᾺ} 56η86 οἵ “πο {παὐ Θομηοῦ μ᾽ 
(ὁ ἐρχόμενος Ναί. χὶ. 3; [μκ6 νἱ!. 
ΤΟΥ [5 ΟΌΤΩΡ. 9ΌΠΠ 1 ΡΣ 27: Υἱ. Π|.- 
ΧΙ. 27; ΧΙΪ. 13; 560 880 ΦοΠη ἰ. 30; 
χ. 8). Τῆι “ΗΘ ὑπδῦ οδῃιθ᾽ 15 Θααίνα- 
Ἰοηῦ ο “ΗΘ ὑμπαῦ {1616 {ῃ6 ρτὸ- 
Τηἶ868 ὅο ὕπο ἔῦπθυβ, ἃ8. ὕΠ6 νυ οι 
ϑϑηύ ἴγομ ἀοα. ΟὐΙΏΡ. 1]. 18 πούθ. 

δ’ ὕδατος καὶ αἵματος] }67' ἀφιίαηι οἔ 

Ἶς Χς ΑΒ: Χς Ἶς ἐμ6: 

δαγμινίγοην, Υ., ὃ (ἐδγοι!) τοαΐογ" 
απο δίοοα. ΤῊΘ βθῆβθ οἵ “.176 ἐμαΐ 
οαηγι6,, ΜὨΪο. αἰδυϊ οὐ] Ῥοϊηβ ἴο ἃ 
Ῥαβὺ μἰβύουιο μοῦ, αἀθύθυμηθ8 ὑπαῦ 
ὑππ|6856 ὕθυτηβ 8150 πιαϑῦ ἤν ἃ Πἰβύουϊο 
τηθϑηΐηρ, Πα ΤΟΙ ὕο ἀθἤηϊῦθ ουθηὺβ 
Ομαγδούου δύο οὐ ὕΠ6 ΠΊΔΠΠΘΙ ἴῃ τ Π]Οἢ 
ὑπ6 Τιογὰ {{1|Π1|6ὁ4 ΗἰβΒ οἴποθ. ἀΡΟη 
θαγί. “Ηθ οὔ -- ΗΘ. νὰβ βῆθνῃ 
ἴο Ὀ6 ὑπ6 ΟΠ υἸβῦ----ν νγαῦθυ ἃπα Ὀ]οοα. 
“ γγαῦοι᾿ ἃπᾷ “Ιοοα  οοπ γι θαίθα ἴῃ 
ΒΟΠΊΘ ὙΥᾺΥ ὕο ΤΟΥ͂Δ] ὑπ παύαγο ἃπὰ 
{ῃ6 {π]Π]μθαὺ οἵ ΗῚΒ ἡγουἹ]ς. 

ΤΉ ΘΘ οἂπ Ὀ6 πὸ ἀουθδύ ὑπαῦ {Π6 
Τθαῦ ἀροὸπ ὉΠπ6 ΟΥῸΒ5 βα βῆθβ {Π6 
οοποθρύϊου. οἵ “οΙηΐπρ' ΡΥ Ρὶοοα: 
ΒΥ 80 ἀγίῃρ πὸ ποτὰ τδὰθ πον 
ΗΒ ψοῦκ ἃ5. Πθάθθιηθυ ; ἃπα ορεποα 
ὑπὸ Τοπηϑαίη οἵ Ἠ]5 {π| ὕο πχθ. Οὐμηρ. 
Αααϊθομαὶ! Νούθ οἢ 1. 7. 
ΤΊ “οοϊηΐηρ' Ὀγ τγαύοι,  ΒΊῸ ἢ. πϑύτι- 

ΤΆΠΥ ΟΟΥΓΟΒΡΟΠΒ ὕο {Π15 ἤπια] δοὺ οἵ 
ΒΔΟΙΙΠΟΘ, 15 Ὃπ06 Βαρύϊβηι, ὙΠΟΥΘΌΥ 
μ6 Πιογὰ ἀθοϊαγθα ΗΒ ῬΌΓΡΟΒΘ “ἕο 
ι(ῆί αἷΐ γἱρμσοιιδγηι655᾽ (Μαῦν. 1]. 
15). Τῇ νναύθυ, Ὁ. ΟΠ υ δ Β γοϊπη δ υΥ 
δοοορύδηῃοο οἵ ὑπ6 Βεαρυϊβῦ 5. τ] ΠἸΒΌΤΥ, 
Ῥϑοδιηθ {ΠπῸ τηθαπ5 ὑΠγοιρ συ ]ο ἢ {Π6 
αἰνίπθ Ρα ΡΟΒΘ νγὰβ [Ὁ] Π]16α (Μαυύ. 1], 
17). ΤΠ Βαρυϊϑὺ νγὰβ βϑθῃηῦ ὈδρυΖΙηρ' 
ἴῃ νχαΐου ὑπαῦ ΟΠ τ δῦ τϊρηῦ 6. τη 6 
τηϑηϊ δῦ (Φομ 1. 31). Βνθῃ ἴῃ {6 
οᾶ86 οἵ π6 Τιογαὰ Βαρύίϑιη 15 βῆθυγῃ ἴο 
μᾶγθ θθθὴ ὑπὸ θχύθυμδὶ οομαϊοη οἵ 
{πῸ “ἀδθβοθηῦ πα ὩΡΙαΙηρ' οἵ ὑπ ΗΟΙΥῪ 
ϑριεῦ (ϑομη 1. 33 ἔ); μπᾶ ὈΥ͂ ΗΒ 
Βαρύϊδια. ΟΠ γῖϑὺ {1ΠΠ16α ἴον {π6 πὰ- 
τη το ΗΘ ὕοοκ ἰο ΠΙμΒ0]}, 
ὑποιαρῇ ποῦ ἴον: ΗΠ561{, ὑπ6 ΘΟ μα! 10 

Οἵ Τρ Υ[ΊΟΗ. 
Βυύῦ ψὸ οαπηοῦ βῦορ αὖ ὑπ τϑίρυ- 

ΘΠ06 ὧο ὑπ6 οαμαϊπμα] ϑυθηΐβ ἴῃ {Π6 
Τιογ 5. Τ᾿ ΠΟΘ ΗΘ “οδπι6 ὈΥ͂ 
ταύρου ἃ ηα Ὀ]οοα᾿ ἴῃ ὑπ [Ὁ] Π]τηθηὺ οἵ 
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ἨΠ5 βίους οσκ. ὙΥΒ1|6 δ δας 
ἜΡΟΝ ἔπ Οτοββ, ἀθαᾶ ἴῃ τοραγαὰ ἴῸ 
τηοχία! 16, θὰ 501}} Ἰϊνίηρ (566. ΦΌΠη 
χῖχ. 34 ποίθ), Ηθ οἅτπηθ ἃραΐη “Υ͂ 
γγαΐου ἃπὰ Ὀ]οοά. ΤΤηῸ ἰββὰθ οἵ 
“ῬΙοοά πὰ ναΐου᾿ ἴγοπὶ ΗΒ βαρ 
ουἹἀθηθν ἱπαϊοαίθα ὑπαῦ ΗΘ Ποποο- 
Του Ὀθοδιηθ [ῸΓ τὴθὴ {Π|6 βΒοῦχοο οὗ 
ὈΙΘΒΒΙηρ ΒΟ Ιβοὰ Ὀγ {πὸ ὑνοίοϊα 
Βίγθαπμ), ἃπα γτρα βοὰ ἴῃ ΗΠΐΒ οὐῃ 
Βαπιλι ΠΠῸ ὈΥῚ Βαρίϊβηη. ἀπ Πραῖ ἢ 
ἜΡΟΝ {Π6 ΟΥοββ. ΤῊὴΘ ὁμθ Πϊβίουϊο 
ΘΟΠΊΪ ΠΡ’ γα 8 Βῆονγ 0 6 ὑπ6 Γοππάὰ- 
(ἴοη οἵ ἃ ΟΠ ΙΠΙΙΟΙΒ ΒΡ᾿Γ ὕπ|ἃ} ΘΟ Πρ’ ; 
ἃπαὰ δῦ Ψοθη Βα ἴῃ {15 {π6 βιιθ]θοῦ 
Οὗ {Π6 οὐπιοῖα] ὑοβυ πον τ] Οἢ μ6 παά 
ἴο σῖνϑ (Τό μη χῖχ. 35). 
ΟΠ Ραγ6 {πο ἔγαστηθηῦ οἵ ΟἸαιπαϊιβ 

ΔΡΟΙΠΠγ]5 (Βοα 1, Ζύοἰ. 1. 161) ὁ ἐκ- 
χέας ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ τὰ δύο πά- 
λιν καθάρσια ὕδωρ καὶ αἷμα, λόγον καὶ 
πνεῦμα (ἴῃ6. 05Ρ61 οὗ {π0 [ποὰυπαΐθ 
γ᾽ ογὰ ἃπὰ {Π6 βαθμοῦ ἔν] πρ ῬΥΌΒΘΠΟΘ οἵ 
ὕπο Κὅριν1). 

ΤῊβ Θχοθρύϊομαὶ ποίρ οἵ {πὸ ἔνδη- 
Θ᾽ δῦ ΒΘΘΠΒ. ἴο ῬΪδοθ {Π6 ΥΘίθυΘ ΠῸ0 
Βοσο ἴο ὕπο βστποληῦ μοῦ τοοου θα 
ἴῃ {Π6 ΟΟΒΡΟῚ Ὀογοπαὰ ααρβίϊοθ. ΤῈῊΘ 
γοΔ 6 Υ8 οὗ {π0 Ερίβύ!θ οουὰ ποὺ Ραύ 
6 [ἈΠ] ΆΥ ἢ ὉΠ ἱποϊάθηῦ οἰ  . 
τῸΠ] π6. ΟΥΆΪ ΟΥ̓ ἴγτοιῃ Π6 τυ θη 
ὑθδοῃϊηρ Οὔ 6 ΑΡΟΒΕΪΟ ; ἃπα ΘΟΠΒΟΙΟΙΙΒ 
Οὗ {πὸ βίγθεβ ψ Β]ο ἢ}. Π6 Ἰαϊᾷ ἀρὸῃ ἰὖ, 
ἃ5 πὸ οοπῆγπιαίίοι οἵ (σε ὐϊαῃ [Ἰ{}, 
{πον σου ποὺ [81] ο γ60}}} 10 Πογο. 

Οομραγο Βοράθ; Νροὸ τουοθη 1 
αποά ἴῃ ποὺ ἀποατ6. Βα ηρτιβ οὗ ἃ πὰ 
ὑοβυτηοπῖ πὰ). 11 ἀραάογιηῦ απο 46 
Ἰαΐθοσθ ποσί! υἱνγαοῖΐου οΠ αχουπαηΐ, 
αποα ογαῦ οοπίσα παῦαΓΆ ἢ ΘΟΥΡΟΓΙΊΙΠῚ 
τηογύαουιη, ἀἴαπο ΟΡ ἴἃ Πλγβύου 5 
ἀρύπμη οὐ ὑθβυϊηοηΐο νου ατ8β Γαϊὺ 
ΘΟησστιιπ, Ὑἱ 6] σοῦ ἸπΒ᾽ πὰ 5 αἶα οὗ 
᾿ρϑαμη. ΠΤ ΟΠΙΪΪ ΘΟΥΡΙΙΒ. ΠΟ] 8. Ῥοδὺ 
τηογύθπι οββοῦ υἱούασιιπη. τοϑυιβοϊ αὔτ πὶ 
ἴῃ σου οὗ ᾿ρβὰ ΠΟΥ {ΠΠπ8 ΠΟ Ϊ5 να πὶ 
ἀοπαγοῦ, 

δΌΟἢ. δἢ οχίθπβίοη οἵ {Π|6 τηθδῃϊηρ' 
ΟΥ̓ ΥΑΌΟΥ ἀπ Ὀ]οοα ἈΡΡΘΑΙΕ ἴὸ 6 
ἱπιρ] ]οὰ ἴῃ {π6 ψογβ ὑπαῦ (ΟΠ]ονν : 
πο ἐπ τμὸ τοαΐογ' οπΐῃ, Ῥμΐ ἐπι ἐδιὸ 
ἡσαΐογ απο ἐπι ἐλιὸ Ῥίοοί, [ΟἸ]οννθα ὈΥ 

ΤῊ ΕἸΒΙ͂Τ' ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟΕ Κ5Τ 590ΗΝ. ΓΥ͂. ὁ 

{πὸ τϑίρσθμοθ ἕο {πΠ6 ργοβθηῦ τη 688 
οἵ πὸ ϑ'ρισιύ. Ὑπὸ ομᾶηρσθ οὔ {π6 
ῬΓΘΡΟΒι δου, {Π6 ἀ86 οἵ {π6 ἃγέϊοϊο, 
ἀπ {Π6 βύγθββ ἰαἸὰ οἱ δούπα! θχρουῖ- 
ΘΠΟΘ, ΒΗΘΥ ὑπαῦ δῦ Φοἢπ 18 Βρθακίηρ 
οἵ ἃ οοῃὑϊπααύϊοη οὗ {πὸ ἢἤγβῦ οοτηΐϊηρ 
ἘΠῸΘΥ ΒΟΠ16. ΠΟῪ Ὀαῦ ὩΠΆΪΙΟΡΌΙΙΒ [ΌΤΙ]. 
ΕαγΙΠΟΥ 1Ὁ 15 ὅο θ6. πούϊοθα ἐπαῦ ταῦ 
γγὰ8 ὈΘΙΌΓΘ ΒΡΟΚΘὴ οἵ ἴῃ 1085 ὉΠ 
(δι᾿ ὕ, καὶ αἵ.) 15. ΠΟΥ ΒΡΟΚΘη οὗὨ ἴῃ 13 
ΒΘραγαΐθ ραγίβ (ἐν τῷ ὕ. καὶ ἐν τῷ 
αἵμ.. ὙΠῸ ἢγβύ ργοοῖ οἵ {π6 Μρββίδ- 
ΒΠ10 οἵ «6β8 ἰὰἃΥ ἴῃ Ηἰβ. σοομρὶοῖο 
ΒΙβύουοα] Γ] ἢ] πιθηῦ οὗ Μ Θββία 5 νου Κ 
ΟἾΟΘ [Ὁ 8}} ἴῃ ὈΥΪΠρΊηρ Ραγ βοαύίοι 
ἃηα βαϊναύίοι ; ὑπαῦ ργοοΐ 15 σομἰπθα 
ἴῃ {ΠπῸ Θχρθυίοποο οἵ ἔμ Ομ αγοΙ ἰὴ 
108. ὕνγο βοραγαΐο ρασγύβ, 
ΤῊ γὸ ἃτὸ ἰθὰ ἰο {π6 ᾿ἰἄθὰβ 

ὙγΠ1Ο}. ἀπ ΟΥ]16 {πΠ6 ὕνο ΒΔΟΓΑΠΙΘ ΐβ, 
Δ η4 ΠΟ ἃγτὸ Ὀγουρῦ Ποιθ ἴο 8. ἴῃ 
Δηα {Πγοὰρ} ὑπ θη: {π6 Ἰάθαβ ΒΟ ἢ 
ἴῃ ὑπ ῖν πιοβῦ σΘΠΘΥΆΪ [ὈΤΠ ἅτὸ Ἰαϊα 
ΟΡΘἢ ἴῃ {01} 111., νἱ. Τῦ 18. {πγοὰρ}ι 
ΟἸΙ δύ 5 ὁ σομλΐηρ ὈΥ νγαῦου πα Ὀϊοοά, 
ἀηα Ηἰβ 16 {γὰρ Ποῦ, ὑπαῦ {Π6 
10 οἵ {π6 ὥριτῦ ἃπαὰ {πὸ οἸθαπβὶηρ᾽ 
Δηα Βυρρονῦ οἵ οὔν Βαπιδπ ᾿ἰΠ6 1ἢ ἃ}} 
15. ΤᾺ] ΠΟΒΒ. ΓΘ ἀββιισθα. Τὴ δοῦτπαὶ 
ΘΧρΡοσίοποο. οἵ ὕμθβο Ὀ] ββίηρβ ἰβΒ {ΠῸ 
ΡΙάϊηρ υυ]ὔμθββ οὔ πὸ ΟΠ στ οἢ ἕο Ἠ  . 

Βοάθ, ῬυοθΆ]ν [ΟἸ]ονπσ Αὐρτιβ- 
ὑϊπθ, Πο56 ΟὈΙΠ ΘΗ ΆΓΥ ἰβ ποῦ 6χ- 
ἰαηὺ ἰοῦ τ. 3, 61} ΘΟ ᾽η65. {6 
βίον. ἀπ Βαογ θη} ΓΘΙΘΓΘΠΟΘΒ : 
εὶ τορΐξ γθὺ ἀῳηατ οἐ δανιεῖ θη, 
6 πδπ) ΥὙἹἀο]οοῦ αν ΔΟΥῚ οὗ ΒΑΡ ΠΟΘΙ 
Β1: 0. ῬΆΒΒΙΟΠΪΒ: ΠΟῚ ΒΟΪΌΏΠη. ὈΔΡΕΪΖΑΤῚ 
Ῥτγορύου ποβίγαμι ἈΠ αὐ ποῖ αἰρστιαΐι 
οβύ, αὖ ποῦῖὶβ Ὀαρύϊβϊ ΒΟΥ ΘῊ {π|Π} 
οοπδϑογαγοῦ ἃς γα ογοῦ, νϑυτπ οὐδ ἢ} 
ΒΔ ΠΡ 6 ἢ βαπτ ἀραϊῦ ῬγῸ πΟΡΪΒ, Βιι 
ΠΟῸΒ Ῥαββίομο γΘα 6 ἢ 5, ΟἸΪ 5. ΒΔΟΤᾺ- 
πθηὐἷ8. ΒΘΙΏΡΟΥ τ ίοου πὰς γοτηὰν ἃ 
ΒΆΪαὔθτη. 

διά... ἐν... ΤῊΘ. ἰδίους Μ|ίββίοη οἵ 
ΟἸινϊδύ-- πὸ μ᾽ θάμο οἵ 15 ῬΎΘΒΘΠΟΟ--- 
γΥα8. δἰ  ὈΠΒῃοα “ἰπγουρη ἡ ὑπ ολγ- 
αἰπα! ονοηΐβ οἵ ΗΒ Μιηϊβέσν. Τὴ 
θταϊην Ῥγόβοποο οἵ ΟΠ Ἶβ-- 6 ἰβδὰιθ 
οἵ ΗΒ. Μίββίοι--τῖβ σοι] βοα ἰὴ ἢ ὑπαΐ 
ΠΟ ἰβ ἀρροϊηοα ἴἰο γμΡογρούπαϊο 
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Χριστός: οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ 
» -“ ψΨ ἢ Χ ἘΣΎ ὙΡν 195 Χ - «“ ᾿ 
εν Τω αιἰματι καὶ Τὸ πνευμαὰ ἐστιν Τὸ μαρτύυρουν, ΟἼΕ 0 

μόνον: μόνῳ Β. 

οὐ 5 τϑδα αἵματι... πνεύματι). 

(Νοῦ σταρυ. Ἐπ|]6,) 

ὕμ6 ρόονοὺ οἵ ΗΒ ψουκ. ΤῊΘ ΟΠ6 
ῬΓΘΡΟΒΙθΟη. ΠΔΓΚΒ ὕΠ6 πιθᾶη8 ὈΥ 
ΒΟ ΟἸγΙβῦβ οὔθ νγὰβ υϑυθαϊθα: 
{π6 οὔπου π6 βρῇθιθ ἴῃ σοῦ ΗΘ 
ΘΟΠ Πτ168 0 ΘΧΘΙΟΪΒΘ 1. 
δ ὕδατος καὶ αἵμ.] ΤἼΘ ΟΥ̓ΔΟΙ 15 

ΒΘ. ΠΟΘ ΠΟΥ οπδηροα το ὑπαῦ ἴῃ 
{π6 Ο5Ρ6] (δίοοα απα τοραΐογ). ΤῈΘ 
ΟΥ̓ΘΙ ἴῃ ὕΠπ6 ΟὉΒΡΘΙ 15 (80 ὕο Βρθ8Κ) 
{Π6 οὐ61" οὗ ὑπ αἰνίπο οἱ: ὑπ6 [Ὁ]]} 
ῬΟΥΘΥ οἵ παμηδῃ 11{6 ΘΟΙη685 Πυδύ : ὑπαῦ 
ἴῃ {π0 ΕἸΡΙΒΌΙΘ 15. 6 ογᾶϑι οἵ {Π6 
Παμηδη ἈΡΡΙΌΡΙΪαὐϊοη οὗ ὑπ »ἹΓὉ. 

ΤῊΘ ΒΥΠΊΌΟ]ΙΒὴ οἵ “Ὀ]οΟα’ ἃ 16- 
ῬΙΘβθηὐπρ ὑπΠ6 παύγα}] ᾿ηδῃ [18 
ΒΔΟΙ ΠΟΘ ἃπα 850 τηδ θ᾽ ΥΔΠ]ΔΌ]6 [ῸΣ 
Οἴμουβ, πᾶθ8 ὈΘθὴ. ΔΙΡΟΔΟΥ ἰοποῃθα 
ΠΡΟΠ. [Ι͂π οοπύγαβὺ γι ὑΠ|15, “νγαΐου 
ΤΘΡΥ βθηΐβ ὕΠπ6 ρον οι οἵ {Π6 Βρ:υὕπ8] 
119: Φοη 111. αὶ; ἴν. 14; ΥἹῖ. 38 (Ζθο ἢ. 
χῖν: 8). Θοπῖρ-: ΑροΟ: ΧΧΙ. 6; ΧΧΙ]. 1,17. 

οὐκ ἐν τῷ ὕδ. μ.] πο γι ἐλι6 τὐαΐθ7" 
ομἶψ. ΤῊ γὙϑίρυθμοθ 15. ῬΙΌΡΔΡΙΥ ἴὸ 
ΒΟ ὑθδοῃουθ ἃ5. [ΠΘΠ ΘΊΙ5. ΤΠΘΗ ΟΠΒ 
((. 26, τὴ: [Οουϊπῦμαθ. ἀοουῦϊ0] ροϑῦ 
θαρυϊϑιημιιη) ἀθβοθη 1586 1 Θα τη (6811) 
ΔῸ θὰ Ῥυϊπο ρα ὐαΐθ απὸθὸ οϑῦ ΒΈΡΟΙ 
ομπΐα ΟΠ ἰβύππη ἤρτισῶ ΘΟ] τη :6 ; οὖ 
ὕππο ΗΠ ΠΟΙ5856. ἱποορηϊθαη ῬΔΌΤΘΙΩ 
οὖ νἱγύπίοθβ ῬΘ ΓΘ Ο1586 : ἴῃ ἤπθ δαΐθιη 
ΥΘΥΟ]α 586 ᾿ὔθγαμη ΟΠ ἰβύαμι 46 «688 οὗ 
“{Θθα) ῬΆΒΒΠ] 6586 οὖ ΨΘΒΟΌΣΥΘΧΊΙΒΒΘ ; 
ΟΠνϊβύπμη ἁαῦθη ᾿π ΡΆΒΒΙ ΠΟΙ ῬΘΥ56- 
γΘΙΆΞ56, οχἰβύθη θη) ΒΡ] ὔΆ] 6. [}ἢ 
ΒΟΙῚΘ [ΓῺ ΟἿ᾽ Οὔπθι {Π6 βαιὴθ Κὶπα οἵ 
ΘΥΤΟΥ 15. ΔΙ να γ 5 τορθαύίηρ ᾿βο], ΤῊΘ 
ΒΡΙΓΙῦ 8] 118 15 Θχα! θα ᾿ηὔο ἃῃ ἀπ 6 
ΒΌΡΥΘΙΠΔΟΥ, ὕο ὑπ 6 προρ]θοῦ οἵ {πΠ6 τϑ- 
ἀθμρύϊοη οἵ ὑπ ϑαυθη]ν 118. 

ΕῸΣ ὑμ15 τϑᾶβοη δῦ «ὉΠ ΒῈγ5 οὐκ 
ἐν τῷ ὕδ. μόνον, πα ποῦ οὐ δι᾿ ὕδ. μόνον. 
ΗΘ οοπίγδαϊοίβ ἃ [156 νίϑνν οἵ ΟΠ ΥἸδὺΒ 
ΔΌΙαΙηρ ΟΚ ἃπα ποὺ ΟἾΪΥ ἃ ἴἈ]856 
γίθυν οἵ ΟΠ Ἰϑῦ 5 ΡΘΥΒΟΙ ἴῃ Η]Πη56]. 

αἵματι δὲ Β γρ τὴ8 {Π6 5.7: πνεύματι ἃ (βοτηθ δα πνεύματι, 

τὸ πνεῦμα (25): Χριστός γα. ῬΟΥΠΔΡΒ ΧΡῸ ἴῸΥ 5Ρ8. 

καὶ τὸ πν....] απα ἐμ6 ϑδρὶγτέ... Τὴ 
{π6 σου β συ Π]Ο ἢ ̓πη 6] αἴθ ] Υ ργθοθαθ 
δύ ΦόοΠη μὰ ᾿ἱπα]οαύθα ἃ ργθβομπῦ δούϊοη 
οἵ ΟΠυϊθῦ. Ηθ πον 5,5. ΒΟΥ {Π6 
τα Π ὐν οἵ ὑπαὺ δούϊοη 18. ϑβϑύ 5066, 
7λὸ μδρίγιέ---ἰὰθ ὈΙνπθ ρ τὺ ---ἶς 
ἐμαΐξ τολήοί, τοἰἐγιοϑϑοίθ, ποὺ “Ποἢ 
γ]Π 6 5566 (3 ΦόΠη 6), ΟἹ “ ῖοἢ Πα ἢ 
γγΣιύποϑϑθα᾽ (Ὁ. 9). ΗΒ ἐθβυϊ μοῦ 15 
δίνθη ΠΟῪ ἃΠᾺ ππ]ηὐουυιρύθα]γ. ὅὅπο ἢ 
“ὙΥΠΘΕΒ5 15 6 ῬΘΟΌΠΔΥ οἤοο οὗ ὑΠ6 
ϑρῖαῦ {(Π0Πππ| σὶν 20, συν 20; χυΐ 
8 8). ΒΥ {Π15 1ὖ 15. ὑπὰῦ 6 816 
ΘμΔθ]θα ἴο ρίθιοθ Ὀθηθαῦῃ {μ6 οχ- 
θυ μα! ῬΠΘΠΟΙΘπα ἃπα ὑπ6 οχύθυπμδὶ 
γΐοβ ἴο ὕΠ6 1 ἸΠΠΘυηοϑὺ ΠΊΘΘΠΪΠΡ'. 
Νούηρ᾽ 15. Βα 14 οἵ Π6 βυθβίαδμοθ οὗ 
ὑπ νη 55 Οὐ οἵ ὑπο ὑο ψῃοιη 1 15 
σίνθη. ΤΠ6886 ἀθύμ!!5β. ἃγθ ἱπο] πα θα ἴῃ 
ὑπ6 Ιάθα οἵ {π6 ρι!υ 5 σιῦποββ. ΗΘ 
ΒΡ οἵ Πινίπο ΤΥ; ἀμ ΗΘ 
ΒΡΘΔΚΒ ὅο {Π6 5015 οἵ ὈΘ]ΙΘΥ ΘΒ. 
ΤῊ ποῦ 15, ἃ58. Μ0] 6 566ῃ, 

ἃ ΒΌΓΙΚΙηρ ΡΆΓΔ]]6]15η Ὀθύνγθθῃ {Π|6 
οΠοο οἵ ΟΠ γιϑὺ δπα {π6 οοΘ οἵ ὑπ 
ΞΡΙΓΠ. «7όϑιι5 86. 16 ἐμιαΐ σαλγηθ, ΟΥΟΘ 
ἴου 411 {]Π]Ππρ ὑπ 6 ΜΟββΙα 5. ΤΟΥ Κ ; 
Πα ἐλ δρίγίξ ἐ5 ἐμαξ τολολ, δοαγοίλ, 
τοὐξη658, ΘΥΘΥ ΔΌΡΙγΙηρ' ἃηα Ἰηὐουργθύ- 
ἴηρ' ΗἸ5 ΜΊββιοη δηα ΠῚΒ ρὐ8. 

ὅτι τὸ πνεῦμα... φινογυΐαην (ψιοα) 
Ομγδένε Υ.., ϑοσαιι86 ἐμ ϑρῖγιί... ΤῊΘ 
ΟΠ] πούϊοη (ὅτι) πὰ5 θΘθὴ ᾿πὐουρυοίθα 
Ὀούῃ ἃ5 ρἱνίηρ ὑπ6 βυθρβίαποθ (λα) 
ὉΠ ἃ5 οί νιηρ ὉπΠ6 γθᾶβοη (δόσαι86) οἵ 
{Π|6 ὑθβυϊμμοην. ΤΠ ΓΟΤΊΊΘΥ ὑγδηΒ] αὔ] 01. 
σΊνοΒ ΠῸ ΦΟ]ΘΥ]6. ΒΘ η86. ὉΠ]Θ65. {Π6 
Τιαὔϊη τθδατηρ οἵ ΟΛ γῖδέ ἴον ἐλ6 δρεγιέ 
ἰ5 δΔαορίθα. Βαῦ {Π6 56η86 ὑπι8 σαἱπρα 
15. ουοῖρηῃ ὑο ὑπ6 οοῃύοχύ. ὙΥ Π116 ὑπ θη 
γγ6 ἔα ῖκθ ὑπ6 ὑγαπβ] Ὁ] 0 δόσατι56 ἃΒ 66 Υ- 
ὑαίη!ν τσ, ὑπ6 πηθαππρ' οἵ {π6 ψογὰ 
15. ΔΙ ΙσιιοιιΒ ΠΘΙΘ. Τύ ΤΩΔΥῪ ΤΠΊΘ8Π: 
ΤῊ Κριτῦ οἴνοβ ὑπΠ6 σὶύπθββ (1) δ6- 
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΄ς ’ὔ » ε ᾿ , 

πνεῦμα ἐστιν ἡ ἀληθεια. 

ΤΗΕ ΕΙΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ΗῚΤ 95Ο0ΗΝ. - 

« ΄ Ν 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυ- 
΄σ ᾿Ὶ ΄σ κ Ἦν ᾿ Ἁ Ἵν ᾿ 

βουντές, δ τὸ σνευμα καὶ τό ὕδωρ καὶ Τὸ αιμα, Και οἱ 

ἢ τρεῖς: οἱ τρεῖς ὃν, 

σατεδ6 ᾿ῦ 18. Θββθῃθα}}ν ἡέζοα ἴο ἄο 80: 
ΟΥ̓ (2) δϑδσαιιϑθ ὈΥ ᾿ΐβ. Θββθηῦαὶ παΐαγο 
ἰδ 15 σογιδίγαϊηοοί ἴο ἀο 80. ῬουΡ8 
{πὸ ὁπ6 ἰάθα βάββ68 ἰπΐο ὑπὸ οὔ υ, 80 
ὑμπαῦ 10 15. ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ὧο αἰβυπρ 5} 
ὑΠ|θ} ΒΠΆΥΌΙγ. [ἢ ὑπαὺ ΒΟ 15. Ὁ)]- 
γίη6, παύαγϑ ἃηα οὔἶοο οοἰποϊᾶθ. 

τὸ πν. ἐστιν ἡ ἀλ.} ἐλιὸ ϑρίγι ἐξ ἐλι6 
Τγμίθ. Δυθῦ 85. ΟΠ υῖβύ ἴ5 ἐμθ Τυπίῃ 
(Φομη χὶν. 6), 5ο ὑπὸ ϑρίνϊῦ βθηῦ ἴῃ 
ΟἸ νυ 5 ΠΆπ16 1 ὑῃ 6 Τσπίῃ. ΤΠ ϑρινῦ 
οαηηοῦ αῦ ΚΘ ΚΉΟΥ, ἃ8. ΠΊΘ ἢ ΟΠ 
ὈΘᾺΓ ἔπ τονοϊαύϊομ, ὑἐπαὺ νυ μΐοἢ 185 
Θὕθυμα! δα ἈΡβοϊαῦθ ἴῃ Ομ πρίηρ ΡΠ6- 
πΟΙΘηἃ. ΤΠαῦ ἡ] οἢ. “15 15 ἴῃ Ὑἱσύτπθ 
οἵ {πὸ ϑρι!υῦ, ἴῃ νἰγύαθ οἵ ΟΠ γβϑὺ (Ὁ ο]. 
τὺ χε 91). 

Βοᾶάθ μὰβ ἃ υἱβόγοιιβ ποίθ οῃ {π6 
Τιαὐϊη τϑδαίηρ (ἡ γίβένβ. δέ τογίίας): 
Θυΐα οὐροὸ ὥρια ὔπ5. ϑϑαση ΟΠ ἰβύθμῃ 
6886 γϑυϊὑαὔθι ὑθβύαϊι", ᾿Ρ0886. 56 γὙϑυϊ- 
ἰαύθῃ οορπομληδύ, Βαρύϊβύα. ΠΠπ|πὶ γ6- 
γἱταύθηι ργοθαϊοαῦ, ΕἾ ἐοηϊ σι νου ]- 
ἰαὔθηι Θυδηρο χαῦ : ἰὰοθαηῦ ὈΙΆΒΡΉΘΙΪ 
ααὶ πὰπο ΡΠ δηΐαβιηα Θ886 ἀορτηδίϊ- 
Ζσαῃῦ ; ρογθαηῦ 6 ὕθυγῶ τη] Υτ 60- 
ΤᾺΠῚ 4ἰ θιιμὴ γ6] Ἰ)Θι ἢ) γ6] ΠΟΠΊΪ ΘΠ 
6556 γϑστπὶ ἀθποσδηῦ. 

7, ὃ. ὅτι τρεῖς εἰσίν... Βοραιι86 
ἐλγόο αὐὸ ἐδεμ... 'ΤῊΪΒ ΟἸατιβθ ἈΡΡΡΘΆΥΒ 
ἴο σῖνθ ὑπ γθάβοη Ὁ {Π 6 τηδῖη ῥγο- 
Ῥοβι 0 ἴῃ δ. 5, ὑπαῦ “6818. 15. {Π6 
ϑοη οἵ (ἰοὐ,᾿ ἃ ὑσυῦμ ὈΥ ον χρυ θβεθαᾶ 
ἀπ ΔΒ σιηοα Ὀν ἨῚΒ [Ὁ}} ΝΆ πιο, “«Π Θβι18 
Ομ. ὙΥμαῦ Πὰ5. Ῥθθὴ βαϊὰ ἴῃ δὶ 6 
ποδὶ ὁ Μ|ὲ ἐλμαξ σαριθ--- ῬΥΘΡΆΓΘΒ 
1Π6 ΨᾺΥ [ὉΓ {0 δββουψίοη. οἵ {μ18 
Ομ ΡΙοῦθ ῬΘΙΒΟΠᾺΙ ὑρβυϊμηοην, δἀἀ6- 
αααΐο δοοογάϊηρ ἰο ὑπ πυσηδλη βίαπα- 
αὐγὰ; Ἰοαῦ, χΙΧ. 15; ΘΟΠῚΡ. «01 Ὑ]], 
ι7 Εἴ ΤΠ βύγοεβ ἰαϊὰ γΥ ὑπὸ οὐάον 
ἋΡΟῸῚ “ΤΠ ΓΘΘ᾽᾽ ΘΙ ΡΠ ΒΙΞῸΒ {Π|8 ΤπΠουρηῦ 
οὔ {πὸ ΓἈ]Π685 οὐ Π0 ΠΌΡΟΥ οἵ {Π6 
ὙΠΟ 5865, ἃπΠ {Π6 οοπβοαποηῦ οοΥ- 
ἰαϊην οἵ ὑπαΐ νυ 0} ὑπο ν αἰΐστη. ΤῊΘ 
ΓἈ10}} 1ῃ «(ἢ 6518. ἃ5 “ᾧπ ΟΠ γβῦ, 6. ἕο 

γ, 8 866 Αἀαϊοπ8] Νοίο, 

οἵ ἀοα᾽ 15 Γθαβοῃᾷ]6 ἀοοογαϊηρ' (ο {Π6 
ΟΥΑΙ ΠΑΤΎ ἰανγ8 οἵ Ὀ6] 16, 

Τῦ Β6θ8 ἴο ὈΘ 1688 παῦαχαὶ ἴο γοραγὰ 
ὑπὸ οἰδιβθ ἃ8. ἃ οοπῆγιηαίίοη. οἵ {Π6 
σογβ. τ Π]οἢ Ἰππη θα αὶ Υ Ῥγθοθᾶβρ. 
ΤῊΘ σγοιπηᾶ οἵ {π6 ὥρι γι 5. νυ [Π 688 
18. σίνθη Ρουθ ἴῃ {Π6 ἀθοϊαγαύοη 
οἵ Ηἰβ Ναΐασγθ ἀμ ΟΗΘΘ ἃ8. “[Π6 
Ταυπΐ. Ὑοῦ 1Ὁ 18. ῬΟΒΒΙΌΙ6 ὑπαῦ {6 
ὅτι Τὴ  ΒΠΏΡΙΥ Θχρίαῖη ὑπΠ6 Δα! 0 
οἵ {πὸ ρινιῦ: “Ῥοβίαθα “πὸ δΥαΐου᾽ 
πα “ἴΠ6 ΒΙοοα᾿ {πθγθ 15. γϑῦ Ὡἃποίμο 
ΜΙ Π655; δοοανϑ6 ἔμγος αγὸ ἐμὸμ ἐλαΐξ 
δθαγ" τοἱέγιο55." 

τρεῖς...οἱ μαρτυροῦντες] ΤῊΘ Ρᾶββαρθ 
ἔγοπλ {Π6 πθιΐθι τὸ μαρτυροῦν ἴο {6 
ΤΠ ΒΟᾺ] 6. οἱ μαρτυροῦντες Τ]ΔΓ ΚΒ {6 
αἸουθηῦ ἀβροοῦ ἀποὺ το {Π6 
ΥΪΌΠΘΒΒ. 18 ΠΟῪ ΤΟΡΑΤ ρα, ἃ85. ἃ Ρ6Υ- 
501}8]} ψυ]ΐηθβα, ΤῊ ὑγαηβίτοὴ 18 τϑ 6 
ὑπγοῦρ ὑμ6 ὥριγιῦ, πὸ 18. τοσαγά- 
οα Ῥοΐ! ἃ8 ἃ ῬΟΥΟΥ ἃπαὰ ἃ8 ἃ Ρ61- 
ΒΟΠ: ΟΘΟΙΏΡ. ΦοΟΠη χΧὶν. 26; χν. 26, 
τὸ πνεῦμα...ὅ...ἐκεῖνος. «δῦ ἃ5. {Π6 
ρΙσῦ 15 Τοὰπ ἰο Ὀ6 ΡΘυβομὰ] ἴῃ ΗΒ 
στο κΚ τ] τηθη, 80. αἰβδὸ “Π6 ναΐου ἢ 
ἃηἃ “6 Ὀ]οοά᾽ βΒρθὰκ φῬΘΥΒΟΠΔΙΠΠΥ.. 
ὑμγοαρἢ ὑποβθ ἴῃ Ποῖ {Π6ὶν ΘΠ ΟΔΟΥ 
18 ΤΘα] 1566, 

οἱ μαρτ.] ΤὴΘ ρμαγυϊοῖρ!]θ, ἃ85. αἰβύϊη- 
συϊβηραὰ ἔγομλ {θ᾽ πο οἱ μάρτυρες 
(Δοῖβ 1. ὃ; 11. 32, ὅ6.), ΘΧΡΥΘΒ868. {}6 
ἀοίαδ]! (ΘΙ νΟΥῪ οἵ {πὸ υυϊΐποϑβ, δπα 
{15 ἃ8. ἃ ργοβθηΐ, οοηψϊμιοιβ, δοίίοῃ. 
ΤῊΘ νυ] 058 ΠΘΥῸ 18. ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΘα τ 1 Η}Υ 
ἃ8. {Π6 ᾿ἰνίηρ τ] πθ88. οἵ ὑπὸ ΟΠ ΤΟΝ 
ἃηαὰ ποὺ ἃ8 {πῸ ἰβίουϊοα! τυ πη θ 85. οὗ 
{πὸ ΟὍΒΡ6 18, ΤΗγοῸρ ΘΙ ΘΥΘΥᾺ {Π 686 
{πγθο, “πὸ ὥριτῖῦ ἀπ {πὸ δήαἴου 
πα {πὸ ΒΙοοά,, μου όσα ἃ ΤΟΥ Κ ποῦ 
[ῸΓ ΟΠ ΙονΘΥΒ ΟἿΪΥ Ὀαὺ τ ἴπ6 νον] 
(Το χυ]]. 20 ἢ, 

8, τὸ πνεῦμα] Τῆο ὥρὶγἰῦ ΠὰΒ ἃ ὕνο- 
[ο]ὰ οὔἠῆοθ, οὔθ οουτ βροπαϊηρ τ] ἢ 
ὑμπαὺ οἵ Ομ νδὺ (οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθῶν... 
τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν...); ἃπὰ 



Υ. 9] ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ' ἘΡΙΞΤΊΕ ΟἿ 5Τ 5900ΗΝ. τὃδ 

΄ 3 «ἶ ΕΣ » Χ ΄ ᾿ 

τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 96 τὴν μαρτυρίαν τών ἀνθρώπων 
7 

΄. ΄ 5 ε λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν, ὅτι 
«“ Ω ᾿ “΄“ ἜΝ εἶ , αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ 

9 τῶν ἀνθρ.: τοῦ θεοῦ ἰδἧ, 

{Ππ6 οὐπου οοογαϊπαῦθ τι ὑπαῦ οἵ {Π6 
Ῥονγοι οὗ βριγϊύαα] 116 δηα ὕΠ6 ΡΟΥΘΥ 
οἵ τραθῃρύϊοη ὈΓοιρηῦ ὈΥ ΟΠ τϊϑῦ (τὸ 
πν., τὸ ὕδωρ, τὸ αἷμα). [πῃ {115 Ἰαὐδου 
ΘΟΠΠΘΧΊΟΗ 10 πηαδύ "6 ΓΘ ΘΙ ΘΓ α ὑπαῦ 
ὑμ6 ὅρινυϊῦ 15. {Π6 5]ρῈ) οἵ {Π6 βου οἵ 
{π6 Πΐβοη ΟΠ γῖϑῦ; ΦοΠη υἱ]. 39; ΧΥΪ. 
7; Αοίβ 1. 32, Τῇυβ {86 Ηρ τῦ, 
γί ἢ ὑΠμ6 αἴθ. ἃμα ΒΙοΟά, οομρ] ούθβ 
Π6 νυἱύπθϑβ ὕο 6 ΤποΔΓ Πα 0. ἃ5 ἃ 
Βαοῦ π0 658 ὑπδη ἃ5 8Π ΟΡΘἢ ΒΟΙ]ῸΘ 
οἵ ὈΙΘβϑίηρ. ΕΣ ὑπ ψ]ύπθβα οἵ {Π6 
ΘΡΙΣῚῦ 566 Αοὐβ ν. 32. 

οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν) ἐλμ.6 ἐλγ86 αγὸ 
ον ἐδ οὐ. ΤΠ βαθ]θοῦ 15. ϑιῃρμαῦι- 
ΟΠ γϑρθαΐθα οὸ τηλὺκ Π6 πιηϊγ οὗ 
{Π6 οὈ]οού. “Τ]16 ὑπγ86 Ῥϑυύβομαὶ νυἱὺ- 
ὭΘΒ5865 816 ὑπ η6 4 0 ᾧΠ6. ὁπ6 ἃ058ο- 
Ταὐθ 6δηα, ο βία ὈΠ58} ὑπ6 ομθ Τυαίῃ 
(τὸ ἕν, ἐδ6 οη)6, πιοῦ ΒΙΠΡΙΥ 0216), ὑπαῦ 
ἀοἤπηϊίθ Τα ἩΠ]Ο ἢ 15. ΘΥΘΥΎΜ ΘΙ 
Ῥγθβθηῦ {ὑπγοὰρὴ ὑπ6 Πρ βῦ]6. ΤΠ 
1468. 15 ποῦ ὑπαῦ οἵ 51Π1016 ππδη] ὐγ 
ἴῃ ὉΠ 6 νυ 65868 (εἰς ἕν εἶναι), Ὀπὺ ὑπαῦ 
οἵ {Π6}} ΘΟΠνΘΥΡΘΠΟ6. (80 [0 Β5ΡΘ8[Κ) 
ἢ ὕΠ6 ὁπ6 (Ἴ050Ρ6] οἵ “ ΟΠ γδῦ Θοπ16 ἴῃ 
ὕπ6 ἢθ5},᾽ ὑο πον σΒ]Οἢ 5. οὔθυ μα] 
16. 
ὙΠ} 0Ππ6 ῬΠγ886 εἰς τὸ ἕν εἶναι Τ]Δ 

ῬῸ οοῃίγαδίθα ἕν εἶναι ΦοΠη χ. 30; 
ΧΥΪΙ. 21 ἔν; 1 ΟὐΥ. ΠἸ. 8; τελειοῦσθαι εἰς 
ἕν «011π ΧΥΪΪ. 23; συνάγειν εἰς ἕν 
“ΌΠη ΧΙ. 52. 

9--12.  “Φ0Πη ΡΌΘΒ ὁπ. [ΤῸΠῚ 60η- 
5] ἀθυϊηρ πΠ6 οΠαγδοῦθυ οἵ ὕΠη6. νυ ῦῃ 85 
ἴο ΟΠ γιβῦ ὕο οομϑι 6. 105 οἴ δοῦν ΘΠ 688. 
Τὺ 15 ἃ αἰνίπθ ψιύπθϑβ (9): 1 15. ἃ 
Παπηδη, ᾿πθυ ΠΔ] υνϊῦπ6 55 (10): 1Ὁ 15. 8 
νυ ῦη 685 ΥΘ8]15664 ἴῃ ἃ ργθβθηῦ {Πἴ0 (11), 
ἴῃ 16] ΟσΒ 10 ἢ ὑΠ6 ὅοη (12). 

9 77 106 γοσοῖνο ἐδια τοϊέγηι 685. 077 Ἠλθγ,, 
ἐ}6 τοϊέγι655 677 Οοα ἐ5 σγοαΐογ, ὑοοατι5 
ἐμι8 15 ἐμ6 εὐτέηθ55 9.0, Οοα, ἐμαΐ Πσὀ 
μαΐέμ θογηῆθ εὐτέγι6855 σομιοογηῖη ἢ 5 

ὅτι (2) ΑΒ νρ τι {π6: ἥν ς΄. 

ΌΉ. τὸ 716 ἐμιαέ δοζοροί, ογν ἐδν6 ϑοῊ, 
9" Οαοὐα μαΐί, ἐμ τοτέγιθ85 ἐγν ᾿ιίηιδοί 7: 
λ6 ἐλαΐξ δοίουοί,, ποΐ οα μαΐλ, ηνασῖο 
“Μίην ὦ ἰΐαγ, δοσαι8ο 6 μαΐδ η)οΐ δό- 
ἐϊουθαῖ ον ἐδι6 εοτέγι655 τολο, στοαί ᾿αΐιν 
δογη6 σοηοογηϊη Πὶδ ϑοη. τ ϊηά 
ἐμὴ 158 ἐμι6 τοϊέγιθ55, ἐμαί Οἰοαί ψαῦθ 1,5 
οἰογηαΐ {, απαὶ ἐμιὶδ {78 ἐδ ἐν [5 
ϑοη. 1516 ἐμαὶ δαί, μα ϑογυ μαΐ, 
ἐλ ἐγ; δ ἐμαΐ μαΐψ γηοὲ ἐμα δου 97 
σού λαΐλ, ποΐ ἐδι6 {78. 

9. ἙΕἰῤ τὴν μ. τ. ἀνθρ. λαμβ.] (1.-- 

αοοϊρίηιν5 Υ., 17 το γοοοῖνο... ἼΠῚΒ 15 
ΒΒ Θα ἃ5. ὑπαποϑύϊοηθα : ο. ἢ]. 13. 
ΤῊΘ ὑμγθθίοια τὶύμθϑβ οἵ σῇ] 0 ἢ δύ 
Φ0ηη ΔΒ. ΒΡΟΚΘΙ, ΒΠΉΡΙΥ ἃ8. Ὀθίηρ' 
πγθοίο!α, βαύβῆθβ ὑη6. οομα 0 η8. οἵ 
Βαμηδη ὑθβυμπμηοηγ. ΜΟΙ τηογ6 ὕΠ6η, 
6 δύριιθ8, 4065 8, ὑῃγθϑίο!α αἰν]ηθ 
γγῦΠ6 55 τηθϑὺ 81] οἸδῖπη5; ἃπα 5πῸ} ἃ, 
νη 655, 1 15 ΠΉΡΠ16α, 6 ἢᾶγθ 1ἢ Π6 
νη 6 588 οὗ {π6 ρίὶγῦ, {πΠ6 ναύθυ ἃπα 
{Π6 ὈΙΪοοα. ΤΠβ νυιῦμθϑθ ὑπ Υ ΟΥ 18 
“ργθαύου ̓  ὕπϑη ὕΠ6 νυ]ῦπηθ85 οὗ θη 1ἢ 
Υοραγαὰ ὕο 105 Δα ΠΟΥ: «0ἢη γν. 56. 
ΟὐομΡ. 6. 111. 2ο; ἴν. 4. 

ἘῸΣ μαρτ. λαμβ. 5860 ΦοΠη 11]. 11, 
32. ὅτ ὴν..34; 
ΤῊ ἴογιῃ οὗ {Ππ6 ἃριιηθηὖ 18 ᾿γγορα- 

1ὰγ. [Ιηβίθαα οἵ οομιρ]ούϊπρ Π6 56ῃ- 
ὕθῃοθ οἢ ὕΠ6 β8 16 06 85. ἢ6 Ὀθρϑῃ, 
“ΤΠ ΠΟ Τ]ΟΓΘ 5Π8}} νγγθ γθοθῖγθ {ῃ6 νυῖῦ- 
1688 οἵ ἀοα;, 50 “ὁ8}ῃ βίαῦθβ ὑπαῦ νυ] ἢ 
15. [ῃ6 σγοιπηα οἵ {Π18 Θοπ οΙ  510η, “086 
γειύπθ 88 οἵ αοα 15 σγϑαῦύου. 

ὅτι αὕτη ἐ....ὅτι...1 φιιογμίαην ἦσο 686 
.οἰφμῖα-... Υ., δοσαι80 8 18..ἐδαΐ... 
ΤῊ ψογβ Ἰοοῖς Ὀδοκνγαγα ἃπηα ἴοΥ- 
γαγα. ΤΠ. ὑυ1ρ16 υυϊθηθϑβ νυ] οἢ Πὰ8 
Ῥθθη ἀοβουῦϊθοα, ἃπα ψ]0}). 18. ΠΟΥ͂ 
ἀοῆπηρα Γαγύμου ὑο Ὀ6 ἃ ψυιῦπ6858 οἵ αοα 
ΘΟποογπΐηρ ΗΒ ὅοπ: {Π|85 15. ῃ6 ἢηΔ] 
ἔογτη οὗ {Ππ6 νϊύπθϑβ οἵ αοά. 
ΤῊ νυῖύποϑβ σὰ8 Ορθῃ ἃπα Υἱβ10]0 
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ποῦ υἱοῖ αὐτοῦ. 

ΤῊΞ ΕἸΒΒΤ' ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΟΕ ΚΤ 500ΗΝ. [ἡ- τὸ 

το “ ΄ ᾽ Ἁ 83 ΄σ ΄ 

Ο πιστευῶὼν εἰς τον νυἱον του θεοῦ 
, ᾿ ’ ᾽ ΄σ Ἁ , ΄σ ΄“ 

ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ: ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ 

Ιο τὴν μαρτ. δ᾽} Β {Π6 Βυγγ: - τοῦ θεοῦ ἃ νᾷ Τηθ. αὐτω ἈΒ: ἑαυτῷ δ᾽. 

τῷ θεῷ δὶ Β πι8 Β.7Γ: τῷ υἱῷ Α νῷ ΒΥ] ὴρ (οἴμθι8 τοδᾶ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, τῷ υἱῷ 

αὐτοῦ, αὐπὰ Οοα. Ατὰ, οὔλϊΐβ Ὁ ὑπ ἢγχβὺ μδπᾶ). 

ἰο {πὸ σου ἴπ ἔπ σοποσὰ οἴροῦ οἵ 
ΟὨτϊβῦ β ἀθαίῃ ἀπα {πὸ ρουγίηρ ουὖ οἵ 
ὑπο ρινῦ: 50. πὰ 0}} ν᾽ ἃ 8. ἀπ ΘΑ 0 η- 
8016. 

ΤῊὴΟ ἢγχθῦ. οοπ]πποίύϊΐοη (δοοαιεβ6) 
ἄοοθβ ποὺ ρίνθ {πὸ στόμα οἵ {6 
ΒΈΡΟΥΪΟΥ Δα μουν οἵ {πὸ αἰνίπθ τ ῖὺ- 
658, ὑπαῦ 15. (Κη ΤῸ σταηύθα, Ὀαὺ 
{6 σγοιπα [ῸΓ ἈΡΡΘαΙπρ' ἴὸ 10. ὅθοἢ 
ἃ ]ύμθ85. Πὰ5. ὈΘΘὴ σίγθῃ, ἃπα {πογὸ- 
ΤΌΤ νγὙ8 ΔΡΡΘΔΪ ἴο 1. 

ΤΊιΘ βθοομα ὅτι 15. Δ ίστιοιιβ. Τύ 
τὰν 6 (1) ῬΆΧΆΠΟΙ τὰ {Π|6 ΓΟΥΊΉΘΥ 
9Ππ6: “Ῥθοδθβθ ὑΠ15 8 ὕπθ τῖῦποββ οἵ 
αοά, Ῥροῦσβο, 1 βαῦ, ΗΘ παύῃ ὈΟΥΠΘ 
υΥϊὔπ688...ἦ; ΟΥ̓ Ὁ τ Υ θ6 (2) ΟΧΡΙ Πὰ- 
ἴον οἵ {Π6 μαρτυρίαν: “ῬοολιΒ6. {18 
15. {π6 υὺειΐπθϑββ οἵ οὐ, ουοη ἐπαὺ ΗΘ 

Βμαῦ ῬΟΥΠΘ. τὶ Π688...᾿; ΟΥ̓ ἃραΐη (3) 
ὑΠ6 σου ΠΥ ὈΘ6 π6 γτοϊαύνθ (ὅ τι): 
ΕΡϑοῦσβο {18 ἰβ {π6 υυϊύηοββ οἵ Οοά, 
ον ὑπαῦ πο ΠΟ Πα υυϊύμθββ- 
αν: 

ΝῸ ὁΠ6 οὗ {Π|0 ΘΧΡΙΔ ΠΑ ΟΠΒ 18. 10}}- 
οαὖ ΑἸ ον. Αραϊηδὺ (2) 1Ὁ τηὰῦ Ὀ6 
προ ὑπαῦ 1 18. βίσαησο ἴο ᾿πβὶϑῦ Οὴ 
{πὸ Ἰάρα ὑπαῦ {π6 νὶΐποββ οἵ (ἀοα 1165 
ἴθ ὑπο Τοῦ ὑπαῦ ΠῸ μαύῃ υυϊυποββοά 
ΘΟΠΟΟΓΠηρ ΗΒ ὅοη, 

Τῆι ἀβᾶρσὸ οἵ δύ ΨΦόῃη ἀπα οἵ {π0 
ΑΡροβύο!ο νυ ὙῈ σΘΠΟΥΑΪΥ 18 ἀραϊηβὲ 
(3); ὑποιρῖν ῬΟΥΠΔΡ5 ΤΟΙΌΓΘΠΟΘ Τὰν Ὀ6 
παρ ἰο 1ἰΠἰΠ.- 20; ΦΌΠη ΥἹ]. 2ς. [1 
Μαιῦ. χν]]. 28 εἴ τι. 

ΤῊΘ ἀβᾶρὸ οἵ δ'ὑ ΨΦολη (ο. 1. τ; ν. 
11, 14) 18. ΘΑ ΠΥ ἀραϊηβῦ (1), 
Οα {πὸ γι ο]0 1 ἰβΒ Ροβῦ ἴο ἰχκο ἐλιὸ 

οἴδαβο ἃ5 ΘΧΡΙ ΠΆΓΟΥ οἵ αὕτη : “θΘΟΔΊΒΘ 
{15 15. ὑπὸ νυἱΐηοδβ οὐ (οα, ὄνοι {πὸ 

Γαοῦ ὑπαῦ ΗῸ πα ῬΟσΘ. νυ] 85. Θ0- 
σογηΐηρ ΠῚΒ. ὅοπ. οὐ ᾿ὰ8. Βροόίκοι ; 
πα ΗΒ πΟΒΒαρῸ 15 ὕΠὸ ΥΥἸΓΠΘΕΒ ἴο {Π1|ὸ 
Τποιυπαίίοη, (ΠΡ. τ. ΤΙ, 

μεμαρτύρηκεν] ἐοβέϊποαί5 Ὁ Ο05ἃ5Χ Ψ 

μαΐδι τοὐϊηοϑϑοα, ΤῊΘ [ὉΥΠῚ ἰβ ὕο Ὀ6 
αἰβυϊ συ βηοα ἔγομ “ὑπ οββοί ᾿ ἀπ 
οσπροϑβοα. 

μεμαρτύρηκα ΦῸΠη ἰ. 34; 1Π. 26; ν. 
48.37.1: ΣΙΣ; 35: .ΕἸΘΌΥ. 5’ 875 ΘΟΠῚ 
12.) 

ἐμαρτύρησα Φολπ 1, 32; ἴνγ. 44: 
ΧΗῊΪ 21... ΑοΙδ᾽ ταν 8 ὁ ΟΕ ΕΣ 
τοι Τ, Ὑἱ, 171;.95 σ0Ππ δ Ὁ ΑΡΟΝΝ 
1. 2; ἘΡΌΣ. ΧΙ; 2. ΑἹ 30: 

10 ἸΔΥ Ὀ6 δαάρὰ ἐδμαὺ σῦ. 6--0 
οοηΐαϊη ἃ ὑθβυϊμηοην ἴο ὕπθ ΠΟΙΥῪ 
ΤΥ ἴῃ {Π|6 ΒΘΥΘΤᾺΪ που ΚΒ οἵ {ΠῸ 
Τὶνίμηθ Ῥϑύβοηβ: (Ἕ γῖδῦ “ΘΟμΠΙΘΒ,᾽ 
ὑπὸ ὥρις “τϊύποββοθ, αοα ({ππ6 
ἘΑΟΠΘΥ) “ παὺ ἢ τυϊδηθββθα ΘΟΠΟΟΥ Πρ’ 
Ἠ15 ϑοῃ. 

Ιο. Τὴ υυὶΐηθϑβ 18 ποῦ οἵ οχύθυταὶ 
ὑρβυϊ ΠΟΥ οὐἶϊγ, Ὀαῦ ἱπίου μα] 4180. 
ΑΡβοϊαΐθ 56] πβαυυθηᾶθυ ἴοὸ ὑπ οι οἵ 
αοα Ῥυΐπρδ ἴο {πὸ Ῥοϊΐονον ἃ αἰνθοῦ 
ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΙ685. οἵ ΗΒ. Π᾽νίηθ Ναύανθ 
ὉΠ ποῦ κ. 2716 ἐμαὶ δοϊοτοί, οὐ ἐδα 
δόρυ ἢ Οοα μαΐλ ἐλ ἐὐἰέηοδα ἴηι πΐηι- 

δ 7. Ὑπαῦ νμΐοὶι ἴῸΥ Οὐ. 5 1 οχύθυπαὶ 
15 ἴοῪ {πὸ θο] ον Θχρουϊοηΐα]. 710 
ΥΥΪ 6855 οὐ ρ τεῦ ἀπα νναῦου ἅπα Β]οοά 
ὈΘΟΟΙΟΒ. ἃ ἵπποι οοηνϊοίύίΐοι. οἵ 11 
ἃ πα οἰθαμπβίηρ πα γοαἀριρίϊου. Τ}Ὸ 
{016 οἵ αἰνίπο αἰρηῖν (ἐμ6 θη ὁ 
αἸοαδ) μοϊηΐβ ἴο {πὸ ἀββασαηοο οἵ {Π18 
οἴροῦ. Μουϑουθν ἰὑ ἰ5. ἴο ΡῸ ποίϊορὰ 
ὑπαῦ ποῦ ὑπὸ εοπαϊίϊοι ἰαϊὰ ἀονγῃ 15 
ὈΘΙΙΟΓ ἴῃ ὑπὸ Ῥοσβοι οἵ ΟΠ νῖδὺ (πιστ. 
εἰς), πα ποὺ Ῥο] ΘΙ ἴῃ ἃ ἰδοῦ (πιστ. ὅτι 
9. δ, 

ὁ μὴ πιστ. τῷ θ.] λδ διαὶ Ῥεϊτονοί, 
μοί αοα, Τὴ αἰγοοῦ δη 6518 ἴὸ 
“Ρο] ον τα οἷν ὑπ οη ἢ ἰβ “ποῦ Ὀρ]ϊον- 
ἵπρ οὐ. ΤΠῖ8. ΤΟ]]Ονγβ Το πὶ ὑπὸ ἴαοῦ 
ὑπαὺ “ ο ον ηρ οα πὸ ΟΠ ἢ ΘΟΠΊΘΒ {ΓῸΠῚ 
“ΡΟ ονηρ Οοα, ὑπαΐ ἴδ, νυ] σον’ 
ΗΠῚΒ ὑοβυϊ ΟῊν. 

Βὸν ὑπὸ ῬἢΓΒ6 μὴ πιστεύειν τῷ θεῷ 

ωὼΣΝ 
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7 Ἷ, ΠῚ Ἣ .« { Ε] ᾿Ὶ 

ψεύστην πεποίηκεν αὐτον, ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν 

μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὲ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 
11 λ «] 3 Α ε , «“ δι 2, ἔδ 

καὶ αὐτΤΉ εστιν ἢ μαρτυρια, ΟἿΙΕ ζωὴν αἰώνιον εὐὠωκεν 

οὐ πεπίστευκεν 5Β: οὐκ ἐπίστευσεν Α (οὐκ ἐπίστευκεν ὃδ). 

(85 αἰβυρτ 564 ἔτοΠ μὴ π. εἰς τὸν 6.) 
866 ΦῸΠη γ. 24; Υἱ. 29 ἔ ; γὙ11]. 30 ἢ 
ΟὐμΡ. ὁ. 11.. 23 Π. 

ψεύστην πεπ. αὐ.] ηιοη]αὐδθην ἤαοὶΐ 
Υγ,, λαΐμ ῃιααθ ἤίηιν ἃ ἰΐαγ',, ἴαϊβα ἴῃ 
811 Ηἴβ ἀθδ!ηρθ τὰ τηθη. 866 1. 
ΙΟ πῃ. ΤΠ6 νοῦ τηδγκ5. ὑΠ6 ΘΠΘΙΆΙ 
ΟΠαΥ δοῦν ἃπα ποὺ ΟἸΪΥ [Ἀ]ΒΙύΥ ἴῃ ὑΠ6 
Ῥδυ Οα] δ} οα86. Οὐμηρ. 0} γ]1]. 44; 
Ο. 11. 4, 22; ἷν. 2ο. ΤῊΘ ἴΌτ οἵ Θχρυθβ- 
500 βιρροδίβ {πΠ6 ἰᾶθὰ οἵ ἃῃ ἱππναγα 
ΘΟΟΠΠΙού. Α γόΐοθ πὰ θθθη πραγ ἃπαᾶ 
1ῦ ΠπΠᾶ8 Ῥθθη ἀ 6] γαύθιυ σο]θοίθα. 

πεποίηκεν.. -«πεπίστευκεν] ΤΠΘΒ6 ὑνο 
Ρονθοίβ ἀθῆπιύο!υ οοππθοῦ {Π6 ργθβθηῦ 
Ῥοβιύϊοη οἵ ὑπ6 ἀπ 6] θυ οὺ τ ἢ ἃ Ραβῦ 
δοῦ. ὙΥΠΘη {Π6 ΟΥΒῚ5Β οἵ οἤοΙοΘ. οδ 6 
ἢ6 τϑίυβθα ὕΠ6 τηθϑβαρθ: 6 τηδϑᾶθ 
Οοα ἃ Ἰἴὰγ: π αἸἷα ποῦ Β6ΙΙθυΘ ὁ 
ΗΒ ὑββυπηοην : ἃπα {ΠῸ τϑϑα]ῦ οὗ ὑπεῦ 
ἀἰθοιβίοη. ϑηΐθυθα ἰπῦο τὴ ἃ Πα ΟΠ ΠΡΒ 
ἴο πη. (ΟΠΡΔγ, [ῸΓ ἃ 51Π}118 7 τπι86 οὗ 
πεπίστευκα, «06 11]. 1ὃ ; Υἱ. 69 ((. ἴν. 
ΠΟ κι .: ΝΠ 217) ΧΧῚ 20.» 2 ΠῚΠῚ: 
12: ΠΠΠ0 111: ὃ: 

ὅτι οὐ πεπίστι) ΤΠ ποραύϊνγο οχ- 
ῬΥΘΒΒΘΒ {Π6 αἰγοοῦ πού. Οὐπύγαβὺ “01 π 
1]. τὸ ὅτι μὴ πεπίστ. γΥΠ10 ἢ} ῬΥΘβθηὐβ 
ὕΠ6 οοποορίίοῃ. θα ΨὉΠῃ υἱ. 64. 

οὐ πεπίστ. εἰς τὴν μαρτ.] ποΉ) 676- 
αἱαϊέ ἔμ, ἐσϑίζηγογηίμγν Ν., μαΐ, ποῖ 
δοίϊουοοί ογὲ ἐΐι6 τὐἰξγιθ55, ποῦ ΒΙΠΊΡΙΥ 
“ΘΠ ονθα ὑπ νιΐπθϑβ ΤῊ6 ῬΠΙΔΒΘ 
15 ππίαπθ. Βο] θῇ ἴῃ ὑπ ὑσαθῃ οὗ {Π6 
ΥΥΠ655 (πιστ. τῇ μαρτυρίᾳ, ΘΟΙΙΡΑΥΘ 
 όΠη τ. 47) 15. ΘαΥΤ]Θα οἢ. ὕ0 ῬΘΙΒΟΠΔΙ 
ῬΘΙΙΘΥ ἴῃ {πΠ6 οδ]θοῖ οἵ ὑπ6 ν]ζπ688, 
ὑμαῦ 15, ὕὍπ6 Ιποᾶυμαΐθ ϑὅοη Ηϊμπι- 
56], 

ΤῊΘ ῬΠγΆΒΘ 15 {Ππβύγαύθα ὈΥ πισ- 
τεύειν εἰς τὸ ὄνομα (Ὁ. 13 1.), ἴῃ πο ἢ 
ὑπ6 “πᾶπη6᾽ ΤΟΡΓΘδθαΐβ π6 ΡΘΙΒΟΗ 
ὉΠάΘΥ ὕΠ6 Ῥαγύοα] αι ἀβρθοὺ πῃ ῖο ἢ 10 
ΘΧΡΙΌΒΒΘΒ. [ἢ 0η6 ΟΥΠΟΥ ΟοΔ86 πιστεύ- 

μεμαρτ.: ἐμαρτύρηκεν ὃ. 

ειν εἰς ἰ5Β πϑρθ ψὶῦ 8 ΟὈ]θοὺ πού 
ΑἸ γΘΟΟΥ ῬΘυΒΟΠΔ], ΟΠ χἱϊ. 36 πιστεύειν 
εἰς τὸ φῶς, θαῦ ποῖΘ φῶς 185 πβροα ψ]0}} 
Ππημηθαϊαῦθ γϑέθυθποθ 0 «08 γ11]. 12 ; 

ἴσο ἢ 
50 1Ὁ βύαπαβ οαὐ ὑπαῦ {π6 υἱ ϊπαῦθ 

οὈ] θοῦ οἵ ἔα. 15. ποῦ ἃ μοῦ ΟΥ ἃ ἀορηηδ 
Ραύ ἃ ῬΘΥΙΒΟΗ. 

ἣν μεμαρτ....1 Τῦ πρηῦ Πᾶν βθοῃιθα 
ΒΙΠΏΡΙΟΥ 0 Β8Υ “ὑπΠ6 ψ]ῦπθ85 οἵ ἀοα’ 
(.. 9); θαὺ δῦ ΦοΠπ γϑρϑαῦβ αὖ Ἰθηρὺῃ 
τ παῦ Π6 Πὰ5 5ῆθνηι ὑπαῦ τιῦπθϑ5 ὕο Ὀ6, 
ἃ  ὑΠ6 55 ΘΟΠΟΘΡ Πρ ΗΒ ΟΠ. 

1,12. ΤῊ ψι]ΐποϑθ, συ ]οἢ ΠὰΒ 
Ῥθθη βῆθνῃ ο Ὀ6 αἰνῖπθ ἃΠα ἸηΘΥ8], 

Ῥοϊπῦβ αἰβὸ ὕο ὕΠ6 ΡΥΘΒΘΠΟΘ οἵ ἃ αἸν]π6 
18, τ] ἢ, σίνθη ὉΠ66 ΤῸ} 8}}, 15. Θη- 
7ογϑᾶ ἘῪ 16]]ΟνΒ ἢ] τυ {πὸ ὅοῃ. 

11. καὶ αὕτη...} “ΤΠ6 νυιῦπ 685 οἵ οὐ’ 
(ὁ. 9) ἰδ ἴῃ ραγῦ απο] θα : {Π6 νυ]ῦη 688 
ὑπαὺ Ηδ παύῃ οἴνθη οομοθυἶηρ ΗῚΒ 
οη 15. ὑπ|5, ὑπμαῦ ΗΘ σᾷνθ τ δὕθυμαὶ 
116. ΤῊΘ Μίββίοη οἵ ΠῚ ὅομῃ, ψ 10 ἢ 
ΗΘ αὐῤοβίθα, νγὰβ ὕπ οἱ οἵ Πἴο ὁ 
Χ. 1Ο, 28 ; ΧΥΪ]. 2), οὗ 1πἴ8 ἴπ ΗΒ. ὅ'οῃ 
(ὁ χχ. 31, ἐν τῷ ὀνόματι). 

ᾧ. αἱ. ἔδωκεν] σαντο οἰογηαΐ {{76, τοῦ 
λαϊ, ρσίυθηῃ. ΟΤΩΡᾶΓΘ 6. 11]. 23 ἔ. 
(ἔδωκεν) νι 6. 111. 1; ἴγ. 13; Υ. 20 
(δέδωκεν). ΤῊΘ τὙϑίρυθποθ ἰ5. ο {16 
βίον ἴλοῖβ ὈῪ γβ]οἢ. {15 116. χὰ 
σοΙητηπηϊοαΐθα ο Πυμηδηϊύγ. ΤΠαὺ 
γΠ10) Ὀθίογθ ΟἸγΙΒΌ 5. ΘΟΙΔΪΠρ' νὰ ἃ 
ϑγυθαῦ Πορθ, Ὁ. ΠῚΒ. οομηηρ νγὰ8. ΤΘ8]- 
ΙΒθ6α ἃπα οἴγθῃ. Τὴ ροἹῦ, ἃ8 [7 ἃ 8 
δῦ ΦοΠπ ΠΟΥΘ γΘράγ 5 1ὖ, νγὰβ τη θ ἴο 
ΟΠ τἰβυϊδηβ (ἡμῖν), ὙΠῸ ΔΡργορυίαΐο 1ῦ. 

ζωὴν αἰώνιον] νῦ. 13, 20; 6. 111. 15. 
ΤῊ ΤΟΥ 15. [0 6 αἰβυϊηρι5η 64 ΠΠῸΠῚ 
ἡ ζ. ἡ αἰών. (ς. 1. 2, πούθ) ἃ πα ἡ αἰώνιος 
ζᾧ. ΒΟ. ΟΟΟΌΥΒ. ΟΗΪΥ ΦῸΠη ΧΥΪ. 3. 
Τῦ ΒΠΏΡΙΥ ἀθῆποβ ὕΠ6 οπαγδοῦθι οἵ {Π6 
16, ἀπ ἀο65 ποῦ 1ἀΘΠΕΠΥ 1ῦ ψΊῸῃ ὑΠ6 
ΟὨΪΥ ὑσπιθ ᾿16. 
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Σ θεὸς ἡμῖ ᾿ αὕ ἱ ) ἐν τῶ υἱώ αὐτοῦ ἐστίν ὁ θεὸς ἡμῖν, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ Σ 
1 “ »" Ἁ 8.5 »" Α , ε δ ολ ᾿ εν 

ο εχὼν τον υἱον εχέι την ζωήν" Ο μὴ εχων τον υἱιον 

΄: ΄ Α Ἁ ᾽ ᾽ὕ 

τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. 

1 ὁ θ. ἡμ. Β (6) ΒΥΓὮ]: ἡμ. ὁ θ. δΑ νῷ 1ὴη6 ΒΥΥΓΡΕ. 

ἐν τῷ υἱῷ] Τῆι Ἰπἴθ 1 ποῦ βοραγαΐθ 
τοι (Ἰοὰ θαῦ ἰῃ αοα. ΒοΙίθνθυβ απϊ θὰ 
σῖτ ΟΠ γδῦ ἅτ ἴῃ. Ηΐϊὰ πηϊΐοα τ ἢ 
Θοῦ. Οουιρ. οι. νἱ. 23; 2 ΤΊη. 
1.7: 

12. ὁ ἔχων... ΤῊΘ νυ]! 0}}8 ἔΥΌΠῚ 
Θχαοῖ ῬΆγΆ Π 6] 185πὶ ἴῃ ὕΠ1.6 ὕνσο ΤΠ] ΘΠ ΟΘΥΒ 
οἵ {Π6 γϑῦβθ ἃ16 βἰριιβοαηῦ. [ἢ ὑπ6 
ΒΘΟΟΠα ΤΠΘΙΌΘΙ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 
βία 5 [Ὁ τὸν υἱόν, ἀπ {πΠ6 ρΡοβί θη 
οἵ τὴν ζωήν 15 Οῃαηροα, 

ὁ ἔχων τὸν υἱὸν] 276 Ἰπαὶ παΐλ, ἐδι6 

ϑόη, ἴῃ. οὶ {π6 ΚἌΠΟΥ 185. ΚπΟνη. 
Ὅοπ, ΘΟ Ἢ: 25: 5 Φ0δπ, Ὁ; ΞΠ6 ΤΟΣ 
{Π|6 186 οἵ ἔχειν, “01ἢη Π|. 29; ἰν. 17. 

ἔχει τὴν 1 λαΐίμ ἰΐΐθ, οὐ γαῦρον 
ἐλο ἰἰ ὸ ϊοὴ οα μὰ5. σῖνθι. ὕοη- 
ἔύαδὺυ ν, 199 πἶὦὋὦο' ἀπὶτι ϑηϊδην γι ΦΟς 
ΧΟ χκ, 51..: ὕὗδαρ. (οἷ. 11:2. 

Ιῃ {πὸ βριυῦ οἵ ὑπθ686 νου 8 [σπᾶ- 
ὑἰπ8. ΒρΘαΚΒ. οὔ «Ψθ8ι8 ΟΠ γῖϑὺ ἃ8. τὸ 
ἀδιάκριτον ἡμῶν ζῆν “ΟἿΥ ᾿ΠΒΘΡΑΓΆΘΙΘ 
|| (ρὴλ. 3); ἃπὰ τὸ ἀληθινὸν ἡμῶν 
ζῆν, “οὐχ ὕσιιθ 16 (ϑγηγηι. 4. ΟοΙΏΡ. 
αφη. ς; Τγαϊ, ο. 

ὁ μὴ ἔχων τ. υἱ. τοῦ θ.] λό ἐμαξ μαΐλ 
σιοΐ ἐμ6 δον Γ᾽ αοαά,. ὍΤπΘ {ΠΥ {1016 
ΒΘΘΙῚΒ. ἴ0. πιὰ ς ΘΙ ΡΒ ΌΙΟΆΠγ ὑπ π6- 
ΟΘΒΒΙΥ οἵ [αἸ Παγὸ 1ῃ Βοἢ. ἃ οα86, (οὐ 
15. {πὸ οὐ ΒοιιχῸθ οἵ ΠΠ{0. 

ΒῸΣ {Π|. σοι παῦϊοη οἵ {Π|6 ροβιυϊνθ 
δὰ ποραῦϊνγθ 8660 ὁ. 1, κ᾽; 11, 4) 27; 
«]0Πη 1, 3; ἢ]. τό. 

111. ΤῊΕΒ ΔΟΤΙΥΙΤΥῪ ΑΝΡ ΟΟΝΕΙΡΕΝΟΕ 
ΟΡ ΤῊΒ ΟῊἩΒΙΒΤΙΑΝ [1ΡῈ; Ερι- 
ΨΟΟΤΕ. 

ΤΊ 8 Ἰαϑὺ βθούϊοῃ. οἵ {πὸ Ερίβε]ο 18 
ΞΥΤΩΙΠΘΥΓΙΟΔ] ἴῃ βύσγιιοῦθγο : 

ι. 716 αἵηι γο-ϑίαἰοα (15). 
2. 7λὲ οοππαφησο ᾧΥ 8ριγίτμαὶ 

αεἰΐογι (14--- 17). 

3, 7λὸ. οὐγέαϊπί Γ᾽ ἐργίξκαὶ 
κηοιοίοα χο (18 ---20). 

13 Ταῦτα ἔγραψα 

αὕτη ἐστὶν ἡ ὕ. Ἀ. 

4. Α ἥηαϊ ἐραγηϊης (21). 
ΤῊΘ ῬγορΥΘῈΒ οἵ Ὁπουρηῦ 18 ΟἸΘΆΓ. 

Ἡδνίηρ γοδομοα {π6 οἷοβο οἵ 18 
υυϊτρ δύ Φομη γὙϑοὰὶβδ Π6 μιδῖῃ 
Ῥάγροβο οἵ υυϊθηρ 1ὖ (1. 4), ποῖ Π6 
μιὰ8. ΤᾺ] Π]16ὰ (Ὁ. 13); πᾶ ἔμθὴ 11π8- 
ὑναῦοβ {πΠ6 οομῆάοποθ οἵ 0π6 ΟΠ γἸβυϊδη 
16 ἀπάθυ ὕνγο ἀβρθοῦβ (1) ἃ8. 10 Βπα8 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῊ ἴῃ ΒΡ᾿ΥἼτπ8] ἀοὐϊοη (14---17), 
Δ Πα (2) ἃ8 1ὖ 15 γα} !βοα ἴῃ Ἰηνγαυ ὁ0η- 
νἱοίϊοι (18---20)ὴ. Ηθδ οοποϊαοβ8 ὈΥ ἃ 
γγΑΥΠΪηρΡ ἀραϊηβδῦ θυ πη ΒΟ 
ἘΒῈ705 ὕΠ6 Ρ]δοθ οἵ αοά (21). 

Ι. 7 αἵην 97 ἐμ6 Ἐρίβείε γό- 
βίαιοι (13). 

13 7686 ἐμίηα παρὸ 7 το ἐέογι, ἐδιαΐ 
γοηαν ποῦ ἐμαΐ μὸ ἤατο οἰογγαί ἐ8, 
ο ψοῖς τοὐο δοίϊθεθ οι ἐλ γιαλγιθ Γ᾽ ἐδι6 
ϑοὸρ ῳ σού. 

13. Ταῦτα ἔγραψα] 7686 ἐπ 
ματα 7 εογϊέέοη (7 τογοΐθ)... Τὰ τὸ- 
γί πρ [5 ΕΡΙΒ016 δύ «Ψόμὴ ᾿παἸοαῦθβ 
ὑπὸ Πα] ἢ] ηθηῦ οὐ 8 ΡΌΓΡΟΒΘ (1. 3, 4). 
ΤΊΟ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΗΘΒΒ οἵ Θέθσμδὶ ΠΠ{6 ὈσΙη ΡΒ 
αἰνίπο ΤῸ] ΟυΒ ἢ] Ρ ἀπ οομιρ!οίοα Ἰον. 
ΟομρΡ. «ὁ. ΧΧ. 30 ἢ, 

ΕῸΣ {Π6 τιΞ8 οἵ ἔγραψα (οομίγαβῦ 
γέγραφα «ο])ηὴ χὶχ. 22) 866 6. ἱϊ. 12 
“4 ποθ. Τη6 ΑΡοβί! Ἰοοῖβ ῬδῸΚ 
ἜΡΟΙ 8 που, ἀπ γϑοογβ Π6 ἈΪΠῚ 
ΒΟ]. μ6 βοὺ θϑίουο Εἰ ΒΘ 

ἵνα εἰδῆτε) κεἰ βοίαΐίς Υ,, ἐμαΐ γ6 
για ποῖ ΜΓ ἃ Κπον]θᾶρο ἤμα] δὰ 
οογίαϊη. (ΟΟΠΡΆΓΘ ἴἰ, 29 ποΐο; 111. 14 
ποΐο. ΤῸ οἴθυπαὶ Πρ ΠΥ 6 ῥγθ- 
βΒουῦ πὰ γοὺ ποὺ γα βου ἴῃ 105 ἴη}16- 
γοηῦ ρόνοῦ. ΤῸ {π108. τὰν ποῦ 6 
γΘίουτοα τὸ {ΠῚ} ΒΟΙΧῸΘ ; ἃπα ἈρΆΪη 
ὑπ6. μὰν Ὀ6 ἀοίανοα, Βαῦ {ΠἸογὸ 18. ἃ 
Καον]οάρσο οἵ 1 νυ Βῖοῖ 15 ἱπάοροπᾶ- 
οηΐ οἵ οχύθυμαὶ βίσηβ; ἃπὰ {8 δὲ 
ΦόΠἢ ΒΘ ΘΑ το αυοκθη. 
ΤΊ ογάου ζωὴν ἔχ. αἰών. 18 ποῦ Τοπηἃ 



ΝΣ τὴ] ΠΈΠΗΣ ἘΓΕΘΙ ἘΡΙΞΤ ΘΕ - 51 ΘΗΝ. 180 

΄ .« 3 αὶ .«“ δ »,΄ ΦΝ ΄:- ΄ 

ὑμῖν να εἰδῆτε οΟτι ζωὴν ΕχΕτε αἰώνιον. τοις πιστευουσιν 
2 Ν " ΄σ Εἰ νοσο ΄σ ΄ 

εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 14 ο « 3 ᾿ ς 
καὶ αὑτὴ εστιν ἢ 

Ῥ «Δ ᾽ Ν 7, .« 5. ἢ 3 ΄ 

παρβήσια ην εχόομεν σρος αὐτον, ΟΙΤὍἽ εἐαν Τι αἰτωμεθα 

13 ὑμῖν ΑΒ τγρ τη6 {Π6 5.7}: -ἐ τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ς΄. 

ἔχ. αἰών. ΑΒ νῷ ΒΥΓὮ]: αἰών. ἔχ. ὃξ. 

οντες ΝΑ γρ Π16 {π6: καὶ ἵνα πιστεύητε ς΄. 

τοῖς πιστεύουσιν δὲ ΒΒ ΒΥ: οἱ πιστεύ- 

14 ἔχομεν : ἔχωμεν Α. ὅτι 

ἐάν τι ςὃδδβ ΞΥΓὮ] {πΠ6: ὅτι ἄν Α: ὅτι ὃ ἐάν νῷ 5ΥΥγΥρ. 

Θἰβθύῃουθ: ὕπθ θριθμθῦ ΘΟΠ65. ἃ5. δὴ 
αἰδουυποιρηῦ : “Παῦ γο πᾶνϑ 11{6--ὙΥΘ8, 
οὔθυῃδ) [1ἴ6.᾿ 

τοῖς πιστεύουσιν] 0 γοῦν τον δοίϊουο. 
ΤῊ ἀαύϊνο, τ μῖοἢ 15 Δα θα ἃ5 ἃ Κἰπὰ 
οἵ αἰνουυποαρ}ῦ, ἀθῆποβ ὑπ6 οπαυδούθυ 
οὗ ὑπ6 ῬΘΙΈΟΠΒ. 70 ἃγ6 Δα  Θ5Ε6α : “ἴ0 
γοα, γ685, ὕο γοι ὙΠῸ ὈΘ]16ν...᾿ Οομ- 
ῬΆΙΘ Φοἢη 1.12; Ὁ. τό. ΤῊ ῥγθβοπῦ 
ΔΟΟΙΥΙΥ οἵ [410 (πιστεύουσιν) 15. ὕΠ 6 
5ῖσηι οἵ ΠΠΠ6 (111. 23 ποίθ). 

τοῖς πιστ. εἰς τὸ ὅν....] φινὴ ογ Δα 18 
ἦγ πιογυΐη6...., τὐλοὸ δοίϊοτο τη {ἢ 
ῃαηλθ αη7..., 0 Ὀ6]ΙΘν ἴῃ ΗΠ ὙΠῸ 
15. τουθαϊθα ἰὸ τ ἀηα6. ὑΠ15 {1016 ἃ 5 
Ῥδίηρ πΠ6 ὅοῃ οἵ αἀοα. Οὐοπύγαβύ 11]. 
23 ποίρ (πιστ. τῷ ὀν.); ἃΠα ΘΟΙΏΡῈ1 8 
ομπ 1. 12 ποίθ: ἱ]. 223 πούθ; 11]. τ: 
ἘΟΥ 5111} 565 οἵ ὄνομα 866 6. 1]. 12 
(διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ) πούθ; 3 Φ0Πη 7 
(τὸ ὄνομα) ποίθ. 

τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ] ἐλι6 ϑοη, Γ᾽ Οοα, 

ὍΣ π’ 1Θ, Τ2) 20} 11. ὃ ποίδι: ἵν. 15: 
Τμ6 {16 15. {π6 ρὶθᾶρθ οἵ {π6 οϑὺ- 
ἰαϊὺν οὗ ὑπ6 Ῥοββθββίοῃ οὗ 1106. 

2. Τ|6 οσοηαάοηοο οΥ 5ρτγ ταί ἀοίϊοη, 

(14---᾿7). 
ΠῚ.6 Θοῃβοϊ οΒη6 85 οὗ ἃ αἰνίπθ ΠΠ|6 

Ῥυΐηρθ ἴο ὕπ6 ὈΘΙΊΘυΘ ρου θοῦ Ῥοϊα- 
ΠΟΗΒ. ἰῇ ῬΓΆΥΘΥ, ὑῃαὺ 15, ἴῃ ΘΟΠΥΘΙΒΘ 
πὰ αοα (14, 15); ἃπα {Π18 ῬΟ]Π 655 
ἢπα5. οπμαυδούθυ δυο ΘΧΡΥΘΒΒΙΟ ἴῃ 1η- 
{θυοθββίοη ἴον {π6 Ὀγθύμτθῃ (16, 17). 

τ Αηα ἐδιὶς 8 ἐμ δοίϊαίγιο55 το εῆ, 
106 μαῦνὸ ἰοιραγ 5 Πήρυ, ἐπαΐ, ἡ 106 αϑῇ 
απμεμΐη αἀοοογαϊηρ ἐο Π7τ18 τοὐϊ, ΠῸ 
Ποαγοίἤι τι5. 15 4 πα 17 τὸ ξηοιῖο ἐδαξ 
Πὸ ποαγθέ, ει5 τοι αΐβϑοθνογ7" 106. ἀϑή, 106 
κηοιῖῦ ἐμαΐ το μανο ἢ ν6 ροίτέλογι5 το τοῆ, 
“ὔὸ μανο αδἰοα 7γοην Πέήηι. 

τὸ αημ ΟΉ16 866 ᾿ν18 ὕγοί 67 δἰ γηγηΐη 
α 8η η)οὐ ογιέο αφαΐ, ἢ. 5) αἴ αδῇ,, αηια 
76 (Πι6) «οὐ σύνο λίην {76, Θνολ) ἐο ἐπ ι6γ,, 
ἐμαΐ 5. ῃοΐ το αἀθαϊῃ. 7 676 ἐς 
8). εὐηηΐο εἰθαΐν : 7 ὅ(ο ποΐ βαμ ἐμαΐ Δ 6 
ϑηοια ργαν 70.᾽ ἐδπαΐ: τ αἰ τιγι- 
γίσἑοονιϑη,θ55 18. 8ῖη, απο ἐἢ)676. ἐδ 5ἴγ 
ηοΐ γγέο αφαέλι. 

14. καὶ αὕτη... Τῦ 15. ΠηΡ]Π164 ὑπαῦ 
ὑπ6 Κηον]θαρο 10} ὑπ ΟΠ ἰβύϊδῃ 
ο8 β  Ϊη 15. ποῦ [01 Π]ΘΙῸ Ραββί ροβ- 
ΒΘΆΒΙΟΙ, ΠΟΙ" γοὺ ἴῸΥ ὨΪΠ561 Δ]οη6. 10 
ΠΠα5. Β060Ρ06 1π ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΟ Πρ ΘΧΡΥΘΒ- 
510η. ΤΠ 116 15 ἔπ {{π|. 
ἢ παρρησία ἣν ἔχομεν... Παποῖα 

χιιαηγν ἠαθοηγντ8... Ὑ-., ἐδ)6 δοίαγιο855 οἵ 
ΒΡΘΘΟΙ, πὐύογδποθ, τολμήση, 206 ἤαῦο ἃ Β 

{Π6 ΘΟΠΒΘΟΠΘΠΟΘ οἵ ΟἿ Ροββθββδίοῃ οἵ 
116. 8.66 ὁ. 11. 28 ποίθ. ΤΗ6 οἱ οὗ 
οὔθυ μ] 16 θη Ὁ]65. ὑπ6 ΘΙ] ΙΘν θυ [ο 
ΘΟΠ6 αἸγθοῦν θϑίοσθ αοα (Η θυ. ἰν. 
16) ἃ Πα 5068 Κ ΘνθΥῪ ὑποπρὺ πιπουΐ 
ΤΌΒοΙνΘ. ΤῊ15Β Π6 Πδ8 βίγθηρθῃ ἰο ἀο 
ἴῃ ὑπ ργθϑθηΐ ὑγ18]5 οὗ 116 (6. 111. 21); 
ΔΠ6 Π6 ἸΟΟΪκΒ Του νναγα ὕο ἃ. Π16 ορθῃ- 
ΠΘΒ5. οὗ ἰγιδῦὺ “αὖ {Π6 ργύβϑβθῆοθ οὗ 
ΟΠ νιβυ’ (11. 28), ἃηα “ἴῃ ἐπ6 δὺ οἵ 

ἡ παρτηρηΐ᾽ (ἰν. 17). 
πρὸς αὐτόν) αὐοἱ ετηγν Υ΄., ἐοιραγοῖς 

“Πέζτην, ὑπαὺ 15, αοα, {Π6 τηϑίῃ βιι] θοῦ 
Οὗ ὑπ6 Ῥᾷββαρθ., 

αὕτη ... ὅτι... ἀκούει... } ἐ 8... ἐμαΐ 
ὙΠῸ ἤοαγοί] Τη6 ἴδοῦ (ἐμαί Π|6 
λοαγοίλ) ἃπα ποῦ {π6 οομνϊούϊοῃ οἵ 
ὑπ6 [ποῦ (ἐν πον ὑπαὺ ΗΠ 6 Πραγοί 7), 
15 1Δἀθηθῆρα τ] {ΠπῸ [66 ]]1ὴ 0. Οαν 
ῬΟΙάΠΘαΒ. 15. ποῦ ΒΠΏΡΙΥ ἃ Ὀο] οἵ, θαΐ 
πᾶ θθα ἃ οουίαϊ ὖγ, 8Π ΘΧΡΘΙΘΠΟΘ. 

ἐάν τι αἰτώμεθα] φχιροασφιηφια ροέϊο- 
γηνιδ Υ., 1} το αδὖ αημέμήη. ΤΠ 
αἰβυϊπούϊοθ. Ὀϑύνθεμ {π6 τ] 4.16 (αἰ- 
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κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 

ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ΚΤ 590ΗΝ. ΓΥ 

᾽ » 

15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν 
.᾽ ᾽ ΄ ε ΄σ « .λ ᾽ , »} .« ᾽» 

ὅτι ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἐχομεν 
᾿ ᾽ ΄ ΠΤ] , δ. Ἐν 1:Φ “ 

τὰ αἰτήματα ἃ ἠτήκαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
ἐ 

θέλημα: ὄνομα Ἀ. 

(δ) Β ΒΥΥΥ (πη6) {Π6: δ βοίηιιϑ να: οἵη. δὲ "Α. 

ἀπ᾿ αὐτοῦ δὶ Β: παρ᾽ αὐτοῦ «.Α. 

τεῖσθαι) ἃπα {Π6 οίϊνο (αἰτεῖν) ἴ5 ποῦ 
ΒΒΆΤΡΙΥ ἄγαν ; θα ΘΘΠΘΙΆΠΥ {πὸ 
ῬΘΥΒΟΠᾺΪ ΥΘίΌγΘηΟΘ. 15 βισροδίθα ὈῪ 
ὑπὸ τα] 1] {πὸ γϑαιοϑῦ 15. Ἰοῦς 
γΥ ΠΟΙ] ν ἀπαθῆποα ἃ85 ἴο 105 ἀΘπ πα 101 
ὈγΥ ὑπ ἃοῦνθ Οὐμραγο «01 χγΐ. 
21. 26: ΠΡ, ΤᾺ 14; τ 10 ΠΣ ν: 
7; Φδη68 ἱν. 2,3. ΕῸΓΪ αἰτεῖσθαι 8566 
Μαΐῦ. χχυῖ!. 20 (Πα ῬΡᾶγ116]8), κ8 (απ 
ῬΆΓΆ]1618); Αοὐβ 11]. 14. 

κατὰ τὸ θέλημα αὐ.}] αὐοογαϊης ἰο 
Ηἰἴ8 εοἱϊϊ. Οομρ. τ Ῥοί. ἱν. το; 6δ!]. 
14} ἜΡΗ. 1 5. τὸ ΤῊ ὙΠ|. ἩπΒ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ ἴῃ {Π6 500]: ΦοΠη χυ. 7; 

ἀπ 15. {πὸ σοπύϊμιοιβ τη] βία] 0 
οὗ {π6 αἰνίπθ παύπσο ὑΠγοπρ} ΟΠ Ἰϑύ. 
ΤΉ5. ἈΒΚΙΠρ' “Δοοογαἴπηρ 0 {πΠ6 Μ}}}} οἵ 
οὐ’ 5 ϑαιπϊγαϊοαῦ ἕο ἀβίκίηρ “ἴῃ 
ΟἸυ δῦ Β βαιηθ᾽ : Φοἢη χὶν. 13 ποίρ. 
“06 Μὴ} οὗ ἀαοά’ γτοραγὰβ {16 

ΒΡ᾿ σι} σΟΠΒ δ θη. οἵ τηὰῃ (Ο. 1]. 
17; Βομι. 11. 18), 8ηἃ 811] οχύθυῃδὶ) 
ὉΠ] ΠΡΒ ΟἾΪΥ 50 [Σ΄ ἃ8. ΠΟΥ ἃγ6 601- 
ὑγὶ θυιζονν ὕο {Π|8. 

ἀκούει ἡμῶν) ΟΠΡΆΤΘ «0 ἰχ. 31; 
χὶ. 41 ἡ ΤῊΒ ὅθη86. οἵ “Πα Υηρ᾿ 18 
ῬΘΟΙΪ αν ἰὼ δύ Φομη. 76 “Ππθαγ]ηρ᾽ 
οἵ (οὐ, Πκὸ {πὸ “Κπον]οασο᾽ οἵ (οα, 
ΟΔΥΤΙΟΒ. ὙΠ Ὁ ΟΥ̓ΘΥΥ Ρουΐοοῦ οομη86- 
ααθποο, ΕῸΥ ἔπ ὉΠπουρ}ῦ 560 ὁ. 11]. 22, 

15. καὶ ἐὰν οἴδαμεν...} 1: δείγεμο Υ., 
5ὲ βοΐγηα Τὶς, πα {7 ἀπὸ κηοιῦ... ΤΠ|6 
ἴογοο οὐ {Ππ|5 ἀππιβαὶ σοηῃβύγπουϊοη. ἃρ- 
ῬΘΆΓΒ ἴο θῸ ἴο {γον ὑπὸ ἀποογίαϊηῦν 
ἀροῖ {πὸ [οὺ οἵ ὑπ Ῥγθβθποθ οἵ {Ππ|ὴ 0 
κΚαον]οῖσο ἀπ ποῦ ἀροῖ ὑπὸ Κπον- 
Ἰράρο ἰΐβο, ΤῊΟ ΒΘ η86. τϑαπίγθα 18 
ποῦ “πα 5Πποι ἃ τὸ Καον, Ὀαὺ “ἀπα 
580} ἃ 10 6 ὑπαῦ νγὸ Κπονν. 

ὃ ἐὰν αἰτώμεθα] τὐμα! βοθ 67) 106 αϑῆρ, 
ΤΉΝΕ. ππίν οΥβα} ΡΠ γαΒο. απ Ὀ6. Βα 501- 
ταἰοα ἴογ ἀπ Πθα Ρηγαβο τ Πΐο 

ταν τις ἴδη τὸν 

15 καὶ ἐὰν (ἂν Β) οἴδαμεν (ἴδωμεν ἐξο γη6) ὅτι ἀκ. ἡ. 5΄ 

ἔχομεν: ἔχωμεν ὃὲ (ἐὰν ἔχ. δὲ ἢ). 

γγὰ8 πιβοα Ὀϑίογο (ἐάν τι αἶτ. κι τ. θ.)Λ. ΤῊΘ 
Ῥο] θυ σοῦ ποῦ ᾶκο ΠΪ8. ΟΥ̓, 
ΔΠΥ͂ ῬΓΆΥΘΥ ὙΠ Ϊ0 ἢ). 1ἴ8Β ποῦ ΔΟΟΟΓαΪΠΡ' 
ἰο οὐκ ψ}}}. Απὰ βῖποθ 6 Πὰβ τηλθ 
Ασα ν}}}} ἷβ οὐ Ὑ01}}, ῃ6. μὰ8. ἃ}} ἢ 
ὑγα} Υ ΒΘΘΚΒ ἴῃ Ἰπηη]θαἸαΐθ πα ργθβθηῦ 
Ροββθβδβίου (Δ αγκΚ χὶ. 24) Ὁποὰρ}ῆι {116 
γΊΒΊ 016 ΤᾺ] ] θη τὰν θῸ ἀοΙ]αγοθά. 

τὰ αἰτήματα] ρμοέϊτέϊογιοΣ Υ΄., ἐλὸ ρ6- 
ἐἰίϊογι8 (ῬὮ]]. ἰν. 6; Τμικ χχὶϊ. 24): 
{π6 βιυιρθβίαποθ οἵ τῃ6 γϑαμποϑβίβ, 1 ποῦ 
ΠΘΟΘΕΒΆΤΙΪΥ {Π6 δοῦπα] ὑπὶηρθ ἀβκοᾶ 
ἴοΥ (τὰ αἰτηθέντα). 

ἀπ᾽ αὐτοῦ} ἤγουν Πρ. ΤΏΘΒΘ σου 5 

80 ΡῬΘΥΠΔ ΡΒ ΠΟΥ πα αι Ά}]} νυν} “παν ᾽ 
(ο. 11. 20) ὑμ8π νυ} “ αβἰτθα. Ὑϑῦ 866 
Μαίί. χχ. 20 (ἀπ᾽ αὐτοῦ). 

16, 17. ἸΤπαῦ ὈοΟ]άποϑβ οἵ ἀοοθαβ ἴο 
οὐ, νῃΐοι ἤπια 5. ΘΧΡΥΘΒΒΙΟἢ ἴῃ ὈΥΆΥΘΙ, 
Βηα 5. 18. τηοϑί οπαγδοίουιβῦϊο ΧΡ θ8- 
ΒΙ0η ἴῃ ᾿ΠΘΥΘΘΒΒΟΥΥ ῬΥΓΆΣΟΥ. ΕῸ]- 
Ἰοννβηΐρ τυ οα Ἰπνοῖνοβ [6 ]Ο νυ ΒΡ 
ἢ Τὴ (1. 3. ΤῊΘ ΘΗΘΓΡῪ οὗ 
Ομ ἰβύϊαῃ. ᾿ἰρ 15 Τγομὶ {πὸ ἢγβῦ βοοίαὶ]. 
Ηρπορ δὐ «011 ῬΆββοβ παύαγα "ΠΥ ΤΓΟΩ] 
ὑπ σΌΠΟΥΑΙ ὑπουρἢῦ οὐ ῬΥΆΝΘΙ ἴοὸ {παῦ 
οἵ ῬΓΆΥΟΥ ἴον ὕπο Ὀγοίμγθη. Απαὰ ἴῃ 
ἀοίηρ ὑπ|8. 6 ἤχοβ αὐϊθηζίοι ὁ ἐπ 
ΓᾺΔ] Γ 65 οὐ ΟΠ ἰβυϊαιβ, ΤΊοβΘ ἃγτῸ {Π|6 
βογοϑῦ ὑγ]ὰ] οἵ ΓἈ1 0}. 
ΤῊ ῬΥΟν Δ Πρ’ ῬΟΥΤΘΥ ΟΥ̓́Τ ΥΟΟΑΒΙΟΝ 

ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΑΒ νυ] {πὸ ΟἸυἸβύϊαη γον οὶὰ- 
ὑϊοι οὔ {πὸ απὶὺν οἵ ὑπὸ Βοᾶν οἵ ΟΠ τ ἰδέ. 
Δ Ποιὰ. {Π|8 ῬΟΥΟΥ ἰβ ΘΧογοϊβο [ὉῸΣ 
Οὔ 5. ̓ῦ 18. ΘΧΟΡΟΙδοα ἴῃ ἃ ὕσιιθ. ΒΘ Π80 
[ὋΣ ΟαγΒοΙνοα, πα ποῦ, ἈΥΟΙΓΆΤΙΥ ἃκ 
10 γνόγο, ἴον ὑΠο80 ἀρατγῦ [γῸπ τι8.. ΔΡο- 
ΒΓ] ὑθαο ϊηρ᾽ ΓΘΟΟΡΊἾΒ6Β ἃ ΤΥ ΒΓΘΥΪΟΙΙΒ 
ἀοροπάοηοο οἵ τὰ ΡΟ πὰ ἴῃ ὑπ 
ΒΡ᾿ ὑπὸ} οὐ ον Π|κὸ {πὰ Ὁ νΠ ἴον 18 ΠΟΥ 
Ῥοίηρ Βμονη ἴὸ οχὶδῦ ἴῃ {πὸ ΡΠ βίοα] 
οὐου ; ἃηὦ {πυοπρποιῦ πὸ ΕΡΙΒ616 



ΝΠ τὸ] ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΒΤῚ,Ε ΟἿ 51 50ΗΝ. ΙΟΙ 

3 ἥ ᾽ ΄σ ε ΄ ε 7 ι ᾿ Ϊ 

ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, 
3 , ᾿ Υ͂ (πε ΄ ΄σ ε “ ᾿Ὶ 

αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωὴν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ 

τό αἰτήσει.. δώσει: αἰτήσις (-ἡσει5).. δώσεις δῆ, 

ἁμαρτάν. ἁμαρτίαν μή Α. 

δύ Φ0ΠΠ ἈΒΒΌΠΊΘ5 {Π6 γϑα Πν οἵ ὑΠ15 
ΤΠΠΘΙ [Θ]]ΟυυΒ 10 διηΟηρ ὑΠο56. ΠΟΙ 
Π6 Δα θββθβ, ἅμα μΠ6 ὈᾶΒ68 ΠῚΒ ἃγρτι- 
τηθηὐβ ΠΡΟ ἴύ. 

ΟὐΙΏΡαγΟ 1 Ρϑῦ. ἱγ. ὃ τὴν εἰς ἑαυτοὺς 
ἀγάπην; ἴα. Τὸ εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ δια- 
κονοῦντες: ΒΡΗ. ἱἰν. 32; Ο]. 111. 13 
χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ; (Ὁ]. {Π1. 16 νουθε- 
τοῦντες ἑαυτούς. 

16. Ἔάν τις ἴδῃ... 17. ατ ΟἿ 566 
ΤῊ6 ἀαύν, {Π6 ᾿πδύϊποῦ, 15. πιηϊ- 

γΟΥΒᾺ] ἴῃ {Π6 ΟΠ τ βύϊδη ϑοοϊούγυ. Αὖὐ 
π6 βᾶιη6 ὑϊηθ6 ὑπη6 οπαγϑοίου οἵ {Π6 
51η ον 8. ΒΟ ὑῃ6 ἀαΌν 18 Θχϑυ- 
Οἰβθα 15. οἰθαγ θυθῃ Οαὐνγαγαϊγ. [ᾧ 18 
ποῦ ἃ πιαύζου ΒΙΠΊΡΙΥ οἵὁἨ Βυβρίοῖοη. ΟΥ̓ 
ἀουθύ, 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ) μὶ5 Ῥϑγοίλμογ. 
ΤῊ δηα οἵ ῬΎΆΥΘΥ 15 ὑΠ6 ρου ϑούοη οἵ 
ὑπ6 σι ο1]6 ΟΠν βύϊαῃ θοαυ. ΤῊηΘ Ογ15- 
ὑϊδη ῬΥΔΥΒ [ῸΤ ΠΙΠΒ6] ΟἾ]Ὺ ἃ 5 ἃ Τη6Π1- 
θυ ἴῃ ὕπ6 βοοϊθίυ. Τῇ βἰρηῦ οἵ 5]η 
ἴῃ “ἃ ῬὈγούπου".- -ἃ [6 ]]ονν ΟΠ Ἰβύϊδη 
(ο, 1. 9 ποίθ)---ηα 1 15. ΟΪΥ ΜΠ} 
ΟἸ γἰβύϊδηβ ὑπαὺ δῦ Φ0Πη 15 ἀθα]]ηρ--- 
ΠΙΘΟΘΒΒΑΤΉΥ 5008 ἴο πη ΘΥ ΘΒΒΙ0η. (ΟΠ. 
ΟἸθ. αὐ ΟὐΥ. 1. 2 ἐπὶ τοῖς παρα- 
πτώμασι τῶν πλήσιον ἐπενθεῖτε᾽ τὰ 
ὑστερήματα αὐτῶν ἴδια ἐκρίνετε. 

ἅμαρτ. ἁμαρτ.͵ ροέοζαγό ρεεσοωΐξμμηγιν 
Υ,, βὐγιγίγ ὦ δἴη. ΤῈ ἔοττ οἵ θχ- 
ῬΥΘΒΒΙΟα. (ἁμαρτάνοντα, ἱπδαἀθηπδῦθ] νυ 
ΥΠοΥθα ἴῃ {π6 [8 {1Π} ΘΠ ΠἈΒΙΞΘ5 
{π6 οαὐνναγα ργθϑθηὺ οπαγδούθι. οἵ {Π6 
δοῦύ. ΤΏΘΥΘ 18 πὸ ϑχϑοῦ ρᾶγ8}}61 [ἴῃ 
Ν. Τ΄ ἴο {π6 Ῥῇῆγαβθι ΟὈμΊρ. ὁ. 1]. 25. 
ΠΟΥ 11]. ὃ. 32, 2. 

μὴ πρὸς θάνατον] ποΐ τηΐο αἰοαΐμ,. 
Τῖθ 15. Τ6]Ουνβμῖρ τι} ΟΠ γἰϑῦ (Ὁ. 12). 
Τοϑαΐἢ 15 βοραγαύϊοη. ἴσοι ΠΏ. ΑἸ] 
5ἴη ὑθη645 0 τη Κθ {π6 [6] ΟΒ ἢ] 1685 
ΘΟ Ρ]οῦθ. Ὑοὺ ποῦ 81}1] ΘΑ ΆΠ]Υ; ΠΟΥ 
8} ἴῃ ἃ ἢχρα ἃπα ππῃλ]θι} }}]6 46- 
ΘΎΘΘ. : 
ΤΊ ὑποιρηῦ 15 ποὺ οἵ {π6 ἡἀδἤμιξα 

τοῖς ἁμαρτ. μή: τοῖς μὴ 

Θχύθυ ἃ] οΠαυ οὐ  βΌ]05. οὐ Ῥαυ οι] 
ἀούβ, ἃ5 Παιυηρ ἃΠ ΔΌΒΟΙαὐΘ γα], Ὀαύ 
οἵ δούβ ἴῃ υϑ]αὔϊοη ὕο ὕΠ6 τη} 8 γγΠ016 
παύαγθ ἃ πα [16. 
ΤῊ οἴδιιβθ “ποὺ πηΐο ἀθαύῃ᾽ ΡΌΘΒ 

Ῥούῃ ν τ {Ππ6 Ῥαυύϊοῖρ!8 πὰ τι {Π6 
ΠΟΙ, 88. 158. ΒΠΘΥ ΒΘΡΑΥ ΘΙ αἴξοι- 
νγΆ 768. 

ΕῸΓ ὑπ6 οοποθρύϊοῃ οἵ “ ἀθαῦῃ᾽ 566 
ὁ. 111. 14 ([μ6. ΟἹ] ΟΥΠΟΥ Ρ]δοθ ἴπ ὑμ6 
ΤΡ βΌ]65Β σοῦ {π6 ψγου ΟΘΟΠ1Ὲ), 
ὉΠ ΟΏΠ ν᾿ 27 {11} ΕῚ ἢ: Υἱ 50; ΣΙ 26» 
Ὑ]1. 24. Τη6 ὑπουριῦ 15 δου ἀθη]ν 
ποῦ οὗ Ρῃγβῖοαὶ ἀθαῦ ἃ5. «ΓΔ Π165 γ. 14 
ἢ ΟὐοΙηράγο, ἴῃ ἈΠΟΥΠΘΙ ΘΟΠΠΘΧΙοΠ, 
ΦΌΠὴ χὶ. 4 αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι 
πρὸς θάνατον. ΤἼ6 5ιθ]θούν ποσἃ- 
ἐν (μὴ πρὸς 60.) παύθγΆ }] 7 [Ό]]ΟννΒ 
ἔροιὰ ὕΠ6 βαρροβιυίοῃ (ἐάν τις). Τὺ 15 
Οὔμουνίθθ ἴῃ Ὁ. 17. 

αἰτήσει] ροέϊέ («αἱ Υ΄., ροϑέίανιξ Ἐ',, 
λ6 βμαϊί αϑῇ. ΤΠ15 Μ}1}} θ6 Πῖ8. παῦύγ} 
8ηα Βροηῃύδπθοιβ δούϊοη. ΤΉΘΓΘ 15. ΠῸ 
πρρα οἵ ἃ οοτημηδηῇ. 

καὶ δώσει] απὰα δ τοἱϊί σῖθο. ΤΠη6 
Βα Ὀ] θοῦ Πὰ85. ὈΘ6η βκθη 0 6 (1) ὑπ 6 
ἸηὐΘ ΌΘΒΒΟΥ, ΟἹ (2) αοα (ἀαδὲξ οἱ ν»ἱέαγν 
Ζοοηυΐγυι5 Ταχὺ. ὧὁ Ῥιμαϊε. το; Ὀαπὺ 
ααδγξιγ" οἱ, τα. 2). Τὴ ἴανουν οὗ {6 
Πγϑὺ νίθνν ὑπΠ6 σομὐ παν οἵ ὉΠ6 οοη- 
βύγποθοι (αἰτήσει, δώσει) ἃπα {Π6 ρὰ- 
Υγ8}16] Δ ῃ165 ν. 20 ἢᾶγβ Ὀ6θὴ πτρϑῆ, 

ΤἼῊΘ ΒθοΟΠα γἱθνν 15 ὑπαῦ ΒΟ ἢ 15 αὖ 
ἤγβὺ βυρροβύθαᾳ ὈῚ {Π6 ᾿δπριαρο οὗ 
ΘΟ ΡύαγΘ. ΡΘΠΘΥΆΠΥ. ΤῸ “ρἵνο Π|6᾽ 
15. Θἰβθύυ θοῦ ἰγθαῦθα ἃ5 ἃ, αἰ γῖηθ Ργ6- 
ΤοραῦγΘ; 00 Υἱ. 33; ΣΧ. 28: ΧΥΪ]. 2 ; 
φ. τι. Βαῦ [Π6Γ6 15 πούῃϊηρ' τπηβο11Ρ0- 
ὕπγα! ἴῃ ὑμ6 ὑπουρηῦ ὑμαῦ ὕΠ6 Ὀθ]ΙΘυ ΣῪ 
(ο65 ὑπᾶῦ ΜΠ 10 αοα ἀ065 ὑῃγοιρ} 
Πϊπ; «8165 γ. 2Ζο. 5.01 οἡ {Π6 σχῇ ο 168 
1ῦ ΒΘΘΠῚΒ. ΤΟΥ͂Θ πδίαγα] ἴθ 566 ΠΘΙΘ 
ὃ ΤΟίρυθμοθ ἰὸ ὑῃ6 αἰγθοῦ δούϊοη οἵ 
αοα, 
1 “αοα’ Ρ6 {π6 βυθδ]θοῦ οἵ “οῖνθ᾽ 
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σρος ανατον. εστιν αμαρτια σρος θάνατον" ου σέρι 
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εκείνης λέγω ἵνα ἐρωτησή. 
ἐ 

ἐρωτήσῃ: -τις Υῇ ΒΥΤΨΕ. 

ἴμθη αὐτῷ ΤΥ Ὀ6 {6 “οἰμῖοα]᾽ 
ἀαῦίνο, ἃπὰ τοῖς πιστ. 6 αἰϊγθοῦ 

οΟὈ]θοῦ οἵ δώσει: “αοα 5Π|8}} σῖνθ {8 
ἴο ὕποβθ ὑμαῦ βῖπ ποῦ πηΐο ἀθαΐῃ [ῸΣ 
Ἰιΐτη, ἴῃ ΠΒΎΥΟΙ ἴο 18. ῬΥΆγΟΥΒ.᾽ ΤῊ]Β 
ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ ΒΘΘΙΒ {0 Ὀ6 ΔΡΠΙΠοΪλ]. ΤῈ6 
αὐτῷ 8 τηοϑῦ ΠΑΡΆΓΑΙΥ {Π|6 ΒΙΠΗΪΠΡ᾽ 
γοῦν ἴῃ ἉΠΥ͂ Οα56. 

ὃ. ζωήν] σίρε ἰἰ. ΤῊΘ ΒΙππΠ ΟῚ 18 
πού “ἀθδα, ΠΟΥ γοὺ “βἰπηϊηρ πηΐο 
ἀθαί, Ραὺ 15. 1 15, 5. 1 Ἴ6ΓΘ, 5ι18- 
Ῥϑπάρα ἴῃ ρασί. Οὐομηρ. Ψοἢ πη Χ. 1ο. 

τοῖς ἅμαρτ.] ΘγΘῃ ο ἔλεοηι ἱδπαέ... 
ΤΊΘ. 5] ηρ16. οᾶ86 (ἁμαρτάνοντα) 18 ΠΟΥ͂ 
ΘΘΠΘΥΠΒοα, ΟὈΠΊΡ. τ. 13. 
ΤῊ ἈΡΡοβιθοη οἵ ἃ ῬΘΥβΟμ] Ρ] 7] 

ἴο ἃ αὐδίγαοῦ ποῖ 8 ποῦ βύυι οὐ] 
ῬΆΓΆ]161; 1 ΟΥΥ. 1. 2. 

ἔστιν ὧμ. πρὸς 0.) 18, ροσοσαΐμγι, αὐ 
ηιογΐογ Υ., ΤΉΘΥ ἐ8 5ἴγι τὐριίο ἀφαίῆι. 
ΤῊΘ. ὑπ ῃβ]αὐϊοη “ἃ βἰη (ἁμαρτία τις) 
ἰβ ἴοο ἀοῆπιίθ. ΤῸ ὑπουρηῦ 15. ποῦ 
οἵ βρθοϊῆο δοΐβ ἃ8. βιοἢ, Ὀαὺ οἵ δοίβ 
πο Πᾶν ἃ οουίαϊη οπαγδοίου: 
ΤΉΘΥΘ 15 ὑπαῦ συ Π]οἢ τηβῦ θ6 46- 
ΒΟΥ ΡΟ ἃ5. βῃ πηΐο θα ; {Π6ΓῸ 15 
ὑμπαῦ πῃ] ΠΟΙ Βοραγαΐθβ ᾿ΠῸΠῚ 
Ομνβυ ΤΠῸ ῬΏγαβο, ἃ τηυδῦ θῸ το- 
ΤΏ ΘΙ ὈΘΥΘα, ΘΟΠΊ6Β ἴπ ἃ Ῥαᾶββασο ΒΊΟΝ 
ἄθαϊβ τὰ ἢ {Π6 ΡΥΆΥΟΥ οἵ ΟΠ γἸβϊλ Π5 
Ὸ ΟΠ Υβυϊαηβ ἃπὰ ποῦ [ῸΥ Ὠραΐπρη. 
56. Αααϊθομπαὶ Νοίθ. 

οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα...} πογ) »7ΥῸ 
ἡ110 ἴσο τὲ γοσο πιῖβ ο, τοὶ δοη- 
οογηΐη μα! (ὁ 7 βαρ ἱδαΐ... 'ΤῺΘ 

αἷπ ππίο θαι 18. ἰβοϊαϊθα ἃπα τὸ- 
σατο ἴῃ ἰΐ8 ὑθυγῖθ]9 αἰἰβεϊ πούη ϑ8 
(ἐκείνη. Το ψογβ περὶ ἐκείνης 
ΤᾺ Υ 6 οοπποοίοα οἰἐΠον τ] ἢ λέγω ΟΥ̓ 
νΊ ἢ ἐρωτήσῃ. ῬΘΥΠΆΡΒ ἰὑ 18. θοβδῦ ἴὸ 
οοπηροῦ ὑπθπὶ Υἱἢ ἐρωτήσῃ. ΟὈΠΊΡ. 
Το χυΐ. 26; χυϊ!, 9, 20. 

ΤῊ6. σοπβίχιοίϊοη. λέγω ἵνα ἰβ ποῦ 

ΘΟΠΠΟΠ ; Δοίβ χῖχ. 4. ΟΡ. εἰπεῖν 
ἵνα Μαζί, ἵν. 3, ὅχο, ; ἐρρήθη ἵνα ΑΡος, 
Υἱ. 11, το. 

17 φ:: ὃ Ν ε ͵ 

σασα αοικιᾶ αμαρτιᾶα 

ἐρωτήσῃς ὃδς, 

ἐρωτήσῃ) πιαΐό γογιιοδί. 'ΤῊῺΘ ομαπρΘ 
οὗ 0ῃ6 νϑὺ ἴτοπ αἰτεῖν (Υ΄. ρε678), 
(αἰτεῖσθαι), ἴο ἐρωτᾷν (Υ̓. γΌσαΥΘ), 
οαπποῦ Ραῦ 6 βἰρτ οι. Ἔρωτᾷν 
5 6 νγογαὰ  Β]ΟῸῈ 15. πιϑρα οἵ ΟΠ δῦ Β 
ῬΓΆΥΟΙ ἴ0 {πὸ Εαύμου (Τό χῖν. τό ; 
ΧΥΪ, 26: ΧΥ]]. 9, 15, 2Ο; ΘΟ0Π10.1 ΤΉΘΒ8. 
ἷγ. 1; 2 “0115 5). 1 5608 ὅο πιΔΥκ 
ὑπ6 γτϑατοδῦ το 15 Ῥαβθά ὕροὸῃ 
ΓΘ] ΟυΒ ἢ, ὌΡΟΣ ἃ Κοηθβ5. οἵ ρΡοβὶ- 
ἰΐοθ. Ηφγθ ἔπθη Ὁ σου] παύαγα!]ν 
ΘΧΡΥΙΌΒΒ {Π6 ῬΓΆΥΘΥ οἵ Ὀγοίμον [Ὸν 
Ῥγούμοῦ ἃ8. βοὴ, ἴοὸ {πΠ6 ΘΟΙΠΊΟΝ 
Ἑαΐμου. ὥθο ἃ ῬΓΆΥΟΥ ἰ8Β ποῦ θῃ- 
7οϊποαὰ ΡΥ {Π6 ἃροβῖίθ. Αὖ {6 β8Π|6 
{πη6 6 ἄοοϑβ ποὺ Του] 10. Τὸ ἀο68 
ποῦ 116 τ! ]η 18 ΒΟΟρΡΘ. 

17. πᾶσα ἀδικία... ογιγυὶα ἐπι φιιῖ- 
ία5.., Ὗ., αἰ μηγὶγμίοοιδηθ88... ΤῊΘ 
γγΟγἦβ ἅτ ἁααρα ἴο βῆθυν π6 νἱάθ 
ΒΟΟΡΘ ΜΠ10}} 15. σΊν θη ΤῸΣ {Π6. ΘΧΘυοἶβΘ 
οἵ ΟΠ υβυϊα ἢ βυτραῦῃν ἃπαᾶ Ἰηΐθυοθα- 
βίου. ἀραγύὺ ᾿ΠῸΠ] 5.0 ἢ 5118 Ὧ8. ΔΥῸ 
ΟΡΘα τηδηϊ ϑβία ϊοηβ οὔ ἃ Οἰαγδοῦου 
ΔΘ. ΠῸΠπῚ (ἰοα, {Π6Ὶ6 ἃγ6. ΟΥΠΘΙ 51Π5 
Ποῖ ἥονν ΤῸ πὶ πΠᾺΠ ᾿πη Ρο Το ϊο 
πα ᾿πἢγιῖν, ἀπ ἴῃ τοραγα ἴο ἔπθϑ0 
ΟΠ τ ἰβυϊαη. ἰπέθγοθββίοη. μὰ 115. ΜΌΓΚ. 
ΑἹΙ την ρου βη 688 (Ο. 1. 9), 81} [1] Ὸ1Ὸ 
ἴο ΠῚ] οὐὐ ἀπςν ομθ ἰο ποίου, 15 
5ῖη; ἃπᾷ ἴῃ {Π|8. Δ Ρ]6 Πρ {πθγὸ 15 
ἀθαπάαδπῦ Ορρου αν ἴῸΥ ὉΠ ΘΧΘΓΟΙΒΘ 
οὗἩ Ῥγᾶγου, ΤΉΘΥΟ 18. ἃ δῖ. ποῦ πηΐο 
ἀθαῦῃ, οὐ νοῦν ὑπὸ ΘΟΠΒΘΟ ΘΠΟΘΆ ΤᾺ 
ΡῸ τϑιιουθὰ ΡΥ {πὸ Ὀγούμουβ μοίϊ- 
ὑϊοη. 
ΤῊ βἰαϊομιθηῦ {πα “811 πηνὶρ ΐθ- 

ΟἾΒΠΘΕΒ 8 51 πιιδὺ ὈῸ σομῃραγοα 

1 ΤῈ 15 ᾿η θγοβέϊηρ ἐο ποίϊοθ ἐπαὺ ἐρωτᾷν 
18. αβρα ἴῃ {18 Β6η56 οἵ ΟἸ τ βέϊδ ῬΥΆΥΘΥ 
ἴου ΟΠ υἰβύϊδηβ ἴῃ ἃ ὙΘΥῪ ΘΑΥΙΥ ἸΠ ΒΟΥ ΟῚ 

ἴῃ {πὸ Ἠοχηδη Οδἰβοοση 8: ΖΗΘΗΟ ΕΝ 

κω κὰι ερωτὰ Υπερ λλῶν (Νουί- 
οοἵθ δπα Βυονηίον, Πομια ϑοίίεγτατδα, 
11. ΣΧ0)- 



Υ͂. 18] 

τ “ Ν ἡ ε 7, 3 ᾿ 7 

Εστιν. Καὶ ἐστιν αμαρτίια ου σρος θανατον. 
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τ8 Οἱ. 

« : ε Ἁ ΄σ ΄σ ε 

δαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρ- 

17 οὐ πρός: ΟΥΉ. οὐ γῇ ΞΥΓὮΙ {π6 Τοτί. 

ἢ ὑΠπ6 ΘΟ ΡΙ ΘΠ ηβῖγο ἀθἤΠηϊ!]0η οἵ 
Β[η ἴῃ 0. 111. 4 ἠανοίοϑϑη)655. ἐδ δῖγ, ἃμα 
ΘΟΒΥΘΙΒΘΙΥ 87) 15. ἐωτοίοβϑγι655. ἴῃ 15 
{16 πηοϑῦ σῬΌΠΘΙΆΙ ὑθι ἃ Πα] 15. πιθθ6α ἴῃ 
ΥΟΡΌ ὕο ὑπ6 ν}1}} οἵ οὐ [ὉΓ τηδη. 
ΒΥ νυ ῇηδύθυοι δοῦ, ᾿ηὕΘ Δ} ΟΥ̓ Θχύθυ Δ), 
Τηδ ἢ [Ἀ}15 Βῃογῦ οἵ {Π18 ν1}}, ἃ5. 1ὖ 15 
ΒΡΙΓΙυπ8}}ν ΔΡΡΥΘΠΘηα66, 6 “51 η85.᾽ ΤῊ6 
Ὑ11 οἵ αοα ΤΠΔΥ Ὀ6 οοποοὶνθα οὗ ἃ 
ΘΙ ΟαΙΘα ἴῃ “]ανν, ἴῃ γϑϑρθοῦ οἵ {6 
016 οοπδύϊ πο οὐ ὑπίηρθ, ΟΥ ἴῃ 
“Υἱρ ὐ,᾽ ἴῃ γθβρθοῦ οἵ {Π6 οἱαΐμηβ τηϑθ 
ὈΥ οὐπθυβ. ὅ0 1ὖ 15. ὑπαῦ 211 ν]Ἱοϊαύοι 
Οὗ Ἰὰνν ἃ 81] ν]οϊαύϊοῃ οἵ τἱρηὖ 15 βῖη 
ἸοοΚοα αὖ ἴῃ ἃ βΡ6οῖ}] δβρθοῦ. [{{π- 
ΤἸΘ ὐθου θη 6585 15. Οη6 τηϑηϊ ϑβύαυοη οἵ 
5η. ΟὐμΡ. Βομ,. γἱ. 13 ὅπλα ἀδικίας 
τῇ ἁμαρτίᾳ. 

3. 76 οσογίαϊγίμ 7) ρ᾿γίξωαΐ ζηποιῦ- 
ἰθαάο (18---20). 

ΤῊ ὑπουρηύ οὗἉ 5ἴη, οἵ 51]π διημοηρ' 
ὑπ6 Ὀγθύῃγθῃ, οἵ βίη πηΐο ἀθδίῃ, [ΌΥῸ65 
ὕπΠ6 ΑΡοβύ]θ ὕο γϑοὰϊ ὁπ66 Π]ΟΥ6 {Π6 
ΘΒΒΙΓΆΠΟΘ ΟὗὨἨ [αἸ0ἢ. [Ιη βρῖίθ οἵ {ῃ6 
58. ἸΘΒΒΟΠΒ Οἵ ΟΔΠΥ ΘΧΡΟΥΙΘΠΟΘ 6 γ6- 
αἰδντηβ ὑπ6 ὑχυ5 0 ὑπ6 ΟΠ ἰϑυϊδη 
Κηονϑ: ὑπΠ6 ῬΥγΠ]θσθα οὗ ὑπ6 αἰνίηθ 
Ὀιγ (18); ὑπμ6 ἀοὺ οἵ ὑπ αἰνὶπθ 
ἸΙΠΒΙΉΔΉΒ}}1}0 (19); {π0 δάνδμῃοθ ἴῃ 
αἰνίηθ τππαουβύδηα!ηρ ᾿ββιηρ [ΠῸΠῚ 
αἰνίπθ [6] Ονβ Πρ (20). 
ΤῊ ὑπγθοίο!α γϑρϑύϊοη οἵ οἴδαμεν, 

106 ἤμιοιῦ (τ1ὃ, Το, 20), ΟἼΥΘΒ ἃ ΤΠ] 
Τουτ ἴο {Π6 ῬΑΥΔΡΥΆΡΗ. 

τ ὕ7ΚΧχο ζηοῖῦ ἐμωΐξ Φθογ ον 6 τὐἶο 8 
δογοίέογη Γ᾽ Οοὐ σἰμηοίν, γιοΐ, δέ 16 
ἐμαΐ τρα5 δοφοΐίοη, 9, Οοα ξοοροίν δήην 
απα {6 δοϊί ομο ἐοιιολιοέ , ἠνζηι, τοί. 

το ὕ7ῦχ2αχγ ποῖ ἐμαΐ 106 αγὸ ἔην Οοα 
απα ἐδ τὐλοῖο ἀρογία {θέ}, ἦγν ἐδ6 οεὶΐ 
0226. 

29 γα ζηοιῖῦ ἐμαΐ ἐμ6 ϑογν ἡ Θσοα 
λμαΐ, εοηια απιαὶ μαΐν σύγθη, 0 τι5. «γι- 
ἀογεέαπαϊηρ ἐμαΐ τ06 ἡλαν ἤποιῦ Πίηι 

ν- 

ἐμαΐ ἐδ ἐγθ; απα τὍ6 α76 ἔῃ, Πίην ἐδιαΐ 
ἐδ ἔγιιο, ονθγ. ἐγν ΠΠῚ8 01) «7685 (Οὐ γδί. 

Τηὶς 15 ἐμ ἐγ σού πα ἐϊ76 θέ67- 
ηαί. 

18. ΤΊΘ Ῥόυι οἵ ᾿ἰπύθυοθββίοη. ἴο 
ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΙΘ ὑΠ6 ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΘΒ. ΟὗὨ 5ἴη 
τηἱρσηῦ 566 ἤο ΘΠΟοΟιΡ 6 ἃ ΟΟΡΪη 
ἱπα ! δυθποθ ἴο βῖη. ΤΠοΡθίοσο δῦ 9 Π 
γΘ- Δ γτ5. ὑπ6 οἰθηιθηΐβ οἵ ΟΠ Ἰβυϊδῃ 
Κπον]θᾶρθ. ΒΎΟΙ {Π15 Ροϊηὖ οἵ 5Βίριΐ 
{86 ἢτϑὺ ὑγαῦῃ οὗ σῇ] ὑπ6 ΟΠ Ἰβύϊδῃ 
15. ΒΒ α 15. ὑπαῦ, ἴῃ βριῦθ οἵ {πΠ6 80- 
ΠΟΙΊΏΆ] ῬΥΘΒΘΠΟΘ Οὗ 51η ΘΥΘῚ ΔΙΠΟΠΡ' 
{Π6 Ὀγθύμγθη, ὑπ6 Ομ οἵ αοα “51η- 
πϑῦῃ ποῦ. ΗἨδθ [ὰ8 ἃ ναίομία] Ῥιὸο- 
ὑθούου. βύΟΠΡΌΙ ὑῃδη ΗΚ Δαν ΘΙ ΒΑΡΎ. 

Οἴδαμεν] Θοίηυιια Υ., ζο δηοιοῦ. 
δῦ ΦοΠη ἀ8685 ὑΠ15. ἈΡΡΘδ] ἴο Δι Βο πῦθ 
Κα ν ]οαρθ ἴῃ ὕνο ΌΥΊΩΒ: “γὸ Κπον, 
δηἃ “γ6 που. ΤΠΘ [ὈΥΠ]ΘΙ ΟΟΟΙΙ8Β : 

111. 2 οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι 
αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν 
καθὼς ἐστιν. 

111, 14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβή- 
καμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν, ὅτι 
ἀγαπώμεν τοὺς ἀδελφούς. 

γ. 1τὃ οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος 
ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει. 

γ. 10 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν. 
γ. 20 οἴδαμεν ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 

ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώ- 
σκομεν τὸν ἀληθινόν. 

πῃ οοπίναδυ ἢ} ὕΠ686. ἈΡΡΘΑ]5. [0 
Γαπαδιηθηΐα! Κπον]θαᾶρο, δύ ὁπ 6ἰ86- 
ὙΠΘΙῸ ἈΡΡΘΔΪΒ 0 ὑπθ Κπον]θαθθ 
Ῥγουρηῦ ὈΥ δούμα! θχρουΐθποθ (γινώ- 
σκομεν): ὃ. 2 ποΐθ. 

ϑῦ Ῥδὰ] 865 ὑπ6 5816 ἴου πὶ (οἴδα- 
μεν) ποὺ ἀπῆθα ΘὨΕΥ : 1 ΟΟΥ. ΥἹ]1]. 1, 
ΠΣ (δὴν τ; θη: 1ἴ- .2; 11|. ΤῸ; 
ἯΙ τῇ ; Υἱῖ1. 22, 28; 1 ΠῚΠη- 1: ὃ: 

Οἴδατε 15 Τοππά : 
Ἷϊ. 2ο οἴδατε πάντες...τὴν ᾿λήθειαν. 
ἢΪ. ς οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα 

τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ. 
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ε ΄ 

τανει, αλλ᾽ ὁ 
ε ᾿ { ΄σ 

ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΡΤΙΕῈ ΟΕ ΚΤ 5950ΗΝ. [Ἷ-. το 

, “- “- “- ἈΠ ῚῊῸΝ 
γεννηθεὶς ἐκ του θεοῦ τήρει αὐτὸν, καὶ 

᾽ « ᾽ ΄σ 
᾿ϑοίδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ 

-. “ Α ’ὔ ε ΄ ΄ -- 

θεοῦ ἐσμέν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῴ πονηρῷ κεῖται. 

18 ὁ γεννηθείς: σεπεγαίϊο γᾷ. 

ΕΠ. 1 οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος 
οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν. 

πᾶς ὃ γεγενν. ἐκ τοῦ 0.] οηιγῖϑ 
φιιὶ παΐι5 οδὲ ὁ: 7260. ΟΟΡ. ὁ. 
111, 9 ποίρ. 

οὐχ ἁμαρτάνει] ΟὐμΡ. 111. 9. ποίθ 
(ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ). ΥΒ16 δύ Φομη 
βίαϊοβ ὑπ|8 ἱποὰὺ γϑβοῦνθ ἢθ γοῦ 
ΤΘΟΟΡ ἶ 508. “{π6 ὈγούΠοΥ "---ὈΓΟΥΠΘΥ ἃ8 
500) οἵ {π6 ὁπ ΕἈΡΠΟΥ --᾿ ΒΙ ΠΗ] Πρ’ ἃ 81 
ποῦ πηΐο ἀραίμ᾽ (6. 16). ΤῊΘ ρᾶγδᾶοχ 
ΤΟΙ Δ η8 πηβοϊνοα, 

ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς...τ. αὐὖ.] 86(ἷ φοηογα- 
ἐἶο (παἰεϊία8 ἘΝ.) 7) οὶ δοηϑοΥϑαΐ Θηγ)ν 
γι, δὲ Μδ Ἰδπαΐ ττα5 Βορσοίίοη Γ᾽ Οοα 
κοοροίν, μην. Ἠφ ἄοοβ ποὺ ἀθρομπά 
ΟἹ [εἶδ οὐγῆ Βύγθηρ ἢ ΟἹ ν]ΡΊ]ηο0. ΗΘ 
Βὰ5 ἃπ δοίϊνο ΕμΘΠΥ (ὁ πονηρός), Ὀπὺ 
μὸ πὰ αἶβὸ ἃ νψαύομ αι] πα δ ῃ. 
ΤῊ ῬὮγαΒΘ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ 

ἰ5 ππίαπαρ. Κα πα ηρ᾽ ἃΒ 10 068 1 Ο]086 
Ἰαχιίαροβιθίοι. ΥἹ} ὁ γεγεννημένος ἐκ 
τοῦ θεοῦ ἴὖῦ ἰ5 ᾿πη ΡΟΒΒΊ0]6 ὅο γοργὰ 1 
ἃ5 Ἰἀ θη οι] ἴῃ γϑίργομποο, ἅμα {πὸ πηθῃ- 
τοι οἵ {πὸ σγϑαῦ ΔανουβαγῪ πα αγΆΠ]Υ 
βυσσοβίβ πὸ ὑπουρθῦ οἵ ὑπὸ ὅοη οἵ 
αοα, ΤῈ Ῥϑοα αν ΘΧΡΙΟΒΒΙΟΝ, 18 ΡγῸ- 
ῬΔΌΪΥ πο ἴο ΘΙ Ρ]αβῖβο ὑΠ6 οοη- 
ποχίοη οἵ {πὸ ὅοη νυ ὑΠπΠο86. ΠΟΙ 
ΗΘ “18 ποῦ δϑῃαμηθα ὕο οὉ}} Ὀγούγοη 
(Ηφῦν. 11. 11 ἐξ ἑνὸς πάντες); ΜἘ116 
{π6 αἰογοποο οἵ γεννηθείς [γῸΠ᾿ γε- 
γεννημένος Βυσροβύβ ὑπαὺ αἰ ἤθγθποΘ ἴῃ 
{πὸ Βοηβῃὶρ οἵ ὑπὸ οι τοι {116 Β0- 
5810 Οὗ πῖθὴ ἩΥΒ]0}} 1 την κοα ἴῃ «Γοἢη ν. 
26 τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. 

ΤΊ|Ο τοιμάγ Κα ῦ]ο ΤΠιαὐϊη γϑδαϊηρ ἀΡ- 
ῬΘΌΓΒ ἴο τοργθϑοηῦ ὑΠ|6 ὐγθοὶς ἡ γέν- 
νησις τοῦ θεοῦ (Μαίί, 1, 18). 

τηρεῖ] Τ|6 νον} 8 ἀβοὰ οὐ ῬΟΥΒΟΠΒ 
Μαίύ. χχυΐ!. 36, 54; (ΧχνΠ. 4); Ψοη 
ΧΥΪ, 11, 15. (ποθ); Αροο. 1ϊ. το; 
Τὰ 21 (ἑαυτοὺς τηρήσατε). [ᾧ οχ- 
ΡΓΌΒΒΟΒ ἃ γα Ὁ] γορσαγα {γῸ πὰ ν]0}- 
οαὐὖ γαῦμου ἐμδὴ βαρ οὐβίοαν, 

αὐτόν ΑἿΒ νρ: ἑαυτόν σα Α ἦ. 

ὁ πονηρός] πιαϊίψγηιιϑ Υ. 66 ὁ. 
13 ποίθ. 

ἅπτεται] ἑαηί ἡ. ΤῊΘ νϑὺ} ΟΟΟΌΥΒ 
Θἰβουμοῦο ἴῃ δύ ΦΌΠπ ΟἿΪΥ ἴῃ 0 χχ. 
17. Τὸ ἀοβοῦῖθθβ “ἃ Ἰανὶηρ ΠΟΙ οη,᾿ 
τογῸ ὑμπᾶπ ἃ ΠΊΘΥΘ ΒΙΡΘΙΠΟΙΆΙ οθοὴ 
(θιγγάνειν. Ἐνοη γΘὴ ἰὐ 18 πιβοὰ οἵ 
ΒΙΠῚΡ]6 ΡΠ βίο] οοπίαοί, ἃ Αθθροὺ 
ΘΟΠμποχίοη ἰβ ἱπα]οαίθα, ἃ5. θη {Π6 
Τιογὰ “τοπομοα ̓  {Π6 510Κ. ὅθο ΟἿ]. ἢ. 
21 μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς. 
Οοιηρασθ Ῥβ. ον. 15. μὴ ἅψησθε 
τῶν χριστῶν μου Το ρ»τουπᾶ οἵ 
Βα ΓΘ 18. γθυθα θα ἴῃ 0} ΧΙΥ. 30 ἐν 
ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν. ΑΒ. γοῦ {ΠπῸ Ρῥγ]η- 
Οἶρ]ο οἵ 6υ}} 15. υἱεποῖῦ. 

19. Εγομ Π6 σ'ΘηΘᾺ] βία θιηθηῦ 
οὗ ὑπ ρυΐνι!οσο οἵ δοηβ οἵ Οαοά δύ 
Φοιη ΡΌΘΒ. οὐ ἴο {6 ῇντηαύϊοη οἵ 
0Π6 ῬΥβοπὰ] τοϊαύϊοι ἴῃ γον πὸ ἃπὰ 
ὑμοβο οὶ ᾿6 ὩΘΔΠάγοββοβ βίδα ἕο 
Ηΐμπι (ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν). 
ΤῊ βἰσπούιχο οἵ [Π6 ὙΟΥΞΘ 15 ΟΧΡΥΘΒ88- 

ἷνθ. ΤῈ ἀρβοποο οἵ Π6 ῬΘΥΒΟΠᾺΪ ΡγῸ- 
ποῦ (οοπέγαϑβῦ ἵν. 6) ἴῃ ὑπὸ ἢγϑῦ οἰδιιβθ 
ὑμπγονβ 811} {πὸ ΘΠ Ρ]α515. ἀροὴ {Π0 
αἰνίπηθ βοῦσοο οἵ 16: “Δ θ Κπὸν {παΐ 
ιὖ 15 ποι Θά νγὸ ἄγαν οὐσ Βοὶπρ. ἴὴ 
ἀμ βθοομα οἴαιιβο {πὸ ΘΡ ΡΠ ΒὶΒ 18 
οπαηροᾶ, Ονον ἀραϊηβὺ ὑπὸ ΟΠ ΥἸβυϊαι 
Βοοϊθίν, ΟὨΪΥ [αἰ μαν ᾿παϊοαῦθα ἴῃ {Π|6 
Ρυθοραϊηρ πογᾶβ, βία πε “ὕπθ 016 
γον, πα οἱ {15 αὐὐοηύϊοη ἰΒ ἤχοα, 
Το. στοϊαὐϊου. οὐ {π6 Ομ ασοῖ τὸ αοα 
ἰβ ψ ον αἰ σοῦ του ὑπαὺ οἵ {ΠῸ 
νου τὸ {πὸ ὃν} πο. 
ΤΊ αἰ ἴουθποθ ἰΒ Ὀγουρηῦ οαὖ ἴῃ 

{π|0 ὕννο σου ΘΒ ΡΟΠΪηρ’ ΡΠ ΓΆΒΟΒ ἐκ τοῦ 
θεοῦ εἶναι ἃμ!ὰ ἐν τῷ πονηρῷ κεῖσθαι. 
ΤΊ ἢγϑὺ ἀθβουῖθοκ {πὸ ἈΡΒΟΙ αῦο ΒΟΌΤῸΘ 
οὔ Βοΐπρ: {ὑπὸ βοοομα ὑπὸ δούπα! (θαΐ 
ποὺ οββοηὑϊα}} ῬοΟβ᾿ [10η, 

ἐκ τοῦ Θ. ἐ1 ὅθ Λααϊίομα! Νοίθ 
ΟἹ 111. 1, 

καὶ ὁ κι ὅδ. Τΐβ οἴαθβο {κ {Π|6 
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᾽ ΝΥ τ ε τῆι “σ΄ ΄σ .« ᾿ 4 ΄- 

οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν 
7 « [4 Ν Ε ΄ 7, ᾽ ᾽ ΄ 

διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν" καί ἐσμεν ἐν τῷ 

20 οἴδαμεν δέ δὲ Β τη6: καὶ οἴδαμεν Α νῷ ΒΥ {Π6. ἥκει: -ἰ οὔ σδγηθη ᾿πααϊ 

ΠΟΒΟΣῚ οαθδ, οὐ Ῥαβθα5 οϑῦ οὖ γθβαυυθχι ἃ του δα15; δἀβατηρδιῦ πὸ5 οὐ θαι... (Τιαὐ.). 

δέδωκεν : ἔδωκεν Α. 

θεόν Α τρ τη6 (1 ΐ.). 

ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΟΙΪΠρ' ΟἸδιιθ65. ἴῃ ὃ. τὸ (ἀλλὰ 
ὁ γενν.), 20 (καί ἐσμεν), 18. 8η 1π66- 
Ῥοπαθμηῦὺ βυαθθιηθηῦ ἃ μα ποὺ ἀθροπαθηῦ 
ὉΠ ὅτι. ΤῈ ΟΠ γβύϊδη 15. 8016 ὕο Ἰοοῖκ 
ὍΡΟΙ ὑπο βαααοϑῦ [οὺβ οἵ ΠΠ|6 νυιπουὺ 
Ῥοίηρ' οὐ ΒΘ] θα ὈΥ ὑποιη. 

ΤΠ6 οΥ̓θ ὁ κόσμος ὅλος Βιιρ ΟΒΓ5 ἃ 
ΒΠΡΉΟ]Υ αἰ Υθηῦ οομοθρύϊοη [γῸΠ ὅλος 
ὁ κόσμος (6. 1. 2): “{π6 σοι], {Π6 
ΟΥ̓Δ Ζα 10) ΟἵἨ ΒΟΟΙΘΟΥ ἃ 8. Δ]Π16Θ {ἸΌΪῚ 
86] ΟΡΡοβϑθα ο Οοά, 5. ψΠΟ]]Υ, [πη 81} 
105. ραγύβ ἃηα οἱθηθηύβ, Ὀ]αοθα ἴῃ ὑΠπ6 
ἀοπηδίη οἵ... ΤῊΘ ὕνο ὑπουρ) δ οἵ ὑΠ6 
γγ0 1], ἃπα οἵ {πΠ6 θηθ γοῦν οἵ 10, ἃγ6 
ΘΊνθη βθραγαύθιυ. Τὴ6 58 Π16 [ὈΥῚῺ 
Οὐ Μαί. χυὶ. 26 δηα ῬϑιΆΙ]6Ι5 ; 
Δ Πα {Π6 βᾶιηθ οὔθ 'ῃ Μαί, χχυ]. 59; 
ΤΟ αὶ 76. «ΠῸΠΠῚ ν΄ 52; ΟΙΒ ΧΕΙ: 
ΠΟ οἷ τὶν 25; ΑΡοῦ Π|. τὸ; 
γἱ- 12; ΧΙ Ὁ; χυϊ 14. ΠΉΘΙΘ 185..8 
ΒΠΏ]ΠΔΥ ΑἸ ΘΥ̓ΘΠΟΘ. οἵ ΘΟΙΟῸΙ οίνθη ὈῪ 
{ΠπῸ ΘΟΙΓΘΒΡΟΠΟΙηρ' ΡοΒιθίοη οἵ πᾶς: 
ΠΌΠ ν᾿ 22; χΥϊ 15; Μίδου. Χ- 30; ΧΗ]. 
56; ΧΧΥΪ. 6; ΑΟἰβ χυϊ- 33; οΙ. Χ]]. 
ΠΥ ΟἹ (ὑο Ὑ1 πὴ: χοῦ χη: 
ΧΥΪ. 20, ὅτο. 

ἐν τῷ πον. κι) ἴγν Ἡναζίγηο ροδίξειδ 
696 Ἴ6Δ0., [ἰοέλν, ἦν ἐμι6 ὁοΐί ογι6, 15 θ]οοα 
ἴῃ ὑπ ΒΡΠΘΥΘ οὗ Π1Ὶ5 ᾿πἤπθποθ. ΤΠΘΥΘ 
15. ΠῸ ααθβύϊομ ἤουῸ οἵ ὑπθ Εν] ΟπῸ 
“Ἰαγίηρ' ΠΟΙ οπ᾿ (ἅπτεσθαι) ὑπὸ ψνου]ὰ, 
ἃ5. το πιὐποῦῦ (Ὁ. 8): ιὖ Πὰ8. θθθη 
Ῥ]δορα “1 μἴπη. ΤῊΘ ῬῃγαβΘ. ΔΠΒΥΨΘΙΒ 
το ὑπ6 εἶναι ἐν τῷ ἀληθινῷ ΜΈ] [0]- 
Ἰοννβ, πα ὅο ὑπ οπαγδούουϊβυϊο Ραα]]η6 
ἐν χριστῷς. ΟὈΙΏΡ. ὁ. 111. 24, Ἰγ. 15 
ποθ. ΓΘ σομπθχίοη ὅΠον5 ὈΘγομα 
αποϑύϊοῃ ὑμαὺ τῷ πονηρῷ 15 τη ΒΟ.]Π 10, 
Δη4 ὑπΠ6 ΘΟοηγοΥΒ6 οἵ κεῖσθαι ἐν τ. π. 18 
δίνῃ ἴῃ « 0} ΧΥΪ]. 15 ἵνα τηρήσῃς ἐκ 
τοῦ πονηροῦ. 
Α οΪοβθ ῬΆγΆ116] ὑο πὸ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 15 

Τουπα ἴπ ὅορῃ. Σὰ. Οοἰ. 247 ἐν ὑμῖν 

γινώσκομεν ΔΑΒ: γινώσκωμεν 5. 

ἐσμέν: 5ἴγητι5. γρ. 

τὸν ἀλ.: τὸ ἀλ. δξ {πΠ6: 

ἐν τῷ ἀλ.: ΟἿ. 116: ὅν υἱέα [Π68. 

ὡς θεῷ κείμεθα τλάμονες. Οὐμρ. (Κά. 
Ὑὸ) 2312}; ΖΠ0: 270. 

20. ΤΠ ὑμῖγὰ αἰπνιηαύίοη οἵ Κπον- 
Ἰθαρθ 15 Ἰηὐγοαποθα ὈΥ ὑπὸ δανουβαῦγθ 
Ῥαυ 1016 (οἴδ. δέ). ΤΊΘΓΘ 15, ὑΠ15 ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο Ὀ6 {Ππ6 11π6 οἵ ὑποιρ)ύ, ἃ βίαν] ηρ’ 
ΔΕ 0 Π6 515 ἴῃ 6 οἵ ροοὰ ἃπαᾷ 6υ]]. 
ὟγΥ8 μᾶγϑ θθθὴ πιδᾶθ ἴο 86] 10 ἴῃ 8}} 
15. Ἰηὐθηδιύγ. Βαῦ αὖ {π6 βδῖηθ {{π|6 
γγ6 οὯη ἴὰδοθ 1ὖ ἴῃ ἢ. Ταῦ 0 ἢ 
15. ἃ5. γοὺῦ «αὐ 1} θ6 τηδᾶθ ]ρ}ηὐ. 
ΤΉΏΘΥΘ 18 οΊνθη ο τιὁὸ ὕῃ6 ῬΟΨΘΥ οἵ 
ΘΥθ-Δα να ποῖηρ' πον ]θαρῸ ἃπα οἵ ργο- 
Βθηὖὺ αἰγῖπθ ἴθ] ΟΡ. ΝΘ οδη να 
ΟΥ̓́Θ ἃβ5 αοα νγαϊΐβ. Τὴ ραγύϊοϊθ δέ 
18. ΘΟΙΏΡΑΓΑΟΥΘΙΥ πηϊγθαιθηῦ ἴῃ Αὐ 
ΤΠ ΟΠΠΒ ΓΠῸΠΡΕ: 6. 1. 7; 1|. 2; δ᾽ 1τ, 
ΤΠ. ΠῚ Τ2 Ἰη: Ἰν. 18: 5 ΤΌΠΠ 17: 

ἥκει, καὶ δέδωκεν] δαί, σοηνθ αηά 
μαΐλ, σψίϑθη. αλῦ} γοϑύβ οὴ {Π6 ρθι- 
Δ ΠΘΠ06. οὗ ὑπ6 μοῦ ἃπα ποῦ Ἰροὴ 
ὕπ6 βίους [ὰοῦ Ομ]γ. ΟὐμρΡ. “0]1η 
111. 42 ποίθ. 

δέδωκεν] ο. 111. 1, ἴν. 15. Οὐπίχαϑῦ 
111, 23, 24; Υν. 11 (ἔδωκεν) πούθ. 

διάνοιαν) δθηϑδίνην Υ., τὐγιαἰογϑέαγιεί- 
ἔμ. ΤΠ 15 ὑΠ6. ΟὨΪΥ Ρ]δθΘ ἴῃ ν]ο ἢ 
{Π6 ὕθι ΠΔ ΟΟΟῸ1Β ἴῃ δύ «05 ψ ΠΡ; 
ὉΠ ΘΘΠΘΥΔΙΥ ΠΟῸΠ5. ΜΜ]Οἢ ΘΧΡΙΘΒΒ 
ἰηὐθ]]θοῦτιἃ}! ῬΡΟΥΤΘΙΒ ΔΓΘ ΥᾺ76 ἴῃ {Π 61. 
ΤῊυ5 δῦ «0Ππ| ΠΟΥΘῚ 1565 γνῶσις, ΠΟΙ 
15 νοῦς Τοπιηα 1ἢ ᾿Ϊ8 ἀΟΒΡ6] οἵ ΕἸΡΙΒ6165. 
Διάνοια, ἃΚ ΘΟΙΏΡΑΥΘα ἢ νοῦς, ΓΟΡΥΘ- 
Βϑηΐβ ὕΠ6 ῬΙΌΘΘΒΒ οὗ γαύϊομα! ὑμουρῦ. 
Οομρ. Ερ!ι. ἵν. 18 ἐν ματαιότητι τοῦ 
νοὸς αὐτῶν, ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ 
ὄντες ((Π6 ἢγδὺ ρυϊποῖρ]65. οὗ ὑπΠ6 αθη- 
{1165 σοῦ πηβιι θύῃ), ἀμ ὑπ6 . πα 
Ἰοδὺ {πμ6 Ῥονοὺ οἵ τἱρηῦ γὙϑαβοηϊηρὴ. 
ἩχοΙαβῖνο οὗ απούαὐοηβ [τΟτὰ {16 τΧΧ, 
διάνοια 15. Τοὰαπα : τ Ῥοί. 1. 13 ἀναζωσά- 
μενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας; 2 ΕΘ. 
11. 1 διεγείρω τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν ; 
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ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. 

ΤῊΕΞ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ 51 90ΗΝ. [Ρ. 20 

οὗτος ἐστιν 

Ἴ. Χ.: οὔ. Α νῇ. 

ἃ, ἴῃ ἃ ΠΊΟΤΘ ΘΟΠΟΥΟῦΘ ΕΘ η86, 1.0, 1. 
51 διανοίᾳ καρδίας ; (0]. 1. 21 ἐχθροὺς 
τῇ διανοίᾳ; ΕΡΠ. 11. 3 τὰ θελήματα τῆς 
σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν. 

Τηαὺ ἢ ΒΟ ἢ “πὸ ὅοη οἵ αοά᾿ 
Τπσαγπαΐο ἢὰ5. πόνο ῬΟΙΙΟΥΟΥΒ. 18 
ἃ ῬΟΜΟΣ οὗ ππαονβίαπαϊπρ, οἵ Ἰηΐου- 
Ῥυθύϊηρ,, οἵ [0] ον ῖπρ' οὖ ὅο ὑποῖν τσ 
ἰββῖιοϑ, 6 ΘΟ ΡΪοχ ἴμοῦβ οἵ Πἰ|; ἃπα 
ὑπὸ οπᾶ οἵ ὕπο οἱ 15 ὑπαῦ ὑΠΘΥ ΤΥ 
Κηον, ποὺ ὈΥ ὁπ ἀθοϊβῖνο δοὺ (ἵνα 
γνῶσιν) Ὀτὺ ὈΥ ἃ σοπέϊηποιβ ἃπα Ρ1Ὸ- 
ΘΎΘΒβῖγΘ ἈΡΡΥΘΠΘΠβίοι (ἵνα γινώσκωσι), 
“Ἤϊμπ ὑμπαῦ 15 ὑστιιο.᾽ Τῆῖ5 {π6 οὈ]θοῦ 
οἵ Κπον]οᾶσο ἰβ ποῦ ἀρδύγαοῦ Ὀαῦ ΡοΥ- 
Β0Π}: ποῦ πὸ Τυῦῃ, Ὀπὺ Ἡ Η οἵ 
ὙΥΒομα ἃ}1} ὑπαῦ 18. ὕστιθ 185. ἃ Ῥυ θα] 
γϑυ θα] οη. 

Τὸ 15. ουϊἀθηὺ ὑπαὺ {π6 [χοῦ οἵ {Π6 
Τηοανπαὐΐοη (υἱὸς τοῦ Θ. ἥκει) νἱΐΆ}]}Ὺ 
γΥΘΙΟΟΠΘ ἢ ΟΟΥΤΙΘ5. ἢ τὖ Π6. ῬΟΥΤΟΥ 
οἵ Ῥο]ϊονῖπρ ἴὰ πα βθοίηρ {016 ὈΓῪ 
1 016 ὑπὸ αἰνῖπο ραυΡοβο οἵ 16 ΠΠΩ͂ΘΥ 
{π6 Ρουθ] θχίπρ τ 4168 οἵ ΡΠ ΘπομιΘηὰ. 
ΤΊ ἸαπρτιαρΡῸ ἴῃ ΠΟ} Τρηαῦιβ 46- 

ΒΟΥῚΡΟΒ. {Π18 οἹ Ὁ 15 ΥΘ Δ  ΚἈ]6 : διὰ τί 
οὐ πάντες φρόνιμοι γινόμεθα λαβόντες 
θεοῦ γνῶσιν, ὕ ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός ; 
τί μωρῶς ἀπολλύμεθα ἀγνοοῦντες τὸ χά- 
ρισμα ὃ πέπομφεν ἀληθῶς ὁ Κύριος ; 
(αα ἔρλι. κυὶ.). 

ἵνα γινώσκομεν] ΤῊΪΒ. οἴαθπβθ ἤμ5 ἃ 
ΤΟΥ ΚΑΘ ΟΠ ΠΟ ΑΥΎ ἴῃ «(0 ἢ χυ]]. 
3, Ἐζουμαὶ ΠΠῸ 15. 1η6 πουθυ-Ὁ Πα ἴηρ' 
οἴογῦ αἰΐου {Ππ|85 πον] ρσο οὐ οά. 
Οὐμραγο 9 0Π}ὴ χ. 38, ἵνα γνῶτε καὶ 

γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν 
αὐτῷ. 

Τὸ ΒΘΟΠΙΒ ἸΠΚΟΙΥ ὑπαὺ γινώσκομεν 15 

ἴο ῬῸ τράγο ἃΒ. ἃ ΘΟΥΤτὗ ῬΙΌΠΙη- 
οἰαύίοι. οἵ γινώσκωμεν. Τῦ 15. ΤΟΙ ς- 
Δ Ό]16 ὑπαῦ ἴῃ «Τοἢὴ χυὶ, 3 τὴν Ἀπ ΠΟΥ ]- 
168 τολα γινώσκουσιν ἴοΥ' τωσιν, (ΟὨΙΡ. 
ὙΥΊΗΘΥ, 111. ὃ 41. 1. 

τὸν ἀληθινόν] τόγμην 7)ομι Υ., 
ποῦ οϑὲ τογηι Ἐς, (ἴ. 6. τὸ ἀλ.), Πηι 
ἐμαὶ ἐξ ἐγμο, Δ Ὸ ἴῃ οοπίγαβῦ ἢ 

81} ΠΠΔΡΊΠΑΥΥ ἃηὦ ᾿ππρου θοῦ οὈ]θοῖβ. 
οἵ ψόυβῃ]Ρ ΘΟΠΡΙΘίοΥ βα βῆθβ {ΠπῸ 
1Ιᾶφα οἵ σα ποαᾶ ἴῃ ἐπ πϊπα οὗ πδῃ, 
ούθῖ πὸ ΕΆΥΠΟΥ γουθαϊοα ἴῃ ἃπα ὈΥ 
ὑπ ὅοη (Φόομη 1. 18, χῖν. 9). ΟἸ γ]δῦ 
15. αἰβὸ οαΠ]Πθα ὁ ἀληθινός, ΑΡοο. 1]. 7; 
ΘΟΠΙΡΆΓΘ 180 ΑΡοο. 111. 14 (υ]. το). ΕῸΣ 
ἀληθινός 866 ΦΌΠη 1. 9, 'γ. 23, ΧΥ͂. 1 
ποΐθϑ. ΟὐΡ. 1 ΤΊθββ. ἱ. 9 θεὸς ζῶν 
καὶ ἀληθινός. 

καί ἐσμεν. ..1. Χρ.} δὲ κἰηνα (ἃ. 46- 
ῬΘΠαΪηρ Οἡ. γε) ἦγ) τ 670 Π]ῖο οἵ ΟΥ. 
δ Φόομη 15 ἃ σοιηπιθηῦ οα τυ μαῦ 6 
ἢὰ5 πιδῦ βαϊὰ, ΟΠ Ἰβύϊδηβ ἃγτθ ποῦ ΟἿΪΥ 
ΘΔ Ὀ]οα ἴο σαἷῃ ἃ Κπον]οᾶρο οἵ αοα : 
ὍΠΟΥ ἃ.Ὸ ΔΙΓΟΔαΥ ἴῃ [6] ον τ ἢ 
Ηϊη), “ἴῃ Ἠϊπ. Πὸ αγὸ πη ἤίηι 
ἐμαΐ 5 ἐγεθ, θνθῖ ἔῃ δ όη, «7όδιιΣ 
Ομρῖδι. ὙΠ Ἰαύίου οἴδιιβο ἀθῆποβ πὰ 
ΘΟΠΠΡ5 ᾧΠ6 ὙῸΔΠΠΥ οἵ {πὸ αϊνίπο 
ΓΟ] ΒΡ. 50. [ἊΣ ἃ5. ΟΠ συ βύϊαηβ. Ἀγ 
παηϊύοα τ ΟΠ δῦ, πον τὸ ππἰἐοα 
νΥἱτἢ οα. ΗΒ ἀβϑαμηρύϊοι οἵ μα μἰν 
(7685 ΟΠ γἶδ) ΘΧΡ] αἴπβ ποὺν ὑΠ6 πηΐοιι 
15. ῬΟΒΒΙΌ]6. 

οὗτός ἐστιν... ΑΒ. [ἌΣ ἃ58. {Π6 βσ͵ΔΗ,- 
τηδῦϊοα} οοπδβύχιοίϊοπ. οἵ {π6 βθηΐοποο 
18. σου πΘ {Π|6 ῬΥΌΠοῖι (οὗτος) ΤηὩν 
γον οἰὑποὺ ο “πὶ ὑπαῦ 18 ὕστιο᾽ οὐ 
ἴο “96815 ΟΠν δ. ΤῈΘ ποὺ παύαγα] 
ΥΘΙΘΥΌΠΟΘ. ΠΟΥΡΟΥ͂ΘΙ 18 0 ὑπ βιιθ]θοῦ 
ποῦ ἸοΟΆ]ν πραγοϑῦ θαὺ ἀουηϊπαπῦ ἴῃ {Π6 
μϊη οἵ ὑπ ἈΡΟΒΌ]Ο (οοιηρ. ο. ἴϊ. 22 ; 
2 Φομη 7; Αοὺβ ἷν. 11; νἱῖ. 190). ΤῊΪΒ 8 
ΟὈν]ΟΙΒΙν ὁ 6 {παῦ 18. ὑσπιο ἡ ΓΥΓΠΘΥ 
ἀοβουθοα Ὀγν ὑπ «ἀαϊίίοιυ. οἵ “ἨΠ 
βου. Τ8. ὑπὸ Ῥγοποῦῃ ΡΆΠΘΙΕ ἀρ 
ὑπ γτϑνοϊαύίοη ἱπαϊοαϊοα ἴῃ ὑπὸ νου 
γγ ΠΟ ῬγΘοΘΘ (οοηρ. «Το ἱ. 2. ποῖον): 
ΤῊΒ. Βοίηρ--{Π15 Ομ ψ]ὸ ἴθ ἔστι, 
ὙΠῸ 15. του] ἐῃγοὰρἢ ἀπ ἴῃ ΠῚΒ 
οι, ἢ ΠΟΠῚ τὸ ἅτ πηϊτοὰ Ὀγ 
ΠῚ8. ἥοη---ἶβ ὑπὸ σι οὐ πα Ἰἴὸ 
οἴουμα!, Ι͂ οὗπον ουὰβ ὑπὸ τόνο- 
Ἰαϊύίου. οἵ οα ἃ5. Εδύμου ἴθ ΟἸΥἰδὺ 
(φουηρ. ἰϊ. 25. 1.) βα βῆ οβ, ἀπ ολπι ἈἸΟΠ 6 
Βαύδ ν, {πὸ ποοὰ οἵ πὰ. Τὸ Καον 
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τὰ Ν Ν δ 3. ἢ 

ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰωνιος. 
ςε δ 3 ᾿ ΄σ ΟῚ 7 

ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδωλων. 

θεός : οὐὰ. (Τια ί.). 

ποβίγα (Τιαϊι.). 

Οοα ἃ5 Βαύμοιν 15. ϑύθυπαὶ 116 (ΦοΠη 
ΧΥΪ. 3); ἃπᾷ 80 ΟἸυἰϑῦ πᾶ γονυθαϊθα 
ἘΠῚ τη (6; 1: 2): 

ὁ ἀληθ. 9.1] ΟοΙηρ. 15. Ιχγ. τό (ΧΧ). 
Οομρανθ ὑπ6 ἔδιηουβ ψοραβ οἵ Ιρπὰ- 
{ϊπ5 : εἷς θεός ἐστι ὁ φανερώσας ἑαυτὸν 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅς 
ἐστιν αὐτοῦ λόγος ἀΐδιος, ἀπὸ σιγῆς 
προελθών, ὃς κατὰ πάντα εὐηρέστησεν 
τῷ πέμψαντι αὐτόν (ααἱ Μῆαφη. ΥἹ11.). 
οὗτος. . «ζωὴ αἰών.] ΤῊΘ ῬΏγΑΒΘ 15 ποῦ 

ΘΧΔΟΌΪΥ ΡΔγΆ116] τυ ἱῦ} ὑμοβῸ συ βϊο ἢ ἀ6- 
ΒΟΙῚ6 (ἃ 5 ἴδ ἃ5. γγχ8 οδ ΔΡΡΥΘΙΘΠα 10) 
{6 ϑβϑϑθηύ! παύπιο οἵ αοα (0 ἰν. 
24, 6.1. 5, 1γ. 8). ὅθ Αααϊίομαὶ Νοῖθ 
Οἢ ἶγ. ὃ. Τῦ ΘΧρΥΘβ505 ΗΙΒ το] αὐϊοῃ οὸ 
ΤΏ61, ὉΠ 50 ἴδ 15 Ῥᾶ 1116] νυ Η ΟΡ Υ. 
χὶ, 29 (ΠΘαῦ. 1ν. 24). 

Οη “Εὔθυμαὶ [1{6᾿ 5606. Αααϊ Ομ] 
Νοίο. 

4. Α ἥηαΐ Ἰγαγγΐηρ (21). 

Το {π6 ὑπουρὺ οἵ “ Ηΐμπ ὑπαῦ 15 
{τὰθ᾽ δύ ΦοΙη ὑπ 8 δἰπηοϑῦ οἵ ὨΘΟΘΒΒΙΌΥ 
το ὕμ6 ὑπουρ!ῦ οἵ Ὁπ6 να βῃδάον5 
γ Π10}} αϑι}Ρ ΗΒ Ραοθ. [Ι͂ἢ θη {ἐπ 6 
γον] ἀββουύθα 105 ρουγου. ΤΊοΥ Τογοθα 
πο Β ΘΙ γ 65. Ἰηὔο πούϊοθ Οἢ. ΘΥΘΥῪ 5146 
ἴπ ᾿ΠΠ ΠΟΥ Ὁ]6. ΒΠδΡ65, πα ὑθηιρίθα 
ὈΘΙΙΘυοΥΒ ὑο [81] ἀυγὰν ἴτῸπ {Π6 ρον θοῦ 
Β5ΠΩΡΠ οὖν οὔ [10 ἢ. ΟἿ 518 }} νυ  Ἡ] Πρ’ 
ὑπιθυθίουο οἱοβθα ὑπ6 ΕΡΙβῦ]6 οἵ σβοῃ 
{Π6 πηδῖὶη ΒΟΟΡ6 ἢὰ5. ὈΘΘὴ ἤο ἄθθρϑῃ 
{86 ΓΘ] υβἱρ οἵ τηδῃ τὶ αοα ἃπα 
ὉΠπγοὰρ Οοα σ Ὁ} τλδη. 

5τ ζιχξ16 οἰ ίαγογι, σιίαγ αἱ ψοιιγϑοἴν) 68 
“γον Ἰαοίϑ. 

51. Τεκνία] Ὅποθ ἃρϑίη ὑπ Δηχ οὐ 
οὗ Ὁ08 Δροβύῦϊθ ο81}18. ὰρ ὑπθ {116 οἵ 
αἰϊοούίϊουν συ 10} Πὰ8Β. ποὺ ὈΘΘη πιϑ64 
51Π06 ἷν. 4. 66 1]. 1 ποΐθ. 

φυλάξατε ἑαυτά] οσιιδίοαϊίθ τὉο5 Ὗ,, 

ΠΕ ἘΠ 5 ΡΙΞ  Θ ἘΠ ΦΘΉῊΝ. 

241 ἑαυτά δὲ Β: ἑαυτούς δ“Α. 
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Ἢ Τεκνία, φυλάξατε 

ζωὴ αἱ. ΑΒ: ἡ ᾧ αἱ. 5: ἡ ὕ. ἡ αἱ. 811.: - εὐ γ65:)) 66 ἴ0 

εἰδώλων : -- ἀμὴν 5΄. 

σιιαγα ψοιυγϑοῖνοβ. ΤῈ οχϑοῦ ΡΠ γαΒ6 
15. ποῦ Τουπηα ἀραΐπ ἴῃ ὑπο Ν. 1. Οοι- 
ῬαΙῸ τηρεῖν ἑαυτόν «1παθ 21; ἃπα ὙΠ] 
ἢ 8.1]. 1168 1. 27; 2 Οοι. χὶ. 9:1 
ΤΊ. γ. 22. Τ}ἷβ “σαυλγαϊηρ᾽ οἵ {6 
ΟΠ Ἰβυϊδη ἀμβυγουβ (0 ὑπ “ Κοορίηρ᾽ οἵ 
Ομτϑῦ (ω. 8) Τὴ 86 οἵ {π6 δοίίνθ 
ἢ {πῸ τοῆθχῖνθ Ῥγόποῖ ἃ5 α18- 
ὑϊηριι 5ῃ 64 ἔγομι ὑπ 6 τ] α1]6 (1|0. ΧΙ. το 
φυλάσσεσθε ἀπὸ π. πλεονεξίας) Θ- 
ῬΠδβῖβθβ ὑπ ἀαὺν οἵ ρϑυύβομπδὶ οἤοσί. 
ΤῊ τι86 οὗ ὑπ6 πϑαΐοι (ἑαυτά) ἴῃ αἰγΘοῦ 
ΔΡΥΘοιηθηῦ τ τεκνία ΒΘ ΠῚ [0 ὈΘ 
ππΐηπθ. οι ὑπ6 τ86 οἵ ἑαυτά νἱ} 
{μ6 Βθοομα Ῥϑυύβοῃ 566 ὁ. 1. ὃ ἢ. ΤΠ6 
αογὶϑδέ ἑηρ. (φυλάξατε) 15 ὙΘΙ Δ Κ80]6 : 
ΘΟΙΡΕΑΓΘ 1 Ρρύ. 11. 17 [Ὁ 15. οχϑοῦ 
ἴογθθ. ΕἸβθυσῃθγθ ἴῃ ὑπ6 ἘΡΙΒ016 (6χ- 
οορὺ 1. 1) δύ ΦοΠη ΔΙ ΥΤΆΥΒ τι808 ὑΠ6 
Ῥγθβθηῦ. 

ἀπὸ τῶν εἰδ.] ὦ δἰηυνμίαογὶδ ἡ. ΤΠΘ 
ψΟγ εἴδωλον 15 ΘΟΙΙΡΑΥὐγΟΙΥ [1η- 
ἐγοαπθηῦ ἴῃ ὑπ6 Ν. 7, ἃ πα ΘἸβθ 6 16 
1ῦ 15 ΔΙ γα 5 τιβθα ΠΠΌΘΥΆΠΥ (6... τ ΤΊ 685. 
Ἰ. 9. Βαὺ “ΙΔο]αύγγ᾽ (60]. 111. 5) ἃπα 
“ἸἀοΙαίοι" (ρ. ν. 5) πᾶνθ ἃ ψ]οὺ 
ΒΘΠ86 ἴῃ δὺ Ραμ]: πα ὑπ οοηΐοχὺ 
ΠΘΙΘ 5665 ὕο ΓΘ ΟΠ ἃ ΘΟΡΓΘΒΡΟΠΑΙΠΡ' 
ΘΧύθηβΙοη οὗ {Ππ6 τηϑαῃϊηρ' οἵ ὑΠ16 ὑθυη,. 
Αἡ 4140] 15 ΔΕ ΠΙηρ᾽ τ Π]Ο ἢ ΟΟΟΙΡΙΘ65 
ὑπ6 ΡΙδοο ἅπθ ἰο ἀοα. ΤΠ6 πι86 οἵ [Π6 
ἀοἤπῖῦθ αὐ 1016. 68}15 πρ 811} ὑπ [ἈΠΔ1]Π18 
ΟὈ]Θοβ συ. [ἃ}} ππᾶθυ {πὸ {{0]6. 
ΤῚ6 οομηπηαπα ὅο ΟἸγἸβύϊδηβ 15. ποῦ 
ΘΘΠΘΙΆΠΪΥ ἴο Κορ ὑμθιηβθῖγθβ [ΠΌΤ] 
5.0.) ὑπίηρθ ἃ5 14015 (ἀπὸ εἰδ.) Ὀαὺ 
ἔγοηι ὑΠ6 γγ611-Κπόνγῃ ΟὈ] οὐδ οἵ ἃ [8156 
ἀδγούϊομ. Οὐ 2 ΟὐοΥ. νἱ. 16 μετὰ 
εἰδώλων νι ΠΟη]. 1]. 22 ὁ βδελυσσ. 

τὰ εἴδωλα. 
ΤΊῊΪ5. ΘΟΠ ΡΥ ΘΙ ΘΉΒΙγ 6 Ὑγ  Ὡ]ηΡ᾽ 15. ῬΥῸ- 

ὈΔΡΙΥ {Π6 Ἰαὐθϑὺ σοΐοθ οἵ δου ρούμι. 
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Αααϊίϊοπαϊ Νοίο οα ν. 1. Τ7Ίι6 τι86 οΓ ἐἶι6 ἐόγηιν “ ἐΪ 6 ΟἸιν»"8ί. 

ΤῊΘ τι86 ΤῊ Πἰβύουυ οἵ ὑπὸ {{{ΠῸ “Μοββίδῃ,, “ΟΠ γῖβυ᾽ (ΘΠ, ὁ χριστός, “{Π6 

ἀδωνὶ ΓΝ Αποϊηΐοα Ομθ᾽ ἰδ ὙΘΥῪ ΤΟΥ Κα 0]0, Τῦ 1β ποῦ ἃ οἰιαγδούουβυϊς {1016 οὗ {Π6’ 

Ομ βε᾽ τὰ ΡΙΟΙἶβοα βανίουν ἴῃ ὑπὸ Ὁ, Διὶ Τὸ 15. ποὺ θύϑῃ Βρθο ΠΟΆΠΥ ἈΡΡΠ Θὰ ἴο Η πη, 
ἴπ6 Αρο- ὉΠ]688 ῬΟΥΠᾺΡ5 ἴθ Πδη. ἰχ. 25 ἢ, ἃ Ῥαββαρο οἵ συμ ΐοῖ {Π|6 Ἰηὐθυρυθία 0 15 
ΒΟ" 856. γργν ἀουρεα!, Απα 501 ἴῃ ὑπ ἃροβίο!ς ἃρὸ 0 τῦᾶβ ΒΌΠΟΓΆΙΠΥ Οπσγθηΐ 

τ πὐεῖς ΔΘ ηρ ὑπὸ Το ν.}85 ἴῃ Φ πάρα, ΘΆ]1166, ϑαμηανία, πὰ ἴῃ {Π6 ΤΙ ΒΡουβίοη ; ἃπᾶ 

Πϑβία- τὸ νὰ 8 ἈΡΡΠοά ὈΥ {πθ μη ο ἔπο οὈ]οθοῦ οὐἩ ἐποῖν συ] σίουβ πα παύομα! ΠῸΡΘ 

τηθηΐ. ΜΑΙ ἢ; ἃ, χυ!. 16, ΧΧῚΙ, 42; ]0ΠΠ 1, 20, 41; ἸΥ. 20, ΧΉ 24: ΑΟΙΒ ΣΧ Θ 2) 
ἄγχι Ὁ, ΧΥΗΙ, 28, ΧΥΥΙ. 23). ᾿ΤῈΘ ΗΡτον πον μαᾶ Ῥθοι οἱοίπρα ἴῃ ἃ 

Οὐθοῖκ αγ688, ἈΕῚ 5 Οαγγοηῦ 5. ὈΥ β'άθ ψῖἢ {π6 αΥθοκ δαυϊγαϊθηΐ 
(Μεσσίας “0Πη 1. 42, ἰν. 25). 

ΤῊ τι88 ΤΟ ποτὰ ΠΡΟ, “ἀποίηὐοα,, ΟΟΟΙΒ ΒΘΥΟΙΆΪ {ϊπι05 ἴῃ {πΠ6 ΒοοΙς οἵ 

Ἢ {π6 Τιον ἐἴοαβ ἴῃ {π6 ρηγαβα ΠΡ ΘΠ ἸΠΞΠ : Τιον. ἵν. 3 (ὁ ἀρχιερεὺς ὁ κεχρισμένος), 
ΘΥΤῚ 1Π (Ὁ ἢ! γ. 16; νἱ. 15. (ὁ ἀρχ. ὁ χριστός). ΟὐμρΡ. 2 Μδοο. ἱ. το (ἀπὸ τοῦ τῶν χριστῶν 

ΤιΑΎ, ἱερέων γένους). 

(ἢ) π6 Τὴ {π6 Ἡ!βἰουῖοα] ΒΟΟΙκ5 Π6 σπου 15 αβοᾶ οὐ {Ππ|ὸ τοργοβθηία νο Κίηρ οὗ 

Ἡ!βίοτϊοδ] {πὸ ἐπϑοογαῦϊο παύϊοη : ΟΥ̓ ὅδ : 
ΒΟΟΚΒ, τ ὅληι. χἰϊ, 3, 5 ΠΝ, ὁ χριστὸς αὐτοῦ. 

1 ϑδηι. χχῖν. 6, 11; ΧΧΥΪ. 16; 2 ϑ8ῃ), ἱ. 14, τ6 ΠῚ Π᾽ ΠΡ Ὁ, ΤΧΧ. ὁ 

χριστὸς κυρίου. ; ΐ 
1 ϑδῃι). χχΥΪ. 9, 11, 23 ΠῚ ΠῚ ΠΏ, ΤΙΧΧ, χριστὸς κυρίου. 

Οοηιρ. 2 ὅδπι. ἱ, 21 Πρ ΠΡ Ὁ ὍΞ, ΤΧΧ. οὐκ ἐχρίσθη ἐν ἐλαίῳ. 
ΟΥ̓ αν α : 

1 ὅδ. χυϊ. 6 ρ, Τ ΧΑ. ὁ χριστὸς αὐτοῦ. 

2 ὅὅδῃ. χὶχ, 21 ΠῚ) Ἐπ, ΤΧΧ, ὁ χριστὸς κυρίου. 

2 ὅδ). ΧΧΙΠΠΑΙ 3Ρ" ΟΝ, ΠΡ, ΤΙΧΧ. χριστὸς θεοῦ Ἰακώβ. 

2 ὅδῃ). Χχὶϊ. 51. 
ῬΡμ, ΧΥΙΙΪ. 50. 

ΟΥ̓ Βοϊομιοη : 
2 ΟΠ τΌΗ. νἱ. 42 ἩΠῸ, Τ ΧΕ, ὁ χριστός σου. 

ΟΥ̓Δοα: 

2 ΟἌ τοι. χα! 7 ΟΧΧ. πρὸς Ἰηοὺ.. χριστὸν κυρίου, Τὴ Π᾿ ἹΠῸῸ ἜΝ, 

ΟοιμρΆγΟ {ΠῸ ἸΔΟΥ͂ 86 ἴῃ: 
1 ὅδ). 11. 10 Ἰπ Ὁ 9 Ὁ. πὴ πὴ, ΤΙΧΧ, ὑψώσει κέρας χριστοῦ αὐτοῦ. 

1.158 ΠΡΌ δ, ΠΧΧ. ἐνώπιον χριστῶν (χριστοῦ) μου. 

1 ΟΠ ΤΌΝ. ΧΥ͂Ϊ, 22. 
ῬΕ ΟΥ̓, 

(11) ἐμ Τὰ {πὸ Ῥτγορ θύβ {πὸ υνογὰ ἰβ πβο οὐ Οὐτιβ: 
Ῥτορῃοίβ, 15, χῖν. ᾿ ΦΨ ΣΡ Ὑποον ΠῚ ΟΝ ΠΞ5, ΤΙΧΧ, οὕτως λέγει κύριος ὁ 

θεὸς τῷ χριστῷ μου Κύρῳ. 
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Τῃ {Π|0 Βθοοπμα ῬββθαρῸ ΠΘΙῸ 1 ΟΟΟῸΥΒ 1ὖ 15 ἀοα ὑα] τυ ῦΠου 1ὖ 15 αδβοα 
ἴῃ ἃ ῬΘΙΒΟΠΔ] ΟΥ᾽ παύϊοΠμὩ} 56η86: 

ΗΔ}. 111. 13 ἩΠΡΟτΣ νυν, Τ ΧΧ. τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου. 

Τὸ ΘΟου 5 ὑνῖο6 ἴῃ ἃ ΑἸΠΠ]ο]ῦ Ῥαββαρο οὗ ὑπΠ6 ΒοοΙς οἵ Τ)Δη16] : 
ΤΆ Π ἴχ. ὩΣ ὉΠ.) ΠΣ); ΤἼΘΟά. χριστὸς ἡγούμενος. 

» 26 ΠΨ ΠῚΞ᾽, ΤΗΘΟά. ἐξολεθρεύσεται χρίσμα. 

ΟΟΙΠΙΡΆΙῸ 8180: 
ΑἸΙΟΒ ἵν. 13 ΠΧΧ, ἀπαγγέλλων τὸν χριστὸν αὐτοῦ. 

Ηθρν. ἹΠ Π2... 13}. 

Τὴ ὑπὸ ῬΒ]ΠῚΒ ὑπΠ6 Τινίηθ ΚΊπρ' 10 158 [Π6 ἴγρ6 οἵ “{Ππ6 ΟΠ ἰβῦ᾽ 15 ΒΡΌΚθὴ (1ν) {1Π|6 
οἵ ἃ5 “π6 δποϊπθα οἵ ὑπὸ Τιογᾶ᾽; ἃῃᾷ {ποῦὸ οἂη 6 πὸ ἀοιθδὺ ὑπαὺ 10 νὰβ Ηδρῖο- 
ἤμοτὰ ἐπ6 ῬΒΆΪΠΏΙ5, ἈΠ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἔγομη ῬΆ. 11., ὑπαῦ ὑπ σου ραββοᾶ ἰπίο δ᾽ 8ΡΠᾶ. 
ΘΟΒΊΠΊΟΠ 1186 ἴῃ ὕΠ 6 ΒρΘΟΙΔΙ ὑθο 108} 56η86. 

ἘΠῚ 1.2 ἹΠῚ Ὀρ) ΠῚ ΠΣ »ῦΝ ΤΙΧΧ. κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ 

χριστοῦ αὐτοῦ. 

Ρβ. χυἹῇἱ. 5ο ἼΠ2 ἡπυρου, ΤΧΧ. τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυείδ. 

Ρβ. χχ. 6 ἹΠ, ΤΙ ΧΧ, (ἔσωσεν κύριος) τὸν χριστὸν αὐτοῦ. 

Ῥβρ, χχυπ]. ὃ δ Π ἹπὉ Τὴ μη ἮΜΟ͵, ΤΙΧΧ, ὑπερασπιστὴς τῶν σωτη- 

ρίων τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ἐστίν. 

ΞΟ ΒΒΕ ΣΧ ΣῚΣ 79.) 515) ΟΧ ΧΙ 10) 17: 

ΟΟΙΡα1 6 ΡΒ. ἸΧΧΧΙ͂Υ. 10 ἩΠ, ΠΝ, ΤΧ ΧΟ, ὁ θεός.. τὸν χριστόν σου. 

Τῦ οσοῦ ἴῃ {Π6 θ] 1}: ε 
Ρβ. ον. 15, 1 ΟΠ τΌη. ΧΥ]. 22 ΠΡ Ὁ, ΠΧ, οἱ χριστοί μου. 

ΤΊΘ ΠῚ Ῥῇγαβθ 8 ἔοππα : 
ΤΆτη. ἵν. 2ο ΠῚ") ΠΣ, ΤΙΧΧ. χριστὸς κύριος. 

ΟὈΙΏΡΑΙΘ {μ|]κ6 11. 11. 

Τὸ Μ1}} θ6 οὐβουνϑᾶ ὑπαΐ ἴῃ 411 ὑΠθ86 Ῥδββαρθβθ, νιῦ ἢ ὑΠ6. οχοθρύϊοπ οἵ 
ὑποβο ἰπ Του ὑΐοιιβ, 5 βδμη. ἷ. 21, Πδη. ἰχ. 25 ἔ., ὑπὸ Αποϊηὐθα Ομ 15 Ια 
ΒΡΟΚΘΗ οἵ ἃ5 ὑπ Αποϊηΐθα οὗ ὑπὸ μογὰ οὐ οἵ ἀοά. 

ΤΊῊΘ {016 χριστός ΟΟΟΙΙΒ. ἴῃ ΘΟΠΠΘΧΙΟη 10} κύριος οΟΙ 5. Χ]ν, τὸ ΤῊΘ 86 οὗ 
ἐπεμαρτύρατο ἔναντι κυρίου καὶ χριστοῦ. ΠΙΘΟΊΡΗΣ 

Τῦ ΘΟΟΌΥΒ ΒΘΥΘΙΆΪ {1 π|65 4150 ἴῃ ὑπ6 Ζϑαίηιδ 97 οϊοῃγοΉ : ῬοοΚϑ. 

ΧΥΪ. 36 ({π6γ6 5118}} Ὀ6 πὸ τὑῃ}ρ ὐὔθοιιβη 658, Ὀθοδ86) πάντες ἅγιοι Ῥεαϊηιδ Οὗ 
ϑοϊοηιοτ. καὶ βασιλεὺς αὐτῶν χριστὸς κύριος. 

ΧΥΙΠ]. ὃ (ΠΡΡΥ ἃ16 ὕπου γγῆοὸ 876) ὑπὸ ῥάβδον παιδείας χριστοῦ κυ- 
ρίου ἐν φόβῳ θεοῦ αὐτοῦ ἐν σοφίᾳ πνεύματος καὶ δικαιοσύνης καὶ 

ἰσχύος. 
ΧΥΠ]. 6... εἰς ἡμέραν ἐκλογῆς ἐν ἀνάξει χριστοῦ αὐτοῦ (τοῦ θεοῦ). 

Τὸ 15 Τουπᾶ ἴῃ {πΠ6 ΒοοΙ οἵ Η πο ῖ: Ἡ ποοΙι. 

6. 48, το..ὑΠ6 Ὺ πᾶγΘ ἀθηϊθα {116 Τιογτὰ οἵ ὅρὶγ1ὐβ ἃπα Η15 Αποϊπίθα. 
6. 52,4 ΑΙ ὑποθθ ὑππἰπρδ τ ]οἢ ἔμοι μαϑῦὺ 566 Π  Ἰβύου ὕο ὕΠ 6 γ1]6 

οἵ ΗἸΒ Αποϊηὐθα ὑπαῦ ΠΘ πηδᾶν Ὀ6 5βίγομῃρ' ἃπα τη ]ρ ὐΥ ἀροπ ὑπ Θαυ ἢ. 

Απᾷα ἴῦ οσουγβ ὕμψ]οθ ἴῃ ὑῃ6 ΤΆΤΡΌμ οἵ ΟἸ]ΚΘΙῸΒ οα ὑπΠ6 Ῥοπηίδίθθοῃ: Ταγφιιη8. 

ὅπ. χἱχ. τὸ ΝΠΊΣΟΟ ὉΠ ΠΟΟΥΤῚ ΝΠ ΠΝ ἽΝ, τρί “οδϑίαλι, 

ΔοΉγ6., τρΐλο86 ἐ8 ἐἢ)6 ᾿ύμηφαοΉλ. 
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Ναμι. χχίν. 17 ϑι Ὁ ΝΠ ΝΩΊΓΟΥ ὩΡΡῺ ΝΞΟ ὈΥΡΥ ΓΞ, τοίθη 
α κήπῳ βμαἱ αγίδε ἤγοην «7ασον, απαὰὶ α Ολγῖσέ ζγοην 716 γαοὶ ςἠιαῖϊὶ 
γαεῖο, 

ἈΠ ΘΟΙΩΙΠΟΙΪΥ ἴῃ {6 ΤΆγρίπι οἵ «Φοπαύμαμ, Οὐοιηρ. Βιιχίου Ζ,8ώ;. 5. ν. 

Τὸ τὰν Ρ6 δρᾷ ὑμαῦ 1 18 Τουπα ἅ180 ἴῃ 4 ἘΕβαγαβ υἱῖ. 28 ἔὶ τ θη 
Ολγῖϑε (οομρ. χἰϊ. 32). 

Απά ἴῃ ὑπ ΔΡΟΟΘΆΪΥΡΒ6 οἵ ΒΆγΟΝ: οο. χχῖν, χχχ, Χχχίχ, Χ], Ιχχ, ᾿χχῖϊ. 

ΤῊΘ πβθ οὐ ΕὙΟΙΏ {Π18 ΣΌΠΟΓΙΆΙ γἱθν οὗ ὕπθ 86 οἵ ὑμθ σογὰ ἰὑ ρρθᾶγβ ἐπαῦὺ {ῃ6 
ἴ86 ἔθυτα ἸΠγηϊρα ἀρρ!οαθίοπ οὐ ὑπο {16 ὅο ἐμ Τινίμο Κίηρ ἀπα ϑανίουν οἵἩ [5γμθ] 
ἴῃ ὑπ Νϑυν. : : 3 ᾿ ΩΝ 
Τορίαιαοηὶ 18» ὙΠῸ} {Π16 ῬΡΟΒΒΙθ]9 Θχοθρύϊοη οἵ {Π6 ραββασο οἵ ΤΠ) η16], ροβύ- ΒΙ]οα]. Απᾶ 
ἃ Τοβαϊὲ οἱ 1ὖ 15 ΚΟΥ ὑπαῦ {6 σοι ὈἸ πα ύϊοι οἵ {π0 ἰάθαβ οὗ ἃ οομηηρ οἵ {π6 Τιογὰ ἕο 

[6 βύπαυ Ἰιαρτηθηῦ ἀπα οἵ {π6 βία ΠΒμτηθηῦ οὗ ἃ Τὶνίπο Καὶ πράομι ἴῃ ΠΔΠΪ6] βοσυρᾶ 
Δ ππᾷ ἴο οοποθηΐγαΐθ αὐζθηύοη οἢ ὑπ 6 βουϊρύθσα! ἰπσπασο ἴῃ γορασα ἴο “6 
ἜΡ ρηΝ Αποϊπίρα οὗ ὑπ Πονγά’ (Πακο 11. 26) νυ μον νγὰβ 566 ἴ0 ἐγ ηβοθ πα ΔῺΥ Ραβὺ 

ἈΡΡΙΠοαὐϊοθ. Τὰ 10 οου]ὰ ποὺ Ὀαὺ 6 [6] Ὁὺ ὑπαῦ ΘυθυῪ ὁπ ἀποϊπίοα ἰο ἃ 
ΒΡΘΟΙΔ] δαπούϊοι ἴῃ {π6 αἰνῖπηθ ΘΟΟποΙῺΥ Ροϊπΐοα ἴο Οπ6 συθαΐθιυ ἴῃ ΠΟ 8]] 
ὑμπαῦ μ6 Γογοϑμαάονοα Βπου]α πα ἃ ἢπα] ΔοσοΙρ  ἸΒμηθηΐ. Τὴ6 ΟΠοοΒ οἵ 
Κίηρ ἀπ ρυϊθδὺ ἀμ Ῥγορθὺ σοῦ οοποθηίγαίθα ἀροὸὴ “{π6 ΟἸγί δῦ; ἀπὰ 
ΠΟΥ͂ ὉΠ6 ΟΠ οΘ Πα ΠΟῪ 6 Οὗῃθι" Ὀθοᾶμηθ ῬυΘἀοιηϊπαηὖ Ὡοοογἴηρ ἰο 0} 6 
ὑθιηρ 8 οὗ 126}. : 

{58 οἵ 6 ὙῸ γοραγα ἴο {116 πβὰρθ οἵ δύ Ψομη 1 τὰν Ὀ6 ΟὈβθυνθα ὑπαὺ ὁ χριστός 
ὕθυτὴ Ὁ [15 τ] Πουὺ 4. ΘΑΌ]ΟΠ. ἘΠῚ ΓΟΥΊΉ]Υ ἃ ἈΡΡΘΙ]αύϊνο (ὑπο ΟΠ γῖβυ,, πθ Αποϊμηἰθα) 
δ. ὅόμῃ. :ῃ (η6 ΘΟΒρΕΙ: 1. 20, 25, 111. 28, ἵν. 29, Υἱί. 26 ἔ,, 31, 41 ἢ, χ. 24, Χὶ. 27, χἱϊ. 

34, ΧΧ. 31 ((ΟΠΡΆ ΓΘ 4180 {Π|6 1186 οἵ χριστός : 1. 41, ἷν. 25, ἰχ. 22). Ξ'ο ἰὖ 18 

Ααἰβὸ ἴῃ {π6 ἢγβῦ θρίβυ!6: 11. 22, ν. 1. ΤΉΪΒ ἸΆΥΡ6 οΟἸ]θούϊοη Οἵ ΘΧΔΠΊΡ]6Β ΒΘΘΠῚΒ 

ἴο ἀροίαο ἐμαῦ ὑΠ:6 βᾷ 16 5686 τη βία δαορίθα ἴπ 2 Φόμη ο; Αροο, Χχ. 4, 6, 
ὙΠ ΠΘΥΘ Οὐ ΠΟΥ ]86 {Π|6 1016 τηϊρ]ῦ ἤᾶνο Βθθμηθα ἕο ΒΘ ἃ ΡΙΌΡΘΙ ΠΆΙΠ0. 

«Ααἀάτέϊοπαϊ Ν᾽οίο ου ν. 6. ΖΠἰο ογθηοθα ἐο ἐἶι6 ζαοία οΥ ἐἶι6 α'οβροῖ. 

Ἠοίουθμοθ ΤῊ Ερ βύ]65 οὐ δ «μὴ ἃγ6 ρϑυμοαίοα τὶν} {πὸ ὑπουρ δ οὐ ἐπ ῬΘΥβΟὴ 

ἴο {πο ἴδοῦ ἃ στοῦ οἵ ΟΠ γῖβὺ θυΐ αἰγθοῦ υϑίθυθηοοβ ὑὸ ὑπὸ ἴλοῖβ οὔ {π6 ΘΟΌΒΡΘΙ ἃγῸ 
ΤῊΝ ΒΙΠΡΉΠΥΙΥ ΤᾺΓΘ ἴῃ ὕπο. [ἢ {πη ἐπἰνὰ ἘΠ ρΙβ019. ὑπο γὸ 15. ποίμϊηρ ἴῃ {Π6 Ἰλη- 
ἜΕῚ ἀρ σαδαρσο ὙΥ Π ΟΝ 15 αἸβυϊποίν ον ΟΠ τ ἰβύϊδη οχοθρὺ ὑπ ργοστιδηΐ γοίργοποο ἴὸ “ἴΠ6 
ἘΡΊΒ6165 οἵ Νηθ᾽ (ν. 7). ΤῊο Βαρίίβιηῃ 1 ποῦ Βρόκθὴ οἵ Ὀ] ΑΙ Π]Υ ἢ ΠΟΥ γϑῦ ἃΠν 96 οὗ {Π6 
80 Φομπ. ρχγιοῖαὶ νυθηΐβ οἵ {πὸ Τἶἴο οὐ ὑπὸ Τιογὰ τ μΐο . πγοῦθ ἱποϊααθα ἴῃ ἐπ θαυ] θδὺ 

Οὐπἤοββίοηβ οὐ [αἰ 6ἢ, (πὸ Βίγο οἵ {π6 Ὑἱρῖη. Μάγν, ὑπὸ Οὐποϊῆχίοι, ἐπ 6 
᾿οβυγγθούίοι, {16 Αβοθηβίομ, ἔπ ϑββίοι αὖ ὕπο υἱρηὺ μαμα οἵ {πὸ ΕΔΥΠΟΥ, 
ὑπο Οὐμπΐηρ ἴο Φπαρτηθηί, 

Βυΐῦ ὑποιρ]ι {Π|686 [κοῦ τὸ ποῦ ΘΧΡΙΌΒΒΙΥ τη οηοα ἐΠ6Υ ΔΥῸ ἃ}} ἱπηρ] 16, 
ἃ πα Ἰηἰουργοίθα, ὙΠ μου {πθ πὶ {Π|0 ἀυστπιπηθηΐβ πα Ἰληρααρσο οἵ δύ ΦΌόΠη 
ΤῸ πΠΙηἰ6 1010]. 

(1) Το Βιγίμῃ οἵ πὸ Ὑ γαίῃ ΜΆΥΥ : ἵν. 2 «7685 Ολγῖϑί σαριθ ἐη ἤοδῆ. 

(2) Τὸ Βαρ[ἴβιῃ : ν. 6 7}λὲ8 ἐδ, [2 ἐλιαΐ σαρῖο μ ἐδαίον. 

““ΓνΝ 
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(33) Το Ῥαββίοῃ : [1]. τό 116 ἰαϊά ἀοιογ ΠΠὶ5 {768 7ῸΥ τι5---ν. 6 Τ}ϊ5 ἐ8 

͵Ἴὸ ἐμιαΐξ οσαλ6.. θη, δίοοί. 

(4) Τῆι Βαοβυνυθοίίομ, Αβοθηβίοι 8 ηα ϑθββίοῃ αὖ {Ππ6 τἱρηῦ μαπά οὗ 
ἀπὸ Βαΐμου: ἴΐ 1 16 ἤαντο απ ἀαἀεοσαίο «οί, ἐηι6 Τα 67", «768ιι5. ΟΠ Υ οί. 

ΟὐμρΡ. 2 Ψοπη 7... οοη 7655 ἐμαΐ «7685 Ογ͵δέ σοηιοέ]ι ἐγι 65}. τ Φοη 1. 3. 

(5) Τῆι οομηΐπρ ἰο Τπαρτηθηῦ: 1]. 28 ἐλαΐ 106 λαμ ἠατο δοίαἰγι655 από 
γιοΐ ὃ6 αϑὐαηιοοῖ ϑοΐογο Πην αὐ ΠΠὶ5 ργοόβοηοο; ᾿ϊϊ. 2 17..΄Ἴ͵6 οἠοιία δ6 ηναγῖ- 

7εδἰθα τῦ0 σἠαϊ δ ἰο Πζην, ΚΟΥ τρ6 σἠαίί 566 Πίην ὧ8 ΠΟ 8. 2 Φοη 7. 

πῃ ἁἀάατϊύίοη ὕο {Ππ|656 Δ]Ππβίομϑ ὕο ἃ 6165 οὗ π6 Βαρύϊβιηαι Οτθοα [Π6 
ἢγϑὺ ΕΡΙ 5016 Ἀββιιπι 98 ἃ ΡΘΠΘΙΆΙ Κπον]θᾶρο οἵ ὑπ Τ 6 ἀμ Τοδομίηρ οἵ 
ΟἸὨγῖθῦ: 11. 6 116 ἐπαΐ φαϊέλ, μ6 αριαοίδ, ἐπ Πίην οὐρ]έ ᾿τηιδοί 7 αἶδο ἐο τραΐβ 

θυθγὺ α5 6 τρωϊκοα; ἰ. τ Τ}ι6 ἐσογία ζηοιοοίδ, ει5 τοΐ δοσαιιϑ6 τὲ ποι ΠΏΣ 

μοί; ἰΐ. 2ς ἐδ ργοηυΐδο τὐ]υΐοι, Η6 ργοηνίϑδοα ; 111. 23 α5 Π6 φψαῦθ τι8 δοη- 

φυαηαηγιθγιί. (ΟΠΡΆΓΘ 4180 1. 1 ποΐθ. 
.ς ΤῈ τϑνοϊαύϊοι οἵ [π6 ρῬασροβθ ἃπα ἴββθ οἵ ΟΠ βὺΒ ΤΟΥ Κ 8 πιδθ ἢ 

ΒΙΠΡΊΪΔ 1 ΓἍ]Π6Β8Β : 

111. 5 276 Ἰραϑ5 ηιαρ οϑίοα ἐο ἰαΐ6 λῦσαν 5178. 
- 8 7λι6 ϑοῃ α" Θοά τας ἠναγ 7 οοίοα ἐμαέ ΠῚ ηυϊσλΐ ἀοδίγον ἐδι6 1607}}5 

ο ἐλ αουτί. 
. 9 [6οα] λαίἤ, βοηυέ Πὶς ϑόη, ἢ 5 οηΐμ ϑογν, ἐμαί τῦ6 λα ἐΐυο ἐδγουγὴν 

“την. 
- το [60] βοΐ Ηὴὶς δύῃ, αδ ὦ ργορίωΐξίογι ΚὉ7᾽ οὐν7" 5ἴη.5. ΟΡ. 11. 2. 
---τ4 76 Ζ᾽αΐίλμον ᾿αΐ, βογιέ ἐμι6 ϑόοη, 5 ϑωνίοιιγ 97 1.6 τοογία. 

γν. 20 77,6 ϑογι 7 Οοα ἐξ5 εοηινο ἀνα ἤαΐ, ψύφογ, τι5. αγὸ πρἰογδίαηαϊη ἐδαΐ 
416 παν ἤποιο Πέίην ἐδαΐ 5 ἔγιι6. 

(ΌΤΩΡ 1. 7: γ- 19: 

Ϊ τ 

«Αααϊίοπαί Νοίθ οὐ ἐλ 6 γοωαίηγϑ ἔην. 6 ἴ. 

ΤῊ γαυϊαθοηβ οὗ ὑπ ὕπγθο ομϊοῦ αὐθοὶς ΜΒ5 ἴῃ ὕΠ6 ῬΒΒαΡΘ οὗτος...μαρ- 
τυροῦντες ἀΘΒΘΥΎ6 0 Ρ6 βύπαϊθα ἴῃ ἀθύα!. ΗΔΡΡΙΥ ἰπ {118 οᾶ86. {Π|6 Θο1- 
τη0 ὑθχὺ [Ὁ]]Ονγ5 ἴῃ ὑΠ6 τηδίη ὑπαὺ οἵ Β. 

Β, ἐξ, Α. 
τ ΑΥ̓͂: Σ ς δ τς ἢ π ἣ 

οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν 
Ψ το ᾿ “ ν΄ Ν “ 47}.Ὁ Ἂν, -“ 

δι ὕδατος καὶ αἵματος διὰ ὕδατος καὶ αἵματος δι’ ὕδατος καὶ αἵματος 
, καὶ πνεύματος καὶ πνεύματος 

᾽ ἘΞ ΓΑΦΕ ΕῚ κ τς ᾽ “ ΓῸΒ 
Ιησοῦς Χριστὸς Ἰησοῦς Χριστὸς Ἰησοῦς Χριστὸς 

5 Ε) -- Ω͂ ΙΝ Ω σ ΄ 

οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνῳ οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον 
2 ἌΣ ζρ ὕδ τ Ε 3...2 ΦΡΑῚ ὦ Ε ὙΔ 5. ὙΕ ΠΝ Χο τή 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι ἀλλὰ ἐν τῷ ὕδατι 

2 σ᾿ “ “ “ σ 
καὶ ἐν τῷ αἵματι καὶ τῷ αἵματι καὶ ἐν τῷ πνεύματι 

ν Ν “- Ν ᾿ “ ΄ 

καὶ τὸ πνεῦμα... καὶ τὸ πνεῦμα... καὶ τὸ πνεῦμα... 

“ "Σ, οῦΝ ῃ, « ν ΦΞΝ “ φν ἌΈΞΙΝ, 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν ὅτι οἱ τρεῖς εἰσὶν ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
«ς “ σ΄ ΄ 

οἱ μαρτυροῦντες... οἱ μαρτυροῦντες... οἱ μαρτυροῦντες... 

ΕῸΥ τὸ πνεῦμα ἴΠ6 Τιαὐϊη γυραΐθ ρῖνοβ Οἡγιβέιιδ. 
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ΤῊ ᾿ἰηΐθυ- 
Ῥοϊαίρᾶ 
ΒἾοΒβ. 

ΒΌΤΩΓΤΊΔΥΥ 
οἵ οχίθυ δὶ 
ΘΥΙΘΠ06. 

ΤΗΕ ΕἸΒΞΤ ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ 51 90ΗΝ, 

Αααϊίοναϊ Νοίο οὐ ἐΐν6 γϑαάίησα ἵπ ν. 7, ὃ. 

ΤΙ γογβ μοι ἅτ ἱπίουροϊαΐοα πὶ {μ6 οομημηοη αὐθοῖς ὑθχῦ ἴῃ {118 

Ῥαββαρθ (ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ πατὴρ ὁ λόγος καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα᾽ καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 

ἕν εἰσι. καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῆ) οΟἴοΥ ἂπ Ἰηδύγιοεϊνο ΠΠδύγα- 

ἐΐοι οὗ ὑπὸ Τουιιαύϊου. ἀπα ἱπίγοάποίίοι. οἵ ἃ βἴοββ ἱπύο {πὸ ἃροβύο!ο ὑθχὺ 

αἸυποὰῦ ἀἢν 5ῖρτβ οὐ θα ἐαῖἢ. ΗΔΡΡΙΥ {πὸ 9]οβ8. νγὰβ οοπῇῆποα γε] 

ΠΆΤΤΟΥ Πἰπϊ5 11 ὑπὸ ἀσὸ οὐἹἩ ῥυϊηὐίησ. [τς μα Ῥθθὴ Κποντῃ ἰπ ὑμ6 Εαβὺ ἴπ 

ἐπ βίχίῃ οὐ βϑυθηίῃ οθαύανυ, ἰῦ 1 ποῖ ΤΆΒ}} ὕ0 ΒΈΡΡΟΒΘ ὑμαῦ 1 νγου]ὰ ᾶγθ 

[ουμα τῖᾶθ ἀροθρίαπορ ἡδὺ ἃ5 10 αἰά ἴῃ ὑπο ῥυϊηῦθα ϑαϊζϊομβ οἵ {Π6 ατθοκ 

ἐοχύ, πᾶ {πὸ ουϊάθποθ νου πᾶν ῬΘΘη.ς ΘΟ ΡΠ] οαὐθα {Ππο119}} ΘΑΘΒΘΕΘΙΔΠΥ 

ἀπομαηροῦ. [πὶ ἐπἰ5 τοβρθοὺ {Π6 ἰδίου οὔ {1Ππ|ὸ Ὑ αἰσαίθ υθδάϊηρ' 15 οἵ βίηρβτι- 

Ἰὰν ἱπιρογίαποθι ΤῊΘ τηὰ88. οὗἉ Ἰαύου. Τιαὐϊη οΟρὶο8 ὙΠ ΐο}ι οοπύαϊη {116 1πΐθι- 

Ῥοϊαὐϊου οθυϊουϑ νυ ἀαἀα πουπίπρ ἕο {π᾿ ϑυϊάθμοθ ἴῃ ἴαγουμ οὗ ὑπ6 δαϊῃθηΐί!- 

οἷὐν οὗ {πὸ νουᾶβ, ἁπα ἀο ποῦ θύϑῃ ὑθπα ἴο 5Πιον ὑμπαῦ ὉΠΟῪ τουτηθα ρατγύ οἵ 

ΦογΌμ 65 ἰοχῦ. 
ΤῈ βίαΐο οὗ ἐπ δχύθυπαὶ ουϊάθμοθ οὰπ ὈΘ Βα Προ ΠΡ ὙΘΥῪ ὈΥΙΘΗ͂Υ. 

ΤῊΘ ψου 8 ἃγ6 ποῦ ἴαμα 

(1) [πὰ δὴν ἱπάοροπᾶθπί αὐθοῖς Μ5 (ογθ ὑπ 1δὸ ΜΒΒ δὰ τὸ 

Ἰϑούϊοπαγίθβ ἃτὸ αοίοα). ΒοΙΝ {πὸ Ἰαῦθ μ88 0} οοπίαϊη ᾿ῦ μᾶγθ αῃ- 

ἀαοβυϊομα Ὁ] ν θθοι το Ἰβοα ΡΥ {116 Τιαὐίη Ὑ α]ραύθ ᾿. 

(2) [πὶ 8Δῃγ ἱπάοροπᾶθηὐ αὐθοὶς υυυϊῦθυ. ΤῈΘ ΨΘΥῪ ἴθυν αὙτθοκ υυυϊῦθυβ 

ὙΠῸ πᾶ κΚο ἀ86 οἵ {π6 πουὰβ ἀουϊνοα ὑποὶν Καον]θᾶρσο οὐ ὕπθπὶ ἔγοπι {Π|6 

Τιαίίπ (μοῦ ἰπ [σ ΟἹ. ΔΙ Οὐἱρ Πα Αὐμαῃ Βὰ5 ασορ. Νὰ Οὐν. Α])5. 

(3) Τὰ 8ῃγ [αὐϊπ ΕΔΕΠΟΥ θαυ] ὑμὰη ὙἹοῦον Υ ἸῦΘ 515. ΟΥ ὙΊΡΊα5 

Ταρβθηβὶβ (ποὺ ἴθ Τουὺ Οὐρὺ ΗΠ ΑἸὰΡν Ηΐον Απρ μ60 τ). 

(4) ἴΙπὰ ἃν ἃποϊθηῦ υϑυβίοη θχοορῦ ὑπ Τυαύϊῃ : πᾶ Ὁ νγὰβ ποῦ Τουηὰ 

(α) ἴπ ὑπὸ ΟἹΑ 1ιαὐϊῃ ἴῃ 105 ΘΑΥ]Ὺ ἔογ (Του ΟΥ̓ΡΥ Αἀρ), ΟΥ̓ (Ὁ) ἴῃ ὑπ α- 

σαΐο ἃ5 ἰβδιιθα ὈΥγ «θγοιηο ((Ὁαα. αηὶ “ιμ1α) οὐ (6) ἃ8 γϑυϊβθα ὈΣ ΑἸσαΐῃ (Οοά. 

φαϊεοῖ ἢ)". 

Οἱ ἔπ οὐμον παπᾶ ἐπ βἴοββ 18 Τουπᾶ ἔγοπι ὑπ6 βἰχθμ οοπύαγν π᾿ μα 

ἘΑΙΠοΥΒ ; πᾷ ἴδ 15 Το πα ἀ180 ἴπ ὕνγο Θορίθ8 γον σῖνθ 8ῃ οἱ Τιαῦϊπ ὑοχύ, ἴῃ 

ΒΟΠῚΘ ΘΑΡῚΥ οΟρίο5. οὗ ὑπὸ Υ αἰραΐο πα ἴῃ {Π6 σγθαῦ πιλ885 οὐ {Π|0 Ἰαῦου' ΟΟΡΙΘΒ 

θα ἴῃ {πὸ ΟἸοιηοη πο ἰθχύ, 

Τὸ Ῥοοομπιοβ οὗ ἰηζογοβῦ ὑπουθίοσο ὅο ΟΌΒΟΥΥΘ ΠΟῪ ὑπο γο 8. ΟΥἸΒΊΠΆΠΥ 

1. ΠῚ 9 Οοάες Παυΐαπιβ ΏΪΟΠ. τὰ 8 
ΓΟΥΤΩΘΥΥ αποίοα 85. ἃ 85 δου 
88 Ὀθθη Βῃποι ἴο 6 ἃ ΘΟΡΥ τηϑᾶθ 
ἔγοση ρυϊηὐθα ἰοχίβ, Ομ θν ἔχου {Π6 
Οοταρ! αὐθηβίδη, Ὑμ1ο δ [ςᾺῸ]]Ον 8. ἴπ 
{π|8 ῬΡαββαᾶμβθ. Οοιαρ. αὐίθβθδοι, Ν. Τὶ 
1. 11. ρρ. αἴ. ΤῊΘ οἸδίιβθ 15 8180 υυυ θη 
ΟἹ ἴπθ πηλυρὶη οὗ ἃ ΝΆΡΙ6ΕΒ. ἪΒ 173 
ἐγχηδηι τϑοθηδὶ, ἀμΐα8 αὖ τη] νἱᾶθ- 

ΤῸ οχ ὈΪ] οὐ θαυ 8, βθο. ἢπθ 17’ 
(ΤΊβομα ,). 

3 ΤῺ μίοββ οἵ ΟἸαααϊαβ ΑΡΟΙ Π ΠΆΤΊΒ, 
αποίοαᾶ ἴῃ ὅθ ποίθ οἢ {μι ἰθχύ, ΒΥ 8 

ἐπαύ 6 οοππθοίϑαᾶ “ὑπὸ πνογά᾿᾿ δηᾷ “86 
Βρ σῖθ ̓  σ ἢ υ, 8. ἴῃ ἃ αἰ ογθηῦ ΒΘΏΒ6, 

8. Οομρατο σ ΘΒ 8 0}} 1. 6. 13 
4 Τὴη6 ᾿νοχᾶβ 818 οαηα ἴῃ {πὸ ΤΉΘθο- 

ἀυ]ῆαη Ἠδοθμβίοη. (Ρατὶβ Βιὲδὶ, Ναί. 
Τιαῦ. 9380) ἴῃ {6 ΤΟ]]οννϊπρ ἴογπι: ααΐδ 
ἔτοβ βαπὺ ααὶ ἐδβυϊπιομϊαπι ἀδηΐ ἴῃ 
ἴοστα ΒΡ᾿σΓὰ8 απ οὗ ΒΒ ΠΡΌΪΒ οὐ ὑγ68 

ἀπὰπὶ βαηῦ; οὗ τοβ βαιὺ ααϊ ὑθβεϊπιο- 

πἴασα αἰϊοαηῦ ἴῃ οθ]ο Ῥαΐου οὐ ἤἰζιβ, οἱ 
Βρ᾿σἰ δα. βαθμοῦ οὖ Ὠΐ ὑγ88. ὉΠῸΠ) Βαηΐ 

(Ρτοῦ, Ὑγουάβινουί). 



ΤῊΝ ΕἼἸΒΕΤ ἘΡΙΞΤΙ,Ε ΟἿ 5Τ 90ΗΝ. 

Τουπα ἃ ὈΪδοθ ἴπ {πΠ6 Τιαύϊη ὑθχύβ, ἃ πα σοῦ 6 οδΥν θα ἔγοι ὑπαῦ Βοῦγοθ ἰπύο 
{μπ6 τοὶ ἐοχῦ, ἀπ ἰπὔο ὑπ ρυϊηὐθα οα!ῦϊομβ οὗ οὔθ" γΘυΒΙ 08. 

ΤῊ νου 5 ἃ16 ποῦ, ἃ5. Π88. ὈΘΘΠ ΔΙΓΘΔαῪ βἰαύθα, ἔοαπα πῃ Δ ΠΥ ΘΑΥ]Υ [αὐ] 
Ἑδύπου; Ὀαῦὺ ἃ ραββᾶρδ οἵ ΟὙρυίδη, νυ ο ἢ ΒΠ υνβ ὑπαῦ ἢ6 νγὰβ ποῦ δοαπαϊηπ θα 
γι {Π6 πῃ ἃ5. ραῦῦ οὗἨ ὕπθ ἃροβίο!ο ὑθχὺ, Βῆθννβ δὐ ὉΠ 6 βᾷπηθ {ϊπ|6 ΠΟῪ 
παύαγα! ᾿ὖ νγὰβ ὕο [ὉΓΠῚ ἃ. αἰβυϊποῦ ο]ΟΒΒ5. ΟἹ. 2. 7 Δορογαϊπρ' ὑ0 ὑΠ 6} ὑθηου: 
Τοῦ ἀοιηΐητιβ: ρο οὐ Ραΐθγ" υὐγυνθλγν ϑυμγγυῖώ5.; οὖ Ἰΐθσπιμι 6 Ῥαΐγθ οὐ ΕἾΠΟ οὐ 
Θριτῖσα ϑαποῖο βουϊρύπμη οϑῦ; δέ ἔ7)85. τὐγυνήγν διιγιὲ (ὁ ΠΟΙ 65. τἰγεϊέ. ο. 6; 

ΘΟΙΏΡ. ατοί, οἷο γοραρί. 66. τ, 190). Τὴ ἴογοθ οὗ ὑμ15. Δρρι!οαύϊομ. οἵ “016 

ΒΡΪ ἀηα {Π6 νγαύθι ἃπα {Π6 Ὀ]οοα’ σὶ {Π6 ἔμ ]56 τϑδαϊηρ “ἀπττὴ βαηῦ᾽ ἴῸΓ 
“ἢ πΠῸΠῚ Βπηὐ᾽ (εἰς τὸ ἕν εἰσιν) 15. Τη8.46 ΟΙΘΆΥ ὈΥ ἃ ἰαΐθι' υϑίθυθηοθ [0 1ὑ 
ἴῃ Εδοσπάπδ:...]) 6 Ραύγο οὐ ΕἾΠΟ οὖ ριυιῦα ϑαποῦο 5 αἸοῦ: 7768 διυηΐ χιὶ 
ἐθϑἐϊγγνογυΐτγγν αἰαγυέ ἐγ, ἐθγγα, 8ριγγέι5, ἀφίία δὲ δαηιῖδ, οὐ δὲ {7605 1777} 

ϑειγυΐ, ἴῃ ΒΡΙΓΙ πα ΒΙρηΙ Ποδη5. Ῥδύγθιη, βἰσαῦ ΤΟΙ] Π115 ΤΠ ]16 Ὁ] αιηδγ απο... 
Ἰοαιυῖθαι"... 1 απ γ61Ὸ ριυαπι ηούμπμη 5]ρ ]ἤθαηΒ. βίοαῦ ἴῃ ΘΟάΘΠ) 
ἘΠνΔΠΡΌΠΟ δχρομπὶῦ (ΤΠ ῸΠη Υἱ]. 37)...1 βδηρτηθ σοὺ ΕἸ απ... Θποά... 

ΦοΠΔΠη5. ροβίο! ὑθβυϊηοηϊμη Ὀθαῦτιβ ΟὙΡΥ ΙΔ Πιι5... 1 Θρ βύο!α 5156. ΠΠ01Ὸ 
ααθι 46 [Ππἰῤαΐθ βου ρδὶῦ ἀ6 Ῥαύγθ ΒῚΠΟ οὐ ϑριγῖθα δαποῦο αἰούπμ ἱπύθ] Ποὺ 
(Ργο ἀφῇς ἐγ. Οαρ. 1. 3. ΤῊΘ βᾶμηθ μηγϑύϊοα! ἰηὐουργθύα ὁ. 185. ἴοπμα ἴῃ 
Απρτιβύϊηθ (ὁ. 77͵αρίην. 1ϊ. 22), ἀπ ΠΟΙ ΘΥῖπ5. (7γι5έγιο. 1. αὐ ἴοο, ΜΊρΟ, 
“Ῥαΐγ. Ζαΐ. 1. 810); ἃπα Απρτιβύϊπθ ΒΌΡΡΠ65. ὑπ σον “Ὑ ουθαμ, ΒΟ ἢ 

5 Ταῦ γϑα 0 οομηρ]θύθ ὕΠπΠ6 φΊοββ : Πθῖ8 ᾿ύδαιιθ 5 ηγτι8 οὔ ὙΘΙΙΒ. ΟἸΙΠῚ 
γοΎΡο 500 οὐ Ξ'ριυϊῦα ϑαποῦο, απο ὑγσῖα ἀππιηὶ Βα ηὖ, 1) 6115 πιητι5 οῦ ΟΠ] ΡΟύθΘἢ8 
(46 Οἷν. ν. τι). : 

ΤῊΘ ο]οββ πίοι Πα ὑππι8 ὈΘΟΟΙ6 ἃ] Θϑίδ Π 1564 τηὐουρυθύαθιοη οἵ δύ 
“ὉΠΠ5 ψοΥ 5 15 ἤγβῦ αποίθα ἃ5 ραγύ οὗ {π6 ἘΡΙΒ016 ἴῃ ἃ ρύοιρ οὗ νυ] Πρ08 

ὙΠῸ) ΘΟΠ16 ἔοι α ἔτϊοα ἴῃ ὑπ6 Ἰαϑὺ απατύου οἵ ὑπ6 ΕΠ οθηύαγν : 
(1) αὖ δάμπιπο ποθ οἰαυαβ ἀπῖπβ αἰνιζα 5 ο556. απ Ραΐγα οὖ ΕἾΠΟ 

ΘΡ στ απ δαπούιην ΟΟΘδ 118,  ΟὩ Πη18 Εγαηρ  βῦθο ὑθβυϊπηοηΐο ΘΟ ΡΙΟΡ ὕμιν, 
ΑΙ πδηαθθ 7765 8ηη ωιθὶ ἐσϑύϊηιογίνην ρον ϊδοηξ ἐμ οὐῖο, αΐογ, 

Μογϑιην δέ δρίγιξιι5 Θαηοίνδ, δὲ ἢ ἐγ65. τϑονγγν διέ (ΡΥ, Ζ]α. ἃ. 
γΙοῦ. στὸ. ἀ6 Τόγ860. ἸΤαγια,. τι. τι ὅ). 

(5) Ῥαΐθι:. δῦ ἱπρϑῃηϊιβ, ἢ]. ὙΘΙῸ 5'π6 ἰηἰϊδίο σϑηϊίαβ ἃ ρδίγθ δϑῦ, 
ΒΡ᾿Ισα5. αιύθηι βαποῦτβ ργ οθϑϑιῦ (80. Ργοοθα!ϊῦ 3) ἃ Ραΐγο οὖ δοοϊριῦ 46 Π]1Ὸ 

1 ΤΆ 15 ὈῚ ΠΟ Τη68}}8 ΠΗ] ΚΟΥ {πῶΐ [Π6 
ΤΥ Β1081 ᾿ηὐουρυθίύαϊοη οὗ συ. 8 τη 
Πδγυθ ἰϑκθη ἃ. ἀθῆπιῦθ 5ῃ8ρ6 ἴῃ Αἰτῖοα, 
ἔγΌΤη ἃ ὙΘΙῪ ΘΔΥΪΥ {ἰτη6. ΤῊΘ Ἰδηρτιδρθ 
οἵ Του Πδ), συ 10 ἢ 5Π ΘΒ ΘΟ ΠΟΙ ΠΒΙΥΘΙῪ 
ὑπῶῦ Π6 σγὰβ ποὺ δϑοατιβαίηὐθα πὰ ἐπ6 
ὙΟΥΒ. ἐγ 68. αμην 8ιιγιὲ ἃ.5. ὃι ΒΟΥΤΡύαγ 8] 
ῬὮΏγα56, ᾿πα]οαύθα ὑπ Ῥοσιηπΐπρ οἵ 105 
ϑγονίῃ: αὐν. ῬΥαα. 25...«ΘΟΠΏΘΧτΒ. Ρᾶ- 
ὑγ15 1π Π1Ο οὐ ΗΠῚ 1η ρῬυϑοϊθίο, ἰγ85 οἱ ἢ- 
οἷύ ΘΟ εουθηΐθβ, ] θυ ΤΩ οχ αἱΐοσο. Οαΐ 
ΤΥΘΒ. ΠΠῚΠῚ Βα ηῦ ΠΟΙ ὉΠῚ5 ; αποτηοαο 

αἸούμπτη οϑὺ 650 δὲ ραΐδγ πἰὐγυηην βυιηυι5 
(99 Πη χ. 30) δα βιιθδύδὑ1:8 τιηϊ δύθιη, 
ΠΟΙ δι ὩυΙΠΠΘΙῚ 5ΙΠστ]αγιαίθιη. Τῦ 15 

ῬΟΒΒΙΡΙΟ ὑπῶὺ {Π6 σ]οββ την Πδγθ ἰοπηᾶ 
ὃ. ῬΙδ66 1τ ΘΟΡΙ65 οὗ {π6 Τιαῦ!η ὙΘΥΒΊΟΩ 
85 ΒΟΟΙ 85 10 τγῶβ ἀ6ἤ 6] γ 5μδροα; Ὀαΐ 
[Π 676 15. 0 ϑυἹᾶθποθ ἐμαὺ 10 νὰ Τοαπα 
1 {πῸ6 ἰοχύ οἵ δύ Φόοῇη Ὀαϑίοσθ {Π6 Ἰαὐδου 
Ῥατύ οὗ {π6 Ξίἢ οϑηΐαυ. 

5. ΤῊ δ Πουβῃϊρ οὗ {Π15 “ΕἸΧΡΟΒΙ ΤΟΙ 
οὗ {86 ΘΙ 15. τιποουΐαϊη. Τῦ 15 Ῥθυ- 
ΠδΡ5 ἃ Ἰαὔου δα: ] 0 το {Ππ6 ΠΙβίουυ οἱ 
γιοίου (Ραρθποογαᾶΐ, 6686. ἃ. Υαπᾶ. 
Ἡ γΥβ6.. 560 1..}; Ὀαΐ ἴπ ΠΟ ὁ886 065 10 
ῬΥΟΥΘ ΤΟΥ͂Θ ὑπϑη ὑπαῦ Ππ6 σου 5. ὑΠΘΥΘ 
ἕοτιπα ἴῃ {Ππ6 ΘΟΡῪ οἱ {πὸ ἘΠΡΙβ016 πϑϑὰ 

ὈΥ ὑπ6 νυϊύου. 
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ΤῊΘ ΟΥΡΊΩ 
οὗ {Π6 
Τιαϊῃ 
Β]055. 

ΤῊΘ ρ]οββ 
Ἰηβουίθα 1 
{Π6 ἰοχί. 

“ 
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βἰοσαῦ ονδηρο! βία ἰοπίαϊαν, ααἷα βουρύσμη οϑῦ: 7765. βιπί ψιὶ αϊσιηί 
ἐοδίϊηλογίμηι ἔῃ εὐρῖο, ραΐογ, του ϑηι οἱ ρίγίίϑ, οἱ ἄς ἐγία ππτεηι διέ, ἔγι 

Ολγίδίο «}0ὲ58. ΝῸΝ ἕδπιθη αἰχὶῦ  πιῆχιβ οϑῦ ἴῃ ΟΠ γϊβίο 688}. 
Τὸ νγὰβ ποῦ ἀπηαθανα} ὑπαξ ἴῃ {Π|6 βύγοϑβ οὔ {πὸ Ασα ρουβθουίοι του Β 

ὙΠ] Οἢ γογὸ πο] ἴο σῖνο {Π6 ρ]αΐη πηθαῃίηρ' οἵ δῦ ΨΦΟΠ "5 ΤΟΥ β ἃ5 ΤΠΘΥ ὙὙΘΓΘ 
γοδὰ βῃοια ἤπα {ποῦ τὰν ἴγομλ ὕπΠ6 τηγρίη ἰπΐο {πὸ ἰοχύ, οὐ 1ἴ [ΠΥ 
πα ἈἸγολαν οὐίαϊηρα ἃ μ͵αθο ἴῃ ὑπ ἰοχὺ οἵ ΔΠΥ οΟρίθβ Βποια σαΐῃ 
Ί6. σαντο που. Βαῦ 501} {Π6 [ΤΟΥ ἰβ Ππρηῦ: 

(3) [Φομᾶπποβ Ἐγαηρο] δῖ} δὰ Ῥαγύμοβ: 77Χὁ8. βιεηΐ, παι, φιὶ ἐθϑ ϊ- 
ηιογνηγν ρον υδοη! ἐπὶ ἰόντα, ἀχα βαμιεῖβ οἐ σαγο, οἐ ἐγὸ8 ἦγ) πονὲξ 

διεγιΐ, 6 ἐγ05 βιεηηΐ χιεὶ ἐοϑδέϊηιογίνγγυ ρογ]ῖθοη! ἐπ οὐὐἶο, Ῥαΐον ΚΓογ Ῥεῖ) 

οἱ δρύγίξιεδ.. ὁ: μὲ (11) ἐγὸ 5 πρέηι διεηέ (ε. ἸΤαγίηι. 5). Απᾷ ἀραΐῃ: 

(4)... αἸοθηΐθ Φοδθπο Εναηρο! βία ἴῃ ορίβύοϊα δὰ: 7765 8μηΐ χιεὶ ἐοϑέϊ- 

γηογ ιν σε ἐπι οορῖο, Ραΐο}" οἱ Κγογϑιέην οἱ ϑρίγὶίς. οἱ ἐη ΟΠ βίο 

“7651 τονε, ϑϑεγΐ, ἢ ΒΘ πΠπ8 ϑϑῦ, ααΐα ποθὴ οδῦ ἴῃ Πἰβ ἀπᾶ ΡΘΥΒΟμδ (εἶδ 
7γη. 1. Ῥ. 2Ζο6; Μίρῃο, “αΐγ. Ζιαΐ. Ἰχὶϊ. 243). 

Εγοὴ {πΠ|8. {ἰηιθ {Π6 πογβ βθοῦὶ ἰο Πᾶν πιδϊηἰαϊπθα Ῥαγ Ά}}ν ΠΟῚΣ 

Ῥοβί οι ἴῃ ὑπ ἰοχί. ΤΟΥ ἅτ αποίρα Ὀγ ΕΠ] ΘΗ 8 (0. 5 50) ἃ5 δῦ ΦΌΠ ἢ Β 
ἴῃ ὑπ ἴογτῃ : 7.68. ϑιεγιέ χιιὶ ἐθϑέϊηιογείνν ρογἠδομέ ἐπι εὐΐο, Ταΐον, Κὲγ- 

ῥεγυ οἱ δρίγηξιδ, δὲ ἐγ 8 τεγητεγγι διεγιέ (1 685}. ο. Αγίαῃ. Ῥ». 68, Μίσπο, Ταΐν. 
71ιαἴ. Ἰχν. 224); ὑποτρὴ {Π|6 Β8 16 νυ θυ ἴῃ ποῦ." ΗΪδοο (ο. Ζ αϑίαη. Κγασηι.) 

ΒΡΘΆΚΒ. οὐ {πΠ6 ΔΡΡΙΠοαὔϊοη. οὗ ὑΠ6 οἰαιιβθ δέ ἐγὸ5 τρν ϑηΐ ἴο Ὑ[η0 
Βαύμου, ἕο ἃπὰ ΠΟΙΥ Θρ᾿υ Ὁ ἃ5. Θϑί ὈΠ]5η 6 α ὈΥ ἁγριιποηῦ, ἃ ῬΥΌΘΘΕΒ. ὙΠΟΙΙΥ͂ 
ἘΠ ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ 1 {Π6 ο]ο55 πα θθθὴ δατηἸ6α ἃ5 ρΡαγὺ οἵ ὑπο ἰοχύ. 

Οπ {πὸ οὔπου απ {π6 Ἰαπρταρο οἵ (ΒΒ ΟΟΥΊΙΒ (Ο. τ 50) ΒΘ ΠῚᾺ ἴ0 1ὴη6 ἴο 
Βῃον ὑπαῦ πθ αἰά ποὺ πα ὑπὸ οἹοββ ἴῃ ἷ8 ὑοχὺ οἵ δῦ Φόμῃ, ὑμοῦρῖι Π6 
ἀρορρύρα 1ὖ ἃ5 ἃ ὕστιο Ἰηουργοία οη. οἵ ὑΠ 6. Ὡροβύ] θ᾽ 5 σγοσᾶάβ. Οἱ τοὶ [απἱὰ 
Φοθὰ8. δῦ ΟΠ ιν Ἰβύνβ)], ἢ τυ ΐθβ, ὑθϑυ ποδηύαν ἴῃ ὕθυγα ὑγῖα τηγβύθυϊα, δα δ 

ΒΔ ΠΡΊΙΒ5. οὗ Βρ γἸὔπιβ, αὐτὸ ἴπ Ῥαββίομθ ΤΠ πὶ ἸοΘσιιηὔι ᾿ἰπηρ] θα ἢ ᾿ἴπς ΟὉ6]Ὸ 
αὐύθμηι Ῥαΐου οὐ ΕἾΤ οὐ Θριγ ῦπιβ δαποῦμβ ; οὔ Ηἰ ὕγ868 ππητ|8 οδῦ Π)θὰβ ((Ὀγε- 
»ίοω; ἐπι Ερρ». αα ἴοο. Μίρσιο,  αίγ. [αΐξ. ἸΙχχ. Ρρ. 1372 1)}5. 

ἘΣ ΧΡΥΘΒΒΙΥ Νοῦ Ἰοπρ' αὐδουνγαγ 5 πὸ Δα αἰ το ἢ νὰ. ΘΧΡΥΘΒΒΙΚ ἀοίοπ θα ἴῃ ἃ ῬΥΟΪοΟΡΊΙΘ 
Δἰπστηθα ἰρ {π6 βϑύθῃ οαποηΐοαὶ ΠΡ βύ]οβ᾽ ἰββαθα ἀπᾶου {Π6 πᾶπιο οὗ Φϑιόπιο, νυ Πΐοἢ 

ΠΤ οῚ εἰς, 3Θ018 ὕο πᾶν θθθὴ υυυϊυῦομ νυ] {118 ΘΧΡΥΘΒΒ. ΡΌΓΡΟΒΘ: {{π ΡΥ ΪΠλδ «ΟΠ ΠΪΒ 
Ἰυρ βίο!) ἃν 1 Π 6] 1015. ὑγα πβ]α οΥ Ἰθτι5. τη] ὕὰ}) ΘΥγαθ 6586 ἃ Πα οὶ νου ἑαῦθ 

ΘΟ ΡΟΥ τι5, ὑσι ἰαπὔπα} γοοαΡαϊα, ποὺ οϑῦ, ἃ τιδθ ΒΡ ΠΪΒ. οὗ ΒΡ ΤΙ (8, 

ἴῃ ἴρϑὰ δὰ θα τοπο Ρομπθηύ οι οὐ Ῥαύγβ, Υ ουθίαπο ἀὸ ἈΡ εἰ πι8 ὑθβ πη ππ 
ΟΥ᾿ὑὑθη ΟΠ Ὲ5 ἢ ἴῃ ἀπὸ πα χίμιο οὐ ἤΠθ5. οα Πο]οα σοθογαῦαν οὐ Ῥαΐυβ ἃο ΕἾΠῚ 
ἃ0. ΘΡ᾿Γ  ὕπ|8. Βαποῦ πὰ αἰν ηἸ ὑαὐϊβ. Βα Ὀδύαὐϊα, σοι ργοραῦαν (Δ Ίρπο, Ταίγοϊ. 

1. αἱ. χχῖχ, 829 [.). 

ΤῊῖ5 Ῥγοϊορστιθ ἰβ ΤΟ απ ἴῃ ὁη6 οὐ {πὸ θαυ]οδὺ οορίθβ οἵ ὅπ γυ]ραΐθ 
(Οὐά θα 7 εἰν ῖ8) νυ τῦθη ἴῃς τς 46, ἐπουρ]ι ὑΠ6 ρ]οββ 056} 15 ποῦ Τοαπα ἴῃ 
πο ἰοχύ οἵ ἅπὸ ΕρΊβ616. 

1 ΤῊΪΒ5 ΥΘΙΠΔΥΚΆΌ]6 ἴογτη οὐἨ {πὸ ρἴοββ λΐβέ. Απεοάοία, Ὁ. Χχιῦ. 305 δῃᾷᾶ 

ἢδ8 Ῥθθὴ ῥυϊη θα ὈΥ ΟἙΒραΥῖ ἴῃ δὴ α- ποίθ5). 
νοβίιἰο παεὶ ρυθβουνϑᾶ ἴῃ {πὸ Αταρτο- 3. ΤῊ Ῥϑββαβο οἵ Ομββι οἀοΥἹΒ 18 Ὑ6}] 
ΒΙδ ἢ Μ 8 ὙΓΠ10Ὼ οοη δῖ Β Α180 [Π9 Μαγτα-ὀ ἀϊβοιββοᾶ Ὀγ Βρ Ταγίοι ἴῃ μἷ8 Κἱπαϊ- 
τουΐδη γαρτηθηΐ οἱ ἔμ Οδποη (ΚΝ γονδη- οαϊϊονι οἵὨἨ Ῥογδογι, ῬΡ. 270 ἴῇ. 
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Βαὺ {Π|0 ο͵οββ 5 ἔοαπα ἴῃ ΘΔΙ]Υ Μ55. Ὀοίἢ οἵ ὑπ ΟἹα Τιαὐϊη ἃπα οἵ {Π6 ΤΠ6 
γαυϊρσαίθ, ἀμ ἰπ βυιβύαη ΠΥ ὕΠ|6 5816 [ὉΤ1Ὲ, 80. ὑπαῦ 10 τηπϑῦ παν ὈΘΘῊ ΘδΥ]θδὺ 
ἰηὐγτοαπορα ἰπΐο θούῃ πΌμὰ ἐπ 6 5816 βου 06. ΤΉΘΒΘ 806 (α) (οἵ {Ππ0 οἹα 1Τιαὐη) 5 88- 
ἃ ϑροοιζιηγν (ἃ ΟἸ ΒΒ ΗΠ 64 56.165. οἵ ϑδουρύθγα! ῬαΒΒΑΡῸΒ) 20 (5660. γ]]1. ΟΥ᾽ 1Χ.) 

ἃ ἃ Μυπίοῃ {γαρτηθηὺ ῳ (ὁοα. “ἢ 15. 5080. νἱ. ΟΥ̓ σν11.); (Ὁ) οἵ Ὁη6 ν᾽ υ]ραίο, 
{π6 ὥ'ραπίβι (ΥἹβιρού 9) μ 85 Οὐσά. (αν. (Βεθο. ἴχ.) ἀπα Οὐ. Τοί. (ϑεθο. Χ.). 

ΤῚ16 Ὑ]016 ῬαββᾶρΘ ἈΡΡΘαΙΒ πὶ ὕΠπ656 Δα ΠΟΥ 165 ἴῃ ὑΠ6 ΤΌΠΟΥ] ηρ᾽ [ΌΥΠῚ: 

Οοα. Ζγὲ5.1 

φηορταην τὺ 

ἴπ ὑθυ δ 
ΒΡΙΓΙΌ5 οὐ δατιᾶ οὗ 58 

ἐϊΠααγιέι}" 
1 ΟΕ 610 
Ῥαΐου 6 

ΤΥῸ5 ὉΠ} ϑαηὖ. 

3,966. (2))). 

αιιογιτωλγν ὑγ 65 ϑιιηὖ απ] 
οβυϊμπηοηΐαηῃ οἰὐοιγι 
1η θυτᾶ 
ΒΡ π8. δαπὰ οὖ 58η- 

δ: 8 ; 
οὐ ἢϊ τὸ πππιη ϑιηῦ 
ἴῃ ΟΠ νδίο 68. 
ΕΓ ὑτ685 βαηύ 
4] ἰθδυϊπηομΐπτη ἀϊοηῦ 
ἴῃ οδ 610 
Ῥαΐθυ σϑυθυμῃ οὗ 5ρ101- 

ὕτι5 
οὗ 1 {765 ἀππη} ϑηὖ. 

Οραάα. αν. Τοί. 

αιΐα ὕγθ8 βιηῦ αὶ 
ὑθϑΌ πη} «77 
1η Γουτὰ 
ΒΡ᾿ΥΌτι5 66 ἃητὰ οὖ 58 }- 
ΘῈ 18 ; 

οὗ Πὶ {γ65 ἀππη} βιιαΐ 
ἴῃ ΟΠ ΥἸδίο «681. 
οὗ (οὔ 704) ὑγ85 βιπηῦ 
41 ὑθϑυϊπηομίπη) αἰοπηῦ 
1ῃ Ο86]10 
Ῥαῦθυ. νϑυ θαι οὖ 5Ρ101- 

{ὰ8 
οὐ 1 ὑγθ5 ὉΠῸΠ βιιηὖ. 

ἩοΥο, ἰὉ 1111 6 ΟὈΒΟΥ θα, Π|6 ὑθβυϊ πη ΠΥ ἡ. ΘΑ 15 ρα σοα ἢνβύ, 5ὸ ὑπαῦ 
ὑπὸ ΠΘΔΥΘΗΙΪΥ ὑθβυϊ ΠΟ ΩΥ τ ύδ! Π5 105. ΤΟΝ [101 ἃ5 ἃ Ἰηὐουρυθίαθινο β]οϑβ "ἃ, Απα 
{π6γ6 15. 4150 ἃ ΒΘοοπα βἰμη 1181 ὑποιρ ΒΠΟΥ θυ ο]οϑ5. ὧ)) Οὐ γδβίο «765. νυ ἈΪΟΠ 
ἰ5. ουύϑῇ οἱ θυ ὑπδη ὑμπαὺ 0 ΤΌΠΟΥ Β ; ἴον τ 15 ̓ παϊοαῦθα ἴῃ ὑΠ6 Τιαὐὔϊη ὑγ 8 η5]ὰ- 

ἀἴοῃ οὗ ὑπ6 Οη έϊίηεος οἵ ΟἸοιμθαῦ οἵ ΑἸοχδπηαγια: οὐ δὲ ἐγ65 τιγιθμγγν, 5.1 : ἸῺ 

Βα] γαίουο ααΐρρ6 ᾿ἰβύθθ βαμὺ γισύπαθθϑ Βα] α ΠΟΥ 6, οὐ υἱῦα ρθῶ ἴῃ ἴρ80ὸ ΕἾΠΟ 

6]05 οχι βου (Ρ. τοῖῖ Ρ.). 

ΑΥ̓ΟΥ ἃ ὀΐϊπηθ {Π6 βθοομα ρῖοββ ἐη) ΟἿ γ ιβίο «768: ντὰβ Οὐηϊ θα ; ἃπα ὑπΠ6 Μοάιῆοδ- 
ὑπο ΟἸδιβ65 γΟγ6 ὑγαηΒΡΟΞΘα ; 50 ὑπαὺ {Π6 ραββαθο Ἀββυμηθα {Π6 ἕουπι τ ΐοῖι ἰἴοη οὗ 1Π6 
ὙγᾺ5Β Θ'ἜΠΟΙΆΠΥ οὐτγθηῦ ἴῃ {π6 ἴουχύθθηθι ἃηὰ ἢἰθθηῦ ἢ οθηὐτ "165, ἃ Πα νγὰβ τοχί. 

ΠΠΆ]]Υ ρΙΌπουποθα ἀαὐπθηῦϊο ἴῃ ὑπ Θἰχύϊπο ἃπα ΟἸθιηθηίηθ θα! 0101}8 οἵ {Π6 
γυϊραίθ. 
806 ΡΊνγΘη ἴῃ ὑπ [Ὁ] οπρ᾽ [806 : 

1 ΠῊ 6 μΜ8 15 πηξουἐπιηδύθ!υ τητπὐ] θα. 
Αδοιὺ Πα] οὗ ϑϑοὴ 11η6 15 Ἰοβύ. ΤὴΘ 
Τ|η65 οὗ {Π6 μβ 80 ἔδυ δ5. ὕΠ6Ὺ 816 Ῥυθ- 

ΒΟΥγΘα σὰ {Ππ|85: 

«αἰαδρβοϑεπουϊἑαβ ατηνν 

ἴῃ ἰοττα.. βρβοίδατιδθίβα 

{πΠποϑη αν Π 8 6 100 θυ8 
ὑχθβθαπατηβαηῦὺ βιζθϑυϊτη 

ΤΉΘΥΘ 15 ΤΌΟΠῚ ἴῃ 680) 11Π6 ἴῸΥ δουῦ 21 
τῆοΥ 1οὐΐουβ. [015 ποῦ ΡΟΒΒΙ16 ὑπουθίουθ 
{παὺ {π6 ψουᾶβ δὲ μὲ ἐγδ5 τὐυιην ϑυνγΐ {η, 
ΟἸυ"οίο “685ι. οΘου]α ἤδγθ ἔουυηθᾶ ρατῦ οὗ 
[π6 ἰοχύ. 1ὖ 15. Ταυύπου ἴο ΡῈ πούϊοθα 
{πα {Π15 μ5 γϑϑαβ β3ρίγίξι8 ἴῃ υ. 6 ἴον 

ΟἸιν βέιι8. 

ΤΊ τηϑῖτι ΟΥΤῚΒ5. 1π ὑγΒ] 0) Π6 ῬαββαρΘ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ ὑπ Πιαὐη ὑθχύβ 

2. Απούπου ἔουτη οἵ [Π6 τϑϑαϊηρ Ργ6- 
βουνὰ ἴῃ π6 δύ 6811] μβ: Θαυΐδ {γ85 
Βιαηῦ απ ὑθϑυτηοηΐττη ἀδηΐ 501 ὑπ5 οὐ 
ϑααδ οὖ βϑηρΡΊ 15, οὖ ὑγ85. ὉΠΠΌΤ Βαηΐ. 
δέοι 1ῃ οξ610 γ85 βαηύ, Ῥαΐθυ θα] 
οὖ ϑρισιύαβ, οὖ ὑγθβ ἀππτη βαηὺ (ΠΟὈΌΙΗ, 

Οοάσα Μοπέξογε. Ὁ. 45), Ῥοϊηῦβ ΟἸΘΑΥ]Υ 
ἴο {Π6 ΟΥ̓ΙΡΊΠ81] σ]οββ-ουση οἵ ῃ6 δᾶ- 
αἸύΐοη. ΤῊ5 τϑδαϊηρ 15 σΊΥΘΗ ἴῃ ἃ ΜΒ 
ἴῃ {π6 Βη 5 Μύβθαμι (Αα. τι,852. 
566 Π1οῦ. οὐ ΒΙΌ16, γιραίο,}». 1713. 1.4). 
Α Ογθϑοὶς μ5 μ85 ποίθϑβ 1 Υ. 8 τουτέστι 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ ὁ πατὴρ καὶ αὐτὸς 
ἑαυτοῦ ἃ οἢ ἕν εἰσι: τουτέστι μία 

θεότης, εἷς θεός (ΤΊΞοπα!, αὐ ἴοο.)." ᾿ 
δαῦν κἰ- ῬΈΒΒΝΟ, : ῬΛΗ ᾿ 

λ 
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ΤΠ ἢχγϑὺ 
ΒΡΡΘδυ- 
8 Π66 οἵ 
{π6 νψουᾶβ 
1η αὙτθοῖι, 

ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟΕ 5Τ 900ΟΥΝ. 

Οοὐ. κα. 

χιῖα ἴγοβ βαηῦ αὶ 
ὑϑδυϊπιοιίαμ ἀἀπῦ 
ἴῃ ἔθ α, 
δρίγίξ οἐ ἀχιία οἱ βατ- 

ΓΟΤΩΣ 
οὗ λὶ ἴγοβ πππιηὶ βαηῦ 
ἕη Ομ ῖδίο «7681: 
οἰ ὕγοβ βαηὖ ααὶ 
ὑρδυπηομλ εἰ οὐεγιέ 
ἴῃ δαϑίο, 
»αΐίογ" τογϑιηι οἱ 5ρὶγὶ- 

ἔμ; 

οὗ δὶ {γ68 ὉΠῸΠ βιιηῦ. 

Οοα. γ᾽ αϊἰοοί ΣῈ 

ψιοπίαηι ὕγθ8. Βαηῦ απ] 
τοβυππηοπίαμι ἀὰηῦ 
ἴῃ 077, 
ρίγί5 απ οἱ 8αη- 
σις; 

οὗ ὕγοβ ἀπατη διιηὗ 

βίοι ἴγθ8 βαμῦὺ ααὶ 
ὑοβυϊπηοηΐτη}) «Γαγιΐ 
ἴῃ ἐαεῖο, 
»αΐίογ" δογϑηηι οἱ “ρὶγὶ- 

ἐϊπι8 δα) 8: 

Οὗ ὕὉγ68 ὉΠῚ1Π} Βιιηὖ, 

Οοιμμοη Τοχύ. 

φιεοηίαγι ὕγοβ βαηῦ αα] 
ὑοβυμπηοπίαμι ἀδηῦ 
ἴῃ ἐαοῖο, 
»αίογ" τογϑέίην οἱ δρὶγὶ- 

ἐμι5 βαησίτ ; 
οὖ λὲ ὕγϑβ ἀπῖιη Βαηΐ, 

6 ὕγϑβ βαηῦ αα] 
ὑθβυϊπηοηΐτη αἰαγιΐ 
ἴῃ ἔθ} γα, 
ϑριγιξ5 οἐ ἀφια οἱ 5αγι- 

σιείβ ; 
οὐ Πὶ ὑγ88 ὉππΠ} βηὐ, 

Ηργο {πὸ πἰβύουυ οἵ ὑπ6 [αὐΐϊη ᾿ηὐου ροϊαὐϊοι οπβ: τὸ ἤᾶγθ ἰοὺ πούϊοθ 

Ποῦ Ὁ Ῥαβεοα ἰχὔο ὑπο ατοοὶς ὑοχῦ. Τῦ ἀρρθὰν ἤγβῦ ἴῃ ἃ ασὑσθοῖκ γουβίοη οἵ 

ὑπὸ Αοὐβ οἵ {π6 Οὐπμ0}} οἵ Ταύθγαμ ΠΟ] ἴῃ 1215, οοθγὰ} τ] ὑπ Οὐπμποῖ, 
ΤΊ Τιαὐϊη ἰοχῦ 15: Θαθιιδα ποίη) ἴῃ οὰ ΠΟΗΪοὰ «ΓΟ ΠΔ 8. ορ βίο! Ἰορίσαν: 
ιΐα ἐγ 65 δι) χιοὶ ἐοδι τ ηγογεΐειηγν «[αγεέ ἐγ ἐὐὐἷο, αίογ, Ἰογϑιίηι οἱ δρίγ εξ 

ϑαηοίνδ,; οἱ ἠὲ ἐγθ5 πγυίην διέ. ίαϊιπχαιιθ Βα] απρὶὑαν ἢ; οὐ ἐγὸ5 διίηΐ 

φιιὶ ἐοδεϊηνογίιτηιν αἰαὶ ἔγν ἐθγγα, δριγήξ5 ἀφηα οὐ βαρ δ; δὲ ἐγοδ εγεηι 

διε), βἰοαῦ ἴθ αα]αβάδμη σΟΟΙΟΙΡι5. Ἰορτυαν "ἃ, ΕῸΥ {Π18. {Ππ6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠἸ Πρ’ 
ΟΥ̓ΘΘΙΚ, ἃ8. ΤᾺΣ ἃ5. 1 ἢὰ8 ῬΘΘἢ ῬγΘβουγϑα, 5: ὃν τρόπον ἐν τῇ κανονικῇ τοῦ 

᾿Ιωάννου ἐπιστολῇ ἀναγινώσκεται ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν οὐρανῷ, ὁ 
πατὴρ, λόγος καὶ πνεῦμα ἅγιον᾽ καὶ τοῦτοι (510) οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν. 
προστίθησι ἜΣ καθὼς ἔν τισι κὠδηξιν εὑρίσκεται. 

εὐθύς τε 

ΤΊΟ οἴαβο γὰβ απούοα αὔθ  νν ἃ 15 Ἰποοτ ] ον Ὀγ ΜΙ Ἀπιι6] ΟἿ] οὰΒ (βεθο, 
ΧΙγ.), Πα ῬΟΥᾺΡ5. ὈΥ «08. ΒΥΥΘΏΏΪΙΒ (Βεθο, χυ.), σγπῸ ῬοΌΠ πτοΐθ ἀπο 

Ταὔϊη ἱπῆποηοο; ἀπ αὖ Ἰαδὺ ὖ Τοὰαπα ἃ Ρ]αθθ ἴῃ ἃ αγεθοο- μα ϊη ΜΒ οὗ {6 
Πρ βύ]ο (σά. Κα. ἰοῦ. 162) οἵ ὑπ Πένθθηθῃ οθηύασυ, πα ἴῃ ἃ ΟὙθοὶς ΜΒ 

οἵ {πὸ βιχύθοηθ οθηύανν (νά. οί ον. 7) ]. 34. πὸ Οοάρα; ΜΚϊαγγίξιι 
οἵ Ἐγαβηλθ). Τὴ αγθοὶς ἐοχῦ ἴῃ θούῃ ὑΠ 086. Μ55 πὰ8 θθθὴ ἀαρίθα ἴῃ Οὐ ΟῚ 
ῬΙαοοβ ἰο {π0 Τιαὔϊη Υ αἰσαΐθ ; μα ἴῃ ὑΠ|5 Ῥαββαρο ὈΟΐΠ [Ὸ]]ΟΥν ἃ Ἰαΐο Τα ἢ 

ἐοχῦ ἴῃ ΟΥἸὑὐϊρ’ ὑπ εἰς τὸ ἕν εἰσι αἰξζου ὑπ6 ΘΓ] τϊύμοββ. ΤῊὴΘ ἸηρτιαρῸ 
οἵ θούΠ, ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ {Ππὰὺ οἵ Οὐ. Δ͵οη ογί,, βῃιθννβ ἀοἰβίν ον ὑμαῦ ὑπὸ ατὐθοὶς 
8 ἃ ὑγαπβαὐϊοι οἵ ὑπ Πα υ1η3, 

ΤῊΘ Ῥαββαρο ἰβ ὑΠπ8 ρίνθη ἴῃ {Π|6 ὕνγο ΜΒΒ: 

1 ΤῊ15 Ἰαδῦ οἴδαβο 18 οαλ ἐἰθα ἴῃ ΠΥ ΜΟΙΩ͂Β οὐ ἐγῈ 8. τἰπιιην διιγιὲ ὙΓΏΙΟΙ ὙΘΥΘ 
Ἰαΐθ "88. ϑοιμο βοοοιηΐ οἵ πὸ Τιαύϊη 

Μ58 ΚΠΟΝΏ ΠΡ ἴο ΠῚΒ. {ἰπὴ6 15. ρίνθη ὈῪ 
ΞΡ Τυσίοι, 7. δ, ὍΡ. 141: ζ. ὍΟχϊθα- 
ῬδΟῊ 1. δ. 1.2 ΟἹ οα]αίοβ ὑπαῦ ἐΠ6 ΡΊΟΒΒ 18 

οτηϊ ρα Ὀν 5ο---ῥῴ(ο μ88 οἵ ὑπὸ αἱραίο, 
Τὴ οοἸ]οούϊομβ ν μῖο ἢ 6 τη θη 05 1ὑ 15 

οταἰἐοα ὈΥ 18 Μ85 οὔ οἵἨ δὴ ἀρργορβαΐο 

οὗ 234. 
3. ΤῊ18 ΤΟΙΊΔΥΚ τοίοσβ ἰὸ {πὸ ᾿αβὺ 

οΥἰοα ὈΥ τηδην ἰαΐθ Μ88 οἵ ἐμ Ὑ]- 
βεαΐρ, 

Ὁ Τὸ μὰ5. ῬΘΘὴ ΒΠοη Ὀγ ΤῈ ΤΟ ΡΪ ἢ 
ἐμπαὺ Οοα. Μοπίζ. 8. “ἃ ὑσαπβοῦὶρὺ 
αὐ Ὀιΐσανν ἀηα [ἈΠ ΟΙ 1] ναὶ οηβ᾽ οἵ 
1Π0 μ5. ἴῃ Τήποοϊη ΟΟ]]ομο, Οχίοχα 30, 

ἴῃ Μ Ή1ΟΙ {πὸ ρμἼΟΒΒ 15 ποῦ Τουπα (Οοάεα; 
ΜοπιΓογεϊαπιῖιδ, Ῥ. 57). 
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Οοα. Μορᾷ. (34). 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ δ 
πατὴρ λόγος καὶ πνεῦμα 

ἅγιον" 
καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἕν εἰσι" 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 

ἐν τῇ γῇ: 
πνεῦμα ὕδωρ καὶ αἷμα" 

εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

Οοά. Γαΐ. Οἐέοῦ. (162). 

ααΐα ὑγ65 Βααηῦ 
ααἱ ὑθϑυϊπιομπίππ ἀδηὺ 
ἴῃ ΟΔ6]0, 
Ῥαΐθι" νϑυθαμ οὗ Βρ111- 

ὕπ5 βαποίαβ: 
οὖ ἢϊ {165 
ὉΠῚ1Π} Βιχηῦ. 
οὗ ὑ68 βιιηῦ 
ααἱ ὑθβυϊπηοῃϊπμη ἀφηῦ 
1η ὕθυγα, 
ΒΡΙΓ 8. δατιὰ οὖ 88}- 

5015 
51 ὑθϑυ πη ΟΠ 1]. 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 
πατὴρ λόγος καὶ πνεῦμα 

ἅγιον" 
καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἕν εἰσι' 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐπὶ τῆς γῆ 5; 
τὸ πνεῦμα τὸ ὕδωρ καὶ 
τὸ αἷμα" 

εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

Τ}16 Οομπιρ!αὐθηβίαῃ οαϊῦουβ ᾿ηὐγοάτιοθα Ὡημοὔμου ὑγαηβ]αὐϊου οἵ ὑπ Ὑὰ]- ΤΏ ἰμίτο- 
σαῦθ βίμα]αν ὑο ὑπαῦ ἴπ Οὐά. τ62, Ἰαῦο {Ππ6]1 ὑοχύ!. Μρδην 116 ἘΥΆΒΙητΙ5 Δ ΥΣΕ οἱ 
μὰ ρα Ὀ]5Π6α 5 ἢγβὺ δαϊυϊοη ονίπρ᾽ {Π6 016 Ῥαββαρθ ἃ8. Π6 ἴοπιπα ἰῦ ἴῃ τηο πο 
1.5 ασθοὶς ΜΒ ψὶῦ ἢ {π6 πούθ: πῃ τθθοο οοαΐοθ ὑδηύαμῃ μΠ0Ο ΤΘΡΘΙΙΟ 46 ὑρϑύϊ- ρυϊη θα 
τη 10 ὑγ]0}10] ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ ατθοκ 

αἷμα ; Ἀπ ὁπ {Π|0 οἴαιιθθ δέ Δὲ ἐγ 5. οὐγείην, ϑιιγ)4, γΥ 10 ἢ6 τϑύ! πθα ἴῃ ἢΪ5 ἴθει: 
{γϑηβ] αὔϊοπ, ἢ6 ὙΥΪΌΘΒ: “Πὲὶ γοαππαᾶδῦ: ΝΘαῖθ οϑῦ οϑγεθθγν 5661 7) τε) 7), εἰς 
τὸ αὐτό. 1. βῖνθ ἦγ) ἑάθηλ. ἴπι πῖβ ὑπ|νἃ φαϊύϊομ, ἴῃ Πα] Π]τη θη οὗ ἃ ῬΥΟΙΪπ6 
πο π6 πα πιδᾶθ ὕο ᾿ηβουῦ {Π6 οἴαπιθθ 1 1ὖ οου]ἃ Ὀ6 5ῆθινῃη ὕο οχίβὺ ἴῃ ἃ 
51ΠΡ160 ΟΥ̓ οἷς Μ8, 6 ᾿ἰπβουΐθα {16 σου β οὴ. ὕΠ6 ΔανΠουγ οὐὗἨ {ὑπ Οὐνά. 

Μηορίονί. τουαϊιΐπρ πουγουθι ὑπ 6 ψοΥ 5 καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 

Τ}10 ψου 8 ογῸ ἴδοι νυ 5 Ὀγοιρ]ῦ ᾿πῦο ἃ ΠΟΥΘ οογγθοῦ 5ηὰρο πιϑποιῦ 
ΔΗΥ͂ ΤΠ πβου 1 ρὺ Δαν ποΥΙὺν ; ἃπα αὖ Ἰαδὺ ὑΠ6 Ῥδββαρθ δββιηθα ὑΠ}6 [ὈΥῚ γνῖ ἢ 
15. δίνθῃ ἴῃ ὕπο ὑθχὺβ οἵ ϑύθρῃδηιιβ ἴῃ 1550 ἃπα ΕἸχθνῖν οἵ 1633 (ἰοχῦ. γθο.), 
ἃ Πα ἔτΌπὶ ὑπο μὰ ΒΒ ΘΑ Ρ᾽ΘΠΘΙ Ὁ] ΟἸΠΥΘΠΟΥ. 

ΤἼΘ οἰ] θῇ ΓΟΥΠῚΒ. ἴῃ τ Π]0}} {Π6. τν]1016 ῬαβΒαρΡΘ. ἈΡΡΘΑΥΒ ἴῃ ΘΑΥΪΥ ρυϊηὐοᾶ 
ὑθχύβ 816 σίγϑῃ ἴῃ ὑπ ΤΟ]]ονγίηρ 806 : 

Ἐγάϑη). Εἰ, 1, 1516. 
“ σιν 3.1. Δι ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 

Ὁ ἮΣ 

Ἐγάβτη. Βα. 3, 1522. Εγδβιη. ΕΔ. 4, 1527. 
“ ε κῶν ἐς 
ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ, 
ὃ πατὴρ, ὁ λόγος, καὶ 
τὸ πνεῦμα ἅγιον 

καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἕν εἰσι. 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ, 
πατὴρ λόγος καὶ 
πνεῦμα ἅγιον" 

καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἕν εἶσι. 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 

Χ χ 

Ἔκ Ἢ Ἢ τς " Ὰ ἘΠ νὰ ΡΣ ἐν τῇ γῇ ἐν τῇ γῇ; 
τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ πνεῦμα καὶ ὕδωρ καὶ πνεῦμα καὶ ὕδωρ καὶ 

καὶ τὸ αἷμα" αἷμα" αἷμα" 
καὶ οἱ τρεῖς 

5 Αὐτῶν; 5 εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 
τ Ν [Δ 

εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

καὶ οἱ τρεῖς 
Ως) ΤΥ. ὧν, ᾿ 

εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 
εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

καὶ οἱ τρεῖς 
Ξὴ Ἂ, Ὁ 

εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 
9; Ὶ 

εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

1 ΠῊ}6 ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ἴῃ [πΠ6 αὙροΙς 
ἰοχύ οὗ Οοα. τό: 18 ὙΘΥῪ ῬΘΟΆ]δΥ. 15 1ὖ 
ῬΟΒΒΙΡ1Ι6 ὑπῶὺ ἐπί μᾶ5 Ὀθθη τηϊβυθϑα 
ἀπό, ἃ8 885 ἋΟΠ6 1 {6 ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΑΙΏρ' 

Οἴααβθ, δηα ὑπαὺ ὑπ ἐγϑηβίαίου ἰη- 
ἰβηαρθα ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ ἴο ΔΏΒΥΕΘΙ ο6χ- 
ΘΟΙ]Υ ἰο ἐπὶ τῆς γῆς ἢ 
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ἙἘὰ. ΟΟμΡ]. τς14 (Οοά. 
Ζιατ.). 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ 
ὁ πατὴρ καὶ ὁ λόγος καὶ 

τὸ ἅγιον πνεῦμα 
καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἕν εἰσι. 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐπὶ τῆς γῆς 
τὸ πνεῦμα! καὶ τὸ ὕδωρ 

“ 
ΡΞ ἜΣΘ 

ἕν εἰσι. 

ἐν τῇ γῇ 

καὶ τὸ αἷμα. αἷμα. 
᾿ κ Ν ε φ᾿ 

καὶ οἱ τρεῖς 
ἘΠ εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 

εἰ τὴν μαρτυρίαν... εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

Εγαβηι. Εὰ. 3, 1522. 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ 
πατὴρ λόγος καὶ πνεῦ- 

καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 

καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 

πνεῦμα καὶ ὕδωρ καὶ 

Εά. ϑύθριι. το; ἘΠ2. 
1633 ((οχύ τθο.) 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ 
ὁ πατὴρ ὁ λόγος καὶ τὸ 
ἅγι ον πνεῦμα 

καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἕν εἰσι. 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῇ γῇ 
τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ 

καὶ τὸ αἷμα. 
καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἕν εἰσι. 
εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

ὝΥΠΘη {πΠ6 ρ]οββ μὰ σαϊηθα ἃ ΡΪδοθ ἴῃ ὕπ6 αὐϑοκ ὑθχὺ 10 παΐαγα! !ν ̓πῆἔϊι- 
Θηορα {π6 ἐοχύβ οἵ οὔποὺ Ὑθυβί ΟΠ. ααύθῖν ἀηα ϑομιδδῦ Ἰηἰγοάπορθα τ] Ὁ} ΥΘΥῪ 
515} τα ἢ αὐ η5 ἃ ὑγαῃβ]αὐϊοι πο μα Ὅθθι τηλᾶθ Ὀν ΤΎΘΙ ΘΙ πὰ ἰηΐο 

ὑῃθῖν ῥυϊηΐθα ὑοχὺβ οἵ {π6 Ῥϑβϊίο 3, Τὸ νὰβ ᾿ὐγοάπορα ᾿πἴΐο δα ϊοηβ οἵ {Π6 

Αὐτηθηΐδπ ἃ πα] Θ᾽] αγοηΐο Ὑ ΘΥΒΙΟΙΒ ; ἃπα ἰπΐο {Π6 τηοάογη ΕἸ ΟΡ Θὰ γΘΥΒΙΟΠ8. 
ΤῊΘ βαρροβθα αἀορτηδίϊο ἱπηρογΐαποθ οἵ {Π6 βἼοββ ᾿ὰἃ8 σίνϑθη ἃ γαϊαθ ἴὸ 

{Π6 Θυ]άθηοθ ἴῃ ἰὑ5 ἄνουν οαὖ οἵ 811} ργορουύίοη ἕο 108. οὐ θα] τυϑῖ συμ. ΤῊΘ 

ΜΒ ΔΆΙΠΟΥΟΥ, ΓῸΥ ΘΧΔΏΊΡ]6, [Ὁ {Π6 Βρυυίοιιβ Τρίϑέϊα ἰο ἐδ 7 αοα Ἰδογιοδ ἴδ 
ΘΑΒΟΙ ΙΔΠΥ {Π|6 ΒΔ ΠΊ6. 
Ζοϊοιίο Μ58 ἃπα ὈΥ ἃ μι! ὐπαθ οἵ Ἰαΐου Μ855 οἵ {π6 Ψαυϊραίο. 

ΤῊ]5 4180 15 βιιρρογίορα Ὀγ 72), πὰ Ὀγ ὑπὸ .1α ατα ἀπ 
Ιῃ {πὸ ργὸ- 

οραϊηρ γ 086 (ὁ, 6) οὗ {π6 ἘΡΙβύ16 αἰπηοϑῦ 4}} Ἰμαύϊη αὐ που ἐἶθα γα Ολγιίβέις 

ΤᾺ πμοίθ 15 δρᾷ ἘΠ 10 βθοσὴβ ἴο 
ΒῃΘΥ {παῦ ἐπ οαϊΐουβ ἔουιπα {πὸ ἴ[0]- 
Ἰουσίηρ οἰδιιβδ καὶ--- εἰσίν ἴῃ {πρὶν αὐθοκ 

ΜΒ5Β5: δαποῖτιβ ΤΠ ΠΟΙΊ85 ἴῃ ΘΧΡΟΒΙ ΟΠΘ 
Βθοιπαε ἀθογθία!β 46. Βθυσηοπ6 ΤΎΪΗΪ- 
ταΐθ οὐ ΕἸᾶθ Οδίποϊοα ὑγαούϑηβ ἰδέπιση 
Ῥδββίση οοηΐσα ΑὈΡαΐθηη “οϑο τη Υ]Ζ. 
ΤΥΔ5 βιιγυὶ χιὶ ἐοδίϊηιογίιηιν αν ἴηι σοῖο, 

Ῥαΐεν σογϑτηι εἰ βρίγίζι 8. βαποίιι8, αἸοῖύ 
τα Ἰἰςοσατη σγουρὰ βοατιθηϊία. ΕΠ δᾶ 
Ἰηβ᾽ ππαἄαη τιηϊζαΐθηθ ὑχϊατη Ρ61- 
ΒΟΒΆΤΤΙη ΒῈ θα Ιζαγ, οὐ ἢἰΐ ἰγὸβ τἰπιίηι 

ϑιιπί. Ουοάᾶ ααϊάρτμη αἰοϊαν ῬυΟΡίρου 
Θββθηΐθ πηϊαΐθιη, ΞΘ Ποὺ “οβο εἶτ 
ῬΘΥΥΘΥΒΘ ὑχϑῃθγθ νοὶ η5 δα πῃϊ αύΐθιη 
ΟΠαγ αι β οὐ σοπβθηβι8Β πα ποθθαῦ Θ0.- 
Βοαπθηΐθτη ἀποίογι αὔθ. Νάτη ΒαὉ- 
αἰΐαγ ᾿Ὀ]άθιῃ : δὲ ἐγθβ βιιγυὶ χιιΐὶ ἰοδιϊ- 
πιοπῖιηι εἰαπιὶ πὶ ἐόντα ὅς, ερίγίιι ἀπια 
εἰ βαπηιῖβ. ἘΠ ἴῃ αὐἱραβάλτη 1ἰΡΥῚΒ 
αὐαιίαγ: οὐ ᾿ὐΐ ἐγὲ8 ἀὐππίηὶ διατὶ. ϑοᾶ 
Βοὺ ἴῃ ὙοΥΒ ΘΧΘΙΏΡΙΑΥθΒ ΠῸΠ δᾶ- 
Ὀούαγ: Βρα αἸοιαΥ 6886 ἀρροβιξαση 8Ὁ 
Βερτοίϊοῖβ Αὐτϑ δ δα Ῥογνουίοηπαχῃ 

1η 6] θοῦ πὶ βαηπτη δποίουϊα 8 Ῥγε- 
Τηΐβδεὲθ 46 τπιηϊξαΐθ θββθηἐῖεθ ἐσ πὰ ῬΘῚ- 
Βοηδυθη. Ηξρο Ῥθαΐιβ ΤΠΟΤη85. Ὁ] 
ΒΈΡΓΙ. 
ΤῊ5 8, 85 ΤᾺ. ἃ5 1 Πᾶν οὈβοσυθᾶ, 

ἔπ οὔ]ν ποίθ οἵ {π6 κιὶπᾶ ἴῃ ἐμ ΝΘ 
'Τοβίατηθηΐ, ΤῊΘ ἐγθαϊτηθηΐ οἵ {Π6 Ρδ8- 
ΒΆ56. 15. ὝΠΟΙΥ ΘΧοορ 08] ; ἴον οἰβθ- 
ὙΠΟ {π6 ἘΠ] ο ΠΥ 5. ῬΥΟΤ ἸΘῪ 
1η {π6 ατϑοκ ἰοχύ {πὸ Ἀθβθποο οἵ Τα η 
δααϊομβ: 6.5. Αοίβ νὴ}. 37, ᾿Χ. 5, 6, 
Χ, τὸ, ταῖν. ἡ. ΧΥ, 4εὸ 1 ΘΟ ΑΞ: Ὁ 
ΦΌΠη τα; 84 ΘΟΠΥΘΙΈΘΙΥ {Π6 ἈΌΒΘΠΟΘ 
οἵ νογᾶβ ἰουπα ἴῃ ἐμ αὐθοκ ἰοχὺ 
ἔγοσα {86 Τιαύϊη: 6.5. Αοὐβ Χ. 21, 32, 

ΧΥ. ά 1 θὲ, 1}. 1ὦ. ἦν, ταὶ ἡ 085 

Υ. 13. 
3 αὐὐθιυ Ὲ ποΐθ 1ἴ5 νου αἀαοίϊηρ : 

Οαπι πούπμι βὶ Ὁ Αὐγῖαποβ ἤθὸ ᾿ρ5ὶ ασέθοο 
Τοχίμαϊ πθὸ Ὑουβιοηϊθ5 Οὐ ἈΠ 185 
Βῖο ῬΘΡοσοῖββο, οχ Νοῦϊβ ΤΎΘ6 1111 μὰ πῸ 
γουβαση ἴῃ 8}1}8 ΕΣ. ἘΣ, ἀρβιἀθυααμῃ 
βου ρδίσηβ. ΒΟΠΆΔΙΒ ποὶθ 18 ἕο {16 
Β8Π16 οἴροί. 
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ἴον ϑρίγίξιι5 (τὸ πνεῦμα). Α ΥΘΙΔΥΚΔΡ]6 σΥΟῸΡ οὗ ἀποϊθηῦ αὐ Ππου 165 οὗ {Π6 
Β8Π16 ΟΥ}06 ἱποϊαάσίηρ Οὐαά. Τοῖ. Δα ο ὁ. 11. 17 φιιοηλοῦῖο 7)θιι5 ἡλαηθέ ἔῃ 

οὐἰογἼ)γν. [πῃ 6. Υ. 20, ἢν ἃη4 Οὐνα. Τοί., νυ ΗΠΠΔΥῪ βυιϑύδῃ }1γ, δα ἃ 

ἃ ΟἸδτιθ6. ΥὙΘΥΥ͂ 51Π}1181 ἴῃ ΟΠδγδούου. ὕο ὑΠ6 ο]οβ8. Οἢ 1. ὃ; δπᾶ 1ὴ Π6 58 Π)6 
γοῦθο ηγὺ. Ονά. Μορέ. σι {Π6 Τιαῦνρ (ΗΠ ΑἸὴον ὙΥἹΡῚ Βα]ρ 1,60) τϑαᾶ 

ϑίηυιϑ (ὦμεν). 
Τὸ 11} «180. πᾶν Ῥθθη ΟὈβουνϑα ὑπαὺ {Π|6 ο]οβδΒ 1561 βρυϑῃρ' [Π᾿ὍΠ] ἃ, 156 

γα πρ᾽ τ) 047), [ΟΥ̓ {71 τεγυτεγ)ι, ἃ. ΟΠ Ρ6 ἀπιθ ὕο ἃ ΟΠ ΒΒΙΟῊ ὙγΠ10}} γγὰβ ΘΟ ΠΆΠΥ 
ΘΑΒΥ ἴῃ ΟἼΘΘΚ (τρεῖς εἰς) ἃπα ἴῃ 1 αὐη. 

Αααϊιϊίίοναϊ Νοίο οὐχ ν. τ6ό. δ'ήώωην τνίο αἰοαίῆι. 

ΤῊΘ Ῥῃγαβα “βίη ππῦο ἀθαῦῃ᾽ 15 ᾿ηὐγοα ποθ ἃ5. Οη6 ὙΠ]ΟΝ τγὰβ [Ἀγ] 11 ὑο ΤΠΘ 
[Π6 τϑα θυ οἵ ὑπὸ ἘΡίβ016 πὰ 18 ου θη] Ῥουτονγοα ἤρομι οαγτθηῦ Ἰλπρτιᾶρο, ῬΠΤΔΒΘ 
ἈΑπᾶ 50 ἴῃ [δοὺ {πμ6 αἰδυϊπούϊομ οὗ “51η8 πηῦο ἀθαύῃ᾽ Δηα “βπβ ποῦ πιηΐο ἀθαίῃ᾽ ἘΣῈΣ ̓  Ὥ 

15 ΘΟΙΏΠΊΟΏ ΘΙΏΟΠηρ᾽ ΒΔΌΌΙΠἶΟ τυ] Υ8 (Θομοούϊρ θη αὐ ἰ06.}) δα ΥΘρυΘβϑηΐβ, 1 τι58 διηοην 
οδηποῦ 6 ἀοιθίθα, ἃη οἹα ἐγδα!ῦο μα] νἱονν. 9685. 

1. 1 {ΠΗ ἢνβὺ δπα βἰμηρ]οδῦ 5686 ἃ “βἴη πηΐο ἀθαῦῃ᾽ σου] "6 ἃ βίη ἃ 51 

τοααϊνἴηρ ἐπ6 Ραπἰβῃμηθπῦ οἵ παῦαγα! θα : οοπιρ. Νιιηι. χυἹ]. 22. ἁμαρτία ἘΠΕΝΝῚ 
θανατηφόρος". ΘΑ ἴῃ 5π|0}} ἃ οᾶ86 νγὰβ ΠΠΔ] Θχο βίου ἴγομ ὑΠ6 ΠΙνΙη6 ΠΝ 
Βοοϊοῦγ. 

2. Τὸ γψὰβ ἃ παύισαι θχύθηβίοη οἵ {15 πηθϑηΐηρ θη ὉΠ 6 ῬΠΤΆ56 νγὰ8 Α 5[η οὗ 
τι864 ἴοι" 8ῃ Οὔἴθποο ὙΠΪ6]1 ττὰ8 Ὑθοκο πα ὈΥ͂ ΤΠ01Ὰ] ἡπᾶστηθηῦ ἴο ὈθΙοηρ' ὑο [8:8 58:20 
{Π6 5816 οἷαβθ. ὙΥΟΤ 5 ὙΘΥΥ ΟἸΟΒΘΙΥ ΓΘΒΘΙΙΌΠ Πρ’ ὑπ086 οἵ δύ ΦοΠη ἃγὸ υϑοᾷ 
Ζ765,. φὐῖ, Ταΐγ. ἸΒΒΆΘΉ. 7 οὐκ ἔγνων ἐν ἐμοὶ (8]. ἐπ᾽ ἐμέ) ἁμαρτίαν εἰς (ἴῸΥ 
πρὸς) θάνατον. ΟὈΠΙΡ. 1 ΟΟΥ. Υ. 11. 

3. Τῇ που {Π6 5816 11η6 οὗ ὑποπρ}ὐ 15 Θχύθη θα ἴο ὑπο ΟΠ υἰβύϊαη ϑοοϊούγ, ἃ βία 

10 ΜΠ] ἈΡΡϑᾶν {πῶὺ ἃ, 5'π τ ἢ ἴῃ 108 ὙΘΥῪ παῦαγθ Θχοθ5 ἔτ [ΘΠ Β Πρ ΩΣ ὙΠῸ 
ταῖν ΟΠ Ἰβύϊα μβ νου] 6 τσ ]Υ ΒΡΟΪτθη οἵ ἃ5 ἃ "βίπ πιπῦο ἀθαῦῃ. πο ἃ βιθψει, ἜΣ 

5] ΠΙΔΥ 6 566} ἴῃ Βεαίγθα οἵ {π6 Ὀγούμγ θη (ο. 111. 15), ΟΥῪΎ1η {Π6 561 Η 5 655 ΟἸ υἰβέϊδα 
γΠ 0} Θχοαθ5. τορθηΐύαποθ, ὑΠ86. ΘΟμ αἰ 0. οὗὨ Τρ ΊνΘΠΘ55 (1. 7), οἱ" ἴπ {πῸ βοοϊθίυ 1ῇ 
ΓΑΙ ΠΒ]Θββπθαβ τ μΐο ἀοπΐοα ΟἸγ δύ, [π6 Οπ6 Αἀνοοαύο (Ὁ. 21; ἵν. 2). Βαξ ἴῃ ᾿ϑ βἰδίθα 
ΘΔΟἢ οὔ86 {πΠ6 οπαγϑούοθι οἵ {ΠπΠ6 5 15 ἀθύθυιϊηθα ὈΥ ὑπ6 οἴἴἶθοῦ νυ ΐο ἢ ἰὖ Πὰ8Β 
οἢ ὅΠπ6 τϑϊαὐϊοη οὗ ὕπ6 ἄοϑι ὑο αοα {πγοπρὴ ΟΠ νΙϑὺ ἴῃ ὑπ ΠΙνίηθ ϑοοϊοθίγ. 
68 816 ποῦ ἴο {π|πκ οὗ βρϑθοϊῆς δοΐβ, ἀθῆπϑοα διΌβο!αὔθ!υ, Ὀαὺ οὗ δοὺβ ἃ5. ὑῃ8 

γΘυϑ]αύϊοη οἵ ΠΟΤᾺ] 118. 

4. Τὸ τιυβὺ θ6 πούϊοθα {ασύμου ὑπαὺ δύ 0. Βρθὰκβ οὗ {Π6 β'π ἃ5 “ὑθπᾶ- Τοαθῃ ἐπ6 
ἴηρ' ο ἀθαύπμ᾽ (πρὸς θάνατον) ἅμα ποῦ ἃ5. ΠΘΟΘΒΒΑΙΠΥ ᾿ηγοἸ νἱηρ' ἀθαῦῃ. Το] ὑθηάθ ΠΟΥ 
8, 80 ὅο ΒΡΘΆΚ, 105 παύτιγα! ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ, 1 Τὺ οοπξίπαθ, ἀηα ποῦ 15 ἱπουϊθα Ὁ]6 ἐν ε τς 

1558. 
1 ΟΥρσθῃ 1ἀθη 1ῆ65 {Π6 ὕνγο ῬΡηγαθοθ: ρίδίύϊοη οὐ {Π6 ΟΥ̓Τη6 ἴου ψΏΙΘΗ ἴὁ 15 

ἐπὶ ἁμαρτήμασι τοῖς μὴ πρὸς θάνατον ἢ ἰηῇϊοίοα: ΑἸ ΒοΙνΙπγ ρθοοαύπτη ροῖ Ρ- 

ὡς ὠνόμασεν ἐν ᾿Αριθμοῖς ὁ νόμος τοῖς ὨϑΤὴ ΤΠΟΥ5, Π60 Βιιρογοϑὺ ΔΠα π|α αποα 
μὴ θανατηφόροις (ἴηι αἰ. ΤΠ. χτιτ. 830). ὈΥῸ ΠοΟ ΟΥΤΗΪΠ6 Ππ611011 αἴθ5. οὐ ρΡῷῃδ 
Τὴ 8ηοίμου ραβϑϑδσθ Π6 ὑγθαὺβ ὑη8 ἴη- ὀ ὀὀ εὄἰθυηὶ σ1}15 Ἰηνϑηϊαῦ (ΗΠ οΉν. ἐπι [,ου. χὶν. 
Εϊούΐοη οὐ αθϑὺ ἃ5. ὑπ6 θοπηρὶθίθ θχ-ὀ ἃ 4). 

Ὑ. 14 



ΤῊΘ τηοᾶθ 
οὗ ἀρδ!ηρ 
αὐ Βα ἢ 
ἃ 51. 

Τὴ ΒΟΙΏΘ 
ΟΆ5685 
εαἰογγηοβῦ 

σα βίβο- 
τηθηΐῦ Π6- 

ΟΘΒΒΆΥΥ. 

Ῥαίτγιβεῖο 
ΘΟΙΏΤηΏΘΗἶβ. 

ΟἸΈΜΕΝΤ 
ΟΕ ΑΙ Εχ- 
ΑΝΡΕΙΑ. 

ΤΈΒΤΟΙ» 
:1ΔΝ. 

ΤῊΞ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟΕ 51 90ῈΝ. 

ἰβΒ6 ἃ5 ἃ τηδύξου οὔ μοῦ, 18. Ομ γδοῦθυ 18 ἀββαμιθα ὅο θ6 ὉΠΑΙΘΒΕΟΠΔ]Θ, 
ἀπ α 108 ῬΥΘΒΘΠΟΘ ΟΡΘῺ ἃΠα ποίου ΙΒ, 

ς. Τ|ι6 φιοβύϊου ὑποπ οου]ᾶ ποῦ Ρεῦ ἃγῖβο, Η ΟΥ̓ 18 Β0}} ἤαρταηύ βὶη ἴῃ ἃ 
Ῥγοίμου---ἃ ΓΘ Ποὺ ΟΠτβυϊαη---ἴο θ6 ἀθαϊῦ τὶ} ΕῸΥ Ὁ πυαβὺ Ὀ6 γΘμ ΘΠ θοΥ- 
οα ὑπαῦ πὸ ννογὰβ οἵ {π ἀροβύϊο ἃγὸ αἰγθοῦθα ἴο {ΠἸο86 ὙΠῸ ἈΓΘ ΠΙΘΙΏ ΘΒ οὗ 
{πὸ ΟἸυ βέϊαη ΟΠ ασΟΙ,, ΒΠασίηρ ἰπ ὑπ ΡΥ Προ 5. οὐ ὑπὸ οομημηοη ᾿1ἴ6, ΤῊΘ 
ΔΏΒΥΥΘΥ ΓΌ]]ΟΥΒ. ΠΑ ΌΣΓΆΠΥ {ΓΌΠ ἃ ΥἹΘΥ ΟΥ̓ {Π|6 ΠΟΙᾺ] οἰοαου οἵ ΟΠ βύϊδῃ 
ἰπίογοθββίου. ΤῊΘ ῬΟΎΟΥ οΟὗὁἨ ΡΥΆΥΟΙ Ἀν Ϊ5 ΤῸ ὑῃοβθ 10 ὈΘΙοηρ ὕο {Πθ 
Βοᾶν (οομρ. Φ0}π χἰϊ. το). Βιυῦ [Ὁ ὕπο86 ὙΠῸ ἃγ6 βοραγαύθα ἔγοπι ὑ}6 
ΒΟΥ ἴῸΣ ἃ {πη οὐ ποὺ γοὺ ἱποϊμαθα ἴῃ Ὁ {Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΥΤΎ ΘΧΘγοἶβθ οὗ {Π6 
ΘΠΟΥΘῪ ΟΥ̓ Βρὶ εἰ ὑπ] βυμ ραν Πᾶ8, 50 [ᾺΓ ἃ5. γ ἅἃγ6 ἰδαρῦ αἸγϑοῦν, 0 ΡῥΓῸ- 
μΪ86 οἵ βαϊαύαγυ ἰπἤμποποθ. ΤΠ6 ἀ86 ΟἵὨ ΘΟΙΏΠΙΟΝ ῬΥΆΥΘΙ ἴῃ ΒΈΟἿ. ΟΆΒ68 15 ποῦ 
Θῃ]οϊποα ; ὑπουρῆ Ὁ τπιυϑὺ θ6. οὈβογνοα ὑπαῦ 1ὖ 15. ποὺ ἰουἀἄθη. δὲ ΨΦολη 
ἄοοθβ ποῦ Ομ} ΠΑ ἰπύθγοθββίοη θη. ὑΠ6 51Π 18. Β66ῃ, ΣΘΟΟρ Ϊβθα ὈΥ {16 
Ῥγούμου, ἴῃ 105 ἴαΐα] ᾿π θηβὶυ ; θα οἢ {Π6 οὔ ον παπᾶ 6 ἄο68 ποῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
Θχοϊαάο ᾿ὑ. Εγνρῃ 1 (Π6 ἔθμουῦν οὗ 8 ΟΥΒ. ΠΙΔΥ 566 πὶ ἴο αἰββαδα 8 Βοἢ 
ῬΓΆΣΟΥ, ἰὉ 1 θθολαβθ ὑμ6 οἤθ μου 1165 σι τπουῦ {πὸ ΟἸυἸβύϊδη Βοάν, οχοϊπα θα 
ἔγοΩ 15 6 θαὺ γοῦ ποὺ Ῥεγοπα ἐπ6 ογθαύινθ, υἱν γηρ Ρόνγ νυ οἵ αοα. 

6. ηγο οἂπ ππαογβίδῃα ἴῃ ΒΟΠ]6 ἄθσυθθ ΠΟΥ ΒΌΘ 5118, ΘΙ ὉΠΟῪ ἴῃ ΤΉ ΘῊ ΟΥ̓ ἴῃ 
παύϊομβ, πιβῦ Ὀ6 οἴ ἰο αοα. ΟΠαβυϊβοιηθηῦ ἃπα ποῦ ΓΟΥΡΊΨΘΗΘΒΒ 18 {Π6 ΟὴΘ 
νὰν ἴο γοβίογαύο, ΤῊΘ ὈΟῸΚ οἵ {Ππ6 ργορμοῦ “ γι ἶ8}} 15. ἃ αἰνῖπθ ἸΘβΒῸ 
οὗ {6 πϑοθββιυ οἵ ρυγιβοαύίοι ἐπγοιρὴ ἀθαίῃ [ῸΣ ἃ [10 1658. ῬΘΟρ]θ. ἀπά 
{πὸ Τουύσπιθβ οἵ βϑγϑθ] βθθῖὶ ὕο 1Ππβύγαΐθ ὑπο σπαγαοίου οἵ οα᾽Β ἀθα]ηρΒ 
γΥ ἢ ΠΊΘ ΠΗ. 

γ. Τὴ ραύγιβοϊο ΘΟ ΘΒ ἸΡΟῸῚ ἴπ6 Ῥαββαρθ ΟἿ Ὧῃ ἰηβύγπο 

ΒΡ] οὗ ἴογ βύπαν. 

ΟἸΕΜΈΕΝΤ οὗ ΔΙοχαπᾶγία ἴῃ αἰβουββίηρ ὑμ6. αἰβογθηῦ Κὶπαβ. οἵ γοϊπίαῪ 
ἀπα νσοηρ δούϊοῃ (δέχου. 11. 1 5. ὃ 66) τοῦθυβ το ὅπ Ἰαπριασο οἵ δύ 0 ἃ8 

Βῃοῖηρ ὑπαῦὺ Π6 γϑοορηβοα αἰ ΓΘ ΠμΟῸ5. ἴῃ βἷη (φαίνεται... τὰς διαφορὰς τῶν 
ἁμαρτιῶν ἐκδιδάσκων), ἀμ αοῦθβ ἃ8. Π]Ππβύγα πρ ὕπ6 Κιπα οὔ αἰβυϊπούϊοη. ἴο 

ὙΠ ]οἢ ἢ γϑίουβ ΡΒ. ἵν 1, θαὺ ἢΘ βῖνϑβ πὸ οἰαββιοαύίοη οἵ βρθοὶῆο οἴη θβ, 

ΤΈΚΤΟΙΜΙΑΝ Πα ΌΓΑΠΥ ᾿γ8 ἀονη ἃ ΟΙΘΆΣ ἃπα ἀοἤηϊΐο ᾿πέουργ οί 10}: 
ΕὝΥ}0, 6 58, ὁ ἢ ΘΒΟΔΡΘ ἔγομι {Π6 5β'η. οἵ ΥΆΒἢ) ΔΠΡΌΥ.. ΟΥ̓ ὈΥΘΑ Κη Θησαρὁ- 

1 ΠῚ6 ὑσἢ ἤπμβ ἃ ΠΟΌ]Θ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ 
ἴῃ ΒτγονπηρΒ πὲ Εϊπῃ ανὰ {}ι6 ΒοΟΙ͂Σ: 

Τῆι Ῥορε, αὐτὸ {, 

ἘῸΥ {Ππ6 τηδὶη ΟΥ̓. Ἶ 8] 1 566 ΠῸ ΠΟΡΘ 
ὡ χοθρῦ ἴῃ ΒΘ ἃ Βα α θη 688 οἵ ἔαΐθ, 
Ι βιοοᾶ αὖ ΝΆΡΙ6Β ὁμοο, ἃ πἰρηΐ 80 ἀδυς 
1 οοὐἹᾶ μαγθ βοδτοθ οοπ)θοϊαγοα {ΠΘΥῸ 

ν 8 ΘΩΓἢ 
ΑἸ ΒΘΙΟ, ΒΚΥ ΟΥ 568 ΟΥ̓ ΜΟΥ] αὖ Δ}}: 
Βαΐ {πὸ πῖρμ 5 ὈΪΔΟΚ γὰ8 θαγβῦ ἐΒγΟῸρΡἢ 

ὈΥ ἃ Ὀ]4296-- 
ΤὨυπμοΣ βίσαοῖς Ὀ]ΪΟῪ οὐ Ὀ]Ον,, θαυ ἢ 

στοδηθᾷ ἀηᾷ ΡΟΤΙΘ, 
ΤὨχουρμὮ ΠΟΥ ΠΟ] 6 ἸΘηρτ οὗ τη] 8 

ΜΊΒΙ016: 
ΤΉΘΥΘ δ. {Π6 οἱὐγ [Π1οκ ἀμ ῥ᾽ αῖη τ 

ΒΡΙΓΘΒ, 
Απᾶ, |κθ ἃ σῃοβὺ αἰββῃγουαθα, ψ 1 

{86 568. 
50. τὴδνὺ ἐπθ σαί 6 ἢαβῃρᾶ ουὐ ἘΥ͂ 

ΟἿΘ ὈΪ]ΟΥ, 

Απᾶ Οαυϊᾶο 566, οὔθ ἰπβίδηξ, δηἃ Ὀ6 

Βανθα, 

ὙΥ 1 0818 οοαρατο το ̓ 5 Ἰαδῦ νοσᾶβ, 
ἈΑΡαΐο --- ΟἙγα 1 8]----ΟἸἩ στ βί---- ΜΙ Υ]8 ---- 

Θοά.---- 
Ῥοπιρίϊα, Μ11] γοὰ Ἰοὺ ἐμὰ τη αγ 

ΤὴΘ 



ΠΈΣ ΠΡ ΡΙΞΝ ΟἿ ΘΠ ΦΘΕΙΝ. 

“χηρηΐβ, οὗ βρθαϊκκίηρ 156 1ν ὑῃγοιρΡ) ΒΠΔ 16. ΟΥ᾽ πθοθβδίῦυ... 80. ὑπαῦ 1 ὑΠ6 Υ6 
ςΥγ6Υ6 ΠῸ Ῥδγ θη [Ὸ1 ΒΌ 0 ἢ Δοῦβ, ΠῸ 9Π6 ΟΟΠ]4 Ὀ6 βανϑᾶ. Οἱ {Π|6586 ὑπθη {ὕΠπ6 70 
“111 θ6. ρᾶγαοι ὑπτοπρ ΟΠ γἰβῦ, ον ἡ ἀγοοαῦθ πὶ ὑπ6 ΒΥ ΠΘΥ. ΤΉΘΥΘ ἃ16 

ΠΟνΘυοΥ οἴιηιοθβ οὗ ἃ αἰ θυθηῦ οπαγδοῦθυ,, μθανου ἀπ ἀθϑα]ν, ΒΌ ἢ ἃ5 Δα τη 
ἐπο ρᾶγάομ, τηυγᾶθι,, ἸΔοΙαὗγγ, ἔταπα, ἀθπΐα] [οἵ ΟἸγβ0], Ὀ]ΆΒΡ θιην, ἃμπα 
ἐἈΒΒΙΓΘΑΙΥ 4150. ΔΔΌ]ΠΘΙΥ ἃπα [ΟΥ̓ ΠΙ θα 0, ἃ Πα ΘΥΘΥΥ Οὔ 6. υἹο αῦϊοη οἵ {6 

ἐξρρ6 οἵ αοα. Εν ὑπ686 ΟΠ γἰβῦ γ}1}}} πὸ ἸΟΠΡΘΙ" Ὀ]ΘΔα : ὕπΠ650 Π6 γῆ Πιὰβ 

Ῥθθη θουῃ οἵ αοα ν1}} ΔΙΡΒοΙ αὔθ] ποὺ σοῦ, ἃ8. 6 Μ01}} ποῦ Ὀ6 ἃ 80} οἵ 

“6οά, 1 π6 μδ5 σοτημη θα ὑπ θιι 1. 

ΟΒΙΘῈΝ ΒΡΘΆΚΒ ν ἢ νν 186 ΤΌΒΘΥΥΘ ; δΙΌΘΥ ΤΟΥ ΥΪ Πρ ὕο 1 ον. 111. 15, Μαύύ, ΟΕΙΘΕΝ. 
ΧΥΪ. 26, Π6 σοῃ ϊη 68, “ΤΊἼΏΘΙΘ 816 5011 51η5 γΥ 810}. ἃ16 ὕο 1058 (84 ἀΔΠ)Π11))... 

ἐβΟ0ὴ6 ἴο ἀοβύγπούίομ (8 ᾿πὐουϊυπη))... ΝΥ μαῦ Κιημα οὗ βίηβ. ΠΟΎΘΥ ΘΙ ἃ16 51Π5 
ἐ[ο ἀραῦμ, νυ μαῦ ποὺ ὅο ἀθαῦῃ Ραὺ ὕο 1088, οαπποῦ, ὉΠ ηΚ, ΘΆΒΙΥ Ὀ6 ἀοίοι- 
“τηϊηθ4 ὈΥῪ ΔΗΥ͂ ᾿ηΔη᾿ (ΠοΉι. ἔην, Ε. χ. ὶ 32). 

ΗΙΠΑΒΥῪ ὈΥΐπρθ οαὖ 8 ἱπηρογίαπῦ ἀβρθοὺῦ οὗ ὑπ ὑγαίῃ. “ΤΉΘΥΘ 15, 6 

58.085, “ἃ Π|τη 0 ΤΠΘΓΟΥ (ηνἼβογοογ ἴω), ἀπ αβύϊοθ πηπιϑῦ ὈΘ τι5θ4 ἴῃ 5} 6 7] Πρ’ 

ἐΡΙγ. 6. οδῃ [66] ΒΟΥΤΟΥ͂ [Ὁ ὕΠ 086 ὙΥΠΟΒΘ. ΟΥΠ165 ἃ16 σγϑαῦ, θεὺ ὑπουθ 15 
“0 ΤΌΟΘΠΙ [ὉΥ Τ]ΘΙΟΥ. ΒΥ ΠΙΘΙΌΥ ΠῚ 0 81. ραγάοῃ οἵ (οα ἴον ὑπαῦ ψῃ]ο ἢ 

“15 ἀοη6 ; θαὺ [0 οἷν ραγάοῃ ἴο ὑγοπρ' 4665 15 ποῦ ὕο 5116 }7 ΠΊΘΙῸΥ Ὀπὺ ποῦ 
ἐἴο ΟΌΒΘΥΥΘ Τπ50166 ἴῃ Τ]ΘΙῸΥ. ΤῊ]Β ΘΟμβι ἀογαύϊοη ὑπ 6 ἃρΟΒύ]6 «οἢ ΟὈβουνθα 

“χηοδβῦ ΘΔ ΘΙΆΠΥ βασίηρ᾽ : δὲ φιῖβ 861: 7)αΐγόθηη διιε)γν οἰοἰ ἐγυχηιθγ 6. 86 ποη, ααὶ 
“φηογέοην, ροίαΐ οἱ ἀαδτέ ἐ{{ὶ 7)6ιι5 οἱΐίωθυ. δέ θην ρϑθοσαΐιγν αὐἱ Ἡνογέοθην 

“ϑθ(ἷ Ἡογν ΡΥῸ 60 αἴσο᾽ (ἴηι οὐΐ,  βαίην. ὃ 8). 

ΑΜΒΒΟΒΕῈ τΌρΑγ 8. {Π6 αἰγοούϊοη οἵ δῦ Φοηη ἃ8 ΔρΡΡΙ γἱηρ ἴο ὕΠ6 σ'ΘΠΘΥΆΙ ΑΜΒΒΟΒΕ. 

αούϊοη οὗ {π6 ΟἼΠατ ἢ θαῦ ποῦ 88 Θχοϊ μα ϊηρ' ὩΌ5ΞΟ] αὔθ] ἃ}} Ἰηὔθ ΓΘ 55101. Ὁ Ξ 

« αἸα ποῦ βρθὰκ ἴο ἃ Μοβαβ (Εἰχ. χχχῖϊ, 31:1.) ΟΥ ἃ « δυθηγίδῃ (6 Υ. χῖν. 11; ὙἹ]. 
“16; Βαγθοῦ 1. τ; ν᾿ 1), θαῦ ὕο ὑπ ρθορὶθ, γγῆο τϑαυίγθα ἴο θιθ]Ο. 

“Δ ΠΟύΠΟΥ [0 ΡΓΔΥ [Ὁ ὑΠ6 17 ΟΥ̓ 5118; [Ὁ σΠΟ. ἰὖ 15 ΘηΟΌΡ ἢ 1 ὉΠΟῪ ῬΥΔΥ 

1 ἢ ριιᾶϊξς. το, Οὐἱ Θμΐγη ΠΟΙ 80- 

οἷαι αὐ ἰγαβοὶ πΐαπθ οὖ αἰύγα 50115 
ΟΟΟοδϑαγα, ϑαὺ οὗ Τηϑ ΗΠ ἸτητηἸ 616, 

διαὺ ἴδοῖ]6. τη] θα! οθσθ, δῦ ἰθιηθυθ 78- 
Υγ8 76, δαὺ βάθη ρϑοὶ αθβίγαθσθ, δαὺ 

γουθοσπαῖθ, δαὺ πθοθϑϑιϊαΐθ τηθη 7}: 
ἴῃ πϑρούβ, ἴῃ ΟἿ ΟΙ15, ἴῃ απερβία, ἴῃ 
υἱοῦπ, ἴῃ τσίϑα, ἴῃ δυᾶιύα, αὐϑδηΐδ 
ζοηΐθηηαῦ; αὖ 51 Π1118,. βὺ νθηΐϊῶ ἰβίο- 

ΥΌΤΩ ΠΘΙΏΪ]Η1 581π5 οοτηρθίθγθύ. ἩΟΥΤΤῚ 
ΘΙΡῸ δυὐϊῦ υϑηΐδ, ῬῸῚ Θχούϑίουθιη ῬδύγΙβ 
ΟΠγιβίσσα. ϑαπὺ δαΐθυη οὐ οοηὐγΥ]δ, 
1ϑύ15, αὖ ργδγίοσ οὖ δχϊίοβδ, απὸ νϑ- 
τΐδη ΠΟ οϑρΙδηῦ, Ποτηϊοϊάτϊπτη, 14010- 
Ἰαύτῖα, ἔγωιβ, πϑρϑίϊο, ὈΙΔΒΡΠΘτηῖδ, πἰϊ- 

4π6 οὖ τηθοῃΐα οὖ ἔογηϊοδῦϊο.... ἩΟΥ ΠῚ. 
τύ ϑχούδίου. πο οὐ ΟΠ σιβύαβ. Ηξφο 

ΠΟΣῚ δατηϊ θοῦ ΟἸΠΏΪηΟ 41 πϑύμβ 6Χ 
7.6 ἔπουϊδ, πο ἐαύατιιβ 61 ἢΠ1ὰ5. 51] 
ΘιαΤηΙβουύ. ΤΠ οΟἸδβϑιοαοη 15. 1η- 

βύγτιοῦϊνθ [Ιἢ 80 ΘΔΙΠΘΥ ΟΠ Ρρίου (6. 2) 
16 αἰγιθ5. βῖηβ ᾿ηο “ὙΘΙΏΙΒΒ1016᾽᾽ δηα 
ΟἸΤΥΘΙΉἸΒΒΙ 16 ̓̓ : {Π6 ΤΟΥΤΏΘΥ 816 Πύ 58}- 
Ἰθούβ οἵ 1ηὐθγοθβϑίοη, Π6 Ἰαὐίου πού, 
δα 6 ΘΟΠΟΙμθ5: ϑϑοῦη 7) ἤδΠΟ 
αἸ οΥυθη θη α΄! οὔουτπση ΡΟ] θη 1: 
ααοαὰαθ οομαιῦο αἸβου τη. ΑἸ 

οὐ απιξθ γθῃϊϑ ΘΟΏΒΘαΠΙ ροϑδιύ, 1ἢ 
ἀροῖο βο]Π]οθῦ ὙΠ 15510111: 8118. ἀξ 
ΘΟΠΒΘΟῸΙ ΠᾺ]110 Τηοο ροβϑβὶύ, ἢ αθ]]οΐο 
ΒΟΙΠΟϑῦ ᾿ΥΥΘΙΪ5510111. 

2 ΟοΡ. ὅπ ὅσο]. οτη. τι. (τ. Ρ. 62 
Ἐ.). Ιῃ Ηοηι. ἵπ Του. τν. ὃ 5 ΟΥ̓ΡΘη 
ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ ὙΠ τ Φ0ΠΠη τ. τό {Π6 νου 5 
ἴῃ τ ϑδτη. 1Ϊ. 25; 8Ππ6 1 {Π6 ὑγθαίϊβ8 
Οη Ῥγαμεῦ (8 28) Π6 [Ὁ]]ονγ5 οαὐ [Π6 
ΘΟΙΠΡΘΥΒΟΗ, ΠΡ ΡΙγηρ ὑπαὺ 51η5 οὗ 
1ΔοΙ Αγ Ύ, Δα] ΘΥῪ δα ΓΟΥ Π]οα ]ο). 818 
ποῦ ἴο 6 τϑυηυὐθα Ὀγ {Π6 ῬΥΔΥΘΥ ἃπα 
οὔἴουϊηρϑ οὗ π6 ΟΠ τΌῃ. 
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ἩπλΒυ. 



212 

ΦΈΒΟΜΕ. 

Ασυασσϑ- 
ΤΙΝῈ. 

ΤῊΞ ΕἸΒΙ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ Κ5Γ1Τ 90ΗΝ. 

“(οἂ ον ἸΙρ ον. λυ 8, ἀπ {ῖπκ ὑπαὺ ὑπὸ Ῥαγάοη οἵ φυΆΥΘΥ πιπϑύ Ὀ6 γ6- 
“ΑΘ Θὰ [ῸΣ {Π6 ῬΓΆΣ ΘΙ οὗ {Π6 1080᾽ (6 ρωηΐ. 1. τοὶ. 

ΦΈΒΟΜΕ ΘΟμ ἷπθ5. {Π6 Ἰλῃρταρθ οὔ 1 ὅλη). 11. 25. τ] μαΐ οἵ δύ ΦοΠη, 
θη ΠΘ 15. ἰῃβιβυϊηρ ἢ πὸ αἰ ογοῦ ἀορυθοβ οἵ {Π6 ΠΟΙ ΠΟΌΒΙΘΑΒ ΟΥ̓ 5118. 
“Ομ 5εἰξ )γαίϊγοηι δυειγγν ροσοαγο ρούσαϊηι πολ ααἱ πιογίοηι, ρείαΐ, οὲ «αν τέ 
“δὲ σἰίαηε ρεσοαγέϊ πολ ααἱ ἡιογίοηι. Οὐ το γῸ ρεσσατογῖ! αὐ πιογέθηι εξ 
“ογαῦί! ργὸ ἐὸ ξ᾿ “Ὕοα 566, Π6 οοῃύϊηιιοβ, “ὑΠαῦ 1 νγ6 ῬΥᾺΥ ΓῸΣ ΒΠΊΔΠ]]ΘΥ 5118 ὙΥΘ 
“ρΡίαϊη ραγάοι ; {{ ἴον σγοαῦου, ὕπ οὐ αϊπΐηρ Ραγοη ἰβ αἰ σα]ῦ; πα ὑπαὶ 
ΚΈμογο ἰβ ἃ σγοαῦ ᾿πύογγα] Ὀθύνγθθιι ΒΟΠ16 5'η8 ἃ πα οὔπιουβ᾽ (δ. «7]ουίτι. ᾿ὶ. ἢ 30). 

ΤῊ Ἰπἰογρυοίαύίοη οἵ ΑΟΟΌΞΒΤΙΝΕ ἰβ οἵ σγοαῦ Ἰηὐογοδῦ. Ηβ σοι" ΘΔ ΥῪ 
ὁπ ἐπ γϑῦβα οἵ δύ 08 ΕΡΙ 5616 15 ποί ργθβουνοα, Ὀαῦ ἴῃ μἷβ ἰγθαῦβθ οὴ {}6 
ϑογηχογι οτὰ ἐδ6 οι (Ω. Α. Ῥ. 393) 6 ὑγραΐβ οἵ {Π6 Ῥαββᾶρθ, ἃπα ΒΆγ8: 
Αροτίο οβδύθπμα!ῦ Θβ86 ἀπ βδπ {γα 65 ῬΥῸ ἀαΪ 5. ΟΥ̓ΆΤΘ. ΠΟῚ ΠΟὈΪΒ. ῬΥΘΘΟΙΡ- 
αν, οι ΤΟΙ Ἶπτι8 Οὐδ) ῬΥῸ ῬΘοσα ΟΥτ15 ΠΟΒΟΣ 5. ΟΥΆΤΟ Ἰαροδΐ... ῬΘοοαύαμ 

ΘΥΡῸ [γαΐγῖβ δα πιουύθμ Ῥαΐο Θβ86. οὰπ) Ῥοβὺ ρΊ ΠΟΘ πὶ 1)61 ΡῸῚ ϑΤα 
Το Ϊ πη ποβίσὶ «68 ΟἸγβύὶ αὐΐβαπιο ορραρσηαΐ ἐγαύουπϊ αΐθη οὖ αν υΒι8 

Ἰρβαηὶ ταύ πὰ ὙΘΟΟΠΟΙ αὔτ οδῦ 1)60 Ἰην] ἀθηὐτο Το θτι8. ἀρτύαύαν ((δ 

ϑόγ γι. Ζ)οη. ᾿. 22,73. [πὶ γουϊθνῖηρ' {Π18 Ραββαρο ἈΙΌΘΥ γα 5 ἴῃ ἷ5 Ζοίγαο- 

ἑαΐίογεοξ (ο. Δ. Ὁ. 426----7) ἢ ψΥϊῦο5 ἢ Θαοα αὐ] θη) πῸῚ ΘΟΠΗΥΤΗΔΥΪ, ΟΠ ΔΤ 
ος Ῥαΐατο πὶθ αἰχὶ: βοα ἰδῆθη Δ ἀθηαππ) ἔπὶῦ, Βὶ ἴῃ πᾶς ἴὰπι βοοίθγαΐα 
ΒΘ ηὐ5 Ῥουνουβιαϊθ Ππϊουῦ μᾶης νἱΐαῃι ; αποηΐδη ἀθ οι 16 ΘΒ ΠΟ ἴῃ 
πὰς νἱΐα οοπδύϊθαθο πο οϑῦ αὐΐαιιθ ἀθβρουαηάτπ, π60 ΡΙῸ 110 ἱπηρυπἀθηΐου 
ογαῦθν ἀθ απὸ πὴ ἀοβρογαίαν ( οίγαεί, ἱ. το, 7). 

ΗΘ ἀθνυοίοροβ ὑΠ18 Ἰάθα οἵ ἀθ θογαΐθ ρουβιβύθμοθ ἴῃ 61] ἴῃ ὑγθαύπρ οἵ 
{πὸ βίη ἀραϊηδῦ ὑπ ΠΟΙΥ ριῦ: 

Πὸος [ΓΡϑοοαδύπμ ἴῃ ἀρ τ ὕπιπι δαμπούμπῃι) οδὺ ἀ αὐ εἶα ΟΣ 8 βαρ δα ἤΠΘΏ] 
μὰαΐὰβ υἱΐοο αὰ ΠΟΠΊΟ τοουβαῦ ἴῃ πηἰζαῦθ ΘΟ ΡοΥΒ ΟΠ σ βῦ], χαοα νἰνιποοῦ 
Βριυσπι5 Ξαποῦθβ, ὙΘΙἸΒΒΙ ΟΠ ΘΠ ΔΟΟΙΡΟΥΘ ῬΘΟοαζΟΤΊη.... πο οΥρῸ ἄοπῸ 
δγαῖϊεο Τ)6ὶ αυϊοσπατῖιο του ουὶῦ οὐ τοραρπαγουῦ ν 6] απόοαπο τηοᾶο πθυὶῦ ἃ 
60 Δ]ΠΙΊΘΠπ5. ἀβάπθ ἴθ ἤπθηι Υἱΐδθ πο τη ἐοῦα" οἱ πθάὰθ ἴῃ μος Βεέθοῦϊο 
πθαὰο ἴῃ {αὐτο ; ποὺ οἰ ΠἸοοὺ ὕλην σταπαθ μοοοαύπμ αὖ Θὺ ἑθποαπῦαν οαποία 
Ροοοαΐαᾳ αποα πο ῬΙΌΡα ἔτ" ἃ ἈΠ ΤΟ Θ556. ΘΟΠῚ ΠῚ ΒΒΙΠ) ἩΪΒῚ ΟΠ} 46 ΘΟΥΡΟΥΘ 
οχϊουῖὺ (᾿ρῖς!, οἰχχχ. ν (1), χὶ. ὃ 49). Νὸὼὸ ὁπ6 ὁπ Ὀ6 Ργομουηοοα σαν οὗ 1ὑ 
Ὑγ}116 1Π6 5011 οομ ϊπιιοβ ἢ Πεθο ὈΙ ΒΡ Θὰ ρ Υδπ5, οἱ παπα πδπὶ δῦ ἀ}]1ἃ 
ΤΟΙ Ἶββῖο,. .. ΠΟ Ῥούοβῦ ἴῃ αποααδη,, τὖ αἰχίπλαβ, ἀππὶ ἴῃ μὰς ἀάπας Υἱΐα θδὺ 
ἀορυθομαϊ (ϑόγ7)γι. ᾿Χχὶ. 3,21). 

ΤῊΘ [αἴὰ} σΟμΒΘα ΠΘη008. οἵ {πὸ βῖη. το, ἢῸ μΡοϊηΐβ οαὖ, ἱπγοϊγοα ἴῃ ἰΐβ 
ΘΒΒΟΏΓΙΆ] οΠαγδοίου : 

ΠΙῸ Ῥοσοαῦ ἴῃ ρ᾽ τ απ δαποῦμῃι 411}, ἀθβ ΡΟ ΆΠΒ. 6] ἰγυ]άθηβ αἴθ Θ0- 
ὑθῃλ 6 8 Ῥγεο οι  οπο μὴ σγαύῦϊεο ΡῸΓ πᾶ ροοοαΐα αἰ ααηῦαν οὐ Ῥαοὶβ ῬΘῚ 
4αδπὶ ΤΘΟΟΠΟΙ Ἰατητιν 1)00, ἀφ γοοίαῦ ἀρογθ ΡΟ Ἰομ ἴδ 6 ῬΘοοδ ΙΒ 5118 οὗ 

1 Βρᾶθ 5᾽ 1] ΠῈ]Ὺ αποίθβ ἐπ|β ᾿ΐουργο- ἀαΐδ βοϊ]]οθὲ ρϑοοαύαμῃ αποᾶ ἴῃ ἢδο νἱΐα 
ἑαύϊοη ἴπ Πϊβ ΟΟΤ θη ἴαΥΥ ; ἈΠα αἴξζου- ΠΟῚ ΘΟΥΤΊΊ ΓΠΥ 6}15 νϑηΐδ {γαβίγα Ῥοβὲ 
να γὰβ ἃ ΒΙΏΡΌΪΑΥ αἰζουηδίϊνο: Ῥοίοδ τηογίθπιὶ ρῬοβίιυϊαϊαυ. Βα Π6 Ῥ ΘῈ 
οἰΐατη Ῥοοοαύαση πβψια δα τηουέθπ δ6- Απραβίϊ θ᾽ 5 νἱθνν. 
οαἷρὶ, ῥγὸ 4οὸ τΟραγΘ ἀῸΘΙΏΡίδτη νϑίδῦ, 
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ἴπ δουπιηι ἱπηρία αὔαπθ πιου θγα απδάδτῃ ϑυανιθαῦθ ρου ἀαγαππιπι 510] ΘΆ86 

ἀϑοογηῖ οὐ ἴῃ ἤποιι ἀβαὰπθ ρογαπγαῦ (ἦν 2}. αὐ οην. καὶ 14 ; ΘΟΙΙΡ. ὃ 22). 

Θαϊδααίβ ἰρίσαν τϑὰβ Γπουῖῦ ᾿πηροομἰθηὐοθ οομύγα, ὁ Ρ τ σαμι ἴῃ τι τιηἰ δα 8 

οὐ βοοίθίαϑ δοιηπηπηοηβ Θομργθραῦθι ΕΘΟΙ Θβϑῖθθ πππαυδηι 11 γϑιη]υὐθύπι ; 

ααΐα πος 510] οἰααβιῦ ἈΌῚ τι υϊδαν... (507,20 ἸΧΧΊ. 21; 24). 

ΕῸν ομαβυϊβοιηθηῦ 15 ὑΠ6 ΜᾺ. ὕο γτοβύογαθίοη : ΡΊΆπμΘ 51 ἴῃ ὑδπίαβ ἸΘΥῚΒ 

Ἰηϊααϊναῦοβ αὖ ΓΘ Ρ61188 ἃ [8 ὙΠ 58 γ ΟΥ̓ ῬΟΥΔΠ 8, 51 ΓΘ ΡΘ 1188 πη ΠΙηῚ Παρ ΙΔ ηὉ15 

οὖ 46 ἀἰβοίριίπω Τ)6ῖ ἱπᾶϊρπθυῖβ οὐ ἐπρίαβ ἃ Ῥαύγθ οεθάθηθθ οὖ π0} 18. ΘΙ 

Ῥαύγοιι ραδὶ ααΐα ποη ραγοὶῦ ρϑοοδηῦϊ, ὑὰ 6 ἃ] μαϑυϊ ἃ μοουοαϊ αΐθ, ᾿ρ80 0 

ΠΟ Δ] θοῦ: ΠδῚἢ 51 ΤΠΔΠΘΙ 65. Παρ Θ]]αὔτι8. ΠΟῚ ΤΘΙΩΔΠΘΙῸΒ χρυ οαϊαύαβ (ὖη) 

Ῥϑαΐην. Ἰχχχυ 1. ΘΟγΏν. 11. ὃ 3). 

ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ, Π|κ6 ΒΟΥΘΥΆΪ ΘΩΤΠΘΥ θοΥ5, ΘΟ ηθοβ ὑΠ6 ραββᾶρθ ἴθ δῦ ΟΗπυβο- 

Ζομη πὶ ὑπ6 ποταϑ οὗ ΕἸ (1 ὅδῃι. 11. 25), δηα ἢπᾶ5 {π6 ἀοβουϊρύίϊοη οἵ {πὸ ὅτ. 
5ἴη ἴπ ΡΆ. χ]χ. τ8 ΗΕ ΤΠ ἔα] σομβθαθθηοοβ ΠΟ ἢ 1Ὁ ὈΥΐηρ5 ἃΓ6 ἀπθ [0 
{Π6 ΔΟσΟΙ ΡΠ ΥΙηρ᾽ 11 Ππηροπἰύθποθ. “ΗΟ, πο δ 5, “ολη ((104) [ὈΥΡῚγΘ 

“0Π6 ὙΠῸ ἀο65 ποῦ 8ΠῸν ὑπαῦ Π6 Πὰ8 5βἰπηθα, ἃπα ἀοθβ ποὺ γθροπῦ ΕῸΣ 
“6 16 5]. πηθαϊοίηθ ἤτοπὶ ὑΠπ6 ῬΗγβἰοίδη γ8 ΒΗΘ. Ὠΐπι {π6 ποῦηα᾽ (1 

ΠΡῸΣ ΧΊΣ δ ἢ 

Τη ἃ ᾿ούξον αὐὐθαίοα ἰο ΟἰἸππΑβιυβ ὑΠπ6 ἰβθιιθ οὗ ὑπ6 5ἰπ ἴπ ἀἰθαῦ] 15 ΟἙτιΑβτῦβ. 

τι ἰο 116 ψ ΠΟΙ ἷπ ᾿πηρθηϊθθποθ. Ηθ Πὰ5 βροῖζθπ οἵ ὑπ6 5: οἵ Πουθ- 
ὑΐοθ ἃραϊηϑῦ {πΠ6 ΗΟΙῪ ϑρὶυῦ τυ] 01} τὰ ἱποαρΔὉ]6 οὗἨ ἔΟΥΡΊνΘΠΘ55. ἃ5. Ἰ0ηδ᾽ ἃΒ 
ὉΠΟῪ ΡῬουβιβυθα ἴῃ Ὁ ; ἃῃα ὕπθη ΠΘ ΡΌΘΒ ὁ : “Δ5. ὕΠ6 ῬαββᾶρῈ οἵ {Π|6 ἃροβί!θ 

“ΙΌΠ ΤᾺΠΒ ἴῃ Π|κ6 56η86: 254 ροοοσαΐιην αὐ Ὡνογίθην, ποην, αἰἶσο τεΐ ΟΥ̓ ΘΕΆ" 
Ρ7ὸ 60; οἱ ὁ8ὲ ροοσαΐμηγ, τμογι αἴ ηνογ θην, αἴἶδο τ οΥ̓Οἔτι)) Ρ»7ο 6ὁ0ο. ΤΠΘΥΘ 15 

κι 5'η πηΐο ἀθαῦῃ ΠΘη τηθη ὩΌΪ4Θ ἴῃ {Π6 5816 51π: ποι 15. ἃ 5 ποῦ 
“πηΐο ἀθαῦ ΘΠ Τη6η ἈΌΆΠΔΟΝ ὑΠ6 5816 5ῖη. ΤΉΘΥΘ 15. ΠῸ 51} [Ὁ ὕΠ6 
ἐγ ΘμἸββίοη οὗ ψνῃΐοἢ π6 ΟἸαγ ἢ. 065 ποῦ ὈγΓΆΥ, Οὐ Μϊο 0 σαπηοῦ ΔΌΒΟΙνΘ 

ἐΠΘΗ ΤΏΘῊ οΘα86 ΠΠΌΠ Ὁ ἴῃ γίγθαθ οἵ {Π6 ῬΟΥΤΟΙ οίνθῃ ο ἴὖ ἴγοιη ἀοά΄... 
(Ορά. ὅαη. Ἐδοῖο5. χἸνὶϊ. ὃ 5; Μίρπο, Φαίγοί. Ζ,α. Ἰνῖ. Ὁ. 622). 

(ΒουΜΈΧΙΟΣ, ἴῃ {Π6 58 Π16 5Ρ1Υ10, ΘῈ ΘΟΙΠ ΘΗ Πρ’ ΠΡΟῚ Π6 ραββαρο (Πσυμε- 
5665 ὑπο ργοιπα οὗ {Π6 ἈΡΟΒΟ]6᾽5. ἰηβύγπούϊοη ἴῃ 0Π6 ΔΌΒΟΠΟΘ οὗ 8}] β'βιβ οἵ ὅτ 5: 
ΤῈΡΘΗΐδηο6 ἴῃ Π]τ “1110 518 ἃ 51η πηΐο ἀθαῦῃ. Τη6 Ὀτούμου 15 ποῦ ἴο ΡΥΔΥ͂ 

ΤῸ 5110} δ 0Π6, Π6 580,8, “ΤῸ Π6 111 ποῦ θ6 Πϑαγα, θθοδιιβθ Π6 515. ΔΙΉΪ88, 
ἐΒΡΘΑΙΚηρ' [Ὁ ΟΠ6. Μ)ΊΟ 506 785. πὸ ἰηὐθηύίοη οἵ γϑύμτῃ (περὶ τοῦ μηδεμίαν 

Ἢ ἐπιδεικνυμένου ἐπιστροφήν. ΒῸΓ {115 51. 15. ΔΙοηθ απο ἀθαίῃ {παῦ Πδ8 ΠΟ 
ἐγοραγα 0 τορθηύδῃμοθ (ἡ μὴ πρὸς μετάνοιαν ἀφορῶσα), ἴοπὶ ΜΠΪΟΝ «πα 85 

“ΒΌΠ θα ἀπ νὰ Ὀγοαρὐ ἀπάθυ ὑΠ6 οὔθυ 8] ἀθαῦ᾽ (αὐ ἰο6.)}. 

ὃ, ΤῊΘ Ἰδῃρτιαρθ οἵ δύ ΦόοΠη σᾶγο οοοαβίομ ὕο {π6 ουγτοπῦ αἰδυϊπούϊοη οὗἉ Τ᾿ βύϊπο- 

8118 ἃ5. “ΤΠΟΥΡΆ]᾿ ἃ Πα “γθη 8]. [ἢ Απριβύϊηθ ὑπ 15 αἰβυϊπούϊοη ΟΟΟμ 15. ἔγθ- (ἴοη ὍΘ 
ΘᾺΘΗΟΙΥ πη οι" {Π6 οοπγαδβὺ οἵ “ οΥἸΠ1η8᾽ (ἦγ) «70. Χ]1. 9 οΥθη δῦ ρϑοσαύμιη ΣΤΕΠΕΝ 
ΘΎΔΥΙ ΔΟσαβα ]οπ6 οὖ ἀδιηηδύϊοηθ αἸρῊ ΒΒ] πη) ἃπα “ Ρθοοδύα᾽ : 6. ἄμαϑ Ε}}. «ταουΐα] 

“οί. 1. ἢ 28; ἦγν 105. ΟΧΥΪΪ. 3, 2; 6 }67720. «7ιι5έ. Ποην. ἴχ. 2ο; Ππηπολγια, 5118. 

: 1 ΤῊ [16 Οὐσ01] οἵ ΤΎΟΥΕΘΒ Α.ὉΡ. 8700 [15 Βαϊ, οϑὺ ρϑυβθυθϑηίίδ ἴῃ Ῥθοοδίο 
10 νὰ Του] θη ἴο τηθη οι [Π6 ΠΠΠ65 8618 δα γτηοτίθιῃ (Οοπο. ΤΥ ΪΟ. τι. ὃ 3). 

οὗ {Π059 ὙΠῸ Βα αἰθα ὑπᾶθὺ θχθοῖη-ὀ Τη15 ψιθθργθδαᾶ ᾿ηἰευρυθύδἠϊοη ΘΆΤΩ6 
τη] δ 10. ΟἹ [Π6 φγοπηα οἵὨ {Π15 Ῥᾷὰ8-ὀ ᾿ΌΤα {Π6 ΔΙΊ σα γ οὗἨ ὑπ Τιαὐϊη ρυθρο- 
5806. Ῥροοδύμη) ΘΗ) 8 Πηογΐθηῃ, ὁ 5ἰθίοη. 866 Ββάβ ἃβϑογϑ. 
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ΤΟ 
ἘΔΙΠΟΥ 
{6 ΒΟΌΤΟΘ 
οἵ 1πἴ6, 

ΤΟΥΤῊΒ [ῸΣ 
“πἰ|6᾽ δηᾶ 
“νη ρ᾽ ἴῃ 
δ ΤΟ. 

ΤῊΝ ΕἸΒΙ͂Τ' ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟΕ ΑΤ 590ΗΝ. 

ο. ἰχῖγν. 80 ἢ νυυϊῦθβ  ΝῸη ροοοαΐα βο]ὰ βιηῦ 1Π8 αὐιθθ ΟΥ̓. ΠΟΙ ΠΕΣ, 
αἀα]  οΥῖα, Του ποι οι 8, Βα] ρῖα, Γασύα, γα ρίπεο, ἔα ]βα ὑθϑυ πο ηἶὰ : ΠΟ ἰρβὰ 

Β01ὰ Ῥϑοοαΐα βηῦ. Αὐζοπάθυο Πα] ααο πὸὰ ἀθθοθαβ ρθοσαύπμι οϑῦ ; 
πα ῖγο αἰϊααϊα ΠΠΡθηΐο αποὰ ἁπαϊοπ τη πὸ Γαϊῦ τϑοοαύαμ δέ ἢ οορτςΆγ6 
Δα] φαοα πο Γἰῦ οορ! ἀπά απ μϑοοαύιμηι οϑὺ (βγη. οΟἸΧΧΊ, ο, 9). 

ΤῊΘ Ἰαΐου ὑθομπῖοαὶ αἰβυϊπούϊοι 15. 07 6}} Βα τη α ἀρ ὈΥ ΕἸΘΗΔᾺΡ οἵ δύ ὙἹοῖον 
ὙΠῸ αἰβουββϑα {πὸ ΑἸ ουθποΘ ᾽πὶ ἃ Ὀυϊοῦ ὑγαοῦ : Μογΐίαϊ ρβϑοοαύαηι), ααδη τ} 
ΝΠ ν᾽ αθῦαν, γι ρ] οὶ χορ γαύϊομο αἰβεϊηρτ αν, Μογίαϊο οϑῦ αποα ἃ ἡ“ ΠΟΥΙΒ 
ποὴ Ῥοΐοβῦ σουητἱ] βἴηθ συαπα Ϊ ΘΟΥΤ ΡΟ 6 8581. Τύθηι του ζα]6 οϑῦ αποᾶ 
ποῖ Ρούοϑῦ σομηηἰυϊ β'πθ σγανὶ Ἰθοϑίομθ Ργοχί πη. Μογύα]ο ΜΙ ΒΙ]οπλΐππιβ ααοα 
ΠΟΙ Ῥούθβῦ σου} {1 5Βῖπο πᾶσι οὐπύθηρῦι 1[)61. Οφίθγα γ γῸ ομληΐὰ γἱ ἀθηὔαν 
ΤΠ] γϑηϊα]α (ΜΠΊρτθ, Ζαίγοί. 1 α. τοῦ, Ρ. 11903).Ψ 

Αααϊέϊοπαὶ Νοίο (1) οὐ. ν. 2Ζο. 1776 ἑάοα οΓ 1176. 

ΤΟ ἰάρὰ οἵ “Τ᾽ ἴῃ δῦ ΦόοΠη ΠὰΒ. ὈΘΘη. ἈΙΓΘΔΥ τοιομθα ἀΡοὴ ἴῃ {6 
ποΐθ οἢ 1.1 ; θυΐύ 10 γοΟααΪ 5 0 θ6 αἰβοιββοα βοιηθνπαῦ ΠΟΥ ἴῃ ἀθία!!. ΕῸΣ 
ὑπ ον γαοῦου 5010 ΠΙΘσβαρΘ Ὑγ οὶ δύ ΦΌ ἢ μῖν 8 15. οὗ ἃ 1{{ {πγοὰρ] πο ἢ 
[6] Ον5 ἢ] τ ἢ τὰς ἃπα αοα--Π6 πα οἵ μυπὰῃ οχἰβύθηοο ----ἶβ ρου οῦ]ν 
τοι 564. ὶ 

ι. 7 ϑόιγοο Γ᾽ 7.17, 

ΟΥ Ὁπὸ Εαύμον Δ]ΙΟμΘ 1 15. βαϊα ὑπαῦ ΗΘ “παῦ 16 ἴῃ ἩΠΠΙΒ6Ιἴ᾽ ἃ5 (86 
ἉΡΒΟΙαῦΘ ἤπια] ΒουγῸΘ. οὗ }} 16, ΤῊΪ5 15 ὑΠ6 Ἰαβὺ Πνηϊύ οὔ ὑμουρλῦ : ΦόΒΗ ν. 
26 ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, ἐμ Ζ᾽αίλογ παΐδ ἐγ ἐπ ΗΠ ιβος Γ᾽ (οι. 
1 ΤΊη,. νἱ. 16). 

Αὖὐ {πὸ βᾷπιθ {{π16 10 15 τηδο Κπόνῃ ὑπαὺ ἐπ ΕᾺΓΠΟΥ Θομτ τ ποαθα ἴο 
{πῸ ὅὅοῃ ὑπὸ ἈΡβο αὔθ ῬΟββοββίοη οὐ 6 : ἴῃ ὑΠ18. 15. Θχργθεβοα {πὸ Ἰάθα οἵ 
ΟΠ ρ. ΤῸ δον “παῦἢ 116 ἴῃ. ΗΠ ΒΟ] ἢ Ὀαῦ ποῦ ἃ5. {Ππ|ὸ ἤπια] βοῦγοθ οὗ 
ἴθ, ΦΌΠὴ γ. 26 ὥσπερ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν 

ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ, αϑ ἐλπὸ δαλόν παΐλ ἐγ ἐπ Ἡγιδοίγ ὀπὶ 80. σαῦὸ 
116 ἰο ἐμοὶ ϑοη αἶδοὸ ἰο παᾶσο {76 ἑὴν Πηιδοῖ ΟΟμρΡανο Φοἢη Υἱ. ς 7 ζῶ διὰ 
τὸν πατέρα, Ἀπ ΑΡοο, 1. 17. Βαΐῦ χθὴ ἰᾶνο ποῦ “6 ἴῃ ἐπιθι βοΊν 65,᾽ οἰ ΠΟΥ 
ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ ΟΥ ὈΥ αἰνίπο οἰ. ΤΠοῖν 6 15. ἃ ΠῚ 6 Οὗ πΘΟΘβΒΆΥΎ, ΘΟΙ ΕἸ ΠΟΙΆ, 

Θββθηὐα] ἀθρθηάοθηοο (ἐν Χριστῷ “ἴῃ ΟΠ δύ, ἀοοογαϊπρ τὸ δῦ ῬΔᾺ] 5 ῬΏγαΒΘ). 
ΤῊ. τπιπιδῦ γα ΐῃ 50 ἴο ὑπ 6 ὁπ, ὄνοι θη ὑπ Ῥαν οὶ ραΐο ἴῃ {6 νἱσίθαο 
οἵ ΟΠ β0 5. αμην, πον πᾶν ΠΠῸ πγοὰρ] ΠΗ ἀπ ποῦ ἴῃ ὑπ ΟΙΏΒΟΙΥΘΒ : 
ΤΌ} νἱ. 57 (ὁ τρὠγων)Ὶ, χὶν. 10. 

ἰ. 76 Ναίΐιγο "710. 

ΤΉγΘΘ. ὑθυ8. ἈΓῸ ἀϑοὰ Ὀγ δῦ Το πὰ ἴο ἀθβουῖθθο ΠΠῸ ἢ ἀπᾶου αἰ ουθηΐ 
ἉΒΌΘΟΙΒ: 

(1) ἡ ζωή (ὑπὸ 116), “Ὁ νυ ον ἰβ ὑσαϊν Το ἢ : ο. ἢν 14 ποΐο, 

(2) ζωὴ αἰώνιος, ᾿ Θοἴογπα] ΠΠῚ6 ̓  (ηοἱ ἴῃ ΑΡοο.): ο. ἱ. 2 ποῖθ. 

ΕῸΣ {πὸ Βα οἵ αἰ Πογοποο ούννοοι ζωή ἀπ ζωὴ αἰώνιος 566 «0. ΕΠ]. 36 
(τ Φομη 111. 14 ἢ ; Φοὴ ν. 24). 

(3) ἡ αἰώνιος ζωή (ΦοΠ χΥ]. 3; σομρ. Δοΐβ χὶϊ, 46; τ Τίηι, νἱ. 12); 
ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος (1 Ψοἢη ἷ. 2, 11, 25), “πὸ οὔουμδ ᾿Π6 ̓: ο, 1, 2 ποΐο, 
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Τὴ οοπποχίοι τὶθ ὑΠπο86. ὕθυπβ ὑπ6 [Ὁ]]Ου Πρ γθυ 8] ΡΏΓΆΒ65 τητιϑῦ 8150 

Ῥὰ ποίϊοϑα : 

(1) (ᾧῆν ἴο Τἴγϑ : ΦΉ01π νυ. 25, Υἱ. 57, Σἰ. 25, χὶν. 19; 1 Φόῃη ἷγ. 9 (Αροο. 
ἘΣ δ) (ΟΡ. 1 ΒΟὶ ἵγ Ὁ: 1 1Π658. Υ' [ο; 2 (δ. ΧΠΙ: 4: ΕΟΠΊ: Ὑ111: 15; 

ἩΘΡγυ. χἱϊ. 9. 

(2) ὧῆν εἰς τὸν αἰῶνα, “ ὕο ᾿ῖνθ ἔοι ΘΥΘΡ᾽ : ΨΌΠη Υἱ. 51, σὃ. ΟΟΠΡ. ΑΡοο. 

ἷν. 9, 1ο, ΧΥ. 7 ὁ ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων (ρΘΟ.]}181 ὕο δῦ ΦοΒη ἴῃ Ν. 7). 

(9) ἔχειν ξωήν, “ὕο πᾶγο 11{6᾽: ΦΌΠη Χ. 10, ΧΧ. 31:1 ΦΌΠη γ. 12 (τὴν ᾧ.) 

(ρθουν το δῦ Φομη ἴῃ Ν. 7. 

(4) ἔχειν ζωὴν αἰώνιον, “ἴο πᾶνθ οὔθτμα! Π|8᾿: ΦΌΠη 11]. τ ἔ,, 36, ν. 24, 

γἱ. 40, 47, 54; τ Φομη ν. 13 ({]. 15).» Οοιηρ. Μαίῦ. χίχ. τό. 

Τὴ σομβί ἀουϊηρ' {Π686 ῬΠΤ 865 ἰῦ 15. ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ ὕο ῬΥΘΏΔ156 ὑΠαῦ ἴῃ ΒΡ᾿ΡΙὕ8] ἘΠ ΘΙ] 

{πΐπρϑ τγὸ πιαϑὺ συγ ἀραϊπβῦ 81] ΘΟ ΠΟΙ πιβίομ 5 ἡυ Β]οἢ. σοϑὺ πρὸπ {Π|6 πούϊοηβ οἵ ΘβΒομ ΙΔ ΠΥ 
Βαοοθββίου ἃπα ἀπταύϊοη. “ Εὔθυμα! 116 15 Ὁπαῦ οι δῦ ῬΔᾺ] ΒΡΘα ΚΒ οἵ ἃΒ ἜπσΠοΣ 
ἡ ὄντως ζωή, “ὑπ 1Πἴ τΠΪΟΠ ἰδ Πἴ6 ᾿παθϑα ̓  (1 ΤΊπι. νἱ. 19), πα ἡ ζωὴ τοῦ ; 
θεοῦ, ὑπ 1 οἵ αοα’ (ἔρ!ι. ἰν. 18). Τῦ 15 ποῦ δ Θῃα]685 ἀπναὐϊοη οἵ Ὀθ]ηρ᾽ 
ἴῃ {ΐπη6, θαὺ Ὀοΐπρ οἵ νυ μίοι ὑΐπιθ 15. ποὺ ἃ τηθϑβιμ 8. 6 πᾶγϑ ἱπ4θθα ῃ0 
ῬΟΥΘΙΒ ὑ0 Ρ,ΆΒΡ {π6 ἰάθα ϑχοθρῦ ἐπ γοτιρ]ν ἔΌΥ 5. ὉΠ ἸΠ18 68 οἵ Β6η80. ΤΊΘ56 
χησδὺ 6 αϑθ ; θαῦ νγὸ τη ϑὺ ποῦ ὑγηΒἴθυ ὕΠ θη ἃ 5 θα 165 ὅο Ὁ ΠΟύΠΘΥ ΟἹ ΟΥ. 

Τή[6 ἴον ἃ Ππῖΐο οὔθαύπυθ 15 τπιηΐοη ἢ Οοα (οοιηρ. ΟΟ]. 1. 16, 17 ἐν αὐτῷ Το 1165 

ἐκτίσθη τὰ πάντα...τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν; Δ Οὐδ ΧΥ]]. 28 ἐν αὐτῷ ζῶμεν). ἴῃ Κηον- 
ΒΌΘΙ ἀπΐοη 15 ΤΟΥ ἃ Τα ῦϊο πα] Ὀοΐηρ' ἱπγ ον θα ἴῃ ἃ γθ] ἃ πα ρυορ θϑβῖνο Κπου- ἘΓΕΗ οἔ, 
Ἰορᾶσο οἵ αοα ἴῃ ΟἸιγϊδῦ. ΕῸΥ βρ υῦπ}} Κηον]θαρθ 15 ποῦ θχύθυ πὶ Ὀαὺ ΠΕΡΕΕΣ ΤῊ 
ΒΥ ρα  μοῦϊο ἢ ἃΠα ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ΟΔΥΥΙΘΒ. τ] ῸΠ 1ῦ ΘΊΟΥΤΙΠρ᾽ ΘΟΠ ΟΥΤΑΪΟΥ ὕο αοά. νι, Θοά. 

Τποο “πὸ οὔθυμδὶ Π{6,᾽ σι μ] 9 ΟΠ Υἶϑῦ 15 πα σαγο, 15 ἀΘΒου 64 ἃ ᾿γ]ηρ' ἴῃ 0Π 6 
οοπύϊππουβ οονὺ ὕο σαΐῃ ἃ {ὉΠ16} πον ]θσθ οἵ αοα ἃπαὰ ΟΠ νἰϑὺ (Φ οΠη χυ]]. 3 

ἵνα γινώσκωσιν) ; ΟΥ̓́, ἃ5. ὑΠ6 ΔΡΟΒύ]6 τΥ]ῦ68 οαὖ {Π|6 ΠΟΥ 5. ὑγο 15 Π]076 {ὉΠῚ  : 

ἐξ ,6 ,ϑοη, 47) Οαοὐ παί, ἐοτιο «πα δαί, χίφοη, ει5 τα ογϑέαγαΐης ἐδαΐ τῦ6 ἡιαν 

“βηοιῦ (ἵνα γινώσκωμεν) Πτηυ ἐἠνωΐ 8 ἔγι6 ; απ αἱ τ06 α76 ἔη, Πτην ἐϊιαέ ἐδ {71ι6, 
ἐν Πῖς βοη, «7}6ϑιι5 ΟΠ γῖδε᾽ (τ ΦοΠη ν. 20). ὅο 1ὖ 15 ὑπαῦ ΟΠ γ δῦ 5 σου 8 ΓΘ 

“γοΥ5 οἵ 1|6᾽ (Τό νἱ. 6 τ᾿ ΘΟΙΏΡ. Υἱ. (3 ; ΥἹἱ11. 51 ; ΧΙ]. σο ; «Φ81η68 1. τὸ; 
Αοἷβ γ. 20 ἰβ8 ἀιουθηῦ) θὰ] Κπον]θᾶρθ τϑϑίβ οὴ [6] 51} ἃ Πα ἸΒΒ1168 ἴῃ 

[6] νυ]. 
τπαοι {115 δβρϑοῦ 411] θοίπρ' 15. ἃ υϑυθὶαὔϊοη οὗ 1Πἴ8 ὕο τηδπ (ΦοΠπ 1. 4), Ὁ πΐνουβαὶ 

ὙΠΪΟΝ ΤΥ ὈΘοομιθ ἰπ0οΠ]ΡῚ0]6. ἐο πΐμη. ΤΠ ὑπουρηῦ 5 ὁπη6. ψ 10} 15 11{8. 
ΘΒΡΘΟΙΆΙΥ ποοᾶρα ἴῃ ἃ ἃρΡῸ οὗ Βο᾽ Θμ 1 ΔΠΆΙγΒ15. 6. 816 ὑθῃιρίθα ὁ ἃ}]} 

514 65 [ο βιιθβυιπῦθ ὑπ6 τα θομδῃΐβηη, οὐ ὑΠ 6 ραγῦ, ἴου ἐμ6 016 : ὑΠ6 ῬΠ 5108] 
ΘΟΠα  ἴοΠ5 ΟἹ᾽ ὩΟΟΟΙ ΔΙ τηΘηὐβ [Ὁ 0Π6 νἱ δα] ἴογοθ. ΤΠ ΠΠ 6 15 ποῦ 1 τι8 ΟΠΪΥ͂ 

Ῥαὺ ἴῃ {πὸ ψου]ά. 
πάρι ἀπούποι" ἀβρθοῦ 10 οἂπ 6 βαϊα ὑπαῦ {Π6 506] 15 “ὑπ6 τνϑαὐΐοη ΓΙ ν!ἅτι8] 

οὔ Πἴ6, ἀπᾷ ὑπαῦ ἴῃ {π6 Τποαυπαύίομ. “ὑπ6 116 τγὰβ τηλᾶθ τιδηϊθϑῦ ΒΥ 8. 
{π6 ῬΘΙΒΟΠΆΙ οομηΐηρ οὗ ὑπ δΥογὰ ἴῃ ἤθβϑιῃ ὑπ που οἵ ἱπαϊν πιὰ} 116 15 
Βῆθνῃ. Ηθ σὑι0 “Ἰἴγοβ᾽ 15. Θοηβοίοιιβ οὗ βου  ἃπα ΟἤΟΘ, ἃπα 50 [Ἀ1 ἃ8. ΠΘ 
Ἰῖνθβ 565 ΠῚ5 ῬΟΥΘΙ ἃ πα {Ὁ1Π]5 ὨΪ8 οἴ ο6. 

ΤῊ5 νΐθνν οὗ 16 σου ΓΘ ΒΡρομ 5. τ ἢ ἃπα οομηρ]θύθϑ ὑπ6 ἴον υ. Α1] ρονγθι" ΤῊΘ ὑπο 

15. ΠΠΆΠΥ {μ6 οἱ οἵ αοᾶ : 811] οὔοθ 15 ἴον ὕΠ8 Δοθομηρ! ἰΒμιηθηῦ οἵ ΗΒ ψ1}]. Πἴν88. οπθ, 
. Τλΐο ὑμουθίουθ 15 016 ἀ86 οἵ ὑπ6 οἱ οἵ αοα δοοογάϊηρ' ἰο {Π6 Μ}1}} οἵ αοα. 
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ΟἸγῖβὲ 15 
{πὸ Το 
Ϊη Οτϑᾶ- 
το ἀπᾶ 
1η 86 
ΝΟΥ 
ΟτΥθδοι, 

ΤῊ || 
οἵ {Π6 
ῬΘΙΙΘΨΟΣ 
15 16 
ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΙ 
οἵ {Π6 1ν- 
ἴπηρ ϑὅοη. 

Τὴ 16 
τοα ἰβα ἢ 

ΤΗΕΒ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ 51' 590ΗΝ. 

Οὐ, ὅο Θομ ἷηθ ΒΟΥ πούϊοηβ, νγθ ἅτ Βγουρηῦ Ὀδοῖκ ὅο {π6 οὐἱσίπαὶ Ἰᾶθα : ΠΠ6 
ἰβ Γ0 ΠΟ Βηρ τὴ Οἰοα, ν ΐος ἱποϊαθβ. ΓΘ] βρ ΊῸ τηὰπ, ἀπα {118 
ΤΠ] ΒΕ 1 σθαι! βοὰ ἴῃ ΟΠ τ δύ, 

1, Ολγίθε ἐδ6 770. 

ΟἸιγῖβὺ 15. “Π6 16 ἀπὰ ὑπαῦ βού ἴῃ τοσαγᾷ ὕο ὑπ ἱπαϊντά πα] (Το χὶ, 25 
ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή 7 απὶ {7.6 1οϑβιιγγϑοίζογι απαὶ ἐλμι6 172) πᾷ ἴῃ 
γοργὰ 0 {Π|6 γ Π0]6 βι1) οἵ Βοΐπηρ (Φόμη χίν. 6 ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἡ ζωή, 7 ἀπὸ {λ6 Παμ απὰ ἐλ Τ μάλ, απο ἐλο 1.170). Ἔνθα Ὀδίοσθ ΗῚ5 
Οὐομηΐπρ' ἴῃ ἤρβῃ, ὑπ Οτγραύϊζοη τ μοι ΗΘ βιιβίμ!ηθα Ὀν ΗῚΒ ῬΥΘΒΘΠΟΘ νγἃ8 ἃ 
αἰνίμο γϑνο]αύϊου (ΤΌ μη 1. 4); ἀπ Ὀν Π|5 Οοιμηΐηρ “0Π6 116 ττὰβ τη! οβίρα 
δΠα Τη6 ΓΘΟΟΡ Ϊβοα [Ὁ (1 ΦΌΠη ἱ. 2). 

ΗΘ οδμη6 {Παὖ Πὴθὴ τη  Πᾶγο ΠΠῸ ἀμ {πὸ Πα] Π655 οὔ 11 ἐπαῦ 10 ποοᾶβ 
(Φομ Χ. 1ὸ ζωὴν πέρισσον ἔχειν. ΤῈ6 ΠΠἢ6 ν]ο Ηδ ρῖνοβ ἰβ ποῦ πᾶ 
ολπηοῦ 6 βθραγαύθα ἢγοπὶ Ἡ 56}, ΤΠ ΘΥΘΙΌΓΟ, ἃ8 ὑμίπρβ ἅγο, Η 5 ΟΟἸΐηρ, 
νᾺΒ᾽ ΟΥ̓ΌΥΠΘ ὈΥ ἨΪΒ. Ῥαββίοῃυ ἅμ Εχαϊέαύίοι (Το μη ||. 15), ΠΟΥΘΌΥ ΗΒ 
118 γγὰϑ τη θ ἀνα] ]6 [ῸΣ οὔμθυ8 ὑπγοιρἢ Τϑαΐῃ (ΤΌμη χἱϊ. 32 (24)). 

ΗΒ οἵου οὗ 1.18 15 μίνθυβαὶ (ΤΌΠη Υἱ. 51 ὁ ἄρτος ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου 
ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κύσμου ζωῆς, ἐλ δγοα( τοϊιίοῖ, 1 τοἰϊὶ σίτο ἐ8 τὶν ἤοδὼ ΚΣ 
ἐλ6 ἐξ ᾿γίλο τοογα). Αὐὰ {Π|6 ΟΠῸΓ ἰβ πλ46 οὗ {πὸ Ρυχγ ἰονο οἵ ἀοα (Το η 
11. τό; 1 Ψομη ἰγ. το). ΤῊΘ ποὺ ογθα θη 15 ἃ που Κ οὗ ΒΡΟΠίδπθοιβ αἰ] η6 
Ἰονθ θύθῃ ἃ8 7Π6 ἢγϑὺ ογθαύίοῃ, νυν }}16 Ὁ ἀμβυγογο, ΠΘΟΘΒΒΑΤΠΥ ΔΠΒυγΟΥΘα, ἴο 
ὑ86 ΠΠΠ]πθεὺ οὗ ὑπ αἰνίηο ἰάθα (Τ 0] ἱ, 17 ἐγένετο). 

[ῃ 916 β6Θη80 {Π|0 βἹΠὉ οὗἉ 116 18 τηδᾶθ ἀπ οομπιριοἶο (1 Φ08ῃ γ. 11 ᾧ, αἱ, 
ἔδωκεν ἡμῖν); Ὀὰπὺ ἀπά 61" ἃπΟύΠ 6. ἀβρθοῦ ἰὺ ἰβ 85. οἤυθα, ργομηϊβοα, σἴνθη 
(ΦοΠη χ. 28 δίδωμι αὐτοῖς ᾧ. αἰ.; χΥ]]. 2 ἵνα.. «δώσει ζ. αἷ.; τ Φολη 1]. 25 ἐπαγ- 
γελία). ΤΠ ΒρίυἸὕ}}]ν 8.0, 1 Πντηρ' ἴῃ ὉΠ6 56η86, γα υΐτο “16 (α Φόμπ τ. 
16 δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον : οομ!ρ. ΦΌΠη ἵν. 50). 
ΟὈ,Ρ. ὃ γ. 

ἵν, 76 717}. οὔ ίλο Βοϊϊοθον. 

ΤῊ6 πῃΐνθυβαὶ βῦ οὗ Πἴ0 οἤογοα ὈῪ ΟἸγ ἰδὲ πὰ8 ὕο θ6 ῬΘΥΒΟΠΆΠΨ ἈΡΡΙΌρΥ- 
αὐθα ( ΟΠ νἱ. 35, 50 ἔ,, 58), Τὴ {18 ῬγΌΘΟΒΒ ἰδ ΘΟπι65 ἐμ ιρῖ ΟἸΠγ δέ, ἃ ἴῃ 6 
ἀρθηῦ (1 «0]Ιὴ ἶν. ο ἵνα ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ, Υ. 267" διέχει: οοτηρ. ΦΌΠη Ὑ. 40) ; 
Πα 10 ΘΟΠΊ68 [ὉΣ {Π|6 ΒΚ οὐ ΟΠ υ]ϑύ, ἃ5 {Π16 σγτοιπα οὗ αυϊοκοιηΐηρ (ΤΌΠη γἱ. 57 
ζήσει δὲ ἐμέ, Ν. ργορίογ" η16), Ῥθοαιβο ΗΘ ἰβ νῇῃαΐ Ηθ 15 (1 Φομη 1Ϊ. 12). 
[ῃ Οὔ τον 5 {πΠ6 0 οὗ {π6 ΒΘ] ον ΓΟ]ογΒ ΠΠῸμ ἐπ ΠΠῸ οἵ ΟἸ τ ϊδὲ 
(Φολη χὶν. 19 ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε, νογΘ ἐμ Γαΐαγο 5 ἀβοᾶ ἴῃ 
γοσαγα ἴο {Π|6 σοΙ ] θύοι" {Ἰ] 685 οὐ ΟΠ υἰβι 8. νου Κίπρ' ἢ ΘΟΠῚΡ. 2. (ΟΣ, ἵν. 10 δι 
ΟΟ]. "1. 4; ἔἔρ!ι. ἢ, 5), ἀμ 18. γα] βοα ἴῃ ((παῦ ἰδ, ὈΥ πίοι 1) Ἡ πὰ 
(Φ 0] 111. 15: 1 Ψό]η ν. 11: οομρ. Βομ). νἱ. 23; 2 Τίμ, ἱ, 1), ἃ8 Ηδ ἢὰϑ 
θθθὴ παρ Κπονῃ ( 0 χχ. 31 ᾧ ἐχ. ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ). ΕῸΣ {16 16 ἰδ 
ἴῃ ὑπὸ Πἱνίηρ ὅθι (1 Ψο ἢ γ. 11) ἀπὰ ποὺ ἴῃ ἐμ Ἰούίοιν οὐ ὑπὸ Πᾶν ΤΌΠη ν. 
39); 80 ὑπαῦ {110 ῬοΟΒΒοββίοη οἵ {1Π|0 ὅοη 18 ὉΠ6 Ῥοββθββίοιῃ οὗ {6 (1 ΨΌἢη ν, 12, 
οΟπῖΡ. ἤθη. Υ, 10 κατηλλάγημεν...διὰ τοῦ θανάτου...σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ 

αὐτοῦ). Δπὰ 6 ψ}10ὸ 15 ὁη6 νυ ἐμ ΟἸγ δῦ ἰβ ομΘ αἱ αοα (Το  χν]ϊ. 21 ἵνα 
ἐν ἡμῖν ὦσιν : ΘΟἸῺΡ. 1 «0 1. 24 ἢν; Ζοη νἱ. 56 δ) 

ΕῸΓ {π6 ΒΟΙΙονο ὑπὸ ὑγαηβί τοι. το ἀθαΐῃ ἴο 1 ὰ8. Ῥθθη τηδο 
(Φομη ν. 24:1 ΨόΌμη 11, 14 μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν: 
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ΘΟΙΏΡ. 1 ΦοΠη ν. 12). Βαὺ {Π6 ΘΟμΒθα θη 065 ΟἵὨ {Π|6 ὑγϑηβι 10} Δ1Ὸ γΘ811566, οὗ Π|6 

5 ἴπθ ἐγαπβίθίοη 1056 17 15 οο πα ]ομ θα, ὈΥ {Π6 ἀούϊν!ὑγ οἵ [α10} (01 111. 16, 56, ΠΕΣ 

γὶ, 47, Χχ. 31:1 Φοἢη ν. 13 [ὁ πιστεύων, οἱ πιστεύοντες]; «0} ΥἹἱ. 40 πὶ 

θεωρῶν καὶ πιστεύων). 830 Πι8Π ἴῃ ἃ ὑγ16 5686 ὙΓΟΥΚΒ 10} (οα ; ἃΠα ἴῃ Ὁγ ΡΑ 6}. 

ΦΟΠη ἱ. 12 {πὸ Ππυμπιδῃ πα αἰνίπο δ᾽θιηθηΐβ ἴῃ ὉΠ6 ὈΘρΊπηΐηρ, ὑπ6 ογονίῃ 

μα {π6 ἰββαθ οἵ 6 ἀιθ βοῦ 8146 ὈΥ βία ἴῃ ἃ βυυκίηρ' ῬΑ. ]]6]151 (ἐγεν- 

νήθησαν, ἐξουσίαν, τέκνα---ἔλαβον, πιστεύουσιν, γενέσθαι). ΒΥ {8 ΘΠΟΥΡῪ οὗ 

ΑΙ ἢ ὑπ6 6] θυθν ἤπᾶ5. πηΐοῃ τυ ΟΠ Υ δῦ Β. Πα] 1] ( ΟΠ Υἱ. 51, 54, 58: 

ΟΠ: γἱ 55, 50; 58: Σ 10): 

γ. Ζ17279}.46 ργοϑβορέ αγια ζιμέιι7:0. 

ΤΠ6 16 τ οἢ. 1165 ἴῃ ΓΘ] νβῖρ τὶ αοα ἴῃ ΟἸγὶϑὺ 15, ἃ8. πᾶ8. Ῥθθη ΕἸΐθυ 8] 
5661 Δ] ΓΘΔΑΥ, ΒΡΟΙΚΘη οἵ ἃ8 “δύθυ πα! {6 ἴῃ οὐ ὅο ἀἰβυϊηρ 58} 10 ἴγομλ {16 1116, 
116 οὗ 5θη86 ἃπᾷ ὑΐηθ ἀπᾶθυ ἡ μΪΟ ἢ ὑγὰθ Παμηδη Οχἰβύθημοθ 18. συϑ]θα αὖ 
ΡΙΘβθηῦ. ὅϑ'π0ῃ ἃ 6 οἵ ῬΡῃθποιηθηδ ΠῚ ὈΘ “ ἀοθαύμ᾽ (1 ΨοΠὴ 111. 14: ΘΟΙΏΡ. 
γ. 16). Βαῦ “οὔθυπαὶ ΠΠ{6᾽ ἰβ θθυοπα ὕπ6 πη] δ !οη5 οὗ ὑϊπη6: 1 ῬΘΙΟΠΡΒ 0 
{π6 Ῥοΐπῃρ οἵ αοα (1 Φοη ἰ. 2 ἦν πρὸς τὸν πατέρα), ἃμῃ ἢπαβ 108. ὁ0η- 
ΒΕΠΗΤ αὐ] 0η) ἴῃ ὑΠ6 ὑγαηβίου μΐηρ; υἱβίοῃ οἵ ὑπ ϑὅοη 566} ἃ8 ΗΘ 15 (1 ΨΉη 11]. 2; 
ΦόΠη χῖν. 235,2 ἢ). ΕῸΡ 8 πο ὑπϑυθίουο ἰὖ 18. ΒΡΟΚθῃ οἵ 85. θοῦ ρυθβθηῦ 

δ η Γαύαγθ. 

ι. ΤῊ “18 δὔθυπμα" 15. ΘΒ ΠΟ ΔΠΥ Ῥγθβθηῦ, 50 ἔα ἃ5 1ὺ 15 ὑπο ροὐύοη αι! Ῥτθβθηῦ 
Γ]Π]θηῦ οὗ {π6 146 οἵ Ὠπτηδηϊῦ (0 11]. 36, γ. 24, Υἱ. 47; 545 ΧΧ. 31; ὅπ 

1 ΦοΠη γ. 12}; ἃπαᾷ {π6 ροββθββίοῃι οὔ 1118 ἸΏ  ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ τηϑέΐου οἵ δούμα! 

Κηον]θαᾶσθ (1 Φ“0ΠΠ ν. 13: ΘΟΙΡ. 1 ΦΌΠη 11]. 15). 
ΤῊ5 ὑπουρπῦ οἵ {πΠ6 ρυθβοπῦ Ὑϑα ΠΠγ οὗἉ “οὔθυπαὶ 11{6᾽ 15 ομαγμούουϊβυϊο οἵ 

δύ ΦόΠη, ἀπ ἴῃ 105 1]] ἀνθ] ορμιθηῦ 15 ΡΘοα Πν 0 Πἴπῃ (Ὀ αὖ οομρΡ. 6]. 11. 20). 

2. Αὐ [16 8816 6ΐπιθ ὑπὸ Π|Ὸ 1Β γθραγθα 85 ζαύιγθ ἴῃ 105. οομηρ!ούθ ἑαύαγθ, 

ΘΔ ]ΒΔΌΊ ΟΠ, 50 [ᾺΥ 8.8 10 15 ὑπ6 Τὰ] ΕΠ] οἵ Μ ββίδη]ο ΡΟ Ἶ565 (91 ἰν. 14, 36, 

ἢ 27. ΧἰϊΠ 2 ΖΡ, ΥἹ 87: ΧΙ 25, ΧΙ ΤΩ Υἱ. δ: ΘΟΙΠΡΆΠΘΟῚ Ὶ Π0ΠΠΙ 11 25; 
1112: ἈΠῸ αἰβὸ ΜΆΓΙΣ Σ. 0: (.ῃΨΝι, ΥἹ. δὴ: 

Ηρποθ ἰὖ 15 ᾿πύθ Πρ 1016 πον ἦ Θύθυ μα] 118 18 ΒΡΟΚΘη οἵ 85. “ὉΠ6 οοιη- 
τη Πα πθηὐ᾽ οἵ {η6 ΕΔΙΠΟΥ (ΦΟΠη χίϊ. 50); δἃπηα ἃρδίη ἃ8 {Π6 ῬΙΌΡΥΘΒΒΙΥΘ 
Καον]οᾶρσο οὗ {π6 Βαύμοι ἴῃ ὑΠ6 ὅοπ (1 ΦὉΠη ν. 20). ΕὟῸΓ ὑΠ6 Θομηπιδηα- 
τηρηὐὺ οἵ Οοα 15 Τορυθβθηὐθα ἰο τπι8 ἴῃ ὕπ6 σους οἵ ΟΠ τῖδῦ; ἃ πα ὕο ΘΟ ΔΟΘ 
ὑπ|5. 1ῃ {0 {π| οὈΘαϊθποθ 15 ἰοὸ “παν 6 ἴῃ ΗΒ παιηθ᾽ (ΦΌΠη Χχ. 31), 0ἢ 

ΠΟ. το ὈΘΙ1Θν (1 ΦΌοΠη ν. 13) νῖῦἢ ογον]ηρ' 1 61] ΘῈ 06. 
1 πον 6 ϑπάθανοιμ ἰο Ὀγΐπρ ἐορϑύμον ὑπ6 αἰ ογθηῦ ὑγαϊίβ οἵ “0Π6 

οὔθ} 11{8᾽ τὸ 866 ὑπαῦὺ 1ὖ 15. ἃ ἴθ ψῖο ἢ τ 0} 811 105. ΤᾺ] 655. ἃηα 41] 108 
Ῥοΐθποίθβ ἴβ ποῦ: ἃ Πδ μοι οχύθπαβ Ὀθγομα {Π6 Ππη105 οἵ {πΠ6 ἱπαϊνι 8], 

δα ῬΥΘΒΘΥΨΥΘΒ, ΘΟΠΡΙΘὕθβ, ΟΥΟ 8 ἸΠαΙν ἀπ Πν ὈΥ Ρ]δοίηρ Ππ0 ρῬαγύ ἴῃ 60ῃ- 
ΠΟΧΙοη τὶ 0Π6 σ᾿ ΠΟ]: ἃ Π{{8 νυ ΠΟ ἢ). Βα βῆθβ συ μ1}6 1 α]ΟΚΘΠ5. ἈΒΡΙΤΌΙΟΗ : 
ὃ Πἴθ ψΒ ο ἢ 15 566, ἃ5. γἷὸ Τϑραγα ἴὖ ραῦ θην, ὕο 6 ΘαΡ8016 οἵ φοῃα θυ Πρ, 
ΤΘΟΟΠΟΙΪπρ', πη ἱηρ ὑπ6 τ 6] τ5, ἀἰβοογάδηῦ, ὈΤΌΚΘη Θ᾽ θιηθμὺβ οἵ θη 0 

1 Τῇ 81] {Π658 ῬΙ8665 {Π6 ἔογοα οὗ πὸ Αοίβ ἵν. 22, χὶ. 21, σίχ. 2; 2 ΤΉΏΒΒ5. 
Ῥγθβθηῦ ρϑυθϊοῖρ]6 15 οοπβρίοποιβ. ϑὺ 1. το, ἴ᾿. 12; ΕΡΏ. 1. 13; Ηθθνυ. ἵν. 3; 
σοι τι565 ὕΠ6 80Υ. Ῥδυθϊθ. ΟΠ06 ΟἾΪγ: 9048 ς; ἃπᾷ δρϑίη 10} {Π6 Ρϑυϊθοῦ: 
9ΌΠη χχ. 29. ΤἼΘ ἔοτοβ οὗ {Π6 ρυββθηῦὺ ἀοΐβ χυ. 5, ΧΥΪ. 34; [ΧΥΠ], 27, ΧΙΧ. 
68) 6 566ῃ ὉΥ οομύγαβῦ 1 {Π6 Δουϑῦ: 18:7 ΧΧΪ. 20, 25; Τιῦ. Π]. 8. 

[ΜΔΥΚ] συ. τό ἕ.; Τιὰῖθ 1. 4.5, 111. 12; 
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“ΤῊ τὰ 
αοᾶ᾽ δῃ- 
ΒΎΤΘΥΒ ἴο 

{86 ποτᾶβ 
ς(ἀσοᾶ 15 
Ἰογβϑ.᾽ 

ΕΡΡΟΥΒΟΙ- 
Αἰτγ᾽ 85 
ΔΡΡΙΙΘα ἴο 
αοᾶ. 

Του ἴ᾿- 
ΨΟΪγΘΒ ἃ 
“ΕΠ1-Ῥοὺ- 
ΒΟΠΔΙ γ. 

ΤῊ5 ἴδοις 
ἱπαϊοαϊοα 
ἴῃ 1Π6 
ΟΡΘΕΪΙ 
νοσαβ οἵ 
{10 (ἀο8- 

ῬΟΙ, δπᾶ 
οἵ 16 

ἘΡΙΒΕ16, 

ΤῊΕ ΕἸΒΙ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ 51 90ΗΝ. 

ὙΠΟ. ττὸ Ἰοοῖς ἀπα ἡ ΒΙΟἢ τὸ ῬΘᾶΣ ἀρουῦ τ ἢ ἀ8: ἃ 16 τ ]οἢ. σῖνοβ ἀΠΪΟΥ 

ἴο ἐπ οοπβύϊσασπν ρατίβ πὰ ὅθ {π6 ΘΟ ΡΙΘχ ΜΠ 016, νυ μ]6}} ὈΓΙηρ5. ὑοροῦ 0 

Βθᾶγϑη ἃπα ϑασίμ, τυ μοι οἴου {π6 βιπὶ οὐὁἨ Θχἰβύθποθ ἴῃ ὁΠ6 ὑπουρηΐ. ΑΒ 
νγ8 το ἢ Του ἕο σγάᾶβρ Ὁ, {πὸ τϑνοϊαὐϊΐοη οἵ αοα 18 βθθὴ ἰο μᾶνθ ὈΘΘὴ 

ἀπ ο] ἀοα ἴῃ 105. Ῥατίβ ἰπ Ογθαύϊοπ; ἃπα ἐμ Ραγβ ἃ.Θ 566) ὅο πᾶν 66} 

Ῥγουρ ὺ ὑοσοίμον ἀσαΐῃ Ὀγ ὕπο Τπολγπαίϊοη. 

Αααϊμοπαῖ Νοίο (2) οἡ ν. 20. “Ἅ“ἨΤ]7ι6 ἕγιιθ αοά᾽ 

ὙΠ θη 5  Φομπ ΒροΆΚΒ οἵ αοα ἃ58 “Ηθ ἐπαῦ 15 ἔσθ᾽ (ὁ ἀληθινός), ΗΘ σῖὸ 

ΔΙοπΘ (ΦΌμη χυΐ. 3 ὁ μόνος ἀληθινὸς θεός) ἃπι ΔΡΟΒΟΙαΐΟΙΥ {Ὰ18]8 {Π|6 Ιᾶθα 

οἵ οα νι ΐοι πιὰπ 15 οοπδυϊαύοθα ὕο ἕουτη, ἃ ἔμθὴ ἷπ Βα Πολύ ἀπά 

παν βύουϊοιιβ ὑγοσᾶβ Ἰἀοη 865 ππΐοπ τυ τυ “ἬΠμ ὑπαῦ 15 ὕστιθ,᾿ ν Ὁ ππΐοη ἡ σἢ 

ΗΠ5 ὅθι 7655 ΟἸ τὺ, πὸ Θχρ] αἴμβ ἴπ {Π6 [θυ μι5 οὗ ᾿ἰβίουϊοα] γουοϊαύϊομ {μπδΐ 

ψ ΠΟ ἰβ ᾿πγοϊγθα ἴῃ ὑπ6 βίαϊοιηθηὺ “Θοα 15 Ἰονθ ἢ ἱπαϊοαύθβ ἴῃ ]ιαῦ 

ΜᾺΣ {π6 “ῬΡΟΥΒοπα γ᾽ οὐἨἉ αοα 5 ἰο Ὀ6 ΠοΙὰ ἃπᾶ συαγαρα ἔγομὶ ἤα]βθ Θ0- 

οἰαβίομβ. δύ σόα, ἃ5. ἈΠ {πὸ ὈΪΌΙ1ΟΑ] τ ὕθγΒ, ΘΥΘΥΥ ΠΘΥΘ Ἰ1565 ἸΔηρτιαρο Οὗἁ 

αοά νοι ἀββίστιβ ἐο Η μὰ “ἀούϊοπ᾽ ἃπᾶ “Μ1}. Βαῦ, ἃ5 ΔΓ 85. ΟἿ Παμδῃ 

οὈβουναύίου. σϑάομοβ, “11 ΠΠρ]168 τϑϑίβέαποθ, πᾶ “ δοῦϊομ ἱμ]}}168. 88ο- 

οθββίου. ὅποι Πἰπ αύϊοπβ οὰπ Ηπα πὸ Ρ]δοθ ἴῃ ὑπ Ἰάθα οἵ αοα. Τ|6 οοῃ- 

οορύϊοη. οἵ “Ῥουβομα ν᾿ τ ΒΟ τ οὰπ ΤΌΥΤῚ ὑπο ΘΟΥΘ ΘΧΡΥΘΕΒΘΒ. ΟἾΪΥ ἃ 

ἐγαστηθηὺ οὐ ἀπὸ ὑχαῦμ, ὑμαῦ 5146 οὔ 10 νυ μον ἀββυι 65 8 οὗ {16 ῬΟΒΒΙ ἢ ν οὗ 

ἈΡΡτΌΔΟΝ ἴο Θοα οἡ οὐ ρατί ἃ5 ὑο Ὅπθ ὙΠΟ ἸΟΥ68 ἃπα πιὰ 6 Ἰογϑά. 

Βα νγὸ οαπποῦ γοϑῦ πόσο. ΠΩ πγ6 ὁπᾶάθαγνοιυμ ἴο ἐπῖπκ οἵ αοα ΠΊμΙΒ6 

ὙὙΘ ἈΓΘ ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΥ 16 (0 ἰπαπαῖγο μθίμου βουρύθσο ἀ068. ποῦ ΒΘΙΡ τ8 ἴο 
τἶβθ ἴο ἃ ὑποιρῃῦ ἴῃ τ ΒΙΟἢ 6. οἂπ 866 ΤΘΡΓΘβθηἑθα ἤομὶ ἔπ αἰνῖπθ δ᾽ 40 
ὑπαῦ νΒ οὴι 15 ἰὼ ὑπὸ Ὀίνίπο Βοίπρ πο ἃπαϊοριο οἵ Β016- ῬΟΥΒομ  Πὺν ἴῃ ἃ Βηϊθ 
Ῥοίησ. Τμῖβ ὑπουρσμῦ ννὸ πα ἴῃ {πὸ ποσβ “σα 15 Ἰονθ’ Τῆο ῬΠΓΆΒΘ, ἃΒ Ὑγὸ 
Πᾶγθ 5661, ἀθβου 65 ὑπ θββόποο ἃπᾷ ποῦ ἃπ αὐἰγθαΐο οἵ αοα. ΤῈ Ῥγθβθηΐβ 

ἴο 18, ἃ5 [ἌΣ ἃ5. Ὑ6 ὁπ ἈρΡΡΓΟΒΟμ {πὸ ὑγαῖμι, Βουιο ῖπρ' οἵ αοα ἴῃ Η ἸπΙΒ0 1. 

Τῦ πυπϑὺ πο] σοοὰ οἵ οα ἴῃ ἨΐΒ ἱππουπιοδῦ Βϑίηρ, 1Π Ὑ7Θ ἸΠΔΥ 80 ΒΡΘΔΚ, 

ἀραγὺ ὕγομι ογοαίίοη. ΝΟ Ιονὸ ἰπνοϊνοβ ἃ Βα ]θοῦ ἃπα ἀῃ ΘΟ] θοῦ, πα ὑπαῦ 

νυ ἴοι ππϊΐοβ θοίῃ. 6 ἅτ ἐαυρσηῦ ὑπθη ἴο οοποοῖνο οἵ (οα ἃ5. παν ηρ ἴῃ 
Ἡ Πλ561Γ {πὸ ρογίθουῦ οδ]θοῦ οὐ ἴον ἀπᾷ ἔπ ρουΐθοῦ γοβροηβο οὐ ἸΟΥΘ, Θοπ- 

ῬΙοὕοὶν 56} ηοί ας; πα ΒΟ] - οι ρ]οῖο. ὙΥῸ ὕπιι5. σαΐῃ, ΒΟΥΥΘΥ͂ΟΥ ἱπηρουΐοοῦ 

Ἰαπρστιαρο τΔ 0, ὅΠπὸ ἰάρα οἵ ἃ ὑυ]- ΡΟ ΒΟΠΆΠΥ ἴπ ἃπ ΤΠ βηϊο Βοῖπρ ἃ8. ΘΟ Υ- 

γοϊαὐνο ὕο ἃ Β016- Ῥουβοπα ν ἴῃ ἃ Ππῖο Βοίηρ. Πὲ {πὸ ΤΠ πϊγ οἵ Ηΐμι ὙΥ]Ὸ 

ἰβΒ Ὅπθ νγὸ δοκπον)οᾶσο ὑπὸ Εδίμον, ὑπὸ ἕο ἀπὰ ὑπὸ ον ᾿ρίγῖῦ, ἴῃ {Π|6 

ἰηὐογαοίϊοη οἵ ὙΥ̓ΠΟπ νγὸ οὰἢ 566 Ἰονὸ [ὉΠΠ|16ὰ. 

ΤῊ Ἰαπστπαρσο ἴπ ΤΌ 1ι ἵν 1, ΜΝ ΠΟγῸ γ Πᾶν Οροποα ἃ πιηΐαθ νἱθνν οἵ {Π|6 

Τὶνίμο Βοίησ αἰθποὰῦ ἀν τοραγὰ ἴο ἃ τϑυϑἰαὐϊοι. ἕο πιὰῃ, ᾿πα Ἰοαῦο8 {Π|6 

βάιαο ὑπουριί. ΤΊ χοϊαϊίοι οὔ “ὑπὸ γα ἰο “σα 8 ἀοβουῖθοά ἃ8. ἃ 

τοϊαϊίοη οἵ δοίϊνο ἴογθ: ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, {Π6 ῬΘΥΒΟΠΆΙ ΘΙΘΙΒῪ Οὗἁ 

{πὸ ον νὰβ αἰγοούοα ὑοναγᾶβ, ἀπα (8ο ἕο ΒΡΘΔΚ) τοραϊαύθα Ὀν “ἀοὰ, 

ἈΠῸ ὑπὸ δγοτα Η πιο “γὰ8. Οοαν Ιὰ ὑπὸ ἘΡίβυ!ο {π6 Ὁπουρ)ῦ 18. Ῥγο- 

βοηϊοα αἰ ουοπεν. Τότ Ὁ 15 “ὑπο Τ᾽ ἀμα ποὺ {80 γγογ οι 18 
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ΒΡΟΚΘΗ οὗ, ΤἼΘ οοπορδρύϊοη οἵ “ὑπὸ 1116 15 ψ θυ ἴῃ 105 γϑηρθ ὑπ ὑπαῦ οὗ 
ἐ{Π6 Ὑ7ογα, ἐποιρῇ 1ὖ 15. ὑπγουρ ἢ “0πΠ6 Υογα᾽ ὑμαὺ “{π6 [1|6᾽ 15 γϑυθα]ϑά. 
ΤῊ1Β 16 15. “{Π6 16 οὔθυ μα]. Τὺ 15 ποὺ οἵ {Π15 ὑθιη θοῦ} ογάϑυ ὑποιρ 1ὖ 15 
τηϑ6 Κποόνῃ ἴῃ 1, ἀΠΑ͂ΘΥ 105 Ππ αὐϊοηΒ. Τύ 15 ἃ 186 συ 10. ΘΒΒΘΗ ]8}1Υ ἢπαβ 
108. ΟΥ̓ΡΊΠΩΙ ἴῃ ὑπ6 ἀοαΠοαα: ἦν πρὸς τὸν πατέρα, ᾿ῦ νγὰ8 ΤΘΆ]Π564 ἴῃ {6 

Ἰη θυ ο πο οὗἉ ὑπ6 ΤΊ γπΘ ῬΘΥΒΟΉΒ, ὙγΠΘΠ {1Π|6 γγὰβ πού. Τη8 76 Πᾶγ6 

ἴῃ {1π|5 ὑνοΐο!α γουθιαύϊοη οἵ δῃ δοῦν οἵ “Π6 Υογα᾽ ὕονγαγαβ “αοάα, οὗ ἃ 
{]Π]ποπὺ οἵ “116 ὑονγαγ 5 “ὑΠ6 Εδύμου,, θΘγοπα {1Π16, ΒΟ. ἃ ὙἸΒΙΟΠ ἃ. Ὑ76 
ΘΔ ΙΟΟΚ ΠΡΟ οἵ {Π6 {Ὁ]Π685 οἵ ὑπ6 Βοίπρ' οἵ αοα ἴῃ ΗΠπη56]., Απα σ θη 
Ππ Υογα᾽ ἃἀπα “ὑμ6 1116’ ἃγθ Ὀγουρηῦ τη {π6 ΒΡΠ6Ι 6 οἵ Παμηδη 
οχἰβύθμοθ, ὑΠ|5 δούϊομ 15 ομαυϑοῦθ  ἸΒΌ] 08} ἀθβουθθα : “{Π6 116 γγὰβ τηϑηϊ- 
[οδύθα᾽ : “ὋΠ6 Ὑ ουα Ὀθοδμπιθ Η68}." 

Νούὐμίπρ' 15 βαϊα ἴῃ δἰ Ὺ ῬαβθαρῸ αἸΓΘΟΥΥ οἵ ὑπ6 ἩΟΙΪΥ ὥρισιύ. Βαυῦ ΗΒ 
ΔΟύΟΙ 15 Ἰηγο να ἴῃ Π6 ΡῃΓΆΒΘ ἦν πρός ἴπ 510} ἃ ΘΟμΠποχίοθ. Ηδθ 15, 80 ἰὸ 
Β661ς ἃ ἀδἤπίῦθ θυ ρυθββίοῃ ἴον ὑΠ6 1468, 0Π6 Μοαϊαηρ ΡουγοΥ ὑπγοιρ ΠΟΙ 
{π6 Ἰοσϑ ὑπαὺ φΌθβ [Ὀὐῦἢ 15. Ῥου ΘΟΌ]Υ πηϊῦθα πῖθ ὑπ Ἰονθ ὑπαὺ ΔΗΒΎΤΘΙΒ. 
ΗΘ ρ»ἵνϑβ πηϊῦγ ἴο {Π6 1,188, τυ ]0}} τ δ ΟὨΪΥ οΟποθῖνθ οὗ ἴῃ ἔαρ θη ΐ8. 

Τῦ ψ1}} θ6 ουἀδηὺ ὑπαὺ {Π15 νἱθνν οἵ Π6 παύαγο οἵ ἀοα ΡΥΓΘΡΆΓΘ5. {16 γᾺΥ ΤῊΪ5 ἐτὶ- 
ἴον τϑυθιαὐϊοη. ΤΠ Ὑγογά, ὝἾΠ0 15 αοα (θεός ἃπα ποῦ ὁ θεός ἃ5 ἴῃ ΘΔ 06 ]Π}8ῃ ῬΘΙΒΟΗ- 
ὑθδο ΐηρ)), μᾶ5 ἃ ῬΘΥΒΟΠἃ] Βοίηρ' ἃ Πα οδἢ τη Κο ἔπ Βαύμου Κπον (1 ΦΌΠη 1]. τις ΓΈΡΩΡ 
22 [), Το ϑρινῦ, ὙΠῸ 15 αοα, Πδ5. ἃ Ῥϑυύβομὰὶ! Βοίηρ', ἃ πα οδ ἢ ΠηΔ]τ6 ὑΠ6 ἔργ δθθς 
δου Κπόνῃ ( 0} χῖν. 26, χυ]. 14). Αὖ {Π6 Β8 16 {ϊ1η6, γγ 8116 Π15 ἔ]η 658 οὗ Ἰαὐϊοη. 
18 [8116 ἴῃ αοα ἨΗϊμηΒ6ΙΠ 15. αἸβοϊοβθα ὕο 8, ὕΠ6 αἰγίπθ ἀπ] 15. πηδΐη- 
ὑδϊηθα ἃ5 Θββϑθῃῦ} 8Π6 ποῦ πα 108], ΤΠ] ογα ἃπα ὑπΠ6 ϑρί τὺ ἃγθ θούῃ 
ΒΡΟΙΚΘη οὗ 1πΠ ῬΘΙΒΟΠΔ] το αὔϊοηβ ἰο “αΑοα’ (Φ0Πη 1. 1; 32 ἢ). Τμαῦ 15. θη 
{Π6 ῬΘΥΒΟΠΒ ἴῃ {πΠ6 ἀοαΠοδα ἃ.6 Τϑοορηβθα, ὑπ6 ἀπϊύν οὗ αοα 15. 5η}8]}- 
ὑδη ΘΟ}. αἰ Πντηθά. 

ΘΟ. ΟΡ] ΤΠ Ρ565 ἃ. 6 ΟΡΘῃΘα ἴο τι οὗ Π6 ΔιΌΒοϊαίθ ὑγ]- Ῥουβομα ν οὗ οα ἃ5 ἘΠ]ΒΘΠΘΥ 6 
ῬΥΘΡΑΓΔΙΟΥΥ ἴο {πΠ6 δοοοπηύ οἵ {Π6 ἰδίου οα! ΟἀὐΒρ6] ὈΥ δύ ΖΉΠη, θαὺ ο]56- δύ Φο μη 
γΠΟΥ6, Π|κ {π6 οὐμοι᾿ ἃροβύο!ο τυ ϊῦουβ, ῃ6 6815. νι ὑπ6 ΤΥΎΪΗΪΌΥ τϑυθα] θα ἐλν εκ 
ἴῃ {Π6 ποῦκ οἵ Βιϑαθιηρύϊοη ({Π6 “ Βοοπομηΐο ΤΥΪΗΙγ ᾽). ὙΠῸ ΕΑΌΠΘΥ 15 ΒΡΟΚΘῚ ποχηῖο 

οἵ 1 ΗΒ γοϊαὐϊοι ἐο ὑπΠ6 Τποϑυπαΐθ ἥομ, ἃπα ὑπγυουρῖ ΗΠ ἴο θη. ΤῆηΘ Τυϊηϊν.᾽ 
ΟῚ 18 ΒΡΟΚΘΗ οἵ 85 τηϑηϊθοίθα 0 τηθῃ ὑπγοιρῆ {Π6 ΤποδΥ δυο ἴῃ {Π6 
Ὁπΐοη οὗ {Π6 ὕνγο παύιπ: 88 (γϑῦ Θοιηρ. 0Πη γν. 26). Τ|ι6 ἨΟΙΥ ὥρ υἸῦ 15 ΒΡΟΚΘὴ 

Οὗ 85 “Ῥγοοθθαϊηρ’ οἡ ΠῚβ5 Μίββίοῃ. ἴο ὑπ Οματοι (9 0Ππ χυ. 26 ποίθ), βϑηῦ 
Ὀγ ὑπὸ Βαύμου ἃπα ὈΥ ὑπ6 ὅοῃ ; πα ἰβκίηρ οὗ ὑπαῦ νῖο 15 ὑπ ϑοη 5 (ὸ 
ἀθοῖδιθ ἴο ᾿ηθη (9 0Πη χίν. 26, χυ. 26, χυΐ. 14; 1 Φόμη 1ϊ. 2ο ἢ, 27). ΤῈ6 
ὑγαῦῃβ ἃγ6 βίαὐθα 5146 ὈΥ͂ 5146 ἴῃ Θομπθχίοῃ ἢ Οὐ ογθαύϊοῃ, γα θ 10}, 

Βδ ΠΟΥ ΠΟΘ ΟΠ ; Δα ὙὙ6 ΔΘ ΘΠΔΌ]Θα ο 566 ὑπαῦ {ΠΘΥῪ ΔΉΒΎΘΙ ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΜΆ, 
ὙΠΟ τ ΠᾶγΘ ΠῸ ῬΟΥΘΙ ὧο αἀθὑθυηΐηθ δαθαπδύθιυ, ὕο {Π6 υϑὺν Βοίηρ οὗ 
αοά 85 ΗΘ 15 ἴῃ Η]ΠπΠηΒ61}, 

ΤῊΘ ταδί ηὔθμδποθ οἵ {Π6 Βαρυθιηθ ϑογθγοίρ νυ οἵ Ὅπθ αοα (μοναρχία) ἴπι ΤΟ ΘΥΥΟΥΞ 
{115 ὑγ]- ΘΒ ΠΥ Πὰ5 ὅο ΒΘ σιν 64 ἀραϊηβῦ ἃ ὑνγοίο!α ὑθμθ μου ὕο ΘΥΤῸΥ : 0 6 

(1) ὑονγαγ 8. ἃ αἰβυϊπούϊοη ἴῃ θββόποο θϑύσθοη σα δηᾷ ΟΠυῖϑὺ (Π6 ΔΌΣ λα τι ἃ 
8η4 {π6 50η); ἃπα (2) ὑονγαγαβ ἃ οομιβίοι οὗ ὑπ Ῥϑύβοῃβ οὗ ὑπ6 ΕΔΌΠΘΥ ΘᾺ ΡΠ. 

8Πα ὅπ ὅοῃ ἃπα ὑπ0 ὥριυἱῦ. ΤῊ ἢνδὺ θυσοῦν ἴοππα 15. ὑγρῖοα] Θχρυ  ββίοη 
ἴῃ Αὐἱδηΐβηη : {ῃ6 Βθοομα ἴπ ϑ' 6 Πα ηΐθη. ΤῊ ἤνθὺ πδ5 ΔΗ ηΙ0165. ἢ 
ῬοΙγ ΕΠ θίβηι ὈΥ ἰηὐγοα ποίπρ' {π6 1468, οἵ ἃ Βα θογαϊπαῦθ Τνηἰύγ. ΤῊΘ βθοομᾶ 

1ιὰ8 ΔΗ 0165 τυ! Ῥ Δ θίβη, ἃ5 βθϑίμρ' ἴῃ ὑπίηρβ ὑγϑηΒ᾽ ΠΟΥ Τηδη] Θϑὐ 05 



220 

ΤῊΘ 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙ,Ε ΟΕ ΚΑΤ 90ΗΝ. 

οἵ πὸ Ῥϑύβοὴ οἵ ἀοά. Βοίδι γοϑῦ ἀροὴ ἃ ἴαϊβο Νρο-  πάδὶο οοποθρύϊοῃ οἵ 
Μομπούποίβηι. , 

ΤῊ6 αι μου ον οἵ 50 Φοῖπ μὰ8. Ῥθθη Ὀγοισ ὐ Του ναγα ἴῃ βαρρουῦ οὐ θ86 ἢ 
Οὗ {Π|686 υὙἱθυνβ : [ῸΓ {ΠῸ ἢγβῦ Φόμη χὶν. 28 (Βθ6 ποΐθ, ἃπα σοι ραγθ ΑὐΠᾶΠαΒ. 
εἷὁ ϑ'ψη. ὃ 28); ἃμπᾷ [Ὁ ὑπ βθοομπᾶ «011 χ. 30 (866 ποθ, ἅμ ΘΟ ΡΆΥΘ 

Τουία]]. αὐ. Τγας;, οο. χχ. χα). ΤΙ πιαβῦ ΠουΘυο Ὀ6 πούϊορα {πδᾶὺ {116 

ἀπ] βτη οὗ σγοαῦ ἀσθοὶς ΕΔύΠοΥΒ ἀπαἀογβίοοα {π0 ἢγβθὺ Ῥαββαρο οὗ {6 ῬΟΥΒΟΠᾺΙ ΌΡΟΥ- 
{86 5ιὉ- 
ΟΥ̓ ΟῚ 
οἵ τ1ὴ6 ὅοῃῃ 
ἴῃ ῬΘΥΒΟῚ 
ποῦ ἴῃ 

ΘΒΒΘΠΟΘ, 

αἰπαύίοι οὐ {π0 βοη ἃ8. ὅοη ἴο {Π6 ΕαύΠθυ ἴῃ {π6 ὁη6. δα πὰ} ἃπα ὩθΒοϊαΐθ 
Οοα!ιοαᾶ, Απα {Π||8 νίθυν, μοι μὰ8 θθθὴ ΟὈβουγοα ἴῃ ὑΠ6 οβδῦ ὈΥ {10 
ἐθαο ῖηρ οὐ Απρτιβύϊηθ, 15. οὐ π6 μἰρηθϑῦ προυίαποθ ; ἴῸν τ Ἰοαὰβ [0 {1Π|6 
ἈΡΡΥΘΗΘμβίοι οὗ ὑπὸ Πὐπθ55 οὐ {Ππ| τηθαϊαύουα! ἃπα σομβαιμηπιαὔῦϊνο τγουῖκ οἵ 
{πὸ ἕομ, Το ἀββιπηρύϊου οἵ πυπηδηϊῦν πα {Π6 ἸΔγ Ἰηρ ἃ5146 οὗ ὕΠπὸ ἀἰνηθ 

οομα  οη5 οἵ οχἰβύοποθ ὈῚ ἴπ6 ὅθι ΓΘ ΘΥΘΥῪ ΠΟΥ ΒΡΟΚΘη οἵ ὈΥ δ Φοη ἃ8 
γΟΪΑΥῪ δοίβ. ΤΉΘΥ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠα ὑπογυίου ὕο ὑπ Βοῖπρ οὗ ὑῃ6 ὅ'0ῃ): ἃ8 
ϑοη, [Ὁ γγθ οαπηοῦ οοποθῖνο οἵ ὕπ ΕαύΠου οὐ οἵ ὑπ ρὶυῦ ἃ5. [πολυπδΐθ. 
Τὴ οὔμον γοῦβ {πὸ ἀποπδηροα ἃπα ἀποΠδηρ θα ]6 ὁΤ᾽ οἵ {π6 Υογά, {π6 ὅοῃ, 
᾿ποια65. οἰἵπου {πὸ ροὐύθα !!ν οὐ ὑπ Τἀοῦ οἵ {Ππ6 Πησαγπδύϊοι, ὕΠ6 πποη 

ἢ ὑπ6 Πηϊύο, 







ΙΏΩΑΝΟΥ ΡΒ 

Ο ΠΡΕΟΒΥΤΕΡΟΚ ἐκλεκτή κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκ- 

ΤῊ βύχτιούπσθ οἵ {Ππ6 Ἰούδου 15 ΒΠΏ0]Ὸ 
δα παύπσα!. Τύῦ οοηβίδίβ οἵ (1) 86 
Βα!αὐαθϊοη (1--- 3); (2) ὑπ 6. ΘΟΙΠ86] ἃπα 
ΔΓ ΏΪηρΡ (4--11); (3) ὑπ6 ΘΟΠΟΙ ΙΒ 0 
(12, 13. ΥΒαύθυθ ἸΏ Ὀ6 {6 
Ἰηὐουρυθύαθομ οἵ ὕΠπ6 ᾿παϊνία πα] δα- 
αὙ685 ἴῃ τ. ξ, 13, ὕΠ6 τηδίῃ ραχύ οἵ 
ὑμ6 Ἰούξοι 15 δα ἀγθββθα ὕο τηογ0 τθδᾶ- 
ΘΥΒ δ ΟΠ (ὑ. 6 ἠκούσατε, περιπατῆτε; 
φ. ὃ βλέπετε ἑαυτούς, ᾽. Το πρὸς ὑμᾶς, 
νυ. 12 ὑμῖν, πρὸς ὑμᾶς, ἡ χαρὰ ὑμῶν). 

1. 7126 ϑαϊιμέξαξίοη (1---3). 

ΤῊΘ βαϊαθαύϊοη 15 [γι θα οἢ 0Π6 πιδτι} 
{γρ6: ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ... 
οὐὐχάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, 
καὶ παρὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ... Βαύ {815 οαὖ- 
11π6 15 Π]Π16α ἊΡ ὈΥ βισορββῖνθ Δ} }011ῆ- 
οαὐ]Οη5. ἃ5 ὕΠ6 Δροβύ!]θ αἀὐνθ}]8. οὴ. Θ ἢ 
ψοΥα 0 ἢ Π6 συ ]ῦθΒ πὶ το] αύϊοη ὕο 
ὕπ6 οἰγουμηβίαηοθϑ οἱ 6. οα8θ. [}ὴ 
818 γϑϑρϑοῦ ᾧῃ6 δα! τ} ὈΘ 
ΘΟΙΩΡαγΘα τι ὑμαῦ ἴῃ ὑμ6 Τρ δύ] ἴο 
{π6 Οδ]αὐϊδη8, ΠΟΥ Θ ἴῃ [Π|τ6 ΤΠ ΠΠΟΙ 
δὺ Ῥδὰ] θχρᾷμαβ [15 πι888} [ΟΥΤ 118, ἴῃ 
γίθνν οἵ ὑπ6 Ῥϑου αν οοπαϊ]οη οἵ {116 
ΟΠ αγΟΠ65 ΠΟ ἢ Π6 15 Δ ἀγοββίηρ. 

τ 6 ΒαοΥ ἐο οῊ6 τῦῆο 15 αγὸ. οἶδα 
ἰααῃ απα ἀν οἠϊίαγοη, τὐλολγν 7 ἰοῦθ 
ἦγ ἐγιέμ, ; απα ποΐ 7 ογείμ διέ αἶδο αἰ 
ἐλομ ἐμαΐ ἤηοῖῦ ἐμ6 ἐγμέμ ; 5707 ἐμ 
ἐγιί}5 ϑαἶο τολίολ αϑδταοίλ, ἔῃ, ει8---απὰ 

᾿ ἠ οηαϊ δ6 τοὐΐδι τι8. 7ΟΥ 6067): 3 ΥΩΟ6Θ6, 
νον, ρθαθο, δθωίί δὃ6. τοὐέδν τι5. 7γοΉν 
Οαοά ἐλὸ Μαΐμογ, πὰ γοην «768 1:|8 

Ολγῖδε ἐλο ϑοη ἐδ “ αἰλιογ,, ἦγι ἐγιιίλν 
απ ἰοῦο. 

Ι. ὁπρεσβύτερος) δοηῖογ Υ. 1716 
οἰάογ. ὙΠῸ ἀοἤπῖΐθ ἔουὰ οἵ ὑπὸ {010 
τᾶ Κκ8 ὑπ6 ὙΥΥΙΘΥ ἃ8. ΟΠ ]οου Ἰάθη- 
υ1ῆ64 Ὀγ 10. ΤΙη {Π15 σοπηθχίοη ὑπο 0 
οῃ. Ὀ6 0016 ἀοπθὺ ὑμαῦ τὖ ἀθβου 65 
ποῦ ἃρθ ΒΙΠΊΡΙΥ Ὀπὺ ΟΠοΪΔ] Ροβιύοη. 
ΤῊ9 νυ τὰβ ΓΘΟΟΡ ΒΘ ὈΥ {16 
τϑοϑίγου οἵ {π6 Ερ βύ]6 85 “6 Ε]α6υ. 

ΤἼ6 {016 “ΘΙ ΘΙ ΔΡΡΘαγΒ ἴο Πᾶγθ 
δα 5ρθοῖδ! ΟΟΥΓΘΠΟΥ͂ ἵπ ὕπΠ6 Αβίδίιο 
ΟΠαγοιοβ, σπογθ ἰὖ νγὰ8 πϑρα οὗ ἃ 
Ῥαυυϊουϊαν οἷαθ8 (Ῥαρίαὰβ ἃρ. Ἐτιβθ0. 
ΠΕ ΕΠ. 1115. Ἰύθὴ: χ5.95:.95:} 90: 2» 
γοὺ ποὺ ψιθπουῦ ἃ ΤΘοορηϊοη. οὗ {Π6 
ΑΡοβύϊθβ ἃ5. “Ὁπ6 οἱ ἀθυβ᾽ ἴῃ ροϊπῦ οἵ 
ἀϊτη6 (ΡΑΡΙ88, 1. 6.). Τῦ 18. ΘΆΒΥ ἴο 866 
ψΥ δύ Φόμη που] οΠ0086 5.0} ἃ {{{]6, 
γΒ1οἢ, νυ 116 10 ἀθβου θα ΠΟΙΆ] Ρο81- 
ἀΐοῃ, βυρσροβύθα 8150 ἃ [ἈΠ ΘΥ]Υ γ 6] 101, 
ΔΠΔ ῬΟΥΠαΡ5. ουθὰ Ροϊπίθα (ο ἰπΐου- 
οουγ86 ψὶῦῃ ΟΠγιϑῦ (αι Ῥοῦ. ν. 1). ΒῸΡ 
{π6 1ιἰβύουυ οἵ ὑπ ψογὰ πρεσβύτερος 
8566 Πρ ὐοού, Φ ληϊρρίαγι5, ΡΡ. 22 ἢ, 

ἐκλεκτῇ κυρίᾳ] Φἰοοίω αοηιΐηω Υ. 
ΤῊΘ τοημαθυΐηρ οἵ {πΠ6 ῬΏγαβΘ 15 θθβοῦ 
ὈΥ {πὸ σγραίοϑὺ αἰ] οα! 168. Νὸ ἴἰη- 
τογργθύαθοη θᾶ 6 δοοθρύθα ἃ8 βα 18- 
[δοΐουν. 

ΤἼΊ.6 ΑἸΠΠΟΌΙΟΥ 565 ἤο ἢᾶνθ ὈΘΘῃ 
οὶ ῦ ΤΌΤ ἃ ὙΘΥῪ ΘΑΙΥ ὕϊμη6, Τπο α15- 
ὑϊποὺ νίθβ πᾶγθ [Ὁ πη βαρρογῦ, ὑπαὺ 
{86 {016 ἀθβου] 68 ἃ Ρϑύβοῃ, ἃπΠ6 ὑμαῦ 
τὸ ἀθβουῖθθ8 ἃ βοοϊϑῦγυ. 
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8᾽. τὰ « ᾽ Ἁ ᾿᾽ ΄σ ᾽ 3 ’ ᾿ Ε ᾽ Ἁ 

νοις αὐτῆς, οὖς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ 

ι καὶ οὐκ ἐγώ δὲ Β νρ τη6 [16 Βυγ}}: οὐκ ἐγὼ δέ Α. 

ΤῊ ἢγβύ υἱοῦ ᾿ὰ5. Ῥθθπ πο] ἴῃ 
ΒΘΥΘΥΆΙ ΟἸογοῦ ἰὈγβ. ΤῸ Ταὐϊη 
Γραρστηθηΐβ οἵ {πΠ60ὸ Πῳμροίμροβοβ. οἵ 
ΟἸοιηοηὗ οἵ ΑἸοχαπάσγία γοργθβοηῦ {Π6 
Ἰούῦθυ ἃ8. υυυὶυῦθη “0 ἃ οογξαϊη ΒᾶΡγ- 
Ἰοη δ (οΟμρ. 1 Ῥρῦ. ν. 13) ΕἸθοΐαᾳ ὈΥῪ 
ΠΆΠ)6᾽ (ἃ αυδηᾶάδληι Βαθυ]οπΐδηι Ἐς- 
Ἰθοΐδηι ΠΟΠΪΠ6); “ἰὑ βἰστιῖῆοθ Πονυ- 
γον (ὑπαῦ 15, {Π18 ῬΙΌΡΟΥ ΠΆΠ1Θ, 
ΕἸ οεία), ΟἸφαιθηῦ δ 415, “πὸ οἱθοίϊοη 
οὔ ἴ ποὶν ΟἸματο. 

ΟΥΠοΥ5 ἃσαΐη (80 ὑπὸ []Παἴ6] ϑ' υυΐδῃ 
γΘΥΒΙΟἢ) πᾶν τορι ρα Κυρία ἃ8 ἃ 
ῬΙΌΡΟΥ πᾶμπιο ( ἴο {ῃ6 οἱθοὺῦ Κυυ]ὶαῆ). 
ΒΟ ἃ ΠΆΠῚΟ 15. ἴοπηα (βθ6. Τυΐοκο, 
444.); Ναὺ 1{ Κυρία γγ6Υ6 80 τπιϑδοα ΠΟΥ 
0 15. ἴῃ {π6 Πὶρηιοδῦ ἀργὸ ὉΠ] ΚΘΙΥ 
ὑμαῦὺ δὺ Φόομη σοῦ πᾶν υυϊυΐθῃ ἐκ- 
λεκτῇ Κυρίᾳ, ἃπα ποὺ Κυρίᾳ τῇ ἐκλεκτῇ 
8ἃ8 ὅ.13; 3 Θ08η 1; ΒΟ), ΧΥΪ. 13. 

Τῦ πὰβ αἰβὸ ὈΘθὴ βιρροβοα ὑπαῦ {πΠ6 
ὕνο ΟΣ β ΤῸ] ἃ ΘΟ ΟΙΠἾ ῬΥΌΡΟΥ 
ΠΆ116 (᾽ ἰο ΕἸοοία γυῖα). ΤΊ 5 νον 
ΓΘΙΊΟΥΟΒ ὑπ ΑἸΠοΠν οἵ {πὸ οοθη- 
πὐστιούίοη  θαὺ Π6. σομ ἰπαὐϊοη 18. αὖ 
Ἰοαβϑῦ γΘΥῪ βγη Ρ. 

Οἡ {πὸ οὐποὺ παπα 1 15 ποῦ θαβϑυ ἴο 
ΒΈΡΡΟΒΟ ὑπαὺ {π6 Ἰούθου. νγὰβ ἃ ἀγοββοαᾶ 
ἴο ἃ ππηδ θα ῬΟΥΒΟΠ, ἃ ΒΡ 16 ΟἼγ}15- 
ὑἴδη “Ιαᾶγ’ (Τὸ δὴ οἱθοὺ Ἰδᾶγυ, 80 
γὰ]ρ.); Ὁπουρὴ {Π|18 ἰβ ὕπ6 πιοβὺ 
παύαγα} στο ουίηρ οἵ ὑπ ὑοχῦ (οΟΙΏΡ. 
ἘῸΝ 1.1} 

ΑἸΙ ὑπθβοὸ πούϊοηβ οὔ ἃ ῬΟΥΒΟΠᾺ] 
ὉΘΟΥΘΑΒ. ΠΙΟΥΘΟΥ͂ΘΥ ἃγῸ ἀπβαρρογίοα 
ὈΥ 5107} ἈΠ] βίοηβ ἴῃ ὑπο Ἰούζου ἃ8 
πλῖσηῦ ΡῈ οχροοίοα ἴο πανὶ ἀπ ἰπαϊ- 
νἀ} το] αὐ ΟΠ Πρ. 

Ἐροὶηρ ὑπο86 αἰ ΠῚ ΟΠ Ε16 5. πλτν [ἸῸΠῚ 
{πὸ ἰΐπιο οἵ «ϑγοόμῖο (}}. οχχῆ!. (χ1.) 
δ΄ 12 αὐ Αχογπολίαγα) αν ἴακοι {πὸ 
1016, {π6 “οἸφοῦ αν, ἴο 6 Ἀρρ]ϊοα 
ἴο Β0η10 ραγοαϊαν ΟΠ Ἰβεῖαη. βοοϊοῖν 
(Ξ6Π0]. ἀρ. Μαίῦ. ἐκλεκτὴν Κυρίαν λέγει 
τὴν ἐν τινὶ τύπῳ ἐκκλησίαν ὡς τὴν τοῦ 
Κυρίου διδασκαλίαν ἀκριβῆ φυλάττου- 
σαν...) ΟΥἹ Θγοι ὅο ὑπ μοὶ ΟΠ ΤῸΝ: 
“0 ΠΟΥ ΜΠ0Ὸ ἰβ ἃ οἤόβοη [μΔαγ, ἃ 

Βυϊάθ οἵ Ἡΐμι ψ}ιὸ 18 {πὸ Τιοτὰ. Βαυῦ 
οὗ Β0ἢ ἃ τιδ8 οἵ Κυρία πὸ ΘΧΔΠΊΡ]Θ 15 
αυοίοα, 

Οἡ ὑπὸ ᾿ΠΟ]Ὸ ἰὖ 15 Ὀοδὺ ἴο σϑοορ- 
πἶδ ὑπαῦ {πὸ ῬΥΌΡΙ Θὰ οἵ {Π6 ἃ ἄγθδβ 
ἴβ ΒΟ] ]6. τ] οὐ ρῬγθβθηῦ Κπον- 
Ἰρᾶσο, 1 185 ποὺ ἀμ] κοὶν ὑπαΐῦ 10 οοη- 
ὑαῖηβ ΒΟΠ16. ΔΠΠπαβίομ, ἰη 6 Πρ 10 ]6 ἀπο. 
ὑπ οὐἱσίηαὶ οἰγουτηβίαποθα, ο ΒΟ 
γγ6 Πᾶν Ἰοβῦ ὑπ κου, Βαῦ {ΠπῸ ρ'ϑηθ- 
ΤᾺ] ὕθποιν οἵ {1 Ἰούϊου. ΤἄγοῦγΒ. {116 
ΟΡίπίοη ὑπαῦ ᾿ὖ νγὰβ βοηῦ ἴὸ ἃ 60η1- 
πλπηἰϊζν ἃπα ποῦ ἴο ὁη6 ὈΟΙΙΘυου. 

τοῖς τέκνοις αὐ.} πιαΐὶ8 οἰκι5. Ὗ., Μ67" 
ἐμήάγοη. ΤηΘ Ῥῆγαβο οἂῃ 6 ἀπᾶρυ- 
βύοοα οἰὑπον ἸΙῦθγ  γ, τ ΤΊη). 1]. 4; 
ΟΥ̓ ΒΡΙΓ ΠΥ, τ ΤΊ. 1. 2; 6]. ἱν. 25. 
ΟομΡ. ΑΡοο. 11. 23. ΤῊΘ οοπίθχὺ ΠΟΥ 
δ η4 ὑπ 86 οἵ ὑπο θυ ἴῃ δῦ, 4. 13 
(οοΡ. 3 Φόη 4) ἴσου {πὸ Βρὶγ]- 
ὑπ} Β56Ώ86. 

οὗς ἐγὼ ἀγ.}] τελοηι, τοῦμου ΑἸΪ 6 
δηα ΟΠ] άγθη, 7 ἰοτο. Τῦ βθοιὴβ Ὀουου 
ἴο ἴχΚθ {1185 ΘΟ ΡΥ ΘΠ ΘΉΒΙΥΘ 5ΒΘΠΒ6 {8 ἢ 
ἴο τοίου {Π6 γτοϊαὐϊνο ἴο {ῃ6. ΟΠ] Θὴ 
ΟὨΪΥ. 

ΤΊΘ. ΘΙ ΡΠ 518. νΒΪΟΝ 15. Ἰαϊα ἀΡΟΣ 
ὑΠ6 ὩΡοβύ]ο 5. [66 ]1ηρ (ἐγὼ ἀγ.) Ροϊηΐβ 
ἴο ΒΟῃ6 ὉΠΚΠΟΝ ἰαοῦβ (ΘΟ ΡΆγΘ. 3 
Τό 5). Βοίδ ὑπὸ βιουίου. Ἰούου 
ΡΥ ὑπὸ οχϊβύοπος οἵ αἰν βίοηβ ἴῃ {Π6 
Βοοίϑϊθα ὕο ψΐοἢ ὑπο ν ὑγροῦ αἰγροίρα ; 
Δα Βὺ Φοῦπ ὈΥΪπρΒ. ἢἷβ Δα που ν ἴο 
Ῥθᾶν ἀραϊηδὺ ὑΠ086 ΤτΌπῖ ΠΟ. ὑπ ΡοΥ- 
ΒΟΠ5 ἃ ἀἰἀγΘεβθα τὰν ᾶγο Βα ΠΥ θα, 

ἐν ἀληθείᾳ] τη ἐγμίν, ὑπαῦ 18. στ τἢ 
ἃ ἴροἸηρ 10} τ ΟΥ ἀθβοῦνοβ ὑπὸ 
ΠΆΙΘ ; 800 ΦόΌΠη χυΐϊ. τῷ ποίθ; Οὐ]. 
Ϊ, 6. 

καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος....} απεὶ ποὶ 7 αἰογὶθ 
(ϑοἴμιϑ Ν.), ἃ Βῃρῖο Ῥούβοη, διεεέ αἶϑο 
αὐ ἐμαὶ μανο σοι ἐοὸ πποῖῦ ἐδ ἐγ], 
ΤΊο ἴον ἴβΒ αἰγθοίοα ἰο ἃ οἰαγδοίθυ, 
ὙΥΒούονοῦ πὸ Οπαγδοίου. οχ βίβ, {Π6 
Ἰονὸ οχἰβύβ, ΤῊ} 15 15 δ θ οἷθαν Ὀγ ὑπ 6 
ΟΣ β ἡ ἰ ἢ ΓΟἸ]]ον. ΤΟ Ἰονο [6] Ὁ ὈΥ 
δύ. Φόπη πα ΣῪ ὑποβο Πομ πὸ ἀ6- 
ΒΟΥΊΡΟ5. 15. [ο]0 “Του πὸ ὑχαςΒ ΒαΚο...᾿ 
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, ᾿ ᾿ , ε , νι , κ 
μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, "διὰ 

᾿ ᾽ , 4 , 3 «“«-: Ἁ « “ ᾿ 

τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν εν ἡμῖν, και μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται 
᾽ δὴ ΄σ ᾽7, 3 ΄“ Ῥ): ᾽ 3 ’ δὶ 

εἰς τὸν αἰώνα" ϑἔσται μεθ᾽ ἡμών χαρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ 

2 μένουσαν : ἐνοικοῦσαν Δ. 

θ.: ἀπὸ 9: δὲ". 

μόνος] Τλικθ χχῖν. τ; ΗΘΌΥ. ἰχ. 7. 
Οοπίγαδῦ 2 Τίηι. ἵν, 8 οὐ μόνον ἐμοί 
(1 Φο νη 11. 2); ομ. 111. 29. 

ἐγνωκότες} 1 ΦΌΠη 11. 3 ποΐθ. Φ0Πη 
ὙΠ], 32. Οὐοπίγαδῦ 1 ΦΌΠη 1Ϊ. 21 οὐκ 
οἴδατε τὴν ἀλ. 

τὴν ἀλ.] ἐδ ἐγτέ)ιν, νυ 10} 15 Ἰἀ θη οι] 
τὶ ΟΠ δῦ 85 πηθϑβαρο (ΦοΠη 1. 17), 
δηα σι ἢ ΟΠ γΙβῦΒ Ρούβοη (  0Πη χὶν. 7). 
ΟΟΙΏΡ. 1 «0Ὠη 1. 6, ὃ, πούα8. 

2. ΤΠ6. ΘΟΙΏΠΊΟη ΔΟΪςΠΟν]ραρτηθηῦ 
οἵ {π6 ϑίϑυ πὶ Ταυαΐ] 15. ὕΠ6. οογίαϊῃ 
Τουπάδθϊοη οὗ ἰόν. 

διὰ τὴν ἀλ.] ΤΊ.6 το 5. τθολ] ἐν ἀλ. 
ΤηΘ Τυῦύ πα ]ζο5 γα Ιονθ ῬΟΒΒΙΌ]6. 
5 Τυυῦ 185 ποὺ βαϊα ἴο ἃρῖ4θ “ἴῃ 
γοι’ ΟΥ̓ “ἷπ {πθη, θαῦ “ἴῃ τι. Τῇ 
ΔΡΟΒΌ]6 αὖ ὁποθ 1ἀθηθ 685 ὨΪ 561 τι} 
{π6 ψ]10160 βοοϊούνυ οἵ ὑπὸ [αἰ 01]. 
ΟὈΙΏΡΑΓΘ ὃ. 5 ἵνα ἀγαπῶμεν. 1 ΦοΠῃ ]. 

4 (ἡμῶν). 
τὴν μένουσαν ἐν ἡ. ὅ60 1 «ὉΠ 111. 15 

ποΐθ. 
καὶ μεθ᾽ ἡ. ἔσται] απο τοἱξ, 15 ἐξ 

ϑήαϊέ δό. ΤἼΘ ροβιθίοη οὗ μεθ᾽ ἡ. Θ- 
ῬΠαΒΙ865 ὑῃ6 Ῥθοι] αν ὈΥΨΠΘΡῸΒ. οὗ 
ὕὉΠπο86 ποῖ δῦ «0πῃ 1ἀθη ῆθθ. τ ἢ 
ῃπ56 1. ΤῊΘ οἴδηρθ οἵ οοπδίγιιουϊοι 
{το πὶ ὑπ. φῬαγύϊορ! ὑο ὑπ Ππὶῦθ νοῦ 
(μένουσαν. ..ἔσται) ΔΉΒΥΘΙῚ ο ἃ Ῥάτι50 

αασ]ηρ 10} ὑΠ6 πο Υ σοη θα ρ]αῦοβ 
π6 ἴαοῦ σι β]οἢ 6 ὰ8 δἰΠνηηθα, ἀπά 
ὉΠ 0 ΒΟΙΘΙΠΗΙΥ͂ ΘΟ ΠΥΤΩ5. ὑπ [Ὁ]η 655. οὗ 
118. [10 ἴῃ 10. ΟὈΟΙΡΑΥΘ 1 «01 11], 
1 καὶ ἐσμέν, 1. 2 πιοΐθ. 

μεθ᾽ ἡμῶν] «τὐἱΐ, τι5. Ἀπ ποῦ ΟἿΪΥ 
ἴη α5. ΤΠ Τυα 1ὑβ6 1 Πὰ5. ὑΠτουρῚι 
ΟἸνιδῦ ἃ ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΡΟΥΘ. ΟὈΠΙΡ. 1 
ΦΌΠη ἷν. τ17ζ. ΤΠ αἰογθηῦ γϑ] 05 
οὗ π6 Ῥαγδοϊθίθ ἴο Ὀ6] θυ θυ 8 ἃγ6 α6- 
ΒΟΙΙΘα ἴῃ ΦΌΠη χὶν. 16 {4 ὈΥ μετά, 
παρᾶ, ἐν. 

εἰς τὸν αἰῶνα] θ0 1 ΦΌΠη 1Ϊ. 17 
ποίο. 

Υ. 

3 ἔσ. μεθ᾽’ ἡμῶν (ὑμῶν γη6): οτη. Α. παρὰ 

3. ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν... 7 ογ6 5μα 
6 τοἱΐδ, τι8... ΤΠ15. πρΐααθ ΤΟΥ] οἵ 
βα]αὐα 0 5665 ὕο πᾶνθ βθθὴ αἀθίοι- 
ΠΪη6α ὈΥ ὑπ6 ρῥυθοθαϊπρ οἴαιιβθ (μεθ᾽ 
ἡμῶν ἔσται): “νὶν τι γα ἢ 5118}1} 6 
νυν 65, ὕΠ6 ΓΘ. 588}} θ6 σι 5... ΤΠΘ 
ὙΓΪΒἢ ῬΆΒΒΘΒ Ἰη0. ΒΒαΤΆΠΟΘ, [ἢ {Π6 
ΤρΙ50165 οὗ δῦ Ῥδὰ] πὸ γ Ὁ 15 ΘΧΡΙ658- 
οα ἴῃ {ΠῸ6 βαϊαίαθίοη (6... 1 ΤΊ] 1658. 1. 
1, χάρις ὑμῖν» Καὶ εἰρήνης ἵπ 1 2 
Ῥρίου, Ψπᾶθ πληθυνθείη 156. Δα ρα (1 
Ῥοῦ, 1. 1 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθ.). 

μεθ᾽ ἡμῶν] Ὁ. 2. ΤΠΘ γοδᾶθυβ ἃΓῸ 
1Δἀθηθ ρα ναῦν ὑπὸ ψυϊίου. 

χάρ. ἔλ. εἰρ.] ΤἼΘ Βιιθοθββίοῃ “βυδοο, 
ΠΊΘΥΟΥ͂, ΡΟδΟΘ᾽ ΠΥ Κ8. {Ππ|ὸ ΟΥ̓ Θ᾽ ΟΠ 
ὑπο ἢγϑὺ τπούϊοη οὗ αοα ἰὸ ἐπα Πμηὰ] 
Βα ιβίαούοη. οἵ ἤδη. “Μουογ᾽ ἀθῆποβ 
ἃ5 1 ψοῦθ ὑπ6 πιδηϊοβύαθοι. οὗ ὑπ6 
αἴνιπθ “ρτδοθ᾽ Ὡπα ῬΥΘρΆΙ 65. [Ὁ {116 
τοϑογαύϊοι οἵ “Ῥϑαοθ᾽ ἴο τηδη 5 ἀἸ80γ- 
ἀογοά 116. 
ΤῊ βῶηθ ΘΟ Πα ὔοη. ΟΘΟῸΒ. ἴκ 

ΒαΙαὐαῦ!οηΒ ἴῃ τ ΤΊ. 1. 2; 2 ΤΊμ. ἷ. 2 
(σῃ. αα ϑῃιμτγηι. 12). Χάρις καὶ εἰρήνη 
15 ΤἸουπα ἱπ ΑΡοῦσ. 1. 4; 1 Ῥού. 1. 2; 
2 Ῥρού, 1. 2, ἃπα ἴῃ 811] {ῃ6 οὐμοὺ 

ἘΡΙβύ168 οἵ δὺ Ῥαμ]. 1π δύ 7046 2 
{π βαϊαθαύομ 15. ἔλεος καὶ εἰρήνη καὶ 
ἀγάπη. ((ομρ. 27αγ. Τοοί. Τηβοχ.) 

χάρις ἔλεος... ΤΠ6 τνογ χάρις 00- 
ΟὟΥΒ ΘἸΒοΠΘ 6 ἴῃ δῦ «01 ΟἾΪΥ ἴῃ 
3 Φοῃ 4; 90 1. 14, τ6, 17; ΑΡοο. 
1. 4; ΧΧΙ]. 21 ; ἃπα {Π6 ΔΌΒΘΠΟΘ οἵ ὑπ6 
οορπιαῦο [ουτηβ(χαρίζομαι, χάρισμα) ἴΓΟὴὶ 

Ὠ15 νΥΥ] ὑ]1 05 15 σνουίῃν οἵ ποίϊοθ. Ἔλεος 
15 ποὺ ἔοι πα Θἰβθ ΠΟΘ 6 ἴῃ Π15 ὙΥΥ Ὁ] ηΡ5 
ΠΟΥ" γοῦ ἐλεεῖν. 

Ιῃὴ τορατὰ ὧο ὑπ αἰνίπ δοίη 
ἐργδοθ᾽ Ροϊηΐβ ὧο ὑπ6 δβοϊαίθ ἔνθο- 
ἄοιῃ οἵ α0α8 Ιογϑ ἴπ το] αὐϊομ ὕο τη 5 
ΠΘΙΡΙΘΒΒ658 0 μι 1ὖ; ΔΠ4 “ἸΠΘΥΟΥ 0 

ἨΠ5 ὑθπάθυηθδθ ὕονγα 5 ΤηΔ 5 ΠΙΒΘΥΥ. 
εἰρήνη] Φοη χὶν. 27; ΧΥΪ. 323; ΧΧ. 

15 
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θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
’ ᾽ ᾽ ’ Α » ’ὔ 

πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπη. 

Οἵ. παρά (Ὁ) δὲ". 

π᾿: - αὐτοῦ τοῦ π. δὰ". 

19, 21, 26. ΤΙ Ῥϑᾶσθ ν] ἢ 185. {Π0 
αἰ οὐ “ἴπὸ αοά οἵ ροϑδοθ᾽ (1 ΤῊ 688. ν. 
55. ἘΟΟΤὴ. χν; 33; ἘΥ1. 20: ἘΒΉ ἵν. ο» 
ΤΠ6Ρ. ΧΊΠ. 20) ΔΠΒΝΘΥΒ ἴο ἃ}} {πὸ ἀἷ5- 
ΠΥ ΠΟ ἶ 65 οἵ θοϊπρ' ἴῃ πιΔ ἢ ὨΪ 56], ἰὴ 
8 τοϊαύίοι ἴο 115 [6] Ουν-θὴ ἃπα ἴο 
αοα, ἀπά ἴῃ ογοα τοι σΌΠΟΡΆΪΥ. Οὐηι- 
ῬΆΓΟ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ Ἰλοηι. ὙΠ. 6; ἘΡΠ). 1]. 
14 
παρά..-παρά.. ὍΠπὸ τορουϊοη οἵ 

ἀπ ΡῬγθροβίτοη. ἴῃ 500} ἃ [ὈΥῚ 15 
ππίαπιθ. Τῦ ΒΟΥΥ 5. ἴο Ὀυηρ οὐ 4185- 
{ἱηοῦ]ν ὑπὸ ὑνγοίο ἃ ῬΟυΒΟ ἃ] Το] 0 ὴ 
οὗ πλὰῃ ἴο {πὸ ἌΓ ΟΥ ἃπα ἴο {Ππ6 θη. 
ΕἸΒΘνΠοΥΘ ἴῃ ῬΆΓΑΙ]ΟΙ οαβο5. ὑπ Ργὸ- 
Ῥοβιθοη ἀϑοα 15 ἈΙ ν 5 ἀπό: 6.5. ΤΠ ΟΠ. 
ἐν α ΟΕ 1,,..,,ὅὕ.6. Θοπο 2 ὙΠ: 
Ψ 18. 

θεοῦ πατρός] (ἰοεἱ ἐΐν6 ἢ αἴ }ι67" Σ ὙλΟΓῸ 
ΘΟΙΏΠΊΟΝΪΙ Οὐ οι Μαϊοῦ (θ. π. 
ἡμῶν), 6.0. Ῥοη. 1.7; 1 ΟὐΥ. 1. 3 ὅτο. 
τον. τ Τῆι, 1. 2: ΖΦ ΤΊΠΙ; 1.2} ΤΙΝ Ὁ 
4: ἘΡΗ. νὰ 25: ΟὟ. ἢ. Ὑ7.. ΒΡΘΟΙΔΙ 
ΒΕΓΘΘΒ. 185 αἰ ἀρὸὴ {Π6 τογοϊαύϊοη οὗ 
(ἀοὰ ἴπ {}15 Ρβοϊαΐο οπαγαοίθυ, ΟΡ. 
ὃ. 9. 

Ἶ. Χρ. τοῦ υἱοῦ τοῦ π.] ΤΊΘ ΡΠ ΓΑΒ 
Ϊ8β ππίαᾳιιθ. Τὖ βϑοὴβ 0 πᾶν Ῥθθὴ 
ομόβοη ἔο οοηπθοῦ ὑπὸ τογνοϊαύϊοη. οὗ 
{π0 ΕαύΠον ἃ8. ἀρ ΟΙΥ ἃ8. ῬΟΒΒΙΡ]Ὸ 
0} {πΠ6 ὅοη. ΟὈἸΏΡ. 1 «080 1], 22 ἢ ; 
διὰ 1 ΦΌΒη :, 3; Οο]. 1. 13. 

10 πᾶν Ρὸ ποίϊοορα ὑπαῦ ἐθιο {110 
“Πμοτγά᾽ (κυρίου 1.), ΜΠ ]Οἢ 18. δα ἀρὰ Ὁγ 
5016. ΘΑΣΥ ἀπ ΠΟΥ 168, 8. ποῦ Του μα 
ἴῃ ὑπὸ ΡΊΒ6108. οἵ δὲ «ο]νη, ὑπ οὰρ}ν ἰῦ 
ΘΟΟΙΒ ἴἢ ΘΥΟΥῪ οὕπου θοοὶς οἵ ὑπὸ ΝΟ, 
οχοορῦ {πὸ ρίβυ!ο ἴοὸ ΤΊῦαβ. 

ἐν ἀλ. καὶ ἀγ.)ὺ ΤἼνο ὑπυοοίο! ἃ αἰνῖπο 
ἸΠῸ 15 το οὶ μουτοοὐν θοίι ἴῃ γοσαγα 
0 ὑπουρὶῦ ἀπὰ ἴῃ τοσαγαὰ ἰο δοίίοῃ, 
Ὑαπ πα Ἰονὸ ἀθβουῖθο ἀπ πο] ]οο- 
ὑπ} ΠΑΥΤΙΟΤΥ πα ἃ ΤΟΥ] ΠΔΥΙΟΩΥ ; 
ἀπ {ΠπῸ ὕνγο ΘΟΥΤΟΒΡΟΠα ὙΠ} θᾶ} 

Ἰησοῦ ΑΒ τα [Π6: - κυρίου ᾽. φὲ τη6 ΒΥΥΉ], τοῦ 

οἴμου δοσουϊηρσ ἰο {ποὶν βυθ]οού- 
πιαύζον, ΤΟΥ 15 ὑγαθἢ ἴῃ ππτηλη ΔΟύΙΟ ; 
πα ὑγαῦ 15 Ἰογο ἴῃ τοραγὰ ἴο ἔϊπ0 
ΟΥΟΥ οὗ ὑΠ]ΠΡῈ. 

ΤΊιΘ σοι παύου 15 ποῦ Του πα 61856- 
ὙΠ ΠΟΤῸ, 

25. Οοκμηϑβοὶ απο ἐσαγηῖης (4---1Τ 1). 

ΤΠ σῖβο οἵ [156 ὑθδσῃουβ, γΠ0Ὸ ΒΘΘΙῚ 

ἴο πᾶγο αἰϊροῖθα ΒΡ σον Κπον]οῦᾶσο 
(τ. 9 προάγων), ἃ ποοϊθούθα ΠΟΤᾺ] 
ααὐϊ65 (οομρΡ. 1 Φομη 1ϊ. 4), Ιολα 5. δὲ 
Το αι ἴο οι ρα βῖβ ὕπο ἀπίν οἵ δοίῖνο 
ἸΙονϑ, νυ ΐο ἢ 15. {π6 δὰ οἵ ὑπὸ αἰνῖηο 
ΘΟΠΙΔΠ ΘΒ. (4--- 7); ἀπ {Ποη ἴο 
Ἰπδὶβῦ ΠΡΟ {Π6 ποορββὶν οἵ σα γ ἴηρ᾽ 
ἱπνϊοϊαῦθ ὑΠ6 ἐθαοῃϊηρ οἵ ΟΠ νυ ἰβὺ, ἀπὸ 
᾿ϊβύογ!ο ΟΟΒΡΟῚ νυ οὶ ΘΟ γ ΥΒ {πη  τὸ- 
γοϊαύϊοη οἵ “ὑπὸ ΕΔύμον ἀμὰ {πὸ οι ᾿ἢ 
(8---α τ). 

4--5. Ῥαϑῦ [Ἀ] ὉΠ] 685 18 τη θ ἐῃ 6 
Τοὺπ αὐΐοη ΤῸ {πὸ ΡΟ 6 5 ΘΟΌΠΞΟ6] 
(.. 4. Πὼφ θῃ]οΐῃβ ρυδοῦϊοα] ον θ6- 
οαθβθ ἀδοθίνθυβ πᾶν ἃυβο ὙΠῸ ὈΥ͂ 
ἀθηγηρ {Π6 ΘΟΙΪηρ ΟΥ̓ «[οϑπ8 ΟΠ γῖβὺ 
ἴῃ θϑ ἀθρυῖνο θαγίμὶν Ἰἰρ οὐ 18 
αἰνῖπο βισηἸἤσαηοο (ς ---7)). 

47 χγογοῖτο σγοαϊῃ ἐμαὶ 7 κατὰ 
οι Γ᾽ ἐκ οὐιϊἑγοη τοαϊκίηᾳ ἐπὶ 
ἐγ ἢ, ὁεορ αϑ τὸ γοσοίθοα σομεηιαηεῖ- 
γιοηΐ 7γοην ἐλὸ 7 αίλμογ. 5 πα ποιὸ 
7 ργαμ ἱλιοο, Γασμ, τοί ἂ «ογχίη 
« ποῖ σοπιηιαηε θη ἰὸ ἰἤιδε, διε 

ἐμαΐ τὐλίον ἀπὸ μας 7 γοηι ἐμὰ ϑοσίη- 
γΐγα, ἐμαΐ πο ἰοσο ομ αν ΐιον. “πα 
ἐμιὶς ἐς ἴοτο, ἐμαΐξ σὸ ἐβπομα ἐταϊξ ας- 

εογα της ἰο Πἰ σομεη αν ηιοτίς, Ζ)υὲδ 
ἐς ἐλ σογεπεαη αηεονί οδογε αϑ μ6 πθαγα 
γον, ἐλὸ δοσίπηίησ, ἐπαὶ ψ6 ἐποια 
ἡγαὶξ ἐπι ἐὶ (ἰοτοὴ. 1.2εσαῖιδθ τπαηὰ 
εἰοσοίτοῦ αὐὸ σοόπὸ οτεῖ (ἐπϑγιΐ οὐ) ἐγιῖο 
ἐλ τοογα, ἐθοι ἐμὸν ἐμαξ σοη δδ5 πιοί 
“7.55 μιν ῖδὲ σογαΐη ἰὴ ἤοδλι: ἐπιῖϑ ἐς 
ἐλὸ φοοΐτο)" αἱ ἐλι6 αν ἰολιγ δὶ, 
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4᾽ , Ἁ « .“ 3 ΄σ ἭἍ 

Εχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τών τέκνων σου περι- 
΄:- ᾽ Τὰ Ἁ » . " ὔ Ἁ 

πατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ 
΄σ 2 

του πατρος. 
᾿ ΄“- 3 ΄“ ’ὔ ᾽ ς ᾽ " 

ὅκαὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν 
᾿ λ «Ὁ » 4.53 5 “- «.« 

γράφων σοι καινὴν ἄλλα ἣν εἴχαμεν ἀπ᾿ ἀρχῆς; ἵνα 

4 ἐλάβομεν : ἔλαβον ὃὰ. 

(τ απ οἷα ἐοηιηναγιηιοηΐ 5γγ Ἡ]). 

4.. ᾽᾿Ἐχάρην...ὅτι εὕρηκα] 7 γο)οϊσο 
«οὐδαΐ 1 λαῦό 7οιπα.... ΤῊΘ 1ΟΥ 18 
γοίουτθα 0 105. 101018] πηομθπῦ: 0} 
δτοθπηα οὗ 10 5011] ΘΟὨ ]Ππ168. 

ΕὸΥ {π6 ργθοθάθῃοθ ρίνθῃ ο {Π6 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ Οἵ ἸΟΥ͂ ΘΟΙΠΡαΤ6 δύ δὰ} 5 
ὑπ} ϑρΊ ηρδ: 1 ΤΉ 655. 1. 2; 2 ΤΉΘ85. 
17) 1 (θη 4; ΝΠ οπι. 1. 8: ΒΗ 1 
3 ΠΡΗ τὸ; (ΟΙΒΊ .; ΒΒΠ]δΠι. 4. 

εὕρηκα] ΟΟΡ. 3 ΨΦοΠῃ 3; ἃπᾶ ΦοΠπ 
Ι. 44, ποΐθ. 

ἐκ τῶν τ. σι] Υ͂. (ὁ "115 ἐμοῖς. ΘΟΉιΟ 
οΓ ἐδ εἰίάγοη. ἘῸΥ ἐκ 566 “011 χυϊ. 
17: 
ΤΊ σπου β ἈΡΡΘαΥ ὕο γϑίου ἴο Δἢ 

ΘΧΡΟΥΙΘΠΟ6 οὗ ὑΠ6 τυγιίου ᾿ἢ ΒΟΠ16 ΟΥΠΟΥ 
Ῥίαοθ ὕπϑῃ {πὰῦ 0 10) {πῸ “μα γ᾽ 
Ῥο]οπροα. 

περιπ. ἐν ἀλ. καθώς... τραϊζίησ ἐπ 
ἐγ, Θυθ α8... ΤῊΘ Ῥῆγαβθ (περιπ. 
ἐν ἀλ. 35 ΦοΠη 3) 15 ποῦ 1ᾳΘηΐ108] τ 
ιραϊδίη ἤν ἐμ ἐγιέδ, (περιπ. ἐν τῇ 
ἀλ. 3 Φο!η 4. Οὐμρ. “01 ΧΥΪ]. 17, 
19. Τῦ ἀθβοῦθοῈ5 ὑπ ϑΘΠΘΙΆΙ ο6Π8- 
γδούου οἵ {πῸ 116 ἃ5. οοπαποίρθα “1ὴ 
ὑγαῦ,᾽ ΓΘΆ]]Υ ἃπα ἴῃ ὙΘΥῪ αἀοοὰ ἴῃ ἃ 
οογύαϊη [ἈΒῃΪοη, ονθὴ αὐτου {Ππ6 οομ- 
τηϑηαἀπ)θηῦ οἵ αοα. 

ἐντ. ἐλάβ.}] ΦοΠη χ. 18; Δοίβ χυῖϊ. 
ΤῸ: ΟἿΙΣ ἵν: τὸ: 

παρὰ τοῦ π.] ὕγοην ἐδ6 “ αΐδογ Τὰ 

ὑπ6 Ῥούβοη οἵ ΟΠ νϑῦ, ΤῊΘ Ῥυθροϑιυϊοῃ 
(υ. 3) ΤΆΤ Κ5. ὑΠ6 αἰγθοΐηθδβ οἵ {Π6 
αἰνιηθ Ἰπ] ππούϊοη : ΑΡος. 1]. 27. 

5. καὶ νῦν] αγγεἴ πουῦ, ἸοοΙκηρ᾽ ΌΔΟΚ 
ἼΡΟΙ ὑπαῦ ΓΟΥΤΊ6Υ [66] 1ηρ’ (Ὁ. 4) οὗ 10γ.... 
Τὴ σου 8 Π]ΔΥ ὨΊΔΥΪς ΒΠΠΡ]Υ ἃ ἸΟρΊοα] 
ΘΟΠΒΠΘΧΙΟΠ: 1 «08Π 1]. 28. 

ἐρωτῶ] 7, γγαμ ἐδ6ο, ἴθ {π6 ὄϑχου- 
οἶδ οἵ ὑπ [Ὁ}} ρυῖγ]θρο οἵ ΟΠ Ἰβυϊδη 
ΤΉ] ΟνΒἢ]0., ΟΟἸΏΡ,. 1 ΦΌΠη γ᾿ τό, ποίθ. 

παρά: ἀπό Α. 

5. γράφων σοι καινήν Β {πΠ6: καινὴν γρ. σοι ἴδ γνῷ 1η6. 

του π.: ΟΤΏ, τοῦ Β. 

ἀλλά: - ἐντολήν ὃ 

ΤῊ6 τϑαποϑὺ 15. αἸΡΘΟΟΥ Ῥουβομα] ἃπα 
ποῦ ἃ ΚΌΠΟΙΆΙ] Θχ που ύϊοη (παρακαλῶ). 
Τὸ 15 τϑιηαυ κα Ὁ]6 ὑπαὺ ὑπ νου 8 παρα- 
καλεῖν, παράκλησις, 4ἀο ποῦ Οὐο ἴῃ ὑΠπ6 
νυ ηρ5. οἵ δύ Φόομη. ΤΊΘ Βίπρα αν 
φἀ]άγοϑ5. (σέ) ΟΟΟῸΓΒ ὩΡΆΪη ἴῃ Ὁ. 13. 
Τὰ {Π6 1πὐθυπηθα!αῦο γθυβθ 5. ὑΠ6 Ρ] γα] 
15. δρᾷ. 

οὐχ ὡς ἐντ....1 ποΐ α8 τογτέϊηγ α Ἠδιῦ 
σοῃυηημαηοηνοηλέ... ΤῊ ΟΥ̓ΟΥ 15 ΒΙΡ ]- 
Πορηῦ (ἐντ. γράφων σ. κι). ΤἼὴΘ ῬΥΆΥΘΥ 
5. ἢγϑὺ αἰβυηρ. 5η66 [ΓῸΠ] ἃ ΘΟΙη δ Πα 
ΘΘΠΟΙΆΠΥ : “1 ῬΓΔΥ ὕΠ66, ποῦ 85. ψΥ]ηρ᾽ 
ἃ ΘΟΠΙΔ Πα ἴο {Π|Ή66 :᾿ πα {π6η {π6 

ΘΟΙΠΠΙΔ ΠΑ 15. ΤΠΊΟΤΘ ΘΧΔΟΟΥ ἀθβουθθα ; 
γγ 1 0ἢ} 15 ᾿πάθρα ὑπ6 βαθβύδποο οὗ {Π6 
ῬΓΆΥΟΥ. ΟΡ. 1 ΦΌΠΗ 1]. 7. 

εἴχαμεν] 106 ἢαα. Οὐοηίγαδῦ 1 Φ0Πη 
11. 7 γ6 παα. 'ΤΗΣουρηουῦ ὑΠ6 ἃροβῦ]8 
1 θη 1.65 ΒΙΠΊ1561 ἢ} ὑΠπο56 ἴο ἡ Ποῖη 
μ6 15 υυυϊυϊηρ, ΟΠ γἸβύϊδη ταῦ} ΟΠ γ18- 
{18 8, 

ἵνα ἀγαπῶμεν... ἐλαΐ τ1τ6 ἴοτο... ΤΊΘ 
ὙΟΥ 5. 5661 ἴο ἀθροπα ἀροὴ 7 ργαν 
ἐλο6 (ΦοΠ χυ]]. 15), ὑπ 6. 1π οΥ ΘΠ] ηΡ᾽ 
οἴαιβα Ὀθίηρ' Ραυθαὐπούϊοα!, ΤΠῸ ἃρο- 
5016 ἱποϊμθ5. Π]Π561 ἴῃ 0Π6 οὈ]Θοῦ οἵ 
115 ῥάσον (ἐλαΐ 106, τοῦ ἐμλαΐ μ6). Τὸ 
15. ῬΟΒΒΙΌΙ6 ὑπαΐ {Π|6 ΤΌΤ 1π συ ]ο ἢ {Π|6 
τϑαποβῦ 15. ὑππ8 Βῃαρθα 15 οσοαβίοηθα 
ῬΥ {π6 τοίθυθποθ ἤο “ὉπΠ6 σοπηηδπα 
10} πὸ δα; 

ἐρωτῶσε.. «ἵνα... 7Πργαχίλμοο.. ἐδαΐ... 
ΤἼη6 πῆ ἴϊγ6 ἃπα ἃ ἢπδ] ραυ 016 ἃγ6 
Ῥούῃ πο Ὀγ δῦ “0}η ἰοὺ ἐρωτᾷν: 
(1) ἑηῆη. Φοιιη ἴν. 40 |] {πι|[6 ν. 3 ; ν1]. 
ἼΞ ΔΟΙΒ 11 1: Χ' 278; ΧΥΐ 50 ΧΜΠΙ: 
ΠΟ ΣΧΠΠ Τὸ }Ὁὔὖὅὃ ΤΠ 12, (2) ἵνα 
ΠΗ ἐν 17: χὶσ 21, 38) ΜΙ. 20; 
Τλικο νἱΐ. 36 (υ]]. 3; χὶ. 37 ὅπως); ΧΥΙ. 
27 (Αοὐβ χχἹ]. 20 ὅπως). 

ΠΕΣ 
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ἀγαπώμεν ἀλλήλους. 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞἙΤΙΕ ΟΕ 51 590ΗΝ. [6,17 

[ἢ ᾿ ε ᾽ ᾿ ε ᾿ , .« 
καὶ αὑτὴ ἐστιν ἡ αγαπή;ς ἱνα 

΄σ Α Ἁ " ᾽ ΄ ε «ς περιπατώμεν κατὰ τας ἐντολὰς αὐτοῦ" αὕτη ἡ ἐντολή 
᾽ ) ͵ ᾽ ᾿ ΄“- ε ᾽ ΄" 

ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπα- 
ἐ 

στῆτε. 

6 αὐτοῦ: -- “ἵΨα καθώς" 

ΘΟΡΥ]ΠΡῚ). 

.“ ᾿ Ζ ΄σι ε 

ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τὸν κόσμον, οἱ 

δδτ (ΟΣ 1Π6 οπιϊβδίοη. οὗὐ ἃ 1ἴπὸ οὔ {πμ6 διομοίνρθ ἴῃ 

ἡ ἐντ. ἐ. ΑΒ (ν6) ΒΥ]; ἐ, ἡ ἐντ. φ᾿ὺξ τηθ {Π6. ἡ ἐντ.: - αὐτοῦ ὃ. 

καθώς... ἵνα ἐν αὐτῇ... Ῥ ΒΥΥΓὮ]: ἵνα καθώς.. ἵνα ἐν αὐτῇ... ἈΝΑ : ἵνα καθώς... ἐν αὐτῇ 
(ν 6) (116) ({16). 

6, ΤΊ ὕπνο ἐποιρ} β οἵ “ ΘΟ πα π- 
πιοηὐ᾽ ἃ πα “Ἰον θ᾽ ἅτ ἐαῖθη ἀρ ἴῃ {16 
ἸΏ ΟΥΒΘ. ΟΥ̓ἄου: “0118. 15 Ἰονθ᾽, “{Π|15. 15 
{Π|6ὸ σοι πη θη. Τὶ ὑγθαῦϊηρ ὑπ 6 Πὶ 
δῦ Φ 0 ἈΡΡΘΑΥΒ ὅ0 ΤΘΆΒΟΝ ἴῃ ἃ ΟἰΤΌΪΟ, 
“μον, ΠῸ βᾶγβ, “18 {πΠ6 οἴου ὅο νγὰ]}ς 
ΔΟΟΟΥ ἴπρ τὺ {πΠ6 αἰνίηθ σομημπεπα- 
γηθηβ᾽; ἃ ἀσαίῃ, “ΤΠ αἰνίπο οομ]- 
τ πηθηῦ 15. ὑπὰῦ τ πα θάνοι ἰὸ 
γγα}Κ ἴῃ Ἰογθ. ΤΠ6 κου ἰο {1115 ΑΠΠῚ- 
ΟὐἸν 1168 ἴῃ {π6 αἰ ογ ποθ Ῥούνγθθη 
“ΘΟ  ΠἀΠ ΘηΥβ᾽ Πα “ΘΟ Πα πηθηΐ.᾽ 
Τιονθ βύγίνϑϑ ὅο ΧΆ ]}156 ἴῃ «ἰοἰα 1} ΘΥΟΥῪ 
βοραγαΐθ θχρυθββίοη οἵ {πὸ ψ}}} οἵ 
αοα, ΤῊ ΒΥ ΘΧρυθββίοῃ οὗ ἐπ 
ὙΠ]| οἵ οὐ 15 {παῦ ποῖ ΒΒ] ἃ νγὰ]κ 
ἴῃ ἰονο, ὑπ βρίγῦ οἵ βοὴβ (1 “0 ἢ 
111... 

καὶ αὕτη ἐ. ἡ ἀγ.Ἶ Α πὰ {)ιῖ5 ἐ5 ἴονο... 
ΤῊ. ἀοβουρύϊοη οἵ ἰονθ 18 Β[ΡΙΥ 
οϊποα ἕο {ππ6 τοαποαὺ το γΘΆ] 50. Ὁ: 
1 Φομη νυν. 4,11. “Πογοϑ᾽ 18 Ἰοῦῃ οοη- 
Ῥ᾽ούοθιν ἀμάοῆποα. [μον ἕο αοά πὰ 
Ἰονὸ ἴο 18 ἃγ6. ποὺ ἤηΆΠ)Υ αἰβέϊη- 
σα 50, ΟὉἸΏΡ. 1 «08 1Π]. τό; ἰν, 
10, 16---Ιδ. 

αὕτη... ἵνα... ὅ66 1 ΤοΠη ν. 3, ποίθ. 
περιπ. κατὰ τὰς ἐ. αὐ.] τταΐϊη ἀὐσοογα- 

ἡη ἰο... Οομραγο ΜΚ. νἱῖ. ς περιπ. 
κατὰ τὴν παράδοσιν...; 2 ὍΟογ, χ. 2; 
Ἰλοηι. ν1}1.. 4 κατὰ σάρκα (πνεῦμα) περιπ.; 
Ἰλομ. χὶν. 15. κατὰ ἀγάπην περιπ.; 1 

ΟοΥ. 11]. 3 κατὰ ἄνθρωπον περιπ. [2]506- 
ψ]οσο {Ππ|ὸ7 σοηβύσιουοι 15 περιπ. ἐν (1 
Τό αι 1. 6, ποθ). 16 ὕννο οομπβέσιο- 
ὑϊοπβ βίδα βί46 ὈΚ βίο 5 (ον, χ. 92 ἢ 

αὕτη ἡ ἐντ. ἐ....} ἐλεὲ5 ἐξ διὸ σοηιηηαη εἷ- 
γηογ ὙΥ Ὁ ἢ. ΡΥ ΠΟΥΒ. ἀρ ἴῃ ὁπὸ {πὸ 
ΤΉΔΠΥ ΘΟΙΠ ἈΠΟ 8, (ΟΠ ΡΑΓΘ 1 
«ΤΠ ο]ν 111. 22,23. ἼΠο οδηρο οἵ ΟΥ̓ΔῸΣ 

περιπατῆτε: περιπατήσητε δ. ἡ ἐξῆλθαν: εἰσῆλθον 5". 

ΠΡΌ ἐπΠ6 ἢγβὺ οἷαιιβθ 18 βί σἰ βοδιῦ 
(αὕτη ἐστ. ἡ ἀγ., αὕτη ἡ ἐντ. ἐ.). 

ἠκούσατε.. περιπατῆτε...} Μὲ ποαγα 
ννο ἐγαῖϊίο... ΤῊΘ 5θοοπα ῬΟΥΒΟῊ 15 γῸ- 

ααϊγοα Ὀγ {πὸ ἀπο τοΐογομοο ἴὸ {Π6 
ἢγβϑύ ὑθδολῖπρ οἵ ὕπ6 ΟἸγο 1 ΦόοΠη 
11. 7, πούθ, 

ἵνα ἐν αὐτῇ περιπ.] ἐπαΐ μὲ τραἷΐὲ ἰὴ 
ἐΐ, ὑπαῦ 15. ἦρι ἰοῦο, νυ ΒΙΟῚ 15. {Ππ6 τηϑῖῃ 
Βα] οὐ οἵ {π0 βϑηΐθποθ (οορ. Ἐρ]ι. 
γ. 2). Νὸ δαἀθαιπαῦθ 5686 15 σαἰηθα ὈΓν 
ΒΌΡΡΙ Πρ ἐπ ἐλ 6 σοηνηιαηπαηιογεέ (ἴῃ 
60 Υ., 56. πιαρεϊαίο), ΤΠ σοτηρ]οῖθ 
᾿ἀοπυϊΠοιίίοη οἵ ὑπὸ 16 οἵ Ἰονὸ Ὑ ἢ 
{π6 {ΠῚ μη οὐ 411 {Π6 οομηϊηδπά- 
τηθηΐβ οἵ αοα 15 οἰιαγαοίουϊβίϊο οἵ δὲ 
ΦοΒη: 1 ΦόΒη τ. 2, 3. 

γ. Το. ΡΣ σι] ἈΥΙΒῸΒ. [ΠῸΠῚ 
[156 ἔθ ΠοΥΒ. τηῦνο5. δὐ Φο λη. ἴο 510 
Ῥο]ονοὺβ ἴο {Π6 ἀοῦγο ΘΧΘΥΟΙΒΘ Οὔ ]ονὸ 
ομ6 τὶ ὑπ0 οὔμου, Τίονὸ 50 το ]βοα 
ἰ8. ἃ βαϊδοτπαγα ἀραϊηδῦ ουγοσ, ΟἹ ἐδ Ὸ 
οὗποῦ Βαμα {πὸ ΤαἸ στὸ ἕο γα] 156. ἐπ 6 
Το β ὕσαθ πατηδηϊῦν ἴῃ {πὸ Ργθβθηῦ 
᾿ Ρ6 Υ}18 ὑπ6 Ἰονὸ οἵ πὴὰπ [Ὁ ΠΊΔΠ. 
ΤΊΣ 15. ἃ Ῥαββασὸ Πογὸ {γῸ πὶ ὅἸογοὐ ἴὸ 
κὐγα π᾿ (υ. 3 ἐν ἀλ. καὶ ἀγ.). 

πλάνοι] βοεἰμοἰογος ,, βοανεσογ, εἶο- 

οοΐδογδ, 0 Ἰοδὰ ἴὸ ψυοηρ δοίίοη, 
ἃ πα ποῦ ον ἕο γΌΠρ' ΟΡ᾿ ἶοι, (ΠῚ. 
Ι Φολη ἰΐ. 26 οἱ πλανῶντες. 1 ΤΊίηι. 
ἷν. 1 πνεύμασι πλάνοις. 2 ΟΥΟΥ, Υἱ. 8 ὡς 
πλάνοι; Μαί(. χχν]]. 63. 

ἐξῆλθαν] «τοηΐ οἱ, 'ἼΠὸ ὕθηβο (1 
«Τ ὁ]. 11. 10) ἈΡΡΟΆΥΒ. ὅθ ΠΙΆΥΪ. ἃ ῬαγΕΪ- 
ΟἾΪᾺΥ οΥὐἰβῖβ ΤΉΘΥ ἀδογεέ οὐ {γῸ πὶ {ΠῸ 
Ῥόβοῃι οὔ {πὸ ΟΠ υἰβυϊαηι βοοϊοίν ἰὸ {Ἀ]Ὲ] 
ὑπποῖν νοι, 

πολλοί...οἱ μὴ ὁμολ.] ΤΊιο Ῥαν ϊοὶ- 
Ῥἷα] οἰαῖθο ἄοοθ ποῦ ΟἿΪΥ ἀββουσὲ ἃ 
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᾿ ε ΄- Ε “ Χ λ 5 ἥ 2 7, 

μὴ ὁμολογοῦντες ᾿Ιησοῦν Χριστον ἐρχόμενον ἐν σαρκι" 
- ἰ ε ἣ Ἂ 3 

ουτος ἐστιν [9] σλανος και Ο αντιχριστος. 
7ὔ 

δ Βλέπετε 
ε , [2 ἢ 3 , ἂν τ ἤ ΠῚ Ἁ Ἁ 

ἑαυτούς, ἵνα μή ἀπολέσητε ἃ ἠργασαμεθα, αλλα μισθὸν 

ὁ ἀντίχρ.: οτὰ. ὁ ὃὲ. 8 ἀπολέσητε ἃ ἠργασάμεθα.. ἀπολάβητε Β {π6 (5 γγ}}): 

ἀπολέσητε ἃ εἰργάσασθε ... ἀπολάβητε (δ) Α νῷ τὴη6 (βγυ }]): ἀπολέσαμεν ἃ εἰργα- 

σάμεθα.. ἀπολάβωμεν ς΄. 

ἀοπηϊίο ἔποὺ ἃ5 ἴο {Π656 ἀθοοίνουβ (οὐχ 
ὁμολογοῦντες), Ὀτιῦ πηλ}κ5 ὑΠ6 παν δούθυ' 
οὗ ὑπ6 Οἷαθ8. (Θορ. 1 Φοἢπη ἰν. 3): 
ἔρύθῃ που ὑπαῦ σομἴθββ πού. ὅθο ΜΙ. 
ΧΥ͂, 41 ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι. 

οἱ μὴ ὁμ.} δον ττῆο σοΉ 7688. ηοΐέ... 
ΤΠ ἔγαηὶς μα ΟΡΘἢ ΘΟΠ Θββίοη οἵ {116 
ὑγα}} 15 γθααῖγθα, Νοῦ ο τη ]τ6 Θ0η- 
{6 5510, ΘυΘ ἢ ΠΘ {18 ἀ065 ποῦ ὕαϊκο 
{Π6 ἔογη οὗ ἀθη18], ὈΘΟΟ 65 ΡΥ ΔΟΥΙΟΆ ΠΥ 
1 θη ύ]081} τ} 10. Οὐοιηρ. «011 1. 20; 
1 ΦοΠη ἴν. 2, 3. 

Ἴ. Χρ. ἐρχ. ἐν σ.] «“7681:ι5. Οἠιγ5ὲ σοΊγ- 
ηῷ ἦν ἤσομ. ὕπο ὑβοαρσηῦὺ σθαύτοβ 
Ρροὰ {π6 ργοϑθηῦ ρουΐθούοη οἵ {Π6 
Τότ 5 Μϑηῃοοα νν μ]ο ἢ. ἐ5. 5011], ἃ πα 15 
ἴο 6 τηδηϊροοῦθα, πα ποῦ ἀΡΟη {Π| 6 
ραϑβύ [χοῦ οἵ ΗΒ σομληρ', 1 “ὉΠ ἷν. 2 
(ἐληλυθότα): 1 «Φ0Πη γν. 6 (ὁ ἐλθών). 

ΟὐμΡ. “ο]η χὶν. 3, ποίθ; 1, ο ἦν-- 
ἐρχόμενον. ΑΡΟΟΘ. χΧχΙ!. 2.6. Θὲ, ἡ 
ὀργὴ ἡ ἐρχ. τ ΤΠ655. 1. το ; ΟὉ]. 11], 6. 

οὗτός ἐστιν. ..] {]υὲ5 15... ΤῊΘ σΌΠΟΙΆΙ 
ἀοβουιρύϊοη 15 ἱπαϊν! ἀπ} ]5θα, Ηο ὑπαΐ 
ΟἸΟΥ 5 ὑπΠ15 παν δοῦθυ 15 ὑπ ἀθοθῖνου--- 
Ππ|6 ὑγρίοαὶ αἀθορθίνρι----ὰ πα ὑπ6 δηΐ]- 
ΟΠσδῦ, Θ τηἱρηῦ Ρου μὰ 05. ἸΟΟΙς [ΟΥ̓ 
ΟὗοΥ ΔΚ: ὕπθ86 ἃ1.6. ἀθοίβίγθ, 
ΟΟΙΡ. Ὁ. 9; 1 9ῆη 11]. 22: Υ( 6, 20, 

ὁ ἀντίχρ.] ἐπ6. αγιέϊο]ιγ δέ, οἵ ΠΟΤῚ 
ἴΠ6 τϑαᾶθυβ δα δγθααν πϑαγὰ. το η 
11. τ8, ποίθ. 
ΤῊ Ιάθα οἵ {Π6 “ἀθοθινου 15 ΤΩΙ Π]Υ͂ 

γο]αύϊνο 0 τη6ῃ : ὑμαῦ οἵ “ δη ἢ] 
ἴο {π6 Τιογνὰ. 

8,9. ΤΠ6 δούϊοῃ οἵ ἴδ ὕθβο!ουβ 
ἱπηρο50 8. ἼΡΟῚ ὈΘ]Ιονθὶβ ὑπ ἀπ οὗ 
56 - χη ύϊοη. ΤΠῈΘ ἀδλπρῸ Μ ΒΪΟΝ 
ΠΥ ΘΙ θΟΟΥ 15 ᾿πὔθ Δ] ἃ8 ν6]] ἃΒ 6ὁχ- 
ὕθυ πα]. ΤΊΘΥΘ πγπιϑῦ Ὀ6 ἃ. ΘΓ ] νγαΐοῃ 
ψ ἢ ; πα {Π15 ΠΘΟΘΒΒΙΌΥ 15 Βηθυση ἴο 
6 Τ2016 πτροῃῦ ὈΥ ὑΠ6 ΘΟ ΒΙΘΥΔΌΙΟΙ 

ἀπόλησθε δ. 

ὑπαῦ ψμαῦ βοθη5 ἈΠ οἸαϊηι5 ἰο 6 Ρῥγο- 
5. ΌΒΒ5 ΠΊΔΥ Ὀ6 ἔαύα] ΟΥΡΟΥ. 

8 οοῖ ἐο ψοιιγϑοῖνοβ, ἐμαΐ ψ6 Ὥϊαῶν 
γηοΐ ἰο56 (αδεέγον) ἐμθ ἐμίηρφϑ τολτοίν 
106 «ογοιῆΐ, ϑειέ λαμ γοοοῖθο ὦ ζιΐ 
γοισαγα. 9 το οὐ ἐμαΐ σοοίλ, 707- 
ἐταγα απα αὐίαοξῃ, πιο ἐγ {}ι6 ἰσαολη 
οΓ᾽ Ομγῖδε μαΐϊ πο αοα: δ ἐδμαΐξ 
αδἱαοίι, ἐν ἐδ 6 ἐοασίνης, {6 8αΊ,6 
λμαΐλ δοέδ, ἐθ6 ΜΖ αΐλον απ ἐμ6 ϑΌΊ. 
το ΠΡ αη οη6 σολγοίἤ, πγυΐο ψοῖι, ἀπά 
δοαγοίλ, γεοὲ ἐμιῖ5 ἐοαογίη, γϑοοῖνο νην 
ποΐ ἑηπέο γοῦν)" ἤοτι56, ατιαἰ σῖνθο ᾿ΐην ἨῸ 
σγοοέζη ; τιον μ6 ἐμαΐ σίσοίμ, ΐην 
σγοοέζη μαΐλ 7οΠουοϑ), κοὐ ν "18 δοὶέ 
100γ 75. 

8. Βλέπετε ἑαυτ.] Κα οίο τοβηλϊοΐ ἐρ- 
ΒΟ ΎΥ., Ποοῖ; ἐο ψοιιγϑοίτο5 ἐμαΐ... ΜᾶΥΚ 
ὙΠ ΟΣ 1 ΟΝ ΧΥΪ. τὸ. 

ἵνα μὴ ἀπολ....1 η6 ρογααίϊδ...Υ., ἐδαΐ 
γ6 Ὠλα ποΐ [056 (ΟΥ̓ (ἰθ5έγο}}) τοὐαΐ ττὸ 
τυγοιεγἼί, ὑπι6 πιδη] 014. τϑϑι] 5. οὗἨ ΟἿΣ 
ΤΆ ΟτΥ5. ὩΙΠΟΠΡ' γοῖι, ὙὙΠ10 ΜΟΥΘ 88 
ἰα]οηΐβ οηὐταδύθα ὕο γΟῸ ΟΠΆΥΡΘ ΤῸ 
156. 

ΕῸΥ ὑπὸ οοπἤάοποθ οὗ ὑπὸ ΔΡΟΒΟΪΘ 
5661 ΦόΠη ἵν. 6; αὖ {π6 νογὰ ἤργα- 
σάμεθα ἈΡΡΘΑΙΒ ὕο γοίον ὕο ὉΠ86 ἃρο- 
βίο ὑθδοῃ 6 5 ΡΘΠΘΥΆΙΠΠ]Υ. 

ἀλλά... .ἀπολ.] αοοϊριαγηι5 )., δι αν 
γοὐοῖτο, γθοθῖγθ θδοῖς, ἔγοτα ὑπΠ6 ταῦ 
συᾶρο... ΟὐμρΡ. [π|Κ6 Υἱ. 34; χν. 27; 
χυϊ 25; ΧΧΙΝ 41; ΒΌπι. 1. 27; (Α], ἵν, 
5. (πΠοη ΔΟΟΙΡἰδμητιβ 564 ΥὙΘΟΙΡΙΔΠΙΠ5, 

Ααρ.} 
μισθ. πλ.] πιονοθάοην ρίθηαηη Υ., ὦ 

“εἴ γοισαγαῖ, ἴπι 101} πὸ Οη6 Θἰομηθηῦ 
5. ναπύϊπο (Βυῦ 11. 12, τχχ, ὅσ.). 
Οομαρ. ΜΙ. ἱν. 28 πλ. σῖτος ; 2 ΟἸΓΟΠ. 
ΧΥ͂. 17 καρδία πλ. (δ »). ἘῸΥ {ΠῸ Ιᾳθὰ 

οὗ μισθός 866 ΑΡοο. χί. 18; ΧΧΙΪ, 12; 
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πλήρη ἀπολάβητε. 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΥ̓ ΚΤ 5950ΗΝ. ἴ9, τὸ 
΄σ ᾽ 

ϑπᾶς ὁ προάγων καὶ μὴ μένων ἐν 

τῇ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει. ὁ μένων ἐν μι 

διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. ο εἴ 

τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, 

μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ 

9 προάγων δ᾽ ΑΒ νῷ πι6 {πΠ6: παραβαίνων ς΄. 
οΟΡΥΪδῦ Ἰοοκοᾶ Ῥαοὶς ἔῆπγθθ ᾿ἰπὸ5 ἴῃ πὸ δυομοίγρο ἰο προάγων). 

τοῦ χριστοῦ ς΄ τηθ. τὸν π. 

τὸν π. α τᾷ. 

Τό ἰν. 36; Μαίί. ν. 12 ἅμα ῬᾷγΆ]]6]5; 
Ι ΟΟΥ. 11]. 8. 

9. πᾶς ὁ προάγων καὶ μ. μ.} ΟἸ)ιγεῖ5 
φιὶ ργωσοεϊίέ οἱ πιο ἢ. Υ., ΕΘΥ ΟἿ 6 
ἐμαὶ φοοίλ 7ογισαγα απα αὐίαείλ, γιοέ... 
ΘΥ̓́ΘΥΥ ὁπ ὑπαῦ Δάναποοβ ἴῃ θοΪ] ἃ οομί- 
ἄοποο θογομα {π0 ᾿ἰμλ}5. βοῦ ὕο {116 
Ομυἰβύϊαῃ. 1. ΤΥὰΘ ῬΥΌΡΥΟΒΒ. ἴῃ- 
οἰαο8 ὕπο ραβῦ. ΤΊο86 [156 ὑθδ οι Υ5 
Ῥτοροβοα 0 ϑηΐθυ Οἢ. ΠΟΥ ΓΟΡΊΟΩΒ οἵ 
{σας Ἰθανίησ πὸ οΪ4. π ὕνο ομὰ- 
το ΟΣ Ἰβϊ05 ἀγὸ ἑάκοη ὑοσοῦμον (ὁ πρ. 
καὶ μὴ μ.). 

μένων ἐν] αὐιἰαἰείλι ἐγ. 

σ᾿ Τγη, 111, 1ῳ, 
ἐν τῇ διδ, τοῦ χρ.] η ἐδ ἀοοίγῖηο α 

Ολγ οί, τὰ ἀοούτηθ. σον ΟΠ δῦ 
Ῥγουσηύ, ἀπα νον. ΠῸ Ὀγουρ)ὺ ἢγδὺ 
ἴπ ΗΠ 8 οὐ ΡΟΥΒ0Ι, ἃπαὰ {πθ ὉΠ γΟῸΡἢ 
ΗΠΒ ΓΟ] ον ον (ΠῚ ΘΌΥ. 11. 3). ΤΊΉΪΒ. ΒΘη50 
566 15 ὑὕοίΐζονῦ ὑπᾶὰ ἐΔ6 «αοοίγίηο οὐ 

(οοποθγηϊη) ἐλὸ Ολγ δέ, ἀμ {πὸ πιβαρὸ 
οἵ πὸ Ν.ν 18. Ὁ ΓΟ ΪΥ ἴῃ άνοῦν οἵ 
ἰδ : ΑΡοο. 11. 14) 15; Φοη ΧΥἹ], το; 
Δοίβ 1. 42. Ἡ διδ. 1Β τιδϑα ΔΌΒΟ] αἰ 6] Ὁ 
(8. Ὀ6]ον) ἴῃ ΤΊ. 1. ο (Πλολη. χν]. 17). 

θ. οὐκ ἔχει] μαϊενιοῖ Οἰοὐ, ΜΝ λοι ἢ Θ 
οἸαΐμι5 ἴο Κπον γῸ ΡΟΥΘ Οὐγ, Οὐ}. 
τ “ον 11. 23 (οὐδέ) ποΐθ, 

ὁ μένων...οὗτος...} ὙΠῸ Ῥτοποῖι Θ1.- 
Ῥμαβίβοβ ὑπὸ ἀοἢηϊζίοι σῖνοι. ΟΟΜΙΡ. 
Φόμη νἱ. 46; νἱῖ. 18; χν. 5. ἌΝ ΠΓᾺ] 
οοπθϊπαδποο ἴῃ “πὸ ἀοούνπο᾽ θυ ΡΒ ἃ 
᾿ἰνίηςν ροββοββίοιι οἵ οὐ 8. 110 1β γὸ- 
νοι] ἴῃ {πὸ ΓἌ]Πη658 οὐ ΠῚ5Β. ΕΔΈΠΘΥΙΥ 
τοϊαϊίοι ἴῃ {πὸ ΕἌΌΠΟΥ ἀπα {Ἰὸ ὅπ. 
ΗΟ οπαησο τοὺ ὕπο αὐδύγαου {{|}0 

ΟΦ οἴη Ὑἱἱ. 31; 

καὶ τὸν υἱ. 

Ὁ “καὶ μή δὲ" (65 [86 

διδαχῇ: 

τὸν υἱ. καὶ 

μένων (5): 

ΝΒ τὰ {Π6 ΒΞΥΓΕΙ: 

“(οα᾽ ἴῃ ἔπ ΓΟΥΤΠΟΥ οἰαιιβ0 18. 55 1- 
δοληῦ. Οομρ. α ΨΦόΠπ 1]. 22 ἢ. 

ΙΟ, 11. Νοῦ ΟὨΪΥ 8 ὕπο ἽΚΩΣ, 
χα Όῖπ, Ὀυὺ ἴα 186. ὑθα μι ηρ᾽ την ΘΟΠῚΘ 
ἔγοιν νι ποὰῦ ἀποὺ ἃ {ΘΠ αν σα ἶΒθ. 
ΤῊ οομἴθββίοι οἵ {πὸ γονοϊαύίοι ἴῃ “ὉΠ 6 
ἘΔύμου πὰ 6 οι ἰβ ὕπο ἱπάϊ8- 
ῬΘΏΒΆΒΙ]6 ἰοϑῦ οἵ [6] ΒΒ]. 

1ο. εἴ τις ἔρχεται...}] 17 ατῷ ο᾽δ 
ἐοηιοίλι... ὍΘ ΤΌγὴν οἱ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ 18 
ποὺ Τοαπα οἰβονιοῦο ἴῃ ὑπὸ ΤΡΙΒ0165 
ΟΥ̓ ΟΟΒρο] οὗ δ0ὺ Φομη. 1 ἀββίμηθ8 ὑπ 6 
οῦϑ0, ἃπα ἀο08 ποῦ ΒΙΠΡΙΥ γοσανα 1Ὁ ἃΒ 
ῬΟΒΒΙΌΙΟ (ἐάν τις. ΒΥ ἐδοιμΘ Β’ 8 ἴὸ 
θῸ ππηάδογβέοοα ἃῃ οἰοῖα! “ΘΟ η δ᾽ 
50 Φοιπ ἰβ ποὺ ἀοα Πρ νυ ἱ{Π {πιὸ οαβα ἃ] 
γἱβὶὺ οἵ ἃ βύγασον Ὀὰὺ νι ὑπαὺ οὗ ἃ 
ὑθάοιον Μ0110 ΟἸαἰπ5 Δα] οΥ  ν. ; 
ΤΠ Ρἱούσπνο οἵ πὸ 1ϊπογατηρ’ “ΡΙῸ- 

Ῥποῦ ἴὰ ὑπὸ Διδαχή ἰδ ἃ γὶν ἃ 1Ππ|βῦτα- 
τίου οἵ πὸ βοθὴθ ργοβθηὺ ὕο δύ Φο 8 
χηϊηα (δὲ αἰ). 

πρὺς ὑμᾶς] “(Π0 αν ἃπᾷ ΠοΥ ΟἸΝ}}- 
ἀγθη᾽ δῦ. 1, 12 

ταύτ. τ. ὃ. οὐ φ.} απα Ῥεαγοί, τοί 
ἃ 5 ᾿ἷ5 τηθδϑᾶρο, ἐλ ὦ ἀοοίγῖλιο οἵ ΟΠ γῖδὲ 
γἴοἱν ἀοοαγο ὑπὸ ΕἌΓΠΟΥ πα {Π6 
βου, {πὸ ἀοοϊβῖνο γουοίαὐϊοι. οὔ {Π0 
(οπρο]. Ἐον φέρειν ὁοΙραγθ ΨόΠὴ 
ΧΥΙ, 29; Αοἰδβ σχχν. 18; 2 Ῥϑῦ, 1ϊ, 11. 
5.600 8180 2 οί. ἱ. 17, 18, 21; 1 Ῥοίῦ, 1. 
13. Τ|ιΘ ποραίϊνο ἰ8 ποῦ αἰϊοοίθα ὈΥ 
εἰ, Ῥοοδαβο ἐὺ ΚΌΘΒ. ΟἸΌΒΟΙΥ 1 ὑπὸ 
γ 7}. 

μὴ λαμβ....7 ποἱίϊο γοοίρογο.. Ἤθ6 ατ 
δὲ αἰπονὶἐς Ὗ., τοσοῖθθ πηι ποῖ. απο 
σίθο μην πὸ φγοοίτηφ.... ΤΉΘΒο νοσὰ5 
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λέ 3 ἘῚ λέ Χ ᾽ “ ’ - - 
ἔγετε ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς 

᾽ ΄σ ΄ ΄ 

ἐργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 
᾿ 2 ἘΠῚ σε ΄ 3 , Χ 

Ὁ Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ 
ἊΣ ᾿ Ϊέ 3 Ἁ 3 , ῇ λ ε ἐξ: 

χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς 
Ἁ ’ ᾿ 7 ΄- « ε λ “ 

καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμὼν 

11 ὁ λέγων γάρ: ὁ γὰρ Δ. “΄. 

στόμα (τ): {τι ἐδ". 

Γ6 ἴο 6 ᾿ἰπὐουργοίθα τι ὑπ6 Πἰχ108- 
ὑϊοπ βιισσοβῦθα Ὀγ {Π6 οΟπαγδούου οἵ ὑΠ6 
“ρομΐησ᾽: “0 ποῦ τϑοθῖνθ 510} ἃ 
ἐθᾷομοῦ ἃ5. ὉΠ6 ὙΠῸ οἂ ἢ {π|50]ν οἰ ΠῚ 
ὑπὸ ΡυΐγΠθρο οὗ Ομεβύδη Ποβρ ΠΥ 
ἃ 5 ἃ ὈΥΟύΠΘ ; ἀπ 40 ποῦ ΘΥ̓Θἢ ὙγΘ] ΘΟ ΠῚΘ 
Βΐτη τε ἢ ἃ οτϑούϊηρ' οἵ βυπηραίῃγ. [ἢ 
ὑπ Ν. Τ. χαίρειν 15 ΙΒ πι5θ4 οὗ {Π6 
δυθούϊηρ οὗ Βυβῦ Δ αγ685 (Α οὐδ χν. 23; 
ΧΧΙΙΙ. 26; “8165 1. 1); οὐπου 89 ὑΠ6 
οοπίοχὺ που ρουπαρα βασροβδῦ ὑπαῦ 
{π6 ὑποπρηῦ ΠΟΥ 15 οὗ {π6 ρυθοϑυϊηρ' οὗ 
ἴαυον 6}} : 4100 ποῦ φηὐουύαϊη 50 ἢ} ἃ 
0Π6: 4 ποῦ Β6π6 Ππ ὁ. ΗΒ νὰ Υ ἢ 
δορά ν]βο5.᾽ ΟἸθιηθηῦ 8.448: ἃγὈ]- 
τοι" απῦθηι αυΐα, οὖ οὐαγΘ οαπὶ {Ά]10 18 
ΠΟ ορογίθῦ, απ Ομ] 81) ἴῃ ΟΥ̓ ]ΟΠ6 απι88 
Εύ ἴῃ ἀοιηο ροβύααδῃι ἃ ογῶπ0 8581- 
σἰσαν βα!αύαθο σϑια }} οϑῦ δὲ ρϑοῖβ 1η- 
αἰσίαμῃ (ΕἸ Άρι. Πψροίψρ. Ρ- τοῖῖ Ρ.). 
ὙΥμαΐθυϑι τὰ θ6 Ὁπουρηὺ οἵ ὑπ6 ἃρ- 
ῬΙοαύοη. ὑπ6 Ρἱούπνθ οὗ τ] ἄθνο- 
Ὁϊοπ 15 οἵ βίῃρι]α1 ᾿ηὐογοϑῦ. 

11. κοινωνεῖ τ. ἔ....1 δορμηνμγὶϊσαΐ 
ογρογίθιι5 ἐἰῖμ5. ἡναζί γε ΝΥ. ΟΟμΡ. 
1 ΤΊ. γ. 22, ΤΊ6 ψογα κοινωνεῖν 

1Π1}01165 τηογῸ ὕΠπ8π Ῥαν οι ραὐίοη ἴῃ ὕΠ 6 
ἀοβηϊίο δούβ. [ βυσροϑίβ [6] υΒΠ 10 
0} 0Ππ6 ΟΠ δοῦου οὗ τ Β]0 ἢ {ΠΥ ἃΓΘ 
ὑῃ6 ουΐοομιο. 

τοῖς ἔ... τοῖς πον.] ΟΟΠΡ. 1 ΦΌΠη 1]. 
ἢ πούθδ. «ΠΠ 111. 10:1 ΦΟΠΠ 1Π]|, 12; 
ΘΙ 21 Ὁ ΤΠ ἐν: 18: 

. 6, ΠΟΙ  ΞΊΘΥΝ (12, Τ2) 

ΤῊ. χηλΐη τϑαποϑὺ ἃηα {Π6 πηαΐῃ 
γα ΠΪηρ' ἤᾶγθ ὈΘΘὴ ΒρΡΟΚοη. ΟΥΠοΥ 
5) οὐ δῦ ΦΟΠη ΥΟΒΟΡΥΘΒ [ῸΓ ἃ Ῥ6:- 

12 ἔχων : ἔχω δι Αὖ, 

ἀλλὰ ἐλπίζω δὲ Β [π6 ΒΥΓ}1: ἐλπ. γάρ ἃ νῷ 1η86. 
ὑμῶν ΑΒ τῷ τη6: ἡμῶν δὲ ΒΥΓὮ] (πη, {16}. 

γράφειν: γράψαι Ἀ. 

γενέσθαι: ἐλθεῖν ς“ {}6. 

Β0ΠᾺ] ἰηὐουνίον. Α ΡΘΠΘΙΙ βαϊαία- 
ὑϊοπ ο[0565 {Π6 Ἰούου. ΟὈμρ. 3 «0]1ὴ 
13-Ιπ. 

το Τῳμοιγ, 7 ματα ἡιαημ {ιηρ5 
0 τογϊίοα ἐο γοι, 1 τὐονιίὦ ποὶ συϊῦθ 
{ποθι τοὐέ, ραρον απα πᾷ; δέ ἢ 
Λορο ἐο ὃ6 γργοδογιέ τοἱέλ, ψοῖι, απαὶ 10 
ϑροαΐ ζασο ἐο ἤάοο, ἐδαΐ γον 70}, αν 

6 ἠιειπ{ίοα. : 
13 7.6 εἠυϊ!άγογν 97 ἐλιῖγιο οἰθοί 55:61 

βαϊιίο ἐλι66. 
12. Π. ἔ. ὑμῖν γρ.] ΤῊΘ Ῥγοόποπῃ (6. 

10) βίδα β ἴῃ ἃ μοβιθϊοη οἵ θη ΡΠ 515 
(οοπύταδῦ 3 ΨΦ 0} 13): {Π|6 ΒρΘΟΙᾺ] οἱτ- 
Οαϊηβίδποοβ οἵ ὕποβθ δα ἀγοββοα βὰρ- 
σοβίθα ΟΡ ο5 ὧο {πὸ ΔΡΟΒΕ]6. 

οὐκ ἐβουλ.} ποζιιὶ Ὑ΄,, 7 ττοτα πο 
ΘοΟΙ πα πϊοαῦθ {Πποθιη.... Τὴ δογβὺ γτὸ- 
ρογαβ {Π6 Ἰούθθυ ἃ5. Θομρθ]οίο : {Π6 ἀ6- 
οἰβίοῃ 15 τη848. ΟὉΠΙΡ. 1 «011 11. 14 
ποθ. ὅϑοιηθ φ'ῬΠΟΙἃΙ ψοσα 500 ἃ 
“οι ηλαπϊοαῦθ᾽ τη πιϑῦ θ0 ΒῈρρΠ θα ἔρομι 
6, 

διὰ χ. καὶ μέλ.] }»67᾽ οἰναγίαηι οἱ αἰγα- 
ηηθγέην Υ. «61. ΧΧΧΥΙ. 1ὃ. 

ἀλλὰ ἐλπ. γ. πρ. ὑ.] 3,670 δη1η} Ὧ16 
Ζιξιιγιγν ἀραὶ το Υ., δεέ 1. Δο}6 ο 
δ6 ργοδογέ «οὐΐδ, ψοῖ. ΤῈ6 ΘΙ ἴῃ 
{πῸ σομημ πο δου. νγὰ8 0 Ὀ6 Ραΐ 
Ῥυϊθῖ. ΕῸν γεν. πρ. ὕ. 566 τ ΟὐΥ. 1]. 3; 
ΣΎ ΤΟΣ 

στόμα πρὸς στόμα] 7ά(6 ἰ0ο 7αέόο, 

ΠΕΣ ΠΒ (ἥσιῃ. χί!, 8, τχχ. στόμα 
κατὰ στόμα). ΟὉΠΙΡ. 1 ΟὐΥ. ΧΙΠ, 12. 

ἵνα ἡ χ. ὕ. πεπλ. ἢ] ἐδμαΐ γοῦν" 70} 

γηαμ 6 γεζηιοα. Οὐμρ. τ Φο]η 1. 4 

ηρίθρ, 
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πεπληρωμένη ἢ. 

φῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. 

πεπλ. ἡ (δ) Β: ἢ πεπλ. Α. 

13. ᾽Ασπ. σε] δ. 5. ΤΊ βίῃρϊαν 
ῬΓΟΠΟΙΙ ἉΠΒΤΟΥΒ ἴο τῆς ἀδελφῆς. 

τῆς ἀδ... τῆς ἐκλ.} τ Φοη 11. 7 ποίθ, 
ΤῊ δ]. ἐκλεκτός 15 Το ἴῃ δῦ 0} 
ΥΥΤῚ ΡΒ. ΟΙΒΟΥ ΠΟΘ ΟὨΪΥ ἴῃ δ. 1 ἃπὰ 
ΑΡοο. χυἱ. 14. Τὴ νου ἐκλέγεσθαι 
ΟΟΟΘΌΓΒ ἴῃ {Π6 (ἀΟ5Ρ61}: Υἱ. 7γο; ΧΙ. τ8 ; 

ΧΥ͂, 1ό, 10. 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ 51Τ' ὕΟΗΝΊ, 

ἦν δὲ", 

[13 
᾽ “, ὔ Α ’ - ᾽ 

ϑ'λσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελ- 

13 ἐκλεκτῆς: - ἀμήν ς΄ ΒΥ1}],. 

ΝῸ 510 ΥΡΌΤΘηὗ ἃ8 ἴ0 {ὑπ ἱπά!- 
γάτα] οὐ οουρογαῦο ἱπέουργοίαίοι οἵ 
κυρία (Ὁ. 1) ὁ Ὀ6 ἀγάγῃ ΤγΌτ {ὑπ οο- 
ΘαΣΤΘΠΟΟ οὗ τὰ τέκνα τῆς ἀδ, γε] Ππουῦ ἡ 
ἀδελφή. Οπ {πὸ ψ 016 μον θυ ον {86 
ΘΌΠΟΙΆΙ ΠΟΙ" οἵ δι 13 ΒΘΘΙῚΒ ἴο [ἈΥΟῸΓΣ 
{Π6 σογρογαίο υἷονν. 



ΤΩΑΝΟΥ 1 



πο... 
᾿ 

δι. ν 
Φ. 

μῦν 

᾽ 



ΤΑΝ ΟΥ.. 

Ο ΠΡΕΩΒΥΤΕΡΟΟ Γαίῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ 
» ΄σ 5 Ε) ᾽ὔ, 

ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ. 

ΤΊ Ἰοὐξου 15 τη Υ Κοα {πγοπυρμοῦὺ ὈῪ 
ῬΘΙΒΟΠΔ] ΟἸΓΟαβύδ ποθ Β, Πα 15 ὈΓΟΪΚΘἢ 
ἋΡ ἰηὔο ΒΠοῦῦ ῬΔΥΓΔΡΥΆΡΠ5. ὙΥ]ο ἢ. ἃ 16 
ΒΘΥΘΙΆΙῪ Βαρσοοϑίθα ὈΥ {Ππθ86. ΑἸου 
ὑπ6 βα!αὐαίϊοι (Ὁ. 1) δῦ Φομη (1) οχ- 
ῬΥΘΒΒΘΒ 1ἢ ΡΌΠΟΙΆ] ὑθ 718 Π1Β ΤΟΥ αὖ {Π6 
ὑ1Ἰπρ5 οὗ (αῖπι8 τ] ἢ Π6. ΠΙΘΌ 5 (2--- 
4); ἃ (2) ΒΡΘΟΙΪΆΠΥ ἈΡΡΙΌΥΘΒ. ΗΒ 
ΠΟΒΡ ΔΙ ὕονγαγ 8. ΠΤ ἸΒΒΙΟΠΔΙῪ Ὀγθ- 
{ῃγθὴ (5--8). [ἢ οοπῃύγαθὺ ψ] ἢ {18 
ΘΘΠΘΥΟΒΙΥ (3) π6 ΘΟ 6 Π1η8 {πΠ6 Δ} 1- 
ὑϊοιι8. 56} ϑβουθοη οἵ ΤΠ ούγ ΡΠ 65. (0, 
10) ; ἃπα {πῃ (4) σῖνϑβ "15 νυ θη 685 [ἢ 
ἕλνουν οἵ ΤΠ οιηΘύυ118 (11, 12); ἃ 50 
(5) ὁομποῖαα685 (13---15). 

Ι. Ζμ6 βαζιωξαξίοθη. 

ΤΊ βαϊαθαύιοι βία 5 1 οοηὐγαβὺ ὈῪ 
105 ὈΥθυ τυ ννὶῦ ἢ) Π6 Βα] αὐ] 05. ἴῃ {6 
ΟὔΠΟΥ ῬΘυ ΒΟ ἃ] ̓ θύϊουβ οὗ ὑπ Νον 68- 
ἰδιηθηῦ. 76 νυ 8} οἵ Ὁ] ββίηρ' 15 ὑσδηδ- 
Ῥοϑβϑα 1 δῃούῃ οι [ΟΥ1ὰ ὕο ὑπ᾿ [Ο]]Ο νη; 
ΥΘΥΒΘ. 
τῃ6 Πίαον ἰο Οσ'αΐτ5 ἐμ6 δοίονο, 

“σἤοην 7) ἰοῦο ἔῃ, ἐγείῃ. 
Ι. ὁπρεσβύτερος] 2 ΦΌΠΠΗ 1 ποίθ. 
Ταίῳ τῷ ἀγ.} Τηθ πϑηϊο “ Οαϊαδ᾽ 

(Οδ118) οοογ8 Αοὐβ χῖχ. 29 (ἃ “ Μδοο- 
ἀοπίδη᾽); χχ. 4 (οἵ Τ)ου6᾽)}; 1 Οὐου. 
1. 14 (ἃ ΟΟΥΙ 180}; οι. χν]. 23 (ἃ 
ΟοΥηὐ πη ). ΤΠοΓΘ 15 πούμίηρ ἰὸ 
Ἰἀϑηἑγ {18 αἴ τὶ ΔΏΥ ομη6 οἵ 
ὕπ6586. Δποῦμου 15 ΤηθηὈ] ποθ ἃ 
πανίηρ ὈΘΘὴ. τ θ ὈΙΒμοὸρ οἵ Ροι- 
σασθαι ΟΥ̓ ῦ «01Πὴ ((Ὁπϑί. 44}. νἱϊ. 

46). ΤΠ ροβιύΐοη. το Οαΐα8. οο- 
οαρίθα ἴῃ ὑπ6 Ομ} 0 Ὑ] 16) [6 
ῬοΙομρ θα 15. ποῦ 5ιιόν ΒΥ ὑπὸ Ἰούθοι. 
ΤῊ6 θοροῦ “ΒΡ οϊονθα᾽ 15. αἰδουυγαυ 5 
864 ἃ8 ἃ {1016 οὗ Δα Γ688 (γῦ. 2, 5, 11). 
Τῦ ΟσΟΌΥΒ. ΒΘΥΘΙᾺ] {1Π168 1 Βα αὐ 10} 
οὗ δὺ Ῥακπὶ : Βομ. ΧΥ]. 12; ῬὮΙ]ΘΠ,. 1 
(ὑπ θϑ]ονθα᾽); οπι. χυνἱ. 5, 8,9, (ΠΥ 
Ῥ6Ιονα᾽}; 2. ΤΊμλ. 1. 2 (ὩΥ̓ Ὀε]ογοά 
ΟΠ114). 

ὃν ἐγὼ ἀγ.] ΤΠ6 ΘμρΠμαῦϊο ῬΘΥΒΟΠΔ] 
ΡῬΙΌΠοΟπη (2 «0Π1 1) 5665 ᾧ0 Ροϊηὖῦ ἴο 
ΒΟΠΘ ΡΆΪΠΒΆΥΟΥΒ Μιὺ}) 0} Π6 
ΔΡΟΒΌ]6 οοηὐγαβίβ Ὠϊιη56 1, ΟΟὨΡαΓΘ 
“ὑποα᾽ (σύ) ἴῃ Ὁ. 3. 

ἐν ἀληθ.] Οομρ. 2 “οἴῃ 1 ποίρ. 
ἐν ἀληθείᾳ ἀγαπᾷ ὁ κατὰ Κύριον ἀγαπῶν 
((βουμμθη.). 

2. 7116 ἰοαολιθγ᾽ 5 7οψ (2---4). 

δύ Φοη, Πανηρ τη πο ἢ ΡΊΟΙΠα [ῸΓ 
ΒΟΥΤΟῪ ἃΠ4 αἰΒαρροΙηὐτηθηΐ, ὈΘΡῚ 5 
10} ὑῃ6 ΘΧΡΥΘββῖοη. οἵ ἸΟῪ (ΘΟ0ΙΠΡ. 2 
Φόομι 4). ὅοπιθ οὗ 15. θοσσῃ ΟΠ] άγΘ 
(οομΡ. 2 ΦόΠη ἀ.6.), Οαἴπ5 ἁιηοηρ ὑΠ61, 
ὙΘΓΘ ΙΟΥἃ] ὕο {16 ΤΊ ἢ. ΠῸ οὐ! τ] 5 
ΐπ) πούϊηρ θούζον {πδὴ ὑπαῦ ἃ}] [15 
οἰγοαμηβύδημοοθ. 5Π οι] σοΥγοϑρομπα ἴὸ 
Ὧ5 ΒΡΙΓΙδ 18] ΡΥΟΡΊ 688. 
ΤῊ βαϊαθαύίοι 15. οοιῃρ] θα, αἰου 

ὑμι6 σου ΠΊ1Ο66], ἴῃ Ὁ. 1. ΤΠ6 86- 
οΟΠα γνοῦβ6 8145 ψῇῃδὺ ΘΟΥΓΟΒΡΟμ 5 ἴῸ 
86 {ὉΠῸῚ ΟΠ ἰϑύϊαῃ ρυθουῦϊηρ' (2 «08 

3). 
5 δοίοτοασ, ΚΓ ργαμ ἐδαΐ ἐη αἰΐ ἐϊνη5 
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, , ᾽ “ Ν "᾿λγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ 
ε ’ Ἁ ᾽ ΄σ ’ὔ ἐ ’ 

ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχη. ϑἐχάρην γὰρ 
΄, ᾽ ,ὔ ᾽ ΄ εἶ , “ 3 

λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρουντων σοὺ τῇ αλη- 

θείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. 

3 ἐχάρην γάρ ΑΒΟ Πη6 5»1.: 

(αὐ 6 οπὰ οἵ ἃ 11η6). 

ἕλοι ἡναμοδί ρ.ΌΒΡΟΥ απα 6 ἐπ σοοά 
Δθαΐέν ὁποη αϑ ἐδ δομἱ ργοβρογοί]ι. 
ἘΣ 7 γολοϊοοαὶ (γοἼοῖσο) σγοαΐ ττἼιθ 
δγοίδγονὲ σα ητο (ΠοΉ16) αι θογο (ϑ6α7) 
«οἰέηιο55 0 ἐλ ἰγίλ, ὁτον ἀϑ ἵ]ιοῖι 
τοαΐποςέ ἐπ ἐγμίῃ. 47 ματο πὸ σγοαΐογ' 
γασο ἐλαη ἐδιόδο (ἰάϊηρ5, ἐλαΐ 7 ῃλαν 
ἀθαν α7Γ πιΐηιο οτση οἰ γογι ἐταϊ ίης 
ἐγ ἐδι6 ἐγμίλι, 

2. ᾿Αγαπητέ] σαγ᾽8εἴηι6 Ὗ. (τ. ν, 11). 
ΒῸΣ {Ππ|6 πδὸ οἵ {πὸ Ῥ] γᾺ] 506 1 Ψ0}ὴ 
1]. 7 ποίο. 

περὶ π. εὔχ. σε εὐοδ....1 ὧὁ οηιγῖϑιι5 
ογαι!οηθηιν γασίο ᾿γΌΒΡΟγ6 ἐδ ἑπσγοαὲ 
γι 7}. αἷϊ ἐλπΐηρε 7 ργαμ ἐμαὶ ἐδοιι 
γιαμοϑέ ὃ6. ρῬγοβρογοιδ... 6. ρῃγαβο 
περὶ πάντων 18 ΥΘΠΊΔΥ ΚΡ], Τῦ ὨΙΔΥ 
50ὺ ΜΠ} εὐοδοῦσθαι οὐ τὶ ἢ {Π|ὸ βθη- 
ὕἤθῃοθ β'ῬῬΠΘΓΆΙΥ (000. 1 ΟὟΥ, χυΐ, 
1,» ΤΠ6 Βθῆη80 “ΡΟΥΘ ἃ}1] ἐῃῖηρθ᾽ 18 
ποῦ Ἰπβέϊποα ὈΥ ΔῺΥ ῬΆΓΆ]16] ἴῃ {πὸ 
Ν, Ἵν ΟΥ̓ ΤΙΧΧ. ; πα {πὸ οοπίοχῦ ροϊη 8 
ἴο ἃ οοπέγαβῦ Ὀούνθοη “ὑπὸ βοι]}" πᾶ 
οὔμιου {πίηρθ. ΤΠ6 ὑποιρ!ῦ ἈΡΡΟΔΥΒ 
ἴο θὸ οἵ ὑπὸ ῬΆΡ]1Ο πα Βοοῖα] νους οἵ 
Οἰαἴπι5. ἃ5. αἸβυϊ 5 ῃ 6 α ΠΌΤ ἷ5. ΡΟΥ- 
Β0ΠᾺ] ῬΥΓΟΡΎΟΒΒ, ὉΠ011Ρ}} ὑγιαίνειν ΠΙᾺ 
Ροϊηΐ ἴο βΒοιὴθ {ΠΠΠ 0585, 

εὔχομαι) 6 γγογα 15 γαγο ἴῃ Ν.Τ': 
2 ΟΣ, ΧΙ], 7, 9; Αοὐβ χχνΐ. 29; χχυϊὶ, 
29. 

εὐοδ. καὶ ὑγιαίνειν] 'ΤΠηΟ. οἸοηγοι δ οἵ 
ῬΓΟΘΥΟΒΒ. ἈΠ4] Υἱροι" ἃΓῸ ΘΟΙ ὈΪποα, 
ΕῸΥ εὐοδοῦσθαι 866 1 ΟὟΥ. χΥ]. 2; 

Ἰλομ. 1. το. [κα δύ δὰ] ὑγιαίνειν 15 

ΑἸνΑΥΒ. ΒΟ τη οἰ ΠΟΣΊ ΟΆ]]Υ οὐ βουηα 
ἀἰοούτίπο; θαῦ 10 ΘσΟαΓ 5 ἴῃ {πὸ ΠῦθγᾺ} 
ΒΘ η850 οὗὁἨ βοιπ θα} 0} ἴῃ δ Πμακο: ν, 
31, ἔροιο, 

καθώς... «ψυχή)] 8.οιεξ ῬγΌΒΡΟΥΘ αὐὶί 
απίηια μα Υ., Ψυχή ΟΧΡΥΘΒΒΘΒ ΠΙΟΤῸ 
{π 0 Ρυϊηοῖρο οἵ ὑπὸ Εἰ σηιον 0 (᾿Β0Ὰ}}} 

οι. γάρ ὃὰὲ νᾳ {Π6. 

ὁμειζοτέραν 

μαρτυρούντων: μαρτυρουν Ῥ 

καθὼς σύ: οπι. σύ Ἀ. 

(ΕἸΘΌν. υἱ. το, ζ. 320, χἱἶἕὋο[172 τὶ Ῥοῖς τ΄ 
11, ἷν. 19. ΤῈ. ποαγοβῦ ἈΡΡΥΌΔΟΝ ἴο 
{Π18. 56 π86. οἰἴβονιοσο ἴθ δύ ΦΟΠΠ 
ΤΙ Πρ 18 ΦΌΠη ΧΙ]. 27 (χ. 24). [ἢ 
ΟὔΠοΥ ῬΙάοοβ ΠΘ. πξ605. 1 ΟἿΪΥ οἵ {116 
ῬΎΪπΟΙΡΙο οὗ ὑπὸ ᾿παΐαγα] ἡ 16, 

3. ἐχάρην γάρ... ΟὐμΡ. 2 40} 4. 
ΤῊΘ Ἰον ]ο ἢ ὑΠ6 ἀροβίϊο Γο]ῦ αὖ {1Π|0 
{ϊάϊηρΒ οὗ ὑπὸ αούϊοη οἵ (Λα ϊπ8 15 ΒΊΥ ΘΗ 
ἴῃ Θχραπαύίοῃ οἵ Πεἷ5 ἴὰγ- τ δ Πρ ν15}} 
ἴῸ 18. νυ] ίαγο, ἀπ ποῦ ΟὨΪΥ ἃ8. ἃ 
ἀΒΒΌΤΆΠΟΘ ΟὗἨ 5. Βρ᾽ γἰυπ] τν0}}- θη. 
ΤῊΟ νογ8. θυ! ἀθηθ!ν Ῥοϊῦ ἴο ΒΟΠῚΘ 
ΑἸ ου] ἐἶο5. Ότη. ἴα]βο ἐθαομηρ ΒΟ ἢ 
(απ αα ΒΟ]ΑΪν τηοῦ, ὑπουρ ἢ ἃ5. νοῦ 
{ΠῸ ἴδβο οἵ [18 ὑγοῦ]κ νγὰβ ἀποογίαϊη, 

ἐρχομ. ἀδ. τολόγ ϑγοίλι θη ἐαηλ ποῦ 
ΟἿ ΟἿΘ ΟΟοαβίοη. ΟὨΪΥ (ἐλθόντων) ῬἈαὺ 
ΠΡΟ ὑΐπιο το {ἴπι6, ὑποῦρ}ν 8}} {Π|686 
γἱβὶ 5 Ὀο]οηροα ἀοἤηϊζοὶν τὸ {πὸ μαβὺ 
(ἐχάρην) χΘ ἢ ἐπ6 ἈΡοβί]ο υσοΐθ, Τ]|Ὸ 
νγοΣἦβ οἷνο ἃ υἱνα Ρἱούανο οἵ οοη- 
ἀϊππιθὰ ὑγοι]05 θυοὴ ἴῃ {Π6 ἀροβίοϊο 
Ομ ῸΠ.. 

ἀδελφῶν] το, τ, 1ο. 
11, 14 Δα]. ποίο, 

μαρτ. σ. τῇ ἀλ.] ἐοδίϊηνομ την }6}"- 
μὶνοπέϊδιις σον ἑαϊὶ ἑμα Ὗο, Ῥόγὸ τοῖξ- 

γι 85 10 ἐμ ἐγ], αὐτοβίοα {πὸ μου θοῦ 
Πα βἰποοῦο ον! ν υυἱτ θ]οἢ. γοὰ 
γηαϊηἰαῖη ὑπὸ Γ] 55. οἵ ὑπὸ ΟΠ Ἰβέϊαῃ 
Γα 0 ἴπ 0, ΟΠ ἰδία. ὑπουρηῦ ἀπά 
ΟἸιυἰβύϊαη ἀούϊοι ἃγῸ ᾿ΠΒΟΡΆΤΆΌ]Ο, 

καθὼς σύ... δέον αϑ ἰδιοιε τταϊποϑί 
ἕω ἐγμίμ, σαν. Οοιηρ. 2 “0 4. 
ΠΟ. Θρ ἢ αίῖο Ργόποῖ (σύ) Βιρσο δ 
ἃ οί γαθῦ Ὁ ΟΥΠΟΥΒ. ἃ5 (Ὁ Θχδῃη- 
Ρ]Ο)ὺ Ιοίσορ!οθ, (ἰαῖπ8 να] κο ποῦ 
ΟὨΪγ ἴῃ νον θὰΐϊ γον (ἐν ἀληθ. 
61. 11]. 18} ἀοοογαϊηρ ἴο ἐπ βία αγᾷ 
οἵ {πιὸ ΟἸιυβύϊαι τουο]αὐϊοι (ἐν τῇ ἀλ, 
“αι {πὸ Ταῦ, ΤῊΘ. οἷατιβο ΒΘ 15 ἴο 

ΟΟμΡ. 1 Φόοἢὴ 
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»} “ , ᾽ , δὴ ᾽ Ἁ ῇ ᾽ 

τούτων οὐκ ἔχω χαριν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα εν 
Ξ 9 7 ΄ 

τὴ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 
ἐ 

4 τούτων οὐκ ἔ. χ. ΑΒ: τούτων χ. οὐκ ἔ. Ο. 

τῇ ἀλ. ΒΟ": οπι τῇ 5 ὃδ, Β νῷ 1η6: χαράν “ΝΑΟ {Π6. 

ΡῈ οπ6 οἵ ὑποβθ Ῥϑύβοῃδὶ οοιητηθπίβ 
ἴῃ 1} δῦ ΦόΠη Ραυβίηρ οἢ. ἡδὺ 15 
νυϊυύθη, ἃ5. ἰῦ 616, ὑμίη 8 ἃ]οπά : 
“ΠΟΥ υγιὑποαβθα 0 {Πν ὑγαΐῃ ; Ὑ68, 
Δ η τ Ποπ {Ππ6 γἱβίοῃ. οἵ γαΐη Ῥγοΐοβ- 
ΒΙΟΠΒ ΥἾΒΟ5 ὈΘΙΌΤΘ 6 1 Καον ὑπαῦ 
ὅποι αὖ Ἰθαϑῦὺ ᾿ἰγοϑῦ ᾿πάθοὰ ἃ5. ὕποὰ 
τοδομοϑύ. 

4. μειζοτέραν...χάριν, ἵνα... Ἠτα)ο- 
γον Πιογλγν, γι07γ) ἤαθοο σγωΐίαγη, χιιαην 
μί...Ν. 7 Λαὺθ ὯΟῸ φγϑοΐθῦ" ΘΥΘΟΘ 
--[ἄνουν τοὶ Οοα--έμαη ἐλ686. {1- 
αἴπρα, ἐμαί 1 ἠναμ ἤδαγ.... ΤἼΠ.Θ. Ῥ]αγ ἃ] 
τούτων “ὑΠ 686 {πῖπρθ᾽ 4065 ποὺ ΤΟΐου 
ἴο ν]ιαῦ [Ὁ]]ον5 (ὑμπαῦ 1 ΠΥ ΠΘαΥ) 
Ῥαὺ ἴο ψμαῦ φργυθοθάθϑ, {Π6. τηδῃϊο] 4 
ὑθϑυϊπιοηΐθα νυ μῖοἢ δῦ ΦόΌΠη τϑοοϊνρα οἵ 
ὑπ6 ΘΟΌΓΆΡΘΟΙΒ ΤΟΒΟ] αὔ]0η υγὶῦ ΒΟ 
Οαΐπ5. πιαϊπίαϊποα {π6ὸ ΤΥαΐ ἴῃ {Π6 
ἴλοο οἵ αἰ ΠΠ ο]0165. ΤῊΘ πα ἀβϑαγθα 
ῬΥ͂ 5.0} ὑ1α]η95 γγὰβ ὑΠ 6 ΟΡΘἢ ΔοΚπον- 
Ἰοαριπθηῦ οἵ {π0 Πα ΘΙ Υ οὗ ἀἸ50101685 
(ὑμαῦ 501 πιὰῦ ᾿ιθαγ). Βνοῃ 1ἢ δύ 
ΦΤομη παα Πἰμηβο πὸ ἀουθὺ οἵ ὑπὸ 
Γαοῦ, ᾿ῦ που] Ρ6 ἃ 700 ἴο Κηονν ὑπαῦ 1ὖ 
τὰ 8 8150 ΟὈΒουυ θα ὈΥ οὔμθυβ. Εου {86 
οοΟμβυμπούϊοη 566 0} ΧΥ. 13 ποίρ. 

ἘῸΥ {πῸ ἔοτια μειζότερος ΟΟΙΏΡΆΙῸ 
ἐλαχιστότερος ΠΡ. 11]. ὃ. 

ἔχω χάριν] ΤῈΘ τπ|80 οἵ χάρις 15 Τ16- 
ΤΥ ΚΆ 016 ; Ραὺ χάρις Πλα]κ65. ὑπ6 “70 γ᾽ 
(χαρά) οὗ ὅπ σομημηομι ἰθχὺ 561 ἃ 
αἰνίηθ οἷ. ΤΊ σψογὰ 18. ὙΘΥῪ ΥᾺΥΘ 
ἵπ δῦ Φοίη (2 Φομπ 3 ποίθ). ΗθΥθ 
ἰῦ ΘΧΡΥΌΒΒῸ5 {π6 αἰνγίπθ ἄνουν ἴῃ ἃ 
οοποοῖθ οτη. ὅο 1ὖ 15 πϑϑα οὗ {Π60 
οΥδοΐουβ οἸῦ οὗ θη: 1 ΟὐοΥ. χυΐ. 3. 
“1Ὸ πᾶν ργϑοθ᾽ (Οὐ “ἃ βυδοθἢ) ΠΟΥΘ 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ 45. ] Ὁ} “οἸ νι ηρ’ (ΒΟ η. ΧΙ. 
6, ὅτ6.) πα “τϑορϑῖνηρ ̓  σΎᾶ66 (ΒΜ. 1. 
5). ἜΝχειν χάριν 15. ϑ64 ΘἸΒΟΜΠΘΥΘ ἴῃ 
αἰουοηῦ σοπβύγιοθοηβ ἃπὰ Β6η8685: 
ἔχειν χάριν τινί [πικο χΥ]]. 9; 1 ΤΊ]. 1. 
12; ἔ. χ. πρός τινα ΛΟΙΒ 1]. 47. 

τὰ ἐμὰ τι] ηιΐηθ οἵζῆηὰ οἤιϊαγ6Ή) 

Ε ΄ δὶ 

δλγαπητε, πιστον 

ἔχω: ἔχων Β΄, χάριν 

(ΡΒΠΘμι. το), ποῦ ΒΙΠΙΡΙΥ τὰ τέκνα μου. 
ΤΊ οβΘ Ομ ἰβύϊδηβ ἴο ὑγμομι ὑπ 6 ΡΟΒΟ]Θ 
μα Ῥθθὴ {π6 πὰπηὰπ ΔαύΠοΥ οἵ 8ρ]- 
ΥἱῦμπΆ] 11{8: 1 ΟἿΥ. ἵν. 14, 17; 1 ΤΊ. 1. 
2, ὅτο.; 2 ΦοΠ 1, 13. Τεκνία, ὕΠ0 {1016 
οἵ αἰδούϊοη, στοῦ] θ6 ἀδοᾶ οἵ ἃ}} (0 
ψ ΠΟ] Πα αὖ ργοβοηῦ βύοοα ἴῃ π0 Ρο- 
βίθϊοη οὗ ἔα Ππου : 1 “01 1]. 1, ποΐο. 

ἐν τῇ ἀλ. περιπ.] 16 Ῥῇῃγα86 15 ποῦ 
[ουιπα οἰβθύμογθ 'ῃ Ν. Τὶ ΟΡ. ἐν τῷ 
σκ. (ἐν τῇ σκ.) π- 1 ΦΟΙΠ 1. 6:11, ττ; 
ἐν τῷ φωτὶ π. 1 «]1ὴ 1. 7 ; ἐν αὐτῇ (τῇ 
ἀγάπῃ) π. 2 “ὁ 6. ΒΥ {Π6 ᾿πηὰΡὉ 
Β66 1 ΦὉΠη1. 6, ποίθ. 

3. 76 αμιέμ 97 φοηογοοὶί 10 {}ι6 
ὑγοίμγορ, (5--ὃ), 

(ἀδἴπβ ἈΡΡΘδγΒ ὕο πᾶνϑ ἱπουυγθα ὑπ 6 
αἸΒΡΙθαβασθ οἵ βοηθ ἴῃ ἷ8 ΟΠ ΤῸἢ 
ῬΥ οπἰου αϊπίηρ βίσαηροθ Ὀγοίμγθη. δὺ 
ΦοΠη ΘΙ ΡΠ ΙΟΆΠΥ ἈΡΡΤΟν 5 νῃαῦ Π6 
μα ἄομθ, ἃπα ΘηοΥοο 5. 5π0 Ποϑρῖ- 
ὉΠ 10} ἃ5. ἃ ΟΠ τἰβδυϊαη αἀαὖν. 

Τη {Π15 Ὀγὶθῦ πούϊοθ νγθ ἢᾶνϑ ἃ νυἱγια 
βκοίοῃ οἵ ὑπ σοῦ δηα οὗ ὑπ6 αἰΠΊοα]- 
{165 οἵ {Π6 ἢγϑὺ “ Ενδηρο δ᾽: ἘΡΗ. 
ἴγ. 11. ΟὈΠρΡΑΥ6 Ζ)οοίγ. 9" 4}». τι ΠῚ, 

5 Ποονοαῖ, ἐδνουν να οδέ 8476. τ ἢαΐδο- 

6167" ἐλοιν αοοϑέ τέο ἐδ δγοίμγ θη) αγια 
᾿ϑέγαησοϑβ τοϊίμαϊ, διῦθο δΟΥῸ τοϊέγι655 
ἐο ἐδ ἰονθ δογογο ἐδι6 οὐιγ ον τ] ΟΊ)», 
ἐμοιι το αο τοοίί το ποῖ» 7ογισαγα 
ογὺ ἐιοὶγ" 7ουγ γον ἐρογ ἐλ 9.5, σοα ; 
7707 ἐμόν «ποτέ οὐ 707 6 ΝΩΉκ6᾽ 5 
8αἤο, ἑαβίηρ ποΐμίηο 7 Γογι }ι.6 (ὐοηἐ 65. 
8 ὕ7Χῦ ἐμογοζογο ον 7 ἐο ἐσοἰ “Ογ)16 8:67) 
ἐμαΐξ ττ6 ηαμ 6. 7οἰίοιο τον 675. τοὶ !ὴν 
ἐμ6 ἐγιέλι. 

ξ. πιστὸν π.] "αοίτέογ" γαοῖ5 Ν. ΤῊΘ 
ῬὮΓΩΒΘ 15 ΘΟΙΏΠΊΟΗΪΥ ᾿ηὐουρυύοα : “ἔποιι 
ἀοοϑῦ ἃ ἴαϊ {1 τοῦ κκ,᾿ ἃ σους ΠΟ 
ΔΉΒΥΟΥΒ 0 {ΠΥ ἢ : 5οὸ αὔσαῃ. ἄξιον 
πιστοῦ ἀνδρός. Νὼ ΡᾶΆ1Ά1]16] 15. απούθα 
ἴῃ Βιρρουῦ οὗ 510) ἃ 56η80 οὗ πιστός. 
ΤΟ τἸηογ6 παύαχα] ΓΟ ΠΟΥ 15 ΤΑΌΠΘΥ 
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΄ “ιΛᾳ΄᾽νν "» , ΕῚ Α ᾽ ᾿ Α ΄ ’ 

ΠΗ͂Σ ὃ ἐαν ἐργάσῃ εἰς τους ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους, 
“οἱ ἐμαρτύρησαν σου τῇ ἀγάπη ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὗς 
καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ: Ἰὑπὲρ γὰρ 

5 ἐργάσῃ: ἐργάζῃ Ἀ. 
ὁ οὕς: ου Βδ". 

“ἔποῖι πηαϊκοδῦ βαγοῦ  ὑπαῦ 15. ΒῈ 0) ἢ 
αοῦ 1} ποὺ 6 Ἰοβῦ, νν}}} ποῦ 1] οἵ 1085 
ἄπο ἰββιιθ πη γοναγα (ΑΡοο. χχὶ. 5). 
ΤῊ 5 5ΘΉ56 [Ἀ}15 ἴῃ γγ0}} τ ἢ} ὑπ οομ οχῦ 
(ςομΡ. ΑγΡος, χὶν. 13), Δ) ΘΧΡ]ΆΪἢ5 
{Π|6 πιδὸ οἵ {πὸ ὕννο νου Ὁ8, ποιεῖν, ἐργά- 
ζεσθαι, ν᾿ ἰοἢ γ᾽ ΘΟΒἰποα α150 ἴῃ 
Οο]. 11]. 23. 

ὁ ἐὰν ἐργ.] Τηο ᾿ἱπαἀοβηϊίθ ΤΌγ πὶ (ὃ 
ἐάν ἃ5 οοῃίγαβίρα τ] δ) ΠΥ Κ5. {ΠῸ 
γαυϊοὺν οἵ βουνῖοο ἘῸν ἐργάζομαι 566 
ΤΌ Πη νἱ. 28, ἴχ. 4; δμῃᾷ [Ὁ ἐργ. εἰς, 
Μαί. χχυ]. 1ο. 

καὶ τοῦτο ξ.} οἱ λος ἴη...Κ., απὰ 
δ γαΉ 678 τοϊμαί. ὍΤΠ6 [χοῦ ὑπαὺ {}|18 
«ἰοὐ1] 15 ἢ ΡΠ Ὡ51564 ἴῃ {16 σοι θπαδ- 
τοι οἵ {πὸ Πποβρὶ αν οἵ αἰπβ ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο ΡΥ ὑπαὺ 1 μα Ὀθθὴ πιδθ {πὸ 
Οὐοαβίου οἵ ππ͵]πβῦ ὈΪαμηθ. ΕῸΣ καὶ 
τοῦτο ΟΟΙΏΡΑΓΘΊΙ ΟὟΥ. Υἱ. 6: ΡΏ]]. 1. 
28; Ερῃ. 11. 8. Ὑἱονοα γἱρην {Π0 
χοῦ ὑπαῦ {π6856. Ὀγούμ θη ὑγο 6 βίγμη- 
ΘΘΓΒ βάγο {Π0Π} ἃ ΠΟΥ ῬΥΌΒΒΙ ΠΡ" Οἰα ἢ 
ἜΡΟΝ {6 σομ 0} ἰἴο5 οἵ Ὀγού μου Πποοῦ, 
ΟὐμΡ. ΗΠ οΡι. χα. 2 ποΐο, 

6. οἵ ἐμαρτ....} "ΓΏΟΒΘ 0 ἴῃ ΟΠ6 Ρδ1- 
Ὁ] α ν οα86 ΟΧ ΡΟΥΘ ποοα {1Π|6ὸ μα Ιπὸ} 
ΟΝ [ἈΠ ν οἵ (ἀαῖπ8 θΟΥῸ ρος ἰοβιϊ- 
ΤΟΥ ἴο ἢ15 ΟἸα τ οἴου ἴῃ ἃ ΡΒ] ἃ8- 
ΒΟΒΙΌΪΥ οἵ {116 Ομ ἢ} τυ ΠΟΥ ὑπ ὙΥ ΟΣ 
γν5, σα πογοα ἐοροῦ ΠΟΥ, ἃ5 10 ΠΊᾺΥ ΒΘΟΠῚ, 
ἴο τϑοοῖνο {Ππ0}}" τοροχὺ : σοι. Λοίβ 
χὶγν. 26 {{ἰἸ0ἔ Εοὸν ἐνώπιον ἐκκλ. (οὐ τῆς 
ἐκκὰλ.) σοι ραγο ἐν ἐκκὰ. 1 ον. χὶν. 10, 
35: ἐν συναγωγῇ «0]1ῃ Υἱ. 50, ΧΥΠ]. 
20. .7)οείγ.. 4». ἾΥ. "4 ἐν ἐκκλησίᾳ 

ἐξομολογήσῃ τὰ παραπτώματά σου. 

οὗς κ΄ π. προπέμψας} χιιο δόηε,ι- 
εἰσηϑ αἰθαϊεσο5 (᾿ογιογασὶοβ αἰμοθηδὺο Υ. 

ΤΠ οβο πῃ ᾿ὰ ΜΡ οίογο Το ΠΟΙΡ 
ΓΡολ (ἰλἴ 8 ΠΟΥ ἀσαΐη το αἰγο ἰῦ ΤῸΣ 
ἃ ΒΡΟΟΪΔ] νοῦς Το Γαΐασγο  Ρ] 105 ἃ 
ὙΥΙ5 ἢ Υ Π]Ο, Ὁ 18 ἀεβαμηθα, Ὑ}}}} αὖ ομ00 

καὶ τοῦτο ΛΒΟ να τη6 {Π6 ΒΥΙΥ: 

ποιήσεις προπέμψας: ποιήσας προπέμψεις Ο (Ἰα). 

καὶ εἰς τούς Φ΄. 

Ῥὸ {ΠΠ]16ἅ, Οὐπρ. Βομ.. νἱ. 14. ΕῸΣ 
προπέμψας 500 Αοἰβ χν. 3; ΤΙ, Π], 13. 
Τη6 Ἰαϊῦθυ. Ῥαββαροὸ βιισσοβίβ ὑΠπαὺ {}}6 
γγογα ᾿πο 68 ΒΟΠ16 ΡΥΟν πίοι ἔρον {Π|6 
ΤΟΌΓΠΘΥ ἃ8. ΜῸ]] ἃ5 βυτηραςοίϊο αὐϊομα- 
ἃποθ: Δοίβ χχὶ. 3. δ Ψόἢη τοσαγαβ 
{π6 ἀοῦ ἰῃ ἐΐβ. ΘΟ] οἴθηθεβ (προπέμ- 
Ψψας) ἃπα ποῦ ἴῃ ῬΙΓΌΘΘΒΒ (προπέμπων). 
ΤῊΪΒ. πα κο5. {π6 οοιηθἰπαίϊοη. οὔ {πὸ 
αογ. ἃ ζεῖ. παῦαγα]. ΕῸΓ προπ. 
ΘΟΙΡαΤο Ροϊγο Ζλὶϊ. τ συνεχάρην 
ὑμῖν... προπέμψασιν ὡς ἐπέβαλεν ὑμῖν 
τοὺς ἐνειλημμένους τοῖς ἁγιοπρέπεσι 
δεσμοῖς. 

καλῶς ποι. Δοίδβ Χ. 33; «8Π|68 1], ὃ 
[19};}. 2 Ῥοὺ, ἃ ποις ὦ ΟΟ Ὑς 537 Ἐ7 
ῬΈ ἄν. τή: 
Οὐ ΡαγΘ ΤΡῈ. ϑηη}7.. τὸ Φίλωνα 

καὶ Ῥέον ᾿Αγαθόπουν, οἱ ἐπηκολούθησάν 
μοι εἰς λόγον θεοῦ, καλῶς ἐποιήσατε 
ὑποδεξάμενοι ὡς διακόνους Χριστοῦ θεοῦ. 

ἀξ. τ. 0.1 νονίμν οἵ ὑποῖν ἀραϊοι- 
ἐΐοι ὕο {π6 βουνῖοο οἵ αοα : «ο]ιη χἢΠ]. 
20. τΟορ. ὦ ΤΉΘΕΒ, 41. 12; ΘΟ, ἀν χθ 
ἀξ. τοῦ κυρίου. 

γ. ὑπὲρ γὰρ τ. ὀν.] »7γ6 πορεῖηο 
οηΐη Ὗς 70} ἐλ ΝαηκοΣ δαῖτ, υἰναῦ 15, 
ἴο τὰκ ὑπο Νάιηο Ἀοΐζου Ἀποπ: 
Ῥομ. 1, 5. 

“ΠἼΠ6 ΝᾺ ΠΙΘ ᾿ 1 ἀβοα ἈΡΞοϊαζοὶν Δ οἱβ 
Υ. 41 (Θ0ΠΡ. ὃ. 40 ἐπὶ τῷ ὀν. Ἰησοῦ). 
ΟὐἸΏρΡ. «[Πλ05 1. 7. Τῦ 15. αἶβδὸ Τοὰπὰ 
ἴῃ ὑπο Ἰούζουβ οἵ Τσπαίϊαβ : αὐ Μρλι. 7 τὸ 
ὔνομαπεριφέρειν : ααἱ ᾿λιίασ. τὸ δοξάσαι 

Οοιρ. αὐ ἔρλ. τ δέδεμαι 
ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ὀνόματος καὶ ἐλπίδος: 
ἰὰ. 3. εἰ..«δέδεμαι ἐν τῷ ὀνόματι οὔπω 
ἀπήρτισμαι ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. Ετομὴ 
{πὸ σοπέοχίβ Ὁ ἰβ ονϊἀθαὺ ὑπαῦὺ {ἢ 6 
Ναιηο᾽ 15 “Φοβθὰβ ΟΠγβὺ ({πὸ Τογὰ 
ΤΟΒΌΒ ΟΝ, ΟΥν ἃ8. Ὁ 15 υυ θη αὖ ἸΘη ΡΊΗ, 
ΚΤ ολακ (Ἰδέ, (πὸ οι οὐἩ αοα ̓  (Φόομ 

ΧΧ, 31:1 90} ἰγ. 15), ΤῊ18 ᾿ΝΑτΩΘ᾽ 

4 ν 

τὸ ὄνομα. 
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τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθαν μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν 

ἐθνικῶν. 
ς ΄ ο 3 ’ ᾿ 

δ ἡμεῖς οὖν οφειλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοι- 
’ « ᾿ {᾿ θ “ λ. θ 7 

ουτους, ἵνα συνεργοί γινώμεθα τη αληθειᾳ. 

" ὀνόματος : -ἰ αὐτοῦ ἘΠ]1Ζ. 

ὑπολαμβάνειν : ἀπολαμβάνειν “΄. 

ἐκκλησίᾳ δ Α, 

15 ἴῃ ΘΒΒ6Π06 ἔο διπὶ οἵ ὕπ6 ΟΠ εἰ βυϊδη 
Οτϑϑα (οομρ. 1 ΟὐοΥ. χὶ!. 3; ομι. Χ. 9). 
ὙΥΠΘ ἢ. ἈΠΑΙ ΒΘ 10 γονθᾺ}85 0Π6 ὑγ]π1|6 

“Ναμηθ᾽ ἰπῦο τ 0} π ΟΠ Ἰβυϊ 15 
Ῥαρύϊσοα, Μαύν. χχνἹ]. 19. ΟὈΙΏΡΑΙΟ 
4150 1 Ῥρί, ἵν. 16 ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ 
1.6. Ολγϑέϊαη. 

Ὑγ10} ὑπμ6 Ὡρβοϊαΐθ ἀθ86 οἵ “{Π6 
ΝαΙηΘ᾽ ΤΔΥ 6 σοι ραγοα ἴπΠ6 ἃ 5ο- 
Ἰαΐο αβ0 οἵ “πο ὙΥαγ᾽ ; Αοίβ 1Χ. 2, χίχ. 
ὉΠ 22. Χχῖν. 22: 

566. ΑΔ οπα] Νοίρ. 
ἐξῆλθαν] ργογοοίὶ διιηε Υ΄., ἐμόν ἀδογεέ 

ον ἴσοι βοῖιθ ΟΠ αγΌἢ, γγ 611 Κπονἢ 
ἴο {6 ἃροϑβύ!θ «πᾷ ἰδῖπιβ, οἢ ἃ Ὠ}]ΒΒΙ0Ὴ 
οἵ Τυθῦ, ἃ5. οὐπουβ θηῦ [ΟΥ}} οἢ ἃ 
ΤῊ] 550 Οἵ ΟΥΤΟΥ (2 Φ0}η 7.; 1 “ὉΠ 1]. 
19). ΟὐΟἸΏΡ. Δοίβ χυ. 40. 

μηδὲν λαμβ....1 ταμίη ποίη) ἃ 
{πον Βα 18] γα]6. ΠΝ ὑγαῖῦ 15 ΡΊν θη 
ποῦ ἃ8 ἃ Β11016 [χοῦ (οὐδὲν λαμβ.), Ὀαὺ 
ἃΒ ἃ ΠΤ οἵ οπαγδοῦθι, '᾿ΓΠ6Β6 ὑθδοΠοΥ85 
γοίαβοα ἴο τϑοθῖγο Ποβριθα ΠΥ [ΓΟηὶ 
ἀὐθῃθ1165 0 6 Υ6 πποοπγνουοα. ΜΔΗΥ 
ΤΘΆΒΟΠΒ ΠΠΔΥ ΠαΥΘ ΤΘΟΟΠΙΠΙΘΠ6α ΒΌ0ἢ 
ἃ τα]ο., δῦ Ῥδὰ] Δ]1π6.65 ἔΓΘαΘΌΙΪΥ ἴο 
αἸΠΠ ΟΠ 0165 τυ] ἢ ἀγοβ6 ουθὴ [ΤῸ] ὑπαῦ 
ΤΘΆΒΟΠΆΒΙ6 ῬΓΟΥ βίο. ὈΥ ὑπὸ ΟἸΆΤΟΙ 
σι μΐο δύ Το η ΠΟΥΘ ΟἸ Ϊ 5: 1 7688. 
ΟἿΣ ΣΤ ΘΓ ΙΣ. Τῇ Ὁ; ΖΘ οτ, ΧΙ!- ΤῸ ΠΣ 
ΕῸΥ λαμβ. ἀπὸ 8606 Μαεαύ. κνὶϊ. 25. 

ἀπὸ τῶν ἐθνικ.] α σχογεϊίίθιι5 (σογεϊ- 
ὑ5)}Υ., ζγοην ἐΐ6 (ἰδη {65 ἴο ΠΟΙΩ 
ὑῃ6Ὺ οαντοα {Π6 5061. Τὴ ΤΌΤ 
τιϑοᾷ (ἐθνικός) ἀΘΒΟΥ 065 ΟΠμαγδούου. τὰ- 
ὑποὺ ὑπ τηοΥγ6 ροβιίοῃ : δαὐ. τ. 47, 
ΨἹ]. 7, ΧΥΠ]. 17. [10 ἀο685 ποὺ 5668} [0 
06 [οππά ἴῃ {Π| ΤΧΧ, 

8. ἡμεῖς οὖν...] Τ776 ἐμογάγοῦ, ἃ 8 
ΘΠ ΟΠ Ιϑύϊαπβ, οὐέ (ὰγ6. θοππα, 
τι Φοη 11. 6 ποίθ) ἐο γεσοῖσο (5 ΡΟ) 
“ἰοῆ. ΤῸ πογὰ ὑπολαμβάνειν (ϑ81ι5- 

ε ἐιι ΩΣ -“ 

ἀπὸ τῶν: οην. τῶν 6. 

γινώμεθα: 

ἐθνικῶν: ἐθνῶν 5΄. 8 

γινόμεθα 6. ἀληθείᾳ δ) ΒΟ νᾳ: 

εἷρογο Δ.) οἴνθβ ὑπὸ πούϊοῃ οἵ τυϑὶ- 
οΟμλΐπρ ΜΙ ΠΟΒΡΙ Δ] Βαρρογύ. 

ἵνα συν. γιν. τῇ ἀλ.) μέ οοορογαίο- 
γ68 βἴηνιι5 τογτίαξί5 ἡ. ΤῊ ΡΠ͵ΆΒΘ 15 
Δι ίσαοιβ. ΤῈ [6] 50 ΠΥ Ὀ6 
οἰυμον τὶ) {π6 ὑθδοθουβ: “{πὰῦ γγῦΘ 
ΤΏΔΥ 6 [6]]Ονγ -ὙΥΟ ΚΟΥ. πα] ὉΠ Πποχὴ Πὶ 
Βιρρονῦ οἵ ὑπ6 ὑγαῦπ᾽; ΟΥ̓ ψιῦ {ΠῸ 
ὑγαύῃ, ὑπ βυιθβύδποθ οἵ ὑΠ|6 1} ἐθϑοϊηρ: 
Ὁ Παῦ γγ6 ΤΥ Π6ΙΡ ὑπῸ6 σα ῃ Ὁ ἢ 15 
οἴϊδούϊνθ ὑπγοαρ ποθι. ΤῊ σπορὰ 
συνεργός 5 ποῦ τιϑθα οἸΒοτγΠ ΥῸ ἴῃ ὑΠ6 
Ν. Τ, ΟΥ τχχ σῖδ ὑπὸ ἀαῦ. [Τί 18 
πἰϑοα πυἱ Ὁ ὑπὸ ρθη, οἵ {Π6 Ῥϑυβοη ἢ 
γ]οι ὑπΠ6 ΜΟΡΚΟΥ ΟΟΟρΡΟΥαοΒ (6.0. 
Ποπι. χυΐϊ. 21 ὃ συν. μου, 1 ΟἿ, 111. 9 
θεοῦ συνεργοί), ἀπ νὴ {Π6 ρθη. οἵ 
{1:6 ομ]οοῦ, τ οὐ, 111. 9 συνεργοὶ τῆς 
χαρᾶς, τ Μᾶδοο. χὶν. 5. Τῦ 15 4150 πϑοᾶ 
ἢ εἰς (Ὁ 0]. ἵν. 11 συν. εἰς τὴν βασι- 
λείαν) ὉΠ πρός (2 Μδοο. ν]. 7 πρὸς 
τὰς...ἐπιβουλὰς συν.) οἵ {π6 ο]Θοῦ. 
ΤΊ νου 15 ἀβθα πῃ ὑπ6 ἀαῦ. οὗ ὑπαῦ 
ὙΠΟ ἢ. 15 ΠοΙρΘα, «Δ Π168 11. 22 συνήργει 
τοῖς ἔργοις, 1 Μδοο. ΧΙ. 1; 8ἃπα {}15 
ΘΟΙΒΒ οὕ] ο ἢ 15. Βα Ποϊθηῦ ἴο Βαρρουῦ 
{Ππ6 ΘΟΠΠΘχΙοὴ οὗ συν. νυ] ἢ τῇ ἀλ. 

4. Ζ7ι6 ἐοηιρογαγ ἐγὶμηιρλ, 4 
απηιϑίέίοη, (ο, το). 

Α5 γοῦ δύ ΦόΠῃ Πδᾶ ποῦ βΒισοθοαθᾷ ἱπ 
του ίηρ ὅπ Ορροβιυϊομ ἔγομ ΠΟ] 
ααἴακ βαϊογθα  θαὖ Π6 Π]Δ|Κ65 1Ὁ ΟἸΘΆΣ 
ὑμαῦ ὑπὸ ἰβδβθ οαηποῦ μ6 ἀοπθύξα!. 

97 εὐγοίθό α 7610 τοογα8 ἐο ἐλ 
Ομεγοῖ , διέ μ6 ἐμαξ ἰοτοίλ, ἐο ᾿ατα 
ἐλ ργοοηγνίγοηοθ αηλοη ἰδοηι, Ζ)10- 
ἐγορῆἤοϑ, οί, ποΐ γοοσῖνα τι58. τὸ δῸΣ 
ἐδιῖς σατιδο, 1} 1 ἐοηλθ 0 «αὐὐϊ σαϊί ἰο 
γογηοηιδγαηοθ μιῖ8 ττογλδ τὐλῖίολ ἤ6 
αοοίλ, ργαΐξίηγ ῳ τι5 τοί! δεϊί ἐρογα5 ; 
αι, δἴγηιοο ἢ6 15 πιοὲ σογιΐοτέ ἐμογοιυίίλι, 
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ϑΕγραψα τι τῆ ἐκκλησίᾳ: ἀλλ᾽ ὁ φιλοπρωτεύων 
" ΄σ ’ὔ ᾽ ᾽ ’ ε ΄σ Α ΄ι 

αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμάς. "διὰ τοῦτο, 
.-“" » ε , ᾽ ΄σ .»ν» « ΄σ ΄ 

ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λογοις 
΄ ΄σ ε ΄“ Α 

πονηροῖς φλναρων ἡμᾶς, και 

9 ἔγραψα ᾿ξ ΑΘ: ἔγραψα ἂν δὰ" τᾷ ΞΥΥΥ: 

1Ιο ἡμᾶς: εἰς ἡμᾶς Ο. 

μοὶ ἤογ αἰοιἶ, ἢι6 γϑοοῖνο ἐΠι6 Ῥγοὶ ιγθῊ 
λϊμηιβο  απα ἱμοην ἐμαὶ «ποι δ6 
μὶπαογοίδν απ σαϑίοίν ομέ 9. ἐλ6 
Ομιγολι. 

9. ΓΕγραψάτι] 5εγί ρδίξδοηι Γγδίίαη 
Υ., 1 εὐγοίο α ἤει ἐσογα8. ΤῊ ἀ86 οὗ 
τι ἴο ΘΧΡΙΘΒ5. “βοιηοί προ οὗ ᾿πηρογῦ- 
ὉΠΟΘ᾽ 15 Τογοῖσπι ο {πὸ Ν, Τ΄. ἀπ ἀπ- 
5] 0160 ἰο π6 οοπίοχύ. δὲ Δο]ιη 
ὑγοαΐβ Π15 Ἰούζου ΠΡ θυ. Τῆο Ἰούδθυ, 
ὙΠΟ. ΤΥ θ6 Τοραγα ρα ἃ5 {Π6 ἴγρο οἵ 
ἃ Οἴαββ, μὰ5. ποῦ Ῥθθὴ Ῥγθβοσγοα. ΤῸ 
ΘΒοαρο ΠΡΌπὶ ὕπο ΑἸ ΒΟ] Υ Βαρροβοᾶ ἰο 
ΡῈ ἱπυοϊγοα ἴῃ {ΠῸ 1055 οἵ δ ἃροβίο!ο 
Ἰούθου. βουθυαὶ ΘαΥΥ Δα ΠΟΥ 165. Τηὐτο- 
ἀπορᾶ ἄν (ἃ5 Υ.λ. 

τῇ ἐκκλησίᾳ] 10 {}ι6 ΟἸγοἾν ἕο μοὶ 
Οαἴαβ Ῥϑοηρϑα, ἃ5. Μ06}} ἃ8. ΠΟΥ ἴὸ 
(αἴαβ Βἰμηβ ἢ, 50 Φοόμη μαα ὈΥ {Π15 
{ἶἰπιο ποαγα {Ππιαὐ 1ε15 Ἰούθου. παα ἴον {Π|6 
Ργοβθηῦ [Ὁ ]ο. ΤΠ ΐβ 15. {Π|6 ΟἿΪΥ Ρὰ8- 
Βα σ6 ἴῃ ἢ ΕΡΙΒΌ]05. (ν. 6 18. αἰ υθη) 
ἴῃ το 50 ΦΌἢ ἢ ΒΡΘΔ ΚΒ οὗ ἃ ΟΠαγοΙ. 
ΤῸ νον ἐκκλησία ἄοο5. ποῦ ΟΟΟΙΙ 
ἴῃ ἷβ ἀΟ5Ρ61. Τῃ ὑπὸ ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΘ (ἃ8 
πον) “ἀπὸ ΟἸΝαγ ΟΝ ἡ 15. ἈΠ να 5. πβοᾶ οἵ 
ἀπὸ Βρϑοῖαὶ βοοίοιΥ ἴῃ ἃ ῬαγοαΪαν 
Ῥίασο (οορ. ΑΡοο. χχῖϊ. 16 ἐπὶ ταῖς 
ἐκκλησίαις) ; 50 ὑπαῦ δ. «0Ππ ΠΟ] ΘΓ 
σῖνοβ ἃ αἰδέϊποῦ Θχργοββῖοῦ. ἰὸ {ῃθ 
{πουρσις υνουκοα οὐὖ ἴῃ. Ρ]). 1. 25, ν. 
25 Π  Ὁποῦρσἢ Πὸ γϑοογβ {πὸ οἱ οἵ 
15 ΠΟΥ ΠἸῸ, Φ ὁ η χχ. 21 {, 

ὁ φιλοπρ....Δ.7 ἐξ φιεὶ ατηαΐ ργΐητνα- 
ἐπι ΠΟΥ Υ ἐπ τἰ 7)... πα ἐδιαξ ἰοτοῖλι 

ἰο μαγὸ ἐλ6 ργορηιηθησθ αἸο (ΟΥ̓ 
οὐοῦῦ Ἱλοηι.... 'πο νογὰ φιλόπρωτος 
Ομ 5 ἴῃ Ἰαΐο ασοοῖς (ῬΟΪΎ}. ΡΊας.), Ρεὺ 
φιλοπρωτεύειν 5 ποΐ φαοϊοα ἔχοι ΔΗΥ͂ 
Οὗ Ράβδασο, ΤΠ Ἰάρα οἵ πρωτεύειν 
ΘΟΥΘΥΠΒ {Ππ|Ὸ σὍη, αὐτῶν, ΜΥΠ1Ο} ἈΠΒΥΓΟΥΒ 

Α ’ ᾿ ΄ 

μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις 

ἔγραψας Β. ἔγρ. τι: οτ. τι σ΄ δὲς γᾷ ΒΥΤΥ. 

ἰο ἡ ἐκκλησία (σομρ. 1 ΟΥ. 1. 2. τῇ 
ἐκκὰ., ἡγιασμένοις). Τῦ 18. οἵ ἰπὐογοβῦ 
ἴο σοι ρᾶτο ἐπ νυ ΒΟΌΓΟΟΒ ΟΥ̓ ΤΠ] ΓΘ 
πούϊοοα ἰπ {π6 ὑστο ΕΡ᾿βΕ168, προάγειν 
(: Φοϊιη 9. ἀπᾷ φιλοπρωτεύειν, {6 ὑπ- 
ἄπο οἷαϊμιβ ὕο ἰηίο!]θοῦπα! ῬΓΟΘΎΘΒΒ 
Πα ἔο ῬΘΥΒΟΠᾺΙ δας ΠοΥγ. ΤΉΘΥ6 15 
πούμίηρ ἰο ἱπάϊοαΐο ὑπαῦ ΤΙΟΓΘΡΠ65 
ΠΟΙ] ἴα]56 ορίμΐοηβ : δ Ἀπ Ὀ  ΓἸ0 ἢ. ΟὨΪΥ͂ 

158. ὈΙαπιθά. Οομρ. τη. 7 Ἴηι. ΥἹ]]. 
7, 4 ἔχοντες ζῆλόν τινα ἐν ἀλλήλοις περὶ 
πρωτείων καὶ περὶ δόξης τινός : 1]. 7. 

οὐκ ἐπιδέχ. ἡ.} Τὰ τ. το πὸ πον 15 
πιο οὗ {Π᾿Η 1ἰθγᾺ} υγο] ο]6 οὗ Υἱβί [ΟΥ8 : 
πιοτὸ Ὁ 15 παύαγα!]ν ππαουβίοοα οὗ [6 
τοοοσπϊδϊοη οἵ {ΠῸ6 ἃΡοβύ!ο 8. τυῖβ. ἃ8 
αὐἰὐπονιζαϊνο. Οομὴρ. 1 Μδοα. χ. 1 
ἐπεδέξαντο αὐτόν (ἃ8. ΒογοΓΟΙΡτι); ΧΙ]. 
8, 43; Χ. 46 ἐπεδ. λόγους ; ΕΟΙ 8. ΥἹ. 
26 ἐπεδ. παιδείαν. ΒΥ {Π6 80 οἵ ἡμᾶς 
(οοπίγαβὺ ἔγραψα τ. 1 ἐγώ) δ Ψο] 
ΤΟΙΏΟΥ͂ΘΒ πο αποβύϊοιι ἔΓΌ μι ἃ ῬΘΙΒΟΠᾺΪ 
ἴβδβθθ, ΗΠ 1ἀθμ 5 Εἰ 5 6} ἢ {πὸ 
βοοίοίν (δι, 8, 12 ἡμεῖς, 1 Φόοἢπ ἵν. 6; ν. 
141). 

Ιο. διὰ τοῦτο... 56 «Ὁη ἰπ ΡΠ 10 Ὰ 
ἐπαῦ Π15. ῬΘΥΒΟΠᾺΪ ργόβοποο Μ1}] θὸ ἀο- 
οἰβῖνο, ΒΥ. αδβίπρ ὑπ ΤΟΥ ἐὰν ἔλθω 
ὑπ οτὸ 5. πὸ ἀοαθῦ ἐπ γόνγη Οἡ. {Π|6 Πιαῖ 
Γαοὺ οὗἁὨ 118. οομλϊηρ (δ. 14). ΟΡ. 1 
Ψό ι 11. 28. 

ὑπομν. αὖτ. τ. ἔ.1 σοριηιοη θαγην 67,5 
οΡογα Υ., 7] αεὐϊ σαὶ! ἰο τοηιθηι αν ὺ 
μὶς ἀσονῖδ, Τὸ Μ}} Ῥυϊηρ πθλ ἴο ἢΐπ 
ποίϊοο πὰ ἐο ὑπὸ ποίϊσο οἵ οὐ γα, 
Ὑπομιμνήσκειν ἰΒ πδοὰ πὶ ἔπ ἃοο. 
οὗ {Ππ|ὸ Ῥόσβοι (2 Ῥοί. 1. 12) ἀπ οἵ {1ιὸ 
{πη (ω Τίμι. ἰἰ. 14), ἃπὰ οὔ Βοί] 
(Δοϊη χὶν. 26). 

λ. πον. Φφλ. ἡ.} σον ὲβ για σηἷβ σανγ- 
γίοηϑ ἴὰ πὸ Υ., ργαΐϊίησ Γ᾽ 8 αὐίελι 
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᾽ λ λ ν 

οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλο- 
΄ ,ὔ ᾿; 

μένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 
11 Α ΄σ Ἁ ᾿ 3 ᾿Ὶ λ 3 " 

λγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. 
᾽ ΄σ ᾽ “ - 2 7 “ ΕΣ 

ὃ ἀγαθοποιών εκ του θεοῦ Εστιν" ὃ κακοπτποίιων ουχ 

«ἢ ᾿ , 
εὠρακεν τον θεὸν. 

βουλομένους : ἐπιδεχομένους Οὐ 116. 

ὁ δὲ κακοπ. 5 1η6. 

θοὶϊΐ τοογεῖ5 (Μαῖθ. ν. τι; Αοὐβ Χχυ]ι. 
21). ΤῊ 84]. φλύαρος Οὐοου5 1 ΤΊ. 
Υ 12. 

μὴ ἀρκ. ἐπὶ τ.) φψιιαδὶ Ἡοη δὶ ἐδία 
ϑεβίιοίαρέ Υ., απαὶ δἴηοο 6 α065 τοί 
γοϑέ σορίθηέ ἐμογοιοΐί᾽,.... ᾿Αρκεῖσθαι 18 
Ἐ866 πῖῦ ὑΠ6 5016 ἀαῦ. ΠακΚο 1]. 
14; Ηθρυ. χὶ. τ; τ ΤΊηι. νἱ. 8. 

οὔτε... «καί... η66...6,... ἡ. ΦόΒη ἰν. 
11. 

κωλύει... ἐκβάλλει] ΤῊΘ γουθβ ὁ ποῦ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΠΥ͂ ΘΧΡΥΘΒΒ ΠΟΘ ὑμᾶη {Π6 
ῬαγΡοΒΘ πα οἴδογθ: οοηρ. 90} χΧ. 
22 (Μαίυ. 11]. 14. 1ὖ 15 αἰβίου]ε ἴο 
γΘ811856 π6 οἰγουμηβύμ μοο5. οἵ ὕΠ 6 οᾶ86. 
Τῦ ΠΔΥ ΡΘΥΙΠΆΡΒ. Ὀ6 ὙΘΑΒΟΠΔΌΙΥ 60ῃ- 
7θούπγοα ἔγοιη ὁ φιλοπρωτεύων ῃαΐ 
Ῥιούγθρμο5 τοραγ θα ὕπΠ6 τϑοθρύϊοῃ οὗ 
πὸ Ὀγθύῃγθη. ἃΒ5. 8Π ᾿πγαβίοη οὗ ἢ18 
Δα ΠΟΥ γ. 

ἐκβάλλει] [πι|Κ6 νἱ]. 22; “0 ἰχ. 34 ἴ. 

ξ, 716 τοἸέγη688 ἰο ἐδ γαϊέῃ, με αὐ5- 
οἱρίο (τι, 12). 

ΘΙ ΒΘΘΚΙηρ᾽ την Πᾶγθ 108 ὑθμ οὐ ]ηρ; 
ΒῈΘΟΘΒΒΘΒ, Ὀαὺ {ΠῸΥ τοϑῦ Ὁ. ΠῸ βΘΟ 76 
Τουπαίϊοη. Τ}6 [Ἀ10}}π| ἅτ 6 Βαρρογίθα 
ὈΥ ΤΏΔῺΥ ΘΟΠΥΘΥΡΊΠΡ' ὑθϑ ΟΠ 168. 

τ βρίονοα, Ἰηντέαίο ποΐ ἰδαΐ τολϊεῖ, 
ἐ8 οοτΐ διιέ ἐμαξ τολμίσι 5 σοού, Πδ 
ἐμαΐ αοοίδν σοοά ἐδ αὐ σοί; δὲ ἐλμαΐέ 
αοοίλ, σοϊέ ᾿αΐ, τιοΐ 8οθη, αοα. 15 .7)6- 
ηιδέγημ5. μαΐλ, τοὐέγηθϑα θΟΥΉ6 ἰο Μίηι 
ὃψ αἰξ απα δῳ ἐμὲ ἐγπί, ἐδ {7: γόϑα 
16 αἷδὸ θθαγ) τὐϊέηοσε., απα ἑλοῦ 
Απηοιδοϑέ ἐμαΐ οὐ) «ὐὐξη688 8 ἐγ6. 

11. ᾿Αγαπητέ...]} ΤἼ6 ὑγαπβιύϊοη 1168 
ἴῃ ἐπ6 ὑπουρηὺ οὐ {Ππ6 ΡΟυΟΥ σΠ]0}} 
ῬΙούσθροβ πα σοη ὈΥ ὙΙΌΠΡ' ΠΊΘΔΉΒ. 

μὴ μιμοῦ] ποΐὲ ἐηιϊίαγὶ Ν. Οομρ. 
ὉΠ ΠΒΗΒ: 111... ὁ; ΗΙΘΌΥ, ΧΠ1 7. 106 

ν. 

ἐκ τῆς ἐκκλ.: οηι. ἐκ ὃὰ. 

12 7 » « Ἧ ’ 

Δημητρίῳ μεμαρτυρῆται 7 ὺ σταν- 

11 ὁ κακοπ.: 

ΠΟῸΠ μιμητής ΟΟΟΌΪΒ ΒΘΥΘΥᾺ] {1168 : 6.0. 
1 ΟὐοΥ. ἰν. τ6; ἘΡΗ. ν. 1. 

τὸ κι..«τὸ ἀγ....1 ἠναζιην.. φιοα ὃο- 
μην 6584. Ἔοη). ΧΙ]. 21. 

ἀγαθ... κακοπ....1 ΜΙ. 11. 4; [8 
ΟΣ: ΚἸΒΘΙ" 11 17. 

ἐκ τοῦ 8. ε- οὐχ εώρ. τ: θ....] ὙΠῸ 
ὕνγο βίαρϑ οἵ αἰνίπηθ γϑ] ]ομΒ 1} ΘΟΥ- 
ΓΟΒΡΟΠα ψιἢ {Π6 ὕτψο ομαγδούουβ. Ηθ 
ὙΠῸ Ἃ065 σΟΟα ῬΥΌΥΘΒ ὈΥ Πῖ8. δοίϊοῃ 
ὑπαῦ Πιἷ8. Πίθ βρυΐηρβ ἔγομι (οα ἃ5 108 
ΒΟΙΙῸΘ (εἶναι ἐκ τ. θ. Αααϊέ. Νοῦθ οἢ 
1 “010 111. 1): ῃ6 0 4068 61} 5 ποῦ 
τη θ {πΠ6 ἢγϑῦ βύθρ ὑονανβ ρᾶγῦϊο]- 
Ῥαύϊοῃ ἴῃ ὑπ Π νίηθ Ναύαγθ (1 0} 
111. 6 πούθ). [π 0η6 56η86 Π6 νἱβίοῃ οἵ 
αοα ((π6 ΕδύΠου) ᾿θ ΟΠ γδὺ (ΦοΠη χὶν. 
9) 15. {π6 οοπα!ϊύϊοη οὗ [6] Ονβρ ψιῦἢ 
ΗΐΪπ: ἴῃ ἃπούῦΠ οι" 56Πη886 ὕΠ6 νίβίοη οἵ 
Ααοά 85 αοα 1165 Βογοπμα ὑΠπ6 Ῥόνγοι οὗ 
τη (Φοἢη 1. 18). 

Τὸ 15 ΠΟῪ ὑπμαῦ ΠΟΥ, ἃ5. ΘΙΒΘΥΠΘΙΘ, 
δῦ Φ01η Ῥοϊπίβ ἴο Ἰη6η ψγ0 ργοΐθββθα 
ἴο πᾶγο ἀθϑρϑὺ ἰηϑὶσηῦ ᾿ηὔο ὑγαῦ}) ἃ πα 
αἰβραγαρθα τὉῃ6 ᾿πηρογύδηοο οὗἉ νἱσύπιοιια 
δΟύΊΟΗ. 

12. Δημητρίῳ μεμαρτ.)] ΒΎΟΠΙ {16 
ἀπία!0 {1 δύ «Το ὑπγπ8 ὑο ὑπ6 [Ἀ10}- 
[Ὁ] : ἔσομαι ὑΠ6 “6ν1}᾽ ο {π6 “σοοα., [015 
ΠΚΟΙν ἴσοτα ὕΠ6 οοηὐθχύ ὑπαῦ 1)οΙ ον τι5 
νὰ ὕΠ6 ὈΘΑΤΘΥ οὗ ὑπ Ἰοὐῦθυ. ΕἿῸΥ μαρτ. 
τινί 566 Φ0Ππ 11]. 26; Τμκθ ἰν. 22; 
ἈΑοίβ χνυ. 8; δπα ἴῃ ρᾷ88. Αοίβ νἱ. 3; χ. 
Ὁ ἘΝῚ 2: ΧΧΙΠ 17.» ΓΙ. ν. 10; ὅτ 

5. ΦΟΠΠ ἈΡΡΘΆ15 ἴο ἃ ὑβγθοίο!α υῖὺ- 
655 ΡἼνΘΗ πη ἴανγοιν οἵ Π)οιηθύν 8 (1) 
ὑπὸ π. ὕψ αἰ, υπαῦ 15. ὉΠ6 σΘΠΘΙΆΙ τυῖῦ- 
ΠΘ55 Οἵ Π6 ἢ ΔΥδηρ οὐὖ οἵ {π6 6χ- 
Ῥϑυΐθποα οὗ 116 ; (2) ὑπ᾽ αὖτ. τ. ἀλ. ὃν 
ἐμ Τγιΐίλ, ἐξδος 7, 50 ἴᾺὙ ἃ5. ὉΠ6 1468] οὗ 
ΟΠ ΥἸβυϊ 1 ΟΥ νγὰβ 566 ὕο ὈΘ ΓΘ ]1566 ὈΥ 
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[5] 42 ΤῊΕ ΤΗΙΒῸ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ 51 950ΗΝ. [12-ἰτἰἰς 

᾿ ε ᾿ ,᾽. “σ “ ἰλ θ , Ε πὸ τὰ» - ; 

των καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας" καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυ- 
πῆς; , Ω « ΄ ε ΄σ , 

ροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. 
᾿ “» ΄ ΄ ΄ 

3 Πολλὰ εἶχον γράψναι σοι, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέ- 
7ὔ “ ι᾿ 

λανος καὶ καλάμου σοι γράφειν: "“ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε 
ἰὸὃ ́  ᾿ ΄ Ἁ ’ ’ 15 ᾽ , 

ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. "δΕἰρήνη σοι. 
᾽ ͵ 7 ε ’ὔ 

ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. 
»" 

ονομα. 

12 τῆς ἀληθείας: τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀλ. Ο: τῆς ἐκκλησίας Αὖ (2). 

5. ἡ μαρτ. ἡ. ἀλ. ἐστ. : ἀλ. ἡ. ἐστ. ἡ μαρτ. Ο. 

οὐ θέλω: οὐκ ἐβουλήθην Α (2: ΦοΠπη 12). 

γράφειν : γράψαι 5... 

15 οἱ φίλοι: οἱ ἀδελφοί Α. 

ὨΪηὶ ; (3) καὶ ἡμ. δὲ μαρτ. γόα απαὶ 1Ὁ6 
αἰδοὸ ὕοαγ τοϊέηοδδ.: δῦ ΦόΠη πὰ ὕπο86 
εὑ} ΐπι ΒΡΟΚΟ τὶ} ὑπὸ Δα ΠΟΥ Υ οἵ 
{π6 ΟΠ τ. 

ΕῸΣ πὸ ΘΟ] μα 0. μεμαρτ., μαρ- 
τυροῦμεν 8006 Φο!η γ. 33, 36. ΤῈ 
ΥΥΪΠ655 οἼνΘη ἴῃ ὑπ ραϑῦ τὰ 80}}} 
οἴἴοοῦϊνθ ψὮ]]Ὸ Ὁ νγὰβ. 4180 Θομρ] οί : 
{π6 τὺῖύποϑδβ οἵ δύ Φομη ολπ]6 10} 
Ργοβοηῦ 65} [ΌΤΌΟ, 

ὑπὸ π.] ὃμ αἰΐ. Τῦ 18 ῬΟΒΒΙΌ]Ο ὑπαὺ 
{πο80 νου β ἅτ ἴο ῬῸ ἰακοῦ ααϊΐθ 
ΘΌΠΘΙΆΠΥ: 1 ΤΊη). 111. 7; Ὁποὰρ}ν 10 15 
ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο οχίοηα ἔπθι θονοπα 
{πῸ οἴτοῖο οἵ ΟΠ γἸβύϊδηβ. 

καί...δέ... 566 1 ΦοΠη 1. 3. 
καὶ οἶδας) ΤὴΘ νου β ἴῃ «01 χχὶ. 

24 βοιπα κὸ ἃ θοθο οἵ {118 βθηΐθηοο. 
ΤῊΪΒ ὙΟΥΒΘ ΒΟΥΥΘΒ ὕΠ6 ΡΈΌ ΡΟΒΘ οἵ “ἃ 

ΘΟΠ ΘΠ ἰαὐονΎ οί ζον᾿ (συστατικὴ ἐπι- 
στολή 2 ὍΟὐΥ. 11]. 1). 

6. Το σορποϊιβίοῃ (13---Ἰ τ). 

1.3.7 μαα τπατ ἰδιῖγιϑ ἰο τοΥῖίο ἰοὸ 
ἐλιθο, μοιοροῖς 7 κοὐ τοὶ ἡργῖίς ἰὸ ἐδιθο 
αοἵἰτν ἡηῖ απαὶ ρόη; το ημΐ 7 πορο ἰο 
506. ἰδδ6 5Πογιϊ, απαὶ ἀπὸ τοὶ! βροαῖΐς 
Ἴαζο ἰο ἤπςο. 

᾿5 ρασο δὸ 0 ἐδπθὸ; {ιὸ Κγϊοηαῖς 

Ι4 σε ἰδεῖν ΑΒΟ νρᾳ: ἰδεῖν σε φ᾿ὺξ Π6. 

ἀσπάζου: ἄσπασαι ὃδ. 

,ὔ ᾿ ,ὔ 

ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾽ 

οἶδας : οἴδατε 

13 γράψαι σοι: γράφειν ς΄. 

σοὶ γρ. ΒΟ: γρ. σοι Ἀ γᾷ τὴη8 {Π6 Βυτγ. 

πρός: πρό Β΄". 

βαϊμίο ἐΐοο: 5αίμίο ἐπ γγίοπαβ ὃψ 
γι 16. 

13. εἶχον] ΤῊΘ νυ θυ σοθ5 Ῥδοῖς ἴο 
{6 ὑϊπηθ το η ὑΠ6 Ἰούίθυ τγὰβ Ὀθριμ. 
ἔθθ. 5 Φόοῆπ 12. Τὴθ ναγϊαὐϊοπβ ἴῃ 
[ΟΣ] ἃ16 ΟΣ ποίϊοο : ἔχων οὐκ 
ἐβουλήθην, εἶχον ἀλλ᾽ οὐ θέλω.---ὑμῖν 
γράφειν, γράψαι σοι---διὰ χάρτου καὶ μέ- 
λανος, διὰ μέλανος καὶ καλάμου---γενέ- 
σθαι πρὸς ὑ., εὖθ. σε ἰδεῖν---λαλῆσαι, 
λαλήσομεν. Τ{ {Π6 Βϑοοπα ΕΡ᾿5ύ16 ντὰβ 
ἀἀάγροββοα ἴο ἃ ΟἸαχοῖ Ὁ που] ποὶ 
Ρὸ αἰπὺ ἰο βΒῆον ὑπαῦ {που 5 ἃ 
Πίηθϑβ πὶ {Π6 βρέ] αἰ βου ποΘΒ. ἴῃ 
ἴοη9. : 

15. εἰρήνη σοι] όασο ὃ6 ἐο ἐδιδδ: 
Ι Ῥοί. ν. 14. ΑΔΒ ἃ [ουτηα]ὰ οὗ συθοίϊηρ: 
1αἶκὸ Ζ. κα: ἜΧΗ, 56; 9ΌΠΠ ΧΣ. 10, 2], 
26. Απᾶ 80 (ἴῃ οομ πα ύϊοη. 1} 
ΟὔΠΘΥ γ ΓΒ) ἴῃ ΘΡΙΒΟΟΙΓΥ Βα] αζα Ὁ] ΟῺᾺ : 
2 Φο.)ὴ 3 ποίθ. 

οἱ φίλοι] ον" ἡηϊοπαδ. Τῆο πονὰ 
ἄοο8 ποῦ ὁοοῦν ἃραῆι ἴῃ {πὸ ΤΡ Ιβί] 05 ἴῃ 
{πῖ8 σΘοπποχίοη. Οομρ. ΔΑοὺβ χχυῖ. 3. 
Τὺ σῖνοβ ἃ [αϊηῦ ρἸ πη ρ5ο οἵ ῬΟΥΒΟΠᾺΪ 
ΤΟ] ομΒ 08. ΟὐμΙρ. « οἸνη χυ, 13 {ἴ΄ 

κατ᾽ ὄνομα] } 67) ποπιθη Υ. ΟΟΠΡ. 
ΦΌΠΗ Χ. 3 (ΣΧ. 16). Ῥοῖγο. Ῥλέδ 152 
» , Ω »ν» 
ἀσπάζομαι... «πάντας κατ᾽ ὄνομα. 



ΤῊ ΤΗΙΒΡ ΕΡΙΞΤΙΕ ΟΕ 51 50ΗΝ. 243 

«Αααϊέϊονα! Νοίο οὐ υ. 7. Τ7|6 1)υΐηιο Ναηιθ. 

ΤῊ Ιᾶφὰ οἵ πμ6 “Ναιηθ᾽ (ον, ὄνομα) δ ἃ [ὯΥ ἀθΘΡ61 5] 5 πη] Ποᾶπο6 ἴῃ 

ΒΙΡΙΪοαΙ] Ἰαπριαρθ ὑπ ἴῃ ΟἿ οὐ. ΑΒ ΔΡρΙ6α ἰο ἀαοα 10 ΘΧΡΥΘΒ565 ὑπαῦ ΤΠ 

ν οἢ πᾶ5 θθ6οπ πιϑᾶθ Κποτῃ οἵ Ηΐπι ; ΟΥ̓, ΠΙΟΥΘ ΘΧΘΟΟΙΥ ὑο ἀἰβυϊιρ θη ὑπ Τ᾿ σνῖμο. 
το ἔβοίουβ ἰπ ἐπ τουοϊαὐίομ, ὑπαῦ ῖοὴ ΗΘ Πὰ5 τη Κπόνη οἵ Ἠ]ΠΒ6ΙΓ, ἘΠότες Γ 

ἃ Πα ΠΟΙ τη Οδἢ ἈΡΡΓΘΠΘΠα 85 ΔΔαγοσβθα ἴο μη. Τὰ ὑπΠ6 ΝδΠΙ6 οὗ 
(οα ἀο685 ποὺ γορυθβοπῦ Ηἰ8 ΒββθποΘ ἃ8 ΗΘ 15 ἴῃ Η] 561 θαύ {Π|6 τηδηϊοβία- 
τΐοη οἵ ΗϊμΒ6 1 πο ΗΘ πᾶ5. ὈΘ6Θη Ὀ]Θαβοα ἴο σίνθ: ὑπαῦ σίου οἵ Ηἰβ 
Βοίπρ πα Ομαγαοῦθυ. Ὁ. ΠΟ ἢ 1 15 ΗΙΒ ψ1}} ὑο 06 Κπον, ἃπὰ ἀπά ον ΒΊΟΝ 
Ηδθ δαύμου βοβ τηὰπ ἴο Δ αγοθα ΗἸπ (οορ. θη. ΧΥΪ. 13, ΧΧ ΧΙ. 29 ; Εἰχ. νἱ. 3). 
Απᾶ ἃ5 Δρρ|164 ὕο τηθῃ ὕπ6 ΠΟΥ ΠΔΠ1Θ ΒΥ ΠΡΟ] 568 ἃ ΠΟΥ͂ βύαθ, ἃ ΠΟΥ͂ ΜΟΥ, 
ΔΠΑ ΠΟΥ ΡΟΤΘΙΒ ἴου 15 Γ]Π] πη θηὐ (ΑΡοο. 11. 17, 1]. 12, ΧΧΙ]. 4) 

πα. ὑπ|8 ἀβρϑθοὺ ὑπὸ Νηρ οἵ αοα 15 υϑοὰ ἴῃ ὑνο ψᾶγβ. [ᾧ ΤηΔγ 
ΘΧΡΥΘΒΒ. 50Π16 Ραγύϊοαϊαι τουθαὐϊοι, χα ρυοββοα ΕΥ̓͂ ὁπΠ6 ἀοῆπιύθ {{||6 ( - 
ϑλαασααὶ, «“7οἠοναῖ,, ΤΠ αΐμι67.), ΟΥ ὕΠπ|6 σγΠ0]6 5.πὶ οἵ {Π|656 τη 101 Του θ]αῦ] 05 
ἰακθη ὑορϑύμου ἃΒ. ὉΠ6 ΒΈΡΓΘΠΙΘ Υουθ]αθϊοη (ὁ θεός, (61). 

Ἡθποθ ἴῦ ΘΟμ]68 ὕο Ρ885 ὑπαὺ πὸ “Ναδηιθ᾽ οἴὔθη βύδπαβ ἴον. οα ΗΙμΊΒ6 1 
80 [1 8.5 1ὖ Ὀγ]πρθ ΗΠ τὰ θοίογθ τηδῃ: ΕΧ. ΧΧΙΪ. 21 (ἸὩΥ ΝΆΠῚΘ 18 ἴῃ Η]μη, 1. 6. 
{π6 ΑπρῸ] οὗ {π6 Οὐγθπδηί); 1 ΙΚ. ν"]. 29 (0π6 ρίδοθ οἵ ψῃΐοῖ Τμοὰ Παϑὺ 
Βαϊ: ΜΥ ΝΆΠΙΘ 5Π8}} Ὀ6 ὑΠ616); 15. χχχ. 27 (Βθῃο]α ὑπὸ Νϑῃιθ οὗ {πὸ Τιοντὰ 

οοιηθϑίῃ ΤτΌχ ἴα 1). 
“ΤῸ ὈΙΆΒΡΙΘ 6 ὕπ6 ΝΆΠΙΘ᾽ νγὰ8 ὕΠ6 5816 ἃ5 “ ὈΙΆΒΡΠ ΘΒ ηρ' ὑπ6 ΝΆ Π]6 οἵ 

ὑπ Τιογα᾽ (1μ6ν. χχῖν. 11, 16), ὑπαῦ 15 ὈΙΔΒΡΠ ΘΙ ηρ αοα ἃ8. ΗΘ πᾶ γτονραϊθα 
ἩϊΪπ561 ὑπγουρ Μόοβοβ ἰο ΗΒ. ΡΘΟΡΙΘ (οοιηρ. Εἶχ. υἱ. 3. Αμὰ ἴῃ {πῸ Δοὐβ 
(1. 13, 16) 10 15 βαϊα ὑπαῦὺ ὑπ6 Νδῆιο οἵ "9685, ὑπ ϑυναηύ οἵ ὕπθ αοὰα οἵ 

ΑΡγάμδῖα ἃπα [5880 ἃπα Ψ8 0000 σᾷγο βύγθηρί ἴο ὑΠ6 Ἰᾶπ16 τηδὴ (ΟΠ. Αοὐβ 
ἵν: 5390. 12} 

Τῦ [Ὁ]]ονν 5 ἃ5. ἃ παῦαγα ΘΟμΒΘααΘπμ66 ὑμαὺ ὑπ6 Π1νῖπ6 ΝΠΙΘΒ ἴῃ π6 ΒΙΡ]6 
δῖνθ ἴῃ ἃ Ὀγοδα οαὐ]πη6 {π6 οοτγθ6 οἵ γϑυθ]αὐίοηῃ. 

ΤΏΘΥΘ 15. ἢγβῦ ὑῃ6 φΌπουα] πὴ Μὲ, δ ολίηι, νυ ῖΟ ἢ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ. ΤηΔΠ᾿ 8 
θο!ηρ αἴνον αοα, ἀραγὺ ΠΠῸΠπι ΔΩ ΒρΘοΐδ] γϑυθ]δύϊοῃ. 

ΤΉ ΘΗ [Ὸ]]ονγ5 ὑπ6 ραὐγιομα] {6 Δ - ϑλααααὶ, σον ᾿πα!σαῦοβ {Π6 
Θσχϑγοῖβθ οἵ ὑπ6 βογθυθίσῃ τηϊρὺ οἵ ἀοα ἴον ὑπ {]Π]μηθῦ οὗ ΗΒ ΘΟθ 56]. 

ΤΏΘη ὑπ οονθπαηῦ πδιη6 «76 οναΐ,, ΜῊ 18 ἀθνθιορθα ἴῃ ὑπ {{{16Ὰ 

μ6 ΠΟΙ͂Υ Ομ, “ὑπ Τιογὰ οἵ Ηοϑίβ. 
ΤΉΘπ [Ὁ] 5 ἃ 5||6 06, 6 η {Π6 ΠΙνῖπθ ΝΆΠηΘ 15. ἸΠΒΡΟΚΘΗ. 
Αὐ Ἰαβϑῦ ὑπ6 γϑυθιαὐϊοῃ οἵ πὸ απ θι 15 σίγθη; “ὁ πατὴρ μου καὶ πατὴρ 

ὑμῶν καὶ θεός μου καὶ θεὸς ὑμῶν᾽ (ΤΠ ΧΧ. 17). 
ΤΟ ΠϑΙη65 Ῥγθβοηὺ 0Π6 ὕτο τηδη νίθυβ οἵ αοα ἴῃ {π᾿ Ο. Τ᾿, “οί 

πα «76ηοταῖ.. ὙΤΠ6 [ὈΥμ Ιου, ὑπ 6 σΌΠΟΥΟ ΠδΠ16, ραῦμουβ θρΡ γι μαὺ δύ Ρδὰ] 

ΒΡΘΔΚΒ οἵ ἃ5 τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ... ἡ ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης (ΠΝ οη). 1. 
19 ἴ.), 811 ὑπαῦ τηδῃ 15 τηδά ἰο τϑοορηΐβο {0016 ὈΥ 1016 ΠΌΤ {Π6 βύπαν οἵ Π15 
ΟΥ̓Π ΟΟΠΒΟϊαὐοπ ἃπα ὑπΠ6 ποῦ] σπιῦπουύ. ΤΠΘ Ἰαὐύθυ, {Π6 ῬΥΌΡΘΙ ΠΔΠ16, 
ΘΆΌΠΘΥΒ ΠΡ 811 ὑπαὺ αοα τπιδᾶθ Κπονπ οἵ ἩΪπιβ6} ἴῃ Η5 ἀθα]ηρβ τὺ Η 5 

ῬΘΟΡΙΘ ἀατγίπρ' {π6 αἰβοϊρ!ηθ οὗ ὑπ ἤνβὺ Οονυθπαπύ. ρθακίηρ βῬΠΘΙΆΠΥ 
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"ν.0. 
ΕΣ ΣΉ 
Νδχηο ἴῃ 
ἐπ Ν, Τ᾿ 

ΤῊΝ ΤΦῬΗΙΒ ἘΡΙΒΎΠΕ ΟΕ 51Τ 90ΗΝ. 

Εἰομίγα ἀρδουῖθθβ ὑπ αοα οἵ Ναΐαγο, «Ζελοναλ, πο αοα οἵ του αὐϊου, Τὸ 
ΓΟΥΠΙΟΥ ἱποϊ θα ὑπὸ Ἰᾶθαβ οὐ ὅπ ογθαϊίοη, ργθβουγαύϊοι, ἃπὰ σοπ τα] χοᾶ 

σογογπηοηῦ οἵ δηϊῦο {πἴπρϑ: ὑπὸ Ἰαϊίον, {πὸ Ιάθα οἵ Ἰἰνίηρ, Ῥγορτοββῖνο 
᾿πύθγοοιχβο ὙΠ 6, ΟΥ̓ ΠΟΤῚ Τ5γ86] γΘΥῸ ΤΣ {πὸ {ϊπ|6 {Π|6 ΤΘρυγβθηΐα- 
υἶγοβ. Ὑπὸ σγοαῦ οοπίθαβίοι. οὗ π6. ΘμΌβΘ. ῬΘΟΡ]Θ νγὰβ ἕο ἀθοίαγο ὑπαὺ {Π6 
(οα οἵ τογοϊαϊίοι ἰβ ὑπὸ οὐ ἴον. ΛΥΟμ τη 8. 50] οΥγάγθα, Οπ6 ἴῃ ΗΒ 

ἴῃ βπῖῦο ρουθούϊοπβ : Πθαῦ. νἱ. 4. “«7Ζομοναλ, οὐν ΝΕ ολιΐηι (οΥ 18. οὰν Το ιίη), 

«7ολιοταλι ἰα Ομ θ᾽ (οουρ. 1 «ογ΄. 20). 
Νοῦ ἴο ἄνγο}]} ἴπ ἀούα!! πόσο ἀρὸπ ὑπὸ Πἱνίηθ ΝΆ ΠΙΘΒ ἴῃ {πο Ο, Τὶ 1 πησϑῦ 

ῬῈ πούϊοοα {παῦ ὑπὸ ἰᾶθα οἵ “ὑπὸ Ν ΠΟ 18. ΠῸ Ἰθ85 ῬγΟΒΪπθηῦ ἴῃ ὑπ0 Ν. Τὶ 
ΤΉὰ5 {πὸ Τιοτὰ οπαγαοίουβοβ ΠῚΒ οὐ ΜΊββίοη ἃ5 ἃ ᾿Οὐμπρ ἴῃ ἔπ 6 ΝΆΤη6 οὗ 
Ηἰ5 Βαύ μον (ον. 43); ἀπ ὑπ6 Μ|Ίββίοη οἵ πὸ Ηοὶν ρ᾿υῦ ἃ5 ἃ ΜΊΒβΙοΝ ἴῃ 
Ηἰβ Νᾶιηο (Τό χὶν. 26 ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου). ΗΘ 5]ογ!ῆρα 

ΗΠ ΕαΐΠΟΥ ἃπὰ τπαηϊοοιθα ΠῚ5 ΕΑΓ ΝΘ ο πὰρ (Φο πη χυ]]. 4, 6) ; 

πᾷ 16 ἰβ ὑπ σοῦκ οἵ ὑπ6 ΠΟΙ͂ ϑρινῖῦ ο ρ]ου ν Ἡ η, ἀπ ἴο ἰακο οἵ ΗΪβ 
πα ἀθοίαγο ἰῦ ἴο ΠῚΒ ἀἰβοίρ]οβ Το μπ χνὶ. 14). [ἢ {Π|6 916 6886, 1 ν)6 ΤηΔΥ 

50. ΒΡ6ᾷ1ς, {πὸ Ναϊηο οὐ ὑπὸ ΕΑΟΠΟΥ ννὰβ. ΘΟ] οὕ ] Υ βίθυγῃ : ἀοα νγὰ8 18 
Καονπ ῬΟΥΓΟΟΟΥ ἴπ {Π|8. το αὐϊοη ὈῪ {πὸ ἔλοῦ οἵ ὑπὸ Τησανγπαίίοη. [πὶ ὑπ 
οὔμου οαβο ὕπο ΟΠ Οἢ 15 Ἰοαγπίηρ' Π0{16 ὈῪ ΕΠ 016 0Π6 Ν τη6 οἵ {π6 ὅοηῃ. 

ΤῊΘ πιοϑῦ οοιηρὶθῦθ χρυθββίου οἵ ὑπ Π᾽γίπθ Ναηθ 18 ὑμπαῦ ρίνθη ἴῃ 

Μαίύύ. χχνὶ. 19 τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
Ῥθαῦ 6 ϑββθποθ οἵ {π|8 Ναηθ 80 ει! υῦθη αὖ ἸΘησ ἢ 15. ὑΠ6. 50} ]0 ΝᾺΠῚΘ 

ΕΠ ϑὰ5 ΟἸΠγβῦ οὐ “πὸ Τιοτὰ «6518, ΟΥ̓ ΘΥΘῚ ἡ «ΤΠ ΘΒ 18 ΔΙΌΉΘ, ΠΘὴ {Π6 οομΐοχῇ 

ἀοίουμιῖποθ ὑπ 6 ΟΠοΟ αὐὐαομοα τὸ ἰὖ : ὄν. Ἶ. Χρ. (Δοίβ 11. 38, Π]. 6, ἱν. 1ο, ὙΠ]. 
12, Χ. 48, χνὶ. 18; ὄν. τοῦ κυρίου Ἶ. Αὐοὐβ γ111. 16 (χ. 14) (χν. 26), χἷχ, ξς, 13, 
ἴγ χαῖ 132: ὅν 1 ἴν} 18..(530)» γν-.20, Ἰπο στ. 9). 

πᾳ ἐμ ᾿ριβύ!ο5. ἐπ ΝΘ οἵ γϑνοϊαύϊοι, {6 Του 8 ΝΆ Πη6, ΟσΟα" 8. ἴῃ 

ΒΘΟΥΟΓᾺΪ ΤΓΟὐβ: “{π6 Νάμιο οἵ ΟΠ νιβο᾽ : τ Ῥοῦ, ἵν. 14 (16); “0 Νδπιθ οἵ {π6 

Τιογᾶ᾽; Φ μηο8 ν. 14 (ῇ οοπίγαβῦ δ. 10); “ὍΠ Νᾷιηθ οἵ ΟΣ Τιογὰ «6βι85᾽: 2 

ΤΉΘΒ8, 1. 12; “πὸ Νἄπι6 οὗ ον Πογὰ {6818 ΟΠ γβῦ: 1 ΟὐΥ, 1. 2, 1ο; (γ. 4, 

Υἱ. 11) Βοιῃ. ἱ. 5; Ερῃ. νυ. 20; (Ἃο). 111, 17;) “180 Νᾷπ)6 οὗ Φοδβαβ᾽: 
ΡὮΠ]. 11. το, Οὐρανὸ Ααἀαϊομα! Νοῦθ οἷν 1 «Το]λὴ 11]. 23. 

ΤῊΘ ῥισαβο “ὑπ Νάπιο οἵ Οοα᾽ ἴβ Τὰ π ἴῃ {πὸ ΕΡΙΒΌ]65. ΟΪῪ ἴῃ τ ΤΊΩ,. 

γἱ. 1, Βοβίθ5. φαοίαξομβ Όμι ὑπὸ τχχ. (ΠΡ υ. νἱ. το, χὶδ. 1.5), ἃπα {Π6 

οοπίοχὺ οχρ]αἴηβ 108 πιδο., [ἢ ὑπ6 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒ86 10 ΘΟΟΕ ΓΒ ΧΥΪ. 9 (ΘΟ... 11]. 12). 
ΤΟ οπαγαοίουιβοϊο Νάτο οἵ σα ἴῃ ὑπ Ν᾿ Τ᾿, ἰβ πὸ Εδίμου᾿ (Μαί. νἱ, ο; 

Τό η χὶϊ, 28 ; ὁ. Αἀαϊοπα! Νοῦθ ὁἢ 1. 2). 

Εσοπι παὐ πὰ 8 θοι βαϊα {πὸ [11] ΤΌγοΘ οὗ ὑπὸ ῬΠ 565 το Ὀο]ίονο ἴῃ ἀπ 
ΠΟ (πιστεύειν εἰς τὸ ὄν. 1 «01 ν. 13. ποίρ), “ἴο ἃ8]ς ἴῃ {πὸ παπιθ᾽ (ΤΟ ἢ 

χῖν. 13. ποίο), “ἴο ΡῈ μαύπογοὰ ἴῃ (πο εἰς) {6 παιηο᾽ (Μαῦ, χν]. 20), “ἴο 
Βαν ἰἴῸ ἴα {πὸ πατο᾽ (Το χα. 31) θΘΟΟΠΊΘᾺ ουϊάθηῦ. [πὰ ΘΥΘΥΥ͂ ολ56. ὑπ 
Νάπιο Ὀσίησβ θοίοσο ὑπὸ πϊπα {Πππαῦ ἀβρθοῦ οὐ ἔπιο Τλῖνηθ. ΤΌσβοι νυ ΠΟ]. ἰδ 
γϑα πο ᾿ν ΓΑ 0} ἢ ΘΔ 0 ἢ} αοίίοι οὐ {πὸ ΒΡ γΙπᾺ} ΠΠῸ, 

Τῃ οἵοκο σοηποχίοι νυ {πὸ Ἰάοα οὗ {πὸ 1) ̓ νῖηθ. ΝΆΠΙΘ ἴθ {πὰὺ οἵ {Π6 
θἰνίπο ΟἿουν (Τπὐτοὰ. ἕο (ὑοβρ. οὗ δὲ Φόμη 0. ΧΙ, 1), ΤῊΘ ΝΆΠΙΘ ΟΧΡΥΘΒΒΘΆ 
{πὸ γουοϊαϊοι ἃ5 1Ὁ 15 ἈΡΡγΓΘοπ θα ἃπὰ πβοὰ Ὀγ πὰπ. Μδη 18 ο]]ο Υ {ἢ 6 
Ναμηθ πε ΘΡΙονΒ ἰδ. ΤΠΘ ΟἸΟΥΥ ΘΧΡΓΌΒΕΘΒ γαῦπου ὑπὸ τηδηϊοβία τοι οὗ {πὸ 
ΕΠ ̓ν ῖη6 8 Π νη, ἃ8. ἃ Ῥαγ ϊα] αἸβοϊοβισο οὐἨ ὑπὸ 1) νη. ΜΆ] δέν ποῦ αἰγθοῦν 

ΕΑΡΗ 
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1πύθ 1] 10 1016 Ὁ πιᾶῃ (οορ. Εἶχ. χχχὶϊ. 18 ἢ). [ἢ {18 γοϊαύϊοπ τ 18 οἵ 
᾿πὐογοϑὺ ὅο πούϊοθ ὑμπαῦ σῇ ]]6 δύ ΦΟΠΠ᾿Β ΟΟΒΡΘΙ 15, 'π ὁη6 ἁϑρθοῦ, ἃ γθοογὰ οἵ 
ὑπ6 πῇ]! ηρ οἵ ὑπμ6 Πίνίπο ΟἸΟΥῪ ἴπ ΟΠ γϑὺ, {Π6γ6 185. ΠῸ τηθηύϊοη οἵ ΟἼΟΥΥῪ 
ἴπ 5 ΕρΙβ0165. ΤῊ]Β. 15. {Π 6 ΠΊΟΓΘ ΥΘΙΔΙ ΚΑΌ]6 βίποθ ὑΠ6 ἰᾶθα οἵ ΑἸΟΥΥ 18 
Τουπηα ἴῃ π6 ΑΡΟΘΆΪΥΡΒ6 ἃπᾶ ἴῃ 411] {π6 οὔμοῦ Τρ βύ]οβ οχοορὺ ὑπαῦ ὕο 
ΡΙΜ]Θ οη. 



τὸ ξτ' 1. γ᾽ 

. ᾿ " πν 

ΝΎ ΜΝ 5 ν»ε Ὁ Σ 

ἀῶ ΑΝΝΑ, ΔΑ," ν 
πα έν τς.". 

νέ ἘἈΜΡΕΘΕΗΔΑ ΤῊΝ . 

.»Ν ἢ 4 ᾿ 



ΤῊΝ ΤΟ ΒΜΡΙΒΙ: 

ΤῊΝ ΟἩΠΒΟΗ ΑΝῸ ΤῊΝ ΜΌΟΒΙ). 



ὁ κόομος πὰράγεται, κἀὶ ἡ ἐπιθγμίὰ οὐ τοῦ. 



ΤῊΝ ΤΟ ΒΜΡΙΒΒΗ. 

Τ, ΤὧτηΕ Τοὰπαδίϊοῃ οὗ {Π6 ὕτγο ΕἸ ΠῚ Ρ1165 ΘΟΠ ΘΙ ΟΥ̓Δ ΘΟΙΒ. 

ΤῊ 1ᾶ68 οὗ {π0 Κίπραομη οὗ ἀοα 1η {π6 Νο Τ ϑβίιηθηΐ. 

»» »» ἴῃ {πΠ6 Βθδροβίο!ο ἃρ8. 
ΤῊ οοπύγαβὺ οὗ {π6 ὕνο ΤΠ ΗΡΙ 65. 

1. ΤΠ Ομ υιϑύϊδη ΟΠ ΤΟΙ ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ΟὈ]θοῦ οἵ ρϑυβθοαϊίομ. 

ΤῊΘ πϑορβϑιύγ, ὑποαρῇ ποὺ τϑα]]βδθα αὖ ἢγβύ, 1165 1ῃ {Π6 ΟἸδίτηΒ οὗ ΟἸ ΙΒ. ΗΠ Υ. 

1. ΟΠ ΔΙ ὉΠ νΘΥΒ8]. 

ἘοΙηδη ΤΟ] ΙΡΊΟΙ δ 1018]. 

ῬΟΙΊ8η ΤΟ] ΊΟΙ 5 ΡΟ]ΊΟΥ. 

γον οἵ Οθ]588. 

ΟοΥγβροπαϊηρ Ιᾶθ8 οἵ Ὀο]ου δύο. 

Νο Φο]θυ δύο [ῸΥ ῬΘΥΒΟΙ 8] ΘΠ γΙΟὕ]0. 

Αποιϊρηῦ θα οἵ ἃ πδύο Δ] ΓΘΠΡΊΟΠΗ. 

2. ΟΒτβθδην ΔΌβο]αΐα. 

Οοπίγαβὺ τ ΡΟ] ἐμ Θἴβτη. 

ΝΟ ΘΟΙΏΡΓΙΟΙΉΪΒ6 ῬΟΒΒΙ0]6. 

3. ΟὨΥΙΒΟΔ ΠΥ ΔΡΡΎΘΒΒΙνΘ. 

Ῥαύνιβίϊο νον οὗ 1Δο]αύνυ. 

ΤαοΙ]αύγγ ἕο θ6 πηϑῦ 1η βοοῖδ] ἃ Πα ἀογηθβίϊο 1106. 

4. ΟΠ γιβυδηϊν βριγ 88]. 

Ἡδδύμθη οοη 5] 0. οὗ ἐθη ΡΟΥΆ] ἃ Πα ΒΡ Υ]ὔ8] ΡΟΎΘ 8. 

11. ΤΠ6 Ομυιβϑύδη 1ᾶθϑ οὗ {πῸ Υου]α δι θοαϊθα ἴῃ {116 ΕἸΤΩΡΘΙΌΓ. 

ΤΪΤΩΡΘΙΟΥ-ΥΟΥΒΠΏΙΡ ὑΠ6 ΟἸΙλὰχ οἱ [Π6 ΠΠΠΡΘΥΪΔ] βυβϑύθῃῃ. 

Οτονίῃ οἵ ΠουΟ- ΟΥΒΠ10. 

ΤΟ θ᾽ θυηθηὐβ 1 ΘΠ ΡΘΓΟΥ- ΥΟΥΒΠΪΡ. 

ΤῊ ΟΥΒΠΙΡ οἵ ὑπ6 θῃϊαβ. 

ΤῊΘ “ΟΥΒΗΙΡ οἵ ΡΟ Υ. 

Οοπβθογδύϊοη οἵ «11π|8 Ομ βδγ. 

ΤΙϊΐο5 οὗ Θοβθουδιοη. 

ὙΥοΥβρ οὗ Αυραβύπβ αὖ Βοιηθ. 

᾿ " 1ῃ {Π6 ῬΥοΟνΙΠΟ68. 

Τιδῦθυ ΘΟ ΒΘΟΥ ΟΠ. 

ι. Τῇ οἴοοῦ οἵ [πΠ6 Αρούμθοβίβ. 

2. ΤῺ οἤἴοοὐῦ οὗἉ [Π6 ὑγουβηῖρ οὗ ὑπ6 αθηϊαβ. 

3. ΤῈΘ Ιδν οὗ ἰγθᾶβοῃ. 
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ΔΥΟΆΠ)). 

ὙῈ6 ὕνο ΤῊ οοἰποίάθποθ οὗ ὑΠπ6 ϑβί ΠΒμηθιῦ οἵ ἀπο Πουιδι Ἐπηρῖγθ 1} 

τονε γ {π6 τἶβθ οἵ Ομυἰβυ  γ Πδ5 ἀΙνγἂγ5 αὐϊνμοῦθα ὑπ αὐὐθηύίοη οἵἨ τηοά θυ 

»- Ηἰβίουίαμβ. Ενθῃ ὑΠ6 ΘΑΥΥ ΔΡΟΪ]ορ ϑίβ βανγ ἃ οουίαϊη ΒΡ Ή]ἤοΆ ΠΟΘ. ἴῃ 

{πὸ ἴλου. δ ο δἀαγθββίπρ ΔΙαυου5. Α 6] 1π|5 ἀθβου 65 ὑΠ6 ΟΠ γἸβυϊδῃ 

ἔΑ1 0} ὧ5. ἃ Ὀ]οββίηρ οὐ σοοά οὔῖθὴ (αἴσιον ἀγαθόν) ο {16 τϑῖβτι οὗ 

Αὐραβύαβ. “Απᾶ ἃ5 ΗΪ5 Βα οσο 550}, Β6 845, “ποὺ τγαβῦ νγθ]οοτηθα ὈΥ͂ 

ΕΘ ῬΓΆΥΘΙΒ οὐ {π6 ρθορὶθ, ἃμᾷ νυν ]ὺ θ6 υυϑ]οοιηθαά 16 ἐμοὰ ῥγοὐύθούοϑβα 

“ἘΠ το] σίου βυβύθπι (φιλοσοφία) νν 16} ΠΠ|Κθ ἃ [οβύθυ-βιβῦθυ ΘΎΘΥ, Ὁ 21} 

ἐἀΠ6. Ἐχηρῖγτθ πα οοιητηθποθά ΜΙ ἢ τΐπν". ὙΠῸ νίθυν ὑπτι5 σίνθη 15. 

ΠΟΥ ΘΥΟΙ ΘΕΒΘΏ ΙΑΠΥ [Ἀ]56. ἴῃ 105. οβυϊπιαίθ οὐ ὑπὸ γο]αὐϊοπ οὗ ὑπ6 ὕνγο 

βυβύθιιϑ, ἝΥΙβυϊ ΠΥ ὑγὰ8 ἀθδυϊπηθα ὈΥ 105 νΘΥῪ παΐασθ ποῦ [0 58 06 

Ραὰῦ ἰο ἀοβίγου ὑπὸ Ἐπιρὶνο: αὖ ὑπ βᾶπηθ ὑἶπηθ {16 οὐὐνγανα ΘΟΥ- 

τοβροπάθποθ νγὰβ ποῦ 1685 [Ὁ]] οἵἨ τπιθαῃΐησ. ΑἸ] ὑπαῦ νγὰ8 ῬΥΓΟΘΎΘΒΒΙνΘ 

ἴπ ὑπο οἷα νου] τγὰβ πιηϊέοα ἀπιᾶθυ οη6. ΒΌΡΘηΘ. πραὰ δὲ 086. ὑϊπη6 

ὙΠῸ {π6 πϑνν [αἰ ἢ νγὰ8. σου θα θα νυ μον. 5π ον] Ὀἱπα ὑΠ6 ὉΠΊνΘΥΒΘ 

το θύμον ἴῃ ἃ βονογοῖσηι πηϊύγ. Ῥθδθθ γῸὴ ΒΥ ἈΥΠῚΒ. ὈΒΗΘΡΘα ἴπ Ἡΐ 

0 τονθαϊοὰ ὑπὸ ροᾶθο οὗ |Π{6ὸ ἴθ ἀοά. ὃξ'ο ἴῦ νγὰβ ὑπαῦ ἐπ ΟἿΪΥ 

ὕνγο Ρονοῦ5. ὙΥΒΙΟἢ παν οἸαϊτηθα ἈΡΒοΙαῦθ ἀουμἠηΐομ ΟΥ̓́Θ᾽ τηϑ κὶπὰ 

ἈρΡΡροαγρα ἰοροῦμου. ΕῸν ὑΠγθο οθηὔιυ]68. ΘᾺ 0}} ἔοΠ]Ονγθα ἢ ΠΘΟΘΑΒΑΤῪ 

Ιανν οὗἩ 15 ἀονοϊοριηθαῦ, ὙΠθη αὖ Ἰαβῦ 6 ΕἸ ΡΙ "Ὁ να 8. 5668 ὅ0 ΠανΘ 

ι Μοὶῖΐο ἂρ. Εαβοῦ. Π. 1. ἵν. τό, 8, 
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[116 : πα ὑπ ΟΠ ΤΟΙ νγὰβ 5θθη ἴο οοηύδϊη ὑΠ6 [ΌΓΟΘ5. ὙγΒ10 ἢ). οου]α 

γορθηουαῦθ ἀπ γα16 ὅπ σγου]. ΠΙοο]ούϊθη 6. μ6 ἤΠ ΠΥ οΥρϑηϊβθα 

ὑπ οἱ ρόνοὶ οὗ ὑπ6 ἰαθθ ψιῦ ὑπ6 στοαύθοῦ ΡΟ 0108] φθηϊτ5. σϑνθ 

ὑπ οοοαβίοη ἔου ἐπα οοποθη γϑύϊοη οὗ {Ππ6 ρονγοὺ οἵ π6 ΟΠ αγο δηα 

ῬΥΘΡαγθα ἐπ6 νᾺΥ ἴοι 105 νἹΟΟΥΥ. 

ΤῊ. οοἰποίάθηοθ ῬΘΟΟΠΊ65 ΤΠΟΥΘ 5υγ  Κίηρ τ Π6 πη ἀσοοιηὖ 15 ὑακθη οὗ ΟΠν15- 

ἐπ ἴουμι ππᾶάθι 16} ΟΠ ΥἸβυϊϑγ ννὰβ Πγδϑῦ ρυθβθηὐθα ἴο τηθη. ΤΠ ἄρεν 
οἸαϊτηρα 

ἸῆΘ θα 96 Οὗ ὑπ6 (ΔΟ5}06] νγὰβ Θββθηθια}]Υ 0Π6 ῬγΟοτηϑύϊοη οὗ ἃ Κα Ἰηράοτη, τς ας 

ἐαι ἸζΤηράοιῃ οὗ πρανθη, “ἃ ΚἸηράοιῃ οὗ 604, “ἃ Κίπραοιη οὔ ἐπὸ ἕοη οἵ Κἰμβάοιη. 

.Μϑη.᾽ Το οοτηϊπρ οὗ {πΠ6 ἹΚΤΊΡ ΟΠ νγὰβ ὑΠ6 Ἰκθυποίθ οὔ ὑπ ρυθδοτηρ ΔΙαυ 111. 

οἵ Τόμη ὑἐπθ Βαρυ8ὺ ἀπ οἵ ΟΠ τιδὺ Ηϊμ56 1, ΤΊ] αἸ501}0165 συ υΘ ὑΠ 6 ἡ ἢ 

ΟΒ0Π5 οὗ {ῃ6. ἱΚζτησάοτη.᾽ Α5 ἃ Κιηρ ΟΠ γϑὺ ἀ1ο, Τυσίηρ' {Ππ6 σγοαῦ ἼΣ ἢθι 

[ουὺγ ἄαγβ Ηθ Βροῖζο οὗ “ὑπὸ ἐπίπροϑ ρου ξαϊαίπρ ἐο ἐπ 6 ΚΊπράοτα. Άθα Δοῦβ ὙΠ]. 

ἐπ (10Π νγὰθ ἤγδὺ αν Ρογοη {πὸ ΠΠπτη15. οὐ «πάτα ῬΠΠΠΙΡ δη- ᾿ 

πΟσΠΟΘα 1ῃ διηδυῖα ὑΠ6 ο5061 οὗ ὑπθὸ Κιηράοιη οὗ αοά. 76 Αοίβ χυῇ. 

Ῥυγάοη οὗ δὺ Ῥδα]Β ἢνθὺ ὑθδοπῖηρ ἴῃ ἘλγῸΡΘ σγὰϑ ὑπαῦ ὑπογθ τγὰϑ ἧς 

“Δ ΠοΥΠοΥ' ΚΚτησ ὑπ Οὐὑθϑαν, ονθῃ «6515. ΤἼΘ βδιη6. ΔΡΟΒΌ]6 ὑγΠ θη 6 Αοὺβ χχ. 

Β1ΠΠῚ5. ΠΡ ΠῚ5. ὙΤΟΥΪς ἀθΒΟΥ1065 ΠΙΠ561 ἃ5. Πα ντπηρ 5016 ἃοιῦ “ΡΥ ΘΔΟΠ 1; Ξ 

{πὸ Κιηράομι οὗ οὐ’; ἃηα ὑπ6 Ἰαδὺ ο]ἽΤη056. ὙγΠ1Ὸ}. 15 σΊνΘη Οὗ Π15 
Αοίβ 
ΧΧΥΙ]]. 21. 

Ἐγουυ μου Θ ὑΠ6 βϑτηθ θα 15 Ῥτοτηπθηῦ ἴῃ ὑΠ6 ΠΙβύονΥ οὗ ὑμθ 0 1}15 1ᾶθὰ 

Ἰαθουγ5 αὖ ΒομΘ 5ηθ να Ππ ὑπ 6 Υ6 5011] ρυθδοῃηρ ὑΠ6 ἱΚἸησάοιη. 

ὃ ἢ ᾿ ᾿ς ᾿ ἱρευνδᾶθβ 
Αοἷϑ δηθὰ ἴῃ πμ6 Αροβίο!ς Ἰϑύθουβ Αὖ οὔθ ὕϊπη6 1τὖ δχοῖύθβ ἐπθ [π8 Νδϑιν 

ΤῊ : Σ : ᾿ Ξ εἰ ΠΙΘΗΪΩΞ 
ΠοΒΌΠΠῦν οὗ ὉΠΘ]ΊΘνοΥΒ ; αὖ ΔΠοίΠον {Ππ|6 1τὖῦ οἾνθθ ΟΟΟΆΒΙ0η. ὕο 1η185- ἜΝΕ ἃ 

Τποῦρ ἢ 
1655 

βϑη θα πα τηϊδιιπἀθυβύοοα,, Πουγθν οι τα ἢ 1Ὁ σαν ΟοΟδ ΑΙ οη. ὕο τιη]τιϑὺ ἰΆτα Πᾶν 
ΟὟ 

ὑδῖκθη ΠΟΡΘΘ ἴῃ ΟΠ τιβύϊαπβ. Βαΐ πονθνϑν ὑπ6 ὑλαἢ τγᾶβ ΤῊ]ΒΥΘΡΓΟ- 

αὐΐδοῖκθ θη νἹΒΙΟΠΔΥΤΎῪ Θχρθοίαθοηϑ, 1ὖ γᾶ 501] Π6]4 ἤγϊγ. ΤΠ6 

146 ἸηΔῪ Πᾶν “ΤΌ βομθν Πα ὉΠΙΆΤΩΙ]Π1Δ1 ὅθ τι πον, Ρπαὺ 1 15 

ΟἸΘΑΥῚΥ ΠΏ ΡΥ 556 Ἴρου ὑπ6 Νὸν εβίδιηθηῦ. Τη6 αἰβυϊπούη δ νυ αὐ}} 

ὙγΠ10} γ πᾶν ᾿θανηῦ ἰοὸ 1 6Ά}156. ΟἿἹ ῬΘΙΒΟΠΒΙ ΤΟΒΡΟΠΒΙΙΠὺν ἀπὰ 

ῬΘΥΒΟΠΆΙ το] ]οπ5 0 ἴο Οοα ἴῃ {Π15 Ιαδὺ ἂρθ οἵ ὑπ ΟΠαγοη. 85 

τοιοῦ τιν 1 5ομ6. ἀγα θΆΟΚ5, δηα ὑπ15 15. ὁπ6. οὗ {πθιῃ, ὑπδῦ 

ὑΠ6 5686. οὗ ἃ νἱβῖῦ]6 ΚΚἸραοιη οἵ οα οἡ θδυῦ οϑίθὈ]Π15Π|66 Τη 

ΤἹ ΟΠ θουιΒ 85. 8 Π6] ΘΙ ΔΟΙη σ᾽ 811 ὉπΠ6 ἔπ] η658 οὐἨ Ππτηϑη 1 Πα5. ὈΘΘη 

ἀθδάθηθα. 

Θ6ΠῚ ὑπὸ ὑνο ἀβρθοὺβ οὗ ὑπὸ Βα}. {πὸ Ἰπα]νι πα] ἃη6] 50618]--- 



τ᾿ .ι τω 

ΤΠΙῸΒίχε- 
ἀἰοπ8Β οἵ 
{πῃ Ὀθ]ϊοῦ 
ἴπ ὑπ6 
Ὠρχί ἃρο. 

ΤῊΝ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΙ͂: 

σῸ ποῦ ΟὨΪΥ ΤΘΟΟΠΟΙΪΔ]Θ : ὉΠΟῪ ΓΘ ΘΟΙΙΡ] θη ΐανγ. ΕΔΟἢ 15 ἤθοθ5- 

ΒΓ. ὕο {6 ΘΟΙΡ]Θὕύθπμθββ οὗ {πὸ οὔμου, ὍΤΠὸ ᾿παϊνι ἃ} ντθνν ὕθπβ ἴο 

561 Π5}} 655. ἃπα Ἰβοϊαύϊοι, θη {π6 ἸΆΥΡΘΙ Β00Ρ6 οὗ τραθῃιρύϊοη 15 

πρρ]θούθα ; {Π6 Βοοῖα] νἱθνν ὑπ β το ϑηὐῃιυιβιαβύϊο ἀγθᾶιηβ, θη {Π|6 

πθοὰ οὗ {πὸ ὑσαπβῆσιγαίοι οἵ ΘΥΘΥῪ ΡΟΥΘ ΟὗἨἁ τηδ 15. Του ρούζθη. ὅ0 

ἴῦ νγὰβ ὑπαῦ {Π|ὸ ΘΑΥ]Υ τη ]]Θ μα δ Θχύγα να ΠΟΙ65. ΚΆΘ ΘΌΤΤΘΠΟΥ͂. 

Βευὺ ποὺ ἴο πούϊοθ ἐμθ8θ, ὁ οὐ ὕνψο 1ΠΠπ8ὑγϑύϊουβ. νν1}} 5θνν μον ὑπ 6 

ἔα τὰ ΟἸυἸδὺ 5. ΚΊηράοπι ἴῃ νἉυ]ΟΙ5. 5ΠΔΡ6Β5 νγὰ5 ἃ ᾿ἰθαάϊησ ὑπουρῃῦ 

ἴπ {π6 Βα θαροβύο!ο ἃψθ. Τὺ νγὰβ παῦαναὶ ὑπαῦ {115 Ὀ6]1Θ Βῃουϊα 6 

πιοϑὺ νἱν]ἃ τη Ῥαϊοβϑύϊπμο Νοῦ Ἰοῃρ αἴὔοι. ὑπὸ ἀοβυνιούϊοι οἵ «θυ ] μὴ 

ὑπὸ Κίηβιηθη οἵ (ἸΠΥἰϑῦ θοίηρ οὗ {πῸ σὰοθ οἵ αν σου Ὀγουρ]ῦ ὈΘουα 

Του 8. ἨΦ ἀβκοϑα {ῃριη, 1ὖ 15 5814, αθοαὺ ΟἸυ δῦ ἀπ ἨΠ15 ΚΚτηράοιῃ. 

15 ὁμαυδοίθσ, ἃπὰ {Π6 ρίαθα ἀπ ὑΐπιθ οὐ 105. ἀρρθάγαποθ, πὰ θα μῸ 

᾿ιθαν ἃ ὑπαῦ 10 νγὰβ Πθᾶνθην ἅμα ΒρΙ σπ} ἀπ ἰοὸ 6 Θϑύα Πα αὖ ὑπ 

ΘΟΠΒαχητηὕϊουι οὗ {Π6 ἀρ μ6 γϑ]θαβθα ὑπο ἃ5 Ροον πα σοη οι ύ 0] 6 

δα] ιδιαδίβ᾽. Α σοηθυαύϊοι ἰαΐθυ ὑπ6 Ῥϑ]]οῦ ἴῃ ΟἸΠυδὺβΒ ΚΙηρσάομῃι 

βΘοδΠ6᾽ ΤΠ01 8 ξογυτη! 016, ΤῸ «ΓΘ 151} σθα]οῦβ απ ὑπὸ ΟΠ Ἰβύϊδῃ 

ὑθϑοιθυβ ἔουια ἀ}}]6. Ορρομπθηΐβ οὔ ὑπθὶν ΒρΡΌΓΙΟα5. ραύνϊούϊβιη. 1116 

Ποιὰ ΘΌΥΘΙΠΟΙΒ. οοπξοιπᾶθα θού ἃ5. Τουτηΐηρ ἃ ἀλη σουοι5 πὰ 

ἀἴβίογαὶ Ῥοάᾶγ ; πὰ ϑ'γιηθοι ὑπ βοὴ οἵ (Ἱορᾶβ, Ὀθίηρ ἀοοιβοα ὈΥ͂ 

οουίαϊ Πουϑύϊοαὶ ὑθδοθουβ θοίοσο ὑπὸ Πομλη (ἀον υ ΠΟΙ ἃ5 ἃ ΟΠ ἸΒΌ]Δ αι 

πα οὐ ὑπ σᾶθθ οἵ αν, τγὰβ οὐποπο ἢ. ΤῸ ἀθβοθπα ΟὨΪΥ ΟΠ6 δίθρ.. 

ἔαγύμον,, αδύϊη Μανύγυ νυ ϊθϊρ ὑο Απἰομίητιβ ῬΊῚ8. 58 γ 5. “ΠΘη γῸὰ 

ἐ θαι ὑπαῦ νγ 6 Ἰοοῖκ ἴον ἃ Κὶησάοαι γοῖι ᾿ποοιβ᾽ ἀθυαύθ] Υ ΒΡ ΡΟβο ὑπαῦ νν 6 

“πη ἃ Πασηδη Κα Ἰπ άοχῃ, νν α116 νγ6 τῆθᾶι ἃ Καὶ πράου τ 11 (ἀοά, ἃ5 15 

“οντἀθηῦ ἤ όχι ὑπὸ ἔποὺ ὑμπαῦ νυ ἤθη ν6 ἅτ Θχδμιϊηθα ὈΥΚ γοῖι νγ 6 ΘΟ ὉΒ5 

ιὑπαῦ νγθ ἀνο ΟΠ νἸβύϊαιβ, ὑπ ιιρ}ν νθ Καονν ὑπαῦ εἰθα }} 15. ὅπ ρο παν 

γε οὗ οοπἤδεβίου. ΕῸΓΣ ἢ ἰῦ μαὰ βϑοὴ ἃ Βαμμλῃ Κιμράοι ἴον νυ] ἢν 6 

“ἸοοΪκ, νγ 5ῃοι ἃ παν ἀθηϊθὶ ἴὰ οὐ ἴο βᾶνθ οὐν ᾿ἰνοὸβ ἃπὰ πὰνθ 

“Θηἀθανοινθα ἴο τϑιλαϊη. απαοίθοῦο ὑπαῦ τν ταϊσηῦ οὈίαϊη νυ μαῦ νν 6 

“ἸοοΪς ἤου ; Ραῦ 5βἴποθ οἵιτ ΠΟ ρῸ5 ἐὸ ποῦ γϑϑῦ ἀροὴ ὑΠ|6 Ῥυθβοηῦ οὐ, ν᾽ 6 

“(ὁ ποῦ πϑοὰ {πο8θ γἢὸ ἰαϊζο οὐ" ᾿ἴνθδ, βίποθ ἴῃ ΔΠΥ ΘΆ56 Ὑγ6 πηιιδὺ 

«ἀϊο", 

ι ἩρμΟΒΙΡΡαΒ, ἂρ. Τῆαβον,, Π. 1,.. 5. ἩρμϑαΙΡΡαΒ, αρ. ἘαΒΘ,, Η.1}. 1.32. 

11, 20. 3. Τυβ. Μ. 4ροϊ. 1. τι. 
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Ἡνϑῃ ἴῃ {Π15 Ἰαὐθϑὺ χρυ βίοη οὗ ὑπ6 Ὀο θοῦ, ὑπ6 [10}} τη “ ΟἸυὶθῦ ἃ ΟὨν 8- 
ἀν 
τητιϑὺ ΠᾶγΘ 

80 1Ὁ τηπιδὺ ἃ] γαγ5 6. ΤΠ Ομυιβῦϊαη οὐθθα οαπμηοῦ βῦορ 5ῃπουὺ οὗ ἃ δ πον 
ΘΙΉΌΟΑαΙ- 

50ΟΙΆ τϑϑ δύο. [ὑ ἄθαϊβ ἢ τηθὴ ποῦ 85 ἰϑοϊαύθα τπὴῖϊΐα θαὺ ἃκ5 πηθηῦ. 

“ΚΙηρσ᾽. ὑΠ6 ὑθυτηΒ ἃ16 ῬυΔΟΌΙΟΔΠΠΥ ΒΥ ΠΟΙ ΥΤΊΟΤΙΕ----ἶθ 5011] σϑύδ!πηθα, ἀπα 

ἸΠΘΙΘΙ 5 ΟὗἨἁ ἃ ΘΟΙΠΙΠΟΉ γΘα]ἢΠ. ΟΡΙΠΙΟΠΒ πΙΔῪ ΑΙΗῸΥ ἃ5. ὑο ὑΠ6 ἴουπι. 

1 ὙνΒ]Οἢ 06 βοοϊθῦυ ψ01}] Ὀ6 γϑνϑα]θα, θαῦὺ ὑπ6 ἴϑοῦ ὑπαὺ ΟΠ Ἰϑυϊδηϊὺν 

τηπαϑὺ ᾿ἰβθιθ ἴῃ {π6 ρουϊθούοι. οἵ 500 18] 116, πα τηπιδὺ τηδηϊοϑὺ ε 

Ῥόνγον 1 ἄθ8 1 η95 Ὑγιῦ} 5018] γϑ] αὐϊοηβ, οαπηοῦ Ὀ6 Ἰοϑῦ βσηῦ οἵ ψιπουΐ 

ῬΘΥῚ] ἴο {Ππ6 αἰ ΌΥ δα θββθηοθ οἵ ὑπ ΒΆΙΌΠ. 

Τὸ 15, ὕπθπ, ααἰΐθ ὑσαθ ὕο 580 ὑπαὺ ὕνγο ἘΠΊ ΡΙυ 85, ὕνγο 50 ἃ} οὐϑϑμῖ- ΤΊ οοη- 
Ε ὑγαβϑὺ οἵ 

“ζαύϊομβ, ἀθδίσηθα ὅο Θιη 06 ὕΠπ6 1016 ον], βὐαυ θα ὑοσθύμου ἴῃ {ὑπ {η6 ὑνο 

Πυβὺ οϑηύανγ. ΤΠ6 ὁη8 Ἀρρθδυθα ἴῃ ὉΠ68 σοτη ρ]θύθηθαβ οἱ 105 ἔουτη : ὑπ 6 ὥριο, 

οὔθ ΟΗΪΥ ἴῃ ὑπ6 ἤνβὺ ϑιῃθοάιτηθηῦ οὗ ὑπ6 νῇῦα] ρυϊηοῖρ]θ ΠΟ ἢ 

᾿ποϊα θα 11} αὔοι- σον ίμ. Ῥαὺ {ὑπὸ ὕνο ΕπηρΙ"Ὸ5. πδα ποὐῃϊηρ ἴῃ 

ΘοΙμη0η Θχοθρῦ ὑμοὶν ροϊηῦ οἵ ἀδραγύαγθ ἃπα {Π|61} οἰαῖτη ὕο πηΐνοθυ- 

Βα Πῦγ. [Ιἢ ΡΥΊΠΟΙρΡΙ]6, ἴῃ τηοάθ οἵ ϑούϊοη, [πΔ ΒϑπούΟη5, πῃ 560Ρ6, [πὶ 

ΤἸΙΒΟΟΥΥ ὑπο ὺ οὔθι: δὰ ἈΒοΙαύθ οοηὐγαθῦ, 116 Βουηδη ΒΠΉΡΙΓ6. νὰ 

ΘΒΒΘΗΦΙΆΠΥ Ῥαβθα ο Ῥοβιῦνο ἰὰν ; 1 ψὰ5 τηδιηὐδίηθα ὈΥ ἴογοθ : 1ὖ 

ΔΡΡΘαΪθα το ουὐνανα νγ6}]-ἀοἱπρ; [Ὁ ἃσηθα αὖ ργοαποίηρ οχύθι μὰ] 

ΘΟΟΡΘΥ ΌΙΟΙ. Οἵ᾽ ΘΟΠΟΥτῦγ. Ππ6 ΟΠ γι βύϊδη. ΘΙΏΡΙΤΘ νγἃβ ΠῸ 1655 Θββθῃ- 

{ΠᾺ}}Υ Ὀαβθα οἡ [(Ἀ10}} : τὖ νγὰβ ριοραραίθα ἃπα πρΠ6]4 Ὀν οοην]ούίοῃ : 

τὖῦ 1064 {π6 Ὁποιρηὺπ ἀπ αὶ νου ]τηρ οἵ τη θη ὑο ὑπεῦ γν Π10}} ννἂβ ΒΡ ὑτι} 

Δα Θὔθυ μα! : 1ὖ βίγσονθ ὑονγαγαθ ὕπΠ86. τηϑη] 014 ΘΧΠ]Ιοη. οὗ οΠ6 

ΘΟΙΏΤΠΟΠ 16, ΤΠ6 Βιβύουυ οἵ ὑπ6 Ῥοιμᾶη ΕἸΏΡΙΤ6 15 Ττοτ ὑπ6 ἢγϑὺ ' 

ὑΠ|6 ἰδίου οὗ ἃ ἀθοϊπθ πα [Ἀ]], οΠμθοῖκθ ΟΥ̓ την πΟΌ]6 οἤουὺβ " 

ΔΙῸ ΤΩΔΗΥ͂ ΒΘ. ΟΟΌΠ56]5, Ὀαὺ 501] ᾿πϑυϊύαθ]6, 7116 μἰβδίουν οὗ {π6| 

ΟΠ τιβύϊδ Επηρῖνθ 15 ἴοι {πΠ6 ἤνβὺ ὑπΠ6 Ὠιβίουυ οἵ ἃ νἱοθουίουα, 
| 

ῬΙΌΡΤΥΘΒΒ, βαγοα ἀπ βααάθηθα Ὀγ ἔγθαπθηὺ {Ἀ]0 ΠΗ] ββη θα πα ἅ1π| 

ΒΘ ῖηρ, Ὀαύ 501}} ὀουύαϊη δ η ἃ ἀβϑαγθα ὑποι!97. πΘνθ σομιρ]οὐθα, 

{| 

Τὺ 15 1ὴ ὕΠ6 γὙϑδ!!ῦν οὗὨ {15 οοπύναβῦ, ὑποιρ τῦ νγὰβ θαὺ 56] ἄομι γι βείδη- 

ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ ἈρΡΡΓΘΘπἀθα, ὑπαῦ ὑπ ἤπᾶ] πθοθβϑιῦυ οὗ ὑπ6 ρουβοοαύίοη ΤΕ Πθθοβ- 
ΒΆΤΠΥ Ρ6Υ- 

ψγΠ10} νγὰθ αἀϊνθούθα ὈγῚ ὑπ6 Επηρισο ἀρϑιηδὺ 0Π86 Ομ γῸ ἢ. τατιϑῦ 6 βθθαίεά. 



ΤῊ πο- 
ΟΘΒΒΙΥ ποῖ 
ΤΑ] Βρα αἵ 

ἢγβί, 

πηᾷ αἰ5- 
ΒΘΙ Ὀ]ρΩ͂, 

ΤΗΕ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΞ: 

ἰοαπά. ΕῸΡ ἃ ὑϊπιθ ἐπ6 νγαχίπρο ΡΟΥΘΙ τηϊρῦ ποῦ βθθιῃ ΒῈ ΠΟΙ ΘΠ ν 

δύθαῦ ἕο δυγαίθη {Π|6 θαϊουβυ οὔ ὑπαὺ ὙγΒ]Οἢ πὰ ἀροπ ἐμθ ᾿γᾶπο. 

Ῥαῦ ΒΟΟΠΘΥ ΟΥ' Ἰαῦθι" ἃ ΘΟΠΗ͂Ιοὐ 0} Οχίβίθποθ τγὰβ ἀπαγοϊ 8 }0]6 - ἃπμα ἔον 

ὉΠ15. ΒΌΡΓΘΙΩΘ δύνα ρσοϊο {ἢ 6 ΘΑΥ]ΘΙ Θμοο ἴθ ΙΒ ὙΘΓΘ. ἃ ῬΓΘΡΑΓΑ ΤΟΙ, 

ΤΥ ΘΑ Πρ’ τΠ6 ΘΠαναοέθν οὗ {116 αἰνὰ] ἔογοθβ ἃπα βῃθνησ τυ μαὺ ᾿ηὐογθϑίβ 

ὙΓΘΡΘ ΒΒ Ὀδύα α018}}ν αὖ βίδϊζο. 

Αὐ υβῦ, Βονγθυϑυ, ὑπ παύινο οὗ ὅπ οοπύγαβὺ υγὰβ ποῦ ἔν ἀπάου- 

βΒίοοά. ΤΠ ἃροϊορ᾽βῦὺβ οοῃβίδ]ν ἃ5]ς ΨΥ ἃ ἤδοάομι οὗ 11 πὰ 

ΌΓΒΕΙΡ 5ποι] ἃ Ὀ6 γϑἔαβθα ἕο ὑπ ΟΠ υἸβυϊδηβ ἡ  Β1Ὸἢ. τνὰβ σταηΐθα ἕο 

οὗμθυβ, “6 ΒΥ ὕπθ βᾶτη8 ἃ58. π6 ὑὐθοκβ, «Τπϑύϊη Μαγέγυ πυγῖΐθβ, 

“δηα γοῦ νγ ἃ]Ϊοπθ ἃγ86 Βαύθα ἔοι" ὑπ6 πᾶτηθ οὗ Ογἰϑῦ, ἀπ γ116 το ἄο 

“ΠΟ ΨΙΌΠΡ ἃ16 Ραῦ ἕο ἀθαύῃ ἃ5 βίππθυβ, ὑμοιρη τηθὴ ἴῃ αἰβογθηὶ 

“ῬΙΆΟ65. ΟΥΒΕΙΡ ὕγθθϑ δ ηα ΥἹΥΘΥ5 ἃ ΠΑ τηΐοθ πα οαΐβ ἀπ ΟΥΟΘΟΑ 1685... ἢ 

“Τὴ ὅπ Ἠοιηδῃ Ετηρῖτο,, ΑΥὐΠοΘπαρΟΤὰ5. υγυϊίθβ ὅο Μανουβ ΑἼΓΟΙ τι, 

“ἸΏΘῺ ΟΌΒΘΡΨΘ ΨΥΊΟΙΙ5. Οιδίοιηβ ἃηα ἰανγβ, ἃ πα ΠΟ ὉΠ6 1 ργθυθηϊθα ὈῪ 

“Ἰανγ ἃηα ἔραν οὗ ραμιβῃτηθηῦ ἔγοι ἀθνούϊοη ὕο [5 παύϊοπαι! οὔβου- 

ΕΥΘΠΟΘΒ. ΘυΘῃ 1ἢ ὑῃον 6 ἈΡβαγά... Βαῦ [Ὁ 5 ΟΠ γι βύϊδηβ γοὰ πᾶν 

Δ ΚΘΗ ΠΟ 818, Πα γοῦ Δ]]ΟΝ 5 ὑποιρ} γο ἃγ6 σι] οὗ πὸ οὐ πιο... 

εἴο Β6 Παραββθα πᾶ μ]υπάθγθα ἃηα ρογβθουίθα... δ᾽ ΟΥ̓ οὐ 1ὲ 15. συθαῦ 

ΤΟΠ]Υ ἴο ρ]οααὰ ὑπαῦ νγ ἀο ποῦ ἄρργόδοῖ ἃπα δαάγηϊῦ {16 βᾶμηθ σοὐβ ἃβ 

ΓΟῸΙ ΒΘΥΘΥΆΙ ΟἸδο5. ἀο. [Ι͂ῃ ἔαοῦ ῃ6 πῆθὴ ΜῈῸ δοοιιδ τ οὗ ποῖ 

ἐΒΘΠΙΘνΙηρ 1 ΠΥ σοίβ, Ὀθοδιιβθ 6 ἀο ποὺ πο] {6 βᾶτηθ εἰ8. {ΠῸῪ 

“ΔΟΚΠον]θᾶσο, ἄο ποὺ ἄρτθο διμοηρδὺ ὑπθιηβοΊγο 5 ἀροὰύῦ {πΠ6 σοάβ... 

“ΤΥ ἀπθὴ 6 06 ᾿πηρίοιιβ θθοδιιβθ νγ (ὁ ποῦ 5Πᾶγο ὑπιθὶν γϑ]]ρίοι, ἃ}]} 

“ΟΥΌ165 ἃ πα 11] πδύΟ 5. ΓΘ ΠΏΡΙΟΙΒ.; ἔν ἐπον ἄοὸ ποὺ 8ἃ}1] δαχηϊῦ ἐπ6 

ἐβΆπη6 ροάβὅ, 

ΤῊΘ βαὴθ Κἰπὰ οἵ ἀγριπθηῦ μὰ θη πἀδοὰ ἢ ἃ αἰ ἴογθηΐ 

ῬάγΡοβθ ὈΥ οὐμοὺ δαῦμονβ. [0 15. ὐριιθὰ ὑπαῦ βουμθ βίσαησο ομλη Ὁ 

τητιδὺ Πᾶν ΘΟΠῚ6 ΟΥ̓ΘΕ “{Π6 τη1] ἃ ̓πα Πθυθποθ οὐ ἀ ]ααϊγ 18 νγΘ Ἀγ ἴο 

γϑοθῖνθ {π6 βοράν ἀοοοιηΐδβ οἵ ὕπ6 Ρογβθοιύομβ. ΑΡΡϑδὶ 15 τηϑὰθ 

ἴο “π6 ππίνθυβα! ἰο]ογαύϊου. οἵ Ροὶγ ποῖβπι᾿ ἃ5 1 ὑπαῦ πουἹὰ πᾶν 

παὐαχα }]ν ἀπο ΟἹ υἸβυϊα ἰν αὖ Ἰθαδὺ ἕο ὑπ6 ρυνΊ] θυ οὗ οοπϊ- 

νΆΠ06, ΤΩΙ Π ΙΟΠΒ ἅτ ὑμπγονν οαὐ ὑπαὺ 1 {π6 ΟΠ Υἰβύϊδηβ βαογοα 

{ΠΟῪ 6.6 ὑμθιηβοῖν 8 ο Ὀ]απηο. 

᾿ Ψυβέη Μ, 4οϊ. 1. 24. 3. ΑΥΒΟΠΔρΡΌΓΑΒ, 1,6. Ρῥγὸ ΟἸιγίει, ο. τ. δ᾽, δ. Σὰ: 
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ΤΊΙΟΥΘ 5 ΘΟ ΆΪΏΪΥ ἂς 56:86 ἴῃ ὙΠ]ΟΪ ὕπθ8θ. βὐαθθιηθηῦβ Δ}.6. {γπ|6. ΤῊΘ 
ΠΘΟΘΒΒΙύν 

ΤῊΠ6 ῬΟΙΪοΥ οὗ που πθηίβηη τγὰ5. ΘΠδηρθα, Ὀθοδτιβθ 10 πα ὑο εἶθ] νυ 10} Ἐπ τ πῆς 

8 ἀπ αρομπίδυϊο πα ποὺ τ 0} ἃ θ0-οΥαἸηαῦθ Ὀ61168. ΤῊΘ τηδυῦγτβ τοϊσηῦ ἘΆΜΠΙΩ ̓: 

μᾶνϑ δβοαρθα ὑουύατοα ἀπα ἀθαῦμῃ Ὀγ ὕΠ6 αἰδούαὑι θυ. οὐ' ΒΘ Ὁ] Π06 οἱ ΟΠτῖβ- 

ΟΠ οΥΤΩΪΥ ἴο ΡοΟραΪαι ουβύοιηβ, θαῦ 5..0}}) ΘΟ ον τα σπου Πᾶγθ ων 

Ἰπγο]νϑα ἃ οομηρ]οθίθ 5ϑουῆσο οὐ ὑποὶν ἕαϊυῃ. ΟΠ νἸβυϊδηβ ὑγου ποῦ 

οοπἰοηὐθα τὶ δι ῬΘΥΤἸββῖοη ὕο ΘΧΘΙΟΪΒ6 ὑΠ611 ῬΘΙΈΟΠΔ] τ Π σοι υϊυπουΐ 

τηοϊοϑύαθίοι : ὑΠ6 Υ ἀοιμαμάθα ἤθθάοιη ἴου ὀχ ρϑηβίου ἃπα οοπαπθβύ. 

Τῇ ἱπάοθοᾶ ἃ ἀἰϊβυϊποῦ οοποορίϊοι 6 ἔουτηθά οἵ ψμϑῦ ΟΠ Ιβυ ἸΟῪ 15, τῦ 

ὙΠ] 06 ουϊάθηῦ ὑπαῦ ἃ βίποοτθ πα Ζθά]ουβ ρᾶρδῃ οου]Ἱα ποὺ ὈῬαὺ Ρθ186- 

οὐΐα 1. Τμ6 Ομτιβθύϊαμ Βα] 15. ΠΠΙΊΝΘΥΒΑΙ : 1Ὁ 15 ἀβοϊαύθ: 1Ὁ 15. 8ἃ5- 

ΘΥοδδῖνθ; ϑηα ΟΠ66 ΊΠΟ16 ἴῦ 15 ΒΡΙΣῚσΆ} ἀπ ποῦ ΟἩ]Υ ὑθιηρουα!, ΟἹ 8}} 

᾿ΈΠ656 σ᾽οσπα5 10 ΠΘΟΘΒΒΔΥΎ οαπη6 ᾿πύο ΘΟ]]ΠΊΒΙ0η. υγαῦἢ ὑπ6 Βουηδη Ια γ75. 

τ. ΟἸΥἰβυϊδπ!ν 15. πηΐνθυθα!. ΤΠ15. Θπαγϑούουιβῦο Ρ]δθθΒ 1Ὁ ὖ τ. ΟΠν]8- 

ὁπ66 ἴῃ ορροβίθίουι 1} ΘΥΘΙῪ [οστη οὗ ροϊγυποῖσπι. ῬΟΙγυΠίβιη. 15 ΠΡΟΣ τὰ 

ἀἰδυϊπουϊ νου παύϊομα!. ΤῈ σοᾶβ ψ οἢ τθοθῖνθ ῃ 6 ΠΟΠΟῸΤ οὗ ΠΥ 

βύαῦθ ἃ: 6 οομηθούθα ψ 1} 10 ὈΥ ΒΡΘΟΙΔΙ 165. Ατηοηρ ὑπ ΠΟΙΠΔΠ5 ἘΠῚΞ ΟΠ Ως 

Β6]16Γ πὰ θουπμα ἀρ 1 {π6 016 Πἰβύουυ οὐ ὑπ61} θη ρ6. ΤῈ τ δηῆ 

ΡΙΘάσθ οὗ ὑποὶν ἀουηϊ ποι τὰ ὑπΠ6 νΘΠΘΥΆθ]86. τηοηττηθηῦ Οὗ {Π61’ ΛΘ βΊοη. 

δποῖθηῦ [10π. ΤῊὴ6 Ῥουτηδηθποθ οὗἨ ὑγϑ τ] 018} τἰύθϑ σγὰβ Π6] 4 ὕο 08 

ὑπὸ οοπαϊθίοι οὗ ὑπὸ ῬυΌβρουν οἵ ὑπ6 ἔδιμηϊν ἃπα οἵ ὑπ6 ΄ἰαίϑ. 

᾿ πγὰ8. ὕΠ6 ῬΥΙΠΟΙΡ]6 ὙΠῸ. ὉΠ ΘΥ] αν “ὔδογα Ὀσινϑύα ρουρθύτο τηϑηθηΐο 

6π6 οοηὐϊπαϊῦν οὐ ἀοιηθϑύϊο 6, “βδογῶ ΤηΔ]Ο τη ῬΘΥΙΓΘ πΘίαβ᾽ "ἡ Τὰ 5 

ὉΠπ|6 ΘΟΙΩΡΥΘΠΘηβῖνθ σα]6 ὙΠ1Ὸ ἢ δηϊτηδύθα ἃπα ΘΟμὑγΟ]]6α 1.1] ΡΟ]ΊΟΥ. 

Τὴ {πθ8θ ὕνγο τηδχίπηβ ὑπαῦ “παύτγαὶ ρἱοίγ ἡ ὙΠ]. σαν ΘΟ ΠΘΥΘ πο 6 ἃ ηα 

ππῖύν ὅο ὑπὸ σγονίηρ ΘΟΙΠΤΊΟΠ γγΘ 10} ἰοαπμ ἃ. πϑῦθγα! ἃπὰ θῇθο- 

ἶνβ θχργοββίοθ. Ὑ]ἹΟθΟΥΎ τνγὰβ ὕπ6 οἵδ οὗ ὑπ6 πϑίϊομαὶ σοάβ: ἀἸβαβέθι 

ναβ ὑπ6 του αύϊοι ἔοι: πϑρ]θούϊηρ ὕπθη. “1 πᾶνϑ ἴοιιπα ὑΠπαῦ Βοιηθ,᾽ 

τΥϊῦο5. ΑΥ̓ΠΟΡΙ 5, πὸ Ρ6]ῖον ὑπϑὺ ἘΠ61} ΘΟΠΟΙΙΒΊΟΠΒ. ΓΘ ὙΘΥΥ ὙΊΒΘ 

«αἴδοῦ {Π6 αἷγϑ ἀπα Ἰαηρτερθ οὐἨ ἱπβρι"ὐϊοη, ἃπα 58 γ, ἃ5. 16 ὑΠ6Υ 616 

« φαούϊηρ, ἃπ οὐδ ο]6, ὑπαῦ 5βἴποθ ἐπ γϑοβ οἵ ΟἹ Ἰβυϊη5 πᾶ Θοτὴ6 Ἰηΐο {Π|6 

“Ὑγου]Ἱ {π6 016 θαυ ἢ μᾶ5 Ὀθθη ταϊποά, ὑπαὖ τπδῃ πα Ππὰ5 ὈΘΘη υἹϑι θα 

1. ΟἹο. ἄο Τιοσσ. 11. 9. 5 βεσν. 46π. 111, το4- 



2:6 

Ἠοιηδη 
ῬΟΙΙΟΥ ἃ5 ἴο 
ΤΟΙ ]ΡΊΟΙ. 

ΤῊΕ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΙ͂: 

ον ἢ τηδη]ο] ἃ ἀἸϊδαβύθυα, ὑμπαῦ {Π6 νου σοΐβ πᾶν ἈΡαμαοηθα ἐπ ον 

“ραβίοιηα ΥΎ ἔα πούϊομβ, ὑπ νοῖη {Π6Ὺ ΟΠῸ6. π864 ἴο Ὀοβύουγ ΘΔ 16 ΟἹ. ΟἿΓ 

“Αγ 5, πὰ παν ὈΘΘ αι ῬΑ ΠΙΒΠ 6 α ΤγΌτ {16 υϑα] πὴβ οἵ θαυ... ΝᾺ ΤΉΟΓ6, 

“οχαβρογαύθα ὈΥ {π ψ ΟΠ ΡΒ ἃ πα 1πβι] 5 οὐ ΟΠ ΓΙ βυϊδηβ ὑπο ν βοηά, 10 15 

ἐ Βα 1, ῬΘδθ]ΘποΘ5. ἃπα ἀγουρβ, ὑγανα, ἀθανῃ, Ἰοσυιβέβ, τηϊοθ πα ἢ81] 

“ἀ Πα ΟὐΠΘῚ ΠΟΧΙΟῸ 5 Ρϑβίβ ὈῪ ΒΘ ὑπ οοπά ποῦ οἵ 116 15 ρ]ασιιοα ̓. Α 

Βυπάτνοα πὰ έν γϑὰγβ οὐ ΟΠ Ἰβύϊαπ ΒΡυοιηδοΥ σου] ποῦ ον ϊοαΐθ 

{πὸ ἔθϑι! ηρσ  Β1ΟΝ βασνινϑα {Π|6 ἕδη οαὐ οὗ  Π1Ὸ 10 Πα στόν ; ἀπά 

ἴπ ἐμ Ἰαϑῦ ἃπα, ἴῃ ΒΟπΠΊ6. τοβρθοίβ, ὕπθ συοαΐοοῦ οὗ {π6 ΑΡο]ορῖθβ 

Αὐραβῦπο ἸΔθουγθα ἴο 5Βῃθν ὑΠπαῦ {Π6 ἀθβοϊαύίοη οὐ Τύα]ν τνὰβ ποῦ ἄπ 

ἴο ὑπ6 Δραπάοηῃμιθηῦ οὔ {Π6 οἱ παύϊομα! ὑόν ρ ἢ, 

ΤῊ6 οομντούϊοη τυ 10} νγὰβ ὕπτια Ἰηνυοισηῦ ᾿πὔο ἐπ6 ΡοραΪαι τηϊπὰ 

νγὰ5 δα ορίοα πα τι5θα Ὀγν βίαϊθβδιηθῃ. ΤΠθ Ἰδησιασθ 16 ἢ ΜεΘΟΘΠἃΒ 

5 βα14 ἕο μᾶνθ δἀάγοδβθα ἕο Απριβύιβ θη Π6 βοὺ Ῥθίοσθ ἢϊπὶ ἢ15 

νον. ὁ. ὑπ6 τἱσηῦ ΔατηπἸβυγαύϊου. οὔ {πΠ6 Ἐπ Ρν 6. ΘΧϑΟῦΥ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ 

ψγΠαῦ 4 ἐπουρηύα] Ἠοτηδπ χοῦ] [66] ἢ {Π6 οἱαῖπη5. οὐ τυ] σοι : 

“ΕΘΥΥ ΠΟΥ ἃ Πα [ἢ ΘΥΘΡῪ ΨΥ 5ΠΟΥ ΥΘΥΘΥΘΠΟΘ [ὉΓ {Π6 ἀἰνηθ ῬΟΥΘΥ 

(τὸ θεῖον) γ οι 561} Δοοου ]πρ ἴο ὑπ υἰύθβ οὔ γοῦν ἔδυ Υ5 (κατὰ τὰ πάτρια) 

“Πα ΘΟΠΊΡ6] 8}1] οὔπουβ ἴο Ββοποῖν Ὁ. ΤΠοβο ΒῸ ᾿ηὐγοάποθ ΔΠΥ͂ 

“ΒΕΓΠ ΚΘ ΟΡΙ ΠΪΟῺ. οἡ. ὕΠ6 5βαθ]θοὺ (τοὺς ἕενίζοντάς [οἷ. Αοὐβ χν]]. 207 τι 

“περὶ αὐτό) νἱδὶῦ αὖ οποθ τ} Παύνθα ἀπ ομαβυϊβοιπθηῦ, ποῦ ΟὨ]Υ ἕο ν 

εὐἢ6. 5 κα οἵ {π0 σοάβ, ἐποιρῇ Π6 0 ἀθβρίβοβ ποι νου ποὺ γ6- 

“σαγα δην ὑπ] ηρ 6156, θυ Ὀθοᾶθβθ 50} τπηθὴ ὈΡ ᾿ηὐγοά πιο] ηρ’ βύσθησο, 

“αἰντηἸ165. (καινά τινα δαιμόνια) ἴῃ Η]αοθ οὔ {πὸ οἱ μουβιδᾶθ ἸΔΗ͂ 

ἐσηθὴ ἴο δάορί ἔογοῖστι ἰαννβ, ἃπαὰ ἔρῸμὰ ὕΠ15 οατιβθ. ΘΟΠΒΡΊΓΆΟΙΘΒ. ἃ 

“ΘΟ ΒΙ ΠΑ ἸΟΠ5. ἃ Πα ΒΟΟΙΘΟΙΘΒ. ΤῸ Του] θα, ΒΊΟΝ τὸ ὈΥ ΠῸ ΤΠΊΘΕ 8 ΘΧ- 

“Ροαϊθηῦ ἴον ἃ ΠΠΟΠΆΤΟγ. [900 ποὺ ἰοϊογαΐθ ὑπο ἈηγοπΘ γηῸ αἴ8- 

ΚῬοΠ ον 5 ἴῃ ὑπὸ σοάβ (ἄθεος) οὐ' Ῥγδούϊβοβ Β ρουβυϊὑϊοιιβ αὐ ὸβ (γόης) 

ΤΊΟ ἴὌσπὰ οὗ {πὸ πνογάβ, ν ΒΙΟ ἢ ΤΊ 1565, ΒΘΘΠῚΒ ἴῸ Πᾶν 8. ΟὈ] αι 6 

τοέογθποθ ἴο τ μαῦ π6 πα πραγ οὗ {πὸ ΟΠ Ἰβυϊαηβ οὗ Ηἰβ οὐσαὶ ϊπιθ, θὰ ΐ 

ἐΆΑΤΠΟΡ. αὐν. Ναΐ. 1. 13. 
5 ΤῸΓ ΘΧϑΙΏρΡΙΘ, ΑἰΟΥ ΘΠΌΤΠΘΥΑ ΠΡ 

Βοῖὴθ οὐ {πὸ αἰβαβίουε οἵ {πὸ Ἐπ ρῖγο 

ἴῃ Ῥσε- ΟΠ τ βείδη {ἰπλ|68, Απρτιβέϊηθ ἈΒΚΕῚ 
ΤΑ] 5. ̓ δαπθ νϑηϊίαβ ἀΌ ΔΊ Θη [ΟΥΪΤλτἙ 
οἴσαο γοϑροηᾶρτθ οι ρΟἢ πηασ, αὐἱὰ 
Βούτπ πΠῸῚ (σα πδὸ το] Πἰρίοπὶ ἐσὶ- 

θαογοῦ βΒὶ ἰο ροσ 5. ΟἸγΙβυϊα ἰδ νἱα6- 
τοῦ ἢ ἘΠῚ ἐπηθη 118 5818. ΠῸῚ ἰδία ἐσὶ- 
θαπηῦ; 4αογαπη Ἰᾶθο οαϊξαπι γσϑααϊσγαηΐῦ 
Π6 ἰδίαι γ6] στηϊποστα Ραὐ απ αΥ οατη θα 
τη) σὰ, ῬΘΥ Ό]οΥηὐ ἃ αι ἀηἴθα 60]6- 
υδηύαν (ΑῸρ. 6 Οἷυ. 11. 3.1]. 

3. Ῥίοη ΟλΒ8, 11], 26. 



ΤῊΝ ΟΗΠΒΟΗ ΑΝῸ ΤῊΝ ὙΟΒΠ7. 

ὑπιοῖν Βριστῦ 15. Ῥουἔθουυ οοπμβοηδηῦ τι ὑπαῦ οὗ {πὸ Απραβύδη. ἃρθ. 

Ναύομα] πϑᾶθθ νὰ ὕπο οὐ δουίοη οὗ ουβῃρ. ΤΠ6 βαμου γ ἡ Π10}} 

ασθ ὈΓΙΠΡΒ ὕο ΘΘΥ̓ΘΙΠΟΠΙΘΒ ἃ πα ὑθιη 165 15 Θχ δου ριορογύϊομϑα ἰο {πον 

Θῃθααϊῦγ᾽. “ ΒΘΙΙΡΊΟυΒ. τοϑρθοῦ,᾽ ὕο τιδθὸ {π6 σγογαβ οἵ ἃ Ἰαΐθι ψυϊῦθι., 

5 ποῦ ᾿Θββθηθα Ραὺ ΠΟ Θαβθα ὈΥ {1Π16.᾿ 

ΘΟ νυ 6ΥΘ. ΘΠ] ΠΘΗΟΥ οἰ αγϑούθυιϑθιο οἵ Βοσηδη ΡΟ] Ιου, θαὺ 

ὕμθυ σού ποῦ ρϑοι]αν ο 10. ΤἼΘ βᾶπιθ ὑποαρηβ σοΥΘ θη ρμδὕ! 8} 

βοὺ ἔουῦῃ ἃ5 ἃ βῬΠΘΥΆ] ὈΥΙΠΟΙΡ]6 Ὀγ Οὐδ δι 1π Π15 σους ἀρϑιηδϑὺ ΟΠ γΙδὺ- 

δηϊῦγ. “Εθο πϑύϊομ,, π6 5805, “ΟΌΒΘΙΨ ΘΒ. 15. παύϊομδ] υἹῦθ5  Πϑύθνϑυ 

ΠΟΥ ΤηΔῪ ΠΆΡΡΘη το θ6. Απα {815 ὁαβύοτῃ 15 δα ναπίαρθοιιβ, ποὺ ΟὨ]Υ͂ 

“Ἷ1ὴ 50 ἴαν' ἃ5. αἰ ἤδυθηῦ ρθορὶθ πᾶν οοποθινθα ὑπ6 1άθῳ οἵ αἰ δυθηῦ 

«Ἰηβυαύίομδ, ἃπα τὴθ οαρηῦ 0 ΚΘΘρ ψιδῦ πὰθ Ῥθθῃ γϑύηθα ἴοι 

ς ΘΟΙΠΙΠΟΙ 1156 ; Ὀαὺ 150 Ὀθοδιιβθ, ἴῃ ἃ}} ρυ ΟΠ, ὑπ αἸθυθηῦ ρᾶγὺβ 

“οὗ ὑπὸ θαυ ἡ 6. ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ δδϑιρηθα ὑοὸ αἸθυθπί ργθβι]πηρ ῬΟΥΤΘΙΒ 

« (ἐποπταί) ἀιπα αἰδυν θα ὐθα Δοσογάϊηρ ὕο οουύαϊη ον θυ ὑ]65, ἃ Πα ἈΓΘ 

ἐβ0. δα πη ηἸδύοσθα. Οπβθα θη] ὑπθ ΟὈΒΘΡ νᾶ Π065. ἴῃ θᾶ ἢ ΠδύΟΙ 

71} Ὀ6 ΥἸΡΉΟΥ οοπαποίοα 1 {ΠΥ ἅτ αϊγθούθα δοοοράϊπρ ὕο ὑΠ|6 1} 

ἐΒΘΥΘΙΓΆ] νίθυβ; ἀπα 1 15 Ἰπηρίοιβ (οὐχ ὅσιον) ὕο ἀργοραῦθ μαῦ ΠδΒ 

“ῬΘθῃ ΟΥ̓ ΟΊ ΠΆΠΥ ᾿πδυϊθα θα [πῃ Θαοἢ ρα θα] Ρ]δοο ἡ Α πμίνθυθδὶ 

τ ]ρίομ, π6 5805. ΘΙβθύ ΠΘΥΘ, 15. ΘΌΒΟΙαύΘΙΥ ᾿ποοη θῖνα} 16. “ΠῚ ΔΉ ΟΠΘ 

ἐΒΌΡΡΟΒΘΒ ὑμαῦ 10 15. ῬΟΒΒΙΌ]6 ὑπαὺ ὑπ6 Ἰημαθιύαηὺβ οὔ Αβῖὰ πα ΕαΤΟΡΘ 

“πα Αἴτίοα, Οὐ δηα ὈΑυθανίδηβ, Βῃου] ἃ ἄργθο ὕο }Ὸ]]Ον ΟΠ6 ἰδνν, 

(ἢ 15 ΠΟΡΟΙΘΕΒΙΥ Ἰσπογαπῦ ν᾽ 

Ετοῖι ὑπο88 Ῥδββαρθδ 1Ὁ 15. ΘΆΒΥ ὕο 566 γῃδῦ τγὰβ ὑπ 6. ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΟΙΠΡ 
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ΤῊΘ Β8 16 
[66] την 
Θχρυθββθα 
ὈΥ Οβ]βαβ. 

ΟοΥτο- 
ΒΡΟΠΟΙηΡ 

14θα οἵ τοϊογαύϊοθ. Τῦ νγὰβ ὑο]θυαύϊοι. Ῥαβθα ἀροπ {Π6 τααύμϑ)] γϑοορ'- Ἰῆθα οἵ 

εἰδίοι οὗἠἨ ρϑυῦϊα! οἱαΐτηβ. Τύὺβ ΒΎτΩ 001] ἃπα τηοημυτηθηῦ πγὰβ ὕΠ6 Ρδῃ- 

ἐβθοῦ. ἊΑΔἄβ πδύϊοῃμ θυ παύϊοη τγαθ ἱποουρογαύθα ἴῃ ὑΠ|6. σ]Ἱούουϊουβ 

ῬοΟάΥ, ποὺ ἔουτηΒ οὗ ὑγουβῃῖρ γϑοθὶνϑα ἃ Πτηϊύθα βαπούϊοιι ἔοι ὕΠ6 ῥτὸ- 

ἐδούϊοπ οὗ ὑποβθ γηοὸ 87.6 δἰγθααυ ἀθνούθα ἴο ὑμθη. 7116 ΘΟΠΟΌΘΙΟΥΒ 

δοοορύθα ὑορθύμου τιθῃ ὑπ6 ῥγονίποθ ὅπ ἀαὺγ οὗ ὑϑνυθύθποθ ἴο {ΠῸ 

ὉΠΒΘΘῚ ΡΟΥΥΘΙΒ ΠΟΘΙ ὙΠΟΒ6 σιιδιἸ Δ ΗΒ Πρ τ μα Ῥθοπ Ρ]αοθα. [ἢ 

{π6 βύυκῖησ ποτὰβ οὗ ἃ ρᾶσδη δάνοοαίθ “ὑπ6Ὺ ἀἸ4 Βοιηᾶσθ ὑο ἐδ 

“γϑηααῖθηθα ἀο 0165 ὙΨΠ1]|6 501 Ἰπῆδιηθᾷ τῖῦῃ ἐπ ψ 1 Ῥαββίοῃ οἵ 

1 Μιηυο. ΕῈ]. Οεΐ. 6. 3 (οἸβὰβ 80. Οὐἱρ. δ. Οοἶδ. Υ. 25. Ῥ 
8. 4. 80. Οτἱρ. 1. 6. γ111. 72. 

Υ. 7 

ζο]ουϊοῃ. 



258 ΤῊΕ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΙ͂: 

“σἹοΐουν : ὕπου βοισηῦ ἔον βύγσαησο σοῦβ ἃ πα τηϑάθ ὑπ πὶ {Πι6ῖ}" οὐν.... 

ΤΉ ΘΥ ἴοοϊς προῖι ὑπϑυηβοὶνθβ ὕΠ 6 ΤΘΙΙΡΊΟΙΙ5. ΒΘΥΎ]ΟΘ5 ΟὗὁἨ ΘΥΘΡῪ πδύϊοι ἴῃ 

{ἢ νου], ἀπ 50 ἀδβουνοά ἀπ οη {Π|6 βονθυθίσητυ οὐ 811 (ἄπιτη 

ἈΠ  ΘΥΒΆΓΕ ΠῚ σΘη πὴ Β8ΟΙα ΒΌΒΟΙΡΙ αὖ Οὐ πὶ ΤΘΘτδ ΤΥ  ) ᾽.᾽ 

Ῥαΐ {Π15 τηδ ῃ] 014 νου 510 γὰ5. Ὀαβθα ἀροὴ ὕΠ6 οο-οναϊπαύϊοη μα ποῦ 

ΡΟΝ {πὸ οοηζιβίοι. οὗ υἱΐθβ. Τύῦ υϑοορηϊβθα ἃ ναυϊθῦν οἵ ΟὈ] σα 05 

Πα ποῦ ἃ ἔνθθάοιῃ οἵ ομοῖοθ: Αχὶὺν ἀπὰ ποὺ ἱπ Πυθα οὗ ἴοσιη, Νὸ 

᾿πἸ νι} Ἠουαλη σου] οἠαῖηι ὑπ6 ῬΘυβομα] τἱρηῦ οὗ δαἀορύπρ {Π6 

ἰοϊοναϊθα συἰῦπα!. ΤῊΘ νϑηθυ 0 ]6 ἰὰνν οὐ ὑπ Τσοῖνο ΤᾺΡ]65. τϑηδ]ηθά 

ἘΠΥΘΡΘαΪθα ἢ ΝῸ ὁη6 518}} πᾶν σοΐβ [Ὁ ἩΪΠΙ56}8 ἃ]οηΘ αὖ 15. ΟΠ 

ΡΙθάβαγθ, ἈΠ τηθὴ 51|8}} ποῦ ὑγουΒ 10 ἴῃ Ρυϊναῦθ ΠΘᾺ οὐ [Ὀγοῖση σΟΟΒ 

“ὉΠ]655 ὕπο ν Π»Ὲ ἀἀορύοα Ὀγ ὑπὸ ϑἰαὐο" (βθραγαύϊτη πθπηο Πα] βοὶῦ 6085, 

ἐἼΘΥΘ. ΠΟΥΟῸΒ βῖνθ δάνθηδβ Πἰβὶ ΡᾺΡ]1ο6. δαβοιΐοβ Ὀυϊναὔϊπι. οο]αμο).᾽ 

ΝΥ αἸα 10 τϑιιαΐϊῃ ἀπθηβογοθα, θη ΠΌτα {ϊπηθ ἕο {ϊπ|6 ἀΠάΘῚ 0ῃ6 

ἘΘΡΌΘΙΙΟ συθαῦ ολ]αμ ὑϊθ5 ἀσονθ ὑΠ6 ῬΘΟ}]6 ο Ἰοοῖκ ἔον μ6ὶρ ἴῃ βύγαησϑ 

ΘΟΥΘΙηοἶθ5, ὕπ6 σονθυμηηθηῦ νἹηα]οαύθα {π6 Ῥυγγ οὗ ὑπθ παύϊομαὶ 

ΓΘ] ρΊοη πα ἔου θα 6 ὑΠι6 σου ΒΡ οἵ ογοῖση σα 5 οὐ οἵ Ἠοιηδη σΟαΒ 1ἢ 

ὃ ΠΟΥ͂Θ] Ἰηϑ που, [0πᾶρθν ὑπ Ἐπμρῖγο, θη ὑπ οοῃΐαβιίοι. οὔ υἱύαἃ] 

ὙΓᾺΒ. ΤΟ] ΨΥ] οΒργθαα, ὑπ6 5806. ῬΡΙΠΟΙΡΙΘ. ὰ85. ποῦ τ ΓΘ ΘΕ ]Ὺ 

ἀββοῦίθα απ σΘη ΘΓ Ὰ] τ βυν οὔ] ο 5. ὑγ6γ6 Ρ]δοθα ἀροη ἐπ οο]θναύϊοη οὗ 

βύσασο ΘΟ ΙΣΤ ἶθ5. Απραβῦιϑ νου] ποὺ ἁἸϊον “ Ἐρυρύϊδη υἱΐθβ᾽ ἕο 

6 Ῥουϊζουιηθα νην {πὸ Ῥοιησίτιη, ἅμα θα ὑπ|6 τπ]6 γὰβ ὈΡΌΚΘῊ 

γϑιηου θα {Ππ6 πὶ ἃ ταΐϊθ ἔπυ μου ἔγουη ὑπὸ οἰἷὐν. ΤΊΡΟΥα5. δούθα ἢ 

ΘΥΘαίΟΥ Βουθυ ν ὙΠ ΠΘη, ἃ5. ἼἷΘ᾽ ΠΥ ΒΌΡΡοΟΒΘ, ὕπ6 Του! ἀἄθη ΤΟΥ ΒΕΙΡ 

νγ 5. Βρυθαϊηρ ποις {πὸ Ἀοιιδῃ ρορυ]αίϊοθ. Η Βα ρΡΡυθαβθα “86 

“Ἐργρύϊδη ἀπα «ΓΘ 15}. υἰθοθ᾽ ὑπγουρθμουῦ Τύα]γΥ ὈΥ ἃ ἄθονθο οἵ {86 

βοηαῦθ, ῬΑ ΠΙΒμοα ἔοι ὑπουβαηα οὗ {Π6 οἶδαβ οὐ Φθθάπηθη. ΠΟ ΘΓ 

“τη!θοίθα ἢ {πᾶ Βα ρουβυι οι ἡ ἀπ γϑααϊγθα 41} πὸ Πο]ὰ τὺ ἴο 

ΔΙΌ] αν θοΐουο ἃ οουύαϊη ἀν ον Ραϊῃ οὗ Ἀπ Βπιθηῦ ρου Τία] γ᾿... Α 

ἀοἤμπίῦο Ῥομα]ὺν νγὰβ. αὐ θα ἴο {Π|0 οὐἴπιθ οὗ Ῥυοβοὶ υυἰδίηρ, “ΤΕ Δ᾿ν 

ἐρη6,᾽ Ὁ ννὰβ ϑμδοῦθα, “Ἰὐγοάτιοοβ ΠΟῪ ΤἸῦο5. (Τ6]ΠΡΊΟΠ65) ἀπ Κποννη ἴῃ 

.1 Μίπυςο, δ]. Οεΐ. ο, 6. ΜδουΟΡΙῈΒ 8. Τὴν. ἵν, σο1 Χῖνν αὐ ΧΥΧΙΣΙ Τπν 

(111. 9) αῖνϑβ ἔπ Τουσιαϊα οἵ ᾿ηνοοα θη Οοιηρ. Κα]. Μᾶχ. ἱ. 3. 
αὐαγοββοᾶ ἴο ἔπὸ ἀοὶἶθβ. οἵ ἃ θοβιομοα 4 ὉΙΟῺῚ ΟἌΔ58. 1111..2; 1ἶν. 6. 

οἷν. ὅ Το. “πη. ἰϊ. 85. Οορ. ϑ'ποί. 
2. Οἷο. ὁ Τέεῃᾳ. Ὁ. 9. Τιῦς 36; Φοβοριιαβ, “πὲ. χυ. 5 (4). 
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Ἔπ56. ΟἹ ὈΥΪΠΟΙΡ]6. (αδὰ γ6] ταὐ]016), 1 Π6 Ὀ6 οἵ ἃ ΠΙΡΠΘΡ βὐδύϊομ 116 

“15. ὈδΠΙ5η6 4 (ποποϑύϊουθα ἀθρογύαηθιν) : 1 οὗ ὦ Ἰονγθι" Π6 15 βαῦ ἴο 

“ ἀραῦῃ".; 

ΤΠΘΡΘ. γοθ ΘΧΟΘΡύΟη8) οἰγοατηβίδηοοθ. πΠ66 ὙΠ10ἢ}. ὑπ6 ᾿ αύθ 

Βϑποὐϊοπϑα ὑΠ|6 ὑσουΒ ΠΡ οὗ βύγαηρθ «θ᾽ 165, 1 ΒΊΟΝ. Θα56. ΔΠΥ ΟἸΠ]ΖΘῊ 

τηϊσηῦ ρυϑοῦϊθθ ὑπ6 ἔογθῖση τἰΐθϑ ψιυπουὺ τ ΡΙΌΘοἢ. Εν [515 πα 

ΞΘ 15 ΤΟπ πα αὖ Ἰαδὺ δ δοπον]θασθα ρ͵δοθ τη ὑπ 6. ῬΕΌ]10 βουνϊοθῦ; 

ΘΠ 1Ὁ νγὰβ ὕπΠ6 Ῥορτΐδι Ὀ6]16 διθμοπρ (υΙβύϊϑηβ. αὖ ὑπ6 ϑηα οὐ ἐπ6 

ΒΘΟΟΠΑ οθηδισν ὑμαὺ ΤΊΡΟΥΙ5. ἃπα ΡΟ Ρ5 Ηδατγίαη, πκ ΑἸοχ- 

ΔΘ θνθυῖιβ αὖ ἃ ἰαύου ἀαύθ, δ αἀθβιοπθα ἴο οχίθηα {Π15 τθοορ- 

πἰύοι ἰο Ομνιϑυ., Βαῦ {π15 σοογαϊηδύϊοη οἵ ποὺ ἀοι0165. ιῦ ἢ {Π|6 

οΪά Ὀγουρηῦ πὸ το ]1οῦ ἔγουη. ὑπ 6 οΥὐἹ ἃ] ΟὈΠ σα οπ5. οὐ ὑπ6 Βουηδη. 

Ἠδ δου] πὸ ΤΠΟΥΘ ἸΘΡΆΠ]Υ αἰνοϑῦ ΠΙτη561} οὗ Π15. γϑ σοι ὑῃδη οὗ Π15 

οπηῦνΥ. ΤῸ γϑίιβθ Πποιπδρθ ὕο ὑπ6 σοὐβ οἵ ὑπ6 δ αῦθ νγαὰβ θββϑῃθα] γ 

ὑγθᾶ 501). 

Τὸ 15 ορνίουβ ὑπαῦ ΟΠ γἸβυϊθῦν οου]α ποῦ πΠ 6161 Δ ΠΥ ΟἸΤΟυΤηβύδ 068 Νο [ο016- 
. - ὃ ἘΡΕῚ ]οῊ {11] 

Ο]αῖτα. Ῥγούθουϊομ. ἔᾺΌτη ο]θγύϊομ, 17 1ὖὉ οδῃ 6 50 681166, Ὀαβθα ἢ ἐπ τοῦ οι τΤϑοθηΐ 

500 ῬΥΪΠΟΙΡ]65. 85. ὑπ656. [Ὁ Θατη6 ἔογ γα ὦ ἃ5. ἃ πιηΐνϑυβα} το] σίοη, {1Π|65 τ 
ῬΘΥβΟηδ] 

Τῦ οουἹὰ ποῦ ἰακ ἃ Ῥ΄δοθ ἃθ. 916. ὩΙΠΟΠΡ ΤΠΔΠΥ ; 84 ὑΠ15 νγὰ8 ὑΠ6 ὁοηνῖο- 
[0 η. 

αὐτηοδὺ ὙΠ]Ὸ δποϊθηῦ τηοάθ5 οὗ ὑπουσῃῦ σου] οοποθάθ ἰο 10. ΤΠ6 

1ᾷθα οὗ φοϊουαύϊοι ἃ5. ΘΧΡΥ ϑβιηρ' ἃ γθϑρθοῦ ἔοι ῬΘΥΒΟΠἃ] ΟΠ γ] οὕ]. Ὑγἃ8 

αὐθουϊν ἀμ πον ὕο ὉΠ βὐαύθβιηθῃ οἵ {Π6 οἱὰ σγου]α. Τύ ἴουπα πὸ 

ΟΙθαν ΘΧΡΙΘπΒίοη ἴῃ {ΠπΠ6 πον ΟΡ] {11 {ῃ6 βϑυθηθθθηῦ ΟΘΗ ΌΥΥ. 

ΤῊ ἐοϊογαύϊου οὗ ὑπ Βπηρὶ 6 νγὰ5 ἴῃ οἤδοῦ ποῦ τ} }1|ς6 φο] υϑύϊοι 11 

Βυβθῖα πον : Ὁ δοοθρύθα αἰ γθυβι ῦ165 160}. Πα δύ ὉΠ151166] ὑΠΘΥΉΒ6] 65 

ὌΥ δοῦσα! οχίβύθποθ, Ὀπῦ 10 ΔΠΟνΘα πὸ ομϑηρθ υγαΥ ἔγοιη ὕΠ6 πϑΕ]οΠ8] 

ἔα. Απᾶ γοῦ τηουθ ὑπδη ὑΠ15 αὖ 105. ἤνβῦ δρρθάγᾶποθ (50 Δ Η10Υ 

Θου]α γτϑοϑῖνθ πὸ Ροποῆῦ 10 }} 510} φο] θυ ύϊοη 85. ὕΠ15. οου]α ΘΟΠΓΕΙ, 

Τὸ τγὰβ ἃ γϑθθ ΠΟ ἀραϊπδὺ ὑπ 6. ῬΥΪΠΟΙΡΙ8. οἡ. ΒΟ ὑπ ὑο]θυδέϊο ΤᾺ 5 

ξουπᾶρα. Τὸ ψὰβ ἃ ποὺ ἔα! ἃπα ὑπουθίουθ Ἀρβο! αὔθὶγ ἰο 6. ὁ0η- 

ἀοιηποᾶ, «Γπἀαίδιη Πδα αὖ Ἰϑαβδὺ ὑπ6 αὐὐειθαΐθ οὗ δι αυϊύγ. Βυῦ πῸ 

οὐἶπηθ οουἹα θ6 σγθαῦθι ἴῃ ὑΠ6 668 οὗ ἃ Βιοπιδη Ἰθοϊβαύοι" ὑπὰπ ὅο 68]] 

ἀσαῖτ ἰηῦο αποβύϊοη ποὺ Πδα Ομ οο ὈΘΘη βου] ἀηα σα] ΘΘΠΘΙΡᾺ] Ο1- 

1. ΨΧ0]. Ῥαυὺ]: ϑοηΐ. δ. ν. 21, 8.2. ΤιΔτη γα. Οὐηιηιοάτι5, 9. 

3 Βραγύίδη. Οαγαραΐία, 9. ΟΟΙΏΡ. 3. ῬαΒ60. Η. Ε. 11. 2. 

17--.2 
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ΤῊ δη- 
οἷοηΐ ἰᾶθαἃ 
οὐ παίϊοηδὶ 
Το]]ρίοη. 

ΤῊΕ ΤῸ ἘΜΡΙΒΕΒ: 

ΤΌΠΟΥ. ΑΔ5 {ἰπ|6 υϑηῦ οα, πουγονου, πὸ ΟΠ νἸβύϊαη ΕἈῚῸ τγὰβ στα} }ν 

ἀο! νου ἔγομ {Π15 ἀσουβαύίοι οἵ πονοῦν, ὑποαρἢ ὑΠ6 τῖβο οὔ νυ ὶοὰβ 

ζουτη5. οὗ ΠΘΥΘΒΥ ἔρθα αθ ]Υ χροβθα ὑπ6 οὐὐποάοχ ἴο {ῃ86 ομᾶσρο οἵ 

᾿ηπονδίϊου πα ΤΡ 5 ἢ. πππβϑυθ πρ οὐὨ {Πι|6 τη] πα5 οὗ τηθη. Τῆι ἀυσατηθηΐβ 

οὗ ὑπ6 ΔΡοϊοριδίβ τπᾶν πᾶν Ργοάποθα βοπιθ οϊδβοῦ ὈγῪ βῃθυίπρ ὑπαὺ 10 

ἈΠΒΘΡΘα ἰὼ ὕπ6 θαυ ]]οδῦ ᾿πβυϊποῖβ. οὔ Πυχπδηϊῦγ. ΤΟΥ οου]ὰ ρ]οδά 

ὑπαῦ ἴῃ ἐπι6 οομβι ἀθγαύϊοη οὐ δὔθυ πὶ πούμϊηρ 15 ἐο θ6 οα]] θα Ἰαΐθ : ὑπαΐ. 

ΒΘ πη ὕπ᾽ 15. ΠῸ ὈΘΡΊ ΠΗ Π σ᾽ ἃ Πα ΠΟ Θη4, ποὐμῖπρ 15. ὈΘίουθ 105. Ὁ] Π16 ΟἿ᾽ 

ὈΘμΙπα 1τὖ : παῖ {π6 ἀϊνῖπθ σοι 5615 Δ. 6 ὁπ6 ἃπα χοϑα, τηδη]ξοβίθα ἴῃ ἃ 

ἀθῆπιῦθ οσάθυ ἃηα 114}0]6 ὅο πὸ ὁμαησοῦ. Βαΐῦ ονθὴὰ θη ΟΠ Ἰβυϊατν 

μδα ποῖ ΟΥ̓ ΠΘΙΌΪΟ ΘΠ Ά ΠΟΘ ΒΟΙη6 ΘΟΠΒΙ ἀγα οι. [Ὸ1 ἀρθ, ἤθη 1 νγὰ5 

ΠΟ ἸΟΠΘΘΥ ΘΟΠ ΘΙ 6 υγιὑποὰὺ ἃ ΠΘανπρ' ἴον ὑπὸ ἕαΐα] ἀοἔθοὺ οὗ γθοθηῦ 

οΥἱρῖπ, Ὁ βύοοα πομθ ὑῃθ 1655 ΠΘΟΘΒΒΑΥΠΎ ἴῃ ἀηὐΆΡΌΙ5πῚ ὙΥ] ἢ ὑ86 

ΒρΡ᾿σῦ οΥὙἨ ὑπὸ Ἐπιρῖτο. Τὸ τπδϊηξαϊ θά, ἃ5. τ Πᾶν 8 5661, ΟΠ6 ἸΠΙΨΘΙΒΆ] 

ἔογτη οὗ υϑ]]ρΊοι ἀραϊηβῦ τη ΠΥ Ππδύϊομ αὶ ἔΌυ Π5. Απα {6 ΘΟμΒΘΟ  ΘΠΟΘΒ 

οἵ ὑπὸ απὐαροηΐβηι ν01}}1} 6 ἴουημα ὕο 6 πιογὸ ἔλι τϑδ μη, ἢ νγ6 Θοη- 

5146 ἃ 10 {16 τηοσο ἴῃ ἀθύα!] πνμαῦὺ {π6 Ποιηδη ὑμπθοῦυ οὗ ἃ παύϊομπαὶ 

ΤΘΙΙΡΊΟΙ ὙγᾺ8. 

Αδοογαϊηρ ἕο {Π15. ὑπ6 παύϊομα] τ] ]ρίοη τγὰ8 ἃ Ραγὺ οὗ ὑπ6 Β18- 

[ου θα] ἀθνυθιοριηθηῦ ἀπ Πα ὶὺβ οὗ ὑπ παύϊοῃ, ἃ πιοάθ οὗ θχρυθββίηρ 

οογίαϊη Ὁπουρηύβ ἀπ οομν]οῦϊοπβ ὙΠ ΊῸ ἢ. σου] πὸ τοῦθ θ6. οπαπροᾶ 

ἐμᾶὰπη ἸΙαηρσιαρο. ΤῊΘ διριγα τηϊρῦ ποὺ Ὀθ] ον ἐμοὶ ον αὐ: 

ΘΘΠΘΙΆΪ5. τηϊρηῦ ἀοβρίβο 10, θα 501] Οἴσονο ἁαάβ: “ὙΠ οβο πὸ ρΡαῦ ἴο 

ἐβθἃ ἀρσαϊηβῦ {Π6 διιβρίοοϑ ἄθβοῦνθ ΠΥ ΡΒ πιθηῦ. ΤΠΘΥ γον θουπα 

“ἴο ΟΡΘΥ͂ {πὸ οἸαίτηβ οὐ στο] ρίοι : ὑΠ6Ὺ οαρ]ὺ ποὺ ἕο πᾶνο βϑῦ αϑῖάθ ὈΥν 

“ΑΓ Ι ΤΆΥΎ 561 ν}1}} ὑπὸ οαβύοιη οἵ ὑπο. ἀποοδύουβ Ὁ “ΝῸ τηλ 5 Βρ  υὐ,᾿ 

βᾶγβ5 Οὐὐία ἴῃ ἀπούμον Ρ]δοθ᾽, “θ6 ἢ Ἰθαυηθα οὐ ππ]θαυπϑα, Μ1}} ονον 

ἐτηον 6 ΠῚ6 {ΠΌΤ ἐπ ΟΡΙπἴοσ Ὑν Π]Ὸἢ 1 Πᾶν τϑοοῖνϑα ἔλο πὶ ΠῚΥ ἈΠΟΘΒΌΟΙ 5 

“«θοσὺ {Π|6 νου ΒὮ 0 οὗ {πὸ Ἰτητηοσύα! σοῦ β.᾽ 

1 ΤΙοοϊοί. οα. δἄἂν. ΜδπῖοΝ : Ὁ ἴπ]- 

τηογία!οβ Ῥγονϊ ἀθηὐα βὰδ οὐ πᾶτὸ οἵ 
αἰβροόποσο αἰμηαί βαπί, απὸ Ῥοπὰ οὗ 
γοτα βαηῦ, αὖ πιυ]ζουτιπὶ οὐ ὈΟΠΟΤΈΠῚ 

οὐ ϑρτυορίοσι μη ὙἱΓοΟσατη οὗ ΒΔΡΙ ΘΠ 188]- 
ΤΠ σι πὶ ΘΟΏΒΙ ΠΟ οὐ ἐγδοίαϊα ΠΡ αΐα 
ῬτοΡαγθηΐη οὐ βἰαίπογθη στ : ἀαΙΡτ5 
προ ΟὈνϊαπὶ τὸ ὩΘῸ ΤΟΒΙβίθσο [8 δύ, 
πραῸΘ τοργομοπᾶϊ ἃ πού γΘΕῸΒ. το] ρῖο 

γῶτο ἴῃ ὑγοαύϊησ οἵ ὑπὸ 

ἄορθοῖ. Μαχίπιὶ θηΐπὶ ΟΥ̓ Π18. οδῦ τὸ- 
ὑγαοίαυθ α 185 ΒΘΠ16] Δ0 δη ααἷβ Βίαξαϊα 
οὐ ἀοπηϊία δαὰσπὶ βίαύαπη οὐ ΘΌΓΒΙΠΥ 

ἰοπθηῦ δὸ ροββι θη (Οοα. ατορ. ΤΑΡ. 
χῖν. [γἱΐ. 1ν.7; ΗΔΘΠ6], ΡΡ. 45 4... 

3 ΑὙΠΟΡ. αὐὺ. σορίοϑ, ἰὶ. 75. 
8. Οἱο. ἀ6 Τῖυ. 11. 33. 
4 Οἷς. 46 Ναῖ. ΠΤ οΥ. ᾿ἰϊ. ας 5. . 
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Βοταδη ταγυμο]οΟΎῪ δα πηθ61, Δοσογα!ηρ ἤο Απριβύῦϊηθ, ὑπαῦὺ 5. ΟΠ 

᾿7πἀοτηοηῦ αἰ ποῦ ἄρρσονὸ 1ὖ, θαὺ 5814 ὑπαὺ “βιποθ 1ὖ οχιβῦθα ἴῃ ἃ οἱα 

ΤΡΘΟΡΙΘ πὸ ουρ]ῦ ὕο τηδιμηύδῖηι 1ὖ 8.5 1ῦ ννὰβ ΤϑοοΙν θα Τρομὰ ὑπ 6 δ ηοΙθηὗβ, 

ὁ δια ὑπαῦ Π15. Υ ]ηρ05 ἃπα Την οϑυ σ ΠΟ Ὴ5 γγ 6. ἀἸγθοῦθ. ὑο ὑπαὺ πα 

“ Ὁπαὺ ὕΠ6 σομπηοῖι ΡΘΟΡ]6 τηϊρῆῦ 6 πλ0168 Ὑ1]Π]Π1ηρ' ὕο ου 810 ὑπ σοαβ 

εὐπιδη ἴο ἀθβρῖβ ὑμποιη . ΝΟΥ 15 ΑἸἸΡΌΒΟΙΠΘ. τ] 5Ό]Υ ΒΟΥ ΓΘ 6 ἢ6 

ΒΌΤΩΒ ΠΡ ὕΠ6 ὑθδοῃ]ηρ' οἵ ὄθηθοδ, ἢ. Π6 ῬΡορα]δι ὈΘ]16Γ 1ἢ {π6 ΓΟ]; 

ψγορβ ; “ΤῊΘ τᾶ ΠΟΤῚ ΡΠ Π]ΟΒΟΡΗΥ 1ἢ ΒΟΙῚΘ. 56η586 πϑᾷ τηλᾶθ ἤθῸ 

5011 Ὀθοδιθθ ἢ6 νὰ5 ἃ αἸΡΏΙΠΘα βοηδίου: οἵ ὑπη6 Ἐοιηϑη ΠἸ] 

ἘΟΥΒΕΙρρΘα ὑμαῦ 1Ο. μ6 ὈΪ]δπιθα, ἀ1α ὑπαῦ γΠ]0 ἢ Π8 αὐταῖστιοα, 

“ φαογοα ὑμῶῦ Ὁ} 10 Π6 ἔοαπα ἔα]. ΡΒΙ]ΟΒΟΡ].ν, νγ6 πιτπιϑὺ Θ0Ὲ 

ἐοἸπάθ, πα ὑααρηὺ Ὠϊτη ἃ ἕδιηοιιβ ἰθββοη, ποὺ ὕο Ὀ6 βαρουβυιιοιβ 1ἢ 

“{ῃ6 μουν], θαὺ ἔογ ὑπθ βᾶκθ οὗ ὑπ6 Ἰωνγβ οὐ ὑπὸ ϑναϊθ ἃπὰ {ῃ6 

ἐ ἸηΒ ΗΠ ΠΘΙῈ ΟΥ̓  Τη6 ὕο τϑοορ δ ὑπ 6 Φαῦγ οὗ Ἰτηϊθαύϊησ ἃη ἀοῦου ἴῃ ὑπ6. 

ἐ ΘΙ }016 ὉΠοαρ ἢ. ̓6 τγὰβ ποῦ ὕο ρϑυ ον [15 Ραῦῦ ἀροπ {Π|6 βαρ ; δη4 

“ἐγοῦ Π6 ψγὰβ ΘΧροβθά ἴο τπογ8 7ι8ὺ οοπαθτηπδύϊοι ἴῃ ὑμαὺ Π6 μ]αγϑά 

“ἢ15. ἤδ]5θ. ραῦῦ 50. ὑπαὺ ὑΠ6 Ῥθορὶθ ὑπουρηὺ π 8 Β 1ῃ Θϑι μϑδῦ, Ὑγ 8116 

6616 Ὀ]ΑΥ ΘΙ ΥΑΌΒΟΙ σἴνοθ Ρ]Θαβισθ ΟΥ̓ 1510. ὑπϑη 168 615 δύνα ὈΥ 

«ἄἀροριῦ" 

2. Ἠρῖο {πη 1165 πὸ βθοοπμα αἢΠθυθηοθ Ὀθύνγθθ ΠΡ 6118] ρᾶ- ἐς πα 

ϑαμῖδηη ἃπα ΟΠ ΥἸβυϊ 1 ὙγΠ10 ἢ) τηϑθ ρουβθοιύϊοῃ ᾿πθυτία}]6, ΟἾἸσΙβ01- Ὡρβο]αίθ. 

ΔΗΪΟΥ 15. ΔΌΒοΙτιθ. Τῦ οἂῃ δ μ]ῦ ΠῸ ΘΟΙΠΡΙΌΙΩΪΒ6. [ύ 15. θϑβθῃῦα} }ν 

᾽ουΠαθα πΡΟὴ. ῬΡΘΥΒΟΠἃ] οοηντούϊοη ἃΠ4 ποὺ δοοορύθα 85 δ δοοιϊαθηῦ οἵ 

ἀοβοθηῦ. Τύ 15 ϑιῃροάϊθα ἴῃ ἃ ΟΠ ασ ἢ ὑυΠ1οἷ 15. 614 Του ΠοΥ ΟΥ̓ ππτὺν 

οὗ 10}; ἃπα ποῦ ἴῃ ἃ Ναύϊοι. ὙΠῸ Τορυθϑθηΐβ αὖ ᾿Ἰθαδῦ ππτὺν οὗἉ γ806. 

Νούίηρ βύσαοὶς {Π| ΔροΪοσὶϑὺβ νυ Ὁ}} γηογ6 ἃιηδΖθιηθηῦ ὑπαη ὑπ6 

Πυβῦ πϑύτι ἃ] ΟΠ ΒΘΟΊΘ 06. ὙΥΠ10 ἢ} ὉΠ] ον ἔγοτη ὑΠπ15 ἀἸθυθηοθ Ὀθύνγθθῃ 

ὑπ6 ΟἸιυιβύϊθη πα πϑαύμθη οοηθθρύοηΒ οὗ το] ρίοη. ΤΠΘΥ 587 ὉΠ 6 

ῬΟΡιΪδι σοαβ Π6] 4 ἀρ ὕο πΙΘΟΙΚΘΥῪ προῖ ὑπ βίασθ, ἀθουδάθα ἴῃ ὑῃ6 

γγΟΥ ΚΒ οἵ ροθύβ, υἹἀἸοα]θα ΡΥ ΡΒ] ΟΒορΡμ ἡ, ἀπ ὑπον σου] ποῦ γΥθοοη- 

0116. ΒΌΟἢ ΠΙΟΘΠ56. Πα] ϑδγοάβιη τ τοϑοϊαύα ἀθνούίϊοηῃ. Βυὺ το ὑπ6 

1 ψαγτΟ. 80. Αὐρ. 46 Οἷυ. ἵν. 31, 1. 8. δαβῦ. Μ.ο Δγοϊ. 1. 4: ἜΠΘΟΡΕ. αὰ 
2 Αὐρ. (6 Οἵυ. νὶ. το, 3. Απιἰοῖ. 111. 3, 8; Τονία]]. 4ροϊ. 46. 



ΤῊΕΒ ΤΎΟ ἘΜΡΙΒΕΞ: 

ΡοΙγ  οἰδὺ οὐ ἐπ θυ ρῖνο-- -(ἃ« πὰ ὕο ἃ}} Ἰαῦθυ" Ρο]υ ὑμοἰβίβ-- πο οὔϊοθβ οὗ 

ΜΌΡΒΠΙΡ ὙὙ6ΥΘ 8 δοῦ οὗ ρᾳὈ]1ς ἀπὺν ἀπὰ ποὺ οὗ ρυϊναῦθ οοῃ θββίοῃ.. 

Οαὐνναν οομἴουτηϊῦν ἴῃ ἀοῦ νγὰ8 οὐνθὰ ἴοὸ ὑπὸ ἰαῦθ, σοι ρ]θῦθ ἔγθθάοιῃ 

ἴῃ ΟΡΙ ποῖ πὰ ποσὰ νὰ ]Π]Ποννοὰ ἴο ὑπὸ γουΒΠρΡρου. ΤΉΘΥΘ νγὰ8. ΠΟ. 

ΘοΙ  ]οθ πα ΠΘΟΘΕΒΑΡΎ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠάθηοθ θύννοι. ὑΠπ6 ἔοσμι ἀπ {}6 

ἐπουρσηύ, ὙΥ 1 {πὸ ΟἸγἸβύϊαη. 1 νγὰβ οὐμουννῖθθ, Ηἰβ. σο]σίοη. ἴῃ 

ΘΥΘΡΥ ἀθία!] τγὰβ ὑΠ6 ΘΧΡυ ββίοη Οὐ Ηἷβ 50], ὁ 1ὖ ψὰβ ὑπαῦ ὑπὸ 

ΟἸ ιν Ἰβύϊδ ἢ ΘΟ ἤθβϑου οα] ἃ τη ΚῸ ΠΟ ΘΟ ΡΥΌΙἾβθ, ΤῊ5. ῬΠΘΠΟΙΊΘΠΟῺ 

γγᾺ5 ἃ ΠΟΥ͂Θ] Οη6 ; ἃ γγὸ ολπ 566 ἴῃ {Π6 Του 5. οὗ {6 τυ ΟΠ]5. 

ΠΟ αἰξουϊν ὑπ6 τηὰρίδύναθϑ. ὑγ 16 ἱποαρα 0 ]6. οἵ ἀπάουβίδπαάϊησ {116 

ΑἸ οα] ἐν νΒ10}} ΟἿ Ἰβυϊδη5 [6] Ὁ 1ῃ ΟΠ οἶα] σου οὐ μῦν. [αἰ ὑπιθὶν ἡπαν- 

μηθηὺ 1 νγὰβ ΡΥ θοῦ] οοπδιβύθην τ} τ] ]ρίοιιβ ἴα. ὕο ἀσὸρ ὑπὸ 

ΤΊΟΥΒ6] ΟὗἨ Ἰποθηβθθ οἡ ὑπ6 ἤγθ, ἅμα 501} χϑίαϊη ἃ] θρίαμιοθ ἕο ΟἸυ]βύ. 

ΑἹ] ὑπαὺ ὑπο ὺ τθατῖγθα ννὰβ ὑπ 6 ἈρΡρθαγᾶποθ οἵ ορϑάϊθῃοο απ ποῦ ὑπὸ 

αἰδυϊποῦ οχρυθββδίοι. οὐ οοηνιούϊου. “Ἡδνο τϑραγὰ ἔου ὕΠγ σΥαΥ Πα 15 

ΟΥ̓, “ἴον ἐπ ὑθπάθυ γοὰῦῃ ἡ νγὰβ ὑΠ6. ΘΟΙΏΤΩΟἢ ἈΡΡΘᾺΙ οἵ ἃ τηθροῖαὶ 

πᾶσ, γμὸ [1164 ὕο ΔΡρυθ θη ὑμπαὺ {πὸ ἤαιὺῃ οὗ ὑπ ΟΠ Ἰβύϊαμι Π1Κ6 ἢ]5. 

ον ὈΘΙηρ᾽ νγὰ8 Οη6. “Υ̓μαῦ ΠᾶΡΠὶ 15 1 ὕο βᾶγ “Ὁ Τιονὰ (βὰν ἀηὰ ἕο 

“ΒΔΟΙΠΟΘ. ἃπα 6 βανϑα," νγὰβ ὑπ νγ6]]-πηθαηῦ οχροβύιμ) αὐϊοι ἡν ΒΙο ἢ 

νγὰ5. Δαἀάγθαβθ ο ῬΟΪγ ΟΡ ο. ΠῚ5 ὰΥ ὕο ὑγ}141}. μοι ΤΟΙΟ  γ511ι5 

οὔ ΑἸοχαπάνια πγὰβ Ὀνοῦρηῦ ὈΘίογο {Π6 τηὰριδύσαϊθ μῃ6. 5. ὈΡΘΘΏΟΥ 

Ῥγθββθα ἴο ἦο Ββοποῖν ἴο ὑπὸ σοΐβ ηῸ γοΥΘ ὑπθ Βα ]Ο 5. οὐ {}6 

Ἐτηρῖνθ. “Ὗὸ Ρο]ῖονο ἴῃ ομο αοα ἃπα ΜΆΚοι οἵ 4}1 ὑμίηρβ,, νγὰβ Ὠ185. 

ΤΟΡΙΥ, “γ8ὸ σανθ ὑπὸ θη ρῖνῸ ᾿ηὔο ὑπ παι 5 οὗ Υ᾽ ΔΙουίδῃ ἀπ (ἀἈ ΘΠ Ὲ5 ; 

“Ἤπι τγὸ ΓΘΥΘΙΌΠΟΘ Ἀπ ΜΟΥΒΒΙΡ; πὰ ἴο Ηΐϊη 6 ΡΥ οοηδβύδ 

ΕὙΠμαῦ {Π|6 1} ΘΙΉΡΙΓΘ πᾶν ΤΟΙ Δ ἀπ Ἰδυπγοα. ΟὙΥ̓ΒῸ ρῥγουθηΐβ γοα. 

ΚΠ 6π,᾿ ννὰ5 ὕΠ:6 ΔΠΒΝ ΘΙ, “ἤτοι νου ΒΙρρΙηρ Ἡ πὴ αἶβοὸ 1 ᾿πἀορα ἢ 15 ἃ 

“ροά φοροῦμου ναῦν ὑπ παύαγα] σοί 5 7 

Ὗ ὸ πᾶν ραββοὰ πον ἰηΐο ἃ τοῖοι οὗ ΓΘ] ρίουβ ὑποιρ!ῦ 5ὸ αἰ ουθαῦ 

ἔγοιι ὑμπαῦ οὐ γο]ν ἐ]ιοῖδιι, ὑπαῦ 10 15. ῬΟΥ μα Ρ5 Ποὺ ἔν τιβ ὕο ἔθ] ὑπ 

ΒΙ ΠΟΘΙ οὗ 580} γονβ, 1] ἀπ ου ύθαἸν ὑΠΘ Ὺ ἸνΘ Ὁ ΒΙ ΠΟΘ ; ἃπὰ ἰὸ 

γΓΘΙα56 ἴο ᾿ἰβύθῃ ἕο ὑπ θῖνα 5 πο] ἃ ἕο Ρο, ἃ5 ΕἾΤ Υ Βαϊ, οὐ] ΟὈβύϊηδοΥ, 

Βαῦ {π6 σομποθββίοιι ὙΥ μ10}}. Βοοιηθ τϑαβομ 0] 6 ἴο ὑπο μοὶ γὑποὶδῦ νὰ. 

᾿πιροβ5ῖ0}]6. ἐο ὑπὸ ΟΠ υϊβύϊαη, θθοαιιβ 18 ΤᾺ τνὰ8. ρϑυβομα], ΤῸ 

1 ἘΠ υΒΘΌ. Η. Ε. ἷν. 15, 13. 3 Ἑϊυδβοῦ. ΗΠ, Ε΄. υἱὶ. τα, 6. 



ΤῊΝ ΟΗΒΟΗ ΑΝῸ ΤῊΝ ὙΟΒΙ). 

Δραπάοῃ ψ1Π{0}}Ὺ {π6 Ἰθαϑὺ ἐγαρταθαηὺ οὗ 1ὖ γγὰβ ὕο θη άοη 811. ΒΘ 

ὑῃ8 {πον οὗ Ῥευροῦπδ, δὲ Αἰριοδῃ τηδυύγτ, βοιιρηῦ ὕο ὑπ ΒΘ ἔγουη 

ΘΟ ἔθβϑιοη. ΟΥ̓ Θομϑι ἀθυύϊοη ἔου Β18 οὐ ΒΟΥΤΌνν, “ΜῪ [ὐΠοΥ,᾽ 5Π6 βαϊα, 

“40 γοι 566 ὑΠ15 ν 6558] ᾿γίηρ Πθ16, ἃ ΠαρΌμ οὐ {Π|6 {|κ6 1 “1 566 10, Π6 

βοϊα. “Οδῃ 10 ὑμθη 6 οδ]]θα ὈΥῪ δπγ οὔμοὺ πᾶπιθ ὑπδη νυ μϑὺ 1ὖ 151 Απὰ 

[6 βαϊα, “Νο. “80 1,᾽ 516 σοῃίϊηιιθα, “ οαμμποῦ 580 ὑπαῦ [ ἃτὴ δηγύμ]ηρ' 

“Ραῦ νι ῃαῦ 1 ἅτὰ, ἃ ΟΠ συ Ὁ ΤΠὰ5 ὑπΠ6 ἀοοορύδποθ οὗ ὑπ6 ἔδ10}) γχὰβ 

ῬΘυβομδ], ἃπα ὑπ ἔμ 1056] τγὰβ ρϑύβοῃμαὶ. Τὺ βργϑηὴρ ἔγοιη ὑπ6 

ἀδθνούϊοπ οὗ ὕμ6 ψμο]θ βοὰ];: 1ὖ νγὰβ αἰγθούθα ὅο οὔθ ψο νγχὰβ Κπόνγῃ 

ἴο Ρ8 ἃ Ἰονίπρ ᾿ιοσὰ. “ἴ)0 γοῦι ΒΌΡΡΟΒΘ, β81α ὑπ6 ρυϑίδοῦ Βπαβύϊοιβ ὕο 

«υδύϊη, “ὑπαῦ γοῖῦι γ}11}1 ἀβοθπα ἀρ ὅο Πϑᾶνθῃ ο Ὑϑοθῖνθ ΒΟΙῚΘ ΤΘΘΟΠῚ- 

ΡΘηΒ86 ὑμογοῖ᾽ “1 ἀο ποὺ ΒΡ Ὀοβα, νγἂβ ὉΠ 6 τηδυ 5 ΓΘΘΟῪ ΘΟΥΥΘΟύΟΙ, 

“Ῥαῦ 1 Καον 1ὖ (οὐχ ὑπονοῶ ἀλλ᾽ ἐπίσταμαι καὶ πεπληροφόρημαι)" 

ὙΠ θη {π᾿ ρτοοοπβα] ἀγρϑα ῬΟΙ γα ὕο ΤΘργόθοῖι ΟἸε δῦ μ6 οου]Ἱα Βαύ 

ΤλδΪτΘ ΟΠ6 ΘΏΒΘΙ: “ΕἸΡΉΥ ἃ πα 51Χ γθᾶγβ5 Πᾶν 1 οοπύϊηιϊιθα (0 5Ὲ 6 

“Ἦϊπι, ἀπ Ἠδθ ᾿ιὰβ ἀοῃθ τη8 πὸ ψτοηρ. Ηον ὑπθη ὁπ 1 5ρΡ68Κ 601] 

“οΥ τὴν Κίηρ ψῸ βανϑᾷ τη6 5} Τύνθῃ ἃ γοιηρ' ΒΟΥ σου] ἀθο]γ8 ὑγμΘ 

ὑπ|6 οἵου. οἵ ρᾶγάοῃ ἃπα ἴϑνουυ νγὰβ τηϑὰθ ἴο ᾿ϊτπὰ οα {Π6 οομαϊῦοη 

οὗ τϑποιποῖηρ ΟΠ γ δῦ, “1 ἀτὴ ΟΠ τῖϑῦβ βουνδηῦ, [οομΐθθθ ΗῚπὰ ψ ἢ 

“ΤΩΥ͂ τηουῦ]. [Ρθὰ Ηΐτη ἴῃ ΤΥ ποαυῦὺ. [1 ποθ Ηππὴ ψιπουΐ 

“οϑδβίηρ ἡ Οαὖ οὗ ὑΠ15 Ῥϑυβομδ!γ οὗ ζδι0ἢ, οοηβθουαῦθα ὈΥ ὕΠ6 οροτὰ- 

ὑϊοπβ ἃ Πα ΟΥΙΠΔΠΟΘ5. οἵ ὁη6. ΘΡρΙισῦ, συ ἃ ῬΟῪ ργϑαύθι" ἃ μα ΠΟΌΪΘΙ 

ὑπδιι ἃ πϑίϊοη. “ΤΠΘΓΘ νγὰθ ἃ ὑϊπη6,᾽ ΤΙ Υ 18 ἢ Βαγ5. ὕο 15 Πϑαύμθῃ 

γΘ8 6.5, “6. νγ6 4180 ἰδαρ θα αὖ ὕΠπ6 ἀοούγ 65. ἡ 1Ο]) γγχ8 ΠΟΥ ὕθϑομ. 

“ὟΝ 6. ὁοΙὴθ ΠΌΤ ΔΙΠΟΠΡ᾽ ὙΟῸ ΠΌΤ Θ᾽. ΟΠ ΥἸδύϊϑηβ. ἃ 6 τηϑάθ ΟἼγ18- 

ΟἸδη5. ἃπα ποὺ ρου ΟΠ τ βύϊθηβ (ἡ πηῦ πὸρ παβουῦηύαν ΟΠ ΥἸϑυϊδ 1)", 

ΤῊ ψοΥἀ8. 10]. 16 ὑγιιθ ΠΟῪ ἴῃ ὃ 5ΡΙΓῚτι8] 56 η586 ὑγΈ ΓΘ ὑγὰθ ἴο ἃ 

Ἰδυθθ τηθαθαγο ᾿Ι ΘΓ }Υ ἴῃ ὑΠ6 ἢγϑῦ οθηύαυ]θ5. [ἢ ὑΠ15 νὰ  ὕπθ οοη- 

σθρύϊοῃ οἵ ὑπ συδπάθδὶ ν]510]6. ΘΟΙΠΤΠ Π]ΟΠ. Οὗ Ιη6η ψγὰ5 φΥΘ θ8}}Υ 

αἀθῆπμθα, [{ ᾿πθαρθ μὰ5 πὸ δαὐπμονιὑαὐύνθ ρον ὕο ᾿τηροϑ6 ἃ ογθϑά, 

ὕποῦθ τηυδὺ Ὀ6 ἃ βοοϊθϑυ βϑυομά π6 βύαθθ ηβνθυηρ ὕο ὑΠ6 Π] 

ΒΔΥΤΊΟΠΥ͂ οὗ βριυῦσα] [6] μρ, Αὖὐ ρῥγθβθηὺ 1Ὁ 15 βυποϊθηῦ 5ΠΏΡΙΥ 

1 4εἰα 5.5. Ῥεοτγρεοὶῖ. οἱ Εεϊϊο. 8 1. 2. γ: Τὸν τῦ- 
2 Αεἰα 5. σιιεϊηϊ, 8 5. 4 Δεία 5. Γεϊίο. ὃ 3. 
5. ΜῈ αγί. Ῥοῖμο: ὃ ὁ. ΘΙΒΘΌ. Η. ΕΣ 5. Τοσία]]. 4)οϊ. τδ8. 
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3. ΘΟ γ]8- 
ἐἰδηϊν ἃρ- 
τϑβδῖνο. 

ΤἀοΙαίτν 
᾿πβρὶγοα 
ἘΥ 6ν]]} 
ΒΡΊΓΙΕ. 

ΤΗΕ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΦ: 

ἴο πούϊοθ {π6 πϑορβεὶγν οὗ {Π18 Ἰαϑῦ δία σοπίβαι οὐ ὑπ6 ΟΠ ΌσΟΙ πὰ ἐπ 

Εχρῖνθ. 6 588}} μᾶνϑ ὕο σοῃβί θυ αὔδουνγανβ ἐπ ΤΌΓΊὰ ἴῃ τυ ΒΙ ἢ 1ἰ 

γνγὰ5 τηδηϊοϑύρα. 

3. ὅϊποο ΟΠ Ἰβυϊδηϊῦν οἸαϊτη θα τῃ {15 τὰν ὕο Ὀ6 ἃ ἀπίνθυβαὶ δηα 

ἈΘΒΟΙ αἴθ τ Προ, Ὁ νγὰ8. ΠΘΟΘΕΒΑΤΠΥ ἀροΤοβδῖνο, Νοῦ ΟὨΪΥ τγὰβ ὑπ 

ΟἸ Ἰβύϊαη ἀπὰ 0]6 ἕο δασὺ ὑμαῦ ὑπ ο] ἔδιυηβ οαυρηὺ ἴο γϑθοοῖνθ ΔὮΥ 

γϑβρθοῦ ἔγοτη ΠἸπη56 1 : Π6 [6]0 4180 ὑπαῦ ὕΠ6Ὺ ὑγθῦ 6 Ροβι νου ἔα]56. ἀπ 

Ῥθυπϊοίοιβ. 'ΤΉΘΥ τησβῦ 6 588 116 4 ἃπὰ ποὺ ἰο]ογαύθα, “8 αἰῆγτι, 

65. δ πδύϊη Μανύγυ, “ὑμαῦ {16 βρὶν1β (δαίμονας) “0 αἰ [τ παῦ 15 

“τϑοογθα ἴῃ ὑΠ6 πϑαῦμθη τηγύΠ 10.165] ποῦ ΟὨΪΥ πγθΡ6 ποῖ σοᾶβ Βαὺ 

ΟὝΘΥΘ 6.1] απ ὉΠΠΟΪΥ ΒΡΙΣῚ 5. γΠΟΒ6. ΔΟύΟΠ5. ἃγ6. ποῦ {πὸ {ποβθ θυύθῃ 

“οὗ τηθὴ γο56 Πϑαγὺ 15 βοῦ οὴ νὶσύαθ. ΕῸΣ ὑπαῦ οατιβθ 76 ἅτ οὐ] 

“αὐ Πμοἰδύβ; ἃ πα γγθ οοη θδ5 ὑπαῦ τγθ ἃγ6 δὐπθιβύβ ἴῃ γθδρθοῦ οὗ βι9 ἢ σοῖβ 

ΓᾺΒ. ΔΥΘ ῬΟΡΌΪΑΥΥ γϑοοϊνθά, θαὺ ποὺ ἴῃ γοβρθοῦ οὗ Ἠϊη ψηῸ 15. ἐπ 

“πηοϑῦ ὑσιιθ (οὐ, {πΠ6 ΕἈΥΠΘΥ οὗ 1πβίϊοθ πα [ΘΠ ρΡΟΙΆΠΟΘ ἃ Πα ΘΥΘΥῪ Οὔ 6." 

«ψίσῦπθ, ποιό θα ὈΥ 6 ν11}. ὅο 1Ὁ νγὰβ ὑπαῦ ὁπ οἵ {1|6 ἤγβὺ ρορυϊαν 

ΟΥΘ5. ἃρσαϊηδῦ ὑπμθ ΟΠ νΙβυϊδηβ γὰ8 “Ασσαν τι ὑῃ6 δὐμοιϑύβ ̓ ς 6 

ΚΤ σι ]ῦγ,᾿ ΤΟΥ α]Π]Π1ὰπ Ρ] θα 5, “1 γοὰ δ ΡηΌνΘ ὑπαῦ γοῦν σοβ ΔΓ 

“σοάβ. Βαῦ ν)6 ἈΡΡΘΆ] ἔοι γι ΒΟ Ίν 5 ὕο ΨΟΙΙ ΟὟ ΘΟΠΒΟΙΘ ΠΟΘ, 1 ὉΤὴ 

“οοηὐθηῦ ἴον ὑπαῦ ὕο Ἰπᾶρσθ τι8, ὕο Θοπ θη τ|8, 1 Ὁ ολη ἄθηγ ὑπαῦ Ἀ}} 

ΠΟΌΤ γϑιηίθα σοῦ 5 Ὑγ6 6 Τη6η ἦ᾽ 

Ῥαΐ, ἃ5. γ᾽ πᾶν ἈΙΓΘΔΑΥ 5θθη, 8116 ὑπ ΟΠ υἰβύϊδη ὩδΡμιθα ἐδμαῦ 

ὕπ μϑαύμθη σοῖβ 6 γ6 πὸ ρσοῦβ, 6 αὐὐυϊθαύοα ἕο ἐθθιι πᾶ ἴο ἐποὶν 

ΜΟΥΒΕΙΡ ἃ ΤῊΔ] σα ὐ Βρ᾿ ΓΙ Ὁ] θρόνου, [Ὁ νγὰβ ἴῃ {Π15 γᾶν, 6 πο]ὰ, 

ὑπαῦ 0Π|6 Θν1] Βρ1ν105---ἀθηηοη8--ἰσὶθα ἴο ὑπννανὺ 0ῃ 6. σοι 5615 οἵ οά, 

ΘΠΒΙ νη Τη0ὴ ο ὑποιηβοὶνοβ, ἀθοθίνηρ {Ππ6πὶ ὈΥ͂ 156 ῬγΟα 65, 

αἸνουθηρ ὑππθῖὶ ΤΡΌτὰ {6 ΒΟ 065 οὐ ὑγαύῃ, ὈυΤηστηρ ἀἸβου 10 οα {Π6 

ἔτ, ΒΟΥ] ἀρ Ρουβοουίίοη, απ ὑπαῦὺ ὙΠ {Π6 συθαύοδῦ βιιοοθβ8 

Ὀϑοδῖβθ ὑπθΥ Καθ το οὗ ὑπὸ ἀϊνίπθ βομθιηθύ, ΤΊθβο, 1Ὁ ννᾺ8Β 

Ρσαοα, ᾿Ἰπνοδίθα τ ἢ ἃ ΒΘ Ιαποο οὗ ΤΠ ὑπὸ ὑγουβῃρ οὗ ὑπὸ ἀθδά, 

1 Ζαβι. 4ροϊ. ἱ. κι: [ῸΥ μὴ ὀρθούς τοι 8. Πογθα]]. Αροὶ. το. Οομρ, Αἰμποπδμ. 
μὴ θεούς. ΟὐΤΡ. 8ὶ 13. Το. ργὸ ΟἸυγῖδι. 4 Τ, 

3 Μαγί. Ῥοῖψε. ὃ 9. Ἐαβρῦ. Η. Ε. 4 Δαδί. Μ. 4ροϊ. ἱ. 14, 11; 4ροὶ. Ἰἰὶ. 
ἀν ΧΑ ΔΕ: 19, 8. 



᾿ΠῊΒ ΟἩΠΉΆΟΗ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΜ. 265 

Πα ὉΠ6 ὑγΟΥΒ ἢ 10 οὗ 140]5, Βυυ Ἱν]ηρ' 0 660 τη θῃ ἔπ Ομ ΒΘΔΙ ΟΠ π᾽ ἔρον {116 

ὑγσθ αοα. “Τὸ 15 ποῦ τηθῃ Ψ}ΠῸ ρϑυβθοιίθ τι οἵ ὑπϑυηβοῖνθβ, Τοῦ ὑϊτι5 

ὙΥ]ῦ65, “ἴον ὑΠ6 Ὺ παν ΠῸ οδτιθθ Οὗ ΔΏΘΘΙ δρεϊτιδὺ ὑΠ6 Ἰηποοσθηῦ ; Ὀαὺ 

Φ(Πο86. βίαίπθά ἀπα Ἰοβῦ βριυ1ὐβ, πὸ Κπονγ ὑπὸ ὑσαὺ ἃπαὰ Ππαίθ τὖ, 

“Ἰηὐγοάποθ ὑπϑιηβθῖνοθ ᾿ηθο 1611} Τη])5. ἃπα σοδα ὑΠ|6Πὶ ἘΠ Ὁ] ΠΟ ]Ὺ 

“0. τηδΠ685..- «566 Κῖηρ οἰὐπου ὕο αἸτη1 15} ὑμνοσρ ἢ. ΒαΠθυῖηρ {16 

“10 οὗ ὑποθθ ψηο 6] ον, οὐἠ Ὸο Τϑηονθ ὑπ} ὙΠΟΠΥ ΠΟΙ {Π|6 

ΠΟΥ: -.-- ἡὴς: 

ΤῊῖ5 οομν!οὐὔϊοη σάν ἃ Βύθι: ὙΘΔ] ΠΥ ο ὑπο οομῆϊοίβ οὐ ὑῃ6 Τ7|ι6 
ΤΠΔΥΥΥΒ 
οομὐθηαθα 

Δ] 
᾿ ( Ξ ) δ 10] 

Πϑῖηθθ, Ὀαὺ ἀρδϊηδὺ δοῦμδ! ῬΟυΟΥ5 Οὗ ἀδυκηθθθ. “ὟμοῸ αὐῦὺῦ7. ὑπο, ποτ 

Τυαῆδη 15 τϑρουθα ἕο πᾶνο βαϊα ὑοὸ Τσπαύϊαβ, ἦ ὑπὰῦ βύρὶνοδὺ ὑο ὑγαμ8- ῬΟΨΨΟΥΒ οἵ 
ΥΙ1. 

τηδυ 8. ΤῊΘΙ" βυσιρο]θ πὰ ποῦ σϑίηδῦὺ τηθγ Πδηΐομηθ ἃπα 

ὁ ΟΎΘΒ5. ΟἿ ΟΥ̓ ]Ώϑη665, ὕποιι τηδη οἱὗὨ 8) 6ν1] Βριτὖὺ (κακοδαίμων) δ᾿ “Νὸο ᾿ 

ὉΠ6,᾿ Τσηδύϊαβ. ΤΘΡΙ1Θ5, “ ΤΙΒΗΠΔΤΉΘ5. ὕΠ 6 τη8 ψΠη0 θα (τοα “ὙΙὑΠ1η 

“ Ὠ]ὴ ἃ τη Οὗ ἃπ 6.1] ΒΡ: Ὁ} {16 ΒΡΙσὺ5. ἀθραυὺ ἔγουη ὑΠ6 5681- 

“νγὰηΐβ οὗ αοα. Βαυῦύ 1 ὕποι οα]]οϑὺ πη6 ουἹ] ἐοναγᾶβ {Π6 5015 

ΦΡθθοδιβθ 1 νοὸχ ὕπθιη, Γ ἀσοθρῦὺ ὑπθ {1016 [Ὁ1 βῖποθ 1 ροββθὲβ ΟΠ υϊδὺ 

“086 Πϑανθην Κιηρ, 1 ἀθδύνου ὑπ61" ἀθν]οθβ ἡ “Τ Ππᾶνθ δἰνθααγν ἰο]α 

ἐγοῦ;, 5814 για ρΠουίϑη ὑὸ ὑπ6 Ἰπᾶάσθ Ὀθΐογθ σποτη ἢ6 νγὰβ δοοιιβθά 

οὗ ἀἰβῃοπουγίπρ ὑπ6 βύαῦπο οὗ Οὐ 616, “1 δὰ ᾧ (ἸυἸδύϊαη. [ΣΟΥ ΠΡ 

Π6 ὑσὰθ Οοα ψΠο ΥΘΙΡῚΒ ἴῃ ἤθᾶνθη. ΤΠη6 ᾿ππᾶρο οὗ ἃ ἄθιηοη [ 

ἐῃοῦ ΟΠΪΥ ἄο ποὺ ψουΒ1ρ, Ὀαὺ τῇ γοῖ Δ]|]οΟν τη6 αὖ Ωγ ΟὟ ΥἼΒΚ 1 

4 Ψ11 ἀδ5}} 1ὖ ὕο ρ:θοθβ 

ΤῊΘ ἰπὐθηδιύυ οὗ {1Π15. 6116 δου] ποὺ Ῥαὺ τηδηϊοϑὺ 1056} 1ῃ Οομβίδηῦ 
: ἃ ἴαρο- 

411 π6 ἀθύδ!]5. οὗ 116. ΤΊ ρᾶρᾷμι ὑθιηρ]θα γογθ ὑο ΟΠ Ἰβίϊδ 5. {|κ6 ἀντι 
1 80018} 

ἘΠΟΙΘΘης ΒΘΡΌ]ΟΠΓοθ, οὐ ὙΠ10. ὑΠ6Υ σγοῖθ ὑθιηρίθα ὅο 506. Πα] μὰ 

Ἰοαυ απ ὀρθηϊγ . “Ηον Ἰοπρ, 5αϊα ἃ ὈΙΒμΟρ ψΠθὰ 6 ραββθὰ ὈῪ 

ἃ 6 Π}}}6 δυθοϊθα ἰο ἐμ ἀὑθηΐαβ οὐ ὑπ6 ΘΙΡΘΡΟΥ ΠΟ Π6 μαα Ἰπδὺ 

Ἰ6ὕν, “πον Ἰοπρ 5.181} {115 ὕοτ] βίδα "1 “Α ΟΠτβύϊαη, Οβ θὰ Βα γ5, 

ἐαῦσιο5, ΤῸ 1 βἰδμα ὈΥ͂ ὑπ6 βύαθιθ οὗ Ζθιβ, οὐ ΑΡοἹ]ο οὐ ψγμϑύθνϑι 

«(σἂ 1ὖ τηδν 6, δ τ  ν116 1 ἃ Πα βιηϊῦθ 1ὖ ἃ πα 10 ὕμ]ςθ5. ΠῸ γθηρθδη06 

ἐρῃ 1η6“, Απᾷ ὑποῦρῇ ΟΥσϑη ΘΟΠ ΘΙ. 5 ΒΌ6 ἢ οοπα ποῦ ἃ5 αν) ]655 δηα 

1 Τιαοἰδηΐ. Πιδίϊί. ν. 22. ΟΟΥΩΡ. 11. 17. Οοΐ. 8. 
2 Μαγύ. Τρῃ. 8 2. 5. Αγητη. Μϑγ0611]. ΧΧΙ]. 11. 
8. 4οία 5. ΒψηρΠοΥ. ὃ 2. 6 Ογἱρ. 6. Οοἶβ. Ὑ111. 38. 
4 Πιογίῃ]1, ὧὯ6 οὶ. τι25. Μίπῦο. ἘῈ]. 
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ἴῃ ἀοιηθ8- 
το 1τἴρ. 

ΤῊΗΕ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΒ: 

γαάθ, 1ὐ 15. ΘΆΒΥ ὕο 566 ὑπαῦ Ζθὰ] υγοι]ὰ οὔθθπ μθ6 οαγιϊθα βογοπὰ {86 

ἐπ 105 οἵ σθάβοι ἃπὰ σοοὰ οὐᾶθυ, Ηθαυμθηΐβηη ᾿πἀθθα τνὰβ 80 τηϊχρᾶ 

ἋΡ ὙΠ {πὸ ΟΥἸ παν Υ τουύϊηθ οὗ βοοϊθύυ ἀπὰ μοι ὑπαῦ 0μ6 6] ΘΟ 

νου] ΡῈ ἔογοθα ἴο βίαπα ἴῃ ἃ ροβίυϊοη οἵ οοῃύϊπιια! ργοΐοβύ. ΤῊΘ 

ΡΙΟοΘραϊηρθ οὔ {π6 οουρύβ, πὸ ῬΆΘΠ1ΙΟ Θουθιομΐθβ, ὑῃ 6. ΟΥ̓ ΠΆΤῪ 

ἈΠ ΙΒΘΙΠΘΗ5. ὙΘΥΘ ΤΠΟΥΘ ΟἿΣ ἰθ88. οοηηθοίοα τὶ Ιἀο]αύγοιβ [Ὁ ΠῚ5 

ΟΥ ΟΡΒΘΓνΆΠΟΘ5. ΤῊΘ 5Βιηοκίηρ α]ύαν οομῃβύδυ]Υ οα]]6ὰ [ῸΣ βοιὴ6 

βίη. οὗ ΔΟΒουυθποθ᾽. ΤῊΘ ππίνθυβαὶ Ῥγθβθηοθ οὗ {Π6 ᾿πηᾶροα οὗ ἐπ6 

σοάβ τηδθ γαίῃ} οααύοη. ἃ ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ ἴου ὑπΠ6 Ὀθ]ϊθνοσ. ΤῊῈΘ 

ΘΟ ΠΟ ἰδησιαρθ ΟὗἨ [ἈΤΏΠΠΔΥ οοπνθυβαύϊοη οὗΐθη τϑαυϊγθα ἃ ἀ185- 

Οἰδίπου" οἵ 6 ΒΡ υ ΒΟ 10 οα ΒΊΟΝ 1 νγὰβ ἔγατηθα , 

ΤΗὰ5 τὖ νγὰβ ὑπαῦ ἴῃ {π6 οὐ αἰ παγυ οοπά οὐ οὗ βοοῖαὶ 1η θγοοιιγ56, 

δα 1ῃ {Π|6 Ο]Ο56} τ ] αὐ] ομΒ 105 οἵ 116, οο]]Π]βῖοηθ ούνγθθη ΟΠ Ἰβύϊδῃ 

σοηγ]οὕϊοη. ἅμα Πθαύμθη ῥγϑοῦϊοθ ὙΘΥΘ. ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ τηοτθ {τοααθηῦ 

ὉΠ ὙΠΟΥ6. ΡΘΗ Π]Οα8, Του] Πὰ5 ἰοῦ ἃ Ἰἴνϑὶυ ἀπά ν6}]-Κπονγῃ 

ΡΙούαγο οὗ ὑπὸ ἀἸΠΠΠοα] 165 τ ΒΙΟῊ τοι ΠΟᾺΣ ἰο ποὺν ὑεβοῦ ἃ ΟἸ υἸδύϊδῃ 

ὙΠῈ6. τηδυγθ ἃ ἴο ἃ Πρϑαῦμθη. “51:0 οθυ δ] οδηποῦ, 6 ὙΥΙύΘΒ, 

ἐΒΔΟΙΒΕΥ ὑπ6 Τιογὰ ὑγμΘη 58η6 Πδ5 ὈθΒι46. ΠΘῚ ἃ βίαν οἵ {π6 ἄθυ!], 

“8 ἀσθηῦ οὗὁὨ 15 τηδβύθι" ἴο Ππάθυ ὑΠ6 οὈ]θούβ ἃπὰ αὐύ165. οὗ {Π6 

“ΑΙ [Ὁ] ; 50 ὑπαῦ 1ἢ 50 Πὰβ. ἃ βίαθιοη ἕο Κθθρ, ἤθὺ Βαβθαπμα Τπλ ΚΟΒ 

ἐκ ἢ ΔΡΡοϊηὐπηθηῦ ΘΑΡ]Υ ἴο τηθοῦ Θ᾽ αὖ ὅπ Ὀαύῃβ: 1 ἃ ἔαβὺ 15 ἴὸ 

“θ6. οὔβουνθᾶ, μοῦ πρᾶμα οὐ ὕΠ6 βᾶιηθ ἄδὺ ὰ5 ἃ ἰδαβῦ; 1 5π6. 

“μὰ5. ἴο σὸ οαὖ, πῃ ἅθονθ ἃ}}] οὔϑὺ ὑϊτηθ5. θηρασθιηθηΐβ ἢ ΠῸΡ 
᾽ “ΟΊ ΒΘΒΟΙ 4 Ἰηὐθσίθγο... ἡ ὙΠ] γοὰ Ὀ6 ππορβουνθᾶ, μ6 ΘΟ Ι Π 165 

Δ γθβδίηρ ὕΠ6. ϑγοιμδῃ, “γΠθὴ γοὰ Βῖρηι [1.6. 1} ὑΠ6 ΟΓΟΒΒ] ΥὙΟῸΣ 

ΘΟΌΟἢ,, ΥΟῸΓ ῬΘΥΒΟΠ, ὙΠΘη γοῖϊ ΘΧΡΙΘΒΒ. Οὐ ΪΥ γοῦν ἈὈΒΟΥΘΠΟΘ 

“(ἢδύτι ΘΧρ]ο 18) οὐ βοιηθῦμ! πο ππο]θαμ, ΜΉΘ. γοῖ ΥἼΒ6. ἀρ ΘΥθῃ ὈΥ͂ 

“αϊσηῦ ἴο ΡΓΑΥ Ὁ ἀπ Μ}1}} γοὰ ποῦ 5661) ὅο 6 θησαρθα ἴῃ βοῖῃηθ σὶΐθ 

“οὗ τηᾶρῖοῦ Ὑουν Πυβθα πα ν.1}} ποῦ Καον ἡ Ππαὺ γοὰ ἰαβύθ ᾽ῃ βθογοῦ 

“ῬῬΘίουθ ΘΥΘΙῪ τη6Ὰ] ; πὰ 1ἢ 6 ἸθάσηΒ. ὑμαῦ 1Ὁ 15. Ὀγοδα, ἢθ ἄοθβ ποῦ 

ΚῬΘ]Ιθνο ὑπαῦ 10 15 ὑπαῦ ΒΙῸΣ τὖ 158 βαια το θθ6. πὰ ψ 116 ἢ6 15 

“Ἰρπογαηῦ οἷ {Π|18, ὙΧ11 ΒΘ τ ΘΟ. οᾶ56. Ὀ6 ΤΌΔΑΥ ΒΠΡΙΪΥ ο δαπῖῦ 

ἐγοῦν ΘΧρΙαπαύίοι, υἱυποιυῦ ἈΠ ΘΧΡΓΟβδίοι οὗἩ βουγον, ὙΠ ποὰῦ ἃ 5ι8- 

“Ῥἱοῖοιι5 ααθβύϊουι τυ βοῦν Ὁ θ6 Ὀγθαα οὐ μοΐβοι  ὅ᾽ 

1 Τοσία]], ἀε ἑάοὶ. τι. 3 1ᾶ. 21. 3. 'ῬΟσία}}, αὐ πιποῦ. ἰὶ. 4, 5. 
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Τῦπαου. 50} οἰτουπηβύαποθ ὕηθ ΟἸΡιβίαη. οοὰὰ ποῦ ας 6 118 

Ῥηουρηῦ {γα Ὁ] ἰπῦο αἰ θοῦ ορροβιύϊοη ὕο ὑπ6 ροραϊδν (108, ᾿ον- ἘΕΣΕ 

ΘΥ̓6: ΘΟ ΘΥαΠ]γ Π6 τηϊσῦ ἀνγοϊά ΡοβΌ]Οπ5. οἵ ἀδηροι, δηἃ πον θνῸν ἜΣ ΕΝ 

ΠΠΡΘΥΆΠ]Υ 16 τιϊρηῦ ταὐογργθῦ {π6 αν οἵ ομαυύγ. ΤῊΘ οᾶ565 τοϊρηῦ 65. 

Ὀ6 Υῶγθ ὙὙΠΘΙΘ ὑΠ6 ΘΟΠΒοΟΙρῦ τοίαβθα ὕο Β6υνΘ ἴῃ ὑΠ|6 ΔΙΊΩΥ ΟΥ̓ δοσθρῦ 

0π6 Ὀαᾶρθ οἵ πὶβ θη] βύτηθηθ᾽, θυ Θ ὑΠ6 501 4161 γϑίαϑθα ὕο ᾿πηϊύαύθ 

Π15. ΘΟΙΏΤ 65. ἴῃ ὙγΘΑΥΙηρ ὑΠ8. ΟΥ̓ΟΥῚ. ὙὙΠ10) ΠῸ Ἰηὐουρυθύθα ἃβ {16 

ΒΥΠΩΌΟΙ] οὗ 5] νυ υΥ ὕο ἃ πϑαύῃθῃ ρονγοῦ ἡ, ΠΘΓ6 ὉΠ 6. Ὑθα.]Υ Ὀαπαιιοῦ 

ΟΝ. ὅπ ΘΙΏΡΘΥΟΥ 5 ὈΙΡΌΠαΔΥ βυγγθα ὉΠ 6 ΘΟΠΒΟΙΘη06. οὗ ὑπΠ6 οθηὐα!]οη 

δα τηονϑα μἴμη ἰο οαδὺ ΟΥ̓ {ῃ6 5 1001 οὗ 15 ργοΐθββίοη  ; Ραῦ 

ὕπθ58 Κορὺ ὑπ 1ᾶθα οὗ ὑπ6 οομῆϊιοῦ ργδδθηὺ ὅο ὑπ τηϊπμαβ οὗὨ τηθη, 

Πα Ἰηγοδίθα ὑΠ6 51.816} ἀν υρθηοο5. 1 ὑπουρηῦ ἃπα οοπάτιοῦ τ 

ὑπ|61ν τ68] πη ρουύδῃοθ, 

4. ἴῃ {815 ψὰ ΟΠ ΥΙβυ δ ΟΠ Δ]]θηροα ροιβθοαύοη, Τὺ νγὰβ ΤΆ ὩΣ 

ὉΠ ΟΥΒᾺ] ἃπα ὑπογθίοσθ 1ὖ οοῦἹα ποὺ δοαῖίθθοθ ἴῃ ἃ ΡΪδοθ ὈΘΒ166 ἰβρισύαα]. 

πϑύϊοη8] ΤΘ]]ΡΊΟΙΒ : 1Ὁ νγὰθ ΔΌΒοΟΙ αὖθ πα ὑπογοΐουθ 1ὖ θοῦ] ποὶ γιο6]α 

0886 ὑγραύθ οὗ ΘΟ ΟΥ̓ ὕο ὑπ βίδύθ ψγουβῃῖρ : 1ὖ γγχὰ8. ΔΟΘΊΎΘΒΒΙΨΘ, 

Ὀθοδτθθ 1ὖ νγὰϑ ἈΠΙνΘΥΒαΙ ἃπα ΔΡΒοϊαύθ, ἀπα ὑπογθίοσο τὖ οουἹα ποὺ 

ἴῃ ὕπ6 ομα [81] ὕο οοιηθ ἰηΐο οομῆϊιου ψιῦ ἢ ὑΠ6 οἶν] ρόνσοῦ. ΤΉΘΒΘ 

ΟΠ ϑούθυ ϑῦϊο8. ἈΥΘ 811] ΘΟΠΒΘΟΑΌΘΩΟΘΘΒ ΟἿ᾽ ΒΡΘΟΙΆΙ [ὈΥΤὴ5. οὗ οὔ Τμπαὰ- 

τηθηΐα! ομανδούθυϑὺιο, ΟΠ Ἰβ θην τγὰβ Βριυῦαα] ἃ πη ποὺ ὑθιηροῦλὶ. 

ΕῸΣ ὑπ6 ΟΠυιϑύϊαπ ὑΠπ6 βύαύθ νγὰβ ποὺ ὕπθ Βισῃμθθῦ ρόνγου. ἢ οὐρὰ 

ΔΙ] Θοίθηοθ ὕο ἃ σγθαύθι. ον θυθῖση ὑΠδη ὑπ 6 ἘΠΉΡΘΓΙΟΥ. 

ΤῊ15. οϑβθηῦα! αἰἤθγθηοθ Ὀθύνγθθη. ὕῃ6 ὕνο ΚΊηράοΙηΒ ΤΥ 6 ΟὈὐμίασβιοι 
- : ΕΝ ἔβρισιῦααι 

ΘΧΡΥΘΒΒΘα 1ῃ 8 ΠΟΘ. ἴοσιη. [|π ὑπ6 ἘπηρΙΓ6 ὑΠ6 5ρισιῦαδὶ δηά ἐθπι: Ἀρε εβκο 

ῬΟΥΘΙ Ῥόυγουβ, ὑπ 1465 οὐ ΟΥΒΠΙΡ ἃπα ἰᾶνγ, οὗ Ὀγόρυθδθ ἅμα ΟΥ̓ΘΥ, ἀρ ον Νὴ 

ὙΘΙΘ ΘΟΙΏΡΙ ΘΙ Υ οοπηξαβθα : ἴῃ ΟΠ ΥἸΒυ ΔΙ ὑπθὺ 816 αἰβυηοῦ]ν 56- ΟΕ 

Ῥαγαῖθα. «αϑὖῦ ἃ5 811 ὑπ6 νϑυῦϊουβ ἔαπούϊομβ οἵ σονθυμτηθηῦ γ 6} 6. 00Π- 

οθηἰγαύθα ἴῃ {π6 ἘΠΏΡΘΙΌΙ, 50. 8150 ὑπ6 ὑγδαϊθομα! ΤΌ ΘΥΘΠΟΘ. [ῸΓ 

πϑύῦαγα! 0165, [ὉΣ 8411 ὑπαῦ ἴὴ ψ ΠΟ {μῃ6 ἀποθδύναὶ “ ρίοίαδ᾽ ἴοὰπα 

Β0006, νγὰβ αἰγθοῦθα ὑο ἢΐτη. ΑΔ ὑπ6 ροΐβ σγϑθ τϑιηονθα ἔπρῦμον 

1 4εἰα 5. Μακϊηυϊϊιαμπὶ, Ῥυαϊπ γί, Ρ. 3 Τοχία]]. 66 607. ηυΐϊ. τ. 
30ο. 5. Αεία 5. Μαγοοι[ἱ, Ῥυϊπαγῦ, Ρ. 302. 
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ὙΠῸ γουϊα 
Φι θοαϊρα 
1ῃ ῃ6 
ἘΣΏΡΘΙΟΥ, 

ἘΣ ΡΟΥΟΥ- 
ὙΟΥΒΗΙΡ 
{πὸ ΟἸΠππαχ 
οἵ {π6 
τ ρουῖα] 
ΒΥΒΙΘΠ,. 

ΤΗῊΗΕ ΤΥ Ο ἘΜΡΙΒΕΝ: 

ἔγουῃ ὑπὸ αὔἴαϊγε ἀπὰ ὑποιηΐβ οὗ τὰθη, {86 βίαϊθ Ὀθοᾶσηθ ὅπ 5υιαθο] 

οὐ Ὁπὰῦ 10}. τνὰ5. Ῥϑυηληθηῦ πα Βονθυθῖσῃ ; ἃπαὰ ἴῃ ὑῃ6 ΕἸΏΩΡΘΙῸΣ 

{6 βύαϊθ νγὰ8 βθυβοη θα, ΤῈ. ῬΥΙΠΟΙΡ]8. τνὰ8 ἰδ] ἀόν ἔγομι {116 

Πυβὺ θυύῦ 1 5. ΟὨΪΥ γα 564 ὈῪῚ ἄθργθοθ. [10 νγὰβ παύασα! ὑπαὺ 

Αὐραβῦμιβ. 5που] ἃ γοΐαβθ ὑπ {016 οὐ “ον ὁ :᾿ τ ννὰβ ΠαγαΪγ 1658 

πδύαιυ"Ἁ} ὑπαὺ 1)οιη ὑπ 5Πο] ἃ οἰατη ἴὸ Ὀ6 5ύγν]θα “Οὺν Του ἂμᾷ 

(οα 

ΠῚ 

'ΤῊΘ οἸδίτη οἵ [ον λα 15. ἃ βαρ 1ΠΠπϑύναυϊου οὗ ἃ ἕαοῦ ν Βῖο ἢ 

᾿ιὰ5 8 ᾿τηρου αὖ ΘΑ Ωρ Οἢ. ἀροβύο!ϊο ὑμουρὗ ἃπα Ἰαησααρθ. 'ῊΘ ροβὶ- 

ὑ1οὴ ἀσβατηθα Ὀγ ὑπ Ἀουλδη ΕἸ ΡΘΙΟΥ σάν ἃ αἸδυϊπούηθδβ ὕο ὑπ6 οοι- 

οορύϊοῃ οὗ “{π6 νου ἡ ἴῃ ὑπὸ ἢνβὺ ἂρ ΒΊΟΝ 1 15 νοῦν οἰ ]οα]ὺ ἔοι 

15 ΠΟῪ ἴἤο γΘΆ] 1506, “ΤΠΘ του] ᾿ νὰ ποῦ θη ἃἢ ἀρβύγαούϊοη. Ὀαὺ, ἴὸ 

ὕα]κ6 ἃῃὶ ΟὈνϊουβ 1] πϑύνύϊοι, ὑΠ6. τηοϑὺ ἀθἤπϊῦθ Ῥονγθν ν μ]οἢ. γθοοϊνοα 

ὙΟΥΒΠΪρ αὖ ΡΠΘβ5 ἴῃ ὉΠ {Π1η6 οὗ δῦ Φοηη. Π6 Ἰηβουὶρύϊοιβ νυ Ἀ] 0 ἢ 

ἀθοοναύθα ὑπ6 Ρ]αθθβ οὗ ΡᾺΡ]1ς σϑβοχὺ σου] ποῦ [81] ἠο Κϑὸρ Ὀθίουθ ἐμ8 

1 ὈΙαηῦ5. οἵ ὑπαῦ οἷν ὑμ18. οἶθαν ἃπα 16 ]]}1510]6 βθυνίοθ ἴῃ ὙΠΟ ἢ 

Τη 

{π6 ΕἸ ρθυοῦ “ὑπ νον] ̓  ἔσο ἃ ῬΘΥΒΟΠ ἃ] Θπ θΟαἸπθηῦ ἀπ οἰαϊ ιοα 

ὑμπαῦ ν ΒΙοΝ 15. θαυ ύμ]ν οὐδαϊηθα Θομβθουὑ]0 ἴῃ ἰδ. ΘΑ Ὁ] 1685. 

αἀὐνὶπο ΠΟΠΟΙΙ, 

ΤῊ στον} οὔ {πὸ ὑγΟΥΒ ΒΡ Οὗ ΘΑΡΌΠ]Υ Βονθυθ σῦν 5. ἃ Βηρσα αν 

οΡρίβοάθ ἴῃ ὑπὸ Ὠἰβύονυ οἵ π6 ΕἸΡΙΤΘ, ΟΥ̓ σαῦμου ἰὉ 15. π6 θββϑη αὶ 

ἸΠΟγᾺ] οὗ 1. Α5. Π|ὸ [αι ὙΒ]ο ἢ πγὰβ ἕοαηθα ἀροὸὴ βϑουϊῆοο 

σον ἕο Ὀ6 ἃ ΒΌΡΓΘΙΠΘ. ῬΟΝΥΘΙ, 50 95. ἐπ6 ΟΥΘΥ 548 τθῃ ουπα ἴῃ 

οουὰ οομμα πη {ἐποὶν ὑπ ρμαηῦ ἴογοθ ὑπαῦ Υ ΒΙῸἢ 1 πϑα Ἰαΐο 

1 Βυοί, Οοΐ. 53. 
3 Βιαρί. Ποπιὶϊΐ. 12. ΤΏρΥο ἃγὸ ὕνο 

ΘΟΟΙῺΒ οἵ Απτοϊ δ ΜΠ ἢ θα {πὸ ἴἢ- 

θη βίσποις ἀσυίηρ {πὸ ἰδ εϊπιθ οἵ ἐπ 
᾿ὐγηρθυουβ. ἘΟΚΉΘΙ, ἰ. 6. ΤΟΥ ἴδ ἃ Θ0η- 
ΒΘΟΓΆ ΟΣ ΟΟΪἢ οὐἨ {Π6 Ἰαἐίου ἘΠ ΠΙΡΘΙῸΣ 

ΒΟΥΙΡΟΪΟΠΒ: 1)60 οἱ ἀοηιῖπο παῖο (οοΙΏΡ. 
Βαϊ ει. ἀὶ Ατολι. ΟἸυτῖβί. νι. 85. 1883 ῬΡ. 
61 1.) ἀπ 1)60 εἰ ἀοηιῖηο ποδίγο. ΤῈ 
Ὠρδᾷ οἵ {πὸ ΕΠ ΡΘΓΟΥ 15. ταγθᾶ απᾷ ὁ 
1} ΤΟΥ͂ΘΥΒΘ 15 6 ᾿Ἰηβουὶρίϊοη ; Πεδεϊει.. 
οὐδ. ἘΣΟΙΚΠΘΙ, νἱϊ.. 482. ΤΉΘΥο τὸ [ἤγθο 
ΥΡ6Β οἵ οοἱῃβ οἵ ΟαγὰΒ νυ ἢ {πιὸ ἸῃΒουρ- 
[10 ; 12)ὲ0 οἱ Ἰ)ονιΐο ὅατο. ῬΏΟΚΠ6] 
ΥἹ]. 5οϑ, 

᾽ 

ΤΏΘΒο οοΐπβ 500 ΠῚ ἴο Πδγο 

Ὑ ἢ {πὸ ᾿πβουϊρίϊοη : θεὼ κὰρω οεβ 
Πα οἡ πὸ σϑύθυβο ἀφιερώοιο : Εοκ- 
Β6], νϊ. ξορ. 

Ομ {πὸ 86 οὔ {πὸ {1165 Τοηεΐπιις 
δ ηα 7)διι8. ΟἹ ΘΟΪῚΒ. 8566 Ξρδημοίηι, δὲ 
Ῥγωβί. δὲ τἰϑιι γιπηιογηι, ἰϊ. 485 Π,; 
4δ0 Η. Οομραγθ αἶδὸ Του, ἡγροὶ. 53. 
ἃ πα οὴ ἐπ οὐμου μαμὰ Τοη Οδ88, ἵν. 
12 (δεσπότη5). 
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Πιοπηασθ. ΟἹ ἃ 561Ώ5}} νἱθνν οὗ 116, ὑΠΘΓΘ {Π|6 ν]51018. 15. ὑπ τηθᾶβιιθ 

οὗ Πορθ ἃπα δβρίταύίομ, ὑ815. 15 Ἰηαθθα ὕΠ6 πθοΟθαβαῪ Θμα ὕο ΒΊΟΝ 

ὙΓΟΥΒΠΪΡ οοΙηθ5. Τηδῦ ΠΟΙ ΤΥ Ππᾶνθ ῬΘΘἢ {Π|6 νΟΥΒΠ]Ρ οἵ ΠΘυΟΘΒ 

ἀδροπθυαῦθα Ἰηὔο ὑΠ|6 ὙγΟυ 510 οὗὨ ΟΠ ΘΙΌσα. ΤῊΘ ἸΔΟῪ οἵ Βϑύν]οθ 

Ρδ5565 1ηὔο ὑπ 1Δο]αὐνῪ οἵ βιιοοθββ. 

ΤῊΘ Ἰαῦον ρουϊοά οἵ Ουθοίδη Πἰβύουυ βῃθυγβ ὑπ6. ὑγδηβιῦ!0}) ΠΟΤῚ ΤΠ 
στόν οὗ 
ἢ 671Ὸ- 
ὙΥΟΥΒΏΙΡ. 

{Π6 δάαοναύϊοη οὗ ὑπ6 πῆβθοη ἤο ὑπ δαογαύϊου οὗ ὑπ6 βθθῆ, ἴγοιη ὑῃ6 

οοποθρύϊοῃ οὗ σοὰβ ἤο ὕπ6 οοποθρύϊοπ οἵ αἰνίπθ τηθη, ΠΟΒ6 αἸνΙΠ]Υ 

ὙγᾺ5. ΥΘΟΟΡΉΪΒΘα ἢγθὺ ἴῃ ὑππ6 ΠΟΌΪΘΠΘΕ5 πα ὕπ6ῃ 1 ΤΠΘ16 5 ησ ἢ". 

ΤΠ6 οουύαϊ πη ϑυτηρύοτηβ οὐ {π6 σμδησθ ἃ16 ἔουπα τῃ ὑπ6 ὑϊτηθ οἵ ὑπὸ 

ῬϑΙοροπμπθϑῖὰη αν, Ὀαὺ 85 γοῦ {π6 ἔβϑιηρ ὙΠῸ συ!ἀθα 1Ὁ νὰ 8 

ΘΘηΘΡουΒ. ΤῊὴΘ ΠΟΠΟῸ5 ὙΠ1Ὸ ὉΠ6 ΡΘΟρΙΘ οὗ Ατηρῃ]ρο}15 μαῖα ἴο 

Βιδβιὰβ γοῦθ δὺ Ἰθαϑῦ ορίνθῃ ἤο οὔθ ψὕῖο πδὰ αἰθα ἴον ὑῃ6 ᾿πᾶ6- 

Ῥομάθμοθ οἵ ὑπθῖν οἷὐγὅ; 8ἃπα Τιγβπμοσ ἰο ψΠποτη ἢνδὺ ΤΟ] ΘΊΟΙΒ 

ΠΟΠΟΤΙΓΒ. 618 Ῥδ]α Ὑγ 8116 501 Ἰντηρ μα οὐονγπθα Π15. ΘΟ ὐῪ πΙὺἢ 

ὃ ἀθοῖβινθ νἹούουυ Ὁ. ὕὥνθῃ ἴῃ ὑμ6 πϑχὺ βύαρϑ ὑΠ8 τηδρῃϊηοθηῦ Θχρὶ οὐδ 

οὗ ΑἸΘχδηαοα τηϊσηῦ 566} ὅο ΟΠ ΒΟΙὴ6 Θχοῦβθ [Ὁ7 6 Δϑβατηρύιοη 

ΟΥὁ τηοῦθ ὑμδη Ππτηδῃ αἰἰσηϊ : Ὀαῦ νι Π15. ΒΟΟΘΘΒΟΥΒ ἢ ΟὙΤΙΆ 

δθα Ῥσγρῦ 5᾽Πὴ016 56] βῆ πθαβ γὰρ ΘΟμβθογαύθα ἡ 

1 ΤΆ 15 5814 {πδὺ Ταγῖαβ {Ππ6 {ΠΟΥ οὗ 
ΧΟΥΧΟΒ. ἢγβὺ υϑοθὶνθα [τΌτὴ {Π6 ΕἸ ρΥΡ- 
ἐϊδη5 π6 {10|6 οὐ “αοα᾽ ἴῃ Π15 [1ἴ6- 
{πη6. Ιοᾶ. 510. 1. 95. 

5 ΤΉπογα. γ. 12. 80 Ππ6 ϑ'υυϑοῦβθ 5 
5806 ἴο ῬΊΟΝ “{Π6 ΠΟΠΟῸ͵Β οὗ ἃ ΠοΙῸ : ἢ 
Τιοᾶ. 510. χυὶ. 2ο. Ηοτοαούμβ σῖνϑβ 
Δ ΘΔΥΙΘΥ ΘΧΘΙΉΡΙ8Θ οἵ ΠΟΙΌ- ΤΟΥ ΒΠΙΡ, 
ΠΙΟΗ Π6 585 νὰ8 ὈΠΡΥθοθαθηΐθα, ἴῃ 
{Πη6 οδ86 οἵ ῬΏΠΙΡΡιΒ οἵ Οτοίομπςδ, ἃ 
ψἱοΐοῦ δὖ ΟἸσιηρῖα, πα {π6 Πππᾶ- 
βουηθϑδὺ στήϑὴ οὗ 15. {Ππη6. ΑΥ̓ΤΟΥ͂ Π15 
ἀθαῦῃ, μ6 βαγϑ, ὑπ6 Ἡϊσοβύεϑδῃηβ, διὰ 
τὸ ἑωύτοῦ κάλλος ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ 
ἡρῷον ἱδρυσάμενοι θυσίῃσι αὐτὸν ἰλάσκον- 
ται (Ηγοᾶ. ν. 47). 

5. ῬΙαύ. ΓΙ βϑαπάον, τ8. Οοιηρ. ΑὐΠ6- 
πϑρ. 1,66. 145, ὙΠΟ σῖνϑβ Οὔ Υ ΘΧΘΙΉΡΙ65. 
ἩΟΠΟΌΙΒ 51ΠΉ1]|80 ἰο ὑποβ6 ραϊα ἴο Τγ- 
ΒΔΠΟΘΥ ΟΥ6 Ρϑϊα ἰοὸ Τ'. Θαϊποῦ. ἘἼΔΤΗ1- 

ΠΪππ5 αὖ ΟΠ 81015 1 {Π6 {τη οἵ ΡΙαΐαγοα 
(ἔτι καὶ καθ᾽ ἡμᾶς). ΤῊΙ5 νγὰβ {Π6 ο]ο88 
οἵ π6 Ῥββϑῃ βὰπρ δὖ {Π6 βδουιῆοο ἴῃ Πὶ5 
ΒΟΠΟΌΥ: 

ΤῊὴ6 οἷά Ῥοϊ]ιοῖβ 

μέλπετε, κοῦραι, 
Ζῆνα μέγαν Ῥώμαν τε Τίτον θ᾽ ἅμα 

Ῥωμαίων τε πίστιν. 

Ἰήιε Παιάν, ὦ Τίτε σώτερ. 
ΡΙαΐ. Τίϊιι5, α. τό. 

ϑπθύοη 5 ΒΡΘΔ ΚΒ οὗ [Π6 ϑυθούϊοῃ οἵ 
[ΘΠ Ρ]65. 10 ΠΟΠΟΙ οὗἠἨ ῬΙΟΘΟΠ 5.15 85 
Δ ΟΥ̓ΙΠΔΙῪ ΠΟΠΟΙΤ: ΤΘΙΏΡ]α 4ΌΒΙΉΨΙ5 
βοισοὺ [Απριβίι5] θὐϊδ ῬΥΟΘΟΠΒ.ΙΠθ5 
ἀΘΟΘΥΗΪ ΒΟ]ΘΥΘ, 1 Ππ]1ἃ ἰατηθη ῬΥουη- 
Οοἷῶ ΠΪΒῚ ΘΟΙΏΠΤΉΠΗΪ 510 Βοτϊηξθατιθ ΠΟ- 
ΤΏΪ]η6 Υϑοθρὶῦ (Οοΐ. 6. 52). 530. ΟἸοθΙῸ 
ἴδκοβ οὐθαϊῦ ἴο ΠΙτη5618 ἴου Ππαυῖπρ ἅ6- 

ΟἸΙη6α {Π6 οοΙηρ!]τηθηΐ : ΚὉ. αὐ Αἰΐ. χ. 
1 ἡ: ὦ (λυ ς: 5. 1. τὶ 26. Βα π᾿ 

ΒΈΟΙ οα 565 Π6 [θυ }]8 νγὰβ πού δυθοίρα 
ἴο {π6 οὔοθυ, Ὀὰὺ 1ἢ ΠΟΠΟῸΣ οὗ Π]ΠῚ, 
{ποῦρ ὑπ6 ὑγϑηβιθοη ἔγουη {Π6 ΟΠ6 
ποαυρηῦ ἴο {π6 ΟΥΠΘΥ ὈΘΟδΠ6 ΘΑΒΥ ἃ- 
τη ηρ᾽ ἀθρθηθυδίθ γϑ 665. 

4 ΒῸΓ {Π6 ΨΟΥΒΠΙΡ οἱ {πΠ6 Ῥίο]θυηῖθα 
566 ΤΉΘΟΟΥ. 71ἅ. χΥ]]. 

Τὸ νγὰβ ψΊΓΠ Ὀδύδου σθαβοῃ ὑπαὺ Πριη6- 
ὑγϊαβ οὐὐδιπηθα αἰγηθ ὨΟΠΟΌΥΒ δὖ 8:1- 



270 

Ἐχίορπαϑβ ἴο 
ἜΟΙ6. 

-- 

ΤῊΞΝ ΤΟ ἘΜΡΙΒΈΕΡ: 

μα ἀϊοα οὐ. ἘΜ Πθυηθυιβ. πδα ἸΔθοιγθα ἕο 5ῃθν {παὺ ὑπ 6 ΡΘΙΒΟΩΒ 

οὗ ὑπ ῬορΪ. την ὑπο] ουῪ Ὑγ6 6. τηουἕα] ΠΘΙΌΘΒ, ἈΠῸ ὑπο γ6 γὰ5. ΠῸ 

ἸΟΏΡΌΥ ΠΥ ἴα 0} ὈΘ Βα, ᾿ν Β1Ὸ ἢ. 5.0} θϑίηρβ οΘου] δι θοαν ἃπαὰ σορυθ- 

βΒοηῦ. Τὸ νγὰβ ὕῃθη ΟἾΪΥ ἃ βίθρ ὕο βιιθβυιψθιθθ ἃ ΡΟΥΘ ΡῬγθβθηῦ αὖ 

Ἰϑαβὺ πα γθὰ] ἴον. ὑπαῦ ἡν Π 10} γὰ5 ποὺ αἰ υθηῦ τὼ Κιπα ἀπ οΡβουγοα 

Ὀν {ἰπ|6. (Οὐγθαῦ Βου ΘΙ σ 5 Κ6ΥΘ [610 ο ὈΘ6 Ἰηοῦθ ρον Υα}] ἐπᾶη {Π6 

ἀποϊθηῦ σοῦβ; ἀπ {π6 Ἰδησιαρθ ἴῃ ὙΠ10} ΤΟΥ Δ ἀθβουῖ 65. {6 

ΡΟΡΌΪΑν ἔθ ηρ οὐ Π15. οὐ {ϊπη6 ἴῃ ΑΥγϊοα τνὰβ ἉΙσοδαν ἔσθ ὑΠΓ66 ΟΥ 

ἔσαν Ομ 165. ΘΑΡ]ΘΥ ἴῃ ὑπ6 Κιηράοιηβ οὗ ΑἸΘΧδ 6} 5. ΒΙΘΟΘΒΒΟΥΒ, 

ΑὙΠθῖβυὰ νγἃ8 ἃ [655 ΒΘ.ΊΟΙ5 Οἤδτρο ὑΠδη ΙΒ] γα] γ. ΤΠ τηδ]οϑῦυ οὗ ἃ 

σοα νγὰβ 1655. ἀπιρτιδῦ ὕπδι ὑπαὺ οὗ ἃ τηοπάσοι ; “ ἔον,᾿ Π6 δ], βαυϊηρ 

ΟΥ̓ 5. Θου τη 6 ὙγΠδὺ νὰ. ΘΟ ΌΆ]Π]Ὺ ΔΡΡΊΙΘΑΌ]6 ἴο {Π6 Βα θ]θοὺβ οἵ ἃ ἢ 

ΑΜΟΙοΟτι5. ΟΥ ἃ ῬύοΙ]Θ αν, “γοῖι γοργὰ {116 ἘΠ ΡΘΥΟΥ γι ἃ σγθαῦθυ 

“ἀγρδά, ἃ πα τηογ6 οὩ]οα] αὐ] ΓΘ Υ ἔπ] 655 ὑμδ ΟἸγτηρίαη “ον Π]π]56] 

ἐννν γοῦν σγου] ΒΟΟΠΘΙ ἔουβυν θα} ὙΟΌΒΘΙγ 65. ὈΥ ἃ}] ὑπ σοὰβ ἐπὰπ Ὀγ {πὸ 

“51 576 σϑῃηΐιβ οἵ Οεθβαν 

ΤῊ. σΘΠΘΙ] πη 6] 16 1ῃ ΒΡΙΥ σὰ} ΡΟΝ ΘΙΒ  ΒΙΟΒ. {Πτ|5 συ θν ἀΡ ἴῃ 

{πΠ6 τσοὶ Κιηράοχηβ οὗ ὑπὸ Ἐδαβὺ αἰΐου ἐπ οοπατϊιοϑῦ οὐ ΑἸΘΧχα μου ΒΟῸῚ 

Βργθαα ἰο ῃ6 ν οβϑί. 

ααἀνοοαΐο αὖ Ἀροτηθ ἴῃ ὑπ ροοὺ Ἐπ ηϊι5", 

ΤΊ. βρθου]αύϊοηβ οὐ ΕΠ θσιβ ἴοαπα ἃπ 

Αὖὐ {πὸ βᾶπιθ {ϊπ|6 ΠΟΘΥΘΥ 

{116 παύομα! Τα] πη ἔα! ἢ ἴῃ {π0 σοαβ οὗ ἐπ6 ΤΆΤΏΙ1]Υ --- π6 ΤιΆΓΘΒ5, 

ἐπθ Μαποβ, π (ἀθῃῖπβ--τηοαῆρα {Π6 γϑϑαϊβ ΒΟ πον πγθγθ. 

ΊΊΟἢ ἃ {10} ἀθοϊασοά ἐπαῦ πὶ τὰ {ΠΟῪ 5 

ΤΊ 1ἴ6. οἵ ὑπ ἔδθ)ν, 

ΟΥ̓ {ΠΗ οἴαῃ, οἵ ὅπ βίαξθ νγὰβ δος πον ]θασθα το θ6 ΤοΊν πιο, απ ἴο Πᾶν 

οα]ου]αύθα ἕο ργοάϊιοο, 

Βοιη ύ]ησ ΠΟΤ ὑμδ τυ παῦ 15 οα]]6 Ππ μηδ. 

᾿ξ. ΘΟΠΠΟΧΊΟΙ 1} ἈΠ πΏΒΘΘ ἢ οὐθυ, “ Ἀομηδ᾽ ννὰϑ ΔΙ σον γουβῃ!ρροα 
) 

5 ἃ σοὐοββ, ἃπα ἀβδισηθα θοίονο Ἰοπρ ὑπΠ6 ἤσισο πα αἰεὶ θαῦοβ. οὗ 

ῬΑΠ]ὰ5 ἢ, ΤΆ {πὸ Ῥ6] 16 ἴῃ {Π6 ἀποῖϊθηῦ αν 1165 ὑνὰ5 ΘΌΠΘ, ΒΟΠῚΘ 60Π- 

ΟΥΟΙ : τιμῶν ἰσοθέων ἔτυχε παρὰ τοῖς εὖ 
παθοῦσι (ΠὨϊοᾶ. ἴα. χχ. 102). 

1 ΤΟΥ 1]. ἡ ροὶ, 8, Μίπαο. ἘῸ]. Οεί. 
20. ΟὈΠΡΑΙ {ΠῸ βοὴ ἢ ΑἰΠ ΘΗ. νἱ. 03. 

2 Οἴο. ες Ναῖ. Τ οΥ. ἱ. 42, 110. 
3 Τὴ 6 ΒΥ ΠΡ ἢ 5. ΟἸαἰτηθα ἕο θ6 {πὸ 

ἤχθὺ ΠΟ ογθοίρα ἃ ἔθ} ]θ ἰοὸ Ἡοηηθ 
5.6. 105 (Τ80. 4πη. ἷν. 566). Τὸ νου- 
ΒΠΠΡ Βρτοδα θνθὴ ἴο Βυϊαϊη. πῃ {ΠῸ 
ΤΑΡτγαυν οὐ Τυϊηϊν ΟΟἸ]ομο {ΠΟΥΘ 18 ἃ ἢ 

᾿Π ΒΟΥ ΡΌΙΟη. ΟἹ 8 αἰΐαυ Του πα αὖ " Ἦο- 
ΟΠ βίου ἴῃ ἨΠραοβάδ]ο᾽ ΠΟ ἢ ῬΘΆΤΕ 
αὖ ὑπὸ ποδα ὑπὸ Ἰούξουβ ᾿. κα. 5. (Π[6] 
ἘΓοΟ 61 Π [δου τ7]). ΟὐτηΡ. ΜΙΟΠΉΤΊΒΘΗ, 
ΤΒΟΥΥ͂. Τιαἰϊὶ, Υἱὶ. 170, Νο. 1037. 

ϑοπιθ ᾿η ΘΒ ηρ ΤΘΡΥΘΒΘἢ Δ ΙΟῚΒ. οἵ 
ΤοΤηΘ. ΟἹ ΟΟΙΠΒ 16 σίνθη ἴῃ ὑπὸ 7)}:6- 
βαιγ8 ΔΙογεϊ απ: 8560 ΗΥΘΥΟΔΠΙΡ Ἐ 
Ἰπᾶτα 8. υ. (θα. 1734). ον Βοοὴ ΠΟΘ 
ΔΡΡΘαγρα ἃ8 Ῥ8Π1ὰΒ 15 αἰβρυίοα. 

ον 

σι. παι σαν, “ας 
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“ ΒῸΥ ἃ τηουύδ] ὕο Π6]Ρ ἃ τηογύϑὶ, 

ὙΥΙύΘα ὑπ 6 6] ον ῬΊην, “15. ὕΠ6. θββθποθ οὗ ἀθιῦν (ΠΤ οὰ5. οϑῦ τηουθα]] 

ΦἼαγα 6 Του 8] 611), μα ὑΠ|15. 15. {Π6 ὙᾺΥ ὕο ϑὔθυ μη] οουυ. ΒῪ ὑπ15 

ἐραῦμ 1Ὁ νὰβ {π6 ομϊθίβ οἵ Ἀοιηθ ϑανδηοθα: ΟΥ̓ ὑΠ15 1ὖ 15΄---50 Π6 

οθρύϊοη οἵ ὑπ6 Τινῖπθ 5011} Προ θα, 

8.4Ἃ5 σοτηϊηρ ἴο Π15 οὐ {1π|6-- -“ Ν᾽ Θδβραβίϑῃ, ὕπθ συθαύθδῦ σα]θὺ οὐὗἨ Δ}Υ 

ἐπ 96, 15. ΠΟῪ ΡῬΥΟΟΘΘαΙηρ τγιὺἢ ΗΒ. ΟΠ] άσθη, ἸΏ ἃ ΠΘΘΥΘΗΪΥ͂ ΘΟΙ756, 

“βπΟΟΟΌ ηρ ὑπ 6 ΘχΠϑαβίθα Επηρῖτο, Απά {π6 οἱαἀοβῦ ἔουτη οἵ τϑύθσῃς 

“Ἷηρ σγδθ παρ ὅο Ὀοποἔθούουβ, 15. ὑῃμαῦ βθοῃ. τηθη 5ῃοα] ἃ θ6 ΘηΤΟ]]6 ἃ 

“ΘΙ ΘΟ Πρ ὕΠ6 «61 {165 ᾿.᾿ 

ΤΉτι5 ἴῃ {πΠ6 Θομβθουαθοη οὗ ὑπ ΕΠ ροουβ " ὕνγο αἰβδύϊηοῦ δ] θηη θη ὐβὶ ΤνΟ 6]6- 
τηθηΐβ ἢ 
{πῸ 1Ιᾶθ8 οἵ 
ΤΏ ΡΘΓΟΥ- 
ὙΟΥΒΠΙ0. 

ὝΜΘΙΘ ΘΟ Π64, ὑπ6 πδύῦϊομϑ! {10} ἴῃ ὑπ ὐθηῖτα ἅμα Π|6 θϑβύθυῃ 

Δἀοναύϊου. οἵ ρονγοῦ. ΤΠ6 Πποιπᾶσθ ὙΠΟ ὁπ6 οἰὔΖθῃ τηϊρηῦ γ]614 

ἴῃ 56Ύν 116. δα α]αύΐοη οὸ ἃ ΒΌΡΥΘΙΙΘ. ἸοΡ, τηϊρὺ Ὀ6 γτοπάθγθα ὈΥῪ 

Θηούμοι ὅο ὑπαῦ ΨΠΙΟΩ Ππ Ἰοοϊκθα τιροὸπ ἃ 5. ἃ ϑρι"1ὖὺ οὗ ὑπθ6 βὐαΐο. 

ΘΌΘΝ ἃ οομ παύου οὗ ὑπουρηὺβ τὰ5 ρυθβθηῦ ἴο ὑπ τηϊπα οὗ {Π6 ἤγϑῦ 

ΘΙΠΡΟΙΌα. Αὐρτβέαβ ἀπηῖπρ Π15. ΠΠ οὐϊτηΘ υγου]α ποῦ ἈΠ]. ΘΠ ὑθια}]8 

ἰο Ὅ6 οὐθούθα ὕο Π1τη561} ἃΙοπθ, θαὺ ΟὨΪΥ ὕο “ οιηθ δη4 Ατιρτιϑύαϑ ὅ᾽ 

Ὑοὐ ονθῃ 50 ὑμπούθ Ὑγ6 16 Β01η6 Τη6 0 ἰοῦ τη 0Π6 ὙΘΡΌΡ]1Ο γΠῸ [610 ΤΟ ὁοῃ- 
᾿ πὰς Ε Ἀν δὲ5 . ἸΒΘΟΥΔΌΙΟῚ 

ὑπαῦ Ὁπ6 υθὺ ἀββατηρθϊοη οὗ ἀἰνῖπθ ρυουοραύννοβ ὈΥ ΟοΒΑῪ 7501 6 6] ΠΊΒ᾽ ΓΕ Τα]15 

ἀθαῃ “". 

1 ῬΊτη. Ηἰδὶ. Ναΐ. . 7. ΤῊΘ βδῖηθ 
Κη οἵ ἴθϑ]τηρ τπη5 ΠΥ ρΡ {Π6 ἴτδρ- 
τηθηὺ οἵ ΟἸοουοΒ ὑγθαῦϊβθ 1)6. ὁοηϑβοΐα- 
ἐΐοπο (ἃ. Τιϑοίαμὐ. 1γι8{ϊ:. 1. 15) ἴπ 
Μ ΠΟ ΒΘ ῬΙΌΡΟΒΟΒ ἴο ΤῸΠΩ͂ΘΥ αἸγ1Π8 
Ποποῦσβ ἰο ΤΌΠΠ: (6. οὐηηἑιη ΟΡ Ϊ- 
τηϑτη ἀοοὐϊβδιυηδυηατιθ, ΡΡΥΟΔΉ 65 
4115 ᾿πητηουία θτ15 0515, [πὶ ΘΟΥΤ ΟοΘὕαι 
Ἰοοαίδμη δι οΟΡ᾿ ΠΟΘ ΠῚ ΟΥΠΠ 1117) ΤΊΟΥ- 

δ] 1 τη ΘΟΠΒΘΟΥΆο. 
3 ΠΏ: 6 βιυϑ]θοῦ οἵ 4ροἐοοβῖβ 5 ὈΘΘΗ 

ἐγθαϊοᾶ αὖ Ἰθηρίῃ ὃν 7. Ὁ. ϑομβοθρί- 
11 ἴῃ ἃ βρθοΐϑὶ αἰββουίαύου (1)6 αρο- 
ἐποοϑβὶ... ΑΥρθηΐου. 1729). ΒΘίθυθμοθβ 
[ὁ Ἰαΐου ἰουαῦπσθ αὺθ ον 1π ΡΘΕ], 

Ποαϊ- πον. 5... 
Βοίββίου ἀἰβοιιββθα ὑπ6 ἈΡοΠΘΟΒΙ5 οἵ 

[86 Βοϊηδη ΕἸ ΤΏΡΘΥΟΥΒ ΜΠ ΒΡΘΟΙΔ] το- 
Γογθηθθ ἰο ὑπαῦ οὗ {π]1π|5 ὕτβδῦ πᾶ 
Απρτιδίπιβ ἴῃ ΘΟΠΒΙΘΥΘΌ]6. αοϑίδ} (1 
οϊίσίον, Ποπιαΐηο, 1. τ22---208). 

3. ΤΗΒΟΥ Ρ ΪΟΠ5 οὗἁ {Π15 ἔθου 816 Το 

Βαὺ Ομϑασ δα ΠἸτη56 1} Ἰηθαβιγθα τη οΥ6. ϑοοιγαίθ! υ ὑΠ6 ὑγτιθ 

5 αὖ Μγ]αθα: ὁ δῆμος αὐτοκράτορι Καί- 
σαρι θεοῦ υἱῷ Σεβαστῷ ἀρχιερεῖ μεγίστῳ 
καὶ θεᾷ Ῥώμῃ (ΒοΘΟΚΉ, 1780}. αΥ. Νο. 
4606) ; εὖ γιηβ ἴῃ Μγϑβῖία: ἐπὶ ἱερέως 
τάς Ῥώμας καὶ αὐτοκράτορος Καίσαρος 
θέω ὑίω, θέω Σεβάστω...ἸΤαλάμωνος (ἰά. 
Νο. 3524): 8η4 αὖ Αὐπθηβ: θεᾷ Ρώμῃ 
καὶ Σεβαστῷ Καίσαρι (4. Νο. 478). 

ἘΠΒΘ ΠΟΘ ὑπθ6 ἤϑηηθ οὐ Απριδβίτιβ 
βία 5. Δ]0Π6, 85 αὖ Μαϊίωῳ: ἀμφιπολεύ- 
σας θεῷ Δὐγούστῳ (ἰά. Νο. 5754); δηὰ 
ΤΊπτη : αὐτοκράτορα Ἰζαίσαρα θεοῦ υἱόν, 
θεὸν Σεβαστόν... (ἰά. Νο. 5604). ΟΟΙΏΡ. 
4. Νο. 4474, ψήφισμα τῆς πόλεως πεμ- 
φθὲν θεῷ Αὐγούστῳ (Ξ γυῖα). ὅ5'66. 4150 
Νοβ. 2οϑ7, 3285, 4228; 8η4 Αρρίϑῃ, 
ΒεΙῖϊ. Οἷυ. ν. τ55, καὶ ἦν ὁ Καῖσαρ ἐτῶν 
ἐς τότε ὄκτω καὶ εἴκοσι, καὶ αὐτὸν αἱ πό- 

λεις τοῖς σφετέροις θεοῖς συνίδρυον. 

4 διπθού. σ:|. Οαβαγ, ὁ. 76. ΝΟ ΘΏΪΗῚ 
ΠΟΠΟΥΘ5 Τποο ΠΪΤηΪΟ5. ΤΘοΘρΙῦ... 564 οὐ 

ΔΤΩΡΙοΥα οὐΐδιη Ππτηδηο ἰαβύϊσίο α6- 

τ θαυ. 
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ὙΥουβΒϊροῖ 
Απρτιβίαβ 

ΤῊΕ ΤΥ Ο ἘΜΡΙΒΕΙ͂: 

ΒρΙ τὺ οὗ 18. ἀρθ, ὑποιρῆ μ6 7611 ἃ νἱούϊηι ἐο {π6 ἔονγ. ΝΟ ΒΟΟΠΟΙ 

γγὰ5 6 θα ὑμαη ὑπ ϑιοπαΐθ ἀθουθθά ἕο ῃΐπὶ ὁ ΘΥΘΥῪ Βοηοι αἰνὶπο 

“αὖ ὁΠ06 ἃ πα μαπιδη" :᾿ πα Π6 τνὰβ μ]δοθα ἴῃ {Π6 πΌτηθου οὗ ὑΠ6 σοάβ. 

ποῦ οὐἱν ἦν {πὸ νου οἵ ὕπο86 ὙΠῸ ραβϑθά ὑπὸ ἄθογθθ, θαὺ α]8ὸ ὈΥῪ 

ἐὍΠ6. σοηνϊούϊοη. οὗ ὕπ6 Ρθορὶο. Α οοπηθῦ ἈΡρθαγθα ἴου' βθυθὴ ἃ γ5 ἴῃ 

“ΒΙΘΟΘΒΒΙΟΩ. αὖ ὑπο ἤγβὺ οϑ Ογαύϊοη οὐ {π6 σάτηθθ τυ μ ἢ} Αἀρτδῦιβ 

ἘΡΧΕΙΟΙΘα Τὴ 15 Ποποῦν, ἃηὰ 1 τγὰβ ΟΠ ]ονθα ὑμπαῦ 1ὖ νγὰβ {π6 βοὰ] οὗ 

ἴδεν δαἀτ64 Τπἴο πραγ θη "ἢ 

Ὑγμθη. πθ ῬΟρΡΊΠΗΪηρ νὰ8. ΟΠ06 τηδθ ὕπΠ6 ἀθβοθηῦ τγὰβ σαρί α ὅὶ 

αὐ Ποπλθ, Απιρτιδύιιβ ΥὙΘΒΟΙ ΘΙ τοαβθα ἴο συϑοοῖνο ἀἰνίηθ Βοποῖιγβ ΡΆΌΠΟΙΥ αὖ 

ΟΟΥΠΪ Β1Ό1 ῬΆΒΒῈΒ ϑϑῦ : βθάθχῃ ΒΥ ἴῃ 
οασία οὗ ῬΙῸ {ΡῈ 81, ἐμ ηβασῃ οὐ [6 1- 

Θα] τη ΟἸΤΌΟΘΗΒΙ ῬΟΙΏΡδ, θη Ἶδ, ΓΔΒ, 
ΒΙση Π]δοτα χία ἄθοβ, ΡαΪ]γΙηδν, βδη)]1- 
ΠΘΠῚ, ἸΠΡΘΥΌΟΟΒ, ΔΡΡΘΙ]α  ]ΟΠ ΘΠ ΤΠ]ΘΗ 515 6 
ΒΟ ΠΟΙΪΠ6. ΟὈΙΏΡ. 6. 88 1ἢ ἀθουτπη 
ἩΌΤΠΘΙ ΠῚ ΤΟ]ατ5 οδῦ ΠῸΠ ΟΥΘ πηοᾶο 
ἀἰθοθυη θη Ππ|πὶ 566 οὐ Ῥουβι βίη γπ]ρ]. 

1 1ά. ο. 84. Οομρ. Θίοη (888. χ]ν]ϊ. 
19. 

5 14. ο. 88. ΤΏ Ἰδηρᾷδρο οἵ ἐῃ6 
Ῥοθὺβ 15. 611 Κπόν ἃπα ποὺ πὶ ποαὺ 
αθϑρ βισηϊἤοδποθ, θοἴοσθ 10 μα ῬΘΟΟΙΏ6 
ΘΟΠγ θη 0 η8]. Οὐτὴρ. Ονϊᾷ, εἰ. χν. 
840 ἢ, ἀηπα Βυστηδηη 5. ποία ; 1 αδὲϊ 

11|, γοὶ Πἶ.; Τίποασι, Ῥἤαγδ. 1. 45 Τῇ. 
ΤῊΘ Ἰδηρτιαρθ πβρα ἴῃ 8 1ΠΒΟΠΡ- 

ἔοι αὖ ἘΡμθθαβ ἴῃ ΒΟΠΟῸΣ οἵ 1]. 
Οὐβδυ (Α. συ. σα. γοῦ---γ), ΜΠΙΟΩ 5 ΤοΠη 
ΤΥ Πᾶν τϑδῦ, ἰδ σου ἀποίϊηρ: 
οὐ Γάϊον ᾿Ιούλιον, Τ᾽ αΐου υἱὸν Καίσαρα, 
τὸν ἀρχιερέα καὶ αὐτοκράτορα καὶ τὸ δεύ- 
τερον ὕπατον, τον ἀπὸ ἤλρεως καὶ ᾿Αφρο- 
δείτης θεὸν ἐπιφανῆ καὶ κοινὸν τοῦ ἀν- 
θρωπίνου βίου σωτῆρα... ΒΟΘΟΚΉ, ΠιδοΥ. 
Ογτ. Νο. 2957. 

3 ΤΊ υἱΐθ. νγὰ8. νδυϊοτϑὶν ἀρβου θᾶ 
ὈΥ Τιαὐϊη ὙΥΙΟΥΒ ἃ 5. αἱσαγὶ σαοῖο, οον- 
βοογαγὶ, ἱπ εῦ αἴυοβ το ΓΥΤὶ, ἐπι αἰ σΟΥ̓ 

ππγιθγαηιγ Υτὶ (δαοί.), αὐυτι αρροϊατγὶ. 
ΤῊῦβΒ Ἐαἰγορίβ βᾶνγΒ οἵ ΟἸδπαϊαβ: 
Ῥοβύ τηογίθιη σομβθοσα [5 δϑὺ αἰνπβα 
ΔΡΡΟΙ]ααΒ (ν11. 1.3), πᾶ οἵ Απίοπ ητιΒ 
ῬΊπΒ: ἸπΊοΥ αἴνοβ το αἴαβ οδῦ δὲ τηουῖΐο 
σοπβθοχαῦτβ (ν1}1, 8), ἨΙΐΒ ποίϊοο οἵ ἐπ 
οοπερογαίίοη οἵ ὈΙοοϊούϊα ἢ. 18. ΤΟΠΊΔΙΚ- 
Ἀ01Ι6 : Οοπνριῦ ἰμὶαν οἱ, φαοᾶ πῈ]]Ε 
Ῥοβὺ παΐοβ Πουλΐηθδ, αὖ Θατη ΡΥ γα 8 
ΟὈϊβδοῦ ἱπύθυ αἴνοβ ἔδιηθη του σοί. 

ΤῊ τοὶ Πἰβίου 5 186 6 ἐθυύτηβ 
ἀποθέωσις (ΤοΥία}]. Αροϊ. 34) πᾶ ἐκ- 
θειάζειν. 

Ἡοτγοάϊδη Πᾶ5 σίνθῃ ἃ ἀοθία!]θᾶ ἀ6- 
Βουιρύϊομ οἵ {Π|6 ΘΘΥΘΙΠΟΠΥ͂ ἴῃ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ 
νὴ {Π6 σομηβθογαίίοη οἵ ϑθρυϊτηϊαβ 
ϑδνοσιιβ (Ηθγοάϊδῃ, ἵν. ω)ὴ. ΤῊ ᾿αβῦ 
ΒΘη ἴθ Π06 15 ὑγουτἢ αποίϊησ. ΤῊΘ βίστο- 
ὕπτθ. οὰ ΜΏΙΟῚ ὑπ ἤρτιτο οἵ {πὸ ἀ6- 
οΘαβθα νγὰ8 Ὀ]δοθα ἴῃ ΟΥ̓͂Σ ἴο 6 ὁ0η- 
ΒΆΙΗΘΑ 15. θα1]Π0, ἢ Βαυ85, “ΚΘ ἃ ῬΏΔΥοΒἢ 
ἴῃ αἸτηἸ ΠἸΒηϊηρ βίαροβ ὙΥΠΘη {Π6 Ρ116 
15. Πρηυίθα δὴ ΘΔΡ]6 15. 1ϑὺ Ἰοοβθ ἔγο τ 
ὑπ Πϊσμθδὺ πα βιηδ]] δῦ, “85 ἴγοτὰ ἃ 

“αὐ ]θιηθηΐ, ἴο δβοθμα σὰ {Π6 ἔγτθ 
“ἴο {Π6 βυ. ΤΠ1Β 15 θο]ϊονθὰ ὈΥ {Π6 
“ΠΟΤΊΔΗ5Β ἴο ΟΔΥΤΎῪ {ΠῸ Β0Ὰ] οἵ {πὸ Ἐτη- 
ΚΡΘΙΟΥ ἴτΌσὰ θαυ ἴο ΠθᾶύθῺ ; ἃ Πα ἔΓΌΤΩ 
ἐΠαὺ {ἰπὴ6 ἢ 15 ουβρροα (θρησκεύε- 
ται) ΜΠ {Π6 τοβὺ οἵ {86 μοᾶβ.᾽ Ἠον- 
Θυοὺ αἰ αϊὺ 1 τὺ Ὀ6. ἴο ὈθΙϊθνο {πδὺ 
ΒΟ. 8 ΘΧΠΙΙΠ0 ἢ 88 τηϑᾶθ ἴῃ {Π6 
ἢν ἂρ οἵ {Π6 θϑιῃρῖστθ, ΠΊοη τϑ]αύθβ 
ἐπαὺ {Π|8 ΘΟΥΘΙΏΟΠΥ ᾺΒ ῬΟΥΪου θα αὐ 
{πὸ Ῥαγπὶηρ οἵ Απραβίαβ: ἡ μὲν [πυρὰ] 

ἀνηλίσκετο, ἀετὸς δέ τις ἐξ αὐτῆς ἀφεθεὶς 
ἀνίπτατο ὡς καὶ δὴ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐς 
τὸν οὐρανὸν ἀναφέρων (Ἰγ]. 4.2); ἃπᾷ ὅ5ὰ6- 
τοπϊὰβ τοὶ αΐθβ ὑμαῦ ομθ Ὰ8 ἰουπᾶ, ἃ 
τη οἵ Ῥγεθύουϊδ ἢ) ΤᾺΠΚ, ΠΟ ΒΥ ΟΥΘ 

{πᾶ ΠΘ βδὺν ΗΒ. ἴουτα (ΘΠ ρΊΘπι) ἀβοοπᾷ 
ἔγοι ἔπ ῬΥΤΘ ἴο ἤϑᾶύθῃ : Οεΐ. τοο. 
ΟΟμρατο αἰβδὸ θη Οδ58. (ΧΙΡἢ1].) 
Ιχχῖν. 5 (ἃ Θϑρ]6 τόΌβ6 ἔγτοπι ἔῃ 6 ἈΥΤΘ 
οἵ Ῥουεπαχ). 
Το ΑΡοίμθοβὶβ 18 σϑργθβοηϊοα οἡ 

ἔνο πηρογίδην ΟΥΚΒ οἵὗἱ τί, οἡ ὕΠ6 
ΠἸΡοσίδη Αμαΐο,᾿ ἀπ ο ὅπ ὕᾶβο οἵ 

{πὸ σοϊατηη οἵ Απἰοπίηιβ ΡίαβΒ. ΤΉΘΓΟ 

“πὶ ον αο)ᾳςΡρττνν  ἼΔΛΛΑΕ 

ασ ΨΥ5Ξ τ πεν ν θυ  υἱπππε πε σν 

να παν ν᾽ ν ν δες 



ΠΕ ΘΗ ΘΕ ἈΝῸ ΤῊΝ ΘΒ. 

Ῥοτηθ᾽ ποιοῖ μ6 δοοθρύθα {πὸ {06 (44 τεγιιβέιιβ, Σεβαστός) Ὑ Π]10]. 

ϑϑϑηηθα ἰο ΟΠΆ]ΠΘηρΘ ὑποιιὅ: Ραὺ αὖ Π15 ἀθαύ! Π15 ἔθ] ]ηρ,, αὖ Ἰθαβῦ, ντὰβ 

Τὴ {Π15 

γοβροοῦ ὑπ6 ἀοθβουιρύϊοη 0 Ονϊα οἷνοβ οἵ Ὁπ6 ρυϊναῦθ ὑΟυΒ ΠΡ 

5 ΠΟΙ ΘΠ ΠΠΥ ποίουϊουβ ὑο θ6 τηϑθ ἃ σγοιπα οὐὁἨἁ τΤὈΡΙΌΘΟΙ ὅ, 

Πἴοἢ. Π6 ρα ο {π6 τ θη ΌΘΥ5. οἵ {Π|6 Ἰτηρ6 118] ἔδυη!ν αὖ Π15. Ῥ]δοΘ 

οὗἨ οχ!]θ οι ὑπὸ ἘπιΧ]Π6 ΤΔῪ ῬΓΟΌΘΌΪΙΥ ΒΘΥνΘ ἃ5. ἃ ὑγρθ οὗ ὑπ6 ρορῃ]δι' 

ῬΥϑοῦοθ θυ θη ἀπ] ]ηρ ὕΠ6 ΘΙ ΡΘΙΟΥ 8. ΠΠ ΘΌ]1η6 : 

ΝΘ6 ριθίδβ Ἰρῃούδ τηθῶ οϑὺ: νἱαθὺ ποβριύα {6115 

Τὴ ποβύγδ, 5ΒΟΥΠῚ (εξ ΒΔ 1715. 6586. ἀοτηο0. 

δία ραυϊύου πδύμβαιιθ 115, ΘΟΠ)ΠΧΟΑΙΘ ΒΔΟΘΙ͂ΟΞ, 

Ναυτηϊηδ, 181 ἴϑοῦύο ΠΟ Ἰονίουα [)6ο... 

ΗΙΒ5 ορὸ ἄο ὑούϊθϑ οὰστη ὑπ16 Ῥγθοδη δῖα νΟ δ 

ΠΠοΟ φαούϊθα βαγριὺ ΔῸ οΟΥ̓́Ρ6 α1654.᾿ 

ΑἿΣ ὑπ6 ἀθαῦῃ οὗ Απραυβῦμβ αἰ νη. ΠΌΠΟΙ ὙγΘ ΓΘ. ΒΟΪΘΠΊΠ]Υ 46- 

οΥ̓θϑά δηα ρα ἕο Πΐτη ἴῃ ὑΠπ6 οδριύα!. Τὴ ϑδεπαύθ ἀθουθθά ο ἢΐτη 

ἐν ἔθη} 16 δη4 ἀϊνίηθ τἸρ]ὐβ (οδϑ] οϑῦθϑ ΓΘ] ΠΡΊΟΠ 65) ἡ. Α βδογθα οο]]θρθ 

(ϑοάδ]θβ. Α πρτιβία]65) νγαβ θεῦα Ὁ]Π15Π|66] αἴνουγατ 8 0 ῬΙΌν146 ἴον {Π6 ἀπ8 

᾿Απά {86 

οΥουυπἴηρ' Υἱῦθ οὗ ὑπ6 “Δρούπθοβὶβ᾽᾿ βϑῃουοπθα ἃπα ἀθῆποϑα {Π|6 το] ρῖουβ 

ῬΘΥΪΟυτ δ πο6 οὗὨ ὑΠ 8 σϑυθι Οἢ165 Θοηπθοῦθα νυ]. Π15 ὙγΟΥΒΠ10 ὅ, 

ΠΟΠΟΙΤΒ ὑγ ΒΙΟ ἢ 6 Ππδα τϑοοϊνθα ἃ ν ΒΙΟἢ ν 16 γοὺ ἀπ ὕο ΠΙτηῦ. 

Τὰ ὑπ ῬιονΊποθθ ὕπ6 θη πῃ υβίδϑηη οὗ {π6 ἀδθνούθοβ οἵ ὅπ ἘπΉΡΙΓΘ 

νγὰ5. Δ]]Ονγθ ἔμθθ βοορθ. 16 ΟὨΪΥ ΠΠτηϊὖ Ρ]θθ6α προη 1ὖ νγὰβ ὑπαῦ 

ὙΠῸ. Πὰ5. ῬΘΘΠ ΔΙΓΘΔΑΥ τηθηςομπθα : Ααρυβύιβ γθαυϊγοα ὑπαῦ ὑπ 

πδη16 οἵ Βοιηθ 5ῃου]α Ὀ6 Ἰοϊηθα σψιῦῃ Π15 οση. [ἢ ΟὈΘαΙθμοθ ὕο {}15 

ΘΟΙηΤΠ Πα ὑθιηρ 165 σοὶ ἀθαϊοαϊθα αὖ ΑὙΠοηβ πα Ῥο]α" ἴο Ῥομιο ἀπ 

8Υ6 σοοα ΟἸἰ] 165. ΟἹ ἃ 5118] 560816 δηἃ 8:6 πἰτηθαβ: Μοηῦϑποοῃ, ἴ. 6. Ὁ. 161: 
αοβουϊ  οὴ 5 οὗ θούῃ ἴῃ ΜΊ]Π1η 5 Ο΄αἰογῖο 
Μμποϊοσίηιιο, 911. ΟἸχχῖχ, οἶχχχ, δηᾶ 
8150 10 ΒοΠοορῆϊη, Ταῦ. τ. Α Ἰαύρθ 
ΘΗΡΥΔΥΙηρ οὐἨ {Π6 βου] ρύατο οα πὸ 856 
οὗ {π6 οοστηη οὗ Απἰοηητ5 15 ἼΘΙ 

1η ἐπῃ6 Μῆιβδοο Ρῖο Οἰοηιογιί. Ὗ., ἴἰδν. 
ΧΧΙΧ; 8Π4 οὗἉ {Π6 “ ΤΊΡοτη Αρδίθ᾽ [ἢ 

Μορύϊδποοῃ, Γ᾿ Απεϊᾳιῖδ οαρίϊιιέο, ν. 
ι532. Τὴ6 Αρούμθοβιβ οἵ Ἐδαβῦπηδ, 15 

γΘΡΥΘβθη θα οἡ ἃ Ὀ85- 6116 Τγοτὴ Π6 ΑὐΘ ἢ 

οἵ Μ. Αὐγοῖαβ. Ῥδσκου, ΡῬηοί. τ686. 
ΤῸ μθθθ ΟΥΚΒ Τ8ὺ Ὀ6 δααρᾶ ἃ 

ΘΥΟῸΡ δὖὺ Μϑαγια βυσαθο!βιηρ {π ἀρο- 
{Π6ο515 οἱ ΟἸδααῖαβ, 1η 101} 8) 68.618 
15 Τϑρυθϑθηΐθα Ὀθαυῖηρ ὑΠη6 Ὀαβύ οὐ {Π6 
ἘΣΏΡΟΥΟΥ, ΜῺΟ Π85 ἃ ΤαγΘα ΟΥΌΝΗ 

ΝΥ. 

Βοποορῆϊη, Ταῦ. 1]. 
1 Βαρί. Οοΐ. 52. 
5. 5.666 θ6]ον,, Ρ. 280, ἢ. 1. 
3 Π|30. “η. 1. Το. 
4 Ουἱᾶ, ΕἸ}. 65: Ῥομῖ. ἵν. 9, τοβ τ. 

ΟΥ̓ΠΘΥ ρϑβᾶρθβ οἵ {π6 Απριυβίϑη ρΡοθϑῦβ 
ΔΥΘ ΜΟΥ βὐσαγ : Ὑισρ. Μοὶ. ἴ. 6 Τῇ; 

ἐά. αφογᾳ. 1. 41. ; 11. τ6 Ε.; Ἠον. Θά. 

11 25: ἵν. 5, 32: 
Το. 4ηιη.1. τα; ΘΙΟῚ 8885. ἵν]. 46. 
'ΠᾺῸΣ Ζ|γ7ι. 1. 84} ΗΠ 18: 11. 05: 
ΤΙΟΠ 858. ἱν]. 34, 42. 
Οοιηρ. δορί. Οοΐ. ὅο. 

7ΤΉ80Υ. αΥ. Νο. 478. 
9 Βύαδτύ δῃα Βονοίύ, Αἐ]ιθη8... ἵν. 

(εα. 1816). 

οΟ “ΖΦ ὅ᾽ ὧι ΒοροΚῃ, 

18 
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ἴῃ {Π6 
ῬΙΟΥΙΠΟ68. 
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Τιαῖου οο- 
ΒΘΟΥΔΊΙΟΠΒ. 

ΤῊΝ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΙ͂: 

Ααρπδῦιβ; ἀπα Ἡθγοά ἐπ ατγθαῦ ρ]αοθα ὕννο ᾿πηαρθ5 ἕο {Π|656 Κἰηάνοα 

ΤΟ 

οἰδίο5 οὗ Αβία Μίμπου νἱϑὰ νὰ ομ6. Ἀπούθμου ἴῃ Ραγίηρ Ἀΐτὴ ὑΠι6 Β8Π16 

ΡΟΝΘΥΒ ἴῃ ὑπθ ἐθιηρὶθ ὑ]0. μ6. Ρα1Πὺ αὖ ἷ8 πϑὺ Ομ βαγθα᾿, 

Ἠδ ννὰβ οοἰθθγαῦθα ἴῃ ὑθιηρ]οθ αὖ Ῥθυρασααμἧ, αὖ 

Αὐ ὅξραγία ᾿ι6 

ΒΘΘΠῚ5 0 πᾶν μα ἃ ὕθιρ]6. ἃΙοπθ κ «1185 ὗδαν 10} νὰβ 566. 

Κιπὰ οὗ Βομποῦν, 

ΝΙοομπιθά ἴα, αὖ Μγ]αβαΐ, αὖ γγθηθ, ἴῃ ἢ15. ΕΠ ὑϊμη6. 

ὈγΥ Ῥαυβαμίαθδ᾽ ΤΈΘυΘ νθὺθ ὕὑθιρ]θ5 ὕο Εἶτ αἶδὸ αὖ Ογζίοιβ, Ν͵γβα, 

ΑΡο]]ομΐα ἴῃ ῬΙΒΙα1α, ἀπ ἄββοβ, Τὴ6 Απριβύθιιπι αὖ ἄπουγὰ Πὰ5 

ΡΙΘβουνϑα {πὸ ἔδημοιιβ υθοουα οἵ 15 ΔΟΠ]Θυ θιηθηὐβ ν᾽ Π10}} νγὰ5 ἸΠΒΟΡΙ θοα 

ὉΡοῖ ἰΐ5 γα}15΄. ΤΠῸ Αὐρπδβίθιπι αὖ ΑἸθχαηάγία υγὰβ ὁη68 οὗ {Π|6 τηοϑῦ 

ΒΡΙ αἰ ἃ ΡῈ] ἀἸπρ5 ᾿ὰ ὑπο οἷὐγ ὅν, Τὰ ὑπ δῦ ὑθιρ]θβ ὑγθ 6 ταἰβθα ἴὸ 

πΐτη αὖ Ταυταροηδ ἴῃ ραϊηῦ, αὖ ΝΆΣΡΟΠηΘ, δ ίθμμθ πὰ ΤΥΟμ5. ἴῃ 

δα] ", Απαᾶ ῬΆΙο οου]Ἱὰ 5. ὑπαὺ ὑπ ἡ] ο] 6 νου Ἱὰ ἀθογθοά ΠοΠΟῦΓΕ 

ἴο Απριβίιβ δαῖτα} ὑο ὕποβ μαῖα ἴο ὕπο ΟἸγιηρίαη σοάπ", 

Τὸ 15 ὈΠΠΘΟΘΕΒΑΤῪ ὅο ὑγᾶθθ αὖ Ἰθησὺῃ π6 σϑρϑυϊοη οὗ 5111} 

ΠΟΠΟΙ5 ἴῃ πὸ οαβὸ οἵ ὑπ ἕο] ονηρ ἘΠῚ ΡΟΙΌΥΒ. ΤῊ. Θχϑιηθ]θ Ομ ο6 

σἴνθη τνὰβ βύθα 11 [Ὁ] ον θα 10}. 50 νὰν] 5. 5. νου 8. ἀπὸ ἴο {Ππ6 

᾿παἸντ πὰ} οΠπαναούθυ οὐ ὑποβθ γΠῸ οἸδίτηθα οὐ σαν ὑπ θη. 

τη θα ὑΠ6 σόβοῦνο οὐ Δπρυβῦυβ. 

1 905, Ἀπ. Χν, τὸ (132); τᾶ. Β. δ. 1, 
τι (ι6). ἨΗδ ρμ]δορᾶ 1ἢ Ὁ ἃ βίαϊαθ οὗ 
Απρτιβύαπβ “85 Ιᾶυρθ ἃ8. ὑπαὺ οἵ Ζϑὰβ εὖ 
ΟἸντηρία, οἵ ΒΟ 10 νὰ δὴ ᾿μϊ αὐ οι, 

πα Δ ποίμου οἵ Ἀοπηθ θα 8] ἰο {πᾶὺ οἵ 
Ηρ αὖ Αὐροβ᾽ (108. 1οδ. ροβὶ.). 

Απραβίαβ, ἀπάΘυ {ΠῸ ἴοστη οἵ ΤΡΊΤΟΥ 
αηα Τῆνια, ἢ ὑπὸ αὐ! υΐοα οἱ Ἀοτηθο, 

ΔΥΘ ΤΘΡΙΘβθη θα οἡ ἃ [ΤΠΟΙΒ. ΘΆΤΊΘΟ αὖ 
ψιθηηδ : ΜΙ], (ὐαἰεγὶο ΔΙ ἐοϊοσίφιιο, 

ΟἸχχχῖ. ὁγ6 ; ΘΟΙΏΡΑΙῸ ἐκ. ΟἸΧΧΥΙ, 6ότ. 

2 80. 4ππη. ἷν. 238, 55. 
3. ΒορΘΟΚΗ, 756}. ΟΥ. Νο. ἡὐοό. 

4 Ῥδῦβδη. 111, 11, 4. ΤῊΪΒ τᾶν Πᾶν 
Ὀθθη οιθοίθα αἴΐου ἢ ἀθαῦῃ ᾿ἰκὸ ὑπαὺ 
αὖ Νοῖὰα: δ'αρί, 1}. 40. 

δ Οἡ {π|ὶβ Απραβίθιπι ΘΟπι ρα 1, 
ΟἸΠ]δαμιο, ἤέευπο εἰ κο]ιδοϊοσίᾳιιε, τ87.1, 

ΡΡ- 347 ἢ. 
6 ῬΏΠο, 1,.6ῳ. αα Οαΐ. ἰὶ. ». 56. 
7. Τὰαο. πηι. 1. 78. Οομρ. ϑϑραγίίδη. 

Τγα. 0. 12. 
5. Βδαρί, ΟἹαια, 4. 

Ατο]ιδοὶ, 1871, Ὁ}. 348. 

ΟΠ] απο, 1 οι. 

ΤΊΡοσῖτιΒ 

ἨΦ ΟὨΪΥ Ἀ]]ονγθα ἃ βίη] ὕθιρ] 

9 ῬΏ1ο, 1. ὁ, 11. ΡΡ.: 567 ἵ. 
Αὐ Τϑηΐντα π6 νγὰἃ8 οδ]]ρα Ζεὺς ἐλευ- 

θέριος. όθοκῃ, Ζη5ον, αὐ. ΝΟ. 4715. 
ἘΡΗΘβὰβ οἰαϊτηθα ἰο 6 νεωκόρος οἵ. 

ὑη6 Αὐραβϊ ἃπᾶ οἵ Αὐύθιὶβ: [ΠΒΟΥΥ, 
ΝΟΒ. 3, 7ν13ν», 15 ΠΌΠι 6 ατοαὺ Τ᾽ θαΐγο, 
ΝΟ. 15. ἔγτομπλ {6 βθ οἵ ἴμθ Τϑιηρ]ο, 
ΝΟ. 12,15. ἴγοτη ὑπ οἷν δῃα βαθαγῸΒ, 

ἴῃ ὙΥ̓οοα᾿ 5 1 ξοονονοε αἱ ΤΠ ρ]ιόδιιδ, 187}. 
Οὐ {πὸ ΤορΡ]95 οἵ Αὐρτιβίαβ 560 

αὐ] τη, ἰ. α. 
Οη Πομπηδη ΘΟΠΒΘΟΙ ὑ]Οἢ ΟΟΙΠ 5 ἢΘ ἷξ 

Βίν θα μϑηθυα}ν 1 ήσμα, θα Οπ06. οἢ ἃ 
σοί οἵ ΟΠ Π|Θ 8 19) δῖ; ἃ Πα {πὶ {1016 

ἰβΒ Το πα ο ῬΥΟΥ ΟἾΔ] Ῥΐθοθα (ΡΕῸ 
ΑΥ̓ΟΥΒΤΟ) ; ἘΠΟΚΙ6], νἱ. 125. 
ΤΟ ΤΟ] ον ηρ ἰοῦ ρῦϊ 5 ἃ ἔα Κοὰ 

ΔἸ πχοβῦ αὖ τα πἄοι: αὖ Ῥουαρία, ΝΥΜΙΝῚ 

ΑΥ̓ΟΥ͂ΒΤῚ ΒΑΟΚ. (ΟΥ̓, 6ο8) ; αὖ γογοπᾶ, 
ΡΕῈῸ ἀνα... (1. ὅο0) : αὖ Ἡδγου] ΘΠ), 
ῬΙΥῸ ΑΥ̓ΟΥ͂ΒΤΟ ΑΥ̓ΟΥΒΤΑΙΕΒ (1, 6το): αὖ 
Εδηο, ὈΙΥῸ ΑΥ̓ΟΥΒΤΟ, ΡΙῸ ῬΑΤᾺΙ ῬΟΜῚ- 

ΝΟΙΥ͂Μ. 

Ὁ 

«που δπμννναι 5. 

τδὰ.. 

“ὦ δια“ δι δινΝοΝόνν μέν, .....ϑϑονδ νυνί. , διυδα, νὼ 1 

ἰδ, »ι-... 
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ἴο Ὀ6 Θδγθούθα ὕο Ιτηβθ] 1 ΟΠ ΠΘΧΊΟι 1 ὑπ6 ϑοπαΐθ ἴῃ Αβὶα; δα 

Τῦ 15 βαια ἐπαῦ Οδῖτιβ 

ΒΘ Π16 νγὰβ νγαγ θα ὑμαῦ πΠ6 πδα φῸ 6 Ὀθγομα {πὸ αἸρμΙὺΥ οἵ ΘΠ ΡΘΙΟΥΒ 

ΤΘ θοαὶ ὅο βαπούϊο. ἃ {Πκπ ποποῦν ἴῃ ὥραϊπ΄. 

Θη4 Κίηρθ, ᾿πητηθα!αύθ!Υ ο]αϊτηθα ὑΠ6 τηϑ]θοῦν οὗ ὑΠ6 οοάβ, γθρ᾽δοίηρ 

ὍΥ Π15 οὐσῃ ΠΠ|κοηθδθ ὑπ6 Πρααβ οἵ ἴϑιηοιιβ βύδύπθθ, πα οἤθυϊηρ Π]η)- 

561 ἴον ὑπ6 δάἀογαύϊου οἵ ὑῃμ6. οἰδσζθηβ Ὀθύνγθθῃ ὑπ ἤσιτθϑ οἵ Οδδβίοι 

πα ῬοΟΙαχ ἢ, 

ΘΗ ΌΓΡΟΘ, ἃ 5 1 ΒρΡΡρθδυθά, ἃ Θῃ 1685 ἀουη] 10. Οὐ ὑπ6 ΒΥΊύΟΠΒ, 15 ΡΊ ΘΗ 

Α ὑθρῖθ οιθούθα ο ΟἸδαάϊαβ αὖ (ὐὑδυατ!οάππιτη, ὕο 

ἃΒ Οη6 οὗἩ {Π|6 οατιθ65 οἵ ὑπ γϑνοὶὺῦ οἵ Βοδαϊοθα Νοῖὸ αἴδοι ὑπ6 οοῃ- 

ΒΡΙΤΆΟΥ οἵ Ῥίβο σϑηῦ {πυΐμον ὑπᾶῃ Π15 ῬΥΘἀθοθβϑβοῦβ ἃ πα Δ]]ονθα ἃ 

θη ρ]6 ἰο 6 ἀθογθοα ἴο Π]η}561 αὖ Ῥοιμθ υνιὐῃ ὑπ6 οριυποὺ “ιν ὰβ᾽ 

ὑπουρ ΒΟΙῚ6. δὖῦ ὑπ6 {ϊπ|6 τορϑυαθα ὑΠ6 ἀϑβαμηρύϊοη οὗ 580} ἃ {1016 ἃ 5 

8 ἢ. ΟἸΏΘΗ ΟἵὗἩ ΒΡΘΘαυ ἀθαῦῃ΄. 

Ὑμθη ὑπο ομιθῖα οἵ ὑπ βύαῦθ σγϑῦθ ὑπτ5 ᾿ηνθϑῦθα υνἹῦ} ἃ αἰν]η8 

ΘΠαγδούοθυ, τὖ στὰ παῦατα] ὕο δχύθμα οϑ]θϑῦϊα! Ποποῦτθ ὕο ὕπΠ6 ρι]η- 

ΟἿΡΆΙ ΤμΘΙΌΘ15. οἵ ὑπ6 ᾿π ΡΟ. 18} ἔδημγ. ΑσΟΟΡαΙ ΠΟΥ ῖνο5 ἃπά 

ΟΠ] ρθη οὐὗὁἨ {Π6 ΘΙΏΡΘΙΌΥΒ τϑοοῖνθα ὑπΠ6 βύδιηρ οἵ αἰν!αἰὐγ᾽, Οαΐτι 

ΘΟμΒθοι αὐθα ἢ15 βιδύου " ἃπα ΤΡ] Π15. {0Π6γ΄. Τὴ ἸΙόθηβθ οὗ βι0ἢ 

ῬΟνΘΥ γα ποὺ οχμδιβίθα, 11] Ηδαγδη οαγγθα ὑπ ρῥτοΐαμαύϊομ οἵ 

ὙΓΟΥΆΠΙΡ ὕὅο ὑπ6 Γαυύμοϑὺ Πιηϊύ, ἃπα οἴδυθα ἢ]. ἀπ γουῦπυ νουγῖίο, 

Αὐὐϊποιιβ, πο νὰ ποῦ θυθῃ ἃ Ποιηδῃ, ἃ5 ἃ ποὺ ΒδσΟΙ 5. ΟἹ ΑΡΟ]]Ὸ 

οἱ Ῥδῃ, ἴον ὑμ86 δαοιδύϊομ. οὗ {π6 σου]. “Απαᾶ ἃ}}] τηθῃ,᾽ ἴῃ ὑπ6 1η- 

ΤΠ: ΠΝ. 15: 55 ἴ; 31} 
3 Βαρί, Οαΐ. 22. 
9. 780, Ἄπη. χῖν. 31. ΟὐιηΡ. ἐά. Αηηι. 

ΧΙ, ὅρ; ΧΙ]. 2. 

1 80. πη. ΧΥ. 74. 
4γοϊ. 34. 

ΟἿ ΟΠ ΘΙΠΡΟΙΔΙῪ ΟΟΙΏΒ Π6 ὈΘΔῚΒ ὑΠ6 
{1{165 οὗ Ζθιβ, Αροῖο δῃηαὰ Ἠρτοα]θβ; 
Δα ΟΠ6 ΘΟΙῚ 1 ΠῚΒ ΠΟΙΟΙΙ 15 ΠΟ. 6 
τῷ σωτῆρι τῆς οἰκουμένης: ἘΙΟΚΠ6], νἱ. 
278 ἴ. 

5. ΤῊ 5 {Π6 ψῖνγοβ οἵ Απρτβίμβ (11ν]8), 
γεβραβίθη ( ο Ή1{1118), Τυαθη (ΡΙο- 
{1η8)Θ, ΗἩϑανδη (ϑδθ1η8), Αηὐοηΐητιβ 
Ρία5 (Β᾿ϑαβύ]η8), Μ. Αὐτθ]ὰ5 (Εἰ δαβύϊηδ 
ῬΙδ), ϑδρύμτϊαθ ἥθυθυιι (7 ὰ1||ὼ Αα- 
δαβία), Μαχίγαϊησπβ (ΡΘα]1η8), Ν᾽] Θυδη 
(Δι αυἹηϊδη8), γὙθοθῖνθα αἰνηθ ΠΟΠΟΌ 5. 

Οομιρ. Ταχύ. 

5366 Βοῃμοθρῆϊη, ΡΡ. 5ᾳ ἢ. ΤΠῸ ἢγϑύ Ιδᾶἂν 
οὗ [16 ᾿τΡ Υ 181 ἔδυη!ν ὙΠῸ τγῶβ 60Η- 
Βθογαίθα νὰβ ΥΆ51118, {π6 βιβϑίου. οἵ 

Οδΐαβ: ὅπιοῦ. Οαἰΐᾳ. 44. 
ΝΘΙῸ βᾷγθ αἰνίηθ ΠΟΠΟῖ5 ἴο ΠΙ5 

ἀδαρῃίον ΟἸδααϊα Ῥορρθῶ ψπὸ αἰδα 
8 1ηΐδηὐ: Το. 4π|ι. ΧΥ. 23. 

ΤΠΟΒΘ πο Ππδα Ῥθθὴ οοηβθογαίθα 
16 οἴδθη υϑρυθβθηςθα ἀπο {Π|6 ΤῸ) 
οὗ 1Π6 οἱα ἀθιθ5, Γνίθ, ἴΟ1 ΘΧΔΙΏΡΙΘ, 
85. ὅππηο, {11 ἃ5. ὕδθυθβ, Βδαβύϊηα ἃ 5 
ΟΥθ616 (Ξοποθρῆϊη, ΡΡ. 9οο 1.). 

Τὴ {Π6 2ἴιι5. Ρῖο Οἰοηιογιί. Ὗ., Τὰν. 

ΧΧΥΪ. ὑΠ616 15 ἃ Βύγκῖηρ γθρυθϑθη δύϊοιι 
οἵ Ἡδάνδη ἴῃ π6 ὁπαγδοῦθι οἱ Φαρίύου. 

ὁ Οορ. Βαρί. σαί. 24. 
7 ῬΙη. Ῥαπεσ. το ἴ. 

πὸ 2 
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Τνο 
ΘἸθυη θη ἷβ 
1ῃ ἐπ 
δι ὈοαΪ- 
τηρηΐὗ οἵ 
ἘΤΏΡΘΓΟΥ- 
ΟΓΒΠΪΡ, 

ΤῊΕ ΤΎΟ ἘΜΡΙΒΕΩ͂: 

αἰσπαμῦ τνογβ οἵ «δύῃ, “ΘΥΘ ΘΑΘΘΥ 0 γΟΥΘΡΘΠΟ6. ΠΪΠῚ ἃ5. ἃ σοΐ 

ΤΠ χοῦ, ἔδαν, ἐποῦση πον Καθνν γΠῸ ἢ6 πτὰβ πα ῃθποο Π6 ΒρΡστη σ᾽, 

ΤΉ Θβθ. ἀθύδι]β, ἃ ἔδυ ΟὨ]Υ οαὖ οὗ τηλὴν ὙΠ ]Οἢ ἀγθ ργοβουνθα ὁ 

ΟΟΙΠ5. ΠΩ ἸΠΒΟΥῚ ΡΌΙΟΠΒ. ἃ 5 ὙὙ6}} ἃ5 ἴῃ {π6 βοαύουθα πούϊοθβ οἵ ὨἸβῦο ΔΒ, 

Μ1}} ᾿παϊοαΐθ πον ἀθορὶν ὑπὸ ὈΘΙ1Θ ΕΓ τη ἐπθ Βα ΡΟ Πατηδῃ οπαναοῦθυ. οὗ 

ἐΠ|6 ΕἼἸΏΡΘΓΙΟΥ νὰ ᾿πστουσὐ ᾿ηὔο πη 6 ῬΟΡαΪΥ τϊη ἴῃ πὸ ἔνθῦ ἀπά 

ΒΘΟΟΠΕΩ οΘη αγ]65, ἃ πα Ποὺ 6] ΟΟπῚ6 1 γα ὅο ὑπ Τηὰ85 οὗ ΤΊΘΗ, ὃ 

οἤθσῖπρ ὑπ θγὴ αὖ Ἰθαβῦ ἃ ἀθβηϊθ οΠ]θοῦ [ῸΥ ὑνουβῃῖρ, ὑπο ἢ {Π|6 τηοΥ6 

ἀπουρ]ὑ] τσ] ΒΗΥ ΤῊ ἔγοιη βουὴθ οὗ ὑΠ6 σομβθα θη οο5 ψν Β]Ο ἢ 500} 

ἈΠ ΟΡΙ ΠΟΙ ΟΔΥΘα ἢ 106, Τῇ ψγ πον ϑηάθανουν ὕο Ἰοοὶς αὐ {πὸ 

ΒΘ᾽ΙΘΕ τη 8 ΟἸΟΒΘΙῪ τυ 588}} 566 ὑπδῦ ἃ5 1Ὁ νγὰβ θαβθα ἀροὴ ὕνγο Ἰάθαβ 

ΟΥΘΊΠΑΠ]]Υ, 50 1ὕ νὰ 8 τηϑ [6 ϑὑθα 1 ὕνγο ἔουτηβ. ὟΥ 6 μᾶνϑ ἴο αἰβυϊ σι 5} 

ὑπ ρῬοβίζϊοι οἵ ὑπὸ ΕἸ ΡΘΤΟν απνπσ 15. ΠΤ πηθ, ἃπὰ Π15. Ροβι οι 

αἴύου ἀθαίῃ : ὑπ6 Δρούμθοβὶβ ἃπα {Π6 1 Ππουθηῦ Βα θά ηθε5 οὗ {πΠ6 μϑαὰ οἵ 

{16 βίαίθ. ΤΊιθβθ ὕνγο θθιηθηῦβ 18 Ὁ ΠῸ ΘΔ Π5 ὨΘΟΘΕΒΆΤΠΥ οοπηθοῦς- 

δα, ΜδΗΥ ΘΙΏΡΘΓΟΥΒ πκ δὰ ἅμα ΝΟΙῸ ἃπαὰ Τ)ομ ἐδ πὸ πᾶ 

οἸαϊτηθα πα γθοθν θὰ ὑγῃ1]16 ἸνΊηρ ἀἰνίηθ ΠΟΠΟΙΥΒ  γῸ ποῦ γϑοϊτοπθᾶ 

ΔΙΠΟΩρ ὑΠ6. σοῦβ αἴδου. ὑποῖν ἀθαῦῃ. ΤῊ ἀρούῃθοβὶβ νυνὰβ ἃ 46] 1] ογαΐθ 

ἀοῦ οὗ {Π|6 εὐαΐθ ρου ον θα ἐμῃγοῦρἢ ὑπ6 ϑϑπαύθ : {Π6 βδουθάπθββ οὐ ἐῃθ 

ΕἸΏΡΘΓΟΙ ο]]ον θα ἔγοτ {}16 51 Π}Ρ]6 ῬΟββθββίοη οὗ βρονου, Ῥυδοῦϊοα ]ν 

1ῦ νγὰβ ὑπὸ Ἰαύίθυ. ὑν ΠΊῸ τηδθ. ἃ βὑπ ΠΡ ὍΙΟΟΙς ἰὸ ὑπθ ΟΠ υἸβεϊδη. 

ΤἼΘ τϑοορηϊίοι οὐ ὑπὸ αἀἰντηϊὺν οὗ ἐπ Ἐπ ροσον ἔοι Θχ ρυθββίομ ἴῃ 

ΤηΔηΥ Οὗ {πὸ ἃοίβ οὗ ἀδιν 116, ΤῊΘ. ρου ΘΟβὶβ ΟΠ06. ἈΘΟΟΠ ΡΠ ]Βη 6 

1. Ζαβύ. Μ. 4»οϊ. ἱ. 9. Οτβ. 6. Οεοἷ8. 
211, ὁ, 26. 

ἘΣΟΚΙΘΙ (ΤΠ οείν. Ναιπηι, Ὑ111. 4063} σῖνθ8 
8 ᾿ἰδῦ οἵ τηϑιθοῖβ οἵ {Π0 ᾿πηρουϊαὶ] 
[ἀγα] ΏΠΟΒΘ ΘΠ ΒΟΥ ἴο ἢ 18 ΥἹ ηΘββϑα 

ὈΥ ΘΟΪΏΒ, 48 ἴῃ 4}1, ᾿πο] απ ρα 5 ἔθ. 168. 
ΟΟΠΡΔΙῸ 4180 βομοορῆϊη, ΡΡ. 15---57. 

ΤῊΘ αἰνίηθ ψουΒ ἢ Ραϊᾶᾷ ἐὸ Απιὶ- 
ΠΟῸΒ ΤῊΒῪ ΒΘΙΨΘ 88 ἃ ΒΥ ΚΙ Πρ ΘΧΘΙΏΡΪΘ 
ΟΥ̓́ ΡῬΡΟΡΆΪΑΥ μηδ ]οἴβτη. ΟΥΎ Ῥτγοίδηἰΐν, 
ΑἸοπᾷ ἐπ ΒΟΥ ΡΌΪΟΙΒ ΟἿ ΘΟ Β Βέγτιοὶς 
ἴῃ 8. Ποποῦν ὈΥ Οὐ ο ]ς οἰ Ε168--- ΠΟΤ 
ΚΎΘΤΟ βίσιοῖκ αὐ ΒΟΙῚΘ. ΟΥ ἴῃ ΠΟΙΆ 
ἐρΟΪΟἶ65᾽--τ-αγὸ πὸ ΓΟ] ον ησ : ἂντι- 
ΝΟΟΟ ᾿Ιἄκχος (Λαγαμηγ  χ)}, ΝΕὼ 

Ιἀκχω δἃῃ νεὼ πγθιὼω (ΤαγβαΕ), 
οὐστιλιοο λλὰρκελλοὺ Ιέερεγοὸ τοὺ 
ἀΝΤΙΝΟΟΥ (ΟοΥπ ), ἀΝΤΙΝΟΟΝ ΘΕῸΝ 
(Η]Ἰου ΡΟ 15, ΝΊΘΟΡΟΙ 8), Η Ττὰτριο ἂἀν- 
τΤΙΝΟΟΝ θεὸν (Βι{πγ Ὡ]}}}, ΤΤὰΝῚ ἃν - 
τινΝοὼ (Ατγοδαϊα ἢ Οπθ ᾿πβουρύϊοι 
ΤΔν 6 δαἀᾶραᾷ: ἀντινοὼι ΟΥΝθρο- 
ΝΩ͂Ι ΤῶΝ Εν Διγύπτωι ΘΕὼν λλ. 

ογλτίοο ἀττολλώνιοῦ ΤΤΡΟΦΗΤΗῸ 
(ἀσαΐον, Ρ. 86. 1). 

ΤΉΘΒΘ ΘΧΘΙΏΡΙΟΒ 816 ἴδκοη το 

ἘΟΙΚΠ6], Τοοίν. Νιιηι. νὶ. 5.28 
ΤῸ ψουβηΐρ οἵ ΑπὐπμοὰΒ ννᾺ8 8{1}} 

οομἐ πο ἴῃ Τὐργρὺ ἴῃ {Π6 {πὶ οἵ 
ΟἸοπιρηὺ (τοῖν. ἵν. Ὁ. 14.}.). 
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ΠΝ ϑαἀάθα οὁη6 τοῦθ ὅο ὑπ6 1Ιδὺ οὐ ἀθιθθ5 ῆο Πα πὸ βύγοηρ Πο]ὰ 

Θυϑῃ ΠΡοη ὑπ6 ὑποιρηβ οἵ ὑπ6 μϑαύῃθῃ. 

1. ΤΠ Θββθηθα}! αἰ 1 οἵ ὕΠ6 ΒΟΥ ΘΙ 5 ΡΟΥΘΥ Μὰ8 ὕΠ6! 716 νυῖᾶϑ 

τηϑῖπ ΤΘ]ΙΡΊΟοαΒ. ὑπουρηὺ οὗ ὑπ Επηριτο, Ὀπὺ αὖ ὑΠ6 βϑηθ ὑϊπὴ6 ἐμ] Ὁ δΣ 

ΘΘΓΘΙΠΟΠΥ͂ οὗ {π6 δρούμθοβίβ ρᾶνθ αϊβυϊπούπθαεβ ἕο ὑπ6 οοποθρύϊοῃ ᾿Πθοδΐδ. 

οἵ ἀϊνιηϊῦν ἴπ ὑπ6 Τνῖηρ ΕΤΡΘΥουΒ. ΤῊΘ νϑυουβ ΘΙΩ Ὀ]ΘΙῚΒ ΡῬΙΌΡΘΓΡ 

ἴπ {πΠ6 ροαβ Π1Ο Ὑγ6 16 αὐ θυίθα ὑο ὑπ6 ἀθοθαβθα οἢ ὍΟΥτ5. οἵ 

αὐῦ--Π6 γαγθὰ οἵονη, ὕπΠ6 ρυτ ψᾶπᾶ, ὕπθ πίτηριιβ, ὑπ βϑογθά 

οδν, ὑΠ6 68916-- ρΡθα]θα το ὑπ6 ᾿πιᾶρὶπδύϊου απ Ὀτουσηὺ ὑΠ6 1ᾳθἃ 

οἵ αοἰύγ πϑαυοΡ ἰο ὑπ6 θαυ. ΜΟΟΥΘΟΥΘΥ {Π6 Δρούμθοϑὶβ σὰ ποῦ 

ΠΘΟΘΑΒΔΙΙΥ ὑπθ τουγαγαὰ οἵ βῖρῃδὶ νἱσύαθθ. {τὸ πᾶ Ὀθθη 50 6 

τιύθ τηϊρηῦ ᾶνθ ἰθϑβθηθα πῃ6 τϑϑρθοὺῦ ὑΠ1Ο νγὰβ ΤΌ Πουθα ἴο ἃ 

γΙοΐουιβ ΒΟΥ ΥΘΙΡη. Βαῦ ἃ5 1ὖ νγὰβ ὑπ θχοθρύϊοηβ ὑγθῦθ ποῦ βυ!ηοϊθηῦ 

ὕὍο αἰδύαυ! ὑπ 6] 16 ὑπαὺ ἀρούμθοββ τγὰβ ὑπ παύαια! ἰθβὰθ οὗ δὴ 

ΟΡΙΠΔΥῪ γοῖσ᾽. ΤῊΘ Ιδηρτᾶρθ οὗ ῬΙΠΩν 15. ἀπάοαθύθα!]γ τηθίουϊοδὶ, 

Ὀπῦ 5011] ὑπ6 16 15 5016 ὑγα0} 1η Π15 οοηὐθιηρύπουβ οχρ]απδύϊοι. οἵ ὑΠ6 

γηοῦνο5 ΒΟ Πα 16 ὕο Θδ 116 1 ΔροΟύΠΘοβοϑ 1ῃ οὐἄθι" ὑο θχύοὶ ὑπ 

νγΊβάοτῃ οἵ Τυα]αη. “ΤΊ οΥτι5 οοηβθογαῦθα Ατιρτιβύπβ, θαὐὺ Π6 αἸα 50 1ἢ 

“οΥϑν ὑπαῦ π6 τηϊο]ῦ τηὐτοάποθ ὕπ6 ομᾶῦρθ οὗ ὑγθάβοῃ : ΝΌΥΟ ΘΟη86- Β 

“οὐαύθα ΟἸδπάϊαβ, Ὀαὺ ὑπαὺ Π6 ταϊρηῦ τποοκ [{Π| ΘΘτθιοην}, ΤΊῦα5 

“οομβθοναύθα. Ν᾽ οβρᾶβίϑη, ἃ Τ)οτηῖύϊαμ, Τιῦπβ, αὖ ὑπ6 Του μου ὑπαὺ Π6 

“τη]ρηῦ ἀρρθῶν ἴο Ὀ6. ὑπ6 βοῃ, ὑπ6 Ἰαὐδθυ. ὑμπαῦ Π6 τηϊρῦ ἈΡΡρθᾶν ο 6 

616 Ὀτούπου οἵ ἃ ροά. ὙὝοι πᾶνϑ τϑϊβθα γοῦν ἔαύμου ὕο πθῶνθη ποῦ ὕο 

ἸΏΒΡΙ6 ἴδον Ἰηὔο ὕπ6 οἰ ΐσθηβ, ποῦ ὕο ἰηβι]ὺ {Π6 ἀθ 0168, ποὺ ὕο σαί 

“ΒοΠΟαΡ ἴον γουτβϑ!ῦ, θαὺ Ὀθοᾶσβθ σοὺ ὈΘΙΙΘνα Πΐπη ἴο θ6 ἃ »οά"". 

ΘΌΘΙ ἃ θ6]16Γ Ππονθυοῦ πὰ ποῦ Ὑϑαπθα ονθὴ ἤθη ὑπ6 ποθ]θϑύ 

Ἐτηρουουβ. [Ὁ 15 Ὑϑοϊςζοημθα ϑιηοπρ ὑΠ6 τηοϑὺ αἸβυϊηρ 56 ἃ τηθυβ οὗ 

Μ. Αὐτό] ὑπαῦ ἢ6 ἀἸββθιη Ὁ]6 αὶ οὐ ἀθίβπ θα ὑπ6 ργοήϊσαου οὗ ἢ15 

ΘΟΙ]Θαριθ Ν Θυβ, ὑποιρὴ 1 γγὰβ τηοβϑῦ Ὑθρα βῖνθ ὕο πΐπτη, πα Ργοοαρθα 

ἴον Πίστη 811 ὑπ ποποῖμ5 οὗ οοπβθογαύίοη Ὁ. Ομ ὑΠπ6 οὔμοὺ ππα 1ὖ 15 

5814. ὑπαῦ ὑΠ6 οοπμβθοσδύϊοη οὗ Μδγοιβ ΠΙΤη56 Ὁ τγὰβ Βουη θυ] θ᾽ ΤΠΟΓΘ 

1 ῬΙΊη. Ῥαπθῃ. τι. ῬΥδοίθυ αϑ τη ΘΟΠΒΘΟΥ]ΟΠ15 ΠΟΠΟΙΘ αἱρ- 
32 Οοτρ. ὅρα. Ηαΐν. “7. ϑιυοθί. πϑίαβ.. οαγρβιύ.. Θα]οὐ]85. 

Τοηιΐέ. χα [Τιπὰτ] αδίαπούαμμ... 1110 3. Οδριο!. 2977. Α4τπν». τ. 



ΤῊΕ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΙΒ: 

{πδη ἃ Ῥαρθαηΐ, 

ὙΠῸ νγὰ5 Ἰοϑί. 

Ἰϑηὐ πὶ ΤῸΣ ἃ ὑϊτηθ ἴο τη θη, 

Νὼὸ οὔθ ὑμπουρηὺ ἐμαῦ ἢ6 5ῃου]α 6 Ἰατηθη θα ἃ5 ὉΠ6 

Τοϑαῦ Πα ΒΙΠΙΡΙῪ τοβέογθα ΐτη ἴο ἐπ6 σοῦβ ψμὸ Βαὰ 

Νοῦ ἴο πᾶν Ηἷβ βίαϊπιθ ἴῃ ὑπ6 πουβο, ἱἢ 

ἃ ῬΘΥΒΟῚἾΒ. ΡΟΒΙ [0 ἢ. ἉΠΠΟνγοα ΟΥ̓ γϑαυϊνθα ἴΐ, τγὰβ ΒΔΟΥΠΘΘΘ ; ἈΠΑ ΒΟΙῚΘ 

ῬΘ]]ονθά ἐπαῦ μι οομυϊπιιθα ὅο Θαγ 6 ἴῸΣ Πἶβ. ῬΘΟρ]6 ἃπα σονθαϊοᾶ ἰὸ 
ὑπ ὑπ ἔαΐινο ἴῃ ἀγθατηβ᾽. Βυῦ 500 ἢ} οαβοθ ΟἹ Οἰὐῃον αἰάθ Ἰγουὸ 

γΆΤΘ δ {Π6 Ἰηοοϊκίηρ γον 5. ἢ ὙγΠ]Ο].  οβραβίδῃ γϑοορτβοα {πὸ 
ῬΓΟΡΤΘΒΒ Οὗ ΠΪβ ἕατα} 1ΠΠΠπ|085. 5. ΠΟΙ ΘΟ] ἀθβουῖθο {Π|0 σΘΠΘΙΆ] ἔθ! την. 
᾿ΛΝῸΘ 15 τὴϑ 1 Τ ΒΌΡΡοΒΘ 1 πὶ οὴ ἔπ ροϊηῦ οὐ Ῥθοοπηΐῃρ ἃ ροα δ" 

1 ΟδρΙΐο]. 7. 41». τ8 ρῬϑύιμη 586 
ἕαὶδ αποᾶ 111] ΠΟΠΟΥΘ5. αἰ γΊΠῸ5. ΟΥ̓ ΠΪΒ 
θα 8. ΟΥΏΠΪΒ. ΒΘΧΊΒ. ΟἸΠΪΒ ΘΟΙ 0 86 
αἸσηϊαβ ἀθαϊῦ, ἢϊδὶ αποᾶ οὐΐαπι βϑοσὶ- 
Ἰθρτιβ πα ]οαύτιβ θϑὺ αὶ θἰτιβ ᾿τΠ Δ ΡΊ ΠΟΘΙ 
ἴῃ βιὰ ἄομπιο ΠῸΠ ΠαΡιύ, αὶ ΡῈ ἔου- 
ἔπη 7 Ὑ6] Ῥούτιν ὨΌΘΥΘ νοὶ αθριύ. 
ΟομΡ. ἰά. Απὶ. Ῥ. τ. 

5 Βαρί. Κ͵εδβρ. 23. 
Τὸ 15 βαϊα Ὀγ Ἐϊα γορῖπ5 (Χ. 15, 17) 

{πᾶ Οοπβίδηὑϊπ5 δα ΦονΊη γΘΥΘ 60ῃ- 
βθογαἐθα (ἐπέθ} αἴυοβ γοϊαϊ); ἀπ ἐπ 
{116 Τύστι8 γὰ8 ρίνθῃ ἰο {πΠ6 ἀθορθαβοᾶ 
ῬΟΥΏΡΘΙΟΥΒ ἴῃ [ΟΥΤΉὉ] ἀοοαχηθηΐβ ἐο {Π6 
ΟἸοΒ6 οὗ {π6 ὙΥ͂ Θβίθσιη ᾿ὐῦηρῖγο (ΘΟ Ποορί- 
Ἰϊη, ῬΡ. δο ἢ). Τὴ {116 τγὰβ ἰχδη8- 
[θυυθα ἴο Ἰαΐθυ βουθυθὶρη8 θύθῃ ἀπτίηρ 
{Ποῖν ΠΠϑ τη ; ἃ πα 9 0ῃ1 οὗ ΒΔ] ΙΒΡΌΓΥ, 
ἴῃ ὃ Ῥαββαμθ υϑίθυγθα ἰο Ὀγ ΞοΠοθρΗϊη, 
ΤΘΙΏΔΥΪΚΒ ΟΝ {Π6 Τηΐδιι86 οἵ ὑπὸ ποσᾷ ἴῃ 
ὨΪβΒ ἔϊππιθ: ὅιοβ 4ποατ6. ἱπι ροΥΊΟΥΘΒ 
απο8 (6 τηοσθ Του δ η5. ΡῬΟΡαΪι5. ἢαθ- 
ἰδοὺ Ἰασα]αθαΐ, ἀοϊἤοαν Πα 6] ̓ π5 ᾿πα πὶ 
ΒΟ] ϊο,,  ΘΟΒα 6. τη ΘῈ ΙΘΡα αΥ ἴῃ ΒΟΥ- 
ἴθ ὑγα ΠΒ1}1556. ΠΌΤ ἃ 51 ΘΔ 610 
88πὸ τη ηοαιο τοροηᾶο, ΠΪδὶ ὑΥΥΔΏΏΪΒ 
Ὁ ΒΟ Ι 018, οὐ] ρούθ ὑ5. ΠΟ Βα! ποῖα τηὰ- 
8. Εδοίϊ βαηΐ οὐρβὸ αἰγὶ ἱπαϊροῖθβ 

ααὐ, αὖ 1118. ῬΙαοοῖ, ἩθυΌθδ, 408. ΠΘῸ 

οὐϊατη Ππασϑ δ, βουίο ἄἰρηοβ Πομηδηο- 

τ πὰ ῬΟΥΠαϊα στοραίαν., Τυδοίατη οϑὲ 
ΠΟ. ΠΟΙΊΘῚ 40 ῬΥΙΠΟΙΡρο5. υἱγξαξι η 
εἰξ}18. οὐ νου βαθὶ Ἰὰσθ. ῬΥεθΒΙΠ65. 56 
αἴνοβ ἀπᾶραηί ποάπτῃ ρμαπάθηηῦ ἈΡΡΟ]- 

Ἰασὶ, γϑίθυ! ααἰάοτη σοηβαθίπαϊ πο οἰϊδγη 
ἴῃ Ὑἱ ο οὐ βᾶἄνθυβιβ Πάοτῃ οα ΠΟ] Ιοα τα 
οδὐϊηθηΐο (ῬΟΙνοΥ. 11. τὸ; Μίμπο, Γα- 
ἐγοῖ, Τ1ιαῖ. οχοῖχ. 406). ΟΠΆΤ]ο8. {η6 
ασοαΐ παὰ αἰσοδαν οομποιηπηθα {ΠῸ οἷιβ- 
ἴοπη. Αἰΐου σοργονίηρ Οομπβίδηςηθ πᾶ 

ΤΥΘΩΘ ἴῸν {πθὶν ἀββασηρίϊοη οὗ ἐπ {16 
Πα ἴον {Π6 86 οἵ {Π6 δουυθβροπᾶϊηρ 
νγοτα ἀἰυαϊία ἴῃ γοσαγᾷ ἴο {Ποῖν ἄθογθθε, 
ἨΘ6 βᾶγβ: Οθββοὺ ἰρίσισ, οθδβθὺ ἔα 15] 
ΠΟΙΉΪΗΪΒ. ΘΙ 1ο, ἀθβεϊπαίαν δηὐ] τὶ 

ΘΥΤΟΤῚΒ γΘβεϊρΊ απ), ἕαοοβοαῦ οεθοῖθ ΒΌΡΟΥ- 
Β.ΠΠΟῊ85. νοι ὈΌ]ατη, θα ϊοαῦπν Ῥτοοᾶ- 
οἶδ ΠΟΠΉΪΗΪΒ. ΒΌΡΟΙΟΙΠ τη, ῬΘ]αΐαΣ ἃ 
ΠάΘΙΡαΒ. ἴῃ αἶνοβ ὑγϑ βίου μου τι ΠῚ 
ΒοτΪη πὶ θη }116 πιθηδαοίπθη (187. 
Οαγοὶ. σαρ. (ὁ ἑπιαφ. 1. 4). 
ΤῊ Οοπβθοχαίίοη Οὐἷηβ ἴουτη Δ ἢ 

᾿ηὐθγθβύϊηρ βπαν. ΤῊΘ τηοᾶθ ἴῃ ΒΪο ἢ 
{6 οἹα ἰᾶθα 15 ἐγϑηβὶαἰθα ἰηΐο ἃ ΒΙὉ- 
1108] ἴουτη ἴῃ ἐπ ΟΠ βθουἃ 05 οοΐη 
οὐ Οοπβίδηςψϊηθ 15 οἵ βίῃρα]ϊαν ᾿ηΐογθβί. 
ΤῈΘ Πραᾶ οἵ η6 ΕἸ ΩΡΟΤΟΥ 15 οονουθὰ 
νυ ἢ {Π|6 πιβῖι8] γϑὶ], θαῦ οἡ {πὸ ΤΥ σθ6 
{Π6 θᾶρ]θ ἘΠ] ἢ Ῥοίουθ βυυιθο] 56 {Π6 
ΤΘΙΊΟΥΔΙ οἵ ὑπ6 50] ἃθονθ πὸ ἸΟΠΡΘΙ 
ὍΡΡΘαΒ. [Ι͂η 15. ΡΙδοθ {Π6 ΕἸ ΠΙΡΘΙΌΥ 15 
γΘΡυβθηϊρα ἴῃ ἃ ομαγὶοῦ ἄγαν ὈΥ 
ἔοαν ΠΟΥΒΘ5. ΜἹ ἀρ} 16 Ποδᾶ πα ου- 
Βέγοίοηθαᾶ Παηᾶβ, απ ἴσου πθᾶνθη ἐπ 
θινῖπθ Ηδπα 15 βίγοιοηθα ἕο σαΐβθ ἔπ 
ὈΘΙ] ΘΝ υ. 

Τῃ {Π18 ΟΠ ΠΘΧΙΟ 8 ΘΑΥΠΘΥ ΘΟ 
γ δ Ὀ6 τηθηὐοποϑαά, ΠΟ ἢ ΒΘΘΙῚΒ ἰο 6χ- 
ῬΥΘΒΒ. ΒΙΠΗΡΙΥ {πὸ ΟἩγ βίη ὑποαρηὺ οἵ 
“ΘΟΠΒΘΟΥ Οη. ΤῊΪΒ 18. ΟΠ6 βύχστιοϊς ὈΚ 
(]ΠἸ ΘΒ. ἴῃ Ποποὰν οἵ 5 νἱο Β810- 
ηΪπᾶ. Τὸ ὈΘΔΥΒ {Π6 ΘΠΡΥΘΒΒ. βϑε θᾶ 
ὙΠ ἢ δ ΟἸ ἵν  - Ὀυα πο ἢ. ἰὰ ποὺ παπᾶ πᾷ 
{πο Ἰορθηα ΑΥΟΥΒΤ ΑἿΝ ΡΆΘΕ, ΤῸ Ἰαβὺ 
ὑνὸ ΟΤΒ. ὁ ΒΟΔΙΟΟΪΥ Πᾶν ἃ αἰ- 
ἔρυθηΐ τθϑἶηρ τομὴ ἐπαὺ ν ΠΪο ἢ. {πῸ ν 
θυ ΘΟ ΠΟΘ ηΐθ, ΤΟΥ ΒΠ6ν Αἃ]- 
γηοβὺ Ῥογυοηα απθβίϊοη ἐπαὺ Βα] ομΐηα 
ᾺΒ ἃ ΟΠ τἰβίϊδη, απ ἐμπαὺ ἐμ6 οοἷη 
ᾺΒ Βέσιο]ς ὈΥ {Π|ὸ ΤΏ ΡΟΙΟΥ 1 ΤΠ ΘΠΊΟΥΥ 
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2. Τῆθ δρούπθοβιβ σαν ἀθῇμηθθηθθβ ὑο ὑπ6 1άθα οὗ {Π6 ᾿πηρϑυῖα] 

«Ἰντητὺν Ὀγ ὑΠ|6 οοηβθαπθηῦ ΔΥΤΘΥ ΟΥ̓ ΡΥἹθϑὺβ ἃ Πα] ΒΔΟΡΊ ΠΟΘ δηα θη ]65 ; 

Ῥπὺ 10 νγὰβθ, ἃ5. πᾶϑ Ῥθθη β814, ὑπΠ6 ργδούϊοαὶ 616 1ῃ ὑπ6 θϑβϑθηθα] 

ΒΘ η6 85 οὗὁἨ ὑπΠ6 ἘΠΉΡΘΙΟΥ ἃ 5. 5110} συ Β10 ἢ. ἔογοθα ὑπ6 ΟΠ ΥἸϑυϊδη ᾿ηὔο 

ἨΦΘ οουἹα πού, τ Π15. [6]1ον- 

ΟἸὔΖθηβ, ΘΟ Κπον δάσο ὑπ6 “Οθηῖιβ᾽ οὗ {π6 ΕΠΡΟΥΟΥ : μΠ6 σου] ποῦ οἵνθ 

αἰτοῦ δηὐαρο τη τγιῦἢ ὑπ6 βύαῦθ᾽, 

αἸνπ 6 Πομοῦ ο ὑπ 6 ἘΣ ΘΙῸΥ Πἰτηβο! , ΤΠη6 Οθηῖιβ οὐ Εονυύπηθ οἵ ὑΠ6 

ἘΠ ΡΘΙΟΥ ΒΥ τη ὈΟ]1564. {Π6 5ρ᾿υἸὔπιἃ] ΘΠ ΥΟΎ ὑγΒ10 ἢ) ΤΠ ΓΟυΙΡῚ Π]τη νὰ 5Ὰ}- 

Ῥοβϑᾶ ἰο ἀϊγθοὺ ὑπ6 ὑγ]0 16 βυβύθιη οὐ ὕΠ6 οι νγθα] ἢ. [ΠῸ 5υγθδ:’ 
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ΤΠ ΡΘΙΒ 
οἵ Π6 
ΤΟΤΩΡΘΙΌΥ, 

Ὀγ ὑΠ15 νγὰβ ὕο γθοορηῖβθ ὕΠ6 ΤΘΆ ΠΥ Οὗ ἃ ρόνγοι ἡ Π1Ὸ ἢ} ὑπ ΟἸΥἸβύϊδη 

ΘΙ πον ἀθηϊθα ο οχ δῦ οὐ Π6]ἃ ὅο Ῥ6 τι] σηϑηῦ ἃ, ΑἸά 1τὖ 88 δαιδ}}ν 

ἸΏ ΡΟΒΒ10]6 Ὸγ Πῖπη ἴο αὐυυ! υύθ ἴο ἃ τηϑ Δ ν οὗἩ ὑπ6 ργθγορδύννοα 10} 

Π6 Πο]α ἴο Ῥϑίοπρ ὑο αοα. “6 υθῃᾶθυ βοποῦχ ἰο {Ππ6 ΕΠ Ρ Υου, ΥΥΙΘΒ 

Τουδα]]Πδη ὅ, “1 ΒΌΟ ἢ. ἃ ὙΥΥ ἃ 5 15 αν ἔα] ἴῸΥ τι ἀμ οχρϑάϊθηῦ [ῸΥ Πΐτη, 

ΚΒ. ἴο ἃ τη ψΠη0 βὐθηἦβ ποχῦ ο Οοά, ἃπα σὴ Πᾶβ οὈὐαϊπθα πυ]δῦ- 

ΦΘΨΟΥ Π6 15 ἔγοιη οά, μα ἰ5. 1685. ὑπ Οἷα οΟὨ]γ... Απα 50 ψγ6 ΟΣ 

“ΒΒΟΥΤΠΟΘΘΒ ΤῸ] {116 βαϊθὺυ οὐ ὑπ6 Ἐπηρθτοι, μαὺ ἕο οὐ Οοα δηᾷ Πἴ5, απά, 

“85 οὐ Πιὰ8 ΘΗ]01η661, νΥ 1}. ΒΠΏΡ]6 ῬΥᾶγ οΥ. Απα Πονθνοι οχ χαναρθηῦ 

Οὗ Ἠϊβ πιΐθ αὐθου ΠΟΥ ἄρα. Οοηρ. 
Κίηρ, Παγῖῃ ΟΠπγίβείαη Νιιηυϊϑηια ϊο5, 
ῬΡ. 441; δηα οἢ {Π6 016 βι θ]θοῦ οἵ 
ΤΟ, Βθούδίοη Οοἰηθ ΕΙΟΙΠ6], Ποείγ. 

ΝΝιιηῖηι. Ὑ111. 4.56 ΤΠ, 
1 ΤῊ ρ γϑρυθϑδθηὐαθίοη οὐ π6 θη] π5 

15. Το πα ΒΡ] οα {π6 οοἰπ5 οὗ {Π6 
ΘΕΙΥ ΕΏΡΘΙΟΙΒ: 6.5. ΘΈΝΙΟ ΑΥΘΟΒΤΙ 
(Νετο: ἘΠΟΙΚΗ6], νἱ. 272); ΘΕΝΙΟ Ρ. Ἐ. 
(Δυρπδύαβ : τά. νἱ. 97 1.); σΒνιῦβ Ρ. ΕΒ. 
(Ί611π5: ἐά. νἱ. 317). Τοσπαγᾶβ {Π6 
ΟΙοβα οὐ {πὸ {π|χὰ οθηύτυ [Π6 θηῖτ8 
ΘΌΡΘΔΥΒ ΤΉ ΠΟ ΤΊΟΤΘ ΘΟΙΏΙΊΠΟΏΪΥ 86 [ἢ 
αἰ γθηῦ ΤΟυτηβ. Τῦ 15 ΒΙρ. ΠΟΘ ΠΥ ὁΠ8- 
γϑούουιϑθο οἵ {πΠῸ6 τοῖρῃ οἱ Ῥιοοϊοίϊδῃ. 
ΤῊ [Ο]]οσσιηρ ὕγροβ οὗ ᾿ΠΒΟΥ ΟΡ ΟΠ Δ16 
ΘΊνοη ἴῃ ΒΠααχτιθ: ἙΝ ιῦΒ ΑσαῦΒΟῚ, 
8. Αὐαυβτομῦμ, α. ἀὐαα. ἘΤ ΟΟ058., α. 
ΟΖΒΑΒΙΒ, 8Π4 ΘΕΝΙΒ ἘΧΕΒΟΙΤΌΒ, α. 
ἘΧΕΠΟΙΤΌΒ ΤΙ ΥΒΙΟΙΑΝΙ, α. ΙΠΥΒΙΟῚ, α. 
ἹΜΡΕΒΑΤΟΒΙΒ, α. ῬΟΡΌΠΙ ΒΟΜΑΝΙ. Τὴ6 
ΘΈΝΙΒ ΑὐΟΟΒΤΙ, 6. ΙΜΡΕΒΑΤΟΒΙΒ, α. 
ῬΟΡΌΙΠΙ ΒΟΜΑΝῚ ΒΡΡΘΔΙΒ ΟἹ ΟΟΙη5. οὗ 
Οοπδίμηηθ. ΤῊΘ ΟΠ] Ἰαύθυ ΘΧΘΙΡ]8 
ὍΘΙ 1 δγ6 ΟὈΒοΥυ θα 15. ἢ ἃ ΘΟ] οὗ 

Φ.]Π8η ; ΘΈΝΙΟ ΑΝΤΙΟΟΗΕΝΙ. 
ΤΗΒΟΥΌ]ΟῊ5 1η ΠΟΠΟτΙ οὗ ὑπ6 ΘΏ15 

Οὗ ὁ ΡΥ ΘΆΪΔΥ Ρ]806, ΟΥ̓ΒΟΟΙΘΟΥ ΟἹ 
ῬΘΙΒΟΙ 816 ὙΘΙῪ [γθαπθηῦ. Ατηοηρ {Π6 
ῬΟΥΉ8 ᾿ΠΒΟΙΡΌΙΟΩΒ ΜΟΙΏΤΏΒΘΗ ΟἾΥΘΒ 
ΘΧΘΙΏΡ]65 οὐ αθαϊοαῦοηθ: ΘΕΈΝΙΟ ΟΕΝ- 
ΤΌΒΙΖ, α. ἸΌΒΜΑ, α. ΒΆΑΝΟΤΟ ΟΑΒΤΕΟ- 
ΒῦΜ, α. ἨΟΒΒΕΟΒΌΜ, α. ῬΕΟΌΒΙΑ, ἃ. 
ἘΣΕΒΟΙΤΕ,  ἀσ0.} {{π|8071: 1. Νὶ., τ 
208 1{.)ὺ. Τὰ Βυιθαϊη ΒΟΥ ]ΟΏΒ. 806 
Ιου ΘΕΝΙΟ ΤΟΟῚ, ἃ. ΟΕΝΤΌΒΙΖ, α. 

ΟΟΗΟΒΤΙΒ, α. ΥΑΙΜΙ, 6. ΤΕΒΒ.Σ ΒΕΙΤΑΝ- 
Νισζὺ, ὅἄο. ἐά. νἱϊ. ΤῊ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΑΙΗρΡ 

ῬΏΤαΒΘΒ ΤΎΧΗ ΟΕΒδΟΤΟΥ 8Ππα τύχη 
πόλεως 816 ἴουιπα οὐ ΟὝὐθθκ ΘΟΪΠΒ : 
ἜΠΟΚΠΘΙ, ἴν. όο; 11. 455. 1 που]α Ὀ6 οὗ 
α66ρ 1ηὐογθϑὺ ἴο ΘΟ ρδ16 {Π6 1ᾶθδ85 οἵ 
ΤΥΧΗ 8πΠα ΘΕ ΙΒ. 

ΤΉΘΥΘ 15. 8 ΠΥ σβῖνο ἤρτχθ οὗ [Π6 
αδηΐτβ οὗ Απρπβύμπβ ἴῃ {π0 77ι5. Ρῖο 
ΟἸδηιογ. 111. Τῶν. τι. 

3 Οὐ. 6. Οοῖ5. νἹΔϊ. 65. 
3 Πεγί. αὐ δοαρ. . ΟοΙηρ. ΤΏΘΟΡΗ. 

'αα Αιιϊοῖ. 1. τι. 



280 ΤΗΕ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΙ͂: 

16 ῬυθύθμΒΙ ΟῊΒ Τπὰν ΡΡΘαΣ ν ]1οἢ ΤΟΥ ]]Ἰδιι ΠΘΓ βθῖ5 5146 ὉΠΘῪ ν 6 

ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΘΟΠΕΘΟα ΘΠΟΘ οὗ ὑπ οοποορύϊοι οὗ ὑπ Ἐπρῖνθ. ΤῊΘ ν ΡΥ 

1016 “Αἀρτιιβῦιβ᾽ νγὰβ Υἱρο]γ ἔθ!ὺ ἔγομι {π0 ἢνβὺ ὕο βοραγαῦθ μἴτη ἴὸ 

ὙΠΟ μὶ ἰῦ πνὰ5. Ἀβδία ἔγοπὶ ΟὗΠΘ τηθη, ἃ μα, 50 ἴο βρθᾶκ, ὕο οοῃβο- 

ογαΐθ ᾿ΐπὰ Ὑν Ἀ1]Ὸ 501] οἷν Θαυῦ᾽. ὅδο Ον]ά γἸΡ.Υ σοπιγαβῦθ ὕΠ6. Πδ]ηΘ 

σὶτ ὑπ6. πιοβὺ ρ]ουϊοιβ ὑ0165. ν ]0 ἢ}. ὑΠ6 Πθγοθβ. οἵ Ἀοιηὰῃ ΒἸΒΟΥΥ 

Πδᾷ σοι, δὰ δ 8: 

θα [6 ΠΤ 15 ΘΟ. ΠΟΠΟΥῈΒ ΟἸΏΠΘΒ: 

ΗΟ Βοοϊ ΠῚ ΒΌΠΊΤΠΟ ΘΠ] ΦΟΥ6 ΠΟΘ ὨδὈθῦ. 

ϑαηοία νοοδηῦ δαριβία Ραΐγοβ: δαυραβία νοσϑη 

Ξ 'ΤΘΡ]α, βδοοσἀούαμῃ υἱΐο αἰοαΐα τϑὰ 3." 

Τῇ {86 μη ρῖν 6 τγὰβ ὁπ8 ἃπα δα οπὸ [1ἴ6, 1 Ὁπ6. οθηίσγο οὗ 11ἴ8 νγὰβ ἰὼ 

{π6 βονθυθίσῃ, ὃ ὉΠπ6 τηλῃν (θ᾽ 0165 οὗ ροὶνὑ]θίβιη γογ Βαρροβθα ἴο 

ΘΧΘΙΡΟΙδθ Ιοοὰ] ἀμ ΟἸτουτηΒου θα Δαῦ μουν ἰὖ 15 ονυϊάθηῦ ὑπαῦ {16 

ἘΠΊ ΡΘΙΟΥ ἀἰοπθ ὁ] οὔδδι: ἕο 811 Β15. Βα ]θοβ ἃ οοπιπιοι Οὐ] θοῦ ἴοι 

ἀἀογαύϊου. [Ι͂ἢ Πΐτη ἃ}} ὑπαῦὺ αἰδοῖα ὑμῖν οαὐνανα τν6}}- θθῖπρ νὰ 

ΨΊΒΙΌ]Υ σαῦμουθα ὰρ. Νὼ τη Υ οὗ ὕπ6 ρορε]αν Ῥαμπύμθοι ρυθβοπύεὰ 

ἂν ΒΙΠ1] 81 Ροϊηῦ οὗ ΘΟΠνΘΥΡΘΠοΘ. ἴον" μοΡρο. Τῇ πηϊὺν οουἹὰ 6. σαϊηοα 

ὉΠῸΘΡ ΡΟ] ὑπ θίβιη τὖ σου] οχῖδῦ ΟὔΪν ὑῃγοιρ] ἃῃ ἀούμπδ!, ἔθη ρογὰὶ 

ἢθαά. Απα ὑπ15 τπιηϊῦν 1ὖ τνᾶβ, οοηβύνιοῦθα ΡΟ ΠΟΙΆ }}ν ἀπ βοὺ [ουῸἢ 

ἔου ὑπ δοοθρίαμοθ οὗ τη ἴῃ ὕΠ6 Ῥθύβοη οὗ δὴ Ἐπηρθτον, ὑμαῦ {16 

Ἐοτηδη βυβϑύθπ ΘΧΡΙ Θβεθα. 

τὸ οἰβςαμρ Τὴ 5.10} ἃ νἱθὺν οἵ Ἰνατηδηϊίν ὑπὸ ΟΠ υἸβύϊα ἔθη {πΠ6 οοιηρ]οῖο 

ἴο ἐπ ἰᾶθα Ἀπ 1} 6 515 ὅο ὑπαῦ ἡν Π]ο ιν Πα θθθη σθνθα]θὰ ἴο ἢΐμι, Ηθ Πιο]ὰ ᾿πἰθοὰ 

τἰεηώμ τηοβὺ ἤστην ὑπθ ππϊΐν οἵ πππηαηϊῦγ, Ὁ 0}}15 νὰ ἀβδασθα ἕο τ ἴῃ 

ὑ86 Γησαυ παύου. [Ππὖν τοδύϊηρ ον ὑπαῦ νν ΒΟ 15 οαὐιννανα βθϑιιθα ἴο 

᾿ΐτη ΠΘΟΘΒΒΑΥΙΪΥ ὕο θ6 Ῥανῦϊα] ἀπ νου ύ]ο55. Ηθ γϑδομθα ἔουναναὰ τὸ 

δ πούπου οὐθυ ἔοι ὑπὸ τοβοϊαύϊοι οἵ ἃ}} ὑπο αἀἰβοου5 οἵ 11ἴ6, Ἠθ οου]ὰ 

ποῦ δοκπονθαμο ἴθ 0Π6 ΕιρουῸν ὑπ οθηῦσο οὗ ὑμπαῦ ἰαυρον Ὀϑὶπρ 

101} μ6 πα οὰπα ἴῃ 4}} ἴτ5 ΤᾺ] 655 ἴῃ ΟΠ νυ δῦ, Ηδὸ οου]ά ποῦ ἱπνοῖκο 

ὑπ6 Οθηΐα5.---[ἢ ἀθιποη---ὑθ. ΒΡ᾿ΣἸὔπ8] οϑβθιοθ οὗ ἃ Ρονο ΜΒ] ἢ 

1 ἡ {16 {1{|160 οογηραῖο ΕοΚ6], οοίγ. αὐτὸν καὶ ἑλληνίζοντές πως ὥσπερ τινὰ 
Νισπηι. ΥἸΪ1. ΡΡ. 355 Πιὰἃὸὄ ΤῸ νοσὰβ οἱ ᾿σεπτὸν ἀπὸ τοῦ σεβάζεσθαι προσεῖπον. 
θίοη Οαββῖτπιβ {ΠΠ11|. 16) βίαϊο 6. οα86 5. Ονἱᾶ, αὶ, 1. 6ο7 ΠΝ. Οοταρ. ϑ'αθί. 

ῬΙαΐηϊγ: Αὔγουστος ὡς καὶ πλεῖον ἢ θείαν. γ; ΕἼοχτιΒ, ᾿ϊ. 34. ΟΧ ἐπθ ΕΡμ6- 
κατὰ ἀνθρώπους ὧν ἐπεκλήθη, πάντα γὰἢὼξ ῤἠ 5'π0 ἰπΒου ρύϊΟηΒ φιλοσέβαστος ΟΟΟΌΓΒ 
τὰ ἐντιμότατα καὶ τὰ ἱερώτατα αὔγουστα ποὺ ὉΠΙΓΘΑ ΘΗΥ ἃ5. ἃ ΤΟΡΌΪΑΥ ΟΠ ΟἿΑ] 
προσαγορεύεται" ἐξ οὗπερ καὶ Σεβαστὸν ορὶηθί. 



ΤῊΝ ΟΗΒΟΗ ΑΝῸ ΤῊΝ ΨΟΒΙ0. 

βύοοα ἔουῦ ἢ 85 ἃ τἶνϑὶ οἵ ὑπαὶ ἕο ὑ 10} πθ νγὰβ ἀθνούθα. Ἠδ οου]ὰ 

ποὺ δάχηϊῦ ΔΩ οὗ ὑπ6 Ῥυθιοραύῦννοβ οἵ δρβοϊαΐθ δη ἸΥΡΘΒΡΟΠΒ1016 

Ρονγθι ἴῃ ὑπ8 Ῥθύβοη οὗ οπθ ΨῈηΟ Ὑϑρυθϑθηΐθα {Π6. ῬυΪ ΠΟ] 0165. ἃπὰ 

αὐ ΠοΥ οὗ ὑπ6 ν]51016 οὐάθυ. ΤΠὰβ ὕΠ6 ορροβιύϊοη οὐ ΟΠ Ἰβυ δ ην 

Ὁ Πα ΤΙ ρο Δ ΠΙδτη ὑτὰβ ΘΟ ρ]Θύθ ἃπα ᾿σΡ θυ 0} ]6. ΤΠῸ ὕνο ἘΤΉΡΙ ΤΕ, 

ὙγΠ6η τ ρει θα ἴῃ ὑΠ6 11 ῬΥΪΠΟΙΡ]65, Ὑγ6 16. 566 0 Ὀ6 αὐθιη]γ ἸΥΥΘΟΟΙ- 

Ο1180]16. 

3. Ομ ρῥυϑούϊοαὶ Θομβθα 6 πο6 οὗ Ἰποτηθηύουβ ἱπηρογύδηοθ ΤΟ]]ονγθα 

ἔγοτη ὑπθ οοποθηύγαύϊοι οὗ 411 ὑπ6 αἰσηϊν οἵ ὑΠπ6 βἰαῦθ ἴῃ ὉΠ 51η916 

ΒΌΡΓΙΘΙΙΘ πο. Απ οἥδποθ ἃσαϊηβὺ ὑΠ6 ἘΠ ΡΘΙΌΥ τγὰβ ποῦ ἃ Οἥθ ΠΟΘ 

ἀροϊηδὺ ἃ τηϑῃ Ὀαὺ δραϊηδῦ ὕΠ6 ΘΟΙητηπο θα]. ΡΊΉΥ, ἃ5 γχἷὸ μὰν 

5661}, ἀοδβ ποῦ Β011|ρ0186 ὕο αῇίστη ὑπαὺ ΤΊ οΥῖτι5. Ῥροσαγθα ὑΠ6. ΘΟΠΒΘΟΙἃ- 

ἀΐοῃ οὗ Αὐυρυδύυβ, ὑπαὺ πθ τιϊρηῦ τηὐγοάποθ ὑπ8 ἰὰνγ οἵ ὑγθᾶβοῃ 

(ια)οδία5, ἀσέβεια). Τ]ι6 5ὐαύθιηθηῦ τηᾶῪ Ὀ6 8η Θχϑροθυύϊοη, θαύ 10 

15. δυιἀθηῦ ὑπαῦ ὑπμ6 ὕνο 1ἀθὰβ οἱ οβ θυ ΟΟΥΥΘΒΡΟΠα ; 8η6 ΠῸ 916 081) 

βύθ αν ὑΠ6 ΘΑΡΙΥ Πἰδύουυ οὐ ὑπ Ετηρῖνο πιὐπουὺ ἔθϑηρ ὑμπαῦ ὉΠ 6 πουϑ] 

οοποθρύϊοη. οὗ {π6 ἴανγ οὗ ὑγθᾶβοιν ΘΧΡυΘθ565 ἴῃ ἃ τηοβῦ ΒΟΥ Κ]ΠΡ᾽ [ΟΥΤΩ 

ὑπ6 σμθηρθ ὙΠ]Οἢ Πα Ραββα οὐϑι ὑπΠ6 οοπδυϊαθοη οἵ {Π6 5ὑαϊθ. 

Ἑνϑη ἰο ἃ Βοιηδη {Π15 ΔΡΡΙΠ]οαύϊοι. οὗ δῃ οἱα Ἰαν---Ὀαβθα οα ὑπ6 

δχοθρύϊομθ ροβιθοῃ οὗ ὑπ Ἐπηρθιου--οὔὐθη βθθιηθα 0 Ὀ6 ἸηΟ]Θ Δ Ό]Υ 

νοχαύϊοιιβ. ΤῸ βῇῆθνγ ὑπαῦ ἃ τη πα Ὀθθη ΘΟ θη θα [ῸΓ ὑγθᾶβοι 

νγὰ5 Πο]4 ἴῃ ὑπ6 ποχὺ στϑῖρη ὕο "6, ἃβ ΤΟΙύ5 ἸΤῊΡ]165, ἃ ῬΓΘΒΆΙΗΌ]ΟΙ. 

οΥὗὨ 5. ἱπποοθποθὶ. Ομ. ὑπ οὔποιυ απ ῬΊΙΠΥ τϑιηδυ 5 ὑπδὺ 1Ὁ τὰ 8 ἃ 

οὐἴτηθ ΒΟ ἃ ὑγγαηῦ οου]α ρ]θδ ἀραϊηϑῦ ὕποβθ ὙΠῸ σγο 6 ἔγθθ ἔπ Ότη 

ΘΥΘΙΥ͂ οὐμευ ἢ. Αὖὐ ο168 {{π|6 {Π6 5816 οὗ ἃ βύαθιθ οἵ {πθ γϑϊσηΐηρ Εἰτη- 

ῬΘΙΟΙ Ὑγ85 ΒΙΡΡΟΒΘα ὕο ΤΠ Ώ15} ΓΟ Πα ἴον δῃ ᾿τη ρδομτηθηῦ: δὖὺ ὩΠΟῦΠΟΥ 

{Π|6 ΘΟΠΘ ΒΟ. οἵ 5.0 ἢ. ἃ βύαῦιθ 1 νΘ55615 ΟΣ ΟΥ̓ ΠΘΡῪ τι588. [ὑ νγὰβ 

ὑγθᾶβοη ὕο ΒρΘδΚ 61] οἵ Ατιραβύῦαδ: 1Ὁ νγὰβ ὑγθᾶβοι ὕο 9811] ΟἝββῖπιβ ὑΠ 6 

Ἰαϑὲ οἵ ὑπὸ Βοιμδιδή. Οὐδῖαβ, 1ὖ 15 5814, ραῦ τηθη ἴο ἀθαῦῃ Ῥθοδαβθ 

ΠΟΥ ΘΧργθδβθα ἃ ῬοΟΙ ΟΡ Πΐομ Οὗ Πὶ5. 5Που8, ΟἹ ΠΘΥΘΥ͂ 5] ΟΙ6 ὈΥ͂ ἢ18 

ϑϑηϊτδ΄. 

1 ΠΟ: ἘΠ 150: 1: 77: 8. Π8ο, 4πη.1. 73; 11. 50; 111.γ0; 1γ.34- 
2 ῬΙη. Ῥαπερ. 42. Οοηρ. Το. {γηι. 4 Βαρὺ. Οαἴΐσ. “7. Οοταρ. ἰά. Οἰαιιά. 

ΠῚ 58. Τί: 

ΤῊ οἴϊθοῦ 
οἵ {86 
Ιὼνν οἵ 
ΤΥΎΘΆΒΟΗ. 



ιῖ᾿ ΤΗΝ ΤΥ ἘΜΡΙΒΕΞΝ. 

Τὴ 500} ἃ βίαϊο οὔ ὑπίηρ 10 Ψ11 Ὀ6 ουτάθηῦ μον 118}0]6 ΟΠ βυϊδ 8 

σοῦ] Ῥϑοοῖηθ ἴο ὑπ μαῦρο οἵ ὑγθαβοι, ἃπὰ ΠΟΥ ἱπη ΡΟΒ510]6 10 νγὰϑβ 

ἔον ἐμοι ἰο τομῶν {μ6 Ποιμᾶρο ὕο {πὸ ΕἘΠΉΡΘΤΟΥ ὙΥΒΪΟΝ τγὰβ ὑπ ἰθδὺ 

οὗ Ἰογαϊγ. ΤΟΥ οου]α ποῦ ΟΥδι ΒΔΟΥ 668 ἴον ΗΪβ βαξϑίγ : ὑΠ6 Υ οου]Ἱά 

ποῦ ἴγοῖτο ᾿ἷβ σϑηΐτπβ: ὑπ  Ὺ οου]Ἱὰ ποὺ σῖνϑ τη {0165 ὙγΒ]Ο ἢ βθθιηθα 

ἴο ὑγθθο ἢ ΠΡΟῸΝ {Π|6 τηδ]θβῦυ οὗ ὅπΠ6 ομο Τιοσᾶ. Ἀπᾶ ψἘ116 {115 νγὰβ 

850 Ὁ νγὰβ ναὶ ἴον ἔμθιὴ ἰο ἈΡΡΘΆΪ ὕο {Π61} βθογοῦ ῬΥΥΘΥΒ ἔῸυ ΠΪ5 

γγ6}1-οῖπσ : ἴο ρῥ]θᾶσο ἐπιοῖν" ὙνΊΒΠ65 ΤῸ} ἢ15 βαϊϑῦυ : ἕο 6811 Ὠϊτη “ἃ τηδὴ 

βθοοης τὸ ροά᾽ Ὁ ὙΠΟΥ αἸα ποὺ ἀἸββθιι]. ὑπαῦ ἐμ Ὺ οὐγθᾶ ΒΌΡΥΘΠΩΘ 

ἉΠορίατιοθ ὑο ἃπούμον ΝΜ αβέθυ : ὑπαῦ ἐμ ον νγαϊίθα ον ὑΠ6 Θβῦ ΠΒῃτηθηῦ 

οἵ ἀπούμοϑυ ὶηράοχῃ : ὑπμαῦ ἐπ6 0 τητιβὺ Εχ ἔου: ὑπϑυηβοὶν δ {86 ᾿Ἰτη1β οὗ 

ἐμοὶ ορϑάϊθποθ ΤΠΘΥ σγούθ ἕογοθα ἴο βίαμπα ἃ5. ὑιύμθθβοβ ο {Π6 

γ δ} ὐγ οὗ Δἢ ἀΏΒΘΘη γον. ΤΊΘΥ ἔο]ὺ, 1ὖ τηὰν πᾶν ῬΘΘη ᾿πα Ἰβυ ποῦ] Υ 

85. γοϑῦ, ὑπαῦ ἴῃ ἃ ἥττῃη Βο]α οὐ ὑπαῦ ὑπθυ παᾶὰ ἃ μ]θάρθ οἵ ἃ ποῦ ]θν 

ἔγθθάοιη ὑπ μα θυϑὺ ὈΘΘῊ ΤΘΔ]Π 1564 ἈΠΟ ρ᾽ ΤΉ : ὑπαῦ ὑπ ὈΘ]1οΥ τὴ 

Οοά, ἃ5 τηδθ κῆπον ἴο ὑμοιὴ ἴῃ ΟΠ ΥἸβὺ, υγὰβ ὑΠ:6 ὁΠ6 βαΐθοιδσα ἀραϊτβῦ 

αὐδοι ΒΙανθυυ. Ἀἀπᾶ Ὀθοᾶτβθ που Ὀο]θνθα ἴῃ Η15 ΚΊΏΡ Ομ ἃ8 ΤΠΟΥΘ 

5.76 ὑΠ8η. 811 ὑ}η 5, ὑπο Ὺ Κπον ὑπαῦ {π6 ΤῸ} νΒΊΟῊ τγὰβ οοτημηἰθα 

ἕο ὕπθ νγὰ8 ἔθου 81}1 τηθῃ, απα ποῦ ἔου “6ὺν ΟΥ αὐθοκ οὐ Ἀοιηδῃ : ἔπθ Ὺ 

Κηθν ὑπαῦ 10 οονουθα ὑπ6 ὑΠΟ]6 τὰ οὗ 1Πἴ6 ἃπα οου]Ἱὰ ποῦ Ἰθᾶνθ Δ ΠΥ 

ἐναρτηθηὺ οὗ 1ξ ο Ῥ6 ὁοουριθα ὈῪ ἃ βύγϑηρθ ροόνθυ: ὕπου πον ἐμαῦ 

ὉΠ 1" ΤΟΥ γὰ8 ποῦ ὁη6 οὗ 5||6π06 ΟὨΪΥ Ραῦ οἵ τηϊριΐ : ἀμὰ ἴῃ ὑπαξ 

Κηον]ρᾶσθ ὑπ 6 Υ ὙγΘΥ6 Δυτηθα ΤῸ} ὑπ ἢπᾺ] οοπΗϊοῦ ΤῊΣ 1186 οὐ ἀθαίῃ. 

1 Πεχί, 4ροῖ. 28 ., 32. 
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ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστί.  - “ν κι σν 

ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆσ...περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωηδ 
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1, ἩἨἩυσυτδηΥ ογθδίθα ἔου ἀπο τ αοᾶ. 

Οοποθρύϊοη οὗ {Π6 ΠΟΥΤΉ8] ῬΥΌΟΡΥΘΒΒ ὑοχα 5 ὉΏΪΟΙ, ρδγῦ {ΥΌΤΏ 51}. 

1. ΤῊ6 βυθ]θοὺ Ὀθ]οηρβ ἴο ἃ ἰδίθ ρουϊοα ἴῃ {Π6 Ὠίβίουυ οἵ ΤΏΘΟΙΟΡῪ 

Ῥιτουηϊπθηὖ [ἴῃ ΞΟΠ] βύ10 αἸΒΟ ΒΒΙΟΉΒ. 

ΠΙΘΒ ΤΙ ΟΠ5 οἵἉ 105 ὑγθαύσηθηΐ 

Βαροχύ οἵ Τ)ϑαΐζ. 

Μογνϑιηθηΐβ ἴῃ {π6 χιιίῃ Οδηΐ. 

ΑἸΟΧΘΠΑ͂ΘΙ οὗ Ηδ81685. 

ΑἸΡογύ {Π6 αγθρϑύ. 

ΤΠοΥη85 Δαυϊη885. 

Βομπδυθηΐαγδ. 

Τὰη5 δοούαβ. 

ΕΘΌΥ16] Β16]. 

ΦοΠη 6556]. 

Ῥιοὰβ οἵ Μίγδπδοῖϊβθ. 

Νϑδοϊδηύαβ. 

Αμαν. Οβιδηαρυ. 

ϑουνθύμβ. 

Ἐ᾿. Βοοίηπ8. 

Οδ νη. 

Τιαῦϊη ΟδΙν 155. 

1Π1|. ΒΙρῃηῦ τηοᾶθ οὗ ΔρΡρυόδοῃίηρ [πΠ6 απρϑβίϊοῃ. 

Το τηϑῖη αἸ ΒΘ ΟῚ Β 

τ. ΤῈΘ γβ]δίϊοη οὗ τηϑη ἰο αοα δηα {π6 πψου]ᾶ. 

2. Τη6 οοπβθασοηΐ ἀβϑρθοῦ οὗ ἐΠ6 Τηοδυ πο. 

ι. Μϑῃὴ 88 ογϑθαίβᾶ. 

1. ΤΙἢ {Π6 πη8ρ8 οὗ αοᾶ. 

(α) ΤῊ ᾿παϊν 8]. 

Νορᾶ οὗ Μραϊδίϊοῃ. 

(Ὁ) ὙΤῊΘ τ80θ6. 

Νρβᾶ οὗ υηϊύν. 

ἨροΙδύϊοη οὗ ΟΠ γῖδὺ ἐο {π6 ΟΠ ατοἢ. 

1. ΤΠ6 τορυθβθηΐαύινο οἱ Ογθαίϊοῃ. 

ΤΥ υθη ]δύϊοι {Π δὴν οὗ ῬΥΟΡΎΘ55. 

ἨΘΌΠΙΟΗ. 

2. ΤΠ ΠΘΟΘΒΒΙ 165 οὗ Τη8 δα τηθη ἱπαθροπᾶθηΐ οἵ {π6 ἘΔ]]. 

ΟΠ ΒυΤΤη 0) ΒΉΒΎΤΘΥΒ ο ΟΥθαύίομ. 

ΤῊ6 ἀΟ5Ρ6] οἵ Ογθδύϊοη ποῦ 8 δ ΥΔΥῪ ΒΡΘου] δ! η. 

ΤῊΘ σΘΠΘΥΘΙ 5116 Πη66 οἵἉ ϑογιρύαθγθ παύαγϑὶ. 

ΤῊΘ ὑτανῃ ρυϑούϊοδὶ, δα ΠΟΙΡΙᾺ] ἔου Οὐ πθθᾶβ. 
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(Ομ ΠΟ Π5 Ἰ αὐδθιηρύϊπρ ὕο Βρθδκ οἵ 5110}} ἃ τη γβύθυΥ ἃ5 ἐΠι6 ΟΒρ6] οὗ Οτθαίίου, 
ὡρεκή Ἐβδ ὑπαῦ 15 οὗ {π6 Ῥυοτηΐβθ οὔ ἐπ Τποδυπδύϊομ. τ μῖο ον τγὰβ ἱποϊαἀθα ἴπ 
προσ 5 ῃ6 Οτγραύϊοῃ οὗ τηϑη, 1Ὁ 15 δυϊἀθηῦ ἐπαῦ τσ πᾶνθ πϑϑᾶ οὗ ναίομἔαὶ ἀπά 
510]16. γθυθυθηῦ Θᾶγ6 ἰθϑὺ ὑγχθ 5Πο 4 βύσῖνα ἰο σὸ Ῥθυοπα {πὸ 1ἰπϊΐβ. τυ Βΐο ἢ 

Ὀουηα {Π6 ῬΥΌΡΘΡ ἢ6]ὰ οὗ οἵ" ρονγθυβ. [Γύ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ ἃ͵5ο ὑπαῦ νγὸ 

5Ποα]α ρυιαγα ΟἸΓΒΘΙν 68 ἀραϊηδὺ ὑΠ6 ἀδηρθι οὗ υβίπρ Πυπηδη Ἰαπρτιασο, 

ῃοῦ ΟΠΪΥ͂ (ἃ5 ν))18 τηπδβῦ 40) ὕο τϑρυθβθηῦ ἃ5 οἰ θαυ] ἃ8. ῬΟΒΒΙΌ]6 ΟἿ οοπ- 

Θθρ 9 η5 οὗ {16 ἀἴνίπο, Ἀαὺ ἃ5 86 Ἰορτυϊμλαῦο ἐουιημἀδέϊοιι ἔοι" ΒθοοπἈγῪ 

ΘΟΠΟΙ βίοηβ, ΤῈ Πονουον 6 Ὧο ἀθνοιι τϑοορτῖβθ ἐμαῦ ἴῃ 5θ 0 ἢ 

ΒΡΘου]δύϊο᾽5. Ὑγ6 ἈΥΘ Θη θυ Πρ ΟΠ. ΠΟΙΥ͂ “τοι ; 1 τγὸ βύθδα Π]γ σϑῦαβο ἕο 

ἀαἀσηϊῦ ἀθαπούϊου5 ἃ5 ἈΡΒο]αῦθ τ Β]ΟΝ ἀγὸ ἀουϊνοα ἔγοια {πὸ οοπα ϊ ]οηβ. 

ἀπ 6} ὙΓ10}} 6 ΔΡΡΙ ΒΘ πα {ΠπῸ ΤΎα  τηδάθ Κπόνῃ ἴο ἀ8; ἐμπθη ἰὐ ἰ5 

7611 ἔου τι8 ἕο Ἰοοῖκ ἔου: ἃ ὑΐτηθ ἐονγαγάβ ἐμ Ἰοζύϊοβὺ μοῖρ β ἀπα ἐμ 

ἀροροβὺ ἐουπάαύϊοιιβ οἵ ἔαϊυη. ΤΆ νγθ θββᾶν βοιῃθυμῖπι υἸποαὺ “Ργο- 

“Βα ὕοη. ἀμ ἴῃ ΒΕ ΡΠ ἰβδίοι ὅο ὑπὸ ἡπάρστηθηῦ οἵ {πὸ ΟΠ το ̓ .--ἰο 

ὈΟΥΤΟΥ͂ ὙγΟΓ 8 ΒΡΟΪΚΘῚ ἡ. {Π|6 βιθ)θοὺ ἔμπσθθ Ππιπμαγθα γα ἀρο- -' ἀπὰ 

“Βαρρογίοα Ὀγ {πὸ ἸΙσηὺ οὐ {π6 αἰνίηθ γον ρῖνθ ΘΧΡυΘΒβίοη. ὅὺ ΟἿΣ 

“ὙΒουρ ΒΒ ΒασΉὈ]Υ ἴο ὑπὸ Ῥοϑὺ οὗ οἷν βονγον ὙΠ} δέαπηιηθυϊηρ 1105, 

ποῦ ΟὨΪΥ ἄο νγὸ πού οἴδμηα (ἰοὰ, Βαὺ νγὸ ἀο Ἡΐτὰ γϑνθύθηοθ, ἃπα ποὺ 

ἐπ Πἔγθα θη ὐ]ν ργοῆὺ {116 ὑυθα ΚΟῚ τη μι θο.5 οὗ ὑπ Ομ γ᾽. 

᾿ΒῚ 8ῖ Ῥινίηεθ πηθηἐἷβ Ἀγοδ μα ἢ ΠΟΒΕΓΊΒ, ΠΙΪΓΠ ΠΟῚ οδὺ δὶ ποῦῖβ, ἀπὶ 
Ῥαΐσία Ρουθ ρθπλΒ 1Πτπιβέσ 8, Ὁθὶ η΄ ἶο ἀρίπητβ, τπᾶρτα Βαηῦ ΘΧχ Ραγίθ γθοο- 
ἸΌΠΉΪη6 ρ]ουῖε Ἰατηθη ποβύγεθ νἀ ἵτΒ αἶΐα; αἰδατηθιι οἴιπὴ βἰηθ ῬΥΕΘΒα ρΕΪομ6 
[6] οὐ ὑα 018; ᾿πηπηο σατῃ οορ]ξα οη 65 161] βαθαιθ σθηβαχα, ΡῬγοὰὺ [οἰ τ 8, ΒΒΟΓΟ- 
Ἰοῆρθ αἰνουβεθ βαηΐ ἃ οορίτα οηθΒ δβαηοίεθ θοοϊθδίθο Ἀ] Ια αἰᾷ αἰξοπέαπιιβ οἱ 
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Τὴ {Π15 Βριῦ ὕΠπθη γ6 τητιϑῦ αὐὐθηηρῦ ὕο ἀθῇπθ ΟἿ Τηθϑηϊηρ ΠΘΠ ἐϑας ἬΣΣ, 
ῃ Α ᾿ς δΊοη οὗ {6 

6 ΘΧΡΥΘ55 ὕπΠ6 Ὀ6]16 ὑπαὺ ὑπὸ σι Ῥυούθνδηρθιιτη 15 ὅο Ὀ6 ἔἕοιιπμα 1 ργόρυθ885 οὗ 

{Π6 τυ αὐϊοη οὗ Οὐτθαύϊομ, οὐ᾽ πὶ οὔμου σου 5 ὑπαῦ ὑπ6 Τποαν δύο νγὰβ ὑπ 

τηἀοροπάθηὐ οὗ {π6 ἘΔ]. ΑἸ] οἂν ρυθϑοηὺ 146ὰ5 οἵ ἢστηδη 116 Πθοθ8- ἐηβοδε εν 

ΒΑΥΠΥ ἴηνοῖνθ ὑπουρηὺβ οἵ ραΐϊπ ἃπα βαῆθυϊηρ ἃ Πα υγθακπθθθ. ὅπο σα. 

ὑποιρηύα ΠΟΥ ΟῚ ἃ γ6 ὑΣΠΟΠΥ Θχο 6 Ποστη ὑΠ6 οοποθρύϊοη οἵ ὑπαῦ 

τη ΠΟΘ ὙΠῸ} νγ6 τ ρᾶρα ἃ5 ΡΥ θϑειηθα 1η ὑπ 6 οὔθυμδ] ἃ πα ΒΟ] αΐθ 

ΘΟΊΏ561 οὗ Οοα [ῸΓ πηῖοη τ ἢ {πΠ6 ὙΥ οΥά, οὐ' ([ο Ἰοοῖς αὖ τῦ ἔγοτη ὑπὸ 

οὔμου 5146) 85. δηβνθυίηρ ἰο Ηϊῃ οἵ σοι 1τῦ πγᾶβ, ἴῃ ΒΟΙῚΘ. 5686 

ὙΠ] ἢ. γθ οϑηποῦ 5ὐυ]οῦ]Υ ἀθῆπθ, ὑπ 6 ᾿τηᾶρὉ, το]αύθα ἃ5. ἃ ΘΟΡΥ ὕο ἐπ 

Δ ομοῦγρθ. [|π ογάθι ἴο σϑῖῃ, Πού υ ΟΥ̓ ΠΡ Υ θοὐ]Υ 8 ὑγϑηβι θη ]γυ, 

{Π|5. οοποθρύϊομ, σγχ ϑπάθαγοιν ο Ριθϑθηῦ ὅθ ΟἸΥΒΘΙγ 65. Πατηδην 

τηϑ66 ἴπ ΘΟ 5 ̓τηᾶρθ ἃπα Δαν ΠΟΙ Πρ 1Π ΠΘΙΊΠΟΠΊΟτια. ΘΟΟΡΟΙ δύο. νυ ἢ 

Ἠϊ5 ατνδοθ ὑονγαυαβ Η15 ποσοῦ. ὟὟΥ 6 Ἰοοῖς ΡΟΙ. ΤηΘ. ἃ Πα Τηϑη, ΡΟΠ 

ὑΠ6 τϑοθ 85. 7811 δἃ5. ΠΡΟῚ ὑπ6 ᾿παϊντάτι], ἃ5. ἴα} ὃἃ5. ὑγχ8. οδ, σΤΌΜΙΠΡ; 

Ῥουΐδοῦ ἃ5 Οοά 15 ρου θοῦ, ΠΟΥ ἃβ (ἀοὰ 15. ποῖγ. δ 8 [Ό]Π]ονν ὑΠ15 ΡΓΟΡΥΘΒΒ 

ἰο 105 Θοῃϑατητηθύϊοι ἢ ἃπα ὑπθη Πᾶν ]ηρ᾽ 50 σα] πΠ6α δι ΘΟποθρύϊοι οὗ τηδη- 

Ἰιοοά, ΦΗΒυ τη ο τυ δῦ 15 τηϑ 46 πόνγπ οὗ {Π| ἀἸνίηθ 1468 οὗ τηϑη, γγ8 

90 ΟἹ ἴο 580 ὑπαὺ 1 15 τηοδὺ οοπβοηϑηῦ ἴο ψῃϑὺ (ἀοα Πὰβ γϑυθα]θα ὕο 

ῬΘΙΙΘνο ὑποῦ 1 νγὰβ ΗΒ. ρ]θαβανο ὑμαῦ Πτιμηδηῦγ, 50 ΘΟπβατητηδίθα, 1 

15. ῬΡΥΌΡΟΥ ἀθυθὶοριηθηῦ [πὶ ἸηΔ ΠΥ Ρᾶιύβ, μου] ΠΠα 105 ὑγ6 ΡΟ ΒΟΠ ΠΥ 

Ὀγ πηΐοπ τι τὺπ ΗΒ ϑβοη. Ἀοοογάϊηρ ὕο {15 Ὑ]ΘῸ Τη8} 5. 561-1}} ὈῪ 

ὙΠΟ ἢ. [6 7611] νσὰβ ποῦ ὑπ οοοδβίομ οἵὁἨ {Π|6 ΒΌρυθιηθ τηδηϊξθδύδίϊοι οἵ 

{π6 ον οὗ Οαοάα ἴῃ “πὸ ὑδκίηρ οὗ τηϑηποοά πηίο αοα. ΤΠδῦ νὰ 

{π6 6Θπὰ οὗ Οτθαύϊοη ἔροιη ὑπ6 Ὀθριπηῖηρ. ΤΠη6 ΒᾺ]], ἀπ Πθγα 1165 ὉΠ 6 

σγθαύθϑῦ τηυβύουυ οἵ αἰνίπθ ἰονθ, ἀ1ἃ ποῦ ἔγυβύναύθ ὑΠ15 θα ὑυΒΊῸ ἢ 1 

τηϊο]ῦ βθθηὶ ἐο πᾶνθ τηϑθ ππούθα! 8016 οομβιδύθηυ]γ υγιὺἢ ὑπαὺ ὑγα 

δ η4 1υβύϊοθ συ Β1Ὸ ἢ} ἀθῆπδ οτημ]ρούθηοθ. 

ΤΉΡΘΙΘ 5 πὸ ἀπθβύϊοιι ὁ. ΔΠΥ͂ 5146 ὑπαὺ Θνθυυυμῖπρ' οὗ βαθουιηρ ἀπα ΔΙ] Ιάθα οὗ 
Πα γ1118- 

5Ώ81η6 οοηπρούθα ψιῦ ὑπ6 Τηοδιπεύοη νγὰβ ἀπθ ὑο ὑπ6 ΕᾺ1]]) : ὕΠ6 06 15 ὑἱοη 6χ- 
᾿ ὃ ὃ Ε . οἰααᾶρα 

πὸ αποβύζοι ὑπαὺ ἴῃ οὐτ' Ἰτηδοτ πδύϊοι {Π6 νο] απΐαυν Θμπγϑποθ οἵ ὕΠ656 ἔγοτη βίοι 
ὃν; ΠΠΊΙΟΗ. 

Ὅν ὅμ6 ὅοιι οἵ αοα τηϑκθβ Ηἰβ ἴον ρρθδι οιθαίθυ. αὺ 1ηἀθθά 

1πο6 ΤΙ ὙΘΙΌΪ Βα α}1 ΠΙΠᾺ ΡγῸ νϑηθυϑιη 7 οὖ ΘΟ ϑὶθθ ᾿πη ὈΘΟΙ]Π]ΠΠΟΣῚ 5 
ποδίο οαρύμ ΠΌΤΟΥ ΔΙ αὐ η5, ΤΗΘΗΊΟΥΪΒ ΠΟΙ ΥᾺ]Ὸ ῬΙΟΠΟΙτητι5 (ΝΟ - 
ΠΟΙ ΒΟ] τ] ΘΌΠῚ ΠΟΙ ΟἸ ΘΠ τη 5061 πβ, Ορεέγα, Ῥ. 37). 
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πούμίης; Πμϊΐθ αι ἈΡΡΥΘΟΙΆΒΙΥ ΑἸύῦθυ ὑπὸ Ἰονὸ τη οδίθα ἴῃ ὑπὸ Τπολν- 

παύϊου. ἡ ΒΪΟἢ 18. Θββθη ]}}} γ ᾿πΠηϊύθ ; ἀπ ἰδ σα Ὀ6 ΤἈἰ]Υ τηαϊηαϊ θᾶ 

ὑμαῦ γ ἃν θὰ ὈγῪ ϑοιρύυπσο ὅο γορασὰ ὑΠ6 οἰγοιμηβίδμοοβ οὐ {Π6 

Τασαγ μοι. ἃ8. ΒΘΡΆΡ]6. ἔροιὰ ὑΠπ6 Ἰάθα οὐ ὑπ6 Τποαγπαύϊοη, ἀπα ἴὸ 

᾿ο] ἃ ὑπαῦ ἔθ οἰγουπηβίαμοοβ οὐ ἐπ Τποαυηαὐϊου νου ἄπ ἕο βίη, ψν 116 

{Π|0 1Ἰάθα οὗ ὑπὸ Ἰπολγπαύϊοι γὰ8. ἄπθ ἕο ἐπθ ῬΥΪΠ8] πα ΔὈβοϊαΐθ 

ΡΌΡΡΟΒΘ οὗ Ιονθ ἔουθβῃδάουνθα ἴῃ Οτὐθαξίοη, ἀραγὺ ἔγομι βίῃ ἩΒ]ΟΝ νὰ 5 

οοη ησοηΐ. 

ΤΙ 

ΤῊ 1ᾶθα ΤΊΘ βα]θοῦ ἃ5 10 15. ὕπτιβ. Ῥγβθηθθα θΘ]ΟΠΡΒ ῬΡΥΟΡΟΥΪΥ ὕο ἐπ Ἰδαίου 
δ ΟΒΡ6] 
᾿ ΠΕΡ ϑ 568. οὗἨ ὑΠ|6 ΟἸαγ 0]. Τῦ τὰν Ῥϑυμαρ5 Ὀ6 ὕλαν βαϊᾷ ἐπαὺ ὑπ ἐπουρμὲ 
[10 ποὺ 
αἰβοιββθᾶ 

Ἔα “γὴν ΒΘΘΠΘΙΆΙ] ὕθηοῦ οὗ ατθοὶς ΤΠ θοΙοσυ . ὥουηθ ραύγιβῦϊο Ῥῃγα565 566} ἴὸ 
Θ 

ΟΠπγοῃ. ΤΉΡ]Ὺ ὑπὰῦ ὑπ ὑπουρηὺ νγὰβ ἀἰβυϊ μουν τϑα] ]δθὰ που ἀπ ἐπονο, απ 

οὗ δῃ Τησαυπαύϊοι. ᾿πἀθροπάθηῦ οὐ {πῸὸ ΒᾺΠ Πδυιποιῖζοα υ ὑΠ6 

ῬΘΡ Δ Ρ5. ἀἰβουβθοά, Ῥαύ {ΠῸ ἀπθϑύϊοη. γα ποὺ [ὈΡΤΩΔ]]ν ταϊβθα, αὐ 

Ἰϑαβῦ ποῦ 850. ἃ5 ὅο Θουὴηθ ἴηὔο ΡΓΟΤΩ 6 Π66, 611] ἐΠ|6 ΧΤῚ ΟΥ̓ ΧΙ ΘΘηθανΥ. 

ΤῊΘ. οἰ ουτηβύδμοοβ. οὗ ὑπ θυ ἸπηἸ ϊνθ Ομ αγοἢ ἀἀθασπαύθὶν ὀχρ] απ ἐμῖ5 

51ΠΘΠ60 Οἢ ἃ Ῥοϊηὖ οὗ βρθου]αύϊοι, Ὑν Β]0ἢ). τνὰ8 ποῦ βιισσοβίθα ἀμ πτὰβ 

Θνθὴ Ραὺ ουὖ οὗ 5ἰσηῦ Ὀγ {Π|6 σους ο 6 ἄοπθ ἴῃ πὸ ἢνβῦ ἄρθβ. ΤῊΘ 

Ἰηὐθηβὶῦν οὐ πὸ σου ϊοῦ τυ] Ὁ} Πα Π ΘΠ Ἶ51 ὑγὰβ. ἃ ΠΘΟΘΕΒΑΤΥ ΠΙ Πα ΆΤΙΟΘ 

ἴο {Π6 γϑα]βαύϊου οὗ {πὸ τπιηϊύν οἵ αμην ; πα ΡΠ ΥΒ10Ά] ΓΟΒΘΆΤΟΙ. 

μιὰ ποὺ νἸ πη 105. ΟὟ ΒΡΠΘΥΘ Τογοθα ἐπ Ὁπουρηῦ οὗἩὨ 5.0} ἃ πηϊὲν 

ἘΡΟῚ ΤΠ ΘΒ. Τη]η(15, ἴΠΠ661 5110}} Οἰ ΟυΤηβύα μ065. ἰῦ τγὰ5. αῦαγα] ὑμαῦ 

(ΠΡ Ἰβύϊα ἢ ὕθαοῃουΒ 5Π οι] οοποθηγαῦθ ἐμποῖν ΘΠ ουἐβ ἀΡῸι ὈΥ]πρίπρ οαΐ 

{Π6 ὑσα} οὔ ὑπὸ τοαθπιρέϊοη. οὗ ἃ ΟἸανο. ΠῸΠι ξ]]οὰ Βατη ΗΟ 

ΤΆ ΠΟΥ ὑπλη Θηὕθυ προσ ὑπὸ ὑπθονοῦϊοα] Ἰπνοϑυϊμαύϊοι οὐ {6 οὐἹρῖηδ] 

γϑ]αὐϊοι οὗ τηϑὴ ἀπ] τη εἰν ἰο οά, 

ϑίαροδ ἴῃ ΤΊοΥ 15 ἸπΠοθα ἃ ἀϊνίηθ οὐ ον ἴῃ ὑπ ῬΥΟργοβδῖνο ἈΡΡυΘμθηβῖοι οὗ 
{η6 Πἰβίου ΧΕ ΣΟῚ ὼ 
οὗ ἐδὸ Σ (6 ἔμ] ποββ οὐ ὑσαθῃ Ὀν ὑπὸ ΟΠ Ἰβύϊα πη οοηβοϊοβιθθβ ο ὑπὸ ἢνδὺ νου Κ 

ᾳυεδίίοῃ. ΓΕ οοπαιιοβῦ, ὑπὸ οοπαιϊοϑῦ οἵ {Ππ| οἱ νου], ννὰ8 οοου ] 5.6 ὈΥ {πὸ 

ΟΠ} ἴπ ἀπο ὑΐηθ, Απὰ θη {πιὸ σομ ον ΘυΒῖ65 οὐ ὑπὸ Του ἢ οΘασαῪ 

ΘΓ ἀθοϊ θα, ἃ Ῥουϊοα οὗἉ γτπαῖη]ν ὑγα ΠΟ ΠᾺ] ὑμθοϊοσν ΤΟ] οννθα ἀπνῖηρ; 

1 Κ'ρο Ῥοϊον, ΡΡ. 306 ἢ, 



ΤῊΝ ΟΟΞΡΕΙ, ΟΚ' ΟΒΒΑΤΊΟΝ. 2ὃ9 

ὑπ οοπατπιοϑῦ οἵ ὑΠ|6 πουύμθυμ παύϊοπβ (59ο---τοσο). ΤΠΘη αὖ Ἰθπρὺῃ 

ἃ ἴΥΘΒἢ. ΘΠΘΥΡῪ οἵ [18 νγὰβ σα] οἰσθηθα ἴῃ ὑπ θοῦ ἴῃ ὑΠπ6 οἱθυθηῦῃ 

ΟΘηὐαΤΎ, 8 Πα ΒΟΠοΪαιΒ. Ὀθρὰπ ὅο νϑηὔιγθ οἡ ᾿ηΠθρθηάθηὺ [1πὸ5 οὗ 

ὑποιρηῦ ἴῃ τηδην αἰ ΠΘούοηΒ. ΑτἸηοηρ' ΟὐὗΠθ Βα ]θούβ. ὑπθ Δθβοϊαύθ 

1Ιῴθῶ πα τηοῦϊνθ οἵ ὕπθ Τηοδυπδύῦϊοη. ἈΡΡΘΔΙΒ ὑμθη ἤνγθὺ ἴο Πᾶνθ 

τ ΟΘΙνϑα αὐὐθηύοη. {ΤΠ ὕορίο 15 μα πα ]οα Ὀγ Ππρουῦ οἵ Π)οαὺς (Τ᾿ 1135), 

Ῥαὺ ἴῃ 5110} ἃ ὙΩΥ ἃ5 ὕο ᾿παϊοαύθ ὑπαὺ μ6 15 ἀθα!ηρ τι 10 ὑδηία- 

ὑϊνθὶν ἃπα τιῦποιῦ Πανίηρ οἰῦποι γθοθῖνγθα οὐ ραϊῃηθα ἃ ἤν ἀπά 

οοηβιβύθηῦ ΟΡ ΠΟ. ΟἹ ὑπ6 βα] οὐ", 

ῬΎοτη ὑπ6 Ῥθριηπῖπρ οἵ ὕπθ ὑπὶσύθθηυ ἢ οθηθαῪ ὑπ ααθβύϊοῃ 

“πμούπου ΟΠ δῦ σου] παν Ὀθθη ᾿ποαυηαύθ 1 Α ἄδι πϑα ποῦ βιηπθᾶ, 

ῬΘοδΙηΘ ὁΠ6 οὗ {Π|8 Τθοορη 56 απιοϑύϊοηβ οὗ ὑΠ6 βοῆοοϊβ' [ἢ {π6 ρϑυϊοά 

οἵ ὑπ6 Ῥροἔοντηδύϊοη τ ψγὰβ ἀθραύθα ὈγΥ γϑρυθϑθηαύνοθ οἵ ὑπ6 οἰϊοῦ 

Ῥαγύϊθβ οὗ ΟΠ γϊδύθπαοιη : πα ποὺ ἀρϑῖη 1η ατῦθ τϑοθηῦ ὑϊπη65, ΟΣ 

ΤΆΠ|πρ οαὐ οὗ 5:σηύ, ὑπ6 βαθ]θοῦ μὰ5 Ὀθθῃ, δηα 15. Π|ΚΘΙγ ὕο 6, ΚΘθη ] 

αἸδοιβϑθα, 

ΤῊΘ οοανθθ οἵ ὕπθ οοη ονθυϑυ, ὕπθ ἃυριμηθηΐθ πϑϑ οἢ ὑπ ΤΊ βυῦ- 
; : σὰς ς θοῦ οΥἿΘ 5 

αἰ δυθαῦ 51465, ὑπ6 σγοιπαβ οἵ ἀθοϊβίοη πα οὗ ἀοιιθύ 8]]16σϑα ὈΥ {16 3 ἰηΐθ- 

συθαὺ ὑθϑόμθιβ, ΠΌΡα ὃ τποϑῦ ᾿πϑύσαοῦνο βύπαυ 1 ὑμθοϊοσυ, {116 ΤΠΟ16 ἀρὰ 

τηβύμοὔϊνθ ρου 05 Ῥθοδιβθ {16 βαθ]θοῦ 1561} 15 ποὺ σοι ρ]]οα θα υγὐ] ἐπ Βε 

ΘΟΠΒΙ ἀοιὐϊοηΒ. οὗ οὐὐὑποάοχυ, ἴον. ἴῦ μὰ Ῥ6θῃ θη ΓΑ ]]ν Δ] ον ὑπαῦ τιϑύμοα, 

Ὀού] ἀἰθοϊβίοηβ ὁ ὕπ6 ροϊπῦ ἴῃ αἰβραῦθ ἃγ6 Ἀ]]Ουγα 16. Τῇ 1τὖῦ ψ 6 

ΟἾΪῪ ΤΟΥ ὑπ6 ρατροβθ οἵ δχϑιηηῖηρ ἴῃ ὁη6 ἀθύα!] πΠ6 τηϑὐποά οὔ ὑπ 

ΒΟΠΟΟΙτηΘη, 1ὖ γου]α 06 νγ61}1 σου ῦ ἢ ψΠ116 ὕο ΘΟμΒΙ θυ νυ μαὺ ὑμ6Ὺ μῶνο 

ΥΙῦθ ΠΡΟῚ ἃ Βιιθ]Θοῦ ποῦ ὩΠΟΟΏΡΘΠΪΩΙ ὕο {1611 βριυ1ὖ, ἀμ οπ6 1 

γΒ10 ἢ). ὑΠ6Ὺ ΓΘ Ὀγουρηῦ πθϑ] ὕο Οὐ βθ]νοθ. Μίϑην οὗ ὑΠ6 δυριιηθηῦβ 

ὙΠΟ ὑπ6 Ὺ 886 ἈΡΡΘδι ὅο ἃ85 ἔγίνοϊουβ ἀπ ροϊηὐ]θθθ. Τῦ γθα "85. ἃ 

ΒΘΙΙΟῸΒ οἴονῦ ἴο ϑηύθυ ᾿ηὔο ὑὕμθιη ιῦ}} ἃ Βϑγιηρεαύποϑυιο 1πὐθ ΠΡΌ Π06. 

Ῥαυὺ ὑπ6 οἤουῦ 15. σου τηδκίηρ, (ΟὐὉΠΟΙ]πβοηΒ ὙγΠ10} γοϑῦ ὌΡΟΗ 

ΔΥΙ ΓΆΤΎ ἈΒΒΌΤΗ ΡΌΙΟΙΒ ἃ5 ὕο ὑΠ6 Βυτητηθύυθ5. οὐ ὑπίηρ5 υιῦμθ 85. ἴῃ. 8 

1 Τὴ {ΠῸ6 οὐϊοιηρύ ἴο ὑγϑοθ [Π6 οὐ] 6 ἸὩΠομηδβϑίη (1,.), 06. ἀοσηιαίίθι: [)6 
οἱ [μ6 Εἰβίουυ οὗ [μ6 ἀοούσϊμθ, 1 ἤᾶνθ πηιδαλη. 11. 17, 7 ἴ. ὙΠΘΥΘ 15 ἃ βρη 
ἀουϊνθα συθαῦ δβϑιβύδηοθ ἤοση {Π6 16. τουϊθν οἱ ὑπ6 ΠΙ ΒΟΥ ἴῃ ΤΟΙ ΠΟΥ Π)06- 
ἔθυθη 65 1 Οϑυ παγα (90}.) {ῦϑογῖου ὁῳ- ἐγΐηδ οΓ {16 Ῥογβοη, οὐ ΟἸυγ δέ, 11. ν0]. 1. 
γἰϊοαΐξο, Ἰοο. τν. ὁ. Υἱ]. 88 τ4.2 Εἴ. : Θαθη-ὀ φρρ. 5611. (Πρ. ΤΥ8Ώ51.). 

βίθαὺ (". 4.) ὅ'5γ)εί, ΤΠ]Ποοῖ. τι. τοῦς Τΐ.; 

Υ. 19 
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ἨΡΕΕΤ ΟΕ 
ὌΕΥΤΥΖ. 

ΤΗΝΕ ΟΟΥ͂ΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΛΤΊΟΝ. 

ἱπιρουέθοῦ ξΆβῃ]Ο. ἐὸ ἃ 660 56η586 οὗ ἃ αἰ ν]ηθ ΟΥ̓͂ΘΥ 1ῃ ογθδύϊοῃ : δᾶ 

νγ6 ἦο Ἰπ]αβύϊοο ἴο ὕποβθ ηῸ ἀὐανγ ὑμθιὴ 1 πγ Δ]|]Ο ονθὰ {Π6 

σγοαύοϑῦ ΘΥΤΟΥΒ Οὗ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη ἃ ηἃ ἔΌγ τ ὕο Ὀ]ΙΠ τι ἦο ὑΠ6 ποθ] 1ὐγ οὗ 

ἐμ οοποθρύϊοῃ ὑγΒ] 0} ὑΠΘΥῪ ΘΙ ΠΟῪ πηοβὺ ᾿πϑαθαταίοὶυ. 

ΤῊΘ ἢἤγβὺ νυϊίου ΠΟΘΥΟΥ ΠΟΙ γὸ πᾶν ο πούϊοθ, ἈΡΕΚΤ ΟΕ 

ῬΕΟΤΖ, ννὰ5 ποῦ οἰ ΠΟΥ 1π ΒΡ ΟΥ ἴῃ [ὈΥΊὴ ἃ. Βομοοϊηδη. ΤῊὴΘ ὁοη- 

ἔθ ΡΟΥΆΥΎ οὗ Βουπανα οὗ ΟἸαϊγνααχ, μ6 σαν ὨΪΤη5618 ΘΥΘἢ ΤΟΥ ΘΟΙῚ- 

ῬΙούοιν ἐπα ῬΘυπαγα ὅο {Π6 βύπαγν οὗ ἨοΙὶν ϑουιρύανθ ἀπα Ἰοοκοά ἴο 

ἐπι6 Ἰτηπηθαϊαΐο συϊάδποθ οὗ {πὸ ϑρινυὺ ἔον {π6 τπιπἀουβίδπαϊηρ οἵ 10, ΗΙ5 

ΘΑΥΥ ὙΘΔΥΒ ΟΥΘ βρθηῦ αὖ Τηδσθ, Τὴ 1120 Π6 νγὰβ ΟἹ] ἕο 6 ΑΡαΐ 

οὔ Τϑαύζ, ἃπα ἀἸθα ἔμθγ ἴῃ 1135. Ηἰβ5 ΠΌΙΏΘΓΟΙΙΒ ΟΥΚΒ τοῦ δἰτηοδῦ 

ΘΧΟΙ ΒΊ ΘΙΥ οἡ. ᾿πὐθυρυ θαυ οηβ οὗ ὈΟΟΪΚΒ ΟΥ Ῥᾶββαρθβ οἵ ὑπ ΒΙΡ]6; δηᾷ 

ΘΥ̓Θ ἢ ὙΠΘΡΘ ΠΘ οἾνοβ ὙὙΑΥ ὕο ἃ ἸΙ06η56 οὗὨ Δ]]ΠΘΡΌΓΙβΙηρ ΒΘ ῬΥΘΒΟΥ 65 πὰ 

ΘΠΟΥΟΘ5. ὅΠ6 οοηνιούϊοη ὑμπαῦ ὑπὸ οτα οἵ αοα 15 501] αἰγθοῦν 

Δα γοβϑθα ἴο τηδη ὑΠγοιρἢ Π 6 ὙΥΙ]πρ5 οὗ ργορ θὲβ πα Ἀροβί] 68. 

Τὸ 15 ΨΘΡῪ βύαυπηρ ὑπαὺ ὑπ σπῖτι ἀὐρσατηθηῦ οὗ Ἀπρουῦ ἴῃ ἕανουῦν 

οὗ ὕΠ6 δρβοϊαύθ ἀἰνῖπθ ΡΌΥΡοΒΘ οἵ {Ππ6 Τηορδνπδύϊοι 15 θαβθα ἀρΡοὴ ἃ 

ἔα1586 γθδαϊηρ οἵ {π6 Τιαύϊη ὑοχὺ οἵ ἩΘΌΥ. 11, το. ΤῊΙ5 μ6 αιούθβ τ 

ἐΠ6 Ῥᾶββῖνϑ σογϑιεηνηναγὶ ἴον οογυδενηνηναγο᾽, ταν ὑππι5. οὐὐαϊηΒ 6 ΒΘΠ56 

ἐπιαῦ 10 νγὰβ δύνῃ ὑπαῦ Ηρ ἴον ΠΟΙ ὑγθυθ 811 ὑμπίπιρδ ἀπα ἐμγοαρ].ς 

ὙΠΟΥη πγΘΥ 8}] {πη 5---ονθῃ ἐπ ϑοη οὔ (οα--ἶη ὈΥΙΠΡΊΠρΡ' ΠΙΔΠΥ͂ ΒΟΠ5 

ἴο σον, Βῃου]α ΗΒ] ΡῈ πηδᾶθ ρουΐθοῦ ὑβγοαρη Βα ἤθυην. “ΤΠΘ 

“βγβὺ Ὁπῖηρ ἴο Ἰπααΐνθ ΠΟΡ 6, 6 φΚὍΘΒ ΟΝ. ἴο 580, “15. ψ πούμϑυ ὑπ6 ϑοῃ 

“οὗ (σα βροϊζθῃ οὗ ἴπὶ {Π15 ρ]αοθ σοῦ] παν θΘΟΟμῚΘ μηδ ΟΥ̓ ποῦ ΟΥ̓́Θ 

“ 51η, ἴον: 10. γ 8411 ἀἴθ, μα ποὺ 1ηὐουνθηθα, ΑἸ] ἃῦὸ ἀρυϑϑα, 

16 οομόϊπτιο5, ὑμπαῦ τη. ὑπαῦ οα86 ἨΘ ψουἹὰ ποὺ ἤᾶνθ Ὀδοοιὴθ ἃ πιουία] 

Τη8 . “ΤῊ ἀαοβύϊοῃ 15 ψ Πούπ ον οα τνοι]α Πανο ὈΘΟΟμῚΘ τηδι ἃ 5 ἐπ 

“Ἡρδᾶ πα ἸΚτηρ οὗ ἃ}} ἃ5. ΗΠ πον 18, ἃπα νοῦ υ {}|15 γα. 1 ΒΟΙῚΘ 

1 Τροοραῦ Θηΐτη ΘῸΠῚ ῬΙΌΡΤΘΥ ΔΈΘΙ 
οὐαηΐα δὲ ῬΘῚ ποτ οὐηἶα, αἰ ΤΠ] ῈΟΒ 
ΠΠοΒβ ἴῃ ρ]ογίατη δἀᾶδαχοιαῦ, Ἀπ ίου 
ΒΆΠΠΕΒ ΘΟΥΌΠ ῬΘῚ ῬΑΒΒΙΟΠΘΠῚ ΘΟΠΒῈΠῚ- 
τη. 5Ξ0.0. αἷθδὸο Αὐῦτοβο, Ἐπῆημ8, 

ρα] α5, Ὑ μη 5 ΤΆΡΒθηβίθ, ΟΟμΏΡ. 
ΒΕΡα ΟΣ αὐ ἴοο. Ἰναρογί, Οοηιηι. ἴπ 

Μαῖὶ. ΤΑ. χῖῖ. Ρ. οό (Μίρτο, Ῥαϊγοὶ. 
Τ,αἰ. οἰχνλ. Ρ. τ628). ΤῈΘ Οομηηοηΐ- 
ΑΥΝ 18 γοίουυϑα ἕο {Πη6 Ὑϑῶῦ 1126. [ἢ 
{η6 ἐγοαίβο 1ὲ σον. Τυῖη. ἃ. 8 6 {πὸ 
ἰοχὲ ρῖνοβ σοπβιπιαγο, θὰ ἔπο Πἰπ6 οἵ 
ΔΥρΡΙ ΘΙ ὗ ΤΟ] ΪΤῸΒ σον δε) πανγὶ. 



ΤῊΝ ΟΟΒΡΕΙ, ΟἿ ΟἈΒΑΤΊΟΝ. 

ΦΒΘη56. ὨΘΟΘΕΒΘΙῪ [Ὁ 6. Ὠτιμηδη Τϑ 06. Τ1Π6 ο]θοί βαϊηὺβ του] οοΥ- 

ὑδάθ]ν ἤᾶνθ Ῥθθη ῬΟΥΉ, 1 τπὰῃ πϑα ποὺ ἔδ]]6η, 85. Απισιιβῦϊηθ 5Πθν5 

(2)6 οὖν. 7)6ὲ κὶν. 23), ἴῃ ϑοοογάθηοθ τι ὑΠ6 Ὀ]Θββίηρ' αὖ ογθαῦϊοη 

(θη. 1. χ8 Ζηογθαδ6 ἀγα πυρί). Τὺ 15 ὕΠθῃ. δρϑαστα ὕο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ 

51, ὙὙΠ10 τγὰ8 ποῦ ΠΘΟΘΕΒΘΙΎῪ [ῸΥ ὑπ 1 ὈϊΡυΠ, Ὑγαβθ ἩΘΟΘΕΒΑΥῪ ἴον ὑπ 

Ἡδδά δηά ἹΚΊηρ' οὗ 811] οἱ ϑοὺ δῆ θ]5. δ ηα τηθ, 1η ογάδυ ὑπαὺ ΗΘ 5Βῃου]α 

ῬΘΟΟΙΏΘ τηϑ, γῆ 0 νὰ ἀθβηθα ὕο μανθ “0Π6 ἀ6]1ο]γὺ5 οἵ ἩΓ5 Ιονθ 1} ἢ 

“{Π6 βοη8 οὗ τηθη᾿ (Ρτον. ν111. 31)..." Τὺ 15 ΤηϑυΎ ]]οτιβ,᾽ π6 ΘΟ] α 665, 

“πα ψουῃγ οὗ ἀθνουῦ σναὐύπαθ (ααογούϊογι) ὑοῦ 511 Θομηϊηρ 1ῃ {Π6 

ἐγ ἀἸα ποῦ τηᾶῖκθ οὗ ποηθ οῆδοῦ (θυασιαγῖ) ὑμοῦ Ῥαγροθθ οἵ 80 

“ογϑοῦ ἰονθ, ἴπ σῇ ]οἢ Οοα Πα ρυγροβθα ὑπδὺ π6 ονα οἵ Οοῦ 

5Που]α ἕο ἀθ!οηὺ σὺ ὕΠ6 βοηρ οὗἉ τηδ, ὈΥ Πϑυῖηρ' ὃ ἔουτη ΠΠπἸὑ64 

ΔΟΟΟΙΆ Πρ ὑο Βατηδη ἡδϑύθγθ 1 0Π6 τηϊαθὺ οὗ 8η9615 86] 126}; “80, 

“ΠΏ 6η. οδτη6 ὕο ρδ85 ὑΠ 6 βϑυτηρ... ἢ λ.676 8ῦγν οὐδουιγιοίοοῖ σγασο αἰα ηριοῖ, 

ἐγηογ6 αδουγαῖ (Ῥλοτν. ν. 20)...-5θϑίπρ ὑπαῦ ὑΠ6 ϑομ Ὀθοᾶσηθ σι ποιῦ βἴη 

“5.10. ἃ5. νγθ ἢϑι ὈΘΟΟΙῚΘ ἴον 5ῖη ; ὑπδῦ 15, ποὺ οὐἱν 614 ΗΘ ποῦ βῃ νη 

“ἔγΟΠ ΟἿ" πϑῦμχθ 10} ΗΘ δα ρυροβθα ὕο ϑβϑτηθ, θαὺ [ῸΥ οἷν 

58 κ6 ἀββοθη θα ονθὴ παπῦο ἀθαῦῃ... 5 ὕΠ6. Α Ροβθ!θ βᾶυβ, 701 ἐξ φϑοαηιθ 

“Πέήρην...ἴο δ6 ηγααῖο μον 7δοέ ἐϊγουισῆ, βιυ)ϑγύη (ΗΘ ΡΥ. 11. το) 

Τὴ δπούμου. ὑσουκ πυιύθη ποὺ Ἰοηρ' ἴδον Βπιρουῦ, ἴῃ ΘΏβυγοι ὅο ὉΠ6 

οΡ᾿ ἴοι ὑπαῦ τηϑη ὑγὰβ οὐθαύθα ὕο 1] πρὸ ὑπ σὰ} τηϑᾶθ ἴῃ ὑΠ8 ΔΏΡΘΙΙΟ 

ΟΥΘΥΒ ὈΥ ἃ ἘᾺ]], βαγβ᾽ : “Τῦ 15. ΤΟΥ6 τὶρηῦ ἴο 58 ποὺ ὑπδὺ τηϑ νγᾶϑ 

“τηϑθ. ἔου' ὕΠ6 586 οὗ 8ῆρ6]5, Ὀὰαὺ ὑπῶῦ ὑῃ8 δῆφ6]5, δ5. ΘΥΘΥΥ ὑπῖηρ 

6 6156, ὙΣΟΥΘ τηϑαθ ἴον ἃ ῬΑΥ ΙΟΌ]81 τη, ΘΟΟΟΥἸπρ' ὑο ὅπ 6 υγιύηθββ οὔ {Π6 

“Αροβῦ! : .207 ἐξ δοοώηιο Πύηι [1.6. ΟΠ Ἰδῦ, ὑπ Ξοῃ οὗ τηϑη] 20)" ΤΠ ΔοΊ 

“70 οἷΐ ἐδυύγρ8 αγοα ἐμροιιγῆ, ἩΓ θην αΥὸ αἷΐ ἐυΐγι 5. Δπὰ αὐἴθι' τϑἔθυυϊηρ 

ἴο 90} 1. 5 ἔ (τ ὑπ 1 αὐϊη τϑϑάτηρ ψιοί Ζ)ωοίεηη, 656 ἔτι ἴρ8ο υἱέω ὁγα) 

116 5065 οῃ ὅο ῬΙΌΥ. ὙἹ]]. 31, ἃ Πα δβ]ςα “νυ παῦ 6156 15 ὑΠ15 ὑμδη 1ἢ μ πᾷ 

ἐΒ816 : ““Βοίουθ αοα γτηδάθ δηγυῃῖηρ' ἔΡΌτη ὑπ 6 θΘοΊ πη, ἀμ θη ΓΘ 

“ἐχὰβ τη Κίτρ ὑΠ15. ΟἹ ὑπαύ, ὑπ15 νγὰβ ἨΠ5 ρᾷγροβθ ὑμαῦ 1 ὑπ6 νγοτὰ οἵ 

“Ὁοὐ, π6 δΥοτα (οά (νογδεηυ 7)61.5) 5Που 4 Ὀθοοιηθ ἤθβῃ, θη ἄνγ6 1} 

“ἐς ΔΥΠΟῺΡ᾽ ΤῆΘ. Ὑγ]ῦἢ οτθαῦ Ἰονθ δηα] σγθαῦ Πατη1]1ὺγ, ΒΟ ἀ16 ὑγπ6 

“ 4611ο]ὑ5,) «ΤΠ ΘΓΘίουΘ γ8 Βα. ὑπαῦ 1Ὁ 15 ποῦ 50 ΠΠ|ς6]ν ὑποῦ τηϑ νγδβ 

“τηδ8 ὅο Η1] ΠΡ ὉΠ6 Ἡτπιτη θῈΥ οὗἁἨ Δῃρ0615 85. ὑπαῦὺ θοῦ ΔηΡ615 ἃπα τηθῃ. 

1 })6 σιογῖζ. Τγῖμ. 111. 88. 20 ἔ, (ΜΊρη6 Ῥαΐγοϊ. Τιαἱ. οἸχῖχ. Ρρ. γι 1}.). 
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ΟὝΥΘΥΟ ΤΠ 6 Ὸ ἐπ 6 58 Κ6 οὗ ὁπ τιϑ “9655 ΟἸσὶβὲ ; ὑπαῦ ἃ5 Ηθ, ὁμὸ 

ἐβαα {Π6 βάπηθ, νγὰβ θοῦ (οα, Ρογῃ οὗ αοα, πὰ ἀθβύϊηθα ὕο Ὅ6. ὈΟΡῺ 

ἔηδῃ, Ηδ ταϊρηῦ Πᾶνθ ἃ ΠΥ Ῥγθραγθα ὁ. ΒΟύΠ 5465, οὗ δηβθὶβ 

«ἀπ οὗ τπθη, ἀπα ταϊριῦ Ἡ πιο] ἢ, αοα ἀμ τηδη, τῖβθ αἱοῦῦ Του ἀπά 

«Οὐθαΐου οὗ δηροῖβ, Τογὰ ἀπά Οὐθαΐον ἀπ βανίοαν οὗ {116 βαϊηὐβ, ογὰ, 

ΕἿ 58 , διμοπρ ἐπ πὶ ἃ5 ἴῃ Η5. οι Ποι86, ΚΊηρ 'π ἨΪΒ οὐτῃ παύϊοη, 

«(οά ἴῃ ΙΒ οὐαὶ τηδ]θδὺυ, Ὀθοδιιβθ, ἃ8. μᾶ85. Ῥ6θὴς ΔΙΡΘΔΑΥ βαϊα, αὐΐ 

«ἐμΐηα ατὸ δοί γον Πΐηι αν ἐϊυρουσῆ, Ἠτηι. 

Τη5 Βαροτὺ τοραγᾶβ ὑπὸ Τποδυπδύϊομ ἃ8. Θββθη θα }}γ ἱπάθροπάθηῦ 

οἵ ϑῖπ ἀπᾷ {π6 ΕΔ], πα 5.111 μ6 ἃγριιθβ ἐμαῦ ὑπ ἘΔ} αἰὰ 1ῃ ἔδοῦ 

τοδοιππα ἕο ὑμῖ5. σΊουυ οὗ ΟΠ νύ. ΤΠ ᾿ππ]]αὐϊοπ οὗ Ἰονθ μοὶ 1ὖ 

οΑ]]6α οαὐ τγὰβ [0] ον ὈΥ ἃ πιοτθ Θχοθραϊηρ βίουυ (ῬᾺ]]. 11. 9). ΔΑπὰ 

{μπι5, μ6 βαγβ᾽, ψμθη {π6 ὑγθηιὈ]Ἶπιρ Β[ΏΠΟΥ ἸΟΟΚΒ ὕο Ομνϊδὺ ἴθ ΗΙβ 

πιδ)οδῦυ, Π6 ΤΩΔῪ ἤἈΠΟΥ͂ ὑπαῦ Π6 ἢθαι5 Ἡΐϊπ ΔΏΒΥΘΙ : “1 5ῃου]α ποῦ 

(ἢν ῬΘΘη ΒΌΟΝ ἃ5 1 δἃΠὶ ἃπά 50 ργθαῦ, θχοθρῦ ἴου ὑΠγ 58 Κ6 ἴῸυ 

πὸ βἴπβ οὗ ἐπ6 Βυταδπ τᾶοθθ (οαϊίϑα ἐμὴ ρυγορίευ ροοοαία σοηοτὶδ 

« ιωπαγ).... ΡῈ 866, ὅθ Αγοβἕϊθ βᾶγβ, ἐδ Μογὰ «οδιι Οιγῖδέ ΤΩΣ 

ἐρι Π γίνε ογουργιραῖ εὐἱά], σίογψ απ πόποι (Η θυ. Τϊ, 9). ΤΠ Θυθΐουθ 

Ε[[|6 βΌΔ]Θ85 ἀπα {Π6 Ὑ]Ο Κα γ0γ6 ὕΠ6 οαπβο ὑμαῦ ΗΘ ἰ5 οὐονπθα δηὰ 

ἐροδίθα αὖ {πὸ τἱρμῦ παπᾶ οὐ αοά, ογονπθά τ ὑπ β]ονῪ οὗἉ ὑπὸ 

«Κίπράοιι, τ τ {π6 Ποποὰν οὔ ὑπ ῥυϊοβδίμοοά. Ἠφ ὑπθυθίουθ οὐκ 

μα 0ἢ ἴο ὑπὸ ρΟά 1685 ὙΠῸ ἅτ ὑπσποα ἐμρουρῖι ἔαῖ 0 ἴῃ Ἡῖτι ὕο βΌ6}1- 

ἐγιθ85 : Ηδ οὐϑβ τη ἢ ὅο ΘΠΘιηἶθ8 ὙΠῸ ὑμγουρῖ Ηΐπὶ πγοῦθ τθοομ θᾶ 

εἴο αοά; 

Τὴ ἃ Ἰαΐου ψοῦῖκ ὑπ6 βαῖὴθ ὑπουρηῦ 18. ΘΧΡΙΟΒΒΘα 1 ῬΟΒΒ10]6 ἴῃ ἃ 

Ῥο]ᾶου ραγταάοχ᾽. “Ἥ1μοὺ Ῥο]]οντηρ, βίηπθυβ, ρθη θηῦ ΒΙΠΠΘΙΒ,, Π6 68, 

ΕΤΘΡΙΥ ἴῃ ΔΏΒΥΨΟΥ ἴο ἔπ δοοιδβαύϊομβ οὐ {ποῖν δπᾶρθ : “ ΤΥ νγὸ οὐ σππποὶὴ 

κ{ο Το, Ο αοα Ομτὶϑῦ, θθοασβο ΤΉοα τγαβῦ τηδθ τηδῃ, γϑῦ Τοῖ οἱ 

(ἘΠ6 οἶμοὺ μαπᾶ οὐοϑὺ τὰποῖ ἰο π8, Ὁ ᾿δὴ ΟἸ τβῦ, Ὀθοδυβθ ἔοὺΥ 8 

(ΤΉοῖι πγοσὺ ἰακοη ἰπΐο αοα, ἘῸΝ πμ]ο85 6 πα ῬΘΘη Β' πΏΘΥ5. {Π6ΓῸ 

«νου μᾶγο θθΘη πὸ τϑᾶβοι ΜΕΥ ΤΒοὰ ΒΠου]ἀοϑὺ πανθ ῬΘΘῃς ὑδίκοιι 

«Ἰηίο Οοα," ΤΠ ροπῖδοηῦ βἴππον τητιϑὺ ἸΟΘΟΚΚ ὑπουοΐοσο, 6 ἈΥΡΊΙΘΒ, 

ποὺ αὖ ΟἸΠτϊδῦβ βαβονγίησβ ον, Ραὺ αὖ ΗΒ. ϑχαϊαύϊομ, “Ἥ{]655 ἀπὸ 

1 Θοπιηι. ἴῃ Μαῖϊ, χὶϊ. 691 (Μίρηο, 3. 1 πιοαϊι. πιοΥίϊε ἰὰ. Ρ. 240 (Μη Ίρπο, 

Ῥαϊτγοῖ. 1αιἰ. οἸΧΥ11,). Ῥαϊτοὶ, [,αἱ. οἶχχ. Ῥ. 387). 
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ΚΆ]ανο5 Πδα 5ἰπηρα {π6 παύτγθ οὗ {Π6 βἴωνθ σου] ποῦ πων Ῥθθη ἰαΚ 

“τηΐο ὑπ Τιοτὰ αοα. ἘῸΣ ὑπ6 Τιογα ἀ1α ποὺ γυϑοθῖνθ τη Ὑ8. ΟαὐγΑΡΘΒ 

ὁ ἔον' ἐΠ|6 γθΌ 6] ]Πτου5 δα] ]ΟΚοα 5᾽ωνθβ ὕμδῃ. Ρ]ΟΥΎ ἴον {116 βδτηθ. 

ΤἼΠ6 ὕνο νίθυβ ὑμτι5 ΘΧρΥθαβϑα ἃ1γ6 ᾿ποομβιβύθηῦ ΟὨ]Υ 1Π ΒΡΡΘΘΥΘΉΟΘ. 

ΤῊΘ ΤΗρΑγΠδὐϊοη ἃ5. ΘΌΒο]τιύθ 1π Ἰάθω 15 ἴῃ Β0Π16 γα οοηὐταβύθα 1 ἢ 

Ὁπ6 Τπολγπδύϊοη 8.5 οομἀἸ οπϑα ὈΥ 51} τη ἔθοῦ. ΟἸτιϑῦ Ὀγ ὑδκίηρ ΠΡΟ 

ἨΠ Τη5610 τα παῦθγθ, 6 τηδῃ ΠΑ [81]16η, ἃπα Ῥθαυῖησ 811 {Π6 

ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘΒ Οὗ 511| νγἃ8 ΤΉ ΟΥ̓ 6 ΠΙΡΉΪΥ χα! ύθα, 1ὖ 15 ἀυριιθά, ὑμδη 1 ὑῃ68 

ἩΠΙΟΙ οὗ τηϑη πη Οοα Πποα Ῥ6θη οὔποθ βθ τηϑθ, ΤΠ ΟἸΤΟυΤηβύδ ΠΟ 65 

οὗ {π6 Τηοδυπϑύϊου παν ἀούπα ΠΥ τη 8 {πΠ6 ᾿ἴβθιιθ οὐ 1Ὁ ΤῇοΥΘ β]Ἱουῖοτιβ 

ἔογ ΟἸνῖδῦ. ΤΠ6 ὑπουρηβ ἃγ6 δυ θη] συιθθη ἄονῃ σιῦπουῦ 

οδΥΘἴα] στιθν  Ἰπιρ' ἐραῖτιδὺ τη]βοοηοθρύϊοη. Νον Πομὺβ ἤδ5} ΘΟΥΌΒ5 {Π6 

ἘΠ] ΚΟ 5. 508] δηα μ6 ΠαΡΪν ρϑῦβθβ {1 ὑπ6Ὺ Πᾶν βϑυϑθα ᾿ηΐο ὑῃ6 

ΘΑ ]τὰ οὗ ὑπ6 ρουξθοῦ ἄδγ. 

Τὸ 15 ἀΠΠΠου]ὺ ὑο ὑγᾶοθ ὑπ6 Πἰβύουυ οὗ ὑπ6 απθϑύϊοη ἀαυηρ 0Π6 οΘη- ΤῊΘ 
: στον οἵ 

ΦΌΡΥ σΠΊΟἢ [Ὁ]]ονϑα ὑπ6 ἀθαῦῃ οὗ Βπρουῦ. [Ὁ ἀο65 ποὺ ΔΡρϑᾶγ ἴο ἢᾶνθ ΕΣ 

ῬΘΘ ἀἰβοιββθα ἴῃ ὑπ6 βομοοὶ οὗ δὺ ΜΙούον αὖ Ῥδυῖβ, σσῆθυθ 1ὖ τηϊοηῦ σαπαις 

μαν θθθι θχρθοίθα ἰο αὐὐγδοῦ αὐὐθηύοη. ΤΠπ6 ὑθδομίηρ οὗ Ηρ οὗ 

δὺ ΨιΙοῦον ({ ττ41τ}) πᾶ ΒΙομαντὰ οὗ δύ ιοῦον (7 1173) 5θθιηβ ὕο 

οοπηθοῦ ὑπὸ Τποϑυπδύϊοη Θχο  αβΊ νυ ἢ ὑπμ6 ΕᾺ11}. ΜΘαμ 116. {Π6 

βυβύθῃῃ οὗ βοποϊδβύϊο ὑΠΘΟ]ΟΡῪ πγὰβ θαΐηρ' τϑάτιοθα ο ἃ ἀθῆμῃιθθ 5Πδρ6. 

ΑΠβθΙμ ({ 1109) παα ργονθα ἴῃ ΘΟΠ ΥΟΥΘΙΒΥ͂ ἈΠα ἴῃ ΟΥΟΊΠΔ] Βρθοα]ἃ- 

ὀΐοπ ὑπ6 ῥονγοι οἵ ὃ Ἰορίοαὶ τηθύποά. ΤΠ6 τθοουθυῪ οὗ ὑ{π6 αἰνθοῦ 1 αὐϊη 

ἐγϑηβαὐϊοπ οὗ Αὐἰβυῦου!θ βυπηα]αύθα ἀπά ουϊἀθα ᾿πάθροπάθηῦ ὑπουρΐ. 

ΤΠΟ ὑγαπβ οι οὗ ὑπ6 ὑγοαύϊβθ οὗ Φόμη οὗὁἩ Τλαιηδβοιβ, θγ ἐλ Ογίμοάου 

ΜΡαϊέϊν ἰτῖῦο Τιαὔϊπ (6. 1146), σαν ἃ τηοᾶθ] ὑο {π6 δῦ ἕο: ὑμ6 οοῃ- 

Βυγιι 0. οὗ ἃ ρἜΠΟΓΆΙ νου οἵ ΟΠ τυ Ἰβύϊαηι ἀοούτη6. ὅϑθυθιαὶ " Ογβύθιηβ᾽ 

(ϑιηυηνο 1 οοϊοσί() σου οοτηρ 16, οη6 ὈΥ͂ οὐ οὐσῃ ϑύθρμθη Πδηρίοι 

(ς. 1205), δὰ βοοΐδ Γ᾽ ϑοηίέθηιοοϑυ Ῥαῦ βαργοταθ δΙηοηρ ὕμθθθ ὈῪ 

1ῦ5. ΤηϑΒ  Υ]Υ ΘΟΙΩΡ]ύθη 55 οὗ ἔουτη δηα Ἰαβυϊηρ ᾿πἤπιθποθ τσὰβ ὕΠ6 συθαῦ 

1 ΤΙ οο]οβῖα ΠἀθΙ τη οατη οὐητξ Πατιοῖθ 80 ὑδηύτηη τηϑυτῦ ΠΘΌΘΥΘ Τ θυ ΟΥ̓ΘΤη. 
οαπδῦ: Ο οονΐθ πθοθββδυῖπτη Ααθ Ρ66-ὀ Ἠΐο. ἃ Κ. δ] οἴοτο, (6 γγῦο Της. ὃ (ΜΠΡῈ, 
οοὔθτη οὐ ποβύγτιμη αποα τηουΐα ΟΠ γῖϑὶ Ραΐγοῖϊ. Γαΐ. ΟΧΟΥΪ. Ῥ. 1003). 
ἀεοΙθύαγη δῦ. Ο 16Π1χ σα]ρῶ ἀπὲ ἔθη 
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Οὐπῖηο οἵ 
ἴῃ Βοοῖβ 
οἵ δεη- 
ἐεπιδο8 οἵ 
ῬΕΤΕΒ 
ΤΙΟΜΒΑΕΡ. 

ΑΤἸΕχαν- 
ῬΕΒ ΟΕ 
ΗΓΒ. 

ΤΗΕ ΘΟΟἙΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΊΟΝ. 

ψοῦκ οἵ Ῥοίον Τοιρθαγὰ οὗ Νοναγα, {π6 βοβοὶαν οἵ ΑΡδϊαγα, δπὰ 

αἰὐουυγασβ ΒΙΒμορ οἵ Ῥαγῖβ ({ 1164), δογιέθγυίαγωτη, {τὰ ἵν.» 10} 

ῬΓΔΟύΟΑΠΥ ἀοἰογπμθα ὁμοθ ἴον ἃ1}} {Π6 Οὐ] ηθ5. οὐ ἔπμθ νϑυουβ 

τηθα τον] βυβίθιηβ οὐ ἀοοίσίμθ, ἀπ ἐβυοαρι ὑπαὶ πὰ5 Ἰπἢπθηοθα {116 

αἰτθοίϊοη οἵ {Π| οασγθηὺβ οἵ ὑπουρῃῦ ον ὕο {π6 ργθδθηῦ ἄγ. 

ΤῊ γϑέ Ῥοοκ οὗ πὸ ϑϑηύθμοθβ ὑγθαῦβ οὗ ὕμ6 αιθβύϊομβ ὙΒΙΟΝ 

ΘΟποθιτι {Π6 τι γβύθιυ οὗ ὑπὸ Οοαμθδά : οὗ ὑπ Τυϊηϊγ ἀπα Τὐτ : οὗ 

0π6 Τινίηθ ῬΘΊΒΟΩΒ : οὗ ὑπ6 Τῖνπθ αὐὐ!θαΐοβ ἀπ ψ1}]. 

ΤΠ ϑϑοογκῖ ὍοΟΚ ὑγθαὺβ οὗ Πηϊύθ μθοῖπσ ; οὗ Ογθαύϊοῃ ἃπα ογθαύιγεβ: 

οὗ ΔΠΡ6 15: οὗ ὑπ6 σγουῖὶς οὔ {116 βὶχ ἀδυβ: οὗ ἐπ [81] : οὗ ἔγθθ- ν1}} ἂπὰ 

ὅΤδοθ : οὗ βίη ἃ μα 5118. 

ΤΙ ἐμύγα Ῥοοῖς ὑγθαὺβ οὗ ὑπ6 Τποαυπδύϊοη : οὗ ὑπὸ Ἡ ατηδπ παὔτθ 

οὗ Ομ τῖϑὺ ἀπα 105 το αὐϊοι ὑο ὑπὸ Τὶνίηθ : οὗ {π6 παῦαν δη πθοθββι 

οὗ τοἀοιηρύϊοῃ : οὐ Βαϊ, Ηορθ δᾶ Ομαυν : οὗ ὑπὸ ἔσαν οαγά1η8} 

νἰσύποβ ( πβύϊοθ, Οοασαρο, Ῥυπάθποθ, ΤΟιρθυδη06): οἵ ὑμ6. 5θύθῃ 

αἰξίβ οὗ ὑπὸ Ἤν ϑριυιῦ : οὗ ὑπ ὕθῃ σοιητηδ πη ὖ5. 

ΤΠ Ζουνε], ῬοοΙς ὑτδαύβ οὐ ὑμ6 ϑ'δογαιηθηΐβ ἀπαὰ Ἐβοπδίοϊορυ : οὗ 

Βαρύζϑιι, Οὐπβντηδύϊου, ὑπ6 Ἐπομαυϊδῦ, Ῥοπᾶμποθ, Εὐχύγθπιθ ὐ ποίϊοιι, 

ΟτἸάογβ, Μανγίαρο: οἵ ὑμ6 Βοβαυγθοίϊοι, ὑπ6 Τιαϑὺ «πάρτηθμῦ, ὑπ6 

Ἐαπύατο ϑίαϊο᾽. 

ΤῊ αποϑύϊου οἵ ὑπ ἀρβοϊαύθ τπούϊνο οἵ ὑπὸ Τποαγπαύϊομ. 15. ποῦ 

γαϊβοα Ὀγ Ῥοίοι: Τοιηραγά, θα θη 1Ὁ ἈρΡΡθαυβ ποχῦ 1Ὁ Πᾶβ θυ! ἀθηῦ 

ῬΘΘΠ ἈΙΓΟΔΑΥ τηϑάθ ὑπ6 βαθ]θοῦ οἵ οΑΥΘΙᾺ] ᾿πα αἰνῪ ἤρου τηΔῊΥ Β᾽ 4685, 

ΑΡοαῦ ἐπ γϑᾶν 1243 [πποοϑυὺ ΓΥ͂, σοτητηἸββϊοπθα ΑἸοχαπάᾶον οἵ ΗἈ]165 

(ΑἸοχαπᾶθν ΑἸομβῖβ, Δ]οβῖι8), ἃ ΕὙαποίβοδῃ, ὙΠῸ μλα ὑγοη ΤῸΣ Εἰ πη56 } 

086 {0165 οὗ “ Εοππίαϊη οὗ Τα ϊο μα “ Ζοοίον ὑγτογγαγαδε ἐδ, ὕ0 ΘΟΠΊΡΟΒΘ 

(ᾳ Βοᾶγ οἵ ΤΒοοϊοσγ ἡ" ΤΗΒ μ6 ἀἰὰ οπ ὑπ6 σΘ ΠΟΙΆ Πἴπο5. οὗ ὑμθ 

1 ΠῚο Ὠϊβίουυ οἵ βοποϊδβίϊοῖβπὶ 18 
σοτητηο ον αἰν ἄρα ᾿ηΐο ἔμγθο Ρουϊοῦβ. 
ΤῊ6 ἢσχβὺ οχίομαᾶβ ἰο δροὰῦ τ25ο; ἴπμθ 

βοοοῃᾶ ἴο ρου 1320; ὑπο {πἰγτὰ ἐοὸ {πὸ 
οἷοβο οἵ ἔμ οἷ οθηΐασγ. 1 [ιᾶνθ 
ἐΆΚθη ΑἸΕΧΑΝΡΕΞ ΟΣ ΕΛΙῈΒ 85. ἴΠ6 το- 
Ῥτγοβοηΐαϊνο οἵ {πὸ ἤἢγβῦ: ΑΙΣΒΕᾺΤ ΤῊΕ 
ΟΕΑΥ, ΤΉΟΜΑΒ ΔΟΌΊΝΑΒ, ΒΟΝΑΨΈΝΤΟΒΑ, 

δᾶ υνΒ βοοτυβ, 88 {86 τϑργθβθηΐδ- 

ἐϊνοβ οἵ ἐμ βοοοπᾷ, πὸ μογοῖο ἃβθ οἵ 
ἔπ βομοοίπιθη; ἃ ΟΆΒΕΙΕΙ, ΒΤ͵ΕῚ,, ΒΒ 
{6 τοργθβοηΐαίϊνο οὐ {16 Ἰαβὺ αρθ, [86 
ἀμ οἵ ἔπιο ἀροϊϊηθ πᾷ αἰϊββοϊαύίου οἵ 

{πον βυβίθμη. 
3. ΑἸοχδηᾶου οαπηοῦ μανθ θθθ οαὰ- 

οαἰοᾶ 88 18 ΠΙΥΘΥΒΆΙΠΥ βίαίθα ἴῃ ἐῃ 6 
Οἰβιοσχοίδ [ποὺ Ἐσδμοίβοδ}] ΑΡΌΘΥ οὗ 
Ἠδῖϊοβ ἴῃ (Ἰ]οποοβίουβ το ΤῊΪΒ 88 



ΤῊΝ ΟΟΞΡΕΙ, ΟἹ ΟΒΒΑΤΊΟΝ. 

Θθηύθποοβ ἰπ ἴουν ρατῖβ; ἃπα 0ῃ6 σου, ὙΠ10. γὰβ Δρρυονθα ὉΥ ἃ 

Β1]1] οὗ ΑἸοχαπᾶρι ΤΥ. 1 δοοογάδηοθ ννιτ ὑΠ6 βο]θιηη Ἰπαἀστηθηῦ οἵ 

Βϑυθηῦ ΤΠΘΟ]ορίδηθ, 185. ὃ ΤΠΘ  ΘΙ]Οτ5. Τηοηστηθηῦ οἵ ᾿Θαγηΐηρ Θπὰ 

ὑβοιρηύ, 

ΤῊ ἐπινα Ῥατὺ ὑγθαὺβ οὗ ὑπθ Τποαγηδύϊοη. ΤῈΘ ἢγθϑὺ ὕνο απθϑύ!ο 5 

ἀἸβουββοα αὐ “Ογ ἐΐ6 Νοοοδδεΐῃ οὐ ἐμ 7γηιοαγηαέϊονν᾽ ἀπ “νην ἐδ6 

“ἢέγι658 (οογυυογυθηέϊα) 97) ἐἢ.6 7ησαγηαΐϊζον.᾽ ὙΤΗ6 Ἰαϑὺ ὕοριο (η)θη} γ᾽ μ2)}) 

ὙΒΙΘῊ 15 ΘΟΠΒΙ ἀΘΥθα τπιηθν ὕΠ6 βθοομα πο (πα ὑπ6 ὕνγο!νθ ρυθοθαϊηρ' 

Φορίοβ θυ 5 πραϊαν ἔθυε  ΠΠὺγ ἃπα βαθὑ]οὺγ οἵ ὑπουρὐ), 15 ἡ θύμον 1 

“Βασηδη παύπγθ μα ποὲ {8]16 πὴ ὑπγοιρἢ 510 ὑπθῖθ σγου]α 5.111 ἢᾶνθ 

ἐῬΘΘῃ τϑάβοη ἃ ἢθηθθ5 ἴου π6 Τησαγπαύϊοη οὗ ΟΠ δύ 1 (αν δὲ ̓ ενηναγιώ 

“γροΐγω }67' ροοοαέννην ἰαρϑῶ που 6888ὲ οεἰΐνυο Ζιυϊϑ8οέ γαΐίο δὲ δογυῦο- 

“γυβμογέίω αὐ Οὐ" δέϊ Πηιοαγγιαὐϊοτιοηι 2) 

ΤῊῖ5. ΑἸΘΧδΠοΥ Αἰ γτηβ (δύηθ ργε)ιαίϊοϊο οογιοθεϊθγιαζινηυ 68) : διὰ 

6 ὈΥΠρΒ ἔουναγα ἴοτ" γΘα ΒΟ Ὴ5 ἴῃ Βαρροχῦ οἵἉ Π15 νίϑυ : 

1. Τῇ ΠΙρ]οϑὺ σοοα 15 πΠΘΟΘσβα ΠΥ αἸ αβιν δ πα ρου θοῦ ἀ1Π α86α. 

Τὸ τηυδὺ ὑπουθέοσθ θ6 οχύθπαθα ὅο π6 ογθαῦιιθ; ἔου οὐπουνθθ γ6 

οου]α 1916 ἃ ΠΙΟΥΘ ΘΟΙΩΡ]οῦθ αἰ πβίοη. Απα {}15 αἸἤπδίο σου] 

ποῦ Ὀ6 οοτρθῦθ πιη]θθ5 ΗΘ ΠΟ 15 ὕπ6 Πρ θϑῦ ροοα σσουθ τπηϊθα 10} 

{86 ογθαΐασθ, ὑποῦ 15, ναὐ ταδὰπ Π6 ταργοδθηΐαθινο οἵ οὐθαύοῃ. 

2. ΑἹ] Ὀ]θββθάμθεβ 15 ἴθ αοα ; ἃῃα {Π6 οὔθαύῦινθ 15. Θαρα}0]6. οἵ 

ῬΙΘΘΒΘΠΘΕ5. ἴῃ. 811] 105 ραυίβι ἃ τῆδῃ ὑπῃουθουθ, ἃ τύϊομδὶ οὐθαύαυθ 

τηϑθ ἋΡ οἵ Ῥοαγ 8πᾺ τηϊπἃ, 15. ΘΔ ΡΘ 16 οἵ Ὀδϑίηρ' Ὀ]Θθβθα ἴῃ 56η886. ὃβ 

Ὑ76}1 ἃ5 1ῃ ππαθυβύμ]ηρ, 

Ἠδθ τουβῦ ὕπθη ὍΘ Ὀ]οβθθα ἴθ αοά ἴῃ Ῥοῦ] (ϑεσυυναζνηυ 8θηδυύην οί 

ϑθοιιγιίννην ὁγυξοἰ[θούενη)). 

Βαὺ ἢ6 οἀπηοὺ 6 ὈΪ]οσθθα ἴῃ Οοα ἴθ Ἠ]ΠΒΘΙἢ ἃ5. ἴδι' 85. 5686. 

ΤΠονοΐουθ Οοα τηυβὺ ἀββιπηθ ὃ ΟΟΥ̓ΡΟΥΘΆΙ παύτπγθ ὅο Ὀγὶηρ ὑΠ15 Ὀ]οββθα- 

655 ὅο Πῖτη, δη(, 1 50, ἃ ἢπιτηδη. πϑὔτι6. 

οὗ Φοῃη. Τὺ 15 βδαϊᾶ ὑπαὺ ΑἸθχϑηᾶου ποὺ ἑουπαθα {111 τ 46, {πΠ6 γϑδὺ δέου 
ΤΘΟΙΓΟΠ ΘΑ ΔΙηοπρ ΠΙ5 ΡῈΡ15 Βομδνθη- Π15 ἀραίῃ. Βυαάου, ἴῃ ἢ15 Η βίον οἵ 

ΑἰἸοιισοδογβ]ἴγ6, βαρροδίβ ὑπαὺ Π6 νὰ 5 
οαἀποοίοα αὖ Ηδ]65 Ονθη 1ἢ ΞΘ ὨΥΟΡΒΏΪΤ, 
ὙΠΟ γαϑ. ΘΟΙΏΙΊΟΗΪΝΥ Ο8]164ἃ Ηδ8165, 
ΜΏΘΥΘ {Π616 γγὰϑ ἃ Θοηνθηῦ οἱ ῬΥΞΘΙΠΟΗ- 
Ββὐγαύθηβιδη ΜΌΠΕΒ ἰοπη θα 1η {Π6 τοῖρ 

στα δηα ὙΠοῖηαβ Αααΐπαθ. Ζθϑίουβ 
ΤῬοιηϊηϊοδτια ἀΘΗΥ ὑμπαῦ ΤΠουηδθ Πρδτ 
Πΐτη, θα {π6 ὑτδαϊοη 15 βαρρουνίεα 
ΜΙ} βίτοηρ ον θη Ὀγ νγδαάϊηρ, 4π- 
παΐ68, 111. ὉΡ. 133 Τῇ, 
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3. ΤΉΘΥΘ ἅΓΘ ὕπγθ ῬΘΥΒΟΩΒ ἴπ ὉΠΙ Υ οὗὨ βιρβίδποθ ({π| ἐπ6 ἩΟΙΥ 

ΤΥΙΏΪΕν) : ἔμθγθ Ἀγ ἔπ γ66 ῬΘΥΒΟΠΒ ἴπ ἔπ γ6 6 Βα Ὀβίϑ πο 68 (85 ὑπ γθ6 ΔΏΡΘΙΒ 

ΟΥ̓ ὕΠγ66 τηθ6ῃ). 

Ἠθποθ ἴο οομηρ]οῦθ ἐμ Ῥροββί]6 φουη οἰ πδύϊοηβ, ἐπαῦ ΠΘΥΘ ἸΩΔΥῪ 6 

Ρουθούϊου ἴῃ ὑΠ|6 τπιηΐνθυβθ, γθ Θοποπάθ ὑπαῦὺ {μοῦ Ψ11 6 {πγθ 

5 δύ ΠΟΘ5 1 ΟΠ6 ῬΘΥΒΟΙ. 

ΤῊΙΒ. απ ΟὨΪΥ ΒΘ τϑα] 1564 ῬῪ {πὸ ππομ οὗ {πὸ ἀϊνίπθ παῦπγθ Υ ἢ 

{86 ὑνγοῦο!α πστηδη παύτνθ (Βρ᾽ υἰ ὑ8] ἃ πα σουΡου68]). 

4. δε ἤπά υπϊύν οὗ Ναύατο ἴῃ ἐθγθθ Ῥθυβοηβ (1π Οο4) ; νγὸ πᾷ 

ΑἾδῸ ἀμϊν οὗ ῬΘΥΒΟΝ ἴῃ ὕνγο παύμγοβ (1π τη8Π)}: ἢ {Π15 ΡΙ αν ἐν οὗ 

ΠδὕΠ} 65 ὈΘΙΟΠ ΘΒ ἕο {Π6 ρουβθούϊοη οὐ βῬϑυύβομβ ἰξ τησϑὺ Ὀ6 ῬΟββΊθ]6. ἔον 

Οοά, ὙΥ8 τοτβῦ βιιρροββ ὑμϑυθέουθ ἐμαῦ ὁπμθ ἀϊνίπθ Ῥθύβοη (πα 1 5ὸ 

ὑπ Ξ'0η) νγὰβ ἀθϑυϊηθα Ρβο! αὔθ! ὅο Ὀ6 πηϊοθα ἴῃ ἐΐϊπηθ ὑο Βυτηδῃ 

παύαχο᾽, 

111., Οιῶεί. 111., Μοηιῦν. χι...... αἸοιύ 
Το εῖαβ Βοπιηι ἐεὶ αἰπιδίσιιην ϑιιὶ 
6586, τ, Ε7ΥΡῸ 51 ΒΕΤΗΤΩ ΤΠ. ὈΟΠ Τὴ Θχἰβύ- 
Θῃΐθ οσθαίασω ΠΟ 856 ΟΠ  αμα1Ὁ ἴῃ οΥθᾶ- 
ἔπγατη, Δαηπο ογαῦ οορὶδαγθ Τ]Δ]ΟΥΘΙῚ 

ΑἸ ΒΊΟΠ τ η...... ϑεαᾶ πὸ αἰ ἤπιβῖο ΠΟῚ 
Ῥοϊοβὺ 1η 6 1116 1 ΒΌΤη μηδ, ὩΪ51] 1056 [Π 6118] 
ὉΠ ΤΌΥ ΟΥ̓ΘΑ ΓΕ; ΟΥσῸ σοηγθηϊῦ απο 
Τοὰβ τπϊαίαῦ ογθαΐαγεθ, δὲ ΓΘ ΧΙΤῚΘ 
"Βατηδηξο.. Εγρο ρΡοβιίο αποᾶ ᾿'ρδᾶ ΟῚ 
οββοῦ Ιαρβα, δᾶμιιιο οἱ ὉΠ ΒῈΠ1- 
ΤΠ) ὈΟΠ ΜΠ. 

ΤΤῈΜ, ΠΟῚ οβῦ θθαιἐπαο ηἶδὶ ἴῃ θο:; 

οὐ ογθαΐασα τ ΟΠ 8}18. ὑοΐα δύ Ὀθαίῆ- 
ΟΕ ΌΙΠ15.. ΟΥΡῸ οὗ βθουσηᾶαμη ΒΘηΒαση οὗ 

Βοουηπτη 16 ]]θούαγη ; ουρο ορογίοσγοὺ 
αποᾶ ἴῃ Το Ῥραθοδγθῦαῦ απδ Τὴ 
αα αἰταχηααθ... ϑα ἴῃ Τ06ο Βθου 1 
86. ΘΟΠΒΙἀοσαημο οὗ ἴῃ Ῥγορτῖα πδίαγα 
ΠΟῚ Ῥοΐοβί ὈΘα Π ΠΟΑΥΊ ΒΘΠΒῈ5 ΒΘ ΒΟ] ΠῚ 
16 ]] θοῦ... 51 οΥρὸ ἐούπβ ἤοσηο αἀοοῦ 

Ῥοδ βοατὶ ἴῃ Τ)6ο, ορουίθὶ ΤΟΘατη ΘΕΒ0 
ΘΟΥΡΟΓΆΪΘΠΙ οὐ ΒΘ ηΒΙ ὈΠ]θη. ϑ'θἃ ποὴ 
οβὲ σοηνθηΐθηβ, αὖ αββαπηαῦ ἀῸδτ] θὲ 

ΘΟΥΡΟΓΆΪΟΤΩ ὑπ τη, ΒΘ βΒοό] πὶ Ὠστηδ- 
πδτη, αὖ αἸούαπι οβί. 

ΤῈ, οομεηρὶ ᾿π 6 ΠρογΘ ἔγθ 8 ῬΘΥ- 

ΒΟΠΆΒ ἴῃ πηϊζαΐθ βαρβίαη πο; οὐ οχ 

ΟΡρΡοβίίο ἔγθβ βυρβίδ 8. ἴῃ πηϊίαΐθ 
Ῥουβοτθ; οὐ ἰῃΐοῦ πεθὸ ἄπο ὑγθ8. Ῥ6Υ- 
ΒΟΏΣΒ ἴῃ ἐγραβ Βα ρπίδ 8. 51 ΟΥμῸ 

ἘΠ ῸΤ ΟΧΕΓΟΙΠ ΠΟΥ σὴ δύ 1ἢ Ὑ στ πὶ Πα αΤΆ 

ὐνοῦ, τηθα] απ... ΟΟἸ ΙηρσῚῦ ῬΟΠΘΥΘ ἴθ- 
ἐΐαση, νἱαθιϊοοῦ ππϑὴ ῬΘΥΒΟΠδΤη ἷἴπ 

θὰ Βαρβίαη!ηβ; βοᾷ Ποὺ ΠΟΣῚ Ρο- 
ἰοβῦ ἢΘΥῚ ΗΪδῚ ΡΥ Ὁπίοηθηη ΑἸΥ]ηξ 
πϑύτσερ δα Πυσηδηδτη, πα ἴῃ ΠῸ]18 

4118 ογθαΐασα δῦ ῬΡΟΠΘΙΘ αππιᾶ8β Βα βίδη- 
ἐἰὰ5. πᾶ ἴῃ ΒοΙηΐηθ, βο Ποοὺ βρὶσΐα- 
816 ΠῚ] οὖ δουροσδίθιῃ.. Οοηνθηϊδ ΘΥΡῸ 
αποᾶ 510 πηΐο αἰνίπεθ παΐαχε δα Ὠπγη8- 
Πδπὶ ἴῃ απἰξαίθ Ῥϑυβοηξο; πὖ 5 ἴῃ 
ΥΟΓῸΠ πηϊνουβιαίθ ρουίθοίϊο; αὖ βἰοαῦ 
ἰγ88 Ῥϑύβοπξθ ἴῃ ὑπ πδίαχα, οὖ {168 
ῬΘΥΒΟΠθ 1 {π]θτι5 παίασβ, ἴα {168 
πδὔαγεθ ἴῃ ἀΠδ ῬΟΥΒΟΠδ, 50 ΠἸοϑὲ αν] ηϊ- 
ἰδ8, ΘΟΥΡΙΒ, οὐ ΔΗΪΤΉΆ, 

ΤΤΕΜ, ΠΟΒ ἱπυθμἾ 18 πηϊἐαΐθ Π Ὡδ- 
ἔαγεθ ἴῃ Ῥ] αΥθ8. ῬΘΥΒΟΏΪΒ,. αὖ ἴῃ Τρο: 
Τίύοϑιμ.. αἱ ἰαίθμλ ῬΟΥΒΟηθ ἴῃ Ῥ]ΟΣΙΘῈΒ 
Ὠδίασίβ, αὖ ἴῃ ΠομΐηΘ. Κὶ οὐρὸ αθ 
Ῥουθούομθ παΐασεο οδ απο οβὲ ἴῃ 
ῬΙ ΌΤΙ 5 ῬΟΥΒΟΠΪΒ ΘΥΡῸ οὗ 6 ρϑυθοῖϊοθ 
οὐἱν αποᾶ γμοΐθβὺ οββθ ἴῃ Ῥ] ΣΙ θαΒ. Πδ- 
ἑαγὶβ. ΚΥὶ ΟΥρὸ ΒΘΙΏΡΟΙ αποᾶ οβὺ Ῥϑὺ- 
ἐρούϊαβ. θὸ ἐσθαθηᾶσμα ἀπδηΐατη δᾶ 
παίαταπ οὗ απδηΐαμ 81 ῬΘΙΒΟΠΒΠΗ... 

οομγνθηϊ,, απο πηϊαῖαῦ αἰνίηα πᾶ- 
ἔπσα παύαγο ογθαΐτ ἴῃ ῬΘΙΈΟΠα αἰ ν]πδ, 
Βρα ῃΟΉ...... οὐ Ποὺ ...... Βρᾷ βοϊὰπη Πα- 
τηδητο: Π6Ὸ οὐΐατ ΟΠ θοῦ ῬΘύΒΟηεο ἴῃ 
Ψυϊηϊέαΐθ αἶβὶ Π]1ο... ΘΙ πα αϊαν ΘΥρΡῸ 
απο οἰτοῦπτηβουὶρίο ἰαρβὰ ἨθτηδΠεο 

πδίαχεο δᾶάμπιο οβὲ Θοπυθηϊθηἐἷα ἈΠ] ΟΏΪΒ 
ἴῃ Ῥουβοὴδ 11. 
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Τὴ βαρροτῦ οὗ {π15 νίθνν ΑἸθχϑπαᾶθι ἡπούθβ ἃ Ῥϑδϑαϑθ Ἀβου θα ἴο 

Βουπαγα, ἴῃ ΜΠΙΟΝ ἰὖ 15 5814 ὑπῶῦ ΘηνΥ αὖ ὑπ ργοβρθοῦ οἵ τηδπβ 

ἀοβυϊπθα ππίομ νι ὑπὸ ϑοη οἵ Οοα Ἰϑα ἰο ὑπ6 181] οὔ Τλιοιίου ; πὰ 

6πῶῦ π6 ρ]αηπϑᾶ {π6 ὑοτηρίαύίομ ὑο πΙπᾶθι {Π6 πῃΐοη ὑγ]0ἢ ΠΘ ἔοτθ- 

ΒΕ" ; ΔΠα Ὁ ΠΟΥΠΟΥ ραϑδαρθ ΠΌση [ἃ ὙγοΥῖς ἔἈ]ΒΘΙ͂Ὺ Ὁβου θα [0] Αὐραδ- 

ἐΐη6. “ Οοά νῶβ ὑμϑυθίουθ τηϑθ σηδῃ ὕο Ὀ]655 ὑπ6 “016 οὗ τηϑῃ 1ῃ 

« ἨΤΠΒ61 ὑπαὺ ὙΠΘΌΠΟΥ δὴ ψγοηὺ σιμὴ ὈΥ [πὐθ]]Θοῦ, οἱ σγϑηῦ 

“χιποὰὺ ὈΥ 56η86, μΒ6 τιϊσῦ ἢπα ραδῦστθ 1 Βῖ5 ΟἸθαῦου,, βαβύμπγθ 

“ψῃη ἴῃ ὑπ6 Κπονίθασε οὗ {π6 ΟοαπΠθαά, ραβύστο τυ ποαῦ ἴῃ ὑΠ6 

“ἢ65})} οὗἩ {π6 ϑανίοιιν ̓  ΤΠ15 σϑάβοι, μΠ6 445, γϑυηδῖηβ θυθῃ 1 {Π6 

7811] οὗ στήθη παῦθτθ θ6 θχοααθά. 

Οπ {π6 οὔποι 5146 ἢ6 Ῥυΐηρθ ἴουαγα “ὑπ6 δαύμουιν οἵ ὑΠ6 

“ΟΠ ΌτΟΙ “ἴῃ {π8 ργϑΐδοθ ἕο ἐπ [Παβύθυ] σα πα] (ηὐλεΐ φπιαδοΐ ργογιϊέ 

γυϊδὲ γοαϊηυὶ ργοζιυδδοῖ). ὙΤΠ15. ομ]θούϊου μ6 γϑιηονθθ ὈΥ 5ῃθνίηρ ὑπαΐ 

{Π6 σψογᾶβ γϑῦθυ ὕο τηδη ἃ5 816, πα ποὺ ὅο τηϑηι ὩΡΒΟ] αὖθ] Υ. 

ΑΥΒΕΒΤ ΤῊΕ ΟἜΕΔΤ, ὙΠῸ ὑγὰ8 ἃ ΓΟΙΠΙΠ]Οδη, ΟὗὨ ἃ ΠΟΡ]6 ΟἀΘΥΠ8) ΑΤΙΒΒῈΤ 

ἔΆυ ΠΥ ἀπ εὖ Ἰοϑὺ ΒΙΒΒΟΡ οἵ Βδύβθοι, ἈΡΡρυοθοῃθα ὑπ6 απθϑῦοη. ΤΌΤΩ ἘΕΕ ΑὉ, 
1205 

(ττ93)--- 
ἴῃ ὙΠΟ Ῥοίον Το θαγα ὁ βοννα “ὑπαὺ Οοα οοὐἹα πᾶν ἔγθθα τηϑῃ 1280. 

ὦ αΙΠυθηῦ βἰάθ, Τ[η σοιητηθηθηρ ΠΡΟΝ ὕΠ6 βθούϊοη οὗ π6 ϑϑηύθηοθβ 

ΚοὐΠ θυ σῖβα ὑπδη Ἠδ ἀ1α,᾿ ἀπ ὕΠ6ῃ ροϊηὐβ οαὖ “ΠΥ ΗΘ οἰνοβα ἴο ἔνθ 

“Πΐτα ἴῃ ὑπαὺ ρδυ !ου]8 7 υγαγ,᾽ ΒΘ ΘΟΙη65 ὕο Βρθᾶκ οἵ {Ππ6 σψουαβ : “ ΝΥ Βαῦ 

ἐ 50 ΤΟ ΤΌΤΙΒ65. ΟἿ ΤΠ] Πη45. ἀπά ἤθο5. ὑΠθη ΤΌΤ ΟΠΘΒΡΘΙΤ οἵἨ ἱτητηοΥ- 

ἐφ] ὃ5 ὑπαὺ Οοα οβϑύθθιηθα τ 50. ΠΙΡΉΪΥ ὑπαὺ ὑπ ὅοπ οἵ αοά 

“γρϑιηϑί το ἴῃ ΠΊΤΠ561 τ μαῦ ΗΘ νγαϑ, ὉΠ ΔΉ ΡΘΘΌΪΥ σοοά, ἀπά τὸ- 

“οοῖνιηρ ΠΌΤ 5 ὑμαῦ τ ΠΟ ἫἨΘ νγὰβ ποὺ, ἀδισῃηθα ἴο θηΐθι' ἰηΐο 

“ 6] ΟΒ ΠΡ τι τ ἀπά ῬΘΔΥ ΟἿἿ 115 Ὀγ ἀγίηρ. Οπ {115 νἹθνν, 

Π6 58.078, 1 ΔΡΡΘΔΙΒ ὑπαῦ 16 τηᾶπι Πδα ποὺ βἰππϑά [6οα] ψου]Ἱά ποῦ ἤΠᾶνθ 

ΘΒΔ]Π]Π]Θηρθα π5 50 ρου ΠΥ ἕο ΗΙβ ἰόν ἃ5 Ηθ ἄοθβ πον. ΤΠ15, ἢ 

ΘΟ ΠπΠ65, 15 ἸτηΡ]Π166 1ῃ ὑπ6 νου οἵ ὑΠ6 ΞΘ ΌΘΠΟΘ : 

Ο οὐρα γϊηυΐιη, θοαΐα 

τῶ γεαοηυρία 65ὲ παΐιγα: 

Τοιι5 χινὶ ογοαυὶέ οημνΐα 

Ναβοϊέζιω" 6ᾳ: 7θηυνίπα 1: 

1 ΤῊ Ῥαβϑθδρα 15 γσϑίθυυθα ἴο οι. ΑἸοπου, ἃ τοῖς οὐ ΟἸαίγναιχ. ΤῊΘ 
5100)67" «707. 2, ὉΠ 1 15. ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἃ ἴθ ρδᾶβϑθρθ ἴῃ 1ὴ6 Οἷυ. Χ. “7 15 ααἴ6 αΤ- 
αἀδρίθοη οἵ ρατύ οὗ 10. [ουθηῦ ἴῃ ἰ0}6. 

2. ἢ ἀπ. οἷ 8ρΡῖ7. 8. ο (αποίοα ἔγθθ]γ). 3. Βοηΐ. 11]. δύ. χχ. Ασύ. 4. 
ΤΠ6 ἰγθαῦβθ τγῶβ ῬΥΟΌΘΌΪΥ τυ θη ὈΥῪ 4 ῬΔΠΗΪΕΙ, Τ᾽ οδαιηιι8 ἩηιιοΙ. 11, 3. 
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ΜΕΘ 85. Ἰπ0ἢ ἃ8. ΒΔ γ ὑμαῦ Ὀθοδιβθ ὑΠ6 σα]ὺ νγὰβ ἱπουγγθα (ἀοᾶ τγὰ8 

τηδθ τᾶ. Απα ἔπγῦμον, μ αἀ5, ἴῃ βοιιθ ΟΠ ΌΠ65 ἃ ἤγτηῖι 15 αϑοὰ 

αὖ ὑπ ὈΙοβδίηρ οἵ ὑπὸ Ἐδαβύου. Οδμα]6. νν]16}} οοπίαϊηβ ὕῃ6. ῬΏΡΆΒ6, 

Ο 2ἴϊω οιἴρα φιι ἑαπένυην αὰ ἑαϊθην ηιθγιυϊέ ἠαῦογα τοἀοηιρίογθην", ἴπ 

μοι ὑπ Τποανπαύϊου. 15. ἀἰβυϊποῦ]Υ τηδάθ ἕο ἀθροπα ἀροὰ ἐμ ἘᾺ]]. 

ΤΊ βᾶτηθ ΘΟπο]ιδίου, 6. οοπέϊπιιοβ, 15 ἄσᾶνγῃ ΤΌ. ΒΟ. ὙΠ]. 28 

(αἱ ἐ]υΐγεγε ἀὐον ἑοσοίἠιον" γον φοοα). Ἐδν {Ππ| ΟὨ]Ὺ βοοα ὙγΒ]ΟΝ Βῖῃ. οδ 

6 βαϊᾷ ἴο πᾶν νυουρηὺ 15 ἴῃ ὑπὸ Τηοαγπαύίομ, νοι. σηπιβῦ ὑμθυθουθ 

Ὀ6 βιρροβοά ἰο μᾶνθ ἀθροπᾶθα τπροη ἴ0. Απᾶ διυνέμον, 1 ἐμθνθ μδά 

ῬΘΘη ΠῸ 51) ψ 5ποι]ὰ ποῦ πᾶν ποθ ἃ ὕθδομου, οὐ ΠΠΡΘγαῦου, ΟἹ 

ΓΘ ΘΟΙΏΘΥ, 

ΤΊΉΘθ6. ἃγθ {π6 δυραμηθηΐβ γΒ]οἢ ΑἸΡονὺ σῖνοβ ἴῃ βαρροτνῦ οὗ {6 

ΘΟΙΏσΟ ἢ. ορϊ που ὑπαῦ ὑπμ6 Τποαγηδύϊομ. νὰ ἀθροπάθηῦ οα {πὸ ἘᾺ]]. 

Οἱ {Π6 οὐπϑὺ 5:46 ἢ 8]|]6ρθ8 ὑπ Ὁ] ον πρ' ΔΥραΘηὐβ : 

τι. Οοοᾶ 15 ΑἸ βθα (566 ἃρονθ, Ρ. 295). 

2. ΤῆΘΓΘ ἃ16 ἴοτιν οοποθῖνα }]8 τηοᾶθα οὗ Ὀἰσίμ, πα 1 ΔπΥ ὁπ6 οὗ 

ὉΠ θὰ, ἃ5. ὑπ ὈἰνΡῸἢ ἔγοιη ἃ νἱγρίη, μαᾶ Ῥθθὰ πναπέϊηρ, ὑΠ6 ογᾶθυ οὗ 

Ργοάπούϊοῃ υγοι]α ποὺ παν θθθη ρϑυ θοῦ, 

4. Τῇ Τησαυπαύίου τγᾶθ ἴουθβθθὴ ἢ ΡῸΠῚ οὐθυϊΐγ, πα 80. πγιδβῦ 

Βᾶγθ ὑδίζθι ρ͵δοθ ΠΩ Θ᾽' ΔΗ ΟἸΓΟ ΤΠ βὑδη 68. 

4. Μδῃ νὰ ογθαύθα φὰρϑΌ]ο οἵ Ὀθίπρ απϊξοα ο Οοά, ἀπα {15 

ΘΔΡΑΌΙΥ τηπιδὺ μανο ὍΘΘη βα βῆθα, 

5. δῖα ἴπ ροϊηῦ οὐ μοῦ αἰᾷ ποῦ τρὰκθ τπᾶπ τοῦ Βύῤθα ἕο Ὀ6 

απο ὑο (ὑοά, αὺ 1655 Πύύθα, 

6. Το ρουϊοούϊοι. οὐ ὑπὸ ππίνθυβο οομβιβὺβ ἴῃ ἃ οἰγοα αν ἄραγθ. 

Τῦ νγὰβ Πυέϊηρ ὑπουοίονο ὑπαὺ ὑπ6 ὕνγο οχ σοι οὐ μοῖρ, ἀοά ἀπὰ τηδῃ, 

5πο. 1 6 πιρτὑρά, 

η΄. ΤΠΟ ρσγοαύοϑὺ ἴον 5 βῃονιι ἴὰ ππΐου. πο οὐ ὑπθυθίουθ 

μὰ5 ὑπὸ σγοαίοϑὺ ἰόν ἴου τπὰπι, Η 5 ἀπίοῃ ἢ τπὰτι απο παν ὈΘΘΝ 

οοηὐπηροηῦ. 

ΕΥ̓ 6. ταπβῦ Ἀ]Π1ονν,᾿ ΒΘ ΒΆΥ5. ἴῃ Βαμημΐηρσ ἀρ, “ὑπαῦ {π᾿ βοϊαύίοι οὗ 

εὐ 818. αποβύϊομ 15. ἀποθυϑαῖμι, αῦ ἃ5. ἤαι' ἃ5. Τ ολη ἔουμη 8 ΟΡ ΠΪΟΝ. 

1 ῬϑηΪοὶ, 1. δ, 303, πα ποίοθθ, ὙἼῸ οδβύ᾽ ἰβ. ομ θα ΚΘΠΘΥΆΠΥ ἴῃ Οουτηδῃ 
οἴαιβο, ἑομοίμον νὰ ἢ ὑπὸ νοσᾶβ πο. απ ΕὙΘΠΟΙ. Μ 88,  Ά1Ὸ Ὁ 15 Τουπᾶ ἴῃ 

Ῥτοοθᾶθ “Ὁ οοτίθ πϑοθββυίαμῃ Αἄδθ Ρθ0-ὀὀ [{α]ϑ Μ88. 5.66 Ρ. 203, Ἡ. 
οαὔατα, ααοὰ ΟΠσῖβεὶ τπουίο ἀθ᾽ο τη 



ΤῊΝ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΟἿ ΟΒΕΑΤΊΟΝ. 

“Ἱ θρῖον ὑμαὺ ὑπ ὅοι οὗ αοα σου] μῶν Ῥβθθῃ τηϑᾶθ τηϑῃ θύθῃ 1 

“βη Πα πθυοῦ Ὀθθη. 5.111 1 58. πούμϊηρ ροβιυυ θυ οἡ ὑπ15 ροϊηύ, 

“Ραῦ 1 Ὀε]ῖονθ ὑΠ15 νΠ1ο1} 1 πᾶν βαϊά ὑο ϑοοογὰ Ὀθίύθι: τυ ὐἢ ὑπ 6 ρἱοῦν 

“Οὗ [108 [{Ππᾶπ {Ππ|6 ΘΟμ ΥΥῪ ΟΡ οη]. Ηδ ὑπθῃ Ὄχϑιηΐπθβ ἴῃ ἀοίδι] 

ὑΠ|6 ΔΏΒΥΤΘΙΒ. ὙγΠ]10) οα 6 τηϑθ ὅο ὑπ6 δυρατηθηῦβ αν ῬΟύΠ 5465, δῃὰ 

ΤΊΘΉΟΪΥ γϑιμδικῖηρ ὑπαῦ ὑΠπ6 Ἰδηραασθ οἵ ὑπμ6 Ἡγτηπ 15. “ὙΘΥΥ ἱποχϑοῦ᾽ 

(ἑοσιυέζογιο8 υαἰίο ὑπιργοργίω), τὰ ὑπ ϑῃα υθαβίγτηβ μἷ5 ἡααρτηθηύ, 

ΤῊΘ σγθαῦ ρα} οἵ ΑἸἹρονύ, ΤΉομαϑ, ΟΟὔΝῚ ὁ Αρυϊνῦμ (Δοοίον 

αηφοίϊουι8), ὸ ἀθοπθα ὑπ6 ΑτΟΠΙΒΠορυῖο οὗ Νάρ]θβ, Πἰτηβοὶ 

180. Οὗ π00]6 ὈΙσῦμ, ὑγθαὺβ ὑπ6 αποϑύϊου. τ} 5 ηρ ]ΑΥ ὙΘΥΘΡΌΠΟΘ 

8 τηοάογδύϊοῃ. 

(ο. 

11. Πιβῦ, 1. Φαρβῦ. 1): (1) Υμϑίμϑι: 10 σγὰβ Ῥοββί]6 ἕο αοα ἰο Ὁ6 

ἰῃοαγπδίθ: (2) ΝΥ μϑύπου 1Ὁ τγὰβ βαϊθα 016. (οογιφγενιη); (3) ὙΥ̓ μούμου 

Τὴ [15 ΘΔΡΙΥ ΟΟΙΩΠΙΗΘΗΑΥΥ ὁπα πῃ6 ϑϑηύθμοθβ 

1255) ΠΘ ΡῥΙΌΡΟΒΘΒ ἴοι! απθϑύϊοηβ οὐ ὅπΠ6 Τποδιηϑύϊοῃ. (ϑθηῦ. 

ὑπ6 [πσδυπαύϊου. γου]α μῶνθ ὑδίτθη ρ]δθθ 1ἢ τηὰῃ πδα ποὺ 5ἰππθᾶ ; 

(4) Θπ ὑπ᾿ ὑϊπηθ οὔ {16 Ἰποιι ποίου. [πὸ ἀἰδουβδίηρ' ὑπ6 ὑπ|τὰ οὗ {Π|686 

Ροϊηύβ 6 βίαύθβ αὖ ᾿ϑῃσὸι {16 τηϑίη αὐρυπηθηύβ οα Ὀοὐ] 5ἰάθθ, πᾶ 

ὑπθῃ Θομοῖ4θ5. ὑπαὺ “ΗΘ 8]Ιομθ οδὰ πον ὑπ6 ὑγαθ οὗ ὑπ15. 4τπ|65- 

“ἀἴοπ ΠΟ ψγὰ8 Βοῖῃ ἃπά Οἤεγθα Ῥϑοῦσβα Ηθ ψ]Π]64...Βἴποθ ὑπ 

“Ὑϑάἀθιηρύϊομ. οὗ τηὰπ ἔπομη ὑΠ6 5]ΔΥΘῪ οὗ βίῃ 15. δββίσπθα ἴῃ ΗΟΙΪΥ 

“ΒοΥρύαγΘ ἃ5 {18 5018 σᾶτ88. οὗ ὑπ6 Τηρανπαύϊοι ΠΙΔΠΥ ΒᾺΥ ΜΙ ροοά 

Ὑθάβοι (ργοδαδοζιἠω8) {]παῦ 1 τοῦ Ππδὰ ποὺ βίππθα, ὑπ6 ὅοη οἵ αοά 

“μου ]α ποὺ πανθ θθθη τηδη... ΟΠ ΘΙ 5 ΠΟΎΘΥΘΥ ΒΘῪ ὑπαὺ βίποθ ὈΥ ὑπ 

“Τηοαγπϑύϊοι. οὗ ὑπ86 ἥοῃ οὐ Οοα ὑπθιθ σγχὰβ δοθοιρ! 5η6 4 ποῦ ΟὨΪῪ ὑπ6 

“θογαύϊομ ἔγομη 5[η, Ὀαὺ 8150 ὑπ6 δχαϊαύϊου οὗ μαμπιδη παύαγα, πὰ 

“ὍΠ Θομϑατϊητηδύϊοη οἵ {π6 ὙγΠ016 ππηΐνθυβθ, ἴον ὑΠ|656 τθαβοηβ ούθῃ ἴἢ 

“βίη Πα ποῦ οχ βῦθα {ΠῸ6 Τποδυπαύϊου σγου]α παν ὑακθη ρΪαθθ. Απᾶ 

Ὁ 815 αἰδβὸ ὁπ θ6 τη ηὐαϊηθα υγιῦἢ ροοα τϑαβοη." 

ΑΒ ὑΐπιθ υγϑηῦ ου ΤΠΟΙἃΒ ΔΡΡΘΔΙΒ ὑο πᾶν γ] 6] θα τηονθ ἃ πα ΤΠΟΙῸ 

ἴο ψμδὺ μ6 πο]ὰ ἴο "6 {Π| ὑθβοίηρ: οἵ βου ρύανθ οα ἃ συθαῦ τηγβίθυυ᾽ ; 

1 ΤῊ Ἠ1Β ΘΟΙΠΤΠΘΗ ΑΙ ΟἿ 1 ΤΊΤΩ. ἷ. 15 
(16εἰ. ἵν.) ἨΒ βΒᾶγβ: 5364 51 ΠΌ]Ππ5 [α185- 
βΒϑῦ ρϑοοδίου ππυηααϊα ᾿ἸποδΥπδὗτβ ΠΟ 
[αϊδβοὺ ψιαθίαν αποᾶ ποη: απίω γϑηϊ 
Ῥθοσδύουθβ 58|00Ὸ5 ἴϑοθσθ. ΝΌῸΠ ΘΙρΡῸ 
ἐαϊδβοῦ πθοθϑβαυῖα ᾿ποδυηδῦΐο. Τρ η 

ΟἸοσθα: Τ0116 τηουθαϊη, οὖ τηθα]οῖηξ 
ΟΠ ΟΡτιΒ ουϊῦ. 

Ῥοθρομᾶθο. Τ]οθηαστη οϑὺ απο 6χ 
ΨΘΙΌΙΒ βδηούουΠ] δα 015 (9) ποὺ ραΐθί. 
56α Πεθὸ αὐεϑῦϊο ΠΟ οϑὺ ΤηϑρΊ 88 δθο- 
ἰουαῦ5: ααἰὰ ΠΘαθ ογταϊηανῦ ἤθμᾶδ, 

299 
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1224-- 
1274. 



ΤΗΕ ΘΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΊΙΟΝ. 

ἀπ ἴῃ ΗΪδ5 Ἰαύοβὺ νοῦς ({Π6 ϑεογίηνα, ο. 1270} ἢ Βρθακβ ψτίῃ ἐο] γα 016 

αἰβειπιοὔμιθϑβ Οἢ. ἐΠ:6 τηδῖμι 5816, γϑῦ 50 85. ὕο υϑοορηἶβο ἐΠ6 να ὺν οὗ 

ΒΟΙη6. (αὖ Ἰοαβῦ) οὗ ἐπθ σγοιπβ οὴ. ΠΟ. {Π6 ΘΟΠ ΆΤΥ ορϊπΐοι πᾶ 

Ῥθθη τηδἰ ηἰαϊηθῇ, 

ΤῊ ἢγθὺ Οαοβέϊοη ἴῃ ἐμ Τα Ῥανὺ οὗ 15 ϑιενηύηια 8. Οἢ 

ΤῊΘ ἢνθῦ ὕπγθθ 

ΑὙΤΙΟ165, πάθον γΒ]0}} 1ὖ 15 ἀἸβουββθα, 64] τ ἢ 0Π|6 ἔο]] ΟῚ πρ ΤΟΡΙΟΒ : 

(1) ὙΥ̓ΒούποΥ 1Ὁ νὰ ὐθηρ (οογυυοηῖθη8) ὑπαὺ οα 5Πῃου]α 06 ᾿ποαγηδίθ : 

(2) ὙΥΠοῦΠμον τὖ νὰ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἴον ὑΠ|6 σϑραγαύϊοη οὗ {π6 Πα πιᾶπ ΤᾶΟΘ 

ἐμπαῦ {πὸ Ὑγονα οὗ οα 5ῃου]ᾶ Ὀδθ ᾿Ἱποαυπαΐθ ; (3) ΟΥ̓ Βθύμοὺ 1 ταδῃ πα 

ποῦ 5ΙπηρΩ, (ἀοά νου] αν Ῥθθὴ ᾿πολυπαΐθ. 

Η15 σοποϊ αβῖοη οὴ. ὑπ ἢνϑὺ ροϊηῦ 15 ὑπαῦ “βίποθ π6 παύισθ οὔ αοα 

615 ὕΠ6. 6556 πη08 οὗ σοοάποββ, πα 1 ρουίαϊηβ ἕο {Π6 ὁμαγδοίου (γαὐτογιθηι) 

“οὗ σοοά ὑπαῦ 10 σογητηη]οαῦθϑ 1056] ὕο οὔμουβ; ἴὖ 15. οἷθαν ὑπαῦ 1 

“Ῥϑοδτηθ αοα ἴῃ ὑπ6 Πϊσμοδῦ ἄθουθθ ὅο σοτημηπηϊοαΐθ ἩΠ]τηβ6Ι ἰο 15 

“ ογϑαύτυθβ, ΒΟ ἡγὰβ {]Π]]6α 1ῃ. {Π6 σγουῖς οὗ {πΠ6 Τποδυπαύϊοη. 

{86 ΕἸΐηθδβ (οογηυθγιθηϊα) οὗ ἴπ6 Ἰποδυπαύϊομ. 

ΤῊ ἔογοθ οὗ {Π15 δυρυτηθηῦ (ἃ5 76 μᾶνϑ βθθὴ Ὀθἤουθ) 15 θυ θην 

ὙὙΒΟΠῪ ἱπάθροπάθηῦ οὗ ὑπ Θομβθαπθηοθβ οὗ ὑπ ἘΔ]. ὅΞ'ο ἔδυ ὕπνου θ 

1ῦ τηϊρηῦ 5 ἐπαῦ ΤΠ οΥηα5. τγὰβϑ πο] η64 ἰο πο] ὑπαῦ {π15 αἰνῖηθ 

Πύμῃθββ νου μανο ῬΘΘη θα ]Π1564 ἴῃ ὑπ6 Τποαυπαύϊοη. ἀραγὺ ἔνομ 5[ῃ. 

Βαὺ ἐπ ἀἰβοιββίοι οὗ ἐῃθ βθοοῃμα Αὐθῖοϊθ Ὀυΐηρβ πο Ῥγουαΐηθηοθ ἐμ 

δαἀαρίαύίου οἵ {π6 Τποαυπαύϊοη ὅο ὑπ υγαπὺβ οὗ ἔδ!]θη απ. Απαᾶ ὑπὰβ᾽ 

ΜΠΘη ΠΘ ΤΌΘΟΠῸ5. ὑπὸ ἐμπὶν Αὐὐοϊο μ6 ἀθοϊάθβ ὑἐπαῦ "ΑἸ μοαρι σα 

“χηϊσηῦ μὰν ῬΘΘη ᾿πολγηδῦύθ 1 βίη μα ποὺ οχἰβίθα, γοὺ 1 15 βαϊὰὶ ἸΟΘ 

“ Βυυ πρὶν ἐπαῦ 17 τηὰπ μα ποὺ βἰπποᾶ αοαά ψουὰ ποὺ παν ὈΘΘὴ 

Βθουπάπχη αοα τὸ5 βοπαρ οσαηύ. Εῤ οαδβοῦ, ΟΠ γθίσβ απΐο ρϑοοαΐαπι ἐαἰββθῦ 

ὩΘΒΟΙττΠΒ. αυ]α ογαϊηαβϑβοὺ δὶ ΠΟ Ργ- 
ΒοΙν ββοῦ ρθοοαίαμη. ΝΙΒΙΠΟΥ ΪΠῈΒ ὑαΠθ ἢ 

αποίογι αΐοβ ν᾽ ἀθη γ ΘΧΡΥΘΒΒΘ ΒΟΠΒΓΘ 
«ποᾶ πο [πἰββθὺ πολυ μαὐ18. 51] ΠΟῚ 
Ῥθοσαββοῦ ΠΌμΟ ἴῃ 48) Ῥᾶγίθη ΘρῸ 
τηδ 518 ἀθο]ηο. 

Οοτὰρ. (ιιωβί. ὧ(ὸ Υὴν. Χχῖχ. 3, 4. 
(Ἰ γὸ δασύ ἐπαΐ Ομγῖθὺ νου ποὺ 
μανὸ θθθ Ἱποαγπαΐθ {ΠῚ τδη παᾶ πού 
βἰηποῖ, Ηρ που πᾶν Ῥθθὴ ἨἩθδᾶ οἵ 
{πὸ ΟΠ ΌτΟΝ ἴῃ Ἠ18 Ὀὶνίηθ Ναΐαγο ΟὨΪΥ.) 
ΤῊ Ῥαββαᾶμθ 18 ομαχδοίοσιβίϊο: ΒΡ- 
Ῥοβῖία ΠΠ1ὰ ορίΐομο ααοᾷ ΟἸγΙβέτιβ ΠῸῚ 
[αἰββοῦ ἱποδυηδίαβ 51 ΠΟΙῚΟ ΠΟ Ῥθ0- 

οαραῦ δοοϊθβῖεθ βοουηᾶθτῃ αἰν]ηδπ Πδ- 

ἴαγαπ ΒΟΪ 1 ; Β6α Ῥοβῦ ρμΡϑοοδίαπι ΟΡΟΥ- 
ἰοὺ αποᾶ 50 οοοϊοδῖ οαραῦ θὐΐδιῃ 
Βοουπππη Ππσηϑηατη. ΝΆΤη ῬΟΥ ῬθΟ- 
οαὔατη παΐασα Βαμπδηδ ναϊηθγαΐα Θβῦ 
οὐ δᾶ βϑῃβὶ Πα ἄοιηθσβα, αὖ δᾷ ᾿ην βὶ- 
ὈΠΘπι ΟῚ ραθοσμδύϊοποιη πὸ 5 
Βα Ποἰοηίου ἰάομθα. ὕμπᾶθ ορογύαϊδ 
τηραϊοίηατη γα] που δα] θυ ΡῸΥ υτηᾶ- 
πἰξαΐοιη ΟἸ γε ΡῈ ἀαδηὶ ΟΠ γβέαβ 
Βα βίοις, οὲ ορογίαϊ ἀποα νἱβι Ὀ1]Θτα 
πδύασγατη Θββαχηθσοὺ ταὖ ΟῚ ὙἹΒΙ 116 πὶ 
βαθογπαύ θη δα ᾿ΠΥ]Β1 08 ΠΟΠΊΟ 
ΥΟΥΟΟΔΥΘΟΙ, 
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“Ἰποδ  Πδῦθ, 1106 ἴῃ ἩΟΪΥ ϑουιρύπτιθ ὑπ σγοσπα (γαὐΐο) οὐ ὑπ Τποᾶτ- 

“ὨΘ ΟΙ, 15. ΘΥΘΥΎ ΠΟΥ βϑῦ ἄν ἃ5 ΒρυΪΠρηρ ἔγοτη ὑπ6 βἰῃ οἵ {πὸ ἢγϑὺ 

“τηδῃ (66) ρθοοαίο.... αϑϑἰφγιθίι)))." 

ΤῊΙ5 ΟρΙπῖοπ μ6 ΠΟΙ 45. ὅἢο ὈΘ6 το 8 ῬΡΙΌΡΘΌ]6. θθοδτβθθ γ6 οἂῃ Κπονν 

ὑμαῦ σμῖο ἀθρθηαβ οα ὑπ6 ΜΠ] οὗ Οαοα ἔγοιη βου ρύατο ομ]υ ; πᾶ 

Βουρύατο Ῥυθϑθηὺβ ὑπ6 ΤΠΟΔΥ δ ὕ]0 ἢ. ἃ5 ὑπ6 ΠΙνῖηθ. ΤΘΠΙΘΑΥ [Ὁ 511. 

ΚΙ, ΠΘ ΘῸΘΒ ΟἿ. ὕο 58, ΤηδῪ ΠῶνγΘ ὈΘΘΠη {Π6 Οοοδβίοη ἴον {16 ουθϑῦου 

οἰθναύϊοη οἵ ὑπ6 ᾿υτηϑη το ; ἴον: θα Ῥϑυτηϊβ 61] ὕο Πᾶρρθη ὑπαὺ 

ἨΦΘ ΠΔΥ Ὀυηρ᾽ ἃ σγθαύθι σοοῦ ουὐύ οὗἉ 10, Απά ὑππ5 Πα χαοίοα ψιυπουὺ 

αἸβαρρυοθαύϊομ. ὑΠ6 βθασπθηοθ, ὑγ 1. Πῖ5 τηαβύοι' ΑἸ ουὺ Πα οΥἸὑ]οἶβθα, 

“Ὁ 7εἴλω οκἴρα.᾽ 

ΟἼΟΨΑΝΧΝΙ Ὶ ΒἾΡΕΝΖΑ, ΜΠ0Ὸ 15 Κπονῃ ΕΥ̓͂ ὕΠπ6 πϑῖηθ οὗ ΒΟΝΑΥΕΝ- Βονάνεν- 

τῦβα ἔγοτη ὑπ6 δχοϊδιηδίοη οἵ ΕὙΘοἱβ οὐ Αββϑὶϑὶ ου Ὁπ6 οοοδβίοῃ οὗ θασψ ει 

Π15 τοϑύογθοι ὕο Πθα] 0) θη ἃ. ΟΠ], σου] η6α ὑπΠ6 βομοο]ηδη απ 

{Π|6 τηγϑύϊο 1 ὃ ΟΠ δγδοίθυ οὗ βηρα αν Ροασύγ. Ηἰ5 τηϑβϑύθυ, ΑἸθχδη οι 

οἵ Ἠδ]65, 15 βε1α ὕο πᾶν τϑιηδυ κα ὑπαὺ “ Αάδηη α1α ποὺ 5'ῃη ἴη Βοπᾶ- 

“γϑηύιγδ. ὔγθη {λαῦπον σανθ Πΐτη ΒΡΘΟΙΆ] Ργ8158 ; 8π4 0Π6 Ῥοραϊὰν 

7ααστηθηῦ νγὰβ ΘΧΡΥΘσβθα ἴῃ Π15. 1016 “ ἀοοίογ' βογαρϊουι5. Βοπδνθη- 

ὕπτα Θηὐθυθα ὑῃ6 οὐάθι οἵ ὑπ6 ΕὙ ἃ ποϊβοδπβ (1248), δπα 6 Ὀδοδτηθ 

αοοῦου οι ὕΠ6 βϑιὴθ ἀδὺ δηα αἸΘα ἴῃ ὑΠ|6 βᾶη6 Ὑ881' ἃ5 μῖ5. Του] ΐοδι 

ΘΟ ΘΙΠΡΟΥΆΡΥ ΤΠοτηδὰ5 Ααπῖπαθ. Ηδ αἀθα15. τι} {π6 βαθ]θοῦ οἵ {Π6 

Δβοϊαύθ τηούϊγθ οὗ ὑπ [ποϑυπδύϊοῃ τον 6 ἔμΠΠ]Υ ἀπ (1 ῬΟΞ51016) τηουθ 

ΤΘΥΘΥΘΗΟΙΥ ὑπδηι Π1Β5 ΤΠΟΥΘ ἔδηηοιιβ Υἴγὰ]. Ἰπάθθα 1ὖ νγὰβ βαϊᾷ ὑπαῦὺ {Π6 

ὑμιγὰ Βοος οὗ ὑμ6 ϑαηύθποθβ, ὑπ6 Τ)οούγιμα οὐ ὑπ6 Τησοαγηϑύϊοιι, νγὰβ 

Ὧ5. ῬΡϑοῦ] δι ΠοΙα΄. 

Τη ὑγθαύϊηρ οἵ ὑΠ6 “016 βιιθ]θοῦ Π6 Πγϑῦ θχϑιηῖηθδ" ὑπ6 απϑϑύϊοη οἵ 

Π6 Ῥοββι τὺ οὗ ὑπ6 ἀπο οἵ ὑπὸ ἀἸνίημθ δηα πατηδ πδύμτθ5 : ΠΘ 

ὑπθηῃ δχϑιηῖηθα ὑπ6 αποϑύϊοη οὗ ὑπ6 βαϊ θα] θη Θ55. (οογγεέα8) οἵ {116 

1 (οχηρδῦο: Νοη 1ἰδατι6 ΘΌΒα 6 οαιθὰ ῬὈ6Ι6 ὈΓΟΐθϑθαβ δῦ αὐἱοαυϊα γ6] Ἰορογεὺ 
ἐφηΐδτη δατηϊγαῦτβ θϑὺ ἢ ΟΡΘυ θτ15 6}115 
ἀοοίγπδτη οὖ ουπαϊ]οηθτη 53. ΤΠΟΙΠΔΒ 
Ασαϊηδβ πὖ ροὐϊουῦ ἃ. Βοηδυθηὐατδ, 5101 
οβίθηα! ΠΡΤῸΒ 6Χχ ααϊθτι5. ὕδη τ α]01011- 
ΘΠ δίαμιθ δᾶθο ΤηϑΡΉ 8) ΘΙ Ι ]ΟΠ1Β5 
πὐθουξαΐθη Πϑανγοῦ, 15. νθ]Ὸ ΟἾ δ] 
ΤΟ ΟΙΉΪ 1 ΟΥ̓ΤΙΟΙ ΔΙΉΧΙ ᾿τηΔρίΠ ΘΙ ἀθιηοη- 
αἰγαγιῦ, Θ αοὸ ἴομΐθ ἈΌΘΙΥΤΊΟ 856. 8001- 

γ61 βϑηϊγοὺ (γαααϊηρ, “πηαῖ68, τν. 

130). 
3 ππ|. )ῖ5ϊ. 1. Οιαβδί. 2. ΤΉΘΥΘ 816 

ΘΟΙΒΙαΘΥΘθ16 ναυϊαύϊοηβ ἴθ ὑπ ἰθχίβ 

οὗ Βοπδυθηΐαγα ὙΠΟ 1 Ππᾶγθ πϑθᾷ, 
Ὀαὺ ὑπο υ ἀο ποῦ αἴΐθοῦ ὑΠ6 Θ΄ ΘΥ8] 560 06 
οἵ Π1Β5 δυρττηθηΐβ. 
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ἀπΐοη. ἴΠπάρυ ἐπ Ἰαύίου Πα 6 γαῖβοβ ἔοαν ρΡοϊηΐβ. “τ. ὙΥ̓Βϑίμον 

“αὖ γὰ5. 51 4016 ἐπαὺ Οοα 5ῃοι]ὰ Ῥθοοῦθ ᾿ποᾶυπαΐθ 2. ὙΥ̓ΒθίΠ ον 

ἐ0Π|6 σατπι56 οὗ {πὸ ὅοῃ οἵ αοα οοϊηΐηρ ᾿ηΐο {ἢ ἡγοῦ] τγὰβ {Π|6 σϑβύογα- 

“ἴοι (γοραγαΐο) οἵ ὑπ πτηδη γᾶοθ θύμον, ὑἐμαῦ 15, 1 ταδὴ μδα ποῦ 

“βἰπηθα ΟἸΠυῖβῦ ποῦ πᾶν θθθὴ Τηοαγπαΐθ, 4. Δ μούπον. 1 νγὰβ 

“ΒΕ 016. ὑπαῦὺ οἵ ὑπ ἔπγοο Ῥθυβοὴβ {π6 ὅοῃ 5ῃοια 6 Τηοαγηδίθ. 

“4. ΔΥΠποίμον ὑπο ὅοη οὗ (οὐ νγὰβ Τπολυταΐο αὖ ἃ βιυ 8 016 {1π|6.᾿ 

ἮδΦ ἈΡΡΥΌΔΟΠΘ5 ὑπ6 βθοοηα ροϊηὺ ἃ5. ΤἼΙδ 5 α150 αἸά, ἔρΡοσ ἐ]ι6 5146 

οὔ ϑουρύανο, πα σῖνοα Π6 ποραῦνθ ἀὐσιτηθηΐβ ἄυθῦ. ΤῊΘ ΦΘΠΘΙΆΙ 

Ἰαηρστασθ οὐ πὸ ῬΙΊΡ]6 ἀπ ἐπ ουντθηῦ οοββθβ, 50 μ6 βύδθθβ ὅπ6 Ἀγρτι- 

πηθηὗ, Τργυθβθηῦ {Π6 οουηϊηρ οὗ ΟἸγ δύ 5. Ὀθίτσ ἴον ὕπ6 τϑάρθιηρύϊοι οὗ 

τῆδῃ (6 8]. ἱν. 4; Ηθθνγ. 11. 14; Ῥβ. ᾿χῖχ. (1χυ 111.) 2). 

ἘᾺτΊΠου, ΟΠ γῖδῦ ἀββασηθα Ππιμδη μδύατ οἰ ὑΠον ἴον 105. αἰ  ΟΥ 

1.5 ηθοθϑδιύυ. Βαῦ 1ῦ οου]Ἱὰ ποὺ παν Ῥθθὴ ΤΟΥ ἐπ ἔουμιοὺ βθοῖπρ ὑπαῦ 

0Π6 παύτιγο οὗ δηρΡ6]5. 15. ΠΟΡΌΪΘΡ, Απα τηλπ᾿ 5. ΠΘΟΘΒΒΙΥ ΘΆΤη6. ΌΤΙ 

51}. 

Ἐπνύπου, ὑπ6 Τηραγπδύϊοη 15 ἃ τους οὗ συᾶοθ; Ἀαῦ {Π6 συδοθ 15 

ΘΥΘαου 5 {πθ οὈ]θοῦ οὗἉ 1Ὁ 15 τοῦθ ππυγου ἢν. 

Ἡδνίηρ ἐπι σἴνϑη ΒΌΤΩΠΠΔΥ]Υ Π6 ἀυρττηθηΐβ ἴῃ ἕανοιν οὗ ἐμ 

Θαγγθηῦ ΟΡ πΐοη, Βομανθηύισε βέαῦθ ὕΠ6 γθαβοηϊηρ ο ὕΠ6 ΟΡΡοβὶύθ 

5146 αὖ σγραῦΐϑυ Ἰθῃρίῃ. 

ι. Ηδ ἤυβὺ ον. {Π86 ἀγριτηθηῦ ΠῸμ)Σ ὑπ Ῥβοιᾶο- Αὐιστιβῦϊηθ 

ὙΠΟ τὰ πρσθᾷ ΡΥ ΔΙοχαπᾶου οἵ Ηδ]οβ. “Μδῃ υϑαυίγοᾷ ἐο θ᾽ 

“τηϑθ ΠΟ] Ὀ] ββθα (αοίοίναξ ἐοέιιβ. δοαϊἐμοαν), απ ὑπαῦ ἃ5. ἔθ]}]}ν 1 

“6 Παᾷ ποῦ [Ἀ]]6 ἃ5. αἴδου. π πδᾷ {Ἀ]16ῃ. 

2. “Τὸ πιρΐοη 1} ἃ ΤΊ νη6 ῬΘΥΒΟῚ ἴ5 ποῦ σἴνθη ἕο {Ππ6 παῦαγο 

“ΟΥ Δηρο]5. (Η ΘΡν. 11. 16). Τῇ ὑπουθέουθ.. πούμΐησ μὰ5. Ὀθθὴ σίνθῃ ἕο 

“ματηδη παύανθ ἴῃ ναΐη, 5010} ἃ αἰσηϊθν ὑγοὰ]α ποὺ μᾶνθ υϑηαϊηθα 

“πη 16 (υσοια), Ἰὺ τὺ νου] 5.1 παν Ῥθοι πηϊξοα νὰ ἐπ 

“Ῥινῖπο παύμχγο, 

3. “1 Ῥθοῦϊηθ (ἀοά ἃ5. πιο ἰο τηϑηϊξοδὺ ΗΠ5 ᾿μΠηϊέν ἀπα γ}61- 

“ἔοούϊου. ἀπ Ρουπε αι] Ἰονο (ἐἰδογαϊέα5) τἢ τὰὰπ μα βιοοα ἃ5 1 μθ 

“μιδὰ ζ4]]6η....᾽ἢ 

4. “1 ἰΒ ἃ ψου]ς οὗ ἃ5 σγοαὺ απο] γ ἀπ πο ΙΠὺγ ἕο αν οἱαἰπὶ 

“ἴο δη σαΐη (υὐπαϊοαγο οἱ ἀοχιυΐγονθ)} ἃν ἱπἢΠηϊξθ σοοᾶ, ἃ5. ὅο τιᾶκο 
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“βοὐϑίδουϊου ἴο δὴ. οἥἴβιμοθ ἀραϊηδὺ δ ᾿ἤηϊ06 σοοά, Τῇ ὑπουθίουθ 

“τηδῃ Οὐ] ποὺ ὈΥ ΠΙΤΉ561} τηϑῖτο βαυβέδοθοη. ον {Π6 οἴΐδιπποθ οουη- 

“τηῖυξοα ἀροϊπδὺ Οοα, ποϑιύμον οου]α Π6 ὈΥ ΒΙΤη561} θαυ ὑΠ6 Ῥοββθββίοη 

“οὗ Οοα (ηιογονδ ἤαδογθ Ζ)θινηυ). ὙΠΘΥΘέΟΥΘ 88. 1ῦ τγᾶβ ΒΘΘΒΟΠΏΘ}]6 

« (ορρογἐομγυινη.) ποὺ ὑπ6 ὅοῃ οὗ οα 5ῃοι!α 6 ἱποδυπαῦθ οὴ {Π6 [1] οὗ 

ἐχῃδη, ὅθ Τηδ 6 Βα ἰ βού]. ἔου' τηδ, 50. 1Ὁ ΒΘΘ᾽ὴ8. ΒΘΒΟΏΔΌΪ86 ὑμδὺ ὑῃ8 

«ἥοη οὗ Οοα 5που]α 6 ᾿ἱποδυπαῦθ, 1ξ τὰδπ Π86 Τοιηδῖηθα ὉΠΙΆ]Π]ΘῊ 

« (λοηυΐηια β8ίαγίθ), ὑπιαῦ τηδη ὑπτουρῖ Ἡΐπη ταῖρηῦ θᾶγπ [ὑΠ6 αἰνίμθ 

“πηϊομ] 

5. “Τὸ 188 Τηοαυπδύϊομ. ὑοοὶς Ρ]δοθ ὈΥΤΊΔΥΠΥ (ρηγ γηοίροαζιηθ7)} ἴον 

“{Π6 δχρίδὐύϊοῃ οὗ βῖη, ὕπθπ ὑπ6 508] οἵ ΟἸμυῖβῦ πσὰβ τηδᾶθ ποὺ οὗ 

ΡΥ ΤΑΔΡῪ ρα Ροβθ (ρυύποϊροϊὶ ἐγιξογυέϊογ6) Ὁπιὺ ΘΟ ὑϊπρ ΘΙ Ό]Υ (φιααωην 

«οσαϑίογ6)}; 1ξ ὑμουθίουθ 1Ὁ 15 Ἰποοηρ οι 5. (ὑπ οογυυθηυθ18) ὑπαῦ ὑπ 

ἐφοθ]οϑὺ οδ]θοὺῦ οὗ ογθαύίοη 580] ἃ παν Ῥθθπ Ὀγοπρῦ Ἰηῦο Ὀθὶηρ' Θ0η- 

“ Ἰπσ ΠΟῪ (οοσαϑιογνωζἑέθγ' 6586 ἐγιἐγ᾽οὐἤιυοέτι1)}), “Υ11116 ἃ ἃρθηῦ ῬΥΪΤΔΆΡΗΥ 

ἐΡαγροβθβ ὑπ ποῦ]θδῦ τσ υῖκβ, 1ὖ ΒΘΘ ΙΒ ὕο Ὀ6 ἸΠΟΟΠΘΥΙΟΙΒ ὕὅο 58 Ὺ ὑπαῦ 

“{π6 Τποαυπδύϊομι ὕοοῖς Ρ]8 66. ΟΠ] ἕο ἐπ γοϑύονύϊοι (γϑρανγοὐογιθη.) 

“οἔ τηϑη. 

6. “Τὴ {πῸ Τπολυπούϊοι οὗ ὑπΠ6 ὅοι οὗ Οαοα πατηδῃ παύμπγθ 15 τηοβὺ 

“ΠΙΟΉ]ν οχα! θᾶ. ΤΆ ὑπογθΐουθ Οοα τγὰβ Γηοδυηδύθ Ὀθοᾶτιϑθ ΠΌΤηΔη. 

“ηδύτι"6. 5] πη66 1 ΔΡΡΘΑΥΒ ὑπαῦ τηϑῃ σϑῖηβ δῃ ϑανθηύαρθ ἔγΓΌ Τὴ Π1Β 

ὁ Μγ]ΟΚΘΟΠ6Β5....᾽ 

γ΄. “Ομτῖϊβὺ 15 ὑπὸ Ἡθδᾶ οἵ ὑπ ΟΠμασοι ποὺ ΟὨ]Υ ἴῃ Η15 Ὀῖνῖπθ 

“Ναύατο, θαῦ α15ὸ ἴῃ 15 υτηδη Ναύασθ... Βαὺ 1 τηϑη δα ποῦ 5 πηθα 

“Π6 Βοάγ οἵ {πὸ ΟἸ μασι ττου]α 5011] πᾶν οχὶϑύθα. ἘΠ ΌΠοΥ ὑπ ϑυθ ον 

6πΠ6 ὅοι οὗ αοά σου πῶνο θθοοῖὴθ Γηρα ηδύθ οὐ ὑπ6 ΟΠ ασο πνου]Ἱά 

“Πδν6 τϑηδηθα πιὺπουὺ ὦ Ηθϑα. 

8. “Τέτιϑη Ππαᾶ ποὺ 8 ]Π]6η 0Π6 βδουδιηθηῦ οὗ τρϑυυασθ ψου]α Πᾶν 

« οχὶ βίδα... ΤΕ Ἐπ υθίουθ τϑη Πϑα γϑιηδῖηθα πη !Ά}] 6, οἰὑπον ὑπ ϑϑοΥδ- 

«γηρηὺ οὗ τηϑυτῖαρθ σου] πανθ ὈΘΘη ἃ [8158 βίσῃῃ (Ερἢ. ν. 32) οὐ' ὑπ 

ἐβοπ οἵ Οοα σπου] πᾶν Ῥθθη Τηοᾶσπαίθ. Βαὺ ἐπ6 ἢγϑὺ βαρ Ροβι οη 

15. ΤΠ ΡΟΒΒΙ]6.᾽ 

9. Τῆθγθ 816 ἴὉῸῚ ὙγᾺγ5 ἴῃ ΒΟ]. ὑγ8 ὁθη οοποθῖγθ οὗ τηδῃ ΘΠ; 

φῬυιοάυοοά: (1) οἵ τὴ 8δηὰ σοιῆθῃ, (2) τ] που Τηδ ΟΥ' ὙΤΟΤΏΘῊ. 

1 ΟΡ. Ῥ. 291. 
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(Αἀδπι), (3) οἵ πιὰπ πόα πγοιπαπ (Εν 6), (4) οὗ σοιηδπ πὶ ποὺ 

τηδ (ΟΠ ]8ὺ). ΤΠΠ]1685 ὑΠ|ὶβ ἔοαυ ἢ ΡΟΒΒΙ ΠΥ Πδά Ῥθθα γθα 564 {86 

τ Β6 σγου]ὰ ποῦ μανθ θη ρουἕθοῦ. 

το. Ὑοῦ ἔυυέμου Βοπανθηύαγα σὍ05. Ο ὅο ΘΟΗ 5146. 0Π6 Ἀββιτηρ- 

ἐΐοη οὗ Βυπιδη παΐμγθ, ἃ5. αἰβυϊη σι βηθα ἔροτὴ ἐμ 6 ἀβϑιτηρύϊοη οὗ 

την] γ ὈῪ {Π| ὅοη οὗ (ἰοά, ἃ5. Ῥϑοηρίηρς ἕο ὑπ6 ρουξθούϊομ οὗ τηδῃ, 

δη ὈΥ ΘΟΠβθατθηο8 ἴο π6 ρου θούίομ οὐ ἐπ6 πιηΐγθυβθ, ὈΟΌΝ ἴθ τορατὰ 

ἴο πϑύτινθ, απ σγᾶοθ, ἃ πα οἼΟΥΥ. 

Ἡδνίηρ ὑπ βϑῦ οαῦ Βοΐῃ νίθυνβ, ἢ Θοποϊπθβ: “ Ν ΒΙΟἢ οὗ {Π|686 

“ὔνγῸ τηοθ5 [ὁ γτϑραγάϊηρ ὑπ6 αποβύϊοῃ] 15 ὑπ6 Ῥούύου, Ἠθ Κποννβ 

ΟὝὟΒΟ νγὰβ Τποδυμδίθ [Ὁ τι6, ὙΥ̓ΒΙΟΝ οὗ ὑπθ 15 ἴο 6 ργοίοστρα 

αὖ 15 ἀπο] ἴο 566, ᾿παβιηιο ἃ5. ΘΟ ἢ 15. ἴῃ δοοογάδποθ ὙΠ ἢ 

ΚὍΠ6. οδύμο!ο ἤδ18}} ἃπα 15. βιρρονίθαᾷ ὈΥ οαὐμο]ῖο ππθη. Μουθον ον 

ἔΘΔ0 ἢ Θχοῖϊδθβ {Π6 50] ὅο ἀθνούϊοη οὐ αἰ δυθηῦ στοιπᾶβ. ΤῊῸ ἢγϑὺ 

“γίθνν ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ ΒΘΘΙῚΒ 0 ὍΘ ΠΊΟΥΘ οΟπμβοηδηῦ Ὑγ ἢ ὑΠ6 ἡπαάστηοηῦ οὗ 

ΓΥΘΆΒΟΗ : [Π6 ΒΘΟΟΠΩ, ἃ5 1Ὁ ἈρΡΡΘΆ, 5, 15 ΤΟΥ οΘοπβοηδηῦ ὙΠ {π6 ρῥἱθὺν 

“οὗ ἔα. ΕἸνϑῦ Ῥθοδτιβο 1 15. 1π ὁ]056:" ἀρσγϑοιηθηῦ τ] [{Π6 Ἰϑὑξου 9] 

“ἬΟΙΥ ϑουιρύαμθ, ὑπ6 δαύπου νυ οὐ ϑαϊηύβ.. ἀηα Βθοοη]Υ Ὀθοδιβθ 10 

“βῖνοβ. ρυθαῦθυ Βοποῦν ἴο (ἀοά...5᾽ποθ ὅΠ6 οὔθ νἱθνν τηᾶκοβ Οοά ἴῃ 

(ΒΟΙΩΘ 56η86 ἀδροπαάθηῦ οἱ {Π6 πηΐνθυβα.. Τ Ιγα]υ... Ὀθοδτιβθ ἃς ΘΧΟΘΡ- 

ΚΦΙΟΠΆ] οδτι56. 15. δββίσηθα [Ὁ δὴ ΘΧΟΘΡύΪΟμἃ] Τηγβύθυυ... ΕΟΘ ΒΥ 

“Ῥθοδτιβθ 10 Κμ 165 {Π|6 αἰδούϊοη οὐ {10} τηοσο ἀγἀθηύ]υ..." 

Ἡανίηρ ὑππ5 βὐαϊοα ἢ15 σΘΠΘΙᾺ] ΘΟΠΟΙτιβίοη Π6 βαιρσοϑῦβ ἈΠΒΎΥΘΥΒ ὕο 

{Π|6 ἀυριπηθηΐβ γ Π10 0 6 Πα οίνθη 1ἢ ἴανουν οἵ {Π6 νἱθν ΒΟ. Π6 

ΠΠΑΠΥ βοὺβ αϑῖθ, ΤΊΘΥ ἄθβουνο ἴο Ρ6 πα ϊοαίθα ἴπὶ οα ]1πῸ : 

ι:. Τ|6 Ῥοαύιὑπαθ οὐ τηᾶη ὙγΠ10 1). οομλθ5 ἐπγοιρ ἐῃ6 Τηοαγμα- 

τοι, πα Ομ {ΐπ6 σου ῬοΥθα] νἱβίοῃ οὐ ΟἸγἰβύ, 5. ἀοοϊ ἀθηΐαὶ ἀπμα ποὺ 

ΘΒΒΘΠ 18]. 

2. ΤΠΘΥΘ ΓΘ ἸΠΔ ΠΥ ΡΟύθ ΠΟΙ ο5 ἴῃ ογθαύϊοη ἡ ἈΪοἢ ἀγὸ ποῦ Ὀτουρμῦ 

ἴο δοῦ ; θαύὺ ὕπ686 ἅτ ποῦ ἴῃ νϑ]η, 

3. Τποβο αὐ ρυΐοβ οὐ αὐ ἀγὸ δἀθαπαίθὶΥ τηϑηϊοδύθα ἴῃ ογθὰ- 

ὑἸοη. 

4. Ἐνϑῃ Ἀ]]ονγῖπρ {Π|ὸ ῬΡΘπ ΐβ8, ὑπ Ὀ]οββίησ οὗ αἰνίηθ ἔο] ον ῖρ 

τηϊσηῦ πᾶν θ θθθη βοοιγοὰ ὈΥ {Ππ| τηϊββίοη οὗ ὑπὸ Η οἷν ὥριτῖδ ἰαΐο ὑπὸ 

50] υυιὺποιαὺ {Π|Ὸὸ τϊββίομ οὗ ὑπὸ ἕο ἰαΐο ὑπ 6 ἤθβι, 
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5. Οοάὐ [Ὀτοκπον {Π6 [81] ἀπ ργονιθα ον τὖ ἔγοτη οὐθυπἰὺγ. 

6. ΤΠθ Τπογηδύϊου τγὰβ ποῦ ἔγΌΠπὰ (62) τηδη 5 ψ]οΚϑάμπθεθ, θαὺ 

ἔθου οα 5 σοοάμθδβ. Τη6 οὐθαϊθποθ οἵἨ ΟἸΠγιθὺ ρ]θαβθά ΗΠ ΤΠΟΥΘ 

ὑμὰπ {π6 αἸβορθάϊθηοα οὗ ἃ ἄδιη αἸβρ]θαβθα Η τη. 

΄“. Τὴ Ομυγοι σου] ποῦ ἤᾶγθ Ῥθθπ πψιὐπουῦ ἃ Ἠθαα. Α5 ἀοα 

ἰ5. ὅπ Ἠϑδᾶ οὗ τπϑῃ, βδο Ηβ σου] αν Ὅθθη ὑπ Ἠϑδάᾶ οἵ ὑπ6 Ομαγοι 

οἵ τηθῃ, ἃ5. Ηθ 15 ὑπ6 Ἡρδᾷ οὗ πὸ ΟΠ μῸἢ. οὗ δηρ615. 

8. ΤΊ βίρῃ οὗ τηδυνῖᾶρθ σγου]α 501}} Ππανθ τηϑυςθα ὉΠ 6 πηΐοῃ οὗ 

Ομυιϑὺ ψιῦ ὑπ6 Ομαγοι Ὀγ Ἰονθϑ. 

9. ΤῈ ἔουχίμ τηοάθ οἵ ργοάπούϊοιι 15. Ὀθυομπα ὑπ6 ρου θούϊομ οὗ 

{86 ππΐνουβθ (60. ΧΧΧΙ.) ; ΤΠΟΡΘ ΟΥ̓ 6 τηϑῃ 850 Ριοἀ ποθ πϑϑα ποῦ 

Ππᾶνθ ῬΘθῃ αἷἶβο ὑπ6 ϑοῃ οὗ σοά. 

ΑἸθου ὑΠ15 τ ΡΙῪ 6 ὁοποπαθβ : “ΤΠ 656. βὐαύθιηθηΐβ 1 ἀθϑῖνρθ ἴο "6 

“χηϑα8 (αϊοίω 5ἴγυ:) νγιὑποὰὺ Ρυ 6] 1006. ΒῸΡ 1 ἀο ποῦ “5 ὕο θοπῆπθ 

ἼΠ6 φοοάποεβ οὗ Οαοά, θαὺ ὕἤο οουμηθπα ὑΠ86 οχοθθβ οἵ Ηἴβ Ἰονθ 

“φονγαγ5 [116 τη, ὑμαῦ οὐτ᾽ δου οη5 τᾶ 6 τουβθα ἴο Ιου τὴ 

ἐγ Π116 78 τηϑυ]ς ὑπΠ6 οχύγθυτὐυ οἵ ΗΒ Θχοθθαϊηρ ἰονο. 

ΤῊη6. ὑνϑηβιύϊοη. ἔτοση ὑπ 6 οα]τη δ ηα ο]οαπθηῦ ὑθηάθυηθββ οἵ Βομδ- ΕΝ 

γϑηύαγω ὕο ὑπ6 βύθυῃ γΟυρΉΠο55 οὐ ΌΝΒ ΟΟΤῸΒ 15. τηοϑὺ δογαρῦ. 

Τθὰπ5. ϑοούμβ (αοοίογ ϑυειι5) 15. ΒΙΤΉΡΙΥ ὑπ αἰϊα]θούοίαῃ, τγιυποαῦὺ 

ϑγυδοθ, σιῦπουῦ 5υιηραύμν, πο χδιιβύ] 016 ἴῃ ἸΠρΘηαἰῦγ, δΠα ὉΏΪ651- 

ὑαύϊηρ' ἴῃ ἀθοίβιοθ. Ηθ 15 {Π6 τηδβύθι' ψιῦποῦῦ ὑΠ6 βοϊθηϊηρ ΘΧΡΘΙῚ- 

ΘΠΟ65. Οὗ {Π6 ϑοοϊθϑιδδῦϊο [ἢ δῆηνιηῖηρ ὑπαὺ ὑπ6 Ἰηοδυπδαύϊου ττὰΒ 

᾿Ἰηἀθροπαθηῦ οἵ ὑπ6 ΒᾺ]], 6 ἀν 6115. τ  ]Υ ὁ ὑπ 6 ΘΟΠΟΘΙγ 8016 οὐ 61 

οὗ ὑπουρ]ύβ τη ὑπ6 αἸνῖηθ ΘΟ 56], ἃ ἴουτη οἵ ἃιρατηθηῦ ὙΠΟ. τγὰβ 

ΟὨΪΥ ΠΟ ΟΥ ἐοποιθα Ὀϑΐουθ. 

“Ἴ]6 Τποαγπϑύϊομ οἵ ΟΠ γϑῦ νγὰβ ποῦ ἤογθβθθι 85 ἃ οΘοη ]ηρϑηῦ ονθηῦ 

« (οσοαϑιογιαζλέον" ργωυΐδα), Ὀτπιὺ νγὰβ βθθὴ ὈγΥ Οοα αἸγθοῦν (ὠὐηυηυθαϊαίο) 

“85. Δ ΘΠ ἔΠΌΠ Θὐθυ 1 : 50 ΟἸν δύ, ᾿η Ἠ15 πυτηδη Ναύατο, βῖποθ ΗΘ 

Οἷβ ΠΟΔῸΣ ὕο ὑῃΠ6 δπὰ ὑπδηῃ οὔμου ὑπίηρθ, σγὰβ ρυθάθδμθα ὈθίουΘ 

(ΤΠ τ, το το, 

Απά ἃραΐῃ: “ΤΡ ὑπ6 ἘΔ] νγὰβ ὑπ6 οϑσβθ οὗ {π6 Τποϑυπϑύϊοη οὗ 

«ΟΠ τὺ, Ὁ μου] [Ό]Πονν ὑπαᾶῦ ὑπ6 ογθαύθδῦ ψοῦκ οἵ σοα νὰβ οοη- 

“ψἰησθηῦ ΟὨΪΥ (οσοαδίογιωύενγν ἐαγυύινην), Ὀθοθαβο ὑπ 6 βΊΟΥΥ οὗ 811 ὑῃ]1ὴ95 

1 Οριι8 Οχογίθηϑε, 111. Π)18.. χτχ.; ΝΥ δααΙηρ, ν]]. 1, Ρ. 415- 

Υ. 20 
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ΟΑΒΕΤΓΙΕΙῚ, 
ΒΙΕΙ. 

ΤῊ ΟΟΞΡΕῚΙ, ΟΕ ΟΒΕΛΤΊΙΟΝ. 

ΠῚ] ποῦ Ὀ6 80 σγϑαῦ (ἐγιέοθγιϑῖυθ) ἃ5 ὑμαὺ οὔ ΟΠ γιβῦ, ἀπμὰ 10 Βθϑιῃβ ἴο 6 

ΥΘΓΣΥ͂ ἸΣΤΑ ΟΠ] ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαὺ αοα νου παν Ἰοὺ ἀπάομθ (αὐηιΐ- 

᾿ 818864) 50 σγϑαῦ ἃ ὑγουὶς Ὀθοῦσβθ οἵ Αἀδιη γἹρῃῦ δούϊοι, ὑμπαὺ 15, 11 ἢ 

“Βδα ποῦ βίππρα ̓ν 

ΤῊΘ ὑπουρηῦ 15 βοῦ οαῦ τη ογὙ6 {ΠῚ Υ ἴῃ {Π6 ΤΟ] ρ' ῬΡαΒΒαρΘ : 

“[6ο4] ν1}}5 σγτᾶσθ ἃπα ἸΟῪ ὕο ΔΠΥ οΟὔμου θϑίηρ' ΒΟθυθ" Ῥθίουθ Ηθ 

“ἸΌΥ 5665 Π6 Ορροβιίθβ οὗ ὑποβθ πα 15... ὑαῦ 15 51 ἀπ οομἀθιηηδύϊοιι. 

ΕἸ Πουθἔουθ πο ἐπ ἢγϑῦ Ἠθ “1115. ὑπ6 σίου οὗ ὑπ βοὰ] οὗ Ομ υϊϑὺ 

“Ῥϑέουθ Ἠθ ἔουθβθοβ ὑπαῦ Αἄδμη ν}1}} [Ἀ]]... Πδἀδθιηρύϊοι, νγθ ἃ] ]ονν, 

“νοῦ ἃ ποῦ μᾶν γθαυσθα ἕο 6 τηδ8 17 τπδὴ μαα ποὺ βἰηπθᾶ, Ῥαῦΐύ ἴὑ 

ἐγα5. ποῦ [Ὁ Π15 γϑάβοῃ ΟὨΪΥ͂ ὑπαὺ (ἀοα 566Π15 ἴο πᾶν ργοαθβυϊηθα 

“ἐΠαὖ 501] ἴο 50 συθαῦ ρου, βθϑίπιρ ὑμαῦ υϑἀθιηρύϊομ, οὐ ἐπ οἸουυ οὗ 

“τϑαάθριηῖηρ {Π6 501] 15 ποῦ 50 ργϑαῦ ἃ ροοά ἃ5 15 ὑμαῦ σἴουυ οὗ ὑπ βοὰ] 

“οὐ ΟΠνβῦ, ποὺ ἴ5. 1 ΠΚΟΙ͂Υ ὑπαῦ {π6 βονθυθῖριι σοοά ἴῃ Ὀδὶπρ' (ἑαπι 

“ βευηυγγείγγν, ογυιηι, ἔγυ θγυύϊι:8) νγὰ 8 ΟἸ]Υ σομπἐἸπσθηῦ, ἐμπαὺ 15 ἀθροπάθπῦ 

“Οἢ ἃ 1688 σοοά....",᾽ 

Νὸο ἔγεβι. δυριμηθηΐβ ἈΡΡΘα ὕο μᾶγθ Ῥθθὴ δἀάθα οἡ οἰ ἐμ ὺ 5146 

αἴύον Τὰ η5 ϑοοῦμθ, ΟΆΒΕΙΕΙ, ΒΙΕῚ,, “Π6 Ἰαϑὺ οὗ {π6 βομοοϊτηθη ἡ ὙΠῸ 

ἀιββιβῦθα 1 ὑπ Ὀππάἀδαύϊοη οὐ {π6 αγιηπδβίαμη αὖ Τί σθη (1477), 

ἴῃ ἢ18 Ἰθούαγθϑ οὴ "ὑΠ6 ὥθηύθηοθβ᾽᾿ ὙΥ Β1Ὸ ἢ ὑγῸ 8 ἀθ]νουθά ἐπθγ6 σῖνϑβ 

ΟΡΡοβιία ἰβίοσιθη ΠαὈἰ θα... ΒΟ ΠἸοθὲ 1 Οριιβ Ῥαγίβίοηβο, 111. Τϊβί, υἱὶ. 
Ῥϑοοαύπση οὖ ἀδιηπηδίοπθιη. ΕὙρὸ ἃ Οιιῶϑί. 4; αδαϊηρ, χὶ. Ρ. 451: 851 

Ἰαρβὰβ θββοῦ οὔπβα ῥυεθ ἀθϑυϊ πα ] 015 
ΟἸσΊβεϊ βθαπθγθίθι αποα ΒΌΙΏΤη ΠῚ ΟΡῚΒ 
1061 ϑββῦ οοοδβδιομαύπμ ἰαπύπτη, απΐα 
Β]ουῖα ουηΐαχ ΟῚ Οὐ ἰαπΐα ᾿πἐθηβῖνθ 
απδηΐα οὐἱῦὺ ΟΠ γ δύ ; οὐ αποᾶ ἐαηέαχη 
ΟΡῸΒ αἰτηϊβββοί ΤΘὰΒ. ΡῬΡΘῚ Ῥομπτη ἴδο- 
ἴπχη Αἄτ, μαΐα, δὶ πο ρϑοοαββοί, νἱᾶθ- 
ΤΌΣ να] 46 ἰσταύ οπ Ὀ116. 

Τῖσο ἰρίθαν βἷο: Ῥυΐσηο Τηθῖιβ αΠΙρὶ 
86: ΒΟ ηὯο αἰΠρὶῦ 56. 1118. (7), οὐ ἰβέθ 
ΔΙΉΟΥ οδὲ οαβίαβ; ὕθγίϊο γα] 856 αἰ] ρὶ 
Ὁ α]ἴο πὶ ρμοΐθδι θὰ πὰ Βατηπηθ (1]}- 
βθγθ, Ἰοαιθηᾶο αθ, ὩΠΊΟΥΘ Ἀ] οι} 8 ὁχ- 
ὑγϊπβθοῖ: δὲ ἀααγίο γον πῃϊομθια 
{18 παΐασεθ απὸ ἀθθϑὺ ΘΠ ΒΌΤΩΙΩΘ 
αΠΊμοσο οὐβὶ πα]1π58 οϑοϊ αἰ ββοῦ, 

3 Ὅριια Οχοπίοηβο, ἰϊ. δι. νἱ. 
ιιώδὶ, 3, Υαδαϊηρ, νυἱῖ. 1, Ρ. 202 
ἐμ [Π0 688] ΡυΐὰΒ. σα Ποῦ αἰΐουὶ να]έ 
ἀταϊίαιη. οὐ μ]ουίδτη ἀπαπὶ Ρῥχεον ἀθαῦ 

ῬΓΠῚΟ ῬΥΪὰΒ γψαϊὺ δηϊτηεθ ΟἸγΙδεὶ ρ]ο- 
τίη αἀδπ Ργεουϊαθαῦ Αἀδιη ΘΑΒΌΓΣΙΙΠΙ 
ον Βοα πθὸ χϑαθιηρίϊο [αϊββοῦ Τδοϊθη δ 
Πἰἶδὶ Πομ]Ο Ρϑοοαββθύ. θᾶ ποὴ Ῥυορύθυ 
ΒΟΪΔ ΠῚ ἰβίδηι οασβαιη νἱάθίαῦ [618 
Ῥγεθἀθβυϊηαν 586 1Πππὲ ϊτηδτη δα δ- 
ἔα ρ]ουίαιη. Οὐχ 118 γα θηρίϊο βῖνθ 
β]ουῖα δ ηΐπηεθ τϑα τη ἦεθ ΠῚ Βὶ ἴδη- 

απ ὈΟΠπ ΠῚ απδηΐαπ) οβὺ 1118 ρ]ουα 
τη ΟΠ γ ἰδ; 6 δῦ υϑυ 116. {8} ΠῚ 

ΒΤ σι ὈΟΠ τσ ἴῃ ΘΗ 8. 6586. ἐδ - 
ἰὰ πὶ οσοδδίοηδύαμι, ΒΟ ]Π]οθῦ ῬυορΡίου 
τη 8 ὈΟΠα͵η... ΟΟΙΡδΙο ἰδέ. χὶχ (Ρ. 
405) Τποαγηαίϊο ΟἸγβοϊ ΠῸῺ ἔαϊξ οσοδ- 
ΒΙΟΠΔΙΘΥ Ῥγεθνῖβα Βθα βἰοαῦ ἢ ἢ1Β ᾿ππη6- 
αἰαίο ν᾿ ἀθθαΐαν ὦ ΤΠ θοὸ ἃ εθἴθσηο, ἰδ 
ΟὨγ βία ἴῃ παΐατα Ὠπσδηδ, ΟΠ} δἰ 

Ῥτορίπαιίον ἢηΐ, οοΥθυΒ. ῬΥΪᾺΒ ργεθθβ- 
εἰπαθαΐαν Ἰοααθηᾶο ἀθ ΠΪβ αἀἀεὸ ΡγερᾶοΕ- 
ἐἰϊηδηΐαν... 
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ὃν ῬΘΠΘΙΆΙ τονῖθν οὗ Ορ᾿ πο ΠΡΟῚ {Π6 5] Θοῦ, ἀμ ᾿θανθα ὑΠ6. ἀθοίβίοι 

ἴῃ ΒΊΒΡΘμβθ. Ηδ βΒίαγὺβ ἔγοτη ὑπ6 ὑθϑοῃῖηρ οὗ ΤΠοΙηὰΒ. Αααῖπεβ, νυ ]0]} 

16 απούθβ αὖ ᾿θηρύῃ, ἃπα οἴνθβ πὶ {Π|6 ΘΟυγ86 οἵ Π15 Ἰθούατθ ἂμ δοοοτιηῦ 

οὗ π86 ορίπίοπβ οὗ ΑἸθχϑπάθυ οὗ Ἡδ]θθ, πα Ἰθυπβ ϑοούμδβ, 7050} Υ 

ΤΟΙΩΔΥἸκηρ ἴῃ ΥΘΡΙΥ ὕο ΠῚ5. ρουτηθηῦ ἔρουη ὑῃ 6. ῬΥ]ΟΥΥ οὗ {π6 ργὸ- 

ἀοϑυϊπδύίϊοι οὗ Ομυῖϑὺ ὕο ΘΊΟΥΥ ἴῃ σϑ]ϑύϊοη ὕο ὑπ ΒᾺ]], ὑπαῦ 1 580} 

ἀαθβύϊομβ νγα οδπποῦ 5ρθαῖς οἵ “θϑΐουθ᾽ πᾷ “αἴϑου.᾿ ΤΠ15. οΥἸὑ]οβτη ἢ 6 

Βαρρογύβ ὈΥ ὑπ6 ϑαύπουιυ οὗ Οοοδτη. “Ἅ ΤῊΘ ῬΥΟΌ]ΘΊα ὑπ ΘἔΟΥΘ ΓΘ ΥΩ 8115 

« ἀου θυ] ᾿--Π15. 15. Β15. σοΠΟΙ α5]0η---᾿ .. «Ὁ. 01] ὉΠ 6 Τιογ 51.8}} ἀθϑιη 1τῦ 

ἐγὶοηῦ ὕο τηδ|κ6 ἃ τϑυθίδύϊομ .᾽ 

Ξ.Π| ομθ οὐμοὺ συυϊῦθι, Φ0ῊνΝ Δ ΈΒΒΕΙ,, πηυδῦ θ6. πούϊοθα Ὀθίουθ 990ην 
ὙΝΈΞΒΕΙ,, 

1419--- 

14το δηᾷ ἀϊθά ἴῃ ὑπ βϑιηθ θ]δοθ ἴῃ 1489. [π| Ββριυὖῦ δη Ῥαγβαϊθ ἀπα πάθον 

ψγ6 ἰθῶν ἐπ τοῦ οθηὔαυυ. δ 6556] σγὰβ θουῃ αὖ Οτῦπίηρθη ροιῦ 

ἀοούνϊπθ π6 ὈΘ]ΟΩρΡΒ ἰο ἃ Ρϑυϊοα οἵ ὑγϑηβιύϊομ. Τά] Βπροτῦ οὗ Π)ϑαῦΖ, 

{πὸ ἢτϑὺ τηθάϊθοναὶ υῖθον υΠολὴ μ6 ποὐϊοθα, Π6 ΘΧΡΥΘσβθ5. ὑΠ6 βύυ νηρ' 

ἴδοι ἃ πον απ ἀἰνθοῦ ἈρΡΡΥΌΘοἢ ὕο ὕΠ6 βοῦρο6 οὗ ὑγαύῃ. [ΠΚ6 Βιαροτχύ 

6 8150 θεαβθα [ἷβ8. ἀοούγιηθ σγιὐ ἀρβοϊαύθ ἀθνούϊοη πρὸ ΠΟΙΪΥ ϑου10- 

ὑπ ; ἃπα Πθ 15 ἀθβου θα 1ῃ ΠῚ5. ΘΡΙΡἢ ἃ5 7υβυγίπρ Π15. οἰαΐτη ἴο 

ὕθϑο ὈΥ ἃ Κπον]θάσθ οὗ Ἡθῦγον δπα Οατθοὶς. Ηἰ5 γϑ]αὔϊοῃ ἴο ᾿αρουῦ 

15. 5011 οἱοβοὺ ὑπαη ὑμπαῦ οὗ ὦ Κιπαγθα οπδγδοῦου. ἨδυαθηθοΥρ, Π15 

ΘαΡΪν ὈΙΟΡΤ ΡΠ, τοῦθ ὑπαῦ 8116 βύπαάγιηρ αὖ Οο]ορηθ μ6 βυθν 

ὙΘΑΙῪ οὗ {π6 τηθθ σϑρϑυϊιοῃ οἵ {Π|6 ἐθϑομῖηρ οἵ ΤΠοτηδβ5 Αααϊπὰβ πα 

ΑἸΡουὺ ὑπ6 Οατθαὺ, δηα οἵνθη οὐόϑϑθα π6 ΠΠῖμ6 ὕο ὑπ6 ΑὈΡΘΥ οἵ 

Τοαύχ, ΠΘΙ6 π6 ἔουπα 1π ὑΠη6 σουκβ οἵ Παρογὺ ἔΡΌΒΠΘΥ ΔΠα ΤΠΟΥΘ 

ΘΟηρΘμἶ] Ὁπουρηύθ. ΒΎΟΤΩ ὑπθθθ ὙΥΙΠΡ5. ΠΘ. ὑγθηβου 6 ἸΔΗ͂ 

Ῥϑββαρθθ, ὕο ϑγ]ο ἢ Π6 δα 46α οὐπθι οχύγαοῦβ ἃπμα ΟοΟΙ θη ΐβ οἵ Π]5 

οσγα. ΤΠϊ5 οοἸ]θούϊομ οὗ πούθϑ ἃπα ἔταρτηθηὺβ Π6. ὐθθυ γα 5 αυγαησϑα 

Θηα οὉ]16α Π5 “]]αγ6 ηνωρτυιηυ. ΤΠ6 οο]]θούϊοη 1ὑ56 1 ΠὰΒ ῬΘυΒηθα ; 

Ῥαὺ 0πΠ6 ὑνγο βϑϑᾶγβ οὐδ οαϊτιϑὲδ ]ησαγηαὐϊογυϊδ ἀπ εἶδ ηναργυϊέιιοϊζηιο 

“Ῥαϑβϑιογυλδ Ζ7)οηυΐνυΐ, νυν Ὑυ μ10 ἢ} γγ6. ἃι8 ΟΠ ΘΗ ΘΟΠ ΘΟ μΘ4, ἃ16 5814 ἴο 

Ππᾶνγθ Ὀθθη ἀθυϊνϑα ἴῃ σγθαῦ ρᾶῦὺ ἔχοι 1ὖ; ἃιπα 1ὖ 15 ποὺ αἸΠΠοα] ἴο 566 

1 111. ΤΠ έδὲ. 11. Οιιαϑί. 1. 

2ΞΞΖ 
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ΠΟῪ ὑπ βρθουϊαύϊουβ οὔ Βπαρουῦ πᾶν ᾿ῃηΠπθηοθα {Π6 σῖθυνβ Β]ΟῊ 

ὙΥ̓ 6556] τηαϊηὐαϊ 5 ἴῃ ὑπ 61]. 

ὙΥ̓ 6556] Ἀρρσυόδοθβ {Π6 βιιθ]θοῦ οὗ {6 Τηοαν παύϊοη ΘΠ γδούθυ βΌ 10} Υ 

ἔγομι ἃ ΘΟ ρα βου οὗ ὕνγο ρᾶββαρθβ οἵ ὑῃῆθ ΟἹὰ Ῥδβίδιηθηθ', “7 αὶ 

«(οα, 7 οἴναηψο ποῖ᾽ (}4]. 11. 6), πᾷ “7 ἀην ἠδ ἐμαὶ 1 αηι᾿ (Ἐκ. 111. 

14). Τῇ Ἰαύξου: ὑγαηβιαὐϊοη. 15, Π6. βᾶγβ, ἱπδάθαπαῦθ, ὑποαρῃ 6 

Ῥ6]Ιθνθ5 ὑμαῦ 1ὖ τνγὰβ ὈῪ ἃ αἰνίπθ ΡαγΡροβο ὑμπαῦ {πθ τχχ πα «θγοϊηθ 

ΡΙθβουνθα ὑπ ρυθδθηῦ ἔθηβθ, ΤῈὴ6 ὑγιιθ γϑηἀθυῖηρ, ἢ6 πηδι  Ά 115, 18: 

“7 τοἱἱὶ δὸ ἐδιο νάνι 10 εὐ! δο᾽ (ογοὸ πόηὰο χιυνὶ ὁγο)ὴ. ΤΊΘΡΘ 15. ὑῃθῃ. ἃ 

Πα ὑΠμοϑὶβ ὅο θ6. γϑοομο θα ἴῃ ὑΠ15 ὑνοίο! ἃ σονοϊαύϊοι οὔ ὑπ Τινὶπθ 

παύαγο ; ἃπὰ ὑπ6 δη 6515 15. ΤΘΟΟ ΠΟΙ] θα ΟΣ τι8, μ6. ἃυσιιθβ, ἴῃ ἐπ 

Τποδυτδύϊοι. 

ΤῊ Ἰαηρταρο οὗ δῦ Ῥαὰὺ] ἴπ Ἔομπι. ἴχ. 28, ἃ5 τϑργθβθηὐθα ἴῃ ἐπ 6 

ψυ]ρσαῦθ, ἔπη 865. Ὑ 6556] σι 15. ποχὺ 1Π]Ππδὐναύϊοι ἡ, “ Κθγδϑυιγη 

αδυγουϊαύεμγν οἐ οογιϑευηυηναωίειην,, ἨΘ6 βᾶγβ, “7}6οἱέ 7)6ιι8. διρθῦ θυ αι." 

Απά {815 νγὰβ ἄοπθ ἴῃ ὑγ66 γᾶγβ. Τὴ6 αἰνίπθ ὙΥ̓ οσα, τϑιηδ το 1 

ἩϊβοΙ δ ἀπομδηρθα]6, τὰ Ὀγουρηῦ γι 1 ΠἸτατὺβ. (αὐδηνουϊαίυν) αὖ 

ὑπὸ Οτγθαύϊοι, θαὺ ποῦ οομβατημδίθα, ΗἨθ νγὰβ αἰδὸ ὈῬγουρηῦ ταῦ μῖη 

Τἰτηϊύα ᾿π ἩΟΙΥ βουιρύαθγθ, ἃ5 1ῦ 15 βαια “αν εὐγιέο ααμ εὐἱέογοίἶ, ἸΤοτγα,᾽ 

Ῥαῦ 5011 π6ὸ Νουα νγὰβ ποῦ οοπϑυϊηϊτηδίθα ἴῃ ὑπ νυϊύθη ον 

« φιναγιζιμηυϊδοέ [ἰνιοϑοογιίϊΒ συογία 8 οἷαγίέαίε τγοβρίογαθηβ.. ΟποΘ 

ἀσαΐη ὑπουθΐουθ ὑπ γον τγὰβ Ὀγοιιρηῦ ταῦ] Πἰτηϊῦβ. ἀπ σομβατη- 

τηδίοα γ᾽ ὑπ6 Τποδυπαύϊομ. 

Ἤιο ὑπο, μ6 οομὑϊητιοϑὅ, 15. ἃ αὐδίηρ ΡΙδοο ὕο ᾿πααῖνο ἢν αοά 

νγὰ5. τηδθ τη; (ὗὐμ" 7)οιι8. μοηιο Αραὶπ ἀπ ἀραῖπ ἢ6 τϑρθαΐβ 

ΑἸΠΒΘΙ μα Ἐ ἤδπηοιβ αθβύϊοη, ἃ ἈΠΒΥΤΘΥΒ ᾿ῦ ΟΥ̓ ῬΡΆΡΆΡΠΡΆΒ6Β ΟὗὨ ῬαΒΒΑΘΘΒ 

οὗ ϑδουρύσσο νυ μῖο ἢ. πὸ ἀποίθθ. ΤῊ6 ΠΟ]. βθούϊοῃ 8. 580 [{Ὁ}} οἵ 

ποιιρὺ, απ οὔοΥ 5 50 υἱντα ἃ ῥἱούπνθ οὐ Υ 6586}}5 τηϑάθ οὗ ᾿η θυρυθύϊῃ 

{πὸ ῬΊΡΙΟ ὑπαῦ τ τατϑὺ θ6 ααούοα θη 116. 

«Ἰγήψ τὐαϑ (ὐοα πα ταν ἢ ΠΥ, Ῥαὺ ὑπαῦ ὑμπαῦ ΠΟΙῪ ἀπα ἔδὶν 

Ῥοάγ, ὑπὸ ἀπίνθυβαὶ ΟΠ σοι οὐ {Ππ|ὸ ὑσὶ αππρμαπὺ βαϊηῦβ τα σῦ ποῦ Ὀ6 

τηδϊτηθα αὐ τ ͵ οῖοθ ἴπ 1.5 ῬρΌρον πθαᾶ, ἘΡΙ.. 1. 22; Ὁ]. 1. τ8, 1, το. 

«Ἰλ, τῦαϑ Οἰοεϊ πιαεῖθ ταν ἢ Τπαῦ ὑπὸ θυ] άπ οἵ ὑπὸ Ποὶν 

ΤοπιρΙ6 πιϊσηῦ πᾶνο 105. ΘοΥ ΠθΥ-δίομθ ἴῃ ὙΥ ΒΟ {Π6 ὕννο γγ8}15. οὗ πηθῃ 

1 7)ὲ οσαικιδῖβ ΤΙπισαγς. α. ἵν. 3 74. ο. ν. 8 Τὰ, ὁ. Υἱ. 
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ϑα ΔΉΡΘΙ5 τηϊρηῦ τηθοὺ πα ἢπά ὑποῖν ἰουπάδύϊοη. ῬΒ, ΟΧυἹ, 22 : 

Ἀοὐθ αν. τα [τϑΐθυτϑα᾽ [0 σὺ ύΘΡΠΟΠΙ ; 1 ΟΥΟΥ. ΠΙ. τι, τ ον. σ. 4: 

“Ἰγλ τρὰ8 Οὐ ἠναάο ἠλαυ Ταῦ 411 ογθαύϊοη (ογθαύεν"α) ταϊρηῦ 

Πᾶνθ ἃ Μϑαϊαΐου. οοϊητηοῃ ὑο Οοα δη4 ογθαύϊοη. (σ8]. 11. το ; τ ΤΊ. 

ΤῊ το ; 

“γὴν τοαδ αοἀ πνωσθ 9 ὙΤΠπαῦ ὑπ σΠο016 ποϑὺ (ηυνεα) οἵ 

αοα, ἃπαᾶ 811 {π6 ρθορὶϑθ οἵ ἀοά τιϊρηὺ πᾶνο ὑπ6ῖν" ΚΊησ. [μπι|Κθ1. 33; 

ἌΡΟΟ: ΣΙΣ. Ττῦ: 

“ἸΓλμ σα (οα πιαο τη 5 Τὺ ὑΠπ6 ϑοποο] οὗ (σα τηϊοῦ πανο 

τ Τ ΟΠ ΘΡ. «[06] 11. 23 (αοοίογθηυν 7ιυδ έϊου 85 ταρ. Α..). 

“Ἰὴν υὐὰ5 οα ηιαάθ ἤανν 9 ὙΨΠαῦ ὑπ6 οἱὐγ οὗ «6γιβίθιη τηϊσηὺ 

πᾶνγθ 105 ΤΘΙΉΡ]86. ΑΡροο. χχὶ. 22. 

“Ἰγλν αὐ Θοαἴ ηἠιασῖο ἠναγν7 ΤΠαῦ ὁΠ|6 ἐθιηρ]8 οἵ ὑπ6 Πθδυη Υ 

«ΠΥ Βα] 61 τηϊοὶῦ Πᾶνθ 105 ΗἸΡῊ Ῥυϊοθύ. Ῥβ. οχ. 4; Ηθβυ. ν. 4. 

“Ἰζὴγ τὐα5 αὐ πιαάθ ἤν ἢ ΤΠαῦ 411 ὑπ6 ἀδαρ ύουβ οἵ Οοα τορι 

πα ὑποῖῦ ΒΥ ἀθρυόοια ἃηα ὑπ6 ραύξουῃ (ραν ααγηνα) οἵ ὑμθῖν ἰονθ. 

οπ 111. 29; Μανῦ. ΙΧ. 15. 

ς Ἰλψ τως οὐ παῖδ ἤν 5 Τπαῦὺ 811 ]ο Βϑ νυ ῆσοθ ἴῃ ὑπ6 ΤΘΙΏΡ]Θ 

οὗ αοα ταϊρῖιῦ μᾶγϑ ὑπο βδου!ῆοθ (᾿οϑόϊα). ἩΘΌν. ἴχ. τ2 ἢ. Απά τῇ 

ὉΠ ἀο ποῦ οὔδι" βϑου ῆοοβ οὐ᾽ υἹουϊτηβ ἔου. ὑπ6 ρυθϑθηῦ, 5011 ραγῦὺ α(ὁ ἴον 

ὑπὸ ρεαβῦ, δα 81] Ὁ ρυθβουναύϊοη (46. ργωϑογυαΐο) οἴου βϑουῆοοβ δηα 

γοὔϊτηβ πα ΟΠδυ ΠΡ 5 ἴοι 510. πα Ἰρπογδποθ, δ ηα 0 Π65 ἃπα Πγϑὺ ἔνατβ 

ΘΠ Ῥθᾶοθ οἴδυϊηρθ. 411] ψῇηθῦμοι τηθη ΟἹ ΔΠΡΘΙΒ ΟΥΥ 8016 Ὀατηῦ 

οἰδεῖ ηρΒ ἃ Πα ἸΠΟΘΉ56 ἴῃ {Π15 ΤΘΙΏΡ]Θ. 

“γὴν τραϑ οὐ ηἠνακο ἡ 9 ὙΤΠπαῦ 811 ὑπ6 58θρ οὐ Οοαβ ραβύυτθ 

τηϊσηῦ πϑνθ ὑΠ|61} ΘΟΙΉΙΠΟη ΒΠΘΡΠΟΙα. Φ0Ππ χ. 2, 9. Ηθ ἰοὺ ἨΙΒ 

ὨΪΠΘΌΥ ἃ Πα] ΠΙΠΘ 5Π6ΘΡ οἢ ὕπθ τηοπηὐδ! 8, ΘΌ]ηρ' ἀνγα ὕο 5θϑὶς ὑΠ8 906 

ὙγΠ101. πᾶ βύγαυθᾶ. Α ΘοΙθΙηο0η ΒΠΘΡΠμ γα ὑπ μα θθθη ἀθϑυπθϑα ἀπά 

Ῥγθαθϑυηθα ΤῸΥ ὑΠ15 ἃ πα [Ὁ ὑποβθ, ἃ ΗΘ πᾶ Ῥθθὴ Ὀθίέουθ ἔογθβθθῃ 

τ μαύθα (ργουῦδιιδ δὲ ἐγυυΐδιι5) ὈΥ Τλιο θυ ΤῸ Ῥαγβαθθ ὑΠπ6 1 ΊΏ0. 

“Ἰγλμ υὐα5 αοα τιαάᾶθ ἤν ἡ Ταῦ 411 ὑπ6 βοπβ οὗ αοα δηά 8}]} 

οὐθαύϊοη. τηϊσῦ πᾶγθ ὑμοῖν Πυβύτθουη Ὀγούμου. οι. ν111. 29; ΟΟΙ. 

τ πδο 

Τῦ 15. ΘαΒῪ ἴο δηθοϊραῦθ ὑπ6 ΘΠ ΠΟ 6556] οἵνοθ ὕο {Π6 

ποχῦ ααθβύϊοη ὙγΠ]οῖν ΠΘ ΔΒΙκ5 : “ὙΥ Βούμον: αοα ὑπ νγογσαὰ σου] μᾶνθ 
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“ἀβδατηθα Ηθβ]. ον θὴ ἢ τηδὴ μα ποῦ βἰηηθα ἢ Ηἱβ ΔΏΒΥΘΙ ΠΟΥΘΥΘΥ 

γϑδῦβ ΤΠΔΊΉ]Υ ἼΠΡΟῚ ὩΠΟΐΠ ΘΙ ἔΌγτὰ οὗ ἀγσιτηθηὺ ἀκίη ἕο ὑμαὺ οἵ Τὰπ5 

ϑοούτθ, Ηδ τοραυὰβ ὕΠ6 ΠυτηΔἩ]Υ δβϑυσηθά Ὀγ ΟἸνϊδῦ (ογθαξιυγαηι 

ἐΐαπ, δεαίαηι α Ἰογδο αὐδιηιρέαηι τι εὐγυϊογιθηι ᾿ιμροδέαξίσαηι) ἃ5. 50 81] 

οὗ σγδοθ, πὰ τσ ΘΟ 5Π 685 ἃ Πα οἹονυ, ὑπαῦ 105. ἔ.] 655 Δ]ῸΠ6 οὐὐνγθι σ ἢ 5 

ἴῃ {πὸ Ἰυδριιθηῦ οὗ ἀοα Δἃ11] π6 βι]ηθββ οὐ ὑπ6 ψΟ]6. υϑιηδϊηϊηρ, 

ογθαύϊου. “ἋὉὐοά ὑπουθίουθ Ἰονθὰ ΟΠ γὶϑῦ τηονθ ἔγομη οἰθγηϊῦν ὑπαπ {Π6 

ἔγ 8016 οἵ {ῃ6 γοϑὺ οὗ {π6 ΟΠ Όσο, ἀπα Ροίογθ 1ὑ,, «ΝᾺ {Π τϑϑῦ οἵ 

{886 ῬΟαΥ ψου]ὰ ποῦ μᾶνθ Ὀθθὴ ἀθβύϊηθα [0 σ]ουυ]}, δχοθρὺ Ὁ μπᾶ 

ἜῬΘθα [πο] 464] ἴῃ ὑπ6 αἰσηϊὸγ οὗ ἐπ6 ϑαουθά Ηθαά', 

ΟὟ 6 τητιϑῦ ΘΟηΒΘα ΘΗ]Υ τιδ6 σγθαῦ οἂγ6 (τουογογίζα) ἴῃ ἀθα ηρ ἢ 

ἐὙΠ6 Ρἤγαβθ ἴῃ ὑπ ΝΊοθπΘ Οτθθα “τολο 707 τι8 ηιϑιυ...,) ἃ5 1 1Π6 γοτὰ 

ἐγγαβ τη θ ΕἼ ΘΒἢ. ἴῸΣ οἷν 58 Κ65, 6 η οὐμουνγίβο ΗΘ πψουἹὰ ποῦ πᾶν 

ΚῬΘΘἢ 50 τηϑθ. ΕῸΨΣ ἴῃ ἔΠ8] οδτιβ85, Ὑυ Π] 0 ἢ. ἈΓΘ Θββθη }}ν οοογαϊηαίοα, 

“0Π6 ΟΥ̓ΘΡ 15 ποῦ ὑπαῦ ὑπ6 Ὀϑυθθυ. ἂν ἴον ὑΠ6 ὑγουβθ...᾿ 

Ἐνθη ὑπ Δηρ6]5 ηὴο πᾷ ποὺ ἔΆ]16η ΤΟΥ͂Θ, 85. Υ 6556] ὕθβοῃθβ, 

ἸΠΗ ΘΕ ΒΈΤΘΌ]Υ Ὀ]οββοά. ὈγΥ ὑμ6 Τποᾶυπαΐθ ΟΠ υϊδύ, “ΒΘ ποθ μ6 οοη- 

“ΟΠ 65 ΠΘΙΓΒ 15 Δ ΠΟΥ ΠΥ απθϑύϊοη ὙΠῸ δὶς “ Υ̓μούμου 1ἢ Αἀδηὰ 

“ἐδ ποῦ βηπθα {π6 οὐ νου παν θθθη τπϑάθ ἤθβῃ 3 ΕῸΥ ὑπαῦ 

Ὑγ 1586. ΘΙ σΠ Θ᾽ ((οδέϊηαίογ) οἵ {Ππ6 ΠΟΙΥ οἰτγ «Θυαβαίθιη μα ραγροβθα 

“ (αδδεγαυογαῖ) ὕο σταμῦ τππῖοῃ ἀπ Ρου θουϊοη διμοηρ 105 οἰδΙΖθιιβ, ὑπαῦ 

ΚὍΠ6 παὔῦπγα] ἀη]οι οὔ {Π6 Πθϑα δηα ΤΠΘΙΏ 6 Υ5 18 ᾿ηδἀθατιαῦθ ὅο ΘΧΡΙΘΒ5 

“αὖ, Τῦ 15 ὕμθῃ Ππκὸ δβϑιηρ ἴῃ {Πμ6 οἂδθ οἵ δὴ υ]ἱοθγαύθα ἈΥΤὰ Οὐ Ἰθ(, 

ἐν Βούμου 1 ὑΠ6 τὶ πα ποῦ Ῥθθη π]οοναύθα ὑπ μποαὰ νου] πᾶνθ 

ἜῬθθὴ βῖνθῃ ἴο {Π|6 σου! παύϊομ οὐ πηι θ6.5 ὕο μθ8] 86 δύτη οὐ" ποὺ 1 

ΤῊῖβ ἤρανλθ Ῥ θβθηΐβ ΔΠ ἸΤΉΡΙΘΒδῖνΘ νἱον οὗ ὙΥ̓ 65561}8. ρσϑηῆθιαὶ 

ὑθϑοβῖηρ, Υ ΒΙοἢ. ἢΘ ΒΒ. ἋΡ ἴῃ ἃ 56.165. οὗ ὈΥΪΘΡΓ ργοροβιἐϊοηβ, ὑγδοὶηρ 

{Π|6 Τα] ] τοῦ οὗ {6 ἀϊνίπθ σου η56] ἔΡΌπὰ {}16 ογθαύϊομ ἕο ἐΠ86 ΘομΒαπ- 

τηδύϊοη. οὗ 4}1 ἐπίησβ᾽, 'ΤῊΪΒ. 56.165 σοποὶ θα ἔμπὰβ: “Οοα ἀοβυϊηρα 

“πα σοραγ θα (ἐγέθηε ) ὑπὸ Τιατ} ἃ85. ἢγβὲ πα ὑπὸ ἢγβύς γαϊ5. οὗ 8}} 

“ογθαύϊοη. ΗὄὌθ εθβύϊμποα ὑπαῦ 0Π6 Τιαμλ} 5Βῃου ἃ Ῥθοοιὴθ τηᾶη. Ηθ 

“ἀοβυϊηθα ὑπὸ Τπ} ἃ5 Κίηρ οἵ ἃ Ὀ]οββθα βίαύθ, Τὺ νγὰβ Εὐθπρ (οογ- 

“σημοδα!) ὑπαὺ ὑπ6 Μδη- τὰ} Ροὶηρν Κίηρ βΒῃοια μᾶνθ ΤΠΘ ἢ ἃ5 

“οἰδΖθη5 οὗ Η5 Κίηράομι. 

1 706 σαιϊιδὶβ Τπισαγτι. ο. ΥἹ]. 3. 1ἅ. ο. Υἱὶ. 8 Τά. ο. χὶν. 4 Τά. 09. χν. 
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“ΠἼ}6 Τιϑτὴ Ὁ Πδ5 ὑπ 6 ῬγΟΙΏ156 ἔγουη ὑπ Βδύμου ὑπαῦ τηθη 5μου]α 6 

“σίγθῃ Ἡΐη ἂὖ Ηἰβ τθαποβὺ ἃ5 ΗΒ ᾿πῃθυϊύθημοθ.. 

“ΤΓ ποι Π 6. ΔΠΡΘ] ΠΟΥ τηϑη Παα {8116 ῃ ὑπ6 ΤΠ τὴ ἴῃ Ὁ]155 σγου]α πὸ 

1655 Πᾶνϑ γὑθὶρη θα οὐϑῖ ὑπθιη. 

“ΒΝ Ὁ1ΠΠ γα ]Υ “ΤΥ τι τηθη πα ἴογ Οὐἱ βα] γαύϊοη ΗΘ οδπηθ ἄν ἔΤΌΤῚ 

“Φἢρδυθη. 

“«Ἠδ νγὰβ ὑπ ΠΥ τηϑ6 Τη8 ῸΓ οἷ βαϊγαύϊομ, βιιῆθυβα, ἀ16 4, τγὰ8 

“Ῥαγιοα. 

“«Ἠθ ψὰβ ποῦ Πουσθυϑὺ ὑΠΟ]]Υ ΟΥ̓ ΘΗ 16 ]Υ (ηογν ρθτυϊέιι8 Ἰοὺ ῬΥΟΥ 018) 

ἐγηϑ6 τηϑη ΤῸ] Οὐ βο] γϑύϊοῃ. 

“ἘῸΣ οὔν βαϊναύϊοη. ΠΟ ]]ν Ηδ βυῆδγθά, ἀ1θα, νὰ θασιθα, Ὀθῖηρ' 

ἐτηδ 8. ἃ ΒΒΟΥΙῆΟΘ ἃπα νἱἹούϊη. Τὺ γγὰβ ποῦ ὙγΠΟΠΥ ὕο γϑϑίουθ (ο γα 6) 

ἐπι5 ἔγοτη ἀθβύσιούοι, ὑπαῦ Η 6 σγὰβ τᾶ δὴ οἤἴβυιηρ (δαον ούυνη), ὃ 

“ Βοϊοοϑιιβῦ, ΤΠ 6ΘΠ56. 

“ΤΠ αὖ τηοϑῦ ΠΟΙνῪ [ππτηϑ} 50] [οὐ ΟἸνῖβῦ] ψὰβ ἱπῆδτηθα ἀπά 

“ῬοῦΠΘ ἰο αοα ὈΥ {Π6 ᾿τρα]56 οὗ 105 οσσῃ ἰΙονθ Τὸ [οὐ ΟΠ Υ1δ0] ᾿νρὰ 

“ΤΉΟΥ6 ἴον οα ἃπα ἔθου 105618 [5 ἀἸτθοῦθα}] ὑονγανβ σοοά ὕμδη [ῸΥ 

“βδυ την 8] οὗ τι5.᾿ 

ΤῊ 5. μοῦ ο6 ἴῃ ΟἸγῖϑὺ ὑπτ66 “ουτη5.. ΤΠῈ6 ἔουη οἵ Οοά, 

ὙΠΟ 15. δύθυ πᾶ] ; ἃηα ἴῃ ὑπ15 ΗΘ 15. θα] ἴῃ 811] ὑπίηρβ ὅο {Π6 

Ἐδύμου : ὑπ ἴουτη οἵ ἃ 5]1ανθ, βοὴ. Ηθ δβϑϑαμηθα ἴῸΣ {ἢ βαῖκθ οὗ 

ΒΙ ΠΟΙΆ, ὙΠ1ΟΠ τγὰ5. ὑθιηρο 8), δηα ἴῃ {Ππ15 ΗΘ οιηρύϊθα Ἡ]πηΒοΙ] : ὑπο 

ἔοι οὗ {Π6 ΒΈ ΡΥ. ογθαύτθ (ϑργθηνὶ ρίαδηνωΐξί5), στο Ἠθ σου] 

Πῶνθ δϑβατηθα θνθη 1 τηϑη Πδα ποὶ βἰππθα, [1ἢ {π6 βθοοῃὰ ἴθ ΗΘ 

Ὑ0111 τϑοθῖνθ ἃ Κίηραοιη ΠΟΙ. αὔθυνγαυθ ΗΘ 11] σον Ὀδοῖς ἰο {πῃ 

Βαῦμου. Τη6 Κιηράοιη τ ποῦ Ἠθ Πᾶ5 ἴῃ π ὑπ|τἃ ἔουτη ψ11}] Ὀ6 ῸΓ 

ΘΥ̓ΘΡ δ:ηΠα Θνϑὺ (1λ|Κθ 1. 32 ἴ.)". 

ΤῊυ5 πγούθ ὑπΠ6 Τλαύοῃ τηγϑῦϊο ἔτουη 15 που μου πόση. Αθουΐ αδῖος 

ὑπ βϑιηθ ὑϊπηθ Ῥίοαβ, οοπηὺ οὐ ΜΊτδηαοΪα, ὑπ6 τηοϑῦ ὈΥΠΠΔΗῦ {γ06 οὗ τα, {τ 494. 

ὑπ ὉΠ ΘΥΒ81] 50 ΠΟ]ΆΥ5η10ρ. οἵ ὑπΠ6 Βδηδίββθηοθ, τηδιηὐαϊ θα ὕΠ6 58 116 

ἀοούνπθ ἔσοση ἃ ἀἰῆδυθηῦ ροϊπὲ οὗ νίϑν. “Τὺ νγὰβ Πυύηρ,᾿ Π6 συτῦθβ, 

“ἐπαὺ Ἠδ ψ0 15 ὕπ6 ᾿πηᾶρθ οἵ {Π6 Ἰῃν]51016 Οοα, ὑπ Πυβύ-θογη οὗ 81] 

“ργθαύϊου, ἴῃ Ποτ 811 ὑπ]ηρ5 (ευ)υΐνογ8.) σγθύθ ογθαῦθα, 5ῃοι]α 6 

“πηΙὐθα 1 8. 1Π6Π{8}]6 πιπίοῃ ὕο Ὠΐτη (ὖ.6. τη8}) ψη0 νγᾶϑ τηϑθ 8 ὕου 

1 1ὴ)6 οαιιδὶβ8 Πιραγη. ὁ. ΧΥΪΙ. 
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ἐὙΠ6 ππηᾶρθ οἵ οα, πὸ 5. ὑπ6 Ῥοπὰ οὗὨ 41] ογθαύϊοῃ, ἴπ μου. 8]] 

ΚἘΒΙπρ5. ΓΘ ἱπο] θα (οογονϑα). Απα 1ξ {π6 ᾿ΒΟ]6 οὗ παύπσθ τγὰβ 

“ΠΏ ΡΟΡΠ]Π]θα ὈΥ τηδη, ᾿ΐβ Ι058 νγὰβ ποὺ ἕο Ὀ6 ἀἰβυθρανᾶθα, οὐ ἕο 68 

ἐΥθραϊσθα ὈΥ ΔΠΥ͂ ΟΠ ον ὑμᾶῃ Ὀγ Ἡΐτ Ὀγ ὙΥ̓Βοῖὴ ἃ1}] παύατο μα Ῥθθη 

“ ἔγατηρα "," 

ΝΑσιαν- 
τῦβ. 

Τὴ {π6 ἃρθ οἵ ὑπ Βθξουτηδύϊοη ὑπ ατιοβύϊοη τγὰβ 50} ἀθραϊοά. 

Ατποπρ ὕπ6 Ῥοιηδηϊδῦ αἰ νη 68. γῆ τηδ]ηὐαϊηθα ὑπαῦ ὉΠ6 ΤΠοδΥ δ ΟΠ. 

γιὰ ᾿Ἰηπθροπάθηῦ οὗ ὑπ6 ΒᾺ]], αἸάσομο ΝΑΟΘΗΙΑΝΤΙ, ὈΙΒποῸΡ οἵ ΟΒΊοζζα 

(9 δοορ5 Ναοϊδηύτιβ, Δ. ΟἸοιίογιβῖβ, οὐ (Οὐ ειχίογβὶ8), ὧι Τοταϊ ΐοδη, 15 

{6 τηοβῦ οομβρι σοι, ΗΒ ΘΘΠΘΙΆΪ Βριυῦ 15. οΒαγϑοίθυιβοα ὈΥ ἃ 

ΤΘΙΔΘΡ ἴῃ {Π6 Ρυθίθοθ ὕο ΠῚ5. Θοιηπηθη ΑΙ Ὺ οἡ ὑπ Ερίβῦ]θ ἐο {π6 

ἘΡἢθβίδηβ, ἴθ ΒΟ. 6. οἴνοθ 885 ὑπ6 γθᾶβοῃ [Ὁ αἰβουββίηρ ὑμαῦ 

Ἐρ᾿βῦ]6. Ῥϑίουθ ὑπ Ἐριβύ]6 ὑο {πὸ Ῥοιμδπβ, ὑπαῦ 1ὖ βυρσοβίβ ἴῃ 15 

“ἸΟΥΌΕΥ. ἃ Πα ΤΟΥ ΤΥ ΒΟθ τ] οῦ5. του ὐϊοηβ, ὑγΒ]οἢ. ἃν σιν Ὀγουραύ 

“ἔγοτα. ὑπ ὑπ|υὰ Πθάνθη, τηϑπῪ ὑπουρὐβ ὙΠΟ ἢ. ΔΥΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙΡῪ ἴον {116 

“πη ἰουβίδπαϊηρ οὗ ἐπ Ἰαύίου" 

ΤῊΘ ἀυρυπηθηῦ ὈΥῪ ΠΟ. Νοϊδηῦαβ βιρρουὺβ Ηἷβ. ορ᾽ ἴοι 15. Δ ἢ 

ΔΑ] γ 515 Οὗ {π6 αἰνίηθ οοιιη561 οὐ ογθαῦϊο ἃ5. τη οδΠ ΔΡΡΙΘΒΘμα 1, 

Τὴ {{π|5 Π6 αὐρτιθβ ὑπαῦ τηϑῃ ὑγὰβ τηδυκοα ουὖ ἃ5. ὑπ6 οδ]θοὺῦ οἵ {πὸ 

Τὸν Ἰονθ, ἃπαὰ ὑπαῦ ἴῃ τϑραγα ἕο Πΐη ἃ πα ΔΡΒΟΙ αὐθὶν ρουίθοῦ 

1. 75 Ηρρί. ν. 7. 
1 ἀο πού οὔβθυνθ διοηρ {86 [Π6865 οὗ 

Ῥιοῦβ ΠΥ ΟΠ6 ΟἹ {118 Βα ] οὐ, ἃ5. ἔθ 78 
185. ΘΟΙΏΤΏΊΟΗΪΥ Βαϊ ἴο 6. 

ὙΥΙΟΙΙΕ ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο γοργὰ {π6 Τη- 
ΟΔΥΤ 0 ἃ8Β ᾿γῖηρ ἴῃ ΒΟΙὴΘ. 56Π86 
Θἴθυμδ}ν ἴῃ {πὸ Ναύατο οἵ πὸ Ὑγοχᾶ: 
ΒΒΌΤΩ ΡΒ [ ΘΥθγ} ἴῃ πηἰἐαύθιη. ρου- 
ΒΟΠεΡ Πατηδηϊ αὔθτη 1 θρτυαμη, [οὶ πο 
86. 6886. 1Π18Π| ῬΘΥΒΟΠΆΤ ΠΟΠΊΪΠΪ5. 4:0 
ἐθΌΘΥ Δ] ΟΥ Ῥυΐτβ Ταϊδ, αἰῶ Βθοι τιμὴ 

πδίπισαμη ΌΣΟΙ ἐθίθυ μ ΠΟΥ ῬΥ]ὰ5. Ταϊΐ 
(Τνϊαϊοσιιβ, 1ἰϊ. χἢ, Ῥ. 224). 

3 ΤῺῊῺΘ μ᾽ ρ868  ὨΪΟἢ ἀγὸ ραϊηρᾶ οἵ 
ΝΟ αὐ αὖ πη ΟΟσ ΠΟΙ] οἵ Τυθηΐ ἃγῸ 
[}} οἵ ἰηΐογοδί. Ηθ βροκθ ὙΔΥΤΆΪΥ 
δσαϊηβύ ΡΙδοίηρ ἐσ οὴ5. οἱ ἔῃ 6 Βα 16 

ἰοούϊηρ ὃἃ8. ϑουρίαγο: Νϑῆμο ΘηΪπ 
ἱμπιοσαῦ ΘΟὨ ΠΟΥ ἴῃ ΒΔΟΙΒ ΕἰρΥΒ Θὰ 

οὐπηΐα απερ πα Βα] αὔθτῃ ρου ὶηθηΐῦ., Θαοᾶ 
ΥΘ7Ὸ Θὐΐδιη θοοϊ δἰ αβύϊοεθ ἐσαα ΠΟ 68 ΧΘ- 

ΟἸΡΙΔὔαΥ οὖ ΘΟΥΠ τηθηΐίο ἴῃ ἀθογθίο 
ἢαῦ πᾺ]1]Ὸ πλοᾶο ῬΤΟΡΆΤΘ. ῬΟΒΒΌΠῚ, ΘῸΠ 

ἰοῦ ᾿ηαϊούϊοηθβ 16) απϊοσαπι, ὑοῦ ΟθΥὸ- 
ΤΊΟΠΪθ, 8 Ῥ]ΘΓΠ Πα 6. ἔγτιβίγα ουϊεθ 
Βαηΐ, ΠΪΤ18 ΟἸγΙ δ δ απ ῬΟΡΌΪᾺΠ 
διανδηὺ (Τ Πμοῖπου, Αοία Οοπο. Τυιαοπὶ, 
Ι. 58 ἢ). Απᾷ δρδίη: ΝῸΠ ῬΟΒΒΌΠΙ 
ΡΠ αὖ βθρθ αἰχὶ, 85. βυποάιηη Ῥᾶγὶ 
Ῥὶθίαςβ αὐϑοῦτπ ΒΌΒΟΙ ΡΟΥΘ ὑγϑα 10 )65 δὲ 
ΕΌΥΟΒ βαηῃοίοβ ἢ ἢοδ θηΐϊη, αὖ ΥὙΘΙΘ 
αἴοαπι ααοα βοηΐίο, ἱπηρίατῃ οϑὲ. ΝΘαὰΘ 
ΡῬἰδοθὺ φποᾶ ροπαῦαν ἀηδίμθυηδ ἴἢ ἱ0518 
ἐγαα ἸΟἸΡπ15... ΔΑ Ἰἴνθὶν ΒοΘη6 ΤΟ] ον 
{πθ86 Ροϊὰ νψοσᾶβ, ὙΒΙΟἢ οπαρα ἴῃ δὴ. 
ΘΧΡΙδηδὑϊοη δα 8 ΔΡΟΪοσΥ (ἰά. 85). 
ΟοτρΡ. ῬΡ. γ6, 82... ΤῊΘ νογᾶβ οἵ Νὰ- 
ΟΠ δηὑ γογ οΘοη ἀθιηποα ὃν ὑπὸ ΟΟαπο], 
αηα Οαγᾶ, ῬοΙΘ Ἰοϊηθα ἴῃ ἐπθ οοπᾶθιη- 
παύου; Βοὰ ροββοῦ, ἰηααϊξ, ἀοίθηαὶ, 

ἀαΐα αἰχιν, “ταὶ νἱἀούαχ (ἰά. Ρ. 85). 
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τασδὺ πᾶν ῬΘ6η ῬΥΘραγθα Ὀθίουθ {π6 τηθϑηβ ὑουγαραβ ὑΠ6 πα. ΤΠϊ5 

ΘΠ τοραυ 84 τηδηῃ 5 Βρ:ΥὔπΆ} δα οὔθυμδὶ βέαϊθ ; δπα ὑπουθίουθ Π15 

ΔΡΡΙΌΘΔΟΗ ἴο Οοα Δη4 ΠΙ5 τιηΐοπ σχιὺμ θα. Απα ψΠθη τὖ 15 βϑ1α ὑπαῦ 

τηϑ τγᾶβ ὕπ6 οἸΙΌση. οὗἨ οὐθδῦομ, νγχ8 Τηθϑῃ ἴῃ ΡΥ Οα] δ: ΟΠ γιθὺ ἃ 5 

Τη8, ὈΥ ΠΟΙ ἃ Οοα πα τπδῃ, ἴπ {π6 ἀν] η6 ΘΟΌ 56], μα ὑπουθουΘ 

ὕγα]Υ τηϑη, ουθ Ὀθέουθ ὑπθ Τποϑυηδύϊοη, 1ὖ τγὰϑ ρυθαάθϑυηθα ὑπαὺ {Π|6 

ΤῊ οἤδοὺ οὗ 

ὑπ6 ἘΔ] ὑπ τγὰβ ὑπαῦ Ηθ ψῇο “νὰβ ἀθύθυτηϊπθα το 6 τηϑῃ, θαὺ ποὺ 

γγΟΥ]α 5Που] θ6 τηδᾶθ, ΡΥ ΘΟ θα ἃ πα σομϑιτητϊηδίθα ̓. 

ΡΘΒΒ10]6, οὐἀδπθα ὑπ Μαϊου οὗ ὑπ σου], ἀρροϊηύθα Ἡρῖ οὗ {16 

“ὈΠΙΘΥΒΘ, ΟἤΟΒΘ ἃ5 Κίηρ οὗ 811] ὑῃϊηρϑθ, ορίγθεπ ἃ5 Ηβθδα ἴο {π6 

“ΡΘΟΌΠΔΙ ῬΟΒΒΘΒΒΙΟῚ (οοιἶο) οἵ Οαοα ἐπ Βαῦπου, 5ῃου]α ἴῃ (6 

ἐβΘᾶβοη. 6 βϑηὺ ἄονῃ, Ἰἰονγθυθα (αδ)λολ), δτηρύϊθα, ὑμαῦ οἱούμθα 1 

ΠΡΆΒ51016 ἤββῃ ᾿ Ηϑ τοϊρηῦ τηδῖκ αὐοπθιηθηὺ ἴου 5:πιὅ, 

ΥΒθποθ Νβαοϊδῃηῦιιβ οομοϊ 65, “1Ὁ 15 ποῦ Ομ] σοηβοηδηῦ ὕο ΤΘΆΒΟΠ 

“Ῥαῦ ἐο ΗοΙΥ δουιρύαγο, ὑπᾶῦ ΔΙΌ ΠΟ Ρ ἢ ὉΠ ἄθουθθ ἔου ὕΠ6 δββαιμα 9. 

“ οὗ ἤθβ}) [Ὁ]ΠΠονγβ ὑπ6 ἀθοῦθθ ἔοι ὑΠ6 ρϑυτηϊββίου οὗ βἴπι, 5ὸ ὑπαῦ 18 Α ἄδτη 

“Βα ποῦ 5βίππθα ὑῆπθῖθ μοι πᾶν Ὀθθμ πὸ ποϑᾶ οἵ ΟἸυϊδὺ ἃ5. ἃ 

“ῬΗγβιοίδη, γοὺ {π6 ἄθοῦθθ οὐ {Π6 δϑϑιτηρύϊοι. οἵ τᾶ ρυθοθάθβ ποῦ 

ΤΟΙΪΥ ὑΠ6 ἄθογθα οὐ ὑΠ6 ρϑυτηϊββίοῃ οὗ βῖπ, θπὺ ονθα ὑπ6 ἀδυθυταϊ πδύϊοι 

“ΟΕ 0Π6 ογθαύϊοη οὗ πὸ σου] 

ΤῊΘ βΆγη6. σΘΠΘΙΆΙ οΟΠΟΙ δῖοι ὑπαὺ “0π6 ὅοη οἵ αοα σου] παν ἄπρπ. Ο5:- 
ΑΝΡΕΕ, 

Ῥθθη Τησϑυπαύθ 1 βίη μα ποὺ ϑηΐογθα ἰπΐο ὑπ ὑγου]ά,᾽ τγὰβ τηδίπ- Ἐ1552. 

ἰδληθα 1η {1 Τλιῦμουὰη ΟΠ ὈῪ ΑΝ. Οβιανθεη΄. ΤῊΪΒ ΒΙ ΠΡΌ ]ΔΥ]Υ 

1 Ῥοάθη ὀοηβύϊαϊατη οϑὺ ἀθογθίο αὖ ὈΠΠΘΠῚ οδγηθτα ἱπαᾶαίο...... Τη ΟΥ̓ ΘΠ ΘΧθ- 

ῬΘῚ θα πάθη θατη οὖ Ποιηΐϊθθιη ΟἨΞ15- 
- ΠΝ (Π00 650) γϑύθαϊῃ ἀθη εἰ οπ Π)6ἱ δᾶ 
πα πθηατη ΠΟΙ Πθτη (ἰθύθυ 8 {ΠΠ1Ὶ, 
οὐ οὐ 1 ΠομΪΏΘΠ) γοῖθ ρα ΠΘατη 
οἰθούπτη πο ΒΟ] πτη 4 πε] 16 ὺ Θοπ θυ ο- 
ἴα}, Βουνδυθῦαυ, 80. ῬΥΟΤ ον υΘἑ1" Ο1688- 

στα ...56α... 1 ἸοηΡΘ 6]]}1οἴουθιη βύδὑαμη 
ἐΥ ΟΟΥΟ ὑΥΔ ΒΓ ΘΥΥΘὕ 1 ζθυη ρου... Ὁ. 38. 

2 Ῥροογϑίθτη...... Ὁπιρθηϊψατη. ΒΌΤΩΤΗΪ 
Ῥαΐσγιβ, 181 αὐ] ἄθυη ΠΟΙ] ΘΓ 56 ΠΟῚ 
ῬΔΒΒΙΌΠ θη ἀδἤηϊατη, ΟΡ ἤσθθιη οὐδὶβ 
οταϊηδίπτη, ἨἩξθυθᾶθιη τιἸΥΘΥΒΟΥΤΙΩ 
Ἰηβυ αὔτη, ἴῃ ΠΘΡΘΠ ΟΠ ΠΤ ΥΘΥΤΙΠῚ 
Βεϊθούσση, Ῥϑοα]ο Τ)6ὶ Ῥίυ!β αἀοηϑδίθχῃ, 

οὖ δἰ άθσχη τιῦϊ ουραῦ δβουϊρύατη ; ἐϑη ἄθτη 
(56 ορρογύαμο ἰβθιῃρουθ) δουβααθ 6- 
τη], Ἃ416]16], ΘΧΙ ΘΗ]: αὖ 60 Ρϑ551- 

ΟΥ̓ 1161) Ῥᾶ550, ᾿τηρθη88, ὑϑι 1 58ΟΥΊ- 
ΠΟΙ] ΟΥΤ]ΘῊ ΘΧΡΙΔΥΘὔα  1ξθ5ὲ8 τηϑ]θδύδυβ 
Ἰυ6ῖ: ΟΡ’ 20: 

5. Οπ8 46 16, 5ῖ ΠΟῸῚ βου, ἴ80116 6Χ 
ῬΥΞΘΙΏΙΞΒΙ5. Προ : ΠΟῚ Τη00. 60Π- 

ΒΟΠΠ) 6588. ΤΆΟΠΙ 566 οὖ Βουρύα ΙΒ 
Βαπούϊθ: απο οὐβὶ ἀθογθύθστη ἈββατηΡ- 
ΤἸΟΠΪΒ ΟΔΥΪ5 αδογθύπηη Βα ὈΒΘα Ια Υ 
ῬΘΙΤΉΪΒΒΙΟΠΙ5. ΘΌΠ]Ρεθ, ΡΥΟΡίου αποαᾶ 51 
Ααἀδὴὴ ΠΟῚ Ῥϑοοαβδθῦ ΟἬΒΙΒΤΟ ΤηΘα]600 
ΟΡΙΒ. ΠΟ ἔπιϑβοῦ: αθουγθύσση βϑιηθῃ 
ΘΙΒΒΤΙΤΏΘΗ ΑΙ ΠΟΙ ΠΘΙῚ ΠΟΤ ὑϑη 1 ῬΥΘ- 
οΘα Ὁ ῬΘΥΠἸββί ποτ Ῥθοθδῦ] ββα οὖ αβῆ- 
ΠΌΠΟΠΘΠ ΟΥ̓Θδ]Ο15 ΜΈΌΠΑΙ (ἰδ. 530. 1.). 

4 ΠῊ6 {1016 οὗ ὕΠ6 σσουκ ἴῃ ΠΟ 6 
αἰδοῖ 0η6. απθβύϊοη 15: 4π Εἰϊ{ι8 
1)6ὲ {ιογὶέ ἱποαγπαπάι 81 ρεσσαξιηι 
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ὙἹΡΌΓΡΟΙΙΒ. ἃ πα ΟΥΡΊ ΠΑ] ὑπ η]κου Ὀγοῦρσηὺ ὑμ6 ἀοούσπθ ἰηΐο οομπθχίοῃ 

Μδῃ, μ ἐδαρῦ, 15 1αβυϊῆρα 

Ὀγ ὑπ ᾿π γϑ]] της ἴῃ Βΐμπι οὗἩ {π6 ΤΙνῖπθ ον “οι Τιογὰ ἀπ ϑανίοιν 

ἢ 15. ῬΘΟΌ]ΙΑΥ ν]θνγβ οἡ. ΠπϑυϊΠολύϊοῃ. 

“ἀπαὰ οὐἷγ Μραϊαΐον, “9 6βὰ8 ΟΠ τϊβῦ, ὅοπ οὗ αοα ἃπὰ ὅοῃ οὗ Μίανυ, 

ΥΘῪ σα πα γὙΘΥῪ τηδη... Απάᾶ βίποθ ὑπΠ6 ομθ θέθυμδὶ πα ἀϊνῖηθ 

ΓΘ ΆΒΘΠ66 οὗ ὑπ Βδίπμον, ὅθι πα ἩῸΟ]γ Κριυτῦ 15 ᾿πα  ν]51016, ὅπ6 ἘΔΌΠΘΥ 

“πα ὑῃ6 ον Ξρινῦ αἰβὸ ἄγ 61} ἴῃ τι. ΤῊΘ αἀἰνίπθ ΠΠΚΘη655, ἴου 

ΒΊΟΝ. τηϑἢ υγὰβ τηϑθ, Δοοον ἀἸηρ' ἕο Πβ5. οὐἹρῖηα] οοπδυϊ θα οι, ᾿πνοϊνϑᾶ 

ὑπ6 πιηΐοι οὗ οὐ πα τηδῃ ἃ5. ργθβδθηίθα ἴῃ {π6 Τηοαυπαύϊοη. ΤῊ Ϊ5 

ΤῊΘ 

πηοϑῦ Ἰη θυθϑύϊηρ [θαῦανθ ἴῃ ὑΠ6 ἃγραϊηθηΐβ ΟΥ̓ ἡ Βῖοῖ Οβί πμάθὺ 5ὰΡ- 

ΟΡ᾿πΐοη τὰθ ΠΘΡΟΘΙΥ 558 1684 ἃ5. “ΠΘῸ, 11561655, δπα ᾿πηρίοσβ. 

Ρουὺβ ῃἰ5 ὑθδοῃϊηρ 15 ὉΠ6 ἔογτῃ οὗ μ͵5 Ὀ]Ό]10Ὰ] ρυοοῦ, Ἠθ ννὰβ βρθοίδ!]ν 

ἀθνούθα ἕο ὑπο βύπαυ οἵ δουιρύιτθ, ἀπα ὑπουρμὺ ὑπαῦ ὑπὸ οοπἢντηδύϊοι 

Οὗ Ὁπ6 ἀοούνϊηθ νγὰβ ὕο 6 βοιρῃῦ ὑμθῦθ σαύμπου ὑπὰπ ἴῃ Δα πουϊίν. 

Απά 5ιοῃ οοπῆντηδύϊοιι π6 ἔοι μα ΡΥ ΤΥ ]Υ ἴῃ ὑπ ἀοοοππῦ οὗ ΟἸθαύίομ, 

ὙΠΘΡ ΘΙ ἢ τη 15 Του θα] θα ὅο μανθ ὈθΘ “τπδᾶθ ἴῃ ἐπ ᾿τπὰρθ οἵ αοἄ᾿ 

ΤῊ5 βυαύθυιθηῦ ὑπ Ὀστηθα {ΠπῸ βὐανυϊηρ μοϊηῦ οἵ [ιἷ5. ἀἰβοιββίοη. 

ὙΥ̓Βιαῦ, ᾿θ 85|κ5, 15. “Ὁπ6 ᾿ππᾶρο οἵ αοα ἢ 

Ῥὸ ἔουυπα ἴῃ ὑπ ψογὰβ οἵ Ομ γῖϑῦ  “Η ὑμαῦ μαῦῃ βθθὴ Νίο μα 566 

{Ππ6 Βλύμου ἡ (9 πη χῖν. 9). “ ΤΠΘγθίουθ οὰν Του «6885 ΟἸγιβύ, ὑπ 6 

“Βοη οὗ οὐ ἀπά ἐπ ὅοῃ οὐ ΜδΥῪ 15 ὑπ6 ᾿τηᾶρσο οὗ ὑπ δίπουν... ΤῊΘ 

“ὙΥοΥ τηϑᾶρ ἤθη, πΠ6 γογα οὗ 116 ψ ῖοὴ πὰβ ποσὰ ὑπ Ὀορίη-. 

“πἴηρ, ὙΥ ΒΊο ἢ. ὕΠπ6 ἀροβύϊοβ μραγὰ δηα πη] ἢ ὑπιοὶν Ππδηβ, ἃ85 

ΤΊῊΘ ΔΏΒΥΘΙ, ἢ. ΤΘΡ]165, 18 τὸ 

ΠΌΠπ ῬΘδΥΒ υῦπο55. (1 ΦόΌΠη ἰ. 1) Τὰ οὔπου ουβ “Ηδ ἴῃ ΠΟμὰ 

Ὑπὸ Δα] Π655 οὐ ἀοαμθαα (Πύπου, ὅθ πα ϑρὶν10) ἄνν 6115, « 6ϑὰ5 ΟΠ ἰϑῦ, 

“ΟΥ' ὅπ Βυτηδηϊν οὗ ΟἸεἰβέ, θα θυ δοῖπιρ ὑπ ἀἰν την, ... 15. ὅπ σθὰ] οὁὉ- 

“7θοὔϊνο ᾿τᾶσο οὗ ἀοα “᾽ 

ποτὶ ἱπίγοϊυϊβδβοῖ ἐπὶ πυπιιιηι. Τίοην αο 

ἐπιαρῖπο 1)εὶ αιϊὰ δὲ. ἐπ σοΥεϊδ οἱ ουϊάογ- 
πιοηϊαϊϊο.. Βογ, ΒΒ. Ἐ, αταὰ, Μα. 

ι80ο). ΤθθγΘ 15 ἃ μοοᾶ δηα βυτρᾶ- 
ἐἰδιι8 βαογῶ ϑ'ογίρίινδ ἐδβιϊηιογιῖΐε οἱ 
πολι δα: Η]ι1]οβορ]ι οἰ εἰ Ἰπιπιαπ ταϊϊογιῖβ 
οοητίαιϊογῖνιι8 ἀοργορία εαρϊϊοαϊῖο. 
Μομπίργορίο Ῥυτβδίεθ 550. 1 Πᾶνθ ΘΟ 
ὉΠ Ὁ]Θ ἕο οὐδ! δοοθα5. ἴο ἃ ΘΟΡῪ οἵ 
ἐπθ θοΟΚΚ ΒΟ 15 ποῦ, ἃ8. [ἊΣ 88. 1 οδὴ 
ἢηᾶ, ἴῃ ΔῺΥ οὗ οὔὐ ρμγθαῦ Ἰἰργασίοβ. 1 

δὴ ὑπογοίουθ ααοῦύθ ᾿ὑ ΟμΪν ἔγοιμι ὐσϑ ΒΕ 
ΕΒΒΑΥ (ὧς Απὰ. Οβίαπαᾶγο ἀοοίγίν οοηι- 

ἐπούϊο δοοοὰηῦ οἵ Οβιδη θυ 5. Ὑἱθ 5. ἴῃ 
ΜΟ]]οΥ 5 1ἴὸ (πάγϑαβ Οδιαπαᾶον.,. ΟΝ 
θυ ὟΥ, Μό]ϊον, ἘΠΡΟΥ Ια, 1870). 

1 «ἨομΠΟ αὐτοδίδακτος τ ]] 1 πβα τ Αο- 
ἀομηῖε αἰδοῖ ρα 8," ἃ5. Θαθηβίθαι αΪ8- 
ῬΑΓΑΡΊΠΡῚΥ ΤΟΙΊΔΥΚΒ (Ρ. 110}. 

3 ὅτδα, Ρ. 27. 
8 ὅγαϑῦ, ἢ, 6. Ῥ. Κ. 
4 Οβίδηᾶου ἂρ. ατϑα, Ρ. 7. 
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ΤῊτι5 ΟΠ τ ἰθὺ γὰρ ἀοϑυποα ὑο θ6 παύαγα!γ ὑπὸ ᾿τηαρθ ἀπ ΟἹΟΥΎ οἵ 

Οοά; δηᾶ Οοά πιδᾶθ τηϑη, ὑΠ86. ὑγΠ0]6 τπηϑῃ ἃ Πα ποῦ ΔΗΥ͂ Ρατῦ οἵ Πίτη, 

ΘΘΡΆΡ]6 οὗ Ὀθοουαΐηρ' Π|κ6 ΟΠ γ ἰδ ὑπγοσαρῖν ΗΠ]5 Ῥαγ8 σνᾶοθ ἀπ ΘΟΟΘΉΒΘΒΒ. 

Μδη, ὑπεαὺ 15, σγὰβ ογθα θα ὅο Ὀ6 ἃ5 10 νγὰβ δΙγθδαυ ἀθύθυτη πα ϑύθυ ΠΥ 

ὑπαῦ ΟΠ τῖϑὺ 5μοῦ]α θ6΄. 

ΤῊΪπ Ὀοῖπρ' ὑπ6 Τ)οβυϊηγ οὗ τηϑη, ὑπὸ Του παύϊομι, Οβ᾽ϑη 461 ἈΡΘτι68, 

τᾶ ΠΘΟΘΘΒΆΤΊΥ ἱπἀθροπαθηῦ οὗ {π6 ΕΔ]. Τηθ ᾿ππᾶρο οἵ Οοα ἴῃ ὙγΠ]10}} 

τηϑ ἢ γγὰ8 οὐθαύθα νγὰβ ἢγϑῦ τα Π56α ἴπ ὑπ6 Τποδυπαύϊομθ. [ΤοοἸκίηρ ἔου- 

γγαγ ὅο ὑΠ|5, ἴπ ὑπ6 Ἰαπρτιαρσὸ οὗ ὑΐτηβ, αοα ογθαύθα τη. ΟὐΠθυ 158 

τηϑῖι οου]α ποῦ παν Ὀθθη οὐθαύθα ἴῃ Οοα᾽ 5 πὰρ ὙΠῸ. του] Πᾶνθ 

δα πὸ οχιβύθποο "ἢ 

Ἐ τ ΠΟΥ ὑπὸ τοϊαύϊοη οὗ ΟΠυιϑὺ ὕο ὑπ ΟΠ ἃ5 105 Ηρθδαα οαηποῦ 

Απα ὑπῖ5, Οβιϑηάου 

ἘΠῚ Ήκ5, τγὰβ ΔΙΡοθαν 5ῃηθαονγθα ἔουυ ἢ τη ὑπ τϑοογα οὗἨ ΟὙὐθδῦϊοη ὈΘΌσΘ 

Ὀ6 βαρροββά ἴο 6 ἀθρθπάθμῃξ οἱ. τηϑῃ 5. 511. 

{πὸ ΒᾺΠ (6 6ῃ. 11. 252 ἔ; οοιηρ. Μαῦι. χῖχ. 4 ἢ; ρι. ν. 318}. 

Τη ἃ νγογα ἅ1] ὑμπῖμοϑ σσοθ οὐθαῦθα ἴον ὑπ6 ὅομ, ὙΠῸ νγὰβ ὕο 6 1η- 

οδγτδύθ (οοτρ. ΟὉ]. 1. 1.3---20). 

Οβίδπαοθι τοϑὺβ μ15. Θοπο  αϑίου οἢ βουϊρύαγθ, θαῦ μ6 ἤπα5 βιιρρουνῦ 

ἔοι Ὁ α18ο ἴῃ {π6 Ἰαπρτιαρο οὗ ὑπ6 ΝΊοθπθ γθθά, “ἍΟμυϊδῦ οᾶπιθ ἀονῃ 

«ἔγοιῃ πϑᾶνθῃ ἴοι" τι ΤηΘη ἃ Πα [ὉΥ οὐτ' βαϊναίϊοη. Ηθι8, μ8 5ᾶ 8, Ὑ76 

Πᾶνα ὕνο αἰδυϊποῦ ἐπουρηύθ. Ηθ σγὰβ Γποϑυπαῦθ ἡ ἴΟΥ τι8 ΤΏΘΠ ̓  5. ΠΠΘῊ 

ογθαθα ἴον Ἡΐτὰ δηά ἴῃ ΗΒ ἱππὰρθ ; διηα “ [ΟΣ ΟἿἿ 5α] γαύϊοη ̓  85 παν ]ηρ 

116. ὑΠγΟ ΡΝ 511 

Ατὐποηρ ὑμοθθ 0 Ππδᾶὰ πϑηάογθά [Ἀγ ἔγοτη ὑπ (δύῃ ]]ο [Ἀ10} Ῥβανμτυβ, 

ΒΕΒΥΕΤΌΒ δη 6 Εἰ, ϑοσινυβ ταδί ηξαϊπθα ὑπαῦ ὕΠ6. οοτηῖπο οἵ ΟἸΠυϊϑῦ 1 Προ 

ὑπ6 ἤθβῃῃ. νγὰβ ᾿παθροπαθηὺ οἵ ὕπ6 ΒᾺ]]. 

ἐγγαβ τηϑθ. αἴδου. ὑπ6 ραύνουη, ἔοστη, ἤσυσθ ἃπα ππᾶρο οἵ ΟΠ γβῦ, ἴῃ 

ςΑἀδηη,᾽ ὑπ6 ΦΌΥΤΠΘΙ ὙΥΙύΘ5, 

οἱ ἀθβοθηᾶοθυῦ 46 628115 οὖ ποῖηο ἔδοῦτβ 
510) Οὐδηθατη ῬΥΙΟΥ δῦ ααϊῶ ΠῸΒ ΠοΟ- 

1 ΟβΒΙΘηΘΥ 5. ΥΘΆΒΟΩΒ 816. βΊγΘη αὖ 
Ἰοησίῃ Ὀγ ατδα, ΡΡ. τ2 {ϊ., δα ΜΌ]]ου, 

ῬΡ- 394 ἢ. 
3. 51 ΠΠΠπρ Το πο ἐπἰβδϑὺ ἸπΠοδΥηδη- 

αἀὰθ 51 Ααδιὴ ρϑοοδϑβθύ, βθαπθυθί 
πα ΔΡΒαγαγη, Πθὴρ6. αποα Ααδιὴ 
ΠῸΝ ΠππρρῚηθ6 ΟἢΥϑ βοᾷ ΟΠ γιδῦαβ 
Ττηϑοῖηθ Ααδιηὶ βϑβοὺ ἔϑούτβ (Ο ΒΘ ηοΥ, 
8}. ατδα, Ρ. 13). 

5. Θ.15 πΟΗ νἱαθαὺ ϑρινιύατη ϑϑποίασα 
Πΐϊο ἄπδ85 1πὕου 5658 Ἰοηρθ αἰ ΘΒ ΒΒΙΤη8 5 
οδαδα5. οπύθηθ᾽6 ῬΥΌΡΟΥ ατιὰ5 ΕἼΠΠ5 

ΤΩΪΠ 65 ΘΥΔΤΉ 5 ΠΟΙΉΪΠ65, ΡΙΌΡΤΘΥ ἸΡΒΌΠῚ 
οὐ πηϑρῖπθ οἷὰθ οομα 1, ααἱ ΟΠ 
Π ΠΑ ΘΙ ἔπ ββθυητιβ ΠΪΒῚ 0586 αποα 6 
γοϊαἰδβοῦ Πουηο ΠΡ οὐ ηἴθι' ΟΒ γ6}- 
ΒΕΤῚ (Ῥτον. νυ). Ῥοβίθυϊου. οδδα θϑὺ 
ααΐδ ῬοΥ Ῥβοοδύαι ΘΟΥΥΤΙΘΥΘΠΊΤΒ 1 ΤΠΟΥ- 
(61, ὉΠΘ ΠΟΒ ΘΙΊΘΥΘ οὖ 58] αὔθ) ΠΟΡῚΒ 

γοϑυϊψιοσθ αἰσηύτιβ οδὺ (αΡρ. ατϑα, Ρ. 

15). 
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Ἐ.. ὅοσι- 
νυβ, 
Τιύος. 

ΟΑΙΥΙΝ, 

1500--- 
1564. 

ΤῊΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΟΕ ΟΒΕΛΔΤΙΟΝ. 

“Ῥοάγ ἃηὰ βοι]". Απᾶ ἀραῖπ "ΟΠ νδὺ Ητηβο] ἢ Ῥοΐοσ Αἄδιη βἰπηθᾶ 

ἐΥᾺ5. Αἰσοδν τη ἔπ ογὰ τὶ Οοά, ἀδϑυϊηθα ἴο ΡῈ ἐσθ τθδπ, Τῇ 

“Αἀδιὴ Βαά ποῦ βίππθα ΟἸΠυῖδῦ νοῦ μὰν θθθὴ ποασπαῦθ 50. ἃ85 ποῦ 

“ἴο αἴθ, ἀπὰ σγουἹὰ μὰν ργονυϊθὰ [Ὁ ΟἹ ομδηρθ 116 Πντηρ ἴο 

ΕΒΘΑνΘΗΪΥ ΡἸΟΥΥ τ ποὰῦ Δ᾿Υ ἔογιη οὗ ἀθαί δ 

Ἐς ΒοσΙνβ, οα {Π6 οὐμοὺ παπᾶ, μο]4 ὑπαῦ τῆδη νὰ ογθαϊθα 

συ ποῦὺ ἐπ6 στ οἵ ᾿πητηουίαγ. ΗἩθποθ ἴῃ ἀἰβοιββίηρ τ Ῥοῦ, 1. 20 

᾿6 πλαϊηζαϊηβ ὑπαῦ “ ΟἸὨγῖδῦ οᾶπι6, αἴθ τηθὴ Παα βἰπηθά, ἕο (ὁ δυγαν 

ΕΥΠΘΙΣ 51η5, θαῦ ἐμπαῦ Ἠδ νου πᾶν οοπθ ούθῃ ᾿ξ τηθὴ πα ποῦ 

“βἰπηρα. ΕῸΣ Ἠδ νγὰβ ἀθϑύϊπθα ἴο οομηθ ἴο σῖνϑ τι Ἰτη πη δ! ν ὙΥ Β]0ἢ 

ἐὍ86 ἢγβῦ τηδη ἀϊὰ ποῦ ροόββθββ αὖ π6 Ῥθριηπίηρ οὗ ογθαύϊομῃ... ν᾽ 

ΟΑΠΥΙΝ αὐξαοκοα 0ῃ6 ἀοούν!πθ ἃπα γριτηθηΐβ οὗ Οβίδηθυ ἢ 

ΘΟΠΒΙἀΘΡᾺ0]6 ΒΘΥΘΥΙ͂ ἴῃ ὕΠπ6 Το 61]164 οαἀϊύίοη οὗ 18 Ζ7γιϑέἐξιιξο5 

(1559). Ηδθ οβαγδούοθυϊξθϑ Π6 ορι πῖοῃ  ὑπαὺ ΟΠ σῖβῦ ΒΟ] παν ὈΘΘ αι 

ἐτηδῃ ΔΙ ΠΟῸΡῚ ὑπογο πα θΘΘὴ πὸ πθϑα οἵ ΗΒ 1 θυροβι υϊοη ἕο τθάθθιῃ 

“τηδη ΚΙΠα,᾽ ἃ5. 9η6 οὗ ἐποβθ “απ θυϊηρ ΒρΘου]αὐϊομβ ὑπαῦ γΑυ 5} 

“απο ὑμθιὴ ΠΙρΗὐ Βριυ 15. ΧἸ Δ]Π1ονν,᾽ Π6 βᾶυ8, “ὑμπαῦ τὴ {6 ἢγβὺ ὁἭσᾶθυ 

“οὗἹ ογθαύϊοιι, ἀμ ὙγΒ116 παύμπγθ ὑγὰ8 πα ἰδίαν θα ὈΥ {πὸ ἴ4]1, [ΟἩ 1850] 

“γὰβ. βϑῦ ΟΥ̓ΘῚ ΔΠΡ6]Β ἃ Πα τηθ πη, γΒΘΡθροιῦ Ηδθ 15 βα14 Ὀγ Ῥϑὰὶ] ἴο "6 

ἐἀΠ6 ἢγβί- θΟΥ ἢ οὗὨ ΘΥΘΥῪ ογθαύιγθ (0 0]. 1. 15). αῦ 5βῖποθ ἃ}1 ϑδουιρύινθ 

“ἀθοίασοβ ὑμαῦὺ Ηθδ νγὰβ οἱούῃοα στ ἤθβη ἴο Ὀθοοῖηθ Πάρθοι, 1ὖ 15 

ἐδ δοὺ οὗ δχοθθαϊηρ γαβῆηθ85. ὕο ἱπηαρίηθ ἈΠΟΥΠΘΙ οαπι56. ΟΥ ἉποίΠ 

“ὁπ. ἨΗδὸ ἔδπθη ἡποίοβ πα θχϑιϊηθ5 [5. 1Π|. 4 ἢ; ΦόΒη 1. ο ἵ,, 14, 

111, τό, ν. 25; Μαϊι. χυἱ]. 1, 1Χ. 12, ἄο.; δθα ΘΟ ΏΌΘΕ: “ΤΥ ΔῊΥ 

«οὈ]θοῦ ὑπαῦ βοιὴθ οὗἩ {Ππ|656 Θομβὶ ἀθυ αὐ οη5 ἅτ ποῦ Ορροβϑα ὕο ὕΠ Βο]ϊοῦ 

1 Ο)ιγιβεϊαγιϊδην Πἰοδεϊίῖο, 1553. 1)6 
ΤΥΐη. τι. Ῥ. 1οᾳ: Λα ΘΧΘΙΏΡΙΆΥ ἸρΊύαγ, 
Γοὐτηδτη, ἤριισατη, οὐ ᾿πηαρίποτῃ ΟἸΥΙ ΒΕ 

οδύ Ταούαβ Αάδιη, Βθου τη ΘΟΥΡῸΒ. οὗ 
Δ ΠΙΓΏΤΠ. 

8. 7ἅ. Ὧε ογῶ. Ῥεγαϊέ. 1. Ὁ. 381: 
ΟἸὨτϊβέαβ 'ρ8θ δηΐθαθδιη Αἄδπὶ Ρ60- 
οατοῦ 78πὶ ἴῃ σοῦῦο οσαῦ ἀραᾶ Ἰθαχη, 
Γαὐαστιβ γΟσΒ Ὠοῖλο, 51 Αὔδτη ΠΟῊ 
Ῥοοραββοὺ οἰΐγα τπουύίοιῃ ἔα ϊββοὺ ΟἩγ βία 
᾿ποδυπδῖαβ, ΠῸΒ δα μὶοσίατη οεθ]θβίθιῃ 

γἱνθηΐοβ ᾿τησατ αι αγὰ8 ἈΡΒαῸΘ αἰϊαὰδ 

τηογίθ, 

3. Ῥγαϊεεῖ, Τῆεοῖ, κ. 8 (Ορέγα, τ. 540): 

Οοίοσαση ααἷα οογίαση οδὲ θαμη δηΐθ 
τησπᾶστῃ οοπαϊδαμπι ἀθ τϊτθᾶο ΟἩ τ βίο 
ἀθουθυῖββθ, μ6 418 ΘΧ 60 ΠΟΙ ΠτιΠ ΡΘ0- 
οδἴα Ῥγεονῖβα [αἶββθ ΘΟ ]Πἰρσαῦ, Βοϊθη τὰ 
οβδὲ Ομυϊβύαμη ααϊάθηῃ ροβίψαδπι Ποτηΐ- 
ΠῸΒ Ῥθοοδνοσδηῦ δα Ἰρβοσαπὶ Ῥϑοοδίδ 
ἀρ ομ ἄπ γθη586. βοα νη ξασγαπι ἔϑιηθ ἢ 
[1556 οὐϊδυηδὶ ΠΟυ ΪΠ6Β ΠΟῚ Ῥϑοσαββθηΐ, 
Ψοπίαχιβ θηΐτῃ ογαῦ δα ἱτησηογία!  αύθιῃ 
πΟΡ5 ἀπηᾶδηι, 4ὰδ...8Ὁ ἧρ5ὸ ογθδίϊοηβ 
ἰηἰτῖο Ῥυϊαβ Πουὴο οδγπῖί,... ΟὈΙΏΡ. 
1) βἰαίι ργἱπυὶ Ἰιοηυϊτεῖδ ἀγιῖὸ ἴαρβιιηι, ἰὶ, 
“603 ἢ, 
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ἐμαὺ ΟἸγῖδὺ πὸ τϑάθθιηθα πιθη ἈΠΑ͂ΘΥ ΘΟμοιηπδύϊοη τηϊσηῦ Πᾶγνθ 

ρἤθνῃ ΗΒ ον ὅο ἔπη ὙγΠ8116 501} βαΐθ ἃπα ἴδ] 6. ὈΥ ρυύηρ Οἢ 

“Ηρββῃ, {π6 ΘΉΒΎΤΟΥ 15 5ΠπΠουῦ : 51π06 ὑπ6 ριῦ ῬγΟο]δίτηβ. ὑπαῦ ὈΥ ὑΠ6 

ἐρίθυμα ἄθουθ οἵ Οοα ὑπθθθ ὕνο ἔδούβ σοῦ απιὐθα ἐορϑύμου, ὑπαῦ 

«ΟἸγῖϑῦ 5ῃοι]α 6. οὐὐγ Βϑάθθιπθν, πα ρᾶγύβκον οὗ ὉΠ6 βϑτὴηθ Ὡϑύμυθ 

“ΧΙ ἀ5, Ὁ 15 ποῦ τἱσηῦ ὅο πα 16 ἔαυύμου.... ΤΗ]5. τηοάἀθϑίγ Οβίδη- 

“6. ὉΠ] ΒΟΥ ἀ558115, Ὑγη0 δ ὕπ6 ργοβθηῦ θϊπη8 μᾶ5. ἃρϑῖη ὉΠΠΆΡΡΙΥ 

« ἀἸβουββθά ὑπὶ5. αποβύϊου ὑ]ο ἢ τὰ ὈΘΙΌΥΘ ΠΡ υ]Υ τηοούθα ὈΥ ἃ 

“πεν ον 

ϑοιηθ Οὐδ᾽ ν᾿ ἰθὺ Πουσθνοῦ τηϑϊηαϊηθα, ἃ Πα ὑΠ15 ὑοι 65. οἷοθθ ΠΡΟῚ 

ὑπ6 θϑβϑῆθοθ οὗ π6 ἀοούτίηθ, ὑπῶῦ ἀπῇ ]]6η. τοι πθοάθα ὑπ6 πιθαϊδ- 

Α 

Ῥοιάνυβ ὑπ ΘΧΡΙΘ5565. ὑπθ 

ὑουῖα] ποῦκ οἵ ΟΠ εϊδὺ ἔου π6 βαρροτῦ οὗ {ποῖ ππίομ σι Οοά. 

5 ηρ]6. Π]|πβύραύϊοι Ὑ01}}} ὍΘ. 5 Ποϊθηΐ. 

ἐβοιρπὺ: “ ΕΎοτα {Π8 Ῥορπηϊηρ οὗ ὑπ6 σου] [ΠΥ ]β0] πγὰθ ἃηα 15. ὑπ 

ςΜράϊδίοι: θοῦνθοη Οοα δηὰ {π6 βοῃβ οἵ Οοα, ἂἃ5 τῦϊομδὶ οὐθαύμ 85 

ἐγῃθ8 ἴῃ ὑπ πὰρ οἵ Οαοα, ἐπγοιρῃ Ὑοτα δίομπθ ὑποὺ Πα ἴῃ ὑῃ6 

“Βοοηπηρ ἃπα Πδνθ ῬΙΘσθθάπθοβ, ὑπαῦ 15. ΘΟΙΠΤη ΠΟ τι ἀπά 

«ἐρυϊθίοη οὗ Οοα 85. ὑπ Βῖριθϑῦ σοοῦ δ᾽ 

ΠΠῚῚῚ 

ΤῊ6 Ἰοὴρ Ἰἴπ6 οὔ δυνπουιο5. 10 πγθ πᾶν Θχϑιη]πηθα 5ΠΘυγ5 ΤἼΘ 6ο8- 
: : : Σ : 1 οὗ 

Ῥογομα αποϑύϊου. ὑμπαῦ Ἅὑπ6 ΟΟ5Ρ6] οὗἨ Οὐθαύϊοι " 15. ἃ ἡπ5ὺ βαθ]θοῦ ἕον ΣΝ Ά 
Ἰορτυϊτηϑύθ 
ἰορίο οὗ 

Ῥϑηάθηὺ οὗ {π6 ΒᾺΠ πὲθ Ῥθθὴ Π6α ὈΥ τηθπ οὗ ὕπ6 τηοβῦ αἰδυθηὺ ᾿παῦ!Υ. 

ἀἰπουβϑίοη. ΤῸ Ὀ6]16Γ ὑπαῦ Ὁπ6 Ἰποδυπϑῦοη νγὰ5 1Π ΘΡΒΘΠῸ6. 1η66- 

ΒΟΠΟΟΙ5, ἴῃ ΑἸ υθαὺ τσαγ5 8πα οἡ ἀἸδυθηῦ ουοσπάβ, Α11] Βονθυοὺ ἴῃ 

1 Τηρίϊε. Ἰ. τ, ,4- 7. Ηδ ΘομοΙθα65: 
Ουδ5 Πϑοίθππβ τϑίαανι ὩϑθηἾδ8, ῬΥῸ 
Ευτη βϑίτηΐθ ΟΥ̓Δ Θα]15 ἀποῖῦ ΟΒΙΘΠΩ͂ΘΥ, 

Χ. 3, Ρ- 1οῦ) 8565 δἰτηοδῦ [Π6 5818 
ψοτᾶβ. Πᾶν ποὺ 566η ὑπαύ {π6 δὶ η- 
Θ]15}) Πίουσηθυβ ὑπ Πθα ΠΡΟΙ {ΠῸ 4π68- 

ΠΘΙΏΡΘ αὖ Βπδγττη ΒΡΘΟα] αὐ] ατη (α]- 
οορᾶϊπθ ᾿πορυϊαύαβ υἱα!οῦ]οβ ρέθϑηδ5 (6 

ΠΪΉ11Ο οἰῆδγο βοϊϑῦ. 
3 βμηπίασηια, γι. “7. Οοαρ. Ζϑη- 

ομἶα5 πη Ποχαοηι. ται. Γι ἰδ. 111. 6. 2. 
Τοσουατ5. οὐΐϑτη 10. βίαι ϑηΐθ Ἰαρβατη 
[Δαἀδτηση] ορτβ μαθαΐββ8 ΟΠ τῖβίο τη6- 

ἀϊδαύουθ, ΠΟ ῬΘΥ 418ΠῚ ὙΘοΟ ΠΟΙ ΠΥ ΘΙ 
Ῥαί.. 56 ῬῸῚ ἼΘΙ ῬΥΞΘΒου να Θ αν ἃ 
Ῥθοοδΐο... Βαραδ ({τ8{1ὲ, ΤΠεοὶ. Αγ. 

(ἴοι; δηα 1 οαπποὺ ἢπᾶ ΥΠΠ]οὐδ 5. θΟΟΚ 

δ 5ἐαΐι. Ποηυϊγυῖδ, ἴο ὙΠ100 Οονπατα 
τοίϑυβ (106. ΤΠοοῖ. 111. Ὁ. 444), ἴῃ {6 
ΤῊΡΥΔΥῪ οὗ {π6 Βυλ 5 ΜΌβθατα οὐ ἴῃ 
{π6 Οδηηρυῖασο ΤΠηϊγουβιῦν ΓΙ ΔΥΥ. 

ΒΡ. Β01}5 ΤῬΙβοοῦγθθ Οἡ “76 δέαΐε 
οΓ ων ϑόίογο ἐπὸ Βαϊ! (οΥκΚδ 1]. 
52 11}, οοῃύδίηβ ΤΩΔΠΥ͂ ΒαΡΡΘΒΙΥΘ 
πουρηῦβ ΒΟ ἢ ΠΠπβίγαϊθ ΒΟ η8 δβρθοῦβ 
οἵ [86 ῬτΌ]θιη. 



218 

ΤῊΘ 5686 
οἵ 1Πθο- 
Ἰορσίοδ] 
ΤοΥΤ 185 
τητδὺ 

Θἤδηβ6, 

Τνο 
ἀαΘΒΟΟΙΒ: 
Ι. Τὴ 
τοὶ αὕϊοη οἵ 
Τη8 ἴο 

αοά δαπᾶ 
ἐμθ νουϊὰ ; 
2. ΤῈ 
6Ο0Π86- 
απρηΐ 
δβροοῦ οἵ 
1πῸ [ποδὺ- 
πδίϊοη., 

ΤΗΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΟΕ ΟΒΕΑΛΤΊΟΝ. 

{ῃ|6 πηδῖῃ ἄσγθθ ἴῃ {}15, ὑμπαῦ ἔπ ν πα ἴῃ {1|6 Ὀ6]1θὲ ἃ ογονγ πη ρ᾽ ῬΥΌΙΩΪΒΘ 

οὗ ὑμ6 πηϊύγ οἵ ὑπὸ Τινῖπθ οὐάθυ ; ἃ {Ὁ]Π]πθηὗ, ἃ ΘΟηβατητηδύϊοη, οὗ 

{Π6 οΥἹρΊηα] ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ογθαύϊοη ἢ ἃ 1016 ΘΟΠρ] οί ἃ ΠΑΡ ΟὨΪοῖΒ 

νον οἵ {πὸ το]αίϊοη οὐ ἤπιίθ θη ἕο οα ὑμᾶμ ὁπ "8 σαϊηθᾶ 

Οὐ. 156. 

ΤΙ ΘΥΕΥῪ ἃρθ ὑπΠ6 ὑμθοῦν οὗ {π6 ΤΙΊΊη6 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, 1 ὙγΘ ΤΥ 50 

ΒΡΘαΚ, Ψ1] Ῥυθβθηῦ 1056} ἀπάθ ἃ ἀβρθοῦ Θου Θβροηἴηρ τὰ {16 

ΘΘΏΘ.Ὰ] ἀβρθοῦ ἀπά θυ ἡ Β]Ο ἢ. 06 ἡ Π0]6 ἤμηϊῦθ οὐ θυ, 50 ἴὰ ἃ5. 10 ΘΟΠΊΘΒ 

ππθυ" ππτηὰτι ΟὈΒΘ  γ αὐϊοη, Ργθβθηΐβ 156] Ὁ, Τῦ οαπποῦ Ὀαὺ θ6 ἐπαῦ ἐπ6 

γΊθΒ ΒΊΟΝ. ἃν θηὐου αϊπθα οὔ {Π| σϑ᾽αὐϊοηβ οὗ τπδὴ ἕο ὑπ6 θαυ 

ἢ ὙΠῸ μ6 Ἰίνθϑ, οὗ ὅπ6 θαυ ὕο ὕπ6 ππίνγουβθ, οὐ {Π6 ρουϊοά 

οὗ Βυϊηδῃ 116 ἕο 6 τῃθαβιιγᾺ Ὁ] 86 ΡΘΡο οὗ {πΠ6 οχἰβύθποθ οἵ {ῃ6 

ΟὈ]θοΐβ οὗ 56η5886, 5ῃου]α αὔδοῦ ον υίθνβ οἵ ὑπ δάθιιρίϊοη. ἃπὰ 

(ΠΒιτ "πο. οὗ τηὰῃ, ποῦ 1ἢ ΘΒΒ6Ππ006. Ὀαὺ ἴῃ Π6 τηοᾶθ οὗ ἄρργδ- 

Πθηβίοη. Τῦ 185. ᾿ΠΠΡΟΒΒΙ]Θ [Ὁ 58 ΠΟῪ ἴο τππάογβίαπμα ἃ [ουτηὰΐα 

ὙΠΟ ἀ68}5 ἢ τηᾶπ ἀπ ὑπμ6 ὑοῦ] ἴῃ {Π6 5θηὴ86 ἴθ ψ ΒΟ τὖ 

νγὰ5. πηάἀογβίοοα γΠ 6} {Π6 θαυ τνὰβ τοραυ θα ἃ5. ὑπ οθηΐγθ οὗ {Π6 

βυβύθιῃη οὐ τηδύθυϊαὶ ογθαύϊομ, ἀπ ὕΠ6 στη Τα ἃ5. πανὶηρ' οχὶδύθα 

ἕου. ἤνθ οὐ βὶχ ὑβμοιβαμα γθᾶσβ. ΤῊὴΘ οδοῦ ἀροὴ {πὸ τηϊπα οὗ {πὸ 

γον β ἴῃ ΒΊΟΝ τὖ 15 ΘΧΡΥΘΒΒΘα τηυδὺ θ6 αἰθυθηῦ ονθὴ ᾿ξ γθ τι88 

ὑΠ6 βᾶῖηθ ψουῖβ. Απα ὑπ βονθυθῖθη ῬΥΘΘΗΙΠΘΠῸ6. οὗ βου ρύασθ ὃ5 

0Π6 νη ῖο]θ. οὔ βριγιῦαὰ} πον ]θάσθ 1165. ἴῃ {πῖ5, ὑπαῦ Ὁ πᾶ 5. Ὰ]]16ν. 

Ἰηὐουρυθίαθου. ἔνομι στ ον ]ηρ ΘΧΡΟΙΘπθθ, ΤῈΘ Ξουϊρύασο ἄοθβ ποῦ 

Θμδηρθ, θυ Οὐ ῬΟυγΘΙ οὗ Θηὐθυϊηρ' Ἰηὔο 105 Τηθα ἢ ηρ᾽ ΟΠΔΉΘ6Β. 

ΤῸ ὑπθὴ γο θηάθανοιν ὅο οομηβίθυ ἐμ6 απθβύϊοη. ῬΘΙΟΤΘ. τι ΤΌΤ 

{Π6 Ῥοβι θη ἴῃ ὙΠ]Ο} γ6 ἃγ6 μ]αοθα ἴῃ τρανὰ ὅο ἐπ ἐθδομῖηςσ οὗ 

ϑουρύανθ, γγ 6 5Π8}} " 164 (1) ἴο θχϑιηΐηθ πυμαῦ δου ρύνπνθ ἔθη θ5. ΟΥ 

πη Ἰοαύθβ ἃ5. ὕο ἢ} 6 Θββθῃῦ} γϑ]αὐϊοηβ οὗ τδῃ ἕο οα ἀπᾷ ἕο ἐπ υγου]ά, 

80. [ἌΣ ἃ5. ἍἷΘ Ὁ ΠΟῪ ἈΡΡΥΘΒΘπα ὑμ6 γϑνοϊαύϊοι νοὶ 18 τπδθ οὗ 

ὉΠ θτὰ ; πα ὕπθη (2), Ἰοοϊκίησ αὖ ὑπ6 ψ ΠΟ] σονοϊα τίου οὗ ἐπ Τὶνὶπθ 

ῬΌΣΡΟΒΘ σϑοουθα ἴῃ ὑπὸ ΒΊΡ]6, ὅο ἀθύθυτηϊηθ, ἃ8. ἔδυ ΔΒ. ΤΏΔΥ Ὀ6, {ἢ 

τηούϊνοβ, 17 50} ἃ νου τηδ 6 πι864, ἕο νοι ὑπ Τπολυπαύϊοη 8 ἴὸ 

6 αιββι σπθ, 
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ι:. Τῇθ γοϊαύϊομβ οἵ τηϑῃ ὅο (ὐοα δηα ἴο ὑπ νου], ἃ5. Ἰαϊὰ ἄονῃ ἣ ἀν 
1) Τη8) 6 15 

ἴῃ δουιρύαγθ, ΤηΘΥ 6 ΘΧΡΥΘΒΒΘα [ἢ ὕνγο ὈγΊθῦ Ῥυοροβι οηβ. [ἢ τ] δύ] {16 ᾿τηδρθ 

ἰο Οοά, τηϑῃ νγὰβ τηϑθ ἴῃ ΗΓΒ ᾿ππᾶσθ (1). [πὰ το] ύϊοι ὕο ὑπ6 ψου]Ἱὰᾶ, ἀκ 

τηδη 15. ὑπ6 τϑρυθβθηθαύῦνο οἵ ὑπ6 ν]510]6 ουθαύϊοῃ (11). ἐξ ἐνο Ὁ 
ἴτοῃ οἵ 

(Ὁ) ΤῆΘ ὑγαῦι ἐπαῦ πιδη τγὰβ “ταδθ ἴῃ {π ᾿τηᾶσθ οὔ Οοα’ δατηϊὺβ [89 ΤΙΝ 
ΟΥ̓ΘΔΤΊΟΏ. 

οὗ ὕνγο αἰβυϊποῦ ἀθνθορηηθηῦθ. [ ΤηΔῪ 6 γἱθυθα (α) ἴῃ γϑρϑνα ὕο {Π6 (ἡ Μδη 88 
{Π6 ᾿τηᾶρ8 ἸηἸ ν] 4π|8}, οΥ (2) ἴῃ τοραρὰ ὕο ὑῃ 6 τϑοθ. ἈΠῸ ἜΤ Τῃ Ῥούῃ γϑϑρθοῦβ τηδῃ .] 

οὐθαϊθα ἴο σϑίῃ ἃ ἀἰνίπθ ἰᾶθα], Τὸ 15. ὑστιθ ᾿ηθθα ὑπαῦ ποιῦΠοι {Π6] ἴο ἐξ ᾿ 
γορδυαθα 

ΤΆΘΘ. ΠΟΙ ὑπ ᾿παϊνιπ8] οαη ὍΘ ὈΓΟΡΘΙΥ ΘΟΠΒΙἀοΥΘα ἀραρῦ: ΘϑῸἢ. 15 (α) ᾿παϊ- 
: Ἶ : σα 8}10, 

ἀδρθπάθηῦ ἀροπ {Π|6 οὐμθν ΤῸ ὑπ αὐϑαϊπητηθηὺ οὗ 105 ρϑυΐθούίοῃ. αὖ φιηᾶ (0) 
ΒΟΟΙΆΠ]γ. 

τη ἢ. 15 ρα ηθα θοῦ 1 ΟἸΘΑΥ 655 Πα Γ] 655 οἵ νἱθνγ ΟΥ̓ ΘΟΠΒΙ ΘΙ 

ὑπμθιὴ βθρδυϑύο]γ. 

(α) Τὸ 15. ΠΟΙ πΠΠΘΟΘΕΒΘΙῪ ὕο ᾿πα 11:6 ἴῃ τ παῦ οχϑοῦ 56η86 τηϑῃ (4) ΤῊΘ 
1πα τ ν 188] 

γγὰ5 “Ἰηδθ ἴῃ {Π6 ᾿ππᾶρο οὗ Οοα. 8 πᾶνϑ πὸ ἔβου ὑϊθθ ἕο {Π6 τηδῃ. 

᾿ηνοϑυραύοη. ΤΠΘΥΘ 156 ΠΟΥΘΥΘΙ ΠῸ ΘΟ ΤῸ} [Ππη1{1πρ {Π6 

᾿τηϑσθ ὕο ΔΗΥ͂ ραγύϊου δι" ραγὺ οἵἨἁ ΠῚ5 παύπθ. ΒῸΓΣ τι ὑΠπ6 ᾿πατνι 8] 

Τηϑ1 1Π 15 ΘΟΙΉΡΙΘΧ ὈΘΙπρ' 15. 916 ; 84 ἃ5 Τη8 Π6 νγὰϑβ τηϑ 8 ἴῃ ΟΟα᾽ 5 

1πηᾶρθ ἴο σα ]η ΗΒ Π|ΚΘΠΘΒΒ. 

Τὴ {Π15 σοῦκ Π6 Πα οοηῃβύαηῦ πϑϑρὰ οἵ Τ)Ίνιπθ Π6]Ρ. ΑΒ ΒΘ ψδὰ8 

Τὸ σϑϑο] {Π15 

Τῃ ὑπ Τινὶη8 

ΟΥ̓ΘΥ Τη6Π 818 “ ἢγβῦ τηϑιθ τηθη ἃπα ὑπθη αἴδουνσαγαβ σοαβ᾽.᾽ 

Τῇ τὉμ6η τπδὴ δα {Ὁ]1Π|16 ὑπ6 Ἰὼνγ οἵ ἢ15 Ὀθίηρ, 6 σγου]Ἱα 5011], 5ὸ Μη ἃ5 
ν ᾿ ἰρὰ 

ἴδυ δ5. ὅἡἷ2ὲ ὁδη. 566, ῃᾶνϑ βύοοα 1ῃ πθϑα οἵ ἃ Μοαϊαίουν ὑπγοαρἢ σγῃοϊη ὑπ6 ΦΕΡΕ δὶ 
Μοαϊδίου. 

τηϑθ 6 τῦᾶβϑ ποῦ δῦ ὁπμοθ ορ8]6 οἵ πιπῖοπ σιὐ ἢ (οά. 

ΘΟΠΒΠΤ δ ὕ]Ο ἢ ἢ6 τραπγθα ἀἸΒοΙΡ]1η6. ἃπα ὑγϑη]ην, 

1 ΤΥ ΟΠ 1165 ρα] ΟΥΠΪ τηοᾶάο ΑὐΠδΠδΒῖτι5: ὅδ Πηὸ. ΤΟΥ ὃ. στ, Ὁ. 75 
απἰὶ ποη οχϑρθούδην ὑθυηριιβ ΡΤ ΗΓ, 

οὖ βιιξθ παύαγε 1πΠῆγγηϊδύθση ϑαβουϊ αηῦ 
Τ)6ο.. {81 σνοϊαηῦ 5111165 6556. [ϑούου! 
Τ)6ο, οὖ πᾺ]Π]}Θ 1 6556 αἰ θυ θη τα τη θοῦ 

Τοοὶ, οὖ πππο δου! Πουηΐηῖβ, ααἱ Ρ]Ὲ5 
ΤΥ] ΟΠΔ 1165 βαηῦ απϑ1ὴ τί 811- 
τη8]18. Ηξθο ϑηΐϊτη ποη ἱπηραύαπῦ 1)60, 
ἀπομΐδιη ΠΟ ΠΟΙΪΠη65 ἔϑοιϊῦ δ... ΝῸΒ 
ΘΏΪΤη ᾿πηρτίδηη5. δἰ, απο ΠἸϑτη ΠΟ 8Ὁ 
τηἰδϊο 111 ἰδοῦ! βασηαβ, 564 ῬΥΪΤηΟ 4]- 
ἄδθυη ΠουηἾΠ65, ὑππῸ αἀθηηαηι 1)11... (ΠΤ 6. 
ἵν. 38, 4: [6 ὙἼΟ]6 Ῥϑββδρθ 15 ΤΟΥ ΠΥ 
οὗ οδΥθία] βέυαν : Θοτηρ. 111. το, 2; 11, 
ΤΟΣ Τὴ: 
ΤῊ6 ὑπουρηὐ, ΙΟῊ 15 βέδυ ]ηρ αὖ 

γυϑὺ ἴο 5, ἢ πᾶβ ἔγθατπιθηῦ ΘΧ ΡΥ 5500 1Π 

αὐτὸς γὰρ [ὁ τοῦ θεοῦ λόγος] ἐπηνθρώπη- 
σεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν" καὶ αὐτὸς 

ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν διὰ σώματος ἵνα ἡμεῖς 

τοῦ ἀοράτου ἸΤατρὸς ἔννοιαν λάβωμεν" καὶ 
αὐτὸς ὑπέμεινε τὴν παρ ἀνθρώπων ὕβριν 
ἵνα ἡμεῖς ἀθανασίαν κληρονομήσωμεν. 1)6 

Ο6Ο7. δ: Νῖδ. 8 ΤΆ, Ὁ. 1753 ὃ Χόγος 
σὰρξ ἐγένετο ἵνα...καὶ ἡμεῖς ἐκ τοῦ πνεύ- 
ματος αὐτοῦ μεταλαβόντες θεοποιηθῆναι 

δυνηθῶμεν, ἄλλως οὐκ ἂν τούτου τυχόντες 

εἰ μὴ τὸ κτιστὸν ἡμῶν αὐτὸς ἐνεδύσατο 

σῶμα. Οορδια Νουτηδη, Νοίθ οἡ ἐπα 
ϑ'δοοπα, 1)͵βοοιγ8δε αφαϊηδὲ ἐπα Αγϊαη8 

8. 21, Ῥ- 280, ΟΥ̓ ΟὔΠΘΥ ΥΘἔΘΥΘΠΟΘΒ ; 8:5 
{Π6 Τπᾶϑχ πη οΥ θεοποίησις ; ὉΠ ΞΘ ΙΘΟΥ 
8. ᾧ. θεοποιέω. 



320 ΤῊΗΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΟΕ ΟΒΕΛΤΊΟΝ. 

το]αὐύϊομ οὗ [6] ουυβῖρ τὰ αοα τϊρηῦ πᾶν θΘθὴ βιιβίαϊ ηθα, ἀπ ἀθθρ- 

δηθά, πᾶ μουΐϊοίθα, ΝῸΣ 15 1Ὁ ϑᾶβϑυ ἴο ΒΡ ροβθ ὑπαῦ {18 6] ΒΡ 

οουἹὰ πᾶν Ῥθθὴ τηλθ βία Ὁ]6 ἀπα ρϑυτηλπθηῦ [πὶ ΔΠΥ͂ Οὗ. νὰν ὑμ8} 

ὈΥ ὑπ6 απίομ ἴῃ ἄπθ ὑϊπηθ οὗ τὰ τὶ (ἀοά, Δοσοιηρ]]5ηθα ῬΥ {86 

ππίοῃ οὗ τηᾶη ἢ Ηΐη ψ1Ὸ νὰ ὑπ6 Μοαϊαύον: θθύνγθοη ἀοά ἀηὰ 

τηϑιι, ἃ ἃ ἴῃ ὙγΠΟΒ6 ἱπηαρθ Τηδη νγὰ5 τη θ᾽, 

Τυθηθοβ Πὰ8 σίνϑη ἃ βύγι Κίηρ Θχρυθββίοι ὑο {Π15 ὑσαΐῃ. Ηθ βὐαγίβ 

᾿πᾶάθοθα ἔοι ὑΠ6 οοπδίἀθγαύϊοη οὐ τᾶ ἃ5. ἔ]]6η, Ραῦ ἴδ ἀγρυτηθηῦ 

Ρᾶββθβ ἰηΐο 8ῃ ἈΡβοϊαΐθ ἔοσιη. ἕὥρθαϊκίηρ οὔ {π6 πθοθββιῦγ οὗ {Π68 

Τποαγπδύϊοι μ8 βᾶγβ: “1 τηδη Πα ποῦ οοπαπογθα π6 ΔανθυβαῪ οὗ 

ἐχηδη, ὑῃθ. θῆθηῦ ψοιὰ ποὺ πᾶν ὈΘΘὴ 7050} οοπμαπογθά. Απά 

ἐαραῖη, ἢ αοα μά ποὺ Ῥεβύονγθα βαϊναύϊοηυ, τ βου α ποῦ μᾶνθ 

Απά 1 τᾶ μαᾶ ποὺ Ῥθθὴ απο τὸ Οοά, Π6 

ἐρουα ποῦ μᾶνθ ρᾶγύακθη οὗ ᾿ἱποουγιρύϊοη. ΕὉΥ 1ὖ νγὰθ. ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ 

“Ῥοββθββθα 1ὖ ΒΌΓΟΙΥ. 

Εὐμαῦ π6 Μοαϊαΐου οὗ αοα πᾶ τθὰ ὈῪ Ηἰβ οὐγῃ Θββθηθ!}} γϑ] αὐ] οη- 

ἐβῃὶρ τ Ῥούμ 5μουϊὰ υυϊηρ Ῥοΐῃ ἰορσούμον ἰηὔο ἔπ άβμρ ἀπὰ 

“ρΟΠΟΟΥ, ἃ πα οα ὅπ ὁπ6 Πα πα ρυθβθηῦ τῆϑῃ το αοα ἀηα οα ὑπ6 οὔμϑὺ 

ἐχῃαῖκο αοα Καόνγῃ ἴο τδ ὅ.᾽ 

1 ΤῊΙ5 ἐπουρηῦ 15 ΟἸΘΑΥΥ Θχρτθββοαᾶ 
ὈΥῚ ΠΊΔΠΥ͂ ΟἸγ]ηἰβέϊο {Πθο]ορΊ8 8, 
ἐποῦρῃ ὑπον (ὸ ποῦ [ὉΠΟῪ Ὁ οαὐ ἴο 
105. {111 Ῥγθδᾶίῃ. Ἡοχηϊμπμ ἰηΐθρτο- 
τατη Μραϊαΐου [{π|ὺ ΟἸγβἐ 5] τοβρθοῖα 
ῬΥΪΤη:θ 1118 ὉΠΙΟΠΪΒ δηΐθ ἸΆΡΒΆΠΙ, 
αυϊᾶ ΠΟΙΏΪΠ6Β 1 θΟΤΊ ΠΟ ῬΘΥ ΒΘΙΡΒΟΒ 
8564 ῬῈῚ ΕἸ πτὴ Τ)οὶ οσαηὺ Τὸ απηϊ 
οὖ σομ)αποῖϊ, φαδτ μα 1051 γιβασα ζαϊξ 
ἸΑΥΡΊΤΣΙ 11115 σγαύϊδτη ῬΘυβ βίθηαὶ 1 811- 
οἰἕία, οατῃ 1)60...Τηθ ἃ0 1ηἰ 10 τη Πα] 
[αὖ αἴᾳαθ οβὺ ᾿ηΐθυ θθαμ οὐ ἤ]1οὸβ οὶ, 
ΒΘ ογθαύαταβ Ταῦ ΟΠ 8165. δ ἸΠ]ΒΡΊΠ ΘΙ 

0.6 οοπαϊίαβ, Μαϊοῦ ῬΡῸῚ 4 Όθιὴ ΒΟ] 1 
11:0 βέαίαχῃ ᾿ἰ10 μα θαθχιηΐ οὐ μα ρθηῦ 
Ὀραύ ααϊηθτα, μος οβῦ, ΘΟ ΟΠ ΘΙ 

οὐ ἐγαϊοποη ΠῚ ἰδηαΌδ) ΒΌΙΤΪ 
οὶ (ΡΟ πὰΒ ϑψπέαρπια, Υἱ. 27). Οοτὰ- 
ῬΆΣΘ Ρ. 317. 

3 Ἰγθη. 111. 18,7 Εἰ γὰρ μὴ ἄνθρωπος 
ἐνίκησε τὸν ἀντίπαλον τοῦ ἀνθρώπου, οὐκ 

ἂν δικαίως ἐνικήθη ὁ ἐχθρός. Πάλιν τε, 
εἰ μὴ ὁ θεὸς ἐδωρήσατο τὴν σωτηρίαν, 
οὐκ ἂν βεβαίως ἔσχομεν αὐτήν. Καὶ εἰ 
μὴ συνηνώθη ὁ ἄνθρωπος τῷ θεῷ, οὐκ ἂν 
ἠδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας. "Ἔδει 

γὰρ τὸν μεσίτην θεοῦ τε καὶ ἀνθρώπων, διὰ 

τῆς ἰδίας πρὸς ἑκατέρους οἰκειότητος, εἰς 

φιλίαν καὶ ὁμόνοιαν τοὺς ἀμφοτέρους 
συναγαγεῖν " καὶ θεῷ μὲν παραστησαι τὸν 
ἄνθρωπον, ἀνθρώποις δὲ γνωρίσαι τὸν θεόν. 

Οομαρδτ νυ. τό, 2 Ἔν τοῖς πρόσθεν χρό-. 
νοις ἐλέγετο μὲν κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ γεγο- 

νέναι τὸν ἄνθρωπον, οὐκ ἐδείκνυτο δέ" ἔτι 

γὰρ ἀόρατος ἦν ὁ λόγος, οὗ κατ᾽ εἰκόνα ὁ 
ἄνθρωπος ἐγεγόνει. διὰ τοῦτο δη καὶ 
τὴν ὁμοίωσιν ῥᾳδίως ἀπέβαλεν. ὅποτε 
δὲ σὰρξ ἐγένετο ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, τὰ 
ἀμφότερα ἐπεκύρωσε" καὶ γὰρ καὶ τὴν 
εἰκόνα ἔδειξεν ἀληθῶς, αὐτὸς τοῦτο γενό- 
μενος ὅπερ ἣν ἡ εἰκὼν αὐτοῦ" καὶ τὴν 
ὁμοίωσιν βεβαίως κατέστησε, συνεξομοιώ- 
σας τὸν ἄνθρωπον τῷ ἀοράτῳ πατρί [ῥὈῬ6Υ 
γ]Β1 0116 Ὑ ΘΟ θ}]. 

ἷν. 33, 4 πῶς ἄνθρωπος χωρήσει εἰς 
θεὸν, εἰ μὴ ὁ θεὸς ἐχωρήθη εἰς ἄνθρωπον. 
ΤῊ ἕοτυτῃ ἐχωρήθη ἴῃ ἐι]8Β ΘΟ ΠΘΧΙΟη 18 
βίσδῃηρθ (οοιηρ. ἱγ. 38,.). ΤῊΘ Τί 
ὑγδηβ᾽ αύϊοη ἢ88 ποίηϊηρ ὕο ΘΟΥΤΒρομᾶ 
ἴο 10. ΤῊΘ ΟὙὐθοὶκ 15 ργθβοσνθᾶ Ὀγν ΤῊθο- 
ἀογοῦ, Πίαϊ. 1. ».. 1290 (Μίρτο Ῥαΐγ. αν. 
Ἰχχχῖ, α71). 
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ΜΥθουου, 1 πγο τοραγα ὑπ6 ρυθάθϑυϊηθα πατηθηϊῦγ οὗἨ ὕπ6 ὅοῃ οἵ΄ 

Οοὰα 85 {π6 δι Πούγρϑ οἵ πυϊηδηϊύγ᾽, Πο]υῦ 15. ΘΠ Όυσα ἀΡΟη {Π|6 ἀοούγη6 

οὗ {π6 Αἰοποιηθηῦ. Τύ Ὀθοουη8β ἴπ ὑΠ15 οᾶ56 1π ΒΟΙ]6 ἀθουθθ 1π61Π10 1016 ΤῊΘ γο]ὰ- 
ὑΐϊοῃ οἱ 

πον ΟἸΠνῖδὺ οουἹα ΠΕ]Ὺ (ἢ τ τηΔῪ 50 5068) ὕδικθ τῇδ᾽ 5 πδῦιη::θ ΠΡΟῺ {115 Ἰᾶθα 
; : ἷ ἴο ὑπαὶ 

ἩΠ πη, δηα 50} ΓῸΥ τηϑῃ, ᾿πδβυηιο ἃ5. ΗΘ. ὕοοϊς πρὸ Πτηβο] ἃ Ξ ΤΣ 

πδύστθ ὙΠΟ τὰ ποῦ Δ|160 ἴπ 1ἰὑβ 1468, Ῥαῦ οπ6. ΟΠ ἴῃ ΒΟΤΊΘ ἜΝ Σ 

τη βυουἸοῦβ 5Β6η88 γᾶ 1 105. ῬΓΟΡΥΙΘΟΥ ρϑυ 1 }]1Υ δὴ ἴτηᾶρθ οὗ ΠῚΒ οὐἢ 

Ὁμοαρὴ 1 Π8α [116 πη. 

50 ἔδυ ὑπθη ὑΠ6 θβϑθηῦα] οοπδυϊθϊοη οὗ τηϑη βασοοβδύβ αὖ ᾿θαβὺ ἐΠ6 

Ῥ6Ι16 ἐπαῦ 6Π6 Τηοαυπδύϊομ, ὈΥ συ Β1Ὸ ἢ. γα ἀπαουβύθηα ἴῃ {Π15. οα56. {Π6 

ὑθκῖηρ' οὗ 51}1685 8η6] ρου ξθούθα Πατηδηϊῦν πο Οοά, νγὰβ ραγὺ οἵ {π6 

ΤΟΙν 6. ΘΟΙΠ56] 1η οΥ̓Θαύϊοη. 

(Ὁ) ὙΠ656. οομβι θυ δύϊομβ ὙΥΠ]Οἢ. ΔΡΡΙΥ ἕο ὑπ6 ᾿ηάϊνιάσα! τηδη (Ὁ) ΤῊ 
Πα] 8 

γε οδῃηποῦ χορ. οὐαί συθαῦθυ σγϑιοῦ 18 ὑπ6Ὺ 816 θχύθπαθα ὕο ὕΠ6 ὑ8οθ. 

Ῥαὺ ὈοΙΙΘνθ ἐπαῦ πΠά6Υ' ΘΩΥ ΟἸΡΟστηβύϑποοθβ, Ὁ Πα] ὙγΠ0]]ν ἀρατὺ ἔγοτη {Π|6 

ἘΔ1], ὑπουθ σου]α ἤῶνθ ὈΘΘΠ ἃ ΡΙΌΟΡΥΘΒΒ ἴῃ ὑΠ6 Τ866, ἃ5. ὙΧ6}1] 85. 1ῃ {Π6 

1πα!νιάπ81, ὑονγαι 5 ὑπ6 συδάπϑ! ἔα] Π]τηθηῦ οὗ ὑπ Ἰᾶθα οἵ πυτηδηϊύυ. 

ΑἹΙ ὑπῶῦ νγαὰβ ρούθῃθια ν ̓ ποϊ πα θα ἴῃ τηϑηι ἴῃ Π15. γιοῦ 5. ΤΘ] ὕ] 05. ὕο 

Ῥαϑίῃρ σου πᾶν Ῥθθη. ὙΘ8]15664. ἴῃ ΤηΔΠΥ ραγΐβ. [Ι͂π} {Π15 ψγᾺΥ {Π6 

ὙγΠ0]6 οοποθρύϊου οὗ Πυτηθηϊῦν σου πᾶν ῬΘΘη ὈΓΟΪΓΘπ ΠΡ πᾶ α15- 

ὑὐαΐθά, 50 ὕο 5ρθδᾶκ, ὑβγου ἢ οουπ 655 βοραυαύθ Ρ υβοπδ 165. ΤΉΘΙΘ 

σου ὑπο πᾶν Ὀθθη πθϑα οἵ βοπιθ βουγοῖ ὈΥ σΠΙΟἢ αὖ 1αϑῦ 811 ὑπ6 

βοθῦθθυθα ϑἱθιηθηύβ οὐ τηϑηῃοοα που] ἃ θ6 Ὀγουρηὺ ὑοσθύπον ἰηὔο ἃ 

ῬΘΥΒΟΠδ] ππϊύγ. [Ϊπ οὗὔμοῦ ψουὰβ ὑπΠ6 ϑπαθανουν ο [Ό]]ονγ οαὐ {Π6 

ΠΟΥΊΊ8] ἀθνυθὶοριηθηῦ οὗ ὑπ παμηδηῃ γ806 ἰθδἀθ τ8 ο Ἰοοῖς ἔου: ὑπαὶ 

1 (οΙΡδγυ6 Τουῦα]]. 46 Ποβι}}. ΟαγΉ. 

6 Θαυοάοσηατθ θηΐτη Ἰἰτητ5. ΘΧΡΥΪΤΠΘ- 
Ῥαύαν ΟΠνιθύαβ οοσττα θαι Πποτηο ἰαύα- 
γὰ8, αποα οὖ ᾿πηὰ8, οὖ ΒΘΥΊΠ0 ΟΒ7Ὸ, 

αποᾶ οὐ ἰθγτῶ ὕπο. 510 Θῃ τὴ ὈΥϑΐαὑϊο 
Ῥδύυβ δα ΠΠστη: Εἰ αοίαηυι8 Πιοηιΐγη θην 
αὐ ἱηιασίηοην εἰ δ1ηυὶ ἰἱἐματγοην ποβέγαηι: 
δὲ ἐοοϊέ ποηυΐπθην 1)6ι8. Τὰ πυὐϊαὰθ 
αὐοᾶὰ ἤηχιὺ δ ᾿π]ϑρΊηθ) 61 θοῦ 
1Ππιτ, βοΠ]οϑὺ ΟΠ γιβί!. ἘΠ ΒΘΥΤΊΟ ΘΠΪΤ 
Τϑαβ ααἱ 1η ΘΠ Πρ 1)61 οοη δύ ιῦτιβ ΠΟ], 
γαρίπαηι οαϊδέϊηιαυϊέ ραγίαγὶ 1)6ο. Τίδ 
Ττηα5 1116 781ὴ ὕΠ0 1] ΡΊΏΘΠΗ Πα 615 

᾿ν- 

ΟἸΥΙΒΟ ἔα! [ἢ ΟΔΥΏΘ. ΠΟ ἰδηὐατη 
1061 ορὰϑ ουϑύ βϑᾶ οὖ ρίρῃπιθ. 74. ααυ. 
Ργαχ. τῷ Ὄθηϊαθ. ΒΘαΌΘηΒ. ΒΟΙΙΡύΠγ8, 
αἰβύμηρστυμῦ τοὺ ῬΟΥΒΟΠδ5 δὲ γθοϊέ Π)6ιι8 
ποηυΐποηιν, αὐ ἐηνασίποηι 1)6ὶ ἐοοὶξ {{]ιιηι. 

Οὐτὐ ΠΟῚ βμαην 51 ὉΠπ|5 αἰ ἔδοϊοραῦ οὐ 
ΠΟῚ ούϑὺ δα οα]ὰβ [θοιθραῦ) Εγαῦ δ1ι- 
ἴθ 84 οὐ͵πθ ᾿πΠΔΡΊΠΘΙη ἔβοϊθραῦ, δα 
ἘΠῚ βοΠοθῦ; απ Ποῖηο ἔπύαστιβ ΟΘΥΤΙΟΥ 
αὖ ὙΘΙΊΟΥ 1Π]ΘΡΊΠΘΠ 5181 ἔδοθγαὺ (ἸΟΙ 
ΠΟΙΏΙΠΘΙΣ αἰ ὕππὸ 68 Πτηὴο0 [ΟΥΤΉΔΥ] 
Πθοθδύ, ᾿Τη8!ΡῸ ὙΕΙῚ οὖ βἰτ Πὐπαο, 

21 
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ὙὙΒΙΟΝ ΔΉΒΥΘΥΒ ἴο ὑπΠ6 Ἰποδυμδύϊοη, ὈΥ ΠΟ {π6 οομηρ]οίθα Ροᾶγ 

᾿ τσ ὺ 6 Ῥγουρῦ Ἰηὔο ἃ ἢπα] ἀπ] ἴῃ [6] Ουυβῖρ τ αοά. 

ΑΙ οὐκτῇ ΕῸΡ ΟΠ γἸβύ, ἃ5. ὑγ6 ἃγ6 ἐαπρ]ῦ, ΒᾺΡΡ]165. ὑπαῦ ν Β]Ὸ ἢ. σῖνθβ ἃ ΘΟΙΤΠΟΝ 
ΥΑΥΊΘΓΙΘ5 

οὗ {6 116 ὕο 81} {πιὸ τη θιροιθ. Ἦθ 15 Ὅπ6 Ἠρδά οὗ ἐμ Βοᾶγ. ΑἹ] ἐπ α1- 
Τ806 ἴο 
Ἰ» Ὀγουρε ἔθυθποθβ οὗ τη6}, 50 ΤὯΣ ἃ5. ὑΠΘῪ ΘΟΥΤΘβρομα ὙΠ ἃ ὕσιιθ ουον ἢ, ΓΘ 

ἴθ 8 ΠΠΙΙ͂Σ, Ροροπο]οα ἴῃ Ηΐπι, ἀπ 5μθνγα ὑο Ὀ6 Θομ ἐν Παίουυ ὑο ὅπ ταδηἰβοβύα ϊοῃ 

οἵ ΗΒ ρου θούίοι". 

ἐν τα Τὴ {115 σοβρθοῦ {Π6 δυραμηθηῦ ὙΠῸ} υνὰβ ἀσανγη το πὶ ΕΡΗ. ν. 41 ἔ,, 
ΤΘΙΔΙΟΙ 

οἵ ΟἸσῖθε ΒΥ ΒΘΥΘΙᾺ] ΘΑΥΥ ὙΥΙῦΘΥ5. ἀΘΒΘΥΥΘΒ ΤΠΌΓΘ. σΟηβι ἀϑυαύϊομ ὑπδῃ τγ 8.6 αὖ 

μα β ἢγβὺ ἱπο]ηθα ἴο ον ἴο 10. ΤἼ6 τηδΐῃ Ἰάθα ἴῃ ὑΠ6 Ῥαββαθθ 5015 ἴο 

8 ὑπαῦ ὑπ6 Ομ, ὑπ6 τορυθβθη αύννο οἵ μου θοῦθα ππσπιδηϊῦν, οὗ ἐπαῦ 

ὙΥΒΙΟῊ ΠπῸ τῶοθ σου] ἴῃ ὑπ πα παν Ὀθθη 1 βίη μα ποῦ ᾿π ουν θπθά, 

ἰ5. νϑ]αὐθα ἴο ἃ Ἡθϑά, 1υδὺ δ5 ἴῃ ὑπ ὑυρίοα! γθοουα οἵ Οὐθαύϊου. ὑγομιδῈ 

ἴ5. τοϊαϊθα ἴο τὰη. ΤΠ6 ΟΠ ασΟἢ ἃπα σσουηδη ἃ} 6 ΒΘΥΘΡΆ ΠΥ τοσαγ θα 

ἃ5 ἀογῖνϑα, ἃπα γοῦ ὈΘ]ομρΊηρ' ὅο ὑΠ|6 ΘΟ ρ]ύθμθαβ οἵ ὑπαῦ ἤρου ὙυΒ]Ὸ ἢ 

ὑΠ6Υ ἅτ ἀθυϊνθά, ἃπμα 850 ἀθβύϊηθα ἤηΑΠν ἕο θ6 γοϑύογθα ἕο ρουξθοῦ 

ἔθ] ονβῃρ πὴ τὉ. Μδη Ἰάθα]ΠΥ 15 ποῦ τῆϑη ΟὨΪΥ Ῥαῦ τηδη ἀπᾶ 

γγο Τῆι ; ΟΠ δύ, 50}. ἈΡΡΘαν 5 ὕο 6 ὑπ ὑποιρηῦ, πον υοὺ ἀπ δυα Πὰν 

ἰῦ Τὴ ὍΘ ἴο 8, ππϊΐθβ ψιῦ} ὑπ ἀοαμοαα ὑπ ἰάθα οἵ ρουζθούθα 

πυτηδηϊῦν, ἃ πα] ὑπαῦὺ ποῦ Δοο ἀθη θα] θαὺ Θββϑθηθα!]γ. ΤῊΘ Ῥϑυβομὰ] 

γϑ]αύϊοη. οὗ βθχ τϑραγάθα ἴῃ ὑυρὶοα] παν] ἀτι15, τθρυθβθηῦβ, ἃ8. 6 

5Που] ἃ ΘΧΡΓΘΗ5. ὑΠ6. νίθυνγ, ὈῬθυοηα {5618 ἃ οουρογαῦθ γοϊαύϊουι ὑνμ] ἢ 

οχ βίβ ἴῃ γοβρθοῦ ἴο ὑπ σᾶθθ, «πϑὺ 5 π6 ἱπάϊ᾽ ν]ἀπ8} ππΐοιι ἰβ πθο685- 

ΒΆΤΎ ΤῸ ὕΠ6 Ῥα]Π]πηθηὐ οὔ {π6 Ἰάθα οὗ σσοιηδῃ ; 50 ὑπ οουρογαΐθ πηΐοι 

ΟΠ τ δὲ 15 1ῃ6 

Απα ῬΡούᾷῃ {Ππθθθ γ᾽ ]Ο 8, 

15. ΠΙΘΟΘΕΒΑΡῪ [Ὸ} ὕΠπ6 ἔπ] ]τηθηὺ οὗ ἐπ6 ἰάθα οἵ πανηδηϊύν. 

ὑγαθ Αἄδηῃ ; ὑπὸ ΟΠ ΡΟΝ 15 ὑπὸ στο Εἶν. 

{Π|6 ᾿παϊν ἀπ} το] αὐϊοι απ {πὸ οουροναύθ σο]αύϊομ, ἀτ ἱπἀθροπάθηῦ οὗ 

{π6 ΕᾺ]1., ΤῊ ἘᾺΠ Πὰ5 αἰδύαυθοα ἀπ ἀἰβουθυθα θϑοῖ, θαῦ 1 γὰβ ποῦ 

ὑΠ6 οσοδβίοι [0 ὑπὸ ἢγβὺ οχβίθηοο οὐ οἰὑπου ὃ, 

ΒΘ ἴῃ 411 ἐμ] ηρΒ ἴῃ 41}. 
3 ΠῚ 6 ἐποιυρηὺ ἤπημα8. ἃ σοη βοα οχ- 

ῬΥΘΒΒΙΟῚ ἴπ ἃ ΥΘΙῪ ΤΘΙΙΒΥ ΚΑ Ό]Θ. ῬΆΒΒΕΒΘ 
οἵ {πὸ Ἡοτν ΠΟ ἰΒ πον ἃ8. {10 
Βοοοηᾶ Ἐρ δύ] οἵ ΟἸθπιθηΐ. ΤΙ {8185 
{116 ΥΪΟΥ ΒΡΘΆΪΚΒ οἵ ἃ βρ᾽ εἰῦααὶ ΟΠ ΤΉ, 

1 ἜΡΗ. 1. 22 ἴ, αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν 
ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶ τὸ 
σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν 

πᾶσιν πληρουμένου. 1 οαπποὺ Ραΐ Ἀο- 
ον ὑπαὺ ἴῃ {π0 Ἰαβὺ οἴδιιβο πληρουμέ- 

νου 18. (48. ΘΙΒΘΥΠΘΙΘ)Ὶ Ῥαββῖνθ, 50 ἐπα 

Θνουν ἐΠῖπρ ΠΟΙ 18. 18 ΥΟΡΥ ΒΟ θα ἢΒ 
ΒΟΥ ΠΡ ἴῸΣ {60 τηδη!ϑβία το) οἵ ἐπ 

αἴοτν οἵ Οαοἂ (6ο]. 11.. 19), Υ̓Ο 18. “1Ὁ]- 

ΘΟΥΥΘΒΡοπαϊηρ ἴο {πὸ πρὶ υἱθα}] ΟΠ υεὺ, 
τα οἵ δὴ θαυ ]ν ΟἸΠαγΟἢ σοΥγοβροπᾶ- 
ἴὰρ ἰ ἢ {86 θαυ μην ΟἸγβὺ; δᾶ ἢΘ 
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(1) ὅο ἔδυ νγχ ᾶνϑ τϑραυθα τηδῃ ΟΗΪΥ, ὑπ6 ᾿ηα νι πα] απα ἐπ (1) Μδη 
{Π6 τϑρύο- 

Ῥᾷ0θ. 8 νϑηύιγθ ὕο οῸ γοὺ ἔιγύμου, ἃπα ὕο Ἰοοῖς ΠΡΟ τηδῃ 85 ὑπ βοη αν 
οἵ Οτρδ- τοργυοβοηναύινο οἵ Ογθαύϊοη, 715 ὑπουρηῦ ἈρΡρθαιβ ὕο Ὀ6 αἸβυ Οὐ] Ὺ ΠΩ ΝΣ 

ϑιιροθβίθα ἴῃ ὑΠ 6 τϑοονβ οὐ ὑπ Ογθδύϊοῃ, πα οὗ ὑπὸ ΒᾺ]], απ οὐ {Ππ6 

πθνγ Οὐθαύϊοη. Τη6 ἀοιηϊπίοη οὗ τηϑη (6ῃ. 1. 28) νγὰβ 5110} ὑπαῦ ΠῚ5 

ΤΘΘ] τὴ 5ΠΑΥ θα 6Π|6 ΘΟὨΒΘαΈΘΗΟΘΒ οἵ ΗΪ5 515 (θη. 111, 17). ΗΒ ἀδβύϊηυ 

ὉΠορθἔουθ μᾶ5 ποὺ γϑὺ Ῥθθῃ: ΔοοοΙρ] 5ῃ64 (5. γῇ]. ; ἩθΌν. 11. αὶ δ1). 

Βαῦ ἴῃ 105. ῬΡομηΪβθα ἘΠ Π]τηθηὺ 1165. ὑπ πορο οὗ ὑπ τηδέθυϊαὶ που ]ᾶ, 

Εὸν ὑπαὺ βομηθυμϊηρ 15. ἴῃ βύοιθ ὙΠΟ ΔΠΒΎΤΟΙΒ ὅθ ὅπ6 τϑάθηηρύϊοη 

Οὗ τηϑη}5 Ὀοαγ (οιη. νἱ]]. 22 ἢ"). 

Τὸ ψ1}] αὖ οποθ "6 οὐνίοιιβ πον ὑῃ15 ψὶάου νον οὐ ἐπα τοϊαὐύϊομυ οὗ ΕῸν Οτθὰ- 
{10 8.5 

τηϑη ὕο Ογθαύϊομ θη 5 ὅο Θομἤγ πη γηδῦ ΠὰΒ ὍΘΘΠ ΔΙΡΘΘαΥ βαϊα οὐ ὑΠ8 ἔον τηδῃ, 

1 Πουθηῦ ὔηθδα οἵ ὑπ6 που παύϊοη ἴῃ το ύϊοη ὑο ὑῃ6 Ῥίϑῃ οἵ Οτθδύϊοῃ, ἜΣ ΠΝ 

ΔΒ. 70 8.6 ΘηΔ]6α ἴο Ἰοοῖς ἀροη 10. [ἢ 811] ραγὺβ οἵ ὑπ6 παύττα! οὐ άου, ΩΝ οἔ 
ῬΙΟΡΊΘΒ5. 

ὉΠΑ ποῦ ἴῃ ΠΙΠΔΗΪΟΥ ΟἾΪΥ, ἴπ {Π8 ὙΘΙῪ ΘΟΙ188. ΟὗἨ ὈΙΡΟΡΤΟΒΒ, ὕπο γ6 

15. οοῃδύαηῦ “Ἰν1βῖομ, ἀἰβρουβίομ, αἰ νοι ϊαθϊοη, οὐ ο᾽θιηθηΐβ ; ἃπα οὖ 

Π6 βᾶτηθ {ϊπη8 οἰ Θθ Υ ΟἸΠΠΏΡ565 ἃΥΘ Ορθηθα οὗ ἃ πηῖγ ὑο ψ ΠΟΙ 81] 

ὉΠ Ῥαγὺβ ἄρρθδιν ἕο ὑθῃᾷ, ΤῊϊ5 βθρεχεύίομ, {15 πη, ἃ5 δι" ἃ 5. Ἴ7Θ 

ὍΔ 8560, ὈΘΙΟΠΡ᾽ ΔΠ1Κ6 ὕο {Π| θβββθῆοθ οὗ ἐπίηρβ. ΤΠ βοραγαύϊοι Πὰβ 

Ὀθθη, 1ῦ 15 ὑστιθ, ᾿πηΠ πϑποθα Ὀγ {Ππ6 ΕᾺ]], θαὺ, ἃ5 ἃ Θοπα !δοη οὗ ρυονθ, 

1ὖ 15 ποῦ ὅπ ἰο 1Ὁβ. Τῇ ἰἄθω οὗ ὑπ Τποδυηδύϊοη ὑπουθίουθ ϑαθβῆθα 

Πηαβ 1 {Π15 γυϑ] θη {Ππ6 ἔπ] Π]τθπΐ οἵ 
{π6 σγουβ οἵ (ἰὑθῃθβῖβ: ἐποίησεν ὁ θεὸς 
τὸν ἄνθρωπον ἄρσεν καὶ θῆλυ" τὸ ἄρσεν 
ἐστὶν ὁ Χριστός, τὸ θῆλυ ἡ ἐκκλησία 
(2 ΟἸθιη. σχίν.). 
Οογρατθ Ηδυηδβ ἱ. 75. 11. 4 Τὴν 

πρεσβυτέραν παρ᾽ ἧς ἔλαβες τὸ βιβλίον, 
τίνα δοκείς εἶναι ; ἐγώ φημι Τὴν Σίβυλλαν. 
Πλανᾶσαι, φησίν, οὐκ ἔστι. Τίς οὖν ἐστί; 

φημί. Ἢ ἐκκλησία, φησίν. εἶπον οὖν αὐτῷ 
Διὰ τί οὖν πρεσβυτέρα; Ὅτι, φησίν, πάντων 
πρώτη ἐκτίσθη, διὰ τοῦτο πρεσβυτέρα, 

καὶ διὰ ταύτην ὁ κόσμος κατηρτίσθη. 
1 Τγθη. 11. τ6,6. ὕπαβ ᾿ἰριύαν ΘΒ 

Ῥαΐθυ ἀπθηϑαἸηοα πιγη οβίθπαϊτητιβ, οὖ 
τιῦτι5. ΟΠ γιθίταβ Φ68τ5 ΠΟΤ ητ5. ΠΟΒΘΙ;, 
γΘΠΪΘΙΒ. ΘΙ ὈΠΙΥΘΥΒΘ ΟἸΒΡΟΒΙ Π] ΟΠ ΘΠ 
οὖ οὐηηΐδι πη Βθιηθί βίη τοδὶ αι] 5. 
ΤΏ ΟἸἹΏΠΙθτι5 ϑαΐθιη οϑὺ οὖ ἤοῖηο, Ρ]88- 
γηϑύϊο 1)61; οὐ ΠΟ ΘΙ ΟΥρῸ 1π βοιηθῦ- 
Ἰρβαμι γθοδρ θα] 85 θϑῦ, 1 γ15101115 ν]5]- 

ὈΠῚ15 [ϑούτιβ, οὐ ᾿πΠΟΟΤΩ ΡΥ ΘΗ ΘΗΒ1 1115. ἴδ 0- 
ὕπ8 ΘΟΙΏΡΥΘΉΘΗΒΙΌ1Π5, οὐ πη ρα 551 Ὀ1Π15 
ῬΦ55101115, οὐ θυ θα ὨοΙηΟ, ὉΠΙγΘ 58, 
1 ΒΘΠ ΘΕ Ρ511 Ὑϑοϑθ ὑπ] 5: τὐϊ βιοαύ 
ἴῃ ΒαΡΟΤοΟΙθϑύιθτιβ οὐ βρίυ θα! 15. οὐ 
ΤΉ ΊΒΙ 1105 ῬΥΪΠΘΘΡ5. θοῦ γϑυθτη Το], 
510 οὗ 1 ν᾽ 510 1110 115 οὖ ΘΟΥΡΟΥ ΙΔ τι5 ρΥῖη- 
οἱραύαση Παθθδῦύ, 1 Βθυη Θ !ρ5 1 ὈΥ11η8- 
ὑΠ ΘΒΒΈΠΊΘΠ5, Θὺ ΔΡΡΟΠΘΗ5. βθιηθίϊρ- 
ΒΌΤη οδραῦ ΘΟΟ] 651: πηϊγουθῶ αὐῤγαῃαῦ 
8 ΒΘΙΠ ΘΙ ΡΒ.Π ρύο ὑθ ΡΟΥΘ. 

ΟοΙηρ. ἸΠποθοᾶ. Μορβ. ἤγασηι. Τιϊῦ. 
Σὶν. 46 ΤΠηραγη. (ΜΠΊση 6 Ραΐν. αν. Ἰχνΐ. 
Ῥ. 990) οὐδὲ γὰρ ἂν ὁ θεὸς οὕτως ἁπλῶς 
καὶ ἄνευ τινὸς χρησίμου λόγου ἀνθρωπον 

μὲν ἐλάμβανε καὶ ἥνου πρὸς ἑαυτὸν προσ- 
κυνεῖσθαι παρὰ τῆς κτίσεως παρασκευάζων 

ἁπάσης, τὰς δέ γε νοητὰς φύσεις προσ- 
κυνεῖν, ἐδικαίου, εἰ μὴ τὰ περὶ αὐτον 

γεγονότα κοινὴ πάσης ἣν εὐεργεσία τῆς 
κτίσεως. 

2:1Ξ--2 
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“.. Μο- 
{γ 65 ἴῸΣ 
{Π6 Τποδ1- 
πδύϊοη. 

ΤΉρδΘ πού 
1π]ρᾷ Ὀγ 
{π6 ἘΔ]]. 

ΤῊ ΘΟΟΞΡΕῚΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΊΟΝ. 

{Π|6 Ἀβρι "αὐτο ὑουγασβ Π 6 ναβύθυ" ππὶῦν ὕο υ μ 16 ἢ ὑΠπ6 [}} ἀθνθιορηηθηῦ 

οὗ Ογθαύϊοη. ροϊηβ. ΤῊΘ σϑβϑιογαύϊοη οὐ τπηϊῦν ὕο τηϑ ΟΆΥΤΘ5. ὙΠῸ 

τὸ Ὁπ6 ῬγΌΙΪβ56 οὔ {Π6 γϑϑύοναὔϊομ οὗ πὶ ἴο 811 Ππῖύθ Ὀθῖηρ. 

2. Τῇ νὸ υϑρανὰ ὑπ βυθ)θοῦ ἔγομη ὑπ ὁρροβιύθ ροϊηὖὺ οὗ βιρηὺ 

γγ6 οὈύδϊη {Π|6 βϑτηθ σ'ΘΠΘΙ] γοϑα]ῦ, Ἐθάβοηβ μὰν Ὀθθὴ Δ]]οσθα [Ὸν 

ὑβιπ Κιηρ ὑπαῦ τδ}}5 ΘΟμδὑϊὑα 0 ἃ 8. ὉΠ 16, σϑα σα ὑΠ6 ῬΘυΒομα] 

πηΐοπ οὗ πατηδηϊν ἢ Οοα ἔον Πῖ5. οοηβατητηδύϊουι ᾿πα νὰ} ἀηὰ 

ΒΟΟΪΆ] ἀπ Ὁ ὑΠ6 οοπβυχητηδύϊοη οἵ ὑπ6 σου ὑμπγτοῦρῃ Ἡῖη. Τό 

ἈΡΡΘΑΥΒ αἶδὸ ὑπαῦ ὑπ Τποδι δ ὕ]0 1. ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ᾿πο] θα ἴῃ 1056] οοηΒ6- 

ἀαΘμο65 ν ΪΟΙ. ΚΘ ΥΘ ἰσγθϑρθοῦϊνα οὗ ὑπὸ ΕΔ], ἀπὰ ὑγμ]οἢ. γοῦ, 50 ἔᾺΥ ἃ5 

γγ6. ΟΔ ἢ 566, οαπηοῦ Ὀ6 γοραγάθα ἃ85 οοῃυϊησοηῦ [ἢ ὑΠ6 ΤΊνίηθ Οὐτ 86]. 

ΤῊ ΘΟΙορίη5 πᾶν οἰαββθα {Π| ΟὈ]θοὺβ οὐ υϑβα!β οὗ ὑπ Τπολυπαύϊοη 

---ἴου ἴῃ {815 οαβ6 {Π6 τηούϊνο ἀπα {πὸ οἴδβοῦ ἂν 16} {108]---- τ ἀθὺ {Π 766 

ποδάβ, ὑπ Ἠθνοϊαύϊου οὗ αοά, ὕμθ Ῥδθποῆῦ οὗ τιδη, ὑπ οοπατοβὺ οἵ 

δαΐαθ. ΟΥ̓ ὑμθθ86 ἴῃ ὑπμ61}" θϑϑθηθα] παῦθσθ ὑΠ6 ἢγϑὺ 15. ΠΟΥ ἀπά 

{π6 βθοοῃα ρδυῦν ᾿σγοβρθούϊνο οὐ ὑπὸ ΒᾺ]]1. Τὸ 15. ποῦ Ῥοόββί]θ. ΡΟ 

τοηθούϊοι ὕο Θχοϊθ ἃ}1] οὔποθ Θοποθρύϊοηβ ἔσομαι ὑπ ᾿ποαυπαύϊοι θχοθρῦ 

ἐμοβο οὗ βαὐβέαούϊουι απ οἰοπμθηθηῦ. 'ΤΠθβ ὑποαρ)ῦβ παύιγα! ΠΥ ΥἹ56 

αὖ ὁποθ ἤο ΟἿἹ τηϊηβ ἴῃ ΘΟΩΠΘχῖοι ΜΙΔῈ τὖ Ότὰ ἢ 6 οοπατοηβ οὗ 

ΒΌ ΠΥ ηρ Πα 511 τι πο. ὑν μ]ο ἢ. το ᾿ἰν; θαὺ πθ5θ οοπαϊδίουβ ἄο ποὺ 

Ῥϑὶοηρ ἴο παπηδϑηϊύγ θα ὑο [Ἀ]]6ὴ ᾿πτηδηϊῦγ. Α πᾶ 1 6 ΘΟΠΒΘα ΠΟΘ ΠΟΘ5 

οὗ {πὸ ΒΔ] ΡῈ βϑὺ δβϑιθ, ἐμοῦ γϑὺ γϑιηδῖη ὑποβθ οπαυδούθυ βῦ]95. οὗ 

ει Πηϊῦθ παύανθ ὙνΒ]Ὸ ἢ γθααῖτο υμαῦ ὑπο πᾶν σϑοοῖνοα ἔσο Οοα 5 

Ἰονθ ἴῃ ὑπ Ἰποδυπαύϊοι ἴον ὑπιοὶν ὕνιιθ {ὉΠ Πστηθηῦύ. 9 τπυπδὺ ἸοῸ ἴο 

ὑπ Ρουθούϊο ἃπα ποὺ οὐ ὑο {πΠ6 γϑάθιηρύϊοη οὗ τηᾶπ. ΤῈ ἀὐστι- 

τηθηΐβ ὙΠΟ 6 Πᾶν πραγ Ῥγθββθα οα {15 ροϊηῦ ὈΥ͂ ΤΆ ὙΥΙΘΙῈ 

5661 ἴο 1τη6 ἴο Ὀ6 οὗ νϑὺν στθαῦ νγοῖσηῦ, ΑΥ̓Θ οαπποῦ οοποοῖνο ἐπαῦ ἃ 

Βοΐπρ σα ΡΆ 0] οὗ Κπονίηρ (ἰοα πὰ οἵ Ὀοῖπρ τιητὐθα Ὁ τὴ 5ηου]ά 

ποὺ πᾶν θθοὴ ἀθβδυϊηθα ἴο σαῖὶη ὑπαὺ Καον]θᾶρθ, ο γθα] δ ἐπαῦ ππΐοῃ, 

8 οδῃποῦ βαρ ροβο ὑπαῦ {1 σοπβυτημαύϊοι οὗ τπὰπὶ ἀπ οὗ πη ηϊῦν 

Πα {πὸ τοα]δαύϊου. οἵ ΟΠ νυ βῦ Β Κἰησάομι 10} παν θθθὰ Ὀγουρ 

ἀθροὰῦ ὈῪ ὑπὸ Τπολγπαύϊοη. ἃν ἀθροπμάοηῦ οὐ ὑπ ΕᾺΠ: νὸ οαπποῦ 

ΒΌΡΡοβο ὑπαῦ ὑπο υ οουἹὰ πᾶν θθθι Ὀγουρῦ ἀθοιιὺ ἴῃ Δ ΠΥ ΟΥ̓ ΘΙ" ΥαΥ 
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ὑπδῃ ἴῃ ὑπαὺ ϑοοουτπηρ 0 Ὑν Π10}} ὑΠ|6 Ὺ 816 ΠΟΥ ΤΌ υΘα]θα ὕο τι ἴπ ὑΠ 61} 

ΒΈΌΡΥΘΙΩΘ 9Ἱουγ . 

Τῦ ὙΠ ρϑυπαρβ 6 βαϊά ὑπδὺ {Π| νἱθυν νυ ῖο ἢ Πὰ5 ὍΘΘη ἱπαϊοαύθα Νο Πνηῖθα- 
ΐ ᾿ 10 οὗ {Π6 

τηρ Κοβ ὑπ6 δούϊομι οὗ Οοα ἀδροπάθηῦ οα οὐθαύοη. 0 ἴδ} ἃ5 ὑΠ|616 15 βοίϊοῃ οὗ 

ἕογοθ ἴπ ἐπὶβ δυρυτηθηῦ Ὁ οχύθηαβ ποὺ ΟὨΪΥ ἴο ὑμ8 μΡϑυϊθούϊοῃ. οὗ ἐς ταν 

ογθαύϊου θαξ ἐο ογθαύϊοι 1561, ΤῊΘ ν ΥῪ δοὺῦ οὗ ΟΥβθδαύοη 15 ἃ 56]}- ποῖ τὴ ἣς 

Πταϊ αύίου. οὗ Οτηπηϊρούθποο. ἀπά 88 ἔδι' ἃ5. ὅχἷὸ ἄδιθ βρθοι]αΐθ οἱ Οὐαί. 

ΒΌΟΙ Βα ]θοὺβ 10 15. ΘΕΒΙΘΙ" ἴῸΓ τι8 ὅ0 ΒΌΡΡΟΞΘ ὑπαῦ ὉΠ6 οὐ υγμΐηρ 8οῦ 

οὗ Ἰονθ, {π6 δοπϑιιτηχηδίϊομ οὗ 411 Ππῖΐθ Ὀθίηρ, γὰβ ᾿ποϊ πα θα ἴῃ ἐΠ 6 ΟΠ 6 

ΟΥ ο 

Ῥαῦ {π6 ὑπουρῃῦ 1ῃ ΔπούΠμο γα, 1ὖ 15 1ῃ ΘΥΘΥῪ ὙὙᾺΥ ΤΠ016 ΘΟηΒΟΠ ΘΗ 

νιν {π6 ἰάρα οὗ Οοα᾽5 βούϊοη ὙΥΒΙῸ ἢ. 15. οἴνθῃ ὅο 5 ἴῃ ΟΡ ρὕτ 6 

ἴο Βρροβθ ὑπαὺ ὑπ6 παΐοη οὗ τπᾶη τῖνῃ Οοα νγὰβ ρυθάθβϑυπθα ἴῃ 

οὐθαύῦνθ δοῦ, ὑπϑη ὑπαὺ 1Ὁ τγὰβ οοηθ!ηρσθηῦ ΟΠ ΤΠ]811}5. οοπα ποῦ. 

τϑαύϊοι ὕο τηϑ ἃ 5. ΒΠΒΘΡΙηρ; ὑο ὑπ6 ῬΙνῖπθ Ἰάθα οἵ τηϑη, ὑπϑη ὅο 

ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὺ 10 τγὰβ ἢγϑὺ ἀθβισηϑα [Ὁ τηδῃ 85. ἢ6 τηϑθ ΠΙΤηΒ61} ΟΥ̓ ΠῚ5 

51η{π| 56] ἈΒβθυ οι. ] 

Απᾷ Ποῖ ἀρϑῖῃ Τ σου] τορθοὺ ὑπαῦ πγ τησδὺ ΘΕ ΘΙ ΆΠῪ ϑτιανα 6ΠῸ 

φοποθρύϊου. οὗ ὑπὸ Τποαυπδύϊοι, 85. τγ6 ὕππ|5. πάθοι ἴο νἱθνν 1ῦ ἴῃ 

ἐπ αρβοϊαῖθ Πὶνίπθ Οὐπηβοὶ, ΠΌμπ ΘΥΘΙῪ ὑπουρηὺ οἵ ΠαμΠ]]αύομ.. 

8 τηυβὺ οοποοῖνθ, 1 Τ τπΔῪ 50 τϑρυθϑθηῦ {πὸ 1468, ὑπαῦ ἴῃ ὑπαῦ 886 

σἹουΠθα Πυμηδηῖυ σψουἹᾶ πᾶν ῬΘθη γἰβθα ἊΡ ἰο πθᾶνθη ἃπα ποῦ 

ὑπαὺ ὑπ6 ϑοη οὗ Οοα σψουἹᾶά πᾶνθ οοῖηθ ἄονγῃ ἴο θαυίῃ. 

Τῦ τη 0 ἀρϑῖη Ὀ6 ἀτροᾶ ὑπαῦ 815 15 ΤΠ ΘΓ Θ]Υ ΒρΘοα] 0). οἡ. τη θυ 5 ε αοϑ- 
6] οὗ 

ἴοο Εἰρἢ ἴον τῷ μοΥΘ ϑουρύθτθ 5. ΒΠ]Πθηῦ. [ ὙΘΡΙΥ ὑπαῦ ψγ οδπηποῦ ρου τος 

Ὀαὺ βρθου]αύθ : ὑπαῦ τγ ἃ16 50 τηϑθ ὑμαΐ γγχθ τηιδὺ βύυτνγθ Δ θυ 5016 ἀδι οτν 

νίον οἵ {π6 τοϊαὐύϊομβ δηα οπα οὐ ὑπ6 βυβύθιι [πὶ ὙγΠ]Ὸἢ. τ )78 ΔΥ6 Ὀ]δοΘα : ἔβθΟΥΥ. 

ὑμπαῦ ὑπὸ δάναποθ οὗ ρδυῦϊα! Ἰσηον θά 8 [ΌΓΟΘ5. ΠΡΟΙ 15 ΤΠΟΤΘ Δη6 ΠΟΘ 

φ ζο “Ὁ 

χων ἅπαν ἡμῶν τὸ τῷ θανάτῳ πραθὲν 1 ἩΙρΡροϊγύμϑ, γϑραγαϊηρ [Π6 ΤηΟΘΔΥ18- 
τοη 1ἢ 105 δούιδ] οἴϑοίβ, ροϊηὐβ οαὖ 
πον ὁ πτοῦρηῦ ποῦ ΟὨΪ]Υ {Π6 τΘαθυηῦ- 
[ἴοὰ οὗ [8116 Ὀδϑίηρβ, αῦ {Π6 βγ8 
οϑύθ ΙΒ ητηθηῦ οἱ τῃΐ8116 5 Ῥεϊηρβ. 
Μϑὴ δουθὴ 1ἢ τπῃΐβ]]6η μου] ἤδυθ 
πῃθραβᾷ {Π15 αἰγίπθ ΘΟ γα ϊοη. ἨΠΡΡ. 
6. Βογ. οἱ Ηοῖ. τι. (ΜΊριθ Ῥαΐγν. ΟΥ. Χ 
Ῥ. 8322) διὰ τοῦτο γέγονεν ἄνθρωπος ὁ 
τῶν ὅλων θεὸς ἵνα σαρκὶ μὲν παθητῇ πάσ- 

λυτρώσηται γένος, ἀπαθεῖ δὲ θεότητι 
διὰ σαρκὸς θαυματουργῶν πρὸς τὴν ἀκή- 
ρατον αὐτοῦ καὶ μακαρίαν ἐπαναγάγῃ 

ζωὴν ἧς ἀπέπεσεν τῷ διαβόλῳ πειθόμενος " 
καὶ τὰ κατ᾽ οὐρανοὺς ἅγια τάγματα τῶν 
νοερῶν οὐσιῶν στομώσῃ πρὸς ἀτρεψίαν 
τῷ μυστηρίῳ τῆς αὐτοῦ σωματώσεως, ἧς 
ἔργον ἡ τῶν ὅλων ἐστὶν εἰς αὐτὸν ἀνακε- 
φαλαίωσις. 
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ΤῊΘ 
ΒΘΠΘΙᾺ] 
ΕΠ ΘΠ 6 οὗ 
ΒοΟΥΙΡΤΘ 
πδίαχγδὶ. 

ΤΗῈΕ ΘΟΟΞΡΕῚ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΊΟΝ. 

ὑπ6 ἀπύγ οὗ Ἰοοϊκίηρ' [Ὁ ἃ ΠΊΟΥΘ ΘΟΙΡΥΘΠΘΗΒΙν 6 ΒΥ 6515: ὑπαῦ θυθὰ 

1 Βουϊρῦσθγθ ΤῸ Β]Θηῦ {6 τθ8] α«αθβύϊοῃ σπου] 6, 15 π6 νἱθιν 

οοηδβίβύθηῦ νὰ ϑουιρύανθ ἢ ὑπαὺ ϑουιρύαιγθ σῖνθβ τ ἔλοίβ, ἀπ ἄρον 

811} ἐπ ὁπ Εδοῦ, ὑυΒ]Οἢ. τητιϑὺ θ6 ἔθου τι {Π6 βονθυθίθηι θχρυθββίοῃ. οὗ 

ἐμ6 Τιῖνίηθ Ψ1}} ; ὑμπαῦ 1 οἰνουτηβύδμποθβ ργοτηρὺ ὑπὸ ᾿πα αἶσν, γγ8 ΔῚ6 

Ῥοππὰ ἴο ᾿παῦγθ ΥἹἢ ΤΘνΘΡΘμῸ6. ὙΠΘίΠον ἐπαὺ Εδοὺ 1Π]Πὰτηϊπαῦθα ἐπ 

Ροβιύϊομ ν ΒΙΟΝ τ ΟΟΟΌΡΥ ἴῃ ἕαοθ οὗ ὑπ ὑπουρηΐβ πα ἀἸβοουθυῖθβ οὗ 

{μ6 ἔπηθ. Τὴ Εδοῦ 15 ἤπα], θαύὺ ὑπὸ ὅριγιε βοηῦ ἴῃ ΟἸγιϑῦβ πᾶ Π6 

ΘΏΘΌ]65 ΤΉ ΘῈ ἤο 566 ΤΏΟΓΘ ἃ ΠΕ Τη078 οὗ 105 τηθδηΐηρ. 

ΝΟΣ 15. {Π6 φθηθΡα] 5|]|6 ποθ οὗ ϑουρύαχο, αὖ Ἰθαβδὺ 5ὸ [ἌΡ ἂ5 αἰσθοῦ 

βύαύθιηθηβ ἈΥΘ. ΘΟΠΟΘΥ θα, οα {Π|5 ΔΌβο!αΐθ νίθνν οὗ π6 Τποδυπαύϊοιι 

ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΑΥ ΒΌΡΡΥβίηρ. ΤῊΘ νἱθ ὈΘΙΟπσΒ. ΡΥΟΡΟΥΪΥ ἴο δῃ ΟΓΘΥ 

ΜΓ ΒΙΟΝ Πιὰ8 οθαβθα ἴο "6. Τὴ Οἀο5ρ61 15 ἃ τηθϑβᾶρθ ἴο τϑη ἃ5. Π6 

ἰ5. Τὸ 15. ρϑυΐθοῦν παῦπγα! ὑπθυθίοσο ἐπαὺ ϑουρύασθ 5μου]α ἔου ὑπὸ 

τηοϑῦ ραγῦ οοπίθιηρ! αἴθ ὑπ6 δούμπα] βίαϊθ οἵ ὑμῖηρθ ἃπα βρθᾶξκ οἵ ἐπ6 

ΤηοΔ δ οη. ἃ5 ἀθα]]ηρ ΤΙ τηϑη [8116 η. Τύ 15. ρϑυἔθουῦ! νυ παῦπσα ὑπαῦ 

ἐπ Οὐθϑάβ (πα {Π|6 58 1ὴ6 Υ ΔΤ ΔΡΡΙ]165. ὅο Θαυ]Ὺ Ραὐνβῦϊο υυ! ]η 95) 

ἀθαλῖπρ να} {Ππ6 δοῦπα] ΠΙβύονυ οἵ {π6 ΤἸποανηϑύϊου 5ῃ οι] βέαΐθ ὑπαὺ 

ΟἸγιβῦ “οατηθ ἀονγι ἴγουη ΠΘΔΥΘΙ. ΤῸ τι5 ΤΉ ἃ Πα ον ΟἿ βαϊναύϊοη. 

ΤῊΘ ΘΥΥ γΟΥβ “οαπη6. ἄονγη ̓  Δ Πα] 811] ΘΟΥΤΟΒΡΟΠἸπηρ ῬΏγαβΘ5. ὈΘ] ΟΡ; 

ΘΧΟΙΒΙΥΘΙΥ ἴο ἐπ6 Τπολυ δύο 85 ὕΠ6 ἀββατηρύϊομι οὗ ρ8551016 ματηδηϊν 

ἴῃ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘ οὗ εἴπ. Βαῦ {Π15 Ἰδηρτιαρθ 15 1ῃ ΠῸ ὙΑΥ ἱποομπβιβέθηῦ 

σιτἢ ὑπ6 Ῥο]16 Ὁ ὑπαῦ τυ μαῦ τγὰβ ΔΟΘΟ ΡΠ 5Πη 64 ἈΠΩ͂ΘΥ οοσέαϊπ σΟ πα  ]ο 5 

ἄπο ἴο 5ῖπ σγουἹὰ πᾶνθ ΘΟ ΔΟΘΟΙΏΡ 56 οὐμουγῖβθ 1 τππδη Πδά 

γΘΙ ΔΙ 6 51 η]685. ΤΉΘΥΘ ἰ5. ἔογοθ ἴῃ βίη θυ 5 τϑιηδυῖ᾽ ὑπαὺ {Π6 

ὕνγο ῬὮΓΑΒΟΒ “ΤΣ τι8᾽ ἃ πη “ΤῸ ΟἿΣ Βα] ναὐϊο ἡ ΘΧΡΥΘΒ5. ὕνγο αἰβυϊποί 

ἰάθαβ. ἀπά γϑῦ πποσὸ : ἐπ του ἰδίοις οὗ Ἰονθ ἱπνοϊνθα ἴῃ ἔμ Θινὶηθ 

ΡΌΓΡΟΒΘ 15 ᾿ποϊα θα ἴῃ {Π|6 τϑνο]αύϊοη οἵ Ἰονθ σίνϑη ἴῃ ὑπ Τῖν!πθ δοῦ, 

Απᾶ ψ Ἀ16 νγθ ΟἸΤηρ τηοβῦ ἤστην ὸ ὑπὸ Ἰάθαβ οὗ " βα! ναῦϊομ ᾽, οὗ “6 

Βοοκίηρ πα βανὶπηρ ὑμπαῦ ὙΠΟ νγὰβ Ἰοβῦ᾿, γὸ πιπδῦ αἰβὸ ὈΘΩΡ ἰὴ 

τηϊπμα ἐπαὺ “ βαΙ ναύϊοι ̓  15. [Ὧ} το ὑπαη ἀ6] γουᾶπμοθ {γῸπὶ ὑπ 6 ΘΟη- 

ΒΘΟ]ΌΘΠΟΘΒ οὗ 601}. Τὸ ΘΧΡΊΓΌΒΒῸ5. αἶβδὸ ὅπ ἤπαὶ] ρῬγοβουναύϊοη οἵ ὑπαΐ 

τ ΒΙΟἢ. ὑλα]ν ΘΙ ΡΒ ἴο {ΠῸ βανϑά ; ἴο ὑπ ῬΆ] 685 οὗ πσιδῃ πδῦτ"8 ἃ5 

1. 866 Ῥ. 315. 
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Ὑ7611 ἂἃ5. ὕο ὑπ6 οοπαϊύίοη οὗ [Ἀ]Π]1Θὴ πϑαύστθ. ΤΏΉΘΡΘ ἴα “ἃ τηδκίηρ 

Ρουίθουῦ στ Β] ἢ 15 οονυθ αῦϊνθ τ ἢ ὁ Βα] γαύϊοη ".᾽ 

Βαῦ ἴῃ ὁΠ6 Ρδβϑαρθ αὖ ᾿ἰθαβϑὺ νγϑ 5661 ὕο "6 δατηὑθα Ὀγ δύ Ῥδὰ] ἰο 

Ἰοοῖὶς ἀροῖ ὑπ6 ΤΥαῦῃ 88 1ὖ 15 ἴπ ὑπ6 αἰγίπθ οοιη861 ταῦ τρανὰ ἰὸ 

Οτθαύϊοι δηα γϑ-ουθαύϊοη. [ἢ ΟΟ]. 1. 13 ΠῚ ἢ6 ργθβθηΐβ ἃ νίϑν οὗ {Π6 

γος οὐ “0π6 ϑὅοῃ οἵ Οοαβ ἰΙονθ᾽ 12 πθ οὐθδίϊομ, Ὀυθβϑυ σύ] 0. 

(ἔκτισται ; ἐν αὐτῳ συνέστηκεν, 16), τΤΘαἀθηηρύϊομ, ΘΟὨΒαΤητη 0) (ν. 20) 

οὗ Ππῖΐα θοίπρ. ΤῊΘ Π0]86 στους 15 Γα]Π]16 ὈῪ ὁπ Ῥϑυβοη (13---20), 

ψ ΠΟ 15 Ραϑΐογθ Οτθδύϊοη, ἃ Πα 15 4150. ὑπ βουτοθ οὗἨ ρθϑοθ " ὑπγοαρ {16 

ΒΙοοά οὗ ἨΙϊ5 Οτοββ᾽. ΤΠῚ5 νίθν 15. βαυϊβηθα ὈΥ ὑπ ὑπθο]ορῖοα] ο0η- 

οθρύϊομ ὑπαῦ ὑπ6 ρϑυβοπδγ οὗ ΟΠ Υϑῦ 15 1π Η15 Πινῖπο Ναῦσνο. Βαῦὺ 

αὖ Ὁπ6 βϑτηθ {1π|6 Η15 Πυτηδη πδύαγθ 15. ὑα κθὴ τηὔο δοοοιηῦ (υ. το [.) ; 

δη θη δ 15 ΒΡΟΚθὴ οἵ 8ἃ5. ὑπ6 “1πᾶὰθθ οἵ Π6 1 ν]51016 αοα;, ΗΘ 

15. Ῥγθδθηὐθα ἃ5. ὑπ διΌμοῦυρθ οἵ Πυχηθϑη1 ἴῃ οΥθαύϊο θυθη ἃ5 ΗΘ 15 

Θἰ5ὸ “ὑπὸ υϑύθοση λοι ὑπ αἀθϑδα᾿. 

Του ὺβ ΠΟΥΤΘΥΘΥ ΤΩΔΥ 5011] ΤΘΠ δ 1 ἃ5 ὅο ὑπ6 1ηὐουργθύθυϊοη. οἵ {Π15 ΤῊΘ ἰᾶθα 
: : : πα τ ἸΠἢ 

τηγϑύθυϊοιιθ ραβθᾶσθ, Βαὖῦ αὖ Ἰοαβδῦ 1ὖῦ ὀδηποῦ Ὀ6 βαϊα ὑπαῦ ἃ "6]16Γ 1η ἐἰοάνεὶ οὗ 

ὑπ ρβοϊαῦθ ραγροβα οὗ {π6 Τποδυπδύϊοῃ 15 αὖ νϑυϊδηοθ τ ῦἢ ϑουϊρύατο. ρα 

ΝΟΥ (65 10 1ῃ ΒΠΥ͂ γα ἀθγορσεαύθ ἔλοση ὑπ6 1πΠη106 ον οὗ ὅοα. Τῇπον Σ 
βυουηῦ 

1τῦ 15. “τηοϑῦ οομβοηϑιῦ ὕο ὑπ6 Ἰπαοτηθηῦ ΟὗἩὨ ΓΘ ἡ 1ὖ 5ΘΘΙὴ5 ᾧο 6 8180 ἔου πιδη 5 

“τηοϑβὺ οοηβοηϑηῦ ο {Π6 μἱθὺγ οἵ [α10}᾿. Τῦ δβ ὕο θυθυὺ τηούϊνϑ οὗ Ἐμμμηο 

ἀθνοαῦ ογυδύπἊθ ὙΠΟ 15 ϑαρσθούθα ὈΥ ὑπ οἰγουμηβίθηοο οἵ {ΠῸ6 

Τησδι μα ]οη, ἃ αν ΟΠΘΥ τηούϊγθ οἵ ουδύιαθ ἴῃ ὑη8 οοπίθιηρ αύϊομ. οὗ 

ὑπαῦ ῬΥΙτη8] Ιου γΒ10}) ὑπ 561.71}}} οὗὁ τηϑρ οου]α ποὺ ἐπνγατύ. ΕῸΣ 

1 ὉΠ6 ΘΟΙΏΙΠΟΙ ΨΙΘῸ ΤΏΟΥΘ5 5 ἴο ἀθγούοη 85 σγχα Ιοοῖς δὲ ὑπ6 1πᾶ1- 

για π8}- 6 οη6 5.660 Ὑ ΒΟ νὰ Ἰοϑῦ-ἢ15 νίθνν ὑθαομοθ ὰ5 το ἄταν 

ἴῃ Δ ΑἸ ΌΠΟῚ ΠΙΘῪ Οϑι565. ἴον ῬΆ]]16ὺ δαογαύϊοι. ἔτομὶ ἐπΠ6 ὑποαυρηὺ οὗ ἐπ 

ὙγΠ016--οὔ ὑΠ6 πἰποῦυ πα πῖπθ ΠῸ Πᾶνα ποὺ 5ὐγαγθά-- 0 86 πὸ 

1655 πΘδΥ ὕο ὑπ6 σγθαῦ ΘΠΘΡΠΘΡα Ὁ Ιονθ. Νούμίπρ 15 Ἰοϑῦ, πα ἴον ὑΠοβ6 

ὙΠῸ οαπποῦ αὐ ὑπ1η ΠΌΤη ὑϊτηθ ὅο {ϊπ|6 ὙΠ δηχίουιβ ατιθϑὑϊ ΟΠ] Π05 

ἔγοτη ὑπ6 οοῃὐθιηθ]αύϊομ. οἵ ὑπ6 ναβύμθβϑϑ, ὑΠ6 οοιρ]οχίῦυ, ἐπ οοπύνα- 

αἸούϊομβ, ὕπ6 θϑυπϑϑῦ θχρθοὐύδυϊ!ομ, ἃ5. 78 8.6 Θηοουτασθα (ο 081] 1, οὗ 

1 ΤῊ ἐπουρῆύ οὗ τελείωσις 15 σηδγταο- {π0 Ἡθρτονβ. Οὐμηρ. 90Πη χυϊῖ. 23; 
ἰουιϑύϊο οὐ δύ Φοῆῃ δηα [Πη6 ἘἹρίϑῦ]8 ἰο ἨΗΘΌΥ. Υἱῖ. τι δα ποίβϑβ. 
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ἐμ6 σου], ἰο ον ϑουιρύαγθ, τηποἢ 15. σαϊηθα ὈΥ ὑπ ὑπουρῃῦ {παὺ 

ἔγοιῃ ὑπ ἢγβὺ 1ὑ νγὰβ ὕΠ6 ῬΌΓΡοβθ οὔ αοα ἴο ραῦμϑυ ΠῸΡ 811 ὑμϊηρβ ἴῃ 

ἐῃ8 ϑοῃ οἵ Ἠ1β Ἰονϑ᾽. 

ΑΡΥΔΟΙΟΙ ΤΠ6 βιιθ]θοῦ ον ὙΠΟ γ πᾶν ὑοιο θα 15 ποῦ, 1 ὈΘΙΘν, ἃ ΠΠΘΓΘ 

ὑπρανὼ ταύ οὗἩ Βρθου]αύϊομ,, ΟΥ̓ ἃ Θα ]Ο5 ἔΆΠΟΥ οὗἉ ἃ ραβῦ ἄρ, [1 μδᾶ 5ὸ 

τοραγνθα 10, 1 5Βῃου]α ποῦ μΒανθ ὑπουρ)ῦὺ τὺ Πὐυπρ ὕο σῖνθ ΠΟΥ βκθίομθβ 

οὗ γϑαβοηπρ, ὙΠΟ τητιβῦ ἴῃ ΤΩΘΠΥ͂ ΟΆ568 ἈΡΡΘΆΙ βγη ρΘ ΘΠ ΟΌΒΟΌΓΘ. 

Βαυῦ 1 πᾶνθ οἴιόβθὴ ὕο αν706}} Ροὰ ἰὉ Ῥδοδιβ 1 ὑμῖηκ ἐμαῦ 1 πᾶνθ 

ἕουηα ἴῃ {Π6 ΟΡ ΠΙομ5. ὙΒΙΟΝ 1 πᾶν νϑηψιγθα ἴο τηαϊπίαϊη, βαρρογῦ 

ἃ πα ᾿Ιρηὐ ἴῃ {Π|6 ἴαοθ οἵ σγθαῦ ῬγοΌ]Θ 5. ὙνΠ]Οἢ. βθθῖὰ 1 ΚΟΥ ὕο ».ὙῸ 

2078 πγρθηῦ ΘΥΘΙῪ ἄαγ. ΤΠ ὑμπουρλῦ ὑπαῦ ἐπ Τποαγυιαύϊουι, [π6 ἀπο 

οὗ τηδῃ 10} Οοα, ἃπα οὗ ογθαύϊοι ἴῃ τη, νγὰβ ρατὺ οὗ {π6ὸ Τἰνίηθ 

ῬΌΤΡΟΒΘ ἴῃ ΟΥὐθαύϊομ, Ορθη5 ππῸο τι8, 85. 1 Ὀδ]θγθ, ΟΣ νίθννα οὐ {Π6 

ν]βάοτη οἵ ἀἀοά ὑΠπὰπ γγ6 ΘΟΙΠΤΠΟΉΪΥ͂ ΘΙ ὈΥΔΟΘ, ΥΒΙΟΝ. τητιϑὺ γϑαοῦ ἀΡΟῚ 

1106, 

Τὸ ρυθβθηΐβ ο 8 ὑπ6 Βὶρῃθϑῦ τηδηϊγοβίαίίου οὐ ΤΙ νη ον ἃ5 

ΔΉ Β ΟΣ Ίηρ το {Π|6 1468 οὗ τηϑῃ, ἃπᾶ ποῦ ἃ5 ἀθροπάθηῦ ἀροπ ὑμαῦ ΒΟ ἢ 

Ἰὰγ ουὐβιθ ὑπΠ6 Εδύπογ 5 ὙΥ1]]. 

Τὸ τϑνθαὶβ ἴο ὰ58 πον ὑπ6 ΤΊνίηθ ΡΌΓΡΟΒΘ 5. {Ὁ]Η]16ἃ ἴῃ ππθχ- 

Ῥθούθα ἃ πὰ ππ]τηδρΊη8}0]6 ὑγαγ85 ἴῃ Βρὶ 6 οὗ τηϑ 5 561 5ῃ 1685 ἃ πα 511. 

1 πα ϊ]οαύοθβ, αὖ Ἰθαβδῦ, μουν ὑπαῦ πατοῦν ὕο Ὑγ}10}} ΤΩΔ ΠΥ ΡΠ γβῖοαὶ ἀπὰ 

᾿Ἰβύου 08] γΘΒΘΆ ΓΟ Π65 ροϊηὺ 15 ποῦ ΠΥ ἴο ΡῈ ἔρυμα ἴῃ ἃ αἰἰβρουβῖνθ 

ΘΟΠΠΘχίοη οὗ τηυ] ὑπ ϊποῖιβ Ραυύβ, αὺ 15. ΒαΤητη θα πρ ἤπΑ]}]Υ ἴῃ ΟΠ 6 

1166, 

Τὸ ΠΟΙΡΒ 8 ἕο δι ἃ 1016 τπουθ, ἃηα {15 ἰβ ὑπθ βίτη οἵ 8]], 

νγπαῦ ὕπ6 Τηοαγ πο) 15, νυ μαῦ Ὁ ἴηνοϊνοβ, τυ μαῦ 1Ὁ ῬΥΟΠἾβοβ, νυ μαὺ 1 

ΘΗ ΟΙΌΘΒ, γμαῦ 1Ὁ ἸΠΒΡΙ1 68; ὑπαὺ Βαοῦ ψ Β]Ο ἢ νγο βύσῖνθ ἴο θθ] ον, ἀπ 

ὙΓΒΙΟΙ. 15. ΘΥ̓ΘῚ Θβοαρίπρ ἔγοτα ἃ ; ὑπαὺ Εδοὺ νυ ]ο] βοὺβ ὈΘΙΌΓΘ τι ἢ 

ΠΥ] Π010]6 τηδ]οϑύν ΟἸἸβὺ 5. “Ρουθ ἴο Βα θάτι6 8411 ὑπηρβ ἰο Ἡ ]τη56 1} ὅ", 

1 Οομρ, ΕΡΉ. 111, ο ἢ, ; ἵν. το. 3 ῬΏ]], 111, 21. 



ΤῊΝ ΒΕΠΑΤΊΙΟΝ ΟἹ ΟΠΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ 

ΤῸ ἈΠ. 



ἐκ μεγέθογο κἀλλονῆς κτιολλάτων ᾿ἀνάλόγωο 

ὁ γενεοιουργὸς ἀὐτῶν θεωρεῖτδι. ᾿ λει", 
γγιβά. ΡΗ παν 

᾿ 



ΠῚ 

ΤῊΗΒ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟἿ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑἨἘΤ 

ΤῊΘ γϑϊαύϊου οἵ ΟΠ Υ βυ1γ ἰο Αγ ἃ Ῥυϑοῦϊο8] απθϑύϊοη ἴον ἐπ6 βὐπαθηῦ οὗ 

{Π6 Νὸν Ταβίδγηθηί. 

ΑρΡρδγζϑηῦύ οοῃὐτγαβί. 

1. Μδϑηῃ τηδᾶθ ἴο β5θ6κ βϑδαυΐγυ. 

Ναύασθ πθθαβ πη θυρυθίθ οι. 

Μὸουδ] πηρουΐϑηοθ οὗ {π6 ᾿πἰουρυθίθίϊοῃ. 

ΞΘη56 πθθαβ αἸΒΟΙΡ1116. 

2. Αὐὖ ποῦ αἸΙ ΤΟΥ] τϑοορ 56 1 ὑπ6 Νουν Τ᾽ οβίδιηθηΐ. 

ΤῊΘ π86 οἱ Ατῦ ἴῃ ὑπ6 ΟΙα Τοβίαδηθηῦ πού ἃ βαϊΠοϊθηῦ βϑ πού]. 

ΤῊΘ ῬΥ]ΠΟΙΡ16 οἵ γθοομο]] δ οι. 

Οοπίγαβὺ οἵ ΒΒ θυ 16 δ ηα ἩΦ]]Θηἶο ἐπ ἀθηοῖθα. 

1. Νὸ ἔγϑ ραγβαι οὗ ᾿ττὐαύϊν Αὐῦ διηοηρ {Π6 968. 

Αὐὖ οοῃβθογαίθα, 

2. πη αύϊνθ σύ ἰγθαίθα ἃ5 ΌβοΙαὐθ Ὁ. {π6 ΟὙΘΘΚ5. 

Ν,ΘΟΘΒΒΑΥΎ α601116 οἱ ατθοκ Αγί. 

ΟἿ ΙΒ Ή1Υ ΠΘΟΘΒΒΑΥΠῪ δηΐαροη βίο ὅο ΟἸα551681 τὸ ἴῃ {π6 ροβίο!ο 

8,668. 

ΤῊΘ ἰαβκ οἵ Ομ γιβϑίδη Ατῦ. 

ἘΠ ΑΥΤΥ ΠΙΘΥΔΥῪ ΘΥ]6η06 85 ο ΟΠγΙβύϊδη Αὐῦ. 

Του] η : ΟἸοσηθηῦ ΑἸθχ, : Οὐ. 

1. Ραϊπίϊηςσ. 

Ορηηθίοσιθβ αὖ ΠΟ ΉΘ. 

ΝΘΡ165. 

ΤΠ6 5υμοᾶ οὗ Β]γΙγ. 

ΤῊΘ Τασρτηθηΐ οὗ ΕἸ αβ θ 5 05. 

Οἤδηρα οὗ ἔβοιπρ τη {π6 ΕἼ Οθηύαυυ. 

ῬϑιΠ πα οὗ ΝοΙδ. 

αὙθροῦυ οὗ Νγδβα: βίου: ΝΠῸ5: Απριβί!ηθ. 

2. ϑοιίρίιτγο. 

ΒΟΔΏΌΥ ΤΘΙΠΘΙ 8. 

3. Αγοϊιξεεοζιγε. 

ΤΠ6 ΟΒύτοῇ οὗ Ῥϑα]ηπ5 αὖ ΤΎΤΟ. 

οὗ Οομδίϑηψηθ αὖ ΨΘΥ 58] 61. 

Μοϑϑῖοϑ. 
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Ῥουηθβίϊο σῇ : βΘΠη8. 

ΟΠ δυδοίουιβίϊοβ οἵ ϑαυὶν ΟὨγ βεϊδη Αὐί, 

Οομυθῃ οη8] ἴῃ Βα] θοῦ. 

ἰγραίσηθηΐ. 

ΒΘ ΤΏΒΟΙΙΟ. 

Ἠεβοχυθᾶ, 

Τυθδίτηθηΐ οἵ {Ππ6 ῬϑΒβίοη. 

ἘΣΧΘΙΏΡΙ6Β. 

5180 αὖ ὙΥ Κβγοσυίῃ. 

Φουία!. 

1Π. ΤῊΘ {τὰ τοϊαύϊοῃ οὗ ΟΠ Ἰβυϊϑ 1 ἰο Ατὐί. 

ΒΙΟΥΠΥ τα] 56, 
ΟΟὨ ΓΟΥΘΙΒΥ 85 ἴο ἔΠ6 ΔρΡῬθδσδηοθ οὗ {πῸ Τιογᾶ. 

Αὐῦ δἴτηβ αὖ {πΠ6 αἰνίπθ 1ἅ68]. 

ΟὨΥἰβυϊδητν ἄοθβ ποὺ αἰ [η6 σταηρθ οὗ γί. 

Τπθαθδὶ δἄνδηοθβ οὗ αἰ οσθηύ Ασίβ. 

Τιβύαυθίηρ οἴθοὺ οὗ ὑΠ6 ἩΘμδίββδηοθ. 

ΤῊΘ ΕγϑηρΘ}10 ΒΙΡῈ. 

ΙΥ. Τιονϑ {86 συϊᾶρθ οἱ Ατγί. 

ΒΙον ΠΡ 5 8Π8]1γ515 οἵ {Π8 ρτοιη 5 οἱ ἔ11π|16 ἴῃ ΑΥί. 

Τγα Τάρρο 1 Τρρὶ. 

Απάγεα 1)εῖ ϑατγίο. 

ῬίοῖοΥ Ἰσηποίλιϑ. 

Νού “ οὗ {μ6 που]ᾶ᾽, 

δ] οὗ αὐὐϊβύϊο ἀἸ ΒΟ ΡΙ1Πη6, 
ΤῊ αὐὐβὺ ᾿πίθυργοὺβ δ πη θυ θοα 68. 

ῬΕΙῚ] οἵ γϑα] δύο Αὐὺ ἴῃ βδουθᾶ βι]θοίβ. 

ΤΙΙαβίγαύϊομβ ἴγοσα ὑσθαίσηθηῦ οὗ ἔμ Μδάοῃμδ : {π6 Οὐ πο χίοη. 

Ασῦ χηἱηϊβύθυί] : ποῦ 8 πᾶ. 

ΟΠ υβύϊδῃ Αὐί ἃ ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ ΘΧΡυ ββίοη οἱ ΟὨγ βεϊδη ΕΔΗ. 
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Νο 5ὑπαθηῦ οὗ {π6 δροβύο!ο υυϊθηθθ οδἢ [61] ἰο ἤπα Πἰπη56} ἘΟΈΡ ΤΕΣ 

Βοιηθῦϊηθα. οοπέροηὐθα ὈΥ ὑπ6 αποϑύϊοη 2065 ὑπ6 ὑθϑομῖηρ οἵ ὑπ6 Νϑυν 1ὺγ 1Ιθᾶνθ 

Τοβίδιηθηῦ οοΥ ον 811 6Π6 ᾿πύογθδίὶβ οὐ πυτηδη 1116 1 ἃπα τηογο ραυύϊου- ἜΠΕΣ ὯΙ 

ΤΑυ]γ Τοθ5 ὑπ6 Ν νυν Τδβίδιηθηῦ, ἀοθα ΟΠυἸβυϊδητὺν 85 1814 ἄονσηι ὑπο ν8 

ἴπ 15. Ὀγοδα οαὐ]πθ5, ἰθῶνθ 56ῸΡ6 ἴθ ὑπ ἔγθα ἀθνϑιοριηθηὺ οἵ Αν 

ΤῊ5 Ἰαύδον απθβῦϊοη ἀθβθύνεβ οοπϑιἀθυαύϊοη. Τύ 15 ποῦ Θῃοιρῆ ὑπεαὺ 

1ῦ 5ῃοι]α παν ῬΘ6ῃ ρυϑούϊοα ΠΥ Δηβυγουθα ὈΥ ΘΘΠΘΙΆΪ οομβθηῦ: {Π6 

ΔΉΒΎΨΘΥ ὑπτι5 σἴνθη ᾿πο]πθ5. Τη8 ΠΥ Θ᾽θιηθηὺβ ὙγΏΙΟἢ θη αὖ ᾿θαδὺ ἕο 

οὐθαύθ τη βοΊν]η95 85. ἴο 105 ΒΟῸ ΠΤ ΘΕ5 ; 8:η6 1ῦ 15, ΒΙ ΡΘΥΠΟΙΔΙΠΥ οὖ ᾿θαϑῦ, 

ἴῃ οοπῆϊοῦ τ] ὑπ6 τηοϑῦ ρυουηϊπθηῦ αὐϊθιδϑοοβ οἵ θαυν ΟΠ τ Ἰβυδη 

ἔθϑηρ. ΤῈΘ τηϑῖπ ἰβθιθ 15. ποῦ ψπϑύμου ὑπ ΟΠ νι βύϊαπ Βριυ1ῦ ϑποου- 

ταρο5 ὑπαῦ ἐθιηροι ΜΓ Π]ΟΙ. 15 Ππ6 βύγθηρίῃ οὗ ὑπ6 αὐυϊδῦ, θαὺ τυ θῦΠο. 

1ῦ ὙΘΟΟΡΊ 565. ΠῚΒ ὍΤΟΥ. ἃΒ5. ΘΟΠ Ια ΌΟΥΥ ἴο ὑπ6 ἔα] Π]τηθηῦ οἵἨ τηδῃ Ὲ 

ἀοϑύηγ. ΤΠΘΙΘ οἂπ Ὀ6 πὸ ἀοαθὺ ὑπαὺ ὑγαύῃ, βυτηρθῦμυ, ΓΘ ΘΙΘΠΟΘ, 

Ὑγ 11] οΠδυϑοίουϊθθ 411 οἤουυ πο ἀθθοῦνοα ὑπΠ6 πϑιηθ οἵ ΟΠνιβύιδῃ : 

Ῥαὺ 1ὖ 15 ποῦ δὖὺ ὁποθ ουνίουβ ὑπαῦ ἴῃ ὑΠ6 ἕδοθ οἵ ὑῃ6 ουὐθιυνν ΠΟ] τη] Πρ; 

ΤῊΟΥΔΪ ῬΥΟΌΪΘΙῚ5. οὗ 1π|6 ΟἸτ]ϑύϊδη οἤουῦ οὰπ 6. ῬΥΟΡΟΥΥ αἸτθοίθα ἴο 

{π6 ραγβαϊ οἵ Ατῦ. 

ΤῊτι5. ὑπο 5 ὑπ6 βαροθβδύϊομ 1 ποῦ ὑπ6 αἰβύϊμποῦ Ἀρρθδύαποθ οὗ ἃ 

οομῆϊοῦ Ῥούνθθῃ τηϑη 5 οομδυαὐου ἃηα ὑπΠ6 ὐβρθ]. Ηδθ 15. ῬΟΥ͂Ν 

τ ἢ αὐ ϊδῦϊο ᾿ηϑύϊπηοὺβ δ η] ΡΟΥΤΘΥΒ ; ἃ πα ὕΠ656, 1ὖ τηϑὺ Ὀ6 8]]Θρ θα, 816 

ποῦ αἰτοῦ ὑθκθη ᾿πΐο δοοοιηὖ ΒΥ ὑπ6 τϑοουβ οἵ ὑπ6 ἘΔΙΠ. 

ΤῊ6 Δρραγθηῦ οομῃύγαβὺ ὑθαυγοθ ὑο 6 5ἰαίβα ἃ 110016 τη 1π Αρρδιθπί 
ἜΕΙΩΣ οοηΐγαϑῦ. 

Οπ {Π6 ομ8 5148 10 15 οουύαϊη ὑπαῦ Αὐὺ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠ 5. γι ἢ Θββθη θα] 1- πὰ 50 
οοηδίια- 

Ῥαγὺβ οὗ οὔσ πϑῦασθ Νθη ὉΠ νΘΙΒΆΠΠῪ 5661 Ῥδυθ! 181 ΘΟΤῚΙ ΠΌΠΟΙ ἰδ 85 ἴο 
66 Κ . - 5 

οὗ ἔουτη, οοϊοιν, βουιπα, δηα Ππ6 Ῥ]θαβιθ ὙΠΟ ὑΠπ656 ον οδ ὉΘ Ροδαΐγ. 
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ἘΧίθυ δ] 
παίαγΘ 
Ὡθρα5 
1 ἴΘΥ̓ΡΙΘ- 
ταί. 

ὙΤΠ6 1ηΐου- 
Ῥυθίδιϊοη 
οὗ παΐασο 
ὉγΥ Αὐὖ 88 
ἃ Ῥουγοσ τα] 
ΤΉΟΤᾺ] 
οδἤδοῦ. 

ΞΘΏΒ6 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ 
ῃθ66α8 
ΑἸβορ η6. 

, Βαϊ Ατί 
πού αἰ- 
ΤΘΟΙΥ 
τροορη βοᾶ 
ἴῃ Ν. Τ. 

ΤΗΝ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΞΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑἈΒΤ. 

ἀδορομθᾶ ἀπ οχύθπαθα ὑμγοιυρ]ν ὑΠ|6 βυπαν οἵ ὑπ6 ῬυΙηΟἾΡ]65 ὈΥ ὙΓΒΪΟ. 

ΠΘΥ ἅἃγ6 τα]οᾶ, Μρθη οἂπ θ6 ὑγαϊηθα ἴο ἃ Κθθῆθν ἃῃηἃ ἤμΘ᾽ ῬΟΥΟΘΡύΪΟΣ 

οἵ Ῥοαιύγ. ΤΈΘΙΘ ἴἰ5 ἔποπα ΠΟΥ ἃ ἕογοθ οὗ Ἰῃἤπθηοθ 10} σαπποῦ 6 

οὐΘυ]οοϊτθα ἴῃ ὑπο ἀἸβοῖρ]1π6 οὗ 116, 

Απᾷ τόσο ὕπδη ἐΠῖ5, ὕΠ6 ΘΟ Ρ]ΘΧχ 500 η6 ἴῃ ΨΒΪΟἢ τγ6 ἃ. μ]δοθά 

γα "65 ἴο Β6 γθυρα]ϊθά ἐο 8. 6 ἅτ ποῦ ἂὖ ὁῃ08 80]6 ἕο ϑηΐϑν ἰῃῦο 

ὅπ τηϑ το] ἃ ἀβρθοὺβ οὔ Ναύισθ Ὑ ΒΪΟἢ. πο απ τθοορσηῖθθ ὙΠ ΘΗ ὑΠΘΥ͂ 

Ἀ16 Ροϊηὐθα ουὐ. ΤΟΥ͂Θ 15. βοιηθίμίπο οὗ ἀἸβονᾶθυ ἃ πα αἰβργορουύϊοη 

ἴῃ ὅπ ᾿πηρυθββίοι ἩΥ ΒΙΟ ἢ τγο ἢγϑῦ σθοθῖνο ἔγομη ὑΠ6 γον αρθοὰύ τ8. 

ΤΠΘ “ἔογμι ̓  οἵ ὑπίηρθ πθϑᾶβ 50π16 ᾿πὐθγυρυθίαύίοι ἢ ἃπα ὑῃθ ραν ϊοα]αν 

ἰηὐουρυθίαθοη συ μ]ο ἢ πγο δἀορῦ πὰ5 μοΙρθά ἃπα ν}1}}} Π6]}0 ἴο τηᾶῖκθ τι 

νμαῦ 6 ἃ16 ἃη νῆηδῦ νγ 588]] Ὀ6, 

ΕῸν ὑπ Ῥῃγβῖοαὶ οἴδοίβ μοῦ Αὐσὺ ργοάποθβ Θχθγοῖβθ ἃ ργοϊοππα 

ΠΟΤᾺ] δα ΒΡ ̓ ν πὰ] ᾿πῆἤμπθποθ ἀΡῸ᾿ οΠαγϑούθυ, Τύῦ 15 ὉΠΏΘΟΘΕΒΑΡῪ ἴο 

αὐνοπιρὺ ὕο τη8 6 ΠΥ ΘΟΙΏΡΑΤ βου οὗἨ ὑΠ6 γοϊῦϊνθ βουγθὺ οὗ Θχύθυγμδὶ 

πϑῦπιθ ἃ Πα βοοϊθῦυ προσ ὑπ6 δαἀποαύϊοι οἵ ὑπ6 5οὰ]. [ὺ 15. Θῃοιρἢ 

ἐπαῦ Βούμ μᾶνθ ὑπο ἄπ οὔθ ἴῃ τηου]άϊηρ ὑπ 1468] πῖᾶῃ. Ἐδ- 

τπουθ ὑπ αἰδοῖ ρ]η6 οὗ ομθ οὐ ὅπ6 οὐπιθι,, ἃπα {πὸ τηϑῃ 15. ὑγθΆΚΟΥ θὰ 

ῬΟΟΥΘΙ ΠΟΎΘΥΘΙ" ΒΟΟΘΒΒΕΠΠΥ Π6 οα] ἱναύθϑ ὑΠ 8. 56] -οθηύνθα υἱγθθβ Οἡ 

ΠΟ. ἢ πὰ5 οοποθηγαύθα Ὠϊτηβο] ἢ, Τῦ Τὺ 6 ΠΘΟΘΒΒΆΤῪ ἕο “ οαὖ οἵ 

686 τὶσηὺ παπᾶ’ οὐ ὑο “ῬΙΌΟΙ οὖ {16 υἱσηῦ ογθ᾽, θαῦ Π6 ψ1|0ὸ 15. ἕογοθά 

ἴο ἄο 50 διύθυβ ἰηὔο Π||8 “τηδϊτηθα᾿᾽. 

ΤῊ5. ΘΧΡΥΙΘΘΒΙνΘ ᾿πΠ8 96 ΒΘΘΙῚΒ ὕ0 ΟΑΥΤΥ ὙΠῸ} 1ὖ ἃ {Ὁ} γθοορη οι οἵ 

{πὸ τηδηϊο] ἃ δοὐύϊνιϊο5. οὗ ουθ ἀπ μαπά, οἵ 6 βοόονοὺ οὗ βθοίῃηρ 

ῬϑαυύΥ ἀπαᾶ βοὐύθίηρ τ Του ἢ, ἃ8. ὈΘΙοηρῖπρ ὕο {1160 σομρ]θίθηθδβ οὗ 

Ἰηᾶπ, Απᾶ 1 ππάθυ ὑπ δούμπα] οοπαἐϊοπβ οὔ 116 1Ὁ 15 Τῃγου Ρἢ. ΒΘΏΒΘ, 

νῖο Αὐῦ 865 ἃ5. 15. οὐρᾷ, ὑπαῦ {πῸ τποϑὺ ον ουβ ἅμ ἘΠΊ ΥΒᾺ] 

ἀλη ΟΥΒ Θοτὴ6. ὕο τη6, ὑπ παύτινα] ΘΟΠΟ]τιβῖοι. ΒΘΘΙὴΒ 0 θ6 ἐμπαὺ {Π18 

ἕαοῦ βῇθυνβ ΘΟ ΠΟΙΠΡΊΥ ὕΠπΠ6 ραγδιηοιηῦ ᾿πηρουσίδποθ οἵ {πΠ6 βύπαν οὗ 

Αὐτὸ, ἿΙ͂π {π|5 τορίοῃ τγ ποοᾶ ρου] ]αυν ἴο θ6 ὑγαϊπθα ἴῃ οὐ θυ ἐμαῦ 

6. ΤΠΔῪ ΘΗ]ΟΥ ΤΊΡ Υ ; πὰ ποῦ 6 οα]] θα ἀροὴ ὕο βϑοῦϊῆσο ὑμπαῦ 

ὙΥ ΠΙΟἢ τγὰ8 ΘΆΡΆ]6 οὗ τ ἰδίου! ηρ ὕο ἃ ΤΊΟΠΘΙ ΒΟΥ ΟΘ, 

πο} το θούϊομβ, ᾿πἀϊοαύθα πὶ {πὸ Ὀυϊο θβῦ ΒΌΤΏΤΉ ΡΥ, ΒΘΥνΘ ἴο ΒΠΘΥ 

ἐπαῦ Αὐὖ ἡπΒ0}ν οἰαίτηβ ἃ Ῥϑυτηδηθηῦ ΡΪδσο ἴῃ ἐπ ΠΙρηοδῦ ὑσαϊπησ οὗ 

τηθῃ ; Ὀαὺ οἡ {πθ οὔμου. μβαπα Ὁ τπᾶν "6 ἀσροὰ ἐπαΐ, νι πὸ ΘΧχοθΡ- 
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ἀϊοι οὗ τυσβῖο, ὑπ 66 15. ΠΟ Τϑοοση]οη. οὗ {Π6 οἤοο οἵ Αὐὖὺ τη ὑΠ6 Ν ιν 

Τοβίδτηθηθ. ΟἿ οὐ ὕνο {Ππιύγαῦο 5 ἔγουη θπρυανίηρ (Η ΘΌΥ. 1. 2) ΟΥ 

Ῥδϊηθϊηρ (Η 60υ.. νη], κα ; Χ. 1) 816 811] ὑπαῦ 10 οοηΐαῖηθ, ΤῊ ἸΤηΔΡΘΥῪ 

οὗ ὑπ6 Αροοδίυρββθ---β ὅπ ουθ]ο οἱὐγ (ἄροο. χχὶ. τ6)--ἰβ ΒυτηΌ.]10 

Δ Πη4 ποῦ ΡΙούου!. 

Απά ποῦ ΟὨΪΥ 50, Ραὺ 1ῦ ΞΘΘΒ ἃ5 1 γϑργδβθηύαῦνο Αὐῦ σσεΥθ ΠΡ 

ἀἸβυϊ μοῦ]υ οοπαθιηηθά. Τὺ 15 αἸΠΠοα]ῦ ὕο ον ΠΥ 56η56 ὕο “Π6 465116 ΤΟΠΙ ΟΝ 

οὗ {Π6 ογϑδ, σβῖοι δύ Φομη ἀθοϊαυθβ ὕο Ὀ6 “ποῦ οὗ ὑπ6 Βαύῃθυ Ὀαὺ οἵ 

ὑπ6 νου (1 Φομη 11. 16), ψ Π1Οἢ 5881} ποὺ ᾿πο]παθ ΤΟΥ 5. οἵ 5600]Ρ- 

ἔπγθ δηα ραϊηύϊηρσ ; ἃπα αὖ ἢγϑὺ βισῃῦ ὕΠ6 τϑνυθϑύϊομ οὐ ὑπ ὑγϑηβιθουἽ- 

ἢ685 οὗ ὑπαῦ ουαὖὐ οἵ τ ΠΟΙ ὑΠ6Ὺ ΒΡΙΪΏΡ ἈΡΡΘΑΥΒ ὕο ΟΔΥΥΎ ΓΙ 1 {Π6 

βϑηΐθηῃοθ οἵ ὑπ61} τ ϑ]θούϊοη. 

ΝΟΥ οδΠ ΘΔΗΥ͂ 5ύγθϑβ Β6 ἰδ] ἀρορ {Ππ6 Ῥδυῦϊα] τϑοορητύϊοη οὗ {Π6 ΠΘ ἀ86 οἱ 
Αγύ ἴῃ 

ΒΟΥ ΊΟΘ οὐ Ασῦ ἴῃ ὑπ6 ΟΙὰ Τοβύδιηθαῦύ. ΤΠ6 πυβύθμῃ οὗ ὑπΠ6 οἱαὰ ὅονο- Ὁ. Τ΄. ποὶ 

ηϑιηῦ τγὰβ Θϑβθη 17 οχύθυ μα]. Τῦ 5Ροκθ ὑβγοιρ βγτηθο]5. Βαΐ τὖ εὐρλία τον 
ὨΪΙΟΗ. τηϊσηῦ 6 δυστιθα, ποῦ πΠΥΘΘΒΟΉΘΌΪν, ὑπαῦ, ἃ5. ΟΠ Ιβεϊτὐγ 15 Θσβθη 8} }} Υ 

ΒΡΙσιύ 8], 10 15 ΠΙΚΘΙγ ὑπαῦ 10 σοι] Ρ6 ᾿παθροπάθηὐ οἵ 81] 1ΠΠπιβύγύϊ 5 

ἔτογὴ Αὐτὸ. 

ΤΉΘΒΘ. 8.6 {Π6 δ]θιηθηύβ οἵ {Π6 οοηὐαϑῦ 100 μᾶνθ ὕο ὈΘ ὕΘΟῸΠ- ΤῈ6 ρυίη- 
ΟἸΡΙ6 οἵ 
ΤΘΟΟΙ- 

1165 ἴῃ {Π6 ΘΠ 1] τηθϑϑαρθ οὐ ΟΠσΙβυϊδηῖν “ὑπ γα Ὀθοϑιηθ ἢθβῃη. οἰ δύΐοη. 

ο164, Τη6 τϑοοποι]]δύϊοη, ὕο ϑηθοιραῦθ ὑπ6 τϑϑα]ῦ οὗ οὐὐ ἸΠΟΌΪΤΥ, 

ΒΥ ὑμπεῦ ἴδοῦ ὑπ6 Πδυυηοπν Ὀούνγθθῃ ὑπ6 βθθὴ 8π6 ὑπθ ἸΏβθ0η ὙὙΠ1Ο] 

μδῇ ὍΘ6η ἰηουειρύθα τὰ ρούθη ΠΥ τοίου, Ογθαύϊοη ἴῃ 411 105 

Ῥαγύβ γὰϑ τηϑ 8 πον 85 ἃ γϑυθίϑύϊη οἵ Ἡ τη ὑῃπγοιρη γΠοτη 1ὖ τγὰβ 

ο81164 Ἰηὔο Ὀθίηρ. Βαῦ {Π6 Ὑϑοοπο  ΠἸϑ 105) ΠΘΓΘ ἃ 8. ΘΙβθυ 676 1165 11 

ὑγδηβῆσιγθύϊοη. ΤηΠ6 ρᾶββασθ ο Πίβ 15. ὑοῦ ἀθαῦῃ. ὙΤπῸ οἷα 

Πα ὕἤο Ρ885 υγᾶν ὑμαῦ ὑπ6 ποὺ τηϊσῃὺ ἢπα 105 ΡΙΌΡΘΙ ΡΪαοθ, ΤῊ]Β 

ὑγραῦῃ Πδ5 θυθὴ ΠΟΥ ποῦ 66 ἔμ] τηδδίθυθα : Ῥαὺ 1ὖῦ ψ1] 6 566ῃ 

ΠΟΥ ΟἸΘΟΙΥ ἢ πγο ἢγθῦ οομβίαθυ ὑΠ6 ροβίθίοη οὗ Ανὖ ἴῃ τοϊαὐύϊομ ἴο 

ΟἹ τἸβυϊδηϊῦν ἴῃ ὑπ6 ἀροβύο!ο ἀρ (1), πα ὑΠ6 ομαγδοίον οἵ ΟἢγυἸβύϊδη 

Ατνῷῦ ἴῃ ὑπ ἢχϑὺ ἔθαν οθηθασίθβ (11), δηα ὑπθη αὐδθταρῦ ὕο αθίθυυ6 

ἐπ6 τοϊαύϊοι. οὗ Ουἰβυϊδπῖῦγ ὑο Ατὺ (1π), δῃᾷ ὑπ ρθοῦ]δν οὔοΘ οὗ 

Α΄ῦ (1ν). 
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Οοπίτγαϑβί 
οἵ Βῃθιη- 
16 ἀπ 
ἩΘΊΙΘΗΪΟ 
ἰθηάθη- 
ΟἸ68. 

ι. Νὸ ἔτθθ 
ΘΧΘΙΟΙΒΘ οὗ 
ἰγηϊἑα νο 
Ατίϑ 
δι Πρ [Π6 
71ο 8. 

ΤΗΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΊΤΥ ΤῸ ΑΗΤ. 

ΤῊΘ γοβιθϊου οὗ ὑπΠ6 θαυ ν ΟΠ βύϊδη ὑθδοηθυβ ὑονγαυᾶβ Αγσὺ τνὰβ 

αἀοὐθυτηϊποά που ὑνγο ῬΟυγ ΟΡ ἃ] ἀπ ΘΟ Ηϊοὐϊηρ, ἱπῆπθηοθβ, Τὰ πὸ 

Οὔ Θ᾽ γϑρῖου οἵ πυτηδη δου Ὑγ6 16 ὑπ Ξ'μϑιηϊϊο ἀπ Ἠδ]]θηΐο 

θη θη οῖθβ ΠΟ} αἰ Θοῦ] Υ αὖ ναυΐαπμοθ. ΕΔ 0}. ῬΟΥΘ Ὁ] Π655 ὅο ἃ ραυθϊα] 

ὑσαύῃ ; ἃπὰ ἴῃ ὕΠ6 δροβύο!ο ἃρθ θᾷοῃ πδᾶὰ σϑϑομθά 105. οομιρ]οῦθ 

ἀθνθὶορτηθηΐ. 

ἘῸΣ {πὸ «6 υνὺ8 ᾿τηϊταύνο Αὐ πα Ῥυδούϊοα ΠΥ πὸ ῬᾺΡ]1ς οχίβίθμοο. 

Τὰ {Π6 ἈΡΒΘηοΘ οὗ βαυβίδούουυ θυϊάθηοθ 1 15. ἸΤΩΡΟΒΒΙ0]6 ἕο 5 Ποὺ 

ἔδυ Ασομηυθοῦπσο πα ΜΌαβο Τοαπα ἔνθο πα ομαγδούθυϊβύϊο ΧΡ ιοββίοῃ, 

Βαΐ ἴῃ 5ρῖύθ οὗ ὑπ νθΥῪ ΠΔΥΤΟΥ ΤΔΠΡΘ ὙγΙ Π]η ν ΒΙΘἢ «ΓΘ 5} Ασὺ τγὰ8 

Ομ πα 1Ὁ Θα θοἸθ ἃ ἃ ῬΥΪΠΟΙ0]6 10]. θηὔθυβ πο {πὸ ΠΠ|6 οὗ Ατγί. 

ΤῊΘ οοιπτηδηἀτηθηῦ ὑγῃ 101} ἔουθαθ ὑῃ 6 τηδ]κῖηιρ οὗ σγδνθῃ ἱτηδρθ ΟΥ 

ΠΙΚΘΠΘ55 ὑγὰβ ποῦ οὈβουνθα 1 ὑπ απούιανυ 1561. ΒΥ {πΠ8 δχοθρίϊοι 

1ῦ τγὰβ τηϑθ ουϊἀθηῦ ὑπαῦ ὑπ6 ϑηδούμηθηῦ τγὰβ αἸγθούθα ἀραϊηβὺ δοοῖ- 

ἀθηΐα]! ἃθιιθ65 οἵ 1πϊδαύνο Αγ ἃπα ποὺ ἃραϊηβὲ ὑπὸ Ατὸὖ ἰΐβ ἢ, Αὐ 

ὑπ βϑτηθ ὑϊτηθ ὉΠ|6 τηϑηΠ6 } ἴῃ ὙὙΒ1Ὸὴ ΑΥὸ πὰ5. ΘΠ ρ]ογθα βουνθα ἴο 

οι ον ἃπούμου πουρηύ. ΤῊ ἀθβουιρύϊου. οὐ ὑπὸ ἀθοογαύϊομβ οὗ πὸ 

ΤΑΡουτιδ 016 ἃπα οὗ πὸ ΤΟΙΊΡ]6 Ὀυϊηρβ οὐ Ρ]αΐμ]ν ὑπὸ Ἰάθα ὑπαῦ γθργο- 

θη ]οπβ οὗ οαὐυγανα {Π]πρ5, ἀ πα ὑΠ6 τηϑῃ 10] οουα ᾽ παὐϊοη οὗ τπδῦΐο- 

γἾα 15, Β10ἢ. ἕο Ρ]αθθ ὑπ 616, σου ἀθβστιθα ἴο βιισσοδῦ το 6 ὑπ8 

{ἢ βπηρ]θ ἤρτιγθ οὐ οἴδοι, μαύθνου ὑμθυθ τὰ οὗ σταπάθιμ ΟΣ 

Ῥοαπῦν ἴῃ “0Π6 οὐ] πᾶποθα οὗ αἰνίηθ βουνίοθ᾽ ροϊπίθα Ῥογομα ἰΐβο! 

ΝαύανΆ] ἔουτηβ ἃ πα Θ] θμθηὐβ ὑγ 6 πιο ἐο ἱπαϊοαΐθ ὑπ ἀηβθοῦ. Ἦν 

ὑπ15 σοῦ] ΒΘ 15. 501}] βου ου ἍΠΥ Βηθνγῃ ἴῃ ὑΠ6 του 5 οἵ Εργγρύϊδη Αὐί, 

ὙΒΙΟῚ οομδύναϊ ὑΠ6 βρθοΐαΐοιυ" ὅο σἶβθ θουοπα ὑπαὺ τ ]ῖο ἢ. μ6 ἸοΟΪτΒ 

ἜΡΟῚ ὕο βοιηθύμπρ ἡ ΒΙΟΠ οδη ἢπα πὸ ἀδαπαῦθ ΘΧ ΡΥ ΒΟ ΘΧ ΘΥΠΆΠ]Υ. 

ΤΊ ἤρστιγοβ οὗ σοῖβ ἃ τηθη Ἀ|1|τ6---Ῥαβηῦ οὐ Ἠδιηθβθβ---α 6 ἈΡΟΥΘ 

411 ὑπηρθ. Βυ τ 0 ]5. Οὐ οπαναοῦου, ΤΉΘΥ οαμποὺ 6. ἐδ ῖκθη. ΒΡ 88 

οἴουύβ ἕο Ῥυθβθηὺ αἰσθοῦ ἀπ σοιηρ]οῦθ ρουύγαϊ ὑπιυοβ οὗ ὑπ Ῥοϊηρθ 

ὙγΠότα ὑΠΠ6 Ὺ 608}} ἀρ θϑἕονθ ὑπὸ βοὰ]. Τιαύου θχρουίθποθ ἱπάθθὰ ρυονοά 

ὑπαῦ ὕΠπογθ ὙγΘΥΘ ῬΟΒΒΙ ΟΠ 0165. οὐἨἁ ἀθο0 οοΥγγυρύϊουι πὶ {116 ῬΓΟΙἸΒΟΊΙΟΙΙΒ 

56 οὗὁἨ ΒΈ.0}} ἰτηᾶσθθ οὗ ὕΠ|6 πιγβίουϊθβ οὗ ΕΠ|8 5. γΘΥῸ Ὀγοβθηΐθα ἴῃ ἐΠ6 
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ΔΟΟΘΟΙΠ ΘΔ Ἰχηθηΐβ οὗ Εἰσγρύϊαηη. σου Β 10. ΤῊΘ οοποθρύϊοη. γὰ8 ΠΟΡΪΘ 

Ῥαυύ τὖ ψὰϑ πηδύῤθα ἴῸΣ ΟΟΥηΟ. π86. δἧῸ 1ὖ ψγὰ5 ὑπαΐ ὑμ6 βδουϑα 

Ἰοριβϑ]αύϊοη. οὗ 1ϑγβθὶ Κορὺ ὑπθ οοῃοθρίϊοῃ ἃπμα συγ θα τὺ ΘΔ] ΒΕ Υ. 

ΤῊΘ. διηρὶογιηθηὺ οὐ {16 5υΒΊθῸ]10 ἤσιγοβ ἴῃ ὑπ6 βαῃούπαυυ οἵ ὑΠ6 Αὐὖ θοηβε- 

ΤδιΏΡ]6, Ὁ. ΘιμρΠβΙ σίηρ {115 οχοθρύϊομ ἐο ὑπθ6 φθηθυαὶ ἰανν᾽, Καρὺ ὑπ ΠΡῸΣ 

ον ἤποτη ὑπ6 ἀθβθογαύϊοη. οἵ 86 βυγιῦο!], ἃπμα ρτθϑουνθα ον Πϊμὴ ἴῃ 

105 Ῥυυ ὑπ6 ὑπουρῦ ψ Π1Ο 1Ὁ Θηβμυηθα, Ἠᾷδ ᾿Ἰϑαγηῦ ἴγοιη {6 

ῬΘοοΣ 5 οὗ ὑπ6 ΟἹ Τοβύασηθηῦ ὑπαὺ 1ὖ τῶ ὑπη6 ΤΙνπθ 111 ὑπαὺ ἴῃ ὑ86 

ὈΠΔΡΡΥΟΔΟΙ 8016 ἀδυΚπθθ5 οὗ ὑπ6 ἩοΪγ οὗ Η]165 ὑπ οοβυ!θϑὺ σου 5 οὗ 

Αὐῦ 5ῃοι]α γϑπάθυ βθυνιο θϑίουθ ἐπ γϑυθαὶθα Ῥύθβθηοθ οὗ ἐπ Τοχά. 

Νο πυμλδη δ) δου] εἰρη ὐα ΠΥ Θνον ἀσϑῖῃ ἔγαοθ ὑπ6 ΠΠπθατηθηὺβ οὗ 

ὑῃοβθ ομθυα θΐηλ 8] ΡΆ]τὰ ὑγθθθ ἃ μα ρθη ἤονουβ ΨΠΘη ὑΠ6 Ὺ Ὑ616 

966 Ῥ]δορᾷ 1η {Ππ6 οτϑοϊθ, Ὀαὺ 10 νγὰβ Θῃουρ ὕο Κπον ὑπαὺ ὑΠ6 Ὺ ὑγ6 16 

ὑμογθ. 

ΒΟΙΘΙΏΏΪΥ Θη ονοθα ὑπαὺ ὑμπ6 δα οἵ Αὐὺ 5 ὕὅο πυϊύπθϑβ ὅο ἐπ πη ον 118 

Ιῃ πὸ οὔθ. 8  οουἹὰ ὑμ6 Τυαῦμ 6 τοῦθ ΘΟ ΘΗ ]Υ ΟΥ 

οἱ Ναύινθ ϑῃηᾷὰ ἴο τηϊπϊδίου ἠο αοά. ΤΠ6 γϑροὐϊοη οὗ ὑπ Όυτηβ ἴῃ 

ὑπ ΟΙΥῪ ρ]αοθ Κορὺ {6 γῃϑηουῪ οὗ ὑπθιὴ ἔγθβῃ 1ἢ ὑπ τοὶ 5. οὗ ὑΠ6 

Ρυϊοδίθ", ΤΉΘΙΡ ΒΡ] ἤΠοᾶηο6 ΘΟ] ποὺ 6 τηϊδύακθη. ΒΥ ὑϊπαῦ οἤδυϊηρ 

οὗ ὑπ6 Ῥοϑῦ ὑμῖοῖ 6 οου] ΘΟΙμΙηδ Πα ΒΙΙΩΡΙΥ ἴογ ὑπ Τῖνὶπθ ο]ΟΥΥ 

οΙοσ οι. ἀθο]αυ θα ὑο Π15 ῬΘΟΡΙΘ ἴον 811 ὑϊτὴθ {Ππ6 οοπβθογϑύϊοη οὗ Ασῦ, 

84 Β8 ἀθο1 186 ποὺ ΟὈΒΟΌΧΘΙΥ ὑπαὺ 1ὖ 15 ὑΠ6 οἵοθ οἵ Αὐτὸ ο τϑνθαὶ] 

ὑπ6 τηϑϑηϊηρ ΟὗἩ ἐπαῦ ᾿νΒΙοΟἢ 15. ὑπ6 οὐ͵θοὺ οὗ βθῆβθ. ΟἸγουμτηβίδποθβ 

ἀ6]αγθα ἴον ἃρθϑ ὑπ6 ἔγρυϊ]Πηθ85 οἵ ὑπ6 1ῴθα; θαὺ 1ὖ τουπαϊπμθα δηᾶ 

ῬΘΙΏΘΙΏΒ 501}; ἃπα ἴϑθυγ οι ὑπιηὶς οὗἁ 81] ὑπαὺ νψὰβ πηρ]16 ἃ ὈΥ {Π|6 

ΘαοΥτηθηῦ οἵ ὑπαὺ δαριιβὺ ΟΠ πο. ΠΡ θα ΟὨ]Υ ΟΥ͂ ὑπΠ6 5ρ!6πάουν οὗ 

ὃ τηϑ]]}οϑύθα Ῥυθβθηοθ οἵ Οαοά οἱ ὑμ6 οἱον οὗ {π6 [εἸπα]θα ᾿ἰποθηβο 

(Αροο. ν. 8) νι πουὺ ἔδοιηρ ὑμαὺ 1Ὁ μδβ ἃ Ιθββοη ἴοι ὑποβθ ὑο ἡ ΠΌτὰ 

Αὐῷὖ 15. δρροιηϊθα σους. ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΘΙ5. δηα ροθὶβ Βανθ ἀνε οἴϊθῃ 

ὌΡοπ ὑπ νϑ]θὰ βὐαίαθ αὖ ὅδ: ὕπθυθ 15 δ Ορθῃ βθογοὺ ἴῃ ὑΠ6 βδοιθά 

δίοοτῃ οὗ ὑπ6 ον οὗ ἩΟ]165 τηουθ 5 Ὀ]11η6 ἃ ΤΟ] ἸΠΒΡΙ Ηρ. 

1 ΤῊΘ ὕψϑίνθ ὀχ ΠΟ παρρουίθα ὄὀχοθρύϊοῃ ἴῃ {Π6 οἷν] τιβα οὗ ἀστί, ΤῈ6 
ῃ6 Μοϊΐθῃ ὅϑἃ ἴῃ ϑο]οτηοη 5 ΤΌΙΏΡ]8 
{τ Κπ ΎΠ 28: 2. ΠππΟτ: ἵν. ἡ ἢ τ 16Ὲ. 
111. 20) 816 ἃ Ρουθ] οχίηρ θχοθρύϊοη ἰὸ 
{Π6 Ἰωνγν. ΤῊΘ ὕνϑὶνθ ΠἸΟΠ5 ΟἹ {Π6 βίθῃβ 
οὗ 0Π6 ΤΌΥΔΙ ἰῆγοπθ (1 Κ. χ. 18 ἢ; 
2 ΟἤγΟΙ.. ἴχ. 18 ἢ.) [ΟΥΤῚ ἃ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠαΪηρ 

νν. 

ΒγδΖθη ϑουρθηῦ νγὰβ ἃ ΟΥΚ οὗ ἃ ΠΟΙ] 
αἸουθηῦ οὐᾶου; 858. 8150 ψὰβθ “[Π6 

ΤΟΙΔΡΏΙτα ἡ οὗἱ Τανὰ (τ ϑϑιη. χίὶχ. 
13)- 

2 ΛΑοοοΙϊηρ ἴο 2 ΟἸΤΌΙ. 11]. 14, 
ΘΠΘΥ Ια 616 τοσρηῦ οἡ {16 ν6]]. 
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“. ἴπηϊΐᾶ- 
{ἶἰν Ασὶ 
ἰγθαΐθα ἃ8 
Ὁ Βο] αἴθ 
ὈΥ {μ6 
στο κβ. 

ΤῊΘ ΠΘ068- 
ΒΔΥΥ 
ἀθοϊηθ οἵ 
Οτοοκ Ατί, 

ΤῊ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΤΟ ΑἘΤ. 

ΤῊ ΦΘν15}} ΓΘΡυθββίοη οὐ ᾿πητζαύνο Αὐῦ, ΒΙΟἢ {π6 Τιᾶνν 501} Π8]- 

Ἰοννοὰ ἴῸγ ὑπὸ ΒΙρ]ιοδῦ βϑυνοθ, ΘΟΥΘΒΡΟπ θα γι ἢ {πὸ ΒρὶυἹῦπμα] οοη- 

οθρέϊοη οὗ ἀοα Ὑ 1Ο}. νὰ ὑπὸ ὁπάοντηθηῦ οὗ Ἠ15 “Ῥθορ]θ᾽, ὥρινιθαδ) 

ἘΘΙΠΙρΡΊοη οου]ὰ ποῦ αὖ {Π15 βίασο οὗ 15 ἀθυθὶοριηθηῦ δάπιῦ ὑπ ΠΔΌ1- 

ὑπ} πι86 οὗ μαϊηὐηρ οὐ βου] ρύθσθ. ὙΠ ὑπΠ6 Οὐθοκβ οα ἐπ οὔμϑι' 

παπα ᾿τηϊ αύνο Αὐὺ τνὰβ ὑΠ6 οΠπαγδούθυιβϑῦϊο θη θοαϊππθηῦ οἵ ὑπ Ναῦαγο 

ΟΥΒΠΙΡ ΒΙΟμ. ἀπάθυϊαν {π6ῖν 116, ΤῊ ἔουη οὗ θαι νγὰβ ἴῸ" 

ὑπθπι ποὺ ὑπ6 βύταθο] Ὀαὺ ὑπ αἰγθοὺ στϑρυθβθηζαύοι. οὔ ὑπ φρο κο. 

ΤῊ βίαθαθ νγὰβ ὑπ6 ἢη)Δ] θχργθββίοῃη οὗ {π6 αὐ δ ὑπουσῃῦ, ἀπ ΠῚ5 

ΘΟΠΒαΙηΤηδΐθ 5Κ1}} μα ]θα ὑπὸ πρθοίαϊου. ἰὸ τϑϑὺ ἴῃ 1. ἩσμδΗΙΥ 

ννὰβ τηϑθ {Π6 τηθᾶβινθ οὗ ὑπΠ6 αἰνίηθ; ἅμα ὉπάΘυ {Π|656. ΘΟΠἸΠἸΟΠ5 

ΔΩ ΠΓΟΡΟΙ ΟΡ ΠἾδηὴ ὈΘοδμη6. ἃ ξαΐα! ἐθπιρίαύϊου, Αὖὐ {Πθ 5816. {116 

Οὐκ Αὐῦ, 1ὲ ρυθῃιαύῦιυθ ἃ μα ῬϑυΊ]ου5 ἴῃ τοσαγαὰ ἴο ὁπ6 οοιηρ]οΐθ 

ΒΡ Ιὔα8] ὑγαϊηΐηρ οὗ τηδη, τ ὑπμθϑϑθα ἴο ἃ ρᾶγὺ οὗ ὑπὸ ὑγαῦ ἀΠιντηθα 

ἴῃ ὑπ γτϑοουὰ οἵ Ογθαύϊοῃ ψν ΒΙο ἢ. 15 πηοϑῦ ΘΟ ΠΠΟΠΪΥ ἔογσούζθη. ΤΠΘ 

ἔογτη οὔ τηϑπι, ὑΠ6 ν]51016 οχρυθδδίοη οὗ υμδῦ ἢ 15 Θββθη 18} Υ ΘΟ Ἰοα 

ἀπά ον ὑπ οομ [105 οὗ ὑϊτηθ, ἈΠ ΘΥ5 ὅο “ὑπὸ παρ οὗ Οοα᾽᾿ ἴῃ γΒΙΟΝ 

116 νγὰβ τηδθ, ὅ'ο αν ὑπ6 ὐθοὶς ννὰβ στ]ρηῦ ἴῃ Βθο]τῖπρ ῸΣ ὑγαϊβ οἵ 

αἰντηῦν ἴῃ υστηδῃ Ὀοαπίγ. ΤΠ6 ΒΟΌΓΟΘ οὗὨ ΘΥΤΟΥ, ΠΠΡΌστη ὙΠΟ ἤονγοα 

ὑπ|6 βύγθαμη οἵ Ἰαῦθ σου αρύϊοη, τγὰβ ὑπαῦ Π6 τοραγ 64 ἐπθ86 ἃ5 ἢχϑαᾶ 

ἃηα μα], Ἠδθ ἔδι]θα, ΠΘΟΘβΒΑΥΠΥ ζα1]6α ἴῃ {π6 ἂν οὗ παύπσθ, ἴο 

οἷαῖμη τϑοορη οι ἴον ὑπ ΤᾺ] 6585 οὐ ὑπὸ ὑσαΐῃ ὑμπαῦ τπὰπ τηδ 8 ἴῃ {πὸ 

πᾶσ οἵ Οοα μὰ ἰο στον ἰπΐο Η5 ΠΠΚΘμ685: ὑπαξ 811 ἐπαῦ ἰβ ποθ] οϑῦυς 

ἴῃ [Ου]ὴ ΟΥ̓ ῬΙΘβθηῦ θμθοαθηῦ 15. ῬΙΘΡΑΓα ΟΡ ἕο βοιμηθίμίπρ γοῦ 

ὉΏΒΘΘ ἃ πα ΠΙΡΠΟΥ : ὑμαῦ Αὐσῦ ἴῃ 105. σγτοαύθδὺ δομἸθνθηθηὐβ πλτιϑῦ Ὁ 6 

ῬγΟρϑῦϊο, τηπϑῦ ποῦ τοϑῦ ἴῃ ἃ νἱούουυ θὰ γονθὰὶ ὑμπαῦ ΒΙΟῊ 15. ἀπαύ- 

ἰαϊποά", 

Τὸ σου ΡῸ ἀἰΠΠοα]ῦ το ονουγαύθ ὑπὸ 51..1 πνῖῦ νυ Β]0 ἢ) Οτὐθοὶκ 

Βου]ρύαγο οἵ {πῸ θοβὺ Ῥϑυϊοα τ ρυθβθηΐβ βυθοῦ ἴῃ πια]θβέϊο ΤΘΡΟΒο, 

ἃ ηα 66] 1πρ ἀΠΙ͂ΟΥ βουθγοῖσηι σΟμὐΤῸ] ; Ἰαὺ 41], 50 ἴο βρθαὶς, 1165 νυ ῖὴ 

{π6 ἥσυχο Ῥοῆουθ 8. “ΤΠ Οοα5 πᾶν οομπιθ ἀν ἴο π8 1ῃ {Π || κ6- 

655 οὗ τηθηὖ ; ἃ νγ9 Ἰοοῖς πὸ Γπυύμον, Αἱ ἢνβῦ ὑπὸ βρὶυῦπα], το ]1- 

1. ΠῊΪΒ 15. ΟὨΪΥ ΟΠ6 ΔΡΡΙϊοδ ΐοη οἵ 6 {Π|0 τθοορηϊοη οἵἉ {118 ὑσα! ἢ ν ΒΙΟῊ {1 
βΌΠΟΥΆΙ Ια ἐμπαῦ πᾶ οαηποῦ ἢμᾶ οοῖς 1]ΠυβίσαίοβΒ ἴγῸ ΠῚ ΙΏΒΏΥ Β1668, 
χοϑὺ ἴῃ μ6 δηϊίθ, ΤῊὴῸ Κοὺ ἰο ἐθὸ ΟὐμΡ. ἘΘΟ]65, ἢ]. τα. 
ἀπ ἀογβίαπαϊηρ οἵ ἘΠοοΙοβίαβίοβδ 1168. ἴῃ 
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βου, δ]θιηθηῦ 15 ΒΌΡΥΘΙΩΘ, ἃ ἴῃ 811 Πνὶπρ Αὐὸ ; Ταῦ τι {Π6 ἄθοῦν 

ΟΥ̓ ἔλ10}} ὑΠοῦ ἩγΠ]10 ἢ. 15 ΒΘΠΒΊΟΙΙΒ. ΒΌΤΡΒ ὕΠ6 Ρ]δοθ οὐὨἩ {πῸ6 βρίτἰσαα], ὡπα 

Αὐῦ τΠ]0 ἢ} [αῖκθα τηδῃ ἃ5 {Π6 βύδη γα οἵ {16 ἀἰϊνίπθ οαπποῦ αὐ [81]. Α 

Β1ηΡ76 1ΠΠπιβὑγδύϊοη "0111 06 βΠοΙθηῦ ὕο ᾿πα]οαύθ τὰ Υ τηθαπῖηρ. ΤῊΪΒ5 15 

ΒΊν θη ἴῃ ὃ ΟΥ̓ΠΟΪἃ] 5ΠδΡ6 ὈΥ ὑμ6 ὑγθαϊιηθηῦ οὗ Αρῃνοάϊίο ἴπὶ ὑπ᾿ θαυ ]]οι 

ὉΠ Ἰαύθι' βομοο]θΒ. ΤΠ] ῬΠγϑῖοα! Ὀθαὰύγ οὗ ὑπ6 Μοαΐοθαη Υ θιτιβ Πὰ5 

Ἰοβῦ 811 {π6 Ῥᾳ 1:86 βονϑυθῖση Τηδ]οϑῦυ οἵ ὑπ6 ΑΡΠγοαιϊύθ οὗ Δ6]οβ, ψ Π]ο]} 

15 ὑγουύῃγ ὑο Ὀ6 δῃ 1468] οἵ “ σγουηδῃ Ὀθίουθ ὑπ6 ΕᾺ}}᾽.᾿ 

Τῦ 15 ΠΠΘΟΘΕΒΑΡῪ ὕο ὑγᾶθθ ὑπΠ6 ἀθοᾶν οἵ αὐτοῖς Αυῦ. Τῦ γοίαϊπθα ἰο 

ὑπ6 Ἰαδῦ ὁπ6 οἱν οὗ ρῇγϑβίσαὶ θϑαπύγ, θαὺ πὶ ὕΠπ6 ἀροβύο!ο ἃρθ τῦ πὰ 

Ῥθοοιηθ ὅπ6 βϑυνϑηὺ οὗ {Π6 ἸΌΧΌΥΥ οἵ ὑπ6 Ἐπηρῖγο. ὐὐαυθηο ἔροτη ἃ 

Πυτηδη 1168] 10 ὈΘΟΔΤη]6 ΘηΒ]ανθα ἴο τη. 0 ἔδυ ἃ5 τῦ παᾶ ἃ ρ]δοθ 1ῃ 

ῬΟΡΌΪΆΥ ὑγουΒ 10 1 Ὀγουρηῦ ἀἄονγῃ ὑπ αἰνῖηθ ὑο ὑπο Ἰθγο] οἵ ἃ οουγαρῦ 

16. 

Τ}15 θοίηρ 50 ὑπ6 δϑιη αροη βιη οὗ ΘαΥ]γ ΟΠ Ἰβύϊθ 5 ὕο Θομ ΘΙ ΡΟΥΕΡῪ ΟΠ τ ϑυϊδη- 
ΤΌ Θ5560- 
{141} 8ῃ- 
τὰ σομϊβίϊο 
ἴο Ατὖ ἃ8 

οοηΐθ, ΕῸΙ ὑπ|5 ὑπ6 βύθυῃ αἸ5ο] 1116 οὗ “πιἀαΐβηη μδα τηδθ ργουίβίομ. 1 νγ88. 

Αὐὺ νγὰβ ΠΘΟΘΕΒΆΥΠΥ Θοβθη ἃ] δα Δ ΌΒοϊαύθ. Ῥοίουθ Αὐὺ οου]α Ῥ6 

ῬΙδοθα ἴῃ 105 ὑγὰθ ροβιύϊοι. ὑπουθ νγὰβ πϑθοᾶ οὗ ἃ οοτηρὶθύθ οἤδηρθ οὗ 

ΤΊ16 Ἰθββοι οὗ Θοῃβθουύϊοη ὑγ 10} Πα θΘΘη Ἰκαρὺ ἴῃ 5]θηὐ ὙΥ]0Π 6855 ἴον 

Ἰοηρ' σα ὁουἹα 6 ΔΡΡΙ16α ποὺ ὑπαῦ “ἐπ δου Πεά Ὀθόοσηθ ἢθβ}.᾽ 

ΒΥ ὑμπαῦ ἕδοῦ ἃ ποὺ τηθϑηϊηρ ὑγὰβ σίνθη ὅο {π6 Ῥοααύγ μοῦ. {ΠῸ 

ΟὝσθοκ δυθδὺ πδα [6]0 ἴον, ἃπα δἢ Ἰπητηθαβιι8 Ὁ]8. Β60Ρ6 νγὰβ. Ορϑηθα ἴῸΥ 

{π|6 τηϊηἰϑύυυ οὗ παῦστθ ἰοὸ οα ψ Ώ]ο {π6 «6158 Ἰοοιβαῦον: πδά 

ἀθοϊαγθα ἴῃ συταθοὶΒ. Βαῦ ἀθαῦ 15. ἐπθ οοπάϊθοη. οἵὐἨ ἁ τοβατυθούϊοη. 

ΤΊ θυ 15 ᾿Ἰηαἀ θα ἃ Θομ Ὁ  ὑπγοιοὴ ἀθαῃ ; θααὺ ἃ ἕουτηϑ] ΒΘυθυθ 06 

ἔγοστη ὑπ6 Ῥαβϑὺ νγὰβ ὕπ86 ρυϑίαάθ ἴο {π6 ποὺ Ὀἰσύῃ οἵ (Πγϊβύϊθη Αὐῦ. 

11. 

Τῦ ψ 11] Ὀ6 βθθη ἔγοτη μαὺ πὰ5 ῬΘΘΠ ΔἸγθααν βαϊα ὑπαὺ ΟΠ ἸΒυ ΠΟΥ ΤῊΘ ἰδεῖς 
; 5 : ἔ ΟΠ γ15- 

πα ὕο ΤΘοΟρ 56 δα ΤΘΟΟΠο116. {Π6 ῥῬᾶυῦϊα] δηα οομὐγεαβίθα ἀβρθούβ οἵ ὩΞ δ: 

Ἰπτηϊαύγο Αὐὺ πγΒ10. Πδα ἔοι Θχρυθββίομ [πῃ “ πάἀαΐδηι πα Ἡ 6] ηΐβηη. 

Ομ τιβύϊδη Αὐὺ ϑιαροαῖοβ ὑπ8 ὑνγοΐο! ἃ οοποθρύϊοη οὗ {Π6 5ρ:υἸύπα} ἀοϑίμην 

1 Κυδαβ (Β', Χ.), 016 ΟἸυγιδεϊο 1,6 Κιιγιδί, 5. 22. 
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[Ὁ] 8]1ο 
ΒΙΟΝΙΥ. 

ϑοδ 
ΠΠΥΘΓΆΤΥ 
ΘυἹάρθποθ, 

ΤοΥζα] Δ. 

ΤΗΕ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑἘΤ. 

ΤῊΘ 

οΘαὐγα}] ἕαοὺ οἵ ἐπ ΟΠ υἸβδύϊαη ΔΙῸ σῖνοβ ἃ βο] ἃ ἀπ ἰο Ὀοΐ 

οἵ {π᾿ ν]β10]6, ἀπα οἵ ἃ βρι εἰῦαα] του ϑ]αύϊοιι ἐμν οι] {Π6 ν]81016, 

ἐσ}. 

ΤΊ θα Π]βαύϊος οὐ βαοῖι δὴ Ἰάθα οὗ Αὐτὸ Θὰ οὐὁἨ ΠπΘοΘϑβιῦυ ΟὨΪΥ ΘΟΠ6 

5] ἀπ ὑμνοῦσι ὑπ οοῦσβο οὗ ΠΠ{0, ποὺ Ὁ ἃπΥ ἀοῆηϊθ ἀπ οοη- 

ΤῊΘ Ὀθρτη- 

Ὠΐπρ πνὰΒ τηδθ Πθη δῦ ῬδᾺ] οβύδὈ! 5η6 4 ΟἸΠυϑύαη. ΟἸ ΠΤ 65. ἴῃ 

ΒοΙου5 οἴουῦ Ὀὰαὺ ἴῃ ὑπ σγαάπαὶ] οοπαϊοβδῦ οὐ μυιπμδὗγ. 

ΤῊΘ οπὰ 15 50}}} Ἀν οἵἵ, θνδὴ 

ὙΠ θα ἔἰι6 

ΟἸασ ΟΝ Ευβὺ ΔρΡρθαυ θα ὀρθαὶν ἴθ ὑπὸ πρὶν τὖ παα δἸνθααν ὑπὸ ουΐ- 

ἘρΠθβϑαβ, ΑΥΠθηβ, Οὐν ἢ, ἀπ Βοιηθ. 

1Ὲ 1ὖ μὰ5. σουὴθ ἔγοτη ἄρ 0 ἃρθ Τ]0}6 ΟἸθανΥ ᾿ηὔο νον, 

Ἰ1π685 οὗ ἃ βγβίθιη οὗ σὺ ψ 10} πα ὕθοῖ ἄσανγαι ᾿π ἐπ {1π|65 οὗ ἀΔγ- 

Π685 ἃ πα 5 σ. ΤΙ {Π6 ἢνβῦ βίαρϑ οὐ 510}} ἃ ῬγΌΟΘ 55. ὕΠ6 ΒΡῈ 

ὑποισηῦ 15 ΒΌΡΥ ΘΠ : ὑπὸ ρου ϑούϊοη οὐ [ὈΥῚ ΘΟ η 65 Ἰδῦθυ. 

Τῦ 15 πουγθνου δχύγοιῃϑὶυ αἸΠΠ]οα] ὕο ἰγασθ {Π| οοῦγσβο οὗ ΟΠ τβύϊαι 

Αὐὸ ἴῃ ὕΠ6 δηΐθ- ΝΊοθμΘ ἄρθ., Τὴ ΠΠΘΓΆΡΥ ΘυΙάθηο8 15 ΘΧΟΓΘΙΙΘΙΥ͂ 

βοδηΐν ; ἃπᾶ Ὁ παύανα!]Π]ν ἀ68]5 [Ὁ ὑπ τηοδῦ ρανὺ ἢ ἐπ ἀλΠ ΚΟΡῈ 

Πα ἀΡτι565 οὗ ροραϊαν Αὐτὸ. Ἔνθῃ ἴῃ ὑπθ ρυθβοιῦ ἀρθ Π{{16 οου]ὰ θ6 

σαῦπουθα ἃ5. ὕο {Ππ6 ρΙαθ ψ 10. 15. οσοιριοά ὈΥῚ ΑΥὐὸ ἴῃ ΟΡΑΪΠΑΥΥ 

ΟἸμυϊδυϊδη 16 ποσὰ {Π|ὸ νου 5 οὗ ὑμθοϊορῖοα! ΘΟΠ ΓΟΥΘΥΒΥ ἃ Πα σΘΠΘΓΑΪ 

ἰηδέσιιούϊου, Βαὺ {πὸ βύθυπ ΡΗΙηρ5. οὗ ἃ πὰρ κ Του] 18} 

ΔΥῸ ΘΥἹἀομ ]ν αἰνθοίθα ἀραϊπδὺ ᾿πἤπθηοθθ ἃπα Ργδούϊοθβ νΠΊοι. ΠΘ 

ἔθ] ἰο ΡῈ ρου] 1ξ ποὺ ἀοπιϊπαηύ. (ΟἸ νἸβύϊδη αὐὐϊβίβ αἰὰ ποῦ 

ΒΟΓΙΡ]6. ἤο οομύϊητιθ ὑΠ|6 1} ῬΥΟΐθββίοι θυ π. ὙΠ. ὑΠμθ Ὺ γογῸ δα πηϊξοα 

ἴο {πὸ τηϊηϊβένγ. ΤῈ Ῥαϊηΐου Ἡ ΘΥΙΠΟΘΌΠΘΒ 15 Ομ θη ηθα ἴον {Π|6 π86 

1 

ΠΙΔΥ͂ 450 6 [ἈἸ]Ὺ οοποϊιάοα ἔτομὰ. ὑπ ἀθηιποίϊαυϊοηβ οὗἨ ἴθϑηηα]θ 

ψ ΠΙ ἢ μ6 τηδᾶθ οὗ μ15. αὐ, θαὺ {ἐπ ὐῦ 1561 15. ποὺ Ῥγοβου θο ἢ 

ἸαΧΌΡΥ ὑπαὺ οὐπου ἀἀου πμοπ δ οἵ 116 Ὀοβιθ8. υἹΟἢ ἀυΌβ565 ἀμ 76 6 }5 

ἔοι πα τα πιϊββίουι ᾿πΐο (Ἰ υἸδύϊδη Πουιβο 5; πα οχοθδβ πα οχίγανα- 

σΆΛΙΟ6 ᾿ΠΏΡῚΥ ἃ ἐοιηρογαΐθ τι8θὸ. Τῦ 15. 4150 οὗ ᾿ἰῃηὐθυθδῦ ἴο πούϊοθ ὑπαῦ 
"8 

Του Πα. τπθηὐοη5. ᾿ποϊ θη ζα}]} 

1 Πρυία]]. 6 ἰάοϊ. 5 {ϊ,, δα]ορτι τιν 
'ἴπ οταϊπομη οὶ θβι δύ ϊοαση. ΑΥΥ ΟΘΒ 
Ἰἀοϊοσαση. Οοιηρ. εἶδ βρέοίας, “3. 
ΟἸγϊβίαη Βου]ρίου 18. τορυθβθηΐθα αὐ 
Ἠΐβ γΟΥΪΚ ΟἿ ἃ ΒΆΤΟΟΡΠΒΡΊΙΒ πδδίμηθα ὈΥ 
Το Ἠοβδὶ ἴο {πὸ {πϊγὰ οοηθαγγ. ''60 
Νοχίμοοίο δπα ῬυονΏ]ΟΥ, ἴἰ, Ρ. “30. 

ΡδΙὐη.5. οὴ. ΟΠ] 1οο5᾽ ἣν, ἁηα ἴῃ 

ΤΠ6 βαθ]οοῦ νὰβ ἢνβὺ θηρτανθᾶ ὮΥν 
ΕΑ τοῦ Πιβον. Ἀν. Ν, οἷϊ, Ρ. 587, 0 
ἀΘΒΟΥΡΟ5. {Π6 ΒΑΤΟΟΡΠασ ΒΒ ἃ8. “6Χχ οὗ- 
πιοίουϊο Ἠοὶθηεο. 

3 Πουθ]1, αὐὐ. Πογηιος. ἱ. Ῥὶηρὶὺ 11}1- 
οἷο, ἐαῦ 18, Ὁ. Ῥαϊη ηρ Ρασδη ΒΒ.) οὐδ. 

8. ὧς Ῥιαάϊο. ας 7 Ῥἱούαχεο οδ]Ἰσαχῃ, 
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Θβρθοῖδὶ ὑπ6 ἴτηαρθ οἵ “ὑΠ6 Κμθρπονα,᾿ τ μ]0 ἢ). 6 ΒΡΘαῖκΒ οὗ ἃ5. ἃ τι8π8] 

Βαθή]θοῦ", 

ΤῊΘ βοϑη θυ πούϊοθβ οἵ ΟΠν βύϊαη Αὐὺ αὖ ΑἸθχδηάνῖα ἀν οὗ {Π6 βϑπη6 ΟἹουπθηΐ 
οὗ ΑΙοχ- 

ΘΠαγϑοῦθι" ἃ5. ὑποϑθ ἴῃ Του] ὰη. ΤΠ Ἰαησπερα οἵ ΟἸοτηθηῦ 5ΠΘῪ 5 ἀμαγία. 

οΟἸθαυν ὑπαῦ τοϑην ΟΡ βυϊθηβ ἀ14 ποῦ ΒΟΥ Ρ16 ὑο νγθᾶν ΠιθαύΠ θη ΘΘΙῺΒ ; 

δη4 ψ πη ἢ6 ἀθῆποϑ {π6 βα θ]θοὺβ τ ΒΙΟἢ τηϊρηῦ τσ ]Υ 6. δατητἰθα 1 

οοΟμϑ ἀογαύοη. οὐὨ ὑπο ὑγρίοὶ εἰσηῖἤοαποθ, π6 ϑοοθρὺβ ἃ ῬΥΪΠΟΙΡΙΘ 

ὙΠΟ ἢ. 15. Θα ρΔὉΪ]6 οὗ ἃ νΘΥῪ ψ146 ΔΡΡΙ]Ιοαὐϊοι ", 

Αὐ {Π6 βϑιηθ ἐϊχτηθ 1 15. δυϊἀϑηῦ ἔγτοια ΟΥ̓ σ θη 5 οἱοατιθηῦ νἱπάϊοα- Οὐίρθι. 

ὑΐοπ οὗ {π6 βρύα} βουνίοθ οἵ ΟΠ ἰβυϊδη5-- ὑπ βρινιῦσα] ο]ύδ;, πὰ 

ΒΒΟΡΙΗ͂ΘΘΒ ἃ πα Ἰτηᾶροα οὗ Οοα- ὑπαὺ πὸ τ] ρίουβ πθθ ὑγὰ8. 85. γϑῦ ρᾳ}- 

ΤΟΥ τηδά6 οὗἉ Ἰτηϊὐαύϊνο Αὐὐὺ ΝΥ οδη 10 Ὀ6 ἀουθύθα ὑπαὺ {Ππ6 166 ]]1πρ 

οἵ {Π6 σγοαῦ ὕβθδομϑυβ οἵ ὑπ6 Αὐγίοου ΟΠ ομ65. νγὰβ ἀθοι θα] Υ ϑάγθιθθ 

ἴο ἐπ6 ραγϑιη οἵ Αὐτὸ. ΤΠ ἱπῆποποο οἵ «πα δίβιη νγᾶβ 50 ἴδ ρυθν81]- 

ἴησ. [ΩΟΟΆ] οἰγοατηβύδποοθ ῬΥΟΌΔΌΙΥ ἴῃ ὑΠ|15 οα86. οΠθ σοὶ ποὺ τηϊσηῦ 

᾿ῶνθ θθθη δχρθούθα ἔο 8 ὑπ παύιγα τοϑα]ὺ οἵ ΑἸοχϑπασιπο ὑποαυρῦ. 

ΤῊ Ροβι οι. οὗ ὑμ6 Τύα]αμι, ἀπ βρθοῖα ΠΥ οὔ ὑπ6 Ῥλοτηδπ ΟΠΌΡΟΙ, ΤΠο. 

ΒΘΘΙῚΒ ὅο Πᾶγϑ Ὀθθη βοιηθν παὺ ἀΠΠδγοαύ. Ατηοπρ ὑπθ θαυ]θϑὺ Τύθ! 8 ἘΠ ΕΝ 

οοηνθεῦβ ὙΥΘΙΘ ΤΠΘΙΏΌΘΥΒ Οὗ ΠΟΌΪ6 ἔβη 11165 γμὸ Ὀγουρῦ ψιὺ ἢ ὑμϑτὴ {16 

᾿πῆμπθηοθ οὐ ουΠθύϊναίθα ὑαδίθ, ἀπ αὖ ὁποθ ἔουπα ἃ ρίαθθ ἴθ ἐπ 

ΤΩ] 5 ΤῪ οὗ Αὐὖ, Βαυῦ Πϑύθ ἀρϑῖῃ ὑπ6 ϑυϊάθῃοθ 15 ΠτηἸὐθα 1ῃ ὙΆ ΠΡ. 

Τὸ 15 ἀθυϊνϑα δἰγηοϑῦ Θχο] αβΊ νου ἔγοια ραϊαὐϊηρϑ ἴῃ ὑπ6 (ὐδύαοοτηθε, ἃπα 

ΤΆ] Ή]Υ ἤρου {Π6 Οαὐαοοτη5 οἵ Ποτμο : 50 ὑπαὺ {Π6 5 παρ] δῦ ΤΌτη 18 οὗ 

Ομειϑαη Αὐῦ ἃ.6. ΠΘΟΘΘΒΆΠΥ ΘΟ ΠΘα ἴπΠ βοορθ. ΤΠΘΥ {πον ΤῸ 

Ποῦ ἀΡΟΙ 105 ἀομηθϑίϊο πι586, ΠΟΥ ἄο ὑΠπ6Ὺ ἔα ΉΪ5 ἢ. ΘΠΥ τηθᾶϑισο οἵ 105 

δοῦπδ] οχύθηὐῦ ἴῃ βϑυιθ]θοὺ οὐ᾽ ἴπὶ ρτοβθοαύίοη. ΜΟΥ ΘΟΥΘΥ τηϑηῦ οὗ ὑῃ6 

Ραϊηὐθϊπρθ πᾶν Ῥθθη σϑύομο θα αὖ Ἰαύθι ὑϊππθ5 ἃ βοπηθ ὙΠΟ ἃΓΘ 

ΘΟΙΏΤΠΟΗΪΥ͂ ΓΘΟΪςοΠ αὶ δΙηοηρ ὑΠ|6 θαι ]]οϑῦ ἅτ οὗ ἀποουύαϊη Δ] ἉἸΌΥ. 

Τὰ βριύθ οἵ ὑπθθθ ἀγα θδοῖτβ Ππουγονϑν ὑπ6 ραϊηὐϊπηρ5 ἴῃ ὑπ6 Οδία- τ. Ῥαϊηΐ- 

ΘΟΙΠΙΌΒ ἈΡΡΘδΙ ἕο οἷν ἃ ἴδ τοργοβοπίαθίοη. οὗ ὑπ οπανγδούθυ δηά δον 

ΒΡ τῦ οἵ ΟΠνιβύίϊδη Αὐῦ ἴῃ Τύαϊγ. ΤΠΘΥ οχίθπά ἴῃ ἀαύθ οὐ ὑπ 

ὙΠΟ] ΠΙΒύοΥΥ οὗὨ ὑπὸ θαυ ΟΠαγοι, ὑπουσὶ ὑπ6 θαυ]]θϑὺ τοῦ ἘΒ. ἃ1Ὸ 

1 714. 6. το Ῥαβϑίου. απθηλ [ἢ Ο811686 ἅ6- 8. Οτἱρ. αἄυ. Οοῖ5. Ὑἱϊ. τὴ Π. ΟοΙΏΡ. 

ῬΙΏΡΊ5. ἄο Ογαΐ. τῇ. 
5. ΟΤοιη: ΑἸΘΣ: ΘΙα. 111: τι, 8 ξῷ; Ρ. 4 ΟἼδτα. Ἀ16χ. Ῥγοΐγ. 1. ὃ 62, Ῥ. 54 Β. 

280 Ρ. 
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ΥΘΥῪ ἔθνν, ἔγοπι {πὸ Ὀθρὶππϊησ οὗἩἨ ὑΠ6 Βθοομα οθηδασυ οπυγαγᾶβ, ἀπᾶ 

᾿θο] 46. νου ΚΒ οὗ ἐπ σγυθαϊοδὺ υπιάθηθβϑ ἀμ οὗ μἰρὴ ἀν εἰβύϊο ππουϊῦ. 

ΤῊ ϑαυ]οδὺ Ἠομιδη ΘΧΔΙΉΡ]6 ἡ ΒΟ 18 πόσα, ὑπ6 ἀθοογα οη5 οἵ 

{Π6 τηοβῦ ἀποϊθηῦ ραγὺ οἵ {π6 σομμθίθυυ ΒΟ. Ὀδᾶγβ ὑμ6. πϑιηθ οὗ 

ΕἸανία Τρομη 6111, ἃγθ, ἃ5. Ὁ ἀρρθᾶνβθ, ἃ ππΐαιθ τποπυτηθηῦ οὗἨ ἐμ6 

ῬΓΙταἶνθ ραύγϊοίαπ ΟἸΠΌγΟΝ οὗ {π6 Τπιρουῖα] ΟἿύγ. Τὴ {μ15 οαβθ 10 

ΙΠΔΥ͂ ὍΘ ΒῈΡΡοΒοα ἐπαῦ {π6 οοηνουῖβ Πα {ῃ6 τηθᾶπβ ῸΓ ΤΟΔΑΠΥ 

ΒΘΟΌΓΙ ΠΡ, ἐΠι6 ΒΟΥ ΊΟ65. οὗ ἃ βσοοά αγύϊβῦ, ἀπ ἃπ ἱπιραγῦϊα] Ἰπᾶσθ ῥτο- 

ΠΟΌΠΟΘΒ ὕΠ6 γγοῦῖς ἕο ὍΘ 5. 0}} ἃ5 ὑγοι]ᾶ ποὺ αἰβογθαιϊῦ ἃ ραϊηΐθν οὗ ὑπὸ 

Ῥεδῦ ἀρ, οί ἴῃ φΘΠΘΙΆΙ βύν]θ ἀπα βαθ)θοῦ {Π686 ἀθοογαύϊοηβ 

ΟἸΟΒΘΙΥ ΤΘΒΘΙΠ]6 ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΥΆΤΥ ρασᾶπ ΟΓΚ5, θαῦ ὑπογθ ἃγ6 βιιΠ]οϊθηῦ 

ὑγᾶοθβ οὗ ομαγδούθυ βύϊο βιι Ὀ] θοῦβ ἕο θϑία ὈΠ5}} ἐποὶν ΟΠ τ βέϊαη οὐ σὶῃ ὅ, 

ΤῊ ἀθοογαύϊομβ οὗ ὑπ6 Οαὐδοοτηῦ5 οὗ δ αππαγῖιβ αὖ ΝΆΡΙΘΞ 

Δ ηα οὗὨ ΟΠδιηθοΥ5. ἴῃ {Π|6 σοιηθύθυυ οὗ δῦ ΟΠ χύτβ αὖ ΠοΙη6 ἅτ6 Θνθὰ 

ΠΊΟΓΘ. ΘΟ] ΘΙ Υ οἸαββίοαὶ 1ῃ ἐγθαϊιηθηῦ. ΤἼη6 αγύϊβῦ δοῦύϊπρ ὉΠΑ͂ΘΥ 

ΟΠ γϊβύϊαη Ἰηβύγπούϊο. Πὰ5. Ὁ] Ονγθα 85. ΤᾺΣ δ5. π6 οουἹὰ ἐπ οαβέίοτχη 

οὗ Π15. ἐϊπηθ, βίην ἔθ ΙῪ σοην θη μα] ΟΥ̓ΠΑΙηθηΐβ, Ὀἰγὰβ πα ἤονγουβ 

ἈΠΕ τη 5 Κ8, τ ΒΊΟἢ Ἰγοῦ 6 σοηϑίβύθηῦ τὰ ΟΠ τυ Ἰβύϊατ ἔθ ]ησ, πα ἴη- 

ὑγοάιιοῖηρ Βα] οοὐβ ΒΟ την κοα {π6 ἢ οὗ ὑποβο Ὁ. Ποπ Π6 

νου κοα 

1 Μοχηγμβθη, Οοπί. Που. ΜᾺΥ 1871, 
Ῥ. 17ο. 

3 Νογίποοίο αηᾶ Βγουγ]οῦν, 11, 120 ΕἾ. 
Οαυτιοοὶ, δέογία εἰ Ατγίε ΟΥἱβίίαπα 
 ἴρ. 

3. Βομαζο, Πὴ6 Καϊΐα ποπιϑόη, οο ἴῇ.; 
Οδυστοοὶῖ, 'Τανν. 9ο---ο8. 

Νογίποοίθ δηῃα Βυονη]ον, 11. ῬΡ. 
18 ἢ, Ουτιιοοὶ, Τὰν. χ6. Οοτηρατο δγ- 
χυσοὶ, Τανν. 13, 20, 37, 38, 88 ἔθου οἴ ποὺ 
ΘΧΒΙΏΡΙ6Β οὗ ἃ ΟἸ 5810} ἔγρθ, δπᾶ {πὸ 
Ὀοϑα Ὁ] Ῥαρδη ἀθοογαίοηβ οἵ {6 
οι} ἴῃ π6 ῇΆ᾽΄α Ταῦπα (ῬΔΥΚΘΥ, 

Τοπιῦα, Ῥ]. χῖν, 4.). 
'ΤῊΘ ΓὉ]]ου Πρ ΟἸΆΒΒΙΟΑ] ΒῈ Ὀ] ΘοΒ ΤΠΔῪ 

ῬΘ6 ΒΡΘΟΙΆΙΠΥ ποίϊορᾶ: 
ΟἈἘΡΗΈΕΤΕ, 
5. Τομ 1114, Νοσγίμοοίο δᾶ Βσγόνη- 

ἸΟῪ, Ρ. 31. 
5. ΟΔ] ΠἸχίαβ, Νουίῃ. αηᾶ Βχ, Ῥὶ. 

ΧΥΠ, 2 (48 αοοῦ Κορ μοχα), 
Βοίίατί, ᾿χχὶ. 

ΤῊ ἤρτιγθ ΟΟΟΌΥΒ ἃἰ50 Οἡ ἃ [8 ΠῚΡ, 
1.0.4. 922. 

ῬΒΥΘΗΕ. 
5. Του 111, Νουίῃ. δηᾶ ΒΊ. 33; 

ΒΟΒα]Ζο, Πὴ6 Καϊακοηιρόηι, ο8. 
5. αθηηδτο, ΝΆΡ]οΒ5. Βομαϊίζο, Ταῦ. 

ν.; 1ᾶ, δὲς Καὶ. Β. 93. 
Οοιηρασθ Νουίῃ. δηᾶ ΒΥ, Ρ. 230 (88 :- 

ΘΟΡΒΑρΊΙΒ). 
ΤΙ ΒΟΌΈΙ. 
ΑΥΘΒ; ΒΑΤΟΟΡΠΆΡΤΙΒ, 

βαγα. οἸιγέϊ. αὐ ΑΥεβ χχιϊῖ. 
{πη 88Ὲ8 δ πη ἐῃ6 ΞΊΒΈΝΒ. 
Οτυρί οὐ Τοΐηα: ΒΤΟΟΡ ΠαραΒ: Νουίῃ, 

δα ΒΥ. Ρ. 240. 
Α ὙΟΥΥ ΤΟΙΠΔΥΚΑΌΪΘ βουΐὶθβ οὐ ΒΟΘΠΘΒ 

ἔγοπὶ {πθ αοβροὶ Ηἰβίουν 18 Τουπᾶ ἷπ 
ἀπο Οαἰδοοιν οἵ Ῥυείοχίαϊαβ. ΤΉΘΥ 
ΔΙῸ απζογίπαίοὶ Υ ΟὨΪΥ͂ ἱπ ρ Υ͂Θ ΟἿ Ὁ 
Κηονη. Ετοπὶ ἐπ ἀγα ηρ8 ΡῸ]1Βηρᾶ 
ὉΥ Θδυσποοῖ, ΠΟῪ ἈΡΡΟΔΥ ἴο τορσγθβοηΐ 
(1) Ομ γῖβὺ ἀπᾶ ἐμ ποιηδη οἵ ϑαμηδυίδ ; 

1,6 ΒΙαπέ, 1,68 
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ΤῊ οὐπου Θχϑιηρὶοβ οὗ ραϊηθπρ ἴῃ. ὑπ6 Ῥοτηδη Οδὐδοοτη5 ἃτο οὗ ΟΥμον 
ΘΧΔΙΏΡΙ6Β. 

Ῥαὺ {πμ6 

ΟἸΥΙβϑυδηϑ πϑοα ἃ 5 

ΤΉ ΓΌΥΊΟΥ Φν ϊβῦϊο τηθυὶὺ, θϑῖηρ ρον θα ὈΥ ῬΟΟΥΘΥ οομηνγουίβ. 

ΒΒΤῚΘ σΘΠΘΙΆ] ἔθαύιγθβ 816 ρυθβουνϑα ῃγοιο]οῦῦ. 

ἔν ἃ5. ὑπθῪ οου]α {Π6 ὙΘΒΟΌΤΟΘΒ. Οὗ Ροραϊδν τ, ἃπα νη δάορίοα 

ΒΟΙΩῚΘ Οαστθηῦ 5] οὐβ ὙγΠΙΟΠ. Ὑγ6 16. ΟΘΡ80]6 οὗ ἃ ΟΠγϊβύϊδη Ἰηὐουργοία- 

ὑϊοη. ΤΠΘΙΘ νγὰβ. ΠΟ ΟΠδβτη οὗὨ βϑραγϑύϊου. θθύνγθθη ΟΠ Ἰβυϊϑηϊῦγ δηά 

Αὐῦ δχοθρῦ ὑπαῦ 10. νγὰβ ἤχϑα ὈΥ ὑΠπ6 ΟΥ̓ ΠΔΡΥ ΒΕ ΒΟΥ θπο6 οὗ Αὐὖ 

ἰο 1Δο]αύγοιβ ῬΌΓΡΟΒΟβ᾽. 

Αὐ ὑπ Ὀοριηπῖηρ οὗ ὑπὸ Ὀυγῦ οοηΐανυ, θη ὑπ ΟἸΠΥϊβύϊαπ ἼΠε ἐρεον 

Θϑοοϊούγ πα οιμθυρθα ποτ ΟὈΒΟΌΣΙΥ ἃπα Ῥθρη ἐο ογθοὺ αἰρηϊῆθα 

ΡΙδοῸ5. ἴῸ1 ΟυΒΠ1ρ, 1ὖ τγὰϑ παῦασα! ὑπαὺ ΟΠ νἸβύϊθηβ. που] ἰηὐτοάτιοθ 

τηὔο ὑπο} ΟΠ ΤΌ Π65 πὸ Αὐτὸ Β]ο ἢ Ππᾶα ἀθοογαύθα ὑΠ6ῖν ἤομηρθ. ΤῊΘ 

ἔϑηουβ δποη οὗ ὑπ6 ὥγποά οὗ ἘΠνῖτα τγὰβ θυ θη] ποὺ αἰτθοίθα 

ἀσοϊηϑῦ ἃ ῬΥΟΒΡΘΟύγ 6 ΟΥ̓ ᾿ΤηΔΡΊΠΔΥΥ ἀδηρου, Ὀαὺ ἀσαϊηθὺ 8 δοῦπα] ἀπά 

ῬΥΟΌΔΌΪΙΥ ἃ ογόνίπηρ ργϑοῦϊοθ, ΤΉΘΥΘ οΔ ἢ ὍΘ. ΠΟ γ68} ἀουθδθῦ 85 ἴο 105 

τη ΘΠ], ὙὙΠαύθν οι ΟΡΙ ΠΟ ΤῊΔΥ͂ 6 Πο]α δ5 ο 105 ψιβάομι ἃπα 15 

Φαὐπουῦγ. ἼΠ6 ὥγποα ΔΌβοαὐθὶγ ἐου 145. ὑπ6 ραϊηψπρ' οὗ ρῥ᾽οὔμπυθθ. Οἢ 

{Π6. νγ8}15 οἵ οῃυτοηθ5, ἴῃ ογᾶθυ ἴο συγ. ἀραϊπβὺ ὑπ6 τϑργθβθηα οι 

οὗ ὑπ οδ]θούβ οὗ σου βῃρ". 

(2) Τὴ Βθϑ!ηρ οὗ {Π6 σγουηϑη τυ ἢ ὑΠ6 
Ι5θαθ; (3) ΤΠ Βαρίϊβιη. ΤῊΘ Ἰαβὺ βῃῦ- 
θοῦ 15 ἀθραίθα, θαὺ 1)6᾽ Ποβ51᾽ 5 ἴᾶθϑ 
ὑμαῦ 1ὖ γϑρυθβθηΐβ ὑπ6 βυγικίηρ οἵ {Π6 
Τιογα ψίθἢ {πΠ6 τϑϑᾶ 15. ΠΟΙ δὖ νδυ]- 
8.06 ὙΠ {Π6 ογ616 οὗ Βα θ]θοῦβ 1Π ΘΑΥΪΥ 
Αὐῦ, δηα 1 [Π6 Φρρθαύϑηοθ οὗ {Π6 
οΥΘ 1η {Π6 Ῥἱοίτιγθ, 

ΤῊΘ ἀγδυτηρ ΒΘ 5 0 Ὀ6 5᾽ ΠΡΊΠΔΥΙΥ͂ 
δοοᾶ; 8πᾷ {Π6 ἤσαγο οὗὨ {πὸ Τιογὰ 15 οὗ 
ὃ γΟυ  ] ΟἸ551081 ὑγρθ. οι] Ζθ, 1) 16 
Καί. τ45; Νουίῃ. δηα Βυ. 143 ἢ. 

ΒΟΠα]ύΖσα ροϊηὐβ οαὖὐ {πᾶῷ ΟΠ τ βίϊδη 
ΑΥ δύβ θουτο θα ΟΥ̓Πδιηθηΐα] ἢρτιγο5 
ἔγΌσ ΟἸΘΒ51081} τη ῦη5 ΒΟ ἢ οι οαΙΘα 
Ὀ6]16[5 δουύ {Π6 ἀθδᾶ: 8. ἃ. Ο. οϑ 

1 Πρ. ἀΔΥΤΌΟΟΙ, Ταγνν. 8,12. ΝΟΠΘ οὗ 

[6 σγυοῦ 5 οὗ ἤρσιαγϑβ βθθῖη ἰο 5Π6 168] 
ΔΥΝΙΒΌΙΟ τηθυὶῦ, ὉΏ]Ο55 1 6 {π6 Μδ- 

ἀοπηδ ἴῃ {Π6 Οδιηθίουυ οἵ Ῥυβο1118, 85 
Τηὐουρυθίθα ἴῃ Νουποοίβ δηἃ Βγονῃ- 
Ιου, 11, Ρ]. γἱ]. ; γοὺ οοπίγαβύ [Π6 ρῃοίο- 
ΒΥΔΡΉ ἴῃ ῬδΥΚου 5 Οαἰασοηιῦδ, Ὁ]. 11. 

ῬυΥΙΤΙγ6 ἔθ! !ηρ ΒΕΥΔΉΪς, τηοϑῦ 1πϑύ]γ, ΓΤ 

ΤῊΘ ΤηΔΥγΘΙ]ΟΌΒΙγΥ θα π|1 σγοὰΡ οὗ 
{π6 5'Βορμοσα δηα Ξὅπθθρ ἴῃ {π6 ἴουὴ 
οὐ 5 αι π5 Ταατ5. (Β.Ο. 20) 15. ΤΠΟΙ]Υ 
ἘΠΘΡΡΙΌΘΔΟΠΘα Ὀγ δὴν ΟΠ βύϊδη ΤΟΥΚ. 
Ῥδυου, Τοηυῦβ πι απ πθαν" Ποηιο, }]. 
ΧΙχ. 

ΤΊΉΘΙΘ 816 Θχϑιη}} 165 οὗ αθοουαθοη5 
ἴῃ 9615} δη6α ΜΠΙΉγαῖο ὑο τη 5 ΟἸΟΒΘΙΥ 
ΔΉΘΙΟσοιΒ ἴο ποθ οἵ {π6 ΟΠ βθδη 
ἰοτηῦ5: Οδυυτιοοῖ, Ταγν, 403 1. 

3 Οοπο. 110. απ. 36. Νἐ ρίοίιγα 
ἵπι δοοἴοδῖα ἤαηί. ῬΊαοαΙ ῥἱούαγαβ ἴῃ 
ΘΟΟΙΘϑῖ 6556 ΠΟ αἀθῦΌουΘ, Π6 4ποᾶ 60]1- 

1 οὐ δαογαύαν 1 Ῥδυ] υθ5 ἀθρίηρδ- 
ἴὰγ. ΟοΙηρ. )416, ϑυηποῦ ὁ} Εἰυΐγα, Ὁ. 
280 ἢ. 
ΤῊ Οδηοη 15 πηοϑὺ ΒΥ ΔΉΡΘΙΥ αποίρα 

ὈγΥ Νουΐμοοίθ ἃπα ΒΙΌΜΏΙΟΥ (11. Ρ. 4) 
8.5. “ὋΠ6 ὙΈΪ1Ο ἔουρϑα ““Ρ]οίπγοβ το Ὀ6 
ῬΙΔοΘα ἴῃ ἃ ΟΠΠΥΟ, ΟΥ ὑπῶῦ ΙΘ 15 
ὙΓΟΥΒΕΙΡΡΟα δηα δαογθα ἴο 6 ραϊηϊθα 
ΟΠ {86 γψ18115." 



344 

ΤῊ 
Ἰυαᾶάρστηθηῦ 
οἵ Ἐπι86- 
Ῥῖα8. 

ΤΗΝΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟἨΗΒΙΞΤΙΑΝΙΤῪ ΤΟ ΑΒΤ. 

Ρ6]Θνθ, ἔγουυ. ὑπ ρΡουύγαϊαγο οὗ Τοῖνηθ Ῥθιβοηῦβ. Ῥϑυμαρ5. ποῦ 

ὙΘΥΘ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ϑυτηρίομηβ ὑπαῦ {}}18. ΤΌΒΟυΥ γὰ8. ΠΚΟΙῪ ἕο θ6 ὈγΌΚθη. 

5ο 10 βθοιιθα ούθου ἕο θχοϊ δ Ῥἱοῦανϑϑ ἔγοπὶ ὑΠ6 ΟΠ ΓΟ ΠμῸ8 δἰ οσ θύμον 

ὕμδπ ἴο σὰ {π᾿ τἸβ οὗ 1π] νης ὑΠ} 6 ΒΘΠΒΙ ὈΠΠΠγ οὗὨ ΤΆΤ, 

ΤΊΟΥΘ 88 ΡουμλΡ5. βοτηθύμίηρ οὐ ὑπ βύθυπμθεβ οὐ Αὐγίσαπ (Ἐν 185- 

αὶ γ ἴῃ ὑπ6 δποὰ οὗ ΕἸνῖγα. Τῦ τηδύ πᾶν θη ο]]θα ἴῸν ὈΥ͂ 

ῬΘου] αν ἸΟΘᾺ] ῬΘΥ1]5, Τῦ 15. ὑμουθΐουθ οὗ του Ἰπξογοβδὺ ἰο πούϊοθ ἃ 

Β111181 ΘΧΡΓΘβδίοιι οὗ ἔθο!πσ ἔροσι ἃ ἢ Ορροβὶῦο ααδυίοσ, ΤῊ]5 15 Του πα 

ἴῃ ἃ Ἰἰούϊοσ. δάνοαβθά ὈγῪ ΕαΒθ 5 οὔ Οἴβασθα ἕο ὑπ Ἐϊηρνθδβ Οὐη- 

βὐδιὐϊα, Ὑγ ΒΟ ἢ νὰ Ὀγουρηῦ Τογυγαγαὰ αὖ ὑπὸ βθοοηα Οὐππο]} οὗ ΝΊοοδ. 

Τὴ {818 ἘΠαΒΘ ὈΪὰ5 ΒΘ ΠῚ5 ὕο βρθᾶῖ δοοουάϊησ ἤο {ῃ6. σῬΠΟΓΡΆΙ] ἔθ] ησ οὗ 

ὑπ ὑπο, ΤΠ ΘΙ ρΥ 85 μα σϑαπθβϑῦθα ἃ ΠΠ]ΚΘ 685 (εἰκών) οἵ ΟΠ γϊβῦ. 

ὙΥμαῦ ἀο γοὰ τηθδῃ ΒΥ ἃ ΠΠ|ΚΘ πο 55 οὗ ΟΠυἰβυῦ 15 ὑπ Δηβυγον οἵ ΕΒΘΌΙπι5, 

Νοὺ οὗ οουχβθ {π6 ἱπᾶσο οὗ Ηΐμ ἃ5 Ηθ 5. ἐγ] ἃπα ὈΠΟΠΔΉΡΘΘΌΪΤ : 

ΠΟΙ γοὺ οὗ Ηἰβ πατηδι πδύαγθ ἃ5 1 Πὰβ θ6θὴ β]ουῆθα, οὗ 10} {Π6 

ΟΥ̓ΘΙΡΟΥ ΘΙ πρ ΒΡΙΘ πάθουν οὗ ὑπὸ Τυαπβῆσυναύίου. οἴδυθα βοῖηθ ρ]θάρσθ 

δηα ΠΠΚοποθθ. [ὐ τπαϑῦ ὕπθπ θ6 ἃ ἱππιᾶσθ οὗ ὑπθ ἔγ}} τπουΐα] {68} 

νἰο ἢ Η Ῥοτ Ῥϑίουθ Η 5 Αβοθηβίοθ. αὖ 00} ἱπιᾶ σ65 ἃ1 Του] ἀἀθὴ 

ΡΥ {πὸ Μοβαῖο Τιανγ, ΤΉΘΥ ἃ’Θ πού μοῦ ἴο 6 ἔοππα ἴῃ ΟΠ ΓΟΙΒΒ ; 

ἀπ 1Ὁ 15. ποίουϊοιιβ ὑπαῦ τὰν πι8. Ἀ]ΙΟπμΘ ΠΟῪ ἀγ6 ἔου θη. “ ΞοπιΘ 

ΠΡΟΟΥ ΟΠ Π᾽, ΠΘ ΘὍΘΒ Οἢ ἴο 580, “Ὀγουρηῦ ἰο τὴ ὑψο ραϊηὐθά 

“βσαγοβ, πὸ ΡΒ] ΟβορΡ ΘΟ 5, ἃπα νϑηὐαγθα ἰο 58 Ὺ ὑμαῦ ὑπο ν τοργθβθηϊοα 

ΕΡΔᾺΪ ἀπά ὑπὸ ϑανίοισ; 1 ἀο ποὺ πον οα ψ Βαῦ στουπα. Βαῦ ἴο βᾶν 

“ΒΘ. πα οὔπουβ οπ οἴδμποο, 1 ὕοοϊς ὑπο Π Ὸπὶ ΠΘν ἀπαὰ Κορῦ ἐπιθηι 

“ΡΥ τπηθ, ποῦ πίη κίηρ ἴῦ τἱρηῦ ἴῃ ΔΏΥ͂ οα56. ὑπαῦ 5116 Βῃοι ἃ Θχ ῖθιῦ 

ἐΎΠθ πὶ ἔα ΠΟΥ (εἰς ἑτέρους ὅλως ἐκφέρειν), ὑπαῦ τὸ τᾶν ποῦ βθθπὶ {Π|1 

“ἸΔο]αῦθυβ ὕο ΟΑΥΤῪ ον οὐ ἁροῦῦ ἴῃ δὴ ἱππᾶρο.᾽ ΤΠ6 ᾿πηᾶρῸ5. οὗ 

σμοη. Νίαρτβ ἅμ ΜδΠὶ τηδΥ 6 νου βῃϊρροά ΥῪ ὑποῖν ΤΟ]]Ον 15. 

“Βαῦ βοΐ οὔ]θοῖβ ἀγὸ Του θ᾽ ἀἄθη τ8ὶ ϑίηοο 6. οοηΐθββ ὑπαῦ οἷν 

“Βαν Ιου 5 αοα ἀηὰ Τρ νγὸ ῬΓΘΡαΤΘ ΟἸΓΒΟΙν 5. ἕο 506 πὶ ἃ5 (ὑοά, 

ἐαβῖηρ 811 Ζ6 8} ἴο ΡΣ ΓΥ Οαν οὐ Ποατύβ, ἐμπαὺῦ 1 5ὸ θ6 θη μαυνῆοα 

ἐὙγ 6 ΤΠΔῪ 8566 πη, ΕῸΣ Μ᾽οββοιϊ αὐὸ ἐδιο ριθν γι ᾿ιοαγὲ δϑοαιι8ο ἐδιοῃ 

ἐ)αἱϊ 5.6 αΠοα. Απᾶᾷ 1 ἴῃ δἀὐάιεϊοι ἰο ἐπὶβ πορο (ἐκ περιουσίας) Ὀθἔονο 

“ὐπαῦ νἱβίοη νν ΠΙΟ ἢ. 58Ὰ}} θῸ “ἴαθο ἕο ἔμοθ " γοι βοὺ μἰρῖι να]ὰθ οἢ {π6 
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“Ἰμηδοθ5 οὗ ὕπ6 βδνίοιιν, τ μαὺ Ῥούνον. αὐύϊδὺ οαπὶ ὕμπουθ θῸ ὑπᾶη {Π6 

“Οοα- ΝΥ ογὰ Ἡ η561 6" 1 

Θ00ἢ. Ἰαἀστηθηὺβ Ὑγθ 6 ΠΟΥΤΘΥΘΡ τη 8}0]6 ὕο βύθιη ὑπ {148 οὗ ῬΟραΪΆΥ Α τϑνοῖα- 

ἔθ] 1ηρ ΠΟ 5οοὴ βοῦ ἢ, ΤΠ τϑνοϊαύοη ἴῃ ὑπ ἘΠ ΉΡΙΓ6, τυ ϊο ἢ γα 8 ἤπη με, 

τη] ἅμα οὐ μθα ὈΥ π6 οοπνθυβίοη οἵ Οοηῃδίδπίϊηθ, ᾿αὐγοάπορα 

πον ἃΠπα ῬΘΥΠ]οὰ5. δ]θιηθηΐβ ἰηὔο ὑπ6 ΟἸγιβδύϊαη θοάγ. ΤΠηθ ᾿πὔθηβθ 

ΒΡΙΡΙ π ΠΠὺγ οὗἨ {π6 ἢγνβὺ ἀρθθ νγὰβ ἰοβύ. Ῥδρϑηῖϊθηη Ῥαβθθα ποὺ σοῦ 

ψΠΟΠῪ Θοηατιθυθα ἀπ ου ὑπ 6 γοκο οἵ ὑπ Ομασοηῃ. ΛΠ] 1685 ὕμϑῃ 

ὃ ΟΘΗ ΠΡῪ ὑπ 6 τοργθβθηὐαθίομβ οὗ βαουθα βοθπ65 οὐὐαϊποα ἴον σοοᾶ ἃπὰ 

ΘΥ1] ἃ ΤῸΘΟΞΏΪΒΘα ΡΪδοθ 1η ΟΠ υϊϑύϊδη βαποῦπδι!θθ. Τὴ6 ᾿πηονϑύϊομι 

νγὰ5 ποῦ ΔΟΟΘΟΙΉΡΠ 564 ψιὐπουὰῦ τοϑϊθύαποθ. ΤΠ6 {δι} ἀηθοάοῦθ οὗ 

ἘΡΙΡΠδηῖα5 (Ἐ 402) 15 ἃ Κιπά οὗ Βυμητη Ὺ οὗ ὑπ6 σοπίγονθυθυ. ΤῊ18 

ΖΘΆ]ουιβ ἃ ηα τσ ὈΙΒΠῸΡ ΠΘ ν]βιυϊηρ ἃ ὙΠ 8. ΟΠ ατῸἢ 1ῃ ῬΑ] Θϑυϊπο 

Του ηα ὕπογθ ἃ ν81] “Ῥθανῖπο ἃ ἕᾳποῖξα] ἴθ οὗ ΟἸγῖδῦ (Ἰπλϑίπθιη 

“αλ81 ΟἸΥΙΒ01) οὐ οὗ βοιὴθ ϑ'αϊηδ᾽, ἴοῦ. ὑπὶ8 ἀθύα!] π6 οουἹὰ πού 

ΤΘΠΊΘΠΘΙ. Ηδθ αὖ οποθ ἴοι 1Ὁ Ἀβιαηαου, πα οὐἀουθᾶ {Π6 σπδγἸλ Π5 

οὗ ὉΠπ6 οἤυτο ΠοτΘ 1 Ππαπρ' [0 86 1Ὁ ἴογ {π6 βῃγοια οὗ ἃ ρᾶυρου. 

ΝΟΡ νὰ ΔΩΥ ἔσγ ποι τϑιποπβίσϑηοθ τηϑθ ὑπδῃ ὑμαῦ μ6 5ῃοι]α ΞΌΡΡΙΥ 

ὃ. ΠΘῪ ΟΠ6, ὙὙΏΙΟΙ 6 ἀ1ἃ ὑπτοιρῖ ὑπ6 ῬΙΒΠΟΡ οὗ “6 υυβα θη, Βοοοῖηρ 

τὴ ὕο ὑγᾶτη ὑπ6 Ῥυϊθϑῦ ἴῃ ὉΠπᾶγοθ οἵ πΠ6 σματοι ποῦ ἕο ἤδησ ὕπ8γ8 

γ 6115. “ΥΠ10 ἢ. 6 ΘΟΠ ΓΑΥῪ ὅο ἐπ ΟΠ Ἰϑύϊδη υϑ]]οτοη ν᾽ 

Ῥαῦ ἴπ βρι{8 οἵ βι0}} ἰβοϊαύθα δούϊομ, ἃπα ὑπ6 ὑγδάηθομδὶ ρῥγϑούϊοθ 

ὈΥ ὙΠΟ 1τὖῦ τγὰβ Βαρρογίοα, ρἱούυγθα ἔα πα ἃ. τϑοορι θα Ρ]δοθ ἴῃ 

ΒΒ ΓΘ α Ῥα]]  Ἰη95 θυ θη 1ῃ ἐπ6 116 τη6 οὗ ΕΡΙΡΠπαθῖυθ. ΤΉγθθ 1Ππδύγὰ- 

ἐϊοη5. Ὑ11}] θ6 β ποιοῦ ἴο 5ῃθυν πον Ὧν {π6}} 156 σγὰβ θχύθπαθα ἴῃ {Π6 

γνεϑὺ δῃᾶ ἴ1ὶῃ ὑπ Ἐϊδδύ. Ῥϑυ]ηαβ (Τ 431), 0 νγὰβ 8. ΒοΠΟΪν οὗἉ Ρϑυ]πυβ. 

Αὐβομῖὰβ πα οὗὨ Θοηβα]θν σϑηϊς, ἀθνυούθα πϊτηβοὶῦ δηα 15. ουύαπθ ἕο 

ὉΠ6 βϑύνίοθ οἵ ὑπ Οπμαγοι. Ἠδ ἴοοὶϊκ ἔου: Π15 βρθοῖδὶ Ποιὸ ΒῸ]χ, ἃ 

ταῦτ οἵ Νο]α, Ποβο σγᾶνθ μ6 ἀθοογαῦθα ψ Ὁ ἢ πο ]6 θα] απο 5. τυ Π116 

[6 οϑΙ τ αύθα Π15. ῬΥΔΙ565 ἴῃ ἃ ΙΟΠΡ ΒΘΥ1Θ5. Οὗ ῬΟΘη5. [πὶ οὁη6 οὗ {π688 

[6 ἀθβου 65 [πὶ βοτὴθ αἀθίβ!] ὑπ6 ρἱοῦπθϑ τὺ πο. μ6 παᾶ δάονποα 

Π6 οἱοϊϑέθυ. οὗ ἐπθὸ ομασοῃ ἃ, ΤῊΘ ϑουῖθα ᾿ποϊυαδοθα ὑπ6 ονθηΐβ οὗ {πὸ 

1 ἘΠ .560. Ερ. αα Οοπδί. Μίρπο, Ρα- 8. Χχχυῇ, (06. 5. Βοϊοο σαγην. παίαϊ. 
ἵγρῖ- 617. ΣΧ. ΤΕ18 Τ᾿ ΧΟ) Ραι ΤῊ: 

2. ἜΡΙΡΗ. ᾿ρίβί. αὐ “οαπη. Ητϊον. ὃ ἴκ. Ναμπο νο]οὸ ριούαταβ ἔποὰ 5. ΔρΥαΪΠ 6 
(111. 5200 64, ΜΊΡΠ6). Ιοηρο 
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μἰβίουυ οἵ {πὸ Ῥοπέαδξθαο, { οβητα ἀπα Βα", 

γϑργθϑοηναίίουβ ῃθ πορθὰ ἴο αὐϊγαοῦ ἃπαὰ ᾿ηβύσιιοῦ ὑπ6 οὐονγάβ οὗ 

ΒΥ τηρϑηβ οὗ {1|656 

Ἰσπογαπῦ σιιβῦϊοβ Πο νἱβιυθα {π6 βῃσῖπθ οἵ δῦ δ] χ ἢ, ἘΔΟΙ ΒΟΘη6 

μια, ἃ5. μθ ἀθβουῖθθ5 1ὖ, ἃ σου! Πὔπθβθ ΤῸΣ ΘΗ ΌΤΙ σ᾽ ΒΟΠ16. ῬΑ ΘᾺ] Δ." 

Ἰοββοι, {Π6 ΠΟῪ ογθαύίοη, ὑπ οἤδυϊησ οἵ 1βαδο, ὑπ οοῃύϊπθποθ οὗ 

“ΤΌΒΘΡἢ, ἐπ ονουίμσον οὐ ῬΠΆγΔΟΙ ἧ, {π6 βοραγαύϊοη οἵ Βαὺῃ ἀπά 

ΟΥρα ἡ. Ἠδ δἀιηῖβ. ἐπαὺ ὑπὸ θχρϑυϊτηθηῦ ὑγὰ8. 8ἢ. ἀΠΌΒι8] οπθῦ; 

αηᾷ 1Ὁ ἀοοθ5. ποῦ ἈρΡθαν ὑμαῦ π6 ᾿ηὐγοάπορα ἰηΐο μ15. ἀθοογαύοηβ ΔΠΥ͂ 

ΒΟΘΠ65. ἔγοτη {Π6 (οβρ6ὶ] ϊδίουυ. Ηἰ5 Ἰδησιιᾶσθ ἱπαάθθα πη }]}165 ὑπαῦ 

ἢ6 5παγθα ἕο βοῖὴθ οχίθῃηῦ ὕΠ6 ἔθοιηρ θχργθββθά ὈῪῚ ἘΒΘΌΙ5. ἃ5. ἴο 

ΤΟΡΓΘβοπαύϊοηΒ οὗ ὑπΠ6 Τιον ὅ, 

Ῥουίϊοῖθα5 ν᾽ θαβ, Ρϑ ΠΤ] 16 ΒΌΡΙ 8, 
[αϊρο5 

ΟΟ]11α, τϑοϊηαῖο ἀθπτη ῬΘῚ]6 515. ΟΠ Ϊ8 
σαϊία. 

1 Οἱ νἱαθὺ Πεθὸ σδοῦβ ἈΡΤΟΒΟΘΙῚΒ γΟΥ8 
ἤρτιυβ 

ΝΟ σδοῖδ ἤδδτη 5᾽0] ραβοθὺ ᾿τηδσῖη6 
Τηθηΐθυη. 

Οπηπΐῷ πᾶσα τ6 ἰθηθὺ βουῖὶθ ῥ᾽οΐασα 
Β4611 

ΘῈ ΒΘΏΪΟΥ ΒΟΥΙΡΒΙῦ ῬΟΥ ἀαΪΠ4Ὲ6 νο- 
ἸΤατηΐηδ Μοβθβ, 

τ: ροϑβιῦ ΤΟΥ 1 βὶρσηδῦτιβ ΠΟΤΏΪΠ6 
16βτιβ... 

Φτὴ αἰβε ηρτιθηΐθμη τηοᾶϊοο Βαΐῃ 
[θη ροτα ΠἸΌγῸ, 

Τοροτη Ψαατοῖρθι5 Πηϊΐα οὐ ἈΘρΊΡτι5 
οτΐδ, 

Τη θἐ15 ΓΔ ΠΒΟΌΤΥΘ ΟΟἸ]15: ὈΥΘΥῚΒ ἰδία 
νἱἀθίοῦ 

Η]βίοσϊα, οὖ τα ρτ βιρηαῦ την βίθυϊα 
Ὀ6111... ἑᾶ. 514 

3 Ῥχορίοσθα υἱβαση ΠΟΌΪΒ. ΟΡὰΒ π{1]60, 
ἰοῦ β 

ἘΦ]1οῖβΒ ἀουαρθαβ ῥιούασα 1] οΥ6 
βΒδιηοία ; 

51 Τοτέο αἰὐοηϊύαβ Πέθο ῬΟΥ βρϑοΐδουϊα 
τηθηΐθβ 

᾿Αρτοβίασα οαρογοῦ Γποαΐα ΘΟ]ΟΥ 15 
ἘΠῚ Τα, 

Οπτθ ΒΌΡΟΥ ΘΧΡΥΙ Πα ἐϊ{π}18. αὐ 11- 
ἴοτα τηοηβέγο 

Ουοᾶ τηϑπῈβ Θχρ]ϊοαϊῦ... 
ἰα. κ8ο {, 

3 Τρ ρμοηρεῖ, ῬΥΘΟΟΥ, ἤπησ οΥαΠΑΪ 00]- 
Ἰῖμθ ΒΘΏΒΈΠΙ, 

ΝΟ ΤῊΔΉΘΑΤῚ ὑθυυθητ5 Αἄλτῃη... 
Ἡοβέϊα νῖνα θ6ὸ ἰδηαπδι ῬΌΘΥ οἵ- 

ΤΘΥΆΥ 1580... 
Θ1δ ΤΠ οαβίαβ ὩΙΊΟΥ, διὉ οὗ ΠΟΥΤῸΣ 

ΘΙΠΟΥῚΒ5 1Π]4 8]... 
510 Τ1}1 80 Αορσγυρίο Ῥοπτβ οχϊξαβ... 

ἰά. 6οἡ Τί. 
Φ ΝΟΠΏΘ, ῬΥΘΟΟΥ͂, ἰοΐο τηδϑηθὺ ᾿εθο α15- 

οογαϊα Ἰηπη60, 

Ῥαγίθ βοαπιθηΐθ Τθαμ, γ6] Ῥαγίθ 

Τπθηΐθ ῬΟΥ ΟΥΌΘΠῚ ἢ 
ἰά. 5371, 

δ Ἐοχίθ τϑαπὶγαῦαῦ αἀυδηδπ Τί η6 
δου ΠῚ 

ϑοαογῖ Πεθο ΠΟΌΪΒ βθηθηξία ῬΙΏΡΘΥΘ 
βαποΐαβ 

ΔΙῸ ΤΠΟΥΘ ἀοΙηο5 δἰ π15 δᾶ- 
ΒΙΠ.Π]8 (18, 

τα. 5.4. ΠῚ, 
6ῊΉρο ἐϊθὶ, Ομ τιβέθ ΤΠ θαβ, ἔθη αὶ ἴδο]- 

Παὰθ Ραγαΐα 
Ῥτο ποῦὶβ ἴδοίπητιβ: ΠΟῸ ΘΗΪΠῚ ἔθ, 

ΒΌΙΤΩΤΩΘ ΟΥϑαΐου, 
Ἐδοΐα τπλπὰ οαρὶαπΐ, ἑοῖο ἀΌΘΙ ΘΟΥ- 

ῬΟΥΘ ΤΠ] Πα 5 
Νοη οδρ ΐ. 
Τὴ 15 τοβι[ογαϊξοη οἵ πὸ οἱ ΒαβΊΠοα 

Ῥδυϊηπβ ᾿πἰσοάποοᾶ “πὸ ἔνο Τοβίδ- 
τηθηΐβ,᾽ θαὺ ΗΒ Ἰδηρτιαρο 18. ὙΘΥῪ ΟὈ- 
ΒΟΌΓΟ: 

ἐσὶθβ ἴῃ βρδῦϊβ ἄπο Τοβία- 
τηθηΐᾷ ἸΘΡΆΤΩΠΒ; 

Ηδηο ἀποάῖθ ΘΟΥμΘ ΘΒ. ΤΑ ΟΠΘΠῚ 
Ἰατηΐηθ τοοΐο, 

Θαοᾶ πονὰ ἴῃ αη 4 15 ἐθοῦϊβ, δα 
ΠΟΥΪΒ Ιοχ 
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ΤῊΘ σομ θι ΡΟΥΘ ον ἄθηοθ οὐ ΟὙΘΡΌΓΥ οὗ Ν γεββὰ ({ ὁ. 400) 5ῆθνγβ Θσδθρουν οἵ 

ὑπαῦ ἴῃ 50Π16 ὈΙδοθϑ αὖ Ιθοβὺ ὕΠπ6 τϑποθ οὐὗἩ βαθ]θοῦβ πα Ὅθθη δτθαᾶν ἜΣΕΙ: 

ΘὨΪαιροα, Τὴ Θομητηθιηογαύϊηρ ΤΠΘΟάΟΥτ5 Π6 Πᾶ5 σἴνθη ἃ ἀἰθβου ρὑ]ο ἢ 

ΟὗἩἨ ἃ ρῥ᾽ούπγθ οὗὨ Π15 τηδυύγγάοτυη, ἡ Β]ῸΠ. ἴπι 105. ᾿πύθη56 ὙΘΆΠΒΤῚ ΠῸ 655 

ὑπ8ῃ 1 105. Βιιθ] θοῦ 15. {ὈΥΘΙΘ ἐο ὑΠ6 βριυἱῦ οὗ θαυ] ΟἸΠτιϑύϊαη. Αὐῦ. 

ΤῊ γ δύ, ἢ6 βϑγβ, πϑα ᾿τηδοθα 1 ο] ον Ἰηρ' ΘΟ]οθ "5 ὑπ6 ΠοΤΌΪο δοὺβ οὗ 

0ῃ6 τηδυῦύγτ,, Π15 ΒύΓρῸ 165, Β15. ρϑῖπθ, ἐπ Ὀγαύαὶ ἔουτηβ οὐ Η5. Ῥϑυβθοῦ- 

ἴουβ, ὑΠοῖν 1η5]05, 6Π6 ἤδυηϊηρ ἔασπδοθ, ὑΠ6. Ὁ] βϑθα οομβαπιπηδύϊοι οὗ 

[Π6. 50] ον οὗ ΟἸμνῖδῦ. Ῥαϊηύίησ, Β6 δα5, θυθὴ ἴῃ 51:16 106 8 5ρθαῖ. 

ΡΟΝ {Π6 ψ͵Ὰ}], ἃ μα (ὁ σγϑαῦ βευνιοθ᾽. 

᾿Αὐοαῦ {Π6 58:16 ὑΐϊπηθ Αβύθυϊπιβ, ὈΙΒΠῸΡ οὗ Ατπᾶβθα, σἶνθϑβ ἃ βύγϑησθ βίου, 

ἀθβουιρύϊοη. οὗ ρορυϊαὰν οχυτοναραμοθ Μθη μα ὑγοηθη ὍΟΥΘ ΤΌΡΕΒ 

ΘΙ ΌΙ θυ θὰ πγ ἢ 411 ΚΙ 5. οὗ βιιθ]θοῦβ “85 1 10 σχογ6 ποῦ Θποιρἢ ἰο 

Πᾶνα {Π6 τγ8}]5 οὗ {πθῖυ" ποιιβθβ ἀθοογαῦθα ὑ 0} Ρ᾽ούθσοα. ΤῊΘ ΠΊΟΓΘ 

Ῥΐοιβ, ᾿π 8415, οοοθθ 506 η68 ἔτοτη ἐπθ ΟΌΒρ615, θα Ὁμῖη]ς ὑπαῦ πὶ 50 

ἀὴρ ὑΠ6Ὺ ἀγ685 ὑπθιηβθῖνοβ ἴῃ ὃ γα  ἴο Ρ]θᾶβθ αοα. “ΤῈ ἐποὺ ΤΌΠΟΥ 

ἼΤΩΥ δάν!οθ, θὲ {ππθῖ 5611 510 σαγιηθηΐβ 8η4 Ποποῦν {ΠπῸ6 Πἰνίηρ 

“πηδροβ οὗ αοα. 100 ποῦ ραϊηὺ ΟΠ υ]ϑῦ, ῸΥ {π6 ὁπ βού οὐ πατη!]1γ οἵ 

“Ηἰἴ5. Τποδυπδύϊομ, τυ Π10 ἢ} Ἢ νοϊπηδαυ]ν ἀπάογίοοϊς ἔοι" τι5, 15. 58 {Π- 

“οἰθηῦ, θαὺ Ῥθαᾶν ἴῃ ὑπ γ 508] ἃΠα σαΡΡῪ ἃ θοιιύ 5Βρ᾽ τ] ὑπ ΠΥ (νοητῶς) {Π8 

᾿ ΠΙΠΟΟΥΡΟΥ͂ΘΩΙ] Ὑν ογα ὅ, 

Νοῦ Ἰοπρ αἴνϑι" αν 5 ὅΠ 6 6 ἴα θυ! άθποθ ἐπαῦ 5011 τηογ τοιη δ τ 016 ΝΊΠα5. 

ἔγθθάοιη ὑγὰβ ϑθα ἴῃ Θοο δἰ αβοϊοαὶ οὐπϑιηθηύ. ΟἸΥμρίοου5. Θ0η- 

ϑα] θα ΝΊ]π5 (Τ᾿ 430) οα {Π6 ἀθοουϑθϊοηβ ἡ ΒΟ. Π6 Ῥγοροβθα ἴο ρ]δοθ 

ἴῃ ἃ σγϑὲ σμθγο) ὅο θ6 δυθοίθα ἴῃ Ποποῦμ οὗὨ ὑπ6 τηδυύγιθ. [Ὁ ψἂϑ 

Π15. ἀθβῖϑῃ ὕο υϑρυθβθηῦ οὴ. Ὀοὺ 51465. οὗ ὑπ6 ϑαπούμπδυυ (ἱερατεῖον) 

ῬΙμριθτν ; οϑὺ θὐθη τὴ ῬΘΥΊΟΥ ἀθοὰβ Τρ86 Ῥρθαβ, ΠΟΡῚ5 ῬΥΪΠΟΘΡΒ ΟΥΙΟΪΒ5. αὖ- 
π{116 ΠΟΌ15 46 ΘΟΙΌΠδ, 

Τὴ γϑίθυϊ πουϊΐδϑ, δία 1 πογιξαίθ ΤΟΥ Ρ]ΟΥΘΥΙ οεθ]θϑῦθ ΠΘΙΠτΙ5. ῬΔΤ8- 
νοϑίαβίδβ. ΑἸΒῚ, 

ΟΟΙΏΡΔΙΘ 8180 ΧΧνΠ]]. 22---27. ΘῈ οὐτιο6 βϑησιϊηθδ Πἶνθο βίαῦ ΟΠ γ18- 
Τὴ [16 8086 οἵ ὑπ6 Βδβηῖοο αὖ ΕἸππηδ, {5 [ἢ ΒΡΤΟ, 

6 τϑρυθβθηςθα {Π6 1ᾶθα οὗ {πΠ6 Ῥβϑββίοῃ Αρηὰβ αὖ ᾿πποοῖᾶ [η]πδίο ααὐαβ 
8.5 1ὖ 15 Του Πα ΟἹ ΒΔΙΘΟΡΠδρί: Βοβύϊα 1Ίϑΐο. (Πρ. Χχχῖ!. 17.) 
ϑϑηοἴΟΥ ΤΩ ἸΘΌΟΥ οὖ ΤΠΘΙΌΘΒ 5101 στἱΐθ 1 ατορ. Νγββ. ὅ6 5. Τ)οοά. Μαγί. 111. 

ΘΟΠξΥΘηΐ, Ῥ. 733 (θα. ΜΊρΠ6). 
Ατάπδ ΟΥἿΧ Ῥυθύϊ τη 16 ΟΥτο5 58Ὁ- 2 Ηοὰ. Ὧ6 ἄϊΐϊυ. οἱ 1α2. Ῥ. τό, 

176 ΘΟΙΟΠἃ. Μίρηθ (Ραΐτγοϊ. αΥγ. Χ].). 
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Β06η65 οὗ μυπίϊπρ απ ββαῖηρ, ὙΠῈΝ σϑργθβοη αθοηβ οὔ γαυϊοιιβ ΔΗΪΠηΔ]5 

απᾷ ἔβη ; δῃᾷ ἰο δυθοῦ ἴῃ “{Π|6 σουητηοι Ποιιβθ᾽ “ἃ ὑμπουβαμα ΟΓΌΒΒΘΒ, 

ἀπ Ηἰδίουϊοβ. (ἱστορίας) οὗὨ Ὁ}1 Κἰπ5. οὗἨ Ὀ᾽γβ. ἀπὰ Ὀθαβὺβ ἃ πὰ γθρ 1165 

δηα ῥ᾽ απίβ.᾽ “Τὰ ΔΠΒΘ. ἰὼ γοῦν Ἰοιίογ᾽, 80 ΝΊ]ῸΒ πτιΐοβ, ΚΙ Βμου]ά 

ἐ5ΆΥ ὑἐπαὺ 10 νου] θ6 ῬΆ 6.116 ἀπα ΟΠ] Ἰ5}} ἐπαῦ {Πι6 Θγ6 οὔ ὑπ ἔδ᾽υα] 

Τὸ Ῥοῆ β ἃ βύγοηρ ἃπα τηΔΗ]Υ͂ 

“ὁ Πανδοῖθυ ὅο ΓἈ5 ἴοι ΟΩ6 51 5]6 ὁγΌῸ858 αὖ ὑπὸ θαβὺ οὐ ὑπὸ τηοβὺ βδουθά 

“βΒῃου]α ΔΠΑ͂ΘΥ ΟΥ̓ΘῚ ΒΌΟΙ Βα] Θοὔβ. 

ἐφγθοϊποῦ (τοῦ θειοτάτου τεμένους)... πα ἕο 411 ἐΠ|6 ΠΟΙΥῪ βαπούπδυυ (τὸν 

“ναὸν τὸν ἅγιον) οὐ Ὀοΐ᾿ 5465. τ Ὠἰδίουϊθβ οὗ ἐπ ΟἹὰ ἀπά Νὸν 

«Τδρζατηθηῦ ΒΥ {πὸ παπᾶ οὗ ἃ 5|{1Π{] αὐ εϊβῦ, ἴῃ ονάθν ὑμαῦ ὑΠοβθ.. 80 

ἐαγ 6 ὍΠΆΡ]6 ἐοὸ τϑαᾶ ἐπὸ ἀϊνίηθ βου ρὕιΓ65 τηδὺ Ὀγ Ἰοοκκίηρ αὖ {π6 ρΡαϊηΐ- 

ΕἸηρ5. 081] ὕο τηϊπᾶ ἐπ οουγασθ οὗ τπθὰ 0 Πᾶν βουνθᾶ ὑμ6 ὑσιιθ 

«(οᾷ ἀπᾷ δ βυϊγτϑᾶ ἕο ϑιμα]αδξίοη οὗ ὑπθῖν πϑυοῖο Θχρ]οἱὐβ᾽. 

Αυασῦϑ- Τὴ {πὸ ὑϊππθ οἵ Αυραβύϊπηθ ὑπ Α ἔνίοαπι ΟΠ οι μὰ γἹο] θα ἕο {Ππ6 

πον στονίηρ [5] οη. Ῥρθαϊκίηρ οὗ {Ππ| ϑ'δουιῆοθ οὔ Ἰβᾶδο μ6 βᾶγ5 " ὑμὺ 10 

νΥὰ5 5. ΠΡ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ [οηστιθ5, Ῥαϊηὐθα ἴῃ ἸΏΒ ΏΥ Ρ]Δοοβ ὅς Απὰ Π6 ὈθδΥβ 

αϊύποβα ὑπαῦ ὑπὸ ζαβίοη. μά Ὀγοιρσηῦ {Π6 τϑϑαϊὺβ υΒΙο ΘΑΥΙΘΓ 

ΟἸτΙϑθϊαμ μαα ἀγοαᾶθᾷ: “1 ΚπΟῪ τηϑηγ᾽, μ6 Ὑυϊῦοθ, “ὙΠῸ του ΒῖΡ 

τοι 5 πα Ρῥἰούπγοβ Ὁ 

3. θ6.]Ρ- ΤῊΘ τϑιπαῖηβ οὗ θὰ ΟἸυἰβύϊαπ βου] ρύασο ἃγ6 ΒΙ ΠΡΆΪΑΥΙΥ ἔδυ. 

ῬΩΩ ΤῊΪ5 τη Ὺ Ὅ6 ἄπ ῬΑΥΟῪ ὕο ὑπ6 οοβυ]μθ55. οὗἨ βιιο Του Κ5, πᾶ 50}}] 

το 6 ὅο ὑπ παύανο οὗ ὑπὸ Ατὐὖ 1561, ϑουϊρύαπτο αν τπον ὑμπὰπ Ραϊηῦ- 

Βιαίθθθ. ἴῃρ νγὰβ Ἰἀοπ Πρ τ ἸΔο]αίτγ. ΤΠ ἀνθυβίοπ ἔροση “{Π6 στᾶνθη 

ππᾶσθ᾿ μᾶ5 ρογρούααοα 1561 ἴὰ {Π|ὸ ατθοὶς Ομ Όσο ἡ, ἀπ θυ ἴο ὑπὸ 

» ν ὐν νυν ὰμδδρΕΨέΕι 

1 ΝΊὰ5, ΕρρΡ. ἵν. ὅι. ΤῊ Ἰούου 85 
Ὀγοῦρηῦ Τουνναγα αὖ {πΠ6 ϑϑοοηα Οουη- 

ΟἿ] οἵ Νίοθα. [1ἋἢἪἢ {πὸ ΤΟ] ονηρ Ἰουίου 
ΝΙᾺΒ ΒΡΘΔΚΒ οὗ ἃ γοῦηρ ΤΟ Π]ς ὙΠῸ 
τροορηϊβοα ἃ ΤΠΔΥΣΥ ὙΠῸ ΔΡρθαγοᾶ ἴὸ 
Ὠΐπι τόσ ΠΥ ΠΡ 566 Ὠΐπὶ οἴξθη ΤΟΡΙΟ- 
βοηὐοᾶ "ἴῃ ἔπ Ῥαϊηξημβ᾽ (ἐκ τοῦ πολ- 

λάκις τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἁγίου ἐπὶ τῶν 
εἰκόνων τεθεᾶσθαι).. 'ΤῊΘ ῬΏγαβΘ βουηβ 
1κὸ οὔθ οἵ ἃ Ἰαΐοσ ἔτη, Ῥαΐῦ ΟἾγγβο- 
βίοι ὈΘΑΥΒ τυ Ἰ Π6588 ἴο {Π6 Θαβίοπι ἴῃ ὨΪ5 
ΤΥ οἡ Μοϊθέϊαβ (11... 2, Ρ. 516, ϑᾶ. 
Μίρηο); ἢ ΒΆγΥΒ. ἐπαῦ {π6 Ῥογίγα!ϊὑ οἵ 
ἐπαῦ βαϊπὶ γὰ8 ἄγαννι ΟἹ “ΤΠ ΘΒ, Β6818, 
ον 18, πᾶ Ομ ΔΤ ῬΟΥ Ὑγ8}18.᾿ 

3.6, Ῥαιιεῖ. χχὶϊ, 73. ΟὈΙΏΡΑΥΘ 4180 

αο ςοηϑ. ουῦ. ἱ. χ. τό, 51ο ΟΥ̓ ΠΟ ΘΥΤΆΤΘ 
τηθυπθγαηῦ ααὶ ΟΠ τδύαση οὖ Δροβίο!οβ 
675 ποὴ ἴπ Βα ΠΟΥ 5 ΘΟ] οἰ θα8 Βοα ἴῃ Ρἷο- 
εἐἰβ Ῥαυι θυ θα5. ἀαεθβίθσαηῦ ἢ; ΠΘῸ ΤΑΪΓ ΠῚ 

δἰ ἃ ῥ᾽ προηξθιβ Πηροηΐοβ ἀθοθρεϊ βαηῦ. 
8 (ὁ Μον. Ἐσοῖοβ. Οαι)ι. ἱ. 34 (75) 

πονΐ πλαϊΐοβ 6886. ΒΟΡΆΪοσόστιπι δὲ ΡΪο- 
ἀατασγαπι αἀογαίοτοβ. ΤῊΘ [ἈΤΠΟῈΒ ΡΏΓΑΒΘ 
«Ῥ᾽ούασεθ. (πη σῖη 68) Βαπὲ ἰάϊούδταπι 
Του" ἰ8. οὔνοη στοίοσσοα ἰο Αυριβίηθ, 
θαΐ, ἃ5 ΤΣ ἃ8 1 Κπονῦ, ὙΓΟΠΡΊΥ. 

41 μη ἰηϊοστηθὰ ἐμπαῦὺ βίδίιθβ ΓΘ 
τπιβοᾶ ἃβ οὐπαιηθηίβ οὐ Ἐ αββίδη ΟΠ ΤΟ 6Β, 
Ἀ8 (Ὁ ΦΧ] 6) οὰ {16 οαἰδίᾷθ οἵἩ ἐπ 
1βᾶδοὸ ΟΒυτΟΝ αὐ δὲ Ῥϑίθυβθασρμη. 1 
τᾶν δᾶ Ποτο ὑπαὶ ἃ {τθμᾶ, ὙΠῸ ΠΔ8 
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Ῥγδϑθηὺ ὀΐϊπηθ βου] ρύατθ 15. ΤῸ {86 τηοϑῦ ραυῦ Ἰῃβριυ θα ὈΥ ὉΠ6 βριυἹὖ οὗ 

{μ6 οἷά νοῦ. Α κίπρῖθ 1468] ἤστρθ, ὑπ6 αοοά ἥμθρπμογα οἵ ὑπ 

αϊϊοσαη, ὑγϊο 5ΘΘπῚ5 ἰο πᾶν ῬΘΘη βαροοβίθα ὈΥ ὑπ6 ὑγρθ οἵ {Π6 

Ἡ Υτῖθ5. ἹΚ ΪΟΡΠΟΙΌΣ, 15. σϑίθυνοα ὅο ὑπ ἔουσὺμ οθπέανγγ᾽; Ρᾶτγὺ οὗ ἃ 

5 ρ16 ρογύγαιϊύ βὐαῦπθ, ὑπαὺ οὐ Η]ρροϊ γύιβ, 15 τϑέθυσθα ὅο {16 ἢξῸ] 

οοπξαυγ. ΤῸ ὑπ686 ὕνγο ΤΟΥ ΚΒ τηϑύ 6 δἀαθα ἃ 5118}} βίαῦπ οὗ {116 

Οοοα 5ΠΘΡΠονα ἕοαπά δὖ ὅ6υ1116, ἀπ ΡΘυΠδΡ5 ὕΠ6 ἴϑιηοῦβ ὈΥΌΠΖΘ βύδὑτιθ 

οὗ ὅ. Ῥοίϑυ ; δηᾷ ὑπῸ 1ἰδὺ οὗ ὑπ6 οχίαηὺ ΟΠ νἸβύϊδη βὐαύαθβ οὗ ὑπΠ6 ἢγβῦ 

ἔνθ οθηύυσίθβ 15. οοτηρ!οίθ᾽. ΤῊΘ ΟΥΠΘΥ ΘΔΥ]Υ σου Κ5. οὗ βοα]ρύθ!θ 

ες ΒΙῸ ΒΒΤΟΟΡΠδρΊ, ὁπ 6 οὗ Ὑ Π]ΟΙ θΘ]οηρΒ ὑο ὑπ6 ὑμῖτα σοηύατγυ ἧ. 

Τὴ βρι(θ οὗ {π6 1ἰταϊ θα βοορθ ὑΒΙΟἢ ΒΘ ΟΟΡΠΔΡῚ οἴδνυθα ο ὑπ6 ΤῊ ὁΠπᾶ- 
Ξ : ᾿ γϑοίου οὗ 

αὐυϊδῦ Π6 βουϊρύστοθ 1ο ἢ ὑπο ργθβθηῦ 816 οἵ στγϑαῦ 1ηὐθυθδῦ 85 [Ὲ6 βθρα]- 
ΟἾγᾺ] 

ΘΟΠΗ ΤΡ {Π|8 ΘΚ ΘΏΘΓΆ] 1 ΡΥ ΘΘΒΙΟΏΒ ΘΟηνγογθα ΠΥ {Π| Υ ΘΠ] ΔΙ ΏΒ ΟΥὨ ΘΑΥΡῚΥ ςῃρ] οί. 

σίνθῃ ἃ ΟΠ ΒΙ ἄογ Ὁ]6 ηηοτιηῦ οἵ βὐπαν 
ἴο {π6 Ιῃηοησυτηθηΐβ οἱ ΘδΥΪΥ (Οοἰὑϊο 
ΠΔΡΊΟΙΟΡΎ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ οἵ {86 ϑοοίο- 
ΤΥΙΒἢ ΒΟΠΟΟ], ᾿π ΟΥΤα5. τη6 ὑπαῦ, 8.5. ἴδ 

85 Ὠἰδ5 τϑδαϊηρ πᾶ5 δχίθπαθα, Π6 “οδ1- 
“ποῦ ΤΕΠΊΘΙΠΡΟΙ τηθθϑύϊηρ ΜΠ ΔΗΥ͂ 
“τηθη 0} οὗ ἃ Βϑουθα ριοῦπ 8 ΟἹ ΠΠ896, 
“ἸΏ]655 Ὁ 6 ἴῃ ΟΠ6 ρᾶβϑβᾶρβ ἴθ {Π6 
“ΤηΪ6 οὗ Βυϊρια Ῥγ Οορίδοβιιβ, ἃ ΜΟΥ Κ 
ἸΒΙΘΒ. ΟΟΙρδη δὐύγιθαΐοθ ἰο {π6 Ἰδβὺ 
«ἀΟΔΥΟΥ οὗ {Π6 5ἰχίῃ οθηύπσυ. Τύ 15 
ΚἜΠ6γ6 βίαίθα ἐπαῦ πὶ {π6 ομυτοῃ οἵ 
“ΚΠάΔτο, ἴῃ πο ἢ ἐπ Ῥοαγ οἵ Βυϊρια 
ἐσγ8 8. 5011 Ἰγῖπρ θαυ δα ἴῃ {Π6 ἐΐϊπηθ οὗ 
Κ6Π6 δαΐμου, {Π6 ραγῖθ8 ἑαδιυιϊαίιιβ, νΤ1ΘᾺ 
“βϑρδγδίθα Π6 θαβύθυ ἢ Ῥαῦὺ ἴγοτη {ΠῸ6 
ὑ1 ΠδΥΘΒ, γῶὰ5 αδοογαίιδ οὐ τηιασί- 
ἐγῖθιι5 ἀορίοίι5, αὐ 1ἰηοαηυὶτῖδιι8 ἐεο- 

“{ι86 (Οορτίοδιιβ, δαρ. ΧΧχΥ., ἴῃ {86 
“ΤΥΊῖαβΒ ΤΠαιηναίιγσα, Ὁ. 553). Βαΐύ 
“πηδῦ Βα θ]θοῦβ {Π656 ἐηιασίπιο8 ἀθριοίοα, 
“15 ποῦ ὨΙηἰρα: 10 15 ῬΟΒΒΙΌΙ6 {Παὺ ΟΗΪῪ 
“ονουβ, οὐ, δὖῦ τηοβϑῦ, ἤσαυοβ οἵ ΔΏΡΘ]5, 
“806 τηθϑηΐ.᾽ 

1 Αοοογαϊηρ ἰο ἘπιβοΌΙα5 (Υἱέ. Οοηϑ. 
11. 407) Οοπδίδηψπηθ βοῦ Ρ ἴῃ {Π8 
τηϑτκοὺ αὖ Οοηβίδη 0016 “[Π6 Ὑθρτ6- 
βϑῃἑαθοη οἵ {πὸ ἀοοα Ξ'Πορπογα ἴδ- 
τα Π8 7 ἰο πυπαθηΐβ οὗ ϑδουιρίατα (τὰ τοῦ 
καλοῦ ποιμένος σύμβολα, τοῖς ἀπὸ τῶν 
θείων λογίων ὁρμωμένοις γνώριμα), ἃ πα ἃ 
Παρ ῬγοηΖθ ἤρατγθ οἵ 0816] τ] ἢ {Π6 
1101}85.᾿ 

2 ΤῊ8 ὕγχο οὐποὺ ἤριγεβ οὗ {π6 αἀοοῦ 

ΞΠΘΡΗΘΥα ΒΊΟῊ τϑιλαῖη (ΑΡΡ6]], 1. 6. 
ΡῬ.- 5) ἃ16 ΠΥ 50 θᾶυ]Υ. ἀ βίαιοι 
οὗ 50 Ῥοίβσ. (ΑῬρΡ611, ρ. 6) 16) τγὰ8 
ΟΠ66 εὖ Β6Υ]1Π ΔΡΡΘΔΥΒ ὕο 6 οὗ ΘδΥΥ͂ 
αἀαίο:; Ῥαῦ ἰβΒ Κποῦῃ ΟἿΪΥ ὈΥ͂ 6ῃ- 
ΘΥΔΥΙΠΡΒ. 

5. ΤΆ 156 ἀαἰθα 273. ὅ8866 Τι6 ΒΙδῃηΐ, 
Πιᾶθ βι ἴο5 Βαγοορ]αρος ΟἸιυ δ ἐϊοη8 6 

ἴα υἱϊ16 α᾿ ΑΥγ165, Ῥ. ἵν; 8: ΘΟΙΏΡΔΥΘ 1ά. 
Ὁ]. χχχῖν. 16 ΒΙαηῦ διββίρῃβ ο {Π6 
ΒΆτη6. ἃ56. {Π6 ΒδΙΟΟΡΠᾶστ5. οἵ Τῆνῖδ 
Ῥυϊγητϊνδ, τ ΏΙΟΠ ὈΘΔΥΒ ἃ Υ168 ΤΘΡΥΘΒΘΏ- 
ἰαύϊοη. οὗ {πὸ αοοα ῬΒορῃουα Ὀθύνθθῃ 
ὕνο 5666}, ἃ ἤβῃ δηὰ ἃ) Δ ΠΟΙΟΥ͂ : ἰ.6. 

ΘΙ ΒΤ, 1. ἘΣ χν. 2- 

δυσποοῖ᾽ 5 ΠΥ νόϊατηθ οομ δαῖτ {Π6 
ΒΆΤΟΟΡΠΑΡΙ. Α ΥΘΙῪ ΟΔΥΘία] δ ηα να]α- 
8.016 1ἰδὺ δῃηᾷ ἀθβουιρύϊοη 15. σίνθη ἈΥ͂ 
ΤΥ ΑΡΡΘΙΙ, Πογαιηιοτιβ οΓ ΟἸγιδέίαη Αγ 

ἐτο ἐδ 717) 
Ῥγοῦ. Βδιηβαῦ Πᾶ5 ΒΠΘΤΙ Τὴ6 8 αταν- 

ἴῃς οὗ ἃ τποϑὺ ᾿πέθυθδύϊηρ τϑ] τοῦ 1 ἢ 
15. ῬΥΟΌΔΟΌΙΥ {π86 οἱαθβύ σϑηηδίηϊην 
Βρϑοίσηθῃ οἵ ΟΠ γβύϊδη βοα]ρύαγθ. Τί 15 
ουπα οα ἃ τηοπαϊηθηῦ ογθοίθα ὈὉΥ͂ 
.ΑΡογοῖπθ ἃ ἄθδοομ, ἰο ΠΙΠΊ5617, Ἠ1Β 
ψῖΐθ, δα Πῖβ5 ΘΠ Πα ΥΘη,᾽ Δ Πα τ ρυθβθηΐβ 8 
5118] ἤστιθ 1 ΟὯ6. ΔΥΤῚ 1816 ΔΟΥΟΒΒ 
[86 Ῥχϑαβὺ βίϑπαίηςσ θϑύνγθθῃ ὕνγο ῬΥΟΠ]65 
οὗ ἃ τηϑη 8 ἃ. ογηϑη Θχθοιίθα Οἢ ἃ 
ἸΔΥΡΟΙ 50816. ΤἼΏΘ56. ῬΥΟΗ]ΘΒ. 816 δυ]- 
θην ρογίγαϊ 5, ἃ πα ὑπαὺ οἵ {Π6 ὑγοτηδ 
Πδ5. ΘΟΠΒΙἀΘΥ8 16 αν βύϊο τηθυῖύ. Ῥγχοῖ, 
ῬδτηΒΑΥ ῬΙθοο5 {Π6 ὕΟΥΚ ὁ. 20Ο. 



350 ΤΗΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΊΤΥ ΤΟ ΑἘΗΤ. 

Ομυϊβύϊαι ραϊηΐησ. ΤΠ ΒαΓΘΟΡΒΔΡΊ οὗ ἩοΙθπα πα Οοηδίδητπο, ἐπ6 

τηοῦμου ἃπα ἀδυρ ον οὗ Οὐπβέδη 6, ἃγ 6 ΡΥ ἔθου] οἸαββῖοα! ἴῃ ομαγδο- 

θυ. 

ΓΘ0Δ}] {6 φαν]]οβῦ υγα}]- αὐ] ησβ. 

ΤΊῊΘ νἱπθ ἃ μα Ἰν]Π6- τη Κρ ὙΥ ΒΙΟῚ. ἀγ6 τορυθβθηὐθα οα 0Π6 Ἰαϊίου 

ΒΌΟΙ. οὈ]θοὺβ Ἰθπμα {πο Π 5 Ιν 6 5 

ΤΌ ΠΥ ἕο ἃ ΟΠνἸβύϊδη τ θυ ρυθύα οι χν 116 ἐπ 6 ἃγθ ποῦ ἀἰβυ που ν ] Ὺ 

ΟἸΒυἸβύϊδῃ. 

ΟΒυϊβδύϊδη. τηθαηΐηρ ΟΠ ΟἾΪΥ ΡῈ σίνθῃ σὴ αἰ] ου] ἐγ", 

Τὴ οὔμθὺ' ΘΆ5685. ΟἸΆΒΒΙ0Ά] ἸΠΠΔΡΘΥΎ 15. ἔου μα ἴο ψ ΒΟ ἃ 

Βαῦ ἴοῪ 

ὑῃ6 πιοϑῦ ραγὺ ὑπ βΆη6. ΒΟΘΠΘ5. ΔΥῸ ἔοα πα ὃἃ5. ἴῃ ἔπ Οαἰδοομ8, 

δα ὑπῸῪ ἃν ὑγθαΐθα ἴῃ {Π6 β8 16. ΤΆ Π6, ΤῊΘ βου]ρίου: Ὀτουρεῦ 

ὕο 115 νοῦς Π6 ΘΧρου ποθ ἃηα {π6 ἐγ! ]10Π5 οὗ ἀποϊθηῦ αὐ, ἃ5 ἴα ἃ5 

ΠΟΥ 501} βαννινϑα, ἃπα τιβϑα ἔπθπὴ ἔου ἐπ 6 Θχ ρυθββίοη οὗ πον Ἰάθαβὅ 

8. Αγ ϊ- ΜΘΔΉν 116 ΟΒγβθαη Αὐομὐθούασθ Πδα τηδθ νυ] ΌΓΟΙΙΒ. ΡΓΌΘΤΘΒ8. 

ΠΣ γον; ἐἶιο Ῥοϑιβθουύίοη οὗἨ Τ)]οοΙθύϊα τη. ὈΡΟΪτΘ οαὐ αὖ ΝΙΘοΙη θα (Δ. Ὁ. 

303), “ἃ τηοβῦ ἸΟΥΌΥ θη. }0 16 ὕΠ6γ6 νγὰβ. ὁπ οὗ {π6 ἢγβὺ οἹηθοίβ οὗ 46- 

βύσαούοα,. οΑὐ ἐπαῦ ὑϊπη6 1ὖ 15 ϑυιάθηῦ ὑμπαῦ {Π|6 το]! σῖουβ θα] ἀϊησ5. οὗ 

ΟΠ Ἰβυϊα 5. Ὑγ6 16. ΟὗἨ ΘΟΠΒΙ ΘΓ ]6 ̓ πηρογύίϑηοθ; ἀπᾶ ὑπ ομ ασῸἢ ΒΊΟΝ 

Ρααϊπιβ, ῬΔΌΪπτ5 Θγθοῦθα αὖ ΤΎσΘ ποῦ ΤΠΔΠΥ͂ ΥὙΘΔΥΒ ἈΡύου γα 5. (Α, Ὁ. 313) Ρτο- 

ῬΆΡΙν οὗν τορυοα ποθ {Π|6 ἔγρ6 οὗὨ ΘΆΡ]ΠΘΥ σου 5 οὗ τ μοι πὸ ἀθίαι]θα 

ἀοβουιρύϊοη. μὰ5. Ὀθθη ὑγθβθυνθᾶ, Ἐαβοθ5. Πὰ8. ἔονυξαπαῦθὶ υ οἴνθη 

ἃ δοοοιηῦ οὗ {Π15 ψ ΠΙΟἢ ργόνοθ θογοπα απρβέϊοη ὑπαὺ ΟἿ ΙΒ 8 5 ἸγΘΥῸ 

το αΥ ἰο ἀθνούθ ὑπ οοβυ θοῦ του ὕο ῬΌΓΡΟΞΟΒ οὗ Τ᾽νίηθ πγουβὶρὅ. 

ΤΊΘ ὁθηὐγα] ἄοον νὰ ἀθοογαύθα “1 Ρ]αΐοθ οὗ Ῥγομζο πα το]]οῖβ 

(παραπήγμασί τε χαλκοῦ σιδηροδέτοις καὶ ποικίλμασιν ἀναγλύφοις).᾽ 

ἘΠα ογαΐθ ον ντηρ5 οὗ νγοοα γοΥ6 ἔν ΘΙ Υ τιϑοά, ὍΤ]6 στοοῦ νγὰβ τηδάθ οἵ 

οοάδγυ. Απᾷ ἘλΒΟΌ]5 ἔα ΧΘΒ ὅΠ6 ΡΟΥΘ. οὗ ΙΒ υπϑίουϊο ἕο τϑργοβθηΐ 

{Π6 5ρ!θμάοιιν οἵ {πὸ οἴδοῦ ρυοάποθα μοί ὈΥ ὑπ οοβί!πθϑ5 οὗ ἐπ 

τηδύθυ 15 ἃπὰ ὈΥῚ {π6 Ῥοδαΐυ οἵ π6 σου κιημαηβηῖρ. ΤΠη6 οχίθγμαὶ 

1. ΤΏΡ ἤρττοβ οὔ {Π6 ΤΙοβουσὶ 
ΟἿ ἃ ΒΕΓΘΟΡΒδΡΊΙΒ αὖ Αὐ]ὸβ. Το ΒΙδηΐ, 
Ρ]. ΧΧΊΙΠ, ΡΡ. 38 Εἴ. Οπ {Π|6 186 οἵ οΪΔ8- 
5081 ἀθίδι]β β66 1.9 ΒΙαμί, ἱ. ἐς. Πιῖγο- 
ἀπιοίῖοπ, ῬΡ. Χχ. ἔν; 10. 

3 Βοϊηθ ΘΧΔΙΏΡΙ6Β ΒΠΘΥ ΘΟΠΒΙἀΘΥΆ 16 
Υ Ἰβύϊο του. ΕῸΥ ΘΧΑΙΊΡΙΘ ἃ Βᾶτοο- 
Ῥμδραβ ἴῃ {π6 Τιαύθσαη ΜΙ Όβθαχη, μίνθῃ 
ἴῃ Νοχύμοοίο ἃπὰ Βυονη ον, ἰΐ. 255; 
ῬαΣΚΟΥ, Ρ]. χυὶ!.; Βοίίατί, Τ', χχχῆ!, 

ΤῊΘ Βδιοορμασιβ οἵ ΔΦαμπὶὰ8Β ΒδΒΒ118 

(λ.Ὁ. 350) ΒΠουνβ ἐποιρη ἃ] πσοσκ, Τί ἰδ 
μαι ἴὸ ἀπαουβίδηα ΠΟῪ ΟΥΠΟΥ 6ῃ- 
ΒΥΆΨΙΠΡΒ. ΘΟΠῚΘ ἴο τοργοβοηῦ Δ ΉΪ6] 85 
ποθ, δοοογάϊηρ ἰο 411 Ῥαῦ απΐνοι- 
581 οαβίομμ, Μ Π116 ῬΔΥ ΚΟΥ ΒΒ ΘΏΡΤΑΥΙΠΡ 
εἰ κοὴ ἔγου ἃ ῬΠΒοίΟρΥΆΡ᾽ (Ρ]. χ ϊ1.) 
ΤΟΡΥΘβοηΐβΒ Ηἷπὶ ἃ5. [ὉΠ Ὺ οἱοίμοᾶ, ὍὮσ 
ἌΡΡΘΙ] βᾶσβ ὑπαὶ {π6 ἤσπισο 18 τηοᾶθσῃη. 
(ονιιηιονῖδ οΓἹ ΟἸυνἰδίΐαπ Αγ, Ὁ. το.) 

9 ΕΟ τι 4: 
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τηΒΡΉΪ ἤσθποθ γᾶ πα θ6α ἀοβ σμθα, 15 γ8. ΤηΔῪ ὈΘΙΘνθ Πῖπι, ὕο αὐὐιδοῦ 

ῬΆΒΒΘΥΒ ΒΥ πα 1684 ἔπιθι ὅο Θηΐθι" ὑΠ8 βδοι θά ρυθοϊποὐβ᾽. 

ΤῊΘ ομαχο οὗ Ῥϑα]ηιι5 νγὰ5 ἃ ΘΘΠΠ]ηΘ. ΘΧΡΙΌΒΒΙΟΙ. οἵ ΟἸΠτΊβθϊδη Οοηβίδῃ- 
᾿ {1η8. 

θην. Τ 685 βύυθδβ οϑῇ Ὀ6 Ἰαϊα ὁ. ὕπ6 ϑυϊάθποθ {πΡΠ]5Π 64 ΡΥ {Ππ6 

“γου Κα οὗ Οοηδβίαη ϊπθ αὖ “6 Υαβϑ]θιη. ΤΠΘΒ6. 50 ΠΗΡΙ ΘΒ Ἐπιβθ Ὀἷτι5 

ὑπαῦ Π6 βυιιρσοβὺβ ὑπαῦ ΠΥ τηδὺ πᾶν θ66η ρυθῆσιυγθα ὈΥ ὑΠ6 Ῥυόρποὺβ 

Νο Κιπα οὗ τ] ἄθοο- 

ΤΟ. ἡγὰβ Βραυθά. ΤῊΘ 1Τηὐθ ΟΣ νγ8}15 Θγ6 δου αβδῦθα υγιῦ ἢ ναυοσαύθα 

ἴῃ ὑΠ6 1} ἀθβουρύϊοη οἵ ὑπ Νϑυγ «θυ δα θη Ξ᾿ 

τηδ 0165. Τὴ6 οδΥγθα ΟΟΙΠ]ηρ πγὰβ ΟἹ] θα ὑπγουσπουῦ. ΤὴΘ βϑιηῖ- 

ΟἸΓΟΌΪΆΙ ὩΡ56 νγὰβ ΒΟΥ θα υγιὐ]} ὕνγα νθ ΘΟ] Π]8, ΒΌΡΡΟΥ Πρ ἃ8. ΤΠΘΗΥ͂ 

ΒΙΠΝΟΥ νᾶ565 ὙγΥΠ10 0 ὑΠ6 ΕἸΤΗΡΘΙΌΙ ἡ Ργθβθηὐθα ἃ δ οἴϊθυϊηρ ὕο πὶ5 αοάα: 

Απα ἘλιΒΘ ΙΝ βαγ5 ὑμπαῦ Π6 σου] ποὺ ϑηπτηθύαίθ ὕπ6 οὔμοὺ οἹἔίβ " οὗ 

501 8δη4] 511ν8} 8:η4 ῬΥΘΟΙου5. δύο ὑ ἢ ΒΙΟἢ ὑπΠ6 Ὀ.Π]αΙηρ νγὰ5 

ΘΗΤΙΟΠ 6 ὅ. 

ΤῊη6 ψοῦκα οἵ Οοπδίδηψιηθ αὖ ΠΟΘ. 566ΠῚ ἰο πᾶνθ Ὀθθῃ οὗ ἃ 

51Π11181 ὕγ06 ; δπα {πθ6 ἀγανίηρθ οὗἨ ὑΠ|6 ΟΥΙΘΊΠΔ] ΒΔΒΊ]1οὰ οὗ δὺ Ῥοϑῦύου 

ὙΠΟ Πᾶν ὈΘΘῚ ῬΥΘΒΟΥνΘα 816 50 ]] οὗ Ῥϑδαῦγ ὑπαὺ 10 15 Πα] 

ποῦ ᾧο [66] ὑπαὺ 0Π6 ργθβθηῦ Ῥα]Π]άϊπρ πὰ. ὈΘΘη θαυ] ῬυΠΟΠαβθα ΡΥ 

{Π6 1ο85 οἵ ὑπ συραύθβδὺ οὗ 15 ὁ ΤΌΠ 65. 

ΤἼ6 ἀδνοὶοριηθηῦ οὗ ΟΠγιβύϊδη Αὐτοπιὐθούαγθ σᾶνθ οοοδβϑῖοη ἴο ὑπ6 Μοβαῖοβ. 

ἢγδθὺ ΟΥΘΊηΔ] οἤογὺ οἵ ΟἸΠυιϑύϊαη Αὐσύ, ὑπὸ δρριποαύϊοη οὐ Μοβαῖο οὴ ἃ 

ἸαγρΘ 5086 ὕο νγ8}]-ριοὔπσθθ. ΤῊΘ θαυ] θδὺ ΤΟΙ] ΔΙ Π]Πο᾽ ΘΧΘΠΊΡ]Θ5 816 ἴῃ 

{π6 οὔτοι ο5 οὗ δῦ Οοπδίδηνια ἀπ δῦ Μαγα ΜασοΊοΥθ αὖ ῬΟΠΙΘ : ἀπά 

0η68 οὗ {Ππ6 τηοϑῦ Ὀθϑαῦα] ἴῃ {Ππ6 οι} οἵ (811 ῬΙδοϊάϊα αὐ Ἡνανθημπδς. 

ΤῊ ἔθτα οἵ αγύ, 1ὖ 15. ονίουβ, ἰθηβ 1056} πδύαγα! ἢν ἴο οοη- 

γϑηθομδ] τοργθβϑθηαθοη ; ἃπα τὖ 15 ποὺ πη]1Π|Κ0]γ ὑπαῦ ὑπ6 Ἰαύον 

Μοβαῖοβ ῬΥΘΒοῦν Ὁπομϑηρθα {Π6 θαυ]ὶοϑὺ ὑὐρθ8 ἃ5. ΠΥ 6γ6 500- 

ΟΘΒβν ον ἤχθα, 

ΟἿ 6 ΘΧΆΙΉ 0] ἀθβοῦνοβ ὕο Ὀ6 ΒΡΘΟΙΆ ΠΥ πούϊορά, ὑπαῦ οα ὑπ6 ἃρ8θ οἵ 

1 ἘΠι560. ἰ. 6. ὡς ἂν μὴ παρατρέχῃ τις 
τ ὅτε μὴ τὴν ψυχὴν κατανυγεὶς πρότερον 
μνήμῃ τῆς τε πρὶν ἐρημίας καὶ τῆς νῦν 
παραδόξου θαυματουργίας, ὑφ᾽ ἧς τάχα 

καὶ ἑλκυσθήσεσθαι κατανυγέντα καὶ πρὸς 

αὐτῆς τῆς ὄψεως ἐπὶ τὴν εἴσοδον προτρα- 
πήσεσθαι ἤλπισεν. 

5: γλὶ. Οοπϑῖ. 11. 323. 
8 1ὦ. 34--.-42ο. ΒΙΠρΏδιη (Δ πηίϊηι- 

ἐϊ68, Ὑ111. 8. 5) Β8.5 σΊγΘη 8 πο  ϑὑηρ 
ΘΔΥΥ ᾿πγθηΐουυ οὗ ΟΠ ΠΟ ν6856185. 

4 ΠΉΡΥΘ 15 ἃ ἀγσίηρ οὗ {Π15 Μοβδῖο 
ἴῃ 1). Ο. Α. 1. 6, 1228, 8Π4 ἃ ᾿βυρθ 
ΘΟ]ουτοα ἀγασίηρ δὖὺ Βοιίῃ Κοηβιηρίοῃ. 
Τὺ 15. Θχοθι θη] ἀθβουθθα τη οἱ (- 
ΤηΘ 8 ὙΥΟΘυτηδη), Η 5. οΓ Ῥαϊρέ- 
ἴηι, Τιομάοῃ, 1880, 1. τύ ἴ. 



9 ἂσι ι᾿ 

Τθοχηρβίϊο 
Αγί. 

ΤῊΗΒΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΤΟ ΑΒΤ. 

ὑπὸ Ομ αγοΙ οὗ δύ Ῥαυάοηίίαπα αὖ οτηρ, Νο θχιβύϊηρ' ὑγουκ οἴνο5 ἃ 

Ῥούζου ᾿ἄάθα οὗ ὑπὸ Ῥϑοι! αν Βρὶυῦ ἅμα ΡΟ οὗ θαυ]ν ΟΒνϊβύϊαη Ατσί. 

ΤῊ ὑγθαϊμηθηῦ 15 Θομ θη Ομ} πιὐπουῦ Ὀοὶηρ 11{6]1655. ΑΔ βρι για] 

ῬΆΡΟΒΘ ἴ5 ἀοπιϊμαμῦ υυιὐποιὺ ἀοβύγογιπηρ ὑπΠ6 παῦανα] αἰσηϊγ οὗ {πὸ 

ἤρανοβ πα ὑπὸ στουρίης. ΤῈ βρθοίαϊου ἰβ5 ἕογοοα ΒΥ ὑμθ Ὀθατίν οὗ 

ὑπαῦ  ΠΙΟΝ ἢ6 5665 ὅο Ἰοοὶς θογομὰ ἰο ὑπαῦ νυ Β]οἢ 15 βαρσοβύθα᾽, 

ΤΉΘΓΟ 16 ὙΘΙῪ ἔδυ ὑγᾶοθβ οὗ {Π|ὸ ἀοτηθδύϊο Αὐὺ οὐ ὑπ ϑᾶυ]ν ΟἼἜγ15- 

{18 5. ΟἸοιιθηῦ οἵ ΑἸοχαπάσϊα ρῖνοϑ ἃ ᾿ἰϑὺ οὗ βιιθ]θοὺβ τυ ΒΊῸ ἢ. ταϊσηῦ 

ῬΓΟΡΟΥν 6 Θηρταγοα ἢ. ΥἸΠΡΒ ; ἃ ΘΧΊΒΟΠρ᾽ ΒΡΘΟΙ ΠΠΘῚ5 ΡΡΘβθηῦ ὨΘΑΥΥ͂ 

41} ὑπ ὑγροθ γΠ1ο μ6 Δ]]ονγϑἢ 

ὙΌΣ 5. οὗ ΘΟ θυ ]6 χηϑυὶῦ ἃ 

ΜΙ ΔΠΥ Θαυγ ΟΠ ΥἸβύϊαηη. ἸΆΠῚΡ5. 8.6 

᾿Απά ομθ οὗ ὑπὸ σο]α οοὶπβ οἵ Οομδβίδῃ- 

{1π|6 Οουβ ἃ ππαᾳαθ ἃ πα τηοδὺ θαυ] οι ΡΟ Ἰπηθηὺ οὗ ἃ ΟἸυἸβέϊδ 

1 ΤΉΘΥΘ 8.6 νὩ] Ά ]6 γϑρυθβθη θα ϊο 8 
οἵ Θαυ]ν Μοβδῖοβ ἴῃ ὑπὸ βοῦίῃ Κρϑηβίησ- 
ἴοη Μαβοαμη. ὅθ Οιγβέϊαηι Δ͵οξαὶς 
Ριοίιιγο8 ὉΥ ́ . ὟὟ΄. ΑΡΡΘΙ], ῬᾺ. Ὁ., 1877. 

δυγθοοὶ ἀθνοίθβ 5 Του ἢ νο τ π8 
ἰο Μοβδῖοβ. 

5 ἘῸΣ {Π6 ΒΙβίοΥυυ Πα Υϑτηδῖη5. οὗ 
ΘΑΥΪΥ ΟΠ τ βίϊδη οἸγρίϊο Ατὐὐ βθ Ο. ὙὟΥ. 
Κίηρ, ἀπίΐψιο αὐτὴ απὰ Πῖηᾳ8, 11. 8 ὙἹ], 
ῬΡ. 241ἴ. Τιοπάοῃ, 1872; ἃπα Ὧν Βὰἃ- 
ὈΙΗσύοη 5 υίιο1]6 Οἰηι ἴῃ 1). Ο. Α. 

Α βίτῃηρ]θ θη πτηοσαύϊοι οὗ {Π6 Βα] 6 οὐβ 
οἵ {Π6 5118}1 οο]]θούϊοη οἵ θαυ]ν ΟἸγ5- 
{αι σθτηβ ἴῃ {Π6 Ῥυ 5 ΜαΒβθαχη 011] 
σἷνθ ἃ [αἰν θα οἵ {Π6 βῬΘΥἃ] ΟΠ δοίου 

Οἱ Π686 ΜΟΥΚΒ. 
1. Α ἄονο, οἱϊν Ῥσᾶπος 8 ηα βίδυ 

(τ). 
2. Α ἤβῇ, οἴϊνο, Ῥαβίογαὶ β δ, 
3... ΑΔ ἤβἢ δῃηᾷᾶ ἁπόμου, 1} {πὸ του 

επτιτυνχὰνου (ἢ. 6. Α. Ρ. γ14). 
4. Α οἴΌΒ8, Η8}} δπᾶ ἄονο (Ὁ. Ὁ, Δ. 

Ῥ. 713). 
5, Ὅνο ἤβὴ (ἀβοοπάϊηρ ἃ ηα ἀοβοοηᾶ- 

ἰη5) δηα ἃ ΡΟ]. 
6. Δὴ δθομοῦ Ρούνθοη ἔνγο ΟΡ ἢ Π5 
ἢ {116 Ἰού ου ΒΑ, Ῥ. Τ'. 

7. ΔῈ Δ πΟΠΟΥ Ρούννθοη ἔνο 8}. 
8, ΙχΧθγο οποϊοβοᾶ θούνθθη ὕνγο ΟἸΪγῸ 

ῬγΆπΠΟΙ6Β (Ββατὰ). 
9. Δ δΠΟΠΟΥ--ΟΥΌΒΒ ὙΠ ὑνὸ ἄονοβ 

γχοβύϊηρ οι {πὸ δυτηβ, ὕνο ἤβὴ (ἀβοοπᾶ- 
ἴῃμ δηα ἀοβοθπαϊηρ), δα ὕννο ῬΑ] ΠῚΒ, 

το. (ἰοοᾶ Βπορμοσα ππᾶου ἃ ἢ ΟἸΪγΘ 
ἢ ὑπο ἄονοβ (μι πιδ 16). 

11. αοοῦ Ξ'Ππορμοσᾶ Ὀθύνγθθη ᾧὕνο 
ΒὮΘΘΡ : ΥΘΙῪ Ταᾶθ. 

12. ἀαοοᾶ Ξ5Ξ'Βορμογᾶ σι ΙΗ χα: 
ΥΘΥῪ ταᾶο. 

13. αοοῖ ΞΒορμοχᾶ, νυ ἢ ΒΠΘῸΡ δηᾶ 
ὕνο Ἰατ 5, ὈΠΩ͂ΟΣ ἃ ἰχοθ ὙΠ ἃ ἀογθ: 

ΥΟΙΥ γὰρ. 
14. αοοᾶ 5Ξ'ΠορΡρμοτὰ πᾶ Τοηδἢ οαδβί 

οαὖ ὈΥ ἐπ τηοηβίου : ἃ ἄουθ ψ ἢ ΟἹ 
ῬγυΆπΟΙ: ἃ ῬΆ]1ὴ δα σουγα ὙΠ ἃ Βύδυ 
Ὀούνθοη : ἴῃ ἐμ οθηΐγο 6 τηοπο- 
ΘΎΆΤη. 

15. πὸ Ῥαγίβ: δῆοσυθ, ἐπθ αοοᾶ 
ΘΒΘΡΒοσᾶ δηᾶ ΤοηΔ} πημᾶθυ ἐπ σουτγᾶ : 
Ῥοῖονν, δ ΔΠΌΟΠΟΥ, ἄογο, ὈγΔΠΟΠ 65, ἤβἢ, 

ἔρσττοθ Κπρϑοὶΐηρ, ἃ ἤρατο οδίηρ 

ὉΡονΘ. 
ι6ό. Α Οἴοββ, ΒΟ Ἠδ5. ὈΘΟΟΙΘ ἃ 

1ἰνίηρ ὑγθθ, ὙΠ ἃ ἄονθ γϑβεϊηρ ὌΡΟῚ 
ἰῤ. (ΤῊΪ5 15. ἃ ΒΙΠρΌΪΑΙΙΥ ᾿ηὐθυθβυϊηρ 

ἄονῖοοθ,) 
17. Τνὺὸ ΒΠ660) θδύνγθθη ἔνγὸ ῬΘΙΤΉΒ : 

ΨΟΥΥ Ὑ6]1 Θχθου θα, 
18. Οδδυϊοὺ τὶ ὕνο ΠοσβοΒ πᾶ 

ΔΏΡΟΙ, 
19. ΕΌῸΙ ΒΠΘΟΡ 1} ΘΟΙ]]ΔΥΒ. 
20ο. ΤῈ ἰοιηρίαζίοῃ. 
χι. ΟΥὝὐοββ τὶν ἐμ ΟἸΤΙβυηδ (88}- 

ῬΒΪΓΟ). 
45. Ῥαΐπὶ Ρούνθοη ἔσο ὈΓΆΠΟΙΊΘΒ. 
33. Ῥαϊπὶ ἔτθο, ὕνο ὈυΆπΟ65. δηὰᾶ 

ἔνο δἰυἂβ αὶ ἢ ̓πβου ρύϊοι : συ Υν τα, 
8. ρὸ. Ὦχσ Βαδθιηρίοη ΒΒ δυίϊοὶθ ἴῃ 

ΘΙ Ἂς 
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ὁπουρῦ. ΤΠ6 ἘΣΠΠΡΘΙΌΥ 15 γθρυθϑθηΐθα ἃ 5. “]οοἸςηρ πρυγαγα5. ἴῃ ὑπ6 

φὐὐθπαθ οὗἨ ἁ ρΡγαγϑν᾽: 850, ΕἸ ΠΒΘΌΙα5. 5808, 6 ὙΙΒΠ6α ὕο ΘΧΡΥΘΘΒ. ΠΙδ5 

{αι}. 

Τῆι τρια βἰσθύοῃ 10. μὰ5 ῬΘΘη σίνθῃ οὗ ὑΠ6 Ῥυόρυθοβ οὐ ΟΠ τ 5- ΟΠπαγδοίοι- 
ο Ἢ 8 Ε ᾿ Ἵ σ᾽ περ 150108 οὗ 

ὑϊὰη ΑΥῦ 1ῃ αἰ γθηὺ αἰ θούϊοηβ 111 6 βυβιοίθηῦ ὕο ἱπάϊοαύθ {Π6 ΒΕ ἥν 

ΟἸγΟυτηβύθ μοο5. ὉΠΟΘΥ ὙγΒΙΟΝ 1τὖῦ σα] η6α ΠΠΔΠΠΥ ἃ ΤΘΟΟΡΉΪΒΘα Ὀ]αθθ ἴῃ απὸ 

ΟΠ νἸβύϊθη 1186, δα ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴῃ ΟἸΠγἸϑύϊθη ὑγουβῃῖρ. Τὺ νγᾶβ, ἃ8. Ὑ78 

ΠᾶνΘ 5661), [5] Οη θα ΟΠ. οἰ ΒΒ 108} τη 615 ; 10 πῃ Π ον Ἰὑθα ὑπ6 86 οὗ ο1855]- 

68] τηϑύποαβ ; 1ὖ ἸποουΡογδύθα βοιηθ οὐ ὕΠ6 ἔβιη11181 βιι θ] Θοὺβ οὐ οἱ 5510} 

τιθθὅ ; αὖ αὖ ὑΠ6 5δγηθ {1126 10 Θῃῃ θοα166, Θγ θη 1Ε ΟὨΪῪ ἴῃ 81) ΘἸΘι ἢ ΑΓ 

ον, ὕπθ βου οὗ ἃ πον 116, Τῦ ψγὰϑ Θοῃ θη η 8] ἃηα 1Ὁ γγὰ8 ΒΥ1η- 

ῬΟ]106. Βγ ὕπθ86 οπαυϑούθυ βέ105 1Ὁ οἱαϊτηθα οἰἴβούι!!ν ὑπ 6 οἤοθ οὗ ἴη- 

του ρυθύϊηρ ἐπ 1η ν]51016 ὑΠγοιιο]ν 616 ν]51016, οἵ οἰνίης ῬΙΘαΟΙΏΙΠ8Π606 ὕο 

Π6 βριγῦπαὶ θὲ ονοὺ ὑπ6 θχύθυπδ)] Ἀρρθᾶγϑηοθ, οἵ δαἀναποίηρ' ΠΌΤΩ 

ὑπ] οὐὐνγαν 5, Τόσα ὑπ6 ὑπουρηξ ζο ὑπ6 θχρυθθϑίοη. Τ]06 Τηθϑ 5 

Δαορύθα ἴον: βθοιγηρ {Ππ056. δηθ. Ῥ6]οηρ, πὸ ἀοαθύὺ, ὕο ὑπ ᾿πΐβ ποῦ οὗ 

ΟΠ εἸϑύϊδη Αὐῦ. 

ὑπ Πυθὺ βίασθ οἵ ὕπ6 πϑὺν υθϊδύϊο {6 οαπ Ὀ6 βϑθοιυθᾶ ποὺ ψιποῦὺ 

ἘΠ ον β τυ 10} ὑγου 8 ΔΤ ν θα αὖ αἸ θοῦ] ἃ πα ΒΙΓΡΙΥ ἴῃ 

ΔΏΥ 5ΒΔΟΥΊΠΟΘ οἵ ὑπ6 ἔγϑϑάομη οὐ οἵ π6 ἔπ] πθϑβ οὗ ὑπὸ δυυϊδῦβ ΙΒ θΟΌΓΒ. 

Ῥαὺ ὑΠ15 ἔδοῦ ἀοθ5 ποὺ ἀθρυῖνο ὕΠ6 θαυ ]θϑὺ σου κα οὐ ὑπο ἀἰδυϊπούϊνο 

τη 1119" δ ΠΟΥ Π66. 

Ῥω ἢ {π6 Ἰορομα Ζ οἰ ἐδηι- 
Ῥογιίην, γοραγαΐ8 ΟΟΟΌΥΒ. ΟἹ ΟΟΙηΒ5. οὗ 
Οοπβίδηβ πα Οοπβίδηϊιιβ. ΟἿ ΘΟ 5 
οὗ 1Πη6 ὕνο Ἐπιαοχίδβ Ὑ]ΟύΟΥΥ 15 ΥΘΡΙΘ- 
βϑηὐθα ᾿ΠΒΟΥΊΙηρ Ππ6 Ἰούξουβ οἵ {Π6 

1 γλΛλί. Οογϑδί. ἵν. τ56. ΑὮ δηρυϑυΐηρ 
Οὗ {Π6 ὁοἴη, ὑγ 10 ἄοοβ ποὺ ἀο 1ὖ 785- 
106, 185. σίγοη ἴῃ Ὁ. Ο. Α. Μοποῃ, 
ΒΡ. 232. Ὅν Βεριπρίοῃ (Ὁ. Ο. Α. 1. Ρ. 
720) ΤΘἴουβ ἴο δὴ ἃρδίθ ἴπ ψΠΪοῃ ἐπ6 
ἘΠΤΩΡΘΓΟΥ 5. γϑρυθϑθηϊθα ἴῃ {Π6 5816 
ὙΆΥ. 

ΒΌΤΊ6. ΟὔΠο᾽' Θ01η5 οἵἠἨ ΟΠ γ βυϊαη 6 11- 
ῬΘΥΟΥΒ ἀθβϑυνθ τηθηὐοη 85 Π]αβ γα ϊηρ 
{Π6 5υταθο] θη οὗ ΟΠ υϊβίθη ἀν. Μοβὺ 
ΘΟΠΒΡΙΘΙΟΙΒ ΔΙηΟηρ ὕΠ656 15. Π 6 57.181] 
“Δ Πη1γἃ Ῥγᾶββ᾽ οοἷῃ οὗ Οομπδβίδηξιηθρ, 
Ῥθδυῖηρ οἱ Π6 γὙθυθθθ {πΠ6 ψοΥ5 8068 
ριιδιίοεα αι ὅπ ἸΑθαγατη, {Π6 πρὶ κοᾶ 
Θῃα οἵ ὑΠ10ὴ Ῥίθυοθθ ὑπῸ βϑιρϑῃύ 
(Ὁ. Ο. Α. 5.0. Τιαθαγην ἃπιὰ Δ͵ογιοῃ, 
ἤρ. τ6). Α νϑρϊδίοη οἵ ῃ15 ἀθβῖρῃ 
Οοηβίϑηνηθ ἴβ βα]α ἴο μδνθ βϑὺ ΟΥ̓ 
{Π6 Ῥουΐδὶ οἵ ἢϊ5. ρβίδοθ (ΕἸ 560. γιέ. 
Οοηϑί. 111. 3). ΤῊ οἹα ἄδυϊοθθ οὗ {π6 

ν. 

ΒΘΟΥΘΩ͂ ΠΠΟΠΟΡΎΘΙ ΟἿ ἃ 511614. Οἢ ἃ 
601 οὐ Ὑδιθηψηϊθη 11Π1., ΠΟ. ΠδΒ5 
{86 ΘΟΙΏΙΊΟΗ Ἰἰθρθηα Τίιίοίογία Δ ιιμιιϑεϊ, 

ϑαύδη ἰδτορ {Π6 ρ]δοθ οὐ ὑπ Ῥδυθαυδη 
ΠΟΙ Π6 ΕἸΤΉΡΘΙΟΙ ἰγθαβ ὉΠ 61 ΙΒ 
Γθοὺ. Αὐ Ἰαβδὺ {πΠ6 ποδᾶ οὐ {π6 Τιογά, οὗ 

δι ΒΙ Πρ 81} αἸση] θα ἔγρ06, ΔΡΌΘδΙ 5. ΟἹ 
ὃ 5ο1α οο]η οἱ Ψαβίμηϊθη 11. ΟὈΟΙΏΡΔΥΘ 
Ο. ΝΥ. Κιίῃρ, Ταγῖμ ΟἹ ,δίϊαη, Νιινῖ8- 
γηιαΐϊε8, ὈΡ. 35 Τ΄. 
Α ψϑὺῪ ὀοτηρ]οίθ δοοοπηῦ οὗ ἐπ6 ἴη- 

τογθϑύϊησ ΟΠ τ ϑύϊδη ρ]855. ΤΟΥ 15 ΡΊΥΘΗ 
Ὀγ ῃι Βαθιηρίοι ἴῃ 1). Ο. Α. (ΟἸα85). 
566 4150 δυσαοοὶ, ΤΠ ΌΠ,. 111. 

2560 Ρ. 343; ἢ. 1. 
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ἘΔΥΙΥ 
[6 ΤΥ ΤΊ 51:5] 
Ατί οοη- 
σϑηδοπδὶ 

ἴῃ βιθ]θοῖ; 
δη ἴῃ 

ἐγραίτηρηΐ. 

ΤῊΞ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΘΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑἘΤ. 

ΤῊΙΒ 15 ὑσθ οί ἃ5 ἕο ἐπ 

Τῦ 15 ᾿πάθθα ΠΘΟΘΈΒΑΡῪ ἴὸ 

Ἐδυὶν ΟΠ τιβύϊδη Αὐαὺ 15 σομν θη οηδ]. 

ΘΠοῖοΘ πα ἃ5 ὗο {πὸ ὑχπϑαϊμηθηΐ οἵ βιι Ὀ]θοῦβ. 

τοι θου ὑπαῦ οὐ 1ΠΠπ|δὑγαύοηβ ἅτ Ομ ἄνανῃ ἴσοι {πὸ Οαΐα- 

ΘΟΙ 8, ἔγομπι ζοιη 5 ἃ ΒΑΤΟΟΡΠαρΊ. Βαῦ ΜΠ η Δ]]Ουγαπο6. 15. τηδθ 

ἴον ὑπὸ Ἰἰνηϊδαύϊοι οἵ ὑπ ἃυ δῦ 5 Τρθοάοσῃ Ὀγ ὑπ6 παύαγο οὗ ἢ15. σου, 

1ῦ βθϑιὴβ οουίαϊη ὑμπαῦ οὔποθ ΤΠ Πο05. πλαδὺ πᾶν Κορὺ σα π] ἘΠ ϊῃ 

{6 ΠΆΤΤΟΥ οἷγο]6 οὗ Βα ] οὐ ἕο γΠ]0 ἢ 6 οομῆπορα ΒΙτηβοὶ δ, Ἠθ τπδάθ 

ἃ ΠΟῪ ἀδραγύασο ἴθ Αὐῦ, ὑΠπουρ ῬΟΥΒΆΡ5. ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙν, ἀπ βίσονα 

ἕο 68}1 αὐὐθηύοη. ἰο ἐΠπ6 αἰνίηθ ο]θμηθηῦ ἴῃ 18. ΕῸΣ {Π185 ῬΡΌΣΡΟΒΟ 

1 νγὰβ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ὅο ἔαϊζθ ἃ ἔδυ ἔΆ 1] Βα Ὀ] οὔ γΒ]Οἢ σου] ΘΑΒΗΥ͂ 

ΡῈ τπιδᾶθ ἴο Θχρ 8 88 ἃ ὈΠΙνΘυΒἃ] ΒρΙΓ πα} ὑλαῦῃ. ϑοθπμθβ ἃπα ΠΡΊΓΟΒ 

ΟΔΤῚΘ ἴῃ ὑΠ15 ὙΥ ὅο ΘΧΡΙΘΒ5 σγοαῦ ὑπουρηΐβ: ἃπᾶ θη ἐπ15 οουτο- 

Βροπάθποθ Ὀθύνθθη ἔβοίβ ἃπα Ἰάθαβ νγὰβ δύ ]Π15Π 6 ἴῃ ἃ ἔδθυνν οΆ568, 

ἃ Ιθββοὴ οὗ ψῖἊθ ἈΡΡ]]οαὐϊοη τγὰβ ΒΌΤΘΙΥ ἐαπρ}ῦ. 

ΤΉ τὖ 15 ὑπαῦ ἃ ἔδυν βα )]θοὺβ ἔγσοπι {π6 ΟἹα Τοβέατηθηῦ πα ἃ ἔθνν 

ἔγοτα ὑπ Ν ον Τοϑύδιηθηῦ ἃτ6 γρθαύθα Ῥοΐῃ 1ῃ ραϊηὐπηρ ἃπα βου]ρύατο 

γγῦἢ ΑἸ πηοδῦ Ὑγ ΘΑ. ΒΟΙῚΘ τη ποίοην. 

ἀπ Βιβίουυ οὗ όπδῇ ((α) “ οπὰ ἢ οαδὺ οαὖ οὗ {π6 5810 ; (Ὁ) ἀϊβσουσϑά ὃν 

ὉΠπ6 5θ8-τηοηβύρυ ; (0) τϑδύϊηρσ πηάθυ ὅΠ6. σουγα), ΤλΔ 161 θύνγθθη. ὕνγο 

Ἰοη5, ΝΌΔΙ ἴῃ {Π6 Αὐ]ς, ἐπ Τϑράϊπηρ οἵ ὑπ ταῦ ὑπιάθ5 ἀπ ὑπ Ἠαδἰβίηρ 

οἵ Τιαζαστιβ ΓΘ ῬΟΥΠΔΡ5 ὑπο τποβῦ ἔγθαπθηῦ ἴῃ ΘΑΥΪΥ του ΚΒ; ἀπᾶ ποχῦ ἴο 

Αὐποηρ ὕμθβθ ἐγθΘ ΒΟΘΠΘ5 ἔΓΟΠῚ 

ὕμοβθ ὑπ6 ΕᾺ]]1, Μοβθβ βύγσικίηρ ὑΠ6. σόοῖς, ὑπ ἔσθ ΟΠ] σοι ἴῃ {π6 

ἔασπδοθ, [00 ἴῃ Ὠ15. αἰβύγθϑβ, ὑπΠ6 βδουϊῆσθ οἵ ΑΡσαμδμι, {Π 6 ἈΒΟΘ βίοι 

οἵ Ἐ]1]αἢ, {πὸ δαἀοναύϊοι οὗ πὸ ΜαρΊ, {Π6 ταϊσαοὶρ οὗ Οδπα'. Τὸ 

15. ὙΘΥῪ ΤΘΙΠΔΥ ΚΑΌ]6 ὑπαῦ ΟὨΪΥ οπ6 τοργθβδοηναίϊοι οἵ Τθραντὰ 15 τοξοσυθα 

ἴο ὈΥῪ {π6 Πἰβίουδη5 οὗ θαυ ]ν ΟΠ νἸϑύϊαπ Αὐὸ“ 

ΤῊ ὑγθαϊτηθηῦ οὔ ὕμοδο βα ] θοὐβ οἵθυβ 0016 νασϊαύϊοη. «Γοπ8} 15 

ΑἸ γα 5. Τρυοβοηϊοα πάρ, πα {Π|6 568- ΠΟ Πβύθι' ΒΘΘΠῚ5 0 Πᾶν ὈΘΘῺ 

τη 6 ]]64 οἱ ἐπ ὑγρο οἵ παὺ Του 1ἢ τορι θβοπίαϊομβ οἵ Απαγοϊηθάδξ. 

1 Τηβίβ οἵ ΘΧΘΙΏΡ]685. οἵ ἐπθβο αἴ- 
[ογθηῦ Βα] θοὐβ ἀΥ6 μῖνθη ἴῃ ὙΔΥΪΟῸΒ 
ΤΙ ΟΥΒ, Τὸ 18 βυπηοϊθηῦ ἴο τϑῖου ἴὸ 
δῆμοι ΘΠΔΌ]ΘΒ᾽ αὐίϊοϊοβ γεβοο, πᾶ 
ΟΙα ὙΤεβίαπιοπὶ ἴθ Ὦ, Ο. Α., δπᾶ Μὲ 
'ΤΥσν ΕἾ 5. ἀσίϊο]6 ἴῃ ἐπ βατηθ γοΥΚ ΟἹ 
[π6 αἰ ογθηΐ Βα θ]θοβ. Ξ'66. αἰβὸ Ὁ. 2. 
Ηριηδηβ, 7λὲ ΟἸαιτοῖι πὶ {πὸ Οαία- 

οοπινα, Οοπέ, ον. Οοἵ. τ86ό. 
Ηον στθαῦ Ὰ8 ἐηθ ἑθηᾶθπου οἵ ἐπῸ 

Βα] οὐβ ἕο θθοοιηθ ἢχραᾶ 18 βῆθνγηι ὈΥ 
{πὸ Ἰάθη εν οἵ {Π6 ἀθοογαύϊουβ οἵ ἔνο 
ΒΒΙΟΟΡΒΑΡΊ, οὴθ δὲ Βοιηθ (Βοίέδτϊι, 
χχὶν) δηὰ [μ6 οἶποὺ αὖ Αὐ]ὸβ (0 
ΒΙδμί, ἰχ.). 

3 8660 Ρ. 357, Ὦ. 5. 

Σὰν 

ΡῚ 
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ΤΟΘΠ16], πΘαΥ]ν Ἀ]νγαγ5. πιά θ, βύδ 5 τη ὑπ6 αὐὐπα46 οἵ ῬΥΆΥΟΥ Ὀούνθθη 

ὕνγο ΠἸοη5 Ὀ]ϑοθα 5υγητη Θ ἼΟα}}Υγ. [ἈΖαγτΒ 15. ἀσανγιι ΠΠ|κ6 ἃ ΤΠ ΠΠΙΏΙΩΥ͂, 

δια ΠΝ. ὕομ Ὁ ΘΟΤΩΙΠΟΠΪΥ͂ ὩΡΡΘΘΙ 5. {Π|κ6 ἃ 5118}} οἤδ 61, νγῇ1]6 ὑπ Τιογὰ 

ΠΟΙ α5 ἃ τοῦ ἴπ μβαπᾶ. πὸ ΜϑαρΡῚ ἃν ἀὐθββθα 1ῃθ Ῥθιβῖδη (ῬΠΡΥΡΙΔ ΠΗ) 

οοβύμμηθ, ΤΠ6 ὑγοαὐτηθπηῦ οἵ ὑπ6 Οοοα Ξ'ΠΘρμογα ΟΠ 5 ἃ ραυῦ18] Θχοθρ- 

ὑϊοη ὕο {πΠ6 σθῆθυα] τη] ον τύγ. [|π δααύοη ὕο ὑΠ6 Θοτηϊπομποϑὺ ὑγρ06 

ἴῃ ὙΒΙΟΝ ΗΘ Ὀθᾶγβ ὑπ6 ἰδ οὐδ Ηἴβ 5ῃου άθυβ, ὑπΠ6 ΘΠΘΡΠΟγα 15 

ΤΘρΙΘβθηὐθα τχιῦ ὑπ ΡΙρ6, δηα Ἰθϑηΐηρ οαν ΗΠ5 5 βῆ, ἀπ ψι0}} σοαύδβ᾽ ; 

Τῦ 15 

ποῦ ἀΠΠοα]ὺ ἴο 5866 ὑΠ|6 5ρθοῖα! οο]ουυηρ γΒ1Οἢ. 15. οἴνθη ἴῃ Θϑο ἢ Οδ 58 

ἈΠ ΟἿ ἃ ΒΒΓΟΟΡΠασια ΗΘ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴῃ ὕπγθθ βαρϑυαύθ ΓΟυ 5", 

ὕο ὑπ6 οοιησηοι ποιοῦ. Π]ΒΘΠΘΥΘ ὑπουθ 15. [100186 ὁπαπρθ; ἃπά 

ΔΉΥΟΠΘ 00 ΘΧΘΙΏΙΠΘ5 ὑῃ6 ψΟΥΚ οὗ ΟΔΥΓΟΟΙ Ὑ011] 66] ὑπ ὑγαῦῃ οἵ 

ὑμθ σψγουὰβ πβοὰ αὖ ὕπ6 βϑοοπα Οουπο] οἵ Νίοια, “ὑπμ6 τηδκίπρ οὗ 

“ῬΙοὔαΤ65 15. ποὺ {π6 ᾿πνθηύοη οὗ υυϊδὺβ θαὺ ὑπ6 δαπηὑὐθα ἸΘοΊΒ] αὐϊοι 

“ἀηα ὑγδατθοη. οὗ ὑπ6 Οδύμο!ο Ομ το ἅ᾽ 

ΤῊΒ. νἱθνγ ἃ5. 1 νγὰβ τηϑηὐαϊηθα ὈΥ ὕΠ6 δι ϊβίβ οὗ ὑΠ86 ΟΥ̓θθκ Ο ν15- 

ΟΠ υΥΟἢ τὰ ΠΘΟΘΕΒΘΙΠΥ [δα] ὑο Ανὐὺ. ΤΠ6. σοπ θη] Π  ]Π]5τὴ οἵἨ ΘΑ}]Υ ἜπΣ 

ὍΤΟΥ Ὑγ85 ΠῸ ΤΠΟΥ6 ὕπδη ἃ ἢγβῦ βύβρ ἴῃ ὑπ6 πον 116. (ΟΠ γα ] Ομ ΠΊ51ὴ 

ψγὰ5 ὕΠπ6 οοπαϊθοι οὐ ϑγιηθο]ἴβτη, ὑπαῦ 15. οὐ ὑπ βἰτηρ] δῦ ἀββουύϊοη οὗ 

{Π6 5ριυἸῦα8} ραγροβα οὗ Αὐτὸ. Βαυῦ ψμθη ὕπ6 ομα νγὰβ σαϊμηθα, Π6 

ῬΓΟΥΊΒΙΟΠΔ] γϑϑύγἹούϊοη οὗ Βα δ] οῦβ οθαβθα ὕο Ὀ6 ΠΘΟΘΕΒΆΡΥ. 

Ὗγ 8 816 ὑπα5 Ὀγουρηῦ ο ὑπ6 βθοοπα οπαγδούθυιδύϊο οἵ ΘΑΥΪΥ Ὁ γ15- 

ἀϊδη Ατῦ: 1 νγχὰβ 5υ1η 0.110. ΤΊΘΥΘ 15 πὸ ἀοαθὺ Βομ16 Θχαρρογθίϊοι 1ἢ 

ὑπὸ ὑπθουΎ, ὑυ Β101. πὰ5. σαϊηθα ὑπ6 βαρροτγύ οἵ 1)6᾽ ΠοΒ51, ὑπαὺ ΟΠ Ἰβθϊδη 

αὐ δύ γουϊκοα ἀπᾶου ὑπ6 ἀν θούϊοη οὗ ὑπμθοϊορίαηβ πα θη θοα]θα ἀθῇ- 

τϊΐθ Βομθιηθ5 οὗ ἀοούγϊπθ ἴῃ ὑποὶν ῥἱούμπσθβ. Βυῦ 1ῦ 15. ἸΤΏΡΟΒΒΙ0]Θ ὅο 

βῦπαγ ὑΠ6 ογοὶθ οὗ βαθ]θούβ ἴῃ Ομ πθχίοη Ὑγῖῦ Θαυ]γ ΟΠ νΙβύϊθη ᾿Πθτὰ- 

στο ἀπᾶ ποὺ ἴθι ὑπαῦ {π6 αὐὐϊβύβ δι θοαϊθα ὑπουρηὺβ συ ἢ. ὑπ ον 

ΤΘΙΙΡΊΟΙΙ5 ΒΟΥ υοο5. Ὀγουσηὺ Ὀϑίοσθ ὑπθιθ. ϑοθποα ἴῃ ὕπ6 ΟἹα Ταβία- 

τηθηῦ Βμδονγθα ἔουυι ὑσαῦῃ5 οὐ {π6 Οοβρ6ὶ δπὰ Π]πβυγαῦθα {Π|6 τϑϑ!ὐν 

οὗ {π86 ομθ Ῥύγροβθ ἀπάθυϊγίηρ 411 186. ΒΥ τϑρθαύϊπρ ὕΠ|688 1ὖ γγὰβ ποῦ 

1 Οοτάρδτο Νουύμοοίθ δ πα ΒΥΟΜΤΏ]ΟΥ,, 
Ἢ ἢ. 24: ΒΟΙΒΕΙ ἘΣ νη ΙΧΣΣ-- 
ΧΟΥΪ]., Ο111., ΟΥ.. ΟΧΙ1]., ΟΧΥΪ., ΟΧΥΠ1]., 

ΟΧΙ]111., ΟΧ]ν., 01ν., ΟἸΧΧΙΙ., ΟἸΧΧΙΣ. 

3 Ῥούῥατγ!, ΟἸ Χ1Π], 

8 Οὐ ζωγράφων ἐφεύρετις ἡ τῶν εἰκόνων 
ποίησις ἀλλὰ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας 
ἔγκριτος θεσμοθεσία καὶ παράδοσις. (Ο10. 
Νίο. τι. 46ἷ. γἱ. (1611. γ11]. τοϑ5 66. 
ΟοἸ]οὐ.) 

22)---- 
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ΤῊΘ Βυ1η- 
ῬοΙῖβι οἵ 
ἤρτγο8 
τ ΟΡ Ϊβοᾶ 
ἴῃ [86 
ὙΌΥΚΒ. 

ΤῊΝ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΝΤΙΑΝΙΤΥ ΤῸ ΑΗΤ. 

Ἰοὺ το βυρσοβῦ {π6 ἐπουρηὺ οἵ {πὸ οοΥοβροπάθηοο Ὀούνθθῃ αἰ θν- 

Θΐ βία σοβ ἴῃ {116 ἔπ] Π]τηθπὺ οἵ ἐπ ἀϊντπθ νυ 1]], ΟὗἨ {6 ἸΠΘῚ Τ ΘΑ ΠΪΠ σ᾽ 

οὗ οὐ πᾶσ νοηΐβ, οἵ {π6 τὰν ἴῃ ὙὙΒΙΟἢ ὑπῖηρδ ἈΥΘ βϑῦ “ῸΠΘ ΟΥ̓́ΘΕ 

ἀρεϊηδὺ Δ ποῦν, ΤῊ6 οἤθυϊηρ οἵ ἴβαδο ἱ᾿παϊοαϊθα ἃ5. τη 0 ἢ ἃ5. {6 

ΘΑΤῚν ὈΘΙΊΘν ον ὑπουσηῦ οου]α 6 βαίο]ν ἱπαϊοαϊθα, ἴῃ ἃ αἰγθοῦ σθρυθβθῃ- 

ἰαύϊοι, οἵ {π Του 5 Ῥαββίου. ΤΠῸ ἀθ]νοσᾶπορ οὐ ΝΌΔΗ ἕλοι ἀπ ὈΥ 

ὑπ6 ὑγαίθυβ γὰ5 ἃἂῃ Θ]οαιθηῦ 5 1001] οὗ βαϊναύίου ἴῃ ὑπ ΟΠΌΡΟΝ 

ΚΤ ΠγΟῸρἢ πναῦθυ. ΤΠ ΟΣ αἱνοὺβ οὗ Ῥαγδάϊδβθ βυρσσοβίθα ὑποιρηβ οὗ 

{6 βίγθαϊηβ οὔ σγᾶοθθ ἤου της ὑο ὑπὸ ΟΠ στ ἢ. ὑΠτοιρὴ {Π6 ΟΌΒΡΟΙ] ἀπὰ 

ἀπὸ (ἀοβροὶβ. ΤῊ ἀοχηθβύϊο ἔθαβέ, ἃπα ὑπὸ ἔδράϊηρ οὐ ἐπ τη] εϊὐπι 65 

ΟΠ] θα πΡ' τϑοο]]θούϊομβ οὗ ἐπ 6 Ῥγουιβίοη ἡ 10} ὑπ6 Του μπδα πιδᾶθ ἀπὰ 

501] ΘΟ] Πτ165 ὕο τηᾶϊτο ἴον ὑΠ6. γηδύθυ ἃ] ἃπα βριυῦ8] βαβύθπαποθ οἵ 

Ἠ15. Ρθορὶθ. Ἄβγονθ ἃ1}1] ἐππ6 ΤἈτΏ1Π|1αν ἤρστιθ οὔ ὑπη6 αοοα ΞΠορμθνὰ 

Ὀγνουσηῦ ἐοσούμιου ὑΠ6 ᾿τηαρουυ οὐ ὑπ ΟἹ Τοβίαμπιθηῦ πα {πὸ Θχρου- 

Θμ06 οὗ ἀλλ]Υ Π1ξθ, ἀμ ἴῃ ΒΟΠῚ6. ἀθρτθθ ΡΟυΠΆΡ5. ΒΥΠΤΏΡΟ]1Ο ἔουτηβ. οὗ 

δποϊθηῦ αὐὖ. ΤΙ ὁπ6 βΒαθ)θοῦ αὖ Ἰθαβύ ὑπ ᾿πηδρὶ παύου. οὗ ὑπὸ οἱά 

ΟΣ] πγὰβ Ὁ]Π]οννθα 15. 8]}} σἱσθῦ. ΤΠη6 ταγίμ οἵ ΟΡ θιιβ θα ργθββθαᾶ 

ὙΥΙἢ ἔατ- τοδομίηρ Ραῦμοβ ὑπ ἔδιτἢ οὗ τηδὴ ἴῃ ἃ γοβίοσθα ογάθυ οὗ 

ογθαύϊοι ; πα ὑπὸ ΟΠ υἸβύϊδι αὐ υϊϑῦ σἸΔα]ν ἀοοορύθα {πὸ ΡΙούασθα ῬΆΓΆΡ]6 

οἵ ΒΟ ἢ. Πἷ5 ἤδι0ἢ σαν ὑΠ6 τηθδη]ηρ, 

ΤῊ σα ῦν οὗ ὑΠ15. ΒυτΆθΟ]10. το ῃϊηρ 15. Ρ]δοθ θογοπα 8ἃ}] ατι68- 

ἐϊοι ὈΥ {πὸ ἀϊνοοῦ ὑθδυΠοΥ οἵ {Ππ6 τηοπιπιθηΐβ ὑμπθιηβοὶνοθ, Ϊ}ῈῚ 

ΒΘΥΘΙᾺΪ οα565 δύ Ῥρίθυ, “0Π6 Ἰϑαᾶθι οἵ ὑπ Νϑνυν [5786],᾿ 15. στϑργϑβθηϊθα 

ἀπ 6} {16 ἤστινθ οἵ Μοβθβ βύυκιηρ ὕΠ6 τόρ. Νοῦ οὐἱγ 15 ὑπ ἥστγο οἵ 

ΜΟβ65 σου η ΠΥ σίνϑη ἴῃ ὑΠ6 ΘΟ νη ΟΠ] ἔγρο οὗ δύ Ῥοίον, θαῦ ἐπ 

Ἰἀθη Ποαύϊο. 18. οουηρ]ούθα Ὀν ὑπὸ δἀαϊύϊοη. οἵ ὑπὸ πᾶ, Ῥοίου ἢ 

Τὴ οὔμοὺ δχϑιηρ]ο5 ΟΠυϊδῦ Ἡ ΠΒ61} ἈΡΡΘΆΙΒ ἃ5. Δ οβοβ πὰ ἀραΐϊῃ ἃ5 

ΑΡγαλαμι Ὁ, ΕἸΒο θυ Ὸ, ἃ5. θη ἃ γοιηρ (νυ Ἰβύϊα ἢ. τὰ ἴῃ {Π6 

αὐθιῦπθ οὐ ῬΥΆγΟΥ ΟσοαΡῖο5 ὑπὸ μΪδοθ οὐ Νοαὶ ἴῃ {πὸ αὐϊκ, {π6 ΘΒ Ὶ5 

τὰ σηῦ ὈῪ {πὸ οχροσίθποθ οἵ ὑπὸ οἱ βαϊηὐβ ἀστοὶ Ὀγοιρσῦ ἤσουν ἰηΐο 

αοῦπαὶ] 116", 

᾿ ΟΝ {} στο] αὐϊος οἵ ἐπ ἀοοῦ 5πθ0Ρ- ϑαγο. ΟἈγέϊ. ν». χχῖϊ; ῬΡ. 361. 
μου ἰο πὸ Ἡρθγηοβ ΚυϊΟΡΏΟΥΟΒ. 566 8 Θδγγυοοὶ, ᾿ν. 2; ΧΙ ΠΣ, 
Νογίποοίδ αηᾶ Βυον ον, 1ἴν ΡΡ. 26 ἢ, 4 (δυγυοοὶ, Τὶ, ΧἸΣ , τ. 

3. Οοτρητο Νουίμοοίο απ ΒΥ], ΤΟ 15. ΘΠ ΟΌμ ἢ Εἰ Ϊν ἕο γϑῖου ἕο ἐπ 
ἰϊ, Γγοπ βρίθοθ, πᾶ Ρ. 18ο; [6 ΒΙαηί, πηαποβίϊομ θα βυσα θΟ] βιὰ οὗ “ἐπ ΕἼΒΗ ἢ 



ΤῊΝ ΒΕΤΑΤΊΟΝ ΟΝ ΟἨΗΒΙΞΤΙΑΝΙΤῪ ΤΟ ΑἩΤ. 57 

Απ ΠΠαβὑνα οι οὗ ἃ αἸβθυθαῦ ΚΙπα 15 ἔστ θη θα Ὅν Π|6 ΒΡ ΟΟΡΠαρτιβ 

οἵ Βαββαβ. Οἱ {Π15, ἴπ ὕΠ6. 5118}}] συϑ] 1οβ τυ Β10 ἢ. Η11 ὑπ6 βρϑμάν15 οὗ 

ὉΠ6 ἀτοδθ, ἃ 5ΒΠ66 0 ΟΟΟα} 165 ὑΠ6 ΡΙδοθ οἵ ὑπ ἀϊνίπθ γθργθϑθηθαθοη ἴῃ 

ὑπΠ|6 [Ἀ 1]Π18} ογο]6 οἵ βαθ]θούθ. Α 5ῃθθρ γὑθοθῖνθϑ ὑπ Τᾶνν, βύυΚο5 

ἐπ6 τ οῖκ, δι τη] ηἸβύθυβ ΒΑρθϊβτη, τη] Ὁ] 0165. ὑΠ6. Ἰοᾶνθβ, ΤΆ 1565. [δ ΖΘ. 

5ο ὍὉΠ6 ἀπῖγ οὗ ὑπ6 ψουκίηρ οἵ αοα ὑπηουρηοαὺ ἐπ ΟἹα ἀπὰ Νον 

“Γοδύαμηθηῦβ 15 σιν α]γ Ὀγουρῃὺ οαὐ΄. 

ὝμΘη ὑπΠ6 ΘΘΠΘΓΆΪ ΡὈΓΙΠΟΙΡΙ8 15. ΟΠ06 ΥὙΒΟΟρΡ ΒΘ 1ὖ 15 ΒΟΘΙΌΘΙΥ Θγταθο- 
Ἰβριὴ οἱ 

ῬΟΒΒΙΌ]6 ὑο ονθυϊοοὶς {Ππ6 Θου ὈΙ πϑύϊοη οὗ ὑπουρηΐβ ΠΟ 15 ᾿παϊοαύοα ΘΙΟΌΡΒ. 

Ὀγ ἀοἤηϊθ σγοιρίηθβ οἵ ὕγρϑϑ, 510). ἃ8. Νἴοβθβ βυυκίηρ ὑπ6 γοοῖς ἀπά 

{Π|6 γϑῖβιηρ οὗ Τα ζαγτιβῦ ; ΜΌΒΟΒ Βυυ Κιηρ ὑΠ6 τοοῖς ἀπ Βαρύϊδια ἡ; ΟἸ τ ιϑὺ 

ὑθδομῖηρ ἴῃ ὑπ6 οθηΐ6, Πα σγοιρθα γοσπα ὑπ βϑουῆσο οὐ Αγ ϑιη, 

ὑπ6 ἔθθάϊηρ οὐ ὑπ γηυ]υὑπ65, ΜΙοβθβ βὐυπκίηρ ὑπ Βοος, ΝΌΒΙ, ὑπ6 

ὕμγθθ ὁ] νη ἧ; ἃπα ἀραΐη, ΟΥΡΠθιιβ ἴπὶ ὕπ6 οοπέσθ, ἃπα ἀροσπα Π)ανϊα 

γι ὑΠ6 51πηρ", Μοβοθ βυυκίηρ ὑπ Ποοῖκ, Τοαπῖ61, ὑπ6 ταϊβίπρ οὗ 

Τιάζαυυιβ, Βθραραῦθα ὈΥ ἔοι ραβύοσθὶ βοθηθαῦ; γοὺ ἀρϑῖπ, ὑπὸ Θοοά 

ΘΒΘΡΒοΡα ἴῃ ὑπ σθηΐγθ, ἃμ ἃ αὐοαπα {πὸ γαϊβίπρ οὗ Τσαγιιθ, ΜΌΒΘ5 

ΒΓ Κτηρ᾽ ὑΠ6 τοοῖς, ὑπ6 Πθδ]]ηρ οὗ ὑπ6 ΒΙ]1π4, 007. 

ΤοΔ 16], ὑπ6 Οοοα ΠΘρμθυα, πᾶ Τομδἢ οαδῦ ὕο ὑπ6 816. οοουΣ ἴῃ ἃ 

Τῃ οπθ ΘΧΔΙΉΡΪΘ 

οΟμὐΙπτιοῖιβ ῥ᾽ ούπτο ὃ 

([ΙΧΘΥΟ). ἙἘχοθρὺῦ ἴῃ βθθη65 οἵ " ἤ58ῃ- 
1ηρ᾽᾿ (115 ἤρτιτθ ΠαυαΪν οοτηθ5. π 1 η 
[86 ῬΥΌΡΘΙ Βθοὺρ6 οὗ Ασύ, ὑπουρῇ ἰὖὐ 1]- 
Ταβύγαϊθα ὑπ6 αὐὐιύπαθ οὐ {π6 δυθβύ. 
Οοτηρδι 10. Ο. ΔΑ. 5.υ. ΤΏ τηοβὲ σϑ- 
γ Δ  ΚΑ]Θ τι88 οὗ “Ππ6 ΕἾΒΠ᾽ ΜΠΙΟῊ 1 
ΠδΥΘ β66ῃ 15 1 ἃ ῬὈ]οὔπι 6 ἔτοτη Ουυθη- 
ϑῖθῶδ ὙὙΠΘΙ6 ΒΘΥΘΙΆ] αἰβύποῦ Κη 5. οἵἉ 
ἤ5Π. 816 Θουη]ηθα π ἢ ἃ ἤρατο οἵ {Π6 
Αοοά Ξ'Πορμουα (ἀδυνποοὶ αν. τορ ο). 
ἘΊΒΒΙηρ ἃπα ΒΑρύβθηη 8.6 ΘΟΙΙ Πρ: 
Οδυυτιοοῖ, ν]]. 2. ΕἸἼΘΈΤΒ οἵ ΒΟΠῚΘ ὙΘΥΥ͂ 
ΘΌΤΥΙΟΙΙΒ ΘΘΙηΒ ΜΠ {ῃ6 “ ΕἾΒἢ ̓  816 
δίνθῃ 1 1). Ο. Α. 1. Ρ.. 7132. [6 ΒΙδηῦ 
(ϑαγο. ΟἸυγδέ. Πγιΐγ. 8. 5) μὰ 5 Ῥοϊηθα οαὐ 

{π6 Τϑι Δ ΚΩ0]6 ΘΟΥΘϑροπάθηοθθ Ρ6- 
ὕνψθθη ὑμῃθ ϑ.0]θοῖβ οὐ ΒΒΥΓΘΟΡΠΔΡῚ 
80 {π6 ΠΙΒίοΟΥΙΟΔΙ τϑίθυθπμθθβ ἴῃ {Π6 
Οἰἤοθβ ἴου ὑπ6 ἀθαᾶ. ἨΗΐβ Ἰαϑὺ ψουᾶϑ 
816. 611 σου απούϊησ: Μϑ1β, 16 186 

γτέρδ[θ, 66 4ὶ τη 6 ΒΘΙῚ 016 ἀουΏ 61 85 
16 ογοὶθ 465 γθρυόβθη αοηβ σαγόθβ 58 
165 ἤοτα 68, ο᾽οϑὺ 114 66 τηδηηθ ἀοῃΐ 51Π- 

ΒΡ᾿γθηῦ 165 ΠῚ ῸΤΡΊΘΒ ἔπ ΟΥΔΙΤῸ5. οὐ 61] 

δύ σηθίΐγθ δχ ᾿ὄόνυθβ ἀὰ ρυθαὰχ Ποϊδηᾶ 
66 ΟἿ Βαργόιηθ: Ὁ ποίγθ υγδ]ὶ Ῥὸσθ, οὶ 
641 γοϑϑαβοιίαβ βαϊηῦ ΤιῶΖδγθ α ΘΗ ὑγ6 165 

τηογΐβ οὖ 41 ἀέΐθηα!]5. ΤΠ 8161] ὁομἑγ 8 
165. ΠΟΠΒ5, 58 αΥ6. ΤῸ δ16 οὖ ργοίέρο- 
1. Θομηΐγ6 ὕοτιβ Ρό}115 (Ρ. χχχιχ). 

1 Οομρδτθ Νουύποοίθ ἃ ΒΥ ΤΏ]ΟΥΝ, 
11, Ῥ: 260. 

2 Βοίύ(δη1, Τ'. ΟΧΧΙΧ. 

37,6 ΒΙδηΐ, χυ. 

4 Βοιίατι, Τ- τσ: Θδτε. χσῖν: 
5 Βούίδυϊ 5ῶγ5 ὑπῶῦ {15 15. π6 51η618 

γϑργοβθηϊαύίοη οὐ Τ)αντα τυ ἢ 10 ΠΘ 
15. δοα παῖ ηὐθα 1 ΘΑΙῪ δυῦ (Ρ. 32). Μ8Υ 
ποῦ {π6 ἔστ τΘ}}]Υ Ὀ6 ὑπὰῦ οἵἨ {ῃ6 
βουνοῦ ἢ 

θ᾽ ΒΟΙ ΒΥ, 1σῖι1.; ἴδεν. ΧΣν. 
7 Βούίαχ!, χοι., ΘΕῈ. χ]. ΟΥΠΘΟΙ 6χ- 

ΘΙΏΡΙ65 816 ρίνθη (ἀδυγθ01 ΧΠ111.: ΧΊΨΠΠ.: 
1. (Βούανι, ὀχ νη). 

8 Βού δ], Τ'. ΟΙΧχ. 
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ΤῊΘ τοὸ- 
Β6ΙΥΘ οἵ 
ΘΑΤΥ Αγί. 

ΤῊ ἐἰτθϑαΐύ- 
τηρηῦ οὗ 
{πμ6 Ῥα58- 
ΒΙΟΙ, 

ΤΗΕ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟἩΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑἨἩΤ. 

ΤῊ 5υμθο 5πὶ οὗ ΟἸΠνϑυϊδη Αὐὺ ἴθ Οὴ6. χρυ βίο. οὗ δ πούῃ ον 

τη υ]ς ὈΥ ΒΊΟΝ 1ὖ 15 ἀἸβυ σι 5η64, 105 Τοβοσνο ΤῊ15 ΘΠΑγΔουθυ 5Ό10 15 

ΒΡΘΟΙΔΠν 1]υδυταύθα Ὀγ {Ππ ἐνθαύπιθηῦ οὗ βα]θοίβ ἔγοιη ὅπ ΟΒΡΕΙ5, 

ὉΠ ΘΒΡΘΟΙΆΠ]ν οὗ {πὸ Ῥϑυβοη οὗ {πθ Του. ἊΑ,5 ΘϑυΥ ἃ5. ὑπ βθοοπᾶ 

ὅθ ἢ 

ΤΘΡΥΘΒΘ 0 ΠΒ5. ὙγΟΓΘ. ἔογοῖστι ἴο {π6 τηϊπα οὗ {πὸ Ομασοῃ. ΠΟΥ ἀο 

οομθασΥ Οὐποβύϊο βθοῖβ μΒαα δἰ]ορθὰ ρογίγαϊβ οὗ {π6 Τωονα ", 

ποῦ ΟΟΟῸΣ ἴῃ ΤΟΥ ΚΒ οοπηθοίθα τι ὑπ Οδύμο!ο Οὐμπηαπῖοπ {1}} {π6 

Τοαν ἢ σοαὐα ΣῪ αὖ ἐπ θαυ] θοῦ, ἀπ ὑπθη ἴῃ οοηγθηθομα] ὑγροβ᾿. Αὐ 

ἀπ βᾶτηθ {πὴ ὑπ ἤρσαγοα οὗ ὑπ Του ΒΟ ἈΡΡΘΆΙ ΘΟΙΠΠΠΟΠΙΥ͂ Οἢ 

ΒΔΤΟΟΡΠΕΡΊ 5ῃθνν Ἠ τη ἃ5. ἃ γου ἢ] ἤσαν οἵ ἃ ῬΌΓΘ ΟἸΆ5510Ά] ΤΌΥΤΩ 

1 15 πὸ ἀοαθὺ ἀπο ὅο {Π6 

γϑνουθηῦ ΒΒ} 1 ΚΊηο ΠΠῸΠῚ 11] γϑρυθβθηΐαύουβ οἵ π6 Τιοσὰ ἴῃ Ηἱἰβ 

Ὑ Ὁ πὸ αὐδοιηρῦ αὖ Υϑα] δῦ10 Ρογγαϊίαγο ὅ, 

Βυϊηδη ῬΈΘΒΘΠΟΘ ὑπαῦ ΒΟΘΠ65 ἔΤῸ ΠῚ ἐῃ6 ΟΒΡ6Ι ΠΙβύουυ ὑγογ ὙΠ ὙΘΥΥ͂ 

ἔδυν θχοθρύϊοηβ οαυ ἔα ΠΥ ἀνοϊά θα, 

Α σπᾶθ βἰκθίοῃ οὗ {π6 Ναυυ!ῦ 15 ἔοαπα ὍροΝ ἃ ἔγαρστηθηῦ οὗ ἃ 

ΒΆΤΟΟΡΠρτι5 ἀαἰθα Α.Ρ. 343 ἡ. 

οὗ {Π6 Μαρὶ οὗ ἃ5 θα υ]ΥῪ ἃ ἀἄαὐθ ἢ, 

ΤἬΘΓΘ ΔΓ6 Τϑργθβθηὐαύϊομβ οὔ Π6 νἱβιῦ 

ΟΥΠθὺ βοθῆθβ, δχοθρῦ {π6ὸ Ἠαϊβιπρ οὗ 

ΤιαΖαυτιβ, ΔΘ ὙΘΕΥ͂ ΤᾺ} 6 δ η4 οὗ Ἰβοϊαϊθα ὁοοι 6 Π 06, 

Τπ ὑΠ15 ΘΟΠμ ΠΟ ΧΙΟη ὕΠπ6 ΘαΣ]Ὺ ὑγθαύμπιθπῦ οὗ ἐῃ6 Ῥαββίοι 15 οἵ {Ππ6 

ἀθοροβῦ ᾿ηξογθϑῦ. 

1 ΤΥΘΩ. ἴ, 24.) 25. 
Οὐηιβ, '. Ῥ. 721. 

3 Οοτρδιο Νογίποοίθ δηα ΒΥ Π]Όνν, 

11, στὸ ἢ; Ῥϑάγβοι ὧδ ἐὐιε στοά, Ὁ. 88 

ποίθ ; δηᾷ {Π6 ἃυί]ο165 Ὀν Μὺ Τυγν ἰ 
δηα Ατομᾶ. Ομθοίματιῃ ἴῃ Ὁ. Ὁ. Α, 1. 

ΡΡ. 874 ἢ. 
ΤῊΘ ἰδηηοιβ βία αἱ θβασθα (Ἐπ- 

Β60. Υἱῖ. 18) οδηποῦ ἴῃ ΔΠΥ͂ οΔ856. Ὀ6 
τοραγαθα ἃ8. σοη σαν ηϊηρ Π 6 ΘΘΠΘΙᾺ] 
Βίαίθιηθηΐῦ. 

Ι ἄο ποῦ ϑηΐου οἡ {πΠ6 απϑβέϊοῃ οἵ {86 
ἀαΐο οἵ 1η6 Ἰορθηᾶαγν Ρογίγαιβ οἵ ἐῃ0 
Τιογτᾶ,. ΤῊ ὕνγο ΒΡΘΟΙ ΠΠΘῚΒ. ΟἹ “ ΟἸοί ἢ ἢ 
τορτοάπορα ὃν Μν ἩθΆΡΗΥ ἴῃ ΒΒ νου κ 
ΟἿ 76 1 κονδ88 οἵ ΟἸιγῖει (οαϊ ρα Ὀν ὙΥ. 

ΒΑ.}158, πμοηάοῃ, 1880), ἴγότῃ (6 οΥἹρ]- 

Π815 αὖ 5 Ῥοίθυ " αὐ ἤοιηθ, απα 5: 

ΒΥ ΠΟΙ ον Ἐ αὐ ἀθηοῆ, Ἀγ τηοβὲ τὸ- 
τηδΥ κα ῦϊο οσκα, 1 Κηον ποίμϊηρ ἴῃ 

ΘΑΥΪΥ ΟΠ γι βίη Ασί αὖ 811 υϑβοι Ὀ] ηρ 
{86 ΤΌΣΟΥ ἴῃ βέν]θ, ΤΏοεΘ ΠΟ μανὸ 

Οοιηρδγο 1). Ὁ, Α. 

Ομθ οὗ {π6 ϑαυ]οβῦ σοργοβθηΐαύομβ οὐ ὑπ βαθ]θοῦ 

ΒΘΘ “{η6 ΗοΙν Εδοθ᾽ δὖ Τιποοᾶ ΒΡοδΚ 
οὗ 10 ἃ5 ὈΘΙηΡ ΠΟ 1655 ᾿ΤΠΡΥΘΒΒΙΥΘ. 

35.Α γὙϑΥὙ ἤΠ6 ΘΧΘΙΊΡ]Θ 15 ουηᾶ οἡ ἐπ 6 
ΒΆΤΟΟΡΠΑΡῺΒ οὗ Τπμῖτ5 Βαββαβ. ΑΡΡΘΙ], 
Ῥ. 91 Βοίύίατϊ, χυ.; ῬΆσΚΟσ, χυῇ, 83.660 
4150 Βοίίαυ!, χχχὶ. ΑΠοΟΐΠΟΥ ΤΟΙ 1 Κ- 

ΔΌΙΘ. ΘΧΒΤΆΡΙΘ 15 σίνθῃ ἴῃ Βούταυ! Ἰἰν, 
ὙΥΊ {π686 τδὺ Ὀ6 οοΙῃραγθαᾶ {Π6 ὁοΥ- 
τοΒροπαϊηρ ἤρασοβ οἵ {πὸ ῬὈραγαρα 
ΟὨγῖδῦ : 16 ΒΙδηΐ, Ρ]. ἴν.; Βοίίαυι χχὶ., 

ΧΧΙΪ,, ΧΧΊΪΠΪ,, Χχχν., Χχυ. ΤῊ αἰδέϊπο- 

το Υ Ώ]Οἢ μὰ 5 ὈΘΘὴ ἄγαν Ὀϑύνγθθη [Π 6 
Ῥοαγ]θ885 δα Ὀϑρασᾶθα ἤριισοβ ἃ8 δχ- 

Ῥγθββίηρ {π Ὠσσηδη πᾶ αἰνῖπθ αβρθοῖβ 
οἵ ΘΟ τ δῦ Β Ῥθύβοη (8566 1,6 ΒΙδηΐ, Ρ. 25) 
ἄοοβ ποῦ βθθὴ ἰο Ποϊὰ ρμοοᾶ, 

4 Νογίμοοίθ δηᾶ Βγονγη]ονν, ἰϊ. 235. 
ὅ ΠῚ6 ὀοοῦσγθποο οἵ {πῸ δι ἴῃ {6 

5ΤΟῸΡ πού ρα ἈΡονΘ, Ρ. 3.4.3, ἢ. 2, ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο Βῃθν {παΐ ὑπαῦ τ }}ν τορυθβθηΐβ {Π6 
γἱβὶὶ οὐ [Πη6 Μαρῖ. 
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15. οὗ βίπρι αν Ὀθθααῦν ὉΠ ἱπρυ βϑίνθηθθθ [Ὁ 15 θαι πα οἢ. ἃ Β8Γ0ο- 

Ῥμᾶρτιβ ργθβουνοα ἴῃ ὑπ6 Τιαδογαη ἃπα γϑέουυθα ὕο 6Π|6 ἔοανο σθηύαγγ΄. 

ΤῊ ἤδμοθ οἵ ὑπ6 βαγοορΠεριβ 15 αἰ ν᾽ 464 ὈΥ ΘΟ] τα η5 1ηὔο ἤν σοτηρατύ- 

τηθηΐθ. ΤΠ|6 ὑνγο δῃα ΘΟ ραυηθηὐβ ΒΠ6 7 Οη ΟΠ6 5146 ΟΠ γιβῦ, ἃ 

γουθἴα! ἤστιτο, 16 ὈΥ ἃ 501 416ν, ἀπ ῬΙΠαῦθ ὑγαβπρ᾽ Πῖ5. ΠΘηα5 ; ἢ. 

ἐπ6 οὐμοὺ ΟΠ οσονμθα ὈΥ ἃ 50] 616. τυ ἃ οὐόνα ποῦ οἵ ὑπογῊ5 Ραῦ 

Τὴ {16 

οηὐμ ἴα ὑπ ΟΥὐοβ5 ὑουτϊπαύθα ὈΥ ὑΠ6 βδουθα τη ΠΟρτὍΤη ΘΠ ΟΙΓΟ]Θα ὈΥ͂ 

οὗ ἤονοιβ, δπᾷ ϑππου ὑπ6 Ογυθηΐδῃ Ῥθαυῖηρ Ἠ15 ΟἸοββ". 

ἃ ψύθαίμ. Οπ ὑπ6 δύ οἵ ὑπ6 ΟΥΌα5 ὑσχο ἄουθδ ἃγ6 γυϑϑύϊηρ, δπὰ 

Ῥοπθαθῃ 18 ὕνγο ἤστιτοβ οὐ π6 Ἠοιηδη συδγαδβ, ὁπ 6 νγϑύσῃϊ ηρ Δηα ΟΠ6 

9] δθρίηρ. ὅΞ0. ὅπ6 ψΠΟ]6 βύουυ οὗ βαάπθεβ ἃπα 0Υ, οἵ βαβδυῖηρ ἃπὰ 

ΘἼοΥΎ, οὗ ἀθαύῃ ἃπα ὑγατηρῖι, 15 ΘΙ αὐ] γ το]. 

ΤῊΪ5. τοργοβοιὐαίϊοη. οὐ ὑπ6 Ῥαββίοῃ. νγὰβ ΨΙΟΘΙΥ Βριθδα, ὑπουρ 

τιυπουὺ {Ππ6 ΔοοοΙ ΡΠ] ηρ' Βοθη δῦ, 

Τὴ ὁΠ6 ΘΧϑιηρ]6 Ῥοῖον ὑπ6 ΟἿΌΒ5, ἴῃ ὑΠ6 Ῥ]αοθ. ΘΟΙΠ ΤΠ ΟΠΪΥ ΟοοαρΙθα 

Ὀγ ὑπ6 ὕνο συδγᾶβ, {π6 Τιογτὰ 15 τθργθβθηΐθα Ἀρρθδυῖηρ' ὑο ὕνγχζο ὑγοπΊΘῊ ὅ. 

Τὴ Ὡποῦποι ὑπ οὐοντιθα (Ὸ85 15. ὑπ. οδ]θοὺ οὗ ἀθνοιῦ οοπύθιηρ]ύϊοι 

ὧο ὑπ6 ϑιροβύϊοβ, σγιο βύϑπα βῖχ ἢ. θϑοῖι 5146 Ὑὑγιῦ ὑμθῖπ στἱσηῦ Βα Πα 5 

ὉΡΓαϊβθα, τ 116 ἔγοτη ἄρον οαὖ οὗ {Π βύδι Ὁ μθᾶνθη ἃ Ππᾶπα Ρ]Ά 065 ἃ 

ΟἸΌυσ ὌΡΟΙ ὑπΠ6 Ποδα οὗ 680}. 

Απούμπου ὑγραύμηθηῦ οἵ ὑπ τᾶάθῶ οἵ ὑπθ Ῥδββίοῃ, ὑ Π]10 ΟΟΟΌΥΒ ΟΝ 

ὁπ ΒΔ ΟΡ Πδρτιϑ οὔ ΑπΙοῖτπβ ῬΥΟθι5, γΠ0 αἀἸ6α 1ῃ 3095, 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 1655 

Ῥϑϑια]. 

τηΐο ἤνθ οοιηραυτηθηΐβ. 

Τὴ {π|5. οαθ8. αἰβδο ὑπ6 ἴβοθ οἵ ὑΠ6 δ οΟρΠμδρτιβ 15 αἰνια θα 

ΤἼΘ. ὕνγο ὁἢ. δἰ ποὺ 5146. δἃ1΄6 ὁοοαρίθα 680}} 

ὉΥ ὑνγο ἀἸ501ρ0165. [ἢ ὑΠ6 οθῃῦγθ οη6, ψΠ10} 15 ψ τάν, ὑπ6 Τιον ἃ ἈΡΡΘΔΥΒ 

Ῥούνθθη δῦ Ῥορίθι πα δύ Ῥαυϊ. 

ἤστυτθ, ΠΡοπ ἃ τποππα ἔλοσα ὙΠ] 0 ἢ} ἤονγ ὑπ ἔουΥ βύγθδμηβ. οὗ ὑμ6 πϑὺν 

ἨδΘ6 5ἰδηᾶβ, ἃ ρυϑοϑῖα]! γουὺὐμία! 

1 ΑΡΡΘΕΙ͂], Ρ. στ; Ῥδυκου, χυ.; Νουίῃ- 
οοίβ 8πα ΒΥΟΜΏ]ΟΥ,, 11. 253. ΟὈΤΏΡΔΙ8 
Ῥϑα]η5 ΕΡ. ΧΧΧΙΪ. τ7, αποἰρα ἃΡθονθ, 
Ρ. 346 τ. 

3 ΤΠ15 15. ΜῈ6211 ροϊηἰθᾶ οὐ ὈΥ [μ8 
ΒΙαπί, 8αγο. ΟἸγόί. Ὁ. τ8. ΗΒ 6ῃ- 
ΘΥδυϊηρ᾽ Ρ. ΧΧΧΙΙΙ. 3 15 Δα γηἶγ8. 016. ΤῊΘ 
ΒΙΏΘΠΙΘΥ 51Ζ6 8πΠ ἃ αἀγθθθ οἱ {π6 ἢρττγθ 
Ὀοαυῖπρ [6 ΟΥ̓ΌΒ5 ἰθᾶυθ πὸ ἀοπθῦ 85 ἴο 
6Π|6 δι ϊθῦ᾽ 5 Τηθϑηῖηρ,. 

71,6 ΒΙαμῦ οὔβθυγθϑ ὑπαῦ {Ππ15 15. {π6 

ΒΙΠΡ16 ΘΧΘΙΏΡ]6 1Π ὙὙΏ1ΟῊ δὴν ᾿ποϊάθηῦ 
οἵ {π6 Ῥαββίοῃ βιθβθαπθηῦ ἴο {Π6 8Ρ- 

Ῥθδύϑηοθ Ὀοΐοσθ Ῥηδίθ 15. υθρυθβθηίθα 
ἴῃ ΘΔΥΥ δυῦ (ἰ. 6.). 

8. ΤΙ ΧΘΙΏΡΙ6Β. 806 βΊγθη ὈΥ δυγοοὶ, 

Τανν. 340--353; 493. 
4 Βοίύίετϊ, Τ'΄. χχχ.; Οδυτοοὶ, Τ', 666]. 

ὅ 7,6 ΒΙϑΔηῦ, Ρ]. χῖν. ΑΔ 5728]1] βῃ- 
σγανίηρ οὗἨ {815 ΤΟΥ 15 σίνθῃ 1 Ὁ. Ο. 
Ἄπετ Πτοῦς 



ΤῊ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗἩΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑἘΤ. 

Ῥαυδάϊβο : ἴῃ Ηἰβ Ἰοῖῦ μπαπα Ἠδ ΠΟ] 45. {16 γ0}1 οὗ τπ6 Οο5ρεὶ, ἀμ ἴπ 

{πὸ σὶρ ῦ ἃ 76 6164 ογοββ΄. 

ΤῊΘ. ἔὰ}} τπθαρίην οὗ {{15. τϑργοβοηίαύοι 15. Ὀγουρηῦ οαὔ ΠΙΟΤῸ 

ΟἸΘΑΥῚΥ ἴπ Οὐμοὺ ΘΧΘΙῚρ]65, ν μου ὑπὸ Του βύαπβ οα ὑπ τηοαπά, ἃπὰ 

Ὀγ Ηΐπι ἃ Τιατὰ Ὀοασγίπρ ἐπ ΟὙΟθ5 ἀροὴ 1{5 ποδᾷ ὅ. ΤΠ βᾶτηθ ὑποιρῦ 

15 ἱπαϊοαύοα Ὀγ ἃ Τιϑιὴ βὐαπαϊηρ ἴῃ Ττοηῦ οὗ ὑπ ΟΥΟΒΒ ; οὐ ὈΥ ἃ ΤΆ. 

ὙΠ ἃ οὐτιοἰ ἔοσι αἰ πα θτι5. τ ΒΟ ἢ. βύα πα προὸῖ ἃ πιουπα ἔγοιὴ ὙΠΙΟΝ 

ἴββιιθ {116 ΤΟτι αἰ νουβῦ ; δ ηα 1685 αἰβυϊ μοῦ Ὀγ ἃ ΟΥΌΒ5. Οὐ ὕπ6 ΟΠ Ἰβμλὰ 

Ὀούνθθιῃ ὕννο [δ πι}05 ἡ, 

Ὑ δῦ τπογθ βἰρηϊβοαπὺ ἀπά ἰοιπομίηρ 5 ἃ τοργθβθηἑαύϊοη. οὔ ὑπὸ 

Ῥαββίοῃ. 1 Ὸ ἢ 15 Το οὴ ἃ 540 ργθβουνοὰ ἴῃ Δ ἸΡΚβυνουῃ ΟΝ, 

Του 5 Πῖτο, ΤΠ6 518} νγὰβ ἔοιι πα βΒοηθ γθαῚ5 ἃρὸ Ὀαν θα πάθον {Π|6 

Ποουῦ οὗἨ ὑπ6 ΟἼδποοὶ. 

ὈΥ βοιμθ ἘΠ 5}. βοα!ρίου οὗ ὑπὸ τχῦμ οὐ χύμ οθπύανυ, θαῦ {Ππ6 ἀρβίστι 

ΤῊ πους 18 ταάθ, πα τγὰβ ΡΥΟΡΔΌΙΥ ὀχθουίθα 

ἰβ οὗ ἃ πλπιο ἢ ΘΑΥ]ΠΟΥ ἀαΐθ, ἅμα ΤΩΔῪ ΤΘΑΒΟΒΔΌΪΥ 6. τϑίθυυθα ἴὸ 81. 

Τύλ!απ αγυϊδὺ οὐ ὑπ ντῦῃ οὐ σαθῦι οθηὔανΥ. 

ΤῊ Ἰᾶυρσου ρΡουύίοι οὗ {Π| 5180 τυ ΒΙῸ ἢ. τ ΘΒ δ 5 15 ἴῃ σοοα ῬΡΘβουνἃ- 

ὑΐομ, ἃηἃ οομίδίηβ ΒΟΘπ65. ἔσουα ὑπ [6 οὗ ὑπ Τιοσά, ἁτπομρ Οὔ ΘΥῈ 

1655. αἰβυϊποῦ, ὑπ6 Ναυῦνιῦν πα {πὸ ΑΒΟΘημβῖοη ἴῃ ἃ τηοβῦ Βαρσ δεν 

7αχίαροβιθίοιι, {πὸ Βδοῦ-γαβμπρ πα ὑπὸ ΒαΣα], ἀμα Ἰούνγθθη. ὑμ656. ἃ 

ΒΥΤΩΌΟΙ]ΙΟ παρ οὗ ὑμ6 Ῥαββίοῃ. Ομ ὑπ οθπίσθ οἵ ἃ ρ᾽αῖπ τὐθοὶς 

ΟΥοββ 15. Ἰαϊά {μ6 ἔρια οὗ ἃ ἀθδᾷ ἰαπρ. ΑΔ5 [ἌΣ ἃ5 1 οδπ ἰθᾶσπ ὑπ 

οοποθρύϊοι ἴ5. απίααθ ",. ὙΠ6 ἀτοορίηρ ποαὰ ἀπ ὑπὸ θοπὺ Ἰθρ5 οἵ ἐμ 

ν]οὐϊπη. 1611 οὗὐἨ ἀθαῦ τἱῦι οἹοαιθηὺ ἕουοθ ἢ ἃπὰ ἀπάθυ {μ15. πυρὰ 

1 Βοίύίαγ!, Τ, χνὶ. Α Βἰπλ 1] ργοῦρΡ ΤῺ ἴῃ {π6 οδηΐτο ὙἹ ἃ τθϑί : 
γα ἢ 0Π6 αὐ]! οι οὐὗὁἨ ὕννο Ῥα τη ἐγθθ8 15 
ἴουπμα ἴῃ ὩΠΟΥΠΟΥ ΒΑτΟΟΡΒασαΒ: Βού- 
ἔδει; Ἐ, χχτν. 

2 Βοίύίασὶ, Τὰνν. χχὶ., χχὶϊ., 1. ὙΠ 

{818 την Ὀ6 Θοτηρεγοᾶ {Π  συτιᾶθ, αἰχηοβὺ 

Βίασ Πρ, ἤρατο οἵ ΟΠ γῖδὺ ἐπγοηρᾶ τ ἢ 

[πὸ ΟἸγΊβιηα προ ΗΒ θεᾷ: 1,6 ΒΙδαΐ, 

Ρ]. ΧΧΥΠ, 
8 Θαχτυοοῖ, Τ', ΘΟΟΪΥ1.; Τ', 355. 
4 Οδετιοοὶ, Τανν. 10, 303, 337, 345, 

380, 303, 422, 456. 
Οπ {πὸ ὁονοὺ οἵ δὴ Εν μου πὶ αὐ 

ΜΊΔἢ ΔΥῸ ΒΘΥΘΙᾺΪ ἐγρῖοθα] Βοθμ68. {ΓΟ ΠῚ 
ἐμπὸ Του 116; θα ἔπουθ ἰ8 πὸ Οταοὶ- 
ἤχίοη. 1ῃ Ρῥ]δοθ οἵ {μὶ8 ἔμοῖθ ἰδ ἃ 

Τιαρατίο, Ηϊἰδί. ἀο8 Αγὶ ἱπαιιδιγιοἶβ... 
τϑόύᾳ; Ρ]. Υἱ.; αδυσιοοῖ, Τ᾿. 4.54. 

δ ΤῊ παρὸ οἵ {πὸ 1 ἰοΐης ΤιΆυη 15 
Τοὰπὰ οὐ {π6 οθαίγο οἵ ἐμὸ ναϊοδῃ 
Οτοββ (Ὁ. Ο. Αναν, 513) δηᾷ οἰβθ μου. 
Α νΘΥῪ βυυι κῖηρ ΘΧΔΙΡ]Θ ΟΟΟῸΤΒ ἴῃ ἃ 

Ὀ85- ΤῸ 16 οἢ ὑπὸ ΟἹ ουίαμι αὖ ϑῦ ΜΑΣ Κ᾿ 5 
γρηΐοο:; τ. ἀθ δὲ Τδαγοηΐ, Ιοοπο- 

σγαρ]ιῖο ἀὸ ἴα Οτοῖα. ἀὰι Ἰιάγοη᾿ Β (η- 
παῖο8 Αγο)ιδοϊοσίᾳιιος χχνὶ. Ρ. 213 (ΡΆΤ1Β, 
1860). Τὸ 18 Βαϊὰ ἐπαὺ ἐμ6 Εδοο οἵ {86 
Τιοχὰ 15 σθργθβθηΐθα ἃ5 86 ἰηξουβθοίϊοι 
οὗ {πὸ δύ οἵ {πὸ ΟΥῸΒΒ ἴῃ ἔμ ΤΎΔηΒ- 
ἢρατγαύίοι αὖ Βανθηηδ: ἢ), Ο, Δ, Ρ. 404. 
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αδρϑοῦ 10 15 Ῥϑυ δ ρ5 Δ] ον ]8 ὕο ρυθδθηῦ ἔου' σοπύθιηρ!αύϊομ. ὑπ6 1)6δ 

ΟΠνιβὺ". 

αν Ἰοϑὺ φυθδῦ!υ ΟΥ̓ βαθδυιαύπηρ ἃ [1θ᾽ 8] γϑρυθβθηναύϊοη ἴοι: 50. ἃ 

Νο οπθ, 1 ὑπηΚ, οἂπ γορανα 1τὖῦ ψιῦπουῦ ἔΘο]Ιηρ ὑπαῦ ᾿γ6 

5 100] ὅ. 

ΤῊ βδπη6 ΒΡ1ΥΙῦ οἵ Τϑβοῦνθ ΜΠ101. 16 ΟΠ νἸβύϊαη. αυυϊδὺβ ὕο ΒΠΥ ΤΩ Πθριο- 
ἃ : ᾿ ΒΘη ῬΑ ΙΟΉΚ5 

ἔτοια ἀἰτδοὺ γϑργοβοηίαθίουβ οὗ ὑπ6 Πιουα 8 βαβουίηρθ, Κορ ἐμθῖὰ Δ150 μην ταν Ῥ 8585) ΚΘΡ οὐ τηδυ νυν 
ἄοτῃ Α 51]πρὶθ ρϑιηθπηρ' : 

ΞΡ . φγοϊαρᾶ. 
ἔγοιη τϑρυθϑθηθηρ ὕΠπ6 Βα ΠΡ Πο5 οἵ ΗῚΒ5 τηδυύγυβ. 

ἴῃ ὑπ6 Οὐδιηθίουυ οὗ δὺ ΟΠ χύτιβ 15. Βαρροβθά ὕο ρογύγαυ ὕπθ 118] οὗ 

ΟἸγϊδῦδη σοηἤθββουβ 9’. Απα ἃ 5]ηρ16. ρθη, ἃ πϑύ-Υ ΑΒ ΟἹ, οὗ 

ἘΠΌΒΌΔΠΥ σοοά Θχϑουύϊοῃ, νυ Π]Ο ἢ. 15 γϑίθυ θα ὕο {π6 ἃρθ οἵ (ὐπβίμηψίηθ, 

ΤΘΡΙΘϑθηΐθ ἃ δούτιδ] τηϑυυἄοτη, ρου μᾶρ5 ὑμαῦ οὗ δὺ Αρσποδύ. [Ὁ 

ΒΘΘΠΠΘα ΘΗΟΙΡἪ ΤῸ ὑπ τηοϑὺ ραγῦ ὕο γθρυθϑδθπὺ ὑπ6 ἀθαῦῃ πα ἀθ]1νοι- 

8Π06 Οὗ τυ" ΟΥ̓ {Ππ6 ὑγρ6 οὗἉ ὑπ6 ὑπτθ ΟΠ] ἄτη. 

Τὴ ΟΟΥΘΒρομάθποθ ψιύῃ ὕΠ6 ΤΌβοῦν οἵ θαυ] ΟΠ γιϑύϊδη Αὐῦ 186 Φουα! μθ85 
οἵ ΟΒγ18- 

ΤῊΘ γϑβθῖνθ γὰβ ἃ πϑῦσγϑὶ ΘΟη856- εἴδη Ατγί. ΤΉΔΥ 880 πούϊοθ [05 ἸΟΥΟΌΒΠΘΒΒ. 

αύθποθ οἵ ὑπΠ6 νἱνιἃ τϑα]ϑαύϊοι οἵ βριυ]ῦπα} ὑγαῦῃ : ὑπ6 ἃῖμ οἵ {116 

αὺὐϊδῦ νγᾶβ, 50. ὅο 5ρθᾶϊς, ὕο ἰθὺ θαῦὺ βρθαὶς οἵ ἤθᾶνϑι ἃπα ποῦ ἴο 

οομῆπθ πθᾶνθη ἴῃ ἴον οἵ θαυῦῦῃ. Τη6 Ἰογοιιβηθθ8 ὑγὰ8. ΔΠΟύΠΘΥ 

τηϑη]θδύδθϊοι οὗ 0Πμ6 βϑιῖὴθ {810}. Τὴ βρὶῦθ οἵ ἃρρθαγϑηοθβ ὕπ6 ΟΠ τῖβ- 

ὑϊδη ὈΘ]ΠΙΘνθα ὑπῶῦ ὑΠ6 ν]Ἱούουυ οὐϑὴὺ βῖπ πα ἀθαῦ τὰ 8 ΔΙ ΘΔ αΥ ΜῸΠ : 

δα Π6 σάνθ δβχρυθββίοι ὕο Π15 οοηνιούοη. ΤΠ οΠαγϑούθυ!βύϊο Ὑγ 8 

“1η Ῥᾶοθ᾽ ψ ΒΊΟΝ τηϑυκθα {π6 “ταϑὺ᾿ οἵ {Π6 Ὀ6]1θν ον σοῦ τοηθούθα 1ῃ 

811 ὑπ ἀϑβοοϊδυοηβ οὗ ἀθαίῃ. Τὴ6 ραϊηξα! 11ὑθι]ΠΊ5τὴ ὑγ10. «ΘΟ ΠῚ5 

ΤΩ ΗΥ͂ οὗ ὑΠ6 τπηομτπτηθηΐβ οὗ ὑπὸ χυῦμ δηα χυτῦ οθηὐαι165 ου πα ΠΟ 

ΤῊ ὑθυγ 016 

Ῥιούπγοβ συ Β10 ἢ Του] ἄγον οὗὁἨ ὑπ6 βυα ΠθυιηρΒ. οἵ ρευβθοιύουβ, δηἋ 

ῬΙδοθ ἴῃ ὑπ6 νι ἃπα νύ, ἃ μα 5011] 1655 1ῃ ΘΆΤ]ΘΥ {]1η685. 

{Πι|6 ΒΟΔΓΟΘΙΥ 1655 ὉΘυΎ 1016 ἀθβουιρύϊοηβ ὈῪ Δυραβῦπθ οὗ ὑΠ|6 5 θυ] ηρ5 

οὗ {Π6 ψ]οκθα σοῖο ποὺ ἃ5. γοῦ ϑιῃροάϊθα Ὀγ Ατὐῦ. Νὸο αὐῤθιηρῦ νγὰβ 

1 1 [66] ἀΠ8}016 ἴο Ὀ6]16 να ἐπαῦ ἃ. σϑὴ 
ὙΘΡυ βθηθηρ {πΠ6 Τ)οδα ΟΠγοὺ (Ὁ. Ο. Α. 
1. Ῥ. 718) ὁδ ὍΘ 85. ΘΑΥΪΥ δ5. {86 ᾿νίῃ 
οοηΐαγν. 

2. ΤῊΙΒ 15. ποὺ {Π6 ρΊβοθ ἴο βηΐθι οἡ 
{π6 Πἰβίουυ οἵ {μ6 αἰγθοῦ τϑριθβθηΐδ- 
ὑ]οὴ5 οὗ {π6 ΟΥποιῆχιοη ἢγβὺ 1468] πα 
{Ππ θη τϑϑ] ϑῦϊο. ΤΠ βαθ]θοῦ 15. οὐ ἅθθρ 
{μθοϊορῖοδὶ ᾿τπυρουΐδποθ, Ὀαὺ 10 ὈΘΙΟΠΡΒ 

ΜΠΟΙΠΥ ἰο ἃ Ἰαΐου ρϑυϊοα πη ὑΠπῶὺ ψ]}ἢ 
ὙΥ Π]Οἢ τγθ 816 ΘΟΠΟΘΥΠΘα Π6 16. ΤῊ ΘΘΒΔΥ 
οὗ Μ. ατπηουδτ α6 δύ Τιϑατοηῦ τθ- 

Γουυθᾶ ἰο ἴῃ ποίθ 5, Ρ.- 36ο, 15 ἃ νϑίτι8}0 16 
οομ ἐγ! θαύοη ἰο Ππ6 ἰβύουυ, θαὺ Ὁ ΠΟ 

ΤηθΘ8 5 ΘΧΠδιιδύϊν. 
8 Νουύμποοίθ δη ΒυΌΉ]ΟΥ, 1. Ρ]. 8, 

1: 173: 
ΤῊ ΟΣ ἈΝΤ Ρ. 710: 
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᾿πϑἦθ ἰο σῖνθ αἰβυϊποῦπθαβ ἕο ὑπ6 ἀηβθοὰ σγουά, Τῦ 15 ἀουθύία! 

ὙΒΘΌΠΟΥ ὑπο 6 ΔΓΘ ΔΠΥ͂ ΓΟΡΥ ΘΒ ὑα 10 η5. ΟΥἨὨ ΔηρΟ]Β. θαυ]. ὕμδῃ {86 

Ἰαύδθυ. μα] οὗ {πὸ ΤΟ αν ἢ οομύανυ, πα 1ὖ βθθιὴβ οουίαϊη ὑπαῦ ὕΠ 676 Δ ΓΘ 

ΠΟ ΤΘΡΥΘδθη α ϊοη5 ΟὗἨ ῬΟΎΘΙΒ οὗἨ 671], οὔμου ὑπ {16 παύαγα] βουρθηῦ, 

11} ἃ Ἰαΐϑυ ἀαΐθ. 

Βν ὑπαῦ ἐἴπηθ ὑ}6 ΤΟΥ οὗ θαυ]ν ΟΠ τύ Αὐὺ νγὰβ θη 6α, 

ΠῚ: 

Τρμεκεο ὗ Βύοτὰ τυ μαὺ πὰ5 Ῥθθη βαϊα 10 Ὑγ1}} ἈΡΡθαν ὑμπαῦ ὑπ το]αύϊομ οὔ ΟΠ γ]5- 
ΤΘΙΔΙΊΟΙ Ο 
Ομτἰβέϊδη- ὑϊδηϊῦγ ὅο Αὐῦ 15 ὑπῶῦ γΒ]οἢ 1ὖ ΠΟ] 45. σΘηΘυΆ}]ν ἴο 116, Τύ ΔΏΒΥΤΘΥΒ ὕο 

- ἃ ἔνθ 5} ὈΓΡ ἢ, ἃ ὑγδηβῆσιγαθίοι οὗ 411] ματηδη ρον 615, ὈΥ {π6 σϑυοὶδ- 

ἐΐοιι οὗ ὑμῖν ἀϊνπμθ οοππθχίοηβ πα ἀθϑύϊηγ. Τὴ ρυθσπαμπῦ τγονβ οἵ 

δῦ Ῥαὰ], “οἱ ἐπίηρβ (τὰ ἀρχαῖα) ρῬᾶββθα νὰν : ὈΘΠΟ]α, {Π6Ὺ Πᾶνθ 

Ῥϑοοπιθ ΠΟΥ, πᾶν 8ῃ ΔΡΡΙΠοδὐοη. μθγθ. ΤΉΘΥΘ 15. ΠῸ [Ο58, πὸ ἈΡδῃ- 

ἀοπιηθηῦ οὗ {π6 μαϑὺ ὑγ απ ΡΒ οὗ ὑπουρηῦ ἀηα Ἰηϑισῦ πα Ἰαθοῦν, θαῦ 

ΤΠΘΥ 816 αι]οἸθηθα ὈΥ͂ ἃ ΠΟΥ ΡΟΎΘΥ, ἃπα αἸβο]οβθα ἴῃ ἃ ΠΟῪ ῬΟΒΙ 0 

ἢ τοσαγα ὕο {πΠ6 ψ,ΠΟ]6. αἰδοῖ ρ! πη. οὗ πῃ. ΟΠ νιβδύϊδη Ασὺ 15. ὙΠῸ 

Ἰηὐουρυθύαθοη. οἵ Ῥθαιύν ἴῃ 1186 ἀπᾶρὺ {πὸ Ἰισηὺ οὔ {6 Τηοανπδύϊοῃ. 

ΤΊ6. τη ηϊδύυυ οὗ ὑπὸ Ῥυθαιι α] ἴῃ ΘΥΘΥῪ 5Π8Ρ6, ἴῃ βοιπα, ἴῃ ον, ἴῃ 

ΘΟΪΟΙα", 15 ο᾽ αἰπηθα ἕο ἀοα ὑπ γοιρ} τηδη.. 

ΤῊΘ το]ὰ- ΤΊῊΘ. γθα]βαύϊοη. οὗ ὑμ15 Ἰάθα τητιϑῦ ΠΘΟΘΘΒΆΥ]Υ Ὀ6 5ίονν, θαὺ 1ὖ 15. 
{10 ΒΙΟΥΥ.. : : . 
εἰν τρεαυ μή ̓π ΡΟΒΒΙ]6. ὑπαῦ ὑπὸ [οὐ οὗ ὑπὸ Τηοανπδύϊοη. ἀπ Ἠθβανγθούϊουι δ ἢ 

Ἰρᾶνθ Αὐὸϑ ἴῃ {πὸ βᾶτηθ ῬΡοβιθοη ἃ5 Ὀθΐοσθ. Τῆθ Ἰηὐουργθίαθοη οὗ 

Ναύινο ἃπα {πὸ οιμ θοά!τηθηὺ οὗ ὑποαρ]ὺ ἃ πα ἔθ! παρ ἐπυου ἢ οαὐιγαγα 

ὑπ] πσ5. γητιδῦ ἈΒΒΌΤΩΘ ἃ ΠΘῸ ΟΠ αούου γΠΘη 1ῦ 5 Κπόνσῃι ποῦ ΟὨΪΥ ὑπαὺ 

Οτγρθαύϊου 15. ὑπ ΘΧΡυΘΒΒοι. οὐ ὑπ Ψ1}} οἵ αοα, ἀπὰ ἴῃ 105. ΘΒΒΘΠῸΘ 

ΕΎΘΥῪ σοοῦ, Ὀαῦ 180. ὑππαῦ τὲ Ππτηδηϊίν 1Ὁ Πὰ5 ὈθΘη ἔα κθη Ἰηὔο Ρ60- 

50η8} [6] Οὐ 5810 να ὑπ6 ον, ὑμπγοῦρη ον 1ῦ τγὰθ οα]]Θα 1ηΐο 

Ὀοΐηρ. ὅὅ0}} ἃ Υϑνθϊαύϊοη. ΘᾺ θ]0Ὸ5. ὑπ βὐπαάθηῦ ὅο 566 ἴῃ ὑπ6 γΡ}6- 

ποιηθηδ Οὗ {πὸ ν]810]6 οὐθυ" δου ιηθηὗβ, 50 ὅο Βρθαῖς, οἵ ὑπὸ βρι υἱύπαὶ 

ἀπ ᾿ΉΒ6 6}, ἃπα ἔνθο ϊηὶ ἔγοση Ὀοπάαρσο ὕο “ὑμ6 νου ψ Π1]6 ἢ 

ἀονούοβ μἰπιβ6 1 ν ἢ ἀθνουῦ θη βίαβιη ὅο πὸ στοργοβοηαύϊοη οὐ {πὸ 

τη βύθυου5. Ὀθασπῦν ὙΠῸ ἢ 10 οοπίαϊηβΒ. ΤῊ ΟἹα ΤῬοβύαιηθηῦ ὑθοθθ8 

Ὁ5 ἴο γοραγ ΟὙΘΑ ΟΠ. ἃ5 Δ Θα ΠΟἀἸτηθηῦ οὗ ἃ Πὶνίηθ ὑπουρηῦ, πιαγγϑᾶ 

ΝΗ υυν μ“δύννα, -. «Κὠ ἃ.. 
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ὌΥ {π6 56] ββουθοη ἃηα [81] οὗ τ ὑθιηρουα] βονθυοῖση ; ὑπΠ6 Νὰ 

Τοβίδπηθηῦ ὑθδο 65 τι5 ὕο 566 1ῦ Ὀγτουοὺ ἀσϑῖη ᾿ούθη ὑ1}}}Υ ὕο ΠΆΡΙΠΟΠΥ͂ 

τι} οὐ ὑπγουρ ὑπΠ6 ΒΙοοα οἵ Ἡΐτη ΠΟ 15 105 Εθη8] Ααὐῃοῦ ἀπά | 

Ἡρδὰά (00]. 1. τ4---23). 

ΤΊ|.6 ΟΌΒΡ6Ι] ὑπουθίουθ βθοῖκβ ὑΠ6 βϑύνϊοθ οὔ Αγ 1ῃ ὑπ6 56}η51016 Ὀπὺ ΠΘ068- 
ΤῊΣ Ἶ ΒΘΥΠΥ 

ΤἼΠ6 5ριυαῦ τητιϑὺ οἱοῦμθ 1ὑ5618 1 ΒΟΙΩΘ ἀρβουαᾶ, ῬΥΟΟΪιη δύο. οἵ 105. τη θϑθᾶρθ. 

ὙΓΔΥ, ὉΠ ὑΠ 6. ἀγθθΒ ΤΠΔῪ Π6]Ρ ὕο θη ΡΠ 5156. βθ]θηῦ ἔθαύαγθθ ἴῃ ὑμαῦ 

ὙΠ1Ο. 1τὖῦ ρῬΑΥΟΪΥ ν6 115, Νὸ ἀοιοῦ 1 15 ὑσαθ ὑπῶῦ ὕΠ6 Βριυιῦ οδῃ ἴῃ ΔΗ͂ 

Φδ56 ΠΠ]Ππιηϊηϑῦθ ὑπαῦ ἴῃ ΒΟ 1ὖ 15 οομηποϑα ; θαῦ 1ὖ 15 ΠΟ 655. ὑπ 

ὑπαὺ τὖῦ Πδ5. ἃ ΠΘΟΘΒΒΆΥΥ ὑθμἀθ μου ὅο ΓἈΒΠΙΟΗ 105. ΟΥ 5Π11η6, ΘΥ̓ΘΠ ἃ 

{π6 508] “οὐ! ὑπΠ6 Ὀοαγ τηᾶῖθ ᾿.᾿ 

ΤἼῊΘ ΘΑΥΥ ΟΠ ΓΟΥΘΥΒΥ͂ ἃ5. ὅο ὑΠ6 οὐὐνγαγα ΡΡΘδυθπο6 οὗ ὑπ6 Του ΠΙπβίτα- 

1ΠΠαϑύναῦθ ὑπΠ15 ὑνοίο!α ὑγαὶῃ Ὁ. ϑοιηθ υριιθα ἔγοπι ὑπ 6 ἀθβουιρύϊοη οἵ ΠΟΥ ΕΟ 

{Π6 βουνδηῦ οἵ ὑπ Του ̓  ὑπαὺ ὑπ ϑὅοῃ οὗ τηϑη δα “πὸ [ΌΥῚ ΟΥ̓ ΡΈΕΙ τ 

ΘΟΙΉΘΙΙΏΘΕΒ,, “πὸ Ὀθωπύν ὑποὺ νγο 5ῃοι]ὰ ἄδβῖγο Ἠ]π.᾽ Απα οὐ Υ8 ἐπ τς 

ΤῸ Ρ]16α ὑπαὺ 1 οου]α ποῦ αῦ 6 ὑπαῦ ρουξθοῦ ΠΟΙ] θ55. Βῃου]α ὈΘΟΟΠῚΘ ἅΠ6θ. 

Ὑ]51016 ἴῃ ρουΐθοῦ θθααύγ. Τὸ {Π6 βρι υῦπ8} ογθ, σσθ ἔθϑὶ, ὑῃθυθ σου] 

Απα Αὐὖ ὈΥ 5ριυῦπδ] 

ΒΥΤΩΡΑ ΠΥ 15. 8016 ὕο σαϊαᾶθ ὑΠ6 βρθούαθοι" ἤο ἃ τὶρηῦ νἱϑδίοη οὗ ὑπαῦ 

ὙΠΟ 15 ποῦ πϑύμγ}]γ ἀἰἸβοθυπθα. 

Ὀ6 πὸ ΠΠ8] δηὐαθΌΟ 51 1 ὑΠ6 ὕννο βύα θιηθηΐβ. 

ΟΥ, ἕο ῥυθβθηῦ ὑπ6 βαιηθ ὑποιρηῦ ἔγοτη {πΠ6 ορροβιύθ 5146, ἃ5. 811 Αὐδυθυθδῖβ 
{86 αἰν!η8 

Ασὺ ῬυηρΒ ὑΠ6 1468], 1π β01ὴ6. 5686, Ὀθίουθ 15 ἴῃ ἃ τηδύθυ ἃ] [ΌΥΤΩ, ρηᾶ. 

ΘΟ ΡΙΌΒΘΥΘΒ ΤῸ θαυ ἃ ἀθἤμιύθ Ὀ]αοθ 1ῃ. {π6 ργββθηῦ οὐθυ, 850 

ΟΠυιϑύδη Αὐύ 15 ομαγδούθυ!βθα ὈΥ ὑπ6 δηάθανοιι [0 ῬΓΘθθηΐ “1ἢ ἸΏΘΗΥ͂ 

Ῥανίβ δ Π4] 1Π ΤΠΘΠΥ͂ [Ἀ5Π]Οη5᾽ ὑπαῦ νίθνν οὗ ΟΥθαύϊοη ὑΒΘΥΘΙη 1ὖ 15 

5Πθνα. 1 ὁ αν ποϑῦ θχρθούαθιομ ̓  “ νγαϊυϊηρ ἴον {Π6 τονοϊαὐύϊοη οὗ {π6 

5005 οἵ ἀοά’ (Βοτη. ν111. 19). Τὴ οὐὔπον ποσὰ. ΟΠ υἸβδύϊδη Αὐὖ ὑγθαΐβ 

105. Βα θ]θοῦ δἃ5. ὑπῶῦ 10 Πὰ5 ραυῦγ Ἰοϑὺ δηα 15. ῬΡΑΡΌΥ ΒΌ νην 

ΤΑ ΤΟΙ ΔΥΚΘΌ]6 δα βουηθηαὺ οὉ- ἀπὸ τῶν ἔργων (56. ἑώρα), ὄψει τῶν 
ΒΟΌΤΘ Ῥᾶβθαρθ οὐ Αὐποπδρουαβ ροϊηὐβ 

ἴο ὁη6 δϑρϑοῦ οὐ {Π15 ὑγατ ἢ ἴῃ {Π6 415- 
ΘΌΒΒΙοη οὗὐ {π6 οδή]θοίβ οὗ ψουβῃϊρ ἴῃ 
Ῥις- ΟΠ ΥἸβυδη {ϊπηθ5. Αἰΐου αποίϊηρ 
[86 ἴδυμοιιβ 11Π|685 ἔτοτη {πὸ ΜοὶδηΐρΡ6 
οἱ Βα ]Ρ 1465 (ὁρᾷς τὸν ὑψοῦ τόν δ᾽ ἄπειρον 
αἰθέρα...) ἈΘ6 δ 075 τῶν μὲν γὰρ οὔτε τὰς 
οὐσίας, αἷς ἐπικατηγορεῖσθαι τὸ ὄνομα 
συμβέβηκεν, ὑποκειμένας ἑώρα...τὸν δὲ 

ἀδήλων νοῶν τὰ φαινόμενα ἀέρος, αἰθέρος, 
γῆς (Πσαΐ. ργὸ ΟἸιγῖδί. ὁ. 5). Το {Π6 
στ ΒΡ ΙΥΙπ|8} ουθ πϑύτυ δ] ῬΠΘΠΟΙΊΘΗ 8, 
Υ6 0681 Βουπθύιηρ οὗ [πὸ ΤΊνΊ 6 οΠμδγδο- 
ΤΘΥ ΤΠΟΥΘ ΥὙ68}]}ν Π8Π ΔΗΥ͂ ογθδύϊοη οἵ 
{Π6 ᾿πτηϑρΊη  ὕ]0. οἱ Τη 8. 

3 Ου {π6 δρρϑδύδῆοθ οἵ ἐπ Τιουᾶ 

ΘΟΙΉΡ6 ᾧπ6 Οχίοσα ἰὑγδηβιδύϊοη οὗ 
Του] η, πούθ Εἰ, ΡΡ. 252 ἢ. 
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Ομ τ βεϊδη- 
1 ἀοθβ 
ποῦ ἸΤοΥ 
{6 τῶ ηρθ 
οἵ Ατί. 

Ορροβίῃηρ 
1 ΘΠ 668. 

{Πηρα 88] 
τἀν 068 
οἵ Οσγῖ8- 
δὴ Ασί. 
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ἐοννασβ ἃ ἀἸνίπθ ὑγρΡ6, ποὺ βϑ᾽ ἐσοοιηρ]θίθ ἃπὰ ποῦ ἃ θη, πα 5668 

ὕο πιὰ ῖκθ οἶθαν {Π6 βίσηβ οὗ {πὸ ἔσιιθ ομαυδοῦου ἀπ ὑπ ὕσιιθ σοὰ] οἵ ἃ}} 

νὴ ΒΊΟΝ τὖ ἀθα]β. Τῦ 15 αἰγθοίθα ποῦ ὕο πυτηδηῦν ἀπ παῦαγο. 

ἴῃ ὑμθιηβοῖνθβ, Ὀαὺ ἴο ΠυχηδηϊΥ ἃ παύαγθ ἃ5. του αύϊοηβ οὗ ὑπ 

Τινῖπθ. 

ΒΌΟἢ ἂῃ οἴἴουῦ 15. οὈν]οιβὶν οὗ ἀΠΙν Βα] Ἀρρ]]οαύου, ΟΠ νἸβύϊδιν 

Αὐῦ, {κ6 ΟΠ υἸβυϊα ἱὺν 1056 17, ΟΡ ΟΘ5. 81} 116, ΤῊ ἱπβριναύϊοι οἵ ἐπ 6 

πον Ὀἰγῦμ οχύθμβ ὕο θυθυῪ παπιᾶῃ ἰηὐθυθϑῦ ἃπα μου]. ΟΠ ιν δύ η 

Αὐτὸ, δ5. Ο υἸδύϊαη, ἄοθ ποὺ ἀἰῆδυ ἔγομη οἰδαββίοαὶ Αὐὸ ἴῃ σταῆρθ οὗ 

Βα θ]θοὺ αῦ 1ῃ 105 ΡΥ νυ] ηρ ὑσθαύμηθαῦ. [Τὺ ψ1}}} ᾿πἀθθα ΠᾶρΡΡΘι ἀρϑϊη 

δη ἀραῖη ὑμαῦ “0Π6 508] παῦαν!]γ ΟἸΠυἸβύϊδῃ ἡ ἀπΟΟΠΒΟΙ 5] ἔμ} Π}5 

15. Β10} οὔἶοθ οἵ βριυῦσα! Ἰπὐουργθίαύον ἴῃ οἰ αβ5108} ὑγοσκβ, Ραῦ 

ΟΠ Ἰδύϊδη Αὐὺ οχιβδὺβ ΕῪ δ ηα ον ὑμ15, Απα ἔπθγθ 15 ποι πῖηρ ἕο ἡγΒ ΟΝ 

{Π|6 οὔἶϊοθ ἀοθβ ποῦ ΔΡρΙυ, πούμιηρ ἴῃ γ Β10 ἢ 1ὖ ἀο65. ποῦ ἢπα 500ρ6 ἴον 

ΘΧΘυοΪβθ. ΤῊὴ8 ἸΟΥ5 ἃ πα ΒΟΥΤΟΥΒ ἈΠ ΘΗΘΙΡΊΘΒ. οὗ πιθη, ὑπ τηδῃϊο] ἃ 

ἔουτηβ ἃ ναυυϊηρ τηοοαβ οὗ παύαιθ, 811 μῶν ὑπ} “τ ] σίου ἀϑρθοῦ, 

1 γυϑ] ]ϑίοη Ὀ6, ἃ5. 10 ἈΒΒΌΡΘΑΙΥ 5, ὑΠ6. βύγινιηρ ὑονγαρβ ὑπ ππὶν οὗ 

τηδῃ, ὑῃ6 νου], απ ἀοα. Μαβῖο, ψ ΒΊΟἢ 15, ἃ5. 1Ὁ ἡ γ6, ὑΠ6 νοϊοθ οὗ 

06 βοοϊθῦν, ἃπὰ γομιύθοῦαγθ ὙΒΙΟῊ 15. ἃ5. 105. νϑϑύιηθηῦ, πᾶν ἴῃ ἃ}] 

ὑπι6 11 ΔΡΡΙΙοαὐϊοη 5 ἃ ΚΘ] ]ΡΊΟα5 ρονου. ΤῊ15 ΟΠ νυ ν ὉΠ ΡΙῺ5. ἃ5. ᾿ὺβ 

Ῥοβύαϊαϊο, ἃπα Ὀγ Δ γτηϊηρ ἀθύθυτη 65 105 το] αὔϊοι ἴο ΑΥί. 

ΤἼῊ6 {] ]τηθηὺ οἵ {815 τη! νουβα] οἰδῖτη, ἃ5. πὰ8. θΘΘ ΔΙ ΓΘΘΑΥ͂ 5814, 

Ὑ}1}1] θ6 ΠΘΟΘΒΒΘΥ]Υ δον. ΤΠη6 οοπαποοὺ οἵ 116 ἕον. ΟΠυδὺ 15 σναάπαὶ 

ἀηα ποὺ νὐποιῦ γϑνθυβοθ ΝΟΥ ἔογοθα ἀγὸ ποῦ βαθάποα υἱϊποιῦ ἃ 

βύσισο!ο, πα οἱ ἔογοθβ, ν μῖο μᾶν θθθη βαράμποθα, ποῦ την θην 

ΥἾ56 ἋΡ ἀραΐη ἴῃ ἀλη ρουοι5 ΓΘ ὈΘ]]Ἰοη), Μοσθ ὑμᾶμ οποθ ἔπ ξαπαύϊοα] 

ἸοοπΟΟΪαβπι οὗ ἃ [156 «πάαΐβυη, ἀπ {Π6 βθηβαα! παῦαγθ νουβ ἢ οἵ ἃ 

ἔα]856. Ἡθ]]οπΐδια, πᾶν ὑγοιθ]ο ὑπ ἀθνοὶορηιθηῦ οἵ ΟΠ ἰδέα Αὐύ, 

Νὸ 5ύσιροῖο Ἰημἀθθα 5 θη δα 1685; Ὀαῦ ονθὴ ΠΟ γ6 οαπμμοῦ (ἰλ}Ὸ 

ἴο 580. ὑπαῦ ὑπθ οἵἶϊοθ οὔ Αὐὖ 15 ἔνι κὶν δοικπον]θάσθα, οὐ ὑθ. ΘΧΘΓΟΙΒΘ 

οἵ Αὐὖ βριυἸυα Πγν αἰδοῖ] 1ηθά. 

ΤΊΟ ἀθνοϊοριμθηῦ οἵ (ἸυἸδεϊαα Αὐασὸ' πὰ θθθὴ σταίααὶ, ἀπ τὸ ΠὰΒ 

Ῥθθὴ ἀπάτα] ἴῃ ἀἰθυθαῦ Ὀγάποο5. ΤῊΘ Βοοῖὰ}] Αὐύβ, Ὁ 1 ΤηΔΥ 80 

ἀθβουῖθο ἔμοιη, Μυβῖς ἀπὰ Αὐομιύθοῦανθ, νοῦθ Βοοῖ ΥΘΙοοπιθα Ὀγ ὑπ 6 

ΟἸαροῖ. ἀπ Ραγβιιθα ἴῃ ΘΠανβούθυ βῦϊο ἔΟυ ΉΒ. Τὸ 5. ποὺ ἴοο ποῖ ἴὸ 

- ὐὐπυσυδδῆδῦδηΣι 
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δ Ὺ ὑπαῦ τηο θη ΜΒ 15. ἃ ογθαύϊοη οὗ ὑπ6 ΟἼΠατο ; ἀηα {πῸ οοη- 

Ὁϊπθουιβ δ6] ΥἹοἢ) σγονγίμ οἵὁ ΟΠ νἸϑύϊαη ρο μ᾿ ὑθούαγθ ἀρ ὑο ἐπ6 θηαῖβ- 

ΒΌΆ ΠΟΘ 1ῃ ὕγρ68 οἵ νϑυῖϑαὰ Ὀθϑαὺν 15 ἴῃ 1ύβ6] ὃ ἃ βιποϊθηῦ ργοοῦ οὗ {16 

ῬΟΤΘΥ οὗ {πὸ ἔα 1} ὑο 6811 οαὺ ἃπα ὑγαῖπι ὑπ 6 Βϊσπθϑὺ σθηΐτβ ἴῃ Αὐί. 

ΤΠ6 δάνδηοθ οἵ ρμαϊηύϊησ δ ηα βου]ρύτθ τὰ Ομ ΘΟ θα ρου Ππὰρ8 ἴῃ ἃ 

ϑγθαῦ ἄθουθθ ὈῪῚ ὑπ ᾿πῆἥποποθ οἵ Ἐδαβύθυη ἀβοθύϊοίθιη. Βούῃ ὑγοῖὸ 

ὑγθαῦθα ἃ5. ΒΒ: ἸΔΥῪ ὕο ἈγοΠἰ θούασθ, τ Π1Ὸ ἢ) νγὰβ. Ῥ ΘΟ ΘΟ] ὑΠ6 

Αὐῦ οὗ π6 ΜΊΔαΙ6 Αροβ ; θαῦ βοιὴθ οὗ {Π6 51η91]68 βύαθιιθβ οἵ ὑπ6 χιπι ἢ 

ΟΘΗΤΡΥ ΟΟΠΐΔ1Π ἃ ΡΙΌΠΪ56, ποὺ γοὺ {π|Π]16ἅ, οὗ ἃ Ομ υιβύϊδη Ατὸ 

ΟΥ ΠΥ ἴο ΟἹ ὑπδῦ οὗ αὐθθοθ. ΔΜ θην 116 ἃ πϑνν βέυ]8 οὗ ραϊηὐίηρ 

γγὰ5 ὈΘΙη σ᾽ ὑΓΘΡαυθα Υ {Π6 1] τη] πδύϊοη οἵἨ τηϑητιβουρύβ, ἴῃ ὑγμ] ἢ. ποὺ 

ὉΪΥ͂ ΒΟΘΠΘ5 Πα ῬΘΙΈΘΠΒ θα 5128}] πϑύπγα! οὐ] οὐδ, ἤονγουβ ἃ Ἰηβθοῦβ, 

ὙγΘ 16 ὑγθαύθα τγιῦἢ ὑπ6 αὐτηοβῦ ὑθη θυ θ85. ἀπ οᾶγθ. Ποῖ ἀρϑῖπ {Π6 

Πϑηδίββδδηοθ ομθοϊςθα {Π6 αἰ θοὺ ἀθυθὶοριηθηῦ οὗ {πΠ8 ὑνγοίο!α Ῥγουηΐβθ 

ΟΥ̓́ΘΙ ὙΠ1ΟΠ {Π6 βυπαθηῦ ΠἸΉΡΘΙΒ 1ῃ ΔαΤΑΙΠ]Οἢ ἃ Πα ΠΟρΡ6 85. Π6 ΥΘΡΘΤῸΒ 

αὖὺ ΒΥΌΡΘΒ 5146 ὈῪ 5146 ὑπ6 σγουκβ οὗ νη Εγοκ πὰ Μϑι]]ηρ. 

ΤῊ ἴογοθβ οὔ ὕπθ Ῥϑηδίββαμοθ πᾶν ποῦ γϑὺῦ Ῥθθῃ ΘΟΙΡ] ἔθ] Τὶβέαυ- 

ΘΒΒΙΠΠ]αὐθα. ΤὴΘ θα] ἢ} οὗ ἀποϊθηῦ τηϑύθυια! ὑπο ρουγθα αὖ ὁΠ66 θος 

Ῥοίουθ ΟΠ υἸϑύϊδη Αὐ δύ ΠΙμἀθυϑα ὑΠ6 1} ΠΟΥΤΩΔ] ῬΥΟΡΥΘΒΒ ; Ὀαὺ ὑπογ Πϑίββαποο, 

Πᾶν τπουϑα βῖποθ 8Ιοὴρ ὑΠ6 11 ῬΙΌΡροι: ΠΠπὸ5 πα ὑῃ6 Ῥαβῦ οομπίαϊηβ ὑπ 6 

ΘΕΒΌΤΆΠΟΘ ὑπαῦ “811 ὑΠ]1π|ρβ ἡ Δ 16 ὉΠ 6115. 

0. το} αὖ Ἰραδὺ ὉΠ6 Πϊβύουυ οὗ ΟΠ Υἰβυϊδηϊῦν [1] 5ῃθυγβ, ὑπαύ 

πού! ηρ᾽ ὙΠΟ ἢ. 15 ππιπηδη 1165 ὈΘΥομα 105 τϑηρθ. [ὺ ἰαγ5 {Π6 σγθαύθβῦ 

᾿Β.ΥΘΕΒ. ΠΡΟῚ ῬΥΔΟὗ]08} απ 165, πΡΟπ “ὑΠ6 σοοα ραν οὗὨ τηογ] αἸ5ο! 0] πο, 

θαῦ ποηθ ὑΠ6 1655 1ῦ ἤπα5 Ρ]δο8 ἴῸγ {Ππ6 βαῤιβίδούϊομ οὐ τυ μαῦ νγϑ τϑρασὰ 

ὍΒ 655 ΠΟΌ]8 Ἰηβυϊποίθ, ΤῈ 5[η916 ἱποϊάθηῦ γθοου θα ἴῃ ὑΠ6 ΟΌΒρΟΙ5 

ἴῃ Ὑ ΒΙΘΙ ὑπ Του τϑοθῖγθα ὃ Θοβῦυ ΟΠ ΌΥΪηΡ᾽ ΒΘΘΙηΒ5. ὑο {Ππϑὐγαῦθ ὑπ 6 

ῬΥΙΠΟΙΡΙ65. ΠΟ. ΠΆ]]ονν ουθ {πῸ 5πηρ]οδὺ σγαῦ ποι οη5. ΟὗἩἨ 5686, 

θη. ΜΑΡΥ Ἰανίβμθα ὑΠπ6 Ῥγθοΐοιιβ ΒρΙ κομᾶν νον ὑπ6 Ηθδᾶ ἃπᾷ ὙΠὸ Βνδη- 

Εδϑοὺ οἵ ποὺ Μαβύθι, “ὉΠ6 πουβο, δῦ 90 μη {6115 π5, “νὰ ΗΠ]6Θα ὙΠ δυο θον, 

ὕπ6 οἄουμ οὗ {Π6 οἰπίτηθην. Τὰ τγϑβ πϑύτα! ὑπαῦ {π6 Ὁπουρλὺ οὐἩ {μ8 

ΒΡΟΒΌΪΘΒ 5ῃου ἃ Ππα ΘΧρυθββίοη ΟΥ̓ {Π6 1105 οὗ “πᾶ88. “ΠΥ νὰβ ποὺ 

ὑΠ|15 οἱ ηὐπηθηῦ 5014 ον ὕπο μα ἀγθα ρθποθ αηα ον ἕο {π6 ροου 

“Τὸ ψπᾶῦ ῬΌΙΡΟΒΘ υγὰβ ὑΠ18 τγαβίθ 1 Απα {ῃ6 Ἰπάοτηθηΐ νγὰβ οίνθῃ ; 

ἜὙ ΘΥΠΥ ἰ 580 ππῦύο γοῖι, ἡ ΒΘ ΒΟ υ Ι" ὑΠ15. ΦΌΒΡΘΙ 5181] θὈ6 ρυθδοῃθα ἴῃ 
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Τιονο {π6 
Βαϊαθ οἵ 
Ασί. 

ΤῊΘ Ῥθοι- 
1187 Οἵ ο6 
οἵ Αὐίῷ 
566} τηοβὶ 
ΟἸΘΑΤΙ͂Υ ἴῃ 
{πὸ ἰτηϊΐα- 
ἔπγ6 Ατίβ. 

{μ6 ΠΟ] νου], ὑπουθ 58.811 αἶβὸ {Π15 ὑπαῦ ὑπ15 ψοιμδῃ μα ἄπο, 6 

ἐο] ἃ ἔοι" ἃ πηι υα] οἵ μου. ΤῊ ἔγαργάποθ νγὰβ τηοβῦ ὑγα δι ουυ, Ὀαῦ 

10 πγὰ5 αἰ ιιβῖνθ : ὑπ6 υγαβίθ νὰ τηοβῦ οοιηρ]θίθ, Ὀαὺ 1Ὁ σᾶνθ οἶθδν 

αΥἸύμθϑβ οὐ Ἰονθ, οἵ ὑπαὺ μἰρμθϑὺ ἰόν οὐ ψ  ]οὴ {Ππ| οἰἸοῦ γουγαρὰ 15 

ὑμαὺ Ὁ 5ῃοι]ἃ "ΡῈ Κπονα ὑπαὺ 105. οὐ]θοῦ ᾿πϑριυθα ὑπθ ἀθνούϊοῃ. οὗ 

Ρουίδοῦ βϑουϊῆοθο 80 1Ὁ 15 ψ τ Θνον ρου οἵ ΟΠ νἸβύϊδπ Αὐὸ, Τὸ 

αἰτηβ ποῦ αὖ ἃ 501 1γν Ῥυὺ αὖ ἃ σΟΙη ΠΟ. ΘὨ]ΟΥ θη : 1Ὁ 566 ΚΒ ὅο τηᾶκθ 

10 ΟἸδαν ὑπαῦ 411 ὕο ὑνμ]ο ἢ 1Ὁ 15. αἰγθοίθα πὰ. ἃ βρι πα] να]αθ 8016 ἴο 

σοι δ {16 οομηρ] οὐθϑῦ βθυνῖοο , 

ΓΝ: 

ΟΠ νἰβυϊαηϊῦν, 10 Πὰ5. ὈΘΘἢ. 566}, οΟἸαίτη5 ὑΠ6. τη] δῦ οἵ Ανὺ ἴῃ ἐπ 

ὙΠ016 Πο]4 οὐ Πἴ0. ὙΥμαῦ ὑπθὴ 15 {86 ρθου]αν οἤϊοο οἵ Αὐὸ Τὸ 15 

ἴῃ ἃ ον ἴο ρυθδθηῦ ὑπ ὑσαῦῃ οὗ ὑμπίηρδ ἀπά θυ ὅπ ἀβρθοὺ οὗ Ὀθδαΐν, 

᾿ἴο Ὀυΐηρ Ὀθίουθ ἃ5. ὑπ6 “νου ἃ5. οα μὰ5 τιδᾶθ τ᾽ ΚΠ ΠΘΓΘ “8}} 18 

Ῥοααίγ. ΤΠ ἐπ] Ε]τηθηῦ οὗ {115 οβοθ Ἰπνοϊνοβ ὕΠ6 Θχοροῖβο ποῦ ΟΗΪΥ͂ 

οὗ ἱπδίρῃῦ θαὺ οὗ 56] οοπύνο]. Μδη ἀηα πϑύττθ ἃγ6 θυ άθηυ]ν α15- 

ογάοσοά. Τηο τοργοβθηϊαύίοη οὗ 411 ὑπ Ῥῃῃθποιημθπα οὗ 116 υγουἹὰ ποῦ 

ΡῈ {π᾿ τοργοβθῃζαύίοι οὐ {1611 ἀἰνίπθ ὑλαῦῃ, Τόν ὑπουΡοΐονθ, ἃ ἰοοκ- 

ἴπρ' ἴον {π᾿ μἰριοϑῦ σοοά οὗ {π|6 ὙΠΟΪΘ, 0011} σαϊάθ ἃπα Ἰἰμηϊῦ {}|6 ΒΘΆΤΟΪΝ 

αὐξον θοαυύν ἤο 10} Αὐῷῦ 15 αἸγθούθα, 

Τὴ ὑπὸ ᾿πϊξαῦνο αὐύβ, ραϊηὐϊηρ ἀπα βου]ρύανο, {πὸ Θἢουὺ ἕο τη κθ 

νἸβ 0 ]6 {πὸ σα οἵ (οα ἴῃ τπὰπ ἃθα ἴῃ παῦανθ 15. ἱπυτηθαϊαΐθ ἀπε 

ἀϊτοοῦ. Τὴ {πὸ ογραύνο αὐύβ, παῖ πα ἀγομ ζθούαγνο, ὑπὸ οἤἴονῦ 15. ἴο 

ἤπια ἀπ οχρυθββίοι, ἢ οιη οἰ πηθηὐ, Πᾶν μΐοιβ Ὁ ὑπὸ ὑσαῦῃ οἵ 

ὑπϊηρ5 ἴον. δ θιμ θα ΓῪ θιπούϊοηβ πα πγαηΐβ. Μθῃ ἴῃ βοοίθίυ 566 ]ς ἃ 

ΓφοΙΏτηΟΣ. γοΐθ6, ἃ ΘΟΙΠΙΠ0 ἢ. ΠΟΠΙΘ: ὑπὸ ἤγτὰπ ἀπ ὑπ ἔθ ρ]θ ὈθΙοηρ ἴο 

ΠἼΠπ6 ἢνϑὺ βίαρμο οὔ {ΠπῸ βίαϊο Βαῦ ἴῃ {ποθ ἃυὸβ ὑπο υ8 18. ΠΘΟΘΒΒΑΙΙΥ͂ 

τηογὉ ἔγοθάοιῃ πα ναυϊοῦν ὑπὰπ ἴῃ {πόθο ὙΠ ]0}} ἀγὸ αἸγθοῦγ ἱμϊϑαυϊνο. 

ΤῊ ἀρρ!οαύίοι οὐ {πὸ βϑ μονα} Ἰανν5 οἵ Αὐὺ ὕο ὑποπι ἰδ Θοπιρ] οι ρα ὈΥ 

1 ΠῊ15 15. ὑπὸ Ἰθββοὴ οἵ {πὸ Βοὰ] ἴῃ {παὺ ἃτὸ 

ΤΊ] Ῥαΐασε οἵἉἨ Ατί: 50 ΠΡΉ]γν, Ὀοαα Ἅ}}ν ῬᾺΠΠῸ : 
ΜΆΘΩ α οοἰίαρθοίη {Π|6 να ]6, 5}: βαϊᾷ, Ῥοιομαποο 1 τὰν τούαση ἢ Οὐ ΠΘ γα. 

«ΕΑΝ ΡΟΥΘ 1 ΤΠΔῪ ΤΠΟΌΤῚ Πα ῬΤΆΥ. ἀπ 1 
δῦ ῬΡᾺ}] ποὺ ἀον Τὴν ῬΆΪδ 00 ἐοΎΟ ΤΕ, Ὑποι 1 πᾶν Ραυγροᾶ τὴν ρα] ὺ.᾽" 
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ΤηΒ ΠΥ ΡΠ Βῖοα] ᾿πἤπθηοθθ. Τὺ 15 θϑϑὲ ὑῃθῃ ὑο θῃαθανοῦγ ὕο ἀθύθυτη!ηθ 

6π6 οἴδποθ οἵ Ατὺ ὈΥ ἃ σομπβι θγθύϊοη οὗ {16 ᾿ἰτηϊ αῦϊνθ ἃρύβ, ἃ μα 5Ρθ0]- 

ὉΠΥ οὗ ραϊηύϊηρ ὑΒ]6}} 15. ὈΟύΠ τ] Πθι ὑπὰη βου] ρύτ6 Τὴ 1ύ5 οθοῦβ. ἃπα 

ΜΊΔΟΥ 1 105 ΤΌΘ. 

Τὴ ὑπγθθ τποϑὺ βαυροοδῦϊννθ δὑπ 65. οὐὁἩ ρϑϊπύουβ οἵ ὑΠ6 Βϑηδίββδηοθ Βρονη- 
: : 8 ΘῊΡ ἴῃ ρ᾽5 Υϑν- 

Βτουγηΐηρ Πδ5. τηδ] το 10} ἀθοῖβινθ ῬΟΥΎΘΥ ὑπ 6 τηϊβϑίοη οἵ Ατὐὖ, δῃὰ Εις δῈ 
5 κ᾿ -- ἔἈ1]ῸΥ6 

{π σγοιηαβ οἵ 105 ἔδ]ασο, Η πὰβ ποὺ ὀγονγηθα ὕΠ6 561}105 ὈΥ ἃ ΡΟΥ- τ γί. 

ὑγαϊθαγθ οὐ ὑ}16 1468] αὐ δύ, αὺ 1ὖ 15. ποὺ ἀπΠΠοα]ὺ ὧο σαῦποι: Π15. ΠΠπ68- 

τηθηΐβ ἔγοπὶ ὑπ 5ἰςθύομθα οὔ ὑπ οὔμϑι ὑπγσθθ. Τ1ἢ “Βτὰ Τήρρο ΤΠρρι᾽ 

ὑμ6 ροοὺ νἱπάϊοαῦθβ ὅπ Ὁπὶγουβα Πγ οἵ Αὐῦ Δηβυγουῖηρ᾽ ὕο ὑπ 6 ἔπ] Π685 

οἵ 116, ἀπ γαῦ Ρ]ΔΊΉ]Υ ᾿παϊοαύθβ ὑπ6 ῬΡ611] ὑγΒΊο ἢ [165 1 ὑΠ15 ἔγαηῖκ 

τϑοορηϊοη οὗ “{Π6 να]ὰθ δηα βιρηιήοαποθ οἵ ἢθϑη. Τὴ “ Απάτθα 46] 

ϑανύο᾽ 6 βῆθυγβ. ὑπ8 ρονϑὺ οἵ δα! ]θ85. οχθοιύϊομ πθαύ] 1566 Ὀγ ὑΠ6 

ἀ 6 Πογαύθ δοοθρύδποθ οὗ ἃ ροοι ἃπα β6᾽ Π5}} τηοῦϊνθ. [}ἢ “ ῬΙούου. ἰσηο- 

ὑπ5,᾿ ὑπ6 Ἰοΐοϑὺ 1468] ἀπα ὑπ|6 ἔ]]οϑὺ ρόνγοι οὗἩ ᾿πηϑριηδύϊοι δα 6Χθ- 

οαὐϊοι Δ1΄6 ΒΌΡΡοβθα ὅο θ6 οοιμηθὶηθα, Ὀαὺ {π6 ἀγυϊδὺ ΒΠΥΉΪΚ5. ἔροτα 

ἔδοῖηρ' ἃ σγου]Ἱα βογαϊα ργοπα ἃ πα πηϑυτη ρα ]βῖη 5, μα ὈΌΥΙ65. Π15. ὑγοΥ Κ 

ἴῃ ΟὈΒΟυΤΙΌΥ. 

Τὸ νου] ποῦ Ὀ6 ΡΟΒΒ1016 ὕο ἀθβουῦῖθο {Π|6 αὐυϊδὺβ ἔθ ] πο τπου 6 ὑλα] Υ ΕἼ Τήρρο 

ὑμαπ ἴῃ ΤΑρρῦ5 ποτάβ: ἘΡΕΙ͂: 
ΤῊ15. ΜΟΥ] 5 πο ὈΙοῦ [ῸΓ τ5 

ΝΟΥ ὈΙΔΏΚ: 1Ὁ Τηθϑ 5 ̓ Πύθηβ ]γ, ἃ Πα τηθϑη5 σοοᾶ: 

Τὸ πα 1085 τηθϑη]ηρ' 15. ΤῊΥ τηθδὺ δηα αἸἸΚ. 

5ο αὖ 15 ὑπαῦ ἴου. πῖτῃ ἰο 566 ὑπ6 σου] 15 ἴο 566 

ΤΠ6 Ῥοϑαπίν πα πη6 ψοπᾶθι δα {Π6 ῬΟΥ͂ΘΙ, 

ΤῊ Βῇδρθβ οὗ ὑπίηρβ, ὑπ 61} ΘΟ]ΟυτΒ, Πρ 5 πα 5Πδᾶ65, 

ΟἸδησθβ, ΒΌΥΡΥΙΒΘ5---ηα αοα τηϑᾶθ ἔπθτη 8]]... 

. Ῥδιηὺ ΔΗΥ ΟΠ6, 8η6 οοπηὺ ἰῦ ΟΥΤῚ6 

Το Ἰοὺ ἃ ἰσαῖᾺῃ 5110. 

ΤῸ τὖῦ 6 5814 ὑπμαῦ πϑύυσυθ 15 θθίουθ 8, δῃα ὑπμαῦ ὑπμ6 υύϊϑῦ οδῃ 

ΠΟΙ ΘΙ ΒΌΥΡΑΒ5. ΠΟΥ ΓΘΡΙΌΔποΘ 10, ὑπ 8 ΔΏΒΥΨΘΙ 15. ΘΟΙΗ ]Θύθ : 

ὙὙΘΎῪΘ Τη8ι6 50 ὑπαῦ χα Ιονθ 
ΕἸγϑὺ ΠΗ 16 566 ὕπθη ραϊηὐθα, {πἰηρθ 6 πᾶγθ ρϑββθαᾶ 

ῬΘΥΠΔΡΒ5 ἃ Βυπαγρα {Ἰπη65 ΠΟΥ οαγΘα ἴο 566 -... 

ον Αγ 5 ΘΊΎΘη ἴον ὑπδύ: 

αοα 865 τ5 ἴο Π6ῚΡ Θ80ῃ οὐΠου 80, 

Τιοπαϊηρ ΟἿἹ τη] Π65. οαὖ. 
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Απᾶγρα 
46] ϑεαγνίο. 

ΤῊΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑΒΤ. 

Τί 15 ἐπογθἔουγθ ἔα 10 }1685 ἀἰβ γα] ῦν ὕο {π6 Ογθαΐου. ἴο 566} ἴο “Ῥαϊπὲ 

{πὸ 5οι]5 οὐ πῖθπ᾿᾽ ΒΥ αἰβραγασίηρ ὑποὶν θοάϊοθ, Ενθῃ 1 5060} ἃ ὑμῖηρ; 

5. ΒΟΌ]]655. ὈΘΔΌΣΥ ὙΓΘΓΘ ΡΟΒΒΙΌ]6, ὕπ6 ἀθνουῦ βρθοίαΐου. νου] “ ἤπὰ 

ἐπ βοὰ] μ6 υναμὺβ τι υπῖη Ηἰτη56 1, γΠΘη μ6 τϑύασηβ αοά ὑπδηῖκβ. 

ΤΉ ο86 ργοστδηῦ γον 5 ἀθβουῖθθ {Π6 τηδηϊο]α Πο]ἃ οὗ Ατὐῦ, 115 Ῥθοα- 

Ἰῖὰν Ἰηξογρυούαϊνθ βρόντον, ἀμ {5 τπογᾺ] δου, θπὺ πὶ οομποχίομ Υ]Ὸ 

ἃ Ῥογἕθοῦ, ἃ ἀπ Ά]]6η, νου]. ὙΠΘΥ ἰαΚ6 πὸ δοοουηῦ οὗὨ ἐ}:6 ΒΟΥΤΟΥΨΒ 

ἀπα ἔλιΠπιτο5. τ ΒΙΟἢ. οοπι6 ΤΌΤ ἦ  μαῦ τηδῃ Πὰ5 τηϑᾶθ οὗ τηδῃ᾿; ἃπα {116 

οἰγοαπιβίδποοβ ἘΠΩ͂ΟΥ ΜΓ ΕΪΟΝ ΠΟΥ ΔΥῸ ΒΡΟΙΚΘΝ σῖνθ Ῥουγθυ α] ΘΙ ΡΠ 515 

ἴο {πὸ τϑα ὺν οὗ ὑπαὺ ἀἰβουθυ ἴῃ 116 τυ μοι Ἰπροβθβ οὴ σὺ {Π| ΠΘΟΘΒ8- 

510 οἵ ἀἸβοῖρ!πο. ΤΉΘΥΘ τηυδὺ ᾿πάθθα θ6 πὸ υἱοϊθηῦ ΒῈΡΡΡΘΒΒΙΟΩ οἵ 

ΔῸΥ Ρατὺ οὗ σι παύαγθ ἴπ ὑΠ6 Θπάἀθανοαν ὕο σαΐπ ὑΠ6 ΒΙρ]οϑῦ ἸΘ550ῃ 

οἵ φαγίμ, αὐ ὑπ6 ἀϊνῖπο τηθαπῖπρ ταπδὺ θ6 βουρηῦ ὉΠγοαβἢ ὑπ ὑγᾶοθβ 

οὗἩ {πὸ ἀϊνίπο 146], 5οὸ ἐπαῦ ἐπι αὐ δῦ “τη 65 ΠΘῸ ΠΟΡΘ5 5}ι1πὸ ὑμιγοτι ἢ 

ὑπὸ ἤθϑἢ ὕπο ν ἔνανγ. 

ΤῊ [Ἀ]Πατο οἵ Τὐρρὶ βρυΐηρϑ ἤγομη. ἃ γϑδούϊοη ἃραϊηβῦ σοπ θη! η- 

αἸϊγ. ΤΙπ {10 ἀββου θη οὔ ὑπὸ ἀϊνίπο βἸουυ οἵ Ναύινθ Π6 ΟΥ̓ΘΙ]ΟΟΚΚΒ 

πὸ σα ῦν οὐ οονταρύϊοθ. ΤΗΘ α]πγο ἀπά ὑΠ6 βυοοθθβ οἵ Απάγθὰ 

46] ϑαντίο ἃγὸ οὗ ἃ ἀἰβθγυθηῦ κἰμᾶᾷ. ΤΠθι 15. ἴπ Πΐτη ΠῸ 56η88 οὗ 8ῃ 

{ΠῚ πα [16 Ῥτοστοα5 οὗ Αὐὖ δβ 10 “Ἰηθουρνοὺβ οα ὕο τηθη.᾿ “1 ὁπ ἀο, 

16 585, “('ὸ ΘΆ51}0, 

ὙΠ8ὺ 1 ΚΠΟΥ͂, 

ὙΠαὺ 1 5θθ, τ παὺ αὖ Ῥοίίζοπι οἵ τιν Ποαγύ, 

Ι ὙΪΒῊ ἴον, {ΠῚ ΘΥ̓ΟΥ Ὑ]ΒῊ 50 ἅ66ρ.᾿ 

ΤΊ Ἰαδὺ γουᾶβ σῖνο 0π6 οἷπο ὅο ΗΪ5 ροβιὑΐομ. Ηθ μὲδ ἀθ! Πογαύοὶνυ, 

ἸΥΥΘνο ΆΌΪΎ, Ππαϊ θα 15 1464] ὈΥ ἅπ ἀμ γου ΠΥ Ῥαβδίοα. [πὶ θανῖλι ἀπά 

ἴῃ μϑᾶγθη, ἃ8 Β6 ἸΟΟΚ5 ἔουυγαγά, μ6 ἀοοθρὺβ ἀθἔθαῦ ἃ5 ὑΠ:6 ΘΟῃΒΘΟΊΘΠΟΘ : 

80 ΒΘ οἤοοβοβ Ηο [ιὰ5 [ούξογοα ΠΙτηΒ6 1 πα βέγῖνοβ ἴο ὑμῖπς ὑπαὺ 

«(οα Ἰαϊᾷ {16 ἤούθον. 

Βαΐ ποπο ὑπὸ 1ο85. πὸ 18 οοπβοίοιιβ ὑπαῦ Πῖ5 τηδθο] 658. ῬΟΥΤΘΥ ὙΤᾺΒ 

σἴνοη. Εἶπι ἴον βοιμου εἴπ ΠΟΌΪΟσ, ΗΦ ὙΘΟΟΡΤΪ565. ὑγιιον" ΘΉΘΑ ΠΘΒΒ ἴῃ 

Ρ᾽ οὔτ β 1655. ρουΐοοῦ ὑμαπ Εἶθ οὐσπ. ὙῊΘ οοιηρ]οίθ {ὉΠ Π]τηθηῦ οὗ 15 

ἄρδῖστι 15. 15. ΘΟ ΘΠ ΠΑ ΟῈ : 

Οὐ ψῃαὺῈ ἃ πρᾶν ἴοΥ 411 18. ΒΊΟΥ ΓἼῸΥ ᾽ 

ἃ ΤΩδῺ Ἐ ΤΌΔΟΙ ΒΠου]ἃ Θχοθθᾶ ἨΪΒ ΡΎΆΒΡ, 

ΡΙδοὶα πᾶ ρουΐθου τἱΠ Πὶν τὲ---ὐθθ οαγβο! 
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ἨδΘ Πεὲϑ βεϊα οὗ ὑπὸ Μδαομηδ, ὑγ 10) νγὰβ θπὺ {116 ᾿τπᾶρϑ οὗ Π5 υιθ, 

Τὸ 15. {π6 {πῖηρ, Του! 50 500 {π]ηρθ 5ῃου]α Ρ6--- 

Ῥυῦ γοῦ Ἰοοϊκίηρ' ῬᾶοΚ ὕο ὑπθ θϑυὶν δηα τπη5Ὲ}}Π16 6 ἀλγβ π6 ὑμῖη Κα, δα- 

ἀγθββίηρ Τλιουθζί, μον ΠΘ 

οομ]α Ῥαϊηῦ 

Οπθ ρἱούπσθ, ᾿πδὲ 9Π6 πηογθ---ἰπ6 ὙΊΓΡΊη᾽ 5. ἔδο6, 

Νοῦ γοῦν β {15 {11ὴ6 ! 

ΤῊΘ αὐύϊδὺ Πὰβ πιθϑα οἵ ἀἸβοΙρΠπ6 : Π6 Ἠδι5 ποοᾶ οὗ ἀδνούϊοπ ἴο ἀπ Ρίοῦου 

πηδύψαϊ 016 1468]: πῃ6 μδ5 πϑϑά 8150 οὗ τιη- 56 ὙΘο 1 ηρ᾽ Θοῦτασθ. ΠΘ πότων 

Ῥαύποβ οὐ θαυ] ρϑββϑίοη 1ῃ ὕΠ6 ΘΟ θββιοη οἵ Απαᾶγθδ 15 1655. ὑοπ ἢ], 

ὑμπϑι {Π6 561{-οδβιοθιηθηύ οὗ “ὑΠ|6 τπιη]σποννη ρα] ηὐ6 1, γΠ0, σοη Βοῖοι οὗ 

ῬΟνΘΙ 8Π4 ΡΌΥΡΟΒΘ, ΚΘΘΗΪΥ Δ]ῖνθ ο {π6 ἸΟΥ͂ οἵ ὑπ} }5 σΒ1Ο0 ἢ [6 

τοὶ ῦ Βθοῦγ6, γοῦ 5ῃγΠηἾκ5 ἔγοτη 0Π|6 οο]4 Πᾶνα οΥἸὉ]οβτη οὗἨ ὑπ6 ογονά, 

“8.5. ἵγουη ὑΠ6 ΒΟ] ἸΘΥῪ ἃ ΠῸΠ,᾿ Πα] ΟΠΟΟΒΘΒ [ῸΓ ΠῚ5. ΟΥΚΒ 5116 ηὖ πη- 

πούϊοθ ἄθοαυ. Ηθ μὰβ ἔδι]θα ἤο δοκμηον]θάσθ ἐπ6 υθα ὖγ οὗ Π15 

ΤηΙββθίοη. ΤΠ6 4αΘΒΌΟΝ ἔοι Π]πὶ στὰ ποὺ ἤον τηθη σνου ἃ Ἰππᾶάσθ Ὠ]Πη, 

ὙνΠΘύΠοΥ “ ὕΠ 611 ργδῖθθ σοι] ΠΟΙ 105. σουθῃ,᾽ Ὀπῦ τ μϑῦμου μ6 Βδά ἃ 

ὑγυαβὺ ὕἤο ἀἸβοθανρο, αΠδυθηῦ ἤτοι ὑπαῦ τηοπούομοιιβ ὕαθκ ΠΟ ἢ6 

ὕοοϊς ἴο ΠΙΠ561}, ραϊηὐπηρ; 

ἐν 6. βϑτη6. 5ουῖθθ, ὙΙρίη, ΒΩΡ6 δηα ϑαϊηΐ, 

ὙΠ {Π6 ϑδτηθ οΟ0]4, οδίτη, Ὀθϑαθπ] γτοσαγα, 

Τὸ τηϊρῃηῦ πᾶν Ὀθθῃ ὑπαὺ “τηθγοπδηΐβ σγου]α πᾶν ἐγ ΠΠοἸςθα 1 15 

μραγύ᾽ ; θαὺ ὑπου οουἹὰ ποῦ ἴᾶνθ ἀἸβουβθα ὑΠ6 Πθαν δ ἐθϑομίησ, [ὑ 

τηϊο ῦ μᾶν Ὀθθη ὑπαῦ Πΐ5 Ῥ᾽οῦθτο5 σοῦ] πᾶν Πνϑὰ ἢ} ὑποβθ γΠῸ 

οοαμηῦὺ {Πϑῖ ἴῸΥ σϑυἹτι.86. δα Ποιιβθο]- ϑὑπ, 

Ῥαῦ πο 41]] θογθ σοι πᾶν χα πρι]5η6α ὉπΠ6 Πομῦ οἵ Π15 τηφουρυθίδ- 

ὑΐοι οὗ 116. ΤΠῊΘ πουκ οὗ ἐπθ αὐῦϊδῦ 15. ἃ Ὀαύῦ]6, ποὺ σιυποιί 1οϑ5 πα ἢ 

5 ΠΥ ρ, δα Π6 τητιβὺ 681" 105 ΒΟΥΥΟΥ5, δῦ ἃ5. Π6. τητιϑῦ ΘΧχθυοῖβθ ὑΠ6 

Ῥϑεϊθηῦ 561 οοηὐτο] οὗ ομ6 πο Πιῶβ ὕο ΤΘΘΟΥΘΙ" 81 ᾿τηδσθ ῬΑ Υ τηδυγθα 

ἀΠ4 ἀδἔαςθα, ἃπμα ὅο ΚΘθρ ἴῃ ν]ρόγουβ δου ΥἹΌΥ Π15 Ἰο θοῦ Ὡβρ γα ύϊομ. 

ΑἹ] πϑύμγθ, 81] 116, 5ξο ἴδ: δ5 10 ὁδπ 6. Ῥιθϑθαῦθα ππάθυ ὑΠ6 ἔογτη Βοϑαΐν 
ξ ὃ ὃ : ΘΉΒΎΤΘΙΙΠΡ' 

οὗ Ὀθδαίγ, 15. ὑπ6 614 οὗ Αὐτὸ. Βαῦ ὑπ θθδαῦνγ ὑγΠ10}} 15 ὕΠ6 81 οὗ [0 ἃ, ἀϊνίπο 

ΟἸυἸϑύϊδη Αὐῦ 15 τϑίδυγθα ὕο ἃ ἀϊνίπθ 1468]. Τῷ 15 ποὺ “οὗ ὑῃ6 σγου]α, Εἰ ἀπ ἐν 

85. Ἡπάϊπρ' 105 ΒΟ 66 ΟΥ' 1δ5 ἐπ] τηθᾶβιτθ ὑπ6ι6, Ὀαὺ “οὗ ἐπ6 ἘΔύΠον,᾿ ἃ5 ΑΥ̓͂. 

ΘΟΙΥΘΒΡΟΠ προ ὕο θη πηβθθὴ ὑγαῦῃ. ΤΠΘ Ὑ]51016 ὑο ὑπΠ6 ΟΠ γἸϑύϊδη ΘΥ6 

15 1 ΘΥΘΙῪ ρᾶῦῦ ἃ τϑνυοϊϑίϊομ οἵ ὑπ6 1πν151016. ΤΠ αὐ ϊϑῦ, τ ὉΠ 6 

Υ. 24 
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Ῥοβιίνθ 
ναϊὰ οἵ 
ΔΎ Ιβίϊο 
αἰβοὶρ 1 η6. 

ΤῊ Αὐοδί 
᾿ηὐουρτοίβ 
πη 61- 
Ῥοάῖ68. 

ΤῊΝ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗἩΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑἘΤ. 

Ροθύ, 5665 ὑπ ἱπῆηϊύθ ἴῃ ὑπηρθ, ἀπ, ππᾶθυ ὕπ6 σομα  ὐ]οη5. οἵὗὁἨ ἁ 15 

ΟΣ ΚΒ, Βαυρσοοδῦβ 1, 

50 ἔν ὕπ6 αὐ οϊδὺβ Ῥαγβιιῦ οὗ Ὀϑασὺν 15. ᾿πηϊθ. ΤῊΘ θουμ δ γ 165 

αι ΥΠΙΟἢὴ. ἢ6 15. οοπμῆποα ν01}} ποῦ ΔἸνγαυ 8 θ6. ὕΠπ6 βᾶτηθ, θαὺ ὑπ 6 Ὺ 

Ὑ11] Ἰνγαγβ μᾶνθ Π|6 βᾶιηθ σϑ]αὐϊοιν το πο] (ἸΒοῚ ρ] 1η6. ΤΠθν 1} 

ΘΟΥΤΟΒΡΟΠα ἢ ἐπ Οἰσοπτηβίδμοθϑ οὐ ὑπ6 ὑηθ. Απα ὑΐθ ἀἸβοιρ] 1η6 

ΟΥ̓ Β6η86. Πὰ5 ἃ ροβίὑΐνθ δηἃ ποῦ ΟὨΪΥ ἃ ῃθσαύννθ να]αθ, Τῦ ὈγϊηρΒ 

ἰπΐο μθα]γ δούϊου. ἃ ρον οὗ σοοάμθεβ ὙΠ ]οἢ ἃ ΥἹρτα ἀβοθίϊοβιη 

ΚΘΘΡ5 ἀπυβθα ἃηα ἐθηπ5 ὅο ἀθβϑύσου. [ἢ {Π15 νὰν ΟΠ Ἰβυϊ αν 15. Δ0]6 

ἴο αν Ὀδοῖς, ἃ5. πὰ8. Ῥθθὴ ΔΙΡΘδαΥ ἱπαϊοαίθα, υυμβαὺ τγὰβ Ἰοβῦ ὈΥ ὑπ 

σουτρύϊοη οὗ π6 οἱά Αὐγᾶμ ραββίου ἴονῦ Ναύισο, ΑἸ] ὑπαῦ νγὰβ αὖ 

Εγϑὺ σοίουυθα ὕο Πἰμηϊὐθα αἰ νι] 165 15. ΒΘ ὕο Ὀ6. Θββθηὐ}}Υ ἃ δχ- 

ΡΙθββίοη. οὗ ομα Τινίπο Υ 11. ὙΠῸ βρι υ]ὔτια] 5ΙΘ ΙΒ. την ὍΘ. σ ΘΑΟΪΥ 

ΟὈβουγθα : ΠΥ ἸηδΔὺ ποὺ 6 ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ οα886. αἰβυϊ ποῦν ἀἰἸβοονουδ} ] : 

Ῥθαῦ 0Π|6 ἀββασαποθ οὗ {Π6 βισηϊἤοδποθ ἃπα ΡανΡοβο οὗ {πΠ6 σΠο]6 οαπποῦ 

Ὀαὺ 1] Ὸταπαῦθ ὑΠ6 πὐπιαν οὗ θυ ΡῪ ραν. 

Απᾶ ψ 1 116 {πὸ ἢ] οὗ Ομυϊϑύϊδη Αὐῦ 15. 1 Οὴ6. 56η86 ᾿ϊπη]6α Ὀγν 

{π6 τϑοοσῃϊύϊοη οὗ ἃ Βριυἱύπιἃ] ἀθϑύϊην οἵ 41] 105 Τυτύβ, 1ὖ 15, ἴῃ πού 6. 

56η856, ὉΠ]]π] 6. 16 ππάοθυβύαπαϊηρ οἵ Ναῦινθ 15. ἀθθρθηθα ἃπᾶ 

ΘὨΪαυροα πυἢ ὑΠ|6 ΡΙΌΡΤΘΒ5 οὗ 116, ΕΥΘΥῪ (ἸΒΟΟνΘΥῪ ἃβ 0 {Π| ἰδίου ν 

οὗ ογθαῦϊοι, ΒΟΟΠΘΙ ΟἿ᾽ ]αύθυ,, Ρ]ᾷθθ5. ΠΘῪ ἔΟγῸΘΒ. ἴῃ ὕΠ6 ἃν δῦ ΒΒ ΠΆ Πα. 

Τῦ τὰν 6 βοπιθ ἀθύα!] ἃβ. ὕο ὑπ ζουυηδύϊοι οὐ τΌΟἶτΒ, ΒΟ Θ ἴα ἃ5 ἴο 

06 ἀὐταπσοιηθηῦ οὗ ᾿θᾶνθθ ἅμα ὈΥΆΠΟΙΘΒ, ΒΟπῚ6 ῬΒΘΠοιηθμοι οὗ Ἰσῃῦ 

ΟΥ̓ ΨΆΡΟΙΝ, ὙΥ Π10}} Πὰ5. ΘΟ ΤΔΟ]6 ΠΡΪΥ βοὶχθ ; ἃη ΒῃΠουΥ {Π6 

Ῥϊηύθυ 8 ̓ ηὐουργθύα του. οὗ {π6 Ἰαπμάβοαρθ ψ1}} οἵου ἃ {01|160 ἰσαίῃ. 

ΤΊ Ἰηδύσιιοῦθα ογθ Μ}ν1}} ἀἸβοθνη ὕΠ6 πη ρουύαποθ οἵ βόπιθ πιϊητιΐθ οἴδοῦ 

ἀηἃ ὑπ6 αὐύϊβύϊο Τηδύϊηοῦ νν1}} Καὸνν μον ὕο οομνΥ 1ὖ το {πΠ6 οὐ Πα Ὺ 

βροοίαΐου ἡ. 

ΕῸΣ ὑπὸ ἃγυϊδὺ πὰβ θοὺ ἴο Τηὐουρυοῦ ἃπὰ ἴο οι θοάγ. Ἠδθ Πιὰβ ἴο 

σαῖη ὑπὸ ἀρ] οὗ 15. ϑιιθ]θοῦ ἀπ ὑπο ἢΘ μὰ5 ἴο ῥγθβθηῦ ἴὖ ἴῃ 8 ἢ 

1 6 15] ]6 Βμαρθ. Ηθ πὰβ ἴο σῖνθ ὑπὸ συἱριὺ οἴδοῦ ἀμ ἴο ο8}} ουὖ 

1 Προ {πὸ ΤΌΠΟΥ ΟΟἸ]θοίΐοη ὰ8Β [ἋΟἸ]ονηρ οἴϊοοῖ: “ΝῚΒ. ΤῊΘ πηᾶου- δ᾽ ἂθ 

γε ὀχῃϊ θα αὖ ΜΑΡοσοαμ Ἠουβθ, οἵ ἃ ἰδῦγοὶ Ἰοαῦῖ ἀοθβ ποῦ βιῖπηθ. Τὸ 

Τ ὙΘΙΠΘΙΔΌΘΙ ΘΧΑΠΪ ἢ ἃ Βκοίο-ῬΘοΚ. ψνουἹὰ ΡῸ ἰηϊθγθβίϊηρ ἴὸ Κῆον ΠΟΝ 
ψ ΐοῃ οοπίαϊπηθα βοπιο βέπϊθα οἵ Ἰϑαγ}] ΤΌΣΠΟΙ οοηνουθα ἐπὸ οὔθοῦ Ὑυ ]ο ἢ) 16 
ῬΆΒηο85. Δὐ {πὸ βἰἂθ νγὰ8 ἃ ποίθ ἴο πὸ ποιίϊορᾶ. 
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{πὸ τὶριῦ ἔθοηρ, Ἠδθ Πὰ8, ἃ5. 1ὖ 616, ὕο θηΐθι" συ σϊη ὑπὸ ν 1], πᾷ 

ΘΟ Ϊηρ ἴον ἀρῶ ὕο ἄθοϊαυθ 15. ΠΘΘΥΘΏΪΥ νἹβίοη5 0 τηθη. Ηδ 

15 ποῦ ἃ ΤῊΪΤ ΤῸ] Ὀαῦ ἃ ῬΙΌΡΠοῦ. 16 του Κ οὗ Π6 ῬΠῃούορυ ΡΠ Θ᾽ ΤηΘΥ 

ΠΘΙΡ πίτη, αὺ 1Ὁ 1ῃ ΠΟ 56η86 ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ. ΠῚΒ δἴτη, ὙγΠ10) 15. ποῦ ΥὙΘΡΙῸ- 

ἀπούϊζου αὺ ὑταμβιαύϊοηυ. Ἠθ πὰ δραϊοαῦθα ὑπθ οἤοΘ οἵ δὴ αὐυϊδῦ 

ὙΠΟ 5ΠΏΡΙΥ τορθαΐβ [Ὁ ὑΠ6 τηϑδ5 οἵ τῆθῃ ψηδῦ ΠΟΥ 566. ὉΠΘ ΒΘ Ιν 65. 

ΤῊΘ αὐὐϊδὺ 145 ὑπθιη ὈΘΠο]α {ὑπὸ 1468] ἃ 5 1ῦ 15. -Π15. ὈΥΊνΊ]6οΘ ὕο ὙΘ8]156 

10. Ἠδδ 5ύγῖνθβ ὕο τη Κθ οἶθδν ὕο οὐἤθὺβ μαῦ Π15. ΚΘΘΠΘΙ ΒΘΠΒΙ ΠΥ 

δα ρϑηθύγαθπρ' ᾿πϑ σὺ πῶνθ τηϑ6 νΊΒ1 016 ὑο ῃη. ΤΠΘΥΘ 15, ἃ5. ἴῃ 

ΘΥΘΙῪ ὑγιι6 Ροθιη, δ Θἰθιηθηῦ οἵ ᾿πΠη]ῦγ ἴῃ Π15 σου κα. ΤΠΘΥ βυρσοδῦ 

βοιηϑυπίηρ Ὀογομα ὑπαῦ ἡ μ1ο1} ὑπο υ αἰ θοὐΥ Ῥυθϑθηῦ : βουηθύβιηρ ὕο 6 

Ἰοοῖκθα ἔου, δπα ἔθ] ὺ αἴδοι, ὑπουρ]ῦθ 1ο ἢ) ὑΠ6 Ὺ αα!οκθη Ὀαὺ (ὁ ποῦ 

βϑ θυ. ὅδ 1ὖ 15 ὑπαῦ 
Αὐὖ τηδὺ {611 ἃ γα 

ΟΡΙΙ πον, ἄο {π6 ὑπίηρ 5181] Ὀγθθᾶ {π6 ὑποπρηῦ, 

ΝοΥ συοηρ ὕπ6 ποπρῃΐ. 

ΤῊ 15. σομβ ἀθυαῦϊοι. ΡΙθοθα ἴῃ ἃ ὑσιθ Ποηῦ ὑπ ἀδηροι οὐ ὑπ6 ῬΘΗ] οὗ 

ΡΟραΪδι τϑα]βιη ἴθ Ανῦ ΤΠΘΙΘ 15. ἃ ΟΠδΙα, πὸ ἀοιιοῦ, ἴῃ Ὀ6]πρ; πον, 

ΘΔ Ὀ]6α ἴο 566 0516 566Π6 ἴδι' τϑυπονθα ΤΠ ΌΤΩ τιβ ἢ {ὑϊ1ὴ6 ΟἿ᾽ ΟΪδ66. ἃ 1ῦ 

σοῦ] Παγο ρυθϑθηύθα 1561 ἰὸ δ Π ΟΥ̓ ΙΏΘΥΥ ΟὈΒΘΥνΕυ ; αὖ ΘχϑοῦΥ 

ἴπ Ῥιορουθίοη. ἰὼ {π6 σνδπαᾶθαι οἵ ὑπ6 βιιθ]θοῦ βαοῃ ἃ ΒΌΡΘΓβοΙαΙ 

Ροτθναϊυτιθ 5 ΠΟΙ ὕο Ὅ6 τη]β]θδάϊηρ. 116 βρθοίδίου 15. ἐθιηρύθα 

ἴο τοϑῦ ἴπ ὑπαῦ πο π6 ἀπαουβίδηβ αὖ ΟΠ06; ἃηα {Π6 Ἰοίθιοι'" ὑπουρ 

νᾶρτιθ πηρυθβδίοι οι π6 πα α ὈΘίΟΥΘ 15 Ἰοὺ ἃπα ποῦ ἀββίβῦθα ὈΥ͂ ὉΠ 6 

Θχύθυ δ] ἀθίδ!]5 ὑγμ] ἢ Ῥτοΐθαβ ὅο οἷν ὑπ6 1Πὐθι] ὑσαῦῃ. Οὐ,Ἁ ὕο ραύ 

ἀπ ὑσαῦ ἴῃ ἃπούποι: Πομὺ : ὑπὸ ἀϊνίπθ δοῦ γὰβ Πύθα ὕο ον Υ ὅΠ6 

αἰνίπθ τηθϑηΐηρ αὖ ὑπὸ ὑϊπηθ οὗἨ 105. ΘΘΟΌΥΓΘ ΠΟΘ, 1 τϑἰϑύϊουι ἐο ὑπο86 

ὙΠῸ τὶ μθαβθα τὖ, θαὺ ἃ γϑα] δύϊο τϑρυθδθηὐαθιοιι σου] ποῦ οἷν ὑΠ6 

ΒΒΤΩΘ ΠΏΡΙΘΒΒΙΟΙ ἴο ἃ αἸΠυθηῦ ἃρ6. 

ΤῊ 15 5 στ ΠΥ ὑΠ6 οα56 τυ] ΒΟΘΠ65 ἴπ ὑπΠ6 ΟΌΒΡΟΙ Ἡ!βδύονυ. ΤΊ] Ἰ τις 

ΘΕΤΥ ΟἸατοῖ Ὁ ἃ σὶρ ᾿πβυϊποῦ τϑίγαϊ πη ἔγοτη ΒΘ κηρ᾽ ΔΠΥ͂ αἸγθοῦ βαθ]θοίϑ. 

τορυθβοη αθίοη οὐ ὑπ Του. Τὸ νγὰβ ἴθ!ὺ ὑποῦ 1:6 γθα! δύ] ὑγθαὐτηθηῦ 

οἵ ἨΙϊβΒ Ῥούβου οουἹὰ ποὺ Ῥαῦ Θμάθηρου ὑπ6 ᾿ἰνηρ 56η56 οὗἩἨ {Π6 

Μα]θδυ ποι. ὑπ6 ΟἸο. μα Ἰραγηῦ ὕο τϑοορηΐβθ ΒΥ πὸ βῇοτνύ 

οου]α ὑπ βρθούαθοι" [ἢ ὃ Ἰαῦον' ἃ96 Ρ͵δοθ Πἰτηβο ἢ πὶ {πὸ Ῥοβιύιοη οὗὨ ὑΠ|6 

ἀἸβοῖρ]65. θοίοσθ ὑπ Ῥαββίου πα {Ππ6 Αβοθηβίου, ΤΠ οχϑοῦ ΤΘΡΙΌ- 
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ΠΙαΒβίτα- 
{ΟῚ 5. ΤΌΤ 
{86 ἰτραῦύ- 
τηθηΐ οἵ 
{π6 Μα- 
ἀομηδ. 

ΤῊΘ Οταοὶ- 
ἤχίοη. 

ΤῊΝ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟἿ ΟἨἩΒΙΒΤΙΑΝΊΤΥ ΤῸ ΑἘΤ. 

ἀποίϊοι, 1 ἰδ ἸγοΘ ῬΟΒΒΊθ]6, οὐ σπαῦ τηθῦ ὑπθ" ογοὸβ σοι] ποῦ 

Ῥυοάτπιοθ οὐ πΐπα ὅπ6 οἴθοῦ νυ μ] ἢ ὑΠ6Ὺ ΘΧρθυϊθηοθά. ΗΘ βοθῆθ ψου]ὰ 

τοααῖγο αὐύϊδέϊο ᾿ηὐθυργθίαύοη ἴῃς οὐάθι ὑμαῦ ὑπ 1άθα τηϊρῦ Ὀ6. ῥγο- 

βουνϑά. 

Α σηοαῦ αὐύϊβὺ οὰη ἀἴοόπθ ἀθύθγτηϊηθ υῃαῦ ὑπ Ἰὰνν οὗ ᾿πίθυρνοία- 

ἰΐοη πλυιϑδὺ 6, ἃπᾶ ονθὴ ὕμθη μ6. Ψ1]1 ποῦ ΠἸΠΊ56 1 Ἰνγαν 5. ΟΌΘΥ ΤΌ. 

Το 1ΠΠπβύγα οπβ. ὑΆ Κοὴ ΤΡῸμ {Π6 Θοτημηοηθϑὺ οἵ βδογθα βαθ]θοῦβ, ὑπ6 

Μαάομπα πὰ ὑπὸ Οὐοιη χίοη, ΠΥ 5 ῦνθ ὅο ὈΡΊηρ οὐὖ {π6 ὑποιυρηῦ 

γον 1 Ί5}} ὕο ΘΙ Ρμδβῖβθ. [ἢ ὑπ ]αασογηνω οαἰοἰΐα ϑοσσίοία ἘλαΠΆ6116 

Βὰ5 σίνϑῃη ἂπ Θχααϊβιύθ παῦανα] στοὰ οὗ ἃ Μούποι πὰ Ομ], ονθι- 

βονῖηρ 0} μπτηὰπ θά μθβ5, αι δούϊοι ἀηα ρυοπα Ἰογ, ἀπ πγα Ἰοοὶς 

πὸ ἔανύμου : ἴῃ ὑμ6 αάονηα οἷὲ ϑαν, δὲδέο 6 πὰ5 τϑπάθυθα ἐπθ Ἰάθα 

οἵ αϊνίπο τοὺ πουμοοά ἀπ ἀϊνίπθ ϑοηβἢ 0 1ῃ 1π06]]19510]6 ΤΌγη5, Νὸ 

ΟΠ6. ὁδη γοϑῦ ἴῃ π6 ᾿ἱπαϊνι 8] ἤρισθθ. ΤῊΘ ὑγθιηα]οιβ ἔμ] 655. οὗ 

διμούϊοη ἴῃ ὑπ6 ἔδοθ οἵ ὑπ Μούμοι, ὑπ Ἰηὔθηβθ [Ἀγ- ὑΘδ μ]ησ σαΖθ οἵ 

ὑπὸ ΟΠ], οομβύναϊ ὑπ ΘΠ] 6 το Ἰοοῖς θογομά. ἘῸν ἢϊμὰ ἴοο {6 

οαγίαϊη 15. ἄγαν ἀϑιαθ: μ6. ἤθϑὶβ ὑπαῦ {πο γθ 15. ἃ [6] συ] οὗ θαυ 

ιν πον θη πα οὗ ἤθανθῃ ὑγι ἢ θαυ, ἀπ ἀπἀθυβίδ 8 Π16 τηθα ηἱηρ’ 

οἵ ὑπ αὐξοπάδπῦ ϑαϊηὐβ ΠΟ ΘΧΡΙΘ55. ὑπ6 αἰ δυθηῦ ἀβρθούβ οὐ {15 

ἀοι]6 οομητητπηΐομ. [Γὲ τᾶν γ76}1] 6 ἀουθίθα νυ μούμον ὑπ Οὐποι ἢ χίοη 

15 ἴῃ ΔΗΥ͂ ᾿πητηθἸαῦθ ΒΠΆΡ6. ἃ ΡΙΌΡΘΙ βαθ]θοῦ ἴον Ανῦ. ΤῊΘ πππᾶσθ οὗ 

{μ6 Τὸραὰ ΟἸ υἰβὺ 15 Τουθῖρε ἰο ϑουϊρύαθσο, Ενθῃ ἴῃ ὑπ γθοου οὗ ἐπθ ᾿ 

Ῥαββίου Τραῦῃ 15 βυυὩ]Πονν θα πρ ἴῃ ]ούουυ. Απα {πὸ τηδύθυϊα] τϑρυθ- 

βοῃζαύϊοη οὗ {πὸ ΒΕ ρου οἷα] ἀρρθαγαποθ οὗ ὑπαῦ γμ]ο. δῦ «ΟΠ ΒΠΘ ιν 5 

ἰο πᾶν Ῥθθὴ 116 ὑπγουρ} ἀθαῦῃ ἀθῆμθβ πὰ ρουρούπαϊοβ ὑποιρ]β 

ἐογοῖστι ἴο ὑπὸ (ἀοβρθὶ. Τηθ Οὐποϊῆχιοι ὈΥ Υ᾽ οἰαβαιιθζ, γι 108. ονοὺ- 

Ὑν ΒΟ] της ραῦποβ ἃ ἀἀυ]τηθ55. οὐ ἀθβοϊαύϊοι, νν1}} βιθνν νμαῦ 1 ππθαι", 

“Τὴ ΘΥΘΡῪ ὑγαϊύ Ὁ ρυοβθηύβ {16 ὑποιρ!ῦ οὗἨἮ ΠΟρο]ο55 ἀοίοα ἢ ΝῸ ϑαυ]ν 

ΟἸ τἰβύϊα νουἹα παν ἀανοὰ ἴὸ Ἰοοῖς ἀροι 10. ον αἰ Πυθα ῦ 18. Ομ 6 

οὗ {6 οαυ]οβῦ χα ρ]65. οὐ {πὸ ὑγθαϊιηθηῦ οὐ ὑπὸ Οὐποϊ ἢ χίοη. οα {πὸ 

ΒΙστααυίηρσοη Οὐ χ΄, Τὴ ὑμπαὺ ἴθ, νἱροαν, Ὀοααῦν, στᾶοθ, ὑΠ6 Ορθὰ 

ΙΑ 5Π18}] δηρτανίηρ ἰβ ρμίνθη ἴθ Ποῖ ἃ8 οὐϑὺ οίουθ {Π6 ΡΠ  β108] Ποαί: 

Μύ8 7 πιθβοι} Β Πίβίονῃ οὐ {76 ],ογὰ, ᾿. ἵνα τί με ἐγκατέλιπες ; 
105. 8 ΜΠ ΦἈΙΊΘΒΟΙ ΕΒ ἢ ἰξον οὗ {ἢ ΤιοΥὰ, 

Σ ΠῊ Τιογᾶϊβ νογᾶβ ἴῃ ὑπ ΟὍΒΡ0] [1]. 320. [ἐ ἴδ, 1 ύθαν, ἀοα ἃ] νυ Πθί 6 
πατταΐνο ΒΡοαῖ οἵ {πὸ αὐξουτηοδῦ οοη- {Π6 γουί ἃ] ἤρτιγθ 18 ΘΟΥΎΘ Εν βΊΎΘΏ. 

πῆ αν υὐπν 
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ΘΥ6, 8η4 ὑΠ6 ἔλθου ουὐδύγουομθα ἃ}, βυσοθδὺ ὑΠ6 1άθα οὗ Ἰονίηρ ἃηὰ 

νἱοίουίοιιβ ΒΒ ΓΙ Π 66. οὐουγθ αὶ γι 1ὑ5 τουγασ. ΤΠΙ5 15 8ῃ Θιη θοἀϊτηθηῦ 

οἵ {μ6 1άθω: {π6 μίούπσθ οἵ Ν᾽ δδβαιιθζ 15 ὃ τϑϑ]Π]βαῦϊοι οὗ ὑμ6 Δρρθδυ- 

ΘΏ66 οἵ ὕπ6 ῬδΒΒΊΟΗ. 

ΕΝ ΣΤ ῆ- Ε ἷ : : : . {{γ18], δπα 
ἀοδυϊπαύϊοι 15. ῬΌΡ]1Ο πα ποῦ ρῥυῖναίθ, δηα Ὁ οα]πϊ παῦθϑ 1πὶ ὙΟΥ ΠΡ. πούϑῃ 6πᾶ. 

ΤΆ {Ππ6 νον οἵ Ατσῦ βοὴ Πμὰ5 θθθη οἴνθῃ 15 οουγθοῦ, 15 ΠῚ; τη η8- 

ἽΝ ΘΙ πον τ ργθαῦ ρ᾽οῦθ 8 ΠΟΥ ἃ συθαῦ Ῥοθῖὴ οδῃ ὈΘ ἴοι" ὃ. 51:16 ῬΟΒΒΘΒΒΟΙ,. 

50 1ὖ Πδ5 Ὀθθη αὖ 811 ὑϊπη65 θη Αὐσῦ ΠδΒ ΥἸΒ6η ὕο 105 ΒΙο] δῦ ὑὙ] ΠΡ ΠΒ. 

Βυὺ ἃ5 δὴ οἰθιηθηῦ οἵ ψουθῃὶρ Αὐῦ τηυδὺ 6 βθθη ο 6 αἸβΕ ποῦ] ΥῪ 

τηϊἸβύουϊα!. [ἢ ΘΥΘΥῪ [ΌΥΤη, τητιβῖο, ραϊαὐπρ,, ΒΟ  ρύτιτθ, 1 τητιδὺ ροϊηῦ 

Ῥογοπα {Π6 ᾿πητηθαϊαΐθ θῆθοῦ. Α5 Ἰοηρ' ἃ5 ἰῦ βυρσθβδύβ ὕπ6. ἈΒρΙ γ οι. 

ἐτο ΤῊΥ φγϑαῦ οίουυ, Ὁ Του, 1ὖ 15. ποῦ ΟΠΪΥ ἃπ οἤθυϊηρ, Ὀὰὺ ἃ οα]α6 

84 ἃ Βαρρουύ. ὙΥμθῃ 1ὖ Δρρθᾶνβ ἴο "6 ἂῃι δπα 1Δοαῦνυ Πὰ5 θθϑῖη. 

ΤΊ6 αὐύϊδύ, γγ ΠαΥθ 5661), τητδῦ τι88 ΘΥΘΥΥ ἔγπθβ Π6]0 ἃηα 415- ΤηῸ Αὐθβὲ 

ΘΟΥΘΡΥ : Π6 τηϑῦ τηϑῖτθ θνϊθηῦ πϑὺν ὑπουιρ]ὐβ οἵ 1ΠΠ]Ππτηϊπαΐθ ὑπουρ ὐβ ον 

ὙΠΟ. ἀΥθ Πρ Υ ΘΟ] πἀπαδγϑύοο. Τῦ 15. οἰθᾶν ὑπουθίουθ ὑπὰῦ Π6 

οαηποῦὺ ἴο]]ονν οπθ οοηδύαπ τηθύμοα ἴῃ π6 {πἠΠΙτηθαὐ οἵ 15. ΟἹΤΟΘ. 

ΗΒ σοῦκ Μ}1] ὍΘ. ΔΟσοΟΙΉὈ]Π5Π6 4 Δοοογαϊηρ ὕο ὑπ6 οοπα 010 η5 οἵ ΠῚ5 

ὑππθ. Ηδ 1} οἤοοβθ ὑπαὺ τηοᾶθ οὗ ργθβθπύϊησ ὑπ6. ὑγαῦῃ ὁποὺ ΠΘ 

5665 Ὑν Π1Ὸ ἢ. 15. ΟΝ. ὑπ6 ὙΠΟ]6 ΠΙΚΟΙ͂Υ ἰο ΒΘ τηοϑὺ οἤβοῦνθ. ἂἐὰβ ἃ ὕθδοιθι, 

Ὁ} ἃ ΤΠΙπιϊθα ἀπα γοῦ τηοβὺ ΠΟΌΪ6 τϑηρθ οὗ Βα }]θοῦβ, [6 γ11}} σοη 51 6. 

πον ΠπΠ6 ὁδη Ὀοδὺ βθῦνθ Πα ἀσὸ. Νοὐμίηρ 5πουὺ οὗ ὕΠ15 ὀοην]οῦοι οὯ ἢ 

Οὐθυοοσηθ ὅπ6 ἱπἤποποθ οὗ [Ἀβῃίοι, οὐ᾽ βιιβύδιη ὑπαὺ γβο αὖθ ῬΌΤΡΟΒΘ 

ὙΠ10 ἢ. ὍΘΘΙΒ. ὑΘΙΠ ΡΟΡΑΥῪ ἔβ1] 76. 

Τ παν ὑοποΠ θα οὨ]ν ἀροπ ὑπ6 Πρ μϑϑὺ ἔουτη5 οὗ ογθαίϊνο Αὐῦὺ. ΤΠ Ῥοοονδίϊνο 

ῬΙΙΠΟΙρΙ65. ὈῪῚ το. ὑπθ86 ἃ δηϊτηαύθα ΔΡΡΙΥ͂ δἰ8ὸ τὺ ΠΘΟΘΒΒΑΡῪ 

τηοα!ηΠοεαύίοιβ ὕο ὑπ 6 Πα Ὀ]ῈΥ ὑγρεβ οἵ ἀθοογαύϊνα αὐ. ΤΠ6 ῬΙΌΡΙΘΙΩΒ 

ὙΠ1ΟΝ ὑΠπ686 τϑῖβθ ΘΓ ἴΠ ΤΠΒΠΥ͂ ΤΟΒρθοὺβ Τηογ6 αἰ Πα] ἃπα οἵ ΙΔΘΥ 

ΔΡΡΙΙοαδίοι ὑμδη ὑποβθ οοππθοῦθα ν 0 ὑπ6 γε ϊβύϊο 1ηουρυθύαυϊοη οὗ 

πϑῦπτθ δηα 116, Τῦ 15 πὸ αἰδοίαθίομι ὕο βρθᾶκ οἵἨ ὉΠ6 τηουϑ] ἸηΠππθη06 

Οὗ οΟΙου 5 ἃ μα ΒΠαροΒ ἴῃ {Ππ6 ᾿πδύγιτηθηΐβ ὉΠ ΔΟΟΘΒΒΟΙΊΘΒ. Οἵ Θνουυ- 

αδΥ 16, Ἤρυθ 8180 ὑπθῦθ 15 ΤΌΟΤΩ ΤῸΥ ἃ τηϑη 1014 ΔΡΡΙΘΠΘηβίοη. μὰ 

δι θοαϊχηθπῦ οὗ ὑγαῦῃ. Τῇ ποθ ὑποιρ ὐα] 685 οὐ νου κηϑηβ10 οοα] ἃ 

ῬῈ Ῥ]οθα ἴῃ φΘΠΘΙΆΪ οβϑυϊτηδύϊομ ὈΘίουθ το πο85. οὗ τηδύθυϊαὶ, ἃ Ἰθρ!1- 

τηδύθ δηα ἔγυϊα] Π61]14 σσου]ὰ 6 ορθπθα ἴον. ἀοπιθδύϊο αὐτὸ. ὙΠ Θη 
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αὐθοῖκ Αὐὸ νγὰβ σγθαύθθυ 1 γα οοηβθονηῦθα ὕο ΡῈ ]16 ἀ58; ἃπα 9Π6 

ομϊοῦ ἀδηροι οὗ πποάθυῃ βοοϊθῦυ 15 Ἰθϑῦ ὅπ στον οὗ ρυϊναῦθ γϑα ἢ 

Βποι! ἃ Ἰοαὰ ὕο {πὸ ἀϊνθυβίου. οἵ ὑπὸ πἰριιθϑῦ ἀὐύιβῦϊο ῬΌνγῸῚ ἔγότὰ {Π|6 

ΘΟΙΏΤΠΟἢ ΒΘ γί 6, ἀπ αὖ ὑπ βᾶμπιθ {ἰπι6. ἰΙθᾶνϑ ὅπ Δρρυορυϊαῦθ ἸἈθΟῸΓΒ 

οὗ ἀοιηθβύϊο αὐῦ ππϑποοιασοα, 

ΘΌΠΏΤΩΔΥΥ. ΤῊΙ5 Βονγθνοι 15 ποῦ ὕπ6. ραοθ ὕο Ῥαγβιιθ {Π6 απ θβϑύϊοηΒ ὙΥ ΒΙΟἢ 816 

ὑπι|5 οροπθα ἴοι: ἱπααῖϊσγ. [ὺ 15 Θποιρῆ ὑο μᾶνϑ 5ῆθνγῃ ὑπαὺ ΟΠ υἸβύϊδῃ 

ΑΥὐῷ 15 ἃ ΠΘΟΘΕΒΑΤΎῪ ΘΧχρυθδβίοη οὗ ὑπ6 ΟΠ νυ δύῃ ΕΠ ; ὑπαῦ ὉΠ6 θαυ 

απζασοπίδιη οὗ ΟΠ ΥἸβεϊαηἰῦν ἰο ἀποϊθηῦ Αὐσὺ νγὰβ ἂπ ἀπίασοπίβτη ἴο {Π|6 

ἸἀοΙϊαῦνν, ὑΠ|6 Πτηϊύθα θαυ  ] 1685, οὐ ΒΟ ἢ. 1ὖ νὰ ὅπ τηοβῦ σοιηρ  θῦθ 

ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΝ ; ὑμαῦ ἔγοιη ὑπ6 ἢγϑῦ Ῥθοιπηΐηρβ οὗ τη6 ΕδιῸ ἢ μι γ6 ὙγΘ ΓΘ 

βύσινηρθ ἴδοι ἂῃ Αὐῦ ΒΘ 5μου]4 Τηὐουρυθὺ παύατ ἀπα [Πῆ8 ἃ5 ἃ 

γονοαὐϊοη οὗ (οα, Ἰθδάϊηρ ὑπ βύπαθηῦ ὑπγοαρ! ὑπὸ τηοβῦ ραύθηῦ ἃπά 

γ"θνθγθηῦ τοραγα οἵ ῥῬῃθποιηθπα ἕο ὅπ οοπίθιηρ]αὔϊοη. οἵ {Π| θύθυμδ] ; 

ὑπὰῦ π6 οοπβθογαύίϊοη οὗ Ασί, ᾿πνοϊνθα ἴῃ ὑπὸ βοΐ. οὗ {π6 (Ἰ υἸβύϊδῃ 

Οτθορά, Πἰπῖ 5 [Π6 ἀγ ϊβῦ ΟΗ]Υ ἴῃ Π6 5θη8586 ὑπαῦ ἃ οἶθαν ΘχΒΙ θ᾽ οι. οὗ 

{π6 ἰάθα] βᾶγθβ ὑπ [ρθΠμο] θυ: ἔρουη ο]]ουσίπρ γαγγασα Δ ηα 56] 85}} 

ἈΠΟ 68. 

Τ|6 σου οὗ ἐμ6 σγοαύοδυ τηδδίθυβ οὗ ὑπὸ ΜΊΔ4]6. Αρθβ, οἵ {πὸ 

στοαθοβῦ τηδβύουβ οὐ ὑπ6ὸ Βιϑμδίββαποθ, ἃπα ἐπ βίαὐθιηθηῦ μ0148 σοοά 

501, 5! θυν Ποὺ οομβύα ΠΕΙΥ Τογοῖστι δ] θιηθηΐβ, ἔγαρτηθηὺβ οὗ {86 οἱὰ 1186, 

ποῦ ὙὙΠΟΙῪ ὑγαηβῆσιιοα, Ἰηυτιιθ ὑΠπθμβ 85 ἴπ ὑπαῦ ἡ ΒΟ}. ἃ. ἃ ὙὙ80]6 - 

ῬοΙοπρΒ ὅο ἃ ΠΟῪ οὐάθυ, Ηθιθ ῬουΠΔΡ5 ὕγδοθβ οὔ ΒΘ: ΒΟ ΒΉ 658, ὕμ0 

ὑγᾶοοθβ οὐ πη]]οοηβοα βαύϊσθ, γονθαὶ ἀἰβύθν᾽ηρ ἔογοθθ ἴθ ὑῃ6. ἃν δῦ Β ᾿ 

850] ὙΠΟ ἢ ἀγθ γοῦ ρου] οποιιρῖι ὑο τηϑῖκο ὑΠθιηβοῖν 65 [6] 0. Βαῦ ἢ 

ἰ5 ὕσαθ, 1 Ῥϑ] ον, υἱυποιῦ δχοθρύϊοι ὑπαῦ ὑπ ποθ] δῦ ὑγουκβ, ὑΠο86 οὴ 

Ἢ ΒΙΘΝ τγο Ἰοοῖς τ ἢ ὑπ6 ἀθοροβὺ συαυπθ, ἀγαννῖηρ ἔγομι. ὑΠθ ΠΟΥ 

ῬουγΟΙ5 οὗ Βρ᾽ τσ] νἱβίομι, ποθ σοην ]οὐϊοηΒ οὐ ἃ Βρ᾽ υἸῦπα]} στον] ἀθοαῦ 

ἰ τι5, δγῸ ὑποβο ν μῖο ἢ ἀγὸ τηοβῦ ( γἸβύϊδῃ, 

δον δοομνδιμ δοδδισι νσον 
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ΟΑΜΒΕΗΙΡΟΕ; ΡΕΙΝΤΕ ΒΥ Ὁ. 7. ΟΙἸΛΥ, Μ.Α. ἃ ΒΟΝ, ΔΤ ΤῊΝ ὈΝΙΝΕΕΒΙΤΥ ΡΠΕΞΒΒ, 
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ΜΕΞ5ΕΡ ΜΑΟΜΙΠᾺΝ ΑΝῸ ΟΟ.5 ΡΟΒΙΙΓΟΑΤΙΟΝΞ. 

Ἡγογάβ ὃν ΒΒΟΟΚΑ ΕῸΣ5 ΕΤΟΟΤΊ, 1).}0., 
Ἡπαιῦθ ΡΒΟΕΈΒΞΒΟΒ ΟΕ ΠΙΨΙΝΙΤῪ ΙΝ ΤῊΒ [{[ΠΝΙΥΕΕΒΙΤῪ ΟΕ ΟΑΜΒΕΙΡΟΘΕ, 

ΟἌΝΟΝ ΟΚ' ΥΈΒΥΜΙΝΒΤΕΒ. 

Α ἀεηεγδὶ ϑυγνεν οἵ {πε Ηἰβίογυν οἵ πε σδηοη οἵ {δε 
Νενν Ἰεβίαμηθπί ἀσυγίηρ ἴη6 ΕἸγβέ Εουγ (δηζυτγί68. 
ΘΠ ΤιαἸδΊομ, γουιβθα, να Ῥγθίδοθ οὐ “" Θα Ρου δύτιν 8] ΠΘΠΙσΊο." ΟΥονῃ 
8νγο. 10-ς. θά. 

Ιηἰγοάδαυοσζίίοη ἰὼ {πεῸ6ὶ 5ίπάν οὗ ἴπε Εουγ ἀοβρεὶβ. διχύῃ 
Ἐαι]οη. Οὐόσῃ ὅγο. 10». θ΄. 

ΎΤΠε αοβρεῖϊ οἵ πε Βεβυγγεοίίοο. ΤΠπουρθῦθ οἢ. 105. δ᾽ αύϊοιν 
ἴο θαβοι δηα Ηϊβίουυ. ΤῊ ΤλἸς|10, γονυῖβθᾶ. γον ϑνο. θ5. 

ΤΕ ΒΙΌ16 ἴῃ {δε Οἤυγοῦ. Α Ῥορυ αν Ασοουηῦ οὗ {π86 Οὐ!]- 
Ἰϑούϊου δηα Ἠθοθρύϊοη οὐ {π6 ἩΟΙΪν ϑουϊύαγεβ ἴῃ ὑπ6 ΟΠ γ θυ ΟΠ ΟΠ65. 
ΝΙΠΤ Βα 0. 18ιη0., 45. θά. 

ΤΠ6 ΟΠτγιβίίδηῃ [,1}86, Μϑδηιϊζοϊάὰ δηά Οπθ. Ξὶχ ΘΙ ΙΠΟῊΒ 
Ῥγθδομοϑα ἴῃ Ῥϑίου ουοισ ἢ Οδύμθαγα!. γόνῃ ὅνο. 25. θά. 

Οη {δε Βεϊιρίοαβ Οἵῆοε οἵ {πῸ6 {0πηϊἸνεγϑιτϊεθ. ΘΘΥΙΏΟΉΒ. 
Οὐόνη ϑὅγο. 4:. θά. 

Τῆε Βενεϊαδίὶοη οὗ {πὸ ΒΊβθη 1, ογά. θοοπα που. Οτον 
ϑδνο: 095. 

ΤΠε Ηἰβίογις δι. ὅουνῦ Τιϑοῦύσγθθ οἢ πΠ6 Δροβύϊοβ᾽ Οτθθα. 
Βοοομπα Βα ]οη, τον ὅνο. θ5. 

Τῆς ΕΡΙβΉ16ε5 οἵ 51 ]οῇη. Τπὸ Οὐθοὸκ Ταχὺ, σι Νοίοβ δηά 
Ἐββαυθ. Βϑοομα Βα οη. ὅνο. 125. θά. 

Τἢε Βενεϊδίςοη οὗ {πε Εδίμεσγ. ὅΠουὺ Τιθούτπιθοβ. οα ὑπὸ “165 
οἵ {π6 Τιοτα 1 {π6 (ἀο5Ρ6}] οἵ δύ Φοῆη. γόον ὅγο. 5. 

ΤΠε Νὲν Τεβίθδιηεης ἴῃ {πεῸ Οτίρίηϑὶ ἀτγεεκ. Τη6 Τοχὺ 
Ῥονιβεα Ὁγ Β. 8. Υεβτοονν, Π.})., Ἡδρῖαβ Ῥυοίδδβοι. οἵ Θινιηἱγ, ΟὅΠΟΠ 
οἵ ν᾽ δβϑὐταϊηβίθι, δηᾷ 1᾽. 5. Α. Ησαυ, ἢ).})., Ἡπ]βθαι Ῥυοΐθββου. οὐ ΘΙν]]υ, 
ΒΘΙ]ΟνΥ οὐἠἨ Τὐτητηδητιο 1 ΟὉ]]Θρο, Ομ υϊᾶρο; Ἰαΐθ ΒΘ] ]οννΒ οὐἨ ΤΎΪΗΙΤΥ ΟΟ]]6Ρ6, 
Οδμαρυϊᾶσθ. 2. νοὶβ. ϑϑοοηῇ Βαϊίοη. τόσα ὅϑνο. 105. θά. 686}. 

ΧΟ]. ἘΠ Τοσί. 
1. Τῇρ Τοϊγοαποίϊοι ἅμα ΑΡρεομπαϊχ. 

ΤΕ Νεὲν ΤἸεβίατηεπε ἰπ {πε Οτγίρίηδὶ αἀτεακ. Αἢ Βαϊθοι 
ἴον: βθῃοοῖθ. ΤῊ6 Τοχὺ τονὶβθᾶ ὈΥ Ῥυοΐθδβουβ Υ Ἐβτοονν δηἃ ΗΟΒΤ, 121η0. 
οἸούῃ. 45. θά. Ἰ18ῖηο. τΌδη, γϑα βᾶρϑβ. ὅ5. θά. 

ΤΕ βαϊπηβ, ννυϊτἢ Ιηἰγοάδαςίίοηβ δηάᾶ Οτγιίῖσαὶ Νοίεβ. 
ΒΥ Α. Ο. “εν πινοβ, Μ.Α.; δϑϑιβιθα ἴῃ Ῥαγίβ ὃγ ὟΝ. Η. Τόσα, Μ.Α. Τη 2 νοἱἹβ. 
Βϑοοηα Ε αΙςοΏ, του. Οὐόνῃ 8νγο. 105. θά. 680}. 

ΤΏΕ Ηεργενν ϑίυδεηι᾽ 5 Οοπηηεηΐασν οὐ Ζεοπογίβῃ, 
Ηεῦτγενν δπά 1᾿,ΧᾺ. Ὑγ1} Ἑχουγθιβ οὐ Θ΄ ΎΠ18016- ΕἸ 1 1ηρ, 
Μοίμθα, Τα 18] Τασθβη, μὰ βίη ΒΆΡΠΘΗ. ΒΥ Ὗ. Η. Τιονε, Μ.Α. 
Τϑιηγ ϑὅνο. 10ς5. θά. 

ΤΕ ΒΙΡΙε ννοτγά- Βοοῖς: Α ΟἸοββαυυ οἵ Ατομαῖο ὙΥ οὐάβ ἀπά 
ῬΉγαβο5 ἰπ {π6 Απἰπουϊβοθα ψουβίοη οὗ {πὸ ΒΙ0]16 πᾶ {Ππ6 ΒοΟΚ οὗ Οουητηοη 
Ῥγδᾶγασ. ΒΥ ΥὟ. Ατροιβ εισην, Μ.Δ., ΕΘΠΟ δηᾶ Βαιβαν οἱ ΤΥ 
ΟΟ]16ρθ, δι υᾶρθ. ϑθοομα Βαϊ οη, Βονιβθα δηα ΕἸ μ]ατρθι!. Οὐόνῃ 8γο. 
15. θά. 

ΜΑΟΜΙΊΠΠΑΝ ΑΝΌ ΟΟ.: ΤΟΝΌΟΝ. 



ΜΕΞΘΕΒ ΜΑΟΜΙΠΙΠΑΝ ΑΝΡῸ ΟΟ.5 ΡΟΒΙΙΟΘΑΤΙΟΝΞ. 

Ῥγον 5 ὃν ΤῊΕΒ Βιαητ Βεν. . Β. ΠΙΟΑΗΤΕΟΟΊ, Π.}., 

ΠΟΥ ΕΙΣΙΣ 
ΒΙΞΗΟΡ ΟΕ ὌΓΒΗΛΜ, 

δὲ Ῥδυ]5 Ερίβϑέῖϊε ἴο ἴτε ἀδϊδίίδηβ. ἃ Βονιβδὰ Τοχίύ, 
ἢ Ταϊτοδαποίίου, Νοῖθβ, απ Ὀἰββουίαύίοηβ. Εἰρηθη Ἐλαἴοη, γονϊβθᾶ. 
ϑγνο. 125. 

δι Ῥδ]}5 ΕΡριβϑίῖϊεα ἴο {6 ῬὨΙΙΡΡΙΔΏ5. ἃ Ἐονιβοὰ Τοχύ, 
αἱ Ταϊτοαποίίου, Νοῖθβ, απὰ Τββουίαϊίοπβ, ΕἸἰσηΐη ἘΠαΙ θη, τονυϊβθᾶ, 

ϑγο. 12:5. 

ϑὲ ΟΙεμηεηΐ οὗ Βοπιθ. Ὑπε ἔν ΕΡιβίΐεβ ἴο {6 (ο- 
της πα η5. ἃ ἨἘονιβοά Τοχί, ναῦν Ταϊτοάαοίύϊου. ἀπ Νούθβ. 
ϑνο. 85. θά, 

5: ΟΙεπιεηΐ οἵ οῖῆθ. πῃ Αρρϑμάϊχ, οομπίαϊπῖησ {Π6 ὩΘν]γΥ- 
γϑοονογθα ρογίίομβ. ΥΠ Ταὐγοάαοίίοηβ, Νοῦθβ, απ Τυδηβ᾽αυϊοηβ, 8ὅζνο. 
85. θα. 

ϑὲ Ῥδὺ}5 Ερἰβϑίίεβ ἴο πε Οοϊοββίδῃβ δηά ἴο ἢ: ετηοη. 
Α Βονίβοα Τοχί, σὰ Τηϊτοἀαοίϊομβ, Νοίθβ, ἀπα Τββουίαϊίοηβ. ϑθυθηίῃ 
ἘΠαΙ ΟΠ, τουιθθᾶ, ὅνο. 195. 

ἼΠεῈ6 Αροβίοϊις Ἐδέπεσβ. Ῥδαγὲ 11.: 5. Ἰρῃβεθθ-- 
Ῥοΐνοβθγρ. Ἐδνιβοά Τοχίβ, σι Τηὐτοάιούϊηβ, Νούοθβ, ΠΊ556Υ- 
ἰαὐϊοηβ, απα ΤΥΔ 5] αὐϊοηΒ. 2. νο]5. ἴὴ 8. Ὥριην ὅνο, 488. 

5: Ῥδι]}5 ΕΡριβϑίϊε ἴο πε Τμεβϑαϊοηΐδηβ, Οοσηστηθηίαγν Οἡ 
Ἐὴ6 ἀγεεῖκ Τεχί. Βυ 90ην Εάριε, Ὁ.Ὁ., 11... Ἑαιθα Ὁγ 
{πὸ ον. ὟὟῇ΄. ὕουνα, Μ.Ἀ., ψιῦ Ῥγοΐδοθ ὈγῪ Ῥυοΐθββου ΟἌἸΆΝΒ. ὅνο. 125, 

5 Ιδ}5 ΕΡ᾿β16ε5 ἴο {πε Ερῃμεβίδβηβ, ἰπΠς Ο(ο]οββίϑηβ, δηά 
ῬΠΙαπΊοη ; νἱἢ Ταὐϊτοάπούϊοηβ ἃπ Νούθβ, ἃ μα ἂμ Εββαν Οἢ 
ἔπ Τταοθα οἵ Ἐογοῖση ΕΠ]θιηθηΐβ ἴῃ {πὸ ΤΉΘΟΙΟΡν οἵ {μθ86 ΕΠ ριβίϊθβ. ΒΥ 
{π6ὸ ον. 1. Τιεισν Πάν, Μ.Ὰ. ϑροοπμα Το, γϑυϊβθᾶ, ΤΘΥ͂ 
8γνο. 75. θά. 

Τῆς ΕΡΊ᾿5116 το {πε Ηεῦγεννβ. [ἢ Οτθοκ απα ἘπρΊ5η. 1 
ΟὐἸ1ο8] δηᾶ ἘΧρΙαημδίουυ Νοίθβ. Πα θα Ὀν θν. ΈΕΡΕ ΠΟ ΠΈΝΡΑΙ,, Μ,Α,, 
ΤουγΠΟΥΥ ΒΘ] οἵ ΤΥ ΟΟΠ]ορο, Οδιυᾶρσο, μα Αβεβιβίδη - ΜΙ αβίου αὖ 
Ηδυτον ϑοποοὶ. τόν ὅνο. θ5. 

5: Ῥϑὺ}]5 ΕΡιβϑίῖϊα ἴο {πῸ6 ῬΠΙΙΡΡΙαη5. 1 Τυδηβ]αὐϊοιι, 
ῬΑΥΆΡἤγαβθ, απὰ Νοίθβ ἴον ἘρΊ 8} Ἠθαᾶθιβ. ΒΥ Ο. 4. γαάυσηαν, ἢ)... 
Ῥθδη οἵ ΤΠ]. Ογόνῃ ὅνγο. ὄὅ38. 

δὲ ᾿ϑδυ] 5 Εριβϑίία ἴο {πε Βουῆβῃβ. Τῇ] αὐθοκ Τοχὺ στ 
ΕἸ ΡΊ 8) Νοίθβ. ΒΥ Ο, 4. γάυαηάν, ἢ.., θὰ οὐ 1Π]δμαϑ, ἘΜῊ 
τ αϊοη. Οτόν ὅγο, 78. θά. 

"γον ὃν ΒΙΟΗΑΜΒ) ΟΗΕΝΕΥΙΧ ΤΕἈΕΝΟΗ, }.}. 
Νοῖΐεθβ οὔ πε Ῥδγαῦϊεβ οἵ Ουγ 1 ογά. Ἐοαυνίθοαί ἘΜ ςοΩ, 

γουϊβοᾶ, 8ὅνο. 125. 

Νοίΐίθϑ οὔ ἴῃς Μίγδαδοϊεβ. οὕὔ Οὐγ Τογάἅ. Το ἙαΙξίοη, 
Του Βοᾶ, 8ὅνο. 128. 

Οοτητηθηΐαγν οὐ ἴπεῸ ΕΡΊϑῖ165 ἴο ἴπεῈ ϑενεὴ ΟΠΌγοΟμ 65 ἴῃ 
Αϑ514. Ἐοασυ Ἐκ ομ, του βδοά, ὅνο. ὅ5, θώ. 

ΙΘοΐυγοβ5 οὴ Μεάϊοναιὶ ΟΠγοῃ Ηϊἰβίογν. θοϊηρ ὑπ βαυβίϑηοθ 
οἵ Τιοοίατο5 ἀο] νου αὖ ΘῈ ΟΟἸ]ορο, Τομάοη. ϑθοοηα ΤΙ οι, γουβθᾶ. 
8νο. 125. 

ΞΥΠΟΠΥΓΤΊΒ οὗ ἴΠ6 Νὸνν Τ᾽ αβϑίαπιεης. Ναυη Τα εΐου, τον βοά, 
ϑνγο. 122. ᾿ 

᾿ 

ΜΑΟΜΙΠΠΑΝ ΑΝῸ ΟὉ.: ΓΠΟΝΌΟΝ. Γ 
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