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ΤΉ ΘΟΟΒΡΕΙ, ἈΘΟΘΕΘΙΝΟ 1 

5: ΟΕΕΝ.: 

ΤΕΛΝΒΙΑΤΈΡ ῬΈΟΜ 

ΤῊΝ ἘΤΕΝΕΝ ΟἸΘΈΕΒῚΤ ΨΕΒΒΙΟΝΒΚ ἘΧΟΈΡΤ' ΤῊΝ, ΤΑΤΊΝ, 

ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΒΕΙ ὙΙΠῊ ΤῊΝ ΒἘΝΟΊΤΙΒΗ ΒΙΒΙΠΕ: 

{110 οί 5 

ΟΝ ΕΥΕΕΥ ΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΑἸΤΈΒΑΤΙΟΝΒ ΡΕΟΡΟΒΞΕΘ 

τ 

ΤῊΝ ΕἸΥΝῈ ΟΕ ΒΟΑΥΜῈΝ 

ΤΉΕΤΗΕ ἘΕΥΤΒΕ ὙΕΈΒΙΟΝ ΟἿ ΤῊΙΞΚ ΘΟΞΡΕῚ,, 

ῬΌΒΙΙΒΗῈΕ. ΙΝ ΜΌΟΟΘΟΙΤΙΙ. 

Ὄιθιε ΜΝ οτ δς νυ ἰδ: 
ς 

ΒΥ 

ΤῊΞΒ ΒΈΥ. 5. Ο. ΜΑΤΙΑΝ, ΜΑΑ., 

ΟΕ ΒΑΤΤΙΟῚ, ΟΟΙΕΘῈ, ΟΧΈΟΚ, ΑΝΤῸ ΥἹΟΛΔῊ ΟΕ ΒΕΟΛΌΥΥΙΝΘΞΟΝ, ΘΟΙΒΈΤ. 

“Ἐπ τῆς πιο οὗ ἐῶ οὐ (τες ἰϊπεσϑοθ θα! εῦετν στὰ δὲ ἐϑιαθΠ5ῃευ.᾽--ὦ Φοτ. χίί. 1. 

ΠΟΝΏΌΟΝ: 

ΦΟΒΕΡΗ ΜΑΒΤΈΒΒ, ΑἸ ΘΕ ΘΑΤΕ ΒΤ ΕΒΕΤ, 

ΑΝῸ ΝΕ ΒΟΝῺῸ ΞΤΕΕΕΤ. 

ἈΓΟΟΘΟΤΙΧΤΙ, 



ι΄ 

- ὸ ΠΑ 

ΤΟΝΘΡΟΝ : 

ῬΕΙΝΤΕ ΒΥ 9ΟΒΕΡΗ ΜΑΒΤΕΈΗΒ ΑΝῸ ΟΟ., 

ΑΤΘΕΚΒΘΑΤΕ ΒΤΕΕΕΤ. 

ΝΜ 



ΤΗΙΒ ΜΌΝΕ β ΤΝΒΟΕΙΒΕΡ ΒῪ 115 ΑΥΤΗΟΘΚ 

το 

ΠῚ ΕΠ ΠΝ ἘΠ ΘΟ ΒΕ ΒΟΟΤΤ, Π) 

ΔΓΑΒΤῈΝ ΟΡ ΒΑΤΙΙ͂ΟΙ, πρπασσσι: 

ΝΡ ΡΗΟΡΒΒΕΟΝ ΟΡ ΤῊΒ ἘΧΕΘΈΒΙΒ ΟΡ ἨΟΙῪ ΞΟΕΙΡΤΤΠΕ, 

ΙΝ ΤΗΒ ὈΝΙΨΥΕΒΞΕΙΤΥ ΟΕ ΟΧΕΟΒῸ ; ι 

ΙΝ ΤΟΚῈΝ ΟΡ ΠΙΘῊ ἘΒΤΈΕΜ. 

ἢ ᾿ 4 





ΕΙΠΕ ΟΝ, 

ὙπΕνΝ {πο “ Ἀενιβοᾶ ουβίοη. οἱ {6 5ρ6ὶ δοοουαϊηρ; ἴο 
5. Ζόμη, ὈγῪ Εἶνε ΟἸευον πιο’ ἀρροαγοὰ ἴῃ 1807, 10 νγὰβ 

τοοοῖνοα τ ἢ 411 {Π6 γοβροοῦ ἄπο ἴο {Π6 Ρυῖναΐθ ἃ5 γ76}} ἃ8 
το {π6 ρα ]1ο ομαγδοῖον οἵ {Π| Τὰ ονΊβουβ. 

ΤΊο βοθοι πὰ δανποϑὺ Βρὶ τς ἴῃ νΒ]Οἢ ὑπ 6 Ὺ βοῦ ἀθουΐ 
δηᾷ ἀἸ4 ἐποῖν νους, -τῖμο. Ἰαἀστηοηῦ ἀπ {Π|ὸ πηοάοναίϊοη 

{πον 5μονν θα ἴῃ Ἰκθορίπρ το {πὸ Π οοοῖνοα τοχύ τ 1} ΟἾΪΥ ὙΘΡῪ 
[εν το πη σ8 οὐἨ {ποὶν οὐ οἰνοῖοο,- τα ἃ {Π6 τποάοϑίν ΜΠ 

νι Π]οἢν ΤΠ ον ρα Του ἘΠ {Π|6 ἢγϑί- ἔν α15. οὐ {]ποῖν Ἰοϊηῦ βοΠοαν- 
8810, σοτη πιο οἀ {πεῖν Ἰαθοιιν8 (0 8}} ψνη0 τοοῖκ Ἰπίουοβί ἴῃ 
εἴθ. Ομ [εξ ἀϊβροβϑα το ὑπῖη]ς ἐπαῦ, 1 ἃ στον βίοη οὐ δἵ 

Ἰεαϑὲ ἔς Νὸν Τοβίαιηθηΐ ἴῃ {π6 Ααμμουϊβοα Ὑ θυβίοη, 50 

Ιου αν οα]]6 ἃ ἴον ἵπ βοπη ααδυο 8, νγ88 ΟΥΘΙ [0 θ6 4οη6, 1ΐ 

σου ποῖτπον πᾶν ἃ ἔδιτου ὈΘσΙ πη τ, ΠΟΥ 16 1π Βα[αν 

μαπάβ. Ὑεῦ τπθπ αἰογο, ἃ8. οἵ οοῦγβο πον που], 1ῃ 

{ποῖν οϑεππαίε οἵ ψ δὲ ἃ τονιϑίοα Βῃοι ἃ θ6; ψ 116 {Π6 

τον ῖθνν5 οὐ {πὸ Πμονιβο Ν᾽ εὐβίοη οἵ δ. Φοῖη νοτο οἵ πϑοϑβ- 

Βἔγ ἴοο που ἴο ἀο {11 1βιϊοο το {π6 ἸλονΊβουβ Ψ}10, 60η- 

5: ἀονίηςς {πὸ στοαῦ ἱπιρογίαποο οἵ {πὸ μου {πὸ ν ἰοοῖς ἴῃ 
παπαῖ, οου!ὰ ποῦ Ὁ πάρα {Ἰν]Ὺ νυ Πποαΐ ἃ Βρθοῖα] ποίϊοα 
οὐὗἨ δνοὺν αἰζουαϊίου. {ΠΥ ὑπουρῦ ῬΙΌΡΟΙ ἴο πηᾶκθ ἴῃ {86 
Δαμπουϊβοά Ὑ᾽ ὀυβίουι οὐ {π|8 806]. 

ΑἸΕ Ιου Ρ ἢ, 88 ἴαν 5.1 πον, 5101} ἃ ΠΟΙΙΟΘ ΠΌΝΟΥ ρΡρΘδΙ δα, 
γοῦ βἰτπαίοα ἃ5 1 ἀπὶ, [αν ἔγοτη ἃ βοοα ᾿Ιθτανγ, πα ἔγοπὶ 

{πὸ μοῖρ οἵ οὐπον πιοὰ οἵ {π|κὸ βίπιϊοβ, ΠῚ πόνον νοι ἃ Πᾶνα 

τηδο ρα] 1 ἃ οὐ ΕἸοῖβπι οὐ πὴν οὐ οἡ {Π|6 ψιοΥ]ς οὗ βοΠ οΪ 8, 
ΒΟΙῚΘ ΤῊΥ̓ ΒΘΠΪΟΡΒ, ἃπα 4}1, 1 ν66η, ΠΥ Ὀοίζοιθ ἴῃ ατθοὶς 

ἴοτο ἀπὰ πὰ ΒΙΌ]Ιοαὶ Καον]οάσο, δὰ 1 ποῦ θθθη Ἰοὰ δο- 

οἰἀθη αν Ὁ. ἃ Ἰαΐον ΡΒ] Ἰοα οι ὁ. ὁπ6 οἵ {πὸ ΟΌΒρε]5, ἴο 
Ἰοοῖκ ἰπίο {{|ὸ λον βουθ᾽ ὑνΟΥΪς τηογο ΡΟ ἢν ὑπὰπ 1 Πδὰ 

ἄομο. Τμονο 1 ἰουμα, 5.1 οχρθοίοά, τοροαΐε ργοοῖβ οἵ 
πδϑίο εν ΒΟ ΟἸ Αγ Ἶρ, ἃ οἵ ἀονοῦξ [Ἀ1}}; θαὉ αἶδὸ τπδην 

το ον τη 5. ν᾽ ΠΟ. ρΡροατοά, ἴο τη αὖ Ἰοαβῖ, ορθη ἴο αν Που 

τοβοατοι. [{ποὸπ τπουσιῦ πα΄, ΔΙΕΠΟυ κἢν ποῖ 80]6 ἴο ἔθδοῖ, 

1 ΤῊ αἰτοταιίοπβ ἴῃ ἴθ ονιβοὰ Υ᾽ ὀσβίου τυ δῖοι τοίογ τὸ ἴδ Νοῖδβ δὲ 

ἀπὸ ἐπα οὔ {ἶὸ νοϊαπιθ, ἄγὸ ὁποϊοβοὶ τυ τΐα Ὀγαοκοῖβ ἴῃ 6 ἰοχὲ οἵ {ἰὸ 

Δαϊμοτῖβοά Μ᾽ γβίου πότ ρίνθη, 

ἔτοπὶ ποῦ μανίηρ' πιδᾶς ΟὙθοὶς {Π6 βεπαν οὗἉ τὴν Ἰἴο, 1 ταῖρι 

γαῖ, ρθυμαρβ, ὕΠγΟν ἴῃ ΤῊΥ̓ τηϊξς ἴ0 {16 βϑποιαὶ βοοῦ, Ὀγ 

βίδιίηρ; πιοϑί οὔ {Π6 ΟὈ] οἰ ἴο85 νυ ΒΟ} ὁσοαγτοα ἴο ΠΊ6, 85 {ΠῸ ν 

τοῖσὉ σον [ο ΔΠΥ͂ 9Π6 ΕἾ56, ἴῃ τοδάϊπρ βοπιθ οἵ ἔπ ῥτο- 

Ροβοᾶ αἰξοναιίομβ. 61], [ο ποίΐοα οαἱν {Π6 σθηἀθυῖηββ οἵ 

(6 ονιβοὰ Ὑογβίοα. τ ΠΟ ἈΡΡΘαν ἀαθβεϊοπαῦϊο, που] 

μάνα Ὀθοη ἴο σῖγα ἃη πη αὶν οβεϊπιαΐο οὐ {Ππᾶΐ σου 8116 

[0 ΤΟΠΊΔΥΪΚ ΟὨΪΥ ΟὨ ὕπΠ6 ὁᾶ865 ἴῃ Μ ΠΟΙ {Π6 ΠΟΥ βοῦβ. ἃΓῸ 

Οἰδανν ἴα {πὸ τρις, νου] πᾶνο Ὀθθὴ Θα0Ά}}ν ἀπ] αϑὲ ο ἐπ 6 

ὁδανδοίου οἵ [πὸ Αὐμπουῖβοά οιβίοη. ΤΠδγοίουθ, ἴο 58 ν 
ΔΗΥ͂ ὑμῖπρ; δὲ 811 [Δ ]γ, πη Π8--τ-ίο ΤΟ ΠΊΔΙς ΟἹ. ΘΥΘΙῪ ὁΠ6 οὗ 
(π6 ομδησοβ οὔοντοά Ὀγ ἴῃ6 Πονίβοιβ ; δηὰ {πᾶ 15 Ὑπδὲ 1 

Βᾶνο αἰζοιηρίοα ἴο 40. 
ΤΉοβο ομδηροβ,} οχοϊιβῖνο οὐ ᾿ξ] 5. οι θοαἸοα π᾿ {86 

τοχί, πᾷ οἵ ἀἰβογοηῦ ραποϊαδίίοη, διπουπὲ ἴὸ ρνναν 8. οἵ 

1840. ὃ Ἰαΐρο ἃ παμηθον οὐὈ ΔΙ ΘΓ 0 ἢ 5 πλδᾶο ἴῃ {Π6 879 
γουβ68 οἵ μοῦ {Π|8 ΟΌΒΡΟΙ οομβιβίβ, ὈὉῪ ἔνθ θαυπθϑὲ Ἰηθὴ 
Μ 80 ἃτ6 Ἰοίι ἕο ἃ]ἔου διρις ἴθ {πῃ Βοος ἔπον ΤΊ Εν 08}} 

“ἃ ῬγθοϊοιΒ πα ΠΟΙΡ Ροββοββίοη,᾿ 8πα οὐἨ ν 10} {ΠῸν βὰν 

Αἰτου σατο] βύαάν, “Παῦ {Π|Ὸ ΟΥΤΟῦΒ ἴῃ δ ΔΓ νΘΡῪ 5Π|6}ι 

Πα [δὴν ἴῃ ΘΟΠΙρΡΑΙβοη Οἵ 18. τηδὴν ἃπα αγθαΐ ὀχοο Ἰθὴ- 

οἷοβ,᾽.2-- βϑοῖιβ, που ον Π 685, ἴοὸ 8Πιονν, δἰἐ μον τπαῦ {πὸ 

ἘΠΕ ἴθι ΒΙΌ]6 ἰδ γοῦ νονν [Δα] γ, οὐ {δδξ 811 {Ππ|656 αἰτοτα- 

[ἰομ8 ἅτ ποὺ προορᾷ, Τῆοβο ὙΟΤΥ ΠΙΔΠΥ ΘΟΙΤΘΟΙΙΟΠΒ. ΑἾ80 

Βοθηὶ ἴο ΒΕ ΠΥ βοπῖθ ἱπααΐγν ὑπδὲ πλὰν μοῖρ ἴο Ὀτίηρ, 

{ποτὰ ἴο {ποὶν Βιη ]]οδὺ. ροββὶθ]6. πη ΘΆΒΌΓΟ, ποῦν βίη αἴης, 

παῦ ἐπ Βονίβουβ (6}} ἔποβο μι πῖὰν αἰϊον ἔγοπι ἐπι πι---- 

ναὶ ᾿πἀθοά πὸ ὁπὸ ἀουθί8---“ {παξ {πὸ ἀυσασιθηΐβ οα Ὀοι}ὶ 

δ᾽ 465. οἵ πιοϑὲ ααδϑίϊοηβ πᾶν θθθῃ θεΐοτο ἐποιν." 8. ΤΊ 5, 

1 ἰὸ ἀσοβ ποῖ βίορ 41} ζυυίθον αιοβιϊομβ ψνἈΪΟ}, ἱπαοοά, 

πὸ Πονίβουβ ἱανὶζο, ἡ σογέδι εἶν Του 145. }} τοίογθηοα ἴο οοτη- 

πιδηζαΐουβ ὑπαὶ ἅτὸ ἴῃ ὀνουυ ον 8. παπᾶ β; δηα ἰδ ἀὐῖνοβ 

[86 ἱπααΐϊτοῦ ἴο νι μαξ, αἴτον 4}}, 18 θοϑί,-τποῦ πποτοὶν ἴὸ 

ΘΟΡΥ ΜΠαΐ οἴδιοῦβ πᾶν βαὶα Ὀοίογο, ὈὰΣ ἴὸ ταὶ κ ἴον λϊπι- 

3 Ῥγεῖ, τὸ ΚΕ. Υ. ν. ἰἰ. 

3 Τρϊὰ, Ρ. χἱἰϊ. 

4 Τοϊά, ν. χὶϊ, 



γὶ ΡΕΕΕΑΟΘΕ. 

5617, 50 ἃ5 ἴο πιᾶῖζα τεηαν 8. αὖ 811} ονεπίβ οὐ βῖπαὶ ἃηα 

φοπβοϊομεϊοιβ, τυ μαΐθνον. ὉΠ εῖν οἴ μον ππθυϊἐ8 οὐ {Π| 61} ἔλα] 5 

τᾶν Ὁ6. Τὸ Νοίεβ οὐ. {Π6 Βονβεά γευβίοῃ οὗ {815 

οβρεὶ, ἀτὸ ἐμογθίοσ ΟΠΪΎ Πἰηΐ5,---ὶ νοι] ποῦ ΡυΘβαπι 

ἴο 4ο πιοῖο,--- σῖνεμ 1} ΘνοΡῪ ἀὰθ ἀδἔθνθμοθ ἴο μ6 Κο- 

γίβουβ, ἔγουι γυμοπὶ 1 πόνον αἰ ον ἱτποὰῦ οτθαῦ ἀΠΠ ἀθμοθ 

ἴῃ ταῦ οὐ πὶ ἸαΠσπηθμί. ΕῸΡ ἀβϑαγθαϊν, ἤνθ πηθῃ το, θ6- 
51465 ΘΥ̓ΘΙΥῪ ΠΙΘΔΠ5 Οὗ τΟΒΘΆΤΟΪ. ἴον [Π 61 νον, Θμ]ογοὰ {16 
δτοαῖ αἀναηΐαρα οὐἨἁ 680} οὔ μου 8. μ6]ρ ἃπὰ ορίπῖομ, οαρ 

τὸ Κπον Ὀείίει, ἀπά ἴο Ὀ6 1655 Π|κο]ν ἴο ον {Π8π ἃ τπ8ῃ Ψ 0, 

ΜΟΥ Κρ’ ἃΙο 6, πηυϑὲ πΘο 8 ταβουῦ ἴο 18 ον Ἰπαριηθηΐ 

ἴῃ ἴμ6 ᾿Ἰαβὲ 85 γγὲ}} δ ἴῃ {π8 ἢνβῦ ᾿ηβίδποο, Πα αἀγανν {ἸῸΠῚ 

ἨΪβ ΟὟ ΓΟΒΟΙΓΟΘΒ ΟΠΪγ.} Αὐ [Π6 βᾶπη8 {ϊπη6, ἴμ6 οὐ]θοῦ οἵ 

[815 νους 15. 580 ἔν ἄθονα 8}}] μϑῦςυ πηούϊνοβ οὐ ρβύβομδὶ ἰπ- 

τοτεδῦ ἀπ νδηϊγ, ὑπᾶῦ 1 518}} ποῦ σϑργοῦ ΔΠῪ ΘΙΤΟΙΒ 1 ΠΠΔΥ 

μᾶνα οομη μη [64 οἰΓΠο ἴῃ Ἰααρτηθηῦ Οὐ ἴπ ΒΟΠΟΪΔΡΒ Πρ, 1ἢ 

[μ656 θυὶπρ βσυθαῖοι Πριῦ ἔροιὰ οὔπου ἃπὰ θδίζεν. 5 ΠΟ αν 8 

ἴο 58ιῖπ6 ΟἹ ΤΑΥ͂ ΠηἰδίαΚ 68: 80. {πᾶῦ {Π6 {γ86 το πάθης οἱ 

ον δοτά, πὰ {παῦ ομθ, Ὀ6. βίνθῃ ; πὸ πιδίζθι: ὈῪ 

ΜΠΟΠῚ. 
ΤῈς Βονιβο γουβίοη οὐ δ. Φομη 5ῆονβ ὈῪ τϑᾶβοη οἵ 18 

δτθαῦ τηογῖδ, τπογῈ Ρ] ΑΙ Ώ]γΥ, ῬΟΡμαρ5, ὑπ} ΔΠΥ͂ ΟὔΠ6ι ΨΟΙς 

οἵ {π6 Κιπά, {παῦ 1 15. πὸ Πρ ἀπάονίαἸεῖ πο ἴο τηθη θνθη 

ὁπ6 ΘΌΞρ6] οἵ πὸ ΑἸΕΠοΥβοα Ὑ ΟΡ ΒΊΟΉ,-- ἢ}. 1688. 86 
ψ ΠΟ]. Βοοκ.2 [Ὁ 15 ἰηάἀθοά βαβυ [0 σοπάθμμῃ ἴῃ {Π6 ἰθο- 
τγο-ΤΌΟπὶ ΟἹ ἴῃ ἴπ6 βύπαν σογίαϊ πα Υ ΠΟΙ .5 88. [Δα] ῦγ,---- 
ἴον {ποτ ἃΓ6 500}),-τα πα τὸ ἀθοῖάς {παᾶΐ {ΠπΘὺ πιαϑῦ θ6 αἱ- 

τοτοὰ ; Ὀὰΐ ὑπ ΠΟ] ν 15. ον ἀμ] ν,-ττίο αἰύοι {Πθηι. 
Νού, πάθεα, θοοαιβο οἵ [μ6 Ἰαπριιαρο ν᾽ ἰ10}}, ἴῃ ρΘΠθ ἃ], 15 

ΘΟΙΩ ΑΓ νΟΙν ΘᾶΒΥ ; ΠΟΙ γοῦ ἔτοπι τνδηΐ οἵ ἃ Βα Ποἱομῦ υτ- 

Ῥεῖ οἵ 4016 πιθῃ ἴο ἀο {6 γος ; θαῦ θδοαιιβ6 ἃ ομδηρο ἴῃ {116 
ἘΠΡΠΙβιι ΒΙΌΙ6 ᾿πηρ]168 τποτο ὕΠμδη {Π|6 πιθοῦ βοοα μ]θαβαινο οὗ 

ἃ ἴον βοβοΐαγβ ἀπε [6 οοηβοηΐ οὗ {Ππηοῖν ἔρθη 8, [10 18, ποΐ 

ΟὨΪΥ ἴο ἀπά {π6 ψοΥῖς οἵ ἃ μα} οὐὗἨ [η6 πιοβϑῦ ρίοιιβ ἀπὰ 

πιοβί Ἰοασποᾶ τηθη οἵ {πεῖν {τη6,3 αὐ 1 15 4150, ἴο ἀθιμο 15} 

1 Ὀγ 10 [16 ψγουβμῖρ ἀηα {Π6 νοποιαίίοη οὐἨ ὕνγο Θθ 168 

δα ἃ [ι8}{----ἃ τΆ5}} ἀπ γθηαγΟὰΒ δἰτομηρῦ, 
ον {πὸ Επρ 5. ΒΊΡ]6 15. πὸ Βοοῖς, ποῖ 80 τπὰοῖ οὗ 

Β0ΠΟ]Α 5 ΜνΠ0, πιὰ τοδα {Π|6 οὐ Πα }8, ἃ8 οὐ [Π6 ρθορὶθ ψ}ὸ 

οαπποῦ; πὰ {656 ἅτ β8{15ΏΕ6α----ὰθβ 0 6}} {ΠΟῪ ππᾶν θ)6---- 

ψ ἢ {πὸ Βοοἷκ 5 10 185, {παῦ σῖνοβ ὑποῖὰ (ΟΡ 5. ὈΪΟββίηρ, [Ὸν 

{πεῖν ᾿πΠπου ἴα ποα. 
ἃ ΘΟΙΠΕῪ ὕπο τὰηῖκ ψ Ὠΐοῖ {πΠ6 Πρ 8 ΒΙΊ0]6 [0118 ἴῃ 
Ἐπρ]απα. Οὐπον. νογβίοηβ, ἰηἀθθά, Πἰκὸ {Π6 ϑ'γυῖδο, {86 

Νὼὸ γευβίοη οἱ ΠῚ5 δογτα δνοὺ ποῖ ἴῃ 

᾿Βεοηρβ, τηᾶν ποῦ θ6 ΠΡ Εν ἐαπιρουθα ψ }. 

Αὐππθηΐδη, ἴπ6 Οορίϊο, ὅτο., ψγο δ, ἃπὰ ἃγ6. 8{1}}}, ΒΙΡ Ϊν 

να]θα, θαΐ {ΠΟΥ ΠΟΝΟΡ Ὑγ6Γ6 80 ΜΊΔΟΥ Βρυθδὰ ἴῃ {ΠῚ} τὸ- 

ΒρΘοίϊνα ΘΟ. Ρ]65. ἃ5. ὕπο ΕΠ] ΙΒ ΒΙΡ]6 18 1π {π|5. Νοῖ 
οὨΪν 18. 10 ἐοαπα ονουυνμοτο, Ὀαΐ 1Ὁ 15. 9Π6 ἃΠ4 {Π6 ΒΆΠ16, 

ἴῃ. ὕΠ6 ρΡαΐδοθ ἀηᾶ ἴῃ {ΠπῸ οοἰίαρο ; ψ θύμον οἶδα ἴῃ {πὸ 
ΒΟ ΘΟΙΒ. ἈΡΡΆΙῸΙ οὐὗἨ οοϑίν Ὀϊμαϊηρ, οὐ π΄ {πὸ ταββοῦ 
Θαν οἵ οἰιαυϊίν, 10 Γρομο5. ἀμ σοπλΐονί5. 811 ΑΚ 1π 
ἴπ6 βᾶϊηθ ΜΟΙ β; 85. ψ682}} {ῃ6 Π]Παβίυουβ ΟΥΕΕΝ ψΠ0 

5:15. ον {πὸ {πηΌΠ6, ἃ5 ὅπ Ῥοοιοβδῦ ροαβαηῦ οὐἠὨ ἁ ὡὠἢθὺ σϑᾶΐμι. 

ΒΥ. 1ἴβ. Ομ μ688 ἃίοπο, {πὸ ΩΡ] 18}. ΒΙ10]6 τθη 8, ἃ8 [ᾺΡ 88 
οὰη θ6, πα ῬΘΥΠΔΡ5. το} ὑΠπᾶ1 Δηγ ΓΙ ηρ᾽ 656, ἴο Ρ16- 
ΒΥ. ὉΠ ἴῃ ὑπ6 Ὀοπα οὗ ρθᾶσθ, 510}} ἃ8 {18 15, ΔΘ ΡΣ; 

[16 ἃΠα ΡδΥΓ68. ψΒ]ΟἾ,, ΠΟΥ ΘΥΟΙ πη 0} {ΠῸΥ ππὰν ΟἸΠῈ 

ἔνοπη ΟΠ6 ΔΠΟΐΠΟΙ πὶ ἴον ἀπα 1ῃ ἔαιΠ, ἄγαν {Π6 856 πονοῦ- 

{Π6 1655, ἴτοπι {Π6 βᾶπιθ ΒοοΙς ἀηα ἕλοι ὑΠ6. βᾶπι6 ὑθϑο Πρ, 

Αμπά δ5 ἴο {π6 Ἰαπριιαρα 10 Βροδ (5, 1Ὁ 15 ὅπ6 Ὀεβέ οὗ 105 Κιπά 

πὰ Ἰαπραδρο ν᾽ 10 }} ἃ}} οὰ ἢ ἀπἀουβίαπα, βίπμοθ 81} Ἰθᾶτῃ ἴΐ 
{Π|6γ8 ;--τὰ ἰδπριαρσο γν Β]ΟΠ, γα 566 {ΠΓΟ ἢ 8}} αἰτοιηρίβ δ 

ἃ ΤΌ Ι5Ι01., ΠΠΔΥῪ ἰηοοα 6 αἰζονθά, θὰ νοΡῪ βο] ἄομ ἴμ- 

ΡῬτονοϑα ;---ἃ Ἰαπρσαδρο, {πουθίογο, νυ 10}, τὲ Βρ᾽ῖ6 οὗ ἃ ἴδιν 
4ααίηῦ ΘΧΡ ΒΒ ΟηΒ. ΠΟῚ6 {6 ὑοῦ 86 [Ὁ1 ὈΘΙηρ; οἰ ἀ- [ἈΒΠ]οποα, 

8Π8}} πόνοι θθοοῖηο ουὖ οὗ ἀαΐο ἃ8 Ἰοῃρ' ἃ58 10 ᾿ἴνοβ ἴῃ {Π6 

ποανὲ οὗ [π6 ρθορῖο, ἂῃὰ {π6 ΕΠ] 5. τοπριθ 18 ΒΡΟΚΘῺ---- 

{παῦ 18, γοῦ ἴῸ} Βοπῖθ ὕϊπι6 [0 ΘΟΠΊ6. 

Τη βοοίῃ, πὸ Αυὐπουῖβοα Ὑ᾽ ουβίοη, οὐνῖης το {Π6 Ῥ]δοο 
10 ΠΟ] 45, ἀπ ἴο 15 ᾿πῆἤμπθημοο ἃ5. ἃ οἰδββ-θοοὶς ἃ}1 ονον {86 

᾿ἰηράοπι, ἰ5 {Ππ6 τηδῖῃ βίαν οἵ {Π| ΤΡ ]15}} Ια π ριον Β]1οἢ., 

10 ᾿ὰ58 ἰογπιθα, ΤΊ Π]6- ΟΣ 85. {Π|18 Οη6 ὈοοΪς 15, 10 15 γοῦ ἃ8 

γοιηρ; 8Π(1 ἃ5 νγ6}} πη ἀονβίοοα ἃ5 νν]Θὴ 1 ἡν 85 Πνϑύ ρα Ὀ]Ι5οὰ, 
Απά τπὰ5, αἰμιοδῦὺ αἴοπθ, 1Ὁ βίθπιβ {π6 τη αν βίγθαιῃ οὗ 

[ουοῖ σι ον 5 ἔγοπι οἱ {πὸ Ἰὰηἃ ; αἰπιοϑῦ ἃἴοπο 10 Κθορβ ἀρ 
{πὸ παύίομαὶ ἀπ τπδ}]ν [ραίαιο8 οἱ {Π6 ΤΌγ μην Δηρ]ο- ϑάχοι 
τοπρθ ; 8η6 {Ππ|18 10 Βᾶν 68 {Π6 ἰδῃριᾳδο οὐ ᾿ὐπρ]δηἀ ἐΌτη 

ἀν μα] Ἰηρ; ἰπίο {π6 νου! - 6 ΕΠ ΙΒ. οὐὗἨ οὔπον Ἰὰμα8 ; οὐ 
ἔοι ὈδοοιμἸηρ:, ΡΘΡ μα ρ5, Π{0ΠῸ οἶδ ὉΠπὰπ [86 Ἰα πἰχο ἸάἸοτα 
οἵ μα} -ἰἀὰρ ιν  ππθη αὖ ποτηθ. 0 [Πδέ, θυ θὴ ἔῃ 56 νν}10 σα 6 
ΡΟΥΠαρ5. 1658. ἰὸν πὸ Ἰονο οὗ {π6 ἘΠΡΠ5}}. 1}1}016, ὑπδπ ἴον 

{πὸ Ὀοδα Ὁ] Ἰδηριαρο 10 ΒΡΘΆΪΚΒ, ΠηᾶῪ 61} Ὁ6. Ἰθα]οιβ. οἵ 

αἰτοναϊτοηβ ἴῃ ἐπαῦ Βοοῖς ψ μΐοι, αἱ ἄνβὲ τη! θα ἐμπαῦ ᾿δῃ- 

δααρο, ἀπ ἡ 6} 5. Κορύ 1δ ὀνοὺ βίποθ ΜΠ 016 ἀπ ραν. 
ΒΌΟἢ ἃ Βοοὶς {ποη, ἔγαιρ Ὁ τυ 101} ἀββοοιαῦ]Ο8. ν᾽ Π1Ὸ}), [ῸΣ 

ἈΡῸΒ Ραβὺ πᾶν πιδο ᾿Ό ὁπ ΜΠ} ὕπ6 δύο ἴον 16} 1 
ΤΥ, ἃ5. ΒΟΙῚ8 

τ Ὠϊη]ς, ομδησοβ. ἃ’ ποοάρα ἴῃ 1, ἀἰβογούϊοη. ἰθο ο8. {πᾶ 

᾿ ΤῊ ΟἿΪΥ αββίβίαποο 1 γϑοοϊνοα ἴπ (018. ψγοτὶς νγὰβ ἔγοη Μυ, Ὁ, Ναί, 

270, Βιγαπὰ, μοθο Κιπάποθθ 1 νῖβὰ ἴ0 δοκκπου]οάρο ΡΌΒ]οἶγ, π0]6 

ἴο ῬΓΟσΌΓΟ [ῸΓ πι6 ἃ ΘΟΡΥ οὗ {1|6 βίπρ!α οἀϊξίοη οἵ 5, Ογτγῖὶ ΑἸ. οπ (18 

Θοβρεῖ, μα Κίπαϊ]ν Ἰεπξ τὴ ἃ νοϊαπηθ ἔγοπι ἃ σοιηρ]εῖα βεΐ οἵ 5, Ουτγ} 5 

ΟΥΚ8. πὶ Π5 τοι ὈοΟΚ -δίογα, Νὼὸ ὁπ6 οδπ {ὉΠῚ Υ ἀρργθοῖαΐε {πὸ ψα]ὰδ οἵ 

ΒΟΝ ἃ βογυῖσα θὰ μα, ψιπὸ Π{κὸ τὴ, μ88 ἴὸ ἀο πιῖτποῦΐ [86 θΟΟ ΚΒ 6 ὁδη- 

ποῖ αἴοτγὰ ἕο θαγ. 

3.Α5 τοραγὰβ ἔμ ΟἹ Τεβέατηθπε, (πὸ ἴδοι {παι τ, ῬΌΒοΥ, ΡΥ Δ Υ ἐπ6 

ἤγϑι Ηεῦτενν βοιιοαγ ἴπ {πὸ Ἰαπά, δϑϊάθβ Ὀγ {πὸ Αὐἰιονβεα Ψογβίοη, ἴῃ 

μἷβ Οὐματμ επί ΓΥ ὁ ἴμ6 Μίπου Ῥχγορμεῖβθ, βθοῖὴβ ἃ βυοῖοπέ ὑγοοῦ ἴῃ ἴ8- 

γοῦν οὔ ἴπ6 τας] τοπάογίηρ οὐἨ {πὸ Ἐπ ρΊ 5 ΒΙ0]6, ΝΟνου 6 1685, ΔΒ. ἃ 

ψοτῖς ακίη το {π|8 ὁπ ἃ ρμουθοη οἵ {π6 ΟἹ ὰ “δδίαταθης τηΐρις ποΐ θ6. Μὴ - 

ουξ ἰπίοτοβί [0 τδην,  μορο, Ὁ. ΄., ἴο θ6 8016 το ἢηΐβιι {πὸ ὁπ 1 πᾶν 

αἰγοδν θεκαπ ὁπ ἃ ρατί οἵ πὸ Ῥοηζαίθιιοι, 

8 ὦ ΤῊ Κίηρ σγοίθ τὸ {π6 Αὐοίβιο ΡΒ. Οὐ σΑπίογθαγΎ ἀπὰ ὙοΥκ ἀπᾶ 

τὸ {πὸ τοβὲ οἵ {πὸ ΒΊΒΙΟΡΒ. 85. ΓΟ]]ΟνΒ - {πᾶΐ ὁ ΠογθαΒ μ6 πὰ ἀρροϊηϊοα 

οογίαίϊπ Ἰοασπθὰ τὰθπν ἴ0 {πὸ πυσα θοῦ οὐἨ γῦμν απὰὶ ἢ, ἴον {6 {γϑηβ] δ θη 

οὔ ἴμὸ ΒΙδΙ6,᾽ " ἅο, Ηἰβὲ, οὔ τπὸ Τρ Πβ. Τὰ. οὐ τπ6 ΒΙ0]6, ὈγῪ Φο}π 

1ονῖ8, Δ.Μ,, ὅτὰ οἀ, 1818, ». 512, 



ῬΕΕΡΒΆΟΘΕ. ΥἹΪ 

{π686 ομδησοθ 5Π0Ὰ] 4 ΟὨΪΥ Ὀ6 τπδᾶθ ἴῃ 8οῖ (οἰ }}8. ἃ8 

εἰνμον Βἰπαοι {Π6 ἀβοί]π6585 οὐ {πὸ ΑΙ Πουβοα Υ ουβίομ, οὐ 
τόπον ἰξ ἀπῆϊ ἴον {π6 τνουῖς Ὁ πᾶ8 ἴο ἀο. θαΐ, ἀρατὲ ἴγοια 
φαγί ΘΧργββίοηβ ἴῃ ἔμ ΟἹ οβύαπιθηῦ νυ μ οἷ ἀγα ποοά- 

Ἰοββὶν Πτοναὶ, ἀπά πῖον τσ γ6}} θ6. τηθηἀθα ἡ] πουΐ 
ταὰοἢ ἃ, τοὰ] ἀοἴδοίβ ἴῃ (Π6 Τρ] 15} 1016 νν1}} θ6 ἰοαπηά, 

ἴο θ6 νΘΡῪ ἴδιν, ὈΥῪ πιθὴ γι, ΒΟ  Υ]Ὺ ἀπ 46] ναί ον 5θὸ κ 
1688 ὑπεὶγ ον {Παπ {πὸ ΡΘΟρ]ο᾽5 βοο. ὅο ἴον, ἱπάθρά, 
{παῦ Π|κ6 (Π6 βροίβ ἴῃ ἴπ6 βιὰ. ὑπᾶῦὺ Β.ϊπ68. νου θα, {Π|686 
] δια 565 ἅτ Ἰοϑί ἴῃ {πὸ βϑποναὶ ἰπἤποποο οἱ ΠΠ6}}0 ἀπά 116 
νον ἐμ ΒΩΡ 5 ΒΙΡ]6 5}ι6 15 81} ονοῦ ἴθ ἰαπά. Νὰν, 
ξαυίμον, ἔμ656 ἔλα] 8, νι ποῖον ἈΠ σά οὐ τοὶ, ψ1}}} 41} θὰϊ 

αὐτουν ἀἰβαρροαν, ὄνοι [τοὶ {Π6 Βοοὶς ἰζβο! Ὁ, μὴ γ᾽ 6 
θεῖηρ; [(5. ἱπξορτιςν το {Π6 ΟὨΪΥ [οϑὺ ἐμαῦ 5 ἴαἱν ἰουγαγ 5. ἃν 

ὙΘΥΒΙΟΠ, ΠΆΠΊΟΪΥ, τττ ΘΟ ραν Ίβοη ποῦ νγ1 0} Οη6 ἴοχῦ ΟὨΪΥ, Ὀὰΐ 
ψιῸ {πὸ ψΠ0]6 Ἰισας οὐ ἀγα} Ὁπαῦ πᾶν θ6. Ὀγοιρῦ ἴο 

Ὀθᾶν οα {Π6 δ ογὰὶ οἱ ον. 
ΤῊΐβ ον άθποα 1168, ἔοι. 8, ἢ ΟὨΪ]Ὺ ἴῃ {μ6 τ δη 685 οἵ [86 

Ηδθτον δηὰ οἵ π6 Οτθοῖς οὐ βῖμα δ, θα αἶδὸ ἴῃ {Π6 οἰ ἀοϑὺ 
γευβίομβ οἵ ἔμοβε ἑοχίβι ΤΉ6β6  ΘΥβΊοἢ8 ἅτ οὔ {πὸ Ὠ!ρ]οϑέ 

δα ΠΟΥ γ ἀπά να]αο, ἴον μανίηρ: θθθὴ τηδ46---ῃοβο οὔ {πὸ ΟἹα 
Τοβέδτηθηΐ ἴῃ ον ͵18}} ἃρθ8, δη ἔΠποβο οἵ [Π6 Ν ιν ἴῃ {Π|6 δαυ]ν 

εἰτπη65 οἵ {π6 ΟΠ τ ΟΝ, τοῖσι σου γ165 ἀἸϊβίδης ἰτοπὰ ομ6 ἅπο- 

[πθν, πὰ πη ϑῦ]ν Ὀγ πιθὴ ἀπἰζηοννα, Βα {Π6 Ὑ ογβίοη8 οἵ {Π6 
Νεν Ταβίδιηθης Θβρθοία!]ν, ἀτὸ οὗ νγοῖσηῦ ἀπ να] πα ]6 ἴῃ 

{παΐ, ΔΙ πορ ἢ τηδθ οἰτμθν ὁπ τοπὶ {Π6 οἴμοι, οὐ ἔγοιὴ 

οὐ σῖηα] ρος τπδῃ βουρί8. αὖ Ῥγοβθηῦ ΠΟ ΤΠΟΓῸ, {ΠΟΥ͂ ΓΘ 

γεῦ οἡ ἐμ ψβο]α ἀπδηϊμηοὰβ, ἀπ τ ἢ ὁΠ6 τποιὰτἢ} (6}} ὰ8. 

{πὸ βαᾶπηθ ὑγα ἢ. 
ὙΠ αΐ, ἴον. ἰπβίδποο, ψουὰ τὸ ποῖ οῖνο ἴον ἃ [δι Π{Ὁ] 

ΟἸΒίποβα οὐ Οὐδ] εἶς νουβίοι οἵ ἐμ Ετο- δα. ππδάθ ἔγΌτὴ 
ἈΠΙΚ ΠΟΥ Π ΠΠΔΠΙΒΟΡΙ ΡΒ ἢ τ ἢ Πδΐ οαυποϑύ οᾶγα ἀπ γθηθ - 
αἰϊοη που τγὲ πού ΘΟ ρᾶγθ ΟΠ6 ΨΘΙΒΙΟη ὙΠ {Π6 οὔθ ον, 
πη {Π688 ἔσο ψ]ἢ {Π|6 οὐ σῖπα] ἰοχὺ ἢ ΟΥ, ἴο τηθῃ!]οη ἃ 

80] 6οῦ τηογα [Ἀπ 1} 181 ----ὶΓ ἃ οουγοοῦ. ΔΉ ΒΟΡ 0 {νη ΒΙΔΌΊΟ ἢ 

ΔΠ6 80 ΑΥΔΌΙΟ πο οἵ Ηομιοι, θοῦ οἵ ἀπάοιυθέοα δαί αν 
δηἃ πεῖσις, θα πιδάθ πο ὁη6 ΚΩΘΙΥ ΘΧΔΟΙΪν ΥΠΘῚ ΟΥ̓ Υ ΠΘΓῸ, 

μια οχίβιθὰ ἔου ἔννο ὑπουβα πα ὙΘΔΥΒ ΟΥ̓ ΠΙΟΙῸ, ΟΥ̓ ὙΥΟΥΘ. ΟΥΘΩς 

ποὺ ἀἰϊβοογογοα---νοι ἃ {πον ποί, ἢ {ΠῸν ππαῖη]ν ἀστοοθα 
τοροί μον, ΡῸ ἴαγ ἴο βίδπιρ {6 Πα ἀπὰ {πὸ Οάνϑβον ψ 1 

ἃ ΟΠαγδοίου οἵ ἔλα τἢ {πᾶῦ νου ]ὰ ρὰΐ τΠοβο οἱ ὑγθαϑαγο8 
Ὀογοπα {Π6 ον] οἵ ἀῃν 5οοο] ἢ Απὰ {{ ἘΠο86 ἔννο γΟΥΒΙΟἢΒ 
μιαὰ Ὀδοη τηδθ ὁπ ἔγοπι {16 οὐπου, ἀπ θΟῊἢ ἀρτοοα 80 

γνΟ Πα θυ }]ν τυ Ἱ ἢ {Π|6 οΥἰ σῖ πα] ἰοχί, ἃ5. ἰο σῖνο {Ππθ πὰ ψνοῖσ ες 

δηα Δαῦ που ἐν ἴῃ ἐπο ομοῖοο οἵ ὁπ το Ἰηρ ον ον ἃποῖθιον ἰπ 
{Παὲ τοχῦ, Βιοι ἃ ννα ποῖ σοηβί ον {Π15 ἃ βὺ Ποϊοπε ονϊ ἄπο 

'π ἔανοιν οὗ {ποβὲ Ὀοοῖα Ὁ ΟΥ̓ ΒΙρ Ϊν ναϊαθ {Π|ὸ ϑδηβοῦὶξ 

γουβίοη οἵ {πὸ αςπα Ὀγ ΝΟΥΙΟΒΘ ἢ, ἃ5. νὰ ἀο τἰοβο οἵ | 

οἴμοι Ρουίϊοῃβ οἵ πὸ Ζοπάανοβία ἴθ ἢ ανᾶγοβοι ; ἀηα νγὸ | 

86ῦ ΠΟ 5118} βίοτο Ὀγ {πὸ ΤΊ θοΐδη ἀπ Πὸ ῬΑ] ὑγδη ΒΔ οἢ 5 

| 

οἵ ϑδηβοῦιξ οὐ σῖπα]5. ΟἰὑΠοΥῦ Ἰοβὲ οὐ αὖ ρυθβοηῦ. ἀπ κποννῃ. 
ΜΈΝ 180 15 πιδά οἵ {πὸ Ῥογβϑίδη Δπννᾶν-ἰ- ΒΆΠ6}} οὐ ΕΔΌ]65 

οἵ Βιάραϊ οὐ ΡΙΠραὶ, οἵ {πὸ Τανκίβιι Παππαγ πη -πᾶτηοὶ, οἵ 

τπ6. Αυαθὶς ΟΑΙ]α-ττα- Πίπιπα, οἵ (με Οιρμας Καυδαί-κυ- 
ὈΠῚΚ, οὐ {π6 Ἡδθτονν ἐγδηβίαὐίοη οἵ ἐμθβ6 Ὀγ ΠδΌθΙ 706], 
ἃ οἵ ἴῃς ατθοκ ὁπ ὈγῪ ϑ᾽μηθοη ϑ6.}, οα δοοοιηΐ οὗ 
{πεῖν ριΌθαῦ]Ὲ Ἠϊπάὰ οτ βίη, δηα οἵ {ποὶν μανίηρ ὈδΘΠ 
ἐγδηβ] θα πο ἔγοπι ὑμ6 οἵου, Βαΐ 1 τΠ686, ᾿πβίοδά οἵ 

Ῥοδυηρ; οἰζοπ νοῦν ἤαϊηξ ἔγάσοβ οὗ {Π6}ν σοτηπηοη Ραγοπΐ, 

616 {Π6 ᾿πιᾶρα οὐ 1{,---οὶΓ κα {πὸ ἀποϊοπξ Ὑ᾽ ἐυβίοηβ οἵ {Π6 

ΟΙα, θὰὉ δβρθοία!]ν οὐ ("6 Νον Τοβίαπιθηΐ, {ΠΥ ὑγογῈ 80 
δοσαγαΐα ἃ8 ἴ0 ΠΕΡ ἴῃ ἢχί προ ὑπ οὐ βίη] ἑοχί, Βῃου]α τγα 
ποῦ {Π1η}κ Ουγβοῖνοβ θα πα ἕο ΘΟΙ ρα. 6 ΟΌΓ ΟΥ̓. ΤΟ ἀογ Πρ’ 

οἵ ἐπᾶΐ ἕθχὲ μι (Πο56 οἱ άου δη ἃ πνεῖ μεῖον ἐγ ηβ]δεϊοηβ οὗ 

ΤΠ ΙΒΟΡΙρί8. αὖ Ῥγθϑθηΐ ἰοϑὲ ἴον Ὄνου ἢ Νὰν, τ βου ]ὰ 
ποῦ ὑβῖη}κ οαν ψγουὶς οἰΓΠ6ν [αἰν]ν ἄοπθ, οὐ 1ι5ῖ]ν ἀθαὶε Ὀγ, 
ἈΠῸ] 11 πα θδθη {Π 8 ἰγϊοά. 

Τὴ {815 {μθη, Ὀ6. τὰθ ψΊ ἢ ταραρὰ ἴοὸ ὑΠοβο ῥγθοῖουβ 

τοδί 5 οὐ οἱάθῃ ἔϊηιο, ἰῦ 18 8150 ἔγ ἃ5 τοραγβ {πε ον 

οἵ ἅον. Απά ἴδ πιιβὺ Ὀ6 ρμ]αΐῃ ἴο 8}} {πᾶΐ, πϑίμοῦ ἐπ 
πηθΡ 18. ΠΟΥ {πὸ ἀοἴροίβ οὔ {πὸ Αὐἱπονιβοά Ὑ ουβίοη οδὴ θ6 
ἔαιυ]ν ἰοβίθα Ὀγ σομπηρατίηρ ἴξ ψ  (Π6 Ηφθτον οὐ ψ ἢ ἐπα 

ατεεὶς ἰοχί οαΐν, ψιὐπουΐ γϑίογοποα ἴο οἱ Ὑ ουβίοηβ. οἵ {πὲ 
ΒΡ μοϑὲ δας μουν, ἴῃ οὐον ἴο 566, ποῖ οὩ]ν ΠΟΙ ἴπον ἴοο 
το ποιά ἐπ οΥἰρῖηα], ὈαὉ 4150, τ μαΐ ἐπδὲ οὐ βῖθα] ἰοχὲ 

πιαβὲ πᾶν θθθη. Τῆθβθ νθηθυ Ὁ ]6 τ ὑπ 68865 ἅτ, ὑποτοΐογο, 

ἴῃ Ἰβρθπβ8 16 ἴον ἃ τὰ] οὐἰἰοίβαι. οὐ {π6 ΒΙ0]6. Ἐὸν ἀπε] 

ψ6 πᾶνε ἃ ρα Π ῦγον ἰοχὺ ἀπ ἃ ρᾳγο ΟἸθοΚ ὁΠ6 ἴοο,.--- 
ἃ {Π]Πρ’ ΒΙΠῚΡῚῪ ΠΟΡΘΙ685, ἃΠ ἃ ὈΥ͂ ΠῸ ΠΊΘΆΠΒ ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ ----ῦν6 

ἅγ6 ἰδ ἴο σαίμον {Π|ὸ τὰγϑ5 οἵ Ἰηβριγοα ΤΎαΓ τ ΒΘ ΠΟΘΒΟΘΥ ΕΣ 

{Π6ν οαη Ὀ6 Ὀτουσηῦ ἕο ὈΘᾶΡ οἡ ἔα οὐ σίμαὶ ἰοχίβ. 
Ιῃ {{18 τοϑρθοῖ ἀπά ἱπηρουίδηοα 18 οΐοη. βίνοη ἴὸ 

{Π6 ϑερύπαριην Ὁ. οὐἸἐἴ65 τ Πο, ποῦ Ὀεὶπρς Ἰθαυπθα ἴῃ ΠΘΌτγενν, 
Ἰσποῦο ψ Πδὲ ὑπο ν ἀο ποῦ πον. Βαϊ {πὲ οἷά εγβίοηβ οἵ 
("6 Νὸνν Τοβιαπιθηΐ, τοὶ ἀνα οὗ αὖ Ἰθαβὲ οαὰαὶ νεῖρεΐ 
ΜῊ Π6 ϑερίπαριης, ἴῃς ϑατηαγῦίαη, πὰ {πὸ ΟΠ] θα 

Ῥδυδρμναβο ἴον ὑπ ΟἹ, ἀγὸ 4}} Ὀὰΐ ονου]οοϊκοα, δχοορί ὈῪ 
ἃ ἴεν, ποβο τδῦρο οἵ ΒΙΡ]1οΑ] Ἰοτο βιγοίοιιοβ θθγοπα {Π|Ὸ 

Ὀοαΐθη ἔγδοῖς οὐ ατοοὶς οὐ εἰοῖδπα,. Απά γεῦ πὸ Κπον]θάσο 
οὗ της οὐρῖπαὶ οἵ τς Νον Τοβίδπιθης 15. οἰΠου 50] ἃ οὐ 
βαςβίδοίουυ (μὲ ἀο658 ποῖ γϑϑὲ οὴ βοιχηςὶ βοβ οἰ υβ ἢ ρ ἴῃ δ αΐ 

ἰοχὲ σομραι α Ὑ10}, αὖ Ἰθαβῦ ὁπ οὐ τοῦτο οἵ ἔπ που ϊοβὲ 

οἵ {π6 οἱὰ γευβίοηβ. ον ἔπ ατοοῖ οἵ ἔπ Νονν Τοβἐβιηθηξ, 

ΘΒΡΘΟΙΔΠν ἐπαῦ οἵ ἐπο Θοβροὶβ, κὸ {πη ατθοκ οἵ τὸ ϑορ- 
ταᾶσὶηῦ νυ 0, πὸ ὁπ6, 4016 ἴο ἀρρτοοϊαίο ἔμ6 Ὀθδαίϊο5 οἵ 

ΒΌΡΠΟΟΪο5 οὐ οὐ Ῥ]αΐο ννουἹὰ ὄνον {πη κ οἵ τοδάϊηρ ἴον 18 
Οὐ ΒΑΚ ΟὨΪΥ, ἃρατῦ ἔγοπι ἐπ ἰόντα 1ξ σοηγουβ, οδηηοῖ 
ΑἸνναν 8. Ὀ6 Θἰ ΕΠ ν νν6}} ἀπάἀοτγβίοοα οὐ οἰθαυ]ν ὀχρ απο οὨΪΥ 
Ὀγ Δεῖς οὐ Η Ἰ]οπἰβεῖς δα ΠΟΥ. 

ἴάθα οἵ οἂν ϑαντοῦπ᾽Ἑ ἰοδο πο ἀπ οὗ ΗΒ οοπνογβαϊίοη Ὀν 

το Ἰηρ ἔπθαι ἴῃ ὑπο ατοοῖς οἵ {πὸ Ενδη σο  δὲ8.  ]οἢ Ης 

ΠΟΥΘΙ ΒΡΟΚΘ; θα νγ6 πηαβὲ ἰοοῖς ἴον (ἢ 6 ΤΘΑ] βρὶ τς οὐ ἔπιθι, 

ἴῃ {π6 νοπουϑΌϊο ἰάϊουι οἵ ἐνὸ Ῥεοβομίϊο. 

ὙῈ σδῃ ἴου πῸ ᾿Ἰυϑὲ 

ΤλΚονῖβο, νὰ πλαβὲ 

ΒῸ ἴο {πὸ Αὐτηθηΐδη ἴον Οἰθαγη 55 δηα αἰ στην οἵ Ἔχ ργοββίοα ; 

ἴο πὸ δουαίδη ἴον Ῥαυ ϊο]ο5. ονοὰ Ὀτ στοῦ {Ππ8ῃ {πο Οὐκ 

οπο5, δηὦ [ῸΓ ἃ ἀουθ]ο 86 οἵ {πὸ Ῥγοποῦ 8 ἡ μϊο ἢ σῖνοβ 



ΨΠΠ] 

διθαῦ ἔογοθ ἴο τηδην το ἀθυ ΡΒ; [0 ἴπΠ6 Οὐορίϊο ἴον ἃ ΠΙσθν 
56 οὗ {π6 ἀθῆπιξα ἀγίϊοϊα ὑμὰη ονθη ἴπ Οτθοκ π ΒΙΟἢ 50, 

μιὰ ποῦ, {πὸ {πὸ Οορέϊο, ἂῃ Ἰπα θῇ πιΐθ οὐ Ῥαυ να ἃγέ!ο]6, 

οἴξθη ἱπα ἸβρθηβΆ 16 ἴο ἃ τἱσαῦ ππἀουβίαμαϊπρ οἵ {π6 ἰεχί. 

Τη {π6 Ἐ.ΒΙορὶς πὸ ἤπα ἃ οονίαϊπ ὈγΟΔαΌΠ) ἃ5. γ.6}} ἃ5. ἃ 
ἀοία!! οὗ ὀχρυθββίοῃ. ΜΠ16}. πᾶν στα πηειξ ; δη4 ἴῃ {116 
ΟΘοίμϊς οὐ {ΠΠ1ὰ νγὰὲ πᾶν ἃ [δι], ἃ βίου ἀπ πΟΌΪ6 

Τεαΐοηΐϊο τοπαθυηρ οὗ {πὸ ασθεῖκ, γ᾿ ΒΟ ὑῃ γον 5 συθαῦ Πρ αὐ 
οα ἴμ6 ἘΏΡΊ5. ειβίοθ. ΤΠ  Ἰανοηϊο α͵βὸ ᾿ᾶὰ5. συθαΐ 
τηθ Ὁ ἃ5 ἃ ἐγ η Ἰδέ ]οΠ, ΟΥ Πρ ἴο {Π6 ἀ86 οὗ ρυ 0 1}165, ἀπ 
ἴο νϑῦ 5 αβϑα ἴῃ {π6 ργθβοηΐ 1} ἃ 80 6816 4 [αὐτο Β6Π86 ; 
8116 {π6 Αηρ]ο- ϑάχοῃ, ἢ ποῦ νοΡῪ να] 8 0] ἃ5 ἃ Γθπ ἀθυηρ; 
οἵ τ1ῃ6 ατθοῖκ, 18 πονθγέ 6 655 1 οΓ δε ηρ; 85. ὈΘΆΓΙ ΠΡ’ Οἢ [ἢ 68 

ἘΠ ΙΒ. Ὑ᾽ ουβίοη οὗ τπ6 ριθβθηῦ ἀἀγ. Τ1ιβι]ν {πὸ ΑὐΆΌ]ο 
δἀϊτεα Ὀν Εγρεπῖαβ ἀπ Πογδ {γα πβ]αῖθα, 18. να] μ} Ὁ]6. ἃ5 
ΒΒονΊηρ, πον ΘΟΥΓΘΟῦ τηδύ πᾶν θθοπ ἴΠ6 Οὐρίϊο νουβίοη 
ΟΠ. ΜΓ ΒΙΟΝ 10 νγὰβ οἰ ἐπ ον τπδθ, οὐ πποϑύ ΠΠ|ΚῸῚν τον]βθα ; πὰ 

{πὸ Ῥουβίδπ 15. αἶβο ποῖ ψἹῦποιὰΐ 105. Π]ΘΡ Ὁ ἃ5 ἃ ἀδαρ οι οὗ 
[Π6 ϑ'γυϊδο. 

Βυΐ 10 ἰ5, οὐ δοῦγϑο, ΠΡ ΟΒΒ10]6 ἴο ον ἴῃ ἃ ἐγ ηβΒ] ύ]0 ἢ 
το ᾿π αν 418] σθηϊι8 οὗ {Π|086 ΒΘνΘΓᾺΪ ΟΥἹΡῚΠΔ]8Β ; ΤῸ} ΘΨΟΥῪ 

Ἰαπσιαρο μὰ5. ἃ ΟΠδγδοῦο οἢ ὙΥ Π]Οἢ ἀθροπα 5 18 οχιβίθηοο. 
ΑΙ μὲ πᾶν θ6 ἄοπΠο, ἃ ἃ 8}} πᾶνε {τε (ο 40 15, ἴο βῖνο ἃ 
[αἰνὶγ οοτγθοῦ ἰάθα οὐὁἨ νῇαΐ {Π6 οὐἰσῖπα] ἴ5. ΤΉοδ6 {γλΠ8- 

Ἰαΐϊοπβ ἔμ θη ἅτ ποῦ Ἰηζοη θα ἴον ΒΙΌ]104] ΟΠ] αν ΠΟ, οὗ 

οοῦσϑο ψοα] ἃ ποῦ ΤΠ1ηκ οἵ στοιπάϊπρ {Π61} ΟΥ̓ ΓΙΟΙδπ. Οἢ 
ΔΩΥ {Π]πρ' 5μου οὐἨ {ΠῚ} οὐ βίαν οὐἠἨ {πὸ ουβίοηβ 6 ν 
ΘΟΙΩΡαΤ6. ΜΠ ὁη6. ἃποίμοι" ἀπ ὑἱἢ {π6 ατθοὶς Βαϊ 
{686 {γα ῃ 5] Δ 0 Π8 γγ6Γ6 πιδ 46 ἜΒρΘΟΙΔ ΠΥ ἴον {Π6 ἸαιρσῈ 0155 οἵ 

τ άογ8 οἵ τι ἘΠρ] 15}. Β10]6 νυ μοβα πη 8. τᾶν Πᾶνα ὈΘΘη 
ὉΠΒΟΙΠ64 Ὀγ {π6 Οὐΐονν γταϊβο ἀραϊηβί ὑΠ6 Αὐἰμουϊβο 

γενβίοη, πὰ ψΠ0 866 ἴῃ ὅυ}., Εἴῃ., δ μ14., ΜεμρΗ., 

Θο.., Ασιηθη., Οθοῦρ.., ὅ]αν., Α. δᾶχ., Αγδῦ., δηα Ῥευβ.,2 

οἴτζοι {Π8 ααοίαά [01 οἱ ἃσαϊηδβῦ ἃ γϑδ Πρ’ ἴῃ γγοΥΪτ5. οὴ {Π|Ὸ 

Νεῖν Τεβίαπιθηΐ, ΠΠ{Π6 οἶδ (πη ἃ [θαυ ] ἀυγᾶν οὐ βυιηθο}5 
Ποῦ ΠΥ τπθδῃϊηρ τ᾿ Παΐονου ---η ΟΥου ἴο ΘΠ8 06 {Π 6 πὴ 

ἴο ἔογτη βοπιθ ἀθῆηϊζο 146, πού ΟὨΪν οὗ (ἢ οΠδνδοίοι οἵ 

ΡΒΕΕΑΟΘΕ. 

ὕΠοβ6 γδγβίομβ, θα ομϊοῆν, οὐ ὑΠπ6 βίθυ!ηρ νον ει οἵ {π6 
ἘΠΡΊΙ5Ι Β101]6 θα σομηραγθα ψ ἢ ὑπθιὰ πὰ νι {μεἰν 
ΘΟΠΙΠ]Οἢ Ῥαύθηῦ {Π6 αὐθοὶς. Απα ψπθη {118 ΘΟΠΙ ρα 50 Π 
ΒΟΥ 8. ἃ8 10 ἄοοβ, {πᾶ οι {π6 016, [Π6 ΠΡ] 5} Υ ουβίοα 
18. ΤΠ θυΙου 0 ποπθ οὐἨ ἢδὺ Οἱ οι βἰβίθιβ, ἃ Πα ΒΕ ΡΘ ΟΣ ἴο 
ΠΙΔΠΥ οΟὐἠἨἁ {Π|6Π|, Ἔν οΥῪ οαπἀ14 ἀπ Πομθδύ τηδη πιιβῦ δάτηϊ! 

{Παΐ, ἃ ομδηρθ ἃΠα ἃ ΓΕ ΒΟ. ΠΠΔΥ πο, [ἴοι 411, Ὀ6. 80 

Πλ10 ἢ} ΠΘΘ 661, 5166 ΠΟΤΕ ΤΟΠΙΔΙῺ5 ἴο θ6 ἄομπο [Πδη ᾿ιὰ5 γοῦ 
θεθῃ ἄοπο, δ 6 Αὐμπουῖβθ Ὑουβίοπ. 18. οἰ] ο Ἰ 50} 
ΘΘηβαρθα ΟΥ̓ ΒΟΠΟ]αγΒ, οὐ ἀοοιηθ Ὁ πλθμ ]ιο, ἴοο οἰΐβῃ, 
ΔΙῸ ΠΟ 4968. 

Τὸ νου! θ6 προ 658 ἴο τορθδῦ ψυμδῦ τὰν 6 γθδα οἰβθν ΠΘ Ὁ 
Οἡ {Ππ6 ἃσθ ἃπΠ4 να] οὗ {Π686 βθνοῖὰὶ γ᾽ ϑιβίοηβ, Βα} 1 

ΤΥ Ὀ6 Θχροοίθα ἴο οἷν βοπὶθ δοοοιηΐ οὗ {Π6 δα 108 
ἔγοπι γγ 10}. ἐΠ656 ὑγϑηΒ] Α 05. ϑΚ6γ6 πιδ6. 

ΤῊ. {γδηβ]ί!οη. [τῸΠ {Π6 ϑυπιλοῦ νγὰ8 Ὀθραη ἢ {Π6 

Κρ 0. ΡεΪποορβ᾽ οἱ ΜΥΙαιηδπβίδαν, ρυϊηῦθα αὐ γΊθηπα ἴῃ 

1δδῦ ; 51}} τπ τηοβῦ θοδα ἃ] δα {Π6 τπιοϑὲ Εαβίουπ-Ἰοο κα - 

1ηρ; οἵ 811 δἸ το η5 οὗ ἴπ6 Ῥοβομΐο, οχοορῦ {πᾶΐ οἵ Ῥανὶβ 1894, 

Δ Πα οἵἨ Οτοοιηῖαι 1847. Βυΐ ονηρ ἴο, {Π6 5ι8}}Π6858. οὗ 
{π᾿ ἐγρ8 πᾷ ἴο {π6 νναηῦ οὗἉ αἀἰν᾽βίοηβ ᾿ηἴο νθυβθβ, {Π6 {γ88- 

Ἰαύϊοη. ννἃ8 ΠμΙβηθα οὴ {ΠπῸ 410. οὐ Ἰο ἢ ΡῈ ]5Π 6 θγ {π6 

ΒΙ0]6 ϑοοϊοίν ἴῃ 1816. Τ|ιὸ ἴγρο οἵ {}18 15 ποῦ βοοᾶ, θαΐ ξ 
18 Ἰᾶῦρθ ἃΠ4 580 [Ἀν τθα 48}}]6 ; 10 Πιἃ8. 450 ἃ ἴδνν γϑδάϊπηρ8 
οὗ 15 ον οἵ πὸ ργθαῦ ἱπηρονίαποο, {πὸ δύ οὐ ννῃῖο ἢ Πᾶνα 

θθθη πούϊοθα τη {π6ῖν Ραθο. Ὅπ6 ψ ΠΟ] ἐγδηβ] α !Οἢ. τνἃ8 

αἰτοῦ νν αν 5 τονιβοὰ οὐ ΟΠ [75 δ ΠΟ, ἃ 1ῃ ΒΟΠῚΘ. ΟΆ508 

αἶβὸ οὐ {π6 θοααθ ἃ] 410. οἀἸ το. οὐὗἠ Οτοοιηϊαΐ ἴον ψ ] οἷ, 

Τ πὶ ἱπάοθιοά ο {πὸ Κιμπάμοββ οὗ Μιυ. ὙΥιρμ, Δαιθυϊοαη 

ΜΠ ΊΒΒΙΟΠαΥῪ ἂὖ ὑπαΐ ρ].οθ. [1 αΒυ]ν, {Π6 ἡνΠ 016 τν 8. 4580. Θ01- 

Ρᾶνοα ντ 1)ν. βου ηβίθι 8. θαἀππὶοη οὐ {π6 ἩδυκΙθαη οὐ 

ῬμΠοχοπίδη Ὑ οὐβιομ ἢ οὐἨ (Π18 οβρεὶ ; {Π|ὸ πιοϑύ ἱπιρουίαηΐ 
ΓΘ ΟΊ ηρ5 οὐ ψ Ή]10}} ἃΓ6 βῖνθη 1η {Π6 ἰὈοὐ ποίο8. 

ΤῊ {νδηβ] θη. ἰΡουὰ ὑπ6 ΤΗΙΟΡΙΟῦ νγὰ8. πηδᾶθ οὴ {πὸ 
θοϑὺ ἀηὰ τποϑὲ δοοαναΐο οαἀϊδοιι οὗ {πὸ Νοιν Τοβίαπιοην ἴῃ 

{Πδῦ Ἰαησιαρσο ρα] Ι5η 6 Ὀγ {πὸ ΒΙ0]6 δοοϊοίν ἴῃ 1880, ἀπ 

οαϊροα θν {πὸ ἰαΐο Ἰοαυποά Με. Ῥ]αῦι.6 ΤΊ}15. ὑνδηβ]αϊίοι 

ΝΟ βουπᾶ οΥ {γυβίνογίον οἰ ἰοΐβτα οὔ ἀδίδ!]β, σὰπ γοϑὲ οἢ. ἃ {γϑη8]- 

τίοη ; [ὉΓ ἃ {γϑΠ 5] ΔΈ 0 --τόν θη {πὸ θοβὲ {πᾶ 18 τηδάθ, ἰβ θὰξ ἃ βδον οὗ {πὸ 

οτῖρσίπαὶ. ΑΒ ἃ ταγηΐπρ ἴ0 {Π0586 το, ταϊρης ρογμαρβ, θ6 ἐεπηρίοα 0 ἀ86 

{π686 γα β᾽ δεῖ Π5 ΓῸΥ Π6 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ ν γθ 8] οΥὙἸ [οἴβι, 1 σπᾶν τπθηίίοη {Ππδέξ, 

ΓὨγΟΌΡ βοτὴθ οᾶσβα [ῸΓ Ὑγμΐοἢ} 1 σαπποῖ δοσοιηΐ--εῖοῦ 1 ἕοοῖκ μαΐπβ ἴο θὲ 

ΘΆΓΘία] ἀπὰ οογγθοῦ---ἰ γτοπαογοὰ (ῃς ἘτΗϊορὶο " βαϊά᾽ ροπογαῦν ὈΥ ὁ ΒΑ Π᾽ ἴῃ 

ἢ. ν. --οχνὶ, οὗἩἨ τοῦ {γαηβἸαίίοη. ὍμῈ ϑυγίας οἰζθη, ἀπὰ (πὸ Αὐτηθηΐδη ἃ]- 

τηοϑὲ ΔἸ ΥΔΥΒ. 086 ἴΠ6 ᾿ΓΟΒ, ὁ 581} :᾿ ἀηὰ {Π||8, ῬΑγΕν, ταῦ μάνα τη β] 6 ἃ τη 

ἴῃ ἃ σοτκ οὔ (815 Ἰώπά, ἐπαᾶὶ σεαυϊγοα {Π6 τηοβὲ ἀπυγεατιεα δἰζθπείοη, ἘῸΥ- 

ταπδίοὶγ, Πουσαυογ, (πΐ8. ονογβῖ σις ἴπ ἃ τηαεζογ οΪν οἵ ἰάἀΐοπι, ἄοο8. ποῖ ἴῃ 

ΔΠΥ͂ ΨΥΑΥ͂ δἴϊεος {Ππ|6 ΟΠαγδσίοῦ ἀπ Ὀραγίηρ οὐἩἨ {π6 γαπβίατίοι ἔγότα {Π|Ὸ 

Ἐτμϊορῖσ τυ μῖοῖι, τυ 1}}, 1 τγαβε, θ6 ἔοαπα σογγϑοξ ἴπ 811 ΟἴμοΓΓ γοβρθοίβ ; ἀπὰ 

80 ἴαγ, υβοῖαϊ το {Ποβ6 ἴῸΓ νυ οτη ἰδ τγᾶβ τηδῦδ. 

53. 1] σουἹὰ παν μαὰ δοῦθββ τὸ {{π|6 ἡγοῦ οὐὗὨ ΘΑ θδιοΓ ἀπά οὗἉ ΒΙαπομῖπο 

οἢ με Ψεῖαβ Ττα]α, 1 πουἹὰ πανὸ σίνεη ἴτ ἰηβέοαδα οὐ {Ππ ἐγαπβ᾽αἰίοη ἔγο πη 

{πὸ Ῥεγβίαπ Βαΐζ γαίμοῦ {μδπ γορτῖπε {Π6 Ν αἸραξο, τ Βΐ οι ἰδ ἱπ νου θοά γ᾽ 5 

μαηᾶβ, 1 {πουρις θε8ὲ ἐο ἐγαπδίαίθ {π6 ΟἹὰ Ῥεγρίδῃ Υ' εγβίοῃ οὐ (8 Θοβρεὶ 

ψΒἸοἷι 15 οὗἉ βοτηθ ἱπίογοβε δη ἃ νοΐ με, ἀπὰ 1658 ΚΟΠΘΓΆΙΎΥ Καονπ ἔμδη {Π6 

ψυϊραίε. 

3 Τὴ ϑυγῖδο Ῥθβολ το ννᾶθ ῬΓΟΌΔΌΙΥ τυ θη οἰ τον Ἰαΐο ἴῃ {πὸ ἢγβῦ, ΟΥ 

τουναγ 5 {Π6 παῖ ἀ]ς οὐ {Π|ὸ βοοοηα σοπίαγγ. Βα ορίπίομβ αἰ ΠῚ ὁπ. {{||8 

Βι θεοῖς, 866. 6.5. ᾿)6 Δ δεῖς 1 ]η] οἷο, νο]. 1. ρ. 19, βᾳ.; 7. Ὁ). ΜΊΟμΔο]Ϊ5 

Επ]οῖς, νοὶ]. ἴ, Ρ. 361], βᾳ.; Ψ, ΜΝ Ομ 8 ἀθ Ν. Τὶ Ψενβίομθ ϑγγίδοα 

ΛΔΑπῆαυα αυδπὶ Ῥοβοιίίο νοσδηΐ, ᾿ἰὈγὶ ααδίίαον, ἀπὰ {Ππ|6 δα ΠΟΥ 165. ἔγοτη 

Λββοιηδηπὶ ΒΙΌ], Οὐ, (πογοὶπ ᾳαοίοα, ὅκοι; δηὰ α]8δὸ Ῥοσοοῖςο, ϑρ]ο], ΠΊδβε. 

Ατ, Ρ. 185, ψῃοτο 6 ἀποίοβ ἃ ράβϑασο ἔγουη ΑΘ ΒαΓα], 1110 βαγ5. ἐπα, 

{πη6 ““ῬΘΒΟΒΪΓΟ τὴὰβ τηδο πολ ιϑ) ἐσοὶ ὡδο) ἐξ ἴθ ἀἰὸ τη οὗ 
Ξ: τ - 

Αἀάταβ οὐ Τπαάδάτουβ {πὸ ἈΡΟΒΙ]ο.᾽᾿ 

᾿ Μαάδ ἴῃ {Ππ|ὸ 1} ἀπά οογγθοίθα ἴῃ {Ππ6 71} σϑιμίαγυ. 

οὐ ΑΙ αγα) ἀθονὸ αἰ] ἀθὰ το, 

δ ΤΊ Ετπϊορίο Ν᾽ ἐγβίομ. τγᾶβ ῬΓΟΌΔΡΙΥ τοπὰθ ἴῃ {π6 41} σοηΐαγγ, 866 

{, Ταιάο!, Οοιαμα, πὶ ΗΠ δε. ὐτι, ν. 295, 5α4., ἀπὰ δ, ΠΠϊ, ὁ. 4; Ο,. Α. 

Βοάς, ἔτγαρτῃ, Ἄοῖ, Τοθε, Αὐ8. Ῥυωῦ, Ρ. 3, βα. ; οὐαβᾷ, Εν. 5. Μαῦμαὶ, 

“Ἔκὰ. Ῥγαΐ, (γ Ο. ΒΒ. ΜΙολΔΕ]15) Ρ. ἴἰ. ; Π6. Ῥραϊζογίο “1011. Οὐτημι. 

Ψ. Δ. Β. Ῥοότη, Ρ. 2, κα. ; 4, Π. ΜΙομοΠ 15. ΕἸ] εἷς, ἱ, Ρ, 450; 6 Νὴ δες 

Ὁ] η] εἷς, ἢ, ρ. 21; Θουοῦ Οὐγίο] ΤΉ θοὸς. ἀὐεπίορ. ». 15. 

δ΄ 566 (δία], οὔ πὸ ΕπΒορίο ΒΙΌΙΠοα] Μ55. ἴα {πὸ ΒΗ. Τϊθγαγυ οὐ Ῥατὶβ, 

566 {Π6 ραββαζο 

Γ ὅο,, ὈῪ ὙΠοπιᾶ5 ΡΕ]] ΡΙαίι, Β.Α., Τοπάοι, 1823, 



ΡΒΕΒΆΟΘΕ. 

ν᾽ 88. αἰτοῦ ιναγ 8 σοπιρατοά τ] {π6 ΕΠορῖο οὐ 1θῖ5ιορ 
ὙΥ αἸοπ’β Ῥοϊνβ]οῦ ; ἀπά {μ6 αἰ ουθηῦ υϑαάϊηοβ ἃγτο σίνθη ἴῃ 
{Π6 ἴοοῦ ποίθβϑ, 1 τ ῖβῃοα ἕο πᾶν οΟ]]αὐο ἴγ 1} (6 
ἐΘαΠο ρεϊποορβ᾽ οἵ Ῥοικθη ρα] ]5μ6α αὐ Βοιιοὶ ἴῃ 1548, οἱ 
νΒ]οἷ {Π6 νυν ἰλυ]έν, ἢ ποὺ που }]655, Εὐπορίο ἰοχὲ οἵ 

{π6 ῬοΙΪγ οὐ 18 βαϊὰ το 06 ἃ τϑρυϊηῦ ; θὰ Τ Πανο πονον θΘΘὴ 
4016 ἴο οὐίαίη ἐπαῦ θοοῖ. [Ιἢ βοπιθ ἀἰβῆοα!ε ράββαροβ 1 
πᾶν σοηβα! θὰ {Π6 ΑὈγβϑιπίδη Ὑ ουβίοα. οὐ Αθὰ Ἰὐαιηὶ, 
γΒΙΟΝ 1 Βᾶνο ἰοαμα οἵ 86 ἴῃ αἰνίηρ {Π6 πιθδηΐηρ; δὖ- 
(Δ 6 ὈΚ ἃ παίϊνε ἴο {πὸ ΕἸπϊορῖο ἰοχύ νυ μ 10}, ἴον Πῖπὰ μδα 
ἃ Οἰαββῖο δα Πουϊέν. 
ΤῊ ἐγαηβίαξίοη ἔγουι Π6 ΔΆΜΈΝΙΑΝ2 νγ88. πηδ 6 ἔγΌΠῚ ἃ 

Ῥοδα 1] ὅϑνο, οἀϊτῖο. ρα] ΙΒμοα αὐ πίθος ἴῃ 1816. Βαϊ 
αἰτουνναυὰβ ἰὉ ννὰ8. τονιβοά οὐ {πὸ βίαπάατα 4{ο. δαἀϊέίοῃ, 

ΡᾺὈΠΙ5 θὰ αἰἶβὸ αὐ ἡ ϑηΐοα ἴῃ 1806 ; ἃπα {818 νγὰ8. σἜ ΠΟΙΆ }]ν 
ΤΟ] ονγ θα ἴμ ἃ}} ἱπιρογίδπς τθη θυηρθ. ΤΠ πιοϑὺ νά] 8 ]6 
τοΔ αἴ Πρ5 ἃ σίνοη ἴῃ {Π6 ἴοοῦ ποί68. 
ΤῊ {να πβ᾽αὐϊοη. ἔγοπι ἴῃ ΟἙΟΚΘΙΑΝ 8 ψγὰ8. τηδάθ οἡ {π6 

4ϊο. οὐἀϊείοη ρυϊπίθα τη {6 οἷν}] οΠαγδοίου πα ΡΠ 15Π 64 αἱ 

5... Ῥείθυβθανο ἴῃ 1818. ΤΠ ἰοχὺ 18 Βοιηθν Πα ΘΑΥΟΪΘΒΒΙΥ 
Ῥυϊηΐο ; θὰὉ {Π|6 πη Ἰβρυϊη 8 ἃγ6 ποῦ 8010} ἃ5 ἴ0 τη]5]ο δ πὸ 

γ’6}} ἀσαααϊπίοα 11} {Ππ6 Ἰδηρσιιαρο. ΤΠ ἰγδηβ]αύϊοι ἔρο τη 
Π15 ΘΟΡΥ νγνἃ8 οἴζθη σοιηραγθα τυ ἢ ἃποίῃ ον δαἀϊτοη ἴῃ {ἢ 6 

ΘΘΟΪ ΘΒ βεῖοα} ΟΠ δοῦον. ἃ]5ὺ ρα] 56 αὐ 5, Ῥϑίθυβθαγρ, 

ἴη. 1810. Βυῦ ἃ5 {Π686 ὕννο θα! το η8,---ῦη6. ΟὨΪν Ὁπ68 1 

αν δν οι 866 Π,-ττᾶγα [Δ6- 5] 1165. οὐ δδοῖ οὔθ, νυ ἢ {Π6 

οἠἷν αἰ Πονθηοο οὐ {π6 Δ γον αὐ] 008. ἀϑ.}} ἴῃ {Π|6 Θοο] οβἰαβ- 

᾿ Οα ψΒῖοῖ 56 {. [μα ἀο] ἢ, Οὐτηπι. ἴῃ Ηΐβε. τ, Ρ. 290, 54. 

3 ΤΊ|ια Ατπιθηΐαη Ὑ ογβίοπ, τυ μοι 15. οὐ] ἑαδίωδπι Ἧς. ΘοΡ᾽ 5 

Ὀγθαῖῃ,᾿ τῦᾶβ πιδὰθ ὉΥ ΜοβγΟῦ ΘΔΥΪΎ ἴῃ ἔπ δὲ} σρῃίαγυ. 866. [πα]ϊ]- 

Ασπθθη. Ἀπεῖα. νοὶ]. 1ϊΠ. Ρ. 72, 5ᾳ.; Μοβεβ Ομβογοη. Ηϊβέ. Αὐπι. ῥ. 311, 

84. εὐ, Υ μἰδίοη ; Βομβγοθάθγ, ΤΊιε5. 1... Ασα, [)ἰββογί, ἡ. 34, βᾳ.; Πὸ 

εἶς, Εἰπ]εῖς. ἵν. Ρ. 80, 5ᾳ. ; 1186 οἵ Μοβγορ, εὰ, Ν᾽ επῖσθ, ῥ. 1], 54.» ἄο. 

1 ἰβ πογίῃν οἵ γουπαγκ {πα {ΠπῸ ραββαᾶροβ οἵ βογίρέυτο αυοξεα Ὀγ 5. ατε- 

ΒΟΥΥ Π|. ψιο ᾿ἰνεὰ ἴῃ {π6 41} σοπίαγυ, ἀ0 ποῖ ἄρσγδο ἱ ἢ [ῃ6 Αὐππθπΐδῃ 

Μεγβίοη ὈῪ ΜΈεβγΟῦ ; {ΠΟΥ ἅγα ἴῃ βΘΠΟΓΑΙ ἃ58. αἰ ἴδγοπξ ἔγοσι {π6 σϑοεϊνεὰ 

Αὐτηθηΐδηι τοχὲ 85. ἴδ 6 αφαοίαϊοηβ ὈγῪ “ΕἸ γι ἴῃς ἷ8. Η Οπ 165 ἀγα ἔγοτα ἴδ 6 

ΑΔ, ϑάχοη ογβίοη ρίνθη οἰπμογ ὈγῪ ΜάγΒΠΔ}} οὐ Τμοῦρο. 18. βοθι8. ἴο 

Βον τπδὲ (ΠΟ56 τθη οἰζμεγ μδὰ δποίμποῦ ᾽ ουβίοη αἴ παπα, οὐ ἰγαπβὶαἰοὰ 

ἴοτ {πϑιηβοῖνοβ. 

3 ΤῊς Οδογρίδῃ δ ὀγβίοη, δοσογάϊηρ τὸ [)6 νΥ δεἴέε, ΕἸμ]οῖε. ἱ. Ρ. 81, τυὰβ 

τοδὶθ ἴθ {πὸ Θὲ} σεπίαγΥ ; οὐ ἰπ ἔμ 81 σοπίαγυ, δοοογάϊηρ τὸ οτγπα 

ΠΟ, τὰ8 ποῦ ν0 6}} ἱπίογτη θα οὰ 6 βυδ᾽οθοῖ, ὅ6ε οτγπο, Τπενοὰ. νοὶ]. ἰἰ, 

Ρ. 109, Βε ἰπ {πὸ “ἰὐρ[ ρα ηἰσοήμξιρ (Πῖϑε. οἵ Θδοτρῖδ) 

ψο]. ἱ. Ρ. 110, νὴ γοδὰ ἐπαξ {πὸ Κίηρ Αὐτὸ] τμὸ τοϊρπθα Α.ν, 4183--- 446, 

“ κοξ τῆδη αἈπν ζω “ἀπ ρτῥ, “πὰ ΣΑΣ 

“εἰμι ἔς ἐν πα ἐηέναια 2πι τ βαι ΝΣ ΤΩΣ 

οὗἉ Ἰπάρπιοπξ ἀπὰ υνῖβο, ἀπ {πον {γαπβίατοα {ἰὸ Οοθροὶ οἵ οὐγ Ταῦ 

δεβυβ Οηπιβτ. ὙΤΠ8 βέαϊοιποης 5 γερο Ὀγ Ῥ, Φοββοϊϊαῃη. ἴῃ ἷβ 

Κεναίζανα ἰϑίογία Ογμζη. ἰδογζυ, ν. 20, 84., νῸ αὐ ἀβ {παῖ {η6 Νὸνν Τοξία- 

τυδπξ τγὰ8 {γα πδϊαἰοὰ Ὁγ οτάογ οὔ Κη Αὐτίοι! ἴον {πὸ ἀβὸ οὐ 1νἷῖ5 Θαδοη 

ἡ ποπὶ π6 σοηνογίοα ἴοὸ τὰ 6 ΟΠ τ βεῖαη Ἑαῖτη. [πὰ ἃ ποῖδ, {πὸ δαῖμον πιδὴ- 

τοι {πα ἀσοογάϊηρ ἴο βοπιδ, ἔπ Νὸνν Τοβίαπιδπε τὴ αβ ἐγαπβ]αἴδαὰ ἔγοτω ἴπ6 

ϑυγίασ δαὶ {πὸ ΟἸναγοῖν ὈΟΟ ΚΒ ἔγουα {πὸ Οσθοῖκς ἴθ ἴμ6 δὲ σεαζατγ, Τ 5 

ἷβ αἰδὸ αἰϊαδοὰ τὸ ὈΥ Ατοϊιῖτα, Μασαγ, ἴῃ ἷβ Ζοέογία Ολνγιεἰϊαηδίυα οἱ 

Νοδεῖδ, ν. 147, 5ᾳ. [1 18. αἶβὸ σογίαϊῃ {μπὲ ἴῃ ἴπ6 ἀαγ5 οἵ 5. Νίηο, τθὸ 

Ἰϊνοὰ δὲ {16 τἶπιὸ οὐ Οσορογν ΠΠΠὰπλ., ἘΠ Θγδ Ὑγα5 δ8 γοῖ πὸ δογρίαῃ γογείοι 

᾿ Ἐπ πῦρ ττὰβ [16 568] ἀπὰ ἰτθᾶσο οἵ εβῦβ Ὁ κιβτ." 

ἰχ 

[108] βυβίεπι οἱ (βου σίδη τυ της, παν ποῦ θθθὴ 0 ]6 ἴο 
Βῖνο ΠΥ γϑυῖοιβ γοδάϊηρβ οἵ (6 (δου σίδη ἰοχί. 

ΤΊνο ἐναπβ]αἰϊοη ἔγοπι ἐπ ΒΘ μΑνοΝ τοῦ τγὰβ πιδᾶθ οα {6 
θαι] 4{ο. οἀϊείοι. οἵἩ {μι Β]ανοηῖς ΒΙΌ]6. ρα] 5 α αἱ 
δι Ῥείουβθανς ἴῃ 1818, ΤῊΐβ ὑγαηβ] αι τγᾶ8. αἰζουνγαυ 5 

τ 864 ὁ ἴμ6 ὅνο. οαἀϊξίοη οὐ ("6 Νειν Τοβίαιπθηξ ἴῃ 5]- 
νΟΠ]Ο Δη4 Εἰ ιιϑδίδη ρυϊπέρα α͵5οὸ δὲ δ. Ῥοίθυβθανο ἴῃ 1829, 
1 τοργοῦ {πᾶῦ 1 ἀἰ4 ποῖ οδίαϊπ ἃ Θορυ οἵ {πὸ Οϑβίγοιηϊν 

όβρε]8, τυ τίου ἴῃ {16 παῖ 4]6 οὐἨ (πὸ δἰθνθηςη οοηΐαγΥ, 
ἈΠΕ] αἰζον {Π|6 ἢνβύ βονυθηΐθοι ομαρίουβ οἵ {ππ656 ὑγδῃβ] αι 8 
ΜΘΓΟ Ρυϊηΐθ, 1 πάνθ, μοννονθν, οοἸ]αΐθά οα ἐπᾶὲ γουβίοῃ 
οἵ 8. 92ομη, οἷν. χνἹ]--οχχὶ, οὐἨ τὴν ὑγαπβίαὔίοπ ἔτοπὶ (6 

ΒΙΆνΟΙΪΟ; [Π6 τ ΔἸ ηΡ8. ῬΘου] αν ἕο ἰΐ, 85 νγ06}} ἂ8. {πὸ ἤδιν 
νυ ο8. τϑδ Πρ 5. ἐοα πα ἴῃ {Π|6 4{ο. οαϊτίοη οἵ ἐς ΒΙΌ0]ο, 
Πα ΟἿ οὐ ὕνο ἴῃ {π6 ὅγο. Νοιν Τοβέαπιοπί, ἃτὸ βίνθῃ 

ἴῃ {πὸ ἴοοῦ ποίεϑ, 

Το ἐγαπβίδξίοι ἔγομη {μ6 ΘΛΗΤΡΙΟῦ γγὰ8. τιδᾶθ ΡΑΡΠΥ 
ἤοπη {Ππ6 ΕὐΑσ θη ΐ8. οἵ {πᾶς Ὑεγβίοη. ρα] Ἰ5μοα Ὀν 6. 
γγοϊάς αἱ Οχίονα ἴῃ 1799, ([0]., ἀπ 4150. ἔγοπι οἴμοι ἔγαρ:- 

Ἰπθηῖ8. βίνοη Ὁ ΜΊΠΡΆΓΟ]1.6 Α ρονέϊοη οἵ τὸ Του 
ΘΠαρίθι ννὰ8 τοπάογθά ἔτοπι ἃ ἔταριηθπέ οἵ ἴπ6 ΒθΒΠ πη τὶς 
γουβίοπ ΡᾺθ]Ιβοα Ὀγ ἘΠ ΚΟ  Ὀγ τ ;7 ἃ ρουϊίοι οἵ οἷ. νἱ., 
[Π6 Ψ ΠΟ] οὐ οἰ. νἱϊ., δῃὰ ὑπ6 θερίππίηρ οἵ οἷν. νἱϊϊ. πγοτα 
{γδηβ] αἴθ ἔγου ἐπ 6 Ἰθαυπθα του οἵ Δ. Οεονοὶ;3 πὰ οἰ. 

ϊ. 2,14, 1, 18, 81, 43,---ἰϊ. 1, 8, δ,--τῖ, 99, 96, 27, 38, 
--ῖν. 20, 27, 8, 48, 45, 49, ---νῖ. 28, 88, 41, δ0, 59,--- 
νἹ]. 16, 89.---νῖι. 7, 11, 12, 14, 19, 21, 236, 51, 52, ,.δ4, 

οὔ ϑοτίρξαγθ. ον ἴπ {μ6 Ηἰβίοτυ οἵ Θεογρία ἀθονα ααυοϊοὰ, ᾿. 72, ἴξ ἴ5 

ἜΧΡΓΘΕΒΙΥ βέαϊοα {παξ {Π|6 τυυϊτῖηρ οὗ ἰδχὲβ οἵ ϑογίρζαγε βίνθη ἴο ὃ. Νῖπο 

ἴῃ ἃ νἱβίοπ, δηὰ ἐμαὶ βοὶ μῸγ ἢ ἢΘΓ τηϊβδίοπ ἴο 86 [δεγίαηβ, ῥᾳπ 

ξρὲμ ας οὐδε ἐπ ς, π- οὐ για πξιπ ῥᾳ" 

1.4 ΜΙ ραν ἐετα5. πτιττ6ὴ ἴῃ Εοτηδη (ΟΥ̓ Τα Π} ἀπ οα 

Το Οδοτγρίαη 

 δγβίοη 8 βαϊὰ ἕο αν θθὸπ γονὶβοὰ οα ἔπ Β]ανοηῖο; θαξ ἴξ αἰ ποτβ ἔγοτι 

1Π6 Β]ανοηῖο ἵπ πιδῺν ΡἸδσο5 ἴῃ πΐοὶι ἴξ παῖς θ6 ἐχρεοξοα ἴο ἄρστοὸ ; δὰ 

ἴπ ΚΘ ΠΟΓΑΙ ἰξ μὰ5 ἃ ὁμγαοῖον οἵ [8 οὐσπ. Οὐ ΐηρ, ρουθαρβ, ἕο ἴδιο αἰ σα εν 

οὗ ἴπ6 δογρίαπ Ἰδησπαρο, [πὸ Οογρίδη Υ Ἔγβίοη πᾶ θθθη, 811 θὰ ἱσπογοὰ, 

Ἰπεμογίο, ξδθ Τιβομβοπάοτί, Ν, Τὶ τας. οα, 2πὰ Ῥγεῖ, μ. ᾿χχυ ῖ, πο 

ΟὨΪΥ αιοξεϑ ἔγομι ἃ ΠΕ μοσταρ δὰ σορΥ οἵ τπὸ Ἐρ. ἕο ΡΠ δῖοι, οἀϊτοὰ Ὀγ 

Ῥεξογμπηδηη αὐ Βογ] η. Βαΐ ἔπ Οδογρίδῃ Υ̓ ἐγβίοι ἰβ Γα τα], απὰ ναϊααῦϊο 

ἔοτ οὐ οἶδα. 

4 Τι Β᾽ανοηῖο ' Ἔἐγξῖοι νγὰβ τὰδὰθ ὈγῪ ΟΥτ απὰ Μοιμοάϊαβ ἴῃ ἐπ Θιὶ 

σΘηζιτΥ. 8.66 (δ5 Βυ)θοῦ ἰγοαϊοὰ δὲ Ἰδηρεῖ ἴῃ 7οογία Ολνὶο ἰαηδίσα ο᾽ 

Νοδδὶϊ βοίολὶπθηΐο Αὐγολίηι. Μασαγία, ρ. 188, 5α., ἃ5. νι Ὲ}} ἂϑ5 ἴῃ Ἰηῖβ Ζεέονγία 

οϑεϊϊεκοὶ Τνεν κοΐ, Ρ. 12, 5ᾳ. 

ὁ Το ϑαμίαϊο Ν ὀγβῖοπ τγα8. πιδὰθ τ θη ΟὙοοκ τὰ ἃ ᾿ἰνίπρ ἰαπσυπρο 

ὄνθὴ ἴῃ Ερυρέ, ΡΟΒΒΙδΙν ἰπ το βοοοηἃὰ σοπίαγγ. “ὯΠπασδ,"" βανβ Μιϊηΐοτ, 

θὲ ἱπάοὶ γεγβ. Ν, Τ᾿ Βαλιίἀϊοιο, Ηἴηΐα, 1739, Ρ. 2," ποὰὶ ααϊὰ οοτεῖ-- 

ἀββουὶ ῬΌββα νἱάἀδίαγ, ῥυτοῖογ ἤπδο Ῥασοα: Θχεεἶββο βοοῦϊο βοουηάο νοῦ- 

β'σπθη αὐδηάδπι Οὐρεϊσαπι ἴῃ οὐϊτα μα σο δα δἰ δἰ ταν," ἄχο, 

Ο. ΜΝ οῖάο, θ᾽ νεγβίους Ν, Τ΄. Βαμιίάϊοδ, Ρ. 18, ργοῆχοα ἴο λεῖβ Ἐγασυνοηΐα 
Ν. Τ΄. Βϑαλίά. Οχίογά, 1799, ἄτο. 

“ΤΩ λεῖ5 κγρὅογαπι Οοὐΐσαπι Βοϊϊαυίε  ἐπθαϊς ἰὰ ΒΙ Ιϊοῖμοοα Νὰ- 
εἴδηα ἀββογναῖτο, Βοποηΐα, 1785. 

7 Τὰ Ῥτγαριποηΐα. Βαβυγαγίοο- Οορεῖσα Υ' εἰοτὶβ οἱ Νονὶ Τοβίαπιοηξὶ, ὅχο. 

᾿ϊαπέγανῖς ΔΓ, Ἐς ἘΠ κοΙΌγοῖι, Ἡδνηΐπο, 1811, ρ. 30, εα. 

3 Ἐτγαρπιοπίυπι Ἐν. 5. Τομαπηὶβ. Οτίδοο- Οορῖο- Το αϊσαπιν βιθοιὶ ἵν., 

ὅσ. ς ΟΡ. δὲ βιιάϊο Ε, Αὐρσυκίίηὶ Απιοηὶϊὶ Θδογαὶϊ, Ἐοπντο, 1789, 

ὅ'δδ. αἷβὸ 



᾿Ξ ΡΒΕΕΑΟΘΕ. 

δῦ, 57, 58,---τ. 9, 16, 91, 22, 25, 29, 81, 87, 858, 40,--- 
χὶ. 86, 46, 48, 49, 51, ὅ6, ὅ9,---αῖῖ. 6, 8, 98, 80, 86, 40, 
42, χίϊι. 6, 10, 14, 16, 19, 38, 84, 85, 86, 87,---χῖν. 1, 
2, 8, ὅ, δ ,: 16, 17, 22, 27, 28, 29, 80,--τν. 8, 10, 12, 
14, 19, 21, 22, 34, 27,---τνὶ. 2, 4, ὅ, 7, 12, 18, 15, 16, 
18, 91, τ 94, οὕ, 26, 98, 80,--αἀνῇ. δ, 9, 11, 16, 30, 
21, 28,34.,-- αν. 1, 8, 7, 8ὅ, 86, 87, 57,--τῖχ. 1, 4, 16, 
21, 34, 90, 238, 857, 59,--αχ. 36,--χχὶ. 4, γχοῦθ σαίμπογοα 

ἔγοπη ἐπὸ νους οἱ Βδρῃδοὶ ΤᾺΚΙ,} ΑὐΟΒΌΙΒΠῸΡ οἵἠἨ Αὐβιποῦ. 
ΑἹ] νευβεβ οἵ ἴἢθβε ἔγαστηθηΐβ ἰοαπμα ἴῃ ἢ. ΤῸΚΙ ἀπ ποῖ 

ἰοαμ εἰβον ποθ ἃΓῈ ΘἾνΘ ἢ {Π6 ἐγαηβ]αίιο. ἐπὶ {Π6 
ΒΆΒΙαΙο, γεῦ ποῖ ψιποὰΐ οαυςοη. ἘῸΡ {Π686. ΒΟΓᾺΡ5. ἃ16 
ἴον {Π6 τποϑῦ ραγῦ Ἰποουγθοῦν ρυϊπίθα, τι ονιἀθηῦ ῬΓΌΟΙ5 

τπαὲ Η. ΤΌΚΙ ννὰβ ποῖ 80 σοοὰ ἃ ϑδῃίαϊο 85 ἃ Μοιηρ ο 
ΒΟ ΠοἾαι.5. Α ἴδιν ἱταρτηθηΐβ οἵ πὸ ϑδθιάϊο. δ υβίοι οἵ 

{πὸ Νενν Ταβίδιηθηξ 16 4150 βίνθη, ἃ Πα ΠΙΔΗΥ͂ ΠΟ αποίοα 

Ὀγν Ζοερα 3 θυ ποπὸ οὗ {ποῖ ὑγογα ἀγα} ]8 016 [Ὸν {118 

ψΟΡΚ. 
ΤῊ {γα πβ]αίίοη ἔγοσι ἴπ6 ΜΙ ΈΜΡΗΙΤΙΟΣ τνὰ8 τηδ46 ὁ {ΠῸ6 

Ἰαΐεϑδ δα πηοβὲ δοουγαίθ οαἀϊτου οὗ {πῸ οΒρο}β. 'ῃ {πὲ 
Ἰαησιιασο, ΡΠ ΙΒηοὰ Ὀγ δομνανίζε δ Βθυ]η ἴῃ 1846. 
ΤῊΙ5. ὑγδηβΒ] [0 τγὰβ δἰ του υγΓ 8. γον ]βοα οα ἴπ6 ἰεχύ οἵ 
1). ὙΥΠΚΊη85----ποῦ ὈΚ ΔΩΥ͂ ΠηΘ 88 6608] ἴο {παῦ οὗ Βοιννανίζο 

--ριϊηϊοα αὖ Οχίουα ἴῃ 1716 ; δῃα ὀσοαβι ΠΆ}1}Υ οἢ ΘΠ 0 η5 
ῬΒΠΒμοα Ὀγ {π6 Β10]6 ϑοοϊοίν ἀπ Ὀν {π6 δοοίοίυ ἴον 

Ῥιοπιοίίηρ; ΟΠ τ βία. Κπον]οᾶρο. ΤΠ τηοϑὲ ἱπιρουΐαμΐ 
οὗ {Ππ6 γδυῖοιιβ τοδ]ηρ8 816 σίνθη ἴῃ ΠπῸ ἰοοῦ ποΐίε8. 

ΤῊια. ὑγδηβ᾽αὔϊοη. ἴγοπι {πΠ6 ΟΟΤΗΙΟῦ νγὰ8 τηδθ οἢ {ΠῸ 
ὈΘδα Ὁ] ἀπ 45 γοί ππνῖνα} 164 οἀποη οὗ {πΠ6 Οὐχ Δυροη- 
ἴθὰ5 ῬαὈΠΒμδα Ὀγ Εἰ, δ απῖιι5 αὐ Πονάνθοιῦ ἴῃ 100. ΤῊΪΒ 
γδη 5] [0 νγὰ5 ἰἘΘυ να 8. τον] οὴ {ΠῸ Ἰαΐοθι δα! Π]οη8 οἵ 
{παῦ νϑυβίοι. ΡᾺὈ]5η6 4 Ὀγ {πΠ6 ΟΟ]]ασα οἱἠ ΑπΕαιγ168. αἵ 
βιοοκμοίπι ἴη 167]; ὃν ἦχο, αὖ Οχίονα, 1700 ; ὈΥν 16 

ΟθεἸθηΐς ἀμ Τοῦ θ, αὖ ΑἸτθηθανο μα Πμοἰρὶρ, 1896 ; 
ὈΥ ΟδαροηρῚΡ}---δὴ Ἱποουῦγθοῦ δα οη---αὖ Ραββα, 1808 ; 
Ὀγ Μαββιμδηῃ, αἱ διαξίρανῦ ἴῃ 1857 ; ἀπὰ Ὀν {Πρρϑίτδμη-- 

{πΠ6 θεβί δαϊιοη--τταῦ ΤΠρβαὶα ἴῃ 1864. Τηδβα Ἰαΐθι δαϊ- 
{0 η8, Πουγον οι, μᾶνο ὑπ σοροαῦ ἀθῃηουῖῦ οἵ Ὀδὶπρ' ρυϊηἰθα ἴῃ 

τη Ποπιδη ἀπα ποῦ ἴῃ {πὸ ἀοίμὶς ομανδοίου. 

ΤΊα ὑγδηβ] οι ἔτοσι {Π6 Ανοιο- ϑαχονθ γ88 τηδᾶθ ὁἢ 
{π|6 Ὀδδαθ Ὁ] οαϊίοη οὐ ΤῊ. ΜάνΒ}8}1, ρυϊπίθα βἰ46 Ὀγ βι4ο 
ψ ἢ ὑπὸ Θοιμῖϊο ἰοχί, Ὀγ Εις, δ αμῖὰ5 ἂὲ Τονάνθομῦ ἴῃ 160θῦ. 
Τὸ πιὰβ {πὸ σνθαΐ δἀναπίαρο οἵ Ὀϑῖηρ ρυϊηΐθα ἴῃ πὸ ΑΠρ]ο- 
ϑάΧχοι ΟΠαγαοίου, ΤΠ18 ὑγΔηΒ] Δί ]0 ἢ) γ5. δἔλου ἃν 8. τον !βοα 

οὐ Μῖι. ΤΠογρο᾿Β δαποη οὗ {πὸ ἀοβρε]5β ἴῃ Δπρ]ο- ϑάχοι ; 
θαῦ {Π15. 15. 1 ΠΊΔΠΥ ΤΘΒρΘοίΒ ἸΠίουου ἰο ΤῊ. ΜνΒΠ8}}}8 

δαϊοη ν Β1οἾι, αὖ Ἰοαβύ ἴῃ {Π15 αΟ5Ρ6], ἀοο8 ποὺ ἄθβοῦνα {Π6 

[ΟΡ ΠῚΒ 1π ΥΒ]Οἢ ΜΙ. ΤἼΊΟΛΡ 6 πποης 08 1Ὁ ἴῃ Π15 ρυοίαθθ ΤῊη6 
ΟΘΟΑΒΙΟΠΔ] ΟΠ ΘΡο Πα οἵ τϑη θυ ϊηρ᾽ ᾿ῃ ὑΠ 686 ὕτννο δα! ΠΟ }8, ἃ8 

νγ6}} 5. οὔπιθι" το απ ρ5 ρίνοη Ὀγ ΖΠ] 1 Ἰη ἢ15. Η ΟΠ1]168 816 
τηθη πο ἴῃ {16 ἴοοῦ ποίοϑ. 
ΤῊ {πδπβ] θύοι. ἔλτοπλ {Π6 ΑΒΑΒΙΟΤ τγὰβ τη846 ὁῃ ἃ βὉοα 

ΘΟΡΥ οὐ {π6 Νονν Τοβίαπιθηΐ τη {πᾶ Ἰαπριιαρα δα ρα νΘΥῪ 
ΘΟΥΤΘΟΟν Ὀγ ΕΡΡΘμα5 αὖ Τιογάθη ἴῃ 1610.8 ΤΊ ργαῖβο 6 

Ὀοβίονβ οἡ {Π|15 γθυϑΊ0 ἢ. 15. ὙὙ6}} ἀδβουνοά, [10 Ὀθαν5 ονὶ- 
ἀθης ριοοίβ οὐ Πανίηρ θθοη τηδᾶθ οὴ. 81]. ἀπ ὁ 
Μοιαρ το τοχίβ, γαίμον {Πὰπ αἸγθοῦγ οα. {Π|ὸ ατθοὶς οὐ ρὶ- 
ὨᾺ] ; οἵ, δ΄ 411 ονθηΐβ, οἵ πανίπρ θθθη. γονιβοα οἢ {Π|088 

Βπρυρύϊδη Ν᾽ ΘυβΊΟη8, ΡΙΌΘΔΌΪ]ν ἴῃ {Π|6 οἸθνθηῦ οθηῦανν ; γοί 
Τῇ 15. 80 σον Τοῦ ἃ8 [0 πιάτο 10 ἀου Ὁ] ν να] 80]6 οἱ {ΠπᾶὉ ἀοοοπηΐ. 
ΤῊΙ5 ὑγαηβίαυϊοη οἵ 10 ννὰβ ἃ ἔθυυγα 8 σον ιβοά ὁ {Π6 Αὐδθὶο 

ΒΊνοη ἴῃ {Π6 ῬοΙΪγο]οῦ ; ἃ 10 ννᾶϑ ΟΘΟΔΒΙΟΠΆΠΥ οΟμρανοά 
μα {πὸ τοχύ οὗ {Π|ὸ οαἀϊδίοι ρυϊηϊοα αὐ {πὸ ΔΘ Ἰοὶ ργ655 αἵ 

Ἰθοπιο ἴῃ 1591, νἱ] ψνμ ον {πὸ τοχύ οὐ Ἐροα 8. ΡΌΠΟΥΆ]ν 
ΤΊιο ομ]οῦ γϑδάϊηρθ οἵ Ἰηϊογοδῦ ἅτ σίνοι ἴῃ {ΠῸ 

ἴοοῦ ποΐοβ. 

ἌΡΤΘΘΒ, 

ὰ " Ἐσάϊπιεηία ἸΣΤΟΣ δορέε βῖνε ἘΠΈΕΣΣΙ Ἀοτηδο, [788, 

3 Τῆδ υυϊΐπεββ Εἰ, ΜΙ πίοΥ θθαγΒ οἵ {Ππ656. ἔγαρτηθπίβ ρίνϑη Ὁγ Ἐ, Τυϊα, 15 

ἔγαθ : ““Ἑᾳυΐάοπι, Ἰίσεξ θθ πα βοΐδιι, ΤῸΚΙ στυάϊπηθηία Ἰἰπρας Οορίϊος 

τείογία 6586 ἱπ ΠΌΤ ΓΒ ῬΓΟΡῈ δχ αἴγοαὰθ ζοβίδτηθηζο οἰζαιβ, δᾶ ἔδιη θη γῈ]]- 

4υΐβ Πτογάγατη ϑϑῃϊἀϊοαγαπα Τοπεῖθιι5, οὐ οἱ θ8. πἰγαϊ γα τὰ τη Θπ ὈΓΑ Πα 116 

μαυὰ 6586 τραυϊραγαηᾶα ἀγθίέγογ, ἀπ θα σὰπι δὶ} ἢά 65. τοί8 Βα} 8 ἀρρᾶ- 

ταίῃβ ἃ Τυκίο εχ ργατητηδίϊοα ἡυδάδτη τϑοθπί Ασδθῖοο- ΟΟρσα Παιδί, 

ποη γ6γῸ οοἀΐσατῃ δαοίογίίαίο ἤγιηδί ; τοΐα πηαθ ᾿γεδίογοα ἤθς ΟΡυΒ ἰπ- 

ΠηϊΕ5. βοδΐεδξ τηθηϊβ ΓΥΡΟρΡΤΑΡὨΪοἶβ, ἀρ νόγάτη Ἰθοοποπι πα γατῸ 

ἀπῆπραπε αἄθοὸ αὐ τοδὶ νἱχ ααθαΐ, ἡ 1)6 ᾿ἴπάο]6  δγβίοηϊβ Ν. Τὶ, 58- 

Ὠἰαΐοε;, ὑγεθῖ. Ρ. 4. 

5. Τὴ διῖ58 Οδέδίοριβ Οοὐΐοσατα Οορεσογατῃ Μαπυβογίρίογαπι αυἱ ἴῃ ΜαΒοΟ 

Βογρίδπο Δ ΟΠ γ]8 δἀβογναηίαγ; Αὐοίοτο αρογρῖο Ζοθρα ἴζαπο, Ἐοιης, 

1810, Ρ. 193, 5ᾳ. 

Το Μειηρμεῖο Ν᾽ ἐγβίοη ττᾶβ ῬΓΟΌΔΟΙΥ τηδᾶθ ἴῃ ἔπ6 2πὰ οὐ ϑγὰ σϑπ- ἢ 

ὅθ 6 

ΠἸββεγίαιο, Ρ. 1, 84. ; Ἐγαρπιθπίατα Εν. 5, 

ἴΌΓΥ. [ΙΕ 15 ῬΕΓΠΆΡΒ ἰαΐον {πᾶπ (πὸ ϑαμίἀϊο, θὰ ἱπάοροπθεπξ οὗἉ 1. 

α. ηοϊάε δὲ δ ετγβ. 

Φομαπηΐβ ατεθοο- Οορίοο-ἘΒοΡ, ν τὰ Εν Α, Οδογρί!, Εοτηερ, 1789, ργεοῖ, 

: Ὁ. ΜΚίηθ, Ν. Ὁ, Οοριείς. Ῥτοϊοροια, Ὁ. ἷν. ; Βομυναγέζο 

αὐδίαοτ Εν. ὙΡΕΣ Ῥγεῖ. Ρ. χυἱΐ, ἄκο. 

ΚΕ. 

ΡῬ- ΧχΙΐ. 584. 

δ ΤΊ Θοιμῖο Ὑ᾽ ἐγβίομ γγαβ τηδᾶο ἴῃ τπ6 4{Ππ| σοπέαγυ ὃν ὉἹΗ͂!α, 8:66 {πΐ8 

800 )6οῖ ἰτγοδίεα δὲ Ἰεηρσίῃ πὰ ᾿οαγποαϊν ὃν 6 Θαθοϊοπίζ απᾶ Τοοθο, 

Τ]81α, Ῥτγοϊεβοτα, Ρ. ἷχ, 854.; Μαββιθδηπ, {[018]145, Οἰδβομίομε, ΕΠηϊοῖε, Ῥ. 

ἷχ, 54.; Κ8ογ, Ἐν, Ψεγβῖο Θομμῖοα, Ε, Πγο, Α.Μ,., Οχοπίϊ, 1750, ρταῦ, ᾿. 

Ψ]]. 54.; Εν Δαηῖ!, Εν. ἜΣ 1065, ε Υ. ΒΕ ὅο,, Ρ. 385, 58. ; 

τρρβυυῦπι, Οοά, Αὐροπίθιβ, ΤΠ ρβα]ῖεθ, ρυεοῖ, ᾿. 1. 54. 

5 ΤῈ Αῃρο- ϑάχοη Ν Ἔγβίοη γ88 ΡΓΟΡΔΌΪΥ τιδὰρ ἃροὰῦ (π6 80} οὐ ΘῈ} 

οοπίαγγ, ΤῸ ΑἸ ΠΟΥ 5 σαπιοῖι, Πονγονθι,, ἔγοσα {πὸ ᾳαοίαιοηβ Τοὰπὰ ἴῃ ἈΠ νο᾽5 

Ἡ τη] 68. 566 ΤΠ οπι ΜΆΓΘΒΟΆΠ1} ΑἸρΡῚῚ ΟΡβουνί, ἴῃ δ, Α, Βαχοηίσδμη 

αἵ {π6 πᾶ οἵ Τὸ, 1 πὶ] Ἐν. οι. οἱ Δ. βαχοπίοα, Ρ. 487, βᾳ. ; αἷβο {116 

ΔΑ, βάχοῦ ψογβίοι οὔ {πὸ ΗΟ ΟΟΒρε]5, δἀϊεθὰ ἔγοπι οὐἱρῖπαὶ ΜΒ, ὈῪ 

Β. Τποτρο, 1842, ρτοῦ, Ρ. ν. 86. 

7 ΤΊ ογο ἄγ βόνεγαὶ ΟἹὰ Αταθὶος Ψ  ΥβίοΒ 'π Θχἰβίοποθ, βοιῖθ ῥγϊηϊοα, 

βοῖλδ ποῖ, ἀπ τηδᾶθ θοίνθοι [π6 βουθητη πᾶ {π6 ἔν ἢ σοπίαγίοβ., 566 

ΤῸ σπθ, Τπιγοά, νο]. ἴἴ, Ρ, 291, 54... θὰ Θβρθοία!ν «1, 105. ΜΊομΔο] 15 ΕἸ Η] οἱ ε, 

γΟΪ, ἵν Ὁ. ξν 86. 

᾿ “τι ω υ δυο ἀραὶ Νόναπι Ὁ, Ν, 7168ὰ ΟἸ τῖβα 
δ:- 

Τοβίαιποηἴαπα πες: ; οχ ΒΙΒΙΙΟΕοοα Τιοϊἀθπβὶ, οἀθηίθ Τ ποτα Ετρθηΐο, 

Τιοῖδεο, αππὸ 1010. Ἐγρθηῖαβ ἴθ εἶδ Ῥγοίδοθ 68}15. {Π15 Τοχέ, “" Απεϊαἴδ8ῖ- 

τηπτα δα ι6 Θ᾽ Ορη Εἰ 5βί πιατα Ν᾽ ὁγβίο ποτα ΑΓΔ ὈΪΟΔ ΠῚ --ττὸχ Θ] οραπεββίμηο ΒΙΌ]1ο- 

τπδοῦΣ ποβέγε σούῖσο, τπδηὰ Θχαγαίο ἴῃ τποπαβίουίο Α΄. ]οαηπηῖ ἴῃ ΤΠΘθαΙ 05 

ἀοβογίο δῆπὸ οσὸ Π͵οοϊοαπὶ 1059, ἰὰ οδὲ Ομ εβεὶ 1542. 

οαπὶ τη Ὸ}Ὁ18. 1115. ῬΓΕΒΒι Εἰ ΒΒ πλῖ8. Π1 Ὁ γ18. Οὐ θα τ] 105. ΒΡ] ΟΕ θοῦ. πΟδίγθ 

Ἰερανῖξ νἱγ Βατητηὰβ οδορλπα δ'οαϊ σον," ὅχο. Ῥυτοῖ, Ρ. 1. Μι|οΙιΔΟΙ 5 18. α]8ὸ 

αυοὰ ΘΧΘΙΡΪΆΓ 

τῖσαι ἴῃ βαγίηρ {πὴὲ ἴὉ ἰβ. {πὸ θδθὲ πὰ τποβὲ σοπαΐπο Αὐαρῖο Ν᾽ ὁγβίοη, 

(Εἰπ]οῖξ, νο]. 1. Ρ. 449.) 

εἰριγῖπρ Μοάογπ Αταθὶς Ὑ υβίοπϑ τ μΐοῖι σοιιπίογαος ὁδοῖς ΟΥΠΘΙ, {118 οα - 

τἴοπ οἵ Εγρθηῖιβ νγαβ ποῦ γορυϊπίοα, νυ ἢ νοΥν ἔδυν ΑἸ ΓΟ ΠΙΟΠΒ, 

1 σουία εν ΒΘΘΙῚΒ βίπραϊαν ἐπα ἰπβίοδα οὐ πιὰ]- 



Το ἐταπαϊδέϊοσι ἤτοι ἐμθ Ῥεπβιαν) νΥᾶ8. Π]Δ 6 Οἢ 1 διε 
ἰοχύ οἵ {Π6 Ῥο]γαϊοί. Ταῦ θθδγβ {π6 οΠαγδοίον οἵ Πανὶ; 
θ6θη τηδάδ ἔγτοι ἔΠ6 ὥγυῖδο, νυ ὉΠ} νυ Ἀ ΟΣ 16 σονἐαῖ ἢν ἀρτθ68 
ἴῃ ΒΘΥΘΙΆΪ ἰΠΒίΠ6ΕΒ ; γαοῦ 1 15. οἴη 80 βδγαρΠγαβίϊο ἃ5 ἴὸ 

οἰαϊπ) ἃ οΠαγδοίου οἵ 108 οὐ. ΤἬΏΘΙΟ 15 ἀΠοίμου δποϊθηΐ 
Ῥευβίδη νϑυβίοη βαϊα ἴο πᾶν Ὀδθη τηδθ ἴτοπὶ ἔπ Οατρεῖς,2 

8Π4 ΡᾺΡΠΒΠ 64 ἴθ Τομάοῃ Ὀγ Δ ΠοΪος πὰ Ρίθγβοι ἴῃ 1657, 
ΜΠ]ΟὮ 1 τγὰ8 ἴλη (0 ΘΟμρᾶγα ἱτἢ {Π6 τοχὲ σίνθῃ ἴῃ [Π6 
Ῥοϊγβ]οῦ, θὰ 1 οουϊὰ ποῦ ϑβιιοοθθ ἴῃ οὐ αἰ] Πρ; ἃ ΘΟΡΥ 
οὔ 10. 

Ιη οὐθν ἴο ἁνοὶ 88 πιο ἃ8. ῬΡΟΒ810]6 811 185 ἴῃ τυ Ὁ] Πρ; 
ἔμοβα ὑγδηϑ]αἰϊοηβ, ἃΠ ἃ 50 ἃ8 [0 σῖνθ ἃ5 {τιι6 ἃ ΤΌ ΠΥ ]Πρ᾽ ἃ5 

Ι οουϊὰ οὐ {ποῖν βθνθῦαὶ οὐ βῖμα}5, ΤΟΥ ὙΓ6 6 τη, ΘΥΘΙῪ 
ΟΏ6, ἔτΌμῚ οΟρί68 οὐ {π6 ταχὺ αἰομθ, οχοθρῦ ὑπὸ Ῥοιβίδῃ ἴῃ 

Βίδμορ ὙΥ ΑἸτοπ’ 5. ΡοΪυ αἱοῦ, ψνΐοῖ Πὰ5. ἃ Πιαὔϊπ ὑγδηβ] αι 
ἴῃ ΒΈΠΟΙΡᾺΙ οοντθοῖ, ΔΙ Ποασ ἢ. ποῦ αἰννὰγβ ἴο θ6 {νπβίοα. 

ΑΙ] τμδ5ὲ ὑνδηβίδίϊοηβ γθτα πη γον βθα βοπθ (Ὁ, ΒΟΙῚ6 

ἢνε {ἰπι68, αὖ βεύθυα! τῃοηῦ8᾽ ἰηΐογναὶ. ΥὙδὲ {ῃ185, ἀπά 

Ἔν Ὼ βσ θαίθι στο, νου] Πᾶνα θθοη οὐ {1116 ἀνδ}} ἴπ ἡγοῦ - 

ἵπρ ἢ {Π|6 ΟἹ  Π4]5 οἵ ἃ ἰοχῦ 1 ὑνουβ}1ρ, ἀπ ἴῃ θε α] οὗ 

ἃ Βοοῖς 1 νεποιαίθ ἃ5 1 (ὁ {πὸ ηρ] 5 Β10]6, νιτποὰΐ 

ΒΕΙΡ ἤτοι πὶ ἡ Ποβ6 Ὀ]οββίηρ 1 βουρηῦ ἴῃ τακίηρ {Π6 
Ῥδμ, Βα ]Υ ὑγαβί, ἴον ΗΠ15. ΘἼΟΥΥ ;-οργαγηρ; {Πα ΤΥ ΟΠ 
ΒΠιου - ΟοἸη]ηρ8. 8 [Π6 τηλην ἀσανν θ80 1.5. ἀπ 161" νυ 161} {Π|15 
ΜΟΥ τνὰ8. ἀοπο, τϊσῃῦ ποῦ τηὰν ἴθ το {π6 ἐραςῃ οἵ 

το Πἀουηρ, οὐ {Π6 βρινιῦ ἀπ Ὀθαυΐν οἵ ΗΒ ον. ον 
ἴαν {Π656 τυῖβ 65 πᾶν θθ πη δηβινοῦοά, θοΐξοι" ΒΟ Ο]ν5. ἔῃ δ 

ΤῊΥΒ6} Μ0}}} Ἰαάρο, ἀηἃ ψ1}} αἰβο, 1 ἰπαιβί, βοῦ τπθ τἱριΐ 

ὙΥΠΟΥῈ 1 τὴ ΨΤΟΏΡ,. 

ον ἴῃ Ραξπρ, πὴν πη ἰὼ {Π||5. ΨΟΥΚ, ΠῚ ΟὨΪΥ 5} 
νγ88 ἴ0 ἰὰγ ὁΠ6 βίοῃθ ἴῃ {π6 μον θυ] ἀἰηρ οὐὗἨ {Π6 ΟματοΣ 

οἵ ΟΗκιβτ. [Ὁ νγὰ8 ἴο βίγθηβίμοη {Π6 [10 οὐὗἨ πιδην νΠῸ 

οδ ἢ τοδὶ {π6 Β10]6 Ομ ἰπ ΕΠρ 8, ὈῪ οαβέϊηο, αἰδὸ ἴῃ 

ἘΠΡΊ 5}, ἃ σατο οἵ ονιάθποθ οὰ {πὸ ἐταῖ ἢ οἵ 8ον’ 5 οτα, 
[Βα 5ῃ1π685 οἢ. ΠΟ οἴμοι ὈθοΪς νυ μαΐβοουθν ; ἀπ οἵ νυ Βὶοὶ 

ΠΙΔΗΥ͂ Μ0 Θ᾽ ον {Π6 ΒΙΡ]6 βίπηρ]ν ἀπὰ ἔγαϊν, τα πὰ οἴ μου 
ΨΠΟ ὁ πού-- γα ῬγΟΔὈΪγ ποῖ ἀνᾶγο, ΤῊΪΒ ονϊάθηοε-τ- 
ΘΟΠΒι ἀθυῖπρ ἴΠ6 παΐαγα οὐ {Π6 τυϊζπμθββοβ [Πδὲ σῖνα ἱξ, ἀπᾶ 

{πδῖν ομἀου } ΠΥ ΠΊΟΠΥ,-ττῖβ 50. σοποΙ αβῖνο ἴῃ ἔανουν οἵ 
{ΠΕ} (αϑεϊπιοην, {Πα 1ξ 18 αἰ βίοα]Ε ἕο ἀπάογβίαμα ΠΟ ΔῺν 
9Π6, ποῦ Βαυἀθηθα ἴπ ππθ6] 16 ἢ, οαπ 5αΐ μΐ5 ογ 65 ἴο ἴδ, διὰ 

815. πϑανῦ [0 1[8 (ϑδο μη ρ,. 

10 βθοπιθά, ὑμουθίονο, {πᾶ ἃ σοπϑοϊθηςουβ τοηουίηρ οἵ 

{Πο86 ο]4 ἃ νϑηθυδ Ὁ] γ᾽ ουβίοηβ οὐ ὅδ. 7 π,---“ ἢ οἵ ἐμ 

(ο5ρ6] οὗ ς0]4,᾽5---ἰς (Π6 ρΡ1Π|ὰν οὗ ἐπ ΟΠ αγοι Δ μος, ἢ 
-τ-όνψθο ἰαβίοα οὐ {Π6 ρυϊμο οῈ οἴμοιβ ἄγη οἵ ἱΐ,᾽.5-- 

κέ γγΠ0 νγ88 50 [Ὁ}} οἵ Θχθθί]θποο, ἀηα ννμῸ ἴῃ Πϊπιβ6 } ἢ σαι πογοᾶ 
(Π6 ο8ρ6ὶ ταΐη,᾽᾽ ὅ---προῦὰ θ6. ἃ βείίηρ ᾿πεγοάαοίίοη. ἴο 
Νοίεθβ Ὀθαυηρ οα ὅΠ6 8686. ρίνθῃ Ὀγν ἤνο οαγποδί δηᾶ 
Ἰεαυποά πηθη ἰο ᾿ἷ8 ΟὙθος οὐἹρῖηδ]. 

ἘΒρθ Ια }]}Υ ἴῃ {Π|686 τοίτοσναάθ ἄδνϑ οἵ ργορσγοββῖνο ἢ σ5- 
Ἐιαπτύν, οὗ τσοι]α -θ6 τπδηρ]οα Τλϊξι.8}5 ἀπ οἵ σαν ]οὰ Τααΐ, 

νΠΘη {Π|6 ἰονα οἵ πιδὴν ϑΆΧΟ8 60], ἃ5 1 τγθᾶγν οὐἨ νγδὶ τη: 
ἴον" {Π|ὸ ΤΟ Κ᾽ 5. ΘΟΙΔΪ Πρ, 6 ἢ οογίαϊη τηϊη 5. οἰἴμον α15- 
Βοποϑύ οὐ ἀβοοῖνθα, μά θανοῦν ἴο 5ὰρ ἔπε [οι ἀαΐίοη οἵ {Π 6 

ἰδ ὙΠῸ ν Οαρῦ γῦμον τὸ ῬᾺ}]4 Ὁρ,--οῖῦ 15 ν6}} ἴο τγᾶτῃ 
[Πο86 Μ}Π0 ἃΓ6 τῦθα]ς Θποι ἢ [0 γα ῦ ἰπ {Π6 [ἈΠ “πο 6 

Αἀο!νονθα ἴο {πὸ β8αϊπί5," ὈΚῪ αἰνίηρ ἐμθπὶ πη ΕἸ] 5}, δὲ 

Ἰεαϑῦ ἃ ρουδίοη οἵ {π6 Βοοκ ἔγομι τ Β]οῖν {Ποβθ να] δ δ ππθα 

οἵ οἱ ἴῃ 4}} σοπιηέγϊοβ, αἀσθνν ἴῃ ἐπδῖν οὐ ἰδηριασοβ {ποὶν 

ἔορ6 οὗ δἴθυ πὶ [16, ἀῃ ἃ οἡ νυ μΐοἢ ἀἴομθ ἔπον βίαγοά ἐμοὶγ 
ἔλθῃ. “Ὑὔὸ Βανα {πὸ ἤιε ΟἩ καβτ ΗἸπβ6 1 ἰααρις Ηἰβ 
ΔΡΟΒ168,᾽ βᾶγ8 “ἘΠ ][110,7--ό ἢ τἰρας ἐλ] νυ Β ἴον 'νὸ ρὰΐ 
ἰηΐο γοῦ, ἀη νυ ΕΒ]. 18 Ποὺ ἴῃ 8}} ἐϊπη6,᾿---αίξοβ δ, Οὐ] ;8 

-πτιτδο πποίμοῦ οὗ ἃ 8}},᾽ ποῦ ᾿6 οἵ ϑιηγυπαϑ “Τιοΐ 

18 ὑπουοἴογο θυπ οἴθυπαὶ 116 τε αον ΤὨγουρ  {Π15 (ἢ, 

1 ΤΊ οἰάεβὲ Ῥεογβίαῃ Υὶ ἐγβίοι ἀαὔθβ ἔγομπι ἔπ Τοαγίθθμε σθηΐαγγ. 866 

Ηοχπο, Τπίγοᾶ, νο]. ἴϊ. Ρ. 334, ἀπά Αρρεπάϊχ μ. 48; 7. Π). ΜΙοΙδοΙ 5 

ΕἸπΙεἴξ, νοὶ, ἱ, ρ. 405 ; 6 δ δῖζε ΕἸπ]οῖς, ἰἰ, ῥ. 26, ὅζο, 

3. Τιβομβοπάονῇ, Ν. Τὶ, Θστθο. 2πὰ δὰ, Ῥτοϊορ. Ρ. ᾿χχῖχ. ; Βυγδηὶ ΝΥ αἰτοπὶ 

Ῥοὶγρ]. νο]. υἱ. ρ. 586. 

3. ΔΒ οπδ οὗὨ {πὸ ΘΑΓΙΥ βαϊηΐβ οὗ Ἐεγρὶ 68}15. Εἴτα, ωκ ϑαφδι 

πορπ φκεπεποδ. ἀκα πιῶδ. φα πιευδυτελιοπ 
Πποτβ. Μαγίγτ. 5, Αρέύω, Ζοορα Οὐ, Μεαρι, Ρ. 26. ΤᾺ 5 ορὶ- 

τποξ οδαϊπβ ἵπ τπ6 Οορεῖς Ομ αγοῖ, ἵπ νυ μΐοι 5. Τομη 18. οα]]οὰ ωυ 

--«οὐ ὑΣ ----ο τἰΐποββ δ. Τμιάο!, Οοπιμι. Ηΐβε. ἄδιι. 

Ρ. 422, Βυξ Τλιδο!, τὸ παὰ ποῖ βθὸπ ἔνδ ἄρον αὐοίαιίοι ἔγομπι {π6 

ϑαμίαϊο ΜΒ, ὀχρίαἴπβ ἴξ νοῦν αἰ Έγομον αἱ Ρ. 484, Νο. χχχίϊϊ. αν. 

4 ὁ στῦλος τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησιῶν. 8. ΟΒτγγβοβί, ἴῃ δον. 

οι. ἱ. 1. 

ὁ ἸὰΔῸ σοο Ἰλαοΐο οσιὰ σιδολς οσι» «νον 
5, Ερθγαοι Δάν, ὅσγαι, ϑόγιη. χχχυ, υοἱ. ἰἰϊ, ν. 62, Β, 

“ψην ς ἱξυ κατα παι παν» πρὶ ΠΣ ὦ ἊΝ 

βρης ΘῈ εν ξρν πρὶ μι αν εεἵει ἔ ει οἷν δι 

σἰκω “ων δ, τ εὔιν τ ἐν τ αεη. 5. Βοροτίδη, Ησπι, ἰν. ρ. 140, 

ΤΊο ἐγαϊτῖου οἵ 5. Τοῖη Βανίηρς πυτϊ τα ᾿εἷβ ΘΌβρεὶ Ἰαϑὲ οἵ α]}, ἰβ Ὑθυ 

πεσ.-.-.- 

ΒΘΏΘΓΑΙΥ τϑοοῖνοα, “Φόολη (μ6 Ενδηρ οἶδε, ᾿ ἡ βαν 5 Μ ακτὶχὶ, κα Οορί. ».7,) 

κνοηῦ τ ἴη6. οἰξίο5. οὔ βία πὰ Ἐρινδβιβ, ΠΡΟ ἂν μ «αὐ ας 

ΔΡΟ χϑλσν γΣ ΟἹ 9, νοῦ γο «τὰν ἪΡ " ΔΩ 

ἰοὶς Δία »" 
Μαΐέμον, Μᾶτκ, δὰ ΤΡ δὰ τυγιτέθπ ἐμοῖς Οοβρεὶβ ἢ ἀπὰ ἀ5. δὸ Τοαπὰ 

τμαῦ ἔπιον μδὰ Ὀθθη ἕοο βμογξ ἴῃ ἐἰνιεῖγ βιαξοπιθηΐῖβ, 6 βρᾶκὸ δὲ Ἰδηρτη ὁ 

ὙΠ θπὶ ; 1815 νγὰβ {πὶ γΕν Ὑϑῆγβ τοῦ [6 ἀβοθηβίοη οἵ ἔπ Μεββιλη."-- 

ιν δηὰ τπυγοῖθ ᾿ἷβ ΩΣ ἴῃ Οσθοκ αἴζον ἴπδὲ 

Διὸ ὕστερον ἀναγκάζει τὸ ἅγιον Πνεῦμα τὸν Ἰωάννην παραιτούμενον εὐαγ- 

γελίσασθαι, κιτιλ. 5, Ἐρίριι. Ηταγοβ. νοὶ. ἱ. ρ. 438... ΔΑ μέν τοι οὐ σαφῶς 
εἶπον ἐκεῖνοι, ἣ τελείως παρέλιπον, ταῦτα αὐτὸν ἐξαπλῶσαι καὶ τρανῶσαι, 
καὶ προσθεῖναι διὰ τοῦ ἰδίου Εὐαγγελίου. ΤΠΘΟρΡν]. Οὐμναν. ἴῃ Ζοῖι Ῥγιῖ, 
Ρ. 854, ζο. 

ΓΤΠῸ μα θα δ᾽ Ροπὸ τοίθαραι δ Ομ} γ0}} τρτο ἢ) 
ἈΡΟΓΤΟΪ ΠῚ, Ηοι. ἀθ Εἰάδ Οαξι, το]. ἱ, ν, 392. 

141 ΤΕ πίστις ΕΤΤΟΟΎ ΤΠ ΕἸ ΠΚ ,4ῳ.9390ς 

ΠΡΗΤ ΤΗΥΤΠ Εορθρρε πούοεια πιϑα.. Ἐρίδειο οἵ 
5, ΟΥΤ] ΑἸοχ. ἴθ Ζοορα Οοἀά, Βαλυῖά. ν. 278, 

ΠῚ 

ἢ ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν. 5. ῬοΙγοατρ δὰ ῬΒΠΙρρ. Ρ. 470; 5. 
Ιρπαῖ. δὰ Ερδιεβ. μ. 384, ἰὰ. δὰ ῬμΝΠρρ. Ρ. 386, οὰ, Ταοοῦβ. 

ΡΕΒΕΕΆΑΟΘΕ. χὶ 



χὶϊ ῬΕΕΒΕΑΟΘΕ. 

8 Πα {Πτουρἢ σοοα δαυπίηοβ," δα 45 ΖΕ]... “ ΕῸν {Π6 
{τα ἢ οὐὁἨ 1} 18 ΠΙΡΉΣ ἕο {ΠῸ δγε8 οὗ {π6 τηϊηα,᾽ βᾶγ8 Κ΄. 
Οτορονγ, 2 θαΐ “ ἀοαθὺ 15 [86 ἀδαρλίον οἵ ϑαίδη. ὅ'66 {Πθῃ, 

{παᾶῦ [Ἀ1{Π| Θοπιθ8. ἔνοπη ἀθονο, ἑοῦ ον, πα ἢὰ5. βιυθαΐ 
Βίγοησ.Ν ; θαΐ ἀουθε 15 ἃ βριυἹῦ ἔγοπι [6 ΘαΡ(Ὰ Πα [ἸῸΠι ϑαΐδῃ, 
γθαΚ ἀπ μόνου] 655.᾽ 5.“ Β] 6556 15 }8 γ}0 υνθ8 8 ΠΪΒ πιο }} 

ἔγοπι ἃ}} 4 Θβεϊοη5,᾽ 58 ν85 {ΠῸ Ξξαϊηΐ οὗ ϑ'υγῖα," “' ἃπα ψῆο 68}}5 

ΤΠοὲ ὅον οἵ 6ον,85 {π6 ϑριν οὔ ἐγαἢ ἀἸα 64}} ΤῊ Θ6. ΒΙ]οββοά 

ἰ5 Βθ, Ὁ Το! ΜΠῸ 15 ἔοαπα σου ῖμπν ἴο 6] ον ΞΙΠΊΡΙΥ, 
δηα το 04}} ΤΠ 6 ΞῸΝ 85 81} {π6 Ῥιόρῃοῖβ πα {π6 ΑΡΟβε]68 

ἀἸ4 64}} ΤῊεθ. ΒΙ]εββοά 15. δ, Ὁ τομὴ! ΨΠ0 βγη ας: 
δἷ5 1πουσηῖβ ἴο {πὸ αὐξογιηοϑῦ Πα ΒΘδιΌΒ]ηρ ᾿πίο ΤΉ, 

5665 {πᾶΐ πὸ οὔδαίασο οδἢ ππαουβίαπα ΤΉΘΘ, ἃπα ῬΥαΪβ68 

ΤΈεα τ} {Πα π]κβ αν! πρβ ἴον ἀοῖ σμηρ ἴο ἀν 6}} ἀιηοῃρ ἃ 
-- Βα ψἢο τηὰν ποῦ ΟΠ οΙ ἂὖ πᾶπ ΨΠ0Ὸ 5 ἀπιδῦ, ἀπ ψῃῸ 

ἄν 6115 ἴῃ [Π6 ἀπὲ, ἸοοἸκῖηρ; ἴον ΤἼΠ6 6. διποηρ {π6 οἰβοουν- 
ἴη55 οὐἠἨ ἁ {π6 βαυίμ,5 ὅπα ρΓΘΒα παρ ἴο ἀπάουβίαηα ΤΠ θα 

{πὸ Οτραΐου οἵ 411] ογθαΐανοβ, τῆ ηῸ0 ἄο65 ποῦ θνθῃ ΠΟ 

{π6 παΐπσο οὗ μὶβ ον 800]! κ““ὙΠοιῈ 15 {Π6 ν δ ἵ 

ὙΠΟ 15 {πὸ αἰβραΐον ἢ Πογο 18 {Ππ6 Ὀοδϑβίϊηρ οἵ ἴΠο56 ἐμαΐ 

αὐ ΘΔ] τηθη οὗ ἀπάογβίδπαϊης 7 νυ]τ65. {Π6 ΜΙανίνν οὐ 
Απῇοοι.δ “ΕῸν τὰν ρᾶτῦ, ΤΥ ΡΥΙΠΟΙΡ]65 ἃν δεβυβ ΟΗΚΙΒΤ; 

ΤΥ ΒΑ ]]ον οἱ ΡΠ ρ]65. ἅτ ἢΠ5 Οὐοβ5 Ὧπα ΗΒ [)οαί}, δηὰ 

Η!5 Ποβαντοοίίου, ἀπ {Π6 1} ὉΠ αὉ 15 Τῃτοὰρ ἢ ΠΏ. 

ΤΉ οβ6 ἴον ρᾶββαᾶσθβ ἀὐαννη Δἰπηοϑῦ αὖ τη οπὶ {ἸΟπὶ (ἢ 6 
Ἔν -Π νη; ΒρΥη ρ; οὐ βο ἢ. ἰοτθ, βοιιπ π|1ἃ {πὸ βυυἴς οἱ 

[ΟΠ ΡΙ65 ἴῃ ὙΥΏ]ΟΙ. τγα ᾿ἶνθ, ΠΠ|κ6 ΠΑΡ ΟὨἸΟ.8. Βγ 15 ὈτουρἢΣ 

{τότ ἃ θοίίον ἰαπά. 8116 (Π6 ΟΠ ΤῸΝ. 15 ἀββαυ]! θα ἔἸῸ ΠῚ 
ψΠΠποὰξ, Ὀοίγαγ θα ἔγοτα τυ], ἃΠπἃ ΠΙΔΠΥ οἵ ΘΙ 5018 816 

Εἰ ΤΠ ον Ἀ5]6 60 ΟΥ' ογάνθη ἢ ἐπο Πρ ΐ, 10 15. νν6}} (ο Ἰοοῖς Ὀδοὶς 
ἴο {πο86 ΠΟΙ τπθη οὗ οἱά ψνμο, νυ τὉ παπρλῦ θαῦ τΠ6 ον 

οἵ Θὸν ἴπ παπᾶ, ἰοασηῦ ἴον {Π θῖν» ΟΠ ΆγΟΝ ἀπ οοπαμπογοά. 
“ῬΠργο βαῦ ΑἸΠΑΠαβιαβ,᾽ το τγ6 ἡ {Π6 βίγαυ Ἰθαΐ οἵ ἃ 

τη Π αβουρῦ ἔγοη πυρί, “116 {Π6 ῬΘΟρ]Ὲ ποῦα ἀὐ]η- 

ἴῃ δ {Π6 Τουηίαίη οὔ {Π6 νναίθν οὐ 116 ἔγοτὰ ἢ18. ἐθδομϊηρ, 

ὙΠῸ οαη [61] ἐπι6 βυυθθίμθϑβ οὐ 18. ψογᾶβ ἢ ὙΥ81|6 1 γοδὰ 

{Π6 πῃ, 1 15 {|κ6 8 1 1 ποῖ ἢ ΟἬ ΕΙΒῚ ἴπ6 ΒΟ] ἀπ 1 

ἅτ το της .᾽7 ΑΒβΌγΘαΪΥ ὑποῦθ γὰ8. πὸ ἀοαθέ, 0 π|]8- 

ΒΊΝΙ Πρ; ἃ8 ἴο ψΠδΐ 15 ΤΎΆΉ, δἰ ΓΠ ον ἴῃ [Π6 ἀΒ]κμονγ ἢ βουνδηΐ 

οὗ πϑεῦβ ΟἬΔΙΒΤ Π0 ψτοΐθ ὑΠ686 ὑνον 5, οὐ" ἴπ {Π6 ΠΟῪ 
ΘΠδιηρίοπ οὗἨ ψ]οτὴ {Π|6Ὺ γν6 16 δα] 4. θα {118 ὁπ αυϊ ρα 

ΒΙπη56 1 κα ἃ τηδη ; πκὸ ἃ [10 Ὁ] βοϊάϊον οἵ ΟἬΚΙΒΤ 6 

ΨΤΟΌΡ τη η Ἅ}}ν ἴον ἢ15 [1 ἢ, ἀπ σγοὴ ΠΪ8 τον ;---η 

αὖ {παΐ ἀαν, πϑῦὺβ {πΠ6 Αὐἴμον δα ΕἸΠΊΒΠοΡ οὐὗἨ οὐχ (Ἀ1}, 

Μ01}} πού ἄθην Ὠϊτη.8 
Ὑ οὐ 8}} {πόδ πιθὴ ἴγοπι αἰβίαην ἰὰπα5, ἃ πα βρθακίηρ; ἰδη- 

ΒαΔΡῸΒ. ὉΠΚΠΟΥ ἴο 9Π6 Δποίμον, ἄσονν {πεῖν [α10}}, {πὶ 
Βορο, ἃπὰ {πεῖν ομαυιῖν, αὖ {Π6 βᾶμηθ Βρι]ηρ---ἰμε ον οἵ 
αον ; θαυΐ {πδν βεθπὶ ἰο πᾶν αἀγᾶννῃ ἄθοροι {πᾶ νγ6 (0, 

ν6 ΠΟ ΟἿΪΥ 5]κ1π| {Π|6 5} 866. ΔΙ νᾶ γ5 ΤΠΟ 6 ΟἹ" [655 ἐνου] θα 
Ὀγ ν]πα5 ἔγτοπὰ ποῦ. ΤΠ ο86 τηθη Ὀ6] ον ά, ἃπα {που οἴου 

{ΠῸν βραῖζθ. ΤΡ. ννὰ8 ἴο {Π6πὶ ἃ γϑα] ν ; δηα ἔδι{}, ἴῃ 

ὙΟΙῪ (664, νγὰ8 ἃἰ5ὸ ἴο {πθπὶ {Π6 ονϊάθποο οὗ {π]ηρ5. ποῖ 

Βθθῆὴ, ΤΠοΥ {ταβίοα {Π6 ον ἃ βίνθη ὑΠ6πὶ, δηά ὑπαὶ Ὑονα 
βανϑα {Ππ6πὶ ἴο {π6 αἰξογηοϑί, Ὀθοδιβα 1Ὁ 15 ἴπΠ6 δουιρύῦανα 

οἵ Τυαίῃ, ἀμ Ὀθοδαβο {ΠῚ 6 ννὰβ8 βα᾽ ν 0) [Ὁ {Π6]η, ἃ8 

ὕΠοΓΘ 15. Βα ναί ]0 ἢ. [Ὁ 18, ΠΟΥ ΠΟΙ͂ αἶβθ. ὙΠοΥ ΠΟ] ἰῦ ἃ8 

Τυαῦἢ, ἃ {πον ἀἸοα ἴον 1 ; πα νν6, ΠΟΥ ΠΥ ἃ5 ν᾽ 8 81 
ἴο [Ὁ]]ονν {πο πν, ὑποαρ]ι ποῦ ο4}16 ἃ ἕο αἴδ ἴον οἱιν ἔα 10}, πᾶν 
γαῖ, 1 γψγὸ ψ1}], α8δὸ ἢπα {πὸ δον οἵ ον νμαῦ 10 15--- 

Τί ; Τυα ἢ γἈ 10}, ΔΙ ΠΟ ρ ἢ [ὉΟ] 5655 ἴο {Π6 νυ ]βάοιη 

οὐ {Π15. νον] ὄνον βίποθ {π6 ὐοββ νγὰ8 Πποϊϑίθα οἢ (]- 

δου] α, ΠΘνοΡ 6 1688. ὈθΘαγ8 νυ ἱῦπο55. οὐ [δ] τη {Π6 Πθανὶ 

ψΒΙΟΝ,, ἃ5 ὅδ. ΡΒ γΆθιη βαγ8, “' ΒΘ] ον 5 10 Β ΠΡ ]Ύ,᾽᾿- --ἰμαῦ 1ἱ 
15 ποῖ οἵ {Π6 δανε], 0 Πποανθη]ν ; ποῦ οἵ {ἴπη6, θα} οἴου μα]. 
Νον, ἱπάθοά, νγ8 πᾶνο 10 βΊνθηῃ 18 ἃ8. ΟἿ ΟἿΪΥ ἐγθαϑι16, ἴῃ 

{π6 Ῥυδοῖοαβ οὐ οὐ (ΟΡ᾽5 δ οὐ υυυ θη 1 Ππιπηδη ννοἹἦϑ ; 

θὰς ψποη Ραν πο Ὀν ἤν ἔλοπι 11 αν ἢν ἀν ο58, 10 588}} 

ΔὈΪ46 ἀἴομο {πὸ σοἱα Πὲ ἴον ΠΙθᾶνθη, ἃπιοπρ; ὕΠ6 Βιπου  ἄοι- 
ἴηρ᾽ ΘαθοΥ8 οὐ [118 οοπαθπηηθα νγον]ά. 

Τὸ {πᾶὶὺ ἀ6ορ, ἀμβληδίζοη, οἴου μα! Τα}, {ἢ 656. οἰθνθῃ 

Ὑ ΘΥΒΙΟἢ5 {πΌΤη 4}1 ρανβ οἵ [Π6 δαυτ, ᾿πἀοροηάοηΐ, ἀὨ]ςἤον ἢ 
[0 ὁΠ6 ἃποί ον", Βρθα κηρ; [ΟΠρΊι65 ἴον Π6 πιοβὺ ραν ὉΠ]η- 

{6ΠΠΡῚ0]6. ἕο ὁ80}} οἴδιον, οἵ οὐἹϑίη οἴϊοθιη ἀποου δ] ---- αν 

ὁΠ6 ἃπὰ {ΠῸ 5816 ψὶΐη 6885, 80. ἢνπ|, 80 οοηβίδηϊ, ἃ 80 

ΟἾθαν ἃ8. ἴ0 πον {παᾶΐ {πΠ6 {γα} {ποὺ [611 15. ὁη6, ἃ8. {Π6 

᾿ του μογιδι τοϑα]πιὰη Ρς 666 ΠΕ τηνὸ ᾿τοδο ΡΠ ἢ 

1) Π6 το]θα απ, ἃηδ ΡαΠἢ τοῦθ τοθαμπαητα. Ησμι, 6 ΕΔ 
ΘΟ, νυ. 294. | 

Χουδριπσι, [9 {εἰ Ἢ ζω ἀμαπ τ 4115 ε ΨΩ 

«ΠόνιινἿν., 8. Θτορ. ΠῚ. στα, Πρ. 19, οἃ, δα, | 

Δῆ5.: π4Φ 1 ΦΛΊ : ΠΕΙ͂Ν ᾿ ΒΛ τ -- ΠΣ ΔΕ] 
Ὡ: Ὡσὺ; ἡϑυδόδι: ΒΛ : θ᾿; ὔσιῃ ; ΔΊΗ, 

ἤηήνς 1: ΦΠΗΈ : τ ἢ 48 ἢ- ΟΠ. 1: Ηδσγηι. Ψί8. Υ. Μαπά, ἰχ. 

Ρ- 38. Τῖ5 15 αᾳυοτοα ἴῃ Ἐπμϊορῖς, ὕγομη νγαπὲ οὐ πὸ Οσεεῖς ἕοχε ἢ θὰ 1 

ΔΏΒΥΘΥΒ 1Π|6 ΒΆΤῚ6 ῬΌΓΡΟΒΟ, 85 Π|6 θΟοΪΚς οἵ Ηρφιτηαβ 15 πο] ἴῃ {πὸ πΐρθεβε 

ἐβεϊτηδιίοη ἴθ Αγ ββίηϊα, ἴογ πανίηρ θδοπ τσὶ ἐἴθη ΒΥ. 5. Ῥαὰὶ, δοσογάϊηρ ἴο ᾿ 

ἔπε ἐγαάϊτῖοπ οὗ {πὸ Αγβδιπίαη ΟἸυσοῖ, 

ΝΟ «ἷο σίοος οὐἷὸ ἄφο.» Ἰ]Ν ὡσιασαξ, 

ἸὶΝ ὡσιασα -- -Ἰσιλ]» 1:9 ἾἸοσι .,;Οο «Δ ]ὰὉ 

Δαϊθουδοζ ἕο υσι» τὐλο Ἶα.95 ἃς. 8. Ἐρβταρην Αάν, Βογαΐ, 
Βόγαι, ἢ, ν ]. ἢ, ». 4, Ε,, 

δ πεν " ἀπηρ-ποαρ.᾽ 

ΣΝ Ἰ959 Ἰλλωκο δ ἢν Δ κ...9Δ.» Ἶ;5.30 
δ Ποῦ σοφός ; 

- ἐμοὶ δὲ ἀρχεῖά ἐστιν Ἰησοῦς Χριστὸς, τὰ ἄθικτα ἀρχεῖα ὁ σταυρὺς αὐτοῦ 

ποῦ συζητητής ; ποῦ καύχησις τῶν λεγομένων συνέτων : 

καὶ ὁ θάνατος, καὶ ἣ ἀνάστασις αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἣ δι᾽ αὐτοῦ, 8. Ἰχπαῖ, 

δα ΕρΙνοβ, χνϊ, Ρ. 288, οἱ πὰ ΡΠ] οΙρἢ.. ν,. Ρ. 380, δὰ, 71660}08. 

Γ᾿ πϑ,.. πεατπδακι χε ἐπεριλοῦ ππεοίλοτος. 

»,ν πτράσαᾳ οὐκ πρηττοῦς ἀδιρθ6Ὲ οΧΈΣοπ 

φιῶς εἰἴὔοοπ λαπ πεχῸ πούζοει πα ο τα 
ποδ. ΠΠΕΟΆΕΣΊΟ. Ζοερα Οοϑά, Βαλα. γ, 272. 

5. οὐδὲ ὑμᾶς ἐπαισχυνθήσεται ἡ τελεία πίστις, Ἰησοῦς Χριστός. 8, 

᾿Ἰρκπαξ, δὰ βιηγγη, χ᾿ Ρ. 418, οαἂ, Φαοοῦβ. 



μου στοὰ ἀπμᾶοῦ {πὸ νγοῖ κι οὗ ἱπηροβίατο οἵ {πεῖν 
7οΐπε ἐοβιυϊπιον. Βα {{Π| θαυ το]οῖσθθ. Του Πκὸ μοὶὰ 
Δ βιϊνον οοίηβ οἱ αἰ ογομς σγαὶπ ρου αρ5, θὰ  βέγαοῖς 
αὖ 1Π6 βᾶπη6 πιὶηΐ δηὰ αυὶτἢ (Π6 βαπιὸ 46, ἔπ 686 νυ ΒΙΟἢ 8 

Ὀθαν {π6 βαᾶῖπθ ἱπᾶσο, {παῦ οἵ ΦΕΝΤΝ, ἀπ {π6 βᾶπιο 

ΒΕΡΟΥΒΟΙΙρύϊοη, “1 ΑΜ ΤῊΣ ΔΥ, ΤῊ ΤΆΌΤΗ, ΑΝΡῸ ΤΗΕΒ 

11:ὲῈ. ΑΔμπὰ ψομαου Ὁ} ἃ5. {818 ἀσυοοιηθηῦ Ὑ01}} ἈΡΡΘΆΓ, 

Θνθη ἴῃ ἃ ψοαὶς δηὰ θᾶ] ἰγδηβίαίίοα. {|κὸ {πῸ οπ6. ἰο Ὲ 
Βίνθη, ἴδ 15. 811] τποτα βυυικίηρς μΘ ἢ ὕμ686. βονογὰὶ ἰδῃ- 
δυδροβ ἃΓῸ σοπιραγο οπα ΜἸ ἔμ6 οἴου, πὰ ΟΝΘΡΥ ΟΠ6 

οἵ {ποιὰ ἴῃ ἐὰν τ (Π6 ατθοὶς τοχύ, 
ΤΊοη ἱπάθοα νγὸ 566, τποτα οἰθαῦὶν 51}}}, πον’ ἱπάθροπάθῃς 

ἰβ 16 τϑα!ν οἵ ἱπβρίγοα Ται}), ἔγομη. ἅμ ῬΑΡ ΘΟ] γ ΤΌ Πὶ 
οἵ Ἰαπρσιασο οὐ ἔτοπι ΔΩΥ ἰοοαὶ μΔ 10 οἱἠἨἠ τηϊπα ;---λιοιν 
βίδα ἢν ἰξ ἤοννβ, ἀπὰ μοῖν ἔγο δηα ἀἰβυϊποῦ 1 ΚΘορ8. 1086} 
ἴῃ 15 ᾿Ἰηἤποποο οα {Π6 Ποανέ, τοπὶ {Π|6 β8Ππ4 πα βστᾶνοὶ οὗ 
ἢ απιδη ποι σἢ5 ἀπε ἡγοῦ 8. Υ Β10}}, 10 Τ0115. πὶ 18. ΘΟΌ 86 ΟΠ 
{86 θανῖμ, Βὸν ΔἸ μοι ἢ. τΠογο ἅτ ποΐ ἴῃ {πὸ μου] ὕμνος 

Ἰδη σα ο8. ἜΧΟΥ 4Π1|κ6, γοῦ δνοῦν ἸΔΠΡ ΑΘ ΠΙΔΥ͂ ΘΟΠΥΘΥ͂ 

ἐπα ἱπβρίγοὰ Τρατ τὸ {πὸ ταϊπὰ ἀμ ἰο {Π|6 Πθανὲ οἵ πη8}, 

πα {που  Όν βάν ἔτη. Βαΐ {Ππ|5 οοα ἃ πονοῦ Ὁ 1{{Παΐ 
ἸπΒΡ ΛΑ 0 ἢ νν γα ᾿ἰπηϊ6α τ0 9Π6 οὐ ὕννο ἰἀἸοτη5 ον. Τλὶβ 
ἀμ 8ον 8, ὑμαῦ ἴον 4}} οἵ 8, ἱπερινο ΤΡαἢ 1165. ποῦ ἴῃ 

ΔαΓΟΡΤΔΡ5 {Παΐ Πᾶνα ἰοπρ βῖποθ Ρουβῃ θα :---- του [ἢ 10 ἰὰν 

τπογο, {πον νου] ἃ 51}}} "6 ἐοαπα ; ποῖ γοῖ ἴῃ ΔΠΥ ραν οτος 
ΘΟΡΥ ΟἿ᾽ ΟΟρΡΙ65. οἵ {ποβα Ἰἰοβῇ δυςορ ΡΒ; Ὀαῦ {Ππαΐ 1η- 
Βρ το Τυατἢ 1165. ἄθορ Ὀοῖονν {πὸ 5} 1{|ηρ το ἀπ [τῸ οὗ 

νουβ ἀΠα οἱ νδ οι 5 Το Ἰη σ 5. ΘΟ {Π|6 αν ίδσα, αὖ ὑΠ6 μῦς 

ΤΩΚο ἰβράνθῃ, ἴῃ - Ὁ οἱ πιθη, πουγον θυ νγ.6}} τηθδηϊηρ᾽ {Π656 θ6. 
βρίγοὰ ΤΎα ἢ Ἰθάνοπβ {πὸ τ Πο]6 ᾿ὰπιρ οἵ νι αῦ, [Ὁ 8 οἢ 

ῬΒΕΕΑΟΘΕ. 

θαυ ἢ, 15 {πΠ6 βιοδὰ οἵ Τ δ ; 80. {ὉΠν βυ!ηοϊοηῦ ἴον ουνῦ 

να ΐβ ἴῃ {Π18. ΟἿΣ ῬγΘδοπῦ ΘΙΌΒΒ. 8Π( ΘαΡΓΠ]ν βίαΐο, {(Παὺ 

ΘΥ̓ΘῺ ΚΠ Π τη] ΕἸ] 16 Ὀγ {γδη δ] Ἰοπ5. πο 4}} {πὸ Κπονπῦ 

Ἰδησιιαρο8 οἵ {Π|6 θατί], 1 511} ΔὈΪΔ65 πὶ νοῦν πα οἵ {ἤθη 

πὸ οἱν ἴοοά {παῦ σῖνοβ 5 1. [ἢ ΘνοΥῪ νου βίοη Ὁ 18 80}}} 
τπ6 οπα Βοοὶς {Ππᾶΐ 16}}5 Ππ6 βᾶτη6 ἔγσαΈ}} ἴο }} ; {Ππῶὺ Ὀτὶπρ8 
{Π|6 βᾶπι6 ϑανιίοῦμ ἴο ἃ}}; δῃηἃ {παῖ ροϊπίβ ἴο {Π|6 88 Π)6 
Ἰπηράοιι ἴον ἃ}} {16 ΟΠ] ἄνθη οἵ {6 βαπῖο ον ἀπ ΕΆΤΗΕΝ, 
ἴῃ. νον 8, ἴῃ {που ἢ β, ἴῃ τη σα65. πᾶῦ οαπποῦ δ 6 τθη- 

ἀονοὰ ὁπ ὈΚ ἃποίμου ; δ {πᾶῦ 16}} ἰδ ὀνονν ὁπ6 ἴπ 1Γ8 

οὐ πη νᾶν, ἃ γοῖ, 16}} 10 4}} ἰ1κο. Εον ὁπ ἰδπρσααρο Θὰ 
ΠΟ τηοῖ8 τϑηθι ἈΠΟΐ ο ὑπὰ ὁπ οοἰοιι οαῃ ΟΧρ]αϊηῃ 

ΔΏΟΕΠΟΥ οοἸοιτ ; 1Γ 50. 6 {ΠῸῪ τὸ ἀκὶπ ἴο θδοὶ οἵμου, {πον 
16 γοῖ ἀἰεγθης πὰ ἀἰβεϊποι. Ἰθαΐϊ ἃ5. {ΠῸ τὰν οἵ ᾿ἰκμὶ 
Οχὶδὲ ἴῃ ΘΟ] οττ8. ΑἸ Εμου ἢ. πον Ὁ. ΤΠΟΓῈ οὐ 1688. Ὀγο τοι ἴὰ 
ἴποπη, 80. αἶδο ἴῃ σορίθ8 ἀμ ἴῃς ἐγαηβξϊοπβ. οἵ ἱπβρίγοα 
δαξο στρ 8, ᾿πμβρίγο δἴουπαὶ Τγας ἢ οχίβίβ, ΔΙ Ποα ἢ. πόνο 

οὐ 688. ὈτΌΚοι οἰ ποῦ. ἴῃ {Π6 ΘΟΡΥ οὐ ἴῃ ἴπ6 ἐγδηϑβἰαἰίοι. 

ον ἃ5. ψ τοῦ! Ἰἰμκιῦ ἐμοῦ νου ὰ θ6 πὸ οοἸουγ8, 50 αἶβὸ 

ΜΙ ΠοὰΣ τονθα]οά ἰγαϊῃ οοηνογο ἴῃ ἐγαηβ]αὐϊοιβ, {γα 5- 
Ἰαξῖοπβ νοι], οὐ οοατβο, θ6 οἵ πὸ ἄνα]}. 

Βα βίποο ννὸ ἢπὰ ἐπαῦ βου μαρ8 οὰν ϑάνιοῦκ, ἀπὰ τδπαὶ 

χὶΠ 

οογίαϊ εν ΗΠ5. ΑΡροβΈ]68, ααοῖοὰ ϑογίρίατο ἔγομη ἃ ἰγαηβ]α- 
τἴοη {πογθοῦ, ἀπ {Ππᾶ νου βίοἢΒ ὑΠπαΐ τηᾶν θ6 σοιηραγαίνοὶ ν 
[Δ]γ, ἀο νοῦ Ῥγδοῦοα ] }Υ πιο βοοα, ἔπ αιοβεέϊοη. ἀυῖβοβ 
πτπαῦ θεοομι68 οἵ ἱπβρίγαξϊοι ἀποὺ 5010 }} οἰγοατηβίδ 68 ὃ 

Ι πᾶν Βῃον ἢ ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ ἴῃ ΠΥ ΤΟΊ 8. οη οἷ. ἰ. 1, οἵ 

015. ἀοβρεὶ, {πᾶὺ ὉΠθγο ἴδ, ἀπα {παξ {ποτα οὰῃ θ6, πὸ δααὶ- 

γα]θηῦ τοηθυῖηρ οἵ ὁπα ἰδησιιᾶσο ἱπίο ἀποίμοσ. Δπᾶ 

Βπ06. ἰγδηβίίουϑ ἃ. ποΐ Ἰηβρίγοα, πὰ ἐπογθίουθ ΘΟηνΟΥ ἴῃ 
{Π61ν γϑμ θυ] ηρ᾽ ΠῸ πολ οὗ {Π6 τηθδηΐης οἵ {π6 ἱπβρίγοα 

ΟΥΡῚ ΠΑ] ἰοχὺ ὉΠ {Ππεὶγ ονη Κπον]εᾶσε αὔογαβ, ττιονν 

πιο οὐἨ {Π|ὸ ἰῃβρίταϊίοη. σοῃίαϊποα ἴῃ {Π6 οὐ κῖρ ἃ] τεχῦττ- 
Θνθὴ βφνδηΐθα {Π18. νοῦ ψ᾽ Π0]6. ἃν ραγο-τοῖβ ἱπηρατίοα ἴο 
(Π6 (νδηβ]αίίοη οὐ ὑπᾶὲ ἰοχῦ ; ἀπα Ὀγ {παΐ ἐγαηβ᾽ αἴϊοι, ἕο 
{Πο86 ψνἢῸ 86 1 ἢ Οὐ, ᾿ἶ νὰ ἴακα ὕνο ἐγδῃβαιίοηβ οἵ 1Π6 

ΟΥ̓ ΘΙ Πα] ἰοχῦ ἴῃ (16 βᾶπη|6 ἰδηριιδρο, μουν 588}} τν8 σαῦσο 
ΟΥ᾽ πΙΘαϑιιΓ6 ΓΠ6 Τοἰαὔϊγα διμοαηΐ οὐ ἱπβρίγαϊτίοη σοπέίαϊποι ἴῃ 

680} ἢ ΤΠιι8, ἴο πιδπίϊοη ὁη6 ἰπβίδποθ ΟὨΪΥ ἔγοτη ἀπο Πρ ἃ 
Βιοϑβῖ οἵ οἰπιοῦβ {|κ 18, [οὐ τι8 ἴακα {π6 ᾿πβρί να ἕοχε οἷν. ν]]]. 

42, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω" οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 

ἐλήλυθα" ψΒ10]} οὗἨ {Ππ686 ὕνγο γθηάθυηρβ οὗ ἴτ, “ἴον 1 ρτο- 
οεοαἀοα ἔογἢ, ἀπ ὁαπη ἔπι ΟΡ, πεῖ μον οατης 1 οἵ Μγ- 

561}, ΑΟῪ. ; οὗ, “ ΤῸ} 1 ργοοθοαδα ον, πα ἅτ σοι ἔγο ΠῚ 

αον, ἴον: μϑι που ἃ 1 οοπια οἵ Δίγβοι ἢ," ἢ. Υ΄. 15 τὰ θεβῖ, 

5θϑῖπηρ ὈΟΓἢ ἃΓ6 Ἰποου "θοῦ, ἃΠα ο8ἢ ΠΡΟ Ϊν θ8 τπδάς Ὀδῖζον 

-π--ἰου ἥκω ἀῃα ἐλήλυθα σΟΉνΟΥ ἴο {Π|6 πη] ἃ ΠΊΘΔΏΪΠΡ’ ΨΟΓΥ͂ 

αἰ ονθηΐξ ἔγόιη οἰτΠον “ οδΠ ἢ ΟΥ̓ “ ΔΤ ΘΟΙΩ6 :᾽ ἀη ἃ Ὀοΐὰ 5ῃουϊὰ 

ποῦ Ὀ6 το πάονοα ΑΠ1κο. 

ΘΟ. ἀΘΒΕΊΟῊ5, ΠΙΟΡῸ ΟἹ᾽ [658 ἈΠΔΉΒΝΥΘΡΔΌ], Βμονν Ῥ] δἰ ηὶν 

{παῦ 16 νγὰ8. ποῦ ᾿πίθπαθα ἐμον Βῃοα] ἃ ὄνον Ὀ6 δηβινογοῦ ; 

αηἃ {πᾶς 5ινΊου]ν Βροακίησ, “νου θ8] ἱπβρι γα ἢ ἃ5. ἰδ 15 

ΘΔ}164, ὁ ἈΡΡΙν ομἱν ἴο {Ππ|6 Ἰῃβρίγο δα το ΡΒ. οἵ {πὸ 

ΒΟΪν τηθ 0 υγοΐθ ὑπὸ Οαποη οἵ δοτὶρίατο αἱ ΘΟ 5 θὸ- 

μιεβέ. ΤΊνον 5ιιονν Γαυίπον ὑπαΐ, βίποθ {πὸ ἢγβῦ ἜΤΟΣ τηδο 

Ὀγ [πὸ ἢνϑῦ τπᾶπ ΠΟ ὄνοι οορίοα ἃἢ ἱπβρὶνθ δαςοστΆρἢ, 

᾿πἰνοάιιοοα ἰῃΐο {Ππᾶΐ σΟΡν πιαῖίοι ποῦ Ἰηβρίγοα,- τη βίησα 

(86. βθῆ86 οἵ {π6 οὐἹϑῖπαὶ τοχὺ ἴῃ {πᾶΐ βέαϊο τοοῖνοβ γοὶ 
τη γ6 ΘαΡΓὮΪν τηδῦζου ἴῃ {Π|6 ἐγ Β] ἈΓΊΟῊ ---- ἢ 15. 566 Π|5. Οἰθαυν 

ἴο θ6 ἃ [δαΐατο ἴῃ (ΟΡ 5 πιοῦὰὶ σονουπηιθηΐ οἵ τ5, πὲ ἃ5 

τ σαν 5 ονοὴ {6 Ἰοΐίεν οἵ ΠῚ5 ΝΥ ογὰ, νγδ ἃτὸ ἴὸ ἴα ᾿ξ ἀροὴ 

{πβί, ἀπ ἴῃ {}}18 τοβρθοῦ αἶδὸ ἴο νύ Ὀν ἰαιτἢ ἀπά ποὲ ὃν 

βι σης, ΕῸΥ 0818 Θαυτ]}ν πιαῖίου {Πιι5 1εΐ Ἰηΐο εἰν οὐ σ ηα] ἰοχὶβ 

Ὀγ {πὸ ὑνοδν οἵ {ἰπ|6, πα Ὀγ ὑπ πατηδὴ ἔγαι!ν οἵ οορν ἰβὲβ 

ννὰ8. ἈΠΟ ἰὸ Ὀ6, ἴο ἔγν οὐχ [α11}}, ταί Ποῦ ἀπδῃ ἴο ἐδβὲ 

οἷν ἰπέο]]εοῦ ; ἴον ΟΡ γδα αἰ 08 5 ἴο Ὀο]ϊονο δ ἴο οὔδν, 

δο ἐδπαῖ, νὴ νὰ ἢηὰ ἴῃ 

ΠῚ5 δΥονα ἰαϊηαῦ ἔγδθοβ οὐ 118. Ἰοῃρ᾽ ΒΕΔ Υ ΔΕΙΟΠ ΕΓ ὨἸΘΠ, ΒΟΠῚδ 

οὔ 186 ἀυβὲ οἵ {πὸ δαυτἢ οὰ. ψν ΐοὶν δ ἀνε} }5. οἰϊη σης ἴο ἰξ, 

ν6 ἃτ6 γοΐ ἴῃ ἀδνουΐ [α11}} τὸ Ἰοοῖκ ἄθορεν ἔπδὰ τὸ ουζδὶάο, 

μου ἀπαἀογβίδπϊηρ ΠΊηι. 

ἀπ ΒΟΟΠΟΙ βρατ6 ον {Π6 τη τ 866 οὴ ἔπ διαογοὶ 

Βοοκ, ἐπα Π{κὸ {Πχζαὰ ραΐ ἰουτἢ ἂν δηα, θὰ τοὰοὶ ἐπναῖ 

ψΒον 15 δον. Εον ἔπ ἀιϑὲ οὗ δ:65 {Πα 1165. οἴ, πο σῇ 

ἰν ἀοο5 ποῖ ᾿πἀθοὰ Ὀδοοιμα ἰηβρίγοα Ὀν σοῃίδοῦ νυ 1} ἰηβρὶνοὰ 

ΜΟΥ 8 0 ὙΥ ΠΟ ἢ 11 Οἰἴησ5, γοῖ Ὀγ τοᾶβοι οὗ {πὸ ρἷδσο ᾿ξ πο εἰ 



ΧΙΥ͂ ῬΒΕΒΑΟΘΕ. 

ἴδ θεοοπιθ5 [Ὁ Ὁ5. ῬΥΔΟΙΟΑΙν ἅγιον, ΒΔ]]οτγοα, Ἰῃ {86 τὰ 

56Π86 οὗἩ {π6 ἴδυπι “ μοι ϊαρι,, ὉΠαὉ 15, “οὐ {πὸ ΒΙρ μοϑι----8ὸ 

ρα ἐπᾶὲ τα πρίειν οαπ, ποῦ αν, ἴουο 10. 0 ἄαγο 

ποῦ αὖ [Π6 Ρ6}}] οὗ Οἵ 500}}5 ἐγ ὕο 5θυθι', ἃ8. γγῦ8 {Π]Π|ς, {Π6 

ἴδιο ἴτοπι {π6ὸ ψμθαῦ ἴῃ {Π6 ἰοἰίον οἵ [π6 ονα οὗ ὅον ; 

ποιέμον ποοᾶ νὸ. Δπᾶ {παῦ νὰ οαηποῦ, Ὀθοδιβ8 γγ6 ΠΟΙ ΓΠΟΣ 

Κπον, Ποὺ 518|8}} δνον Κπον πον, [8 Οἰθαυ]ν Βθονῃ 1 ἴῃ 6 

ΠΟνΘΡ Θά πο: αἰ γα οηβ. οὐἠἨ [Π6 Οὐ βῚ πα] ἰοχίβ, Θβρθοῖ }}ν 

παὲ οἵ {π6 Οτθεῖς Τοβίαππθηῦ, Ὀγν τμ6 ἴάπον οὗ πιθη, παρα ]ν 

ὕπνο οὐ ψΠοΠ) ἀρτθ6 δύθη ἃ8 [0 ῬΔΡΓ0165; 8πα 10 {Π5 

ἀνῖνα [Π6 τποῦα ΒοΌοι τηϊπ θα ὁπ 65 ἴ0 ΡῸ θδοὶς ἴο ἃ ἰοχύ {Πὰΐ 

νγὰ5 που Ὁ σοΟα ΘΠΟῸΡῚΙ ΒΟΠῚ6 ΘΘΠ } 168 ἃΡῸ. 

Ῥὸν ἀββαγ αν οὐ Βα] ναϊίοη ἀο685 ποῦ ἀθρεπα οἰ ἔπ ον οα. Ρᾶν- 
τἰοῖοβ οὐ ου ψογάβ, ἐμ ψνΠ0]6 τη θδηὶηρ' οὗ ψ Π ΟΠ ὁΔ ἢ πονοῦν θ6 

τοη ον ἕλοι ὁπ6 ἰδηριιαρα ᾿πΐο 8πούμου ; θὲ ἰζ τϑϑίβ οἢ 
{Π6 ψ ο]6 θοαν οὗ ἄδορ, πάθον] νυ ηρ, οἴου μα] Τ ΡΠ, οοηνογδα 

ἴδ 15 ὕσαο, ἴῃ γον 5 βυϊθα ἴο αν ἀπἀουβία πα ηρ, γοῦ ἰη46- 
Ρεπάθηξ οὐ {πθπι, ἀπ ἔτοθ ἔγοτη τι Π᾽5 ΟΡΙΠΙΟΉΒ, τ ρ5. οἵ 

μαϊηδη {πουρις μππρ’ ἀγοσ πα 10 Ὀ. πιδη, ἴῃ ΟΥ̓ΘΡ ἴο Βούθθη 
1ὲβ Βϑαγο ίηρ; ΠΡ Ὴὐ ἔγοπι [15 μθατέ. [Ιη {Π18 ᾿πβρινοα ΤΊ αΓ 

(5 ἱπηρατίοα το π5, [Π6γ6 ἃγ6, ἱπ 4664, {πη 65 ΒΔ ἀθη γ ]ο}] 
γῆς ΠΟΙ ΠΟΙ ΘΔ ΠΟΙ γοῦ οαρηῦ ἴο ἀπαάουβίαπα, Ὀδοδιδ8 {ΠῸῪ 
ΒΟΙοπς; ἕο {π6 [πῇμϊίε ΟοΡ ὙΠῸ 15. οὐνῦ ΕἌΤΗΒΕ, ἃπά 

ὙΠΟ ΓΗΒ. 18, 85 Μ6}} Ηδ πιᾶν, ὑπαὶ δ 15 ποῦ θουπά ἴο 

δῖνθ 5 βηϊΐο, ἀπὰ ἃ8 γοὺῦ ᾿πηρουίθοῦ Ὀθηρ8. ἃ5 γγΧ6 Δ], ἃ 

γΘΆΒΟΠ ἴον 81} Η 5 σοιηβ86 15. Βα ψἘ1]6 Ηδ σῖνοβ 8 ΘΠΟῸΡῚ 

ἴο Κπον ἀπ ἰο θεϊίονο, ἤ γοῦ αββοῦβ [Π6 τρηῦ ΗΘ ᾿ιὰ5 οὗ 

ΒΙΡΓΟΠΙΟ Δα ΠΟΥ ν, ̓ΠΒΟρΡΆΤΑΌ]Ο 88 {Π18 15 ἴτο πὶ ΠΠ]5 θοιΠ [658 

ἸΙονο; πὰ 145 ἃ5 ποὺ θοϊϊονα Π πη, ἀπ νναῖῦ 811] τν 6 866 

Ηΐμ ἴο Κπονν Ηϊῃ ονθὴ ἃ5. {6 15. ἴθ ψγ ἃτὸ διε 

ἴον {πιὸ βοοίοίυ οὔ δηρ6}5, νγν6 588}} {Ππ6ὴ ρᾶγίαϊκο οὐἨ δΔῃβο]5᾽ 

[οο, οὗ {πὸ βᾶτηθ τονθαϊοᾶ ΤᾺ. 6 ΠΟ πᾶν; ΟΗΪΥ 

θεῖσμέον θθσαιιβα οἷν ΟΥ̓65 5Π8}} ποῦ δ αἴπη, ἀπ 180. ῬΙΟΡ 

Βοσαιιβο νγ6 5818}} {Πδὴ ἀπαονβίδηα 10 ἃ5 10 8. 

Βαΐξ πον ἰοῦ ἃ8 ναὶ. ΥὙε Πᾶνα ᾿ἰσαῦ ἐποιρ] βΊν ἢ τι8 

[οὐ ἃ 816 ἂπᾶ ὄνθὴ γα] κ Ποανεπνναι δ; τποῦθ θν6 51|8}]} 

Κπονν Ὀγ ἀπᾷ Ὀγ. ΤΠ6 νθῦν ἱπιρουθούοη8. οὗ ὄνθὴ {86 

Βαοιρα ἐοχὲ ἃ5 ψὸ πᾶν ἰζ, ἀπ {ΠῸ νυθαϊηο55 οὗ ὄνθὴ {ΠῸ 

θεβὲ {τα ηβ᾽αΐοηβ, ἅτὸ δ ῖ, ἰηζοπάοα ἴο ἰεδοὴ ὰ8 {πᾶ νγ6 

τητιϑὲ θὸ βαιβῆθα νυ τ} (15 βίαϊο οἵ {πη 985 αὖ ρυθβθηῦ, Βθ6] ηρ᾽ 

παῖ, ἄο ν᾽ μαΐ νγὸ νι 1}}, ννὸ σαπ ποῦ Ἀ]06} 1{ ;-τ-ἀηα {ΠπᾶὉ ν᾽ 6 ἃΓ6 

ἴο τοοοῖνο δἱ Θορ᾽β βαπὰ ΠῚ5 δου ψμο]ο, ἃ5. Ηφ βῖνϑβ 10, 

ποῖ τπον Δα πρ ἰο 10 ποῖ (αἰκῖπρο ἀαρθῦ ἔγοτη. 10,-ε Ὁ Ποὰΐ 

ἈΒἸΠΠΡΙ ΠΥ ΟὨΘΒΓΟΠΒ,-εθαῦ Ὧ5. ἀυ Ὁ] ΟΠ]! ἀγοη. ΜΠ] 6’ 

γΑΥΠΟΙ [0 νναὶῦ ἈΠΕ] τὴ 566 ΠῸ ἸΟΠΡῸΙ 5 ἴῃ ἃ σ.]α88. ἀν κ]ν, 

ας {ποη ἴασο ἴο ἴαοο ; ἀπ} ννὸ πον πὸ ἸΟΠΡῸΓ ἴῃ ρᾶτί 

οἶγ, ὈὰὉ Κπονν {ΠΠ6 ἢ ΘνΘ ἢ ἃ8 ΜγὙῸ ἅτ6 ΚΠΟΨΠ. 

ΤΠ ογοἴογο 85 τοσαγ5 ἃ Π ον βίοι οὗ τμ 6 Τρ 5} 10]ς, {πὸ 

ααθβίϊοη 15 916 1655 οἵ πεϑοοβϑιίν {πη οἵ ἐχρθάϊοπον ; 8η4 80, 

10 15 ΘΠ ΙΓ Ϊν Ρυδοῦοα]. [Π{Π6 ΑΙ ονΙβοα Ὑ ΘΥΒΊΟ ἢ. ἡνΟΓῸ ἃ8 

[Δ Ό]Εν ἃ8 ΞΟΠΊ6 ΠΊ6 πη κ6 1 οἵ ἴο Ὀ6, 404 1{1Ὸ νοτ {ππ8 ἀπῆϊ 

ἴον [6 ννουὶς Θον [5 βοὺ 1Ὁ ἴο ἀο ; οὐ 1 1 νοῦ ψυϊ 6 ἢ 1ῃ 

ἃ ἰαησπᾶσο η0 ἰοη κοῦ ἀπάογβίοο οἵ {πΠ6 Ροορίο, {Π6 οᾶ50 

μου] Ἰπαθοα θ6 ἀτροηῦ. ΤΠ 10 τρις ΡῈ. νου ψ Β1]8 

ἴο ὑγῪ ἃ πα 68}} ἴῃ, {|͵6 οἱ πα ὑοῦ οὐ ΘΟ], ἃ}} ΘΧΊ ΒΕ Πρ; 
ΘΟΡΙῸ5. οὗ {π6 ΕΠ Θ] 5ῃ ΒΙ0]6, ἀμ 566 ποῖον ἃ πον ΒΙΌ]8 
--οϑαρροβίηρ Ὁ γι ΡῈ Ἰββιιθα ἀποὺ {Π|6 β8π|6 Ῥγοίθοίομ, πὰ 

Ὀν {π6 βαῖηθ ιογαὶ δαυ μουν ---οῦ ἃ 6 ἐνδαρ}ῦ τ 10} {16 
ΒΆΤῚ6 ἈΒΒΟΟΙΔΕΙΟΠΒ, ΟἹ 06 τϑοοϊνοα Ὀγ {πὸ ψ Π0]6 παίϊοη τυ ἱἢ 
{Π|6 βᾶ1η6 τϑβρθοῦ ἀηἃ ἰονο, 8η4 {ππ18 θ6 ᾿Ἰπβ.8}1 6 δ ὁπο8 ἴῃ 

{Π6 Ῥίδσ {πὸ Β10]6 ΒΟ] 45 ἴῃ {118 ἰΙαπὰ. ΑΔ8 ἴο ἰζ5 ψουο, 

Βονον οι, ἴον ἔννο θην 168 ἃ ἃ μα] 10 5 ἄοπα 1ΐ, πὰ 

ἴδ σομθϊηπθ5. ἰο (ὁ 1Ὁ Ὀοίζοι πᾶ ΔῺΥ ὙΘΥΒΙΟ. ΘνοῚ αἰαὶ 108 
ΜΟΥ ἢ ΔΩΥ͂ Οἴου σον. Απά ἃ8 ἴο 18 Ἰδῃρ'ᾶρο, 1Ὁ 15 

ἴῃ ΒΘΠΟΡΆΙ Ρ]ΔΙΠ6 ἃπΠα Ὀοίΐζον. ἀπάοθυβίοοα οἵ τΠ6 Ρβορία 
{παπ {Π|ὸ βοιηθίϊπιοβ αἰθοίθα, Ῥοιηροῦβ, οὐ δύθη ΠΔΡΟΪΥ 

οογΡοοῦ Ἰάἀϊοιη οἵ ρυθδ ον 5 Ἀρροϊηΐοα ἴο πιδ]το τ Ρ]α η, 

Νὰν, μα ποῖ {πὸ Αὐμπονῖβοά Ὑ θύβίομ. θθοη ἰπἰοηΔοὰ 

Ὀν ον το "θὲ ἃπά ἴο 4016 {116 θοῦ που βίοηθ οἵ [86 τπογᾺ]} 
σου οὐ Ἐπρ]Δ Πα 88 ἃ παίϊομ, ᾿Ὁ νου] πο πᾶν θθθα Ρὰΐ 

Ὀγ Πίμα ἀπάον {Π|6 βρθοῖαὶ ργοΐθοί!οη οἵ {Π6 ϑονθροῖρη, αηᾶ 

{ππ5 βεοινοὰ ἔγομη {π6 [αἴθ οὔ {Π|6 Ἰηδην νουβίο ἢ ὑπαΐ ΤΌ56 
αἰτουνναν άβ, θα ΟὨΪῪ ἴο [8}} Ὀο ον ἰζ, ἀμ ἴο ἰθᾶνο 10 ἴο {18 
ἀν αἴομο δη βαριθῖπθ. πὰ 80 {πὸ Εηρ] 5} Θ10]6 νου] 
ποῦ Βᾶνο [ουτηθα ὑπὸ ΕΠ ΟΣ] 15}} ἸΔπριιαρο ἃ5 10 61 αὖ {πὸ {1π|6 ; 

ποῖ μον μοι] 16 πᾶν Κορ Ὁ στρ ἅπ4 Ραγ8 ΘνΟΙ 51Π06. 

Τὸ 15 Ὁπουοίουιο ἃ πηϊβίαϊχ ἴο βὰν {παᾶΐ, Ὀθοασβο {Π|ὸ ἘΠ 6 151} 
ΒΙΌ]Ο. νὰ αἰτονοά ἴῃ {πῸ {πὸ οὐ ΤΠ], ἃπα ονοι" ἴον 

ἀ80}} πὸ Ααςπουῖβοα Ὑουβίοι. ἀρροανοα, 16 5ποι! ἃ Ὀ6. 50 

ΠΟΥ͂ ; ἴοι αὖ {παὉ {1π|6 {Π6 Ἰδῃρ τι Ὁ γγ88 1 ἃ βίδία οὐ {γδη8ὶ- 
τἴοη, ἀπ ποῦ γοῦ ἰὈν πιο. [Ὁ 566 018. 641 8}}ν ἀπβοι πα ἴο 

ἀΡΡαΘ ἴον ἃ Οἤδηρδ ἢ ὕΠ6 Δα ΠΟΥ πο Ὑ οὐ 80, ΟἹ. {Π|6 ΒΟΟΣ 6 

{πα ἃ Ἰλ Πρ ἈΡῸ ΚΌΘΒ ΟἿ 1 Ρ ̓ ν] Πρ; ἴον ὄνου ; 8Π4 {Πὰῦ 5ῖπ 60 

πον -ἃ- ἀν 5 ἃ ρΟΡΠΔΡ5 ΒΟΠΊΘΝν Πα. 1655 ΠΔΓΙΟΠΔ] ἸΔἸΟ πὴ Ρ Θγα 5 

{πὰ ἴῃ {πὸ ἀν. οἱ ΚΙπρ Ψάπι68, {πὸ ΑὈΙΠοΥΙβοα Ὑ ουβῖοα 

50. ] ἃ θ6. αἰζουθα ἰὸ Κοὸρ ρᾷθθ ψ ἢ . Μαν ον βᾶν 

πη ρ]αηα ἔροτα 510}} ἃ οαἸδιϊίν δον, ΘΟ ΠΘΡΆΠΠν Βροα Κη, 

Ἰαπτααρ.5 (ὁ ποῖ σῸ ἢ Πρ ΟΝ] ηρ: ἰη ἀθἤ μἰο]ν ; Π|κ ὑραϊῦ, 

{πον στον ἈΠ4 τῖροη ; θυ αἶδὸ {ΠῸν 18}, ἤθη δοίοα ἀροὴ ὈΥ 
Θαιι508. [Ὀγοῖσ τὸ {Ππ| 1} οΠαγαοίον, ἴο ὉΠ 6ῖν ΠΔυΙ ΟΠ] 1 γ, πὰ 

ὉΒοτο ογ 0 {Π16 11 οχ βέοησο, ἀη ἃ {π᾿  ν αἰ6,-ττονν 1658 {π6 ἀοδᾶ 

Ἰληριασο8. οὐ νν Π]Οἢ ΓΠΘΓῸ ἃγ6 Ἰηληγ. ΑὨ ἃ5 τορανβ {ΠῸ 

Το 5} απ ρα σα ἴπ ραν ΠῚ Οα]αν, {Ὁ 15. ποῦ αὖ ρυθβθηῦ 1) ἃ ἴα] 

γᾶν οὐὁἨ δεῖηρ θοι(ογτοά ; οα {Π|Ὶ σοηένανν, ὑπὸ παῦινο ἀπά 

οἰανδοίον οὐ {π6 Ἐπ Ρ] 5} Ἰαπριιαρσο 15. ΔΉ Ρ]ο- δάχοη, 1 ἃ 

οονίαϊη ρουεοη οἵ οἱ4 ΝΝουπιδη νν Β16]} 15 πού το 06 πιϊβύαςο ἢ 

[ον πὸ Τματίη ο]οπηθ ας τπδην ΤΠ 9}15}} νυ Υ] του 5. οὐ {Π|Ὸ Ῥυθβοηῦ 

ἀν ἀ86 ἴοο ["Θο]γ. ον Ταῦ ἀπ ὐθοῖὶς νορβ (ὁ ποῦ ἰὉ 

ν0}} οὐ ἃ ϑάχοῃ βίοπι, Τη6 ἤθάνον ΓΠπονοίουο {πο Ἰηρ 5} 

Ἰαηρσαα κα ΚΘῸΡ5 ἴο 115. οὐἱσῖπ ὑπὸ θοῖτον [ον 18. Ὀθοαμίν, ἴοι 

115 βίο, ἀπ [Ὸν 115. ψ οὐ δηιοηρ᾽ Οἴου το κιι05 οὐ (16 

οαυἢ. Οἱ {86 οἵπον παμαὶ 10 τηιβὲ σ,ΤΟΥ ΜΟΥΒΟ ἃΠὦ ϑγΟ 86 

5. Ὁ [(αἸκο5. ἴῃ ἃ βυοαΐοι" Πα ον. οὐἨ [ΟΡ νου 5 ἀπ οἵ 

[ογοῖση Ἰάϊομηβ. θὰ. {πὸ Δ Πονβο Ὑ ΘΥΒΊΟ ἢ. ΒΡΘ Δ ΚΒ Ρα ΓΟ 

ἘΠ 5}; δηα ὁπ {Ππ|)} δοσοιηῦ 1{ γθοοῖνοϑ {πΠ6 Ποπηαρο τι6 

το ἴζ, οὐ θεῖπο φαοίοα ἃ5 Πουβ ΠΟ] ἃ νου 8 Ἰὴ {Π6 ρᾶσοβ ἀηὰ 



ΡΒΕΒΆΟΘΕ. χν 

ἰπ [ἢ σΟἸ πη η8 οἵ {πὸ Ὀεβὲ υυυιττθη ἘΠ 15} οἵ (η6 (ἂν ;---ἃ 
Βιοιηδσο τ μ16}}, ἀββαγοϊν, τνου!α ποΐ θ6 ραϊὰ ἰο ἃ Πενίβίοῃ, 

88 Βονίβίομβ βΡῸὸ. ΤῸ β8γΥ {Π6 Ἰθαϑύ {Π|6π, 16 υνου ἃ Ὀ6 γοῦν 
8Βῃουῦ-βι σε τυϊβάοπι ἴο ᾿ηέογίουο τυ ἱτἢ} {118 ραίίθγη οὗ ἰδη- 
δύδρο, Θβϑρθοία!!ν μθη 6 ἢπα ἔτοπι {Ππ6 γοβας οὔ 8}} 
αἰὐθιηρίβ αὖ βοπιθί πο: Ὀούζου ΒΙΓΠμουίο τπδάο, {παΐ ὁπ {Π6 

Ὁ Β0]6, ἰδ σαηποῖ θ6 πιο ῃθα, πηι οι 1688 πηρτονθα. 

ΤΏοΥΘ 15 γοῦ δποίμον ρ]θὰ Ὀγοιρ ύ ἰουυγαγὰ Ὀγν ΤΠο56 ψ]}}Ὸ 
νδηῦ ἃ Πονίβίοη οἵ {πὸ Ἐπ] 15} ΒῚΡ]6, τυ Ἀ]οἢ αἱ ἢγβὺ βισμς 

ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 ΟΔΙΤΎ ΜΟΙ ; ἰῦ 18--ο αὶ {Π6 σθοῖς ἑοχῦ 18. ΠΟΙν 
τα οἢ ρατοιν ἀπ θείου πον ὑμ8π γμθὰ {π6 ΑΟΙΠοΥΙβοα 
Ὑ ογβίο νγὰ8 πιδα6 ;----ἰ αὐ ρυθαῦ ργοσυ 55 Π88 (ΚΘ ᾿Ϊδοθ ἴῃ 
116 βοίθῃοθ οἵ ἰδηριδρα βίηοθ {Ππᾶὺ {ἰπ|6,--τα πα {πᾶ οοη- 
βιἀονῖπο {Π6 Ροβιεϊοη. ὑπ6 ΕΏΡΊ 58 ΒΙῚ0]6 ΠΟ] 45, 1Ὁ ουρηῦ ἰο 
θῈ θεβίύ. Βαϊ {μῖ8, {κ᾿ ἐπ6 ἰογθβοίηρ αιθβύϊοη, 15. 80 

τοϊαέϊν, ΘΠ ΕΙ γον ἃ πιδίίον οὗ Ἔχρθάϊθπου, ἀμ {που ου 1 18 

50 ἴο 6 οοπϑίἀογθα ρυϑοί!οα }]}ν. 
Α5 ἴο {π6 ατθοκ ἰοχί, ᾿ἴ 50 θ6 10 15 80 τη 0 ἢ} ΡΌΓΘΙ ἔῃ Δ ἴῃ 

τς ἀν5 οἵ Κίηρ; }8πι68᾽ ἐγδηβ᾽αίουβ, μονν 15 10 {ΠαὉ {Π6 ἢνςο 
Ἰθατηθὰ τηθη ὙΠΟ τονὶβα {118 οβροὶ δα {Π6 νι βάομ ἴο 
56 {πὸ Ποοοῖνοα Τοχῦ, 88 θδὶπρ᾽ ποῦ ΟΠ]Υ ΨΥ Ὺ ὨΘΑΥ]ν {Π6 ΟΠ 6 
υδοα Ὀγ {πὸ {γα πϑ]αΐουβ οὐἨ {1|ὸ Επρ] 5} Β10]6, Ὀὰὺ ἃ8 Ὀδὶηρ: 
80 σοοά ὁποιρὴ ἴον {Ππῖν Ῥαγροβο ὕ--ταπ {πᾶς ἴοο, τ ἢ 
411 {Π| Ἰαΐθν. θα! το η8. ἃ Πα ΟΟ]]α 05. 860 ἴῃ ἈΡΓΔΥ ὈΘίογα 
ἔμποπ. Αὐτὸ 6 ΠἰΚοὶν αὖ {118 αἰβίαποος οἵ {1π|6, ἀηἃ [ον 81} 
τς ΜΗ͂Ν. οἰἴμοι αἰγοδαν Κπονη οἱ γοῦ ἴοὸ 6, ἰο Πᾶν ἃ 
Ὀεύίον ἰοχῦ {πᾶῃ ὑπου μα ἴῃ {πὸ ἢγϑί, π6 βοοοηᾷ, {π6 {μἰνά, 

86 ἔοανίμ, {π6 Δ ΈΠ, οὐ ονοη {Ππ6 βιχί ἢ σοπίανν, ΜΨ ΠΏ ΘῈ ἸΥ6Υ6 

ταδί {Π|6 ὙΟΥῪ Ὑ ΘΥΒΙΟἢ5 ὙγΒ 10}, Π6]Ρ 5 δὲ ργοβθηΐ ἴο ἢχ δηὰ 
Οὔονυν 86 ἴο πιοημ ἃ ον ατοοῖκ οὐ βίη] ἢ Βαΐ, 1π Βο0ῖ}), ἃ}} 
[πὲ ᾿8 θδθθὴ ἄσπο ἴοι {Π|6 τρεῖς ἰοχὺ 18 ΠΕ016 νμθη βοΐ Ὀγ 
ὙΥΠαὺ Πὰ5 γοῦ ἴο θ6 ἄομῃθ. ἀπὲ ψμοη ἐμαὶ 18 ἀοπο---ἰβ ἰὑ 

ΘΥΟΙ' 18----Πη 6. Μ01}} {Π6 ἢ Ὀ6 88 [Ἀ1, ἃ ΘΙ ΠΔ 08 δνθὴ [ἀγΌ ον 

{Πδπ γγ8 816 αἱ (18. ἀν, ἰγτοπι ᾿ιανὶπο, ὁπ ἰοχί τθοοϊνοα Ὀγ 
8}} 5 {Π6 οὔΪν οοτγθοῦ ὁη6 ; πὰ {Ππ|8 {Π|6 γν 016 διποιηῦ οἵ 
το], Ῥυδοϊοα], ἀπ ἀνα! ] 4 Ὁ]6 κοὐ ἴῃ {Π||8 τοβρθοὶ Μ}}} ρτο- 
ὈΔΌ]Υ θ6 1ῃΠΠ πιο] ν 8118}}. βῦ {θη}, ἃ8. πονν, ὑπουα Ψ1}}} θ6 
ΒΟΌΟΙ ταϊπ θὰ τηθὰ γΠῸ ψ}}} οοπιο Ὀδοὶς ἴο ἃ ἰοχὺ μοὶ, 

ἀοδρίτο ἃ}} (πὸ ΜΟΝ, ἀἰβοονογθα βίποο ἰδ ννὰ5. οο]]αἰοα, οδη- 
ποῦ τ] ν Ὀ6 80 αἰ ορθηΐ ἔγοπι τ Πα {πὸ οὐ σῖπαὶ 5 αι ἃ θὸ 

5. ΘΥΟΙ ἴ0 Ὀ6 86[ 5146 [ὋΣ ὁπ6 Ῥυδοῦϊοα } }ν τη πο ἢ Ὀοίξον. 
ΤῊΪ5. 15. 8814, ποῖ ἱπάδο, ἴοὸ ἀπάθγναϊαθ. ὑπ 6 τ0}} ἀπ᾿ 

Ῥαϊίθποθ. οὗ τηθπ 0 ϑροηκ {πον ἢ οα ἐμ τονβίοη οὗ 
{86 ΟΥ̓ σΊπ] ἐοχίϑ; ἴον {ποῦ οᾶπ Ὀ6 ΠΟ αἰπὶ νου ΐου οὗ ἃ 
ΠῚ ΠἾ 5. ΔὈΙΓΥ Π 8 ἃ ΒΘΆΓΟΙ ἰπίο {πὸ νοῦν Ἰοίίον οἵ ΠΟΥ 
γι, ιν {818 15 βαϊὰᾷ οὶ ΘΠ} οἵ ὑπ τηδην ΠΟ, Πα γΙἢ ρς 

οἵ {Ππ||86 τηδη!ο} ἃ τοδα τη ρ8 ἀπ το ον ηρ8 ἴῃ τοοοϊνοα ἀπά 
ἴῃ το]θοίοα ἰοχίβ, νι ποὰΐς Ὀοὶπο 016 ἴὸ πάσα οἵ 1ξ ἴον 

ΠΟ ΠΉΒΟΙν 68, ΠΙΔΥ͂ ΥΔΨΟΥ ἴῃ ὑπιοῖν [1 Ἐ}}, ἀπ θοσὶη ἴο ἀουθὲ 
{πὲ ποῖ ὑπὸν οὐρσθς ἴο Ὀο ον ἀπὰ ἴὸ ψγουβηὶρ. [μοὶ 

᾿δλὴσο ; ΉΒΩη : Φὴ: ΔΊΉΗ Πάν: Πόσο; ρηἢ 
Ὡς: ἀφ: ΔΑ ῃ Ἀν Η “ἢ : ΦΗΤΩΥ 4 ΦἘΈΕῸΡ ἴδοὰ 

τΠ6πὶ θ6 δὲ ρϑᾶρο ἰπ ἢ πηϊά8ὲ οὗ {15 βέυἴς οἵ γογάβ. Τῆς 

ψ] 1016 Ῥγδοίϊοαὶ γθϑα]ε οὐ ἰδ 4}} ἴῸγ τθὰ] βοοΐ, 18. η0 σγϑαΐον 
ΡΘΥμαρ5, ἐμδη {Π6 ἀἰβοονοῖν οἵ βροῖβ ἴῃ {Π6 βὰη, οἵ {6 ἀϊ8- 
ἴδησα αὖ νν]ο}} 1ξ 15 ἰτοῖὰ ἴΠ6 δαγῖϊ, ἀπ οἵ ἴΠ6 ψνϑᾶν δηὰ 

ναϑία οὗ 105 Πρης. ΤΉοβα πὸ Κπονν 41} 815 ππᾶν, ῬΘΥ μα Ρ8, 

Ἰοοῖς οἢ {16 βιὰ νυ ἱὉ}} ἃ σογίαϊπ [6] ᾿πρ; οὐἨ [6] ον 5 ΐρ, δ {6 

{ποὰρῦ οὗ {Ππ6 ἱπροπυϊεν {παῦ βραπποά ἴμ6 θοὰ 1688 τναβίο, 
πὰ Ὀτουριῦ ὑπαὶ ὈγΠ]ΠΔηΐ οὐ τ τ ΐπ ον τθοκοηΐηρ; 

{ΠοὰΡ ἢ, βοοῦῃ ἰο 8ᾶν, ποὺ ψ ποῦ α 8} Π|8 85 ἴο (Π6 οχδοῖ 

τ]! θᾶ ρ6 οὗ {Π6 τοδὰ δοῦοββ {π6 8κγ. ΥὙοῦ ἴῃ6 βὰπ βῃϊπ65 

ΘαΌΆ]}}ν ὁπ {ποτὶ 8η4 οα ἔμοβο το Κηοιν οἵ πὸ βροίϑ ἴῃ ἴΐ, 
ΔΠα ΨὙ}0 σάτα ἴο ΚΠΟΥ ΠΟ πιο ἃθοαῦ ἴδ {Πα {παξ 10 ἰ5 τη 
50, {Πα 10 ΥἼ568 ἴῃ {Π6 τπογηΐηρ; δ βοῖβ ἰὼ ἔπ δνθηΐῃρ, 

γι ΠΘΓΟ {Π6Υ 866 ᾿ξ, ἀπ {παΐ ἰζ αῖναβ {Πθῖ ᾿ρ τ, μοα ἢ, ἀπὰ 

Ριονοη ον. Ὑπδηὶς (ΟΡ, 8}} Π6 5}{{π|πρ; ἴο ἀπ ἴτο οἵ τεχίβ, 

8}} γθοθ Π8101}8 8 ἃ γϑν ἸΒΊ0η8, ἃ Πα 8}} νᾶυὶοὰ8 γοδάϊηρβ, οαπποῖ 
τοῦθ} ΟΥ̓ ἰῥθυ {Π|6 γυμο]6 Ὀοαν οὐ Τιαίἢ ἃ8 τὸ πᾶνο ἰξ τονραϊεὰ 

ἴο ἃ8 ἴπ ΠοὶΙν ϑοιιρίαγο ; Ὀὰς ἐΠ6 5] ατη θουῖπο ἀδρίμβ. οἵ 

(ΟΡ 5 οἴθιπδὶ Θοιι 5685 5|18}} "θη δ] Ἔν ΟΥ 58ἴδ ἔγοιη {ἢ Τρ] 65 

τη846. Ὀγ {πὸ Ὀγοαίῃ οἵ τηδῃ οἡ {με βαγίαοα οἵ Η 5 δ ονά. 

Νον {815 ΤΡαΓη τ Βῖοι 18 σῖνθη ἴῃ {Π6 Οὐ Ὶ ΠΑ] ἰοχίβ, 15 το ἃ 

ΜΓ ὁΠ6 τηοατἢ Ὀγ {Π 656. οἱ Ὑ υβίοηβ, ἀπὰ ἰδ 1 τθρϑαϊοα 
{ΑΙ} ν Ὀγ ὑπο ᾿πρ] 5 θ1016. ὙΥΒαῦ τποῖὸ ἰ5 υυδηϊοα ἢ 

ΑἿν ὁπ6 ψ}ο νν}}} (αἶκα {π6 ἐγοι Ὁ ]6 ἕο τα ΟὨΪ ν᾽ ὁπ 6 οπαρίον 
οὐ {π6. βϑνθιαὶ ὑγδηβ᾽ίϊοηβ ΠΘΡΘ ΘΊνΘἢ, ΠῚ 866 {παΐ (6 
ΑαἰΒουῖβοα Ὑ θυβίοη 15 ἃ5 [αἰ ἃ8 δὴν οὗ ἔῃθηι. Απὰ 5ἴποὸ 

{Π686 οἱ ἃ γ᾽ δγβίοηβ μᾶνο Ὀθθὴ ἴοι" ἃρῈ5 ρᾶβί, 8) βοῦπιθ ἃΓδ 

ΟΥ̓Θἢ ΠΟΥ, ΨΟΥΒΠΙρροα 88 αΟΡ᾽5 ονῃ ον ἴῃ ἐἰὸ οοπη τοι 

ἴον πν μῖοῖ {ΠῸῪ γγο 6 πηδάθ, ἃπα γΠογῈ {πον πνοῦθ, ἀηα 511} 

16 {Π6 βιρροτῦ, {Π6 οομπηζογέ, {Π6 “ Ῥγονίβίοη [Ὁ {Π6 νὰν 

τ ΙΒ 6. ἔπ ἸΠΔῈΥ ΘΒ Ή 681 οὗὁἨ τηδην ἃ ὈΠ στὰ Πδᾶνθη- 

ΑΓ 5-- Βα ΓΟ ΪῪ ὑΠ6 ΕΠ 5]15}} 10]. ἴῃ 1ΐ8 ργθβθηξ βἔδξθ την 

θ6 βυ!ηοϊοηί, ἃ5. ἱπάθοὰ ἴξ ἰβ, ἴον. (ἢ νναπΐβ οἵ Ἐπρ]5ἢ 

ΡΙ ΠΟΥ ΠῚ8. αἶβο. 

Νὸο ἀοιυθὺ {παΐ, {{ {Π6 ΕΠ] 5} Ὑ᾽ εὐβίοη νογὸ ἴο θῈ πιδᾶθ 

{Π6 οα86. οι] ἀ ἴῃ ΤΏΔΩΥ ΤΟΒρθοῖβ θ6. Οἰονοηῖ. Τηθη ὁπὸ 

τηἶσιῦ πᾶν ἃ [αν ὁρρουίαηϊέν οἱ ἐγνίπο ἘΠ βαρουῖονῦ 

Κηον]οᾶρα οἵ {Π18 ἃσο οἵ ν οι οπα ᾿ιδαῦβ 50 τὰ}, δὰ 

ΠΙΘΑΒΕ 16 {Π|6 ΒΟ οἾαν8 οἵ ο- αν Ἰἢ τπὸ σἰαηίβ οἵ οἱ, πιθὴ 

οἵ τϑπονη, ΜἸοι νυ οβ6 νου ΚΒ νὸ 5ῃουϊὰ Καον Πἰπ{]6 οὐ 

ποίησ. Απα {Πθη τηδὴν οἵ {ἰδ δἰ ἐουδιϊουβ οἴογοα ἴῃ {πὸ 

᾿λονιβεὰ Νουβίοη οὗ εἰνῖ8 οβρεὶ, αὰ οὐ οὺβ ποΐ νοῦ τπου σις 

οὗ πὐῖρινὶ θ6 νεῖ βιοα, ἀπ ρου μαρ5 ἴακοπ, Υοὲ Ἰοῖ πο ὁ 

ἄἀθοοῖνο Ὠἰπηβο! ἢ, Οτοοῖὶς, πὸ Ποῦνον, ἰδ ἃ ἀοδα Ἰδησαδρο ; 

ἃπἃ ἃ ἀραὰ ἰαησαδρο, ἧκὸ ἃ Ἰἰνίηρς οὴ6 ᾿ἰοαγαϊ ἴῃ θΟΟΚ5 

ΟὨΪΥ, ΘΔ 6 πον αὐ Ὀοδὲ ὈὰΓ Δρρτιοχιμπαίοὶν ; ἴον ἰδ 

(θη Ἰοασπὶ οαΪν ἐπτοῦση {γαηβ᾽αζίοι. Ἰμἴο Ομ οἾβ τηοῖποῦ- 

ἴοησιιθ, πὰ ποῖ ὈΥ τοβίάθποο ἴθ ἔμ οουηΐτγν, τὶ της 

88 δη4 ρῥτδοίϊοα οἵ παίϊνο ἐμοῦ σης, [ἢ {18 τοβροοὶ ἐπογο- 

ἴοτο {πὸ ἐγδηβίαίουβ οἵ {πὸ οἱὰ Ὑουβίοηβ ἢδαὰ στοδεὶν εἰ 

αἰάβε οὔοοβο ἔμ δογὰ οἵ ον, τπδὲ ἴξ θ6 ἴο ἔπδο ῥγονϊξίουι ἴῸγ τη} τᾶν 

ταῖν ΤΠ ΔῊ ΠΊΔΩΥ ἰγοαβογοβ, ἡ Αξο, [88. . 78. 



χνὶ ῬΒΕΒΑΟΘΕ. 

δαἀναηίαρθ νον [Πο086 οἵ [ῃ6 ργθβθηῦ ἀἀν, ψ]ι0 οαπηοὗ [ον 
411, θ6 πιο τότ δἀναπορά {Ππᾶπ {Π056 Μ]10. ΘΔ Π16. ΟΗΪΥ 

ἔννο οὐ ἴἢγθα θη δι γ165 Ὀδίονθ ὑπ 60]. 
Βαξ {πὸ ἘΠΡ 5. Ὑευβίομ 18 τηλᾶθ, [Ὁ ΒΟ] 45. ἃ Ῥδδε 

ΒΘ ποα ἴδ οαπποῦ θ6 ππονο ψ]Ποὰῦ τς. Τ0 ἀο68 δάπηϊ- 
ΤΔΌΙ]Υ 15. που οἵ 56 αϊηρ Πρ ἃπα 16 ἀπᾶον ΟΡ 5 

Ὀ]οββίηρ 41} ονὸῦ {Π6 απ, ἀπ Ὀογοπα 16 ἴοο. [ πο 
Ρονίδοῦ-- Δ ποτα ἔπ8ὴ {116 ΟΡ ΒΊΑ] ἰοχὺ ἰβ γοξ ρονβθοί,---ῦ 

1 15 αὖ 811 δνεπίβ ργονβὰ Ὀγ [Ἁ}} σοπηρανίβοη το θῈ ἃ8 βοοά 

ἃ5. ἴπ6 Ὀεϑὲ Ὑ δυβΊο 5. δν οι τηϑ 6 γῇ Θη Οσθοὶς τνὰβ ἃ Πἰν]ηρ; 
Ἰδηριιαρθ, ἈΠ τνᾶ8. ῬΡΟΌΔΌΪν βροΐζθη Ὀγ Πμοβ8 0 {γᾶη58- Ὁ 
Ἰαϊβα 11 1πΐο {161} οὐ [ΟΠ 65, ΓΓΟΏῚ ΟΥ̓] 8] ἰοχίβ αὖ ργθβθηΐ 

ἀΠΚΠο ἢ, [ΙΕ 566 18 ὑπογυίου {Ππᾶῦ {Π|0 βα 5 δοίη σῖνθη 

ἴο ἃ ἔευν 50 ο αν5 ἴῃ {Π|6 ΔΙ [Θγαίοη οὐ σϑυίαῖη τ ΠΟΙ 8, οἷ᾽ 

ἴο Θογία! ἢ τρί 655 τη] Π15 1π ἃ οπδηρα ἴῃ {Π6 ψ ΠοΪ]ε ΒΙ0]6--- 

18 ποῦ ψόυτἢ τα πη: {Π6 ΥἸ5]ς οἵ ἀπβου Πρ; {πὸ 1 ἢ οἵ {Π6 
Ρεορία ἴο νν ῖοῖ τπ6 ΕΠ 5} ΒΙΡ]6 ὈοΙοησβ, οὐ 1Π6 πηϊπ 8 

ΟἵἨ ΨΘΓΥ ἸΠΔΠΥ ποῦ 80 ]6 ἴο Ἰπᾶσο ἴον ὑπ Πβοῖνεβ 1 {}}15 
τηδίζον, ΟἹ οὗἨἁ Οὀδιιβίηρ ΘΟ ΘΙ (ἰἸΒΒΘΠΒΙΟΏ5, ΠΟΤ ΔΗΪΠΊΟ- 

5 {165, 8η ἃ ψ ον αἰνΊΒΙ0η8 {Π8η οχίϑύ θνθὴ αὖ ρυθβθηῦ, δηὰ 

{ΠᾶὉ τηπβὺ [Ὁ]]οὺν Παγ ἀρΟῚ αἰ του αἴ !οη8. ἴῃ {Π6 ΕΠ ΟΊ 5} 
ΒΊ0]6,--τονθη ΒῸΡΡΟΚΙηρ᾽ {Παΐ ἃ 50 ἘΠ1ο]θηΐ πα πη θ ον οὐ Ἰθαυ πο 

τη 6 σοι] θ6 οπα ἴο ἄστθο, ἃη ἴο σοῦ ψν6}] ἐοροί]ον.} 

ΤῊ6 σοπο! αβίοη οὗ [Π6 γῇ ο]6 πηαΐίον οὐ ἃ Ἐδθνιϑίοη. ἔμ θη 

566 118, ἃ ἰδαϑὲ [0 πη6, ἴο θ6---ἰοί 10 αἴοπθ. [{{{Π|8 Ἰυδροιηθηΐ 

μονονον, 15 ΓΠουρ ς ἴοο ἀπο πα Ϊηρ ἀμ [00 Βυϊημηᾶνν, ἅπας 
ΘΠΔΠΡ65 πηπϑὲ θ6 τηδθ δὖ 8}} δνθηίβ, {πον Βῃοι ἃ Ὀ6 τηδᾶο 
Ὑ 1 ἃ ΨΟΥῪ Ξρδυηρ; Πδηα, Ὁ σοπβαπητηδία Ἰυἀστηθηῦ, ἀπ 

ΟἾΪΥ ἴῃ ἔποβε ἴον Ρ᾽ασο5. ΠΟ ΡῈ ἃ ομδηρσα 15 ποοθα Ὁ ἃ 

Ὀοέίον. ἀπαουβίαπαϊηρ οὗ {Π| Βα θ]θοῦ πηαΐίου οὗ {Π6 ἰοχί. 

ΤΊΉα5, [ου ᾿πβίδποθ, ΥῸΓῪ [δ 500}. Δ] ογ 05. τσ θ6 

ΘΠΟᾺΡῚ ἴῃ {1Π|15 ἀΟΞρΕ] ; 88 6.5.» “70 κο᾽ ἀπά “7υαστηθηΐ, ἴη- 

βίθδα οἵ “ σοπαοιηπ᾽ ἀηα “ σοηἀοπηηδίϊοπἢ ἴῃ Οἢ.. 111. ; “Λοννατα᾽ 

ἰηβίθδα οἵ “νψαροβ᾽ ἴῃ οἷν. ἵν, 956; δηᾷ " Ὀτρακίαβι᾽ Ἰηβίοδα 

οἵ “αἰπο᾽ ἴῃ οἷ. χχὶ. 12, 1ὅ. Ὑεῦ δνθὴ {μθ86 ἴδυν τσ 

ΡῈ οδ]εοίοα το 1 Ἰηττοάἀαοσεα ποι ΘΟ πηοη σΟηβθηΐ ; ἔν Ὸ 

μοῦ] Ὀ6 ἐΠπουρηε Ἰῃπον δύο 8, ἃηἃ ἃ8. {0 {πὸ {πϊγὰ, {Πογο 
ΓΘ ΤΩ ΔΠΥ͂ Ἰσπογδηΐ οἵ Οὐδεὶς ν ῃ0 ψου]ὰ γαίθον “ σοπἀομηη᾽ 
{πᾶ 6 Δ]]ονν δα το “7 ρθ᾽ τπογα 7ιϑι]ν. 

ΛΒ τὸ {Π6 βίγ]ο οἵ {6 {γαῃβ᾽ὔοη8. Ποῖ σίνοη, 1 μανος 
οἴζεπ ἄομθ νἹοΪοποθ, ποῦ οαΪν ἴο {Ππ| Ἰάϊοπι, θα 1 [δαν, αἶβὸ 

ἴο {π6 σγάτητηαν οἱ ἴπΠ6 ΕρΊ 5 Ἰαηρσαασο, ἴῃ οὐον ἴο ᾿ς 

το πάθον {Π6 ΟΥ̓ ΚΊΠΔ] ἰοχίβ, ἃ8. [ὯΓ 8.1 σου], (ΔΙ Ὁ}}Κγ. 1 

αἶδο δῃ ἀθανοινο, 88 [ἌΓ 88 ἴῃ πιὸ αν, ἴο ἀνοϊα {Π6 μι νάβο- 

οἷορν οὔ {πε Αὐμπουϊβεὰ γ᾽ υβίο νμθηθνον 1 τηϊιῦ δάορί 

ἈΠΟΙΠΟΥ, 80. ἃ8 ἴ0 σῖνο {Π6 σγοαΐοβδί αἰ νοησο {πᾶῦ σου] 

ΘΟΠΒΟΙΘΠΙου 5] ν θ6. πιο Ὀοίννοοι {π6 Βηρ] 5. ΒΊΌ]6, ἀπά 

{Ππ656 Ὑ ἜΓΒΊΟἢ5, ταύ μου {Π δὴ ὉΠ 6ῚΓ ΠΘΆΛΟΒΕ ἈΡΡΥΓΌΔΟΪ, ἴ0 ΘΔ 0 ἢ 

᾿οἴξθη πη ρυΔΟ 0806. 

ΟΥΠΟΙ ; ἡγΘθηΐηο: ἐμαί, Ὀν Βμονηρ; μον ΕἸ Πϊηρς 15 ἔπ τἀ θβὲ 
αἀἰδίαποθ αἵ μοῦ τμ6 ἘΠ 5. ΒΊΡ]6 ἀπ {π6θ6 βθνθυὰ] 

 Υβίοη5. ὁ θ6 Ρ]ασοα ἔτοπι θαο οὔποθ, {π6ὶν πόπαθνία] 
ἈΘΤΘομ]Θηΐ οἢ {Π6 ἡνΠ0]6, ταῖρι ῦ Ὀ6 Ὀδὐζου 5θθη. 

ἘνοιῪ ὁπ6 οὐ ἔποϑ6 ουβίοηβ ρυοβοηΐβ ΠΟ] 1.5. οἵ 105 
Οὐ ἢ ΜΝ ΠΘΠ 1Ὁ ΘΟΠη68 0 Ὀ6 το πάθον ἰηΐο ἘΠ ΠΡ]15}}; Βοπιο οὗ 

νΒ10}), ᾿η 4664, οαπποῦ Ὀ6 ονοοομιθ. [Ὁ νου] Ὀ6 πϑρά]θ885 

ἴο βαῖνθ ἃ ἀοίδι! θα ἀοοοιπύ οὗὨ ὑῃοτη, ᾿παβηλο ἢ} ἃ5. {ΠΟῪ ΓΘ 
γγ06}} Κποννη οὗ πιο δοαπδιηΐθα υυἱἢ [Π86 βονοῦαὶ ᾿Οη ΕΒ ; 

πα τὸ ὕΠο58 ΨΠηΟ ἃτ6 ποῦ, 510} ἀοία!]β σου] Ὀ6 οἵ πὸ 86. 

Βυῦ βο ποι ]ν βρθακίηρ, {πὸ ΕΘ] 5}. Γαΐανο ψ] ἢ “ 588} 

8 Π6 “ ν}}},᾽ {Π6 81] ποῦν νν10}} “ΤΠΔΥ ,᾽ ΟΥ̓ “τ ΙΡ ϊ,᾽ “ΒΠΟ.]α’ 

οΓ “νοῦ ]α,᾽ [Π6 Ἰαϊοιηδίϊς. ἀ86. οἵ {ῃ6 ἀεβηϊίε ἀπὰ οἵ {6 

Ἰπἀοἤ!ῖα ἀν Έ10165, ἀπ {Ππᾶΐ οὐὗἨ {Π6 ρουίθοῦ ἀπὰ ἱπιρονίθος 
ἴδθηβοβ. ὈΟΌΠ) πα Ἰοαῦνα ἀπ Βα) αποίϊνο, οἰζθη. πιδάδ 1πὶ- 

ῬΟΞΒΙΡΙ] ἃ ΠἰτοΡ] ΤΌ Πἀθγηρ; οὗ {Π|6 οὐἸρῖπα]. ΤΠ αῦβθμθα 
! 

᾿οὗὨ [6 δρίϊο0168. ΔΙοπο ἔμοπὶ ἃ ἰδπριαρθ, πηᾶ Κ65. ἃ [αἰ {Ὁ] 

γϑη θυ ηρ οἵ {πᾶ Ἰλησααρο ᾿Ἰπἴο οπ6 {Πδὲ Πὰ5 ὈΟἢ Δ Έ16165, 

ῬΒοτοίουο “ 58.8}} Ἰηβίθδα οἵ “ψ}}} ἴον 
{Π6 Γαΐαγα, δη ἃ {Π|6 Βα θ] αποίϊνο νυ πουΐ “τπᾶν,᾿ “παρ 

ἐ5Π 0] ,᾿ οὐ “νου ]α,᾽ πᾶν Ὀδθη πι56α οἴζομον (Πδη οονγοοῖ 

Ἰάϊοπι Βθοηηθα ἴο 8]]1ονῦ, ἴῃ ΟΥ̓ἾΟΥ ἴο Ἰζθθρ οἴοβοι ἴο {Π6 
ΟΥΙΡΊΠΔ], γοῦ θνθὴ {Πθη ποῖ ἃἰνγαγβ ΠΑΡΡΙΪΥ ; ἃπὰ {Π6 

ΔΡΓΟ]65. Πᾶν Οἰοη αἶδὸ οἵ ποοοββιν θθθὴ πϑοὰ ψΠ ΘΙ ἴῃ 
{Π6 οὐ σῖπα] ὑπο ΡῈ ἃτ6 ποπθ. ΤΉ]Β 15 ΘΒΡΘΟΙΔΠν {Π|6 οα86 ἴῃ 
{πὸ {γα ηβ] αἰ]οη5 ἔγτοπὴ Π6 ΕΠ ορῖο, {π6 δΙανοηῖο, ἐπ Ῥουβίδη, 

{Π6 Αὐτηθπίδῃ, απ (πΠ6 Οοονρίαη. ΤΠ6 Αὐὐπουνβθα Ὑ ουβίοα 
γ5. ΠΙΟΒΕΪΥ ΘΟΡΙΘα 1ῃ 1[8 1.188 οὐ “ὁη.,᾿ “ἀροη,᾿ “1η,᾿ “Ἰηΐο;,᾽ 

“[ο,᾽ ἀηὰ “ἀηΐο,᾽ ἀχοορί ἴῃ {πὸ ὑγ 5] αυ]οὴ ΠτΌτα {πὸ Α. βάχοη, 

ἴῃ Μ ΒΙΟῺ {πὸ Α. ϑάχομ 858 θθθη [Ὁ]]ονγοα ; δας {Π6 ΡΙΌΡΟΥ 

ΠΆΠ65 ΔΤ ΘΊΨΘΙ ἰίοι {πὸ Ἰλονιβοα γ᾽ ουβίοη. Ὁ Χριστός ἢδ8Β 
θθθη τομάονοα “ἀπ ΟἩΚΙΒΤ’ ἴῃ {Π6 ΒΘν ΡᾺ] ΘΙ ΒΙΟῺ 5. ΒΟ] 
ΟἾΪΥ ἐγαηβουῦα. ὑπὸ ὐθοῖὶς ἴοῦπι; θαῦ ἴῃ {πΠ6 ϑγυϊδο, ἐμὸ 

Αὐλθϊο, ἀηα (Πς Ῥουβίαμ, ψν Π]οἢ γα πβἰαΐο ὁ Χριστός Ὀγ “6 

ΜΈΒΒΙΛΗ, {Π|5 ἴον πι Πἃ5 Ὀθθὴ δἀορίοα. ᾿Αμήν 180, Πὰ5. Ὀ6Θἢ 

Το πάονοα “νου ν᾽ αἴτον {Π6 ΤΠ] ]5}} ΒΊΡ]6 ἴῃ {1Π|6 ὑγδηβ] αι! οι 

ἔγοπὶ  Θυβίοη8. ὑπαΐῦ οἰἴπονῦ. ΚΘορ {πὸ Οὐθοὶς (θυ, οὐ" ἐπ 
ΒΠΘμλἶς οπ6 ἔροιη. ψν Βῖ ἢ {Πη6 Ογθοὶς 15 ἀουϊνοά ; θαΐ {π6 

Α. ϑαχοῦ. 70 δ᾽ ̓ὰβ θθθη. τοπάονοα {ΠΟ} “ Βοοί ’ ΟΥ 

Ι “τ ; 6 Αταθὶς ἄρδει {Ππγοαρῖ. “66 {τὰ {}},᾽ ἀπ {Π6 

Ῥογβίδη τστνοῦν ΤΠγουρῚ “γα γ.᾽ Τ]οβ. ἀἰβεϊ ποι! οη8. ψν 

ἀπο υ παῖ] ν οπ 6 ἴῃ ὑπ ἢνδὺ οΠαρίον, ἃπα Οἤθ6 ΟΥ̓ 

ὑννῖσο ἴῃ {Ππ|6 [Ο]]Ον Πρ; ΟΠ 68; 6.5. δι, οἷν νἱ. 69, ἐαπᾶ 

Ῥοῦβ. ἴχ. 1. Α.8 τοραγβ {ΠῸ [Ὀοὐ-Πποίοβ {ΠῸ ν ἅτ, οἵ πο- 
ΘΟββιν, βοδη νυ [τῸΠπὶ τναηῦ οἱἨἠ ὈΟΟΪζ5. Ὀοαυῖπρ; ἀἰγθοῦ]ν οα 
{πὸ οὐἽ σῖπ8] (οχίβ οὔ {Π|686 Βον γα] Ὑ ουβίοηβ. ΤῈ ΤΟΙ ΡΘΠΟ65 

αἶβὸ ἰο {π6 ἰοχὺ οἵ {6 Ὑ ΘΥΒΊΟ 5, σίνοη ἴῃ 1{8}168, ἃγ6 ἴῃ- 

1 ΤῺΪ5 15 ποὺ ΠἰΚοὶγ τὸ πάρραι, ἴπ (Π6 ργεβεπέ βέρία οὔ ἴπ6 ΟἸναγοὶν ἵπ (μΐ5 

σουηίγγ. Βαϊ δνεξη ἰῇ ἃ Εδνίξίου τγογε τηαάθ Ὀγ ογαὶ δας ποῦν, ἴΕ που ὦ 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ Ρ]δαβα 81} μαγίίεβ. ποὺῦ πὸ Ὀδίτογ {ἰπᾶπ ἐπα Αὐξμογίβοα Υ' Ἔγβίοι 

ἀἰά τὸ σοπζατίοβ πὰ ἃ μι] Γ προ, ΚΤ Βδη ἔπ Εοπιδηϊδβίβ οὈ]εοίοὰ ἕο ἴδ; 

πε βοῖθα οὔ {πὸ Ὀγοῖθγοπ ὙΠῸ ψγ6 ΓΟ σα] ]οὦ ρμαγίίαηβ, τγογο 1 Κανγῖδε πὸ ταῦτ ἢ 

Ῥ]εαβοὰ Ὑττ εἰνῖβ πον {γαπβίπίίοπ {πῃ {ΠῸῪ νγοτα Ὀοέογθ ΙΓ ἐΠαΐ βεῖ 

Του Ὁ Αὐομθίβμορ Ῥάγκογ : ἀηὰ [ῸΓ {Π|Ὸ ΒΕ. ΓΘΆΒΟη, 8 Βιβροοίίηρ ἴξ 

σοῦ ἃ Ι65β6ὴ {Π6 τοραζαίίοη οὗ (πᾶ: οὗ αόπονα, πὰ {πὸ ἀπποίδεϊοπβ ργϊητοα 

ψεΐ τ 1{, ἀπὰ ἴῃ {ἴπηθ, 88 1ξ 85 ἄοπο, σασβο ἴδ τὸ Β6 φυϊίο ἀἰβιιϑοα,᾽" ---- ον» 18) 

ΗἸβίοτΥ οἵ {Π6 ΤΎΔΗΒ], οἵ {πὸ Εη ΡΠ 8. ΒΊΡ]6, ὅο., Ρ. 298, 



ΡΕΒΕΒΑΟΘΕ. 

τοπθὰ ΟΠ]ν 88 σα 468 ἴο {Π|6 ραββαροϑ Δ] 6 ἴο, ντλ Ποῖ 

ΧΥΪ 

{που ὈΥ θ6 βοΐ αὖ τϑϑί, ἃ58 ἴο {π᾿ βίθυ ηρ νου οἵ {πὸ ΕΠ Ρ] 5} 

ΔΠῪ αἰζαπιρέ δ οουγθοῦ 8ρ6}]ΠἸπρ ν αΐοἢ, οαηποῖ Ὀ6. σίνοη. 1016 ψνμοπ σοπιραῦθα τυ 1} {Π6 οἰ ἀοβὺ ἀηὰ πιοϑῦ γθποΓ Ὁ ]6 

ψἱποαῦ [Π6 οΠαγαοίου ἐπαὺ 6 ]οη 5 ἴο Θδοὴ Ἰαπσπαρο.} 
Ι ποὺ ἰὰν (18. ΟΣ 88. ἰδ 15, δη τ] 8}} 105. 8ποτί- 

σΟΠΪησ8, θοίοσα ἔμ Ομ αγοῖ οὐ ΟἩκΙΒῚ ἴῃ {815 Ἰαπά, ἴον 

ὙΒ]ΟΝ 10 τνᾶ8 ἩΥ6η. [ἢ 80 (ἀοἰπρ,, [ Ῥγὰν [παΐ 10 ππὰν θ6 
Π|6 πιθΠ8 οἵ βύγθηριποηΐηρ; ἔπιο (Ἀ1}} οὗ τηδὴν ἴῃ ἐπ ΤᾺΝ 
οἵ ἀοΡ᾽5 οι, Ὀγ βῃονίηρ ὑπο πὶ ὑπαῦ (Π18 ΤΎα ΤΉ 185 ὁπ ἴῃ 
8} ἀροβ, πα {παᾶὶ Ὁ ἤοννβ ἴγτοπὶ ὑπ βᾶπιθ βοιτοθ ἴῃ ἃ}} 

ΘΟΙΠΕΡΙ68. [150 ἔγαβὲ ὑπαὶ {π6 ταϊμ 8 οἵ ΟΥΠΘΓΒ. τηὰν 

--.-.- ὖὕὖ Ξ --- δϑς ἘΞ ΘΠ ΞΕ ΞΟ ΞΘ... 

1 Νούν μϑέδηἀϊπρ ἐπ στοδὲ οᾶγο ἔπδξ μδ5 θθοπ ἔα Κοη ἰπ {π6 ῥγϊπεπρ οὗ 

818. στουκ {Π|6ΓΘ ΓΘ ἃ ἤδνν παϊβργί πῖβ ἴῃ {Π6 ἔοοῖ- ποίθβ, βιιο ἢ. 88 6.6΄. " α]θη- 

εἰπίαπ᾽ ἴον " Ὑ δ᾽ οηεἰπίδπβ," ΘΔ μα, ᾿. 4 :-τοπαρλα)ονιηιοο, ἴον παρλα)ονιπιοδ, 

ΜερΗ. Ρ. 118 ;-πττεγσαπ ἕο ἀσγάππ, Θοίἢ. μΡ. 124 ; τρααηὶς αὐάφψαηι ἴον 

τσααγῖζα ἀᾶσαηι, ἘῸΗ. νυ». 114; σηιαηιθπα ἴοτ Ζπαηιθπα, 818γ. Ρ. 81; δ. 

ΠἈΚονῖβο ἴπ τη Νοῖεβ οα ἔμ ΚΕ. Υ., λαλία ἴον λαλιά, Ρ». 0, 6 ; “ Ηεθτεοίβια᾽ 

ἴογ " Ηεθγαΐβαν᾽ δὲ ρ. 7, 80; καταφάγησε ἴοτ κατεφάγησε, εἶν. ἴϊ. 17: 

ὁ βῖνα τ᾿ ἴῸΓ ὁ ρἶνο8 1ξ,᾽ οἷ. νἱ. 14, Ρ. 04; “πὸ Οοά᾽ ἴογ "ἴῃ8 σοάᾶ,᾽ οἷ. νἱῖ. 

27, ». 79,1. 3 ἔγουὰ ἴμ6 Ῥοξέοτω ; " υμϊοἢ 15 ποῖ᾽ ἴον ὁ ΒΟ ἰ5,᾿ οἷ, χ. 28, 

1. 16 ; ἀπᾷ ἐδ 1α5ὲ ἔστι 11π68 οὗἉ οἈι. ἱ. 12, ἃγα τηϊβρδοθὰ ἔμθγα ἔγοτῃ νδσ. 9. 

1 1 80 ΘΑΒΥ͂ ἴο δυγ, 8π6 80 ματγὰ ἴο ρεῖ αἱ τϑὰ] Κπον]δάρο, [μὲ 1 5ῃουὰ 

τερτεῖ μανίηρ ουθη {Π6 Ἀρρϑαγαπο οὔ βρθαϊκίπρ' ἴο0 ροβι εἶνε] ν ἴῃ ΔῊΥ οἵ 

ΒΕΟΛΡΟΥΙΝΌΒΟΕ, 

Μαγ 27, 1862. 

γουβίοηβ οἵ {ἢ οὐ σῖηα] ἰοχὲ. Απα Ἰαβίϊν, 1 νΜ}}}} Πορο {Ππαΐ 
ΔΙΠΟηρ ὕΠοβ6 10 ἰαΐτο ἱπέονοδε ἴῃ ἔμ 686 {πη 8, ἀπ νΠ0 
ἈΓΘ ΤΊΟΠοΥ {ΠὰΠ 1 ἴῃ βαονο ἰογθ, βοπηθ Μ}}}} Ἰτηραγέ ἕο τη οἵ 

{πον οὐ, ὈΥ Ροϊπύϊηρ, οὐδ ν μαῦ τηϊβίακοβ 1 τπᾶν Πᾶνο 
τηδ6, ἀη ἃ {Πππι8. ΠῸῚΡ τὴς ἴο [ουυνασὰ ποίεμον {πεῖν ορίῃΐοη 

ΠΟΙ πηῖη6, θὰ οὐΪν {Π6 σἸοτΥ οὗ ουν ΠΟΚΡ ἀπά ϑανιοῦκ 
δεβῦυβ ΟΠΕΊΒΤ, πα {πὸ το] ατο οὗ Ηἷ5 ἤοὶν Ομ αγοῖ. 

5. Ο. ΜΑΙΑΝ. 

ΤΑΥ͂ ΓΟΙΏΔΓΚΒ ; 88 6.6. δὲ Οἢ. ἱ. 39, 1], 15,10, χὶ. 10, χῖν.18, θὰ Θβρβοῖδ!!ν 

αὖ οἷν. νἱϊ. 17, 18, ἴχ. 25 ; ἀπὰ υἱῖϊ. 48, ΑἸΕΠΟυρΡ τ μδξ ἴβ ἔπθγα βαϊὰ νυ ὴ}} 

ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ θ6 ἔοὰηα ἴπ μ6 πηδΐῃ οοτγεοῖ, γεξ ἴῃ ἘΠ ρ]5ἢ, σαβίοπι 50 οἴτϊθη 

ΟΥ̓́ΘΥΓΊΪ68 ΚΤΆΤΩΤΠΔΓ 85 [0 τ Κα ἰπηοβί ὈῪ σοτησιοι σοπβεηΐ, σογίαϊη δχ- 

ῬΓΕΒΒΙΟΠΒ τὶρῃΐ, τ ΒΙΟΝ ΓΘ ΨΓΟΠΡ ρτδτητη δία! γ. Τ5 ἩΠοῖΠογ οὐ ποῖ 

ΚΒ μΠοτ᾽ ἴαῖκο " οτ᾽ αἰξου ἵξ, ἴ τη ἢ ἃ τηδίζογ οἵ σαβίοτη δνεὲπ ἷἰπ Α. ϑαάχοῦ, 

ἴπ ψΒῖοῖ λισλου βοτ δἐἴπη68 Ἀρρθᾶγβ ἴο θ6 βαϊὰ αὐβοϊ τοῖν : ἐπουρἢ “ὁ οτ᾽ 

ΒΙΟΉ, 566 π5 γοααϊγοὰ Ὀγ ὁ οἰ Ἐμοτ᾽ ἵπ ὁ τ Βθμ τ᾽ 15, ούθη ἴῃ Βυιοἷ οᾶ568, 

τϑίμον ἀπἀεγβεοοὰ ἔμδῃ Ἰοῖς ουΐ. Ῥογθαρ5 βοῖπθ Ὀδέζου ΕσΊ5ἢ ΒΟΒΟΪατ 

ἔμιδπ πυυβ6] --τοὴδ ἘῈῸ οδη ἰαΥ ἄονστι {Ππ6 ᾶνν, νν1}}} βϑίι]α (Π15 ροϊπέ, ἃ να }] 

88 ὙΠαΐ δὲ οἷ. υἱ]ἱ. 48, τορίδγβ ἴο " δηγ τ ΒΙΟἢ, ΔΡΡΘΔΓΒ αἶβο ἴο πᾶν θδθπ 

ϑϑα ΦΌΒΟΙ αἰ ΘΙ, ἃ5 6.5. ἴῃ 1 Κίηρβ χυῖὶ, 26, ΤοὉ χχχῆ, 57. 



τ 



ΠΕΓΕΙ ΘΟΞΡΈΣ, ΟΝ 

Ὁ. ΨΘΗΝ: 



5. Ζ0ΗΝ. σπὰν. 

ΤΗΕ ΘΟΟΞΡΕΙῚ, ΑΟΟΟΆΘΙΝα ΤῸ 

5. ΖΟΗΝ, 
ἈΈΤΕΒΝ ΤῊΕ 

ΑΥΤΗΟΕΒΙΒΕΡ ΕΆΚΒΙΟΝ, 

Α.ἢ. ΜΌΟΧΙ. 

ΤῊΕΞ ΟΌΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΆΡΙΝΕ ΤῸ 5. ΨΦοην. 

6Β.». 1. 
1 Ιν {πὸ Ῥορίπηΐηρ ᾿ττ88 ὕΠ6 ὙΥ ογ, ἀπ 

ἔῃ Ὑγογὰ νγὰβ ὅψιι οὔ, ϑαπα {π0 Υογα 
νγὰ8 αοα. 

2 “ΤῊΘ βᾶτηθ νγὰϑ ἴῃ ὑΠ|6 ὈΘρΊΠπΙηρ ΜΙ 
αοά. 

8. Δ1] ἐπίπρβ σγοῦθ τηδ48 ὈΥ Πΐπι; πα 
αἰθπουῦ Πΐπη τγὰ8 ποὺ ἀπΥ ὑπίηρ τιδ46 ὑμαῦ 
[γὰ8 πι866.7 

ΤΗΕ ΘΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 

5. 5ΟΗΝ, 

ΤΕΑΛΝΒΙ ΤΕ. ἘΠΟῸΟΜ ΤῊΝ 

ΒΥΕΙΑΟ. 

11. Οδπίαγγ. 

ΤῊΕ ΠΟΙῪ (ΟΒΡΕΙ,, ΤΗΕ ΡΕΒΆΟΘΗΙΝΟ ΟΕ ΦΟῊΝ 
ΤῊΗΕ ΡΕΕΛΑΟΗΕΒ, ΨΗΙΟῊ ΗΕ ΞΒΡΑΚῈ ΑΝῸ ΡΒΕΛΑΟΗΕῈΡ 
ΙΝ ΟΚΈΕΚ ΔΤ ΕΡΗΕβῦβ. 

Ομ». 1. 
4 τ.-1 Ικχ ὑπθ Ὀορίπηϊηρ τᾶ8 ὑπ 

ὙγοΡα,} «πὰ ὑμπαὺ γον πὰϑ σι οὐ, ἢ 
ἃηα (οα νὰβ ὑπαν" Ὑ͵ονα. 

2 ΤῊ τγᾶϑ ἴῃ ὑΠ6 θοριπηϊηρ τι" Οοά. 

8. ΑἹ] νναϑῦ Ὀγοιρῦ Ἰηΐο οχἰβύθηοθ ὈγῪ ΒΒ 
Βαηᾶ 6 δηα σπιπουῦ πη, ποῦ ΘΥΘ ας ὉΠΘ 
μϊπρ' οχϊβίθα οὐ νυ μαὺ αἰ οχιβῦ. 

ΤΗΕ ΘΟΞΡΕῚ, ἈΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ 

5. 50ΗΝ, 

ΤἈΛΝΒΙΑΤΕΡ ΕᾺΟΜ ΤῊΝ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΤΡ. Οδπίυνγ. 

ΟΌΒΡΕῚ, ΟΕ θην. 

Ομ». 1. 
1 ΕἾΠΒΤ 181 {πΠ6 Υ̓ ον, δπά ὑμπαὺ ὙΥορα" 

18 ψαῦ αοα," ἀπα οά 15 ὑπο ον. 

2. Απᾶ {Π18 15 ἵγοῃν ὑπ ἢνβὺ νι Οο. 

8. ΑἸ] 8 ὈσουρὩῦ Ἰηΐο οχϊβύθποθ Ὀγ Βἴπὶ ἢ 
δῦ πὶυμουῦ μἷπὶ πούῃϊηρ ὑμαῦ οχϊ βία, ἀπά 
ποῦ ΘΚ 06 ὑμῖηρ οὗ τυιμαὺ αἰα οχἰβύ. 

1 Ῥχονυ. υἱῇϊ, 39, 25, ἄχζο. ; ΟΟ]. ἱ, 17;.1 5. Ζομη ἴ.1; ον. 
11,2; χίχ. 13. 

3 Ῥγον. νυἱϊ, 30; (ἢ. χυϊϊ. 5.;1 5, 908ὴ 1, 2. 

3 ῬΏΠ, (1, δ; 1 5. Ζόμὴ ν. 7. 

4 66η. ἰ. 1. 

5. ῬΆ, χχχῇ, δ; Οο]. ἰἱ. 16; ΟἿ. 1. 10 ; ἘΡΗ. {1,0 ; ΗΘ". ἱ. 2 ; 
Ἐδεν, ἷν. 11. 

1 Κ'ρθ Μοϊῖϊίο Βρ. οἵ ϑαγαϊβ, ἴῃ ΞΡ οορίαμη ϑυτίας, οὰ, 
σαγ. ν. 32; ἀπά Ἐπβθθῖιβ, ΤᾺ Θορμδιΐδ, Ξγτ. ἰ. 15, 54. 

3 Ἠοδη. αἵ. 5. Ρ. 154 56. “Τῇὸ δΥοσα,᾽ ΗΥΚΙ, 
3 5, ἘΡΏγΔΘμ, ϑϑυτη. ΧΧ ΧΙ, πα χχχν. ΧῸ]. 11. 
4 χυυοΐδι, "ἃ, ἀρ ̓  15 ποῦ ἃ ΟΔΙΠ]ροῖβπα. 5θο Αὐΐγα ΟἿ. 

ΡΡ. 442, 448, 470. Ἠοδβπι. ΟἿ. ΡρΡ. 380, 382, Ο, Μ, Αρτθὶῖ 
5υηΐ, Ξντ. Ρ. 350, ἀπ ΝοΥθοτρ, Οοα, Ναβαυ. Ῥγοῖ. 

5.«ΑἥΔ΄. {πϊηρ5 τ γο,᾽ ΗΓΚΙ. 
5. οχγ, “Ἐπγοὰρ Ηἶπι.᾽ Επβοῦ. ΤΉΘΟΡΗ. 5ϑυτ. ἱ. 94, γοδᾶβ 

δὲλι 5 ἴπθ Ῥοβο ῖζο ἀθ65 ἴῃ ΗθὉ.. ', 3. 5:66 8180 ἔθ ΤΏ ΘΟρΗ. 
ἷ. 21, 23, δέδευμοπε, “ὉΥ ΠΟΒ6 ((Ο}»᾽8) Ὑ}11 νοῦ 811 
τΐηρβ, ἀπ αὐτάθι καὶ, ἀπ ὈΥ γοβο παπὰ ([ΠῸ 50 Ν᾽ 5) 
ΘΥΘΥῪ {Πϊπρ’ ννᾶ5 τηδᾶθ ;᾽ ἃπᾶὰ 18, 546. 566 ἃἰβδὸ 5. Ἐρῃγ, 
ἴῃ Ναῦ, Π). ϑϑστη, ἰϊ, 

Ι ἘΚΑΟΜΕΝΤΒ ΟΕ 

ΤΗΕ ΘΟΞΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΆΘΌΙΝΕ ΤΟ 

5. 5ΦΟΗ͂Ν, 

ΤΕἈΑΛΝΒΙΑΤΕΌ ΒΈΟΜ ΤῊ 

ΒΛΉΤΘΙΟ, 

11, ΠΙ|Ι. Οεπίαγγ. 

| ΒΗ». 1. 
1 Τν {86 Ῥορίπηΐηρ νγ8 ὅΠ0 ὙΥ ογᾷ, δπὰ 

{Π6 ὙΥοτὰ νὰϑ ψῖῦ ΘΟ οὗ, απᾷ οὐ νγὰβ {Π6 
Ὑγοτα. 

2 ΤΠ15, ἰὴ ὑπ θΘρΊΠηΪΠρ,, νγγαβ τυ 1}}3 α οὐ, 

8. ΤῊΐβ 15. ἢ6 Ὁ. ᾿ ποτ ἐ5 411 ὑπαῦ σαπηθ 
ἰηὔο θοίπρ' ; 8η πῖῦποιῦ μἷπι πού μϊηρ' οδτη6 
Ἰηἴο Ὀοΐηρ,. 

1 ῬῸΥ ἵγατηστιβ οὐ ἔπ ΔροστΥΡ αὶ ῬΟΟΚ " Ηἰβίοτία Ῥτο- 
ποσί, ΟἸ γί βει Πἰβοῖρο!!, ἀ6 να, Μιγασα!5 σὲ Λαβατηρίοπο 
Β. “ομδπ 5 ΔΡΟΒΊΟΙ: Βαμίαϊοὺδ," κοὸ Μίπραγοι! “Εκγυρῦ. 
σοάα, Βεϊίᾳ. Ρν. οςς, 54,, πὰ Ζοοῦκζα, σοὐά, Βαμα, ν, 290, 

3 λαίεη, "αρυᾶ,᾽ ἘἈδρῆ. Τυκί, ν. 403, 404, 

3 τί, “ΤΟΥ ΠΟΒ6 Βακο,᾽ Αποΐποτ Βαμίαϊς ΜΘ, ρσίνοβ (πία 
ΨΟΥΒΟ ΠῸ8 : “ΕἘῸΤ 811 σατηο ἱπίο Ὀοΐπρ Τπγοὰκῆ (οὐ οὐΐξ Οὗ 

] ΤΠ Ο. νοίάο, ἔγαρτη, Ν, Τ, 56). ν, 70, δηιὰ σοῖο. 
162. 

2 

Ηΐπι, ἀπά ἱπ Ηΐπι, ἀπ υυἱέμπους Ηΐτὰ ποξπίπς σατο ἱπίο 

ΤῊ ΘΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΆΌΙΝΕα ΤῸ 

5. ΖΟΉΝᾺ 
ΤΕᾺΛΝΒΙΚΑΤΕ ἙᾺΟΜ ΤῊΗΕ 

ΜΕΜΡΗΙΤῚΟ, 

ΙΝ, ΜΚ, Οεποιγγ. ᾿ 

ΟΌΞΡΕΙ, ΛΟΘΟΆΡΙΝΟ Τὸ ΦΟΗΝ. 

6Β.λ». 1. 
1 ΤνΝ {πὸ Ῥθρὶπηΐηρ γᾶ8 ὑπ Ὑ͵ογά, ἀπ᾿ 

{π0 ογὰ νγαβῦ τ Οοα,ἢ ἀπα Οοα  νγὰ8 
{0 Ὑγ οΡα, 

2 ΤΊ8 γγαβ' ἤρομι {Π|ὸ Ὀορὶππϊηρθ ἢ 
Θοά, 

3.ΑἹ] ὉΠ πρΡΒ σοτὸ Ὀσουρ ῦ 1ηἴο Θχἰβίθποοῖ 
Ὀγ Πῖπη :5 ἀπὰ ψἱσπουῦ μἴπι πουΐηρ οχἰβύθαῖ 
ἴῃ ἐπαῦ νι ΒΙοὴ ἀἸα οχίϑί.7 

Ἰ οαἣ απί δᾶ μδαρίσμαγρειίοπ αἀπππεν, “τοῦ Τόομπ, Ὠἷπὶ οὗ 
{πῸ ΟΟΒΡΕΙ ΟΥ̓ κο]4,᾽" Μαγίγτ, 5, Αραζίε, Ζοορα, Οοαὰ, 
Μορ, ν. 9, 

3 οΥἍ, "δϑροάο, “τοβίοα,᾽ οὐ "ἄνγοϊξ," 

3. μλιπμίϊ, ὃ Θεός. ] 

4 μ πμίϊΐ, Θεός. 866 πὸ Νοίοβ οὐ {π|8. νοῦβο, ππὰ 1Δ{,᾿ 
5, ΒαβΊ!, σορῖο- ΑΔ, Ῥ. 28, Βα. οὔ, οτηκο, Ἷ 

5. ΟΥ̓́Θ, "[ϊ5 5 Ἠὸ {πδξ ἄνγοῖε," 

6 ἱφάϊεπ λὸ. Ι 
7 αμπλορὶ, 11π.. “σαπιο ἕο Ρδ585," Ϊ 
Β΄ 11π| “ουξ οὔ, οὐ “ὌΥ, Ηἰβ παπᾶ," ---" σοῦ ρη Ηΐπι." ᾿ 

1 φααᾶηνΐλιι, 11Ὁ.. “ῊΪ5. θοΐπρ ἢγϑῦ," οὐ, “Ηἰβ5 Βορτπηπίπρ'.᾽ 
Ξδ6 Νοΐεβ οἱ {π|5 νοῦβο, φαάαηιὶ δαηαααπιῖδι, δαφαάπια 
πἴαῆια, κα. ἸΚαἴΆ]16, νὰ, ν. 84, 44, 46, δαηααδηιὶ, αδα. ἱ. 1. 
Ἡρυτηδ8, Ρ. 34, 74. 

3 τυ έιε φάϊμ, εὐ ξιε Πκαῖλι, ΟΟΥθ55. ΟἸδαᾶ, Εορ, “ἘΈΠ.-- 
τυαψδὸ πιαϊακα μαΐδ ΛΠ ιδε δαηᾶϊα Αρπιαδ᾽ ἈΘΥ : “ Απὰ {1ιὸ 
ΔΠΡΟῚ ΟΥ̓ {πὸ ἴδ βρᾶκὸ απο ΜΟΒῸ5 ΤΠΤΟῸ ἢ (ΟΥ̓ “ἴπ᾽) 16 
ποσὰ οὐ πὸ Το κν." Καΐαϊο, ἰϊ. ν. ὃ. 

3 αὔηια Ἀγαὶ δαφαάηια Λρπσία πιοη δὲ, “τ ΕἸοοῦ βοοα 
Ῥοΐοτο πὸ Το πν οὗ βρὶττ5." Ηδαι. ΧΙΪΧ. 9, 

4 οΥ, “πη Ηΐπι,᾽ οὐ, “Γπσοὰρῖι Ηΐπι.᾽ σπαφᾶϊ 'πξα 'πιπέῖα 
τυα με παϑοίμ Κισαϊϊο σαϑαγκα, “Ὁὶβ Νουα νμὸ 5. ὕγοτα. 
ΤΊΘο, {πσοὺρῖι νποσα Ὁπου παβῦ ταδθ ἃ}} {πϊπρ 5." ΟΠο. 
ἘποΙαν, ἴῃ 5ιαῦ, Αροβέ, χχὶ. 

ΤᾺΛΟΜΕΝΥΒ ΟΕ 

ΤῊ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟα ΤῸ 

5. Ζ0ΗΝ, 
ΤἈΛΝΒΓΑΤΕΡ ἘΠῸΜ ΤῊΝ 

ΘΟΤΉΪΙΟ, 

ΙΝ, Οδπέίανγ. 

ΘΌΞΡΕΙ, ΒΥ Ζοην. 

σμλ». 1. 



ΤῊΕ ΘΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΡΌΙΝα ΤῸ 

5. 50ΗΝ, 

ΤΆΛΝΒΙΑΤΕΡ ῬΠΟΜ ΤῊΕΒ 

ΔΕΜΕΝΙΑΝ, 

ΙΥ. Υ. Οεπίαγν. 

ΟΌΒΡΕΙ, ΛΟΟΟΒΡΙΝΟ Τὸ 9ΌΗνΝ. 

Οπλ». 1. 
4] τ.-1 ἘποΜ ὑπὸ Ῥορὶ πηΐηρ πγὰ8. ὑ80 

Ὑγονά,} ἀπά πὸ Δ ον νὰ8 αἱῦὰ Θοα, ἀπά 
Αοἀ νὰβ ἴπθ Ὑγογά. 

2 Ὑμαῦ πταθ ἔγομη ὑπ θορπηϊηρ τ 3 
Θοα, 

5.ΑἹΙ {ππἴἶπσ8 πτοροῦ θυοαρθῦ ἱπίο θχἰβ- 
ἕθποθῦ Ὀγ Βίτα -ὅ πὰ στὰ ποῦ μΐπὶ ποῦ ΘΥΘἢ 
οπϑῦ ἐπϊπρ' οχἰβέθα" οἵ τ μδὲ ἀἸα οχί δύ: 

1 “Ἠῤ [5 οδ θᾶ ραπη, “ἴπὸ ὙΥογα,᾽" 58.585 5. ϑοροσίδι. 
Ἡσπι. ἵν. ν. 140. “τὶ ξαηψαγοβαηη μδιεἐβαγι 5ῖ5, τὰ αν πο ὰ 
πο λοα θ6Ὲ ἐδυρης Ηἰβ ἱπιραββι ὉΠ εν, ἀνὰ 6 ἔγθο παΐζαγο 
ΟΥ̓ ΗΒ κοπογαϊίοι ; καηπξὶ ραπὶ παπαδακοτέ νεΐϊάκη ἐπὶ παὶγ; 
ον ἴπὸ τυϊπα, (οΥ ἱπέο!!οςξ,)} ἰ5 ποσλαι Ῥατοπξ οὐ [Π6 τνοτὰ,᾽" 
566 αἰβὸ Ηοπι. Υ. "ἡ. 304, υἱῖ. ν. 2δῦ, 

3 ἀγ, “δρυΐ. 3. γ{Ὸν. "Δ}} {προ ννὰβ." 
4 μερῆευ, ἐγένετο, ἐαγα 5. ἴηι ἰζπ ταῦ σδ] βοῆξο ΟΥ̓ ιὐυα 8, 

Το π τούϑαγι, δ πουάῦὺ, ἰπβέγ, α. 
5 Κὶ, Βϑροσ. Ησπι. ἰϊ, απὰ ότι. ν. ν. 100, ααούοβ ἘΠ5 νΌῦβῸ 

ΘΧΔΟΕΥ 85 ἰδ 5 κίνοι ἴπ πὸ Αὐπιοπίδη ἡ. “ἘΟΥ, 58 Υ5 πο, 
ἐολίκ ἱπέον τσυΐοῖ ᾿ ποτοίδη ψοὺ τοοῖον ᾽ὶ ππούδηι, ἐδὲ ἀγαπέδ 
Κυϊαέοκί πογμέλίαπ μεχῆθυ, τποτὸ 15 ποιΐπρ οἰ ΤΠΟΥ ΔΙ ΟΠ’ 

ΤῊΕ ΘΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΆΌΙΝΟ ΤῸ 

8. 50ΗΝ, 
ὙΠΑΝΒΓΑΤΕΣ ΡΉΈΟΜ ΤῊΕ 

ἈΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

ὙΠΠ|. ΙΧ. Οεοπέυνν. 

ΤῊΣ ΟΌΒΡΕΙ, ΛΕΤΕΠ ΤῊΣ ΠΈΡΟΕΤ ΟΕ ΦΌΗΝ, 

Ομ». 1. 
1.Ατ ἐπ ἢγβυ ννὰβ ἐλ Υογᾷ, απᾶ ὑπαὶ 

γον νὰϑ πὶ Θοὐ, απὰ οα νὰβ ὑμπαῦ 
γονά. 

2 ΤΠαῦ γὰ8 αὖ ὑπὸ ἤγϑὺ χὰ αοἄ. 

8. ΑἸΙ {πῖπσθ σοθ πτουρη " ἐμπτουρἢ 
Εἶτ ὃ ἀηα πούμϊηρ γὰ8. τοιρι πῦπουῦ 
δΐπη, ὑπαῦ τα8 πτουρῃῦ. 

1 οτ, “ἰπ πὸ οτἰ κίπ," οη σισπαη, 560 πο ΝΟ οἷ ἐλ 5 

ψογβο, δα Ἐ}}6 ῬΓΟΌΔΌΪΟ τολβο ὕοσ νυ μον ἐν ἀρχῇ 15 τοῖι- 
ἀοτοῦ πότὸ ὃν ὁπ ἤγμηναν, πὶ ὑτὐ ποῖ ρο, απὰ τπιοῦ Ὀν ον ἀπαίηπε, 
ἴῃ ἰπἰ το, ΤΑ Θοπ. ἰ.1.. “δὲ σώπῖ ἐς ΟΓ ἐδαντε ,αάδν, δέον 
αἴσιην απρίηπδ, ΤΊΟ 5ῸΝ ἰβ οὔ πὸ ΒΆτπεπ, υἱοῦ ΔῺΥ 
θοκίπηΐη.᾽" 

3 χειυογδέ. 

3 ἐμιιγὴ μηδ, οδισαὶ ἰπ πο απ ἢ ἣδ ἰς ἐδαα γαΐεν τοῖα. 
αἰόπι, απ Νΐα υογὰ, απὰ δ᾿ΐκς τεΐϊδέ, ἐπεγὴ ἐλοηδ κα “αἀεν 
εβοούρ κα! ἐλίης, απὰ σεζαδοάο. “Ἀγ πς ἴα ἐπ Βοὸν ἢ δ 
5 ἴπὸ ΕἙΑΤῊ Κα ̓  Ὲ ΝΥ Ίβάοιι, δ ΗἰΐΝ νοτ, πὰ Ηἰβ Ῥονγοῦ, 
γοῦν ποτὶ πὸ ΒΆτΤα καὶ οσοδίοα δον βοὶ πὶ γον Δ]] 
τοίη κϑ."" Ἠὸ Εἰάος Οαῖν, Δπαϊοοῖα Ξαχ, ρν. 50, δι. εἴ ΠῚ 

ΤῊΕ ΘΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 

5. ΖΟ0ΗΝ, 
ΤΗΕἈΑΛΝΒΓΑΤΕΡ ΡΈΟΜ ΤῊΝ Ι 

ΘΕΟΘΆΚΟΘΤΑΝ, 

ΥΙ. ΥΙΙ. Οεπίατν. 

ΟΌΒΡΕΙ, ΟΕ Φοην. ] 

Ομ». 1. 
41 τ.---Ἰ πον {π6 ἢγϑυ γὰ8 ἐλ γονα,} 

δὶ ὑπαῦ Δ ον ννὰ5 ἢ Οοα, δπὰ Οοα 
γγὰ5 ὑπαῦ ὙΥ οτ, 

2 ΤῊΐ8. ννὰ8 ἴσοπι ὑπ ἢγϑῦ τὶ Οἷοα. 

8.Α]] ᾿πάθθα τγᾶβ τηδᾶθ ΒΥ Εἰἷπὴ;3 απᾶ 
νι ποὰῦ ἴπὶ ποῦ θυθπ Οη6 μὶπρ' νγὰ8 πιδθ 
οἵ ἃ8 ΠΙΔΏΥ ὑπ] Πρ 8. 88 ὙὙ6Γ6 Ἰηδά6. 

ΤῊΗΕ ΘΟΟΞΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ 

5. ΖΟΗΝ, 
ΤἈΛΝΒΚΑΤΕΡ ΚῈῸΟΜ 

ΞΠΑΥΟΝΙΟ. 

ΤΗΕ Ϊ 

ΙΧ. Οεπέατγγ. 

ΗοιΥ ΟΌΒΡΕΙ, ΛΟΟΟΆΡΙΝΟ Τὸ ΦΌΗΝ. 

Οπ.». 1. 
“1 τ.---Ἰ ἵν ὑπ θθρίηπΐηρὶ τὰ8 ἐλ Ὑγοτὰ, 

δηὰ 416 ογὰ νγὰβ στὰ Θοά,3 ἀπὰ Θοὰ 
γγ88 ἐλο γοτά, 

2 ΤῊΪΒ γγὰ8 ἔγομι ἐμ Ὀθριπηϊηρῦ σ ἢ 
Θοα.3 

8. ΑἹ] ὑπίηρβ σοῦ Ῥγουραῦ ἱπΐο οχὶβ- 
ὑθποθῦ ὈΥ Βΐμη :ῦ πα ψ]θπουῦ Βἴπι ποῦ Δηγ- 
ἐῃϊηρ' οχϊβέθα ὑμαὺ αἰά οχἰβε. 

1 δίέψισα, “ΟΓα,᾿ ὈΘΑΥΒ {Π6 58γὴ6 δπδῖορυ ἴο ἰ(5 τοοῦ 

᾿ἐλκηια, ἐλψισα, "ἴο 58Υ,᾽ ἃ5 λόγος ἄοε5 ἴο λέγω. 
{ὺ]ᾳεέλιε δἰέφιυα πιανεῖβ αΥὰ δἰέχισα, οἷς, 

“ἸΠ Π6 ΝΥ οτά 15 πὸ ΝΥ ογὰ οὔ πὸ ΕΆΤπεπ, δ σαπποΐ ΡῈ 
ἕγοταῃα. ὁπ υυἱποὰξ ἱπεθ!] γοτιοθ, ἴῸ Ηδ τηὰβῦ πιθοῦ ἤανὸ 
ἃ Ραγί οὐ [πὸ ΒΑΤΗΕ π᾿ Β Τπουρηΐῦ, ἀπ θ6. ρΡαγίακου οὐ Ἠΐβ 
ΒΘΔΥΘΗΪΥ Εἰ 6 ; Ηδ ἴ8 ὁπ6 π᾿ ὄββθπσο τυ ἴπ6 ΕΑΤΉΕΕ.᾽" 
Απίομ, Μοΐτορ. ΚΚασΈ]. 5, 10. 

3. γηῖδ- ον ἴητιπα, δ αὐτοῦ ἐποιήθη, πιΐον, διὰ ας. κοη. 
5Ππουα 06 γϑπάογοα “ἘΠσοιιρι,᾽ θοῦΝ ποτ ἃπα ἴῃ ἔπο ϑυτίδς, 
Αὐτηδπίδη, Β᾽ανοηῖΐο, απὰ Μοιαρηϊξῖς Ὑ ουβίουβ οὐ τηἶβ πὰ 
1061 ἃπὰ 17Ε1π νΟΥΒΟΒ ; ἰπβῦοδα Οὐὁἁ νυ ῃΐο "γ᾽ 15 αἀορίοα ΤῸΓ 

ε Σ ΤΘΆΞΟΠΒ 5έδίοα ἴπ πὸ Νοῦο5 οὴ {Π||5 γΌγϑο, ἢ. Υ΄. 
οἹά οὐ πονν ἐπα νγὰ5 ταδί δ υυἱτπου πὸ ὁδίοδον οὐ ΟἨ πιστ."ς 

! 
Ι 

! 

1 ν᾽ παίδλαϊψὸ. ἴῃ ΔΠΟΙΠΟΙ ΘΟΡΥ ἴπ ΟἸδρο ες ὁμᾶσαο. 
ἴεγβ, ἰπη ΒΌΚναγ᾽ 51αν. Ἐοπηρο, 1753, νγὸ ὅπα {πὸ γαγ. ἑεχοηΐ, 
ἀρχῆθεν. ΑἸ5ο ἴῃ ἃ ἀϊξοουγδο οὗ 5. Απαῦγοβο ἴῃ Βιδνοηῖς,. 
Τοῦ ἴη6 27} οὗ ΑΡΤΊ], ἴῃ Οδιοῖα βαποίογαση 5|αν. Ἐοπιδο, 
1701, ν». 105. 

3 κ᾽ Βοριει, ἰ.6. ὸ Βορα, "“δραὰ Πϑαπι." Ι 

3. ἑὡκοπῖ. ἀρχῆθεν. 

4 δῆϊελνα, δῆϊεέ᾽, νΥ6}} τοπἀοσοὰ πὶ ἔπος Ἐπεββίδη Μεγξίοπ Ι 
Ῥοϊωμξολιῖίο δπϊέψε, τοσοῖνεα, οΥ οὐϊδιποα θείην, οὐ ὀχίβίοωςο. 

5. ἐψεπι", ἰπβέγαμ. ο, ! 

ΤῊ ΟΟΒΡΕῚ, ΛΟΟΟΆΌΙΝΕ ΤῸ 

ΊΘΕΝ, 
ΤἈΛΝΒΙΛΤΕ. ΕᾺΟΜ ΤῊΞ 

ἈΈΒΛΒΙΟ, ] 

ΧΙ. ΧΙ]. Οεπίαγ. 

ΙΝ ΤῊΒ ΝᾺΜΕ ΟΕ ΤῊ ΕἌΤΗΒΗ, ΤῊΗΕ 5ῸΝ, ΑΝΡ 
ΤῊΝ Ηοτυ αηοϑτ, τὴῖ ΟΝ ον. 

ΤῊΕ ἩἨΟΙΥ ΤΙΡΙΝΟΒ ΟΕ ΤῊΕ ΟΌΒΡΕΙ, ΟΕ ΤῊΕ 
ῬΙΒΟΙΡΙῈ ἈΝῸ ἈΡΟΒΤΙΕ ΦΟΗΝ, ΤῊΕ 50Ν οΡ' Ζε- 
ΒΕΡΕΕ, ΒΆΠΕΝΡ ΟΥ οὔὐὰ ΠΟ. 1 πϑῦ5 ΟἩΠΙΒτ. 

Ομ». 1. 
4 τ.---Ἰ ἵν ὑΠ6 Ὀθρίπηΐηρ ττὰ8 ἐδ 

Ἄγ ονα,} ἀπὰ ὑπὸ ὙΥ οτὰ ττὰϑ στ σα, πὰ 
αοα ΒΒ ἐς ὑοὸ γον. 
 ΤῊῖβ τὰ8 αἰουούϊμη δ τὰ Οἷα, 

9. ἜΘΡΥ ὑπίπρ τὰ θρουριῦ ἰηΐο οχἰβ- 
ὕθποθ ΒΥ εἶπ ;" πα πὶ θυ που ππι ὑπο υθ ἀο 68 
ποῦ οχῖϑῦ ὁπ {πὶπρ' οἵ τυ μδὲ ἀἰὰ οχίβῦ. 

1 αἱ-Καϊίπιδέ: 5 ἔσττη ἰ5 ἀβοὰ Ὁν Μαμοπιοῖ, πα ἐξ ἐπ ἴῃ 
Ἐπῖ5 μῖδοο, Τὸν “πὸ νοτὰ οὐὁἩ Οοά." 566 ἴπὺ σότπὴ Βαγ. {Π]. 
45, ϑαγ, ἵν, 100. ΑΒΔ, Ἠΐβε, Δ. 1. Ρ. 58, 162, οὐ, ΕἸ. ; 
Ῥοσοοσκο, ὅρος, Ηἰκε, Ασὶ Ρ. 18, 90,917, 56. διὰ {πὸ Νοίοβ ἢ 
Οἱ ἀπ|5 νόσγβο, ΝΟ αἰδὸ ἤν αἱ. Κα νι, ἴῃ Ενδης. Τηΐαμξ. 
Βογνπῖ, σδρ. ἱ. οὐ, ΤΊ]ο. ᾿ 

3 κἄη αἱ. Κα! πιῖέ, ῬοΟΙνΕΊ,, ποῖ κὸ νγο]], ΤῊΟ σοηππίτιο. 
κίονι το δἰ αν δὰ αἱ- Κα ἐπιᾶέ, Ἐτσρον. δὰ Μοᾶϊο, 1601, 
Βῃονν 5 πὸ "ον 5 ἐἶνὸ δα οσξ, δὰ “τὸ ΔΝ οσὰ " ἀπὸ δὲ. 
εὐϊδαῖο. ] 

8. ἐζγοτα ἔπ Ὀοχίπηΐπτ," ῬΟΙΣΕΙ, ᾿ 
Ι 

4 οσ, "Γπγοῦκιι Ηΐπι," οτ, “ἰπ Ηΐπι." Ι 

ΤῊΗΕ ΘΟΟΞΡΕῚ, ἈΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤΟ 

5. ΦΟΗΝ, 
ΤΗΑΝΒΓΆΤΕΡ ΒΠΟΜ ΤῊΣ 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

ΧΙΠΠ. ΧΙΝ. Οεμπέαγν. 

Ι 

ὙΠῈ ΟΌΒΡΕΙ, ΟΥ 9ΤΌΗΝ, ΟΝῈ ΟΕ ΤῊΝ ΤΎΓΕΙΨΕ, 
ἈΡΟΒΥΙΕΒ; ΨΗΙΟῊ ΑΒ ΤΟΙ ἷἷΝ ΤῊΝ ΟΘΕΕΚ-᾿ 
ἔομαΝ ΤΟΝΟΌΕ, ΙΝ ΤῊΕ ΟἸΤΥῪ ΟΥ ἘΡΉΕΒυΒ. Ι 

ΟΗ.». 1. 
1 Τκ ὑπο θορσὶ πηϊηρ ττὰ8 ἐλὸ ὙΥ ογὰ,} ἀπὰς 

ἐλ ΔΥονα ττᾶϑ ἴῃ ργοϑθποθῖ οἵ οα, ἀπ᾿ 
Αἰοἄ ἰβ ὑϊ6 Ὑγογά. 

2. Τὴ ἔδι θορὶ παΐϊηρ ὑ}}18 ττ88 ἴῃ Ῥγοβοηοοῖ 
οἵ ἰοα. | 

8. νοῦν ὑδηρ τᾺ8 ἴῃ 18. Βδηᾷ :8 δᾶ 
αὶϑποαῦ πὶ ποῦ οὴθ ἐδίηρ οχιβίρα οὗ σαὶ 
αἸὰ οχῖϑε. 

᾿ ΑτδΌ, Χεΐπιεί. 

3 ογ, “τ ἱτν," “δρυδ," ποποτίδο, 

3. αν ἀανέϊ ὁ δῆά, Ἰἰξ. τουνδοτίης οὐ ἔο ϑυτίδο, ἵὲ πιίμηξ, 
πονγονοσ, ΡῈ ἃ τηρεῖ ἴον αν ἀπέ ο, 5 τι ν΄, 7, {Γ1Ὸ νὑσοτγο 
ποῖ ἴον δῆδ, ἱπκίοδ οὐ «λῆάδ. ΤΊΝπ κοντβ {πὲ τη ἔσαμκ. 
Ἰδΐοῦ αὐνδογβίοοά {Π|5 ῬΑ ΤῸ δ5 ἴξ ἰβ Ἰστο γτοηἀστγοά, 
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5. 5ΌΟΗΝ. Ομ». 1. 
.͵ ...ΝΝΝςςς ὁ ὦ ὁ ὁ ὁ -Ὸ --ὉῦὺῦὉῦὉὈὉὍὌΤΤἐἐἐἐτἐὩτἉἭἐὩὕῦοοθᾶὖᾷῦϑθΜἠὺὖὃὖὺῤὖῦὺῤᾷῦὑῦὈὑὈὑὈὑὉὖᾷθὉῦΌΌΌῸΌῸὉᾶῦᾶῦᾷΡῦᾷοὑὑὍὉὁθᾶὖᾷᾶρᾷθΌΤὌὌὈὌὩὉρᾶὖῦὖῦθᾷ

ΤῸΤΤΤΤ--.-..--..-.---.------ τ πτΠττ΄ 

ΑΥΤΗΟΆΙΒΕ. ΨΕΆΞΒΙΟΝ. ΞΥΕΤΙΑΟ, ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

4 ἼΤΩ Ηἰπὶ πτὰβ 16, ἀπ Ξ.π6 "ἴδ τᾶβ 4 [π| Πΐπι νγὰ8 {86 116,2 Δα {Π| 118 γὰβ 4 Τηὶ μἴτπι 18 18, ἀμὰ {}|6 116 18. ὑπ6 

ἐμ Ἰίρῃῦ οὗ πηθῃ. 8 Πρμὺ οὗ τηθη.ὃ Πρμὺ οἵ πιθη.3 

δ᾽ Απα ὅ{π6 Πρδῦ 5μϊποίμ [1π| ἀδΥῖΠ655:} ὅ Απᾷ {παὺ ἸΙρ}νῦ 5.1 πϑύ} ἴπ ὑΠ6 ἀληκ-] ὅ Απὰ ὑπ0 Ἰίρῃῦ ὑπαῦ 18. ἴῃ ἀδυκηθ88 

δηα {Π6 ἀδυῖτη658 οομηρτθῃθπαθα 1Ὁ ποῦ. Π6ΒΒ; θαὺ [ῃ6 ἀδυκΠ688 ὕοοκκ 10 ποῦ 1.5 Βῃϊ ποθ ἀπ 18. Β66ῃ ; γϑὺ ὑΠ8 ἀΥ τ Π688 Γ6- 
οοἰγϑα τὖῦ ποῦ. 

0 4 “ΤΠΘΙΘ 8 ἃ τοῦδ βοηῦ ἔτοπι οα, 0 ΤΉΘΙΟ νγ8 ἃ τηδῃῦ ἐΠπαὺ γ͵γὰ8 βθηῦ ἴτοι".͵ Ὁ Απὰ {Π|6γ6 γγ88 ἃ Ἰηδῃ ὑμαῦ νγὰβ βϑηῦ 

ὙΠΟ86 ΠΔΙΠ6 τσαᾶ8 ΦΌ0Π8Π. σά ; 5 πᾶπιθ τσα8 ΦοΠη. ἔρουαῦ ΘΟ, ν ΠΟΒ6 πᾶτηθ τσα8 ΦόΠη. 

7 ὕ7ΠΠι6 βᾶπιθ οαπιθ ἴον [ἃ πὶθηθ85,}1 ἰο 7. ΤῊΪΒ γηᾶπ ΟΔΠ|6 [Ὁ τύ πο88, ἐπαῦ 6 7. Απᾶ Πι6 ολπιθ ὕο ὈΘᾶν τ] ῦΠ688, ὑΠπᾶῦ ἢΘ 

θθὰ: υϊδποϑβ οὗ ὑπὸ Γήρμδ, ὑπαῦ 811 γίθη Βμοι]ὰ ὈθᾶΡ τϊὑπ688. οἵδ ὑπ6 Τρ], ὑπᾶὺ 8Που]ἃ ΒΘ ἃ υυηθ88 σοποθνῃῖπρ ὑΠ|6 Γ1ρ]νῦ, 

ἘὨγτοιρ Εἰμὶ τ]ρῦ ὈΘ]1θΥθ. ΘΥ̓ΘΡῪ ΠΙΔΗ τηϊρῦ Ὀ6] ̓ ν 6 ὑΠσΟ Ρ] ΠΊτη. ὑμαῦ ΘΥΘΡΥ ὁπ6 πιὶρηὺ Ὀ6] ον ὑπροιρ  Πΐπη. 

8 Πδ νὰβ ποὺ [0880] Τήρυὐ, θὰῦ [α5 8. ΗΪπΙΒ6Ι ττ8 ποὺ ὑΠπ6 Τήρ]ῦ, θα ὑπαῦ 8.Α 8 [ον Βΐπι μΘ γὰ8 ποῦ 110 Γἡρ ῦ, θα υ}αὺ 

86η:} ἴο ὈΘ81 ν]ῦπ 688 οἵ [ὑπ] Τρ ῦ. ἢι6 Βῃοι] ἃ Ῥθαν θη 688 οὔθ ὑπ Τήρῦ. 86 Βῃοι] Ὀ6 νυ ῦΠ 658 οοποθυηρ ὑπ Τὐρῃῦ : 

ο ὁ 7λαέ νὰβ {πθ ὑτιθ Τήρμύ, ποθ 9. ΒῸΡ {88 γγχὰ8 ὑπ γι Τιριῦ, ὑπαῦ 9. Δ ΠΊΟΝΙ ἰδ ὑπ ὑσα Τρ, ὑπαῦ δῖνοῦι 

ἸΙσ θυ ΘΥΘΡΥ͂ τῖᾶπὶ [Ππᾶὖ Θοιμ 6} ᾿πῦο {16 βἴνϑυι ἸΙρηῦ ὕο ΘΥΘΡΥ ποδὶ }ιαῦ ΘοτηΘῦ}ι Ἰηῦο ἸΙρ ὺ ὕο ΘΥΘΡῪ τηδπ ὑπαῦ σοιαθῦμ ἰηὔο {Π|6 

νον]. ὑπ6 ψ υ]α. μον]. ἢ 
10 δ ν88 ἴῃ ἐπθ που], δπᾶ ΤΠ που 10 Ηδ ν8 ἴῃ ὑπ σου], ἀπ {Π6 σοῦϊὰ 10 Απᾶ θ νυαβῦ ἴπ ὑπ ψου]ά, ἀπ {6 

νύα8 τηϑ6 ὈῪ Βἷπι, ἀπ Π6 πον] κόπον αἷπι νγὰ8. θρουσαῦ ἱπύο οχἰβίθποθ Ὀγ9 Μΐπη, ἃπα υγου]ὰ 4180 νγὰϑ Ὀτοιρ ῦ ἰπΐο οχἰβύθποθ Ὀγῦ 

'ποῦ. {Π6 νου] ἁ πον μἰπὶ ποῦ. πα ; θαῦ {π6 που] ποὺ Ὠῖπὶ ποῦ. 

11 5848 οἄπιθ ππΐο μἷβ οὐγῃ, δπᾶ [Ηἷϊ8 11 Ηθ οδῖηθ πηΐο 18 οὐῈ,}0 ἀπ ΒΒ ἢ 11] ΗἨθ ολιηθ ἴηΐο στ βδῦ 18. δῖ8, θαὺ Β15 

ΟΥ̓ Π7 τϑοθῖγϑα μἷπὶ ποῦ. φϑοοῖνϑα Εἷπὶ ποῦ.}} ΟΥ̓ ῬΘΟΡΙΘ τϑοθῖνθα πϊπὶ ποῦ. 

12 Βυΐ 9ὰ8 ΤΙΔΠΥ 88 τϑοθῖγθα μἷπι, ο 12 Βυΐ ὑΠπ60 ὑπαῦ τϑοθὶγθα πὶ, "ΒΘ βᾶνθ. 12 Βιυῦ ἴο ὕϊποβθ ψὑ0 γϑοοῖνθα [ἴπ|, ἢ6 

᾿ἔδιθι ρᾷγθ μ6 Ἰθρονγθν ἕο θΘοομλΘ [ὉΠ6 Ξ0}81 πηΐο {Π6πὶ βρόντον ὑπαῦ ὕΠΘΥ 80] ἃ θθοουηοἸ 5 βάν ο {Π|6 πὶ ῬΌνγον ὑ]πὰῦ ὉΠΟῪ Βῃου ἃ ὈΘΟΘΟΙῚΘ 

1.8}. 26. ΠΟΥ, “Ὀγ᾽--- ἘΠ Ρ.᾽ ᾿ οὐ", “Ὀγ᾽---“ΓὨγΟ Ρ.᾽ 

1 ΟὩ.γν. 39; 1 5. ΖόΌ8η νυ. 1]. ΓΙ 3110. ν685᾽---γογο.᾽ 0} « ᾿ ᾿ 

36 Ἡ. ν|]. 12; ἰχ. 5; χίϊ. 35, 46. 3 11, “ΒΟΠΒ5 ΟΥ̓ ΠΊ61Ν.᾽ Ξ δ’ ΩΣ» ἸΡΝΗΕ ὈΠΕΡΣΙ͂ΒΕ οἐ ἘΥ͂Ε; ᾿ ΡΝ 
3 ΟἿ, ΠΙ. 19. ] 4 οΥ, “αἰίαϊῃ ἴο ἴξ.᾽ 3. 110, δύσι Ὑυὶτ,᾽ οὐ, “ἔγοτὴ ΠΘᾶΓ. γεδαῦα Αρπεϊαν πεν. 

4 Μαὶ. Π1. 1; 5. Μαξῦ, {1.1 5. Τῖκο 1. 2; ΟἿ. ἱ. 38. 5. 110. “Βοὴ. οὐ πιδι.᾽ Ηδφῃ. ὁ.1. 3. 
5. Αοἴϑ χῖχ. 4. 6 εφ0γ,᾽ ΗΓΚΙ, 4 ὁΥ, “Ὀγ.᾽ Ηδρῃ. α. νἱ. δ; χ.ΊΟ; χΥ. 1, Καηλα δόηιι πα". 
6 σι. ἱ. 4; 158. χιχ. δ; 1 5. ΖόΒὴ ἰϊ. 8. 7 “41 οὔ ἔπ πὶ, ΗτΚΙ. ᾿βαιυᾶ Κιοΐϊίο Γαξναξα, “ΟΝ ὉΠγΟῸ ΚΓ] (ΟΥ̓ ὙΠ) {ποτὰ Ηδ 

7 ΟἩ. 1. 3; ΗδὉ. ἱ. 2; χί. 3. ΒΟΥ “6. λίι λμαῖμε, πα πανο, “ἯΦΘ ἃϊομπο ἴ5 πὸ δάογποα {π6 ΠΟΙο οὐ Οτραίίοι." ΞΟΠ ΘΕ ΠιῸ5 αἶδὸ δαϊΐάα, 

5 5. Τκο χῖχ. 14; Αοίβ 11, 26; χιΐ, 46, 1ϊἴ6, Ηδ δίομο ἰβ πὸ Πρ." Εμ560. ΤΉ ΘΟΡΙΙ. ἱ, 35, 5: Αδο, 15... Χ. 41, τὐαϑγὸ ϑαπιᾶψα! ϑαϊξανι δαϊάα Μηαδο, 

[9 158, ἵνί. 5; Βότῃ, ΜΙ]. 15; 68]. 111. 26; 2 5. Ῥοΐ, 1. 4; 9. οὐ, “ΓὨγΟῸ Κ.᾽ ἐδ τΊαγ 61 Βαΐδη βανγοα Ηἷπι ἀβαμου ὈΥ ὑπὸ πᾶπα οὐ Μὰ- 

1 5. Ζόμη ἢϊ,1. 10. μμιοϊῖη---ὐλπόηπσι, ἩΤΚΙ. ὨΔΒΒ0}.᾽} 

] Ἰὸ Οτ, ἐλὲ γίψμε, οὐ, ρυϊοϊερο, τ 866 5. ΟΥΤΊ], σομπι. ΟἹ Κα, Το, ΕΧΡ. ΟΧΧ, Ρ. 351, 566. δ αἰδ: λαδα ᾽αἰῦ τυαγ πξα κῦπα. ρα. χἰϊ, 1. 

] Φπν Ἴ85} δ οΥ, “{ΠγΟ ΡΝ, 

Ι ΒΑΉΙΘΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

4 Απά {16 ᾿{Π{6 1ῖβ νυ πδῦ γγὰβ ἴῃ Εἰμη.1} 4 Τὸ ν88 Ἰἴ{6, ὑπαῦ νγαβ ἴῃ ἰὴ ; πα ὑΠ6 
116 γγαβ ὑπ Ἰρῃῦ οὗ τηθῃ. 

ὅδ Δπᾷ {Πθ Ἰσμὺ ράνϑὶ Πρ} τη ὑπ ἀδΡκ- 
Π658; ἃ πα ὉΠ6 ἀδΥυ τ Π688 σϑοθῖνϑαβ [Ὁ ποῦ. 

] 

| 
! 

6. ΤΠοΡΘ πτὰβ ἃ τη βοηὺ ἔγομη (ἷοά ; 18 
ΠΆΠῚ6 Μ͵ὰ8 0}. 

εςἦἙἶἕ ἢ ΤῊΝβ γιάπ οαῖηθ ἴῸ πεῖ θΠ658, ὑμαῦ ΠῸ 
] Βῃουϊὰ θθαν νυ ἰῦποββ οἵ ὑπὸ Τήρμῦ, ὑπαῦ 8}} 

] τΐρηῦ ὈΘ]ΙονΘ ὑῃ σοι] ΠΪπη. 
8 Ηὸ ν8 ποῦ {πὸ Τήρ μι, θαῦ ὑπαῦ πο 

8801} 4 ΘᾺ να ἸΓ6585 οὐ {Ππ6 Τήρ!ῦ, 
9. Τὸ νψὰβ ὑπ ὕγιαθ Τάρμυ,, ὑμαῦ ρίνουῦ 

Ἰρθῦ ὕο ΘΥΘΡΥ͂ τηδῃ ὕπᾶῦ οοιπούμ πο {16 
νον]. 

10 Ἠδ νγ»αβῦ ἴῃ {πὸ ψου]ά, ἀπ {Π|6 νου] 
οδτη6 ἰηΐο Θχἰβύθμοο ΡΥ Βῖμι, μὰ ὑΠ6 πον] 
Κπρν μη ποῦ, 

11 Ηδ οαπηθ απο 8 οὐ ,7 ἀπα ἢ18. Οὐ ἢ 

Ξ ᾿τϑοοῖνρα πΐτα ποῦ ἀπο ὉΠ ΒΘ Ιν 68. 
᾿Πα ργ, “Απὰ ἐπαὲ νυ μΐοἢ νγα5 ἰπ Ηΐπι ἰβ {πὸ 1176. ΤΗΪΒ] Ω ᾿ . " ᾿ 

τοδϊτρς βοοπιβ ἴο δυὸ ῬΘΘπ ΚΌΠΟΤΆΙΥ δἀορίοα ἱπ Ἐρυρῦ. 12 Βυῦ {Ππ|ο86 γΠῸ γϑοοῖνοα ᾿ΐπη πηΐο 

Οἵοπι. ΑἸοχ. Ρεσά, 140. 11. ς,. 9, Ρν. 188,.. δ, 60]. φυοΐο5, ὉΠ οι ΒοΙν 8, ἴο {Ὡθπὶ θδνθ Θ ΡΟΜΘΡ το Ρ6 

ὃ γὰρ γέγονεν ἐν αὐτῷ ξωὴ ἦν.--Οὐτί!. ΑἸοχ. ς. νἱ. »,40,} ῥ 
Β. οὐ, Ῥαγ. ὃ γέγονεν, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν.--ΛΑπὰ 5. Αἰδδπη, ἢ 
ἂς Τποᾶχτι. Ε΄. Ὁ. ν. 55, Ο, οἂ, 60]. πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγέ- 

νετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.---8.0 αἰδο Οτἰ κ6η ] 
Ϊ ἐπ Ζ0ἢ. ἡ. 59, Β. δὅ3, Ὁ, οα. Οο]., Επβοθίηβ Ποτη. Ἐν, ΤΡ. ἵν. 3 απίοκ ψαν μὲ μϑμδίηὶ απίθ πιοηρδηοδο, μεηῦγδι, “Τοτ 
᾿ ς..δ, Ο,, εα, Οο]., Τγϑησουβ αν. Ἡξοτ, Γ41}ν. 11, ».. 218, ἀπὰ ποίθ Ὑποὰ ἀγί {πὴ  Ἰκηΐ ΟΥ̓ ΘῸΓ ΒΟῸΪΒ ; Οἵ 176. Ιἀ{, 5, ΒΒ, 

0, πὰ οἰκοννποτο ; ναϊοπεπίαπ αἰδο, δ᾽ ἃ, 14,1. Ρ. 40, σα, μ, δ. Ϊ 

Οτγαρο ; απ Ἡογδοίθον ἱπ Οτίρετι, Ἰ. σ, ἀπ ἴπ Βρίοι οι. ᾽ ᾿ . ] 

ῬΡ, νοὶ. {ϊ, ν. 87, σὰ, γάρ; νη 5, ΟΠγγβοβίομη, Ηοπι. 4 1ἰεν πο Τὰρηξ οὗἉ ἔσαν, 
ΐ Ἢ ΣἊΝ 

ΥΊ, 1, ΒΑΥ5 οὖ γὰρ δὴ τὴν τελείαν στιγμὴν τῷ, οὐδὲ 5. 1{π,| "ταδκοῖς σης Γοσ," 14{, Τ0Υ ἔνοπ, Ρ. ὕ0, 
ἕν, ἐπιθήσομεν, κατὰ τοὺς αἱρετικούς. ΜΙΠῈ ἀπὰ 
ΤΊβοπ ποτ ααοΐο οἴποΥ δας που εῖ65, 

3 “πὸ ἀπασρίβέσμε ε Ρμοείπ, ὅχτο., ““τῆπε ΠΟῪ ταῖρι Ῥε- 7 
Ἰῖονο ἴῃ πὸ Ἰἰρῖνξ,᾽"" Ρίβεῖβ Βορῃία. ν. 164, 165, ᾿ 

4 Ϊ 

2 οΥ, "στα γασοῦ," 

δ γεν " ἄννοῖς," οὐ "αροῦο,᾽ 

Πίαγχη, Οὐρίο. ΑΥσ, Ρ. 74, 



5. Ζ5ΖΟ0ΗΝ. ΟἩ.». 1. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

4 Ἔν Βίτη! νγὰ8 116,2 δῃὰ {}|6 16 νὰ ἐλθ 
Ἰρδῦ οἵ τηθῃ. 

δ Απάᾶ μπθ Ἰίρῃῦ βῃϊποῦἢ ἴῃ (ΑΓ ΚΠΘΒΒ ; 
ἃπαὰ ἀλη τ Π688 ὑοοῖς 1Ὁ ποῦ ἴῃ. 

6 ΤΠογΘ γὰ8 ἃ τηδῃ βοηὺ ἔοι (οα ; [Ϊ8 
δὴ τσαᾶϑ 0}. ἢ 

 ΤῊΪΐ8 πιάπὶ ΘΆΤη6 [Ὁ ὙΪΌΠΘ58, ὑμαῦ ἢ 6 
Βῃου]α ΘᾺ ἸῦΠ688 οἵ ὑπ Τῆρμῦ, ὑπαῦ 84}} 
8Βοι ἃ Ὀο ἴον ἐμγουρι Η]πι. 

8 ΗΘ νβ ποῦ ὑπ Τήρμύ,5 θὰΐ ὑμαῦ μ6 
ΒΒου ἃ Ὀθαν εἰ Π688 οὗ ἐπ6 Τήσμε. 

9 10 ψ͵ὰβ {86 σι Τιρμῦ,7 ὑπὰῦ ρίνϑίῃ 
Πρ δ ὕο ΘΥΘΡΥ͂ ΠΙΔΠ ὙΠῸ 8 Θομμΐηρῦ ἰηΐο 
86 πο ου]ά. 

10 Ἠδ νὰβ ἰπ {π6 νου], ἀπᾶ {π6 νου]α 
88 Ὀγουρηῦ Ἰηὔο οχἰβίθηοθ Ὀγ} Πἰπὶ, ἀπά 
0Π6 νου] Καθ δΐτη ποῦ. 

11 δ οδῖηθ πηΐο ἢ18 ΟΥ̓, πα ΠΪ8 ΟΥ̓ 
τϑοθῖνθα πΐπὶ ποῦ. 

12 Βυΐῦ 485 ἴο ὕδμϑιὰ ὑμαῦ σϑοθῖνθα Ὠ]ΠῚ, 
ἢθ ρᾶνθ ὕπιθηι ῬΟΥΘΡ ἴο ὈΘΟΟΠῚΘ. 80Π8 οὗ 

Ἰ πουαῦ, "Ὀγ,᾽ “ἘὨΓΟῸ ΡΝ, οὐ “τ πῃ Ηΐμα.᾽ 
3 τι “"ἶν65.᾽ ] 
3. πηιὰ ισοΐον ψερλευ ἤάδα, "αἰὰ ποῖ σοπὶθ ΟΥ̓ ΤΌ ΟΝ Π0] 

ἴο ἴτ.᾿ 
4Δ. "“Ηονπδημθβ.᾽ 5. Βοροτίαμ. Ἡοτη. χ. Ρ. 374, 1ϊν Ρ. 18. 
δ πουᾶῦ, “ὈΥ̓́ΟΥ “ΤΠγοῦρη Ὠΐπι." ἱπδίγ ς, 5, Βοροσίδη, 

Ἡόοτ. ν. παδααδεπίκίπι πουαῦ, " Βιιουα Ὅ6 σοπστηθα Γπσοῦ ἢ 
μἴπη.᾽ 

δ γμῖϑτι, ΟΥ "ἴπδὲ Τὰρης." 
7 υοΐοα ἰπ 5. Βορογίδη. Ἡότη, ἰΐ. ν. 18, ἀγαγαφαϊενι ἀϑάϊτσα- 

ἀτνασλάμέδψαν, ἕο. 
5 11ὸ. "τα κοίῃ Ἰἰκ τ᾽ (84}.} 
9 Καίοία ε, Ἰἴτ. “15 ἀθροῦξ ἴο σοπιο.᾽ 

Ϊ 10 οτ, "“Τπγοῦρη Ηἰΐπι ;᾿ πόσᾶν, ᾿ἰπβίτ, οὶ 

ΑΝΟΘΙΟ-ΒΑΧΟΝ, 

4 Τὴ δἴπὶ ντὰβ ᾿ἰἴ8, αημαὰ ὑπαῦ 116 ννὰ8 ἐλθ 
Ἰίρ!ῦ οἵ πιθη.} 

δ Απὰ {δεαῦ ᾿ἰρηῦ 5 ποῦ ἰπ ἀλυ τη 688 ; 
δηἃ ἀλγκη 688 ἴοοῖ ἰΌ ποῦ ἴῃ. 

ΘΔ πιᾶὰῆ νὰϑ βοῃῦ ἔἴγοπι (ἰοα, ψβοΒῸ 
ΠΆΙΏΘ νγὰϑ 08}. 

7 ΗΒ οδιηθ [Ὁ τυϊπθβ8, ἐπαῦ μ6 Βῃου]α 
θθανΣ υυϊύηθββ οἵ ὑπαῦ Τήσμῦ, ὑπαῦ 411 ππθα 
τηΐσαῦ Ὀο] ον ἐπγοι σὴ Πΐη). 

8. Ηθ ναϑ ποὺ Πήρθῦ, θὰ ὑπαῦ ΒΘ μοι! 
θθαν [Ογῦ οἰ θη 6585 οὔϑ ὅπ Τήρμῦ. 

9 Τὸ νὰβ σι Πίρμῦ, {πα ΘηΠ σῃ οποί 
ΘΥΘΓΥ͂ τηδἢ σοιηΐηρ, ἱπίο {18 νου]. 

10 δ ναβ ἴῃ ἐπ σου], απὰ ἐλὸ νου] 
νὰ8. τδ 66. Πτοὰρἢ ᾿ἶπ, ἀπὰ ἐλὸ μου] 
δοκπον!οάσοα ἴπὰ ποῦ, 

11 Ηθ οδιπθ ππΐο ἢ8. οὐ, ἀπ {Π|Ὸ0 
τϑοοῖνθα" πἴπι ποῦ, 

12 Βιυῦ 48. πΔΠΥ͂ 8 τϑοθὶγϑα πὶ, ᾿6 
σάν ὕμθιη ροσοῦ ὑπαῦ ὙΠ6ΥῪ Ὀδοοιηθ 6}}}}- 

1 «πὰ ἐλαὲ "Γ ιυας πιάππα ἰσολδέ." ] 
3 11ν {6 }}} ΟΥ̓“ 5Βδγ,᾿᾽ ἐλαΐ δὲ κειοϊίνιεααε ονάδάε δὲ ἰλανιν 

εοδέε. 
3 ἐμαὶ λὲ σειοϊπισεκο Του δ στο δὲ ἔδανε ἱεολέε. 
4 γἱτ. “ταὶ 16. δατίν," νεδαπ. αγαά, αὐ νοΐ άαη χεαγά,. 

5. Μαίξ, ν. 14, "τ]ὸ ὁποϊοξογο, καγάση, οὐ γαγ," ἰβ ἃ 
ἕσστι θοστόννοῦ ὕγομη ἔνο πόδ. οὐς, νοακρα 4. 

ἐλεὶν οΥ νυν χαγὰν 
πιασγαπ κκύρι. ] 

ΑΙβο δ5. Οτίπυπιίθπι. 41, ἄο, ἀκχανγάν, νυϊάψαγάν, εἰ χανάν,. 
ὍΡΟΥ, (ΟΥ̓ {πὸ χοᾶ β,} ταϊ 16, ἀπ Ἰοννοῦ (Οαξοῦ) ννοσ ἰ5, ! 

5δοΥ τους," ] 
δ γῖτ, " ἀπάοτγίοοκ." ᾿ 

ΘΕΟΘΆΚΟΘΙΑΝ, 

4. ὙΥ 1 μἷπη τὰ Πρ, αἀπὰ ὑμαῦ ΠΠΠῸ ννὰβ 
ἐλθ Ἰίρῃῦ οἵ τπθη. 

Ὁ Δπάὰ ὑμαῦ Ἰρῃῦ β ποῦ ἴῃ ἀδΡΚΠ688Β ; 
ἀπ ὑπαῦ ἀν ηθ885 Καθ Ὁ ποῦ. 

0 ΤΘΓΘ νγὰ8 ἃ πιδῃ βοηῦ Ὀγ1 αοα ; πὰ 
Π|6 πδηιθ οὗ Βΐπη τσα5 ΤΌΠη. 

7 Τλῖβ πιάμι οτηθ ἴῸ ΜΓ] Π655,2 ὑπαῦ Π6 
Βῃο.] ἃ Ῥρὰν τη 6588 οὔ ἐμ 18 Τρ ῦ, ὑπαῦ 4}} 
τσ ῦ ὈΘ]θνθ ἐβσοιρα Βΐμη.3 

8 Ἠθ νὰβ ποῦ ἱπάθοὰ Τήρῃύ, θαῦ ἐπα 
6 Βῃο. ἃ Ῥθᾶν νυ θη θ88 οὐ {818 Τὴ, 

9 1ὸ ν͵ὰβ ὕγιιθ Πρ ῦ, ὑπαῦ σίνθῦι Ἰραῦ 
ἴο ΘΥΘΡΥ πηδ ΘΟΙΏΪΠρ ἰηΐο {Π6 νου]. 

10 Ἠθ νὰϑβ ἰπ {πὸ που], ἀπὰ ὑπ 6 νου] 
γγᾺ5 τη 6 Ὀγ: μἷπ), ἀηὰ {Π6 μον] 186} } 
Καθ ΐτη ποῦ. 

11 Ἠθ οδμηθ ἕο ὅθ τ ἢΐἷβ ον, ἃηα ὈῪ 
8 οὐαὶ ΒΘ γγνἃ8 ποῦ τϑοοὶνϑά. 

12 Βυΐ ἴο 811} ΒΥ Βοπὶ ΠΘ ννὰ8 γβθοοῖνϑα, 
[6 σΆΥΘ ΡΟΥΘ ὕο ὈΘΟΟΙῚΘ 80η8 οὗ Οοα ; ἴο, 

1 γηῖθν, ἃ 5 ἴῃ νῸΓ, 14, “Ομ]γ-Ὀοτούζοι Ὀγ ἔπ ΒΑΥΗΕΠ.ἢ ] 

3 ΟΥ̓ Δ5 ὙΥ]ΓΠ685 ν᾿ πιοέβαγηϑά. 

3 γηΐσραν, ᾿ἴτ, “Ὑγότα Ηἶπι,᾽ ὕγοση νυ μδὲ πὸ βαϊα, 

Δ οὐ, “ἘὨγοιιρΊν,᾿ τὴ ἴ8-Ἰγεΐθυ ἔφγπγμι; Ὁ ἴῃ ἨΘΡ. ἱ, 9, πὸ. 
αἴθογις. τοποτϑ δι᾽ οὗ ἘΥ γοπιϊβασαγέδα, ἴπ 6 ἀο]αΐ, ὁ. βοιθο- 

{{π|65 ἰπιβύσιιμη, αἰ5ὸ; 85. ἴπ {πϊ8 σἢ. νοῦ. 17. 500 Νοΐοβ 
οἷ ΥΨΘΥ, 8, 

ἈΚΆΑΒΙΟ. 

5ΠΑΆΥΟΝΙΟ. | 

4. Τὴ πη τγὰβ 116, ἀπα 118 τνὰβ ΠἸρθῦ ἕο. 
ΠΘη. 

ὃ Δπά ἐλδ Ἰίρεῦ βιϊπϑῦῖ ἴῃ ἀν κποββ:ἢ 
πα ἀδνίζηθ88 ἕοοκ ἰῦ ποῦ ἴη. ' 

Ὁ ΤΈΘΓΟ ν᾽ 88 ἃ τηδη βοηῦ ἔγοπι (οά, νι ἤοβθὺ 
πδιηθὶ σὰν ΦοΠη. 

7 ΤῊ παπ οατηθ ἴον ν᾿ ἰὔηθββ, ἔμαῦ πθ΄. 
Βῃοι]α Ὀθδν νυϊδη 688 οἵ ἐλὸ Τήρῃῦ, ἐμαὶ 4}} 
τηϊραῦ πᾶν [1 1} ἴῃ Βϊπι.3 ' 

8. Τραῦ τῆλ ννὰ8 ποῦ Πίρμέ, θὰὺ ἐμαῦ ἢ6 
880. ] ἃ θΘανΡ νοὶ ῦπο85 οἵ {πὸ Τήρμῦ. ] 

9. Τὸ ν»ὰ8 ὕγιθ Τιίριε, ἐμαῦ ἸΙρ  θῦ ουθυῪ 
τηδ}} Θομϊηρϑ ᾿πίο ὑπ6 που]. | 

10 Ἠδ νβ ἴπ {Π6 που]ά, ἀπὰ ἐῃθ που 
88. Ὀγουρηῦ ἰηΐο οχἰβύθμοθ Ὀγ Βῖπι," ἀπά 
ἐπ 6 νον] δοκπον]θάρσοα Βἷπι ποῦ. 

11 Ἠδθ ολτηθ ππίο δἷβ οὐ, δα ἰβ ον ας 
ΡΘΟρΙΘ γθοθϊνϑαὰ μἷπὶ ποῦ. ἡ 

12 Βυῦ 848 ΠΙΔΠΥ͂ ἃ8 τϑοοϊνοα ἢΐπ), ἢ. 
σάν ὕμθηι ῬΟΘΡ ὕο Ὀδοοπιθ οὨϊ! άγθη οὗ 

1 11. “ πδπῖο ἴο Ὠΐπι." 

3 πὸ, “ἴο πἰπι." 1.6, “[πδὲ 81} ταϊριξ οι ον Ἐμγοιὴ Ηΐπι." 

3 χξ. " βίδρρίηρ.᾽ 

4 ἐψεπι", ἰηβίσ, ς.; ἘΌΒΒ. ἐγ ροϊμεέολκίϊο διπϊέψο. ἔνψεηι" ἰδ 
8150 ἀβοᾶ ἴον ἐν αὐτῷ διὰ δι᾽ αὐτοῦ ἴμ ΟἹ. ἱ. 16, απ οπι. 
χὶ. 386. 1ῃ ΗΘΌ. ἱ. 3, δὰ {ἰ, 10, ἐπ ΒΙανοηῖς δορέξ αἰξὸ ἐπ 6 
ἰπβίγαπι. οᾶδε ἴῸΓ δι᾽ αὐτοῦ. 566 Νοῖοβ οἱ δι᾽ αὐτοῦ, 
ν. 3. 

5. νὸ βυϊα---ουοῖ, εἰς τὰ ἴδια ---οἱ ἴδιοι. 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

4 Απάὰ ἴῃ δῖ} ννὰ8 ὑπ 6 116, ἀπα ἔπ6 118, 
10 185 Ὅπ6 Ἰρηιῦ οἵ πηθῃ. 

ὅ Απὰ {Π6 Ἰίρθῦ βιιοπθῦ ἰῃ ἐῃ6 ἀδυ ΚΠ 688 ; 
θὰ ὑπ6 ἀν η6858 ὕοοῖκ 1Ὁ ποῦ ἴῃ. 

0 ΤΊθυΘ νγα8 ἃ τηδη βθηῦ ἴγοιη (ἰοᾶ ; ἢΪ8 
ὨδΠ1Θ τῦαϑ ΟΠ. 

7 Τηβ γιάπ ΘΔ Π6. [Ὁ νυ ἰῦπθββ, ὑμαὺ πο 
ΒΒ ἃ θθαν νυ ἹΓΠ 688 οὔϑ ὑπ Τήρμῦ, ὑμαῦ 8}}} 
τηΐρῦ ὈΘΊ ον ἴῃ ἰπι. 

8. Απά Β 18 ποῦ {86 Τῆρμῦ, θὰῦ ἐπαῦ πὸ 
880} θθαν τοὶ θ88 οἵϑ ἐπ Τῆήρμῦ. 

9 Τὸ νὰβ ὕγιιθ Τῆρῦ, ψν Βῖοἢ Βα ποῖ Του 
ΘΥ̓ΘΙῪ Τηδ οοΙηΐηρ' ἰπΐο ὑΠ6 που]ά. 

10 Ἠὸθ νὰ ἴῃ ὅθ που], απὰ ἐμ πουϊὰ, 
νγὰ8. Ὀγοιρηῦ ἰηΐο οχβύθποθ ὈῪ δἰ, ἢ θυ 
ἀπ6 νον] ὰ Κκπϑὺν Βΐτα ποῦ. ] 

11 Ἠδθ οδπθ πηΐο Πἷδ5 οὐ, ἀπ Ηἷβ οὐ, 
τϑοοὶνϑὰ πὰ ποῦ. | 

159. Βυῦ Ὁπο8θ ψὸ γϑοοϊνϑαὰ ΐμι, ἢ6 σαν 
πηι ρον θυ τθδῦ ὉΠ  ν Βα] ἃ Ὀθοοιμθ βοὴν ἢ σαν ἃ 

Ἰ οτ, “Ὁ Ηΐπι," ἰκὸ τὸ Αὐπισπίδη. 

3 οτ, "κανο {ἰκῊ δ᾽ 

8. γι. “το πο Τὐχης." ΤῸ ῬΟΙΪν αὶ. σοπποοῖα ν, Β ἀπά 0, 

ἾΚῸ τὰὴὸ Ἐπ ορίο, ἔπ: Το Τάκινε: ν, 0, "ψπϊοΝ τα {6 

σαι Τἰ κι," ἄς, 

4. τὸ πᾶν. Ι 

δ᾽ οὐ, "“πγοὺ ιν," "Ὁγ Ηἰἶπι." 

θθδν υυϊθηθββ οἵ ὑπο Τρ δ, ἐμὲ ΘΥΘΡΥ ΟΩ 6 

4 ΤΑΙΘΙ ννὰ8 ἴῃ Εἶμ, απὰ {6 1 ἐπ Ἰσαῦ 
οἵ πιθῃ. 

ὅ Απὰ {}6 Ἰίριῦ σαν ρα ἴῃ ἀλΥυΚΠ688 ; 
ἃπὰ Π6 ἀν ηθ58 ἀἰὰ ποῦ οαυβθ ἔπ Ἰἰρσαὶ 
ἴο ΚὋ ουΐ. Ϊ 

6 Απὰ ὑπθῖθ ψὰϑ ἃ τθᾶη σποπὶ Θο, 
βοηῦ ; δἰβ Ὡδὴθ 8 ΤΟΝ ΔηΠα; πᾶ ἴῃς 
Ῥουβίδῃ 10 15 οα θὰ Ὑλῆγα. 

7 Ἦδο οδπθ ἴον νυϊῦπθββ, ἐπα ἢ Βῃουϊα, 

τσ ῦ 6] ον θ᾽ Ὁμγοὰ σὴ δΐτη.8 
8. Απὰ ἢ νὰβ ποῦ ἐλ Τὴρ)νέ, θα ἢ νγὰ8 

ἃ Μ]δη658- θδαγοτ' οὗ ἐλ Τύρδε. 
9 ΤῊ ὕσιθ Τήρσιῦ οατὴθ ἐπαὲ ἰδ βῃουϊά, 

Βῖνθ Ἰιρῃῦ [ἴῸΓ ΘΥΘΓΥ Ὁὴ6 ὑμπαὺ 18. π᾿ {π᾿ 
ννονὶά. Ι 

10 δ νὰ ἴῃ ἐδ που], απὰ ἔθ πουϊὰ 
88. Ὀγουρ!ῦ ἱπΐο οχἰβίθμοθ ὈγῪ δἰ, θα 
{6 που] ὰ Καθ πὶ ποῦ, | 

11 δ οἵπθ οὐ δοοοιηΐ οὗἉ μἷβ οὐγῃ, Βαϊ 
ινἷϑ οὐνηὴ τοοοϊνοα μη ποῦ. 

12 Βυῦ 848 ἴο ἔποϑο ψἘο τϑοοϊνοὰ Βΐπι, 
πῦο ἐπθην ἃ τηϑηἀαΐοῦ ἐπαῦ ἐμὸν. 

δ τι νοβ." 

3 γιτ. "Ὀτίης ΚΑ τ." 

5. γιπ. "νΐβ πιαινα." 

4“ οτ' κίνοτγ," οὐ " θοδγίης υυἱοβε." 

5 ΚΌΥ Ηἰκ πδινά," οσ, "ἐπγοὺ κι Ἠΐπι." ] 

5 Μαιγηνᾶν, ἴπδὲ ἱκ, δ σογὰ, οὐ ἃ ἀδοὰ οουζοττίης δαΐιο. 
τίεν δινὰ μγίν οκο ; ἰὼ πο κοικο οὐ ΑΓΆΡ, πὰ ϑυτ. κε νην, 
κλμοηο, νυ ποῦν σχργοόβξοκ πόγοὸ ἔδει “ρονγοτ." 

δ 



5. ΦΟΗΝ. ΟΒ4». 1. 

ΑΥΤΗΟΒΙΞΕΡ ΨΕΆΚΒΙΟΝ. 

οὗ Θοά, εὐδη ἕο ἔμπι ὑμπαῦ θ6]ἴθνθ οα ΒΪδ. 

ΠΔΙΠΘ: 
13 ΤΥΤΒΙΘΝ ποτ θοτη, ποὺ οὗ Ὀ]οοα, ΠΟΡ 

οἵ {π8 ψ 1} οἵ ἐπ ἤθβῃι, πον οἵ ὑπὸ ν1}} οὗ 

ταδη, Ὀυὺ οὗ Οαοά. 

14 ΞΑπᾷ {86 Ὑοτγα [3..͵β πιδᾶθ 4Π68}",] 

πα ἄνοῖῦ ἀτποπρ α8, (πα ὄνγθ ὈΘΠ6]ἃ 8 

δἼονυ, [{Π6 5Ίονυ] 85 οἵ [{Ππ6 οπὶγ θθβούϊθῃ 

οΕ] ὕμ8 Ἐαύμον,) Ὁ] οἵ στᾶοθ δπὰ ὑγαθῃ, 

15. 41 ἼΤομπ [816] τυϊῦποβ8 οὗ Πἰἷπι, Δῃ4 
[οὐἱοα,] βαγίπρ, Ταΐβ ὑγα8 μ8. οὗ σ]ιοτα [ 

'ΒΡΆΚ6,1 ὅθ ὑμαῦ σοιπϑῦῃ δἰΓου' τη6 15 [Ῥτθ- 

[δυνά] Ὀθέογθ πιὸ: [9Εογ] ᾿θ νγὰβ ὈθὉΓΘ 
ΤΏ6. 

106 Απᾶ [07 Εἰ 1θβ] π688 πᾶν 8}] γγ1θ Τθ- 
οοἰνοα, αηα σσδᾶοθ Ὁ} στδσθ. 

17 Ἐὸν ΠῚΗΘ Ἰδτν τᾶ ρίνθη [Ὀγ] ΜοΒ88, 
[διε] Ἰῆρναςθ ἀπ ᾿ϑἔγι! οαπιθ [Υ} «6818 
] ΟἸΒτιβῦ. ] 

᾿Π 18 ῬΝοῸ τρδῃ Βα βθοὴ Οοα δὖ ΔῃΥ͂. 

Α.}. 26. | 
ΠΑ Κ. Ζό0Βὴ ἢ. 5; 5. 747η65 1. 18; 1 5. Ροῦ. ἱ. 23. ᾧ Ϊ 

] 5. Μαίι. ἰ. 16, 320 ; 5. Τα ἱ. 31,35; ἰϊ. 7 : 1 Τίπι. 111, 16, 

3 Ἔσοπι. ἰ. 83; 6]. ἰν. 4. 4 ἨρΌ. 11..11,.14, 16,17. 
5.158. Χ]. δ; 5. Μαί. χυῖὶ. 2; 5. “Ό1η ϊ, 11; χὶ. 402 5... 

Ν᾽ Ω Ρ φ ἴῷ -- Ἐ: ω τῷ « ΓῚ ζῶ 

80 ; 1. 31. 
Ι ἴο σἢ. {}. 34; ἘρΡΉ. 1. 6, 7, 8 ; ΟΟ]. 1. 19; ἴ, 9, 10. 

11 Ἔχ. χχ.ῖ, ἄς. ; Ποαΐ. ἵν. 44; ν. 1; Χ 4. 
12 Ἔοπ,, 111, 24 ; ν΄. 21 ; Υἱ. 14. 13 ΟἩ. νἱ]. 832. χῖν. 6. 1 
14 Ἔχ. χχχί. 20; Ποαξ. ἰν. 12; 5. Μαιε, χὶ. 27; 5. ἴακο 

χ. 22 ; Οι. νἱ. 46; 1. Τίπι. ἱ. 17; νἱ. 1; 1. 5. “ο μη. ἦν. 12,20. 

ΒΥΕΙΑΟ. 

5085 οἵ Θοἄ, πηὖο ἔμ ὑμαῦ ὈΘ]ΪθνΘ ἴῃ ΠΪΒ 
ΠΔΠῚΘ: 

15 ὙΠου ὑπαῦ πσογθ θονπ, ποῦ ἤρου Ὀ]οοά, 
ἀπά ποῦ ἔρομι ὑπ 6 Μ1}} οὗ ὑπ ἤθβἢ, ἀπὰ ποῦ 
ἔγοια ὑπ ψ}}} οἵ πδῃ, θαὺ ἵγουι οα. 

14 Απᾶ {π6 ὙΥογᾷ ναβ πιδάθ ἤθβῃ,} δῃᾶ 
ἄνοὶῦ διμοπρῦ 8, ἃπΠα 6 58. ΠΪ8. ΡΊΟΡΥ, 
ΒΊοΡυ Πκ6 οἵ ὑπ σαν Ὀθσούθθμ ἴρομ {116 
ἙΔύΠθν, νυ Β]οἷι 15. [Ὰ}} οἵ ρυᾶθθ ἀπα ὑγραῦῃ. 

15. Ζοίη Ῥᾶγ τυϊθη6885 οἵ μἷμι, δηα ογΙ θά, 
ἃη4 58αϊ4, ΤῊ 15. Β6 οὐ σιβοῖα 1 β814 ὑπαῦ 
Ἠδ σοιηθῦϊ Δ ΓΘ τι6, ἀπ Π6 νγὰϑ ὈΘΙΌΓΘ τη: 
Ὀθοδλιβθ 8 15 ἢγβϑὺ οἵϑ᾽ πη. 

10 Απᾶ ἤἔνοιῃ 8 [Ὁ] Π655 νγ6 8}} τϑθοθὶνϑά, 
ἃ Πα σρᾶσθ ΤΌ ̓  ρΡᾶοθ. 

17 Βδοδιβθ 86 Ἰὰτὺ τγᾶ8 ρίνθῃ ὑπροιρ 
Μόοβοβ, Βαῦ ὑσαῦῃ ἀπ σρᾶθθ γορο Ὀνουρ 
ἰηΐο οχϊβίθποθ Ὁβγρουρῦ 6588 ΟΡ Ιϑῦ. 

“1 τι.---18 Οὐ, πο τηϑ Β8}Υ ἴγο πὶ ΘΥΘΡ- 

. Βοδα 5. ΟΥτ]]. Οὐτπι. οἷν Κ΄, Τκο, ὈΡ. θ, 7, 8. οέλιψα-" 
δἤαηὶ τπθὴ δαΐ Ῥαυϊά, "“ὕοοκ ἃ θοᾶν ἔγομὴ ἃ ἀδαρηῦου οὐ 
Ῥανὶα,᾽ ἄς. Οδτο. Ἐποπασ. Μαγομῦ, ᾿. 170, 171. παρλιδλιδ 
δέκουμοτιο φαδλιθηι, " οἵ ΗΒ ονσιλ Ὑν1}} ΗΘ ἴοοΚ ἃ ὑοάν." 5. 
Ἐρμ ἴῃ Ν. Ὁ, βοστη. ᾿ΐν Ρ. 403. τιϑίαἐν γϑηνῦ ἀα]ιιυῦ μαργο, 
«6 ϑοχα οἵ ὑπὸ Μοβῦ ΗἸβῈ ὑπαῦ τνὰβ τηδᾶρ Π05},᾿" ἰά.. 
ϑοστῃ. ἐν, Ρ. 411, ἘπΒοΌ, ΤΈΘΟρ,ι. 11]. 39. 

3 οὗ, “ἰπ.᾽ 

3 110. “ἤγοτλ.᾽ 

4 οΥἉ, “ἰπβίοδα οὐ." 

5 110. “Ὁγ πὸ παπᾶ." 

ἘΤΠΉΙΟΡΙΟ. 

ΒΟ0η5 οἵ Οοά, ὕο ὑμϑιὰ ἐπαῦ θ6]ῖθνθ ἴῃ Π18 
ΒΆΠΠΘ: 

18 ὙΠῸ οδῖηθ ἰπίο οχϊβύθηοο, ποῦ ἔγοτη 
συ μαὖ 18 Ὀ]οοα, πα ποῦ ἔτουῃ ὑΠι6 νν}}} οὔ ὑπ6 
Ταβῦ οἵ {η8 ἤθβιῃ, ἀπ ποὺ ἔγοπὶ 8:8 Ρ]ΘαβιιΓΘ 
οὔ τπδη, Ὀαῦ τῦλο ογο θορῃ ἔροια Οἷοά. 

14 Απᾶ ὑμαὺ Υ ογὰ νὰ τηδᾶοὶ ἢ165}}), ἀπ 
ἄννοὶῦ διμοηρ' 118, ἃΠἃ γγὸ βᾶνγ Πἰ8Β βονυ, {Ππ 
0}18 Β]ΟΥΥ οἵ ὁῃθ ὑπ οὔ]ν ὅοη οὗ 18 ΤΑῦμον, 
ὙΠῸ 18 [81] οἵ θοιπύγ," ἀπα ρταθο, ἀπ 
ὑγαῦθ!. 

15 Ζ2οη, ἃ σὶῦποϑβ σοποθΡΪηρ ΠΪΠῚ, 
οὐθά πᾶ βαϊὰ, ΤΠ 15. μΒ6 οὔ σοι 1 
Βαϊ ἃ πηύο γοῦι ΘΟποθΡ μη αἶπη, ΟΠ6 Ομ ΘΠ 
ἴδον" πιθ ὙΠῸ τγὰβ ὈΘΙΌΥΘ ΠῚΘ : [Ὁ ΠΘ ΡΓ6- 
οθαρα π16. 

16 Τὸν ἤγμοιι ὑπ ἀριιπμάαποθῦ ὑπαὺ 15 οἵ 
Ἰΐπη τ Πᾶγθ 8411 οὗ 5 σϑοϑῖνθα ρυδθθ ἴῃ- 
βέθδα οἵ ρυᾶθθ, οὐϑὲ' ἃπΠ4 800Υ9 βργᾶοθ. 

17 ΤῸ {πὸ ἰδνὺ νγᾶ8 βΊΥΘη τι8 ὑΠΡΟῸΡῊ 
Μοβοβ, θαῦ ρυᾶθθ πα ρα} νοῦ Ὀτουρηῦ 
ἰηὔο οχἰβίθηοθ ὑμροῦρη 6888 ΟΠ Ριβῦ. 

18. Α5 ἴον οἄ, ἐλθηδ ἰβ πὸ ὁΠ6 ὑμαῦ ΘΥΘΡ 

1 σὰ κῦπα. Ἐπὶ. π Ναῦ. ΟἸσ.Ρ. 1.2, 4, αν αὶ κῦπα βαῦ α, 
“(ΟΡ νγὰβ τηϑᾶθ τῆϑι, δια ΗῚΒ ἀντ πὶςν νγὰβ ποῦ αἰπιϊἰβηοα 
Ὅν τϑάβοι οὐ Ηἰβ Ἰνυσηδηῖῦν, Ὀὰῦ πὸ ὙΝ οὐ οὐ αον 8 Ηο πᾶ 

αν ᾶβ παιδιὰς ΠΘΒῊ :᾽ δἴ50 Ρ. 8,10, τυαξαβαδ᾽ α, Οομἵ. ΟἸασα, δε. 
ὑἜτῃ,., ἀαλπαγα δγὰ 1. Ο. 11. 8. Ὁϊοβοουῖ, δὰ ἥπ, τοαβαῦ α, 
Αβο. Ιβαἷξο, ἰχ. 13, 84. ; 111,18; ἰχ. 18; Χ. 7, 18. 

5 ἐβαρᾶ, "πτᾶσο,᾽ 85 ἃ ἴτοο βἰτῦ, 5. πιῦραϑβα, “ πτδοθ ΟΥ̓́ΡΟΤΈΟΙΙ 
ἀπ τδηπον.᾽ Βοίδ ἴπ656 τη θϑηϊη 5 ἅτὸ παρ θα ἴπ χάρις. 

4 ἐβηάη, ῬΥΟΡΟΥΙν “αἰ Βα ὔθοΒ 6885 :᾿ Ὁ Ὁ 15 ἀδοὰ ὕο το ο 

ἀλήθεια, ἃ5 15 δι. χχχίχ, δ, “1 βᾶνν πο ρἴδοο οὐ {πο οἱθοῦ, 
πκαΐϑἥδῃῳ τυαπααϊηιᾶποξ ἐυαέδἄσῳ, υϊναῦ ννὰ5 τὶ Γι ΘΟ ΒΠ 688, ἃπᾶ 
Καῖ, θα {σι {1ι.᾽} 

5. ἄγμιξαγαγζα τἴαλι, “ἵνότα πᾶῦ νυν μοι ἴῃ Ἡ πὶ 15. ον ον ἀπ 
αὔονο, ὑπᾶῦ γοπιδῖηβ ἵπ Ηΐτμη.᾽ 

ΒΑΉΓΙΡΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

᾿ς 14... 0νὺ ἔμ Ὑ ογᾷ νγᾶ8 πη846 ἤ68}} ἁπὰ 
᾿σοπδπαθα τυ πβὲ.. .. Ὁ} οὗἨ σγᾶθθ συ ἢ 
ρα }.2 

15 Τοῖη θᾶγο νυ] ῦπ685 οὗἉ πἴπ|, πὰ οὐἱϑά 
ουὖ, βαγίηρ, ΤῊΪ8 18 Β6 οὗ ψποιη 1 βαϊὰ, Η 
{παῦ οὐπμθῦ αἴξου. πι6 γα8 ὈΘΙΌΓΘ γπη6: θ6- 
ὀατϑθ ΒΘ τῦᾶβ τηδθ Ὀθίοτο πιθ.ὅ 

16....... ἔννοια δἰ [Ὁ] 658 νγὸ στϑοοϊγθαι, 
σγδοθ---ἰηδίρδα 

᾿χηδᾷθ βοῃβ οἵ αοά, ὑμθὺ ὑμαῦ θθ]ῖθυθ ἴῃ 
Ὧ1Β ΠΔΠῈ6 : 

13 ὙΠΟ τὸ ποὺ ἔγοπι Ὀ]οοά, ΠΟΙ ἔΓΟὨῚ 
ἐμ ψ 1} οὐ τπ6 ἤδβῃ, ποὺ ἔγροτῃ ὑπ ψ}} οὗ 
τηδη, θαῦ ποτ θογῃ ἔροιι σά, 

14 Απᾶ {π6 οὕ νγᾶβ τηδθ] ἤοβῇ, δηᾷ 
οχἰβίθα ἁηοηρ 118, ΠΑ τῦθ Βα ΠΪ8. ΡΊΟΡΥ, 
1Π|κ6 ὉΠ6 ρ!ουυ οἵ ὅπ ομ]ν ὅθι οἵ [18 ΤΠ θν, 
[Ὁ]] οἵ σρᾶθθ δηᾶ ὑγαῦῃ. 

15 Τομη θᾶτθ νεῖ ὑΠ6858 οὗ [νἷπι, ἀπ οὐἱοᾶ. 
αἰουια, αηα βαϊ 4, ΤῊ15 15. ΒΘ Ποῖ 1 βαϊά, ΗΘ. 
ὑμᾶῦ οοιπθῖἢ Αἰου π6. τ τη 816 Πνϑὺ οὔς 
τὴθ : Ὀθόδαβο ἢ6 νγ88 ἤγβὺ οἵ του 86}, 

10 ἘὸῸΓ ψγὸ 811 γϑοοϊνοα" οἵ μ18. ΤὉ]ΠΟΒΒ, 
αἶβὸ σῦᾶθο [ὉΥ ἢ σΡΔ00, 

17 Ἑὸν ἐπι [αν νγᾶ8 ρίνθη ὑπ ροιιρ] ΔΙΟΒ68, 
θὰῦ ὑπὸ σγᾶσο ἀπα {86 ὑγιθ νοῦ Ὀγοιρῦ 

᾿Ἰπΐο οχίϑύθποο ὉΒτΟΌρ] “[ Θβι5. ΟΠ ρΙβῦ. 

1 Ῥχοπὶ ἃ ΠΟΠΉΥ ἴπ ϑαμίαϊς ἴθ Μίη σατο «Ἐκ. σοὐὰ, 

ἘΘΙ, ν. σχ|νὶ, 

3 Ἡ, Τυκί, ν. 00. 

2 Ἐ, Τυκί, ἡ. 264. 

1 Τὴ ἀποίπου ΜΒ, “γὸ 1] τοσοίνοα." 

18 ὕΘοα, πὸ ΟΠ6 661" Βαν ; ὕΠ6 ΟἿΪΥ 

1 οΥ, “θοσαπηο, αρὴ ἐγ. 8.66 Ο6η. 111, 22, 
᾿ αρὴ εΥ ἀπιρλιγὶεϊ ἀπααΐ τνοὶ αγάσποσι, " Δάδπι 15 Ὀσοοση 6," 

Ββὰῖ ἴῃ 5, Μαῖε, ἵν. 3, αὐὐοπ πίνια απΐο νι ὕγιϊ οὐ δι, "νας 
τπ 656 βίοποβ "6 τηθῖο Ὀγοδ.") ἀκ ἑ δρρδδέ πολι αἷς ΕΥ̓ γῦπειϊ, 
“ΠΉοα σαπησδῦ ἄονγι ἀπ ΤΟΣ νγαδῦ τηλο τηδη," 11, ΓῸΓ 
{πὸ ὄνοπίπ, ". 47. δέαρλιεν γὔγπϊ, “ΥΠῸ Ὑγ 85. τδῖῖο πιδη,ἦ ᾿ς 
1Γἀτ. 5. ὅτορ. ν. 940, ο, ἀρὴ ὃν γῦταὶ μοπὶ απ ρλῦτί, ΑΡροΒ. 
τοῖς σοπβες, σορξ.Ρ. δ7, δὰ Ζοοκα, Οοὐα, ΜοΙαρ, Ρ. 127, Ϊ 

3. αρ}ι ΟΥ̓, 
3 οΥ, “ἴοοῖς,᾽ 
1 οὐ, "᾿πδιοδα οὗὨ, ἰπ ΘΟ πη κὸ ἤοτ," 
5. Ῥγοσα {πὸ 181} νοσβο ἴο ὅπὸ 48τὰ ἰ5 Τουπα πῃ Εἰς, Οορέ, ἢ 

ν. 410, Βη. Ϊ 

πὸρρε ἐπ Δαπὶ 

, ΘΌΤΗΙΟ. 



σπμ.5. 1: 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

αοα, ἕο ὑμπθιι ὑπαῦ 5118}} θθιΐονθ ἴῃ ἢΐ8 
ὨΔΤΗΘ : 

13 ὙΥ ΒΟ τνοτο θόσγη, ποῖ πον ἔγομι Β]οοί, 
ποι ἔγοιῃ ὑΠ|6 ν1}} οὗ ἔθ Ὀοάν, ΠῸΡ ἴροπι [ἢ 6 
Μ01}} οἵ τηδῃ, θαὺ ἔσο Οοά. 

14 Απᾶ {πὸ οτὰ νὰβ τιδᾶοὶ ἢθβι," 
πα ἀνοὶῦ Ἀπιοηρ' τι8, Δ ἃ γγ 8 58 7 ΠΪΒ ΡΊΟΡΥ, 
ΠΟΥ 85 οἵ {Π:6 ΟΠ]Υ ὁπ6 ἴγοπι ὑπ ΕΆΡΠΘΡ, 
ἔμ οἵ σταροῦ πα ὑγαῦῃ, 

4 τι.---1ὖ Φόμη θοαγθίμ τυ ὉΠ 688 οὗ ΠΪπ, 
6 οτἱϑᾶ, απὰ βαῖθ, ΤῊΪΒ 15. μΒὸ οἵ ψποῖὴ 
1 5εϊ4, δ ὑμαῦ νγὰβ Θοπηϊηρ [ΟΡ ΠῚΘ Θχ- 
ἰβίθα" ὈΘΙΌσΘ τη : [Ὁ ἢ νγὰβ ἢγϑὺ οἵ τηθ.ὅ 

10 ἘὸῸν οὗ δὶβ {]π0 85 τὸ Πᾶγθ 8]1 το- 
οοἰνοα στασθῦ ᾿πβίθδαϊ. οἵ στᾶοθ. 

17 Ἐὸν {Π|6 Ἰδννϑ νγδβ σίνϑῃ δγ {116 μαπὰ οὔϑ 
οβα8 ; {πὸ στδςθὶῦ αηα ὑγαῦῃ ογο Ὀγουρ ῦ 
ἰηὔο οχἰβέθποθ Ὀγ ὅπ μαμὰ οἵϑ {65ὰ8 ΟΠ υἸβῦ. 

18. οα, πο 916 ΘΥ̓ΘΙ 58. ; θαῦ {Π16 ΟἿ]Ὺ 

1 υοῖρα ἐπ 5. Οτοκοῦν Πα. Ηοπι. χὶν. ". 147, “δ 
δρροαγοά οἱ φασί, αδάϊσα ἀξ ψϑὺ πιατὲ βαάαγηθαὶ, ον ἀπὰς 
τάδη, Ροσίεσς," ππατέ ἀ᾽ολιηπιαγ τα, “ὙΘΑ] ταδι.᾽ Δ ΆΘΔΠΙν ἰπ- 
σαγπδῖο, μευ πὲ πιαγέψανι 5}ιγ5)ιδέείβαν, ταν σοῦ δθοὰΐ 
δος Ππ|61.᾽" “Ῥοτγίεος αον, πὰ ρμογίοος τηδη." ΟΟ 65. 
ΟΥ̓ Γαἰ τη, Αὐτὰ. ΟἿ. ν. 17, 30, ῶ9, ἀπδλρλδελι ταϊιἐδιψαταρ, 
“ῸΥ δ᾽ πίονι υυϊτποσξ σου αβίοι.," 566 αἰ5ὸ ψαγταθοααῦ, 
18, ἀπά Ἡτγδῆδηη. Κα. 95, 20. 

3 1ὸ| “υσάν.᾽ Βεροτγίαπ, Ηοπι. ν. Ρ. 204. 
3ὲ.’ 66." 4 ΟΥ̓Χ, "85 τηδεῖρ," 
5. πακὴ Καὴ ξίς, ᾿ξ. "ἄσβε {ππ τηθ.᾽ 6 ἐβτδοοβ.᾽ 
7 γϑποκλαπας, "ἴπι ΘΧομδη ΓΟ, ΟἿ ΤῸΓ Δ ΠΟΘΙ, ἴῃ βιισσοβ- 

βίου ΟΥὁ Ἐχοπδη το. 5. “Ἰανν5.᾽ 5. Ξϑροσ, Ἡομπὶ, ἰἰϊ. ν,. 112, 
9. οτ, “[Ὠγοῦρη." 16 ἐρταςοδβ,᾽ 

α 

{πθηὰ ὑπ αῦ θ6]ἴθυθ ἔπι ᾿ιἰβ᾽ ΠΔΙῚΘ : 

185 ὙΠΟ χοῦ Ῥογη, ποῦ ἔγοπι Ὀ]οοά, 

ΒΙΑΥΟΝΙΟ, δι 

αοά, ἕο ἔμθιι ἐμαὺ Ὀδ]θνθὶ ἴῃ 8 ΠΆΠῚΘ : 

13 ἍΠο νοῦθ θογη, ποῦ ἔγοπι Ὀ]οοῦ, 
ποῖσμον ἴσοι Π6 Μ1}} οὐ 6η9 ἤθ8}}, ποὺ ἔγοιπ πο  ΓΠ 6 ἔγΟτῚ σΑΡ ΠΑ] ἀθβίγθ, ΠΟΥ ἔγομι Πα ἢ 
{116 Μ1}} οἵ τηδ]θιιηδῃ, θαῦ ἔρομι (ἰοά. 

14 Απᾶ ἐπαῦ Ὑ οὐ ννᾶβ τηδᾶθ ἤθβ}}),} απὰ 
ἄνϑὶῦ διμοηρ᾽ 8, ἃΠα νγ6 88} 18. ΡΊΟΡΥ, 
ΘΊΟΡΥ 88 οἵ [86 οη]υ- δορούίομ. Ὀγ ὕπ6 1ὰ- 
ὑπο ν, [1] οἵ σγᾶθθ δὰ ὑγαίῃ, 

15. Τόοθη θᾶγθ υυϊμοβ5 οὗ πῖπη, οὐ αηᾶ 
βε14, ΤΊνἶθ 18 Β6 οὔ σθοπὴ 1 Βραῖκθ, ΗΘ ὑδμαῦ 
σοιηθῦ [ΓΘ ΤΏ6 γὰ8 ὈΘίΌΓΘ Π16: [Ὁ ἢ 18 
ἢγϑὺ οἵ πηϑ.ὃ 

10 Απὰ νὸ μαᾶγθ τϑοοὶνϑ, 4}1 οὔ τι8, οἵ 
118 Τ]Π658, ἃ πα σρᾶοθ ἱπβύθδα: οἵ σγδσθ. 

17 Βϑοδιβθ δ}: ἰὰνν ν᾽ 88 σίνϑῃ Ὀγ Δί οβθβ," 
Βαῦ στᾶσθ ἃπα λαῦ σαιηθ ἰηὔο Θχἰβέθηοοῦ 
ἐμροιρἢ {6818 ΟἼτἸϑῦ, 

5] 11.-18 Οοα, πὸ 016 ΘΥ̓́ΘΡ 587 ; ὕΠ6. 

1 κϑογίαϊοι-ἴηπιπα, σαρκικὺς οΥ σωματικὸς ἐποιήθη. 
δἰέχιυα ᾿δλιεγιεὺδ δἰδκλίξααπ λΙαγίανηῖδ, 
Κλονγέβέα ἐαξαγδβα. 

“ΤΡ ΜΝ οσὰ νγὰ5 ῬαΠῸ ἂρ οὐξ οὗ {πὸ Ὀ]οοα οὗἨΘΜᾶτΥ, πο ἃ 
ζδπιρο οὐ ἤο5}}.᾽" Απΐἴοι. ἱ, Μοίγορ. Και], ν.. 11, πειὸ 
κπϑογέδὶ, ἀὰ δαὶ Καξδονγίοϊ, ἀὰ φουεῖϊϊ γαπιὸ Καἐδῖδα, ἐδοάοῖδ 
ϑαγνάα : “Ἐφ ἴοοκ ἤδθβῃ, πὰ Βοὰ] παπιδὴ ἃπα ον σν Ὠΐπρ οὗ 
τήδῃ, Θχοορῦ 5ῖ1ι.᾽ Βακτίβε ΜοΖπ νγατοθα, ". 17. φασαάαίδαα, 
“εν 85. δ 6. τηδῃ :᾽" Καΐδοὐγὶοὶ Κπον δὶ δ᾽ιείσποδα ππιαθκὸ 
καἰ δὶ Μαγίαπιΐδασαη, σαϊὲ ἐπηινϊαϊα παϊϊέλπα: “ Ἠδ γὰΐξ οἱ 
Ἰνασιδη 1 65}} οὖ οὐ ἐπ ἱτητηδουαῖο Ὑἰγρίη ΜΑγΥ ὉΥ ὅπ. 
Ῥόονγοῦ οὔ τπο ονΥ ΘΠ 51." ΜΟΚΙο ΜΟΞΚΏΝ. Ρ. 4,18, 

3 οχΥ, “νἸϊὴ.᾽ 3 γ1Ὸ. 1κὸ ἴπὸ Οσοοκ, "ἄγεε οὐ πη." 

4 ἐεῖϊ, ἀντὶ, ἴπι πῖ5 56πβο, ἴ.6, “βτᾶσο δἴζου, ΟΥ̓ ἃἴδο, μου- 
᾿δΡ5, “βτᾶσο ἀροῖ στασο." 

5. λίοδεδραπ, ἈῸ]. "ὈΥ ΟΥ̓ ΤΓΟΠῚ ΜΟΒΘ6Β." 
δ ἔφγαπα, "ν᾽ δ5 ταδᾶθ." 

ἄχθη οἵ οὐ, ἴο ὑμβοὴι ὑπαῦ Ὀο] ον ἴῃ 8 
ὨΔΙΏΘ: 

18 ΒΟ ἀτὸ ποὺ θονη] οἵ Ὀ]οοά, πϑί Π 6. 
οὔ {πθ μὴ} οὗ ἤθϑῃ, μὸν οἵ π6 ν.1}}} οἵ τηδῃ, ἢ 
θαῦ ΠΟΥ ἅτ θογῃ οἵ (οά. 

14 Απᾶ {παὺ ὙΥ ογᾷ νὰ τηδᾶθ Π68}},) ἀπὰ 
ἀν ὶῦ ἴῃ ἀ8, πα νν6 θ6] 1614 18. σογν, {1 
Π|0 βοῦν οἵ {π6 οἠἱν θορούξθῃ οἵ ἐλ "ὰ- 
πθν, {παῦ τγα8 [Ὁ]] οἵ ἢ σγδοθ οὔ ὑγαθ, 

ἜΣ Τοῦπ Ὀοασοῦ τ ποϑβ οὐ ΗΪπΊ, 
θα οὐ, βαυίηρ ὑπ ὰ8: ΤῊΒ τὰ8 Πα 1 
βαϊ, 5 ΗΘ ὑμπαῦ 18. οοπηϊηρ ΔΟΡῚ τη. γγ88 
τπδᾶοῦ Ὀρίοτθ τηὸ: Ὀθοδιβθ ἢθ τγὰ8 οὐϑῦ 
ὕμδη 1.7 

16 Απὰ οἵ δἴ5. ὰ] πο 85. πγὸ 8}1 τοοοϊγρα 
ΒΎΔΟΘ [Ὁ στδσο. ὃ 

17 Ἐδν ἐπαῦ ὑΠ6 αν τὰ8. ρσίνθη ἐμγοιρἢ 
ΜΌοΒ68, ἀπὰ στᾶσο ἀπα ὑγο } ἀγοῦ σοιηθ ᾿πἴο 
οχϊβέθηοθ ὑμτουρἢ ϑανίοιν ΟἸγῖβα. 

18 Νὸ τηδη ούϑὺ βὲνν Οοα ; Ὀὰὺ {π᾿ ΟὨ]Ὺ 

1 οὐ “Ῥοχοῖζίοπ." 

3 γργες, Υἱγὶ, 

8 ιῦᾶβ ἥασαεο μεισογάεη; αἷἰδὸ "Ὀσσοπηο.᾽ Ογίδέες ηΐδ- 
πίδοημ5 τυεαγὰδ᾽ χογγεπιεαά ἐνανὴ ἑλοόπε (Ναίψαη χακίεε) Ναὶ. 
απ ιυἱαπ. ἩΤΝΐ, ον δία, ν, ὅϑ, ΔμΔ], δαχ. 

4 τ, “διΙοὰ υυἱτ." 

5 αἴβο, “{πἰβ ννῶβ δ νι ο πὶ 1 βδί." 

δ ὁΓ, “5 ἰπ οχίβίοποο. 

7 αν ἰδλοηπε δ, "οτπὶ ἔπδη," οτ, "ἄγβί ἴπδη 1." ] 

5 τ. “κὐδὶ ἴον κίε," 

9 ἐφ χεισογάεη. 

ἈΒΛΑΒΙΟ, 

ἀοβῖγο, Ὀαῦ ἴγοιῃ (ἰοά. 

14 Απὰ {πὸ ον ναβ τηδαοῦ ἤθβ!ι, πὰ 
ἀννοὶῦ διμοηρῦ Ὁ8, ΔΠ4 6 ΒΔ [18 ῥΊΟΡΥ, 
ΘΊΟΓΥ 88. οἵ ὑμ6 οὔἱύ Ὀοροΐίθη οὗ ὑμ6 Ἐὰ- 
ὕπθν, {8}} οἵ σγασθ δηὰ γα, 

15 Φομπ Ῥϑαγοῦν υὶΐμθββ οἵ Ηΐπι, δπᾶ 
οΥΙΘα, βαγίηρ, ΤῊΒ. 18. ἢ6 οὔ σι ῃοπὶ 1 βαϊά, 
ΗΘ {πιδῦ 15 σοπηϊηρ' ἔΓΘΡ' πιθ, οχἰβίθα θθίοσο 
16 : Ὀθοδιβ86 Π6 15 ἢγβὺ οὗ τηθ.ὅ 

16 Αμάᾷ οὗ μῖὶβ {ὯΪΠπ688 τὴϑ ἃ}} σϑοοϊνϑα, 
ΔΠᾺ Κ,ΊΔΟΘ ΠΡΟΙ σΤᾶρθ. 

17 Ἐὸν μ6 Ἰὰνν ὰ8 ρίνγθῃ Ὀγῦ Μοβββ, 
θὺῦ σσδοθ δπά ὑσα οατηθ ᾿ἰηΐο οχἰβέθμοθ, 
θγὅ {6808 ΟἸτιβῦ. 

5] τ1.---18 Οοα, πο ΟΠΘ ΘΥ͂ΘΙ" ΒΔ ; {}6 

1 πεν “ἴο ἔπο Ὀε!ονίηρ," 

3 οΥἍ, “1αβὲ.᾽ 

3 ψῆῖκε", ἴ.ο. δτο᾽ ἐλ ουψὸκ᾽, δἰγαϊάεί" ψακὸ 5πιεγέθη", ἕτο. 
ΟΠῖοΘ ΤῸΓ Ἑαβίογ Δ ΘοΚ, ἰὰ 5ϊδν. Τἴτοι, ᾿. δ, ὦ παδ' γααὶ 
δῆϊέ" ἐπ ουψὸκ᾽. Οὐ πὸ Ῥμαγίβοο ἀπὰ Ρυθιίσαπι. Τυϊοάϊοι. 
Ῥ. 5. »ίοί᾽ δεδέ᾽, ἰΒ τοπάογοα 'π 55, σέαίο ρίἱοέϊχα, "Ὀδ- 
σδπιο 1165}}.᾿ 

4 ΟΥ̓́, "ἴῃ ἃ15.᾿ 

5. μεγυμὲψε πιεηψὲὸ, ἰ.ις. πρώτερός μου. 

5 ᾿Ἰπβίσγυμ. α. 

ΡΕΚΒΙΑΝ, 

οἵ Θοά, {ποαὶ ὑμαῦ Βα] ῖθυθ ἴῃ ΙΒ ΠΆΠῈ6 : 

135 Απᾷ ὑπο ἃγὸ ποὺ ἴγοιῃ Ὀ]οοᾶ, πον 
λοι ὑπ Ἰαδὺ οὗ ὑπὸ ἤθβῃ, ποὺ ἴγοπι ὑμ6. 
Μ1}} οἵ πιδη, θαῦ πτορθ θορα ἴροιη οά, 

14 Απά ἔπο Υογα νγᾶβ τηδᾶθ ἤθβῃ,} «πᾶ 
ἄν ]ῦ διπμοηρ π8,2 ΔΠἃ Θ᾽ ΒΔ [18 ΡἼΟΡΥ, 
ΒΊΟΡΥ {κ ὉΠ|6 Οὔ]ν ομ6 ὙΠ ]οῖ 185. ἔροπὶ {16 
ἙΑῦμον, ὑπ6 ὁπ {Ὁ} οἵ συδᾶθθ ἀπα ὑγθῃ, 

15 Τομπ Ῥαγο υυϊῦπο88 οἵ πἴπι, απ οὐἱϑά,, 
ἃηα Βαϊ, ΤῊ8. ἐσ ἀθ στ ποπὶ 1 βαϊα, ὑπαῦ μ6. 
οοιηθῦϊ αἰΐου πῖρ, αὖ ννὰ8 ὈΘίουΘ τη: ὃ6-᾿ 
ὁδιι56 6 18 δηύθυϊοῦ ἴο τη6. | 

160 Απά ἴγοπι [8 [Ὡ]Π688. τ 4}1 οὔ τι8᾽ 
Βαᾶνθ σθοοῖνοα, δηα στδοθ ἰηβίθαα οὗ στᾶσθ, 

17 Βρϑοδιβο ἐπ Ἰὰνν νν88 σίνθη ὑμγοιρ]δι 
Μοβοβ, δηα ὑπο στᾶσο δπα ὑπ ὑσαῦ οαπιθ. 
ΟὨΪγ ἐμβνουρ ῦ [6βι5 ΟἾγιβῦ. ᾿ 
4 11.--18 Οοα, πὸ ΟΠ6 ΟΥ̓́Θ Βα; {δ6. 

-- -- 
1 ερ᾽ εἰ. Κα! πιδὲ καἂν ἠακαάπη, ᾿ἰξ. "απ ἐπ νοτὰ Ὀσολπιο, ] 

ταγστιοά ἴο, ΠΟΒ}ν." 566 ΑθυΓοδ, Ηἰκε, Α. 1. ν. 162, οὐ, ΕἸ., 
απ ΡῬοσοῦκο, ὅρος, Ηἰκε, Ασὶ ν. 18, ἄς, 

3 λμα!!, "ἀνγοῖς, τοῖο," 5. δὲ πὶ πη, οἢ δ ἸΟΌσΟΣ, ἄσ. 
“ἢ Ὁ5," ΟΥΔ, "ΔΙ ΟΙΕ 05," 

3 ὁγ, “Ὁγ." 

Βῃουϊὰ Ὀθοοπιθ βοη8 οἵ οὐ, ὑπΐο ὑπθηὶ 
ὑμπαῦ 6] ΘνΘ ἴῃ ὨΪΒ ΠΔΠῚΘ: 

138 ΤΠ ΠΟΥ πΠ0 ἅτ ποῦ ἴγοπὶ Ὀ]οο, ΟΣ 
ἔγοιῃ ἄθβῖγο, δηὰ ἢ θβἢ, ποῖ ἴγοιι ὑπ 6 νν1}} οἵ 
πδ, θὰ ὙΠῸ ἅτ Ὀοσὴ ἔγουι (ἰοα, 

14 Απὰ ἔπ Υοτὰ νπτὰβ τοδᾶθ 6 8}},} δηὰ 
6 ]1σ θα" δποτρ 8, ηἃ ν 6 βὰν 5 
τδρηϊἤοοποθ, {κ6 0Π|6 τηαρ η! Ποθποο οὔ {6 
ΟἾΪΥ οὴ6 ἤτοι ὑπ 6 Ταύμθν, ἡ μῸ 18. [Ὁ}]} οἵ 
δγδοθ δπὰ οἵ ὑγαι. 

4 τι.---Ἰἰ ὅ Το Ῥᾶτθ υἱδηοββ οἵ Ἀϊπ), 
δηα 6 φϑχοϊαϊπιθᾶ, απ βαϊά, ΤῊΪΒ 18. ᾿6 
σΒομὰ 1 Βαϊ, μ6 οοπιϑίϊι αἴζου πο, απὰ ἢ 
18. ὈΘίοσθ πιὸ: θθοδλιΒ6 ἢ6 18 ΔΗ ΓΟΥΙΟΥ ἴο Π|6. 

10 Απᾶ οἵ ἔϊιο ἀθυπάπηοοῦῖ οἵ ἷ8 θοιπὲν 
νῸ ἃ}} οἵ τι8 πᾶνο στϑοοϊγθα ρσύδοθ ἴῃ 6χ- 
οὕλη σθ [ὍΣ στδοθ. 

17 Βδοδῦβο ἐμ ἰδ πγὰ8 σίνοα ὈΓ {6 
μΒαπὰ οἵ Δίοβοβ, πὰ σρᾶσο ἀπα ἐσα δ νθτθ 

“ εουροῦ ᾿πΐο οχιβίθποο ὈΥ̓ }ο8ὰ8 ΟΠ γῖβί. 
18 Νὸ οἱ ᾿ιαῦπ βθθὸὰ σα αὖ δὴν ὑπὸ ; 

1 χϑαλένναν εὐδά, Ἰἴξ. “Ὀοοᾶπιο οὐἩ Ποβ." 

5 τ. “τοῦδο ἀοξοσπξ, Δικ εῖπς, τοκείης ΡἸδος." 

3. Ασδν, “,είάλ," "ονογπονίης," --αρογτααπάδησο; 150, 
“ον κἰτ." 

“2 



5. ΦΌΟΗΝ. Ομ .4». 1. 

ΑΥΤΗΟΆΕΒΙΒΕ. ΨΕΆΒΞΙΟΝ. 

Εἀππ8; 1086 οΠἱγ θορούίθπ ὅοη, ν Π]ο ἢ 8 ἴῃ 
ἐμ Ὀοβοῖὰ οὗ ὑμ6 Βαύμον, 6 [πα ἀ6- 
οἶα α] ἀΐηι. 

19 4 Απὰ ἐῃϊβ 15 [Π6 σθοογα] οἵ 9 μη, 

ψθθη ὑπ6 7658 βθηῦ ρῥγίθδίβ ἀπὰ Τιθυ ῦθϑ 

ἔγοιη Φογιιβαίθπὶ ἴο δ8ὶς ἷπη, ΠΟ δνῦ 
ἐβοὰ ἢ 

20. Απά ὅΠ6 σοῃῇεββθα, ἀπ ἀθῃϊθᾶ ποῦ; 
[θ0}7 οοπξδββϑα, 1 δπὶ ποῦ ὕπ6 ΟΠ νϊϑῦ. 

91 Απᾷ {Π6Υ αβκθά μῖπη, ΟΥ̓ μαὺ ὑπθη ἢ᾽ 
Ατὲ ἐμοι [{Ἐ}188}] Απᾶ Π6 βδιῦῃ, 1 8πὶ 
ποῦ. Ανῦῷ ὅπου [ὉΠ4} ργορμοῦῦ Απὰ Β8 

ΒΞΥΕΙΛΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Ἰαβύϊης 1 ὑπ6 οα͵γ ὅοη οἵ 4,2 Πθ ὑπαῦ 15 
ἴῃ ὑπ Ὀοβοῖι οὗ ὑπὸ Βαύμου, μαῦ ἢ ἀθοϊανθα 
λΐηι. 

19 Απάᾶ {18 15. ὑπΠ6 νἱῦμθ85 οὐ Φοἢπ,3 
ψμθη ὑπ6 {65 ἴροπὶ «ΓΘ ΡΆΒΆ]Θ βθηῦ πηΐος 
Βῖπι ρυϊθϑῦβ ἅμα Τιθνὶτοβ πο μου] ἃ8Κ 
δῖη), Του, πτιμο αγ»έ ὕποι ἢ 

90 Απάᾶ [6 οοπίδββθα, απᾶ ἀθηϊθα ποῦ; 
Πα οοΠδββοα, 1 πὶ ποῦ {16 ΟἸιγῖϑῦ. 

] 21 Απᾷ ὑπον αβκθα δἴτη ἃραῖη, Υ Πμαῦ 
ἐμθη ἢ Ατὸ ὅποι ἘΠΠ]4ἢ ἢ Απα ἢ βα]α, 1 ἃιῃ 
ποῦ. “γέ ὕμποι ἐπ ργορμοῦ ἢ Απᾶ Βθ βαϊά, 1 δὴ ποῦ. 

ΔηΒυθγοά, Νο. 
295. [ΤΠ 6] 5814 ὑπθὺ ππῦο Ἀπ, ΒΟ ἀρῦὶ 

ὑπο ἢ ὑπᾶῦ ΜΘ ΤἸΠΔΥῪ ΚἾγΘ 8 ΔΉΒΜΘΙ ἴο 
ἐπθῖι ἐμπαῦ βοηῦ 8. ὟΝ μαῦ βαγϑδϑῦ ὕμποι οὗ 
ὉΠ β ]Ρ 

23. 6Η46 βαϊᾷ, 1 αηὲ ὕΠ:6 γοῖθθ οἵ οπθ οὐν- 
ἴπρ ἴῃ ἐπθ ΜΠ] άθυπθββ, Μαϊκο βύγαιρῦ ὑῃ6 
ΜᾺΥ οἵ ὑπ Τιορὰ, 88 1βαϊ4 [{Ππ6 Ῥγορμθῦ, 
Ἐβδϊ88.7 Ρμοῦ. 

Ϊ Νο. 
259. Απά {π0 βαϊ4 αηΐο μῖμη, Βαῦ πὸ 

ατῦ ὅποι ἢ ὑμᾶῦ 718 ΤΊΔῪ ΕἾΘ ἢ ΔΏΒΨΘΙ ἴο 
πθι ὑμαῦ βοηῦ 8. Δ μαὺ βαγϑϑῦ ὕπο οὗ 
ὉΠ ν 56 1 Ὁ 

28. Ηρ βαῖ0ῃ, Το αὶ ἐπ γοΐοθ οἵ οῃ8 οὐγ- 
ἴπρ ἴπ ὕΠ6. ν]] άθρπ 58, Μαῖτο γθ 166} {}ι 
ὙᾺΥ οὗἩἨ ὑμ8 Τιογ, 88. βαϊα. 1818} 616. Ρτὸ- 

Α.}. 26. ] 

1 ΟἿ. ἰ. 14; 11. 16,18; 1 5. Ζοδὴ ἵν. 9. 

Α.}. 30. 

3 ΟἿ. ν. 33. 

3 5, ΤῦΚο 11]. 156; ΟἿ. 11,28; Αοίβ χἱϊ!, 25. 

4 Μαι. ἰν. 5; 5. Μαζί. χυἱϊ. 10. 

5 Ποαυΐ, χυῖ!. 15,18. ΟΥ̓, α ὑγορλεῖ ἢ 

δ κ, Μαίε. ἢ. 3; 5. Μαῖκ ἱ. 3; 5. ΓΌΚα [. 4; ΟἿ. 11, 28... 

7. 158. χὶ. 3. 

ΒΛΗΙΌΙΟ. 

σον ΤΣ Σ Το βαϊά, 1 δὴὴ ποὺ {π6 
Ομτιϑ... 

᾿οἵὗ 815 Βλύμον,} μ6 10 15 Ὁπαὖ Το] οὕ λΐηι. 

1 5. ἘΡΏγδοιη ἄς ΕἸᾶθ, Βοῦπι. χχῖχ. ΚΟ]. ἱ. Ρ. 58, ἃπα Ῥαγ. 
δᾶ Ῥαῃι. ᾿χχῖν. Ρ. 548. Ὁ. 

Ϊ 

| 3. διάοῖ, ἀδιικνο, “ ὌΥ, οὐ, σοι, ἔπ6 Βγβύ-θοροίίθη οὗ 
{6 ἙΑτηξπ." 5. Ερν. Ναῦ. Ὁ. ὅσσ. ἰἰ, ] 

Ι Ι] 

᾿ 8ῺῈ46 [5 οαοὰ γμλαπο, δπὰ γαλία, ἰπ Οοα. Νάβδυ, ἱ. 
Ῥ. 108. 

4 γπὸ. “(Πδὲ 1 δὴ ποῖ.᾽ ! 

5. 00, “Γαΐ γ6 τηδκο Ἰονο].᾽ 

58 Οοα,} θαὺ {Π6 ΟὨ]ν ϑοῃ, 80 15 ἴπ ὑπ 
Ὀοβοῖη οὗ μ15 Βαύμον,᾿ ΒΘ μα ἀθοϊανοα ἀέρι 
πἀηἴο τι8.8 

10. Απα {}18 18 ὑμ6 νυ ὑπ08585 οἵ Το ἢ, τ ΠΘ ἢ 
ὑπ 6 ν)}8 βϑθαῦ ἀπύο μἴτη ἔγοπὶ «ΓΘ ΒΆ θυ 
Ρυϊοδίβ πα 1Τιουϊίθβ ὑπαῦ ὑΠ6Ὺ ΒΠΟῸ]α ἀ81ς 
Βῖπι ἃπὰ Β8Ὺ ἀπο πΐπ, ΤΠοιι, ὕΠ6 1, 0 
αὐῦ ὑθου ἢ 

20 Απᾷ Π6 ἰοϊά ὑπὸ ὑγαῦῃ, ἀπ ἀθηϊθα 
ποῦ; Ὀαῦ αἰπνιπθά ὑμπαῦ μ6 ψὰβ ποὺ {86 
ΟὨῖϑῦ. 

21 Απάὰ ὑπθν βαϊα απηΐο πΐπι, ὙΠῸ ὑπθη 
αὐῦ ὑπο ῬΈ “4γΧὲ ὕμοὺ ἘΠΠ]4 ἢ ἢ Απα [6 βαϊά, 

Απᾷ ὑπ 6Υ βαϊ4 ππΐο πὶ, 4γ 6 
ἐμοὰ ἃ Ῥτορμοῦ  Απᾶ Πθ βαϊᾷ, Νο. 

22 Απά {ΠΥ βαϊα υπΐο μΐιη, ὙΠῸ 6186 
ἐμθη αὐτὸ ὕπου ἢ ὑπᾶῦ τ γῦθ τηΔΥ ἱπίονπι δθᾶ 
ΘΟΡ Πγ ὑμοβ ὑπαὺ βοηῦ 8. ὟΥ μαῦ οδ]]θβὺῦ 
ὕμου ἘΠ γ 561 Ὁ 

289. Απά μθ βαϊά, 1 δηὶ ὑπ νοῖοθθ οἵ ἃ 
ΒΡ] ἃ ὑπαὺ Ῥγθδομθῦ ἴπ ὉΠ6 ΜΠ] ΘΡΠΘΒΒ 
Δ η Βα], Μά γ ἰθνθὶ ὑπ6 σᾶὺ οἵ 86 
ΤιοΡα, 88 βδ1}}} 18818}} ὑμ8 ρυορμθῦ. 

1 Αβοθηβίο 15δἴδ. ο, ἰἰϊ, 0, αἰ δὸ δ᾽ ἄδὶ παϊγοψεϊ Αρπία ἈΘΥ. 

3 σαί τυαϊάα δα ' ἃ δαῆπαδα Αρπκῖα τυνᾶζβε τυαδηνε φαάηνα 
γδα πηιαιυᾶ᾽ αἱ, “τῇ βου οὐ Μδὴ νγὰ5 νυ τπ6 Το κν οὗ 
Βρ γι ἐβ πα Ηἰβ Νάπιο Ὀοίοτο ἴπ6 Αποϊριῦ οὗ Πᾶν 85.᾽" Ηδι. 
ς. χΙν!, 2. 

38 πάραγαπα, “Ἰδέ το], ἀοβουθοᾶ, το] αϊθα ἴο τ15.᾿ 

4. τραὐ ϑῬεϊδ πιἄᾶπιε απέα τυαπιανῖς ἐσ αὐ ἐπι δἥηικα, “ Ἀπ 1 βαϊα 
ἀπΐο ἶτη, ΠΟ ἀτῦ ποὺ, δα νυ παῦ 18 ΤΠ ν πᾶυηο Ὁ) ΑΒΟ, 
15, ς, νἱϊ, 8, 

5. 1, "βαγοβί. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΑΟΤΉΙΟ, 

Ῥορούέοη οὗ οα, πὸ σϑϑύθθῃ ἴῃ ὉΠ6 ὈΟΒοπὶ 

19 Απάᾷ {πὶ8 ἰβ Ὁῃ6 υ]ῦπμθϑβ οἵ 70}, 
ψγῃΠΘη ὕπ6 Το νν8 βοπῦ ἔγοτη «] Θειιβαίθιη ηὔο. 
Ὠΐπὴ Ργϊθϑὺβ ἀπ Τιθυῖῦθβ ὑπαῦ ὑμποθυ Βμοιυά. 
αϑὶς δΐτη, Ὑπὸ γέ ὕμποι Ρ9 

20 Απᾶ Πθ οοηΐοββθα, απ ἀθηϊθᾶ ποῦ; 
δα σοπθββοα, ὑμπαῦ 1 διὰ ποῦ ὑπ Ομ τύ, 

21 Απᾶ ὑπο δϑκοᾶ πη, Αὐτὸ ὑποὰ. 
ἘΠ)" ἢ Ἠθ 8ε1:4, Νο. Ανὺῦὺ ὅποι {Π6 ρτο- 
Ρβοῦ ἢ ἨΔ δηβιυθγοά, ΒΥ ΠΟ πιθϑῃ8. 

1 χιξ, “ἘΠΔῈ 1 πὶ ποῖ ἔπ Οπ πιστ.᾿ “ ὙΠοτοίοτο γὲ ἀουδίοα 
νπστ 1 το] ὰ γοὰ ἐπαὶ Το ᾿π βαϊα, αὐ απὸκ απ ΡῈ ΡἈὲ οἦδ, 
Τ᾿ απὶ ποῦ {πὸ ΟὝ ΠΊΙΒΤ ; ἀπᾶ γ6 Βαϊ ἃ ὑπίο τὴὸ ἐπα [ξ [5 τυτίτ- 
ἴση π᾿ Βοτίρίαγο, ἔπδὲ γηστι ΟἿ, πΊ5τ᾽ σοτηθίῃ, ἘΠ|}Δ} 5}}8}} 
σοτῆς Ὀαΐοτε Ηἰπι, ἅζο.᾽" Ῥίβει5 Βορῃία. ν. 12,13, 

᾿ς 22. ΤΠΟΥ βαϊα ὕπθη αηΐο πὶ, 7 ΠῸ νῦ 
μοι ἢ ὑπαῦ 16 ΠΥ ἢπα 6 ΔΏΒΝΘΙ [ὉΓ 
ἔποπι ὑπαῦ βοηῦ 8, Ὑ μαὺ βαγοδῦ ὕποιι οὔ 
ΟΠ Β0 1 Ὁ 
᾿ς Ὡ9. Ἠρ βαϊὰ, 1 δπὶ ὅπ γοΐοθ ὑπαῦ ογιοῦἢ 
Ἷπ ὅπ ΜΠ] άθνηθ88, Μ αἸκθ βέγαιρῦ ὉΠ6 νὰν 
οὔ {πὸ Του, 858 βΒα10}} 18αῖδ!ι ὕΠ|6 ργορμοῦ. 

1 ἀηγμαδἶ εἶδ πδπὶ μἢ μῦν ἀὐπρλίδέ πιοπὶ Ρἱπιοποῖ δρδδ 
απαλὲγί σίσλορ πιεπὶ ρορλίδε, κε ντο πᾶν Βοϊ ον δὰ ἐπὶ {π|Ὸ Ὑ»}}} 
ΟΥ̓ Τα ΒΆΤΉ κα, ἀπ οὐ {πὸ Οἱ Ὀοχοϊίοσ 5ῸΝ, νν0 [5 
τ πὸ Άτηκα, ἅς," Οοπβς, Δροβῖ, Οορί, ν, 00. 

᾿ 500 ὝΠΟ, ννη0 )᾽ 



ἈΆΚΜΕΝΙΑΝ, 

ϑοη, ΜΠῸ 15 ἴῃ 86. θόβοπὶ οὗ ὑπ Εδύμον,} 
86 Βα το] 45 ογ λύμη. 

19 Απᾶ {π|8 185 {π6 νἰύμθβϑ οἵ Ζ20}η, 
σθθη ὑπ6 16 ν}8 βοηῦ απο πἴπὰ ἔροιὴ [6 γιι- 
ΒΆ16 πὶ ῥτθϑίβ απα Τιουῖῦθβ, ὑπαῦ ὕΠΘΥ Βποι]ὰ 
αϑὶς δΐτη, ὙὟ Βο τὸ ἔδοι ἢ 

90 Απᾶ ἴιὸ σοηϊοεβοᾶ, δηα ἀθηϊθα ποῦ; 
μι σοῃΐθββοα, 1 ἃτὴ ποῦ ὅπ ΟἼἩγἰβυ.ὃ 

21 Απᾷ ὑποὺ αβἰτοά πἷπι, Ὑπὸ ἀτὲ ὑΠοὰ 
ἐποη ἢ Ατὸ δοιὰ ΕἸ Δ Ρ Απά πὸ βαϊᾷ, 
Τ τη ποῦ. Αὐτὸ ὕποὰ ὅμθη {Π|6 ῥγορμιοῦ ἢ 
Ἠδ δηβιυϑγοᾶ, Νο. 

22. ΤῸ] ἃ ὕπθη, τ ἢὸ ἂτῦ ἐμου ἢ ἐμαῦ ψγ6 
ΠΔΥ͂ ΕἾΘ 8 ΔΏΒΘΙ ὕο ὑΠ6πὶ ὑΠπαῦ Βθηῦ 08. 
ὙΥ Ια βαγοϑῦ ὕμου οὗ ὑπ 56} ἢ 

93. Ἠὸ βαῖ, Τ δὰ {πὸ νοῖθθ οὗ ὁὴ6 οὐῪ- 
ἱπρ ἰπ ὕΠ6 ΜΠ] ΔΘΡπθ88,} ΜΆ ΚΘ γ6 βύγαϊ σι ῦ 
{Π|6 νγαγῦ οὗ (6 Τιογὰ, 88 βαϊά 1ϑαίδῃ {Π6 
ΡιορΒοῦ, 

1 λαγαΐεῖν φάη 'σπλαυϊάψεαηα, ἅο. “ὙΠς ΝΟγα ννὰ8. νυ 
πο ΒΆτη καὶ θοίογο {πὸ νγου 5," Οοηΐο55. Αστη. ΟἹ, Ρ. 10, 
ἀσηνψεαὶ ἱ κοτὲ λαγαΐολι σαπὶ σαπιδπιαῖπ παπίάμθαπα, “" Ὀοροῦ- 
ἕδη οὐ ἔπ ΕΑΤΉ ΕΑ Ὀοΐοτο 8}} νου" 5.᾽" Ψαγίδθδα, Ρ. 18, 

3 ογ, "τοϊαϊοὰ." 

3 γχξ, “τπδὲ 1 δὰ ποῖ [πὸ ΟἨ πι5τ.᾽ 

4 Κὶς, Βοροτίδη, Ἡοτῃ, χ, Ρ. 374. 

5. γδγ, "πὸ τνᾶυ5.᾽ Ὑοπίοο δὰ. 1805. 

ΘΕΟΆΚΟΊΙΑΝ, 

ΟΠΪΥ θοροϊέθῃ Βοη, ΨΚ μ88 ἱπ {86 ὈΟΒΟΙῚ 
οἵ ὑπὸ Ἑαύμον, θ᾽ βαύῃ ἀθοϊανθα τη. 

19 Απὰ {π|8 18. ὑπ6 υϊδηθββ οἵ 720}, 
ΜΉ θη Ρυϊθϑἕβ ἀπά Τιθυῖῦθ8 σσοσθ βοηῦ οἵ! {Π|6 
716 ν»85 ἴο πἴπι ἴγοιη «{Θγιιβαϊθπι γηῸ ΒΒου]ὰ 
δὶς Βἴτη,2 ὝἾο αὐ ὅποι ἢ 

90. Απά [ι σοῃοϑβθα, απᾶ ἀθηϊοα ποῦ; 
6 σοῃίοββϑα," 1 ἀπ ποῦ Ο ἰβύ, 

21 Απᾷ {ΠΥ δβἰκθά μἴπι, ὙΠῸ ὑπθη ἂτῦ 

δὶ ποῦ, Αὐτὸ ὅποι ὑπαῦ ρτορμοῦ ἢ Απὰ ΒΘ 
Δηβογοα, Νο. 

᾿ς 22. Απὰ ἔδμου βαϊὰ, 76}} ὰ8 ψηὸ ἔμοα 
αὐὸ; ὑπαῦ νγθ ΠΙΔΥ Ὀσίηρ γοργὰ ἴο ἔμθιῃ ὑπδῦ 
βθηῦ τ8, τυ πδῦ ὕμου βανοϑῦ οὗ ὑπ γ 86], 

23 Απᾷ δΒο βαϊά, Τ αηὲ {1:6 νοΐοθ οἵ ὁη6 
ΟΥΥΪηΡ ἴῃ Π|6 ψΊ] θη θ88, ῬΓΘΡΆΓΘ γ6 {Π6 
ψΔΥ8 οὗ ὑΠ6 Τιογά, 85 β814 1βαῖδ ἢ ὕπο ῥτο- 
ΡΠ οῦ. 

Ι 

ἕπου ὃ Ατὸ ὕβοὰ ἘΠ] Απὰ Π 58αϊὰ, Τ᾿ 

μοι ἢ ὑμαῦ γ76 ΤῊΔῪ ΘἾΥΘ ΔΠΒΘΡ ἴο {Π6Πὶ 

Ξ5ΠΑΥΟΝΙΊΟ, 

ἔθ. ΟὨΪΥ͂ Ὀορούίοη ϑοη, 0 181 ἴῃ ἐμ 
θοβοῖλ οὗ ὅπθ Ἐδύμον, ΒΘ μαύῃ ἀθοϊανθα 
λίηι. 

19 Απὰ {π|8 15 {η6 πιΐηοββ οἵ ΖόΠη, 
ψΠΘη ὕΠ6 “6 ν}8 βθηῦ ῥυθδίβ ἀπα Του 88 
ἔγοπι  ΘΓΏΒΆ]6πη, ὑμαῦ ὑπο ν Βα 45}. ἢΪπ), 
ὙΥ80 ατῦ ἔβου ἢ 

20 Απᾶ ΜῈ σοηΐοββϑά, δῃαὰ ἀθηϊθᾶ ποῖ ; 
Δ η4 σοηΐοββοα, 1 τὰ ποὺ ΟἸ νϊβῦ. 

21 Απάᾶ {Π0Υ δϑκρᾷ μἷπι δραῖη, ὙΥμδὺ 
ὑμθη} Ατὐὖῦ ὅποι ἘΠ]ΔῈ Απὰ Πδ β8ε]4,1 
ἃη ποῦ. Ατὖ ἔμοὰ ἃ ργορβοῦ ὃ Απάὰ δ 
δηβιυυοτοα, Νο. 

22 ΤΠ ὑμοὺ βαϊὰ υπίο μἷπὶ, ΑΥ̓͂ μοῸ ἀτγὲ 

ὑμαῦ βθηῦ 18. 
561 ΓὉ 

28 Ἠθϑ β8αϊά, 1 διὴ {1:86 σοῖοθ οἵ οη6 οὔὺ- 
ἴῃρ' ἴῃ 86  άθσπθβδ, ῬΓΘΡΆΓΘ γὙ6 [Π6 ὙΔΥ 
οὔ Ὅ86 Τωογά, 88 βαϊα 1βδῖδιι {Π|6 ρυορμοῦ, 

ὙΥΒαῦ βαγϑϑῦ ὕμοι οἵ ἴῃ γ- 

] 

1 ἐρΥ᾽ 18 υϑοᾶ ΠΟΙ [ὉΓ “Ὀν,᾽ Ὀδοδαβο ἰξ στοπάθτθ {πὸ 
Οδογκίαπ σαβὸ νυ σι, ἴ5 θοῖἢ κοι. πα ἀδξ, Ρ]. ἀβοὰ ἰάϊο- 
τη δ! ΟΔ}}Υ, ἰπ δὴ ᾿πβύγατη θαι Β6η56 ; ἔγίαέλα γεγιδαϊ πε έλι. 

3 υἱέαγπιεὰ, ὅτι, οταϊτοὰ. 

3 υἱέαγηιδα πὶ αὐτὰ ταν, Ἰἰτ. “Ἴονν ἘΠΔῈ 1 δὴ ποῖ ΟἩ ΚΙ5Τ.᾽ 

4. ἐξὶπαϑέδαγ-ποἐηισεϊῖ, "ὉΘΟΥΘδ Βα ΟΥ,᾽ ΟΥ, “ΤΟΓΟ-ἴο]- 

Ἰοτ,᾽ ἃ ᾿ἰζοσγαὶ τοὺ ουίηρ οὗ προφήτης. 

᾿θόβοπι δπὰ ἴῃ ἔπ μίοτν οὐ ον ἴπὸ ΕἈΤΉ κα, Τῆοα ρμεσίεσε 

᾿ Βο). 11. ν. 17. 

1 χϊξ. “Ὀοΐηρ.᾽ σέσιιδε Οἡτίείε Βογε πιοῖ, ἐεῦψὸ επί ξολεπια 
τ᾽ πυδαάγμδον ἱ τὸ βδἰασψὸὲ ρμγεάσωδίοενποϊ Βοχα ΟΥδα, “Ὁ 
ΦἘβὺ8 ΟἩΚΕΙΒΤ, ΤΥ ΘΟ, 1 ὑγὰν ἴο ΤΊιθο, το ἀγὲ ἰπ ἴπ6 

ον ἅδη πδὴ, γΠ0Ὸ γί 815ὸ ἴπ πρᾶν οι," ἄς, ΜοΙίεν, τί. 

ἈΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

Ὀορούζοπ ὅθ μαθ ἀθοϊατοά δ; 6 18 ἴῃ 
Ηἷ8 ἘΑΌΠΟΥ᾽Β θοβοιῃ. 

4 τι.---19 Απά {{|15 18. 70}}Π᾽ 5 ψ  Π 688, 
σμθη {Π6 16 ν}8 βϑηῦ ὑμὶν τ θδῦβ πα ὉΠ 61 
ἀδασοπβὶ ἔγοιη. «υιιβαίθα. ἀπΐο πῖπι, ὑπαῦ 
ὕΠπ6Ὺ 5ποι ἃ α8]ς Πΐπι, ἃ η ἃ ΒαῪ ὑππ8: ὙΥ̓ Παῦ 
αὐὖ {ποὺ ἢ 

20 ΛΑπά πο ἀθοϊαγϑᾶ, δπᾶ σαϊηβαϊᾷ πού, 
ἀπὰ βαϊα ὑπ5: 1 δὰ ποῦ Ομ γιβύ.ὃ 

21 Απᾶ {60 δϑδκθϑᾶ λιἷπι, δῃηα βαϊά ἔπὰ8: 
Αὐτὸ ἔπου ΕἸ) ἢ Απὰ Π βαϊά, 1 δὰ ποῦ 
ἴῦ. Τπθπ {ΠῸῪ βαϊά, Ασὺ ἔμοι ἃ ῥγορ οῦ ἢ 
Ἀπά [ὸ διηβυνοῦθαᾶ δηά βαϊὰ, 1 δπὶ ποῦ. 

22 ΤΊΟΥ βαϊὰ αηΐο ᾿νῖπι, ΝΥ Ππαῦ ανῦ που 
ἐμαῦ τὸ ὈΓΠΡ Δἢ ΔΏΒΥΟΡ ἴο ὑπθπὶ ὑπαῦ 
Β0ηῦ 8. ἴο {Π606, Υ̓Παῦ βαγοϑῦ ποι οἵ 
ὑπ 86 1 Ὁ 

28. δ βαϊᾷ, Τ δὲν ἔπο γοΐοθ οἵ οὔθ ογγ- 
ἴηρ’ ἴπ ὅπ ΜΠ] άθτηοβ8, Εραῦ γθ {Π|6 Τότ 8 
ΜΑΥ͂, 88 ΡΙΌΡ μοῦ ᾿βαῖδἢ βαϊά, 

1 ἐπα ἐλκα Τμάεας δοπάοη ἔψγα βασοτπα απὰ ἧψτγα ἀΐαξοπας, 

3 νἱέλ.δοσ, "σοπίγα στοῦ," οτ, "ἀσπίδα," 

3 πε απὶ ἰσ πὰ ΟΥδέ, 

ἈΆΚΆΑΒΙΟ, ΡΕΆΒΙΑΝ, 

ΟΗΪΥ ὅοη, ΒΘ ὙΠῸ 18 1π {Π|6 θοβοιὴ οὗ {116 
Ταῦμθν, 6 θτουρμῦ Ἰἀϊηρ8 οὐ λίηι. 

᾿ς 10 Απᾶ {Π18 18. 6 πὶΐμοββ οἵ 7 ο η,} 
σι οη ὑπὸ 1 5 βοαῦ ἀπῦο Πΐπι ΤρΡοπὶ «6 11- 
Β8]6 πὶ ρυϊθβίϑ πα 1 ον ΐθβ, ὑΠπαὺ ΒΒοῸ ἃ ἀ5|- 
δῖα, Τῆοα ψιπὸ αγέ ὕμποι ἢ 

20 Ἠδθ ἔπϑη δοκπον)οαροα, απα αἰ ποὺ 
ἄθην ; θαὺ οομἴρββοα, Ε δὰ ποὺ ὑπ ΟΠ τιβί.ἢ 

21 Απά {Ππ6Υ δϑικϑα, Ἅγιο ἔπη αγέ ἕπου ὃ 
ΕἸ Δ Απᾷ μι βαϊᾶᾷ, Νο. «ἱγέ ὕβοὰ {}6 
Ῥτορ θοῦ ἢ Απὰ [8 βαϊά, ΒῪ πὸ πιθδῃ8, 

25. Λῃᾶ {πον βαϊα απίο μἷπι, ὙΠῸ ἐμ θη 
αὐτὸ ὑμοι ὃ ὑπαῦὺ 6 Τηδ  ρῖγο ὑΠ6 ἀπϑυτουὃ 
ἴο ὕποαι ὑμπαὺ βοηῦ 8. ΝΥ μαῦ 18 ἐμπαῦ ὕποὰ 
βαγοϑῦ οἵ ὑπ γβ } ἢ 

28 Ἠο βαϊὰ, 1 ἀπὶ ἐπ νοΐοθ ογυϊηρ ἴῃ 
6Π6 ὙΠ] άθγηθβθ, Τιθνοὶ γ6 ὑΠ6 τὰν οἵ ἔθ 
Τιογὰ, 88 βαϊὰ 1βαΐδ!ν ὑπὸ ρτορμθῦ, 

1 Ζολπ ἰβ σα! σὰ Ὑδῆνα ἴθ τὸ Οὐγῆπ, Βγ, χίχ. 7, 
Ζακαγίψνα ἱππᾶ πωδοακλελίγμκα δίαλμίᾶνε 'υμὴμ γα ᾿ψαν", 

“Ὁ Ζλοδασγίδα, ΠΟῪ νὰ δηποῦπσο ἴὸ ἔσο σοποογείηις ἴπ 6 

ον, ᾿ιῖ5 πδπῖο ὙδΉγ δ," κο, ῬότγηδΡρα ὕγοπι ἴπὸ τοοῖ, "τὸ 
ἐπάϊσαξο," οὐ "ρμοίμπε δὲ," δὲ Γοσοσιι ΠΟΥ οἵ ΟἿ Τοκν, βου 

᾿ αἶβο 5γ, 1, 80, 

3 γχἱξ, "ἘΠΔῈ 1 ἀπὶ ποῖ ἔο Οπκιστ." 

8 γε. " τοξαχη," οὐ, ᾿στουιάου ἔπ Δηβυνοτ." 

νᾶ, 

ἐῃ6 ΟὨΪΥ οπ6 οἵ Θοά, χ πὸ 18 σι μϊπὶ {86 
Ἑαύμοσ, μ6. μαΐ Ὀγουρ ιν ὰ8. ἐϊάϊηρσβ οὐ 
λΐηι. 

19 Απᾶ {Π18 18 ἔθ σπὶΐηθββ οὔ Φόῇη, 
σῃθη 2658 ἴγρομη «ΘΓ Βδ] Θπιδ βοοῦ ἀπο, 
ΨΦόμη ῥτϊοϑίβ δπὰ 1ουϊΐθβ, διὰ ἔμ ὺ δβκοᾶ, 
Τθου, πιὸ τὸ ὕμου ἢ 

950 Ἠδ οοηϊοββθᾶ, απ ἀοπϊθα ποῖ ; θα 
Β6 δοκπον)οαροθα, 1 πὶ ποὺ ΟΠ γῖβὲ." 

21 ΤΉΘΥ αϑκοα δραΐη, Τμου," τὸ τῇ 
ἐμοὺ ἢ ΕἸ 4} ὃ Ἠθ βαϊὰ, Νο. Ατὸ ἔβοι ἃ. 
Ρτορθοε ἢ Ηθ βαϊά, Νὸο. 

22. ΤΊον βαϊὰ, Βυδ τ ῆὸ τὸ ἔμποὰ ὃ ἀπας 
τ μαῦ ποσουπῦ 580|8}} τὸ σῖγ ὑηΐο ἐβοβοὶ 
ἐμπαῦ βοηῦ 8 Ὁ Υ̓Βαῦ βαγοβὲ ἔοι οἵ ἔμ ν 
ΟΥ̓ 5861 Ὁ | 

28 Ἠοὸ βαϊά, 1 δπὶ ἐΐιο τοῖοο δα ἔπ ολ]}} 
ἐπαῦ σοπιοῦδ ἔγοπι 6 τ ]]άθυπθϑβ, ΚΘΟΡ τὸ 
Ιονθὶ ἐδ σὰν οἵ οἱ, 8 Τβαῖδῃ ἔπ ῥτο- 
Ρ ιοῖ βαϊὰ, | 

ΒΟΟΣ νος ἘΜ συν | 

1 Δὰν ἀαγεπὶ μαάαν ἀεί, Ἰἰξ. “ἴθ ἐὸ ἱπιοτίοτ οὐὁἁὨ πο ἘᾺ. ἢ 

τῆκπ. ἐνδιάθετος ἐν τοῖς σπλάγχνοις, ἐν καρδίᾳ 
Θεοῦ. ΤὨοορδΐϊακ δὰ Ααΐοῖνο. ν. 558, Β, τοῦ, Β. οὐ, ΟἹ. ᾿ 

3 γιε, "“κἴνοιυ ὑπ." 

3 Βοπύδοτγοὰ (γὺ5 ΠἰΓΟΤΑΙΥ ; θὲ ἰξ ταὶ κλιξ δῖδὸ γοδά, “ὑυθσπ 
ον βοπὲ ὕγοπι ογυβδίστι," ἄο. 

Φ1|ε. "ἔοδὲ Τ᾿ δῖ ποῖ Ομ κικτ." 

δ. . “ἴδε, Τιου το," ἅς. 



5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. ΞΥΕΒΙΑΟ, 

Ομ». 1. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

24 Απᾶ {π6 0 σἘΪΘ πΘ ΓΘ βθπῦ πγ6Γ6 οὗ 
ἐπ6 ῬΒΆΓΙΞΘ6Β. 

25 Απᾷ {Πδγ δβκοᾶ Βἷπι, ἁπα βαϊα πιηΐο 
μῖπη, Ὑ Βν Ὀαρύϊσοβῦ ὕπο ἐπθη, 18 ποι [Ὀ6 
ποῦ ὑμ807 ΟΠ νἰβύ, πον [ἘΠ|85,] πϑίσμον [{Π80} 
Ῥγορμοῦ ἢ 
96 Ζ08η δπβισογθα ὕμθιη, βαυίπρ, 1 θΔρ- 
{1286 τῖθ νγαῦου : ὅθαὐ πθΡ βία θῦ ἢ} ΟὯΘ 
[δπποηρ γοιι,7 τ Ποπὶ γ6 ἈΠΟῪ ποῦ ; 

᾿ 27 ὅ[ἢπ5 1Ὁ 15, γο σοιηϊηρ} [Θ᾽ ΤΩ, 
[15 ῥσθίθιυθα] Ῥθίουθ πιθ, [γΠο86. ΒΠ|0Θ᾽ 5 

᾿Ἰαύοη 607 1 δ ποὺ ψουῦμγ ὕο ΠΠ]ΟΟΒΘ. 

28 Το ὑμίηρβ ποτ ἀοη8 “πη [Βοὐἢ- 
ΔΡατγα,7 Ὀογοπα Φοτάδῃ, σμθΡθ Φ0Πη τ ὰ5 
Ὀαρυϊζίηρ. 

29 41 Τὴδ8. ποχὺ ἀδν [087 βθϑύϊι “6518 
οοτηΐηρ πηῦο Πΐπη, ἃΠ4 5810}, Β 60] 4 ὅπ 
Τὰ οὗ Οοα, ὑνΒ]οἢ Τύακϑῦἢ ΔΤ ΔΥ ὕΠ6 51 
οἵ {Π6 πτου]ά. 

80 5715 15 πὸ οὗ σιβοιῃ 1 βαϊὰ, Α γον πὴ 

24. Ῥυὺ ὑπϑὺ ὑπδῦ ὑγθγθ βθπῦ ψγογθ οὔ ὕΠ6 
ῬΒΔΡΊΒΘΕΒ. 

25 Απᾷ ποὺ δβκθα μι, ἃπα βαϊά πηῦο 
μῖπ), ΥΠν ὑπθη Ὀαρυϊχοβὺ ὑποιι, 1 μοι ἂνὺ 
ποῦ π6 (Ἰτιβύ, ἀπ ποῦ ἘΠ1]84}, ἃπα πού 
ὉΠ6 Ρργορμῃοὺ ἢἹ 

20 Φομη δηβυγουθα πα βαϊὰ ππΐο ὉΠ6 ΠῚ, 
1 Ῥαρύϊχο" νι νναῦθυ ὃ Ρὰῦ διηοπηρ γοὰ 
15 Βύα Πα πρ' μῃ6 ΠΟ πὶ γθ Κπον ποῦ; 

27 ΤῊΪΒ 18 ἢΘ ἘΠ 15. ΘΟΙ]Πρ ΔΘ Π16, 
ἈΠῸ ΒΘ νγϑ Ὀθίουθ π|θ6, Β8 8 Ἰαζομοῦ οὗ 
γΠΟ588 5Π065 1 ἃ ποῦ σον γ ἴο ππᾶο.ὅ 

28 ΤΊθ86 ὑμπῖηρ8 ὑοοῖὶς Ρ]δο0 ἴῃ Βϑύμδην, 
Ῥογοπα Φογάδη, ψπθΡθ 90 88 ὈΔρ- 
{ἰχίηρ'. 

4] τιτ.---2Ὡ0 Απᾶ οἱ ὑμθ ἀΔγΥ αἰνονό ὑπιαὺ, 
0.1} Β 7 “[685118 }ὴ0 γγῶϑ ΘΟΙΏΪηρ ὑουγ ΓΒ 
Βΐπη, ἃη ἃ 6 βαϊ4, Η θῦ ἰβ ὑπ6 Τδὰ οὗ Θά, 
ὑμπαῦ ὑοῦ! αυναυῖ {Π|6 βίη οὔ ὕΠ6 ννου].8 

Α.Ὁ. 80. 
1 5, Μαζί. 111,11. 
3. ΜδΔ!. {{|. 1. 

χίΐ. 9; 158. 1}}..7, ΟἸ.1. 36; Αοὖβ νυ]. 32; 1 5. Ροΐ. 
10; ον. ν. δ, ἄς. 

6,158. Ἀ}..11;}1 Οοσ. χν. 3; 68]. ἱ. 4; ΗΘ}. 1. 8; 11. 17; 
ΗΧ. 28:1 5. Ῥεΐῦ, 11. 24; 111..18;}1 5. Φοἢμ 11. 2; 1. δ; ἰν. 
] 10; Εον. ἱ. δ. 

7 Οὐ, δεαγείδ. 
8 (ΟἿ. ;. 15,97. 

ΒΑΗΤΙΌΙΟ. 

90 ΤῊΪΒ 15 Βθ οἵ σψβοῖῃ 1 βαϊα, Τηαὺ ἃ 

1 λαιυ πεδῖψο. ἯΤΚΙ. 
3 οΥἉ, “8πὶ ὈΔΡΕΖΙ ΠΕ ,.᾽ἢ 
35 ΟΥ, “π᾿ νγαΐοσ. 566 5, ΟΥτ]. Οομση. οἡ 5. [ὑκο. 

ἘΧΡ.Χ.Ρ..Ὶ1, 56. 
4. ΟΥὙὉΔ, "Θα08---ἰΠδῦ 1.᾿ 
5 5, ΕρΡΏγδθμ. ἴῃ Ναῦ. Ὁ, ϑόστη. 11. νοὶ. 11, Ρ. 413, Β, δὰ 

6 Εἴάθ, ὅσσ. ᾿χὶ, νοὶ. 111, »».. 118, Ὁ. 
δ ἐρῃ {πῸ ἀν οἵ πὸ τηουτον." ΗΤΚΙ. 
7 ἀδ)δηεῖ, ὃ αἴρων, οἰῦπον “ὑπᾶῦ ὈΘαγθίμ, οὐ, ὑδικθί 

ἈΥΓΔΥ.᾽ 
8 ΤῊ “ΠΘΤῸ 15 ἴπ6 1,8 }}}} οὗ αον, Ηὀ {πᾶῦ τακοίῃ ἄνναν,᾿ 

ἅς. ἯΓΚΙ. 

24 Απὰ πον ὑμᾶῦ πθγθ βθηῦ 06} 6} οὗ 
ὑπθ ῬΒΑΡΙΒΘΘΒ. 
2 Απὰ ὑΠ|6Υ Ὡϑκθα ῃΐμη, ἀμ βαϊα απίο 

Βῖπι, ὙΥ μαῦ ἔοι" Ὀαρυϊσοϑῦ ὑπο ὉΠ 6π, 1 50 
θ6 ὕποὺ τὺ ποῦ ὑπ ΟΠ νϊβύ, ἀπ ποὺ Ἐ]1Π]8}, 
δηα ποῦ {π6 ργορμοῦ ὃ 

20 Απὰ “οι Δηβθγθα ἀπ βαϊα ἀπίο 
ὑπθιη, ΕῸΣ ΠΥ ρᾶρὺ 1 Ὀαρύϊχο γοὰ νυ] 
ναῦθυ : θὰ ἴῃ ὕΠ6 πιϊαϑὺ οἵ γοὰ 18 916 
βίαπαϊπρῦ ΠΟ γο πον ποῦ; 

27 ἍἾΒΟ οομπθῦῃ αἴθ τὴ ; δπα ἢ6 ὑπαῦ 
85. ὈΘΙΌΓΘ π|6, ἃπἃ ὑμθ βύγαρ οἵ σῇ οβθ 
ΒΠΟ6Β 1 8Π| ποῦ ψΟΡΓΠΥ ὕο τη 16 ἔροσὰ ΗΒ 
[θοῦ 4 δηὰ μθ ψ}}} Ὀαρύϊχο γοὰ τι {Π0 
Ἡοὶγ Οποβὺῦ δῃὰ υἹ ἢγο. 

28 Λπά 1Ὁ ὕππ8 παρρθημθα αὖ Βϑύμϑηνυ, 
πη Βούμαθαγα," Ὀογοπα «ογάδη, ΠΘΡῈ ΦΌμ 
γγᾺ8. ὈΔρυΪΖίη 

29 ΔΑπὰ οῃ ἐπ τπουΡῸν, «08 ΒΔ. «[Θϑιιδθ 
ΘΟΙΏΪΠρ' πηΐο Πϊπη, ἃ Πα Π6 8810], ἩΙΘΡΘ 15 
{πῃ Τὰ} οὗ (οὐ, ὑπαὲ τϑιπονθῦμτῖ ὑΠ 5108 
οἵ ἔπι νου]ά. 

80 ΤΊ 18 Β6 Θοποθυηῖπρ ΜΠΟΠῚ 1 ΒΔΥ͂ 

1 πῦ, “ΠΘΥ οὗ {πὸ ῬΠδΥβθο5.᾽ 
3 οΥἹἉ, “ἴπ ναῖον. 
3 110. “βίδα οί.᾽ 
410. “ΠΟ 1 δ ποῦ ὑνουτην (οὐ, Ὁ) {παῦ 1 51.811 απο 

{ΠῸ βῖταρ οὐ "5 5Π065 ὕγοπι Πἰ5 Τδοῦ." 
5. 500 ΟἾγ, Δ. Βοαϊΐϊιβ, Εσγαρτη. δ΄. Τὶ  ῖορΡ. ῥτγοῖ. ᾿. 

28. ὙΠῸ Αὐγββι ἴδῃ ν᾽ ουβίοι οὐ Αθὰ Ἐσπὶ γτοδάβ, δααῦτα- 
δεΐ. 

6 “ΤῊ ΤῸ ῈΡ 921 Εβυ8.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. ΤῊ Ετπϊορῖο οΥὗἁ ΒΡ. ΚΝ 4]- 
ἴοι Β ῬοΪυ βῆοῦ δἰννᾶγβ ἰπβοτῖβ “6 Το π᾿ Ὀοίογο πο πιο 
οὔ 71 δύ. 

7. χαμαϊέαξ «τυαμᾶδοδαϊ, “ τπαῦ τουπονοῦν ἃπα σδυτίοίῃ 
δΥΔΥ.᾽ ῬΟΪΥΡῚ. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΟΟΤΉΗΙΟ. 

27 2. {νὸν Βὸ ὑμαῦ οοιποῦ αἴξου τη6.} 

.. Βοίμδῃυ.:... 

1 Ἐ, Τυκί. Ρ. 2857 

3 σ. νοίάς, Ετ, 58, Ν, Τ᾿ ν. 79, δηιὰ Ῥσοϊος. ὑ. 62, 

24. Απᾶ {Π6Υ πὰ βθηῦ πῖθη ἔργο ὩΠΊΟΠΡ' 
{πὸ ῬΙΠΔΡΊΒΘΕΒ, 

25 Απᾶ Ποὺ δβὶίθα ἢϊπὶ, βαυϊηρ τπηὔο 
᾿δῖπι, ὙΥ μαῦ ἴον ὑπθη Ὀαρύϊσοβυ ὑποα,} 1 ὑπο 
ἃν ποὺ ὑπ6 ΟΠ νἰδῦ, πϑιύμον ἘΠΠ]Δ}, ποὺ ὑΠ6 
ΡΙορ μοῦ ἢ 

20 Τοἢη δηβπθγοα ὑῃ θη, βαυῖηρ, 1 ὈΔρ- 
{26 γοι ἴῃ ψαῦον, θαῦ ὑπθγθ βύδπ 6 0}} οη0 
ἴηι 086 πιϊαϑὺ οἵ γοιν γι μοῖὰ γ9 Καον ποῦ ; 

27 Ἧὸο {μαὺ σοπιοῦῃ αἰὔοι" τηθ, μ6 1Ὁ 18 
ΠΟΒΘ 8Π06 Ἰαύομῃθῦ 1 ἅπὶ ποῦ ΟΡ ΠΥ ἴο 
ἈΠ]ΟΟΒΘ. 

28 ΤΊιθβο ὑπιίηρβ ὕοοϊς ρ]δοθ ἴῃ ΒούμδηΥ, 
θογοπα Τογάδη, ὕΠ6 ρ]δοθ ὑγμθγθ ὉΠ νγὰ8 
Ὀαρυϊχίηρ. 

20. Οἱ {ἘΠ ΤποΓΓΟ ἢ 58 «{68118 ΘΟΙΆΪ ΠΡ’ 
[οὐ θ᾽ δΐπη, ἃπἃ μ6 βαϊά, ΤῆουΘ 18. ὕΠ6 
Ταναῦ οὗ Θοα, μ ὑπαῦ δίπουν αυγαν {110 81Π 
οἵ ὕπ6 νου]. 

80 ΤῊ 185. Β οἵ σβοῖι 1 βαϊα, 5" ΤΠαὺ 

1 χτ, “κίνοβυ τποὰ Ὀαρτβιη," 

3 πμοὴν ἀκεγλοΥρ, ἅς. “πὰ Τποὰ ἀἰἀ5ὲ ΟΠ ΤΉ ΒΟΙΥ πῇ 
ἢγβι δ5 ἃ πὶ} νυ ποι Ὀ] σα 5}, ἴον ἴπὸ ΤῸ οὗἩ πο νοῦ! α,"} 
με, 5. ΒΑΒ.Π, ν. 24,14], ἅς, 

3. Τὸ τῇδ δἴ5ὸ γοδὰ {ΠῈ8 : "ΤΊ 5 15 Ὁπᾶῦ γΠΐΟἢ 1 βαίὰ οὐἁ 
] Ηἰπι, Τιηαΐ, ἄς. 

29 
ἐννν, 5,606, 0815. 18. ὅπ Τί οἵ (οἄ, ὑπαῦ 
τα κοῦ ἀὐννύ {116 βίῃ. οἵ {818 μον] α.} 

1 ἐπμλι ἐπί κύυαγα μαπιαΐηα αἰϊαίδο γυσαπαάα, ἕο. “ΤΊοτο- 
ἕοτο σατο {Π|8 Βαντοῦπ, σουηπιοι ΤὉΓ 811, ἴο ΘΙ Π ΒΟ ΔΥΤαΥ 
ἈΠῚ ΒΊ π᾿ ΠΟΙΓΠΟΥ ὄνον ΠΟΥ πὸ ἀπο Οὐν στ σου βπ 6585, Ὁ 
Ῥοίπ ΗΪΠΊΒΟΙΙ τἰ κζοοιιβ, (1,6, Βοίπς ἴῃ τ τ ΘΟ ΒΙΙΘΕΒ,} 50 
τπδὲ οἸοτίπς ΗΪΒΟΙΓ ἃ 5 ἃ νἱοὐπι δηα βαουῆσο, Η Βπουϊα 
ὑνοσκ οὐ τοσοποϊ!αείοι νυ {πὸ σα οὐἉ Ἐπ18 ννοσ, ΤΉ σα 
Τόλπ βοοίπι {πᾶ ρασρΟδο νυν πο ννδβ Το 6 του Κη οὐδ ὈΥ 
τπ Το πν, Βαϊ ἃ νυ ῖτ τσ ἢ - ΒΟΒοΙ {πὸ 1.Δπὶ} οὐ ον, {ππὲ 
τ ΟῚ ἀΤΑΥ {116 Β΄ Π5 ΟΥ̓́ {π|8 νου, Ηδ τηϊρη, ἱπαοοῦ, 
ὄνοι Ποὺ τλῆ Β θοῦν, Ὀ. ΗΒ οὐνη νη ΡΟΥΨΟΥ ΟἾΪΥ, 
πᾶνο ἀοἸνογοῦ Δ}} ἤγοπι {πὸ {πγαϊ ότι ΟΥ̓ ΤΠ ον}; ας Ηδ 
ΚΠΟΥΥ,...... {πα {Γ5ὸ, Ηδ νοῦ πᾶν τοῦ μηΐ οὐδ {ΠπῸ 88]. 
γατίοι ΟΥ̓́ τη πη Ὁ. ΠΟΟΟΒΒΙΓΥ.---ὙΠποτοίοτο α1ἃ δ [ακὸ ἀρὸπ 
Ἡ ΠΊΒΟΙΓ τηδη5 θοῦν, {πῶΐ Ηδ τηΐ κι 6 [0 118 ἃ ΤΟΔΟΠΟΥ Οὗ 
τὶ κα οοῦΒη 655 τονγαγὰ 5 0 .,᾽ ΒΚ ΚοίγοίπΒ ἱ, 



Οσπλρ. 1. 5. Ζ“0ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

24. Απᾷ {πον ὑμπαῦ γγθΓῸ βθῃῦ, γ6 ΓΘ ἔρΟ μὰ 
διηοηρ ὑπ ῬΠΔΙΊΒΘΘΒ. 

20 ΠΟΥ ἀβκοά Εΐπι ἀηα 8614, ὙΥῊν ὉΠ θη 
Βαρύϊζοβὺ ὕμου, 1 ὑπο ἀρῦ ποὺ ὑπ ( νἰβύ, 
ποῖσπον ἘΠ] 4", πον ὕΠ6 ρΡορ θοῦ ἢ 

20 Τοῖπ δηβνογοα ὑπθῖὶ ἃηα βαϊα, 1 
θαρύϊχθ γοὰ υῖθ! ναῦν : πὶ 086. τηϊϑῦ οἵ 
γοῦι βίδμθἐ ἢ ὁπ ΥΠΟ πὰ γ6 ΚΠΟΥ ποῦ ; 

27 ὙΉΟ 18 ὑμ8. οπμθ σοιῃϊηρ ἴθ: ΤΏ, 
ἢ τοραρὰ ἕο ὑοῦ" 1 8πὶ ποῦ ψ ΟΡ ἢ Υ 
Ὁμαῦ 1 Ββοι!ὰ ὑπάο {πὸ Ἰαθομοῦ οἵ ἢ18 
Β0068. 

28 ΤῊ ΐβ ἕοοῖς ρἴδοθ 'ἰπ Βϑύμαθαγα, ὃ Ὀ6- 
γοπά Ζογάδη, ποτ 90 νγ88, ἃπα Ὀδρ- 
1266." 
4 111.---ῷ09 Οπ {π᾿ πιουτον ΒΘ βθϑῦῃ .[6- 

8118, ὙΠῸ τᾺ8 σομηϊηρῦ ἕο Εἶτ, ἀπ ἢ6 Βαϊ}, 
Ἡρτθ ἰ8 ὑπὸ Τρ οἵ οὐ," {μαῦ ὑακοῦ} 
ἀὐναν ὑΠ6 815 οἵ {π6 νι ου]ά. 

80 ΤῊ 18. " οἵ σψβοῖμ 1 Βαϊ, Αἴον 

1 πξ. "κανο δηϑυνογ. 

3 γαγ, οὔἶτβ " ΥἱΓἢ το αγα [0 γΠΟΤΩ.᾿ 

3.Α, ΠΒείλαδτα. 

4 ψνδγ. "Ῥαρε χοα, ἂπὰ αροάο." 

5. ΟΥ̓ “σᾶχηο." 

δ ψ8Γ. “ἃ δὴ οἵὐὁ Οον.᾿ 

Τ ισοῦ Ρανπῆ, ὃς αἴρει. 

ἈΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

ΘΕΟΘΆΟΙΑΝ. 

᾿ς 94 Απὰ {δ60 ὑπαῦ ψτογὸ βοιῦ ΜΘ ΓΘ ἔγομη 
᾿διποηρσ ὕΠ6 ῬΙΆΓΙΒΘΘΒ. 

26 ΤΠΘΥ ἀβικθα Ηἷπὶ δηὰ βαϊᾶ, πὰ ψ Ἐν 
Ῥαρεῖχοϑυ ὅποι 1 ποὺ τὺ πού ( τβῦ, ποὶ- 
πον ἘΠ] 4", ποῦ ὑμαῦ ργορμοῦ ἢ 

᾿ς 20 Ζ08η διηβυογθᾶ, πα βαϊα ὑπίο {μθ τ, 
1 Ῥαρέϊχο τῖῦῃ ναῦν : Ὀὰὺ διμοηρ Υοὰ 
βύαπἀθῦἢ ὁπθ ΜΠ οπ γ6 Κποὺ ποῦ ; 

27 ἍΥ8ο [5 αρϑουῦ ἕο σοι} δἰδϑν τη6, 0 
γὰ8 ἢνβὺ οἵ τηθ,2 τ τορανὰ ἕο μοι 1 
αἴ ποῦ νοῦν ὑμαῦ 1 Βῃου]ὰ ἀπᾶο {86 
βύνιηρ' οἵ ΪΒ Β[|068. 

28. ΤῊϊ8. ἴοοῖκ ρ]δοθ 'ἰῃ Βουμαῦδνα, ὃ Β6- 
γομα Φογάδη, ψἜΘΓΡΘ Χ0}1π γγὰ8 8η4 θδρ- 
{ἰχοᾳ. 

41 τ11.---29 ΤΊ ἀδὺ δἴξον {0}}π βὰν 46- 
8118 ΘοΟπλϊηρ ἴο δπ), ἃπα 8αϊ4, Ἡ ΘΓ 18 1Π6 
Τα οἵ Οοά,, ὑπαῦ ὑαικθῦ δυγαν {86 818 
οἵ {π6 νου]. 

890. ΤῊ 18 ἢθ οἵ σοῦ 1 βαϊά, ΑΘ πιθ 

1 πιρδίιυαα, "“ἴο σοιμθ,᾽ ΟΥ̓ “ΤΌΣ ἴο σοτηθ." 

3. ρίγυε! δλοπιϑα, πρώτερός μου. 

3 6. Βείλανγα. 

4 η1ξ. " Τδιὰ ΟΥ̓ ΘΟ, 8ἃ8 ἴῃ ν. 86. 

5. ἐαγὴφο κι ηδΥ ἐλεῖδαϑ, γοπιοίσπανι αἰϊκιυθη (τοδὰ ἀχλίκλισδη) 
ἐβοάυαν βορ! ἰβαπὶ, ἱἰδηιίπε ἐομιυεη “Ὁ ΤΠ} οὐ αοΡ, 
τπδὲ τα κοῦ αὐνᾶν {Π|6 βὶπ5 οὐ ἴπ6 νγου]ᾶ, ΠΘΆΓ ἃ51} 1δῃ. 

᾿Θθοῦρ. Μαᾶρρ. ὅπ, Ρ. 1.8. 

ἈΚΑΒΙΟ. 

24. Απᾷ ὑπ Ὺ ὑπαῦ 6 ΓΘ βθηῦ ὕΠΘ1Θ ὙΘΓΘῚ 
οὔ π6 Ῥμδυίβοθϑ. 

2ὅ Απᾶ {π0γ αβἰκθὰ ἢἶπι, πα βαϊ ἃ πηΐο 
μῖπι, ὙΥΥ θαρυϊχοβυῦ ὑποα, 1 ὑποὰ ατῦ ποῦ 
ΟἸτἰβῦ, πίθου ἘΠ 74}, ΠῸΡ ἃ Ρυορ μοῦ ἢ 

26 Ζοϊη δηβπογοα ὑπθπὶ, 1 Ὀαρυϊχοῦ ἴῃ 
ναΐου : ἴῃ ὕΠ|6 τηϊάϑὺ οἵ γοὺ βίδπαθ μι 
ὙΥΠΟτα γ6 μᾶγθ ποί ΚΠΟΜῊ ; 

27 Ἠδῤ ἰβ8 '' ὑπαᾶῦ 18. σοπηηρ᾽ ΔΙΈΘΙ ΤΏ, 

{86 ῬΒΑΓΙΒΘΘΒ. 
25 Απηά {Π6Υ̓ Δβἰκθά, απα βαϊ αὶ αηΐο Εϊπι, 

ὙΒαὺ τἱσμῦ μαϑῦ ὑποιῦ ἕο ὈθαρύϊΖθ, 1Γ ὑπο 
τὺ ποῖ μον ὑπ ΟἸ δῦ, ποὺ" ἘΠ] Δ}, πὸΡ ὉΠ 6 
Ρτορμοῦ ὃ 

20 Φομπ δηϑπουοᾶ ποῖ δηα βαϊα,} 1 
θαρύϊχθ γοι νῦν υναῦθν :ὃ θα ἴῃ {Π|6 τἀ βῦ 
οὗ γοὺ 15 βέαπαϊηρ {Π6 ὁμοῦ Ποπι γ6 πον 
ποῦ; 

27 ὝΥΈῈῸ δομηθῦ! αἰ πη6, ἃη ἃ οχἰβίθαῦ 

ΞΙΑΥΟΝΙΟ. 

24 Απὰ {ποὺ ὑδαῦὺ ΟΓΘ βθηϊ ποτ οὗ 
{Π6 ῬΠΑΓΙΒΘ68. 

25 Απᾷ {ΠΥ δβκθά μἷπὶ δρϑ]η, δηα βαὶα 
απο δΐπ, ὙΥΒΥ ἔμθη Ὀαρέϊζσοβύ μου, 1 
{ποι αὐτὸ ποῦ ΟἸγιβῦ, πϑιίμθν ἘΠ}, ΠῸΡ ἃ 
Ρτγορμϑὲ ἢ 

20 Ζολιηη δηβυογοα {Πθπὶ, βαυίησ, 1 ὈΔΡ- 
{126 16} ναῖον :ὃ θὰῦ ἴῃ {86 τηϊάβὺ οἵ γοὰ 
βύδπἀθἢ οπθ, πο πὶ γ6 Κπου ποῦ; 

27 Ὑμαὺ 18 6 ὁὴ6 σομηϊηρ ΑΘΓ Πη6, 
ψΠ0 οχίβίθα Ὀθίοσθ π|θ, ἃπᾷ 1 δηὶ ποῖ 
ψΟΥΠΥ ὑΠδὺ 1 ΒΒου] ἃ ἀπ]οοβο ἴον Εἰμὶ ἐμ 6 
Ἰαϊομιϑὺ οἵ μ18 βιιοθ." 

28 ΤΊΙ686 ὑπ] ηρ8 ὕοοϊς Ρ]δοθ ἴπ Βίβα θαγα, 
θογοπὰ Φογάδῃ, ψῆθτθ Φο η θτα8 θὰρ- 
{ἰχίηρ. 
4 111|.---29 Οὐ ἐπ ἸΏΟΤῸΝ 908 ΒἈ 

685115 σοῃλϊηρ ἔονγαν 8 Ὠϊπη, αηὰ Βαϊ, Ηθτθ 
18 ὑ6 Τα οἵ Θοά," ἐπᾶῦ τα κοῦ σαν. 
86 8108 οἵ ὕπ6 πουν]ά. ᾿ 

90 ΤῊΪΒ 15. ΒΘ οἵ ψιβοῃι 1 βαϊὰ, Α ον πὶὸ 

1 γι, "ἀπὰ πὸ βοηξ," 

3 χγεβίολπαμεδδὶ, " εἰστιοβὲ ἕπου υυῖτη ἔμ Οτοββ." 

τ υοάομιι, ἰπΒέγ, ο. το ογο πὶ {πὸ Ἐπββίδη Υ'. σ᾽ τοὐψὲ, 
“ἢ νγαΐογ. 

4 ΟΥ̓, “88 [ὉΓ Ηΐπι, 1 δπὶ ποῖ νυογίην,᾽ ἅς. 

5. 11Ὸ. "1 πὶ ΟΥ̓ ΘΟ», 85 ἰῃ ν. 8, 

ῬΕΆΞΙΑΝ. ] 

94. Απᾶ {ποβθ ἐμδὲ ΕΣΘ Βοηῦ χοῦ οὐ 24 Απά {πον ὑμαῦ πγοῦο βθηῦ γ6γῸ οἵ ἼΠ6] 
ΒΟ Ἰϑυη αὐ οϑ. ἢ ] 

2ῦ ΤΟΥ αβιθα οἵ Ηἷπι, δηὰ βαϊὰ υπΐο 
μΐμη, ΤΥ ὕπο ἂὐῦ ποῖῦμου ΟΠ δῦ, πον ΕἸ 1] 8}, 
ΠΟΙ γοῦ ἃ ργορμϑῦ, τ ν Ὀαρυϊζοβυ ὕμοιυ ὅ5 

20 Το!π βᾷγθ δον ἃπα βαϊὰ τηΐος 
ἐμθηλ, 1 Ὀαρ 126 ἴῃ πγαΐθυ : Ὀὰῦ πη ηρ' γοὰ᾿ 
9Π6 βίδπαϑί, ἃπα γ6 Κπον δΐπὶ ποῦ ; | 

97 Ἠδθ 1ὖ 15 ὑμαῦ σοπιθίν ΟΡ πιθ, πὰ 
ἢθ γᾶ ἴπ οχίβίθμοθ Ὀθίογθ πὶ; 1 δπὶ ποὺ Ὀθίουθ ἴη8; ὕμθ οπθ οἵ σψβοπὶ ἰ 18 ποὺ 8 ὈΘίογΘ 16; ᾿ιθ, ας γοσαγεῖδ τολοηι, 1 ἃ τὴ 
που ὑμαξ 1 5μου]ὰ ἀμεϊθ μἷ8 Βῃοθ-υμοηρ. Πυῤϊηρ ἐμαῦ 1 8]ιου]ὰ Ἰοοβθ ὑπ Ἰαὐοιοὺβ οἵ ποὺ ψορέ θυ ὑμαῦ 1 βου! ἀπο {ἰπ|6 εἶθ οἵ. 

28 ΤΊιοβο ὑμίηρ8 που ἀοποῦ ἴῃ ΒΟΌΠΔΩΥ 
Ὀογοπὰ Τογάδῃ, νυμθγο «οἢη Ὀαρυϊχοὰ, 

41 τιῖ.---29 Τὸ ποχίδ ἀδὺ ΨοΠη 88 ὑπ 0 
ϑανίουν οομηΐηρ ἴο μἷπι, πὰ Π6 βαϊ ἃ, ΤΠ ΘτΘ 
8 6 Ταπὶῦ οἵ αοαἂ; ἰοῦ 18 '' ὑμαῦ 
ἀοθῖν αὐτᾶν ὑΠ6 βίη οἵ ὑπ νου]. 

80 ΤῊ 18. οὗ ψίοπι 1 βαϊα, Αἰδου. πιὸ 

1 φμηοτ. Ναΐχαη, ᾿ξ. "βαθιά οΥ---ΠΟΥ,᾿ βοραγαΐο ΓῸΥ ἘΠΟΙΓ 
βαποίίεν. 

3 Δμίαπέ, "Υλδλ δὲ," ΟΥ, " οἸσδηβοβὲ ἐποὰ." 
3 ἐσ ει ΚἹ ΔΒ," οὐ, "οΙοδηβο,᾽ 
4 ἐοισεαγα ἴκ, 
5 οΥ, “ἴοοΚ ῥἷδοο," ιὐασγοὸπ “εισογάδηξ. 
δ οΥ, "οἴλιοτ," 
Τ δὲ ἐλάαν κίη ψαίνΝ Οοάες ἐπεοισπς αἰ αἰσοτε πηαεβπη: Δα- 

πὸ Ποῖ αἱ το] Ροσσπῖα. πιιπεἱϊ τϊβογοτο ποῦΐθ, ἐλαΐ ἐπ 
οη σαὶ ειυευάε, ἄδλὰ Θοάεα ἰαπιὸ ἀπε αἰδτείδε νεϊάάπη.- 
ἑαγάεα ἀυηῆα χαπιϊϊπέγα μα, ϑοττηοιι οἷν Εδπίον αν, ἴῃ " 56- 
Ἰοοῖ Μοπιπιοπῖβ οὔ ἴπ δε νοι. ΟΠ αγοῖ οὐἩ Επκίαθ Ὀσίοτγο 
πὸ Νουτδὴ ΟΟμπηοβξ," ν. 9, 54. 

5 Β[068. 

28 Τ)νῖβ ὕοοῖκ μ᾽ θοῦ αὖ Βούμαην, Ὀογοπᾷ 
Τονάδῃ, νι μθυθ Φοἢπ ννα8. Ὀαρυϊσίηρ'. 

20 Απά οἡ {Π|0 ἸΠΟΥΤΟΥ 6 Β8Ὺ «6818 
σομνηρ ὕονγαγἀβ ἴπν, ἀπ ἢ βαϊά, Ηρθτο 
8 6 Τιαπὶῦ οἵ (ἰοά, ὑ᾿ναῦ ὑπ κοῦ! ἀυναν ὑΠ6 
8185 οὔ ὑπ μι ουν]ὰ. 

80. ΤΊνῖϑ 18.  σοποουπίησ Ποῦ 1 βαϊά, 

1 ἐβαγίης," ῬΟΙΥΚῚ. 

3 γᾶ νᾶϊακ, "νεθδξ τἰ κλνξ, οὐ τοῦβοι, ἰδ (πο {ππτῶξ ποὺ 
Ὀδρεϊχοβί }"--ὐ ὙΥ πδὲ Τὸν τσ." ῬΟΙΪΥΚΕΊ. 

] 3 οΥἉ, "ἰπὶ υυπίοτ," 

᾿ς πε. “τδὲ οπο." 

δ Δ κἄη, "πο οχίβεοα," 

ὁ οΥ, "σδλο ἴο ρδββ."---' αὲ Βοίπδην, ῬΟΙΪΥΚΊ. Μοάϊς,. 

Ἴ οτ, "ταϊβοί, {τον ἂρ, απνὰ Ὀσδγοῖῃ." 

᾿ β5αγ5 

ἢ185. 5.06. 

28. Απᾷ {Ππ|686 οἰγοιμπηβίδ 068. οοῖς ΡἾδοο 
ἴῃ Βούμδην, οὐ {Π6 οὗμον δἰάὰθ Τογάδῃ, ἴῃ 
ἔπ ῥἴδοθ γι θοτο ΤΌ ἢ 88 Ὀαρεϊσίηρσ ὃ 

29 Απᾶ οὐ ὕδο βοοοιμὰ δύ «οἷ 88 
«ΤΟΒΌ8, ὙΠῸ ὙΥ 85. ΘΟ δ᾽ ΚΠΩΣΙΝ τ," δοὰ 
μ βαϊᾷ, Του 8 6 [μαπῦ οἵ οὐ, {ἰιαΐ 
[ἈΚ }} αὐνᾶν ὑπ βίη οὔ ὑπ που]. 

80 ΤῊ8 185 οἵ σοι 1 βαϊά, Τὴθ τηδῃ 

1 μὰν δλ'αξαὶ, 'α' αἀἰκκουίοτ, κορδγαῖίξε, βομίπτηπες ." δ 
᾿ἰζοταὶ τοδϊη ες οὐὁἉ "ῬΙαγίδοο." ΔΑὈυΓούδ, Ηἰκξ. Α. 1. ν. 16δὲ, 

“0 Νοκίονίδην ἄσχὸ ἴο τὺ (Ἡγκείδηβ τ πε {πῸ 
"πολ᾽ ἑαπἰη ὥστ (Ὁ ΟὈΓΕΟΙΥΌΒ," Β00 δἷ'βὸ Ῥοοοῦκὸ ϑρίςε!!, 
ΗἰβΕ. Ασδρ, ν. 18, διὰ Νοῖο; δὰ ΑἹ. Ξυδηγακίδε,, ΚΟἹ. 1. 
Ρ. 30. 

3. γι. “υὰδαμιοκὶ του." 

5. γιπ. "νυδαλίης." 

4 οΥ, "θοίοτο ἶπι." 

5 οΥ, "σγοδιίου," οὐ, ᾿"στοδίαγος." 

{1 



5. 50ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΖΕ. ΨΕΒΒΙΟΝ. 

Θοιηθῦ ἃ τηδ το [18 ρυθίογγθ ] Ὀθουθ 
τ16: [[Ὁ1] Β6 νγὰᾶ8 ὈΘΙΌΓΘ Πη6. 

81 Απα 1 Κποὺ πἷπὶ ποῦ: θαὺῦ ὑμαῦ Π6 
5800] θ6 τηϑᾶο τηϑηϊοϑῦ ὕο 18Γ86], Ἐ[{Ππ6Γ6- 
ἴογϑ ἅπὶ 1 Θοιη67 Ὀδρυϊζίπρ' πα ἢ σγαῦθυ., 

89. ΞΑπᾶᾷ Ζόμπ θατο [τθοορὰ,] βαγίηρ, [1 
5800} ὑπ ϑρίγιῦ ἀθβοθπαϊηρ ἔγοπι Πθᾶυθῃ 
[ΠΚ8 ἃ ἄονϑ,] δπὰ 1ῦ [40046] ἀροῃ Εἶπ. 

88 Απά 1 Κπον Εἷπὶ ποῦ : θυὺ π6 ὑπαῦ 
Βοηῦ τ8 ἴο θαρύϊΖθ ψι ναῦν, ὕΠ|6 Β8ΠῚΘ 
βαϊα ππῦο πη, ΤΠ ροη [γμοπλ] ὕπο 5Π8]Ὁ 586 
{86 ϑριγιῦ ἀθβοθπαϊπηρ, ἀπά τϑιμδὶ πὶηρ' [08] 
Εἶτα, ὅ6Π6 βᾶτηθ ἴβ ΒΘ μοι ὈαρύϊΖϑῦ τ ἢ 
{μ6 ον ΟΠ ιοβύ. 

84. Απὰ [1 5αν,]7 ἀπά [θᾶτθ ὕθοορα ] ὑπαῦ 
{815 15 86 ὅοη οἵ αοά. 

85 4 Αραΐῃ {Π8 ποχῦ ἀδγΥ [αἴξου] Το Πη 
[βοοἂ,] 4ἀη4 ὕννο οὗ 18. ἀἸΒοΙρ 168 ; 

86. Απᾷ Ἰοοκίπρ ἀρὸπ «688 885. Π6 
γα] κα, μ6 βαϊ τ, ΒΘ ἃ ὑπ Ταῦ οὗ 
Θοά! 

Α.}. 80, 

1 ΜΔ]. 11,1; 5. Μαίῦ, 11, 6; 5. 1ᾶκο ἰ. 17, 76, 77; 1]. 
3, 4. 

3 5, Μαζί. 1. 16; 5. Μαγκ '. 10; 5. 1κΚῸ 111. 29; ΟΠ ν. 
32. 

8 5, Μαίέ, [1.11]; Αοίβ ἱ, δ; ᾿ἰ, 4; χ. 44; χίχ. 6. 

4 ΟἿ. ἰ. 20. 

ΒΑΉΙΌΙΟ. 

51......Ὄ. θα ὑμπαῦ Β βῃουϊα Ὀ6 πιδηϊ- 
[ρβύβα απο [8γ86]..,.. .} 

το 95 

ΟπμΡ. 1. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. ΒΥΕΙΔΟ. 

τη 18 ΘΟΙ]Πρ' ΘΓ ΠῚΘ : ἈΠ ἢΘ νγαϑ' ὈΘΙΌΓΘ 
τ16, Ὀθοδι56 Π6 15 ἢγβῦ οὗ 1ηθ. 

81 ΑΠ4Τ ν8 ποῦ δοαυαδϊηὐθα ἢ Βΐτὴ : 
θαὺ ὑμπαῦ ἢ βῃου]α Ὀ6 τηδ48 ᾿σπονσπ ἀπο 
15γδ6], ἐμγθίουβ οϑιῃθ 1 ὑμπαὺ 1 Βῃου]ά Ὀδρ- 
{1265 τιν ναῖον. ὃ 

82 Απάᾷ “ομπη Ῥᾶγθ υυϊδπθϑϑ Πα βαϊα 
ὑμαῦ, 1 βὰν ὑμθ ϑρινιῦ ὑμαῦ νγὰβ Θοιη]ηρ; 
ἄονπ ἔγοπι μθάύθῃ {1 ἃ ἄογθ, ἃπα 1ὖ τϑϑίθα 
ΟὨ Βϊπη." 

88. Απα 1 νγ8 ποῦ δοχυδίηὐθα τ} Πΐπη : 
θαῦ Β8 ὑμαῦ βθηῦ τὴ8 ὑμαῦ 1 βΒῃου]ά ὈαρυϊΖθῦ 
τὰ νγαΐου, ὃ μ6 βαϊά πηΐο πιθ,ῦ Ἠθ ΠΡΟῚ 
σοι ἔποιι βθοδὺ ὑπΠθ ρει σοπηϊηρ' ἀονπ 
ἃηα γϑϑύϊηρ, μΒ6 1ῦ 15. ὑπαῦ Ὀαρυϊσουμῖ 10} 
ὑμ6 Ἠοὶγ ποβύ. 

84 Απᾶ 1 βᾶν, δπᾷ Ῥᾶγθ τὶῦηθϑβ ὑπαῦ 
{818 15. 6 ὅοη οἵ αοά. 

85 Απάᾶ {πΠ6 ποχὺ ἀν Φόμη ν᾽88 βίδηδ- 
ἴηρ, ἃπαᾷ ὕνγο οἵ μ]8. ἀἸΒΟ1 0168 ; 

96 Απά ἢθ Ἰοοκθά οἡ «68118 8ἃ8. ἢ6 γγ88 
να] Κη, ἃΠ ἃ 8814, ΗΘΓΘ 185 ὕπ6 1,81} οἵ 
αοα " 

1 γχ, “δ ψῆο νγαβ.᾽ ΓΚ]. 
3 ἐραρτζΖίπρ.᾽ ΗΓΚΙ. 8 οΥἹἉ, “ἴῃ νγαΐου. 
4 5, Ἐρῃγδοπι ἴῃ Ναῦ, Ὁ. β'ϑυπι. 11. νο]. ἰϊ. Ρ. 413, Ἐ, πᾶ 

5, ΞονοΥῖ. Ραῦ, ΑἸοχ. ΕἰῸ, Βαρβπι. ὅγτ. Ρ.10, 96, Εἰς, Βαρῦ. 
5. τ. ΜαΙδΡᾶσ, ν. 4,10, 13,18,10, ἄς. πῦρ ἀνήφθη ἐν τῷ 
᾿Ιωρδάνῃ, Ταδίπ Μ. ὉΐΑ]. Τσυρῖι. ν. 3815, Ἑ. 5. ἘΡἢγ. ἀθ 
Ναΐ, Ὁ. ὅϑστη. ἵν. Ρ. 417, Ε. Δαν. ὅ50γ. νἱϊ. Ρ.. 16, Ο. 28, Ε΄ 

5. “[0 Ὀαρ[ϊΖθ.᾽ ΗΓΙΚΙ. 
δῦ, “ΓΠαῦ Ηδ οὴ νΒοτη.᾽ 7 γὸ, “16 ὁπ Ὀαρ  Ζίηρ".᾽ 
5 οΥ, “ἴπ6 ΟἴΠΟΥ, ΟΥ, ποχῦ ἀδΥ,᾿ --- οι πὸ ἀἂν οἵ ἴΠ6 ΠΊΟΥ- 

του. ΗΓΚΙ. 
9 αἵ' ἀκ δηιγδῆ α᾽αἴοῖο, ο. ““Ὑποα τί [Π Τιᾶτλῦ οὗ ΟΡ, 

{πδὉ {κοί αὐγᾶν {Π6 β'η οὐ {πὸ νου]. ΕΠ, Κι Ξθν, Ρ. 125. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ἃ ἸὩ8Πη ΟΟΠπιϑῦ αἴθ π|Θ ΠΟ ψγὰ8 πη 6 
ἢνβῦ οὗ τη, Ὀθοδιιβθ Π6 18 ἤγβύ οἵ τη γ86], 

81 ΑΠπα4 1 πον πἷπὶ ποῦ: θαῦ ὑπαῦ ΒΘ 
580] θ6 τηδηϊ ϑϑύθα απῦο 18γ86], ὑμΘΡθουο 
Θδη6 1 Ῥαρυϊζίηρ ἴῃ υγαῦθι, 

52 Απᾶ ΖΤοιμη Ῥαγθὶ τὶῦπθβ8, Δ Πα Β814, 
Τ 88ν ὑπ ϑρίγιῦ οουαῖηρ ἀροὸπ Εἰπὶ {κθ ἃ 
ἄονο ἴγομι ἤθάγθῃ, δηᾶ 1 τοϑύθα οα μϊη). 

83 Απᾶ 1 Κπονν πἷπι ποῦ, Ὀὰῦ μ6 ὑμπαῦ 
βϑηῦ τὴ ἴο θαρύϊχθ ἴῃ ψαῦον, μ6 1018 ὑπαῦ 
Βαϊ πἀπίο πιθ, ΠΘ ἀροὰ μοι μοι Βμα]ῦ 
866 ὕπο ϑρί τὺ σομιϊηρ᾽ ΔΠ4 τοϑυϊηρ' οα αΐμ,ἦ 
μ ἴὉ 18 ὑπαῦ 888}} θαρύϊζθ ἴῃ ὑπ ἨοὶΥῪ 
ΟἸιοϑῦ. 

84 Απᾷ 1 αν, πὰ θᾶ υυϊῦμοϑθ ὑπαῦ 
{Π18 15 ὑπ ὅοῃ οἵ (ἰοὰ. 

85. Οἱ {πὸ τπουτον {08 Π δραΐη νγ88 βύαπα- 
ἴησ, ἢ ὕνο ἔγοπι διηοηρ' [18 ἀἸΒΟΙΡ 68 ; 

96. Απά 88 ἢ Ἰοοϊκθά οἡ «6818. νυδικίηρ, 
μο βαϊ4, Ηϑγθ ἰβ ὕμοὸ Ταῦ οἵ οα "( 

απΐο γοὺ : ἃ ΠΔ ΘΟΙΠΊΘΙΕ ΑἰΓΘΡ π16. ὙΠῸ 15] 
Ῥοίουθ πη, ἴῸ" μ6 θχϊβύθα Ὀθ[ὍΓΘ τη. 

81 Αμά 1 γνϑυγ Κποὺν δἰ ποῦ: Ὀυΐ 
ὑπᾶὺ Τ8γ8 6] βῃοι]ὰ Κπον Πἶτη, ὑμουθ ον 
οϑιη6 15 ὑπαῦ 1 Βῃοι]α θαρύϊζο τι ναί. 

92 Απᾶ Φοἢπ ρᾷνθ ορϑθῃ]γὅ [18 ὙΠ] Π6Β8, 
ΔΗ 5810}, 1 βᾶν ὑπ6 ον ΟΠποβῦ σομΐηρ 
ἄονπ ἴσο ἤθᾶσθη Κ ἃ ἄογο, δπὰ Ὁ 
τοβύθα οἢ ἈΪΠ,. 

98. Απᾷ 1 ἱπάθορά Κπον δἷπι ποῦ: Ὀαὺ 
ΟΠΪΥ μ6 ὑπαῦ βοαῦ πὴ ὑμαὺ 1 βῃου]ᾶ Ὀᾶρ- 
{120 ψῚ 0} υγαῦθυ, ῃ6. βαῖ ἢ ἀπΐο τηθ, ΤΠΡΟα 
ψΠοπὶ ὅποι ἀἸαβῦ 566 {π0 Ἡ Ιν ΟἸοβῦ οοιῃ- 
ἴηρ ἄονγα 8Πα τϑϑῦϊπρ οα Βϊπ),5 π6 'ἴ8 {Π6 
ὁΠ6 ὑμαὺ ὈδρυΖοῦς τ ἢ ὑπο Ἡ οἷν Ο ποβῦ. 

84 Απᾷ 1 γϑρ]ν βανν Πΐπι, ἀπ Τ δπὶ ΕΪ8 
νΙ 685 ὑμαῦ Π6ὅ 15 ὅΠ6 ϑοη οἵ Θοά. 
8 Απᾶ οπ {Π|0 ΠΙΟΡΓΟῪ ἅρδῖη ἃ5. Ψ0}}Π 

ὙΥᾺΒ βίδα ηρ, ν 10} ὕντο οὐ 15 ἀἰΒοῖρ]88 ; 
86 Ηθ 588ν “68118 νυ! Κῖπρ,, δια 6 581}, 

Τρ ΙΘ ἰβ ὑπ Τα οἵ Οοά, ὑμαῦ σθιμουθῦῃ 
ὑπο βῖη οἵ ὑπ πουῦ]ὰ 1 

1 "»αἴο “15,᾽ ἴ.6, "βίδη 5. ϑρδῃ, "οδίδ.᾽ 866 'αἱο---χῦπα 
ἴπ Ηρῃ. χὶϊ, 1. 

5. γῃαίδαϊκι απα, ἦλθον ἐγώ. δ 110. “Το]ἃ,᾽ “ἀροϊατοᾶ,; 
4 110. “Ἄρομ γπότα ἴποιι ἀἰά δὲ 566 {πδῦ ἴη6 ἩονΥ ΘΉΟΒΤ 

σοπιοί ἄοννιι δα γοβίοί.᾽ ΤῊ ΑὈγββιπίδη ΟἹ οι σοτα- 
τηθιιογαΐθα {πὸ Βαρίβιι οὐἨὨ ΘᾺ Το πν, οἷν ὅπ6 ἀδν οὗ {116 
Ἐρίρμδην. 8566 1. α. αὐὐἴοὶ, ΤῆΘΟΙ. “Ετπΐορ. Ρ. 130 584. 
Ταΐ ἀπιηα δαλιαδα Τιδαππαδ, Ὀϊάαβο, ΖΕ ΠΐοΡ. Ρ. 115. 

5. χαπίμ, “Ὁ 18 οπ6.᾽ 
δ χαίδογα παξίαξα ᾿ἄϊαπι. “ὍΝ ΈΟ Ὀραγθίῃ {16 βίη οὐ [86 

σου." Ηομπι. ἴῃ Ναῖ. Ῥοπι. ". 8. σαψᾶξοβαϊ, ῬΟΪΥΡῚ. 
ἌΡὰ Ἐππιὶ οαὶβ ὕπ6 ννογάβ, “παῦ τοπιονυ οι ἴπ6 Β'π5 οὗ 
τπ6 ννου]Ἱὰ. 

ΟΟΤΗΙΟ. 

1Ὴ. Τυκί. ν. 126. 

Ξ. ἜΒὴΐ 1] Ἐδὺ5 5. Π6 ἔπδλὲε πδίῃ Ὀδρεχοα 5 νυ (1πῈ ἴπ 6 
ΓΉΗΟΚΥ Οπ57, οδοπίπ υ5 δη πο δίηρς αοτοδή οὐ 5 πὸ 
κὶτ οὐ ΗἨΐβ πότον, πὸ ΠποδΙπρ ΟΥ̓ ΟἿΤ Βοὺ]5 απ Ῥοάΐοβ, 
ἄχος." Ῥτάρτη. οὐ ἃ ἨοταΥ ἱπ Βαμίαϊς πὶ Μίπρκασοι! Ἐξ. 
σοάά, ἘΕΙ. Ρ. Ἰχχχίχ, 

1 χες, “ἀἰά,᾽ οΥ, “Ὑγ8 υγ Π 658." 

2. γῸ, ἴοπι Ηἰβ ποαᾶ," 

3 Τηοοϊοκία, σορέ, Ρ. 170, δηᾷ 914, οἂ, Εοπι, 

4. ρέλίδν αταγπδῖ απίο ρηπμέΐ, “τη σα ΓδπῖΡ ΟΥ̓ ΘΟ," 
ἅζο, ἸΑΛΌΓΡῪ ἴον ἴπο Ἐνοπίηρ, Ρ. 74. 



Ομ». 1. 5. 50ΗΝ. 

ἈΚΜΈΕΝΙΑΝ. 

τὴ9 σοιηθῦν ἃ τη ὙΠῸ οχἰβίθα θθΘΟΓΘ ΠῚ: 
ἴον ἮΘ αἰ8δὸ νγὰ8 ἢγβϑὺ οὔ τηθ.} 

31 Απάὰ 1 Κπον πίη ποῦ: θαῦ ὑμαῦ ἢθ 
Ββου]ὰ θ6 πϑ θ᾽ πιδηϊ οϑῦ απίο [5.86], ὑΠοτὸ- 
ἴουθ ὁδιὴθ 1 ἕο θαρύϊζθ Ὁ} νναὔθν. 

82. Ζομη θᾶγθ νυ ἱὔπϑββ ἀηα βαῖῦ}},3 1 αν 
86 ϑρίγιῦ ὑπαῦ σαπιθ6 ἀοντπ Π1Κθ ἃ ἄονθ ἔΡῸ ΠῚ 
θανθη," ἀηὰ γοϑίθα ὁπ Εἰτη.ὃ 

88 Απά 1 Κηου Βἷπι ποῦ: θαὺ πο ὑπαὺ 
Βθηῦ τὴ ο ὈαρύϊΖθ νυ ῦἢ νναῦθι, βαϊ ἃ πηῦο 
τη, Ἠθ ἀροὰ ψμοπὶ ὕμποὰ 8Π4}0 860. ὑπαῦ 
ἔμ ϑ'ρίνιῦ σουηθῦς ἀν. ἀπ6 νοϑέθι ἢ. οἢ 
δΐπη, 6 10 15 ὑπαῦ θαρυϊχθυμ τυ [Π6 ἯΤΟ ν 
μΒοβύ. 

84 Απὰ Ι β8δν, δῃὰ Ῥᾶτο υυϊύποβϑ ἐπαῦ 
ἀῖ8 15. ὑπ ὅοῃ οἵ Θοά. 

85 Οπ {Ππὸ πιοῦρον Φ0 ἢ πη τγ88 βύδηαϊηρ 
ὕμθγθ, δα ὕπο οἵ [18 ἀἰβοῖρ 188 ; 

80 Απά Βανίηρ Ἰοοϊζθα οὐ “6888, ΨΠῸ 
ΜΓᾺΒ ραβϑίηρσ, μΒ8 βδῖ 0}, Η ΘΓΘ 18 ΟἸγἰβύ, ὑΠ6 
Ταῦ οὗ Θοά 1 

1 ρκἱ 'αγαδίον ἰδὲ, ΕὟ απ σἰβ. Τὰ ΥῸΓ. 15 νγὸ πᾶνο παλλ, 
“δηζογίογ ἴῃ ροίΐηϊ οὗ {πιὸ ;᾽ πόγὸ αγαδέοσλ, "Ὦγδέ ;" --τ τοῦ ΗΘ 
150 νγὰβ ἢγδῦ οὐ τὴθ.᾽ ψερλευ, ἐγένετο. 

3 γαγ, “Ῥοσοπιρ.᾽ 

8. χξ, “Ἰδὲ 1 βανν.᾽ 

4 “186 πδαν θη." 

δ οΥ, "ονεῦ Ηἰΐπ.᾽ ἐ νέγα πῦγα. 

δ γαγ, "Ἰδτὴ οὐ αον.᾽ 

ΘΕΟΘΆΚΟΘΙΑΝ. 

ΘΟΙΠΘ ἢ ἃ τοδὶ ὙΠῸ τγᾶϑ ἢγβῦ οὔ πιο, Ὀθοδιιδθ 
6 18 ἔμ" ἀθόνο πὴθ ἴῃ σαπκ ἀπὰ ἀϊρσηϊέγ.} 

91 Απὰ 1 Κπον δἷπὶ ποῦ: θαῦ ἴῃ ογθν 
ὑμαῦ μΘ Ββουϊὰ θ6 πιδάθ πηδηϊοϑυ ὕο {6 
᾿πα δα ηΐ8. οὐ ϑγαβαίθιη, ὑμουθουΘ οδπι6 
1 το θαρύϊχθ ψ Ὁ ναῦν. 

352 Απὰ Φοῖη Ῥᾶγθ υῖῦπμθββ, δηα βαϊὰ, 
Τ 8ὲνν πο ϑρ᾽γιῦ οἵ αοα Π1Κ6 ἃ ἄονθ, οοιηΐησ 
ἄονῃ ἴτοπὶ ἤθᾶγθῃ, ἃπα ἰῦ τϑιμαϊπθὰ οὴ 
ιΐτη. 

38. Απὰ 1 Κπον πἰπὶ ποῦ : θὰ ἢ ὑπαῦ 
Βθηῦ τπιθ ἴο Ὀαρύϊχοῦ ψ Ὁ} νγαῦθν, {Π|6 88 π|6 
βδῖἃ ἀπίο πιο, ΗΘ ὕροὸπ ψμοπὶ ὕποι 5Π8}Ὁ 
8660. {6 ϑριγιῦ σοπηίηρ ἀοννη ἃπα τϑϑύϊηρ 
ὁπ δΐπη, μΒ6 Ὁ 18. ψἘ0 Ὀαρύϊχθίι να {Π|6 
ἩοΙν Οιοβῦ. 

84 Απάὰ Τ βᾶν, πὰ θᾶγθ τιῦπμθ85 ὑμαῦ 
Β6 15 86 ἥοῃ οἵ αοά. 
4 τν.--ὔὖό Το ποχῦ ἀΔΥ 40 π ἃρδὶη 

ϑίοοα, δηα ὕνο οἵ Π18 αἸΒοῖρ 88 ; 
90. Αμπὰ ἢ Ἰοοϊκθά οἱ «6811 88 ἢθ νγαϊκοα 

δηα Βαϊ, Η ουθ 15 ὑπ Τὺ οἵ Θοά ! 

1 μρίγαξεϑ ἐολιεηιδα, " ΒΌΡΥΘΙΠΟ ΟΥ̓ΘΥ πι6.᾿ 

3 παϊλιϊα. ἔβοπια, 1. “ΕἾ ΟΥ̓ Ἰρμξ ;᾿ ἀπὰ παῤλέϊδισλεῦα, 
“τϑοθρτίοι οὐὗἁὨ 1] .᾿ ἀγὸ ἀϑοα ΤῸΓ “ἴο Ὀαρζίζο,᾽ απὰ “θδρ- 
ἴδια ᾽ν θὴ παΐλεὶβ ἀαπδαάοῦα ἐλιὶδῖδα λον σ᾿πιονεϊ, "" ον 
σγοδῖοβ Πρινῦ νυ ἘΠΐη {Π|6 ΟἾΔΥ,᾽ ἃ5 βαγβ Λπΐομ. Μοῦ, Κὶ. δ0. 
ΤῊ ΤΌυπλα]α οὐἨ Βαρυϊβιη ἰβ: παέλεϊα ἱσλεδέν βακλεϊέδα πια- 
πεϊδαξα, απ; ἀὰ ἀπίβαΐ)α, απιῖπι; αὶ πιεέῖδα ἐδυιϊπαϊδαίδα, 
απιΐπ: “ Ἐσοοῖνο Ἰρην ἴῃ πὸ ΝΆ πιο οὐ {πὸ ΕΑΤΉ Καὶ ΑΘ Ν ; 
δηα οὗἨἩ {πὸ ὅον, Ατηθι ; δπὰ οὗ {πὸ οτΥ ΘΟ οϑτ, Ασθι."" 
ΟἼγοι. Οθοσκ, ἡ. 1356, Νῖπο 150, πὸ σοπνογίοα {πὸ αδου- 
βἴδηβ ἴο {πὸ ΟἸ γι βείδη ΤᾺ }, ἰ8 σα ]]οα ἴῃ ΒΚ οντο θα Κασίηὶ. 
Ρν. δέ, χαηπιαγαἐλεδεϊϊ ἀα πιοἐδι κεῖ, “ΜΠ αταϊ πα ῖχοββ ἀπ 
ΔΡΟΒΕΟ,᾽ Ὀδσδαδο 5.6 ργοδοιιοα απὰ Ὀαρεϊχοά, 

5ΠΑΥΟΝΙΟ, 

σομιθῦ ἃ τηδῃ, ΨΠῸ οχβίθα Ὀθίογθ πὴ ; 
Ὀθοάι8θ ἢθ 18 ἢγβὺ οἵ πιθ.} 

81 Απάὰ 1 Κποὸν πὶ ποῦ: Ὀαῦ ἐπαὺ 6 
Βῃοι ἃ θ6 πιαηϊθβῦθα πηῦο ὕΠ 6 Τβγδο 68, 
ὑβογθίογΘ οδιὴθ 1 θαρεϊχιηρ νυ τυ νγαΐοτ. ἢ 

32 Απᾶ 72οηὴ θᾶγτθ υυὶϊύπϑββ,᾿" βαγίηρ, 1 
Βα} ὕμ6 ϑριγιῦ οοπιηρ ἔογί ΚΘ ἃ ἀοντο 
ουῦ οἵ Βϑανθῃ, πὰ ἰδ σοβϑίθα οἢ ΐτη. 

33 Απὰ 1 Κπον Βἴπη ποῦ : θαῦ ἢ ὑπαῦ 
ΒθΘηῦ πὴ ἴο θαρύϊζο τττῃ πναΐθν, Βαϊ πΐο 
πιθ, Ηθ ἀρὸπ ὑβοῖι ἔποιι Βῃα]ῦ 866. ὅΠ6 
ϑρίγιῦ. σοιηϊπρ ἔοι πὰ τϑβύϊηρ ὁ. Ἀΐπ, 
6 10 18 ὕπᾶῦ Ὀαρυϊζοῦι τὰ ὑμ6. Ἠοὶν 
ΕδΒοβύ. 

34 Απᾷ 1 8δν, απᾶ θᾶγθ συ ὶΐπϑββ, ὑπαὶ 
{815 18 ἔμ ὅοηῃ οἵ (ἰοά. 
4 τν.---ϑ)ὲ Οπ ὑπθ πιογρον Το η ἀρσαΐη 

βίοοα, ἀπά ὕνο οἵ ]8 ἀἰβοῖρ]θβ ; 
86 Απά μανὶπρ Ἰοοκθά αὖ 16ϑ18 νι ]κ- 

ἴηρ, μ8 βα14, Ἡθυθ 15 ὑμ8 Τωϑη}ῦ οἵ Θοα "ἢ 

1 Το Επββίδη Υ΄. τοπάογβ ἐπ β ραββαρο ἔπι: "δ ἴδκοβ 
1) ΡῬγοοράσπος οὕ τηρ, θδοδῦξο Ηὀδ νγὰβ Ὀσίογε πη." 

3 νοάοψι. ἘᾳΒΒ. σ᾽ σοάψὸ, "ἴῃ νγαΐοσ.᾽ ] 

8 φυϊαγδίοἰ' δίσουα, 566 Νοῖοβ, Υ. 19, οὰ ἴῃς οτἱρίῃ οὔ᾽ 
“ΥἹΌ6585.᾽ 

4 Ῥαβεδα δὸ βαπι' Ολγί βίο ψδ5ὲ" ἱ ἀρσηεία ὑσξεπεψαϊ χτυδελὶ 
πιῖγα. “ἘῸτ ΟἬΠΙΒῚ ΗΪΠΙΒΟΙΓ ἰβ ΟὟ Ῥαδββονογ, ἀπ {π6 
απ ἔπδὲ τλκοῖ ἀννᾶν ἔπ 5.5 ΟΥ̓ ἔτ υγογὶ ,᾽"} ΡῬΓΆΥΟΥ 
οΐοτο πιθδξ, οὐ Ἑδβίοσ αν. Ῥαπέδοοβίδυ, [0], 12, 

ΑΝΟΤΟ-ΒΆΧΟΝ. 

σοΟπ ΘΥ ἃ Τη8 ἢ ὙὙ}10 νγ8 ἴῃ Θχίβύθηοθ ὈΘΌγῸ 
πιθ, ὈθοδλιιδΒθ ἢ νγὰ8 δυβϑῦ ἔμδη 1. 

81 Απά 1 Κπθν πἴπι ποῦ: Ὀὰ 1 σδιηθ 
δηα θαρεϊχοα ἴῃ νγαΐον, το ὑπ ϑηὰ ὑμαῦ ἢ 
Ββου!α θ6 πιδθ Κποῦπ πη ὑπ ρθορὶθ οὗ 
18γδ6]. 

82 Απὰ 4“οἱνη Ὀδγθ νυ ἰῦπο58, βαυϊηρ,ἦ 1 
88 ἐλ ϑριγιυ" οὔ πθᾶνθη σοπιΐπρ (ΟΥ̓ 
{|κθ 88 ἃ ἄογϑ, δῃηὰ ᾿ὑ ἃθοά θῇ ουϑν Πἷπι. 

38 Απὰ Τ Κπον μἷπιὶ ποῦ :ὃ θυὺ πο ὑπαῦ 
Βθηῦ π|Θ ὕο θαρίϊχοῖ ἴῃ γαῦθ ἢ6 βαϊά ὑπίο 
ἴὴ9, ΗΘ οὐδ συ οῖι ἔοι βθοϑὺ ἐλ ϑρινιῦ 
σοιηϊηρ ἄονν, δηὰ δα ηρ ὁπ. μη, ἢ Ὁ 18 
ὑπαὺ Ὀαρυϊσοῦ δ ̓η ἩΟΙν ΟΠοϑῦ. 

84 Απάὰ 1 βᾶν, δηὰ θᾶγτο τι ὶΐηθϑβ ὑμαὺ 
{18 18. ὑπ ὅοῃ οἵ οἵ. 
“ τν.-ῆό Αραΐη ὑπ ποχῦ ἀδγ ΦοΒη 

βύοοι, ἃ ὕννο οἵ [8 ἀἰβοῖρ! 68 1 
80 Απὰ ἢ βαϊά, ἃ8. ἢ βδν ὑθ ϑδυϊοιῦ 

να Κὶηρ, 10 Ἡ οτο 18 ὅμ6 Ταῦ οἵ αοὐ! 

3 Λεϊοάε, " νταβποᾶ, οἹοδηβοῖ." 1 πρεάε. 
3 ἐλαὶ ἴα χεδεαδι. 
4 “Θποβε. 1Ὸ τϊκῖνξ δἰδὸ τοδ, “1 βαὺν σοπηῖπρ ἄονσι ἐλε 

ϑρί γί οὐ οὐ ποᾶνοῃ." 
δ οΥ, “ννοπποάᾶ," 
5 ΟΥ̓, "ΟἸοδηβοίη,᾽ δὶ ἐλαέέε ἐέαοσηπεάμνι ἐργνη  Γιο]- 

εοἱλέεα ἀπ'ὰ δἷο ἱεα ἀλοίο απὰ ατήεοέ ἀεάκπα ἐμπεγὴ Ὁ. 
“Οταπὲ ἔπδπὲ τὸ {πο 56 {πὸπὲ ννοτὸ τορσοποταῖοῦ ἰπὶ πὸ πργίπις 
ΟΥ̓ θαρτίπιι, ἔποτο 6 ὁπ ἴον πὶ που, απ ποποβὲν οὗ 
ἀδοάβ, πσοῦρὴ ἔπ Τοπὺ 9κϑῦ8 Οππιθτ." Οο]ϊοοΐ ἰπ 
Δ. 8αχ. Εἰς, ν. 832. 

δ "εομάδλε. 7 ΟΥ, “γα 5}}.᾽ 

9 λΐς Ἱεογηΐηρ -οπϊδέμην, "οὐὗὨ 1ν18. Ἰοασιίῃ ες. Καὶ κι 5," οτ, 
“δεζοπάπηϊπ." 

Ἰὸ ψαηρεπάε, "ποῖ." 

ἈΚΑΒΙΟ. 

ὑποσθ σοιηθῦ ΑἰΟ πὴΘ ἃ πᾶ ἁπὰ μΘ δχ- 
ἰβύθα θθίονθ τηθ, ἴοσ μ8 15. θυ τη. 

31 Απὰ 1 πα ποῦ πον πὶ: θα ὑπαὺ 
μ6 5ῃοι! ἃ θ6 τιδᾶθ ουϊἀθηῦ ἴο [βγδθ], ἔμοτο- 
ἴογθ οδηὴθ 1 ὑπᾶῦ 1 Βῃοι!ὰ Ὀαρύϊχο τ τ 
ναΐθυ. 

852 Απά {Τ0ῃπ θᾶτγο τιϊίποϑβ ἀηα βαϊά, 1 
88} {Π6 ϑρ᾽γιῦ 88 10 οαπηθῦ ἀοντῃ ἔγοιη ἰθὰ- 
Υθὴ {πκθ ἃ ἄονϑ, δηὰ ἰῦ σϑϑύθα οἡ ἴηι. 

88. Απὰ Τ μαᾶ ποὺ Κπονπ πἴτη : θὰαὺ πὸ 
ΜΠ0 Βθηῦ τὴ9 ὑμαῦ 1 8Βῃοι]ά Ὀαρύϊχθ νυ ἢ 
ναῦν, μΠ6 8814 πΐο πιθ, ΗΘ σοι ἔμοὰ 
88} 866 ὑπαῦ ὑ}6 ϑρὶ τὶ σοπιθένι ἄοννα δηὰ 
τοϑύθι οὐ ᾿ἶπη, 6 Ὀαρυϊχου τε {10 
Ηοὶν αμοβῦ. 

514 ΑπαῚΤ αν, δηὰ 1 θαᾶτο νυ ἰδ 688 ὑμδὺ 
818. δῦ ὅ6 ϑοῃ οἵ (οἀ. 

41 τι1.---,9.5 Απά οἱ ὑπ πιοῦγον Τοἢ πη νγ88 
βίδη αϊηρ' 801}], δ ὕνγο οἵ [νἷ8 ἀἰβοῖρ θ8 ; 

830. Απά πὸ Ἰοοκϑὰ αἱ" [6805 αἰ Κίηρ, ἀπά 
βα1α, Ηἶθγὸ ἴ8 ὕθ δὶ οἵ (ἰοά ! 

1 αηφάανι πιΐηπὶ, "ῊΣΣ ἰ5 ἢγβί οὔ πιο, Ὀθοΐοτο, ἴῃ, οὐ οἂυξ οὗ 
ΠΟΥ 

3 οὐ "βῃουά ποὲῖ ᾶνο Κπόνση," οὐ ᾿Κπονν, Ηἰἶπι.᾿ ῬοΟΪΥΕῚ. 

3 «ροπιίη." ῬΟΙΥΚΊ. 

ὁ 11ξν "ΒΔῪν ἐξ υυἱε ΟΥ̓ΟΒ,"--' ογοά ἱξ,᾿ οὐ " θολιοΙ." 

δε, “πἰ5 οπο,"---Ηὸ ἰ5." 

6 ῬΟΙΥΕΊ, οπἱἐβ αἰα "δὲ," οὐ " τονγαγάβ." 

ΡΕΆΒΙΑΝ. 

σομηοῦι αἰου τὴΘ ΠΟ 18 δη οσίου ἕο τηθ.} 

ΒΒοι ἃ θ6 πδᾶάθ απο ἴῸΣ [Βγᾶθ], σλϊηθ 
1 ὑμπαῦ 1 βου! ὈαρύϊΖθ ἴῃ υγαῦθγ, 

82 Απὰ 4Φοῖπ Ῥᾶτὸ τ ὶδηθββ," δηὰ βαϊά, 
Ι βὰν ὕπο ϑρί γι νιον ΚΘ ἃ ἄονθ σαπηθ 
ἄονα ἴσου ἤθᾶνθῃ, ἀπ ἀντὶ ῦ οἱ ἶπι, 

353 Αμάὰ 1 πον πἰπὰ ποῦ: δὲ πὸ ὑπαΐ 
βθηῦ τὴ ὑλππαῦ 1 8ιιοι ἃ Ὀαρύϊ26 ἴῃ νγαίθν, βαϊα 
αὐΐο πιὸ: ΤῊὴΘ τπὰπ οα ποιὰ ἔμοὺ βοοϑβὺ 
ὑπαῦ ὑπ ριγιυὃ σοιηθίῃ ἄοννη, ἀπὰ τπα κοῦ 
ἷ8 αθοάθ οὐ ἶπι, ἢ ἰδ 18. ὑμαῦ κρι ὑττὴ τὴ 
ψτθ δ (6 Ἡοὶν ΟΠποβῦ, ἐμιαῦ 18, γαβῃθῦ. 

814 Απάὰ 1 ἅν, δπὰ σαγθ ἰθβυμηοην ὑδδῦ 
6 15 ἐμ ϑὅοῃ οἵ Θοά. 

“1 τιτ.---ὃὅ Απούδιον ἀλν Φο η ντι8 βύαπα- 
ἴησ,7 τυ ὕπο οὗ ἷβ ἀἴβοιρ θβ. 

860 Απὰ ᾿ιΘὸ Ἰοοκθά οὐ {688 816 πὸ 
νὯ8 νἸΚίηρσ, δηὰ βαϊὰ, Ηθγο ἰ8. ἔμ ΤϑὉ 

! 

81 Απᾶὰ 1 πον δἰ ποῦ: θαὺ ἐδπαῦ ΒΘ 

οἵ αοά! 

ι ὐὐνς ἅεέ, ἰ. ᾳ. ΑΥδὺ. 

2 γἱξ, “κανὸ υυἱἔποββ." 

3 ͵ᾶν, "βρί γίξ,"---' Ὀγοδ Οὗ Ε76." 

1, ππδκοῖ Ὀδρείππι." ᾿ανιάδεδ, τ. ] 

5 ογ, "ἴῃ." 

6 δειδπασείά, 

7 χἱξ, “στίβον. Ι 



ΑΥΤΗΟΒΙΖΕΏ ΨΕΆΒΞΙΟΝ. 

87 Απά {μ6 ὕπνο ἀἰβοῖρ]θβ παρὰ Βἴτη 
ΒΡΘΔΚ, ἀπα {ποὺ [Ὁ]]ονγθα «[6ϑι8. 

88 [ΤἸ]6Π7 9651 ὑπγπϑᾶ, 8πα 58 ὑΠ|6Πὶ 
[Ο]]οσσῖηρ, 8Π4 βαῖθ πηΐο ἔπθπι, ὙΥ μαῦ 566 Κ 
γ6 ἢ ΤΉΘΥ 5814 πηῦο Β]Π1, ἜΔΌΡΙ, (ΒΘ 15 
ἴο 88 γ, Ὀεϊηρ ᾿ἰπύογργοίθα, Μίαβίθι,) ὙΥΏΘΙΘ 
[᾿ἀνν6}1650]7 ἔμοα ἢ 

39. Ἠδ βαίῃ πιπῦο ὕπθπι, Οὐτηθ πα 566. 
ΤΊ Θλτη6 ΔΠ4 58 νυν ὙΠΘΙΘ Π6 [ἀνγο]ῦ,] ἃπα 
[0046] νῖθῃ μἴπα ὑμαῦ ἀδγ : [0] 10 γγᾶ8 
Ξαθουῦ ὉΠ6 ὑθηῦῃ ΠΟ. 

40 Οπμδ οἵ {π6 ὕπο σβῖοι πραγ «0 π 
ϑροαΐ, ἃ [Ὁ] α Βΐη, τγὰ8 ὅΑπάγθϑυ, 
ϑιοη Ῥοίθν᾽ Β Ὀγοῦμθν. 

41 Ἠδ ἤνβὺ πάρῃ. μῖδ. οὐ ὈΓΡΟΥΠΘΡ 
501, ἃ πα βαῖ θη ππΐο Πῖπη, ὙΥ 6 Βᾶνθ ἴοαπα 
[[π6 Μϑββίαβ,Ἱ νι βίοι 18, θθὶπρ ᾿πὐθρργοίθα, 
[Π{π6] ΟἸνἱϑῦ. 
“42. Απάιε Ῥγουρβῦ δἷπῃ ἴο 655. [Απᾶ 
ΥΠ67 «6515 [Ὀ6}6]47 Βῖμ), [9 βα]4,7 ΤΉ οι 

Α.}. 830. 

1 ΟΥ̓, αὐϊάεβέ. 

3 Ὑὕλα! τῦᾶϑ ἕισο Ἀοιγ5 δοίογε πῖρλε. 

3 5, Μαίξ, ἵν. 18. 

4 ΟΥ, ἐλ αποϊπέεα 

5. 5ΟΗΝ. 
πτιττιτττεςςς--------------- ---------------- -----------------------------------------------ςςςςς----------

--ς--ςς-ςςς-ςςςς-ςςςςςςςςςς- 

ΞΥΎΕΙΛΟ. 

87 Απᾶ μεὲ8 ὑκο ἀἰβοῖρ!8β θα 88. ἢ 
ΒΡ8Κο, ἀπᾷ ὕμθὺ σοὺ δἴγον «68.8.1 

88 Απᾷ 4658 ἐπνηθα τουπα ἃπα Β8 
πιὰ ὑπαὺ ὉΠΘΥ ΓΘ. 6 ΘοΙηΐπρ' αἴτον Βῖπι, ἃπα 
μ6 βαϊᾷ πιοΐο ἔπιθι, ὙΥ μαῦ 566 κ γ6 3 ΤΠΟΥ 
ΒΥ ἀπο Βῖιη, Ουν Δαβίον, ἢ ΠΘγ6 ἂνῦ 
ὅποι ΔΙ απο ὅἢ 

89. δ βαῖ01 πηΐο ὑπθη, Οὐπιθ, δηα γ9 
5881} β6θ. ΤΉΘΥ οΑπ16 ὑπο Ρ οσο, Πα ὑπ 6 Ὺ 
ΒΆῪ ὙΓΠΘΓΘ ἢ6 νγᾺ85 ΔΙ απο," ἀπ ὉΠΘΥῪ ὙΥ6Ι6 
ψῖἢ Πἰπιθ ὑπαῦ ἀν : ἀπά ἴδ τᾶ ἀθουῦ ὑπ 0 
ὑθηῦῃ Πουν.7 

40 Βιυῦ ομθ οὗ ἐποπιδ πὸ Ποανα ἔγουη 
Ζομπ, ἀπ πϑηῦ ἴοι 9 6808, ν885 Δ ΠαΡΟΥν, 
{πὸ Ὀτοῦμπον οὗ Βίπιομ. 

41 Ἠὸ βδνν ὈΘίουθμαπα ϑ᾽πηοη} ΗΪ8. Ὀτο- 
ἔπον ἀπ βαϊᾷ απΐο Βἴμη, 6. μᾶγο ἴαμα 
ὑμ6 Μοββίδῃ. 

452. Απᾶ Πο Ὀγουρμῦ μἷπι ἴο 658. Δπᾶ 
{6585 Ἰοοϊκθ}} οα Εἰπι ἀπ βαϊ4, ΤΉ οι αν 

ΟἘΒ..». 1. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

87 Απᾶ μιῖ8 ὕπνο ἀἰβοῖρ!θβ πραγ ἈΪπὶ 
Βρθακίηρ ὑπι|8, πα ὉΠ6Υ [Ὁ]]ον θα «6818. 

88 Απᾷ {6815 ὑυσηθα τουπᾶ, δη 4 580 
ἔπθιι [Ο]ονῖηρ, ἃπα 6 βαϊὰ πηὔο ὑμθμ,, 
Ὑγμαῦ βθοῖς γθῦ 99 Απᾶ {ποὺ βαϊά ὑηΐο 
μῖηι, ΒΔΌΡΙ, νοι ὈΥ 105. Ἰπτορργθίδθϊοη 
τηθδηθίῃ, Μαβέογ, σι θγΘ ἀνθ! ] δῦ ὅποι ἢ 

40 Απᾶ πο βαϊ4 ὑπίο ὑΠθπὶ, Οὐ η6, γ6 
58.8}} 5866. Απᾷ ΦΠΘΥ͂ ΘΔ 16 ἃ Πα Β8.7 ΨΊΘΙΘ 
Ἰιθ ἀνοὶῦ: δηα ὑπθυὺ ὑαρΡι θα τ 0 ἰὼ ὑπ 
ἄαν, 118}}} ὑπ ὑθηῦῃ οι. 

41 Απᾶ οὔθ νὰβ Απάγθυ, Ὀσοῦμον ἴο 
δία Ῥοῦθι, ὁπ οὔ Ὁ86 ὑψο ψ8ο δοαρᾶ 
ἔγουα 08}, ἀπα [0] να “6808. 

42 Απὰ [6 νἃ8 ἔγϑυ ἴο ἢπαϊ ἷβ Ῥσοῦθο 
δ᾽ταομ, ἀη4 Βαϊ αηΐο μῖμα, ὙἾ 6 μᾶγὸ Το πα 
Μοββίδῃ, συ μοῖ Ὁ. 18. Ἰπίορργθύαθιοη 15 
641164, ΟΠ Ιβυ." 

48. Απὰ μ6 Ὀτουρθηῦ μὴ πηΐο «6888. 
Απὰ σψμθῃ 6808 Β8 7 Βῖτη, μΠ6 βαῖἐ ἢ πηΐο 

1 ἐφ ηᾷ {πον ἠοϊποα ἐπουηβοῖνοβ ἴο σεβῦβ.᾽ ΗΤΚΙ. 
3. 710. “ὙΥμιδῇ ἀγὸ γο βϑοκίηρ Ὁἢ 
8 Η,ΚΙ. “ ἈδΌΝΙ, Γ815 15 βϑῖα Ὄχρ ον, Το ον." 
4 110, “αὐτὸ Τπου Ῥομρ, ᾽᾽ 5. 10. “ννᾶβ Ὀοὶπρ’,᾽ 
6 πυολιέενι, "ἀρὰ Θαπι.᾽ 
7 χὖ0. ΚΘ ἴδηι πουγΒ.᾽ 
Β “Βυῖ Απάτον ὕπο ὈγΟΙΠΟΥ οὗ ϑίπλοι, νγὰβ ομ6 οὐ ὕπο56 

ὅσο πο ποατὰ ἔγοτη ΦόΌμη ἃ πα Ἰοϊπιοα ὉΠ ΠΟΙ γ 65 ἴο “50 5.᾽ 
ἩΓΚΙ. 

᾿ 9 βὲηιρ᾽ θη. 
᾿Π ἸῸ ΓἪΗΡ ἤπαοίῃ αὖ ἢγϑ πἰβ Ὀγοίμου Βίπιοι, ἃ πα 5811} απο 
᾿μἶπα, 6 πᾶν Του ἐλ Μϊδῖα, νυ ἢ 15. θχριδίπθα {116 
᾿σηπιβτ.᾽ ΗΥΚΙ. 

1 Απα Π6ὴ 1 πβυ8 ἸοοἸκοα.᾽ ΗΥΚΙ. 

1 οὐ “παᾶ Βοΐοτο Τουπᾶ." ἀραηηψα ἀαδηαάπιο, "Του θ6- 
Τοσομαπα.᾽ Α.. Ἀὐυτηϊ. 

3 Μαορὶ"]---Κὐἄβέοβ. Ψϑαϑβαηπιᾶ κα φαϊαξα παῖ εϊ--ὐπισα ψδϊο 
ἰαλμψεῦνα Κυΐβίος χα αἴο ψέ δα αἱ Ἰψαϑιι: “ Ατιὰ 1 ποατὰ 
(πὸ ννοτὰβ οὔ ἴθ Μοβι- Ηρ ΕΑΤΉΕΕ ΟΥ̓ ΤᾺΥ ΤΟ Ε, Βα ΠΕ 
ἴο ΤΥ ΤῸ Ἐν ΟΗΠΙΒΤ ὴῸ νγὰ5 ἴὸ Ὅ6 οαἰἹοὰ 7 πε 5υβ; (Ὁ 
Τουῖμ, μὸ ἄονσι Τπσοὰρῖι {πὸ πθᾶνθηβ, πιὰ {τοι {Π|6 
γτηδιηθηΐῦ, 0 ὑπαῦ νου] α,᾽ ἅο. ΑΒοθηΒ, 15. χ. 7; Ἶχ. δ, 
18, 17. 

ΒΞΛΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

42. Το Τοιιπα 15 Ὀγοῦμον ϑίπποη ἢγβῦ.} 

1 Ἡ. Τακὶ, ν. 72. ἀπαλοῦρ, ἴκὸ ἴπ6 Μοτηρῃ, ργέηννπι, 

87 Απᾶᾷ Πὶ8 ὕνψο αἰβοῖρ!8β μθαγᾷ ΠΪΠὶ 
βαγίηρ' ἐλαΐ, ἈΠ ὉΠΘΥ νυθαῦ 8 Γ6} «6818. 

38. 1655 Τὰρηρα τουηᾷ, πα βθοῖπρ' [ΘΠ 
ναὶ κίπρ αἴλον. ΐπι, 6. βαϊ 4 πηΐο {Π|61], 
89 ὙΥΠαὺ βθοὶς γθ αἴνοε ἢ Βυῦ ὑπο  βαϊα 
απΐο δῖπι, ΒΑ ὶ, το. τ Βθη Ἰη ορρυθύθα 
ἰ8, ΤΌΔΟθ ον, 606 ἀν 6]]οϑῦ ὑμοι ἢ 

40 Τῃοη πὸ βαϊᾷ ππΐο ἔπη, Οοτὴθ δηα 
866, ΤΊΟΥ οαπηθ ὕΠΘῺ ΔΠΑ ΒΑ. ὙΥΠΘΡΘ. Π6 
ἄν οῖῦ, ἀπ ὕπο υ αοάθὶ τ} ἴπι ὑΠπὰὺ ἀὰν : 
Πα 1 γα8 ἀρουῦ ὕπ6 ὕθαθ Ποῖ. 

41 Βυῦ Λπάᾶτγον, ὑπ Ὀγρούδπον οὐ ϑηοη 
Ῥοίον, νγυὰβ οπθ οὐ {πὸ ὕνσγο ψῃὸ Πρανα [ΓῸΠῚ 
Το, ἀπα νυϑηῦ αἰξον μη. 

42 Ἠφῦ [ουπᾶ ἢγβὺδ 818. Ὀσοῦμον σ΄ ΠΠ0Ὲ, 
δηα βαϊα απο μῖπι, ΝΥ ὁ πᾶν ἰομα ΜΘΒΒΙΔΠ, 
νΒΊΟἢ 18 Ἰηὐογρνοίθα, ὑπ6 ΟΠ νϊβῦ, 

43. Τ16' Ὀτουσμῦ Πΐπὰ απῦο 6888. Απᾶ 
6885 Ἰοοκίηρ αὖ ΐμη, βα14 ἀπο μἷπα, Το 

1 πτ, ΠΟΥ νογο,᾽ 

3 γ1{, “{π|85 οπο.," 

8.1.6, μγίρενεγι, π΄ Αὐτή, ΟδοΥζ. ΑΥᾺΡ, Βαμ ἃ, δπὰ 
ΓΜΟοπιρμἰἴς νογβίοηβ, 5. Ψ06}1 δ της ϑυτίας, ΕΠ ορίο ἀπα 
Βιανοπίο, νυ τὸ Νυϊκαίο ἀπ Α, ϑάχομ, βοοότὴ [0 ᾿ᾶνο 

τοῦ πρῶτον οἵ πρότερον ἱπδίοπα οἵὗἩ πρῶτος. 

Ὁ 1, “Ἐπ|85 οὐνο,᾽ 

ΑΟΤΗΤΙΟ. 



Ομ". 1. 

ΛἈΈΆΜΕΝΙΑΝ, 

87 ΤΊιΘ ὕπο αἰβοῖρ!θβ μϑαρᾷ ἔγοιη Εΐμη 
νμαὺ ΒΘ Βραῖκθ,} δὰ ἐμθὺ ψϑηΐ" δἴΐον 
“6808, ἦ 

38. ΑΧ.5 76815 ὑᾳγηθα γοὰπα δ ηἃ Βανν ὑΠ|6 1} 
Ὁπαῦ ὉΠΟῪ Ὑγ6 ΓΘ σοι] ηρ᾽ αὔγου μΐπι, ἢ 6. 5810} 
ἀπῦο ἔθη), ΑΥ̓ μαΐ βθοὶς γϑ ἢ Τῃθγὅ βὰν ππΐο 
δῖπι, ἘΔΌΡΙ, τ ποῖ θοίηρ ἰπύθυργοίθα, 15 
8164, Μαβύου, ν ΠΘ6 ΓΘ ἅτ ὑῃγ Ἰοάρίηρβ ἢ 

4 τν.---399 Ἠδ βαϊἢ ἀπίο ἔμθη), Οὐτηθ 
δΔηα 866. ΤΉΘΥ ΘΔ Π10 ἃΠπα 88} ὙΠΘΡΘ ΠΪ8 
Ἰοάσίηρβ γγθυῦθ, δπα ὕπθυ ἁροᾶθ νι Πΐτη 
ἐμπαῦ ἀαν : ἴον Ὁ ννὰ8 ἀθοιυῦ ὑμ6 ὕθηθα Ποαν. 

40 Απάτον, ὑπ Ὀγούμον οὗ δίπποη Ῥοίον," 
γγ88 ΟΠΘ οἵ ὑΠο56 ὕνο γἘὸ μϑαρὰ ἔτοτα ΦΉ0η, 
ἃη ποῦ αἴδον πη. 
4 ν.---41] Τιῖβ οὔθ ἢγβθὺ πάρῃ 8 

θγοΐμον. ϑίιηομ, ἀπά βαϊθῃ ἀπίο πΐπι, 6 
Βᾶνθ οαπμ ἃ ΔΙ οββίδα,, νυ Βΐ ἢ 15 ἱπουργούθα, 
ΟἸμυῖβα. 

42 Ἠθ Ῥτγουρσμῦ Ηἷπὶ πηΐο 7688. «[6518 
Βανίηρ χϑα ἢἷ8 θυ 98. ρΟῚ Ἀΐπ, Βα 1}, ΠΟ 

5. 5“0ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΚΟΊΙΑΝ. 

87 Απὰ ΜΒ ἔττο ἀἰϊβοίρ!ββ μθαγτὰ πμαῦ ΒΘ 
Βαϊ ἃ οὗ Βἴτη,} ἀπα ὉΠ 6 Υ ΤΟ] ον οα 6808. 

38 976 818 υασηθα τουηᾶ, δηα βανν ὕΠ 086 
ἔπο ὑμπαὺ [Ὁ] ον ΐπη, απ μθ βαϊά πΐο 
{μθπι, 39 ὙΥμαῦ βθοὸκ γ᾽ Βυΐ ἔμθὺ βαϊά 
πηΐο δἰπι, ἨΔ, ΒΟ Ν 15. ἰηἰογργοίθα, 
Τόδοθον, ν ποτ ἀν ]]οβὺ ὅποι ἢὃ 

40 δ βαϊᾷ υπίο ἐμθηι, Οὐπθ 8ηα 566. 
Απὰ ὑπθν οαπιθ 8Π4 βδν7 ψΠΘΙῸ ἢ6 ἀπο], 
8 π6 ὉΠΘῪ τϑιηδῖπθα νυ] ἢ Πΐπη. Τὴ ὑπδὺ ἀἂγ 
10 γγὰϑ ἃ8 ἴδ ὑγϑσθ ὕΠ|6 ἔθαῦἢ ΠΟῸΓ. 

41 Απάτον, ὑπ6 Ὀγούμον οἵ ϑίπηομ Ῥοῦύθγ, 
γγ88 06 οἵ ὕποβθ ὕννο 80 πϑαγὰ [τοτῃ ΖΦ οη, 
8η6 ΠΟ]]ον δα Πΐπι. 

42 δ ἴουπα αὖ ἤγβ [ἷ8. οὐγῃ Ὀτοῦμον 
ϑίπιοη, ἃηα 814 πἀπῦο πἴμη, ΑΥ 6 μᾶνθ ἴοαπὰ 
Μφββίδν," νυ Β1Ο ἢ 15 Ὀγ Ἰηδουρυθίαυίοη, ΟΠ τ βῦ. 

48 Ἠθ Ῥγουρμῦ Εἰμὶ ἕο «6818. «6808 
Ἰοοκθα αὖ δἴτη δῃᾶ βαϊά, Τηοι ατῦ Β᾽ πιο 

5ΠΑΥΟΝΙΟ, 

87 Απὰ Βούῃ ὑπο ἀἰβοῖρ!θβ Ββανίηρ: μβοιτὰ 
᾿ἶτη ΒρΘαΚ, νυθηῦ αἴγον {6βιι8. 

58 Τῆθη 4688 Βανὶπρ ἐυγπθα τουπᾶ, 
ἈΠᾺ Πανὶ πρ' Βθθὴ ἔμθιη ὕνο σοιηΐπρ' Ἀ[ῈΘΣ 
δῖτη, 5814 ἀπῦο ἔθη), ΑΝ μαῦ βθθκ γῦ Τῆθη 
ΠΟΥ βαϊά ἀπίο τη, ΒΔΌΡΙ, νοι Ὀοΐηρσ 
πρε ἜτΩν τηθαηθέῃ,} ΤΘΔΟΠ ΘΓ, ν μΘ ΓΘ ̓ἰνοβὲ | 
ὕμοα 

359 Απά Πο βαϊά απίο ἔπθιῃ, Οὐπιθ απὰ 
8606. ΤΏΘΥ οδτηθ ἔμθη αηᾶ δῶν ὙΠΟ ἢ6 
νγ᾽88 ᾿ἰνίηρ, ἀπὰ ἔθου ἀθοάθ τὰ Ηἷπὶ ἐλαῦ 
ἀδΥ : δηὰ 10 γγὰβ δροὺῦ ὑπὸ ἔθῃῦῃ μοιτ. 

40 Απὰ Απάγον, Ὀγοίμον οἵ ϑίπιου. Ρὸ- 
ἴβι, νγὰ8 ὁΠ6 οὗ ὑπ6 ὕχο ψῆο ποαγὰ ἔγομιὶ 
9 λπ, ἀπὰ ἐμπαῦ πϑηῦ αἴξον Ηἷτη. 

41 ΤῊΪΒ οπ6 Ὀθίοσο πα πιϑῦ μἷβ Ὀσοῦ ποῦ 
ΘΙ πιο, 8η βαϊὰ απΐο μΐπη, 6 παν ἴουπὰ 
Μοββίδῃ, υυ μοι 18 Ἰηδουργθίθα, ΟἸνῖβῦ. 

42 Απά Π Ὀγουρ ὺ Ηἷπι ἴο 1688. Λπὰ 
“6518 Βανπρ ἸΙοΟΚοα οἡ Ηἷπὶ βαϊᾷ, Του ατῦ 

1 ογ, "παδξ ἢ βρακο." 

5 οὗ "Ραββοά." 

3 ΒΟΙΊΟ σορίοθ8 πᾶνο δοψα " {Π|656,᾿ ΟἾΠΟΥΒ ποϑα “Ππο56.᾿ 

4 ΟΥ̓ “αὐδγίογβ. 

5 οἱπιΐ, " οὐὁἨ Τπ βίοπο. 

5 ψαγ, "θομπα Ηἰπι.᾽ 

Ἴ γα Υ, Δεδϊα ; Ἰκ6 τη ὅγγυ. ΗΥΚῚ. Αὐδὸ. 

1 ΟΥ̓ “δὲ γᾶ βαϊα ὈῪ ᾿ΐτη." 

3 Ὁ. ταδὶ. 

3 οὐ “δέ ποι, ᾿κ πὸ ϑ'υυ. πὰ ΑΥΔΡ. 

ὁ ΟΥ̓ “Υ85,᾽ 1κὸ {πὸ ὅγτ. ἀπ ΑΥδΡ. 

5. Ο΄. Μεδῖα---ἰΚυϊδέεο, 

1 γ1ξ, “15 5αϊὰ.᾽ 

3 ρμγεδάε, πρῶτον, ντὶϊι βονογαὶ ασοοκ Μ58., ας ἰπὶ οἷν. 
ἰϊ, 10; χ. 40. Βαῦ ἰπ οἷν. χνὶ, 138 πρῶτον ἰ5 τοι στοῦ 
»εγυψὲο, " αὖ ἢγβι.᾽ ΤῊ Επββίδη Κ΄. πιὰ8 ρεγυῆῖί, πρῶτος. 

ἈΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 
97 Ὑμοπ ὑπ ὕπνο ἀἴβοῖρ]68. πϑαγὰ Πϊπὶ 

Βρθακίηρ, ἀπ ὑΠΘΥ [Ὸ]]Ον θα ὑπ ϑανίουν, 

38 ΤΊ ὑπὸ ϑανίοιν Ἰοοκοα τομπᾶ,} απ 
8ανν ὑΠ θη [Ὁ] τ ἱπρ’ ᾿ἶτη, ἀπ ἢθ βαϊά ἀπίο. 
ἔμθῖη, ὙΥΠαῦ 866}. γο ἢ ΤΟΥ βαϊὰ απίο μΐτα,, 
ἘΔΌΌΪ, {πὉ 18, Βαϊ ἀπα οχρίαἰποα, ΤΘΔ μου, 
ΜΠ ΓΘ ἀν ΘΠ ]οϑὺ ὑποιι ὃ3 

39 Ἠὸθ 5εϊά ππίο ὑμθηι, Οὐ ἃπα 866. 
ΤΉΘΥ οατηθ πὰ 5ανν ΥΠΘτΘ ἢ6. ἀντ οῦ,} ἀπά 
Ὁ Πΐπὰ ὉΠ Ὺ ἃ οάοῦ ἴῃ ὑμαῦ ἀδγ : Ὁ γγαβ 
ὕμθπ ἔμ ὑθηύι ποι, 

. 40 Απάγον, δίπιοιι Ῥοίθυ᾽ β Ῥγοῦῃθυ, υγαβ᾽ 
016 οἵ ὑ686 ὕνσο, "τ πο πραρὰ Ὀγῦ ΤΌΠπ, πα΄ 
Το!] ον θα πἴμι. 

41 ΤῊ ὁπο ουϑῦ τπϑῦ ἴοι εἷ8 Ὀγούμον, ] 

ΒΊΟΝ. 18 οχρ᾽αἰποα, ΟἸνἰϑέ, 

42 Απὰ ὕμπον Ὀγουριῦ μἴπη πἀπέο {Π6 8: 
γἱοαν, ΤΈθα ἔπ ϑανίοαν θΘμ 6] ἃ Ηἷπι, ἀπὰ 

! 

1 οΥ, "δθοαζ," ] 

3 λισαν εαγάαπὲ ἔλα ἢ ] 

5 οΥ, “νψοπποῦ," τὐμησάδ. 

4“ ὧὧσα οὐδεν ὁ ἰλαπι ἐϊσαπε. ! 

δ ογ, “ἴγοόυῃ," αἰ. 

5 Μεαείανι. 

ἈΚΑΒΙΟ, 

57 Απὰ Πῖ8 ὕνο ἀϊβοίρίοβ πθατὰ 85 
γΟΣ8, ἀπ ὑΠ6Υ [Ο]]ον θὰ «6818. 

38 Τπθη {6888 ὑπρποᾶ στουπᾷ, ἃπα βὰν 
{π656. ὕνγο [Ὁ] ον, ἀμ βαϊ ἃ ἀπέο ἐμ 6), 
ΛΥμαῦ ἐξ ὑπαῦ γθ πῖϑῃ Απᾶ ἐμ ὕπο. 
8814 απο πη, ΝΑ Ρθομϊ, ἐπι Ἰηὐουργθίαυϊοη 
οἵ νι μοι 18, Ὁ Τθδομον, πθυὸ ἀντ ϑ ]οϑὲ 
ἐμοι 3 

89. Απᾶ πὸ βαϊά ππίο ἐθθιι ἔνσο, (οτηθ 
ὑπαῦ γ τη 866. ἀπά ὁπ ὕπο οὔτηθ ἀπὰ 
ΒΔ ΠΟΤ ἢ6 ἀντοὶῦ, ἀπ ὑπο υ ἀθοάοϑ τ α0} 
δῖπη ὑμπαῦ ἀν οὗὁ ὑποῖνϑ : ἀπ Ὁ τγὰβ ἀθουΐ 
{86 ἐθηθῃ μοι, 

40 Απά Απάγον, Ὀγούμου οἵ ϑ᾽πηοη, ντα8 
ὁη6 οἵ {πὸ ὕνγο ψ8ο ποατὰ ἔοι ΤΌ, απὰ 
ΤΟ]Π]ονοα μἶπι. 

41 ΤῊΪΒ ομθ Τουπᾶ ἤγδὺ δίπηοη ἶβ Ὁτο- 
δηα βαϊα απο ᾿ἶτη, ὙΥ ὁ πανὸ πιοῦ Μοββίαλ," ὑπθν, ἃπὰ βαϊά ππΐο μια, 6 πᾶνθ Τοαπ  Απάτονυ. Τὸ Ὀτοῖμον βαϊὰ ἀμΐο Ὠἶτν 

᾿Μοββίδῃ, π6 ἱπέογργθίαθιοα. οὔ νυ αΐοῖ 18, νο ἰοαπὰ ὑπὸ ΔΙ οββίδῃ, 
ΤῊ 6 ΟΠ εἰβι. 

42 Απὰ πθ οδπιθ τὐὶξ ἷπι ἴο 76 808. 
Απὰ νθη {6818 Ἰοοϊτοα αὖ ἷπι, πὸ βαϊά 

Ἀ α150, "Μαβίοτγ." 

5. χιῖ, “σσθοτο ἀγὲ Τπου }᾽ Εἰκὸ {πὸ ϑγτίας. 

5 γ{8. ἜΠΟΥ βίδγοα ΕΠ σπηβοῖνοβ." 

Κ ΚΤ (τὸ Ῥοπίδίσθον," βανπ ΑΙ οάπ, Ηἰκε, Δ. ΤᾺ». 160, 
“πποπίίου 5. οὕξτονν τηδο οἱ Αἰ. Μεκλῦ λα, πὰ Ησ ἰ5 ΕἸ 
δεῖν," ἀπ πδπλο ἀπ ΌΓΒΔΙΥ κίνοι τὸ Ομ κιῦτίῃ ἔπ Οὐγας 
απὰ ἰπ Ασαῦὶς υυτὶ εἰμι χα. 

ΓΑπάτον. 

ΡΕΚΞΙΑΝ, 

87 Απᾷ σψβθπ μὸ βαϊὰᾷ ἐπα νονὰ δοῦαι, 
[18 ἀἰβοῖρ]68. μθαγὰ 10, απ πο Υ τϑηΐ αἴξου 
6818. 

38. 7265118 Ἰοοκοα ἔοναγάβ ἔποιη, απ ξαννὺ 
ὑπαῦ ἘΠΘΥ γ 6 ΓΘ σομιΐηρ αἰξον ἷπη, μ6 βαϊὰ 
απΐο ὑπ θπ, ὙΥ̓Παῦ ἀθδῖγο νοῦ ΤῆοΥ βαϊα, 
αηΐο τη, ΟὺνΡ ἘΠάΘν,32 ποτ ἀν ]οϑῦ 
ὅποι ἢ | 

39 Ἠὸ βαϊά ὑπο ἔπθη, Οὐ ἀπ β66.. 
ΤΉΘΥ οδΠη6 ἃ Πα 58} ΠθτῸ μ6 ἀννοὶδ, πὰ 
ὑπον ἀθοάο πὶ θῦ Εἷπι ἴῃς {19 ἔθπέν ᾿ιοιτὶ 
οἵ ὑ6 ἀδν. 

40 Οπο οἵ ὑδμοϑθ ὄνο ψο μοαγὰ ἔγοπὶ 
Τολη δηὰ νυϑηῦ αἴδον 688, } ν 88. ὈΥ ΠΒΠῚΘ 

41 Ηἰΐἴβ ὕὑτοίδον ϑἰηοη οδπδ δη βην 
, 9] 

42 1688 Ἰοοκοά αἱδ ἴμν, πὰ βαὶϊὰ, Τῇ οι 
αὐτὸ ᾽πιου ἐπ βοὴ οἵ Φόοηα, ἀπ ἔμπου 5 δ]ὲ 

1 λαν ἄο, "οδοῖ ἔννο." Ϊ 

2 διεξηγᾷ.ἶ πιᾶ. 

3 κε ὀδελῖ, ᾿ἰξοταὶ τον τίη οὐ ἐπὸ 5 τίας, 

ἐμπε. “πὶ ἨΙΪΒ ὑγοξοισο." ] 

δ 1|{. "τὸ πιο ἴοοξ οὔ ὕπεῦυκ." ] 

5 οτ, "ἐονγαγάκ." 



5. ΦΟΉΝ, Ομ... 1. 

ΑΥΤΗΟΕΒΙΖΕΌ ΨΕΆΚΞΙΟΝ. 

αὐτὸ ϑπποι {π6 5ὸη οἵ [7088 :} ῬΠοα 5Π|8}0 
θ6 οδ]]6ὰ Οβθριιᾶβ, τυ μῖοὶι 18, ὈῪ Ἰηθογργοία- 
ἄοη, [5Δ. 5 ομο.7 

48 4 ΤΠ [ἀν [ὉΠ] ΠΡ] {6515 [που] 
50 ἴονῦῃ ᾿πύο Θ΄Ά11|66, πὰ ἤπάθυμ ῬΈΠ]Ρ, 
Δ Πα βαῖῦ ἢ ἀπίο πῖπι, ΕΌ]]Ονν 116. 

44. Νον ϑΡΒΠΙρ 88 [ο[] Βεούμβαιαα, [ὉΠ6 
οἰ γ1 οἵ Απᾶάγθν δηα Ῥοίβνγ. 

45 ῬΒΠῚρΡ πάρῃ ἘΝ ΔΌΒδΠδ6], ἃπα δαί 
παπΐο Βίμη, ὅγ8 Βαγθ ἴοπὰ πΐπι, οἵ ΤΠ ΟΤη 
5Μοβ65 ἴῃ ἔῃθ ἴανν, δ ὑπ ὀργορμιοῦε, ἀ1α 
τσὶ, [6818 Τοῦ ΝΑζαγθῦ,} ὉΠ6 50η οἵ 
όΞΘΡἢ. 

40 Απαᾶ Ναίμαπδοὶ βαϊὰ ἀπῦύο μΐπι, δ δη 
[{Π6γ6] δὴν ρμοοᾶ {πίπρ οοπθ ουὔῦ οἱ 

Δ 866. 
47 {6β08 βᾶνν Νύμδηδοὶ σουηϊπρ' [0 Π]ΠῚ, 

Δ Πα βαῖθ οἵ Ηἷπι, Βοιοϊά ϑᾶη [5γδρ] 16 
ἰπ4664, ἴῃ ΜΒ οΙη 18 πὸ ρ]]6 ! 

48 ΝιαΑΥΠΔΠΔ6] 5αι 0} ἀπίο Πῖπι, Δ ΒΘ ΠΟΘ 
᾿Κπονοδῦ ποι τὸ ῦ {6818 δηβουθα ἃπα 

Ναχαγθίῃ ἢ ῬΆΠΠΡ Βδῖ0} απίο ᾿ΐπη, (πη. 

ΒΥΕΙΑΟ. 

Βίπηομ 500 οὗ {088 :} ὑμποῖ Βμα]ῦ θ6 ο]]θα 
Οδρ 88. 

4 τγν.---48 Οἡ {Π6 ποχὺ ἀαγϑ  οβυβέ σου]ὰ 
δο ουὖῦ ἰηῦο Ο811166, πα μ6 ἔοππα Ῥ.Π]1ρ, 
πα βαϊα πηΐο πΐπι, (θη Αἰ ΘΓ Πη6. 

44. Βυὺ {π|8 ῬΆΠΠρΡ᾽ νταβ ἔγοπι Βοίβαϊάα, 
ἔγοση ὕΠ6 ἕοννῃ οὗ Απᾶάτνον πα οἵ Βίπμομ. 

45 Απα ῬΙΗΠΡ ἰοαμα ΝΑῦΠαπδ6], πᾶ 
Βα 14 απἴο πΐπι, δ οὗ ψῇοτη τού ΜΙ Οβα5 
ἴῃ {6 ἴανν δῃηα ἴπ 0Π6 Ῥτορ ιθῦβ, 6 μάν 
ἔουπα πἰπι ἕο θ6 {65118, ὉΠ6 Βὸὴ οὗ ΦΌΒθρἢ, 
ὙΠΟ. 15 ἔγοιη ΝΑΖαγθίῃ. 

40 Ναίμδηδοὶ βαϊά απο μῖπι, ΕἸ Ομ Νὰ- 
ΖΆΛΘ οδη ἁυρ ὺ οἵ ρσοοῦ ῬῈ ῬΆΠῈΡ βα14 
απίο Πἷπι, οτηθ πη ὑπο 588} 566.6 

47 Απὰ {7658185 βαὺν Ναύμδηδ86] 88 [6 γᾶ 
Θοτηΐπρ ἀπῦο Εἶπ), ἃπα πθ βαϊ4 οἵ Μίιη, 
ΤΥ 15 ἴῃ ὑσαθῃῖ ἃ βοὴ οἵ [8Γγ86] ἴπ ΠΟΤῚ 
15 πὸ β.1]6 ! 

48 Ναῦπδπδοὶ Βαϊ πηὔο Ὠΐπὴ: Ὑ ΠΘηοΘ 
ἂνῦ ὑμοὰ δοαυαϊηίθα τ τη «6818 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ, 

μῖπη, Του ὙΘΥ}]ν ἃρῦ ΘΠ. 80 οἵ 9088: 
ὑποὰ 58] ποὺῦ 6 οδ]]θα (ὑθρῃδβ,} συ Β]οἢ 
Ὀγ 108 Ἰηδορργοία μι, ἐδ Ῥϑύγοβ. 

44. Απὰ οἢ {Π|6 ΠΟΥ͂ Π 6 νυ ]Βῃ6α ἴο ρῸ 
Ἰηΐο Θ811166, ἀπὰ «6505 ἕο πα ῬΆΠΙΡ, ἀπὰ 
Π6 βαϊᾷ πο τη, ΒΌ]]ονν Π16. 

45 Απα {Π|8 βᾷπιθ ῬὮΠ]ῈΡ ἔνγαβ οἵ Βθίῃ- 
βδῖάδ, οἵ [π6 ἕοστῃ οἵ πάτον ἀπα Ῥοίογ, 

40 Απᾶ Ῥ Πρ ἔουμα ΝΑΙ π861 δπᾶ 
Β814 πηΐο μἴμη, Δ 6 πᾶν ἔοιιπὰ {68ι8, ἢ 6 
80}. οἵἨ ΦΌΒΘΡΙ, τ Πὸ ἐδ ἔγοπὶ Ν ΖΑ ΙΝ, ὃ οοη- 
ΘΘΡΠΙΠΡ ΠΟΠῚ πτοῦθ, Μοβοβ πὶ ὑμ6 ἴᾶνν, 
ἃ Π4 ὑπ Ῥγορηθίβ. 

47 Απὰ Ναίμδμδθὶ βαϊα ἀπο Βἰμ, 18 
16 ῬΟΒΒΙθ]6 ὑπαᾶῦ βροοα ἸὩΔῪ ΟΟη6. ἴγοΙὴ 
ΝαΖαροίῃ Ρ Απαᾶ Ρ]Η]ρ βαϊᾷ ἀπέο Πΐμ), 
Οὐοιηθ δη4 ὕδοιι 8ῃ8]} 566. 

48 Απᾶά σψῇθη «688 βὰν Ναδίμδηδο] 
ΘΟΙΆΪ Πρ ἀπίο μη, μ6 βαϊα οἵ πἴμπι,  Θγὸ 18 
οη6 ΜῈΟ ἴῃ ὑμα}} 15 ἃῃ ΤΒΡδο 6, ἴῃ ἡ ΠΟηὶ 
18. ΠῸ ρῚ1]6} 

49 Απμὰ Ναύμδμδοὶ βαϊᾷά ἀπο Ἠΐπι, 
Ἄγ ΘποΘ Κπονθδῦ ὕπο τ Ρ Απάᾶ “688 

Α.ΏὉ. 30. 
τς Μαίϊ. χυΐ. 18. 3 ΟΥ̓, Ρεΐέευ. 
3 (ΟἿ. χίϊ. 21]. 4 ΟἿ. χχὶ. 2, 

: 5 6δ6η. {π, 15; χ]χ. 10; Ποαυΐξ. χνίϊ!. 18, 
Χχγῖϊ. 4; Ναπι. χχί. 9; Ὠεαξ, χυῖ!. 16. 

6 158. ἰν. 2; υἱῖ. 14; ἰχ. δ, 111}. 2; ΜΙο. ν. 2; Ζεοῆ. νἱ. 
12; ἰχ. 9θ. ΡΒ. χνὶ. 9, 10; χχίὶὶ.; οχχχίϊ. 1] ; 158. χ]. 10, 
11; 1. 6; 761. χχίϊ, 5; χχχίϊ. 14, 15; ΕΖοκ. χχχίν. 283; 
ΧΧΧΥΪ,. 25; δι. ἶχ. 94; Μῖςο, νἱὶ. 20; Μα!. 111..1., ἰν. 2. 

Ι 75. Μαζί. 11. 28; 5. [ΚῸ ", 4. 
5. ΟἿ. νυἹῖ. 41, 42, 52. 

ἰχ. δ. 

6. χχὶϊ. 18; Ὲ 

9 Ῥβ, χχχίϊ. 2; ἰχχῖϊϊ, 1, ΟὮ, νἱ. 80; Εομι. ἰϊ. 28, 30; 

1 οΥ, “βοὴ οὗ {πὸ ἄογνο,᾽ ἃ5 βοῖηθ οὗ τπ6 ϑυτίδη ἘΔΕΠΟΥΒ 
ἀπαάογβίοοα ἴΌ. 

3 κῖρλο, τόοκ, ΟΥ̓, βΐοῃθ ; "νΒϊοἢ 15 Θχρ ἰποα Ῥοΐγοβ. 
ἼγΚΙ. 

3. οΥἹἉ, “πὸ οἵπουῦ ἀδν.᾿ “ οἡ πο ἀδν οὗὨ {Ππ6 ππουτον.᾿ ΗΤΚΙ. 

4 ἯΓΚΙ. οπηῖί5 “71 εβυ5.᾽ 

5. ΟΥ̓́ “ῬΏΠΕΡ Πἰτηβο6}7.᾽ 

6. ΖρΟΠῚ6 δηὰ 566.᾽ ΗΓΚΙ. 

7 ΟΥ̓́, “ΤΘΆΙΙν,᾽ --' ὑτα]ν,᾿---' ἄσταν." 

1 κορλ)ᾶ. 

5 πὸ, “Ὁπαῇ νγδβ.᾽ 

5. τοαψγαδ᾽ τισι τὐαψηιαΐδ᾽τε ἰα Ναας τοὶ κα Θαϊῖϊα, “ ἀὐυιὰ ἔπιον 
(Δοβορ ἃπὰ Μαυν) ἴοοῖκ Ηΐπὶ ἀπὰ σᾶτηθ ἴο Νααζαγοί οὗ 
Θδ προ :᾿"--ὐ τ ἀπα 1 βανν Ηἰἷπὶ αὐ Ναζδγοίῃ, ἀπ ἰηἴαμξ, αὐπὰ, 
ΔΟσΟΥΪπρ’ ἴο ΗΙϊΒ σοπαϊξίοιι, ἃ5 1 νυν ογο ἀπ Κα Οναν.᾽ ΑΒΟΘΏΒ. 
15. Χὶ, 15,17. σα Νακ γε σα αἰϊϊα. ῬοΟΙΥρ], 

ΒΛΉΙΌΙΟ. 

48... ΝΑΙ δηδο] ...... [818 18 1η ἐραςἢ. 
8 18γδθ] 19 ἴῃ γΠοτὰ 18 Ὧ0 ρῃ1]6.} 

“1 6808 δηβιυοσοά τη, Βοίοσθ ἐμπδαῦὺ 

1 Λοῖαβ οὐ 5, Ῥϑοποσα πὶ 5αμίαϊς, ΜίηρασοΙ “Ἐκ. σοδά, ] 
ἘδΙ. ν. σχον. ἴπ ἃ γοδεβο οὐ πὸ ὑχοδοπίην οὐ ἴπ6 ἔνγοῖνο ὦ 
Ἀροβέῖθβ, αφυαοΐρα ἴῃ Ζοῦκα, Οοὐά, Βαμα, ν, 220, ΝΑΙ Δ πδ 6] 

ἰ5 βαϊα ἴοὸ πᾶν δον ἔπ Βατηδ 5. Ξίπιουι Β0ὸὴ οὗ ΟἸθορδ5, 
δια Ὀίϑπορ οὗ ογαβδίοση δου 5, “τη65, 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

τὺ 5πηοη ὕΠ6. βοὴ οὗ Φομη:} ὑποὰ ἂρ 
οΑ]Π16 4 Ορμα8, ψ 0 ἢ θη Ἰπ θυ ργοίθα 18, 
Ῥροίον. 

44. Οπ {Π|0 ΤΠ ΤΟΥ Π6 ΒΗΘ α ἴο ρὸ ἰπίο 
ΟΘ΄ Δ11166, ἀπ 6 Τουπμα ῬΆΠ]Ρ, ἀπα [6888 
βαϊ ἃ ἀπο ᾿ἶμ), (Ομ 6 ΔΘ τη6. 

45 ῬΆΙΠΡ 88 παύϊνο" οἵ Βοιμβαϊάα, οἱ ὃ 
{π6 ὕονγῃ οἵ Ἀπάνου απα Ῥοῦθν. 

40 ῬΒΠΡ ἰουπὰ ΝαΑύΠδΠ86], δηἃ βαϊα 
απίο πΐπι, ΗΠ ὶπὶ οὗ ποῖ Μοβοβ ἴῃ {Π6 
Ἰανῦ, ἀπ {Π6 Ῥγορμοὺβ υτοῖθ, ἤανθ νγ6 [οι], 
ψγΠ0 18 168118. ὉΠ|6 βοὴ οἵ «οβθρὶι, ουὖῦ οἵ 
ΟΝ ΑΖΆΤΟΙΝ. 

47 Απὰ ΝαΑΙΠδηδοὶ βαϊα απἴΐο μη), Δ 
ΠΘΓΘ ΘΟΙῚΘ. ΔΗΥ͂ σοοά ἴγοη ΝαζαΡοῦῃ ἢ 
ῬΒΤΠΡ Βαϊ 4 απῦο μῖμι, (οπιθ ἃΠ 4 860, 

48 76 818 βᾶνν ΝΑΙ ηΔ6] σοτηρ' ὑουν ΓΒ 
μΐπι, πὰ Π6 βαϊά οἵ δῖμη, Βθῃο, ΠΘΓῸ 18 ἃ 
ὕγιιθ 18γδο] 16 ἴῃ ὙΠΟΠῚ 18 πῸ ρα]! 

40 ΝΑΙ ΠδΔ6] 5α]α ἀπο μῖπη, ὙΠ Θηοο 
Καονγοδῦ ὑπο πη ἢ «{65118 ΔΠΒΥ ΘΙ Πρ, Βαϊ 

1 Ἰοδαησιρα, 

2. αἴ80, “πη τα," γεηι- Πειλϑαῖάα, ἴ.ᾳ. Βηθσαϊδαῖος. 
566 Νοῖρβ οἱ {Π|5 νΟΥΒΟ, 

3 ΟΥ, "“ουΐ οἵ᾽᾽---Ἷτότη.ἢ 

4 ΤῊῆο Ψυϊκαΐο, πὸ Μοιρμ ες, Ἐξ ορίς, Ασδοὶς, Ασ.-. 
τησηπΐπη, δη 6] ΒΙ αν οτος νΟΥΒΙ 5 γοποτ {πὸ Οτσοοῖκ ἔγραψε 

καὶ οἱ προφῆται, Ἰϊξοται!ν, πὰς ποῖ ἰἀἰ οπιδείσα!ν. ὙΠῸ 
Οφογκίαπ πὰ Ρογβίδη ΤΌ] ον [πο ϑγτίδο ; πὰ {πὸ Α, Βαχοι 
βΒἴδηβ ΔΙΌΠΟ, 

ΘΟΤῊΗΙΟ, 



ΟἘΔ45. 1. 5. 50ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

αὐτὸ ϑίπαοη ἐμθ βοὴ οἵ Ζ20πᾶὰ: ὑμοὰ 888}Ὁ 
Β6 οαἹ]οὰ Οϑρμαβ, σι Βῖοι 8 ἱπτογργοῦθα, 
Ῥοίογ.} 

48. Οπ ἐπθ τπουτονν 6 Ριτροβθᾶ ἴο ρὸ 
ἰπΐο (ἴ4}11606. 7688. πάθε. ΡΆΠρ, ἀπὰς 
Βαῖ ἢ ἀπίο πΐπ, (ὐπη6 ἃ ὍΘ ΠΊ6. 

44. Απα ῬΒΠῈρ ντὰ8 οἵ Βοϑιμβαϊάα, οὐ {}|6 
ἴον οἵ πάτον δηα οὔ Ῥοίθνυ. 

45 ῬΙΙΡ Ππάθῦμ. ΝΥ Δ Πδ6], ἀπ 8610} 
απΐο Βῖπι, Η πὶ οὗ νι βοπὶ ΜΙΟΒ6Β ἴῃ Ὁ} ἰδνν, 
ἀπὰ ὉΠ6 Ῥτορμθίβ στοῦθ, αν γ ἔοαπά, 
“6808 ὑΠ6 βοῃ οὗ {όβθρ, ἔγοπι Ν Αζαγθίῃ. 

] 

40 ΝαΥΠαΠδ6] βαῖ ἢ ἀπίο πη, (Δ Π Δ ΠΥ 
ἀμΐηρ σοοὰ θυ οοπθ ἴοπὶ ΝΆΖΑΡΘΙΝ ἢ 
ῬΒΠΡ βαῖ Ὁ ἀπίο δἷπι, οιηθ ἀπ 866. 

47 Ποὺ 7216βϑὺ8 βὰν Ναίμαπδο] ὑπαῦ, 
ννᾶ5 Θοιηϊηρ' ἑονγαγ 8. πη, μ6. 8810} οὗ Βΐπ,, 
Ἤρτο 8 ὕτα]Υ πῃ ἸΒγδθ!ϊδθ ἴῃ ΒΟ 18 ΠῸ 

1|6. 
45 ΝαΙΠδηδοὶ βαῖθα ἀπῦο ΐμα, ΒΘ ποθ. 

ΘΕΟΘΆΚΟΘΊΙΑΝ, 5ΠΆΨΟΝΙΟ. 

μθ βοὴ οἵ 72οπὰ: Ἔδβοα Βμδ]} Ὧθ οαἸ]οή 
Οθρ ιαβ, νυ Β]ο}} 15 Ἰηθογργοίθα, Βοοκ.} 

“ ν.-- 44 ΤῊ ποχῦ ἀδὺ {765118 που] ρὸ 
Του " ̓πῦο ΘΔ}1166, απ μ6 ἐοαπὰ ῬΒΠρ, 
πα «6818 Βαϊ ἀπίο μἴιη, ΕΌ]]ον τηθ. 

45 Βυὺ ῬΆΠῚΡ 88 οἵ Βοιμβαια, ̓  οἵ {Π6 
ἴονη οἵ Απάγον ἀπά οἵ Ῥοΐοϑυ. 

40 ῬΒΠῚρ ουπὰ Ναῦμαπδθ], ἀπὰ βαϊά 
αηΐο πῖπ), 6 παν ἔουπα μὰ οἵ Ὑ Βοῖη 
τοῦθ ΜΙ ΟΒ68 ἴῃ {ἢ αν ἀπα {Ππ6 ρτορ οί," 
6808 ὅΠ:6 Β0η. οὗ ]0560}), ἔγτοπι ΝΝ ἃζαγθίῃ. 

47 Απὰ Ναύῃδηδ6] βαϊα απΐο μΐτη, 18. 1Ὁ 
ῬΟΒΒΙθ]Θ [Ὁ δὴν σοοά ὑπῖπρ ἕο θ6 ἴγοιη 
Ναζαγθίῃ ἢ ῬὮΠῚΡ Βαϊ ἀπο Βἴτη, Οὐτη6 
ἃ Πα 566. 

48 {6818 ὕμθη βαν ΝΑΥΠΔΠΔ6] σοιμηΐϊην 
ἴο ᾿]π|, δηἃ 6 βαϊά οἵ δίτη, Ηθσθ 8 ἴῃ 
γα ἃπ Βγδθ] 8 τυ Ποτ 15 πὸ ρα]6. 

40 Ναί δ Π86] βαϊὰ πηΐο Ὠἷπι, ον Κπον- 
Κπονοβὺ ὕβοι τ ῦ {6888 δηβυογθα πὰ οϑὺ μοι πη ὃ {968118 ηβυοσοα απὰ βαϊά 

1.Ὰ, ΒΜΒείνγοβ. 8. Βορογίδη, Ηοπι. υἱΐ. ἡ. 258, 6 8115. Ἠΐπὶ 
Αἰον ἀπιρηαῖπ αγαῃεοίση, “τὴ ποδά οὐ 4}1 πῸ ΑΡοβ!65,"" 
Απάᾶ ἰπ Ησπι. ἱν. Ρ. 138, ἢ 5805: ἀγαδέσλίπ εὐ ροάακατγ ἔπη 
δίπιον δΥ, τοῦ αππεσαπείϑαση Βεῖτος, "τὰ ἢγβε ΟὐΤπο ἔννοῖν ε 
Ὑγ85 Βίπιοι, γῆ νγᾶ8. παπηθὰ Ῥοῖου ;) ἑασαπμέλμαπιρηι αὐ 
σαπείη, "πανί τοσοῖνοα ἘΠῚ5 πδπῚΘ ΤῸΓ ἢΪ8 ΟΠ Ββίοι : 
Τῆοὰ ἃγί ΟἩΠΙΒΤ ἴΠῸ 50Ν οὐ ἴπὸ ᾿νε Οον.᾽" 

] 
] 

:.- 

ἈΝΟΊΤΟΒΑΧΟΝ, 

Βίοπ ὑπο 80η οἵ 920πηὰ: ἔποι τὸ πδιηθὰ 
ΟΘρ88,} νυ οι 18 Ἰηουργοίθα," Ῥοΐον. 

“ ν.---438 Οπη {δθ πιοσσον 6 ρυγροβοά 
ἴο ρὸ ἰηὔο (8}1166, δηὰ [ι πιθοῦ ῬὮΠΡ, ἀπὰ 
Βαϊ απΐο πΐπη, Οὐτη6 αἴξον πιθ. 

44 Απὰ ΡΒ ν᾽ 88 ἔγοπῦ Βοί μβαϊ δ, γοπιῖ 
ὑΠ6 ἕοντη οἵ Απάγον ἀπά οὗ Ροῦύοϑν. 

45 ῬΒΠῚΡ πιοὺ ΝΕ Π Δ Π86], ἀπ βαϊᾷ απίο. 
τη, 9 αν ουπμα Εἴτῃ οὗ νομὴ ΔΙοβοβ. 
ἴπ ὉΠ 6 Ἰανν, δη ὑπ ργορ θέβ, υυγοῦθ," [618 
ὍΠ6 80 οὔ Φοβθρῇ, γῆ 18 ἔγοπι Νδζαγϑίῃ. 

40 Απὰ Ναύμδπδθὶ βαϊᾷ απέο πἷπι, δ ῃ 
Δγ σοοά ὃ6 ἔγουηῦ Νζαγθῦ  ῬὮΠΡ βαιά 
ἀηΐο ΐπι, ΟπιΘ δηἀ 866. 

47 Βυῦ {6508 βὰν Νίβδπδοὶ σουηΐηρ ἕο 
᾿]π|, πα 6 βαϊά οἵ δἴπιν, Ηθγο 18 ἴῃ ὑγαῦῃ ] 
8 ᾿βγϑϑὶ 6, ἴῃ ἡΥ ΠΟ πὶ 18 ΠῸ ρα ]6. 

48 ΝαΐΠ8Π86] καϊά αηἴΐο πἷπι, ον Κπον- 
οβϑὺ ἔοι τὴ Ὁ {6818 δηβνοσοὰ δη βαϊὰ 

1 Κερλα---κίαε. 

3 πξ. “Ῥαγροβϑᾶ᾽ οὐ "ἀἰβροβοὰ ἴῸ. ἀδραγίαγο. 

3 Βείϊβαϊάαμείλ---ᾳφαϊαηίδαραη, ἐκ--- ἀπὸ, 

4 δα βἔδοτα ΜΌξο ᾿βαάγιίδα ἀα ἐξὶπακέδαν.---ηεἐχισειέλα, ἴ.6. 
Μοβοβ στοῖο οὐ Ηἰΐπὶ ποῖ ομὶν ἴῃ ἴπ|6 Τνᾶνν, θα 8150 ἴπ {Π6 
Ῥγορῃοῖβ, 850 8180, 5'υγυ. Ρθυϑβ. 

ἈΚΑΒΙΟ. 

Βαϊ, Τῆι τὸ ϑίμηοιι βοὴ οὗ {088 :} ἔβοι, 
ατῦ παιπθὰ Ὅρα, ὑΒΙοῖ 18. Θχρ]αἰπϑά, 
Ῥοίον. 

48 Οπ ὑπο πποστον ΒΘ πουἹὰ ἀθρατνῦ Ἰηἴο 
Ο411|66, πὰ μ πιοῦ ῬΆΠρ, πὰ ἔθ ὅ8- 
σίουν Βαϊ ἀπίο πἴπη, ΕΌ]]Ον πιο. 

44. Βυῦ ῬΒΠῚΡ ττδβ ἔγοιη Βίβα δ, ἔῃ. 
ἴον οἵ Απάγον δηα Ῥοίον. 

45 ῬΒΠῚΡ ποῦ ΝΑΥΠΆΠ86], ἀπ βαϊα ἀπίο 
Βῖη, ὍῸ μᾶνθ τυϑῦ ἐπ ϑανίοαν, ὑπ βοὴ οἵ 
Τοβορὴ οἵ Ναζαγθίν, σι ποπὶ τοῦθ ΜΙ ΟΒ68 
δηα {π6 Ρτορμδίβ ἴῃ {μι Ἰανν. 

40 Απᾶ Ναίμδηδοὶ βαϊά ἀπο Πΐπη, ΜΥ 
ΔΗΥ͂ {Πἰπρ σοοά 6 οἵ Ναζαγῖ ἢ ῬΆΠΠΡ, 
8814 απῦο μῖπι), (Οπη6 ἀπα 866. 

47 Τῇοπ ἐΐθ ϑανίουῦ 8 Ναύμδπδοὶ 
σοιηΐηρ ἀπίο ἶπη, ἀπ ἢθ βαϊὰ οὔ Ἰνῖπι,ὃ 
Ἡδρτο 15. δ)ὴ ᾿βγαθὶϊξθ τθδῃ ἴῃ νΠοπὶ ἔπ 66 
18 πὸ ἀθοριί." 

48 Του Ναΐμδηδο] βαϊᾷ ἀπίο Πΐτη, 

πηὔο πῖτη, Το ἂρ Βίιηοη βὸπ οἵ Φομα:, 
ἀποὺ Βμα]ῦ Ὀ6 681164} Π6 δα ρα," {1:16 ἱπέον- 
Ρτούαξιοι οἵ νυ μοι 18, Ῥούθν. ὃ 
4 τν.---48 Απὰ οἡ ἐπ πιογγον ῃΘ ΡΌΓΡΟΒ- 

Θα ἃ ἀορανγίαγο ἰηΐο ἰ}1166, ἀπα μ6 Τουπὰ 
ῬΒΠΠρ, πα «6501 βαϊα απἴο Πΐπι, ΕΌ]]Ονν πη. 

44. Απᾶ ῬΆΠῈΙΡ 88 ἔροιη Βϑι Πβαϊάα, ἔργου 
86 οἷδγ οἵ Απάτγον ἀπὰ Ῥοίοθν. 

45 Απὰ ῬΒΠῚρΡ Τοαπὰ Ναύπαπδρὶ, ἀπ 
Β81ἃ υπηΐο ΐπ), 6 αν Τουπα πΐπὶ ὁ0}- 
οογηΐηρ γΠο πὶ Μοβοβ ἴῃ ἐπ ἰανν, ἀπα {86 
πη ναί στοίθ, πὰ 6 8 {6βϑιβ ὑπ 6. 508 
οὐ Φόβθρι), ψῆο 18 ἴγουη Ν᾿ ζαροίῃ ἢ 

40 Απα Ναύμδπδ6] βαϊὰ ππΐο μἷπι, 15 Ὁ 
ΡΟΒΒΙ0]6 ὑδαῦ υρηῦ τσ ροοαὰ ἴῃ ἰῦ ὁλη 
Θοπηθ ουὖὺ οἵ Ναζατγοῖῃ ὃ Απὰ Ῥ.ΠῈρΡ βαϊα 
ἀπο πἶτη, (Οπι6 Ἀπ 8566. 

47 Απὰ σι πθὴ {6808 βᾶὰν ΝΑΙ ΔηΔ6] 
σοτηΐπρ' ον 8 Εϊμπι," Π6 βαϊὰ σοποθγηϊη σι, 
νυῖπι,7 ΤῊΪΒ. ἐδ ἴῃ σα ἢ Ὧὰ ᾿Βνυδοὶδθ ; ὑθῃοτὸ 
ἴβ ΠῸ ραν] ἴῃ Ὠΐτη. 

48 Απὰ Ναύμαδηδοὶ βαϊὰ ἀπίο Ὠϊΐῃ), 

1 κῆρλα. 

3 γγς. “15 βαϊὰ.,᾽ 

3 οΥ, “ουξκ οἵν᾽ 
Ι 4 μίδα, ἔγραψε, ἷ.6. "Μοβ68 ντοῖθ οὗ Ηἰπι π᾿ ἔδιο Ἰανν, Ϊ 

δηὰ πὸ Ῥγορμοῖβ αἰδὸ στοῖς οὐ Ηἰπὶ ἴῃ ἘΠ οῖγ οὐνι ῬΟΟΚΒ ," 
Ἶκὸ τλ6 Αστηθηΐδη. 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

Ὀ6 68]164 Οδρβμιαβ,1 ἐπιαῦ ἷβ, Βιοπο.ἢ 

43 Απᾶ δποῖμον ἀανἢ Τοβὺβ πὶβῃοᾶὰ ἕο 
δο ουξ ἰπΐο ΘΔ1}1|66; 6 Τοα πὰ ῬΒΙρΡ, ἀπὰ 
βαὶὰ αηΐο ἴηι, Οὐτη6 δἰ ἢ16. 

44. Απὰ ῬΙΝῚ πιαβ οἵ Βοιβαϊάδ, οὔ ἐδ 
οἷν οἵ Απάγον ἀπὰ δίπιοη. 

45 Απὰ ΡΆΠΕΡ βὰν Ναί δηδοὶ, ἀπὰ βαϊὰ 
απο πἶπῃ, Ηΐπι οἵ τ οπὶ ΜΙ ΟΒ68 ἴῃ {6 ἰανν 
ντοίθ, ἀπὰ ἴῃ ὑπ θοοκ οἵ ἔϊι ρτορ ιοίβ, 
μανθ ψὸ ἴοααμαὰ ἐμαὺῦ ἢ 6 18. {6808 ἴθ 6 βοὴ οἵ 
Φοβορὶι, οἵ Ν ζαγθῖμ. 

40 Ναΐμδπηδοὶ βαϊὰ ππΐο ᾿ἶπ), 15. 1δ ρο8- 
1016 ὑμδῦ ἃ ροοὰ ἐδμίπρ οοπηθέϊ οὐδ᾽ οὗ 
Ναζαγοῖι ὃ ῬὨΝ ΠΡ βαϊὰ ἀπΐο εἶμι, Οομιοὶ 
ἐθαῦ ὑπο την ϑϑῦ 866. 

47 Διὰ 7685 βὰν Ναδίηδηδοὶ, τῆῸ τ Ὰ8 
οοιΐηρ Ὀοίοτο Εἷπι; 6 βαϊὰ ὑπΐο ᾿νἶπι, Τὴ 
ἀσαϊῃ τοὺ τ ἃ 8οὸιι οἵ βϑγδθὶ σἰΐμουΐ 
[ἀθοοῖε. 
᾿ς 485. ΝΒ ΔΠ8Δ6] βαὶϊὰ ἀπΐο πἶπι, ΔΥ̓ΒΘη σοῦ 

ὙΥΒθηοΘ Βαϑὺ ἔμβοι πον πιὸ ὃ Τ θη ὑπ ὙΥΒΘποοῦ Κπονοϑῦ ὕπο πιὸ ὃ 9688 ἃπ- Κπονοϑὺ ἔθοὰ ἢ ὃ {688 βαϊὰ, Βοίογο 

1 ΤῊ 5, Μαΐξ. χυΐ. 17, νγὰ τοδὰ, εασίᾳ κανέ ἐλ δίπιον, σμὶ. 
“αν δεαγη, " ΒΙοπδοά ὄἀτγὶ ποῦ, Βίπηοι, βοὴν οὐἩ ἐδ ἀονο."" 
υοῖεα ἴῃ “" Ξοϊοσε Μοπαπιδιπ,"" ἅτς,, ν. 904. 

3 Ρεέγιια.--- ᾿γίλέεη εὐὐσάλ ἰο Ῥεῖγε, λα ταν εἰσηεη: 
2ὸν ἐλατνε κἰγεηοίδλε ᾿ἰς χείεαγαπ, απα ΓοΥ ἀπγασάη δε δίς 
απἀείπνκαο,-ταπὰ ἰσ ἐἰηιδνὶε νεΐπε σψγῦππ πρρον ἰδυεώνη 
δίανπε, ἐπαὶ ἰκ, οἵον {δ κα] οαίδη ἐλε ἀδε απαάείεί, ἄς, ΤῸ 
Ῥοῖτο Ἀν. ϑεῖοσς. Μοι. μ". 94. 

3 δ ἡἴνι, "ὉΥ εἶπ." 

4 κπἰς πα ἴση. 

1 τ, "τέ σδ!οά," 
3 ξεαρλᾶ, οὐ “κα, "ἸΛΙ τοοῖ," 
5 Πείλγτοα. “Τῆσ Αροβίίοκ {πδὲ ΓΟ] ον ἨΐΪπι ννοτο 

ἔνγοῖνο πιδὴ ; ἘΠΟΥ ὑγοτγο δένε ον ἐπ ἀκα εἰ πα Βε. 
ἐλγοα." Αθαυϊτοῦδ, Ηἰκε. Δ. 1. ν. δΕ. 

ΦἍγιε. “ἔπ ο, ἴ.6, Ηἰκ ἀσρασγξαγο," 
5. ἜΚ ΤΉσν ὕκεῦς δὰ Ηἰἷπ τοιοῦ τοξαγστοῦῖ (γοπὶ συν 

ἱπῖο ϑιγτίδ, απ ΠΟΥ σγοπξ ἄονσιν τὸ ΝΑΣασοῖ, γε πσπσο ἀπ 
Νδχδοποβ (ΟἸεγί κεῖ) πδνὸ τοσοϊνοῦ εἸποῖτ πδπιο; δηὲ 
κου δρούο ἔπστο ἅπΠῸ} Ηδ ἘΔ ἘΗΪΓΕΥ ὙΟΛΓΕ ΟἿ." ΑΒ]. 
ἴούα, Ηἰξε. Δ. 1. ν. 58, Ἐπτίκί, ν᾿ 16, οὰ. οκξσηπι. 

6 ογ, "ἴο πιοοῖ Ηΐπ." 
Ἴ οτ, "οπι Ηἰκ δοσουπξ." 
5 ΟΥΊ, "Ἰγοδοθοτυ, ἀδοοίξ." 9 γἱξ. "“γοῦι γποτο," 

ι “ηἃ. Ατὰν 

3 ἐἥης. Ῥοτι. 

3 γοκ.ἰ ἀϊχῆν, ᾿ἰζοταὶ του οτίηε οὐ πὸ 5 τίδς, 

4 πεν "ἤγοπιὶ εποτο." 



5. 5ΟΗΝ. σπλρν. 11. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΞΙΟΝ. ΒΥΆΙΑΟ. 

Βαϊ ἀπίο Εἶπ, Βοίογο ὑμαῦ ῬΠ]ΠΡ 681164 
ἔμ6θ, τ πθη ὅποι γαβῦ ἀπᾶθν ὑπ ἢρ' ὕγθθ, 

1 5ανν {Π66. 
49 Ναύμαπδθὶ δηβυγθυθα δπά βδ! 0} πηΐο 

μἷπη, ΒΔΡΡΙ, Ἰποὰ ἂρὺ ὑπ ϑοη οἵ αοά; 
τποὰ αὐ ““Ππ6 ΚΊπρ' οἵἉ 15.886]. 

50 Ζοβὰβ ἀπβυουθα ἀπά βαϊά πηΐο ΠΪΠ), 

Βδοδυβθ 1 βαϊᾷ υαπίο ἔμ, 1 βᾶὺ ὕΠ868 

απᾶθν ὑπ ἢσ ὑγθθ, Ὀθ]θνοϑῦ ὅπου ἢ ὑπο 
8841 5668 ρυϑαῦδν ὑμίηρβ ὑπ8π {Π|656. 

δ1 Απὰ Β βαῖ ἀπίο Πΐπι, ὙΘΡΪΥ, 
γοΙγ, 1 ΒΥ ἀπο γου, [᾿ΗδγθδΙΡΟΡ γ᾽ ΒΥ ππ΄ο γ01, 

Βα ππΐο Πΐτη, ὙΥ ΠΘα 85 γοῦ ῬὮΠΡ παὰ 
ποῦ οΔἸ]6α ὑπθ6,} θη ὑπο σγαβδῦ ἀπά θυ ὑΠ6 
ἢρσ ἔγθθ, 1 βᾷνγ ὕΠ66. 

49 ΝαύΠαπ861 Ἀηβυθυθα ἀπα Βαϊ πηΐο 
μἷπι, Μν Μαβίου," ὑμβοὰ αὐὔὖὸ ὑπ ὅοπ οἵ 
Θοα,3 ὑπο αὐ ὑμ6 Κὶπρ' οἵ 15γδ6]. 

δ0 76505 βαϊ4 ππίο μἷπι, Βϑοδιιβθ6 1 Βαϊ 
πηΐο {Π66, ὑπαῦ 1 5ᾶνγ ἔπ66 ὉΠάθΡ {Π|6 ἢρ 
ὕγθθ, ὅποι θο]θυθβῦ ;ῷ συθαῦθν ὑπ] Πρ8 ὑΠ8Ὲ 
{686 85Π810 ὑῃποὰ 566. 

δ1 Ἠδὸδ βαϊά απΐο Βἷπι,  ουγ, σον ϊγ, 1 
Ταῦ ἔροπΊ ΠΟῚ γ6 518] 566 

5081] 5606 Πθᾶγθπ ορθῃ, ἃπΠα ὑΠπ|6 δηροὶβ οὐ {π6 Πθαγθηβῦ ὑπαὺ ἅγ6 ρθη," ἀηὰ {110 

Θοα αβοοπαϊηρ πὰ ἀθβοθπαϊπσ ΡΟῚ {Π6 
ϑοη οἵ τηϑῃ. 

σπ.λ». 11. 
1. ΑπΡ ἐμπθ ὑπἰρα ἀαΥ ὑΠ6 106 νγᾶϑ ἃ τηδγ- 

τίαρθ ἴῃ απα οἵ ΟἍΠ1|66 ; πα ὑπ πιοῦμον 
οἵ 9658 γγὰ8 ὕΠ6Γ6 : 

2 Απᾶ [θοΡ} 2655 τγᾶβ [604}164] ἀπά 
[18 ἀϊβοῖρ!θβ ὕο ὑἢθ πηϑυ τα σθ. 

8. Απὰ σῇοῃ [{Π6Ὺ παπίθα π]π6,] {Π6 

Α.}. 80. 

"Ὁ, Μαζί. χίν. 33, 

2 5, Μαίί. χχὶ. δ; χχυῖ. 11, 42; σι. χυ τ]. 37; χῖχ. 8. 

3 αδη. χχυῦῖ. 15; 5. Μαίῦ. ἵν. 11; 5. 1κο ἴϊ. 9,13; 
χΧίΐ, 43; χχῖν. 4; Αςίβ 1. 10. 

4 566 7205}... χῖχ, 38. 

ΔΠΡ6]5. οἵ Οοα ἴῃ ὑΠ6 δοὺ οὗ ροΐπρ' πρ ἀπά 
οἵ σοτηΐπρ' ἀονῃ ρΡΟπ ὑΠ|6 ϑοη οὗἁ τη81}}. 

Οπ.4». 11. 
4 ν.---Ἰ Ανχν οἡ ὑπ ὑμὶν ἂν ὕθ 610 

γγὰβ ἃ θαπηϊποῦ ἴῃ (Δπᾶ,7 ἃ ἴοστη οὗ (1816 ; 
δηα {πὸ τηούμον οὗ 6818 νγὰβ ὕΠ6Γ : 

9. Απᾶ “7655 ΒιμηΒ6 1} Ὁ, αἰβὸ νυ 5 Β15. α18- 
ΟἾΡΙ68, νγὰ8. ο81164 ἕο ὕμ8 Ὀαπαιοῦ. 

8. Απᾷ {Ππ0 πῖπθ ψγὰ8. Ἀ]Ππρ," ἀπα [ἢ6 

ἘΤΉΙΟΡΙΟ. 

ΔΗΒΘΙΘα ἃπα Βαϊ ππῦο μἴτη, Βοίονθ ὑπαὺ} 
ῬΆΠΠῚΡ σα] ὑμ6θ, 1 βᾶνγ ὕΠ66 ππᾶθυ 6}|0 
ἢρ' ὑτθ6. ᾿ 

ὅ0 Απᾷ Ναίμδηδοὶ δηϑυουθα ἃπα βαϊα 
απ΄ο μἴπη, ΤΑ ὈΌΪ, ὑγαὶϊν ἔπου ανέ ὑπ ὅοη οἵ 
Θοάα; ἀπά ὑμβοι5 αγέ ἐπα ΚΚΊηρ οὗ 15γ86]. 

51 Απαὰ «6515 δηβυορθα πα βαϊα πηΐο 
δῖπι, Βθοδιβθ 1 βαϊὰ ππῦο {Ππ|᾿ 66, 1 βανν ὉΠ 66 
ἀπάθν {Π6 ἢρ' ἔγθθ, Ὀθ]ϊθυθδῦ ὑποι ἢ ἵροτα 
ΠΟΥ 584}0 ἔῃοτι 566 νυ μαῦ 15 συθαῦθν ὑπ δηι ὑΠ18. 

δῶ Απάᾶ 6 βαϊᾷ ππίο ὑμθηι, 6 υ]γ,} 1 
ΒΆΥ Ὁηΐο γοῖ, Υ6 5118}}] 866 {8 ΠΘΆΥΘΠΒ 
ΟΡΘῃ, πα {Π6 ΔΠρ6]58 οἵ Οοα ροϊηρ' τρ ἃπᾶ 
ὀοιηΐηρ' ἄονπ ἀρομῦ {116 ἥοπ οἵ τηδη. 

Οπαρ. 11. 
᾿ 51τ--Ἰ ΑΝ οπῦ ὕπο {Ππἰγ ἀΔΥ ἃ νϑά- 
᾿αἸπρῖ ἕοοῖκ Ρΐδοθ 'π πα οὐ Θ}1|66 ; ἃπὰ 
ὑμ6 πιούμϑν οἵ {688 νγὰβ ὕΠ616 : 

2. Αμπᾷ {Π6Υ οὐ] 688, δηα Π15. 415- 
᾿Οἴρ]65. ππύοϑ 86 τη ΤΡ. 
᾿ς 98. Απᾷ σΠ θη {ποὶνρ πῖπ6 [41164.,5 Π6 τηο- 

ΠῚ «Ὀρύοτο ἐπαῦ ῬΏΪΠΡ οδ]16α {π06.᾽ ΗΤΚΙ. 
3 5, " αῤδὶ.᾽ 
8 “ΤΠ που ατὸ ὑπαῦ 5ὺΝ οὗ 60». ἅτε, Ῥοβοῖ. λαιῖο, τ, 
4 γπτι “τποὰ τῷ Ὀο]Ἰονῖηες, 1.6, ὑσιβοϊηρ.᾽ 
5. “Ὥρᾶνοι. ΒΙΌ]6 ὅοο. οᾶ. 
6 ἀαρλιίλλαη, “Ὁαΐ ἀτο,᾿ οὐ, “ὉΠπαῦ {ΠΥ ἅτ ορθηθα,᾽ ῬΩΒ01}}. 

καὰ μέμι"μῖγ, “ἴῃ ὕπο δοῦ οἵ Ὀθίπρ οροπθα,᾽ οΥἉ, “νἈ116 
ονροπρᾶ." ἨἩχΚΙ. 

7 5, Κοίδπηο. 8. ἘΡΒγαθπλ5. γτηπ οἡ Οαμᾶ, 5. απούοα 
ἴῃ Αββοιηδῃ, ΒΡ, ΟΥ. νοὶ. ἴ, ν. ο6. 

8. 11{, “ ἀῃα,᾽ 
9. καὰ "νιϑαν, "5 ὕπο νυῖπο Γα116.᾽ ΗΚ. 

Ϊ 
Ϊ 
Ϊ 

Δ ἄγ Π6Ὼ ἃ5 γοῦ ΡΈΝΠΠΡ παᾶ ποῦ. ῬΟΙΥΡΊ. 

3. «Δ η6 {γα]γ.᾽ ῬΟΪΥΕΊ. 

3 «ΨΟΥΙΥ, νου ν.᾽ ῬΟΪΥΡΊ. 

ὁ μαναὰ "ἴο.᾽ 

5. Ἰυαῖϊάα ἱρσιυαία ἄπιαϊιμᾶισι, "ΤᾺ βοὴ. οὐ πὸ οΠΒρΥΪηρ’ ΟΥ̓ 
Ἐνδ,᾽ τυαϊάα βαδ'᾽ ἅ, ἤδη. οΧΙνΊ, 3, 54. 

δ 10, “πα ὙΠ Θη.᾽ 

7 καϑκᾶδ, “χυαρῦ 815." 

5. 11Ὁ, “1ητο,᾽ 

9. ἐῃρ γυῖπο ΤῸ ὉΠ6 πὶ, Ὀσοδιιβο {πον υνῖμο Τα 116 .᾽ ῬΟΙΥΡῚ. 

ΒΛΉΤΘΙΟ. 

ΡΒΠῚΡ οΔ}Π|6 4 ὑπθ6 Ἰη81486. πᾶ ὑμ6 ἢρ 
ὕγθο, 1 βᾷν {Π|66. 

ΟπΔ». 11, 
1. ΑΝ οα ἔπθ {πἰρὰ ἀν ὕπο ῦθ 8 ἃ 

τ ἀἀϊηρὶ ἴῃ απ οὗὨἉ (ἰ4}11|66 ; ἀπά {Π6 τηο- 
πον οὔ {6508 γγαϑ ὕθμοτο :ἢ 

3 Απᾶ σψἤθη {Ππ6 νυῖπο [116 α, {πὸ τηοῦπον 

᾿ππΐο δἴτη, Βοίονθ Ῥ ΠΡ. ο41164. ὑπ66,} ὑπο 
Βθοΐηρ αὖ ὑπὸ ἰοοῦ οὗ ὑπ6 ἢρ ὕτϑθ, 1 βανὺ ὕΠ60. 

ὅ0 Ναύμαπδθὶ ἀπβσοῦηρ Πἷπὶ Βαϊ, 
ἜΔΌΡΙ, ὕποὰ τὸ ὑπ6 ὅοη οἵ Οοᾶ : ὅποι ἂὐῦ 
{6 ἹΚῚπρ' οὗ 18γ86]. 

δῚ Ζόβιι5 δηβυουοα δπᾶ βαϊα ππῦο Ὠΐτη,ἢ 
Βϑοδσβο 1 βαϊά ἕο ὑμθ6 ὑπαῦ 1 βανν ὕΠ66 αὖ 
{πὸ ἔοοὐ οὔ ὅπ ἢρ' ὕγθϑ, ὕμοι θο]]θνθϑῦ ; ὕΠοιι 
5Π|8}0 8566 σγθαῦον ὉΠ] ηΡ5 ὉΠ ΔῊ. {}1680. 
δ Απὰ πο βαϊᾷ αθΐο πἴμη, ἢ  ΘΥῚ]γ, γΟΡΙ]ν, 

Τ 88. ππῦύο γοιι, ὑπαῦ γ6 5118}} Βοθῖ Βθᾶυθῃ 
οροπϑα, απὰ ὑπ0 δηροβ οὐ (οα ροϊηρ' ὉΡ 
πα οοιμϊηρ ἀονη ὑονναραβ 116 ὅθ η. οἵ 1181. 

Ομ». 11, 
1. ΑΝ οα ὕπο {Π|νὰ ἀδγ ὕπθυθ γγᾶ8 ἃ 

[δαϑῦ ἴῃ απα οἵ (ὑ11166; ἀπα ὕΠ6 τοῦθ 0 
οἵ 7οβιβ ννα8 {Π61Ὸ : 

2. 7ΖοβὰΒ αἷἰδὸ νγὰβ ἰηγι θα, τ Ὶ 0} 8 418- 
οἶρ]θ8, απίο ὑπ ἴραβῦ, 

3. Απᾶ 88 {πὸ νῖπο [Ἀ]]οα, {116 τποῦ ον οὗ 

1 αμελεϊεεῖ δ)λιῦρε, "τα ρτ 815 τοοκ ρῥῖδσς," 

3 Ἡ, Τυκί. ν». 400. 

1 τ, “γποπ ῬΏΠ}» Βα ποῦ γοῦ σα!]οὰ {ποο,᾿} “οτο ῬΏΠΙΡ 
σδοα {π6ο,᾿ 

3 γαν, "7 καύα πηδυγοτίπε Βα ἃ ἀπίο Ηΐπὶ," 

3 ψαγ, "δπὰ Ηὸ βαϊὰ,᾽ 

4 ψαγ, "γοὺ βοο,᾽ 

ΘΌΤΗΙ.. 

ΟΕ». 11. 



παρ. 11 5. 5ΟΗΝ. 

ΛἈΕΜΕΝΙΑΝ. ΘΕΟΘΆΚΟΘΊΙΑΝ. ΒΙΑΆΨΟΝΙΟ. 

8814 ἀπέο Βἷπι, Ερο ῬΆ]]ΠΡ πα 4164 ὑΠ66, τιπΐο μΐπη, Βϑίοσθ ῬΆΪΠΠΡ οα]]16ἃ ὑπ 66,} ἤθη 1 ππῦο Εἶμ, Βοίοσο ἐμαὲ ῬΆΪῚΡ οα]]οὰ ἔπθο, 
ψΒθη ὕμοιι τγαϑὺ} ἀπᾶθυ ὑπ 6 ἢρ' ὕτθθ, 1 βανν 
{866. 

490 Ναῦπδηδ6] δηβυνοσοά ἢΐπὶ ἀπὰ βαϊά,, 

ὕβου πταβῦ πάρουν 6 ἢρ' ἔγθθ, 1 βανν [Π60. 

δ0 ΝαΑΥΠδΠ86] δηβογοα ἢΐπὰ ἀπ βαϊά, 

Τ βανν {Π66 Ὀθίπρ' ἀπά ον {86 ἢρ ὕγθθ. 

40 Ναΐμδηδ61] δηβυγογοα δηὰ βξαϊὰ υπΐο 
ἜΔΡΌΙ, ὑποὰ τὺ ὅοπ οὗ Οοα,2 ἔμοι αὐτὸ ἔμ ΠΑΌΌΪ, ὑμοιι αρῦ ϑοπ οἵ Οοα, ὕμοιι τὺ Κίηρ ᾿ πἶπι, ἩΔΌΡΙ, ἔμοὰ ἀγῦ ϑοη οἵ αοα, ἔμοὺ ἀτὸ 
Κίηρ οὗ Τβγδθὶ. ] 

δ0 Ζ76805 πβυγογοα Ηἴπῃ δηὰ βαϊα, Τὴ οοη-᾿ 
οὔ 18γ89]. | 
1 «{6β8 δηβιυουθα πα βαϊὰ πηΐο Β]Π), 

Κιηρ οἵ 15γ86]. 
0 “68118 δηβινυοσθα δηᾶ βαὶα ὑπο ΗΪπι, 

ΒΘ] ΘΠΟΘ Οὔ ἐμαὐ Ὁ 1 βαϊὰ ππῦΐο ὑΠ66,ὑμαῦ 1 θα Βϑολιβθ 1 βαϊὰ πηῦο {Π66, ὑμαῦ 1 βανν ὕμθθ Βθοδιιβο 1 βαϊᾷ ἀπέο Πι66, ἐμαΐ 1 βανν ὕΠ 66 
ἔΠ69 πάθον [Π6 ἢρ ὕτθο, ὕμοιι θθ]Ἰθνθϑῦ ; ὕπο ἀπάθυ ὅΠ6 ἢρ ὕγθθ, ἔμοιι Ὀο]θνυθϑῦ; ὕμοιι ἀπάον ἐμ ἢρ ἔγθθ, ἔποι θο]θγοβῦ; ἐμοὶ 
ΒΠ41ῦ 866 θύθπ ἃ βργθαίον ὑπ ηρῦ ὑπδπ {}}18.. 

51 Απά ἢ" βαῖπ ππῦο μἴτη,} Ὑ ΘΡΙ]γ, γοτ]γ,, 
884 }ῦ 8566 στθδῦθυν ὑμῖηρ8 ὕμπδη {Π|686.5 
2 Απὰ ιὸ βαϊά πηῦο ὑπθη), Ὑουὶ]γ,, 

8.410 6014} στοαῖθν ὑβίησβ ἔμδη ἔΠ686. 
1 Απὰ ἢθ βαϊά ὑπίο μῖπη, Ὑ ΘΥ Υ, νουῖ]ν, 

1 880 υπύο γοῖι, γ6 8118}} 860 ὅπ 8 ΠθαΥΘΠΒ. ΥΘΙΥ, 1 ΒΥ πιηὔο γοιι, Υ 6 888}} 566 ὕΠ|6 ἢθα- Τ ΒΥ πιηῦο γου, ἩΘ ποθ γε γ9 Βμ8}} θΘμο] 
ΟΡΘπ, πὰ 6Π|6 δΔη 6618 οὗ (οἀ ὑπαῦ 5118}} σὸ Υ̓ΘΩΒ ΟΡΘΩ, Πα {Π|6 ΔΠΡΘΙ5 οἵ (ἰοα σοίπρ ὉΡ ᾿Ἀθᾶνθῃ ὀρθῇ, δπᾶ {Π|6 86 6}8 οἵ Οοἀ σοΐπρ' 
ἊΡ ἀπά οοπηθ ἀἄονπ ΠΡΟῚ ὕΠ|6 ὅπη οὗ πηδῃ. 

σπᾶν. 11. 
4{ν1.---Ἰ ΑΝΡ οἡ {868 ὑπϊγὰ ἀδΥ ὕΠ6γῸ νγἃ8 

ἃ ψϑααπρῖ ἴῃ (πὰ οὗ ὑπ (Δ Πθ8η8, ἃπὰ 
66 τηοῦμον οἵ 6818 τῦαϑ ἔθου. 

2. 768118 αἰδὸ τῦὰᾶβ ΟἹ θα πὶ Ηἷ5. 418- 
ΟἾΡΙ68 ἕο {Π6 πηλΡΓΪΔΡ6, 

8 Απὰ 88 {πὸ σῖπθ 164,5 [Π6. πηοῦθον 

1 γἱτ, “θδοδαβο ἕπου νγαβί." 

3 Θοπιο σορίοβ πᾶν ὄγέϊη Αδἀμάξῦ, “ἴπ6 5οῸΝ οὗ Θο"».᾽ 

3 αυοϊοα ἰπ 5. ϑοροτγίδη, Ηοπι. ἰϊ. σὶ ραγάξαυ ἐδπακαυο- 
ταΐλυῦη ἡγείίς, “" 85 ἴπο Κίπισάουι οὗ {Ππ6 δα ννΒ νγὰ5 τουηονο,. 
πο Κίπε οἵ βαϊπίβ 8 ἱπέσοθπορα.᾽" 5.66 150 οἷν. χἰϊ. 

"4 γ»ϑλοκλαπαί, " ἵπ ΧΟ ΠΡ ΤῸΓ ΨΠΗΔΈ 1 5αϊα.᾽ Ι 

5. ΜΔΩΗΥ σΟρίο5 πᾶν "βτοδίου [Ὠΐηρ5.᾽ ᾿ 

δ «πηἴο ἔποτα." Μη, οα, 1805. 

7 μαγβανῖκ---Ὀ}. πιὰ ρτῖα]5. 

5.» δαμαδεὶ Κίπιυῖπ, " αὖ ἴΠ|6 ΤΑ] πρ’ ΟΥ̓ ΠΟ υνῖπο.᾽ 

᾿Δῃ σοπιηρ ἄοννα προ ὑμ6 ὅπ οἵ τπλπ. 

ΟΗΔ». 11. 
4 νι.--1 Ανὺ οα ὑπο ὑμινὰ ἀν ὑπθτο 

ὯΒ. ἃ Τ]ΔΓΡΙασ6 ἴῃ πα οὗ ΘΆ]Π166; δηᾶὶ 
ἐμ τηοῦμου οἵ 6 5115 νγὰβ ὑπ γῸ. 

2 ΤΠ ΘΥ οΔ}164 «6818, νυ τ Π18. ΑἸ ΒΟ Ρ 68, 
ἴο ὑμδῦ τηϑυγίαρθ. 

3. Απὰ 85 {π6 ψὶπθ 1164, ἔπ πηοῦμον οὗ 

1 γρίγηοὶ ῬΑ ρρεβ "ππιδδασηιαάθ βῆθπάα, " Ὀοΐοτο {πιὸ 68]]. ] 
οἴη ΟὗἩἨ ῬὨΝΠρ ἴο ἴπ6ο.᾿ 

3. χ1{ν "Κτόδτοῦ {Ππδὴ {Ππ|656 5 δῦ πο 566.᾽ 

3 (α ἰηῦ α'λῦ Καπας Θαϊ δῖα, βαάα ἐδηαϊὶ χλιυϊηδα 5λι68ἐ8 

ὉΡ δΔη4 σομηΐηρ ἀονῃ ὩρΡοη ὑπ ὅθη οἵ Ἰηδη. 

ΟἸΔ». 11. 
4 Υἱ.-- Αἰ οα ἔμ ἐπὶνᾷ ἀπ ἔμθγο 

88 ἃ ϑααϊηρ ἴπ πα οἵ Οδ}1|6 5 δπὰ 
{6 πηοῦμον οὗ 1 ϑβιβ νγὰβ ἔπ : 

2 Φοβ8 αΑ͵βὸ τγὰβ οὔθ, τὶδὰ ἷ8 ἀ18- 
ΟἸΡΙ68, ὕο {6 πιδυγίασθ. 

8 Απὰ νῖπθ ποῦ θοΐηρ βυϊποϊθηξ, {6 

1 μεγίέο. 

3 μιπγίδλϊ. 

3 1{, "σδὴδ ΟΠ τοδπ." 

ἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

ϑδυτοι ηβιγοσθα δηᾶ βαϊα ἀπΐο ἴῃ, 1 5ανν 
ἔμπθθ ψμθπ ποι πναϑῦ ἀπᾶθν ἔμ ἢρσ ὕγθο, 
ΘΓ ἐμπαῦ! ῬΒΠΡ ο4}16α {Π66. 

49 Τῆοπ ΝαΥμαπδ6] Ἀηβυσογθα πὰ αηᾶ 
βαὶαὰ ὑμὰ85: ΕδΌΙ, ὑπο τὺ ὅοῃ οἵ Θοα, 
ἀπά που ατῦ Κίηρ οὗ 18Γ86]. 

ὅ0 Τμοπ ἐπθ ϑανίουν βαϊά ἀπίο ΒΪπ), 
ἔμουι 584}0 563 τποτὸ ὑμᾶπ ἐἷ8. θ6, Ὀθοδιιβθ 
ἕπου Ὀο ονϑάϑυ ὑπαῦ 1 5814 ὑπαῦ 1 βανν ὕΠ|66 
ἀπᾶθν ὑπὸ ἢρ' ὕγθο. 

51 Απὰ ᾿ιΘὸ βαϊᾷά ὑπο ἔμθπι, ὙΟΡΙΪΥ, 
Τ 88. απίο γου, Υ8 5118}} βθϑῦ ὑπ Πθανθη8 
ρθη, πὰ (ἷοα 8. δῆρθ6]8. βοὶπρ ΠΡ δπᾶ 
σοπιῖηρ ἀοντῃ οΥΘ ὕΠ 6 ϑοη οἵ τπδῃ, 

Ομ Δ». 11. 
41 τ ΄.--- ΟΝ δ ὑμίῖγα ἀδΥ ὉΠΘΓΘ νΥ 88 ἃ 

τοαῖΐα ἔραίηεανι, "νὰ ΝΆ ΖΑΓΘΕΝ ννὰ5 ΠΟΔΓ ἴοὸ Οδπα οὐἩ ΘΟ. 6 ο 
Ὑγποτὸ ἴπ6 ΤῸ κνΡ σπδηροα νναῖου ἴο υνῖπο. Τπιοῖην ΔΌΡ. 
ῬΊρΡΤ. Ρ. 131. 

᾿ 

ἈΒΑΒΙΟ, ΡΕΆΞΙΑΝ, 

Βινογοά δηᾶ βαϊα ππίο δἴμι, Βϑίογ ὑδπαῦ. 
ῬΒΠῚΡ οα]16α ἐμθθ, ἀπά ὑπο ἐσαδέϊ ἀπάθνς 
{πΠ6 Πρ’ ἔγθθ, 1 βανν [ῃ66. 

40 ΝΥ ΠΔ6] Δηβυθγθα ἀπᾶ βαϊα απΐο 
μῖπι, Ὁ Τόδοθον, ἔμοὰ ἂὐῦ ϑὅοη οἵ Οοα,ἢ 
ἔβοι {πὸ Κίηρ οἵ 18γ86]. 

δ0 «6818 βαϊά αὐὔο μἷπι, Βθοδιβο 1 βαϊα 
αηΐο {Π66, ὑΠαῦ 1 858.7 ὑπ66. ἀπᾶον ἔμ ἣσ 
ἔγθο, ἢ ὕμοιι θ᾽ ονθάβῦ ; Ἰοοῖκ, ἢ ἔποι Βα} 
ΒΘ ἃ σνθαΐου ὑμίηρ8 ὕμδῃ {}}8. 

51 ἨΘθ βαει4 απΐο μἰτ,ῦ Ὑ  υΙγ, γϑυγ, Τ 
ΒΔΥ πηἴο γοιι, ΤΠ Παὺ ΠΘποθίου "δ γ9 5}18}} 566 
᾿ιθᾶνθῃ ορθπθὰ ἀπά ὑμθ δηροθὶβ οἵ αοα, 
Βοϊπρ' ὮΡ δηα σοιηΐηρ ἀντ ροῖ ἔθ ϑὅοῃ 
οἵ πιδῃ. 

ΟπλΡ. 11. 
4 ν.--1 Ανν οὐ πο ὑμὶγὰ ἄλν ὑποτὸ 

ὑμαῦ ῬΆΠΙρΡ οα]]οα ἔπθθ, τμθη ἔμοι τραβὲ 
ἀπάθν ὑπ ἢρσ ἔσθθ, 1 βανν ὅθ. 

49 Ναύμδη} 6] σαΥΘ ΔΠ ΔΏΒΥΘΙ ἃπα βαϊὰ 
πηΐο δῖπι, ΜῪ ἘἸάδγ, ἔμποι ἀγέ ϑοη οἵ 
οὐ, «πὰ ἔμοι αν Κὶηρ οἵ [8γδ6]. 

δ0 «6808 βαϊὰ ἀπΐο μΐπι, Βθοδαβο 1 βαϊᾷ, 
ὑπαῦ 1 58. ὕμθθ ὑπᾶθν ὕπ6 ἢρσ ἔτθθ, ἔῃοὰ 
Ὀο]ϊονθϑύ, 3 ὑπο 8.810 8566 ἃ ρσγθαίθυ ἐβίησ 
ὑμαῃ 6} 18. 

δ1 Απὰ {7688 βαϊά ὑπέο ἔπη), Ὑ τὶν, 
ΥΘΓΙΪν, Τ 58 ἀηΐο του, ΕἼΟΠῚ ἐπιὶβ ΒΟῸΣ γ6 
8[18}} 866 {1:6 μθᾶγθῃ ὀρθηθα, δῃὰ ἔθ δ 6618 
οἵ οὐ ἔγοπι ἰδ οοιμϊησ ἄονα δηὰ ρσοϊηνσ 
θέον ὑπ ϑὅοῃ οἵ πιδῃ. 

Οπλν. 1]. 
4 τν.---ἰ ΟΝ δ νὰ ἀδν ἔθ ΓΘ νγὰ8 ἃ 

ποίησ ἴῃ Οἀπα οἵ ΟἴἈ11166; δὰ {116 νῦλϑ ἃ υυϑαάϊηρ αὖ πὰ οὔ ΟἰΔ] 1166; αἀπὰ πνϑάαϊηρ αὐ Οδμδ,ὃ ἃ ἔοι οἵ ΟΠ 166; απὰ 
ϑαν!οατΒ ποῦ Ὁ γὰ8 ὕΠ6ΓΘ: 

2. ὙΥΠπογοίοσο πὸ ϑανίουν ἀπ ἢἷ8. αἶβ- 
οἷρ]68 νοῦθ αν ἴο ἐμαῦ πϑααίηρ 

3 Απὰ ψῇθπ {Π|ὸ πὶπθ [1164 ὑπ {Π 0 

1 φστίδαπι. 

3 γι, ᾿βοοβί." 

3 γ{ξ. κε χεβεοάν, "γοῦ 566." 

4 τ΄όσγορ χυζία, ἰδ. “Ὑτότο παρ ΟἶΔ15 .᾽ ὕον "νοά απ ὑτο- 
ΡΟΥΙ͂Υ πισϑηβ " ΒαίΓΟΙ δ]. ΤῊὰΒ ίαγῳν τῦσθ ΙΌδερα δε- 
τυεαδοά, ὃ. Μαζέ, ἱ. 18. 

5 ἰο ἐδανε χυζέμενι, ᾿ξ. “το ἐποβο παρείδ]β,' 56. Ἐχοά, 
χχὶ. 10, ἐλαπι πισάθηθ σαυγέα, πὰ χχὶϊ. 17. 

ὑπὸ τπηοῦμον οἵ «8118 νγὰβ ὕμοτο: 
2 Απὰ {6818 νγὰϑ σα]οά, τ ὶθ 8 ἀ8- 

οἷρὶθβ, ἕο ἐμ νυοααϊηρ. 
8. Αμὰ 88 ὕδθ νιίμο [αι ]οα,5 ἐμ πιοῦν οἵ 

4,6. ἐν σα ἔπου τοσδέ," 

Σ χε. “Τῆου ὕὸ ὅθ0Ν οὔ ον." 

8. γυξ, “ἔπ ἴσου οὐ ὥχε." 

4 ἀλὰ, ἰ8 οταϊτοά ἴῃ ῬΟΙΥΚΊ. 

δ “πη Ἦοσ καὶ! ἃ," ῬοΙγκΊ. 

5 ὁτ, "ἴγοτι πουν." 

Τ {ει " οὗ σ68}ν." 

δ τη ποῖ ἐπὺ υυίπο δ Κα οὰ, ἐπση ἔπο πιοίποτ," 
ῬοΙΥΚῚ. 

ὑπ6 πιούϊιοι οὗ «68ι18 νγᾶϑ ἔθ τὸ: ᾿ 
2 Απὰ {6βι8, υῖθ ἷ8. ἀἰβοῖρ]ο8, υταϑ' 

οὨ]]οὰ ἕο ἐμ ποἀάϊηρ, 
8. Απά {δ πτῖηθ θορσαη ἴο [Ἀ}],5 δηὰ ἔθος 

Ὁ δμσμγα.ἶ αν. 

5 γ{εν " Ὀτίη κοβε ἐλ τ." 

2 ῬΟΤΑ, {ὔκὸ ὅτ. Καίπελ. 

41|ς. “νοτο." 

5 χαπὶ εὐμάαλ δῆά, ᾿ξ. "τᾶς Ὀσοοπῖο ᾿ἰξε]ς." 



5. 5ΟΗΝ. ΟΕ». 11. 

ΑΥΤΗΟΞΒΙΞΕ. ΨΕΆΒΙΟΝ. 

τποῦμον οὗἉ {6808 8} απίο Πΐπη, ΤΉΘΥ ΠδΥΘ 
ΠΟ ψ1Π6. 

4 7655 βαϊ ἢ απίο μον, ΤΕΥ οιηδῃ, ὅν μα 
Βαγθ 1 ἴο ἀο πὶ ὑπ66 ἢ ϑιηΐπθ ΒΟῸΣ 185 ποῦ 
γοῦ ΘΟΙηΘ. 

δ ἨΐβΒ πποῦμϑι βαῖ ἢ ππηΐο ὑπ6 βουνδηῦβ, 
ὙΝ Βαύβοθυθ μ8 βδῖ ἢ} απίο γοῖ, 4ο ἐέ. 

6 [Απᾷ]7 ὕπογθ γϑγα βοῦ ὕῃ9 6 βὶχ νναΐϑυ- 
Ροΐβ οἵ βίοπθ, (δίζῃς. ὑΠ0 τηδηπον οὗ {πθ 
Ρυνγίηρ οὗ {π6 7678, οοη αὶ ηρ᾽ ὕνγο ΟΥ 
ἕμγθο ἤγκΊΠ8 ἃρίθοθ. 

7 {6515 βαϊ δ απο ὑπ θπι, ΕἾΠ ἐπ νναῦθυ- 
Ῥούβ ψῖῦ} πγαύου. Απα {ποὺ Π]]6α ὑπθιὰ ἃρ 
ἕο Ὁπ6 Ὀτίιη. 

8 Απά [6 βαϊῃ. ππηΐο {πθηη, ταν ουὖ 
πον, Δη Ὀ68: ππΐο {Ππ|6 [σου ΠΟ] οὗ ὑΠ6 
[βαβῦ. Απα {60 Ὀᾶγθ ἐέ. 

9 [ὙΒΘΗ] ὑπ6 στοϊ]ου οἵ ἔμ ἔδαβῦ [Πα 
ἐαβέβα 7 ὅγμθ ταῦθ ὑπαῦ νγὰβ ᾿ηδ4θ Ψ1Π6, 
ἃπα Κπον ποῦ ψηθποθ 10 να8, (Ὀαῦ {Π6 
Βουνδηΐβ τ ]οἢ [ἀγονν} {Π6 νυαῦθυ ᾿τπθν,) 

ΒΥΕΙΛΟ. 

τοὔΠ 6 οὗ «6588 Βα] 4 απύο Ὠϊμη, ΤΉΘΓΘ 15. ΠΟ 
ΜΊηΘ ἴον ὑῃΠθπη.1 

4 {76 5818 βδῖ ἢ ππίο μον, ὙΥ̓ μαὺ ἐθ ἐλθ)8 
ἴο πη8 πὰ Π66, σψοιηδῃ ἢ ΒΙ ΠΟΥ ὕΟ ΤΥ ΠΟῸΡ 
15 ποῦ ΘΟΙη6. 

5 Ηἰβ πιοῦμον βαῖῦῃ ἀπο 086 βουυδηΐβ, 
ὙΥμαῦ μ6 {6 ]]θ ἢ γοι, 40. 

Θ Βυὺῦ{Πθγθ γγθγ6 {ἘΠ 616 ΒΙΧ 185 οἵ βίοῃϑθ, 
ὑπαῦ νγγ6γ6 ρ᾽δοθά [Ὸν ὑπ ραν Ποδύϊομ οἵ {116 
{6.5 ; ὙΠῸ} ΠΟ] ΘΥΘΓΡΥ ΟΠ6, ὕνγο ΟΡ ὕΠΡ66 
ΠΙΘΑΒΕΓΘΒ." 

7 Φ 6808 Βα10} απο ἐπιθηι, ΕἾ] {Π|686 788 
ΜΊΓ γαύθρ, Απα ὑποὺ Π]]οὰ ὑμθιὰ ἀρ ἴο 
ὑπ Ὀσίμη. 

8. Ηθ βίῃ απο ὑμπθπι, ραν πον, ἃπα 
ἕδκο ἴο {πθ σι ]ου’ οὗ {πὸ ἴδαβύ. Απα ὕΠ6 
ἴοοκ τέ. 

9. Απᾶ ψῇθη ἐπ γα] οὗ {Π6 ἴϑαβῦ ὑαβῦθα 
ὑῃ6 ναίθυῦ ὑπαὺ νναβῦ γῖπ6, 8π4 μ6 νγὰβ ποῦ 
ΤΟ ΏΘΠΟΘ 1ὖ νγὰ8 ;7 Ὀαὺ 6. βουνδηΐβ 
ὙΥΘΓΘ ΔΥΓΆΡΘ, [Ὁ ὑπο μὰ ΠΙΙΘ ἃ ὉΠ θπὶ σε ἢ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ὑμον οἵ «[6β118 βαῖῦ  ἀπΐο πη, ΓΉΘΓΙΘ 18 ΠΟΥ 
ΠΟ Μ]Π6 ΤῸ ὑμθιη. 

4 Απᾶ {6815 βαῖθἢῃ8. ἀπο που, Υ μαῦ ἐδ 
ἐλ} 6 ἴπι τὴ ψ ἢ ὑΠ|66,} Ὁ υσοσηδμ ἢ ΤΥ {ϊπι6 
15 ποῦ γοῦ ΘΟΠη6. 

ὅ Απά 8 πιούμου Βαϊ ππῦο ὑμοϑο 0 
βουγϑα," ὙΥΠαῦ [6 βαῖθι απὔο γοιι, 40. 

6 Απᾶ ὑμθῖθ 6 ΓῸ βίδπαϊηρ ὑπ ΓΘ 5ὶχΣ 
ῬΊθΟΒΘΥΒ οἵ βύοπθ [Ὁ ἐπθ οἰθδηβίηρ οἵ ὑπ 
{6.8 :8 δπ4 ὑῃου σοηῃὐαϊηθα Βοπιθ ὕνγο πη 
ΒΟΙΏΘ ὕῃγ66 ΤΠ] ΘΑΒΕΓ68 οἵ νγαύονροῦ. ἢ 

7 Απὰ “6811 βαϊ4 ἀπο ὑμθιι, ΕἾ] γο 
ΠΟΥ ὕΠπ656 Ρ᾽ ΓΟ ΠΟ 5 αι ὶὑ ἢ υναῦθν, αΡ ὕο ὑπ] 
τποῦῦ. Απα ὑπ ογ ΠΙ]6 ἃ ἐμιθιι ἀρ ἕο ὑπ τορ. 

8. Απα ἢθ βαϊά ὑπο ὑπθηι, Ῥοὰν οὖ ΡΟ ΠῚ 
ὑπθη ΠΟΥ ; ὈΓΠρ ἃΠα οἷν δοθὶθ ὕο {{ 
πηαϑίουῃ οἵ ὑΠ6 [ϑαβύ Απᾶ ὑπο Ὀτγουρῦ 
δη4 ραγθ Β]ΠῚ. 

9. Απᾷ ἴῃ ὑαβύϊπρ, {π6 πηδϑύον οὔ 116 ἔϑαβύτ 
ψΟΠἀορθα αὖ ὅπ ναῦθ ὑμαῦ ττὰ8 τηδάθϑ 
Ὑ1Π6 ; 8π4 Π6 414 ποὺ Κποὺ ἔγομπῃ ἡ ΒΘ Π6 6 
10 ψᾶβ; θὰῦ {πΠ6 γοὰπρ τηθη Μγπ0Ὸ δὰ 

Α.}. 30. 

1 ΟἿ. χίχ. 26. 

23. 2 δὴ. ΧΥΪ. 10; χίχ, 22. 

3 ΟἿ. νἱΐ. 6. 

4 5. Μδικ νἱῖ. 3. 

5. ΟἿ. ἰν. 46. 

᾿ς ἢ Καὶ ἘρΡγδοιη, θ6 ΕἸάθ, ὅσσα. χῖν. ΜΟῚ]. ἱ. Ρ. 30. 

3 110. “ἔνγο ΤΠ ΘΑ ΞΌΓΟΒ, ΟΥ̓ ΤΏΓΘΘ.᾽ 566 Ατηΐγα, ΟΥ̓. ΚΤ. 
280, ἂπᾷ Ο, Μ. Αρτοὶϊῖ, ϑγιῦ. ΚΥΤ. Ρ. 151. ΤῊ. τη ΘΒ ΤΟ 
της] οποα 5. γ᾽ ὃ, 11ζ. “ἃ αὐιᾶγί ;᾿ θα οἵ βοιηθυν δῦ ἀπ- 
οογίαϊη οἀραοϊςγ. ΗΓΚῚ. ΓΟΠΟΥΒ ἰδ πιαέλμαγμῶ, " τηρίτγοϊα, 
σδάμ5,᾽ ἄς. 

8 χ1{, “ΤοΡ.᾽ 

τ. “ποδα οὐ Ἰοδηϊηρ 5οαῦ.᾽ ἐγίδα ἐγ κι ψοπα, 

δ. 10, “ἋΠο56 νγαῦουβ. 

6 ΟΥ̓Χ, “νγῸ5 τηδθ,᾽ ΟΥ “πδᾷ Ὀδοοπηθ.᾽ 

7 1,6. “1 5ὸ πᾶρροπρα. 

ΗΓΚΙ, 

᾿ ῥῥψα πιαδίεκὶ. 3 10. “Βεῦνε." 
3. πὸ, “ΤῸΣ ὉΠπαὖῦ {16 16 νν5 ΒῃΟΟ] ἃ νυ 85} ΟΥ̓ “οἸθᾶπ56 ἔπ οπι- 

ἢ ΒΕΙνο65.᾽ 
ἡ καηδιέ, " οἵ Ὀποκοῦ, θδ1}, ΟΥἹ νναΐου- μοῦ," 566 οἷν, ἵν, 38. 

ΤῊΪ5 νυ οΥα 15 οὐ θα ἴῃ ῬΟΙΥ ΒΡ]. δαφα Κἰεθέμ τυαδαδα 8α- 
ἐαδέμι ; δοσογάϊηρ το ΕτΗϊορὶς αὐ. {}|5 πθϑηβ, “ ΘΔΟ ἢ ἔννο 
ἀνα δᾶοῖ χορ. 566 Τα. ατ. “Ἔ1ῃ. 00]. »». 100,.110, 142, 
ὌΠΠγα. Ἔτη. Οὐ. ν. 994. Βιαΐ σουραγο θη. ἱ. 11, νἱῖ. 14,15, 
Ἐχοά. χνυΐ. 17, 31, ἄς. Ανὰ αμαΐ τοπουβ ἰζ, ἐψαπααγιαι 

᾿ψᾶπαϑϑδι παδαγα αἱαξ τηϊαμα τυαῖνι 8ἄδαξ, " ΘΥΟΥῪ ομθ ποὶὰ 
᾿ἴννο ΤΠ ΒΌΓΟΒ ΟΥ ἴγθο. 

5. “οὕ {Ποῖ,᾽ ῬΟΪΥΡῚ. 
5. οὕ", "οὗ {πὸ βιτἰπρ’ δὲ τηθδΐ,"--- οὗἉ ΤΠ βοσνδηΐβ,᾽ ῬοΙνΡΊ. 

5ΛΔΉΗΙΌΙΟ. 

7 “οὔ ἴπο βουνδηῦβ.᾽ ΡΟ ΡῚ. 8 ΟΥ̓Χ, “νγὰβ Ὀθοοιηο, σκακχῦπα. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΉΙΟ. 

οὗ {6585 βαῖ ἢ ἀπΐο ἴηι, ΤΉΘΡΘ 15 ΠῸ Ὑ]1Π6 
ἴον ὉΠ θιῃ.} 

4. {6588 βαϊ απο μορ, ΑΥ οἴηδῃ, νυ μαῦ 15 
[Π6ΓΘ...... Δα ΤηΘ Ὁ ΤῊΥ ΠΟῸΡ 18 ποῦ γοῦ 
ΘΟΙ]6.5 

1 Ἑ, Τυκί. Ρ. 164. 

3. Ἑ, Τυκί. ν. 283. 

20 

1688. Βα ἢ ἀηὔο ᾿ϊπι, ΤΉΘΡΘ 18 ΠῸ ψ1Π6 
{πθγο ἴον ὕμθιη. 

4 Λπὰ {688 βαῖ δ. απὔο πον, Υ οἴἤϑῃ, 
Ὑγμαῦ 18 ὕμθυθ ὕο ὕΠ66 ψυῖθἢ τὴ ἃπα {60 ἢ] 
ἸΏΥ ΠΟῸΡ 15 ποῦ γϑῦ 6011. 

ὅ Ηἰἴἰδβ τπηοῦμον βαῖθἢ τιηῦο ὑπ βϑυνδηΐβ," 
ὙΥμαῦ ΒΘ Τ3ΔΥ 58Υ ἴο γοι 40 ἴὖ ; 

Θ ΤΠΘΡΘ γοτ βοῦ ὕΠ6 ΓΘ ΒῚΧ νγαῦθυ-] "8 οὗ 
Βίοπμθ, Δοοογαϊηρ ὕο ὕΠ6 οἰθδηβίηρ οἵ {Π6 
6 ν8, ΒΟ] ἀἸηρ' ΘΥΘΓΥ ΟἼΘ ὕψγο ΟἹ" ὕΠ|Γ6Θ 1ηθἃ- 
ΒΈΓΘΒ, 

7 Ζ726888 Βδ| ἢ} πἀπίο ὑπ θη, ΕἾ]] ἐπι νγαΐου- 
7λτβ τ αΐοσ, Απαὰ ὑμου ΠΠ]Θὰ ὑμθιῃ ὰρ 
ἴο {πὸ ἴορ. 

8 Ηθ βαϊὰ απο ἔμθιη, Νον ἄγαν, δηᾶ 
ῥακθ 10 ὕἤο ὑπ σαΐϊον οἵ ἔἰιθ6 ἔθαβύ. ὃ Απά 
Ὅπου ὕοοῖκ 10. 

9 ὝΥΠρθὴ πὸ σταΐϊον οὔ ὑπο ἔραϑυ μα ὑαϑύθα 
06 ταῦθ 1 νγὰβ τηδα οὕ ννῖηθ, ἀπ Π6 
Καθ ποῦ ἴγοπη ΏΘΠΟΘ ἰῦ ψγαΒ: θυ {π6 
Βουυδηῦβ γΠ0 Πδα ρουγοαῦ {Π|6 νγαῦθυ Ἰτηονν : 

1 πε, νη δὲ τποὰ νυ Μο αἴ8ὸ ἔποὰ 2᾽ οὐ "νΠδῇ το {Π|66 
ἢ Μὸ αἷβὸ ἴο {π|66 7᾽ 

3. αἡ πίαϊακδπ. 

3 Τῆς Μοπιρμίεῖς αἀορίδ ἔπο Οσοοῖς ἴσια ἀρχιτρίχλινος. 

4 Δ ΟΡΠΕΥ ὃγρ. 

5. 1πὸ|, “δ|16α," 



ΟΒ.». 11. 5. 50ΗΝ. 

ἈΞΚΜΕΝΊΙΑΝ. 

881} απο 9 65808, ΤΉΘΥ μᾶγΘ πὸ τῖπθ.} 

4 Απὰ 9768115 βαῖθῃ ἀπο μον, ὙΥ μαῦ 18 
ἔμογο τηΐπθ ἀπά ἐβπΐηθ, ὕμοιι τ οτηδη ἢ ΤΥ 
Βουν 18 ποῦ γϑῦ ΘΟΠΙ6. 

δ Ηΐθ πιοῦμου βαϊῃ αἀπύο ὑπθ νυδιύθυϑ, 
ὙΥΒαΐθγυθν 6 8}}8}} ΒΥ ἀπίο γοιι, ἀο. 

0 ΤΒοτΘ ΓΘ ἔπογθ δὶχ βύοπθ 88, 80- 
οογαϊηρ ἕο ὑπο ρυγιβοαίίοπ οἵ ὑπ «68, 
ἘΠΘΥ 6] ἃ, ΘΥΘΡΥ͂ 16 οὗ ὕΠθπὶ, ὕνγο οὐ ὕἢγθθ 
ΠΊΘΆΒΙΙΓΘΒ. 

7 7685 βῖ ἢ απο ὕμθηι, ΕἼ] ὑΠ|686 7808 
ἢ ναῦοσ. Απὰ ὑπου ΠΠ]οὰ ὑπθπὶ ὰρ ἴο 
{π᾿ ἴορ. 

8 Απᾶ Πα βαϊθῃ πἀπίο ὑμθῖη, Νον ὕακο 
ἈΠᾺ ΘΆΓΓΥ 8016 ὅο ὑπ βίθυνανα :2 πὰ ὕΠ6Ὺ 
οαΥτίθα ἐξ. 

9. Απᾶάνβοπη {Π6 βύθυγαγα μδα ἐαϑίθα {ῃ6 
ναῦοῦ τηδθ τυῖπθ, δπὰ μ6 ποι ποῦ ἔγοϊῃ 
ὑΒθπο6 ἴῦ τῖρσοῦ ὃ6; θαῦ {π| νγαῖῦθυβ γΠῸ 
μδὰ ρουτγοα [ἢ6 νγαΐθν ποὺ ; ὕμ8 βίθναγα 

τς, Βοροτίαπ, Ηοπα. νἱϊϊ. “ Η15 τι οῦ πον ὑγϑυηθῖν Ηΐπι ἐπδὲ 
ἔποτο ἰβ πὸ υυῖπθ, τοοῦ πιαῖγ ΕΥ̓͂ ᾽84] τιαστηπαι, μοῦ ατακλῖπι 
"“ἀ αδαιοπἀπιέδψεαν, νυ Ἐϊ 0}. πη Οἵ ΠΟΥ ὑτα5. 50) ΔΟΘΟΓΠΪΠΡ 
ἴο πὸ Ποβι, θαξ Ηἰβ παπάτηδί ἃ δοσογάϊηρ ἴο Ηἰβ ϊνί πίτυν. 
-π-ραϊές πιερλαξῖν {πεῖ πῖόστι, Ὀὰῦ ΗἨδ τοργονθῖῖ ΗΒ τη ΠΟΥ, 
ΤῸΓ ΠΟΙ ὑγϑγηΐπρ Ηἰπὶ 85 1 Ηδ νγ6ΓῸ ἃ τῇδ, ΤῸΓ 516 ΟἿΪΥ͂ 
Ββδνν Ηἰΐπὶ ἃ5 ΒΒ ἢ.᾽" Α ποῖδ ἴο {Ππ|5 ραββαρο ὑγίπίθα Ὁ ἃ 
Ἐοπηδιίδβε, βαγβ ὑπαῦ {Ππ686 ἀπ ΠΚ6 Βϑητἰπιθηῖβ ἴῃ 5, 50- 
Ῥογίαπ᾽ 5 Ηοπα 65 ἀο ποῦ ρΊθαβ6 μη. ΝῸ ΨΌΠΟΥ. 

3 οὕ, "ῬγοβίἀοπίἪ οὔ {πὸ Γθαϑὲ,᾽ “τηαβίου οὐ σογοπλοπίθϑ.᾽ 

ΘΕΟΘΆΈΘΙΑΝ, 5ΠΑΥΝΟΝΙΟ. 

τοῦθ οἵ «[68118 β14 υτπέο μΐτη, ΤΉΘΥ ΠανΘ 
ΠΟ ΨΊΠΘ. 

4 768ι8 βαϊά ὑἀπέο μον, ὙΥ μαῦ ἴβ ἔμβοσθ ἕο 4 “6808 βαιά υπΐο μϑυ, ὙΥ̓ μδὲ 18 ἔῃθγο ἕο 
{π66 ἀηὰ ἴο πιθ, Ὁ υυοπιδη ἢ ΤΥ ΠΟ ἰ8 ποῦ {66 8η4 π|θ, ὑγοιπΔ ἢ ἢ ΠΥ ΠΟῺΓ 18 ποῦ γοῦ 
γϑῦ σοιῃθ. ΟΟΙηΘ. 

ὅ Ηἰΐβ πποῦμϑν βαϊ4 ἕο {Π6 βογγαπίβ,,  Ηἰβ πηούῃδν βαϊᾷ ἀπίο ἐμ6 βουνδηΐβ, 
ὙΥΒαύθυθεϊ μ6 06}}8 γου, ἀο 10. Ταῦ ψ Βῖο ἢ ἢΘ πηδν [6]} γου, ἀο. 

7 6885 βαϊα πηῦο μη), ΤΉΘΥ μανΥΘ ΠῸ Ψ]η6. 

Θ ΤΊογο σοῦθ ὑμοῦθ βῖχ ταίογ- ροίβ οἱ 6 Απᾶ {Ππ8γῸ γγογο ἔμιοτθ βὶχ τγαΐου- ροὐβ 
βύοῃθ βίῃ ϊηρ, δέον. ὅΠ|6 Ἰηληηον οὗ {Π6 οἵἁἨ βίοπο, ρ]δοθά ἴον 7 ῖβ ρατγ βοκίίοη, 
Ρανὶβοδύίοη οἵ ὅπ «νυ 8, ψν αῖοῃ μ6] ἃ ϑδοῖ ᾿φομϑαϊηΐπρ ἔροιη ὄνγο ἕο ὕθγθΘ τηραβιγθϑ.Ϊ 
ὕπο οὐ' ὑπ γθο τηθαβαΓο8.8 

7 Απὰ {6818 βαϊά πἀπῦο ὑμθηι, ΕἾ] {Ππθβθ΄ 
ναύθυ-ρούβ υεῖθ παύου. Απα ὑμθυ Π]]οὰ 
ὑΒθῖὰ ἋΡ ὕο ἐπθ θυϊπη. ἢ 

8 Απᾶ πο βεϊά ππΐο ὑπθπι, ταν ΠΟΥ, 
ἃπα οὔδν τ το ὕΠ6 πιδϑύον οὗ {Π6 ἔραβύ. 
Απά ὑπου οἴδγθα 1Ὁ Ηΐπι. 

7 {6808 βαῖ {ἢ πηΐο ἔπιθι, ΕἾ] ἔμ νσαΐου- 
ΡούΒ ψθἢ παΐθσ. Απα ἐμὸν ΒΠ16α ἔμθπι 
ἴο ὕ6 ἴορ. 

8 Απὰ Πθ βαϊά υπίο ἔπθιη, Ῥ γα ΠΟΥ, 
ἀπά ἕαϊκθ ἕο ἔῃ στι]ον οὗ ἐπ ἴδαβί.32 Απὰ 
ὉΠΘΥ ὕοοκ ἐξ. 

9. Απά θη ἐμ τηαβέον οὔ [Π6 ἴδαβὲ βαὰὰ 9. Απᾶ νψῇθη [Π6 σα]ον οὗ ἐμ ἔδαβέ ἑαβέθα. 
ἐαβίθαθ [6 νναΐθν ὑΠπαῦ νγὰβ τηδάθ υεῖπθ, ἀπά οὗ [Π6 υῦῖπθ ἐμαῦ νγὰβ τπϑαοῦ ουδ οἵ παΐθυ,. 
[6 ἀἰά ποῦ Κπονῦ πον Ὁ νγὰβ :7 Βα {6 βου- πα ἢ πϑὺ ποῦ ἔγοπη ΉΘΠΟΟ ἰδ γαβ; δα, 
ναηΐβ ΠπῸ μδα Π]]οα ἐΐθ ταέουροίς αὶ ὑδι6 βοσγαπὺβ Κπθνῦ Βανίηρ; ἀγαννπ {Π πταΐου τὸ 

1 γτξ, “δὲ υυμαΐονου. 
3. 11Ὸ,“ ἔννο-ἔννο οὐ ἔπγθο.-[Ὥγϑο. 
3 Ζόοπδι, Μοίτορ. οὐ Επὶβ, ΡΠ ρτίπηδο, Ρ. 58, τη θηξϊοη5 

μ15 σομηῖπρ' ἴο δορείκα Καπηας Θαἰ ἴαδαδα, κα ἀαΐδα βανἐπημίὶ 
αγϑ Κυῖδα, ἀὰ δα ῳαΐδα ἐδηαίϊὶ σ]ιοϊνιοα δ]ιολιδ διυαία ραίηιαη, 
“τὸ τπδ αἰδίσγίοῦ οὐ ναὸ οὐ Οαμπα ΟΥ̓ ΟΊ Ο γΠογὸ ἰ5 ἃ 
Ῥ᾽τομου οὐ βίομθ, ἃπὰ νυ ποτο ἔπὸ Το πν πδο νναῖου πος 

ΤΟΥ, “δθοὰὺξ ἔνγο ΟΥὐὁἩἨΘΪὮΓΘΟ τηθαβαγοβ." ΤΊ Πππξείαη ἡ. 
Τοηἄογβ ἴπ6 Β᾽ανουίσ τῆγεγο “ΤηΘΑΒΌΓΟ,, Ὁ σεάγο "ἃ Ρδὶ]," 
ἃ πα 8150 ἃ ΠΙΘΑΒΌΓΟ ΤῸΓ ᾿ἰα αἰ 15, 

3 ἀγολιἐνιοϊἱπουῖ. 

3 δῆϊυδπαυο, γεγενημένου, “δὲ Ὠδᾷὰ σοτηθ ἰπΐο οχίβίοηος, 

νη Ὁ ἃ πα ΤΙ πΙΟΥ ΠΥ ΑΌΡ. οὐἨ ΚΑΙ, ν. 131 οὐ ηἷ5 ΡῚ]Ι- ΟΥ̓ τϑϑαϊθα ὕγομη. 
Βτϊπηδρθ, 150 γορογ5. Πἰβ υἰβὶῦ ἕο σθαι ἰπ βοπιονν παῦ {πὸ | 
ΒΔ ΠῚ ΤΟΥΤΩΒ, οον, 8, 

4 οΥ, “πηοῦἢ.᾽ 
5. 10, “το {πιο Ἰογὰ οὐ {πὸ Ὀγοδὰ, ρμιεγίδα μραΐδα, 
δ σδηϊο ἱκλῖία, " δ βοοὴ πο ἴαβῖο. 
7 οὐ, "δὰ παρροποα," 

ἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, ΡΕΙΞΙΑΝ. | ἈΒΚΑΒΙΟ. 

ϑανὶ οι γ᾿ Β τποῦθου βαϊα ἀπΐο μἴμπη, ΤΉ ον Πᾶν 
ῃο νἶπο.ἢ 

4 Τηθη ἐΐθ ϑανίοιν βαϊἃ ἀπο πον, Ὁ 
ΜΟΙΉΔΠ, μαὺ ἰΒ ἕο πιθ δπὰ {Π66 ἢ ἃ8 γοῦ, 
ταΥ̓ ποι 18 ποῦ οοπιθ. ἢ 

ὅ ΤΊ θη ὅπ ϑανουτ᾿ 5 τηοῦῃ ον βαϊά ἴο {6 
Βουναηῦθ, ΠῸ ν᾽ Βαύβοθυθν μ6 {6 ]]} 6 ἢ γου. 

θ Βυῦ ποῦ τοῦθ ἔπουθ βοὺ βὶχ βίοπθ 
ναίον- ναῦβ, αἴτον ὑΠ6 οἰθαπβίηρ οἵ ὕΠ|6 ΓΘ νν8 ; 
ΘΥ̓́ΘΡΥ͂ ΟΠ6 ν»γᾺ8 οἵ ὕνο ἢἤγκὶπδ τηθαάϑιγο, ἢ οὐ 
οἵ ὑῃτθο. 

7 Τῆρη {δ ϑανίοαν δα ἐλιαῦ ὑπ ν Βπ οι] 
}] 0Π686 ναῦϑ τυ ναΐον. Απαὰ {πον ΠΙ]οὰ 
ὕπθπι αρ ὕο ὑπ 6 Ὀτῖπι. 

8 Τῆθηα 8εϊ4 ὑπὸ ϑανίοιν, ὈΓΆ ΠΟΥ, 
δηἃ Ὀθὰγ ἴο ὑπὸ σα ]θν οἵ {Π6 ἔδαβι.". Απὰ 
ὉΠ ΘΥ ὕοοϊκ ἐξ. 

9 γμοη ἔπ συϊον οἵ ὑπ ἔδαβέ ἐαβίθα οὗ 
{πη νῖπο πο γα τηδάθῦ οἵ {Π6 νναΐϑυ, 
ἢ6 Κποὸν ποῦ ψῆθποθ ἰῦ οαπηο; θαῦ ὕπο 8βοῦ- 
γαηΐβ Καθ ὙΠῸ ἄγον ὑΠ6 ναῖον ̓  ὑπ συϊθσὶ 

Δ ΜΕΤ ἐπ στοά πον το] ,᾽" 5αγ 5 “ΕἸγίς, “ τπδὲ σόα, ἐμὸς 
ϑοϊονοὰ οὐἡὁ Ομ πιστ, ἡγοῦ τῆδυτυ, πὰ Ονίδέ τὐραγάν ἰὸ 
λία χυΐίωπι χεϊκάλοά, Τλα σείαπερ δε ἐλαὲ αἰ ἐλάαν χυ ἔμεν 
τοίη τσεαγάν αἰεογτοά, Το Βαντοῦπ ἴδ υτοῦυρς Ηἰκ ἥτε 
ταΐγβοῖο, δὶ Το νγδ5 50 βέγαοκ ἔπδὲ πὸ Ἰοῖξ ᾿εἰπ Ὀστίο ἰπ 
τιδί ἀπ οοῦ πὰ ΓΟ] ον οὐ 7 κβύυβ.᾽" ἨΗοτμΐ, Ποοτ, 27, ΚΟ]. 
ἵν Ρ. 68, διὰ ὑ. 26. 

3. γπ. "σατο ποῖ γοῖ." 

3 οη ἐιοσζνα βεκίγα χεπιείίε. 

4 ἀνγὶλεὲ. καί άον, Ἰἴξ, "οἸ ἀοτ' ΟΥὁ Ἐπ ΓΑ Υ." 

5 κεισονάεη. 

“1 6808 βαϊά αηΐο πἶπη, ΤΉΘτΘ ἰἴ8β ΠῸ τυῖπθ [ῸΓ 
Γῃ θη. 

4 {6818 βαϊᾷ απῦο πον, ὙΥ μαὺ ἐς ἐλογο ἴος 
τὴ δη ἴο ἐμι66, Ὁ νυοσηδῃ Ὁ] ταΥ ΠΟ ἴβ ποῦ 
ΘΟΠΊΘ. Ἧ 

ὅ ΛΑπὰ [18 πιοῦμον βαϊὰ ππΐο ἐπ βοὺ- 
γαηύβ, 100 τυ μα μ6 Ὀϊἀ Θὲ ἢ γοιι. 

πηοῦμον οὔ [6808 βαϊα πηΐο 6805, Ταῦ ἔμ Υ 
ᾶγ6 πὸ ψ]Πθ. | 

4. 76β8β βαϊά απΐο μοσ, Ὑ μΒαῦ Βαβίποββ. 
μιαϑῦ ὕμοὰ ψ] Ὁ πιθ, Ὁ τομὴ ὃ ἃ8 γϑῦ ΤΥ 
{ἰπη6 18 ποῦ Θοιηθ. 

ὅ Τὴ πιούμον οἵ 1685 βαϊᾷ ἀπίο {ἢ 
Βορνηηΐβ οἵ ὑπ υυοααϊηρ ἴθαβέ, ἊΝ Βαΐθυον 
[6 ΠΙΔΥ͂ 58 Υ͂ ππΐο γου, ἀο Τί. | 

6 Απὰ ὕμποτθ σϑτὸ ἔμθγο θαβοιβὶ οἵ ξέοπθ, 
ὑπαῦ ποτ Ρμἰδοθα ἴον ἔπ θ᾽ λοι οἵ {86 
ον; δηᾶ ϑδοὴ οἵ πῖον ποῖα ὕπο οὐ 

0 Απάᾶ ἐδπθῖῦθ γοτο ὑμθγΘ βὶχ ὑυαίθυ- ΓΒ 
οἵ βίοπο, ρ]ασθὰ ἴον ὑπ ρυινι Ποαθίοι οἵ {16 
ΤΠ 8; ΘΥΘΡΥ ΟΩ6 οοῃαϊ πὶ Πρ ὕνγο ΟΡ ὕΠγθ0 
ΠῚΘΆΒΕ ΘΒ, ὉΠ ΓΘΘ ΠΊΘΆΒΕΓΘΒ. 

7 Απὰ {7688 βαϊά αὐΐο ὕμθι, ΕἾ] ἔθ 7. «6818 οοιηπηαπάθα ἐπαὺ ἔθου βηουϊὰ 
Μαὔθυ-Ἰγ8Β. ἢ πναΐου. Απὰ μου ΠΠ1οὰ ἢ] ὑπ 6 θαΒοἢΒ ν 1} πῖον. Απα ἔμον ΒΠ]οὰ 
ὉΠ 6 ἋΡ ὕο {π᾿ ἴορ. πθιὰ ἂρ ἴο ὑπ Ὀτγίπι.5 

8 Απὰ δ βαϊὰ απο ὑμοπι, Πα πον, 8. Αἰΐον {πὰῦ 6 βαϊά, γᾶν βοῦιθ, ἀπὰς 
δπα ΟΠ Ρ ἐξ ὕο ὑ}|6 τα ]ον οὔ ὑπ ἴθαϑῦ. Απὰ βῖνθ 16 ἕο μι Ἰορᾷ οἵ ἐμ ἔϑαβε. ὃ ΤΟΥ 
ὉΠΟΥ͂ ἴοοκ ἰ{, ᾿θαγτῖοὶ ὉΠ ογάθυ, 

Ι 

9 Απᾶ ψῇῆθα ἐπ σταϊον οὔ ἐπ [οαβίϑ ἐαϑίοα 9. Απᾶ πβθὰ ἐπ πιλβίου οὔ {86 ἴδαβὲ 
ὑῃ6 ψαῖον ἐπαξ νᾶβ ομαηροὰ ἰηΐο νῖμθ, ἰαδίοα οἵ ἐπαῦ πτῖπο, ᾿ξ ττὰ8 οἵ Θχοθθαϊ ηρΡῚ 
δηἃ δ αἀϊά ποὺ πον νι βϑῆοο ἰδ ισαϑ; Βοοά Πανοὺγ; θὰ πον πον ποὺ ἤθη 66 

θὰ ὑΠ6 βουνδηΐβ που, Ὀθοδυβο ὕπο ν δπὰ ἰδ γα8; ὕΠ}6 βογνδηΐβ Καθ Ὀδοδιβο [ΠΘΥ 

Γι Ῥογα. οπιίβ ' κἰχ." τ Ὁ ἐδποὰὺ νγουῦδη." Ῥοϊγκὶ. 

3. γ16. “οί οὐἨὨ σακιίοηβ, οὐ " βοαΐβ ἄροῖ υυ λίθον κιιοεὶα ἢ ""ᾶϊ- Δ νη], " Βγίπαα]." ] 
τοσπο," 

3 ογ, "οἰ οἵ," φογιοαγ.ἰ να  ΐα, Ι 

3. χες “ἐπε, | | 4 να πεί. ἀδηϊείαηα, Οτ Δ ρα ἃ πιερτίπε ἴον να ηοΐ. ἀδη πα, 
“δι αἰά ποῖ Κπονν ;" ἀδην κέα οὁσσυγτίπς ἴτν εἶνο καπιὸ ᾿ἶπο. 

Ε1] 



5. ΦΟΗΝ. Ομ». 11. 

ΑΥΤΗΟΚΙΒΕ. ΝΕΆΞΒΙΟΝ. 

[88 σουθυποῦ οἵ {Π6 ἔδαβὺ [981164] ὑπ Ὀγ146- 
ΘΊΟΘΠῚ, 

10 Απᾶ βίῃ ππΐο Πΐπι, ΕΥΘΡῪ πηδη [αὖ 
ἘΠ6 θϑρίπηῖπρ ἀούἢ βοὺ ἔνε ροοά ψ]πη6 :]} 
πη τ ΠΘη τπδπ μᾶγθ [γ8}1] ἀσαπκ, ὉΠθῃ 
ὑπαὺ ψ ΒΟ 1 ὑγοῦβ6 : [ὁμέ] ὅποι μπαϑῦ Κορ 
{πΠ6 ροοά υυΐπθ πΠ0}] ΠΟΥ. 

11 ΤῊΪΐβ Ὀδριππίηρ [οἵ ταῖν 0165] αἸα 46- 
β5 ἴπ (ὑπ οἵ Θ΄4}1166, Ἰδπα τηδηϊθβύθα 
᾿[ορυ] [ἷ8. βίονυ ; δπα 185 ἀἰβοῖ 0168 [Ὀ6- 
᾿θνθα ομ] δῖπη. 

12 41 Αἴϊον {π18 ῃ πψϑηῦ ἄοσῃ ὕο Οἁ- 

Ὀγθίμγθη, δηα Ηἷ5 ἀἰβοῖρ]65, πὰ [ὉΠ 6Υ σοῃ- 
ἐἰϊπαθα ὑπ6 67 ποῦ τηϑην ἀΔΥ8. 

18. 4 5Δπὰ {μ6 [9 ν8᾽ ῬΆΒΒΟΥΘΡ] γγᾺ8 δὖ 
Βαπα, ἀπα “6885 υϑηῦ ἊΡ ὕο ΦΘΥΒΆ]6 1), 

14. ἸΑπά [οππ47 ἴπ 86 ὑθιηρ!θ ὕΠο80 
ἐπαῦ 5014 οχθῃ πᾶ βῆθθρ ἃπα (ουββ, δπᾶ 
6 ΟΠ ΠρΡΘΙΒ Οὗ ἸΠΟΠΘῪ 5: {16 : 

15. Απὰ πβθη π6 πα πιδαθ ἃ Βοοῦσρθ οἵ 

Δ.}. 30. 

᾿ ΟἹ. !. 14. 

3 5, Μαζί. χίϊ. 46. 

3 Ἐχοά, χίϊ, 14; ουΐ. χνὶ. 1,16; ΟἹ. 11. 23; ν.1 ; νἱ. 4; 
ΧΙ. δ5. 

“5, Μαίξ. χχί. 15; 5. Μᾶσκ χὶ. 15; 5. 1κῸ χίχ, 45. 

ΒΑΉΤΙΌΙΟ. 

Ρδυύπαιμα, Π6, ἃπά Πῖ5. τηοῦπορ, ἃπα “ἘΠ. 

ΒΥΕΙΑΟ. 

σαύθυ ἰ ὑΠ6 Τα]ον οὗ {Π6 ἔδαβῦ ο]θὰ τη 
θυ  ἀθρτόοιη, 

10 Απάᾶ βαϊά ππίο μΐπι, ΕΘΡΥ τηδῃ αὖ 
ἤγνβῦ Ὀγιηροθῦμ" (Π6 ροοα τη; πα στ θῃ 
ΠΥ ἅτ ἀσιιηϊς, 3 ὑπ 6η ἐπιαῦ νυ Β1Οἷν 15 ἸΤΟΓΒΘ : 
Ῥαῦ ἔμοὰ μαϑὺ καρὺ ὑπὸ σοοά σψῖπθ πΠ01] 
ΠΟΥ͂Υ. 

11 ΤῊ]5 18 ὑῃθ ἢνβῦ βίριν ὑπαὺ α14 «6818 
1 δπηα οὗ Θ΄Ά11160, αμὰ μ6 τηδθ πον ηῦ 
μβ. βΙουυ; ἃπᾶ [15 ἀἰβοίρ!θβ θθ]θυθᾶ ἴῃ 
Β1π.7 

4 νι.---12 ΑΠον ὑπ185 ΒΘ σϑηῦ ἄοστῃ ἕο 
ΟἌΡθρπδῖιηι, Ὠἰπη56 1}, ἀπ Η18. πιοῦμϑν, ἃ πα 
δἷβ Ὀγθίμγθῃ, πη Ηΐ8. ἀἸΒΟΙΡ]68.: δη4 ὉΠ6ΥῪ 
ὙΓΘΡΘ ὕΠ6Γ ἃ ἴθυν ἀδυ8. 

18 Απᾶὰ ὕμπθ ρϑββουϑν οὗἨ {π0 «6078 γγὰ8 
ΠΘΆΡ, ἃΠ4 «6818 σγϑηῦ ἪΡ ἰο «ΘΓ ΒΆ]ΘΠ,. 

14 Απᾶ [6 ἔουπά ἴῃ ὉΠ ὕθιηρ]Θ ὑΠθ πὶ 
ἐπαῦ 5014 οχϑὴ δη4 βῆθθρ ἃπα ἄουββ, απ 
᾿ΟΠΔΉΡΘΥΒ ὑπαῦ νγ0 6 βιυὑϊπρ’: 
᾿ 1ὅ Απά Π πιδ6θ ἃ ψ]ρὅ οὗ οογάϑ8, δηα 

1 χῦ, “Β116ἀ---ὐγαΐουβ.᾽ 

3 “Ἰαγϑίῃ.᾽ ΗΓ͵ΚΙ. 

5. οὐ, “πᾶν ἀσιαηκ ἕο ογογβονπρ.᾽ 

. “ΤΉΪ5, 85 Βοβὶ πηΐηρ' οὗ βῖρτιβ, αἰὰ 1 εβύυ5.᾽ ΗΤΚΙ. 

5 Κοίδηε. 

δ᾽ ἐχῃρηϊοβίθα,᾽ ΟΥ̓ Του], ἩΗΓΪΚῚ, 

7. 5. ἘΡΏγδοτη, πὶ Ναῦ, Ὁ. βόστα. 11], νΟ]. ἱ, Ρ. 413, Ὁ. 

5. 110. " ηὰ Ηδ τηδᾶο ΤῸ. Ηΐπι.᾿ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Ῥουρρα τ οαὖὺ Κπϑὺ ὑπαῦ νγαύθυ" ὑπαῦ νν88 
πιδα61 τυῖπθ. Απα ὑπ τηαϑύθι οἵ {Π|6 ἔθαβυϑ 
ΘἉΠΠ6α ὑπ ὈΓΙΔΘΡΤΊΌΟΠΙ, 

10 Απὰ μι βαῖν απΐο μἷπι, ἘνΘΡΥ Πη8 ἢ 
Β᾽νθῦῃ ἴο ἀνιηὶς ροοά τυῖὶπθ ἢγθῦ; ἃπα δἵδον 
ὍΠΟΥ ἅτ ἄσιηκ, μ6 ρσίνοῦμ ἴο ἀνθ ὑμπαῦ 
ὙΠ 10. 15 ἰηΐουῖου : θαῦ ὅποι παϑῦ Κορῦ ἀπ 
Ῥαὺ Ὀγ {Ππ|ὸ Ὀοβὺ πῖπθ πΠ0}} πον. 

11 Απὰ {18 15 ὑπ ἢ νβῦ οἵ μυῖγδο οδβο συ ]ο ἢ 
1 6885 αἸα ἴῃ δπὰ οἵ Θ΄}1166, πα π᾿ οαπιβοα 
Εῖ8 βΊογυ ὕο 6 βθθὴ ; δηὰ 8 ἀἸβοῖρ]65 Ὀ8- 
Ἰονϑα ἴῃ Ηΐπι. 

12 Απὰ αἴϊοιυ ὑμπαῦ ἢθ πϑιὺ ἄονπ ἴο 
Οδρθυπδατη, 6, ἃπ4 Π18. τηούμον, ὡ πα Π1Β 
Ῥγθύμρθῃ, ἃΠα ΗΪ8. ἀἸβο1 0168 : δα ὑπ γ ΔθοαΘ 
{πθγθ ἃ ἔϑυν ἄδυβ, ἃπὰ ποῦ πιδην 

19. Απὰ {Π6 Ῥϑββουθν οἱ ὑΠ6 7678 γγῶ8 
ΠΙΡ]ι, πα [6518 πυθηῦ πΡ ὕο «ΘΓ ΒΆ]θμ,. 

41 τι.---14 Απαᾶ Πο οππα ἴῃ ὑΠθ ὕθπιρ]6 
5016 {Παῦ 5014 Οχθῃ ἃ Πα Βῃ6 60 ἃ πᾷ ἄονυθβ, 
ΔΠᾺ ΟΠ ΠΡΘΙΒ Βιὑ{]ηρ΄. 

15 Απὰ δ τιδάθ ἃ βοοισρθ ἴο θα οἵ 

1 χκακῦπα. 

3. ἐρἔ πὸ βουνδηΐβ.᾽ ῬΟΪΥΡΊ. 

3 οΥ, “πο ὈδΘρΊ μ᾽ ΟΥ̓ ΠλΙΓΆΟΙ6Β.᾽ 

4 ἐἴουν ἃπὰᾶ ποῦ τῆδην ἀδγ5.᾽ ῬΟΪΥΡΊ. 

5. γπαηϑαξέα ἐ᾿αὐϑ δε σαλλαδὶ, 110. “ὦ Βσουσ 6 ΟΥ̓ ΙΔ5}} ΟΥ̓ 
ΤΌΡΟ, ΟΥ οογα,᾽ ῬΟΙΥΕῚ. οτλ [8 ἐ᾿ αδέ᾽ αὐε. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 
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ΟΘΟΤΗΙΟ. 

Ὅπ6 σῦν οὗ {πΠ6 ἴθαβῦ οὐἹ]ϑά {μ6 για 6- 
ΒΊΟΟΙΙ : 

10 Ἠδ βαϊά πηΐο μῖμη, Α11] τηθηΐ ἀβιΆ}} Ὁ 
βοὺ3 ροοά νυνἷπο ἤνβῦ ; δπᾷά ψ ποι ὑπ ν πᾶν 
νγ6}} ἀγαπῖ, ὕπο γ᾽ Ὀυηρ ὑπαὺ ὙΒ]ο ἢ 18 
σΌΡΒ : Ὀαῦ ὑποὰ παβὺ ορῦ ὑπ ροοᾶ νγ]Π6 
ἘΠῚ ΠΟΥ. 

11 ΤῊβ 18. ὕΠ6 ἢἤγβῦ βῖρῃᾳβἨἪ τ ]0}}. 6818 
ἀἸὰ ἴῃ δπὰ οὐ Οἴ8|1|66, ἀπα πὸ πηδηϊοβϑῦθα 
Ηἷβ βοΟΥΥ ; δηἃ [18 ἀἰβοῖρ!θβ θ6]ϊθυθά ἴῃ 
πη. 
12 Αἴὔον ἐπ|8 Β ϑηῦ ἄονῃ ὕο (Ὧρον- 

ΠΆ11ΠῚ, μ6, ἢ Β15. τποῦμου, ἀμ μἷ8. Ὀγθ- 
προ, ἃπαὰ εἷ8 ἀἸΒοῖρ|68; ὅπ ἴθ ἃθοὰθ 
ὑπο γ6 ποῦ ΤΏΔΠΥ͂ ἀΔΥ8. 

13. Απᾷ ἐπ ῥαββονον, ὕΠ6 ἴϑαϑῦ οὐ {ῃ6 
ον 8, μαὰ ἄγανγῃ Πρ, ἀπ [6888 γϑηῦ ἋΡ 
ἴο «ΘΓ. Β8]Θ 1, 

14 Απά πὸ ἰοππα ἴῃ ὑπο ὑθηιρ]ο ὉΠ θτὰ 
ὑπαῦ 8014} οχθὴ ἃηαἃ 85.800 ἃπὰ ἄονϑβ, ἀπά 
ΟΠΔΏΡΘΓΒ Βι0{1πρ’: 
᾿ς 16 Απάβο τπδ9 ἃ βοοιγροῦ οὗἩ οονθ, απᾷ 

1 γιπ, “ τηδὲ 811 τασπι,᾽ οὐ “ΤΠπδῇ ΟΥΟΤῪ πιδη,᾽ 

2 ξεδμαπκ)ῶ. 
! 

β 32. 7," ἀγῷ ἀγαπᾷ." 

] 
! 
᾿ 

4 1τ," κανὸ οὐ," 

5 Οζ. ρμλγαρειίοηπ, 



σπᾶν. 11. 5. ΦΟΗΝ. 

ΛἈΕΆΜΕΝΙΑΝ. 

ΒΡΘακθῦ! ὕο 66 ὈΓΙΔΘΡΤΌΟΠῚ, 

10 Απᾷ 841}, ΕΥΟΡῪ πδπὶ βουνοῦ ροοά! 
τη ἢνϑῦ; ἀπά αἰον ΠΟΥ πᾶνθ ἀσιηῖι, 

Τεμθη νουβο:Σ ὕποα, ὕμοι παϑὺ Κορὺ ὑῈγ σοοά 
Μ1Π6 ὉΠῚῚ] πον. 

11 7685 πτοιριῦ [8 Βορππϊηρσ οἵ 
Βίρῃβ ἴῃ Οδπα οἵ ὕΠ6 ΟΠ Π]ΘαπΒ, ἀπά ἢ6 
Ἰηϑηϊοβίθα ΗΒ σἴονυ; πὰ [8 ἀἰβοῖρ! 68 
Ὀο]ἰονοα ἴῃ ᾿ΐτη. 

12 Αἰἴον ὑπ 686 ὑπίηρβ 688 θηῦ ἀον ἢ 
ἴο Οἀρογπδαπι, ἢ6, απ [8 τοῦ μον, ἀπ ΕΪ8 
Ῥγθῦμτθα : ἀπά ἔποτο μ6 ἀνγοὶῦ ποῦ ΠΙΔΗΥ͂ 
ἄαγβ. 

18 Απᾶ {Π|0 ράββουθν οἵ {Π|6 16 }}8 νγ88 
πραγ, ἃπα 7655 ϑιϑηῦ τπρ ἴο «ΘΓ ΒΔ] 6 μη, 

14 Απά [ Τοαπα ἴπ {Πι6 ὕθηυρ]6. ΒΟ1η0 
ὑπαῦ βο]4 οχϑῃῦ ἀῃὰ βῃθθρ ἀπᾷ ἄουθβ, πὰ 
{Π|6 ἸπΟ ΠΟΥ ΟΠμΔΉσΘΡΒ ὑπαῦ τγ6 ΓΘ Βιυ{ΠΠ6΄. 

“1 γιι.---Ἰῦ Απα [6 τηδᾶθ ἃ Βοοῦγρθ οἵ 

1 πξ. “ευγοοῖ, νυ ο}} δανουτγοὰ." σαν. “πὸ κοοᾶ υυῖμπο.᾽ 

3 ογ, " {116 ὑγογβθ. 

5 οτ, "ἴπϊ5. Ὑτοῦρσηΐς 5 Εϑὺ5 85 ΒΟρΊΠΠἶπρ ΟΥ̓ 5᾽ατι5.᾽ 5. 
Βοροτγίδη, Ηοπι. υἱἱϊ. ἡ. 314, βαυ8, αγαδέολιῖη πδῆαπ ὶ ααπα 
Θαιϊμψεαἐκισοία ἀγαν, “" 15. ἄγετ ξῖρτι αἰὰ 5 Εβῦυ5 ἴθ Οαπᾶ οὐ 
Θα ΠἜθο τας πο νσοτὰ μου Ὅς ΓΙ ΠΟ {πδξ 5αῖ τη, "ΘΔ 16 ο 
οἵ Θεπεϊοβ, πο ρθορὶο νυ μϊοὴ Βα ἴθ ἀλγκη 655,᾿᾽᾽" ἅς. 

4 Τὴ Βοηδ σορίο5 “1 Εϑ085᾽ 15 οὐ οα, 

5 ΟΣ, "σδίεο." 

ΑΝΟΙΟ-ΒΑΧΟΝ. 

ΘΕΟΆΒΟΘΙΑΝ, Β5ΠΑΥΟΝΙΟ, 

γαῖ Καθ ἰδ; ὑπ6 πιαβίον. οἵ ὑπο [θαϑῦ {86 ταΐοῦ οὗ ὑπ ἴδαβῦ οδ]]ϑὰ ἔμ Ὀτγιάθ- 
ΟΔ]16 ἃ {Ππ|6 ὈγΙ ἀοροοπι, 

10 Απὰ ἢ βαϊᾷ πηΐο ΐπὶ, ΕΥΘΓΥ τπδπ 
Βούτου. Του θῃ ξ 
τη πᾶν ψυο] 

ΒΤΟΟΠΊ, 

10 Απᾷ βαιά ὑπο Βἷπ), ΕΥΘΡΥ τηδη βού- 
οὐ νῖηθ ἢἤνβυ ; ἀπᾶὰ σι ῃθη (θυ! ἢνβε ροοᾶ τῖπθ; δπᾶ τ μθη (ΠΟΥ ΔΓΘ 
ἀναπκκ,. ὑπθη ἱπάθοα ἔθ ἀγαηκ,2 ἔμ6η ἐμαῦ πΒ] ἢ 15 ΤΟΓΒΘ : θαῦ ἔποι 

πονϑῦ: θαὺ ἔμοι παϑὺ Κορὺ ὑπ ροοά νῖπθ᾿ μαβῦ Κορῦ ὑπ ροοᾶ υῦῖπο ὉΠῚ] πονν. 
ἈΠ] πονν. 

11 2688 ἀἰά {πῖ8. δἋ8 θοσὶππὶπρῦ ΟΥ̓ Π]- 11 76815 στοιρηῦ ἐπ18 88 θορὶππὶπρ οὗ 
ΤΆΟ]685 ἴῃ ἀπα οἵ ΟΘΆ]1|66, ἀπά 6 πηδηϊ- βῖσηβ ἴῃ Δηα οὗ Ο8}1166, ἀθα τηδηϊβιθα 
[οβίθα 1158 βίον ; δηα ἢ15 ἀἰβοῖρ]65 Ὀο]Ἰονθὰ 18. βοῦν ; ἀπά [8 ἀἰβοῖρ]68. θο]θνθα ἴῃ 
ἴῃ δἴτη. ἢ 
4 νιι.---12. Αἰον ὑΠ|18 6815 σγϑηῦ ἄονη 

Ὠ1Π|. 
4] νττ.---12 Αἰον ἐπ18 6 πτοπῦ ἄτῃ ἴο 

ἴο Οἀρογπδιπι, 6, δηα [185 πιοῦμον, ἃΠ4  Ορογπδιπι, ΒΪπηΒ6 ΠΠ, ἀπ οἷ. τηοίμθν, ἀπᾶ 
μἷβ Ῥγθύμγθη, ἃπα ἢἷ8. ἀἸβοῖρ]65 τὶτῃ Πΐπὶ : 18 Ὀγθύμγθη, ἀπὰ 8 αἰβοῖρὶθβ: δηᾶ ἴθ 
διὰ ἔθογθ ἢ ὑδυτῖθα ποῦ ΠΙᾺ ΠΥ ἀδγ8. 

13. Απὰ ὑπ ράββονονς οἵ ὑπ “6 .}8 γγ)ὰ8 
Βΐρἢ, ἀπ «[6βι8 ννοπῦ Ὁρ ἴο Φογαβαϊθιη. 

14 Απά δ Του πᾶ ἴῃ ἔμ6 ὑθιηρ]6 56116 18 
οἵ οχθὴ ἃπά οἵ βίιδορ πᾷ οἵ ἄονυοβ, πὰ 
ἸΠΟΠΘΥ͂ ΟΠΔΠΡΘΓΒ 5] {1Π|0 : 

156 Απά Βο πιδάβ ἃ βοοιυρρϑῦ οἵ σογβ, 

1 ἀδαϊέαγηΐαν, ᾿ξ. Κατ Ὀδοοῖπο ἀσαηκ.᾽ 

53 ΟΥΔ, “ΤῸΓ ἃ Βορι πη ρ'.᾽ 

3 οΥ, "Ηἰβ οὐσιι.᾽ 

Ὁ πῦ. “Βοι ον οα Ηΐτμι ;᾿ πιϊδὶ, αὐτῷ. 

5. οΥἍ, “ψὩΐρ.᾽ 

ἈΆΒΑΒΙΟ. 

οὔ 0Π6 ἴδαβύ οδ]]δὰ ὑπ ὈγΙ ἀθργοομη, 

10. Αμᾷ 5βαϊά υπίο πη, ΕΥΘΡΥ τηδη οἷγ- 
οἢ ογϑῦ ροοὰ ψ]ΠΘ; δηᾶ ψ θη ὕπο ν ἅΓΘ 
ἀγαπκθη, ὑπαῦ πο 18. ΟΓΒΘ : ὕπο παϑῦ 
ΜἸΘΒ ΠΟΙ ἀθη ὑπ σοοὰ τῦῖπθ πιη0}} πον.} 

11 Τρΐβ 8 ὑπο ἢνβὺβ βῖίσῃ τυ μΐοῖ {ἢ 
ϑανίοιν τουσιῦ ἴῃ Οαπὰ οὐἨ (ἰ]1166, ἀπ 
τηδηϊ βίο ᾿ἷβ ρΊοῦΥ ; πὰ 1}18. ἀἰβοῖρ]68 
θο]ϊονθα οἡ Εΐπη. 
4 ν.---ῷ Αἰὔον ὑπ686 ὑβίηρβ, [νθ, αηα Π18 

τηοῦθον, πα ἷ8 Ὀσοῦμγθη, ἢ ἀπα Π18 ἀἸΒΟῚ 168, 
υὐϑηῦ το Οἀρογηδαμ : ἃπα ὑπο ν ἃ οά6 ὑπ 6 ΓΘ 
ἔϑυν ἀαγβ." 

13. Αμπᾷ 16 νναϑ πρᾶν ὑπ ραββονονῦ οἵ {Π|0 
168, ἀπα ὑπ, ϑανίοιν ἀθραγῦθα ἕο {6 γὰ- 
ΒΆ ΘΠ, 

14 Απά πιοῦ ἴῃ {6 ἔθιηρ]θ ἔμθπὶ ἐδπιαῦ 
8014 ὀοχϑὴ πὰ βῆι|δορ ἀπὰ ἀούθβ, πα ἸΠΟΠΟΥ 
ΘΠΒΏΡΟΓΒ δἰ τεσ : 

156 Απά δ σγουρ!ῦ ἃ ψπὶρ οἵ βέγϊησβ, 

τ τς, “εἰιῖ5." 

3 γόγηιδ, "Τουτηοτ," 

3 φεδνοάγω, "Ὁτοϊποτοοί." 

ὁ ,εαιρα ἄαμα. 

δ΄ 11, Ἑδείοτ, “ὙΤΆδος ἐἰὰ ἐκ σελαίεη οι εὐγείσπι χεγεονδ 
Ῥαβον, ἐλαΐ ἐκ οἡ ἱεάδη Τυπηβίζαβ, απ ὅπ σης Ῥτοτοὶά, 
“Ζονέδαπι ἐδε οη ἐπίπαν ἀασχε {εγάε Θοάεε ζοῖο ἤγανα Ε χίρία 
ἰανπιάε οὔεν ἐλα γεαάση παν; ἤγαπε ἐπεοιοῖσ ἐο ἔλαπε δεδαΐεηση 
ξαγάε.)" ϑοττη. οὐ ἘΑΒΟΥ ΠΔΥῪ ; "Ξοϊοσς Μοπαπισιῖβ, ἔκο.," 

ΠΡ. δ2. 

Ρουθ 1} ὑΠ|6 νγαῦθυ ; ὑπ6 σα ]ον οἵ {Π|6 ἴδαϑῦ 
ὉΠ 6 681164 {π6 ὈΓΙἀΘΡ ῬΟΟΙΙ, 

10 Απὰ 58εϊἃ υὑπΐο μἷπὶ, ΕΥ̓ΘΡΥ͂ τηδη βοῦ- 
ἰοῦ σοοά νῖπο ἢγβῦ ; ὅπ ψιμθη ὑπο ὺ μανθ. 
ἀγαηῖκκ ἔγθοὶν, δον. ὑπαῦ ἢ6 βϑύζοιῃ ὑπ 6. 
ψνογϑῦ : θυῦ ὅποι παδὺ Καρὺ 66 σοοά ψῖπὸ 
ἘΠῚ] που. 

11 Τηνῖβ ἐς ὅπ ἢγβὺ βῖίσῃ νμ10}} 1 6508 
ἀϊὰ ἴῃ δπα οἵ Ολ}1166, ἀπὰ μ6 τηλᾶθ 18 
ΒΊΟΡΥ 566; πᾶ [18 ἀἰβοῖρ᾽θβ θθ] θυ ἴῃ 
μῖπι. 
4 τυἱ.---1 Αἰον ὑΠ185 μἢΘ τϑαῦ ἄονη ἕο 

Οἀρουπδιπι, πθ, δηα μἷβ τποῖπθν, ἀπ Πβ 
Ὀτγούθγθη, ὃ ἀπὰ νἷ8 αἰδοῖ ρ]68: ἃπα ἔπιον τὸ- 
πηδὶποὰ ὑμποτο ἴθν ἀαγϑ. 

13 Απὰ ἐδ βάββονον οἵ ὑπ 1608. νγ 88 
πραγ, δπα [6818 πτοπῦ ἀρ ἴο Φογιβαίθι, 

14. Απά μο [ουπᾷ ἵπ ὑπ ἔθιιρ]θ Β6]] 68 
οἵ οχϑὰ πα βῃμθορ" δη ἄονοϑ, ἀμ ἃ ΟΠΔΠΡΘΓΕ 
διὐθηρ: 

15 ΤΉΘη πὸ τηδάθ ἃ βοοιιγρσοῦ οἵ τΌρο, απ 

1 ογ, " διΙοά." 

2 “πὴ αἴτον εἰιῖπ." ῬΟΙΥΕΊ. 

3 μ]. σ01}, " Ὀτοϊποτμοοῖ," " 

4 ἐχρτβ.᾽ ῬΟΪΥΕῚ, 

δ.11:. "ἃ βείοικ," οὐ "συν ἐοῖ." 

Δθ066 ὕΠδγθ ποῦ ὩΔΩΥ ἄδΥΒ. 
15. Απαὰ {πὸ {615} ῬΆΒΒΟΥΘΡ "88 ΠΟΆΓ, 

δηα 7685 ψοηῦ ὮΡ ἴο “ΘΓΏΒΆ]6ΠῚ, 

14 Απᾶ δ πιοῦ ἴπ ὅπ ὑθηρ]θἤ ρθορὶθ 
ὑπαῦ 8014 Βῆθθρ πὰ οχϑθὴ δπὰ ἄουθβ, δπὰ 
οἰ δησοΡβῦ βι ὑὉ]η ρ΄. 

15. Απὰ Βανίηρ "846 ἃ ΒΟΟΏΓΡΘ οὗ ΓΟΡΘΒ, 

1 οὐ, “Ἰαυεῖν." 

3 οΥ, “Εἰραν,᾽ μρὶψμέοψα. 

5 11{.. 8 θοκίπηϊη ἴο 5Β᾽ στιβ᾽ ΟΥ̓ ταΐταο 165." 

4 1. ο᾽ἐξεγκαὶ, “ἰπ π σπυχοῖ." 

5 γμεπαγηϊκὶ. 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

μδὰ Ρουτθά! ἴπ ἔμ υγαῖου ; [Π|6 σῦϊον οἵ [86 
[δαβὺ οΔ]]οα ὑπ βοη-Ἰπ-ἰανν, 

10 Απᾶ βαϊὰ υαπΐο Εἶπα, Αὖ ἃ νϑϑάϊηρ πὰ 
ἃ ἴδαβῦ ἐμποὺ αἀγίηκὸ ἢνθῦ σοοὰ νῖπθ; δηὰ 
ΜΠ θη ὑπο υ θθοοιηθ ἀγαμϊς," {π6 τῖπθ ὑμαῦ 
ἰ5. θα : Βαῦ που, Ἐν δαβὲ ἔθου Κορὺ ἔλθ 
Βοοα υυῖπο ἈΠ01}] 18 Πὰν ὃ 

11 Τιῖβ ἰδ πὸ ἔγβυ ποΐγδοϊο ἐπα 6588 
ἀϊᾷ ἴῃ Οδπαῦ οἵ ΟἴἈ11166, πα πον ὈΘομμῚΘ 
δοσπδϊηΐοα ἰδ Ηἷ8. ΡΊΟΥΥ :ὃ ἀπαὰ δἷ8. αἶ8- 
οἷρθβ Ὀθ] ον ἴῃ Βΐπ). 

«ἴ γ.---1Ἰ5. Αἴτον ἐμὶβ ἢ πιο ἄονπι ἕο 
Οαρθγηδιί, μ6, ἀπ ᾿ΐ8 πιοΐμον, ἀπ 8 
Ὀτούμσθη, δὰ [ἷ8 ἀϊβοῖριοβ δπὰ μ6 τὸ- 
τηαϊηοα ὑπθτθ ἴθνν ἀλγ8. 

18 Απὰ {δ ἴραβὺ οἵ ἔμ βββονοὺ οὗ ἔμι6 
Το Β γὰ8 πραγ ἀπ 9658 πϑηῦ ἀρ ἴο 4[6- 
ΓΒΔ τη, 

14 Απᾶ μὸ βανν δορὶ τ μο, ἴῃ ἐμοῖσ ἔοτρ]θ 
βοϊΪ ἀ θ}}5 ἀπά ἀονοβ δηὰ δι θ8, δ ἃ ΤΠΟΠΟΥ͂ 
ΟΠ ΔΏΡΟΓΒ δι υὑϊηρ : 

15. 7Τόβὰ8 πιδὰθ ἃ πε ὲρ οὗ Β0}8}} οοτᾷ, ἀπὰ 

1 “416 ὰ." 

5 δμσωγχ.ἰ αὐ ας, ππι "εν κτοδὲ τῦδὴ οὐ (Ὡς κἰξεῖν ες," οΥ 

ὁ σΟΙΏΡΔῺΥ οὐ ἴδ κασκίκ," 

δ έρρε" 

4 Τῆο οτἰ κί πὶ νεσκέ κὐσιοσνα τὴν 6 του ογοῦ " θΟσΌπΙΟ 
εἴρεν," δὰ πον ὉῚ Ἡδῆσ, Οὐ ᾿!. ν. 14, οὐ. Νοῖξ. 

» Καίπελ. 

ὁ ογ, "τιδιστιι ποσιοο," οὐ " ἐτοδλίμσει," 

Τ ΙΕ. “τῶβ ὈσσΟπΙΟ ΠΟΘΙ." 
9,3 



5. 50ΗΝ. ΟἘΕ.». ΤΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. ΞΥΒΙΛΟ. 

5118} οογάβ, μ8 ἄγουϑ [{Π|61}]} 4}} ουὖ οὗ ἐπ|6 
ἐθιρὶθ, [8πΠ4] ὑπ βῃ8θρ, 8η4 ὑΠθ οχϑὴ ; 
δα ρουγοά ου ὑΠ6 ΟΠΔΏΡΟΡΒ᾽ ΠΠΟΠΘΥ, ἃπά 
οὐθρίμγθυ [{Π6 8068 :] 

16 Απᾶ [5614 ἀπῦο}] ὑπθπὶ ὑπαὺ 5014 
[ἄογεβ,1 Τακο ἔπθ88 ὑμιηρ8 ΠΘΠΟΘ; Τη8 6 
ποῦ ΠΥ ΕΑ ΠΟΙ 5 Βου86 8π Ποῖι86. οὗ πηιϑῦ- 
ΘΒΔ Πα 126. 

17 Απᾶ Ηἷβ ἀἴβοῖρ]θβ σϑιῃθιη θυ ὑμαῦ 
ἴξ [πγγ88] πυυϊδύθη, ΤΠ 268] οὐ ὑπῖπθ Πουδ6 
[μδῦἢ θαΐβθῃ πὴθ Ὁρ.} ι 

18 [ΤΠ 6 π ηβυγ ΓΘ 47 ὑΠ6 Του 8 8Π4 βαϊα 
απο ἐπι, 5 ὙΥ μαῦ βίστι βῃονγοδῦ ὕμοιι απΐο 
8, Βρϑῖηρ' ὑπαῦ ὕμοὰ ἀοοϑῦ ὑπ 686 ὑπὶηρ8 ἢ 

19. 76518 ἀπβινυοσθα ἀπα βαϊα απῦο ὕμθιῃ, 
ἘΠ οβύγου ὑ818 ἔβπιρ]8, ἃμα ἴπ ὕμγθθ ἀδγ8 1 
Μ1}]} σαῖβθ ἴὉ Πρ. 

20 ΤΏθη βαϊᾷ ἐπ 768, ΕοΡυ πα βὶχ 
ΥΘΔΓΒ γγὰ8 {Π|18 ἔθη ρ]8 ἴῃ θυ ]αἴπρ, ἃηα ν1]Ὁ 
ὑπου [τὰν ἰῦ ὉΡ7 ἴῃ ἔῃγθθ ἀδυβ᾽Ρ 

21 Βιυΐ Πο βρακεῦ οὔ 1Π6 Τθπιρὶο οἵ ΗΪ8 
Ὀοάγ. 

22. Ὕμδη ὑμογθίογθ μ6 νὰ8 σίβθῃ ἵγομη 

1.}. 30. 

1 ΚΘ, Τὰκς 1, 40, 

2 Ῥε, Ἱχῖχ' 9. 

3 5Κς, Μαζί. χἰΐ, 38; (ἢ. νἱ. 30. 

4 5, Μαῖίίξ. χχνί. 61]; ΧΧΥΪΪ. 40; 5, Μαγκ χὶν. 58; χν. 20. 

δ Οοὶ. 11. 9; Ηφδ. νἱϊϊ. 2. 501 Οογ. 111.16; νἱ. 10; 2 ΟΟΥ. 
γί. 16. 

] 

μ6 τηδᾶάθ ὑμθιῃ ἃ}1 ρὸ ουὖύ οὗ ὑΠ6 θιρ]6, 
Δα {Π6 5[6θρ, ἀπ ὕπμθ οχϑθῃ, ἃπᾷ {Π8 
ΘΒΔΉΡΘΓΡΒ, πη βοαύμογθα ὑΠθὶν Ομ πρθ, ἃπὰ 
πρϑϑῦ ὑπθὶν {8168 5] 

160 Απᾶ ππΐο ὑδοβ ὑμαῦ 8014 ἄουββ, ῃ8 
Β814, ΤΆΚΘ ἈΥΔΥ [Π686 μθ ποθ, ἃΠα τη8 8 
ποῦ τὴῦ ΒΆΡΠΘΥ᾽Β ΠΟΙ86 ἃ ΠΟΙ156 οἵ ΤηΘ ΒΔ }- 
ἀϊ56.3 

17 Απᾶ [15 ἀἰβοῖρ] 688. σθιηθιη θυ ὑμαῦ 
10 15. πυσιυζθη, ΤΊΘ 268] οἵ ὑπῖπηθ μποῦβθ Βαίῃ 
Θδύθῃ 116. 

18 Βυὺ {ῃ6 7 ν8 δηβυουθα ἃπᾶ βδ]α 
αηὔο Εἶπ, ΝΥ παῦ βρη Βῃονθϑῦ ὕμοιι ππῦο 
πι8, ἐμαὺ ὕμοι ἀοοδὺ Ὁπ686 ὑμῖπρβ ὃ 

19. 7681 δηβυγοσθα πὰ βαα πηΐο ὉΠ 61}, 
ῬᾺΪ ἄονα {818 ὕθηιρ]θ, Δα 1ὰ ὑπ γθ6 ἀδγ8 
1 βοῦ 1 ὑρ. 

20 ΤῊΘ 16 }}8 580 πθΐο Βἴμη, [πη Του δθᾶ 
ΒΙΧ ὙΘΆΓΒ ὑγᾺ8. ὑ8]5. ὕθιρ]6 ὈαΠ]ῦ, ἀπά ὑποὰ 
ἴῃ ὕτθθ ἄδυ8 βούθθδυ 1Ὁ τρ ἢἢ 

21 Βιυΐύ ᾿θ νγὰβ βροδκίῃρῦ οὐ ὑπο ὑθιιρ]οῦ 
οἵ μῖ5 θοᾶν.ἴ 

95. Βιιῦ ψβθῃ ΒΘ στοβθ ἴγοιι ὑπ θα. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

οοραβ, ἃηα μ6 ἀτόονθ 411 Ττοτὰ 086 ὑθῃ}ρ]60, 
ΒΗΘΘΡ 88 γ06}1 88 Οχθπ ; 8π4 [ βοαίψογθα 
{86 τποηθυ] οὗ {116 ΘΠ ΉΡΘΓΒ, ἃΠα Οὐου ΠΡ 
ὑπ 1ν [8168 ; 

16 Απᾶ Βο βαϊᾷ ἕο ἔμϑῃι ὑμαῦ βο]4 ἀουββ, 
ῬθιηοΥθ ἃπα ἰδῖτθ ἈΥΤΔΥ ὑΠ6 86. ΠΘΠῸΘ; πᾶ 
Δ Κ6 ποῦ τ ΕΔΙΠΘΙ 5. ΠοΒ6 ἃ μπιδρϊκθῦς- 
ἨοΙΙ58. 

17 Απα 18 ἀἰβοῖρ]6β τϑιιθι γα ἐμαῦ 
ἐλὶδ 18 πισιύθθη, ὑπαῦ βαῖ θη, ΤῊ 268] οἵ ὑμῖπθ 
Βοσθθ Πδ ἢ θαῦθῃ Π16. ; 

18 Απα ἔπ 96 ν.8 δηϑυθγθα ᾿ἶμη, ἃπα 
5814 ἀπο δπ), ὙΥ μαὺ βῖρῃι βμονθϑὺ ὑπο 
ὑμᾶῦ ὕποι ἀοοϑὺ ὑμὶβ ἢ 

19 Απὰ 6818 διβυθυθα πα βαϊα πηΐο 
ὑπθιη, ῬᾺΠ ἄονῃ ὉΠ18 ὑθπιρ 6,2 πα ἴῃ ὑπ ΓΘ 6 
ἀΔΥΒ 1 Μ01}} τῖβθ 10 ἀρ. 

20 Απὰ {μ6 “6.8 βα]4 ὑπο τη, Τ}]5 
ἔθιρ}6 γγ88 1] ἀατπρ' ἔοΥὑγ ἃ Πα Β1Χ ὙΘΆΓΒ, 
δη4 ἔμοι 10 ταῖβθ 10 ἀρ ἴπ ὕμτθθ ἀδγ8 ὃ 

21 Βυῦ Π6 Βρᾷκθ αῃΐο ὕθηὰ οὗ {Π6 ποιιβϑὴ 
οἵ μῖ58 θοάγ. 

22 Αμπὰ σψῇθη 6 ψγὰἃ8 σῖβθι ἔρον ὅΠ6 

1 5, ΟΥτΊ!, Οὐτηπι. Ἐχρ. οχχχῖϊ, Ρ. 306, 54. 
3 οΥἉ, “{ταδ]ο.᾽ 

3 1.6. “θδϑοδαβο,᾽ ΟΥ "βίῃοο Τποα ἀοοβῦ {Π|656 ὑπ η Ρ:5.᾽ 

4 οΥ, “ψῸ βοῖ ἀρ,᾽ Γαΐ, 

5. 110,“ Βα] .᾽ 

δ παιτιοῦ ατο]ι α᾽ αἰο]ιὸ ῳατογιῦ, “ ΠΟΙΡ ἐοταρῖο (ναός) οὗ {πὸ 
Ηοὶν ον." Ἐπ56). ΤΉΏΘΟΡΙΝ. 111, 830, αἰκεῖδ ἐπ᾽ ταν" δαλι, 
παι αγιο]ιιυοῖι ει. 85. Ἐρῆγ. ἴῃ Ναῖ. Ὁ. στη. ἰἱ. Ρ. 405, 
Ὦ, ἄς. 

7. οΥἱ Ἠΐβ οὐγὰι θοᾶγ.᾽ ΗΓΚΙ. 

8. 11, “ποῦβα οὗ ἴπ6 ἀθδα,᾽ 

1 ΟΣ, "βοϊά.᾽ 

3 δεία πιαηάᾶς, "ἈΟΌΒ6. οὗ ἴΠ6 βδποίυδυν." ΤῊΐβ 8 6 
ὕρυτῃ αβοα ΤῸ “ ΟΠ ΓΟΙΝ ;᾿ ΥΠΟΥΘΔΒ ἴῃ ν, 14, 16, ηικισαγᾶδ ἰ5 

᾿α5θᾷ. Βαΐῦ οἰαγοῖ, ἐκκλησία ἰ5 τοπάογοα δεέα Κυϊδέψᾶη, 
᾿π 5. Μαῖξξ. χνΐ. 18, χυὶ!. 17, Αο΄β ν. 11, (ΟἹ. ἰ. 18, ἅς 
ἌΒΟΘΠΒ, 15. 111..156. Ὀίάδβο. ΑΡ. 1.1, 2, 8, ἄς. Ανὰ Κυχϊαὶ 
565 πα δ ΟὨΪΥ, ἴπ {115 ΡΊαςσθ, 

3 ῥεέα, Αὔα Ευπιὶ, γιαφαᾶδ. 

ΒΑΗΙΌΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΟΘΟΤΗΙΟ. 

οαϑῦ ουὖ οὗ ὑπ6 ὕθιπιρ]θ 4}} {Π6 8[166Ρ πὰ 
06 οχϑθῃ ; πα Π6 βοδύξογθα {Π|6 ᾿πο ΠΥ οἵ 
ὑΠ|6 σμδρΘ ΓΒ, δ Πα ογθυθασηθα ὑποῖν [8168 ; 

10 Απά [6 βαϊᾷ απίο ὑπθπὶ ὑμπαῦ δβΒοϊ]ὰ 
ἄονοθβ, ΤΆ ΚΘ ἈΥΥΥ ὕΠ6886. ΠΘΠῸΘ; τη κ6 ποῦ 
Υ ΒΔΕΠΟΡ 8. ΠοῖιΒ6 ἃ μοιβθ οὗ τη θΡομδη- 
4186. 

17 ἨΠ5 ἀἰβοῖρ]θβ σϑιηθι θυ ὑπαὺ 1Ὁ 15 
τὺτττύθη, ΤΠ 268] οἵ {μ]π6 μοιιβα μα ῦ ἢ} Θαΐθη 
1Τη6 ὩΡ. 

18 Τὴ 76 ν}5 ηβννουίηρ, Β814 ἀηῦο Ὠΐτη, 
ὙΥ Βιαῦ βίρῃ ββονθδῦ ὕποι ὑμαῦ ὑμομ ἀοοϑῦ 
{π686 ὑμίηρϑ ἢ 

19 7688 δηβυγουίηρ, 8814 ἀπίο {ἢ 6), 
Τλοβύγου {}18. ὑθιηρ]θ, ἃηα 1 5118}} γαῖβθ 1 
ἊΡ ἴῃ Τῃγθ6 ἄδΥυβ. 

20 Τῆι 7216 ν»8 βαϊά, ΤῆοΥ βροηὺ" [ονίγ- 
ΒΙΧ ΥΘΆΙΒ ἴῃ ὈῈΪ]ἀἸηρ {Π18. ἔθη ρ]6, πᾶ 
6ποὰ τ] Ὁ σαῖβο 10 ἀρ 1ῃ ἔθ γθο ἀαγ8 ἢ 

21 Βυῦ μο βαϊὰ {18 οὔ ὕΠ6 ὕθιῃρ]θ οἵ Ὠ18 
Ῥοάν. 

922. ὝΥΠ θη 6 νγβ στίβθῃ τοπὶ {πὸ ἀοδά, 

1 γι6, “τ παᾶΐ {πο 268]. 

3 οΥ, " ἀἰά." 

3 γ{π, Βεὲ 1 οὐ ἤοοῖ," οὐ “ὁ {5 Γδοΐ," 

-..] ... 



ΛΔΕΆΜΕΝΙΑΝ. ΘΕΟΆΚΟΘΙΑΝ, 5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

81|8}} οογ 8, ἀπ ἄτονθ 8}} ουὖ οἵ [ἢ ἔθηηρ]θ, πὰ ἄγουθ 4}} ὑπαῦ ἤρου ὑμ6 ἐθιηρὶθ, ἐμ. ἢ6 ἀγουθ 8}} οι οὔ ὑμ8 ἐθιιρ]θ,} βῆθθρ, απὰ 
66 866, πὰ ὑπ ὀχθὴ ; πα [6 βοαύψουθα οχθῃ, ἀη4 ὑΠ|6 Β|66}, ἃπὰ {6 βθαΐβ οὔ {Π8 ὀχθῆ; δπὰ βοδίξογθα 686 οδδησθ οὗ {δμ6 
ἔπι σΟρρΘ 81 οὐ {10 πιοπου- ΟΠ ΠΡΘΓΒ, ἃΠῚ τη ΠΟΥ - ΟΠ ΔΉρΘΓΒ, ἃ Πα βοαύξογθα ὑμϑὶν πιο-  ἀθΆ]6 8,2 πὰ πρβοῦ ἐποὶν (8068 :ὃ 
ονθυξανηθα ἐμοῖσ ὑ8 0168 ; ] 

10 Απὲ ὑπου ὑπαῦ τύ ΓΘ 86]}1πρ’ ἄονθϑ, "6 
ΠΘΥ͂, ἃΠ4 ονουύμσον Ποῖ ἐ8 Ὁ]68 ; 

10 Απὰ ἴο ἔπιοπὶ ἐμαῦ βο]α ἄονϑϑ "9 βαϊά, 10 Απᾷ [6 8βαἰα ἕο ἔμιοπι ὑπδὲ βοϊ ἃ ἄουοϑβ, 
Βαϊ ἀηΐο ὑπ θη), Τά ἔπθ80 μθποθ, ἃπὰ ΤᾺΚΘ γαΥ ὑμῖ8 Πθπο6, ἃπα τηᾶκθ ποὺ οἵ ΤᾺΚΘ ιν ΑΥ ὕπιθβθ ἤθηθθ, ἀπ τπα ΚΘ ποῦ ΤΥ 
τῖκ6 ποῦ ΠΥ ΕΔΕΠΟΙ 8. ΠΟΒΘ ἃ ΠΟΙΒ6 οἵ πιν 1 αὐ ΠΘ ΡΒ Ποῖιδθ ἃ μοιιΒ8 οὗὨ τηθρο αη- ΕΑ ΠΘΡ᾽ 8. Που86 ἃ μοιδθ οὗ ὑγαίῆο. 
ὑγα ῖο. 

17 Τηθη ἢ18 ἀἰβοῖρ!]68. σϑιηθιη ον α ὑΠπαῦ 
αἴ56. 

17 Απᾷ |η18 ἀἸβοῖρ]68. στϑπιθπιθουθ" ἐμπαῦ. 17 ΤΠ θη 5 αἰβοῖρ] 68 τϑιηθιηθογθα ἐπαὺ 
ἰδ 18 υυιεύθη, ΤΊιΘ 268} οὗ θμΐηθ μοῖιβθ 588}} 10 18 υυσιὑῦθη, ΤῊ Ζθα] οἵ {μΐπθ μοιβο μδῦ} Ὁ 18 τυ! δέρῃ, ΤῊ ΖθᾺ] οἵ ἐπ πουβθ μα δὴ 
Θαῦ πὴ τ|ρ. 

18 ΤΊ 76 }8 Δηβιγουθα ἃπα βαϊα τπηΐο 
Βἴπι, ὙΥ μαῦ β'στι Βῃονθδῦ ὅπου ἴο 18, ὑμαῦ 
ἔμπουι ἀοοϑὺ ὑμ18 ἢ 

19 6818 δηβιυγθγοά δηα βαϊά τπιηΐο ἐθιη, 
ῬᾺΠ]] ἄονγαι {}}}8. ἔθ πη} }6,32 ἀπ 1 588}} βοὺ 10 
ἀρ’ ἴῃ ὉΠ γθ6 ἄαν8. 

20 Τὸ 76») βὰν ἀπίο Μεἴπ|, ΤΠ 8. ἔθη} ρ]6 
ὙΓᾺ5 ΓΟΓΕΥ ἃ πα δἰχ γθᾶνϑ ΒΟ ] αἴ πρ, ἀπ νι ὴ]ῦ 
ὕμοιι βού ἰδ τιρῦ ἴῃ ὕμνθθ ἄδυβ ἢ ς 

21 Ῥυῦ Π βρακϑῦ οἵ {86 ὑθιηρὶθ οἵ μἷ8 
θοάν. 
οὗ ΤΉΘη ΠῸΠ ἢΘ τΌΒ6 ἴτοπὶ {Π6 ἀθδά, 

τς, “ πβ.᾽ 

3 Βοπιδ σορὶ65 παν " αἴο πιὸ ἀρ.᾿ 

3. Δαάϊαν---χοἱολὶ ψευ Καλαπᾶδ, πονδβίοδπογβολπὶ γον ἀααγαν 
καλαπαμῖ, “ Ἠς 15 σα! δὰ θούν Ηρ Ῥυΐοβί, ἀπά βαίά τὸ θῸ 
πὸ Τδιρ]ὸ : {ΠῸ ἔθιηρ]6 ἃ5 ἰπ, " Ποβύσου {Π15 θα ρ]ο,᾽ ᾽" ἄς, 
5, Βορογίδη, Ἡοπαὶὶ, ἰΐ, Ρ, 20. 

4 ψαγ, " θυ] ἴξ,᾿ 

δ᾽ ὁΓ, "τοβίοτο ἱξ,᾽ νασ. "θα 1 1ξ.᾿ 

6 γιξ. "Βαϊὰ.᾽ | δοοϊ δῖα, σατο, ῬΊρτ. Ρ. 180. ] 

Θαύθη τὴ ἀρ. 
18 ΤῊ ὌΝ ΔΗΒΥΓΘΡΘα ἃ πα Βαϊ πηΐο 

δῖ, ὙΥμαῦ τηΐγαοὶθ ἀοβὺ ἐποὶ ΒΠΟΥ 8, 
παᾶῦ ὑπο ἀοοϑῦ {}}18 Ὁ 

19 {θ8ι18 ΔηΒΟΓΘα ἃηα β8αϊ4, Τ)λοθβέτου. 
618. ἔθη], ἀπ οα ὅΠπθ ὑμὶν ἀν 1 5}}8}} 
ταῖβο ἴδ ὉΡ. 

20 Τρ 16») βαϊὰ ὑπίο Εΐπη, Τῃ [ονὺγ- 
ΒΙΧ ΥΘΔΓΒ γγὰ8. {18 ἔθιρ]θ θα], ἀπ ὑπο 
ὙΠ] σταΐβθ δ ἪΡ πὶ θγθο ἀδΥ58 ἢ 

21 Βυῦ Πθ βρᾷκθ οὗ ὑπθ ἐθπιρ]θῦ οἵ [18 
Ὀοάν. 

22 Απὰ ψβθὴ Π6 σόϑθ ἔγοιι {6 ἀθδᾷ, 

τ οΥ, “ἀρβοῖ, 

3. γ{ξ, “διὰ ἰδ νγδβ γϑυπ θη θογοα ἴο, οὐ, ὈΥ ἴμο ἀἰβοίρ]ο8,᾽ 

3 οΥἹ, " αἴο τὴ ἀρ.᾿ 

4 ἐἑαπγίβαἑπιοῖς Εισαπιῖδα ἐλϊδίδα. ἕασγα, "Ὁοταρ]ο,᾽ ἰβ ἃ 
Τγοαποηΐῦ ὀχρεοββίου ἴῃ Ἑδβίοσιι υυτι του ΤῸ. {πὸ ἢ υτηδη 
θοᾶν οὔοιυν Τα. 566 ἄθονὸ ποῖθ ἴο οἷ, ἴν, 14, ἰδλεηπεδα 
π΄ λογέδέδπα ἑαπσαγδι. 'ΤῊΪΒ ἕοντη 5. ἀποὰ Ὁγ ΤΊτη ον, ΑΌΡ. 
Το {πὸ ΟΠ ΔΡΟΙ θα ονοῦ {πὸ ΟΡ ΒΟΡΆΝ γο, νυ τι {πὸ 

ἈΑΝΟΙΟ-ΒΑΧΟΝ, ] 

δηα ἄγονθ ὕμθιη 4}} ουὖ οἵ π6 ἔθιῃρ]θ, Ὀοὶ ἢ 
Βῆ66Ρ, 8πη4ἃ οχθῃ; πα ἢθ βοαίξογθαϊ 86 
ΠΠΟΠΘΥ ΟΠ ΠΡΟΥΒ᾽ ΙΠΟΠΘΥ, ἢ Δ οΥὐθυί ΓΘ 
{πο ῖν' 0 ]68 ; | 

10 Απάὰ 5αϊὰ ἕο ἔβθιι ἐμαῦ βο]ἀ ἄονϑβ, 
Ταϊκοῦ ὅΠθ86. ὑπΐηρθ ἤθποθ, ἀπὰ ππᾶκθ ποῦ 
ΤΥ ΕΟ Θ᾽ Β που86 ἰπΐο ἃ τηδυκθύ- μοιιβθ. 

17 ΤΠ θη Εΐ8 ἀἰβοῖρ]θβ. σϑιηθιηθογθά ἐπαῦ 
16 15. υσιτΐθη, ΤῊ 6 208] οἵ ἐππἶπθ μοι86 αἷθ 
1η6. 

18 Το {πὸ 16 .}8 δηβυθγοᾶ ἴῃ ἀπά 
βαϊ], ὙΥμαὺ βίση βῃονοδῦ ὑποι ἕο 8, [Ὁ 
Ὁπαῦ ὑπο ἀοθβὺ ὑμι686 ὑπὶπρβ ἢ 

19 Τὴ ϑανίουν δηβυγοτθα ῃθιη δηὰ βαϊᾷ, 
Τλρονν ἄοννῃ {ἰ)8 ἔθη ρ]θ, ἀπ 1 88}8}} σϑαῦὶ 
ἴδ αρ ἰπ ὑπ γθθ ἄαγβ. 

20 Τθη {π6 168 βαϊά ἀπύο μἶπη, ΤῊΪΒ. 
ἔθη ρ]θ νγὰ8 θ}]ὺ ἴῃ βὶχ ἀπά ἴουὺν Ὑθαγϑ," 
δηα τϑαγοϑῦ ὕπο 10 ἰπ ἔῃτθο ἀδυ8 ἢ 

ΑΓΒ Γ᾽ 8. ΠΟΒ6 ἃ παν κοίτ-ἢοιιΒο. 

21 Βιῦ Βθ βαϊὰ 1Ὁ οὗ ὑπὸ ἐθιηρ]οῦ οὗ μἷβ. 
Ὀοάν. | 

22 ὙΠ θη ᾿Θ τΌβ80 ἴγοιῦ ὑπ ἀθαᾷ, ὑπθηῚ 

Ἰ ογ, "βιοα," ἀχεαέ, Βαϊὰ οὗ Ὀ]οοά, 

3 χοῦ, ἰδ. “σδειο :᾿ ἔποπα, “766 ;) ἰ, ᾳ. ον. ηελίέλα, Ϊ 
Θνγ -Ἰλ Ὁ 1᾿ {Ἰλδη, " ΡίοοΟ Οὗ ΤΠΟΠΟΥ͂.᾽ δ τῦνγο κὲ πιίπδα 
Ἑαάεν ἡμ ἐο πα σα. λιιδο. 

5. γ{{," ἀο,᾽ ἀοάλ ἐλαα ἐλπίης. 

4 ἰδ, “τυ ἱπΐοτβ.᾽ 

5 δὲ ἣψ5 ᾿ἱοδανιαπ ἐενιρίε. 

5 ὁ, "ουξ οἵ." 

᾿ Ααβδά, πὸ 50- σ!Πο Μοκαῦο οὐ Οτλαγ, τὸ Βοϊοπιοι, 
᾿ Ἐανίβί, ν. δ, 1.10, οὐ, Ἐοκοππ, 

Θαύθηξ Π1Θ ὮΡ. 
18 Βυὺῦ ἐπ 76 ὄ8 ηβογθα δηᾶ βαϊὰ 

ππΐο Εἶπ, ὙΥ̓μαῦ βρη βμονθδὺ ἔμοι ἕο 8, 
μαῦ ἔμποι ἀοοβὺ ὑμ 6856 ἐμίηρβ ἢ 

19. 6808 δηβιυθγοά δηᾶ βαϊά πΐο ἐμ 6), 
ῬᾺ]} ἀον {18 ἔθη ρ]6,} ἀπα ἴῃ ἔῃ γθθ ἀδγ8 
Ι 81)8}} βοῦ Ὁ Ὁρ. 

20 Βυῦ [86 «6.8 βαϊά, Τπ ἔογν ἀπα εἰχ 
ΥΘΔΓΒ γγὰ8 ὑΠ18 ὑθιρ οὶ 1], απ ὑπιοιι τεῦ 
βϑῦ 10 Ρ ἴῃ ὕμγθθ ἀδυβ ἢ 

21 Βυΐῦ μθ βρᾶᾷκθ οἵ ἐμ ἔθιῃρὶοὶ οὔ μἷβ 
Ῥοάγ. 

22 Απᾷ ψἜθη ΒΘ τΌβ6 ἔγοπι ἐπ ἀθαῦ, 

1 γι, “σΠΌτοΝ,᾽ ἐδογκοῦ". “Ἀγαπι", "ὈοταΡ]6," 15 ἈΠ ΥΟΥΒΔΙΠΝ 
αδοὰ ἱπ {πὸ Επιββίδηι Α΄. ΠΟΤῈ τὸ πᾶνο ἐβεγάου᾽ πὰ τπ6 οἱ 
Βιανοηῖς, ΤΊ, ΠΟΥΤΟΥΟΥ, 0565 “σαι ἴπ 1 ΟὐΥ, (1. 16,17, 
νὶ. 10, δον. χί. 1,10, ἅς., δηῃὰ ἐβεγχου᾽ ἴῃ ΟἾΠΟΙ Ρδγα] οὶ 
Οδ565, γΠΟΤΟ ᾿λγαηι᾽ ΒΒ 6 ἀδοά, 6.6’. 2 Οὐγ. νἱ, 16, δὰ 
ἴῃ 115 ρἴδοο. 

3 ἐογαϊηπίκοπι. 

8. ἀΔεκῖ, ᾿ξ. “θΟδΙΓ5᾽ πα ΒΥΏΔ1} " ἐδ Ὁ]6 5᾽ {πὸ ξίσοὶβ ξοὰ 
ἴῃ Ἑδβίοση θαΖαγβ. Τῇ Ευββίδη Ὑ, τοπογβ ἰξ σέο πὲ, Ὀ]. 
οὗἨ βἐοὶ, νυ ον πδϑ η6 βδπῖο τπθδιίηρσ, αξ ἰ5 ἀποὰ ἴῸγ 
ΚΔΌ]6᾽ ἴῃ [6 οαβῦ, πὰ ΤῸΓ " 5ζοο " ἴῃ ἔπ νὑγοβῖ, 

4 ΟΥ, "αἵρ.᾽ 

ΛἈΈΛΒΙΟ. 

6 τηδᾶθ ἔῃ 6 πὴ 8}} σοὺ ον οὔ ὅπ ὕθπιρ]θ,. 
ἀπ ἄσονθ οὔ {Π|6 οχθπ, ἀπᾶ {Π6 βῃιθθρ,} 
δηἃ βοαύξονθα {Π|6 ἸΠΟ ΠΟΥ οὗἩ ἔπ ΟΠ ΡΘΓΒ, 
8 η4 ονουξανποα ὑμὶν ὑδὉ]68 ; 

16 Απὰ Πο 5αϊα ἴο ὑπ βθ᾽]!6υ8 οἵ ἄονυϑδβ,, 

ΡΕΆΞΒΙΑΝ, 

ἄγονθ ὕμοβθ ρθορὶθ ουῦ οἵ ἐμ ἑθιυρὶθ, νν ἰἢ 
ΟΧΘΗ, Δη4 ἰαιη 8, πα ἄογνοβ; ἀηὰ ἢ6 οὐϑῦ- 
ὑπγηθα {6 βθαΐβ οὗ ἔθ πη ΠΘΥ - ΟΠ ΔΏΡΘΓΒ, 
ἃπα βοαίίογθα ὑμποὶν σοὶ α πὰ βῖϊνου ; 

10 Απὰ ᾿ιθ βαϊά ὑπο ἔμθηι ὑμαὺ βοϊὰ 
ΟἾΓΡΥ ἈΑΥ ὑΠ18 ΠΘΠΟΘ ; πα τη κο ποῦ τὴν ἄονθϑ, ΤᾺΚΘ αισαν ὕπθβο Βθπο; δπαὰ ἸΏΔ ΚΘ 

17 Απᾶ 8. ἀἰβοῖρ]98. σϑιπθιηθογοα ἐΠιαὺ 
᾿ῦ γγὰ8 ναὶ τθη, ΤῊΘ 268] οἵ ὑπίπθ μοιιδὸ 
ΒΑΘ θαῦθη τὴ6 ἘΡ. ] 

18 Απὰ {πῸ0 16 ν}8 δηβυοσθα δηα βαϊά, 
ἀπίο ᾿ιἶτη, ΔΝ παῦ βίσῃ ἀοϑῦ ὑποὰ [ον τ8,. 
πᾶῦ (τοι ἀοοβυῦ {Π|686 νου κβ ἢ | 

19. «68118 ηϑιυνθγθ, βαγίπρ ἀπο ἔπθηι,, 
ῬᾺ]] ἄοντπ εἰν ὕθιηρ]θ, ἀηὰ 1 588}} σὰν ἴὐ 
ἊΡ ἴῃ ἢ γ66 ἄδγ8. 

20 Τὴ «6.08 βαϊα απέο δΐπη, ΤῊ 5 ὑθ πη ρ]6 
ΜᾺΒ. Ὀ1}}0 ἴῃ Του γ-δὶχ γθασβ,3 ἀπὰ ὕπο Ὁ, 
ΤΘΔΡ ἴδ ὋΡ ἴῃ ὅπ γθθ ἀδν8 ὃ 

21 Βυαῦ ἢ τηϑαηῦ ὑπ ἔθιρ]ο οὗ Ηἷβ 
Ὀοῦγ. 

22 Απὰ ψἜθη 6 τΌ80 ἴγοιη. ἐδ θ ἀοαὰ,, 

Ἰ οτ, "Ἰδυλθπ," αἰ." λίγα, ῬοΙΪγΚΙ. 

3 γἱ{, " ννογκοβί." 

3. Ἐδτίαὶ δείγίδυιξοι ἔνὸ να ἀπ οὐὁὨ τ ΕἸ. Αηκα, οὐ ἘΠ. 
δρο. 

Βὺς ΑΒυϊοα πιοπείομβ ̓  
ἀπὸ ἀοκίτυσείου ΟΥἩὨ  ἔἶνο τοτάρὶο ὈῪ Τίειθ, Ηἷκε, ΔΑ. Τὶ ν. δι, 
δα ἥπ. διὰ τοῦ, δὰ ἤπ.; απὰ Αὐαϊζοάδ, Ταῦ, ϑγτ, νυ. 0, Βδ, 
οὐ, Κὶ 

ποῦ ΤΥ ΕΑ ΠΟΤ᾽ Β. Που56 ἃ τ᾿ηϑγ κοῦ- ποι Βθ. 

17 Ἠΐβ ἀἰβοῖρ]65 τθιγθιη  γϑα ἐπιδὲ ᾿ξ ττα8 
αυΐθῃ, ΕΤΉΘ. χθὰ] οἵ ἐμῖηθ Βουβ6 αἴθ πὶ 
ὉΡ. 
᾿ς ΥἹΙ.---18. Αἴὔον {18 6 16 5}85 βαϊὰ αηΐο 

6δβ08, ΑΚ Βαὺ βρη βιιονγοδῦ ἔμοι ἕο ἃ8, ὑπδῦ 
ὕπο ἀοοϑὲ ὑθϑθ ὉμὶηρΒ ὃ 

19 {6508 βᾷνθ 80 ΔΠΒΥΘΡ δηα βαϊὰ πηΐο 
ὉΠ θμν, Το βύγου 3 {Π18. ὕθιιρ]θ, ἀηα ἴῃ ἔπ τθθ 
ἀλΥ81 ν}}} σϑὰν ἴῦ ἀρ. 

20 Τῖιο {6 ν}8 βαϊὰ απίο πη, ΤῊ Ὀυϊ] ά- 
ἵπρ' ΟΥ̓Δ ἷβ πο56 ν᾽ 88 ἴῃ ἴογὲν δηα βὶχ ὑΘδΓΕ, 
μον ὕμθα μα] ὑποὰ θα] ἃ 16 ἴῃ ἔμγθο ἀδν8 ἢ 

21 Βυὺῦ «6818 Βρᾷκο οἵ ἔνθ ἐθιῃρ]θ οἵ 8 | 
ὑὈοάν. 

Δ χς, “δὲ ἐἰνο." | 

3. γ{ξ. "τῦκκὸ (πΐπ (οπῖρὶο ἃ συΐη." 



5. 50ΗΝ, Οπλρ. 11. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΞΙΟΝ. 

6ῃ6 ἀθαᾶ,} μἷ8. ἀἰβοῖρ!8β σθιηθιαθθιθα ὑμαῦ 
μ6 μαᾶ βαϊά {μῖ8 [ππῦο ὑπϑιη] ; πὰ {Π6Υ 
Ὀο]’ονθὰ ὑπ βουίρῦμτθ, πα ὑπ σπορὰ τ Β]0ἢ 
6805 [Π84 5414.] 
28 4 Νοὸν πη μ6 νγὰϑ ἴῃ «6ΓΌΒΔ]ΘΠῚ 

αὖ ὅΠ6 ρϑββουθν, [1Π] ὑΠ8 [ϑαϑῦ [αν,} τπΔ ΠΥ 
Ῥ6] θυ θα ἴῃ μἷ8 πϑᾶιηθ, [Ὑ ΒΘῊ ὉΠΘΥ͂ 5807} ὕΠ6 
τηΐΓΆ 6165 νυ Βῖ ἢ μα αἸα. 

24. [Βυ0] 768ι8 414 ποῦ [σοχηπ}}0]} Πἰπι- 
561 απίο ὑπ πὶ, θΘοδαβθ μΒ6 ΚΠΘῪ 8] ηιθη,, 

2ὅ [Δπᾶ ποϑάϑά ποὺ] ὑμαῦ [8ηγ}] Βῃο}] 4 
ἐθβυ! υ οἵ τηδῃ : ἔον [Π62 Κπθν}] τ δῦ τνὰϑ 
1π Π]81]. 

6Έ.4». 111. 
1. [ΤΠῈΠῈ} νβ ἃ τιδῃ οὗ [ῃ6 ῬΠΔΓΊΒΘΕΒ, 

πϑιηθα ΝΙΘΟάθπηι5, ἃ ΓΆΪΟΡ οὗ ὑπ {6 08 : 

2. ὅ7Π|6 βᾷπηθ [0816 ὕο «68118] ὈῪ πΙρμῦ, 
Πα βαϊα ἀπο Πΐτη, ΒΔΌΡΙ, γα Καον ὑπαῦ 
ἔμοι τὸ ἃ ἔθδομθι οοῖηθ ἴτοιη ΟΟα: [ὉΣ 
ἄῃο τη8η οδπ ὁ ὕπθβθ τηΐγ8 0165 ὑπαὖῦ ὕπο 

Α.Ὁ. 80. 

ΤΡ, ΤΚο Χχίν. 8. 

3} ϑδϊη. χυὶ. 7;}1 ΟἾτομ. ΧΧυΐ. 9; 5. Μαίΐξ. ἰχ. 4; 
5. Μαῖκ ἰϊ. 8; ΟἩ. νἱ. 64; χυΐϊ. 30; ΔΑοίβ ὶ. 24; Βον. 11. 28, 

3 ΟἿ. νυἱῖ, 50 ; χίχ. 30, 

4 ΟἿ. ἴχ. 16, 33; Αοἴϑ 1, 22, 

ΒΛΑΉΤΙΌΙΟ. 

ΟἾἿΑΡ, 111. 

26 

ΘΎΕΙΑΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

18. ἀἸβοῖρ!θ5 τϑιηθι ουθα ὑμαῦ μ6 πδα βαϊα 
{π18; δηὰ ποὺ Ὀθ]ονθα ὑπ βουὶρύαγθα, 
ἀπ ὑμ6ὶ πον ὑπαὺ  68118 Βραϊχο.3 

4 ντι.---3 Βυὺ σῇ θη «7 6βιι88 τγ85 ἴῃ {6- 
ΤΌΒΑΙ τα, αὖ ὑΠ 6 Ῥάββονοσ, αὖ [Π6 ἴδαβῦ, ἸΔΗ͂ 
Ῥο]Ιονθά ἴπ μΐπι, ἴον ὉΠΟῪ βανγα {Π|6 βίρηβῦ 
νι Βῖοἢ Π6 ἀϊά. 

94. Ζ6βι15, βονουθν, ἀϊ4 ποὺ ὑγαβὺ ΠΪπη- 
561 ἤο ὑπθῖη, Ὀθολιβθ μΒ6 γγὰ8 δοφαδίηὐοα 
ΜΙ ΘΥΘΡΥ τηδῃ,Ὁ 

οὕ Απα πρρᾶρᾷ ποὶϊ ὑπμπαῦ τπδῃ ΒΠοι]4 
θΘΔΡ ὙΙΌΠ655 ὕο Βΐπὶ οὗἨ ΔΠΥ͂ ΠΊΔΠ : [Ὁ ΠΘ 
νᾺ8 δοαπδίηὐθα τ] 0} τυ δῦ 15 1 ΠΗ. 

σπᾶν. Π|. 
1 ὅΒυτ ὑπο νγὰϑ ὕποῦθ ἃ πιδῃ οἵ ἐῃ6 

ῬΒανίβθοβ, ΝΙσοάθμηιβ νγὰ8 ΠῚΒ ΠΆΠΠ6, ἃ 
γα] ον οὗ {π6 608 : 

2 Ἦδ οἅπηθ ο {6885 ὈΥ Πρ ὗ, ἀΠ4 Βα] 
πηΐο Βἴπι, Μαβίθν, νγθ πον {παὖῦ ἤρου θα 
{ῃοὰ ναϑὺ βθηῦθ ἃ ἔθδοῃθι: [ὉΠ ΠῸ ΠΊΔΗ 
ὁδπ ἀο {Π656 βίρῃηϑ ὑπᾶῦ που ἀοοϑῦ, θαὺ Π6 

θα, 18. αἰβοῖρ]68. σθιηθιη οΡΘα ἐμπαῦ ἢ6 
ΒΡΆΚΚ6 ἴῃ {Π18 ψ 186 ; ἃπ4 ὑμου Ὀδ]Ιονθὰ ἴῃ 
{π6 νυουὰ οὔ {Π|6 βου! ρέανθβ, πα ἴῃ ὑπ πον 
οἵ Φ6ϑὰ8, τ Βῖ ἢ 16 ΒΡαΪτΘ πηΐο ὑΠθμη. 

25. Απᾶ ψθβθη «65118 νγὰ8 δὖ “ΡΒ ]Θ ΠῚ 
αὖ 16 ἔϑαβῦ οἵ {1:6 ῬΆββουθι", πιλπν ὈΘ]Ἰονθά 
ἴῃ 8 πῆπιθ, ΜΠΘΠ {ΠΟΥ͂ ΒΥ ὕπο 55:8 
νι 16} μ6 414. 

24 Βυὺ Φ6βι5 Εἰ μηβοὶ ἢ ἐσιβίθα ποὺ ἴο 
{Ππ6 1,1 ἴον Β6 Κπονῦ θη 411, ομ6 ΒΥ οπθ, ἢ 

25 Λπᾶ Πι συ ἰβῃθα ποῦ ὑΠπῶὺ μου Βῃου]α 
[6}} ΠΪπὶ ἃ πηϑΠ᾿Β αἰβροβιθοη ; ὈθοδιιΒ6 
δ π561} Κπονθί τη8Ὴ. 

ΟΒ.Δ». 117. 
ΘΓ 111|.---1 ΑΝ ὑπορο 88. ἃ ΠΊΔΠ ἔΡΌΤη 

ἉΠΊΟΠΡ Π0 ῬΒΔΡΙΒΘΘ8, ῬΠΟΒΘ. ΠΆΠΘ. ὙᾺΒ 
ΝΙΘΟάΘμ.8, ἃ ΤΌ]Θ οἵ π6 168: 

2 Απα Πθ οδπηθ πηΐο Ψ6βιιβὴ θγ πἰρῦ, 
ἃ η4 βαϊά πἀπίο πΐπη, ΠΡΌ, τὸ Κπον ὑμαῦ 
ἔργου Οοά ὑπο αῦῦ ΘΟΠῚ6 ἃ ὕθδομου : [Ὁ 
ΠῸ ΟΠ6 Θ8η 40 {Π|686 ΒΙρῈ8 ὑμπαῦ ὕποι ἀοσϑῦ, 

1 “4{η15.᾽ ΗΓΚΙ. 

3 ΟΥ̓, "5αϊα." 

8 ἩΧΚΙ. οπἱΐβ “Φεβυβ.ἢ 

4 ΤΥ ΏΠ16 βοοίηρ.᾽ ΗΥΚΙ. 

5. “656 5Ιρτι5.᾽ ΗΓΙΚῚ. 

6 ἐν] ὕποτὴ 8}. ΗΤΚΙ. 
7 “πᾷ δα πὸ ποοᾶ.᾽ ΗΤΚΙ. 
8. ΤῊϊ5 ΟΟΒρεὶ ἰβ αιιοϊοα ἴῃ Κ. ϑονοῦ. Ραῦ, ΑἸοχαπᾷ. ὧδ 

Εἰξ. Βαρεϊβπι. 5. τ. Ρ. 38. 

9 ἄρχων. 
10 ΤΏΟα σδιηοβί.᾽ ΗΓΪΚΙ. 

1 ογ, “Ὀο!;ονοᾶ ποῖα ποῖ.᾽ 

31,6, “ΓΠ6πὶ ἃ5 ἃ ψΠΟΪ]6, πα ϑυθυγομθ ἰπα νἀ 8}}ν." 
ῬΟΙΥΕῚ. οτηἱῦβ ἑαία α'παάιι, "Οὐ Ὁ Οπο.᾿ 

8 εχ)ίο Ηΐπη.᾽ ῬΟΪΥΡῚΊ. 

ε- ῬοΟΪγΕῚ. ΟΠ5 " οδπ᾿ ἃ πα τοϑᾶβ "ΤῸΥ πὸ οὐ ἀοϑί ὕΠπ686 
ΒΙΡΊΙΒ. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

ἀπ θη ὑπ ἀἰβοῖρ]65 σθιιθιῃ θΘΡ α ὑμαῦ π μδὰ 
5814 818; ἀπα {που Ὀθ!ονθὰ {Π|6 βου ρα, 
ἀηα {Π6 βαγίπρ' ὑπαῦ “6818 δα ΒρΡΟΚθη. 

25. ὙΥ Β1]6 μΒ6 νν88 ἴῃ Ψ6γιβΆ]θι αὖ ὑπ 
ἔδαβῦ οἵ ὑπ6 Ῥᾶββουθν, ἃ πη] ὑπ 6 ὈΘ] ον θα 
ἴπ δῖ8β πδηιθ, ΜΠ ὉΠΟΥ͂ ΒΔ} ὉΠ ΒΙΡῊ8Β 

] μι ]οἢ 6 αἸ4, : 
94. Βυὺ 76δβι5 ἀἸα ποὺ ὑγαβῦ Βἰπη56} ἴο 

{μθχη, Ὀθοδιιβο μ6 Κῆρ 8]], 

οὗ Απᾶ προρᾶάρά ποὺ ὑπαῦ οπθ Βποιυ 
ῬΘαΣ υἰῦποββ οὐ τηδῃ : [Ὁ ΒΘ πον ταῦ 
15 ἴῃ ΠΊ8}. 

Ομ». 111. 
1. ΞΤῊΞΕΕ ν»ὰβ ἃ ΠηΔΠ ἔγῸ ΠῚ ΔΙΊΟΤρ {116 

ῬΒΑΡΒθθΒ, 8. πᾶηθ 88 ΝΙΟΟάθιηι8, ἃ 
τα] 5 οὔ ὑΠ6 6008: 

2. Τὸ} ο ὁδπιθ Πἴο «6888 ὈῪ πὶρ}ῦ, ἀπ βαϊα 
ἀπο ΐπι, ἩὈΪ, τὴ πον ὑμπαῦ ὕποὰ ατί ἃ 
ὕθδοθοῦ οοὴθ ἴτοιη (ἰοά : [ὉΓ ΠΟ ΟΠ6 ὁ 
ἀο {Π βίβῃβ τ ἴοι ἔμοὰ ἀοοδῦ, ᾿μ]088 οά 

1 χξ. “5Βεοίπρ.᾽ 

2ν, 1--29, Εἰς, Οορῖ, ν. 460, 54. οα, οτη. 

3 ἄρχων. 

ΟἙ.4». 111, 



ΘΈΑ». 111. 5. Ζ0ΗΝ. 

ἈΚΜΈΝΙΑΝ, 

δῖ5 ἀἰβοῖρ!98 σοιπθιη θογθα ὑπαῦ ὑΠ18 18. τυ μαῦ 
.ι9 8814 ; δηα ὑμπον ΒΘ] ον {86 βου ρύατο, 
πὰ 6 νογὰ ὑΠπὰῦ {6518 μδὰ βαϊα, 

238 Απὰ 88 "ΒΘ νγὰβ δὖ ΖΤϑγυβαίθιη αὖ {πὸ 
Ράββουθν, αὖ {110 ἔδαβέ, τῆδην Ὀο] ον ἴῃ 8 
Πᾶϊηθ, θΘοδι86. ἐΠΘΥ Βα. ὕΠ)6 Β'518. Ὑ μΪ6}} 
μο αἰά.} 

24 Βυὺῦ {6818 Εἰιηβο 3 ἀἸ4 ποὺ ὑταβὺ 
Βἰτη86}{5 ἴο ἔθιη, θθοδιδο Εἰ πηβ6 } ἢ Κπονν ἃ]], 

20 Απα Ὀθοδιιβθ 1Ὁ γγ88 ποῦ ΠΘΟΘΒβαΡΥῪ Πα 
ὉΠ6 8Βποι [ἃ ὈΘαΡ νΥ ὕΠ658 οἵ ἃ πιδη ; θθοδιι56 
ΒΘ Κηθνν Βἰμι56}} νυ μαῦ τὰ8 ἴῃ ὑπὸ πιδη. ἢ 

ΟἿΑ». 111. 
5 γ111.---1 ὕὅΑ ΝΡ ὑμογθ 88 ὕπο ἃ ΤΠ 

οἵ ὅπ Ῥματγίβθοβ, ΝΙοοάθιημιβ εἷἰβ ΠΆΠΊΘ, ἃ 
ΤΌΪΘΡ οὔ {πὸ 16 5: 

2 Ἠδθ οἄπηο ππίο ᾿ΐπὶ Ὀγ πὶρἢῦ, ἀπὰ βαϊα 
απίο μἷπι, ΠΑΡ ΐ, τ πον ἐπαὺ ἴσοι Οοα 
ὅμοῖι τὺ ΘΟΙηΘ ἃ ἔθδοθθυ : [Ὁ] ΠῸ ΟΠ6 ὁδ (ὁ 
Π686. βίσ δῦ νυ μοι ὑποιι ἀοοϑβὺ, ἢ Οοά θ6 

ΘΕΟΆΚΘΊΙΑΝ. 

μἷϊ8 ἀἰβοῖρ]ο8. σϑιηθιηθογοὰϊ ὑπαῦ 6 βαϊὰᾷ 
6815; δηα {ποθ ὺ θΘ]ἰθνθὰ ὑπ βου ρύαγθβ ἀπά 
66 ποτὰ πγΒ]οἢ 6818. πα βροκθηβ απο 
ἔῃ πι. 

25 Απά ψῆθη ΠΘ νγὰϑ αὖ «6 γιβα]θ πὶ δὖ 
ἀπη6 ῬΆΒΒΟΥΘΡ αὖ ὑπ [δαβὲ, πλὴν Ὀο] ον ἴῃ 

᾿δῖ8. πᾶπιθ, θθοδυβο ὕΠΘΥ 88 ὕΠ 6 τηΐγ8 0 168 
ὙΥΒΙοἢ Β6 αἰά. 

24 Ἰθὰῦ «680}8 ἴον" 18 ραν αἰ ποῦ ὑσιβὲ, 
ΒΒ 1} ἕο ἔμθπι, θθοδιβθ ἢ6 Κηθν 8]}, 

25 Αμπᾷ Ῥϑοῦιβο μο αἰ ποῦ σοααῖνο ὑπαὺ 
ΠΥ ΟΠΘ 8ΠΟ00] ἃ ὈΘΩΡ τ 0Π 6588 οὗἨ ΔΠΥ͂ ΠΠΔῈ ; 
Ὀθοδιιθθ Βϊ πη 86 1 Κηθὺν τα αὐ νγαβίη ὑπαῦ τηδη.ὅ 

ΟἘΒ.». 111. 
4 γ111.---1 ΤΉΕΒΒΕ νὰ ἃ οουίαϊπ ΠΠΔΠ 

ἔγοιη ἃπιοηρ' ὕΠ6 ῬΠΑΡίβθθβ, ὈΥ πᾶιηθ ΝΊοο- 
ἄθυλιβ, ἃ τα] ν οἵ ὑπθ 76 .85: 

2 ΤῊΪΒ τῆλ σα 1η6 ἴο «{[68118 ΒΥ πἰρηῦ, πᾶ 
Β814 ππΐο ΐτη, ΠΑ ὈΡΪ, το Κπονν ὑπαὺ ἔθοια 
αοἀ ὕποι ἃρῦ οοπι6 ἃ ὕθδοῦ θυ :ἢ [Ὁ ΠπῸ ΟΠ6 
ὁ ἦο ὕθ:6 56 πλΐγαο 65 τυ οι ὕμοι ἀοοϑί, ᾿ξ 

1 χῖς, “ἀοεί.᾽ 

3 ἑπκη, 

3 χαπέξη, νγ. " αἰὰ ποῦ Ὀοιίονο οὐ ἐσυιβὺ ὕγομπι ΗΠ ΠΊ56 1, 
ἴο {π6π|.᾿ 

Ὁ 11Ὸν " Υ παῦ νγὰ5 σοπίαίποα ἴῃ {πὸ ταδπ." 

5. ΤΉ 15. ΟΌΒΡΟΙ ἰβ αποξοα ἴπ ἔπο βουνῖοο ἴῸ ἨΟΙΥῪ Βαρ ϊβτη 
οὐ το Αυτποπίαη ΟΠ σον, πὶ Μεὰς Μαδλαάοέδ, ν. 18, 856. 

δ ναΓ, ΤΠ656 ΥὙΟΥΥ 8 ρτι5.᾽ 

1 ἴδ, “Ὁ νὰ τοιπθιηθογοα ν ἔπ αἰδοῖ ρ]ο5.᾽ 

5. 71ὸι “ΒΡαΚο,᾿ Πκὸ πὸ Αὐτηθηπίαη, Βαΐξ ἃ5 ἴδ ἰβ ἴῃ πὸ 
56ΠΒ6 ΟΥ̓ΡΙ. νοσῆ, 10 15 τ π5 το πάογοα ἴῃ {πῖ5 μᾶς, 

3. ΟΥ̓ ΕἸ ΠΡΙΥ, " ΟΥ̓́ΤΊΔ---ἶῃ τηδη,᾿ 

4 Ολπιονἐλῖδα πεῖθῦ τποδγαῖ- παν πιοϑρ ἤγασανῦ αὐ, ὙΤπΟα τὲ 
σοπῖθ ΓΚ ἡ ΟΥ̓ "ΤΠΓΟ ἢ ΟΡ 5. (ν 111} τὸ 6 ἃ Τοδοῖοσ, ΑἸβὸ 
“ἥγουα. ον Το τὸ σοπιὶθ το Ὅ6 ὕσδοιογ,᾽ Οληιεγέλίδα 
γον; 566 ΟἿ, ἱ, ὅ, 

ἈΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. ἈΈΛΒΙΟ, 

5ΠΑΥΟΝΙΟ, 

[18 ἀἸβοῖρ]658 τϑιηθη θογοα παῦ ἢ βαϊὰ {ῖ8 ; 
δηὰ {π6ὺ θο]ϊονθα ἐπθ βογρύαγθ, ἀπᾶὰ ὑΠ6 
νογᾶβ ὑπαῦ {6888 μδὰ βροκθη. 

25 Απᾶ ψῆθη 6 νγὰβ ἴπ 76 Έ Βα θη αὖ 
{Π|6 ἔδαϑβῦ οἵ {Π|8 ῬΆββουθι, ἵπϑὴν Ὀο]ἰθν θὰ ἴῃ 
118. ΠΔΙηΘ, Βθϑίηρ' ὅΠ:6 τηῖγ8 0168 νυ Βῖοῖ μ6 ἀἰά,. 

24. Ῥυὺ Ζ768ι8 Βἰτηβοὶ  ἀϊά ποῦ σομμϊς, 
ΒΙπ86 1} ἴῃ [1 ἕο ὑπ θπ|, θθοδαβθ ᾿ἰπιβο ] ἢ, 
Κηθν 8]}, 

25 Απὰ δόλιο μθ αἰά ποῦ γϑαυῖγο ἐμαὺ 
016 ΒΠοι ἃ θΘΑΡ νη ὑπ 658 οὗ τηθὴ : [Ὁ Βῖπ)- 
"861 Καθ τι μαῦ τ 88 ἴῃ ΤΉΔΠ. 

παρ. 1Π|, ] 
4 γτττ.---1 ΤῊΕΠΕ νγ88 ἃ ΤἸΔΠ [ΓΟ ΠῚ ΔΙΠΟΠΡ - 

{Π6 ῬΠΑΓίβ668, νυ 086 ΠδΙη6 τσα8 ΝΊ οὐ θη Ὲ8, | 
ἃ {6188} ΡσΪποθ : | 

2 ΤῊΒ απ ἴο 6518 Βγ πἰσμῦ, ἀπ βαϊά. 
αηΐο [1π|, ΤΠ ΔΌΡΙ, τὸ Κη ἐδπαῦ ποι ατὲ 
ΘΟΠῚ6 ἔροπι (ΟΡ ἃ ὕθδομθγ: Ὁ. ΠῸ 16 ΘΔ Π 
ἀο ὑπ βίσῃβ σι μῖοι ὕποιι ἀοοβῦ, 1 αοά θ6 

Ἰ γοξολιὰ, 11. " Βαϊ ἀ᾽ οΥ “ΒΡοΚο, ἴπ πὸ βθῆβο οὗ ἴπὸ μ].. 
Ρογί, Πἰδέοδ᾽ τθδ 8 “ἴο ΒΔ. ᾽ΤΑΪΠΟΥ ΤΠ δὴ "ἴο ΒΡΟΔΚ 1" ἴοσ᾿ 
ὨΓΟῸ ΡΝ ἰ[8 ΤΌγτη γϑδέσλ᾽ ἴὉ βροῦὴβ σοπηθοῖοα νυ τ τιν εκλέξ᾽, 
“τὸ ἀφοϊά θ᾽ οὐ " ἀοζογτηῖπο.᾽ Βαΐ δ5 σίασοίαπκδε " Ἠδ βρᾶκο 

᾿φησδὺ θ6 τοπάογοὰ "Ηδ Βαϊ ἴῃ {5 νΟγβο; γείολὸ ἰβ ἴγαπβ. 
ἸΙαϊοα “δὰ βΒροκθῃ," ΤΉΘΒΘ ἔννο ν ΓΒ ἄγ οἴτου ὑξοὰ ἰάϊο. 
τ σΆ}}ν ἴῃ ΒΙανοιῖςο, ἴῃ ἃ τπδηποῦ πὲ σδιποῖ ὈῈ τοπἀσγοὰ 
1τογαν ἴῃ ἘΠΊ 5... 

8 χἰξ. “[π686.᾿ 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

[118 ἀἰβοῖρ]68. σϑιηθιηθογθα ὑπαῦ ἢθ παα βαϊα 
818. οἵ Εἰπηβοι 1 ἀπά ὑμον θ᾽ θνθά τΠ6 
ΒΟΙν βογίρύιγθ, δηὰ {π6 πον ν᾿ Βίοι 086 
ϑανίουν ΒραΚο. 

28. ὙΒΘὴ 6 νυ ἴῃ Ζογαβαίθιηῃ αὖ Ἐλβίον 
οἢ ὕδθ ἴθαϑῇ ἀδύ, πιᾶπν δ] ον ἴῃ ἢΪ5 
ΠΔΠΠΘ, ΥΠΘη ΠΟΥ 887 ὑΠ6 558 ὑπαῦ ἢ 
στουρῦ, 

24. Τῆ6. ϑανίοιν αἀἰὰ ποὺ ἰδ ΒΪμη56] 
ΟΡΘη ἴο {Π6π|, ἴον 6 Κπϑὺῦ ὑποιῃ ἃ]], 

Ὡ5 Απᾷ Ὀδοόδιβο ἔποῦθ α8 πὸ ποοᾶ ἴο 
δΐπὶ ὑΠπαῦ ἀπ πιὰπ Βποι] ἃ ῬΘαν νυ ϊὕπ658. οἱ 
ΤΏΘΗ ; [ὋΣ Π6 Καθ τ Παῦ ν᾽ 85 ἴῃ 6}. 

ΟπλΡ, 111. 
4 τι.---1 ΒυῚ ἃ οογίαϊη Ῥματγίβθο-τηδη 

88 παιηθα ΝΙοοάθμιβ, ἢ 6 νὰ8 πῃ οἰ ἄθν οἵ 
ὑπο 716 )8: 

1 δὲ ἤψηι δψ ον. 

3. 11π. “ ΒΡΟΘΟΝ,᾽ ἐλαγδ δργαοο ἰδὲ δὲ Ηαίθηα φργασ; ιν 
πὸ βοηβὸ οὔ "δ πρόκοι." 

8. ΒΚ, Ρλαγίκείϊκο. νάπη, απ Τἀεῖδο σον λαν πάντα τας Νὶ- 
οὐάεηια; Ἐνδηκ, Νἰοοάσπι, Δ. 56χ. χί. 

ἰδ ἀἰβοῖρ]68 σϑιμοπιδογθᾶ ἐμπαῦ μ6 μαᾶ βαϊᾷ 
818; πα ὑμπθν Βο]]ονθά ἴπ αἶμα, πὰ ἴῃ ἐμ6 
νον ἡ Π10}} 1 6888 μδα βαϊά, 

295. Απᾶ ψ 116 Π6 νὰϑ ἴῃ «{θγιιξα]θπὶ αὖ 
{Π6 ἴθαβῦ οὔ ὉΠ6 Ῥάββουθι, πιδηῦ Ὀο]ϊονθὰ 
ἴῃ 8. πᾶπη6, θΘολι80 ὉΠΟῪ ΘΟ Β6] 4 {Π6 5 ση8 
Β]οἢ πο αἰά, 

24. Ῥυῦ {6518 αἀἸὰ ποὺ Ὀο]ῖθνο {πθι,} θ6-᾿ 
Θδιι86 ἢ6 Ἰκπθ ιν 5 ΘΥ̓ΘΡΥ ΟΠΘ, 

Ὡὅ Απᾶ ποράρᾷ ποὶβ ὑπαῦ πο μοι] 
θΘᾺΡ νυ ]ῦη688 ὕο μη οἵ πῆδπ ; Ὀδοδιιβο Βἰτη- 
561} Καον ̓  νμαῦ ν88 ἴῃ πηΔὴ, 

ΟπλρΡ. 111. 
4 γ11.--1 ΑΝ {π0γ0 ννὰ8 ἃ πιδῃ οὗ ἐπ 

ῬΠαΡίΒθοδ, ἶ8 πᾶπιθ σᾶ ΝΙοοάθπλαΒ, ἃ 
Θμ οῦ οἵ {πὸ 16. 8: 

Κα ΔΒ ποῖ ἐγαβείης, οὐ νΝοϊονίηις {Ππστ." 

3. εὐνπϑ ποηυπίηςοι υνῖτν," " Καουνίπς," 

3 οὐ, "ὙγὸῸ5 ποῖ πὶ νη," 

ἐμ ἀθαά, [ιἷβ αἰβοῖρ]68. τϑπιθιηθουοὰ ἐναυὶ 
ἔπι680 ἐμὶπρϑ τθτθ τ σιὑύθη ἴῃ ἐπ βου ρἔιγοϑ σ᾿ 
δηα ΠΥ ὈδΙϊονθα ὑμ6 πογὰ ψ  ϊοῖὶ 6βι8 
"Βα βροΐκθῃ. 

41 ντι.---23 Οἡ {λ6 ἴδαϑῦ οὔ ἔῃ βαββουθσ,. 
τη ΠΥ ἴῃ ΘΓ αι Βα θπὶ Ὀ6] Ἰονϑὰ ἴῃ 6508, νυ ἢ }]16 
᾿ΒΘΘΙ Πρ’ ἈΪΒ 5151|8 δ πλΐγΔΟ]68. 

24 Βυὺ {658 ᾿ϊπηβο ἢ ἀἰὰ ποῦ ρ᾽δοθ γὸ- 
Ἰΐδποθ 'πὶ ὑμθ πη}, Ὀθοαιιβο 6 88 δοασυπὶηἰοα 
ὙΥ᾿ ἢ ΘΥΘΡΥ͂ ῬΘΓΒΟΠ, 

25 Απὰ τϑαυῖγθα ποῦ ὑπαῦ ὁπὸ βου], 
θθὰν νυ ]ύη 688. οἵ δποῦθον θθίοτθ ᾿ΐπι; θ6-᾿ 
᾿οδι86 6 Καθν 8}} ἐπιαῦ 185. ἴῃ πιδῃ. 
] 

παρ. 111. 
1. ΑΧΡ ὑμ61Ὸ νγὰβ ἃ τῆδη οὔ ἔθ βοοϑάθγε,; 

ΜΟΒ6. πλπθ 8 Νιοοάθιηβ, 6 ναϑ ἃ 

οὐ, " σὴς ποϊὰ ἴῃ τουόγοισο," 



5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΚΞΙΟΝ, ΒΎΕΙΛΟ. 

παρ. 111. 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

ἀοαβῦ, δσοθρὶ! Θοα θ6 ψῖθῃ Πΐπι. 

8. Ζ6βιι5 δηβιυουοθα δπᾶ βαϊα πηΐο ΠΪΠ), 

ὙΟΡΙ]γ, νοεῖν, 1 βὰν ππΐο {Π|66, ΞΕχοθρύ ἃ 

τηᾶπ Ὧθ Ῥογπϑ [ἀραϊη}, Β8 οδῃποῦ 868 {Π|8 
'Κίπρσάοπι οἵ Θοα. 
᾿ 4 Νιοοάθμμιβ βαῖῃ απο μΪπ|, Ἡ ΟΥ οΔ 
ἃ τᾶ 6 θοΓη ΜΠ6η ἢΘ 185 οἷά ἢ ὁ ἢ 
δηΐον ἐπ βθοομα {ϊπ|6 ἰηὔο ΗΒ τοῦ ον᾿ 8 
ποι, ἀπ θ6 θοΙη ἢ 

δ᾽ 76βι8 δηβυθγθᾶ, Δ ΘΙ]Υ, γ Υ]γ, 1 ΒΑΥ 
απΐο ἐπθο, ἘΕχοθρῦ ἃ πῆᾶπ 6. ὈογΠ οὗ 
[ναῦον δηα οὐ ὑπ ϑρινιῦ,1 μ6. ὀδπποῦ ΘηῦοΡ 

᾿Ἰηΐο {δ8 Κἰπρσάοιῃ οἵ αοα. 

᾿ 6 Π|αῦ νοι 18 θοσπ οὗ {116 ἢ65}} 18 
ἤθ8} ; δῃᾶ ἐπαῦ μι Β] ἢ 15 θογη οὗ {Π|6 ϑρίνιῦ 
15 ΒΡ ΓΙΌ. 

 Μαντοὶ ποῦ ὑμαὺ 1 βαϊά πθΐο ὕπ66, Ὑ6 
᾿ππαβῦ θ6 Ὀοτῃ [ἀραίη. 5 

8 ὅ7Π6 πὶπᾶ Ὀ]ονοῦ τ θσο ῦ Πβίθυ, 

σα σοι 15 ΘΟοά.} 

9. 7658 δηβνυογθα" Δη4 βαϊα πηΐο ΠΪΠῚ, 
ὝΟΥγ, νου ]γ, 1 ΒᾺγῪ πηΐο ὕπ66, ὑπαὺ 1 ἃ 
τὰδη Ὀ6 ποῦ θοΓ πον, ᾿6 σα ποῦ 568 ὕΠ|6 
κίηρσάοιῃ οἵ (οἂ. 

4. ΝΙοοάοθπλιβ βαῖῦῃ πθηὖο Βῖμηι, Ἡ Οὐ οΔ ἢ 
8 ΟΪ4 τἸηδηῇ Ὀ6. ῬΟΡῚ ἢ ΘΠ ᾿6 ἃραϊπ ΘηΓΘΡ 
Ἰηῦο 15 πιοῦν Β νομ Ὁ ἃ ΒΘοοηα {1π|6, πα 
Ρε Ρογη ἢ 

ὅ Ζ6βι85 δηβυουθα ἃπᾶ βαϊα πηῦο Π]Π1, 
ΘΗ ν, γϑρῖ]ν, 1 Βα Ὺ πηῦο {Π|Η 66, ἐΠαὖ 1 τηδῃ 
ΡῈ ποὺ Ὀογρῃ ἴοι σαύθυῦ ἃπα ϑριτ!ῦ, Π6 
οδηποῦ Θηΐοι ᾿πΐο {μ6 Κίπράομι οἵ (οὐ. 

6 ΑἸ ὑπίηρ {πα ἰ5 θογῃθδ ἔγου ὑῃ:6 ἤθβ]} 15 
ἤδη ; αμὰ ἃ ὑμίπρ ὑμαῦ 18 θογη ΤΡολη ὉΠ|6 
ϑριγῦ 15 ΒρΊΡΙῦ. 

7 Μίαννεὶ ποῦ ὑπαῦ 1 βαϊά απΐο {Π66, ὑΠαῦ 
10 Ῥομουθί! γοιῖ ὕο 6 θοΡῃ δπθνὃ 

8 ΤῇΘ σὶπα9 Ὀ]οσ οὐ μθτθ 10 Μ1}}, δπα 

Α.Ὁ. 80. 

1 Αοἴβ Χ. 38. 

ΓΞ 206Ἡ.]. 18; 6Δ]. νἱ. 16; Τίς. {1.. 5; 5. ΖΆΠΊ6Β ἱ. 18; 1 5. 
Ῥεῖ. 1. 23; 1 5. Ζόοη ἰ{|,0. 

8 οΥἉ, ἤγοτα αὖουε. 

᾿ 45, Μαῖκ χυΐ. 16; Λοίδβ 11. 388. 

δ. οΥἉ, ἥγοπι αὔονε. 

6 Ἐσοῖε5. χὶ. δ; 1 ΟΟΥ. ἰ.. 11. 

Θχοθρῦ 6 Ἵν Ποπὶ 15 Οἷα. 

9. Αμπᾷ 7688 διβυθυθα ἅμα βἈ]4 ὑηΐο 
Βῖπι, Δ οΡῖ γ, νου]γ, 1 58 τιθΐο {1|66, ὑμαῦ 
6 ὑπαῦ 15. ποῦ θοΡὴ ἀραϊη οαπποῦ βθο3 [ῃ6 
Ἰπηράοιῃ οἵ αοά. 

4 Απὰ Νιοοάριμιβ καὶ ἀθπίο πηι, πα 
Βονν ὁπ ἃ πιᾶπ Ὀ6 Ὀογπ ραϊη Αἰ ΓΘ. ΠΘ 18 
ΒΡον ο]4 ἢ ὁπ Π6 ροϑ Ἰηΐο 18. τη οὔθ ν᾽ Β 
ΜΟῚ, ἀπ Ὀ6 ῬοΡπ ἃραῖη ἢ 

ὅ Απᾶ “6818 δηβυγουθα δη4 βαῖα πηΐο 
μῖπι, ΘΡγ, νϑΡγ, 1 ΒᾶΥ ππίο ὕΠ60, Η6 
{ἰπιαῦ 15. ποῦ ΡοΡῃ οἵ νγαΐϑν δῃὰ οἵ {π6 ΗῸ]Υ 
Ἔτο, οαπποῦ οηῦον ἰηὐο ὑπ κἰηράοιῃ οὗ 
Οοά. 

6 Τὸν ὑπαῦ τ μοῦ 8 θορῃ ἤρου {Π|6 Π 65} 
15 ἤδβιῃι ; δπηα ὑμαῦ τ οὴ 15 θοσα ἴρομι ὉΠ 6 
ϑρινιῦ 15 ΒρΙσῦ. 

7 Μᾶδννοὶ ποῦ ὑπαῦ 1 βαϊᾷ πηΐο ὑΠ|66,1 1 
Ῥϑμουθῦ γοιῦ ο Ὀ6 ῬοΙη ἀρδΐη. 

8. Τὸν ἐπ ϑρινιυ Ὀ]Ονγθῖ ἢ θυ μ6 ᾿Ἰδὺ- 

1 εἴ 6οΡ 6 ποῦ νυ] Ηἷπι.ἢ 
3 ἐγρρ!6.᾽ ἨἩκτΚΙ. 
3. γ10, “Ὑτότὰ {πὸ θΘΡΊ Πρ ΟΥ “ποδᾶ.᾽ γηθη αἰγὶ]. ῬΘΒΟΝ, 

πῖθη εἰ, "ἴγοτη ἀθονο.᾽ ΗΥΚῚ. ἐηιθ᾽ εἰ. 5, ὅν. ΕῸ, 
4 6 Π6 ἰδ οἰα.᾽ ΗΝΚΙ. 
5. πὸ, “νναΐουβ.᾽ ὙΠῸ ϑυτῖας Πᾶ5. θη ἐκ, ΟἿ Ὀοίοσο. 

ἌΥΑΤΟΥ 3 θὰ πὸ ἙτΗϊορῖς τοροαῖβ ἰδ Ὀοΐογο "νυν αΐου᾽ ἀπ 
Ῥοίογο " Ξρὶ στ. 50 (068 {Ππ6 Αγ ββδί ἴδῃ οὐ Α, Ἀπτηὶΐ, 

δ γηοάφηι ἀπά. Ῥόδον. λαῖὺ ἀϊπὰ. ΗΥΚΙ. 
7 ἀιυοϊεἶι. Ῥόβοῖ. ἡπδάδφῳ. ἩΓΚΙ. 
8. γηρη δὲ “Ἷτόοτὰ ἃθονο.᾽ ΗΓΚΙ. 
9 οΥ, “βρίσιξ.᾽ 

ἩΚΚΙ. 1 ἀάρηιας " διταῖμ,᾽ “ ΑΓΟΒῊ.᾽ ΟἸνἰβεϊδη5 ἅτ οδΙ]θα τὐὐμᾶα 
ἐ ἄπιψαξ, "“ΟὨΠάγοη ΟΥ̓ Βαρξίδτη :᾿ ἀπὰ Βαρίϊδτα, ἀᾶρσηια 
Ἰάαὲ, " Βοοοιια᾽ οὐ "οὔμποῦ Ὀἰσίῃ.᾽ Οοὗν. αὐὐίοὶ, ἀθ ΤΠ θοϊορ,. 
“ππίορ. Ρ. 112, 5ᾳ. Τῆο αποβύϊοη. οἵ Νισοάθηηβ ΒΠΟΥΒ 

{παῖ ἄνωθεν ἰ5 ἴο θ6 ἀπαογβίοοα ἴῃ {πὸ 5θῆξο οἵ "ρα, 
ἴπ ποθ ὕννο ὑθῦβοβ.; “αποὰ ἀἄψηια ἀσπουαϊπδι 5 
παλιγγενεσία οἱ ἀναγέννησις σομν οι οι ἰββί πιαμι οδέ.Ὁ 
ΟἾν, Δ. Βοάο, Εγδι. ν΄. Τὶ ΐορ. Ῥγθῦ, ν. 10, οα, 1755. 

3 ἐβροίῃ ποῖ.᾽ ῬοΪνυρΊ. 
3 ῬοΙΥΕΙ. δα 5, "δὰ χοῦαγχη ἰπἴο.᾽ 
4 «γοιι..᾽ ῬΟΪΥΡΕῚ. 5. 11Ὁ, “10 15 ἴο γοι.᾽ 
6 γηαηζαδ; ΝΥ ΠΘΥθαΒ πὸ ὑγοσὰ τὸν “υπα ἢ ἰβ παγᾶδ, Ρ]. 

παζᾶδαξ ἃ5. ἴῃ οἷ. νὶ. 18, 5. Μαίζ, νυἱῖ, 25, 37. Δ. υμὶ 
Το ἄοΥβ ἰῦ ποΥὸ παγαῖς “νη α.᾽ 

5ΛΔΉΤΘΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

θ6 νι Βΐπ, 

9. 26808. ΔΠΒΘΥΙηρ, Βα 14 πιηΐο Πΐπ), Ὑ6- 
ΤΊ, γΘΡΙν, 1 880 πιηΐο {]166, ὑΠμαῦ Θχοθρῦ ἃ 
τηδη 6 ὈΟΡΠ Δ ΠΟΥΠ6Ρ ὑϊηι16,} μῃ6 οδηποῦ 566 
{πὸ Ἰππράοιῃ οἵ αοά. 

4. ΝΙοοάθμιιβ βαϊά πηὔο μη, ΤΟΥ οδ ἢ 
ἃ 18 ὈΘ ὈΟΡῚ Δπούμοιυ {ϊηι6. αἰδοι" 6 18. 
Ὀοοομηθ ΟἹ ἢ ὁ ΠΒ6 Θηου ἃ Βθοομα ὑΐπηθ. 
ἰηὔο μἷβ πποῦ μον 5 οπ, ἀπ θ6 Ῥοτη ὃ 

δ᾽ Πορ8Β δηβυουθα ἀπα βαϊά πηΐο ΠΐπῚ, 
ὙΟΡΠν, γου]ν, 1 58. ππίο {πθ6, ἐπαῦ οχ- 
οορῦ ὁπ6 "6 ΒοΡῃ οἵ νναίϑι' δηὰ οἵ ὅΠ6 ϑ'ρ᾽ν], | 
μ6 ὀαηποῦ ρῸ ᾿πίο ὑπὸ ἰἰηράοιῃ οἵ Ο οὐ. 

6 ΤΙ οἤδρυίηρς οὗ {π᾿ ἤθβὴ 18 ΘΒ} ; απᾶς 
ὕπο οὔβρυίηρ οὐ ὑπ ιν 18 ΒΡ, 

᾿ς 7 Μαννοὶ ποῦ ὑπαῦ 1 βαϊά υαΐο ἔπθο, ὑπαῦ 
ΥΘ τητιϑῦ θ6 ΟΡ ἃπούιο}" {ϊπ|6. 

8 ΤῊ ϑριγιε5 Β]ον οὐ ν μθσο μ6 ψ]]], απα 

1 απ Κὸ 80}. 

3 απίοϊκ μαγν εἰλιδοὸ πεσε ιαπέδηιαλι εἴδη, κα, “ ἘΟΥ 
Του, Του ΤῊΝ στοδΐ τηογοίοβ, παβὲ ταθεῖο τ15 Δ]} ΠΕ ΤῸΣ πάορ- 
τίου πὶ ἨΟΙν Βαρεβιη- τη κὸ 5 Τποτοίογο, Ο 1νοπιν, Π0 ΤῸ 
1 ἴῃ ἃ Ρύτο σοπβοίσποο, πὰ βασῃ ἃ κοοῦ τηἰπα ἃ5 Ὀοσοπιοῖ 
ΒΟΠΒ.᾽"" 141,85, ΟτΟκΟΥ, Ρ. 242, 

3 κ»ἱγρπεώσπα, " ἴπο Βρίσίς,᾽ 
ΥἹ!, 26, ἄς, 15 ἐλδπ, 

“ὙΥΙπἀ᾽ ἴῃ σι, νἱ, 18, 5, Μαίξ, 

ΑΟΤΗΉΪΟ. 

8... ΔΟΡΙΠγ, νοῦν, 1 ΒΑΥ απο ὕ866, 
ΤΠΏ]655 ομο 6 θορΡη ρου αθονθ,. μ6 οαπηοῦ 
866 πὸ κίηράοιη οἵ αοά. 

4... . ον [58 τηδῃ Δ0]6 ὕο Ῥ6 ὈΟΡΏ, 
Ῥοΐπρ οἱά ἢ οδῃ 6, Ῥθυ μα Ρ8, Θηθι" ἃρδὶη 
ἴηὐο 18 τιοὐιου Β οι, ἀπ ἃ Ὀ0 θοτη 

δὅ.... οΡγ, νου ]γ,2.1 Βα  πηΐο {Π166, 
ΤΠΉ]688 ομθ Ὀ6 ΟΡ οὐ νναίον ἀπᾷ ϑριν, ὃ 
μιὸ οαπποῦ οηΐον πο {Π6 Ἰηράοιῃ οὐ οὐ, 

1 γωραΐλγο, “Ἷτοτὰ ἀθρονο, ἵμραΐλνο ἐπα Κυαξδ ἐλπὸ 
τρίλοτ ; "  ὕγοσα ἀθονο," πο τποαποῦ {πῶ ΟΥΠΟΥ ΠΟΥ πὰ 
Βοαν ον θἰγέν ἀπθογκοῦο {πγοὰν νναβηΐπρ (ΠΑΡ 51) 
νυ πον ΝΙσούοιηια αἰ ποῦ ἀπάογβίδηα, ας ποαγὰ οὗἉ ἱξ 
τη σατινν 116 ΤῸ {Ππ|Ὸ ΠῚ Εἰπιο Ττόομι πὸ ΤΌΔΟΙΙοτ,᾽ ΒΠΚΟΙ͂Γ, 11, 

3 “οἵ, “ Απιοῖι, ΠῚ 0," 
5.“ ]Ὸ ννὴ8 πἴδὸ ΠΘΟΘΆΒΑΤΥ δη ΔΡΤΟΟΠΌΪΟ το παῦαγο ΤῸΥ Πΐ ΠῚ 

ἴο τοσοῖνο {πὸ ΘΟΟ ΠΟΤΩ͂Ν (ΟΥ̓ σΟυΒΟΙ, Ὀ] Δ) ΟΥ̓ ΡαρΕίβπη ; ΓῸΣ 
Βίποο τῆδη σοππίδίβ οὐ αἰ Ποσοπῦ ππίαγοβ, {Ππι 15, Οὐ αι ΒΟ] 
ἀπ αὶ νοῦν, πο ΟΥ̓ οἷ 5. νἰβί]6, {πὸ οὐποΥ βρί γίτιαι, ἰὉ 
Βοοιπθα νΥγ0}1, ΤΟ] ονν ας {π|5 ἔσγασο, 10 πῆπο ἔννο {|| Β, 
Ῥοῖη Ὀοϊοπκίπ το {π|ὸ Θσοπότην Οὐὁἁ Ὀαρτίδηη, {1180 15, ν 510 16 
νγαΐοῦ πα τοαβοπδῦϊο Βοὰ] (οὐ Βρί τίς, αληιαη).᾽" ΒΚοίγ, 1], 



ΟἘ.ν»; 111. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ, ΘΕΟΘΆΈΟΘΙΑΝ. ΞΙΆΨΟΝΙΟ, 

ποῦ νὰν Εΐπη. 

3. Ζ68ι18 Ἀηβθγθα! ἀηα βαϊά ἀπύο Ὠΐμ), 
Ὑ ΘΥῖΙν, θυ] γ, 1 Βα Ὺ ἀηΐο {Π66, Τ ὁμ6. 6 
ποῦ Ὀογῃ ἔγοπὶ ἀῦονθ, ἢ ὀαμποῦ 8566 ὕπ6, 
Κιηρσάοιῃ οἵ (ἷοά. 

4. ΝΙοοάθιμιβ βαῖ ἢ ἀπίο πἰπη, Ἡ ον οὰπ 
ἃ τηδῃ Ὀ6 θοΛπ ὙΠῸ τππδῦ Ὁ ο] ἢ σου] ἰὐ 
θ6 Ροββί 016 ,Ἴὺσ λέν ἀσαὶπ ὕο Θη 6. ἃ βθοοπὰ 
ὀἴτηθ ᾿μἴο ἢ15 τηού θυ 8 γοιαθ, ἀπ θ6 θονῃ ἢ 

ὅ 71όϑὺ8 ἀηϑνοτθα δπα βαϊά, Ὑ νυ, 
ΥΘΡΙΪΥ, 1 ΒΔ. πιηΐο ἐΠ66, ΤΠ ὁπ6 θ6 ποῦ θοσα 
οἵ ναῖον δπᾶ οὗ ὑπὸ ϑρινιυ, 2 μθ. οαῃποῦ 
Θηύθι ἰηΐο {}|6 Κίηράοιη οἵ (λοά. 

6 Εὸν ὑπαῦ νοι ἰβ θονπῦ ἤρου. ὑΠ|6 
Π6β8}} 15 Π165}} :5 ἀπὰ ὑπαῦ νυ ἴοι ἰβ θοσπ ἵγρομὴ 
{π6 ϑ'ριγιῦ 18. Βρί γῖῦ. 

7 Μαννοὶ ποὺ ποὺ ἐμπαῦ 1 5814 αηΐο {Π|66, 
Ὑ6 χιυϑῦ θ6 θοῦ ἔτοιη ἈθονΘ. 

8. Τὸν {π6 νιὶπαῦ δον ον ππθτο τὺ ι8- 

1 γτ. "χᾶνο δηβυνογ.ἢ 

3 ἐκ 5 ἴοτὸ τοροδῖθα οΐοσο “υγαΐου᾽ ἀπὰ θοίογο " Θρίγίς.᾽ 
Βαρεῖδππι 5. σὌΠΟΓΑΙν Δ] δα το ὈΥ Αὐτηθηΐδι ΤᾺ ΕΠ ΟΥ5. ἀπὰ 
αἰνίποβ 85. ἑμδασογμέν απ τυρταμένεασι, “τὰ ΠΠαπλΐπ- 
τίου οὐ Βαρείβπι,᾽" κὶ κέβεολγου ψεὺ ποηιυσοση" ᾿τϑΥρμίη ψίη 
Ῥπέωπεηια, "ΤῸ νγὸ τοσοῖνο βαποιοαζίοι ὈΥ νγαῖου ἀπὰ 
πὸ ϑρί τις," ΒΚ, Βορογίδη, Ηοπὶ, ἰἰϊ. Ρ. 114, δὰ Ηοπι. χ. 
Ῥ. 372, 54. 

8. χιτι "τὸ θοσι.᾽ 

ὁ οὐ, “ὍΟΟΥ ἰ5 θοάγ." 

5. λορῆνι, " νυϊπὰ 1 τ(π6 γοσγὰ ἀβοὰ ἴῃ Οἢ., νἱ. 18, 5, Μαζί, 
νἱὶ,, ἄς, 

Οοα Ρ6 ποῦ υἱῦἢ Εἴμπι. 

3. 7 68115 δηβθροα δπα βαϊὰ ἀηΐο ΕΪπΠ), 
ΟΡ γ, νοεῖν, 1 ΒΆΥ ἀηΐο ἔμ6θ, 1 ἃ πῆϑῃ 
Ὀ6 ποῦ οι ἃ βθοοηᾶ ἐϊπιθ,} μ6 οδηποῦ 
Θηΐον ἰηΐο ἔπ κίησάομι οὗ Ὠθᾶνθῃ. 

4. Νιοοάθιμιβ βαϊὰ προ αἷμ, ΠΟΥ 18. 1ὕ 
ΡΟΒΒ10]6 ἴον πὶ οἱ ἁ τηὰπ ἰο Ὀ6 θοτ ἢ [8 1Ὁ 
᾿Ἰπάθ64 Ροββίθ]6 ὑμπαῦ ΒΘ 80} θηξθι ἃ 86- 
οομα ὑϊπηθὶ ἰηΐο 18 πιούμου᾽ 5 ψοιηῦ, ἀπὰ 
06 θουπ ἢ 

ὅ {6811 δηβιυουθα δηα βαϊά πηΐο ἈΪηι, 
Ὑ ΘΡΙν, νυ, Γ ΒΥ πηΐο ὕμ6θ, 1 ἃ πιδῃ 
Ὀ6 ποῦ θοῦῃ ουὐ οὗ ὑῃθ νψαῦϑθυ πα οἵ {πὸ 
ϑρ νυ, 5 ἢ6 οαπποῦ θαΐθυ ἰπΐο ὕμ 6. Κἰπράοιῃ 
οἵ αοά. 

0 Ταῦ ψΒῖοῖ ἰ8 θουπῦ οἵ ὑπ ἤθβῃ 18 
ἤθβιι ; δῃὰ ὑπαῦ ψ Β]0 ἢ 18 θοΡηϑ οἵ {πὸ ϑριγιῦ 
18 ΒΡΙΡΙδ, 

7 Μᾶννεὶ ποῦ Ὀθοδιιβθ 1 ἤᾶνθ βαϊά {}15 
ἴο ὑπ|θ6, 8 πιβῦ θ6 θογη ἃ βθοοπα {ϊπηθ. 

8 Το ϑ'ρινιυ Ὀ]οννοῦμ γμΘγΘ ᾿9 1Ἰβέθ, 

1 γηρογεά, "ἃ Βεοοπᾶ {ἰπιο.᾽ Ανωθεν 5 ἔπι5. γϑηβιαἴθα 
ΓΠΟΩΪΥ ἴῃ {π|β ρδοθ: Ὀὰὺξ ἴῃ ν. 31, ἀπ Θυογυ ΠΟΘ ΟΞ 6 
ἴπ πο Ν. Τὶ ἴδ 5 γσουδογοᾶ ὈΚ σεφαγάαπιο, τεϊἤσαπιο, δὰ 
»ιγνεϊἐδσαν, "ἵγοστη Ἡδαν θη ἀονγηνναγα,᾽ ΟΥ̓ Τγοσὰ ἴον ἴο 

᾿ θοϊζοπη,᾽ πὰ " ἥἔγοτῃ {πὸ ἢγβέ ;" ν, 31, ΠΟΥΤΟΥΟΥ, ΒΘΟΙῚΒ ἴο 

[5δονν ὑπαῦ ἔπ βθηβο οὔ ἄνωθεν ᾿οτὸ 5 “ἥγουη ἄῦονο. 
3. ἐπκιίβαραν (ΔῸ}.} ας διεϊδα (κτοπ.} ἔπ 6 γοΥθΔῚ στοποσὶπρ 

οὔ "οὐ οἵ, βα- χα. 
8. γ{{. "π6 Ῥογτι.᾽ 
4 κμἰϊ, πνεῦμα, " ϑρϊ τς; ναῦ πνεῦμα, "νυὺὶπὰ,᾽ 5 φαγί, ἃ5 

ἰπ οἰ. νἱ. 18, 5. Μαζί(. υἱῖ. 25. 

ποῦ νεῖ Ὠΐτη, 

3. ὅθδβιιβ δηβιυογθα δηᾶ βαϊὰ πὑπΐο μΐπι, 
Ὑ  ΥΠν, νου, 1 βὰν ἀπΐο ἴμθο, ΤΠ ομθ θ6Ὶ 
ποῦ θοΡῃ ἔγοτῃ ἃθούθ, ἢ6 οαπηοῦ 566 {ἰι6 
Κἰπράοπι οἵ Θοά. 

4 Νιοοάθιπι8 βαϊα πηΐο δἷπι, ον οδῃς 
ἃ τὴδη θ6 θογπ Ὀοίηρ οἱ ὃ οαπ ἢ θηΐον αἱ 
Βθοομα {ἰπ|6 Ἰηΐο ἢ18. τοῦθ τ᾽ 8. υγομηῦ, ἀπά 
θ6 θογῃ ὃ 

ὅ “6818 δηβιγθρθα, ὙΡῖν, γεν, 1 ΒᾺῪ 
παπΐο {ῃ 66, Τἴ πο θ6 ποῦ θοση ἰδ ναῖον 
πα ϑριτύ,} "6 οδπποῦ θην ἰηΐο ἔμ 6 Κίηρ- 
ἄοιῃ οἵ Ἑοὐ.3 

6 Τμαῦ νυ Βΐοἢ 15 θοση ἔτοτῃ ἢ θβἢ 15 ἤθβῃ τὸ 

οἴ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος ; πὰ τακίπρ ἐξ ἴῃ ἔπ βοθβο 

πὰ ὑμπαῦ νυ ἴοι 18 θορῃ ἔγοτη ϑρ᾽ τὶ 1 βρίγιῦ. 
Ι 

7 Μᾶγνοὶ ποὺ ὑμπαὺ 1 βαϊᾷ απο ἔμθο, Υ8. 
τηιιβὲϑ θ6 θοσπ ἴσομι ἃ θονθΘ. Ϊ 

8. ΤΠ6 ϑριγιυ: Β] ον οῦι τΠθτ ἢ6 Μ}1}}, απᾷς 

1 νοάοχψι ἱ ἀμ' κοπι", ἰπβέγιπι. ο. 

3 αὶ ἀαεί" ψεπῖμ οὐρήάμ, ἧχς., “" ἀπὰ πο κῖνοβ Ηΐπὶ ἃ ἤορο, 
{πδὶ ἰ5, {π6Ὸ ΠΟΙΥ Βαρζίβῃ, ἃ 5681 δνὰ ἔγοῖη ἴο 1655 Ὠἰπιἢ 
στὰ (6 ονν Ομ βτ." ΟΠΊοο ἴὸὺ7γ ϑορίαδα. Ρ. 11. ! 

᾿ 
3 χε, “1 Βεπονοῖι γοὰ." ] 

4 ἀμολ᾽, πνεῦμα, "ϑνίτς ;᾽ πνεῦμα, " νυἱπά᾽ 15. υψὸδέν', ἃ5 ἴπι | 
οἷ... νἱ, 18, 

ἈΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

οορῦ οα "6 ψ τ} ᾿ΐπη. 

3 Τῆι ϑανίουν ἀπϑιυνοσθα ῃἰπὶ ἀπὰ Βαϊ, 
Οἵ ἃ ὑγατῃ 1 88. ἀπΐο ὑπθ0, Εχοθρῦ οὐ Ὀ6 

ΛἈΈΛΒΙΟ. ΡΕΆΞΙΑΝ, 

ψ ΟΡ. 086 βρη ΒΥ ΒΙ 0 ὕποι νου κοβῦ, ὁχοορῦ 
ἔγροιη οα Ὀοὶπρ' τ εἶπ. 

3. 2658 δηβυνουθά ἀπ βαϊά ἀπίο ΠΪπΠῚ, 
ΠΟΤ γ, γοῦν, Τ Βαν ἀηΐο ἔπθθ, ὑπαῦ 1 οπθ. 

θοτα ἀπθν,, ΒΘ οαῃηποῦ 566 ὕπο Κίπράοιῃ οἵ θ6 ποῦ θόγῃ δίρθβ! μ6 μαῦ}} ΠΟ ῬΟΤΟΡ ἴο 
αοά. 

4. ΤΊιοη Νιοοάδθπηιβ βαϊ ἃ ππΐο πἰη), Ἡ ον 
ὁ8η ἃ νι 6 θογῃ ἀραὶπ θη ἢΘ 18. οἱ ἢ 
βαγοϑὺ ὕπο 6 την οΟπι6 ἃραῖη ἰηὔο ΠῚΒ 
τηούθο ν᾽ Β νοα,} ἀπ Ὀ6 Ὀοτη ἃραίῃ ἢ 

ὅ Τῆι ϑϑανιοαν ἀηβυγοσοα ᾿ἷπι δηα βαϊά, 

ΒΘ ο] ἃ {πὸ κίπρσάοιι οἵ Θοά. 
4 ΝΙοοάθηυΒ βαϊἃ πρΐο πΐμι, Ἡ ΠΟΥ οδπ 

ἃ τπδῃ θΘ6 θοΓῃ ΜΠ0 18 οἱ ἃ 5. πα μ6 ρόνθν,, 
Ῥϑυλπα 85, ἴο δηΐου 5. τποῖΠο "5. πο ἃ 
Βθοοπαὰ {ϊπ|6, ἀμ Ὀ6 θοΡῊ ἢ 

δ 7655 δηβιοσοὰ δηᾶ βαϊἃ τπηΐοὸ Βΐη), 
Οὐ α ὑγαῦῃ Τ βὰν αηὔο {Π|60, Εχοθρῦ ομο Ὀ6. ὙΘΥΪΥ, γϑυῖν, 1 ΒΥ ππΐο ὑπθο, 1 ὁπ Ὀ6 
γοσθηθναΐθα οὐ νναΐον ἀπά οἵ Ποὶν ΟΠποβῦ,᾿ ποῦ θοτα ἔλοπι {Π1|6 να πὰ {πὸ ϑρί γι, ἢ6 
6 ὁδπποῦ Θηΐθν ἰπίο ὑπ Κίπράοιῃ οὗ οὐ .5. ΠᾺΠ}} πὸ ῬονΘΡ ὅο Θπΐθν ᾿πθο ὑπ Κίῃράοπι 

0 Ὑπαῦ ψ ποῖ 18 θου" οὗ {1651}, ὑπαῦ 18 
688}; πὰ ὑπαὺ ποι ἰ8 θοσῃ οἵ ϑριτιῦ, 
ὑμπαῦ 18 βρί γι. 

7 Μᾶννοὶ ποῖ θθοδιϑο ὑπαῦ 1 βαϊα ἀπΐο 
ὕπθ6, 1 Ῥθμονθῦ γοι ὑμπαῦ γο Ὀ6 Ὀοτῃ 
ΔΏΘΥ. 

8 7116 ϑρίγιδ ὈΙοννοῦν μοῦ μ6 Μ1}}, 

οἵ (οὐ. 
0 Τὸν σι μαῦ 18. θορη ἴρομὰ {1|ὸ θοᾶνὅ 18 

θοάν ; δῃηὰ πυιμαὺ 15 θουπ ἔγοιῃ ὑΠ6 ϑρὶ τι 18 
Βρ γι, 

7 ὍὯο ποῦ σοπᾶθν αὖ τοῦ βαυπρ τπΐο 
Ὅπ66, ἐπαῦ Ὁ Ὀομονοῖδ γοὰ ἰὸ 6. ὈοΓῃ 
ΔΙΡΟΒ}}.} 

8 Το πὶπα" ὈΙον νοῦν αἰ πον ἴῦ 1}, ἀπ 

1 χιξ. “᾿παῖο." 
3 ὁ Ηαϊχιηι Θαδέε; πὲ ΔΕ γὶς ααοίοβ ἐξ {ππ5, οὐεοσέογο 

απὰ Γ ἐδανι Ηαΐχιηι Θακέε, " οἵ νναῖοσ απὰ οὐ πὸ ἨονΥ 
ποτ." Ἡσοπι. ΕἾτο. ν. 04. 

3. “«Ηἰἴἶε δίἐΝ χενγολέ κυ μι} ἐπμυ Αάππιες ζυγραπεάημεκε 
ἐο ἐδαπι απ. Γαΐ; αὐ πἰξ δέν αὐδιυοχεν ἤγανα σαϊ τὲ αψη- 
πίη τοἱἐδίηπαη, ἐδ εαΐν ἐλε δὶ τοἱἐπαίαπ Νίκ πιο πὸ αἰοοπαῖε,"" 
ἅζο. ϑοστηοι ον πεδίου αν, ". 15...“ ον ἐλάας οἷά δγολίε 
ἐο ἐπαπὶ ἡαΐχαη ἐδπισεαὶς Γαϊιοϊ πέσ. δα νει." -α" ΑἸλισεχεη 
πὰ ἐδανα ἐδιυραίε ἐπας Ναίψαπ Γαδ έες." ἸΑΙῸ οἵὁὨ 5, 
απακῖας, Ρ. 10,12. 

4 τι, " νοκοίζοι."᾽ 
5. 5, Θακί. 

Ειξν " ὕγοσπι 5 ΤΟστλοΥ βίδο." 
εἰπιο,." ΟΥΑΙ. 

πιαγγαΐ αἱ γαμ "ΘΟΕ ΟΥ 

3 «ον σδὴ ἰξ νὰ {πὸ ἃ πῦδὴ Βῃουϊὰ ὍῸ Ὀογη ἀπο Τ 
᾿ εἰπιὸ, αὐτου πἰβ οἱά δισζο " ῬΟΪΥΚΙ. 

3 ογ, "Π6Ξ}.." 

4 γῦλ. 

αὶ το δ) οαῃ (ὁ ὙΠΝ τ ΠΟΠῚ αοἀ 18. 

8. 726808 ρᾷνθ δἷπὶ ἢ ΔΏΒΝΟΓ δηα Βαϊᾷ, 
Ὑ Θυ]γ, νοεῖν, 1 Βα. αμΐο ἴῃ 60, 1 ἃ Ῥθσβοι 
θ6 ποῦ θοῦ δπθν,} ἢ6 σαηποῦ 566 {6 Κίηρ-, 
ἄομι οἵ (ἸΤοά. Ϊ 

4. Νοοάθιητιβ βαϊ, ΤΠ ον ἐδη δὴ οἱ τπῆδῃς 
θ6 θοῦ ὁὰη ἢθΘ ρῸ ἰηΐο [18 τηοί μου Β᾽ 
πο ἀηἃ 6 Ῥοτα ποῦ 6. ἔἰιπὸ ὃ | 

Ϊ 

ὅ “6808 βαϊᾷ απίο δῖ, ὙοΥγ, 1 ΒΑΥ͂ 
ἀπΐο ἔδθο, ὑπαῦ ᾿ ἃ Ῥόγβὸῦ θ6 ποῦ θόγὴ 
ἔγοπιβ ναῖον ἀπά ϑρὶγιδ ἢΘ οαπποῦ Θηΐοῦ 
ἰηΐο ὑπὸ Κίηρσάοηι οἱ Θοἄ. 

Ὁ Ἔνονν ὑμΐηρ ἐἰναῦ 8 θου ἔτομνῇ Π165}} 
ἶ8 ἤθβιι; δπὰ ὑπαῦ ποι 18 θοσα Τρου 
᾿ϑρινῖδ 18 Βρ γι. 
᾿ ἢ Βὸ ποῦ βυγργιβοα αὖ τὴν βαυϊηρ ὑπίο, 
ἀπο, 1 ἰβ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [Ὁ γοὰ Ὁπϑῦ γ6 ΒΒουϊὰ 
θ6 Ὀοτὴ ἈΠΟ. 

8. Τὴο ϑρὶγι δ Ὀγοαύ ποῦν πἤθηοθ μ6 π]}},. 

1 ναῦν σᾶ ϊἸάπν. 

3 απ, αἰκοὸ " οἵ," 

3 αἰᾶπ; Ὁὺῖ "τ ἰπὰ" δ5 ἴῃ οἷν, νἱ. 18, 5, Μαδεξ. υἱἱ. 95, ἅς. 
5 ὑδά, 
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5. 50ΗΝ. ΟΗαρ. 11. 

ΑὙΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΞΥΎΕΙ͂ΔΟ. 

πὰ ὅποι πραγοϑὺ π6 βουπᾶὰ ἐμογθοῖ, αὐ 
[σαπϑῦ ποῦ 611] στῃθποθ ἴῦ σοιηθῦμ, ἀπά 
ψαῦμον 1Ὁ ροθί : 80 18 ΘΥ̓́ΘΡΥ ὁΠ6 ὑμαῦ 15 
θουπ οὗ {πὸ ϑριτιῦ. 

9. ΝιΙοοάθιμβ ἈΠΒΘΓΘα δηα 5βα]α πηΐο 
Ηΐπν, ΤΉ οὐ απ ἔῃ686 ὑΒ]ηρ5 Ὀ6 ἢ 

10 76βι5 δηβυγογθά δαπα βαϊα πηΐο Πΐτη, 
Ατὸ ἔμου [8 πηαβί6}] οἵ 15γ86], δηα Κηον δῦ 
ποῦ ὑπ686 ὑπῖπρ8 ἢ 

11 ΞὙοΥῖΙν, νθρῖ]υ, Τ ΒΥ πηδο ἔΠι66, Ὑ76, 5ρθδκ [Ὁπαὖ νν67} ἀο Κπονν, πα (Θ50 ΠΥ ὑΠπαῦ 
ΜΘ ΠᾶγΘ Ξ66ὴ; 8π4 Ἵγ8 Τϑοθῖνθ ποῦ ΟἿ 
[τ] π688.7 

12 Τῇ Τ μανθ ἰο]4 γοιι θαρῦμ!ν ὉΠ] ηρΡ8, 
ἈΠ γϑ Ὀθ]ΐθυθ ποῦ, μον 5118}} γθ Ὀδ]ῖθνθ 
11 16}1 γοι [9.7] Πραν θην ὑπ] ηρ8 ἢ 

13. Απᾶ ὅποὸ τηδη ΒΔ. ἀβοθπαθα [ὰρ] ἴο 
ἤθάγθη, θαῦ Π6 ὑπαῦ οαπηθ ἀονη ἴροπὶ ἢ θα- 
γθη, δύθπ ὕπ6 ὅοῃ οἵ τηδῃ, σον 18. 1 
ὨθᾶΥθη. 

14 5] δΑπᾶ 45 Μοβεβ  [Π06 τπρ {Π|0 βθὺ- 
Ροπῦ ἴπ {Π6 Μ]]ΔΘΓ 658, ΘΥΘ 80 ὑπηϑῦ {Π|6 

ποὺ ποαροϑὺ 105. νοῖσθ, Ὀαὺ ὑμοι Κπονγθϑῦ 
ποῦ ψΒΘΠΟΘ. τ οοπιθίθ, ἀπά πῖον 10 
Βοθίῃ : ὕΠῈ8 18. ΘΥΘΡῪ τη} ὑπαῦ 15. ὈΟΡῺ 
ἔγομπι ὕΠ6 ϑρινιῦ. 

9 ΝΙΘΟάΘΙΔΙΒ ΔΠΒΘΡΘα δηα Βαϊ 4 πηΐο 
μη, Ηον οδπ ὉΠ656 ὑπῖπρ5 Ὀ6 Ὁ3 

10 «6518 Δηβ ΘΓ πα βδ]4 ππίο ΠΪπῚ, 
Τῆοι ἀτῦ ἃ ἐθδοῃθνῦ οὗ Τϑυδθὶ, δπαᾶ ποὰ 
᾿Κπονοβῦ ποὺ ὑπθ856 ἐμηρ8 ἢ 

11 ὙΟΡΙΪν, νϑυῖ]γ, 1 ΒΥ ἀπο ἐμ66, ὑπαὺ 
ὑπ ὑπίηρβ ὑπαῦ τ Κπονν πὸ βρθαϊχ, δῃὰ 
{86 ὑμῖηρ8 ὑμπαῦ νγγθ 566 νγϑ ὑθϑυ!ν ; ἃπΠ4 γ6 
ΤΘοθῖνο ποῦ Οἵ ὙΠ Π658, 

12 1Ε1 ἰο]ὰ γοὰ νι μαῦ 185 ἴῃ ὑΠ6 ϑδγῦῃ, ἢ 
ἃ ηἃ γ6 Ὀθ]Ιθνο ποῦ, πον 161 [61] γοὰ ψιμαῦ 
15 ἴῃ πθᾶνθη," 8518}} γϑ Ῥ6]16νθ πη ἢ 

4 γτττ.---19. Απᾶ τηδη νοῦ ποῦ ἀρ ᾿πίο 
Ἰθάνθη, Ὀαὺ μ6 πᾶῦ Θαπη6 ἄονπ ἔρομι Πθἃ- 
Υ61, 6 ὅοῃ οὗ πᾶ γ1Π0 18 ἴῃ ἈΘΔΥΘΠ, 

14. Απᾶ ἃ5 Δοβοβ 1 θὰ ἀρ ὑπ βερροηίῦ 
ἴῃ {Π|6 γ]] ἀΘΡΠΘ58, 50 1Ὁ 18 Ῥγβραγοαῖ 70)" {Π|6 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

οὔ, δηα ὕπο μθαροϑῦ μἰβ νοΐοθθ, ἀπά ὑποὰ 
Κπονοϑῦ ποῦ σβθποθ μ6 οοιπϑύμ, ἃπα ψ ἢ ]- 
ὍΠπ6} ῃ6 ροϑῦ: πκ 10 ὉΠθῃ 18. ΘΥΘΡΥ͂ ΟΩΘ 
ὑπαῦ 18 ῬοΡη ἤρου ὑπ ϑρὶνὶν. 

9. ΔΑπᾷ Νίοοάοινιβ Ἀμβινορθά ἀπά βαϊα 
απο μΐπι, ον οδὴ {1118 Ὀ6 ἢ 

10 Απὰ «6βιι8 δηβνυογοα δ πα βαϊά πηΐο 
δῖπι, ΤΒοι αὐτὸ ἃ ὕθδοθον ἴῃ [8Γ86],} ἃπὰ 
Κπονθβῦ ποὺ {π686 ὑπίηρβ ἢ 

11 ὙΘΗγ, νϑυ]γ, 1 ΒΥ ππέο ἐμ66,3 79 
ΒΡΘΑΪς Δορορα πρ' ἴο συ ]αῦ 6 πον, πα 16 
ὈΘΟΟΙῚ8 τ ΏΘ5568 [Ὁ ναῦν 6 Πᾶγθ 566 : 
ἃ Πα γ8 ᾿ᾶγθ γϑίπβθα 0 γθοθῖνθ ΟἱἹ νυ ἸΌΠ6Β8. 

12. Αμπά ουϑὴ ψ θὰ 16 ἃ16 Βρθακίηρϑ οὗ 
ὉΠ]πρΒ ὑπαῦ αγὸ οα. {Ππ|ὸ δϑαυῦῃ, γ6. Ὀ6]θνθ 
ποῦ, μου ὑπθη 8118}} γθ Ὀθ]θνθ στ μθη τ 
16} γοιι οἵ ὑπῖηρ8 ἴῃ ἤθᾶγθῃ ἢ 

15 Απᾶ ἔμπθιθ ἴβ. πὸ οὔθ. ὑπαῦ μα 
δϑοθπα θα πρ πο μθᾶνθη, θχοθρὺ ἴῦ Ὀ6. δι 
{πᾶῦ οαπθ ἀονῖπ ἔροπὶ μθανθῃ, ὕΠ6 ϑοη οἵ 
μηδ ἢ γγΠ0 ΔΌΙ θυ ῦ τη Πθάγθη. 

14 Απᾶ 85 Μοβοβ 16 ἀρ ὑπ βευρϑηῦ 
"Ἷη 06 ψ]] ΘΓ 658, 80 αἰδὸ ἀοῦμ 10 Ὀθμονοῦ 

Α.}. 830. 

1 ΟἩ. νἱ. 52, 60. 

2 5. Μαίξ. χὶ. 27; ΟἿν. ἱ. 18; νἱῖ, 16; νἱῖϊ!. 28; ΧΙ. 40; 
χὶν. 24. 

3 ἢ. 111, 32. 

4 ῬΙου. χχχ. 4; (ἢ. νὶ. 33, 38, 51, δ2 ; 
ἰϊ. 34:1 Οογ. χυ. 47; ΕΡἢ. ἵν. 0,10. 

χνὶ. 28; Δοΐβ 

5 Νύπ. χχί. 0. 

56 ΟἩ. νἱ11. 28; χὶϊ, 39. 

ΞΑΉΤΙΌΙΟ, 

1 ΚΡΥΟΙΥ Οπ6.᾽ ΗΓΚΙ. 

3. “ον πᾶν ὕϊιοβο {πϊηρ5 ῬονοΥ ἴο 69᾽ ἨΗΓΚῚ, 

8. οΥ, “ἴδ ἕθδοπον,᾽ πιαϊρ]οπο ἴθ {Π6 οι ρμδτϊο όσα. Βαξ 
{15 065 ποῦ ΔΙ Αγ 5 ΘΧΡΓΘΒΒ ὅπ ἀσἤηϊτο ἀγίϊοϊο, 

4 ἐἴΠ686 ΘΑΥΓΠ]ν {πὶ πρ5.᾽ ΗΓΚΊ, 

5. “{π056 πρᾶν Ων {πἰηρ5.᾽ ΗΝΚΙ. 

6 560 γε λιμὶ πϑομο, α. ΥἹὶ, Ρ. ὃ ἃπᾷ 55 οὗ Ῥ)νΒ᾽ο]ορ,, ΚΤ. 
οα, ΤγοΏβθη, 

7 "πὰ, "Ῥτοραγοά,᾽ “Γαΐαγο.᾽ Ῥόβοι. 
τ αἰπρ’.᾽ ΗΓΚΙ. 

πϑάρῃ, “απ, “πι- ἢ 

1 11ξ, “ἃ ἤθβδομοῦ ΤῸΓ ἴθ ἴῃ [5ΓΔ6].᾽ 

3 «πηΐο γου.᾽ ῬΟΪΨΕῚ. 

3 ΟΥ, " ἀἰβοοαγβὶηρ.᾽ 

4 τυασκααῖο ἰἄ ]α τυαγαᾶα ἐαμέα, “ αν Ἠδ {πα΄ γὰ8 ἀθον 
᾿σϑπὶθ ἄοννηι ὈΘΙΟΥν ; ἃν πὸ {Παῦ 15 ῬΟΪΟνν νγὰβ βοῦ οἱ Πἰρἢ, 
ἴῃ Ηἰβ Ἰονὸ ΤῸΣ πιθι.᾽) 108. ἴῃ Ναΐ. Ποτὰ. ν᾿. 1. 

5. ΟΥὙὉ, " Βι{{61.᾿ Ἡομποοῖν. οι, χΙνὶ, Ὡ, 

δ 110. “10 15 ἴον {πὸ ὅθι οὔ ἔπ οὔβρυϊηρ οὔ Ενο." 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΤΙΟ. 

14. Τὸν Ππκ ἃ8 Μοβοϑβ ᾿Π {64 ἀρ {Π| Β6Υ- 
"Ροπῦ ἴπ ὑπο ὙΠ] άθγη 688, 80 τη ὉΠ 6 ϑοῃ οἵ 

3.0 

πθῖῦ μοι" ἤθη 06 μ6 οομηθῦῃ, πα νυ αἰ ῦ πο ἢ 
ΒΟΘΕ : ὉΠ18 18. ΠΠ|6 ΘΥΘΡῪ ομθ ὑμαῦ 18 θΟΓΡῚ 
οἵ Ὁπ6 ϑρινιῦ, 

9 ΝιΙοοάθηλι8β ΔηΒυΘΡ Θά ἀπά βαϊά πηΐο 
Ἀπ), Ἡ ον ολπ {Π|686 ὉΒ]ηρ5 θ0 ὃ 

10. 6818 δηβυθροα δ βαϊά πηΐο ὨΪ ΠῚ, 
Του τὸ ἃ υυιῦουῦ οὐἠἨ Ἀ Τβγδθὶ], δῃᾷ ὑπο 
Ἰκηοντοβῦ ποῦ {Π|686 ὑπῖπηρ8 ἢ 

11 ὙΦΗΥ, νου], 1 Βα Ὺ τιηο ἔπ 66, ΝΘ 
ΒρΡΘδΪς νηαῦ ν6 ἰζηον,, ἃΠἃ γγ6 ὕὑθεῦγ Ππαῦ 
Μ 866 ; 8Π4 γὁ τθοοῖγθ ποῦ Οἱ ψ]ῦΠΘ88. 

12 1 1 πᾶν (ο] 4 γοι ὑπίηρβ οὐ {116 
ΘαΡἢ, Δ Πα γο Ὀθ]θνο ποῦ, μον 811}}} γο 
ΒΟ θυ, 11 06}} γοι ὑμΐπρΒ οὐ πϑᾶνθι ἢ 

13 Απὰ πῸ 016 15 ρβΌΠ6 ὉΡ ἰπΐο ΠρΘΆΥΘΗ, 
Θχοθρῦ δῖπὶ γΠ0Ὸ 15 οοηθ ἄονγα ἤρου Πιθα- 
γ6, ὑπαῦ 18. ὑπ6 ϑὅοῃ οἵ τβὰπ ν Β 10]. 18. 1 
μιθᾶνθη, 

114. Απᾶ 88 Μοβϑβ ᾿ΠΠ θα ὰρ {πθ βουρθηῦ 
ἴῃ ὕΠ|0 ΜΠ] ἀθυη 88, 80 8150 τηιιϑὺ ΓΠ6 ὅοη οὗ 

1 πε, ον 5 ΤπΟτῸ ῬΟΥΤΟΥ ΟΥ̓ “ΠΟΥ πᾶνο ἴποβο {πη 5 
Ϊ Ῥόννοῦ ἴο Ῥ6,᾿ ΟΥ̓ “ἴο σοτπηδ ἴο Ρδ858 2᾽ 

3 γκαΐ", “Βοτὶθο,᾽ οὐ “τίξοσ," ΤῈ [5 {πὸ στη υδοᾶ ΓῸΓ 
“ΟΠΊσοτ, πῃ Εχοῦ, ν, ὕ, 10,15, ἄς,, ἀηὰ ΤῸ ἃ τπδη πο] πε 

᾿ ἀπ ΟΠσο ΟΥ̓ ΔῚΥ Κιπά, 

3. γεξ͵ “1 15 τπδὲ ἘΠΟῪ Βποῦϊα "πὶ ἂρ πὸ βοὴ οὗ πῖδη.᾽ 

ὅποι πθαγοϑῦ Π18 γοῖοθ, θὰ ὕποι Κπονθβὺῦ 



παρ. 111. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

οὔ, δὰ ὑμοι πθαυοδὺ 18. νοΐοθ, θὰ ὑποὰ 
Κπονοδῦ ποῦ ῃθποθ ἰδ σοπιθί], οἱ" ν ΙΒ Θ᾽ 
δ ροθέῃ ; 1Πκ Ὁ}181 4150 18 ΘΥΘΡῪ τπδῃ ὑμαΐ 
18 θορη οὐ ὅΠ|6 ϑρί γε. 

9 Νιίοοάθιηιβ δηϑυουθα ἃπα βαϊὰ πηΐο 
Βῖτη, Η ον ολπ ὑΠ18. θ6 ὃ 

10 «6818 δηβυνογοά απα βαϊα ἀπο Πΐμ), 
Το ατῦ ἃ ἔθδοιον οὗ 15γ86], αμὰ Κπον οϑὺ 
ποῦ {118 Ὁ 

11 Ὑ ον, νοῦν, 1 Βα Ὺ ἀπΐο ὑπ66, ὑπαὺ 
ΜΘ Βρθαῖς σγμαῦ ὑπηρ8. 6 πον, ἃπαὰ τὴ 
ὑθβυ γ τ παῦ νγθ Πᾶν 6 866 ; ἃ πὰ γ9 ΓΘΟΘΙΥΘ 
ποῦ Οὐ" τ ΌΠ 688. 

12 Βαῦ πον, 1 1 πᾶν ἰο] ἃ γοὰ θαρῦ }]ν 
ἐλίπρο, δ ἀτιὰ γϑ θθ]ῖθνθ ποῦ, μον 80} 4 γοιι 
Βο ον 1 1 το] 4 γοι οἵ μϑανθη]ν ἐλέη τ᾿ 

18 Απᾶ ὑπθγθ ἰἴβ πὸ ὁπθ ὑπιαῦ ἰἴ8 5ΌΠ6 
ὮΡ ἰηΐο ἤθᾶγθῃ, ἰΐ ποῦ πθ ὑμαῦ 18. Θοπι6 
ἄονῃ ἔτοιη μθάνθῃ, ὑμ6 ϑὅοη οὗ τη, γῆ0 
18 ἴῃ μθᾶγθῃ. 

14 Απὰ 8 Μοβϑβ "θὰ ἂρ ὑῃθ βορρϑηῦ 
ἴῃ ὉΠ6 τ ] άθυπθββ, 80 πηπβῦ ὑπ 6 ὅοη οὗ ᾿δΠ 

1 να, “ἜἾΚὸ ἐπδέ.᾽ 

3 ΟΥ, "σΟΠῚ6 ἴο Ρ855.᾿ 

3 χιξ, “τς φασίν." 

4 11. “6 ἸΘΔΥΘΗΙΥ." 

ΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

δηαὰ ποὺ ᾿ϑατοϑῦ ἷ8 γοΐοθ, ἀπ ὑποι 
Κηονθϑῦ ποῦ ψ Πθπμθ6. ἢΘ ΘοΙηΘ ἢ, ΠΟΙ ἡ Ε]- 
ὕπο Πθ ροθίϊι : 80 18. ΘΥΘΙῪ ΟΠ0 ὑμαὺ 18 
θονη οἵ βρίνι0. 

9 Τῆθη ΝΙσοάθμητβ Ἀμβυγογοα ἃ ηα βαϊά, 
Ἠὸον τοᾶν {686 {μἰπρ8. ΒΑΡ ρθη ὑπ π8 ἢ 

10 Τῆι ϑανίουν δηβυγοσθαὰ πα βαϊὰ αηΐο 
δῖιη, ΤΉοα ἀτῦ ἃ ἔθδοιον οὗἨ ὑπ ρθορὶο οἵ 
18γ86], ἀηᾷ ὕπο πονθδῦ ποῦ ὕμ686 {πη ρ8 ἢ 

11 Οἵ ἃ ὑγυῦ 1 88 ππίο ἔμθ6, ὑπαῦ νγ 6 
Βρθακ στ ῃαῦ ννὸ Κπον,} δηὰ ψὸ [6}} ψῇῃδὺ 
νΘ ΒΥ ; ΔΠ4 γ9 γϑοοῖνο ποῦ ΟἿ βαυϊηρ." 

12 1 1 βαϊὰ ὑπο γοῦ θανῦ]ν {πη ρ8, 
δη γ6 Ῥο] ον ποῦ, μον Ὀο]ΐονθ γο, {Γ 1 
16}} γοὰ Πθανθη]ν ὑμῖηρ8 ὃ 

138. Απᾶ πὸ τηδη νγϑηῦ ἪΡ ἴο {8 ΠΥ ΗΒ, 
Θχοθρῦ δῖτη ὑπαῦ οατπθ ἄον ἤτοι ὑπ Πθὰ- 
ΥΘη8, ὑπ ὅοπι οἵ τπδῃ ὑμαῦ οαπιθ Γτουῦ {6 
ἨΘΆΥΘΠΒ. 

14 Απάὰ |κὸ ἃ8 Μοβϑβ ᾿ἰοὰ ὑρ {{|0 
Βορθηῦ ἴῃ ὑΠθ ψ]] ἀθυηθ88, 80 Ὁ θΘμονθίς 

1 ογ, "θοκοϊίοη." 

3 ογ, “ἴδκὸ ρίδοο, "Ὅς ἄοῃο" ἧμ πιαφοη ἐδαα ἐλίης ἰλμς 
βειυεοτάπη ἢ 

3 τὸ εοἰέονι, “νγὸ υγοῖ," "εἰδέ." 

4 οΥ, “τ816.᾽ ισο οψάλαάν---ον ἀληδαβα, “νΤῸ ΒΔΥ --ϑαγίης," 
ΟΥ̓“ νΥῸ [Ε]}---]6.᾽ 

5 οΥ, “ουξ οἵ." 

δ μρ.-ἀλογ, ᾿ξ. “ἀρμοανοά," 

5, 50ΗΝ, 

ΘΕΟΘΚΟΊΙΑΝ, 

δηα ὅποι Πθαγοδὺ ἢἷ8 γοῖοθ, θα γοῦ ἔποι 
Κπονθδῦ ποῦ ον 6 σοιηθῦῃ, οὐ τ ΙΓ ΠΣ 
[Θ ρούμι : 80 ἴϑ ΘΥΘΡΥ͂ ὁπ6 θοτῃ οὔ ὑπ 
δριριῦ. ᾿ 

9 Νιοοάθιηνβ δηβιογῦοα δηᾶ βαϊὰ ἀπο 
μῖτη, ον απ {Π|5 θ6 ὃ 

10. «6βι15 δηβνυογοὰ δηὰ βαῖ ἃ τπηΐο Πἰπ), 
Τῆοι ατῦ ἃ ὕθδοιον οἵ 8.86], αἀπὰ ἐμοι 
Κπονοϑῦ ποῦ {18 ὃ 

11 Ὑ ΟΡ, γοῦν, 1 ΒΥ υηΐο ἐμ6ο, ἐπαῦ 
6 Βρθᾶῖς ψθδὺ ψγὸ Κπονῦ, δηἀ τ ὑθβίϊ Ὑ 
ψΠαῦ 6 ἤᾶγΘ 566; 8Π4 γ6 μᾶγϑ ποῦ τὸ- 
οθῖνθα οἵ νυ] Π 688. 

12 11 μαᾶγθ [014] γοι οἵ {πΠ6 ϑαυίῃ, ἀπὰ 
γ6 ΒΘ]Πθγθ ποῦ, ΠΟΥ ὉΠΘΠ 88}8}} γ6 Ὀθ]ΐουθ 
1 Τ [611] γοιὺ οὗ πθᾶνθῃ ἢ 

4 τχ.---13 Απᾶ πὸ ὁη6 18 βΌΠΘ ὉΡ ἴο 
Βθᾶνθῃ," Θχοθρῦ ἈΪπι Μ}10 Θά πιθ ἀονν το πὶ 
᾿θάνθῃ, [6 ϑοῃ οἵ πη}, ὙΠῸ 18 ἴῃ ΠΘΔΥΘΗ. 

14 Απάᾶ 88 Μοβοβ βοῦ ρ ἐπ βουρθῃὺ 
ἴῃ 0Πη6 νυ ]Π ΔΘ 688, 80 πηαβῦ ὕΠ6 ὅθι οἵ τηλἢ 

Β5ΙΆΥΟΝΙΟ, 

ἕπου Ποαγοδῦ ἢἷ8 νοΐσθ, θὰῦ ἔῃοι Κπονοβὺ 
ποῦ ΜΠ ΘηΟΘ. ἢ6. σοπιθίῃ, Οὐ ν ἰ μον. Π6 
Βοθίῃ: 80 18 ΘΥ̓́ΘΕΥ πιὰ ΟΡ ἔτοτὰ ἐλδ 
ϑρ για, 

9 Νιοοάθμπηβ δηβυγοτοα ἀπ βαϊὰ ὑπίο 
μΐπη, ον οαπ Π686 ὑμίηρβ θ6 ἢ 

10 Ζ76808 δηβιυυογοα δηὰ βαϊὰ υπηΐο Ἠΐπ), 
ΤΒοῖι τὸ ἃ ὕθδομον οὔ ἴβγαθὶ, απὰ ὕμοι 
Κηονγοϑὺ ποῦ {ἢ 656 ἐμίηρβ ἢ 

11 ον, νυν, 1 ΒΔ Υ ἀπέο ἔδ66, ὑπαῦ 
ναῦ τ Κπον 6 Βρθακ, δῃὰ σι μαῦ ᾿ 6 
μᾶνθ βθθὴ ψ ἐθϑυ νυ: ἀπά γθ μᾶνθ ποῦ 
τϑοοιγθα ον τ  η688.} 

12 Τῇ νγνὸ μᾶνϑ ἐο]ὰ γοὺ θαγέθ]ν ἐμ ῃρ8, 
Ἀπ γϑ θο]θνο ποῦ, ἢονν 588}} γϑ Ὀο]ΐθυθ 1 
γγ8 ᾧ6]} γοῦν Πάν ΘΗ Υ ἐμΐηρ8 ὃ 

“4 τχ.--18 Απᾶ πὸ οὔθ 18 ρΡΌΠΘ Ὁρ ἰηΐο 
μθᾶνθῃ, ΟὨ]Υ μ6 ὑμπαῦ 18 σοῖὴθ ἀονῃ ἔγοτη 
Βθάγϑῃ, ὑπ ὅοῃ οἵ τηδῃ, νυ ἰοῖι 185 ἴῃ ᾿θὰ- 
γ6η. 

14 Απὰ 88 Δοβοβ [Π|0ὰ Ἂρ ἐμ βογρθηξ 
ἴῃ ἔπ νυ] ΘΓ 688, 80 αἶδὸ ἀοῦ! Ὁ Ὀοϊοηρὅ 

1 σίέμίλαν, " ἀοβογίθοαᾶ,᾽ " τοϊαϊοα." 

3 απιαρ]άα ἐοπιυεηρανι πιϊέλυο "πονἐδι δια Κυϊοέο, τῦηποὶὶ 
ἐσὶ ατὸ Οἠπιον ἐλ, 26 ἀα {Π0᾽ λιαὶ ; "ΟῊἨ ΕΊΒΤ ὙΠῸ ἰ5 Οον, 50 Ν 
ἃπα Το πνν, νγθιῦ ἂρ ὕγοτα 5 ἴῃ ἴπ|6 βαπιὸ Ὀοαν ἴπι νυ οι Ηδ 
ΤΌΒ6 ἔγοπι ἴΠ6 στᾶνο," ἄς, Δπίου, Μεῖ, Καγίηὶ, βέ. 70. 

ἈΚΑΒΙΟ. 

1 Τὸ “{οβεν,᾽ ἰβ ΠΟσῸ ὑξοὰ ΤῸ “ἴο νυ 655 ; Ὀδοδαβο 
“ τοϑει ν᾽ δὰ δυϊάμδέείἰσουαί,, ὈοΝ κον ότι ἔλι6 Βα πιὸ οδξὸ ; 
ποῦ 50 “ἴο υυἱζ655," “ΤΟΒΕ ν᾽ Δ150 βαΐϊτβ {πὸ σοπίοχε ἰπ 
ςοπποχίοι ὙΥἱτἢ “ἴο 566. Βαξ "υνϊζηοββ᾽ βαῦδε, ἱπὰρ} 165 
“ΚΟ ΟΥ,᾽ ἃπὰ ἰβ Ὀγοογα Ὁ]. τὸ ἰξ, 566 ἔπ Νοῖοβ οἱ 
“ὙΥἹλΟ55᾽ δα "τ βτιπηοτν," οἷ, ἱ, 10. 

3 γὸ, “θοΐπρ, οχίβείπς," ααοϊοὰ ἴῃ Οδιοῖα ϑαποίζογαπι. 
51δν. οχηξο. 1701, ». 300, 208, 

8 οΥἉ, “Ὀθπονο." 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

μου Ποαγοϑὺ 18. γοΐοθ, θα ὑπο Κηονθϑὺ 
ΠΟΙ ΠΟ ΠΘη66 ἰῦ οοιμοίῃ, που μον 0 
ἔθου : ὉΠ18 18 ΘΥΘΡΥ͂ Οη6. ῬΟΓΠ ἤῸπὶ ὑπ 6 
ϑρινριῦ. 

9 ΝΙοοάθηλιβ ἀηβυθγθα ἀπά βαϊά, ον 
18. 10 ῬΟΒΒΙθ]6 ὑπαῦ ὑμ 18 Βῃουϊὰ θῸ ἢ 

10 «6808 δηβυθυθα ἀπα βαϊᾷ ἀπο Ἠΐπη, 
ΤΗοὰ τὺ ἃ ἔθδομον οἵ 1β8γ86], ἀπ ὑποὰ 
Καονοϑῦ ποὺ {18 ἢ 

11 ὙΦΥ]γ, νον, 1 ΤΥ 861} ΒΔ πηΐο 
ὕπ60, ὑπῶῦ γ6 βρθαϊκῆ οἵ νυν τὸ Κπον, 
ἈΠ νγθ ὑοβυ Ὑ νυ παὺ ννΘ ΠαΥΘ Β6Θ. ; πὰ γ8 
τϑοθῖνθ ποῦ οἷν Δ] ΠΘΕΒ. 

12 11 μαγθ τπδᾶθ ποι ἀπο γοιϊ 
{πἰπρβ οἵ ὑπὸ ϑαγῦ, ἀπ γο θο]ΐονο πού, 
ιονν ἔπθπ 1 1 ἐ6}} γοὰ οἵ θαυ η]ν ὑπ ρ8, 
Μ1}} γϑ ἐβίηκ ἐξ ἔστι ὃῈ 

18 Απάὰ πὸ οὔθ σοί αρ ἰπέο Πθάγοπ, 
θὰ πθ ἐπαὰῦ οασηθ ἀονη ἔτομ πθάγθη, [6 
ϑοιι οἵ ὑπὸ ἤ68}}, γι ἢὸ 18 ἴῃ ἢθάνοη, 

14 Απάὰ 8 Μοβοβ ᾿Π6 ὰρ ὑπὸ βουροηῦ 
ἴῃ ὑπ τ] θυ μ688, 80 αἰδὸ θοθονοίι ἰδ ἐδπὸ 

εξ, " πὰ ποῖ,᾿ 

3 οτ, “{δ|Κ, Ἴχργοββ." 

3 οΥ, “οπ νυ ρδί." 

4 ογ, " σοτεν Μο." 

δ᾽ ΟΥ, "5}181}} κὸ," 

δὰ ποὺ Πϑαυοϑὺ ἢΐ8 νοΐοθ, θυ ὕποι 
Κηπονοδῦ ποῦ τ πθηοθ π6 οοπιοίῃ, ΠΟΙ τ ἷ- 
ὙΠῸ} ἢθ βσοθί : 80 10 15 νε ἢ ΘΥ̓ΘΓῪ ὁη6 ἐδιαΐ 
15 θόοσῖ οἵ ὑπ ϑριγιῦ, 

9. ΝΙοοάθιμιϑ βαϊά, ον οδη 8}} ἐλιῖβ 6 ὃ 

10 9688 βαϊ]4, Τῆοα αὐῦ ἃ ἔθδοιον οἵ 
18γ86], ἀπ ἰτπουθδῦ ποῦ ὕπθβθ θη ρΒ ἢ 

11 ον, νοῦν, 1 ΒΥ υηΐο {|66, 
Ὑγμαῦ τὸ Κηον ὙΘ Βρθᾶκ, δὰ τ πὰῦ νΥΘ 
ΒΕ 6 ὑθβυ ν 11 ἀπ γ6 σϑοοῖγθ ποῦ ΟἿΣ 
νΥ  Π658. 

12. 11 ᾿ιᾶνθ βΒρόκθῃ ὑπίο τοὺ οἵ ἐδ 
θασῃ, δηα γ θο]ονοΣ ποῦ, ον 80.8}} γὙ8 
ὈΘ]Τονο," 11 βρϑαὶς απο τοὺ οὗἉ πθᾶνοῃ ὅ 

13 Απᾶ πὸ οἱ ἰβ σοῃθ ἰηΐο ᾿ϑανϑῃ, δι 
6 μαῦ οαπιθ ἀονα ἴσου ἤθανθ, ἔμ 6 ὅθ 
οἵ τδῃ, 80 18 ἴῃ ᾿θαγθῃ, 

14 Τῆῖϊκο ἃἋ8. ΜΙοβοϑ ᾿ἰεθὰ ἂρ ἐπ βογροηΐ 
ἴῃ ἔθ ὙἸ] ἀογηθ 88, 80 Β0.8}} ἔνθ ὅοη οἵ τηδὴ 

Δ γἰξ. "κίνο ἐοβεϊπιοηγ" οὐ “υεϊἔπιοβε," κ 

5. “εἶνο σγοάϊξ." 'δάιραν ἀάγδά. 



5. ΦΟΉΝ. Οπμαρ. Π|. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕῈ. ΨΕΆΞΙΟΝ. ΒΥΕΙΛΟ. 

᾿βοπ οὔ πιᾶπ θ6 Προ ἀρ: 
᾿ 1ὅ Τμαὺῦ τ Βόβοθνον ΒΘ] ον ἴῃ ΕΪτη 
[5μοι]47 ποῦ ρουῖβῃ, θαῦ 1{πὰν6] θέβιπαὶ 
ἘΠῸΣ 
᾿ς 16 ΞῈΕὸν Θοᾶ 5ο Ἰονθᾶ ὑπ ποῦ], ὑμαῦὺ 
6. ρᾷγθ [ἰδ οπ]γτ-θθσοίίθπ ὅοη, ὕΠαῦ πνΠο- 
ΒΟΘΥΟΙ θ6]ΙΘυθῦῃ ἴπῃ μἴπι [5μ01}]4} ποῦ ΡΘΡΙ8Β}, 
θαῦ [Πᾶγ6] Θνθυ  αϑέϊηρ᾽ ΠΠ6. 

17 ὅον αοἀ κϑθηῦ ποῦ 8. ὅοῃ 1ῃηΐο {Π|6 
σον! [ο οομ θη} ἐμ νον] ; θαὺ ὑπὰΐ 
{πΠ6 σου! ἐμγοαρ ἢ εἴπ τηϊρῦ θ6 βαγϑα. 

18 4 1η.6 ὑμπαῦ Ὀδ]ϊθυθῦῃ [0Π]7 πῖπὶ [18 
ποὺ οοπμάθπιη647: Ὀαὺ ΒΘ ὑπαῦ ὈΘΙΙ νοῦ ἢ 
ποῦ 8 [σοπθιηπη6 4} δἰνθαᾶν, θθοᾶυβθ μ6 
Βα ποῦ θο]ονθὰ ἴῃ 0Π6 Πᾶπ|6 οὗ {116 ομ]γ- 
᾿Ῥοροίέθη ὅοῃ οἵ αοα. 

19 Απάα ὑμῖ8 8 ὑπ [σοπαθιηηδυ]ο 1, 
᾿Ἔπαῦ [ΠΡ 7 18. οοιπθ ἰηὔο ὑΠ6 νου], ἀπά 
ἴθ Ἰονϑά [ ἀδυῖκ η 658] ταῦμϑυ ὑΠπᾶπὶ [Πρ ὺ,7 
[Ὀϑοδι867 ὉΠ6ῖν [46645] νι 6Γ6 601]. 

20 ἘῸν θθυθὺυ οῃ8 ὑπαῦ ἀοθῦ} 6υ}] μαύθυ 
66 Πρμέ, ΓπΘΙ 60} σοπηθῦμ ἴο ὑπ Πρ ῦ, 

ϑοη οὗ πηδη ἰο θ6 ΠΠπθὰ ἀρ :1 
15 ΤΠαῦ ΘΥΘΡΥ τηδη" νν}10 ὈΘΙ θυ θυ. ἴῃ 

ἢϊπὶ ΡΘΡΙΒἢ πού, θαὖῦ ὑπαῦ ππῦο Πΐπὶ Ὀ6 118 
Θυθυ] αϑυϊπρ'. 

10 Ἐὸν (οα 50 Ἰογβᾷ {π σου]ά, ὑπαῦ 6 
βάγΘ ΠΪΒ ΟἾΪΥ ὅοπ, ὑπαῦ ΘυθυῪ οπθῦ ΠῸ 
ὈΘ]ΙΘνϑῦ τη ΠΪπῚ ρΘΡϑ ἢ ποῦ, αὖ ὑπαῦ απο 
μῖτα 6 16 ουθυ]αβυϊηρ. 

17 Τὸν οά βοηῦ ποῦ μῖ8 ὅοῃ Ἰηΐο ὑΠ6 
σου] ἃ ὑπαῦ Π6 ΒΒο.]α 1πᾶρθ ὑΠπ6 νου] : θα 
ὑμαῦ ὉΠ6 στοῦ] Βμου]ὰ ᾿ἶνθ ἐμσοιρ ὨΪπη. ἢ 

18 Ἠθ {παῦ Ὀεο]ϊθνοὺν ἴπ Ϊπὶ 15. ποῦ 
7πᾶρβα : δηὰ μι Ὁπᾶῦ ΘΙ Ιθυθῦι ποῦ 18. ἃ]- 
τοδὰν Ἰπᾶσρα, Ὸν ὑπαῦ μ6 Ὀο]]θνθα ποῦ ἴῃ 
ὍΠ:6 πᾶπιθ οὗ {Π| ΟὨ]Κ ὅοη οἵ αοά. 

19 ἘῸΓΡ {15 ἴβ ἐπ Ἰπᾶαριτηθηῦ, ὑπαὺ {116 
Ἰρ Ὁ σαῖηθ ἰηδο {Π| νοῦ], ἀπ τηθη Ἰονθὰ 
116 ἀν τ 655 τηοτΘ ὕπδη ὑΠ6 Πρ], ἴον ὉΠ 610" 
γΟ ΚΒ Γ6ΓΘ 6.1]. 

20 ἘῸΓ ΘνΘΡΥ ὁΠ6 {Ππῶὺ πον κοῦ" Παἰθ ἢ] 
ὑδῖηρβ," παΐθῦῃ ὑπ ΠΙρηῦ, ἃπ ἃ οοπηθῦ ποῦ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ὑπ6 ὅοῃ οἵ τηδπ ἴο 6 θα ἀρ : 
15 ΤΠαῦ ΘΥΘΡΥ ὁη6. ψηῸ θ᾽ Ἰθνθῦῃ ἴῃ 

Εϊπ ῬουΊβἢ πού, θαῦ ᾿ἶνθ [Ὁ δυθυ. 

10 Τὸν οα Ἰονρὰ {πῃ σου] 50 [Ὧ} 885 ἴο 
Βῖνθ ΒΪΒ ΟὨ]Υ ϑ0ῃ ῸΡ ἃ Ῥυΐοθ οὔ σϑάθιρ- 
10π,} Ὁπαῦ 81} τῃὸ Ὀο ον ἴῃ μἷπὶ Βπ οι 
ποῦ ρϑυῖβῃ, Ὀὰὺ ἤπα 116 Θυθυ]αϑύϊμρ. 

17 Ῥὸν Θοά παι ποῦ βϑηὺ μ15 ϑοη ἱπίο 
Π|6 πον] ὑΠπᾶῦ Π8 οι] 74 0.6 {Π6 που] 
Ὀυῦ ὑμπαῦ Π6 σου] 5ῃου]α ᾿ἴνθ ἐΠροῸρῚ 
Βῖμ.3 

18 Ἠθ {μπαὺ Ὀθ] θυ θῦϊ ἴῃ Ηϊπὶ 581|8}} ποῦ 
θ6 πᾶρθά : θὺ 6 ὑπαῦ θυ θῦς ποὺ μαύ ἢ 
θθθη Ἰπᾶρθα δἸνοαάγν, Ὀθοαιβθ 6 Παῦ ἢ ποὺ 
ἐπ ἃ ἴῃ ὑπ παπηθ οὗ ὑΠ6 οὐΪν ὅοη οἵ 

οἄ, 
19. Απᾶ {}15 15 [15 Ἰυασπηθηῦ, ὑΠπῶὺ Πρ 

ΘΔ1η6 ἰηῦο ὑΠ6 νου] 4,5 ἀπ πλθη Ῥγθίθυροα 
ἀρ τ 655. ὕο Πρ, θθοδιβθ ὑποὶν σοηαποὺβ 
νγᾺ8 601]. 

20. ἘῸΡ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 016 ΜΠ086 οοπάποὺδ ἰ8 6 ν]] 
μαύθθ {Π|6 Πρ ὐ, ἀπ οομιθίῃ ποῦ ἕο {8 

Α.Ὁ. 30: 

1 ΟἩ. 111. 36; νἱ. 47. 

3 Ἔοτη. Υ. 8; 1 5. 9“ 0ὴη ἷν. 9. 

3 5. Τὰκο ἰχ, δῦ; ΟἩ. ν. 46; Υἱῖϊ. 15, χἰΐ, 47;.1 5. ΦΌ πη 
ἷν. 14. 

4 ΟΠ. ν. 94; νἱ. 40, 47; ΧΧ. 81. 

5. ΟἿ. 1. 4,9, 10,11 ; 1, 12, 

6 70Ὁ χχίν. 15,17; Ερῃν. 13. 

᾿ οΥ, “ἴδ οη οἵ τηδῃ 15 Ῥσοραγθα,᾽ ΟΥ ἐχρδαν ἴο Ὀο ρα 
ἀΡ.᾽ 

3 ρΨΟΥΥ οπθ.᾽ ΗΥΚΙ. 

3. 110, “ 41} πὸ Βο]ον οί. 

4 μίαοῖι. Ῥόβοῆ. ΗΓ,ΚΙ. 
308, Ε. 

5. ἘΡὨγδομμ. Ῥαγεοποῦ, ἵν. ᾿. 

5. 110,“ 811 γγὸ νου κοί ΟΥ̓ τη κοί.᾽ 

6 ἐρψὶ (Ὠἷπρβ.᾽ ΗΤἼΚΙ. 

1 «τὐαο τοα μααδ τὐααδα δῦσα, " Βἄνο ἨΐΒ ΟἿ Β50ῸΝ ΤῸ} ἃ 
] ῬΡΙοΘ οἵ γϑαθιηρίϊοιι,᾽ τὐαΐάηε τυ α᾽ αι πιαέλαισα Κάπια, ὅτο., 
Ἢ ἀρ! νογοα᾽ ΟΥ̓́ τπδθ οὐ ΗΒ. ΟἿΪΥ 50Ν {πᾶΐ,᾽ ἅς, 
ῬοΟΙνρΊ. 

3 Ἡρῃ. οἷ. Χχχχν]!, 4, Χ]. 10. 

3 Ἡρῃ. οἷ. ΧΙν, 7. 

4 ῬοΟΙνΡΊ. δαβ, "“δνὰ ον Ἰονϑα πὸ ννουἹα." 

5 ΟΥ, “σοῦγθο οΟὐἨἁ 1ἰ6, ῬοΟπανοῦν,᾽ ναχϑανδηνα, αὖτ᾽ 
᾿λιυδηαγο---ϑαὔΐπέα Κιυαϊ ἡπασϑᾶγα ἐδανγαξ, ἀὐα ρα), τὶ ἃ 
πτοδῦ ἡ ρτηθηί᾽-- ΤῸ 81} ἡγ ΟΣ, ΟΥ̓ “σοπά ποῦ ΟΥ̓ νοϊοιοο, 
δινα ὈΪΑΒΡΏΘΠΩν,᾽ ἅς. ἩΗφηοοῖι. οἷν, χὶϊ!, 2, 8. 

ΒΑΉΙΡΙΟ. 

᾿ππδη ὃ6 {πο ὉΡ. 

19. ΤῊ ῖβ 15 ἴῃ ἡπαστησηῦ, ἐμπαῦ {Π|0 Ἰρλΐ 
σατηθ πο {Π6 τοῦ], πα τηθη Ἰογθᾶ ὑπ6 
ἀλυῖκη688 πηοτθ ὕπαπη {π6 Πρ .} 

1 Ἐ, Τυκὶ, ν. 73 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΉΗΤΟ. 

τδη Ὀ6 Πρ ἀρ: Ι 
15 Ταῦ 4}1 ὑπαῦ θ᾽ ον ἴῃ Πϊπ), Βῃοα 

γϑοοῖγθ θυθυ]αβϑίϊηρ [6.1 

10 Τὸν Θοά 80 Ἰονϑθᾶ {Π6 που], ἐπαῦ ᾿χ6 
βάν [18 ΟὨΪΥ ϑοη,2 ὑπαῦ 811 χη ὈΘ] θυ 1} 
πὶ ΒΒ οι] ποῦ ρθουν 8}, θὰ Βῃου] ἃ τϑοοῖνθ 
Θνθυ]αδϑύϊηρ ΠΠ|6. 

17 Τὸν (οά πδὲ ποῦ βοηῦ [}18 ϑ'οη ἰὔο 
ὉΠ νου] ὑμπαῦ μ6 βου] παρ ο ὑπι6 νου], 
θυ ἐπαῦ ἔπ του] Βῃου]ὰ θ6 βανϑὰ ἐμ ΓΟ Ρ}} 
Βῖτη. 

18 Ἠὸ ὑπαὺ θ6] ον 1 Π]ΠῚ 58}8}} ποῦ 
μᾶνο πα στηθπῦ ραββθα ονοῦ Πῖπη: θυ 116 ὑΠπαὺ 
Ὀ6] θυ ῦ ποῦ ἴῃ Πῖπη, Ἰαἀριηθηῦ 18. ἈΙ ρον 
Ραββοά προη Βΐμη, θθοδι86 6. Ὀο] ον ποῦ 
ἴῃ ὉΠ πᾶπιθ οἵ {πθ ου]ν ὅοη οἵ Θοά. 

19 Απὰ {118 18 ὅπ Ἰπάρτηθηῦ, ὑΠπᾶὖ Πρ} 
οδπῖθ ἰηΐο ὉΠ νον], πὰ τηθη Ἰονθὰ {Π6 
ἀδΥἸτ688 ταῦθο νυ ὑπᾶπ ὑπὸ Ἰριῦ, ΤῸ ὑποῖν 
ΟΡ ΚΒ ΘΓ 6Υ]]. 

20 ΤῸ ΘΥΘΡΥ͂ ὁΠ6 ὑπαῦ ἀοου} ον "]}6 Πα τοῦ] 
ὑπ ἸΙρ]ῦ, ἀπά οοιηθῦθ ποὺ ὕονγγ 8 {}Π|6 

1 11Ὸ, “Ἰἰ ΟΥ̓ οἴοτηγ.᾽ Μοῖρα, οπαἱέ5 μή ἀπόληται. 

3 ακαϊ ἀγα ρεκπισηγὶ απϑ)ιῦγί, “ ΤΠ οὰ χανοβὲ ΤῊΝ Βοϊονοῦ 
ΞῸΝ ΤῸΓ Οὐχ 7 Ὁ ἀνὰ ΟἿ Βαϊ ναἴίομ," 1, 5, Μαγοΐ, ν, 270, 
οὐ, Ἐοπιξο, 

3. 71π| κίνο ᾿υδρστησιξ," 

4 11Ὸ, “τὴς οΥἹ},᾽ 



μαρ. 111. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

5. 5“0ΗΝ. 

ΘΕΟΚΟΊΙΑΝ, ΒΠΑΥΌΝΙΟ,. 

θ6 Π|πρά ἀρ. 
15 ΤΠαῦ ΘυθγῪ ὁπ6 ΜἢῸ ΒΘ] Ἰθυθέϊι 'π Ηἰπὶ 

] 8μοα!ὰ ποῦ ρογῖβι, θαῦ Βῃοι!α σθοθίνθ θυθν- 
Ἰαδύϊηρ Πρ, 

10 ον Θοά Ἰονοᾷ {μ νου]ὰ 80 μι" ἃ8 
ἕο σῖνθ ἢὶβ ΟὨ]Υ ϑοπ, ὑΠπαῦ ΘΥΘΙΡῪ ΟΠ6 ΜῈ0 
Βο]θνθῦῖ ἴῃ ἰπὰ 8 υ ἃ ποῦ ρϑυγίβα, θυΐὺ 
8Πιου ἃ γθοοῖνθ θνθυ]αϑύϊηρ 118. 

17 Ἐὸν οά βοηῦ ποῦ δἷβ ϑὅοῃ ἰπίο {Ππ|6 
νον] ὑπαῦ ῃ 6 Βμο 4 Ἰια σ 65 0Π|6 νου], θὰ 
ὑμαῦ ὑπθ νου] ββουϊὰ Ὀ6 βανϑά" ὑμβγοὰρ 
μἷπι.ὅ 

18 Ἠθ ὑπαῦ θ᾽ 1θυθ ἴῃ ᾿ΐπὶ 888}} ποῦ 
6 οοπάριηπροα ;5 Βαῦ π6 ὑμπαῦ ὈοΙθνοίῃ ποὺ 
ἴπ Βΐπη, ἴ8. θυύθὴ ΠΟΥ οοπάοιπηθα,, Ὀθοδι86 
[8 μαύϊι ποῦ Ὀθ]ϊθνθα ἴῃ ἢ πᾶπιθ οὗ ὑπ 
οὨΪν ὅοη οἵ (ἰοά. 

19 Απάὰ {158 15. πον ὑπ σοπαθιηπαύίοη, 
ὑμαῦ Ἰσιῦ σατηθ ἰηΐο ὅπ στοῦ], ἀπ τη θἢ 
Ἰονθὰ ἀλυκηθββ τπηοτθ ὕπδη Ἰἰρ ῦ, ὈΘοδιιΒ6 
ὑμποῖν του 8 γογΘ οὗ 6υ]].8 

20. ἘῸΡ ΘΥΘΡῪ ὁΠ6 ὑμπαῦ ἀοϑῦ 6ν}} μαύθυ 
Ἰσῃῦ, ἀπ σοπηθῦ ποῦ ἕο ὑμ6 Ἰρεῦ, ὑμαῦ ΗΒ 

1 Κ, Βεροτγίδη, Ηοπι. ἰ{ϊ. ν. 72. “Ἤδποο ἰδ ἀρρθᾶγβ ἐπ πὶ 
ὑπο 6 Βδίε, “Ἠδ ἀδοοπάοε οὐ μη ἀπὰ οὶ οαρίινιν 
σδρεῖνο," δὲ τηοδηΐ ἴΠ6 ΟΥΟβ5 Υ “οὴ Ὠΐρ,᾽ ᾽ ἅο. 

5. εἴη 50 ἢ). ἃ ΠΙΔΏΠΟΥ ἀπε] ΗἨδ μανο," ἀποΐοα ὉΓΥ 5. 
Βορεογίδη ἰπ Ηοπι. ἰἰϊ, ν. 120. γΑΓ, “50 τι ο}}.᾿ 

3 ἑαάεείεδ, 

4 ογ, "πιοαϊοὰ. 

5 πουασ, ἰπιβίγ. ο. 566 ΘὮ, ἱ,. 83,10,17. 

5 ἑαἀδαδαγαεπἐδὸ, 

7 ἑαἀαδαγάψεαι ὃ. 

5. ΟΓ, “ΟΥ̓ νυϊοκοάμ655.᾽ 

ΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

(παν ἐπ 80 οὗ τὰ θ6 Π|τοὰ ἀρ. 
15 Τηαῦ ποπθ οἵ ὑΠο8θ νῃῸ ΒΟ] ΐθγ ἴῃ 

᾿ῖπι ΡΘγίβ.ι, θαὐ μαγθ ὑἰπ6 118 ϑυθυ!αβύϊηρ. 

4 σντι.---16 οὐ Ἰονοϑᾶ {6 νου] 80 ὑπμαὺ 
ἢ βᾷνθ ᾿νἷ ΟὨΪΎ θορούξθη ὅοη, ὑπαῦ ΠΟ 916 
ψΠ0 6] ἰθνθῦ ἴῃ πἰπὶ ρουίβῃ, θα Πᾶγο 
ΘΥθυ]αϑύϊηρ Πἰ{6, 

17 Οοά βομῃῦ ποῦ ἷἰ8 ϑὅοῃ ἰπἴο ὑπὸ που] 
{μαῦ πὸ Ἰιαᾶρσοῦ (ῃ6 ποῦ] ; θὰ ὑμπαῦ ὑμ6 
σον] θ6 βαγϑὰ ὑπγουρα Εἰἷπι. 

18 ΠΘ ὑπαῦ θ᾽ θνοῦῖ ἴπ ᾿ΐπὶ 8 ποῦ 
7υάσοα :5 ἀηα πο ὑμπαῦ θθ]Ἰθνθῦ ποῦ ἴῃ Ηϊτῃ 
15 πᾶ σοά, Ὀθόδιβθ ἐμαῦ ἢθ θο] ον θα ποῦ ἴῃ 
ὅπ πδιῃθ οἵ ὑῃ9 οὔ]ν θορσούίθη ϑοη οἵ Θοά. 

19. Τηΐβ ἰ8 ὑπΠ6. Ἰαάρπιοηῦ,, ὑπαὶ Ἰροῦ 
οδπη6 ἰηὔο ὕπθ ποῦ], ἀπά τηθὴ Ἰογϑᾶ ἀδτὶς- 
ὭΘΒ58 τῃοὉ ὕπαη ὑμαὺ Ἰἰσαῦ; ὑπο" νου ΚΒ 
ΥΥΘΙΘ 6Υ]], 

20 ΕνΘΡΥ οὴθ οὗ ἔπιθι ὑπαὺ ἀοοῦ ον]] 
᾿ιαύθει ὑπὸ ᾿ἰρσμῦ, πὰ μ6 οοιποῦν ποῦ ἴοὸ 

Ἰ μρ-αλαΐεη, " ἀρποανοα." 

3 ἀδηιάε, "ἀδομλ." 

5 ψεδεπιεά. 

4 ἄδην, " ἀοοπι," 

Ὀ6 βού υρ.} 
15 Τιαῦ Βόβοόθνον 6] ουθίῃ ἰπ τη 

ΒΒου] ἃ ποῦ ρθυῖβ}, θα Βποι]ὰ μᾶγθ ουθυ- 
Ἰαϑύϊηρ 116. 

4“ χ.--Ἰὸ Τὸν αοἀ 80 Ἰογϑὰ {18 νου], 
ὑπαῦ ἢΘ ρᾷνθ θύθῃ δ18. οὔἱν θθροίζθη ϑοη 
ἴο ἰδ, ὑῃαῦ ψποβοθνον 6] θυθῦ 5ποι! ἃ ποῦ 
ΡΘΡΙΒἢ, θα Βιοι!ἃ πᾶν Θυθυ]αβύϊηρ 8. 

17 Βρϑοδιβθ Θοα βθηῦ ποῦ ["]8β οὐὐγῃ ὅθ 
ἱπέο 86 νου] ὑμπαῦ ἢΘ Βῃοι]α σοπάθιηηϑ 
ὑπ χουν], θαῦ ὑμαῦ ὑπο νου ὰ ΒΒοι!α 6 
βανϑὰ ὑβγοιαρ ΗΪπη. 

18 Η ὑμδὰῦ θ᾽ θνϑῦδ 1π Πΐπὶ 58}18}1 ποὺ 
θ6 ὁοοπαοπηηηρα :38 θὰῦ μ6 ἐπαῦ ΒΟ] Θνθῦἢ ποὺ 
15 ΔΙσθδ αν οοπθηηθ4," θθοδιιβθ μ6 μαύ ἢ ποὺ 
θο]ονθά ἴῃ ὑπ παιμθῦ οἵ [Π|6 οὐἱν Ὀθσούίθη 
ϑοη οὗ (οὐ. 

19. Απα {}18 15 ὅπ ἡπαστηθπέ," ἐμαῦ ἐπ 
Ἰρηῦ οατηθ ἰηΐο ὅπ στον], ἀπ τηθὴ Ἰονθα 
ἀλνκηθε8β σαῦμθν ὑμδη Πρ] ῦ, θΘοδιιβθ ὉΠ 61 
ΜΌΓΚΒ. ὙΓ6ΓῸ ΘΥ]]. 

20. Βθοδιιβθ ΘΥΘΡΥ ὁη6 ὑμπαὺ ἀοοίῃ ου!]ῦο 
Βαύθ ἢ Πρ, ἃπα οοιηθίῖ ποῦ ἕο {86 ἸἸρ), 

1 γτπι “50 ταιβῦ ἔπ 6 βοῦεί πο ἀρ οὗἉἨ πὸ ὅουι οὗ πιᾶπι 6." 
3 αα᾽βαάϊοπ. 
5. ααϊφασγῦδ. 
4. ἀα᾿ δα 7}. αν. 

5. κα΄ λιείἴδα πιϊπιαγέδι, γΟΥΘΔῚ του ουῖπρ οὗ εἰς τὸ ὄνομα. 
εἰς ἰ5. Ἰοῖξ οὐ ἴῃ ν. 16, γ πόσο τ τοδὶ ΒΙΓΎΡΙΥ ᾿γέβυπεηθδ 

ἐχὶ ὈΘΙΙν ο ἢ λέπι, ΕΥ̓ ἐσὶ Ὅ6 ἴα Κοὴὶ ΠΟΥ ἃ5. δὴ δοσυβαῖϊνο, 
Βυΐ ἰζ 15 τότ δοσογάϊπρ ἴο {πὸ ἰάϊουα οὐ {πὸ Ἰασαο ἴο 
ἴακε ἰδ ἃ5 ἃ ποτηϊηδέϊννο, ὑπουιἢ Ὁ 6 ΑΥ̓ΤΌΣ [6 ν τ : ΞῸ ἃ5 
ἴο τηᾶκο ἴξ τιθᾶπι ΟὨΪΥ “πὸ ΒΟ ον οἴ." 

ὁ φαβαϊεϊϊ. 
7 δογοίϑα ἰηηιδ, " τ ΔΚ ΘΕ] ΟΥ̓ ΚνΟΥ ΚΟ ΤῸΓ ΟΥἹ].᾽ 

ἴο ὕΠ6 ϑοη οἵ τηᾶπ ἴο θ6 1 θὰ ἀρ. 
15 ΤΗδῦ ΘΥΟΡΥ οη6. ψγ80 888}} Ὀο] θυ ἴῃ 

ῖπι Ῥ ΡΒ πού, θαῦ πᾶνθ θυθυαβύϊπρ' Π{{6.ψ 

4 χ.-ιὸὁ Τὸν βο πῦοῖ ἱπἀοοᾶ ἀϊᾷ Θοά 
ἴονθ ἐδιθ υυουἹά, τπδὲ 6 μαὲῃ σίνθῃ ἢ18. οἱ] 
θορούίθη ϑοη, ἐμαῦ ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 πγ8ο Ὀο]ϊονοὲ 
ἴῃ Βἴπη ρουῖβ ποῦ, θυῦ Βανο θνυου]αβέϊηρ ᾿ἰξο, 

17 Δὸν (οα βοηῦ ποῦ μῖ8 ϑὅοῃ ἰῃπΐο ἔμ6. 
νον] ἕο ἠπάσοι (μ6 που] ; θὰ ἐμαῦ {μ6. 
γον] θῸ βανϑὰ ἐμπγουρ ἢ Βίη). 

18 Ἠ ὑμαῦ Β6] θυ ἴῃ Ἰνΐ πὶ 58}8}} ποὺ 
θ6 οοπαθιπηθᾷ :8 Βυῦ μ6 ἐβπαῦ Ὀο]θυθίι ποῦ 
᾿1Β ΔΙγθδαν, σοηάοιμποά, ἢ θθοαιβο μ6 Βαξῃ ποῦ 
θ6!]ονθά ἴπ ὑμ6 πδῖῃθ οἵ ἐπι ον θορούξομ 
ϑοη οἵ Θοά. 

19 Απά {Π|8 15 ὅπ Ἰυδστηοηξ," μαὐ Ἰσμὲ 
᾿ΘΔΙὴ6 ἰηΐο ὑῃ6 σου], ἀπὰ τηθὴ Ἰονθα ἄδτε- 
ὭΘ88. ΤΑΥΠΟΡ ὑπδη ᾿ἰρηῦ, ἴον ἐμϑὶρ νου κβὶ 
ἼΥΘ ΓΘ 6Υ]]. 

20 ΤῸΓ ΘΥΘΡΥ͂ ὁπ6 ὑπαῦ ἀοθῖ ον] ἐμπὶπρβ 
᾿Βαίθυμ. Πἰρμῦ, ἀπά μθ Θομιοίη ποὺ ὕο ἐδ 

1 ἀὰ κιαϊέ", 

3 γδγ, “5 ποΐ.᾽ ἧ 

3 κι άέη". | 
Ι 
] 4 μα", 

ἈΒΚΑΒΙΟ, 

ϑοη οὗ {Π6 ἤθβμ ἰο ὃ6 {{{οὰ ἊΡ. 
16 ΤΠαῦ ψΒοβοόθνοῦ Ὀο] ον. ἴῃς Πϊπὶ 

ΡΟΡΒ ποῦ, θαῦ οθὐαϊη {8 Θγθυ]αβυϊηρ. ἢ 

160 Τιβ ἀϊὰ Θοὐ Ἰονο ὑϊιθ γον] 80 ἴδν, 
ἰαῦ ἢ σαγθ ΒῚ5 ΟΠ]Υ ϑοη ἃ βιιθϑυϊεαξο, 5 ἐναῦ 
ὙΥΒΟΒΟΘΥΘΡ 6 ἰθνϑῦὶι 1ῃ πη Βῃ οι] ἃ ποῦ ρ6- 
υἶβῃ, θαῦ {Ππ|8ὲ 116 Θνϑυ! αϑύϊηρ' βου ἃ θ6 ᾿ἶβ. 

17 ον (ἀοὰ ἀϊά ποῦ βοπὰ μἷ8. ἥοῃ ἰπΐο 
ὉΠ|6 νου] {Ππῶῦ Π6 Βῃου]ὰ Ἰιάσο ὉΠ6 νου], 
θαῦ ὑδπαῦ {6 νου] Βῃου]ὰ Ὁ βανθὰ ὃν ἰπι.ὃ 

18 Απα Βὸ ἐπαῦ οὶ θνθῦμ ἰπ ἢΐπι 588]] 
ποΐ θ6 υάσοα : θαῦ μ ὑπαῦ θο]θνθίῖ ποῦ 
ἴῃ δῖ 6 18 ἡπασοα, θθοδαβο μ6 Βο] ον ῃ 
ποῦ ἴῃ {}|0 π8πιθ οἵ ὕΠι οὨ]ν ὅοη οἵ (ἰοά. 

19 ΤΊ 15 ἐμ γιάρτηθηῦ, ἐμαῦ ὑμ6 Ἰίρμε 
ὁδπ6 ἰηἴο ἔμ6 γον], Ὀὰῦ τπθη Ἰογοὰ ἀλνκ- 

ΡΕΆΞΒΙΑΝ. ] 

αἶδὸ θ6 ᾿ἰθὰ ἀρ. | 
15 Τ|ναῦ θυθὺγῪ ὁὴθ γ}ο Ὀο]ἰθυθίν ἴῃ ᾿ἷπὶ 

ἤληᾷ ποῦ, θὰ ὑμαῦ ἴον Εἰμὶ θυθυ αβέϊησ 
18 θ6 ἴου θνθι. 
10 Θοἂ 80 Ἰονθὰ λὲς ογθαξιγθβῆ ἐμαῦ μθ 

Βθηῦ ΗΒ. ΟἿΪΥ ϑομ ἀηΐο ἔπιθι, ἐμαῦ ΘΥΘΡΥ͂ 
ομθ ψΠὸ Ὀο]᾽ονθῦμ ἴθ ἷπι θ6 ποῦ Ἰοβὲ, θα 

Ὁ μαῦ Θνθυ] αβεϊηρ ΠΠ|6 θ6 ἴον ᾿ἷπι.1 
17 οὐ βοηῦ ποῦ δἷβ οὐσῃ ὅοῃ ἰηΐο ἐπ. 

νου] ἴο δοῦ 88 Ἰυαᾶσο; Ὀυΐὺ ἐμπαῦ ἔλθ που ἢ 
ὑΒσοισῖν αΐπὰ ΒΒου ἃ παγο ΕΠ 6. 

18 Απὰ θυθῦυ οπθ ψ}Ὸ Ὀο]ϊθνθίδι ἴῃ εἶπα ἢ 
[βροῦν ποῦ Ρπἰβμμηθηῦ :ἢ Ὀαῦ ἢ ἐδιαὺ 
᾿Βο ϊονοῦν ποῦ 15 ἴσοτι ὅθ θοριπηϊησ ἀπάθεὶ 
βϑοηΐθηοοῦ ἀπα οβύγαηρσοα ἔγοιη ὅθ ὅοῃ οἵ 
(ἰοἀἁ. ! 

᾿ 19 ΤΈΪΒ 18 ἔμ βθηΐθποορ, ὑμαῦ ἔμ Ἰίσο. 
᾿οαῖηθ ἰπΐο ὑπ που, ἀπ ππθὴ Ἰονθὰ ἀδγκ-᾿ 

ὨΘΒ8 ΤΠοΓῸ ὑμδη ὑΠ6 ᾿ἰρῃῦ, Ὀθοδιβθ ὑμὶν ΠΟ58. τηοτὸ ἔμπαπ {6 Ἰριδ, Ὀθοδαβο ἐμοῖσ. 
ΟΣ τ ἄτὸ 6Υ]], 

20 Του ψπόβοθνον ἀοοῦϊ νἸοΚθπ 88. 
5 απ πούς {πὸ Ἰίρηῦ, ἀπά μθ οομηθῦν ποῖ 

τ θὰ ἐπ νου αδείμις Εἰ 6 το λεΐπν." ῬΟΙΪΥ ΚΙ. 

3 δαάαία 'δπαι. 

3 οχ, “γοῦν, ἴῃ ΗΐΪπι." 

ΌΡΚΒ ἅτ ΟΥἹ], 
20 Ἐνογὺ ομδ ἐδαῦ ἀοοῦῃ ταῦ ἰβ ποῖ 

᾿Δοσορίδ Ὀ]οὅ Ἰογοῖμ ποῦ Ἰιρθῦ, δηα σοπιοίῃ 

τ αν ὄνα. 

᾿ 5. χ|π| "τὸ στοδείουν᾽ οὐ ᾿πατνδι σγοδίαγοι," 

5 «Ῥοσοῦιο Ἡἱνίης." 

4 εἰκ ποῖ κυ οσξ ἴὸ υἀκτησιξ," ἀδιοανῖ πα 'λαιοσαγά, 

᾿ δ ογ, “ἴῃ ἡυὐκτησηί." 
Ι 

6 να μαεῖν. 



5. ΦΟΗΝ. Οπδρ.: 111. 

ΑΥΤΗΟΚΙΒΕ. ΨΕΆΒΒΙΟΝ. 

Ἰοϑύῦ 18 [46645] βΒῃοι]α θ6 Ἰτθρτουθά. | 

21 Βαῦ Βα ἐμαὺ ἀοϑί [ὑγας}}} οοτηθῦ ἕο 

686 Πρμύ, ὑμαῦ 815 [466 87 τῆλ θ6 πηδᾶθ 

ταδηϊοϑῦ, ἐμαῦ ὑμ 6 ἅτ στουρηῦ 1η οά. 
22 4 Αἴον ὑΠ|6868 ὉΠ] ΠρΡ8 ὁδΠη68 6Β118 Πα, 

μιῖ5 ἀἰβοῖρ!θβ ἰπίο ὑπο Ἰαπὰ οἵ {πάᾶθ8 : πᾶ 
Ὁπογο π6 ὑαγγῖθα πὰ π΄ ὕΒ6ηι, Ξᾷπα Ὀαρυϊζθα.. 

28 4 [Ἀπ4] Φομῃ 4͵8ο τγὰβ Ὀδρυϊπρ' ἴῃ 
ποι πϑὰν ὑὸ ὅϑδ! πη, θθοᾶιβθ ὕμθυθ νγὰ8 
το ταῦθ ὕπο: ἀπα ὉΠΘΥ οᾶπιθ, 8ΠᾺ 
ψῸ ΓΘ Ὀαρ ϊΖοά. 

24. ἘῸΡ ὅσομπ νὰϑ ποὺ γϑὺ οαβύῦ Ἰηΐο. 
ΤΊΒΟΠ. 
90 41 ΤἼΘη ὑποτθ 8.86 ἃ αιθϑύϊοπ [θ6- 

σθθη 8οηι6] οἵ Φο πη Β ἀἴβοῖρ165 [πὰ {80 
1608] δϑοὺῦ ρυσ γἱηρ. 

20. Απᾶ {Π6Υ οδτη8 πηΐο {0ΠΠ, πα βαϊα 
απο πῖπη, ΒαῦὈΙ, μ6 ὑμαῦ νγὰ8 τυ ὕΠ66 
Ῥογομπά Φογάδη, ὄδο μοι ἔποι [ὈΔ1 680] 
αἰύπϑββ, θθμο]α, 86. βαιὴθ Ὀαρυζουῦ, δηὰ 
4}1 πιθηὶ οοιὴθ ἴο δ]πη. 

84 {Π6Υ ΘΑ π|6, 8Π4 σγοσ θαρ ϊΖθά. 

᾿Βορδίοη. 

ΒΥΕΙΛΟ. 

ἴο ὑπ Ἰριῦ, ὑπαῦ ΒΒ γον κΒ θ6 ποῦ τορτουϑά. 

921 Βευῦύ Πα ὑπαῦ πουϊεθί ! ἔλα Θομηθἐ ἢ 
ἴο ὑπ6 Ἰρθῦ, ὑπαὺ 5 που ΚΒ θ6. ΚΠΟΨΉ, ἔο 
ὅθ πτουρῦ ἴῃ Θοα.3 
4 τχ.--- 29 Αἴἴου ὕΠ656 ἐλίηϑ ΘΔ 116 «6588 

δηα μῖ8. ἀἰβοῖρ]θβ. ἰηῦο ἐμ6 Ἰδπὰ οἵ «6:08, 
ἃ ηα ποῦ Β6 ποῦ δθοιυύ' αὉἢ {Ππ6 πὶ, ἀμ 
Ῥαρύϊοα. 

28 Βυῦ ΖοΠπ νψγὰ8 αἰβοὸ Ὀαρύϊζιηρ ἴῃ 
ποπ,ῦ0 ποι ἰβ ὈΥ ὑμ8 546. οἵ ϑ'8]1Ππ|, 
Ῥθοδιιβ8 ὕΠπΠ|6 ΓΘ ΜΘΙΘ ΠΙΔΠΥ ΔΙΘΥΒ ὑΠ676: 

24. ἘῸΣ ΦΖοΠη μαᾶά ποὺ γϑὺ {Ἀ]]6πῦ Ἰηο 
Ῥυΐβοῃ. 

265. Βαυὺ ὑπθγθ νγᾶϑ δῃ ἱπ] ὉΪΡῪ ὈΥ οΠποῖ οἵ 
Το 5 ἀἸβοῖρ] 65 ἢ ὁμ6 {ν᾽ ἀθουΐ ριτῖ- 

26 Απᾶ {πὸ ν οαιηθ ἀπίο {0 π, Πα β]4 
πἀπίο Βἷπ), ΟἿ Μίαβίθν, ῃθ ὑμαῦ νγᾶ8. ΜῚῸ ἢ 
ἔπθθ οα ὅπ οἶμον β4θ Φογάδῃ, οἵ ν μομὴ 
ἔμοι αἀἰάϑὺ Ῥθὰν πϊῦποββ, Ίο, μ6 ͵8ο θαρίϊ2- 
ΘΠ, 84 ΤΏ ΠΥ ΘΟΙη6 [0 Β]πη. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Ἰιρμῦ, ὑπαῦ ἰδ οοπά ποῦ πιδὺ ποὺ 6 τϑυθα]θᾶ 
Ὀθοδαϑο 1ύ 15 6ν}}.} 

21 Βυῦ μ ὑπαῦ σουϊκθν σὶρ ΘΟΌΒΠΘΕΒ 
σοπηθῦι ἴο {Ππ6 Ἰ]ρ]ῦ, ὑμπαῦ 18 σοπα ποῦ ΤΠΔΥ 
6 566}, Ὀθοδϑιβθ 6 δούθἢ ἴον Οοὐ᾽β βακθ." 

22 Απὰ δίξουναυβ [68}8 γϑηὺ τ ἢ ΗΒ 
ἀἸΒοΙΡ] 65 Ἰηὔο ἐπ Ἰαπὰ οἵ δ πάεθᾶ : ΔΠ4 ἔμ γθ 
Δ Ὀοά6 ψῖῦῃ {Π 6 πὶ Ὀαρεϊζίηρ ὃ 

25 Απὰ Φοἢη νὰβ Ὀαρυϊζίηρ ἴῃ ὔποη, 
ἴῃ ᾧπθ πϑῖρῃθουσμοοα οἵ ϑδ]ῖπη, Ὀθοδιβθ 
ὉΠ ΓΘ ΜΒ ΠΟ. νγαίθυα ὑΠ6ΓΘ: ἃΠπΠα ὕΠΘῪ 
ΘΔ π6 πηΐο Ὠΐτη, πα ἢ ὈαρυΖοί ἢ ὑῃ θυ. 
24 Ἐὸν 85 γοὺ 4701} νγ88. ποῦ οαϑῦ ἱπίο 

Ῥυΐβοῃ. 
4 τν.---ῶ5ὅ Αἰ οι νυ β ὑπο ῦΘ 885 δὴ 1Π- 

4υῖρΥ Ὀθύνγθθηῦ ὑΠ6 αἰ Βοῖρ]68. οἵ Ψόοθη ψ]ἢ 
ον ἃθρουῦ ραν Ποαύϊοιι. 

20 Απὰ {ππθνὺ οδπιθ πηῦο {0}, Πα Β8Υ͂ 
ἀηΐο μῖπη, ἩΔΌΌΙ, 0Π6. ὙΘΡΥ͂ ΤΠ Μ'ΠῸ ΓΔΒ 
ψ Ὁ} ὉΠ66 ον ὑπ οὔθ 8146 Ψογάδῃ, οοη- 
ΘΟΡΠΪ Πρ ὙΠΟπὶ ὑποιι πταϑῦ νυ ῦΠ688, ἰο, ἢ 
4180 15 θαρυϊζίπρ, ἃ πα 4}1 οοπιθ ἴο μι. 

4.0. 30. 

1 οΥ, ἀἰδεουεγεά. 

3 ΟἿ. ἰν. 2. 

3.} 581, ἶχ. 4. 

4 5, Μαζί. 11. 5, δ. 

5. 5, Μαζί. χίν. 3. 

6 Οἱ. ἰ. 7, 15; χχυΐϊ!. 34. 

1 οΥ, “τηδκοίῃ.᾽ 

3 ΟΥ, “δυτήηοββ,᾽ "ἱπίθρτίγ.᾽ 

8. ἐΠδὲ {ΠῚ ἅτὸ τοῦ ρΗῦ ἱπ᾿ ΟΥ̓ “ΡΥ ΟΟΝ.᾽ δαίολο. ἩΓΚΙ. 

Δ ἐγχγὰβ ροΐϊηρ δρουΐ.᾽ ΗΚ. πιοέ᾿ λαρλαῖ. Ῥέβοῖι. Οτοοπι. ἢ 
πιάαψαγ. ἩτΓΚΙ. 

5. Κι ᾿Ζη- ψοτι ΟΥ Ἵπ-ψοτι. 

δ ἐῃοῦ γοῦ οαβί.᾽ ΗΤΚΙ. 

7 110. “Ὁο᾽ ΟΥ̓ “οΥ̓́Θμ6,᾿ “ἔγοπηι ἔπ αἰβοῖρ!ο5 οὐ ΤΌ μη," ΗΥΚΙ. 
Βε 1ο, δ θαρεϊζοίν, ἀμ 811 οὐἩ ὕποπὶ σοπὴθ απΐο Ηΐπι.᾽ 

ἩΓΚΙ. . 

1 ῬΟΙΪΥΡΊ. οὐηἱἐβ " θθοδαβο ἰὖ 15 Θν]]." 

3 ογ, "ΓὨγοὰρη αον.᾽ 

3 ἐφηᾷ Ὀαρίϊζοα.᾽ ῬοΪΥρΊ. 

4 11{,| “πη ἢ. ΟΥ̓ νναἴουβ.᾽ 

5. ῬοΟΙΨΕΊ. οτηἶίβ νᾶ καϊα, " ΔΙΟΙ ρτ,᾿ ΟΥ̓ “ Ὀούνγθοι,᾽ 

5 γχ, “ἀηα 811 σοπιοί απίο Ηΐπι.᾿ 

ΒΑΗΙΘΡΙΟ. 

22. Αἰον ἔῃ686 ἐλίηγα {6808 σαὴθ ΜΙδῃ, 
[18 ἀἰβοῖρ!θ5. πο πὸ Ἰαπὰ οἵ Τπά:ρα, ἀπ 
6 νγὰϑ Ὀαρυϊχίπρ ὑπογο.} 

23. Το αἷβδο στὰβ θαρὑϊχίησ ἴπ Ζηοη,, 
ΠΟᾺΡ ἀπέο βίοι... .2 

ΡΣ Ϊ 
Ηδ {παῦ νγαϑ ψἹδ ἐπο0 Ὀογομα Φογάδη.. .ὅ 

1 Ἑ, Τυκί. ν. 76. 

3 Ἡ, Τυκί, ν. 403, 

3 Ἡ, Τυκί. ν. 76. 

34 

᾿ΠΠΘΥ͂ 816 601]. 

᾿ σαδὲ ἱπίο ρῥγίβοπ," 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΟΤΗΤΙΟ. 

Ἰρμῦ, Ἰοϑὺ μἷβ σόοῦκα 6 ΤΘρρονθά Ὀθοδιβθ 

21 Ῥαῦ πούμαῦ ἀοθῦ ἐμ ὑγα } σου } ἴο- 
γᾶ Ρ 5 ὑπ Πρ ῦ, ὑΠμαῦ Π15. συ ΟΥ τ τηΔῪ Ὀ6 πη 
τηδηῖϊ δῦ, ἐμπαῦ μ6 παῦ ἢ ἀπο ἔπιθι ἴῃ (ἰοά." 

22. Αἴτον {Π185 “6818 νοῦ ψ ἢ 18. αἴ8- 
οἷρ᾽οβ ἰηῦο ὑδθ Ἰαπὰ οἵ Ψ{υάερα, πᾷ ἢ6 
ἃθοάθ ὑπουο Ὶἢ ὕπθια, θαρυϊφηρ ὃ 

28 Φοθη αἶδὸ νγὰ8. Ὀαρυϊχιηρ' ἴπ Ζηοη 
ΠΘᾺΡ ππίο ϑα! πη, ὈΘόδι86. ὕμοτθ ψὰ8. ἃ 
ἀαδη ἐγ οὐἨ νγαῦον ὕΠ6Γ6: ὅπα ΠΟΥ ΘΔ ΠῚ, 
δα τϑοθῖνθα Ὀαρ βιη. 

24 Τὸν 88 γοῦ ποὺ πδᾶ ποῦ οαϑὺ 1 0}Π 
ἴηἴο Ῥγίβοη. ἢ 

25 ὙΠΟ νὰ ὕπθη ἃ αιθβύϊοη. ἔλομὰ 
διηοηρ ὑπ 6 ἀἸΒοΙ Ρ]65 οὔ Το π απ {Π|6 {ον }8 
δθουῦ ραν Ποα 

20 Απά {ΠΥ οαπηθ πηΐο ] 0. π πα βαϊα 
ἀπίο δἷπι, ῬΑΡΌΪ, μ6 Ὁπαῦ γὰ8. ἢ ὑΠ66. 
Ῥογοπὰ ογάδη," οἵ σμοιῃ ὅπου ἀἰάβῦ θθᾶν. 
νἰΐηθβϑ, ἰο, μ6 Ῥαρύχουῦμ, ἀπὰ 8}} σΟΠῚ6 
ἴο δἴπη. 

1 μαρὴ ἱ," σοτασῖν ΒΑΡ ΓΔΙΠ γ᾽ ΟΥ̓ “ΔΒ ἃ τηδέξοῦ Οὐ σοῦγβο." 

3. “ἤεη ΡΠημ, ἐν τῷ Θεῷ. 

3 11, κἰ νίπις Ὀδρείβτη.᾽ 

4 ΤῊΪΒ ΠΊΔΥ ἀ15ὸ ὕΑ τοποτοῦ, " ἘῸΣ 8 νοΐ 920Π νγὴβ ποῖ. 
Βαξ το τοπάοτίηςς κίνοπ, 5 {1ιὸ τηοβὲ Ϊ 

Ἰξοταὶ, 

δ πρηὶ πίϊμααὶ εἰδῦε '"νέμνο. 

5 11π, “ὁπ ἴπο ΟἴπιοΥ βίἀο οὐ πὸ Τογάδη." 

7 1. “10, ποότὸ "" σγοδβο," ΒΚ Κοίγ, ἵν 

ΕΝ 

τραΐθ)8 ὨαΉ ΜΟΥ ὕΠ6ΓῸ : ὑπο οδιηθ ὑπο ο- 
ἴογθ, πὰ πγογ Ὀαρ ϊχοά, 

24. ᾿ΦοΒη ννὰ8 ποῦ γοῦ οαϑῦ Ἰῃἴο Ῥ ΒΟ. 

25 Αἴον ἐπαῦ ἢ 6 ΓΘ νγᾶ8 8 ᾿πα αν Υ τηδθ 
[ΡΟ ΠῚ Δ ΟΡ’ ὕΠ16 αἰ 0168 οἵ «οἱ τα ἢ Π0 
6 ν»8 ἀθουῦ ραν Ποα ϊοη. ἢ 

ὥθ Στ: 
ἘΔΡΟΙ, πῃ6. ὑμὰῦ ττὰϑ τὰδῃ ἐπθο θογοπᾶ 
Τοτγάδπ, ἴο ποσὶ ποὺ ἀϊάδὺ ῬΘᾶν πα ὕΠ688, 
θ6 80],  Ὀαρυ θυ}, ἀπ 411} σουηο ἴο ΐπη.ὅ 

1 Μδαβδηη, δ κ απλ, 

3 ἴῃ ἐμιίπεὶ γμὶ' ]α ἢ [οἰκία Ἀγάϊηπείπδ ὑμπιάϊ ἐλατὰ δία, 
“οσδακο ΠΟΥ {Ππ|Ὸ6 σπβήίήοτη οὐἉ μυγ Π σπίίοιι ΟὐἉἨΛ 6 ΟΟν νν 8 
σπδηκοῦ, αὐ ρΡυγποίίον Οοανναγ τνᾶθ οπογοο ; πὸ 
ἸΟΠΚΟΥ το ὑπὸ {πὸ Βρτγίπ ΚΠ ΓῈ. ἀπ ΡΟΥΡΟῦΔΙ νυ ϑδ} ΓΒ ΟΥ̓ 
{6 Το νγβ, θὰ τὸ Ποασκοι τὸ “ΟΠ, {Π|Ὸ ΤΌΓΟ- ΓΙΏΠΟΥ οΟὐἨ {Π6 
ΟΌΒΡΟ1."" Βκοίγ, {|, 

3 παΐὰ πηκμηπατνάίατα ἐλιδ δὲ Νακ)απά, “ποῖ δοϊαιον]οῦρ. 
ἴηι ΤππῈ νυ ΐσ οΪο κοῦ τὸ πο βάντουπ, Ἐπστοίοτο 01} 
πὸ ἕσδοῖ πο πὶ βαγίηιζ, ΗΟ 5181} ἱπόούοᾶβο, Ὁ 1 Β}8}} ἀ6. 



Οπαρ. 111. 5. ΖΟῊΝ. 

ἈΚΜΕΝΊΑΝ. 

ΜΟΥ ΚΒ ΤΏΔΥῪ ποῦ Ὀ6 ΓΟρΡτονθά. 

21 Βυῦ Βο ὑπαῦ ἀοϑῦμ ὑγαῦ οοιηθῦμ ἴο 
ὑδ8θ Ἰίσῃρ, ὑπαῦ ἰδ ΟΡΚΒ ΠΥ 6 πιδάθ 
πδ 650} ὑμαῦ ὑπ θυ ἅτ στουρῃῦ Ὀγ Οοα. 

29 Αἰΐον ὑπι686 ἐπῖπρϑ [68118 οᾶπηθ ἹΓἢ 
8. ἀἰβοῖρ!ο5 ἰἸῃῦο ὑπ ἰδηὰ οἵ {πάρα ; ἀπά 
ἔμοτθ ΒΘ ψϑηῦ ἀθουῦ σῖθ ὑπ θη, ἀπ ὈΔρ- 
εἰχϑά. 
4 τχ.---23. Ζο.π αἰδὸ θαρύϊχθα ἴῃ ἄδηοη 

πθδν ἕο ϑα! τη, ἴον ὕθοτθ τγὰ8 τὰὰο νναὐθυὃ 
ἔμογθ: πα {ΠΟΥ οάπηθ, ἃπὰ χοῦ θαρυϊχοά, 

24. ἘῸΡ 88 γοὺ Φοιπέ νγὰ8 ποῦ οαϑῦ ἰηΐο 
Τίβοη. 
25 Απά ἃ αποβύϊοη ἃγοβοῦ ὁπ ὅθ ραν 

οὗ 70}"π᾿8 ἀἰβοῖρ]65. υυὶθἢ 1 Θνν8ὺ ἀθουῦ ρυτΊ- 
Ποαύίοπ. 

20 Τῆθν σατο ἴο {Φομπ, πὰ βαϊά ἀπΐο 
δῖα, ΠΔΌΌΙ, 6 ὑμαῦ νγᾶ8 τ τῦα ὕμ 69 οα ὑπαῦ 
Βί46 Τογάδη, οἵ ψβοπὰ ποι ἀἰάϑὺ θθὰν 
ὙΥ ΓΠ688, ’ο, 6 θαρυϊΖϑί, ἃ πη 411 πηθ ΘΟ 6 
ἴο δΐμη. 

1 ογ, “ονϊάθηΐς." 

3 οτ, "τ," “ἘΠγουρι αον,᾽ ἡδαμαάτῦυ, ἰπβῖγ. ο., 85. ἴῃ ἐπε 
οἷν, ἰ, 3,10, ἄς, 

5 11ξ, “ταδῺν νγαΐογβ.,᾽ 

4 ψδγ. "ΨΤῺὉΓ 790 ἢ ννᾶ5 ποῖ γοΐ." 

5. ψερλεν, ἐγένετο. 

6 Ψψοηΐςο δα, 1805 [85 “ὙὙἸΓῈ ἃ 76 νν ;᾿ Ξοῖὴθ οορῖθ5 πᾶν 
“ανττὰ 7 ον 5.᾿ 

ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ, 

ἐμαὺ μβ ἀθοὰ9 ΝΗ ποῦ θῸ τορτονο.} 

21 Βιυΐῦ Β παὺ ἀοθίῃῃ: ἐγ 3 οοιηθίῃ ἕο 
{Π6 Ἰσιῦ, ὑπὰῦ Πΐ8 νου 8 ΠΙΔΥ 6 τηλαθ πηᾶ-᾿ 
πἰἔοϑῦ, θθοδιβθ ὕΠΘΥ ἀγΘ ἄἀοπθ Ὁμοῦ ̓ ΘΟ οὐ." 
4 χι.---ῶ2 ΑΥον ὑΠ18 1688 ἀπ δἷ8 ἀἴ8- 

ΟἾρΙ68 ὀδτηθ ἰπΐο ὑπ Ἰαηὰ οἵ Τὰ ; ἀπά 
μ δθοάθ ὑβθγθ νυ τθ ὉΠ 6π|, ἀπά θαρεϊχοά. 

23. Το αἰθὸ νγὰβ θαρυϊσίηρ ἴῃ. Ζύποη 
πθδν ἴο ὅϑα] πη, Ὀθοδιιβθ ὕπο υθ γα8 τη π0}} 
νγαΐουῦ ὕΠ6γ6 : πα ΠΘΥῪ οδιὴθ πα σθοοϊνϑα 
Ὀαρύϊδιη ἔροπι ᾿ΐπ|. 

24. ἘῸΓΡ 85 γοῦ ΦΌ ἢ γγὰ8 ποῦ β[υιῦ ἋΡ ἴῃ 
ΡΙΊΒοη. 

δ᾽ Απᾷ {Π6Γ0 ἃ’ΌΒ6. ἃ αποβύϊοη. οὴ ἢ 6. 
Ῥανρῦ οἵ «0118 ἀἰβοῖρ]68. νυ τ «6 νν8 ἁθουῦ 
ῬυτΠοδύϊοη. δ ] 

20 Απάὰ ἐποὺ οὁᾶπηθ ἕο “9μη, δηὰ βαϊά 
πηὔο Πΐμη, ΤΌ]. 6 ὑμαῦ νγὰ8 τὰ ὑΠ66 
Ὀθογοπὰ Ποτγάδη, οἵ νυ μοιὰ ἔποι αἰά δῦ Ὀθὰν 
υϊύποββ, Ὀ6 0], ἢ6 θαρυϊζου, ἀπ 811 οοιηθ 
ἴο Βΐηι. 

5 ἔφη αἀὐεσληπιαγιἐεδαδα, “τα κοῖ,, οὐ, “ουκοῖν ΓῸΓ 
᾿," 

3 οΥἉ, “Ὁγ.᾽ 

4 Θλπηιογέλιφα πῖον. 

5. 11ξ. “ΓΟΙῸ ΤδὴΥ υὐδίουβ,᾽ 

6 Ἴλιὸ αθογρίδη ἰοχῦ ὑγαπβιαΐθθ Ἔχ δοῦν ὑπ ἐκ ἀθὰ μετὰ 
ΟΥ̓ ]ὸ Οτθοῖ--- απ, ἔἰλαπα,---ἴο σον παῖ πὸ ααοβίϊοιι 
ἄτοδο ἦγβί οὐ {πὸ βίάο οὐ σοπ᾽5 αἰβοίρ!οβ. 

1 Χμ, " σομνϊοίοα 5 Ὀδα.᾽ ] 

| ΒΠΆΨΟΝΙΟ, 

| Ἰριε, ὑμαῦ Β18 τοῦ κ8 θ6 ποῦ τηδᾶθ τηδηϊΓρβέ,} 
Ὑμδ0 ὉΠΟΥ͂ ΓΘ 6υ]]. 

21 Βυῦ π ὑμπαῦ σψουκοῦν ὑγα ἢ σοπιθίῃ 
ἴο Ἰίρῃδ, ἐμαῦ ἢἷ8 σσοῦκβ θ6 σϑυθαὶθά, ὑμαΐ 
ὕΠΘΥ ἂγθ Ὑτουρηῦ ἴον αοἄ.3 

“1 χι.---22 ΑΥἴἴον ἔμιθβο ὑπ ρΒ 6βι18 νγοπί 
ΜΊΓἢ Ηΐ8 αἰδοῖ ρ]68 ἱπέο ΖΦ ὰάεθα ; ἀπὰ {πο γθ 
6 ᾿ῖνθα ψῖθ ἔπιθι, δηὰ θαρύϊζθα. 

28 Απᾶ “Ζ0}π ν8 αἶβο θαρεϊχίπο ἴῃ 
Ἔποη πρᾶν ἕο ϑ411π|, Ὀδοδιβθ ἔμθγθ τὴᾶβ 
πὰ 0}} τγαύουῦ ποτ: δηὰ ἔμον οαῖηθ ουΐ 
δ πγθγθ θαρυϊχοά, 

24 ΕῸΡ ΦΌΠπ νγὰ8 ποὺ γϑὺ βμὰαῦ Ἂρ ἰπ 

| 

᾿Ρτίβοῃ. 
25 Απά ἔδμθῦθ νγὰϑ ἃ ἀϊβραΐθ οὴ ἐμ βἰ 46 

οἵΈ Το π᾿ 8. ἀἰβοῖρ]θ8 ψῖθ 1 6.8 ἀθουὺῦ ρατὶ-᾿ 
Ποαρίϊοη. 

20 Απὰ {Ποὺ οαπιθ ἕο Φοπ, ἀπᾶ βαϊᾷ. 
ἀπο ᾿ἴτη, ΠΔΌΌΙ, ΒΘ ὑπαῦ νγαβ τ ῖῦ ἔπ 66 οὴ 
{Π|6 οὔθ βἰ46 Φογάδη, οἵ ψιβοιι μοι ἀϊάβὲ 
θθὰν. νϊΐηθϑβ, ἰο, 886 θαρύϊχοίι, ἀπᾶ ἃ]} 
᾿ΘοΙη6 ὕο ΠΪπ,. 

1 χ1τι " απτηδεκοα, πἀποονογοᾶ." 

30 Βοξῃὸ, Ἰἰξ. "τοϊδείν ον τὸ Οον,᾽ “ἴῃ οοπποχίου υυἱτι 
Ηἰπι ;᾿ “ἢ Ηΐμ ἴῃ νίονν.᾽ 

3 γ1π, “ἘΠΟΤΟ  ΟΤΟ ΤΉΒῊΥ υνδίογβ. 

4 γἰ{, “Ὑγότα," " ουξ οἵ," 

ΑΝΟΘΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

Ἰσαῦ, ὑπαῦ μῖ5 ΜΌΓΚΒ 86 ποῦ τϑργουθα, 

921 Βαῦ ὸ ὑπαῦ που κοῦν ὑσαξῃ οοιηθῦῃ ἕο 
6πΠ6 Ἰσαῦ, ὑμαῦ 8 νου 8 Ὀ6 πιδαθ πηδ δῦ, 
Ὀδοδιβο ἐπαῦ ὑπ 6 Ὺ ἀγοὶ ἀἄοπο ἴῃ (ἰοά. 

22. Αἰἴτοῦ ὕΠ686 Ὁπῖπρβ {πὸ ϑανίουν δηα 
[18 αἰδοῖ ρ!β οαπιθ ἱπῦο {πὸ ἰαπα οἵ 4- 
ἄτα, ἀπα ἀννοὶῦ ὕμθγθ αὶ ὑπθπα, ἀπά θαρ-᾿ 
{ϊχοα.3 

253. Απᾶ ΤΖολπ Ὀαρυϊχοαϑ ἴῃ ποη ΠΘΔΡ 
ἕο ϑαϊπι, θθοασθο ὑμπαῦ ἔποῦθ τα8. τη πο ἢ 
νγαίον :ἢ πὰ ὑΠ6Υ ὁδῖηθ ἐορσθῦθθν, ἃ Πα τγθ ΓΘ 
θαρεϊχοα." 

24 ΤΠΘη 8 Φόμη ποῦ γοὺ ρυΐ ἰηΐο 
Ῥυίβοη. 
4 γι11.---ῶὐ ΤΉ θη αἰβ πκν {πὸ ἀἰβοὶρ]68 

οἵ οι απὰ ὑπο 168 ἃ ουΐ {Π|6 οἰθα βίης. 

20 Απὰ {π6Υ απο ἕο Φόομπ δπὰ βαϊὰ 
ἀηΐο πὶ, ἩΔΌΒΙ, πθ ὑπαῦ τγὰ8 τ τῦ ὑΠ60 
θογοπα Τογάδη, οἵ πιοπι μοι ἀἰάβὺ Ὀθὰγ 
ὙΠ Π688, πουῦ, 6. θαρύϊχοι, δηὰ {6 Ὺ 4}} 
Θοπιθ ἴο Εἷμπι. 

1 γε, “"ε.᾽ 

3 Ληϊοάΐε. 

5 τ. “ γοτο ΠΟΤ ΤΉΔΩΥ ὑὐδίοτβ," 

4 χεϊωοάε. 

5 ἐἀΔομο," ψεάοη. 

Ὀαρύϊχοῦν, απ 4}} οοπῖθ ἴο Ὠϊιη. 

ἰοναρ8. ὕΠ6 Πρ, ὑπαὺ 8. ὑοῦ κβ τη ποῦ 
Ὀ6 τϑργονθά, Ὀθοδιβθ ὑΠ 6 Υ ἃγθ δυ]]. 

21 Βυΐ 88 ἴο Εἴπη ὑπαὺ νου κοῦ ὑπ ἔλα 
[6 σοιηθῦν ὑοννα να 8 ὑπ ᾿ἰρ ῦ, ἀπ ΗΪ5 νου 8 
ΓΘ 5660}, ὕπαῦ ὕΠ6 ν᾽ ἅτ ψγουσεῃῦ ἴῃ Οοα.1 

22 Αἰγον {Π18. 6815 υγθηῦ ἔουῸ ἢ τ} [18 
αἰβοῖρ]68 ἰαΐο {Π| απ οἵ 7 ᾶ:θα, πὰ πτθηῦ 
θοῦ ἢ ὉΠΘΡο νεῖ ἢ ὑΠθ πὶ, ἀπα Ὀαρυϊχοά, | 

28 Απά {0}}π νγγὰβ θαρυϊχίηρ ἴῃς ἄδποῃ, ὅ, 
ὙΠ 10} 15 Ὁ. {πὸ βίάο οἵ δα! τη, Ὀθολιβο οἵ ἃ 
αυδηθν οἵ νναΐον ὕθπθγθ, ἃμὰ (ΠΟΥ οαπιθ 
δ χορὸ θαρυϊχοά. 

24. ἘὸῸΡ “οἰὴ νὰϑ ποὺ γοὺῦ οαϑὺ ἰπΐο. 
Ρτίβοῃ." ] 

25 Απᾶ {ποθ ννὰ8 δὴ ἱπαιῖνν Ὀούνθοι, 
αἰβοῖρ!οβ οἵ {ον πὰ ὑπ 16 γ8 Θοποογηΐηρ 
ῬαγιΠοδίϊοη. ἢ | 

20 Απαὰ {Π0ὺ οαπιθ θοΐοτο 7 μη, ΠΡΌ 
βα]ἃ ἀπο μἴμι, Ὁ Τόδομον, 6 80 πνδ8. 
χΊθ ὑπο οὰ ἔπ6 οὔθ βἰάθ Τογάδη, οἵ 
ὙΠ οπὰ ὕϊιοιι ἀἰάϑε θθαν πὶ ὕποϑβ, ’ο, ἢ 9 αἰβοῦ 

᾿ ον, "ὍΥ ον." δέ α" , 

5 Αγ, 'αίη Νώη, "Ῥοππίδίη οὐὨἨ ΝΌΣ." 

4, 
Ῥτγίκοι." 

“ογ Ζοῖ γ8 ποΐ γοΐ αἴτον ἷ5. θοίπις οδαΐ ἱπίο 

εἰππὶ ηνα εμαΐεὴ, ἀπιόν ΟἸὨ γί κοίλη ; θὰ ποῖγ ρυγιΠοδείοι, 

δα Ὠπηκ,"" ἅς, 

5 ῬΟΙΪΥΚΊ. οὔλἱἐβ " απὸ." 

ΑΒΑΒΙΟ, ] 

3 οτ, “Ὑγ85 κοίοςς δοοῦξ," 

5 Μακτίχί, Ηἰκξ. σορξ. νυ. 35, ἀσβογίννοβ ἔπ τί το οὐὁἨ Βαρ. 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

ποῦ πιηΐο ὑμ6 Ἰρὶῦ, ὑπ ἷ8. νου θ6 μοὶ 
Ἰαϊα ὀρθὴ ἀπά γϑργονθά. 

21 Βυῦ δ ὑπαῦ σόουκϑῖ ἐσαΐη οοιπο μι, 
ἴο ἔμ Ἰίσαῦ,1 ἐπαῦ {Π6 στοσκ μον ἰβ θ6- 
ὕννθϑα πὶ ἀπὰ (οὐ, Ὀ6 ᾿θϑ ἀρ Καονῃ. 

4] σιτ1.---22 Αἴἴον ὑπὶβ {6805 οδὰθ ἰηΐο 
86 Ἰαπὰ οἵ Τα άερα νυ Ἱ Ἐς 1}}8. ἀἰβοῖρ]θβ, δᾶ, 
νγϑηῦ δθουΐ, ἀπ Ὀαρύϊχοα.ἢ 

28 Απᾷ Ζολη ἀϊὰᾷ αἴβοὸ Ὀαρεϊσο ἴῃ ἐμθ. 
Γουηΐαὶῃ οἵ Ὑοπ, 5 νι Βῖοι ἰδ ἴα ἐμ θογάον οἵ. 
δ] 1πι, ἀπ Ὀδολαβθ ἔῃ 6 ΓΘ τ 8 ΠΟ νυν θυ 
ἴῃ ἰδ, ῬΘΟρΙΘ τ σὸ θαρυϊζοα ὑπ θνὸ." 

24 Απα 42Ζοθὴ νὰβ ποῦ νοῦ οαϑῦ ἰηΐο. 
Ρτίβοῃ. Ϊ 

25 ΤΏ θη ἃ σοηνογβαίίου ἴοοῖκ ῥἶδοθ θ6- 
ὕσθθη ἃ ἀἰβοῖρ]ο οἵ δον δπὰ ἃ 6.» ἀθουΐ 
Ὀδοοπλῖηρ ῬατΘ ἴῃ Ὀαρεϊβιι. 

20 Ἠδ οὔποθ απΐο Φοῦη δπὰ βαϊὰ, Ουγ 
Ἐ]άον, 6 ὑπ τὰ τὰ ἐδ οα ὅπ οὐδοῦ 
βἰάθ Τογάδη, οἵ σοι ποι ἀϊάδε θοαὶ 
αἰθηθδ8, ἰο, 6. αἰδὸ δαρεϊχθει, ἀπ πυδην, 
σοι ἴο δη). ] 

Χ χἰς. “ϑοίοτο ᾿ἰκῖνξ." ] 

5.6. “νυὑ2ϑκιιοᾶ," 

Ὁ Τῆιο Ῥογπίδην τουάοτα εἴ ϑιγτίδο ᾿,η. Υνη, ὉΣ ἐολειῆ. 
"πε Υον οὐ γἵμν, “τὸ Ἐοαπίαίη οὗἩ ον." 

! 

4 Τινο Ῥογείδυν ἐγαπβι δῖον ουϊάσεὶν αὐνἀογεϊοοά ἔπαξ το Ὁ 
Ὀδρεκηι ἑοοῖκ μἷδος ἰπ ἃ Τουηίδίη, Ὀδίῃ, οἵ ἴδηκ. 

εἰᾶγεί'δανι, σομδίδίβ, 6 ΒΔΥΒ, "ΟΩΪΥ ἴῃ υὑναϑ ες (ἢ ἕασος 
! 
] 



5. ΦΟΗΝ. Οπλρ. 111. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΏ ΨΕΆΞΙΟΝ. 

27 Ζολπ Ἀηβυγουθα δπα βα]α, ἸᾺ. τη ο8 ἢ 
Ξγθοοῖνβ ποὐβίηρ, θχοορῦ 1ὑ [06] ρίνθῃ Εΐμ 
ἔγομη μθᾶυθῃ. 

28. Ὑ6 γΟΙΓΕΘΙΥΘΒ ὈΘΔΙ Π|6 ὙΠΠΘΒΒ, ὑμδὺ 
[5514, 51 διὰ ποῦ ὅπ6 ΟἸἩτὶβί, θαῦ Ὁμαῦ 1 

᾿ἅπὶ βαπῦ θθίογθ Βἴτη. 

99. 5816 ὑπαὺ μαύῃ ὑπὸ Ὀτὶ46 15 ὅΠπ|6 ὈΡ1α6- 
στόοπι: δῦ δ1ι6 ἔγίθπα οὔ {π6 ὈτΙ ἀθρροομῃ, 
τ μοι βία πα θῦι πα μθαυθῦ!ι ΠϊπῚ, το] οἱ σθῦι 
Γσνϑϑῦ!γ 1 θθοδα88 οὔ ὑπὸ ὈΓΙ ἀΘρ Ομ Β γΟΪοθ: 
ΠΕΪ5 τὰν 7ΟΥ πο γθουο 18 [Ὁ] 6164, 

80 δ πυυϑῦ ἱπούθαβο, θαὺ 1 γεϑέ ἀ6- 
ΟΥΘΆΒ6. 

31 ΤῊΘ ἐπαῦ οοιηθὶῃ ἔγομπι δῦουθ 818 
ΔΌοΥΘ 811: ὅη6 ὑμαῦ 15 οὗ {ῃ6 ϑαγῇμῃ 15 
[Θανῦ]γ,7 πὰ βρθακθῦ οἵ ὑπ ϑανῖῃ: 16 

᾿ξμαῦ σοπιθῦμ ἔγοιη θάνῃ 15 ΡΟΥΘ 8]]. 

82 Απὰ Ταῦ μ6 Βα 566 8π4 ποαγὰ, 

Ι 4.}Ὁ. 80. 
11 σογ. ἱν. 7; Ηρ. ν. 4; 5. 7181168 ἱ. 17. 

᾿Π 3 οΥ, ἔακε πιηΐξο Ἀϊπιδεῖ. 
Ι 8 ΟἿ .1. 20, 27. 
Ϊ 4 Μα!. 1.1; 5. ΜαγκΊ. 9; 5. 1ῈΚο 1. 17. 

5. 5. Μαῖί. χχί!. 2; 2 Οοσ. χὶ. 2; Ερῃ. ν. 
χχί. 9. 

6 Ὁδηΐ. ν.1. 
τ᾽ ΟἹ. 11. 13, νΠ1]. 23, 
5. 5, Μαζί. χχυῖ!. 18; ΟἿ. ἱ. 15,27; Βοπι. ἰχ. 5. 
91 ΟοΥ. χν. 47. 
1ὸ ΟὮ. νυἱ. 33;1 σου. χνυ. 47; ἘΡἢ. 1. 21; ῬὨ]. 11,0. 
τι ΟἸ.. 11. 11; ὙΠ}. 26; χν, 15. 

25, 27; Βον. 

ΒΥΕΙΆΟ, 

27 Φοπ ἀηβυθυθα δηα βδῖα τπιηΐο ἔῃ θη), 
Α τῆδη οαπηοῦ ἔδικθ ΔΠΥ͂ ὑΠπὶπρ' οὗἨ ΠῚΒ. Οὐ 
Μ111,1 ἀη]θ85 Ὁ ὈΘ. ρίγθῃ πϊπὶ ἔροιη Πθἃ- 
γ6Π. 

28 Ὕου, γοι ὈΘΔΡ τὴη6 τ] ηΘΒΒ᾽ ὑμπαῦ 1 
βαϊα.3 Τ δὰ ποῦ ὕΠ0 ΜΙ 6ββία!, θυῦέ 1 ἅμ ΟΠ6 
βϑιὺδ Ὀοίογ Πῖπη. 

29 Ἠθ ἴο σποηὶ 18 ὑπ6 Ὀγ146 185 ὑπ ὈγΙ46- 
σροομῃ : θαὺ {Π8 ἔρίθπα οἱ ὑΠ|6 ὈΓΙ ΔΘ ρΡΟΟΠῚ 
᾿6 ὑπαῦ 15 βία παϊηρ δηα Ἰἰβύθπίηρ το Π]Π), 
τ ]οϊοοῦμ πιὰ ρνθαὺθ ἸΟῪ Ὀθοδιβθ οὗ [88 
ῬΡΙΔΘΡΤΟΟΠῚ᾽ 5 γΟΐο6 : {818 10Υ ὑμ6Π ΥΒ 1. 15 
τἴη6, ἰο,7 10 15 [ΠΠ]16ὰ. 

80 Τὸ 8 ΠΘΟΘΒΒΆΡΥΒ [Ὁ Π]π) ὕο ἸΠΟΡΘΆΒΘ, 
Δ Πα [Ὁ τη8 ἰο ἀθογθᾶβθ. 

81 Τουῦ μ6 ὑπαῦ σοιηθῦῃ ἔγομι ἃΌΟΥΘ, 15 
ΔΌοΥΘ 4}: δηα πα ὑπαῦ ἐδ ἔγου ὑΠ}6 ϑαυῦ ἢ 
15. οὔ {6 θδυθἢ, ἀπ βρθϑιςθῦ! οὔ 0Π6 
Θαγῦῃ : Π6 ὑπᾶῦ οατηθ ἴροπι μοαυθη 18 ΡΟΥΘ 

ἘΤΉΙΟΡΙΟ. 

27 Λπᾶ 20} πη δηβυουθά ὅπ βαϊ, ἃ 
ΤΉ Δ ἢ ὁ8Π ἔα κο 0} ΠῚ μ561 ποίῃίηρ αὖ 81], 1 
1ῦ θ6 ποὺ ρίνϑθῃ Βἴηι ἔρομι ἤθᾶυθῃ. 

28 Ὑοιι γὙΟΏΓΒΟΙΥΘΒ ὯΓΒ ΤῊΥ͂ ΜΠ ΠΘΒΒΘΒ, 
ὑμπαῦ 1 βαϊὰ αηΐο γοι, 1 ἀπὲ ποῦ ἱπαθρα ὕΠ6 
ΟἸνῖβε, θὰῦ 1 Πᾶν θθθὴ βοαῦ Ὀθίουθ Βΐμη 
ὑμπαῦ 1 Βῃο}] 4 Ργθδοἢ. 

29 Ἠθ ἴον. σβοπὶ 185 Π6 Ὀγ46 15. {116 
ὈγΙάθρτόοιη : ἃπα ὑπ6 ἔποπα οἵ ὑπὸ Ὀγα6- 
ΒΘΤΟΟΠ,, γ Π0 βία ἀθῦἢ} ἀηα Πϑατθίἢ Ηἰἷδ νοῖοθ,} 
ΓΘ]ΟΙσΘῦ}. συθαυ ]γ Ὀθοῦυβθ οἵ ὑπθ Ὀγ146- 
ΒΊΟΟΙΩ᾽Β γΟΪ66 : ἃΠ4 {Π6 70Υ ὑπαῦ θΘΙ Ομ ροῦῃ 
ὕο π|6, 1ο, 10 15. Θομρ]θῦο. 

80. ΑἃΧ8 ΤΘρΆγ 8 ΒΪπὶ Π6 νγ}}} ἰπορθαβθ, θα 
88 ΤΟΡΆΡΒ ΠΥ 861}, 10 18. ΠπΊ8ῃ6α.ὃ 

51. Ἠθ ὑπιαῦ δομηθῦῃ ἕλοι ἃθονθ 18 ἃΌοΥΘ 
4}}: θὰ Π6 ὑπιαῦ 18 ἵγοι ὉΠ ϑδυὶ 15 θαυ θη ]γ, 
84 Βρθαϊθί δ οἵ νυηαὖ 15 1π ἐπ ϑανίμ : θυ 
μ6 ὑπαῦ οομηθῦν ἔρομ μθᾶγθη 18 ἈΌΟΥΘ 8}}. 

4}}. 
8292 Απά νιαῦ μ6 βᾶὰνγ πᾶ πρᾶν, Β΄ 89. ΔΑπᾷ Πθ Ὀθοομπιοίῃ νιΐποϑβ οἵ ψμδῦ 

1 χη ἐδιυιεέ νι παρδ]ιδ, Ἰϊτ. “Ῥτοργῖο πιοῦνι.᾽ πιθπθῆ. ἩΥΚῚ. 1 ῬΟΪΥΡΊ. οπλίβ " πἰβ νοῖσο, 

5 οΥἉ, “χοῦ, γοὺϊ ΔΓΘ ΤῊΥ̓ ὙΠ Θ5568,᾽ ΟΥ̓́, “ὙΥΪΠΘΒ505 0. 2 Μγ, Ρ]αι 5 δ, μὰ8. γα λο (ἰπδηϊοῖνο οὐ βογαπα) ψαΐ- 
Τρ. ΗΓΚΙ. δα αβ “οὗ {π656.᾿ Ζεδᾶ"ι, " τογοϊοίμρ' 6 το) σον : θαΐ πὸ ῬΟΙΥΡΊ. μᾶ5 γαδλα 

3 πξ. “{πδ 1 πὶ ποῖ.᾽ (δίας, σοιιδῦ, Οὗ χαδλι )ον) ψαξεδᾶ" δ, "6 τοὐοϊσθίι νυ ογ.᾽ 

4 γιὸ. “αΐ {πδΐ.᾽ 5. ἐαδαϊ᾽ ιαξ, "ἰδ ππῖδηθα, σοτηρ]οίθα :᾽ ἃ5 ἰδ βύδιιἀβ ἵπ πὸ 
5 οπιμλο πὸ. Ῥοβοῖ. Οὐόοπι. ηι᾽δλαάαν ᾽πῦ. ἩΤΚΙ. Του ηἶτιθ, ἴδ σϑἢν Ο]Υ ΤΟΙῸΥ 0 γαδλ “ον πὶ πὸ Ῥγθοθάϊηρ' 
Ξ: Ὶ παρα ." ΨΟΙΒΘ : δα 50 ἴ 15 ἀπαουβίοοα Ὀγ Το, Βαΐ ἃ5 ἴδ ΟὨΪν 

ἯΤΚΙ. οπλῖτβ " ρτϑδῦ. τοροαΐβ υυπαῦ πᾶ5 Ῥθθῖι βαα θοίογο, ἰῦ ννουἹα Ἀρροδν ἴπ ἐπ 
7 ἩΓΚΙ. οτηἱῖβ “1ο.᾿ οᾶδο ἴο Ὅ6 {π| Το πλϊἶπιο ΤῸ 1Π6 πιΘατοΥ, 8.5. ἈΒΉΆΔΙΠν ἴπ 5116- 
8 τοῖο. Ῥϑβοι. Οὐόοσι. σοάρῃ. ἩΤΚΙ. τηϊτῖο ἸΔ ΠΡ ΙΆΡ 65, 50 ἃ5 ἴο τηθδιν, "5 γορ γβ τυ βο!, Ὁ 15 

κε ΠΗ θα Ε ΠΥ ΟΣ Κ ἰ5 ἀπο." 
9 ἩΓΚῚ, οὐδ γον ἢ ΤΌΥ.᾿ Ἀ 

4 ΟΥ̓, " αἰβοουγβοίῃ." 
10 γγργι. 

ΒΑΉΤΌΙΟ. ] ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΉΤΟ. 

27... ἘὸῸΟῪῚ ΠῸ τὴᾶπ οδη ἴδ ΔυρὮῦ, 
ἴον δἰ πη86 10} Δ]Ο 6, Π]688 1Ὁ θ6 σίνθι Π] τὴ 
᾿ἔσομη ΠραΥΘῃ. 

1 ογ, "απἴο Ηἰτη56 17." 

3 Ἑ, Τυκὶ, ν. δι1το. 

36 
.-.- τ .........-΄΄ὖ΄Ὃὃὦᾧ}ΔυαἝο2“:ὅἅῬρὅΣ"Σ΄ἷὔὕὮὃἝ... 

27 Φομη δηβνουθα ὡπμα Βα], ἃ τηδπ 
ὀδηποῦ ὕαϊκθ δηγὑΐηρ οὗ ΒἰπηΒ6} Γ ἃ]οπ 1 
10 θ6 ποῦ ρίγϑῃ μῖμι ἔρον ἈΘΆΥΘη. 

98. Ὑ6 ῬΘΔΡ τη6 τιῦπ688 ὑπαῦ 1 βαϊα πηΐο 
γουῦ, ὑπαῦ 1 ἀπ ποῦ ὅπ ΟἸιγῖβῦ, θαῦ ὑμαῦ 
1 πᾶν Ῥθθη βού Ὀϑίογο ᾿ΐῃ}. 

29. Ἠθ ἴο ψ ποιὰ ὑπ Ὀνϊ4θ θθ]οη σοῦ} 15 
ἐμ Ὀνἀορτόομι: Ὀαὺ ὑπὸ {το οἵ {Π0 
Ῥυϊάθρυοοιη, ὑπὸ βίαπαθυ ἢ! δηᾶ Πϑαγοί 
Βἶπι, το]οϊοοῦ ρυθαυ]γ Ὀθοαιβο οὔ {π6᾿ 
ὈΡΙἀοσυοοη Β. ὙΟΪΟΘ: ὉΠ18. ΤῊΥ ἸΟΥ͂ ὕΠ6η 15 
σοτηρ  θίθ. 

830. Τῦταβῦ ἔπθη θ6 ὑπαῦ ἢ ᾿πουθαβ6, δηᾶ. 
Ὁπαῦ 1 ἀθογθαβο. ὃ 

ΤῊΪ8. ΤΥ 10Υ 18 [Ὁ] Π]16ά. 

80 Τῇαῦ ὁπ 5118}} ἰπόγῦθαβο, θαὺ 1 46- 
᾿οΥΘΆ860. 

951 Ἠὸ ὑπαῦ σοοιποῦδ ἔτοπὶ ἄθονΘ 18 ΟΥ̓ΘΡ 
41} ....ν 6 ὑπαῦ οοιποῦμ ἔροπὶ ΠΘᾶνΘ 18 
οὐον 8}}.} 

351 Ηρ ὑπαῦ σοιηοῦῃ ἔγομη ἃῦονο 15 ἀθουΘ 
41: Βὸ ὑπαῦὺ 185. οἵ {Π6 θα 18 γοιηῦ ὑπ. 
Θαρῦἢ, ἀπ Βρθα κοῦ. Πα θ᾽ 4}}}7 ἔροτση ὑΠ6 
Θασῃ : ἢ6 ὑδαῦ σοῦ ἔγομη ὨΘΔΥΘΠ 18 
αὔονθ ἃ]], 

89. ὙΥΠαῦ πὸ μαίῃ βθθὸὴ δηᾶὰ μοατγᾶ, ὑπ 32 Λπᾶ νὰν 10 βανν πα πραγ ὑπαῦ ἢ 6 

Ἢ καὐ ἐλαξεὶ μίανῦ οἰδαπάίανι δυανό Καπηπίδαϊΐ, “ποῦ τπδὲ Ἠδ 
᾿ νδίηϊν πο Καόνγ ἩΪΐπὶ ν}Ὸ νυν. ἀθονο, ΤῸΓ ὄνον Ἠδ 
᾿ ἀδοϊαγοά {ὃ ῬΟΥΥΟΥ ΟΥ̓ Ηἰκβ κτοαῦ απ ΠΟΥ ΘΗΪΥ ΚΊΟΥΥ, ΒΔΥ- 
ΠἸπες οὐἩἉ Ἡΐπι, ᾿Ης {πῶξ σουπιοῖν ἵτοπὶ αθονο 1᾽ θὰ Ὁ ΗΪΠΙΒΟΙΓ δ 8. 
᾿ΘΑΤΥ ἀπ βροικίηρ οὐΐ ΟΥ̓ {Π|ὸῸ ΘΑΤΕΝ : ἴῃ ἘΠ|8. ΒΟΠΒ6 Ὑγ88 
[δ κα τῆδῃ, νυ ποῖον θοΐπρ ΠΟΙ͂Υ, ἃ ῬΡΓΌρΡ οί, οὐ οδγίηρ υνἱῦ- 
᾿π055 ΟΥ̓ {πὸ {τὰῖἢ ; γοῖ Ἠδ ννδβ οὐΐ ΟὗὁἨἉ {πὸ στε} βροακίηρ 
᾿Ἄγοπὰ δ ΨΟΥΌΔΙ παίοαγο (1,6, πο {π8ὲ Τὰ ΟΝ τ156 ΟὗἩἨ ἸΔΠβ Ια Κ 6) 
ρας Ης {πᾶὲ 5. σοπιο ὕγομη ποῦν, ΔΙ ση ΗΘ ΔΡΡΟΔΥΒ 
ἴθ αὶ ῬΟΘΠνΥ παρὸ, ἰ5. γοῦ δῦονο Δ]],---ΤΊ πο {πἰπμΒ. ὙνΟΓγΟ 
᾿ ἀδοϊατοα Ὅν Ψολη, ποῦ ΟἿΪΥ ΓῸΓ {πῶ 16 Βῃ ἃ πιᾶῖκοὸ πον 
᾿ἀπὴὸ κίοῦν Οὐ ΤΠ Το αν, αὐ ἰπ οὐου 10 Ὀ᾽ατηο πα Τπγονν ἀ18.- 
οτοάϊε ἀρὸῖ ἔπι ἱπηρίουΒ ΠΟΤΘΕΥ ΟΥ̓́ΒΆ ΟῚ 5 ἀπ ΜΆΓΟΟΙΙαΒ, 
ὑπο ἀδτοά κὰν {πὸ ΕΛτηππ πα {πΠῸ 50ῸΝ ψγοσὸ οπο, θὰξ 
οἴμπον πὸ ἨονῪ πποδτ." ΒΚ ΚΟΙΓ, ἵν, 

1 γε, “15 κίνϑη πο π15 παπᾶ," 

3. 11{,." 1π ἴον." 

8. γχιπ,| ὍὈὰ πα 16." 

ὁ οΥἉ, "ουξ οἵ,᾽ 



ΛἈΈΆΜΕΝΙΑΝ, 

27 Ζοῖπ Δηδγουθὰ πὰ βαϊα, Μη οδη 
ἕαϊτθ πού ηρ ν᾿ μαύθυο οὔ Πἰπιβο] ἢ, 1 10 θ6 
ποῦ ρίνϑῃ ἢϊπὶ ἔγοπ ἤθᾶγθη ὩΌΟΥΘ. 

28. Ὕὕου οἵ ὙΟΌΡΒΟΪγΘ8. ὈΘΩ ΠΊῚΘ ὙΙ Π688.. 
ὑπᾶῦ 1 βαϊά ὑπο γοι, Τμαὺ Τὸ ατὰ ποὺ ὉΠ 
ΟἸενῖϑῦ, θὰῦ ὑπᾶῦ 1 δὼ βϑθηῦ Ὀθίογθ τη. 

29 Ἠθ ὑπαῦ μδῦ} {Π|ὸ ὈγΙ46 18 ὑπ Ὀνγι46- 
Βύόοιῃ: θαὺῦ ὑπ ἔρθη οἵ {6 ὈγΙἀΘσΤΌΟΠΣ, 
80 βίαπαθί. ἀπ Πάν ῦἢ Πΐπι, το] οϑῦ 
Ξωννο δ θϑοδαβο οἵ ὑ}:0 ὈγΙ ἀθρτοοη Β γοΐοθ : 
ΠΟΥ ὑδ18 ἸΟΥ ὙΠ ΟἿ. 18 Τ]Π6 15 [Ὁ]Π|]16α. 

30 Ηδθ πρϑὺ ᾿πογθαβο, ἀπὰ Το ηειδϑέ 46- 
ΟΥΘΆΒ6. 

31 δ {παὺ σοπιοῦ ἔγοῖη ἃθονθ 18 ἄθονΘ 
41}: π ἐπιαῦ 18 ἔγοπι ὉΠ18 ϑαυῦϊ 18 ἔσομαι ὕΠ6᾽ 
Θαγί, δη ἃ Βρθαϊκθῦ ἔγοπι ὅΠ:6 θα ρ." 

32 Ἠὸδῤδ {πδῦ οοιηϑίς ἴτοτη πθᾶνθῃ ἐθϑύϊ- 

1 χε, “Ὀδοουηοίη κἰδὰ υνῖτ κιαάποβ8β." 

3. γ{π| "1 [5 ἱποασηθοπξ οἷν Ὠΐπη.᾿ 

3 ὁγ, “5 πΐκθοῦ ΤΠδὴ 81}.᾿ 

4 οΥ, “πὸ {παξ ἰβ ουξ οἵ {πὸ σδτί, 18 οὐ πὸ δαγίῃ, δᾶ 
ΒΡϑα κοῦ ΟὗἨ {Π|Ὸ Θασίν ;᾿ “ΟΥ̓ ἴπ [Π6 5656 οὔ " ουΐ οἵ. ΑἹ] 
Αὐπιοηΐδη Μ55, οπὶς ἐπάνω πάντων ἐστί, ἴῃ {πὸ Ἰαῦζου 
οἴδαβα οὐ ἐπ }5 γοῦβο, 

ἈΝΟΊΟ-ΒΑΧΟΝ, 

27 Τοῖη Δηβτοτθᾶ δηἃ Βαϊ, ΝῸ πιᾶπ 
οδη ΟὈὐαϊη δὴν ὑπῖπρ, ἈΠ]688 1 Ὀ6. ρίνθῃ 
Εἷπι ἤρου! ὑΠ:6 θαυ ΘΠ8. 

28 ὙΌΓΒΟΙνΘΒ ΔΓῸ ὙΠ Π658 ὕῸ τη, ἔμπα} 1 
Βαϊ, 1 ἃ ποῦ ΟΠ γῖϑύ, θαῦ 1 ὅπ βρηῦ 
Ὀοίοτγο εἶπ. 

29 Ηρ ὑπαῦ μιαὲ} ἃ Ὀνϊάθ 8. ἃ Ὀτίά6- 
Βτόοτη : ἢθ ὑπαῦ 185 {πὸ ὈΓΙ ἀΘρ τοι Β ἔτη, 
ἃηα βύαπαἀθῦ πὰ Πθαγθί [νἷπὶ, τ] 

ΤΩΥ͂ ἸΟΥ 18 {16 4. 

80 Τὸ πγυϑῦ 65 ὑπαῦ Π6 νγαχ, απᾶ ὑμπαῦ 1 
γγ8Π6. 

31 Ἠδ ὑδαῦ οαπιθ ἔγομπι Ἀθονο ἢ 18 ΟΥ̓́ΘΡ 
4}}: πῃ Ὁπᾶῦ 185 οὔ {8 θανῦ, 6 Βρθδικοῦν οἵ 
ὑπὸ θανθῃ : π6 ὑπαῦ σατηθ [ποτ ἤθάγοπ Π6 18 
ΟΥ̓́ΘΡ 4}}. 

82 Απᾶ διὸ ἐθ]]οῦ τ μαῦ πὸ βὰν δπᾶ 

1 δ, "ουξ οἵ." 

3. ἡνὲ κεῦνταάλ, "ἴε ὈοΙου ΓΤ ῖΝ," “θα μόνον." 

3. κε ἐδε 0 εογίλαη ψ8, δὲ βρυψοάν δὲ εογίδαπ,---" οὐξ ὁ --- 
“σοποοχιῖμς," 

4 οΥ, “βδυοίῖν." 

ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ, 

27 ΖΤοῖπ ἀμβυνογοα ἀπὰ βαϊὰ ἀπΐο ἢ 61, 
Νὸο τῆδῃ δὴ οἵ ΗἰπηΒ6}  ἕαϊκθ ΔΠῪ 916 ὑΒίηρ, 
1{ τὸ θ6 ποῦ ρίνθῃ πῖπὶ ἔγουη ΠΘΔΥΘΗ. 

28 Ὕοιῦι γΟΌΡΒΘΙΥ 68 ὈΘᾺΡ Π16 ὙΠ Π658, ὑπαῦ 
Ι βαϊά, 1 δὰ ποὺ ΟἸγῖβύ, θὰ 1 αἴὰ βθηι 
᾿θοίογο λυἷπι. 

29 Ἠὸ ἕο σιβοι ἔδθ Ὀγάθ θΘ]οημθ] 15 
ὑπ θυίάθσγοομι : θα ὅΠθ ἔγθπα οἵ {86 
Ὀνϊάοσγοοπι, ττη0 5 υέθυἢ ὅν λΐνε ἀπ ᾿θαν- 
Θὕἢ Βῖπη, 5 ΠΠ]οα νὴ} ον" αὖ ὅπ ὈγΙά6- 
᾿ΒΤΡΌΟΙΙ᾽ 8. γοΐοθ: ἃπα {818 ΤΥ ἸΟΥ ὕπθῃ 18 
᾿σοπηρ]οἴθ, 

80 Ἠδ τϑὺ ἱποόῦθαβο, θαῦ Τὸ τπυβὺ 46- 
ΟΓΘΔΒΘ. 

31 Ἠὸ ὑπαῦ 1ἴβ. σοῦ ἄονπ ἴτοῖη Πᾶν θη 
ἰβ Ρουθ ἃ1}}: ἀπ μ ὑπαῦ 15 οἵ ὕΠπ6 θαυ 18 
᾿ΘΆΤΨΕΙ]Υ, ὃ ἃ πα ΒρΘακθῦ] οὐ [86 ϑαυθῃ : θὰ 16 
{παῦ 185 οοπθ ἀονῃ ἔἴγοπὶ ΠΘΑΥΘῚ 18. ἈΌΟΥΘ 
48}. 

82 Απά ν]αῦ Π6 βὰν ἀπᾶ Ππρατα, {18 ἢ 

ΒΙΠΑΥΟΝΙΟ, 

͵ 27 ΖΤοϊη δηϑινογθα ἀηὰ βαϊὰ, Μαπ οδῃ 
τϑοθῖγθ πούμϊηρ, ἢ 16 06 ποῦ ρίνθῃ διΐτῃ 
το πὶ ἨἸΘΔΥΘΏ. 

28. Ὑοῦι γΟΙΓΒΘΙΥΟΒ. ὈΘΔΡ Τὴη6 Ὑ]ΓΏΘ6Β8, 
ἀπᾶὉ 1 Βαϊ, Γ δὴ ποὺ ΟἸ γῖβὲ, θὰ ἐμπαῦ 1 
᾿81ῃ βοηῦ θϑίογο Πῖπι. 

ἢ ἸΟῪ αὖ ὑμ6 ΓΙ ἀθργοοτη᾿Β νοΐ : ἔμ 18 
ΠΗ 70. 18 ποὺ [Ὁ1Π]16ἀ. 

80 Τὸ Ῥοὶοηρσθίμ! ἕο Ηΐπὶ ἤο ᾿ΠΟΓΘΆΒΘ, 
δηα ἴο π|8 ἴο ἄθοῦθαϑθ, 

31 Ἠθ ὑμαὺ οοιπϑί ἴτοπη ἀθονΘ 18 ΟΥ̓́ΘΡ 
8}} : π6 ὑμαῦ 185 ἴτοτὰ μ6 ϑαυῦ 18 ἔγοτῃ ἢ 6 
ΘΑΡ : δηᾷ βρθακοῦῃ οὐδ ὕῃ6 ϑαγί : μΘ 
ὑμαῦ σουηθίμ ἤγουν θα Θ 18 ΟΥ̓ΘῚ 8}}. 

82 Απᾶ νῇδαῦ ΒΒ μαύμῃ. μθαγτὰᾷ ἡπὰ βθθῃ, 

1 φηδοϊπονεϊῖ, το ῬΥΟΡΟΤΙΥ “5θηξ,᾽ " σοπο ὕγοτῃ ἄρον ο 
ἀονγηνναγβ,᾽ νυ ΐο ἢ ΟΧΡΓΟΒΒῸΒ {ΠπῸ ἴασί ΟΥ̓ ΤΟ 5. τη ββίοιι 
ἔγοτῃ ον». 

3 κἰ'καγ εν ἱδπαγῖς, το) οἱσθῖνι νυ τ [ογ.᾽ 

8. καιοκαπίξ νι Κιιοϊκανίβα ματι αὐ, "Ἷτοτα {πὸ οατέι." ἀπὸ 

--ἐκ. 

1 οΥ, "Ὀοπου θῖν." 

3 γξ.. “ Ὀοίπρ,᾽ εἴ, 

3 οΥ, “Ἷτοπι.᾽ ΤῊΘ 58π|6 ὕτγορ. οὐ “ουξ οἴ," “Υγοτι," " οὐ," 
ἰ5 αβοὰ {πγουρκποῦΐζ ἴῃ ἘΠ15 νοτβο, 

ΛΈΛΒΙΟ. ΡΕΆΞΙΑΝ. 

᾿ς 97 Ζοδη απβυογοὰ ἡπα βαϊᾷ, Μδὴ μδίῃ 
ποῦ ΡΟΥΘ ἴο ἔα!κθ δὴν ὑδίηρ, ἢ 1δ 6. ποῦ 
δῖνθη Βηὶ ἔγοπ ΠΘΆΥΘη. 

᾿ς Ω8Β Υἵοιι ὈΘΑΡ τπὴ6 ποθ ὑμαὺ 1 βαϊᾶ, Τὸ 
πὶ ποῦ ὑΠ6 Μοβϑίδῃ, Ὀὰῦ 1 νγὰβ βοηῦ Ὀοίονο. 
Μἴπι, 

20 Ἠθ ἕο ὑοῦ ἰβ ὑπ Ὀγιάθ ἰ8 ὑπὸ 
Ὀυϊάθστοοιη, ἃπαὰ ὑπθ ἔρθη οἵ ὑπ6 Ὀτιάθ- 
δτοοιῃ, ψἘΠ0 βίύδπα θυ πὰ ᾿ἰβύθηθυ ὕο πΐμα,. 

ΜΠ ἸΟῪ ΤῸ ὕΠ6 ὈΓΙ ΔΘ ΟΟτη 8. γοΐοθ : ἐμ 18. τ] οἱ σθῦῃ συθαυ νυνὶ θθοαιβο οὗ ἐπ γοῖοθ οἵ 
μι Ὀνίἀθργοοιι: ἀπ ΠΟΥ {8 ΤΥ ἸΟῪ ἰδ. 
᾿σοιῃρ]οῦθ, 
᾿ς 80 Τὸ Βομονοῦμ ἷπ ὑμαῦ ἢΘ ᾿πόγθᾶβθ, 
᾿δπᾷ τὰ ὑπαῦ 1 ἀθογθαδο. 

᾿ς 31 Βροδιβο ΒΘ ὑπαῦ σουηθίν ἤγουη ἈΡοΥὸ 
.νθ 8 ἄθονΘ ΟΥ̓ΘΡῪ ΟΠ6: δη ἢ ὑπαῦ 18 ἔγοτῃ 
ΠῸ ΘαΡ ΠΘ 18. ΘΆΡΌΠ]γ, ἃπὰ βρθακοῖι οἵΞ 

ὝΘῺ 8 ἃΌοΥθ 4]]. 
92 Απὰ ψϑδῦ 6 Βαῦ ὈΘμο] ἃ απὰ θα, 

1 γιπ. " τῤοϊσοεν ον." 

5 οτ, “γοπι." εο' οἰασί πε εἰ.«αγτάλὶ Καλὰ ἀνγάλίψων, ἐκ 

τῆς γῆν--- γἠϊνος. 

{π|θ ϑαρί : θα ΒΘ ὑπαῦ οοιμθῦ ἐτοτ θα-᾿ 

ΙΔ 18 ποῦ 8016 ὅο ὕδκο δηγεμπρ οὔ Ηΐ8 
ΟΜ Μ1}], Θχοθρῦ ὑπ ὑμίηρ θ6 Ὀθβϑίονσθα οἢ 
Εὶἷπι ἔγοιη ἤθᾶνθη. 

28. Ὑοιυ ὈΘᾺΡ τη6 τέ π688 ὑπαῦ 1 βαϊά, 1 
δῖ ποὺ Μοββίαι, θυὺῦ 1 ἃ βοηῦ Ὀοθίοσγο 
Βΐτη. 

209 ἘνΘΥΥ͂ ὁπ6 ἐμαὺ μαΐῃ ἃ Ὀγὰθ 18 ἃ 
Β0}-ἰη-ἰανν : ἀπά 6 ὑμαὺ ἰβ ἃ {τϊοπα οἵ ἔθ 
ΒΟΠ-ἰη-]ανν, 185. μῃ6 ἐπα βίαπάθῦμ πὶ} Ἰον, 

δα θη ἢ6 πραγ ἷβ γοῖοο δ ὁδυβϑίῃ 

Ῥδοοπηθὶ σγθαΐον, πὰ ἕο πὸ ὑδπαῦ 1 Βῃου!ὰ 
ὈΘοΟπΊΘ 1688. 

ΔΌΟΥΘ ἰ8 δίρθον ἐμδῃ 4}} ἐδίηρθ: Ὀὰῦ ἢ6 

ἴσου μθαύθῃ ἰβ ἃθονο ἃ]]. 

1 ογ, 'κτονν." 

5 «οὐ, α΄. 

29 Ἠθ ὑπαῦ μα ἐμ Ὀγί46 18 ὑπο Ὀγιάθ-. 
᾿Βτόοιῃ : 8πὰ ὑπὸ ἔγίοπὰ οἵ {Π|ὸ Ὀγἀθοτόοπι, 
ΜὙΠ0 βύδηθῦἢ ἀπ Πθαγθῦ Πΐπη, ΓΘ] οἰ σθί, 

πὰ ραὐνϑίῃ Θὰ ἕο ὑπ 5οῃ-Ἰῃ-ἰ αν 8 νΟΙΟΘ ̓ς 

81 Βοοδιιβ6 ΘΥ̓ΟΡΥ 956 ἔδιδῦ σοπιθῦὶι ὕροτα, 

ἀμαὺ 18 ἔγοπι ὑμ6 ϑαγῦδ 8 θαγθθν, ὃ δὰ, 
Βροα κοῦ οὗ ὑπ6 ϑατθὶ : δὰ μ6 ὑπαῦ σδπιθ. 

89 νγμαῦ δ Βα βοὴ δηὰ ποαγὰ [νοὶ 

| 

᾿ 97 Ζοῖπ ἀπϑιτογοὰ ἀπ βαιά, Το ϑοη οὗ 

Ἶου : δῃᾷ ὑπῖ8 1 ΤῊΥ ἸΟῪ τ ἰο 18. ΤᾺ] Β]]θὰ.. 
80 Τὸ ἴθ θϑοουηῖηρ ἴο μἷπι ἐπαῦ ἢ βου! 

Ἀ ἄῃᾳ ας κανεῖη ακὲ, Ξανηϊηΐ ααἱ. ὁ ὧν ἐκ γῆν--- γήϊνός 

ἐστι. 



5. ΖΟΗΝ. Ομ.» 1Υ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΏ. ΨΕΆΚΞΒΙΟΝ. 

ὑπᾶῦ μ6 ὑθβυι ποθι ; [πᾶ πὸ πηδπ τθοθίγϑῦῃ 
8158 ὑβϑεηοηγ.] 

88. Ἠθ ἐπδῦ μαίνῃ τθοοῖνθα ΗΒ ὑθβυ ΠἸΟΠΥ͂ 
Βα βοῦ [07 μ18 868] ὑπαῦ (οἁ 15 ὕγιθ. 

834 Ξ3ΕῸΓ Βα σποπὶ Οοα [Πα0}}} βϑηὺ 
᾿Βρθακϑί {Π0 ννουβ οἵ Θοα : ἴον Οοα ρἼνϑι 
ποῦ ὕΠ6 ϑρί τι ὅ0γ τηθάβατο [μπέο λΐηι.] 

85 1ΤῊ6 ἘαύΠΟΣ Ἰονῦμ ὑπμ6 ὅομ, δᾶ 
μαύῃ ρίνϑμ 811 ἐΒῖηρϑ ἱπῦο [18 μαπά. 

36 586 {παὖ ΒΕ] Θνθῦ [οη7 ὑμ8 ὅπ μα 
δυθυϊαϑύῦϊηρ ΠΠ|8: δηα μ6 ὑμαῦ Ὀ6] θυ ποῦ 
ἐμ ϑοῃ 5118}} ποῦ 866 118; θαῦ ὑπ6 σαί 
οἵ αοα Δοϊά θοῦ οπ μΐπι. 

Ομ». ΤΥ. 
1. ὙηΕν ὑπογοίογθ [Π0 Του πον [μον] 

ἐμ6 ῬΠΑτγίβθοβ μδα πραγ ὑπαὺ «{68115 τη846 
δηά ὀραρύϊζοα τηογθ ἀἰβοῖρ!θβ ὑμδῃ «0 μη, 

2 [(ΤβουρἘ7 }68ι5 ἰπιβο ῦ θαρυϊΖϑα πού, 
θαΐ Π18 ἀἸ501}1688,) 

ΒΞΥΕΙΑΟ. 

ῥοβυ ἤθη : ἃπα [18 ὑθβυϊ πη ΠΥ ΠῸ ΤΔΠ Τ6- 
οοἰνθίῃ. 

88 Βυΐὺ μ6 ὑμαὺ γθοϑίγθ Β15 ὑθβυϊ ΊΟΠΥ 
Βδῦἢ βοὺ ΗΪ5 568] ὑοὶ ὑμαὺ οα 18 ὑγιθ. 

84 ἘῸΡ ΒΘ σβοῖὶ Θοα βϑηὺ βρθδκϑῦ 
ὑπ6 ψογάβ οἵ Θοα: ἴον. Θοα ρανθ ποῦ {16 
ϑρισιῦ ὈΥ͂ ΠΠΘΆΒΊΙΓΟ. 

85 Τὴ Ῥλύμον Ἰογθῦῃ ὑπ ὅοῃ, πα ρᾷγθ 
411 δὶ προ δ᾽ Ἰηὔο ΗἷΪβ Βδ 65. 

86 Ἠθ ὑμπαῦ ὈΘΙθυθῦμ. ἴῃ ὑπ ὅπη. Βαύῃ 
Θγθυ]αβύϊηρ 18: θαῦ Π6 ὑπαῦ Οθογϑῦῃ ποῦ 
{Π6 ὅτι 518}} ποὺ 8566 18 Ὀαῦ ὑΠ6 σσαὺῃ 
οἵ Θοα τοϑύθυμϑ ἢ ΒΪπη. 

Οπηλν. ΤΥ. 
1 Βυτ 76βυ8θ πον ὑμαὺ ὕΠπ6 ῬΠΑΡΙΒΘ6Β 

πραρα ὑπαῦ Π67 τη 48. τη ηΥ αἰ βοῖρ] 68. ἀπά 
γγα5. ὈΔρυϊΖί Πρ ποτα ὕμδη {0 π,5ῦ 

2 Ὑοὐϑιῦ τὰ ποῦ {6888 0 γγὰ8. ὈΔΡ- 
τἰχίηρ, θαῦ 18. ἀἸΒΟΙΡ1685, 

| 
Ι] Α.Ὁ. 30. 

᾿ αἰ Βοχα. 1, 421 5. ζομη ν. 10. 
3 Ὁῃ. γῇ! 16. 
3. Οῃ. 1. 16. 

ΙΪ 48. Μϑδί. χί. 27; χχυἹ. 18; 5. υκὸ χ. 22; ΟὮ. ν. 20, 
22; χίϊ!, 3; χυἱ!. 2; ΗΘΌ. 1. 8. 

ΙΪ 5 ΗδὉ. ἰϊ. 4; ΟἈ.. 1. 12; νἱ. 47; 1. 15, 16; Βοχι. ἱ. 17; 
[1 5, ΖόΒὴ ν᾿. 10. 

Γ 6 6ῃ. 1, 92, 26. 

ΒΑΉΗΙΡΙΟ. 

ΟΕ». ΤΥ. 
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1 γ1ξ. “Παίῃ βθαϊϑᾶ,᾽ " βίαιηρθα. 

᾿ 00}: “βδᾶν.᾽ Ῥόβοῖ. ψδ᾽ θυ, "Βἰνὶπρ,᾽ 1.6, “ βίν οί." 
᾿ἯΓΚΙ. 

3 κμϊεῖτι. ΗτΚΙ. κ͵ϊ-πιοάδηι. ῬΟΒΟΝ. 

4 1ῖξι “ΤΌΥ,᾿ ΟΥ, “απΐο Ὠἶπη ἃγ6 ᾿ἶνο5 ὕπδῇ ΓΘ ΤῸΓ ἜΥ̓ΘΓ.᾿ 

5. 110. “ 518]] τοβί. 

56 «Βυῦ Πρ 9 Εβυ8.᾽ ΗΓΙΚΙ. 

7 “τηδὺ 1 Ε8υ5.᾽ Η͵ΚΙ. 

Β “πᾶ δ τηδᾶθ τῆογο αἰβοῖρ]ο5 δπα Ὀαρεϊζοα, Τπδὴ 
ΖΦοΒπ.᾽ ΗΓΚΙ. 

9. καὰ ἰδ. ῬοΒοῃ. καὰ ἐδυ, “Ἰουνον οΥ,᾿ ΗΥΚΊ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΒΘ βὰν δπα πραγᾷ, απα ὕΠ61Ὸ 15 ΠῸ 9Π6 ὑμαῦ 
τϑοθίγθῦἢ ΠΪ8. Ὑ] 0 Π688. 

88. Βυΐ γ᾽ ΒβοΟβοθνον γθοϑΙυθῦ ἢ ΠΪ8. τυ Π 688 
αοα μαῦ! βύδιηρθα [ἴπὰ Ὀθοδαβθ μΘ 15 
τίσ θοιβ.} 

84 Απᾶ πὸ σποπὶ (ἰοα Ββοηῦ βρθβίκθν 
ὑπ ννογὰ οἵ (ἰοα : Ὀθοδιβο αοα σίνθῦμ ποὺ 
ΒΥ πιθαβαγθ ἢἷ5 ϑρίγῖῦ. 

95 ΤΊ Ῥαύμον νϑυῖ]γ Ἰονϑῦ ὑπ ὅοη, δπα 
16 μα πιδαθ οὐϑι" θυ ΡῪ ὑμίπρ Ἰηἴο μ15 παπᾶ. 

90 Ἠθ ὑμδῦ Ὀθ]ϊθνθύθι πὶ ἐπ6 ἥοπ λαΐλ 
ἴπ Εἰπι θυθυ]αϑυϊηρ 116: θὰ 6 ὑμαῦ Ὀ6- 
Ἰθνϑύῃ ποῦ ἴῃ ὑῃθ. ϑοῃ 888}} ποῦ 866 ||; 
θυύ {Π6 βοουσρθ οὗ (οά᾽βΒ σγαῦῃ ΔΌϊἀθύ} 
ΟΠ Βΐπ). 

Οηλν. ΤΥ. 
1 ΑΝ 85 ον Τιονὰ ππαουβίοοα ὑπαῦ ἐῃθ 

ῬΠΆΓΙΒΘ65. μα πραρα ὑπαῦ ὑΠ6 ἀἰβοῖρ]65. οἵ 
{6808 ὙΓΘΙΘ ΤΉ8ΠΥ, 8Ππα ὑμπαῦ ῃΠ6 Ὀδρυϊζοα 
τιογο ὑπδη “0ἢΠ, 

2 Απᾷ γοὺῦ “6888 Βἰμη8616 ὈαρυϊΖθα ποῦ, 
Ῥαὺ Πὶβ αἰ 801 Ρ168, 

τ νοὶ ΤῸΥ ὈΟ ον περ ἴῃ Ηΐπη, ΤῊΘ 5656 οὗ {Π15 νοῦβο ἴπ 
Ἑτηϊορὶς 15 αἰ οσοαῦ ὕγοτη ὑπαῦ ΒΡ ΟΠΘΥΘΙΥ τοσοῖνοα, Ὁπ 
ΤΠΟΓ Ἰοτίου νου ρμῖνο ᾿Ὁ ΤΠ Βθπβὸ Ὁ ὈΘΔΥΒ ἴῃ πὸ ΔῸΥ, 

3 ῬΟΙΥΕΊ. οπιῖῦβ " Ὀαΐ.᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

6 ἐθϑυ ποῦ ; ἃπᾶ πὸ οὁΠ6 τϑοθγθῦ 18 
ὑθβυϊ πη Υ. 

833. Ηδ ὑπᾶῦ 51|8}} τϑοϑῖνθ 18. ἐθβθϊ! ΠΠΟΠΥ͂ 
Βαθῃ βοὺ ἢἷβ βοαὶ ἴο ὑπαῦὺ Οοἀ 18 ὑγιθ.ἕ 

84 Ἐὸν Β ψβοσι οὐ βοπὺ ἰβ μθ ἐπαῦ 
ΒΡΘΑΙΚΘΌΝ Π6 νον ὰβ οὗ Θοα : ἴον (οα ρνθῦῃ 
ποῦ ὑπ6 ϑριγιῦ ὈΥ ΤηΘΑΒΙΡΘ. 

85. Τῆο Ἐδύμου Ἰονθῦι ὕῃθ ὅθ, ἃπα ρᾷγθ 
411 {πΐηρβ Ἰηῦο ἷβ μβαη 8. 

806 ΤἨὸ {δπαὺ Ῥο]ϊθυοῦν ὑπ ὅοῃ μαὺἢ 
δυθυ αβύϊηρ 16 : θα μ6 ὑπαῦ 15 ἀϊβοθοαϊθηυ" 
απο ὑπ ϑοη 81|8}} ποῦ 866 ὅδ ᾿ἰΐ ; θὰΐ 
{π6 τρϑῦ οἵ Ο οὐ ΔρΙά θυ οα Βἰτη.ὅ 

σπλν. ΤΥ. 
1 ὙΠΕΝ ὑπογοίουο {6818 ππάονβίοοα 

{παῦ πὸ Ῥμαυίβθοβ παᾶ μποαρᾷ ὑπαῦ 7 68118 
ἸΏ Ὧθ ἃ στοαῦθν παι ρον οὗ ἀἴβοῖρ]68. ἁπὰ 
Ὀαρύϊχοά ππορὸ ὕπδη 0} Π, 

'Ῥαῦ ΒΒ ἀἸΒΟΙΡ]68, 

Πα ΜΕ, “πὸ παῖξαι βοῦ μὲ5 βοαὶ ἴο {πᾶῦ Οον [8 ἔχις," 

3. ΟΥἍ, " ἰδία ΒΈ{Ὁ] ΟΥ̓ ποαγί," 

3 γ{{, "οπ ΗΪ5 ποδά," 

2. ΑἸΕΒοαρῚν 1 6811 ΒἰπηΒ0 } θαρυϊχοα ποῦ, 

ΘΟΤΗΙΟ. 

ἐθϑυϊἤθιῃ ; δηὰ ὑπαῦ Π15 ὑθβυϊπιοην, ποῦ ΟΠ 
τϑορὶγϑί!). 

ΟΕΒ.». ΤΥ. 



Οπ.». 1ἸΥ͂. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

Ποῦ τμαῦ ἂρ Βα βθθὴ ἀπ μϑαρὰ : δπὰ 
ΦἘΘΓΘ 8 Ὡ0 ὁΠ6 ὑμπιαῦ τθοθίνθῦ 18 ὑθβεϊ ΠΟΥ. 

8338. Ηϑ ὑμαῦ γθοθίνϑίϊ "͵8 ὑθβυϊπιοην μαῦ 
8οὺ Β᾽8 568] οἱ ὑμαὺ ἰοα 185 σι. 

84. ἘῸΓ ΒΘ ψιθοπὶ ἰοα βοηῦ βρθακοίῃ {Π6 
νον 53 οἵ αοα: ἴον αοα ρίγοῦι ποῦ {πὸ 
ϑριγιῦ ὈΥ πιθαϑαγΘ ΟΠΪΥ. 
δ Το Εδύμον Ἰονούῃ ἐπθ ὅοη, δηα μ6 

Βαῦἢ σἰνοι 411 ἐμίηρσ8 ἰηῦο Πΐ8. Βδη 48. 
86. Ηθ ὑμπαῦ Ὀο]θνθῦῃ 6 ϑοπῦ γθοθῖνϑῦ 

8:6 Θυθυϊαϑύϊηρ ᾿Πθ ; ἀπὰ μ6 ὑπαῦ οὈθυθῦ 
ποῦ ὑπ ὅπ 818}} ποῦ 866 1: θαὺ ὑπ 
ταῦ} οἵ Οοὐ ΔΟΙΔΘ ἢ ὁπ. Εΐμη. 

Ομ.4». 1Υ̓. 
Χ.--ἢ ὙΥῊΕΝ {6808 ὈΘοδΙηΘ. δΥΆΓΘ 

ὑμαῦ ἐπθ ῬΠαγίβθοϑ μδὰ μθαγὰ ὑμπαὺ «6518 
τηδά θοῦ ἀἸβοῖρ]65. ἀπα ὈαρύϊΖθα τπογ {Ππδπ 
Φόἢη, 

2 ΑἸΌΒΟΙρΡΗ 1685 414 ποῦ ΒΙπη861 θὰρ- 
{ἶχθ, θαῦ μῖ8. ἀἰβοῖρ]68, 

1 γ1π, " Βοδῖ δ" οὐ " βίαπιροά." 

3 ναγὶ “ἴπὸ νγογά.᾽ 

8 οΥἉ, “βανο. 

4 γιοτεϊ, ἀδῖ, τῷ υἱῷ. 

5. Θυοίοα ἴῃ 5, Βοροτγίαι, Ηοτη. Υ. Ρ. 182. 

δ 11. "ταδ κοί πὰ θαρεϊζοιῃ." 

5. ΖΟΗΝ, 

ΘΕΟΒΟΙΑΝ. ΞΠΑΥΟΝΙΟ. 

ἐοδθ βία, ἃπὰ πὸ ὁη6 τροθίγθίς μἷ8 ὕθ8- ὑμαῦ 6 ὑθβυ θίς ; ἀπ πῸ οὁΠ6 χοοαί το ἢ 
ΟΪΠΠΟΠΥ͂. μεἷ8 Γθβεϊ πΠΟ ΠΥ. 

38 Ἧς ὑπαῦ μδῦ! τϑοθῖνθα ἢ18 ἐθβύππουν 338 Ἣθ ὑδιαὺ σϑοθίγθίῃ ἢΪ8 ἐθβεϊ ΠΠΟΠΥ 
ΓΒΑ βοὺ δΪ8 868}} ἕο ὑμαὺ οὐ 15 ἔγιθ. Βαύῃ θο] ον! {μαὺ οα 15 ἔσιιθ. 

84 Απὰ μθ σποπὶ (ἰοά βοηῦ ἔγοτη θοὸν 84 Ἠδ σβοπὶ Θοα βοηῦ βρϑακϑῦδ σσουβ 
Βρϑακοίῃ ἐμ πογὰ οἵ Θοα: Ὀθοδιβο αοὰ οἵ Θοᾶ: ἴον Θοὰ δινοῦ ποῦ {116 ἀγὸς 
μαύῃ ποῦ ρσίνθῃ ὕμθ ριγιῦ ὈΥ Τηθάϑαγο, Υ ΠΙΘΑΒΙΓΘ, 

85 ΤΙΘ Ἐαύμον Ἰονοῦν ὑπ ὅοη, δὰ 805. ΕἘὸν π6 Ῥαίμ ον Ἰονθίμ {πὸ ϑόῃ, δαὰ] 
μιαῦ ρἰνθηϑ 411 ἰηῦο μΪ8. παπᾶ. Βαῦἢ ρίνθιϑ 8}1 ἐπηρβ ἴπῦο 18 παπάβ, 

86 Ηδ ἐμαῤ Ὀθ]θγθίῃ ὑμ9 βοῃ μβαίμη 86 Ηδ ἐμδὲ Ὀβ!ἰθυθέῃ ἱπ ἐΒ6 βοπ μαίῃ 
ΘγθυἸαϑυϊηρ, 118: θὰ μ6 ὑπᾶῦ αἰβοθου θυ ὗ Θνθυ]αβυϊηρ, 16 : θα Π6 ὑμπαῦ θ6]θυθῦῖ ποι 
0Π6 ϑοπ 851|8}} ποῦ 866 Πἴ; θαῦὺ ὑ6 ταῦ ἴῃ {Π0 ϑοῃ 8}}8}} ποῦ Ῥθμοϊὰ 6; Ὀὰΐ ὑπο 
οἵ οὐ 15 ἀρϊἀϊηρ ὁπ Ηΐτη. υσδίῃ οἵ οἀ τϑϑύθι οα Βΐτη. 

ΟΒ.». 1Υ. 
1 πεν ὑπὸ Τιογὰ πἀπάονγβίοοατ ὑπαὺ ἐμ 6 

ῬΠΑΡΊΒθ 68 δαά μραγὰ ἐμαῦ “6808 τπδὰθ δπὰ 
θαρύϊΖθα πιογο ἀἴβοῖρ] 65 ἐμαπ οη, 

σμ.». 1Υ. 
1 ἍπΕν ὑδπογοίοσθ {6508 πηδογβέοοῦ 

ὑπαῦ 16 Ῥμαγίβθθβ μα πραγ ὑπαὺ {1688 
τη ΚΘ ἢ πηΟΓΘ ἀἰβοῖρ]65 πὰ θαρυϊζοε νι" πιοτὸ 
ὕῃ8η Φοἤη, 

2 ΤΒουρΡῚ {68118 ΕἸ μη56} Ὀαρυϊσθα πού, 2 ἘὸῸΡ {6808 ΒΙτη861 ὈαρυϊΖοα ποῦ, Βα 
θαΐ [18 ἀἰβοῖρ]68, Ὧ18. ἀἸβοῖρ 68, 

1 γἴτ, " Βοδ θ᾽ οὐ " βίδιηροάα.᾽ 1 Ἐχρ]δἰποὰ ἴπ ἃ ποῖο ὈῪ μέυσεγαϊ, " οοπδιτηοά, σοτεδοά." 

3 οΥἍ, “βκανο. 3 οΥἉ, “Βαγνο." 

3 ΟΥ̓Χ, "15 ΤΟ ΟΠ ΟῸ5.᾽ 3. πὸ υψὸγιεί" υ εἶπα. ] 

4 σιρῖδ- κλιηνα-᾽ 40, “ταδᾶθ,᾽ ΟΥ̓, “νγὰ5 γψοΐοθ οὐ πιθαγί," 4 πιπολαϊδλίψα αἱολεηικὶ ἐσογὶἐ᾽ ἱ Κτεείελαεί". 

ΑΝΟΊΤΟ.-ΒΆΧΟΝ. 

Πραγ, ἃμῃὰ πὸ τηδῃ τϑοθίγοίῃ Ηἰ8 βίαϊθ- 
τηϑηῦ.ἢ 

33 Βυῦ Βὸ ἐμαῦ γϑοϑίγθυῃ Ηἷβ βία θιηθῃξ 
6 βίη! ἤθε ἐμπαῦ οἀ 15 ἔγιθ. 

84 Το σοῦ Οἷα βοπάθο βρθακθῦῃ 
οὐ Β πογὰ : Οαοἀ ρίνοιιι ποὺ ἐμ ϑρίγιῦ 
ΒΥ ΤΠΠΘΆΒΏΓΘ. 

85 Ἐδύμον Ἰονθῦϊι 0Π|6 ὅομ, ἃπα ρᾶγθ 8]]} 
{πῖπρβ ἰηῦο Ηἷ8 Βαηά. 

80 δ ὑμπαῦ ὈοΙθνθῦμ πὶ {Π6 ὅθ Π6 
παῦῃ ΠΠΠῸ νυ] αϑύϊηρ : ἢ6 ὑπαῦ 18. ἀΠΌΘ]Ϊθυ- 
ἰηρσ ἴα {6 ἥοη μ6 βθϑίϊι ποῦ 118: θαῦ {Π|6 
στα οἵ Οοα ἀνν !] ἢ} ονοῖ Βΐτη. 

Οπλ». ΤΥ. 
1 ἌπΕΝ ὑπὸ ϑανίουν τῖβυρ ὑπαῦ {π0 

ῬΒΑΛίβθοβ δα ποαγὰ παῦ ἢ παὰ τπηογθ 
ἀἰβοῖρ!ο8 ὑμαπ ΤΌ η, 

2 ΤΒοιρῖ ὑπο ϑανίουν αἰ ποὺ ὈαρέϊΖο, 
θα 15. ἀἸΒοῚΡ] 68, 

1 οΥ, "Βδυΐπι ,᾿ 85 δρονο, ον άλ--ονάληπειδε. 

3 ογ, "Βοδ! οἷν," ψεέαοπαϊδ, 8566 Νοΐοβ οἱ {}18 νοσβο. 

3 ψγγε, ἵτῶι, 

4 ιυμείε. 

ΛἈΆΚΑΒΙΟ, ΠΡΕΙΒΙΑΝ. 

ἐδβυ βθέ, δπί Δ Πα πΠῸ ὁπ6 τϑοθινϑῖι ᾿18. ἐθβεϊ- 
ΠΟΥ͂. 

98. Βαὺῦ Πθ ὑπαῦ τοί για Β1Β ἐθβεϊ μον 
Βα τηδάθ ῥγοοῦ! οἵ μ18. οοπῇάθποθ ἐμαὶ 
Οοἄ 18 ὕγιθ. 

84 Ἐὸν μ6 σου α ΒΔΕ} βοηῦ βρθακοίν, 
ἐπ πον οἵ (ἰοά : θθοδιβο Θά μϑιὶ ποῦ! 
δῖνθῃ δῖα ὑΠ6 ϑριγιῦ ὈΥ πιθαβιγο. 

85 Το Ἑδίμον Ἰονϑῖῃ {Π6 ὅοῃ, πὰ μαί. 
Βίνθῃ ΘΥ̓ΘΡΥ ὑδίηρ ἰηΐο 8 πδηὰά, | 

86 Απά ϑνϑὺυὺ οπὸ ὑμαὺ θ᾽ ἰουθίῖ ἱπ ἐπ Ὸ 
8οη πάθοι! ουθυϊαβεέϊηρσ Π{{8 : θὰ ἢθ ἐἰαξ 
ἀοίῃ ποὺ θον ὑπὸ μοαὰ ἰο ἐμ ὅοῃ, δῃᾷ ἰδ. 
ποῦ ονοάϊθηΐ, 8}18}} ποῦ 866 ᾿ἰΐδ ; δῦ ἔδὸ 
σταῦθ οἵ Ο οὐ ἀοϊάθει οα ἶπι. 

ΒΘ ἐθϑυϊῆθυῃ ; δηὰ ἐμοῦ ἰβ ποῦ οὔθ ἐδπαῦ 
τϑοθίνϑῦ 18 ὑθβυϊ πη γ. 

99. Βυῦ [6 ὑμαῦ μαΐ τθοοὶνθα ἷ8 ἰθϑύϊ- 
ΤΘΕΣ μα βοῦ [18 868} οἱ ὑπαῦ αοα 8. 
γι. 
84 ῬῸΡ Β σποιὴ (ἰοα Βα ἢ βθηῦ Βρθακϑῦ 

ἰηάθορα 6 ψουβ οὗ (οα : ἴον αοἀ Βαύμ, 
ποῦ ρίνθηϑ Πἷπὶ ὑπὸ ϑρὶ γι ὈΥ ΤηΘαΒΌΓΟ. 

85. Τ|ιΘ Εαύμοῦ Ἰονοῦν ὑπ ὅοη, ἀπὰ ΒαΐΒ. 
ΡΙδορα θυθυύ ὑμῖπρ' ἰηῦο δΪ8 μαπα, 

80 Απὰ ᾿θ ὑμπαῦ Βοϊϊονοῦῖ ἴῃ ὑπο ϑοη,, 
ἴο δὶπὶ 18. θυθυϊαβύϊηρ ᾿{8: θαῦ ἢΘ ἐπα 
οθογοῦν ποῦ ὑδθ ἥοῃ 8Π8}} ποῦ θϑμο]ὰ 1 ᾿᾿ 
θὰῦ ὑπ6 πσαῦῃ οἵ ἀοα ἀρϊάοί οα Βΐτῃ. 

Ομ». 1Υ. Ομ». ΤΥ. 
4] γιτι.--- ΑΝ πἤθὰ ὅπ Τιονᾷ Κῆρ, 1. Ανν σοῦ 6808 Κοον ἐμπαῦὺ ἐπ 86- 

ἐπα ὑπο Ῥματίβοοβ μιὰ πραγ ὑμαῦ Τοβὰβ οοάονβὴ μα ποαγὰ ὑμαῦ δ6 δὰ ροὶδ τηδην 
μαᾷ σοῦ τπδὴν ἀἰβοῖρ!οβ, απὰ ὑμαῦ μ6 θδρ- ἀἰδβοῖρ!θβ, απὰ ὑπαῦ μθ θαρυϊσοα πιοτὸ ὑπιδ 
{ἰχοὰ πποσὸ ὑπδπ Το η, ᾿ΨΖολη, ᾿ 

2. ΑἸΕΒΟῸρΡΙ θβιβ ἀϊὰ ποὺ θαρίϊχο, 2. Βυὺῦ ἰδ νὰβ ποὺ «{ϑβ8 ΔΙοηΘ ΝΟ 
8 ἀἰβοιρῖθα; δαρείποά, ἢ Ὀυῦ ὑπ6 ἀἰβοὶρ᾽68 δ͵8ὸ Ὀαρεϊσοὰ ; 

"λεένιδά Κατά. Δ ἐᾳπραϊοά" οὐ " ̓εἰλδυνοῖ," 

5 τἰτὶ “ἔθδὲ ον, Ηδ ἔγιο." 3 γ᾽, ' ἀἰκοοπίοτα," Ῥιασίβοος, μυμ ἑαξίδη. 

5. «κἰνοῖν ποῖ." Ῥοϊγκὶ. Τῆνο ροσῆ, πὶ ἐλ απνὰ πὸ ῥτὸ- 5 “γΟῦκς ὉΥ διά." 
σοάϊοςς νοσβο, Δ 6 του στοῦ δἰκὸ ὉΥ ἔἰο ἱπιροτίοσς, 

4 οτ, "δᾶ ἕδκοη ἴο ἩπηβοῖΓ," 
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5. 50ΗΝ. Οπλν. ΤΥ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΚΞΙΟΝ. 

8. Ἠϑδ Ιοὔρ Φιάθα, δὰ ἀθραγύθα δρδὶῃ 
᾿1ηἴο 611|66. 

4 [Απ4] Π πιιϑῦ πθθάβ σὸ ὑβγοαΡἣ 
᾿ Βδιηδ δ. 

δ᾽ ΤΊΘπ οομμθίῃ μ6 ἴο ἃ οἷὐυ οἵ ϑαμπιδνὶα, 
[ππΐο 15] οα]164 ϑγομαν, πθὰρ ἴο [86 

'ΡΆΓΟ6] οὗ σγοιπα ᾿ὑπᾶῦ 9000 ρᾷγθ ὕο 8 
805 “ΌΒΘΡΗ. 
᾿Π 6 Νοῦ {8000᾽8 Μ6}]} τγᾶβ ὕμθυθ. «6818 
ἐπογοίογο, θθίπρ θαγὶθα ψ]Ὁ} ἀΐδ ἸΟΌΡΠΘΥ, 
[546] ὑμιιβ [οπ] ὕμθ ν6}}; [ἀπά ἴῦ νὰϑ 
αθουῦ ὑπ βίχῦμ Βουγ.7} 

7 ΤΠοΓΘ οοιηθύῃ ἃ οπιδη οὗ ϑαιηδγία ἴο 
᾿ἄγανν ναΐῖου : Φ965818 βαῖθῃ απο μοι, ΟἸνθ 
τη8 ἴο ἀνἸηκ. 

8 (ῬῸν ἷ5. ἀἰβοῖρ᾽8β γγἴϑθ. βΡΌΠΘ ΔΥΔΥ͂ 
απο ὑπ οἰδγ ἕο Ὀὰγ [πιρα0.}} 

9. Τῃοη βαῖῦῃ π6 σοιδὴ οἵ ϑδιπδαγὶα 
απο μΐμη, Ηον 15 ἰὑ ὑμαῦ ὕπου, Ὀθὶπρ 8 
16 νν, αϑίκοϑῦ ἀσῖπκ οὗ πιθ, ν 10} 8πὶ [ἃ νγο- 

Ι 4... 30. 

1 ὅςξῃ, χχχῆϊ. 10; ΧΙΨΙΙ, 22; 7205}. χχίν. 32. 

ΒΎΒΕΙΆΟ, 

9. Απαᾶ Β6 ἸοΐὉ πάει, απ πϑηὺ ἀρδϊη] 
ἴηἴο Θ811166. 
4 χ.---4 Ἠθ τηυβὺ πθΘ68 Θ0Π16 ἃ Ρ8 855 

Ὀγ ὉΠ6 ρ]αοθὺ οὗ ἐμ ϑδιμαυιθδ8. 

ὅ Απὰ [δ οἅπιθ ππίο ἃ οἷδΥ οὗ {Π6 
ϑατηδυ Δ 8, ΕΟ. γγὰ8. ΘΆ1164. ὥγομαν, ὈΥ 
{Π|6 8146. οἵ ἐμ ρουΐίου οὗ συοιηαᾶῖ ψ Ἔ]Ο]Ν 
ΦΔ 600 ρᾶγθ 18 Βοὴ «οβθρ}.ἢ 

6 Απὰ ὑπθγθ νγὰβ ὕπουθ ὑπ ἐπ πἰαὶη οὗ 
γγαύθυϑ οἵ «2000. Βυὺ {6818 νὰβ ὑγρὰ 
ἔροσα ὅΠ6. [0116 οὐ ὑπ τοδά, δπὰ ἢ βαϊ οῃ 
ὑμ6 οπηὐαϊῃ : πα τὉ νι α588 [Π6 βιχύῃ μουν. 

7 Απᾶ ῇθγθ οΆπ|6 ἃ ΟΙΏΔη ἔῸπ ὅδα- 
Ἰηδτῖα, ὑΠαῦ 586 Βῃου ἃ ἄταν παῦθν : πὰ 
6585 βαϊα ππΐο πον, Οἷγθ πῖθ ναῦν! ὑπαῦ 
1 τηΔΥ ανἸη]ς. 

8. ΕῸν Π15 ἀἰβοῖρ] 68 ὑγΟ ΓΘ ΡΌΠΘ ἴο ἐῃ8 οἰδΥ 
ὑμπαῦ ὉΠΘΥ ΒΒοι ἃ θὰ ὑΠπθιηβοῖνοβ οοα.}} 

9 ΤΠαὺ ϑαιηανίδη σοιηδη Βαϊ ἢ πηἴοὸ 
δῖ, ον ἀοδέ ὕμπου, ψηο ἀρ ἃ «νυν, δ81ς 
ὕο αγἸπῖκς οὐἨ τὴθ, σι ]0 ἢ} δὰ ἃ ϑαπιαυύδῃ 

1 ἩΓ,ΚΙ. οπιῖἕβ " ἀραῖπ.᾽ 
3. χιῸν “1 νγὰβ ἴο 6 ἄοπο Ὀγ Ηἷπὶ {παὸ δ Βῃου]α σοπὶθ 

ἃ πα Βπουα Ρᾶ55 Ὀγ.᾽ σπια σα "ιυοέϊι. ῬοΒο.. σάεῳ. ΗΥΚΙ. 
8. χπτ. “ποιβο.᾽ 
Δ ΟΥ, “ὙΠΠ]αρθ,᾽ “ μϑπη]οῖ.᾽ 
5. ἐἴο ΖΌβθρὶν, ὑπαΐ βοὴ οὔ μΐβ.᾽ ΗΤΚΙ. 
5 "αηιϊῶ, "ΤΟ 1}. Ῥόβοι, υπαγατέῦ, ")οΟΌγτιον.᾽ ΗΤΚΙ. 
7 ἩΧΚΙ. δα α5, ᾿σκαπῦ, οὕτως. 
8. ἬΓΚΙ. δα 5, αἷἱλ, ὡσεί. 
9. 11ξ, “811 ννυαΐθυβ. 
10 ἩΓΚΙ. οπιῖῦβ " νγαΐου. 
1 οΥ, “Ῥσον βίομβ.᾽ ΗΤΚΙ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

9. Ηδ ἔπθὴ οἵ {1π|ὸ Ἰαπᾶ οἵ {πά:θ8, ἀπ 
πθηὺ Ὀδοῖς ᾿πΐο (811166: 

4 Απὰ [8 μδά! ἴο ρὸ ὑβροιρἢ ϑ'αμιαυίδ. 

4 ν.--ὅ Απᾶ μθ οδιηθ ἴο ἃ ἕονη οἵ ὅ8- 
μηδ], ὉΠ πᾶπηθ οὗἠἨ ψ 10} 15. Κ΄ ΟΠ, ΠΙΡῊ 
πηΐο ὑΠ6 νἱηθυανα τ Βῖο ἢ Φ8000 ρᾶνθ 40- 
ΒΘΡᾺ ΠΪΒ5 50}. 

6 Απᾶ {Πὸ ψ6}} οὐ Φ9Δ000 γνὰβ ὑμθῖθ. 
Απὰ “6βι18, ΥΘΑΡῪ οὗ Π15. γγ]κ οἡ ὑπ τοδά, 
βαῦ ὕπουο Ὀγ {6 νγ6}]} :3 πα 10 νὰ ποοηῦ 46 
αὖ ὑπαῦ ὑηθ, ὑπ6 βίχυῃ πουνὃ 

7 Απα ὕΠ6Γ0 ΘΔ 1Ὲ6 ἃ οιηδη ἴσοι βδιηδυὶα 
{πᾶῦ 586 Βῃοι! ἃ ἄγαν νναῦθι : ὅπ «6518 
5814 αθὖο Π6., Οἷνθ τη ψαῦθι ἕο ἀνίηῖκ, 

8. ἘῸν ΒΒ ἀἸΒοῖρ]88 61 ΡΌΠΘ ἐμέο ὑῃ8 
ἕον ὑμαῦ ὑΠΘῪ ΒΟ] θὰγ ὑμοὶν ἰοοά.᾿ 

9. ΑπαύΠπαῦ ϑεαιηαν δ ποπιδη 5814, Ἡ ον 
15. 1 ὑμαῦ ὕμοι, ἃ ιν, αϑδίκθδῦ οἵ πιθ ἴο 
δῖνθ ἔπθ ναύθν ὑσ ἀνίηϊς, 1, νυ Π10} δ πὴ ἃ δἃ- 

1 τ, " ἀπα ἴὉ νγὰβ ἴο Ἠϊπι.᾽ 

3 τραπαδαγα ᾽ψα παδὲ ῬΟΙΥΡῚ. λαδα ῬῚ. ᾿ἄκαᾳ᾽ ἔ; ον ρ΄ 

οὕτως. 

3 πη ἰδ νγὰβ ποοὺὴ ὕπο, δα {ἰπιο, βἰχίν ΠΟῸΓ,᾽ ΟΥ̓, 
“ἀπο οὗ βιχί ΠΟῸΓ,᾽ ΡΟΪΥΡΊ. 

4 ἐργοδα οὔ ὑποὶν Τοοᾶ,᾿ ῬΟΙΥΕΊ. 

ΒΛΉΙΘΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΟΘΟΤΗΙΟ. 

δ Αμὰ Πο οαπηθ ἴο ἃ ἴονγῃ οἵ ϑ'διηδυῖδ, 
{π6 πᾶῖηθ οὐ ΒΟ γγὰ8 ϑυοθαν, ΠΘᾺΡ {Π6 
Πρ] ὰ νι μ]οὰ 14 600 σάγο ἴο [18 8Β0η «0560}. 

Θ ΤΠοτΘ νγὰ8 ἃ ουιηθαϊηἶ οὗ νναῦθν συ] ἢ 
ΤΔ000 γᾶν. Βαῦ Ζ768118, θϑὶπρ {Ρθ84 τοί 
ναὶ Κίηρ οα {Π6 τοδά, βαῦ ὕμιι8 οα {6 ἴθ η-Ὶ 
ἰαΐῃ : ἴῦ νᾶ ὕΠ6 βιχύῃ ΠΟῸΡ. 

7.Α νοιθδη ὕπθη οδιηθ ουὐ οὐ Βαιηανία, 
"ἕο ἄγαν νγδίθι : {6888 Βα] 4 αηΐο 6, Ῥγαυ. 
σῖνγθῦ ὑπαῦ 1 ἀγίηκ. 

8. Τὸν 118. ἀἰβοῖρ᾽θ8 0 ΓῸ ρΌΠΘ ἰηΐο ὑΠ6 
᾿ἴονα ὕο ὈυΥ͂ ὉΠΠΘΠΊΒΘΙΥ68 βοιηθυ δῦ ἕο θαῦ. 

9 Βυῦ {Π6 ϑαιηαγιύδη τγοιηδη Βαϊ αηΐο 
᾿Βῖπη, Τὰ τυ μαῦ τηδηπον ὕμπου, ἃ {Θνν, ἀθϑιγοϑὺ. 
ἔποι ἀσίπ!κς οἵ τηθ, νυ 1 δὰ ἃ ϑαιηδυίαῃ 

8. Ηθ Ἰοΐ Φυά:α,} ἀπ μθ ψϑηῦ ἀραϊη 
1ηΐο (811166. 

4 Βυὺῦ Π τυϑῦ ποοᾶβ ρᾷ88 ὑπγοιρῃ 
Ῥϑαιηδ ἃ. 

ὅ Ἠθ οατηθ ὕπθη ἴο ἃ οἷζυ οἵ ϑαιηαγία 
ΘΆ}164. ϑ γον, πθδι 06. Πρ] 4 νυ μ]οῖν [000 
βαγθ ἴο [18 80. {0560}. 

6 Βυὺ 728600᾽5 οπύαϊη οὐ νγαῦθυ υγᾶ8 
ὕπορθ. “}68ι8 ὕπθῃ, θθΙ Πρ ΥΘΑΡῪ Μ ἢ 6 
τοδὰ Π6 δὰ νι αὶκοϑα,3 βαῦ ὑμ8 οἡ ὕΠ6 [Ὀμη- 
αΐπ : {Ὁ νγὰ8 ἀροαῦ 086 Βίχῦ μουν. 

7 ΤΠοη ἃ οιπδῃ οδϊηθ. ἔγοπὶ ϑδιηαυὶα 
ἕο ἀγαν νναΐου : {6888 βαϊά πηὔο μον, αἷνο 
"6 ὕπαῦ 1 τπᾶν ἀγρίης, 

8 Ἐὸν ἷ5 ἀἰβοῖρ]6β γγθῦθ σΌπ6 ἰπΐο ἐδ 
ὕονιι ὑμαῦ ὉΠΟῪ Βῃο]ὰ θὰγ Τοοά ἴον ὑπθιὰ- 
ΒΘΙν 68. 

9. ΤῊ ϑαιηαγιθαη πυοιπδη 5814 απηΐο Ὠΐτη, 
Ηον ἀοϑῦ ὅποι, ἃ {6 νυν, δὶς οὐ πιὸ ἴο ἀρίηϊς, 
οἵ τη, ἃ ϑαπιαῦίαη ψγοιηδη ἢ [Ὁ {Π6. “6.8 

! 
Ἰ οτ, "ΠΟΤ γῶ8 ποτε ἃ Τοππέδί πη νυν ον 940} κανο, 

δοσοτύϊης ἴο Ο. Νοΐάο, γτο ἴδ ΚΟ ᾿πιηιοι " ΟΥ̓́νγαϊοτ᾽ ἴο ὈῸ 
ΒΠ ΟΥΤῸΥΤ ΤῸΓ ᾿ἡπιημαμ "ἴΠοτο :᾿ Ὀὰϊ δα 6 δυο 'πιηιῖι " οἵ 
ννδίοτ᾽ ἴθ πὸ ΜοΙρΗϊ ες, [Ὁ 15 ΨΟΥῪ ῬτοῦδυΪς (παὶς {5 15. 
850 ἴπὸ σοττοοΐ τοδα πε ἱπ {5 μΙασο, 

᾿ 

3 οΥ, " Ὀτίηρ, 1 ΡΓΑΥ, απεία. 
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1 ΤῊ οτἰ κῖπαὶ δὰ 5 ἀπδῦρ]ι, "θεία Ηΐπι.᾽ 

3 γ{{," οὗἩνναἸκίπις.᾽ 



-ΠὌτ“Π Ξ“ “ “ἷἧ“ἷΠἷΠ΄Π΄ῇΠ’΄Π΄΄“΄Π’΄Π  ΠῪΠῪἈᾳἂᾳἈᾳ Ὰ᾽τααοτζεεοι͵σοηαλα..-- ---.- --: ττ τ“ ἠ ἠἧ ὁ “ὋὀἩἩ“ ΄ἝἾἝ͵ ὐἠἾἷἝ“  ΄“΄ΠὖῸπ΄π΄Πὅ5“Π“ΠΠΠὅ5ΠὅΠὅΠὅΠΠρΠΠ:͵͵͵͵͵͵͵ὅ8.έή͵..... . 

ΟἘΒ.». 1Υ. 5, ΦΟΉΗΝ. | 
] 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ,. 

8. Ἠθ οἵ ἐῃθ Ἰαπὰ οἵ 7 πιάεθα, ἃπα οαπη6 
Δηοῦμ 6 ἀἰπη6 ἰηΐο (ἀ8}1166. Ὶ 

4 Απὰ Πθ μ84} ἴο σοὸ ὑμτοιρ}ι ϑιηα γα. 

ὅ Ἠδὸ οοιποίῃ ἴο ἃ ἴονπ οὗ ἐπθ ὅὲ- 
τηδτ ἐδ η8, ὑ8 6 πᾶπιθ οὗ τ Β]Ὸ ἢ τὰ8 ϑγομαν, ἢ 
πρᾶν ὕο ὑπ νἱ]ασθ ΒΟ [8600 σαν ἴο 
μιἷ8 Β0η {56 Ρ}.. 

Θ Απὰά 4 ἴοιιπίαϊη οἵ 8600 νγᾶὰβ ἔπογο. 
Απὰ 468ι15, ἐἰγθὰ οἵ 9 Ἰοῦγπου, βα 3 οὴ 
{86 Τοαπίαϊη : ἀπα 1ῦ ντγα8 δθουῦ {Π6 βίχίῃ 
ΒουΓ. 

7 ΤΠοΓγο σοπιθίῃ ἃ πτοιηδη οὗ ϑαιηδγία ἕο 
ἄγαν ναῖον : 7658 βαῖῦ ἢ ἀπΐο μον, Οἷνθ 
τὴ6 ἴο ἀτίηκ." 

8 Ἐὸν Ηἷβ ἀἰβοῖρ!θβ ὑγθῦθ σοπθ ἱπίο ἐδ 
ὕοντι ἔπογθ, ἐμαῦ ὑμΠ 6 ν Βῃουα θὰγ [οοά.ὅ 

9. ΤῊ ϑαπιαγι απ υσοπηδη Βαϊ απο ἩΪΠῚ, 
ΤΗου, ψηο ατῦ ἃ 76 νν, μον αβίζοδύ ὕποὰ ἴο 
ἀσίηκ οἵ τη, ἃ ϑαιηαυίδη πτοπηδη ἢ [ὉΓ 

ΘΕΟΘΚΒΟΊΑΝ. 

“3 ΗΘ Ἰοΐῦ Ταά:θα, ἀπά ραββθὰ ἰηΐο (ἐὰ- 
66. 
4 Βυῦ Πο μδᾷ ἰο σοὶ ἐβγουρη ϑαιπδτία. 

“1 χιτι.---ὖ Απᾶ ἢ σαπιο ἴο ἃ οἷξγ οὔ ἐμθ. 
δατηατ ὕδηβ, τυ ἴοι {86 
παηΐο ἐμ ὙΠ] σὸ δ ον 
[18 500. [Ό56Ρ}!. 

Θ. Απᾶὰ {8600᾽85 [οὐπίαϊηβ τὰ8 ὑπογο. 
Βυῦ «68:18, ὙΥΘΑΡΥ͂ ΟΥ̓ 18. γα} }κ οἢ ὑπ τοδᾶ,} 
βαΐϑ οα ὑπ6 ἴουηΐαϊη : [Ὁ τνὰ8. ἀθοιΐῦ ὑπὸ 
βἰχῦμ ΠΟῸΓ, 

7 ΤΊΘΓΘ σαπΠῚ6 ἃ ΟΠΔ οὗ βαιηαγία ἴο. 
ἀναν ναῖον : 6888 βαϊά ἀπο μϑν, Οὐἶγθ αθ. 
νγαΐον ἴο ἀνίηκ. 

68}1 Ξγοθαγ, πὶρας 
8000 σαν ἀπΐο 

8 Ἐὸν Εἰ ἀἰβοῖρ!δβ τϑῦθ ρόπϑ ἱπίο {ἢ 
ἕοννῃ ὑμπαῦ ὉΠ Υ Βῃου]ὰ θὰγ ἴοοά. 

9. Τραῦ ϑαιηδγαη τυοτηδη βαϊὰ πηΐο ΠΪπι, 
Ἧὸον ἐς ἐξ {παῦ ἔμποι ατῦ ἃ 76 νυ, δῃα ἀβκοβϑὺ 
ἴο ἀν ῖη}κ πυδίου οἵ τη6, ἃ ϑαιηδυῦδη ἡγοη8} Ὁ 

Ι 

ΞΠΑΨΟΝΙΟ. 

3. Ἠθ οἵ Τά αι, ἀπά ποῦ Ὁδοκ ἰπΐο 
[ΘΆ}1|66. | 

4 Απὰ ΜΠ πιυδὺ ποϑάβὶ ρὸ ἐβγουσῃ 84- 
τη ΣΆ, 

4 χιι.---ὅ δ σαπθ ἐμογοίογ ἴο ἃ ἔουνῃ 
οὔ ϑαιπαγία, οα]] θα ϑγομαν, Πθαν ἕο [86 ρᾶγοοὶ 
οἵ ρσγουπα" νι μῖοι Φ860Ὁ σανθ ἴο 18 Β0Ὲ 
ΨόΒορἢ. 

6. Απά ἃ ουπέαϊη οὐ 7800 νγὰβ ἔδογο. 
Αηὰ “168ι185 θθίπρ' ΥΘΑΓΥ οὗὨ ἔπι6 Ἰογ που, βαῦ 
{π58 ὁπ ἐμ ἔουπίαϊη ; ἀπὰ ἰδ νγαβ ἀθουῦ 
{86 βίχίῃ ΒοιΓ. 

7 ΤΏ οΓΘ οδπη6 ἃ τ Οπδη {τῸπὶ ϑαιηδγία ἕο 
ἄγαν ναΐϑν : {6888 βαϊᾷ απΐο μον, ΘἶνΘ πι6 
ἴο ἀσίηκ. 

8 Τὸν [18 αἴβοῖρ᾽88. σθγθ ροηθ ἱπίο 6 
ἴον ὑμαῦ ΠΘΥ 5μου]ὰ θὰγ ἴοοά. 

9 ΤῊΘ ϑαιηδγιΐδη πτοπηλπ Βαϊ ἀπίο ὨΐπῚ, 
Ηον ἀοβέ ἔμοιι, θοΐηρ ἃ 76 νν, αβὶς ἀτίπκ οἵ 
π|6, Υ ΒΙΟἢ ἀπιῦ 4 ϑδιηδγιξαπ πτοπηδη ἢ [ὉΓ 

1 χξν “1ξ νγδβ ἴο Ηΐπι.᾽ 

3 γ1{π. "το νυ ἔπ 6 πα πη νγ85 ΞΥΟΠΔΓ᾽ ΟΥ̓ ΘΘΟΠΔΓ.᾽ 

8.ΑἹΙ Αὐτησηΐδη σορίοβ οὐαϊξ οὕτως. 

4 Καὶ, Βεροσγίδη, Ηοπα. ἰΐ. ν. 26. ““ὙΝΉΠ6 Ηδ δδκϑίῃ ἕο ἀσίηκ 
αἀγρμέκανιδ᾽ καἀἰεξενηι, Ἠς κίνοῖ ἀσίηκ ἴοὸ {πῸ ὑγΠο]ο νου], 
ἀπὰ στγίπρ δου Ηὸ βαίτῃ : 17 ΔὴΥ οπ6 {Πῖγβὺ Ἰοὺ πὶ σοπλθ 
ἀπίο Μο, δὰ ἀσίηκ.᾽" 

5 χεῦ, " νἱσζαδ δ," ψόγαριιν᾽ δ. 

1 χῖτν “1δ ννὰ5 ὕὸγ Ηΐτι ἴο κὸ. 

3 ἐπηαγο ; [Πι15 15 ἔπι ἕοττη πβοὰ ὃν Τόπδ, Μοίτορ. οὗ πὶ, 
ἴπ ἔπ ἀοβοσγί ρου ΟΥ̓ δἷ5 ΡΠ ρτίπιαο τὸ ἴη6 ΗΟΙν Ταπὰ, 
Ρ. ὅδ, ἴπ' Βροακίῃρ οὐ {16 νγ6}} οὐ Τοιπξαῖτι οὐ {πὸ Ψ γρὶπ δὲ 
Ναζδγοῖν, ἀκα γεϊοοαϊέν Καίακδα Νακατγο για ἐκκιοκίαδα κπΐπα 
γα ἐλ -πιαϊἀοδοϊέδπαδα, τιδδισοηογδα ἀα τυαάϊάανϑα, βαδαΐδα 
αΥϑ ἴβηδλ!! ὑβαᾶγο ἀδέλ δ πάει ἐκκιθδίαδα δμΐπα, ο, ὙΤῈ6 
Ασομ ίβπον Τίπιοῖῃν ἱπ 5 Ρ᾿Πρτίπηασο, ν. 180, τοητίοιβ 
8,150 {Π|6 γγ6}} οὐ ἐππιὸ Ὑἰγρὶπ α5 ἴδαᾶγο αχληιοαὶβ-ιεκκίεβίασα 
πιαξ, " ὃἃι Τοαπίαίη Ποννίηρς ἰπ ἐπα δ σπασοῖ." 

3 ΤῊιΘο Οδογρίδη, κΚὸ ἔπο Αὐτασηΐδι, οὐἱἐβ οὕτως. 

ἈΝΘΙΟ.ΒΑΧΟΝ. 

3. ΤΈρθη ἢ Ἰοῖ ἔπθ Ἰαπὰ οἵ Ζιιᾶτα, πὰ 
ἀθραγίθα δραὶη ᾿πΐο (81166. 

4 Απᾷ ἴῦ Ῥομονθα! Ηἷπὶ ὑπαῦ μ6 8βου]ὰ 
Ρᾶ88 ὑβτοιρ [86 απ οἵ ϑδιηαγῖα. 3 

δ ὙΥΒογοίουο ΒΘ οπηθ τπιηΐο ἃ ἐονιϑβ οἵ 
ϑατηδ γα, τυ ΒΟ} 18. παῖηθα ϑγ θα, ΠΘᾺΡ ἴο 
ἐπ ρογέϊοη οὔ στουπάἤ τ Βῖο ἢ ΦΔ000 σάν 
Το βορὶν 8 Β0η, 

0 ΤΉΘΥΘ 88 [8 6000᾽5 νι 6]. 
4 τχ.---ΤῊὴθ ϑανοῦν βαῦ ΒΥ {πθ ν6]], 

ΜΠΘη ἢΘ 88 ὙΘΑΓΥ οὗ ρσοϊησ," Δπα ἰὉῦ νγὰ8 
τηϊά- ἄγ. 

7 Τπθη ἔμ ΓΘ οΤη6 ἃ ποτ Δη7 οἵ ϑ'διηατῖα 
ἐμαῦ ποῦ] [οὕ νυ αίθι : τ μθη5 Π6 ϑδυ ον 
Βα] ἀπο μον, ἶνθ τὴ ἴο ἀγίηκ. 

8 8 ἀἰβοῖρ!οϑθ στοῦ ἔπθη ἀοραγίοα ἴο 
ἐμπαῦ ἕονι, απ που θὰγ Εἶπ τηθαΐ.9 

9 Τίιθη ἐπαῦ ϑαυηατ ἕδη ττοτηδη Βαϊ ἃ απο 
δῖπι, ΗΟ δβίτοϑδῦ ἔμποι οἵ πιὸ ἴο ἀτγίπκ ὃ 
ἴον ἔμοὺ ἀγῦ ἃ 16 ν,}0 πα 1 δ ἃ ϑατηαγ ὕδη 

1 Ηἰἴηι χεδνγοίε;--ρεῦνγεάα. ΤῊ. 

3 βανιαγία.ἰανπά, 
8 ρεαδέγε, 

4 ἐδλαπι ἕμπε, "ἘΠ6 ΠΟΙ ΟΒΌΓΟ," “ἕΆστη,᾽ ΟΥ̓ " ζονντ." 

5 τοί. 

δ γ{τ. "ΚΌΠΟ ὙΥΘΔΥΥ." 

7 ιυἱγ. 

Β ἐλα--ἔλα, 

9 πιρέϑρ, Τλβ γΟΥ86 ἰ5 ὁποϊοϑο ἱπ ἃ Ραγοπποδὶβ ἰπ Μτ, 
ΤΠ ΟΥΡΟΒ οὐ, 

1ὸ 1," Του β.ν," μά δίδο, 

ΛΔΈΛΒΙΟ. 

9. Ἡρ]οῖν “πάτα, αηα τ θη} ἰπΐο Οἰ}1166. 

4 Απά τῦ νγ88 ἐπιαῦ "6 Ρυροβοαν ἴο Ρᾶ88 
ἘΥ {π0 Ρ]δοθ8 οἵ ϑδιηδτῖα. 

δ Απά ἢθ ολπι6 ἢγϑβί ἕο ἃ οἷἐυ οὔ δαιμδυία, 
ΜΒ ΟΝ. 8 παιηθὰ ϑγοθαν, ὈῪ ὅΠ6 β᾽46 οὔ ὑπὸ 
ὙΠ] 9 τυ Β]οἢ. [60 σαγοῦ ἀπίο ΦΌΒΘΡἢ ἈΪ8 
Β0Π. 

Θ Απὰ ὕπογῸ νγαὰβ ἔπονῦο ὑμ6 ἔουιπίαϊη οἵ 
ναῖον οἵ “94000. Απαὰ {7685 νὰϑ {ἰγοὰ 
τὰ 06 ὑο}} οὐ ὑπὸ στοδᾶ : ὡπᾶ μθ βαῦ ἔμ 
οἢ. ὅδ Τοιχηΐαϊπ, δου ὑπ βἰχίῃ Ποιν. 

7 Απᾶ ἃ ψοιηδῃ οαπη6 ἴτοπὶ ϑαπιανία ἴο 
ἄσανν 6 ναῖον : ἀπα 76818 βαϊά ἀπΐο ΠΟΥ, 

1 εἴ θομονοὰ Ηἰΐπι,᾽ ροάοδάεξλε 76 ἐπι. 

3 οΥἉ, “γΠδρο.᾽ δὲς υδδὶ, 

3 φμδάψαδλε ἑακο. 

4 χς.“οίηρ.᾽ 

ΡΕΚΞΙΑΝ. 

9 ΤἜρθη οἡ ὑμπαῦ δοσοιηΐ {6818 ἰοἴξ Τὰ άεθα, 
αηὰ νοῦ ἰηΐο (Ἴ8}1|66. 
4 τχ.---4 Απαὰ {6818 μαά ἃ ἀδβῖγθ ἴῃ δὶ8 

Βοαγῦ ὑμαῦ ἢ Ββουϊά ρᾷβ8 ὑβγουρὰ ὑπ 
ΘΟΙΠΤΥ οἵ {Π|6 ϑιαπηαγ 8 8. 

δ᾽ Απὰ Πι8 οαπιθ δῃὰ νϑηῦ ἰπΐο ἃ οἰξγ οἵ 
Ἔμθ. ϑαπιαγιίαπβ, ὑμ6 πᾶῖὴθ οἵ σι βῖο 18 
Βγομαν, οἢ ἔμ6 Ὀοτάθν οἵ {Π6 υὙἱ]ασθ νος 
Δ000 σαν ἴο ΠΪ5 5010) ΌΒΘΡΉ. 

θ. Απαὰ ἔπιθγθ ντ8 ἔπιθγθ ἃ ἔουπέαϊη οὔ γαΐου. 
οὔ Δοο0. «6808, Βανὶη σ᾽ ῬΘΘΟΠῚΘ γθασῪ ΙΓ 
ὕΠ|6 αδσαθ οὗ ὑΠ|6 τοϑά, οᾶπηθ ἃπα βαῦ οῃ 
{π6 θα ρθὶ οἵ ἐμ Τουπέίαϊη, αὖ ἐμ βίχυ Βουγ, 

7. Α νοιηδὴ οἵ ἐπ ϑαυπηαυὶ δ η8 ΟΠ ΠῚΘ [0] 

αἶνο πὴθ ἐλαξ 1 ἀνίηϊ. 

8 Απᾷ Πῖ8. ἀἰβοῖροθ ποῦ ροπο ἴο ἐδ 
οἷν ὑπαῦ ΤΠΘῪ ταῖρι θὰν ὑπ Θπηβοῖνοβ Γοοὰ. 

9 Ταῦ ϑαυπηαυ δ. νοπδπ βαϊᾷ ππΐο 
μἷπι, ον ἰ8 Ὁ ἐμπαῦ ὑπο, ἃ 7 ν᾽, βθοκοβί 
ἴο ἀσίηκ υναῦου οὗ τηθ, ἀπά 1 δ ἃ αυπηαυ Δ ἢ 

ἄσανν ναῖον :3 Ψ 6808 βαϊὰ ἴο ἀπαῦ ππομδη, 
αἷνο πὸ νταΐον ἐμαῦ 1 πηδὺ ἀτγίηκ, 

8. ἘῸΡ 8. ἀἰβοὶρ]98. ποτὸ σὍη0 ἰηΐο ἐδ6 
ἴον ἴῃ ογάον ἕο ὈῸΝ ῬΓΟΥΪΒΙΟΏΒ. 

Ι 
Ι 

θ᾽ Τιλῖβ ϑαπιαγι δη πτουδὴ βαϊὰ ἕο ΟἸγὶβὺ, 
δίησο ποὺ τὲ ἃ {6 νν, ΧὮΥ ἀοβίγοδῦ. ὑμοὺ 
σίου ἴο ἀσίηκ, οὔ πιθ, τ Εἰ οἢ πὶ ἃ ϑατηαγι δἢ 

1 ῬοΙγκΊ. δά άκ, " αἰκαίη." 

3 οτ, " δυὰδ δ "δά μυγροβοά," 

3 «ὩγοῦκΚἢ Βαπιασίδ." ῬΟΪΥΕΙ, 

4 “δά κίνοι." ῬοΟΪγκΙ. 

δ΄ 1|π. "ἴπ," “εἶπιο οὐ,᾽ Ῥοϊγεὶ. 

Ἰ οτ, "θογάοτ." Τῆνβ κἴιονσα {πλὲὶ {πὸ Ῥογείδεν, {πὸ ἀπὸ 
Αστησείδη αὐνὶ ἔἶνὸ Οσογκίδη ἐγαπικιδλίοτγα, υὐνδογκιοοι εἰΐπ 
το δύο Ὀδο δ συγ. κου ἀγοῦπν τὺ Τουπεδίε  δοοοτά. 
πα ἴὸ ἴπὺ οὐκίοπι ΟΥ̓ εἰνοῖς σουμπίτίοα. Ἀπ τοργαγάς εἶνὸ 
Ῥογπίδη, ἔκ ἐν Δυγίοτ ρὑγονοὰ Ὁ 16 καπιὸ σχργοκκίον 
νοΐ ἀπο πὶ Ῥογείδη ροοῖκ, ἕοσγ τη σγο. άπ, ὙΠ Οἢ ασγὸ ᾿ 
σοιαραᾶχγοῦ τὸ πῸ συγ. ποθι δοῦσα ἃ Του παῖ. ΟΣ 
δον οἷν, {1}, 98, ολειλινενε νον, πὰ ἴθ Νοῖσα οἱ (8 
νόγκο, 

3 γιξν “τοδὲ κἴνὸ βου ἄγανν υυδίοτ." 



5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕῈ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. 

πηδη οὗ ϑαιηδτία Ὁ] ἴον! [667 «6 νγ8 Πᾶν 6 ΠῸ 
ἀθα!ηρβ τ ἢ [{Π6} ϑ'διμαυ 8. 

10 7οβιβ ἀπβυογθᾶ ἀπᾶ βαϊᾷ ἀπο ΠΘΓΡ, 

Τῇ ἐμουὺ Κποπϑϑὺ ὑπ οἱ οὗ 4, ἀπά ψηὸ 

1 15 ἐμαῦ βαϊξῃ ἴο ἔμθθ, αἶνθ πη ὕο ἀγὶηϊς ; 

ξποὰ πουϊάρθϑὺ μᾶνθ ἀβικθα οἵ μἴπη, απ 6 

σου] μαγθ σίνθῃ ὑμ66 ᾿ΠἸν]ηρ᾽ γαῦθν. 

11 ΤῊ σόοπιδῃ Βαϊ ἢ ππΐο ΒΩ, δῖσ, ὕπο 
μαβϑὺ ποὐμῖηρ ἕο ἄγαν νυ τ0}), ἀη ἃ ὑῃ 6 γγ06}} 18 

Ἰἰνίπρ ναῖον ἢ Ἵ 
᾿ς 15. Ατὸ ὕμποι ρτθαίθν ὑπᾶπ ΟἿ [ἈΠΟ 
ΤΑοοῦ, πῖον. ραγθ τι8 [88 γ6}}, ἀηα ἀγα κ 

οαὐυ]6 ἢ 
13 7Ζ6β5 δηβυγουθα ἀπα βαϊᾷ πηΐο ΠΟΥ, 

ὑμῖγβῦ ΔΆ : 
14 Βυῦ ϑυυβόβοθνοι ἀν κοῦ οὗ [Π6 νσαῦθν 

ἐμαῦ 1 518}} σῖνθ μἴπι 5881} πϑυθρ {Π|γϑῦ ; 
θαὺ [86 παῦθν ὑπαὺ 1 51|8}} σῖνθ πὶ 1588}} 

ἄ68ρ : ἔγοπι γμθηθθ. ὑπθὴ Βαβῦ ὕποι ὑμαῦ, 

ὙΠ Βογθοῦ Βἰπηβο] ἢ, ἀπα Η15 [ΟΠ] άτθι, 7 ἀπα ΕΪ5. 

ΓΤ ΒοΒοου Ρ] ἀν πἸσθῦ οὐ {818 νυ αὔθ. 5}88}}} 

ΞΎΕΙΑΟ, 

ποηδη ὃ ἴον Φοὸν 8 ΠοΙά πὸ ᾿πύθγοοιγβο 
σι ἢ ϑαιπαγ δ η85.1} 

10 9655 δηβυογθα δπα βαϊὰ πηΐο ΠΟΥ, 
Τῇ τΛμοὰ ἀϊάϑὺ πον ὑπ6 οἱ οἵ Οοά, πὰ 
ψΠῃῸ Π6 15 ὑπαῦ βαϊᾷ ππΐο ὑπο, ΟἾνθ Π|8 
ὑπαῦ 1 τπᾶὺ ἀνίηϊς, ὕποὰ νου] οϑῦ Πᾶν αβίκθα 
δῖπι, ἃ 4 ἢ6 σοι] ρῖνϑ ὑμθοῦ Ἰἰνίπρ' γαῦου. 

11 ΤΠαὺ ποιηδῃ 5410} ἀπο Πΐπι, ΜῪ 
Τιουα, ὑποτὸ 15. πὸ θαοκοῦ [Ὸν ὑπ 6ο, ἀπ ὑπ 
ν6}} 18. ἄδθβθρ: σψθποθ μαϑῦ ὑμουῦ Πἰνὶπρ 
νγαύουϑ ἢ 

12. Ανῷῦ ὕπο, Ῥϑυμαρ8, ρυθαῦου ὑπᾶπ οἱ 
[ἈΓΠπῸΡ ΦΔοοῦ, μ6 ὑπαῦ ρᾷγθ τι8 818. ν06}]} ἢ 
πα ἢ6 ἀγαηὶς οἵ 10, ἀπ ΒΒ. ΒΟη8, ἃπα ΠῚ5 
Ποοκβ.: ᾿ 

13. “6518 δηβθυοα δηα βαϊα τιηΐο ΠΟΥ, 
ἜνοΡΥ οποϑῦ ὑπαῦ 58|8}} ἄγη οὗ {Π|656 νγαῦθυβ 
Β}4}] ἐμιγϑῦ ἀραῖπ : 

14 Βιυιῦ δνθὺῪ οπϑῦ ὑπαῦ 518}} ἀνίπὶς οἵ 
ἐπ6ῦ τνγαύθυβ ὑπᾶῦ 1 81|8}} σῖνθ ἢ]πὶ 888}} ποὺ 
ψπϊγϑῦ ἴον θυθν  Ὀπῦ ἐπιοὅ γαῦουβ ὑπαὺ 1 ρῖνθ 

σπᾶν: τὲ 

Ὁ "ΝΘ τ ΦόὲὡπτΠΠΠΠ΄ΤΤΤΤΘΤΘΤΤΤΤΘὁΘὁ ὁ ὁ ὁἝὁἝὁἝὁἑἔ :- - ----Ξ---------.-- -------.------------------------- 

ΕΤΉΗΉΙΟΡΙΟ. 

τηϑυ δ ουηδη ἢ ἴον {6 υν8 πᾶνθ πὸ ἔθ]]ον- 
Β81Ρ ἴῃ το] ϊρίοπ τ ἢ ϑαμηδυ 8, ἃ πα ΤΩΪΣ 
ποῦ τοϊέλ ἐλθηι. 

10 Απάᾶ {6885 δηβυθγοα ἀπά βαϊὰ πηὔο 
Βϑν, 1 ἱπάθϑα ὕποι Κπθυθϑὺ ὑπθ ἔσθθ ρα] 
οἵ αοα,! ἀπ ψηοὸ ἢ 15 ὑπαῦ δβίςθῦῃ οὗ 0866] 
Δηα βαῖῃ ἀπο ὑπθθ, Οἶνθ 6 ψαΐθι ἴο 
ἀσῖπῖκ ; ὕποὰ α͵8ὸ που] άἀθϑὺ αϑὶς ῃΐμ, απ ἢ 
σου] σῖνο ὕΠ66 νγαῦον οἵ 118. 

11. Απά ὑδμαῦ ποπδηὴ βαϊῃ, ΜῪ Τιορᾷ, 
ποι παϑῦ πὸ Ὀαοϊκοῦ, απ ὑΠ185 νγ6}} α͵8ὸ 15 
ἄθορ : σψβθποθ ὕπθη μαϑῦ ὑπο ψαῦον οἵ 
18 ἢ 

12 Αὐνῷὸ ὕμοὰ ργθαΐθυ ὑπᾶπ {8600 ΟἿΣ 
ἈΥ μον, νη ρᾶνθ τ8 ὑΠ18. ν.6}1, οἵ σοι 
ἄγδηϊς ΕἸ πηβ6] ἢ, 15 Ομ] άσθη, πα 5 οαῦθ]θ Ὁ5 

18 Απὰά {6818 ἀηβνογθα δηά βαϊα ππΐο 
ον, Υ Ββοβοθνθν ἀγιηκοῦθ οὗ ὑπὶ8 πταῦθν 
58.8}} ὑῃ1νδῦ ἈρΆΙΠ : 

14 Βυὺ Βα ἐμπαῦ ἀγιπἰζοίῃ οὐ ὑμ6 νγαίθν 
ὑπαῦ 1 5}}8}} ρῖνθ ᾿ἷπιὶ 888}} ποῦ ὑμίγβῦ [Ὁ 
Θνϑ ; Βαὺ {Π6 νγαῦθι ὑπαᾶῦ 1 5}}8}} ρῖνϑ ᾿]πὶ 

1.2. 30. 

1 Κίηρβ χυὶϊ. 34; 5. 1Κο ἴχ. 52, 58; Λοΐβ χ. 28. 

3 1588. χὶϊ. 3; χ]ν. 8; 7967. 11..13.; ΖΘοῖι. χιϊ!. 1; χῖν. 8. 

3 ΟἹ". νἱ. 35, 58. 

4 ΟἹ. νἱῖ. 38. 

1 5, ΟΥτῖ!, Οοπηπι. Ἐχρ. ἵνῖ. "ἡ. 105, 54. 
3 ΤῊ μαβῦ ἃπὰ ρὑγϑϑβ. ἔδθηβθβ ἅΓ6 υυβϑα ἴῃ πιο ϑιυτίδς, 
3 710, “το Τιθ6.᾽ “Πθποο ἵπθὴ ἴο ΤΠ66.᾽ ΗΤΚΙ. 
4 τυα᾽ ὕπεῖι, ἴ.6. δ ΒΘ ἀπ βοδΐῖβ. τοα᾽ δγθδ]ι, "δαλα Ἰι5 

5Πδθρ.᾽ ΗγκΚ]. ΤῊ δχργοββίουι 15 σμαγδοίογιβῦις οὐ {116 
σουπίσυ. 8.66 700 1. ἀπ ὕπο Ὠϊβίουυ οὐ Αθγαᾶπι, Ιβᾶδο, 
ἀπ ΖΔ 00 σοῦ ρπ που, 

5. Ἐϊ, “ 8}1.᾽ 
6 χιῸ, “ἔγοτῃ {πῸ.᾿ 
7 5. Ἐρἤγδοιη, Ραγ, δὰ Ῥαπ. ᾿χνΐ. Ρ. 580. Ὁ. λιοὶ σέ 

γιαμψῦ ρμαμερ δα ψμέαη, ὅζα., “ὍΘ ποὺ {Π6 νναΐουβ ὑπαὶ 
ἀΌΘΠΟΝ ΟἿΓ {Πἰγϑῖ,᾽ ἅς, 

5. 10. “ΤΠΟ56 νγδίουβ. 

1 ἐβαρᾶζα ἰα ἀρπίαδ᾽λιοσ, “ἴπὸ βτᾶσο, ἔγοο βμἰ δ οἵ, αοΡ.᾽ 
566 ἀῦονο, οἷ. ἰ. 17. 

3. τρα᾽ πϑαδανιγεῖ, " δῖ πλα]5,᾿ “ἀογη βίο. δι ἱ ΠΊ815,᾽ αἰδύϊποῦς 
Τγόσα αγαιοϊξ, 6.5. ΚΌΪΑΙΟ, οἢ.. νἱ, Ρ. 34, κισαίίο αγαιυϊξ τυαῖι- 
τὐαἰϊο ἀαπϑαϑᾶ, ἕο. Ἰηβίοδα οὐὕἁἩ τοα᾽ πδαδαιπγ, ῬΟΙΥΡῚ. ᾿ὰ5 
τοαϑυῖξι, καὶ κτήματα αὐτοῦ, ἃ ννογὰ Τγδα ΘΟ ΠΕ τἰβοὰ ἴῸ 
ΚραΟΓο,᾿ ποῦ ΟΠ ἴῃ ὑπὸ ΟἹά Τοβίαπιοιξ, θὰ 4150 ο͵86- 
ὙΥΠΘΓΟ, 85 6.6’. ἴῃ ΚαΐαΙο, οἷ. χχνῖ, ᾿. 104, τοαδαπιλπα ἐ γἰξιε 
ἰα γα φῶν, " δινὰ {Π|Ὸ ῬΟββθββίοῃβ, ΟΥ̓ ὅπ οδύτ]ο, οὐ Ψαοοῦ ἴη- 
ογοᾶβρα;, ἅς. 

ΒΑΉΓΠΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ὙΟΙΤΊΔ ἢ [ῸΓ {6 ν}8 ἀο ποῦ τηἶχὶ ψ ἢ ϑδιηα- 
τιδ 8. 

᾿ς ΤῸ 7688 δηβϑυθγίηρ βαϊα ἀηΐο μον, Τῇ 
ὅπου Κπουγοβῦ ἔμ ρ᾽ οἵ ΘΟοα, ἀπ νη μ6 
15 ὑμαῦ βαῖθ απῦο ὕΠ66, ῬΊΡᾺΥ ρῖνθ, ὑπαῦ 1 
ἀσίπ ; Ποὰ πτου]άθβῦ πᾶν ἀβκθαϑ Ὠ]τὴ, δηὰ 
6 ννοῦ]ά Βᾶγθ ρσίνθη {Π66 ᾿ἰνπρ νγαῦθυ. 
Ϊ 

11 ΤῆΘ ψοιῆδη βαϊά πηΐο πΐπι, Τιοτ, 
ὕδβου μαβῦ πο Ὀαοϊκοῦ,5 ἀπα {Π6 ψ.6}] 15 ἄθθρ: 
Ποπ66 μαϑὺ ὕμοι {Π6 Ἰἰνίηρ᾽ νγαῦον Ὁ 

12 Ατὖῷ ὕμποιι ργθαῖθυ ὕμ8η ΟἿ [ΌΠΘΡ 
]Δ600, ΒΘ ὑπαῦ ρᾶνγθ τ18 6 ν06}}, απὰ ἢ 
᾿ἄνδηῖς ουὖ οὗἩ 1ΐ, δηα [18 80η8,7 ἀπά ἢ18 
᾿οαὐθ!ο ὃ 

13. 165118 ΗΒ ΘΡΙ Πρ’ Βα] τππῦο ΠΘΡ, ΕΘΡΥ 
ΟΠ6 ψὙΠῪῸ 51|8}} ἀγίηῖς οὗ {818 ναῖε 8}8}} 
{Πῖγβῦ δρΆΪη : 

14 Ῥυῦ πο ὑπαῦ 8Π4}} ἀγίηἰς οὔ ὕΠ6 υγαῦον 
Δθαῦ 1 5})8}} ρῖνϑ πἰπι,ῦ ἌΡ ΤΑ Ὁ 

: 10 588}} Ὀθοοιηθ ψιῦμ] Π]ΠῚ ἃ 

1 χη --ἰδ'ν πιῇ ἡϑανπαγίδε, Ο. ΝΥ οἷᾶς ἐγδηβὶαῖοβ, "ποῖ 
᾿ δαπσστοτε Βατηα τ Δ Πΐ5,᾿ ὙΤΟΠΚΙΥ. Το ἢ ὁσουγε ἰπ Μίηραη.- 
ΤΟΊΗ ρα. Ῥσακτη, χ. Ὁ. 280, αμὸ ἥσείο" ἡ ἵκετ ἐσεδαϊνγ είς, 
“ἀηα ἘΠΕΥ ὙὙΠ τῖχ ἢ (πὸ ΘΟπΕ165) ἐπὶ ἘΠΟΙΓ ΠΟΤΟΒΙΘΑ,"" 

3 ΤΊνΪβ τῆλ 6 του στοῦ αἰ50, “ποὺ Πδΐδϑὲ αβκοῦ Ἠίΐπι, 
δηὰ Ης πδᾶ μίνοι πες," 

8. γχ{π| “ἴποότὸ '5 πὸ θαοκεῖ (κάδος) ἕο ΤῊΥ παπᾶ. 

4 αἷβ80, “τυ ττἢ ὨΪΒ ΒΟΠ5, νυ ἢ 8 σδίί]ο,᾽ 

5. Τῆο ϑδμίαϊς, {κα ἐπο Α. Βαχομ, οπιέβ οὐ μὴ διψήσῃ 
εἰς τὸν αἰῶνα" ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ. 
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ἀο ποῦ ᾿πύθυτῖχὶ τ ἢ {Π|6 Θαιμαν  Ὰ Π8. 

10 Τοβϑ5 δηϑυουοά απ βαϊα ππΐο ΠΟΥ, 
ΤΠ τὕὉμοὰ αἀἰάβὺ Κπονν ὑπὸ οὶ οὗ αοά, «πὰ 
ὙΠῸ 6 185 {πῶῦ βαῖτἢ ἀηῦο ὑπθ6, ΟἾνθ πλΘ 
ὉπὰὉ 1 σπᾶν ἀγρίης ἢ ὕποὰ πγου]άθβῦ αβὶκῦ ΒΊη,, 
δηα ἢθ νου]ὰ ρῖνθ ὕΠ66 Πἰν]ηρ' γαῦθυ. 

11 Το σποιηδηῃ βαϊᾷ πηὔο Πΐπι, Τιονά, 
ὕποὰ παδῦ ποίησ το ἄγαν τε Ὶ Ὁ}, ἀπ {116 
Μ6}} 18 ἄθθρ; ψιθηοθ ὕπθη τ ]]ῦ ὕποὺι ασανν 
1} Ἰἰνίησ ναῖον ἢ 

12 Ατὸ! ἔμποιι ρστγθαΐου ὑμ8η ΟἿ [ἈΌΠ6 
ΤΔο0Ὁ, ηῸ βᾶνθ τ18 {Π|18. ν.6}}, ἃπα ἀνδηῖς 
οἵ ἴδ αἶβο δι μηβ6 1, τα 18. ΒΟη8, 8η4 }}18 
5Π18}} οαὐ]ο Ὁ’ 

13 768118 Πβυνοσῖπρ' Βα] 4 απο που, ΠΥΟΥῪ 
ὁη6 ἔπαῦ 5}8}} ἀσπὶς οὐὗὁἨ {8185 νγαῦθν ΚΉΔΙ 
Φηϊγβῦ ἀρδ]Π : 

14 Ῥυῦ 6 {πᾶῦ 8}4}} ἄντηὶς οἵ {110 σγαῦον 
{παῦ 1 5}}8}} ρῖν ᾿ΐμπι 5118}} ποῖ {π|γϑῦ [ῸΡ 
Θνου ; Βα ὑπὸ ναῖον ὑμπαῦ 1 888}} σῖνθ ἢ1π 

Ἰ γεμαε, πα ἴα 5, Μαίί, χν. 23, ἕο, ὙΠῸ Βαμίαίο ἐδ'λ, 
Μοιαρμΐς. ἐδ, 5. αἰβὸ βαϊὰ οὗ υυἱπο ἀπὰ νγαΐοσ πιϊχοῦ 
τοι οίποτ, 

32 γ{, “τηδκοὸ γοηποβί,᾽ 

8. γ{, “ἴποτὸ ἰβ ἴο ΤῊΥ παπᾶ ποίην 0 ἄγαν ψ,; 

ἄντλημα. 

4 “ἀν ἢἢ Ὠΐκ Βοηϑ, ὙΠ ἢ ἨΪΒ 5ΠῚΔῚ] σαίίῖο," ΝΠΚ, πορλ- 
“παπαῖ, " Ἠΐ5 τη κα γος ἂρ ὈῪ παπά," ἀπαογβίπηπιηρ 

τθὰ5, θρέμματα ; ἃπὰ ποῖ κα Αγαῦ, ἘΠῚ, ἀπά Οθοτί. 

ΘΟΤΗΤΟ. 



ΟἨἩ..». 1Υ͂. 5. ΖΟ0ΗΝ. 

ΛἈΈΜΕΝΙΑΝ, 

7 5. πϑνον ΠΟ] ᾿η θυοοινβοὶ ταῦ ϑαϊηα- 
τὶ Δ 8. 

10 765808 δηβυνθγοα μον δηᾶ βαϊα,2 Τ[ ἐμοιὶ 
ἀἰϊάδβι πον ἔπ ρυ οἵ Οοα, ἀπ νι Πὸ 10 18 
{παὺ βαϊ ἢ απο ὑπθθ, αἷνθ πθ ἕο ἀνίηκ, 
ὕπο που! ἀθβῦ οθυία! ἢν ἀ8ὶς οἵ ᾿ϊτη," ἀπὰ 
6 που] ρῖνθ {Π|66 Ἰἰνηρ, υγαῦθι, 

11 ΤῊθ ποπηδη 5841} ἀπο Πἶπι, Τιοτῇ, 
ἱπαβιη ον 88. ὕποιι παϑῦ πὸ 081] ἁπα ἐμ 
Ὑ06}} 15 4θθρ, ψῃϑποθῦ ΒΠα]ὺ ὑπο πᾶν {6 
Ἰϊνίηρ ναΐον ὃ 

12 Μαγοϑῦ ἔπου ΒΘ ρσυθαῦθν ρου μα ρ 8 ἔΠΔ ἢ 
ΟἿΣ [ἈΓΠΘ. «600, τ πῸ σάνθ τ18 {Πῖ8. νν6]}, 
δηα Βἰτηβοὶ ἢ ἀσηῖκ οἵ 1ῦ, ἀπ Πἷβ βοηβ, ἀπε 
ἢϊβ ἥσοκβ ἢ 

18 7688 δηβυνοσθα Ποὺ πα βαϊα,2 Ενον 
0η6 ψ'Ὲ10 ἀν᾽ ἰού οἵ ὑΠ18 ταῦθ ἐμ γβύοι 
δΔηούμ 6. ὑϊπι : θαὉ 6 ὑμπαῦ ἀτίπκοἢ οἵ ἐπ 
νϑδύθυ ὑπαῦ 1 5}8}} σῖνθ ᾿ΐπη 818}} ποὺ ὑμϊγδῦ 
[ῸΓ ΘΥΘΓ ; 

14 Βυὺ {Π6 ναῖον ὑμπαῦ 1 5881} ρῖνθ Ἀπ 

᾿ οΥ, "τηΐχ," 

3 γ1τ. “ Βαίεν.᾽ 

3 ογ, "Γἀνοῦγ, πη ἤσοθσο," 

4 ὁ πηιαπὸ, παρ᾽ αὐτοῦ. 

5. πὸ, “πθποο {π6ῃ.᾿ 

6 ὃν, “ΤὰδΥ Ὅ6 Ποὺ ἃτέ βοιηουπδΐ ρυοδίου {πᾶ ΟἿΣ 
Ταὰῖπον 586 0}.᾽ 

7 γα γ, “ ΒΠΔΙ1 {πἰϊγβὲ ἀπ ῖπου {ἶπηο." 

ΘΕΟΘΆΟΘΊΙΑΝ. 5ΠΆΑΨΟΝΙΟ, 

ἴον {6ν}8 ἀο ποῦ οοιηθ ἴῃ οοῃέδοῦ ἢ 8ὅ8- 70 .}8 ποϊὰ πὸ ἱπέθσοουσβθο ψιτἢ Βαιμασί. 
την [Δ 8. 

10 76βι85 δηϑυθυθὰ δηδ βαϊά ππΐο ΠΟΓ, 
Τῦ τποὺ ἀἰάβε Κπον ἔπ οἱ οἵ αοά, ἀπά 
ΜΠῸ 10 8 ὑμαῦ βαῖθ αμΐο ὕμθο, αἶἷνθ πιὸ 
ναύουν ὑΠαῦ 1 δ ν ἀσῖηκ; ον θα ὕμοι ἡγοῦ] ἀθβὺ 
δὶς Ὠἴπη, ἀπα ἀπίο ἔπθθ 4180 υγου]Ἱά 6 ρῖνο 
Ἡἰντηρ᾽ τυ αῦθυ. 

11 ὙΠπαῦ πγοιπδὴ βαϊα ἀπο μἷμι, Τωογὰ, 
ὕμοὺ παϑὺ πούμίπρ' ἕο ἀνανν 1,1} ἀπὰ {118 
γγ6}}5 15 ἀθθρ : μον μαϑῦ ὅποι ᾿ἰν Πρ γαῦθν ἢ 

12 Ατνῷὸ ὕποι Ῥουμαρ5 συθαῦθν πᾶ ΟἿΣ 
[ἈΓΠῸν Φ 8000 ΨηῸ σάνθ τι8 {Πι8 νγ6}}, οἵ. 
ὙΥΒΊΟἢ. ἢ6 Βἰμη861} ἄγδηκ, ἀηα ἰδ Βοη8, ἀπ 
118. 5Π18}} οαὐυ]6 ὃὃ 

13. {1681185 δηβυθγοα δ ηα βαϊά ἀπίο ΘΓ, 
ΑἸΙ θᾶ 888}} ἀνίηκκ οἵ {18 νυαΐθυ 88}8}} 
4180 ὑπὶγϑῦ ἀραΐῃ : ᾿ 

14 Βυὺ ἔθ {παὺ ἀν ηκοῦν οἵ {Π|6 ταῦθ 
ἐμπαῦ 1 588}1 σῖνϑ Ἀΐπὴ 8.8}} πὸ τηογο ὑλἶτϑῦ 
[ῸΓ Θνϑρ; θαῦ ὉΠ6 νναΐθν ὑπαῦ 1 588}} ρσῖνθ 

ἴδῃ. 

10 7688 δηβιυγουθα δηᾶ βαὶᾷ πηΐο ἢΘΡ, 
ΤΡ ποιὰ μαάβῦ πον ἔμ κἱἔρ οἵ Θοα, «πὰ 
ὙΠῸ ἢ 18 ὑπαῦ βαῖυἢ ἕο {πθ6, αἶνθ πιὸ ἴο 
ἀνῖπκ, ὅποι που! ἀθβῦ μανθ βίο οἵ μἶπι,} 
δηα ἢ οι] παν ρίνθη [Π 66 ̓ἰνίηρ' πεδίου. 

11 ΤὴΘ πτοιηδῃ βαϊὰ πηΐο πΐπι, ΤΉ οα 
Βαϑὺ πούμίησ ἴο ἄγαν ψ],2 ἀπᾶὰ τΠ6 νυ 6}} 
ἰβ Ἐπ ΠΘη60. ὕμθη μαδὺ ἔμοι Ἰἰνίησ 
γαΐου 

12. Ατνῷὸ ἴδοι βοῦμδρ8 στθαΐθι ἔμ π ΟἿΓ 
[Ἀύμον Φ 000, πῸ σανθ 18 {μ18. νγ6}}, πὰ 
ἀγδηκ οἵ 10 Εἰπηβ δ, ἀπ Ηἷβ Βοηβ, απ ἢΐ8 
οαὐ.}9 ἢ 8 

13 7688 δηβνοσθα πᾶ βαϊᾷ ππΐο ἢου, 
ἘἜνΘΓΥ ὁπ6 ὑμαῦ αν πἸκθί οὗἉ {Π|15 τγαΐῦθν 888}} 
ὉΠϊἰγβῦ ἀρδΙη : 

14 Βυύῦ μ ὑμαῦ ἀτίμοις οἵ {6 τγαΐον 
ὑμπαῦ 1 5}}8}} σῖνθ ῃϊΪπὶ 81}8}} ποῦ ἐπῃὶγβῦ [ῸΓ 
ΘνΘΡ ; θυῦ [Π6 ψιδῖθν ὑπδῦ 1 σῖνθ Ὠἷπὶ 5}}8}} 

1 φαυβεδεϊϊ, ἰ.6. "Ὀαοκοῖ," 
3 ἀγεγαληιντὶ; ΤΊ μιν, Ασομ ίβπορ οὐἩἨ Καγίμ, ν. 131, 

τηθη τ} {1215 ὙΥ6]] ἃ5 ἀὐμεν ππιεγὶ βαάα τραίηναν στακλουίάα 
ἀφάασᾳ. δαπι. “ΤΊ Ὑγ6}} γ ποτο πὸ Το πὶ κᾶν σοῦη80] ἴῸ 
πο Βαγηαγίδη νγοσλδι.᾽" Απὰ Τόοπδ, Μοῖγ, Επίβ, ΡΠ ρτίπι,, 
Ῥ. δ2, τπηθη το 5 ἀὐεν  πιεγὶ Υεγοηιΐαϑα ἀὰ 15αϊαδὶ, {Ππ|0 νγ6}} 
ΟΥ̓ Τετοπιΐδ!ν ἃ ΟΥ̓ ᾿Βαΐδῃι ; ἴῃ πὸ ποῖ κῃ ουτ θά οὐ Τόγὰ- 
ΒΆ]Ο ΠῚ. ΤΊΟ56 ΤΟΥΤΏΒ, ἔδφαγο πὰ ἀὐενρππιεγὶ, τομον οχ- 
ΔΕ {πὸ Οσθοῖκ πηγή πα φρέαρ. 

3. καἰδ' πουαγὶ, “τπδὲ νυ πίοι ἰβ ἀβοᾶ ἕο βαρροτγὲ 1ἰ{6,᾿ ἃ5 
“Τοοα," "Ῥσγονβίομβ,᾽ ἄς, ἀπά ογβίοοα οὐἩ βδορ πὰ μοδῖβ 

ἔπαῦ ἀγὸ γοαγοῦ, θρέμματα, ἀπ ΚΙΠοὰ ἴον δαξίπετ, 566 
Νοῖοβ οἱ {1Π||5 γοΥβα. 

ΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

ψοιηδὴ ἢ {6.5 πα Βειπαγι πη ἀο ποῦ αὐ 
τορσθίμοτ.} 

10 Τθη ἐπ6 ϑανίοι ἀπβιυογθᾶ ἀπ βαϊα 
τπιηΐο πθν, ΤΠ ἐμποὰ νυ ἰδ" οὐ Β σ᾽, ἀπ ν ἢο 
6 15 ὑπιαῦ βαῖ ἢ ἕο ὑπθθ, Οἶνθ τηθ ἴο ἀσίηϊς, 
ἈΒΒΌγΘ αν ποὺ γγοι]ἀοϑὺ πανθ ἀβικθα Ὠΐμα ἴο 
δῖνθ {π66 νναΐϑν οἵ 118. 

11 ΤΠοπ ὑπθ ὑνοπηδῃ 8814 τηΐο Βΐπ), 
Μαβίον, ἔποι μαϑὺ πού μῖπρ Ἰἢ π Βῖο ἢ τὸ 
ἄγαν, ἀπ ἐμ 18. νν 6115 18 ἀθ0Ρ : ἤθποθ Παβῦ 
ὑπο πραΐον οἵ 118 ἢ 

12 ϑαγοβῦ ὕποὰ ὑπαὺ ποὺ 6 σγθαῦθν 
ἐμπδη οὐν μον 600}, π6 ὑπαῦ σαν 8 ὉΠ 18. 
Ὑ06}},2 πὰ 6, δὰ ἢἷ8. οἰ] ἄνομα, πα ἢ8 
οαὐα]6," ἀγαηὶς οἵ τ ἢ 

138 ΤΉΘα ἐἰτθ ϑανίοιν ἀηβυνοσοὰ αηὰ βαϊα 
απίο πον, ΠνουΥ οπθ οἵ ὑπθιὴ ἐπ γβέθι 
δρσαΐη ὑπαῦ ἀγίπκοῦ οὗ 618 νγδέου : 

14 Βυῦ ΘΥ̓ΘΡΥ ὁπ οἵ ἔμοβθ ὑμαῦ ἀσίηκ οἵ 
ὑπο νναΐον ὑπαῦ 1 ρἶνθ Ηἰπιῦ Ι 

6 ἴῃ δῖπι ἃ νγ6 }16᾽ 

1 ὀγμοασν νιεέεα αἰχαάενε, " ουου Τοοὰ ἐοκοίοτ." 

3. τοἱδέεεί. 

8. χιε. "νἱε," ὑνε, 

4 “5 ποδὲ σδίίο," λές πέση, “ Νι έεπι ἐπ ἄδον, ἥσας 
απὰὶ Πάρειϊακ δε χέδοεορ οηὴ. ἥσπσο, δμιέαη βαιϊοὶε."".-- Ὅο ΕἸάο 
σαῖ, ν. δ0, Απαὶ, Βαχ. 

5 Ὅτ, ΜΑΓΒΙΆ}1 ὙΟΥΤῪ ῬΤΟΡΟΤΙΥ ΚΠ ΟΥνΒ ἔπ οπϊπαίομ Οὐὁ ἔπὺ 

ντοσάβ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα' ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ 
δώσω αὐτῷ, ὉΥ Ἰοινίπ ἴπ {5 γοτβὸ ἃ Ὀἰδηκ, υυλΐον Μτ. 
Τιοσρὸ ἴθ πἰπ οὐϊτίον, 85. ποῖ ἐπουρκῖνξ ὑνοσίν ποις οἴτπες ; 
ἘΠΟΓΟΌΥ πιδκίης πὸ Βοηϑοὸ οὗὁ {Ππ||5 ἡ οσβο, 

δ τυνὴϊο. 

1 πὸ προ, πρὸς αὑτόν ἰπι ἔ))6 56ῃβο οὗ παρ᾽ αὐτοῦ. 

ἢ ροἐολεγράϊα, ἄντλημα, ᾿ἴκο (πο Οδοτρίαπ ἀπὰ {πὸ Ὶ 
Μειαρμ το. Ϊ 

3. 11," ἀοπιοβέϊς δηΐπιδ15." 

ἈΒΚΑΒΙΟ. 

ΟΙΏΔΠ ἢ [ῸΓ ΠΕΣ ΒοΙα πὸ ἱπίθγοοιβοὶ 
χὰῦἢ 06 ϑδιμανιίδη8. 

10 7688 δηβυθσθα δηα βαϊα τπηΐο ΠΟΥ, 
ΤῸ τποὰ αἀἰάϑὺ πον ὑπο ον οἵ αοά, ἀπά 
ὙΠῸ 6 ἐς ὑπαῦ βαϊ ὑπίο {πθο, Ἡαπα τηο, 
ὑμπαῦ 1 πρᾶν ἀγίηϊς, ἔμοὰ τγου]άοϑυ α8]ς Ὠΐμὴ 
ὑμπαῦ ἢ σῖνθ ὑπ66 νναίϑι οὔ 116. 

11 Τῇαῦ πνοιηδῃ βαϊά ἀπο πΐπι, Ὁ εἷγ, 
88. ὕμῃοὰ μαϑῦ πὸ θαοκοῦ,2 πα πὸ πγ6 1} 18. 
ἄθθρ, γβθποθ Ππαϑὺ ὕποὰ πγαΐον οἵ 1 ἢ 

12. Αν΄ὸ ὕβοι ῬΘυ δ Ρ8. ρσυθαΐθι ὑπ ΟἿΣ 
[ἈΐΠοΡ 600, ὙΠῸ σανθ τι8. ἐμ 18. μι 6}} ἀπᾶ 
ἄγδηῖκς οἵ 1ξ, ἢθ, ἷθ 8018, ἃπα [εἷ8 5:18}} 
οαὐυ]6 ἢ8 

18 96δβι8 ηϑυνογτοα δηᾶ βαϊᾷ ππΐο ΠΘΓ, 
ΔΥΒοβοθνον ἀν ηκοῦ οὐ {πι18 νγαῦθυ 8}08}} 
πἰγϑὺ ἀρσαΐῃ : 

14 Βιυῦ νι βοβοονον ἀν κοῦ οὗ ὑπ ὑυδέου 
ὑπαῦ 1 5}}8}} σῖνο ᾿ΐπὶ 8118}} ποὺ ὑμῖγαῦ ἴὸν 
Θνοσ; Ὀαὺ {18 τγαῦον ὑθαῦ Το 5}0|.Ὰ}} σῖνο μΐμη 

1 οτ, "ἄο ποῖ ἱπίοτγτῖχ υντε}ν." 

3 ἀδϊε, " βἰτα]δ," ΟΠ ΟΥΑΙΥ τοδῖο ΟΥ̓ κπκίη, υυἱεῖν ἐπγοο 
ΟΤΌΒΒ. 5610 Κα (ἰο γοῦν ἐπο του ἕο ΚοοΡ ἰτ ρον. [1 ἰ5 

Ἰδὲ ἄονσι ὈΥ͂ ἃ τορο οὐ κΚΌΔΕ'κ Ἰυδίτ, δὰ τὰδν ὍῸ κοῦ ᾿γίηις 
ἡ ἔπο σαγὶν.πέοποΝ οὐ δἰπιοκξ ΟΥΟΤΥ ὙΥῸ}} ἴῃ τὸ Ἠοῖν Τα. 
Το ὑνοσῖδη πο ἃ ἐξ ἴπ ποτ παν, νυ 116 κἴτὸ ΓΙ Καὶ υυ εἶν ἐἶνο 
ΤυκΡ, 

5. χλῆπδηι, βιοορ δου κοδέκ, υυϑιΐονν ἰν ἔτ ἙΔκΕ δἰνσηγα 
ἐοοὰ τοιοῦ αὐ δγὸ κοξ αρατὲ δὲ εἰκς, ΤῊΝ υνοσὰ ῥτὸ. 
ῬΟΤΙ͂Υ ΠΊΟΔΠΑ ΟΤΟΥ, ἡ οἰξοῦ Ὀσοδκο κποορ δ κοδίν τὸ 
οἴτλοιν Εἶτ ΤΟΥ ΟΥ̓́ΤΙΣ ΠΟΤᾺ δυνὰ οὐ νυ όοδεῖα, οὐ ὑσσδακο 
ΠΟΥ τὸ ΚΙ δά δὶ ἀπο ἕον Το, 5 Νοῖοι οἱ ΕἸ γοτβο 
ἴπ εἶνο ἐγαπδ  βείου ὕγοπι ἴπὸ ΕΗ ορίο, 

ῬΕΆΞΙΑΝ, 

ΜΟΠΊΔη ἢ ἴον ἔῃ 6 76 ν8 ἀο ποὺ δοοογὰ «ἰτ 
ὑπ ϑ'διημαυ ἐδ 8. 

10 {6808 δηβυογοα δηα βαϊὰ ὑπέο ἐμαὶ 
ποιηδη, Τῇ ποὺ αἀἰάδῦ Κποὸν {π6 οἱ οἵ 
αοά, ἀῃὰ χ}ιο ᾿ῦ 18 ὑπαῦ βαῖ ἢ ἕο μθ6, Θἶνο 
ναῦου {Ππαῦ 1 την ἀσῖηκ, ἔμου που!ἀοβὺ ἀθ- 
βῖγθ οἵ μἴμι, δὰ 6 στου]ὰ σῖγο ἔμθο Ἰἰνίησ 
γα υ., 

11 Τμαῦ πτουθδη βαϊᾷ ἀπίο ἷπι, Τιοτγὰ, 
ὑμοι παϑὺ πὸ θιοἰκοὶῖ απ ἐπ νγ6}]} 18 ἀθορ : 
ΜΘ ποοἧ μαϑὺ ἕπου ᾿ἰνίηρ ναΐου ὃ 

12 Αὐτὸ ὑπο ρουμαρ8 στοαίου ἐμδη 48- 
600 οἂν ἔν 6, γῆ σανθ 8. ἐδ18 νγ6}} ὃ δθὰ 
100}, αηὰ Νἷ8. οἰ άσθη, δηὰ 8. ΒΈ6 6}, 
ἀγδηῖκ οἵ {18 νν0}]. 

18 {6818 δηβινογοὰ ἰογ, ΕνθσΥ ὁπὸ ὙἘῸ 
ατίη κοῦ οὗ ὑπ 18 νγαΐοῦ. 58.8}} δ ἐμ ἰγϑν 
ΔΡΆΪΗ : 

14 Απά ον ΡΥ πο τὸ ἀν κοῖν οἵ ἔμ 
δέου ὑμαῦ 1 ρσῖνο εἶπαι 88}8}} ποὺ Ὀ6 ἐδὶγβὲν 
ἴον ονοῦ ; δυῦ {818 τναῖον ἐπαῦ 1 8}1}}} βῖνοι 

1 Δοα!, 

Ἐπ. "ὕγοσὶ υλνογο." 
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ΠῸΡ δυϑυ. 

᾿Βἴπι, 1 μᾶνθ πὸ μαβθαμα.} {6808 βαῖ0ἢ τππῦο Πανθ πὸ ΠυΒθδηα. 

5. Ζ0ΗΝ. Ομ.». ΤΥ. 

ΑΥΤΗΟΞΒΙΒΕΏ ΨΕΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΛΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Βΐπὶ 51Π8}} 6 ἴῃ Βϊηι ἃ [οὐαὶ οὗ πυϑίθυβ [067 ἴπ Εἴτη ἃ ψ}6}1} οἵ νυδίβι βρυϊπρίηρ ὰΡ 
Θαβαίηρ ον 3 ἀπΐο 116 Θυθυ]αβυϊηρ, 1ηὔο Θυθυ]αβύϊηρ ΠΠἴ8. 

15 17 }6 σιουηδη 5810} πιηΐο πὶ, 51ν, ρῖγθ 
τὴθ ὑπ νναΐθγ, ἐμαὺ 1 ὑμίγϑῦ ποῦ, ποιῦμου. 
οοιηθ Εἰμοθι ἕο ἄγαν. 

16 ΤΠαὺ σπτουηδῃ 5810} πηΐο Ὠΐπι, ΜΥ 
Τιουα, σῖνθ πιθ οὔ ὕΠπο86 νι αὔθγβ, ὑπαὺ 1 ὑΠ1γϑῦ 
ποὺ ἀραίη, ἃπά ἐμαῦ 1 θ6 ποῦ σοιηΐπρ ἴο 
᾿ἀνανϑ Πθηοθ.: 

16 7685. βαῖιῃ ἀπο μθΡ, ο, 68}1 {ΠΥ 
ΒαΒΡαΠπα,ὅ ἀπ οοπιθ ΕἸ ΓΠ6Γ. 

17 ὅ1||ὸ βαῖῦῃ πηΐο πΐπ), 1 μανθ πΠῸ Π5- 
Ῥαμα.6 {76805 βδῖῦ ἢ πηΐο 6, ΝΥ 611 βαϊἀϑὺ 
ὅποι, 1 Βᾶνθ πὸ Βυβθδμα :ἴ 

10 7Ζ6βιι8 βαῖ ἢ ἀπο μον, Οο, 64}1 ὑπ Ὺ 
ΒυβΡραπα, ἀπ σοῖηθ Εἰ Π6Γ. 

17 ΤῊ νομὴ ΔηΒ ΓΘ δπα 5814, Τ᾿ 
Βαγθ [πὸ ΒαΒθ.Π47. «6508 Βαϊ πηὔο ΠΘΡ,. 
Του [Παϑὺ ν06}} 58814,1 1 βᾶνθ [πὸ μι8-᾿ 
Ὀ4Π6]1 : 

18 ΤῸΡ ποι Πμαϑῦ μδᾶ ἔνθ Βυβθαπαβ:, 
ἀπά μ6 οι [πο πον Βᾶ807 15 ποὺ {ΠΥ ἀηα ἢ ὑπαῦ 18 θγ ὕΠ66 που, 15 ποῦ ὑπ Πι8- 
ΒΒ θαπά : [1π ὑμαὺ βαϊαβϑῦ ὕποι ὑγα]ν.7 Ῥαῃᾷ :10 {18 βαϊάβδυ ὑπο ὑσα]γ.}} 

19 ΤῆιΘ σοπηδπ Βαϊ ῃ απο Πΐπι, δῖν, "1 19 Τηαὺ σψοιηδῃ 8410} ἀπΐο μῖπ, ΜῪ 
Ρογοθῖνθ ἐμαὺ ἔμοι τὺ ἃ Ῥγορ ιθῦ. ον, 1 566} ἐπαῦ ποι τύ ἃ ργορθῦ. 

20 Ουν ἔλῦμουβ σουβίρροα ἴῃ 3 0Π|5. 
τηοιπηξαΐη ; ἃπΠα γ8 587, ὑμαῦ τὴ ΘΓ Β8]61Ὲ 
18 88 Ρ]λθθ γΠΘ.6 πῃ οπρμῦ ὅο ΜΌΡΒΒΙΡ.. 

20. Οὐ [ἈΡΠ6Ρ818. πουβῃρροα ὁ ἐΠ18 
τηοιηἰαϊη : Πα γ6 ΒΥ ὑμαῦ 1ῃ «ΘΓ. ΒΆ]6 ΠῚ 

18 Τὸν ἔποι μαδὺ μαδ ἥν μα απαβ :9᾽ 

ἰβ ὕπ6 Ρΐδθθ ψῇθυθ 1Ὁ 18 ΠΘΟΘΕΒΑΡΥ ἴος 

5881] 6 ἴῃ Ηἶπὶ ἃ Βρυϊπρὶ οἵἨἁ νγαΐοι ὑπαῦ 588}] 
ΘΒ}. ἔου Ὁ}}3 Ἰηΐο Θυθυ] αβύϊηρ Π16, 

15 Απὰ {πᾶῦ ποιμδῃ Βαϊ τπηῦο ΒΪΠῚ, 
ΜγΥ Τιοτὰ, ρῖνθ τ οἵ ὑμαῦ ναῦθυ, ὑπαῦ 1 
ἀμιυϑὺ ποῦ, ἃπα σοῦ ποῦ Πἰ ὙΠ 6" ἀραὶῃ ἴο] 
ἄγαν. 

16 Απὰ «6888 5810} ἀπῦο ΠΡ, ΘἷὉ ΠΟΥ͂, 
681} ὑπ ν ΠαΒΡα πα, ἀπ οὐτηθ ΕΙΓΠ 6. 

17 Απὰ ὑπαᾶῦ νοιπδῃ ΔΗ Πΐτη δηᾶ 
Βα1ἃ ἀπο μη, Τ πᾶν πὸ μυβρθαπα. 8 Απὰ 
«6805. Β8 10} ἀπο μ6ν, ΤΊιου βαγθϑὺ Μ06}],1 
πᾶν πὸ Βυβθδμα.3 

18 ΕἾνθ πθη πὰγθ ἄν οὶῦ ἢ ὑπ|66; ἀπ 
ΠΟΥ͂Γ ΘΥ6 Π6 ὑπαὺ 18 τὶς ὑΠ66 15 ποῦ ὑΠν 
᾿νΒ θα Πα : ἃπα ὁ} 185 βαγ δῦ ὕπο ὑσα]γ ἢ 

19. Αμπὰὰ ὑπδῦ σομῖδη 5410} απΐο ἴῃ, ΜῪ 
Τρ, 1 866 ἴπθ6 ὑπὰῦ ὑμποιι τὺ ἃ ρῥροριθῦ. 

20 Ουν ἔύμουβ ἰηἀθθά πουβηὶρροᾶ οὴ 
{18 πιοιιηὐαϊη, Ὀυὺ γ6 ΒΥ ὑπαῦ ἴῃ «ΓΘ ΡαΒ8- 
Ἰθηι 18 [Π6 ρ]δθθ νυῃθΡο {ΠΥ υΤΟΓΒΕΙΡ. 

Ἀ.Ρ, 80. 1 γεδμο ἀπιαμδ, “πὸ τ ρΐθουβ ἄσδηκ οὗἉ {πὸ Τοὺυπέαϊῃ οὗ 
Η ᾿" ᾿ 6 δ πα γγοτῸ βδποιίῆοα,᾽" ἅς. Οδὶς. σοπξοο. Μάγοι. νοὶ. 

1 566 ΟἿ, νἱ. 834; χυὶϊ. 2, 3; Εομπη. νἱ. 38:1 5, ΦΌόμη ν. 20. (ἢ, ν. δ. 3. 9]. τοῖουϑ ὕο " νγαΐουβ, ὕδατος ἀλλομένου. 

3. 110, " ἀγαννῖπε,.᾽ 4 γ1{, “Ὑτοτη ΠΟΙΟ.᾽ 
5 ἐφαῦγο αἰϊοῖτ, “ΠΟ ταδὴ νι 0 15 ἘΠϊ 6, Ὁ νυ ἱτἢ τΠ66.᾽ ΗΤΚῚ, 
ὁ γιξ, “ΤΠοΓΟ 15 πὸ Πα πα ἴο πιθ.᾿ 
7 χπῸ, “Ὁ ΠπδὉ {πότ 5 πὸ πυβθαμπα ἴο πλ6.᾽ “Νοτήδη.᾽ ΗΤΚΙ. 
8 ἐροββϑεβρα ἔνθ τηθη.᾽ ἩΗΓΚῚ, 
9. 110. “Τοῦ ἄν μα θαπμ5 πᾶν ῬΘΘὴ ἴο (ΟΥ̓ “Ὀγ᾽) {π|66.᾿ 
10 ψαῦγο αἰϊοῖα. ἩΤΚΙ. 1. ε{χσθ.᾽ ΗΙΚΙ. 
13 110, 1 ἃπὶ 5ϑοῖπρ :᾿ “1 αἰβοονοῦ.᾽ 
13 3ῥρρ Ὀϊβοοῦγβο οὐ Μοϊϊζοι, ἴθ ϑρίοἶορ. ϑιυτίας, οᾶ, 

] σαγοῦ, Ρ. 30. 1. ΟΥ̓, “ῬΙΌΡΟΥ ;᾽ --ἰ δι. ΗΥΚΙ. 

3 5. 1ὰὰκο νυἱΐ, 16; χχῖν. 10; ΟἩ. νἱ. 14; υἱῖ, 40. 

3 Ταὰρ. ἰχ, 7. 

4 Ῥουΐ. χίϊ, δ, 11;1 Κίηρδ ἰχ. 8; 2 ΟἼγομ. Υἱὶ. 12. 

85 ἴῃ Τυᾶροβ, οἢ. χν. 10. Ναφ᾽α 150 τηϑᾶπβ ἃ "ἴοιη- 
ζαῖμι,᾽ σομπβί ἀογθα ἃ5 ἃ " Ποννῖπρ' ΒΡΥΪ ΠΡ’ ;᾽ 85 ἴῃ 115 Ῥᾶββαο, 
παηα ἰδἄσῳ τοαϊξ' τυοίαφιυ τυα δα απ ψα απο δπιλα απ- 
η᾽αἕα ἐᾶν, κα. Ἡφδποροῖι, οἰ. χΙν 1. 

3. οὐχ, “ῬΆΌΌΙΟ. ἀρ,᾿ “ΒΡΥΪηρ ΤΟΥ. ὙΤΉΘΒ6 ϑνοσᾶβ, πα α 
πιᾶὶ παϊα Κάϊ, ἀὺ δ ἈΡΡΙΪΘα Ὀν πὸ ΟὨ τ βυϊδηβ οὐ Ετηϊορῖα ἴο 
ἴπ6 ΘΌΒροὶ. ὅθ οὔτ. αὐτίοὶ, ἀο ΤΊθοὶ. “Ἐπι. ν. ὕδ. 

8. 110. “ΤΠ ΟγΘ ἰβ ἤῸ Πυβθαπα ἴο τηρ.᾿ 

4 τυαπαπέαβα απιᾶγ ἐ᾽ ̓ οϊϊ. Μτ, Ριαΐυ βῖνοβ ἱποουσθοῖν, 
τυακαπέαδα απιᾶρμα ἐ᾽ δοϊϊ, 

ΒΑΉΙΌΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΙΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

ἐουηΐαϊη οὗ ταῦθ Βρυπρὶπρ Ρ ἰηΐο Εἰἴ8 588} Ῥϑόοιηο ἴῃ Εἰπιϊ ἃ Τοιηϑαΐη οὐ γαίον 
; ΒΡΙΪΠρΊηρ, ἪΡ ᾿ηὔο Θυθυ]βῦϊηρ Πθ, 

] 

15 ΤἼηΘ σουηδῃ Βα ἢ πηΐο Βἷπι, Τιοσ, 15 Τῇ ποιηδῃ βδῖ ἢ πιηἴο [ἴῃ], ΜΙῪ Τιορα, 
'ρῖνθ τ οὗ {18 νγαΐῖθνρ, ὑπαῦ ἴῃ δαΐαγθ 1 ρῖνθ πη {{|8 υγαῦθι, ὑΠπᾶὺ 1 ὑΠ]Ρβῦ ΠΟ ἸΠΟΓΟ, 
σὺ ποῦ, δη ἃ σοτηθ ποῦ ουὖ ἴο {818 ρίαοθ ἀπά ὑπαῦ 1 ΘΟπῚ6 πῸ πιορΘ Ε1{Π61 0 ἀγδνν 
ἴο ἀγαν υγαῦθυ. ψαῦθυ. 

10 7688 βαϊᾷ ὑπΐο Π6Ρ, Οἷο, 681] {0707 10 4688 580} ἀηΐο μθΡ, Οο, 64}1 ἐῈγ 
ΒυΒραπά, ὑπαῦ Π6 Τα  ΘΟΠΊ6 ΒΙΓΠΘΓ. ΒΒ απ, ἀπα οοῖηθ ΕἸ ΓΠ6Γ. 

17 ΤΙ ψοιηδη Δηθνουΐηρ βαϊά απο 17 ΤΠ ὑΟμΔΠ Ὡπβθθα δηα Ββαϊα, 1 
1 68118. Βαιῦ ἢ τιηΐο ΠΟΙ, 

μον, Το ϑβαϊάβῦ ν6}}, 1 μᾶγθ πὸ ιι8- ΤΠοὰ βαϊάβῦ ν16}}, 1 πᾶνθ πὸ ᾿ιυΒθαπὰ :3 
Ῥαπὰ :} ] 

18 ΤῬὸν ἔμπου παϑὺ ἕακοα ἔγο μυβθαμᾶβ; 18. Τὸν ὑποι παϑὺ ὕακθη ἤνθ ΠΠΒΡΔ ἢ (8 ; 
δηα ἀραΐπ ΠΟΥ ΒΘ σι ποπὶ ἔμοι μαϑῦ 18. ποῦ πα [6 ὑμπαῦ 15. νυ ὕΠ60 πον 18 ποῦ {ΠΥ 
ἃ Βυθραπᾷ : {Π|85 15 ὕσιαθ νυ ΒΊοἢ ἔπου βαϊἀ δῦ. Βυβραηᾷᾶ : ὑπαῦ 18 ὕσαθ ἡ Βῖοι ὑποιι βαϊ δύ. 

19 Το νομὴ βαῖ υηΐο Βΐτη, Τωορ, Τ᾿ 19. ΤῊ σοιμδη 8810} απίο Ππι, ΜΙ Τιογὰ, 
866 ὑπαῦ ὅπου δῦ ἃ ργορῃθῦ. 1 566 ὑπδῦ ὕποι δὺῦ ἃ Ῥγορ ιθῦ. 

| 
20 Οὐ αύμουβ πουβῃρρθᾶ οα ὑπ|8 20 Ουν [ἈύΠοῦ5Β. του ρροᾶ οἡ {}}18 

τποιιπἰαΐη ; ἃπὰ γ6. 580 ὑπαῦ π6 ῥΐδοθ ἱπουηίαϊη ; θὰ γ6 Β8γ ὑπαῦ {Π6 Ρ]δοθ οἵ 
ΜΉΘΓΘ. ὁΠ6. οὐρθῦ ἕο ΜΟΥΒΗΪρ ἐδ ἴῃ Φοτὰ- ΜΟΥ ΒΏΪρΡ 18 1ῃ « ΘΡ Βα θη ; {6 Ρ]09 ὙΠΘΓΘ 

Ἐς, πὸ Βυβθαπα ἰ5,᾿ ΟΥ, “ἰ5 κίνοι ποτα," ] 1 οηο ΜΗ, Πδ5 "5.811 θδοοότης πὶ {Π|66.,᾽ 

3 γι, “ἴποὰ ἔπουῦ,᾽ πέος πὲκ μρτορλὲἐδᾳ, 3 γ1{, “ἔποτο 15. πὸ υΒ δ ηα ΤῸΓ τὴς ἔποτο," 



Οπ.», 1Υ. 5, Ζ0ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΊΙΑΝ. 
πο ποῖ στ -....-.-----------..»...... .“Ὁῳὑστσσταν.............. 

81.8}} θ6 ἴο μἷπη ἃ Γοαπϑαϊμι οὐ τγαῦθυ' Βρυϊηρ- 
ἴπρ' ὮΡ ἀπο Θυθυ]αβύϊηρ 116. 7 

15 Τὴ τουδὶ Βαϊ ἢ πηΐο δΐτη, Τυογ, 
δῖνθ πὴθ Ὁ}18 νναῦθν, ὑπαῦ μϑποϑίογι ἢ 1 πᾶν 
ποῖῦμον ὑπ υϑῦ, πο σοῖηθ δἰ ΠοΣ ἴο ἄταν 
ψαύθυ. 

10 7688 βαῖ ἢ ἀπίο μθΡ, (ο, 64}} ἐμ ν 
Βυβθαπα,} απ οοσπθ ΕΠ Π6ι. 

17 ΤῊ νουιδῃ δηβυοῦθα πΐιη πᾷ 514,5 
Τ πανγθ πὸ μυβθαπα.ὅ {6818 βαῖθ απΐο Πον, 
ΤΈοιι μαϑὺ νν6}} βαϊ4, 1 πᾶνθ πὸ Βυβθαπα :ὃ 

18 Τὸν ἔποιυ μαδῦ μδὰ ἔνθ αἰ δγθηῦ [νπ|8- 
θαπα8 :5 ἀπ μ6 ποῖ ποι πον Παβῦ 18 
ποῦ ΠΥ Βυβθαμα : ὑμ18. παδὺ ὕπο βαϊα 
τἰσμῦγ. 

19 Τη6 νγοιηδη βαῖ ἢ πηΐο πἴμι, Το, τὖ 
βθϑιῃθῦ ὕο τὴ ὑμαῦ ὕπο τηϑυθϑῦ 6 ἃ ῥτῸ- 
Ρβιοῦ. 

20 Οὐν [Ἀὐμοῦβ σουβρρθα ὁπ {Π|15 
τπποιιηὐαΐη ἢ ΔΠΔ γ6 5880, ὑμαῦ «ΘΡυ Βα] θπη 
ΟἾΪΥ 18 ὕ6 Ρ]δθθ θυ ἰῦ ΤηΔΥ ὈΘ ῬΓΌΡΘΡ, 

1 γιξ, “τὩν ταδη.᾿ 

3 γι{| " 58 10}.᾿ 

3. γιὸ,“ {πδὲ πὸ πηδὴ 5 ἴο πιθ.᾽ ΤῊΪ5. 560 ΠῚΒ ἴο αν ὈΘῸΠ 
δἰτοτοα ὕγότη πὸ ϑυτίδο; ΤΣ {πῸ Αὐτηθηΐδηι ἴθυτη τεγεῖγγι, 
ΧἹ πανθ,᾽ ταῖς πᾶνὸ ὈΘΘὴ αδοα ΠΘΤῸ ἃ 5 ὙΥ6}1 ἃ5 ἴῃ πὸ ποχῦ 
ΨΟΙΒΟ ΖΌΥ αὐῤπι τετῖβ " Υ Ὠΐσἢ ποὺ ἴποα Ππαβῖ.,᾽ 

4 {, "ἤν ἩπΒΌα 5. (ΟΥ̓ “ΤΠ 6 ἢ) πᾶν θθοπ Ομαυρο ἴο 
ἔπ6ο.᾽ 

δ᾽ ΨΆΓ, αἰΐπιη, " δὲ 5 ΨΟΥΥ πποπιθηξ.᾽ 

ἈἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

ΘΕΟΚΟΙΑΝ. 

Βΐπη 5Π4}} θ6 τηδᾶθ ἘΕΤΤΤΕΣΣ ΕΣ ἃ ἴοπίαϊη 
οἵ νναῦϑυ ὑμαῦ την σοη ίπιθ} απο ουθυϊαβῦ- 
ἰηρ 16. 

15 Τιναῦ πτοιηδη βαϊά, Του, σῖνθ πὴ ἐπ18 
νγαΐθυ, ὑπαῦ 1 τηδύ ποῦ δ γβῦ, ΠΟΥ ΘΟΠῚΘ 
ΒΕ ἕο ἄγαν. 

10 6808 βαϊᾷ αηΐο μθρ, ὁ ὑπ νὰν, 
ἀηὰ 08}} Γμγ Βα απα, πα οοτηθ ὈδοΪς Ἀ10Π|6Γ, 

17 Ταῦ νοιηδη ἀηϑουθὰ ἀπά βαϊά, 1 
μᾶν πὸ μυβθαμα. «658 βαϊα ἀπῦο πον, 
Του μαϑὺ ψ16}} βαϊᾷ, 1 μανϑὸὺ πὸ μυβραπᾷ : 

18 Τὸν ὑποὰ μαϑὺ μαα ἤν μυβραπάβ ; 
πὰ μ6 ποῖ ὕπο ποὺ μαβύ, 15. ποῦ ὕΠν 
Βαβθδηᾷ : {818 μα ὅποι βαϊ ἃ ἔσο ϊυ. 

19 Ταῦ νοιμηδῃῦ βαϊὰ ἀπο εἶμι, Τιογᾷ, 
1 860 ὑπαῦ ὅποι αὐὖ ἃ ρτορμθῦ. 

20 Ουν {ἈΠῈ γ8 ψουβῃρροά οη {818 
τηοππίδϊη ; ἃΠ4 γ6 Β8Υ, ὑμαῦ αὖ Θγιι Βα] 6 πὰ 
15 ὑπ ρίασθ θοῦ ὁη6 ουρῃῦ ἕο ΟΡΒΒ1ρ." 

ΞΒΑΥΝΟΝΙΟ, 

ὈΘοοπ6 ἴῃ πη ἃ ουπΐαϊη οἵ παῦον ἤοινϊηρσ 
Ἰηἴο Θἴθγμαὶ 116. 

15 ΤΙΘ ποϊηδῃ βαϊά πηΐο μΐιη, Τιοτγᾶ, 
δῖνθ πὶθ {818 νγαΐθυ, ὑμπαῦ 1 ὑμῖγϑὺ ποῦ, ἀηὰ 
ὁοιηθ ποῦ οὐ πο ἴο ἄγαν. 

10 7688 βα1 ἀπίο μθῦ, Θἷο, 6411 (} Υ 
Βυβθαηά, ἀπα οοπιθ ἰζπου. 

17 ΤῊ νοπηλῃ δηβιοσοα απα βαϊὰ ἀπίο 
Εἷπι,  μᾶγο πὸ μυΞθαμα. {6808 βαϊᾷ απο 
μον, Του μαϑὺ νν6}} βαϊά, 1 μᾶγθ πὸ διι8- 
Ῥαπά: 

185 Τὸν ἔμοι μαϑδῦ μαᾶ ἔνθ Βυβραμάβ 
δηἀ που, Β8 ποτὶ ἔμοιι Παβέ, ἰΒ ποῦ (δ 
᾿Βυββθαπά : ἔμοι Παβῦ βαϊα {18 ἔγαϊυ. 

19 Τὴδ ποπίδη βαϊά ὑπίο Πἰπὶ, Τιογᾶ, 1 
866 ὑμαῦ ὑποὺ τὺ ἃ ργορῃοῦ. 

20 Οὐ ἔἈγμοβ πουβϊρροά ο ἐπῖ8 
πιοιηΐδαίη ; πα γ6 587, ὑμαῦ ἴῃ Φουα βδ μι 
8 ὅθ Ῥαθθ γΠ8 ΓΘ ὁπ6 οαρὐ ἴο πτουβΒ ρ. 

1 νἱάοίθδ, "τὰν κῸ οἹ.᾽ 
3 οβοδαα. Τιπιοΐην, Ασοῃ. Ῥίστ. ν. 1830, ἀθβοσῖθοβ Ὠἷ5 

κοίΐπρ' δὲ ούθὰ ἴο ῬΓΔΥ ἴῃ {πὸ σΠ ΌΓΟΣ δὲ ΝΆΖΑΥΘΙΝ, νυ ΠΟΤ 
“46 Τοὺπξαίη ἤοννβ, ἀα χουϊαά.  πηπαάα Καί ἐπι ἐδηαγονδα 
πεΐδραπ τὰ αρ᾿ηπιοϊυδοδάα, ΟΥ̓ ΝΥ Ὀϊοῖ 16 τηοϑὲ ΠΟΥ Ὑἱγκῖη 
ὉπῸΘ ἀἄγονν νναῖου,᾽"" ἄζο, 

8 γτ. ΤΠΔῸ 1 πᾶν ο." 
4 γ1τ,| "δοιὰ πὸὺν πὸ ποτα ποὺ παβί,᾽ Βαΐξ αὖ “πΟΥν,᾽ 

ἢδ5 τπιοῦ, ἰπ Πφογρίδη, ἃ5. ἴθ ἘΠ 5}, πὸ οτος οὐ ἃ οοπ- 
᾿αποίίοι νη θῖι βίδα πα ΐηρ ἃ5 ἰδ ἀ005 ἴῃ [Π15 βοπΐοησο, 

δ. ἀράα.ηαςδῖ, "το που - πη," 
6 γ{{, ὙὙποσο πο δοῦ ΟΥἨὨ ἡγοΥΒἷρ 8 ῬΓΌΡΟΥ," ΟΥὉ, "ὭΘΟΟΒ5- 

ΒΆΓΥ.᾽ 

1 νὸ Ὑεγιδαϊἐπιψεοῖ, ἐν Ἱεροσολύμοις. 

3 ΟΥ, “ὙΠΕΤΟ ἰδ ὈΘοοτη ἢ ΟἿ6 ἴο ὑγογβ}ρ.᾽ 

ἈΒΑΒΙΊΟ. ΡΕΆΞΙΑΝ, 

οἵ ναΐθ. ρα ϑῃϊηρ ἔουυ μα. ἰαίο Θυθν]αϑύϊηρ 
16, 

15 Τῆθη ἐπ ποιηδη. βαϊά ππίο ἢ Ϊπ), 
Τιονα,} σῖνθ πὶ ὑπαῦ ναΐθν, ὑμαῦ 1 ἐμ ῖγϑῦ 
ποῦ, πὰ ἐμπαῦ 1 ποοὰ ποῦ [δον ἤθῖθ. 

10 Τοη ὑπ ϑανίοαν βαϊὰ ἀπίο μου, (ἴο, 
68}1 τ ν μυΒθαη,᾽ ἀπά σοι ΒΙΓΠΘΓ. 

17 ὍΠθη ὉΠ16 υνοιηδῃ Ἀπβυουοὰ δηὰ βαϊά, 
1 μβᾶνθ πὸ μιυβϑθαπμα. Τῆθη βαϊὰ ἐπ ὅὰ- 
γον αηΐο πον, ΑΥ 6}} βαιἀϑὺ ὕπου, ὑπ ὕπο 
Βαβῦ πὸ πιιβθαπά : 

18 Του. ὕμοι παᾶβϑὺ ἔνθ πυβθαη 5, ἀπὰ 
6 ψιποπι ὕπο Ππαβὺ πον, 18. ποῦ ὑπ ν ̓18- 
θαπὰ : σοποθγηϊηρ ὑμιἰδὺ ὑποι βαϊάϑὺ σαι, 

19 Τίιοη ὑμπαῦ πτοπηδπ βαϊὰᾷ ἴο μΐπ), Δ΄αβ- 
866 ὑδπαῦ ὕπο αὐ ἃ ῥγορ ιοῦ. ἴθι, τοι ὑΠ|8 1 ἐμίηκ ὑπο ατῦ ἃ ῥτο- 

Ρδθοί." 
20 Ουν ἔαίμονβ, ὑπο Ὺ ρσαγθὰ ὁπ {μι ῖ8 

τοι ηΐαϊη," Πα γ6 ΒαῪ ὑπαῦ ἴῃ «Γ Γι Βα] Θὰ 
Βῃοι]ὰ Ὀ6 {16 Ρ]ὰσο ἴῃ νυ ἴοι τδπὶ Ῥσδυ οὔ. 

1 λιαγογὰ .- Νίαζιονά, " Οτἰκὶπ," οὐ" κίνου οὐ σοδ," λ]ά. 
“Ζονὰ απὰ ᾿ύτπιϑη.--- Ἠότηΐ, ἐπ ἢ, Βορίαδιχοβ. νυ. ὕ8, Δπδὶ, 
5αχ. δ νίλέεη απὰ ἐλεοιῦ οὐ οσπἰδέ. 

3 γ{, " συ τ]," σεονγὶ, 

3 αἰ ἰδανι. 

4 1ἰεν "ΟΥ̓ Ἐπ5. ἐξ Ἐπ Καῖ πιο," 

δ ἐδίκδενο ἄππε, " Ἐπ ἄοννε." 

8881} θ6 ἴῃ έτη τγαύον ὑπαῦ ψΠ] Ροι Του 
Θυθυ]αϑύϊηρ Πἴ0, 

15 ΤΊιο πτοπδῃ βαϊα πηΐο Ὠΐπ), Ὁ 581]γν, 
σῖνθ τ οἵ ὑμαῦ ναῦθρ ὑπαῦ 1 τηΔῪ ποῦ 
ψμϊνβῦ, ἀμ ποῦ οοηθ μα ἄγαν ΠΘ ΠΟΘ. 

10 Αμπᾷὰ {6805 βαϊά παὐΐο ἤν, αο, πᾶ 
68}1 ἐμ γ ΒυΒθδηα,2 ἀπὰ οοπιθ ἰζμον. 

17 Απάὰ {π6 νψοιηδπ Ἀηβνουϑα ἃ ηα βαϊα 
ἀπο δΐμη, 1 ᾶγθ πὸ πυβρθαηα.ὃ «6888 
814 απΐο μον, Του μαϑὺ νν6}} βαϊ4, 1 βανὸ ὅπ ἐγαῦι, ὑπαῦ ὑπο παδὲ πὸ μαβραπᾶ : 
πὸ Βυβραπᾷ :ὃ 

18 Ἑὸν ὕπο μαϑὺ παὰ ἤνθ μυβθαμᾶβ ἢ, 
αηἀ 6 ὙΠῸ 18 ΠΟΥ ει ἐμθο,ῦ 18. ποῦ ὑπ ν 
ΒαΒθαπα : ἴῃ {18 ὕθοι μαδῦ βρόκθα {ΠῸ 
ἔσθ}. 

19 ΤΘ ντοιηλῃ βαϊά ὑπίο δΐτη, Ὁ 8ἰν, 1 

20 Ουν [αύθοῦβ ὑυουβρροα ὁ {Πιῖ8. ν ᾿ 
πουῃίαϊη ; θὰξ Ὑ6 Β8Υ͂, ἴῃ «ΘΓΏΒα]Θ πὶ 18 

ἶθ {89 ῥἷαοο ψποτο 1 Ὀομονοίμδ οὔθ ἕο δ ρἴαοθ υμοτΘ πουβμῖρ πυαβὺ θ6 ἄομθ. 
τηουπέαϊῃ ; θυῦ γ0 ΒΔΥ ὑδαῦ ἴῃ  ΟΓ Βα] οὶ 

ἐπ, " ΚΌΓγΚΙο Γογί," 

3. χομάϊ, ζύγος, "ἃ τλδῖι οὐ ὑγοόσπδι Ἰδυν αν Ἰοϊποά ἑοχο- 
᾿ἀνοτ." 

3 ῥα αἱ, "Ἰοτά, τηδδίογ, αβΌῦδι," 

4 ασξιυδάϊ, ὈἸ. οὐ ξομα ἢ 

δ ΟΥ̓, "ἴο ἔτδο," 

δ τ, “ἷ5 δ, ὑγοροτ." 

Βΐμη 58}8}} Ὀθοοιηθ ἴῃ 18. ΒοαΥῪ ἃ Τοιπέαϊπ 
ἐμαῦ 588}8}} Δ᾽νναγ 8. υἱθὶ αὶ συππὶηρ ᾿ἰνίηρσι 
ὙΥδο 8 Πα [ῸΓ ΘΥΘΓ. 

15 Ταῦ πτοιμδῃ βαϊα, Του, ρῖνθ πὴ οὗ 
ὑπ 6856 νυ δίθυβ," ὑπαῦ 1 τὰδὺ ποῦ ὉΠ ἰγϑὲ ποῖ Ὁ 
ἀἰϊιηθ, ἃ Πα ΤΔΥ͂ ποῦ Θοπθ ἕο ἀγα πγαΐΟΓ 
ἔγοτῃ {Π18. ΡἾδοο. 

160 7οϑὰ8 βαϊὰ ὑπΐο μον, Οἷο, 81} ὑῃν 
ΒαΒθαμά, πα σοπιθ Εἰ Π6Γ, 

17 ΤΊ|ιΘ τομῆδῃ βαϊὰ ἀπίο πἷπι, 1 ΠᾶΥθ 
πο Βυβρθαμᾶ. {7688 βαϊά, Του Βαϑὲ βαϊὰ 

18 Τὸν ἔνθ Βυβθαηβ ματὸ θθθπ ἐδ ῖπ ; 
ἃπα {Π|6 ὁπ ἔμοὰ Πιαϑὺ δ ργοβθηΐ 18 ποῦ. 
ΠΥ αν τα] μβθαηὰ : ἴῃ {818 ὕπο βαϊά δὲ, 
ὑ86 ὑσαῦῃ. | 

19 Τμαῦ πουδη βαϊᾷ απίο πΐμ), ΜῪ Τωογὰ, 

50 Ουν ἤδέμογβ αἀἰὰ ὑτουβὶρ οὰ. ἐδ ῖβ᾽ 

1 866 ὑμπαὺ ὑμοὺ ατῦ ἃ ῥγορμιθῦ. 

Ἰ ογ, " κίνο." 

3 »ηαγᾶ αα ἴη ἅδ' ἃ δεάε". 



-.--- 

5. ΦΟΗΝ. ΟΒμλν». ΤΥ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙ͂ΟΝ. 

21 Ζοβὰβ βαϊ τ ἀπίο μον,  οπιαπ, θ6- 

Ἰΐθνθ πῖθ, [{π6 βου] οοπιθίμ, [᾿ΠΘῃ. γ6 

Β84}} ποῖ ὑμθν ἴῃ ἐπ18 πιουπύαϊη, ΠῸΡ γοῦ αὖ 
Φουα 5816 πη, σγουβῃῖρ ἔμ Ἐαύμθυ.} 

99. Ὑο πουϑηὶρ [Ὑ6 Κπουν ποὺ ψθαῦ :} 
γγ8 [Κποὺῦ τυ μαῦ 18 ὙΟΥΒΒΙΡ :] [[Ὁ1] Βα]να- 
ὑϊομῦ 15 οὗ 8 «68. 

28. [Βὺὺ ὉΓμ6. ΠοιΡ] σομηθῦμ, δηἃ ΠΟΥ 18, 
ψπθη {Ππ6 ὑθιθ ΥΟΡΒΠΙΡΡΘΙΒ 8588] ΤΟΡΒΕΪΡ 
ὑπ Ἑλύμον ἴῃ ἐβρίνιῦ πα πὶ ὑραθῃ : [[ῸΓΡ 
{86 ἘΆΡΠΘΡ ΒΘ κοῦ Βαοι ἴο ΤΟΡΒΒΙΡ Εἶμ. 

24. ἐ(1Σοὰ ἐΒ ἃ ϑρίνἱῦ : πα ὑποὺ Ὁπᾶὺ πτου- 
ΒΕ 10 Ππἴπη τη πβῦ πγουβῃῖρ [έηι] ἴῃ Βρὶνιῦ πα 
[18] ὕναῦθῃ. 

95 Τὴ6 ψοσῆδη αἰ {ἢ ἀπο μῖπη, 1 Κπον 
ἐπαῦ [Δ Θββία87] οοιῃθῦμ, τ Πἰοἢ 18. οα]]6ἀ 
ΟἸτῖβῦ : ὑπ Πθη ΒΘ 18 ΘοΙΏ6, ἴπ6 Μ1}} {6}} τι8 
8}1 ἐπίῃ 98. 

20 7655 βαῖθ ἢ ἀπίο ΒΡ, 51 ὑπαῦ βρθακ. 
αηΐο ὕΠ 66 ἃπὶ ἦλθ. 

27 51 Απὰ ἀροῦ {{Π||8 οαπηθ ἷ8. ἀἰβοὶ- 

ΒΞΥΕΙΛΟ. 

ΌΟΓΒΠΙΡ. 
21 6805 βαῖθῃ ππῦο μον, Υοἴθδῃ, Ὀ6- 

Ἰῖθνθ πηθ, ὅπ ΒΟῸΣ 18 σομηϊηρ, ὑπαῦ ποῦ ὁ 
815. τηοιιηΐαὶη, ΠΟΙ γϑὺ ἴῃ «ΘΓΌΒΆΙ ΘΙ, γ6 
5888] ΌΥΒΠΙΡ ὑπ6 ἘΔΌΠΘΡ. 

22 Ὑθ σουβῃὶρ ἃ ὑπίηρ ὑπαῦ γθ ΚΠΟΥ 
ποῦ: υὺ ψγὸ σψουβῃὶρ ψμαῦὺ τ Κπον: 
ἴον 65 15 ἴσοι ὑπ 6 168. 

25. Βυΐ {πὸ ΠΟῸΓΡ 15 οοιηϊηρ, ἃΠα ΠΟΥ 18, 
ψμθη ὑΠ6 ὑτθ ΟΥΒΠΙΡΡΘΥΒ 58|8}} ὑγΟΥ ΒΕ ῚΡ 
{μ6 Τλαύπου. ἴῃ Βρὶνῖῦ Πα ἴῃ ἐγραῦ: [ῸΓ 
086 ἘλύΠοΡ 8150. βθϑιθίῃ ὙΟΡΒΠΙΡΡΟΥΒ Π|κ6 
0Π686.8 

94. Τὸν (ἰοᾷ 15 ϑριυἱῦ : ἀπα ἴὐ 15 ἢ ὑπαᾶὺ 
ποβθ ὙΠῸ σΟΡΒΠ]0 Πΐπὴ 5] ου] ἃ ὑΤΟΥΒ ΠΡ 
᾿ΐπι ἴῃ Βρ᾿ τ ἀπ ἴῃ ὑγαίῃ. 
5 Τμαῦ νουηδπ βαῖὑἢ ἀπο πη, 1 ἸτΠΟν 

ἀμαὺ ὑπο ΜΘββίδ! 18 Θοπηῖπρ' : ἃ ῃθη Π6 
18 Θουηθ, μ6 ἔθδοιθῦἢ 8 ΘΥΘΓΡῪ ὑπὶπρ.ὅ 

26 Ζ76βι185 βαῖθῃ ἀπίο ΠΡ, 1 δι ἦλθ, ὑμπαῦ 
ἃ τη ΒρΘαΚίηρ' ταῦ {Π|66. 

27 Απὰ 88 Β6 νγὰϑ Βρθδκίπρ', 18 ἀἸ50 10 1685 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 
- 

21 Απᾷ 4θβιιβ βαϊῃ ππῦο μ6Ρ, Βθ]ῖθυθ 
τη6, Ὁ ποιηδῃ, {παὺ π6 Ποὺ οοτηθύμ! ΘῈ 
πΘὶθΠ ον οα ὑΠ15 τπουιηὐδὶμ, ΠῸΡ ἴῃ ΦΘγιδδ- 
16 πὶ 5}18}} ὕΠΘῪ ὑγουΒΒρ" ὑπο ΒλέΠον. 

22 Ὑα ἱπάρϑα σουβῃὶρ παὺϑ γθ ΚΠΟΥ 
ποῦ : θυὺ γγχὸ πΌυΒῃρ τ δύ γ6 ἸΓΠΟῪ : [ῸΡ 
ΒΔΙ γΔΌΊΟΙ 18 ἴστομὴ {Π6 «608. 

28 Βυῦ ὑπ ποὺ οοιηοῦμ, Πα ΠΟΥ 18, 
σι Πθη ὕπ6υ ὑπαῦ υουβμὶρ τἰρ υΥ πὰ ὑγαϊγα 
518}} υγουβμῖρ ὉΠπ6 Ταύμ ον ἴῃ βρὶυῦ ἃ πα 1ῃ 
Τρ θοιΒη688 :Ὁ ἔθου ὑΠ6 ἘΔΟΠ ΘΙ ὙΘΥῚ]Υ 566 κ- 
οὐ 50 ὑπαῦ γον ΒΡ Π]1η. 

24. Ῥδοδιβο Θοα 15 ϑρίνιῦ : ὑπθῪ ὑπαᾶὺ 
ΜΟΥΒΠΪΡ ΠἾπὴ 8.6 ὕο γουβηΐρ ἷπι ἴῃ ΒΡΙΡῚῦ 
δη4 1ῃ τ]ρ ἢ ΘΟΙΙΒΗΘΒΒ. 

2ὅ ΤΠ 6 ὑΠπαὺ στοιηδῃ βαῖ ἢ πηῦο Εΐπῃ, 
ῦὸο Κπον ὑμαῦ Μθββίδῃ ν1}} οοῖηθ, ΠΟΤῚ 
ὉΠΘΥ 68}1 ΟἸτῖϑῦ : δὰ σῆθῃ ἢΘ 18 θοῖηθ, ΒΘ 
Ὑ01}} [6] τι5 8}]. 

20 Απά {6885 βαϊᾷ, 1 δὰ π ὑπαῦ [811 - 
οὐ ψ ῦ ὑῃ 66. 

27 ΤΉΘη οᾶπηθ εἶθ ἀἰβοῖρ]θβ, ἀπ ὉΠΟῪ 

Α.}. 80. 

1 Μα!. ἰ. 11; 1 Τίπι. 11. 8. 

3.2) Κίηρβ χυΐϊ. 90. 

3 158. 11,3; 5. Τὰκὸ χχῖν. 47; ομ,, ἰχ. 4, 5. 

4 ῬΏΙ]. ἐἰϊ, 3, 

5 ΟἿ. ἱ. 17. 

6.2 ΟΟΣ. 1]. 17. 

7 ΟἩ. ἰν. 20, 30. 

5. ΟἿ. ἰχ. 37; 5. Μαίι. χχνΐ. 63, δ4; 5. Ματκ χῖν. 61, 62. 

1 γῖς. “Υτ τυ μοι γὸ ἀγὸ ποῖ,᾽ Δ η, “νγθ ἃτὸ δοη δἰ ηἰοα.᾽ 
32. 11ὉῸ. “Ἰῖνο5 ἅγϑ.᾽ --ρεγροτο, "γϑἀθυηρίϊοι. ΗΤΥΚΙ. 
8 χῖτ, ἀαϊκ᾽ ποϊΐπι ππε, Κ ΚΘ Π 656 ΝΟΥ Ομ 65. 566 Ατηΐγα, 

ΟΥ. ὅ.τ. Ρ. 342, 5α. 344, ἄς, ; ἨοΙπι. ΟΥ. ὅν. Ρ. 317. “ΤΑΚΟ 
{π656 βοοκοῖῃ ἴπ6 ΕΑΛΤΉΕΕ ὕποιῃ {πδῇ ννουβὶρ Ηΐπι.᾽ ΗτΚΙ. 

4 γμλο μὸν Αἰοῖο. ἩτσκΙ. ΤῊΒ πᾶν τηθδὴ οἰ Ποὺ “Θον ἰ5 
ϑρίγις,᾽ οὐ, "ϑρισιῦ ᾽ῖ5 αον.᾽ 5, ἘρΙρπαμπῖιβ ΒΘοτηβ ἴο πᾶν 
απαογβίοοα ἰδ ἃ5 βαϊὰ οὔ πὸ ΗόνΥ ΟΠΟΒῚ, ἴο πὶ Ὁ 

ἈΡΡΊΪΟ5 ἴῦ, ἴθ Πνεῦμα ἅγιον ἀεὶ οὐ γεννητὸν, οὐ κτισ- 
τόν---Πνεῦμα γὰρ ὃ Θεός. ΔΑποοταῖ, Ρ. 12, Ο., ὙΠῸ 
Ῥοβομῖζο 15 τιοσο Θχριϊοῖς, γε λᾶ- ἡ. ὅθ. Νοίοβ οἱ οἷ), '.1. 

καὶ Θεὸς ἣν ὃ Λόγος. 
5. 110. “811 Ὁϊπρ;.᾽ 

ΒΑΉΓΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤῚΟ. 

ΒΔ] Θ ΤΩ. 
21 Ζ765815 βαῖ θα απΐο Β6Ρ, ΑΥ ομηδῃ, Ὀ6] θυ 

τη6, ὑπαὖ ὅπ ποὰν οοιηθῦι ὑμπαῦ γ6 8588}} ποῦ. 
ψΟΥΒΠΙΡ ὕμ6 Ἐλαῦμ ον, πϑί ἐμ 6 οα {818 τποὰῃ-᾿ 
ὕαΐπη, ΠΟΙ ἴῃ ΘΓ βδ]θυη.} 

22 Ὑο ψόυβῃὶρ ὑπαῦ νυ ΒΊ 0 γ πον ποῦ : 
θὰῦ τγ8 νου ὑπαῦ νυ μ]ο}} τθ ΚΠΟΥ  : ἴονὶ 
ΒΑ ναὐϊοη 18 ἵγοιῃ ὑΠ0 {6 γ8, 

923. Ῥυῦ {π6 Ποὺ σοπηθῦῃ, γν Ἰοἢ 18. 0818 
986, ὑμαὺ {86 ὙουΒ μα ρροῦβ ἴῃ ὑγαῦ ἢ 588] 
ψουθὶρ ὑμ6 ἘλμΘΡ 1ῃ βρίγῦ ἀπα ὑγαῦ : 
ἴον {πὸ Εδύμου βθοίκοῦμ. αἰτοι" τπθῃ οὗ 0} 18 
Βουὺ ὕο ὙΓΟΥΒΏΪΡ Π]Πη. 

24. Θοά [8 ἃ βρίγιῦ :2 ἀμ ὑπο ὑπαῦ 818}}. 
γΟΡΒΒΪρ ἷπὶ οὐρ ὺδ ἴο ΜΟΓΒΒΙΡ μὰ ἴπὶ 
Βρίγιῦ δηᾷ ὑσυθῃ. 

25 ΤΠηΘ ποιηδη βαῖ ἢ απΐο Π1π, 6 Κπονν 
ὑπᾶῦ Μοββίαβ σουιθίῃ 80 18. οα]]6α {16 
ΟἸτῖβα : θη ΒΘ 18 Θοπη6 ἢ6 Μ1}} ΒΠον 18 
81} {πη ρβ. 

20 7688 βαϊ ἢ ἀπΐο μον, 1 ἂτὰ μ6 ὑμπαῦ 
ΒΡΘδκοῦμ τ ἢ {Π|66. 

27 Απᾷ ᾿πηπιθάϊαύθ] νυ ἡ Π18 418610168 ΘΔ 110, 

1 ΤΊο Βαμίαϊο ἐσέσππαμῆαλ ἀτὶ, παῖδ --ακαῖδ, ταδῖς 65 ἴπ0 Οὐ οκΚ 

Βαγ, οὗ προσκυνήσετε, οὔτε---οὔτε, 

3 πρηξσπα ΡῈ Ῥπμέθ, Ἰἰξ. “ἃ ϑρίτίε [8 τῆς 60}, 

3 οτί, “ἴξ θοσοτησίῃ ἔπ οτη.᾽ 

4 1τ. “ἴπ ΠΟΌΣ,᾽ ΑΥΔΌ, ἐΐκα᾽ λ. 
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10 ῬΘοουηθῦ ὁΠ6 ὕο ὙγΟΥΒΠΙρ. 
21 «6888 βαῖ} ππῦο 6 ν, ΝΥ οπηδῃ, ὑγιιϑῦ 

Π|6, πη ΠΟτ ΘοΟπιθῦῃ, νὴ πο 6 ἡ. {118 
ΠΟΙ Δ], ΠῸΡ ἃ “[ ΘΡΒΆ]6ΠῚ, 588}} ὕΠΘ Ὺ σγῸΥ- 
Β810Ρ ὕΠπὸ Τα Πον. 

22 Ὑ πόυβῃ]ρ Πἷπὶ ΠΟ πὶ γ6 ΚΠΟΝ ποῦ: 
θὰῦ γγ9 ὑΟΥΒ Πρ πὶ ἡ ΠΟΠῚ γ6 ΚΠΟΥ͂ : [ὉΣ 
{π|6 βαϊναύϊοη 15 ἴτοιη 6Π|ὸ «6 ν8. 

25. Βιιῦ δὴ ποῖ οοιπϑύν, νυν μΊοἢ ΠΟΥ 18, 
μη ὑπ ὕγιιθ ΟυΒ ΒΡ ΘΙ Β᾽ ΒΠ|8}} γουΒ ἢ ]Ρ 
ὑπο ΕΕΠΟΡ ἴῃ βρὶγιῦ πὰ ἴῃ ἀγα }}," ἴον 06 
Ἑαῦμον Βα βοιρηῦ ἰοῦ {Ποβθ ἐλαΐ ἃγ0 
1Π|κο {818 ὕο σουβῃὶρ Βῖπι.ὃ 

24. (ἀοὰ 18 ἃ ϑ'ριν1 1. ἀπ ὑπο ν ὑπαῦ του- 
Βῃ10Ρ δίτη, ἅτ θουπα ἕο ψΟΥΒὮρ Πΐπὶ ἴῃ 
ΒΡΙΓΙΡ ἀπα ἴῃ τα}. ὅ 

95 Τ|ιθ ποιηᾶη Βαϊ ἀπο ἴῃ), 9 
Κηονν ὑπαὺ ΜΘ ββίϑμῦ σου ϑί ἢ, ἡ υοτὴ {Π6 Υ 68}} 
ὑπ ΟἸνῖδῦ : θη Π6 18 σοπιθ Π6 Μ01}} ΒΠ10.Ὺ 
18. 8}} {πΐπηρ8." 

20 6518 βαί ἢ απΐο πον, 1 πὰ Β6 {παὺ 
ἐδ] κοῦ 10} ὑπ 66. 

27 Απᾶ Βουθαρομῦῖ ᾿ἷ8. ἀἸΒΟῚ Ρ168. ΘΔ 110, 

1 γ1Ὸ, " ΥΟΥΒΕΙΡΡΟΤΕ ΟΥ̓́Τ .᾽ 
3. 11π|, ἴῃ ἃ βρί τί τ ἃ γαῖ. ΤῊ πιδὸ οὐ {πὸ ἱπαοῦ, 

τί, τὸ 15. ΚΟΤΟΤΆΙ, πα γοῦ γουπαγ Καθ], ἐπ {π|5 ἰπβέαποο; δ5 
Ὁ ἰβ Ἰοῖε οὐξ ἴθ Λοΐβ χχίν, 8, ἃ σαβο πκὸ {π|856, Βοῖῦι {ΠπῸ 
Μορη. απ Βαη ἃ, νογβίοἢ 5. δδὸ οἵου ορὲ ρέρπεμπια 

τὸ πνεῦμα ἴοτ πνεῦμα ΟἿΪΥ ; ἃπα {018 ἀρέσαι τὸ {10 
ἩονΥ ΟἼΟΥ τηοτο διοῖβ ἔπλη 065 πὸ Οτοοῖ οχί, 

3. π||, "πον ἐπα νγοσβηῖ Ηΐπι.᾽ 
4 μρηπσασια δ μλπμί, Ἤρτο πνεῦμα Βπομ! ἃ ῬῸ τοπ- 

ἀοτοὰ “ Βρίγίε," ἀπ ποῖ “ἃ ϑρίγις,᾽ 16 μίνοβ Ὀγοδύτη παπᾶ 
{γιατ ἴὸ τπο ἐποῦ κης ἴο βαν {πα "ον 15 βρίγις," νυ ΠοτοαΒ 
ἴο 681] Ηἱπι "ἃ Ξρί γι τ᾿ ΟἾΪΥ, τηδκοθ Ηἰπὶ νπΐ ὁπὸ ΟἵὐὁἨ ΤΊΔῊΥ, 

5 λΙεεκίαε, δ ΟΥ̓Χ, "ΘΥΘΤΥ ὑγοσκ," 7 “κδη γλαΐ, "ἴπι {Π||5," 

1 ῬΟΙΥΡΊ. δά 45, " δηᾷ {π|6 ἐπι ἀγαννοῦ πΘδχ,᾿ 

3 τὸ. “Ὑπᾶῇῷ πον 5181} νυ υβηρ ;᾿ “γῸ 5181} νου μὴ ρ.᾽ 
ῬοΟΙνΕΙ. 

8. οὕ, “ΠΟΤῚ. ̓ -ταηξαρειδα-εισαπα ἤπιαϑα, ὑμεῖς μὲν --- 

ἡμεῖς δέ. 

4 Οὗ, “ἴΠῸ ὙυΟΥΒΠΡΡΟΥΒ ἴῃ στρ, δα ὑσατ}." 

5. ἴῃ ΗοΙν ϑρίυϊῦ πα ἴῃ υἱρ]ὐθουβηο58.᾽ ῬΟΪΥΡῚ. 
οἷ. ἱ,. 14. 
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δ ἐἴρ ποτα ὕπο Παβῦ ΒΡΟΚοι.᾽ ῬΟΪΥΡΕΊ. 

ΑΟΤΉΗΙΟ. 



ΟἘ.». ΤΥ. 5. Ζ0ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

ἴο πονϑῃὶρ.}. 
21 726 515 δαῖτ ἀπίο μον, Του ἡγοιηδΔη, 

θο]ῖθνθ πιθ, ὑμπαῦ ἐΠ|6 δἴπηθ 588} οοῖὴθ θη 
ποῖσμϑν οἡ {Π|8 τη αϊη, ΠῸΡ αὖ ΤΘΓΌΒΆΙ ΘΊη, 
ΠΠΔΥ͂ ὑπο υ ὃ νοσβιῖρ ὑπ6 ἘΔΕΠΘΡ, 

22 Ὑο ψουβῃὶρ ᾿ΐπὶ ἡ Ποῖ γ6 Κπον ποῦ: 
ΜΘ ΜΌΡΒΕΪΡ ᾿ΐπη ΓΒ οπὶ 16 ΚΠΟΥ : [Ὁ1 88]- 
γαύϊομ 18 ἔλτοτα ὑπ 6 «608. 

28. Βυῦ {Π6 {ἰπι6 581|.8}} οοῖηθ, πα θυθὴ 
ΠΟΥ 8, ΜΠ θη ἐῃΠ6 ὕσιιθ ὑΟυΒ ΕΒ ρ ΘΒ: 5Π8}]} 
ΜΌΓΒΏΪΡ ὑπ ἘΔ ΠΟΥ ἴῃ Βριγῦ ἀπαὰ ἴῃ ὑρα!} :ῦ 
ἴον ὅθ ἘλΌΠΘΡ βίη βι10 ἢ} γΟΓΒΕΙΡΡΟΙΒ 
οὗ Βἰπηβο 1, 

24 (οά 15 ϑριν :ὃ ἀπα 16 ὈΘΠονθῦ Ηΐ8 
ΜΌΤΒΕΙΡΡΟΙΒ ὕο ΌΤΒΒΙΡ Ὠΐτπὰ ἴῃ Βρὶ γι δηᾶ 
ἴπ ἐσαῦῃ. 

25 ΤῊΘ ψουηδῃ 5810} αἴο ῃΐπι, ΝΥ 6 Κπονν 
ἐπαῦ Μοββίδῃ, παπιθα ΟὨγἰβῦ, σουιθῦῃ : ἡ ῃ 6 ἢ 
16 88|8}} σοῦιθ ἢ ψ1}} [6] τ18 8}}, 

20 176808 βαῖϊδῃι ἀπΐο ἢν, 1 δαὶ ἦθ, ὑπᾶῦ 
ἐφ] 5 τ Ὶ 0} ἐμ 66. 

27 ΛΑπάὰ ψἘΠΠ|6 Π6 βαϊα {}η18,Ὁ 18 ἀἰβοῖρ]65 

1 γιξ. “το κίββ ἔπὸ στοιπά." 3 νδγ. “ἴῃ νυ ῃΐοἢ.᾽ 
5 ΨΔΓ, 5118}} {πὸ ν.᾿ 4 ν Ἀγ, “πὸ ἴγ 6 ὙΥΟΥΒΠ ρΡοΥ.᾿ 
5. οτ, "νυ τὴ πρίγίξ ἀνὰ τυ τὴ {σατἢ." 
5 Ηοκὶ ὃ Ακαισαάς, " Βρί τὶς 5 αον,᾿ ἃ Πἰξογαὶ τουἀουίῃρ οὐ 

πο Ογθοκ, ὰΐ Πα 016 ἴο δι)  καϊν, Ὀδοδαβο Αβαάισαάε ἀ065 
ποῦ, πκο Θεός, ἰακὸ {πὸ ἀγέῖοϊο, Ιπ 1 5. Φόλπ ἵν. 8, 16, 
ὅ Θεὸς ἀγάπη ἐστί--ἰννο Αὐτηθπΐανι ἡ βἀϊυαάς 860 ὃ ἴθ τη ογῸ 
δχριοῖς, θοσαυβο ποτ πὸ Βα). ἀπὰ ὑγοᾶϊς, ΨΌ]]Ονν θα ἢ 
οἴποτν, Ἴ ΜΈεῖα. β΄ ΟΣ “Πιοδῖηια, ᾿ιῦ. ὃς ἐγὼ λαλῶ. 

5. λαΐπ μαπ, Ἰἴξ, ἵπ᾿ οὐ “ὁ ἔπαξ {πη τ᾽ ΟΥ “νογα," ἐπὶ 
τούτῳ; θαι ἐκ τούτου οἷν. χῖχ. 12, τοπάογοα “ ἀροι {{|5᾽ 
ἐπ ΗΚ. Υ΄., [5 τοπάογο σουτοςῦν ὈΥ λαίπηπιαηπδ, "ὕγοτη ἐπα τ᾽ 
τηοπισπΐ, οὐ οἰγουτηβίαμιοο, 856. Νοῖδ οὴ ἐκ τούτου. 

ΘΟΕΟΘΆΘΙΑΝ, 

21 «6811 βαϊα ὑπἴο μον, Υ ὁσπδῃ, Ὀο] ἴονο 
πιθ, ὑμαῦ ὑπ βοὰν οοιποί ἤθη ποῖ ἢ 6 ἢ 
{π18 πηουπίαϊη, ποὺ αὖ  γιιβα]θπι, 588}} γ6 
ΜΟΡΒΒΪΡ ὑπ ἘΔ ον, 

22 Ὑο, γ86 ΜΌΡΒΕΙΡ τμαῦ γο Κπον ποῦ: 
θὰῦ τ ψουβιρ γμδὺ 0 Κπον : ἴον 16] 
18 ἔγοιη ἐμ {6 νν8. 

25. Βῦ {πὸ ποὰν σοπιθί, δα ΔΙ ΡΟ ΔαΥ ἴβ, 
ΠΘη ἐτιθ ΟΡΒΠἾΡΡΟΡΒ. 51|8}} νογβἢ ἷρ {Π0 
ῬΆΓΠΘΡ ἴῃ βρὶνῦ πὰ ἴῃ ὑγαῦ : [Ὸν ἐπ6 1 ὰ- 
ὑΠ6} 56  Κθῦἢ 81.10}} γνΟΡΒ ΠΡ ΟΥΒ οἵ ἴῃ. 

24 (ἀοᾶ 15 ϑρινι :3 δηα ΗΒ ΟΥΒΕΙΡΡΟΓΒ 
τη δῦ ΟΓΒΠΪΡ ΒΪΠὶ ἴῃ ΒΡ᾿ΓῚῦ ἀπα ἴῃ ὑρα ἢ. 

25 ΤῊ νοπιδη βαϊά πηΐο πη, 1 Κη 
ἐμπαὺ Μ ββίδἢῃ," νι μοτη ὑπ  ΎῪ 68}} ΟΠ τέ, 18 
πος ἃ γΠΘη. Π6. οομηοῦῃ, Π6 Μ.1}} 06}} 8 
8]]. 

20 «6ϑ8 Βα] τπηΐο μθΡ, 1 ὑπὰῦ βρϑὰκ 
πἀπίο {Π66 δπὶ ᾿ι6.ῦ 
«7 Απὰ ἃ8 ᾿8 γγὰἃ8 βαυϊηρ {118,0 [18 α18- 

᾿ ἡ" δουγόῦδα, “Εἰ70,᾽ ἀπὰ Βρς. “βαϊνδζίου ; πιαΐσ' λουαγί, 
“Εἶνου ΟὗὨ 1ἴ,᾽ Βανιοῦπ. 

3 διεί.αγῈ ΟἸΝπιονἐϊ, ᾿ἰς. " Βρίτίε ἰ5 ὅον.᾽ Ηοτο πὸ δτὴ- 
συν ἰβ τοπιον θα Ὀν ἀγα, “15,᾽ δοίης σοπποοϊοα νυ ῖτἢ δια, 
“Βρίσις," 
Π6 ΟΥ̓ΔΟΥ ΟΥ̓ ΈΠ6 ὑυοσὰβ 065 ποῦ τηᾶκὸ Ὁ ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ,. 

3. 71Ὸ," ἀπ ἕο ΗἰΒ ὑγουβῃΐρροΥ5 {πὸ δοῦ ΟΥ̓́ΝΤΟΥΒΕΪρ ἴῃ Βρί τὶς 
δια ἴθ ἐσα τ! 15 Ὀο ΠΕ πρ’,᾿ ΟΥ "Ὀἰπαϊης οἷν {πο τι," 

Α Μερία. 

5.1, “1. 

δ 11, "πὰ γμθπ ἀροῖ ἐπαῇ ἡνοσαᾶ,᾽ Πκὸ ἐπ Αὐταθηΐδη, 
Ψψεὺ παϊΐπ μαπ. 

ΤῊΐ5 5. ποῦ ἄομπο ἰπ 1 5, Τομη ἵν, 8, 16, θδοδαβξοι 

ΞΙΑΆΨΟΝΙΟ, 

21 {6808 βαϊά απίο μον, ὙΥ οἴῆδῃ, αν 
ἔλπτἢ ἴπ τη, ἔμαῦ ὑπ μοὰν οοπιθίῃ  ΠΘὴ 
ΠΘΙΓΠΘΡ οα 18 πιοιπξαϊη, ΠΟ αὖ Φογαδα- 
Ἰθπη,} 5.81} γϑ πτογβμὶρ ὑμ6 Εδίμον. ] 

22 Ὑ ψόγβηῖρ Ποῖ γ6 Κπον ποῦ: τ 
ΜΌΓΒΕΙΡ ΟΠ 16 ΚΠΟΥ : [ὉΓ βαϊναύίοη 18. 
ἔγοπη ἔπ 76 8. 

28 Βιῦ δὴ Ποὺ σοιηθέῃ, δηἃ ΠΟῪ ἴδ, 
ΜἜΘΠ ὕγιιθ ἸΓΟΥΒΠΡ ΡΘΙΒ 58|4}1 ὑγουβηΐρ ἐλδ 
ἘΔΕΠΘΡ ὙΠ βρίτιῦ πα τ} ὑσαίῃ :ἢ ΤῸ Σ᾽ 
Β ἘΔΌΠοΡ. βθο κοῦ βιιο ἢ ΟΓΒΠΡΡΟΓΒ. οὗ 

ἴῃη. 
24 αοἂ 18 ϑριγιῦ 3. ἀπ 6 ἐμαῦ ποῦ- 

ΒΒΙρρϑίῃ Εἴπη οαρθῦ ἴο ουβμῖρ εἶπι ΡῈ 
Βρ  γιῦ Δπ4 ψῖῦ ἐγαΐ. 

2ὅ ΤῊ ψοιϊηδη βδϊ4 πηΐο δΐπη, 6 πον 
ἐμπαῦ Μοββίδ, νι μο 18. οα]Ἱϑὰ ΟἸ γῖβέ, 8848}} 
ΘομηΘ: δπὰ ἤθη μ6 5[|8}} οοπιθ, ἢ6 Μ1}}} 
[6}}5 τι8 8}} ἐπίηρ8. 

26 «6808 βαϊά ὑπο ἰοῦ, 1 δὴ ἦθ, ὑμδὲ 
Βρθακῦ ψ]}} ἐ}ι66. ᾿ 

27 ΤΉΘη οαπιθ [ἷ8. αἰβοῖρ]θβ, απᾶ ἐμόν 

1 »ὸ Ὑεγιιβαϊ πιεῖ, ἐν Ἱεροσολύμοις. 
3. ἀμ'λοπι" ἱ ἰδέϊποψι, " πρὶ τῖτ᾽ διὰ "τγατη᾽ ἴῃ ἐπ ἱπβίσαχη. 

οδδο, 

5 ἀμ" ἢ ψοεὲ Βοκχῇ, 1." Βρί γί ἰβ αὐ, 15, Κὸ Ποκλ" ὃψε 
δίουο ἴπ οἷ. ἴ. 1, 11 ἀοῆποα ὕγοτ υυδηΐ οὐ τὸ ἀτγεοῖο, ΤῊΣ 
Ἐπββίδη Κ΄. το πογβ {Ππ|5 οἴδιικο Ποχλ᾽ ψεέ Πμ"Ά, " ον ἴα 
Βρίγιε,᾽ ας ἰπ ΟἿ. ἱ. 1 1ξ ΤΟΙ] ονΒ τὸ Βανοπίο, Βοχλ᾽ να 
δίουο, ὑγονίηρ ἔπογο ον ἐπαξ τῆ ΒΙανοιΐο νγοσγὰβ ἄγ τὸ ὕῸ 
ἴδκοι ἱπ {Π6 ΟΥ̓ΟΥ ἰπ νον ἜΠΟΣ βίδα ἴθ ΘΕ σῆβοκ; 
Βίποο {πὸ Ευββίδη Ν΄. σουτοσῖβ ΟἾὨΪ ἔπ ὁπ οὗἁ ἔα ἔννο 
ΡΙδοο5 νυ πΐῖσὴ 5 Ἰοαβὲξ οροῖ τὸ ἀοαθε. 

4 οΥ, "δηποῦπορ.᾽ 

5. 1{π. “Εροακίηρ." 

ἈΝΟΤΟ.-ΒΑΧΟΝ, 

21 ΤΉθη ὑΠ6 ϑανίουν Βαϊ ἀπίο πον, Ὁ 
σοτηδη,Ἶ} Ὀ6] ἴθνθ τηθ, ὑπαῦ ἐπι ἀἰπιθῖ οοιηθί, 
ἴηι ΜΠ ΪΟἢ γ6 ΡΓΔΥ ποὺ ἴο ὑπ λίθον, ποὶ- 
ἔπιον οα {Π|8 ππουπξαϊη, ὃ ΠῸΡ ἴῃ  ΘΡ Βα θη. 

22 Ὑ ῥγδγ ἐο ψᾶὰῦ γο Κποὺῦ ποῦ: 8 
ῬΓΩΥ ἕο ψπαῦ τὸ Κηοιν : Ὀθοδιι88 ὑπαὺ 88]- 
ναὐϊομ" 18. οἵ ὑπ «608. 

23 Βὲῦ {πὸ ὑπο" σουηοῦ, ἀπ πον ἴ8, 
ἴῃ ψΒϊοῖ ὕγιιθ σαν ἱπρ- τη θη. Ῥγαγῦ 0 [Π6 
λυποῦ ἴῃ βρίγὶῦ πὰ ἴῃ ἐσαῦ : ἴον ἐμ ὰ- 
ὑπο 56  κθῦι Βα ἢ ὑμαῦ ΡΥΔΥ ἐο Εΐπ, 

24. (Τοᾶ ἰΒ8 ϑρι τὶ :Ὁ ἀηα 0 ΒΘ μονθῦ ἐπα 
ὙἘῸ ΡΓΔΥ͂ ἐο ᾿ϊπὶ ὑπαῦ {ΠΟΥ ῬΓΑΥ ἴῃ βρὶ τὺ 
δπα ἴῃ ὑγροῦ}, 

25 Τηαῦ πτοϊπδὴ Βαϊ πηΐο εἶμι, 1 τ οὐῖ 
ἐπαῦ Μ οββῖαβ σου ῦῃ, νυ μο 8 παπιρα ( τἰβε : 
μθ αι ἢ σοταθῦ, ἢ {6116 0} 118. 8}} πη ρ8. 

20 ΤΊ ϑανίουν βαϊἀ απΐο μον, Τ ατὰ πο, 
ἐμπαῦ βρθακ ψ ἢ {Π|66. 
7 Απά Ἰυ8ὺ {ποθι σαῖηθ ἷ8. ἀἰβοῖρ]68, 

ἈΚΑΒΙΟ. 

ΜΟΥΒΒΙΡ. 
21 «6808 8814 ὑπίο μον, Ὁ πομδη, Β6- 

Ἰίθνθ πιθ,} ὑμβαῦ ἐπ Ποιὰ οοτηοῦ!,2 τοΐδη 
πϑῦΠοΡ αι ὑπ 18. τηοιπΐαϊπ ΠῸὺ ἴῃ «6 Υι88- 
16 πὶ 8}|8}} {ΠΥ τ ουϑῃῖρ ὕΠ6 Ἐαύμον. 

22 Υο, γ9 ψΟΥΒ}ῖρ ἀἦηε ποτὶ γ6 πον 
ποῦ: θυ νγὸ ΜΌΡΒΕΙΡ ἀΐηε Υ ΠΟ π τὸ Κπον : 
ον βα]ναύοη 18 ἔγοιῃ ὑπ 716 8. 

28. Βυὺῦ {Π6 ποιὰν σοιηθί, 5 ἀηα ἰὉ 15 Ππονν, 
ΜΠΘ πὴ ὑΠ6 ΟΥΒΒΙΡΡΟΥΒ ἴῃ ὑσαῦῃ 58}}8}} πτοῦ- 
Β81ρ ἀπ ἘΆΟΠΘΙ ἴῃ βρίγῖῦ ἀπα ἴῃ γαῖ : 
Ὀθόδιιβθ ἔῃ6 ἘλύΠΟΡ νυ Ἰβῃ ἢ βιιοἷν ἃ85. ὑΠ 656 
ἴο 6 ϑΟΥΒ ΒΡ ΡΟΙΒ οἵ Εἴπι.ὃ 

24. Ἐὸν (οὐ ἐξ ϑριυϊῦ :Ὁ πὰ 10 ΒΟ ον οί 
ὕμθπι ὑπαῦ ογβμΐρ ἴΐαι ἴο ψουβϑΕὶρ ΐμη ἴῃ 
ΒΡ᾿ ΓΙῸ δηα ἴῃ γα, 

25 ΤῈθ νουδμ βαϊᾷ πἀπίο Βΐμι, 76 
Κπονῦ ὑπαῦ Μοββία, τ ῆὸ ἐδδ ὑΠ6 ΜΙ ββίδι, 
888} σοιηθ: δηα τ Πθ ἢ 18 σοῦνο, μοϑ νν}}]} 
ἔθδοῦ 118 ΘΥΘΡΥ ὑβηρ,. 

20 Τῇ θη {6818 βαϊά ππΐο μον, 1 ἀπὲ 6, 
ὑπιδῦ βρϑαὶς στ ἘΠ 66. 

27 Μοδην 6" ὁαπιθ Εἷ8. ἀϊβοῖρ᾽θβ, δθὰ 

1 Μα ιυἱῇ. 

3 οὕ, "τἀ," ἐα, 

1 κεαὐδίητηϊ, ῬΟΙΥΚΊ. "νοΙσνο Μο,᾿ 1.0. " κῖνο Μὸ οτοῦϊε." 
5 καἰδέϊ, ἴξ. "σΟπ ΘΕ" ΟΥ̓ ΒΠΔΙῚ1 σοπο ΔΑΒΌΓΟΟΙΥ." 
8. 1ἰς0 ΚΥΠΠ στ" Οὐ "νυ Ἰκι σεν ἐπ Εἶκὸ οὐἨ ἔνσπὸ ἕοτ ψτοσ. 

3 χε πο χεῤίἀἀαάλι Εσάδν, πὰ ὁπ ἐλίααεγα ἄμης, πδ-- ἰὐκὸ βΐρροτγθ οὐὨ Ηΐπι,"--- ἼΚὸ τῖοβὸ Ηἰκ ννογα ΐρροτα," Ῥοϊγκὶ. ὦ 
4 Τῆνο σοππεγισείου ἰα στο ἐὺ καθὸ ἰπ Ετρον, ῬοϊγκΙ. 

δηὰ Μοάϊο.---πὴ ἰπ 1 5. “οὕνη ἵν. 5, εἰ ΠΝ τοαδ, " ον ἐπ ὦ 

πιὸ Βαμιαϊςο, 

Φ οΥι, “᾿ἸΘΔΙ ἢ." 

5. κεδεά.πεη μελίἀδαάῆ. 

5 Θακὲ ἰς Οοά, 11τ. " Θρίγίε [5 Θον»." 

7 δ τοαί, 

8γιι. “ε.; 

9 ἐλάαν νἱλίε. 

Ἰονὸ :᾿ τη δγέϊοϊο κανὸν Εἰ ΑΥ̓͂ δὰ γὁ} δὰ το Οτγοοκ 
ὕγοτὰ ΠΝ σειν. 
ΥλΥ τότὸ σχρ οίε. 

δ.1ιε, “τὸ δυο ὕσοη ἰπίοττηοά, οὐ ἔδυ." 
Ἰξ. " Ηο.᾽ 
566 οἷν, ἱ, δι 

5 χᾶκ γαλμ, {τ “εἶα πο δοιὰ Ηο," 
9 1ἰπ. "ἀπὰ ἰπ εἰ 5." 

Βαξ τοεί-αλ ἣμ αἱ. Καϊπιαΐ ἴῃ οἷν. 1.1, ἰδ ἢ 

ΡΕΆΞΙΑΝ. | 

21 {6818 βαϊὰ απο μον, Ὁ πτοιηδη, Ὀ6- 
Ἰίονϑὶ πὰ, ὑμαῦ 6 ποὺ οοπιοῦμ τιμὴ ποὶ- 
ὉΠ οἢ ὑΠ18 πηοΐαϊη, ΠΟ νοῦ ἴῃ {Θγιβα- 
Ἰ6π|, 588}} γ8 (ὁ νγουβῖρ ἀπο ὑπ Ἐλέμον. 

22 Ὑ ἀο πουβιὶρ απΐο τ μαὺδ γὸ ΚΠΟΥΥ 
ποῦ: θυῦ πὸ ἀο πψουβὶρ απξο μαι 6 
Κηον : ἴον 118 18 οἵ ὑπ ἴθ νν8. 

28 Βυὺ ὑπ6 Βοὺν οοπιοίν, αηὰ ἐμ }8 15 {ἢ 6 
{ἰπηθ, Υ ΒΘ ἢ ἔτι ΓΟΥΒΒΙΡΡΟΥΒ Β08}} ἀὁ νγοῦ- 
8810 απο ὑπο λίθου ἴῃ βρὶγιδ ἀπα ἐγατῃ : 
μεν {Π6 ἘΔΟΒΘΡ αἶβὸ ἀδβίο ἢ δι πτοῦ- 
ΒΒΊΡΡΘΓβ. ᾿ 

94. Βροδιβο Οοἂ ἴἰβ8. ϑρί γι: δηὰ {Πο86 
ψΠηῸ ἀο πουβῖρ ἀπο δἰμὶ ἴῃ ΒΡΙ ΓΙ τυ, 
ἀο 10 αἴβοὸ ἴῃ ἐγαΐι." ] 

οῦ Τμαὺ ποιδη βαϊὶ, 1 Κποὸν ἐπαὺ Μοβ- 
Βίδ ἢ σοι, πὰ ἰδ ἰΒ 6 πὸ θὰ ἰδ᾽ 
σοιμϑί ἢ, 5.81} ἔθδο ἢ ὉΒ ΘΥΘΡῪ ἰδίην, 

20 Ζ7ο6βὺβ βαϊὰ αὐΐο ΠΟΥ, 1 δι, 1 διμδ ἀς, 
ὑπαῦ Βρθαῖκ ψΊ ἢ 7 {Π|66.Ψ 

27 δ νϑ γοῦ ἴῃ οοηγογβδύϊοη ΜΠ ΘῺ 

1 «σχοάϊε." 

5 τ. "τηδὲ." 

5 γι, "νπόπ," 

ὁ εἴγα ἀλμαδᾶ (δὴ ἀεὶ αἰτοῦ δηνοι σεν , τη πο]. δὰ 
Ῥτγοάίϊο. οΐμις ἰπ οὁγάογ, 

δ. "θὰ ἰξ ἰκ ἰἴπ᾽ οὐ "ἱποστθοῦξ οὐ ἔποθο πὸ ὅὸ 
Ἡΐπι νυ σεν ἴῃ πρίτίς τὸ ἀο ξ δἷκὸ ἴῃ τι." 

5 Ὃν ὅθ, Νεσ αν. 

Ἴ οΣ, "ἴο." 

4; 



5. 5ΟΗΝ. ΟΒλν». 1Υ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΝΕΆΚΒΙΟΝ. ΞΎΒΙΛΔΟ. 

ΡΙθ5, πᾶ τηᾶρυθ]]θα ὑπαῦ [Π6 (4 |Κ64] πῖ!ἢ 
[{Π6] τοπηαπ : γϑὺ πὸ τη8ῃ 881]4, ὙΥιδὺ 
βθοϊζθδεῦ ὑμποι ἢ ον, ὙΥ̓ ΒΥ ἐδ! κοϑῦ ὕμουι 1 
Βογ ἢ 

28 ΤῊ ποιπδη ἐμθη ἸἰοϑὉ ΠΡ παὐογροῦ, 
ΔΠα τϑηὺ ΒῈΓ ν  ἰπίο {86 οἰδγ, πα Βα] ἢ 
ἴο ὉΠ: 6 Π 6}, 

9209. (Ὅπ16, 8566 ἃ τη8), 1 ΒΙοἢι το] ἃ τὴ 8]] 
ἐμίηρβ ὑμαῦ θυθὺ 1 α14: [18 ποῦ {}18] 088 
ΟἸὨνῖβὺ ἢ 

80 [ΤΠ6η7 ὑποὺ σψϑηῦ ουῦ οὗ {π᾿ οἰὔν, 
Δ πα [64π16 πηΐ0] ᾿]Πη. 

81 41 Ιῃ {Π6 πιθᾶῃ ψ 1116 ΠΪ8. ἀ1801Ρ168 
Ργαγϑα μΐπ|, βαυῖπρ, Μαβύθυ, δῦ. 

82 Βαυΐύ Πο βαϊάᾷ ππίο ὑμοπι, Τ Πᾶν τηθαῦ 
ἴο ϑαὺ ὑμπαῦ γϑ πον ποῦ οἵ. 

38. ΤΠΘΡΘίοσο βαϊά 06 αἰδοῖ ρ]68. ὁπ ἴο 
Δηούμον, Ηδίῃ ΠΥ πδᾶπ Ὀτουρ ῦ Ηΐπη αἰιγλΐ 
ἴο οαῦ ἢ 

84. 16518 βίῃ ἀπίο ἐμοπι, ΞΜ τηθαῦ 18 

ΘΔΙΏη6, 8Π4 6 ΓΘ ψΟΠαθεπρ' αὖ ἢΪβ8 Βρθδ- 
πρὶ νἱἢ {Π6 πτοιηδη : θὰ ΠῸ τηδη ΒΑ], 
ὙΥΒαῦ βθοϊκοδύ ὑμοιι ὃ οὐ, ὙΥμαὺ βρθαϊκοϑὲ 
ὕπο ψαῦ μου ἢ 

28 Απά {μθ σψοιηδη Ἰοἵ μ6ν ρ᾽θομ 6", ἃπα 
νϑηῦ ἴο {86 οἰὔγ, δηὰ βαϊα, 5 

29 (ὉΠΊ6, Β66 ἃ π|δπ ὙὙΠ0 ἰο] 1η6 ΘΥΘΡῪΥ͂ 
ὑμ]πρῦ ὑμαῦ 1 αἰά : 15. Β ρθυῦβᾶρβ ὕπ Μ68- 
518} ἢ 

80. Απᾶ {Ππ|θ πθπ πιθοῦ ουὖ οὗ {1Π|0 οἰδγ, 
ΔΠΑ ἸἸΟΓΘ ΘΟΙηΐηρ᾽ ἤο ΒΪΠ]. 

91. Μοδην 116 ́  Π15. αἰ ΒΟ Ρ]68 ὑγοῸ ῬΓᾶγ- 
ἱηρῦ Ηΐπι, ἃ Πα βαυΐηρ πηΐο μ1ῃ), Οὰν ΜΙ αβίθιν, 
ἴαἰκο [οοα. 

92 Βυῦ Π6 βαϊ4 ππΐο ὑπθιη, ΤΉΘΙΘ 18 
ΜΕΙΌΠ π|6 ἃ ἔοοα ἔο θαῦ σι μοι γ6 πον πού." 

89. ΤῊΘ αἰ βοῖρ]68 ΒΥ διμοηρ ὑΠΘΠΊΒΘΙΥΘΒ, ἢ 
ἨΔ τηᾶη, Ρουμαρ5, Ὀγοιριῦ ᾿ἴμὰ δυρ ῦ 
ἴο οὖ ὃ 

| 94. «1658. βϑῖῦ ἢ. ππίο ὑπθιη, ΜῪ ἴοοα 

Δ.}. 80. 

1 ΟἹ. ἰν. 25. 

3 7οὺ χχίϊΐ. 12; ΟἩ. νἱ. 38; χυΐϊ. 4; χίχ. 80. 

1 πῦ, “παῇῷ Ηδ βρϑακίῃρ.᾽ 

3 Β, Κα, ρα, δαα5, "ἴο 6 πιθι." 

3 11Ὸ, “811 Ἐϊπρ’ ;᾽--- 811 (ποβο {πϊηρ5 ἐπαΐ,᾽ ΗΤΚΙ. 

4 110, “θοῦσνοθη {Ππ656.᾿ 

5. ΟΥ̓́, " ἀβκῖηρ,᾽ “ἰηςτοαξίπρ Ηἰπλ.᾽ ΗΤΚῚ, 

δ ἐὙ[ἢ ὑυ]σἢ γοὰ ἅτ ἀπαοαπαϊηϊοα.᾽ 

7 χυσοέϑ “παογᾶ, ἴ.6. "411 γουπα,᾽ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

τη 6 ]]6α ὑμαῦὺ 6 ὑα] κοα υῖϑ ἃ ΟΠ ΔῈ : 
γοῦ ὑῃ8 6 γὰϑ ΠῸ ΟΠ6 ὑπαῦ Ὡϑκθᾶ ἢ]ΠῚ, 
ὙΥΒαὖῦ βθοκϑβῦ ἔμοὺ ἢ οὐ, ὝΥ̓ΠΥ ἐδ! κοϑῦ ὑπο 
ΒΘ ν ἢ 

28 Απᾶ {παῦ σομηδη Ἰοῦς ΠῸῚ να ορροῦ, 
84 οδιη6} ἴο ὑπ ἴον, πα το] {Π|6 τη 6.3 

29 Απᾶ 8814, (οπ16, 566 ἃ πδπ ψΠῸ ΠΑ 
ο] ἃ τη 811 ὑπαῦ 1 α14: ψῖο Κπονϑῦμ θὰ 
ἐπαῦ μ6 15 ΟἸ τὺ ἢ 

90 Απά {πθνὺ σψϑηῦ ουῦ οἵ {Ππ|86 ον ἃπὰ 
ΘδΠ16 αηΐο Β]πη.ὃ 

81 Μοδμν 6 ΠΪ8. αἸβοῖρ]65. δαὶ πμΐο 
Βῖπι, ΤΔΡΡΙ, θαῦ. 

82 Απᾷ {6518 βαϊᾷ ππύο ὕποιῃ, 1 πᾶν 
00 ὑπᾶῦ 1 ϑαῦ ψ Β]ο ἢ γ6 ἱσπουῦ ποῦ. 

99. ΤΊθη [18 ἀἸΒο 165 Βα] 4 διμοπρ' ἔμ θηη- 
ΒΘΙγ 5, 15. ὑΠ6Γ6 ῬΘΡΠΔΡΒ. ΒΟΠῚΘ τηᾶη ὑμαῦ 
Ῥτουρηῦ πὶ ἀπρηῦ ἴον ᾿ΐπι ὕο θαῦ ὃ5 

84. Απα «6808 βαϊα, Τὴ ἔοοά 1 πᾶγθ ὈῪ 

Ἰ τυααξαιυαΐξ, " ἃν νγοηῦ οἷν ΠΟΥ ὙγΑν.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. 

3. {6 πῖρι οὗ ΠΟΥ ποιιδο.᾽ ῬΟΪΥΡΊ. 

8 τυαιυα δ᾽ τιτιυα ποῦ, “νος οὐδ᾽ ---" ἀηα ρὑτοσοοαρα ἴο- 
γα  5.᾽ 

Ὁ οΥ, “πὶ Ηδ 58}8}} οδί." 

5ΛΔΉΤΘΌΙΟ. 

ὉΠΟῪ ποπάονθα ὑμαῦ Π6 βρᾶκθ νι ἃ. πο- 
τη8η: γϑὺ ΠῸ ΟΠ6 8814, ΝΥ Βαῦ ἱπαυϊγοβῦ 
ὕβοι αἴτον ἢ ον, ΔΥ̓ΕΥ βρθακοδὺ ὕμποιι σῦ ἢ 
μον ὃ 

28 ΤΠ ποιθδη ἔπη ἸοὉ Π6Ρ ναϊογρού, 
σοῦ ἰηὔο ὑΠ6 οἰὑγ, δη4 βαϊὰ τπτηῦο {Π|6 ΠΊΘΠ, 

209. Οὐὐπη6,} 8566 ἃ Τὴ8η ὙἘῈΠ0 88] πηὔο ΠΊΘ 
811 {πΐηρ8 ὑμαῦ 1 ἀἸ4: 15 ὑμ18 ποὺ {6 
Ομ υῖϑὺ ἢ 

80 Τθη ὑμ6 Ὺ σοηῦ οὖὖ οἵ {Π6 ἴον, 
δη4 οδτηθ ἴο Πῖτη. 

3515 ΗἨΙβΒ. ἀἴβοῖρ]68 βρᾷκθ ἀπίο Εΐμ), Β6- 
ἔνγθθη ὑμοιηβο ν δ᾽ πα Πΐπ), βαγίηρ, ΔΙ, 
οδῦ. 

92. Βυῦ 6 βαϊᾷ υὑπΐο ὑπθη, 1 μᾶγθ ἃ 
[οοά ἴο οαῦ νι β]οἢ γ6 πον ποῦ. 

353. ἨΙ5 ἀἸβοῖρ!9β. ὑπογοίογθ βαϊᾷ οπθ ἴοὸ 
᾿δπούῦμον, Ἡ δ ἀηγοπο Ὀσοιυρηῦ πὰ δυρῦ 
ἴον Βῖτη ἴο οαῦ ῦ Ηἱβ ἀἸ8ο1ρ168 βαϊὰ πριο] 
μῖτη, ΗΔΟΟΙ, οαῦ. 

34. 71.681}8. βἢ ἀπύο {Ππ6πὶ|, ΜῪ Τοοα 18 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

᾿ΔπΠα νοπαογρα ὑπαῦ μ6 ἐα]κϑα πὶ ἃ πτο- 
ἸΏΔΗ: γοῦ ΠΟ οὁΠ6 8814 πηΐο ἴηι, ὙΥ μαῦ 
᾿Βθοκοβῦ ἴδοι ἢ ον", Δ ΒΥ ὑαἸ]κοϑί; ὑμοι ἢ 
Βουἢ 

28 ΤΠ|6 σοπηδη ὕπο Ἰο μον νναἰογροῦ, 
πα νυϑηὖ ᾿πέο ὑπ ἔονη, ἀπ Βαϊ αηΐο ἢ 6 

᾿ΠἼ6Πη, 
᾿ 29 Οοιη8 γο,} 566. {Π|8. τηδη, σγο ὑο]ὰ 
“ΜΘ 8}} ἐπ ηρδ᾽ ὑμαῦ 1 ἀ14 : 18 ποὺ {μ18. ὕΠ6 
ΟἸγῖβὺ ἢ 

890 ΤΟΥ ποηἱἥ ουὖ οὔ {Π| οἰὔγ, Δ) ΘΠ 
ἀπο Π1Π]. 

91 Βὺΐν μ18 ἀἸΒοΙρ168 δϑὶτοα ῃϊπὶ θϑύνγθθη 
ΒΘ ΠΊΒ6͵γ 98. ἀπ Π]π|,5 βαγίηρ, ΠΔΌΡΙ, υἶ86, 
Θαῦ. 

᾿ς 92. Ἠθρ βαϊὰ υπΐο ὕμοιη, 1 μαγοῦ ἃ [Ὀοᾶ 
ἴο ϑαῦ ψμῖο ἢ γ Κποὺ ποῦ. 

98. ΤῊ ἀἸβοῖρ᾽ 68 ὑῃΘη. βαϊα διηοηρ ὑπο ιη- 
᾿Β6Ι͂νοβ, ἩΆῸ Δ ΟΠ ΡΟΡ Πα Ρ5. Ὀροιρ ῦ μΪπὶ 
δαρηῦ ἴον πῖπιθ ἴο αὐ ἢ 

84 ΖΦ68118. βδ ἢ ἀπο ἐπθηη, ΜΙ ΤΟΟΑΤ 15 

ΘΟΤΗΙΟ. 

Ἐς, “τπαῇ σοτης.᾽ 

3 ΤΊ {0]] ον ΨΟΤΈΘΒ, 3] .---5.4, 5---40, 43---58, τυ ἢ 0 
ποΐ οχίβε ἴπ ἔπ Βα αϊο Εγαρτη, οὐ Ο, ΛΝ οἷο, ἀτὸ ποτ ἔγαπβ. 
Ἰδιοα ἔγοτη ἃ ὕγδαστποτ ἴῃ Βαβητηαγίς, Το πῇ ἰπ Ἐπ κΟΙ ὑτοῖ 5 
Ετάρτη. Βαβτηυγίσα, Ηδΐη. 1811, ν. 20, 54ᾳ.,) ἀπ αἷ8ὸ ἴῃ 
Ζοοῦκα, Οοὐά, Βαβτηῦγ, ". 140. 

51,6. “ΠΟΥ δἀὐάγοββοὰ Ηἰπὶ ἐοχοῖμοτ," ΤῊΪ5 τοπιοτίηςς 
᾿ἰβ ἔπιο τηοϑὲ ᾿ἰξογαὶ πὰ οοττοσέ; δηᾶ [5 κίνει Ὀγ Δ, Ῥόγτοι, 
1,οχίς. σορέ. νυ. 1564; πὲ ἘΠρΕΙ στο  τοπιοτὴ {ξ " ἰπΐοτοδ᾽ 
ἴο πιᾶκα ἰξ ἄρστοθ ψἱτ ἐν τῷ μεταξύ. Τῆΐβ τοπάοτίηρ, 
ΠΟΥΟΥΟΥ, 5. ἱτηροββίθ ας οα δοσοῦηξ οὔ πεηηδρὴ "πα ΟΥ 
Γι Ηΐπ,᾽ νυ οἢ ἘΠ ΚΙ Ὀσοῖη ονετὶ οοκοά, 
Ϊ 48 

1 γιξ, “ἐπδξ σοπιὸ γ6.᾽ 

3. γε, ἐγγοτκβ,᾽ 

5 11ξ," σαπηρ," 

4 ἸἸΚο 6 Βαβησηυχίςο, 
τηπγίο Οπμ8, 

Βαξ ἐπ|8 ππ5 δὲ, ννΣ ον [πὸ Β68}}- 

5. 1ππ, “Ἔποτο 5 ΠΟΤ ΤῸΓ Με, 

δ δ λυερὴ μιῦτα, ᾿1τ, “το σᾶῦδο Ηΐπὶ ἴο οαΐ," 

7 ἐα'λγε ποῖ, 1ϊξ, ΜῪ Τοοὰ 1,᾽ 1,6, "ΜῪ ον, ΜῪ νΟΥΥ 
Τοοά." 



Ομ». 1Υ͂. 

ἈΞΚΜΕΝΙΑΝ, 

δατηθ, ἃπα ΘΠΘΥ τηαρν ! ]6α ὑμπαὺ μ6 ἐδ! κοα 
ΜῊ ἢ 0Π6 πνοπηδη : γϑῦ ΠΟ ΟΠ ἔτοτι ΔΙΏΟΠ 
ἔπιθι βαϊ 4, ὙΥΠαὺ βοοκοϑῦ ὕμοι ἢ ον, ὙΥ ΠΥ 
Ὁ] κοδῦ ὕποι πε πον Ὁ] 

28 ΤΠῸ ποιηδη ἸοὉ. μον ΡΙύοΠοΡ, ἀπά 
νι ϑηῦ ἴο {π6 ἴον, ἃπα βαιἢ ἕο {Π|6 ΠΊ6Π, 

29 Οὐμη6, 5665 ἃ τᾶ 100 0] 116 ΘΥ̓ΘΡῪ 
μϊηρ' ὑμαῦ 1 μᾶνθ ἄοπθ: τηϊριῦ μθ ποῦ 6 
ὑπ ΟἸνῖδὺ ἢ 

80 ΤΊΠΟΥ σαπιθ ουὖ οἵ [Πθ ἕο τη, ἃ Πα σα πι6 
πἀπΐο ΗΪπη. 

51 Απᾷ ψ 116 ἐῃοβθ σοῦ οομηΐπρ', Η18 
ἀἰβοῖρ!θθ αϑκθὰ ΐπὶ ἀπά βαϊα, ΒΡΌϊ, οαὺ 
τὰ 

852 Ἠὸ β8εϊῃ ἀπῦίο ἔμθηι, 1 παν Τοοᾶ ἴο 
Θαῦ ψ ΒΟ γ9 Κπον ποῦ. 

95. ἨΐΒ αἴβοῖρ! 685 β814 διῃοηρ ΠΘΙΏΒΘΙΥΘΒ, 
Ἤδί βοπῖθ ὁΠ6, ρθῦμδρϑ, Ὀγοαριῦ Βἷπὶ 
δυριῦ ἴο ϑαΐ ἢ 

94. 716 8118 βα }} ππίο ἔπ θπι, ΜῪ ἴοοά 18 

1 αἷβο, "νυ δαῦ ἐδ! Κοβὲ ἔποὰ τυ ΠΟΥ} 

3 ὙΔΓ, “σΟΠΙ6 8 Π6 566,᾿ 

5. Ζ0ΗΝ. 

ΘΕΟΘΚΟΘΙ͂ΑΝ. 

ΟἿΡΙ68 οαπιθ, πὰ ποπάογοα ὑμπαῦ ἢθ Βμοιυ]ὰ 
θ6 ἐδ! κίηρ τ ἢ ἃ τγοιθδῃ : θαῦ ΠΟ 96 βαϊὰ 
τπιηΐο ᾿ΐτη, ὙΥμαὺ βθοκοϑῦ ὕποι ἢ ον, ΥΩ 
[Δ] κοϑῦ ὑποιι ἢ μον ὃ 

28 ΤΊθη {6 νσοηδη 6 Ὁ πῸΡ πταἰογροῦ, 
δηἀ τυύϑηῦ δΥΔΥ ἰηΐο ὕμθ ἴον, ἀπα ἰο]α! 
[6 ΠΊΘῚ, 

29 Οὐομι6, ἃη 866 ἃ τη Ὑπὸ ἰο] ἢ} τὴ9 
811 ὑπαῦ θυθῦ 1 ἀἰὰά : νι βϑύμου οὐ ποῦ "6 6 
ὅθ ΟἸγῖϑὺ ἢ 

80 ΤΉΘΥ οᾶπηθ ουὐ οὗὁἨ ὑμ ον, ἀπὰς 
ΘΔΤη6 ἀηὔο Πΐπη. 

91 Απὰ 8ἃ8 ὉΠ6Υ ὑ6 1 Θοτηϊηρσ," ἢΪ8. α18- 
ΟἾΡΙΘ8. Βρᾷκθ ἀπύο ἴπη ὑπ686 υγουβ, ἀπὰ 
8814, ἩΔΌΡΙ, θαῦ. 

82 Βιυὺύ Εἰπηβ6} βαϊά ππίο ὑπϑιη,38 1 πᾶν 
ἴοοα ἕο οαῦ βίοι γ6 Κπον ποῦ. 

85 ὅὴθ αἰβοῖρ]θβ βαϊᾷ ὁπθ ἤο Ὡποί μοῦ, 
Ἡδί Δηγ οπ6 Ὀγοιρηῦ Εἰπὶ [οοα ἢ 

84 {68118 βαϊά ππῦο ὑμθηι, ΜῪ ἰοοαᾶ 15 

1 1δ. “παγγαῖοα. μέλ'λγα, λέγει---πιϊῆγα, εἶπε. ΤΟ 
βᾶπηο ἴδηβο 5 δοὰ ἴῃ ασοΥγκίαι ἴὰ ὈΟΓΝ οα5ο5, 

3. χ1δν" ἀπὰ νὴ Ὅρος ἐπαΐξ τνοτὰ," 

3 «ποῦ ἐπαυαάπιανι ᾽γχισα πιαίῃ, 

ἈΑἈΝΟΤΟ-.-ΒΑΧΟΝ, 

δηα ἔπον στοπάθγοα ὑμπαῦ ἢ6 βραᾷκθ τ ἐμαὶ 
στη Δ ἢ : ὑπουρῇ ποπθ οὗ Τπθ πη 5814,} ὙΥ̓ μαὺ 
βϑοκοϑῦ ἔβοὺ ἢ οὐ, Υ͂μΒβαῦ βρθϑακοϑβὺ ὕδου, 
ψΊΕἢ ΠΟΥ ὃ 

28 ΤΊιθη ἐμπαῦ πνοιηδη οἵ Ὁ μον παϊογροῦ,3 
πὰ νυϑηῦ ὅο ἔῃθ θογοιρ},32 ἀπ βαϊὰ ἀμΐο 
{86 πιθῃ, 

290 Οὐοπιθ, δηᾶ 866 {πὸ πὰπ πὸ βαϊά 
ἴο πὶθ 411 ἐμι8 ὑμιὶπρϑ ὑμπαῦ 1 ἀἰᾷ : ΒΔ γΥ γὙ6, 18 
.ιο Ομ νῖϑυ ἢ 

80 ΤΠ θη ὑπον πυϑηῦ οαὖ οἵ ὑμαῦ θογτουρι," 
ἀπ οαπη6 τιηῦο ἢ ΪΠῚ, 

31 Τὰ {Π|6 πιθδπ {πιθοῦ Η18. ἀἸΒοῚρ168. δα 
Βῖτη, ἃπὰ βαϊὰ ὑμπ8, ΤΌΔΟΙ θυ, θαῦ. 

32 ΤΊιθη μὸ Βαϊ απΐο ὕμομι,  μανὸ ὑμπαὺ 
τηθαὶδ ἴο οαῦ νυ μο ἢ} γὸ κόπον ποῦ. 

89. ΤΉ θη ἢῖ8 ἀἰβοῖρ]685 βαϊα Ὀθύννθθη ἐμθπι- 
Β6Ιν 8, ὙΥ̓ΒΘΌΠΟΙ. ΔΠΥ τθδη Ὀτουρσαῦ πὶ 
πιθαύ ὃ 

84 Τῆθη ὑΠ|6 ϑαν!ουν Βαϊ ἀπῦο ἔῃ 61), 

1 πα πὸ ειυαίδ. 

3}, "ναὶ." 

3 ἐο ἐλατε ὑυνὶς. 

ὁ Ρα εοάοη δὶ μὲ οΓ ἑκατὸ ὑψεὶρ. 

δοπ κεπιαηα ἔλαπι, 1ἰς. ἴῃ ἀτποτςς πότ," ἴ,6. ποβὸ 
ΕΠ 

51. λαῦϑε ἰλοπδ πιείεδ, 

ἈΆΚΑΒΙΟ. 

ΒΟΥ σοπάογοα αὖ μἷ8 ἐδι κίπρ ! ὑ Ἐν ἃ 
ὙΟΙΏΔ ; θυῦ ΠῸ ΟΠ6 βαϊ4, ὙΥ μα νἰβιθδὺ 
ὕδοι ἢ ον, ὙΥ̓ΡΥ ἐδὶκοϑὺ ὕμοὰ τὶ θἢ μον ἢ 

28 ΤΒθα ἔπ ποιπὰπ Ἰοῦρ μου Ρ τοίου, 
δπα τγθηῦ ὕο ὑπ οἷῦγ, ἀπ βαϊὰ πηΐο ὑπὸ 
ΤΏΘΏ, 

29 Οὐοπηθ, Ἰοοῖς αὖ {118 τηδ, ἴον ΒΘ τυδᾶο 
Καονη ἀηῦο τη 811 ὑμαῦ 1 αἰά : 15 ὑΠϊ8,7 
ΡΟΡμαρ8, ὑπ ΜΙ Θββίδῃ ἢ 

80 ΤΉ θη ὉΠΘΥ ὁαπι6 οἂὐ οὗ ἐπ οἰδγ, πὰ 
νυϑηῦ [ον ὅ τον αν 8. ̓ΐπι, 

91 Μροαπν ΒΙ]6Υ ΗΪ8. ἀϊβοῖρ]ο5 αβικθαὰ Βἶτη, 
βανίηρ, Ὁ ΤΘΔΟΒον, οαῦ. 

892. Απᾶ δ βαϊά ππίο ἔθ, 1 παν ἴοοαῦ 
ὙΠ οἢ γο πον ποῦ. 

83. ῬΉΘη [Π αἶβοῖρ 65 βαῖα δυιοῃρ {Π61- 
ΒθΊνθβϑ, ῬΟΓΉΔΡΒ ἃ τηλὴ απ ἴὸ δΐπὶ νΥὶθἢ 
βΒοιηού μη ἴο φαΐ," 

84. Απὰ {6818 βαϊὰ πο ἔβην, ΔΙ ν [σοῦ 

1 χε. “ννοτά" οὐ " σσηνογβδείου," ᾿ 

3 γ1ς. "5 Ηὸ." 

3. ογ, "Τογυγαγά." 

4γ{ξ,Φ " διηὰ ἴπὶ εἰιῖα." 

δ΄ χἰξι “τδὲ ἔοτο ἰα ἰὸ Μο," 

διε. "δ 5ιουά, οὐ υνοιἹὰ οδξ." 

| ΒΙΑΥΌΝΙΟ., 
᾿ 

νΟπἀογθα ἐμαῦ μ6 βρᾶκθ υττ ἃ Ἰποιηδη : 
Οὗ ΠΟΠΘ Β814, ὙΥΠδὺ βθοκοδῦ ἔδοι ὃ ΟἹ, 

ΟΥ̓ βρθακοβῦ ὕβοι ψ τ μον ἢ 

28 ΤὴΘ ποπιᾶπ Ἰοῖρ ΠΡ ναΐογροῦ, δηὰ 
γυϑηῦ Ἰηΐο {Π|0 ἴον, ἀπ Βαϊ ἴο {}16 τηθι, 

29 Οὐοιηθ, Δη4 566 ἃ τἸηδη ψἘ0 βαϊα ἕο π|6 | 
.8}} Ενἴηρβ ὑμαῦ θυθῦ 1 αἰα : 18", ρϑύβαρβ,. 
ΟἸνῖδε ὃ | 

80 ΤΠΘΥ οαπηθ ουὖ οἵ ἐμ ἔονη, δπὰ 
᾿σαιηθὶ ππῦο Ηΐπι. 
᾿ 53] Μρδην 63 Ηἷ5 αἰβοῖρ 68 ργαγ θὰ Εΐμ, 
βαγίηρσ, ΠΑΡΌΙ, οαῦ. Ϊ 

Ι 
92 Βυΐῦ Π βαϊᾷ ἕο ἐπθπι, 1 μᾶνϑ ἴοοὰ ἕο. 

οαῦ μι Βῖοῖ γ9 Κπον ποῦ. 
58. ΤῊΘ ἀἴβοῖρ]ο8 ὑπιογθίοσθ βαϊὰ διποης 

ὑπιθπηβθῖνθβ, ΗΕ Ἀγ ΟΠ, ροτμαρϑ, Ὀγουραῦ 
τὰ δασὺ ἔο οαὖ ἢ 

] 

84 7688 βα1 4 απίο ἐπθιῃ, Μν Τοοὰ ἴδ, 

1 δ, " βἔδρρϑᾶ᾽ οὐ "ργοσοοδρᾶ. 

3 γηδγάνε 76 δἴπι", ᾿1ξ. “Ὀαπξ ἐπ ἐπ πυϊάβε οὔ τποβο." 

ΡΕΆΚΞΙΑΝ. 

18. αἰβοὶρ]θβ οϑπιθ, ἃπα τϑηναϊηθα ἴῃ ἃ8- 
Τοηἰϑῃτηθηῦ θη ἔθου βὰν ἐμαὶ ἢΘ Θου- 
γουβοα αἰνῃ ἃ ποθαῃ. Βαΐ πὸ οπὸ βηϊὰ 
απο μΐπι, Υ̓ Βα βαγοϑὺ ἔπου, οὐ τι μδὲ ἀθ- 
βιγοϑῦ ὕποι οἵ μοῦ ἢ 
| 28 Τημαῦ ποιδη ἰοῦ. μον ρἰξομον,; αηὰ 
πϑηῦ ἰηΐο ἔπ ἔοι, πὰ βαιά πηΐο ἐμὸ 
ΠΠΘῊ, 

᾿ς 29 Οὐπιρ, ἃμᾶ 866 ἃ τῇδ 0, ΘΥΘΥΥ 
{πη 1 ἀἰά 6 Το]ὰ ἰδ 811 ἕο τὴ : βϑυβηρβ, 
86 ἰβ Μοββίδῃ. | 
᾿ς 80 ΤῊ πῖθὰ οἵ ἔμ ἔοι οαῖὴθ ἀπο 
[Βῖπὶ. 
᾿ς 8] Μροδηνλο ἐδθ ἀϊδοὶρ]οβ σοφυοβιρα, 
Μοββίδ, δηὰ βαϊὰ, Ουν Ἰμοτγὰ, οδῦ. ᾿ 

᾿ς 82. 6818 βαϊὰ υπΐο ἔδθῖ, 1 μαγὸ ἴοοὰ 
"ἴο δαΐ, 3 θαῦ γο Καον ἰδ ποί.ὃ 

38 Το ἀἰβοῖρ 5 βαϊὰ διποηρ ὑποιΒον 68, 
Ρουδαρ8 βοῦῖο ὁπ δὲν Ὀγουρσα βοιιοι ἰησ 
ον εἶπ ἴο οδΐ, 

Ι 
Ι 

834. 1όϑὺ8 βαϊὰ υὑηΐο ἰδοιη, Δν ἴοοά ἴ8 

᾿ κῆσαλ᾽, δὰ ΑΓΕ ΟΠΥΓΑΓΟ γΟκεοὶ υὐῖτἢ ἃ ΟΠ πδιτον 
ποςσκ, ὑπο ἰπ πο δες το πο] νεβίοτ, 

5 γε, “ΕἾΝΕ 1 Κ..ΔΙ} ας," οτ, “{πδὲ 1 δι." 

5 οΥ, "ιν γὸ Κιονν ἱξ ποῖ." 

] 
] 

! 

Ι 27 δα" ἄνεϊ ἀπα, τἴξ. ΜῈ ἑοοά 1," 1.6. "85 ἴοῦ Μὸ ΜῈ (οοὰ ἰκ." 



5. ΦΟΗΝ. Οπλν. ΤΥ.Ὸ 

ΑΥΤΗΟΕΒΙΒΕ. ΨΕΚΞΙΟΝ. ΞΥΒΙΛΆΟ. 

᾿ἴο [407 {πὸ Μ1}} οἵ Εἴτα ἐπαῦ βθαῦ τηθ, ἀπὰ 
ἴο ἤπΙβὰ ΗΪ5 στους. 

8ὅ ϑῈγΥ ποὺ γθ, ΤΏΘΙΘ 816 γϑὺ ἴθ. 

τηοηῦη8, ἀπα ἐλέη σοτηθίμ Βαργοδῦ ἢ [06- 
᾿ΒοΙἀ,7 1 5. υπΐο γοῦ, ΤΕ ἊΡ ὙΟ0ῈΡ ΘΥ68, 
᾿α []οοἷς 95] ἐμ ἤε!αϑ ; ἹΓΠ0}] ὕΒ6Υ ἃΓ6 
[Εἴθ ΔΙΡοδαγ ἰο παργοβί.] 

86 ΞΔ᾿πα πο ὑπιαῦ γθαρϑίῃ γθοθί θη γα θ68, 
804 ραύμθγθί ἔραϊῦ [απΐο 116 οὔθυπ] :} 
ἐμαῦ Ῥούμ [π6 ὑμαῦ βονϑῦῃ ἀπά μ6 ὑμπδαῦ 
ΤΘΆΡΘΙ] ΤΠΔῪ ΤΘ]οΙ66 ὑορϑύ ον, 

57 [Ἀπ4] Βογοϑίπ 15 [ὑπαῦ βαυὶπρ ὑτι6,7 
Ομ [βουθῦ, πα δποῦμον σθαρθί.] 

᾿ς 88 1 βοῃῦ γοὰῦ ἴο τϑὰρ ὑπαῦ ΠΘΓΘΟΏ γ6 
[θεβίονβα] πὸ ἰϑθουμ: οὔθ τη [ἰἃ- 
θουγορα,7 ἀπ γ6 δι δηΐθρθα Ἰηΐο ὑπ 6 1} ]ὰ- 
θοιΓΒ. 

᾿ς 99 4] [ἈΠ6] τηδηγ οὗ {Ππ|0 ϑ'διπαν [δ η8 οὗ 
᾿Ἐμαῦ οἰδγ δ] ϊθνθα [ὁπ μἰπ}} ὅἴον [86 βαυΐηρ' 
οἵ μ6 σι οιηδῃ, ν᾽ Β1οἷ ἐοϑυ θα, Η ἰο]ὰ πΘ 

Α.}. 80. 

1 5, Μαζί. ἴχ, 37; 5. τΚο χ. 2. 

] 3 Ὅδηῃ. χίΐ. 3. 

ΙΪ 36Ἀ. ἵν. 20. 

ΒΊΟΝ 15 [ῸΓ Πη6 15 ὑ815,} ὑπαῦ 1 ἀο {116 ψ}}} 
οὗ Βἴτα ὑπαῦ βοηὖ τη6, δα ὑπαῦ 1 ἢπιβὴ Π18 
ΜΌΤΙΚ, 
8 δδγ γ8 ποὺ, Ταῦ αἰγθι" [ΟΡ τη ἢ 5 

Θοπιθί παργοϑὺ ἢ 10,2 1 ΒΥ πηΐο γοιι, Τα 
αρ8 γΟῸΡ ΘΥ68, 8Π4 8566 08 Πδ] ά8ὲ ὑμαῦ ἃν 
ΑἰΙΡΟΔΥ στόνῃ ΜΕΘ; 8Πα ἅγῸ τϑδυ ἔουῦ 
μαργοϑῦ. 

86 Απᾶ [ ὑπαὺ σϑαρϑῦῃ σθοθίνοῦμ {86 
τουδρ, 6 ἀπ α ραύμουθῦ Γραϊῦ πΐο 118 Θνθὺ- 
Ἰαβύϊπρ: ἃπὰ ὑπ βουσθ ἃπα ὕῃθ ΤΘΑΡΘΡ 
8Π8}} τ ]οῖϊοθ ἑορϑῦμον. 

87 ἘῸΓΡ ἴπ 0818 15 ὑπ6 βαυΐπρ' ὕσιιθ, ΤΠ δῦ 
ΟΠΘΥ͂ βου δηα δπούμου σθαρθί]ι. 

88. 1,1 βοῃὺ γοῖι ἴο σϑὰρ ὑπδὺ ἐη8 τ 10 ἢ 
γ6. πᾶγϑ ποὺ ἐοὶ]ο : ἔοι" οὔμιθυβ ὕο]θά, ἃπὰ 
γ6 δηφογθά ἰπίο ὑμ6 Ἰδθοιν οἵ ὕπθπῃ.9 

89 Βαυΐ ἤτοιη ὑμπαῦ οἰ ΕΥ̓͂ ἸΏΔΠΥ ΔΙ ΔΕ ΓΔΠΒ 
Ῥο]ονθά ἱπ Πΐπη, Ὀθοδαβθ οὗ {πὸ νον οἵ 
ὑπαῦ ὑγουηδ πγῃ0 Βα Ῥ6θη ἐθϑυϊ γιηρ, ἨΘ 

1 10, “18 .1{.᾽ 
3 πὸ, 6, Θοοθ ; “10 "᾿ ἄοθβ ποῦ Ὄχδοῦν γϑηᾶου ἴδ ; “ΠΟσῸ 

151) δ5 ἴπὶ ἢ. '. 90, 86, 15 θοῦζου ; Ὀὰΐ “ῬΘΟΙα 1 5πουϊα 6 
Κερὺ ἴον ἴδε, οὐ ἴδου, ἀνὰ Τὸν 1ἰζογα] το μου πη ρ5 οἵ ἰδ, 

8. ΟΥ̓, "ταῖβϑ. 
4 ΟΥ̓, “Ἰαπ6}5.᾽ 
5. 11Ὸ. “πᾶνο τοδοῃοᾶ, σοπῖρ ἴο.᾽ 566 5. ΟντΊ], σοτηπλ. 

Ἐχρ. 1χ. Ρ. 121. “δἰγοδᾶν ὑυϊΐο ἴο παγγοβῖ. ἩτΚΙ. 
86. Α5 ἴπ 5. Μαῖίζ, χ. 41, ἅς. Αἰβ7ο τῇθϑῃβ 8150 “ ὙΥΆΡΘΒ ,᾽ 

Ῥαΐ {Π6 βουνοῦ γον ον “γδρΡ 6 5᾽ ἃ5 ὙὙ6}1, γοῦ ποῦ πὸ "σὸ- 
πγαγα᾽ οὗ οαυσυΐμπρ Ποπὶθ Ππ6 5Βηθαᾶνοβ. ΤΈἷβ ΒΘΘΠῚ5 ᾿τ }] 16 
ἴῃ "δα ραύπογῖῃ ἔγιτ.᾽ 

7 Ἰϊ, “Δ πούμου.᾽ 8 Ἐα, Β. 5. ΒΌΡΡΙΪΟ5 “ἴπ,᾽ δεῖ. 
9. 110. “ὉΠοῖγ ἸΔθΟῸ οὗ ἔπ 6 πὶ.᾿ 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

1π6 8. ὕ818, ὑπαῦ 1 ἀο ἐπ ψ1}} οἵ "Δ 
δίπουν, ὑμαῦ βοαῦ τηθ, δὰ ὑμαὺ 1 ἢπίβῃ 
ἢ15 σοῦ. 

θῦ ΑΥὐϑ γϑ ποὺ ὕπμπϑυ ὑμπαῦ βαυ,} Αὐξον3 
ἔοαν πο ἢ 5, Βαρνοϑῦ ἢ 10, 1 Β8Υ ἀπο Ὑ0 1, 
ΤΑῖῦ ἊΡ γοῸΣ ογοβ, δη4 Ἰοοὶς αὖ ὕπ6 ἢ6] 485 
Ὁπᾶῦ 16 ὈΘΟΟμῚ6 ὙΥ1ΐ6, Δ ἃ ΔΤ ΠᾺΡ τππΐο 
Βαννοϑῦ. 

80 ἘῸΡ 6 ὑπαῦ τϑαρϑῦ σϑοθίνθῦ ΕΒ 
ΤΟΥ ΔΡ, 5 Δ Πα Π6 ραύμονθῦ ἔραν ππῦο 118 
Θίθιμδ] : ὑπαῦ θοῦ μ6 ἐπαὺ βουϑίν, δῃηᾷ μ6 
ὑπαῦ Τϑαρϑῦἢ πηΔΥ τϑ]οΐοθ ἐορϑῦμθι. 

87 Απὰ {18 δου τ 0) ΒΥ Ωρ ἐδ Ἰαϑὺ δ Πα 
ΠΕΠῊ Ταῦ οπϑῦ βουγθῦ δη ἃ δῃου Πουῦ σθᾶρ- 
οὐἢ. 

898 Βυΐ 1,1 βοῃὺ γοῖι ἤο σϑὰρ ὑμαῦ ἴῃ 
γγΠ]Οἢ. γθ ἸΔθουΡ ἃ ποῦ : Δπούμ6 ἰδθοιγθά, 
απα γ6Ὁ Θηΐθν ἰηὔο ὑποὶν ἸΔθΟῸΓ. 

99. ΑΠπά ΤΏΔΠΥ ἔγοιη ὑπαὺ ὕονῃι οἵ δ8- 
ΤῊΔ ΓΙ ὈΘΙΙΘγΘα 1ῃ Πΐμη, Ῥθοδιβθ οὗ ταῦ 
5814 ἴο ὑμθιη ὑπδᾶῦ υγοϊηδη, γ᾽ 0 νγὰ8 ἩΌΠΘΒΒ, 

1 γι “15 ποῦ γοὺ ἔπ Υ {πδῦ Βα γ.᾿ 3. ἄδκα, “ὉΜΕ1}.᾿ 
3 “ᾳδῦο; πο βᾶπιρ ἔθσυτῃ 5 ἀβθὰ ἴῃ Θθὴ. χυ. 1, ὅ μισθός 

σου πολὺς ἔσται σφόδρα. τυα αεὐᾶκα δ᾽ πιῤ ἢ ἔα τοῦ" 
δα παδομα, " ϑανὰ [ἢν νοΥν στοδῦ Γουγαγα 18 υυὶ τι (ΟΥ̓ “ΤγΟ τα) 
Μὸ; αἰ5ὸ ἔπ ΝΌμην. χυ ῖ, 81, μισθὸς --- ἀντὶ τῶν λει- 
τουργιῶν ὑμῶν --- “ἄηίιι τυᾶ ἔιι “αβξακἄηιηνιε ἰαϊεανιηατε 
ὑγαπέα μαδαν κἄπειτ, "ὙΟἋΣ γουγατα,᾽ Αὔ Υ.., ἄς. 

4 ἐδηᾷ {15 βανίμρ, ἃ γογαὰ οὐ ὑπ} 15 σουίαῖῃ." ῬΟΙνΡῚ. 
5. καὶ ἅ]ι---κᾶ  ἄλι, 4 ὕντο---ντο.᾽ 
5 δᾶ αὐ ἐδ᾽απιαιῖυα, Ἰϊξ. “ταῦ νυ ἢ ποῦν Ἰαθουγοα,᾽ 
7. ἄπιαμεέιι παῦε π᾿ αἕα βαγηπαὶ τυαπἄϊια "αἰδαάπα δα λα 

αἵηιαγιῦ!, “ΤΟΥ (6 16. }8) βουνοᾶ {πὸ ρταίῃ οὐ οόσῃ, απὰ 
γγ)6 τρᾶρρᾷ {1{π|Ὸὺ Θδν οὐ {81{}}.᾽ Ἡόοτ. ἴῃ Ναΐῦ. Ὁ. Ρ. δ. 

ΒΑΗΙΡΙΟ. 

{παὉ 1 τπϑύ ἃ... . 

] 

Γϑθξνος 
ἴῸ" δου... «1 Βα ὑἐμπαῦ βουγοίῃ δαπᾶ...... ὑμαῦ 
ὉΠΘΥ το]οῖοθ τοροί..... 

57 ἘῸΓ ἰπ {Π|8 ΒΥ... . 18. ὑγα ἢ ἐπαύ 
δΔηοίῃ...... Β6 ὑμαῦ βου, ἀπούμου....... 

58. 1,1 βοηῦ γ᾽... ουὖ ἴο τϑὰρ ἴῃ {}.... 
ΠΥ ΒΙΘΝ 18 ποῦ γοῦν ἰαθουν, οὔθ υΒ ἸΑθουτθα 
ἐννν γ6 816 Θηΐογοα ἰηΐο ὑποὶν ἸΔθΟῸΓ. 

39. Ῥυῤ τπδηγῦ οἵ {Π6 ϑαπηαυ 8 Π8 ἔτ΄. Τὴ 
ἐμπαῦ οἷτγ Ὀ6]Θνθὰ ἴῃ μἾπη,5 πηοβύϊγα ὈΘΟΔιι86 
οἵ {80 βαγίπρ οἵ {π6. .. τηδῃ, ὈθαΡηΡ 

ΔΎΟ βαμίαϊο κίνονι ὉῪ Ἐπ το, ν. 23, βΒη4., δΒὺρ- 
ῬΙΪο5. τπῸ νγογάβ, κ πὸ (δὲ βουγεῖ τηδὺ τοὐοίσο τοιοῦ 
νυ εἰπῇ ἔπδὲ τοδροῖν,᾽" θὰ ἐπ ὈΙδη ΚΒ Ἰοῖς πὶ ἔμπα Βδ5}.- 
τηυγίς οὗ νυ. 37, 38. 

3 Ἰϊξ, “ἃ τηυἹέξυδο,᾽ 

3 «Βαξ οπξ οΥ̓Μ (οΥ ὕγοτῃ) ἔπε οἱἐν αὶ τη εἰξαδο Βοϊανοά 
ἥγοτῃ ἃπηοτρ ἔπ Βαπιδγίίδηβ,᾽" Βαμίαϊς οὐ ΕΠ ΚΟ σοί, 

4 ΤῊῆιο Βαμίαϊς οταῦ 5 "τ ΒΕ." 

Ι 

Ι 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ὑμπαῦ 1 Βῃου]ά ἀο ὑπ ν1}} οἵ πῖπι ὑΠαὖ 5θηῦ 
τ16, 8η4 ὑμαῦ 1 Βῃοι]4 151} μ18 ὑοῦ κα. 

θϑὅ 15 1 ποῦ γοὰ ὑμαῦ βαγ,} Τμαῦ γοῦ 
ΤῸ τη ΟΠ 5, πα σοι θοῦ παρνθϑῦ ἢ 1ο, 1 ΒᾺΥ 
αηΐο σοι, ΤΠ ἪΡ γΟῸΡ ΘΥΘΒ, ἃΠ4 560 {}6 
απ ;:2 ὑπαῦ ὉΠ Υ το δἰγοδαγ νυ μϊΐο ον [Π6 
τοδρίηρ οὗ ὑῃθαη. 

896 Απᾷ μο ὑπαῦ σϑαρού δ σϑοοίνθυῃ 8 
τονγαν,, ἀπ ραςπουθῦ ἔραν αηἴο 1ΠΠ6 ουου- 
Ἰαβύϊηρ - ὑπαῦ μ6 Ὁπᾶῦ βΒουνθῦἢ ΠΙΔΥ ΓΘ] ΟΪ66 
τοσϑῦμον ἢ πα ὑπᾶῦ τθαροίῃ. 

897 ΤῸΡ ἴῃ 0818 ὑΠ6 Βα υὴπρ' 18 ὑγιιθ," ΤΠαῦ 
ΟΠ ἰβθό πῃ {παῦ βονοῦδ, δηὰ δηοῦμον Π6 
Ὁπᾶὖ τραροῦῃ. 

88. 1,1 βοηῦ χοῦ ἴο τϑὰρ ὑπδῦ τ ΘΓ Ϊἢ γ6 
μᾶνθ ποῦ Ἰαθουγρα : οὐ ΓΒ ἃ ἔπ υ Ἴ ΒΙΟἢ 
Ἰαθουγοά, πὰ γ6, γ6 θηΐθγθα ἰπΐο {116}: 
Ἰαθουτ. 

89 Ουΐ οἵ {παῦ οἷν ἃ πηυ] 6. ἔρο ΠῚ 
διηοηρ ὕπ6 ϑαπιδυ 88. Ὀο]ονθὰ ἴῃ πη, 
Ὀθοδιιβθ οὐ {Π6 βαυίηρ οὗ {π9 σοιηδπ, 80 

ΘΟΤΗΙΟ. 

1 ογ, "ἄγ γοῦ ποῖ βαγίηι.᾽ 

3 οΥ, " σοππέγί 65." 

3. η1{, " 5Π8}} τοδρ.᾽ 

4 αἴβξὸ "γαοβ," Πελε ἰβ ἀβοῦ ἰπ {ΠῸ Β6πΒ0 οὐ "τουγαγά," 
ΟΥ̓́, " ΤΟσοτηρομβο,᾽ ἱπ οι ς. 5, Μαδ, χ, 41, ΗθρΡ. χ. 35, ἅς, 

5 ΤῊ σοπίγαπσξίοι με ἑαρληπιδί ΡῈ μί κα 15 ΥοταΥ ΚΘΌ]ο, 

6 }1π, "ΔποίμοΥ οὐο᾿---ΔΠΟΙΠΟΥ ΟΠ 6.᾽ 

7 Νοζίοο ἔδιο Ρ]. δηὰ βίπ, πὶ λαπ Κα λιδιιπὶ μεΐ αὐ'λι ἐπ᾽, 
4 Δ1}} ἐπ αἱ Ἰαοτανοσγυηξ," 



σπμαρ. 1Υ. 5. 5ΦΟΗΝ. 
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ΛΆΜΕΝΙΑΝ, 

ἀμ ΐ8,} ὑμπαῦ 1 ἀο ἐδ ψ1}} οἵ Βἴπι ὑμαῦ βθηῦ 
μ16, ἃπὰ ὑμαῦ 1 ΠπΊ58 Ηἷ8 σγουκ.3 

80 ϑαγ γ9 ποῦ, Τῆαῦ ἔῃ γθ 8Γ6 50}}} Ὁ} 
τομῦμβ, απ ὑμθη σοιηϑῦμ Ππαγνϑϑὺ ἢ Ἰο, 1 
ΒΥ πηΐο γου, [ΠΕΡ ἊΡ γΟυΡ ΘΥ68, Πα 566. 
ἐῃθ ἢ6148.:3 ἐμπαῦ ὉΠΟῪ ἀγθ θθοοπιθ σι Ϊῦθ 
ΔΠ4 ΔΓΘ ΓΟΔΟῪ ἴοτέ Παγνοβῦ. 

86 Απᾷ [6 ὑμαῦ τϑαρϑίϊι σϑοοίγουῃ ὑπὸ 
τϑυνανα,᾽ ἀπ ἢ6 ραύμθνθῦμ ἔλαϊν πο 118 
ΘνΘΡἀϑεϊπρ: ὑπαῦ 6 ὑπαῦ βουνοῦ ἀπ ἢ 
Ὁμαῦ σϑαρϑίῃ πηΔΥ Το]οῖοθ ἴπ Θοιπιηοπ." 

87 Τῇη ὑΠ|57 15 {Π|6 βδυϊηρ' ἔσθ, Ταῦ Π6 
͵ἷβ οπϑ ὑμαῦ βουυθῦ, πα μι 18 ἃπούμοι ὑπαῦ 
ΤΘαρΘῦΝ.. 

38. 1,1 βϑηῦ γοὺ ἴο τϑὰρ ὑμαῦ ἴῸ" νυ] ἢ 
Υ6 Ἰαθοιγοα ποῦ :3 οὔμιουβ ἰαθουγοα, πα γ6 
Θηΐογθά ἰηῦο ὑπϑὶν Ἰ θο, 

389 Απά ουῦὖ οὗ ἐμιαῦ ἔοντη οὗ ὅπ ϑ'διπδγὶ- 
ὕδη8 Τηϑ ΠΥ Ὀο] ον ἱπ εἶπα, θθοϑιι86 οὔ {Π6 
Βαγ Πρ οἵἨ ὑπ6 ποιηδῃ, γγη0 ἰθβυθα, Τμαῦ 

1 γμξ. “ἐηδὲ." 
3 γϑΓ, “ὨΪ5 ἡγοΥΚΒ.᾽ 
3 ογ, "656 61 15,᾽ νασ. “πὸ δε." 
4 γἰτ. “πᾶνὸ γτοδοπδὰ ἴο, 
5 ναγάξα, 8150 "6 ὙναρΓο5β᾽ ΟΥ̓ ῬΥΐσο᾽ οὗ πὸ νου ; θοῖΝ 

{Π|6Ὸ βουνεσ "5 δ Ηΐ5 οὐστι. 
6. μαβαγας, "ἴπ σοτησοι,᾽ Π1ξ, ὁ ΘΔΟῊ ἃ ΠΔ]}," ναὶ λαυαδαρ 

ΚΘΑΌΔΙΠν." 
7 ψαγι “ἴῃ {}|15 νοσν (πΐηρ.᾽ 
5 οἔποτ".-- ἀπῇ " οἴποτγ.᾿ 
9 γι. "πα νον γὸ ἀἰὰ ποῖ υγοσὶς οαΐ," οὐ “Ἰαθοαγοα.᾽ 

γαγ, δὰ, 1805, “νυν δὶ γὸ βουνοα ποῖ. 

ΘΕΟΚΟΙΑΝ, 

ὑμαῦ 1 ἀο ὑπ ψ1}} οἵ μἶτη ὑμπαῦ βοηῦ τηθ, απ 
ὑπαῦ 1 Πηΐ8ῃ ἢ158 νοῦς. 

85 ὸ γὁ ποῦ βᾶν, Ηον ὑδαῦ ὑπ Θ ἃ ΓΘ 
οὖ ἔραν τποηῦῃ8, ἀπ ἔπη σοπηθῦς Βαυνθδῦ ἢ 
ο, ὑμῖβ 1 βαὺ υπίο γοι, Βαῖβθ ὋΡ ὙΟῸΓ 

ΟΥ̓́ΘΒ ἃπά 5600 16 6] 48, ὑπμαῦ ὑΠΘΥ ἃ ΓΘ ἃ]- 
τοδάγν ψ ϊΐθ ἴο μαγγθβῦ. 

86. Απᾷ {Π|0 τϑᾶρϑὺ ν01}}} γθοθῖγθ [18 Οὐ Ὲ 
τοναρα,} ἀπ σαύμον ἔραὶϊῦ ἀπῦο Θυθυ] αβύ!ηρ’ 
18 : ὑπαῦ ὕΠ0. ΒΟνΤΘΡ ἃ πα ἢ ΤΘΔΡΘΡ ΠΙᾺΥ͂ 
το]οῖσθ ονϑν ἴῦ Τορϑύμου. 

87 ἘὸῸν Βογθίῃ 15 ὑ 18. βαυίηρ ὕγαθ, ΤΠαὺ 
016 ΒΟΎΎΘΙ 18 9Π6, ἃπα ὑΠΠ6 Τθαρθυ' Δ ὐ Π6 ιν. 

38. 1,1 μᾶγθ οαδιιβοα γοι ἕο ρῸ ἔουυ] ἴο 
τϑᾶρ ὑπαῦ τ᾽ μουθὶπ γϑ Ἰαθοιγθὰ ποῦ : οὔθ 8 
ἃγ6 {86 ἸθΟΙ ΓΟΡΓΆ, ἈΠ γ68 ΠΪΧΘα Ὑ ΟΠ ΓΒΘΙγ 68 
χα Ὁποὶν ἸΔθοιν. 

89 Βιυῦ οὗ ὑπ ϑιδιμαγ δηβ οἵ ὑπαῦ ἕοντη 
τ ΠΥ Ὀ6]ἰον θα ἴῃ ἶπι, θθοδιβο οἵ {Π| νορὰ 
οἵ ἐπαῦ σουδη, πὸ θᾶρο τϊῦποβϑ, Ταῦ μ6 

1 κακία εἰὶ ἐ" μιυϊδὶ τοὶ πῦθ. Τὸ γηδν Αἴ8ὸ τάθδπ, “ὙΠ τὸ- 
σοῖνο πὸ γτουναγὰ ἰξ οι," Βαΐ {π|5 οοπδίσγασίζίοι 5 Τοτορα, 
απὰ πὸ οπὸ κίνϑη 15 ταοτο πδίαγαὶ. Τῆο Οσογρίδη γᾶ ῃ5- 

Ἰαΐον, πονγονον, ον ἀμ ΕΥ̓ ἀπαογβίοοα μισθός ἴπ {πὸ 5θηδο 
ΟΥ̓ “τουναγὰ,, ἴ,6. " οὐὁὨἩ 6 Βαγνοβῦ νυ μΐοῖι [6 γοδροῦ δίοπο 
ΒΆΓΠΟΓΒ.᾿ 

3 υἱξαγηιοα 5'πισα αΥὐϑ πεἐδουαγῖ, ἀα δ'πισα αΥὐϑ πιῦηϊῃαιῖ, ᾿ς, 
“(δῦ ΟἾΠΟΥ 8 ΒΟΥΨΟΥ ἃ πα ΟΥΠΘΙ 15 ΓΟΔΡΟΥ.᾿ 

ΒΙΑΥΝΟΝΙΟ. 

{880 1 ἀο {π6 τὴῖ!]} οὗ Βέτα ἐπαὲ βεπὲ πιθ, απὰ 
ὑμαῦ 1 Πμΐβὴ 8 νοσῦκ. 

85 ὅλγ γο ποῦ, Ταῦ ὑμθγθ ἅτ γοῦ ἴθι 
τηοηῃβ, ἀπ {πθη οοιποῦμ! Πανγοδῦ ἴο, 1 
ΒΑΥ͂ πηΐο γοῖι, ΠΥ ἊΡ γὙΟῸΓ ΘΥ̓́Θ8, ἃπα β66 
“ἔμ ἢθ]ά5, ὑπαῦ ΠΟΥ ὯΓΘ ΔΙγθδαῦ τυ ϊῦθ ἴο 
μαγνοϑβῦ. 

86 Απὰ ἴδ ἐμαῦ σϑαρϑῦ σθοθινοίῃ ἃ 
γουγατα,} ἀπὰ ραύμογοῦ ἔγαϊῦ ἀπίο 118 
Θὕθγπα] : ὑπαὺ θοῦ μ6 {Παῦ βονγθῦϊ αηἀ ἢ 
πᾶῦ τΘαρϑί ἢ ΠΊΔΥ ΓΘ] οἷ 6 [ἢ ΘΟΙΏ ΠΟ. 

97. Τῇ {18 ὉΠιθη 15. Π:6 βαυϊηρ ἔσθ, ΤΗ δῦ 
ΔΠΟΙΒΘΡ 15 μ6 ὑπαῦ βου, αι δποῦμον μΘ 
ὑπαῦ σϑαρθϑίῃι. 

58. 1,1 βοηῦ γοὰ ἴο τϑὰρ ΜΉΘΓΘ γ6 [8- 
θουγοά ποῦ : οὐδιοῦβ Ἰδθοιγοθᾶ, ἀπ γθ 6ῃ- 
ἐθγρα 1Ἰηὔο ὑπιθὶν ΙΔ οαΡ. 

39. Απά πιδην οἵ {Π| ϑαπιαν ἕδη οἵ ἐμπαῦ 
ἴον ὈΘ] ον ἴῃ πη ἴον ἔπ ποτὰ οἵ {ῃ6 
ΟΠΊΔ ἢ ὙΠῸ ΒΔΓ τ] ΐπ 655, Τῆδῦ ἢ 6 ἕο] ἃ ἢ16 

1 γϊξ, “58.811 σοπιο.᾽ 

3 πισάα, ἵγοτη 6 βᾶτηο τοοῖ 85 μισθός, ΤαΘδ 5 “τουγαγά,᾽ 
“ἃ Του ποτ τοπ,᾽ “Ῥχοῆϊς," -- απ ΟἿΪῪ βοϊ ἄστη "Ῥαυτησπξ," 
ΤῊΪ5 Ράββαρο 15 αυοῖοα ἰπ {πὸ Ἰτηρογίαὶ Ὀϊςξ. οὗ πὸ 516.- 
γοπὶς πὰ Εὐιββίαπ Ἰαπσαδιροβ, ἴῃ ὑγοοῦ ἔπδὲ πισα τησδη5 
“ΤΟΥ ΔΙᾺ ν᾿ δπα ἴη6 Ἀπββίδη Υ. γοθογβ ἰδ ν παχταάα, " τὸ- 
νναγὰ,᾽ νυ πΐο ΒΘΟΘΠῚΒ ἴο Ιδᾶνὸ πὸ ἀοαθὲ ἃ5 ἴο πὸ πισαηΐηι 
Βίνοι ποτ ἴο μισθός Ὀοΐῃ ὈΥ ἴπ6 5Β᾽ανοπῖς ἀπὰ ὉΥ ἴπ6 
Ἐπιββίδη ἐγδηβιαἴοσβ, ὅ66 Νοῖθβ οἱ 15 γΌΓβο. 

3. ΡΟ Υἢ᾽ ΟΥ̓ “ὈΥ {1|5.᾿ 

ἈΝΟΊΟ ΒΑΧΟΝ. 

ΜΥ πιραῦ 18 ὕπᾶῦ 1 πογὶς ὑΠ6 ψ1}} οὔ δΐῃ) 
ὑπαῦ βού τὴθ, ὑπαῦ 1 [1}}} 8 ψόοσκ. 

85 ον 880 γ6 ποῦ ὑμαῦ ἔθθγθ ἃγθ γοὺ 
ἔοα ᾿πΟὨὉΠ8 ΘΓΘ ἸΠΔΠ ΤΠΔΥ ΤΟΔΡ ἢ πον 1 
ΒΔΥ πηΐο γου, ΤΑ Ὁ τ ρ5 γοῸΡ ΘΥ68, ἀπ 866 
{6 Ἰὰπ5 ὑπαὺῦ ὕπο Ὺ ἃγὸ ψιἰζοῦ ἴο Γθᾶρ. 

30 Απὰ πὸ ὑμαῦ σϑαρϑίῃ!: σϑοοϊγϑῃ τὸ- 
στα," πα σαῦπονοῦ ἔγαιῦ απίο {6 θἔθγηδ] : 
ὑμπαῦ ὑπο ν σο]οῖοο ἐοσοῦμον, μθ ὑμπαῦ βουνοῦ 
ἃ ηα 6 ὑπαῦ τϑαρθίδι. 

837 Τῃ {Π|686 18. ὕΠ6 στον οθγέδ! Π]Ὺ ὑγι, 
Ἔθοδιιδο οὔΠ 6. 18 ἢ6 ὑπαῦ βουγοῦϊ, πὰ οὔμον 
8 6 ὑπαῦ σϑαρθίμ. 

38. 1 βοπά γοι ἴο γϑὰρ ὑδμαῦ ἴῃ νι μον γ6 
Ἰαθουγθὰ ποῖ : οὔμιθυβ ἰδθοιγθά, ἃπὰ γὸ 
ποῦ ἰηΐο ὑποὶν Ἰθοιν. 

990. Ῥαΐῦ ππδην ϑδιπαν δηβ οὔ ὑπαῦ ον πῦ 
Ὀο] ον ἴῃ Ηἷπη ἴον [Π6 υγοιηδη 8 ψογάβ᾽ 
γΥΒ οἷν 8816 βαϊα ὈγῪ ὑπθιη,5 Τῆαὺ ἢ βαϊὰ ἰο. 

1 ἐλαΐ ἰο {αἱ !γεηῖπια. Ϊ 

3 λεδδοάλ μρρ, ᾿ἴτ. " ἄσανο ἀρ.᾿ 

3 ροῖγο, " ΒΈΘΟΥ," 

4 πράδ, " Ὀσποδὲ," “τδοᾶ," 
ἀπ ποῖο οἱ {}|5 γοῦβο. 

566 πὸ ϑγτίδο ἰγαπβιαδξίουι 

5. οὔίλαγε σοαδέγο. 

δ δὲ ἤψηιν 8180 " οὗἩὨ Ηἰπι,᾽ “σοποογηίης Ηΐπι." 

ΑΒΑΒΙΟ, 

8 ὑπΠαῦ 1 ἀο ὑπ ψ1}} οὗ [εἷπὶ ἐμαῦ βϑηῦ τη6, 
πὰ ὑμαῦ 1 μῖβῃ μ185 σοῦ. 

85 δαγ γ6 ποῦ ὑπαῦ Παυγθϑῦ ν01}} ΘΟΠῚ6 
Αἴξθυ. ΤΌ πποηῦη8 ἢ Ὀαῦ 1 Βαυΐ απΐο γοιι, 
ΤΛΓῸ Ρ γοῸΡ ΘΥ68, ἃπᾷ ἰοοῖς αὖ ὕΠ16 ΘΟ ΠΕΡ ; 
ΜΒΙΟἢ 18. θθοοπιθ Υἰΐθ ἀπα Βαθ} σθδομθα 
αηΐο Παγνθϑῦ. 

80 Απᾶ πο ἐπαῦ σϑϑροϑῦδι σθοϑῖνθυ! Εἷ8 
τονανα," ἀπ α σύμ νοῦ} ἔσαϊῦ ΟΥ̓́Τ. ονϑὺ- 
Ἰαϑύϊηρ ἢ αν ὑπ βουθι" πα ὑΠ6 ὙΘΆΡῸΡ 
αἰ ν ἔροπι ϑαοῖ οὔθ. ἢ 

87 ἘὸῸγ ἴῃ {{Π|8 15. ὕΠ βαγίησ [ΟΠ ἔσιθ, 
ὑπαῦ ομ0 Βουν 6 0}} ἀπ πού ΘΙ" ΓΟΔΡΟΙἢ, 

38 1,1 βοηῦ νοῦ ὑπαῦ γο Βιιου]ὰ τϑὰρ ἃ 
{πϊηρ ἴῃ πο γὸ τοι] οἀδ ποῦ : ῸΓ οὐ ΓΒ 
ἐοὶ]ο,6 ἃπα γο θηξογθὰ ἰπίο ὑμποὶν [0]. 

39 Απᾶ ἴῃ ἐπαῦ ΟἿ την ϑϑδιπαν ἢ 8 
θο]ϊονοα ἴῃ Βΐπι, θθοαυϑθ οἵ ἴῃ 6 βαγίηρ οὔ 
ὑπαῦ πποσδη ὙΠῸ ὑθϑυϊῆθα,, ΠῚ Ἰπ!ουιποὰ 

ν χἰξ, “ἀπὶ βανίηρ." ! 
3 ΤΊ ΑΥ, αὐὐαν ἷἰν κὸ πο ϑγτ, ἀχγο, βοπιοίπιοβ τκοὰ ἴῃ 

πὸ βοηβὸ οὗ "τονναγὰ :᾿ δ ἰῃ Οὐτ, ὅν, χχχνυ. 10, οὐ, ΕΊΘοΙς. 
“Μινακελίγινα δέηνα Πα ίη τοαπαά γί Καγιηιίη, " Ὀτίης Ηΐπὶ 
τιαΐηχα οὐ δ᾽ ὕγοο ραγάοιυ δι οὐ δὴν ΠΟΠΟΌ ΓΑΙ τονναγά."" 
στο, ποννονοτ, σαν ΠΙΔῪ δἰπὸ τυσδιι ὁ ἸΥΔΙΤοΒ᾽ πὰ "ῥγίσο," 
ἴν.6. "πο ῥτίσο᾽ οὐ ὁ γοσε," "ΟΥ̓ ἘΠ6 κου ΟΥΒ [ΟἿ] ἀπ ΟΥ̓ 15 | 
νι. 

5. ογ, " καιποτοῖν μὸν ὕγο!ε, {6 ον οὐ πδείπι," 
4 γ{π, " ἸΠῸσ τὸ ἔννο," ὅν ἱτὰ τποπὶ ἔννο," 
δ οΥ, " νοῦσοι ὙΟΌΓΕΟΙΥΟΒ,᾽ 
δον," σατο {ποτα κοῖνοβ." Ϊ 
Ἴ ΟΥ, "Ὑ85 ἰοπυιΓγίπις (πδε." | 

] ἐπῖϑ, ὑμπαῦ 1 ἀο ὑπ νυ} οὗ ἴπι ὑΠαὺ βοπῦ πο, 

ΡΕΙΒΙΑΝ, 

δηᾷ ὑπαῦ 1 Ὀτίηρ ὕο δὰ πὰ ΗΪβ ὑπο Β, 

80 ϑαγν γ6 ποῦ ἐπαὺ αἰδν. ΤῸ. τποπ 
Μ11 ΒΘ ἐπι βθᾶβοῃ οὗ γϑδρὶπρ 6 ΟΤῸΡϑ ὃ 
θ6014, 1 βᾷῦ ὑπίο γου, Ταῦ γ6 Γαῖβθ γΟῈΡ 
ΟΥ̓́ΘΒ, ἃ 566 ὕΠ6 Θογη- 6145, ἴῸ ΠΟΥ ἅτ 
δούυηρσ π εϊῦθ, πὰ ὑΠ|6 ἐἰπηθ 18. δοιὴθ ὑδμαῦ 
ὑθον 6 τϑαρϑά. 

80. Απὰ Θνϑγυ ὁπ ὑπαῦ γθαρϑίῃ γθοον θὲ ἢ 
τονναγα,} ἀπὰς σαύμονθῦμ ταὶ οὗ 18 [Ὁ 
δον νυ, ἀπά θούμ ὑπὸ βου δηᾶὰ {6 ΓΘΆΡΟΡ 
τ ]οῖοθ ἴῃ σοπ ΠΟ. ὃ 

37 ΨΠδΡοίοτο ἰ8 615. ἔσθ βαυπρ' Ὁ ἐπιῖ8 
οομθνιηοα, Τμαῦ πὸ ὑμπαῦ βου θυ 18 ὁΠ6, πὰ 
μ6 ὑμαῦ σϑαρϑῦϊ 18 ἀποῦθον, 

381,1 βοηῦ γοιι ἐϊναῦ γ6 Βῃου]ὰ τϑὰρ ἐμπαΐ 
ἴῃ δῖοι γὸ πᾶνο οἰ θὰ πὸ μαυγοϑῦ πουκ :ὃ 
οὔδιουβ τὸ ὑπο ν ἐπαῦ πἀαγοα [86 ἰο 1}, ἀπ γὸ 
ἃγθ ὕπον ὑπαῦ ἅγὸ ϑηζουθα ᾿ηΐο ἐμιοὶν του κ8. 

839 Απὰ πλὴν οὗ ἔπ) 6 ϑαπιδυϊδῃ8 οὔ ἐπαὶ 
ἔοντιι θοΙονθαὰ ἴῃ τη, θΟσδα59 ΟΥ̓ Δ 6 Βα ν ἱησ 
οὔ ἐἰὸ σοιηδη, νο θᾶτΘ π]ΐη6855 ὑμπδῦ, ΗΘ. 

1 ππατά, ῬΓΟΔΌΪ Ἐπ οἔστη. οὐ μισθός, ἀπὰ 51αν. νιαξέ. 
Ἡόποο Αλμγα.ασάδῦ, Οταχὰ οὐ Ἠοστιιχά; ἰ.ᾳ. " Βου.- 
ὍὌΠᾺΙ 1,οτά." 

3 δε αν, "ἴὰν 11," " ἴῃ οπο." 

3 ογ, “τοῦ!, τὸ οὐ οοξ ΟΥ̓ ΓΒ ΟἿ ἰ5 {6 λυ οβε." 



5. ΦΟΗΝ. ΟΕ». ἸΥ, 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΕΆΚΒΙΟΝ. 

[411] Ὁπαῦ δνθὺ 1 αἸα. 

40 80 τ θη [86 ϑδπιαν δ ΠΒ [ὙΓΘΓ6 ΘΟΠ16] 
ἀπίο Πΐπι, ὕΠ6Υ Ὀοβουριῦ Βἴτπη [ὑμαῦ ἢΘ 
σου] ἐαγΡυ] πίῃ ὕμθπι: δη4 Π6 [086] 
ὕπ6Γ6 ὕπο ἀδν8. 

41 Απᾶ πιληγ πιογ6 Ὀ6]Ἰυ θα Ὀθοδιβθ οὗ 
818 [ον»ὴ]} ψογᾶ ; 
᾿ς 42. Απὰ βαϊὰ πηΐο [Π8 ποπιδῃ, [ΝΟΥ γγ0 
θ6]ΐονθ,7 ποῦ θθοαιβθ οὗ ὑμν [βἈγ1ηρ :] [ῸΓΡ 
Ἵν Βαγθ πραγ λέμε ΟΌΓΒΘΙγ 5, 8πὰ ΚΠΟΥ 
Ὁ Βαῦ 615 15 Ἰπἀθϑα [086 ΟΠ τῖδῦ, ὑπ ϑαυίουν 
οἵ ὑπ6 ποῦ]. 

48 41 Νοὸν αἴνον [ὕπο 4875] μ6 ἀθραγίθα 
{ῃοποθ, πα νγοπῦ ᾿ηῦο Θ811|66. 

44. ἘὸῸὸν 32.16ϑ8 Βίπηβ6}  ὑθβυι θα, ὑπαῦ ἃ 
Ργορμϑῦ Βαῦ! πὸ Βοποὺν ἴπ ΒΒ. οὐ ΘΟὰῃ- 
ὕνυ. 
νῈ ΤΉΘη π᾿ Πθη 6 [τῦὰ8. ΘΟΙη67 πο Οἃ- 

1166, Ὁμ6 Ο811|ὲρϑη8 τϑοοὶνθα δΐπι, ὅμαυ]ηρ' 
566}. 8ἃ}} {Π6 ὑμίηρβ ὑμαῦ μ ἀϊὰ [4] 6 γὰ- 
Βαϊθπὶ δὖ ὑπΠ6 ἔραβῦ: "0 ὑμθῪ 180 νυϑηῦ, 

ΒΥΕΙΑΟ. 

το] ἃ τη ΘυΘυΥ ὑπὶπρ 1 αἰ. 

40 Απᾶ ψῇθη ὑμοβθ ϑ'διηδυ [δ 18. ΘΔ ΠῚΘ 
ππΐο Βίτα, {μοῦ δβκθᾶ οἵ δῖπι ὑμαῦ 6 
Β5πο]α θ61] πιὰ ὑπθιῃ : πα Π6 νγαβϑὶ ἢ 
Ὁῃ θη ὅσο ἀδγ8. 

41 Απα τηΔηΥῪ 
οὗ Βῖβ ποτὰ : 

42 Απᾶ {ΠΡ σοῦ βαγίηρ ππΐο ὑπαῦ 
στ οιηδη, ΝΟΥ ἰὉ 5 ποῦ ὑπροιρ ἢ" ὑΠν που 
{μπαὺ νγθ θθ θυ πῃ ΠΙπ : [Ὁ τγθ πᾶγθ Πϑασα 
πα Κπονπι ὑπαῦ {818 15ῦ ὑσα]γ ὑΠ6 Μοββίδἢ 
ὑπ ϑανίουν οἵ ὕπ6 νου]ά. 

5. Ῥρϑνθα ἴπ ἴηι ὈΘοδιι88 

Ἅχτ.---48 Απὰ ἴδον ὕΠ6568 ὕννο ἀδΥ8 «[68118 
οδπη6 οαὖ ἐπ6 π66,78Π4 ἀθρανίθα Ἰηΐο (1811166. 

44. Ἐὸν {6818 Πἰμπηβο!  ἐοβυ θα, ὑπαῦ ἃ 
ΡΓορμϑῦ 15. ποῦ γδὶιθαϑ ἴῃ ΗΪ8 οἱὐγ.9 

45 Βαυὺ ψῇθπ Π6 οαπιθ ᾿πῦο Θ811166, 086 
ΟΔἸΠ]δπ5 σϑοοῖγθα μῖπ), Ὀθοϑιβθ ὕΠπΠ6Ὺ 58 
411 {Π|6 5Ιρη5}0 ὑμαῦ μι 414 1ῃ “Θγιιβα]θπὶ αὖ 
{Π6 ἔδαϑβῦ :}} ἴου ὑπ β Ιγ 68. αΑἶβὸ δα ΘΟ 

Α.Ὁ. 80. 

1 ΟἿ. χυϊΐ. 8;1 5, Ζοὴ ἷν. 14. 

3 5, Μαίϊ. χἰϊὶ. 57, 5. Μαδακ υἱ. 4; 5. [ΚΟ ἱν. 34. 
| 
] 
] 3. ΟἈ. 11. 28; ἱ],. 3, 

Ι 4“Ῥουΐ, χυΐ. 16. 

1 ἐγρδῦ᾽ ΟΥἩὨ ΔΌ146.᾽ ΗΓΚΙ. 
3 βαρὶψδ ψαϊ᾽ πἶγδ, “ταδον τποτο.᾽ ΗΤΚΙ. 
3 ρ(, Β. 5. πεοέ εἰ πιο ἐεια, “ Ὀθοδαβο οὗ ΤΠ ν πτοτὰ ᾿ 
4 «Αραΐῃ, ἴδ 5 ποῦ ΤῸ (Ὡν ὕα!κ,᾽ “ΤῸ νυ ηδῦ τ 85. ΒΡΌΚΘΙ. 

ὉΥ 166. ΗΓΚΙ. 5. εἴ5᾽ 15 ἸοῖὉ ουΐ ἴῃ δὰ. Β, 5, 
61,6. “πὸ ΜδΚΟΙ αἰἶνο,᾽ --ρεγρῦηπῦ, " Ἀραἀριηρίου, " )6- 

Ἰίνογοσ.᾽ ΗΤΥΚΙ. 
7 γ1. “ἔγοτὰ {πο Υ6.᾽ 
9. εἴπ μἷἴβ οὐσὰ ῥᾶσθ.᾽ ἩΥΚῚ. ΤΪβ 5 Δα θα το ἴῃ Ὁϊ- 

ἀαβοαῖῖα Αροβῦ. ϑγυ. ο. χἰϊ, Ρ. 57,1. 34, ἀθίαἰξδ πιυῖψο πιϑέ- 
φαϑῖο δ᾽ αἶγο, “ Ὁπᾶῦ ἃ ρτορπθῦ 15. ποῦ δοσορίθα ἴῃ ᾿ῖ8 οὐστι 
ῬΙδος." 

10 «Ὀροδαξο {ΠῸΥ βανν Π656 {πη 5 ΜΝ ΗΪΟῊ.᾽ ΗΓΚΙ], 
1 χπτι “ἴηι {πὸ ἔθαβί.᾽ 

ΒΛΉΤΙΡΙΟ. 

1 αν ἄοπ.. 
40 Βιῦ ψῃθη {π6 ϑδιηαν! δη8 Μ6ΓΘ 

σομιθὶ ἴο ᾿ΐπὶ... . . 

᾿ τὶέποββ, ἃπα Β8Υ.. 8; ἮΦ ὑο]ά τὴ6 8}} ὑπαῦ 

τ δ κεν 
᾿1πἴο Θαὶ]... 66. 

44. Βυῦ π6 Ῥᾶγθ ψ] ΠΘ8Β ΒΔΥ.. α, Ταῦ 
δ... ῬΠοῦ 18 ποῦ ΒΟΠΟΟΡ..., 1... . ΟΜ 
οἰὐγ.2 

᾿ 45 ὙΠθη 6 νγὰβ σοιηθὶ ἰηΐο.. ... . 66, 
{Π6 ᾿πμαθϊέαηΐδ οὗ αἰ... 1665 τϑοθινϑα μῖπ,. 
Βανῖηρ 566 8}} {π6 ἢ... ρ8 σοι μ6 αἰά, 
ἴῃ Τοτι βάθη αὖ [ἢ 6 δαϑῇ: ἴῸγ {ἢ}... Υ 8180. 

1 οὐ, "σϑτηο.᾽" 

3 ΤῊα βαμίαϊς οὐ Ἐπ οΙ στ σοτηρ]οΐοβ Π|8 νοσβο, 5 ἴξ 
Γμοτο βέδπβ, 
Ϊ 
ΕΠ πρίδηιέα ον κα, "ἴμο ἱππαρ ἐδπίβ ὁ πο Θὰ... ᾿ . οο.᾽ 
᾿Βαβῦπι. πέψαϊεοα, " {6 ΟΠ σσδηΒ,᾽ ΒΔ. α, 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

Ῥᾶτθ αι ὔπθϑβὶ ὑμαῦ, Η6 [ο]4 πιθ 81} {πη ρ δῆ, 
1 αἰά. 

40 ὅὃο ψῇῆθηϑ {Π6 ϑαμηαν 8 5 σα Π16 τπιηἴο 
μῖπι, ὑΠΘΥ ἀβικθα πη ὑπαῦ μ6 νου] βύαυ 
χαθῇ {πθπν:; ἀπά μ6 βίαν ὕμπθοιθ ὑψο 
ἀδγ8. 

41 Λπά οὔπιον σγοαῦ τη] 465 θο]ϊονοά 
Ῥδοόδιβο οὗ μ18 σου ; 

42 ΤΊΘΥ βαϊα {18 ὉΠπθπῦ απῦο {Π|6 ὑγΟΠΊΔΠ, 
Τὸ 15. ποὺ Ὀθοδιβθ οἵ ὑῃγ βρθακίηρ ὑΠαῦ ν᾽ 9 
Ῥοϊίογο: [ὯΡ ψ͵ὸ αἶβο πᾶγθ μϑανὰ, πὰ ψ 
Καον ὅπ ὑγαῦμ {παὖ {818 186 ὑπ6 ϑαγίοιν οἵ 
{6 ψου]ά. 

43 Αἴου ὕννο ἄλγβ Β6 πϑῃῦ ουαῦ ὑμΘΠ66 
ἱπέο (ἀ41166, 

44. Ἐὸν «}68118 ἰΠη86 1} θᾶγο ἰὑη 688, ὑπαῦ 
ἃ ῬΙορμοῦ 15 ποῦ μοποιγθα ἴῃ ᾿Ϊ8 οὐ Οἰἐγ. 

45 ΤΉΘη  Πποπ ἢ6 σαπι ἰπίο Ο'811166, 
ἐπ ΟΠ Π ρα ηΒ τϑοθὶνϑα πΐμπι, παν] ηρ 566 
411} Ὁϊηρ8 ὑπαῦ μ6 ἀἰά ἴῃ  Θναβα]θπὶ αὖ {110 
[ραϑύ :7 [ῸΓ ΠΟΥ 180 νυθπῦ ὑπἴο {Π6 ἔδαβῦ. 

1 οΥ, " Ὀσαγίπι υυἱ τη 655." 

3 οΥ, "νοσΚ5,᾽ 

3. «οὐειπ, ΜοτΩρΙ. 

4 ΟΥ̓́, "ποδτ," " ὉΥ ΤΠποτη." 

5" παμαϊδ πὶ τασιοβ. 58}, ἔλεγον οὖν, ἴ.6.. “ΥΟΓΟ ΒΟΥ - 

ἵπιτ,᾿ “γοπξ οΝ. Βανίπρ." 

σΩΡΟ,Κ, οὐ, 4ἴο, 1847, ΒΡ] 168 πχο, “πς Οσηπιδτ,᾽ 

7 γ{Ὸ, ἴπ Τογαξδίοτη, ἴθ πὸ Γδαβξ," 

8. ἐῃηὸ Ποπουχ ΓῸΓ πἰπι.᾽ ΗΤΚΙ. ἢ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

βαγίηρ, Ηθ [ο]α τὴθ θυύθῦυὺ ὑπὶπρ 1 αἰά. 

40 Απᾶ 8}1] {ῃοβθ ϑαιηδνῦιδη8 ΘΟμΊΪη 
πηΐο πὶ, τθαπθϑίθα! ὑμαῦ ἢ ποι] 0146 
να ὑπθιι : ἃΠ4 μι ἃΌΟα6 ἔθθῦο ὕντο ἀδγ8. 

41 Απα τηΔ ΠΥ ἔρομι ΔιηοηΡ' ὕμοιι θο]]ογθα 
ἴῃ Βἴμη Ὀθοδιβθ οὗ ἷὶβ πον ; 

42 Απά {Π᾿Η6 0 βαϊὰ πηΐο ὑπαὺ πτοπηδῃ, Τῦ 
15 ΠΟΥ ΠῸ ἸΟΠΡῸΡ Ὀδοᾶθβο οἵὗἨ {ῃγ σψογὰ 
ὑπαῦ 8 Ὀθ]ϊθυ ἴῃ μΐπι: Ραὺ π6 ἴον ΟἿ - 
Β6Ιγ6 5. ᾶνθ πραῦὰ ἃπα Ππᾶνθ δβοθυίαϊηθα 
ὑπαὺ 0118 15 ΟἼἸνιδῦ ἴῃ ὑρα ἢ, Ὁπ6 ϑανίοαν οἵ 
ὑπ ψου]ά. 

48 Απά αἴϊοι ὕνο ἀδγβ,, «[68118 ΟδΤη6 
ΤΑΥ͂ ὕμθποθ, ἃπα πϑηῦ ᾿ηῦο ΟΔ11|66. 

44. Απὰ «6518 Β]Πη561} τι α8 ψ]ῦΠ 688, ὑπαῦ 
ἃ ΡΙΟρ μοῦ 15 ποῦ Βοποιγθα πὶ Π8 ὕουΙ. 

45 Απᾶ εὖ [18 δοπηῖπρ' Ἰηΐο Θ΄ 811166, 81} 
ἐμθ ΟΠ 8 η85 σθαῦ ἴο τηθϑῦ πη, Ὀθοδιιδ6 
ὑπου μϑα βθθὴ ὕΠ6 βση8 συ μ]οῖ μ6 αἰ 1π 
ΘΓ αβα]θιη αὖ ὑπ ἴθαβῦ: [ῸΓΡ ΠΟῪ αἶβδὸ ψϑηῦ 

1 οΥ, "“θοβουρηῦ Ηἰμη.᾽ 

3 βημψα πιαιυᾶῖα, " ὉΟΙΠΘΥ,᾽ ΟΥ̓ “ἴπ6 ποχύῦ ἀδν.᾽ ῬΟΪΥΡῚ. 

3 ῬΟΙΥΡΊ. ΟΠ 5 " ΟΗ ΕΊΒΤ ἴῃ {γα τ}.᾽ 

4 ΟΥ̓, " νΘ]σοπιοα,᾽ οὐ, "τοοοϊνοα Ηΐϊπι." 

ΘΟΤΗΙΟ. 



παν. ΤΥ, 5, ΖΦΟΗΝ. 

ΔΆΜΕΝΙΑΝ. 

[6 ἰο]ὰ πὶ ΘύΘυῪ ὑμίπρ ὑπαῦ 1 μα ἀοπο.} 

40 Τμθη ὙΠΘὴ ὑπ δηλ γ  Π8 ΘΔ ΠῚΘ 
πἀπίο Βΐπη, ὑμθῪ ἀβκθα Ηἷπι ὕο βίαν" 0} 
ὑμθιῃ : ἀπ ἢ νγὰϑ ὕμουο ὕνγο ἀδγ8. 

41 Απᾶ ΤηΔ0Υ τηο1Ὁ Ὀ6]ογθα ἴῃ Πΐμπ θ6- 
ὁδι86 οὗ 18 που; 

42 Απα ὕμου βαϊά παπίο {Π6 γοιηᾶπ, ΝΟΥ 
6 ΠῸ ἰοηρθι Ὀ6]ΘνΘ θθοδιΒθ οἵ υυμαῦ ὑποι 
βαϊαβῦ: [ὋΓ τὸ ᾿ἰᾶγθ Παρὰ [Ὁ ΟἸΓΒΘΙνΘΒ. 
ἔγοτη. Πἶπι, ἃπἃ πὸ Κπον ὑμπαῦ {Π18. 18. 1π᾿ 
ἐσαῦῃ ὑΠ6 ϑανίοαν οἵ ὑπ νου]. 

48 Απᾶ οἴνου ὕνψο ἄδγβ ἢ οαηθ ουὖ 
ὍΠθποθ, ἀηα ἀδραγίθα Ἰηΐο (1116. 

44. ῸΓ {6808 δἰτηβοὶ  ἐθϑυϊῆθα, ὑπαῦ ἃ 
Ρτορμϑὺ μαῦ πὸ πόποι ἴῃ 8 ΟΠ ΘΟᾺΠ- 
ὕνγ. 

45 .Βυῦ ψπθη ἢ6 οαπιθ πο (811166, {16 
Οὐδ Π|ροαπ8 στθοοῖνθα μΐμπ), θθοδα86 ὕΠΘ Ὺ 4180 
μαὰ βθθὴ 8}} ἐπ: βίστιβ συμ] ἢ μ6 αἸά τη .[6- 
ΤΌΒαΙΘ πὶ δὖ ὅπ ἔραβῦ : Ὀθοδιβθ ΠΟΥ 4180 

1 τρον ἱπέσν πε Κοτάσεαϊ εὐ. Ἰἴτι “ΟΥΟΥΥ ἐπίπρ (μαῦ νγὰβ 
ἄοπο ὈΥ 1Ὲ6 1᾿ ΨΆΓ. “ΘΟΥΟΓΥ {πίπρς {πᾶ 15 ἀοηθ,᾽ 

3 χἱτ, "ἴο Ὀ6.᾽ 

5. χἱξ. “τὸ νγουϊάξ,᾽ 

ΘΕΟΒΟΙΑΝ. 

το] ά τὴθ 4}} ὑπαῦ ουοὺ 1 αἰά.} 

40 Απὰ ψῆθη ἔποβθ ϑ'δηλαυ 8 ΘΔ ΠῚΘ 
πηὔο Ὠϊπι, που ργαγϑά πϊπι" ὑΠπᾶῦ π6 πνου]α 
τϑτηδὶπ ἢ {ποτὰ : ἃπα 6 τϑιηδίηθα ὕΠΠ 6 γῸ 
ὕνο ἀδΥ8. 

41 Απὰ ΠΙΔΠΥ τηογὉ Ὀο]ογθαᾶ Ῥθοδαβ0 οὗ 
μὶ8 νογὰ ; 

42 Απά ποὺ βαϊὰ απο ὑμαῦ ποιηδη, ΤΗαὺ 
γγ6 ΠῸ ΙΟΠΡῸΡ 6] ον Ὀθοδιδθ οὗ {ΠΥ βᾶγ- 
ἴηρσ: [ὉΓ ΜΘ ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ. μᾶγθ ᾿ϑαρὰ ἔγΟΙὴ 
μἴτη, δὰ πγ Κπονὃ ὑμαῦ {}}18. 18 ὕγα!ν ὅΠ|6 
ϑανιοῦν οἵ ὕη6 σοῦ, ΟΠνιβῦ. 

48 Απᾶ αἰξοννσαγ 8 οὴ {Π6 βθοοῃὰ ἀν Π6 
Ῥαββϑα ὑβγοιρῃ, Πα νυθηῦ Του Ἰηΐο (8}1|66. 

44. Βθοδιδθ “685118 ΒΙΠη56} θᾶΡῸ τ ἹῦΠ 688, 
ὑπαῦ ἔν ἃ ῬυΌΡΠ Ποῦ ὉΠΘΓΡΘ 15. ΠῸ ΠΟΠΟῺΡ ἴῃ 
Β15. οὐ ΘΟΙΠΌΡΥ. ἢ 

45 Απὰ χρη μ6 οαπιθ ἰηΐο (ἀ8}1166, μ6 
νγᾺ5. ΤΘοοῖνθα ὈΥ {ΠπΠῸ6 ΟΠ Π]εθη8, Ὀθοδα86 
ὉΠ6Υ 8}1} πδὰᾷ βθθὴ ὑθαῦ ὑμίησβ πῃ αἸὰ ἴῃ 

1 γουεϊυδ---ταδάεηϊ υἱκπιθη. Ιἰτι “811 τυ δίβοθνου (Ρ].}}1 
ἰά.᾽ 

3 γιτ, “ἴ1ο πΐπι,᾽ δυεάγεδδαεδ πιαδ, 

3 οΥἉ, “ᾶνο δβοογίαίϊποα," ἐα μέακίξλ, 

4 ΤῊΪ5. ΤῊΔΥ 8150 τοδὶ, "τπδῇ ἃ Ῥγοριιοῦ πδῖ} ΠΟ ῬΟΥΨΟΥ ἴῃ 
μἰβ οὐσῖι σοπηίγν." οἰξαγηηεα ἐδὶπαδέαν. -πιειυείδα ἐ Νυΐδδα 
80ρ᾽ διείδα μαξϊοὶ αγὰ ἀκιι8., 

ΑΝΘΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 
τὴ6 8}} {π6 Ὁπϊηρ8 ὑπαῦ 1 ἀϊά. 

40 ΤΊιθη θη {Π|6 δ πη [8 5 ΘΔ ΠῚ6 πηἴο 
υΐπη, ΤΠΘΥ ἸΈσΘς μἷπι ὑμπαῦ 6 που] ἀν 6}}} 
ἔμποτγθ: δηὰ μθ ἀννοὶῦ ὕμογο ὕπο ἀἀγ8. 

41 Απᾶ τπδην τηορθ Ρο]ϊουοὰ ἴον Π18 
Βρθακίηρ "ἢ 

42 Απὰ βαϊά ἴο ὑπαῦ ποιηδη, ΝΥ 6 ἄο ποὺ 
θ6]ῖονΘ ἕου ΠΥ ΒΡΘΘΟΝ : γ6 Οασβ να ποαγα 
εἴπη, ἀπὰ νγῦθ νοῦ ὑμπαῦ Π6 18 ὕσα!] Υ ϑανὶοαν 
οὔ ὑπὸ νου]. ὃ 

43 Ῥυῦ αἴνον ὕπτο ἄλγβ πὸ ἀθραγίθα 
ὕπθποθ, απ πυϑηῦ ἰηΐο (ὑ]}1166. 

44. ΤΠΘ. ϑανίοιν πἰπηβοὶ ἢ θατο τυ ὕπο 88, 
ὑπαῦ πὸ Ῥγοριιθῦ μαῦ ἀὰν ουβΐρῦ ἴῃ Ηἷ8 
ΟΥ̓ Ὶ Ἰκλδ: 

45 μου 6 οδπιθ ἱπύο ( ] 1166, ἔμ θπ 
ὍΠΟΥ τϑοοϊνθαδ μΐμ), ἴον ΠΟΥ 88}. 4}} {86 
ὑϊησ8. νυ ϊοῖν ἢ. στουρηῦ ἴῃ ΘΓ ΒΆ]6Πὶ 
ΟΠ {6 ἔδαϑὺ ἀδν : διὰ ἔῃ Υ οαπηθ ἀπο ὑμπαῦ 

τ ον, “νόηπο," 

3 τ, "ΒΡΟΘΟΝ." 

3 τῦδ ιυἱέοη ἐλαὶ ἣε ἰα σοὐν πάσηι. εαγάεε ΗἩσίεπά. 

4 λε γεγάε ἐδαποης, απὰ γον. 

5 τομγέλεουρε, " ΥΟσ ἢ. πῃ," 

δ μηδενεηροη, " αὐ ἀογίοοκ." 

7 ὑη--οὴ. 

| ΑΒΑΒΙΟ, 

τη6 οὗ ΘΥθυῪ ὑπίηρ 1 αἰά. 

40 Απὰ ψ ἤθη {110 ϑαπιαυ δηβ τϑγοὶ τὶν ἢ 
δῖπη, ὑπ. δβὶτθ δῖπι ὑμπαῦ μθ σπου] βὕαν 
δῦ ὑΠ θη : πὰ ἢ6 ἃθοάοΣ αι αῦα {πὶ ὕνγο 
ἄδγβ. 

41 Λπᾶ ἃ ρτθαῦ τυ] εἰδιάθ Ὀο] ον θὰ ἴπ 
δῖα θθοδιβο οἵ ἷ8 ποτὰ. 
᾿, 42 ΑἈπὰ {ΠΡ βαϊἀ5 πηΐο ὑμαῦ ὑποιηδη, 
᾿Νοῦ Ὀθοδαβο οὗ ἔν πον ΐ ἀο ννὸ θο᾽ϊθνο ἴῃ 
Βῖην, θαὺ τοῦ Βᾶνθ μοαγὰ ὡπαᾶ αἀβοουίαϊποα 
ὑπαῦ Φ}}18 15. ὑΠ6 Μοββίδμ, ἰπ ὑγαθ δ 6 ϑἃ- 
νον οὗ ὑΠ6 ψου]ά, 

“τχ.---43 Απὰ δἴδον ἔνσο ἀδυ8 168085 υϑυῦ 
ουὖ ἔῃ Θη66 πα οαπιθ πο (ἴἈ}1166. 

᾿ς 44 Τὸν 4768118. θᾶτθ ν ῦπθ88, ὑΠαῦ ἃ ΡΓρο- 
Ρϑῦ 18 ποῦ Βοποιιγθὰ ἴῃ [ἷ8 οὐ οἷτγ, 

᾿ 45 Απᾶὰ ψῃθὴ 6 ννα87 ἴῃ (ὐλ} 1166, ὑπὸ 
᾿ΘΑἸ Πα η 8. σθοοϊνθα πΐπη θΘοδιιβ6 ὉΠΟῪ ΒΔ 
4}} ἐμαῦ π ἀἰὰ ἴῃ Φογιβαϊθιη αὖ ἴπ6 ἔδαβῦ: 
ἴον ὉΠΘΥ οαπηθ ἀηΐο ὑΠπ6 ἔδαβε, 

τ ογ, "Ὀοσδπιο," 

Φ γἱς, “ἀοϊαγοά." 

5 γ{π. “γότο βαγίπ," ἰ.ο, "Κορὲ οὐ βασίηρ." 

4 οΥ, “νοΐσο," " βαγίηι.᾽ 

5. εὙὙὉ δἰβο," ῬοΪγκΙ. 

5 οτ, “ἰπ ἔπὸ ἔγατη ἔἰὸ Μοβαίαν, ἔο βανίουγ οὐἨ ἴδ 
σγοτ!α," ῬΟΙΪΥΚῚ. 

Τ βεἄν, ᾿ἴξ. "Ῥοσδπιο," " παρροποά," δ ἰὴ νοτ, 40, 

ΘΡ Βα θτι αὖ ὕΠ6 ἔραβῦ : ἀπα Ὀθοδιβο ἔπους 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

811 {π]πρβ ὑμπαῦ ουοῦ 1 ἀϊά.} 

40 ὝΒοη ὑπογθίογο ἔἢ6 ϑϑιηδυ 8 8 Θατη0 
αηΐο ἷπι, ὕΠ6Ὺ ργαγ θα μῖπὶ ὕμπαῦ μΘ ποιὰ 
ΔΌΪ46 σι τἢ ἔμθιῃ ; δηά ἢ αροάθ ἔμοτυο ὕπο. 
ἀδν8. Ϊ 

41 Απὰ ΤΔΩΥ πιο Ὀο]ογθα [Ὁ ΠΪδ᾽ 
μοτγὰ ; ] 

42 Απά βαϊὰ ὑηΐο ὑπ6 ποιηδη, 8 θ6-᾿ 
Ἰῖθνθ ΠΟ πογΘ ὈθοδιΒθ6 οὔ [ΠΥ τθρογῦ : [Ὁ νγϑ᾽ 
αν πθαγα 3 Ὠΐπη ουγβοῖνθβ, απὰ Κπονϑίδας, 
818 15 ἴπ ὑγαῦῃ Π6 ϑανίουν οἵ ἔπ τνου]ά, 
ΟὨνιϑῦ. 

43 Οἡ ἐπθ βθοοπὰ ἄν ἢ οδῖηθ ουδ᾽ 
ἔπθποθ, πα νυϑπῦ ἰπΐο Οὐ 1166. | 

44. Ἐὸν {6508 ΠἸτη 6} ἢ θαγΘ τ Π688 ὑπδῦ 
ἃ ῬΓορμοὺῦ μαῦ πὸ ΠΟΠΟῸν ἴῃ Πἷβ ΟὟ ἴδ -᾿ 
ὑμϑυ]δηά. | 

45 Απὰ ψῇθπ Π6 οᾶπιθ ἰπίο Οἰ811|66, ἔπ 6. 
ΟΔ]1]:θ8πη8 σϑοοῖνθὰ μἶπη, πανίησ βοὴ 8}} 
ἐμ ὑπίηρθ μοι μ6 αἰὰ ἴῃ «ΘΓ βαϊθιηῦ δὖ 
ὑΠι6 ἔδαβῦ : [Ὸ7 ὑΠ6Υ α͵8ὸ νυϑηῦ αηΐο ἐπ ἤδαβε. 

Δ ρρψα, εἶἶκα βοίσογί' ̓. Ιἴξ, “811 ἐΐπισβ, ἃ5 τῆϑην ἂς 1 ἀἰά," 
ΟΥ̓ “ντοῦρηζ,᾽ 

3 γ1δ. “νγὸ ποαγὰ." 

8 1,6. "δνο δβοογίδι πο .᾽ μσηπαϊ, υββ. Κ΄, 

Ὁ νὸ Ὑεγιδαϊίπιν 6", ἐν Ἱεροσολύμοις. 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

το] ἃ τππθ θύθῦν ὑμίηρ 1 ἀἰϊά. ] 

40 Απᾷ {πὸ ϑαιηδυιῦδη8 τηδθ ἃ τθαπθδέ 
απΐο Μ οββίδὶι, ἐμπαῦ ἢ6 πσουϊὰ Ὀ6 τ τι ἔπιθι 
ἃηἃ ἴον ἐμποὶν βαυϑίβουϊοηϑ ῃθ βύαγνϑά ἔπογοι 
ὑπο ἀδγ8. ] 

41 Απα θδοδιιδο οἵ μἷ8 Βρθϑοὶ την θ6- 
Ἰιθνϑᾶ ἴῃ Βΐμῃ ; | 

42 Απά ἔποὺ βαϊὰ ππΐο ἐμπαῦ πποπλδῃ, 
6 Ὀοϊΐονθ ἰῃὰ ἶπι, ποῦ Ὀθολαβο οἵ ἐδ ν 
βαγίηρ: μέ Ὀδοδυβθ τὸ αἰδὸ οαγὰ δηὰ 
ἀδοθτύαϊ θα ὑπαὺ 6}}18. 18. Μοββίδ, ἔ 6 ρίνον, 
οἵ πῆ απο ὅπ νου]. ἢ | 

48 Απᾶ οἴου ἔνο ἄδνβ 1 6808 απ οἂξ 
{πθποθ, πὰ ποῦ ἰηΐο (ΔἸ 1166, | 

44. Ληὰ {6505 θᾶγο νι Ἰῦπθ88. οὗ Εἰ πιβο ἢ, 
Ὁπαῦ ἃ Ῥγορ θοῦ 18 ποῦ ἴῃ ΒΟΠΟῺΡ ἴῃ ᾿Ἷ8 Οὐ 
οἷὐν. | 

45 Βυῦ σποη δ οδηθ ἰμΐο ΘΟ] 1166, ἐπ θ 
ΘΙ] θαπ8. στοοοϊνϑα μἷπη, Ὀθόδιβο ἔμπον Βα 
Β6θη ὑπο βίβηβ νοι πο αἀἰὰ οἡ {π6 ἔδαβί 
ἀν ἴπ ΤΠ ΘΓ βΆ]θ πὴ : ̓παβηλιο ἢ} ἃ8. ΠΟΥ 4180 

ἐλνε, "τπδὲ Ησ ψουἹὰ θὰ Ὀοΐογο ἔποτι," οὐ "ἴῃ ἘΠ οῖγ ῥσὸ.-. 
βοπσο, αἱ ρδελ.ἐ. δελᾶν ὁδεναά, 

3 ῥαγᾶϊ γτἰσᾶψε ξελᾶη. 

᾿ δ οΥ Κπονν," ἀδηνίς ἐδ, 

ὁ οτ, "στοδίίον," “παπιδ τᾶσο." εἰν σάν ἀα' απ" 
“λαϊῃ. 



] ΑΥὙΤΗΟΒΙΒΕΡ. ὙΕΒΒΙΟΝ. 
᾿ 
πἀπῦο {86 ἴδαβῦ. 

40 80 Ζ6βι18 φᾶπιθ δραὶπ [ἰπ00] δὴ οἵ 
᾿ Θ811|66, ἔν μοτο ἢ6 τηϑάθ {π6 παῦθι Ν1Π6. 
Απά {πογθ νγὰβ 8 οϑυξαϊπ "πο ]θ μηδ, ΠΟΒΘ 
801) γγὙ88 5101. αὖ ΟΔΡΘΓΠΔΌμ. 

47 [Ποπ μ6 πραγ] ὑμπὰῦ “688. γγ88 
οομθ ουὖ οἵ {πᾶτρα ἱπέο (1811166, [86] νυϑαῦ 
απΐο Ηἷπ), ἃπ4 Ὀοβουρμῦ πἷπὶ [πὰῦὺ ἢ 
στο ]4 7 οοΙη8 ἄονιι, ἃπα μ68] Π85. 80}: [ὉΓ 
[6 νγὰβ δὖ ἐμ ροϊπῦ οὗ ἀθαίῃ. 

48 ΤΏΘη 8814 «6885 πηΐο Βΐμι, ᾿Εχοθρῦ 
γ8. 566 55:8 ἃπἃ πΌΠΙΘΥΒ, γ6 Μ0}}} ποῦ 
[ 6 θνθ. 

490 ΤΊιΘ πο ]Θπιδη 5810} ππῦο μἷπ), 51, 
᾿ΘΟΠη8 ἀον ΘΓΘ ΠΑΥ͂ 6114 αἴ6. 

50. «8118 βαῖἢ πηῦο Ηἷπι, ὐο ὑπγ ΜδῪ ; 
Ὅν βοὴ ᾿ἰγϑῦμ. Απα {88 τηδη θ6]] θυ ὑῃ 6 
σορα ὑμαῦ “6815 [Πα Βροῖθη]} ὑμηΐο ΒἾΠῚ, 
πα [6] τυϑηῦ 18 Ψ8Υ. 

δ1 Απά 88 "8 νγᾶβ ΠΟΥ͂ σοΐπρ' ον, Π15 
᾿βΘΡυδῃΥ8 πιθῦ δῖπι, ἀπ [ο]ὰ λίηι,] βᾶγἱηρ, 
ΤῊΥ [808] ΠἸνϑίῃ. 

Δ.}. 30. 

] τ ΟΝ Ἢ, Ἢ, 11]- 

3 ΟΥ̓ ΘΟ μΥΕΪΕΥ, ΟΥ ΤΟΥ. 

31 Οον. '. 22. 

5. ΦΟΗΝ. 

ΒΥΕΙΑΟ. 

πἀπῦο ὑπ ἔδαβῦ. 
46 Βαυῦ “6818 οτηθ δραΐη ἴο δπα οἵ 

ΟΘΔ]1|66, μθγ ἢ τδα 6} νναῦον τπθ. Απᾶ 
ἔμθῦθ νὰ 1πΠ ΟΡ πδιτὴ ἃ οοεύαϊη ΚΙ ΠΡ Β 
Βουγαηῦ,;2 ΠΟΒ6 800 γγ188 Β10Κ. 

47 δ πραγ ὑπαῦ “6115 γτἃ8 ΘΟΠΊΘ {ΠῸΠῚ 
Ταάεθα ᾿πὔο Θ811166, απ μ6 σϑαῦ απῦο Ηΐμ, 
ΔΠ4 νγὰβ Ὀοροίηρ οἵ πἴπη ὑπαῦ πθ Βπου]ὰ 
ΟΠ. ἄονη, πὰ ᾿6 8] ΠΙΒ ΒΟ : [Ὁ ἢΘ νγὰϑ 
δθοαυῦ ἴο ἀΪο.: ᾿ 

48 «6808 5814 ἀπο πὶ, Τῇ γθ 8566 ποῦ 
56:5 8η ΟΠΟΘΓΒ, γ6 ὈΘ] θυ πού. 

49 Τηαῦ Κιπρ᾽Β βουυδηὺῦ βαῖ ἢ πιο Π]ΠῚ, 
Μν Τιορα, οοπιθ ἄονη 6Ρ6 ὕΠ6 ομ]α αἴθ. 

80. «68ι115 Βα 10} ἀηῦο μϊπι, ο, ὑΠγ 80} 
15. ἃἰῖγθ. Απα ὑπδῦ τηδη Ὀο]ϊονθαῦ 1η {Π9 
σογαὰ ὑπαὺ «6815 βαϊα πηῦο Πΐμ, ἀμ υθηῦ. 

ΟΙ Βυῦ θη ΠΘ νγὰβ ροϊπρ' ἄονη,, ΠῚ8 
ΒοΡγδηΐβ πιθοῦ Πΐπι, πα Ὀτουρηῦ ὑ]αἸη 5,8 
Βα Πρ απο Βίη), ΤῊ βοὴ ᾿ἰνθῦμ. 

1 Ἐάὰ. Β. 5. “πᾶ τηδο.; 

5. γιῦϑι πιαϊκῦψο, βασιλικός. ἨΓΚΙ. 

3. μϑο᾽ 8 ̓ιυῦ πιδῆπ . "ἰητσοδῦηρ",᾽ “Ργανῖμρ:.᾽ ΗΤΚΊ. 

4 11. ΚΠΙΘΔΥ ἴο α16.᾽ 

5. ημιἰκομῶ, ἩΤΚΙ. 

6 οΥ, “πιιβίοα.᾽ 

7 «Ῥυῦ ἃ5 6 νγὰβ δἰγοδᾶν βοϊῃρ' ἄν." ΗΓΚΙ, 

8. ἐχῃδᾶοδ Κπόνι ἴο Ὠΐτη.᾽ ΗΤΚΙ. 

ΟηΑΡ». 10. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

πηΐο ὑπ6 ἔθαϑῦ. 
40 Απάᾶ {6815 πϑηῦ ἃ βθοοῃᾶ ἐϊπηθ ἴο 

Οδπὸ οὗ Θ8}1166, μου μ6 ομδησθα! γαῦθυ 
1ηὔο ψὶηθ. 
4 νι.--47 Απᾶ ὑποῦθ 8 Οη6 βουυδηῦ 

οὗ ἃ Κίηρ, ἃ ἀοιπηοβύϊο,, ὅπ ἢἷβ. 80η γγᾺ8 
Β[οἱς αὖ Οἀρθυπαια. Απᾶ ψΠθη μ6 μθᾶρᾶ 
ὑμαῦ “688 γγὰβ οοιηθ ἴμομ «πιάτα ἰηο 
Ο8}1166, ἢ υννϑῃῦ ἀπῦο μἷπ), πα ἀβκθα μῖπὶ 
ὑπαᾶῦ μ8 σου] οοιηθ ἄονγη, Δ τϑϑύογθ ὕο 118 
18 500) : Ὁ" ΒΘ νγὰβ αὖ {8 ροϊηὐ οἵ ἀθαῦ}.8 

48 Απᾶ «6811 βα1 0} ἀπο πὶ, 1 γ9 ἀο 
ποῦ 560 ΒΙΡῊΒ ἃ πη ψΟΠάΘυΒ, γ6 ὈΘ]ϊονΘ ποῦ. 

49 Απὰ ὑμπαῦ οουτύϊου βαϊύῃ, Ὁ Τιονᾶ, 
Θοπ16 ἀονη Πα οἰκεῖν, ᾿θϑῦ τὴν 50ὴ αἴθ. 

60 Αμᾷ {6811 βαϊδψῃι. ἀπο πἷμι, ὅο, ὑπ γ 
Β0η ΠΟΥ͂ ᾿ἰγοῦμῃ. Απά ὑμαῦ ππὰπ Ὀο]Ἰονθα 
ὑπ6 ποραῦ ὑπαῦ 6818 Βραῖθ απῦο μΐμι, δὰ 
νγϑηῦ. 

51 ὙΥΒ116 μΘ νὰ ροίῃρ' ἀονν ΗΒ Βουυαηῦβ 
τηϑῦ Βῖτη, ἃπὰ Ὀγοιρ ῦ Πΐπὶ ΠΘν8, ἃ Πα βαϊαῦ 
πηΐο πη), ΤῊ 80π πον ᾿νοῦ. 

1 ἐκαδα γαβαψα, "ΜΠ ΘΥΘ ΗΕ ΟΠ δηροα νυδῖου ἰηἴο υνῖπθ,᾽ ΟΥ̓ 
“αἴὰ νναΐου,᾽ ἅς, αβαψα ΑἸΠ ΓΒ σου ψαύδαγα, ΝΥ Ὠ1Ο ἵπι- 
ῬΠΪΘ5. “τηδ κί ΟΥ̓ “νουκίηρ :᾿ Ὁ ΠΟΥΘαΒ. γάϑαψα, ταθϑ 5 
ΤΔΙΠΟΥ “ἴο ἀο,᾽ "ἴο 5οῖ,᾽ “ἴο Ομδη ΡῈ ἃ {Πϊπρ΄ ἔγομη οὴ6 Βίαϊο 
ἴο ἃπούπου." 

3 1.6. “σουγίϊον,᾽ βασιλικός. 

3. πιὸ. “ἢ παᾶ σοπὶὸ θᾶ ὑπᾶῦ ΠΟ 5ῃουὰ ἀϊθ.᾽ 

4 χὉ. “Βουνδῃΐξ οἵ Κίῃρ ἃπα ἀοχηοβίϊο. 

5 τυααπιαπα- δαῃᾶϊ, " δανὰ 6 θοϊ ον ἴῃ ἐπ νγογὰ," 

6 χῦ, "ἃ πὰ 58 γ.᾽ 

ΒΑΉΓΙΡΙΟ, 

μα οοπιθ..... ὕο 86 δαϑβῦ. 
᾿ς 46... ο Οδηδ) οἵ... 1166, ἢ. . 6 
᾿Β6 πιδάθ νγαῦθν ψὶμθ.ῦ Απά ὕΠ6γῸ νγὰβ ὕΠπ6γ 
᾿ἃ ΘΟΌΡΘΙ, ΏΟΒ6 Β80Π νγ)ὰβ 5101 αὖ δ ρογ- 
᾿ὨΔΊΙΠ. 

47 Ἄγ Βθα {18 απ μϑαρᾷ....... 

Ι 48: οὐ; 
γϑ θο]ῖονθ ποῦ. 
! 

49 ΤῊΘ οουγύϊον αὶ ἢ ἀηΐο μἷμι, Τονα ὃ 
Θοηθ ἄονη 6Γ6 Τὴῦ ΟὨ]]ἃ ἀϊθ. 

δ0. 7 65118 5810} τππΐο Εἶπ, (ἷο ὑπ γ γγ8 0 ; ὕΠῪ 
[βοὴ ᾿ἰνθῦμ, Απά ἐπ τιδπ Ὀο] ον ὕμθ νον 
ΠΒ10 ἢ [6888 Το] ἃ πὶ, ἀπ μ6 νυθηῦ Π15 τᾶν. 

51 ΑἸτγθδαν 88. ἢ νγαϑ σοίπρ' ἄονη, "18 
᾿βθυυδηΐβα οατὴθ ουὔ ἔονναρ 8 αΐπη, ὑπ 6 υ ἰο]ὰ 
᾿Μμῖπ,ὅ βαγίηρ, ΤῊ βοὴ ᾿ἰγϑῦμ, 

ΜΕΜΡΗΙΤῚΟ. 

40 Ἠδθ ολπι6 ἃραίη ππίο ὅδπὰ οὗ Θ΄ 811166, 
{Ππ6 ρίαθθ σθθυ μ Πα τηϑα θ᾽ νγαῦθι" ΜΝ 11Π6. 
Απᾷ {πθῖθ νγγχὰ8 ἃ οϑυύδιπ σουνῦϊον, ̓  πὸ Πδὰ 
ἃ Β0η. ὕπᾶῦ νγὰ8 5101. ἴῃ ΟΔρθγΡμδιπ1. 

47 ΤΗῖβ για μοαγα {παῦ 1 68118 νγ88 ΘΟΠῚΘ 
ουὖ οἵ πάτα πο Θ411166, υθηῦ ἀπῦο ἢϊπ], 
Πα τοαιθδίθα μἴπη {πὰῦ μΒ6 σοι] Θομ9 
ἄονη, πη 68] [18 Β0η : ἴοι" Θ νγὰϑ ἀθουῦ 
ἴο αἴθ. 

48 ΤΉΘη «6518 βαῖ ἢ απο Πῖμη, {ΠΠ]6885 
ΥΘ. 868 ΒΙ518 8Π4 ΜΌΠΑΘΥΒ, γ9 θ6]θνθ ποῦ, 

49 ἼΠ6 σουρῦϊον βαῖθ. ἀπὔο πἷπι, ΜῪ 
Του, οοπηθ ἀν 6.6 τη ΟὨ]]α αἴθ. 
0 «[68118 βΆ1 0} τπῦο ᾿ἴπ, (ἀο ὑπ νυν ν ; ΠΥ 

80 ᾿ἰγοῦμ, Απὰ ὑπ τπδὴ θο]ϊθνθα {πὸ νονὰ 
Πα ῦ 1 68118 ΒρᾶΪκο απο ἴ πη, Πα νυ θηῦ ΠἰΒ νγαγ. 

61 ὙΥΈΏ1|6 6 νγὰ8 γοῦ ροϊηρ ἀονη,: θ6- 
Βοϊ ἃ ἷ8. βουνδηῦβ απο ουὐ ὕοναυ48. Π]ΠῚ, 
βαγίηρ ὕΠ18, ΤῊ ν βοὴ ᾿ϊνθῦ, 

1 Β, Θᾶπδ. 

3 ἘΠρΟΙΡτ ε τοπ θοτα πέαρὴ. ... 6 οἱ δὶρ πε-πιδι, " Τοοοταῖ 
οχ δηπῇ νἱπαπη," τυ μΐ σὴ πὶ Βαρρ! δα Ὁγ πὸ Βαμίαϊς πὸ μκίνοβ ] 
οὗἁ {π|β νότβα, ρέπια σέαρλμιλτγε μὲπιῖπε ΕΓ ὄγρτα τπορὴ, "τη 6 
Ῥίδος ἵπ νηοῦ Ἠς ἐδυβοά {ΠῸ νγαΐου ἴο ὍῸ τηρμῖο, οὐ “ἴο ἢ 
Ὀοσοοτηθ᾽ νυῖπο." 

53 ΜΥ]οκΡ.᾽ 

4 11Ὸ. ῬΟΥΒ, 1645,᾽ Ραοτί. 

5. ΟΥ̓, "τοϊδίθα ἴο ᾿εΐτη." 

δ4 

1 ἀρλ λΥ δ τευ, ΟΥ̓ οδαΒοα ἡγοῦ ἴο Ὀσσοοτηο, ΟΥἩ 6 της, 
ννῖπο, 

3. Μ, δαί κοα, βασιλικός. 

3. ΟΥ̓Χ, "ΤΩΥ͂ ῬΟΥ.ὕ 

4 οΥ, “Ὅπ ἴπο ρμοΐπξ οὐ χοΐπ ἄοννι,, ἐρῆπδα οἰ γί, ἴ,ο, 
“ κοίπρ ἀροπ᾽ {π6 μίασο ἴο νυ μοι 6 νγαΒ τοξαγηΐπι, 

ΘΟΤΗΙΟ. 



Οπ.». 1Υ͂. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

Βαὰ σοὴθ πηῦο ὑ}:6 ἔδθαβῦ. 
4 χι.---40 Ηδ οδιηθ ἃραὶπ ἰο ἀπ οἵ 

{πὸ Οὐδ} δ η8, γι θ το ΒΘ τηδάθ τγαῦθυ πὶ π6.} 
Απᾶ ἔποῖθ ν͵ὰ8 ὕπθτθ ὁπ6 οἵ ἔμθ τουδὶ 
Ἀγ γ,2 τ Πο86 Β0Π ἸΔΥ 5101. ἴῃ ΟΔρθυπδθτη. 

47 ὝΥΒοη μὸ μοαγὰ ἐμπαῦ 6508 γ088 ΘΟ ΠῚΘ 
ἔγοτυ Τυάεοα ᾿πύο Οἰ811166, μΘ οϑιηθ τπΐο 
δῖπη, απ θοβουρσμῦ Ηἷπιδ ὑπᾶὺ μῃθ που]ὰ 
Θοπη6 ἄονῃ ἃ πα θα] Ηἷ8 Β0Π: Ὀθοδιδθ ᾿ 6 
γγα8 πἰρὴ αηΐο ἀθδίῃ.. 

48. 7658 βαῖ ὑπ ῦ ππίο Πΐπι, ΤΠ γ6 866 ποῦ 
86:8 8 πα νγοπάθυθ, γ6 ὈΘ]θυθ ποῦ. 

40 ΤῊΘ οουνίϊοιῦ βΒαϊᾷ ππῦο μῖπῃ, Τιογά, 
Θ0Π19 ἀονπῦ ΘΓ ΠΥ ΟΠ11 αἴ6, 

δ0 Ζ76βι5 βαϊα απο μΐτη, Οἷο, [ΠΥ Β0ῃ 18 
αἰϊνθ Απᾷ {πᾶῦ τηᾶπ Ὀε]ϊονθὰ ὑμθ πογᾶ 
ὑμπαῦ 7 688 Βρᾶκθ, δῃᾷ "6 νυϑῃηΐ. 

δῚ Απᾶ ν 116 ἢΘ τῦλβ ροΐϊηρ ἀουη, Π15 
ΒΟΥ ΔῊ ὐΒ ΘΔ Πη)6 ἴο τηθϑῦ }ιΐμ, ὈΡΟῸ Ρ ὨΤ Ἰη6]- 
Ἰίρθποθ, απὰ βαϊά, Τπαῦ 118. Ομ] ἃ τνγὰ8 αἰϊγθ. 

1 στο θορίηβ ν τ. 47 ἴῃ ΒΟυη6 σορίθϑ. 

3 οΥ, " σουγείοτ." 

5 ὙΑΓ, “δυὰ ῥὑγαγϑα.᾽ 

4 βόπιο σορίοβ οπῖξ “2 εβυβ.᾽ ΤῸ 15 ποτὸ ρίνϑη ὕγοηι Π|6 
εηΐοο οα, οἵ 1805. 

5 γὰγ, “(δ΄ σουγίοῦ." 

δ γδ, “ ἈΠΕ ΤΥ ΟἾἾ] ἃ ταν ποῖ 6 ἀοδα.᾽ 

7 τ." κανο.᾽ 

ἈΑΝΟΘΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

[ραβύ ἀδν. 
46. Απᾶ ἢ ὁδῦη6 ἀραὶπ ἴο ἀπε] οὗ Θ- 

1166, σβθσθ Βθ στουροῦ {Π6 ψ]πθ οὗ νγαίθυ. 
4 χ.--- ΤΉ ΓΘ 88 ἃ οοτίδί πὶ ππάον- Κη, ἢ 

ΠΟΒΘ ΒΟ0Ὶ ν88 ὈΘΟΟΠῚΘ 510 5 ἴπ ΟΔρΡΟΓΠΔ μη. 

47 ὝΒοη πὸ μοαγὰ ὑπαὺ ἐπ: ϑανου ἃ 8 
οοιηθῦ ἴγοπι {πάρα ἰηΐο (Ἴ8}1166, ἢ οδῖηθ 
απίο πΐπ, πὰ Ὀαὰ Πΐπι ὑπαῦ ἢ 6 οοτηοῦ πὰ 
ἢθα] [εἷϑ 80} : ἴον ΒΘ ἴὰν πϑᾶν ἀθαῦῃ." 

48 Τῆοη ὑπὸ ϑανίοιν βα] 4 πηΐο ἢΪΠ), 
ΤΠη]688 γ6 866 ὕοκθηβ ὅπ ψοπάθγβ,7 γ6 
ΒΘ ον ποῦ. 

49 Τθη {πὸ ἀπάου- Κίς Βαϊ ἀπέο Ηΐπη, 
Τιογα, 5 ἀδραγῦ ΓΘ τιν 80} εἶθ. 

δ0 Απὰ {πὸ ϑανίοιν βαϊα, αο, ὑΠγ 80 
Ἰϊνοῖῃ. Τπθπ μ6 ψϑηῦ πὰ Ὀοϊϊονοὰ 86 
στο 55 ποι {6 ϑανίοιν βαϊα ππίο Πΐτη. 

δ1Ὶ ΑΒ 6 ψοηῦ, ὕπθη Πὶβ βουνδηΐϑ σδῃ 
ἕο τπρϑοῦῦ Ὠΐπι, ἀπ βαϊά, Τηαὺ 8. 50. ν᾽ 88 
Ἰνίηρ. 

5. 5“0ΗΝ. 

ΘΕΟΚΘΊΑΝ,. 

Βα οοπηθ ρὶ υπίο ὑμαῦ [δαβῦ. 
40 «6808 οδτηθ. ἄονη ἃραὶπ ἰο (8πὰ οἵ 

ΟΘ΄ Δ1}166, θυ ῃ6 τηδᾶθ υαῦον ἰηΐο πὶπθ. 
51 ΧΙτΙ.---Απά ἔμοῦθ νὰ8 ἃ οθτίαϊ πη ΠΊΔΠ 

ΘΟΠῚΘ. ἔγομη ἔῃ ΚΟΥΘΥΠΟΙ, ΓΠΟΒΘ 800 ΜΓᾺΒ 
5810} αὖ ΟἙρθγπδιιπ). 

47 ΤῊϊβ δὴ πραγ ὑΠπαὖ “65118 γγ8 ΘΟΤῚ6 
ἄονπι ἴτοῖὶ Τπάεοα ἰηΐο Ο811166, ἢθ νηΐ 
πηΐο Βἴπι, πα ργαγθα ὑπᾶῦ ἢΘ στοῦ] οοπη 
ἢ Βῖπι δπα ὑμπαῦ μ6 ψουϊὰ ῃ68] ΗΪ8. Β0ῃ, 
ὙΠῸ γᾶ πἰρὰ απο ἀθαῦ!. ὃ 

48 Ζ76808 βαϊά πιπΐο Ὠΐπη, 1 γϑ ἀο ποῦ 8568 
τα ΐγΆ 0105 ἃΠα 8618, γ6 Ὀ6]Ίθγθ ποῦ. 

49 ΤῊΘ. σογογηιηθηῦ ΟΥ̓ΟΟΡ βαϊα το 
μῖτα, Του, Θου!θ ἀντ ΘΓ ΤῊΥ Β0η ἀἶθ. 

δ0 4688 βαϊ4 πηΐο μἷπι, (ὐο, ὉΠ Ὺ 80 18 
᾿ἰνίησ. Απαὰ {πθ τοὰπ Ὀο]θνθὰ ὑπ ποσὰ 
ΜΒ οι {6588 βαϊὰ αηΐο μἷπι, ἀμ ἢ6 ποῦ 
Ειΐ8 γᾶν. 
1 Απᾶ 85 "ΒΘ νὰβ ροΐηρ, ΠΪ8 ΒΘυυδη 8 

Θδτὴ6 ἴο τηθϑῦ ΐπι, νι Πο [ο]4,} δηα Βαϊ, ΤῊΥ 
ΒΟ. 18 ᾿ἰν]ηρ. 

1 μὲ, " ἩΓΟΤΟ ΘΟΤΩ6 Ὀρ,᾿ πιοδγμ.-ἐφισατιδδ. 

3 ραάα ἱρσὶ 'κηιπα ἐδηαϊὶ ρποϊπρὰ. 

8 11ξ, Κ ὙΠῸ τΥ 85 σΟΠ6 ΠΟῸΓ πηἴο ἀοδίν.᾽ 

4 οΥἉἍ, "τοϊαΐοα," 

ἈΒΑΒΙΟ. 

46 Αἰἴἴον ἐμπαὺ “6818 οαπηθ ἃραὶπ ἴο ΟἿ Πἃ 
οἵ Θ΄Δ1|166, βου 6 τηδάθ υαίο ἾΠ6. 
Απα {Ποῖ σ᾽ ἴῃ ΟΔΡΘγπδιιπ ἃ οοιγίϊον,} 
ὙΥΠΟΒΘ Β0Π τῦαϑ 5101. 

47 Ἠὸ ποεαγὰ ὑπαῦ “681}8 γγᾺ8 Θοπη 68 ἴΓΟΠῚ 
Φυάεοα Ἰηὔο (ἰἈ]1166, απ μ6 βοηῦ ππῦο ΠϊπῚ 
δηα αϑἰκθα μὴ ὑπαῦ πΘ που] οοπιθ ἄντα 
δη ἃ ΠθᾺ] 8. Β0 : [Ὁ ΒΘ μδὰ Ὀθθπῇ πἰρ}ι 
αἰἴο ἀθαί}, 

48 ΤΉ θη 6808 Βα] 4 ἀπίο Βΐη), Τῇ γο ἀο 
ποῦ ΘΠ ο] 45 βῖρη8 δὰ ΟΠ ΘΒ, γ6 Ὀο]ΐονθ 
ποῦ. 

49 ΤΊθη ὑλιἷ8 σΟαΡ Ϊο Βαϊ ἀηῦο Εἶμ, 
Ο ᾽ν, οοπὶθ ἀου ἢ ΘΓΘ ΤῊΥ͂ Β0η. ἀἶθ. 
0 {6818 βαϊά ὑηΐο ΐτη, Οἷο, ἴον ὑδ 

Β0ῃ ᾿ἰνοῖ!. Απᾶ ὑμαῦ τη Ὀοϊϊονθὰ {86 
σπορὰ ὑπαῦ {6808 Βρᾶκο, δηὰ νυϑηῦ. 

51 Απὰ ν]]6 ἢ6 γα σοίηρ, Ηἷδ ΒΙ αν 68 
ΘΔ Π16 ἴο τηθοῦ ἶτη, πα Ὀγουρηῦ πἷπὶ {ϊά- 
ἴηρ8, δα βαϊἃ απΐο Πΐμι, ΤΥ 80 Βα θΘΘὴ 
τοβίογθα ἴο 16. 

1 σλαπαα. 

3 παδεν. πίη. ΤῊΐπ ἰβ αἰϊαοὰ ἴο ὉΥ “ΕἸύγις, ἰῃ ότι. 
ἴον {πὸ ΤῊγὰ Βαπδν αὐτοῦ ἘΡΙ ΡΠ ΔΩΥ, Ρ. 128. 

3. χεκμοϊοά. 

4 1, " ἀσραγίοα," "“πτοπξ." “μόν. 

5 ΟΥ, "ἀσραγέ." ,2ύνε. 

6 γ1ξ. “6 Δὰν πολὺ ἀοραγίαγο" σέ ογάλζονε. 

Ἴ ἑασπα απὰ Γογε. δεασηα, " Βῖστιβ πὰ ὑγοά  κίο5." 

5 μενίδέεη. 

9 ἐλαγε ργάσε. 

1ὸ «ᾳραίηκε." 

5ΠΑΥΟΝΊΙΟ. 

! 

| 
4 ΧΙΙ.---40 Απὰ 2685 σποπῦ ὕδοῖκ ἴο ] 

ΟὯπ8 οἵ ΟΘ΄ 81|1166, σῆθγθ μ6 σμδηρθαὶ πεδίον 
᾿Ἰηΐο ψῖπθ. Απὰ ἐῃθγθ νυ88 ἃ οδϑγξαϊπ οοιγ- 
Εἰθυ, 2 γῃΟ86 Β0η ν88 516 Κ 1η ΟΔρθυπδῦπι. 

47 Τ|νβ σιαπὶ μανὶπρ μοαγὰ ὑμαῦ «{6βι8β᾽ 
γγ͵ὲ8 οοτηθῇ του “πάρα, ἰηὔο Θ4}1166, νυθαξ 
πηΐο Εἷπι, Δηἃ ρραγθὰ Εἰπη ἐμπαῦ μ6 πουἹὰ, 
ΘΟΠῚ6 ἄοτγη ἀηὰ ἢθα] ΗΪ8 501; [Ὁ ἢ6 νῦ88 
αθουῦ ἰο ἀϊ6.ὅ ] 

48 “6808 ὑπιθγθίογο βαϊα ἀπο μἷπ), ᾿ἢ γθ 
860 ΠΟ ΒΙρ:8 8δηἀ ὙΓΟΠΩΘΓΒ, γ6 ΠΒᾶΥΘ ΠῸ 
ΤᾺ 10}. 

49 ΤῊΘ σου ο βαϊᾷ ἀπίο δ, Τιογᾷ,} 
ΘΟΠ6 ἀον ΘΓΘ ΠΥ οἰ] ἀϊΐθ. ] 

ὅ0 «6808 βαϊὰ ὑπίο Ὠΐπι, Ὁ, ἐμ ν Βοὴ ἰβ᾽ 
᾿Ἰνίηρ. Απᾷ {πθ τηδῃ Ὀο]ϊονθὰ ἐδθ ποτὰ. 
νΒἸοῖ ΤΠ Θ8ι18 ΒΡΆΚ6 τπηΐο Ηἷπ), ἃπα νηΐ. 

51 Απᾶ Πηπηραϊα θ᾽ ἃ8 μ6 σϑηῦ, 1ο, μἶβ᾽ 
Βουυδηῦϑ τηϑῦ Ὠΐπι, ἃπ ἃ Ὀγουρ ὗ ἰΐτι ὑάϊηρσβ,. 
Βα ηρ,7 ΤῊΥ 501 18 ᾿ἰγίπρ. ᾿ 

1 ρμγείυοτὶ, ᾿ξ. “παν ἴξ ἃ φυδιῖτν ἰξ δὰ ποῖ Ὀεΐογο. 
Ῥγείυοτί ̓  ΟΥ̓ μγείυογψαί", ΔΏΒΥΥΟΥΒ Ὑγ6}} τὸ (π Ετηορὶς 
γάδαψα, αδοὰ ἴῃ ἘΠ15 νοσβο, αν. 

3 ἐβαγευῦ" πυμΐ, " τα ροσῖδὶ πιδὴ." 

3 1, " βἰοκοιοὰ," δοίψαδλε. 

4 ΟΥ̓, " σδηη6.᾽ 

5 ἐμημψεψαδδλε δο μπιγεξῖ. Ιἴξ. “Τοῦ πὸ "δὰ ἕο ἀΐο." 

᾿ς δ χ1ξ. “πὸ Βε!ονίπρ.᾽ 

] τ γἱξ, “ἔπδὲ ἐπὴν 5οὴ ἰ5 ᾿ἰνίμ." 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

Βδᾷ ροπϑ πηΐο ἔμ ἔδαβυ. 
᾿ δχ.-- 40 Απὰ {6βι5 σιϑηῦ ὕδοκ ἴο πα], 
οἵ ΟΘἍ}1|66, ὅο {6 ρ'αθθ γθῦ ἢ8 δὰ τηδάθ᾽ 
ναῖον τἰη6. Απὰ ἔπ 6Γ6 νὰ8 δῦ Οδρθυπδῦιῃ, 
8 ργοαῦ π]δη, Δ ΏΟΒΘ. πᾶ ψγὰ8 ΑΒά᾿Ὁ]- 
τ Δ} 1}, ἀπα 8. Β0. 88 ΒΟΙΠ ΘΕ Π1685 1}. | 

47 Απὰ 6 μοαγὰ ὑπδῦ «[681}8 οαπη6 ἔγομι. 
Φυάεοα ᾿ηὔο (ἰΔ}1|66, ἢ πϑηῦ ἀηΐο δΐπῃ,, 
δα τϑημθβίθα πὶ ἕο οοπιθ ἄοντῃ ἕο δΐπη.ὅ᾿ 

48. 7Ζοβιβ βαϊᾷ ππίο Βὲπι, 1 γὸ ἄο ποῖ, 
866 858 8ηἃ ψΟΠάΘΙΒ, γ6 Ὀδ]ΐθνθ ποῦ, 

Ι 

49 Αὐά᾽Ὁ]- πη} 1} βαϊά, Μν Τυογά, οοπὶθ 
ἄονπ ογὸ ὑπ δὰ ἀϊο. 

δ0 Ζ76βι8 βαϊὰ αὐΐο μἷπη, αἰτίου ποῖ, δὰ 
50 Ὁῃ ν ΔΎ, [ῸΓ ἘΠ ν 506 18 ᾿ϊνίηρ. Τὺ τῆλ 
ὈοΙϊ να ὑπο πτοτγὰ οἵ ἢ οβαβ, πα πτϑηῦ Βοπλθ.ἷς 

δ1Ὶ Βοη 6 πὶ πϑᾶγ, δἷβ βουυδηΐβὶ 
δὴ ἴο τπϑοῦ δἰπι,ῦ δηὰ βαϊὰ τηΐοὸ Ὠΐτη, 
ΤᾺΥ βοὴ Βα} ΘΟ! ἴο {6,5 ἀπ 18 νν6}}. 

1 ἑπφᾶῃ υιαϊκὶ, βασιλικός. 

3 χεπ. “πἰ5.᾽ 

5 οΥ, "πιδὰὶ σοπηο," φαά ἀϊᾶ". 

4,6. “ΔΕ δἰγοδάν." 

δ οτ, "566 υΥνἱ ἢ οΥ68." 

5 ἠαά' δ᾽. Ἐτρ. ηαὰ «λῆι. Ῥοϊγκὶ. 

Ι 
1 Καίΐηεν. 

3 1.6, "Κίηκε βοσυπηξ." 

5 γεπ. "το 1.5 Ῥγοβοῦσο," μδελ.ἐ.ὅ. 

4γἰπ. “τὸ δἰβ Ἰοῦκο." 

5 δαν.ἃ.δαν.ἱ ὃ ἄπιάανπα, ᾿ἰξ. "σᾶιτιο δογοδβὲ οὐ ορροβίίο ἴοὸ 
πεΐπι." 

6 «Ῥροοτηο αἰίνο." 



5. Ζ50ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ, ΒΥΕΙΛΑΟ. 

δῶ ΠΤ θα ἱπαυϊγθα μ6 οὗ ἔμιθπὶ ὑμ6 ΒΟῸΣ 
[Π6Π] μ8. θορᾶπ ἴο διηθπᾶ. ἀπά {πού 
᾿βαἰα πηΐο ἴλη, Υ δδίθγράδυ [40] {π6 βϑβυθῃῦῃ 
“βοὰν ἐμ ἔδυθν ἰϑίῦ μ]πι. 

68 80 {86 [αύμον Κπον ὑμαῦ ἐέ τσα8 [αὖ 

52 Απᾶ [6 δβίςθα ὑπϑιιΐ αὖ ταῦ ὑϊπηθ 
ἢΘ. ψϑ γοϑίονθα." ΤΠΟΥ βαγὺ ἀπῦο ΠΪΠῚ, 
Ὑ δ βίθράδυ αὖ ὑΠ6 βϑυθῃῦῃ ΠΟὰΡ ὑπ6 ἔθυθν 
Ἰοῖν μῖμι. 

ὅ8 Απᾶ Βῖ5 ἔύ πον ποὺ ὑπαὺ 1Ὁ νγ8 αὖ 

86. β81η67 δουγ, ἴῃ ὕΠ6 νυ Βῖ0 ἢ} Ποδα8. 5814 Ὁμαὺ μου αὖ τ Β16} 6508. 5814 πηΐο ἈΠ], 

ππίο Πΐτη, ΤΥ βοὴ ᾿ἰγθίῃ : δῃᾷ Βἰμηβοὶῇ ΤῊ βοὴ ΠΙγθῦ :ς δηα μ6 Ὀ6]1θγοά, μ6 πὰ 
[θο] ον, δπὰ μἷβ στ ΒΟ]6 ΠοιΒ8. 

δ4. ΤῊ ἐδ ἀραίη ὕΠ8 ΒΘΘΟΠα τη]γ80}8 ἐλαΐξ 
Τοβὰβ αἰα, τι μθπ Π6 νγὰ8 οομιθ ουὖ οὗ πάτα 
ἰπῦο (811|66. 

ΟΗλ». Υ. 
1 ΑὙ ΤΕ [{Π|57} ἔΠ6 ΓΘ τγᾶ8 ἃ ἔθαβὺ οὔ [6 

ον 57. ἀπα [6818 υϑπῦ ἋΡ ὕο “ΘΓ ΒΆ]6 πη. 

2. Νον ὕμογο 15 [40] Φουιβαϊθπι γ᾽ ὕΠ6 
ΒΠ6οΡ γιαγ κοί ἃ Ῥοοΐὶ, τ Β]Οἢ 18. Θ8]]64 1 
τς Ἡθρτον ὕοηριθ Βούμθβαάδ, μανηρ ἤνθ 
ΓΡῬογο 68. 

᾿Πιπροΐθμῦ [ΟἸΚΊ, οὐ ὈΠπὰ, 410, σι μθγθά, 
Ϊ Ϊ 
Ι Δ. 31], 

1 Τονϊξ. χχῖϊ, 2; ουΐ χνΐ. 1 ; ΟἿ. 11. 18. 

3 ΝΟΉ. 1.1.1 ; ΧΙ. 30. 

Ι 8. οΥ, ψαΐίε. 

8. Τὰ {π686 ἴὰὺ ἃ ργθαὺ τηυ]ῦαμαθ. οὗ 

15 ὑΟ0]6 ΠουΒ6. 

δ4 Αραΐη 8185 βίσῃ τ ΒΊοἢ ἐ8 βθοομαῦ αἸα 
Φοβὰβ ψῇθη Π6. οαπθ οὶ «πᾶξρα ᾿πὔο 
ΟΘ811|66. 

Ομ.» Υ. 
“1 χιτ.---Ἰ ΑἙΤΕΕ ὕΠ656 ὑπ] Πρ τυᾶ8΄ 86 

ἔδαβίῦ οὔ ὑῃ6 {θν8; δὰ 658 ψϑηῦ ΠΡ ἴο 
 ΘΡ Β8]Θη1. 

2. Βαυῦ {ποῦ νν5. ὕπθῦ ἴῃ «ΘΡ Βα] θη ἃ 
Ῥίδοθ ἔου θαρύϊβιη, 5 τυ 1. 15. ο]16 ἃ ἴῃ {80 
ἩρΡτον Βούμθβαβ," ἀπα ὑπθυθ ἃγθ ἴῃ 1ὑ ἔνθ 
ῬΟΓΡΟΙΕΒ. 

9. Απά ἴῃ ὑππ688 σγ6 16 ᾿γίπρ' ἃ σγθαῦ τηι]- 
ἐιύι 4610 οὐ βῖοἰκ, 1 πα Ὀ]1π4, ἀηα Ἰαιηθ, ἃπα 

1 ἐξ Ἰϑᾶσι ἵγοπι ἴπ6 πὶ {πὸ Ποὺ ἴῃ ὙΠ ἢ .᾽ ΗΓΚῚ, 
3 “ἢρ ὈΘΟΔΙῚ6 Τηογ6 ΠΟΘΙ Γην.᾽ ΗΓΚΙ. 
3. “0Π6Υ 5814.᾽ ΗΓΚΙ. 
Φ 11, “τπδὲ τὩν 5οι." 
5“ Αμραΐῃ [Πἰ5 5Βθοομα βῖρτι.᾽ ΗΤΚΙ. 
δ α͵5πὸ “ἃ ἴραβῦ ; ποῦ {πὸ οι ρμδίϊο βίαϊο την πΊοδῃ 

οἰτποσ. 
7 ἨΓΚΙ. δα ποοέν ργοϑαξ], τιθᾶν {π6 προβατική. 
8. ἀπια’ πυπάτἔο, Ἰιῦ, ΟΥ̓́“ ὈΔΡΕΙΒΌΟΥΥ τ᾿ 8150 “ ΟΥ̓́ΝΥ ΒΒ’, ̓  ΟΥ̓ 

1 “θαι πΐπρ.᾽ 
9 Ῥρβοῆ. Βεμ. “πακάο; Ὀὰῦ ΗΓΚΙ, Βοἐ]ι-ἐβαῖάο. 
16 1. “ἃ κγυϑδύ ρθορῖο. 
11 “ΟΣ {Ππ656᾽ οὐ " οὗ ἔποῖη ὑπαᾶΐ τὐ),6 5ῖοῖς.᾽ ΗΥΚΊ. 

ΟΒ.». Υ. 

ΕΤΉΗΙΟΡΙΟ. 

δῶ Απᾷ [ὸ δβϑικοα ὑμθαὶ ὑπ ποι αὖ 
ΒΘ ἢ ἢ Ῥγὰ5 στοβδύονθα ἴο 16. Απαὰ ὑπον 
ΒΆΥ͂ ἀηὔο [ἰἶπ|, Ὑ Θβίθρ λυ αὖ ὑμθ ὑϊπιθ οὗ 
086 βϑυϑῃῦ! πον ὑπ 6 ἴονϑν 1δ Ὁ Π]μ. 

δὅ89. Απᾶ Βῖ5 ἔδύμου πον ὑπαὺ ἐξ τσαϑ αὖ 
{86 {ϊπ|6 οἵ ὑπαῦ ποὺν ὑπαὺ {6508 Βα] 4} πηῦο 
μιῖπι, ΤῊ 50. Πἰγϑῦ : ὕπο πὶ μΘ ὈΘ]θνθα, μὰ 
411 086 τηθῃ οὗ "18. Βοιιβθ. 

δὅ4 Απὰ ὑμῖ8 οὐον βίρῃ αἰ ἀραῖπ Το 888 
αὖ Π15 σοιαϊηρ; ἔρομὶ {πάερα Ἰαῦο Ο]}1166, 

ΟπλΡ. Υ. 
4 γττ.---Ἰ ΑΝ αἴρον {18 10 Παρρϑθηῃθᾶ ἴῃ 

ἃ ἴδαϑύ οὔ {Ππ|ὸ 96 ν8 :2 ὑπαῦ Ψοβιιβὺ πϑηῦ πΡ 
ἴο «ΘΓ. ΒΆ]Θηι. 

2 Απᾷ {Π|0Γ6 18 αὖ Φϑυιβαίθιη. ὃ θαυ]: οἵ 
ῬιΟθαΟ ΚΘ, ὑμαῦ 15. ὕο ΒΥ ὕῃ8. Βῃ86ρ-Ῥοο]," 
Ὀυῦ ὑπ νυ 08}} 108. πδιηθ ἰπ ἩΘΌτονῦ Βοίμὰ- 
βδϊάα, Πα 1π 1Ὁ ἃΓ6 ἔνθ βῬουΌ 68. 

8. Απα ὕΠ|61}6 ἰδ ΠΙΔῺΥ 516 ς ΡΘΟΡ]Θ, Ὀ] πὰ, 
ΔΠ4 Ἰαιηθ, ἃπα νυ μονθά, ἀπ ὉΠ Ὺ σταϊῦθα 

1 πῦ, “βαιτ.᾽ 

3 γπ0, “Διηἃ δὐἴου {18 (“ ἀπα {π|6η,᾽ ῬΟΙΥΕ].) 1Ὁ ννὰ5 ἴῃ ἃ ἡ 
ἴραβῇ οὐ {πὸ Το νν5, 1 Ἔδυβ νϑηῦ ἀρ.᾿ 

3 ἐὸ ΤΟᾺΡ 92Εβῦυ5.᾽ ΡΙΥΡΙ. ι 

4 οὗ, " θαρυ βίου." 

5. φαϊᾶαϊ, ῬΥΟΡΘΟΙῚΥ “ ἀθον νυαῦοτ᾽ ΟΥ̓ “" 568.᾽ 

δ δα'αὐδναϊδέ᾽. 

ΒΑΉΤΙΘΡΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

52 Βυῦ Βὸ ἰμααϊνθά οὗ ὕμθπὶ ὑΠ8 μου δὖ 
ΜΒ μ6 Βα τϑϑῦ. ΤΉΘΥ 88. ἀπίο ΒΪΠ), 
Ὑεβίθγάαυ, δθοὰῦ ὑπ βϑυθῃῦ ΒουΡῚ 0} 
ἔδνϑι 1 ΠΊτη. 

58. Ἠΐβ ἰαὐῦπϑν πϑὺν ὑμαῦ 0}18. νγὰ8 ὕΠ0 
βοὰν αὖ τ ἴσοι 6 βαϊα5 υπῦο μΐτη, ΤῊ Β0Ὲ 
Ἰϊνϑῦῃ : πᾶ π Ὀο]ονθᾶ....... 

6Β.». Υ͂. 
1 ΑΥΤΕΠ ὕπθβο {πηρθ ὑπο γ νγὰ8 {Π6 

[ραϑῦ οἵ ὕπ6 1678; ὅπὰ [688 γϑηῦ ἀρ ἴο 
“ΤΟΥ ιιΒΆ]6πι. 

2 Ῥυῦ ὕποῦθ νγὰβ αὖ “ϑγαβαϊθη ἃ. θα }} 
Ὀγ’ {16 βῃθθρ-ραῦΐθ," πνμ]ο} ΠΟΥ 64}} ἴῃ {116 
Ἡθῦνουν Βοάβαϊάα ; ἔΠ6γ6 0.6 ἔνθ βογΌΠ68 

᾿1ὴ 10. 
3. ΤΊοΡΘ γοτθ ᾿γίηρ ἴῃ ἔβϑιῃ ἃ πη] ἱδαἀ6 

οἵ 51οῖς, ὈΠ1πη4, δηα Ἰατηρ, ἀπ ψὶυπογοᾶ,. 

1 εαἀἠίη ἑαΐρ αὶ πβερῖι, " ἴγοτα ἔπ ΠΟῸΓ οὔ γοβίοσααν, 
οὐγέπ 6 εαἀὐίπ αν, όταν. , θὰ {{ σα τι Ὅ6 ΓῸΥ καάΐεπ, "ρομ," 
“τονγαγ 5᾽ 18 τᾶν τηδδι, "τονγαγὰβ πὸ βονοπῖῃ πουγ.᾽ ΤῊ 
Βαμίαϊς τοδῖθ "λεπ αὐ αὶ ἀΐμτι ἀπδαρλ, "ἴπ πὸ ΠΟῸΣ οὔ 
γοβίοσαδν. 

3 Τῆι δαμίαϊσ βαρ} 165" 9 πδύ5,᾿ νυν ἴον 15 οταϊοὰ ἰπ πὸ 
Βαβηπιαγὶς, 

3 5, κολυμβήθρα. 

Ἅ ογ, " ἱπ.᾽ 

5. 5, προβατική. 

δ 

δῶ Ἠθ ὕδπθῃ ἱπααυῖνθα οὐ ὕπθπὶ ὑ1Π|0 ΒΟῸΣ 
αὖ ΒΙΟ ΒΝ. ΠΘ ντὰ5 τ ]]ονθᾶ, ΤΊΘΥ ΒΔΥ ὑπο 
μῖπι, Ὑ δδίθγν αν αὖ ὅπ βϑυθῃί Βοιρὶ {ῃ0 
ἔδνϑυ Ἰοῦ μ]ηι. 

ὅ8 Ἠΐϊβ [Ἀ0Ππ6ν ὑμθὴ πον ὑπαῦ 10 γγὰ8 
ὑπαῦ μουν αὖ ψ Β1οἢ3 Το Βι5. Βαϊ ππῦο ΗΠ], 
ΤΥ βοὴ Ἰϊγοῦμ : ἀπ μθ Ὀθ] θυ θα, υυἱ0}ι 8}]} 
μ18. πιοιιβθ. 

δ4 ΤῊ 8 ὕΠ6 βθοοπᾷ βίρῃ ὑμπαῦ “Γ 6818 
αἰά, αὖ [18 οοιηϊηρῦ ἔγοιη «πάτο Ἰπΐο (ἃ- 
11166. 

Ομ». Υ. 
ΓΘ ΑΥτΤΕπ ὕποβο ὑμδίηρθ ὑπο το τγ88. ὍΠ6 
ϑαβῦ οἵ ὑπὸ 16 8; ἀπα “6818 ψοηῦ ἂρ ὕο 
ΟΡ ΒΆ]ΘΤῚ, 

᾿ς 9). Νοῦν ἴῃ Ζογαβαίθηι Ὀγ ὉΠ 6 Βμθορ-ραῦοῦ 
{ποτ νι ἂ8 ἃ Ὀδ ἢ, νυ Β1ο. 18 σα] θα τὰ Ἡ ΘΌνονν 
᾿Βουμβαῖάα, παν] ηρῖ ἤγθ ρογο 68. 

3. Απᾷ ἔποτθ οτο ᾿γίπρ ἴῃ {ΠπΘηὶ {110 
τη υἰο5 οὐἹ Ὁπόοβο ὑπαῦ νοῦ βίος, Ὀ]1ηα, 

1 Το Μοιρμίεῖς οὗ {π|5 οἴδιδο ἀσΤΘ ΟΝ νυ 10}} ὕπο Βαμίαίς; 
θαΐῦ ποῦ νυν ῖτν πὸ ΒαΒιπιαγίο, 

3 π» ἀἴμινιε εἰσηιπιαι ἐδ εἰ, ΜΟΤΡΙ. Βαμα, ἐεὶ ἐὰ ἀΐμημ 
εἰ, Βαβητη, 

3. ρίαρλῖ, {πι." Ὀοίπρ δ σαπιο,᾽ 

4 οΥ, "ὑροπ.᾽ 

" προβατικῆ. 

᾿ κολυμβήθρα. 

7 “{πότὸ θείη {ποότο,᾿ 

ΟἘ45. Υ. 



σπΑ». Υ͂. 5. 5“0ΗΝ. 

ἈΒΚΜΕΝΙΑΝ. ΘΕΟΘΆΚΘΙΑΝ, ΞΙΑΨΟΝΙΟ. 

δ2 Ἠδθ ἱπαυϊνοα οὗ ὑῃθιῃ σοποθγηΐηρ [ἢ 6 
Βοὺν αὖ δῖοι 6 νὰ στοϑίογοα ἴο μϑϑ τη. 
Ἀπά {Ππ| 6 ὺ βαϊᾷ ἀπῦο πη, Ὑ ϑϑίθγαδυ αὖ ὕ86 
βϑυθηΐῃ οἰ 66 ἴδυϑι ᾿ϑῦν πη. 

δ8 Ηἰἴβ ἔαύμον ποιὰ ὑμαῦ 1Ὁ νγὰ8 δὖ ὑδ6 
μουν" αὖ τ μῖοι {6818 βαϊὰ ἀηΐο μΐμη, ΤῊν 
800 8 αἰΐνο : ἂηὰ μ Ὀρ]ϊονθα, δπα 8 
ψΠ016 ΒουΒθ. 

δά ΤῊ85 Βθοοπα βίρῃ αἰ4 ἀραὶπ {6818, 
Μη ΒΘ νγὰϑ οοπηθϑ ἤροιη δ πάτα ἰηΐο (ἀᾶ- 
1166, 

Ομ». Υ. 
1 ΑΡΤΕΕ ὕΠι656 ὑΠπῖπ8 ἔθ γ6 νγ88 ἃ ἴθαϑῦ. 

οὔ 6Π6 768; δηὰ «6818 σγϑηῦ ἊρΡ ἴο {6γὰ-, 
“ΒΆ]6Π]. 

2 Απὰ {Ποῖ νταὰϑ αὖ «ΘΡαβα θη ἴπ {Π6. 
Βτορδαϊρθ᾽ οἵ 6116 Ῥοο], συ μῖο ἢ γγᾶ8. οδ]]θὰ 
ἴῃ Ηθρτγον Βουμθβάδ, ἤνθ ρογοθ8 ; 

8 Ιὴ ν ποῖ τοῦθ ᾿γίηρ ἀθουῦ ἃ ρτοαῦ 
τη] ἰδ 6 οἵ βίο Ῥθορὶθ, δ] η4, μα]ῦ,0 π]- 

δ2 Ἠθ ἱπαυϊνοθα οὗ ὑῃθπὶ αὖ ψβαῦ ΒΟῸΣ 
ἢ νγὰβ τῆδάθ θοίξον, ΤΉΘΥ βαϊ ἃ ἀπίο Ῥΐτη, 
Ὑρβίογααν αὖ ὑΠθ βϑυθῃῦῃ Ποὰσ, ΒΘ ὑΠ0 
ἔνι Ἰο Βῖμ). 

δὅ8 Το ἔλύμον οὔ {ῃ9 Βογὶ τοιηθπθογυοᾶ, 
ὑπαῦ ἐξ τσαϑ αὖ ὑπαῦ ΠΟῸΡ ῃθ πη «6818. βαϊα 
αηΐο πηι, ΤῊΥ ΒΟ 18 Πἰγ!ηρ, ΔΠ4 ᾿6 Ὀο] ον, 
δηἃ 8}} "18. Βοιι86, 

δ4. Αραΐῃ {Π|8 Βθοοπα ταῖνδο]6 αἰα «6818 
ὙΠ 6 η ΒΘ οατηθ ἀονῃ ἰτοπὶ {πάρα ἰηΐο (ὑἃ- 
1166. 

ΟΒλ». Υ. 
4 χτν.---1 ΑἜΤΕΠ ὑμαῦ ἔΠ6ΓῸ τγ88 ἃ ἴδϑαϑῦ 

οὔ ὉΠ 168; δῃηὰ δθβιβ ϑηῦ ἊρΡ ὕο «6τγι- 
ΒΔ]6 1). 

2 Απᾶ ἔδοῦθ 18. αὖ Ζογυβαίθιη ὈΥ {10 
ΒΠΘΘΡ- ΓΒ 83. ἃ Ροο], ψΒῖοη. ΠΟΥ 68}} ἴῃ 
Ἡρῦτον Βι μοβάδ, δμὰ τ πγὰ8 τοϊέλ ἢνθ 
ῬΟΓΌΙΙΘΒ. 

8. Τὴ Ὁ Ἰὰγ ἃ τυυ]υϊδαάθ οἵ ἰηγδ] 8,5} 
ὈΠπ4, Ἰαπηθ, αι μουθα, τπῸ ποῦ ψναϊτηρ 

52 ΤΒθη ἢ6 δβκθα οἵ ὕμθὶ σοποθγηΐηρ, 
0Π6 ΒοὰΡ αὖ προ μ6 σοῦ θοίζου. Απάς 
ΠΟΥ Βα] υπηΐο μΐπι, Τμαὖ γϑβέθγδυ αὖ ἐμ 
Βουθη ἢ Βοὰν ὕΠ6 ἴδυθυὶ Ἰοῦ Πΐπι. 

δ8 ΤΠ θη ἔμ ἐλύπουν ὑπαογβίοοα ἐμπαὺ ἰδ 
ΔΒ ὕΠ6 ΠΟῸΡ αὖ ψ οι {6818 βαϊά πἀπίο. 
μἴπν,2 ΤῊ 500) 8 ᾿Πἰνίηρσ : ἀπ 6 θο]ϊονοά, 
Π]Π]86} Ὁ, πα 41} Ηἷβ Βοιβθ. 

4. Αραΐη ὑμ]8 βϑθοοῃᾶ βίρῃι αἰά {6818 
ἩΡΡΗ ἢΘ νᾶϑ σομθ τοῦ {πάτοα ἰηΐο (ὐᾶ- 
1166, 

Ομ». Υ͂. 
4 τιν.--1 ΑὙΤΕῈΝ ὕμοβο ἐδ ηρσβῦ ποτ 

88 ἃ ἴϑαβῦ οἵ ὑπὸ 7168, ἀπὰ 79685808 σι ϑηῦ 
ὮΡ ὕο «ΘΓ ΈΒΆ]Θ μη. 

2 Απὰ ἔπθγ 18 ἴπ Ψθγαβα] θην" ἃ ΒΕ ΘΟΡ- 
γΡΆ8}},Ρ νν Βἰ ἢ 18. οα]16ὰ ἴῃ ἩΘΌγον Βοιμθβάα, 
Βανηρ ἔνθ ρογοθ8. 

8. Τὴ ἔμοβθ ᾿δΥ ἃ υηυ!υϊξααθ οἵ βῖοκ. 
ΡΘΟΡΙΘ, Ὀ]ϊη 4, Πα], πὶ μογθά, Ἰοοκίηρ ἴον 

1 οΥ, "τοοορτιβοα,᾽ " Ρογοοϊνοα,᾽ "δοκπονοακοα." 

3 γ{{, “δὲ {πδὲ πουγ." 

3 ρρῳϑαὶ, ἐλθών. 

4 νὰν, Βυοδαάϊσῆε. 

5. ΟΥ̓, “Ἰαπιο." 

1 γηδείδβοπα πιαπάβα τιΐβ ΚΥγηΐβαβα, 

3 ξαδαπεῖϊϊ, ἃ Ῥἴδοο ἴπ νυν ἢ ἢ ἕο ὈΔΙΠΟ ΟΥ ἡγα5ἢ). 

3 κἰγασίο τισὶ ὐέ λα, “ταυτὸ ἴῃ - νι ἀοσιπι," “ ἰπι.- 
Ῥοϊζοῃτίαμ," 

τ χπτ, "ἄγο.᾽ οδέαυϊ εγο οση". 

3 γ1. “(δὲ ἐῃν βοι,᾽ ἅς, 

3. 51αν. δἀᾶ5, 76, δὲ, 

4 νὸ Ὑεγιϑαϊπιψ"]ι, ἐν Ἱεροσολύμοις. 

5. ουέοπαψα Καρῃεῖ", “ἃ ΒΘ ρ Ὁ} 1 θὰξ ἴη6 Ἐπβείδη Υ. 
ἰηβοσίβ ἴῃ τ} 105 σογοί᾽, " παῖς," 

ἈΝΟΠΟ-ΒΑΧΟΝ, ἈΚΑΒΙΟ. 

δ ΤΉ οπ μ6 δβκορὰ αὖ ψῆδὺ ἐϊπηθὶ ἢ θ6- 
ΘΑπ|6. θοέίου. Απάὰ ὑμπϑὺ βαϊᾷ ὑπΐο Πΐπι, 
Ὑρβίογάαν αὖ [86 βϑυθηΐῃ {146,2 ἐπ6 ἔδνν. 
Ἰοῖν μἶπι. ] 

ὅ8 ΤΠ θη {πο ἐλύπουν ππάονυβίοοαϑ ἐμαῦ τὖ 
γᾺ8 αὖ ὑπαὖ {146 {πᾶὖ {Π|ὸ ϑδνὶοὺν βαϊὰ, ΤῊ ν 
800 ᾿ἰνοῦϊ : ἃπὰ ᾿Θ Ὀο]θνθά, ἀπ 41} Π18 
Βουβομο]ά. 

δ4. ΤῈ ϑανίοιν στουρ}ῦ {}}18 βίστιἢ ἀραὶπ 
Ὁπούπον ὑϊπιθ, θη ΒΘ οδτηθ [τότῃ ὑπ απ, 
οἵ 1 πάτρα ἴο (ἰ]1166. 

Ομ». Υ. 
“1 χι.---Ἰ ΑὙΤΕΝ ὑΠπ686 ἐλίηγ8 νγ8Ὰ8 ἃ ἴδαβὺ 

ἄγ οὔ {πῸ 16 ν}8; ἀπ ἐπι ϑανίουν ἀθρατέοα 
ἤο ΤϑΡαβα θη. 

2 Τὴ {Ζογιβαϊθιι 8 αὖ. .... τηθτο, ἰδ 18 
παι ἴῃ ἩΘΌτονν Βοίμβαϊάα; ὑπαῦ πιοτὸ 
μιαΐῦνι ἤνθ ρόγο ιθ8. 

8. Τὴ ὕποβθ ρουύϊσοθβ ἴὰν ἃ ρτθαῦ τη] ϊ-᾿ 
τυἀθ οἵ ἀἰδοαβοα μεορίο,ῦ ὈΠπ, ἀπὰ Πα], 

1 ἐξπιαπ. 

3 κρογεάλαν ἐϊάε. 

3 οηρεαΐ, 

4 ἐαοη. 

5 ΤΟ Α, 5, οπηῖβ ἐπὶ τῇ προβατικῇ, Ὅτ. ΜαγΆΜΑΙῚ 

52 Απὰ 6 αβϑικϑὰ ὕπϑθιῃ αὖ ψιμδαῦ {ἰπη6 ἢ 
τηθπάθα.} Απα {πον βαϊὰ πιηΐο Βἷπι, Ὑ68- 
ἀρ αὖ 6 βϑυθῃΐῃ Ποὺ ὕπο ἔθυον Ἰο Ὁ 
ἴπη. 
δ8 Απηᾷ δ᾽5 [αῦμπον πον ὑμπαῦ ἰδ τϑᾶ5. αὖ 

ὑπαῦ ποὺ αὖ οι {688 Βα] 4 ἀπο ἢΐπι, 
ΤῊ 8ο0η Ἰἰγοῦμ, Απὰ ἢ θϑ]ϊονθά, ἀπᾶ ἢ15 
ΜΠο]6 ποιδθ.ἢ 

4 Αραΐη {Π||8. βΒροοπα βίρῃ ἀἰ4 7οβὰ8 
ΜΘ ἢ οδπ6 ἔἴγσοιῃ {πᾶτρα ἰηΐο ΘΔ}1166. 

ΘΗ». Υ. 
4 χ.-1 Αἰ αἰϊον 818 σγὰϑ ἃ ϑαβὺ οἵ 

{Π|6 «ον 8; δ “6805 υγϑηῦ Ὧρ ἕο ΨΥ ιΒΆ] τη. 

2 Απᾶ {πόγὸ νγὰβ ὕπο ἴῃ Ζ γαβαϊθαι ὑΠ|6 
Ῥνοθαῦκὶ ἹΚοἸαιη θοῦτα, παιπθὰ ἴῃ Ἡ ΘΟ 
αἴ -ον- τ μτηδῦ, ὃ ΟΥ̓ Ἰητουργθίαἑ οι Βῃθορ- 
ΡῬΟΟΪ ; δηὰ ὑπθτθ γογο ἴπ 1Ὁ ἤνθ ρογοθο8. 

3. Απὰ ἐμοῦ ΨΟΓΘ ΤΩΔΠΥ͂ ἴΓῸΠῚ ΔΙΠΟΠΡ 
{Π|0 8ιοἷς Ἰγίηρ ἴῃ 16, Ὀ]Ϊπ, Ἰαπιθ, ἀπά νυῖ- 

1 ῥαγᾶ, " τοῖ νΥ0}}," οὐ "συ Ἰοΐο." 

3. 11, “πΐβ ποῦκο ἴπὶ ἰδπ ἱππιδέοα," 

8 1,6, “Ἡοῦκο ΟΥ̓ ΤΊΟΤῸΥ .᾿--- Απὰ ἘΠΟΤῸ ὙΓΔΚ πὶ ΤΟΓΌΝΔΙοπ ὦ 
ἢ ῬΟΟΪ, Καόνῦι σα ἔπ ΚΠ ΟΡ. ΡΟΟΪ, απ πὶ ἔὸ Ἡοῦγονν ἰαν. 
ἄμαχε, ἴτ 15. Βατεα εἰ βάϊη, ἐπε ἰβ, ΒδΙς. Οὐ σα πιδί," (Ἠουπο 
ΟΥ̓́Τ ΓΟΥ.) ῬΟΪΥΚΊ. 

Ἰοδνοβ ἃ ὈΪΔῚΚ ἴον ἔποθο ὑνοσγάβ: ὕὰὲ Μτ, ΤΠοτρο ἰπ κεἰ5 
οὐϊτίουι ἀο685 ποῖ, 

5 χεααϊεάνα, αἀϊίαν, αα!, 111, δἰοκ, δ ἀϊοὰ, 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

δ2 Ἠθ δβικοά οἵ ἔῃθιη δὖ νυ ϑαὺ {ϊπιθ Π6 
ὈΘοδπηΘ ν06}}. ΤΊΘΥ βαϊα απίο μἴπι, Αὖ {}|6 
Βϑυθηῦῃ Βοὰν οὗ ὑπ ἀδΥ ἔπθ ἴδυθ Ἰοΐῦ 
δῖκη.} 

ὅ8 Απᾶ 1ξ θϑοδηιθ ουϊἀθηὶβ ἕο ὅΠ6 τῦδῃ 
{παὺ 10 νὰ ὑπαῦ ποὺν αὖ νοὶ {ΘΕῸ τῆδ δ 
ἃ βρη Υἱ0} 8. Βα η 8 [Ὁ δΐπι ἕο σὸ : δᾶ 
ΑΒά᾽Ἃ]-πλ Δ} 1κ, τ θἢ 6 ἔτη ν οἵ ΒΒ. ἤοιιδο, 
δα ΗΪ5 αὐξθη ἀδηΐβ, θ᾽ θυ ἴῃ δ θββίαϊι. 

δ4 Απὰ {18 βθοοῃὰ τηΐγοὶθ ἢ6 βῃονθα 
ἴπ Οἰ}1166, θα 6 οατὴθ ἔγομι «πιά εθα, 

σπλν». Υ. 
4 χι.---1 ΑΥΤΕῈΝ ὑδ 18 νγᾺ8 ἃ ἴδαβὲ οἵ {Π 

1 8; δηὰ 6808 τοπῦ Ἂρ ἴο Τογαβα θη. 

2 Απᾶ {πθῦθ νγὰϑ ὑθογθ ἴῃ ΒΟΠῚΘ ὈἾδοδ 
ἃ Τοιηξαΐῃ ἴον να ϊηρ ἡ τ ΒΙΟἢ ἐμ ΟΥ̓ ΟἈ θὰ 
ἱπ Ἡοῦτον Βοίμ-ο᾽-Παβδὰ ; δηὰ δὲ 6 μοδὰ 
οἵ ἐπαῦ Τουηθαϊη, νοσὸ ἥνθ ρόγοθθβ Ὁ] Ό, 

᾿ς 8. Απᾶὰἃ ρτοαῦ ογοναὔ οὗ βιοῖς, δηα βυΐ- 
᾿ἴδυίησ, δ ἃ ΡάΓΆ]ν (168,18 ν ̓ ῃ ἔμ ΟΞ6 ρογ ΓΙ Ο6 5, 

1 ῥα ὄνα γαδα Καγά, "(τὶ οὐπὶ ταΐβδυπι Γοοίε," 

3 οτ, "Κηονντι," " οἹοαγ." 

5 ἐξρλᾶναϊ Καγά. 

4 τ, "Ὀδρεϊχίη," ελεονενε ελαείκαλ. 

5 “λαϊηῖ δίεψαν. 



5. 50ΗΝ. Οπλν». Υ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΞΒΕ. ΕΆΚΞΙΟΝ. ΞΎΕΙΛΔΟ. 

σδι της ἴον ὑπ πιουϊηρ οἵ ὕΠ6 νγαῦθυ. 

4. ἘῸΡ Δῃ 8Πρ661] νγοπῦ ἄονη αὖ ἃ οονίϑὶη 

ταίθ : [ΠΟΒΟΘΥΘΙ ὕπθη ἢγϑὺ δον. ὑΠ6 

᾿πηδ66 ψι8016 [οἵ νυ μαύβοθυθι ἀἸβθαβθ μθ μα. 

᾿ς ὅ [ΑΠ8] ἃ οονίαϊπ τπᾶπ [578 ὕθ6Γ6,] 
σΒῖοη Βαα [ἀπ ἸΠβΡ ΠΟΥ ὑμῖν ἀπα οἰσεῦ 

᾿ τ θδ13.7 
6 ὝΠοη 76888 βανὺὺ πη [116,7 1π4 ΚΠΘΥ 
οἐπαῦ μ6 Βα Ὀθθὴ ποὺ ἃ ἰοπρ' ὑϊτη6 τη ἐλαΐ 
ρά86, 6 βαῖ.ἢ ἀπο πΐμ, [110] ὑποὰ Ὀ6 
τηδάθ ψ}0]6 ἢ 

7 Τῆδ [Ππιροΐϑη}} πιδῃ Δηβυσθρθα Ὠΐτη, 
ΟΒῖν, 1 Βᾶγθ ΠῸ τῆδῃ, ΜΠ 6η ὑΠ6 ναΐθι [15] 
ἐγοι]θα, ὕο ραῦ τηθ ἰπύο ὑπ8 Ροο]: θαυῦ 
8116 1 4πὶ σοιηΐησ, ἀποῦμον [ϑίθρρθυ] 
ἄονι ὈΘΙΌΓΘ Π16. 

8. «1688 βδῖ δ πιπΐο Πἴπι, ᾿Π156, ὕαΚ ἀρ 

1Α.}. 31. 

1 5, Μαῖίί. ἰχ. δ; 5. Μαχκ 11. 11; 5. κὸν. 24. 

[56850}7} ἱπῦο ὑπ ροοὶ, ἀπα ὑροι]θα {1 

ὑπου Ὁ] πηρ οὗ ὑπ σγαῦθι' βίθβρρϑα 1ῃ}] 88. 

ΜΙ ΠοΓΘα, πα ὑπο ΘΓ υγαϊθπρ ἴον ὑΠ6᾽ 
τηουηρ' οὗἨ ὑπ νυαΐθυβ. 

4 ἘῸΓ ἃΠ ΔΠ66] οᾶπηθ ον! ἔμοπι {ϊπ|6 
ἕο {ϊπιθῦ ἰηῦο ὑΠ6 Ὀαρὑϊβύονυ," ἀμ πιογθα 
0Π6 τναῦθυβ :Ὁ πὰ πθ ὑπαῦ ἤγϑῦ ϑηῦ ἀον 
αἴδον ὑπ πιουῖπρ οὐἨ ὑπ8 υυαΐθυβ νγ8. τηλ8 
ὙΥΒ0]6 ὙΥΠαύθυϑυ Β1ΟΙ Π6 55 πη]ρ]ῦ ὈΘ οἡ. ᾿ΐπη. 

ὅ Βαυῦ ὑμϑῦθ νγὰβ ὕβοιθ οὁὴθ τη8η, ΨΠ0Ὸ 
μι84 θθθὴ ὑπ γῦγ πα οἷριῦ ὙΘαγΒ. ἴπ 8 ἴπ- 
Πυταῖγ.ὅ 

6. {6518 βᾶνν Βἰτηῦ ὑΠαῦ Π6 νγὰβ Ἰγίηρ,, πα 
μθ ποὺ ὑμαῦϊ οδἱοληθδα πα ὈΘΘη ἃ ἰοῃρ 
{ϊπη86 οα ΒΪπη, ἅμα ἢΘ βαϊ4 ππίο μΐμ, 10 
ποιὰ Ὀ6 τη846 σι πο]6 ἢ 

7 Τιαῦ 5160 κΚ πιδη ὩηβνοΡθα,8. δηα βα]4, 
Υρα, τὰν Τορα, Ὀυὺ 1 μανοῦ πὸ τηᾶπ ΜΠ0, 
θη {Π6 νγαῦθυβ ἃν6 ὑσοι }]6 4,10 5}.8}} ὑῃσονν 
π16 Ἰηἴο ἐπ θαρὑϊδύθνυ :} αὐ ν μ1186 1 δὰ 
οοτηΐηρ,, δποῦΠ 6" σοθῦϊι ἀονη ὈΘΙΌΓΘ Π|6. 

8. «68118 8810} πιηΐο Ὠΐπη, Αὐὶβο, ὕακθ τρ 
Ϊ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ἐμ ππουϊπρ' οὗ {6 παΐθυν. 

4 ἘῸΓ Ὧῃ δηροὶ οἵ Θοά οοπιοὺμ ἀονηὶ 
αὖ ὑϊπηθβ5 πο ὑΠ6 θαύ!, ἁπα τπονϑῦμ {116 
νγαῦθυ : 8η6 Π6 ὑπαῦ ροθῦμ ἀον ἢνβὺ αἰτον 
ὑμθ πηονίηρ οἵ ὑπ ψαῦον, ἃπα ὑαΒῃ 
15 μρα]ϑαϑ οἵ τυ μαῦθυθν ΒΟ Θ 85. μ8 Β80}." 

ὅ Απά {πθγ6 νγὰβ ὑπο ῦθ ἃ τῆϑη ΜἘΠῸ δᾶ 
Ῥθθα 510ς ὑμὶρῦγ ἀπά οἰριῦ γϑανβ.ὅ 

6 Απᾶ σπθη «6518. βὰν πἴμι ᾿γίηρ, πὰ 
Καθν ὑπαῦ π6 μαα Ῥθθῃ ἃ Ἰοηρ ὑϊπιθῦ ἴπ 
15 ΒΙκηθββ, μ6 βαιυμῖ απο πῖη), 110 μοι 
Ὀ6 τπηδάθ πο ]6 ἢ 

7. Απα {πδὖ 5Β᾽οἷς πηδη Δ βυ ογ θα, δπα βαῖ ἢ 
απο Βίπι, Υ6α, Πονα,8 θὰ ὉΠ6ΓΘ 18 ΤῸΣ [6 
ΠΟ πᾶ ΜΠ0, θη ὕΠ6 τγαῖθν 18 πιονϑά, 
ὙὙ1}1 ἔα τὴθ όσα ἰηὔο ὑπ6 Ὀαύμ: Ὀυὺ αὖ 
{Π6 ὑϊπ|6 ψυἢ θη 1 ΘοΙη6 ΤΥ 86], Πού 6. ρτο- 
σοαάθί 1η6 ἴῃ ροῖπρ' ον. 

8. Απὰ {6δι159 βα10}} ππΐο μῖπι, Ααῖβθ, πα 

1 ξο' δε σο, "σι οα,᾽ “νγᾶ5 νυ αβηϊηρ.᾽ ἡ 
3 βακυᾶαγ σναπι. 8ὅ66 Ο.. Μ. Αρβτυϑλῖ ϑγηΐ. ϑντ. Ρ. 301.-- 

δ᾽ Καὶ χαύγιο, " αὖ 811 Ὁπὶ6 ΟΥ̓ ΒθΆ 501}, "ΤΘΡἸΑΥγ.᾽ ΗΤΚΙ. 
3. γηα᾽ηπατέο. 80. αἴβὸ Ε{}. πιαξ᾽ πιαηᾶξ. ᾿ 
4 110. “{Ππ6πὶ νναΐουβ. 

᾿ 5 ῥαπι")ιιμέλιο. ΗτΚΙ. 
᾿ 6 56. “(15 οπο.᾽ 

7. ἨΓΚΙ. δα ἀβ, ηηθη καάπ, " αἰσοαᾶν." 
5. ἬΓΚΙ. “τορ] θα," ἃ5 ΟἸβούνιοτο, ΤῸΥ "δηβυνογοα.᾽ 
9. 110. “ΠΟΙ 15 ΤῸΓ τηο.᾽ 
10 ἩΧΚΙ. ααα5, "ἔγοσα {πὸ 8} .6].᾿ 
᾿ πα πυπαϊέο. 

1 ἐγγαβηρα Ὠϊπη50}.᾽ ῬΟΪΨΕΊ. 

3 δαρῖξο, Ἰϊϊ. " αὖ ἃ {ἰπ|6.᾿ 

8.110. “τηδο αἰΐνο. 

4 10, “Ὁδῇ ἴῃ ηΐπι.᾽ 

5. πε. “οΥ̓ ΟΠ Ὠϊγίν πα οἰρηῦ γοᾶὺβ βίποο ἢ βίοῖς- 
πο," 

5 ηϊὉ, " ἀοἸανοα᾽ οὐ " ἀοίαϊπϑα." 

116. “ἀπ Ηδ βαῖτ.᾽ 

ῬοΟΙΥΕΊ. οὐδ, “γα, ΤΟ ΚΡ.᾽ 8 

9. 0 Τοκρ {1 πδῦ08.᾽ ῬΟΪΣΡῚΊ. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. ΒΛΗΙΡΙΟ. 

! 
] 
! 
Ι 

41 

ὅ ΤΉΘΓΟ ν᾽88 ἃ τη ὕΠ|6Γ6 γγΠ0 8 Βροῃ 
ψπϊν γ- σοῦ ὙΘΑΓΒ ἴῃ ΗΒ Β᾽ΟἴκΠ688. 

᾿β81 4 ἀπῦο μἶπη, 10 ὑπο θ6 τηαάθ ν᾿ ΠῸ]6 ἢ: 
| 

᾿θαῦ  Ἀ1|6 1 ἀπὶ σοτηϊηρ, ὕΠθ. ΔποῦΠ 6. σούς 
{θὲ Ὀθίοτθ πη6 ἴῃ σοϊηρ ἀονΠ, 

᾿Π 1 ΤῊ νογβο [5 τυ απ πὶ Βαμίαϊΐς, 8. νν6}} ἀ5 πὶ βονοσαὶ 
Οτοοκ Μ58,, δπὰ ἴπ ἴπ Αὐπησπίδῃ γογβίοι. 

3 γε," ἀοπο.᾽ 

5. 11ὸ,  πδὰ ἀοϊαγοά," " ἑαττί οα,᾽ 1Κκὸ πὸ ἘτΗορίς, 

4 1{ὸ,|" ἀσπίγοβί που ΠΟΙ πρς 2 

5. οΥἍ, "1εξ πὸ ἄονσει." 

δ κολυμβήθρα. 

58 

6 Τῆθη θη 76 5115 88} Βῖπη Ἰγίηρ, Π6 
᾿Καθν ὑμαῦ μ6 μά Ὀθθὴ 80 ἃ Ἰοῃρ' νυ ἢ116,3 Π6. 

7 ΤῊ 5[οκ τηδῃ ηϑυθγθα Βΐπη, Τιορ, 1᾿ 
Βᾶγθ ΠῸ 1280, ὑμαῦ ψΠποὸη ὁΠ6 ναῦον 18 

᾿ΒΕϊγτθα, τη  ὕμτον τπθῇ ἰπίο ὑπ6 θαΐῃ :δ, 

ἰαῖηθ, ἃπ4 νῖθπονοα, ἀπα ὉΠ Υ γ 616. ὁπ {6 
Ἰοοὶς οὐ! ἔον ὑπὸ ππουϊηρ' οὗ ὑπ νγδῦθυ. 

4 ΤΠοΥΘ 8 Δ ΔΠΡ6] ὑπαῦ οαπιθ ἀουν 
ΡΟΝ 8}} {Ππ|656 ἴῃ ὅΠ6 θα , ὑπαῦ τπονϑὰ {116 

ὑγαῦον, ἀπ ὑπαῦ Πραϊθα νυ μαΐονου 5 οἰ 6588 
τηϊρσοῦ Πᾶν 6 ΘΥ̓ΘΡῪ ΟὯ6 Μ0||0 ἢΡβὺ νθηῦ ον ἢ 
αἰτον {πΠ6 ταουΐηρ οὗ ἐῃ6 ψαῦον. ὅ 

ὅ ΤΊΘΡΘ γγὰ8 ὕπθΡ ἃ τη8, γγΠ0 Π84 βροηῦ 
πἰτγ -οἰσηῦ γθαΡβ᾽ [πῃ ΗΪ8. ΒΙΟΙΚΠ688. 

Ὁ 768185. μανίηρ βθθὴ μη ᾿γίηρ, δηᾶ 
μανὶπρ πον ὑπαῦ Π6. μαὰ θθθη ἃ ἰθηρῦ 
οἵ {ἴπηθ, βα14 πηὔο πἴτῃ, 10 ὑποι Ὀ6 πιδθ 
γι Π 016 Ὁ 

7 Τὸὺ {Ππὖ νγγ.ὰ8 βί οἷς δηβυγυῖηρ' ὨΪπ), Βαϊα, 
Μν Τιορὰ, 1 μανοῦ πὸ τη8η, νῃῸ γῃθη {{|6 
γλῦο 15 ὕσοι ] 6, πᾶν ὕπνον τη6. ᾿πῦο 80 
"ΡΟΟΪ : 80 ὑπαῦ νυ μ1]6 1 ἃπὶ ΘΟΙΠΙὨΡ', ΒΟΠΘ ΟΠΘ 
656 σοϑῦϊι θοίογθ τὴ ἔγοιη ὈΘ 14, 

ΠῚ ἀϊιμαλε ἐνοί. 
Ϊ 3 ΟΥ, "νγδβ ἴο σοτὴσ ον." 
᾿ 83 ΤῊ5 ἰ5 16 βκοῆβοὸ κίνοη ὈΡ ϑομιννασέζο, νῖοῸ ΔΚ 5. δΥ 
γλαπιγὶ ἀπ ἀπ δοξίνο νοσρ, Βυΐῦ [Ὁ τὴδνὺ Ὸ ποαξ, ΟΥ ῬδΒΒ, 

[Ὧ8 ἴπ ν, 10, ὸ 5 ἴὸ τπᾶῖκὸ {π|5 νοσβο, τυ πο 15. οταϊ θα ἴῃ 
βοτὰ ΜΕρ, Μ55,., ἄρστοο (ἢ {πὸ Ογδοῖ, 

Ὁ ΠΕ ἤν πὸ παι ἀοπο {πἰγέγ -οἰσῦ γοαγβ," ΜΚ {πὸ Βαμί αἴο, 
δοΥ, “βΒανοῦ." πἰνιπιαπιμεὶ μεππμίΐ, ἅκο, “ Ἐπ ΠΊΒΠ110] 

"αν Θ0»»---Ἶ πὸ ἀτὲ ἴπ {πὸ κΊοτΥ ΟΥ̓ ΤῊΝ ΆΤΗ ΕΗ, ἢ {ΠπῸ 
᾿Ἥονν αποβτ, Ὀ]ΘΕΒ. 5, ῬΏΓΗΥ ΟἿΓ ποαγίβ, δπα ΠΑ] {16 
ἐπδστη 65 οὗ ΟἿ Βοὰϊα ἀπ θοΘ 65,᾽" -“-Ιὐξν 5, Μᾶγο, Ρ, 272, 

᾿ 64, οπι, 
6 11Ὸ| “Πότ 15 ΠΟΙ ΤῸΤ τὴς πὸ τηᾶπ," 



Ομ.» Υ. 

ἈΈΆΜΕΝΙΑΝ. 

ὑβονθά, νῃὸ τ ΓΘ Ἰοοκὶπρ) ἔον ὕ86. τηονηρ ἴῸΡ ὑπ ὑγροῦ] ηρ οἵ ϊι6 τναΐοι. 
οὗ ἔπ ψψαΐθγβ. 

Ι 

4 Απᾶ δὴ δηρεὶ οἵ ὑπ Τιογἃ οὰπηθ ἄστη. 4. ΠῸΡ δ 8Π66] ΘΆΠῚΘ ἀοντη ΠΠῸΠῚ γα 0 4 ΕῸΡ ΘΥΘΡΥ ΥΘΑΡ Δ 8Πρ6] οὗἉ {πΠ6 Τιον, 
αὖ ἃ οονίαϊη ἐἰπιθϑ ἰηΐο {Π6 ρΡο0], ἃπὰ βΒύϊσυθα γϑαν ἰηΐο ὑπαῦ ΑΒ] Πσ- Ρ]δ6θ, απ ὑσοι ]ο ἃ οαππθ ἄονπ ἱπίο ὑπ θαύῃ, ἀπα {τοι ] θα, 

5. Ζ“ΟῊΗΝ. 

ΘΕΟΘΒΘΟΊΙΑΝ. ΞΒΑΨΟΝΙΟ. 

(6 τηοντηρ οὗ {Π|6 υυαΐοσ. 

{6 ναοῦ: ἀηα μ6 ἐμαὺ ἢγβῦ αἴξου ἔπ ὑπ νσαΐου : ἀπὰ μθ ὑμπαῦ ἤγβῦ τοηῦ ἀἄονη {Π|Ὸ ναῖθι : ἀπά μ6 ψη0 ἤγβῦ τγθηῦ ἀονῃ 
τπονίηρ οἵ ὑπ νγαΐθι" υθηῦ ἀοννη νι88 μϑα]θα ἰηθο ὑμαῦ ὑγοιθ]ηρ οἵ {Π|0 τυαΐῖθ νγὰ8. αἰΐον ὕπο ἐγου]ηρ οἵ {Ππ| νυαΐθι. ὈΘοδπιΘ 
που ἃ ὕσαοθ οὔ 1] Π688 θοῖπρ 1ο ὃ 

4 χτι.---ὅ Απᾶ {πΠθγῸ νγὰβ8 ἃ 28} πο ῦθ. 
ψ’Πο παα θθθη {δ οῦν ἀπ οἰρ!ῦ γα ἴῃ ἢΪ8. θΘΘὴ ἀπ ρυγ -οἰσηῦ ὙΘΑΓΡΒ 1 ἸΠΠΡΙΜΪΟΥ. 
11 π688. 

6 θη 1688 βανν δἷπι ὑπαῦ 6. νῦὰ8 
᾿γίπρ ἄοννη, ἃπ4 Ππανὶηρ πον ὑμπαῦ ΠΘ 
πα ὈΘΘη ἃ Ἰοὴρ ὑἱπηθῦ ἴῃ ὑπαῦ βύαῦθ, μ6 δαὶ} 
ππὖο εἴπη, ὙΥ 10 ὑπο Ὀ6 τπϑάθ νι μοΪ]ο ὃ 

7 Τῆι6 5ἰοῖκς τθδη ἀηβυνοσθὰ δἴμι, Του, 
Τ πᾶν πὸ οπθ ψῆο, ψμθη {μ6 ναῦθυβ ΔΓΘ 
ΒύϊγΡθα," ν01}}} ὑΠ τοῖν πὶ ᾿πῦο ὕΠ6 Ρο0] : Ὀυὺ 
ΜΉΘ 1 ῥτοοθθὰ 5] ]ν,7 δπούμον. ρΌθῦ 
ἄἀονα ὈθίουΘ πη6. 

8. 765118 βαῖ τ πηΐο Πΐπι, ΑὙΊβθ, ὕαϊκθ ἪΡ 

μρα]οά οἵ νι βαΐθυ ἀΐβθαβθβ {ΠῸῪ 10 ννΠ0]6 οἵ τ Παΐθυθν Ἱπ ἢ τ Υ̓ 6 νγ88 ΒΟ] θη. 
ΟΝ Ι 

δ΄ Α σονίαϊῃ τη Μ͵ὰϑ ὑπο ΠηῸ ἃ ὅ ΤΠΘΙΘ γὰ8 ἔπ θγθ ἔμ θη ἃ σογίδϊη ἸηδΔῃ, 

᾿δδ ᾿πῇἢγπλῖν. 
Ὁ 76βὰ8 βανν ὑΠ6 τηδὴ ᾿γίηρ, πὰ ἀπάου- Ο 7688. πανίησ βθὸὴ μη ᾿γίηρ, δηὰ 

'βίοοά ὑμαῦ 16 μδᾶ ὈΘΘῚ ἸΠΔΠΥ ΥΘΔΡΒ ἴῃ Πανίπρ' ππάονϑίοο ὑμπαῦ μΘ μδά δἰγθαὰν 
ἰπἢρμηϊδν,;2 ἀπ α {6801 βαῖα αηῦο δΐπη, 10 ῬΘΘα ἸμΔ ΠΥ γΘδΡβ᾽ ἴπ ἸπΗρπηϊν, βαϊὰ ππΐο 
ὕποι 6 τϑᾶθ γΠο]6 ἢ πὶ, ὙΠῸ ὕποὰ 6 πιδάθ ἡ Βοὶθ ἢ 

7 Τὴ ᾿πῆἔνπλ τη ΔΠΒ ΘΡΘΩ͂, πα βαϊά, 
Τιορὰ, 1 αν πὸ τπᾶπ ψΠπ0, Θὰ. {818 Τωορα, μέ 1 πᾶν πὸ τηδῃ ὑπαῦ ΤΑΥ͂ ΤΟΥ ΤῈ 
ναῦου" 18. ἐροι 0164, πᾶν ὑμγον τ ἄονη ἰηὔο ὑΠ6 θαύ} ν᾿ μΘη {116 συαῦθν 18 ἔσο Ὀ]θα : 
ἰηΐο ἐπῖ8. θα : 116 1 ἀτὰ ροίηρ ἀονη, ἢ ἀπά σηθη 1 ρὸ ἔογναγα, δποῦθμον. σοθίῃ 
ἈΠΟΥΠΘΡ ροθῦῃ ἰηῦο ἐξέ ὈΘΙΌΡΘ ἢ16 ἃπὰ 18. ἀοννῃ ὈΘΙΌΓΘ π|Θ. 
Βρα]ϑά, ] 

8 768ι8 Βαϊ πιηῦο Ἀπ), Αὐὶβθ, ἴδκθ Ρ 8. “6818 βαϊὰ πηΐο μἶπι, Ατῖβοθ, ἤακθ ὰΡ 

1 ογ, “Κορέ νυδίομ. 

3 "κα Ἰαπιαπαχί. Ιἷξ. “ἀσοογαϊηρ ἴο {ἰπιο.᾽ κατὰ καιρόν. Ι 

3 χξ. “πανὶπρ.᾽ 
οὔ ξοα, [Ι͂ἢ ΟἴΠΟΥΒ, ἴδ ἰδ ὁποϊοδοά ὑοῦνοθη ἰηνογίοα 
σοπηπηδϑ, ΟΥἩὨ ΟἴποΥ αἰβειπστν 6 ΤΥ ΚΒ, 

4 π|Ὸ, " οὗὁἨ νγυοπὶ ννὰ8 [Ὠἰγίν -οἰὐ γθαγ." 

5. 11δ, “ ὙΥΟΓΟ ΤῊΔῊΥ {ἰπ|65 βίησο,᾽ 

δ 11. “ΤΙΔῪ 6 Βεϊγτοα." νδγ, “τηουο. 

7 γἴπ. “ΠΟΡΌ]6." 

ἴπ ΞΟΥΟΓῚ σορίθβ {18 “ἢ νοῦβο ἰβ᾽ 

1 ΤῊ 5 Ραββαρ 8 σίνϑη ΠΈΘΥΔΙν. 10 βία ἔπιι5 : γοπηθ- 1 χῦ, “πανίπρ (Ὠἰτίν πα οἱρην Ὑ ΑΓΒ ἰπ πἰ5 ἱπδστηϊν." 
ἐἴέβα »ἶγνοὶ δλέαυϊαϊδ--- σαν ϊϊιεγγιῖδ, τοπεϊε᾽ παΐδα 5 ΘΡΟΓΟΌΙ- 
δυΐδιι δπομέεδί δ λα, 3. χἱῸ, “δῦ πὸ Πδὰ ΔΙγοδ αν τυϑὴν ΚΘΑΓΒ.᾽ 

3. 0, “Ὁ παῦ Π6 πδα ΤλΔΩΥ͂ ὙΘΔΓΒ ἴπ ἰπγτηϊίν..᾿ 

8. 116," ὙΨΗΠῸ 1 πᾶν 6 κοἷμρ ἀοννν." υἱάνγϑ τη πιδυϊαδιο, 
Ῥ͵ΓῸΒ, Βα δή αποῖ, ΟΥὙὨ σοπαϊς, 

ἈΑΝΟΠΟ-ΒΑΧΟΝ. ἈΒΚΑΒΊΟ, | ΡΕΆΒΙΑΝ. 

πὰ πον α,} ἀπα ὑπο σπαϊδθα ἔρον" 0ῃ6 
βύϊγει ηρ οὗ [η6 νναῦθν. 

4 Απ δηροὶ οὗ ὑπΠ6 Τιονὰ οαπιθ αὖ 18. 

Ἡβογοᾶ,. Πα ὑΠ6Υ ὙΟ1Θ νγαϊ ΐπρ ἴον. {6 
τη Υ]ηρ’ ΟὗἨ {Π|6 νγαῦθι. 

ἃ πα ψγθῸ Ἰοοκίηρ ΤῸΓ ὑμ18. ὑπαῦ ἔπ συαΐθυ 
Βῃου ἃ τπονθ, 80 ὑμαῦ ὑπθὺ τηϊρηῦ ὑπ ρον 
ὑμιθιηβοῖνοβ ἰηΐο ἰδ πὰ ἢπὰ το ϊοῖ.} 

4 Ἐν δὴ ΔΠΡῸῚ οαπιθ ἀονῃ ἰπΐο ὑπδὲ 
ἔδηϊς, πὰ τπονϑὰ {Π6 ναῖον : ὙΠΟΒΟΘΥΘΥ 

4 Ἐρὺ δὴ δῆρθὶ οἂπιθ ἄου πὶ ἴον ἐπ6. 

0 μα θδθμὶ {μϊνῖγ ἀηα οἰρηῦ γὙθ8Γ8. ἴῃ 
] 

7 Τὴ ᾿πῆγη τηλπ ἀηβιοσοὰ Βἷπι, Υϑα,. 

] 

] 

{πππθ ἰπύο ὑΠαῦ πηθτθ, ἢ ἀπ ὉΠ νγαῦο τὰ8. ἀγϊηρῦ ἤΡΌμι ὑΐτηθ ὕο ὑΐπιθ, ἀπ πιονθαϑ ἐπ 
θοϑυϊγγοα : ὡπὰ 6 ὑπαῦ υϑηῦ τποϑῦ 41] νναΐθν : ὅπ μ6 ὑπαῦ οαπηθ ἀονῃ Πνϑὺ ΟΣ 
ἰηῦο ὑμπαῦ πιθγθ, αἰτοῦ. ὅΠ|6 β γρπρ οὗ ὅΠπ6 ὑΠ6 πηουϊηρ οἵ {Π|6 νυδίθι νγὰ8 σϑϑύουθα ἕο 

ποηῦ ἀηα ὕμνον Πἰπιβοὶῦ ἱπίο ἐξ ττὰ8 ἀο- 
᾿Ἰινονϑὰ, Πα ὙΒΟΒΟΘΥΟΙ δαπὶθ ἴον ασ 8 

νγαΐθυ, Ὀθοδτηθ ἢ θα ]θα οὔ τυ βαΐθνθν ᾿ΠΠρτ Υ ἢ ΘΑ] 0} ἔγομη 8}} 5] οἸςηθββῦ ὑΠαῦ τσαϑ ον ᾿ΐτη. τοᾶϑ ποΐ, 
ΒΘ γν88 ἴῃ. 

δ ΤΊΘΓΘ γὰ8 ὕΠ6 ΓΘ ἃ σουίαϊπ πᾶῃ οἰρ 
δηα {Πἰγῦν πν]ηὕΘ 5 ἴῃ ἢΪ8 ἸΠΠ ΠΉΙΌΥ, 

0 Ὑγμθη {Ππ|ὸ ϑανίοι βδὺν Βἰπι ᾿γὶπηρ, πὰ 
υῖϑῦ ὑπαῦ Π6 παα Ὀθοπ’ ἔποτο ἃ Ἰοηρ 166, 
ὑπθη ἢθ βαϊά ππίο πἷπι, ὙΥ 1Πὺ ὑποὰ θῸ 
ὝΠ0]6 τῦ 

7 Τπθη ἔπθ βἰοκῖ ἀηβυνοσοα πἶτη, ἀπά 
ΒΕ 14, Του, 1 Βᾶνθ πὸ τῇδ {παῦ μὰ τηοῦ 
ἰηῦο ὑπαῦ ποτ ἤθη 08:6 γαῦρον 189 βεϊγγοὰ : 
γι Π6η 1 οοπιθ, ὑπ θη 153 δποῦμον Ὀθίογθ τη0.Ψ 'ῬΡΟΟΙ : 

δ᾽ Απά ποῦ γὰ8 ὑΠπΠ6 16 ἃ ΤῊ ΔῈ 510 1κ, ΒῖΠ 06 
οἰρμῦ δηα ὑΒΊΡν ὙΓΡΆ. 

6. Αμπαῦ {6811 Ἰοοϊκοά αὖ {18 γεαη Ἰγίπρ,, 
πὰ 6 Κποὺνν ὑπαῦ π6 παὰ ὅδθη 80. ἸΏΔΠΥ 
ΥΘαγ8, ἃπα Π6 Βαϊ πιηῦο εἴπη, ὙΥ Ἰδθδῦ ὑμποι 
ἴο Ὅ6 τηδᾶθ μῸ]6 τὺ 

7 Ὑραῦ βίοϊκ πιλῃ τϑρ] θα, ἀπ βαϊά, Υρα,, 
Ο 5'ν; Ὀὰῦ 1 πᾶν πὸ πιδηῖ πο, θα ὑπ 6 
ναῦν 15 τηονϑὰ, Ψ}}} ὑπσονν τπὸ ἰηΐο {Π|6 

θαῦ ἘΠ 1 ἀπ σομιΐη, ΔπΟῦΠ ον 
δοθῦ ἀοντῃ ὈΘίουΘ πιο. 

8 ΤΊ οπ {πὸ ϑανὶουν βαϊα απο μΐπη, Α τῖβο, 

1 γονβουμησεηγα, " ΒΕσγιτ," 

3 χε-απϑἰάεάοη, ἡ ίοτο δοϊἀΐτ τ." 

5 ὁγ, “ὁπ {πδὲ τποτο," οη ἐδόηηδ πέτα. 

4 ὐαϑ. 

δ᾽ ᾽αησὸ λιυν!ε, ΤῊ, ] 

δ μαὶ, “α]ο." Ϊ 

Ἴ 56 βεθσα, 

Β ἐλαὲ νι (ο. 

5. 11ξ, " Β.8}1 ΟΥ̓́ ΤΩΔΥ Ὅ6." δίαλ. ] 

] 

] 
᾿ τοπύϊης σοϊποίοα νυ Ἐπ ἀππὲ ΟΥ̓ (πὸ Ξυτίδο οὐὁ ΠΑΓΚΟΙ. 
᾿ Μοαϊοὶ ον, Ἰνὰ5 καὐχλαξ, ὈὰὉ ἀπὸ ῬΟΙν κιος τοϑβ, δίγα εί, 
| “8 ῬΡοο]." 

8. 7658. βαϊὰ ἀπο δῖπι, Αὐσῖβο, ἔα κθ ὑρὅ᾽ 

Ἰ κἄη μεηξεῖ, ἴ.6. ἩΔΌΪΕΙΔΙΙν, 

3 ραὐχλαΐ, "αἁνίηις :᾽ δἰδο, Τικ 
Το 

Ῥοτθαρθ, " Βαρείκπι," 

5. 1,6. ἩΔΌΙΕΔΙΥ. 

4 ογ, "ῬΡαίῃ," 

5 ῬΟΙΥΚΊ. οὐκ " πὰ," 

δ Ἅἰπι “Ἰονοβὶ ἔθου ἐπδὲ ἔποσ 6 ταδὶ νι οο }᾽ 

7 γ{π. " ἴότγο [5 ΤΥ πὸ πὸ τδιν." 

5 αἰ νιαὶ, "ἴὰκὸ ἂρ πὰ σαγτν," {πὸ ἃ λανερηᾶι, ρογίον, 

᾿ς ὃ Απᾷ {Πθγ νγὰ8 ὕβιθγθ ἃ τ ΒΕ ΠΟΥ Πα 
ἀπ νν πα οἰρηῦ γὙθαγβ, ἀπᾶὰ Π6 ντ88. Θοη6 
ἴο ἐμποῦ βίαίο ὑπαῦ 6 αἰὰ ποῦ τποΥθ. 
6 ΔΖοβὰβ Κποὸν Βἷβ βίδίθ, απα βαϊὰ πηΐο 
ἴμι, ὙΥ Ίβιοβὲ ὕπο ἕο 6 ουγοα 3 

ναῦον ππονϑῦλ, ὑα κοῦ πὶθ ἃρΡ ἀηὰ {πγον θὲ ἢ 
πὴ ἰηΐο ὑπ6 ἔδὴκ : θαὰῦ μι Ή1]}6 1 ππονθ τὰν- 

8 716 βι15 βαϊά αηΐο μΐπν, ἘΠ ͵Β6 Ὁρ, ἴα Ρ 

1. οσ, "ουγχο." 

3 γιτ. "δηὰ σατο," 

ἡ ΤΠ βἴοἰς ἀπβινοσοᾷ απ βαϊα, θα, Ο. 
Του, 1 πᾶν πὸ οὔθ ΜΠ, αὖ ὅπ δἴπιθ {μῖ8. 

561 Βοῦιο Οὴ6 οἶβο ἐμπγονθῖμ ἰτηβοὶ πο 1. 



5. 5ΟΉΗΝ. ΟἘΉ.». Υ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΞΙΟΝ. ΞΥΕΙΑΟ, 

ἐμ γ Ὀ64, ἃπὰ νγ81Κ. 
9. Απᾶ ᾿πηιηθαϊαίοὶν ὑΠ:6 πιὰ πὶ τγ88. Τη866 

σι ΠΟ]6, ἀπ ἕοοῖκ ἀρ [ιῖ8 Ὀ64, ἀπά χα κοά : 
[ἀπά ἴοῃ {Π:6 βᾶπιθ ἀν] νγὰ8 ὑΠ:6 ΒΡ ΑΓΒ. 

10 4 Το 76 .8 ὑπδυθίογθ βαϊὰ πηΐο ΠἾπὶ 
ἐπαῦ ννὰϑ σαντο, Τῦ 18 ὅπ6 Βα θα ἀΔΥ : 310 
15 ποῦ δύνα] ἴον ὑπ66 ἴο [οᾶΡτῪ] ἐὰψ Ὀ6α. 

11 δ δηβυθγθα ἔπθη, Ἠδ ὑμαῦ τηδάθ 
ΠῚ6 ὙΠΟ]6, ἐπ βαῖηθ Βαϊ ὑπῦο ᾿η6, 7 ]τΘ 
ἀρ ὑπ γ θ64, ἀπά νγα]ῖ.. 

12 ΤΠΗΘπ ἀβκθα ἐμϑυ πῖμι, [Υ̓ μαὉ7 τηδῃ 
15. [{Π8}}] πμῖο ἢ βαῖα ἀπίο ὑπο, Τα ἀρ 
τν θ64, ἀπα γα} ἢ 

13 Απᾶ μ ὑπαῦ νγᾶὰβ μθα]θα σὶβὺ ποῦ 
80 [Ὁ νγᾶβ : ἴο " 1655 μδα [οοηνθυθα] μἰτη- 
561 ἀναγ, ὅᾳ τα] ῦπάθ. Ὀοηρ ἴθ [ἐλαέ] 
ῬΙαοθ. 

14. Αἰουσανα 1655. ἤπαθίῃ Πἴπὶ ἴῃ {86 
[θπι 016, ἃπἃ βαῖα πηῦο ᾿ΐϊη, ΒΘ ο0]4, ὕΠ οι 
αὐῦ τηλᾶθ ψΠ0]6: βίῃ. ΠῸ τηοτθ, Ἰοϑῦ [ἃ] 
ΜΌΤΒ6 ὑμίησ Γοοῖηθ ἀπο] [Π66. 

ὑῃγ θ64, «πᾶ νδῖκ. 
9. Απᾷ ᾿πηπηθαϊαύθ]υ ἐπαῦ τηδιι νυ τῇδ 6 

σ΄ Ο]6, ἃπα Π6 ἅΓΟ86, ὕοοϊς ἋΡ δἷ5 θ64, ἀπα 
ψΆ}Π|κ66:} ἀπ ὑπαῦ ὙΘΡῪ ἋΔΥ τγ88 ὕΠ6 Β8 ὈΌΔΓΉ. 

10 Αμπὰ ὑπ 96 ν)}8 ΒᾷγΥ τπιηῦο Βἴμι ὑπαῦ 
νγὰβ Πραϊθᾶ, Τῦ 15 ὑπ6 βαρ Ὀδῦῃ : 1Ὁ 15. ποῦ 
ΔΙΠον 643 ὑπ66 ὑπαῦ ὑμπου 5Π οι] ἀβῦ ΟΣ ΤῪ ΠΥ 
Ὀ6α. 

11 Βυΐύ Π6 ἀπβυθγθά δηα βαϊά πηΐο ὕΠιθιη, 
Ἠδ ὑἐπαῦ πιδᾶθ πὶ σ μοΪθ, μ6 βαϊά ὑπο 
τη6,} ΤΆΚΘ ἀρ ὑπ ν 64, ἀπα πγαῖκ. 

12 Απάᾶ ἔϊιθυ αβκθά μἶτι, ὙΠῸ 15 ὑπαῦ 
τη ὑπαῦ βαϊα ἀπίο ὑπθ6, ΤΆΚΘ ἂρ ὑπ γ Ὀ6ά, 
πα να} ὃ 

18 Βυῦ π ὑπαῦ νγὰβ μραϊϑα νῖβὺ ποὺ 
ὙΠῸ 1Ὁ τγᾶϑ : [Ὁ 96515 ἃ Πἰτη56 1} 1π {116 
στϑαῦ ραὐμπονυϊηρῦ ὑΠαῦ νγ88 ἴῃ ὑπαῦ Ρ]δοθ. 

] 

᾿ς 14 Αῇδε ἃ δἴπιθ 1 6585 ἴσα πα Εΐτη ἴῃ 6Π|6 
[θι 16, ἃπα βαϊα τπιηῦο μἶπι, 1.0, ὕμοιι δυῦ 
ΒΟΪΘ : βἰπ ποῦ ἀραΐη, ἰοὺ βοιηθύμ!πρ θ6 
πηΐο ὑΠ66 ΌΓΒ6 ὕμδη ὑΠπ6 ἤνβύ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ὕακθ ἂρ ὑπγ Ὀ64,1 ἀπά ρὸ ὉΠ γ ψᾶγ. 
9 Τῆρη ὑπᾶῦ τηδπ 8. πδθ ψΠ0]6 δὖ 

0Π06, ἃΠ4 Π6 ἴοοῖκ ὮΡ Πἰβ Ὀθα, ἃ νυϑηῦ 8 
ὙΔΥ : ἈΠ ὑπαῦ ἀν νγὰ8 ὑΠ6ῃ Βα ὈΡΓΉ. 

10 Απᾷ ὑπο 16 ν}8 58 7 πο Βἴπὶ γμὸ πα 
Ῥθθπ τηϑᾶθ ψΠ010, Τῦ 18 Βα Όα ἢ ὑοτ-ἀδΥ : 
Δ Π6 1Ὁ 18 ποῦ ἴον ὑῃθοῦ ὕο ΘΔΡΡΥ ὑῃγ Ὀθά. 

11 δ δηβυθγοα δη4 βδῖ ἢ πιπῦο ὑΠ 61, 
ἨΘ ὑμπᾶῦ τηδάθ πιὸ σι μο]6, Π6 β8π16. βαῖ ἢ 
ἀπῦο τη6, (ΔΥΡῪ ὑπγ 6, 8π4 ρῸ ὕΠγ ΨΥ. 

12 Απᾶ {Π|6Ὺ ἃβἰκθα ᾿ΐπὶ 8Πα Β8Υ αηο 
δῖ, Δ ΒΟ 18 ὑῃθ πδὴ ὑπαῦ βαῖ ἢ πηΐο ὑΠ 66, 
ΟΥΡΥ ὕμγ Ὀ64, ἀπ ρὸ ὑΠγ ννᾶγ ἢ 

18 Βυῦ πθ {ὑπῶῦ νὰβ πραϊθά υῖβῦ ποῦ 
γΠπ0 Ὁ νγὰβ ὑπαῦ τηδ4θ ῃἷπὶ 016: [ῸΓ 
855 Πα ΠἸΠΙΒ61}1 ΔΙΛΟΠΡ' ΠΙΔΠΎ ΤΠΘΠ ὙΠῸ 
γ6Γ6 ἴῃ ὑμαῦ ρΡ]δοο." 

14 Απά ψῇθη «6888 Το ἴῃ {116 ἔθιη- 
ΡΪΘ Βῖπι 10 νγᾺ8 τη8 46 ὑγυῃ 016, ἢ βαῖθ ἢ απο 
1, ὅθ που, ὕμοιι μαϑὺ θθθὴ τηϑᾶθ ψμ0]6 : 
ὈθναΡθ, 40 ποῦ 6.1} ἀρϑίη, ὑπδῦ βοιηθύηρ 
ΜΌΓΒΘ ὕπδη {18 τηΔΥ ποῦ ἢπά {Π|66 οὔ. 

Ἁ.Ώ. 91. 

1. ΟἹ. ἰχ. 14. 

3 Ἐχοᾶ. χχ. 10; ΝΟῆ. χὶ. 10; 261. χυὶ!. 21, ἄς. 5. 
Μαΐί. χίϊ. 2; 5. Μαυκ ἰϊ. 24 ; 1]. 4; 5, ΚΟ νἱ. 2 ; ΧΙ. 14. 

3 οΥἉ, ἥγοπι ἐδιὸ πιμιἐϊξιιδ ἐλαξ τσαϑ. 

4. 5, Μαίί. χΙϊ. 45; οἷ. νἱϊ]. 11. 

ΒΑΉΤΙΌΙΟ. 

1 ἐδῃηᾷ νγὰβ,᾽ ΟΥ̓ “Ὀθοδτμηθ, νυδὶκὶπρ,.᾽ ΗΤΚΙ. 

3. 10 δ)ιαϊϊε᾽ Ιοκ᾽, “ῬΟΥΤΟΥ 5 ποῦ ρίνοη {π66,᾿᾽ “ἰῦ ἰβ ποῦ 
ῬΟΒΒΙΌΙΟ ἴῸγ ἔπ66.᾽ 

3 α'αυάαπι “πηι. ἘἈρδα 5. ἘΡΏγΔ ΘΠ 5 ὈΘΔῈ Ὁ] Ἡγτημβ. 
οὐ Βορομπΐδπορ, ἴῃ νΐσ ον ϑάνιοῦπ ἰβ σομιρᾶγοῦ ἴο ἃ 

᾿Ρῃν5ϑἰοΐδι, 6.6. Ῥαγ. δὰ Ῥαηϊῦ, ἴἴ. Ρ. 378, Β. 54. {ϊ, ν». 381, Δ. 
84. ἰν. ᾿. 387, Ε, ἅς. 

1 “ἀγάξκα, “ΠΥ θα’ ΟΥ̓ “ΘΟΌΟΝ :᾽ “αγᾶξ ἰ5. ἃ ὕδσττη 501}} ἀδοᾶ 
ἴῃ {πὸ Τίρτο αἰαϊθοῦ οὐ ΛὈγββίηϊα, ΤῸ πὸ ΑἸ γββιπίδῃ αἰχᾶ, 
ἃ “ σοθο᾽ ΟΥ̓ “6 1 {πο56 ἀβϑᾶ 811 ον ὺ {πὸ οαδῦ, σοι- 
5βἰβύϊηρ οὔ ἃ ὕγαπιο οὔ νυγοοά οἱ ἵοαγ Τοῦ, νυ} ἃ βίσομρ ποῦ- 
ΜΌΥΚ ΟΥ̓ ὕννῖπθ Ρὰῦ ΔΟΤΌΒΒ. Βοαβ οὐ {πῖ5 Κπα ννογὸ ἀβοὰ 
ἴῃ ἔπ ἀδν5. οὗἩ {15 πιίγδοϊο ; γοῦ 1Ὁ 15 πόσο ΠΚοΙν Ὁπαῦ ὈΥ 
κράββατον (ϑ66 ϑὅανΖ. ἄς ΤῖΔ]. Μαςοα, ψοοδῦ, ΑἸοχαπά. 
Ῥ. 175, 170), νγθ 5Βῃουα ἴῃ {1Π||58. οᾶβο ἀπαουβίαπα ἃ ΡΆ]1θὲ 
ΟΥ̓ {ϊοῖς πιαῦεϊπρ' {πᾶῦ τ δ Ὅ6. το] ]οὰ ἂρ πᾶ σαγτῖοα οἷ 

4 γπὸῸ. “τπαῦ, ἴδ κΚο ἀρ.᾿ 

5. “Ῥροδαβο οὗ {πὸ μαι ποσίπρ.᾽ ΗΥΚΙ. 

56 ἐτπδῃ πὸ ἤγβι᾽ οτηϊτοα ἴῃ ΗΤΥΚῚ, 

{π|0ὸ7 ΒῃΟΌΙ ΟΥ, ΟΥ̓Χ οΥ {πὸ ἀυτ. 
5 τοαϊκαιπαζκα ἐ᾿ ἔδαν, 
3 {πῸ ΠΟᾺΡ 9κϑύ8.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. 
4 εὐνιπᾶγονν.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. 
5. “ἴὴ {πογο.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. 

ΜΈΕΈΜΡΗΙΤΊΟ, ΟΟΤΗΙΟ. 

] τ᾿ν Ῥοᾶ, ἀπὰ νγαὶκ.} 
9. Απὰ ἰτηπιϑά αἰ] 5 [Π}6 τη π γγ88 ΠΘ8]6(, 

᾿ απᾶ μα ἑοοκ Ρ [15 64, ἀπὰ νγα]κθα : ἀπά 
Ἐβαῦ βᾶπι|6 ἀν νγ8 86 Βα ΌΔ ΓΗ. 

10 Βυῦ {6 16 ν}8 βαϊά απο πἴπι ὑπαὺ 
μῶ8 Πραϊθά, Τῦ 15 ὉΠ6 βαδί : δηθὰ 1Ὁ 18 
ποῦ Δ]]Ποντο δ ὕΠ66 ὕο ΘΑΡΡῪ ὕῃγ θ64. 

11 ΤΊ θη Π6 πηᾶη ΔΒ ΓΘ, βαυίηρ, ΗΘ 
ἐμπαῦ ΒραΙθα πηρ, 18. Β6 παὖῦ Βα14 ἀηὔο ΠΊΘ, 
Ταῖκο ἀρ ν᾽ Ὀ64, πα νγΆ] 1. 

12. Ῥυὺῦ 66 16.185 δβδκρὰά μΐτη,  }ο 18 
π6 τᾶη ὑπαῦ βαϊα ἀπο {π66, ΤᾺ ΚΘ ἴῦ πρ, 
ἃ ηα ἡγΑ]|ι. 

1383 Ἠδ ἐπαῦ νὰϑ πρα]θᾶ πῖβῦ ποῦ ὙΠῸ 
1 γὰβ: ἴον 768885 πδὰ σϑύϊγθα, ἃ λα] ὑπ 6 
Ὀοίηρ ἴῃ ὑπᾶῦ Ρ]δοθ. 

14 Αἴδον ὕπ686 ὑβῖηρ8Β “6585 [6]] ἴῃ τυ ἢ 
μῖπι ἴῃ {16 ἐθιηρὶθ, ἀπ βαϊά, Βϑιο]α, ἔμοα 

᾿μαϑὲ θθθὴ τηδάθ ψΠοΪθ, σϑύαση ποῦ ἴῸ 5[η, 
ἰϑβῦ βοιῃθῦ μι! ηρ ΟΓΒΘ ὕπδη {}}18 θ6[8}} {Π66.5 

Δ ΚΑ ῬΠγβίοίδιν 065 ποῖ νἱβίξ 811, πὸ Ὑγἢ}} σον νἱ δὶς 
πὸ μτοδέ, ἴπῸ τί οῖι, αὐ τπῸὺ παὶ παν ΡΙΘΠ Εν ΟΥἨὨ ἸΠΟΠΟΥ. 

Βυΐ ΟἾπιδτ κυ μελαη' πέρ ἀππιαδέ, ὕπο ἸΟπ- ΒΟΠΌΤΟΥ 
πα Ῥ᾿ΕΓαΙ, σοτα στη τὸ Δ} {πῶ ἄγὸ τοιιρίοα οΥ̓ {πὸ ἀσν!}, 
Οὐυν Τπν 105 15. ΔΙνΥαΥΕ αὐ δ ΤῸΓ πο κ6 πὸ ἔγαβε 

'π Ηἰπι.᾽"--Ετσαμτη. οὐ αὶ Ἠότν ἴῃ ϑαμἰ αἰς οὐ " ὅ καῦϑ ἴπ 6 
Ῥηνβίοίδη,᾽ πίνει Ὁ Μίπιχαγοῖ!, ἐκ, σοάά, οί. Ρ. 84, 
84., πὰ ὈΥ Ζοεζα, Οὐ, 5αμ!α, Ρ. 520. 

3 ὅῥ6ρ ΟἿ, ἰν. 27. 

3. πρείο απ. Ἰἴξ, “1 [5 ποΐ σταπίοα,᾽ οὐ " κίνου ἔσο," 

.ι υοϊοα Ββοτησννηπὲ αἰ ΠΌΤΟΝ Εἶν ἐπὶ ΜΟΓγαὶ Μαχίπιβ ἰη 58- 
πἰάϊς, Νο. χχί, οβοι πὶ ΕἸ. της, “Ἐκ. ν. 120. 

δὺ 

ἐγ θ64,1 δπὰ ναῖκ. 
9. Απά Πππιθα αὐ ν 9 0Π16 πλδη υγὰ8 ΠΘα]Θα, 

ἃ ηἃ ἢθ ὕοοϊκ ἊΡ [18 θ64, ἀηἃ νυ] θα ἀννὰν : 
ἀηὰ ὑπαῦ ἄγ να8 ὕΠ6 Βα ὈΡΔΓΠ. 

10 Το 6 ν}8 ὑπογοίονθ βαϊα ἀπο ΠΪηῚ 
πὸ Βαά Ὀδθη Πραϊθᾶ, Τῦ 15. ὑΠ6. ΒαὈ δ : 
αηὰ τῦ Ὀδοοιιοῦῃ ὑπο ποῦ ὕο ΟΔΡΡΥ ΠΥ 
Ὀρά. ' 

11. 106 βαῖ ἢ απΐο ὑπθηι, 116. ὑπαῦ τδ 6 
πιθ ΜΙ ΠΟ], ἰῖ8 ἢ6. ὑπαῦ βαϊά αηὔο τη6, ΤᾺ ΚΘ 
ὉΡ ὕπν 64, ἀπά ρὸ ὉΠΥ ὙΑΥ. 

᾿ 12. ὙΠΟΥ͂ δβίγθα πΐπὶ ὕμθη, 780 18. {116 
“πλδῃ ἔΠπαὖ 5814 ἀπῦο {Π66, ΤΑΪκΘ ἊΡ ὑπ γ θά, 
᾿δηα ρὸ ΠΥ νγαῪ ἢ 

13 Βυῦ ὸ ὑμαῦ νγὰβ πηδᾶθ 8016 υῖϑὺ 
ποῦ ψγῸ ἰῷ ψαβ: ἴον [6818 ψϑηῦ ουὔ,; ἃ 
πη] υα6 θοΐπρ' ἴῃ ὑπαῦ ΡΪδοο. 

14. Αἴδον ὑπ686 ὑπϊηρ8 9688 Το Πϊτὴ 
ἴῃ 66 ἔθιῃρ]θ, δα βαϊ ἃ πηῦο εἶμι, 1ωο, ἔμ οα 
μαβὺ Ῥθθὴ τδάθ ΠΟ]: 815 ΠῸ ΤΠ0ΓῸ, ἰοϑύ 
ἃ σύθαῦον ΘΥἹ] ΠρΡΡρΘα πηΐο {Π|06. 

1 ρεμαιοαδ, "τὰν Ὀσα᾽ οὐ "σοποῖ," 560 Νοῖο [0 {Π|8 νΟῦΒῸ 
πὶ ἴδ ἐγαπβατίοι ὕγοτα πὸ Ἐπ ορίο. ΤῊ τουπαγκβ προ 
{ποτ ΔΡΡΙΥ αἰβὸ ἕο τπΐ8, ἀπα ἴο {πὸ Ασπιοηίδι, ΟσοΥκῖδη, 
Αγσαθίο, ἀπαὰ Ῥογδίδη ΓΟΥΤῚΒ, 

᾿ς . κα ἐοίρἢ. ἴδ. “ αὐ᾿ οὐ "Ὁ πἰ5 παπὰ,᾽ Βαΐ 61|8 δάνουν 
1β ἈΒΌΆΔΙΙΥ τοπάογοα “ἐπηπιοά δον," “αὐ οποῦ,᾽ 

8. οὐ, “1 [5 ποῖ θοσοτηίη μ᾽ οὐ " θοδοεηςς ἴο εἰτ66." 

4 ΟΥ̓́, "Ὑγὰβ κοίηρ οὐξ,᾽ 



Ομ.» Υ. 5. Ζ2Ζ0ΗΝ. 

ΛἈΈΆΜΕΝΙΑΝ, 

(Ὡγ θ64, 8π4 νγϑ]κ. 
Ὁ Απᾶ {6 πιδὴ γγὰϑ τη ἡ Π0]6, ἀπᾶ 

ΔΙΌΒΘ, ἕοοῖκ Ἃρ κἷ8 θ64, δῃα να] κθα ἁθουῦ : 
πὰ ἐμαὺ ἀανὶ ν 8 Βα Ὀθαυ ἢ. 

10 ΤῊο 6.78 887 υπίο Εἶπ ὑΠπαὺ ττὰΒ 
Βοαϊθᾶ, Τὸ 18. Βα θδθῃ : δὰ τῷ Ῥθοοιηθῦ 
ἔπιθθ ποῦ ὕο οαΡΡῪ ὑπ ν Ὀοα, 

11 Ἠδ δυβϑιυογθᾶ ὕμθιη, δα βαῖ}ῃ, ἨΘ 
ὑπαῦ πϑαϊθα πὴθ βαϊα ἀπΐο πιθ, ΤΆ ΚΘ τρ ὑἢν 
θ6ὰ, ἀπὰ ναὶκ.3 

12 ΤμοΥ αβκθὰ ἴῃ ἃπὰ βᾶν, ὙΠῸ 18 
{86 τιδῃ ἔδει 8814 πηἴο ὑΠ|66, ΤαϊτΘ τ ρ ὑἢν 
θοά, «πᾶ ροὸ ἀϑοιυῦ 8 

13 Απά πὸ ὑμπαῦ τὰβ θα] νὶβῦ ποῦ. 
Μη ἴὉ τηϊρουῦ θ6: ἴον {6818 μάγον 
Εἰ πηΒ6 1} Ὀθοδιβο οἵ ὑπο ογον ἃ ὑπῶῦ νγὰ8 ἴῃ 
Ὁπαῦ Ρ]δοο. ] 

14 Αἴἴον 18. 168ι18. ἤπάθυῃ μἴπη πὶ {Π|6. 
ἔθη ρ]θ, ἀπ βαῖθ ἢ ππύο ᾿ΐπη, Τμο, ὑποὰ Βαβῦ, 
Ὀθθπ τηδᾶθ ἡ ΠΟ]Θ: πη ΠῸ 1Π000, ὑμαὺ γοῦ 
ΒΟΠῚΘ ΘΥἹ] ὑΒ] πρ' τη ποῦ ΠΆΡΡΘἢ ἀπο {}| 66. 

1 με, “ἰὼ ἐπα ἀδν νν85.᾿ 

3 γεὺῦ κπά, " πὰ ρο,᾿ “ὙγΑΙΚ," “ ἀσραγί.᾽ 

3 γϑὺ δλγαίδοπμ εὐ δ, “ατιὰ ὙγΆΠ ἀθοῦΐ,᾿ ΤῊΘ Ατὐτηθηΐαπ 
τοποτβ ἴΠπῸ ἢγεῦ περιπάτει, ἃ5 1 ἰδ νγοτο ὕπαγε, ἀπ {π6 
βΒοσοῃά, τ ΓΆΠν. 

4 “γὼ εὐ, Ἰἰϊ. “κανὸ {πὸ 511}0.᾿ 

ΘΕΟΆΟΙΑΝ. 

ἐγ θά, «πᾶ ρο. 
᾿ς 9. Δπᾶ ἱηπιοαϊδέο!Υ ἐμαῦ τηδη νγ88 τηδάθ 
Π0]6, ἀπ ΒΘ ὕοοῖς ἃΡ Εὶβ θθα δπᾶ πυϑηῦ 
ΑΔΥ : θὰ ἐπαῦ αν τὰ8 Βα ΔΙ. 
᾿ς 10 Το 7168 βαϊὰ ὑπΐο Εΐμπι, Τῦ 18 58Ὁ- 
Ῥαῦι : ἀπὰ ἰδ ἰ8β ποῦ Ἰαν } ον ὕμθ0 ἴο 
ον 9 Ὅν θὰ. 

᾿ς 11 Βυῦ 6 δηϑιυογθᾶ ἃηᾶ βαϊὰ πηΐο 
ἔπθιι, ΗΘ ὑμαῦ Πθαϊθᾶ τπθ, βαϊὰ τπιηῦο τη6, 
ΤαΚΘ ἂρ τ γ θ6ά, ἀπὰ ρο. 
᾿ς 19 ΤῈ 26 .»)8 ἔβϑη δϑκθᾶ ἢϊπὶ δηᾶ βαϊά, 
ΟὟ ἴβ ὑπο τιδὴ ὑμπαὺ βαϊᾷ πηΐο ὑπ 66, Ταϊκο 
ὉΡ ὑῃν θά, δηὰ ρμὸ ὃ 

15 Ῥυῦ {Π6 πᾶπ ψΠῸ νγ88 μοα]θα νυ ἰδὺ 
ποῦ ψῆὸ ἰὺ νγὰϑ: ἴον {6ϑιι88 μα διάάθη 
ΒΤ ΠΉ56} 1, θΘοδ 156 ἃ ΟΓΟΥ ἃ νγ88 ἴῃ ἐμαῦ Ρ]Δ 06. 

14 Αἴοὸν ὑπαῦ “6585 ἔα πα τη ἴῃ {Π6 
ἔθῃιρ]θ, πα βαϊα πηΐο μἷπι, Β6Πο]4, ὑποιι 
πιαϑῦ θθθὴ τηδᾶθ ὙγΠ0]6 : βῖπ ΠῸ τηοτοΘ, ὑπδὺ 
ἃ ΜΌΓΕΘ ὑΠίηρ ΒΔρροη ποῦ πο ὕΠ|66. 

1 ον, "ποι τησβὲ ποῖ.᾿ 

3 ἀρλπεδαά, ΘΧΡΥΘΒΒ65. Μ0Ὲ6] {π6 ΟΥ̓Κ ἄραι; θοίῃ ἴο 
“ἴακο ἀρ,᾿ ἀπά ἴο “" σαγτγ᾽ ΥΠδῇ ἰ5 [Δ ΚΟὴ ἀρ. 

3 71Ὸ. “Ὀροδῦδβο 71Ε8085.᾿ 

4 οὗ, "Ὧ6.᾽ 

ΞΙΆΥΟΝΊΙΟ. 

τ γ 64,1} δηᾷ νιδ]κ. 
9. Απά ἱπηπιραϊαίθὶν (ῃ6 τηδῃ γ88 τηδάθ 

ὙΠ016, ἃπα ἢΘ ὕοοῖκ ὩΡ Β18 θ64, αηὰ νυδὶκοα : 
δηᾷ 16 τῦᾶβ Βα Ὀθδῦ οἡ ὑπαῦ ἀδγ. 

10 ΤῆΘη ὉΠ6 76 .}08 βαϊα ὕο Ὠΐπὶ ΓΟ νγὰ8 
τδάθ Ὑγμο]6, Τῦ 18 Βα θαυ : δηᾶ 1Ὁ Ὀ6- 
Θοπηθύν ὑμ66 ποῦ ὅο ΘΔΥΤΥ ἔμγ δα. 

11 Βυῦ πῃ δηβυογθά ἔμθη, Ηδθ ἐδιδαὺ 
τη 846 τὴ γν80]6 βαϊἀ πίο πιθ, ΤᾺ ΚΘ Ρ (ὮΥ 
θά, πᾶ νδῖκ. 

12 ΤΠΘΥ ἀβκθα εἶπ ἔμθη, ὙΠῸ 18. ἐμ 
δ ὑΠαῦ Βα] 4 απῦο {Πθ6, Τά Κο ὼρ ὑπ ν θα, 
ἃπα νραὶκ ἢ 

18 Βυῦ Β6 ὑμαῦ νγᾶβ πιδάθ σι μο]6 υῖβὺ 
ποῦ ψἘη0 1 γγὰϑ.: [Ὁ “6808 νυ ὑπ ᾶγσθυν Βπη- 
5615 ἃ τυ] δα 6 θοΐηρ ἴῃ ἐμαῦ ρ]δοο. 

14 Αἴδον ὑπαῦ 7658 τπϑῦ εἶμι ἴθ ἐπ 
ἔθη 16,5 ἀπ βαϊά απο μΐπι, Τ,ο, ἔμου ἀν ἴῃ 
ΒΘ] 0},5 βίη ΠῸ ποθ, ὑμαῦ Βοιῃθῦ με ρ' ΤΌΓΒΘ 
ΒΔΡΡθη ποῦ ππΐο ἔμθ6. | 

] 
1 ράγ᾽ ἐνοΐ. Ιἴξ. “ΤΥ σοῦ ἢ ΟΥ̓ “ῬΔΙΙοῦ" ἐπὶ τ15 σαβο, ὑσο- ὦ 

ῬΔΌΪΥ Βοιθ σοᾶγβο, νόοστ-οὐἱ πιδίτίησ, Τῆο Εὐπβίδη Κ΄. 
ΤΟΠΘΥΒ ἰδ ὉΥ ἃ τηοῦ τηούοσγη ἴοστῃ ΤῸΓ Ὀοά, ρμοβέεί", 1ἴξὶ 
“ὍΠ6 [Πδύ βΒίδιη45 οΝ ἸῈ 65 διηα [5 δὰ νυ Ὀοδγάβ.," | 

Ϊ 

! 

3 110,“ ὉΥ βίοορϊπρ' δἰάο, ᾽ 

3 ν᾽ ἐβογΚυὶ, " ἵπ' [6 στ ἢ, Ε55, υ᾽ ᾿λγαπιμψὸ, ἴπ ἴδ 
ΤΡ]. 8:66 (ἷ. ἰϊ, 15. 

4 ΟΥ̓, "ποαιμγ.᾽ σάγαυ᾽. 

ἈἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. ΑἈΒΑΒΙΟ. 

ὕακο ἐμ γ θ64,} ἀπά ρο. 
9 Απᾶ {6 τὴ νγὰϑ 5003 ψΠ0]6, πᾶ 

τὰν θ64, ἀπὰ ρὸ ΠΥ νΔΥ. 
9 Απά ἔγοπι ὑπαῦ που! ἐπ ἸηΔη 88 

6 ἕοοϊκ μὶβ θ64, ἀπὰ ψιϑηῦ : Ὁ νγὰ8 ἀν οὗ 
τοϑῦ ὁπ ἐπαῦ ἄαν. 

10 ΤΠ θη βαϊα ὑπο {68 ἀπίο Πἷπὶ Μη Ὸ 
88 ὕμθυο μθαϊθα, Τῦ 18 ἀαν οὔ τοβϑῦ: Ὁ 18 
ποῦ ΔΙ] οὗ Ὁπ66 ὑπαὺ ὑποιι θθδν ὑπ γ Ὀ6α, 

11 Ἠὸδ ἀπϑιυουθα ὑποιη, ἀπὰ βαϊά, ἘΠ ἐμαὺ 
μϑαϊθὰ πιθ, 6 βαϊὰ πηΐο πηθ, ΤΆ ΚΘ ἐμ γ θ6ά, 
ἃῃᾷ ρο. 

12 ΤΏΘη ὑπο ὺ βκοά δἴπι, ὙΥΠαῦ τῆλ 
προ μ6 Ὀ6 ὑμπαῦ βαϊ4 πηῦο {Π66, Ταϊκο [ἢν 
θοά, δηὰ ρὸ ἢ 

18 Ἠθ ὑμπαῦ νᾶ πρα]θὰ ἐπθγο υῖϑῦ ποῦ 
μῆο ἃ ψὰβ8: ἴον ὑπ ϑανιοαν Πάνου 
ἔγουι ὑπαὺ ραυπογίηρ, 

14 Αἰἴτου ὑπ|58 ὑπ ϑανίουν ποῦ πὶ ἴῃ 
ὑπ ὕθιαρ]θ, ἃπα Βαϊ πἀπῦο πῖμ, Ν ον ὑπο 
ἃὐτῦ θθοοπιθ Μ ΠοΪθ, δῖα ὑποὰ ποῖ, Ἰοϑὺ ἴῃ 
ΒΟ πη ρ8 ΤΌΓΒΘ Ὀούϊ46 {Π| 66. 

τοβίοτοα ἴο ἢ], ἀπ μ6 ἴοοὶς ἢρ μἷ8 θθά, 
8 Πα να]κο : δηα ὑπαῦ ἀΔΥ γὰ5 ΒΑΡ ΔΕ}. 

10 Απάὰ {πὸ {6 ν)}8 βαϊα ππίο πἴμπη τ ΠῸ 
γγὰ8. Π68164,2 Το-ἀαγϑ 1 ἐς Βα θαὐἢ : ἀπά ἴὉ 
18. ποῦ δ] ονθα ὕπθο ὑπαῦ ὅποι Βιουϊἀοβὺ 
ΟΆΤΡΥ ὕῃν θα. 

11 Απμὰ ἢ δηβϑνθυθ {πθπὶ, Ηθ ἐμπαῦ 
τοϑίουθα πιὸ ἴο μθΆ]} 0} Βα] ἃ ἀπο τη0, ΟἿΓΡῪ 
{Πν Ὀ6ά, σοὸ ὑπ ν νᾶγ.ἢ 

12. Απᾷ Π6Ὺ δβίκθά, Ὑ8ο 18. 6 τῆδῃ 
6ἰαῦ Βα1 4 απΐο ὑΠ66, ΤΆΚΘ ὰρ ὑπ ν θ6α, ἀπά 
γα} ὃ 

15 Βιυῦ Βο ὑμαῦ νγὰβ σοβύοτθα ἕο μα] ὴ 
γγ8Ὰ8 ποῦ ἄνα Γ6 τοΐο ἢΘ τῦαᾶϑ: ὈΘΟδι86 «68118 
Ραββϑαὰ ἀυγὰν λοι ὑπ στθαῦ ραὐμουΐηρ ὑμαὺ 
ν88 ἴῃ ὑπαῦ Ρ᾽δορ.ῦ 

14 Απᾶ εαἴϊον ὑπ|8 1 ϑὰ8 Γουπἃ Πΐπι ἴῃ 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

Ὃπν θ64, απ ρο. 
9. Τμαῦ γ ΡΥ ΒΟῸΓ ὕΠ6 τη 5 ὈΟΟΥ͂ ὈΘΟΔΠῚΘ 

τὶ! ,1 ἢ 6 ΤΌΒ6 ὉΡ, ἴοοῖκς ὩΡ 18 Ὀ64, απὰ θ6- 
δσ8:) ἴο γ8}Κ Ὁ ἀπα ὑμπαῦ ἀαν τ 88 ΒΡ Δί. 

᾿ 10 Τὴο 26 ν.8 βαϊὰ αἀπΐο ὑμαῦ τθδῃ, Τὸ 
185. ΒΑ Όα ἢ. ἀδΥ : [Ὁ οαπποῦ Ὀ6 ὑμπαῦ ἔθοι 
Βῃου]ἀθβῦ οσρῪ ὑθγ θ6ά. 

᾿ς ΤΙ Ταῦ πιδπ δηβπογοᾶ, δ ἐπαῦ ταδᾶθὶ 
16 Ὑ06}} ογἀθγθᾶ πιθ, ΤᾺΚΘ ἊΡ ἔλθ Ὀθὰ,} ἀπά. 
8ο ἴο ὑπῖπθ ποιιβθ. 
᾿ 12 716 «ζ6ι05 ἀϑκοα," ὙΠῸ 15 ἐμιαῦ τηδὴ ὃ 

13 Τηὸ 5ιοῖς τὸ δὰ Ὀθθὴ τδᾶθ τ Ποἷθ 
αγιβὺ ποῦ ; θθοδαδβο {6505 δα Ὀθοοιηο ἰάθη 
᾿ΔΙΠΟΠΡ᾽ ΤΠΒΠΥ͂ ΡΘΟΡΪΟ. 

14 Αἴὔῦον. βοιῖθ ἐἶπιθ {6808 ΒΔ Ὠϊπὶ ἴῃ 
{116 ἐθιηρ]θ, ἀπᾶ 6 βαϊᾷ απΐο μἶτα, ΤΒοι ἐπ ἐθιηρὶθ, ἀπὰ βαϊᾷ αμξο  ΐπι, δίποο ἔμποὰ 
παϑῦ Ὀθθὴ σϑδίογθα ἕο μθα] θη, ὕμθα ἀὸ ποῦ αὐτὸ Ὀθοοπιθ Μ002}}, ἀο πὸ οὔδιου βίῃ, ᾿ἰϑϑῦ 
τοι ἴο 81}, ἰοϑῦ ἃ' συθαῦοι ΟΥ̓ ΠαΡΡΘα βοιηθείπρ ποσϑθ ὑμδη ὑπὸ ἢγϑὺ ΠΔΡΡΘῺ 
ἀηΐο {π66. αηΐο ὑμοο." 

1 πηι ἐλίπ δεά, ἀπ ἴπ Κ, Ματκ ἰἰ. 4,0, ἄς. Πεὰ ἰπ Δ. 5. 

ἷβ ἃ ΨΟΤΥ κοποτῖς ἰόσι, πα ἱπρ}}05. ὈΟΓΝ λέχος ΓΤ 

ἀσκάντης, σκίμπους, κράββατον, ἅς., 6.1.» 
Βεοισμι Θεά ξα 
αν κε ὑπ δεὰ κέΐχε, ἄς, (ΒΟΟνν ΙΓ, 1357.) 

ἐλαὲ πιασάρη χεκαΐ δέοντα ᾿ίγα ἐαάεν (Δυκίοον5) δεάάδ, 
ἄτο., (Λρο οι, ΟΥ̓́Τυτο, ν, 10.} 

3 οΥἊἉ, "ἱπιπιοα ἰδίου," δοπα, 

᾿ οτ, "πιστησηξ ." αα᾽ δ, "ἱπυπιο δέον," αἰγοσῖν." Δ. 
ιὐαῃ ἐΐ, "τσ δὲ {ἰτὸ εἰπιο." ῬΟΙΥ ΚΙ. 

1 Δανακί «᾿δά, ἴ.6. "Ὀοσδπῖο ποθ," " κουπα." 

3 θοσδτο κοίης." 
3. γ{ξ," οἹοαηκοῦ," 

5 ἐα'λἰνᾶ, 
ΓΙ 5:.“τπδὲ το. ἀαγ." 

᾿ Φοραμνεῖά. Ιἰξ. “πιο ̓  οὐ “1ξ δακοά 1" ἴον το στοντὰ δεκοὰ 
4 ΟΥ, “ὙΓΑΙΚ᾽ (ΔΥΥΔΥ) ἐλ, ΤΊΟ ἀλτλὸ να 'λανιαία, "ἴο {ππῸ πιδιι. 

᾿ δκὸ ρ" διὰ "ἕο σδυτγ" ἰκ ἀβοὰ ἰπ γν. Β, 0, 10,11, διὶ 12. 
Βαξ "ἴακὸ ἀρ" ον ἀσπεῖν κοΐ νυ. 8, 0, απὰ 19, δι " σΔΥτυ" Ϊ 5 γ1ξ. “Ἰοξ ἰξ ποῖ ὕῸ6 ἀπο πο, κοπισι πες Ἀδρρον απο 
ΥΥ. 10,11, ἀπά πὸ Ατσροὶο ἰβ τοπἀογοὰ δοσοτγάϊ ιν. ἀπ δο ὑγότβο πδὴ της ἄγει." 8 αἰμγεά, 

5 “{πόγο," ῬΟΪΥΚῚ, 

δι 



] 

5. Φ0ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΒΙΟΝ. 

Οπλν. Υ. 

ΞΥΎΒΙΔΟ. 

15 Τη6 πιᾶπ ἀδθρατγίθα, ἀπᾶ ἰο]ὰ ὑ86 
7 πβ ὑπαῦ 10 νγὰβ 9655, σμίοι μα τηδὰθ 
Ἀπ πἘΟ]6. 

16 Απα [{πϑγοου] ἀἰὰ {π6 [θ}8 Ρθῦβθ- 
ουΐθ {6518, ἃπα βοιιρὩῦ ὕο 5] Υ Πῖτη, ὈΘΟλιι50 
μα [μδ4 ἀοπθ7 ὕΠ688 ὑμίπρβ ὁπ [86 ΒΔ ὈΔΌΒ 
ΑΥ͂. 
17 4 Βιυὺ 7651:15 δηβυουθα ὕμπθιι, ᾿ΜῪ 

ἙἘδύμον νου κού μιὐπονῖο, Ὧἀπ4 1 που. 

18 [ὙΠΘΓΘΟΓΘ] ὑπ6 16 .}8 ὅβουρσῃῦ {Πθ 
ΤΠ0ΓῸ ἴο ΚΙ] Πΐπη, ὈΘοαιδθ π6 ποὺ οηἱν [μδα 
ὈτΟΚΘΗ7 ὑμ6 Βα θα μ, θαὺ [5814 αἰδὸ {πα} 
Θοά ν8β μῖβ [Ἐδύμορ,] ὅιπακίηρ ΠΪπηΒ6} ἢ 
6408] πιὰ αοά. 

19 ΤΉθη δηβυογθα {6818 8πη6 βαϊα τππῦο 
ἴμθιη, ΡΥ, γϑρῖ]γ, 1 ΒᾺΥ πἀπίο γοιι, “Τ]6 
᾿βοπ οδη ἀο πούϊηρ οἵ Βἰπιβο]ῇ, [θ0] τι μαῦ 
ἢ βθοῦϊμι 886 Θδύμον [60 :} ἴον τι μαῦ ὑΠ]ηρ8 
ΒΟΘΥΘΙ Π6 ἀοοῦϊ, [Π688 4]8οὸ ἀοϑῦῃ ὑμθ ὅοῃ 
[Πκον158.7 

20 Ἐοτιῦ {πΠ6 Ἐλύμον Ἰονθῦῃ ἐπ ὅοη, 

1ὅ Απάὰ ἐμαῦ πιδὴ ψοηῦ ἃπα βαϊ πηΐο 
ὑπ6 7168, Ταῦ Φ 6808. νγὰ8 μ6 ὑπαῦ τηδᾶθ 
᾿ΐπι ἡΠ0]6. 

16 Απα Ῥδοδιιβθ οἵ {818 ὑπ 16 )8 ΨῸΓΘ 
Ῥδυβθοαύίηρ «6808, Ἀπ ΓΘ Βθθἰκῖπρ ὕο 
ΧΠΠ Βῖπη, θθοδιι88 ᾿6 νγὰ8 ἀοῖπρ' ὑΠ|656 ὑπ] ηρ5 
οπ ὑπ Βα θῃ. 

17 Βυῦ {6518 ἰπη561} βαϊα ἀπο ὑΐθῃι, 
ΨΥ Ἑαύμον. που]. ὉΠ} πον, ἃπά 1 
ψοΡΚ αἶβο. 

᾿ 18 ΔΑμπᾷ Ῥθοδυβθ οἵ {Π18 ὉΠ 965 “ΟΓΘ 
ΒΘ κῖηρ [86 τοῦθ ἴο Κ1}} ῃΐπι, ποῦ ΟὨ]Υ θ6- 
οδ58 ἢ8 γὰ8 ὈγΘαΚίηρ ὑπ6 Βα αι, Ὀὰῦ 
αἰβο θϑοδιβο μ6 Πδὰ βαϊα οἵ Οοά, ἐπαῦ μ6 
γ͵Ὰ8 [18 ΕῦΠ6.", ΔΠ τὰ5 τ δἰκῖηρ' Π]τη56} 
6418] τ τὰμ Οοα.} 

4] χιτι.---19 Βυῦ 658. δηβθρθα πᾶ 
βδ1ἃ πηὔο ὑπθηη, Ὑ ΟΡ, ΡΥ, 1 βὰν ἀηὔο 
χοῦ, ὑμαῦ ὑῃ8 οι οαμηοῦ 4ο δηγίπηρ οἵ 
15 οὐσῖι 5615 θὰ νι μαῦ μ6 βθοῦῃῃ 116 ΤύαυΠον 
4ο:3 [0 ὑβοβθ ὑμπίπρβ ψ ον π6 ἘλΟΠΘΡ. 
ἄορι, . {π659 ἀόθῦῃ Ὁμ6 ὅομ ΠἸκοἴ56. 

ΕΤΉΙΟΡΙΟ. 

15 Απαᾶ ὑμαῦ πὰρ πϑηὺ «πα το]ά ὑπ6 
Φὸν 5 ὑμαῦ Φ6β81 τσὰβ 6 ΨἘηῸ τηδάθ Βΐτη 
ψΠο]6. 

160 Ἐὸν {818 σθᾶβοι αἸα ὑπ {678 ῬγΒθ- 
οαΐο 1688, ἃ βθοὶς ἴο Κὶ} μῖμι, Ὀθοαιδ6 
6 ἀϊά {ππ8 οα Βα Ὀδίι. 

17 Απά {6818 δηβιυογθα δηα βαῖνῃ ππῦο 
ὑμπθπι, ΜΥ αύμου νου κοῦ ἀΠ0}} πον, ἃπα 1 
Αἰβὸ ον κα. 

18 Απαὰ ἴον ὑΠ|8 τϑαάβϑοὴ αἰᾷ ὑΠὸ 6 ν5 
5661 ὑΠ6 τόσ ἴοὸ Κὶ}} ἶμη, Ὀθοαιιθθ ποῦ 
ΟἸΪΥ͂ Π6 Ὁγοϊκθῦ ὑῃ6 Βα θαῦ, θαῦ ὈΘβι 68, 
6 πιδάθ αοα [8 Εδέμον, ἀμ μ6 τηδᾶθ 
Ἡ] 561} Θα 18] τιιῦ Οοά. 

19 ΤΊ [Θβι18 δηβυυθυθα δ Πα βαῖἢ πηΐο 
ὑπ6πι, ΔΛ ΘΡΠ]Υ, γον, 1 βὰν ἀπίο γοιυ, ΤῈ 
ϑοη οαπποῦ (οὐ ΔηΥ ὑΠπρ ἂὖ 81] οἵ ΕἰτηΒ6 1}, 
ἘΏ]658 Π6 ΒΘϑῦἢ} Ὁπ6 ΕλύΠΘυ ἀοὐ τῦ : Ὀθοδτι80 
{8 νους ὑπαῦ ἐμθ Ῥαῦμ νυ ἀοϑῦμ," ὑμ6 ὅπ 
4180 ἀοούμῦ 10 αἰγου μ15 ραϊίουῃ. 

ἀπ, 20 Τὸν {Ππ| ῬΙΠου Ἰονοῦῖ ὑπ ὅοπ, πὰ 20 Βθοδαβο ὑμ6 Ἐύμοι ἰονϑῦλ ὑπ ϑοῃ,ῦ 

Α.}. 31. 

1 ΟἿ. ἰχ. 4; χῖν. 10. 

2 ΟἿ. νἱῖ. 10. 

3 ΟἿ, χ. 30,33; ῬΆ]]. ἰἱ. 6. 

ΟἿ. γν. 50; νὴ. 28. ἰχ, 4; χὶϊ. 40; χίν. 10. 

δ 5, Μαίζ. 11. 17; ΟΝ. 111, 356; 2 5. Ῥοῦ. 1. 17. 

ΒΛΗΙΠΙΟ. 

᾿! 

1 ἐνγὰβ τηδκίηρ ΘΟ Θ΄] τυῖτἢ Ηΐτη.᾽ ΗτΚΙ. ὙΠοτο ἰβ᾽ 

ἴῃ ϑυτῖδο πῸ γοσα ἈΠΒυγοΥΙπρ’ Ὁ ὁμοούσιος, ποῖ τ πον δας 
{ποτ ὕθ, δοοογαϊηρ ἴο ἴπ β᾿οπῖ5 οὐ {πὸ Ἰδηριαρο. ὙῈὴῸ 
ἔογιη ἀϑοᾶ ἴο ΘΧΡΓΘΒ5Β ἴὉ 15 δλῖσδ ἃπὰ πεαδλισδ, νυ Ὠϊσἢ ΟΟΟ" 
ἴπ {Π15 Ρἴδοο ; Τποὰρὴ ἴδ πᾶν 4150 θᾶ “νοσίῃν οὐ ΘΟ ;᾽ 
566 Αβξββρίηδη, ΒΙ0]. ΟΥ. γν ]. ἵ. ν. 480. 5. ἘΡΏΓαΘπΙ τ1565 

᾿δ150 ἀπιῦ πὰ ἀπιῦ ζμῖ δ, ἃ5 ἰὰ αν, Βογαξ. βθστη. 111.0»..100, 
ΓΟ, Ὁ., ἀπ Αββοίηδῃ, Β[0]. Οὐ. νοὶ. ἱ. Ρ. 112. ] 

5 γηϑη ἐδυμξ ἢ παρλαλιο. Ἰἰτ. “γόσα πὸ Ὀθηΐ, ΟΥ̓ Ὑν]5}} οὐ 
ἢΐβ ΞοᾺ]." σηθηθ᾽, "ἔστοσὰ Ηἰπι(50}},)᾽ ΗΤΚῚ. 

᾿ 3.110. “πα΄ δ ἀοοῦν.᾽ 
4 «θΐ 17 δ βϑοίι ὑπαῦ πὸ ΒΆΤΗΕπ ἀοοί δαρηΐ, ἔπ ο56 

τπΐϊηρα πθὴ {παῦ δ ἀορίι, ἔπο5θ πὸ 50Ν δ͵5ὸ ἀοϑί!ι ἴῃ 
ἸκΚ τυδηπου,᾿ ΗΤΚΙ. 

Ὁ ἐπ Τοκρ 9Εβύυ8.᾽ ΡΟΪΥΡῚ. 
3 χ0. “δ ἀορίμ. 
8. Ὁ, “Ὀυοακοίμ.᾽ 
4 γι0. “νοΥκ.᾿ 
5. 11τι “νου Κοίμ᾽--τ' ἀΠ]655 Ηρ βοοίῃ ἔπ6 ἙΆΤΗΕπ ΜΟΥ 

μαῦ Ηρ παῖ υτουρκηῦ, κὸ Ηΐπὶ {πὸ 5ΟῸΝ αἴ8ὸ ννουκοῦ 
ἴον Ηἰβ ραίζοσι.᾽ ῬΟΪΥΡΊ. 

δ“ Αηᾷ {πὸ Δηρ6 1] {παῖ Ἰοὰ πὸ Κπονν νπδῦ 1 {πουρΊ, 
δια 6 δαῖτ απο τηὸ : { {οὰ χοϊοϊοοβῦ ἴῃ {815 Τἰρινῦ, πον 
Τά 10} ΠΟΤῈ ΒΠα1]ῦ ποὺ τοϊοῖοο ἴθ πὸ βουνοῦ Ὠθᾶνοη, 
ΜΠ ΘποΟ 1 ννᾶβ βοηΐ, λαδα Αρεξία αἱὸ τυαζαηιναι, νυ το ΤΠ 
Τοκν 5 πὰ Ηἰβ Βοϊονθά, σααϊῦ ψέδνα᾽ αἱ τυαϑέα ᾽ἄϊανι τυαϊάτε 
ὙΠΟ 15 ὅο θ6 681164. Ἠΐβ 501 ἴῃ ὅπ υνουἹα,"} ΑΒο. 15, οι, 
ΨΠΠ. 25. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ, ΘΟΤΗΪΙΟ. 

15 ΤΠπαῦ τηδῃ γϑηῦ ἀπὰ το] {Π6 ΖοτΒ, 
ΤῸ 151 Φοβαβ ψΠῸ τιδάθ τὴ6 ἡ ΠΟΪΘ. 

10 Τποροίοσο αἰὰ ὑπ 16 ν}8 ρϑυβθοιῦθ 
9655, νυ Ἰβΐηρ ὑο ΚΙ] ἷπη,2 θθοδα 86 μ6 νγὰ8 
᾿ἀοίηρ ὕΠ688 ὑπΐηρ5 οα ὕΠ6 Βα αύἢ. 

᾿ς 17 Βαεΐύ 6808 βαϊα αθἴο ἔπ θιη, ΗΠ θυ οῦ 
ΤΥ ΕΑύΠοι" νου κοῦ], πα 1 4150 γυοΥΙς. 

18 Ἐὸν {π|8 σϑάβοῃ αἰὰ ὑπ 96 ν5 {86 
ΤΊΟΓῸ 566 }Κ αἴζον. ΐπα το Κ}} ΐμη, ὈΘοδ 50 
16 ποῦ ΟὨΪΥ Ὀγοϊτο 6Π|6 Βα θαθ]}}, θὰ Βα 14, 
Θοά ᾿ἰ5' τὰν ΒαύμΘΡ, τπδἰκῖηρ ἈΪΠΊΒΘΠΠ δα] 
χ Οοα. 

19 Ῥυῦ 7680 δηβυγογοα δηα βαϊὰ πηίο 
ἴμθιῃ, Ὑ ΟΡ] γ, νυν, 1 ΒΑΥ ἀπΐο γοιι, Ταῦ 
{6 ϑοη οδῃ «οὔ πούμίηρ' οὗ ΒΙΠηΒ6 1}, Ἰ1}1658 
μι βϑοῦϊι {πὸ Ἰαύ πον ἀο 1Ὁ : ἴῸΡ τυ πᾶῦ ὉΠ] ηρΡ8 
{πὸ ἘαῦμΠ ον ἀοοῦῃ, ὑΠ680 4180 ἀοοϑῦἢ {116 ὅοῃ 
1 κοννδο. 

90 Τὸν ὑπὸ Τλαῦπου Ἰονοῦμ ὑπ6 ὅοη, ἀπά 

1 χς, “ἐπδὲ 1 5,᾽ 

Γ᾿ 52. ΤΠ νγοτάβ, "νυ Ἰβηΐπρ ὕο ΚΙΠ Ηΐπι," ἄγὸ οτηϊ τ οα ἰπ ὉΠ 
᾿Μ5.--παρὴ ἐγί, ἱπυροτ, "Γαοίοθας," 

3. 11Ὸπ|,.. Δ5 ΤᾺΣ ἃ5 'πίο Π6 ΠπΟῸΓ,᾿ 

4 γς, “(πὲ Οον ἰ5.᾿ 

5 απιπιονὶ 5) οπι---οΥ ; σοταρ. δΥ ἴπ Ε}}}8. ρίασο Ὁ] ἀρὰ 
δΥ χύση, οἷν. ἵν. 14; διὰ νι τἢ παρὰ ἐσὲ, ν, 10, 20, ἅο. 

56 οΥ, " αναίη.᾽ 



σπ.». Υ. 5. Ζ5ΖΟ0ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

15 ΤῆΘ τθδη ποὺ ἀπά τοὶ {ἢ 6.8, 
ΤῸ ν᾿αβ 7685 γγπ0 ΠΘα]θα πιο. 
] 

16 Απᾶ θθοδιβο οἵ 818 0:0 «6.78 ρθῦβο- 
οαΐοα «{}658118, θθοαι886 ἢ νγ88 ἀοἰ πρὶ {Ππ|8. ὁ. 
ΒΑ ὈΌΔΓ. 

17 Απὰ {6818 σᾶνθ ὑπθηὶ ΔΉΒυνον, ΜῪ 
Ἐλμον που κοῦ ἈΠῸ] πον, ἀπ 1 ννουΐς, 

18 Βρδοδιβο οἵϑΚ ἐ 18 ὕΠ6 16 .}8 βΒουρ ῦ {Π|6 
ΠΊΟΡΘ ὕο ΚΙ]] {[6508,2 Ὀδοδιβθ μ6 ποῦ ΟὨΪΥ 
τΥα8 Ὀγοα Κρ {16 Βα Ὁ αῦ, Ὀὰὺ ἢ νυ 88 αἶβὸ 
ΘΔ] σ᾽ οὐ ν18 Εαύπθν, ἀμ νγὰ8 τηδἰσίηρ 
Βἰπηβο ἢ θα ὰ8} τὰ Οοα.ὅ 

4 χιτι.---19 716518 σάνθ ΔΉΒΜΘΡ 8η6 ΒΆ 10} 
απο ὕπθπη, ὙΘΥ]γ, νυν, 1 58. ἀπο σοῦ, 
ΤΒΟ ὅοῃ οὗ πιδὴ οδπ ἀο πούμϊπρ οἵ Εἰ πηβο] ἢ, 
ἰΓ π 566 ποίδ ὑμπαὺ ἐπ Ἑαύμθν ἀοϑυ τὐ : 
ἴον τ βαῦ ὑπαῦ ὁπ ἀοοῦϊι, ἔπ ὅοη 4180 ἀοθῦῃ 
ἐπι βᾷπι6 {ἰκὸ πηΐο ἰδ. 

20 Ἐὸν 6 Εαΐμον Ἰογθῦμ ἐπ6 ὅοῃ, «πα 

ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ, ΒΠΑΥΌΟΝΙΟ. 

15 ἼΠπαῦ πὰ πυθηῦ ἀὐγαῦ, ἀπα ἐο]ὰ {Π6 
16 νν8, Τῦ 18 {ϑ8ὰ8 ψ8ὸ ποαϊθα τηρ.} 

16 ἘὸῸν ἐπαῦ σϑάβοῦ ἐμθ 76 ν}8 [Ὁ] ον οα 
ἀθουῦ «{165118, απ βουρῃῦ ἕο ΚιΠῚ Εἰπι," θ6- 
αα86 ΒΘ μαὰ ἄοπθ {818 οὐχ Βα θδί. 

4 χγ.---17 Βυὺῦ {76808 δηβνθυθα δπὰ 
5814 πηΐο ὑπ θπ), ΜῪ ΤαῦΠ6᾽ σου κϑῦ ἢ ππΠῸ0}} 
ον, ἃπα 1 αἰ8ὸ στους, 

18 ἘῸΡ 818. σασδο αἸ4 ὑπ6 6 ν)}8 566 Κ 
ὑΠ6 ποτ ἕο Κι]1] 6818, ποῦ ΟΠ]Υ ὈΘΟΔΌΒ6 
ἢθ νγὰβ ργοίηϊηρ' ἐλ Βα θα’, Ὀὰὺ θϑοδιβ6 

δ Π 6 νγᾶ8 πη ΚΙ Πρ’ ΠΪ ΤΠ 561} Θα 8} τ] αοά. 

19. {6518 δηβυγουθα ἀπά βαϊά πἀπίο ὑπ 61}, 
ὙΘΥν, Ὑϑυ]ν, 1 ΒᾺγ ἀπο τοῦ, ὑπ ϑοῃ 
οὔ τηδπ ὁδπ ποῦ (ὁ θύθῃ ὁπ9 ὑπίηρ οἵ Βϊτη- 
561, 1Ε ἢθ 860 ποῦ βοῖὴθ σους [ΡῸπὶ {Π|6 
ἙΑΥΠον :ἢ θθοδιδθ τυ μαΐονον ὉΠ ΕΔύΠο 4ο- 
“οὗν ἐπθ ὅΐοη αἶβδὸ ἀοϑίῃ ΠΠκθνν 156. 
᾿ς 20 ΤῈῸν {Πθ Ῥαῦμον Ἰογοῦῃ {Π6 ὅοη, ἀπ 

15 Βαυΐ {Π6 τοῦδ πϑηῦ διὰ τοϊὰ {6 τ ΘΥΒ, 
Τὸ 18 7 6β8᾽ ψῆο τηδάθ τὴθ γμο]6. 

᾿ς 16 Απᾷ ἴον {818 σϑᾶβομ {6 {68 Ῥ6γ86- 
᾿ουξοα 1688, αηὰ βουρθῦ ἕο Κ]] Ηΐπν, θ6- 
οδ.80 ἢθ ἀϊὰ {Πο86 ἐπΐπρβ οα Βα δίῃ. 

17 ὙΠ θη {6818 δηβιυουθα ἔμθιη, Μν Τὰ- 
που νου Κϑῦῃ Εἰ ποτῖο, ἀπ 1 που. 

4“ χν.---18 Απᾶ [ον {8 σαῦβθ {πο Ὺ 
Βουρ ῦ {Π6 τηοτο ἕο Κα} 1658, θθοδιιβθ Π6 

᾿ποῦ ΟὨΪΥ ὈτοΌΚΘ Π6 Βα ὈΡαΐι, θαῦ αἶβο βαϊὰ 
ὯΘ. νγαΒ Βαυῖηρ ὑμαῦ (ἰοα νγὰβ ῃἷ8 δίπουν, ὃ, 

᾿Θ408] παῖ οά, 
Ὁμπαῦ αοἄ τσαϑ ᾿ἷ8 Εδίμοτ, ἢ τηακίησ Εἰ τη ἢ 

19 Βυύὺ 7688 δηβυγοσθᾶ δπὰ βαϊὰ ππΐο 
ἔμ6πι, Ὑ ουγ, νουῖν, 1 8 Υ ἀπίο τοὺ, ὑδ6 
ϑοη οδπ ὁ ποίβ᾽πρ οὔ ΒΙπηβοὶ ἢ, τ ἢ 866 
ποῦ {Π0 ἘδύμοΡ ἀο ἐξ: ἴον τι θδῦ ἐμίηρσβ 
ἢ ἀοϑῦμ, ὑμθβθ ἀοϑίϊι ἐπ ὅοῃ ᾿ἰ Κουῖβο. 

20 ΤἘῸν ὕπΠ6 Ἑύμου Ἰονθῖῖ ἔπ ὅοη, απ 

1 ἀΥΉΕΥ͂, προσ, “ΓΤασϊοθαξ.᾽ 

3 ψγ, “δ θθοδαβο Οὗ {Π15.᾽ 

3 ἐξὸ ΚΙ Ηΐπι.᾽ Μεπίςς δα, 1505. 

4 ἱπιροτῆ, ἔλυε, ἔλεγε. 

5. Τ},15 μαββαρο 5 ἡἀποίοα Υ 5. Βορογίδη, Ἡότη. ἰϊ, Ρ. 84. 

δ βυθῇ. ἐὰν μή τι βλέπῃ. 

1 χῖξ. “ποὺν {πδὲ Ὁ ἰ5 5 εβυβ.᾽ 

3 γιρηΐϊσαμε πιϊδὶ, "τὰ ΚΙΠ τ ρ, οὗὁὨ Ηΐπι.᾽ 

8 γηαπιααὶ ἐι᾽ υἱδαὰ ἱέχοάα, "5αϊὰ Θον ἴο Ηἰβ ον ΕΛΤΠΕπ. 

4 πίη δέ δῖε ἀγα ὑ ἰ 5 γαπιὸ πιαπιΐβασαη βακηι. 

1 χῖξι “πονν ἔπδὲ ἴξ ἰβ 5“ εβυβ.᾽ 

3 γχξ, “ΒΡοΚο᾽ οὐ "βαία ον Ηἰβ ῬΆτπκη." Τῇ Ἐππβίδπ 
Υ͂, τη ογ8 ἱξ, “ὑὰξ πιο ὺν Ηἰβ ΕἌΤΗΕΕ ;" ἱπδέγατη. 
[α. πε. "το Ηἰβ ῬΑτπεπ." 

3 γ{0. “ἀοίπρ΄.᾽ ἐσογμαδέοδα. 

ἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

15 Τθθη ὑμπαῦ τὴδπ ἀθραγίθα, πὰ ἑο]ὰ τὲ 
ἴο ὕπ6 168, ὑμαῦ Ὁ γα ὕΠ6 ϑανίοιν τι ἢῸ 
μοαϊοά ἷπι. . 

16 Τὸν ἐλιῖ8 σθαβοη αἰὰ πὸ 16 ν}8 ρϑυβο- 
σαΐο {πὸ ϑανίουν, θθοδα89 6 ἀἰά ἐ}ι18 ἐμ πρ' 
οι ἐλ ἀν οἵ τϑϑῦ. 

σ᾽ τι!.---17 Τῆθη ὑπο ϑανίοιν δηβιγονυθᾶ 
ὕμθπὶ ἀπ 8αϊ4, ΜῪ Βαύμον. του κοῦ ἀπ|}] 
πον, ἀπ 1 νουϊ. 

18 Του {π|8 ὕη6 πόσο ἐμθηῇβ ἀἰα ἐπ 
11.608 βθοὶς ἴο 8 ΐπι, ποῦ οὨΪΥ Ὀθοδιιδθ [6 
Ὀτοῖκο ὑπ ἀκν οὗ τοϑῦ, θαῦ Ὀθοδιιθο ᾽ν βαϊα 
ὑπαῦ οα τνιαϑὃ δἷ8 ΕαΡΠΘΡ, πα τηδάθ πϊτη- 
56 1 κὸ απο αοα, 

19 Ῥυῦ ἔμ ϑανίουν ἀπβπθγθα απα βαϊὰ 
πἀηἴο ἔπιθτη, ΤΡ , 1 [611 γου, ΤῊ Θ ὅοη ολη 
ἄο πούμίηρ ὀχοορῦ ὑμπαῦ ἢ βοοῦδι 8 ΕαΌΠ ον 
ἀο : ὑπ Ὁϊπρ5 τυ ἰοῖ μ6 νου κοῦ, {Ππ|6 ϑὅοη 
πον κοῦ Πἰ κου 86. 

20 Το Ἑαΐμον Ἰονοῦϊ ὑπ ϑοη, δπὰ 

ἈΚΑΒΙΟ. ΡΕΆΞΙΑΝ, 

᾿ 15 Απὰ ὑπὰῦ τῆδὴ θὰ ἀπά ἰηἴονσιηθα {6 
16 8, ὑμαῦ Ὁ τὰ {6818 γῃηο σοβίογοα ᾿ϊπὶ 
ἴο πρα] ἢ. 

16 Του ὑμ18 οαιιβθὶ ὑΠ|6 16 008 ὙΓΟΤΘ Ρ υθο- 
οαὐηρ 16808, πα τ βιιθα ἕο Κἢ}} πηι, Ὀ6- 
δ 6 ἀἰά ὑπῖ8 οα ὑΠ|6 Βα θαυ. 

᾿ 17 ΤΠθα. {6808 βαϊα ππΐο ἔλθη, ΜῪ 
Ῥαύμον νου κοῦ ἈΠῸ} πον, ἀπ 1 πους. 

18 Απᾶ ἴον ἐπ18. οασβο ἔθ 16 8. ὙΘΓΘ 
ΠΟΤ. ΘΑΓΠΟϑύ]Υ τ ΙΒ πο, ἴο ΚΙ] μἷπι, ποῖ 
ΟἾΪΥ Ὀθολιδθ ἢ6 μδα ὈτΌκο ὑπ ΒΑΡ ΙΝ, 
Ὀὰὺ Ὀθολσβθ ΒΘ νὰ8 βαγίησ, Οἷα ᾿8Ὁ τὴν 
ΤαύΠ ον, αηα 6 ττὰ8 μα ϊηρ Πἰταβ0 } }" οἷ. ἃ 
Ῥαγέ τ Οἰοά, 

᾿ς Ν᾽] τι.--ὸ Αἰγονῦ ὑπαὺ Τοβὰβ αηϑπονοα 
δηα βαϊα, ΤΊ ὑγα ἢ, 1 βὰν απο νου, ΤΊ δὲ {86 
᾿ϑοη ἀοοῦϊ πούΐηρ ἔτοπὶ τυ παὺ ὁσοαγτ ῦ ἕο 

Ἐδίπον ἀο: 50 ὑπαῦ ἔπ που κα πίοι ἐπ 
᾿Ἑαύμον ἀοοῦῃ, ὑπὸ ὅοη ἀοοῦν ἔθ α͵80. 

20 Απά ἔδπο Ταῦμον Ἰονοῦμ ἔμ ὅοῃ, πᾶ 

1 οὐδ ἐδλνε ημ κεῖ, 

3 ἐλάας ἐδλδ πιὰ ἔμπα. 

3 γ{ξ. " Βιοα!α 6." 

1 «φδηδ ΓῸΥ ἐπ 5 σδυκο," ῬΟΪΥΕΊ. 

3. γἱπ, " Ὀτοδκίης Τότ, τοστίης τυ ἀσπίγο," ΟΥ, " ΥΌΤΟ 
τιοτο ΥΟΓΕΌΥ, ΡΓΌΡΟΤ, οὐ ἀσκουγνίηις ἴῃ νυ βλιίης," ἄο. 

3 γε. “δὲ ον ἰ5." 

ὁ ἐγηδῖο Ηἰπιβοὶ σα 08] υτἢ ον." ῬΟΪΥΕῚ. 

δ γχγεη ἐϊ]ηᾶ" παχειϊ, 

᾿ἈΠπΒο ἢ δ Βὰῦ Π6 ἀοοῦδ τ μαῦ μ6 βϑοῖ ὑπὸ. 

Γ᾿ ταν ἐρῆδαΐ.ἢ "μά, " οὐ ΗΒ οὐνῖν νυ 11" οὐ ᾿κοοά ρἱοδκαγο." Ϊ 

16 Τρμαῦ πιδπ βαϊᾷ ἀπέο ἐπ 165 ὑμδΐ, 
Τῦ νγὰβ 688 ψπηὸ μαᾶ πιδάθ ῃΐπὶ τ ΒΟΪθ. 

16 Ἐδν ἐπι8β σθᾶβοῦ ἐμ 7618 ὈΘΟΔΠΙΘ 
Π|6 ΘμΘτΏ 68 οὔ 6888, ἀπ νυ Ἰβμθα ἐμαῦ ἔπ ν 
πηϊσιῦ Κ1]] Ὠΐπη, Ὀδοαιβο 6 Βα ἄοπο ὑπ θϑθ 
ἐδῖη 5. οἡ ΒΟ ΌΔίἢ.. 

17 16βὺ8 βαϊά ἀπίο ἐμοῦ), ΜΙν Ἐδίθον 
σου κοῦ ὩΡ ἴο ἐμιὶβ ἐἴπηθ, ἀπὰ 1 αἶβὸ ὙΌΣ. 

18 Απὰ ἴον ἐδηὶβ ἐμὸν τ ἰβιθα ἐπθ το τΘ 
{παῦ μον πυῖρηῦ ΚΙΠ] μΐπη, ποῦ οὨΪν Ὀδοδιιβο 
"6 στουρηῦ ἃ πλῖγαοϊθ οὐ. Βα θαι, Ὀὰΐ 
θϑολαθθ 6 βαϊὰ, 1 δαὶ ὕπο ὅσῃ οἵ Θοά, 
δηᾷ τηδάθ Πἰμηβο} πὸ αὶ οὐ. 

19 {6808 δηβινογοὰ ἔμθπι, ΤααΪν, ἔσαϊν, 
Ι βὰν υπΐο γοι, Ταῦ ἀπὸ ϑὅοη οδπ ἀὸ 
πούιπηρ οἵ ἰβ οσσπ ἀοοογὰ, θὰ  ᾿Θ ἀοθὲῃ 
ἐπαῦ ἐπῖησ οι 6 Βαῦ βθοὰ ἔμθ ΕΆΕ ΟΣ 
ἀο :5 τὰ ϑαίβοονον σα τῦλὺ παν ἀοηθ, ἐΠ6 
ϑοι αἶβὸ ἀοοῦμ κὸ πῖτιὃ 

20. Βδοδιβθ ὕπο Εαΐμπον Ἰονθῖ ἔπ ϑοη, 

3 1ἰτ. “ἐπδὲ ἔὸ ΒΆτη κα ἀἰά." 

5 Δὰν ἐελε 'λμαᾶ Καγτάαλ δάελα' ζαγξαπά--Κεπαά. Ι 
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5. Φ0ΗΝ. ΟΕ.» Υ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΚΞΒΙΟΝ. ΒΞΥΕΙΑΟ. ἘΤΗΉΤΙΟΡΙΟ. 

᾿ΒΒονγθῦμ Εἴπιὶ 811 ὑμίπρβ ὑμαῦ Ἀἰπη561Ὲ ἀοομ : 

πα [Π6 π1}} Βμον Εἰπὶ στθαίον ϑΟσ 5 ὑΠ 8} 
{8|6568,]7 ὑμαῦ γ6 ΠΙΔΥ͂ ΠΊΆΡΥΘΙ. 

21 ΕῸΡ 48 ὑπ ἘδύμοΡ ταὶβθῦμ ἀρ ὑΠ6 

ἀθαα, ἀπ ἀμ! οκοποῦμ ἐλθπι; ἸΘΥθῃ 80. ὅΠ6 

[8087 φαϊοίκοπϑῦμ ποτὶ μ6 Μ1}]. 

29. ῬῸν [{π6 ἘύΠοΡ Ἰμά σου] ΠῸ πι8Π,] 

Βαΐ 3ῃδίῃ οοτατηϊ θα [4}}7 Ἰααρτηθηῦ ἀηῦο 

ὑμ6 ὅσῃ: 
28. Τμδῦ 811 [ηεθπ ΒΒ 147 μοποῦτ [6 ὅ01, 

ΘΥ̓Θῃ 88 ΠΟΥ ΒΟΠΟῸΡ {Π6 Εδύμου. ὅἢΗ6 

ἐπαῦ Βοποῦγθῦι ποῦ ὑπ6 ὅσοι Ποπουγοί ποῦ 
{π6 Ἑδύμον οι [Ππα0}}} βθηῦ Εΐπη. 

24. ὙΕΗ]Υ, γΘΡΙΥ, 1 ΒΔΥ ππίο γοῦ, Ἢ 6 
{πᾶ Πρατϑίϊ τὴν γοτά, δπα 6] Ἰθυθῦ! [08] 
Βἷπη ὑμαῦ βοηῦ τη, μαῦῃ δυθυϊαβύϊπρ [1{6, 

πα [8588] ποῦ Θοτη67 ἰμΐο [ΘΟ Πἀθ μη ΠΆΓΟΙ :] 
δραῦ [15] ραββθα ἔγοτῃ ἀθαί πηΐο 16. 

᾿ς 95 ὙΟΡΙΥ, γοΥ]γ, 1 ΒΥ ἀπῦο γου, [16] 

'Βοιν [15 οομαίηρσ,} Ἀπ που 15, συ μθ πη ὅ0Π|6 
ἀθα 5881} μθαν ὕΠπ6 γοΐσθ οἵ ὑμ6 ὅοπ οἵ 
Θοά: ἀπά {ποὺ ὑμαῦ ᾿θαΡ 888}} 1ἴνϑ. 

ΘΥΘΡΥ ὑπ]ηρ) Β]οἢ μ6 ἀοοϑῦμ μ6 Βονθίῃ 
Εἷπὴ : ἃπα ὑΟΓΚΒ ὑπαῦ ΓΘ ρστυθαίου" {Π8ῃ 
ὑμοβθῦ ἢ Βῃόονθῦ Πϊπι, ὑΠπαὺ γ6 ΤΩΔῪ ΤΠΔΡΥΕΪ]. 

21 ἘῸΡ 85 ὕπ6 Εδύποι σαϊβοῦμ ὑμ6 ἀθαα," 
Δ Πα τη κϑῦῃ ὑμπθηιὶ ΔΠ1γ6; 80. αἶβὸ ὕμθ ὅοι 
τη ΚΘ Ό ἢ ΑἸ] ῖν σι οπὶ μ6 ψ1}]. 

22. Ἐὸν ὑμ6 λίπον Ἰμαρσοῦ πὸ τηᾶπ, Ὀὰὺ 
4}} Ἰυαᾶαρτηθηῦ μ6 ρσάγθ τὖ ππῦο ὑπ ὅοῃ. 

28. Ταῦ ΘΥΘΡΥ ππδῃ ΒΠου] ἃ ΠΟποὰΡ ὑπ 6. 
ϑοη, 8ἃ5. π6 ποποιγοῖς ὑπ Ταύμου. Ηθ 
ὑπαῦ Βοπουγοίῃ ποὺ ὑμ6 ϑοῃ Βοπουνοῦ ἢ 
ποὺ ὑπ Ἐδύμου τ Πο βϑηῦ ΠΪπι. 

24. ὙΦ ΡΙ]γ, γϑυ]γ, 1 ΒΔ Ὺ απο γοι, Ταῦ 
6 ὑμαῦὺ Βθαγθῦῃ τὰν μονα," πα Ὀ6]]Θ νοῦ 
ἴπ μἶπι ὑπαῦ βοηῦ τη6, μα} υθυϊαβυϊπρ 16,0 
ΔΠ 4 Π6 σοιηϑίμ ποῦ ἰπΐο ἡπαρτηθηῦ ; Ὀὰὺ ἢ 
15 Ῥαβββα ἔγοπι ἀθαῦῃ απῦο 16. 

2ὅ ὙΟΥΠΥ, γΟΥ]Υ, 1 ΒΔ τππίο γοῦ, Ταῦ 
188 ΠΟῸΡ 18 σοτηϊπρ, 7 ἃ Πα ΘΥΘῊ ΠΟΥ͂ 15, ὙΓΠΘῊ 
086 ἀθαᾷ 518}1} ῃθαν ὑΠ6 νοΐ οἵ ὕπ ὅοῃ οἵ 
Οοα: «πᾷ ὕποβθ ὑπαὺ Πθδ1 588}] ᾿ϊνο. 

ἀπα τηδἰςθύῃ Πΐμη 566 ἃ}} νυ μαῦὺ ΒΘ που ῦΠ : 
πα 6 11 πηλκ8 ΠΪπὶ 566 ἃ ρυθαῦθ ΜΓΟΥΚ 
ἀπαπὶ ἐΠ18, ἐμαῦ γ6 ΤΑΥ͂ ΤΠΆΡΥΘ]. 

21 Απᾶ δ85 πὸ Ἐαύμου σαϊβϑῦμ ὑπΠ6 ἀθαᾶ, 
δηα σἰνοῦν ἐμὰ 118; 80 4150 κυ βθ ὕ86 
ϑοη ρίνθυι 116 ὕο τι οπὶ 6 ψ1}]. 

29. Του ὑπ Εδίμπου α18ὸ Ἰυά σοῦ 0 016, 
“Ῥαῦ ΒΘ τηδ48. οὐϑὺὶ 11 ἡπαρτηθηῦ πμῦο ὑΠ6 
ὅοη. 

28. ΤΠ αὖ 811 τηθη Βῃου ἃ Βοποιν ὑπ ϑομ, 
88 ἘΠ6Ὺ Βοποῦν ὑπ Εαύμθυ, ἘῸΡ ΒΘ ὑπαῦ 
᾿ΒοΠΟΌΓΘΙΙ ποῦ ὑπ6 ὅοπ Βοποιινϑί!ι ποῦ ἐπ 
ἙΑΌΠΘΡ 80 βθηῦ Β1π. 

24. ὙοΥγ, γϑυ]γ, 1 ΒΔΥ τπηΐο γοῦ, ΗΘ 
ἀμαῦ Πραροῦ ἢ ΤΥ νοΐοθ, πα Ὀθ]]θγϑῦι ἴπ 
Βῖπη ὑπαῦ βϑηῦ π16, ν}1}} ἤηα 118 ϑυθυαδυϊηρ, 
Πα ΠῸ Μ1}1 ποὺ ρὸ ἰηῦο οοπαθιμπαίίοη ᾿ὃ 
"Βῦ ἢθ 15 ρβαββθά ἔγοιῃ ἀθαῦῃ ππΐο 16. 

᾿ς 95 γοΡΪγ, γοῦν, 1 ΒΑΥ απίο γοῦ, Ταῦ 
ὑπ ἀἰτὴθ σοιηθῦ 8 ἀμ ΠΟΥ 18, θη ὑΠ6 
᾿ἀθδα 588}} ἤθαν 886 γοΐοθ οἵ ὑπὸ ϑὅοῃ οἵ 
᾿Θο4: πᾷ {ΠΗ ὴ) Ὶ ὑπᾶῦ Πιθᾶν 1ῦ 888}} 1ἶνθ. 

Α.Ὁ. ι. 

1 5, ΤΚο νἱὶ. 14; νἱῖ. δά; ΟἿ. ΧΙ. 25, 43. 

2.5. Μϑδέξ. χὶ. 27; χχυῖῖ. 18; ΟἩ. ν. 27; 111. 36; χυὶϊῖ, 2; 
Αςἰβ χυΐϊ. 51;1 5. Ῥεῖ, ἱν. 5. 

3} 5. ΖόΠη ἰϊ, 23. 

4 ΟἿ. 1, 16,18 ; νἱ. 40, 47; ΥἹϊ. 51 ; ΧΧ. 31. 

5.1 5. Ζ08η 1]. 14. 

6 ΟἩ. ν. 28; Ἐρῃ. ἴϊ..1, δ; ν. 14; ΟἹ. 1. 13. 

1 .8}} {π656 {πϊηΡ8.᾽ ΗΤΚΙ. 

3 “ΤἸΠ0} ρτϑαΐου. ΗΥΚΙ. 

3 ρᾷ, Β. 5. "ἀπὰ ρ»τοαῖου [ἴῃ 8 [πὴ ὕποβο ἡγοῦ Κβ.᾽ 

Φ πτ, “δ κοί [πο ἀεδα τὶβο. 

5. “ΜΥ ονὑὴ νοχὰ.᾽ ΗΓΚΙ. 

δ 110. “185. απΐο Ὠΐπι,᾽ ΟΥ “ΤΟΥ Ηἷπὶ Πν 5 Θυου]αβύϊηρ." 

7 ΟΥ̓, “σοπιοί.᾽ 

Ϊ 
ΠΤ ΟΣ, " σοχμητηἰ τ οα.᾽ 

3 τραδέα αἴ. Τὸ ἰ5Β ονϊάσπς ἔγοπι ΒΟ. ῬΑΒΒΑΡῸΒ ἃΒ 5. 
᾿Μαίῦ. νἱϊ. 1; 5. Μδῖ χίν. θ4; 5. Τᾶκο χχίν. 30; Ηθποοῖ, 
χίχ. ἢ, θίάδβο, ΑΡ. 1. τὐαξαἐκιυοπαη πασᾶν Κιυΐγιαγιψ, ἄτα, ; 

᾿{παῦ κισαπαγα ἴα ἀξοὰ οί ἴον “το Ἰπᾶρο,᾽ ἀπα “ἴο σοπ- 
᾿ἀδπλπ." 1 4150 ἈΡρϑδΥΒ ἵἴγοπι 5, Μαῖζ, χὶϊ. 41; Καὶ ὅδιι. 111. 
Λα; ν. 15; Ηρμοοῖ, Ἰἶν. δ; 5, ἱ, 8, {λαῦ ἀαῖγε ΓΟΙΌΥΒ. ΓΔΌΠΟΥ 
10 πὸ “βοπΐθποο οὐ οοπαοπιπαίίοι,᾽, παπ τὸ πο “παρ’- 
᾿τηθαΐ,᾽ ἘΕῸΓ {Π|5 σρᾶβοι ἀαἵγε ἰ5 στο ουθα “σομπαοτηπαίο᾽ 
᾿ἴὰ {815 Ρίασο. 

3. 110. “Π15 Εἰπιθ ΠΘΓΟΙ].᾽ 

ΒΛΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΙΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

Βοποὰν {π6 ΕλύΠογ. 

ΒΘ ψ1}}] 5ῃονγ ἢϊπὶ 8}1} ὑπᾶῦ 16 ἀοοῦῃ : ἀπ 
ΜΌΡΚΒ {πᾶ 16 στθαῦθυ ὑπᾶπ ὑΠπ|686. ν01}] [10 
ΒΠΟΥ πη, ὉΠαῦ γ6 ΠΙΔΥ͂ ΠΠΔΡΥΘ].ἢ} 

21 Ἐὸν 85 ὕπ6 Εδύμϑι ταϊβοῦ ὑΠ6. ἀθαᾷ, 
δηἀ ἀυϊοϊκθηθίῃ ὑΠθηὶ; 80 ὑΠ0. ὅοπ 480 
ὉΠο86 ψΠποπὶ Π6 ν}1}} ἀοὐἢ μ6 αυΐϊοίκθη. 

22. ῬῸν ὑπ6 Ἐαῦμου" ψ1}} 7ρθ πὸ οπρ,ἢ 
θαΐ 4}1} Πῖβ Ἰααρτηθηῦ μΠ6 ρᾶνθ ἕο {Ππ| ὅοῃ. 

29. ΤΗδῦ 811 τπιδὺ Βοπο ὕΠ|6 ὅ0η ἃ5 ὑΠ6Ὺ 
ἯΦΘ ὑμπαῦ Βοποιγοῦῃ 

ποῦ ὑπ ϑὅοῃ ποπουγοίῃ ποῦ οἰὔμον {ΠῸ 
ΤΑῦμον νι Πο βοηὺ Βΐπη. 

24 ον, ὙΘΡΠ]γ, 1 Β8Ὺ πηΐο γοὰ, ΗΘ 
ὑπαῦ Ποαγοῦ τὴν ποΡ, ἃπα Ὀ6] ον 1ῃ 
μῖτη ὑπαῦ βθηῦ π|6, μαῦ θυθυ]αδύηρ ΠΠ6, 
δηα Π6 5118}} ποῦ οουηθ ἰηὔο Ἰπάρηηθηῦ; θὰ 
6 18 Ῥαββθα ἔγοπι ὕΠ|6 ἀθαῦῃ τηῦο {116 116. 

20 οΦΥΙΪγ, νοΡΠ]ν, 1 Βα Ὺ πηΐο σοι, Τ)αῦ 
Δ ΠΟῸΡ σοιηοῦ, ΒΟ ἢ ΠΟΥ 18, θη. {Π|6 
ἀραᾶ 5Π|4}} πὰρ ὕπ6 νοΐϊδοθ οἵ ὑπ ὅοπ οἵ 
αοά: «πᾶ ὑποὺ ὑμαῦ 58}8}} Πὰν 518}} ᾿νοῦ 

21... Ὰ5 αἷβο ὑπθ Ἐδύμου σαϊβοῦ ὑΠ6 
᾿ἀοδά, 84 τη Ό}} ὉΠ6 πὶ Ἀ]ΪγΘ ; 850. 4180 ὅῃ6 
5οη τη τοῦ αἰῖνθ μου 6 ν1}}.} 

20. ΝοΙΈμ ον ἀοῦἢ ὑπὸ Τα Πον Ἰπᾶρθ ΔΩΥ 
Ὅπ6, θαῦ ΒΘ ρᾶγθ ἃ}} παρηαθπῦ τἀπὸ ὑπ 
Βοη. ἢ 

᾿ς 28. Τῆ|αῦ 411 τπᾶγ Πομοαν ἐπ 6 ϑοη, 88 ὕΠΘΥ 
Βοποῦι ἐπθ ἘΑΓΠΘΙ. 

δι 

1 1|τι “τηδκοὸ νγοπο7,᾿ 

3. οΥἍ, “ὙΠ ποῖ ἡ δ 411. ρμλίδέ ρμπασί'λιαρ δἰ ΜΝ ἀπ. 

5. γ1Ὸ| 515. απίο Ὠΐπη,᾽ 

Φ ΟΥ̓, "οπδηχοᾶ," ὙΝΕΚίη5 κίνοβ ρήπαμδέοεν "5.811 μᾷ 55," 

5. ρμεῦσι' δ, 1τ, “ ἀτὸ Ἰἰνίπρ,᾽ ΟΥ " αἰίνο,᾽ 

1 “ἐπ δὲ ἰ5, ὈὉῪ ΗΒ οὐ ὙΥ}}} απ ἨΠΒ οὐντι ρον ΟΣ, ΟΡ Πρ’ 
Ηΐπι γὼ ππα θοίοτο γαϊβο {πὸ ἀσπα τὸ ΕΠ, πα ργοπ βίπιτ 
ἩΪ ΒΟ ἴὸ ταῖβο {πῸ ἀοδα,᾽" ἅτο,---ϑκοίτ, ν, 

3 «ἼἸΓ πον δοοογαϊηρ ἴοὸ {πὸ αὐ χυσηοηῦ ΟΥ̓ ΒΑΡΟΙ 5, 
ὙγΟΤΟ ὁπ ἀπ ἴη6 βᾶπηο, Οδ]Π]ο Ὀγν ΟἰΠΌγο  ΠΠΠΊΘΒ, ΠΟΥ 
σου! {πὸ βᾶτῖο ἡπακο απὰ ποῦ ἡπᾶμο 10 5 ποῦ [ΠῸ ΘΔ 
ΟΥ̓ ΠδΤΩΟΒ ΟἿΪΥ πα ΒοννΒ {πὸ ΟἸΠΌτοσσο ΟὐἨὨἁ ἔννο ῬΟΓΒΟΙΒ, 
Ῥὰξ ΤᾺ σπότο ἴπὸ ἀοτηοπβίσατίοι ΟΥ̓ {πὸ ὑγοτῖς; ὁπό, ἰπ- 
ἀοοά, ἡ κίπς πὸ πο, θα πα κίπρ ΟΥ̓ΟΥ ἴο {ΠῸ 50Ν πὸ 
ῬΟνΟΥ ΟΥ̓ ἡαἀρτησπξ ; πα {π|8 πὸ γοσοίν ἐπι ΠΟΠΟῺῸΤ ῬγΌΤΩ, 
τῆ ΒΆτηππ, πηα ἀοίπρ 8}} πα στη σεῦ ἀσσογαϊηρ ἴὸ ΗΠ5 νν1}}, 
{πῶ Ἀ1] σπᾶν πόποι {ΠῸ 50Ν ὃ ὉΠΟῪ ποποαγ τΠ ΕἌΤΉ καὶ," 
--ΒΚοίγι ν, 



Οπ.». Υ. 5. 5ΟΗΝ. 

ἈΚΜΈΕΝΙΑΝ, 

Βῃονοῦς Πἷπὶ ΘΥΘΡῪ ὑμίηρ ὑμαῦ μ6 ἀοϑίῃ : 
δα ρυθαῦον ΟΡ ΚΒ ὕμδη ὑμθβοὶ ἀοῦῃ Π6 
ΒΠ0 Ὠΐπι, αὖ ν ΒΙοἢ γ6 τηϑΡνε].ὅ 

21 Ἐὸν πκὸ 88 ὅπ ἘδύμθνΡ σαϊβοῦμ ὉΠ 6 
ἀοαά, δηα ππϑἰγθῦϊ ὉΠ πὰ ΔΠ1Υ6 ; 80 4180 {86 
ϑοπ πα κϑῦϊι αἰϊν ποιὰ μ6 νψ1}}. 

22 Απᾶ οὐθὴ ἰδ8 Βδύμον. ᾿πάροῦ πὸ 
086, θαῦ Β6 ραγθ 811 Ἰαάρτηθηὺδ τπΐο Π15 
ΟΠ: 
28. Ταῦ 411 5.4 ποποῦν ὑπ6 ὅθι 88 

ὉΠΘΥ Βοποῦν ὑπο Εαύμον. Ηθ ὑμπαῦ Ππομουν- 
οὕ ποῦ {π6 ϑοῃ, ῃΒοποιγθῦϊ ποῦ [Π6 Βαύμ ον 
γγΠῸ 8θηῦ Πϊπι.᾿ 

24. Ὑοεῖϊν, υϑυῖγ, 1 5αὺ ἀπο γου, Ταῦ 
[6 ὑμαῦ Πθαγοῦ τὴν πον, ἀπα ὈΘ ἰθυθίἢ 
Βἰῦ 0 βοηῦ πηθ, γϑοθίνοῦῃ 0Π6 θνθγ- 
Ἰαβέϊηρ 16, ἀπ σοιμθῦ ποῦ ἰηΐο Ἰπᾶρ- 
τηθηῦ; θαῦ Βαῦ ϑβοαρθα ἔγοπι ἀθαίῃ τπηῦο 
16. 

2ὅ ὙοΥΪν, γοῦν, 1 5 πηὔο γοι, ὑπδᾶῦ 
ἔπ ὑἱπιθ οουηθῦμ, ἀπά θύθὴ ΠΟΥ 18, ΘΠ 
{6 ἀθαὰ 5}18}} ῃθᾶγ ὕΠ6 γοῖΐδϑ οἵ ἔμ ὅοπ οἵ 
αοα: απᾷ ἐμποὺ ὑμαῦ 588}} ῃθᾶν 8}|18}} Ἰνθ. 

ΘΕΟΆΟΘΙΑΝ. 

ἢ Βιονγθῦν Ὠΐμη 4}} νυ παύϑοθυο ἢ6 ἀοϑίῃ : 
Δηα ἃ σγοαῦθι ΤΟΥ Κ αἰ8ὸ ἔθη {18 Μ.1}} ἢ 
Βῃον ΐτη, Ππαῦ ὙΘ ἸΩΔΥ͂ ΤῊΔΡΥΘ]. 

21 Βδοδιιβθ ἃ8 ὑπ Ἐδέμον σαϊβοῦῃ {86 
ἀοδά, απὰ σίνοῦ ὑπθπὶ ᾿ἰΐδ ; 80. αἰβοὸ {δθ. 
δοη ρίνου 16 ὅο ποθι ἢθ ψ}}}. 

22. Τηιο Ἐδύμου α8δὸ ἀούἢι ποῦ πα ρ6 ΔηΥ 
ὁπ6: θυῦ 6 ρᾶνθ 811 Ἰαάρτηθηῦ ἀπΐο {Π|6 
ϑοη: 

28. ΤΠαῦ 8}1 Βῃοι ὰ ποποῖι ὑΠ6 ὅπῃ ἃ8 
ὉΠΘΥ Βοποὰν ὕπο Εαΐπου. ΕῸΡ μ6. {μπαᾶῦ 
Βοπουγθέϊ ποῦ ὅπ6 ὅοη, ποποῦγοῦι ποῦ ὑπ6. 
Ἐδύμον τ]ὸ βϑηῦ Βἰπι.} 

41 χγυι.---24 Ὑ ΟΡ, γΘΡ]Υ, 1 ΒΥ ἀπίος 
γου, Τμαῦ μ6 ὑΠπᾶῦ Πάρου τὰΥ πνοτα, δηα, 
ὈΘΙΙονοῦ. Βἷπι ὑμαῦ βοηῦ τη6, 888}} Βᾶγθὶ 
Θυθυ]αβύϊηρ 118, ἀπ μ6 5118}} ποῦ σοιηθ ἰηΐο. 
Ἰαπάριηθηῦ ; θαΐ 15 ὑγαπβρουίθα ἔγοιη. ἀθαίῃ 
αηΐο Ἰἰΐρ, 

25 ὙοΥγ, γϑρῖν, 1 ΒΥ ἀπο γοι, ΤΗδῦ 
ἐμ βοὰν οοπιθῦ, Ἀπ ΔΙΡΘΔΑΥ 18, ΒΘ πὶ ὑΠ|6. 
ἀθαά 584}} ἤθᾶῦ ὑπ ψογβ οἵ ὑῃθ ὅοπ οἵ 
Οοά : «πὰ {ποβθ ὑμαὺ πθαν ὕμιθηι 5118}} 1ἶνθ. 

5ΙΑΥΟΝΊΙΟ, 

ΒΒον τ ί Εΐπὶ 41} ὉΠ] Πρ τυ] ἢ Εἰ τη86} ἀοθ: 
δηὰ ΒΘ Μ}}} Βουνν ἷπη στθαίου ογκ8 ἔπη 
{Π|6860, ὑμαῦ γ6 ΠΊΔΥ ΤΠΆΓΨΕ]. 

21 ἘῸΓ 88 ὅπ Εδύμον ταϊβοῦ ἐῃ6 ἀρδά, 
δηἃ 4υϊοΚοπθῦ ὉΠθηὶ; 80. 8180 6 ϑοῃ 
ἀυϊοκοηθῦι οι ΒΘ Μ1]}. 

22 Τὸν {π6 Ἐδέμον Ἰυαάροϑίῃ ΠΟ 916, 
ΒΆγ9 8}} Ἰαδρτηθηῦ ἀηΐο ὕΠ6 ὅσῃ : 

! 
Ϊ 

μυΐ | 

25. Τπδὺ 84}1} Βῃουὰ ποποὰὺν ὅπ ϑοη, ἃ8 
ὉΠΘΥ ποποὺν ὑπ 6 Εδύμου. Ηθ μπαῦ Βοποιγ- 
οὕ} ποῦ {86 ὅοῃ Βοπουγθῦμ ποῦ ὅπ δύο 
νο βθηῦ Ὠΐπι. 
4 χυι.---24. ὙΟΥΪΥ, συϑυῖ]γ, 1 Βα ἀπίο 

τοῦ, Ταῦ μ6 ὑμπαῦ Ὠθαγθῦμ! τὴν πογά, δηᾶ 
ὈΘΙἸΙονθῦῖι ἴῃ Βῖπι ὑμαῦ βϑηῦ πηθ, μέ θύϑυ- 
Ἰαβύϊηρ 11ἴ8, ἃ πα 8588}} ποῦ δοιῃηθ ἱηΐο Ἰυὰρ- 
ὄηρα Ὀαῦ 5818}} Ῥᾷ88 ἔγοιῃ ἀθαί! ὑηΐο 
1[6.3 
2 ὙΟΙΠν, νου γ, 1 58 πηΐο του, ΤῊδὲ 

8Δὴ ΠΟΙ σοιῃηθῦῃ, ἃ πα ΠΟΥ͂ 18, 6 ὕδ6 
ἀραά 5}}8}} ἤθὰῦ ὑπ σνοῖϊοθ οἵ ὑμ6 ϑὅοῃ οὗ 
Θοά: 8ηᾺ ὑμϑὺ ὑμαῦ μϑαγαϑ 588}} 1ἴνθ. 

1 ψαγ, δα, 1805, "ἴδῃ ἔπ 056," ---' δα ἃ βτοδίου ΤΟΥ Κ ἵΠπδ 
τ} 15." 

3 γαγ, “ἔπδῇ γ6 ΤΊΔΥ ΤΠΔΥΨΟ].᾿ 

3 γ{ε. “τπαὲ ἡ ρστησηῦ :᾿ νᾶγ, “ὁ ἀρτηοπίβ.᾽ 

4 γἰτ, πὸ βοπᾶου οἵ Ηΐπι.᾽ 

5 ψαγὶ “πὶ Ηΐπι.᾿ 

ΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

Ββονγθῦι Εἶπ 4}} {πὸ ὑπὶπρβ ὑμαῦ ἢθ ἀοθῦ, 
ΔΠΩ Το ΜΟΥΚΒ ὑπδῃ ὕμ686. τᾶ ὉΘ ἢ 
ΒΒουγθίν ΐπι, ὑπαῦ γ ΤΠΔΥ ΤΠΔΓΥΘΙ. 

21 Α58 ὑπὸ Εδύμον δινακοπθίς ὑπὸ ἀθδά, 
δ ηα σίνϑῦν ΕΠ :} 50 αἰ8ὸ ἀοίῃι ὅπ6 ὅοῃ βῖνθ 
18 ὕο τ ποπὶ μ6 ψ]}}. 

22 Νο, ποῦ ἔμ Ἐδύμον. Ἰπάρθυμ3 ΔῺΥ 
ἸΏ8, Ὀυῦ ΠΘ Κᾷνθ ΘΥ̓ΘΡῪ Ἰπασιπθηδ ἀπο 
ἔμ ὅοι: 

23 Τμαὺῦ 411 ποποιτί ὑπΠ6 ϑοῃ 88. ὕΠΘῪ 
Βοποῦν ὑπ6 Εαύπου, Ηθ ὑμπὰῦ Βοπουγοὺμῦ 
ποῦ ὕπιθ ὅοῃ Ββοποινθῦμ ποῦ ὑπ Εαύμον ἐπαὺ 
βθηῦ Βῖμη. 

24. ΤΡ ΓΟ [6}} γοιι, Τπαῦ μ6 ὑπαῦ θαν- 
οὐ τὴν που, δηα ὈΘ]ἰθυθῦ! ἴῃ ἷπὶ ὑμαὺ 
βθηῦ πιθ, μα ϑυθυϊ αϑύϊηρ 110, ἀπ οοτηθῦῃ 
ποῦ ἰμἴο {6 Ἰαάρστηθηῦ ; δῦ Ραββϑῦμῦ ἔτο τη 
ἀθαῦ απΐο 118. 

20 ΤΟΝ 1 061] του, ὙΠαὺ ἐπαῦ ΠοὰΡ 
σουθῦς, ἀμ ποὺ ἴ8, τὰ ὅπ 6 ψ πίοι ὑπ6 ἀοδά 
πιθαν ὑπὸ νοῖοο οἵ ὑπὸ ὅοῃ οἵ Θοα, αμὰ ὑπὸν 
Ἰῖνο ὑμαῦ πθὰν 16. 

1 αισεοίπ -- οὐ κει βαεπί. 

3 "6 αάεν πε ἀδηνάν παπιηὶ πιεηπ, 

5 ογ, "ἀοοιη." ἀοιι, 

4 αγισμγαΐεοη. 

5 ἀγιυμνάδαάδ. 

δ οτ, "ἀοραγίοι," Λεγάλ, 

1 γδηιοίπιανι πιδασίῖπα ἱρσὶ, ᾿ς. ἑν πὸ βοπξ Ηἶπιὶ ἤγοση ΔΡου 
ἀοννινναγβ.᾽ ΤῊ ΟσοΥρίδη 15 ΘΒ οἴ ΔΠν στῖοῖ ἴῃ ραττ 65 
Ὑυπίοι ἰδ ἰ8. οὔλθη ἱπιροββίθ]ο ἴο ἔγαπβὶαΐθ [ἢ (15 σαβ 
γιδαοίϊϊπα, ἃ νγοτὰ [}} ΟΥ̓ ἄδορ τηθϑιΐτε θη Δρριϊοὰ τὸ 
Οὐγ ΚΟ πΡ᾽Β τηϊββίοι ἴο [15 Θέ, ΓΘ αἶγῸ5 ἃ ῬΔΥΔΡΏΓΑΒΟ ἴο 
ΤΟ οΥ ἰδ, ΟΟμαρ. ἃ ΡΆΓΆ]16] οχργοδβίοι βαία οὐ πὸ Δ μοὶ 
ΟδΌτΊ 615 πιϊββίου ἕο ΝΖδαγοίῃ, δλέα πιδϑισίαμε Οαδγι ΐδμαν, 
Δπΐοι, Μοῖ, Καγί, ἰϊ. βῦ, 30. 

ΛἈΈΛΑΒΙΟ, 

1 χιῖ, “πο Ὠρασίην,᾽ " θοΙ ον πη ρ.᾽ Ι 

3 ἐπα βιιά" πὸ ργίϊά δ", πὸ ρμγεία εἰ" οὐ" 5πιετἐϊ τ᾽ ἠϊοοί", ] 

3 εἰδἰ πδλαυδλε οὐσιιέ", 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

Βῃονϑῦι Βΐτ} ὅπ Πο]6 οὗ τι μαῦ μ6 ἀοοίὶ: 
Ἀπ 6 Μ}}} Βῃονγ δῖ τότ ἔμδῃ {Π|686 
ΜΌΓΚΒ, ὑπαῦ γ6 ΠΠΔΥ ΤΠΔΡΥΘΕΪ]. 

21 ΤΆϊκο 88 ὑπ Εδέμου σαϊβϑῦ ὑΠ|6 ἀθδά, 
δηα ρσίνϑίι ὑπθηὶ 18 ; 50 α͵80 ἀούῦι ὑπ ὅθῃ 
βῖνθ 10 το βου ἢ ψ1}}. 

22 Απὰ {πὸ Εδέμον Ἰαα σοῦ πὸ οπο, θυΐ 
ΒΘ δαῦ σίνθη. ἃ}} οοιπιπδηαβ αμῦο {πὸ 
ϑοη : 

25. ΤΒαῦ 411 ππθη Βῃοι ἃ ΠοποὺΡ ὑπ ὥοη, 
88. ΠΟΥ ΒΟΠΟι ὑπ Εαύμου, Ηδθ ὑπαῦ 
Βοπουγοίι ποὺ ὕπ6 ὅοη, Βοποιγθῖδι ποῖ ὑμ6 
ῬΑΒΠοΡ 10 Βθηῦ Βῖτη. 

24. ΤΙ ὑσαῦ 1 (6}} γοι, Τραῦ μ6 ὑπ 
πιθαγθῦμ τὰΥ σπορὰ, πα ὈΘ]Ἰθγοῦθ ἴῃ Ὠΐτὴ 
ὑπᾶῦ βοηῦ τὴθ, ὕο μἴπι ὈΘΙΟΠ σ᾿ ῦ νου] αϑυϊῃρ' 
1ἴ8,.3 ἀπ ᾿θ 851.8}} ποῦ 6 Ὀγουρηῦ ἱπίο 
ἡπάριποηῦ ; θὰῦ μ6 18. ραββθὰ "ὃ ἔγοιι. ἀθδῦ 
απο 16. 

25 Τ|ιοὸ ὑγαῦῃ, πὸ ὑγα ἢ 1 6}} γοιι, Τμαῦ 
86 ποὺ οοτηθέϊ, δηὰ πον 8, ἴπ Υ δῖοι ὉΠ 
ἀοδα 8.}8}} ἤθαν 6 νοῖοθ οἵ ἔδὸ ὅομ οἵ 
αοἀ : δηὰ πον ὑδαῦ 8}}8}} ἤθαν Β88}} ᾿ῖνθ. 

1 ἐτοῖν Ηἰπὶ βοο." 

3 λλμζηε ἱπηρ}} 05 ΡΟΥΤΟΥ δυνὰ δαςποτίεν, 

8 γς. "σνοτι αδίίηις Εἰ{Ὁ 5. εἰς οὐὁἨὨἁ σοῦγβο," "τὲ ποοάβ ὕῸ 
μῖ5.," 

4 γε. "ποῖ διξδίη ἴὸ ἡ ἀιτησιξ." 

5. πὶ "ΒΡ Πτοὰ." 

δ΄ γεν “ὕγοσα ἔἰὸ ἀσδῖνν απΐο ἐἶο Ε{0." 

Δηἃ Βῃονθίῃ Πϊμὶ ΘΥΘΡΥ ὑμίηρ μ6 ἀοοί : 
ἃηα ἢΘ Ββονθῦῃ Βἷπὶ σγθαίοσ οΚ8. ἔμδη 
ἀἰιῖ8, Ὁμαῦ γ6 ΠΙΔΥ͂ ΓΟΙΉΔῚΠ βίο ηἰβηθα. 

21 Α5 {π0 Ἐδίμον σαϊβθέι ἐμ ἀθδά, δὰ 
σίνου ὑμθαν 116,1 8Βο ὅθ ὅοῃ α]βδὸ βίγθίῃ 
16 ἕο ΠΟΙ βοθύον μ6 ν1}]. 

22 Βϑοδιβθ ὑπ Ἐαίμ ον θχθγοϊβοῦν υἀσ- 
τη ηὐ ΟΥ̓́Θ᾽ ΠῸ 0Π6, Ὀιὰῦ 6 σαῦθ ἃπίο {} 
ϑῸ ἢ. 81} Δα ΠοΥἐν ἕο ἡπάρο. 

28 ἘνΟΡΥ ὁπ6 ὑμαῦ δῦ} ἐμ ὅθ ἴῃ ἅντο, ὃ 
Βα αἰδὸ ὑμο Ἐδύμου ἴῃ ἅτ. Απὰ δ 
ὑδαῦ Βαῦμῃ ποὺ ὑπο ϑὅοῃ ἴῃ ἀπὸ, μαΐῃ αἰβὸ 
ποῦ ἴῃ ἃνγὸ ἔμθ ἘλύΠΘυ 0 βθηΐ  ἷπ|. 

24. Τααν, ἔσαν, 1 58 πηΐο γοῖι, ΕνΘΓ 
956 ἐμπαὺ Βϑαγοῦν τὰν ποτὰ, ἀπὰ ἐμ  ατοῖΣ 
ἴῃ δἶπὰ ὑμπαὺ βοαΐ πιθ, πάθεν φυθυ αβεϊηρ 
{ἰδ ἴον ϑυϑν, δὰ οοπιϑῦι ποῦ ἰηἴο Ἰααστπηθηῦ ; 
θαῦ 18 οαγτῖθα ογοτῦ ἔγοπι ἀθαῦ ἀηΐο 116. 

Ὡῦ Ττυὶν, σαν, 1 Βα. υπΐο τοὺ, Τῆι ̓  
ποὺ οοπιοῦ, απὰ ὑμὶβ ΒΟῸΣ 18 Θύθἢ ἔπη, 
ὑπ θὰ ἔπ ἀοδὰ πθαν ἔθ γοῖοο οἵ ἔπὸ 
ϑοη οἵ (οἄ, {Π6 Υ 58}8}} ὈΘοομ6 αἰΐνο. 

1 “πηλκοῖν δἰἶνο." | 

5. γ1π. "Ὀσσοπισῖι ποῖ ἀοογ οὐ ἡυάκτησης," οὐ " δας οτίν ἴῸ 
)υάκο." ] 

3. “Λωγηιαΐ ἀᾶναά,. Ϊ 

4 ναφὶ κΚαγάκὴ δᾶελαφ, Ιἰξ. "ἰα πιδάο ονοτ," "ομδηχοά" οτ᾽ 
“ταπεροτίοα," Ι 

Ϊ 

Ϊ 
δ 



5. 5Ο0ΗΝ, ΟσΒ.». Υ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΥΕΆΚΞΒΙΟΝ. ΒΥΎΕΙΑΟ. 

26 Ἐὸν 5 ὑπὸ Ἐδύμθν μαύ 18 ἴπ Πἴτη- 
561; 50 [Βα 6 σίνβῃ] ὕο ὑπ ὅοῃ ἕο μᾶνγθ 
18 1π ΒιμηΒ6 1; 

27 Απὰ ΤΠ} σἰνθῃ] μἰπὶ Δα ον ὑγ ἴο 
᾿Θχθουῦθ πασιιθηῦ Α͵8ο, θθοδιβθ ἢ 18 0} 6 
ϑοη οἵ τη8η. 

28 Μανυοὶ ποῦ αὖ ὑπ18.: ἴον [ὉΠ6] ΠΟ 
[15 σοπηΐηρ,7] ἴῃ ὅΠ6 ΜΒΙΟΙ. 8}1 ὑμπᾶῦ ἃγ6 1ῃ 
ἜΠ6 στᾶνθδ 8Π8}1 Πὰν ἢΪβ γοΐϑθ, 

20 5Απᾶ 51}|8}} οοπὶθ ἔνθ ; ἯΠΘῪ ὑπαὺ 
Βᾶγθ ἄοπθ ροοᾶ, απῦο ὑπ υθϑαργθοῦοη οἵ 
δ; δμᾶ ὑμϑυ ὑμαῦ μᾶνθ ἄοπθ 601}, απΐο 
6 τϑβϑυνγθούῃ οἵ [ἀδιηπαύϊοη. 

80 δ οδῃ οὗ πιῖηθ οὐσῃ 861} 4ο πούμϊπρ: 
851 Πθδν, 1 πᾶρθ: ἃπα τὴγ Ἰπαρτηθηῦ 15 
7α8ῦ; Ὀθοδιδθ “Ἱ βθϑὶς ποῦ τηϊη6 οὐ ΜΠ], 
θαῦ {π6 ψ}}} οἵ {86 [Ἐδύμου πυΒ]οῖ. μα.}] 
βθῃῦ ΠΊ6. 

81 ΤΠ61 θθὰν υυὶδηθ88 οὗ τη γ 86}, τὴν υυῦ- 
688 15 ποῦ ὕγπ6. 

20 ἘῸΡ 885 ὅπ Ἐδύμον. μαὺ ἢ} 116 ἴῃ ΠΪ5 
ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟῊ :} 80 84|80 βᾷγθ Β6 ὕο ὕΠ6 ὅοῃ, 
ὑμπαῦ μ6 Βῃοι] ἃ μᾶγνθ 118 ᾿ῃ ΗΒ Οὐ ῬΘΙΒΟΙ.ἢ 

27 Απὰ [6 ρᾶνγθ δἷπιβ δα ΠΟΥ 8180, 
ὑπαῦ ΠΘ Βῃοι]ὰ (ὁ Ἰμαρτηθηΐ. ὃ 

28 Ῥυῦ θθοδιιβθ μ6 18 ὅοη οἵ "8, ΠΠΔΡΥ 6] 
ποῦ αὖ {18 ὑπαῦ {Π16 μου" 18 Θουηϊηρ, ΜΠ 8}} 
ὕμοβθ ὑπιαῦ ἃγΘ ἴῃ βΤΆΨΘΒ 5Π8}} ῃθ8} ΠΪΒ γοΐοθ, 

29 Απᾷ {Π6 0 851|8}} οοπῖθ [ΟΠ ; {Π|086 
ὑμαῦ ἀϊά σοοά {πίπρβ, πο ἃ ΤΘΒΕΡΓΘΟὗΟΙ 
οὗ Πἴδ ; ἀπα {ΠἸ|ο89 ὑπαῦ ἀ1ἀ 5 ν]οἰκθα ὑμ]ηρ8 
πηΐο ἃ ΤΘΒΙΡΓΘΟὕΙΟΙ οἵ ἡπαρτηθηῦ.ὅ 

4 χιγ.---80 1 οαν ἀο πούμϊηρ οὗ τηΐμθ 
ΟΥ̓Ώ 561: θὰ ἃ5 1 πϑᾶν, 1 Ἰυᾶρθ : δῃά 
ΤΩΥ͂ Ἰπαρτηθηῦ 18 τἱρῦ; [Ὁ 1 Βθοὶς ποῦ ΤΥ 
111,8 θαῦ ὑπ ν1}} οἵ Βῖπὶ ὑπαῦ Βοηῦ τη6. 

91 ΤΙΗΤ θθᾶν υ]ῦπ 688 οὗἁἨ την 56] ἢ, τὰν υὶῦ- 
Π688 15 ποῦ ὕγ1π|6. 

Α.Ὁ 31. 

1 ΟἿ, ν. 22; Ασίβ χ. 42; χυϊ!, 31. 

3 ὍὭδῃ. νἱΐ. 13,14. 

3 158. χχνΐ. 10; 1 Τῇ655. ἱν. 16: 1 ΟΟΥ. χν. δ2. 

“ Ὧδῃ. χὶΐ. 2; 5. Μαῖίΐζ. χχυ. 32,33, 46. 

δ. ΟὮ. ν. 10. 

5.5, Μαίξ, χχυΐ. 380; ΟἿ", ἱν. 34; νἱ. 38. 

7. 8ὅς6 ΟἩ. νἱῖϊ, 14.; Κον. 1,14. 

1 φηπηιῦ, ὑπόστασις. ἴδ. “ἴοτ᾽ ΟΥ̓ ο π6 ΒΑΤΗΚΕ ἰβ 
1 ἴπ Ηἰβ οὐντι Θβϑθποθ᾽ ΟΥ̓ ῬΟΙΒΟΙ.᾽ ἘΕῸΣ πὸ αἰδεῖπο- 

᾿ οι θούνγθθη φπῆληο ἃπα ραγϑορῦ, ταν ἴον {πὸ Νοβιογίδη 
ορϊῃΐομβ οὗἩἨ ἴποξβθ ΤΘΥΤ5, 566 Αββοπῆδῃ, Β1Ρ. ΟΥὐἱοπΐ. νοὶ]. 
1. ναγῦ ῶ, Ρ. 218, 5ᾳ. ΗΓ͵ΚΙ. μᾶ5. ΠΟΙ ΒΙΠΊΡῚῪ δελ ἴῃ οί 

᾿᾿πβίϑηοοθβ, 
᾿ς 3. ΟΥ̓, "οΙπρονογρα Ηϊπι.᾽ 
᾿ς 8 οΥ,, “{πᾶῦ Ηδ μου θῈ ἀοϊπρ' ονθὴ ἡπαρτηθπΐ,᾽ 
᾿ς Α β'αγα, "ΤοΥυπιθα,᾽ “υτουρηΐ.᾽ ΗΤΚΙ. 
᾿Π 5. 566 Πίδοοιγδο οὗ ΜεοΙϊΐομ, ἴπ ϑριοορίαση ϑ τ. Ρ. 38, 
᾿ ρα, Οσυτοΐομ. δ᾽ 1 δὴ ποῦ 8016.᾽ ΗΓΚΙ. 

7 γ{Ὁ.. " ἤγοτι ἔΠι|6 ἱτπηρα]56 ΟΥ̓́] ΟΥἨ ΜῪ οὐνῖι 50Ὰ].᾿ 
8 ΟΥ̓, “ῬΙδΘαβαγο. 

ΒΛΑΗΙΡΙΟ. 

δῦ 

ἘΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

20 Απάὰ 88 {πὸ Ἐδύμου Βα 118 
ἈΪμη56 1:1} 5ὸ αἰβοὸ ρᾷγθ ἢθ ὕο ὅπ ὅοῃ ἴο 
Βᾶγθ 118 τ ιῦῃ Εἶπ 13 

27 Απᾶ Πθ ρᾷγθ δῖπι ρονουῦ ὑμπαῦ 6 
Βῃου ἃ δάμη πἰβύθν Ἰπαρτηθηῦ, Ὀθοδβθ {16 
ϑοη οἵ 60ἀ 18 ὑΠ|6 ὅπ οἵ τηδη.ὅ 

28 Απὰ τπηλργ6] ποῦ αὖ {115 : ἴον ὑΠ6 ΒΟ 
ΘΟ Θ᾽ ἴῃ τ ΒΟ} 411 ὑπ ν ὑπαὺ ἃΓΘ π᾿ ΡΤΆΥΘΒ 
588}} ΘᾺ} 18 γοῖοθ, 

29 Απὰ 88}}8}] οοπλθ ον Ὁ ; ὑπο υ ὑμπαῦ ἀἰἸὰ 
ϑοοα τηἴο ἃ τοβαργθούϊοη οὗ 118 ; ἃπὰ ὑπο Ὺ 
ὑπαῦ ἀἰα 61}, αμῦο ἃ σϑβαργθούϊοη οἵ οοη- 
ἀθιμπδῦϊοη. 

80 1 οαηποῦ ἀο δηγύμϊπρ τι βαΐθγου οἵ 
ΤΥ 56] : ΔΟοΟΡαΪηρ' ἴο τ μαῦ 1 μοαρ 1 παρ: 
ὉΠ ΠΥ ἡπαρτηθηῦ 18 }πιϑῦ ; ὈθοδαΒθ 1 5Βθοὶς 
ποῦ τηϊη6 οὑπὶ 0111, θὰ ὉΠ ψ}}} οὗ ἴηι ὑμαῦ 
Βθηῦ 1η6. 

81 ΑΠΔΙΕῚ 616 νυ] 658 [ῸΓ ΤΥ ΒΘ], ΤΥ 
ὙΠ 658 6ΓΘ Ποῦ ὕπιι6. 

1 χξ, “πὰ 85 ἴο ἴπ6ὸ ΕἙἌΤΗΕπ ἔποῖο ἰ5 1176 ̓  ̓λαδεῖμ, 
ἐαΥΊ ΠΟΥ "ὉΥ Ηἰπι.᾽ ΟΟμΏΡ. οἷ, ἰ.1. ὙΠ ΝΥ ογὰ νγὰβ 'λαδα 
Ἀρειαδ λον. 

3 γ1Ὁ. “ὉΠδῇ 10 Βῃοι ἃ 6 νυ Ηΐπι.᾽ 

3 βαἰ ἐπα πιαδαϊιέα, “ῬΟΝΤΟΥ ΟΥ̓ δΔυϊπογίεν.᾽ Ῥοϊνβὶ. ΑΔ 
ῬΆΓΆ]]ΟῚ Ραβδαᾶρο Οσσυγ5 ἴῃ ΗθποΟΙ, οἷι. ἴχ. 8, τοααδακο 
δαϊξαπα, κε. 

4 11ὸ. “6 ὅοὴ οὐ ὕπο οὔβρυίηρ οὐ ἔνο," 866 οἷ, ἱ, 4. 
Ἠς ἰ5. αἷβὸ οδ)ᾶ τοαίάα δ' ἄδιἐ, "ἴπ6 ὅοι. οἵ Δ οπιδι,᾽ ἴῃ 
Ἡρη. οἷ. ᾿χἰϊ, δ. 

5. χαϊασαΐπ, 566 νου. 34, ἃἀπὰ Ηρῃ. οἷν, χ. 15, ἀπα 1], 90. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

20 ἘῸΓ {Πκ6 ἃ8 10 15 ὑπαῦ [16 οχ βίῃ ἴῃ 
ὑπο ΤΑΓμον :} 80 βᾶγθ [6 8180 ἴο ὑπ ὅοῃ 
ἴο ὁδι186 [16 ὅο θ6" πιῦμῖπ μη ; 

27 Απᾶ ρᾷγνθ ΐπη ΡΟΥΘ ὕο ΘΧΘΡΟΙΒ6ὅ 
)αάρτηθηῦ, ὈθοδιΒθ ἢ 15 ὑπ ὅ9η. οἵ τηδῃ. 

28 Μάᾶννθὶ ποῦ αὖ {Π|8: [Ὁ 8ὴ ΠΟΙᾺ 
φοπιθῦι θη 8}} ὑμθυ ὑπαῦ 116 1η {9 β, ΆΥΘΒ 
Β8Β88}} ΠΘᾶν ἢΐ8 γοΐοθ, 

29 Απά 588}8}} οοίὴθ [ουῦ ; ὕπο ὑπαᾶῦ 
ἀϊὰ ρσοοά ὑπίηρθ απῦο ἃ γϑϑαρυθούοη οἵ 
Ἰπ 0 ; ὅπ ὕμπου ὑμπαῦ ἀἸα ον] μη ρ8,: απΐο 
ἃ τοδιγγθούϊοη οἵ Ἰπαρτηθηῦ. 

901 πᾶγθ πὸ ροόονϑϑν ὕο ἀοὔ δυρμὺ οἵ 
ΤΥ 561: 451 πρᾶν, 1 ρῖνο Ἰπαρηπηθηῦ, ἀπᾶ 
ΤῊΥ ἡπαρπιθηῦ 18 ὑσαθ; [ῸΡ 1 8βθοῖς ποῦ δον 
ΠΥ ΡΊοΓΥ, θυὺ αὐίον {Π|6 ρΊοῦυ οἵ πΐτα ὑπαῦ 
βθηῦ Π16. 

851 ΤῊ61 Ῥᾶγθ νυ] 658 ΟἵἉ ΤΥ 56], Τὴ τῦῦ- 
688 ΜΡ ποῦ 1116. 

1 ΤῊΪΒ ἰ5Β πὸ Ῥοβέ τοπαοσίηρ 1 σδη πα ΤῸΓ δέδ ποπ τὲ 
ὅπ' ἡ κὸν '“κδπὶ μ͵)ίδέ, Ὑπὸ Ἐρυρείδη ἘΥΔΠΒΙΔΙΟΥ νγα5. ον!- 
ἀσπεν αὖ βοσλδ Τγοῦθ]6 το τόπου {πὸ Οσοοῖκ, νυ ση πὸ 
σου! ποῦ ΟΧΡΓΟΒΒ ΠΡΌΓΑΙΚ ἴπ 5 οὐντι το σιο, ΤΊΟ σ0η- 

᾿ βεγασείοιι σἕδ ποτ όῆορ, ἴῃ σοπποχίομ νυ} Ὁ} δλῦρέ, ἀσβοῦν 5 
᾿ ποῖξίσο, 

᾿ κ4 φπδρὶ, "“Ὀσς,᾽ “δρίάο," "ἕδκο ρῖδσο,, οὐ "σοτῆο ἴο Ρᾶ88,᾿ 
3. ΟΥϑ, "σδῦδο ἴο 6 τη ο᾽ {πγοῦ τ ΗϊτΒΟΙΓ; “σδδο (0 

»ο.᾿ 
4 γεί-παπειεσερεῖ." κῦπε, σοτὰρ, [5 σοπιβίσισείοι ΟΥ̓ Βπρ', 

᾿ δηᾶ Ρ]. τη. {Π|686 ἴοτταΒ Ὑγ τ γεέ αὐ' λίσί, "15 ὅπ] Ἰαθοτγανο- 
τχαητ᾽ ἰπ οἷν, ἵν. 20, 

δ΄ 11Ὁ, Βα], “ΤΠΔΕ 1 Βῃόουᾶ ο," 
5 πε, " ουΐ ΟΥ̓ οΥ' "ἤγοτη ΜῪ πδηᾶ," 



ΟηλΡ. Υ. 5. 50ΗΝ. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ, 

26 Τὸν δ8 ἐμθ Βαΐμου ΒαΡΒ 16 ἴπ Β5 
ΟΥ̓ 861} 80. δ͵8οὸ ρσᾶγθ 6 ἴο {πθ ϑοῃῇ 
ἴο Βανο 118 1ῃ 8 οστη 561} 

27 Απᾶ [δ γᾶν δἷπὶ βρόντον ἴο ἐο 18 ς- 
τηθηῦ, θδοδιι86 4180 Π6 18. ὅοῃ οἵ τηδῃ. 

28 ὙΠ πηᾶργοὶ γθ αὖ ὑπαῦ ἴον ὑπ6. 
ἀϊπηθ 888}} σοιὴθ ἴῃ τ] Ο ἢ. 811 {Π|6 0 ὑμαῦ 116. 
ἴπ σΡΆΥΘΒ 8Π18}} Ποδν [18 γοΐοθ, 

29 Απὰ ὑπ6ὺ 818}} δοιὴθ [Ογα]ι :8 ΤΠ Υ ὈΥ 
δ Ποῖη σοοα πᾶν Πᾶν ὈΘΘη ἄ01η6, το ἃ Γ6-᾿ 
Βαντθοίίοη οἵ 18; ἀπὰ ὉΠΘΥ ὈΥ ΠΟ πὶ ΘΥ]] 
ΤΠΔΥ Πᾶν ὈΘΘη ἄοπθ πηΐο ἃ ΓΘϑαρρθούϊοη οἵ 
ἡπαρστηθηίϑβ." 

80 1 οαπποῦ ἀο Δηγίμίηρ οἵ πιν 56] : Ὀὺὺ 
851 Πθᾶγ, 80 1 Ἰιᾶρσθ: ἀμ τὴν ἡπασιηθηῦ 18 
7αβὲ ; θθοδιιβθ 1 βθοὶς ποῦ τηῦ 1], Ὀυὺ {π6 
011} οὗ Ηἷπὶ ὑπαῦ βοηῦ τηθ. 

81 ΤΙῚ Ῥθὰν νοὶ δη688 οἵ τυ 86] ἢ, τη γ νυ ]ῦ- 
ΠΘΒΒ 18 ποῦ ὕγιιθ. 

1 ογ, “ἴῃ Ηἰβ. οὐντὶ ῬΟΥΒΟΙ,᾽ ΟΥ̓ Ά“πδίαγο,᾽ λαπάκξίη μῦν. 
ΤῊΐ5 ραββαρο ἰ5 αἀποῖοα Ὀγ 5. Βοροσγίδη, Ηοτη. ἷ., πὸ δά 5, 
ἐνεαηῖκ ᾽ἱ φεπαΐδ--" Τλς ὕγοτη [ἴδ ; τσοίον δὐλλὸ πακὴ 
ἀἄτενπαν--" τιοῦ ἃ5.  Ηδ πιδὰ ἢγβτ θοχζοΐζοη Ηἶπι πὰ {Π0ῃ 
κίνοι Ηἰπι "76 ; αΐῦ {πὸ Τὐνίπρ Βοίπρ θοραὶ 1ἰνίηρς 1ἱζο, 
δὰ πὸ Οτοδΐου ἃ Οὐοδίου δπὰ ἃ Τπᾶρο.᾽" 

3 γΑΥ, “50 κᾶν δ ἴο {ΠπῸ 50ῸΝ δ]50.᾿ 

3 γ1ξ, “ ουΐδίο.᾽ 

4 Ἡξστγο, δ8 Δθονο, ΥῸΓ. 37, γῶγ. 6 πᾶνο {Π|Ὸ Η]. ἐπά8- 
ἀαπαΐα, "ἡαάρτηθηῖβ τ᾿ ἴ.6. ἄγβί, {πὸ ἡπαρτηρηῦ---ἴθη, {πὸ 
Βοηΐσηςσο. 

5. ΨΔΓ, " οὔ, οὐ " σοποογιίπε ΜΥΒ6]7.᾽ 

ΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

20. ΑΒ] {6 ἘδΕμον μαῦἢ 18 ἴῃ Πἰτη 861}, 
80 βᾷγθ ἢθ ἴο ὑπ ὅοῃ ὑπαῦ μ6 ᾿ιᾶγο 110 ἴπ 
δ πι561; 

27 Απὰ ρᾶγθ διῖτη δυῦμουιν ὑμαῦ ἢθ 

ΘΕΟΘΆΈΘΙΑΝ. 

20 ΒδοδθεΘ ἃ8 ὕ6 Εδύμον μα 8 πη 

ΒΠΑΨΟΝΙΟ. 

20 Απὰ 88 ὑπ Ἐδίμον μαΐῃ 11ἴ8 ἴῃ Ηΐτη- 
Βἰπιβο!;} 80. 4180 ρανθ ἢ ἰο ἔμ ϑὅοῃ ὑμπαῦ 861:} 8ὸ ρᾶνθ μθ ἕο {ῃ6 ϑὅοῃ δ͵8δὸ ἴο μᾶγθ 
Β6 Βῃου]Ἱὰ μδᾶγθ 1Π| 6 παν μῖη ΕἰτηΒ6 } 1 

27 Απᾷ [6 ρᾷνθ Β1ΠῚ ΡΟΥΘ 4180 ἴο Βο]ὰ. 
Ἰαάριπθηῦ,, Βθοδιιβθ ΒΘ ἰβ [ῃ6 ϑὅοῃ οἵ τηδη.} 
Μᾶννοὶ ποῖ αὖ 0818: 

28 Ἐὸν ὑπ μοι σοιηθίῃ, πη Υ μἰοἢ 8}} 
ἔμοβθ ὑμαῦ 116 ἴῃ ρτανθ8. 5}}8}} ἤθὰρ Π18 
γοΐοΘ, 

209 Απά {Π6 0 888}} ρῸ οὐϑῖ, {Π|6 ἄοθῦβ 
οὗ ροοά πηΐο ἃ σϑϑυγγθοίϊοη οἵ Ἰϊ8; θὰ 
ἐθθ ἀἄοθῦβ οἵ 6.1} πιπΐο ἃ σϑϑαγγθούίοη οἵ 
7πασιηοπῦ. 

80. 1 οαπ ἄο πούμϊηρ οἵ την βο!: 
4 χγττ.---Βὰῦ ἃ5.1 Πρᾶν, 50 1 Ἰπᾶρθ : δπᾶ 

Ἰπδ ἴῃ Ἀἰτη86 1} 

27 Απὰ Β6 ρᾷγθ ΠΪπὶ 8150 βουνοῦ ἴο ἀο 
ἡυάρσιηθηῦ, ὈΘοδΒ6 ΒΘ 18 ἔη6 ϑοῃ οὗ τηδῃ. 

28 Μαγυθὶ ποῦ δὖ ἐπὶβ: [Ὁ δὴ ΒΟῸΣ 
ΘοΙηθῦἢ ἴῃ τ Ϊ 0} 411 ἐμαῦ ἅτθ ἴπ σΤΑΥΘΒ 
88.8}} Πθᾶν ἔῃ: νγοΐοθ οὗ ἔμ ϑὅοῃ οἵ Θοά, 

29 Απᾷ 5}}8}} οοπιθ ἴογίῃ ; ἔμϑθυ ἐδμιαΐ 
αν ἀομῃθἣ σοοα ἐπίηρβ, πο ἃ ΤΘΒΌΓΓΡΘΟ- 
τοι οὗ 118 ; θὰῦ μον ὑμπαῦ πᾶν ἀομϑὅ δυ]] 
ὉΒῖπρ5, αηΐο ἃ σοβασγθοίοη οὗ Ἰαθρτηθηῦ. ὃ 

80. 1 οδη 40 ποίμϊηρ οὗ την βο ]: 
“1 ΧΥ͂ΤΙ.---͵αὰῊβ 1 ἤρᾶγ, 1 Ἰυᾶάρθ: δηᾷ ΤῊ 

ΤΥ Ἰπαρτηθηῦ 18 τἱρηῦ ; [ῸΡ 1 566. ποῦ τὴν Ἰπαρτηθηῦ 18 τὶρξ ; ἔου 1 βθθκ ποῦ τὴν νυ ]], 
111, θὰ Π|6 Μ1}} οὗἨ τὴν Ελύμου ηο βθηῦ ᾿ θαὺ ὑπ ν1}} οὗ ἐμ Ἐλῦμου τμὸ βθπῦ πη. 
ΤΏ. 

81 Τ1 ὈθᾺΡ τ Π658 οὐ την 86], τὴν τυὶὺ- 
ΠΘΒ88 18 ποῦ ὑγι16. 

1 ρῥμαυῖδα ἐ υϊδῖθα ἐἰπαπα. 
“τίη ΗἰτηΒ6 17." 

πὶ “ἢ ΗΒ. οὐστι ποδὰ,᾽ 

3 επεϊηιἐδιρποδα πηι βίδα τπαβ δα βα᾽ εἰ ἰβαΐδα. 1, “βανὸ 
Ηΐπὶ ΡοντοΥ ἴο ποΙα ἐπα ρτηθηΐ αἰ5ο." 

ἈΒΑΒΙΟ. 

20 Τὸν {κ δ8 ἐμ 118 15. ἴῃ ὅπ ὙΘΡῪ 
Θβ86η061 οὗ ῃ6 ΕδύΠου; 80 αἰβδὸ ρᾷνθ ἢθ 
ἴο ὑπ ὅοῃ ὑμαῦ {8 Βῃοι]α Ὀ6 ἴῃ Βΐμ. 

27 Απά [9 ρᾷγϑ μἴπι βουθγοισηὐν" ὑπαΐ 
ταῖσιν Ἰαᾶρσθ, θθοδυθο ὑμαῦ μ6 15. ὑπ ϑοῃ 
οὗ πιδη. 

28 Μᾶγυοὶ ποῦ αὖ {π|8: ὑπαῦ {Π6. ΒΟῸΣ 
σοτηθῦι ὑπδὺ 411} ὑπαῦ ΓΘ ἴῃ ΟΤΆΥΘΒ ΠΘᾺΡ ΠῚΒ8 
νοΐοο. ὃ 

29 Απάὰ {πον ὑπαῦ στουρμῦ ροοα, 888 
αηΐο ΤΟΒΌΡτΘοῦου οὗ 118 ; ἀπ ὑπθν ὑμπαΐ 
ἀϊὰ ον}, απο σθϑαγτθούϊου οἵ Ἰπασιηθηῦ, 

4 ΧΙΙΤ.---80. Τ οαη ἀο πούμϊηρ' ἔρομγ᾽ την - 
86]: 8 1 ΠΘΆΡ, 80 1 Ἰυᾶρθ; δη4 τὴῦ Ἰπαρ- 
τηθηῦ 18 τίρηῦ; Ὀθοδβθ 1 βθοὶς ποῦ τὴν Μ1]}, 
θὰῦ ὑπ ν.1}} οὐ {π6 Ἑλύμθυ ὑπαῦ βθηΐ πη6. 

351 ΤΕΤ ῬθαΡ υυϊῦποββ οὗ την 56}, τὴν σεὶῦ- 
658 18 ποῦ ὕτγιιο. 

[6 Βῃοι]ὰ δαπηϊηἰβίθυ Ἰπαρτηθηῦ, ὃ Ὀθοδιδθ 
ἢ 18 ὅοῃ οἵ {Π| 168}}.ὅ 

28 ΛΑπὰ 4ο ποῦ ψόπᾶου αὖ ὑ}18.: [Ὁ ὑΠ6 
βου οοιηθύ,ῦ ἴῃ ἩΒΙΟΝ 411 ὑἐμαῦ ἅτ ἴῃ 
ΒΤΑΥΘΒ 8Π8}} ΠΘᾺΡ 18 γοΐο6, 

29 Απᾷ 58}}8}} οουηὴθ ἰουέϊ ; ὕπο ὑπᾶῦ 
ἀο ροοά ὑπίηρθ, αηΐο ἃ τοϑαγγθοίίοι οἵ ΕΠ ; 
δα ἐΠ6Υ ὑπαῦ 40 ΘΥ1} {πϊηρ 8," απο ἃ τ βαν- 
τϑούϊοη οὗ Ἰπαστηρηΐ. 

80 1 δὶ ποῦ 8016 ἴο ἀο διρθῦ ἔγομι ΤΥ 
ΟΥ̓ 861 71 ΟὨ]Ὺ ἀναγ Ἰααρσπιοηῦ ὑΠγοῸ 
ταῦ 1 Πραγ, ἀπὰ τὰν Ἰπαριηθηῦ 18. Ἰαϑῦ ; 
Ὀδοδυβ 1 ἀο ποῦ 566 τὴν οὐ Μ1]}, θαὺ 
ὅπ Μ.1}}} οὔ πἷπι ἐμπαῦ βθηῦ πη. 
4 ΧΙ].---ϑὶ 1 1 νοτὸ Ὀραγπρ ὙΠ 688 

Οὗ τη 80], ΤΩΥ ΥἸΠΘ6 88. ΘΓ ποῦ ἔγιθ. 

81 ΤΡ θθδν νυ ]ῦη688 οὗ τηγ 86] ἢ, Τὴν πεὶὑ- 
Π688 15 ποῦ γι. 

1 ν᾽ βεὑμὸ, 

3 φοξυογϑ)ϊὶ, ὑτοῖ. ρατέ.--ποιήσαντες ---πράξαντες. 

3 ν᾽ υοεκγεδλέημο δμᾶά. ΑἹἹ ὑπ ψογβίομβ σοπᾶοσ ἴπ6 
ατροκ ἀνάστασιν ᾿ἰζογα!ν, υυϊεποσε ἐπ ἀοῆπίξο αἀτγείοϊο, 
ννΒῖσἢ οῖ {π6 Αὐἰπογιβοα δπὰ {πὸ Εουβοα Ν᾽ ἐγβίουβ πᾶνὸ 
ἰηβοσίοα, 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

260. ΑΒ ὕΠ6Γ0 18 18 πιὰ {π6 ἘΔΕΒΘΡ ἴῃ 
ἔμ θβϑβθηοοὶ οἵ ἢβ οὐ ΠδΕΠΓ͵Θ; 80 880 
Βαῦῃ ΒΘ ρίνθῃ ὕο ὑπ ὅοῃ ὑμαὺ ᾿ξ 6 ἴῃ 
᾿18. ΘΒΒ6Π00 : 

27 Απά 6 πιδάθ εἷπιὶ βονυογοῖρτιδ ἐδμιαὺ 
ἢ Βῃου ἃ 4180 Θχθγοῖβθ ΒΌΡΓΘηΘ Ἰπαρσιτηθηῦ, 
Ὀθοδιβθ ἢ6 18. ὅοῃ, ὑμαὺ 6 Βῃου]ὰ Ἰυᾶρθ 
{}:6 ΒΟ0η8 οἵ πΊ6ῃ. 

28 Απά Ρ6 γϑ ποῦ αβέοῃϊβῃοα ὑπαῦ {Π6 
ΒΟῸΣ σοιηθῦμ, ΒΘ 411 ὑμπον ὑμπαῦ ἅτ ἴῃ 
θΌΓΙΔ] - στο Π15 5118}} ΠΘαΡ 18 γοΐοο, 

29 “πᾶ {Ππ0ὺ 5}18}} αγῖβϑ ; ἔπϑὺ ὑμαῦ Πᾶνθ 
ἄοπο ροοά [ὉΓ ἃ τϑϑυγγοοίίοι οἵ ἰδ; δὰ 
ΠΟΥ ὑμπαῦ μανθ ἄοπθ οΥ]], [Ὁ ἃ ΓΟΒΌΓΓΘΟ- 
ἐϊοη οἵ ἡυδρστηθηῦ. 

80 1 οδῃ ἀο ποίμίηρ οἵ τὴν οὐ δοοογᾷ τ: 
θὰῦ 48 1 Βᾶῦθ πραγ, 1 Ἰυᾶάρθ: δηᾷ ΤΥ 
Ἰυαριηηθηΐ 18 ἔγσαθ : πον 1 ἀο ποῦ 566} τηϊηθ 
οὐ Μ1}}, θα  ἐπ6 νι 1} οὗ αἷπὶ ὑμαῦ βοηΐ πο. 

81 Τ1 Ῥᾶγὸ νυ ἱῦη 658 οἵ την βο ἢ, τὴν τεῖῖ- 
ΠΘΒΒ ΜΨὙ6ΙῸ ποῦ ὕσιιο. 

1 φισα--τᾶισα. 
3 ἐπ εαγέ παϊεάδπα Ἀεῖπι, 
απ δεοίενπ. ἀέπια. 

“Ππιοὰ τὶ Ῥτγοϊδοίου οὐ τον, δὰ Τυῦχο οὐ Ἡσανοι."" 
σισάπι, Ῥαγ, ἰ!, ν. ϑ0ῦ, 

3 ρη αὐπι. ἄσιο. 
Τείλεεη βεοίψα. 

᾿ . . . 
ἐλοηην ΟΓ ἐλίδεο πιοίάαπ., 
πῖδὴ οπιυσοπί παν. 

“ἡ ἔπο Τυδρ|τηοις αν ἴπὸ Το πρ ΗΪπΊΒΟΙΥ σΔΙ σε ἀτοῖ- 
ΔΉΚΟΙΒ υῖτἢ Ἰοσὰ νοΐσο ἕο Ὀῖονν πὸ ἐγαπιροῖ--Ἐ ον ποι 
νᾶ κὸ ἂρ οὐΐξ οὗ {π|5 τπποῦ αὶ," ἄς, Οεμδάπη. Ῥαγ, ἰἰ, ν. 802, 

4“ γαηι. 5. κιυπ--διοα. 

1 ογ, " πδέαγο," πα 'ὶ δυιβυγοτβ ἴο πὸ ϑγτ, σηθηνοὴ. 

3 οΥ, “Ῥμονγοσγ," 

8. οΥ᾽, "σοτητηδηα," " τϊο ἀπά κονοση." 

4] εἰςδαῖδαν, 

5 ΒΔ} σοπιο," ῬΟΪΥ. 

6 «αἰὰ κοοάᾶ--- ἀἰὰ ον." Ῥοὶγκ. 

Τ γηδη κἂϊ παῖ. Χἱξ. " ὕγοπὶ ἔο πδέυτο οὐἩ ΜΥ βου}." μεσ 
παξι, " ἴγοτι ΜῪ πδίαγο, οὐ "οπκοποο," ῬΟΙΥΚ. 

. ἄαν φηδνη.ἵ βαγακδί.ἐ "λα, "ἴῃ ἔπ Ῥότβον," "οββουσο,"η 
ὑπόστασις, ϑγυτ. φπηι,) " οὗἩ Ηἰκ οντὰ πδίαγο," 

3 Δαν φπῶνι.ἱ ὃ δαελαά. 

5 »ημραϊαί, " ἈΌΪοτ," "Βαροτίοτ." 

4 κα ἰνᾶδαί.ἱ 'χμά, θοο αῦονο, νοτσ. 10. 
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ΑΥΤΗΟΒΙΒΒῸ ΨΕΆΚΒΙΟΝ. 

82 41 {ΤΠ 6167 15. ἀπούμϑι ὑμπαῦ Ὀθαγθὺἢ 
αἰ π685 οὗ τη; ἀπᾷ 1 πον ὑμαῦ ὑπ νυ ῖὲ- 

Π688 ΜΠ οι Π6 τὶ ὑπ ββθίῃ οὐ ΠΙΘ 18 ὑγ116. 

88 Ὑὁ [56π}] υπίο Φ08π, Ξἃπά Π [ὈΔΓ6] 
τὶῦη 685 απύο ὑΠ6 ὑγαΐῃ. 

84 [Βυῦ 1 τϑοθῖνθ ποῦ ὑθβίϊπποην ΡΟ 

857: Ὀαῦ {π686 {ππρ8 1 5880, ὑμαῦ γ6 
[πϊσ Ὁ} θ6 βανϑά. ψὶ 

8ὅ Ηδ ναβ [ἃ θυτηΐπρ πα ὅ8. Βῃϊπίηρ 
Ἰσμῦ:7 πᾶ ἐγ γγθῦθ ΜΠΠΠ1Πρ' [Ὁ ἃ 5θᾶβοῃ 
ἴο τϑ]οὶ96] ἴῃ ΗΪ5 Πρ. [ 

᾿ς 864 Βυὺ [1 Πανθ ργθαῦθι νυ ῦπ 658 ὑΠ8Π 
᾿ἐλαέ οἿ] Ζολη : ἔον ὅπ σουκβ ὙΒΊΟἢ. {116 
ἜΔΟΠμοΡ [ΠΔ0Π ΡβΊνΘη} πιθ ἴο ἤπι8ῃ, ὑ86 
[5867 ψουκβ ὑπαῦ 1 40, Ὀθᾶ: νυ]ῦπ685 οὗ 
΄τηρ6, ὑπαῦ πὸ ἘΔΌΠΘΙ Βαθἢ βϑηῦ Π16. 
᾿ς 87 Απᾷ {πο Ἐδύμον [ἘΠ] πι86} Ὁ, σι αῖοιι ΠαῸἢ 
᾿βαῃῦ π|6,7 ΤΠ8 0} ῬΟΓΠ6 τυ ἱἔπ088 οἵ πηθ. Υθ 
μᾶγθ πϑίθμον μθαρα ΗΒ γοΐθθ αὖ ΠΥ {1Π|0, 
8Π0Γ 866} ΠΪ8 8188. - 

88 Απᾶ γ6 Πμᾶγϑ ποὺ Ηἷβ πσογὰ δι αἸηρ ἴῃ 
'γοι : ἴο σοπὶ μ6 [Π8{}}} βθηῦ, Βἴμη γ8 
᾿θοίονθ ποῦ. 

Δ.}. 31. 

Πα 5, Μαῖξ. [1]. 17; χνΐ, δ; ΟἩ. 11. 18; 1 5. ὕόΒη ν. ὅ, 
7,9: 
3 0Ἀ.]. 15,19, 27, 32. 
Ι 3.28. Ρεΐ. ἱ. 10. 

4 856 5. Μαίί. χίϊὶ. 90; χχὶ. 36; 5, Μασκ νἱ. 20. 

5.15. 9“ 0.π ν. 9. 

6 ΟἩ. 11,2; χ. 25; χν. 34 

7 5, Μαζξ, {{ϊ.. 17; χυὶϊ. 5; ΟἿ. νἱ. 27; νὴ], 18. 

8. Ὡραΐ, ἰν, 12; ΟὮ. ἱ, 18 ; 1 Τίπι. ἴ. 17; 1 5. ΦΌ0Πὴ ἶν. 12. 

5. 5ΟΗΝ. ΟΕ.» Υ. 

ΒΎΕΙΑΟ, ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

82 ΤΠΟΥΘ 15 δΔποῦπον ΠηῸ Ὀθαγοῦῃ τ ῖῦ- 
Π6Β5Β Οἵ 1η6 ; δπη4 1 Κπονῦ ὑπαῦ Π15 τὶ πο 581 
15 ὑσιιθ ν ΒΊοἢ Π6 πιὐπθββϑίῃ οὗ πιο. 

99. οι, γοι βϑηῦ ππΐο {0}1π, ἃπα ἢ 
θδΓΘ τῦποββ οὐ ὅπ ὑγαθῃ. 

84 ἩἨοπνθοὶξ 1 γθοοῖνο ποὺ τ] 6 58 ἔγο ΠῚ 
τ8} : θαΐὺ 1 5Βα]α {Π|686 ὑμ]Π 08 ὑπαῦ γο Βῃου]α 
Πνο.3 

855 Ἠθ νὰβ ἃ οϑπα]θ ὑμαῦ Ὀαγπθῦ δηά 
σίνθῦῃ ᾿ρμῦ: δα γθ τοῦθ ψ]]Π]ηρὅ το το- 
7οῖσθ ἴον ἃπ᾿ Ποὺ ἴπ 15 Πρ. 

86 Β.ΓῚ Πμᾶνθ ἃ συὶΐπθϑβ σγθαίθυ ὑμ8η 
ὑπαῦ οὗ Φ0μη : ἴον ὑπ σορ 8. ψ ΒΊΟ ἢ ΤΥ 
ἘΔΓΠΘΡ ρᾶγθ τὴ ὑπαῦ 1 8ῃοι]α ΠΗΪΒἢ {Π61}, 
ὑπ6856 σου ΚΒ ὑπαῦ 1 ἀο, θ6δι νυ 6855 οὐ Π16 
ὑμαῦ Π6 ΠΑΟΠΘΙ βθηῦ πΊ6. 

57 Απὰ Ὁπ6 Βαΐπον πὸ βοηῦ Ππ|6, Π6 
Ῥϑαγοῦϊι νυ ῦπ688 οὗ τη86. Ὑ8 πρϑύϑὺ Πθαγα 
ἨΪΒ γοΐθ6, ΠΟΙ ΒΒ Π1Β5 ΔΡΡΘΆΓΆΠΟΘ. 

98. Απᾷ 18 πογὰ 15 ποὺ δ᾿ ἀϊηρῦ ἴῃ γοιι, 
Ῥθοδιβθ ἴῃ ᾿ϊπὶ μοπὶ 6 Βθηῦ, γ6 θθ]θυθ. 
ποῦ. 

82. Αποίμον 18 ΤῊΥ͂ ΨΥ] ΠΘΒΒ; Πα 1 ΚΠΟῚΥ 
ὑμπαῦ Β15. [Π 658. ΒΙῸ ἢ ἢ6 τυ Ἰὑπϑββοίῃ οἵ τη6 
18 71υϑῦ. 

89. 14 γοὰ ποῦ βοῃὰ πηΐο ΦοΠη, δηᾶ 
ΒΘ ΒρΆΚθ 818 νυ ϊδηθββ αηΐο γοὰ ἴῃ ὑγροῦ 1 

84. ἘῸΓ τὴν ρατὺ 1Ὁ 18 ποὺ ὕΠ|6 νυ τῦπ 688 οἵ 
ἸΘη ὑμαῦ 1 νυ 8} ἴο : 1 ΟἿΪΥ Β4Υ ὑμ6 86 
ὑΒίηρβ ὑμαῦ γ6 ΤΔῪ Ὀ6 βαγϑά. 
9 Ηθ νὰβ ἃ οδῃά!θ ὑμαῦ νγὰ8 Πρ ἰθα 

ἃ ΠᾺ ΒΕ] ΠΟΘ} : ἃπα γο ἀθβίγθα ὕο γθ]οοθ ΟῃΘ 
Ποὺ ἴπ Π15Β Πρ. 

80. Βαῦ ἃ8 Ὁ" μὴ 1 Πᾶν ἃ υυὶθ 6555 τ ΒΊΟἢ 
15 σρθαῦθυ ὑμ8π ὑῃθ τ] ῦ πο 888 οἵ Φόμη : [Ὁ 
{π6 στο ΜΒ]Οἢ ΤΩ ΑΥΠΟΥ ραγθ τὴ ὕο 
ἄο δπὰ ἤο βηΐβι, ὑπαῦ ννοῦῖς ψ πῖοι 1 αο0, 
15. ΤΥ Ὑγ] ΓΠ658 ὑπαῦ ὉΠ6 ΒΑΥΠΟΡ βθηῦ [η16. 

87 Απάὰ Ὁ ΕΑΥΠΟΡ ΠῸ βθηῦ π16, ἢ 18 
ΤΠΥ͂ ΜΥΠΓΠΘΕΒ : 8Π4 ΘΥΘΡ 51Π66 γοῖ1 Οχὶϑῦ, γο 
ΠΘΥ͂ΘΙ ΠΘαΓ ἢ15 γΟΪ66, ΠΟΙ ΒΔ Π8. ΒΠΔΡΘ. 

88. Απᾶ 8 πογὰ 18 ποῦ ἴῃ σοι ο 0146 
ἴῃ γοὰ : Ὁ" βουὴ Π6 βϑηῦ, ῃϊῃγῖ γ6 θ᾽ ]θνΘ 
ποῦ. 

1 ἩΓΚΙ. ἀρτθο5 υῖτη ἔπ Οὐθοκ ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ. 
Βαΐ {πῸ Ῥοβομῖΐζο 18 Ἰποσο βίσι Εν Ἰἀϊοτμδῖῖο, ἃ 5 

αὐτοῦ. 

3. αἀδέῆηι ἐδϑμἑαιυκυῖπι. “ἴπαῦ γοὰ, γοὰ Βῃου] θ6 βανϑᾶ,᾽ 
ἴ.6, ἀοϊνογθα, τοβουθᾶ, ἩσΚῚ. Βοίῃι Ῥοβοῖ. δια ΗΙΚΙ. 
τϑηᾶο δὲ---ἀλλά Ὀγ ἀτη---οἰδ. 

3 ΟΥὉΔ, “γὲ νγου]Ἱᾶ,᾽ ΟΥ̓ “νἰβμοα ἴο.᾽ 

4 οὗ, “ποῦ Ὠραγὰ Ηἰβ νοῖσθ ἤγοτη θυθυ βίη ρ'." 

5. ΟΥ̓́ “Τοβίοίῃ,᾽ “σοπ  παθί.᾽ 

1 οὗ, “τἱρθοῦβηοββ.᾽ 8566 οἷ. ἰ. 14. 

3 ἐγγίςη055,᾿ (65. 15, βαηιᾶαξ. 

3. ἐν Π0585,᾽ ὑο5Επλο πὶ, δάηι᾽ α. 

4 κίψαλι, " Ὠΐτα,᾽ ΟΥα Ρ ΠΕ ΟΔΠΥ. 

5ΛΔΗΙΡΙΟ. 

08 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

82. ΤΟΥ͂Θ 18. πούῦμποῃ ψγῆο Ὀοασϑίς τὶῦ- 
688 ΟὗἩ τη6, δπα 1 Κπου ὑπαῦ ὑΠ6 τυ 6585 
μι ΒΙοἢ ἢ6 τ ὐποϑβοῦῃ οἵ πη6 185 ὑγ16. 

38 Ὑο βϑῃῦ πηΐο “0ἢπ, ἀπ ΒΘ Ὀδγ6 ἃ 
ὑσιθ ὶῦπο88.} 

84 1 τϑοοῖγθ ποὺ υυϊδμθϑβ οὔ τηθῃ: Ραὺ 1 
ΒΔΥ ὕΠ6856 ὑπ]πηρ8 ὑπαῦ γ9 πιᾶῪ Ὀ6 βαγοϑά. 

95 ΤΠδΐ τηδη, μΒ6 νγὰβ {Π 6 ̓δπὴρ Βῃ 1 πη ηρ 
ηα Βαγηΐηρ ἢ πὰ γο σβῃθά ὕο γο]οῖοθ 
ἴῸΓ π᾿ που ἴῃ ΠΪ5 Πρ. 

90 Βυῦ 1 πᾶνο ἃ νυ ἹῦΠ685 ρυθαύον ὑπδῃ 
ἐμπαῦ οὗ ΦοΒη , ἴον {π6 ορκ8 τ Π]6}} ΤὴΥ 
ΤαῦΠΘ᾽ ραγθ πη0, ὑΠαὺ 1 5ῃου] ἃ Πη 8}, ὕΠο86 
ΜΟΡΚΒ. ΠΟ 1 ἄο, ὉΠΟΥ͂ ὈΘΔΡ τη 685. οὗ 
π16, ὕΠαῦ ὕπ6 ΤΑΌΠΟΡ 15. μ6 ὑπαῦ βοηῦ τη0. 

57 ΔΑπᾶ {ῃ6 Ταῦ ον γιὸ βοηῦ πι0, ἰ8 Π6 
ὑπαῦ θοροῦ υνϊῦπ 688 οὗ τη. Ὑ8 Βᾶγθ ποῦ 
Πθαγα Π18. γοΐθθ ΘΥ̓ΘΡ, ΠΟΙ 566 18 ἴδ 66. 

58. Απά Πῖ5 νον 15 ποῦ ἴῃ χοῦ : [ὉΓ ΠΪπὶ 
ψ]Ποῖη μ6 βθηῦ, γ6 θο]ονο ποῦ. 

Ὁ αἶδὸ "οὐ πὸ ἐγοτ,᾽ ΟΥ̓ “πὶ σαι." 

2 »ἱ “μὲλε, ὁ λύχνος, υυϊτ πὸ ἀ οὔ, ἀγεϊοϊο σουγθ ον 
βίνομ, οἵ πιο μο ἢ εὖ ον δὲπί, "τα Ὲ ἴα. αχηίΐηρ απ {πη 
ἰ5 τη κίηρ Πητ,᾽ ΚΙ πιο ἢ ΤῊΔν αἰδὼ πθδη " {Π80 [5 {]},᾿ 
δηἢ 5ὸ ἄστοῦ ὙὙ] ἢ} (πὸ Αταθὶς οὐ (15 νοῦβὸ ἴῃ {πὸ ῬοΟΙγ μοί, 
αν, 

3. Τῆο τοχέ ΠδᾺ γγὸβ μη, ὃ ἨΘΙ]οπ χοά ΘΧΡυοβδίοι ΤῸ 
πρὸς ὥραν. Βυξ ππτρ, "πΟΌχ,᾿ σαπποΐῖ, {κα ὥρα, να τα κοη 

ΤῸΓ “ ΒΟΆΒΟΝ γ᾽ ἀπα ὑγο 5 Οσοοῖκ, ποῖ Ἐχγρείδη, 

“σέλα Ἰοαπηδα, " ἴπδη {πὸ οὐ οὗ Ζο π," 

ΟΟΤΗΙΟ. 

9ὅνννςνς ὑδαῦ γιατὶ νᾶ8. ἃ οαπα]6, θα ΡΠΐπρ' 
ἈΠΑ ΒΠ1ηΐἰπρ: ἅμα γ9 ψοι]α το]οῖοθ [ῸΡ 
ἃ Μ Ἐ116 1ῃ Πἷ5 Πρ}. 

80 Βυῦ 1Τ ᾶνθ ἃ ϑ]ῦΠ088. ρηθαῦθυ" {118 
ὑμπαῦ Τόμη :} ἴον ὉΠ6 του ΚΒ ποῖ ὉΠ|0. 1 8- 
0Π6} ρᾷγθ τὴ ὑπαῦ 1 8Βῃο]4 ἀο {{πθπι, ὑΠι6 
ΜΟΥ ΚΒ. μον 1 ἄο, ὈθὰΡ υυϊίηθβ8. οἵ πιο, 
ὑπαῦ ὑπὸ Ἐαύμον βοηῦ πιο.9 

357 Απᾶὰ μ0 Ῥαΐμον πὸ βοηῦ πιο, [6 
Ὀθαγοῦῃ υυϊ θη 655 οἵ τηθ. Υὁ ποίῦπον παν 
μἷ8 γοῖοο αὖ ΠΥ ὕϊπ16, ΠΟΙ 58 ΠΪΒ ρΡρΘδν- 
866. 

38. Απᾶ γο πᾶγο ποῦ [18 νον Ὀοϊηρϑ ἴῃ 
γος: ἴον πὴ Ποῖ ἢ Βοηῦ τ Ὀο] ον 
ποῦ. 

1 ἐμκαπιπια Ἰοδαππθ, αἴ, οὐ σοταραγίβοι, 

3. ,7αΐπια αποὶς τααπιμιΐ καίΐνι υαπνάίαπι υοἱ ἐυοαπα ἐυεὶ ἤήαπ 
ἐμδέμ, “Οὐ Τπν οδτίπρ νυ ἱὕ055. νυ 10 Ἰασαδι νοσ5 
τας, ΔἸ οὰ σἢ βροδιίπς (πὸ {τατη, ταῖβο ἀΟυΒ. ἴῃ {Π|Ὸ 
τΐ 5 ΟΥὁἨ ἱσπιουδηΐ ποῖ : ΕΣ {πὸ νυ ΌΠΘ ΒΒ ννη10}} ΜῪ ἡνΟΥκΒ 
ῬΘαΣ ΟΥ̓ ΤῸ ΕΆΤΗ Καὶ, τὴδ  μκῖνο γοῦ ἀπ ἀπ ηί Ὁ} Ἰσηονν- 
Ἰοάγο Ὧν ἀθονο {πὸ ἀροϊατατίοι ΟΥ̓ 7 0}1π| 5 Ἰπασπδἶν , θῸ- 
σαθδο ΟνΟΥν ψγογα, ἴῃ {5 Ὁσα}ν, παν θῸ αἰτογοῦ αἸΠΠΟΤΟΤΕΙΥ 
ὈΥ τθὴ ; Ῥαΐ {Ππ050 ΠΟΙ͂Υ ὑγΟΥ ΚΒ Ὀοίηρ' ἱστοῦ 16, Β] το νν πη μ 

Τόσῖ {πὸ αὐ κτησηξ οὐἩ Ηΐπὶ {πᾶς νγοσ κα, Βπονν ΟΡΟΠΙν, ὑπῶὲ 
ΤΙ νγα5 Βοηΐ ὕγοτῃ πὸ Ἑλτηκπ οὐΐ οἵ Ησανοπ,᾽" ΚΒ κοίγ, νἱ, 

3. ΟΥἹἉ, " ἀννο! πη ι.᾽ 



Ομ». Υ. 5. 5ΟΗΝ. 

ΛἈΕΆΜΕΝΙΑΝ,. 

89. ΤΠοΓΘ ἰβ ἀπούμϑι ὑμπαῦὺ Ὀθαγθῦ τυϊῦ- 
Π688 οὗ πιθ; δπᾶ γ6 ποὺ ὑπαῦ ὕτιιθ 18 086 
τ Π 658 ΒΟ μ6 θαγοὶ οὗ πηθ. 

38 Ὑὁ βοπῦ πηΐο Φο, δηα ἢ6 δ υυῖῦ- 
Π688 οἵ ὑΠ6 ὑγαῦῃ. 

τηδῃ : θυὺ (181 βαγ,ὃ ὑπαῦ γ8 τπδγ ᾿ἶνθ. 

πα θυγηΐηρ: 8πα γ6 ΜΟΙ] ΤΘ]οΐοΘ [ῸΡ ἃ 
{πη ἴῃ Ηἷ8 Ἰρῃῦ. 

86 Βυ0 1 
{π8π ἐλαέ οἵ “ολὴ : ὕπ6 ψουκδ τ Βοἢ ὑΠ6 
ἙΔΌΒΘΙ σαν τὴ ὑπαὺῦ 1 βου] ἢΠπΙ5}, ὑπ 086 
ΜΟΥ 5. ἔμθη, νυ μίοῃ 1 ἀο, ὈΘὰΡ τ ῦπ6 88. οὗ 
τιθ, ὑμαὺ ὑπο ΕλύΠΘΓ ϑθηῦ πη6. 

87 Απὰ {μ0 Τλῦμον, τὸ βοηῦ τηθ, Π6 
θδγΘ νυ ἰύπθ88 οὗ 8. Υ πϑύϑὺ μϑαγὰ ἢΪ5 
γοΐοθ, ἃ ΠΟΥ͂ΘῚ 88} ΠΪΒ ογπ. 

88 Απὰ γ8 αν ποῦ [18 σον ἀνθ] ηρ 
ἴῃ γοα : ἴον ψΒοπιῦ 6 βθηῦ, ἴπὶ γ6 Ὀθ]ΐθυΘ 
ποῦ. 

1 υραμεαίς, νοτί, ἴοτ μαρτυρεῖ ἃπὰ μεμαρτύρηκε. 
3 οΥἉ, "ἰδκο.᾽ 
3 γαγ, "Βαϊ ,᾽ αἱϊ--οαί!, " Ὀαϊ---αϊ.᾽ 
4 ἄΐνακη, ὃ λύχνος. γαῖ τοοῦ οἱοδι ᾿πίλιαραγαρ αγενιε 

οἰαπίέδο. “ΑΔ σδπάϊο νυν μοι 5 ποῖ ορροβϑὰ ἴο π6 βιιη, θὰ 
5. {}} οὐὁἨ  ονοάϊοπσο ἴο ἱξ,᾽) 58ν5 5. βορογίδι, ομι. ἱν. 
“ΦοΙπ 'β ἃ σδπα]ο, θ᾽ ἐδ ᾿συπαγἑαδίγμέλψαηπηι Οἠγιδαοεὶ, 
σον ἀπίπ ατμἰσῖη δέ, "56 ἴπ6 ἴον οὐ ΟἨΊΒΤ ΤῸΓ τῇθπι ἰπ 
εκἰνὶπε Ηἰπιβοῖ ἃ πδτὴδ ἴπ Ὑνῃΐο Ηδ τηδῖκοβ Ηἰβ αἰβοῖρ!ο5 
ἴο 5πᾶτο : Ηδ 5805, 1 δῖ ἴπο Τὐρηῦ οὗὨἨ [πὸ νυ οσἹα ; πὰ οἰβο- 
ἀν ποτο, Υ8 ἀτὸ {πὴ Ἰραῦ οὐ ὅπ ἡνοσ!.᾽" Ιθ14, 

δ᾽ ΟΥ, "δρροᾶγαποο. 
5 γἱξ. "Ηὸ ψγπόοτι." 

84 Βυὺῦ 1 ἀο ποὺ τϑοοῖνγθξ νυϊῦμθϑ8 ἔγοπι, 
γοῦν τῆθὰ : θαὺ 1 Β4Υ {818 ὑπαῦ γ8 τΏδΥ 

8ὅ Ηδ νγὰ8 {πὸ ἰατιρέ ὑπαῦ τγὰ8. ὈΓΙσ ῦ, 

ΔΥΘ ἃ ΜΠ Π65Β ΘΥ̓ΘΠ σΥθαίους 

ΘΕΟΆΒΟΊΙΑΝ. 

32. ΟΥΒοὺ 18 ἣθ ὑπαῦ Ὀθαγῦῃ τὶ ὕπι6885 οἵ 
16; ἃπὰ 1 κπον ὑμπαῦ ὕταθ 18 Π6 νυ ἱῦπ 058 
ψ Βῖοῖ 6 θϑαγοῦῃ οὗ τη6. 

93. Υὁ βοηῦ απίο Φοἤη, ἀπ μθ θᾶγθ ἃ 
ἔσθ υυἱδηθββ.ῖ 

84 ἩἨονρθοῖῦ 1 ἀο ποῦ τϑοϑῖνθ τ] η658 

Ἰἶνο.3 
85 Ἠδὸ νὰ ἃ σδῃα]θ θασπίηρ' ἀπα ὈΡΙρ ῦ : 

ἃ [Ὁ Δν 1]6 γθ σου] πᾶν ἸΟῪ ἴῃ ΗΪ8 
Πρ. 

86 Βυῦ 1 Βᾶνθ ἃ νιύπθββ ρσγθαΐον ἔπη 
ἐλαὲ οἵ Φομη :5 θϑοδιβο ὕΠ6 σου κ5 νι Β]Ὸ ἢ 
Π6 ἘΑΌΠΟΡ ρμάνθ ἢ ὑμπαῦ 1 βῃου!ὰ ἤηῖ8}} 
θαι, ὕμ686. ΥΘΡΥ͂ ΟΡ ΚΒ ὑμαῦ 1 ἀο, ὈΘΔΓ 
νυἱῦπ 658 οὐ τη6, ὑπαῦ ὑΠ6 Εαύπθι βοηῦ 1η6. 

᾿ς 587 Απᾶ ἴπ6 ΕλύΠΘΡ γη0 βθηῦ τὴ6, θΔγΘ 
Υϊη6885. οἵ τ. Υϑ δ'8ὸ πραγ ποῦ ἢΪ8 
γοἶθ6, ΠΟΙ 88. ἢΪ8. ἴὉΓ πὶ δῦ Δ ΠΥ {ϊπ|6. 

88 Απᾶ ἰβ ψογὰ 18. ποῦ δϑϊαϊηρ νι ἢ 
τοι: ἴον ὑμ]5 οὴ6 μοὶ Οοα βθηῦ, γ6. Ὀ6- 
Ἰῖονθ ποῦ. 

1 ἀὰ ᾿δίδαπια αὐεδθπιανιἐὶ, Ἰἰτ. “πὰ ἢς ὍοΓΘ υνἱῦποϑ8 
ἴσαο. 

3 οΥἉ, “6 βανοά. 
] 
᾿Π 8 “πιδιδ τπὸ πιᾶκῖς ἐδαπιοῦα ἀρ᾿ ἡγῦς Ιϑαπέδδα. Τγὶβ, ἃο- 
οογάϊηρ ἴο ΚΎΔΓΤΊΔΥ πλιιδὲ τησδπ ἰΚὸ {πὸ Αὐτηοπῖδη Καπ᾿ 
τ Ηδλαππῖε, " πτοαΐοῦ ἴδῃ οὗ ΦΌ ἢ ;᾿ ἐβαπιεδα, Οφογκ., πὰ 
υραμμξ μι, Αὐτη., "νυ ἱτη655,᾿ ἀπαογβέοοα. Τὸ αφογρίδῃ 
σοτηραγδίῖνο ἰβ ΘΧργοββοῦ ἴπὶ ἴΠῸ 58 Π|6 ΤΠΆΠΠΟΥ ἴῃ 5, Μαῖτ, 
χὶϊ, 41, 42, 5. Φοη ἵν. 11, θὰ ἱποογτθοῖῦν. 
ονγον τ, ἰδ 18. ΘΟΥΤΘΟΌΥ τοπάογθα ἱπ {ΠἸο86 μ᾽ᾶσθθ. ὙΠῸ 
᾿ ΒτΆτΑΤΊ ΔΓ οὔτις αοογρίδη τοχὲ 15 ποῖ δΙνν 5 νΟΎῪ Βίσίος. 
᾿ 

πῃ Αὐτηθηΐδη,. 

Β5ΙΆΨΟΝΙΟ. 

32 ΤΊΘΓΘ 15. δποῦμοῦ 0 Ὀοατθίς υυϊῦ- 
Π6885 Οὗ πΙ|Θ ; ἃη4 ψ Κποὺ ὑπαῦ Πἷβ τ] 685 
ἰβ ὕσιαθ τυ δῖοι ἢ6 Ὀθαγθῦῃ οὗ "16. 

33. Υὁ βοηῦ πηΐο Φομη, δηὰ μ6 θᾶτγο πῖῦ- 
Π688 οὗ {Π6 ὑγαῦῃ. 

84 Ὑοῦ 1 τϑοθῖνθ ποῦ τὺ] 6 858 [ΓῸΠῚ ΠΊΘΩ ; 
Ὀαῦ 1 Βρθὰκ ὕμθβθ ὑμίηρβ, ὑπαῦ γ6 ΠΙΔΥ Ὀ6 
βανϑά. 
8 Ἠθ ν»8 ἃ Ἰρῃῦ βῃϊηΐηρ δηα Ὀαγηίησ : 

δηὰ γ6 νἸΒῃ64 ἴο γϑ]οῖθθ ἔον" ἃπ μουτὶ οἵ ἢ8 
Ἰιρῦ. 

36 Βιυὺῦ 1 μᾶγθ ἃ τυῖϊηθββ στϑαΐθυ ἔμδη 
ἐλαέ οἵ Φομη :3 ἔοσ. ὑῃθ σοῦ κβ ψ δῖοι ἐπ 6 
ἘΔΟΠΟΡ σανθ τπὴθ ὑμαῦ 1 Βῃου ἃ Πηΐβῃ ὉΠ 6), 
ὕΠ0886 σου κ8 ὑπαῦ 1 ἀο, θθαν νυ ϊἔπο88 οὗ π|θ, 
ὑμαῦ ὑπ Ελέπον βθηΐ τη6. 

97 Απὰ ὑπ Βαύμο᾽ πο δθηῦ τηθ, μἰτη- 
56} Ὀθαγοῦῃ τυϊῦποϑβ οἵ πὸ. Υϑ ΠΘΥΘΡ 
μθαρᾷ ἢἷβ γοΐθθ, ΠΟΙ 58} Ηἷ8 [Ὁ γ πη. 

88 Απᾶ γϑ πᾶγθ ποῦ ἢΐβ8 υγογὰ δϑϊἀϊησ 
ἴῃ γοι : [Ὁ γ8 πᾶν πὸ [1 ἢ ἴῃ Ηΐπὶ ὙΠΟ ΠῚ 
Β6 βθῃῦ. 

! 

ΤΑ ποίο ἴῃ πο ἐοχύ γτοποῦβ {Π|5, ἀο υγέπιθπδ σ᾽ πον εἐν ἐνὶ Ι 
ψέυο, "ἴον ἃ {πη ἴῃ Ηΐ5 Ἰρηξ.᾽ Ι 

3 δοίψδεο Ιολαπηπονα, " πτοδίου ἔμδη οὔ “οι. ΤῊ 56 οἵ 
᾿τὰς δά]. Ἰολαππουα Ῥσονοβ ἔμπας πὸ Β᾽ανοιίς ἐγδμδιδύογς 
ἀπάογβίοοα ἔπο Οτοοκ ἑοχε τί κΠΕΙν, ἃ5 1 τῆς οὐ τῆς μαρ- 

᾿τυρίας, ὙΟΓΟ ὑπαογείοοά. Τῆς ΟΘοίμῖς δἴοπο, ἴοοκ τοῦ 

Ἰωάννου ἴο πιοδὰ "Το η Ηἰπηβοῖτ," απὰ ποῖ μΐ5 " υεϊξιιοπβ," ὦ 

3 οΥἉ, “δρρϑᾶσγδῃσο. Ϊ 

ἈΝΟΊΟ ΒΑΧΟΝ. 

82. ΟΥθὺ 'ἴβ ἢ ὑμπαῦ Ὀθαγθῦῃ τὶ ῦΠ688 οὗ 
τηθ; δπὰ 1 νοῦ ὑδμαῦ ὑμπαῦ σϑοογὰ 18 ὕγιθ, 
ψ ποι ᾿θ θαυ} οὗ πιο. 

833. Υὸ βουῦ απο ΤΌ μη, απ μθ θᾶτο τ ὶῦ- 
Π6Β5 πηΐο ὑπ6 ὑγαθ, 

84 1 τϑοοῖνοξ ποὺ νι ὶῦηθθ8 ἔγοπιὶ ΠΊΘῊ : 
Βαῦ ὑμθθθ ὑμίηρβ 1 β88Υ, ὑμαῦ γ6 Πιδύ Ὀ6 
νι Β 06. 

35 Ἠδθ νγ»ὰϑ ἃ θαγπίηρ' ΔΠα Βῃϊπίηρ' ἸΔ Πρ :ἢ 
γ9 πουϊὰ τϑ]οῖοθ ἃ νν Β116 ἴῃ ΗΪ5 Πρ. 

οἵ ΤΖομη: ἴον ὕμ6 σοῦ ὑΠμαὺ {π6 ἘΑύΠΘΡ. 
σᾶνθ τὴ ὑμπαῖ 1 8ιιου!ὰ [16] ὑμθια, ὑμθ8ο. 
σου κΒ ὑπαῦ 1 πουκ, θθαᾶν αἰ η6588. οὗ τπο,᾿ 
ὑμπαῦ ἘλΌΠον βοηῦ πη6. 

37 Απά {πὸ ΕΔΕΠΟΥῖ πο βοηῦ πιο, Ὀθατθί ἢ 
αἰδπο 885 οἵ πθ. Υϑ πϑύϑν οἰδπον πϑαγὰ 18 
γοΐοθ, ΟΥ 88} 18. [ὍΤΤη. 

88 Απὰ γὸ πᾶν ποὺ ἷ8 σοῦ ἀν] πρ' 
ἴῃ τοὺ : ἴον ὑπαῦ γ θο]ϊονο ποῦ ἴῃ δϊμὶ 
ὙΠΟ πὶ ἢ Βθηΐ. 

36 Τῇ ιαγὸ ἃ ρσγθαύθν" υιῦπθβϑ ὕθδη ἐλαΐξ, 

ΛἈΈΛΒΙΟ. 

82 Βὰῦ 6 ὑμαῦ Ὀθαγθῦῃ θη 688 οἵ τὴ 
18 ἃπούμπου ; πὰ 1 Κποὺν ὑμπαῦ ὑπ τυϊδηθ88 
νοι μ6 θοαυθῦῃ οἵ τηθὶ 18 ὕγιιθ. 

38. Ὑοιι, γοι βθηῦ πἀπῦο Φομη, ἀπ ἢθ 
'Ῥᾶτο νυἱῦπι688 οὗ τὴθ ἴῃ ὑγαῦῃ. 

34. Ὑοὺ [ὉΥ τὴν ραγῦ 1 ἀο ποῦ 566 κ3 υυῖῦ- 
᾿Π688 ἴγρομι τη6ὴ : Ὀαῦ 1 βα]ἃ 018, ὑμαῦ γοιι 
θῸ βαυϑᾷ, δυθὴ γοὰ. 

85 Ηθ ν»8 ἃ οδηᾶ]θ, 6 Βῃοηθ δπα σᾷγθ 
ΠΙραῦ :Ὁ ἀπά γοιι, γοι νυ ἰβῃθα ὑπαῦ γ9 Βοι ὰ 
“ΤΕ]οῖσο ἴῃ μἷ8 Ἰσηῦ οη9 ΠΟῸΓ, 

80 Ῥαυΐ 88 ἴον πλθ, 1 παν 0 Π658 συθαῦον 

Βῖοι ὑμ6 ΕἈΟΠΟΡ σανθ τὴθ ὑμαῦ 1 μου ὰ 
ἢ πΊΒ}} ὕπθ τ, ἢ] ο86 νΘΡΥ ΤΟΥ ΚΒ ὑΠπὉ 1 ἀο, θΘδν 
ΥΥἸῦΠ658 οὗ τη, ὑπαῦ ὑπ6 Ελύμϑν βοηῦ τη. 

87 Απὰ {Ὁπ6 Ἐαῦμον το βθαῦ τὴθ, ἢ6 
Ὀθαγούν υυϊῦποϑϑ οἵ τ. Βυῦ γ6 ἀο ποῦ 
ΟΥ̓́Θ ΠΘᾺΡ ἷδ γοῖοο, αμἃ γ6 παγο ποῦ Κπονῃ 
μη, ΠΟΙ 566 ᾿ἰη1. 

38 Απὰ Ηἷβ πουὰ ἀνθ] οὐδ ποῦ ἴῃ γοὰ : 
ἴον γ6 ἀο ποῦ θο]ονο ἴῃ εἶπ νυ οπὶ [0 Βοηῦ, 

Δ ἐπε λὸ μάλ. ΔΙεουκῖν " ἕο νυ ἔπ ο55᾽ ἰβ αβοὰ πὶ ἘΠ ΚΊ 5} 
ΤῸ "ἴο ὈΘΔΥ υυἱτιοππ," ΔΒ ὙΓΟΪῚ ΔΝ ΤῸΓ “ἴο ὍὈ6 υυνἱἱξποββ," ἰξ 
ΠΌΡΟΥ ἰβ Βὸ ἰπ Δ. 5., σου Β ΕΟ ΠΕΙΥ τυ τπ ἐΠὸ Εν ΟἹ ΟῪ οὐ 
“υὐἱξηοβδ." 56. Νοῖίοκ οἷν, ἱ, 10. 1 ΦΌΪΟΥΥ Ἐποτούοσγο {1ὸ 
Δ. 5... ἀπὰ ποῖ ἀἰὸ Δ. Υ., πα ἐπ {π|5 νόγαο 1 τοπίοσ “ΤῸ 
υυἱσο55. ᾿ νυ ποββοῖ" ὉΥ “ΠπῸ νυν 655. πὸ ὈΘαΓΟΙΝ" ΟΥ̓ 
ἐῬαγο." 

3 ογ, "ἴδκο." οη». 
3 ογ, "ποκα! οά," 
4 {εολδὲ Γαΐ, " ΕΠ κἸνξ- ν 6550]." 
5. 11. " Βοπηθ.᾽ δώ, 
δ οτ, "ἃ κτοδΐοτ᾽ υυἱξηοβα ἔπδὴ “οη, [7 Τολαπηες Ὀ0 ἔδκον 

ἃ5 ἴπο ποπιπδείνο, 
Ἴ 4“. ἕαάεν. 

1 ἐρὴ ΜΥ δοσουηῖΐ." Ῥοϊγκ. 

] 3 οΥἍ, "Δδκ,᾽ "τοααΐίγο," 

3 πὲ ΟΠ ἸΥὯᾺ δ Ἰαπὶρ, 1}}, Ὀτὶ κἰνξ," οὐ " αἸἰπίπισ," ῬΟΙ͂Υς. Ϊ 
5 Γτὸ Ασγδοὶς γαπιβίδίον μὲ γοϑεῖ ἐσ Μοπρμ ες εἰ ο΄, 
ἰπ ἔπο κοῖβοὸ οὐ "ΧᾺ}}," ἱπκίομ! οὐ " Ὀαγηίηςς," 

ΦἍπ. "πιοτὸ ἰ5 ἴῸγ Μο." 

5 οτί, " δοίάοιν." 

ὑπδὴ ὑπὸ υτῦποβϑ οὔ οἢπ: θθόδαδο ὕΠ 6 χοῦ τ | 

ΡΕΙΒΙ͂ΑΝ. 

32 ΤογΘ 18 δποῦμοιυ ὑμαῦ Ὀθαγθῦν υἱῖ- 
ΠΘΒ8 οὗ τη6; δηα 1 Κηον 185 ἸΏ 685 ἐπδὲ 
ἢθ Ὀθαυθῦδ οἵ πιθ 18 ὕγιιθ. 

935. Ὑὁ βοῃῦ ππΐο «οἷη, δηὰ ἢθ θδτῸ υἱΐ- 
688 οἵ ὅπ ὑσαῦῃ. 

84 Απάὰ 1 τϑορῖνγθ ποὺ υὶδηθββ ἔγομι 
ἴδῃ : Ὀαὺ 1 840 ὕμιθβθ ὑϊϊηρ 8. ὑδῦ γ6 ἸηΔΥ 
Ὀ6 Ἰινίηρ.} 

8ὅ Ἠθ νὰϑ ἃ θαγηΐπρ οδη]θ, ἀπ σανθὶ 
Ἰριδ: ἀπα γθ νιβιιθὰ ἴο βοῦν ἴῃ μἷ8 Πἰσμεὶ 
[0 ἃ ψ 1]|6. ' 

3860 Βυῦ 1 πᾶνθ ἃ υυὶῦμθϑβ σγθαῦου ὑπδπς 
ἐπ υυϊέμϑββ οἵ Φόμπ : ἔμ 6 οσκ8 νυ ποῖ {86 
ἘΔΕΠΟΣ σαν τὴ ἕο Πηΐβ}},2 ἐπ του κϑ ποις 
1 ἀο, Ὀδᾶῦ υυἱῦπθββ οἵ τπὸ, ἔμαῦ ἔθ Εδΐμον | 
ΒΘῃῦ 16. 

87 Απὰ ὑπὸ Βαύμον τῃὸ βοηῦ τη, σανο | 
ΜἸθΠ688 οἵ τὴ. Ττομὶ αἰογθίϊηθ γ9 πθαγὰς 
ποῦ ἷβ γοΐοθ, ΠΟΙ 58} 5. ἔποο, ] 

38 Απὰ μῖ8 πογὰ δὐϑϊἀθενδ ποῦ ἴῃ τοὶ: 
ἴον γθ ἀο ποῦ ογθά Ὁ {Π6 πλδη νυ οτὰ 6 βοηΐ 
γου. | 

Τ᾿ Δ ογ, '"βανοά." 

3 γε. "τὸ τόῦδκοὸ σουπιριοΐο." 

8 γ|π," κἰτέσιν." 

4 νᾶισαν πα ἀδελίδά. 



5. 5ΟΗΝ. ΟΕ.» Υ. 

ΑΥΤΗΟΒΕΒΙΒΕ. ΨΕΆΒΞΙΟΝ. | ΞΥΕΙΛΑΟ. 

89 4] Ἰ[βϑαγοβ] 0Π6 βονίρῥατοβ ; [[0γ] ἴπι 89. Βθαγοὴ {Π6 ΒουρύαγοΒ ἢ [Ὁ ἴῃ ὕΠ6Πὶ 
[{πθ μι] γ6 ὑμῖη γ8 Βᾶγθ θύθυπαὶ [9:3 ἀπ γθ μι κὶ ὑμαῦ γ6 Πᾶν θυθυδϑύϊπρ, 116 :ὃ 
ΒΟΥ 16 ΘΠΘΥ͂ Υ ΒΊΟΝ ὑΘΒ Ὺ οἵ πιθ. "86 Τῃ6. ῬΘΔΓ ψ]ῦΠ658 οἵ Π1Θ. 

᾿ς 40 [Δπᾶ γὸ 1} ποῦ] δοιῃθ ἴο π|θ, ὑμαῦ, 
γ6 [πηρσἢὉ} παν Ἰἰΐδ. 

᾿ς 40 Απᾶ γθ ἃγθ ποὺ ψ Πρ ὕο Θοπηθ ἴο 
Ϊ ] 

41 1] τϑοοῖνθ ποῦ [ΒΟΠΟῺᾺΡ] [ΤΌΤ ΠΊΘΗ. 
τη6, ὑμαῦ γ πιᾶγὃ πᾶγϑ ΠΠ|6 ϑυθυ]αβυϊηρ. 

41 1 τϑοοϑῖνθ ποῦ βρ]ουυ ἡ [ΡΌΤΩ πη. 

42 Βυὺ 1 Κπον γοῦ, ὑπαῦ γθ μᾶνθ ποὺ 42 Βυὺ 1 πον γοῦ, ὑπαὺ {Π|6 Ἰονθ οἵ 
06 ἴον οἵ (οἀ ἴῃ γοι. ᾿Θοα [5 ποῦ 1ῃ γοιι. 

48. [1 ἃ ΘΟΠῚΘ [ἴῃ ΤΩΥ̓ ΕΑΙΠΘΙ 5. Πᾶπ6, 48. 1 ΘΆΠῚΘ 1Π ΠΥ ΕΟ ΠΘΡ᾽Β ΠΆΙΠΘ, ἈΠ γ0 
ὉΠ γ6 ΤΘΟΘΙ͂ΥΘ 18 ποῦ : 1Γ Δπούμϑν [8}}8}}] τθοθίνῦ πηθ ποῦ : 1[ ἃποῦμθι Βῃοι] ἃ ΘΟΠῚΘ 
ΘΟΙηΘ ἴῃ ΒΒ ΟΥ̓ ΠΆΠΠ6, ὨΪπ γ6 Μ1}} βθοθῖνθ. 1Π 18 Οὐ ΠΆΠ16, ΠΪΠῚ γ6 071}} ΓΘΟΘΙΥΘ. 

᾿ς 44 ὅΗον 68 γ6 ὈΕ]ΐθνθ, [810}}} τθοοῖνσθ 44 ον οδῃ γϑ Ὀδ]Ίουθ, γ9 γΠ0 γϑοοῖνϑό 
[ΠποποᾺ}] οΠ6 οὗ δῃοῦμον, ἃπα βθεὶς ποῦ ὅθ βου υὅ ομθ ἔγμοπι 6Π|6 οὐιθι", ἃπα βθοὶς ποῦ 

᾿[Βοπῃοῦν] ἐμπαῦ οοηιοέδ, [ἴροπι ΘΟ οα οπ]γ.7 {Π6 β]ονγῇ ὑπαῦ Θοπηθῃ ἔροτη ὁπ6 (θα ἔ7 
45 1)ο ποῦ ὑμῖπηἰκς {παῦ 1 νι }}}] ἀοοῦβθο γοὰ 4 0 γο ὑδῖη|κ, 5 ρουμαρβ, ὑπαῦ 1 δοοιιβ69 

ἴο {π6 Εδύμον : Τ0ΠΘ᾽6 15 οπθ ὑπαῦ δοοιβϑῦ γοὺ Ὀοίογο ὑπ ἘλύΠου ἢ ὑΠ6 ΓΘ 15. Οη6 ψ}Ὲ}0 
χοῦ, ουθη ΝοΒ68, ἴῃ ΒΟ γα [{τιύ.7 ΠΡ ἫΝ γοι, Μίοβθβ, [6 'ἴπ ΨΠΟΙῺ γΥ6 
] Ο0Ρ6. 

40 ἘῸΡ [84 γ6] Ὀο]θνυθ Μόοβοβ, γοὸὶ 40 ἘὸῸν 1Γ γο Ῥ6]θνθα}} ἴῃ ΜΌΒΘΒ, γ6 
που] [πᾶνθ ὈΘ]]Θν 67 τὴ : ϑἴου Π6 πτοίθ που] Αδὸ ὈΘΙΙΘΥ ΘΙ ἴῃ ΤΠ: [ὉΓ Μοβοβ 

ΕΤΗΉΙΟΡΙΟ. 

89. Βθδγοι, Ἰοοῖς ἰπΐο {Π|6 ΒουῚρῦΓΘΒ :} [Ὸν 
ἴῃ ὑπθπὶ γ6 ὑπῖπκ ὑπαῦ γ ἢπα θίθγμδὶ {8 : 
Δηα ὉΠΟῪ ὯΓΘ ὙΠ] ΠΘΒ8 ΤῸ ΠΊ6. 

40 Απὰα γ6 ψ}}} ποὺ δοῃθ ἴο πιθ, ἐμαὺ 
γ6 πηδΥ ἢπα Ἰἰ6. 

41 ΒῸΓ την ραγῦ, 1 (ο ποὺ νι ]βῃ ὑἐμαῦ τηδη 
5ΒΠο.]α ὑνν ὕοῸ Ρ]ΘΆ86 τη6.3 

42 Αὐπὰ Τ Κηον γοῖι 80 ἴαγ3 ὑμαῦ γ 
Βανθ ποῦ {Π6 Ἰονο οἵ οἀ ἴῃ γοιι." 

45. 1 δλτηθ ἴῃ ἸῃῪ ἘΔΌΠΟΥἾΒ. ΠΆΤΏΘ, Πα γ6 
φϑοοὶνϑα τη6 ποῦ: δῦ 1 Δπούμθυ. οΠη6 ἴῃ 
ἢ18 οὐ ΠΔΠ16, Πΐπ γ6 που] τϑοοῖγο." 

44 ον οδῃ γυϑ Ὀθ]θγθ, γ6 πΠῸ ΘΠ ΟΟΒΘ 
Βομοιγῦ ἔροιη γ0ᾺΡ 8]]Ον-Ἰη θη, ἀπ βρεῖς 
ποῦ ΠΟΠΟῺΡ ἔροπι ὑπ 6 οἷν Θοἁ.7 

45 ΤΠΙΗς ποὺ ὑπαῦ 1 5}18}} ἀθοιβθ γοὰ 
ἴο ὑπ ΒαῦΠ6Ρ: ὑμουθ 18. ΜΌβθβ, ἴῃ ψΠΟΠῚ 
Υ6 ὕγιιβύῦ, γσ]0 ΔΟΟΙΒΘΌἢ τοι. 

40 Τῇ γο Ὀβ]θυθα Μοβϑβ, γ6 ὑγου]Ἱᾶ αἰβὸ 
ῬΘΙῖθγΘ πιθ : ἴον Π6 τοῦθ ΘΟ ποθ Ϊ Πρ 116. 

Ὁ ἘΞΘΔΓΟΙ, ΙΟΘΟΚ ἰηΐο {πὸ πα άρη {πΐπρ:5 οὗὨ ἔπ6 βουϊρύαγοβ. 

ΙΪ 

"οὗ τη6. ρούθ οἵ 1η6. 

Α.}. 31. Ι 1 οὕ, “οχρϑοῖ.; 
Ξ “ Ἔνια" κ τι 50: Ομ ν, 4δ: ἢ 1δν “τηδῦ ἴῃ ἔπιθι 15 ΤῸΣ γοὺι ον θυ βίϊηρ: {7 6.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. ΡΝ ΤῊ 20; χχχῖν. 16; 5, ΓΚ χνὶ. 90; ΡΩΝ ΚΙ ᾽ 5. ΟΣ, ἐπ γε Βποιϊᾶ:» 

4. ΟΥ̓́, “Ῥγαῖββ. 
5. φιοδβυῖνι, "ἴδ κα ὍΡ,᾿ ΟΥ̓ “δοοορί.᾽ Ητκ]. 
6 ηροδυύῖηι. ΗΤΚΙ. 
7 ἩΓΚΙ. δάα5, δα λμάαιυὶ, " Ἡΐπ δΙοπο,᾽ “ΟὨΪν.᾽ 
5. οΥ “οχρθοῖ.᾽ 

3 Προυΐ. χΥἱ!. 15,18; 5. [κὸ χχῖν. 27; ΟἩ. 1. 45. 

! 30.1.11; ἢ]. 19. Ϊ 
4 ΟἩ. ν. 834; 1 Τῇ685. ἰΪ. 6. 

ΟἿ, χῖ. 48, 9. η10. “ἀπ δοσαβίπρ.᾽ 
6 Ἔοχη. ἰϊ. 29. 10. “ἢδνϑ ποροᾶ᾽ οΥ “Ῥ᾽δοθᾶ γοῦν οχροοΐαϊίοι.᾽ ΗΤΚῚ, 
7 Βοσα. τ. 13 ἘΞ ἐγγογο ὈΘ]ΙονἸηρ.᾽ ΗΚ. 

Ξ τ ἘΣ τ : 19 ἐὴρ Ρεϊ νη. ΗΤΚΙ. 
8. (6η. {ϊ. 15. χὶϊ. 3, ΧΥΪΙ. 18; χχίϊ. 18; χΙχ. 10; Ποαΐῦ. 

3 ΤΊ τηθδηϊπρ' ΟΥ̓ ψἄαϊει ἐΐξα 15. "ΒΟὈ]α ἱπιρταῦαῦο {Ποιη- 
ΒΟΙΝΘΒ,᾽ ΟΥ̓ ἘῪ ἴο ΡῬ]οᾶβο {ΠΟ ῸΡῚι ἩνρΡοοτίβυ. 

8 γα παΐιε. 
ὁ οὐ, “{πᾶῦ Τὸ γοὰ ποτ 5 πὸ Ἰονὸ οἵ ον ἰονγαγὰβ 

τοῦ, 
5. 11δ, “γὸ ν0}}} γθοοῖνο, 
δου, “ ῥργαῖβ, κἄδυ, Ῥὰδ πὸ ῬοΙγβ]. ᾿ὰ5 σαξάδαανγα 

σαάαίισο ἰα ὑἐἐδβαϊἄγιγιεε, " ΝΥ ῬΓΘΙΘΥ ἴῸ Ῥ]Θα56,᾽ ΟΥ̓ ὯῸ ΟΑΥΓΥ 
Τὰν ΟἿΣ νυ γ ΟἿΣ Γ6]]Ονν 5," “ἴο Ῥ] θαβίηρ οἷν δου. 

7 οὐ, “[π ὁπ Οον».᾽ ἄηι ρεϊαδ᾽) ον ρα. Ῥαῦ ΡοΙγΕ'. 
μιᾶ5 δα᾿ μέϊέξι, “ δῖοπο ;᾽ δ5 ἴῃ οἷ. νἱ. 15, 35, ἄχ. 

Ι 

Ι ΧΥΪΙ. 15, 18; ΟἩ.. ἱ. 45; Αοἴβ χχνΐ. 22. 
Ι 

Ι 

ΒΑΉΤΠΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ, 

99. ὅθδγοι 1πῦο ὅΠ|6 βου! ρύαγοβ, οὐ ψ βοὴ 
6 ὉΠ1η]ς {πᾶῦ 116 οὔθ] 15 .1π ὅπ 6 πὶ: δα 
ΠΟΥ ἃτθ {ποὺ ὑμπαῦ Ὀθδν τ] Π685 οὗ ΤΏ6. 

40 Απά γ8 ΜἹ1} ποῦ οοιὴβ ἕο π|θ, ὑμαῦ 
6 τηδν θ6 πηΐο γοι. 

41 1 τϑοθῖνθ ποὺ β]ΟΥΥ͂ ἔπῸ ἢ ΠΘΗ. 

42 Ῥυῦ 1 Κῆον γου, ὑμαῦ ὉΠ6 Ἰογθ οἵ 
] Οοά 18 ποῦ ἴῃ γοιι. 

43. 1 ὁδπη|θ ἴῃ ΤὴΥ ΕΑΥΠ ΟΡ Β ΠδΙη6, ἃΠα γ6 
ΤΘΟοῖνΘ τὴ6 ποῦ: 1 Δποῦμ οι" ΒΠΟ.]α ΘΟμ6 
1 ΠΒ Οὐ ΠΔΙΠΘ, γ6 ΤΘΘΘΙγΘ Βΐμη. 

44 ον ὁδ γ6 Ὀο]Ίθνθ, γ6 σ0 ΤΘοοῖγθ 
ΒΊΟΥ ἔγοπὶ Ο6 ΔΠΟΙΠ ΘΙ", Δ ἃ Β66}Κ ποῦ δἰθν 
ἴῃ6 ρσΊοΟΡΥ οὔ {πὸ οὔ]ν Ομ ἢ] 

] 45 ΤΠπὶς ποῦ {Ππῶῦ 1 5181} δοοιβθ γοιῖ 
] με Ὁ ἘΠπ6 ΤΠ ὔΠιθν : ἀπ πο ὑπαῦ ν1}} ἀσοιβο 

γου, ἴ8δ Μοβϑβ, ἴπ ΠΟ πὶ γ6. Ρ]δ66. ὙΟῈΡ 
| ΒΟΡΘ. 

40 Τὸν 1 γὸ Ῥο]ονοᾷ Μοβοβ, γθ ψου]ὰ 
ὈΘΙΙΘνΘ ΠῚΘ 4Ἰ80 : [Ὁ ΒΘ 18 οὔθ ὕμαῦ ψτοῖθ 

Ϊ οἵ τη6. 

Ϊ ᾿ς ἢ απέδ μὲ παὶ απιπιαπαέρ); Ὁὰ τὰς οα, οὗὁἩὨ ὙΝΕΚίηΒ. δ 5 
᾿γῆπμίί, " ΟΥ̓ {πὸ ΟὨΪν οπὸ Θον.,᾽ 

3 μαΐεη, "δρυὰ,᾽ 

ΘΟΤΗΙΟ. 

45 ..... Ὁπᾶῦ Τ Βιου]α δορὶ γοὰ ὕο 
{π0 ΤΆ ΠΘ. : ὕΠ6ΓΘ 18 ΟΠ ὙὙ}0 ἀοοιιΒ6 3 γοὰ, 
Μόοβοβ, ἴῃ ΠΟ π γ6 ΠΟΡΘ. 

40 Τῇ γο τϑδ]]ν ΒΟ] ον ΜοΒοΒ, γο νου] 
Ῥο]ονΘ τη : ἴὉΓ ΒΘ σ τοῦθ οὗ πη6. 

1 φγολίδοηίαμ. {1815 βοοτηβ ἴο πᾶνο πάἀογβέοοα κατη- 
γορήσω τ5 ἃ Βυθήαποίίνο, εἰποο πο τοπάουβ {πὸ Οὐοοῖκ 
{γοῦν χὰ {παΐ τποοῦ ἴῃ Οοἰίς. 

3 κπεῖ υγολίάα ἵποῖα, 

Ι 



Οπλ». Υ. 

ἌΚΜΕΝΙΑΝ. 

89. βθδαγοῖ ὕΠ6 βου ρύιγοβ :}: [ῸΡ γ6 ὑδίηἰς 
ἴο Βαγθ δἴθγπαὶ [Π|6 ὑμτοὰρἢ ὕπθπι: ἀπά 
ΤΏΘΥ Αἶ8βο ἅτ ὑῃπ6 0 ὑμπαῦ θαι νη 088. οἵ 
τη6, ὕμνοι ἢ μἰοἢ γ6 ὑμίπὶς ο πᾶνο [6.5 

40 Απά γ9 1} ποῦ δοιὴθ ἴο τη6, ὑπᾶῦ 
ΥΘ ΙὩΔῪ μάν 1ἰξ6.5 

41 [ γϑοθῖνθ ποὺβ βἸουυ ἔγοτη πιδη. 

42 Βυῦ 1 Κπον γου, ὑμαῦ γ6. πᾶνθ ποῦ 
δ ον οὗ οἀ ἴῃ γοιιρβοῖνθϑ." 

43. 1 οαπηοῦ ἴῃ ΤΥ ΕΑ ΠΘυ᾽ 5. πᾶτηθ, ἀπὰ 
γ6. τϑοθίνθ π|θ ποῦ : {{ ποῦ μον 8[}|0}} ἃ ΘΟ πιῸ 
1η 8 οὐ ΠΆ116, ἈΪπῚ γ6 001}}} γθοοῖγθ, 

44. ον οἂπ γ6 θο]ῖονθ, 0 τσϑοθίνοῦ 
ΒΊοΡΥ ἴγοπι οη6 ἀπούῦμθν, απ βθοῖς ποῦ {86 
ΘΙΟΡΥ νι ἶσον 18 ἤτοι ὑπ ὁπ οὐ Γ᾽ 

45 ΤΒηκ ποῦ ὑμπαῦ 1 που] ονθι Ὀ6 γΟῸ 
ΔΟΟΌΒΟΡ ὕο ὅπ ἘΔύμου : ὑπουθ ἴδ. 9η6 ὙὙ80 
δοοαβϑῦῃ γοι, Μοβθϑ, ἴῃ μοπὶ ὑ0ὰ ΠΔΥΘ 
ΡΙαοθα γοῦν ΠΟρθ. 

40 Βθοδιιβο 1 
νοι] ἰδοὺ ΠΟΥ 
στοίθ οὗ πιθ.9 

Ἰ Ὀοθ]ονοα Μίοβοθβ, γ6 
Θ]ἴονθ πὶθ: βίμοθῦ ἢθ 

1 5, Βορογίδη, Ηταμ. ν., 5805 ἴο ἔπ 056 Ὑγ]10 ὙὙ1}} ἔθϑοι {πὸ 
νοσὰ οὗ ον, ἱπβίοδα οὔ θοῖπρ ταις Ὁ ἰδ, “ΚΒοάτοι {πος 
Βοτίρταγοβ, ἃπὰ ἀο ποῦ 5θΆγοῖ ΚΟῸΓ ΟΥτ ΟΟΙΠ5015.᾽} 560 
αἰβὸ Ησπι. νΥἱῖ., “"" Βϑδγοῖι, δπὰ χαΐηβαν ποῦ ; ΒΟΔΓΟΉ, πὰ ἀὸ 
ποῦ ἱπηαῖγο ΔΗ ΧΙ ΟΌΒΙΥ ; ΒΘΔΓΟΝ, αὐ θοϊ ον, ἃπὰ οομπίγα- 
αἰςξ ποῖ.᾽ 

3 γ1π. “πὸ 1ἰνθ5.᾽ “ἩΪ ν᾽ ΤΟΙΟΓΒ ἴο " Βογίρξαγοβ.᾽ 
3 οΥ, "ἴακο ποῖ. 
4 ΟΥ, "ῬΟΥΒΟΙΒ,᾽ “πδίογοβ, λαπάσίηβ, ΒΌΤηΟ ΘΟΡ᾿65 οὐῖξ 

λΛαπάκξϊίπ. 
5. ΨΥ. “1 γοΥν οᾶπηο,᾽ οὐ, “ας 1 σαπηα.᾽ 
1 ΤῊΪΒ οἴδιιβο ἰξ οὐἱ δα ἴῃ Βοπιὸ σορίθ8. 
5. γ1Ὸ. “ΤΟτ᾽ οὐ" θδσδαβο," 
9 ΤῊ οἴδιιβὸ 15 νγδιτηρ ἴῃ ΒΟπΟ σορίο8. 

Ι! 

δ οΥ, “ἴδκο. 

6 ἰονο οἵ αοά νυ ῖπ γι ΓΒΟΙν 68. 

ΘΕΟΒΟΙΑΝ. 

89. Βθαγοῖι ουὖ οἵ {Π|68 Βογίρῦαγϑ; ἴον γὙ6. 
Ὁπϊπ|ς ὑπαῦ γ6 μᾶγθ οἴθγπδὶ 11{6 ἴῃ ὑμθιῃ : 
δηᾶ ὉΠΘΥ ἃτθ ὕπο υ ὑπαῦ ὈΘδΡ ] η 6858 οὗ πη6.. 

40 Απά γ9 Μ1 ποὺ σοπιθ ἴο τηθ, ἐπαῦ, 
Υ6 πιΔΥ Βᾶνθ 116. | 

41 1 58|8}} ποῦ ὕαικθ βου υ ἔργο τθη. 

42 Βιιῦ 1 Κπονῦ τοὺ ὕμπαῦ γ6 πᾶν ποῦ. 

43. 1 οδπιθ ἴῃ τὰν ΕαύΠ ον Β πᾶπη6, ἃπα γ᾽ 
τοοθῖγθ τὴ ποῦ: ἢ ἀποῦμϑι. ὀϑπιθ ἴῃ ἢΐ8᾽ 
ΟΥ̓ πᾶ Π16, μἷπὶ γ9 πο] γθοθῖνθ. 

44. Ἦτον ὕμθη οδῃ γ6 ὈΘΙΙΘΥΘ, 8ῖπ00 γ6 
ὑαῖκθ σίονυ ἔγομι ὁμ6 Δποῦμθ, ἃ 866]. ποῦ 
σἸονυ οἵ ὕμ6 οἱ Θοα ἢ] 

45 ΤΗΩΚ ποῦ ὑπαῦ Τὸ ψ1}} δοοσβθ γοῖ ἴο 
ΠΥ ΒΑΡ ΘΙ : ΒΘ ΡΘ 18 ὉΠΘ ὙὙΠ0 Δοοι βοῦς γο, 
τσ ἴῃ ΒΟ γὙ6 ΠΟρΘ. | 

40 Τῇ, πονθυθν, γϑ θθ]ϊθυθᾷ Μοβϑβ, γθ. 
νου ϊα Ὀ6ΙΘγΘ τπθ αἶβο: ἴον 6 τοῦθ οἵ 
Τη6. ] 

1 Δα ἀἰάεναδα πε" λιδιῦψεδα ΟἸπιοΥ ἐ᾿ κίβαβα ατὰ ἐξίεδεὰ, 

5ΒΑΥΝΟΝΙΟ. 

39 ϑθαγοι ὑθ βου ρύιγοϑ ; [Ὁ γϑ ὑπϊηκ 
ἴο δανθ ἴῃ ὑμθαὶ 18 Θυθυϊαβύϊπρ: ἀπα ὉΠ 6 Ὺ 
ὉΤῸ ὉΠΟΥ͂ ὑμαῦ ὈΘΩΡ υυΠ088 οὗ π16. 

40 Βυῦ γθ ψ}}} ποῦ οοπθ ἴο τη6, ὑδπιδῦ 
ΥΘ ΠΙΔΥ͂ ΒᾶγΘ 116. 

41 1 τϑοθῖνϑ μοῦ βΊοΥΥ ἵγοπὶ ΠΊΘΗ. 

42 Ῥυῦ 1 υηδονβίδηα! γου, ὑμαῦ γ6 μᾶν6 
ποῦ ὅπ Ἰονθ οἵ αοα ἴῃ γοιγβθίνθβ. 

438. 01 οὔτι! ἴῃ ΤΥ ΕἈΟΠΘΡΒ πδπη6, ἀπὰς 
ΥΘ ΤΘΟΘΙνΘ π6 ποῦ: 1 ἀπούθ οι" ΘΟΠ]Θ ἴῃ ΗΪ8 
ΟΥ̓ π ΠΔΠ1Θ, ᾿ϊπη γ6 ΤΘΘΘΙΨΘ, 

44 Ἠον οδῃ γ θθὶϊθνο ψἢο τϑοοῖνθ᾽ 
ΒΙΟΡΥ͂ ΟΠ ἔτομι δποῦμον,᾿ δηα βοοὶς ποῦ ὑπ. 
ΒΊΟΡΥ ψΒΐοῖι 18 ἔγοτα ὑπ οὐἱν οὐ ἢ 

405 ΤΒίηκ ποῦ ὑπαῦ Τ 58}18}} Βρθὰκ αραϊηβθ. 
γοὰ ἴο {μ0 ΤαύμοΡ : ὕπο 18. ὁπ6, ΜὙΠ0 
ΒρΘακϑῦ ἃραϊπδῦ γου, Μίοβθβ, 'π στ ΒΟ 
γοι δ αδῦ, Ϊ 

40 ὸν ἰἴ γ6 νοῦ ὈΘΙΙΘν ΓΒ ἴῃ ΜΟΒθ8, 
Υ6 νου] αἶβὸ θ6. ὈΘ]Ιθυθυβ ἴῃ 6: [Ὁ ἰ6 
ντοίθ οὗ πο. 

1 οἵ, "πὶ δοαυδίηϊοα υνἱτ ;᾽ “πᾶν Κπόνσε γοὰ." γασι- ἢ 
πιὸ δ᾽ υδἱῖ. ! 

3 χχξ, “Τγϊοηὰ ὕγοτη ὕγίοπα," Ι 

ἈΑΝΟΤΟ.ΒΘΑΧΟΝ, 

839. βθδαγομὶ ὑπ ΠΟΙ. ϑογὶ ρύατ ; Βοοαυβο, 
Ὁπαῦ γθ γθθῃ3 ὑπαῦ γ6 μᾶγθ θυ βύϊηρ᾽ ΠΠ{8᾽ 
ἰπ ὑΐθιι: δηᾶὰ ὑπθῪ ἃτθ ὕΠΘΥ ὑμαῦ Ὀθανὺ 
υΥὕΠ 688 ΟὗἉ Π16. 

40 Απά γ8 ν1}} ποῦ οοιὴθ ἴο π|θ, ὑΠιαῦ 
ΥΘ ΠηΔΥ ΒᾶγΘ 16. 

41 1 σϑοοῖνθ πὸ β]ογγὅ ἴροιη ἸΠθῃ. 

42 Βυῦ 1 Κπον γου, ὑμπαῦ γ9 πᾶν ποῦ 
(ὐοὐ᾽ 5 Ἰονθ ἴῃ γοι. 

43. Τ φἄπιθ ἴῃ τὰῦ ΠΆΡΘΟΙ 8. ΠΔΙη0, ἃΠα γ6 
τϑοθίγθα τηθ ποῦ : 1 δῃοῦμον οομ6 ἴῃ ἢΪ8 
ΟΥ̓ ΠΕ Π16, Πΐπὴ γ6 ΤΘΟΘΙΥΘ. 

44 ον τπᾶῦ γ6 Ὀο]ΐονθ, ὑμαῦ τϑοθῖγθ 
ΒΊοΥΥ Ὀούνθθη ψΟΌΓΒΘΙΥΘΒ, ἃπὰ 506 ὶς ποῦ 
8:6 βουυ ὑμαῖῦ 18 ἔγοιη. (ἰοὰ ᾿ἰπιβοὶῦ ἢ 
4 ήδθη ποῦ ὑμπαῦ 1 δθοῦβθ γοὰ ἴο 

Ῥαῦμοῦ : ἔμοῦθ 18. ὁπ6 ΠΟ δοουβοῦῃ γοι, 
Μόοβθ8, ἱπ ΟΠ γὙ6 ΠΟρΘ. 

40 Βυὺῦ 1 γο Ὀο]ϊογοὰ Μόοβοβ, γο που]ὰ 
αἶβο ὈΘΙΊΘΥΘ τη : ἴον ἢῸ τγοῦθ οἵ πιθ. 

1 ογ, " πηιράϊξαξο οπ.᾽ 

3 κε ιυεπαΐδ. ] 

3. γχ{π|" Ὀτὶ κἸνέτιο55," δεογλέηξεδο αὐ πιαπθηι. 

4 δοιὺ δείιυψπαπ. 

ΛΈΛΒΙΟ. 

39 Κ΄θδιοι Π6 βουιρύαγθβ ; ἴθ ἡ ἰοἢ γ9 
ἐπῖπκ ὑἐπαῦ ἴῃ ὑμθη 18 16 οὕθυ πα] [ῸΣ γοὰ : 
δ Πα ὑμθν θαι τυϊῦμ 688 οἵ πιθ.} 

40 Ὑ8 νἴβὴ ποὺ ὕο σοοὴθ ἴο τη, ὑμαῦ, 
16 πᾶν ὈΘΙοπρ' ἴο γοι. 

41 1 ἀο ποῦ ἕξκθ β]ΟΓΥ ἔοπὶ ΠΊΘῈ. 

42 Τθυῦ ἴον" τὰῦ ρανρῦ, 1 πον γοὰ ὑπαὺ 
ὑπ Ἰονο οὗ (ἰοά 15 ποῦ ἰπ γοι. 

43. 1 σλπη6 ἴῃ ΤΥ ΕΔΥΠΘΓ᾽ Β Πᾶτη0, ἃπά γ6 
τϑοοῖνο τη ποῦ : Βαὺ 1 ἀπούπον πδὰ οοπὶθ ἴῃς 
ιἷβ οὐ ΠΆΤΉΘ, γ6 πγουἹὰ πᾶνθ σϑοοῖνϑα ἢ μη. 

44. ον τρᾶν" γ ὈΘΙΪθυθ, βίποθ γ6 ΓῸ- 
οοἶνο ρσ᾽ογγῦ ἴσοι οπθ. δποίμου, ἃ μα γ6 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

809. βραδύ. ὑπθ βουιρίιγοβ ; [Ὁ ὙΟῺῸΓΡ 
᾿ορϊ πίοι ἰβ ὑ18,} ὑμαῦ ἴπ ΠΠθὰ γθ μᾶνθ ἰδ 
᾿ΘΥΘυ]αβθϊηρ, : ὉΠ056 ΒΟΥ ρἔμιΓ6Β θΘΔΡ ὙΠ ΡΏΘ55 
᾿οὗ τη. 

40 Ὕ8 ἀο ποῦ νἱβὲι ἕο οοῖηθ ἴο πη6, ἐμιαῦ 
ΘΥΘΡ] αβύϊηρ ᾿ΠΠ6 ὍΘ γου 8 [ὍΣ ΘΥΘΡ, 

41 1 ἀο ποῦ νυ βὶι [Ὁ ργαῖβοῦ ἔρομι τη. 

42 Βυῦ 1 πᾶν πιδᾶθ στοὰ διναγοῦ ἐπα 
ὑπ Ἰονθ οἵ (οα 15 ποῦ ἴῃ γοι. 

48 1 οαπιθέ ἴῃ Υ ΕΑΓ ΘΙ Β. Πδπιθ, πᾶ 
ΥΟ τϑοθῖγθ τ ποῦ: δι 1 δηούμθυ πλδὴ 
ΘΟμΘ ἴῃ ᾿ἶ8. Οὐ Πδιη6, Ἀπ γ6 ν01}} τϑοθῖνθ. 

44 ον οδη γὸ Βε]ϊονθ, ὑπαὲ τνῖβὴ ἔῸγ 
ΡΓαῖϑοξ ἤγουν ὁπ ἃποίμον, ἁπὰ ἰδ! ποῦ 

Β66}ς ποῦ ὑπ βῇοῦυ ἴγοιῃ ὕΠ6 ὁπ ἰοὰ ἢ 
45 ΤΠ ποὺ ὑπαῦ 1 588}} σοπιρ!αἰη οἵ 

του ἰο οἀ: ἔμογο 18 οὔθ ἴῸ" γοῖ Μ]Ὸ 
σοι] αἰ ποῦ οἵ γοιι, Μίοβοϑβ, ἴθ ὑπο γ9 
ὑγιϑῦ, 

40 Απάὰ 1 γϑ νοῦθ Ὀο]ἰουὶπρ τη ΜΌΒΘΒ, 
γΘ ποιὰ ὈοΙ ον ἴῃ πὶθ: Ὁ 'Θ ψτοῖθ οἵ 
ἴῃ. 

1 με. " Ὀοοδαβο οὗἩ Μο," ἴοτ ΜῈ βακο." 

3 γεν “πδνὸ γοὰ βουνοῦ ἔπδὲ γὸ Βουὰ," 

8. χ1π, "(τὸ ῥὑγαΐβο," 

4 ὁγ, “ὙΨὙΠ1 σοπιρ δίῃ," 

5. 11{. "ΤΥ ΜῪΥ οδικο᾽ ΟΥ “Βδκο.᾽ 

ἴον ῥγαϊβοῖ ἴγοῦι ὑἢ6 ομ οἱ ὃ 
40 Ὑὁ {πη κ, ρου παρ, {πα 1 1} ἀσοαβο 

γοῦ, τᾶ γοὰ Ὁ] δὶ Ὀοίογο τὴν Ελέδμου : 
ἀπ. 18 οπθ νι ῃὸ τη κοῦ νοι Ὁ] 5}, ΜΙΌΒ68, 
ἴῃ Ομ γ6 ὑγιιϑῦ. 

40 Τῇ γὸ ρυῦ ἴδιο ἴῃ ΜΌΒοβ, γὸ που] 
αἶβὸ ραῦ αἰ} ἴῃ πιὸ : ἴου ΜΙοβοβ πσγοῖθ οἵ 
110. 

Δ ἐκπ0}}." 

5 εἰἐᾶϊαν, " γγδίβδο," "τοδηκεκίνίη," οἷς. ταδᾶναν δαγδ ] 
δὲν εἰἐαίκὴ χίγ . ΟἸμγοβε. ΒΔ Ναπι, ᾿. 67. Ι 

] ] 3 ἅχαλ Καγάανι, " τοδὰο χοῦ ἱπίογπιοα," " ἀνγαᾶγο οὐ." 

4 ἄηνάανν, δ|50, "1 πὶ σοπηο," ἄνν δα" ἀεὶ. 



Ι 

5. 5ΟΗΝ. Ομ.» ΥἹ. 

ΑὙΤΗΟΒΙΒΕΡ ΨΕΒΞΕΙΟΝ. 

47 Βαυΐ 1 γε Ὀοϊΐουθ ποὺ 5 ΤΙ ΠΡ8, 

Βον 8[}8}1 γ8 ῬΘΠΙΘΥΘ ΠΟΥ͂ ΟΡ ἢ 

σπλν. ΥἹ. 
1 ΑΥΤΕῈπ ἸΠ686 ὑμπίπρβ 9688. [πγ6Π0} 

οΥὐδν ἐπὸ βθα οἵ Θδ11|66, σι Βῖο 15. ἐλ 8θα 

οἵ ΤΙ γίδβ. 
2. Απᾷ ἃ ργϑαῦ πηυ]δϊξι46 [ΟΠ] ον θα ΠἾπη, 

θδοδι56 ΠΥ 58ιν [Π]5] τηῖγδ 0165. 10}. 6 
αἸά οπ ἐμϑιὶ ὑμαῦ γγογο [αἸβθαβϑα.ἕ] 

8. Απὰ 4655 σϑηῦ ΠΡ ἰηο [8] ᾿ποὰΠ- 
[αἴπ, ἀπ ὕΠ6 16 ἢ6 βαὺῦ 0} ΠΪΒ. αἸ561Ρ168. 

4 ΞΑπᾷ ὑπὸ ραββουθν, [4] ἴθαβὺ οἵ {86 
{6 ν8, νγὰ8 ΠΙΡΉ. 

δ 4 Πθη 9688 ὑμ6π ΠΠ 647 ἀρ δὼ 
6Υ65, ἃπα [5δννὺ 87] βρυθαῦ ΘΟ ΡΔΠΥ [6016] 
απο Εἶπι, ἢ6 βαῖῃ απίο ῬΒΠρ, Δ μΘποΘ 
[5881] γυ6] θῸΥ Ὀτθδᾶ, ἐπαὺ Ὁμ656 τηδῦ αῦ ἢ᾽ 

6 [Δῃ4] {π|8. 6 βαϊᾷ [ὕο Ῥγουθῆ Βἴμὶ : 
ἴον ΒΒ Εἰ πηβθ}  Κποὺν τ μαῦ [Π6 σου ]α] Ἃο. 

7 ῬΆΠῚΡ ἀπβιγοοά Βἷμη, Το Βυπάγθα 

Α.}. 32. 

1 5, Μαίί. χίν. 15; 5. Μδζκ νἱ. 35; 5.ὄ 10Κς ἴχ. 10,12. 

3 1ουῖξ. χχίϊ. 5,7; Ποαΐ. χυϊ. 1 ; ΟἿ. ἰϊ. 13; γν.1. 

3 5, Μαδίί. χίν. 14; 5. Μασκ νἱ. 35: 5. 1Κο ἴχ. 12. 

“566 Νυχηῦ. ΧΙ. 21, 29, 

ΒΥΕΙΑΟ. 

47 Βυὺ 1ῇ γε Ὀοϊθυθ ποὺ ᾿8. ΡΠ ηρ5, 
μον 518}1 γ θυ 8 ἴῃ ΤΠ ΟΡ αΒ ἢ 

ΟπΑ». ΥἹ. 
4 χν.--1 ΑἜΤΕπ ἔμθβθ ἐπίηρδ 6518 

πϑηῦ ΔΟΡΌΒΒ ὑΠ6 θὰ οἵ Θ811|66, οἵ ΤΊ ουϊαβ.} 

2 Απᾶ ρτϑαῦ του] δι θ85 σπϑηῦ αὔθ 
Βῖνη,8 θδοαιβθ ὑΠ6 0 Ὑ6ΓΘ Βθθίηρ' ὕΠ|6 8168 
ΒΟ ἢ μ6 πτοιυρ ῦ: οι {ΠΗ 51οΪς. 

8. Απᾷ {6818 σϑηῦ Ρ ἰηὔο ἃ τπουηΐϑίη, 
δ πα ὑπϑυὸ ἢ6 βαὺ νν10}} Π18. ἀἸΒΟΙΡ]68. 

4 Βυῦ ἔμ ἔδαβυ οἵ ὑπ «θυ 8᾽ ῬΆΒΒΟΥΘΡ 
γγ88 ΠΊΡἢ.ὅ 

δ Απὰ 7685 ΠΠ 64 ἀρ Π18. 6γ68, ἃπὰ 
βνγ ἃ ρτθαῦ τη] ]π46. ὑΠπᾶῦ γν88. ΘΟΙΏΪΠΡ' 
ππῦο πη, ἃπα ἢ6 βαϊ4 απΐο ῬΒΙΠΡ, ΟΥ̓ θη ο0 
88|8}} τγϑ Ὀὰγ Ὀγθαα, 7 ἐμπαῦ ὉΠ686 ΠΙΔΥ δῦ ἢ 

6 Βυῦ Βα βαϊά {18 ὑγγίπρ Εἴμη: [Ὁ 6 
Κῆρ ψμαὺ ΒΘ νγὰ8 τϑδαν ἴο 40. 

7 ῬΆΠΠΡ Βαϊ ἀπο μΐπι, Βρθααϑ ἴοι ὕντο 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ." 

47 Βυὺ 1ἴ 5δο Ῥ6 γϑ Ὀϑ]ϊθυθ ποὺ σι βδῦ 
Μόοβοβ ντοῦθ, Ποὺ 588}} γθ ὈΘΙϊθυθ ΤῊ 
νον ἢ 

ΘΗ». ΥἹ. 
1 ΑΝ ἴον ὑΠ185 {6818 ὑτοπῦ ἕο {Π|6 

οὗπον βῖ46 οὗ {Π6 βορὰ οἵ (1166, νυ οι ἐδ 
ΤΙΡονίαβ.} 

2 Απά τποἢ ρΡΘορ]θ" [Ὁ] ονθα ἢϊπ, Ὀ6- 
Θδι186 ὕΠΘΥ Βα νν ὕΠ|6 8165 νν ἢ 16 ἢ6 ψτουρ!ῦ 
ΟἹ ᾧπθ 5.0]ς. 

9. Απᾶ «6818 σγϑηῦ ὯΡ πο ἃ ᾿πουηδαϊῃ, 
84 ὕΠθγ6 Π βαῦ ἄουῃ τ ]Ὁ ἢ 18. ἀἸΒ01Ρ168. 

4 Απὰ {ΠῸ6 ἴδαβὺ οἵ {116 “ϑυνβ᾽ ῬΆΒΒΟΥΘΙ 
γᾺ8 ΠΙΡἢ. 
4 νπτ.--ῦὖ Απὰ {6808 ᾿οὰ ἀρ Πῖ8 

ΟΥ̓́ΘΒ, ΔΠ4 ΒΔ ΤΠΔΠΥ͂ ΡΘΟρ] ὃ ΘΟμΪηρ ππΐο 
μη, ἃπὰ ἢθ. βαῖῦῃ απο ῬὨ]ρ, ΝΥ ΒΘ μοΘ 
8.8} σγὸ ὈὰγῪ Ὀγθδα, ὑμπαῦ Θ᾽ ΠΠΔΥ ΡΊνΘ 
{Π6588 ἴο οαῦ ἢ 

6. Απᾶ δ βδῖῦῃ. ὑΠ18 ὑγγίπρ Ἀΐπῃ : αῦ 
δ Ιη861} πον σγμδὺ μ6 νγὰβ ἴο 640. 

7 Απὰ ΡῬΒΗΠΡ Ἀπβυουθα ἀπ 8410} ἀπο 

1 ἀαΘ πιο ἀΤοδεγίαϑ, " οἵ ΘΔ1166 οὗ ΤΊ θουῖαβ,᾽ τῆς Γαλι- 
λαίας τῆς Τιβεριάδος, ῬοΥΠαΡ5 ἴῃ οὐ ου ἴο αἰ βεϊρτιῖβιι ἴς 
ἔγοτῃ ἴΠ6 νγαῖουβ οὕ Μϑγομι, Εἰ- Η μεν, αἰβὸ ἃ λίμνη, διὰ ἴπ 

πὸ σουπίτυ ἐπαῦ νγοπῦ ὈΥ 6 ΚΘΗΘΓΆΙ ὕογπι ΘΔ}1166. 
3. 110. “κι σηΡ΄5.᾽ 
3 «αηὰ ἃ ρ»τοδῦ τηυἹ τις τνὰβ οἰϊηρῖηρ ἕο Ἡΐπι," πᾶ- 

φῖρθλιυο. ΗΤΚΙ. 
4 ἐγγὰβ γουκΚίπρ.᾽ ΗΤΥΚῚ. 
5. “Ῥαῦ Ὁ νγᾶβ ΠΟΆΓ ὕη6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ, ὅπ ἴθαϑῦ οὐ {πὸ 716 νν8.᾽ 

ἩΓΚΙ. 
δ Κ᾽, ΟΥτῖ!, σοτπι, οα 5. ΓκΚο, Ἔχρ. ΧΙνη, Ρ. 72, 54. 
7 “Ἰοδᾶνοβ.᾽ Η,ΚΙ. 
8. »εὰ ἱπιευαα, 9 “Ἰοᾶν65.᾽ ἩΓ,ΚΙ. 

ΞΑΉΗΓΙΌΙΟ. 

᾿ χαΤ᾽Ῥγψαδοδξ. Α5 ἴπο Εἰπϊορῖς ἀπάογείαπᾶβ Τιβε- 
ριάδος ἴο "δ ἃ πουηϊπαῦνο, ἰδ τιᾶν θ6 γϑηδογθα 5 ἰδ 18 ἴῃ 
{}15 Ρἴδσθ, οὐ Ὀ6 πιδθ ἴο ἄστϑο υυἱτι {πὸ ΜομιρὨἰ το, 

3 ῥαιυπᾶπ α᾽μπκᾶδ. Ιἴῦ. “τάδ ν ΡΘΟΡΙΘ5,᾿"--- " ΤΊΒ ΠΥ ΤΊΘῈ,᾽ 
Ῥοϊγε. 

3. δκιῤλάη βαῦ᾽α, πολλοὺς ἀνθρώπους. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΟΟΤΗΙΟ. 

ΟΒμ.Δ». ΥὕἹ. 
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47 Βυῦ 1 γα Ὀο]ῖθυθ ποῦ ὑπ τυ] Πρ οἵ 
{πᾶῦ οπ6, μον 5}}8}1 γ6 ὈΘΙ]ΘΥΘ ΤΥ ΟΡ Β ἢ 

6Β5.». ΥἹ. 
1. ΑΥΤΕῈΠ ὕπθβθ ὑμππρβ 9688 θη ἴο 

{86 οὔπιον βίάθ οὔ ὑπ βθὰ οἵ Θ811166, οἵ Τὶ- 
Ῥουῖδβ.} 

2 Απᾷ ἃ ρτοαῦ τη] ααθ πυθηῦ δον 
πη, θθοατι886 ΤΠΘΥ Βανγ {86 ΒΙρτι5 ψΒ]οἢ. μ6 
στοῦ ῦ οα ἔπιθι ὑμαῦ γγ6Γ6 ΒΙ0Ϊς. 

8. 16βὺ8 πϑηῦ προ 86 πηοιηίαϊη," ἀηα 
Β6 8αῖ ἄονγη ὑμπογο νυ Ὁ ΗΒ. ἀ1501Ρ108. 

4 Απᾷ {π6 Ῥραββουθν, ὕπο ἔθαβδύϑ οἵ 60 
Το 8, 88 ΠΟᾺΡ. 

δ᾽ 6808 ὕπθπ μανίηρ ΕΠ 6 ἃ ἊΡ 18. ΘΥ68, 
ΔῈ Πανίπρ 560 η ὑπαῦ ἃ σγθαῦ πηι] δι 6 
νγ88. οομηΐπρ πηΐο Πΐπι, βαϊ4 ἀηύο ῬὨΠΠρ, 
ὝΒοτΘ 58.8}} ν ἤπὰ Ὀγθδᾶ ἴο θυν,, ὑμαῦ 
ὕΠι686 ΤηΔΥ οαῦ ἢ 

0 Βυῦ μο βαϊᾷ {Π18 ὕο ὑγυ δἷπὶ: [Ὁ Π6 
μΐπη86 1} Κποὺν τι μαῦ μ6 ἱπέθη θα το ἅἀο. 

7 ῬΒΙΠῚΡ ἀπβυογθά μΐμη, Νοῦ ὕνο Βυῃ- 

47 5΄ποθ ΠΟΥ γ6 Ὀθ]ῖθυθ ποῦ δῖ8 ψυυὶὺ- 
ἰηρ8, ΠΟΥ ΒΠου]ἃ γ6 Ὀο]]ουοὶ ΤΥ ΟΡΩΒ ἢ 

σβαν. ΥἹ. 
1 ΑὙΤΕπ ὕπο86 {πϊηρ8 6585 σγθηῦ ΟΥ̓ΘΡ 

086 868, ὑμαῦ οὗ (ἰ41}166 δῃὰ οἵ ΤΊ 8. 

2. ΛΑπᾶ ἃ ργοαῦ του] θ ΓΟ] ονγθὰ Πΐπὶ 
θδοαιβο ὑπου βανν ἔλθ βῖριβ ΜΠ ]οἢ 6 
ρου ρ ῦ οἱ ὑΠ6 8ϊοἷς. 

89. ΤΏΘη 1 6β15 νγθηῦ τ ρ ̓ πῦο ἃ πιοιη δα], 
απα ὑπουο μ6 βαὰῦ τ} 15. αἸβοῖ ρ] 68. 

4 Λπά ὑμθη ῬΆΒΒΟΥΟΓ, ὑ}18 Γθαβὺ οἵ δ ν8, 
ὙᾺΒ. ΠΘΆΙ,. 

δ Τηθη 6808. Προ ὼρ Πἷ8. οΥ 68, δπᾶ 
βαν  ὑπαῦ ἃ στθαῦ πηι] 40. γγ88. ΘΟΙΉΪ ΠΡ 
αηΐο δἷπι, 6. βαϊᾷ ὑπο ῬΙΗ]Πρ, ΝΥ μθποθ 
8[18}} γγϑ θὰ Ἰοανθβ, ἢ ὑπαὺ ὕΠ|686 πηδᾶν οαῦ 

0 Τηῖβ, μόνσουον, [6 Βα] ἃ ὑουιρυϊπρ' πὶ: 
ἴον ΕϊτηΒ6 1} πον τ μαῦ πο μδα ἴο 4ο. 

7 ῬΙΗΠΡ δηβινουρα Ὠΐμη, Τμοαγ68 [ῸΓ ὕνο 

1 γι," οὗὨἉ ΤΙρονίαἀοβ.᾽ 

3. ράγεπ μἱ ἰδτι, εἰς τὺ ὕρος. 

3. μελιαΐ, ἣ ἑορτή. 

4 χπ, "(ας τγῸ ΤῊΔΥ Ὀυγ.᾽ 

1 ψαϊαν δ αι δι, Βαθήοιιο, πιστεύσητε. 

3 χαμηιίάα, " Βανν," ΟΥ “ΟΠ 614," οὐ “ποίίσοά.᾽ 

371," ἀο νγὸ Ὀὰγ." 



ΟΒ.». ΥἹΙ. 5. 50ΗΝ. 

ΛΆΜΕΝΙΑΝ. ᾿ ᾿ ΠΘΕΟΚΒΘΙΑΝ. ΣΥΝ ΠΩ͂Σ) ᾿ βΠΑΥΟΝΙΟ. δῆτα, 

47 Ῥὸν 1Γ γθ Ὀο]ίονθ ποὺ ΗΪ8 νυν ηρθ,,, 47 Βὺῦ 1 γ9 Ῥο]ΐονθ ποῦ ἷβ πυϊτηρβ, 47 Βυῦ 1 γθ Βο]ΐθυθ τοῦ ᾿8 τυ! εἴη ρ8, ἱ ΒΟΥ 888}} γϑ Ὀθ]ῖθυθ τὴν νου ἢ 

Οπ.». Υ͂Ἱ. 
1 ΑΡΤῈΠ {18 }68118 Ῥαβ86 65 ὕο {116 οὐ θυ 

814 68 οἵ {6 βοα οἵ ἐμ8 ΟΠ]: 8 η8, οἵ Τὶ- 
θοΡίαβ. 

2 Απά ἃ ρστγϑαῦ τη] ϊδιιἀθ πυθιῦ αὔδον 
ἴπη, θθοαιιβθ ὅπ θν 8ανγ ὑῃ9 βί στ ϑ ΒΙΟἢ Π6 
ὙΤΟΌρΡ ῦ οἡ ἐπ6 8ι0Ἰς. 

5. 7688 πϑηῦ ἰηΐο ἃ τποιηΐαῖη, δπᾶ 
ἔμθτθ μι βαὰὺ νὴ ἢ Ηΐ8 αἰδοῖ ρ]68. 

4 Απὰ ὕπ6 ραββουθν, ἐδ ἔθαβῦ οὔ ἐδ 
79 νν8, νγὰβ πίρῃ. 

δ᾽ 6808 64 ὰρ Βῖ8 Θυ65, πὰ βανν ὑμπαῦ 
ἃ δγθαῦ τη] ἰδ 46 τγὰ8 σοπηΐηρ πηὔο πη, 
ΒΘ 810} απύο ῬἈΠ Πρ, ὙΥ̓ ΒΘ 588}} γθ θὰ 
Ὀγθδα," ἐπαῦ {Π686 πιᾶν θαῦ ἢ 

6 Ἠδ βε1ἃ ὑπ18 ὑγγίηρσ Βἷπὶ: θα Β]μ 86} 
Κῆρ νΒαῦ Π6 ψὰ8 ρσοΐπρ ἴο ἀο. 

7 ῬΊΠΠΡ ἀπβυθγθα μἷπι,ῦ Βτοδᾶ ἴον ὕπο 

1 ψδγ. "ἴῃ παεηε τι 

3 γΔΥ, “πνοηξ,᾿ 

5 γπξ. “ἔπδὲ βἰά.᾽ 

4 ὙΔΥ, ΡΪ. "Ὀσγοδὰβ,᾽ 1.6, “"Ἰοᾶνοβ.᾽ 

δ ὙΔΓ, “ῬΏΪΠΙΡ δηβυγογο," 

ΒΟΥ 8[18}} γ8 ὈΘΙΙΘΥΘ ΤΥ πτΟΓα 8 ἢ 

Ομ4:. ΥἹ. 
1 ΑΥΤΕΕ {π|8. {6818 τυϑηῦ οὐϑν ἴο {6 

Οὔμ οι." 5146 οἵ Π6 8608 οἵ }1166, νυ Β]οἢ 15 
ὑπαῦ οἵ ΤΊΒΘΡΙαβ.} 

2 Απὰ ἃ ρτθαῦ υυυ]ϊταθ. [Ὁ] ον θὰ ΐπη, 
Ῥθοδιιβθ ὉΠΘΥ͂ Βα} ὉΠ ΤΐΓΔ 0168. ΜΓ Βΐοῖ ἢ 6 
Του ῦ οἡ ἐπ 510. 

3. Απὰ {68115 σι οηῦ ἪΡ 1ηἴο ἃ πηοπηΐαίη,, 
δη4 ὑπ το ἢΘ βαὺ ἀονη ἢ ἷ8. αἰδοῖ ρ 168. 

4 Αὐά {ΠῸ ρϑββονον, ὑπ ἔραβὺ οἵ {Π6 
{6 νν8, γ᾽ 85 ΠΙΡΉ. 

“1 ΧΥΤΙΙ.---ὖ {6811 ΠΠΠ6 ἃ τρ 8. ΘΥΘ68, 
πα 8ανν ὑπαῦ ἃ σγοαῦ τη] ἰδ θ οοπιθίῃ 
ἀηὔο Πΐπὶ, ἀπε ἢ 8814 πο ῬἈΠΠρΡ, ΥΒΘΡΘ 
888}} νχ θὰγ Ὀγθδα, ὑμπαῦ ἔῃ 686 ΠΥ θαῦ ἢ 

6 ἨΘ βδ1α {Π18 ἕο ὑγν Εἷπὶ: θυ ἢθ Βἰτη- 
56} ποὺν νυ μαῦ π6 ᾿ηἰοπαθα ἴο ἀο. 

ἐδαβα Τιδεγίίβαδα μδῆδηδβα, ἀα πιεοῦεβα ἀχῆοκα πεϊυεαϊένι ρίγϑα 
Θεπεβαγείπίβαδα, ἄα ἐδείδα δα βαδλὶπείζ υἱέλλια Τιδεν ϊδα, το 
“6 οδπῖο ἴο {πῸ Ιακὸ οὐ συϊποα ΤΊ οτίαβ, ἀπ ἔπ ἀν 
ΑΙΤΟΥ τὸ γος ΔΙΟΙΡ ὅπ Βῃοτο οὐἨ Οὀπμοβαγοίι; θὰς {π6 
Ἰακο ᾿ΈβοῖΓ 15 ἃ υναβίο κὸ ΤΊ οτίαβ,᾽" ἅς, 

7 ῬΙΝΠΡ 8814, Το παπάνθα ἀνδο της, 

1 Τομα, Μοίγ, οὐ Ἐπὶ, ῬιΠρτίπι., ᾿, δά, τϑοοῖνθα ἃ νοῦν. 
ῬδΙΠΓᾺΙ ἱπηργοβδίου οὐἨ {18 ὈΘΑ ΕΓ ᾺΙ] Ἰακὸ : 1)α νυουϊά ει 

δου 588}} γ8 Πᾶγθ ΤΆ} ἰπ ΠῊΥ ποτὰ ἢ 

| Ομ». Υ͂Ἱ. 
1 ΑΥΤῈΝ ἔμθβθ {πϊηρβ {6808 ποπΐ ἴο 

{86 οὐδιοὺ' βἰ4ἀθ οἵ ἔθ βοᾷ οἵ Θ]1166, οὔ 
ΤΙθονῖδβ. 

2 Απά πηθοἢ ΡΘΟρ]Θ πτοπῦ δῇξον μῖπ), θ6- 
δ.86. ὉΠΟΥ͂ ΒΔ ΒΒ τηΐγϑοΐθβ, ποῦ ἢΘ 
στουρ ῦ οα ὅΠ6 ᾿ἰηβγηη.} 

9. Απὰ 6808 οηῦ ἀρ ᾿πΐο ἃ πιοιηΐαίη, 
᾿δη4 ἔμθγο βαῦ τ ἢ ΗΪ8. ἀἰβοῖρ]68. 

4 Απά ἔπ86 ρϑββουθν, ἔμ6 ἔραβῇ οἵ ἐμ 
1 ΘΒ, νγ88 Πρ. 

“1 ΧΥΠΙῚ.---ὖ 6808 ἔμθη ᾿ἰ θὰ ρ ἷ8 
ΟΥ̓́ΘΒ, ἃη Βανίηρ Βθθὴ ἔπαὺ τη 0} ΡΘΟΡΙΘ 
᾿Θοιηθῦ ἀπῦο Ὠΐπι, Βαϊ ἃ αηΐο ῬὨΠρ, Δ πθησθ 
᾿888}} τγϑ ΒᾺΥ Ἰοᾶγθ8," ὑμαῦ {686 τηᾶὺ οδῦ ὃ 

6 Βυῦ Πο βδ]4 {118 ὑγγίηρ Εἷπὶ : [Ὸυ Εἰπι- 
861} Κπϑυν τ᾿ μαῦ ΒΘ ἱπέθπάθα ἴο 40. 

7 ῬΒΠΙΡ δηβυθγθα Βΐπ), Τωοαν 68 [Ὁ ὕννο 

1 πεάεϊηπηιὶ, 

3 «πἱψὸδδῆὶ, ΡἹ. οΥ̓͂ “μ᾽ ψὸῦ, Δ. Βάχοι, λἰάγ, " ἃ Ἰοαῖ," τιδκίης 
πὸ αἰδειποξίοι Ὀσένν ον " Ὀγοδά" πὰ "ἃ Ἰοαζ." 

ἈΑΝΟΊΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

47 1 γε θο]ῖθνθ ποῦ ἷ8 τυσ υἱηρθ,ῖ μον ὶ 
85}α!]! γ8 ὈΘΙΊΘΥΘ ΠΟΥ ΠΟΓα8 ἢ 

σπ.᾽. ΥἹ. 
4 χιν.---ἰ ΞΑΈΤΕπ ὑπθ86 ἐλίηρα ὑπὸ ϑ'8- 

νοι ἀθραγίθα ονϑν {16 ΟΠ Πρδπ βθα, ὑπαῦ 
88 οἵ ΤΊ νίαβ. 

2 Απὰ τηὰοῖ ΡΘΟρ] [Ὁ] ον μἷπι, θ6- 
οδι8θ ὑπαῦ {ΠΟΥ βανν {ἢ βίστιβ ψ οι ΠΘ 
του σιῦ ὁ ἔπ θ πὶ ἐπαῦ ἡγοτὸ Ἰη ἢ γιη." 

8 ΤΠοη ὕμ6 ϑανίοιν στοηῦ ὰρ ἰηΐο ἃ 
τηοιιηὕα],ῦ ἃ Πα βαῦ ὑπ τ 10} ΗΪ8. ἀἰβοῖρ]68. 

4 Τῦ ν»ὰϑ πϑὰν Ἐαβύθν," ἃ [ϑαβϑέ- ἀν οἵ {π6 
16 Μ8. 

ὅ ὙΒοη {Π|ὸ ϑανίοαγ {Ππ24 ἀρ ἷ8 ΘΥ68, 
δηἃ Βανν ὑΠπᾶῦ πη110}} ΡΘΟΡ]Θ οατηθ ππίο Πΐπ),7 
[6 βαϊα αηΐο ῬΆΠ]Ρ, ΝΥ μοῦ ΒῸ τι Ἰοᾶνο8, 
ὑπαῦ {Ππ|056 πΔῪ οαῦ ἢ 

6 Τηῖβ μ6 βαϊᾷ ργονίηρ Βῖμη :9 μθ πον 
Βδῦ π6 γου]α ἀο. 

7 Τῆθη ῬΒΙΡ δηβιυγογθᾶ πἷπὶ ἀπα βαϊᾷ, 

ἈΆΛΒΙΟ, 

μιΘ στοῦθ, μουν 8}}8}} γ6 θ6] θυ ἴῃ τὰΥ πτοσὰ ἢ 

Ομ». ΥἹ. 
“ ΧΠ].---1 ΑὙΤῈπ ὑΠ18 7688 πϑηὺ ἕο 

0Π6 οὔθ βἰ4θ οὔ 06 βοᾷ οἵ Οἴ11166, ἴο 
ΤΊ νὶαβ.} 

θϑοδιθθ ὕμθῪ ὈΘΠ6] ἃ {86 βρηβ νι Βῖοἢ. μ6 
Του ρ ἢ οἡ {Π|6 5ἰοῖς. 

8. Απὰ 4Ζ6818 πυϑηῦ ἴο ὑπὸ τηοππίαΐῃ, πὰ 
Β6 βαῦ ἔπϑγθ, Β8 ἃπὰ ἢΐ8 ἀἰβοῖρ]68. 

Ϊ 
Υ 885 ΠΙρΉ. 

8 στοδῦ τηα] δ ξἀθ᾽ οοπηΐησ τππῦο Πΐπι, ἢ 
᾿βαϊά ἀπο ῬΒΠρ, Δ Βθποθ 588}} τὸ θὰν 
Ὀγοδα, ὑμαῦ ὑΠ|656 πηδῦ δαῦ δῇ 

᾿ς 6 Βαΐ ἢ ΟΠΪγ βαϊα ἐ}ε18 ἕο ἔγυ ᾿ΐπὶ: [ῸΓ 
6 κῆπον ψιμδῦ μ6 νγὰϑ ροίηρ ἴο (ο. 

7 ῬΌΠΙΡ δηβινογθα ἀπὰ βαϊά ἀπο Πϊπ), 

1 εβέλνοθ᾽ ΟΥ̓ ΛἸοτίοτβ," λὲς σέαλμηι πὸ ψεϊυγαίλ. 
3 ῬΤΟΠῚ ΨΟΓ, 1 ἴο 14 ὕόττοβ ἔπ Βα δίδος οὐὁἨ ΕἸ γίοα Ἠόπι, 

ἴον ΜΙΔ.Τοπ, ν. 1580. Τῆο ἴοχε, νυ ον 5. αἰ Ποτομξ Γγότι 
τιδὲ ΟΥ̓ ΤΥ, ΜΆΓΒΙΆΙ αὐ ΟΥ̓ Μτ, ΤΉ Οσρο, ἰ5 ῬΤΟΌΔΌΙΥ ἃ τοπ- 
ἀοτίπις ἤγόσι ἔπιο Ταεῖπ Ὁν “ΕἸΓγίο Εἰ πιβοῖῦ, 

3 εἐγδὲ ἰ5 σα!]οα." “ΕἸΓγ, 
4 γεν ἄλα πηέγασπαπ πη, “ΕΛγ, ὁπ ἐλατη ἐλε τὐσατον 

βαιπίγπιοδ, ΜΆΓΑΝ, ΤΊ. 
5. ππῆδ πιμηΐ, Μδυβη, ΤΊ. 
5 εκὸ λαϊϊἥᾳε Ἑαπέεν.ἐϊά. “Εν 
Τ πιμψοοὶ πιδηηἶδο ἰοιυεαγαά, ΦἜΛΓτ, ταψοοὶ ΓΟΪΚ σου ἰο ἢ. 

Μτγβῆ. ΤῊρ. ] 
5 ηηΐά λισανι, " νυ τ τυ παῖ." “ΕἸγ, 
9 γι. " οὐ Ννῖπι." 

απῆὲ ἄμπο. ΔΕΛῖτ.---ὐοσείξοτν. 

ΕΠ 1 κἰα Τάδεγψα, "ἴο Τί θοτίδα" ΤΥ "ΟΥ̓ Τιροτίδε" ἴθ {π|π 
ΡΙδοΟ ΒοΟπῚΝ ἕο δέχ ἱχτιογαπσο οὗἩὨ ΊΟΟΔῚ κοΟκταρὴν, δε 
ἴο θὰ ἰπ ὕβνυουῦγ οὐ πὸ παρροκοὰ Ἐχγρείδιι οτκίη ΟΥ̓ {πϊπ 
Αγσδθὶς νογπίο, Τῆσ οδακίον οὐὁἨὨ ἐἰὶπ Ἰακο, Εἰνὸ νυ! ΤΟΥ], 
πη ἔπὸ ἤδἢ ἕν Ὑυπ  οἢ ἰξ ἐν ΤΑ ΠΙΟῸΝ ἀπιοῦς πδείνο νι τίξοτε, 
ΔΥῸ ΒΌΠΙ ὉΥ ΑἹ. Μοΐδηδοθ,}, 20---890, οὐ, Ἠοίκκ, Ῥὸτ ἰξξ 
Κοορστλρην, δοο Αθυϊούδ, ΤᾺΡ, Βγτ. ν». 165, κα. οὐ, ΚΟΘῊΪ, 
1᾿θπ ΑἹ. ίἃσγάϊ, ἡ. 5,1. 9, διὰ ΑἹ. ΚΉΔΕ], μ᾿. 18, 1...}, οὐ. 
Ἐοβόπιη, ΑΙἸκὸ Ἐσδτγίαὶ, οὐ, ἤπιε. ἰτπὶ οἱ ἀὐμς αἱ." λἄνεει τη εη 
αἱ αηΐτηι εἰν. ἐλ ὮΝ, ν.Ὶ, ππὰ 5, ἤγοπι ἔπ δοκίππίης, ΑἸδὸ 

᾿ΨΙΐα Βαϊδαϊη, ». ὅ8, κη., πὰ Νοῖο πὶ Τποχ ὥοοκτ. 
3 Μοάϊο, δὰ ῬοΟΙγκΊ. " ταϊκοὰ ΗἨἰβ σγοβ." 
5 1.6. ἔπ τι! εξιάο, 
4 “δὲ νγὸ ΠΙΔῪ ἔσο ἐπσπο," Ῥοϊγκς. 

47 Ῥυΐ 1 γθ ἃν ποὺ θο]ϊονίηρ ἴῃ τ μδδ, 

2 Απᾷ ἃ στγϑαῦ τηυ]υϊξα 6 [0] ον ϑα Εΐπὰ,, 

4 Απὰ {Π|0 ἴδαβῦ οἵ ἐμ {νυν 8᾽ ραββουθυι 

δ μη 2658 Ἰοοϊκϑαβ αὖ 1ὑ,38 ἀπ βαν 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

47 1ἴ γο ρυῦ ποῦ [ἈΠΕ ἴῃ .ιηΐϑ πυτϊεἴπρΒ, 
ΒΟΥ 8}18}} γ8 ῥΐ [Ἀ10}} ἴῃ τὴν πτογὰβ ὃ 

ΟἘΔ». ΥἹ. 
4 χιτ.---1 ΑΝ αἴτον ἐλιἶῖβ 7658 στ ϑηΐ 

ἰηΐο Ο}1|66, Δοροβ8 ἐπ βοὰ οἵ ΤΊ θουῖδ8, 

2 Απὰ δ ρτγϑαῦ τηυ]εϊξθ πθηῦ αἴ 
Βῖμη, Ὀθοδυβθ ὑπ Ὺ Βδν ὉΠ. βΒ' 5:8 νι ἰσἢ ἢ 6 
ΤΟ ΘΙ ῦ οι {Π|6 510 Κ πὰ ραγαὶν εἶοβ. 

8. Τῆθη {6808 τιϑηῦ Ἂρ ἃ τπουηίαϊη π ἢ 
18 ἀἸβοῖρ]θβ, δπα βαῦ ἄόντῃ. 

4 Απὰ {6 ἔδαβϑ οἵ {πΠῸὸ « υβ᾽ ῬΆΒΒΟΥΘΓ 
᾿Βαὰ θΘοΟπῚΘ ΠΘΆΓ. 

ὃ Τῆομ Μοββίϑἢ ταϊβοα ἷ8. ούθϑ, δπὰ 
ΒΒ ρστϑαῦ τη] 168. οοπηϊηρ αἴζον. Ὠΐπη, 
6 δαγπθα μ18 ἴβοθ ἑουνασὰβ Πρ ἀνα δαϊα, 
ὝΥ̓ΒΟποΘ 88..8}} τὸ θῸΥ Ὀτγοδὰ, ταῦ ἔμθβὸ 
᾿πηδΥ οαὺ ὃ 

6. Ἠθ βαϊὰ {πὶβ ἐπαῦ ἢ τηϊρξ ἔσῃ δΐαι: 
ἴον ΒΘ Κπονν τ θαῦ 6 Ἰηξοπάοα ἴο ἀο. 

7 ῬΒΠῚΡ βαιά, Το αηάγοὰ αἀϊπαγαὶ οἵ 

᾿ ἀἰπᾶν, Τὴ Ῥογκίδηη ἐγδυδίδίοῦ πδέυγα!ν τοπογοὰ 
ἔννο Βυτίας ἀὐνογῖν ὉΥ ἀτνᾶν, ΑΙΕπΟῸ ἢ τ βατη σχργοκβοά ] 
ἴπ Ῥοτγαίδιν ΠΌΤΟΥ ἰ5 ἵὰ κτοδίον ἴλη τ Οτοοῖκ διακοσίων 

δηναρίων--τοοκοπίης ἔπ ἀσπλτίιβ δὲ δρους χϑά., Β4., οἵ 
οὐοι Βρά, οὗὁἩἨΕῊ ΚἸ πὶ πποῦον. 
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5. ΖΟ0ῊΗΝ. Ομ.». ΥἹἽΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. 

ῬΘΒμυ πον ίῃ οὗ Ὀγοδὰ 15 ποὺ βιποἱθηῦ ΤῸΡ 

ὕβθια, ἐμαῦ θΥθυῪ ὁπ6 οὗἨ ἔπθπὶ ΤΠΔῪ ἴδ ἃ 
1616. ; 

8. Οπο οὗ δῖβ ἀϊβοῖρ᾽θβ, ἀπάγθυν, Β΄ πη π 

Ῥούθι᾽ Β Ὀγούμεν, βαῖ δἢ απῦο ΕΪπ|, 

9. ΤΏΘΓΟ ἰβ ἃ [144] μθγθ, σγβῖοῖ μαὺἢ ἤνθ 

ΒΑΥΙΘΥ Ἰοᾶνοβ, ἃπα ὕνο 8118}} ἤβῃ68 : ἰθὺ 
τ μαῦ ἃγ6 ΤΠΘΥ ἉΠΙΟΠΡ' 80 Τ]ΔΠΥ͂ ἢ ᾿ 

10 ΓΑπα] 6588 βαϊ, ΔΙακθ 86 πηθῃ 51} 
ἄονη. Νοὺ {ἰπθγθ νγᾺ8 ΠΊΠ ΟΝ ΟΤΆ55 ἴῃ {Π|6 
Ρίαθθ 80. {86 πῖθῃ βαῦ ον, ἴῃ ΠΌΠΟΙ 
ἀρουὺ ἥνθ ὑπουβαπά. 

11 Απᾶ 76βι5 ὕοοϊς ὑπ Ἰοϑύθβ; δηᾶ 
σι μθη Π6 μδα σίνθπ ὑμδηκβ, μ6 ἀἰβυνιθαῦθα 
[ἴο ὑπ ἀἰβοῖρ!6β, ἀμ {86 ἀἸβοῖρ]688 ὕο ὑμιθῃ}} 
Ἐπαῦ νογθ βοὺ ἄοστη ; δηᾺ [ΠἸΚΘυν18681 οὗἉ {Π6 
ἤδβι)68 ἃ8 πη Οἢ ἃ5 ὉΠΟΥ͂ ἡγΟΙ]ά. 

12 [ΠΗ] ὑμοὺ ογθ ἢ]164, Π [5416] 
απἴο 8 ἀἰβοῖριθβ, Οὐδῦμοῦ ἀρ ὑπο ἔτδρ- 
τηθπΐβ ὑμαῦ [τϑιμδΐπ,] ὑπαῦ πούμ]πρ᾽ θ6 Ἰοϑῦ. 

Α.}. 32. 

12 Κίηρβ ἷν. 43. 

5ΞΥΒΙΔΟ. 

Βαπάγθα ρθη ο 6} ἰβ ποὺ β Ποῦ ἴον ὑπ), 
ΜΉΘΗ ΘΥΘΓΡΥ͂ ΟΠ6 Οἵ {πθπὶ 885 ΘΥ̓Ὸ' 80 
1016. 

8 Ομθ οὗ μῖ8 ἀἰβοῖρ]θβ, πάγον, δ: Πμ0 
Ῥοῦθυ᾽β Ὀγούμθιυ, βαὶ ἢ απΐο ἢ]μ), 

9 ΤΠ οτο ἰἴ8 Βθῖθ ἃ ἰδ, σβο μαύῃ8 ἔνθ 
ΟΔἸκ οβ΄ οἵ ὈΔυ]ΘΥ ἀπ ὅσο 588 : Ὀαὺ {Π|686, 
γι Βαῦ ἃγ6 ὑΠ6Υ [ὉΓ 811 ὑμοβ8 ὃ 

10. {6818 βαῖ ἢ απο ὑπ θη, ΜΙαΚΘ 811 ὉΠ 6 
τηθηῦ 5ἰῦ ἀονπ. Βαῦ ὑπθῦθ γγὰ8. ΤΏ Π0ἢ 
ΘΡΆΒ8. ἴῃ ὑπαῦ ρΪδοθ. Απᾶ ᾧΠ6 τηϑπ ϑβαΐ 
ἄονη, ἴἢ ΠΟΙ ἔνθ ὑποιβαπᾶ. 

11 Απᾶ {76βι5 τοοκδ ἐμ Ὀγθδά," δῃᾷ μΘ 
Ὀ]οββθα δπά αἰνι θα ἐέ ὕο ὕπθπὶ ὑμπαῦ ὑγ6 ΓΘ 
βιυδπρ ἄοντη ; {κου 186}0 αἶβὸ οὗ ὑπ6 Π5}168, 
ὯΒ ΤΌΘ 88 ΤΠΘΥ τ Ἰ5Π164. 

12 Απὰ ψθη ΠΟΥ 6 Γ0 58 ]8ῆ64, Π6 
Βα 14 ἀπῦο 18. ἀἰβοῖρ]θβ, Οδῦμον ὑπὸ ἴγὰρ- 
τηθηΐϑ ἐμαῦ 4.6 οὐϑῦ, ὑπαῦ πούμιηρ 6 Ἰοϑῦ. 

1 ἀιπογῖη. 
3 φαπὶ φαπὶ. ῬοΒΟΝ. 

1 61|6.᾽ ΗτΚΙ. 
3. 110. “οἡ ὙὙΠΟΠῚ 15.᾽ ῬΕΞΟΝ. “15 ἴο Πΐπη.᾽ ΗΓΚΙ. 

φαπὶ πιοάθηι, “ἃ ἰπ{1|6 ῖπρ,᾿ “ἃ 

4 ργιέβοτι, Ὁ]. οὐ ρυίἐδέλο, ϑγτ. δᾶ Οπδϊά. ; Ηθν». ψϑγε8, 
“τοΪδ :᾿ ἃ οἄκο ταδθ τυἱτἢ {πὸ ἄὄγϑῦ ὈΔΓΙΘΥ ΟΥ̓ νθαΐ {πὶ 
τίρϑηβ, γ ποθὴ {Ππ6 στα 15 γοῦ ἴοο βού ἴο θ6 βστοιπαὰ ἰηΐο 
ἤσουν. Αὐ ἴΠ|6 Θαυν βθᾶβομ οὗ {15 ταΐγϑο]θ, υμπθαῦ σου ἢ 
ποῦ πᾶν Ὀ66Ὼ στῖρθ, θνθὴ ἴῃ [Π6 νγάστη αἰβίσιοι ἀγοιηὰ [Π6 
18κθ. ὲ τ, ὑπουϑίογο, το] ἃ ΘΧ ΡΥ ΒΕΙν {Ππᾶὖ ἰδ νγὰ5 ὈΔΤ]ΘΥ, 
ἴο 5ῃονν {πὸ ὑταϊῃ οὗ [πὸ παυταῖϊνθ. Απαᾶ πη 86 οὗ {15 
ἴοττη, ργίἐδέλιο, ἴθ ἴη6 Ῥοβομῖζο, νον ΗΤΚΙ. ομδηρ 65 ἴο 
[Π6 1655 ὄὀχϑοῖ ἑαλληιο, " Ὀσοδα᾽ δηᾶ Ρ]. “Ἰοᾶνθβ, 15 ΒΙΓΟΠΡῚΥ 
ἴῃ αν ΟἿΣ ΟΥ̓ ΤΠ 6 βαρροβίτιοι ὑπαῦ {Π6 Ῥοβολῖζο ν᾽ 85 νυτ θη. 
ἴῃ Ῥαϊοβίϊηθ, ἃ5 ἴὸ 15 σουίαϊη ἴπ6 ΗδυκΊεθαι γουβίοι νγἃ5 
γε ἴθ ΓΑ ἔγοτη ἴΐ, 

5. «00 {πο56 |κὸ Ππ|656,᾽ 1.6. ἴο 50 ΠΊΔΠΥ ἃ 5 {Ππ656. ΗΓΚΙ. 
δ γιοδῖο, ἀνθρώπου»ς--βαῦτε, ἄνδρες. 
7 0. “Ὁπδῦ ΠΡ 5118}} 5ὶ δ ἄοννιι." 
8 αἴ50, "τϑορῖνϑα᾽ οὐ " οαυγῖθα. 9 “{η6 Ἰοᾶν65,᾽ ΗΥΚῚ, 
10 δκαγιῦ. Ῥοβοῖ. δο᾽ δααηιεέο. ΗΥΚΙ. 

Ϊ 

Ϊ ΒΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤῚΟ. 

ἀγα βίαθθυβὶ οἵ Ὀγθδα υν}}} βιΠῆοθ, ὑΠπὰῦ ΘΥΘΡΥ 
0Π6 8Βοι} ἃ ὕακθ ἃ ᾿1{{16. 

8. Ομ ἴγοιη. ἃπηοηρ Πἷ8. ἀἰβοῖρ]θβ, Απ- 
ἄγον, ϑίπιοη Ῥοίθ᾽ Β Ὀγούῦμθι, βαῖῦ ἢ ππΐο 
Βῖπη, 

9 ΤΈΟΟ ἰ8. ἃ ἰδ Ποῦ τὶν ἔνθ ῬΔΡ]ΘῪ 
Ἰοᾶγθ8 δηὰ ὕνγο 5168 Ὀγ Βἴπῃ : 5 θα ΠθΡ6- 
ἀπο Ὑ}1}} ὑΠι686 σϑδοῦὴ ἴῸ ΣΡ ὑπ18 τη] ἰδ ἢ 

10 Απὰ 7681 βαϊδῃ, 1ωμϑὺ ὑμ6 τηθῃ βὶὺ 
ἄονῃ ἴο οαῦ. Απὰ {θοῦ νγὰβ ἃ 4υδηῦν 
οἵ ργαββ ἴθ ὑμπαῦ ρῖδθθ ΤῈΘ τηθη, ὑΠ6Ρ- 
ἴον, βαῦ ον ὁ ὑῃθ ργϑβ88, ὑπ 1 ΠΌΠΙΡΘΡ 
τη] πρ ἀρ ἤν ὑποιιβδηά, 

11 ΤΠοι {688 ὕοοῖς ὑπ Ιοᾶγϑβ, δηᾶ 
Βανίηρ ρίγθη ὑμδη]κ8,3 μ6 ραν ὕο {086 
ὑμαῦ ψορο βἰυ{ϊηρ ; ΠἸΚοσῖβΒθ οὐ ὕὉπ6 ὕνο 
ἤβ}ι68, 81} ὑπαῦ ὕμιν νυ ἸΒμθα. 

12 ὙΏΠΘη ὑπο πο γΘ βαύβῆθα, μ6 βαϊά 
ἀηΐο μῖ8 ἀϊβοῖρ!θβ, Οὐλύμπου ὉΠ6 Γγαρτηθηῦβ 
{παῦ ἅτ ΟΥ̓́ΘΡ, ὑπαῦ ποῦ οπθ οἵ ὕμθιι Ὀ6 
Ἰοϑῦ. 

1 Ασοογάϊηρ ἴο ὈΙσε οπασγίοβ, βαξδγί, ΟΥ̓ δαΐξονδ ἰΒ ἴΠπῸ 

ΜοΡρῃ, δη Βαμα, ΓῸΓ δηνάριον. Βυΐ 1{ [5 τπόογο ΠΟΙ 

ἴο νῈ {πὸ στατὴρ, Οἰτποῦ κοὶὰ οὐ ΒΓ νου ; {Π|5 Ἰδέζοῦ Ῥοῖπα' 

δαθδὶ ἕο τπὸ Ατας τοέγαγβοῦτη, ἴ,.6. ρους 34, 834, οὐὗὁ πε - 
15} ταοπον, Βαΐ 41] {πσβο νογβίοηβ Τουτηοα ἃ ὙΥΓΟῚΓ ΟΒΤΙ- 
τηδῖο οὐ [Ππ|Ὸὸ βύτῃ τησδηΐ ὮΥ ΡΉΠΙΡ, 

2 γ{π, "το," ΟΥ̓ “ἴπ 5 πδηπ," 

3. ἀρλπδαῆιέ ἐρο)ιῦϊ, ἅς, 1λτ, 8, Μαγς, ἡ. 316, οὐ, Ἐοπη, 

ἰβ ἴακθη ἴπ {πὸ ΕΤΗϊορῖς νϑυβίοιι ΤῸΣ ἃ Βῖ νου πὰ ἃ ρβοὶὰ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Βῖπι, Βγοδᾷ [Ὁ ὕνο πυπαγθα ἀϊπατϑὶ που! 
ποῦ ΒΠοΘ ὑπο ὑπαὺ ὑμπθν βου] ἰδκθ 
ΘΥΘΡΥ͂ ΟΠ6 ἃ ᾿1{{]6. 

8 Απᾶ ομθ οἵ μῖ8 αἰξοῖρ]θβ, Ἀπάνου, 
δίπηοι Ῥούθυ᾽ Β Ὀγούμθυ, Βαῖ ἢ ἀπῦο ἈΪΠῚ, 

9. ΤΠ 18 ΠΟΥ ἃ δὰ, ψὶ ῃ ΠΟΙ ΔΓΘ 
ἢνθ Ὀδυ]ου Ἰοᾶνθβ ἈπΠ4 ὕνο ἤβῃ6β.: θυ τυ μαῦ 
Μ01}} ὑπ ὺ Ῥγοῆῦ 50 Ἰη ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ ἢ 

10 Απαὰ {6βι18 βαϊ δ απὔο ὕμθη, Μ8Κθ 
ἀπῦο ὕΠ| ῬΡΘΟρ]Θ Ὀ]δθο8 ὕο 5810 ἄονῃ ἴο θαῦ. 
Απά {Π6γ0 νγᾶ8 τη] 0}} ΟΓΆΒΒ. ἴῃ ὑπαῦ ΡΪδοθ. 
Απαὰ {Π6. πιθῃβ βαῦ ἄονῃ ἴο θαῦ, ἃπα ὑπ 0 Ὺ 
διηοιηΐθα ο ἤνθ ὑμουβαηα 1π ΠῸΠΊΡΘΓ. 

11 Απὰ {6888 ὕοοῖ ὕΠ6 Ὀγθδᾷ ; 8 ρᾷγθ 
ὑμπϑη κ8, Ὀσαϊκο, ἀπ ρᾶνθ ἐξ [ο Π1Β ἀἸΒ0ῚΡ 168, 
πα ὑπθῃ Πἷ8 ἀἸβοῖρ]68. Ὀγοιρηῦ τ ἴο {16 
ΡΘΟΡΙΘ ; δῃᾷ οὔ {πὸ ἢβ|)65 ΠΠ|κθυν 186. ἃ5 πιο ἢ 
ἃ8 ΤΠ γ σαηἰθά, δηα ὉΠΟῪ ΓΘ βα ϊβῆθα. 

12. Απὰ ψῃθη ὕπθὺ μαά Πδα ϑηοιρἢ, 6 
ΒΑ 10} αηΐο Π18. ἀἸΒοΙ 65, Οαῦ ποθ ὕΠ6 Ρἴθοθ8 
ὑπμαῦ τϑιμαῖη, ὑμαῦ ποίμῖπρ τ δίθυθ οἵ 
{θη Ὀ6 ὑπ ΓΟΥΤΙΙ ΤΥ. 

 ἀἰγιᾶν, 1Πκὸ ἔπ Αταθῖς Ψ΄.; δηνάριον, ΟΥ̓ ΤΕΠΟΓ αἰγιᾶν', 

οοΐῃ. 

3 "αἀαιοϊδιδηιι, "ὉΠ Θἰγ τηθη,᾽ ἴ.6. ΟΥ̓͂ ἐπ τα] θ, ἃ5. ἰ 
ΟΠ δα ΟΠ] άτοι βύοοα ππ6}} {Ππ6 πλθὴ δὰ οφαΐθη. ΤΊ 8 
ΒΘΠΒ6 185 ὕοσμΘ οὐδ Ὀν, “ Ὀοβίθβ ὑνοσιθα πα οὨ τοι." 

ΜουδονοΥ, ἰδ το ο 5 οχδοῦν {πὸ ἄνθρωποι δὰ ἄνδρες, 

πθ ιν, ἴ.6. “πὸ ῬΘΟΡ]Θ,᾽ δηα τῆθη, 46. " πλδ]65. ΔΙΌ ,"---ἴ18 
δαυιδθρα 15. Οὔβουνθὰ ποὶῦπμου ἴῃ {π6 ΔΑ. Υ. ποὺ ἴῃ {πὸ 

ΑΟΤΗΉΤΟ. 

Βαπᾶγοα ρίθοθβ οὗ 8.178} ἃγτθ ποὺ ΘῃΟῸΡΉ 
ον {πι686, ὑπαῦ ὕπο ν 8 κ6 ΘΥΘΡῪ ὁΠ6 ἃ ΠΠ{]6. 

8. Οπθ οἵ δῖ8. αἴβοῖρ]65, Απάγου, ΑἸ πη 0 ἢ 
Ῥρύθυ ΒΒ Ὀγούμοι, 8814, 

9. ΤΊθγο 18. ἃ Πἰ{016 ὍΟΥ Βθρθ, ψπῸ Βαθ ἢ 
ἤν αν ]ΟΥ Ἰοανο8 ἃπΠ4 ὕνο ΠΒΠ68: θυ νυ παὺ 
18 ὉΠ18. ΤῸ δι οἢ. ἃ πη] οἰ 6 Ὁ] 

10 ΤΉ θη {6818 βαϊ, Μαϊτθ ἐμιθϑὸ πιθη 
8:0 ἄονγη. Νον ὕπο νγὰ8 πο ἢ ΚΡΆΒ8 ἴῃ 
ὑπαῦ ρίαθθ, Τὴ πιθηῦ ὑΠοροίονο βαῦ ἄονη, 
ἴῃ παι 00 ἃΡουὺ ἔνθ ὑποιβαμά. 

11 ΤΊ θα {6818 ἕοοὶς ὕΠ|686 ἸοᾶνοΒβ ; δᾶ 
μανῖηρ ρίνθη ὑπ8η 18, μ6 αἰνθα ἐπι ἴο 
ὑπο ὑπᾶῦ γοῦο βοαίθα ἄν ' ΠΠἸκΘν 186 αἶδὸ 
οὔ {686 ἢΒ]168 ἃ8 Τλ110}} 88 θυ ννοιυ]ά. 

12. ΤΊιθη πθη {πον πο βαύϊβῆθα, μ 
Βαϊ τπιηΐο 8. ἀἸβοῖρ] 5, Οδῦμον ὑΠ|686. τὸ- 
πηαϊπἰπρ ὈΓ8, ὑΠπαῦ ἃ ὉΠππρ θ6 ποῦ Ἰοβῦ. 

1 «Νοῖ σοπβίουίπρ {ΠῸ ΤνῸ π 5 ῬΡΟΥΨΟΥ ΠΟΥ γοὺ (δέαίν, 
Βίοποὶ Ῥοΐον, Βαϊ αἰδὸ πάγον, γὸ Βαϊ : “ὙΠ Οσο ἰβ ἃ {116 
Ῥὸν πότὸ {πὴ δῖ ἥν ῬΆΤΙΟΥ ἸοᾶνοΒ δηα ὕννο ΠΆΠΟΒ,᾿ ἀπὰ 
ὙΠῸ υυ88 Ὀϊαπηο πὸ ΡΉΝΠ Τοσ ποῦ (ἰ πκίης ἀπ ν τ πρ στοαΐ 
ΠΟΙ σοπδί οτίπρ {ΠπῸ ννογ ΠἾ ΠΟΒΒ ΟΥ̓ {πὸ ΤΌΔΟΠΟΥ ; ν᾽ ΠΟΓΟΙΌΤΟ 
πὸ οτἱοῦ οὐΐ : "Βαΐ {π65ο, νη δὲ ἄγ {ΠῸΥ ΤῸΣ Β.0}} ἃ πλεΐ. 
τυ 2" Βκοίτ, νἱῖ, 

3. ναμγβοἰ ἐδ ἐδιατια πιαγ--- ἀνθρώπους. τ, “ ἡγοΥῖκς ΠΠ686 
τηδη ἴο κἰ τ ἀοννη." 

8. ναΐγοδ--ἄνδρες. 
4 ἥ7ιὸ Οοείο, νυ τπὸ ϑγτίπο, ΜοιηρὨ το, Αστησηίΐπη, 

Α, Βαχοι, ἀπ Ῥογαίαη, ομβ τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ 
μαθηταὶ. 



ΟπΒ.». ΥἹ. 5. 5“Ο0ΗΝ, 
Ξ ὩΣ ------ 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

Βαπάγοα ροποθὶ 18. ποῦ ϑῃοιιρὰ ἔον ἤθη, 
ἐβουρ ΘΥΘΡΥ ὁπ6 οἵ ὑμθπὶ 80} ἃ ΟὨΪΥ 
ἕδκθ ἃ 1100]. 

8 Οπο οἵ ἷ8 ἀϊβοῖρ!θβ, πάγον, δίιηοῃ 
Ῥροίοθι᾽ 8 Ὀγοῦμον, βαῖῦ απιῦο ὨΐπῚ, 

4 χτν.--9 Τοτο ἰδ ΒθτΘ ἃ γοαθῃ ψ}Ὸ 
Βαύῃ ἔνθ ῬγΙΘΥ οακοβ δα ὕννο Π5}|68: Ὀυῦ 
τ βαῦ 18 ὑπαῦ ῸΓ 80 ΤΏΔ ΠΥ ΤΏΘῊ ἤ᾿ 

10 Ζ7Ζόβυβ βαϊῦβ, Μακθ ἔῃ τηθηΐ 8βιὕ 
ἄονη ἕο θαῦύ. Απά ἔμθγθ γ8ἃ8 πλοὴ σ 88 
ἴῃ ὑμαῦ ρῖαθθ Απαὰ ὕΠ6 πιθῃῇ βαῦ ἄόνῃ ἴο 
ϑαῦ, ἴῃ παιαθοιυ ἀθουῦ ἤν ὑπουβαηά. 

11 Απᾶ 7680 ὕοοῖκκ ὑπ Ὀγθδά, δηα ρᾷνθ 
ἐμδηκβ; δπὰ ᾿θ αἰνι θα 1δ διηοπρ ὕμθιῃ 
ἐμαῦ τοῦθ βιἐὐϊηρ αὖ πηθαῦ; ΠΠΚΘυν 86. 8180 
οὔ ὑπὸ ἤβιιθ8 88 ὕπο} ἃ8 ὕΠΘΥ νου ]ά. 

12 Απᾶὰ ψῃθη μού ποτθ βα βῆ, ἢ6 
541 ἢ ἀπΐο ἷ8. ἀἰβοῖρ]θβ, Οὐδύμον 86 ΡΊθΘοΘ8 
{παῦ τὸ Ἰοΐῦ, ὑπαὺ που ῖηρ Ὀ6 Ἰοβῦ. 

1 ἐαπεχαπὶ. 

3 δἰπιδυπὶ Ῥυπ, ΟΥ̓ " Βίπιοη 5ἴοπο.,᾽ 

3 πγαπας, Ἰϊξ. "ἀπ ἀπ]οανοποα σακο, θα κοα οἱ ἔπ ΠΘΑΤΙΝ,᾽ 
{86 ὀχδοῦ γοπ οείτς οὐ τη ϑγτίδο, δα οὐ νυ μδῦ {686 Ἰοᾶν 65 
τασδὲ πᾶν ὕδθ, 50 ΘΑΤῚΥ ἴῃ ΤΠ6 ΒΘΆΒ0}). 

4 γχιαγέϊᾳ, 6011. ἀνθρώπους. Ὑπὸ Αὐτηθηΐδην τᾶ κ6 8. πῸ 
αἰπότοποο ϑδέννοου ἄνθρωποι ἃπὰ ἄνδρες. Βαΐ ὕτομι {Ππ|Ὸ 
ατοοκ, ϑγτίας, Ετπϊορίο, Θοιμῖς, Β᾽ανομιίο, δα χαΐο, ἀπ 
τίς Δ. Βαχοι, ᾿ξ ννουθα ἀρροῦν πᾶ οὐ βανιοῦυνπ κᾶν 
ἃ Κοπογαὶ ογά ον {παν {πὸ τα] ο 5 υ αὰ 56 ἄονντι τὸ θαΐ, 
ἀπ παῖ, δοσοτγαϊης ἴο συβίοπι, [πὸ τοὶ βαὶ ἄοντι ἢγβί, 
δὰ {πὸ ϑνόπιοῖι ἀπ ΟΠ] άσοιι ΟἿΪΥ αὐτου ΤΠ 6 πὶ. 

ΑΝΟΘΤΟ-ΒΆΑΧΟΝ. 

ΤΉΘΥ αν ποὺ ϑποιρὶ ἴῃ ὕνο δυιπαγθα 
ΡΘΠΥ ΟΡΕ οἵ Ὀγθδα, ὑμαῦ ΘΥΘΡῪ ΟὯΘ δ κθ 
8οιη6 ρονίϊοῃ.} 

58 Τὴ ὁπ οἵ [18 ἀἰβοῖροβ, πάγον, 
Βδίιηοι Ῥοίθυ᾽ Β Ὀγοῦμου, δηβινθγθα ᾿ἶπη, 

9 Ἡδρτθ ἰ8 ἃ ἰδ, γηοὸ μαι} ἤνθ ὈΔΡ]ΘΥ 
Ἰοῦγϑϑ ἀπ ὕννο ἤβῃθβ : θὰ τ παῦ ἃγο ὕΠ686 
ἀπῖηρδ δοῦν ἰχῦ 80 ΤΠΔΠΥ͂ ΠΠΘῊ ἢὃ 

10 Τα {π ϑανίοιν βα14, 1)0, ὑμαὖ ἔπ6 86 
τηθη δῦ ἄονγῃ. [1 ὑμαῦ Ρ᾽δοθ γν88. ΤΏ 00}} 
δναθ8. ΤΏΘΡΘ βαῦ ὉΠΟΥ͂ Δ8 ΠΙΔΠΥ ἃ8. ἢγθ 
Ὁπουβαηα τη. 

11 ΤῊ ϑανίουν ἰοοῖς ὑπ Ἰοῶνοβ, δηᾶ 
δᾶνθ ὕΠπαη 8," ἀπ ἀἰβυσ θα θα ὑἸλθπὶ ὕο ὑϊιο8θ 
παῦ πιοτὸ βοαύθα ἄόνη ; ἀπά αἰβοῦ οἵ ὕδθ 
ἤβῃθ8, ἃ8 τῇ ῃ0}} ἃ5. ὑπο υ στ ου]ὰ, 

12 Ὑ πθα ὑπο θγὸ [Ὁ]], τμθ μ6 βαιά 
ππῦο ἷ8 ἀἰβοῖρ!θβ, Οαῦμθν 6}6 Ὀγροίκθη Ὀἰ δὶ 
ὑπαῦ πτοτο Ἰοῦς ποτ, ἐμαῦ ὑπο 6 ποῦ ἰοϑίέ.. 

᾿ κμηῖ ἀαὶ νῆα. ΜΆγαν, ΤῊΡ, πὲ πελλέε γωγάλον ἔψγα 
αἰσαπηε δίέαπ ΟΓ ἐπαπ χείσεσαη. Δ Υτὶς, “γοῖ σου ποῖ 
τὰν ὁπὸ οὔ ἔποπὰ Ὀἷξο ἃ πηογβοὶ ΟὐὁἨ {πῸ Ἰοᾶν 5." 

3 λὲν δψγάλ απ σπαζα, " στο σαγτίσε ἃ Ἰ ἔνθ ὈΔΙΙΟΥ 
Ἰοᾶνοβ." “ΕἸτίς, 

3 ΜΆΓΒΙΔΙ ἀπὰ ΤῊ οσρο ὅ6ὁ ποῖ οὔβοτνο {πὸ αἸΠΌτΟπσο 
θούννοσι. ἀνθρώπους πιὰ ἄνδρες, τ ποὰκὴν ἐπ Ὑ αἸκαῖο 
88. “που ποπ᾽ δα "νἰσί." Βαϊ “ΕἸγιο ἄσοκ, ἰσεγοῦδ---ἰοίο, 
ΜΓ ἀλιβεπὰ ἰσοτας ἀτιὰ 6 ἀνγ ὴκ οἷ τσέγα, Υἱγί, δὲ Ρ. 188 οὐ 
τὸ σπι. ἴον ΜΙΔ.Τοπξ, 

Φ1ἰτ. " ἀἰὰ εἰναμικ. νοσε ν᾽ 
δ ρα κισα. 
δ δα ἰαζε, " ἴνὸ τοπιαίἰοτ," ΦΕἸΓγ, 

ΘΕΟΘΚΟΙΑΝ. 

ψονῦ ἢ οἱ Ὀγοδὰ τὸ ποῦ Θπουρῃ ἴον Π686, 
80 ὑδπιαῦ ϑδοὴ τηδηῖ 5ῃουϊὰ ἰδ κθ ἃ ᾿ἰυ{16. 

8 Ομθ ἔτοπὶ διμοηρ μἷΒ ἀἰδβοῖρ]θβ, Αὔ- 
ἄγον, δίιθου Ῥούθυ᾽Β Ὀσοῦμοι, 5814 ὑηΐο 
δ, 

9. Το ἰ8 μϑῦθ ἃ ἰδ, σῆοὸ μαί ἔνθ 
ὈΆΡΙΘΥ Ἰοᾶν68 πὰ ὕννο ἤβιθβ : θαῦ τυ μδῦ 18 
ὑπαῦ ἐο δδ μιειέ ὈΘίοΓΘ 80 ἸὩΔΗΥ͂ ἢ 

10 7688 βαϊά ἀπίο ἔϊιθιη, Μακθ ὑποβο 
Ἰη0 3 8ὲὺ ἄονσῃ. Απάᾶ ἔβθῦθ σὰ ΤΏ 0} 
ΒΡαΒ5 ἴῃ ἐπαῦ Ρ]δ66. 
ἄονα, ἴθ παμηθο. ἀροῦν ἤνθ ὑπουβαηά, 

11 Απᾷ {6808 ὕοοῖκς Π6 Ἰοᾶνθϑ, ἃῃ ρᾷγθ 
ὑμαηκβ, ἀπὰ Βαπάθα ὑμθπι ἴο {Π| ἀἸ5οῚρ|68, 
πὰ ἐπ ἀἰβοῖρ! 68 παπᾶ θα ὑμθπὶ ὕο ὑπ πλι]-᾿ 
εἰδαάο ὑπαῦ νθτθ βοὺ ἄοόνα ; ΠἰΚϑυνβθ οἵ {86 
ἤΒη:68 δ8 πη 16}} ἃ8 ἔμ ν νου]. 

12 Απᾷ σβθῃ ὑμπθυ πδὰ μδά ϑποιρῆ, ᾿6 
βαϊὰ υἀπίο ἷ8 ἀἴβοῖρ]θβ, Οδύμον ὉΠ 108 
ὑπαῦ τϑηιδῖη, ὑμαῦ πούμῖπρ τ πϑίθυθ. ὈΘ 
Ἰοϑῦ. 

1 ψαίδαά---αἐδαπιασι, "ταδὶ ὈΥ τηδιι.᾽ 

3 φαίβεῦϊ, ἄνδρες. Τῆι Θφογρίαι, {κὸ τπς Αὐτηθηΐαπ,. 
πιᾶκοβ πὸ αἰσεϊπουίοι. Ὀρένγθου. ἄνθρωποι ἀπὰ ἄνδρες. 
Τῆι αθονκίαῃ, πουούοῦ, τοαᾶβ. ἄνδρες πγουρποῦ, πὰ 

ποὺ ἄνθρωποι. 

᾿Ἀπά {πο86 πηθη βαῦ, 

ΒΒΑΥΟΝΙΟ, 

μαπάνοα ρϑποθὶ που] ποῦ 6 Θπουσῃ [Ὁ 
{π686, ὑμδῦ ΘΥΘΡΥ Οη6 οἵ {61} Βῃουὰ ἴαῖκο 
ἃ ἘΠΕ]. 

8. Ομθ οὗἉ μἷβ ἀἰβοῖρ!θϑ, πάγου, ϑδίπιοη 
Ῥρέθι᾽ Β Ὀγούμϑνγ, βαϊά τππηΐο ᾿ΐπ), 

9 Τῇοτο ἰβ ἃ ἰαὰ βοσθ, χβο Βαΐἢ ἔνθ 
ὈΔΡΙΟΥ ἰοᾶνοϑ δὰ ὕχο ἤβιθβ : θυῦ νι θδῦ 
ΔΓΘ ὕΠ686 [Ὁ 80 ἸΠΔΥ͂ ᾿ 

10 Τῆοπ 7688 βαϊά, Μακθ {ἢ πιϑιῦ 
810 ἀονν πη. Απᾶ {Π6Γ6 νν88 τη οἷ Κ,ΓΆΒ8 ἴῃ 
{πᾶῦ ρ'δοθ Τῆθ τηθηῇ ὑπογυίου βαῦ ἀόνη, 
ἴπ πα θ ον δθουῦ ἤνρ ὑποιιβαπὰ. 

11 Τῆθη Φ6βι8 ἴοοῖκ δε Ἰοανθθ, βηὰ 
Βανίηρ σίνθη ὑμδη 8, μ6 ρᾶγθ ἴῦ ἴο Β15 ἀΪ8- 
᾿ΟἾΡΙ68, πὰ {Π6 ἀἰβοῖρ!θ5 ὕο ὕμιθαλ ὑπδῦ γγ6 ΓΘ 
᾿βοῦ ἄονῃ ; κου ῖβο οὗ ὑμθ ἤβιιηθβ, 88 πιο 
88 ὕΠθυ ποῦ], 

12 Απὰ σπθπ ὑπ 6  πγ6 ΓΘ βα βῆ θα, "δ βαϊὰ 
απΐο μἷ8 ἀἰβοῖρ!οβ, Θδῦμον νυ μαῦὺ ΤΘυ 1 Π8 
οἵ 18 οἵ Ὀγοθδά, ὑπαῦ ποίῃϊηρ Ὀ6 Ἰοϑῦ. 

1 Δοὸψηιὰ δίόπια ρμέπας εἴ. 

᾿ 4 ἐολεϊουψὲκὶ, ἀνθρώπους. 
' 
᾿ς 3.μ|Ὸ. “1 ἄοννι." 
| 

4 πιεῖ, ἄνδρες. 

ΑΒΑΒΙΟ, 

Βνθδᾶ ἴον ὕπο μυπαγθαὰ ἀἰπᾶῦβ σου! ποῦ 
8. {πὸ ὑμθπη, 1 ΘΥΘΡΥ͂ οη6 οὗἉ ἔπιθπὶ ραγίοοῖ 
οἵ ἃ 1016. 

8. Ομθ οἵ ἐμ ἀϊβοῖρ!θβ βαϊ 4 ππῦο Β]Π), 
δ νγὰ8 πάγον, Ὀγοῦθον οἵ δίμηοι Ῥοίον,} 

9. ΤΊοτο 8 ἃ ἰδ μογθ, δηὰ πὶ μΐτη ἔνθ. 
ὈΑΤΙΘΥ͂ Ἰοᾶν 68, μα ἔνγο 5:68 :" θα πΠΘΡο- 
ἀπῦο Μ01}} 018 σϑδοὶ διποπρ' ἔμ θιη ὃ 

10 Απὰ 46βι8 βαϊά απο ἴμθιη, Νίαϊκο. 
ὑ}:0 ᾿πθη βὶῦ ἀονῃ ἴο οαῦ. Απὰ ὕθθγθ ν᾽ 8 
ἴῃ ὑμπαῦ ρίδοθ τθποἷν σταβ8. Απὰ ἢγο ὑδμοιυ- 
Βα πη πΠΊΘ ἢ ἴῃ ΠΌΠΟΙ βαὰῦ ἀοινὰ ἴο θαῦ ἈΡΟᾺ 
{Π|0 Κ, ΆΒΒ. 

11 Απὰ {6511 ἴοοῖκς ἐμ Ὀγθδῖ, δμὰ ραν 
Ὁπδηκβ, απ ρᾶνθ ἴο ὑ86 ἀβοῖρ]6β, ἃηὰ 0ἢ6 
ἀἰβοῖρ!ο8. ρᾶνθ ἕο ἔμθηὶ ὑπαὺ ποτ βιεὐϊησ ; 
δηα ἢ κθυν δ οἵ ὑπ ὕννο ἢ8|}68 88. πη θοῦ 8 
ὍμοΘΥ που]. 

12 Απὰ ψιβθὴ {Π6Υ πα Βαα ϑῃοιρ, ᾿θ 

ΡΕΆΞΙΑΝ, ] 

᾿Ῥτοδᾶ νουϊὰ ποῦ θ6 ϑπουρὶ ἴον τπθηὴ, ΘΥΘἢ 
1 θυ ΡΥ ὁπ ἴοοῖς δέ ἃ τηουὨ [Ὁ]. 

8 Ομο οἵ μἷ8 ἀἰβοῖρ!θβ, συ οβθ ΠῚ ΠΥ 
Απάτον, Ὀτοῦμον οἵ διπηοι Ῥείον, βαϊὰ ἀμΐο 
ὨΪπ|, ' 

9. Το ἰβ ἃ νου  μογθ, τ μο παῖδ ἔνθ θᾶγ- 
Ιου Ἰοᾶνοϑ ἃπὰ ὕπο ἤβιιθβ : θαῦ μον ὁδη {} 18. 
᾿αὐδαυϊεν Ὀ6 ποι [ον 8}} Ὁμ18 τυ] οξαάο Ὁ᾿ς 

10 7ϑυβ βαϊὰ ὑμῦο ὑΐθηη, ὅ0. τιδηαροῦ 
88 ὑμαῦ 411 ὑπ βρϑόρὶθ βὶῦ ἄονη. ἀπὰ ὑμαῖ. 
Ρδοθ νγὰϑ ἃ ϑέδυύϊου δα πάδηῦ ἴῃ Ραϑίαγο, δὶ 
᾿Ἀπὰ {π0ν βαῦ ἀοντη, ἴθ θιμη θοῦ ἔνθ ἐἱοὺ-, 
Βα. ] 

11 7Ζοβὰβ ἰοοῖς ὑπ Ὀγθδᾶ, δῃᾷἃ Ὀ]θββοὰ, 
ἴδ; απα μ6 θθβίον θα ἰδ οα ἔμθην ἐπαῦ ποτ. 
βοὺ ἄονπα; ἀπά Πἰκονῖβο οἵ ὑπ ἤβ!)68. 88 
τὰ ἢ 8 ἔμοῪ ππδηϊοά. 

19. ὙγΒοι ἐμπον πογο βαὐβῆθα, ᾿6 βαϊὰ 
βαϊ ἃ απΐο ιἷ8 ἀϊβοῖρ]θβ, Οὐαί μου ἂρ ὑπὸ ἔταρ- ὑμΐο [ν8 ἀἰβοῖρ!οβ, Βυΐηρ τορϑῦμον ἔδθ 1 
τπϑηῦϑ ὙΠΟ τὸ οὐϑν, ὑμπαῦ ποίμίηρ δ {παῦ ἅγὸ στϑιδϊπἴηρ, ἐμδῦ οἵ ἔμθτι ποίθῖπς 
Ἰοϑῦ. 

Ἰ επικκαγὰ, "το ἤοοκ." 

3 βροκοπ οὗ ἂν ' ἀδακιζοτα οὔ ἔπ ἴακο" ΑἹ. Μοίδπδοῦὶ, 
1. 35, οὐ, Ποίδκ. 

πῆ ἰηναΐ εἰ. ἀὐίπνη, ἰᾶ "αἰ" ὅπ ἰαλᾶ, 
αν δηᾶϊ, μα πιᾶ ἰαλᾶ να δανι. 

8. γε. "ἴῃ αὐδητίεν." 

θὸ ἰοϑῦ. 

1 σι, "Ῥοοόρίο." 

3 οτ, "σοῃίσίνο᾽ οὐ " ἀο." 

3 »ηηφᾶνι 'αἰαξηᾶκ. 



ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. 

18 [ΤἈΘΓΘΟυΘ] Ποὺ σαὐπογθὰ ἔλθοι ἴο- 
σοϑῦμθυ, πὰ ἢ]]οα ὑνοῖνθ Ῥαβίκθὺβ ῖῦῃ 86 
ἔταρτηθηΐβ οὗ ὑπ ἥν Ῥδυ]θυ Ιοᾶγθβ, ὙΠ 10 ἢ 
τη πα οὐοῦ [πα ΔΡΟΥΘ7: απῦο ὕμθηι ὑπᾶῦ 
μδα οδαΐβϑῃ. 

14 [Τπθπ ἔμιοβθ πθπ,7 τ θη ὑΠΘῪ [Πι84 
8668} ἴῃθ τηΐγρβο]8 ὑμαὺ «688 ἀϊά, βαϊα, 
ΤῊΪΒ 15 οἵ ἃ γα [0840] ρσορμοὺ ὑμαῦ 
[5Β οι] οοπι6} ἱπίο ὑΠ6 σου ]ά, 

15 41 [Υ̓ ΒΘΠ7. 6815 ὉΠ γθου [ ργοθὶγ θα] 
μαὺ ὉΠ6Υ ποιὰ οοιημθ ἀπά ἰαίζθ πὶπὶ ὈΥ͂ 
᾿ἴογοθ, ἕο τηᾶκ δἷπι ἃ Κἴπρ, [Π6 ἀθρανίθα ] 
δρδῖπ ἰηὔο [8] πηοαπίδϊπ Π]Π1568]} Δ]0Π6. 

16 ΞΓΑΠΑΤ πΒθη ονθπ τγ88 [πο10] ΘΟΠΊ6, 
818 ἀἰβοῖρ]θβ υσθηῦ ἄονγα απο ὑΠ6 808, 
Εἰν ἈΑπά φοηΐθγθά ἱπίο [4] β881ρ, πᾶ 
[πϑιῦ] ονοῦ ὕπ6 868 τοναγὰ Ορουπδῦμη. 
Απάὰ [1Ὁ νγὰϑ ποὺ ἀκ] δηᾺ «68118 ν᾽ἃ8 
ποῦ οοπη8 ἴο ὕΠ61|. 

18 Απᾶ {Π6 568 [1.056] ὈΥ ΤΘ880Π οἵ ἃ 
στοαῦ σὶπα ὑπαὶ Ὀ]ον. 

5. ΦΟΗΝ. 

ΞΎΕΙΑΟ. 

18 Απα {ποὺ ραίμπονθα, πα ΠΠ]θα ὕνγοὶνθ 
Ῥαβικούβ οἵ ἐγαριηθηΐβ, ὑπαῦ γογθὶ οὐϑν τπιηΐο 
Ὁῃο8θ ψῆο δᾶ ραΐθι οἵ ὑπ ἤἴγθ ὈΔΡ]ΘῪ 
Ἰοανθβ.3 

14. Βυῦ ὑμοβθ πθὴ ΥὙἘηῸ 88 ὑπο βίρῃιϑ 
ΠΟ 6818. 14, σθγθ βαγίηρ, ΤΡΌΪΥ Ὁ}18 
18. 86. ρυόρμθῦ ὑπαῦ 18. οοιμηῖηρ ἰηὔο ὕΠ68 
σον]. ἢ 

15 Βυὺ {6885 Κπονῦ ὑπαῦ ΠΟΥ Μ6ΓΘ 
τον ἴο ΘοΟπη6 πα ἴακο Πἴτῃ Ὀγ ἴογοθ, ὑμαῦ 
ἔθ Ὺ ΒΟ ἃ πλαῖκθ πη Κιηρ,, ἃπα [6 γύρα 
τηΐο ὑπ πιουηὔδϊη 6 8]0Π6. 

106 Απά ψμθη ᾿ῦ γγὰβ δυθῃΐηρ, ὑπ ἀ18- 
ΟἾΡΙ65 τϑηῦ ἀονπ απο {Π|6 868, 

17 Απᾶ ἐμπϑὺ βαύδ ἴπ ἃ 8810, 8πη4 ὑπθὺ 
ΓΟΙῸ ΘΟΙΏΪΠρΡ᾽ ΟΥ̓ΘΡ ἴο ΟΔρθυπᾶιη. Απα 1ὖ 
γγὰ8 ἀν κ,7 πα {688 γγὰ8 ποῦ Θοῖηθ ἴο 
Πθῖη. 

18 Βυὺῦ ὑπ 5θᾷ τόβϑϑθ ἃρδίηδῦ ὕπθμι," 
Ῥδοδαβθ οἵ ἃ γἱοϊθηῦ υῖπα ὑΠαὺ Ὀ]Ο νυν. 

Α.}. 52. 

ΕΠ Ἢ 6αη. ΧΙχ. 10; Ὀοαΐ, ΧΥΙΙ, 15,18; 5, Μαῖϊ. χὶ. 3; Οἢ. 
1. 21 ; ἶν. 10, 325; Υἱῖ. 40. 

3 5, Μαίί. χίν. 33; 5. Μδῖκ υἱ. 47. 

ΒΑΉΗΙΌΙΟ, 

15. Τ᾿ Πμοπ 7688 πηδογβδύοοα ὑπαῦ ὉΠΟῪ 
ποιὰ οοιηθ ἀπά ἤακθ πἰμπὴ ὈΥ ἴοτοθ, [0 
ταᾶκο Εἶπα Κίηρ, Β6 ψιῦμάγον ἀραὶη ππίοϑ 
Ὁπ6 ταοπύαϊη ἃ]0Π6. 

16 Βυὺ ἤθη ἰῦ νὰβ θυθῃΐηρ, [18 α18- 
ΡΪ68 σγϑηῦ ἄονγῃ τππΐοϑ {ῃ9 568. 

᾿ 17 Απά {Π00 ψοηῦ ἰηΐο ὕπ 8810, ὑπαῦ 
ὝΠΘΥ Βμου]α ρῸ ΔΟΓΟΒΒ.. . .. 

οἱ 
] 

18 Απᾶ ἔδοτο Ῥοϊηρ' ἃ ρτοαῦ ψὶπα ουύ- 
546 ἐπ 8θὰ τΌ86 δραϊηβῦ ὕΠ θη. 

σΒ.». ΥἹ. 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

18 Απᾷ ὑπον σαύμογθα ἐλθηι, ἃπα ὕνγθὶνθ 
Ῥαβκοῦβ σοῦ ἢ]16α τ ἢ ἐπ ρίθοθβ οὗ ὑπθ 
ἤνθ ὈδΡΪΘΥ Ἰοανθβ ὑπαὺ τϑιμδιπθα οἵ σὺ 
ἔμου πα θαΐθῃ ἀπα μα ϑπουρῃ. 

14 Απά {86 ρϑορὶϑ ὑπαὺ βανγ ἐπ ΒΙρ:τΒ 
σι ΒΟ Τοβιβ α1α, 814, ΤΡαΪν 0118. 18. 86 
Ῥτορμϑὺ ὑμπαῦ 18 οοπιθὶ ἰηῦο ὑΠ6 σψου]ά. 

4τχ.---Ἰό Απᾶ {6β8ι8 μανὶπρ' Βδα 1πὲ6]}1- 
σθηοθ ὑπαῦ ὕΠ6 . που] οοπιο ἃπα ἕακθ μΐπὴ 
ὈΥ ἴονοθ, μα τηᾶϊτθ μῖτα Κίπρ, τ μᾶρθυν ὕο 
ἃ τη ηὐδ! ἢ ΔΙΟΠΘ. 

10 Απά ἴῃ {πὸ δυθηΐπρ μἷἰ8 αἰδοῖ ρ 68 
σϑηὺ ἀονῃ πηῦο {}|6 568, 

17 Απᾷ ὑπο σοῦ οἡ θοδιὰ ἃ 581,2 ἀπᾶ 
“πϑαῦ ὕο {π6 οὔδδὺ 8146. οἵ {πὸ βοᾷ ᾿ονγαγα 
Οἀρορπδαπι.8 Τῦ ττᾶ8 ποὺν ρρονι ἀλτκ, ἀπά 
ἃ5 γοῦ 7 68118 ὙγΧ85 ποῦ ΘΟΠῈ6 ἴο ὑπ Θη. 

18 Απά {Π6 βθὰ ψγαϑ πιο, θθοδιδθ ἃ 
δυθαῦ τ] Πα νγὰ8 ὈΪΟἸηρ.᾿ 

1 πε, “ ἘΠΘν᾽ ΟΥ̓ “ΤΠΟΒ6 ὑπαῦ σγοτθ ον θυ. 
3 1Ια'Ἀηιῖη, “Ἰοᾶνοβ.᾽ Ῥθβοῖ. Τῆι βοποῖϊς ἴοστη 5 ξαῦ- 

Βεϊοπΐ ἴῃ 15 Ρ]δοθ, δἴξγον Ὁπᾶὶ πὸ βρθοϊῆς ψυγίἐδέλο νᾶ 
τηρῃτοποα ἴῃ νῸῚ. 0, 566 150 5, Μδσκ νἱῖϊ. 14, ΤῸΓ ἑα' πηι 
δια ργιἐδἐλιο. 

3. {Π15 βῖρτι.᾽ ἩΓΚΙ. 
4 ἐ6η15. 15. {ταν πᾶῦ Ῥγορμοῦ, {Ππαὖ ἰδ σοχηΐπρ, ἰπΐο {Ππ6 

σου]. ΗΤΚΙ. 
5. “πὸπ 1κδῦ8 θη Ηδ ΚΠΟΝ,, ΟΥ̓ “ΠΟΥ, 8ἃ5 97Ε80Ὸ5 

Κπον.᾽ ἩΓΚΙ. 
56 ἐγ 6η πον νοΐ ἀρ ἰηΐο ἃ 5ῃ10.᾽ ΗΤΥΚΙ. 

ἘΔΩΘ αὖ μδα ρτόνγη ΟἝΥΚ :᾿ “ΔΙ ΚΉΟ55 885 ΔΙγοδαν. 
ΤΚΙ, 

8 ἐΤΟΒ6 ἴπ Πρᾶρβ.᾽ ΗΓΚΙ. 9 ΟΥ̓, “ΟΥ̓́ΟΓ.᾽ 

1 χτ, “(δῇ σᾶπηο,᾽ ἃ5 πανῖπρ Πραγὰ οἵ Ηἰπι. 

3 γ1Ὁ. “δηὰ {πῸν ἀϑοθπαθα, οὐ τοάθ, ἃ 5])}.᾿ 

8 ΤῊ ῬοΪυ βὶοῦ ουιὶίβ εἰς, ἀπ γοδᾶβ δάλ᾽γα Οαγαγανα")ιῦπι, 
ἐ{Π6 5θᾶ οὔ Οδρουπδαπι ;᾿ ΘνἸἀθμ Εν ἃ πιϊβίακο. 566. αἶβὸ 
ΟἸγ. Α. Βοάϊιβ, Εταρτη. Υ΄. 1. Ῥγοῦ, ν. 16. 

1 1π0, “ὈΙΟνγΟὔ.᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

18 ΤΉΘΥ ρσαύμογθα, ὑπογυίου, τι μαὺ νυ αβὶ 
ΟΥ̓Θσ, δηὰ ὑμου ἢ] ὑνθῖνθ Ὀαβικοβ οἵ 
ἔραρτηθηῦβ ἔγοπὶ {Π|6 ἔνθ ῬΆΡΙΘΥ Ἰοᾶνθβ, ὑπαῦ 
τουδὶ 6 4 πηΐο ὕμθιὰ ὑπαὺ μπᾶ οαύθῃ. 

14 Ἄγ Βοη ὑπογοίοσθ πὸ τηθὴ Πα 566} 
{86 5518. ψν Β]Οἢ {88 μα συουρῦ, ὑπο νυ. 
Βαϊ, ΤΎαϊγ, 0818. 15. ὕΠ6 Ῥγορποῦ ὑπαῦ 15 
σοιηΐηρ ἰηὔο ὑπ νου], ς 

15. ΤΠΘη «6818 μανίηρ Βθθὴ. ὑπαῦὺ ὑπο ν 
Ἰηὐθη 64 ἴο οοπθ δηἃ ἰακθ ΐμη ὈΥῪ ἴΌΓΟΘ, 
ἴο τη κθ ἢΐπὶ Κίηρ, ῃ6 νυ ]νάνονν Πἰπη861} 
ΔΙο 6 ΠΡΟῚ {Π6 τποιη δῖη. 

10 Απᾶ ψ θη θυθηΐπρ' ΔΙ ΟΠ, ἢΪ8 418- 
οἷρ]ο8 ψνϑηῦ ἀπέοϑ {Π6 5θἃ. 

17 Απᾶ μανίην σοῦ ἰπῦο ὕΠ6 5010, ὕΠ6 0 
ΘΆΠῚΘ ΒΟΙΌΒΒ ὕΠ6 568 ὕονγαγβ (ἀρ ΠΔ 1. 
Απα Ὁ παὰ αἰγθδᾶν ρτόντι ἀἀΥ},} Δ Πα «[65115 
γγ88 ποῦ σουη6 ὅο ὉΠ θη). 

18 Ῥὺν {Π6 808 νγυϑηῦ οἢ. υἱβίηρ, ἃ στοῦ 
νη Ὀ]ονηρ. 

ΠῚ Τῆΐβ ρογεϊον οὔ ΟἿ. νἱ. πὰ ὕγαρκτησιβ, ΟἿι. νἱ!,, ἀπά Ϊ 
ΟἩ. νἱ}, 132-24, ἀγὸ ποῖ ἡουπα ἱπὶ ἔπ ἡγοσκ οὐὁ Ο. Νοίάο. 
ΤΉΟΥ ἅγὸ ἱγαπδίδιίοα ὕγοτη Εσγαρτησηζαπι Εν, ΚΞ, ΤΟ απ 5 

Ι στεθοο-Οορίο-Ὑποναίσυπι 5τασα!! ἐν. “το, ον, Α, Α. Οοοτγεί, 
Ι οχηξο, 1780, ν. 296 54., 134 54.) διὰ 285 Βη. Ι 

3. στ, "“Ὄροπ.ἢ 

3 οτΊ, “Ὄροπ,᾽ 

4 οΥ, “ἴποτο ἀοίπρ." 

γδ 

1 γ1Ὸ, “γγογο. 

3 γ1{, “τηδο ῥὑγοού,᾽ "Βῃοννοα ἱπίσητίοι," 

3 αἴ5ο, “ἔονγαγ δ᾽ ΟΥ̓ “ἀρΟΠ," 

4 οτ, “πὸ ἀδυκηθδ8 πδα ΔΙγοδ αν σοτὴθ ΟΠ. πολ πὸ αὐ 
“μεπια 'δαἀδ σλῦρί με. 

ΘΟΤΗΤΪΟ. 

18. Ἄ θη ὑΠ6γ ραύμονθά, απα ἢ] ὑνγοῖνθ 
Ὀαβικοῦβ υἱῦ} ἔραραιθηΐβ Ὸπιὶ ὕπθ80. ἤγθ 
ῬΆΓ]Θυ Ἰοᾶνθβ, ὑπαῦ γον Ἰο  απῦο ὑπθιῃ ὑμαῦ 
μιαα φαύθη. 

14 Τηθη ὑΠ680. π161, βθοϑίηρ ὑΠ:6 ΒΙρῈ 
ὑπᾶῦ 9 6818. ψτουρηῦ, 814, ΤΠαῦ {Π18. 18 
ἴῃ {τα ἃ ΡΡΟρΡμϑῦ, ὕΠ6 ὁη6 οοιηΐηρ; ἰηὔο 
{818 νου]. 5 

165. ΤΊιθη 7685 πουὶηρ ὑπαῦ ὉΠΟῪ ΥΘΓΘ 
πϊπ 4648 το οὐ ουῦ ἀπ ὕαϊκθ πἰπη ὈΥῪ 
ἴονοθ, ὑμαῦ ΠΟΥ ΒΒου ἃ πλαϊκο πἴπὰ Κίηρ, 
νυϑηῦ ΔΥΥΑΥ ἀραϊη ἰηὔο ἃ τηουπὐαΐη, 6 ἃ] οΠΘ. 

10 Απᾶ δ8 ἴῦ σγὸν Ἰαῦθ, [18 ἀἸβοῖρ]08 
ποηῦ ἄονη αηΐο ὑπ Βθᾶ, 

17 Απά ποὺ πίονα ἰμΐο ἃ 8810, δπᾶ 
νγϑηῦ ΟΥ̓ΘΙ ὑπ βθὰ ἴο Οἀρουπᾶιη. Απᾶ τὲ 
γγ88 δἰγθαν ἀν κ,} ἀπ “6808 γγὰ8. ποῦ γοῦ 
Θοπ|6 ἴο ὕπιθιι, 

18 Απᾶ {Π|0 508 νγὰ8 Γαϊβθα ὈΥ͂ ἃ ργθδαῦ 
σὶπα ὈΙονἱηρ'. 

1 ἐμαΐηι πυα απάαπι, 

3 ἐπ ἐλὸ πιαπαβοίλι, Ἰ1Ὸ," ἴῃ (18 Βοαῖ," οὐ "αροῦο ΟΥ̓́ ΤΊΘΝ.᾿ 

3. ἐμαξεὶ τυμπαϊάεάμπ μαραρβαη ἦανι υἱθαπ, 

4 1Ὁ.. "πα ἀΔΥΚ 688 ΔΙΓΟΔαν νν885,᾽ 



Βα». ΥἹ. 5. ΖΟῊΗΝ. 

ΛΕΜΕΝΊΙΑΝ. 

18 ΤΠοΥ ραυμογθα ἐλθηι, πα Π]]Θα ὕνλοῖνο 
θαβικοῖβ σι θη ρίθοθβ οὔ ὕΠ ἔνθ θδυ]θν οαΚο5] 
ὕμπουθ, πο ἸΘΓΘ ΟΥ̓́ ἴγοιη ὕμθπι ἐπαΐ 
μὰ θαΐβθῃ. 

14 Τῆθη ὑπ πιθη3 ῃΘη ΓΠΘΥ Βα. {Π|6 
ΒΙρΏΒ τ Ποῖ μ6 ἀϊά, βαϊα, ΤῊ 8. 15. ὑπ6 ὑσιθῦ 
Ῥτορμθῦ πὸ γα ὕο οοῖηθ ἰπῦο ὑμ6 νου]. 

15 ὙΒΘη {6808 Κποὺν ὑμαῦ {ΠΟΥ ΓΘΓΘ 
δου ἕο οοπηθ ὕο ὕδκθ Ηἷπὶ ἈΥΥΔΥ ὈΥ ἴὍΓΟΘ, 
ὑμπαῦ ὑΠΘ ν᾽ ΒΟ] ἃ τηλκθ πΐπὶ Κίπρ, ΒΘ υϑηῦ 
Ῥδοκ ἰηΐο ἃ πιοχηὐαϊπ 8]016. 

10 Απὰ ψ ἤθη θυθηΐηρ' Ο8Π16 ΟἹ, 8. α15- 
ΟἿΡ]65 υγϑηῦ ἀονπι ππῖο {116 568-80 ΓΘ, 

17 Απά Βανίπρ θηδογθὰ ἰηἴο ἃ Βῖρ, ἔμ Ὺ 
Ραββα ἴο ὑπ οἴμοι βἰ4θ οὔ ὑπ 868, ἴο- 
ψγβ Οδρογηδῖη. Απαὰ 88 ἰῦ συσθν ἀδυῖ, 
{68118 νγὰβ ποῦ γϑῦ οοτηο ὕο ὕμιθιη. 

18 Απά {πο 8θ8 νγ88 τπούϑαβ ΒΥ ἃ ρυθαῦ 
σὶπὰ ὈΙονηρ. 

1 πραπας. 866 γνογ. 0. 

3 κιαγέϊᾳ, ἄνθρωποι. 

8 οΥ, "ἔγαὶν {πὸ ὑγορμποῖ.᾽ 

4 Βοπιθ σορῖθ5 πᾶνο, ΚυΥΠῸ 8. [0 σοτπο,᾽ ὅ ἐρχόμενος. 

δ ὙΨΔΓ, “ΟΔΤηΘ᾽ ΟΥ̓ “τ γοηΐ,᾽ 

δ ογ, "βιείγτεα." 

ΘΕΟΒΟΙΑΝ. | ΒΙΑΨΟΝΙΟ, 

138 Απᾶ ποὺ σαῦμογθά ὑπ θπὶ, απὰ Πα, 13 ΤΠΘΥ ρσαύμογθα ἔῃ πὶ, ἀπὰ ἔμον ἢ] 
ὕνοίνθ Ὀαβκθῦβ νι ἢ {Π|6 τθιηπαηΐβ οὔ ὑμ6 ἔνγοϊνθ θαβιθίβ οἵ δ118 οἵ Ὀγθαά ουῦ οἵ {Π6 
ἤνθ ὈδΡ]ΘΥ Ἰοανθβ, νον ποτ Ἰϑῦρ. Ὀγ} ἢνθ θδγὶθν Ἰοανθβ, ὑμδῦ γοιμαϊπθά απΐο ἔμθτη 
ὉΠ ο86 ὑπαῦ μα ϑαΐθῃ. τοδῦ μδὰ φαΐθη. 

4 χιχ.---Ἰ4. Ῥαυῦ {Π686 πηθη, θη μον “ τιχ.---Ἰ4 ΤὭθη ἐΠ6 πηθη μανηρ 566 ἢ 
ΒΔ} ὕμθ τηΐγαοῖθ τ μοῦ «688. ΒΔ ἄοπθ, {ῃ6 ταΐγδοὶθ ὑπαξ {1688 ἀἰά, βαϊά, ΤΊ} 8 15 ἴπ 
Βαϊ, ΤῊ]8 18 ἴῃ ὑγαῦῃ 0Π6 Ρτορμθῦ ψηῸ 18. ὑγαθ ἐμ ῥγορμοῦ οοτηΐηρ ἰηῦο ἔμ νου]. 
Θοιαΐηρ ἰπΐο ὑπ μον]. 

15 Βυῦ 7658 ὑπαογβίοοα ὑμαῦ ὑθον 
νου] οοπθ ἕο ἕακθ ἀπὲ δυΥΔΥ, ὑπαῦ ὑΠΘΥ ὉΠ πΡΙβῃ θα το οοτπθ ἔπαῦ ὉΠ6 Ὺ Ποιὰ ΘΑΥΤ 
ΒΒ] τηδῖκθ Εἰπὶ Κίηρ,᾽ μ6 βοραγαῦθα Βἴτη- ΗΪπὶ ἀιναῦ πα ππακθ εἴπι Κίησ, υϑηῦ θδς 
861} ὕγοτη ὕβϑιι ἀπ πγθηῦ αν ἃἰοπθ ἰηἴο ἱπέο αἱ τποπηζαϊῃ δίομθ. 
ἃ τηουηΐαϊη ἀραγῦ. 

16 Απᾶ σψβθὴ 1Ὁ ννᾶ8 θυθῃΐηρ, μ18 ἀἴ5-.: 16 ὙΏθη ἰδ πταβ θυθηΐηρ, μἷβ ἀἰβοῖρ]θβ 
οἷρ]θ5. ψϑηῦ ἀονη ἀπίο ὕμ 6 8θἃ. πϑηῦ ἄονα απηΐο {6 568, 

17 Απά {πΠϑὺ ροῦ Ἰπΐο ἃ 8}}}0, ἀπά χοῦ 17 Απᾷ ἔποὺ οπιογθὰ ἱπέο ἃ βῃὶρ, δηὰ 
ΔΟΡΟΒΒ ὕΠ)6 808 ζονατβ Οδρουμδαη, Απᾶὰ πιϑηῦ ἴο ἔθ οὔμδν βίάἀθ ἔμ β5θα, ἰονδγὰβ 
θη ᾿ μαα στον ἀαΡκ,} 9688. γὰ8ϑ ποῦ Οἀρουπασιη. Απα ἀλΥ τ 688 νγᾶ8 ΠΟΥ ΘΟΠῚΘ 
γοϑῦ δοιηθ ἴο ὕπθπη. οἢ, δηἀ «6808 νγ᾽8 ποῦ γϑῦ οοπὶθ ἕο ἔδθιῃ. 

18 Απάὰ {Π|Η 8θὰ ΓΌΒ86 ΒΥ ἃ ργθαῦ ψἱπα. 18 Απα ἔπ βθὰ νγὰϑ πιογϑᾶ, Ὀγ ἃ στγοδῦ 
νὶπα Ὀ]ον Ἰηρ. 

15 ΤΉ θη 1688 Βανίηρ ππάογβέοοα ὑπαὶ 

' 
1ᾺΒ ἔπ 5᾽δνοηΐὶς ὯΔ5 πὸ δγίῖοϊς, τ᾿ ζοσγε τὰδύ Ὁ6 ΕΠ πὸ "ἴῃ ] 

πιοπΐοπι᾽ τοπάοτοα “ἰπΐο ἴπ6,᾽ οὐ "ἰηΐο ἃ πιοηζδίη." Ι 
1 γ. “1ο.᾽ 

3 ηισθα ἰσὶ πιθρ᾽ πεὰ, ᾿ἰτ. ΚΤΠΟΥ 5πουϊὰ τᾶκο Ηΐπι," ΟΥ 
“ βοὲ Ηἰπιὶ ἂρ ἴο "δ Κίηκ.᾽ 

8 δ)ιο.δαεν---τιυαάεδδάα. ] 
᾿ 

4 καγίδαραπ αἰαϊδα αρλιίπσντυδάα, πνεῦμα, “απ, ἰ5 καγνὲ; 

85 πογθ, δπὰ ἴῃ 5. Μαζέξ. νἱῖ. 25, 27, χί. 7, χίν. 34, ἅς, Βαξ 
ἴῃ οἷ, 111. 8, πνεῦμα 15 τοπἀογοὰ ὈΥ διεϊ, " Βρίτίς,᾽ ιν. ὙΠῸ 

᾿ Θοογείδῃ οπιῖῖβ πνέοντος. 
Ι 

] 

ΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

13 ΤΠΟΥ ραῦμογθα! πὰ ΕΠ]οὰ ὑμὶν 
θαβκοῦβ [Ἢ}} οὔ Ὀγόκθη Ὀἰυ8,2 οἵ ὕὉμοβο ἐπα 
Ἰοῖῦ ὑμθιη, ὑπαῦ αἴθ οἵ ὕμθ ἔγθ δυο υ 
Ἰοᾶγθ68. 

14 ΤΠοη ἐλθ πηθῃ βαϊά, ψῇθη ἔθου 8ανν 
ἐμαῦ "6 στοῦσῃῦ ὑπαῦ εἴσῃ, ΤΉ ἷ8. 18. ὑγα]ν 
ἐδθ Ῥγορμοῦ ὑμαῦ οοιποῦ ϑ αηΐο {πὸ νου], 

15 Ὑγμθπ ὑπ ϑανίοιιν Κηθυ ὑμαῦ {Π6Υ 
880} ἃ σοτπθ ἀπ ἰαϊκθ εἶἴπι, απ ππαῖκθ Ὠΐτη 
᾿ἰηρ ἢ ὑμθη ἢ ἤθά ἀραῖὶη ἀρομ ἐμ6 τηοὰῃ- 
(αΐῃ, 

[ἀατίςη6 58 τγᾶ8 σοπη οη. }Ὁ 

17 Απᾶ ψβοὸπ {ΠΟΥ πυθηῦ ἰηΐο ἃ 881ρ, 
ὉΠΟῪ οδπιθ οὐον ὑΠ 6 8θὰ πηὔο ΟἿ ρΟυΠΔΏΠΙ. 
ΤΆθα ἴῸ πα στοννῃ ἀν, ἀπαὰ ἐπ ϑανίουν 
οδῖηθ ποῦ ἕο ὕδιθιη. 

185 Μυοῖ νἰμὰ ὈΪ]ονν, ἀπ ὑπογοῦ πγτα8᾽ 
ΤΟΌΡἢ 568. 

ι᾿ τ, αὐ, ἀλα δγίοας, "το Ὀσόκοιῖ Ὀἱξπβ." 

3 κηἰὰ ἀδατε ἰαγε, " υϊτν ἐπ τοιαδί ποτ," βαγ5 “ΕἸγτίς, 
Ὑπὸ οὐδ ἴπ6 ἴδδὲ οἰδῦδο οὐ [πὸ νόσβο. 

5. μη ἄλπειυας ἰοιυσαγνά, " ΥῸ νγᾶβ τονγασγα," “ΕΠΓγ, 

4“ "τὶς, οσπι. ἴον Ξσονο βαμπάδν, νο]. ἱ, Ρ, 162, 

5 ΤΊ οδοὸ ὑγοτὰβ ἄγὸ Ὀσίνγσονι Ὀγδοκοῖκ ἰπ τ, ΜΔΙΓΆΒΑΙ 5 
οὐϊείοιι ; Ὀαδ ΕΠΟΥ ἄτὸ αἰζοιχοῖποῦ οι ετοά ἴθ Με, Τποτρο  Β. 

6 1ξ. "1ὲ νυδϑ." 

ἈΒΆΒΙΟ., ΡΕΆΚΞΙΑΝ. 
Ϊ 
Ι 

13. Απαὰ {ΠΥ ραν, δπα ἢ]]οὰ ὕνγοῖνο 13. πὰ ψβθῃ ὑπὸν πδαὰ Ὀτγουσὶῦ ἔμ θιὴ 
᾿θαβκούβὶ τ 086 ἔραρστηθηΐβ ὑμαῦ σϑιηαϊηθαὰ ορσθῦμον, ὕννοϊν θαβκοῖβ πόσο δ ]οὰ τ 
ΟΥ̓́ΣΡ Πα ἀθονοἷ απο ὕμθπι ὑμαῦ μαὰ θαΐθη ὕμιθ Ὀἰδβ νοι σϑυιαϊηθὰ θϑίοτγθ ἔθθια ὑμπαῦ 
οὔ ὕὉ6 ἔνθ Ὀδγ]θυ ἰοανθ8. ᾿Βαὰ φαΐθῃ {πὸ ἢν ὈδυΪΘΥ ἸοΆΥ68. 

14 ΤΈθα ἐπ πθὰ νι μὸ ΒΘ Β6] ἃ ἐπ βίρτιϑδι: 14 Απὰ ἐδ πιθηϊ Ἐ0 βανν {Π|6 βίρῃ ἐδιαὺ 
ὑπ Βῖοῖν 71 68ι5 ἀἴά, βαϊά, Τὴ ἔγαξ ἐΠ8. 18 ὑμ6. 6888 ἀἰά, βαϊα, ΤῊ]8 8 ἴῃ ἐσαξι ὅΠ6 ργορ οί 
Ῥτορμθῦ ψνμὸ 18 Θοιαΐηρ ἰηἴο {πὸ γον], ὑπαῦ σομηϑίι ἰηἴο ὑμ6 ψου]ά. 

4 χιγ.---1ὅ Απᾶ ν θη 1688 Κποὰν ὑμαῦ 15 Απᾶ «688 ποὺ ὑπαὺ ἔπον Βδα ἐδ 
Π6Υ ἱπίθπαθαά ἴο ἕακο αἴπι Ὀγ ἴογοθ, ὑπαῦ ᾿πξθπίϊοιι" οἵ ἑακίπρ Εΐπιὶ ἀνγαν ὈΥ ἴοΓοο, 
ὉΠΘΥ ταϊριῦ τὰκ εἷπι Κη, ἢ6 τϑιπουθα δηα οἵ βοιύξϊηρ ᾿ΐπι ἊΡ 88. Κίησ ; δ ββί δ 
δραῖη ἴο {Π|6 τπου πΐαϊη Δ]ΟΠΘ. αΠ ἀγθννὃ ΔΙομθ ἔτου ὑμαῦ πιοιπίαϊῃ, 

4 χιτι.---10 Απὰ ἤθη Ὁ τα8 ὀνϑη-ἐἰάθ" 
μῖ8. αἀἰβοῖρ᾽οβ νθαῦ ἀονγα ὑῃξο ἐδ 8568, 

17 Απὰ {πθν μοῦ ἱπίο ἃ βμὴρ, ὑμαῦ ἐβοὸν 17 Απᾶ βεὺ ἴῃ ἃ θοδέ, θὰ ἔποΥ πθξ 
880] ΟΡΌΒ8 ΟΥ̓ΘΡ οα. ὑπ 6 85θὰ ἰονναγτ 8 (α-: δογοββῦ ἐοιναγὰ Οαρογηαθα. Απὰ ἴδ ν᾽ὰ8 
Ρθυπαιπ. Απά ἴδ παὰ πον στόνη ἀανκ, ἢ πἰρμξ, αμα 6508 ννὰ8 ποῦ νυ ξμδ ἘΠ Θ μη. 
᾿δηὰ 1680}8 νγὰ8 ποῦ γϑῦ σομηθ αἴξον ὑπ θιη. 

185 Απὰ δ βοᾷ τόβο, Ὀθοδιιβθθ ἃ ΒΕΓΟῺρ' 
νη ὈΙΘν οἱ ἴδ ; ἀπά ἴδ γα οα ἔπ Ροϊηῦ 
οἵ Βυν] ον ὑΠο τ πρ. 

1 σαπιδεεῖ, "Δ τὰκ} Ὀδακοξ," ὙΟΤΥ πιθοῖν κὸ παν οὐ σατο 
᾿υδδκοῖκ πὶ ὑκὸ δὲ ῥγοκονξ. 
Ϊ 3. εἱαξϊ αάλίίαί. ὙΠῸ Αγαδίς νογβίουν Εγρομπ. Ῥοϊνκὶ. 
δα Μοά, σοπποσξ ἐπ " ῬΑΣΙΟΥ Ἰοδυδπ" υν τε "(στὰ τπδὲ δε] 
οδΐοη τ᾿ ἀπ ποῖ υἱὲ ἢ "εἶν ὕγαστηστκ," δὲ πο Οτγοοκ ἄσσον, 

τῶν κλασμάτων---ὃ ἐπερίσσευσε τοῖς βεβρωκόσιν. 
5. κε αιθια ἐη- πᾶς εἰασῖη 'ἄπίμ, Μοάϊο. Εγρου, μαίανεννα 

γα ἃ ἐπ πᾶς, " αν ν ἤστι Ἐπ ποῖ κανν." ῬΟΪΥΕΊ. 

4 1ἰπ, " ργοβοῦι οὐ 'τοδάγ." ἡσάλαγα, Ἐγροῃ. Μοάίο. 
ἀᾶπα. ῬΟΙΥΚΙ, "Υποτι ἰδ να σνσπίη." 

5 τραηαὐ κᾶπα ἀλαίϊᾶπιαπ, κοο. Ἐγρον. Μοάϊο. ἀλαϊᾶνμν, 
ποπι, Ροϊγκ.-- Εσρονι. δὲν Μοάὶο, πῦσδῖν “επδὲ εἶνο εἶπιὸ οὐ ἀδν 

᾿πδὰ χτόνστι ἱπίο ἀδυκποδα ." Ὀσξ ῬοΙνς. καγπ ἴπδὲ " ἀκτκ. 
Ι τι δ σοτῆο ἴοὸ νὰ," {ππέ, “1 νὰ ὅδτκ." 

10 Απὰ ψῇθη ουθηϊηρ τγὰ8. ΘΟΠη6, ἢ | 
᾿ἀἸβοῖρ]θ5. υθῦ ἀον απίο ὉΠ|6 568, 

18 Απὰ {πὸ 808 τολγϑὰ ἃραϊηβὺ ἔθθπι, 
Ὀδοδαβο 6 τη ντἢ8 βέγοηρ. 

-- ὌςΕςοοΠοσΠ5π5΄....΄ρ΄΄ρ΄ΠὖρΠ΄ΠΠΠὖΠ΄Π΄Π΄΄ΠΠΠΡὖΡὖΡὖΡ΄ῤῤρΠ᾽᾿᾽ὉὃἝΘἝἕὃὖ᾽ 

ες. "τἶνὸ Ρόγκουβ," ἀακᾶνί, 

5 αἱ! ἀᾶναν, ιἰξ. " πδάὰ ποατὲ ἴο." 

5 μπαηὶ χαγά, ᾿ἰξ. " τοδῆο αὶ ἐγαμιαὶς," οὐ " κοΐ ονοτ." 

4 «λαδ.ἱ 'πηχᾶνι. 

δ. “σογο σουπιίπς," ἰσαπιβίουδης, 

6 γἰπ. " θοΐογο ἐπ σπὶ." 



5. 5ΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΚΕΙΒΕ. ΨΕΆΞΙΟΝ. 

σπμ.4». ὟἹ7Ἱ. 

ΒΥΕΙΛΟ. 

19 80 ψῆθη ὑποὺ μαα τονθ ἀθουὺ ἤνθ 

δὰ ἀνθ Υ οὐ ὑμίρῦν ἔα] Ρ5, ΒΘ Ὺ [866] 

Τοβὰβ παϊκίπρ οα ὑπ 868, ἀπ ἀγα] ηρ; 

πἰσῃ απΐο ὑΠ6 Β8ῖρ : 8π4 ὕΠ6 0 ὙΓ6Γ6 ἃἴναϊα. 

᾿ 90 Βαῦ Β6 5 0 απέο ὑπθιῃ, Τὖ 151; Ὀ6 

'ποῦ δἴγαϊα. 
᾿ς Ὡ] Τποπ {ποὺ [ν]ΠΠΠΡῚΥ τϑοθῖνθα ] Βῖμῃ 
ἰπέο ἔπι 5810: ἀπά ἱπηπηθαϊαῦθ!ν {Π8 ΒΕ ]ρ 
] νγ͵ὰ5 αὖ π6 Ἰδπα τ μον ὑπο νυ [πνϑπῦ.} 

92 4 Τ|6 ἄδῪ [Ὁ] ονῖπρ, [γη6 πη ᾧΠ6 
ΓΡΘΟΡΙ67 νοι ϑύοοα οπ ὑπ6 οὔϊιθι" 546 οὗ 
86 θᾶ [580] ὑμπαῦ ὑποῦθ γγ88. ΠΟΩ6 ΟὔΠΘΙ" 
"Βοδῦ ἴμθσθ, βᾶγθ ὑμαῦ οῃ 6 νυ Πθροὶ ηὔο Π]8 418- 
᾿ΟἾΡ]65. ΓΘ. Θηΐογθα, ἀπα ὑπαῦ 1685 νυϑηῦ 
᾿βοῦ [108 18. ἀϊβοῖρ!θβ Ἰηῦο ὑπὸ [Ὀοαδΐ,7 θυὺ 
ἡ αξ ἰδ ἀἰβοῖρ!]68 [γ8 56 ΡΌΠΘ] ἈΥΓΑΥ͂ Δ]ΟΠΘ ; 

28 ([Ηονθοῖῦ ὑπο γ 6} οαπιθ οὔποθ θοαΐβ 
ἔγοτι ΤΊ ογίαβ πρὶ ἀπο ὑπ6 Ρίδοθ ΤΠ ΘΓΘ 
ὕπο νυ [ἀϊὰ 6407 Ὀγθδα, [ἴδον ὕμ40] ὑμ8 Ἰμονὰ 
μαὰ ρίνθη ὑμδη 8 :) 

24. ἍΥποη {π6 [ΡῬ600]61] ὑμθυθίουθ ΒΑ 

19 Απάᾶ ἐβϑὺ τόνθα! ἀθουῦ ἤν πὰ 
ὑ ΠΥ ΟΡ ἐμ νῦν ΓᾺΡ] ΟΠ ΡΒ, πα ὉΠΘΥ͂ 88. 
6518 88 Π6 νγᾶβ δι κῖηρ οἢ ὕπθ 568, ἃπα 
ΜΠ θη Β6 ἀγθνν ΠΘᾺΡ τππίο ὑπ 5810," ὑΠμ6Ὺ 
6ΓΘ ὐναϊά. 

20. Βυῦύ 6505 μ᾽ πη56}9 βαϊα ἀπΐο ὑπ 6 1}, 
Τ δὴ λδ; ἴϑαν ποῦ. 

21 Απᾶ {ποὺ μδᾶ σἰβῃθαῦ ὑμαὺ ὑΠπῸ 
πϊσαῦ τϑοθῖνθ μΐτη Ἰηὔο ὑπ 5110: ἃπᾷ αὖ 
ἐμαῦ τηοιηθηὺδ ὑΠ6 βῃὶρ γγὰϑ αὖ [Π6 ΥΘΡΥ͂ 
Ἰαπὰ ἴο τ οι {ΠΟῪ τ ΓΘ σοΐϊηρ. 

22. Απὰ {μ6 ἀδγ ἴδον, ὑπ6. τυ] υδπ4θ 
ἐπαῦ νγὰϑ βίαπαϊπρ οα ὑπ6 οὔπθι 5146 οἵ ὉΠ1|6 
Βθᾶ, 58} ὑπαῦὺ ὑποῖθ γὰ8. ΠῸ οὔμθυ 8810 
ὅμθγθ, θχσθρὺ ὑῃ8 οπθ ᾿πῦο τυ μῖοι {116 ἀϊ8- 
οἶρ᾽ο8. πθῦ ἀρ, δπα ὑπᾶὺ «651ι18. αἰ ποῦ 
Θηΐορ ὑπ Βῃ10 χη ὑμθια, αυὶδἢ Π15. αἸβοὶ- 
ῬΙο5 
28. Βαΐ οὔον 58108 σγθῦθ δοῖηθ ἔγοιῃ ΤῚ- 
θογῖα5 πὶρα απῦοδ ἐμ8 Ρ]αοθ ἴῃ ψ]ο ἢ ὑπο ν 
αὔθ Ὀγθδὰ μὴ «[68115 Ὀ]Θ5βθα ἠέ. 

Ι 

94. Απά σῇ ἐμαῦ πα] 46 βὰν ὑπαᾶὺ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

19 Αμπὰ σθπη ΠΘΥ Π8α τονϑα 88 τ 0} 
88 ὑνθηῦγ-ἢνθ οὐ ὑΒ ΡΥ ἔα] Οη ΡΒ, ὑΠΘΥ͂ ΒΔ 
Φθβιιβ ναὶ κίηρ οἢ. ἐμ 6 8568, ἃπα μθ γον 
ΠΘΆΙ ἀΠΐο ὉΠ|6 5010 : δηὰ ὕΠ6Υ γ 19 ἔρΙσμὺ- 
6π6α. 

20 Απᾶ [6 βαϊᾷ απο ὉΠ θη), 1 απὸ ΒΘ; Ὀ6 
ποῦ αὐναϊά. 

21 Απά 88 ὑμϑν ψ816 νυ Ἰβῃϊπρ' ἴο πᾶ ΚΘ 
μῖπι σοῦ Ἰπύο ὑπ 6 58ῖρ, {86 851 Ἰτηπη θα αὔθ] νυ 
ἀγθυν πρὶν πηΐο Ἰαπα, {πὸ σου ΠΌΡΥ ὕο νυ Β]οἢ 
ὉΠΟΥ͂ νυ Ἰβῃ θα το σο. 

22. Αμπὰ οἡ [ῃ8 πιουτον, ἔῃ 6 ῬΘΟρ]Θ ΜῈΟ 
βῦοοα οη. ὑΠ|6 οὔθ" 5146 οἵ ὑπ 568 88νγ {Π|ῦ 
ὕπο γθ γγὰ8 ὑπο γ6. πὸ Οὔ 810 δχοθρὺ 86 
016 5810, ἃ ὑπαῦ τπόγθουθν 6808 μα ποῦ 
Θηΐορθα! Ἰηὔο ἐμ βῃὶρ τῖῦ ἢ 5. ἀἸΒΟΙΡ]68, 
θὰῦ ὑπᾶῦ {1|6 ἀἸΒΟΙΡ]65 πθηῦ ἈνΓΔΥ ΔΪΟῸΠΘ ; 

28. ΟΥΒθν' βῃΐρβ, βουγθυθν, οδπιθ ἔρομι ΤῚ- 
Ῥουΐα8. πἰρῖ ἀπύο ὉΠ6 Ρ]δθθ ὑπ μθγ ὑΠ6 Υ αὖθ 
Ὁη6 Ὀνθαὰ ψ μ]οἢ οὐ Τιογα Ὀ]οββθά. 

94. Απὰ ψ θη {Πο86 πη 6 3 Βανν ἐμ δαῦ Φ68118 

Α.Ὁ. 32. 1 χξ. “16ἃ,᾿᾽ “ἄγονν.᾽ 
3 χη ἃ5. Ηδ νγᾶβ ἴπ ὅπ ποῖ θουσποσα οὗ {ππ6 5}}.᾿ 

ἩτκΙ. 
3 ἩΓΚΙ. οὐ “71 Εβυ5.᾿ 
4 {6 Π,᾽ ΟΥ “πον, ΠΟΥ ὙγΟΥΘ ὙΠ᾿ ΟΥ̓“ ἀοβίγοιυιβ.᾽ 

ἩΓΚΙ. 
5. οὕ, “ποῦχ," πε μαῦ, " ἱπηπιοαϊαίον.᾽ ΗΥΚῚ, 
56 «οΥῊΠ6 τηουτονν,᾽ ΗΤΥΚΙ. 
7 ΗΥΚΙ. οὐαϊέβ “να ὑποπλ,᾽ μα δα 5, “Ἰναῦ ὑπᾶὺ ΗΒ αἰ85- 

ΟἾΡΙῸ5 ννθηῦ δἱοπθ.᾽ 
8 γ1{, “ Υ {πὸ 546 οἵ. 
9. “ΠΟΥ͂ ΜΓ ΠΘΙ,᾿ ΟΥ̓ ΜΠ Θη ὑπογοίοσο. ΗΤΚΙ. 

ΒΑΉΤΡΙΟ. 

19 Βυῦ ψ ἤθη ἐπου μδα δαναποθαϊ ἀρουῦ 
ὑποηίγ-ῆνθ Ὡν]οπρΒ οὐ ὑπγέγ, ΠΟΥ ΒΔ 
685. ὑϑὶ πρὶ ὁ. {Π6 568, ἀγανηρ ΠΘᾺΡ 
᾿ππῦο 86 5810 : πᾷ {60 [θαγϑᾶ. 

20 Βυῦ Π8 βαϊά ὑπίο ἔμπθιῃ, 1 δπὶ ὧδ; 
ἴθαν ποῦ. 

21 ΤΊΘΥ που] ὑπογθίογθ ἕαϊκθ Πϊπι3 Ἰη το 
{Π6 Β81Ρ : ἀπ ὑδπαΐ πποιηθηῦ ὕΠ6 Β}}1}0 βύοοα 3 
οἢ. ὕΠ 6 ΒΠογθ ὕο ὑΒ]0}} ΓΠΘΥ 6ΓΘ ροίϊηρ. 

29. (ἡ ἴπ τόσσον ὑμ6 πα] πα6 {παῦ 
βίοοά οἢ ὅθ Βθ8-Βῇογο βαν ὕὑθπαῦ ὑπ ΓΘ ν᾽ 88 
"πο οὔμιον Β}10, θοβι 465 ἔΠ6 ὁπ ἰπῦο ψν Β1Ὸἢ 
Π6 ἀἸβοῖρ] 68. οὐἨ 1688 σϑγ θηθγθα," δηὰ 
μα {6818 πὰ ποῦ θηΐθγθαῦ ᾿πῦο {Π6 58Π1ρ, 
'Βὰῦ ἐλαΐ {{π|0 ἀἰβοῖρ]68. 76 γ6 βΌΠΘ ]0η6 ; 

23. Απά, 1ο, οὔδιοι' Βῃ1ρ8. οᾶτπηθ ἔγοπη Τὶ-, 
Βουίαβ πίρῃ ἀπο ὑπ6 ρ]δθθ ΠθτῸ {ΠπῸνῪ 
πδὰ φαΐθῃ ὕ6 Ὀσθδὰ ονϑῦ ψ ῖο ὑΠπ0 Ἰωογὰ 
θᾶνθ ὉΠπΔηΚ8. 

24. ἌΥ ποη {πὸ τηυ]εϊθαθ ὑΠΟΓΘΌΓΘ 8ανν 

᾿πτ, “τπονοῦ᾽ οὐ " Ρτοσοοάοά οαξ,᾽ 

3 οὐ, “νὰΐ Ηἰἷπὶ οὐ Ῥοδγά,᾽ οὐὁἨὁἁ “ἴπαὶ Ἠδ Βῃηουά κοΐ οἱ 
᾿Βοαγά." 
] 

| 3 οΥ, "τοβίδα,᾽ “αροᾶεο. 

Ι 4» ερλγαδίί, "ἴπι6 τποτυτονν. 5δμϊα,; πὰς Μοπιρῃ., ὁ με- 
Ῥλγαδέϊ, "οὐχ ἴΠ6 ΤΠ ΟΥΤΟΥ.ἢ 

5. 11{4Φ “κόπο ὑρ.᾿ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

19 ὙγΠοη ὑπὸῪ τ ρ αἀἰδύαμυ! ἔνθ δπά 
ὈΘΠΟΥ ΟΣ ὑμίγ νυ [Ὀτ]ΟΠσΒ, {ΠΟῪ Βα νν [6818 
ναἰ κῖπο ὁπ ἔπ 6 568, ἀπ ἀγαννἱηρ ΘᾺ ἀΠ΄Ὸ 
{86 5810: δῃὰ ὑπου ἴθαγθά. 

90 Βιεΐ μα βαϊᾷ απῦο ὕμθιῃ, 1 δὰ ἦλθ ; ἔθ" 
"ποῦ. 

21 ΤΊοΥ που]Ἱὰ ὑπουθίονο ἕαϊκθ μἴπη Ὶ ἢ 
ὕπο ἰπίο ὑπ βῃΐρ, ἀπα ἱπιπηθα αίο]ν {Π|6 
Β81Ρ ὁᾶτη ἈΒΠοΡοὅ αὖ {}6 ἰδ η6 ἴο νν ΒΊῸἢ ὑμο 
Ὑ6Γ6 ροΐῃρ. 

29. Οπ {πὸ ππόρρονν ὕΠπ6 πη] Ἰυ46. ὑΠπᾶὺ 
βύοοί δοῦοββ ὕμθ 8βθᾷ βᾶν' ὑδμαῦ πὸ ΟὔΠΘΡ 
8810 γγὰ8 ὕπογθ, Βᾶγ 6. ὁ116, ἃ πα ὑπαῦ «[68118 
νϑηῦ ποῦ ἰηῦο ὉΠ6 5810 ψ 0} 118. ἀἸΒΟΙΡ]68, 
θαῦ ὑπαῦ 18. ἀἰβοῖρ]θ8. 00. βΌΠΘ ἈΝΥΆΥ 
ἉΪῸΠ6 ; 

᾿ς 28. ΟΥΠΘΡ 58 108 σατη6 ἔνοπὶ ΤΊ ΡΟ νία8. αηΐο 
(Π6 ρίδοθ ψβοτο ὕπο Ὺ αὔθ 6Π|ὸ Ὀγθδὰ οὐ 
μι Βίου 6 Ἰυοτὰ μανο {Ππη|κ8. 

94, ὝΥΠοη ὑπογοίοσο ὕπΠ6 τι] οἰῦ 468 βὰν 

1 4,6, ὕγοτι νἤσποο πον βίαγιοά, 

2. α μἱ ἀὐοῖ ἀρὴ ἱ δορὶ "λιτο, νη οτοαβ 16 Βαϊ ἀΐο πα πεοοπδ 
δρεκσο. ΤῊ ϑαμίαϊς τοπ οστ΄ ΒΟΘΠῚΒ Ῥοβύ ΤῸ ἐγένετο, 

πα ΚΠ Β, ὙΥ 1 τηλὴν οἴπον κὸ ὑγοοῦβ, {πῶῸ {πὸ Βαμα ς 
ἀπὸ Μοπιρμεῖς νογβί 5 νγοσο ταδί ὁδοῦ ἱπθοροπάσηῦ ΟΥ̓ 
τη οἴποσ, 

3. γ{π|, Βα ἃ κυϑποῦ,᾽ σέ. ανΠορ' πιοί, 

1 10,“ βόπ6 ἀρ.᾿ 

3 «πηᾷ {Ππο056 πιθὴ,᾽ ῬΟΪΥΕῚ. 

ΘΟΟΤΗΙΟ. 

19 ὙΥμθη ὑΠῸγ μὰ ρῥνοοθοάθα ὑνθηῦν 
δηα ἤνο οὐ ἐδ γν Γαν]οηρθ, ὑπ Ὺ βανγ {6808 
βοϊηρ οὐ ὅπ 568, ἃπὰ δοπιηρ' πΘΔ1 {Π|6 
5510: ἃηὰ ΦΠ6ΘΥ γ6γ6 {προ ηθα.} 

920. ΤΠοη ἢ βαϊᾷ, 1 πὶ λθ ; Ὀ6 ποῦ αἰγαὶα." 

21 ΤΊ Θη ὑμ6 0 νου] 5 ταϊκθ εἰμὶ Ἰηΐο ἐλθ 
ΠΡ: ἀηᾷ ἱπηπιθα αῦο!Υ ὑμαῦ 8810 88 δὖ 
ὑπ Ἰαπὰ ὕο νν ἰο ὁ ὑπο Ὺ νου ροϊηρ. 

20. ΤΊ ἐὺ αἴδον, ὑπ6 πα] ἰυα 49. ὑπαῦ 
βοοα οὐ {πΠ6 οὔποι βῖ46 οὔ ὑπ βθὰ,ῦ βανν ὑπαῦ 
Ποῦ νὰ πὸ οὔθου' 510 ὕποτο θα ὁΠ6, πᾶ 
Ὁπαῦ Τοβι8 οαπιθ ποὺ νυ]. 5. αἰδοῖ ρ]68. ἴῃ 
{18 Βῃῖρ, θὰ ἐλαέ 118. ἀἸΒοΙΡ] 08 νυθηῦ ΔΥΤΔΥ 
ἃἰοπθ; 

25. ον οὶ οὔπον ΒΕ ΐΡ8. οατηθ ἤτοι ΤὶῚ- 
Βθονίαβ πὶρα ππῦο {Π|6 ρἷδοθ ΠθγῸ ὑμου αὔθ 
Ὀτγθαά οὐθν ψ μΐο ὑπὸ ΤΠ μονὰ ρμάνθ ὑπδη 8: 

94, ὙΥΠοη ὑπουοίουο ὑπὸ τ π6 ΒΔ 

1 7αλι οπέεάμη ἰδ, ᾿τ, "πα ἔπιον {υ κδοπιοα ἘΠ ΠΊΒΟΙ͂Ν ΘΒ," 

3 κἱ οροίενι ἱποΐδ, " {τσ ΐοπ ποῦ γΟΌΓΒΟΙν 5." 

3. νάεάμη, " νυ ου]α,᾽ ΟΥ̓ “νυν ἰβηοά,᾽ 

4 πα αἰτγίδαϊ πα ἐλιοεῖ, Ὁρρβίσ, 

5. λίηαν γπαν οί, τ αὐ νοῦ, 95, 1.6, ΒοΒ πα {Π|Ὸ βίο οὐ πὸ 
βοπ οἷ νυ πΐ οἷν πὸ ἀἰποίρ]οβ Ἰαπᾶθα, οὐ ὑπᾶῦ οα νοι {116 
τὰ αἰ τς 65 ἡνοτγο, 



σΒ.». ΥἹ. 5. ΖΟΗΝ. 

ἈΕΆΜΕΝΙΑΝ. 

ὙΠῸ νὴαϑ ψδἰΚίηρ ὁπ ἐΠ:6 868, ἃπὰ ννᾶϑ πᾶσ 
8 881 : ἀπὰ ὉΠΘΥ ΓΘ πιθοὶ αἴγαϊα. 

] 
20 Ηδ βαϊ 3 απίο ἔμθιω, 1 αὶ ἀθ:} ἔραν. 

ποῦ. | 
21 Απὰ {ΠΟΥ νἱβιθάΐ ἕο σϑοθῖνθ ᾿νΐπὶῚ 

ἴηΐο {Π| 881ρ: δηα ἱπηιηθαϊαύθὶΥ 0} ΒΡ. 
τϑδοιϑὰ ὑπ Ἰαπα ὑο ψ μΐο ὉΠΟῪ ΓΘ ΡῸ σοϊηρ., 

22. Απᾶ {8 ποχῦ ἀδὺ ὑπ πη] 46 ὑπαῦ 
γγ͵ὰ8 οἱ ὑπ:6 οὔμϑυ 546 οἵ ὑπ 8θὰ, βθοῦνι ὑπαῦ 
{ποῦ νγὰ8. ὑθθῦθ πὸ οὔμον βῖρ, θαῦ ΟὨΪΥ͂ 
[88 οποῦ ἰπῦο πῖον ὑΠ6 ἀἰβοῖρ᾽ 8 οὐ {9818 
ϑηΐογοά, δηθὰ ὑμπαῦ [6805 αἰὰ ποῦ σοῦ ἰῃῦο 
ὕΠ6 8810 τυ ἷ8 ἀἰβοῖρ!οθ, Ὀὰῦ ὑμπαῦ Β18 
αἰβοῖρ!οβ υσθηῦ ἃυαν δΔΙοη6 ; Ἶ 

28. Ῥὸν οὔιον 5]ρ5. οδῖηθ ἔτοπι ΤΊ ΘΒ 
πΘᾶΡ ππίο [86 ρ]δοθ νμθγο ἔμον δἕθ Ὀγθδα. δ 

94. ὙΠ οη ὑμπογοίογο ἔπθ πυυϊ ει τὴὰβ 

1 ψγαγὶ "ΠΟΥ τον," 

5. “δὴ Ηδ βαίτι,᾽ ὕἵδη. 1806. [ἢ βοπιο Μ55, [Ππ656 ὑνοσὰβ. 
δγὸ οτηϊεξοά, 

3 γχῸ. 51 δι." 

4 χαπιεῖπι, " Υἰβιοα,᾽ ΟΥ̓ Σου," ΚγΟγΟ δηχίοιβ ἴο τὸ- 
οσοεῖνο Ηἰπι.᾽ 

5 γαγ, “θα πὸ οὐδ." 

5 ΤῊ ποτᾶβ, εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου, ἃτο οπιϊτοὰ, 
ἴῃ 811 Αὐτηῃΐδη σορίθ5. 

Ι 

4 χυ.---19 Απά Βανίηρ τον! ἤνθ ἀπὰς 
ὑπθηΐν ΟΡ ὑμί ΓΟ ΤΌΡΙ Ομ Ρ8, [ΠΟΥ 8ανν {6818 ἤνθ ἀπὰ ὑνθηΐν οὐ ὑδίγέν αγίοηρθ, ἐμ Ὺ ἀπ ὑνθην οτ ἐμ γῦν Γαγ]οηρθ, {πον θΘμο]ὰ 

ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ. 

19 Απάὰ ψβθη ὑπο ν ΓΘ οοηθ ἀρουῦ 

ΒΔ {68118 ὙγΑἸ ΚΊησ οἢ {Π|6 568 :} Πα 88 ᾿6 
ἀγθὺν ΠΘΑΡ πο ὑΠ6 Βιιῖρ, ΓΠΘΥ ὙγΘ ΓΘ αἰγαϊα. 

20 Βυῦ Βἰμηβοὶῦ βαιά ἀπίο ἔμθιῃ, 1 δὴ} 
λθ; Ὀ6 ποῦ αἰγαϊά. 

21 Απὰ ὑμοὺ νυ ῖβιθα ὑπαῦ ὑπθν ταϊρ]ῦ 
τϑοθῖγθ εἶπ ἰηΐο {86 ΒΡ : ἀπα Ἰπηπιθαϊαῦθ 
{Π|6 8810 Τουπα 1{561Ὲ αὖ ὉΠ Ἰαπὰ νι μι 0Π 6 
ὉΠΟΥ͂ γ6 176 ρΟΪ ΠΡ. 

22. Οἱ {Π6 τπουρονν, ὅπ πη] δι ἀθ τ ΒΊοἢ 
βίοοά οα {6 οἴου β46 οἵ ἐῃθ βθ8 Κπϑν 
Ὁπαῦ ὉΠ ΓΘ 88 Ὧ0. οὐδ 8ῃ10 Θχοθρῦ ὑδπδῦ 
9Π6 ΟὨΪΥ ἴῃ Υϊοἢ {Π|6 ἀἸβοῖρ᾽68. οὐ {6808 
ΓΘ ΡΌΠΘ ὩΔΥ͂, ἃπα ὑπαῦ «6818 πυϑηῦ ποῦ 
ΜΊῸ ὉΠ αἰδοῖ ρ]68. ἴῃ ὑπαῦ Βῃϊρ, θαῦ ὑπαὺ 
ε18. ἀἰβοῖρ]θ συθηΐῦ ΥΤΩΥ ]ΟΠΘ; 

23. ΟΥΒον 8108, ον ΘΚ Υ, οδπι6 ἔροπὴ ΤῚ- 
θονῖα5 πῖρὴ πηὔο ὉΠ6 ΡΪδοθ ΥΠΘΓΘ ὉΠΘΥ δἵθ 
Ὅ6 Ὀγθαὰ ψμΐοῖ ἐπ Τονὰ Ὀ]658θά, ἀπά ,2ἴὺν 
ιυλίολι 6 σαν ὑπδηκβ. 

24. Ἅγ πθα ὑπαῦ τα] δι 6 βανν ὑμαὺῦ «ΓΘ 5118 

ΞΒΑΨΟΝΙΟ. 

19 μοπ ὑπον δὰ σουγθὰ δϑουΐῦ ἢνο 

] 688 να Κίηρ οα 8 568,1} ἀπ θθηρ ΘΓ 
6 8810: δηὰ ὙΠ6Ὺ πνθγο ἔγρξοποά, 

20 Βυῦ ᾿ιΘ βαϊά ηΐο ὑΠ πὴ, 1 δῖ ἦδ; 6 
ποῦ {τσ ξοποϑα, ᾿ 

21 Ἴμθη {πον νι ἰβιθ ἕο σθοθῖνθ δ ΐπὶ 
ἴηῦο ὅΠ6 8}10 : ἀπά ἀπο ἢ βῃὴρ νναβῦ αὖ. 
{86 Ἰαπὰ νυ μθν (μον ποτ ροϊηρ ὃ 

22. Οχ {Π|6 πιογγονν, [Π ρθόρὶθ ἐμαῦ γογος 
βία ἀϊηρ οἱ {Π|6 οὔθ βί4θ 086 868," Ββανίησ 
5866} ἔῃαῦ ὑΠ6γῸ νγὰβ πὸ οὗδιον βῃῖρ ὕδθγθ, 
ὁμέ ΟὨ]γΚ ὑμαῦ ὁπ ἱπῦο νοι Πΐ8 ἐ ΠΑροισνα, 
Θηΐονθά, πὰ ἐμαῦ 7688 ἀϊά ποῦ σὸ ἄονγῃ ' 
ΜῈ ΗΪ8. ἀἰβοῖρ! 68 ἴο ἐπ βῃῖρ, θαῦ ἐμαῦ Ηἷ8 
Αἰβοῖρ]θ8. ὑγθηῦ ἈΤΆΡ ἈΪΟΠΘ ; 

235. Απά οἴμοῦ βῃϊ108 οδπηθ ἴγοιη ΤΊ θογίαβ. 
ΠΘᾺΡ τιηἴο {Π6 ρἷδοθ σθθγθ ἔμου αἴθ ὅΠ6 
Ἰοᾶνθβ, {Π|6 προ τ᾽ Βδυ]ηρ σίνθη {μι 8η ΚΒ : 

24 ἌΘΩ ἐπογθίοτγθ ἐπ ῬΡθορὶΘ βανν ὑπαῦ 

1 νἱάδάα τὰ πρπισαδα πράα ἀπ πιορα μία τὰ παυϑα τάδ. Ἰἰτ, 
ΈΠΘΥ 5. Πκδῦβ πθὴ Ηδ νναϊκοα οἷν πὸ ξοὰ : απ νυ πο 
Ηὸ ἄγον πὶρῆ απίο {π Βῃΐρ, ἰδ γί τοπδα ἘΠ πὶ.᾿ 

ΑΝΟΘΙΟ.-ΒΆΧΟΝ, 

19 Βυῦ ψπθπ ὑμπον παὰ τονϑὰ ἃ8 πο} 
88 ὑπθηΐν οὐ ὑδιγῦν [ὈγΙοησβ, ὕμθπ ὉΠῸν 
8αν ὕμ6. ϑανίουν σοϊπρὶ ὑροῖ {δ 8608, ἀπ 
ὑπαῦ μ6 νγ88 πϑᾶν ἀπο ὅΠ 8Βῃ1ρΡ : δπὰ ὑπο ν 
ψῸΓΘ αἰγαϊα. 

20 Τ θη 6 βϑαϊά ααΐο ὕμθηι, 1 ἀπ [6 :3. 
θ6 ποῦ αἰγαϊά. 

21 ΤΟΥ που]Ἱὰ ἴα εἴπ Ἰηΐο {Π|6 Βῃῖρ ᾿᾿ 
δηα βοοπ {Π|6 8:1} νγ8 αὖ ὑῃθ Ἰαηὰ ἴο ψν Βοἢ. 
ὑπο ν που]ὰ ρο.ὃ 

22 Βυὺ {πὸ ποχύβ ἀδὺ ὑμπαῦ τυ] πἀθ. 
Ποῖ δίοοά Ὀογοπαὰ ὑπ 808,0 8 {παῦ, 
ὉΠ τὸ τνᾶ8 ποῦ ἔπθγθ Ὀὰῦ ὁΠ6 810, δα ὑπαῦ] 
ὍΠ6 ϑανίουν γθηῦ ποῦ ἱπίο ἐλθ 8510 ψῖ, 
[8 ἀἰβοῖρ᾽θβ, θαῦ μ18. ἀἰβοῖρ]68. ὑπθιηβοῖν 8 
ἀορανίθα αἰοπθ ; 

23. ΟΥ̓ΠΘΡ 8108 οαπη6 ἔγοτῃ ΤΊ θΘΥΙαΒ ΠΘᾺΣ 
απο ὑπ6 ΡΙδοθ ποτ ὑΠΘΥ αἴθ οὔ ὑΠ6 Ὀγθαὰ, 
ἔθ Ἰνοτὰ ὑπαηκίηρ : 

24. ὝΥΒοη ἔμαῦ τυ] δα ἀθ βὰν ὑμαῦ {πὸ 

1 γιξ. "κὸ ἄρον {πὸ κοδ." τἰρρανπ ἐδανε κα χα. 

38. “. 

5 οΥ, "ἀσρασγε," ἐὸ γα. 

4 οτ, " οἴϊιοτ." 

δ γηξγε. 

ΛἈΈΛΒΙΟ. 

19 Απαὰ {πὸ ν ργοοθοάθα ἀροὰῦ ἔνθ δπὰ 
ὑπθαΐν οὐ ᾽ν Βρδοθβ,} δηὰ ἔμβῃ {ΠΟΥ͂ 
ΒΔ {65118 νναἸ Κίηρ οἢ [ἢ 508 : ἃηἃ ἘΠ θη 
μι ἄγον πθᾶῦ αηΐο ἐποὶν βιΐρ, ὑπ 6 ἴδαγθά. 

20 ὙΠπθὴ μ6 βαϊὰ ππΐο ὑμθιῃ, 1 ανὶ Π6 : 
ἔδαν ποῦ. 

21 Απὰ {που ἀοβιγοαῦ ἰο ὕαϊκο ῃἷπὶ ἰπΐο 
86 8810: δηᾷ 1ο, ὑπαὺ βῖ0 Τοαπα 186] αὐ 
Βιοπιθ αὖ ὑῃθ Ἰαπὰ νυ πον ὑπο Ὺ ποτ ἐθηᾶ- 
Ἰηρ." 
2 Απᾶ οχ {πὸ τπουρον ὕπ6. τυ] ἰδ 85 

ὑπαῦ θοῦ οα ὑπ6 οὔ ον βίάθ οὐ ὉΠ 6 θὰ βδνν 
Ὁμαῦ ὉΠΘ ΓΘ γα8. ὕΠΘ Ὁ πὸ Οὐπ θυ Βῃϊρ, ὁχοθρὺ 
0η6 8810, ἀηὰ ὑΠναῦ «[Θ5ι5 ἀἰά ποῦ μοῦ ἰπΐο 
ἴῦ τ 18. αἰδοῖ ρ!]οΒ, θὰῦ ὑΠαῦ ΗΪ8. αἰδοῖ ρ] 08 
βίαν θα δἴομο ἢ 

25. Βυῦ ὑπθῦὸ πθῦθ οὔμου βῃΐρ8 ὑμαῖ, 
δὴ ἴγοθη ΤΊ θουαβ ἴο απ αὐ ἔπ ο 
ὙΠ ΟΓΘ ΜΝ αὖθ Ὀγθδά, οὐοῦ ἡ δῖοι [ἢ 6 
βανθ Ὁπλη 8: 

Ξ ΟΓ Ι 
Ι 

«1 χγ.---94. Απὰ ν πο ἐμ πιαϊϊξαἀθ βανὺ 

1 χλδιυδέ ἰκ τὺ πρδοῦ πιδαβαγοι ὈῪ δὴν στον βοΐ Γγοτ 
ἃ βίγοι᾽ ον, 16 ΔηδυγοῦΒ ἴο πὸ Επτορίο αν δ, Ἡσττα, 
γι β. ἵν. ν. 30. 

3 γ{π.“1 Ηρ." αἀπα ἡμ. 

8 γιπ,| “Ἰονοῦ," "Πκοάᾶ." 

4 0τ θοῦ ἘΠΟΥ τυ δι ιοά," οὐ “το τυ πῖον πον ἱπιοποά" 
ἴο κο. 

5 “πὸ ἔππστο τγδβ ἔποτο πὸ βΐρ ; δὶ τπδϑὲ σα ἐσ πο καρ. 
ἔπδὲ ναὶ ἔποότο, “κα ἀἰὰ ποῖ πίον ἱπίο ἰξ (ποὰπε [Ὁ νὰ ὦ 
ΗΒ αἰποίρ!οπ." Ῥοϊγκὶ. 

5 ἐπβίδγίοῦ," οΥ " νοπξ ΔΥΓΩΥ ἴῃ ἰξ δίοπο." ῬΟΙΣΕῚ. | 

1 “ποάμαϊ Ρο πιογμε ακὶ Ρὸ δείπα. Νὶς. 55, 5ῖδν. ν. 9. ] 

3 10," κοῦ," “σᾶπιο ἴο,᾽ “Ῥδοδπιθ," διῦαέ, ΙΕ ἰβ Ἄχρι  αἰποὰ 
ἴῃ ἃ τηδγρίηδ] τοδαΐπρ Ὁν “ΠΘὴ τὸ πὰ σοῖο ΠογΟ ἢ 
κοράα ομόπιο ρμγίδλ ει" εεὶ, 

5. ἑάψα' κα, 1ἴτν ὁ νοπὸ :᾿ θὰ ἐμΐβ ἔδηβο ἰβ αἰβὸ ἀβοὶ ἴπὺ 
ἴμι6 5686 οὗἨ Ογδοκ ἱπιροτίοοϊ ; ὑπῆγον, "νγογο κοΐηρ. 

Ι 
4 οδοηροῖ", ἰ.ε, “ἴγοπη Οδρογπδαπι." [πῃ νΟγ, 17, πα | 

ΟπῬοὶ᾽ ταθδῃ5 "ἴο πὸ ΟἾΠΟΥ βίάθ᾽ ὕγοπι ἔπ ρῖδοο Ὑυ ποσοῦ 
πὸ ταΐγαοο νᾶ του, Ι 

ΡΕΆΚΞΙΑΝ. 

19. Τὸ σαγτῖθα ἔμθιὰ ἀθουΐ ὑπθηΐγ-ἤνθογ. 
{μιγῦν τη 1]68,} πὰ ΠΟΥ 88 {6808 {δαὶ 
αἰ Κοα οἡ ὑπ τ αῦϑυ οἵ ἐπ 568, 88 οπὸ ἀοίς 
ὁ ΟτΥ Ἰαπά : ψῃθὴ ἢ6 ἄγον πθὰν τηΐο ὑποῖτὶ 
8810, ὉΠ|6 ἀἰβοῖρ] 658 ϑαγϑά. ] 

20 «688 βαϊ4 ὑπΐο ἔμθι), Εἶῖραν ποῦ; 1 
δ ἀθ.ὅ 

21 ΤΟΥ ἀοδβίγθα ἕο Ὀγίηρ πἶπι ἱπέο ἔδιὸ 
8810: δηὰ ὑπᾶῦ βαπηθ πιοπηιθηῦ ὑπ 6 βμϊρὴ, 
θη ὕο 6 ρἴδοθ ἕο σι οὶ ἐμπὶν τ Ἰ8ἢ γαβ᾽ 
ἴο ΘΟμη6. ] 

“1 χιν.---22 ΤΊ βοοοπα ἀδν, 6 ογονὰ ὦ 
ὑπαῦ τγᾺ8. βέαπαϊησ οα {Π6 ορροβίζο βιοσγθ 
οἵ {ἰ16 8θ8 88νν ὑπιαῦ ἴῃ ὑπαῦ οἷδοθ ἔθ 6 ΓΘ νΥ ΔΒ 
ΠΟ οὔδιοθι" 5108 ὁχοθρῦ {6 οὔθ ἴῃ νοι ἔπ 
αἰβοῖρ]ο8 σοτθ, ἀπὰ ἐπαὺ ΦΘθυ8. τᾺ8 ποῦς 
αεὰῦ ὑπθαν ἴῃ ὑπαῦ ΒΒ} τ ' 

28. Οὐδοῦ βῖρδῦ πὰ ἀὐγινοὰ ἴγοπι πο 
Ὀογῖαβ, αὖ {6 βίίοσο οἵ 86 ρίδσο πθοτος 
ΤΠ δὰ ἔπο Τνοτὰ δανὶηρσ Ὀϊοββοὰ {6 Ὀγοδὰ. 
ΠΥ δΐθ. ] 

24 Αὐὰ νι ἤθη ἔδθ πυϊ ἰξιιἀθ παν ἐδπαὶ Ι 

πὴ ὴἡὴΗ, 

5 "παν αν ΝεπΝ, 1 Δπὶ 1." 

5 ογ, "Ὀοδέ," ἀπελέϊ, 

4 τ, " Ὀοδῖν, καελέίλά. 

79 



5. 50ΗΝ. Ομ.4». ΥἹ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΝΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

ὑπαῦ 9688 νγὰβ ποῦ ὕμθγθ, [πρὶ υμ61} 5 

ἀϊβοῖρ]θβ, ἐμθῪ [4130 ἴοοῖς βηρρίμο,} ἃπα 

οδτη8 ἴο Οὐ ρθυπαιιπι, ΒΘ Κἰηρ, [Ὁ «6818. 

95 Απὰ ψῃθη {ποὺ Βα Ἰοαπα Πΐμι οἷ 

ἔπ6 οὐμον βἰ46. οἵ ὑμ8 868, ὕῃ8 0 514 αηΐο 

μῖπι, ἘΔΌθΙ, μθπ οαπιοβῦ ὕμοιι ὨΙΠΘΡ ἢ 

90. 7658 δηβνθγθα ὑπθπὶ ἃπα βαϊά, Ὑε- 
Τϊν, νϑυϊγ, 1 Β8Υ πηΐο γΟι, Ὑ8 5θε]ς Π16, 

ποῦ θδόλι56 γ6 Βᾶνν [{867 ταΐγαο 165, θα θ6- 
οδι86 γ6 [4Ἰἀ 6α07 οἵ ὑπ6 Ἰοᾶνβϑ, ἃμα γυθΡθ 
Ε]16α. 

27 ἸΓΠΆΒΟΙΡ] ποὺ ἔου. ὕπο τηθαῦ ψ Β]Ο ἢ 
ΡΘείβιθῦ, θαὺ “ἴον [ὉΠ40} πιθαῦ ψ ΒΙοἢ Θη- 
ἀπο πἀπέο θνθυαβύϊηρ ΕΠ 6, μοι, {Π6 
ϑ0η οὗ τη8η 5Π8}} σῖνθ αηΐο γοι : ὅἴου: ὨΪπὶ 
Βαῦ [Θοά {π6 ἘΔΕΠΘΡ] Βθα]θά. 

28 ΤΉΘη βαϊ4 ὑπθὺ ππίο ἴπ|, ΑΥ̓͂ Βαὺ 
[58.811] τ ἀο, ὑμαῦ νγ [πϊσῃ Ὁ} πουὶς ὉΠ6 
γοΓΚΒ οἵ αοα ἢ 

209. Ζ765808 ἀπβυθγοα ἀηα βαϊα ἀπΐο ὕπθιη, 
ΤῊ 5 ἰβ ἐμθ σους οὗ αοα, ὑμαὐ γο [Ὀ6]16ν 8] 
[087 Βἴπη σβοπὶ μ6 [Ὀ4}} βθηῦ. 
“80 ΤΈΘΥ βαϊά {πϑγθίογθ ππῦο δῖ, "Υ μαῦ 

6515 γγὰ8 ποῦ {Π6 ΓΘ, ΠῸΡ ᾿ΪΒ5 ἀἸΒ6ῚΡ165, ἐμ Ὺ 
νυϑαῦ ὯΡ Ἰπἴο ὉΠ 686 58105,} ἃπα οδπη6 ἴο (ἃ- 
ῬΘΡΠ.Π), ἃ ὑΠΘΥ͂ ΓΘΓΘ ΒΘ ΚΊηρ' 70)" { 65118. 

20 Απά σἤθη ὕπο ὺ ἰοπ πα ᾿ϊην οα {Π|6 
ΟὔμΘΡ 5146 οἵ ἐπι 8568, ὑΠΘῪ Β8Υ πηΐο ΒΪΠῚ, 
Οὐ ππᾶβῦθυ, γ θη οδιηθδύ ὕμοι ΒΙΓΠ ον ἢ 

26 «6508 Δηβυουθα ἀπα βαϊα τπιηΐο {ἘΠ 61], 
ΜΟΥ, ὙΘΡ]γ, 1 5ΔΥ ππΐο γου, Τηδῦ γ6 
ΒΘ6Ϊς 116, ποῦ Ὀθοδη86 Υ6 8807 βρηδ, Ὀαὺ 
ὈθοδιιΒ8 γ6 αὔθ Ὀγθδα, ἢ ἀπ 6 Γ6 βα βῆ θα, 

27 ΤΆΡΟΙΡ ποῦ ἴον {πὸ οοα ὑπαὺ ρου 8}- 
δῦ, θὰ ἴῸν ἐπ Το ἐμπαῦ δά ασθῦῃ ἀπΐο 
Θν θυ] βύϊηρ' 116, νυ ΠΊΘἢ ὑπ ὅοη οἵ πιδη 5118} 
δῖνθ γ0ι : [Ὁ μῖπὶ Οοα ὑπ6 ΕΔΌΠΟΙ βύδιηρθά, 

28 ΤΠ ΘΥ βαγό ππηΐο ᾿π|, ὙΥ̓ Παὖ 8}8}} 18 
4ο, ὑπαῦ νγ8 τὴν νου κῦ ὑΠ6 πτοΡκΒ οἵ αοα ἢ 

950. 7 68115 ΔΠΒυγΟΓΘα απα Βαϊ ἀπο ὑΠ6ΠῚ, 
ΤῊ15. 15 6}16 ψονὶς οἵ Θο4, ὑπαῦ γ Ὀθ]θνθ 
ἴῃ δῖπηθ τυ Ποπὶ Π6 βθηῦ. 
4 χγυι.---9θ)ὸὺ ΠΟΥ βὰν πηὔο μῖπη, ΝΥ πα 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

νὰ8 ποῦ ὕπμογθ, δ ὑμαῦ Π18. αἰδοῖ ρ]68 αἰά 
πού σοὺ ἰπύο ὑμοβθ 8|105,} ὕΠΘῪ οδη6 ὕο 
ΟΡ ρμδαμη, Βθθκῖηρ 705 6518. 

25 Απὰ ψπθηβ ὑποὺ ἔουπὰ ᾿ΐπὶ οη {ῃ6 
οὔθ 546 οἵ {πὸ 868,5 [ΠΘῪ Β8Υ ππέο ΠΪΠῚ, 
ΤΔΡΌΙ, θη ἀἸάβὺ ὑπο απ ἤθ γ᾽ ἢ 

20 Απᾶ {68118 ΔηΒυγΘυ θα Πα Β810}} τηΐο 
ὑμθπ), ὙΘΥΙγ, νΡ]γ, 1 Β8Υ πηὖο γοι, ΤΗδῦ 
Υ6 566}ς πὶ ποῦ Ὀθοδι88 γ86 ΒΔ ΤΪΡΆΟΪΘΒ, 
ἐκ: Ῥϑοδιιβθ γ6 αἷθ Ὀγθδα, 8π4 60 Βα18- 
οᾶ. 
27 Δ οΥῖς ὑπθπ ποὺ ἴον 0π6 ἔοοα ὑμαῦ 

ΡΘΡβῃϑῦ!,. θὺῦ ἴον ὑπ6 Τοοὰ ὑμπαῦ ΔθΙἀΘ.ἢ 
ἀηΐο Θνθυ] αϑύϊηρ 116, τ οι ὑπθ ὅοη οἵ 
ΤῊ 8 58}|8}} ρῖγθ γοῖ: [Ὁ ῃἷπι δ]οποῦ Οοα 
{Π6 ἘδΌΠΘΙ βύαπιροϑα. 

28 Απά ὉΠ 60 880 πηΐο ἴηι, ΥΥ μαὺ 588}} 
ν6 40, ὑμαὰῦ 6 τᾶν σους ὑμ6 σψοῦὶς οἵ 
Θαοαἢ 

29 Απᾷ 4681185 δηβυγουθα ἀπὰ βαϊα πηΐο 
ὑῃθηι, ΤῊΪΒ. 1ἴ8 ἐπ ψοῦῖκ οἵ (οἀ, ὑμαῦ γ6 
Ὀθ]ῖονθ ἴῃ πὰ ΠΟ Π6 Βθηῦ. 

80. Απά {π᾿ ὴ)  βᾶγ πηΐο Βἷπ), ὙΥ μαῦ ΒΙσ 8 

Α- Ὁ. 82, 

1 ΟΥ, ὠοτᾷὰ ποῖ. 

3 ΟἿ. νἱ. δά; ἰν. 14. 

᾿ς 3 5.. Μαΐε. ἢ, 17; ΧΥΪ. δ: 5. Μαγκ 1.11; ἰχ. 7: 5. Κακο 
Ϊ 111. 22; ἰχ. 35; ΟἿ). 1. 38; ν. 37; νῇΪ. 18; Αοἵβ 11, 22; 2 Κ. 

Ῥοΐ. ἱ. 17. 

41 ΚΚ, 90 ὴη 111,23. 

1 “Ἰηΐο 5ῃϊρ5.᾽ ΗΤΚΙ. 

3 "ραϊέι, " νναβῦ,᾽ 1.6. " σδιηθδῦ Τῆι ἴο Ὅ6 Ἰιογο.᾽ ΗΓΚΙ. 
ΟομρΡ. οἷι. ἱ. 858, 830. 

3 “Ἰοανοθ5.᾽ ΗΓΚΙ. 

4 ΤΟΥ βαϊα ὑπογοίογο. ΗΤΚΙ, 

5. ΟΥ̓Δ, "ἸΔΌΟΟΓ,᾽ 

1 τυδ' ἐγ" α᾽ ππιᾶγ. ῬΙαῖῖ. ᾿λαπιαγα. “ ΒῃΪΏ5 ;᾿ “ὍΠΟΥ ΤΌΟΚ 
510.᾽ ῬΟΪΥΡῚ. 

3. ῬΟΙΥΕΊ. οτἱῦϑ "πο η.᾽ 

3. 1,6. ἡγοτη ΜΉ ΘΠΟΘ ὕπον βίαγίοα, 

| Φ ΟΥ̓, "Ῥαββοί δυνδν,᾽ 11δ.. “ῬΒΒΙ ΠΡ ΔΥΥΔΥ.᾽ 

5. Ἰαφἄδα, ἱτρ] 165. ὑπᾶῦ ον {πθ6 ΒΆτΗκπ ΒΘΔ]θᾶ ΟΣ 
᾿Βέδιμροα {185 Τοοα, ἃ πὸ Οἴου. ΕῸΣ “Τοοα" οἰ πρ' πλᾶβο,, 

δ δαπιαη. Ῥοβοῖ, δα’ αιυ, ἩΓΚΙ, ᾿λμαξαπιῦ γι ΤΟΙΣ οἰ Υ ἴο “πὸ ἔοοῦ᾽ οὐ ἴο {πὸ " ὅθι οὗ 
5 5, Μαίϊ. χὶϊ. 38; χνὶἊ ; 5. Μδυκ νἱϊ. 11; 1 ΟοΥ. ἱ. 22. ᾿Τῆδὴ :᾿ 50 Ὁπαῦ ἰζ τᾶν Ὅ6 γοηογθα οἰ Υ "βοαϊθὰ Ηΐπ ΟΥ̓ 

] ᾿ . ἐβαμροα ἰζ,᾽ 

] ----- --Ὸῦ.--- - - Ξ -- " --- ΄“- --- -- - Ϊ ΞΞ- ---- 

ΒΑΗΓΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΟΤΗΙΟ. 

ὑμαὺ 7688 γγχὰβ ποὺ ἔβθγθ..... 

Ῥουοπα {πΠ6 568,2 ὑπον βαϊα 
απίο ἷπι, ΤΑ Ὁ], αὖ τυ μαῦ Ποὺ οαϊηθϑῦ ὕμποι. 
ΒΙΎμον ἢ 

20. «68118 δηβυγογοα {Π|6Π|, Βα υηρ, ἡ ΘΡΠ]Υ,. 
ΥΟΡΙΪΥ, Τ᾿ ΒΔΥ ὑπο γου, Τμαῦ γ6 ἱπαμπῖγοῦ, 
ποῦ αἰδον τηθ, Ὀθοδι8θ γὙ6 88}7 ὕΠ6 Β]ΡΉΒ, 
θα Ὀδοδιδθ γ9 δίθ οἵ ἔπ Ὀγθδά, ἀπ Ἰγ6 ΓΘ 
Βα βῆθα. 

27 Δ οΥκΚ ποῦ ἐμ ἔοοα {Ππῦ Ρϑεβμϑί," 
θα 086 Τοοα ὑμπαῦ δοϊάθῦμ ἀπο 116 Θνον- 
Ἰαβύϊηρ, " ὉΠ 18, νοι ὉΠ6 ὅοπ οἵ πιδῃ Μ1}]} 
σῖνθ γοι: ἴον {Π|18 18. Βὸ ψποπὶ οά {Π6 
ῬΑῦΠοΡ βθα]θα." 

28. ΤΉΏΘΥ βαϊά ὑπογθίογο απίο πϊπὶ, ΝΥ μαῦ 
5888}} τ7΄ύῦῤ (ο, ὑμαῦ γ᾽ τηδΥ νους {Π|0 ΟΣ ΚΒ 
οἵ Οοα ἢ 

20. 1688 δηβιγογθά ἔπρθιη, ΤΊ Ϊβ ἰΒ ὕΠ6 
γοτς οἵ (ἷοα, υΠπαῦ γ6 Ὀθ᾽ ἴον ἴῃ Πΐπὶ ἡ Ποῖ 
6 Βα βρῃηῦ. 

90. ΤῊΥ βαϊα υπῦο πΐπι, ΟΥ̓ μαῦ βῖρῃ ὑπ 6 η 

Ι 

1 Ῥγαρτη, Εν. 5. “Ομ δππΐβ, ν. 236, 

νων σγο πε παίακκα, τολν τοσα, "πὸ βῆογο οὐὔἔπο 5οδ," 
ΟΥ̓ "ογοπά, οα ὅπ ΟΥΠΟΤ βίο οὐ πο βοα,᾽ Βαΐ {Π|8 νογβο 

᾿ 15 ἱποοτηρίοῖο ἰπ πὸ Βαϊ ας οτ κίπαὶ, 

3 οΥ, " Βοοῖ.᾽ 

4 ΡΕΥΡΥ“ ῶν σέ τε εἰπαίακο. 

5. 1," οὗὁὨ οἔογηῖτν." 

5 ΟΥ̓, "βίδτηροι!.᾽ ρμεπέαρπμέο ρμεῖδέ κρλγαίσε πιπιορι 

ὑμαῦ 68118 νγἃ8 ποὺ ὕΠ6 "6 ΠΟΙ" Η18 αἸΒ0 1168, 
ἔμπον σοῦ Ἰηΐο ὑἤοβθ 5}}1ρ8, 8πα οἅτηθ ἴὸ 
Οἀρθυπδιιηι, 566 τ πρ' ἴδοι Γ 6518. 

25. Απὰ δον ὑμϑυ μδὰ Τὰ πα ἢϊτη ΔΟΡΟΒΒ 
ἐΠ|6 8568, ὕποὺ Βαϊ πηὔο μῖμη, ΤΠ ΆΡΌ 1, ΘῈ 
οαπιοδῦ μοι ΕἰῦΠον ἢ 

20 «6818 ΔΒ ΘΓΘα ὑμθιη Δ η4 βαϊά, γ6- 
ΡΙ]γ, γοῦν, 1 Β8Υ τπηὔο γοιι, ΤΊαῦ γ9 Βοιρ 
ΔΙΕΘΡ πη ποῦ ὈΘΟδι186 γὙ6 ΒΑ} ΒΙ5η8, Ὀὰὺ θ6- 
ὁδτι860 γΥὙ6 αὔθ] οἵ ὑπ Ὀγθδάᾶ, δα γ 6 γ9 Βα 18- 
Πρά. 

27 ΤιΑθουν ποῦ ἴον ὑπὸ Τοοα {παῦ 581}8}} 
ΡΟΥΙΒ., θα ἴον ὉΠ6 ἴοοα {ὑπᾶῦ 81)8}} οχἰϑῦ 
απῦο οὕορηδὶ 116, ὑπαῦ νοῦ {πὸ ὅοη οὗ 

παῦ 1 65118 ννὰ8 ποῦ ἔῃ γΘ, ΠῸΡ ἢ15 ἀἸΒΟΙΡ 68, 
ΠΟΥ Θηὐθρθα ἰπῦο 8}}108, ἃπΠ ἃ οαπηθ ὕο (ἃ- 
Ρουπδῦτη, ΒΘ κῖηρ᾽ λὺΣ «6818. 
᾿ς 9ὅ Απὰ {πΠ6Υ ἔουπα πἴμα οἢ ὑπ οὗν 
᾿β46 οἵ ὑπ 8θ8, πὰ βαϊα πο ΐπη, ἘΔΌΡῚ, 
θη οδιηοϑῦ ὕμοιι Εἰ Π ον ἢ 

20. 7681 δηβυθγθα ὑβθιη ἃπα βαϊά, γ9- 
ΤἾΪγ, γΟΥΠν, 1 ΒΑΥ ππῦο γοῖ, Ὑ8. Βθοὶς Π1Θ, 
'ποῦ Ὀδοδιβθ. Υ6 ΒΆΨ ΒΘ ηΒ. ἈΠ ΟΠΑΘΙΆ, 
“θὰῦ θϑοδιβθ γ6 αἰθ ὕπθ86 Ἰοᾶνθϑ, ἃΠ4 Ὑγ0 
᾿λ ᾿ 
᾿ς Ὡ7 ΜΝ οΥἷς ποῦ {π6 ἴοοα {πῶὺ Ρθνίβῃθῦῃ,} 
θὰῦ {Ππ|6 [οοὰ ὑπαῦ θα θοῦ} πιηῦο ΠΠ|8 Θγθι- 
᾿Ἰαβύϊηρ, νυ ἴοι ὑπ ἥοη οἵ τηλῃ ρἴνϑῦδ γοα: 

τπᾶΠ 5Π8}1} ρῖνο γοι: ἴον {{|85 Οοα ὑπ ἴον {Π|0 ΤΆ ΠΟΥ Βοιϊοά ἴῃ, (Οἰοα.3 

ἘΑΟΠΟΡ βίαι ροα. ὃ 
25. ΤΉθη ὉΠ 6Υ βαϊὰ ἀπίο πΐπ, ΑΥ̓ μαῦ 588}} 

ψ ἀο,, ὑπαῦ ψ)ὸ τὺ ὑγουῖς {Π6 γον 8. οὗ 
αοαΡ 

29 {688 ἈΠΒΘΡΙ Πρ Βαϊα ἀπο {πθιη,} 
ΤῊ ἰδ ὑπΠ6 ψοῦκ οὗ οὐ, ὑπαῦ γθ Ὀθ]ϊθνθ 
ἴπ δΐτη νυ ποῖ Π6 μαῦῃ βοηῦ. 

90 ΤΊ θη ΠΟΥ βαϊά ἀπίο [ἴπὶ, Υ̓ μαῦ 18 

Ε ΜΟΡΗ, δου, αγοδέδη, σαπποῖ 6 τοπάογοα οὐδοῦ πο 
ἰπ {πῖ5 νἱδσο; ὀχοορὲ ἴπ ἃ ὑγοβοηΐ ἱπαοῆηίτο Βοηβὸ ; “γ6 
ΒοοΚ,᾽ “θοσδαβο γῸ Β6ο,᾽ πὰ " σα, πὰ ἀχὸ βαςβηοα,᾽ 

3 γλαΐ, τοῖοτβ ΟὨΪΥ ἴὸ {16 " Ξοὴ. ΟΥ̓ ΤηΔὴ.,᾿ 

3 οΥἉ, "βοδὶοα," α μλπμέ μλ δέ δ δρ]ηγαμίαίπ ται ρὴ. 

"μι μείεηπααίρλ. 11. “ὙΠῸ 5 ΤΠΔῈ ν᾽ 6 5118}} ἀο [{,} 

5. 1|Ὸ,| "δὲ {π|85 15." 

28 ΤΠΘη ὑπον βαϊὰ ἀπίο ἰἶπὶ, ὙΥ̓Παῦ 
ΒΠοι ἃ τὸ νους, ὑΠδῦ νγο ΤηΔῪ (ὁ Π6 του ΚΒ 
οἵ αοά ἢ 

99. Ζ765818 δηβινθυοα πα βαϊα ἀπο ὉΠ 61}, 
ΤΉ 8 18 ὑπ 6 σους οἵ οὐ, υπαῦ γ9 θο]ῖθνο ἴῃ 
μΐτη νι Ποηὶ π6 Βοηῦ. 

830 ΤΊΟΥ βαϊά ἀηΐο μἴτη, αὐ τυ ]αὺ ΒΊΡ 8 

1 γναμγ καί πὶ ἐδαπα πιαΐ ἐπαπα γγαϊμδαπαη, Ἰἰτ, " {Π|8, 
ΟΥ̓ {πὸ μου δ ἴα," “τη 5, οὐ πὸ οι απ." 
ΕΚ ογὶ “{{,᾽ δ ἐλμασιμῆ τᾶν ΓΟΙῸ ΟἰΤ ΠΟΥ ἴο πιαΐ, "Το, ΟΥ 
[το σμεπμα ππατδ, “ἴπο ὅθι ΟΥ̓ πη. ΤῊ Β ΨΟΥΒΟ ΠΔΗ ΚΤΟΔΓΟΥ 
ἴογοο ἀπ Ῥοδαΐν ἴῃ Οοιπίς, Δ, δάχομ, ϑυτίδς, Ἐπ ορίο, 
ἅκο,, ἴππ ὄνοι ἴῃ Μοιρλθο ἀπ πὰ Οσοοῖ, πὶ νυ Π 0} 

βρῶσις Ὀοίπρ ἴοπι, τοῦτον ΤΟΙΌΒ. ΟἿΪΥ 0 {πῸ “βοῃ. οὗ 
τῆσδ," Ὁ ΠογοαΒ. ἰπ ἔπ656 ΟἴΠΟΥ νογβίοιβ. " ἔπ Το’ ἀπᾶ 
{πὸ “Βοη ΟΥ̓ τλῆ" Ὀοίπρ ΟΥ̓ {πῸ βαθηο κόπαον, {Ππ|Ὸ ἸαῦοΥ 
οἴδαξο, τοῦτον ---ἐσφράγισεν ὁ Θεός, ἰἀοπεῖῆο5 “πὸ Το" 
᾿ντἢ πὸ  Βονι ΟΥ̓ τηδι,᾿ ἃ Ῥγοβοσν 5. {ΠπῸ ΔἸ] βίοι το {110 
᾿ βίδιρίπς ΟΥὁ Ἰοῦν 65, δ Ὁ 15. ὈΒΌΔΙΠν ἄοπο ἴῃ {πὸ οαδῦ δηα 
οὔὕτον πὶ πὸ ννοβῦ ἡγπση, ἸΟαν 5 το ΟΥὗὁἨ {Π1Ὸὸ Βᾶπηο Βα ΡΟ δΒ 

ὍΠΟΥ τὸ ἴῃ {πὸ οαβέ, 



σπμαρ. ΥἹ. 5. 52Ζ0ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΊΑΝ. 

ὑμαῦ 72 6ϑὰ8 νγὰβ ποὺ {πότο,ζ πὸ δἷ8. ἐἶβ- 
οἶρΊθ8, ὑπ ν ὕοοϊς {Π6 βῃΐρ8, ἀπὰ οδιηθ ἴο 
Οἀρθνγπδιτη ἴο Β66]ς γὺγ «6818. 

ῶ5 Απὰ ψποπ ὑπο Υ Τοαπα Εΐτα ὁ ὑπαῦ 
8149 οἵ ὑπ 8θα, ὕΠΘΥ 580 απῦο Εἶπ, ΠΟΘΙ, 
ΜΠ θη οαπιθϑῦ ὅποι αἰ πον ἢ 

20 7688 ἀπβϑυγθγθαὰ ὑπ θη πᾷ βαϊα, ὅ- 
ΤΥ, ὙΘΥΙγ, 1 88 7 ἀπίο γου, Ὑ8 ΒΘ6]κς 116, 
ποῦ αὖ 41} Βθοδιιβθ γ8 8807 βίσῃβ, Ὀιὺ Ὀ6- 
ὁδιι86 γ6 αἷθ οὔ ὑπαῦ Ὀγθαά, ἈΠ νγθγθ Β8018- 
Βρά, 

27 Θ΄, ποῦῖς, ποῦ {πὸ ἔοοα ὑπαῦ Ῥϑνῖβ}- 
δὔῃ, θὰ 6ῃθ ἴοοά ἐπαὺ ἀρ ἀθ.} απίο δ 
Θυθυ αϑύϊησ, νυ Βοἢ ὑπ6 ϑοη οἵ πιὰπ Μ1}]} 
σῖνθ γοῦ : ἴον Βἴπι ΕἈΥΠοΡ βύαιηρο, (ἰοὰ ὃ 

28 ΤΉΘΥ 580 πηΐο ἷπι, ΑΥ̓ μαῦ 88|8}} γθ 
ἄο, ἐπαῦ ντϑ πᾶν ἀο ὕΠ6 ψόοῦκβ οἵ αοα ἢ 

920. 76βι5 πηβυογθᾶ πὰ βαϊά ἀπο ἔθη, 
ΤῊ 18 ὑπ σοῦκ οἵ Οοά, Ταῦ γ8 8Βπου]ὰ 
Ὀ6ΙΙον ἰπ ἴα ποῖη ἢ6 βθηῦ. ἢ 

80 ΤΉΘΥ 8γ πηΐο μἶπη, ΥΥ͂ μαὖ βίσιπῦ τηδγ- 

1 χτ, “15 ποῖ. 

3 γ1ξ," ἀπά ποί.᾽ 

3 σπὰ Ηαΐν ρηικμεαία, Αδαιυαιὶς. 

4 γϑγ, “Ψ110 βοπὶ Με." 

5 ΨΌΓ, “ὙὙΠδΐ βογί οἵἉ βῖ6τι,᾽ ΟΥ̓ ΝΥ μδῇ τὨΐτρ οἵ ἃ βίρτι.᾽ 

ἈΝΟΙΟ.ΒΑΧΟΝ. 

ϑανίουν 88 ποῦ ὑῃθγθ, ΠΟΡ ἢ18. αἸΒΟΊρ]65, 
ἔμπα ὉΠΟῪ ττθηῦ ἰηῦο ΒΠ1ρ08, ἃΠ4 οδιη6 ὕο 
Οἀρθγηδιπι, απὸ βοιρἢῦ 6 ϑανιοατ. 

25 Απά ψ θη ὑπθν πιθὺ μῖπὶ θογοπά {}16 
8608, ἔπιον βαϊά πηΐο πΐπι, ΤΘΔΟμΘΡ, ΘΠ 
οατηθϑῦ ἔποὰ Εἰ 0 Π6Ρ ἢ 

20 Το ϑανίουν δηβυθγθα πα βαϊά, Οὗ 
ἃ ὕγαῦῃ 1 {6}} γοῖϊ γ6 Β66]ς τη, ποῦ Ὀθοδιιβθ 
ὑμδῦ γ8 887 βίσῃηϑ, Ὀὰὺ Ὀθοαιιβθ ὑπαῦ γ6 αὖθ 
οὔ ὑμοβθ Ἰοᾶνϑθβ, πὰ δῦ [1}}.} 

4 χν.---27 ὙγοΥκ ποῦ αἴζον. {Π|6 πηθαῦ 
ὑπαῦ ρθουν βμθμ, Ὀαὺ αἰϑι ὑπαῦ νυ μοὶ δ Ὀ]ά- 
οὐ Ὁθνουρ Σ πηΐο 18 νυ ϊαδύϊηρ : ὑ}18 
686 ϑοη οἵ τιδὴ ρίνθῦ γοὰ : ὑμ18 αοα ἐλ 
Ἐδίμον βισπθα. ὃ 

28 ΤΟΥ βαϊα ἀπο δΐμπη, ὙΥΠπαῦ ἀο νγ8 
ὑπαῦ τὸ νοῦς οὐ Β οῦκ ἢ 

20 ΤΏ θη ὑπὸ ϑανιοαν δηβυγουθα πα βαϊὰ 
απο ὕπο, ΓΒ. 18. (ὐοαἦβ νους, ὑμαὺ γ6 
θ᾽ ον ἴῃ ἶπὶ νι μοπὶ ἢ βθηΐ. ] 

80 Τῆθα ὑπο βεϊὰ πηΐο δῖτη, ΑΥ̓ Βαῦ 

ΘΕΟΘΆΚΘΊΙΑΝ, 

γᾺ8 ποῦ ὕΠ6 ΓΘ, ΠῸΡ γϑὺ ᾿ἷ8 αἰβοίρ᾽θβ,: ὑπ 6 Ὺ 
βοῦ ἰηΐο {μιοβθ 8.108 πὰ οδιπθ ἴο (δρον- 
πδῖπὶ, πα Βουρ ῦ 207 1 6808. 

25 Απά {πον ἔουιπα Πΐπὶ οα ὑμαῦ οΟὔΠ6Ρ 
5166 οἵ 6 8θ8, δηᾷ βαϊά ππέο πΐμη, ΠΔΌΌΙ, 
ὙΠ Θη οατηθδῦ ὕμοι ΒΙ ὑπ θν ἢ 

20 «6818 δηβυογθα ἀπα βαϊα τπηΐο ἔμθιῃ,. 

5ΒΑΥΟΝΊΟ. ] 

1 808 ψὰ8 ποὺ ὕδμογθ, ποὺ ἢΪ8 ἀἰβοῖρ!θβ,} 
ὉΠ ΘΒ ]ν 68 ἴοοϊς β ιῖρ,} ἀπὰ οαπηθ ἴο (ἀρον-ὶ 
ὨΔ11ΠῚ, ΒΘ Κίηρ' 707 «1 68118. ] 

25 Απὰ Βιαγίηρ' Του Πα Βἴμ οα ἐπ6 οὐμοτῚ 
8146 οἵ {{|6 868,32 ὕπϑν βαϊά αηἴο μΐπι, ἘΔ Όθὶ,, 
θη οαμηθβῦ ἔποῦ Εἰ 6. ἢ 

20 7688 δηβινουθα ἔθη δηα βαϊᾷ, 76- 
Ι 
! 

Ὑ οΥ]γ, νοεῖν, 1 887 ἀπο γου, Ὑ8 βθθὶκ σῖ]ν, ὙΘΥ]γ, 1 βὰν πηΐο γου, Υ8 566 Κ πιθ,} 
ΠῚΘ ποῦ ΟΠΙΥ͂ ὈΘΟδΊΙ86 Υ6 88} ΠιϊΡΆ 0168, θα ποῦ ὈΘοδι56 γ6 ΒΆΝ τΐΓΆΟ68, θαν Ὀϑολιβοι 
θδοδυβο γ6 δἷθ οἵ ὕμοβθ Ἰοᾶνϑϑ, ἃπὰ γ ΓΘ ΥὙ6 δΐθ ἰοᾶνθβ, ἃπὶ ψν6Γ6 βαιβῆθα, 
Ε]16ὰ. 

“1 χχ.---7 Ὑ οΥ ουὐῇ πού ὑπ ἴοοα ἐπδξ. 
ΡΘυβμθῦῃ, θὰ ὑπ6 ἔοοα ὑπαῦ τϑιμαϊηθῃ. 
απὔο Θυθυ] αβύϊησ 11{6, 0 ὕΠ6 ὅοη οἵ. 
ἸΏ σΊνθῦἢ σοι : Ὀθοδιιδ8 ὕΠ}18 {Π|6 ΤΔΓΠΘΡ 
βίαιηροα, Οοα.ὃ 

28 ΤΠΘΥ βα14 ἀπΐο μῖπι, ὙΥ̓ παῦ 8}}8}} νὴῦϑ 
ἀο, ὑμαῦ νγϑ τῆν ΝΌγΚ ὕΠπ ποτ οἵ Θοά ἢ 

20. «6818 Δηβιυθυθα δηα βαϊά ππΐο {Π]6 1, 
ΤῊΒ 15 Π6 σοῦ οὗ αοά, ὑπαῦ γ6 Ὀθ]ΊονΘ 
Βῖπι ν᾿ Ποπὶ Π6 βοηῦ. 

80 Αμπὰ {60 βαϊᾳ απο δΐμι, ὙΥ̓ Βαὺ τοΐ-᾿ 90. ΤΏθη {πο Υ βαϊὰ ππέο μἶπι, Υ μαῦ βίρη 

1 υἱδ'μαγηπεα Ὑεβῦ αγὰ τῖιγι αὐ αὐΐδα γεῦέβ. τ. “ἀπδες 
Έβυβ 15 ποῦ ὕπογο, ΠΟΥ γοῦ ΗΒ αἰβοῖρ!οβ." 

'γῸ ἀο, ὑμαῦ νγ ἸηΔ  σοῦκ [Π6 του κ5 οὗν 

ΠΤ 5 18 [π6 γροσὶς οἵ Θοᾶ, ὑμαξ γ Βθ]ϊον 

3 ἐκηιδά οι ἢ, “τοδκο,, “νου Κ ουΐ.᾽ 

4 χχ.---27 γον ποῦ ἐπ οοά ἐπαῦ ρε- 
ἰβιθῦι,5 θαῦ ὅΠ6 ἔοοά ἐμαῦ πάγῃ ππίος 
᾿ΠΠ6 Θυθυαβύϊηρ, συμ ον τη6 ϑοη οὗ πιδῃ 
δἰνθῦι γοι : ἴον Βἷπι ΑΕ βίρηθα, Θοα.", 

28 ΤΠοΥ βαϊὰ ἐμ ἕο πη, ὙΥ Πα 588]} 

αοάἢ 
29 «6818 Δηβυογθα ἀπά βαϊᾷ πηΐο ἐμθιῃ, 

ἴῃ Βΐπη ψΠοπὶ ἢ βθηΐ. 

Ι 

1 ογ, "Θπΐοτεα ἱπίο 5 ΐρ5." 

3. 1,6. [18 βίἀθ οὐ {πὸ 56. 

8. 11Ὸ. “Ὧπ6 Ρεγίβῃϊμ,, “(π6 πάγη. ὄὀγαδῆηο σίδίῳ- 
3. γαπιϑέ ἢτι ἀπια Μαπιαπιαη. ἀα' δεάγάα ΟἈπιοτ δ ἤπιαν. Ἰϊξ.  ιδέολιεο, ργεὐευαψιιδέολιεε, τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην," 

“Ῥϑοδαβο ἢ {Π|5 τη ΕΑΤῊ Κα ξοῖ ἃ 568],᾿ ΟΥ̓́8 βίδτηρ, αον 
ἩΪπι5617.᾽ ΤῊΪ5 15 [6 πραγοβῦ στο πἀουίπρ ΤῸΓ ΟληιθΥ ἐ᾽ ηνατι 
ἴῃ {15 ὑίαςο, 

ἈΚΑΒΙΟ. 

ὑμπαῦ «6818 νγὰβ ποῦ ὑΠ6 ΓΘ, ΠΟΙ γϑῦ δ18 ἀϊ5-} 
οἴρ!θ5,} θΠμΠΘῪ σοῦ ἰηΐο {Πο86 881085, ἃπα ΒΘ Υ 
οδ 6 ἤο ΟἝρονπδιιμ), Βθο κίηρ᾽ 20) 1688. 

25 Απὰ σψθη {ΠΟΥ ἴοαπα ᾿ΐπὶ οα {Π6 
οὗ ̓  8146 {Π|6 508, ἔμϑυ βαϊά, Ὁ ΤθΔοθου, 
ψ Π ΘΠ οαπηιοϑύΣ ὅποι Εἰῦμου ἢ 

20 «688 δηβυθγοα ὑπ θη πα βαϊά, ΤῊΘ 
ὑσαύῃ, ὑπ ὑγαῦ, 1 8 ππΐο γοῖ ὑμαῦ γ9 
ἀο ποῦ Β66}κ π:6 θθοδιιβθ γ6 βανν {}|6 βίβ"Π8, 
Ὀὰαὺ Ὀθοδιβθ γ αἵθ ὑπ Ὀγθδὰ δηὰ στ τὸ 
Βα βῆ. 

27 Δ, οΥΪ ποῦ ἴον ἐπ ἔοοα ἐμπαῦ ρου ΒΒ ΘΕ}, 
θαὺ Ὸν ὑ86 ἴοοὰ ὑμπαῦ γνϑαιαϊποῦ ἀπίο [ἰδ 
ΘΥΘΡ] δύο, ν Β10 ἢ ὑΠ6 ὅθι οὗ τηλοῦ ρἰνϑίν, 
Υου ἴο θαῦ : ἴον ῃἴπὶ ὑπ Ἐλύμον βίαπιροί, 
αοὐὅ 

28 ΤΠΘΥ βαϊα ἀπΐο πὶ, ΑΥ̓ μαὺ 8 1Ὁ τῦθ 
πλιϑὺ ἀο ὑπαῦ τγ 9 ἸΠΔῪ ὑγουῖς ὕθ6 που κ8. οὗ 
ΟοαΡ 

29 16888 ππβιυογοῦ δηα βαϊά απΐο {Π6 ΠῚ, 
ΤῊΙΪΒ 185 6 ψόοῦκ οἵ (ἰοά, ὑπαῦ γ6 Ὀθ]ϊθνο ἴῃ. 
Εἶτα ποτὰ ἢ βοηῦ. 

80 ΤΟΥ β8δ1ἀ απο Βῖπι, ΝΥ μα βίρῃ ἀοοβὲ 

1 “νὰ Γω16. Ματβῖι. δυπέ γμὶ]ε. ΤΉ οτρο. 

3 ἐμεγδισμηπάδ. 

3 ψείασποάε. 

1 «πη ψπ6π ἔπιο πιαϊἰξαο αν οὶ “ππὺ5 {ΠπστΟ, ΠῸΓ 
Ηἱ5 αἰδοίρ!οβ." ῬοΟΙΥΚῚ, 

3 εἰγέα, " Ὀσολπιοβὲ Τοῦ." 

5. «θοίηις, γὸ βανν." ῬΟΙΥΡΊ. 

ΦἍξ, " Βοὴ. οὗ ἔιὸ Π6Ά}}," 

5 οΥὶ, “ἴξ. Τῇ ΟΥ̓ ΚΙ ΠΔῚ ΤΊΔῪ τοῖον οἰείνοτ ἴο "πὸ ὑγοδά" 
οΥ ἴο ἔπο " βοι οὐὁἨ πιδι." 

τὴν μένουσαν. 
Ι 

4 οΥ, "βίδιηροα,᾽ ᾿συιαηιθπα. Τῆο Ευββίδη Υ. γοπιῖουβ ἴξ 
Ῥγοίο δ" μείολαξ᾽ δνογὰ Οἰείδ᾽, Βορλ'", "ἴοτ ρου Ηἰΐπι βεῖ 
Ηἰ5 ονγτι 568] ἴῃ ΒΆΤΗΕΝ, Θον." 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

6818 ννὰ8 ποῦ ὕθθυθ, πον Εἷ8 αἰβοῖρ]68, ἔμ ν 
βαῦ 1ῃ Β108, ἀμ οαπηθ ἴο ΟἿ ροσπδαπι, ἀπὰ 
Ἰηααϊροα ΤῸ ν 6508. Ϊ 

25 ἌΥΒΘη ὑπον ἴουπα πΐπὶ δογοββ ἐΠ 
568, ἔδον βαϊὰ ἀπΐο δΐμ), Ουν ΕἸ άθν,} τ θῃ 
ὀδηγοϑῦ ὅποι Εἰ ἔπ ον ἢ ] 

26 “6808 βαῖ4 ὑηΐο {μθη), Τραΐν, ὅσον, 
1 58 γ υηΐο του, Υ 6 βθοῖς πιθ, ποῦ Ὀθοσπβο οὔς 
16 ᾿λΐρδ 0168 γοὺ βανν, θα Ὀδοδιιδθ στὸ δἕθ᾽ 
Ὀγθδᾶ, δὰ ψιοῦθ βαιβῆθα. 

27 ΤΟΙ! ποὺδ ἴον διὸ [οοα ἐμιαὺ ρου βθεν, δ, 
θὰῦ ἴον ἐμ ἴοοά ἐπαῦ 5888}} δηάαγο ὑπἴο 
116 θνουϊαβύϊηρσ, ὑν πο ὑπ 6 βοὴ οὗ τρδῃς 
Β᾽νθῦν γοὰ : 0818 ὕγωϊε ματι Οοα βέαπιροά.", 

Ι 
28. ΤΊΘ ρθορὶθ βαϊά ὑπΐο πη, ὙΥμδῦ 

8118}} νσὸ ἀο," ὑμαῦ γιὸ τᾶν ἀο ἔπ 6 του οὔ 
Θοὰἢ 

20 «6808 Δηβυγογοα ἐπ ἀπᾷ βαϊὰ, ΤῊ νὶΒ 
ἴδ {6 ποσκ οἵ Θά, ἐμαῦ γὸ ρμυῦ [αϊῈ ἴῃ 
Ὠΐπι τ οπὶ ἢ 6 βοηξ. 

80 ΤΟΥ βαϊὰ ἀπΐο δΐπ), ΑΥ̓ Βα βῖρη ἀοοβι 

ν᾿ δωσε. ἐς πιᾶ, 

Ἐξ, "ἀο ποῖ βογνίοο." 

δ΄ πεν " κτονγοῖν 1655." 

4 οὐ, "βοδ]ο," νινάην ἀπγά, 

5 ΟΓ, "ΠΊΔΥ ὑγὸ ὅο," οὐ " ἀο νγὸ." 



5. 5ΟΗΝ. 

] ΑΥΤΗΟΚΕΙΒΕ. ΥΕΆΒΙΟΝ. 

ΒΔ». ΥἹ. 

ΒΥΕΙΛΆΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

βρη [5ΠΠ6 650} ὑπο ἔμθη, ὑμπαῦ 6. ΠΙΔΥ 
566, 8π4 ὈοΙθν ἔμ ἢ ψιμδῦὺ ἀοβὺ ὕπο 
σοῦκ ἢ 

81 Ἰόὰγν δέμουβ [ἀ]ὰ ϑαὐῦ] [πιδηπ8] ἴῃ 
6Π6 [ἀθβθυῦ7; 85. 16 15 πυϊύθη, ἢ 6 ρᾷγθ 
{μθηὴ Ὀγθδα ἔγοπι ἤθάνθη ἴο Θαῦ. 

82. [ΤῊ 687 6818 Β614 πιηΐο ὑΠ θη, Ὑ ΘΕ] ν, 
ΥΘΡΙΎ, 1 ΒΑΥ πηῦο γοῦ, Δίοβοϑ [βᾷγϑ ΥὙ0ιι 
ποῦ] [{μ40}] Ὀγθδὰ ἴγοιη μθᾶνθῃ ; Ὀαῦ ΤΩΥ͂ 
ΑΓΒ βἴνθῦμ. γοὰ ὑπ6 ὕγιιθ Ὀτθδά ἴγοιη 
Βρᾶνβῃ. 

89. ΒῸΓΣ {π6 Ὀγοδα οἵ αοα 15 [Π6} σι] ἢ 
οοιηθῦμ ἀον ἴγοιη μθάγθη, ἀπ οἰνϑίῃ 118 
απίο ὑΠ6 σνουν]Ἱά. 

84. [ΤῊ 6η1 βαϊ4 ποὺ ππΐο μη), Τωογά, 
ΘΥ̓ΘΡΙΠΟΥΘ ΚΊνΘ 15 ὑΠ15 Ὀγθδά. 

95. [Απ6α] «6818 5814 πηΐο ὑπ θη), 11 ἃ Πὴ 
ὑΠ6 Ὀγθδα οἵ 11 : ὅπθ ὕπᾶῦ σοτηθῦἢ ὕο 1η6 
5888}] [ΠΟΥ 6}} Πα ΠΡΟ ; 8η64 Π6 ὑμᾶῦ 6] ϊου- 
οὕ [01}7 Π16 588}} ΠΘΥΘΡ ἐπ νϑῦ. 

᾿ς 86 δΒ} 1 Βαϊ ππΐο γοιι, ΤΒαῦ Υ6 [4180 
Βα γ67 866 π|6, ἃπ4 Ὀθ]ΐθνθ ποῦ. 

Βίριιΐ ἀοοβῦ ὑμποιῖι, 2 ὑπαῦ τ 81}8}} 566 δῃηὰ 
Ὀ6 Ιου ἴῃ ἔπθ6 ἢ πιμαὺῦ ἀοοβὺ ἔμπου ἢ 

81 ΟἿ [ἈΓΠΘΡΒ. αὔθ τηδηηδ ἴῃ ὑΠ|6 ψ]]- 
ἀθΡ 655; ἃ5 1Ὁ 15 ψυϊύθη, ἢ ΤΠδὺ ἢ6. ραγθ 
ἔβθπὶ Ὀυθαᾶ ἔοι πϑάνθη ἴο θαῦ. 

892. Ζ716808 βαϊ 4" απο ὑμθιῃ, Κ ΘΡΙΪ]Ύ, γθυ]ν, 
Τ 58γ πηίο γοῖι, Ταῦ 1 15 ποὺ ΜΟΒ65 τολὸ 
βάν γοὰ Ὀγθαὰ ἴροπὶ ἤὨθᾶγθη ; Ὀιιῦ ΤῺΥ 
ἙδύΠΘΡ οἰνθῦῃ γοὰ ὑπ6 ὕλιιθ Ὀυθααῦ [ΡΟ 
Ὠθᾶνθῃ. 

85 ῬῸΡ [Π6 Ὀγθαὰά οἵ αοά 18 μ ὑΠπᾶὺ 
οδτηθ ἄν ἴγροη Ὠθᾶγθη, ἃπα ρἰνθῦ 118 
πηΐο ἐπ6 νου]ά. 

84. ΤΉΘΥ βαυ πηΐο εἶπ), Οὐ Τιονα, σἷνθ 
18 {18 Ὀγοδα αὖ 4}1 ὑϊπη68. 

85 Ζ76818 βδῖῃ8. αἀπῦο {ῃθηη, 1 δῃὶ ὕΠ6 
Ὀγθδᾶ οὗ ΠΠ|8 : μ ὑπαῦ σομιθίῃ ο τη6. 5118} 
ποῦ ΒαηρΘΡ ; πα Π6 {παᾶῦ θ6]1ΊΘν ἢ ἴπ πὴ 
88.4}} ποῦ ὑπ|νδὲ ἴον ουθν." 

56 Βυῦ 1 β814 απο γοῖ, ΤΠμαῦ γο πᾶγθ 
ΒΘΘΠ Π16, ἃ γ6 θ6]ῖθνθ ποῦ. 

αἀοοϑὺ ἔμπουι, ἐμαῦ γ6 ΠΔΥ 560 πα ὈΘ]θνΘ 
ἴῃ ὕΠ66 ὑμροιρὶι τυ μαὺ ὑμοιι ἀοοϑῦ ἢ 

81 Ουν [ἈΓΠΘΥ5. αὖθ Ἰηδηηδ ἴῃ ἐπ π]]- 
ἀθρποδΒ; 85. 1Ὁ ἰἴ8 πυρὶ θη, ΗΘ ρᾷνθ {Π|6 ΠῚ 
Ὀγθδα ἔγομι ἤθαυθη ἴο θαῦ. 

92. Απὰ «6818 8410} πηῦο ἔμθιῃ, Ὑ ΘΡ]ν, 
ΥΘΡ]Υ, 1 ΒΥ ἀηΐο γοιι, Τῦ 18 ποὺ Μοββθβ 
ὙΠῸ ρᾶγθ γοῦν ὑπαῦ Ὀυθαὰ ἔροιη ΠΘΆΥΘΗ ; 
θὰ Υ ΕαύμοΡ 0 σἰνοῦῃ γόοις σὶρ  ϊ 
Ὀγθδα ἔλοιη Πθάνθῃ, 

88. ΒῸΡ ὑῃθ Ὀτοδᾶ οἵ Θοα ἰβ μι ἐμπαῦ 
ΘΆη6. ἀονῃ ἔροπὶ Πθάνθῃ, ἃπα ρσἰνθῦ 116 
πηΐο {Π6 πο υ]ά. 

84 Απᾶ {πθὺ ΒΥ υηΐο πἰμη, Ὁ Τιορᾷ, 
δῖνθ τ οἵ 0Π|58 Ὀνθαα αὖ 411 {1ῃ168.3 

95 Απᾶ 46ϑ818. βαῖυ ππῦο ὑμθπι, Τὸ αὶ 
ὑπαῦὺ Ὀνθαα οὗ ἸΠ6 : μθ ὑπαῦ σουηθῦ ἕο π16 
8881} ποῦ Παηρου"; ἀπ Π6 αἶβδο ὑπαὺ θ6- 
ἸΙθυθῦ 1ῃ τη6 58}8}} ποῦ ὑλιἰυϑὺ [Ὁ ΘΥΘΙ. 

86 Απᾷ 1 880 τπηὔο γοῖ, ΠΊΟΥΘΟΥΘΡ, Υ6 
ΠδΥΘ ΘΥ̓Θἢ 566 π|6, ἃπα γ8 θθ]ῖθνθ ποῦ. 

ἈΑ.0 32. 

Πα Ἐχοά. χυΐ. 16; ΝΌμαν, χὶ. 7; ΝΕ. ἴχ. 15; 1 ΟΟΥ. Χ. 8. 

ΓΦ Ρ5, ἸΧχχυ !. 24,25. 

5. 566 ΟἿ, ἰν. 15. 

4 ΟἹ. νἱ. 48, 58. 

5 ΟὮ. ἰν. 14; υἱΐ. 27. 

6 ΘᾺ. νἱ. 26, 61. 

1 ἐποΟΥ, ὑπ δῦ βῖρτι,᾽ ΟΥ “τ ν μαῦ 5ῖσηι, [πο ὴ.᾽ ΗΤΚΙ. 

3 «90 0ἢ ἃ5 {παΐ,᾿ ΟΥ̓ “50 {πᾶϊ.᾿ ΗΥΚ]. 

3. ὁ Δοσογαϊηρ' ἃ5 ῦ 15 υυτιτῦθη.᾽ ἩΓΚΙ. 

4 7 ΕβῦῸ5 ΗϊπΊ5οΙΥ Ἱπογοίοσο βαϊὰ ἀπἴο {116 πὶ.᾿ ΗΥΚῚ, 

5. “(δ΄ ποΐ.᾽ ΗΓΚΙ. 

6 χιῸ. “Ὀτοδὰ οὐ γα .᾽ Ῥαβοι. 

7 ΠΟΥ͂ ΒΥ {ΠΟΥΘΙΌΓΟ.᾽ ΗΓΚΙ. 

8. ΕἸ ΠΟΥΘΙΌΓΟ βαῖ[}.᾽ ἩΤΚΙ. 

πιέμηι. ἩΤΚΙ, 

“ἀτὰρ Ὀγοδα. ΗΥΚΙ. 

9 ῥοίαηι. ῬΘΒΟΙ.. 

1 ἐβἄάῳ, " υἱβ  ΘΟΙΒ :᾿ ποννῖθι “σι θ᾽ ΟΥ̓ “γα Γ᾽ 15 ᾿πιρ! θα 
διρδγί ὕγομὴ “ΤΙ ΘΟ ΒΘ 55᾽ ΟΥ̓ “ σὶρης," {πὸ ΕςΗϊορὶς 565 
ἀπείη νὰ απιᾶπ, ἃν. 1 πᾶνο δαἀορίοα " τἰρΊι᾽ ἃ5. σοιηϊηρ 
ΠΘΆΓΘΙ {Π|6 ΟΥΡΊ ΠΑ] {Ππ8π " ἔσθ." 5.60 Οἢ.. ἱ. 14,17. 

5. ἐν. 5 Ρῖνο 8 [Πἰ5 Ὀγθαᾶ." ῬΟΙΥΡΊ. 

| ΒΑΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

ΗΒ μοι, ἐμαῦ 0 ἸΏΔΥ 566 8Π4 Ὀ6]θν 
ἴθ ἐμοῦ ψῃαῦ 18 {6 σονκ ἐπαῦ {ποι 
ἀοοβύ ἢ 

51. Ουν [Ἀ0Π6γ5 αἷθ {πὸ τηλππα ἴῃ ὑπΠ6 ἀ6- 
βου ; δοοογάϊηρ ἕο νι μαῦ 15 πυυϊίθη, Τηδὲ 
6 σᾶγο ἔβθπι Ὀγθδα ἴγοτι ἤθάνθη ἕο οθαὐ.] 

52. Ζ76818 ὑπουθίουο βαϊα τηΐο ὕπο, Ὑ16-᾿ 

ποῦ 6 ὑμπαῦ ρᾷγθ γοῖ {Π6 Ὀγθδα ἔἸῸΠῚ 
Πθανθη ; θυῦ τὴν ΕΑΟΠΘΡ 18 μ6 ὑπαῦ σίγϑῦῃ 
γοῦ ἔγομπι ἤθᾶγθη ἐῃθ ἔσθ Ὀγθδά. 

535 Ἐὸν ὕπο Ὀγοδᾶ 15 ὅπ6 ὅοπ οἵ αοὐξ 
Ὁπαῦ σοιηθῦῃ ον ἴσου μθᾶνθη, ἃπΠ4 σίνϑῦἢ 

{Ππ|8 αηΐο ὕπο ψου]α, 
| 84. ΤΠοΥ ϑαϊα ὑπογθίογθ απο δΐπι, Τωογᾷ, 
᾿σῖνθ 58 0818 Ὀγθδά αὖ 8}} {{π|68. 
ΙΓ 35 7688 ὑπουθίοστο βαϊὰ πηΐο {Π|6πὶ, 1 
ἀτὴ {Π6 Ὀγραᾶῦ οὗ 116: μ6 ὑμαῦ σοπιθίῃ ἴο 
116 588}} ποῦ Πα ΠρΘΙ ; ἃπηα Π6 ὑπαῦ 6] ονοῦἢ 
ἴῃ Τὴ6 81}8}} ποῦ Ὁϊνδῦ [ῸΓ ΘΥΘΡ. 

Ε ΥΘΡΙΥ, 1 ΒΔΥ πηΐο γοιι, ΤῊΔῦ ΜΟΒ68 18 

] 
᾿ 

56 Βυὺ 1 βαϊὰ ὑπίο γου, Τηαῦ γ6 Πμᾶγ6 
866}. ΠΊΘ, Πα γ6 Ρο]ΐονθ ποῦ. 

ὍΠ6 βίρῃ. σοι ὕμποι ἀοοβί, ὑΠπᾶῦ τγ6 ΠΠΔΥ 
866 ἃηπ Ὀο]ίονο ἰπ {Π66: τι μδὺ 15 ὕΠ6 ποῦς 
Ὁπαῦ ὕποι ἀοοδὺ ἢ 

851 Οὐν [ἈΠ θ 5. αἴθ {ῃ6 πηϑηπὰ ἴῃ 6 
ὙΠ] ΔΘΡΏΘΒΒ; 85 1ἰῦ 15 πυϊῦθη, ΤΠπαῦ μ6 σᾶνγο 
θὰ ὈΡοδα ἔρομὰ πάνθ ΤῸ ὑΠθιη ὕο θαύ. 

92. «65118 βα 0} απΐο Ππθηι, Ὑ ΘΡ ]γ, σου, 
1 Β8Υ ππἴο γοι, ΤΠμαῦ ΜοΒοΒ 414 ποῦ ρῖνο 
γοιῦ ὕπ6 Ῥγθδα" ἔβουη ἤθάνθη ; αῦ 10 1Β ΤΥ 
Ῥαύπον πο ρῖνϑῦ γοι ὕΠ6 ὑσθ Ὀσθαὰ ἔγο μὴ 
ἢθάνθη. 

93 ἘῸν ὉπΠ6 Ὀνοδαὰ οἵ Θοα 18. πὸ {πὰῦ 
σοιηοῦ ἀν ἴροσι ἤθᾶνθη, ἃ πα σίνοῦι ΠΠΠῸ 
πηΐο ἐπ6 που]ὰ. 

84. ΤΏΘη ὑπο Υ Βα] 4 αηΐο πη, Το, σῖνο 
118 618 Ὀγθδα αὖ 411} {1π|68. 

935 «688 βαϊἢῃ. ὑπῦο ὑπθιη, 1 δὴ {Π6 
Ῥγρδᾶ οἵ ὑπο ᾿ἰΐδ 6 {πᾶῦὺ σοιηθῦμ ὕο τη6 
8[8}} ποῦ πα ηροῦ ; Δη4 ἢ {Ππᾶῦ θΘ] ον θῦ ἢ ἴῃ 
Π1Θ 588}} ποῦ ὑμὶνβῦ ΤῸ ΘΥ̓ΘΙ. 

30 Ῥυῦ 1 βαϊᾷ πηΐο γου, Απά γ9 μᾶγο 
8660 τὴ6 ἃπ6 Ὀο]ονο ποῦ, 

1 χε, “ἴο πὲ ουξ οἵ, οἵ, ἤγοτῃ ποανοιι.᾽ 

3 ΤῊ5 τοδαϊπρ 15 Του πα Οπν πὶ ἔπ Βαμίαϊς νοσβίομ, ἃς- 
σοτάϊηρ ἴο Δ. Δ, ΟσοΥκί, ποῖθ 10, ». 265, ψγπο αὐοίοθβ 5, 
ΟἿοτα. ΑἸοχ, ἴῸΓ ἃ |κὸ ὀχρτοββίον, Τηθοάοξ, Ἐρίτζοτα, ", 701; 

οα. Οο]. ὅ ζῶν ἄρτος ὁ ὑπὸ τοῦ πατρὺς δοθεὶς, ὁ υἱός 
ἐστι. Ἐ. Τυκὶ Κυάίπι. σορξ. Ρ. 441, αἰβὸ αποῖοβ ἐπἰβ Ρδ8. 

βαρὸ ἴῃ 5απίαϊο ; πὲ ἱποοττοσεῖν, ΤῊΪ5 τοδί 5. αἰ80 

κίνεπ ΒΥ εἶπ ἱπ ΑΥδοὶς 88 ἃ το στίπρ οὐὨ {πὸ ϑαλιίαϊς, 1’ 
ἰσο5 ποῖ ΠΟΥΟΥ͂ΟΥ Οχίδε ἱπ ΔΠΥ ΟΥ̓ ΤΠ6 Αγμθὶς νοσβίοηβ 1 
δδνο. 

ἴον Ῥοεῖκ, "ἴμπο Ὀγεδά," 
82 --------- ------ τς -- ---- -- τ 

3 Τῆς ἔσχε μὴ5 ροείφα, "6 εἰπηο,᾽ ον ἀπ εν ἃ ταϊβίακο ] 

ἐλιε, “το οδὲ {{,᾿ 

3 ΤΊι6 Βαμί ας απ Μοιρἰεῖς, κὸ πο Οοείς, Δ, Βαχοη, 
Β!ανοπίο, ἀπ] Οσογρκίδη, τὰαῖκὸ πὸ αἰ ΠΌσστσο θοῦ “ἸΟΔΓ’ 
δα " Ὀγοδ," [5 κί νην συοδίον Γογου ἴο {π|5 αἀπὰ ἴο ΟΥΠΟΥ 

Ῥαββῆᾶροβ, ΤΟ Α, Ν, ὉΚ τοπάογίην ἄρτος Ῥοῖῃ “Ἰοαῦ᾽ ἀπα 
ἐῬγοδά" ἱπιραγίβ ἴο σογίαίη ΟΧΡΙΟΒΒΙΟΤΒ ἃ Β6η8Ὸ ποῖ μίνοη 
ἰπ πὸ Οτθοκ, 

3 κῃ ραν πίνεπ, κο. Τάτ. 5, Μαγσ, Ρ, 317, οἂ, στ, 

4 μοἾλ, "'δηᾶ,᾽ Μορη, αἶε, "ἴμδς,᾽ Βαμα, 

ἀοοβῦ ὕπο, ὑπαῦ νγ 6 Πὰν 860 ἀπὰ ὈΘΙΪΘνΘ 
ὅπθ6 ἢ σπαῦ πονκοϑὺ ὕμοι ἢ 

91. Οὐ [0 ΠοΥΒ. αὔθ τπδηπᾶ ἴῃ ἐΠ6 ν1}- 
ἀΘΡΠΘΒΒ; ἃ8. ἴῦ 18. τυυιδίθῃ, ΗΘ ραν ὑπ 6η) 
Ὀνοδαὶ ουὐ οἵ Πθαγθη ἴο θαῦ. 

92. ΤΊ θη {6518 βαϊα ππύο ὑπ θιη, Ὑ ΟΡ, 
ΥΘΡΪΥγ, 1 ΒΥ ἀηΐο γοι, Νοῦ ΔίοΒοΒ βᾷγθ 
γοῖι ὈΡοδα ἤροπὶ ἤθᾶνθη; Ὀὰὺ τὴν ΕΆΡΠΘΡ 
μια0}} οἰνθηῦβ γοὰ ὑμπαῦ ὑσιιθ Ὀνοδα [ΡΟ 
᾿ιθάγ θη. 

839. Απά {18 185 Ὁπ6 Ῥγοδα οἵ αοά ψ μοι 
Θά]. ἀν ΓΡῸπῚ ἤθάγθη, ἃπα ρἰνοῦῃ 118 
ἴο {π18 νου]. ὃ 

84 ΤΈθη πο Βαϊ πηῦο Πἷμ, Τωορ, 
ΘΥ̓ΘΡΠΙΟΓΘ ΟἾΥΘ Ὁ85. 118 Ὀγοδά, 

95. Απὰ «6818 βα14 πηῦο {ἢ θη}, Τ ἀπ ὅπ 6 
Ὀγοδὰ οἵ Π|ὸ : ποῦ ὑπαὺ σουηοῦθι ὕο τη 58}] 
ποῦ ππηρου; ἀπ πο ὑπαῦ 6] γοῦν ἴῃ τὴΘ 
5}.8}} ποὺ {πγϑῦ [Ὁ ουθν, 

80 Βυὺ Τ [0] γοὰ ὑπαῦ γ6 Πᾶγθ Βθ6ὴ 
τηο,ῦ ἀηα Ὀο]ΐονο ποῦ. 

1 ΜΙαΐ, "Ἰοαῦ," 5.66 {πὸ {τα πεϊαύοη ὕγουη (πὸ ΒΙανοηίς, 

3. Τῆο Οού, μαδὺ Ὁ, ψαῦ, "κανο,᾽ [5 ποτ τοπογοῦ Ὁγ πὸ 
ἘΠΊ ΙΒ. Ροτῖ, ἃ5 Ἰοῖπρ ποᾶτγοῦ τὸ {πῸ πισδηίης οἵ δίδωσιν 
{δὴ "κανο,᾽ 

8. φλϊταὶ πιαπιαπεδαΐ, "ἴο {}|8 Βοδξ," ΟΥ̓Κ δῦοαο οὗὁἉ τ] 6." 

4 110,“ ἨΪΠ|--ἰ τ 5}18}} πόνου," ἅχο, 

δ᾽ ψαδβεισσι, Ἰἰξ, " Βανν.᾽ 



ΟἘΒ.». ΥἹ. 5. 5“0ΗΝ. 

ΛἈΈΜΕΝΙΑΝ. 

Θβύῦ ὕπο ἄο, ὑμαῦ νγθ 81|8}} 866, δα Ὀο ον ἢ 
νι μαὺ τηαγοβῦ ἔμποιι ἀο ἢ] 

81 Οὐἷἂὖν ἔἈ0Π6 8 αἵθ πηᾶπηα ὕμογθ ἴπ {Π|6 
ΜΠ] ΔΘΓΤΙΘΒΒ ; ἃ8 1Ὁ 18 τσ θη, ΗΘ σανθ {Π|6Π} 
Ὀγθδα ἔγοση ἤθάνθῃ ἴο θϑῦ. 

82. «6818 Β410}} αἴο ὑπ}, Ν᾽ ΟΡ γ, νου ν, 
1 880 υηΐο γοιι, ΤΠαὺ ΜοΒ68 ρᾶνθ γοιι ποὺ 
ἔπ Ὀγοδᾶ ἔγομῃ μθάύθῃ; θυῦ τὴν ΕΑΌΠΘΡ 
σῖνθῦ γοι {Π|6 ὑσιθ Ὀνθαά ἢΡῸπὶ Πθάνθῃ, 

83 Ἐὸν ὑπὸ Ὀγοαᾶ ἤοπι (ἰοδ 8 "6 ὑμαι" 
Θομηθῦ ἢ ἀοντῃ ἴγοιὰ ἤθάνθη, ἀπ ρίνϑυι 16 
ἴο ὕπ6 νου]ά. 

84 ΤΉΏΘΥ 88 Υ τιηΐο δΐηι, Τιογα, σῖνθ τ8 
{πᾶῦ Ὀτοααῦ αὖ 811] ἐϊπι68. 

85 «6808 βαῖὑ}} ἀπίο ἐπθιη, 1 δπὶ ἐπθ 
Ὀτοδα οὔ {6 :9. μι {πὰῦ σουιθῦῃ ἕο πὶ 85})8}]} 
ποῦ Βιιησοῦ; ἀη μ6. ὑπαῦ ὈΘ᾽ θυ θῦ ἢ ἴῃ ΠῚ 
88.4}} ποὺ {πἰνβὺ [ῸὉΡ θυ. 

80 Βυὺ 1 βαϊ4 αηῦο γοι, Τηαῦ γθ Πᾶνο 
860 τη6,7 ἀπ γ6 θ6]θνθ ποῦ. 

1 ναγὶ “ΥΠδὺ 55.810 ΤΠποὺ (0 }᾽ 

3 ψαγ, " αίνοῦ! γοὰ ποῖ.᾿ 

3 ψαγ, " Ὀγοδα οὐ 6ο"».᾿ 

4 οΥ, "ἴπδὲ νυ." 

5 γδὺ, λαΐέδη ξαῖπ, σαπποῦ "6 γτοπα ογοὰ ΠΤ γ ΠΥ. 

5 γξ. “οὗ ᾿ἶν 65." 

Ἴ δ. " 8ανν Με.᾽ νὰν. “(πδξ γὸ 866 Με," 

ἈΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

ἀοοϑῦ ἔμποι ἴον ϑἷρη, ταῦ γθ 806 πᾶ θ6- 
Ἰίθυθ ὑπαῦ {ποὺ νον κοϑῦ 10 ἢ 

81 Οὐν {ὑπο γ8 αἴθ ΠΘΑΥΘΗΪΥ τηθαὺ [πῃ 
ἐλ νΥἸ] ΘΓΠΘΕΒ; ἃ8. 1ὕ 1ῖ8 υυύθη, ΗΘ ρᾷνθ 
ὕπθη ἴο θαῦ Ὀγθαά ουὖ οἵ Πθανθῃ. 

52. 6 ϑανίουν βαϊα ἀθΐο ὄμμα, Οἵ ἃ 
ὕγαθι, 1 ΒΥ ἀπίο γοιι, ΜοΒ68 ρᾷγθ γοιῖ ποῦ 
Ὀτγθδὰ ουὖῦ οἵ ἐλ Βθανθηβ; θυῦ πὴ ἘΑΌΒΘΡ 
δῖνϑῦ! γοὰ ὑσιιθ Ὀγθδα ουὖ οἵ ἐλ ᾿θανθη8. 

33 ΤῊ ἰ8Β οὐ Ὀγοαά ὑπαῦ οατηθ ουὖ 
οἵ βθᾶνθη, πὰ ρσίνϑυμ ὑπ νου] 116, 

84 ΤΠΟΥ 8814 ἀπο ᾿ἶπι, Τιογα, βῖνθ ὉΒ 
οὗ 6π18 Ὀγοδᾷ.1 

85 Το ϑανίουν βαϊᾷ πἀπύο ἔμθιη, 1 δτὴ 
ἐλο Ὀτθαὰ οἵ Π1 :2. Βὸ πα ρθγοῦ 8 ποὺ ὑπὰὺ 
οοτηθῦμ ἴο τη; πὰ 6 {μϊγβίθυ 8. ΠΘΥΘΣ 
{παῦ θ᾽ Θυϑῦ ἴῃ τπο. 

80 Βυὺῦ 1 βαϊὰ ὑηὔο γοι, Τῆαῦ γ6 βὰν 
πιθ, ἃπα Ρο]ονοά ποῦ. 

᾿ Τῆηιὸ Δ. 5, οπ πάντοτε. 

3. {γεα δι άγ, Υ76᾽ 5 Ἰοαζ,᾽ 

3 γι. “1ε απ χότοῖῦ, ἰξ τ γβέσεν," 

ΘΕΟΘΚΘΊΙΑΝ. 

τδοϊο ἀοοβῦ ἔμου, ἐμαῦ Θ᾽ ΠΙΔΥ 860 δηὰ 
Ὀθ]ῖονθ ὑμθ6 ἴῃ πε παῦ ἔθου ἀοοϑὺ ἢ] 

81 Οἷυὺ {Ἀ Π6γ8. δὲθ τηδππα ἴῃ {Π6 ν]}]- 
᾿ἄθγηθβ8; 88. 1 18. τυ ΐοη, ΗΘ ρανθ ὉΠ θιὴ 
Ὀγθδᾶ ἔλομι θάνοι ἴο ϑαῦ. 

92. 6818 βαϊ4 ὑπο ἔθ πὶ, Ὑ ΘΥῚ]γ, νου, 
1 880 τπηΐο γοιυ, Νοῦ Μοβ68 ρᾷνϑ γουῦ Ὀγοδὰ 
ἔγοιη ἤθαάνθη; θυῦ τὰν ΒΑΥΠΟΡ σάν γοιι 
ὕγαθ Ὀγοδὰ ἔγομι μθάᾶνθη. 

33 ἘῸν {πθ Ὀγοδά οἵ αοά ἰ8 ῃθ ἐπα 
οδτηθ. ἀον ἴροπ Πθᾶνθη, ἃΠπα σάνθ ΠΠΠῸ 
ππίο ὑπ ψου]ά. 

84. ΤΊνοΥ βαϊά ἀπίο Εΐτη, Του, ΘΥΘΡΠΊΟΓΘ 
Βῖνθ 8 {Π185 Ὀνοδα, 

᾿ς δ] χχι.---αὸ 16808 βα]4 πηΐο ὑπ θη, 1 81 

Β888}} ποῦ Βαηροθν; ἀπα [6 ὑμαὺ θθ]θυθῦμ. 
ἴῃ ΤὴΘ 8}18}} πονϑυῦ ὑΠἰνϑί. 

--- 
ΒΠΑΥΟΝΙΟ. 

Ι-------. ὃἜῈΣ:5ἷ1 -τ------ --- 

ὔμθη ἀοοϑῦ ἔμοὰ {πα νὴΘ ΠΔΥ 866 ἃπα Πανθὶ 
αι ἴῃ ἴΠ66 ἢ ψῇῃᾶῦ πουκοβῦ μου ἢ ] 

91 Ουν [ἈΓΠ6ΓΒ. αἴθ τθᾶπηα ἴῃ 86 ν]]-᾿ 
ΑΘΓ ΘΒΒ; 88 1 8. νυυ ἔθη, ΗΘ σαν ὑπ) 
᾿θγθδα! [ροπν μθάνθη ἕο θδῦ. 
᾿ς 532. ΤΊΘη 6511 βαϊά ἀπΐο ἐμ θη), Ὑ εν, 
ΥΘΡΙΪΥ, 1 βὰν ππίο του, Νοὺ Μόοβοϑβ ρᾷνθ 
γοι Ὀγοδα ἔτοιη ἤθάνθη ; θῦ τὴν Εαθ ον 
δἰνθῦῃ γοὰ ὕγαθ Ὀγθδα ἔγοπι ἤθάγθη. 

᾿ς 395. Τὸν ἔδο Ὀγοδά οἵ αοὰ ἰβ ὑμαῦ νι πο ἢ 
“ΘΟ 60} ἀοννῖ ἔροπι πθάνθη, απ ὰ ρἰνθίμϑ Πδ. 
ἕο ὑπ νου]. 

84 ΤΠθη (ΠΘΥ βαϊᾷ αηΐο Βΐτω, Τωογᾷ, 
ΑἸ ΤΆγ 8. σῖνθ τ18 [ἢ 8 Ὀγθαὰ, 
4 χχι.---85ὅ {6818 βαϊά ἀπίο ἔμθηὴ, 1 αἰα᾿ 

6. Ὀνοδά οἵ 18: μΘ ὑπαῦ σοιηθῦῃ ὕο τη {Π6 θγθαὰ οἵ 1: Β8 ὑπαῦ δοιπθίῃ ἴο πὶ 
Βαῦἢ ποῦ ἕο πηροῦ ; ἀπά ἢ ἐπαῦ Β6]ἰθυθέι, 
ἴῃ πη μαύῃ ποὺδ ἕο {δ᾽νβὺ θυθι. ] 

86 Βιυὺῦ 1 βεἰ4 πηΐο γοῦ, ΤΗαὺ γ6 μᾶνθ. 
5661} 1η6, ἃ γ6 Ὀ6]1ον6 ποῦ. 

1 οὕ, "συ παῦ ἀσοβὲ Τπουι Ὁ ἀα ψυνἐβιπδηιδα δ]ιοηὶ γα ἔκηνο 
Το τηθδηίπρ ΟὐὁἨἁ (5 ἀδροη5 οὴ γα ἐκηι. ΤΠ πα ἴ.η. γαϑα 

Βονοσποα Ὁν ἐληι, {π|5 οἸαῦιδο νΥ}}} ἄρστοο νυ τ πὸ Αὐτηθηΐδη. 
Βυΐ ἃ5 πὸ νυποξαδείοι ἴῃ {15 σᾶ ἄθθ5 ποῖ μοῖρ, ἱἴ ννὸ 
ἴᾳκο γαδ ἴῃ 115 βίστος ἀδῦνο βθηβο, ἔΠ15. Ῥᾶββατο ΨΥ} 1] ἄρτοο 
| ψῖτἢ {πὸ ΕτΗϊορὶς δασα, ᾳιν. 

3 ηιῦρίδα. 

3 ἀγὰ βαάα. 
Ῥίασο ἰδ ᾶ5 ἴῃ {πὸ οὐἱρίπδ], 
ὕγοσῃ 6 Αὐπηθη., ΜΟΙΊρΙι., ἄς, 

Τὴ σοπβίσιοίίοι αἰ ΠΌΤ 5 

ἀπέ, "6 ἴδκοι ἃ8. δὲ {πὸ θοσίπηίπε ΟΥ̓ Γ 6 γΌΓΕΘ, ἃ5. ΟὨΪγ᾿ 

1. “ποῦ ὄνοτ,᾽ Ηδτο “πονοτ") ΠΟΙΪά5. ἀπὸ. 

86 Βυΐ 1 βαϊ4 υπΐο γου, Ταῦ γ8 Βανθὶ 
ΟΥ̓́Θ 8660 πΊ6,ῦ πα Ὀο] ον ποῦ. ] 

1 «Λἰγὸδ᾽ 5'πεδεδβὸ, 

3. ξ΄ ποαμαὶ--ἰ ἀαμαΐ, ὃ καταβαίνων ---καὶ διδοὺς. 
! 

3 1,6. 5118}} ποῖ. ] πε ἱπιαί᾽ πυξαϊκάξίεγα -τπε ἐπιαῖ" υ͵άϊάα.- 
ἐΐεψα. "» 

4. “βαὺν Μο.᾽ 

ἈΚΑΒΙΟ, 

ἔμοι, ὑΠπῦ νν 6 ΠΙΆ 866 ἰδ, ἀπ Βο]ΐονο ἴῃ 
{Π69 ἢ νι ῃδῦ ἰβ 10 ὑμαῦ ὅμοιι ἀοοϑὺ ἢ 

81. Οὐιὺ ἔῃ ̓5 αὔθ τληπὰ ἴῃ {Π6 αν Ἱ] ἄθυ- 
[Π688; 8ἃ8. ἴὉ 18 υυἰδίοη, ΗΘ ρσανϑὶ ὑΠ θη 
Ὀγθδά ἔροπὶ μθάνϑη ὑΠπαὺ ὉΠ Ὺ ΒΒ ἃ θαυ. 

82. 768ι185 βαϊ4 ππίο ὑπθιη, ΤῊ ὑγαῦμ, 86 
ὑσαῦη, 1 ΒᾺγ πηΐο γοιι, ΤΊ αὐ 1ὺ 15 ποὺ ΜΟΒ68 
ὙΠῸ ρᾶγο γοῦ ὕΠ6 Ὀγθαα ἔρον ἤθανθη ; θα 
ἴδ 18. ΤῊῦ 1 αύ πον πο σίνουι νοι {Π|6 ὕσιιθ 
Ὀγθδά ἔγοπι μθάνθῃ. 

853. ΤῸ ἔμθ Ὀγραά οἵ αοά 15. μ ὑμπαὺ 
θα 6. ἄονῃ ἔγομι. θανθη, πα σίνθῦ! ᾿Π 0 
αηΐο {π6 νον]. 

834. ΤΉΘΥ βαϊ4 ππύο μἶπι, Ὁ Του, ρἷνθ Ὁ8 
οὔ ἐπὶβ Ὀγθαᾶ αὖ 81} {ϊπ|68. 
4 χγι.---όΞ Απὰ «6888 βαϊἃ ἀπέο ὑπ θιη, 

Ι δ} {πὸ Ῥγοδὰ οἵ ᾿ἰΐ 9 ὃ δῃὰ μ ὑμαὺ 
σοιμϑῦ το τη6. 8.18}} ποῦ Βυπρου; ἀπ 6 
ὑπαῦ Θ᾽ Ἰθυθῦ ἴῃ τ. 50.84}} ποὺ ὑδῖνϑὺ [ὋΣ 
ΘΥ͂ΘΙ, 

᾿ς 80 Βιυ 1 Βαϊ υπΐο γοι, Ταῦ γὸ Βᾶνθ 
᾿Β6ΘΠ Π16, ἃπα γ8 Ὀο] ον ποῦ. 

χε, “ἐπδὲ Ηὀὄ κανο." 

5.“ δηδ πον δίο." Ῥοϊγις. 

3. πα 'μεδπι" {παυνδέϊ, 

4 οΥ᾽, " ἀγαυνοῖ πολ,"  σοπλσῖῖ ἐονναγαβ." 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

ποα, ὑπαῦ γ᾽ ΤΑΥ͂ 560 πα Ὀ6] ἴθ ν ἴῃ ἔπιθὸ ἢ 
νι αῦ βιονοϑῦ ὕπο ἢ 

81 Οὖὐν ἔλθ μογβ αἵθ πιδηηδὶ ἴῃ ὑπ 6 ν}}- 
ἀθΡΏ688; 88 Ὁ 18 πισϊτἴθη, Ἠθ σαγὸ Ὁπθι3 
Ὀγθαὰ ἔνομι ἤθάνϑη ὑπαῦ ὑπο ν τηϊρὶνξ θδῦ. 

32 2688 βαϊὰ πηΐο ἔπιθι, Τταὶν, ἔσαΐν, 
1 880 ὑπο γου, Τῦ ῖΒ ποῦ Μίοβϑβ ὑϊπαῦ ραν 
τοῦ Ὀγοδὰ ἔγομι ἤθᾶνοι ; θὰ τὰν ΕΔΈΡΘΙ ἰδ. 
6 ἐμβαῦ ρᾶνθ σοὺ ὑδθ ἔσθ Ὀγοδὰ ἔγοιὶ 
Πθᾶνθη. ] 

88 Βϑοδυβο θη ἐμ Ὀγθδα οἵ Θοἀ οαπιθὶ 
ἄἀοννη ἔτουα ἤθάνθη, Ὁ σᾶνο ΠΠΠ 6 ἀπο ὑπ. 
που], ] 

84 ΤΊιον βαϊά απο μΐπ), Οἷνθ 8 οὗ {ΐ8᾽ 
θγθαὰ αὖ δ} {ἰπιθβ. ] 

35 726808 βαϊά ὑπΐο ἐμθπὶ, 1 δπὶ, 1 δηὶ᾿ 
ὑπ Ὀγοδὰ οἵ 11 : ονϑὺν ὁπ ὑπαῦ σοιηθίι ὦ 
ἴο πὶ 88}} ποὺ ὍΘ ΠΌΠΘΥΥ ἢ δηα ΘΥΘΥΥῪ 
ὁπ. ὑμαῦ θοϊϊονοῦν ἴῃ πὴ Β588}} ποῦ ὈῸ 
ὑΠ γβῦν [ὋΣ ΘΥΘΥ. 

80 Βυὺῦ 1 βὰν υμΐο γου, Υ αν Β60ὴ 
πο, ὃ δηὰ νὸ βᾶνο ποῦ θοἰϊονϑα. ἢ 

1 κι δηχαδῖη. 

3 “(δὲ δ κανὸ ἔπ οπι." 

5. γπ. "γὸ κδυν Μο," νιαγὰ αἹαδά, Ι 

4 ἰξ. “Σὰ Ὀοϊον οὐ ποῖ," ἔνι πὸ ἀιοαγάξα. 



5. 5ΌΟΗΝ. σπάν. ΥἹ. 

ΑΥΤΗΟΚΒΙΒΕΏ ΨΕΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙ͂ΛΟ. 

[87 [ΓΑΙ] {μ8}] πὸ Ἐδίμον βίνθι μι τη 
 588}1 δοπιθ ἴο πιὸ; δηᾷ ὅμῖπι ὑμπαῦ σοιποῦ ἢ 
᾿ἴο τη Τ 11} ἴῃ πὸ πῖβ6 οαβῦ οὖ. 

' 38 ἘῸΓῚ ολπη6 ἄονῃ ἔγοπὶ Πθάγθη, ὅποῦ 
ἴο ἀο πιῖπθ οσα σ.1}1, θαῦ ὑμ6 ψ1}} οἵ Βῖτῃ 
ἐμαῦ βθηῦ π|θ. 

89. Απᾶ ἐδ15 15 88 [Ἐδύμθιβ Ψ1}} Β]ο ἢ 
μα 8} βθηῦ πηθ, ὅδ μαῦ οἵ 81} νυ μῖο. ΒΘ Βα 
σίνθη πιθ 1 580] Ἰοβα πούμϊπρ, θα Βμου] 4 
ῬΆΪΒ6 {Ὁ ἊΡ [ἀραϊη] αὖ ὑπ Ἰαβῦ ἀν. 

40 [Απ4] ὑμῖ8. 15. 086 ψ1}}} οὗ Βῖπη ὑπιαὺ 
βθηῦ πη, δῦμαῦ ΘΥΘΙΥ͂ ὁη6. ΜΒΙοἢ [5660}}} 
{πΠ6 ὅοπ, πὰ Ὀδ]θνθῦμ [05] μἷπι, [τηὰν] 
μᾶγθ δυθυϊαβύϊησ 16: ἀπ [1 Μ1}}] ΤαΪδ6 
Βΐπι ὮΡ αὖ ὑπ ἰαϑὺ ἀδγ. 
οΠΑ4| Τὴ Το 5 ὕπθη τηυσγθά αὖ Πΐπ), 
Ὀθοδιβθ 6 8814, 1 δὰ {πὸ Ὀγθαᾶ ψ Β]0 ἢ 
᾿οδπη6 ἀονη ἔγοτι ΠΘΆΥΘΗ. 
᾿ς 42. Απᾶ {Π6γ Βαϊ4, 1718. ποὺ ὑΠ185. «6518, 
[Π 5οπι οὔ Φόβθρὶ, τυ ῃο56 ἴαὑΠ 6 πη πη οῦ ον 
τ Κποὸν ἢ πον [18 10 ὉΠ6ὴ ὑπαῦ [6 8810}},} 
1 [8116] ἄοτνγπ ἔγομη μθάνθῃ ἢ 

87. Αἴ ἐμαῦ πὶν ΕΔΕΠΘΡ ράγθ τη6 588}} 
ΘοΙη6 ἴο τη6; Π4 μἴτα ὑμαῦ σοπιθῦῃ ἴο Πι6 
1 ν}}} ποῦ οαβὺ ουῦ. 

88 ἘῸΓ 1 οατηθ ἄοσῃ ἔλοπι Πϑάγθῃ, ποῦ 
ὑμπαῦ 1 5ῃοι 4 ἀο τὴν ν1}}, θαὰὺ ὑΠθ. ν1}} οἵ 
Βῖπι ὑμαῦ βθηῦ Πη6. 

89 Βυῦὺ {15 15 ὑπ ν1}} οἵ πῖπι ὑπαῦ βϑηὺ 
16, ὑμαὺ οἵ 4}15 ἢ ρᾷνθ πὶ 1 Βῃοι] Ἰοϑθ 
ποη6,3 θαῦ ταῖβθ μϊπὶ ἪΡ αὖ ὕΠ6 ἰαϑῦ ἀδγ. 

40 ἘῸν {15 15 ὅπ6 ψ}}} οὔ πὶν ΒύΠοΡ, 
Ὁπᾶῦ ΘΥΘΡΥ οπρῦ ὑπᾶῦ βθοῦμ ὑπο ὅοπ, ἃπᾶ 
θο]Ιθνθύῃ πὶ ἈΪΠῚ, ΤΥ Πᾶν 116 Θυθυ]αβύϊπρ : 
Πα 1 ν}1}] Ταῖβθ πἴπι παρ αὖ ὕΠ6 Ἰαϑῦ ἀδγ. 

41 Βυῦ ὑπ 16 ν)8 ὙῸΡΘ ΠῚΌΓΙΠΕΡΙ ΠΡ 
ἀραϊηδὺ Ὠΐμη, Ὀθοδιιβθ ἢ βαϊα, 1 δὶ ὕΠ6 
Ὀγοδά ὑπᾶῦ σαπη6 ἀοννη {ΡῸπὶ Ὠθάγθη. 

42 Απὰ ὉΠ6 0 ψ6Γ6 βδυϊηρ, [85 ποῦ {18 
Φο6βα5,5 {Π6 Βοη οἵ «Ὀ860Ρ}}, ῃ8 ψο86 ΤἈΌΠ6Γ 
πα τηοΐπϑυ 6 πον, ἀπ μον βαι 0} Π6, 
Τ οατη6 ἄν ἔροπὶ ἤθᾶγθῃ ἢ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

87. ΑἹ] ψβοπὶ τὶν ΕἈΡΠΘΡ σαν πιθ, 5}8}] 
ΘΟΠΠ6 ὕο ΠῚ; πα ἢϊτη ὑμαῦ σομηθῦν ἴο τὴ6 
1 ΜῈ} ποῦ ἀγῖίνθ ἃν πὸΡ ΜῺ] 1 ὑπ 
δῖπι ουὖ. 

88 ΕῸΡ 1 οαηθ ἀονῃ ἔτοπὶ ἤθάγθη, ποῦ 
ὑμαῦ 1 Βῃου]α 40 ΤῊῦ οὐ ψ1}}, Ὀιὺ σαῦμο 
ὑπ6 ψ1}} οὗ Βῖπη ὑμαῦ βθηῦ τηθ. 

899. Απά {18 15 {πΠ6 ψ}}} οὗ {π6 Ἐλαῦμον 
ὙΠῸ βθηὖ π16, ὑμαῦ 411} 6 ρᾷγθ πηθ, 1 βου] 
ποῦ ἰοῦ ρθυῖβῃ, πο, ποῦ οὔθ οἵ ἔμθϑιῃ, θαῦ, 
ὑμαῦ 1 Βῃο.]4 γαῖβθ ἈΪπὶ πρ αὖ ὉΠ Ἰαϑὺ ἄν. 

40. Απα {}18. 18. ὑῃθ νν1}}} οἵ τὴν ΕἈΌΠΘΙ, 
ὑπαῦ ΘΥΘΡῪ Οη6 ΨηΟ βθϑί!β {Ππ ϑοῃ, ἃπᾶ 
ὈΘΠΙΘγϑῦ!ι 1π ΗΪπῚ, 5Π18}} πα 116 Θνθυ]αβύϊηρ : 
8) 1 ν11}}} γαΐβθ απ τ Ρ αὖ {Π|6 Ἰαϑὺ ἄν. 

41 ΤΠ θη {ΠῸ {ϑνν5 τη υσιηγ θα ἀθουῦ {18 
ὑμαῦ "6 βαϊᾷ απΐο ὕμθιη, 1 πὶ ὑπ Ὀνθδὰ οἵ 
1Π|8 ὑπαῦ οαῖηθ ἀονν ἔρομ Πράγθη. 

42 Απὰ {Π6Υ 88γΥ, 18 ποὺ 18. Φ68:8,5 
80 οἵἨ «ὈΒ86Ρ0}}, Ποϑθ [ἈΥΠῸΡ ἀπ τοῦθ ον 
γγΘ ΟΌΡΒΘΙΥΘΒ Ποὺ Ρ8 πον ὑπθη Βαϊ. ἢ 6 
ππΐο π8, 1 σαπιθ ἄοννῃ ἔρομ Πθάυθῃ ἢ 

Ι 4.}..32. 
' 1 ΟἹ. νἱ. 45. 

3 5. Μαίί. χχῖν. 24; (. χ. 28,29; 2 Τίμι. 11. 10;1 5. 
᾿Ζόμη ἴϊ. 10. 

3 Κὶς, Μαῖίξ. χχνυΐ. 30; ΟἩ. τ. 30. 

Γ 0μ.ἵἥν. 84. 

5 ΟἿ. χ. 28; χνυἱΐ. 12; χυἱἱ!, 9. 

] 6 ΟἿ. νἱ. 27, 47, δ4; ἰϊϊ. 156, 16; ἰν. 14. 

! 178. Μαῖξ, χῆϊ, δδ; 5. Μαγκ νἱ. 3; 5, Τὰκο ἵν. 329. 

ΒΑΉΙΘΙΟ. 

1 χμὶ πιῶ, πᾶν ὅ. ἩΥΚΙ. 

3 καὶ πηι. ΗΥΚΙ. 

3 χ1Ὸ, “πῇ 811 ἐπαὶ δ βᾶνϑ Μὸ 1 που] ποῖ 1οβϑ οὗ, οὐ 
ὕγοπῃ, Ὠϊπι,᾽ ΟΥ̓ “ΤΌτα ἴξ.᾽ 

] 4 καὶ γιατ, πᾶς δ: Ῥοβοῖ. τηᾶΚ68 πὸ αἰ ΌσΘμοο θοῦνγθοι 

᾿ πᾶν ὅ ἀπὰ πᾶς ὃ. Ρ 

5. “δ΄ 7 εΕβυ5.᾽ ἯΓΚΙ. 

6 ον {Π6η.᾿ ἩΓΚΙ. 

1 ΤῊ ἔθηβο πο ΠΟ ἃ Πα ἴῃ νοι". 37 15 Ἐπ δα, ΟΥ̓ ἴπι- 
Ῥογίθοῦ ἱπαᾶῖς,, ἀπὰ ποῦ {Π6 βυυθ) αποίύῖνο, 10 15. πῃ ροββίθὶο 
ἴο το πον ΠἰΓΟΓΑΙν ἰπο ἘΠΡΊΒη {παῖ ΤΟ] ΟΪΓΟΒ. " 5118}}} ΟΥ̓ 
ΚΜ] ΤῸΥ 16 Ῥαΐαγο, σουτοβρομπαϊηρ ἔθ Π565. ἴπ ΟΥΠΟΙ δὴ- 
Βα ΡῸ5 {πῶ 56 ΠῸ ΔΌΧΙΙΔΥΝ ΨΘΥῸΒ; 85." Β.8}1᾽ ΟΥ̓ ΨΥ} 
οὔζοῃ ἱχηρᾶγέ ἃ Βοῦδο ποῦ μκίνοη ἴῃ {πὸ οὐἹ πὰ]. 

3 {86 ΤοκΡ 9}Ε5808.᾿ ῬΟΙΥΕ.. 

3 αἰαὶ τυα]ασιοῦ τὐαπα ηαδα ἐαισακα ηῦ, “Δ ον8. κᾶν 
Ηΐπι Ὀἰγίῃ, ας ννὸ γτοοοῖνοα Ηΐϊμπι; 10 νν}5 Το ἀπ Ὀγοιρηῦ 
Ηΐπι ἂρ, θαῦ νγὸ οποβο Ηΐπι ἃ πα νγϑϊοοπιοα Ηΐμπι.᾽" ΜΙ]. 
ἴῃ Ναΐ. Ὁ. ὑ. 5. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

87 Απᾶ 8}} ποτα ΤῊΥ͂ ΕΑΥΠΘΡ 588}] ρῖνθ 
1Ὲ6 588}} σοιπθ ἴο 1η6 ; ἃηα Π6 ὑπαῦ σοιηθῦ 
ἴο τη6, 1 ψ}1}} ποῦ οαδβῦ Βἰπὶ οἱ. 

58 Βθοδαβθ 1 οαπιθ ποῦ ἴμοιη ΠΘΆΥΘη ἴο 
ἀο τὰν Μ01}1, θα ὉΠ 6 ν1}} οὗ πἰπι ὑπαῦύ βϑηΐὶ 
1η6. 

39 Βυῦ {18 18 ὉΠ6 νγν1}} οὔ ἴτη ὑμπαῦ βοηῦ 
[116, ὑπαῦ οὐ 411} πομπὴ ἢθ πα ρίνθη τη 1 
1οβθ πομθ οἵ ἔπθπι : θαῦ 1 γαΐβο ὑπϑιι} αὖ 
86 Ἰαβύῦ ἀδυ. 

40 Τὸν {18 15. ὕΠ6 ψ1}} οὗ τὴν ΤαύΠ ον 
ὑπᾶῦ ΘΥΘΙῪ ΟΠ6 ΨΠῸ βθοῦῃ ὕπο ὅθι, ἀπὰ 
ὈΘ] θυ θοῦ πη πΐπι πᾶν θυθυ]αϑύϊηρ ΠΠ{ 8:3. 
δηὰ 1 588}} γαΐβθ δϊπὶ τ ρ δὖ ὑΠ6 ἰαϑῦ ἀδγ. 

᾿ς 41 ΤΉ 16 »}8 ὑΠΘΓΘΙΌΓΘ πη ΡΙηγΘα ἃραϊηδῦ 
Βῖη, Ὀθοδιβθ μ6 8414, 1 δὰ ὑπ Ὀγθαὰ ὑπαῦ 
15. οοιηθ ἀοννῃ ΤτΌμὰ Πθάγθη. 

42 Απὰ ὑΠ0Υ βαϊ4, [5 ποῦ {818 «65115 ὕΠ|6 
80. οὗ {0560}}, ψἬΟΒΘ [αῦμθι" ἃ πα ποίου 
"6 Κπον ἢ πον ὑπ θη 88 10}} Π6, 1 ὁαπιθ ἵγομιῖ 
Πθᾶύθῃ ἢ 

ΘΟΟΤΉΤΙΟ. 

87 ΕΝΘΥΥ͂ 016 Ὑ ΠΟΙ ΠΥ ΕΑΓ ΠΟΙ" ΡΆγΘ 
πι6 σουμηθῦ [ο τη6 ; 8η4 6 Ὁπᾶῦ οομλθῦῃ ὕο 
τη6 1 ν1}} ποῦ οαδῦ Βῖτη ουὖ. 

38. Τὸν ᾿ἰπαθοα, 1 οαπιθ ἀοντη ἔγομι ΠΘΆΥΘΗ, 
Ὁμπαῦ Τ 5Βου]α ποῦ ἀο τὴν ν1}], θαῦ {πὸ ψν1}}]} 
οὗ μῖπι ὑΠαὖ Βθηῦ Π16. 

809. Απὰ [15 15 ὉΠ|6 νγ}}} οὗ μἴπῃ ὑπαῦ βθηῦ 
τη6, ὑπαῦ οὗ 411 Ὁπαῦὺ 6 ρᾷγνθ τη6, 1 Βῃοιυ]ὰ 
ποῦ ἰοβθ ΔΠΥ οἵ ὕμποιῃ  θαῦ ὑπαῦ 1 Βῃου ἃ 
γα ΐβθ ᾿1πῈ ὉΡ ἂὖ ὑΠ6 ἰαϑὺ ἄγ. 

40 Του ὉΠ|8. 15. ὅθ ψ1}} οἵἨ τὴν Ταῦ Πον, 
ὑπᾶῦ ΘΥΟΡΥ ὁη6 ΨΠηῸ βθοῦδβ. ὅπ ὅοῃ, ἀπ 
Ὀ6ΠΙθνοῦῖ ἴῃ Πἷπι, ΒΟ] 4 αν ουθυ] ϑυ]ηρ' 
16 : δηὰ ὑπᾶῦ 1 βῃόοι!α γαϊβθὶ πΐ πὶ ἀρ αὖ 
16 Ἰαϑὺ ἀδγ. 

41 ΤΠ θα ὑπ6 168. ππυριη προ ἀραϊηϑὺ 
Εἶμ, Ὀθοδαδο μ6. βαϊα, 1 τὰ ὑπο Ὀγοδὰ ὑμαῦ 

18. σοι ἀοννη ἴσοι ἤΘΆΥΘΙ, 
42 Απὰ ὕμδὺ βαϊά, 15 ποῦ {15 «[θβι18 Π0 

Β0η οὗ «Ὀ860}}, γπόοβ ἰαῦ πον Δ ηα τηοῦῃ ον 
ψ6 Κπονν ἢ ον βαῖ ἢ ἢΘ ΠΟΥ͂, 1 ἃ ΘΟΙῚ6 
᾿ἄονη ἔροπι μθάνθη ἢ 

᾿ σεέμποκ; [π|5. 5. ποῖ ἃ 9ἿἿῸξ. ἰκὸ παέακο, “1 1056,᾽ ΟΥ 
ὁ ΒΏΔΙῚ 056 ;᾽ πὲ [ξ 15. δὴ ἱποδηΐξο ἔδηβο νυν πῖον ἐπα ρ] 105 
Ῥόννοῦ ἱπποτοτξ ἴῃ ἔπ Βυδίοσς, “1 ΒΔ] ταΐϊβο᾽ 15. ἴοο ἀοῆ.- 
πἰΐο ; ΠῸ τιδαγοβὶ σχρτοββίου οὐὁἩ ἔπ οτἱ κίπαὶ 1 οαπ πὰ ἰ5 
[η)6 οπο μίνϑῃ. 

3. χ1Ὸ. "1ἴὸ οὗ οἰοσηεν.᾽ 

Ι 3 μαΐμποαρῆ, 41 ζαξ, 
! 

Ἢ οτ, " ουξ οἵ, 

85: 

1 ΤΠ ροπ σπΕΥῪ οὐἉ {πὸ ἀἸΠΌΤΟπ σα Οὐ ἀϊα]οοῖ, {πὸ Βαμα ϊο 
ΟΥ̓ πα] ΟΥ̓ {Π|ῸΒῸ ὙΟΓΒΟΒ, ὈΘΔΓΒ {ΠῸ βίδτηρ οὐ μτοαΐου δπε]- 
ααίτν τη δὴ {Ππ|6 τοῦ ΡΟ ΙΒ, οΥἩὨ ΤαῖΠοΥ, ἔπ πιοτὸ ἨΟΊΙΟΙ- 

᾿ Βεὰ Μοιρ είς, 

] 

97. ΑἹΙ ὑμαῦ τὴν Εαῦμοὲ σανθὶ πη6 σοι ϑ ἢ 
ἴο πὴ ; δη4 πἴμ ὑπαῦ οουηθῦμ ὕο πιθ 1 οαϑὺῦ 
ποῦ οὔ. 

858 ἘῸΓ 1 οαηθ ἀονῃ ἔρομὶ Πθάγυθῃ, ποῦ 
ὑπαῦ 1 81Π1|0] 4 ἀο τὶν ν1}}, θαῦ ὑἢ6 ψ}}} οἵ 
δῖπι ὑπαῦ βϑηῦ πΠιΘ. 

99. Εὸν {18 15 ὑ86 νν}}} οὐ πἴπι ὑπαῦ βοαῦ 
πιθ6, ὑπωὺ 

ν᾽ οβοθυϑι" Βοος ἐπ6 δοη, δηᾶ 
Ὀ6ΙΙΘνοῦ ἴῃ πῖμη, Βπουϊα πᾶν 16 Θνθν-" 
Ἰαϑύϊηρ : δα 1 Ταΐβθ πὶ ρ αὖ {Π|6. Ἰαβὺ 
ἀλγ. 

41 ΤῊ Το» Β ὑπ ορο ον πη η ΓΘ ἀραὶ δῦ 
᾿ῖπη, θθοδιδο μ6 βαϊα, Τ᾿ δ ὑπ Ὀνθαὰ οομι- 
ἴηρ' ἀονν ἴρομη Πθαγθη. 

42 Απὰ {Ππ|6ν βαϊά, 15 ποῦ ὑπ18 {6888 ὕπ6 
800 οὐἨ {0860}, οἱ ψ θοῦ νγθ πᾶν ἰΠΠΟΜῈ 
{Π6 [ἀποὺ ἀπ τηούπον ἢ ον βαῖθ πο, 1 
οδτη6 ἀον ΤΡοπὶ Πθᾶγθ ὃ 

1 χα, δίδωσι. 

3 ΤῊ πηῖβίακο ΒΟΟΤῚΒ ἴο παν [ΚΟ ὈΪδσο ΠΟΤ οἷ {Ππ|ὸ μᾶγὲ 
οὐ τπὸ Οοτο σοργ δέ, νυ σὴ 5 Το πα ἴῃ βουὴ Οὐκ ΜΗΞ,, 
οὐῖπς ἴὸ {ΠπῸ απ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ Οσσαγχτίημ ἴῃ νν, 80, 40, 
Τοορο αη θὸ ΟΔΡΟΙομΖ Βαν {πῶ νογ, 80 15. νυδητηρ ἴῃ 
Οοά, Λυκοπέσαβ, ἀπ τρρδίγῦμη, Οὐ, Αὐχοηῦ, Ρ,. 21, ὅπ 6 
Βεοοκποῖπι οὐ, 1071, πὰ ἀπὸ Οχίογα ον, 1760 οτἱί νου, 830 
᾿τοΚοΙ ΠΟΥ. Ταπίαβ ἀπ Μαβδήηδην, ΠΟ ον ΟΥ, κῖνο Ππ|ῸΒῸ 
᾿ὙΥΘΓΒΘΒ δ 5 1ΠῸν ἀχὸ πότὸ τοπαογοῦ, 16 ΟδαροπκῚ πὰπὶ- 
Ὅοτα νυν, 30, 40, θὰ ἀο65 ποῦ αἰγίάἀο {6 πὶ, 



σπ.». ΥἹ. 

ἈΞΚΜΕΝΙΑΝ, 

87. ΑἹΙ ὑμαῦ τῦ Εαύμον ρἰνθῦν. π6 888}} 
σοιηθ ὕο τη6; δηᾷ Εἴτα ὑπαῦ σοιηθῦ ἴο πι6 
Τ 1] ποῦ οαδῦ ουΐ. 

38 Τὸν 1 οαῖηθ ἄονπ ἤρου. πθάύθη, ποῦ 
ὑπαῦ 1 5ῃοι]ὰ ἀο πὰ ν1}},} θὰῦ ὑπ νν1}}} οἵ 
Βίπη ἐπαῦ βθηῦ Π|Θ. 

39 ΤῊΪ5 15 ὑπ ν1}}} οὗ τὴν ΕλύΠμο νυ πὸ 
βϑηῦ τηθ, ὑπαῦ οὗ 411 Ὁπᾶὰῦ ὑπ Ἐαῦμου σαν 
τι 1 5118}} Ιοϑθ ποπθ, θαὺ 1 8}}8}} σαῖβθ Βΐμπὶ 
ἊΡ δὖ ἔπι Ἰαϑῦ ἀν. 

40 ΤῊ 18 ὉΠ6 ψ1}}} οὐ τὴν Εδύμον, ἐπαῦ 
811 ὑπαῦ τηδὺ 8665 ὑπ ὅομ πα θθ]θνθ ἴῃ 
᾿ΐπι 81|8}} σθοοῖνθ 10 θυθυ!αϑιϊηρ : πα 1 
ΜῚ]] σαἶβθ Εἶπὶ ἀρ αὖ ὉΠ|6 ἰαϑὺ ἀδν. 

41 χυι.---41 ΤῊ 16 ν}5 τη γΠηΡοα ἀραϊηδὺ 
δῖπι, θδοααβθ μ6 βαϊά, 1 ἀπὰὶ ὑπ Ὀγθαα οοιηθ 
ἀονη ἴγομη θάνῃ. 

42 Απὰ {ποὺ βαϊά, 18 ποῦ ὑ}18. 6885, 
0Π| βοὴ οὔ Τό βθρ, ψ Π056 ἈΓΠ 6. ἃ πα τοῦ 6. 
νι Κπον ἢ Βον ἔθ θη Βαϊ ἢ πο, 1 οαιηθ ον τ 
ἔγομι μθάνθῃ ἢ 

1 χἰξ, “ποῖ ἔπδὲ 1 58}8}} ἀο {1|6 νυ }}}5." 

3 γα. 560 [}.᾽ 

3 Ψ6 πη, 1806 ΟΥ 5 “1 Εβύ8᾽ δηα τού ΠοΥ." 

ἈΑΝΟΤΟ.-ΒΑΧΟΝ, 

87. ΑἹ] ὑμαῦ ὑπὸ Ἐδέμον σίνϑυῃ πλθ σοιπθίμ, 
ἴο τη6 ; ἀῃὰ 1 οαϑῦ ποῦ ουῦ πἴπι ὑμαῦ σΘομηθὺ ἢ 
ἴο τη6. 

385 Βϑοδιβο ὑπαῦ 1 οαπιθ ποῦ ουὖῦ οἵ ἐδ 
ΠΘΑΥΘΙΒ ὑμπαῦ 1 δλομία ἀο τὴν «111, θαῦ ὑΠ0 
Μ01}] οὐ ἶπὶ ὑπαὖ 5θηῦ π|6. 

809. Τηῖβ 15 ὑπ ψ}}} οἵ ὑπὸ Ἐλύμον ὑπαῦ 
Βθῃῦ τηθ, ὑπαῦ 1 Ἰοβθ ποῦ οὔθ ὑπίηρ οὗ {ΠΘ τὴ 
ὑπαῦ μ6 σᾷνθ πι|θ, θυυὺ ἐλαξ 1 ἀνγαῖκο 1] ἴῃ 
{πιθ Ἰαϑὺ δύ. 

40 ΤῊ 8 15. {Π9 ψ}}} οἵ πὶν Εαύμον ὑμπαῦ 
Βθηῦ π|6, ὑπαῦ ΘΥΘΡῪ Οη6. ΨΠ0 βθϑῦϊβ {Π6 
(Βοη, δηα θο]θνθίῃ ἴῃ Ὠΐπη, παν 6 Θυθυ] αϑύϊηςσ 
δ: ἀηᾷ 1 ἀννακο Ηἰπιῦ ἴῃ {Π6 Ἰαϑῦ ἀν. 

41 Τῆὸπ ὑπ6 Το 8 τππαγπιγοα αὖ Πΐμη, 
᾿Βθοδιιβθ ὑμπαῦ Π6 Βαϊ, 1 αἱὰ ἐλὸ Ὀγοαᾶ ὑπαῦ 
οδπη6 ουὐὖ οἵ ἐλ πρᾶνθῃβ. 

42 Απὰ {Ποὺ βαϊά, Ηον 8. ποῦ {15 16 
ϑανιουν, ΓΟΒΘΡ 5 Βοὸὴ ἢ γὸ πον δἷ8 [αὐ Π6 
πα ἢἷ8 πιοῦπου, Ηον βαϊ ἢ 6,5 1 σαπιθ 
᾿ουὖ οἵ ἔπ Πθᾶνθηϑ ὃ 

1 αο α΄εσοῦ ἐλσέ. 

! ᾿ ᾿ 
3 πὰ ἰδ πἶπε αἰσέσος, 

Ι 
8. 0. "618." 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΘΚΘΊΙΑΝ, 

37. ΑἹ] ἐμιαῦ τὴν Εαύμον σανθ τη] οουηθ ἢ 
ἕο πιὸ: απὰ δἷμ ὑμαῦ σομηϑῦϊι ἕο πὰθ 1 ν0}}} 
ποῦ οαϑῦ οὔ. 

38 ΤῸΓΡ 1 σατο ἄονῃ ἴγοπι ἤθάνθη, ποῦ 
ὑμαῦ 1 8βουὰ (ὁ τὰν Μ1}}, θὰ  {Π|6 Μ}}} οὗ 
{π6 ἘδύΠον νι μὸ βθηῦ τηθ.3 

89 Βιυὺῦ {818 18. ὕπ6 1} οἵ τὴν ΤαύΠ ον 
ψγπῸ βοηῦ τηθ, ὑπαῦ οὗ 811 νι μοπὶ ᾿6 σαν ΠῚΘ 
1 5})8}} ἸΙοβθ ποίμϊηρ, θαῦ 8881} ταῖβθ πἰτὴ 
ἋΡ δὖ ἐμ Ἰαϑύ ἀαγ. 
4 χχιτ.---40 Βθοδυβθ {18 15 ὕΠ6 νν}}} οἵ 

-.-.-.-. ρ΄ ΄΄΄ἷΠἷ“΄΄΄΄΄΄΄΄΄“Ἕ“Ἕἕ“Ἕ“΄ ἷἷἝ“͵ΛῪ ἷ“ Θ͵.-ς-ς͵͵ςἘΚΚ.ὄὺ-.--Ἐ-ς-ς».τ---Ῥρ- --ς- ---ς-ς-ς--“..-. 

Ἔτι -------ἷῸ- τ τ-ἴ ΞΞ ΞΞΘΘΒΕΞΞΕ. ὁ 

Β5ΚΑΥΝΟΝΙΟ. 

37. ΑἹ] ὑμαῦ τὴν Ἐδύμον σίνϑι ἢ πιθ οοιιθίῃ 
ἕο πι: δηᾶ μἷπη ὑπαῦ οοτηθῦ ὕο πὶ 1 ν1}]} 
ποῦ ἀγῖνθ ἃνν8Υ. ] 

385 ἘῸΓ 1 οδηθ ἀονη ἴτοπὰ ᾿θάγθη, ποῖ 
Πα 1 βΒῃουϊα ἀ(ο τὴν ψ1}1, θὰ ὑπ ψ1}} οἵ" 
ὑπ 6 ΒΑύμοΘν 110 βθηῦ Τη6. 

39 Απά {18 ἴβ 86 ψ}}} οὗ π6 Ἐδύμογ 
Μ080 βϑηῦ τηθ, ὑδαῦ οὔ 41} ὑπιδῦ ἢΘ σᾷνθ π|Θ 
ΤΟ βου! ἸΙοβθ πούμῖηρσ, θὰ ΒΒου ἃ ταϊβοὶ 
Ἀΐπὶ ἊΡ δὖ {86 Ἰαβϑὺ ἀδν. 

᾿ ΝΒ] χχι].---40 Απὰ ἐπῖβ 8 ἐμ ψ|}} οἵ πὶ 
Βἶπη ἐμαῦ βϑηῦ πῖθ, ὑμαὺ ΘΥ̓ΘΡΥ ὁπ6 ψΠῸ ὑμαῦ βθηῦ τη6, ὑπαῦ ΘΥΘΡῪ ὉΠ6 ὙΠῸ βθϑέῃ 

ΤΑΥ͂ 866 ὕμθ ὅοπ, ἀπὰ Βθ]θυθῦι ἱπ μἴπι, ὅΠ6 ϑοῃ, πὰ ΒΘ] ἸΘν θυ 3 τὰ Εἷπι ΒΒ οι ἃ παν 
τηΔΥ Πᾶν 6 ΘΥΘυἸαϑύϊηρ, ΠΠ{8 : ἀπ 1 ν}}} γαῖβθ θνθυαβύϊηρ, ΠΠῈ8 : πα 1 σαϊβϑὶ μΐπι τρ 80 6Π|6 
πὶ ἀρ ἂὖ ὑπο Ἰαδὺ ἀν. Ἰαϑῦ ἀδγ. 

41 Τη6 76 .».8 τπππσιμυγθα ἀθουῦ μΐπι, Ρ6- 41 Τὴθ 76.158 ἔπη τηυσπηαγθα ἀρσαϊηβῦ 
ὁδιβο ἢ6 βαϊα,32 1 ἀπὶ ὑμ6 Ὀγθαᾶ ὑμαῦ οαπιθ δΐπι, [ον ὑμαῦ π6 βαϊά, 1 ὅτὰ ὑπ Ὀγθδὰ οοτηθὶ 

ἄονι ἔγοπι Πάν θη. ἄοννι ἔγοιη ἤθαύθῃ. ᾿ 

42. Απᾶ {πὴ ν βαϊα, 18 ποῦ {Π|8 ὁΠ6 7θϑ8, 42 Απά ὕμον βαε14, [5 ποὺ {18 68:8, ὅΠ6 
{86 5Βοὴὶ οὐ ΤΌβθρἢι, νν μο86 ἔδυ Που" ἀπ πιοῦθθυ 80η οὗ Φοβθρὶν, οἵ σμοῖη ὑ. Κπον ὅδ 
νι πον ἢ πον ὕμθη βαῖ0 ἢ} μ6, 1 οατηθ ἄονα ἰαῦμθν. πα τηούμον ὃ ἢον ὉΠ 6. Βαῖ ἢ ̓6, 1 
ἔτοπι ἤθάνθῃ ἢ οαιηθ ἀοννῃ ΤῸΠπ| ἤὨθᾶνθη ὃ 

1 νοβκύεβῆμ, β τσ βροδκίηρ, 15. 6 ῬΓ65., Βοιῃθεϊπηδ5 
Υὶτἢ ἃ ἕαξ. βεηβθ. 1ἢ 8}} ἔποβο νογβίομβ ἴπ6 ἕαξασγο νυν μ! οἢ 

1 πιδικπέδα. 

3 αγαπιοὰ πεῦα πιῦηια οι πιοδοϊῖδα ἐοποηιῖδα πιαπιῖδα. ᾿ξ. ἴδκοβ πὸ δΌΧ ΑΓ “ 5.811" ΟΥ̓ “ὙΥ111," ἢδ5 θη ἐγϑηβιδῖοα ἴῃ 
“θὰ ὅπ ὙΠ] τοῦ πέμψαντός με πατρός." ὕμοβο νοῦβο5 δοοοτγάϊηρ ἴο ἴπ6 5οηξο κίνοη ὃν ΔῸΥ͂. 

3. οΥἉ, "“τηθστη αγοα δρουῦ [Π15, πδὺ Ηρ βαϊά," ᾿Π γομακ᾽ οἱάμαϊ---ὶ υχὸγιιμαὶ, πᾶς ὃ θεωρῶν καὶ πιστεύων. 

ΛΒΛΒΙΟ. ΡΕΆΒΙΑΝ. ᾿ 

87. ΑἹΙ ὑμαῦ ὑπ ῬαύμοΡ σάν τη6 818} 387 ΕΥΘΡΥ͂ ὁπ6 ΟΠ ΠΥ ΕαΐΒΘΥ σαν 
ΘΟΠ6 ὕο πη ; πα εἶτα ὑμαῦ σοιηϑῦι ἴο τη6 1 π|θ 18 Β6 ὑμπαῦ οοιπθῦῃ ἴο τὴ "1 διὰ νοῦν. 
Μ1}} ποῦ οαϑῦ ουῦ. ἴ: ὑμπαῦ οοπιοῦϊμ ἕο τηθ,} 1 588}} ποῦ οαβὲ 

᾿ουῦ. 

88. ἘῸΡ 1 ολτηθ ἄονῃ ἤμοπ μθανθῃ, ποῦ 38. Βροδιβθ 1 οδπιθ ἄοντι ἔγοιη ἤδανΘΙ, 
ὑπαῦ 1 8Βοι]ὰ ἄο τιν Μ1}1, θὰ ὑΠ6 Μ1}} οἵ ποὺ ὑπαῦ 1 Βῃοι]ὰ ἀὁ πιῖπιθ οὐσπ Μ1}}, θὰ 
δῖαν ὑμαῦ βοηῦ τη6. {80 Μ01}} οὐ Βἴπι ὑΠαῦ Βθηῦ τηθ. 

89. Απᾷ μῖ8 18 ὑπο ψὶ}} οἵ ὑπ Ῥαῦμον. 989. Απαὰ {}|8 15 8:6 ν}]} οἵ μἴτη ἐπαὺ βθηῦ, 
Ψ ΠΟ βϑηῦ πη6,} ὑπαῦ οἵ 811 τι αῖοι ΠΘ σανθ πῖθ, ὑμπαῦ οἵ 4}1} ὑπαῦ ἢ σᾷγθ πιο, 1 βου !ά ̓  
τι ποῦ ΟΠ6 ἴτοπη Ἀπ Θῃρ; ἔπιθι ΒΒ ου ἃ ρου 8}, 1οϑ6 πού μΐηρ, θαῦ ὑπαῦ 1 Βιιοι]α ταῖβθ πὶ 
θα παῦ 1 5π οι] ἃ γαῖβο ᾿ἴπη αρ αὖ ὑπ Ἰαϑῦ ἄγ. ἀρ αὖ {ἢ Ἰαϑὺ ἀν. 

40 Τὸν {18 18 ἔμ σοοΐ ρ᾽θαβιιγθ οὗ ἣν 40 Ὑῖ8 18 {Π|6 νν 1} οὗἹἨἮ τῶν Ἑδύμον, ἐμαῦ 

Ῥαΐμον ν μῸ βθηῦ πιθ,92 ὑΠαὖ νυ μοβόθνθι βϑοῦν ἀπο ΘΥΘΙῪ ὁπ6 ΜΠ0. βοοίδ ἔπ ϑοη θᾶ 
(ἢὩ8 ϑοῃ, δπα θο]ϊθνυοῦι ἰπ μΐπι, {8 ονον- θ᾽ ον ϑίμ ἴῃ αἷμ, ουθυ]αβεῖηρ Εἴθ τᾶν Ὀ6-᾿ 
Ἰαβύϊπιρ ΠΥ Οὗ προθββδιῦν Ὀθὺ ἢἷβ: δηᾷᾶ 1 
88ι8}} σαΐβθ ἢϊπὶ αρ αὖ ὉΠ Ἰαϑὺ ἀν. 

41 Απᾶὰ ὑπὸ 1ονγ8 Ὀθρᾶπ ἴο ΠΠΌΓΠΊῸΣ 
ἀραϊηβύ Ἀπ), Ὀθολιβθ μἢ6 βαϊα, 1 δῦ {ἢ 
Ὀγθδὰ ὑπαῦ ολπηθ ἀνα ἴτοῖῃ πθάνθῃ. 

42 Απᾷ {Π6Υ Ὑ6ΓΘ βαγίηρ, 15 ποῦ {18 
6808, ὕΠ6. βοὴ. οἵ “ΦΌβθρη, ψνμοβο ἔα ΠΡ 
δὰ τπποῦϊμον τὸ Κπὸν ἢ μον Βαϊδ πο, 1 
᾿σαιηϑῦ ἀοννα ἔγοιη ἤθάνθ ὃ 

1 ῬοΙνζ. οπιίτν "τ ἙΑτηκπ." 

᾿ 3 ῬΡοϊγκ". ον! 8 ἦν ο βοπὲ Μο." 

8 ῬΟΙ͂ΣΚ. Βἰ ΠΗΡῚῪ "πΔῪ θ6." 

᾿ 4 π|Ὸε. "ἘηΔὲ 1 ἀπ," 

] 5 χιτ. “ἘΠΔΕῚ σᾶπιο." 

Ἰοηρ ἴον θνθῦ : πα 1 5}}8}} γαῖβο μΐπὶ ἊΡ δὲ 
λι6 Ἰαϑὺ ἀδυ. 

41 Το 16.518 τιδᾶθ ἃ ἴοόκ οἵ Βῖπῃ, θ6- 
᾿οδῖιβο μ6 Βαϊ, 1 πὰ, 1 πὶ τ 6 Ὀτοδὰ οἵ Ἰ᾿ἶΐο, 
᾿ἀδαῦ σατο ἀν ἔσομαι Πθάύθῃ. ᾿ 

42 Απὰ {πον βαϊὰ, 18. ποὺ ἐπηῖ8 «6βιι8, 
ὑπ βοὴ οἵ Ζόβθρῖ, ν οβο ἕαύμου. ὅπ ππο-ὶ 
ἱμὸν 6 Κκπον ὃ᾽ μον βαῖτι μ6, 1 οᾶπιθ ἀντι, 
ἔγοπὶ πθᾶνθῃ ὃ 

ἐπε, "ἴπ ΜῈ ῥγοβοποῦ." 

3 γεεμα". 
] 
] 

' 
᾿ 

85 



ΑΥΤΗΟΆΚΙΞΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. 

παρ. ΥὙἹ. 

ΒΥΕΙΑΟ. ἘΤΗΉΙΟΡΙΟ. 

᾿ς 48. 7688. {πουθίογθ δηβυουθὰ ἃπὰ 5814 
᾿ππΐο ἔμθπι, ΜΡ ΗΛΙ ποῦ ΔΙΠΟΠΡ' ὙΟΌΡΒΘΙνΘΒ. 

᾿ς 44 ἸΝῸ πιδπ 68} ΘΟπι6 ἴο τη6, Θχοθρῦ ἔΠ|6. 
ΑΥμοΡ τ Βῖοῖ [ΠΑ}}}} βθηῦ τη6 ἄγαν Εἰμὶ: 
δα 1 1] ταῖβθ αΐπὰ ἂρ [40] {Π|6 Ἰαϑῦ ἀδγ. 

᾿ς 45 310 5 νυἱἱύθη ἴῃ ὑπ Ῥγοροῦβ, Απᾶ 
ἜΠΘΥ 518}} θ6 811 ὑαπιρ!ὺ οἱ αοα. ἕΕγονΥ 
ταδὶ ἐπουοίον ὑπαὺ παῦῃ ποαγά, [ἀπ Βα 
Ἰθαγπθᾶ οἵ] ὑμ6 Ἐλῦμθν, σοιηθῦμ ἀμηο Π16. 

᾿ 46 ἹΝοῦ ὑπᾶῦ δὴν τὴᾶῃ μα] Βθθη [Π6 
᾿Ἑαύμοι, ἔβαν μΒ6 ψ μον 15 [ο[] Οοα, Π6 
᾿Βαίῃ βθοὴ ὅπ Ἐδύμθν. 
᾿ 47 ον, νϑυῖγ, 1 βὰγ υπίο γου, "Η 6 
᾿ἐμαῦ Ὀ6ΠΙΘυθῦι οα τη6 Βα θυθυ]αβύϊηρ ᾿1{6, 

᾿ 48 ΤΙ δὴ [{Π20] Ὀγοδά οἵ Π1{6. 
᾿ 49 ϑ5ύουν [Ἀ0Π6γ5 [414 6} πῆμα ἴῃ ἐμ 
Μ]]ᾺΘΓΉ 658, 8Π4 [ἅτ ἀθδα.] 

50 1 Ὲ15 15 Ὁπ6 Ὀγοδὰ νοι σοιηθὺ} ον η 
ἔροιῃ μθάνθῃ, ὑμδῦ ἃ τηδη ΠΠΔῪ οαῦ ὑμουθοῦ, 
δηᾶ ποῦ αἶθ6. 

48. «65811}8 ΔηΒυ ΓΘ δ ηα 8814 τιηΐο ὕΠ 61}, 
ΔΙ ΌΡμλτ" ποῦ 956 ΜΥ] ἀποῦμον. 

44 Νὺ 180 δ ΘΟῸ]Θ ἴο 16, ἸΠ]ΘΒΒ 
{Π6 ΕΔΟΠΘΡ ΠΟ βθηῦ πιὸ ἄσανν Πῖπὶ: ἃπα 1 
8Π4}} τα]8Β6. Πῖτὴ Ρ αὖ {116 Ἰαϑὺ ἀδν. 

45 Τὸν 1ὖ 1ἰβ συϊθη ἴῃ ὑπ Ῥγορμοῦ,} 
Ταῦ {ΠΟΥ 518}} 6 ὑπ6 ἐδυρμὺ οἵ αοά." 
ἜνΘΡΥ Οη6 ἐμογθίουθ ὑμαῦ Πθαυθῦἢ [ΠΡῸΣ 
ὑπ6 Βδύμθν, ἀηα Ἰραυποῦν οἵ Βίμη, σοπηθῦῃ 
ἀηΐἴο ΠΊ6. 

40 1Τῦ νὰβ ποῦ ὑπαῦ τηδη Βῃο!]α βθεῦ 6 
Ῥαῦπον, θαῦ μ6 {πᾶὺ 15 ἴσοι οὐ, 6 βθϑίἢ 
86 ἘλύΠον. 

“Ἶ ΧΥΤΙΙ.---47 ΟΡ Υ, νοῦν, 1 58 Υ ἀηἴο 
γοι, ΤΠαῦ πὸ ὑπαῦ Ὀ6]Ἰθνϑῦ! ἴῃ τπ6 ΠΑ} 
ΘΥθυ]αϑύϊηρ Πρ. 

48 1 τὴ ὑπ Ὀγθδαέ οἵ 118. 
409 ὙΌΣ ΤἈΓΠΘΡΒ. αὔθ πη ηδ ἴῃ {Π6 ν}}- 

ἄθρηθβ8, δηα αἰθά. 
δ0 Βυὺ {μ|8 18. ὅπ Ὀγραά ὑπαῦ οι 

ἀοντη ἤρου μθάνθη, ὑπαῦ ἃ πηδ 588}} οαῦ οὗ 
10 ἀπα ποῦ αἴθ. 

48. Απὰ «6808 δηβυγοσθα δηα βαϊὰ ὑπο 
{πθη}, ΜΡ Πλι" ποῦ ἈΠΟ ΠΡ' Υ ΟΌΡΒΘΙΥΘΒ, 

44 ΤΉΘΓΘ 18. πΠῸ ὁη6 ὑπδῦ οἂπ ΘΟΠΘ ἴο 
116, ἸΠ]655 ὑπ6 λίθου ὑμαῦὺ βθὴῦ τὴ 6. ἀτανν 
Ἀΐπὶ: ἃ πα 1 5}8}} γαῖβθ δΐἶπὶ αΡ αὖ ὕπο Ἰαϑῦ 
ἄἀδγ. 
δ Απᾷ 1 15 πτιυὔθη ἴῃ ἐμ συ ὑηρδ οἵ 

{π6 Ῥρορ!ιθίβ, ΤΉ ΘΥ 5118}} 81} Ὀ6 ὑαιριῦ ὈΥ 
Οοα. Τμουθίουθ ν᾿ Ποβοθυθν μραγθῦῃ Ττοῖα 
ΠΥ ΕΔΟΠΟΙ' [18 ἐθδο πο, Θοτηθῦ πηῦο Π16. 

460 Απᾶ {ποῦ ἰἴ5 πὸ ὁπ ὑμαὺ πα 566 ἢ 
ὑπὸ ῬαύΠον, θχοθρὺ μ πὶ ν ΠῸ 15 ἔτομὶ Πΐπι, ΒΘ 
15. αοα, ἀπά 6 παΐι βθοὴ ὑπ6 Εδυμοιν.3 

47 ὙοΘΡ]ν, γϑυῖγ, 1 ΒΥ τιηὔο γοι, ΗΘ 
{πὲ ὈΘΙΙΘνθῦμ ἴῃ τη6. δύῃ 1ῃ Πΐμη ουθυ]αβῦ- 
ἴῃρ ᾿τἴρ.8 

48 1 δὴ ἐ]ιαὺ Ὀνθδά οἵ 1Π|8. 
49 Ὑοἷν [Ἀ ΠΘΥΒ. αὖθ ϑπηδ ἴῃ δ 6 ν}}- 

ἀθυη6585, δηα ἀϊρά. 
δ0 ΤῊῖΒ 185 ὉπΠ6 Ὀνοαᾶὰ ὑπδῦὺ σα ἄον 

ἔροι ἤθάνθὰ: ὕῃαὺ ν᾽ Βοβόθυθν θαΐοῦῃ οὗ τὲ 
αἴ ποῦ. 

Ϊ Ξ 

Α.Ὁ. 32. 
Ϊ 1 Οδπηΐ. '. 4; Οἢ. νἱ. 65. “ 
2158. Ἰἰν. 13; ὅ6γ. χχχί. 34; Μῖς. ἵν. 2; ΗΘ. ν1ῖϊ, 10; 
χ. 18. 
Ι 8 Οἵ. νἱ. 37. 

4 ΟἿ. 1. 18; ν. 87. . Ὰ. 
5.5. Μαίΐξ. χὶ. 27; 5. κὸ χ. 22; 6". 1, 18: Υἱῖ. 20; 

ΜΙ. 10. 
6 ΟἹ. 1. 16, 18, 36; νἱ. 40. 

Ἤ. νἱ. 33, 3δ. 
ΣὙ1.: 81» 
α σὲ 51, 58ὲ 

1 ἐἴη {π0 ργορποῖβ.᾽ ΗΓΚΊ, 
3. οΥ̓ " αἰνίποΙν ἐδιιρη ν᾽ --ὐναίρηε ἀαϊδ]ιῦ. ῬοΒΟῖ. ψαπρὴδ 

ἀαϊολῶ. ἩτΚΙ. 1.6. “ ἀοοῖ Ποὶ,᾽ ποῦ "ἃ Π6ο0᾽ 85 "δαρηῦ οὐ 
Θον,᾽ Δ. Ὗ.. ἱπηρ]ῖθ5β. ΑΙ ἔπ6βο ρμαβῦ ρμαγτοῖρ!θβ ἄγὸ τ 

ἃ 5 Βα δίαυξίινοβ ; διδακτοὶ τοῦ Θεοῦ, τιρδηΐηρ; " αἰ βοῖρ]ο5 
οἵ αον,᾽ ἃπᾶ ποῦ “ἔδιιρηδ οἵ ΘΟ, ἃ5 1 ὑπό νγοσο ἀπάου- 
βίοοα. Τῆδ ρμαβξὲ μαγξ. ἴῃ ἘΠΙΡΊ 5} γα αἶτοβ {πὸ δγίϊο!θ ἴῃ 
15 ΟΆ56 ; θὰΐ ΤΠ 6 ΒΟ 6 ΟὔΠΟΥ ἴουπι ὑπᾶπ “δα τ᾽ Ξπουϊὰ 
6 σπόβθηῆ. Ὑπὸ 5υτῖδο ἀαίονο τᾶν ΠΟΘ ΟΥΓ 6 δ κθη ἃ 5 
ὅτι 81}, " ΚΟΘΙ ν᾽ ΟΥ̓ “ αἰνίποΙν :᾽ κὸ ἑα πιο ἀη δ] δ, ΝΟΥ. 58, 
“τ Ὀγοαα οὔ {τ Ὁ},᾽ “ΤΟΥ {Π6 σι Ὀγοδα,᾽ ἕο. 

3. γχ0, “Ὁδῦ τη 5θοίμρ.᾽ Ῥοβομ. “ΠῸ τδὴ βᾶνν ἴΠη6 ΒᾺΑ- 
τηξπ.᾽ ἯΥΚΙ. 

4. «π΄ Ὀγοδᾶ." ΗΥΚΙ. 

1 ἄπιπαδα Αρπταϑ᾽ κεν, " ἴγοτα πθᾶυῦ Οὐ ὁ Υτἢ Οον».᾽ 

3 ΤῊ] 15 {ΠπῸ 561156 οὔ {π0 γϑδαϊηρ ἀπ μαποίαδίίοι κίνοπ. 
Ὀν Μτ. ῬιΙαΐῦ ἴῃ ᾿ιῖ8 οαϊς, οὐ {πὸ Ν. Τ. Βυΐῦ ἴῃ Ῥοῖνε. ἴδ 
ΤᾺ Π5 ὕπ5, “Απὰ τπθῦο 15. πὸ πο ἔμπας παῖ βθοι ἑαὔᾳ τῳ - 
αὐλμϑν αὖ ον πὸ ἙΆΤη καὶ, οχοθρὲ Ἡΐπὶννῆο 15 τόση Ὁ ς 
Ηὸς δῖ βθθὴ {πὸ ΕΑΤΗΚΕ. ἴῃ ΟἰΓΠΟΥ οᾶδο πὸ Εςορὶς 
ἴδηβθ 15 1 ογ αν, “Ἐπδῇ Βανν,᾽ 

3. “ἩρΑΥ {ΠπῸ πᾶπηο ΟΥ̓ {πῸ ἤγβῦ βουνοῦ {πὸ ΟἸαγοῖι πο] 8, 
αἱηιᾶγιδέ δηιᾶ, τὐαϑαξὶ ψαἱπαψα “πνεῖ, "Ταλθν" 15. ὅπ 6 
πϑπλ6 ΟΥἁὨ ϊῦ ; ιν γ ἴδ {πὸ ομοβοι οὐ πὸ ΤΟ κ᾽ 588}} 1ν 6." 
-- Ηουτηδᾶβ. Υἰ5. 'ν ν. 15. 

ΞΛΉΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΟΤῊΉΙΟ. 

᾿ 48. Ζ71658. Ἀπβυθῦηρ Βα] ὑπο ὑπθηι,, 
Μυρπαν ποῦ διηΟ Πρ ΥΟΙΒΘΙΥΘΒ. 

44 Νὼὸ οπθ ὁᾶπ Θοιηθ ἴο Π|6, 11 1688 ΤῊΥ͂ 
ΤΑμοΡ πο βοηῦ τη6 ἀγα Πἷπὶ: πα 1 
ΑἾΒῸ 588}] γαῖβθ δΐπι ἊΡ αὖ {Π|6 Ἰαβϑῦ ἀδν. 

᾿ς 40 Τῦ 18 νυ θη ἴῃ ἐμ Ῥγορούβ, Τ]αῦ. 
ὍΠΟΥ 5881] 41} 08 ἀϊβοῖρ!68 οἵ ἀοά. ἜνθΡΥ 
ὁη6 ὙΠῸ μαύῃ μοαγὰ ἔγοτῃ ὕΠ6 Εδίπον, δπὰ 
Βαύῃ Ἰθαγπΐ,5 σοιηϑῦῃ τπῦο ΠΊΘ. 

46 Νοῦ ἐδαῦ Δηγ ὁπ Βα] βθθὴ {ΠῸ Ἐὰ- 
{86 ν, ὁχοθρῦ αἶπὶ τε μοι 15 ἔρουηῦ ὑΠ6 ἘΑύμον,, 
μ6 ἴῦ 15 ἔμαῦ μαῦῃ βθϑὴ ὑπ ΕδΙΠ θυ. 

47 ΜοΥν, γου]γ, 1 ΒΔ γ ἀπίο γοι, Ἠθ 
{πα ὈΘΙθνϑί ἢ ἴπ τπθ μαῦὶ ΠΠ{8 ἀπὔο ΘύθΓ1ὉΥ. 

48 Τ τὴ ὑπ6 Ὀγθαᾶ οὗ 116. 
᾿ς 49 Ὑουν ἤαῦμουβ ὑπαῦ αὖθ {Π6 τηδηπὰ 1Π 
6 νἹ ] άθνΠ688, αἰθᾶ. 

ὅ0 Βυῦ {18 15. {π6 Ὀγθδᾶ ὑμπαῦ σοιηοίῃ 
᾿ἤροσι πθάγθη, ὑμαῦ 1 ὁμ6 οαῦ οἵ Ὁ μ αἴθ. 
ποῦ, 

453 {6818 ΔηβνΓΘα πα βαϊα ἀπο ὉΠ 61}, 
ΜαΡμλαν ποῦ ΔΙΠΟΠΡ' ὙΟΌΓΒΘΙΥΘ6Β. 

44 Νὸὼὸ ὁΠ6 οδῃ Θοομθ ἴο 16, ὩΠ]ΘΒ5 ὕΠ 6 
ΤΑ μον πο βοαῦ 16 ἄγαν δῖα πηΐο 1η6: 
Δ {πᾶῦ 1 5Ποι} ἃ Ταϊβθ πὶ τρ αὖ ὅΠ6 
Ἰαδῦ ἀδγ. 

45 1ῦ 15 συ θη ἴῃ ὑπο Ῥγορ οῦβ, ὑμαῦ 
ΠΟΥ 81] 8.18}} θ6 ἀἰβοῖρ]9β οἵ ἀοα.} Ἔνονν 
Οη6 ὑπαῦ παῖ} Πρανα ἔροιὴ τὴν ΕἌΌΠΘΡ, δα 
Βαύῃ ππαονγβϑίοοα," σουιθῦῃ τπηὔο Π16. 

40 Νοῦ ὑπαῦ οπθ μαῦῃῃ βθθὴ ὑῃ6 Εδύμον, 
οχοθρῦ μΐτῃ ὑπαῦ 15 ἴτοιὴ (ἰοά, 6 10 18. ὑπαῦ 
Βαῦ βθθὴ ὑπ ΒαῦΠΘΡ. 

47 ὙοΥγ, γϑΡ]ν, 1 ΒΥ πηΐο γοιι, Ταῦ 
86 Ὁμαῦ ὈΘ᾽ θυ ἴῃ πὲ Βα} Θνθυ]βυϊηρ' 
116. 

48 1 δὴ ὑπο Ὀγθδᾶ οἵ {6 118. 
40 Ὑουν [αὐ θυΒ αὔθ ὑπο τπϑπηπα ἴῃ {Ππ|0 

ν]] ἀθγηθβϑ, δὰ αἰθά. 
50 Ἴ}}18 15 86 Ὀγθδᾷ ὑπαῦ σοπιθῦμ ἄονῃ 

ἔγοπι πθάνθη, ὑμαῦ πΠ6. ὑμαῦ 51}8}} οαῦ οἵ 1 
αἴθ ποὺ. 

ἸγΘΡΝ αὐξανῶ "ἔτεα ῬΑπμε, 110.“ αἰβοῖρ]65 ὕοτ᾽ οὐ "ὉΥ 
6ον».᾽ 86:6 6Ἀ), ἱ, 30, Δηδ 11, ὦ, ἴ0 7 γερλαζί, ΟΥὁὨ τερηηλίανδ. 

3 γ{{, " τοσοίνοῦ τοδομίηρ.᾽ 
! 

8 οΥ, "ουλξΊ οἵ," 

1 500 {ΠπΠ6 ποίο ἴο ἴπ0 Βαμιίαϊς, 

3 οΥἍ, “Κπονγη." 

3 απίοϊκ αν μὲ μέδι εἰῦτ"ν, “Του Τποὰ ατὲ ἐπ ὸ Πνίπς 
Ῥχοδα {πὸ σατο ἄονγη ἤγοστη πσανοη," 1[μ{, 5, ΒαΒΙ}, ν. 94, 
δὴ Αροβίοϊ!ς σομπδβεῖς, Οορῖ, Ρ, 12], 

48 ΤΠΘη {6818 ηβυυθγρα δηᾶ βαϊά πηΐο 
{Π|6 πὶ, ΜΌΓΡηΝαΡ ποῦ ΔΙΠΟΠΡ ΥΟΙΓΒΘΙνΘΒ. 

44 Νὼὺὸ πιδᾶὴ οδμΐ ΘΟΠῚΘ ὅο 126, ἨΏ]6ΒΒ 
ἐπ6 ΕλύΠου νΠῸ βϑηῦ τὴ ἄγραν Εΐπι ὕο Ϊπι- 
86}: Ὧπ4 1 ΓΤ ῖΒ6 ΐπὶ αΡ αὖ ὕΠ6 Ἰαϑὺ ἀδγ. 

45 10 15 νυϊψίοπ ἴῃ ὑπ Ῥυορμθίβ, πὰ 
ἘΠΘΥ 588}} 41} 6 ὑδρ}ὺ οὗ οὐ. ὙΥΒοβο- 
ΘΥΘΡ ΠΟΥ ΠραΡού Προπὶ ὑΠ6 ΕλύΠον, ἀπᾷ 
Ἰρανμθθῃ,5 οομηθῦδ μΐο πη. 

40 Νοῦ ὑπαῦ Δ ΠΥ Οὴ6 Βῃου]ὰ πᾶνθ Β6Θἢ 
ὑπ6 Ταῦμ ον, θχοθρῦ μῖτὴ ὑπαῦ 18. ἤρου. [86 
Φαύμον, 6 Βαῦ ἢ βθθηῦ ὑπ6 ΒαΠ ον. 

47 ΨοΡΙγ, νον, 1 8}. τπηΐο νου, ΗΘ 
ὑπᾶῦ ὈΘΠΙΘυοῦϊι ἰπ τη 6 πα} 116 νου] ϑύϊηρ, 

48 1 διὰ ὑπὸ Ὀτοααῦ οἵ Πρ, 
40 Ὑουν [Ἀ{Π|6 05 αἴ πῆμα ἴῃ ὑπ 6. ψ}}- 

ἄθγηθββ, ἃπα ἀϊοὰ, 
δ0 ΤΗΐΒ 18. ὅπ6 Ὀγοδᾶά ὑπαῦ οαῖὴθ ἄον 

ἔργου ἤθάνθη, ὕπαῦ Π6 ὙΠῸ πλὰν οαῦ οἵ ἴῦ, 
Βῃοι]α ποὺ αἴ6.6 

Δ γηαί, "τὴδν,᾿ θὰ ἱπαϊοαῖίνο, ἀπὰ ποῖ βίμιν ΟΥ̓ {πὸ 5}. 
Ἰυποῖίνο, 

3 Ἰαϊδίαὶ Οἰμέλα, "ταὰρην ΟΥ̓ Οον,᾽ 1,6, “ἀοσε Ποΐ,᾽ απᾶ 
ποί, "ἃ Τ)6ο᾽ πὶ {πῸ βοηδο Οὐ" οὐἩἨ Οαον»᾽ ἰὼ Αν 

5. 11Ὸ, ΚΟΥΟΤΥ ΟἿ6 ΠΟΥ ἴπ0 ποδυίπρ αὖ, Ὁ, ΟΥ̓ ὕγοτι, [Π6 
Ῥατπππ," 

4 κ“α βαιυ, 1, “πδὲ ὁπ ο Βανν.᾽ 

5. ὁΓ, “115 Ὀγοπά,᾽ δα λίαΐο. 

5 καεὶ ἐ)ιΐκ πια αὶ εἰ ψαἀαμέππαί. 



σἘπ.». ΥἹ. 5. ΖΟΗΝ. 

ΛΔΈΜΕΝΙΑΝ, 

483 7Τοθὺ8 δηβινοσο δπὰ βαϊα αηΐο {Π|6 1], 
ΜΡ αν ποῦ ΔΠΠΟΠΡ' ὙΟΌΓΒΘΙΥΘΒ. 

44. Νὸ ομθ οδῃ οοῖηθ ἴο πι|θ, ἴἢ ὑπ Ἐὰ- 
{πον ῃὸ βοηῦ τὴ ἐο ποῦ ἄγαν Πΐτ: ἀπά 
1 8}}8}} ταῖβθ ΐπη ἋΡ δὖ {πὸ Ἰαϑὺ ἀδυ. 

45 Τὰ ἰ5 νυν δύθη ἴθ ὑπ Ῥυορ θίβ, Απᾶ] 
ΦὩΘΥ͂ 588}} 41} θ6 ἐαπιρ ῦ ἔγροια οὰ.} ΕνΘΡῪ 
56 ὑμπαῦ ποαγθῦμ ἔγοπη ὑΠ6 Εαύμον, ἃπὰ 18 
ἐααρὶῦ, σοπιθῦϊι ἀπο πη0. 

40 Νοὺ ὑμαῦ ὑπ Ταύμον. που παν 
Ῥθθη 866 ὈΥ͂ 0Π6, Θχοθρῦ δΐπι ὑπαῦ 15. 10} 
αοά; πὸ μαῦῃ βθθὴ ὕπρ ᾿αῦπθυ. 

47 ον, γϑυν, 1 88. πηΐο ψοι, Τ]αῦ 
ἢ6 ὑπαὺ Ὀοϊονθῦ ἴθ το σθοθῖνοῦι [8 
Θυθυἰαβϑύϊηρ. 

48. 1 ατὰ ἐπ Ὀγθαά οἵ 116. 
49 Ὑουν ἔλίμουβ αἴθ ὑπ τῆϑῆηδ ἴῃ {Π|6 

ΟΠ] άθρηθ88, ἀπα αἰθά. 
δ0 Τηΐβ ἴθ ὑη6 Ὀγθαά ψ Β 1 18 ΘΟμ]Θ. 

ΘΕΟΚΟΊΑΝ. 

48 1οβ0ὺ8 δηβνυγουθα δά βαϊά, ΜΙ ΌΤΙ 
ποῦ ΔΠΊΟΠρ' ὙΟΌΓΒΘΙΥΘΒ, 

44 Νο πιδὴ οὰπ Θομθ ἴο Ὠ16, ὉΠ]688 
Υ Εαύμου 0 βθηῦ πὴθ Ὀγὶηρ ἷπὶ ἀπίο, 
πιὸ: δηᾷ 1 5}|8}} ταῖβθ ἶπι ἀρ ἂὖ ὉΠ6 Ἰαβὺ 
ἄαν. 

45 Τῦ 15 συυϊεύθη ἴῃ {πθ Ῥγορ ιοῖβ, ΤΉΘΥ 
88,8} 411 θ6 ἐδυρ!ῦ ἔγοπι ο4.} ἘΥΘΡΥ οπθὶ 
γΠ0 58|8}} Πθὰν ἔγοπι τὴν ΕαύΠ ον, ἃπα 588]} 
06 ὑδυρῦ,2 μθ σοιηθῦ αμὕο Πη6. 

40 Νὼὸ τπδπ μα ὄνον βοοῦ (ἰοᾶ, θαῦ 6 
{παῦ 18 ἤτοι Οοα, μαῦἢ βθθμῦ ὅμ6 Ἐλύμον, 

47 ον ν, Ὑϑυ]γ, 1 880 απο γου, ΤῸ 
{παῦ ΘΙ Ἰθνθῦῃ ἴῃ τη6 588}} μᾶνο ϑυθυϊαβύϊηρς 
116. 
4 χχιιΙ.--48 1 τὰ {π6 Ὀγθδά οἵ 118. 
49 Ὑουν [ἈΠ 6Γγ8 αἴθ τπδηπα ἴῃ ὑπθ ν1]- 

ἄθυηθβ8, Δ] ρϑγιβῃθα, | 
δ0 ΤῊ 15 ὑμθ Ὀγοδᾶ ὑμπαῦ σᾶπιθ ἀονπς 

ΞΒΒΆΨΟΝΙΟ, 

48 Τθη }6818 δηβυγογθά δηα βαϊὰ πηΐος 
πη, ΜΕ ΆΡΠηι" ποῦ πο πρὶ γΟΌΓΒΟΪΙγ ΘΒ. 

44. ΝῸ οῃθ οδπ δοῖηθ ἴο π|6, 1 {δ 
ἘΔΥΠΘΡ ὙΠῸ βοηῦ τὴϑ ἄγαν ΐπη ποῦ ἢ ἀπὰ 
Τ 58}8}} ταῖβα μἷπὶ ἊΡ αὖ {Π6 Ἰαδῦ ἀδυ. 

45 Τῦ 8 νυτιεέθη ἴῃ ὑπ Ῥγορμοίβ, πᾶς 
ΠΟΥ͂ 8881} 4}} θ6 ἑδυρῃῦ ὃν αὐ. 5 Ἐνουν. 
ὁπ6 ὕπαᾶῦ Βαῦ πραγὰ ἔγομ ἔμ, αμα μαῦς 
Ἰθαγηθα Ὀ. Θχρθγίθποθ," σοιηθίῃ πο ΠΊΘ. | 

46 Νοῦ ὑπαῦ δὴν οὔθ βαύῃῃ. βρη ἔπ6᾽ 
ἘαυΠοΡ, ΟΥ̓ μ6 ἐμαῦ 185 ἵγρου) Οοα, 6 μαῦι, 
Β66η {πθ ἘΔΕΠ6Ρ. | 

47 ὙοΥν, νυν, 1 ΒΔΥ πἀπίο γου, ΗΘ 
ὑμπαῦ 6] θνθῦμῦ ἴῃ πὴ μαῦ Θνθυϊδβεϊηρ ᾿ἴδ.. 

4] χχτιϊ.---48 Τ απ ὕπο Ὀτοδὰ οὔ 1.5 
49 ὙΟῺΓ [αύμουβ αἷϑ τπσπηα ἴῃ ἔπ 6 ὶϊ-ἢ 

ἄθυηθ88, δηα ἀϊθά. 
δ0 ΤΉΙΒ 18 π Ὀγθαᾶ οοπιῖηρ' ἄοντη ἔτι 

ἄοπη ἔγοιη θάνῃ, ὑπαῦ τ Βοβοθυοι μου] ἔγουη πθάνθῃ, ἰἢ ἃ πᾶ αὐ" οἵ ἰῇ μ6 588}} μθᾶνθῃ, ἐμαῦ 17 ὁη6. 5}}8}} θαῦ οἵ 1ξ μι αἷθ 

οαὺ οἵ 1Ὁ Βῃου]ὰ ποὺ ἀϊθ.3 

1 μαμέσμεαίϊᾳ πΑκαμάςῦ, ἰα διδακτοὶ ἀπὸ οὐ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 
μαμέσμεαίη Απάμάκι νουἹὰ ὕὈ6 διδακτοὶ τοῦ Θεοῦ. 

3 ψοη. 1806 οτηΐίβ "ἴῃ Μο.᾽ 

8 ΤῊΪ5 5 6 ποαᾶγοβὲ το ποσὶ πρ' ΤῸΓ Π6 Αὐτήοη. Βα θ᾽ απο. 
μια φὸ--τπογ αν ὃ, ὙΥ αϊο τοπάοτβ ὅπ6 Οὐθοὸκ ἵνα τὶς --- 

φάγῃ μὴ ἀποθάνῃ. Ὑιο ἢγδῦ "5μοα]ά᾽ 15. σομεϊπροηῦ, {16 
Βεσοοιμα σοπβοσιοηῦ, 

ποῦ αἴθ. ] ποῦ. 

Ἱ οΥ,, " ἀἰνίποιν,"--- οἰέαγηιεα ἱσῆποπ ηδυεϊπὶ ΟΠ πιεν ἐ ιῖο--- 
δἰβαυίῆι, διδακτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, οὐ ταῖπον Θεύθεν, " αἰνὶ- 
εἰζα5,᾽ 

3. δαηιαϑ---ἰεἰβαυῦδ, Ἰἰϊ. Τα. 50]. 

3 γηξ, " 5δνν ΤῸΥ Ὠἰ πη 56 17, ἐπ6 ἙΑΤΗΕΕ,᾽ ὑλέία Δίαπιαψε. Ϊ 

4 ΟΥ, ᾿Βπουϊὰ οαῖ," 

νἱν νης. 

1 οΥ, "υΣἱτΐη γουγβοῖ  65,᾽ πιελάμε δοδοψι, 

3 αρίδ᾽ιο πὸ Οἰδ᾽, ζχο., 150 “ ἍΠΙ655 6 ΕἌΤΗΕΝ ὙΠῸ βοπί 
Με ἄγαν Ηἷπι.,᾽ 

3 Βορλ'οπι", ἰπβέσιιπι, ο. 

4 ΟΥ, “15 ἐγαϊποά, οἀποδξοα," πασῆϊκ᾽, 

δ υμὲγμμαῖ, ὁ πιστεύων. ᾿ 

ες “λιψὲδ" ἡἱσο πϊ, δα]. ὑγοδὰ οὐ Ἰἰο, ἱ.6. τῆδὲ κίνοι {0 --- 

ΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

438 ΤῆΟ ϑανίουν δηβινουθὰ ἀπ βαϊα ἀηΐο 
Ὅμθπι, Μαστηιν ποῦ Ὀθύνγθθη ψοιμγδοίυθϑ. 
4 χγι.---44. ΝῸ τηδὴ ὁδη ΟΟΙηΘ. ἴο Π16, 

ἀΠ]685 ὅπ Ἐδέμ ον ἐμαῦ βοηῦ πὶ ἀσαν Ἀἰμ : 
δηὰ 1 γαΐβο ᾿ἷπὶ ἴῃ ἐδ Ἰαδὺ ἀν. 

45 Τὴ 6 Ῥγορ οίβ᾽ θοοΪκΒ ἰὐ 186. τ θα, 
ΑἹ] 85}8}} 6 σϑδάν ταιριῦ οἵ ἀοά. νον 
ὁπ6 ὑπαῦ ποαγὰ ἔγομι! Εδύμθν, ἀπα ᾿Ἰθασηθα, 
Θουοῦ πηἴο ΠΊΘ. 

40 Νὼ τηδὴ βὲν Εαύμπον, θαῦ πο ὑπαῦ 18 
οἵ (οὐ, πο βθούῃῃ Εαύμον. 

47 Ψτναθῃ 1 88. απο γου, ΗΘ ΒΔ 0} θνου- 
Ἰαβύϊηρ Ε{{8 ὑμαῦ ὈΘ]Ἰογθῦϊι ἴῃ τηθ. 

48 Τ τὰ Ὀτγθδά οἵ 116. 
40 Οὐυν λυ Ππον8 αὔθ πον θη]ν τηθαῦ ἴῃ {Π16 

ΜΠ] ἀθΓΠ 685, πὰ {Π6 Υ ἃτὸ ἀθαᾶ.ὃ 
δὺ ΤῊΪΒ 15 ὕπ6 Ὀγοδὰ ὑπαῦ απο ουὖ οἵ 

ἐλὸ Ἰθάνθηβ, ὑπαῦ ἢ ἀΐθ ποῦ πὸ θαίθῦ οἵ 
ἰῦ. 

Ὁ 110." δὲ,᾿ Ὁγ, σέ. 

3. ὑμέον κὲ ἐδλε. 

3 γι, "ουξ οὗἩ Θον," ὁ Θοάε. 

4 πγοα δία. ] 

5 απ δὲς εγνηὰ ἀσάε ! 

ΑΒΑΒΙΟ. | ΡΕΆΞΙΑΝ, 

48 ΤΠ ΘΗ 7 65815 ἀμβυνογοᾶ ἀπὰ βαϊὰ πηΐο. 
ἔμϑιι, ΜΙ ανΙη αν ΠΟΥ ἈΠΊΟΠΡ' ὙΟΌγΒΟΪγΘ 8... 

44 Νὼὸ οπθ οδπ διρηῦ ἃ8 τοραγ 8 ΘΟ ἢ σ᾽ 
ἴο τὴϑ, ὉΠ]οθ5 ὅπ Βαΐπον το βοΐ πηθ᾽ 
ἄγαν Εἰπὶ :35. ἀπ 1 51}8}} ταῖβθ ΐπὶ τ} δὖ 
μι Ἰαϑύ ἄν. 

45 Τὸ ἰΒ συϊθίθα ἴῃ {η6 Ῥτγορ ιοῦβ, ΤΊ] δῦ 
ὑμον, ὕπ6 σι μο]9 οἵ {πθπι, 588}} Ὀ6 ἐδυρηῦ, 
ἔγοιῦ Οὐά, Απά Βοβοθυον υϑοθί νῦν 
Ἰθᾶνθ ἤτοι ὑμθ Ταῦμον ἀπᾶ ἰ8 ὑπαρμῦ, 
οοπηοῦν ἀπο τη6. 

46 Απά πὸ οὔθ παῦῃ θομοϊἀθηῦ ὑπο 1 ὰ-᾿ 
ἔθου, θαῦ 6 ὑπαῦ 185 τοιὰ Οοα Παὺ βοθηδὶ 
{πὸ Ῥαύπον. | 

41 χγιτ.--- 47 ΤΊιΘ ὑσιῦμ, ὑπὸ ἐγαθῃ,71 βὰν 
ἀπίο γοιι, ΠΕ ὁπ Ὀ6]θυθῦι ἴῃ τὰ μ6 μα. 
Θνθυ] αϑεϊηρ' 0.5 

48. 1 απὶ ὑπαὺ Ὀτοδα οὗ ᾿ἰ{δ. 
49 Ὑοιυν [0 πο γ8. αὖθ τπδηπὰ ἴῃ ὕπο ψ1]- 

ἄθγηθββ, απ ἀϊοά. 
δ0ὺ Βυῦ ἐπῖθϑ ἴθ. ὑῆθ Ὀγοδὰ ὑμπαῦ οδτηθὶ 

ἄονη ἤτοι ἤϑάνθη, οἵ νι οι 1 ἃ τηδῃ αὐ 
ἢ6 8818}} ποῦ ἀϊθ. 

τ χπξι " σταπθ]ο ποῖ," ροδκ ποῖ δὰ ἀπίπ 61} κ] 6 ἡαγκοι,. 

3 71π| " ἀγα θΐπι, ἄτγανν πἷπὶ Υ ἕοτοοῦ." 

5. γαχκῆπῆηα πεμέα' αἰαπῖπα πη αἰ αΛὶ. 

Φ γ{π. " Ὀσαγοῖν Ἰσαᾶνο." ῬοΙγς. οπιίξν ἐση, "Ἰσδνο." 

5 11ξν “δπὰ ἔποτο ἰ5 ποξ ὁπὸ ΟΠ οἸ ἃ, οὐ σοῃεί οτοί." 

6 αὐεανα---« ἔα), Ϊ 

7 «γοτίϊν, νοτῖν." ῬοΙγκ. 

Β΄ 1ξ. "τὸ τυἷπι ἐπ Εἰἶὸ νου! αδείης." 

48 1688 βαϊᾷὰ ὑπο {πθη, ϑροακ ποῦ 
ΥΔΏΪΟΥ ΟΠ6 ΜῚΓΝ ἀΠΟῦΠΘΓΡ, 

44 Νὸ πιδὴ ὁ8η ΘΟΠῚΘ ἴο 1η6, δχοθρῖ 
{9 Εαύμ ον ὑπαῦ βοηῦ πηθ ἄταν Ὠἷπι: ἀπ 1 
88}8}} γαῖβο ῃΐπὶ ἊΡ αὖ ὕμι6 Ἰαϑῦ ἄγ. 

45 ΤῸΡ ἴὉ 18 υϊξῦθη ἴῃ π6 Ῥγορ θέε, 
ΤΉΘΥ 588}} 8}1} θ6 ἰαπροὺ οἵ Θοά. Νοὸν 
ΘΥΘΡΥ͂ ὁπ6 ψ8Ὸ ποαγὰ ἴσοι πο Εδίμον, ἀπά 
Ἰϑαγμθα οὗ νη, οοπηθί ἀηἴο τη6. 

40 ΝῸ οὔθ βροίμι. ὑπὸ Ἑδέμον, θὰ δθ᾽ 
ἐπαῦ 8 ἴσου Οἷοὐ, ἰβ Β ὑμαῦ βὰν ἴπθ Τὰ-᾿ 
{Π|6 

47 Ττυὶν, ὕσαϊν, 1 βὰν απο τοῦ, ΕΥΟΡΥ 
ὁπ ὑδαὺ Ὀοιονοῦίι πὰ πὰ μα ΕΠ ἴῸ  ϑυϑῦ. 

48 Τ δὰ την 80} ἔμ Ὀγοδα οἵ Ἰϊΐδ. ᾿ 
40 Ὑουν [αῦμοτβ αἴθ τδπηδ ἴῃ ὑδ 6 κ]]- 

ἄουποββ, πὰ αἰοὰ, 
δ0 Τ|νῖβ 8. ἔθ Ὀγοδὰ ἐμπαῦ οαπο ἀοντῃ 

ἴγουα βϑᾶνϑα, ὑμδὺ ἃ τηδὴ τηδΔΥ δῦ οὗ 1, πὰ 
ποῦ ἀἶο. 

1 «ἀοςιὶ Ποῖ." ανδεαυν όσν.ἐ ἀλμάᾶ ἐλαισαπά. 



5. 50ΗΝ. Ομ.» ΥἹ. 

ΑΥΤΗΟΕΒΙΒΕ. ΨΕΚΒΙΟΝ. 

51 1 δῖ ὕμ6 ᾿ἰνίηρσ Ὀγνθδάᾶ ἐν ΒΙ 0 ἢ ΘΆΠηΘ. 

ἄοννπ ἔγρουη βθάνθῃ : ἴἢ ΔΠΥ πιδη θαῦ οἵ {}}18. 

Ὀγθαά, μ6 5Π18}} 1ἴνθ ἴθ᾽ δύϑι: [8Π4] ἜΠθ᾿ 
Ῥγθδᾶ ὑπαῦ 1 ν1}} σῖνθ 18 τὴν ἤθβῃ, 0} 1 
ν1}} σῖνθ ἴον 86 1Π|8 οἵ 66 ποῦ]. 

δ5 Το 76 .85 ὑπογθίουθ ὅ[βῦγου 7 δ ΟΠ ρ' 
ἐμιθιηβοῖνθβ, βανίπρ, ον οδη ὑΠ18. ἸηΔἢ 
σῖνθ τ λὲς ἤθβὶ ἕο θαὺ ἢ 

58. [ΤΠ θη “68118] βα1 4 απίο ὕΠ6π1,  ΘΙ]Υ, 
ΠΥ ΘΙ ν, 1 βγ ἀπο γου, Εχοθρὺ ἔγ6 θδῦ {Π|6 
ἤδβη οὗ ὑπ6 ϑοῃ οἵ πιᾶῃ, πα ἀγῖηκ ΙΒ 
ὈΙοοά, γθ μᾶγθ πὸ 118 ἴῃ γοα. 

54. 6[Ὑ Βοβο7 δαδϑίῃ τὰν ἢ 65}, δα ἀν πκ- 
“6 τὴν Ὀ]οοά, παΐϊι οὔθυμα] Π8 ; πα 1 Μ1}}} 
᾿ραῖβθ δἴπη ΠΡ αὖ {Π6 ἰαϑὺ ἀδγ. 

δῦ ἘῸΓ τὴῦ ἤθβηι 15 πηθαῦ ᾿Ἰπἀ4664, ἃ Πα ΠΥ 
ΒΙοοά 15 ἀτίηἰκ ἱπαθθά. 

δ0 Ηρ ὑπδῦ ϑαύθυ την ἤθβ, πα ἀν η- 
δἔι τὴν Ὀ]οοί, Τά 6] 6} 1 τη6, ἃπα 1 ἴῃ 
δῖ. 

ΒΥΕΙΑΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

51 1 ἃ {π6 Ἰινίηρ Ὀγθδα ὑμαῦ οὰπιθ 
ἄστη ἴλοιη μθάνθη : [ἢ ἃ πη8η 51|8}} οαῦ οἵ 
{815 Ὀγοδᾶ, μ6 858}} Πἴνϑ ἀπίο οὐθνηϊῦν : ἃπὰ 
{8181 Ὀγοδὰ ὑπαῦ 1 511}8}} ρῖνθ 18 Τὴ ῦ θοάγ, 
ψΒοἢ 1 σῖνθ ἴον ὉΠ|6 βαῖκθ οὔ {Π {|8 οὐ 0Π6 
νου]. 

δῶ Βυῦ {πὸ 7658 ΓΘ αἀἰβραύηρ ΟΠ 
τ ἀπούμοθι, ἀπ βαγίηρ, ΗΟ οδπ {1118 
πιαηὶ σἰνΘ 5. δ18 θοαν ὕο οαὖ ὃ5 

δ8. Απᾶ Ζ76βι58 βαϊᾷ ἀπίο ὑμ θη, Ὑ ΘΥΪΥ, 
γΘΡΙγ, 1 580 τιηΐο γοῖ, Τηαὺ 1 γ9 588}} ποῦ 
οαῦ ἔπ6 θοᾶν οὐ 0Π6 ϑοπ οἵ τηδῃ, ἃΠ4 5118}} 
ποὲ ἀνίηῖς [5 Ὀ]οοά, γθ πᾶν ποῦ 118 ἴῃ 
Ὑ ΟῚ ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΠΒ.᾿ 

δ4. Βυὺ δ ὑπαῦ δαύθῦι οἵ πὶν Ὀοάγ, δᾶ 
ἀν κοῦ οὐ τὴν Ὀϊ]οοά, παῦῃ Θυθυ]αβυϊηρ, 
ἸΠδ ; ἀπ 1 588}1} ταῖβθ ῃΐπὶ πρὶ αὖ {868 ἰαϑὺ 
(ἀν. 
ὅδ ἘῸΡ τιν Ὀοὰγ 15 σα ]]γῦ [Ὁ04, ἃ Πα τὴν 

Ὀ]οοά 15 γβθα]}]}ν ἀν η.. 
δ0. Ηδ ὑμαῦ δαύθυι τν θοάγ, πα ἀνη]ς- 

δὲ ἃ τὴν Β]οοά, θ᾿ δύ ἴῃ τπ6, ἀπα 1 ἴῃ Βῖτη. 

Α.}. 32. 1 ««ἢδῖ,᾽ ΗΓΙΚΙ. 
τμδΐ.᾽ 

ΤῊΘ Ῥοβοῖ. 8150 τοδάβ, " πὰ πὸ Ὀγοδὰ 

1 ΟἹ. 1]. 13. 

3 Ἠοῦ. χ. δ, 10. 

ΓΙ 3 ΟἹ. νἱϊ. 43 ; ἰχ. 16; Χ. 10. 

Ι 4 σκ. 11. 9. 
Ϊ 5 5, Μαζί. χχυΐ. 96, 28. 

ΤΠ δ πῃ. νἱ. 27, 40, 68; ἵν. 14. 

Ιῳ 1 5. Ζόπ 111. 24; ἰν. 15, 16. 

3 5, ἘρΡὨτδθη αποΐοθα ἐμῖ5 σαῦβο ἴπ {Ππ6 ἴθυτηβ οὐ πὸ 
ΗΥΚΙ. νουβίου, ἀβῖτιρ πιοΐδο ΤΟΥ πιδϑ]ικίαλι. 6 ΕἸάΘ, Κοσμι. 
1ῖν. νο]. 111,0». 102, Ε.. 

8 ἯΓΚΙ. δ α5, " Ηἰπιβο],᾽ 

4 οΥἉ, "Βαδβίδποορ.᾽ δαφπῆηι κῆη. ΗΤΚΊ. 85 ΟὨΪΥ, “ἴῃ γοὰ.᾽ 

5. οΥἍ, “ὑγα]γ,᾿ “ ΠΥΤΩΪΥ.᾿ 

1 1 8πὶ ὑπαὺῦ Ὀγθδᾶ οὗ 16 ὑπαῦ οδπι6 
ἄονη ἔγοιη ἤθάνθῃ : ἃπα ἢ6 ὑμαῦ θαύθε οἵ 
{μ18. Ὀγθαὰ 51}8}} ἴγθ απο θυ : ἀπ 
815 γΘΡῪ ὈΓΡΘδα ὑῃαῦ 1 5118}} σἵνθ Βἴμι 18 ΤΩΥ 
Ὀοᾶν, νι Βῖο ἢ} 18 ἴον ὉΠ6 116 οὐ ὑπ σνου]ά. 

᾿ς 62 Αμπᾶ {6 {6 ν8 αἰβραϊθα διηοηρ ὑπ Θη}- 
᾿ΒΘ6͵ν68, βαγπρ, ΗΝ ὁ ὑμ18. ΟΩ6 βἾΥΘ Ὁ8 
μῖ5. θοὰγ ἴοι 5 ἴο ϑαὺῦ ἢ] 

58. Απᾶ “6βι18 βδῖ ἢ ππΐο ὑμ6πι, Ὑ ΘΕ] γ, 
ΥΘΡ]Υ, 1 βὰν πηΐο γοι, Π γο ἀο ποῦ ϑαὺ ἐῃ8 
ἤθΒ})} οὔ π6 ὅοη οἵ τπδῃ, πᾶ ἀσίηὶς ποὺ ΠῚΒ 
Ὀ]ΙοΟά, γ8 πᾶν πὸ 118 ἴῃ γοιι.ὃ 

᾿ ὅ4 ΗΘ {Ππ80 φαίθε]ι τὴν ἤθβ}}," ἀπ ἀν η- 
ΘΌἢ τὴν Ὀ]οοα, Πα 0}} ἴῃ μἴμι ουθυ! αβύϊηρ' ΕΠ 8... 
ΔΠᾺ 1 5118}} ταΐβθ ἢΐπη ἀρ αὖ {π6 Ἰαϑὺ ἄδγ. 

δῦ ἘῸΓ πὴν ἢθ81}} 18᾽η ὑσα ἢ υἱσ ὐθοιβ Γοοα, ἢ 
ἃ ΠΑ τὴγ Ὀ]οΟα 15 ἴῃ ὑρα ἢ ἃ ἀνδυρῦ οἵ ᾿ξ. 

60 Ηϑ {πᾶῦ φαύθ τὴν ἤθβι, αὶ ανὶη- 
οὐ] τὴν ὈΙοοά 18. 0} τηθ, ἀπ 1 8 αἶβὸ 
χῚ Ὁ} 1. 

1 πὸ, “ἘπαΡ στο Βμου] ϑδξ. 
5. Ἰα᾽ αἰκαηῖηιε. Οἱ {πὸ ἀοούτῖλο ἃπα βδογρα σἱδθ8 Οὐὗ {π6 

ΗΟΙ͂ν ΕἸοΠαγῖβί, ἃ5. ΠΟΥ ἅτ ποϊὰ ἰπ ΑἸ ββίηἷδ,--ττη ἐξα 
ἰαπκἄπέι ᾿λιᾶδ᾽ 5ὲ,---ὐιὔη γα φἄσάια ψναὰ τυαμηια δα" τὐαψαν- 

᾿ἐδαῦγαῳ αἶδα πἄπέι πᾶνε τυαμίτενι βαιρᾶ Κυαβεῦα αγπϊᾶκπα 
τοαμέιυαϊα " εἰ απ ἰαπἤνιξω ἐδ τυᾶὐ, ἄς. 866 2. Το, 
Ηΐβύ. ἀμ, 1ϊ.,. δ, δὰ ΟΟμπ. Ρ. 841, 56., ἃπὰ α, αὐτοὶ. 
ΤΊΘΟΙΪ. τ. Ρ. 195, 56. . 

3 οΥ, “Ὀοάν.᾽ 
4 γ{{ν “ἴῃ Πΐπι 15 1ΠῸ νου ΒΟ] πη ρ’,᾽ 
5. ἐβῆσῳ τ᾽ ϑααπιᾶη, " τιρλῦ, στ θοιΒ, ΟΥ δῦ, Ὑυ Ἀ]ΟΪι 18 ἴπ 

{τατῃ.᾽ 
ὁ ῬΟΙ͂νΕ. ομηὶίβ " οὗ 176.᾿ 

ΒΑΉΤΌΙΟ. 

ο 611 δὰ ὕπ6 Ἰἰνίηρ Ὀγθδὰ ὑπαῦ ΘΔ ΠῚΘ 
᾿ἤτοπι μϑάνθῃ : ἰΓ ὁπ6 θαῦ οἵ {π18 Ὀγθαᾷ, μθ 
588}} Ἰἴνθ απηῦο οἰθγηϊυ : θὰῦ ὑπθ Ὀγθδά. 
᾿Ἐμαῦ 1 5881} ρῖνϑ 18 τὴν ἢ 05}, ἴον ὅ}ι6 1186 οὗ 
6 νου]. 

᾿ς δῷ Τὴθ Φοθν8. ὑπ γϑογο ἔουρ ἢ Δπηοησ 
πϑῖὰ ἐπθιηβοῖνθδ, βαγίησ, ΗΝ 588}1} {Π18 
ὉΠ6 ρσῖνθ 18 [18 ἤθϑῃ ὕο ϑαὺ ἢ] 

58. 72 685 Ὁπουοίονο βαϊα πηΐο ἔπθιη, Υ 6- 
ΤΥ, ὙΘΥΠΥ, 1 88 αηΐο γοιι, Τμαῦ 1Γ γ6 (ὁ 
ποῦ οαῦ {πὸ ἤθβῃ οἵ ὑπ ὅοῃ οἵ τπδῃ, δηᾶ 
᾿ἀνίηῖς πού ἷ8. Ὀ]οοά, γ6 πᾶγθ πὸ 116 1ὴ 
ΥΟΌΓΒΘΙνΘ5. 

ὕ4 Ἠδ {πᾶῦ οαὔθι τὴν ἤθβ, ἀπα ἀν] π}- 
ΘΕ} τὴν Ὀ]οοί, Βα 116 ἀπῦο οὐθγηῖῦν ; ἀπά 
1 58.4}} σαῖβθ Ηἷπι ἃρ αὖ [Π6 ϑηᾷ οἵ ἀδγ8. 

δῦ ἘῸΡ την ἤθβη 18. ὑγιθῦ [Ὁ04, ἃ Πα ΠΥ 
᾿ΒΙοοά 15 ὕγιαοξ ἀσγίηῖς. 

δ0 Ηθ {πᾶῦ φαὔθι τὴν ἤθβἢ, ἀηα ἀρ ηκ- 
᾿Θὕἢ τὴν Ὀ]οοά, 8118}} δθ1ὰθ ἴῃ ππθ, δηὰ 1 ἴῃ 
| Βῖπη. 

ΜΈΕΈΜΡΗΙΤΙΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

51 1 ἀπ {πῃ Ἰἰνίηρ Ὀγοδα ὑπᾶῦὺ 18. ΘΟΙΏΘ 
ἄονγη ἔροπὶ ἤθάνθῃ : ἢ6 ὑμαῦ 518}} οἂὺ οἱ 
6818. Ὀγθαά 58}8}} 1ἴνθ ἔον: θυθῦ: ἃπᾶ {Π|6 
Ὀγοαά ὑμπᾶῦ 1 5}}8}} ρῖνθ Βἴπι 18. ΤΥ ἢθβ[), 
{πᾶὖ 1 588}} σῖνϑ ἴον ὑπ 1Π|8 οὗ ὕπ6 νου]α.} 

δῶ ΤΠ6 76 ν.)8. ὑπθὴ οοπέθπηαθα διπμοηρ, 
ἘΠπΘ πη βοῖνθβ, βαυίηρ,, ΠΟν Θὰ ὑ8 18 ΠΊΔ ἢ δῖνθ 

18 818 ἤθβῃ ἴο οαΐ ὕ2 
58. «6508 βαῖθἢ απίο ὕποιη, ἡ ΘΥῚ]γ, συν, 

Τ βὰν απο γουῦ, Τ]αῦ ἢ γ6 ἀο ποὺ θαῦ {16 
ἤδβη οὔ ὑπὸ ὅοι οἵ πιᾶπ, ἀπα ἀο ποῦ ἀν] ηΪς 
μῖ8. Ὀ]οοά, γ8 μᾶνϑ πὸ 118 ἴῃ γοι. 

δ4 Π|6ὸ ἐπιαῦ ϑαΐϑί τὴν 68}, αὶ ἀν] κ 6} 
τὰΥ Ὀ]οοα, μαῦ ἢ ονθυϊαβῦϊηρ, 18 ; πα Το 8}1}8}} 
ΓΆΪΒ6. ᾿ἷπὶ ἊΡ αὖ {116 Ἰαϑύῦ ἀδγ. 

δῦ ΤῸΡ τὴν Ποβὴ ἰ8 ὕσαθ ἴοοά,, ἀπ ἸῺ 
ὈΙ]Ιοοά 185 ὕσιιθ ἀνία] ῦ 

δὺ Τὸ τμπαὉ φαύθυἢ τὴν Π6 5}, ἀη α ἀνι η]κοα]} 
ΠΥ Ὀ]οοά, 58.8}} ΔὈ]46. ἴῃ τη6, ἃμᾷ 1 αἶβὸ 
858Π8}} αὈϊάο 1 δι πη. 

Δ χἰξ, "ἴο οδὲ [ξ,᾿ 

2 γιὸ. “ΟΥ̓ ἔγαῖῃ." πορλα δ πιπιος ας γμοῖκ δἐπαϊὲ πιπιορὴ 
] “ἰάγπι γπιαπίέορ ἢ απ ΡῈ μβῦτπα τρέχο, ἅτο,, ἰδ ἂπ ἐπέοτοβείπν 
οχίτγαςσε ἱπ Βαμίαϊσ οα πὸ ἤδΔῚ Ῥγόβοποῦ πὶ ἴΠ6 ΗΟΪῪ Εαὰ- 
σδπαγίβε; ἰπ Μαγίγτσ. 5, Οο! αἴ, Εοπισο, 1703, Ρ. δ7, 54. 
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1 ἀἤε απίοϊς αν, κα, “ῬΟΥ Τποὰ δΥξ ΟἿ γ ΠΟ 16, ΟἿΓ 
ὙΠ οἷο βαϊν βίο, ΟἿΣ ΟἾΪΥ πΟρΟ, ΟἿΣ ΟἿ δα ιν, ἀπ ΟἿΣ 
ΟἿΪΥ τοβαγγοοίίοι," 140, 5, Β58511, Ρ. δ8, 

3 χ|ξ| “ΤΟΥ ὉΒ ἴο οδξ {{,᾽ 

3 ΟΥ̓, " ὯΠΙ6585 γα οδἵ;, ἄς. 

4 γι, "“Τοοὐ οὗ γα." 

6 1{π " ἀτίπὶκ οὐἁ  ἐγαῖἢ.᾽ “ὙΠποὰ ψγο, οὐΐ οΥ̓ ΤΠ ΐπο ἰπ- 
σοταργομοηβίθ!ο ἱποαγηδείοτι, ἀκαονεΐ παπὶ απο απ ἔρδε, 

πιαδὲ ρχοραγοα ΤῸ 15 ἃ Ὀγοδὶ ΟΥἨ ΠΘΕΥΟΙ---{Π|8. ΤῊΥ ὈΟΟΥ,᾽᾽ 
1Δλι, 5, Οτοόκοσ, ν. 940. 

51 1 πῃ {ΠΗ Ἰνίηρ Ὀγθδα ὑπαὺ 18. ΘΟμη6 
ἄονη ἕλοι Πθάνθη: [{ ΔΠΥ ὁΠ6 οαῦ οἵ {18 
Ὀγθδᾶ, μι 8[|8}} Ἰῖνθ απο οὐθρηϊῦν : ἀπά {Π|6 
Ὀγθαὰ ὑμᾶῦ 1 ρῖνθ 18. τν θοάγ, ψ Βῖο} 1 
θῖνθ ἴον ὉΠ 118 οὔ {Ππ|8. νγου]ά. 

δ Τῆο 6.8 ὑΠουθίονο βύρον θ᾽ ὩΠΊΟΠρ' 
ὉΠ ΘΙΏΒΘΊγ 68, Βα τηρ, ΤΟΥ οδπ ὕΠ185. ἡίαηὶ βἶνγθ 
18. λΐβ ον ὕο θἂῦ ἢ 

δ9. ΤΉΘη {6515 βαϊα πιηΐο ὅπηι, Ὑ ΟΡ ν, 
γΘΡ]γ, 1 ΒΥ ππύο γοιι, {7688 γ6 θα ὕΠ6 
"βοάν οὗἩ ὉἈπ6 ὅοῃ οἵ τιδη, πὰ ἀγρίης ἢἷ8 
Ὀ]οοά, γθ μᾶνθ ποῦ {18 1Π γὙΟΙΡΒΟΪ 68. 

δ4 Ἐφ ὑπαῦ Θαΐθῦ! πὴν θοάνγ, αηα ἀν] αἸκοι 
τὰν Ὀ]οΟΙ, μαῦἢ 116 ον θυ]αβύϊηρ ; ἃ 1 588}} 
ΤΏΪΒ6. πϊπι ἀρ αὖ ὑΠ6 Ἰαδὺ ἀἀγ. 

δῦ Ἐὸν {Π18 τὴν θοΐν ἴῃ ὑσα }}3 15 Τοοὰ ; 
πα {18 τὴν Ὀ]οοα ἴῃ να }}3 15. ἀν] η]ς, 

δ0 Ἠὸῤ Ὁπιὰῦ ϑαίου! τὴν θοάγ, αηὰ ἀνηϊς- 
τὰ ἸῺ Ὀ]οοά, οχἰδύθυϑ ἴῃ τηθ, ἀπά 1 ἴῃ 
ἡἴπη. 

1 ὁγ, " αἰβραξοά," 

3. μὲ ιεη]αϊ, 

8. ογ΄, “ἰ5,᾽ οἱδίέλ, ΤΊν 5. το ουβ Ῥαγεὶν {πὸ ΕΠ ορίο οχ- 
Ῥγοβδίοι ἵπ {Π|5 νοῦβοὸ ψ᾽αἱδ, ΒΡ, “οδία,᾽ “15, 1,6. " ἀθ ἀοἴ᾽ 
ΟΥ "ἀνγ ! ]6Ὲ}}," 1αὉν βδύατ, Βα {Ππ|ὸ ΘΟΕ 5 πλογὸ ΟΧΡΓΟΒ- 
Βίνο , [Ὁ ἱπηρ}165 16 ὐϊάϊηρς οἵ " οχίβίσπος," 



σπαν. ΥἹ. 5. Ζ2Ζ0ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

51 1 πὶ {Π6 Ἰἰνίπρ Ὀγθαα, νυ 16} ἐδ ΘΟ 6 
ἄονπ ἔγοπι μθᾶγθη. 

δ2 Τῇ Δῃγ οπθ οαὺϊ οἵ {818 Ὀγθδά, 116 888}} 
Ἰῖνθ πηΐο οὔθγηϊν : ἀπ {Π0 Ὀγθαα ὑμαῦ 1 
811.8}} σῖνθ 18 τι ῦ θοάγ, ὙΒ]0 ἢ 1 58}18}} σῖνθ 
ἴον ὑπ 6 1Π{8 οὗ ὑη8 σου], 

δ5 Τὴθ 26 ν»)8 αἰβρυΐοα διηοηρ ὑΠθι- 
ΒΘΙνθϑ, δηᾶ βαϊὰ, Ἡ ον ὁδη {818 τῆλ ρσῖνθ 
18 .ἷ8 θοάγ ἴο οαῦ ἢ , 

δ4 765085 5410} απῦο ὑπ 6π|, Κ᾽ ΘΙ γ, νου! ]γ,. 
1 880 τππΐο ὑοῦ, ΤΠ γ6 5118}} ποῦ θαῦ {πῃ 
θοάγ οἵ Π6 ϑὅοῃ οἵ ᾿π8ῃ, πα 5}|8}} ποῦ 
ἀνίη!ς μἷβ Ὀ]οοά, γ8 μᾶνθ πὸ ἸΠ{9 ἴῃ γουν- 
ΒΕΙΥ6Β. 

δῦ Ηδ ὑπαῦ ϑαύθῦ τὴν ὈοαΥ, ἀπὰ ἀτίη]ς-. 
ϑέῃ τὴν Ὀ]οοά, μαύῃ θυθυαβϑεϊηρ ΕΠ 2 ἀπὰς 
1 58:81} ταῖβθ ἴπι ἊΡ αὖ ὕμι6 ἰαϑῦ ἄδγυ. 

δὅ0 ἘῸΡ τον Ὀοᾶν ἰ8. ὑγιιοῦ ἴοοα, πᾶ τὴν 
ὈΙοοά 158 ὑνιιθὃ ἀνίηκ. 

δ7 Ἠδ {μπαῦ φαΐθῦῃ τὴν θοᾶν, ἀπα ἀνῖπκ- 
ΘΕ τὰν Ὀ]οοά, 588}} ΔὈΪά6 ἴῃ τηθ, ἃπᾷ 1 ἴῃ 
δΐτη. 

Ἰ αἶ5βο, "Βῃουὰ δέ." 

3. γπ| “1ἴνοβ Ἔυ ον! βεηρ." 
Ϊ 

3. οΥ, ἴσα! Υ.᾽ ογοῦυ 'τλαΐδ8 οὐδημεαὶ γυαγηῖν ἀδηπιαγάαδοε 
αγαΐξεα ἄψεαγη πιέγε, ἄς, ϑοσγνῖος οὗ ὅπ ΗοΪΥ Επομιαγῖβὲ 
οὔτ Αστηθη. ὉΠ. 70]. οἀ. σοπδίδηξ. Ρ. 22, 54. 

ἈΝΟΤΟ ΒΑΧΟΝ, 

ΘΕΟΘΆΚΟΊΙΑΝ,. 

51 1 δῖηὴ {πΠ60 ᾿ἰνίπρ Ὀγοαᾶ {παῦ' σα πη6 
ἄονπι ἔγομι ἤθάνθη : ἢ ΔΠΥ ὁΠ6 ϑαῦ οἵ {18 
Ὀγοδὰ ΒΘ 8}1}8}} ποὺ ἀΐθ, θα} 6 888]} ᾿ἴνο 
ἴῸΡ ονθυ; δηὰ ὑπ Ὀγθδά ψ μοι 1 ρσῖνθ ἴδ᾽ 
ΙΩΥ͂ Π168}}, ὑπΠαῦ 1 σῖνθ ἴον ὑπ6 11{8 οὗ ὑΠ6 
νον], 
2 Τ|θ 1618 4υδΡΡΘ Ια διηοπρ ἔπθτη- 

Β6Ιν 68, ἃηα βαϊά, ΗΠ Οὐ ὁδῃ [6 βῖνθ 18. ἢἷ8 
Ποβὴ ἴο οαῦ ἢ 

58. 6808 Βαϊ πηΐο ἔμθπη, ΟΡ], σου], 
Τ 587 τπηΐο γου, ΤΠ γο Ὧο ποὺ! θαῦ ὑπὸ ἤθβῃ 
οἵ ὑπὸ ὅοῃ οἵ πδη, πα ἀνίηκ ποέ μἷβ Β]οοί, 
6 588}} Βᾶνθ πὸ ᾿Π|8 νι] γΟΌΓΒΘΙν 8. 

δ4 Ῥυῦ Β ὑπιαῦ 588}} οαὺ οἵ τὴν ἢἤθβῃ, 
δη 5}|8}} ἀν η κἢ οὗ τὴν Ὀ]οοα, 51|8}} ἢδυθ 
Θυθυαϑύϊηρ Π 8 : πα 1 5}}8}} ταΐβθ ῃΐτπη ἃρ 
αὖ {Π Ἰαϑὺ ἀν. 

δῦ Βρολιβθ ΤΥ {Π 68}} 15. ὑγιιὃ [οοὔ, ἀπ 
ΠΥ Ὀ]οΟα 15 ὑνιθῦ ἀγίηϊς. 
4 χχιν.---ῦθ Απὰ Π ὑμαῦ 51)8}} ραῦ' οὔ 

ῊΥ {1658}, ἃΠα 5}}8}} ἀν πκό οὗ τὴν Ὀ]οοά, 18 
ΔΙαΤηρ’ ὙἹῈῈ τη6, ἀπ 1 ἰη Ηἶπι. 

5ΙΆΨΟΝΙΟ. 

51 1 δῃ {6 Ὀγθδὰ οὗ 116 ἐμαῦ 18 σουηθ 
ἀντι ἔρμο ἨΘΑΥΘΩ : ἰῇ ΠΥ ΟΠ6 οαὺ οἵ {πῖ8 
Ὀγθδὰ ἢθ 8584}} θ6 αἰΐνθ ἴῸΓ ϑνϑῦ: δπᾶὰ ἐῃθ 
Ὀγθδὰ σβῖοἢ 1 ρἷνθ 18 τὴν ἢθβ}), υΒΊ ἢ 1 
αἷνθ ἴον ἐδ 18 οὔ ἐμ νου]. 

52 ΤΠΘη ἐπ {ον} ἀἰβραξοα διποηρ ἐμθιι- 
ΒΘΙΥ68, Βαυίηρσ, ΗΟ οδῃ 818 ὁΠ6 σἾγθ ὉΒ 
18. ΠΘβἢ ἕο ϑδῦ ἢ 

58. δθ8ι8 ὕμθῃ βαϊᾷ τπηΐο ἔμθπι, Ὑ τ ν, 
ΥΘΙΊΥ, 1 ΒΔΥ ἀηΐο γοι, ΤΓ γ θαῦ ποῦ ἐἢθ 
ἤθβῃ οὔ ἐμ ὅοῃ οἵ πιδη, απ ἀγίηκ ποῖ 8 
Ὀ]οοά, γ6 βᾶνγϑ ποὺ 18 ἴπ γοαγβοῖνϑα. 

δ4 Ἠὸδὸ ὑμαῦ δαί! τὴν ἤθβἢ, απὰ ἀγίηκ- 
ἢ τὴν Ὀ]οοά, Βα ἢ ουθυ]βῦϊηρ ἢ : ἀπ 1 
818}} Ταἶβθ ἈΪπὶ ἋΡ αὖ ὅπ Ἰαϑὺ ἀδγ. 

δῦ ἘῸΡ ΤΥ ἢἤθβ᾽ι 18 ἔγιιθ ἴοοᾶ, ἁπια τὰν 
ὈΙΟΟΩ 15 ὕγιιθ ἀνίηκ. 

41 χχιγ.---ὅθ ἫΘ {μαῦ ϑαΐθίἢ τὴν ἤθβἢ 
Δπα ἀτιη κοί τὴν Ὀ]οοά, ΔΌ᾿ ἀθ ἢ ἴῃ πιο, πὰ 
Τ τη μϊπ).3 

3. "ρα )απιεδ8.---᾽ δηιάδθ. Ιἰξ, ΚΤΩΔΥ οδέ,᾽ το τηδν ατίηκ.᾽ 
ῬΓΘΒ. 5]. 

5 αὐεδληιαγεϊ, “ἴταρ." 

4 Ῥγοβ. βιὰ ]., ΤῊ ΒΘη86 ἰ8, “ἰ7 ἃ τῆδῃ οδξ, ἄς. ἀγα 
απίπια, 686 ἐπὶ τιἐδῦγιῦ, αγατηεα αγέον μεγὶ δλεσξαρεναϊὶ 

᾿ ἐπδηνῖδα γηΐθν, ο, “" Βτγοδὰ ποῦ ἀπὶοανοπθά, αξ Ἰοανοποὰ 
᾿ δα βοαβοποα τυ 58] ; ἀπ ραγο υγῖπο, ποῖ τϊχο τνἱτα 
νγϑίου, ΤῸ ὅπ ἨΟΙΥ Μυβίοσίοβ,᾽" --αηἠΐοι, Μοῖ, Κατί. 5ὲ. 
78, ν. 81. 

" ..---. 

1 ἀγα, “ποῦ, βΌΨΟΥΤΒ. ὈΟΓῚ οἰδιιθθ5 οὔ ἔπῸ γοῦβο ἰπ 
᾿ ϑογρίδη, 

1 ψααϊί, ὁ τρώγων. ρίὶναϊ, ὃ πίνων. 

3. ὁ ἀαγά᾽ πιί Οὐδροαϊ «Ἱδιιδε Ολτίδέε Βοῖε πιοὶ, πιοϊψειξίαψα, 
ποοράα μανπιμψαΐ", ἄς. “ Ἀπᾶ ρκῖν τὴθ, αν κυ Ομ ΚΙ 5τ 
ΤΥ ΟΡ, [Ὁ ὈΓΔΥ, ἃπἃ ΘνΟσΙηΟγΟ ἴο ΓΕΙΊΘΙΊΡΟΥ ΤῊΝ ΠΟΙ 
5ΒΌΪ τίη κβ, ΥΠ116 Ῥαγέδ κί οὐἁ {π6 ἔσο την βίοτίοβ οὗ ΤῊΣ 
Βοάν πὰ ΒΙοοὶ,᾽ ἅζο.-ΡΥΆΥΟΥΒ ΤῸ ἔπ ΗΟΙν Επολιατίξέ, 
Οομπδίδηϊζ, 1840, [0]. 10. 

ΛΈΛΒΙΟ. 

51 1 διὰ ἐλὲ ᾿ἰνίπο Ὀγθδα ὑπαῦ οατηθ ουὖ 
οὗ 6 ΠΘΑΥΘἢΒ : ὙὙΠΟΒΟΘΥΘΙ θαΐθῦ οἵ Ὁ}18 
Ὀτοαὰ μ ᾿νοῦ πηΐο οὐθγηϊ : πα {Π6 
Ὀγοδα {μπαῦ 1 σῖνθ 18. τὶν ἤθβἢ, ἴον ἐλθ 118 
οἵ ἐλὸ που]α. 

562 Τῆι ὑπ 6.8 βύγουθ θθύνθθῃ ἐπθιη- 
δοῖσοα, απ Βαϊ, Ἡ οὐ σὰπ ὑ}}}8. ΟΠ6. ΡἾΥΘ τι8 
818. ἤδϑιι ἴο ϑαῦ ἢ 

65 Τα {πὸ ϑανίουν βαϊα πηΐο ὑπ 61), 
4] χυτι.---Τ νὰ} 1 58. ἀπο γοῖ, Υ 6 μᾶγθΘ 

ποὺ ἸἰΠδ ἵπ γοι, 1688 γ6 θαῦ 6 Ποβἢ 
οἵ ἴπ6 ϑὅοῃ οἵ τπδῃ, δπὰ ἀγρίης 158. Ὀ]οοά. 

ὕ4 δ Βιδ0}} ονθυ  αβυϊπρ' ΠΠ{6 ὑπαὺ θαῦθυ 
ΤΥ ἤθ5}), ἀπ ἀν] κοι πὴγ Ὀ]οοα : ἃπὰ 1 
ῬΑῖΒΘ Εἴπι ἊΡ αὖ {π6 Ἰαβῦ ἀν. 

ὅδ᾽ Τῇ ὑγαῦῃ τὴν ἢ 68}} 18. πιθαῦ, δῃᾶ ὨΥ, 
Ὀ]οοά ἰ5 ἀνῖπκ.} 

δ0 Ἠὸ ὑμαῦ θαύθίνι τὴν ἤθϑι, αηαὰ ἀγίηῖκ- 
Θὕἢ τὰν Ὀ]οοΙ, ἀν 16 0}} ̓ῃ πηθ ἀπ 1 ἴῃ μἰπι.ὃ 

1 ϑιενηα ἐλέη, εἰπὰ σροισεάφηο δὲ Ογίδέο ἐλαγὴ χείασημησε. 
διπῖα ἰδὼν χειυίακνι ἐλίη 6.--Ηε ἴα χεσισεάεη λἰάΓ ἐδατ ἢ 
οίασπεηε, απά ἰαπιὸ, απὰ ἰεο, απὰ χὰ ἣὰ εἰϊεα.---Ηε ἰς 

κελαίεη 7οὸν ἐλαπ ἣὲ ἱ αγα {ἰΓ ἀπά εηχία, ἕο. ΕΜτὶς, 
Ηοπι. οὐ Ἐδβίογ ΠΑΥ, γο]. 11. 968, αἰδὸ αιοΐοα ἐπ Βοϊοσὲ 
Μοπαπισπίβ, ἅτο,, Ρ. 18,10. 566 δἰδὸ Ἐρίβξ, αὐ ΝΥ αἰπίπ τὰ, 
ν. 68, Ξα. 

3 Νὲ δεῖ δὲ πα εἰαη ἀλοὴῆδ ἰσδαπιαπ ἀδο ἣ νεΐὰ δεαη θη 
τας. πὸ ἰλαὲ δίοά ἀνγίπεσηπ ἀλε κε ἴον ὧὰ ἀπεαξ. αο ἣε πη εἶσ 
»ἰά ἐδατὶ τσοτάε ἐδλαΐ λα χε Ἀμακεὶ ἀλε χακέ δε ἰκ ᾿ἰκ σλανπα 
απά Νίκας διοά. απὰά «“«ε ἀλε ἐλαα οπδυτγίαδ πὰ χείεαβμιγα 
Δεογίαπ. Ἀε Λα ΓΝ ἐδαΐ εοε . Δειίτις, ἤοπι, οὐ Ἑπβίοτ 
αν, γΟΪ, ἰϊ, ν. 374. Βοϊεσὶ Μομπάπι, Ρ, 834. Ι 

51 1 αἂπὶ ὑπθ Ὀγθδά ὑμπαῦ αἰνθῦῃ 1106] 
ἴοι. σαϊηθ ἄονη [τῸπῚ ἩΘΆΥΘΗ : πα Π6 
ὑμπαῦ ϑαύθυῃ οἵ ὑΠ18 Ὀγθαά 518] Πἴγθ ἴον" θυθα : 
ἃπ4 ὑΠ|6 Ὀνθδὰ ὑμπιαῦ 1 5}8}8}} ρῖνϑ ᾿ΐπὶ 18. ΤΥ 
Ὀοάν, νι Β]Ὸἢ 1 588}} σῖνθ ἴον π|6 116 οὔ 086 
νον]. 

52 ΑΒαΌΠΘ 16 ν}5 ΡΤ 164 ἀπποηρ ὑμθιη- 
ΒΘΙν 8, Βα υἱηρ,, ΗΝ ολἢ {ἷ8 Θη6. οἾνΘ Ὁ8 
15 θοάν ἴῸΓΡ 8 ἴο ϑαῦ ὃ 
᾿ς δ8. Τῆθη 6818. βαῖᾷ ἀπέο ἔπθιι, ΤΟ 
ὑραῦ, {π|6 ραν, 2 1 βὰν απΐο γοιι, ΤΠ γο θαῦ 
ποῦ ὑπ Ὀοαν οἵ {Π| ϑοῃ οὔ τηδη,5 απ α ἀνίηὶς 
ποῦ 1ν]8 Ὀ]οοά, ὕπο γθ 18 ὑῃθηι πὸ 1ϊ{8 ἴῃ γοι. 

ὅ4 Ἠὸθ ὑπαῦ φαΐθυἢ τὴν Ῥοάγ, ἀπα ἀντί ηϊ- 
ΘΕἢ ΤΥ Ὀ]οοά, ἕο Πΐπι 18 Θγθυ  αδύϊηρ Εἰ ; 
πα 1 5}18}}} σαΐβθ ᾿ΐτη ἀρ αὖ [86 Ἰαϑὺ ἀδγ. 

δ ἘῸΣ τὴν ΒΟΟΥῪ ἰβ ὑστιθ θαξίπηρ, ἀπ ΤΥ 
ΒΙοοά 15 ἔσθ ἀνίη. 

0. Ἠὸ ὑπιαῦ ϑαύθει τὴν θοᾶν, ἀπά ἀγίηκ- 
οὐδ τον Ὀ]οοά, ἀνθ !]οῦ ἴῃ πθ, πὰ 1 ἴῃ 
δῖ. 

Δ κἀς Ἰνίπς Ὀγοδὰ," Ῥοϊγς. 

3 «γΟΥΙν, νοτῆν," Ῥοϊνα, 

5. γξ. "βοὴ οὐ ἔπο Ποβὴ." 

4.ΑἸΙ {ποπὸ νογαίομν ὀχοορὲ ἔπ Α. ϑαχοῃ δορὲ ἀπὸ 
Ταΐζαγο υἱεποὰξ ΔΌΧΙΙΔΓΥ γογῦβ, ἴῃ τῆνοῖς του οτίπς Οὐ 
ἐγὼ ἀναστήσω αὐτόν. Τῖνο Δ. Υ. ἢπ5 “1 ὙΥ ἢ} σαίκο ᾿ΐπν 
ἀρ, θᾺΕ 1 πανὸ δάορέοα "ἘΠΑ}}" δ5 ἃ θοίξον του οτίης οὐ 
ἃ ἴδσηδβο ἴῃ νυν οἷ πὸ ἰάοδ ΟΥ̓ " ὙΥ1}}} 5 ἐπυρ!οά, 

ΡΕΚΒΙΑΝ. "κὰν 

1 1 δὰ ἔπ Ὀγθαά οἵ 1186 ἐμπαῦ οαπιθ 
ἄονπ ἔτοιῃ ἤθᾶύθη : ἀπᾶ ἱἰἴ οπθ ραξοί ἢ οἵ 
15 Ὀγθαὰ ἢ6 588}} τϑιηδῖῃ αἰΐϊνθ [Ὁ δυϑὺ: 
δη ὑπαῦ Ὀγοδὰ ὑπαῦ 1 σῖνθ ᾿ἶπὶ 18 τὴν θοάν, 
ΜΒ]ΟἾΝ 1 ρῖνθ ἴον ἐπ 1ΠΠ8 οἵ πιθη. 

δ2 ΤῊΘ {6.8 Ἰοοϊκθα αὖ ὁπθ ἃποῖδογ ἀπ 
βαϊ 4, ἩΙονν οἂπ {18 Τη8 σ͵ἾΥΘ ῸΒ. Ηἷ8 θοὰν 
{πὰῦ τὸ ϑαῦ ἐέ ὃ 

8. «6818 δα] απίο ὕμοπι, Τραϊν, ἔγαϊν, 
1 βγΥ υηΐο γοι, 1 γὸ ϑαῦ ποῦ ἔπι θοὰγν οἵ 
ὑπὸ ὅοῃ οἵ ἴδῃ, ἀπα ἀσὶπῖς ποὺ ἢΐβ Ὀ]οοά, 
6 Βανθ πὸ 118 ἴῃ γοῦν παξαγο. 

4 Ἐνοῦν ὁπ ὑδπαὺ οαΐοιἢ τὴν οᾶν, ἀπὰ 
αν Ἰκοῖ οἵ τὴν Ὀ]οοα, μαὶὴ νυν αβέϊηρ ᾿ἰ δ 
ἴῸΓ ον υ ; ἃπα 1 5}8}}} σαῖβθ εἰμὶ ἊΡ δῦ ἐδ 
Ιαδὺ ἀν. 

δῦ Τη ἐγ ν ὈοαΥ 8 ἴοοά, πὰ ἴῃ 
σα ἐδ τὴν Ὀ]οοά 18 ἀνίη. 

ὅ0 ἜνοΥΥ ὁπ6 ὑπαῦ οαξθῦ δ τὴν Ὀοᾶν, ἀπὰς 
ἀν ηΚοίἢ τὰν Ὀ]οοά, 6 8.8}} δϑίὰθ ἤἥγμι ἴῃ 
πῖ6, δὰ 1 ἴῃ  ΐπη. | 

 οΥ, "γοῦν ὄβκόποο," σαγαδλέ.ἐ κλεενια. 

3. δὰν ᾿"λϊδᾶπανι, ἴδ δογίβε υυθΐοῖν τοδῪ ὕο τοπδοτοά “1 
ταῖκο εἶ πὶ," ΟΥ̓ 1 ΒΉΔΙ] ταῖκο ᾿εΐπι ἀρ." ΤῊΪΕ ἕστο ἀοοκ ποὶ 
κῖνο τὰ ἰάδα οὐ "Ἰπτοπτίουν" ἱπιρ! οὐ ἴῃ τὸ ἕξ. τὴ 
"Λαισανη. 

80 



5. 50ΗΝ. Ομ». ΥἹ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕῈ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. 

57 ΑΒ ἐπ Ἰἰνίηρ Ἐδύμοι [ΠΑ 0} 5687 Π16, 
δηθὰ 1 Ἰΐνα [Ὀ0] Ὁ86 Ἐδύμον: 80 88 ὑπᾶῦ 
Θαὐθυ τη6, Θυύθῃ [6 588}} ᾿ἶγϑ [Ὁγ] Π|0. 

δὅ8 ἸΤἶ5 ἰ5 [{π40}] Ὀγθδα ψΒ] 0 ΟἝτη6 
ἄστη ἔτομι ΠθαΥΘη : ποῦ 88 Ὑ0Ὲ} ἔαύ 6.5 
[ἀἸὰ 6α}7} πιδηπδ, πα [ἅτ ἀθδ :1 μ6 ὑμαῦ 
δαΐθίμ [ο[7 {μ18 Ὀγθδα 5}8}} 1ν8 Ὁ} ΘΥθ ιν. 

ὅ9 ΤΠθ86 ὑπίηρβ βαϊὰ μ6 ἴπ {Π6 βυπᾶ- 
ϑοριιθ, 88 ΒΘ ὑδιρηῦ ἴῃ ΟΑΡΘΡηδα τη. 

60 ΞΜδηΥ ὑμογθίοσ οὗ [18 ἀ]Β0 1188, 
ψΠθη ὕΠ6υ [|84] Βοαρὰ ἐλίβ, βαϊα, [718 18 
8ῃ ΠαΓΡα βαυΐηρ:} ὙΠῸ οδπι ΠΘΔΡ 1Ὁ Ὁ 

ΟἹ [ὙΈΉΘα «6885 Κπον] ἴῃ ΒΙτηΒ61 ὑπαὺ 
μῖβ ἀἰβοῖρ!θβ [πηαττηπιτθα αὖ 10,1 ἢ6. βα14 
πηΐο ὕμποιη, Πού {18 οἶδα γοι ἢ 

02 ϑ5ΠΠ)λαΐ [πὰ 1 γθ 588}17 566 ἐμ6. ὅοῃ 
οὗ τηδη [ἀ5οθηα ὩΡ] ΜΠΘΓΘ ἢ γγ88 ὈΘΙΟΤΟ ἢ 

08 0 15 {Π6 βρίτιν ἐμαῦ αυϊοκοποίῃ ; 
ἐπ ἤρβιι ργοϊύθθῃ ποὐμίπρ: ὑμ6 σψοραβ 

1.2}. 32. 

1 ΟἿ. νἱ. 40, δ0, 51. 

3 ΟἿ. νἱ. 66; 5. Μαξί. χί. δ. 

3. ΟἿ. 11. 183; 5. ΜαΚ χυ]. 19; Αοίβὶ. 9 ; ἘρΡι. ἷν. 8. 

4. 2. ΟΟΥ. 111, 6. 

ΞΥΒΙΛΟ. 

57 Α58Ὁ}6 Ἰἰνίπρ ἘΌΠΘυ βθηῦ τη6, ἃπα 1 
1ῖνθ θθοδιβοὶ οἵ ὑπ Ἐλύμπον: 5ὸ ἢθ ὑμπαὺ 
Θαύθυ τη6, 588}} ᾿ἴγθ Ῥθοδιβθ οὗ τηθ.3 

ὅ8 ΤῊΪΒ 15. ἐπ Ὀγθδᾶ ὑπαῦ οδτηθ ἄοτη 
ροῦν Πθάνϑη : 1ὑ 15 ποῦ τ ὑπαῦ ὁΠ6 ὙὑΟΌ 
ΑΥΠΘυΒ. αὔθ, τῆᾶηηδ, ἀπ αἴθ : π6 Ὁπὰῦ 
θαύθῃ οὔ 0818 Ὀγθδα 5}18}] ᾿ἶνϑ Ὁ δ υϑι. 

ὅ9 ΤΉΘβθ {πῖπηρ8 Π6 βαὶα ἴῃ {Π|6 βυπᾶ- 
δόριιθ,5. νν }116 ἐθαομϊηρ ᾿ῃ ΟἿ ΡΘΡ Δ η1. 

00 Απά πιδηγ ἢ ἴΡο πὶ ἈΠΟ ΠΡ ΗΒ ἀἸ ΒΟ 1 Ρ165 
ΜΠῸ Πρανα,ῦ ποθ βαγίηρ,ῦ ΤῊ5 που 18 
Βαγα ; ψῃῆο οδὴ ἤθὰν ᾿ὐ ἢ 
4 χιχ.---ΟἹ Βιύ {658 Κηθν ἢ ΠΙΠΊΒ6] 

ἐμπαῦ ἢἾ5. ἀἰΒΟΙΡ]68. σγ6 ΓΘ ΠΠ ΠΡ ΣΙ ηρ Ὁουῦ 
ὑΠῃ15, δηα Π6 βαϊά ἀπο ὑπθη, Τοῦ {Π18 
οἴδπα γοι ὃ 

ΟΖ 1 {πουθίουθ γ8 518}] 866 ὑπαᾶῦ ἐπ6 
Βοη. οὗἨ τη8η βρΌθυΝ ἀρ ἴο ὕΠ6 ρ'δοθ νη θῦθ. 
Β6 νγὰ8 οἵ ο]4 ᾿5 ] 

08. ΤῊΒ βρὶυἱῦ ἐδ Π6 ὑπαῦ ρίνθῦῃ 116; {πθ΄ 
Ῥοάγ ρυοβέίθυῃ πούμῖπρ : ὑπ65 στουαβ  Β]ο ἢ 

ἘΤΗΤΙΟΡΙΟ. 

57 Απᾶ 85 {Π6 Ἰϊνίηρ ΕλΥΠΘΡ βθηῦ 16, 
ΠΑ Το 4150} 8πὶ Ἰἰνὶηρ ὈΥ͂ γθάβοῃ οἵ ὑπ 
ῬαύΠθυ; 50. Α͵8ὸ μ6 ὑμαῦ θαύθυ τὴν ἢ68}}, 
584}} Πῖνθ ὈΥ σθᾶᾷβοῃ οὗ τηθ.5 

ὅ8 ΤῊΒ ὑπθη ἐς ὑπαῦὺ Ὀγθδα ὑπαὺ οᾶμπ6 
ἄονη ἔγομι μθάγϑη : πα ποῦ ΠΠ|πὸ ὅΠ 6 ἸΏΒ ΠΠ8 
ΥοῖΡ ἔΌΠΘ 5. αἴθ, πα ἀϊθά : Ὀὰὺ ἢθ ὑμαῦ 
Θαύθυ! 118 Ὀσθαα 5}}8}} 1ἶνθ αηΐο 811} ἃρθ8. 

ὅ9 Αῃὰ ΠιΘ βρᾷκθ ὕπ8 ἀηΐο ὉΠ θηὰ ἴῃ ὑπ 0 
ΒΥΠΔΡΌρΘ" οἵ ΟἝρογπδῦιη ὙΥ 8116 ἐθδομηρ' 
ὑπ θη. 

60 Απᾶ τηϑηγΥ οἵ Π18 ἀἸβο 1} 165 το μραρ 
λύνη, βα14,2 ΤῊΒ βαγίπρῦ 15 Βα ; δῃᾷ ψῆο 
ο8η Πθᾶν 1ὖ ὃ 

ΟἹ Απά «6805 ππαονβίοοίθ ἴῃ μἷβ βρὶὶῦ 
ὑμαῦ [8 ἀἸἰβοῖρ]68. τπηαρημαγθ ἀθοὰῦ ὑπαῦ, 
ἃ η6 Π6 8810} απῦο ὑπθιη, Τοῦ {π|8 οἴδημα 
τοι ἢ 

02 ον ὑμθη 1ΐ γ8 588}} 566 ὑπ6 ἥοῃ οὗ 
ΤἸΏΔΠ ΡΌΪΠΡ᾽ ΠΡ ΠΘΓΡΘ ἢΘ γγὰ8 Ὀθίοτθ ἢ 

05. ΤΊ Βρι δ 15 ὑπαὺ πμ]οἢ ρἰνϑῦ 16 - 
θυῦ ὑΠ|6Γ6 15 πὸ ὑμῖπρ αὖ 81] ἕο τ νυ ΒΊο ἢ ὑπ 68} 

1 γηρέ μὶ αυῦ. 

3 γηρε μϊοίλιὶ, 

3 ΟΥ̓, “ἈΒΒΟΙΠΌΪΥ.᾽ 

Φ “τὴν {Ποτοογο.᾽ ἩΥΚΙ. 

5. ΤῊΪΒ ΤΥ 8150 τοϑ, "πη ΤΔΥ ὙΠῸ Ποαγὰ ὕγοπὶ Ἠΐ5 
αἰβοῖρ]65,᾽ ἃ5 ἴῃ νοὺ. 48. 

δ ἐρᾳα,᾽ ΗΓΥΚΙ. 

7 “θα θη 91 Εϑῦ08 ΚΠ, ΟΥὨ Όαῦ ἃ5 91 Ε80Ὸ5 νυὶβύ. ΗΥΚῚ, 

8 ΟΥ̓́ “ΤτΟΤὰ ὈΘΙΌΓΟ.᾽ 

9. “{Π056 γγογ5.᾽ ΗΓΚῚ, 

1 χαῦμου, “Ἱ ἴοο.᾽ 

ἢ δαδηπέξα αὖ, οΥ, " Ὀδοδιιβο οὔ {πὸ ΒΑΤΗ κα." δαἄηειαἷ γα 
ΟΥγ, “Ὀθσοδιβο οὐ Μο,᾽ 850 “Ὁπγοαρ 6 ΒΑΥ Ἐπ᾿ ἀπὰ 

“ΦΕρΡΟαρῚ Μο.᾿ δαἄπέα τοπᾶουβ διά ὁ, ἃς, ἀπ ἄπέα ἴτο- 
ἀαρητ]ν διά ο. κθη. 

3. οὕ, "ΤΘτΡ]ο.᾿ 

4 10. “58 γ.᾽ 

δ παρανῦ, " ἀἸΒΟΟΌΓΒΟ,᾽ “ΒΡΟΘΟΙΙ.᾽ 

6 χ1Ὁ, “πδὰ Κπον]οᾶρο οἵ πο πλ.᾿ 

ΒΑΗΙΌΙΟ. 

57 Α58 Π6 Ἰγίηρ ΕδύΠουῖ βοηῦ τη6, ἀπ᾿ 
1 αἶβο Ἰῖνθ θθοδιβθ οὗ Π6 Ἐδύμον ; πα ᾿6 
{πᾶῦ οαὐθῦῃ τη6, ῃ6 Α͵8ο 5}|8}} ᾿ἴσθ θθοδιβο. 
οἵ τη6. 

8. ΤῊΙΒ 15 Π6 Ὀγοδα ὑπδῦ ΘΔ πΠη6 ἔγοτῃ ἢ θᾶ- 
Υ6Ὲ : ποῦ 88 γὙ0Ὲ ἔα ΠΘ ΓΒ αἴθ,2 δηὰ αἰ : Βα, 
6 ὑμαῦ 8518}} θαῦ {815 Ὀσθδα 588}} ἴγθ αηΐο. 
οἰθγηϊν 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

57 ΑΒ ὑπ ΤΆΥΠΟΡ ΠοῸ βοηῦ τη6 18. 6 
ὑπαῦ Πγοῦμ,1 ἃπα 1 αἴβο ᾿ῖνθ θθοδαβθ οἵ ὑπθ. 
ῬΑύμου : ΒΘ ὑπαῦ θα π16, 584}} αἷβδο 1ἴνὸ 
Ῥθοδαβο οὗ πη6. 

8 ΤῊῖ8 15 ὅπ Ὀνυθαᾶ {παὺ οαπηθ. ἀοντῃ 
ἔγοιη ἤθᾶγθῃ : ποῦ {{κ ὕπ ἕο Β 0 αἴο, 
δηα αἰοα : πο ὑμαῦ 588}} οαὺ οὗ {π|8 Ὀγοδα. 
5888}} ΠἸνθῦ [ὉΓ Θυθὺ. 
9 Τὸ βεϊ4 ὑπθ86 ὑπίπρ ὑθδομηρ ἴῃ 

{Ποῖ ΒΥ ΠαρΡΌρΡΊΘ αὖ (ἀρΡΘυμδιΙη. 

00 Μευϊθίαάθβ ὕπθη πᾶ Πποαρα ἔροπι ἢ15 
ἀἸβοῖρ]68,8 βαϊά, Ἡ αν 15. 0818 βαυἱηρ; Μ1Ὸ 
Β8.8}} ὁπάασο ἕο παν ἰὑ ἢ 

ΟἹ Ζ768ι8 ὕΠπθη, Βανίπρ' 5665 ψ] Π]η ᾿ἶπη- 
561 Ὁῃπαῦ 8. ἀἰβοῖρ]98. τη πστη ασοὰ ὈΘοδιΒ0 
οἵ {πῖ8, βαϊ 4 απο {Πθπὰ, Τοῦ {115 οθμα 
'γοι ῦ 

02 ὙΥμαὶδ 1 γο βμοι]ὰ 860 {π6 ὅοῃ οἵ 
᾿τηδη βοΐηρ' Ρ πἀηΐο ὕΠ6 Ρ]αθθ ὙΠΟΡΘ ΒΘ νγὰ8 

1 ΟΥ̓, "85 ἴπῸ ῬΑΤΉ κα ψγ0 [5 Πνίηρ.᾽ 

5. ΤῊ ϑαλαϊο, πὸ πὸ Μοτηρ ες, οταῖβ τὸ μάννα, 

3. ὙοΥΒ65 δ0---Ὁ7 ἀΥὸ υυδπίίηρ. 

00 

| 03 ΤῊο βρί γι 8 Ὁπαῦ τ μοι. πη] ἢ 
Ὀοίοσ ἢ 

αἰΐνο; ὑπ ἤοβὴ γἱθι ἀθῦ πὸ ῥγοῦυ αὖ 411}: 

1 ΟΥ, "85 δ (δὲ βοπί Μο, πὸ ΒΆτπεπ, Ἦὸ {Π8Ὁ [5 Ἰὲν- 
ἴῃ. Το Μοπιρῖι, τόπου ὅ ζῶν ὌΥ ρμ)ιδοίοη"ν, "Ἠδ τπᾶΐ 
5 Ἡ νίπσ᾽ οὐ "ἀπαῦ Πν οι ;᾿ νυ ἢ στοδίου ΟΠ ΡΠμ515 {Ππδη {116 
Οτοοῖο, 

3 οὐ, “Ἰἰνοῖι," 

3. ΤΊ 5 ἰ5 {πὸ ἸξΟΤΑῚ το πἀοτίηρ ΟΥ̓́ΤΠ5 ῬΑΒΒαρΟ, 

. ἀρίσεαιι, " εν ἔπι ΒΘ ΟῚ ;᾽ 566 ποῖς ΟἹ. ΟἿ, ἱ, 7. 

δ αἴ5ο, "ΟΥ,᾽ 

δ7 ΑΒ ὑμθ Ἰϊνίπρ' ΒΆΡΠΘΥ βϑηῦ πη6,} πα 1 
Τνο ἴῃ ὕΠ6 ἘΑΌΠΟΡ ; 80 ἢ ὑμπαῦ θαύθῦ ἢ! πιθ, 
᾿νοῦ α180 1 Τη6. 

8. ΤῊΙΒ 18. ἔπ6 Ὀγθδαᾶ ὑμαῦ σαπῖθ ἀοντη 
ἔΡῸΠ] θᾶγθη: ποῦ 85. γοῦν ἔύΠΟΥΒ. αἴθ 
τηϑ πη, πα αἰθα : θαὺ ἢ ὑπαῦ οαύθυ {818 
Ὀγοδα Τνϑῦμ πιηΐο οὐὔθυμῦν. 

δ9 Ἠρθ βαῖα ὑΠ18 ἴῃ ὑΠ|0 Βυπᾶρόριο, ἔθδοι- 
Ἰηρ ἴῃ ΟἙρΡΟΓ ΔΊ. 

60 ΤΊοπ πηδηΥ οὗ Π18. ἀἰβοῖρ]οβθ, μθανρίηρ 
ἐλῖς, Βαϊ, Ἡ ρα 15 ὑΠ18 νογὰ ; γγ πὸ οδπ ΠΘῸΡ 
τυ 

ΟἹ Βαῦ {68118, πουῖπρ νου} ΐη. ΕἸ πιΒ6 1 
ὑμπιαῦ 18 αἰδοῖ ρ]65 παρ πη γα {Π|18, βαϊ ἃ πηΐο 
ὑμθη), 1) οι {μ18 οὔθη ἃ γοι ἢ 

ΟΩ Τῇ ποὺ γοιὶ θθμο]α {πὸ ϑομ οὗ πιδῃ 
50 Ὡρῦ πο ΡΘ ἢ νγὰ8 θοίοτο ἢ 

08 ΤΠΘ βρίγιῦ 15. 6 ἐπαῦ τηλ κοῦ. ΑἸ] 1ν6 ; 
{πὸ Ῥοᾶγ ἀοῦ ποὺ ῥγοῆν ἃ ὑμπίηρ: {80 

1 φναδδ ἵπδαγαα ταὶ ἰναγια αἰέα, 

3. )αναὶ πηι ψαβαϊιοί δι δίέτθα πιαρ τιϑϑέ οἰ χάνι, 



ΟἘ.». ΥἹ]Ι. 5. 5ΦΟΗΝ. 

ΛἈΆΜΕΝΙΑΝ. 

δ9 ΤᾺΪΒ 5 ὑπὸ Ῥγοαὰ ὑμαῦ ἐβ σοῦ ἄν 

μαῦ οαΐθει {18 Ὀγθδὰ 5}18}} 1ἶνο ΤῸ θυθι". 
00 Ἠρθ 881 εἰιῖ8 ἴῃ ὑπ ΒΥ μᾶρόρτιθ,ὃ γ Ἀ1]0 

ἐθδοιιίηρ’ ἴῃ Δ ρθγηδιμη. 

ΟἹ Απᾶᾷ πῆδὴῦ οἵ ὑπ ἀἰβοῖρ!θβ, ψμθἢ 

ὙΠῸ οδπ μθᾶν ἰὑ ἢ 
θῶ ὙΥμθα 7685 Κποὸν αἰ μΐη ἰτηΒο 

οὔθπα γοὺ ἢ 
63 ὙΥΒαῦ ὑμπθπ ἰῇ γθ θῦο ὕο 866 ἔθ ὅοῃ 

οὗ τη σοΐῃρ ΡΤ γνἤθγΘ ἮΘ νγὰ8 ὈΘίΟΓΘ ἢ 

Θ4. ΤΊιο βρίγιῦ πηακθῦδι αἰΐνθ ; ὑπὸ ὈΟΑῪ 
Ργοβέου πούμπρ : {μ6᾽ σπορὰ ὑμαῦ 1 ᾿ιᾶγθ 

ὑπαῦ [ἶβ᾽ αἰδοῖ ρ]θϑθ πιανιηυγοά οπ᾽ δοοοιηῦ (ἰΒοῖρ]685 παρ πλαγΘ ΔηΟ Πρ, ἔμ ΘΙΏΒΟΪν 98, πὰ 

οἵ ὑπῖϑ, μθ Βαϊ. απΐο ὑπο, Ποῦ 0818. μ6 βαϊ4 ππΐο ὑπιθιῃ, Τ) οὗλα ὑμ18 οὔβῳῃια γοῦ ἢ 

ΘΕΟΘΚΟΘΊΙΑΝ. 

ὉΠροιρῚν ΤΠ. 
8. ΕῸν {π|8 18 ὑπ Ὀγοδᾶ ὑπαῦ σατηθ ἄν 

ἔγοπι μθαύθῃ : ποῦ ἃ8 ὑοῦ ΓΆΡ ΠΘΓΒ. αἴθ ὑΠ6. ὕρομι Πθάγθῃ : ποῦ {|| 88 Ὑ0} ζαύΠο᾽8 αἴθ ἤθᾶνθῃ: ποῦ 88 ὙΟῸΡ ἔα Που8Β. δίθ τηᾶΠΠΆ, 
τπδηηᾶ ἴπ ἐμθ σι ] ἀουποβϑ, ἀπά ἀἰϊθᾶ : μ6 πιδηπᾶ, ἀπ ρου βῃθα : ἴον ἢ {Ππᾶῦ 8118}} θαὺ ἀπὰ αἀἷθὰ : μθ ὑπαῦ ϑαξθῦμι ἐμ18 Ὀγθδά, 88}}} 

οὗ 0818 Ὀγθδα 88}8}} ᾿ῖνθ [Ὁ θυϑι. ] 
ὅ9 Ἠὸ βαϊᾷ ὑμ18 ἴπ ἐμ βυπδᾶροριθ, ἀπὰς 

ὑδυρηῦ ἴῃ Οἀρθνπδιτη. 

ΟῸ Μδην ὑμουθίονθ ἔγοπι Ἀπ ηρ ΗΪδ8 α18- 
ΠΟΥ Βοαρα ἐέ, Βαϊ 4,0 ΤΡ 18 ὑΠ|8. γοργὰ ; οἱρ]98. παρὰ {πἶ8, ἃπα βαϊὰ, ΤῊ8. βαγίηρσι 

8 παρὰ ; γΠῸ δὴ μθᾶν 10 ἢ 
ΟἹ 7685 Κπονν ἴτοια Βἰμηβ}  ὑπαῦ ΒΒ 

Ο2 Τῇ γθ σϑῦθ ὕο 860 ὅπ6 ϑοπ οὗ τηδῃ 
σοΐῃρ ΡΜ ΠΘΥΘ μ6 γγ8 Ὀθίουθ ἢ 

08 ΤῊΘ βρ τὺ 18 ὑπαὺ συμ ]οἢ ρινϑῦμ 116 ; 
Βα {86 ἤδη" ργοῆύθυς πούμῖπρ : ὕΠ6 στοσ8 

1 ναϑἢη Μαίγ-ττυαδ᾽π ὑπ. διὰ τὸν πατέρα ---δι᾿ ἐμέ. 
ἐοοδαβο, ὈῪ τοᾶβοι οἵ.᾽ 

3 πὸ ΜΆ. διδ5 "Ηδ (πδὲ Ἰονθῖνι Με.᾽ 
8. γτι " ΑΒΒΟΙΊΌΙγ.᾽ Βότηθ σορίο5 πᾶν “ἴῸ {Π|Ὸ ΔΒΒΟΙΏΡΙΥ.᾽ 
4 γ{π. “ἴπὶ πὸ ἑοδολίηρ,᾽ 
5 νδγ, "ἴΠΟΥ 5ᾶν. 
6 ψὰγ, "Ηἰ5 οὐνγὰν ἀἰβοῖρ]65.᾽ ς 
Τ ανε, “ἐπδὶ δ νοτὸ ἴο κὸ ἀρ.᾿ Β οὗ, "δ ἢγβί. 
9 ναγ. "0Ππ656 γΟΥ ΚΒ {πᾶ 1 πᾶν ἄοπο.᾽ ΤΠ5 Ῥαββαρο 8 

αὐοΐοα ὃν 85. ϑορογίδη, Ηοπι. ἱ. ἡ. 13, ἴῃ Ονεπέατιὶ ὃ λαΐν, 
“πη ΒΆΤΠΕΚ ᾿ἰνοῖν, ἔπ 50 Ν ̓ἰν οί, υῖο 58}, 1 ἅτ {πὸ 
ταν, ἔπ ἐσαῖῃ, ἀπὰ {πὸ 1ἰὉ : πὰ πὸ ἩονΥ ϑριπατ ᾿νε} 
--τἴιο δοβῖν ὑγοδίοί ποιπίπς, Ὀὰς ἴδ ἰβ πὸ ϑρίσιε {παῖ 
τη κοίν αἰΐνο,"" 

1 (Δα πιεέβα ἐδ' πουεῖ- ταν ΔΙανηῖβα- δἰ παπα ; ἃ5 ἴῃ (ἢ, ἷ,.1, 2, 
ἅς, 

3 χγιδγἐδηϊ, " ΠΟ5}.,᾽ ἴῃ {πὸ Ρ]. 

ΘΠΑΥΟΝΙΟ. 

δ ΔΒ ἰδ ᾿ἰνίῃρ Ἐδέμον βοηῦ πιθ, δηὰ Τ᾿ 

ὅ8 ΤῊΒ 15 6 Ὀγοδαὰ οοηὴθ ἀοντῃ ἰγῸ πὶ 

Ὀ6 Αἰϊνϑῦ ἴον δυύθι'. 
ὅ9 Ηθ βαϊά ὑπθβθ ὑδπίπρβ ἴῃ {86 Βυπᾶ- 

βορσαθ, ὑθδολιίηρ ἴῃ ΟἝρΡΟσμδα πη. 

60 Μίδην ἐπθγθίουο οὐ Ηἰβ ἀἰβοῖ ρ! 68 Βανίησ 
Βθαρά ἐξ, βαιά, ΤιῖὶβΒ πογὰ 18 Ββανὰ ; ψ8Ὸ 
ΘΔ ἤρα τ ὃ 

ΟΙ Βυὺ 726808, Κπουίπρ' ἴπ Εἰμη56 1} ἐπαῦ 
μἷβ ἀϊβοῖρ!θϑ πιασπιισθὰ δθοὰῦ {μϊ8, βαϊὰ 
αηἴο ἔμθπι, Το ι {15 οἵἵθπα γου ὃ 

ΟΖ Τῇ {πη γοὰ βΒβου]ὰ 866 {86 ϑοπ οἵ 
ΤΏ} βΟΪηΡ' ἋΡ ἩΠΘΡῸ ἢ γγὰβ ὈΘίοΓΘ ὃ 

6053. Τὸ 15 0Π6 βρίγἱῦ ὑμπαῦ σινθεμ 18:5 ἐπὸ 
ἤδβιι ρυοβιθι πούμίηρσ : ὑπ6 πογᾶβ ὑμαῦ Τὶ 

1 ΟΥ̓, “ΤῸ ἔπ ΕΛΤΗΕΕ᾽ Β Βακο,᾽ οἶδα γάάϊ. Ϊ 

3 γηρηὸ γάαἀϊ. Τῆι Ἐπββίδη Υ. τοπάοτβ Ἐπ|8 ὑγερ. γάδέ,. 
Υ ΐοἢ ἰδ 150 ΠΟΤ  ΟὨΪΥ αϑοὰ ἴῃ Ἐπιββίδη, ὈΥΡ οἔκεηε" ; δα ὦ 
πιπόψα, ἵπβῖσ. ὁ. “ὈΥ ΟΥ ΤὨγουρα ἴπ6 ΒΆΥΠΕπ,᾽ --π' ὉΥ οΥὶ 
{χοῦ Μο.᾽ 

3 οΥἉ, “ἰνίηρ, 7.ο᾽. 

4 ΤῊΪΒ βοπίοποο ἰπ Βανοηΐο ΤΥ 8150 6 τοπδογοᾶ,-- 
Μδὴν (πογοίοτο μανίην ποαγὰ ὕγουη (85 ἴῃ ψΟΥ, 46) ΗΒ 
αἰδβοίρ!ο5 ; ας {πὸ Ἐπββίαπι Α΄. τοπᾶουβ ἰξ ἃ5 ἰδ ἰ5 πότὸ 
κῖνϑῃ : [5 πιοδὲ δια] ΒΘ Ώ 56, 

5. οὐξοϊψαδέ", " ταδ καῖ αἰΐνο,"  ααϊοκοποῖῃ." 

ΑΝΟΊΟ-ΒΑΧΟΝ. 

57 Δ8 {Π6 Ἰἰνίπρ Ελύμον βοπῦ πιο, δη 1 
Ἰῖνθ ἐβγοῦρῃ ἐλ ἘΔύΠ ΟΣ : ἀπα μο ὑμαῦ θαύθί 
τηθ, ἢθ Ἰίνϑῦῃ ὉΠ σοι Ρ}} τηθ. 

8 ΤῊΪΒ 15 ἔπ Ὀγοδα ὑμαῦ οαπὶθ ουὐ οἵ 
ἐλ ὨΘΆΥΘΙΒ: ποῦ 88 ΟἿ [Ἀ ΠΘΓΒ αὖθ ΠΘΑΥΘΗΪΥ͂ 
τηθαῦ, απ τοῦθ ἀθδά :} μ6 ὑπαῦ θαΐοί οὗ 
0818 Ὀγθδα, "9 Ἰἰνϑῦ απῦο οἰθγηϊέν, 

ὅ9. ἼΠιο586 ὑμῖπρ8 6 Β814 ἴῃ 0}19 ἈΒΒΘΙΌΙ]Υ, 
ὙΠΘ πη ἢ ὑαιιριῦ τη ΟἝ ρου Πδιιμ). 

60 Μδὴν οἵ μιἷ8 ἀἰβοῖρ᾽οβ βαϊᾷ, ὑῃθῃ 
ὑπο Υ μονα {1118, ΤΊ}18 Βρθθϑοῖὶι 18 αν ; γΠ0 
ΤΠΔΥ ΠΘὰΡ ἰὐ ὃ 

ΘΙ Το {Π|ὸ ϑανίουν υυῖβυῦ ὑπαὺ 118 ἀἴ8- 

ΘΘΓηΪἢ 
ὑπθπ), 1οῦ 18 οἴδημα γοι ὃ 

ΟΣ Τῇ γο 860 {πὸ ὅοῃ οἵ τῇδ σοΐϊηρ ἋΡ 
ΜΠΘΓΘ ἢ6 νγὰ8 θΘίοτο ὃ 

08 7λε 8ρίγιῦ 18. 6 ὑδπαῦ ἀαϊοκοποῦι ; 
ὑπο ἤθβ8ι ργοῇιέθυβ πούίηρ : 6 νου 8 

οἷρ θα τηασιη στο Ὀουνχὺ ὑποιηβο  γοϑὺ οοπ- ΠἾΒ8. ἀἴβοῖρ]68 παν ασοα ἀθουῦ δ μῖ8,2 ο βαϊα. 
ὍΠ080. {πίηρϑ, δηπα μθ βαϊᾷ ἀπο ππίο ὕμθμι, Πού {118 οδα8θ γου ὕο ἀουθὺ δ’ 

ἈΆΒΚΑΒΙΟ, 

7 ΑΒ ὉΠ Ἰἰνίπο ΒΑύΠ ον βοηῦ πηθ, ἃπὰ 1 
Ἰῖνο θθοδσβο οἵ ὕπ6 Εδέμου: 80 μ6 ὑδαῦ 
θαύθεϊι τ16, 5818}} ᾿ἴνθ θθοδιβθ οἵ π16. 

δὅ8 ΤῊΐβ ἴ8 ὑπ Ὀγθδᾶ ὑμαὺ οαπθ ἄονας 
ἔγουι ἤθάγθα : ποὺ {κ ὅπ6 πιδῆπα ὙΥΒΙοΝ. 
γΟῸΡ [ἈΡΠΘΡΒ. αἴθ, ἀπ ἀἰθᾶ: θὰῦ Π6 ὑμαῦ, 
θαύθε οὗ 0118. Ὀγθδα 8}}8}} βιιβιβῦ [ὉΓ ΘΥΘυ. 
9 Ἠθ ϑβαϊᾷ ἐπἰ8 ἴθ ὑπ σοηρτοραύϊοῃ, 

δηα ἢ) νγὰϑ ἐθϑο πρὶ αὖ Οἀρογμδιπ). 

60 Απᾷ νπθη ΠΙΔΩΥ͂ οἵ 8. ἀἴβοῖρ]68 
μοανὰ ἐλ, ὑπον βαϊᾷ, ον μαρα 18. {Π|8 
Βαγἱηρ; ὙΠῸ 15. 05 τὸ μθαν ἷῦ ἢ 

ΟἹ Απά {9808 Καθ ] πὶ ὨΪπΊ 561} ὑπαῦ 

02 ον ὕμποη ἰ γθ 81|8}} 560 ὑπ ϑοῃ οἵ 
πὴδηῦ 50 ὋΡ ΘΓ 6 88 αὖ ἢγϑῦ ἢ 

05. Τῆιθ βρί τ αἴοπο σίνοῦδ 1; δα, 
πὸ ἤοβὲν ρἰνοῦν πὸ δἀναπίαμο τι μαύθνογδ᾽ 

1 ἀεξαάε στον, "Ὀοοδπῖο ἀοδ," 

3. τυμεέε. 

5. δεέισεου ᾿ἶπι αν μην. 

4 εἀδλε. 

Ι 

τ πεν "πὰ Ηρ ἐοδομοί." 

5 ΟΥ̓Δ, "ΔΌΪΟ," 

8. γ{{." κταπιθ]οά δὲ εἰ5.," 

4 νμελακκίκκανε. 

δ΄ 11. " 5οὴ οὐ πὸ Π65}}." 

δ γεν " σησίσσίῃ ποξ οὐ πο ἐπ πιτ." 

ΡΕΆΞΒΙΑΝ, 

δ7 ΑΒ {δ Ἰἰνίηρ ΕΔΕΠΘΥ βθηῦ τὴθ, ἃπὰ 1 
δ Δἰῖνθ Ὀθοδιβο οἵ ἔμ Ῥαίμϑυ :} 50 ΘΥ̓ΘΓῪ 
Π6 ὑμαῦ φαΐθι τηθ, 8}}8}} αἰβὸ ᾿ἶνθ Ὀθόδιιβ 
οἵ πιο. } 

ὅ8 ΤῊ] 18 ἔμ Ὀτθδᾶ ἐμαῦ σαπιθ ἄουτη ἔγοτῃ 
Βϑάνθῃ : ἰ 18 ποῦ {πὸ γον ἔἈΓΠΘΥΒ τ} αἴθ. 
8 ηη8, δηὰ ἀϊθᾷ : ΘΟΥΘΥῪ ὁπ ὑδαὺ θαι 
ὑμ18 Ὀγθδα 888}1 σϑιηϑῖη ΔΙ Ίγ 6 [Ὁ ΘΥΘΙ, 
9 Ἠδ βαϊά ἔμοβθ σπτορὰβ διηοηρὴ {86 

οοηρσηοραύίοη, τ 116 ἢθ ὑδασιῦ ἴῃ ΟἾρον- 
ὨΔΊΙΠῚ. 

60 Απά τηδην οὗ ᾿νῖ8 ἀἰβοῖρ] 98 ῃθαγὰ ἀπὰς 
βαϊὰ, ΤῊΪΒ. 8 ἃ ὙΘΡῪ Βαρα Βαυϊηρ; 80. ἔδαῦ, 
ΜΠῸ ΠΙΔΥ Πϑαν τὖ ἢ 

ΘΙ Απὰ Μοββίαν Κπῆθνν αἰ πὶ Εἰ ΠΒ6} Ὁ 
{παῦ .ιἷ8 ἀἰβοῖρ! 68 υθτ Βρθακίηρ ναὶῃ ἐμίησβ. 
ἀθουῦ {πῖ8, ἀπὰ βαϊὰ αηΐο ἔθη, 18. 0818. 
ψθαῦ οὔθ γοὺ ὃ 

02 Νὸν ἱΓ γὸ 860 ἐμαῦ ἐΐθ ὅοη οἵ τηδῃ 
βοοίν ἂρ ἴο ὑδὸ ρἴαοθ τ μθτῸ ἢ 88 Ὀθίονο ὃ᾽ 

Ο8 Τὸ ἰ8 ἐὸ βρίγιῦ ὑπὸ ππα κί αν; 
(τ Ὀοᾶν ρίνοῦν πὸ δἀνδηΐασθ: ὑπ πογάβ᾽ 

1 δανᾶϊ μαάαν, δαγᾶϊ πιαν. 

3 ογ, “ἰὼ (6 πάϊς οὐ," 



5. 5ΦΟΗΝ. Ομ». ΥὙἹἽ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΘΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. 

ὑπαῦ 1 [5ρϑαΚ] απο γου, [ἐλον}} ἃτϑ βρίνῦ, 
δηα [ἐλον] ἅγϑ 118. 

04 Βυΐ ἩΠΘΓΘ 8Γ6 βοὴ οὗ γοὺ ὑπαῦ θὈ6- 
Ἰίδνθ ποῦ. ΕῸν ὅ θβιιβ Κπθ ἔγοπὶ Π6 
θορίὶπηΐηρ τμο ὕμ6 Ὺ ποτ ἐμπαῦ Ὀ6]]Θγ θα ποῦ, 
᾿δη4 [80] 5Βο]α Βούγδυ Πῖπι. 

θὅ Απᾶ [ι βαϊά, [Τπουθίου] ὅ[βα]α 1] 
᾿πηΐο του, ὑμαῦ ΠΟ τη ΟΔ ἢ ΘΟΙΏΘ ἸΠὖῸ ΠΊΘ, 
δχοθρὺ Ὁ [7 Γ6] ρίνεπ πηΐο ΒΪπὴ οἵ ΤΩ 
ΕΑύΠου. 

᾿ς 66 54] ΤΓΕτοτὰ ἐμαὺῦ ἐΐηι61 την οὗ [18 
᾿ἀἰβοῖρ!θ8 ννϑηῦ δεῖς, ἀπ γα] θα ΠΟ ΠΙΟΓΡΘ 
ἐγ ἢ Βῖτη. 

ΟΥ7 ΤΠθη βαϊᾷ 9688 ππύο ὑῃ6 ὕγθὶνθ, 
ΓΤ] γ67 4150 ρὸ ἃυγᾶγ ἢ 

658 [ΤΠ 6η] ὅπηοη Ῥοῦθι' ἀπβυθυθα ΠΪΠ), 
"Το, ὕο ψγμοπὶ 5118}} τγθ σὸ ἢ ὕποι παϑῦ 16 
γΟ 45 οἵ δἴθυμαὶ Π1{8. 

᾿ς 69 δΑπὰ μὸ [Ὀ6]16 76] δπα [γ᾽ Β0ΓΘ] 
παῦ ἐμοὰ αὐτὸ ἐπαὺ ΟΠ σῖβῦ, ἐμ6 ὅοπ οἵ ὑπ6 
γίηρ Θοά. 

70 7658 δηβιυυθιθα ἔμπθη, ΤΉ ἀνγο ποῦ 1 

ΞΎΒΙΔΟ. ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

Τ 5ρᾷΚθ σῖθῃ γου,} ὑΠ6Υ αγ Βρ᾽ υἸῦν πα ὑΠΘ Ὺ 
αν Ἰι{8. 

604 Βυῦ ἔπιθῦθ ΔΓ ΠΊΘη ἔγοπὶ ὩΠΊΟΠρΡ' γι 
ψη0 Ὀ6]ῖθνθ ποῦ. ἘῸΓ «6518 νγ88 ἈΥΆΓΘ οὗ 
οἰ 3 ψπὸ πον 606 ὑπᾶῦ Ὀο]Ιονθα πού, πα 
ψ 80 Β6 νγὰβ ὑπαῦ θοίγαγθα Ὠΐπη. 

θὅ Απά δΠο βαϊ4 ππΐο ὕπθη, Βθοδιβο οἵ 
0π18 1 βε1ἃ ὑπίο γοῦ, ὑπαῦ πῸ τᾶ ΟΔἢ 
ὁοπ6 πηΐο πη6, ἢ ἐξ ὅ6 τπιοὺ ρἴνϑη Πἰπιῦ ΓΡῸΠῚ 
ἴΥ ΕΔΌΠΘΡ. 

66 Βροῦιεθ οἵ {π|8 του  ἸΔΔΠΥ [ΓῸΠῚ 
ΔΙΠΟΠΡ Πῖ8. ἀἸβοῖρ᾽ 68 σθαι Ὀδοῖς, ἃπ ἃ Μ᾽ ΘΓΘ 
ποὺδ ννδἱΚίηρ' ἀθουὺ τιν ΒΙπη. 

67 Απᾶ {2658 βαϊά ὑπο ὑπ ὕνλοῖϊγο, 
ῬΘΓΠΔΡΒ γοῖι 8150 γοῦι .01}} ρὸ ἢ 

68. δίπιοῃ Ῥϑίβι Ἀπβυγθυθα. πα Βαϊ, ΜῪ 
Του, ἤο σι βομι 588}} τὸ σοῦ ὕποι Πιαβὺ 
γον 5 οἵἉ δὔθυμδὶ 116. 

609 Απᾶ ν8 μᾶγθ Ὀε]ϊθνθά δηα τ πᾶν 
Κπονῃ ὑπαῦ ὕποὰ αὐ ὑπ8 ΟἸνῖδὺ ὑπ ϑομῦ 
οἵ {Π6 Ἰϊνίπρ Θοα. 

70 “6βϑ8 βαῖῦῃ ἀπίο ὕπο, Πι1ὰ 1 ποῦ 

Α.}. 32. 

1 ΟἿ. νἱ. 86. 

3 ΟἩ.. ἴϊ, 24, 25; ΧΙ. 11. 

5. ΟἿ. νἱ. 44, 45. 

4 ΟἿ. νἱ. 60. 

᾿ 5 ᾿Αοσῖθν. 20. 

᾿ 5.5. Μαίξ, χνΐ. 16; 5. Μαιὶκ νἱῖϊ. 20; 5. 1κῸ ἰχ. 20; 
ΟὨ. ;. 49; χί. 27. 

7 5. Τκο τἱ. 13. 

ΡΓΟΠύΘυΝ : ἃπα {818 σθυν που ὑπδᾶῦ 1 Πᾶν 
ΒΡΟΚΘπ ἀπο γου, ᾿ῦ 15 βριγὶῦ, πα 10 18 11}. 

604 Απᾶ γοῦ ἐπθ 6 8.6 ΒΟΠῚΘ ἔΡΌΤΩ ΔΙΠΟΠΡ' 
τοὺ ὑμαῦ ὈΘ]θνθ πού. ἘῸΡ «6818 ΚΠΘΥ 
ἔρομι οἱ θη ὑϊπηθ" τ Πο ὑπ Ὺ στ τ ὑπαῦ Βμο]α 
ποὺ Ὀθ]ονυθ ἴῃ πη, απ τμο ἢΘ γα ὑμαῦ 
ΒΒῃου ἃ Ὀθύγαν ΗΠ]. 

0ὅ Απᾶ [6 βαῖτμ ππίο {πθηι, ἘῸΡ ὑΠ18 
ΤΘΆΒΟΠ 1 ΒΑΥ͂ απο γο0., {ΠΤ 15 ΠῸ 016 ὑπαῦ 
Ο8 ἢ) Θ0Π16 ππΐο πὴ 1 τ θ6 ποῦ ρίνθῃ ΕΪπὶ 
ἔγοπι μὴν ΕἌΓΠΘΕ. 

060 Απᾶ ῬὈρϑοδπβθ οἵ {Π18. πιΔΠΥ ἔγοιῃ 
ἉΙΏΟΠΡ (18. ἀἸΒοῚρ]65. τουγοαϊθα Ὀδοῖς, ὃ ἃπᾶ 
ΠΟ ἸοῃρΡ ϑυθηῦ ἃθουὺῦ πὰῦ Εΐμη. 

ΟΥ Απᾶ «6858. βαῖῃ πἀπῦο {πΠ6 ὕνγθὶνθ, 
Δπα γοι α͵βο, ἀο χοῦ τ ΐβ ἕο ρῸὸ ἢ 

08. Ῥυῦ Βίπηοη Ῥϑῦύρι" δηβυ γα πα βαῖ δ ἢ 
απο πἴπι, Τιορα, ἴο ΠΟΙ 5881] γγχ ρῸ ὃ 
{Π6 νον οἵ δἴθνγπαὶ 118 15 ἴῃ ὑΠ|66. 

09 Απμπᾷ νι ἴου' ουΒ Ινθ8. παν Βο]ϊονθᾶ 
ΔΠ4 πᾶν πονῃ ὑπαῦ μου ἂρὺ ΟὨγιβυ: ἐπ 
ϑοη οἵ {Π6 Ἰϊνίπρ Θοά. 

70 Απαὰ «6818 δηβινογρά δπα βαϊᾷ τπηΐο 

1 «πηΐο νοι.᾽ ΗΓΚΙ. 

3 οΥ, “Ἷγοπὶ Ὀρίοτθ.᾽ Ῥθβοῆ. γιθη διανγομῦ, "ἴγοτη ὅπ 
] Ῥορίπηΐῃρ».᾽ ΗΤΥΚΙ, 

8. εἴ τ Ὅ6 ποῦ ὑπδῦ 15 βίνοη πίστη ἤοτη ΜῪ ΕΑΤΗΕΝ.᾽ 
ἩΓΚΙ. 

4 ΓΚΙ, ομἱτβ " νοσᾶ.᾽ 

5. ἯΓΚΙ. δαα5, "αραῖμ,᾽ ΟΥ̓ ΤΊΟΓῸ.᾽ 

6 ε{παῦ Τῆοα ἀχῦ {πα΄ ΟΉΕΙΒῚ πα΄ 5ΟΝ.᾽ ΗΤΚΙ. 

1 γα ας τοᾶ᾽ ἔπε τὐα παϊισαξ τυ ξι. 866 οἵ. ἴ..1. 

3 ἄριέκαξ, 

3 110. νηὸ τοίτοαϊοα Ὀδοκ.᾽ 

4 ΤλΪΒ ΤῊΔΥ αἷβο Ὀδ6 τοπάογοᾶ, “{παῦ Το αν {παὲ 
ΟἩΕΊΒΤ ;᾿ χάπια απέα τυᾶ᾽ ἔνι Κυἄδέοδ. 

5ΛΔΉΗΙΌΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΙΟ. ΑΟΤΗΤΪΟ. 

ΟΒ διπιοη Ῥρίον δηβνοσθὶ δίιη, Του, 
ἴο ν᾿ πὴ 888}} νὴ ροὸ ὃ ἔποι μαβύ} ὕΠ6 γογᾶβ. 
οὔ Π1ἴδ απίο οὔθ ιν. 

00 Απὰ νὸ δαᾶνθ Ὀο]ουθα πὰ πᾶν πον 
ὑπαῦ ἔθου ἀτῦ π6 ΟἸγῖβῦ, ἐμ ον Ομ οἵ 
(οά. 

70 «6818 δηβυνουθα ἔπ θπὶ πὰ 8814, αν 

{π6 ψουβ ὑπαῦ 1 πᾶν Βροόκθῃ ππΐο γοῖι 
ΔΘ ΒΡΙΓΙῦ, ΔΠ 4 ἃ16 116. 

04. Βυῦ ὑΠ6 "0 ΔΓ ΒΟΙῚΘ. ΔΙΠΟΠΡ, Υοῖι γ}10 
θ6]ῖονθ ποῖ. ἘῸΡ 9688 Κπον ἔγτοτι {Π|6 
θορΊ πη ϊηρ, τυ μῸ ΦΠΘΥ πγογΘ ὑμπαῦ ΒΠοι!ὰ ποῦ, 
Ὀ6] θυ, ἃ Πα ἡν ἢ ἢ6 γγὰβ ὑμαῦ Βῃου]α Ὀϑίσαν. 
πη. 

θὅ Απάὰ δ βαϊά ὑπο ὑπθιη, ΤΠΘυ οσθ. 
Βδϊά 1 απο γοῦ, ὑμπαῦ ΠῸ ΟΠ6 ὁ ΘΟΠῚΘ 
ἀηὔο τὴ6 1 1 θ6 ποῦ ρἴνθῃ δΐμπι ἔροπι ὕΠ 6. 
Ῥαυμον.} 

00 Τὸν ὑπ|8 ἃ ταυἱοὐ4θ οἵ 18 ΙΒ ρ]68 
Πρ ὕδοῖκ, ἀμ α γγα! κθὰ πὸ πιοσθ νυ 10} Δηι. 

Ο7 Τῆθη 16 8ι18 βαὶῦἢ ἀπίο ὑπ6 ὕνοϊυθ, 
ὙΥὴ] ποῦ γοιι 480 ρῸ ἃναν 5 

ΟΒ8 δίπιοη. Ῥοίον. δηβυνουθά δΐπι, Τιορὰ, 
ἴο ΠΟΙ ΒΠου]ὰ πὸ σὸ ζ5. 0 {π6 στον 8 
οὗ οἴθγπαϊὶ {6 ἅτὸ οἵ ὑπ θο., 

009 Απὰ ψὸ βᾶνθ πον πη ἀπ μᾶνθ θ6-᾿ 
Ἰϊονϑα ὑπαῦ ὑποὰ ἂρῦ {π6 ΟΠ δῦ, ὑπ ΤΟΥ 
Ομ οἵ Θοά. 

ΤῸ “688 Δηβιθυηρ, Βα] 4 ἀηΐο {61}, 

Δ χπ, “πὸ νυογά8---αγὸ ἴῃ ΤῊΥ παπᾶ," 

3 μείμααῦ πέε Ῥπμέε. τ, “τὰς πο ἐπδὲ 5 ΠΟΙ͂ οἵ Οο».᾽} 

1 «αἰέεη Ῥλίδε, ἐκ τοῦ πατρός. ΤῊ ΕΒ ἈΡΡΟδγΒ το ΡῈ {ΠπῸ 

ἘΠδΠΪ ΟἿΌΝ το τς ΟΥ̓́ Δ1}1} Μοιπρμο ΜΗ, Οπὸ τηογὸ 
Ἰοΐζοσ, πονίσνογ, νοῦ τᾶκο ἰδ ἄρτοῦ ἢ (πὸ Οτοοκ, 

ἐκ τοῦ πατρός μου. 

3 1|{, 2 01} γὸ ποῖ ΚῸ νυν γον, γΟὺ 150 Ὁ) 

5. 1{τ|," Βῃόοι ἃ νγὸ αν ΚΟηΟ ᾽ 

Φ ,6, "οσςς ἴο ΤΊισο,᾽ ες 'πέοκ. 

σψοΡΒ ὑπαῦ 1 Βρακθ απίο γοιι, ἃγϑὶ βρὶ γὶῦ, 
δη4 ἃΓ6 18. 

04 Ῥυῦ ὑπθῦθ ἃΓ6. 8016 οὗ γοῖ ψὙ80 
Ῥο] ον ποῦ. ἘῸΡ “6808. αἰβὸ που [ΡΟΤῺ 
{Π|0 νΘΡῪ ἤγϑὺ ὑπὸ ἃΤΘ 86 ὩΠΡΘ]ΊΘν ΡΒ, αηἃ 
νι Π0 ἢ6 18 ὑπαῦ Ὀούναν θυ] Ὠϊηι. 

05 Απά [ιὸ βαϊάᾷ, Τῇ θγοίοσο βαϊὰ 1 ππΐο 
γοῦ, ὑμᾶῦὺ ΠΟ ΟΠΘ 68 ΘΟΠῚΘ πππῦ0 Π16, Ἀ}1688 
τῦ θῸ σίνϑῃ δΐπὶ ἔρομὰ τὴν ΕΑΡΠΘΡ. 

00 Τύρου {παῦ {ϊπ|6 τη ὴΥ οἵ ἢῖ5 ἀἸβοῖρ] 68 
νθηῦ Ὀδοῖς, πα νυϑηῦ πῸ το 10} Π]η}. 

Ο7 Το {6808 Βαϊ 4 ἴο ὑπὸ ὕνοϊνθ, Ῥον- 
ΒᾺΡΒ γι αἶδὸ ν}1}} ρὸ ὃ 

608 ΤΠποη δίπιου. Ῥούον δηβυγοροῦ, Τον, 
ἴο Ποσι τηϊρ]ῦ το ρὸ 8. ποῖ μαϑῦ ον 5 
οὗ οὔθγῃαὶ 118. 

00 Απά νὸ ἴιᾶνθ Ῥοϊϊονθα πὰ δοϊζπον- 
ἸΙοάσοαῦ ὑπαῦ ποιὰ τὸ ΟΠ νΙϑῦ, ὅοη οἵ {πὸ 
Ἰϊνίησ Οοά. 

70 «6818. δηβνουθα ποηῖ, Πᾶν Τὸ ποῦ 

1 χιῸ, “15. ἐλὸ ναμνα--οαΐηια ἴδ. 

3 νἱδδεδ, " νυ ἱβὲ αἰ5ὸ.᾽ 

3. τοασαπια μα εἰ ἐπαΐπια, 

4 Το οι ίο, Το ΟΊ ΠΟΥ νυ ἢ ΚΞ. τ, Ασπιοη,, ΟΘΟτΕ,,, 5αν,, 
ΔῊ ΡΟΥΒ,, ΤΟΠΘΟΥ σΟΥΓΘ ΟΕ ῥήματα ; πιὰ ποὺ “ {16 ννοσάβ,᾽ 

ΑΟΥ, πὰ ΚΕ, Ὑ', κ5 1 616 οὐἱ κί μα] νγοτο τὰ ῥήματα. 

δ ΟΣ, "αβοογίαίποα," πκιρέμεύμηι, 



Οπ4». ΥἹ. 

ΛἈΕΜΕΝΙΑΝ. 

ΒΡΟΚθπα απΐο γοιι, 18 ρὶγἱῦ, ἀπα 118. 

θὅ Βιυῦ {πϑῦθ ἃτθ βοπιθ οὗ γοὰ ψ}0 
Βο]ΐονθ πού. ΕῸΣ «6808 Κπϑὺν ἔτοπὶ {}6 

Βΐπη. 
060 Απᾶ [ο βαϊά, Τπογοίονο βαϊά 1 υπΐο 

οα, ὑμαῦ πῸ ΟὯΘ ὁ8 ΘΟΠΘ πηΐο π|6, 1{ 10 
6 ποῦ ρίνθῃ μἰπὶ ἔγοπι τὴν ΕΔΕΠοΡ. 

ΟΥ7 Ῥοσι ὑπαῦ ἴπΠ|6 τ ΠΥ οἵ Πῖ8. αἰβοῖρ] 68 
πϑηῦ ὈΔ0Κ, ἀπὰ πῸ ἸΟΠΡΟΡ γα] κοα ἀθοιιῦ 
σαί ἢ Πΐπ,. 

08. «[68118 βα1 ἢ απίο {Π6 ὕννοϊνθ, ΜΙαυ θ6 
Υουι αἶδὸ ν1}} ρῸ νὰν ἢ 

09 διό Ροίθυξ δηβιθυθα δῖτῃ, Τονὰ, 
ἕο ΒΟ τϊσῦ τ σοὸ ὕποι μαβῦ γογ 8 
οἵ ϑνθυαβύϊπρ 118. 

70 Απὰ νὸ μαᾶνθ Ὀο]ονθὰ ἃπὰ μᾶνθ 
Κπονπ ἐδαῦ ὕπο ἀῦῦ ἐμ Ομτῖβῦ, ὑπ6 ὅοη 
οἵ αοα. 

71 Ζ716808 δηβυυουθα ὑμθῃ, Πιὰ 1 ποῦ 

1 χἰς, “τοδὲ ὁπ ἰ5." 

3 δίηιοη Βείγος : Μαάμέευφαὶ παγαδέσς αδαδίπδ ψδὺ Βεέγοβ, 
ἄς, ““Βίπιοι Ῥεΐου ὄγβε ἀγαννίῃρ ΠΟΔΓ, 5181} 58, Του τί 
πο ΟἼ πι571, 50Ν οὗ ἴπὸ Τἡνίης Οον." 5. Βοροσ, Ηομι. νυἱ. 
Ῥ. 250, 

ΘΕΟΆΚΟΘΙΑΝ. 

τας 1 βρθὰκ πμῦο γοι, 81 ϑρί τίς ἀπὰ 
16. 

604. Βιιῦ ἔδοῦθ ἃγθ σουίδί πῃ διποηρ το 
00 (ὁ ποῦ Ὀ6]ῖθνθ. ΕῸΓΡ 6811 Κπθνν ἴγροπη 

Βῖπη. 
05 Απᾶ [6 βαϊάᾷ, Τβμθγθίοτθ βαϊά 1 απΐο 

γοῦ, ΠῸ ΟΠ6 ὁ ΘΟ πιηὔο Τη0 {{ ̓ ῦ ΒΘ ποῦ. 
δίνϑη ἀΐηνι ἴγοῦι τὰΥ ἘΔύΒΘΡ. 

00 ῬῸν {118 ΤΘΆΒΟΠ ΠΊΔΠΥ͂ ἔγομΣ ΔΙΠΟΏ 
ιῖ8 αἰβοῖρ]θβ ὕασηθα Ὀδοκ, ἃπὰ πὸ Ἰοηρους 
νθηῦ τ ἢ Πΐτη. 

ΟἿ {6808 βαϊά ἀπίο ἐπ ὕνοϊνθ, 1)0 γοι 
ποῦ 4180 νυ 188} ὕο 5Ὸ δινἂΥ ἢ 

ΘΒ. δίπιοη Ῥοῦθι" δηϑυθυθα πἷπὶ δηα βαϊά, 
Τιορα, ἕο ψυῃοιῃ 8}18}} νγθ ρὸ ἢ ἕο ἐμοὶ Βαβῦ 
ΟΡ β οἵ δέθνπαὶ 116. 

09 Απὰ νὸ ᾿ιᾶνϑ θο]ϊθυθα {Ππ|θ6 ἀπα ἔδο] 
Ῥουβιιδ θα οἵ {Π|66,2 ὑπαῦ ὑποὰ αὐτῦ ΟἸνὶβὲ 
μ6 ϑοη οἵ {Ππ|0 Ἰἰνίηρ Οοά. 

70. «6811 δηϑυ θα δηά βαϊά ἀπῆο {Π| 610, 

ΒΠΑΨΟΝΙΟ. 

! 

| 

ΒΡΘΔΚ ἀπο γοιι, ἃΓΘ Βρὶ γδ, μα τὸ ᾿ξ. | 

04. Βυῦ ἔπθγθ ἃγθ βοῖῃηθ οἵ χοῦ 80 θ6- 
Ἰίθονθ πού. ΕῸΡ Ζ2688 Καθ ἴτομι ἔμθ Ὀὸ- 

θορίππίηρ ΠῸ πθῦθ ὕΠο80. ὑμαῦ ὈΘ]ίθνθ 16 ἤνϑῦ γΠ0 ποῦ οθγίαϊη ἐμπαῦ ἀϊά ποῦ σἰππίηρ ηῸ ποτθ [Π6 ὉΠὈΘ]ΐθυθῦβ, ἀπὰς 
ποῦ, ἀπά ψηὸ ῃ6 νγα81 ὑπαῦ Βῃοι]ὰ θθῦγαν Ὀθ]ϊθνθ, οὐ 80 1Ὁ τγαϑ] ὑμαὺ Βῃου]ὰ Ὀθύταυ ὍῸ νγὰβ ἕο θδέγαυ αἷμ. 

θῦ Απᾶ Πο βαϊᾷ, ἘῸΣ ἐπὶβ σαιιβο βαϊὰ 1 
τηἴο γοιι, ὑπαῦ ΠΟ ΟὯΘ ΟΠ ΘΟμΘ ἀΠΐο ΠῚΘ 
1 τὸ θ6 ποῦ σίνθηῃ Βἴμη ἔγοιῃ τὰν ΕΔΕΠΘΓ. 

Ϊ 
600 Ῥοπὶ ὑπιῖ8 ΠΠΔΠΥ͂ ἔγομη διμοηρ δ18. 

αἰβοῖρ!]68 υθηῦ ὈΔοΚ, ἀπ νυ Κοαὰ πο Ἰοπροῦ. 
ψ 0} Βίτη. Ϊ 

ΟΥ Τηθη 6808 βαϊά ἀπέο ὑπ ὕνεῖνθ, 
1)0 νοῦ, ΡΘυ Ια Ρ8, αἶβὸ νυ ἰδὲ ἴο ρὸ ἢ ᾿ 

ΟΒ Βυῦ δίιοη Ῥίον δηβινογοὰ Ἀΐπ,. 
Τιογτά, ἴο ψΒοπὶ 51|8}} ψγὸ ρὸ ἢ ὕβου δμαβὲ 
ΟΡ 5 οἵ οἴθγηαὶ Ἰἰδ. 

609 Απὰ ν πᾶν Ὀθ] ον ἀπά δοκπον- 
Ἰεάσοα,ὅ ὑμαῦ ὅποι αὐῦὺ ΟΠ τῖβέ, ἐμ ϑοη οὗ 
Ὅ86 ᾿ἰνίηρ Οοα. 

70 {6885 δηβυνοσθά ἔβϑιῃ, Ηδνθ 1 ποί 

ΓΜ δν “ον Μ80 ἰ5.᾽ 

3 χυαγίδιιεπα ἀα συϊίδηιοδίεα. ΤῊΘ Οοογρίαι δά άγοββοβ 
τπ65ὸ νοσὰ5 ἕο Οπ παβτ, πγοὰ ἢ 1Π6 ῬΘΟΌΙΔΙ ῬΓΘΌσμ. σὺ, ] 
ἴπ ἃ τ ΠΟΥ Ὁ  Πΐοῖ σαηποΐῖ 6 τοπάογοα ἴῃ ἘΠΊ 5) οἴποῦ- 
νυῖβο πᾶ ὉΥ ἴπ σόοι, ἴΠπ66.᾿ 

ἈΝΟΘΙΟ.-ΒΑΧΟΝ, 

ὑμπαῦ 1 βαϊά ππῦο νου, ὑΠΘΥ ἃγθ βρίγιῦ ἀπὰ 
118. 

04 Βυῦ βοπὶθ οὗ γοὰ Ὀθ]ϊθνθ ποῦ. ἘῸΓΡ 
ἐπ ϑανίουν Κποὺν δὖὺ ἔγβι! ψηὸ  γθ ὑπ 6 
θ᾽ ονοσβ, ἀπ γῃο που] Βούγαυ ΐπι.3 

θ5 Απᾶ δο βαϊά, ΤἈθυθίοτθ βαϊᾷ 1 ππΐο 

658 Τὴν ἘΔ σῖνθ ἰῦ Ηΐτῃ, 

00 Ἔνθ βϑἴποθ, τηϑηΥ οἵ “18. ἀἰβοῖρ]68 
ζαγποά Ὀδοκ,Ὁ πὰ ποηῦ ποῦ τι ἢ Εἴτη. 

1 χἰξ, " ἀηὰ ψγο 15 πο θοΐγαγίπρ Ηΐτα." 

3 ΟΥ̓ ΟἾΪΥ, " θε!ονοὰ." 

3 μοξπα'λοηι", ἐγνώκαμεν. 

ἈΆΒΑΒΙΟ. ΡΕΈΆΞΙΑΝ, 

Απά {πΠ6 ψογὰβ ἐμπαῦ Τὸ πᾶν Βροϊσθη πηΐο 
οἷχ ΤΠΘΥ̓ ΔΓΘ Βρ  γῖῦ, ἃπα ὉΠΟῪ ἃΓΘ 116. 
04 Βυῦ διποπρ' γοι ὕΠ6 19 ἃ ΓΘ ΒΟΠ1Θ ὑμαῦ 

ΒΘ] ον ποῦ. Βθοδιβθ «[65118 ν)188 δοαιαϊηἐοα 
γοσι. οἱ θη. δἰπιθὶ τυ τὉἢ ἔμ οβθ ΠῸ θο]ϊογθὰ 
ποῦ ἴῃ Πΐπι, ἀπ πὶ ἢ πῖτὰ πὸ που] ἄδνο 
ἰοῦ Ὀούγαυ Βΐμη. 

05 ΤΠθη πο βαϊᾷ ἀπΐο ἔμθπι, ΕἘῸΡ ὑμὶ8 
γοῦ, ὑπᾶῦ πΠῸ τῆλ ΘΠ ΘΟΠῚΘ ὩηὔΟ ΠῚ, 1Π- οαθ86 αἀἰά 1 [6]} γοι, ὑμπαῦ πῸ οη6 οᾶῃ οοπηθ βαϊὰ 1 ἀηΐο σοι, ὑμαῦ πὸ ὉΠ6 ὁδ ΘΟΠΙΘ 

ἀηΐΟ Π|Θ, ὉΠ]688 ἰδ Ὀ6 σίνθῃ Ὠϊμ ὈΥ͂ ΤΥ 
Ἐδίμον. 

06. Βδοδιιβθ οἵ {}}18 πη πΥ οὗ Π15 αἰδοῖ ρ]68 

ὑπᾶῦ 1 αν Βρόκθῃ ηΐο τοι, ἅτ βρί τὶς, 
Δ πα ΠΠ{6.Ψ | 

04 Βυὺ ὑποῦθ ἃ βοιὴθ οἵ γοὰ ἐπα 
Βο]ΐονο ποῦ. ἘῸν ἴὉ νγὰβ Κποννῃ ἕο ΜΘββίδμ, 
ΘΟΠΟΘΡΠΪηρ' ἐμ τηθὴ ὑμαὺ ὈΘ] ον θα ποῦ, ἀπὰ 
ψγ8Ὸ 1Ὁ τνύδϑ ὑπαῦ βου! θϑέγαν δῖμ.} 

05 Απάὰ δ βαϊὰ υπΐο ἔμθιῃ, ΤἼθγοίογθ. 

᾿πηΐο πιΘ ϑχοθρῦ ἱὺ Ὀ6 σίνϑῃ Ὠἷπὶ ἔγοτὰ νι 
δίπουν. | 
᾿ς 66. Βροδαβο οἵ ὑδ18. Βα ἱπρ' ΠΔΩΥ οἵ ᾿Ὶ8 

νοῦ Ὀδοῖς, ἀμ πυθηῦ δθουῦ τὶ ἢ Πΐπὶ πὸ αἰβοῖρ]65. υθαῦ Ὀδλοκ, ἀπ ππθηῦ ποῦ θουΐ 
ΤΟΙ. 

Ο7 Τῆθη βαϊὰ ἐπ ϑανίοιν τἀπὸ 6 07 Τὴ {6518 βαϊά απῆο ὑπὸ ὕνγοῖνο, )Ὸ 
ἔψϑινθ, Θν γ6, Ὑ1}} γ6 σοὸ ἴγοιη πιθ ὃ του αἶβὸ νυ ]β}} ἴο 5Ὸ Ἀν ΔῪ ἢ 

08 Τ θη ϑίπιοη Ῥοίθν σορ θὰ τοῦ πὶ ΘΒ ϑίπποη Ροῦον ἀηϑιυθγοὰ απᾶ βαϊὰ ἀπίο 
πα Βαϊ, Τιοσὰ, ἴο σοῦ ρὸ ψὸΡ ὕπο δῖα, Ὁ μον, ἴο ν᾿ βοπὶ 8}18}} νγὸ ρὸ ὃ {6 
μαϑὲ ἐλ πογὰ οἵ ϑνυθυϊαϑεϊηρ ΠΠ| . γοΡ 8 οἵ θυθυϊαϑύϊηρ ΠΠ 6 τὸ τ τ ἔπθ6. 

09 Απὰ νγὸ θο]ῖονθ απὰ κΚπονῦ ὑπαῦ μου. 09 Απὰ νὸ πᾶν θοϊϊθνθὰ αὐτὶ ἀβοοῦ- 
ἂτὖήῷ Ομ γῖϑῦ ὑμ6 ὅοῃ οἵ αοἄ. ᾿ξαϊποα ὑπαῦ ἔποι αὐτὸ ὑμ6 ΜΙ ββίαμ, {6 ϑοη 

οὗ Ὁ8 Ἰνῖηρ Οοά. 
70. ΤΊιο ϑανίουν δηβυγογθα ἐῃθη απ βαϊ8, 70 Τ θι πὸ βαϊά απίο ἔμθαι, Αἰ 1 ποῖ Βὸ 

Ἰ σὲ γεμπιαη. οὐ, ΜΆΓΡΒΙΔΙ. ἡγάηι ζγηναη. ον, ΤΠΟτρο. 1 τ, "ἤγοπι θοίογο." νεῖν φασηρίν, 

3 δροίαυπη ιὐοἱ δ. 3 ῬοΙϊγ,. οπιῖεπ νηα στ", ΤῊ τοὺ οτίπις κίνον ἱπ Ἰἰζογαὶ, 

3 εμγάοη οπ.ῦσο. ᾿Τοσίου βέσῖο. 1: ἱπ, ροτθπρα, θοττονγοα ὕγοπι ἔπ πγτ, 'αἵά, 

4 ἀπάιυψναε Νἴην. 3, ειαιαρδλα, "πο Ἀοοκ." 

566 ποίοε οὐ οἷν, ἢ 5 οτ, “τι σ ψείμγαάν απὰ τοϊίοη. 
ἰ,. 10. 

Βαϊ εὐὐΐα Ασα ῖς ἕοσστα ἐν ποῦ τὸ Ὄχρτοδα πὸ Γαξαγο ἰπ ἴῃ. ὦ 

ιν Ἀΐμ. 
ΟΥ ΤΊθὴ {6518 βαϊὰ αηΐο ᾿ἰβ ον ἔννοῖνο, 

Υοῦ ἴοο ρογμαρ8 νυ ἶβιν ἴο βὸ ἢ 
ΟΒ Βίπιοη Ῥοίουϑβ βαϊά, ὃ Τιοτὰ, ἴο νν οτὰ 

Βῃουϊὰ νὸ ρὸ ἢ ἔθου αϑῦ πογὰβ οἵ ᾿ἰΐδ [ὉΓ 
ονου. ὃ 

00. Απά πὸ θοϊῖονο δᾶ κποὸν ἐδαὺ ἔθου 
αγὲ Μοββία, {6 ὅοῃ οἵ 6 ᾿ἰνίηρ αοά. 

70 {1688 βαϊὰ ἀὐΐο ἔμ, Πιὰ 1 υοὲ 
Ι Ι 

εις, " κῖνο Ηἰἷπι ἵπίο ἴδ ᾿νδινπ' οὐ Ηἰκ οποπιῖος. Ϊ 

᾿ χεέρλα. 

35. οὐ, "Τῆι πδεξ (ὉΓ στὸν ἔἰο υυτγάκ οὐ 1176." Ϊ 



5. ΦΟΗΝ, σΒαρ. Ὑ11. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΒΙΟΝ. ΞΥΕΙΑΟ. 

ΘΠ οΟΒ6 γοῦ ὑπ ὕνϊνθ ἢ ἃπα ὁῃ6 οἵ γοι 18 
ϑαΐδῃ.: 

71 δ βαϊᾷ {π18. σοποθιῃϊηρ {π485 ΒΟ 
οὗ δίμηομ ᾿βοδυϊοῦ ἢ ἴῸν 6, οὔθ οἵ {6 
ὕγγθῖνθ, τὰ τθααγϑ ὕο Ὀθύγδυ πη. 

ΘΠΟ56 7 γου ὕνγεὶγθ, Ἰαπὰ ὁπ οὗ γοι 18. ἃ 
ἄἀ6ν1]} ἢ 

71 Ηδ βραῖθ οἵ 7845 Ἰβοανρίοῦ ἐΐθ 80ὴ 
οὗ δίιποι: ἴον [6 10 νγγὰβ ὑμαῦ 5ῃοι ! θ6- 
ἐγᾶῦ Εἶπη,7 θοΐηρ οπ6 οὗ [86 ὕψϑινθ. 

Ομ». ΥἹΙ. 
1 [ΑΕΤΕΕ] ἔμθβθ ὑμίηρβ 6818. να] Κοα 

ἴῃ Ο811|66: ἰοῦ. ῃ ψουϊὰ ποῦ σγα]ς ἴῃ 
ΓΤ ΤΥ,7 θθοδιδ6 ὅΠ6 {θ 8 βοιριῦ ὕο ΚΙ]] 
Ἐ1Π|. 

2 ὅΝον ὕΠ6 76 ν8᾽ ἔδαβὺ οἵ ὑδθθγπδο]88 
νγὰβ αὖ μαπά. 

8. 1Η18 Ὀγθύμυθῃ ὑμουθίογθ βαα ππΐο 
μῖπι, Ποραγῦ μθῆοθ, πὰ βὸ ἰηὔο «[π|ᾶξεθὰ, 
ὑπαῦ ὁ γ ἀἴΒοῖρ168 8150 τηδὺ [866 86 ΜΟΡΕΒ] 
ἐμαῦ ὕμποι ἀοσβέ. 

4 Ἐὸν [ἐλογθ ἐ5] πὸ τηδη [ἐλαξ] ἀοθί 
ΔΗΥ ὑΒϊπρ' ἴπ βθορθῦ, Δη4 [Π6] Βἴτη561} Βθθ- 
οἴὰ ἕο 6 Κποσῃ ορθηϊγ. [1 {ποὺ [40] 
6Π686 ὑπῖησϑ, [μον] ὑπ γ 561} το ὑπ6 που]α. 

δ Ἐὸν ὕϊποίῦμον 414] μῖ8. Ὀγθύμγθη ὃ6- 
Ἰίθυθ ἴῃ Βῖτη. 

ΟΕ». ὙἹ1. 
4] χχ.--1 ΑἙΤΕΕΞ ὑΠ6858 ἐλίηγϑ “[ Θ5115 γγἃ8 

γα] Κίηρ ρου ἴῃ Ο811166: ἴον" μ6 πσου]α 
ποῦ σταῖς ἀρουῦ ἴθ πάερα, Ὀθοααβθ ὑμ6 
{6078 ὙΘΓῸ ΒΘΘΙΠ Πρ ἴο Κι]] Π]πι. 

2 Απά {π6 ἴδαβὺ οἵ {π6 ὑθθυπδοϊθϑῦ οὗ 
{π0 ον νγ88 ΠΙρ}. 

8. Απᾶ {Ὁ8Π6 Ὀγθύμσθῃ οἵ «6815 βαι ἃ ἀπΐο 
Βῖπη, Πθιηονθ ἤθηοθ, δη4 ρὸ ἰηὔο Φπ68, 
ὑμαῦ ὑπ ν αἰβοῖρ]65 τη 566 ὕΠ6 νου κϑῦ ὑπὰῦ 
ὅΒοιυ ἀοοβῦ. 

4 Ἐὸν {ΠῸΓῸ 15 10 Τη8Π ψΠ0 ἀορῦδ ἃ 
ΦΒϊηρ' ἴῃ βθογθῦ, 8Π4 15 Ὠ]τη56} 1 νυ ΒΕ 1 πρ' ἐπα 
“Β6 ὃ6 τηδάθ ριθ]1ο.7 Τῇ ὕποὰ ἀοοβῦ {Π|656 
ΒΙηρ5, Βιονν ὑπ 86} ἰο ὑπ ψου]α. 

ὅ Ἐὸν θυθὴ [ἷ5 Ὀγθύμγοι Ὀο]θυθα ποὺβ 
ἴῃ «6808. 

Ι 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Ὅπ6πι, ΙΔ Τ ποὺ ομοοβθ γοι ὕνγθὶγθ ὃ ὉΠ 
οἵ γοι 18 ϑαΐδῃ. 

71 Βυῦ δ βαϊ4 ὑμ18. ἴῃ ραυυϊου]ανξ οὗ 
Φυ6Ἃ45 Κίμηοη οὐ Ἰβοανίοῦ: ἴο 6, οὔθ οἵ 
{86 ὕψθὶνθ, νγὰϑ ἕο θθύγαν Εΐμη. 

Οπλν. ΥἹΙ. 
1 Ανὴ αἴδου 818 Φ Θβιιβ υυϑηῦ ἰηὔο (811166: 

ἴον μ6 σου] ποῦ ρῸ Ἰηΐο ὑπ Ἰαπὰ οἵ Τὰ άεθὰ, 
Ὀθοδιδθ ὑπθ «608 βοιιρμῦ ὕο Κι]] Εἶπ. 

2 Απά ἃ ἴδαβὺ οὗ {π0ὸ 768, ὑμπαῦ οἵ 
ὉΔΌΘΡΏΔΟΪ]6Β, νγὰβ πἰρ}}.ὅ ᾿ 

9. Απάᾶ {Π6 Ὀγθύμγθη οὗ «6818 βαϊ4 απο 
μιῖπ|, Ῥύθπηουθ ἤΘ ΠΟΘ, ἈΠ ρῸ ἰηὔο 0Π6 ΘΟΙΠ ΡῪ 
οὗ 6:08, ὑΠπῶῦ ὉΠ αἰδοῖ ρ] 68. 4180 ΠΥ 866 
ΠΥ σου ΚΒ ψ Βῖοι μου ἀοοδβῦ. 

4. ἘῸΡ {Π|61Ὁ 185 πὸ ὁπθ ψῆο ἀοοῦμι ἁαρμὺ 
1ῃ βθογθῦ, ἃ ΕἰμηΒ6 ΙΓ τ βμθῦῃ το 6 ἀἰ8- 
σογθῦθά. πα [ βο Ῥ6 ποιὰ ἀοοϑῦ {{|8, 
τηδ τ ὑΠγ 561 βθοη ὕο ὕπ6 σου], 

ὅ ΒῸΣ θύῃ μἷ8 Ὀγούμγθη αἀἸἃ ποὺ Ὀο]θνθ 
ἴῃ Βῖτη. 

1.8}. 32. 1 βοέσπα ᾽ε. ῬαΒοι. Σατανᾶς. δκεϊψαγ᾽ (δῦ. διάβολος. 
᾿Ξ ΗΤΚΙ. 

ὁ ΟἹ. χίῖ, 97. 3. πῖ. “Βογίοῦ. 
ΞΟ 3. “ἐτὰ, ΟΥ̓, "Ῥτοραγοα,᾽ "Ταΐζαγχο.᾽ 

σ᾿. ν. 16, 18. ᾿ς ἃ ἑβῃᾷ “πϑ08 νγᾶβ νγαϊκίηρ δθοὰθ ΓΟ ὑποβο ἐλέηρα.᾽ 
ΗνΚΙ. 

5. ΟΥ̓́, “ΔΙΒΟΌΓΒ,᾽ 565, ῬοΒΟΝ. 
οὗ ἀν πη ρ5.᾽ ΗΤΚΙ. 

6 Π056 ψγοΚΒ.᾽ ΗΤΚΙ. 
7 οὐ, “ἴῃ πὸ οροπ. Ῥϑβοῖ. ααδ᾽ ραγγίδία. ΓΚ. 
8. ἐγ γο τ ποῦ Ὀο]ονίηρ.᾽ ΗΤΚΙ. 
9. 11ὖὉ. “ἴῃ Ηΐπι, ἴῃ Φ εϑυ8.᾽ 

3 1ον. χχίϊ. 34. “ῬΙΟ ἢ᾽ ΟΥ̓ Αχίηρ' 

4 Κς, Μαίζ, χίϊ, 46; 5. Μαυκ 111, 31, Δοίβ ἱ, 14. 

5. 5, Μαγκ {1,.21. 

1 βαϊέαη---ἃ5 ἴῃ 5. Μαίξ, ἵν. 10, ἅς, Βαΐ διάβολος ἴῃ 5. 
Μαζῖι. ἵν. δηὰ οἰβουνῆοτο 15 υυτὶτέθη ἴῃ Ετπϊορὶς ἀψαδίοδ. 

3 «οαπαπέαδα, ἰ5 ογηϊξτοα ἴῃ ῬοΟΙγρ,. ὑπαῇῷ τοαᾶβ, " Ης βαἰα᾽ 
ΟΥ̓ “ΒΡᾶΚο σοῃοθγηίηρ.᾽ 

8 116. “παδὰ ἄγαν ΠΘΔΥ.᾽ “ἀπα {πὸ ἤοαβὲ οὔ {πὸ 7 νν8᾽ 
{Δ ΌΘΓΔΟΙ65 δα ἀγαννι ΠΘδΥ.᾽ ῬΟΙΥρ. 

ΒΑΉΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΉΤΪΟ. 

1 ποῦ οἴόβθπ γοὰ ὕνθῖνθ, ἃπα ὁπ6 ἔτοπι ΠΙὰ 1 ποῦ οἴ οοϑθ γοιι {Π6 ὕνγθὶνθ, ἃμ4 ομθὶ 
ΔΙΏΟΠΡ γοὰ 18 ἃ 461] ἢ ΟΥ̓ γοῦ Β ἃ 46ν]] ἢ 

71 δ βρακθ οἵ Ζυ4ι8: {πΠ6 Ἰβοαῦίοῦ: 71. ΕῸΡ Π 881} {Π18 οἵ 4δ5 ϑἴτηοη {86 
ἴον δ ἰδ γγαϑ ἐμδῦ Βῃου]α θούταν μῖπι, Ὀθὶπρ [βοαρίοῦ : [Ὁ μθ ᾿πύθπάθαβ ἕο ὈθύμαΥ ΐτη, 
ΟὯΘ ἔγομι διηοηρ ὑπ 6 ὕνγθὶνθ. Ῥρίηρ οη6 οὗ ὕπ6 ὕγψθϊγϑ. 

παρ. ΥὙἹ11. Οβ.λ}ν, ΥἹΙ. 
1. ΑΥΤῈΝ {Π686 ἐλέησε “ 68115 γγὰ8 γα! κηρ, 1 ΑΝ δἰγοι ὕπθβθ ὑπῖπρβ 08118. ὙγᾺ8 

ἴῃ (ἰ811166: ἴον μΒ6 νγγχαὰβ ποῦ νυ ]]]Πηρ’ ἕο τνα]]ς νν]]Ἰκῖ Πρ’ ἴῃ ΟἴἍ}1|66 : [ῸΡ μΘ νγαϑ ποῦ ψ]]Π]ηρ 
ἴπ Τυάτα, θθοδυδβθ {Π6 76 )78 Βουρσ 5 αἴθον. ὕο νυν] ἴῃ Δ πάτθα, θθόδιδθ ὕΠ6 6178 βοιρ ῦ 
μῖπι ὕο Κι} δῖπ|. ᾿αἴθον Εἴπι ἕο Κα} Βΐῃι. 

2 Βυῦ {Π|ὸ ἔραβῦ οἵ {Π6 768, ὑμαῦ οὐ 2. Απᾶ {16 [δαϑῦ οὗ ὑπ6 768, ὑμαῦ οἵ 
᾿ΦΑΌΘΡΠΔ0168,5 νγᾶ8 Πἰρῃ.. ἔθ ΡΠ Δ] 688 ννὰ8 ΒΙΡὮ. 

3. Ἠΐ5 Ὀγοίμγθη ὑμουθίογο βαϊ ἃ απο πη, 3. ΗΒ Ὀγούμγθη ὉΠ ΡΘΟυΘ Βαϊ ἀπο ἈΪΠῚ, 
Τορατῦ ὅπου ἔγουι 18 ρ]δοθ, σὸ ἰπῦο ΤυΔτρα, Τθπηονθ μθποθ, Δη4 ρῸ ἰπῦο “π6:0α, ὑπαῦ, 
ἀπαῦ ὑπ ν αἰβοῖρ]68 4150 τηΔ 866 ὕΠ9 ὙγοΡκ8. ὕΠγ αἰἰβοῖρ]08. ἸΔΔΥ͂ 860 ὕΠγ ΜΌΡΚ8. ὕπο 
ὑπ ποι ὕποι ἀοοϑῦ. ᾿Αοοϑέ. 

4 Ἐὺὸν πὸ οπθ ψουκοῦμ ἴπ βρογοῦ, πὰ 4 ἘῸΣ ΠΟ Ο19 ἰ8 ἀοἱπρ' 8 γος ἴῃ βθουοῦ, 
᾿Β η561} βθοκοῦῃ ἕο Ὀθοοῖηθ ρυὈ] 16... Τῇ δηᾶ ψου]Ἱά βθοὶς αἰζουν 10 τὴ ρα 116. {Γ ποὰ 
δου ἀοοβὺ ὑπο8θ ἐλίηψϑ, τδῃϊίοβῦ ὕμγ 5616 ἀοθϑὺ ὕπθβθ ὑμῖηρ8, βίον ὑπ υ 80} ἴο ὑπο. 
ἴο ὑπ που]ά. γγΟΣ]α. : 

᾿ς δ ῬῈὸγ ουθὴ μῖ8 Ὀσούμγθη ἀἸ4 ποὺ θο ον ὅ᾽. ΕῸΡ 18 Ὀγθίμγθῃ 180 αἸἃ ποὺ θο]θνοῦ 
ἴῃ Βῖτη. ἴῃ. ΗΪπη. 

1 Τὴ πὸ τηδυκίη ἰ5 αὐ ἀοὰ, "πο βοὴ οὗ βίπιομ.᾽ 1 ΟΥ̓, "ὙἯ6Β βανίπρ.᾽ 

3 οτί, “ἱπηασίγοα,᾽ 3. 71, “ΤῸ πῸ νγαβ ἴο ἕόστη ἔπ 6 ν]δῃ, πᾶν ἔπ σᾶγο,᾽ γλὰ 
Ι ϑαν ἐπαρλγῦμαη, 

3 βκὲπορδρία.-- μδῇἢ ἄγανντι ΠΟΡΥ,᾽ ἃΒ ἴῃ ΜΟΙΏΡΉ. 3 81 ἀψί 
μπορὺ μία, 

" ΟΥ̓, "Ὀς ἴπ ΡαὈ]ς,᾽ 
4 τὰ ἔργα σου; ἴδιο ϑαλιίαϊς, πονγονοῦ, οπιε8 σου. 

δ ΟΥ, “ΜοΤο ποῖ Ὀο]ονίηρ," 

04 

ΘΠΟΒΘη. γοὺ ἔνγοῖνθ, ἃηἃ ὁπμ6 οὗ γοῖὶ 18 ἃ 
ἀ6ν]] 1 

71 Βυῦ 6 τηρῃὐϊοπϑα" ὑπαῦὺ {π488. 8οὴ 
οἵ Βπιποη Ἰβοαγιοῦ: [Ὁ ἢθ πδὰ ὕο Ὀθύγανυ 
ῖπη,Ὁ θοῖπρ' ὁπ6 οἵ {Π|6 ὕγγϑίνϑ. 

σπλρ. ὙἹ1. 
1 ΑΝ» αἰξον {115 «68118 νυ] χοᾶ ἀρουῦ 1ἢ 

Ο΄Δ}1166 : ἴον ἔθ σοι] ποῦ ρῸ ἰπΐο «πάξρὰ, 
Ρϑοδαβθ ὑπ ον 8 Βουρῦ ὕο Κὶ}} τ, 

2 Απά ἃ ἴδαβὺ οἵ ὑπὸ 9θνγν8 νγὰ8 ὑβμθῃ 
ΠΘΔΡ ; ὑπ βού πρ' τ ρ οἵἩ θοοΙ]8. 

95. Τοη μἷ8 Ὀνθῦμσθη βαϊά ππΐο Πΐπ), 
Μὸν ουὖ ποποθ,} ἀπ ρὸ Ἰπΐο «Ψπάτρα, ὑπαῦ 
ὉὩγ αἸΒοῖρ]68 4180 την 866 ὑΠΠγ ὙΌΣ Β. Υ Π]0 ἢ 
ὕποι ἀοοϑῦ, 

4 Τὸν πὸ τηδη ἀοοῦ! δρηῦ ἴῃ Βρογθῦ, 
ἃ πα βου ΕἸ πιΒ0} ἢ τὸ Ῥθοομθ ΠΟ ἢ 
ΟΡΘηΪγ.ἢ Τῇ ποὺ ἀοοδβὺ ὑ}118, σούθα] ὑΠγ 861} 
ἴο ὑμ18 νοῦ], 

δ᾽ Ἐὸν {π|656 18 Ὀγούμσθη αἰ ποὺ Ὀο ον 
1η Βῖτη. 

1 αἰαδαιίι, 

3. γ1{| " Βαϊα," 1,6, “ἴῃ βαγίηρ (8, Ηὸ ααἀοὰ το 7 888,᾿ 
ἅτε. 

8. σα απ παϑαίάδα ἵπα μαϊουαπ. 

4 μοίείἐλι ἐλαΐδτο. 

δ οΥ, "Κπονγῃ οὐ," 



Οπαν». ὙΠ]. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. | 

ΘΠοοβθ γοὰ ὕνϑὶνθ, ἃπὰ ὁπ οἵ γουῦβ 18 
ϑαύδῃ ἢ 

72 Απά ἢο βαϊὰ ἐλ οἵ δίιποη {π4885. οἵ 
Ἰβοαγοῦ : [Ὁ ἢθ στὰ ἕο Ὀούγαυ δῖμὰ, ἀπ 
γγ848 ΟΩ6 οἵ ὑΠ6 ὑνοῖνο. 

παν. Ὑ1]. | 
4 χγτιι.---1 ΑΝ αἴξον ἐῃ18 7685 πϑηῦ, 

θουῦ ἴῃ Οἰ11|66: ἴον 6 πουϊα ποῦ πταὶκ 
δθουῦ ἴῃ Φπ4:θα, ὈΘοδι56 {Ππ|0 {6 ν}8 βουριῦ 
ἴο ΚΙ] Βΐπι. | 

2 Απάὰ {Π6 7 νν8᾽ ἰϑαβὺδϑ οὔ ὑδθθγμδο δ. 
γγὰ8Β αὖ μαπά. 

8 ΗΒ Ὀγθύμτθη ΒΥ πέο Ηΐμπ), Τέθτηονθ. 
Βθποθ, ἃπα ρὸ ἱπίο 06:08, ὑμαῦ ὑπ ν αἴ8-. 
Οἷρ]68 ΠΙΔΥ 866 ὑπ γ του ΚΒ συ Β]ο ὕμποιι ἀοοϑῦ.. 

4 ἘῸΡ πὸ οπθ6 ἀοϑίῃῃ: διρθῦ ἰπ βθογοῦ, 
πα βθϑκοῦς Πἰμηβο! ἢ ἴο Ὀθοοιὴθ ΡῈὈ]1ο." 

5. Ζ0ΗΝ. 

ΘΕΟΆΚΟΘΙΑΝ, 

14 1 ποῦ οἴόοοβθ γοὰ ὕνγοὶνθ, δηἃ ὁη0 
ἔγο τη ΔΙΠΟΠρ' γοῖι 18 ἃ ἄον]]} ἢ 

71 Βυΐῦ δ βρᾷκθο οὔ 7.888 Βοὴὶ οὗ δἴμηοι 
Ιβοαγοῦ : ὙΠῸ νγ88 ὁπ6 οὗ πὸ ὄνοῖγο, Ὀ6- 
σαι8θ μ6 ᾿η θη 64] ἴο ὈούγαΥ ΐμη. 

σβΒ.». ΥὙἹ1. 
α΄ χχυ.--- ΑΥὙΤΕᾺ ὑ8185 6811 ττϑηῦ ἀροῦν 

ἱπίο (ὑ811166: ἀπ μΒ6 ψουἹὰ ποὺ γγα}κ ἴῃ 
Τυάεθα, Ὀθοδυβθ ἔθ. 16 .)8 βοιρῃῦ ἴὸ ΚΙ] 
ἈΪΠῚ, 

2 Βυῦ {ΠπῸ6 76 ν8᾽ [δαϑῦ νγᾶὰϑ πρὶ, τ ΒΙῸΣ 
158. ὑμαῦ οἵ ἐᾷ ΘΓ Δ 0168. 

3. Ἠΐϊβ Ὀγθίβγθῃη βαϊα υπῦο μΐμπι, Ὁ ΠΘ ΠΟΘ, 
ἃηἀ Ρᾷ88 ἰηΐο «π6εθὰ, ὑπαῦ ὑπ ν ἀἰΒοῖ ρ]68 
ΤΑΥ͂ 860 ΒΥ ψΟΓΚΒ ἡ ΒΙΟἢ ὅπου ἀοοβὺ. 

4 Βροᾶιβθ πΠῸ ὁη6 ἀοϑίϊ διρηῦ ἴῃ 86- 
ογθῦ, δηα βθοκϑῦῃ ἐμπαὺ ΒἰμηΒο] ἢ 6. 566 

ΒΙΠΑΥΌΝΙΟ. 

ΘΒόβθη γοὰ ὕνγθὶγθ, 8πΠἃ ὁη6 οὗ γοὺ ἴβ ἃ 
ἄἀ6ν}]} 1 

71 Βυὺ {6808 βρᾷκθ οἵ Ζ70485 βοῃ οἵ 
Βίπηοη οἵ Ἰβοαγίοῦ : ἴον ῃ τγᾶβ ψ]Βῃϊπηρ ἕο 
ὈΘΕΓΑΥ Βΐτη, Ὀοὶπρ' 906 οὗ ἔΠ6 ἔν οῖνο. 

ΟΕ». Υἱ1. 
4“ χχν.---Ἰ ΑἾΨ δἴξον {1686 ἐΐηρβ {680}8 

γα] Κοα ἴῃ Ο8|1166 : ἴον ΒΘ σου]ά ποῦ νυαὶκ 
ἴῃ “πάτρα, θθοδιιβθ ὑπ [6 ν}5 βουρσαῦ ἕο Κὶ}} 
ΒΪπη. 

2 Απὰ ἃ [ϑαβῦ οἵ {πὸ 76 ν8,2 ἔμιθ βούϊξίηνσ 
ἊΡ οὗὁἨ Ῥοούη8, νγᾶϑ αὖ μαπά. 

8. Ἠΐϊβ Ὀγοίμγθη, ἐμογθίοσο, βαϊᾷ ὑπῖο 
μῖτη, Ῥθιηονθ μθποθ, ἀπά ρὸ ἰηΐο ιυάεα, 
Ὁμδὲ ἐμν ἀἰβοῖρ] 65 4150 ΠΊΔΥ 866 88 το γ κϑὃ 
ΒΟ μου ἀοοδβί. 

4 ἘῸΡ πὸ ομθ ἀοϑῦδ διρῃῦ ἴῃ βϑογϑῖ, 
δη ἃ βθοκοῦμ Εἰπηβϑὶ ἕο 6 τπδᾶθ Κπονῃ. 

Τ ἔπιοι ἀοοϑὺ {1π|8, πιδηϊοϑὺ ὑπ γ 861} ἕο 6Π6 ορθῃ]γ." Τῇ ὑποὰ ἀοοβῦ 0818, βου ἐμ υ 86} 1 ὕποι ἀοοβὺ ὑμθβθ ὑμβίηρβ, ββον ὑμγβοὶ 
νον], 

ὅ ῬὸΓ θυθὴ ἢΪ8 ἀἰβοῖρ]θβ μδὰ ποῦ θο]θνθά 
πη Ὠϊπ,. 

1 χιξ. "ἐπ ἔννεῖνο. 

3 γαγ, “{Π|5 οὐνο,᾽ οὐ “πδξ ομθ.᾽ ΤῊΪϊ5 νοῦβο ἰβ ααοΐοα ὉΥ 
5. Οτορκοτνν ΠῚ. ἴθ ἩΤΗ, νἱ. Ρ. δῦ6, δ δάορίβ ηεῖη᾽ ἐ ἂπὰ 

ποῦ γεΐέ ἴογ εἷς. ] 

8. ἀὔη᾽π Ἀγὸϊέα, Ὀδὶμπρ: Βίτηριν ἴπ ἐπ κοπίενο, ἰβ ἐπ ὰ5 σους 
ἀογοα ἱπ ἘπρΊΒη. Βαϊ θη ἰπ ἴπ6 οτἱρῖμαὶ ἔποτο ἰ8 ἃ 
Ῥγοροβίείου, πὸ χοπίτινο τυ " οὔ᾽ 15 αδοὰ ἴῃ [Π6 ἔγϑηβ18- 
τίου. 

4 οΥἉ, “Ὄρϑῃ." 

Ρἰδίαὶγ ἕο ὑΠ6 πον]. 
δ ἘῸΓ θύθὴ 818 Ὀγούβγθῃη αἰά ποὺ Ῥο θυ 

ἴπ Βΐπι.3 

Ἰ ρρμϊεδδάα. Ἰἰξ, " πδὰ ἴῃ {πὸ πρασγί.᾽ 

3 χαπίδ' λααεδιι.- ἴδ, “Ὅ6 ταδᾶθ, θθοοηδ Ρα ]ὶς,᾽ ΟΥ̓́ Το- 
νοδιθά," 

3. γαπιδέ διε αγέδαρηα πηιαέ πα νοϊδέ πα 'γέβηιοπα ποῖ. 
16. “ Ὀδοδαβο ποῦ οὐθὴ ὈΥ͂ Ηἰ5 Ὀσοίθγθη, ννᾶ5 ἰζ θοϊ ον θὰ ἴπ 
Ηἰμι.᾽ 

ἕο ὑμθ ψου]ά, 
ὅ Τὸν ἷ8 Ὀσθίμσθῃ θύθῃ, αἰὰ πο θο] θυ 

πη Βἰπ]. 

1 αἰάσοϊ", | 

32 μέ. “8 76 νυν 15}} Γδεαβέ.᾽ ] 

3 ΤῊ Βδνοηῖς οπιῖϊΐβ σου. ΤῊ του ἕο βου ἔπδε, [Γ᾿ 
80 ὈῪῸ ἴπὸ ΘΟοοτγρίδη νουβίου 5 Ὀδοὴ του ϊξοα ὁπ ἔπ 518. 
γοῃὶς ἃ5 ΒΟΠῚ6 Βοδπὴ ἴο {πίηκ, ἴΠ6 Οὀογμκίδη ἰ5 που σέ μοῖοξ5 
[πὸ τποτὸ ἱπάοροπάδηξ οὗ πὸ το. ἘῸΣ βαλτηεηΐ δλεηπὶ 
γοπιεί ἑκα ἵκηαι, 15 τιοῦ βέγί σεν ἰάϊοτηδεῖς ἰπ Οθογαίδη ; θὰξ 
δ 15 ἃ οἷοβο ΤΟ] ουνίπρ οὗ ἔπ ασθοῖκ, ἀπὰ οὐἩἨ πὸ Αστησηΐδη. 
᾿κῦνγακεί Κῦ, εῦν Κῦγάξεβ. 

ΑΝΟΤΙΟ-ΒΑΧΟΝ, ΛἈΆΆΑΒΙΟ. ] ΡΕΆΒΙΑΝ.. 

Ἡον ομοβο ποὺ 1 σοὺ ὕνεϊγθ, ἃπἃ οπθ οὗ ὑμδῦ οἴιοβθ γοιι,} ἃ ΘΟΠΙΡΔΠΥ͂ οὗ ὕνγθὶγθ, ἃμα ομοοϑθ γοιὶ ὕνοὶγθ, ἃμ4 οὴθ οἵ γοὰ ἴ8᾽ 
γοὺ 15 ἃ 4601] ἢ 

71 Απὰά [δ βαϊὰ ὑΠ18 οἵ 7688 βοδυῖουῦ! 

0Π6 οὗ ἐδ ὕνγοϊνο. 

0Β.». ΥἹΙ. 
4 χγυτι.---1 ΑΥΤΕΒΎΔΛΗΡΒ ὑΠ6 ΒΑΥΙΟῸΓΣ 

ἀορανίθα Ἰηΐο Ο811|60: δ σπουἹὰ ποῦ ρὸ 
ἰηΐο πάεθα, θθοδιβθ ὑμπαῦ ὑΠ|6 {6.8 Βουρ ῦ 
πὶ ϑηἃ πυροῦ] β]δὺ Εΐτω, 

Ὁ 1Τῦ νὰ πϑὰν {Π6 θυ 78᾽ ἴϑαϑὺ ἄδυ.... «5. 

8. Ἠϊ8 Ὀγθίμγθη βαϊᾷ ππίο πΐπι, Τ)ορανὺ 
Βθηοθ, ἀηα ρσοὸ ἰηἴο {ἢ} Ἰαῃηὰ οἵ «πάεθα, ἐπαῦ 
{ΠΥ αἰδβοῖρ]θ8. 866 η6 ψουκθ ὑπαῦ ὑπο 
νον κοϑύ, ] 

4 Νὼὸ τηᾶπ ἀσ60}} 8ηΥ ὑπὶηρῦ ἴῃ βθογοῦ, 
δ βθοκοῦμ ὑπαῦ ἴῦ Ὀ6. ορθη. 
ἀοοϑὺ ὕΠ680 ἐμίηρβ, τηδηϊοβυλ ὑπ 86} ἰὸς 
ἐλ μου]Ἱα. | 

δ᾽ Τὸν [ν8 Κἰμϑιηθῃῦ Βο] Ἰθνϑα ποῦ ἴῃ μἶπη.. 

] 

1 δραγίοίν. ὮὌγτ, ΜΆΓΒΒΔΙΙ σαν ἃ ὈΪΔΗΚ ΤῸΓ τὸ υνοτὰ5 

Σίμωνος, “ ΒΙ πιο 501 1 ὙΠΟ Μτ, ΤΊ Οσρο ἀοο5 ποῖ, 

3. Βοῖνι Ὅτ. ΜΆΓΒΙΔΙ ἀπά Μτ, ΤΒοτρο οπιίξ ἡ σκηνοπηγία. 

5. πε ἀεδάν παν πιᾶπ παν ἐλίης. 

ὁ ΟὟ, “ΤΟΥΘΔΙ,᾽ ψεκισμέεία, 

5. Δία πιαζας, 

016 οὗ γοι 18 ϑιαΐδῃ ἢ 
71 Ἠθ πιθαῃῦ ΒΥ {μῖβ 1445. δίπηοι {86 

Βῖπη,5 ἀπ ἢ6 νγἂβ ομθ οὗ {Π6 ὑνεῖγο. 

: ΟἨἘλ». 11. 
1 ΑΝΡ αἴϊου ὑμὶ8 {685 τοπῦ ἀρουῦ ἴῃ 

ΟἼ811|66: ἴον Βα ἀἰά ποῦ {{κθ ὕο σϑύιγῃ ἰμΐο 
ὑπ Ἰαπὰ οἵ {πιάτρα, θθοδαβο ὑπ 968 ΘΙΘ 
νΙΒΕΪ Πρ’ το ΚΠ} Βΐπι. 

2 Απαὰ {Π6 δαϑὺ οἵ ἐθουπδοὶθβ οἵ ἐδ 6 
ΤΟ 8 88 ΠΡΕΓ. 

3. ΤηΘ Ὀγούμγθη οἵ 1 6508 βαϊὰ ἀθἴο ἢἾπ}, 
Μονθ ἴιθποθ, ἃπᾷ ρὸ ἰηὔο πάτα, ὑπαῦ ΓὮΥ 
Αἰβοῖρ]68. τηδὺ 860 ὕπο νου ϊιβὸ ὑπαὺ ὑπο 
ἀοοϑί. 

4 Τὸν ἱπάθϑα, ἔπ 1 ἰβ πὸ ὁπ ἐμπαὺ ἀοοίι 

ΟΡΘμΪν. Τ{ ποιὰ ἀοοβὺ 6Ππ|686. ὑμίηρϑ, ὑμθὴ 
Βδον ὑπ γ 86} ἕο {Π6 τπνουϊά. 

ὃ Ῥὸν Β]8. Ὀγούβγσοη ποτ ποὺ θ᾽ θυ ηρ 
πῃ Μνἴτη. ἷ 

1 χξν “Ὁτοῦχηξ γοὰ οὐδ, 1.6. οΥἩἨΣ 6 ννου]ά, 

3 κᾶπα νυμισηνί'αη, ὉΣ νοι ἤμελλεν ἰ5 τοπἀογοὰ, 

3 Τῆιο Ασγαθίς, ἔσρον, ῬοΙυκΙ., αὐνὰ Μοάϊοὶ, οποξ σὸν ; 

ὑαξ τ ΒΓ», βοός, οὐ, ΟΥὁἨ 1890, απὰ ἔπο Ασγδοΐο ὑυϊπεοα κἰάο 
Ὁν κἰάο υυίτεῖνν ἔἶνὸ Οορεὶς, ΡΟ Κ, οα. οὗἨὨ 1547, δὰ αἰ νιάϊαὶλ 
“ΤῊΣ ὙΚΟΥΚΒ ν᾽ ΤΟΙ οννίπς ἔπ Οορτῖς. ΤΙ ΔΙῚ ἔποποὸ νογκίομβ, 
Ἐὸ κἰ πρὶ Βα ἡ απσεῖνο ἰ5 το στοῦ "τὰν κοὸ τ᾿ τιν θοίνης 
τη σοτάπηοι ἕοστη ἐπ Ἐπ α, Βαξ "τδν" ἀοοβ ποῖ οχίδι 

᾿ἴπ ΔῺΥ Οὗἁ {650 οὐἱ κί πα]85, 

ϑαύδῃ ἢ ] 
᾿ 71 Ἠδθ βαϊὰά ἐπὶ8 νογὰ σὰ τοραγὰ ἕο. 

μ6 ἐπαῦ θδύγαγθα δΐπη, ἴῸΡ ἢ νγὰ8 501 οἵ Ἰβοδυϊοῦ : ἔν μ6 σου] ἄδτθ ἴο θοϑύσαυ Τα α5 {Π|6 βὸπ οἵ ϑίπιοη. ᾿βοαρὶοῦ : ὁπ οὔ 
ὑμ6 ὕνγοῖνθ, μ6 ὑμβαῦ νου] Ὀθύγαυ “6508. | 

1. Ατὐτὲπ ὑπαῦ 9688 πτοὴῦ δθουῦ ἴῃ 
᾿ΘΆ}1|66: δηὰ μ πουἹὰ ποῦ νυ} ἀθουΐ ἴῃ 
“πᾶ εθ8, Ὀδοδιβ6 ἐπι6 “1608 νυ βμθα ἐπα ΠΥ 
ααϊρλὺ ΚΙΠ πΐμ,. 
᾿ς Ὁ Αμὰ ἔδι ἴραϑῦ οὔ {86 ἔδθουμδοὶθβ οὔ ἔθ 
1 8 ν'88 ΠΙρΡῚ,, ὑΠπαῦ 18 ὑπ ἔδαβύ οἵ θοοίνβ. 
᾿ς 8. Το Ὀτγοίβσθη οἵ 7681 βαϊὰ ἀηΐο Βἴτῃ,. 
Μονθ βοποο, πὰ ρῸ ἰῃΐο Δυάεθα, ἐμαῦ ἐμ ν, 

᾿ αἰδοῖ] 68 ΤΥ 866 ΠΥ ΜΟΓ ΚΒ, 
Ι 

ΟἩ.». ΥἹΙ. 

] 

4. ΤΊοσο ἰβ ἤῸ τὴδῃ ὑμαὺ ἀοοῦ δυρμῦ ἴῃς 
1 τποὰ ἃ ὑπίηρ ἴῃ βοογοῦ, απ ᾿Ἰκθίιῃ ἴο 6 βϑϑὴ βρογοῦ, ἃπὰ υἰβιθέν ὑπαῦ μο Ὀθοοπιθ Κπον 

ΟΡΘΪγ. ΤΉΘΥ βαϊὰ α͵βο, βίποθ ἔμβοι ἀοοϑὲ 
ὑθθβο οσΚβ, Βιον {ΠΥ 86} ἕο ἐλ που]ά. 

ὅ Τὸν δἰ οτέο ἐμθ Ὀτούμσθη οἵ «6818 
μα ποῦ ρευῦ [αἰ Ἐ 3 ἴῃ Βΐπι. 

1 αι “πὸ ἔνε νεϊδινοα ἐπδὲ πὸ νεχλέ κίνο “ποῦ ἰπίο {ππῸ 
παικ οὐ Ηἰς οποπιῖο." 

5 γ{π|" Ὀγοῦ κι ΓΑΙ." 
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5. ΖΦΟΗΝ. Οπ.νΡ. ὙἿ1. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΡ. ΨΕΆΒΞΙ͂ΟΝ. ΒΥΎΕΙΛΑΟ. 

Θ [ΤᾺθη 7658 5814] ὑπο ὕμπθιη, ΤΥ 
ὀϊπη6 18 ποῦ γϑὺ δοπηθ: δῦ γΟΙΙ {ϊτη6 15 
ΑἸΝΤΆΥ Τοδαγ. 

7 Τὴ που] οαπποῦ μαΐθ γοὰ ; θαῦ τὴ 
16 Βαύθιμ, ϑθθοδιιβθ 1 ἐθβυ! ἐν οὗἉ 10, ὑπαῦ {Π6 
ΟΣ κβ ὑμογθοῦ 8γΘ 6Υ]]. 

8. ΘῸ γ8 ὑρ υπΐο [{Π|5 ἴθαβῦ :} 1 ρὸ ποῦ 
Ρ γοῦ ἀπῦο ὑΠ15 ἔδαϑύῦ ; ὅ[ῸΡ ΤΥ ὕϊπη6 15 ποῦ 
οὖ {}} ΘΟ Π16. 
9. [ὙΥΠ6Π1 Π μδά βεϊα {1656 ὑσογβ πηΐο 

ἔπιθι, μ6 ἃθοᾶθ δέϊ ἴῃ (1811166. 
10 4 Βυῦ ψῇθῃ [ῖ8. ὈγΘῦ ΓΘ. ὙὙΘ 6 ΡΌΠΘ 

ἘΡ, μη πτϑηῦ Π6 αἶδὸ τΡ πηΐο {Π6 ἔθαβῦ, 
ποῦ ΟΡΘηΪυ, θυΐ 88 [1Ὁ γγ86Γ67 ἴῃ βθογϑῦ. 

11 [ΤΒ6Π] ὅξμ6 6.5 βουραῦ μήτ αὖ {Π6 
ἔδαβί, δηὰ βα14, Ὕ ΒΘΓΡΘ 15 Β6 ἢ 

12 Απᾶ ὄγμουθ τγ38. ΤΏ ΠΟἢ ΠΠΡΠΠΠΤΙΠΡ' 
τη ηρ [{Π6 ῬΘΟΡΙ67 σοποθυπῖηρ Πῖπὴ : [ΤΥ] 
Ἴβοιῃθ 8814, ΗΘ 15 ἃ ροοά πιδῃ : οὔθ 618 βαϊα,. 
Νὰν ; θυῦ μ8 ἀθοθίνϑιι [{Π6 Ῥθορ|6.] 

18 ἩἨονθοὶῦ πὸ τπᾶπ ΒΡΆΪΘ. ΟΡΘΠΪΥ οἵ " 

6 «650}8} 5810} πο ὑμθπ, ΜΙῪ ὑϊπη6 ππ0}]} 
ΠΟΥ 15 ποῦ 6018 :ἢ θα γου!" ὑϊπ|6 ἰβ σθδαγ 
αὖ 11 ΒΘ ΒΟἢΒ.5 

7 ΤῊΘ σου] οαπποῦ Παΐθ σοι; Ὀαΐ 1 
Βιαΐθῦ ἢ τη6, θθοαιβ 1 ὈΘΔΡ νυ] Π658 ἀρ ηδῦ, 
10, ὑπαῦ 108. ΤΟΥ ΚΒ 816 6Υ]]. 

8 Ὑου, ροὸ ὯΡ απο ὑμαῦ δαβῦ: 1 ρὸ ποὺ 
ὮΡ ΠΟΥ πηΐο ὑπαῦ ἔδαβϑῦ ; Ὀθοδ 158 ΤΥ {1Π|6 
18 ποῦ γοῦ {]Π|16α. 

9. Ἠδθ βαϊα ὑπθ8θ ὑμίηρβ," ἀπά σϑιηαϊπθα 
ἴῃ Θ411166. 

10 Βυὺ ψθη ΠῚ5. ὈγθύθΘ ἢ. ΥΘΙΘ. ΡΌΠΘ 
ἋΡ απέο ὑῃθ ἔδαβῦ, ὑμθπ ἢ α͵ϑὸ υγϑῃῦ ΠΡ, 
ποῦ Ορθηΐυ, Ὀαῦ 85 1π βθογϑῦ. 

11 Βιυΐ {Ππ0 {ον 85 σγοῦθ βθοκίηρ Βῖπη αὖ 
ὑπ ἔδαβύ, ἃπα ὑγ8 0 βαυϊηρ, Δ᾽ ΠΘΓΘ 18 Π ἢ 

12 Απὰ ὉΠ γ6 ψ͵ὰϑ ἃ ρυθαῦ ΠΡ ΠΤ ΠΡ 
Ῥδοδιβ οἵ ΐμ ἴῃ ὕΠπ6 τη] υϊδθ : Του ῦ ΠΘγΘ 
ΘΙ ΒΟΠΠ6 ὙΠΟ ΜΘΙῸ Βαγὶηρ, {παᾶῦ Π6 5 
Βοοά : ἃπα ΟΥΠΘΙΒ ψ6ΓῸ βαυηρ, Νο; Ὀαυὺ 
᾽ν ἀθοθίγθ {Π|6 Ῥθορῖϑ. 

18 Βυῦ πὸ τη Βρ8Κθ οἵ δΐπη ΟΡΘΗΪΥ, 

ἘΤΗΉΙΟΡΙΟ. 

Θ Απὰ «6815 βαῖ ἢ ἀπίο ὑπθαι, ΗἸὑπονίο 
ΤΩΥ͂ ὑϊπη6ὶ 15 ποὺ γϑῦ δοῃθ: ὙΟᾺΡ {ϊπη16,5 
ΒΟνΘΥΘΡ, ἰ8 ΑΙ γα γ5 τοαᾶγ. 

7 ΤΠ που] οδηποῦ παΐθ σοι; θαῦ πη 
10 Βαΐθί, θθοδιιβθ 1 θθδν πϊῦπθβδβ ἀραϊηβῦ 
ὕμθμι, ἃπ 1 σϑργονθὸ ἔμ, ἴον ὑπαῦ ὑποὶν 
ὙΓΟΡΙΚΒ ΔΓ 60]]. 

8 Ὑου, Πονθονθυ, ρῸ ἪΡ ππίο ὑμαῦ ἔδαϑῦ : 
Ῥυΐ 45 [Ὁ πη6, 1 51.8}} ποῦ ρὸ ἪΡ ὑπῦο ὑμαὺ 
ἔδαβῦ ; Ὀθοδιιβ8 ΤΥ ὑϊΠ}6 15 ποῦ γϑὺ ΘΟΠ16. 

9. Απᾶ [6 βραϊκθ' ὑπ πιπίο ὑμθηι, ἃπᾶ 
δ Ροῦθ 1η Ο]1166. 

10 Απᾶ σψῇθη μἷ8. Ὀγθίγθ. ὙΘΓΘ ΡΌΠΘ 
ἊΡ απο ὕΠ6 ἔδαβύ, αὖ ὑΠπῶὉ ὑϊπηθ 6 α͵δὸ υϑηῦ 
ἊΡ 1ῃ βθουϑῦ, ἃπα ποὺ ὀρθηΐγυ. 

11 Απὰ {Π| 6» ἱκβρὺ οπῦ βθοκίπρ μἷπὰ 
αὖ ὑπ ἔδαβύ, δηὰ βαϊᾷ, ἍΥ Πθσο 15. "6 ὃ 

12. Απᾶ {Π6 ῥθορὶθ ταριπνθὰ τ 0} 
ρουῦ Βΐπι: 8η4 ὑπ 06 ῸΡΘ. βοιὴθ ὑπαῦ 
5816,6 Τ|Ὸ ἐβ ροοῦ :7 θαῦ οὔποθ βαϊα,ῦ Νὸ ; 
Ὀυὺ μ6 ἀθοθίγθ ὑμ6 ρθορ]βθ. 

195. ὙΠΟΡΘ. να8, ΠΟΥΘΥΘΙ, ΠῸ ΟΠ6. ΜἜῈΟ 

Ἀ.}. 32. 

1 ΟἹ, ἰϊ. 4; νἱ, 20 ; νἱῖ, 8, 30. 

3 ΟἿ. χνυ. 10. 

3 ΟἹ, 1. 10. 

4 ΟἿ. νἱῖϊ. 20; νἱῖ. 6. 

5 ΟἿ, χί, δ6. 

5 ΟἿ. ἰχ. 16; χ. 190. 

7 5, Μαί, χχὶ. 46; 5, Τῦκο υἱῖ, 16; ΟἹ. νἱ. 14; νἱῖ, 40, 

1 2 Εβῦ8 ΤΠπογοίοσο.᾽ ΗΓΚΙ. 

3 71. “5ϑᾶβοιι."---“{παΐ {ἰπ|6 ΟΥ̓́ ΜΙ πο 5 ποῦ γοῦ ποῦ: θα 
{πὉ Εἰπιθ ΟὗἨ  ΥΟἿΓΒ 15 τοδαν δῇ 8}} βθᾶβοι. ΗΤΚῚ, 

8 ἐγ ῃρη Ηρ βαϊα,᾽ ΟΥ̓, "85 Ηδφ βαϊὰ {ποβο {πϊπρ5.᾽ ΗΓΚῚ, 

4 {0 76 ν»)8 {ποσγοΐοσθ. ΗΤΚῚ, 

5. ἄτι. ῬΌΒΟΩ. σπιᾶπ. ΓΚ. 

᾿ ξίπσεψαδα, “ΜΡ {ἰπιθ, πονγονο. 

ἜΝ ξίσεκα ἵκοπα τυ ἔμ ρίχο. Ἐρίμα ποροβέ, οχ]ν. βοοί, ἐἰ, 

3 ΟΥἉ, " σοηνίποο᾽ δὰ “οομνὶςοξ.᾽ 

1 ΟΥ̓́, "ΒρΡϑδκοίη." 

5. ΟΥἉ, “ἴοοῖκ ἴο,᾽ αὐλάκι, νυ] οἢ ῬΟΙΥΕ’. ομϊἔβ, 

6 110. “58. 

7 πὲ. “βοοᾶ {πδῦ ομθ.᾽ 

ΒΛΉΤΙΌΙΟ. 

Θ 76βι8 ὑβογθίονθ βαϊ4 ππίο {Πθπὶ, ΜΙΥ 
{ἰπηθ 15 ποῦ γϑὺῦ οοιηθ: θυῦ Ὑ0Ὲ} {ΠΠ|6 15 
ΤΟΔαΥ αὖ 8}} ΒΘΑΒΟΠΒ. 

7 Τὴ νου] οαπποῦ μαύθ γοῦ ; Ὀὰῦ Τη6 
ἴδ Βαΐοίμ, θθοδιβθ 1 ὈΘΔΙ τ 088 ΘΟΠΟΘΙΉ- 
ἴηρ 10, ὑπαῦ 108 ὙΓΟΓΚΒ 8.6 601]. 

8. Ὑου, ροὸ ὯΡ' ππίο ὑΠ6 ἴραβῦ : θὰ 1 ρμοϑ 
ποῦ γοῦ απΐο 018 ἴθαϑῦ; θθοδιι8θ. ΤΩ {ϊπ|6 
8. ποῦ γοῦ 164. 

9 μθῃ ἢ βαϊά {π686 ἐλέπψβ, μΒ6 ἃθοα6 
1π ΟΆ11|66. 

10 Βυῦ γι πθη 18. Ὀγούμγοη ΜΘΥΘ ΡΌΠΘ 
ἋΡ πηΐο ἐῃ6 ἴθαβῦ, ὕπ6η [6 δ͵8ο νγϑῃηῦ ὕρ, 
ποῦ ἴπ ῬΆΡ]1ο, θαῦ ἴῃ βθογοῦ, 

11 Τὴο 726 .»8 Ὁπογοίοσθ ἱπαυϊγοα δ Ρ 
᾿δίπιϑ ἴῃ ἢ ἔθπιρὶο, ἃπα Βαϊ, ΟΥ̓ μθ ΓΘ 18 Πο ἢ 

12 Απᾷ ὕπθῦθ νῦδβ ἃ σγϑαῦ τη ΡΠ ΓΙ Πρ΄, 
᾿αθουΐ Βῖπι ἴῃ ὕΠ6 τη] ὕ46 : Βοῖηθ οα. {86 
0Π6 μαπάξ βαϊά, ὑπαῦ "6 18. ἃ ροοᾶ πιαπ: 
᾿οὔπογβ, μουθνογ," Βαϊ ὑπΠαῦ ΒΘ 18 ποῦ, θυΐ 
6 ἀδθοθίνθί {Π6 πα! δπάο, 

15. Ὑοῦ πὸ 916 ΒΡΑΪζΘ ΟΡΘΗΪΥ ΘΟΠΟΘΡΏΪησο 

᾿ΠἋ ἡέδέεη δὸκ εἰλταῖ ὁ ρεδα, 
] Ϊ 

3 ἤρα αΐπιι ὁ εἰ ἐρείδ)α, ] 

Ι 
3. πὴ κλέιε ἥκῦρν, Βασἢ ἀοίδι!5 οὐ αἰ ΠΌΤ τις γοπ ἀοτίπρ 5. 

τιῖ5. Ῥσένγθοι τπῸ 5αηϊαϊς ἀπὰ {πὸ ΜοτηρὨῖο, βπονν {πδξ, 
5 δΔΙγοδον τοτηλγκοῦ, {ΠΕ ἔνγο γογβίοτιβ γοτὸ τηδῖο πᾶσ. ἢ 
ῬεπΘ ΘΠΕΙ͂Υ ὁπ οὗ ἔπ οἴπιοῦ ; [6 Βαμίαϊο Ὀοίπες {πὸ ΟἿ᾽ οὗ 
πο ἴνο. 

4. “λοεῖ πε πιόπι. 
Ι 

5 λεπκομο ἀε. 

οηδ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΉΙΟ. 

Θ Τῆθη 6818 βαι ἢ πηΐο ὑῃθπι, 8 [Ὸν 
1Ὲ6 ΠΙΥ ὕϊπ|6} 18 ποῦ γϑῦ Θοιηθ: θυῦ 88 [ὉΓ 
γοιῖι Ὑ0Ὲ} {ϊπη65 18 ΔΙ ΓΆΥΒ ΓΘΔαΥ. 

7 ΤΠ σουἹὰ οαπποῦ μαΐθ γοὰ; θυ 88 
[Ὁ πῖθ ἴὉ μαύθυ τη6, Ὀθοασβθ 1 θθᾶν σιῖῦς- 
Π6855 σΟποθρηΐηρ ᾿ῦ, ὑπαῦ 105. ΟΡ ΚΒ Δ. 6Υ]], 

8. ΑΔ. [ὋΓ γοῦ ρῸ γ6 ἋΡ πηΐο {ΠΗ [θαϑῦ : 
Ὀαὺ ἃ8 [Ὁ τη6 1 8Π8}} ποῦ ρὸ ὯΡ' ππηΐο {Π|8. 
ἔδαβῦ ; [ὉΡ Τὴῦ {ϊπ|6 15 ποῦ γοῦ {]Π]164.8 

9. Ἡλνίηρ 8814 ὕΠ656 ὑπ ρ5, "6 σϑιμαϊπθα 
ἰπ Θ8}1166. 

10 Βυῦ ψπθπ μ18 Ὀγθύμ θη. ΓΟΙῸ ΡΌΠΘ᾽ 
ἋΡ απΐο ὑπ ἔραβύ, [θη ᾿6 180 ψυϑηῦ ὉΡ, 
ποῦ Ορθηϊν, θαῦ 88 ἴῃ βϑογϑῦ. 

11 Τπθα {Π|07 [ον 8 Βοιρ!ῦ αἰδον ΠΪπι: αὖ 
{16 [θαβῦ, δη ἃ ὑΠΟῪ Βαϊ, ἍΝ ΠοΡῸ 18 ὕΠαῦ ομ9 ἢ 

12 Απὰ {Π0ῦ0 νγ8 ἃ ρσσθαῦ τη} 1ΠΡ᾽ 
ἴῃ 86 τηυ]υϊ θα ἀθ Ὀθοδαβο οἵ Πΐπὶ : [Ὁ ΒΟΠῚΘ 
Βαϊ, {πᾶῦ ἢΘ 18 ἃ ροοᾶ ἡμαη :Ὁ αὺ ΟΥΠΘΓΒ 
βαϊὰ, Νο; θὰῦ ΒΘ Ἰοδάθιι. αβῦγαυ ὕΠ|6 τηὰ]- 
υἱδαάθ. 

18 Βυῦ ΠΟ 016 ΒΡΑΪΚΘ ΟΡΘΌΪΥ ΘΟΠΟΘΙΠΪΠΡ' 

1 ναδηδι ἀπο, 

3 μεΐεπδτιδι δ "πι )ιδέεη. 

3. ἰδὲ ενοὶ, " θυϊβηοα," " νογίοοϊοα,᾽ 

4 παΐ Καὶ ἥδῦρη, 860 ἴπὸ ποίο ἴο {πὸ Βαλμιίαϊο, 

5. Τηΐβ, θοτὶ ἴῃ Βανί αϊς αἀπὰ ἴθ ΜοΙμρλ ες, τηαν αἰ8δὸ θῸ 
τοπάοτοα, "(παν Ης 5 κοοά,᾽ 

6. Τιθη ΤοβυΒ βαϊᾷ απίο ὑπθιη, ΜῸῪ ὑϊπηι6 
18 ποῦ γοῦ : θαῦ γουΡ 1Π16 15 ΔΙ γΔγ8 τᾶν. 

7 Τηῖ8 σου] οαηποὺ μαΐθ νοι ; Ὀυὺ {Ὁ 
Βαύθυ ἢ τηθ, Ὀθοδιδθ 1 Ὀθᾶν" ν] Π685 60ῃ- 
ΘΘΡηΐπρ' ἰῦ, ὑΠπαῦ 108. ὙγΟΥΪΚΒ. ΔΘ 6Υ]]. : 

8. Ὑοι, ρῸ Ρ πηΐο {Π|15 [ϑαϑῦ : θὰ Τ ρο 
ποῦ γϑὺῦ ΠΡ ἀπο {1118 ἴθαϑῦ ; Ὀθοδιιδθ ΤΩΥ 
{ἰπ16 18 ποῦ γοῦ {Ὡ]Π|164.} 

9. ΤῊΒ ὑμθη ΒΘ βαϊα πηΐο ἔπιθι θοίηρ' 
ἴῃ (Δ}1166. 

10 Ῥυῦ οἴνου ὑπαῦ ἷ8 Ὀγού ΓΟ. ὙΥΘΙῸ 
ΘΌΠΘ ἪΡ, ὕΠ0η 6. 4180 ψυθηῦ Ρ πηΐο {18 
ἔδαϑῦ, ποῦ ορθηϊυ, θὰ ἃ8 ἴῃ βοογοῦ, 

11 ΤΊ θη ὑπὸ 6 ν}8 βοιρθῦ Πΐμ αὖ ἐμ 18 
[ραβύ, ἃπᾷ βαϊάᾷ, ὙΥ ΠοΡο 18 ὑπαὺ οη6 8 

12 Απᾶ ὕποῦθ ν8. ΠΏΠΟΤΕ 
ΔΙΊ Πρ ὑπ πη] τι :Ὁ Βοιηο βαϊά, ἐμαῦ μΘ 
18. ὕστιιθ :ἢ οὔποθ υϑ βαϊα, ΝῸ ; θὰῦ ἢ Ἰθδάθιῃ 
ΒΌΓΑΥ ὉΠ6 τη] {πα 6. 

13 Ἡονθοῖῦ, 0 916 Βρᾶἴκὸ οἵ ̓ ἷπὶ ἔγθοὶυ, 

τ χτε, “ΔΙΙοὰ οὐἱ," 

3. )αἴπα, ἐκεῖνος. 

5. Το Οοα. Αγροηύουβ οτη 8. περὶ αὐτοῦ, νοι Μαδ8- 
τῆδη ΘΠΟΙΌΒΟΝ νυ ἸΠἴπ Ὀγποῖκοῦβ [δὲ ἔπα], 

4 σιιη]είηα σέ, ἀληθινός ἐστι. 



ΠΥ “φφὖὙὅὕοὕὔρ͵,ο,ιΟο “οὕ --πὐἰὐἰὰπ πν  ,αὐὐὐὴἨΗῃΝΝΝααππτοι  ς"ὺἝ  ἀλλλ ΝῆϑέξβοὄιααμιἝ 

εμδῦ π 8 ροοᾶ ; οὐδιοῦβ ψϑυθ βαυίηρ, ΝΟ; 

Ομαν. ΥἹἹ1. 5. 5ΖΟΗΝ. 

ΔΆΜΕΝΙΑΝ. 

Θ 76 δβιι8. βαϊ δ. απίο ὑμθιη, ΜῪ ἀϊπιθ 18 
ποῦ γοῦ οοπιθ :} Ὀυῦ γὙΟῈ ὕϊπι9 18 γθδ αν αὖὶ 
ΘΥΘΡῪ ΠΟΙ. 

7 ΤῊῖβ νου] σαπποῦ παΐθ γι ἢ Ὀυὺ τὑ 
μαύθε τπθ, Ὀθοδυβο 1 θθαν τ ἰὔη 688. οἵ 1, 
ὑμαῦ 108. ΤΟΥ ΚΒ. ἃΓῸ οἵ νν ΘΚ  Π688, 

8 Ὕου, βῸ ΥὙθ τπηίο {Πιαῦ ἔδαβ : 1, 1 βὸ 
ποῦ πηῦο ὑπαῦ ἔθαϑῦ ; [Ὁ πιν ὑϊπη6 18 ποῦ γοὺ, 
ΘΟΠ)6. 

9 Αἴδοῦ δ βαϊᾷ {}18, 6 σϑιπαϊηθα ἔπθτὸ 
ἴῃ (8}1166. 

10 ὙΥΒθη [εἷβ Ὀγοι μρθαῦ νοῦ ἀθραρ θα, 
ἔμθη ἢθ αἰδὸ ψνϑηῦ ὑρῇ ἴο {06 ἴϑαϑῦ, ποὺ 
ΟΡΘΏΪΥ, θυΐῦ ἃ8 ἴῃ βϑοιθῦ. 

11 Απᾶ {ΠΗ 168 βουρθῦ δῖμι ὕποτθ αὖ 
ἐμπαῦ δαβϑῦ, απ βαϊὰ, Δ  μθγθ οαπ 6 θ ἢὅ 

12. Απὰ θΠθγῸ νὰ ἃ τη γι Ρηρ ἃραϊηδῦ 
Βἷπα ἴῃ ἔμ6 πια!ἰτ 46. ϑομηθ 608 Βαν Πρ, 

θυῦ ὸ ἀδοοϊνθει Ὁ αὐ! ϊξιἀ6. 

13. Απά πὸ οπϑῖ βρακθ οἵ δίιη Ορθη]Υ,. 

1 τ. " αὐτί νοά,᾽ " τοδοιοᾶ," 

3 γδγ, “πᾶν Ππιαΐοαὰ γοι." 

3 γαγ, “δα νυ πο, ΟΥ̓ ΓαΙζΟΥ Ηἰ5 Ὀγοίγοι γοσο ἀοραγίοα." 

4 οὐ, " ἀοραγίοα." 

5. ΟΥ, "ὙΥΠΟΓΟ ΤῊΔΥ Ηδ 6 9᾽ 

6 γαγὶ “πα Οἴποτβ οὐΐ οὐὗἩ ὕπὸ πιαμεἰλαθ δαϊα,᾽ Το 
Αστηθπΐδη οπιῖί5 πολύς. 

7 γ{Ὸ. “ποθοῦν δ Δ}1,᾿ "πὸ ὁπ6 ΨΥ Πδίον σ᾽ 

ΑΝΟΙΟ.ΒΆΧΟΝ. 

0. Τῆθη ἔπ ϑανίουν Βαϊ πηΐο ὑπ θυ, Μν. 
τη 18. ποῦ γϑῦ ΘΟΠη6: ΥὙΟῈ} ὕϊπ16 18 ΔἸ να γ, 
τοδᾶν.} 

7 ἼΗ6 νον] οαπποῦ μαΐθ γοιι; θυ 13 
μαΐθί τπθ, Ὀθόδαβθ ὑπαῦ 1 θα ἸῦΠ688 οἵ 

ΘΕΟΚΟΙΑΝ. 

Ο Ζ6808 βαϊά ἀπίο ἔἰιθπι, Μν ὑἰπηθ 18 ποῦ 
Υϑῦ σοπιθ: θὰ γΟῸ ὑϊπ|6 18 Αἰ νναν τοδᾶν. 

7 Τ|ι6 νου] σαπποῦ παΐθ γοῦ; θυ 1 
᾿αύθυ τπθ, Ὀθοδιιδθ 1 θθαν νυ Ἰ 6858 ΘΟ ΠΟΘΙ Ὶ- 
ἴῃ 10,1} ἐμαῦ 118 ὑνου ΚΒ. ΓΘ 6Υ]]. 

8 Ὁ γὁ Ἂρ πηΐο {18 ἴθαδῦ : Ὀὰῦ Τὸ ρὸ 
ποῦ ρ υηΐο ὑΠ 18. [δαβϑῦ; Ὀθοδι86 "ΤΥ {ϊπ|6 
18 ποῦ γοῦ {Ὁ]Π]16ἀ, 

9. Ἠθ ϑβαϊὰ 18, ἀπα σϑιμαϊπηθα ἴῃ Ο8}1166. 

10 Απὰ ψ]θη μἷ8. ὈγΘύ ΓΘ. ΘΓΘ ΡΌΠΟ 
Ρ ὑπῦο {Π|6 ἔδαβῦ, {688 ΒΙΠ]86}} 4180 υυθηῦ 
ἊΡ, γϑῦ ποῦ ὀρϑηϊυ, δῦ ἃ8 1π βθογϑῦ. 

11 Ῥιυὺ Ὁπ6 186 ν»)8 βουριῦ πἰπ αὖ ἐπ 
θαβῦ, δπα βαϊά, ἍΥ μΘγΘ 185 ἢ ἢ 

12 Απάὰ {Πῦρ γγὰ8 ἃ βυθαῦ ΠΕΡΙ  ΌΡΙ ΠΡ’ 
ΘΟΠΟΘΡΠΪηρ ᾿ΐπὶ ΔΙΠΟΠρ ὕ86. πια] τι : 
ΒΟΙη6 8814, Ηθ 185 ροοά : θαῦ οὐπιουδ βαϊά, 
Νο, θυῦ μ ἀθοθίνθ {π6 ρθορὶθ. 

15 Απμᾶ πὸ ὁπ βρᾶϊθ οὔ Ἀΐτη ΟΡΘΗΪΥ, 

1 υ᾽ϑέδαπιε πιϊδέυϊδ. 

ΔΈΆΛΒΙΟ, 

0 ΤΠθη “68118 βαϊ 4 πιηΐο ἔπθηι, ΜῸῪ {πη 
Ἰηἀθοα 18 ποῦ γοϑῦ ἃργῖνοα : θυ 48. ἴὸ ὑουν 
ὑϊπιθ ΤΌ 18 ὕϑδαν αὖ 81} ΒΘΆΒΟ8. 

7 Τὴ μουν] σαπποῦ παῦθ τοι ; αὐ ὑΠ6Υ 
Βαΐθ πθ, θθόλιβθ 1 ὈΘᾺΓ ὙΠ ΓΠ6 88. ἀραϊηϑυ 

ἴῦ, ὑμαῦ 1[8. νου ΚΒ ΓΟ 61]. ὑπο ὑμαῦ ὑμοὶν ΟΣ 8 ἅτ ΘΥ]]. 

8 Τλορανϑ γθ αηὔο {}}18 [ϑαϑὺ : 1 ἀορανιῖ, 8 (ὁ γϑ Ρ υπίο {Π1|8 [ϑαϑῦ : θὰὉ 1 }}} 
ποῦ ἴο {πἰ8 [δαβϑῦ : Ὀθοδιιβθ ὕΠπὰὉ τὰν ὑϊιηθ 18. 
ποῦ γοῦ [Ὁ]4]16ἀ. 

9 ΠῸ ἀμνοὶ ἴῃ Οἰλ]1160, 88. μΘ βαϊ 
ἔμπιθβο ὑπίησβ. 

10 Αἰἴτοῦ ὑπαῦ ᾿ἷ8 Ὀγούμγσθη ἀθρανίθα, 
ὕπο ἀθραγιθα ᾿ν6 α180 πηΐο {Ππᾶὖ Γραϑύτ-γ, 
ποῦ ορθηϊν, δῦ ΒΘΟΡΘΟΪΥ, 

11 Τῆιθι ὕμ6 1608. ΒουρΡῚΡ Εἷπι αὖ ὑπαῦ, 
᾿δαϑύτ- ἀν, ἀπα βαϊα, Ἅ Πθυ 18 ᾿ὸ ἢ 

19. Απὰά {π6γῸ γα τιον ὑαπιι] ἴῃ ὑπαὺ 

Ϊ 

ποῦ ΠΟΥ ΡῸ ἊΡ ἀπΐο {{π|8 ἴϑαϑῦ ; Ὀθοδιιδθ 
ΤΥ ὕϊπιο 18 ποῦ γϑῦ ἃγγῖνθα, ὃ 

9 Ηθ βαεϊὰ ἐπ18. βαγίηνσ, ἀπ {πθὴ ἀθοὰθ 
ἴῃ (ἀ}1166. 

10 Βυῦ νθη ἷ8 γί ἤσθ. πο Ὸ ΚΌΠΟ 
Ρ ππΐο ὑπὸ ἴδαβῦ, πθὰ 6 αἶβὸ γϑηῦ Ὁρ, 
οὖ ποῦ ΒΥ ὀρθὰ τπᾶγο, Ὀὰὺ ἴῃ βθογοῦ, 
11 Τπθὰ {πὸ 6 ν}8 βουρθῦ πΐπη αὖ {ΠῸ 

ἴδαδύ, δηα ὑπο ν βαϊά, Δ ΠΘτΘ ἰ8 πο ἢ 
12 Απὰ ὑδθῦθ 88. πο τη αὐ ]ηρ 

τα] σα ἀθ οα ἀσοοιπῦ οἵ εἶπ : βοιηθ Βαϊ, 

5ΙΑΥΟΝΙΟ. 

0 Βυὺῦ Ζ768βιι8. βαϊά υὑπίο μη, ΜΙ ὑπὸ 
ἰ8 ποῦ γϑῦ Θομη8: θυ ὙΟῺῸΣ {ϊπ|6 15 ΔΙ γᾶν 
τοδᾶν. 

7 ΤΙ ψου]ά σαπποῦ παΐθ γοὺ ; Ὀυΐ 1ὑ 
Βαύθι ἢ τηθ, Ὀθοδιβο 1 ὈΘΑΡ μη θ88 οἵ ἴῦ, 
{παῦ 1085 ἀθοἀ5 ἅγὸ ουἹ]]. 

8 Ὑοῦ ροὸ Ἂρ πηΐο {18 ἴθαβὲ : 1 ρὸ ποῦ ἢρ 
απο {18 ἔδαβῦ : Ὀθολιβθ ΠΥ {ἰπ|6 18 ποῖ 
γοῦ {}6|16ἀ, 

9 Ηανίηρ βαϊα {Π689 ἐμΐηρβ πηΐο {ΠΘπι, 
[6 σριπδίηθα ἴῃ (4 }1166. 

10 Βυῦ ψῃθῃ μἷβ Ὀγθύ το. 6ΡΘ. ΚΌΠΟ 
ἊΡ αηΐο {πὸ [δαβῦ, ὉΠ 6 ἢ τη 56} α͵8ο νυ θοῦ | 
ὉΡ, ποῦ ορϑηϊυ, θυῦ 48 1ῦ ψογθ ἰάθη. 

11 Απά {πὸ 116 ν»γ8 βουρθῦ δἴπὰ αὖ {86 
[ϑαϑῦ, ἀπ βαϊ, Υμθγο ἰβ ἢ ὃ 

12 Απᾶ {ππθῖθ ννᾶ8. τ ἢ} τη ΣΙ ΠΡ 
Δθουῦ δΐμη ἀπιοὴρ {π|6 τι ἰδ 68 : ΒΟΙΠΘ 
Βαϊ, ὑμαῦ [6 18 σοοά: Ὀυῦ οὔδοιβ βαϊά, 
Νο, θυῦ 1 ἀδοοίνϑιῦ ὑπ Ῥθορίθ. 

13 Απά πὸ ομ8 βρᾷκθ οὔ ᾿ϊπὶ ΟΡΘΏΪΥ, 

1 Μαγρίμαὶ ποίΐθ, “1 ἀο ποξ γεῖ ρὸ ἂρ απΐο {Π|5 Γοαβέ." 

3 πὸ ἰάκο ἐαϊ. 

3 οΥἉ, " Ὀοσυ Ιοἷἢ πὸ ΡΘορο5," ἐ᾽ δέϊ᾽ παγόάδωϊ, 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

6 Ζ6818 βαϊὰ πηΐο ὑμθιη, {Ππ|}} {818 Ποὺ, 
ΤΩΥ̓ ὑϊπιθὶ 18 ποῦ γοῦ οι: Ὀαῦ γΟῺΓ {ἰΠ|6 
ἰ8 ὁοπιθ αὖ 41} ΒΘΆΒΟΠΒ. 

7 Τῆι ρθορ θῇ οαπποῦ μαΐθ γοὰ ; θὰ ἘΠ  Υ 
᾿αῦθ τηθ, Ὀθοδιιϑθ 1 Ὀθὰν τη 855 ραϊηβιδ 
ὑπθὰ αὖ 4}} {ἰπη68, ὑμαῦ ὑμποὶν νου κ8. ἃγὸ 
6Υ]]. 

8 αΟ γο πΡ υὑπίο ὑϊιῖὶβ ἴδαβε; ἴον 1 ἀο 
ποῦ ρΡῸ ὈΡ; ὈΘοδιβΘ τὩΥ̓ ὕϊηθ 18 ποῦ γοΐ 
[16 α. 

9 Η βαεϊά ἔμοϑθ ὑπίησβ, ἀπ σοι αϊηθα 
ἴῃ (ὐ}1166. 

10 Ὑγμθα 8 Ὀγούμγοη. 6 ΓῸ σοηΘ ὉΡ᾿ 
απο ὑδ6 ἴθαϑέ, 6 ἴοο νϑηῦ ρ αἰξο, ποῦ ἢ 
ΟΡΘΩΪγ, Ὀὰδ τϑυπδὶ αἰμ εν ἴῃ βοουθῦ, ' 

11 ΤιιΘ 16» ἱπηυϊνθα αἰγον ΐτη αὖ ἴδ. 
[δαϑύ, απὰ αβκοα, Δ  οσο ἰβ μὸ ὃ 

12 Απὰ ὁ στοῦ ἀθδὶ οἵ ἀΠοοοπ ρος 

ἨΓ 18 σοοσά : οὐδιθτϑ βαϊά, Νοῦ μθ;} θὰῦ πὸ 
ἀφοοίνθυ {18 ῬΘΟρΪθ. 

18 Ὑοὺ που θ]ο88. πὸ πῆδῃ ΒρΡΆΚΟ 

1 οΥ, "γᾶγο." χέαγι. 

3 γἱξ. “πο.᾿ 

8 ΟΥ, "ἴαγο." ζιγε, 

Δ οὕ, "νοπποίο," ἐδ τὐμποάδ. 

5 οὗ, "ποι Η Βαϊ," ἐλα λδ ἐδα ἐλίηα, καάδ. 

6 οὐ, "ποῦ {π|5.᾿ 

αθουῦ ἷτα ἀπιοισ ὑπ τυ α] υἰσἀο : Ὸν ἀπιοπρ ἰδπσαδρο 85 πο ἃ διποπρ ἔθ {6.8 ἀροῦς 
ὕβοιι βοηὶθ 814, ὑπαῦ ΠῸ 18 σοοᾷ :ὃ αηᾶ Νΐμι: ἢ6 τυ] εἰειιάο βαϊὰ, ΗΘ 15 σοοὰ : θυϊ 
᾿ οὔθ υβ βαϊὰ, Νο, θὰ πὸ Ἰθαάοῦν αϑύγαν ὑπ. ΒΟμΘ Οὔτ ΓΒ βαϊὰ, ΠῚ ἀδοοίνοα [06 Ῥϑορὶθ. ἢ 
ΡθορΙο." ] 

18 Βαῦ ἐμόν τὰ8 πὸ οὴθ ὑπαῦ ποῦϊὰ 18 Βυῦ πὸ ὁ βρᾶκο οἵ δἷπὶ Τρθηὶν, 
Ι 

1 καἴδκο, "σοποογηίησ." Τῆι Ατγανίς ἄρτοι υνἱε ἔἰτο 
Ἑπὸιορὶς δὰ Οοιίο, δὲ ἔνα ἐλαἐεὶ υαγείνη ἵσε, " σοισύτι. 

ἐπ ἔοτὰ τπδὲ Ἐπ ογ ὑγοσκα ἄγὸ ΟΥἿ]," τοδ τς περὶ αὐτῶν 

ΔΒ. Βδὶ ἃ οὔ κόσμος. Τῆι Οοενίο δα θσοι ἐπ νοσττομτν 
τοὺ ογοῦ ἰπὶ {ἰιῸ πἰπιχυ δῦ; (ἰὺ τοι ον ἰπ το πσπίοι τὸ ποϊίςο 
απ σοττοσε ἰξ, 

τ οσ, "οσσδείοι," "ρροσειη ν." 

3 οτ, “τε αὐὖδα." 

5 αἴκο, " σοποστγηίη," 

4 κᾶ κλανίεί. 

3 ἑηδοι Ϊ ἱ,." Ῥι Ἶ 
ἱ δοσοιρὶ πινοὰ." ῬΟΙΥΕῚ. δ ΟΥὉ, " σομκτοκζαικίου, ἀββοιπιθίασο," 

3 οΥ, “ποποβί." 

4 ἦ0ὸ πιά," οὐ "ἔὸ σοματορκαίίοι." ῬΟΙΨΕῚ. 



5. 5ΟΗΝ. ΟΒ.4». ΥὙἹΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. ΞΥΎΕΙΛΔΟ. 

Βῖπι, Του ἴθαν οἵ ὑμ8 68. 

14 4 ΓΝ δου] ἐμ τηϊάϑὺ οὗ [ἢ 
δαβὺ 7658 σοῦ πρ ἱπῦο ἐπ ὑθηρὶθ, ἀπά. 
ὑδπρ]ῦ. | 

15 ΞΑπὰ ἐμ “68 πηᾶρν ]]θ, βαυίηρ,, 
ον Κπονοίῃ {μὶ5 πδὴ ὅ“]οὔθυβ, μανὶηρι 
ΠΘΥ͂ΘΙ ἰθαυ πο ἢ 

10 [168115] δηβυθυθα ὑπθπ), πα βαϊά, 
ἜΜ ἀοούνϊπθ 15 ποῦ τηΐπθ, Ὀαῦ Π18 ὑπαῦ 
ϑ8θηῦ ΠΊ6. 

17 ὙΠ δὴν πιδῃ [ν1}}] ἀο ΠῚ5. Μ1}}, 6 
58.8}} Κπονν οὗ π6 ἀοούγϊηθ, νυ μϑῦμου 1 [Ὁ6] 
οἵ (οά, ον ἐυλοέλο)" 1 Βρθαὶς οἵ πη γ 861}. 

18. 6 ὑπαῦ βρϑακϑῦῃ οὔ μ᾽ πη561} Βθοἰκθῖι 
8 οὐ φοῦυ: θαὺ Π6 ὑπαῦ βροίκοῦῃ. [15 
σἸονΥ] ὑπαὺ βθηῦ δΐπι, Π6 βᾷπιθ 18 ὑγ16 
δα [π0 ΠΡ ΘΟΙ5Π688 15 ἴηι Π]Π|.7 

᾿ 19 [1014 ποῦ Μοβββ ρὶνθ] γοὰ ὕΠ6 Ἶαν,, 
᾿ἃπὰ ψοέ πομθ οὗ γοι Κϑορϑῦ! {Π6 ἰδνν ἢ 
ΒΓ Υ ρὸ γα θοῦ] ἴο Κὶ]} τὴ ἢ 

ἔον ἔδαν οἵ ἐμ8 {6 ν8. 

14. Βυὺῦ ψπθη ὑΠπΠ6 ἀδυ8 οἵ ὑΠ6 [δαβὺ γγθῦθ 
ΒΑΓ ΒΡΘΩΥ [65.858 ὑγθηῦ ἊΡ ὅο ἐμ ἐθῃιρ]6, 
ΔΠ4 νγὰϑ ὑθδοῃϊηρ. 

15. Απὰ {Π6 «68 616 ψομαθρηρ, δηά 
βαντηρ, ΗΝ ἀοὐ}} ὑΠ15. τῆδη ΚπΟΝ ὈΟΟΪκΒ8," 
ἃ5. Π6 μαΐἢ ποῦ Ἰϑαγηῦ ἢ 

160 «658 ΔηΒυΘΡΘα, δηα βαϊά, Μγ ὕθβο- 
ἴηρ 15 ποῦ οὔ τη6, Ὀαὺ οἵ πἰτηῦ ὑΠαὺ βθηῦ τη6. 

17 Ἠδ ὑπαῦ πιβμοῦμέ το ἄο Π18 ν1}}, 
ἀπά ορβίδπ θύῃ" τὴν δοίην, τ 1 θ6 ἔγοιὴ 
αοά, ον 11 βρθαδῖς οὗ πιῖηθ οὐγῃ δοοουῇ. 

18 Τὸ {πῶ βρθαϊζθύ ἴσοιη. ΒΒ. Οὐ ἢ 
᾿πη ΡΊ Πα ]οη,΄ βϑοἰςθῦἢ ᾿Γαῖβθ Ὁ} ὨΪΠΊΒ61: 
θαῦ π6 ὑπαῦ βθοϊςθυι {Π6 ργαῖβθ οἵ μῖπι ὑπαᾶῦ 
βϑηῦ Βΐτη, 15 ὑγ 6, ἃΠπ 4 ὑΠ6Γ6 18. ΠῸ βρ!}]6 1π΄ 
18. πθανρῦ. 

19 85 1ὖ ποὺ Μοβεβῖ ψῇὸ ρᾷγνθ γοι {Π|6 
Ἰανν, ἃΠ4 0 τηδ) ἔτΌ ἢ Διπ ΟΠ Ρ᾽ γοῖι ΚΘΘρΘΙΠ 
{Π6 ἰὰνν ἢ ὙΥῊΥ ἃγθ γϑ βθοκίπρ ὕο Κὶ}] τὴ ὃ 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΒΡΑΚΘ οἵ μἴπι ὀρθηϊν, Ὀθοδιβ6 οὗ {16 ἴἕδαν 
ὉΠΘΥ Βδα οὗ {Ππ6 «[6ν8.} 

14 Απὰ ἴῃ ὑπ τὰ] 4416 οἵ ὑπ ἄαγβ οἵ 
86 ἴδαβὺ {6815 συθηῦ ἀρ ὕο ὑπ ἔθιῃρ]6, ἃπὰ 
[6 θθρδη ὕἴο ὕθδοῖ. 

15. Απα {Π6 “16 ν}8 τηγυο]]θα αὖ Ηἷ8 ἔθδοὶ- 
ἴηρ', Βαγτηρ, ΗΝ ἀοῦ}ι {18 πιᾶη πον {86 
ΒΟΡΙΡύαΡοβ,5 Π6 ὙΠῸ νγὰβ ποῦ ὑδιρμῦ ὃ 

16 Απὰ {6888 δηβυθγθά, ἀπ Βα} αηΐο 
6Π|61}, Α5. ἴο τὴν ὑθδομίηρ ᾿Ὁ 18 ποῦ οἵ π|6, 
Ὀαῦ οἵ ἴτη ὑπᾶῦ βοηῦ τη6. ἢ 

17 Αμὰ μι ὑμαῦ ν}}} ἀο δ18 νν}}}, ἢ 888}} 
ἰκῆονν ὑμαῦ τὴν ὑθδομίηρ ἰ5 Ποιὰ. (ὐοά, ἃπα 
ὑμαῦ σι μδῦ 1 Βρθὰκ 18 ποὺ ἔγομι τυ 86} 5 

18 Απᾶ [8 βιγοὶν ὙΠῸ Βρθαϊζοῦῃ οὔ δἷ8 
ΟΥῚ. ΔΟΘΟΡ Βθϑ κῃ ἕο ρ]θαβθ Εἰμηβ6}: θα 
[6 οἡ ὅθ οὔ μου πα νγγῆο νυ ἸΒῃ ὺἢ ἕο Ρ]θα86 
μῖπι ὑμαῦ βθηὺ Βΐιη, 15 τσ ὔθοιβ, ἀπ ὑμ6 ΓΘ 
15. ΠῸ ἸπΙ  ἸΌΥ πη Ηΐπι. 

19 Τὰ ποὺ Μοβθβ ρῖνϑ γοιῦ {ΠΗ ἰανν, ἀπὰ 
γϑῦ ποῦ ὁπ6 οἵ γοῦ ᾿σθορϑῦῃ ὑπ αν ὕό ἍΤ ΕΥ 
ὑῃ θη 4ο γ8 Β66Κ ἴο Κὶ}} πη ἢ 

| Α.Ὁ. 32. 
Ι 106ῃ. ἴχ. 22; χὶϊ. 42; χῖχ. 38. 
᾿Π 3. Κ'ὶ Μαζί. χίϊ. δέ; 5. Μασκ νἱ. 2; 5. 1ΚῸ ἵν. 22; Αοΐβ 
[178 

8 ΟΥ̓́, ἰδαγγῖηρ. 
Ι 4 π. ἢ 

41; νΠ]. δ0. ἢ 
7 Ἐχοᾶ. χχίν. 3; Πουΐ. Χχχ!, 4; 5, ΦΖΟὨη ἱ. 17; 

᾿ νι! 38. 
Ϊ 8 Κ, Μϑίϊ. χίὶϊ. 14; 5. Μασκ 111. 6, (ἢ. ν. 16,18; Χ. 31, 
[39; ΧΙ. 58, 

Δοίβ 

1 χ|ὲ, “ αἰνθα,᾽ Ῥοβοῖ. “θαῦνπθη πο Τοαβῦ νγὰϑ δἰγοδαν 
αἰντάοα.᾽ ΗΤΚΙ. 

3 εὐνυϊηρ5.᾽ ἩΓΚΙ. 

3 οΥ, “Μίπο, “Ῥαΐ ΗΙβ.᾽ ὙΠῸ ΡΥθρ. “οὔ᾽ 5. ποῦ βορὰ Ϊ 
Ῥϑοδιβο οὗ ἴπ6 ϑιυτίδο ἀ᾽. 

4 ΟΥ̓, “15. νυ] 6 ’.᾿ ] 

5. 5.811 ΚΟΥ σοπΟΟΥ Πρ ΜῪ ὑοδοπὶπρ ὙΠπαῦ ἴῃ ἰδ 15 
ἔγοση 0, ΟΥ 1 1 ΜυεοΙῦ βρθὰκ οὔ Μυϑβο]τ.᾽ αἱάδ πιϑη᾽ εἴτι 
γῖθγὶ αἰδ)ιὸ τέλο. ἩΥΚῚ, 

δ ΟΣ, “ἤγοῦὴ {ΠῸ ἱπηρι]βθ ΟΥ̓ ἱποϊδίϊοη ΟΥ̓ 8 ΟΥ̓ 
{ποὰρηῦ.᾽ ῬΟΒΟ, “ΤγΌπὶ Πἰτη 56}. ΗΤΚΙ. 

7. «αἰὰ ποῦ Μοβοβ ρμίνε γοι. ΗΤΥΚΙ. 

ΒΑΗΙΠΙΟ. [- 
ἘΠΕ ἴῸ ἔϑαν! οὔ ὑπ6 “68. 

᾿ς 14 Βα ἴπ ἐδ πη α]6 οἵ ἐμθ ἔραβῦ 6818 
υθηῦ ἘΡ ἴο {Π6 [θιηρ]6, ἀπα ἐδαρῦ. 

15 ΤΊ 76 ν78 ἐμουθίογθ σοπαάθνθά, βαυίησ, 
σον Κπονϑίῃ {Π18 οπ6 ϑουιρύαγθ, ΠῸ ΟηΘ᾽ 
μανίηρ ὕδυρσμῦ Ὠΐπ Ὁ5 

᾿ς 16 7688 ὑπογθίου δηβυγθγθα ὑῃ 61), βαγ-ὶ 
ἴπρσ, ΜΥ ὑθδομίηρ' 15 ποῦ τπῖηθ, θα 18 ὑΠαῦ 
Βθηῦ 116. 

17 Τῇ ομθ ψ1}} (ὁ πῖ8. ψ1}], Π6 888}} πον 
ΘΟΠΟΘΡΗΪΠΡ' ΤΥ ὑθδομίπρ, 1 10 185 ἴγοια Οοα, 
'ὋΡ 11 βρθαϑὶς οὗ την 86} 8ἃ]0 16. 

Ϊ 

Ϊ 
Ϊ 

18 Ἠδθ {παῦ βρϑαϊκθῦ! οἵ ΒΙπη86 1} 8]0Π6 
βϑϑκϑίῃ δον" 18 οὐνγπ ΒΊΟΥ : θυῦ Ππ6 ὑπαῦ, 
ΒΘΘΚΘΡΝ αἰδονθ {Π|6 ροῦν οἵ Βἴτη {πΠδῦὺ βοηῦ. 
Εΐπη, 18 ἔσιιθ,5 ἀπ {Π6Γ6 18 Π0 ἈΠΙΙρ  θουΒ-, 
ΠΘ658 1 ΠΪΠῚ, 

19 15 ποῦ Μοβξβοβ ἢθ {παῦ σᾶνθ γοὺ {6 
Ἰανν, ἃπἃ ποῦ ὁπ οἵ γοιι ἀοοῦμ {116 Ἰαν ἢ 
ὙΥΥ βθοὶς γϑ αἴϑονϑ Κα] πρ τὴ ἢ 

τ μς, “πὸ ὕραγ,᾽ | 
! 

3. γιὸ," ἩΠοτα ΠΟΥ ἃ ποῖ ἔσδοι. ὙΤῊΪ8 ΤΠΔΥ 180 ὕ6 
τοαπὺπάοτοί, "15 ποῖ ἵδυρις,᾽" 

3 ρριαπίπε ἥδα. 

! 

] 

] 
4 71π, “(Παξ ὁπ 5 ἔστι," ] 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

χη, ἴον [640] οὐ ὑῃ6 {6 8. 

14 Το ἔδαβὺ θθῖπρ' δυοῖν Β8] βρϑηὺῇ 
“68118 συϑηῦ ἊΡ ἴο ὑπ ἔθιηρ]θ, αηα ὑδιιρ ῦ. 

15 Τῆοη {η6 768 ποπάογοα βαγίηρ,, 
Τὸν Καονϑίμ μο {86 βουὶρίασθβ, ποῦ μανίησο 
Ἰραγηὺ 8 

10. «6818 δηβυονθα ῃριη, ἃηα βαϊα, ΜΥ 
ὑθδομῖηρ 15 ποῦ πλῖπο, Ὀυῦ 15 ὑμΠαὖ Βοηῦ τη6.. 

17 Τὸ {παῦ 5118}} 4ο ὉΠ: νν1}}] οὔ μἴπι {πᾶ 
Βθηῦ Τη6, 85Π8}} Κηονν 1 τὴν ὑθδομῖπρ' 18 ἔρο μὴ 
Οὐ, οὗ 11 βρθαϊς οἵ την 86} ἃ] πο. 

18 Ἠὸ {πᾶῦ Βρθακθῦ οἵἨ ΒἰμηΒ6]. Δ]ῸΠ6 
ΒΘ κοῦ αἰθον' ἢΪβ οὐαὶ ρονυ : θὰ μ6 {πὰῦ 
ΒΘΟΚΘΌἢ. αἰ ου {πὸ ρ]οῦν οὐ πῖπι ἐπαὺ βοαὺ 
μΐπη, 18 ἔστι ιθ, ἃπ ἃ ἔπογο 15 0 ἀπ ὔθουβ- 
ΠΘΒΒ 1 ΒΊτη. 

19 Τιά ποῦ Μοβοβ ρῖνο γοιῦ ὕΠ6 Ἰανν, ἀπᾶ 
ποῦ 016 ΔΙΠΟ ΠΡ’ γοῖι ΚΘορϑῦ ἐῃ6 Ἰανν ἢ ὙΥΩΥ 
866 ]ς γὙ6 ἴδον" πὴθ ὕο Κὶ}} τὴ ἢ 

1 ἐῬροδαδβο πον Τραγρα {Π6 76 νγ5.᾽ ῬΟΙΥΕΊ. 

3 α'λιαχα, “ἴοοκ ἴο,᾽ 15 οὐρα ἴῃ ῬοΟΙΥΩΙ. 

5. οΥ, “νυ ηρβ.᾽ ΑΟ ῬΆΓΑΙΠ]ΟΙ Ράββαρο, ἄϑηια ἐψἄαπιν 
για δ᾽ μα, ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ Ηθγτηδβ, ΨἼΒ. 1.1. 

4 δηα {πδὉ 1 5ρθᾶῖκ Μίπο οὐ 5617. ῬοΟΙΥΡῚ. ΤῊ τασδὲ 
ῬῸ ἃ πιϊβίακο οὐ {πὸ σοργῖβῦ ; ἃ ΨΟΥΥ 5118}} αἰζογαϊίοι ἴῃ 
ὉΠ Ἰούζου νου βοῦ ἰῦ σὶρ, 

5 ΄όοαπαϑβα. 

5 ἑἐραναγιυᾶ ἰαῦγὶξ, "γοὸ ἄο, οΥ σγοτὶς ποῦ {πὸ Ἰανν.᾽ ΤῆΘ 
Ἑθορῖς 15 Πζογαν καὶ οὐδὲ εἷς ἐξ ὑμῶν οὐ ποιεῖτε τὸν 
νόμον. 

ΘΟΤΉΗΤΙΟ. 

ἴον ραν οἵ ὑπ «6 υν8. 

14 Απὰ αἰγοδαάν ἀϑουῦ {πὸ τη] 4416 οἵ ὑπο 
ἔδαϑυ! Τοβ8. θπῦ ἊΡ ἴο {π ἔθιῃηρ]ο, ἀπᾶ 
ὑαυρ ῦ. 

156. Απᾶ {Π| τη α] ἰδ τη αγγ 6 ]]64, Βα γπηρ,, 
Ἡὸον Καονϑῦ {Π15 οὁπθ ῬΟΟΚΒ, απίδιρηῦ ἢ 

10 Το 1688 Ἀπβον θα δηα βαϊᾷ, ΤῊΙΒ 
ΤΥ ὑθδο ηρ' ἰδ Ποῦ τηΐπθ, θαὺ 118 ὑπαῦ βοηῦ 
Π16.5 

17 Τῇ ΔΠΥ ΟΠ0 Μ01}} ἀο [18 νγ1}], 6 πη Κ 
ΘΧρΘΙΘ ΠΟΘ. ἃ8. ΤΓΘΡΆΡΒ. {Π]18 Τοδοιμίηρ, 1 10 
Ὀ65 ἴροιὰ Οοα, οὐ 1Γ 1 βρθαδὶς ἔγοπὶ τη Ύ 861}, 

18 Τᾷῖ|ο {πῶὖ ρα κθῦ! ἔροπὶ ἢ 861} Βθοἷς- 
Οὐ 85. ρἴουυ: θὰ Π6 ὑπᾶῦ Βθοκθῦμ ὑμ6 
ΘΙΟΡΥ οὗ ἴπι ὑμπαῦ βοηῦ πὶ, 18 ὕσιθ, δηὰ 
ὕΠ6γ0 ἴβ ὩῸ ὉΠΡῚΡ ἢ ἐΘΟΌΒΠΘΒΒ ἴῃ Π]η}. 

19. Τ)ιιἃὰ ποὺ Μοβοβ ρῖνϑ γοῦ ἐπὸ ᾿ανν, πα 
ποῦ ὁΠ6 οἵ γοιι ἀοοί} ὑπαῦ Ἰὰνν ἢ ΜΓ Υ Βθοὶς 
γὁ ἴο Κ1}} τὴὸ ἢ 

2. χιπ|,“ ἀἰν!ἀοα,᾽ 

3. πιρερίδβαδο. 

4 ἀρκῦϊ ἤδα, 11, " Βαγτουπ ἀὁ1}} αὐτου," 

᾿απα πυΐαὐαὶ ἀμ δ. Ἰγὸ μῖνοβ ἱποουτοοῦν ἀπὰ πιαζα 
αν, νυ ον πὸ {τἱοὸβ ἴὸ ἀοίοπα, ΒΓ τρρδβίγὔπι Οοά, 
Ασκοπῖ, 1, ον, Ρ», 928, Μαβειδημ, 1. αι, πἃ Τὸ Οα ΡΟ σπΖ απ 
Τιῦρο, σογτγοοῦ Ὁ τὸ σπὰ γηΐαλαὶ ἀπε ἐλ, νυ λοι. ἔπὸν ἀοίοπα ἴῃ 
ἃ ποίο ἴο {ποῖν ἰοχέ, ΨΖαπίιβ, δὶ οὐ, ΒἐοοκΚ ΟΙ πὶ 1071, 
κῖνο πὰ πε γαὶ ἀμ ι, πὰ Οπαροημίμι, ἀπὰ πε αΐ 
ἀμ μαΐ, Ἰαῦ ἀπα πιίααὶ ἀμί ἐλι 18 πιὸ σοστοοῦ γοδα μη, 

5. ψλεῖν «αν αἰ ανιαίτια πο, τοῦ πέμψαντός με. 

3. γγαπιμῖι χαίλια αἰλαὶ, ἐξς τοῦ Θεοῦ ἧ. 



ὕπαρ. ὙΠ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

[ον ἔδαυ! οἵ ὑμ6 6 νν8. 

14. ὙΒοα ὑπὸ ἔραβῦ νγ8 μα! πον ον, 2 6 68118 
σϑηῦ ὉΡ ὕο ὕπ6 ἐθιρ]θ, ἃμὰ ἐδυρ ῦ. 

15 Το 716 .}8 πηᾶγνο]οά πα βαϊά, ον 
Ἰἀούμ {μπ|8. πᾶπ πον ὅΠ6 Βουρύαγοβ, 2 ν ΠῸ 
8 αἰξορούμον απ αυρμῦ ὃ 

10 7688 δηβιυν ουθὰ ὑποῖι ἀπα βαϊ, Μν 
οδοίηρ 18 ποῦ πῆῖηθ, θὰ οὗ δἴμα ὑμπαὺ βθηῦ 
116. 

17 Τῇ Δῃγ οπθ ν1}} ἀο [͵8. ψ1}}, ἢ16. 58}} 
πον ΘΟΠΟΘΡΒΪ Πρ ΤΥ ὑθδο ΐηρ, 1Ὁ 1 18. οὗ 
Θά, οἱ 1 1 βρϑαῖς διιρ! οἵ πιγ86] Ὁ, 

18 Ἠὸ ὑππαῦ βρϑακϑίμι ἔγοπι Πἰ πη 86}, Βθοὶκ- 
δὔι μῖ8 οὐνη σίοῦν τ’ θὰ 6 ὑπαῦ Βθθκϑῦ 
ἔπ ρου οἵ μἰπι ὑπαῦ βθαῦ δΐτη ἰδ ὕσιθ, πᾶ 
δῸ πρὶ ὐθοι8η 6858 18 ἴῃ Πῖπη. 

19 Τιὰ ποὺ Μοβοβ ρῖνθ γοῖν ἔπι Ἰᾶνν, 
[πᾶ ποῖ οπο ἴγοπι διβοηρ γοὰ Κοθροῦδι ὑ8ι6 

Ἰανν δ ὙΨῊΥ 5Βθθκ γθ ἴο Κὶ}} τὴ ἢ 

1 χει "Ὀοσοδῦυκο οὗ {π|Ὸ ΓδΔγ." ] 
] 

3 γιτ " αἰν θὰ." ] 

3 αἴ5ο, "ΟΟΚΒ," τσὸῦ πσψεαὶ ῥηαὺ ἐοδῖκ. ὙΠῸ Αὐπισηίδμ 
δὐὰβ ὑπαὺ ὅλος οὐ πάντως ἴο μὴ μεμαθηκώς. ] 

4 νδγ. "Βεοκοῖν ΚΊΟΥΥ ΤῸ Ηλι 56 17.᾽ 

5. χἱξν "ἀοοίι ἔπο Ἰανν.᾿ 

5. Ζ5ΖΟ0ΗΝ. 

ΘΕΟΒΟΘΙΑΝ. | 

ΠΡ ΞΕ οἵ {6 168. 
Ι 

4 χχγι.---14. Απὰ ψ μη {πὸ ἴδαβί ΠῚ 
μα! τονον,} 688 πϑηῦ ἀρ ἤο ὕδθ ὑθιρὶο 
δά ἐαυρ!ῦ. 

15. Τῖιο 16 νν8 την ϑ θὰ απ βαϊά, ον 
ἄούῖ {}|8. πιᾶὰ Κπονν ὑπ βου ρύμπγοβ, θθὶηρ 
απαυρσηῦ ἢ5 | 

10 «6ϑι8 δηβυνογθα ἀπα βαϊά, ΤῊ8. τ γ 
ἀοοῦύνίπθ ἰ8 ποῦ πηΐηθ, θυ οἵ μΐπὶ ὑπαῦ βθηῦ, 
116. 

17 Τῇ δΔηγ οπθ 4οϑ "18 ψ1}], "Θ κασποῦμε 
εἰνῖβ ἀοούγίηθ, τυ θαὺ {Πἰπρ’ 10 15, 1 10 15. ἵτοπι 
Οὐ, οὐ 1Ε 1 βρθαῖὶ οἵ τοΐπθ οὑπὶ δοοορά.ῦ 

18 Τὸ ὑπαῦ βρϑαικθίἢ οὔ δ οὐσπ δοοονῇ,, 
βθϑίκοῦνι δὶ οὐσπὶ σονν: θαῦ 6 ὑπαὖ Βθε]ς- 
θὲ Ὁη6 ρίουν οἵ μἴπὰ ἐμπαῦ βϑηῦ Ὠϊπὶ, 15 ὕγαθ,, 
ἀπ πο 116 18. ψΊ ἢ ΒΊπι. | 

19 Τιά ποῦ Μίοβθβ σῖνθ γοῖὶ ἐΠ6 αν, 
πη πὸ 90Π6 Διο ηρ᾽ γοι Κοϑρϑίς {Π6 αν ἢ 
ὙΥῊν ἀο γα βθοὶς ἴο Κι} τι ἢ | 

] 

3 γ{{, “Καον {πὸ ϑοτγιρίαγοβ πιϑέβασίεἰαὰ ΊἴογΥ δπ "ΕΣ 
Ἰοαγπθα,᾽ οὐ "τπιητδα ρ ;᾿ αἰ5ὸ "υἱποσὺΐξ Ὀοΐπρ δα ρηΐζ,᾽ , 

1 ψαπδάεη κῦχενα!- φῦ, 

3 "ηὔρ'άεα, Ῥγο5. 50]. 

4 ""έδηαβ, Ῥγ65. ἱπᾶϊς, 

δοΥ, “ἵγοιυ ΜυΞΟΙ,, δ λαυϊ κι εἰ λυϊδίε αι, "το Μίπο 
οὐ ποδ,᾽ 

ΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

Βῖπῃ, ἴον ἔθαν οἵ ὅδ .«" 68. 

“1 χιχ.--14 ὙΒοη Ὁ ννὰ8 πιά - αν] οὗ 
{πὸ ἔδαβί, ἔμ ἔθ ϑανίουν πτϑαῦ ᾿ηὔο ἔϊ6 
ἔθιρ]θ, πα ἔαιρ με, | 

15 Δπὰ ὑπ6 «6ν}8 τρᾶγυθ]]δα, ἀηα 5816, 
Τὴ νυ δαῦ τπδπποῦ πουγοῦῃι ἐΠ8 ὁΠ6 Ἰο ΐουβ,;᾿.. 
ΜΘ ἢ Ἰθανῦ ποῦ ἢ 

10. Τιιο ϑανίουν δηβυθγοα ἔμ θια ἀπ Βα], 
ΜΥ Ἰογϑὸ 18. ποὺ πηῖπθ, θα μῖ8 ὑμπαῦ βθηῦ 
116. 

17 Τῇ οὔθ ψἢ}} ἄο ἷ8. ψ1}}, 6 Κπονθῦι 
σοποθνηΐηρ ὑπ 18 Ἰοσο, τ μϑύμθν Ὁ Ὀ6 οἵ αοά,, 
ΜΘ μου’ ὑμδὲ 1 Βρθαὶς οὔ τη 86]. 

18 Ἠὸ ὑπαῦ βρϑαίκοίῃ οἵ ΗΒ] πη 56}} βθοκϑῦῃ 
δὶ8 οὐνῃ ρον : ̓  
οὗ μἰπι ὑπαῦ βθιῦ Πεἶπη, ἢ 6 18 ὕσιιθ, δηἃ ὕΠ 6} 
18 πὸ ὉΠΡῚΡ ἢ ΘΟΙΒη 658 ἴ Εΐπη. 

19 ον ἀϊὰ ποὺ Μοβοθβ ρῖνθ γοὰ {Π6 
Ἰανγ, ἀπ πομθ οὗἩ γοὰ Βοϊάθῦμῃ ἐῃθ ἰὰνν ἢ 
ἍΝ 5θ6]κ γ6 ἴο 8] νὺ τὴ ἢ 

Δ 4,6. "ἴπὸ τ ἀ]ὸ ἀδν," πα. ἀσα. 

3 ἐπέλνοι, κίασνακ, ἴῃ {πῸ ποπκο οὗ Πἰζοτδα᾽ δπὰ " ἰτοτακ." 
οικ. νὰ ἐδανι }α εγιπν δέαζαπι χεχυν άε. Ῥτοῖ, ἴο 116 οἵ 
5, Ουθας, ν. 4. 

3 γηΐη ἰαγ, 

41,6. “1{᾽- 7. λωυσάλεν---λισαάλεον ἐλε. 

| 
' 

6 ὑδαῦ βθκοῦμβ. {π6 ρίουν. 

ΛἈΕΆΛΒΙΟ. 

ΒΡΘΑΪς οὗ δἴπη ΟρΘη]γ, θθοδιδθ. οἵ {Π|6 ἔδαν 
οὔ ἐπ 768. ] 
4 χυττι.---14 Απὰ θη {Π6 ἀἀγ8 οὔ ἐπ 

[δαβῦ οτθ ΒΑ] ονοῦ [6815 τθηῦ ἊΡ ἴηὔο 
ὑ86 ἐθιρὶθ, ἀπά θοραη ἕο ἔθδοῃ. 

15 Απα ὑπ6 16 ν}8 γϑγ οπαθυϊηρ, δπα 
βαγίηρ, Η ον ΜΜ6}} ἀοῦ!ι 618 τηᾶπ πον ὑπ 6 
Βουιρύαγθβ," ὑπουρ ἢ πὸ ὁπ6 ἔδιρἢῦ μἴπ|. 

106 9688 δηβινογθὰ πὰ βαϊ, ΜΙ ν ὕθδο- 
ἴῃς 15. ποῦ πιῖπθ, θαὺ οἵὁἨ μἴτη ὑμαῦ βθηῦ 1η6. 

! 

17 Απά Πὸ ψπο Ἰονθίῃ ἕο ἀο "8 Βοοά, 
Ρίθαβιιγθ, 5.8}} πον 1 πιν ὑθδο σ᾽ 15 ἔρο τη 
᾿Θοά, οὐ 1 1 σϑα!]ν Βρθαὶς 1π 1 ἔγοιη τηΐηθ 
ΟΥ̓ ἢ 86} 

18. 1 οΠ6 ΒρΡθα Κι ἤγουν ἢ τ 56 1 ἢ 6 ΟἹΪΥ 
Βθο κοῦ ρ]οῦγῦ ἴον Εἰμηβοῖῦ: θὰ πὸ ὑπαῦ 
βϑοκϑῦῃ ὑΠ6 σίονυ οἵ πἴπι ὑπαῦ βοηῦ Ὠΐπι, 18 
7.80, ἀηα ἴῃ Εἶπ 18 πΠῸ ΠΤ σΒ ΘΟ ΒηΘ58. ἢ 

19 Ὁιὰ ποὺ Μοβοβ ασἷῖνθ γοὰ {π6 Ἰανν, πὰ 
{ποτ 18 ποῦ ὁ. ἀιποπρ γοῦν ἐμπαῦ Κοοροι 
{Π|6 Ἰανν ' ὙΥΥ βθοκ γθ ἴο ΚΠ] πιὸ ὃ 

5ΠΆΝΟΝΙΟ, 

ἴῸΓ ἴδαν οἵ ὑπὸ 7 ν8. 

4 χχυι.--14 Αποη, ἴῃ ἔθ πιϊάάϊο οἵ 
{πὸ [δαβί,} 1658 ννϑηῦ Ἂρ Ἰῃηΐο ἴῃ ἔθῃρὶθ, 
δα ὑδυρμῦ. 

15 Απὰ {πο 76 ν}8. τρᾶγνο] θα, βανίηρ,, 
Ηον ἀοίι {δ ἷ8. ὁπο Κπονῦ ὈοοΚΒ, ποῦ μὰν- 
ἴηρ Ὀθθη ὑδυρὩύ Ὁ5 

10 7688 πηβινογοὰ ἔπθη ἀπά βαϊά, Μν 
ὑϑμο ἴῃς, ἰ8 ποῦ τηΐηθ, θα οὗ Βΐτη ὑπαῦ βοηῦ 
τη. 

17 ΤΥ Δὴγ ὁπ Ψ1}} ἀο ᾿18 νι}, Β6 ἀπάθυ- 
βίαπάθυ οὐ ὑπ0 ἐθδοδίηρ, ἢ 10 18. τοι 
αοά, ον ἐγ 1 βρθαῖκ ἴγοιῃ παν 86 1. 

18 ΗΘ {Ππὰῦ Βρθακοίῃ ἔγοπι μἰ πιβ6}  βθοκ- 
οὔ 8 ον ρῇογυ : θὰ π6 ὑδμαῦ βθοκοίῃ 
6Π|6 σ]ογυ οἵ μῖτα ἐπαῦ βθηῦ μΐπ), 15 ἔγιιθ, αμα 
{Π|6Γ6 18. ΠῸ ὉΠ ἢ ΘΟΌΒΠη 688 [ἢ Ὠΐτη, 

19 ιὰ ποὺ Μοβθβ ρσῖνθ γοὰ {6 ᾿ανν, 
αηὰ ποῦ ομθ οἵ ἐἡμὰ Κοθρϑίμ ὑμ6 Ἰανν ἢ 
ΜΥ 566}. γϑ ἴο Κι]] τὴ ἢ 

1 ν᾽ ργεροίουεπῖες ργακάπίκα. 

3 οΥ, "ποῖ μανίπρ Ἰοαγτιδα," πη μέολίσενψα. 

3. πὸ μοδίάναπαρο πιῖα, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με. 

4 γι. " ἀοοῖν,᾽ “τ ουκοῖι," ἐσογίξ᾽ σακόπα. 

Ι 

ΡΕΆΞΙΑΝ. | 

Ὀδοδιβο ὑπο ν Τθαγοὰ ἔπ ΓΘ νν8. 

41 χνυ.--14 Αἴον ὑπαῦ, τ βθὰ ἐπ ἀδν8 
οἵ ὑπ ἔδαϑῦ ὑγθγθ δοσοιῃ } βηθα «6808 τ ϑηῦ, 
ἋΡ ἰηὔο ὅπ ἐθιηρὶθ, ἃπὰ σαν Ἰηβέγιοξίοη. ὦ 

15 ΤΊ [θνν8 γϑιμαϊηθα ἴῃ βίο πἸβῃιηθηῦ, 
δηᾷ βαϊά, Η ον. ἀοῦν 18 ὁπ πον ὈοΟΚΒ,. 
αηα πὸ μαΐῃ ποῦ Ἰραγηῦ ὃ ' 

10 {76818 δηβυογθα ὑμθηὶ δ πα βαϊα, ΔΙν 
Ἰθανῃΐηρ 18 ποῦ οὗ πιρ, θυῦ οἵ ἶπι ἐμπαῦ ΒΘηὉ ἢ 
Τη6. ] 

17 ἜνουΥ οὔθ ψηῸ νἸβιθῦς ἰο ἀο ᾿ἷβ᾽ 
Μ1}}, χν1}} πα ἃ8 τοραγὰβ τὴν ὑθδο ῖησ, 1 1 ] 
ἰ8 ἔγοπι (οα, οὐ 1 βρϑακὶ οἵ πΐπθ ἢ 
δοροτγᾷ, | 

18 Ἐνογυ ὁπ ψ||0 ΒΡΘΑΚΘΙΝ ἃ ππορ ἔγουη 
{6 Μ1}} οἵ κἷβ οσπ ἐπουρσπῖ," Ὀοιβίθι οὗ 
Βἰτηβ ἢ: θὰ 6 ὑπαὲ σίνθυ ρταῖβο ἕο ἴθι. 
ἐμπαῖὲ βοαῦ δἰμϑ 18. ἔσθ, δὰ ἴῃ ἶτ 18 ὯῸ 
ἀδοοῖε. 

19 18 ᾽ξ ποὺ Μίοβοβ ψῆο βᾶνθ σοι ᾿δνν 
ἀπὰ Ἰαβίϊοο, απ ποῦ ὁη6 δπιορ γον Οὔβονν-, 
οὔ ὅ6 ἴὰνν ὃ ΜΥῸΥ ἀο γὸ νυ ῖβὲι ἴο ΚΙ] πὶ ὃῚ 

1 τ, " οοΚΒπ." 

3. ΑἸπὸ ὁ ΟΔΥΠΟΒΕΙΥ τυ βησῖν ἔπδὲ το τπδὺ ὅθ." 

8. γ{. "τὸ ΚΊΟΥΥ ἴο Εἰτβοῖ ,᾽ αἷνο, "τ ΚΟΥ νοι 5 
.νῖ5,"  εἷβ οὐντι ΚΙ ΟΥΥ." 

4 ογ, "ἰπίααίεν," 

δ τ, " ἀσοοῖν," “Υόσ κοί Γοτ," οτ, " ἴπὶ ἐπ ἴᾶνν." ῬΟΙΥΕῚ. 

᾿ αἰ α 'κμαάδεί, νὰ ας ἱνᾶαϊ.(." δ νυὶ χῦψνενι. 

3 τα ἰγᾶδαί.ἐ.απάὐδεὴψε "δα κα ἣν χομεά. 

5 χ1π| "τὸ Ἰῖκς κουῖοτ," ἴ.6. "το βουοτν οὐ πΐ πὶ." 



5. ΦΟΉΝ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΝΕΆΚΞΙΟΝ. 

σμδλρ. 11. 

ΒΥΕΙΑΟ. 

20. [ΤῊ6 Ρβορ]67 δηβννθυθά δπᾶ βαϊά, 
ἹΤΉοὰ Βαβὺ ἃ 4601]: σῆὸ [βσοθῦμ δυο] ἴο 
ΚΙ] ἐμ ὃ 

91 7655 δηβινογοα ἀπ 58] 4 ἀπο ὑΠ 61}, 
[ΠῚ Βανϑ ἄοπθ] ομθ πο ,, 8Π4 Ὑ6 81] ἸηΔΓΎῈ]. 

22. ["Μοβθβ ἐμθγθῆοσθ ρᾷνθ ἀπίο] σοὶ 
᾿ οἰγοιατηοϊβίομ ; (ποῦ [Ὀθοδι867 ἰὉ 15 οὗ ΜΙ οΒε8, 
ϑθυῦ οὐ ὉΠπ6 ΤἈΓΠ6Γ5.:) δηα [γ8 οἢ {}|6 58Ὁ- 
θα ἢ ἀΔΥ ΟἸΓΟΙ ΠΙΟΙΞΘ] ἃ ΠΠ8}. 

23. Τῇ ἃ τηδπ οι ἔΠ|6 Β8 ὈθΑ0}} ἀν [τον 67 
οἰγουιποϊβίοη, Ὁ μαὖῦ ὑΠ6 Ἰὰνν οἵ ΜΙ οβ6Β [8πο]α 
ποῦ] Ὀ6 ὈΤΌΚΘΗ ; ΔΓ Υ6 ΔΠΡΤΥ δῦ Π16, θ6- 
ὁδτιθθ ὅ] Πᾶν ᾿ηΔ46. ἃ 1η8Π [ΘΥ̓́ΘΡΥ Μ᾽ Π]Ὁ 
ὙΠ0167 οἢ ὑΠ6 Βα Ὀθαὐ ἢ ἀδγ ἢ 

934. ὑυᾶρσα ποῦ δοοογαϊηρ ὕο {Π|6 Δρρθᾶγ- 
8 π66, Ὀυῦ Ἰπάρο τἱσμύθοιιβ Ἰπαρτηθηῦ. 

95 ΤΏΡ βαϊά βοῖπθ οὔ ὕπϑιη οἵ ΘΓ 5816), 
15 ποῦ ὑμ15 Πθ, σι μομὴ ὑΠ6 0 566}. ἴο Κ1}} ἢ 

206 [Βι0] 1ο, ΒΘ βρθακβίῃ: Βο]ά]ν, «πὰ 
ΔΉΠΟΥ ΒῈΥ ποίμίηρ ὑπο δῖ. [700] {Π|6 

20 ΤΘ τα] υδ46 ἈΠΒυΓΘΓΘα, βαγῖπρ, Α 
ἄ6ν}} 15. σιν {Π|66:} ψΠο0 βθϑιγθῦῃ το ΚΙ]] 
{66 Ὁ 

21 7655 ἀηβυθυθα δηα βαϊα πο ὑπ 61, 
1 ντουρηῦ ὁΠ6 ΟΡ, ἃπΠα γ6 8}} ἅἃγθ σοη- 
ἀονίηρ. 

22. Βροδυβθ οὗ {ῃ15 Μοβοβ ρᾶγθ γοὺ ὑπ 
οἱροιτηοίβίοη ἢ (ποῦ Ὀδοδιιβθ 1ὖ ἐδ [ΤΌ τ Πΐτη, 
ἔγοιη Μίοβθβ, θαὺ 1 ἐξ ἤρου ὑΠ|6. ΤἈΡΓΠΘΓΒ :) 
ΔΠ4 ο. ὅΠ6 58 ΌΔ.]} γ6 ΟἸΡΟΙ Π.Ο188 ἃ ΤΏ8Π. 

25. Απᾷ 1 ἃ τηδῃ 18 οἰδοι πη οἶβθ ἢ {6 
ΒΑΡ ΌΔΟΙ ἀαν, ὑπαῦ {π᾿ Ἰὰνν οὗ Μοβθβ Ὀ6 ποῦ 
ὈΓΟΚΘΗ ; ΤΠ ΠΙΡ γ6 ἀραϊπβὲ πηθ5 ὈΘΟδα56 
Τ πιδάθ ἃ ψΠ0]6 πιδῃ Βοιηα 5 οα Π| ΒᾺ 0 θΔ 0} 
ἄδγ ἢ 

24. ΒΘ ποῦ Ἰπάρίηρ τ τῦἢ τοβρθοῦ οἵ ρου- 
Β0η8,: θαὺ Ἰπάρθ ἃ τὶριῦ Ἰπαρτηθηῦ. 

25 Απὰ πῃηθῃῦ ἔγοιῃ “6 ΡῈ ΒΆ]ΘΙῚ ὙὙ616 δᾶγ- 
ἴηρ, [5 ποῦ {Π158 ἢ6 ψιοπι ὑΠ6Υ 566 ]ς ὕο ΚΙ]] ἢ 

26 Βα ]ο, 6 Βρθα δίῃ ορθη]ν ," δηὰ {ΠῸ Ὺ 
ΒΔΥ πούμίπρ πηΐο ἢΐμη. Ηδγθ {ΠπΠ6 6] θυ 8 

ΔΑ.}. 32. 

1 ΟἩ. νἱ}]. 48, 55; χ. 30. 

32 1,ονἱξ, χί. 3. 

3 66η. χνυὶϊὶ. 10. 

4 ΟΥ̓, τοϊέγιομέ δγεακῖηρ ἐλ ἰαιυ οΥ Ἥοβεβ. 

5 ΟἿ. ν. 8,9, 16. 

6 Ῥοαΐ. ἰ. 16, 17; Ρτον. χχῖν. 23; (Ἡι. νἱϊ. 15; 9, Φϑγη 05 
41. 1; 

7. ΟἿ. νἱΐ. 48. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

20 ΤΠθη {πὸ ΡΘΟρ]8 Δηβυθυθα ἀηα ΒΔΥ͂ 
αηὔο Πῖπι, Α ἀ6ν1}} ἐδ ᾿ὰ ἐμθο: 80 Β8661- 
Θὕἢ ἴο 11}} ὑμ66 ἢ 

21 Απᾶ {68118 Δηβυ ΓΘ δπα βδῖ ἢ απἴο 
ὑπθηὶ, Τ πτουρηῦ ὉΠ6 ΜΌΡΚ, ἃπ4 γθ ἃ]} 
ΠΡΟ]. 
22. ἘῸΡ [18 τθᾶβοῃ ΝΙΌβθϑ σᾶγθ γοῦ ὕ88 
ΟἸΡΟ ΠΩ ΟἸΒοη ἢ (που ρ 1ῦ οαπιθ ποῦ ἔγοτὴ 
Μόοβθβ, θαῦ ἔγουη {8 ἔδύ μι υ8 :) ἃ γϑ οἷν- 
ΘΙΠΉΟἾΒΘ ἃ ΠΔ ἢ ΟΝ ΒΔ Αἢ.5 

25. Απὰ 1 οἡ ἐπ βαρ θαι} γ6 οἰγοιπιοῖβθ 
ἃ Τη8}, ὑπαῦ ὑῃθ τἱΐθ οὔ Μοβοβ θὸ ποῦ βοὺ αὖ 
παιρὐ Ὁ ΥΠῪ ὉΠΘ ΠῚ ΔΓΘ γὙ6 ΔΠΡΤΥ ΜΊΌΠ ΤΏ, 
Ὀθοδιδθ 1 πᾶνθ τηϑᾶθ ἃ πῖᾶπ ΑἸ ΟΡ ίΠ6. 
ὙΠῸ] οἡ. ΒΔΑ ἢ ἢ 

24 Φυᾶρθ ποῦ ψ10}} γοβρθοῦ οἵ Ῥθῦβοηβ," 
Βαὺ Ἰπάρϑ σὶρ ύθοιβ ἱπαρπιθηῦ. 

25 Απά ᾧΠ6γῸ ὑγθγ6 βοπιθ οὗ {πθ πιθη οὗ 
ΘΓ ΒΆ] 6 ΠΟ 5814, [5 ποῦ {818 6 ψ ΠΟΙ 
{6 «68 566 ἴο Κὶ}} ὃ 

20 Βιυΐὺ Ἰο, μ βρθακθίῃ πηΐο {ῃθη} 
ΟΡΘΗΪγ, ΔΠ4 {Π6ΡΘ 18. ΠῸ ὁπ6 ὑμαῦ βαϊ ἢ 

ΤΟΥ, "ἃ 6 ΥἹ]} 15 ΤῸ ΤΠΘο.᾽ ἀαῖσο, .4. ἔδυ, Αὐτὴ. 

3 “ΤῸ γ6 ΔΏΡΤΥ ἱ ἢ Μο.᾽ ΗΤΚΙ. 

3 ΟΥ̓, "Ὀροδαβο 1 τηδὰρ ἃ πηδη, {Π6 ὙΥΠΟ]Ο ΟΥ̓ πἶτη, Βουπᾷ.᾽ 

4 11ξ, “τακίπρ' οὗ ἕασο. 

5. “{Π6η τηθῃ.᾽ ΗΤΚΙ. 

6. ψαϊϊοιἐθ. ῬόΒοι. δ᾽ ραγγίδια. ἩΤΚΊ. 

1 χιξ, “ἃ ἀθιοη.᾽ 

3. 566 ὁ ἔπ ρᾶἄξσγαξ οὔ Εζηϊορὶα, σομοββ. ΕἸΔοὶ ΟἸδπα 
Εορ. ἀπι. πᾷ 4]. Το, Ηϊβύ. “Ἔτ. 110. 11. 6.1. 

3.“ ΒΘρΕπλπὶ αἴοπὶ ἰδ δ 5δογιπη ΠΟΙ ΟΌΓΑΓΟ---ιηϊ- 
αὐ Εσοϊοβῖδο ῬΥΪπλ  ἶν δὸ πιδιι5,--οὶῃ ΟΥθηῦο αἴὰ γούθηζιβ, 
ἴῃ “ΕΒ ορίαπι ααοαὰθ ἱηνϑοΐιβ οϑῦ." “Βοα αχὸ σκαπακαδγνᾶ 
καγπα Αὐμαὰ, στοὰ βαμὸ ΠΟΙ ΘΌγ τη 5 Ππὰ βίσαῦ Τα ροὶ.᾽" 
ΟἸδαά. Ἀ. Οοπῆ, ἰπ 4. Τ1ἀ. ἨΐϊβΒῦ, “Ἐ{}. 11ϊ.. 1, ἀπ Οὐτητα, 
». 378, δηὰ α΄, αὐγῖο]. ΤΊΘΟ]. “ἜΤΗ. ν. δ5, δ0. 

4 Ρααάαίιυο Ἰαμαΐδ, "ΤΟΥ ὙΠπαΐῦ Ρ]οα565 ἴῃ ἴδοο,᾽ Ὀίάαβο, 
ἈΑροβύ, “τ. 1. ν. 10, 23, δια νἱϊ. Ρ. 735 ἁπὰ 87. ζχαηπια 
ψαγέαλι πιά καία ἡναν᾽ δέ αν) ἑα᾽. Ἐρία Ν. ο. χΙῖν. Βϑοῦ, ἵν... 

Β5ΛΉΤΘΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΙΟ. ΑΌὍΤΗΙΟ. 

90. ΤῊ πὰ] δθ ἀπϑυουθᾶ, ΤΉΘΓΘ 15. ἃ 
ἄρυθοη ψ ῦἢ ὕΠ|66 : 80 βθοκϑῦῃ δἵδον Ἰ]]Π1πρ’ 
ἴπθο ἢ 

91 7655 δηβιυγογοα απ βαϊα πηΐο ὕΠΘῃ, 
ΟΤοτο 8 ὁπ6 στοῦκ τ Ποῦ 1 σπτουρῃῦ, ἀπὰ 
Υ6 4}} ΤηΆΓγΕῈ]. 

29. Βροδλαβθ οὐ {Π18 ΔΙοβθβ ρᾷγθ γοιι οἷγ- 
οαπιοϊβίοη ; (ποῦ ἐπαῦ 1Ὁ 18 ἔγροιη Μοβϑβ, θαῦ 
ἴῦ 15 ἴσοι ὕπ6 ἔἈΈΠ6ΓΒ;) δ ηα γ6 Οἰγουτηοἶδθ 
ἃ Τη8 ΟἹ ὕΠ6 Βα Ὀθ Δ }.. 

᾿ς 95 Τῇ ἃ τηδῃ σϑοοίνϑῦ Οἰτοι Π]ΟἸΒΙ 0. ΟἹ 
ἘΠ|6 Βα ὈΡαίἢ, ὑπαῦ ἐη6 Ἰὰτὺ οὔ Μόοβθβ Ὀ6 ποῦ 

᾿Βροΐκθη ἢ ΓΘ Υ6 ΔΗΡΤΥ͂ ΜΊΓΠ Τη6, θΘολι8ο 1 
μιραϊοὰ ομθ ἡ ΠΟ]6 τππδη] οα {Π6 Βα ὈΡΑΥ ἢ ἢ 

24. Τυᾶρσο ποῦ δοοογάϊηρ ἴο σϑβρϑοὺ οὗ 
Ροτβοηβ, θυΐ Ἰυᾶσο τἱρμύθουβ ἡπαρτηθηῦ. 

25 ϑοιηθ ὑπογθίοτθ ἔτοπι διηοπρ ὕΠ6 ἴπ- 
Βα δ᾿ απύβ οἵ ΤΡ βαϊθτηῦ Βαϊ, 185. ποῦ {Π18 
ΒΘ συβοπι {ΠΥ ἱπααΐτθῦ δον το Κ1}} ΐπι ὃ 

20 Απᾶ Ῥϑμο]ά, μ᾽ βρϑδκϑῦδ ἴῃ ΡῈ ]]ς, 
᾿Δη6 {Π6Ὺ ΒΔΥ ΠΟΙ ηρ πηΐο πἰπη, Τνο ὕΠ6 

᾿ς 20 ΤῈ τυ] οι 6 δηβυγορθα, ΤΉΘΓΟ 18. ἃ 
᾿ἄἀοιηοη ἢ ὕΠ66 : γο βθϑκθῦῃ αἰγοιυ {Π|66 
[το 111} {πθο Ὁ 
᾿ς ΩἹ 6808 Δηβν θα δηά βαϊα ἀπίο {Π|6Π}, 
ΤΒΟΡΟ 8 οὁη6. σους τ ]0ἢ} 1 στουρμῦ, ἃπα 
8 4}} πλᾶνγ6 ]. 
᾿ς 22. Βροδαβο {1Π||8 ΜΌΒ6Β ρᾷγθ γοιι {16 οἷτ- 
᾿οαπποϊβίοη ἢ (ποῦ Ὀθοαιβθ ὑΠ6 ΟἸ ΡΟ ΟἸΒΊΟῚ 
"18 ἥροιη Μόβοβ, Βα ἔγομη 086 [Ἀ{Π|6Γ8 1) ἀπά 
Υ6 Οἰροια μη οἶδθ ἃ πηδπ ΟἹ {16 ΒΑΡ ΌΔΕΠ, 

235. Τῇ ἃ τῆλ 81}8}} σϑοθῖνθ ὕΠ6. οἱ οι Πη- 
οἰβίοη οἢ ὑπὸ βαῦθαῦμ, ὑπαῦ ὑΠ6 1ὰν οἵ 
Μοβο5 Βῃοι] ἃ ποῦ ὈΘ βοῦ δ8149 ;} ψῃγ5 ἃγὸ 
Υ6 ΔΠΡΤΥ ΨΊ ἢ πη6, θΘολαΒ6 1 Πηη66 ἃ ΠΔἢ 
ΘΥΘΡΥ ΜΠ]Ὁ ΠΟ] οὗ οἡ ὑπ Βα ΔΓ} ἢ 

24. {πὰρ ποῦ δοοορα!ηρ' [0 ΔΡΡΘΆΡΆΠΟΟ, ἢ 
θυ Ἰαάρο ἃ ὕσιθ Ἰυαστηθηῦ. 

20 Τῆθη βοπὶθ ἴτο) δοπρ ὑπο οἵ 
ΤΟΡ ΒΑ] 8814, 15 ποῦ {18 ἢ ΠΟ ΠΟΥ 

᾿Β661ς ἴο Κὶ}} ἢ 
20 Ῥομοϊά, μθ Βροδίκο τη ΡᾺὈ]1ο, ἀπά 

0 ΟΠ6 580} διυρηῦ πηΐο μη. Τΐνὸ {Ππ|Ὸ 

20 ΤΊιΘ τυ] υϊξ θ᾽ ἀηβυγουθα πα βαϊα,} 
Του μαβὺ ἃ 601}: ψῆο βθϑκούμῃι. ὕο Κὶ}} 
ὑμ66 ἢ 

21 «6818 Δηβυνθυθα δη6 βαϊα ππΐο ἔῃ 6 1, 
Οπθ νοῦ 1 υτουρῦ,2 ἃπΠα γ6 81] πιᾶρνο]. 

22. ἘῸΡ ὕΠ18. οδιδθ 414 Μοβοβ ρῖνο γοὰ 
ΟἹΡΟΙΠΠΟἸΒίοη ἢ (ποῦ ὑπαῦ 10 θ6 ἔνοπὴ ΜΌΒΘ6Β, 
"Βὰῦ ἔρομιϑ [Π|6 ἔἈΡΠΘΓΒ ;) ἃ Πα οἡ ΒΑΘ ΌΔΟ γ6 
ΟἸΡΟΙ ΠΊΟἶΒ6. ἃ ΤΠ. 

28. Τῇ ἃ τῆδῃ τϑοϑιγθῦ! ΟἸΤΟΙ ΠΟ βίου Οἢ 
ΒΔΓ, ὑπαῦ ὉΠ6 ἰὰνν οὗ Μίοβοϑ. θ6 ποῦ 
ὈΓΌΚΘΗ ; ΔΘ γὙ6 ὕπθπ ἈΠΡΤΥ ὙὙ1{}} τη6, Ὀ6- 
ὁδπι86 1 τηδάθῦ ἃ γγΠ016 πιδ1 Βομ οἡ Β8- 
θα ἢ 

24. Τυᾶρο ποῦ ὈῪ ἀρρθαγᾷποο," θὰῦ Ἰασθ 
πο σἱρ ύθουβ ἡπαρπιθηῦ. 

25 ἽΠοη βαιά βοπηθ οἵ {Π6 Ἰπμα δ ηὺβ οἵ 
«ον Βα] θη," 15 ποῦ {}}18. ἢ 6 Πο ὉΠΟΥ͂ ΒΘΟΪ- 
ἴο ΚΙΠ ἢ 

20 θυῦ 860, μ' βρϑδίκύῃ ρῃ] ον, απ 
ὍΠΟΥ 88 γ᾽ πούμίηρ πηΐο μη. ἨΗδνθ ἢ6 

πίπι,᾿ 

3 γ{τ, " δοσορίαποο,᾽ οἵ " ἰδ κίπρ.᾽ 

3. πρὶ π'λιοεῖ--- λοι! λετι ἢγεπιίλιϊδηι, ἐκ τῶν Ἱεροσολυ- 
μιτῶν. ΤῊ Βαμίαϊς οὐὁ {Π|5 Ῥᾶββαρο [5 Ῥοΐη τῆοότο ἰαἴο- 

τηϑδῖῖς, ἀπ ἃ ΤΟΥ ΠΟΤᾺ τοποτίπο ΟΥὁ ἴπ6 Οτθοκ, {πὴ 
πὸ Μειαρμῖτς, "λαπποη ὅδο ' μὲτι πα {ἰὄπι, 

᾿Π Φ οΥ, "500 δίξοσ, 85 ἴῃ ΥΥ͂, 18, 10. 20, 

1τ00 

᾿ αἰἐμαΐε εΥῦπιο ἰδτρῆ. “1 ἸοαΙοα ὁπ τηδη, ἴπ6 ΠΟ] οὗἁ ] 1 ογ, "Δοβιίχογο,᾽ 

3 οΥἍ, "Ψηδι ζοτ." 

3. αἰξλιγε πὐῶπιϊ ἐδΥρἣ μα αί. 1ἴὉ, Χ1 τηδο ἃ πιδπ, 811 οἵ 
πῖπὶ ὙΠΟ] 6," 

4 ΟΥ̓́ “ἴδσο." 

1 απάλοΓ δὸ πιαπαρεὶ αι φοίδιαπ, “ τοβρομα τοῦ ἀἶχο- 
τιιηΐ,᾿ 

3 χαίΐαυίΐάα, 

8. 110, “ουὲ οἵ,᾽ 

4 χαΐαυνίαα, 

5. δὲ δἰωπαϊ, 

δ φμηιαΐ ἐπεῖχε ἰαϊνμδαμιμπιοίίο, τινὲς ἐκ τῶν “εροσολυ- 
μιτῶν, »υῖτἢ {πιὸ Βαμίαίς, 



σμ.ν». ΥἹΙ]. 5. ΖΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΊΑΝ. 

20. ΤῊΘ πυυϊδπἀθ ἀπβυογοα ἀηὰ δαῖτ, 
Α ἀδνὶ 18 ἴῃ ὑΠ60 :} ψῆὸ βϑοκϑῦμ ἕο Κὶ]} 
{π66 5 

21 {6815 δηβυγοσθα ὑπθῖὶ ἀπηα βαϊθ, 1 
στουσῃῦ ΟηΘ ΜΌΓΚ, πὰ γ6 Δ1Θ 8}} αϑίο- 
ἰβιθά. 

292. ῬῸν {{π|8 ὁ :86 ΜΌΒ68. ρᾷγθ γοι ὑῃ0 
οἰγοππηοϊβίοη ; (ποῖ ὑμαῦ 10 γγὰ8. οἵ Μόοβοϑ, 
θὰῦ οὗ {Π6 ΤἈ0Π6ΓΒ:} πα οα. Βα Όαῦ ἢ γ6 
οἰγοιτποἶβθ ἃ τηΔη. 

28 Νὸν ἴἴ ἃ τπδη τϑοθὶ να] οἰ ΓΟ οἰ ΒΙ0 ἢ 
ἢ ΒΑ θαΐ, ἐπαὺ ὉΠ6 ἰαννὃ οἵ Μοβθβ τηδῪ 
ποῦ 6 ὈτΟΚΘΗ ; ΓΘ γ6 ΔΠΡΥῪ Μ] ΠΏ, 
Ῥθολυβθ 1 Πρα]θὰ ΠΟΥ ἃ τπᾶῃ οἢ 880- 
θαυ ἢ 

24 Δυᾶρθ ποὺ δοοονάϊηρ [ο ὑπ 6 θγϑ, θαὺ 
ἴον ἃ τἱρῃῦ Ἰυαρσιηθηῦ. 

26 ϑοπιθ οἵ {π6 ᾿π μα θ᾽ ἐδηἐβ οὐ ΤΠ ΘΡ Βα] θ πὶ 
ἔθου Βαϊ, 15 ποῦ {π|8. ἢθ νῃομ ὉΠΟΥ͂ 5661 
ἴο ΚΙ] 

20 Απᾶ ποὺ ΠΘ βρθακθ! ορθῃηύ, ἃπὰ 
ΠΟΥ 88 ποίμϊηρ ἀπίο πἰπι." Ἤδγθ {116 

1 ἔδυ, ἴ.ᾳ. ἄξο, δαίμων, οΥ δαιμόνιον. Κιε τλθδῃ85 “δ᾽ ἰπ 
Π|6 56 π86 οὗ "Οχίβίβ᾽ ΟΥ " δΌΪ 65.᾿ 

3 γϑΓ. “ἼἼΠΠ0 Βθοκοίῃ Τῆρο," 

3 γιὸ. “116 1αννβ8.᾽ 

ἿἜ Υαγ, “ἴπ6 ἱπηδοϊδηῖ8. ΟΥ̓ ΤΟΥ ΒΔΙ τη ; 8 ποῦ {π|5 Ηο,᾽ 
ο, 

5. οΥἉ, “1 Ηἱἰπι.᾽ 

ΘΕΟΘΒΟΊΙΑΝ. 

90 ΤῆΘ τυ]υϊτα ἀθ δηβιυνοσθα ἀπᾶ βαϊὰ, 
ΤΉΘΓΟ 18 ἃ ἀθν}}} τ ἐΠ66 : 10 βθο κοῦ ἕο 
Κα] ὑπο ἢ 

921] Ζ726818 δηβϑιυουοά απ βαϊὰ ἀπΐο ἔθ), 
ΤΙ του 5 ομ6 ἡΟΡΚ Διμοηρ γοι, ἃπὰ γ6᾽ 
81} τηᾶννο], 

29. ΤΡ {Π|8 οαπιβ6 414 ΔΙοΒ68 σῖνϑ χοῦ [Π6 
οἰγοιπιοίβίοη ; (ποῦ θθοδιΒ6 [δ ἰδ ἔρομι Μοβθβ,. 
θαῦ ταῦμον ἔγοπι ὅπ [ἈΠ Π6 18.) ἀπ οἢ βαὃ- 
θα} γ6 οἰγοα πο ῖβ6 ἃ ΠΠΔΠ. 

23. Τῇ ἃ τηδῃ σϑοοθίνθῦῃ ἐΠ|6 οἰ ΟΠ ΟἰΒΊ 0 ἢ 
ὁ. ΒΑΘ ΑΓΒ, {πῶ ἐΠ6 Ἰὰτν οἵ Μοβθβ θ6 ποῦ. 
τδάθ οἵ ποπο οἴου; ἀο γϑ ἢπα ἔμβι!ῦ ας 
πιθ, θθοδιιθθ 1 τηδ46 ἃ τηδη αἰϊΐθ 8016 οπὶ 
ΒΔΌΡΔΓΙ ἢ 

24 Τυᾶρσο ποῦ νῖδἢ τοβρθοῦ οἵ Ῥθγβοῃβ," 
θυΐ ἡπᾶσο τἱρμύθοιιβ Ἰπαρσιηθηῦ. | 

25 ϑοῖηθ οὐ {Π6 ἱπηια Ἰδαπὺβ οὗ δ Ριιβα]θμι, 
5814, 15 ποὺ {Π|8 ἢ 8 νυ ότι ἔμ6 566 }ς ὕο Κ1}} ἢ 

26 Τιο, Π βαῖ {ἢ 4}1 ἐῃ18 ορθῃ]ν, πα ὕΠῸῪ 
ἀο ποῦ βρθαὶς ιπηΐο μῖμη. 1)0 ὕ}16 Γ]ΪΘΓΒ ἰππονν 

1 ραλιπιακί, Ὀοῖι ὁ διάβολος ἀπὰ δαίμων, οΥ δαιμόνιον. 

3 οκηϊθη. 

8 απιΐϑε"]ιυΐα, διὰ τοῦτο ἴῃ 18 [Ὁ] τηιραπίπρ, 

4 ρῥλιυαϊες ρλενῖξ, " τακίηρ, οὗὨ ΘΥ65.᾽ 

ΑΝΟΠΙΟ.ΒΆΧΟΝ. 

20 Τα {π6 πυυ!ἰδιαθ ἀπβινοσοὰ ἀπά 
Βαϊ, Α ἀθν}} ἀνθ! ]οῦ ἢ ἴῃ ὑπ : γη0 8661 - 
Θὕ}ν ὕο 5] ὺ ἔπθο ἢ 

21 Τα ἔπ ϑανίουν δηϑυνογθα δηα βαϊα 
ἀπΐο ὑπθι, 1 του ρ ῦ ὁπ6. ὑγΟΥΪς, ἀμ γ6 
811 ταᾶρνοὶ. 

22. Βδολιθθ ΜΌΒΘΒ βγΘ γοι ΟἸΡΟΙ ΠλΟἷ- 
βίοῃ ; (ποῦ Ὀθοδυβθ ὑπαῦ 1 6 οἵἩἨ Δοβοβ, θυὺ 
οἵ ἐλὸ ἴἈῦΠογΒ.;) ἃπὰ γ6. ΟἸΓΟῸΠΠΟἾΒ6 ἃ ΤΠ ΔῈ 
οἢ {16 ἀδν οἵ γοϑϑῦ. 

29 Ξυμαῦ Μοβοβ᾽ ἴα θ6 ποὺ οαϑὺ 
αϑἀθ; δηΠ γ6 ΔΓ ΔΠΡΤΥῪ Ὑ] ἢ τη, ὈΘΟΔ 156 
ὑπαῦ 1 Πϑα]θα ἃ ππδη οι {Π|6 ἀγ οἵ τοϑί ἢ 

24. Τυάρο ποῦ ὈΥ͂ Δρρθαγάποο,ὃ θα Ἰυᾶρο 
τῖραῦ Ἰαἀρσιηθηῦ. 

2ὅ᾽ ϑοιμο βαϊά, ὕποῪ ὑπαῦ πτοτὸ οὐ «16γι- 
ΒΆ]οιη, Η ον 18 ποῦ {818 θ᾿ σι ποτὰ ὑΠ6Υ 560} 
ἴο 8]δν ὃ 

20 Απά ποὺ [6 βρθα κοῦ ΟρΘηΪγ, πὰ 
ΠΟΥ 88 Υ πούμϊπρ ππίο ᾿ἶμη. Ξϑαγ ᾿ 6 

1 γιξ. " 5εϊοκοῖν," Ἰεογοὶ ἐδλε βἐϊοαάλ οη. 

3 Τῆς ψοτγὰβ εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν 
σαββάτῳ πἀτὸ οτοίτοὰ ἴῃ θοῖν τ, ΜΆΓΒΡΔΙΙ ἀνὰ ΜΓ, 
ὙΠΟτρο᾽ 5 δἀϊτίουβ, ἐν σαββάτῳ, οη γαϑίε ἀαρε. 

3 Νὲ ἀέπιε σὲ δὲ ἀησυπε,--αὸ ἀενηαάν γἱλέπε ἄοηι. 

ἈΒΑΒΙΟ. 

20 Τμθη ὑπ6 πιιεἰϊζα46. ἀπβυυουθὰ πᾶ 
βαϊἃ απΐο ἶπι, ΘΎΕΙ, ἃ ἀθν}}} 15 ἴῃ {Π 66: 
νι Π0 Βθοκθῦι ἕο ΚΠ] ὑπθο ἢ 

921 765815 δηβιυουοα ἀπ βαϊα ππΐο ὑπ 6 1}, 
Ι μὰν υτουριῦ ομθῦ που, ἃ Πα γὙ6 ΠΙΔΡΥΟ] 
4}} οἵ γοι. 

22. ον ὑπῖ8 σασβο αἰ ΜΌΒοΒ ρῖνο γοὰ 
{Π6 οἰγοιπιοϊβίοη ; (απ γοὺ Ὁ 18 ποὺ οἵ 
Μοβοβ, θυῦ οἵ ὕπ6 ΤἈΠ6ΓΒ :) 

25. Ὑοῦ γὙ6 ΒΌΓΡΟΙΥ οἰ ΠΙΟἶ86. ἃ ΤἸΏΔΠ ΟἿ 
ὅδ ΒαΌ θαυ ἄαγ. Τῇ ὉΠ} ἃ ΠΊΔΠ ΤΘΟΘΙνΘ 
πὸ οἰγοιπηοϊβίοη οα ὑπ Βα Ὀ αὐ] ἀαγ, ὑπαῦ 
ὑπ ὑγααϊ οη οἵ Μοβθβδ τᾶν ποὺ θ6 βοῦ αὖ 
δασὺ; ΨὨΥ (0 γὙ6 ΠΙΌΡΙΠΙΡ ἀραϊηδῦ ΠῚ, 
θοοδυβθ 1 ΘὨ ΙΓΟΙΥ τϑϑύουθα ἃ τπδὰ ὕο ῃΘ] 0} 
οι ὕΠ6 Βα θα] ἀὰν Ὁ 

24. Ταᾶσο ποῦ ψ ἢ ραν ϊ! ν, θα Ἰυᾶσθ 
τσ ἴδοι Ἰυαρτηοπί. 

25 Απά πιθὰ οὗ Ζθγαβαϊθπὶ βαϊα, 15. ποῦ 
{8 Β6 ποτὶ ὙΠΟΥ γΘ ΓΘ τ ]ἸΒηΐηρ ἴο Κ1]] Ὁ 

20 Βυῦ Ἰο, ΒΘ βρϑακθῦ. ὀρθηϊν, ἀπ 
ποτ ἰϑ πὸ ὁπ6 ὑπαῦ Βαϊ. ἀυσθῦ απο μΐπι. | 

1 χξ. "α Βαΐδη." 

3 αἷκο, "ΤῸ δ νΟΥΚ δνο του ξ γῸ Δ}} τυλσνο]." 

5 “μηπαίμη ἈΓμκᾶϊ, Ἐτροπ. ; ελαγίψαΐμη Μωρᾶϊ, ῬΟΙΥΕῚ. ; ̓ 
νὰξ ἴὺ νογὰ ἀβοὰ ἴῃ γοσ. 10 ΓῸΓ νόμος 5. πᾶνε. 

4 οτ, "τειν," οὐ" ΌΥ (ἀσοοτγάϊηρ (0) ἔαϊβο ὑγοίοηςο, αἰεί. 
πιαϊαείου." ῬΟΙΥΚῚ. ] 

5ΞΙΆΨΟΝΙΟ. 

20 ΤῊΘ ΡΘΟρ]Θ δηβινογρᾶ δηὰ βαϊὰ, Ἠδβὺ. 
ἔπουὺ ἃ ἀθνι ΡῚ ιἢο βοοκούμ ὑρ ΚιΙ] {Π|66 ἢ | 

21 7688 δηβυογοα δηα βαῖα απο ἔδοπν,, 
Ι στουρ ῦ ὁπ6 τ, ἃπὰ γ6 8}} πΆγγ 6]. ὦ 

22 Τὸν {818 οϑδυβοῦ ΜΌβο8. σᾶῦθ γοι 686. 
οἰγοιυπηοϊβίου ; (ποῦ ὑμαῦ 10 18 ἴγοη Μοβοβ,. 
θυῦ ἤγουν {Π|6 ΤἈΓΠΘΓ8.;) ὅπ οἡ Βα θα ἢ γθ. 
ΟἸΓΟΌΠ]ΟἾἶΒ6 ἃ ΤΔΠ. 

23 Τῇ ἃ τηδῃ σϑοοϊνϑίς οἰγουτηοἰβίοι. Οἢ 
ΒΔΌΡΑἑἢ, ὑπᾶῦ {ῃ6 ἰὼν οἵ Μοβοβ Ὀ6 ποῖ; 
ὈΓΟΚΘΗ ; ΔΓΘ Υ6 ΔΗΘΤΥ ΜΠ} Π16, Ὀθοδλιβ6 Τ᾿ 
τηδθ ἃ Μ 8016 τη βΒουπὰ οἱ ΒΔ Ὀθαΐ ἢ ὃ 

24 Τυᾶρο ποῦ ὈῪ ἐμ δρρθᾶγαποο,ῃ" Βαϊ 
7ιᾶρθ τἰσμέθουβ Ἰπαριηθηΐ. ᾿ 

25 ΤΠθη βοπὶθ οὔ {86 πα] απί8 οἵ [6-᾿ 
ΤΌΒΑΙΘΠΙ Βαϊ, 15. ποὺ {μ|8 6 ψ μοπὶ ἔθου, 
Β66]ς ἕο Κ1]]} ὃ ] 

᾿ 206 Βὺΐ ΒΘβρθδκϑί πιθμπουῦ μἰηάγδποο,β 
᾿ΔΠ4 πὸ 016 58} δυρ ῦ ἀπο πἶπη. Ἦν 

1 ΤῊ 5᾽ανοηῖς ἀπάἀογείαπαβ δαιμόνιον ἔχεις ἱπέοττοκα- 
νεῖν. Βιυὸδ᾽ ἰ5 εἰπε δαίμων, δαιμόνιον, οτ διάβολος. 

] 
3 οΥ, " αἰὰ,᾽ δέσογί' ἡ. 

β΄ Ἄμερο τάαϊ, "ἴον ἴμ6 5ακο οὐ {μ]85.᾿ 

4 ψάκο υεψερο ἐελεϊουψέκα, ὅτι ὅλον ἄνθρωπον. 

5. ΟΥ̓Δ “ἿἿὯς6.᾿᾽ πα ἰἰέτά. 

6 αἴ5ο, “απο ἰα πρὶν." 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

20 ΤΠ ρθορὶθ δηβινοσϑὰ δηὰ βαϊά, Τ μου. 
᾿Βαβῦ ἃ ἀν]: πτηῸ ἰ8β ἢ ἐμαῦ τ ἰβιθίς ἕο 
ΚΙ] ἐμ ὃ Ϊ 

21 Φ6δβι8 δηβιγογθᾷ δηὰ βαϊὰ ὑπΐο ἔμϑιῃ,, 
1 αἰά ομθ νου, ἀπ γ6 ᾿ΈΤΘ διηδζοα, ] 

22 ΤῸΣ {Π18 γϑᾶβοῃ αἰὰ ΜΙοβοβ ρῖνθ γοὰ 
ἜΠι6. οἱγουτηοἰ βίοι ; (ποῦ ὑπαὺ {Π|6 οἰγοιτ-, 
᾿οἰϑίοι 18. οἵ Μοβοβ δἷοπρ, θυΐῦ οἵ {πὸ ἴογο- 
[ἈΓΠΘΥΒ :) ἀπ ἃ γ6 Οἰ ΓΟ ΠΊΟἶΒΘ ἃ ἸΏΒ ἢ {6 
ΒῈ ὈθΔ 0 ἀδν. 
᾿ς 28. ὙΈΘΙ ἃ τϑδπι τϑοθίγθ ἢ οἰ ΓΟ Πι οἰβίοῃ 
Οἢ ἴδ Βα αύῃ ἀἀν, ὑπαῦ 086 ἴδιν οἵ ΜΙοβοβ 
06 ποῦ γϑδὶῃ ; ὙἘΥ Βρθαῖς γ6 [Ἀ]ΒΟΙ Κ᾽ ἀραϊηβῦ 
16, θθόδυβθ οα ὕπ6 βαθὺ ἀν 1 Πᾶνθ 
τηδ 6 ἐλ βῖ0Κ δῃᾷ βυογηρ ἡ ο]6 ὃ3 Ι 

24. ΔΤυᾶρο ποὺ νἰΐ ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ πᾶ ἃ 
ἀουῦ]ο ἴασο, θαΐ Ἰυασον τ ἔγα τ νὰ Ἰυδεϊοο. 

20 ϑοιη οἵ Φδγιβαίθιη βαϊά, [8 ποὺ ἐπὶ 
Β6 μοι ἐμον Ἰβθα {ποὺ πριν ΚΙ] ἢ 

20 Βυΐ, Ἰο, "Θ Βρϑακϑίβ ορϑηϊνυ, δὰ ἐμπον 
ΒῈΥ ποίησ ἀπέο ἢ, Ἠδνὸ {86 Θ᾽ ἄθυβ 

1 ἀἶο", 1.ᾳ. Ασπῖσι, ἐδο, ποῖ ῬΤΟΡΟΥΙΥ ἃ “ἀν ," Ὀὰξ ἃ 
᾿ δαίμων οτ δαιμόνιον. ΔΑτ. ὑέν. 

3 σαηϊαγᾶη αὶ ἀαγἀπιαηάδηγα "δε Κατάανι, ἀσθενεῖς καὶ 

κακῶς ἔχοντας ὑγιεῖς ἐποίησα. 



5. ΖΟ0ΉΝ. Ομ». ὙΠ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΚΞΙΟΝ, ΒΥΕΙΛΑΟ. 

τα]ογΒ [κόπον] ἱπάθθα ὑπαῦ {8185 15 ὑπ [Ὑ6}Ὺ}} 
Ομ γῖδῦῦ 

27 ἸΗο  ῬῬοῖδ τὸ κπον ἐμ15 τηᾶπ ΠΘΠ6Θ 
μθ ἴδ: θα σι πθη [Ἐν ]50} σοιηθῦῃ, ΠΟ τη 
Κπουϑῦῃ ΒΘ Π66 ἢ 18. 

28. [ΤῊ ΘΗ7 ογ θα {6818 1π ὉΠ 6 ἐθιῃρ]8 [88 
μ6 ὑδυρπΐ,} βανίηρ, Ὗ 6 Ὀοΐ ἢ πον π|6, δηα 
γδ Κπονῦ ΠΘΠΟΒ 1 8ηὶ: πα ὅ1 δῖῃ ποῦ ΘΟ πι8 
οὗ τπιγβο]ῇ, θὰ μ6 ὕπαῦ βθηῦ τὴη8 418. ὕγ116, 
δ Ποῖ γ6 Κποὸν ποῦ. 

29 [Βι}}  Κπον Βῖπα : [[ὉΓ] 1 δὴ ἔγοιη 
Βέτη, δηὰ ἢ [Παῦ}}} βθηῦ τηθ. 

80 [Τ᾿ 68] ΤύμΘΥ βοιρμῦ ἕο ἰδκθ ΠΪπη: 
Γ[θ7 ὅπο τηδη Ἰα ἃ Πα πα 5. οἢ. Πΐτη, ὈΘολιι86 
Β18. ΠΟῸ ν 88 ποῦ γϑῦ ΘΟΠΊΘ. 

81 ΓΑΠᾺΤ ϑιθδμην οὗ ἐμ Ῥθορ]θ θο]θνθα 
[9057] Βἴτη, ἀπά 8814, Δ  μθη [ΟἸγῖβῦ σουηθί]}, 
Μ1}} μ6 ἀο τπποῦθ τηϊγΆ 6165 ἘΠ8} ὕΠ|6856 ψ Β]10}} 
815 σεαπὶ Βαῦ ἢ ἀοπο ὃ ] 

82 4 ΤΙοῸ Ῥμδυίβθθβ μϑαρᾷ [{πᾶὺ {Π|6 

ἀϑοθυθαῖη θα} ἐμαῦ μ6 15 γθα]]ν 5" ὑΠ6 ΜΙ θββίδῃ ἢ 

57. Α5 ἴο {π18 οὁπθ γ Κποὺν ψΏΘΠηΟΘ ΠΘ 
15: θαὺ Ὁπ6 Μϑββϑίδῃ θη ἢ6. οομηθῦ, ΠῸ 
τη8 Κπονϑῦμ ΘΠ Θ ΠΘ 18. 

28 Απᾶ {6818 ταϊβθα ἢ18. νοῖθθ, στ} }]6 
ἐθδομίηρ ἴῃ ὑΠ6. ὑθιηρ]θ, ἃ 8814, πὰ γθ 
Κηον τη6, ἃπΠἃ γ8 Κποὺ ΏΘΠΟΘ 1 ΘΟΙΗΘ : 
᾿8η4 1 οἄπηθ ποῦ οἵ τηΐμθ οὐ δοοον,35 Ὀυὺ 
Β6 15 ὕγαθ ὑπαὺ βθηῦ τηθ, μ6 ΠΟΙ γ6 ΚΠΟΥ 
ποῦ. 

209 Ῥυῦ 1 Κπονν Εἷπι : ὈΘοδιι56 1 αηὶ [ΓΌΤΩ 
Βΐπη,: ἀπ Π6 βϑηῦ Π|6. 

80. Απά ἔμδὺ βουιρῃῦ ἕο ἴα Εἴτα: θα 
πο πη ἰαϊ 45 Πα πμα8. οἢ μη, ὈΘοδιι86. ΙΒ 
Βοῖμ" γ88 ποῦ γϑῦ ΘΟΠ16. 

81 Βυῦ πιδην ἔμοιη ὑπ πη] ὑπ 6. θ6- 
Ἰθνθά ἴπ Βἴπῃ, ἀπ βαϊ4, ΤῊΘ Μθββί ἢ π ΠΘἢ 
6 σοπιθῃ, νυ 1}} μ6 40 τηογ6 8158 ὑπδη {18 
οπ6 ἀΔοούῃ τὸ 

82 Απά {μθ ῬΒδυίβθοβ πϑαρὰ ὉΠ6 πλο]]- 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

απσἠέ απΐο μη. Ηδνθο {Π|6 Θ᾽ ἀθ᾽5 Ῥθυμ Ρ8 
ἀβοθυ ῥα! "6 ὑῃΠαὺ 0}18 ὕλαν ἐδ ὑΠαὺ ΟΠ υἸϑῦ ὃ 

27 Μογθονθι, 35 ἴο {Π1ὶ8 ὁπθ ψγ Κπονν 
ΜΓ ΠΘΠΟΘ Π6 15: Ὀυὺ ΟΠ νιβὺ θη ἢ6 σοιηθίῃ, 
ὕπθγθ 18 πὸ οῃθ ὑμαῦ Κπουγθῦθ ν᾿ ἤΘηθΘ ΒΘ 
σοϊηθίῃ. 

28 Απᾶ {6818 ταὶβθα 18. νοΐοϑὶ ἴῃ ἐπ|6 
ἔθιη}]6, ἃ8. 8 ννὰϑ ὑθδοῖηρ πα Βα}, 6 
'Κπονν τη86 ἰπαθρά," ἃπὰ γ8 πον ΨΏΘΠΟΘΊΙ 
απ: ἈΠᾺ 1 8ῃ1 ποῦ Θοπὴρ οὗ χη 86. Οὐ 80- 
οον,85 Ὀὰὺ μ6 ὑμπαῦ βθηῦ τὴ 18. σὶρ ἔθουβ ; 
ἃ ῃη γου, γοὰ πον πἰμπ ποῦ. 

20 Βαυΐῦ 88 ἴθ" πι6, 1 ἰγπον ἴηι : ὈΘΟδαΒ6 
1 δοριθ ροῦν ἶμὰ ἀπ ἢ 6 βθηῦ Π16. 

80 Απᾶ {πϑὺ σι βιθὰ ἕο ἕακθ Βἴπὶ: γοῦ 
ὑπθῦθ ὰϑ πὸ Οὴ6 ὑϊΐπαῦ ταϊβθα μἷ5 Ββαπᾶ 
ἀραϊηδὺ Πΐμι, ὈΘΟδΊΒ6. ἃ5. γϑῦ 18. ὑϊπη6. νὰ 
ποῦ ΘΟΠΊΘ. 

91 Αμᾷ ἔγομι διηοηρ ὕμοθθ Ἰη θη 106) 6 
Ἰηδηγ ὑπαῦ ὈΘ]Ιονθα ἴῃ μη, ἃπα ΠΘΥ Βαϊ, 
ὙΒοα ΟἸεῖϑῦ οομηθῦ!, 5881} ἢ8 ἀο πποΓῸ 
πλΐγ 6165 ὑπδη {Π|8 ομ6 Βαῦ ἄοπο ὃ 

92. Απᾷ ὕΠ6 Ῥμαγίβθοϑ μϑαρὰ ὑμπαῦ {Π6 

Α.}. 32. 

1 ΚΞ, Μαίί. χιϊ. 55; 5. Μασκ νἱ. 3; 5. 1ΚῸ ἷν. 22. 

3 566 ΟἩ. νἱϊϊ. 14. 

Ι 3 Οῃ. ν. 43; νἱῖϊ. 42. 

4 ΟἸ.ν. 32; νἱῖ!. 96 ; Βοχη. 11], 4. 

5. ΟἿ. ἰ. 18; νἱῖϊ. 55. 

6 5, Μαζῦϊ. χί. 27; ΟἿ. χ.' 15. ] 

Γ 7.5. ΜΈΓ ΧΙ, 18; 5. ΠΌΚΟ ΧΙΧ. 47; ΧΧ, 10; ΟἹ. νἱϊ. 19; 
ΨἹ. 37. 

5. ΟἿ. νἱῖ. 44; νἱ.. 20. 

"- οἵ, “Κπονγη.᾽ ΗΥΚῚ. δα " ἔσαν, {πὸ 1δὺ ἀληθῶς. 

τ᾿ ΟΥ̓, “ἔγαϊν,᾽ “ ἄγταν.᾽ 

ω πῖθη ἐδυμέι παρ)ιδ)ιῖ. Ῥοβοι. πιθηπὶ. ἩΓΚῚ, 

.- πῖθη ἰποοέλιε, 11. “ἴσου Ὀγ,᾿ ΟΥ “ὙἸῸἢ Ηΐμ.᾽ 85.666 οἢ.. 1.1. 

- ΟΥ, “οδϑ.᾽ 

Φ “ηδη {Π656 {Ππ|5 τηδη ἀοοίῃ.᾽ ΗΤΚΙ. 

1 ἐργρᾷ.᾽ ῬοΟΙΨΕῚ. 

3. ἐο γ8 ἔπθῃ Κποὺῦ Μο.᾽ ῬοΪνΕῚ. 

3. ΟΥ̓, "ΟΥ̓́ΤΩΥ5617,᾽ ῬΟΪΥΕῚ. πα γᾶν. Ἰθοΐ, νοὶ. νἱ. ». δῦ. 

4 γ.. “Ὁπδῦ τηδηκίπα.᾽ 

9 5, Μαζί, χίϊΐ, 33; ΟἿ. 1,2; γῇ, 80. 

ΞΛΉΤΙΘΙΟ. 

ΤΌΪΟΥΒ. ἃΠα {π6 ομϊθῦ ρυϊθδύβὶ ἀβοθυίαϊπθα 
τΘα ἢν ὑμαῦ 15 185 ὕΠ|6 ΟΠ γϊϑῦ ἢ 

97 Βιυῦ {Π|8 οπθ γ Κπονν πη, ΏΠΘΠΟΘ 
ἢ6 15; ὕδμο Ομ γιβῦ, μόνον θυ, μοι μ6 60Πι- 
οὔ, ΠΟ ΟΠ6 85[|8}} Κπονγ ΠΘΠΟΘ Π6 18. 

285. Βυΐὺ 765185 ογὔἱϑαὰ οὖὐ ἴπ ὑπ {6 ΠΊ1ρ]6, 
Ὀοδομίησ, πὰ βαγίπρ, Υ 6 πον πη6, ἃπα γ6 
Κπον ὙΠΘΠΟΘ 1 ὅτ: 824 1 οαιηθ ποῦ οὗ 
τα 561}, θὰῦ ᾿Θ 15 ὕσαθ ὑπαῦ βθηῦ τη; μἷπι, 
γ6 Κηον ποῦ. ] 

29. Τ πον Εἴτη : θθοδι86 1 ἅπὶ 1} ΠΙτη,2 
ἀηα 10 15. Β6 ὑπαῦ βθηῦ πηθ. 

80. ΠΟΥ βοιριῦ ὑμθγθίουθ δῇγου ἰακίηρ, 
Βΐτῃ ; πα πὸ 0Π6 ἠαϊ15 18. παπᾶ οἡ Ὠΐπη,. 
Ὀθοδαδ6 μΪΒ ΠΟ νγὰ8 ποῦ γϑῦ Θ0Π16. ] 

| 31 Μδην ἴτοπι διηοπηρ {Π6 τη] πιά θ. 
θο]’ουθα τη πΐπὶ, αηα Βαϊ, ΝΥ θη ὑπ ΟΠ νῖδῦ 
ΘοΙη θυ, 5.8}} Β6 ἀο ΙΟΓΘ βρη ὕμδαπ {}18 
96 ἀοοίῃ ἢ 

92. Ῥυῦ {πὸ ῬΒαγίβθοθ μϑαρα ὑπ τηυ]εϊ- 

1 πρὶ παν νῦπι αμὸ Ππαγ' κίετεμα, “ ΝΌΠΙ βαπὲ σοάὐά, αἱ 

τοῖον οἱ ἄρχοντες ᾿αρολπξ καὶ ἀρχιερεῖς,  οἰδιοπία 
ἀπᾶπὶ ὑτγοΐετγε σά, Ἐρ)δϑίη. 5 τι, 71, αἰ τὸ ἄρχοντες 

Ἰεκὶς ἀρχιερεῖς. ὐπὸ ἀμῦ παγ'λίεγεμα αὐτὸ πὸ ἰπ 

Μορῃ. σχίαπε, ἐπι εἶτα, ἀγδίεγοτ, σε ἴθ πο ἸΟσατη ἃ ΨΟΤ, 
᾿ 30 οἱ 45, ἰγαπιδυ οία," Α. Δ. Οδογχίαπ αὐποξ, Ρ. 287. ΤῊ 

᾿ ϑαμίαίς οπαῖία πὸ βοσοπὰ ἀληθῶς ἴῃ {πΐ5 νοτβο, 

3 “πα κέδρῆ, " ἀρὰ σαπη," 

3 ΤῊΪ5 υνοτὰ [5 οτηϊ δα ἵπ πὸ β Πα] ἔσχέ ; ῬΤΟΌΔΟΙΥ ὈΥ 
πιϊβέακο, 85 "᾿πήθοῖτ᾽ 15 ἐπὶ ἔπὸ ἐγα:ιβι είν. 

102 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ΤΌΪΘΓΒ. ἀβοθνύαϊ θα ὕλαν ὑμπαῦ {Π||18. 15. ὕΠ6 
Ομ νιϑυ 

27 Νὸον 88 ἴο ὑΠ18 6 ψγὸ πον ΠΘΠΟΘ 
6 15: θαῦ ἤθη ὑπ6 ΟΡ Ιβῦ 58|8}} δοῖῃηθ, πὸ 
ΟΠ 50)8}} Κπονγ γΠΘΠ66 ἢ 18. 

ἐθδομίηρ δηα βαϊά, Υ πον π|6, 8π4 γ6 
Κηον ΠΘμ66 1 ἃπὶ ΘΟ : θυῦ 1 δηὶ ποῦ 
Θοπιο] οὗ πὰϊπὸ οὐ δοοογά, θὰ" ἢ 18 ὕτιιθ 
ὑπαῦ βθηῦ τηθ, Ποπὶ γ6 Κπου ποῦ. 

90. Ῥυῦ ΤΊ πον ἴτα : ὈΘοδιι86 1 δαὶ {ποτα 5 
εἴπη, ἀπ ἢ6 1 18 ὑπαῦ βθηῦ πη0. 

80 Ῥῃθη ὑμον βυργοιηθα [τὴ ὕο [αϊκο 
μΐπὶ Ὁ. θὰῦ πὸ ὁπ6 ἰα]ὰ μἷ8. πα 51 οἡ Πΐμη, 
θϑοδιιδ6 [18 ΠΟΙᾺ" νγὰ8 ποῦ γϑῦ ΘΟ 6, 

81 Τῆθη τδηγῦ οὐὖ οἵ {πὸ τη] 46 
θο]ονοά ἴῃ πΐπη, ἀπ ὕπον βαϊά, ὙΥ πθη {Π6 
ΘΙ δῦ οοιηθῦμ, Β5884}} 6 ἱπάθοά ἀὺ ποῦ 
Β΄ σηβ ἔμδη {Π185 ὁπ6 παῦ ἄοπο ὃ 

39. Τηο ῬΠαγίβοοϑ ποαρὰ ὑπ τ] 6 

1 ΤῊ να ἰ5 πὸ ποᾶγοβὲ σοηδογίη ἴῃ {Π|5 μῖασο ΟΥ̓͂ δέαἢ --- 
πείαϊ! απ, 

᾿ 3{{,| “ὁποὸ οπξ οΟΥ̓͂ Ηπι,᾽ πεϑοὶ ἀτατιο» δ, "οὐ αι Ὲ; [5- 
] παρὰ ἤγοπι Ηΐπ.᾽ ΤῈ Μοπιρ ες ΟΧΡΤΟΒΒΟΒ " οὐ χίη γ᾽ ἀπά 

᾿πασᾶπβ ἐξ αὐτοῦ ταῖπον τππη παρ᾽ αὐτοῦ, 
3. 1 τηΐϊμηξ αἴβὸ τοδά, “ἴΠπῸν βουρηΐ το ἕακοὸ Ηΐπι," δα 

Ὦ, ΨΥΠΚίπα σου ογβ ἰδ, 1 Κϑεΐ γογο ΤΟ] ον Υ ἀπαῦρἢι Ἀ5 
δ ἀβαδ}}ν 15, (566 νογ, 34, 6.) ΔΒ [ [5 ποῦ Βὸ ἱπὶ {}}}5 σῦδ 
6 Πτογαὶ τησδηίΐπις ΟΥ̓́Τ Ῥαββαο [5 κίνοι, 

“ ἠπερλα α], “ πἰθ. πδηᾶβ ,᾽ ας Βαμα, πέορηίάλ, "ΜΒ 
μαπᾶ," 

5. .ις, “τα! εἰξαοβ,᾽ 

28. ΤΠοα 6808 ον θα δου ἴῃ {Π|6 ὑθιη ρος 

ΑΟΤΗΙΟ. 

ΤΏ] ΘΓΒ. ῬΘΥΠΔΡ8. ὕγαϊγ" ἀοκπον]θαρθα ὑπδῦ 
618. 15 ὕγα!γ} ΟΠ νῖβῦ Ὁ 

27 Ἡονθοῖυ,3 0π18 ὁπ6 γγὸ κῆπον ΏΘΠΟΘ 
6 ἰδ: θυ ΟὨνιβῦ ψῆθη μ6 σοιηθῦμ, πὸ 
τὰ Κηονθῦμ γῃθ πο 6 ἢ6 18. 

28. 26588 ὉΠ θη οὔθ ἴῃ ὅΠ6 ὑθῃιρ]6, ἔθδο- 
ἴηρ, ἃηἃ βαγίηρ, 6. Ὀού ἢ Κηονν πι0, ἀπᾶ 
Κῆον ΜΏΘηΟΘ 1 ἅτ: ἀπ 1 οαπιθ ποῦ οἱ 
την 561}, θαῦ Π ἰβ ὕσαθ ὑπαῦ Βοπῦ πιθ, ἡγΥ ΠΟΙ 
Υ6 ἰζμον ποῦ. 

29 ιὺ 1 πονῦ Βΐμὴ: 
[ροι ἴηι, ἃ πα Π6 Βθηῦ Π16. 

80 ΤΊ ον βουρθῦ ὑῃθη ὕο ἕαϊκο πΐπι : δηὰᾶ 
πὸ ὁπὸ ἰαϊᾷ μαμὰ οἡ δἰ, θδοαιβθ ΠΪκ 
{πιὸ νγα8 ποῦ γϑὺ ΘΟΠ16. 

Ῥϑοδιιθο 1 δ ΠῚ 

31. Απᾶτηδην οἵ ἐπαῦ πιυ] εἰδι 6 θο]ονθὰ 
μΐπι, πὰ βαϊά,7 ΟΠνῖδῦ θὰ μΘ σοιηοῦῃ, 
518}} ῃ6 ἀο τοῦ Βῖρ:8. ὕπδη. ὑΠ18. οη6 μαῦ ἢ 
ἄομο ἢ 

909. Το ῬΠανίβθοβ, ὑμθηϑ ραν ὑπ πλ]- 

1 δὲ διε αἰ--ὐὶ φατζαῖ, ΤῊ Οοὐμίς μὰ5 ἔπ ὕννο ἀληθῶς, 
3. ακοὶ, ἀλλά; 

8. ὑ{μι, δέ, 

41, " δη --πα,᾽ 

5 ἢ ἀκ Καππ ἵπα, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. ὉἹΠ]α τυδὶ 
πανὸ ΤΟ ἰπ 158. Ογοοῖκ Μ585, δέ, νυ ΐοῖν [5 καί ἃ ἕο πᾶνο 
Ὅσοι δαο Ὁν Βιοριηοη, 

5 μαεαρίάα ἀπαὰ ἵπα παπάμ, Ἰἴξ, " οαξ.Ἰα ἃ ὁπ Ἡΐπὶ παπᾶ," 

7 7 φείμπιη, καὶ ἔλεγον. 

5 ΤΊ 5 ΠΙῊΝ π150 "Ὸ τοπαοτγοῖ, νοι {πὸ ῬΠδτγίβοοι,, ὅτζο, 
-αἰ τὰση {πὸ ΡΠ αγῖΕ 05 πα σΠ ΟΥ̓ ρτίοβίβ,᾽ ἅζο, 



Ομ». 1]. 5. 5ΖΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

ἸσαΪοΡβΒ ΡΟυμαρ8. ἀβοουίαϊπθα ποὺ ὑμαῦ ΒΘ [Ὁ 4 ὑγαῦῃ ὑμαῦ ἐἰῖ5 15 ἴθ ἐσαῦῃ ΟἾγῖβὺ ἢ 
τᾶν θ6 ὑπὸ (Ἠνῖϑὺ ἢ 
9 Ὑοὺ ὑμῖὶ8β ὁπ ψὸ Κπο ΘΠ οΘ μ6 

18: δὰῦ Ὁπ6 Ομ γῖϑῦ θὰ μ6 σοιηθί, ΠῸ 
909 Κπουθῦμ ν θηοθ Π6 ἰ5.} 

28 7688 ογἱϑὰ δοιὰ ἴῃ ἐμ ὕθιῃρ]θ, 
ταυρῦ, ἀπὰ βαϊά, πα γ6 Κπονν τη6, ἀπ γ6 
Κπον θποΘ Τὸ διη,2 δὰ 1 ἅτ ποῦ σοΙηΘ 

οὔ ταν βο] ἢ, θὰῦ π6 ὑπαῦ Βθιῦ πη6 18 ὕσιαθ, ὙΠῸ ΠῚ 
γ8. Κπουῦ ποῦ. 

209 1 Κπον Ὠἷπι: ἴον 1 δηὶ ἔγοπὶ ὨΪτη, 
δηα ἴθ βθηῦ τη6. 

4] χιχ.---30 ΠΟΥ ποῦ βθοκίηρ ὕο ἴὰν 
Βο]ά οὗ μἴτα : θὰ ἢ σοῦ ουῦ οὗ ὑΠθῖν πα π 68, 
ἃπὰ πὸ οὴθ ἰαϊά 8. απ οἱ αἶτη, [01 ΠῚΒ 
ΠΟῚΡ ννὰ8 ποῦ γοϑῦ ΘΟΠηΘ. 

81 Απάὰ τπιδηῦ ἴγοπι ὑπ πα! εἰ αο. Ὀ6- 
Ἰονθᾶ πὶ μἷπι, ἀπ που βαγίηρ, ΤῊ ΟἸρῖϑῦ 

ἤθη 6 οομιϑίμ,, 5Π.8}} 6 ἀὁ πλοῦ τη ϊγαο]θ8ὃ 
Ὁπδπ {πὶ8 ομθ ἀοοίῃ ἢ 

89. Απᾷ ἔθ Ῥ)ανῖβθ 5 πϑανὰ ἔΠ}6 ΠΌΤ ΤΠῸΡ 

1 γα. “ σποο Ηδ πιΔΥ Ὁ6.᾽ 

3 νϑγ. 
“Ἱ δύ" υυπϊοῖν οαποῖ ὕὈῸ το ογο πο Ἐπ 5}. 

5 γι, “σππιδτ, πον Ηδ ΤΥ οοτηο, νου α,᾽ οὐ "τηϊρἢς 
Ηὸ ἐὸ πιοζὸ τηΐγδοϊοβ,, ἕο. 

δ μααϊ ἐπῖπ; ἴπ6 πὶ πὶ ὄηνε, δ 15 ἃ ὕογοο ἴο Εἰι15 

ΘΕΟΚΟΘΊΙΑΝ. 

27 Βυῦ {π18 ὁπ6 πον ψῃοὸ ἴ6 ἴβ: 
ψθ θη, πονθνον, ΟΠ γἰβῦ σοπιθῦῃ, πὸ ΟΠ6 8Β})8}}} 
Καον γΠ0 ἢΘ 18. 

28. 1688 οὐἱϑὰ ἴπ {πΠ6 ἔθιηρ]θ, ἐδυρῦ, 
Δηα βαϊὰ, 78. Κῆον πὶ ᾿πἀθθὰ, απᾶ πον 
ὙΠῸ 1 δῖα: δὰ Τ δη ποῦ οομηθ οἵ την 86} }.} 
θυῦ μ ὑμαῦ βθηῦ π| 18 ὕγιιθ, ΠΟΠ 6 
Καον ποῦ. 

90. Βυὺ Τ Κπονῦ Βίπη : [Ὁ 1 δ) ἔγοιη 
Ἀϊπι,5 ἀπ Π6 βθηῦ 116. ] 

80 Το βουρῃῦ ὕο ἰακο Ηἷπὶ: θὰ πος 
0Π6 Ἰαϊᾷ παπᾶ οα ἴπη : θθοδιβθ μ18. ΠΟῸΡ 
88 ποῦ γϑῦ 6016. 

31. Απᾶ τπδην οἵ ὑπαὺ πηι! ἰδ 6 θο]ονθα 
ἰη8 Βῖπα, πα βαιά, Ομ γιϑῦ ἤθη ἢ6 οοππθῦῃ, 
88.8}} ῃ6 ἀοῦ τπογθ πιΐγαοὶθβ ὑμδη 818 τηδῃς 
Βα ἀοῃθ ἔὅ 

82. Ῥυῦ {πὸ παν πλαν οἵ {Π|6 ῬΘΟΡ]Θ δοῃ- 

5ΑΥΟΝΙΟ, 

Π|6 ΤΌΪΘΓΒ᾽ ρΘΡμΔΡ8 ἀπάογδίοοα" ὑπαῦ {15 
18 ΟἸγῖβϑε ἢ 

27 Βυῦ ν Κηον ὑπἷβ οὴ6 ψΉΘηΘΟ ἢ6 ἰβ: 
θυὲ ΟἾἸ γῖβι θη ΒΘ σοιηθῦῃ, πὸ οὴ6 Κπον- 
οἵ ψἤθημοθ ἢ6 588}} Ὀ6.ὃ 

28 ΤΊθη 76 808 οτγθα δου ἵπ ἔπθ ἔθπι- 
ΡΙΘ, ἐθδομίηρ, πὰ βαγίπσ, πὰ γ8 πον 
16, δΔηἀ γ0 Κπον ΏΘΠΟΘ 1 δηλ: ἃπά 1 
Θδπη6. ποῦ οἵ πινβο! , θὰ ἢ6 ἐπαῦ βθηῦ πη 
18 ὕγιιθ, μοι γ6 Κπον ποῦ, 

291 Κπον Βἴπι : Ὀθοδιβθ 1 δ [ΤῸ] 
μῖπη, ἀπ ἢΘ βθηΐ 1η6. 

890. Τθη ὑπου βουρῦ ἕο ἔα κο μἴπι: Ὀὰ 
Ὧ0 Οη6 ἰαϊά απ ἀβ ἀροη Βἷτη, Ὀθοδιβθ δἷ8 
ΒΟ γὰ8 ποῦ γϑῦ ΘοΙη6. 

31 Βυῦ τηληῦ ἔγοπι Διο ηρ ἔῃ 6. Ρθορὶθ 
ὈΘ]Ιονθὰ ἴῃ μη δηθὰ βαϊᾷ, ΟΒγῖβέ, θ θη 
[6 δοπηθί, 5}}8}} ἢθ ἀὸ ρυθαῖθι" υΐγαο 68 
ἐμδη ὑδ18. ὁη6 ἀορῦ ἢ 

92. Τθ ῬΒΆΓΊΒΘ 68 Πθαγ {Π|6 ῬΘΟΡ]Θ πλὰγ- 

1 οΥ, "οὐἩΜίπο οὐτὴι δοοοτγα,᾽ εἰ λανέδ ἡ ἐἰ Νυϊδίἐ 

3 πηΐβ πιῖθῦ, 566 ΟἿ, ἱ. δ. Τὸ ΠΙΔΥ 150 πιόδῃ, "ΓΠΓΟῸ ἢ ὦ 
Ηἱπι,᾽ 566 ον. ἱ, 3,10, ἅς. 

3 γηϊηιαγν, εἰς. 

4 γπε, “ἀοοῖν Ηδ.᾽ 

5. ὉΓ, "αἴἸα,᾽ 'κηιηπα. 

ἈΝΟΊΟ.ΒΑΧΟΝ, 

νομοῦ. ὑμ6 οἰ άθῦβ ᾶνθ δοκπον]οαρσοα 
ὑμπαῦ π18 15 ΟΠ γιϑὺ ὃ 

27 Βυῦ πὸ νοῦ ἤθΠ06 {18 ΟΠ6 85: Μ ΉΘΗ 
ΟἸἾτῖδῦ οοπιϑῦ πὸ οπθ Κπονθῦς ἤθη ο6 ἢ 
ἴδ. 

28 ΤΊιο βανίουν οὔθ πα ἐδυρηῦ ἴῃ ὑπ 6 
ἔθιη}]6, πα βαϊα, Μ|6 γ Κπονν, μὰ γϑ υνοῦ 
ΈΠΘΠΟΘ 1 ΟΠ: δπα Γ οοπ16 ποῖ ἔγουη τὴν - 
Β6 1, θὰῦ ἢ 18 ὕγιιθ ὑπαῦ βοηῦ πιο, ᾿ΐπὶ γ0 
Ἰζηον ποῦ, 1 Κπον Βἴτα : δηὰ 1 1 βὰν ὑπαῦ 
1 Κπον πἴπι πού, 1 ἃῖη ἃ ᾿ἴᾶν, αηα Πἶκο γουῦ.} 

20 1 πον εἶπ: δηᾷ 1 διὴ οἵ δἴιη," ἀπά 
ἢ βϑηῦ τη. 

80 ΤΊΟΥ βουραῦ ὅο ὕαϊκο πη: θαῦ ΠΟΠΘ 
οὗ {πθῖὰ τοπομθ ᾿ΐπι,2 Ὀθοααβα ὑμπαῦὺ 18 
ἐϊπηθ υγὰ8 ποῦ γϑῦ ΘΟΙηΘ. 

31 ΜδηΥῦ οἵ ἐπ πϑυϊε θ᾽ θο] ον ἴῃ 
Βΐπι, πὰ βαϊα, θαν γϑ Ομ νῖϑῦ νου κοῦ του 
85:8 ὙΠ θη ἰ σοιηθίι ὑμδπ ἐμ 8 ομ ἀοθίι ἢ 

92 Το Ῥἢαγβθοβ πραγ ἔμθ σαυϊυτιάθ. 

ἈΒΑΒΙΟ. 

Ηᾶνθ {π6 θ᾽ ἀθυβ ρβϑῦπαρβ, Κπόνπ ἔγαὶν ὑμαῦ 
{π18 15 ὑμ6 Μοββίδῃ ἢ 

27 Ῥυῦ νγὸ ψ 6 }}} πον ψΒΘπσΘ ὑπ 18 ΟΠ 6 
ἰβ: θαῦ ἤθη ἐπ ΜΙ Θββίδἢ σοιηθῦ,, ΠΟ ΟΠ6 
Κηονθῦμβ ἡ ἤθποθ ΠΘ ἴ8. 

28 ΤΊ {}65118 γαϊβϑα Ηἷβ γοῖοθ νυ Ἀ1]6 μΘ 
γ8. ὑθδο πο ἴῃ ἐμ 6 θη ρ]6, απα βαϊά, Υ6 
Κῆρ πι|θ, ἃπὰ γ6 Κποὺ ΨΏΘΠΟΘ 1 ΟΔΠῚΘ: 
γοῦ 1 πὶ ποῦ οοιμθ οἵ τιγβο] ἢ, θα μ6 ὑπαῦ 
Βθηῦ Τὴ 18 ὑγα Ὁ], τ Βοῖὰ γ6 Κπον ποῦ. 

29 Βυῦ Τ Κπον Εἴπι : θθοδιβθ 1 8πὶ ἔγοιη 
δῖπι, δ η6ἰ ἢ6 βϑηῦ ΠΊ6. 

90. Απά {Ποὺ βοιιρηῦ ὕο ἕακθ πὶ : θὰ πο 
0Π6 Ββέγοίομθα Του} ἷβ. απ ἐονγατ 5. Πΐπη, 
Ῥθοδιιβθ ΒΒ ΒΟῸΣ νγὰ8 ποῦ γϑὺῦ δοιηθ. 

91 Απάᾶ τηλην ἤῸπιὶ διηοηρσ ἔπ6 του] εϊ- 
ἐπα Βο]ονθα ἴῃ Βἷπι, απ ὑπὸν Βαϊ, ὙΥ μθη 
δ6 Μοβϑίδιη οουηθίῃ, χ1} μ6 ὁ πιοῦὸ [Πδη 
ὉΠ 656 βίρηβ νι Βῖοῖ 18 πο ἀοοίι ὃ 

32. Απᾶ {πὸ Ῥμαγίβθοοβϑὴ ποαγὰ ὑπ πιο] υὶ- 

1 οΥ, "Ῥυίποοβ.᾽ 

3 εἴη {γτ," σοὐπέέηπε ἰ5 αὐ ἀοά ἴῃ π6 τυαγρίη, 

3 ἴ,6. "5411 σοτο,᾽ διεάεέ᾽, 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

ῬΘΓΒΔΡΒ ὈΘΟΟΙῚΘ Ἀν ΆΓΘ ὑμαῦ {18 18. ἴῃ ἐγυ ἢ 
Μοββίαϊ ἢ 

27 Βυῦ 88 ἴο ἐπὶβ ὁ6 τ ΚΠΟῪ ΘΠ ῸΘ 
6 ἰβ: θυὺ Μοββίαι ἤθη μ6 οομηθῦ, ΠῸ 
οὔθ Κπονοὺμ πθηοο ἢ 18. 

28. Απα 768118 νγ8 σ᾽ νῖηρσ ᾿Ἰηβέγα οὕ ἴῃ 
{Π6 ἔθῃιρ]θ, απ Καθ {Πϊ8 βθογθῦ ; 6 γαϊβοὰ 
ιν]8 γοῖοθ πὰ βαϊά, 86 Κῆον πιθ, θποο 1 
ἅτη : Δ η γ Κπον ὑπαῦ 1 οδιηθ ποῦ οὗ πηϊηθ 
ΟΥ̓ δοσογά, θὰῦ ΒΘ ὑμαῦ βθηῦ Π|6 18 ἔτ, 
βθ οι γ6 ΚπΟν ποῦ. 

20 Βυὺ 1 Κπον δἷπὶ: ἴου 1 οδπλθ ἔγομὶ 
Ὀοίονθ δἰπν,} πὰ τ 18 ἢ6 ἐπαῦ βθηῦ Π|6. 

80 ΤΟΥ πἰβμθὰ ἐμαὶ ἐμὸν ταϊριῦ ἴα ΚΘ 
μΐπι : θὰ πὸ οὐδ ἰαϊὰ μαπὰβ ομϑ μἶπι, θ6- 
Οδ 186 88 γϑῦ ΪΒ {Ππ|8 νγ88 ποῦ ΘΟΠΊΘ. 

4 χγτ].---81 Τὴ ἐμπαῦ ἀδὺ πιο ΡΘΟρΙΘ ἴῃ 
{86 ὕθιῖρ]ο Ὀο] ον ἰπ ΐπη, πα Βαϊ ἃ, ΜΙ Θββία 
μι θη ἢ Θομιθ 5 588}} μ θ6 8016 ἕο ἀο στϑδῖ- 
ΘΙ μαΐγα 168 δ Πα Βὶρ}8 ὕμδη ἐΠ18 οαθ ἀοοί ἢ 

32. ΤΊιο βοοθάθγβ' ῃϑαγὰ ἐμπαὺῦ {ἢ 6 Ῥϑορὶθ 

1 Τῆο Α. ὅάχον, δοῦν ἐπ τ. ΜΆΓΒΙΔΙ}ἢ 5 ἀπ Μτ, ΤΉ ΟΥΡΟἾκ 
οἄ. δαὰ5, καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτὸν, ἔσομαι 
ὅμοιος ὑμῶν, ψευστής. ἰδ δεο ἱδξαα απὰ δοὺ χοίϊο, Ὁοτ- 
τουνοῦ, ἰτ νοῦ βοοπι, ὕγοπι οἷν. ΥἹΙ, δ. Το Δ. 5. ἀβοβ 

1 φαὰ '"ἄγεξηα, "νγ6 Ἰδν ὙΓῸ]} Καιονστι," " δβοογίαι πα. 

3 οΥ, " 5})8}} Κπιονν." 

8. οἱ. {αν τγῆπ. “ Αὐποπς Εἶπ πϑὴν βοσΐβ οὐ ἐἰὸ 7 τε 
πὸ Βα αποξίνο, νυ μον 5 πιστὸ τοπἀογοὰ ὈΥ ἴπο ἱπαϊσαξίνο, τνὰς πὸ οαοὰ αἱ- Γεμκῆϊην, [δ πιοδηίπς οὐἩὨ νυ ΐοῦν ἰβ αἱ. 

3 ογτ, "ουξ οἵ Ηΐπι," οΓ λένι. 

5. χ{{.." οὗ Ηἰ πὶ." 

πιμλέακαϊαξ, (ἴ. 6. Βοραγαεικίβ, Βοσούσγθ, οὐ Ὀϊβεοπίοτγα. 
Τιοῖν τοπιοῖπ νοτοὸ {Ππ|Ὸ νοσὰβ οὐ τυ ῆδπξ ἴπ ἴῃ ἔπ ἴδνν, δοσοτγά. 
ἵπς το πὸ βοῦβὸ ὀχρουπάδα ὃν Ἐπ υυῖξο πιο γπὸὺ υγοιξ 
θοΐίοτο ἔποτη." Μακτίζί, οὐ 9 υν 8} βοσίβ, θὰ Ὅο ϑδον 
ΟἸγοξέ. ΑΥ, νοὶ]. ἱ, ὑ. 106 δινὰὶ 3208. 

᾿ οσ, "ὕγοτν Ηἰβ Ῥγοξοποο," σα »δελ.ἐ.ὅ, 5οὸ οἷν. 1..1,9,6 ἢ 
Τγοασσηξ Ῥογπίδη δὐνὶ ΟΠ δΙάσο Ἰάϊοπι. 

3 γιε. "Ἰαῖὰ πὰ οἱ, ἢ 

5 ἀγχαν Ἀεεῖα ὡοαφῇ Κὶ ἄψδα. Χἰξ. " ΕΓ ΜΈοκαίδΙ δὲ {πὸ τί στὸ 
δ τπῖδν σοπιο, οὐ " σουηοῖ," 

4 "μ᾽ ας ἄν, βοὸ οἷν, ἱ. 94, ἰν. 1, ἃς, 566 δ΄πκο ("δ ποῖος ᾿ 
ὁπ {π|5 νΌγβὸ ἴῃ τὸ Ασγαῦὶο νογβίου. 
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5. 5ΦΟΉΝ. 

ΑΥΤΗΟΆΚΒΙΒΕ. ΝΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

ὕπαρ. 11. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΡΘΟΡΙΘ πηαρπλιΓ6 4} [50 6}} ὑμίηρβ8 οοπθθρη- ἰμ468. ὑμαῦ γῸΓΘ Βρθακίηρ ὕμθβθ ὑβίηρβ ῬΘΟρ]Θ πιανιηπγθα ἃθουῦ Πἴπι : ἀπα {ΠΗ ομϊοῦ 
ἴπρ Βἰπι; ἃπᾷ [ὉΠ86 ῬΒδγίβθοβ 884] ὑπ ἀροῦν Πίτη ; πα ὉΠ Υ ἀπά {Π6 ομϊθε ρυϊθϑὺβ 
ομϊοῦ ρυϊθϑῦβ βοηῦ οἰ σον ἴο ὕακ6 Πῖιη. 

38. ΤΊθη 5814. 7}65ὰ8 [απΐο ὑπθηῃ], ΤΥ οὗ 
ἃ ΠΠΠΕ16 τυ Β116 8 1 ἢ γοι, ἃπα [ἐλθη] 1 
50 υἀπΐίο Εἷπὶ ὑμαῦ βθηῦ Π1Θ. 

84. Ὑὁ 3581] Βθ6}κ πηθ, 8Π4 5}8]}} ποῦ πᾶ 
πιθ: ἈΠ τ ΠΟΙ 1 8), [ἐλίέλονυ} γ8 οδηποί 

ΓΘΟΠΊΘ. 
᾿ς 85. ΤΠδη [5814 ὑμ6 6078] διμοπρ ὑΠ|6π|- 
86 ῖγθβ, ὙΥ Βιῦμον ψ1}} [67 ρο, ὑμαῦ νν8 5}18}} 
ποῦ Ηπα Βἷπι ἢ ν}}} Β6 ρὸ ππίο ἐμ8 ὅ618- 
"Ῥογβθά διποπρ ὑμθ [ΓΘ 6μ.1168,1 ἀπ ἴδοι 
“86 [Ἕ 6 π61168 Ὁ] 

86 Ὑγπαῦ [πιαππὸῦ 97 βαγίπο 18. {18 
μαῦ Β6 βαϊᾷ, 8 5888}1} βθθκ τη6, ἃη4ἃ 88}}8}} 
᾿ποῦ ἢπᾷ πιὸ: πα στ ΠΟΙΘ 1 πηι, [ἐλίέλο)} γ6 
᾿οαηποῦ ΘΟΙη6 ἢ 

37 [ὉΠ] {Π6 Ἰαβὺ ἄδυ, [{π40}] ρσγθαῦ ἅαν 
οὗ 1ῃ9 [δαβύ, {6818 βύοοά ἃ πα οὔἹθά, Βα υΊηρ, 
δ] ΔΩΥ τηδη {Πἰγϑῦ, ᾿θῦ Πϊπὶ ΘΟΠπ|8 ὩΠῦΟ 1Ώ6, 

βοηῦ ΟἹ ΘΘΡΒ᾽ ὑπαὺ ΠΥ Βμουα ὕαϊκθ Πΐμ. 

99. Απᾶ «6818 βα] 4, Α ΠΕῸ6  Ἀ11|6 Ἰοη σου 
1 8πὶ σι γοι, ἃπα 1 ροὸ απΐο Εἷπι ὑπαῦ 
Βθηῦ ΠΊΘ. 

94. Απὰ γϑ 851|8}1] βθοὶς 16, ἃπΠ4 Υ6 888]] 
ποῦ πα τη: δηἃ ὙΠΘΓΘ 1 διη, γ8. οδπποῦ 
60.168. 

95 ΤῊΘ 716 ν)8 βαϊα πὶῦ πη ὑπθιηβ6 ] γ685,3 
ὙΠ ΘΥ 15 ἢ6 ἀθουδΈ ἐο ρο, ὑπαῦ τὸ 518}} 
ποῦ ἤπὰ εἶπὶ ἢ 15. Π6 ρϑυμαρβ δθουῦ ἕο ρῸ 
αηΐο {Π6 ραρύβ οἵ ὑΠ|6 παύϊομβ," ὑπαῦ ἢ τη Ὺ 
ἔθαοῖ ὑπ θα θη ἢ 

960 ὙΥΒαῦ 15 {18 σου ὑπαῦ ἢ βαϊ τ, Υ 6 
58|8}16 βροὶς π18, ἀπ γ8 51|8}} ποῦ ἢπὰ τπὸ: 
δηἃ ψΠΘΓΘ Τ ἅμ, γ86 οαπηοῦ ΘΟΙΩΘ ὃ 

“ χχι.---97 Βυῦ ου ὑΠ|6 σγϑαῦ ἄδυ νι ῖο ἢ 
γὰΒ ὕΠ6 Ἰαϑῦ ἀν οὗ ὑπ [ϑαβϑὺῖ “6 8118. νγὰβ 
βύδη]ηρ,, ἃπα οΥγἱηρ,, δα βαγίπρ, ΠῚ ἃ τη ῃ 
ὑπγϑύ, ᾿θῦ μὴ οοῖηθ ππΐο τη6, ἀπὰ ἀπ ΊηΪς. 

Ῥυϊοβῦβ ἃπ4 ῬΠανίβθοβ βϑηῦ ὑμοὶν οἰ οθυϑὶ 
ὑμαῦ ὉΠ 8[ιοὰ] ἰαϊκο Εΐμη. 

99 Απα «6δβ118 βαῖῦ ἢ τπιηΐο {π6πὶ, οὖ ἃ 
ἔδνν ἀδγβ δὶ 1 νἱ ἢ γου, ἀπ 1 588}} ρῸ 
πηὔο Πΐπι ἐμαὺ βθηΐ πη. 

94. ΑΠὰ γ8 5|)8}} βθοὶς πηθ, θα γ6 888}]} 
ποῦ ἢπα πη6, ἃπὰ μι ύΠον 1 ρο, γθ οαπηοῦ 
ΘΟΠ16. 

95. Απα {ΠΗ {6 ν}5 58. Διο ηρ ἐμ ΠΊΒΘΙΥ6Β, 
ἍΥΏΠΘΡο ΤΠθη 18 "6 ἴο ρο, ὑπαῦ νν8 58}8}} ποῦ 
βπα τη ἢ 8118}} 18 βθῦῃαρ8 ρὸ ἰπΐο {86 
σουηῦνν οὗὁἨ ἐπ μϑαῦῃμθηβ,, ἀπὰ θα ὑπ 6 
᾿ιραύῃθη8 ἢ 

96. ὙγΠαῦ ὉΠθὴ 18 }15 βαυίηρ' συμ ο ἢ. ἢ 
ΒΔ 10} ἀηῦο τι8, Ὑ 6. 88.8}} βθοῖς τη, ἃπὰ γ9 
5888}} ποὺ ἢπα πιθ: ἃπὰ νν Ἀγ Π6} 1 ΡῸ γ6 
οδη ποῦ ΘΟΙΩΘ ἢ 

597. Αὐτὰ οἱ ὑπ σγθαῦ ἀδὺ ν μοι 18 ὑΠ6 
μα οἵ {Π6 θαβϑ «688 βίοοα «πᾷ οὐὶθα, 
Βα Πρ, Ηθ ὑπαῦὺ ὑπ]νβύθυ ἢ, Ἰοὺ ᾿ΐμὰ ΘΟΠῚΘ 
πηΐο π16, δηα ἀνίηκ. ᾿8πᾶ ἀσιηκ. 

1.2}. 32. 

1 ΟἿ. χὶϊῖ, 33; χνΐ. 16. 

32 Ἠοβ. ν. δ; ΟἩ. νἱῖϊ. 21 ; χιΐ. 33. 

3 158. χὶ. 12; 5. 9}4π|65ἱ. 1; 1 5. Ροΐ. 1. 1. 

4 ΟΥ, Ογεεκε. 

5. 1ονϊδ, χχί!, 36. 

Ϊ 56 ΄158.1ν.1; Ο1ι. νἱ. 36; Βαν. χχί!, 17. 

1 ἐβργνδηΐβ,᾽ ΟΥ̓ Τα βίο β.᾽ 

3. γχὺ. “ΠΠῸ16 ἀρταῖπι {ἰπ|6.᾿ 

3 ὁπαρλιδίισι. ῬΈΒΟμ, λιυοξ Ἴιίγι, “Ὅο᾽ ΟΥ̓ΚΔΙΟΩΡ ὑποτα- 
ΒοΙν65.᾽ ΗΥΚΙ. 

4 ΟΥ, “τοδᾶν,᾽ “αὐτὰ. 

τι5]ιαπι βλιῦπθ. ΗΤΚῚ, 

5. ΟΥ̓Χ, “ῬΘΟΡΙ65.᾽ ένα δῦ αἰ απιπιδ, ῬοΒΟΉ. ἐδααδγ ")ῦ 
αἰ" μα 8 " ἴο ἴπι6 αἰβρογβίοι οἵ {πὸ μοδίμθηβ, ἀπ ἕθδοῖ {πὸ 
Βραίμθηβ.᾽ ΗΓΚΙ. 

6 110, “ὉΠαὖ γὸ 51}8}}.᾿ 

ΤΩ θυαῦ οἡ ὕπο ἰαβῦ ἄδυ, ἐπαὲ ρυοαῦ ἀαῃ οὐ πο ἴϑαβί. 
ΓΚ]. 

1 χῖξ, “Ὁ ΠοῖΓ γοὰπρ τηθὴ ἴῃ αἰζθηδηοθ. 
3. ἀγαηιὶ, ΟΥ̓ ΕΊ ΠΥ “ ΑΥαστηθαμ᾽ Οὐ “ ΞυΥϊαη,᾽ ἰβ ἰκὸ {π|6 

ϑυγίασ ἀγηλαμο τ ΚοΝ ἴῃ {Π|6 5θηδο οὐ Ἕλλην ἴῃ {πὸ Ν, Τ' 
δα ἴῃ {πὸ ΕΔΙΠΟΥΒ , {πδ 18, "Ῥαρα᾽ ΟΥ̓ “ΘΑ Θ᾽ ἃ5 ἴο γὸ- 
Ἰϊρίομ. Βαυΐῦ ἴπ ΟΥ̓ΟΓ ἴο ΘΧΡΓΟΒΒ "πδίϊοηβ᾽ πὶ ΒΌΠΟΥΔΙ, 
τὸ Επιϊορῖς ἰκὸ πὸ Αγαιῆθαη δἀορὶβ ἴπ6 ἕοττω, αλκᾶδ, 
Κ ῬΘΟΡΙΟΒ,᾽ ἃ5 6.6". ἴῃ ΠΙάδβο, Ἀροβῦ. ἰ. νυ. 8, ἐδην᾽ αγέα αἰικᾶν, 
“86 ΤοδοΒίηρ οὗ ΤΠ6 (ΠαςΟ 5 ΟΥ) ῬΘΟΡΙΘΞ ;᾽ Ηογπδβ, Ί8. 
ἀν ». δ, τοαϊαα]ιπᾶν ἄδκα ἀα' αγὶξ "αἰαΐα πἴξ'παπῦπιε, " ταν 
ἴο {π (πδίίομβ οὐἽ ῬΘΟΡ]θ5, ἀμ 6}] πὸ Ἰαδὺ ἀδν 15. ὕπο γὸ- 
Ῥοηΐδηοσο,᾽ ἄς. 

8. ἐδ η6 οἡ {Π6 Ἰαδϑῦ ἀν οΟΥ̓́ΓΠ6 ρ»γοδῦ ραβῦ," ῬΟΙΪΥΕΊ. 
4 110." δηὰ 5βδί[ἢ,᾽ 

] - -- 

͵ ΒΛΉΙΘΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΕΑΟΤΗΙΟ. 

ἔπ 6. τη ΡΠ ΤΊ Πρ ὕμο86 ἐλέηδ ΘΟΠΟΘΓΠΙΠΡ 
δΐπι; δηὰ ῃ6 ῬΠΔΡβ6685 ἀπ ὑμ6 ομϊοῦ, 
ΡΓΙοβίβ [014 οἵποοῦβ {παῦ ὑπο ὕαϊκθ ᾿ΐμη. 

99. 9 6818 ἐπουθίογο βα]4 πηἴο ἔπθηη, Ὑ οὐ! 
ἃ 0016 πΠ116 ἀπὶ 1 τ} γου,, ἃπὰ 1 8}18}}} 
Ὁ ἀηΐο ῖπ ὑπαῦ Βθηῦ τη6. 
34. Ὑ6 588}} ἱπαᾳιΐγοὶ ἃἰΌΘΙ" τη6, ἃ πα 8}8}]} 

ηοῦ πα τη : δηά {Π6 ρ]δ0θ 1π νυ 10} 1 ἃ ΠῚ, 
Υ6 51|8}} ποῦ δοιῃθ ἴο 10. Ι 

85 ΤῈ 1675 ὑπο γί Βα14 διηοηρ ὑπ 6 πι-᾿ 
[86 νθβ, ΟΥ̓ ΒῚΓΠΘΙ 8}}8}} 6}18 ὁΠη6 σο, ὑπαῦ νὴ 6 

᾿ἀἰβρθυβίοη οἵ ὑπ ασθοίκβ,, ἴο ὕθαοιῃ. ὑπ6 
᾿Οτθοκβ ὃ Ι 

30 ὙΥΠαῦ 18 815 βαυπρ ]οἢ Π6 Ββαϊά,. 
Ὗ 8.181] βϑοὶς τπθ, ἁπὰ Υ6. 588}} ποῦ πὰ 
[ηθ: δηα {Ππ|6 Ρ]δθθ νγ ἘΠ] Π6Ρ 1 δι ροίΐηρ, 
γ86 οληποῦ ὁοΙη6 πηΐο 10 ὃ 

37 Ῥυῦ οἢ {Π|60 ἰαϑῦ σγθαῦ ἀαγὅ οὔ {Π|6 
ἴθαϑῦ “1688 βύοοα δηᾶ οὔἱϑά, βαγίησ, Ηθ 
τπαῦ ὉΠ ρβίθι, Ἰοὺ αἴτα σοιηθ ππίο τηθ, ὑμαῦ 
6 τηὰῦ ἀγίηκ, 

1 οΥ, 
! 

“Β60ῖκ." 

3 οτ, “ΗΘ ΟπΟΒ,᾽ ΟΥἨῺἧἦ πδείοηβ.᾽ πιὸ σρλπαδῦκ οἰπγαὶ 
εἰδίαπρογα πῆ εἰ ὅπ ππρλαϊανὸ ἡ εείεπίπα. Τῆθ Βαμίάϊο 
αὐἱορῖβ ἴπο ἕσττη ἙΛΛην [Ὸγ τὸ βατπο Οτεοκ ἔστιν, ἀπὰ πο 

ϑαμίαϊς ἡ ]εεϊεπίπ ἴοτ Ἕλληνες. 

! 

3. γιε, “(Ὡς Ἰδβ5ί,᾽ οὐ "δ πὰ οὗ ἀδγβ στοαΐῖ οὗ ἔπ ζοδβί,᾽ Ϊ 

104 

ΠῚ ΡΠ ΠΡ’ ὕΠπ686. πη ρ8. θοῦ Πΐπη, ἃπα 
ὅπ6 ομϊοῦ ῥνιοδύβ πὰ ὕΠ6 ῬΠΔΡΊ56 65 βοηῦ 
ΟἸοο ΓΒ ὑπαῦ ὉΠΘΥ ταϊρηῦ ὕα κα Πΐηι. 

39. ΤΏδη {6888 βαϊθ], Ὑ οὐ ἃ 11 {016 16 
81) 1 ὙΠ} γο, πα 1 81|8}} ρῸὸ ὑπο ΠΪμὴ 
᾿Παῦ βθηῦ Π16. 

94. Ὑ6 5}18}} βΒθοὶς αἴγι τη, ἃπΠ4 γ 8}}8}] 
ποὺ ἢΠηα τη : ἃπα τιηὔο {116 ρ΄ασα νγῖὑ πον 1 
5888}} ρο, γ68 51|8}} ποῦ Θοπιθ. 

95. ΤΠΘ {68 {Π ΓΘ Ογ Βα] ἃ ἀπιοηρ [Π|61}- 
Β6]νγ 68, ΝΥ ΒΊ ΠΟΥ 8}}8}} 0Π18 τηδη ρο, ὑΠπαῦ τὸ 

584}} ποῦ πα Ὠΐπὰ ἢ 88.8}} ἢ8 σὸ πίο {Π|6. 8118}} ποῦ πὰ μἴπὶ ἢ 888}} μ᾿ σοὸ πιπίο ὑμοιη. 
ὑμαῦ 8.6 βοαύουθα ἀϑγροδὰ οἵ ὕΠ Οβθο τβ, 
πα ἕδος ἐπ Οσθο κβ Ὁ 

350 γΥδμδαῦ νογὰ 18 018 ὑπαῦ Πιὸ βαϊᾷ, Υ6 
888} Β66}κ δ πιθ, ἃ πα γ6 818}} ποῦ πᾶ. 
π16 : ἃη αητο {Π6 Ρ]αοθ γν ἈΙ 6 1 8}}8}} σο, 
Υ6 σαπποῦ Θοπ}0 ὃ 

37 Οπ ὄδϊιο Ἰαϑῦ ὅν οἵ πὸ ρτοαῦ [ϑαϑὺϑ 
{6818 βίοοά ἀηὰ ογῖθὰ δ]ουα, βαγίηρ, ΠῸ 
ὑμπαῦ ὉΠ]νβύθυ, Ἰοὺ μἰπι σοῖο ἀπο πιο, ὑπαῦ 
πὸ δύ ἀγίη]ς, 

6 πη αριηαρῖηρ, {Π||8. ἀθουῦ πὶ: 0} 6 
ῬΒΑΡΒΘΘ5. δηα {πὸ Ομ] ρυϊθδύβ ὑΠΘΓΘΟυΘ 
86 ηὑ3 ΟΠ σΘΡ5 ὑπαὺ ὑμοΥ ΒΒοι ἃ ὕαϊκθ δΐμ, 

39. ΤΊ θη {6811 Βαϊ, Ὑοὺ ἃ 1 016 8116 
ἃ 1 ΜΠ γου, πὰ ὑπθὴ Τ ρὸ ἴο πἷπι ὑπαῦ 
βϑηῦ τη6. 

94. Ὑ 51}8}] Β66]ς πῖθ, πα ποὺ ἤπαᾷ τη - 
Δ νΠΘΓΘ 1 8Πὶ γ6 οαηΠοῦ ΘΟΠῚ6. 

895 Τῆοα ὑπ6 108. Βαϊ διηοηρ ἐπθιη- 
Βθῖνοβδ, ΔΥΌ ΠΟΡ ΒΟ ἃ ̓ 6 σο,β ὑπαῦ νὴ Θ 
ἴηΥ ποῦ ἤπα εἴτι ὃ ὉΠ]6Ὲ8. Π6 Βῃου] ἃ ρὸ 
ἀηΐο {Π6 αἰβρουβίοη οὐ ὑπὸ παύϊοηβ, δὶ 
ὕθδοι πὸ παύοηβ. 

850 ὙγΠαῦ τᾶν {818 ννογὰ 6 ψ πο ΠῸ 
Βαϊ, Υ8 5Π8}} βϑοὶς τὸ, ἃὰ ποῦ πα πὸ 9 
Δ Πα μι ογο 1 δ, ὑμ πον γ6 οαπηοῦ ΘΟ ὃ 

97 Ῥυῦ ἴῃ {110 Ἰαδὺ {110 συθαῦ ἀν οὗ 86 
᾿ἴδαβϑὺ {6888 βίοοα πα οὐἱοα, βαρ, ΠῚ ΔΗΥ͂ 
06 δ ἰρβύθυ ἢ, [οῦ πἴτὰ οοπιθ πῆΐο μι, ἃ Πα 
ἄγιη]ς, 

1 Τῆκὸ τη Βαμίαϊσ, {πὸ Μοιρμἰ ες. 865 πὸ παῦνο 
ἴοτστῃ ποίπέη, ΤῸΤ Ἕλλην ἴῃ ὕοΓ σαβοβ, 860 1π6 Νοίο οἡ 

15 νΌγΕΟ, 

3 71π,| “ τπᾶῇ γὸ 51|8}}.᾿ 

8. γι," οὐ ἴπς στοδῦ οὔ {πη  Γ6α5.,᾿ 

1 γί πα. 

5. ὑπαδικαπιἰἀράμη. ὙΠῸ ογᾶον οἵ οἱ φαρισαῖοι καὶ οἵ 
ἀρχιερεῖς ἰ5 ἱπνοτγίοα ἐπ {πὸ Οοὐμῖο οὐἰ κί παι, 

5. Δι ἐδιαπιπια βαιγιἰ) αγιΐνι γιῖκ, πρὸς τὸν πέμψαντά με. 

4 λιυαάγδ δα βἰσμὶί βαρχαη ἐδεῖὶ υεῖδ πὶ δἰ χίξαίπια ἵπα, 

δ οΥ, "ΟΘμ 105," ἐλέμαοι, 

δ οΥ, “γῸ Βοοὸῖκ Μο, δπὰ ἤπα ,7ε τιοῖ," 
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ΟπλΡ. ΥἹΙ. 

ἈΈΆΜΕΝΙΑΝ. 

οἵ [πὸ ταυἱθοϊσαθ δθοιυῦ μἴτ ; ἀπ ὑπ σοῦ 
τἰοδίβ δηὰ ῬΒαγίβθοβ θη} οἰἥοθυβ ὑμαῦ 

ΤΠΘΥ 8Βοι ἃ ὕαϊκθ Βῖπη. 

38 76508 βαῖυ, Ὑοῦ ἃ 1016 τυ 116 ἀπὶ 1 
τ γοιι, πα Τ ρο απῦο ᾿ἰπὶ ὑΠαῦ βθηῦ τη. 

84 Ὑὁ 5}}8}} 566 Κ πηθ, δα 58}|8}} ποὺ ἢπὰ 
γι: δηὰ ψΒῖθμον 1 ρο, ὑμι 00 0. γ6 οδηποῦ 
ΘΟΙΏΘ. 

85 ΤΊ 76 .ν}8 βαἃ διηοπρ' ὑΠιΘΙΏ ΒΘ 68, 
ὙΥΜΌΠον τηϊρηῦ μθ σο, ὑμαῦ νγθ 8.)8}} ποὺ 
πὰ Μἴτη ὃ 8..8}} ἢθ Ῥϑυθαρ8 ρῸ ππίο {116 
βοαύογθ 5 διηοηρ' γξ6 ᾿θαύμθῃ, ὑμαῦ 6 
ΤΏΔΥ ὕθδοι ὑῃ6 ΠΘΑύΠΘὴ ἢ 

86 ὙΥΠαῦ 5 0818 ννογὰ τ μοι Π6 βαϊά, Υ9 
8181} Β66]ς τη, ἃπὰ γ6 81|8}} ποὺ ἢπᾷ τη : 
Δ πα τ ΠΠ6ν Τ ρο, ὑπ 1 0 ν γ6 ὁπ ποῦ ΘΟΙῚΘ ὃ 

37 Οἱ {πὸ Ἰαϑὺ ἀδὺ οἵ ὕπο ργθαῦ ἴθαϑῦ 
Ψόδβι8 βίοοί ὃ οὐἱϑά, δῃᾷ βαϊά, 1 ἃπν οπθ Ὀ6 
ψμἰγβύν, ᾿θὺ Ἀἶπι οοῖηθ ππῦο πη, πα ἀνηκ.. 

5. ΤΟΉΝ. 

ΘΕΟΘΚΟΘΊΙΑΝ. Ϊ 

οοΡηΐηρ ἷπι Ὀθοαλῖπθ Κποπ [0 ὑπ ῬΒὰ- 
ΕἶΒ6 68, δηᾷ ἔπ οἰϊοῦ ργιθβύβ ἀπά ὑμ Ῥίιἃ- 
ἘΡΡΘΒ βϑηῦ βϑυυδηύβι ἐδον ὉΠ6Υ τηϊρηῦ ἴδκθ 

ἵπη. 
33. Απᾷ Ζ76δ808 βαϊά, Α πδε]6. νι 8116 τὰ 1 

ψῖν ἢ γοι, ἀπά 1 ρμὸ πηῦο Εἰπὶ ὑμαῦ βθηῦ 
Π1Θ. 

84. Ὑ 5}|8}} Βθ6]ς π|6, πα 8}18}} ποὺ ἢ πὰ 
μιθ: ἃπὰ ψΠΘΙΘ 1 88.811 06,2 {Π}0ΠῸΡ γὙ6 
οᾶπηοῦ ΘΟΠιθ. 

85 ΤῊο 76 ν}8 βαϊα οπὸ ἴο ἀπούμον, ὙΥ ἢ]- 
πον ἀοῦ μθ ἱπίοπαϑ ὕο σο," ὑμαὺθ το 8588}} 
ποῦ πα μἴμπα ἢ ἀοῦῃ. μΘ τηθᾶῃ ἴο ρῸ τιπἴο 
ἐμοβο οἵ ἐμ Οἰθῃε]θβ,. ὑπαῦ τὸ βοαύογθα 
ΑὈτοδα,7 απὰ ἔθδοι ὑπ6 Οἰ θα 1]65 ὃ 

80 ὙνΠμδῦ [8 018 βανἵπρ' ὑΠαῦ Π6 Βρθα κοί, 
Ὑο 8881} Β66 1 τη6, ἃπα γ8 8588}} ποὺ ἢπάὰ 
Π|Θ: 8 ΠΘΓΘ 1 τηδ  Ὀ6,5 {ΠῚ 0 Π6 Ὁ γ6 ολπ- 
ποῦ σοῖηθ ἢ 
4 χχγι!.---97 Απά ἰονανγ 589 ἐμ πα οἵ 

686 στοαῦ Ππο]γ-ἀαν} 6508 βύοοί, ογὶθά, ἀπᾶ 
β8 14, ΤΕ ΔΠΥ ΟΠ6 18. αὐθιρβῦ, ἰοὺ μϊπη ΘΟΙῚΘ 
παηΐο πιθ, ἃπα ἀγίηκ. 

Β5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

ταυτί; {8686 τμΐηρϑ δδοὰῦ δἷπι : ἀπ ἐμ 
ῬΒανῖβθ98 ἀπὰ ἔπθ σοῦ ῥγιθϑίβ βθηῦ βθὺ- 
γαηΐβ ὑμδῦ {ΠΟΥ Β[ιο 0] ὕακθ μῖπι.} 

33 ΤΏΘη Ζ268508 βαϊα, Υοὺῦ 4 {016 ὑἰπηθ. 
ἅτ 1 ἢ γου, ἀπά 1 ρὸ απίο Εἷπι ὑΠπδὺ βοηΐ 
πιθ.ἢ 

34. Ὑ 85}}8}} βϑοὶς πιο, δηὰἃ 8588}} ποὺ πὰ 
πΘ: 8 ΜΥΠΘΓΘ 1 8Π|, γ6 ὀδηηοῦ ΘΟΠΊΘ. 

85 ΤΊΘη {Π0 68 βαϊὰ διημοπρ ἔπθπι- 
Β6|ν 68, δ΄ ΒΥ 6 Ρ ἀοῦἢ {118 οηθ ἱπέθηα ἴο ρο, 
Ὁπᾶῦ 6 8Π8}} ποῦ ἤηᾷ μἷπῃ ἢ Β0:8}} 6 σο. 
απίο (ῃ6 ἀἰβρουβθά ἀπιοηρ ὑμ6 Οτθοῖκβ,,}. 
δηα θοῦ ἔῃ6 Οσθοκβ ἢ ' 

36 ὙΥΒδῦ 15 ὑμῖ8 ψογὰ ὑπαῦ ἢ6 βαϊΐ, 8. 
Β88}} 506 Κ πη, 8ηἃ γ8 8.:8}} ποῦ πᾶ τη: 
πα ΠΟΘΙ 1 ἅπη, γ6 οδπποῖ ΘΟΠῚ6 ὃ ] 

4 χχσιι.---807 Τπ ὑπ Ἰαβῦ σγθαῦ ἄδὺ οὔ | 
086 ἔδαβυῦ 1658 βίοοά πᾷ ογιθα, βαυίηρ, 1 
ΔΗΥ͂ ὁη6 ὑπ γβύ, ᾿ϑῦ Βἴπὶ οοπθ ἃηΐο τη6, ἃπὰ 
ἀνίηϊς. 

1 ψαγ, “βοηὰ." 

3. "ἱ φρ' λἰγα πεϊδπαποβαίῖς ογἐ Αἰἐδὸ ἀνὰ ογέ᾽ λα ἐβὸ ---- Β..Δ]} 
[ιο᾽ οὐ “ταϊρσς Ηὸ κο.᾿ Ηεέαπυδ “Ν Ποῖ 18 ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ἀοτίνοα 
ἥτοιι ἔθνος, ἐθνικός, 5ῃῆοννβ {πα ἐπ Αὐπιθηΐδη ὑγαηβ]αἴου 
ἀἰὰ ποῖ σοπηοοῖ “ἙΛλην ἴπ Δ ὙΓΔΥ Ὑε ἢ Οσθοκβ. “ Ογθοκ᾽ 
ἴπ Ασαιοπίαῃ ἰ5 Ηῆη, Ηϊιαραν; πὰ οὗ Ἕλληνες, Ηῆπῖ. 
Τῆι Αὐταδπΐδη, κὸ 6 ασὀογρίαν, ἰγαπβιαἴοσ, ἀπά ογβίοοα 

διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων ἸἰζογΑΙΥ οὐ ΘΟ Ό]68 βοαύλογοα 
τωρ πὰ ποῖ οὔ σονν5 βοδίίοσοα αὐτοδὰ δπλομρ ἴπ6 αθ- 

68. 

5 ΟΥ, “νῦᾶβ βέαπαϊη 

1 ΟΥ̓, " ΟἴοοΥβ,᾽ πιϑα μετ ηΐ. 
3 ΟΥ̓́, "ΤΥ Ὀδ,᾽ υἱηῦ, ἕαῦ, 5. 0]. 
3 φρεϊοδῖς ἀπια8, Ἰϊξ, “15. 16 ἴῃ [πὸ ποατὲ το {πδὲ οπ6.᾽ 
4 ἐπαγϑἰισαά, Ἰἰϊ. "ἴο ΚῸ ἀννδν.᾽ 
5. 1πῸ. " ἀπά. 6 ἐβαγτπαγέ, "γιδ ]Ο15.᾿ 
7 γαπε' ιοϑείἐ᾽για παι ἐβαγτιαγ μέ παδα, “ἴο πο αἷ5- 

Ῥογβοὰ οὐ {πὸ πιδίομβ.᾽ 
8 νἱᾳῦ, ἴαξ. 5]. 9 οΥ, "ἴῃ πὸ πᾶ. 
10 οΥ, "Τραβέ, αἰαῖϑα πιῖβ ἀφῇε-βαδίϑαιμέϊδαδα, ᾿ς." ΟΥ̓́ Τμδὲ,᾽ 

ΟΥ̓ “ΟΥ̓ ἴπὸ κτθδῦ ΠΟΙν ἀδΥ.᾿ ὙΠῸ ον ρίδῃ οτηϊβ τῇ ἡμέρᾳ 
νοι {πὸ Αὐτηθπίδη ΓΟΠΟΥΒ ΘΟΥΤΘΟΙΙΥ ἢ ῬΟΥΠΔΡ5. ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ 
ποῦ ἴο τοροᾶαῦ ἀσλθ σὴ ἴόττηβ Ρᾶγί οὐ ἀσλο.απέβαι, 
“ΠΟΙΥ ἀν᾽ οὐ “ἴδαδέ.᾽ ἍΜ ΟσΘαΒ ἴδ που πᾶνὸ Ὀθοη, ἀα 
ἀαδαδγμίδα τααβ αἰ ῖδα ταὶ ἀσῖῆιοβα ἀχὴε-βαβπαιείδαδα. 

δῖ. 
88 ΤΉΘη ὑπὸ ϑανίοιν βαὶα, Ὑοὺ δηὶ 1 

Βοπιθ ὙΠ116 τι γοὰ, ἀπ 1 ροὸ ἴο Πϊπὶ 
ὑμπαῦ βθηῦ τη6. 

84. Ὑὸ 566 }κ τηρ, δηῃᾷ βηᾷ γηὸ ποῦ: δπᾶ 
ΥΘ ΠΙΔΥ͂ ποῦ ΘΟΠ1Θ ὙΥΠΘΙΘ 1 81). 

85 Τῆθη {πὸ 76.185 βα]4 Ὀθύνθοπ ὑΠιθη- 
βθῖγθϑ, ὙΥ ΕἰῦΠ ον ψ}1}} {πὶ πιαπ ἀθρατύ, ὑπαῦ 
6 ἤπα Εἶπι ποῦ ὃ βαγοϑὺ ὕμποι, ν01}} Π6 46- 
Ρατῦ ἴο ὑπ ἀἰβρουβίοη οἵ παίϊομβ, ἃπὰ ὕθδοῃ 
βου. ὃ 

80 ὙΥΒαῦ 18. ὑπ|8. βαγίπρ ὑμαῦ 6. 8810}, 
Ὗ9 βΒθεῖς πιθ, πᾶ ἢπὰ πὸ ποῦ : ἃΠᾺ γ9 ΤηδΎ 
ποῦ σοι ψΠΘΙΘ 1 δὴ ὃ 

87 Οπ {{Ππ|2 ΥΘΡΥῪ ᾿ἰαϑῦ ρτθαῦ ἀν οὗ {86 
[οαϑὺϑ πὸ ϑανίοιν βέοοά απὰ οτὶθά, οιμο 
ἴο πιθ, 6 ὑμαὺ {ἰσϑύθυ," ἀθα ἀσίηῖς, 

1 χἱξ. “που]ὰ." 

3 δῃ ἐδπεοάα ἰοάγαζεάημεεε, απὰ πἰᾳ ἰαταπ ἢ 

8 γ{ξ, " οὐ ἔδο ΥΟΥΥ ἰδέ, οη ἔλαπι αὔίεηιεδέαη, στοδὲ οὗ {πὸ 
Τοδπε. ἀδυπ." 

4 χιπ. “πὸ ττῖο ἴο πΐπὶ [δ ἐπ γβίσί." 

«᾿ οσ, “μανο Ηἰΐπι,᾽ ἀα ἐπιμέ" ἐρὸ, 

3. κ᾽ ροϑίαυθδεπνα τῆψα, πρὸς τὸν πέμψαντά με. 

8. χχῖ, “ Οτοοῖ ἀϊβρογβίου, γαξεψόψαπῖε ΕΠ πσκοο. ἸξτΩδΥ 
ὉΠΟΓΟΙΌΓΟ, 8150 τθδῃ, “ἴο ἔπ Οὐκ τδς ἀγὸ βοδίζογει 

᾿ αῦτοδα." 

4 νυ ροκὶψδάητί 76 ἀδη" σεἰ Κὶὶ ργαξάπίκα. 

ἈΒΚΑΒΙΟ. 

ἐχ 46 πηασιμ ασὶηρ ὈΘοδι86 οἵ Βΐτη : πα {Π6 
οΒ θ  ρυϊθβῦβὶ απ ἔπ ῬΠΆΓΙΒΘΘΒ βοηῦ Οἱ ΠΟΟΥΒ 
ἕο ἰὰγ Βο]ὰ οἵ πηι. 

88 ΤΉΘη Φ9}68118 Βαϊ, 1 δπὶ σϑπιδίηΐηρ 
ΔΙΊΟΠΡ γοῖ ἃ 8πουῦ ἐϊπιθ, πὰ ὑπθ 1 588}}} 
τϑιῆοῦθ ηΐο πἴπὶ ὑΠπαῦ βθηῦ πη. 

84. ΤΉ ΘΗ γ6 5118}} βθοὶς τὴ, ἃ πη γ9 5}8]} 
ποῦ Πα πιὸ :2 πα 88 ἴο ὕΠ6 ρἴδοθ ἴο ψν μῖ ἢ 
Τ πὶ σοίηρ, γ6 σα πηοῦ τϑδοὶι ἰΌ. 

85 Απὰ {60 6 ν}8 βαϊὰ διποηρ ἐπθιη- 
Βοῖνθϑ, ΝΥ Εἰ ΠοΡ 5.8}} πὸ νϑαΐαγοῦ ἕο Πθο, 
ὑπαῦ νγὸ 5Π8}} ποὺ ἢπαᾷ ᾿ἴμη ἢ 511}8}} ἢθ γϑθῃ-᾿ 
ὑαγοῦ το ἴθθ πηΐο ἃ ρουύίοη οἵ {πὸ Οσθοκβ,. 
ἴο ὕθδοι ὕπθ Οσθθὶτβ ὃΓ ] 

80 Υπαῦ βαγίηρ 18 8 ψΒῖοη ἢθ βαϊά,. 
Τηαῦ γ6 5}|8}} βθοὶκ τη, ἀπ 584}} ποὺ ἢπά. 
πῖθ: 8ηα ἈΠΟ 1 σο, γ9 Βᾶγθ ΠῸ ρονγοῦς 
ἴο σοῖθθ Ὁμϊ μον ὃ 

“1 χιχ.---37 Αηὰ οἡ ὑπ Ἰαϑὺ ὑπ στοαῦ, 
ἀν οἵ ὅπ [δαϑὺ [ϑβϑ8 βύοοά, απο οαἸ]οὰ 
{86 μον ἀπο ΐτη, βαγίηρ, Ηφ ὑδπαῦ 18 
μϊγβίν, ἰθὺ πΐτη σοι πῦο πηθ, ἀπα ἀτσίηϊ. 

ΞΟ Ι 
1 ἐ{π6π ἔπ οἰ οὗ ῥτίοβίκ," ῬΟΙΥΕῚ. Ι 

3 ΤῊ Αταθίο, κὸ {πὸ ϑυτίδς, Ἐππ., Βααλ α,, Μοτρὶ., πὰ Ι 

ΤΡοτβ., τοδὶ καὶ οὐχ εὑρήσετέ με. Τῆδ οἴλιοῦ νογείουια 
ΤΟΙ ον ἔπ Ογθοκ, 

3 »ημδηνΐ μη, " νοπεαγίπις," "ἀατίπις," “Ργορδγίησ" 860 
οἷν, νἱ, 71. Ϊ 

4 εἰ. γηηδηϊνίη, "τὸ Οτγοοκβ᾽ οὐ "ἸΤοπίδηα," ΤΊ τοττα 

ὉΥ τυ λίοι οἱ Ἕλληνες ἰ5 τοπάογο ἴῃ ἔἶιὸ Ασγαθῖο οὐ Ἐσροι, 
ῬοϊγκΙ. Μοάϊο. δπὰ Οορίο. Αγαῦῖὶς σορίοβ, ΤΟΙ] ον 5 το 
Μοιαρ είς, τποα χὴν ποῖ το Βαμίαϊο ; δηθὰ βίον ἔπ Ὲ ΠἰΚὸ 
τὸ Μοιιρ μεῖς, το Ασγαθῖο τοδὰ Ἕλληνες ἴῃ τε βισίος 

βόηβοὸ οὔ Οτγοοκβ.᾽ 

Ρ 

ἕαϊκθ μῖτη. 

953 7688 βαϊὰ ὑπίο ἔμθηι, Α ΠΕ ]6 ἐἴπηθ 
Ἰοηρουθ πὶ 1 τ] ἢ} νου, Πα 1 58.8}} σὸ απΐοῦ 
δῖπι ὑπαῦ βϑηῦ τη6. 

84. ΤΊΘη ἔγομι ὑμαὺ ἐΐηιθ γ 6 8118}} ἱπαᾳυΐγθ. 
ἴον τηθ, δηἃ 888}} ποὺ ἤιὰ τὴ: δηα νψὩ]- 
ὑμουΒΌΘΥΘΡ 1 ἅτ, γ6 σα π Ποῦ ΘΟΙ]Θ. 

85 ΤῊΘ 76.» βαϊὰ ἴῃ ὑμὶν οὐτα πὶ 8,5 
ὙΥΒΙΌΠ ον 18 δ 18 τη σοΐην, ἐμπαῦ πγ6 588}} 
ποὺ Ὀ6 ΔΌ]6 ἰο ἥπα ἴτω ἢ 8}018}}} ἢ θυ μα Ρ8 
50 ἕο βοῦθ η πον ἀἰβίδηῦ σον, ὑπαῦ 
Ἰνθ παν ὕθδοῖ πη οὗ ἀῃοίθου το] ϊρίοη ἢὅ 

86 δΥΒαῦ ἰ8 τ γογὰ νυ οὶ ἰνο βαϊ ἃ, Υὁ 
Β..8}} Βθοῖκ τηθ, αῃὰ γὸ 5.8}} ποὺ πὰ πιὸ; 
απ τ ΒΙ ΕΒ Θυβοθυθν 1 ρο, γ6 οαπηοῦ ΘΟμῚ ὃ 

837 Αμὰ οὐ {πθ στθαῦ ἀαν, τ οι 18 {Π0 
Ἰαβὺ οὔ δὸ ἴδαβί, θθ8 ΤΌΒΘ. ἢ δἷ5 ἴδοϊ, 
οὐἰϑὰ δ]Ἱοιὰϊῖ ἀπ βαϊὰ, 1 δὴν 916 18 ἐμ ἰγβίυ, 
Ἰοὺ ἷτι οοθ απΐο τη6, δηὰ ἀσὶηῖκκ νναἴον. 

1 χε. " ΟὟ ᾿πιᾶπυβ," 

3 «αιρᾶπᾶν, ᾿ξ. " κτιρογα,᾽ " Βείσζογα." 

3. γιξ. "οἴποτ." 

4 γἱξ. "ἴπὶ πὸ Ῥγοβοιςο οἵ," 

5 71. “ΚΟΌΪ," αἷκο, " υυἱεῖπ ἐπουβοῖνοι." Βωΐ {Π|5 ὁχ- 
Ῥγοκκίου ἱκ ποῖ κὸ ἰϊοπιδεῖο ἴῃ Ῥογπίδιι δα ἰπ Ασγαδὶς δυν 
ἴπ οἴπνον Βἰνοπιίεῖίο ᾿δχυϑισος ἤγουν νυ ΐοῖι ἰξ ἰβ Ὀογτοινοά, 
1ε πιὰδξ μδακ, γα ποτ, ἴοτ ἃ βου του τί πες οὐ τὰ Ῥοβολίτο 
ἴὰ το π Ρμίδοο, 

6 λαπίλνᾶη, ἰ.ᾳ. ὅ.τ. 'λαν . 

Τ γιξ. " Βίσιοκ δ Ἰουά γοΐςο." 

10ὅ 



5. 5ΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕΡ ΥΕΒΈΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

88 1Η6 ὑμπαῦ θδ]θυθῦῃ [0Π7 π|6, 485. {Π6 
βορίρῦπτθ [Π80} 561,7 "οαὺ οἵ Π18 Ὀ611Υ 588}} 
[ῇον ΤΊΥΘΡΒ οὗἉ Πν]πρ νγαῦθυ. 

89 (Βυὺ {ῃϊ8 Ξρᾷκθ 6 οἵ ὑπ ϑρίνγιῦ, 
Πα Βῖοι ὑπο ν ὑμπαῦ ΒΘ θυθ [0Π7 ΒΪπὶ [5Πο 0} 
Τϑοοῖνθ: ἴον ἐμ ον αΠποβῦ νγὰ8 ποῦ γϑῦ 
[σίυϑη 3] [Ρθοδιβθ ὑΠ807 δ Θϑι8. νγὰ8 ποῦ γοῦ 

᾿Ῥ6]ον 64.) Θ]ονΙῆρ 
᾿ς 40 4] Μδηγν οὗ [{π8 Ῥθορ]θ7 ὑπογθίορο, 
ψΠθὴ ΤΠΘΥ Βοαγα [{Π18. βαυίηρ, ] Βαϊ 4, ΟΥ ἃ 
ἀπαθ {Π|8 15 ὅ0μ6 Ριορβμοί. 

41 ΟΥμθιβ. 8814, ὅΤη18. 1ἴ8 ὑμὸ ΟΠ βῦ. 
Βα [βοπηθ 5814,7 [54}} ΟἜ γ]801 σοπηθ Τουῦ 
οὗ ΟἈ11Π|66 Ὁ 

42 5Η ἢ ποῦ ἐμ βουρύπνο βαϊα, Τηδὺ 
[ΟἘνῖβὺ7 φουιθ οὗ {Π6 βθϑὰ οἵ Τ)αν, ἀπὰ 
Τοῦ οὗ {μ6 ἕονη οἱἵἽ Βϑύμ!θ θαι, ὕνμθγθὶ 
αν νγὰ8 ἢ 
᾿ς 48. 80 ἸΈΠ6Γθ νγ88 ἃ αἰ ν᾽ βίο διηοπρ ὑῃ 6 
ῬΘΟΡΙΘ Ὀθόδιβθ οἵ Π1η. ] 

44 Απά Τβοὴθ οὗ ἴμπθηι μου Πᾶν 
[Ἀθη Βΐπι; [θ0] πὸ τπᾶη ἰαἰᾷ παπάβ. 

88 ὙΥΠοβοθνθῦῦ ὈΘ]ΙΘν θη ἴῃ Π16, 85 ὕΠ8 
ΒΟΡΙΡΟΠΓΘΒ ΒΔΥ͂, ΤΊΥΘΓΒ ΟὗὨ ΠΙΥ]Πρ' νναῦθυϑ 8Π8}} 
ἤσουν ἴρομη Π18 Ὀ6]]ν. 

89. (Βυῦ ἢ βαϊα {815 οὔ 6π6 ϑριγιυ, σι μΐ ἢ 
ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ ἴῃ ἢ πὶ γ 6 ἃθουὺ ἕο γθοθὶνθ : [Ὁ 
88 γοὺ ὑπ ριυιῦ 88 ποῦ ρίνθῃ, Ὀθοδι86 
ἃ8 γοῦ {688 νὰ ποῦ ρ] ον ῆθα.) 

40 Βυΐ τηδην ἔτοιη ὁπ πα] Ἰὐπθ 0 
ἘραΡα ΒΒ νου β ΘΓ Θ Βα ηρ,, ΤῊ]Β 15 ὕΓ.]Υ 
ἃ Ῥγορ οῦ.: 

41 ΟΥ̓ΠΘΙΒ 676 βαυτηρ,, ΤῊ]5 15 ὑΠ6 Μ6β- 
518}. ΟΥ̓ΠΘΡΒ 6 Γ6 Βα υηρ, Πού {Π6 ΜΘββίδ ἢ 
ὁοπιθ ἵροπι Θ811166 ἢ 

42 Ιὰ ποῦ {Ππ6 βουιρύπτθ βᾶγ, Τμαΐ 
ἔνροπη ὕΠ6 βθϑᾶ οἵ Τ)ανἹα, δπα ἴροπὶ Βοίῃ- 
Ἰϑῆθιη, Τ)αν 5. οσα ἴον π,ῦ οοιηθῦῃ ὑμ6 
ΜΘββίδῃ ἢ 

48 Απᾶ ποι νγὰβ ἃ αἰνιβίοπ ἴῃ ὑπ 
μη] υἱ{π|4 65 Ὀθοδιι8θ οὗ Ὠΐμ,. 

44 Απὰ ἐποῖθ ὙΘΓΘ. ΤΏΘΠ [ΓῸΠῚ ΔΠΠΟΠΡ' 
ὑπο ΠΟ νθΡθ τ Ἰβῃϊηρ ὑπαῦ ὑΠΘΥ ταϊρ]ιῦ 

! 
1ο. 58, 

[ΠῚ Ὡρυῦ, ΧΡ. 15. 
3 Ῥχγον. ΧΥΊΪ. 4; [ξ8. χὶϊ. 3. χ]νν. 83. (Ἡ.. ἰν. 14. 

3; 3206] 11. 28 ; (ἢ. χνὶ. 7; Αοἰβ 1. 17, 38, 38. 
ἘΨῚ) 7. 

. 15,18; ΟἩ. 1. 91; νἱ. 34. 
6 ΟἿ. ἱν. 42; νἱ. 60. 
7. ΟἿ. νὶ : 1. 46. ] 
8 Ῥ-, οΧχχίϊ, 11; 967. χχί. 5; Μίς. ν. 2; 5. Μαζί. ἰϊ. 5 ;] 

5. ΓὰκΚς ἱἰ, 4. Ϊ 

9 ὅ8π|. χνὶ. 1, 4. 
1ο ΟἿ, υἱΐ. 12 , ἰχ. 16; Χ.190. 
" ΟἩ, νἱῖ, 30. 

1 τι "811 ἐπαῦ Ὀρ] Ιου οί ἴῃ Μο.᾽ 

3 ΟΥ, “Τοδαγ. 

5. ΟΥ̓, “ΤῸΓ ἃ5 νοῦ ποΐ,᾽ ΟΥ̓, “ΤῸ ποῖ γοξ.᾽ 

4 οΥ, “π6 ρσορποῖ,᾽ θιρ. βῦ. ; "Ὁπᾶῦ ρυορποῖ, ΗΓΚῚ. 

5. ΟΥἉ, “Παρ. “πο ὕονγη μοτο Ἡαν ἃ νγᾶβ.᾽ ΗΓΚΙ. 

6 Κ᾽, Οὐτῖ!, Οοπῖπι. Οἡ 5. 1ᾳΚο, ἔγαρμιθηῦ οὐ ΕΧρ. ἱ. ᾿. 4. 

ΟΕ λν. ὙΙ1]. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

88. Απὰ ἢθ αἷβο ὑπαῦ θθ] θυ 1ἢ Π16, ἃ8 
ΒουΙρύα ΓΘ 5810}, ΤΊ υΒ οὗ ναΐϑν οἵ 118 8588}} 
ἤονν ἔγοτῃ [8 Ὀ6]}]γ. 

89 (Απᾶ μ βαϊδῃ ἐμ15] οοποουπῖηρ 686 
Ἡοὴν ΟἸιοβῦ, συ μῖον ὑΠποβθ π6 ΓΘ ὕο ΤΘΟΘΙΥΘ 
ΜΠῸ ὈΘ] ον ἴῃ Εΐμη : Ὀθοδιδ6 ἃ5 γοῦ ὕΠ0 
ἩοΙγ ΟΠ πιοβῦ υγὰβ ποῦ Θοῃὴθ :Ὁ ἴον ὑπαῦ «6818 
νγᾺ8 ποῦ γοῦ ρ]ον ἢ 64.) 

40 Απὰ πιδπν ἔγομ διμοηρ ὉΠ6 ΡΘΟΡΙΘ, 
Βθαρηρ ὉΠ18. ΒΑΥΪΠΡ, 58 Υ, ΤΡΌΪΥ 818 18. ἃ 
Ῥνοριιθῦ. 

41 Απᾶὰ ὕπθγθ 6 Ρ6 βοπιθ ὑμπαῦ βαύ, Τμδῦὺ 
ἐ8 ΟΠ υἰδῦ. Απα οουθαϊη Οὐ 5. ΒΥ, 5'88}} 
ΟΠ τῖϑῦ θοιὴθ ἔοι Θ8}1|60 ἢ 

42 Βαῖ ποὺ βουὶρύυσο, Τμαὺ ΟΠνῖϑῦ 
818}} σοὴθ. οὐ οὗ Ὁμ6 βϑϑᾶ οἵ ραν], πᾶ 
ἤροτη Βϑύμ] θην, ὕΠ6 ὕονι οἵ Τανϊα ἢὃ 

48. Απὰ {Π6 ρθορ]β ψϑῦθ αἰν θα πιο Πρ 
ὑμΘιηΒΘΊΥ 65 ΤΟΒρθοῦπηρ᾽ Πΐπη. 

44. Απὰ ὕπο γ6 6 ΓΘ ΒΟΠ1Θ ὙὙ|0 νυ] 64 ἴο. 
ὕαϊζθ Ηΐπὶ; ΟὨΪΥ ὑπμοῖθ 88 ΠῸ ὁπ ὑμαῦ 

1 “δηα {15 15 συ μαῦ Ηθ βδίτη." ῬΟΙΥΕΊ. 

3 ΤῊιΘο Ἑτῃϊορῖο ΞρΡΡ] 65 τη. βθῆβο ἰπβουίοα ἐπ ἐξα] ῖοβ ἴπ 
{π6 ΑἸ ΝΘ. ΤῊΘ ῬΟΙΪΥΡΊ. πᾶ5 "ἄδβηνα αἰδῶῦπιιι πιΐρζας φάσατιδ 
Ὀροδαβο {πον πδᾶ ποῦ τη Ηονν ΘΟ Ο5Τ,᾿ ΟΥ̓́ΤΠΟΥῸ ΠἰΠΌΓΘΙΙΥ, 
“Ῥϑοδαβο {πὸ ἨονΥ ΘΟΠΟΒῚῪ νγ85 ποῦ ἴο {Π61.᾽ 

83 Τὴ} Ετϊορίο, ἶκο ἔπιο Ῥοβομῖθο, οπιβ ὅπου ἣν Δαβίδ, 

4 πη {ΠπῸ τηυ]ἰτὰθ5. γδίπογοα τοροῖπου, πὰ βίστονο 
ἈΠΊΟΙΡ’ ὕπο Βοῖν 95, ἀπ νγοῦο αἰνὰ γοβροοίίμρ Ηΐπι,᾽ 
ῬοΟΙΥΡῚ. 

ΒΛΉΤΌΙΟ. 

1Ξ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

98. Πο Ὁπαῦὺ ῬΘ]Ιθνθῦ 1ῃ ἴῃ, δοοΟΡαΪ ΠΡ 
ἴο νι μπδῦ 06 ΒογιρύτιΓΘ Β 10}, Τῖν ΡΒ οἵ Πνίπρς 
ὑγαῦου 588}} ἥον ἔσοτα πὶ δ μη Πἴπι.9 ] 

! 

99. (Βθυῦ ἢ βαϊά ὑῃ18. δοποθουπῖηρ ὑῃο 
ριτιῦ, ΒΟ. ὑπο Ὺ πὸ ὈΘΙΙΘνΘ 1π ἢ]ΠῚ 
᾿ΆΓΘ ἕο τϑοοθῖγθ: [Ὁ 848 γϑὺῦ ὑπϑὺ μδᾶ ποῦ, 
᾿τρορῖνϑὰ ὑπ βρίτῖῦ ; Ὀθοδιβθ {6885 μδα ποῦς 
νοῦ τϑοοϊνθά ρονυ.) 

40 Βιυῦ βοιηθ ἴγοιη διηοηρ ὑπὸ τηυ] δα 6, 
Ποπ ἔμ 6 Υ Ποανα {}18 βαγηρ,᾽ βαϊα, ΤῊ 18 18 

“πὶ ὑσαθ τπ6 Ῥιορϑῦ. ] 
41 Βαϊ οὐμογβ βαϊά, ΤῊ 18 15 6 ΟἸ τίβυ.. 

᾿Βυΐ οὔπουβ βαϊα, Τοῦι ὑπὸ ΟἿ τῖϑῦ σοθιθ ουδ᾿ 
"οὗ ΘΔΠ|6 ἢ 

42 ϑαῖθη ποῦ ὑπ βογιρύαγο, Τηαῦ {6 
Ομ γῖϑὺ οοιποῦ οὐ οὗ {π6 βοϑὰ οἵ αν, 
δηὰ ουὖ οἵ ΒουΒ]Θἤθιῃ, ὕΠ6 ν]]ρθ ἴῃ τυ Βῖοἢ 
Τλανιὰ ννᾶβ ἢ 

45 ΤΉΘΓΘ νγὰ8 ὑπουθίογθ ἃ ἀϊνιβίοη ἴῃ ὕπ6. 
τα] εἰτθ Ὀδοδιβθ οὗ μΐπ,. | 

44. Απά βοπιθ ἴτοιη διποηρ ἐπ θιὴ τβιθα Ὁ 
ἴο ὕακθ ᾿ἷπὶ; θὰῦ πο οπθ ἑαϊώ ἷ8. Παπα8 

1 ΤΊ. ϑαμίαϊς τοπᾶοτβ ὕδατος ζῶντος ἸἰΓΟΓΑΙν ὉῪ 
πιπῖι Κρ ον δ, ϑγπστοδβ ἔπ 6 Μοτηρ τίς μδ5 ἤέπιοιε ἥοπ"λ, 

] ὕδατος ζωῆς. 

3. εὐοϊπ' δέρη, Βαμα, ας ΜοτηρΉ. ελοῖ λιδη ἐορηπεαι,; 
ἃ ΠἰξοτΑ] του οτί τις οὐὗὁἁ ἐκ τῇς κοιλίας αὐτοῦ. 

3. τὸν λόγον, Βαϊ, ; τοὺς λόγους, ΜοταρΙ, 

τοῦ 

985 Ηρ ὑβμαῦ Ῥο]ϊθνοῦς ἴῃ Τη6, ἃ5. 6 
Βουίρῦινθ βαῖθ ἢ, σἰνοῦβ οἵ ψαΐθυβ οἵ 116 
888} ἥουνν ἔγοπι [18 θ6]]γ. 

839. (Βῦ Π βαϊᾷ {18 οὗ ἐπι ϑρι νι, σ Β] 0} 
{πον ὑπαῦ θο]ΐθνθ ᾿ῃ Πΐπὶ ΓΘ ΓΘ [0 τΘο θῖν -ἶ 
ἴον ὕπ6 ϑρί δ νγὰβ ποῦ γϑῦ ;:2 [Ὁ «68118 νγὰβ 
ποῦ γοῦ ρ]ον 6 ά,) 

40 Βευῦ βοπιο ουαὖῦ οὗ ὑπὸ πιυϊυϊξαθ, 1 
πρᾶν {Π|686 βαυίηρβ, 8814, 1π ὕγαῦ! 0}}18. 18 
{π6 Ῥεορ οί. 

41 Βυύὺ οὔπουβ βαϊα, ΤῊ ἷβ 18 ὑπ ΟΠ νιβϑύ. 
ΔΑπά οὔδιονβ βαϊά, Τόοῦι ἐμ ΟἸνῖϑὺ οομιθδ, 
οὖ οἵ (ἀΔ}1|66 ὃ 

42 ϑ 1 ποὺ {Π|Ὸὸ βουρύαγο, ΤΠαῦ Π 6 18 
ον οὐ πο βροὰ οἵ Ἰ)ανι ἃ, απ ὑμαῦ ὑΠ6 
ΟἸγῖϑῦ οουπιοῦ 8 ουὐ οὐ Θουμ]θμθια, ὑΠ6 νἹ}- 
Ιασθ ἴῃ νοι Πανὶ ἃθοάο ̓  

43. Δ αἰνί βίοι ὑποροίογο ὕοοἹκ ρ] 866 ΔΘ ΠΡ' 
τπ6 τη αἰ υ4θ θθοδαδο οἵ Ὠΐπι. 

44. Απά βοιηθ ἔἴγοιῃ διηοηρ 6 πὶ ἸΒῃοα 
ἴο ἕαϊκο πη ; θαῦ πὸ ὁπ6 ἰαϊὰ 8. βαπαβ᾽ 

ΘΟΤΉΤΪΟ. 

88 Η ὑμαῦ Ὀθ᾽Ιθνϑῦ! 1π Π16, ἃ8. Β0}}Ρ- 
ὕατο βαϊά, ουὖῦ οἵ μἰβ θ6}}γ Πονν στῖνθιϑ οἵ 
᾿ϊνὶηρ νυ αῦου, 

89. (Τ}18 μθ βαϊα δοποθυῃΐηρ ὑπ6 ὥρινῦ, 
ψ ΒΙοἢ ΠΟΥ 8Βου]ἃ σϑοθῖνθ ὑγΠ0 6] ον ἴῃ 
Εΐπη : ἴον ἃ8 γοὺῦ ὑπαὺ Ηοὶν ϑρινιῦ 88. ποῦ 
ομζ ὑπθπὴ ; Ὀθοδιιδθ 88 γϑῦ «6818 νγὰ8 ποῦ 
δ᾽ον 64.) 

40 ΤΠθη πιδν οἵ ὑπᾶὺ τ] υἰζαα6, ᾿ἰδύθη- 
ἴηρ ἰοῦ ὑΠ686 ψορά8, βαϊα, 18 18. ἴῃ ὕσα}} 
ὑμ6 Ῥτορ]ιοῦ. 

41 ϑοιηο βαϊ4, ΤΊ}νβ 18 Ομ υῖϑῦ. ϑομηθ 
Βαϊ, οῦλ ΟἸεῖβὺ οομῖο ουὖὐ οἵ (1116 ὃ 

42 Τλοῦ ποῦ βουιρύτινο βαγ, Τηδῦ ουὐ οὗ 
{86 βοοά οἵ 1) αν, πα οὐὐ οὐ ΒρύΒ] μια, 
ὉπΘ Προ μου 1λαν ἃ γγα8, Θοιηθῦ Ομ σῖϑὺ ἢ 

48 Τῆοπ ὑμποῦο νγὰ8 ἃ αἰγίβίομ ἴῃ ὑμαὺ 
τα] υππ46 ρου Ὠΐη). 

44. Λπὰ βοόπιὸ οἵ ὕπο86 νου α ἴα Ηἷπὶ ; 
θαῦ πὸ οπὸ αἰ παπβ οα Βΐτη. 

᾿ ὃ παμπαρίέρι,, Ὀὰΐ Βδηια, εἐμπαχίρα. 

3. ἀπιραΐο. αιῶρί. ΤῊ Μοπιρμίεῖς τόπου οὕπω γὰρ ἦν 
πνεῦμα Ἰἰζοται!ν ; ποῖ 5ὸ {πὸ Βαμίαίς, 

] 
3 αγὸ πχοὸ πδι," οουποῖν πὸ ΟἩπιθτ," βοῦν, ΟΥὶ ν. 8ῦ, ] 

ἐσθ ἔπ Ομ πιδτ.᾽ ΔΑ, Ρόγτοι, ΟΥ, ν. 86, Βαΐξ {Π|5 ἴοπβο 
νοῦν ἴπ Βαμα, απὰ Μοπιρὶ,, [5 ἀπ ἱπάο το ὑγοβοπέ, ΡΆΓ- ] 
τακίπς βουιοῦίσηοβ οὐ ἴπὸ δογίβε; ἀηα τπᾶν Ὸ ὑποὰ ἴῃ {πὸ 

βοηβο παορίοα ποτα, 

1 ἐμαὶ καϊαιϑ απάση ἀπε ἵπεπια, οἱ πιστεύοντες εἰς αὑτόν. 

3 οΥ, "ἰπ.᾽ 

3. μαμαϊαπάανδ ἐλιῖπο υααγάδ, τοι. ἱπβίοθα οὗ ἀδξ, ΟΥ̓ ἀσο, 



684». ΥἹΙ. 5. 52Ζ0ΗΝ. 

Ἵ 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ,. 

38. Ἠὸθ ὑπαῦ θ᾽ Ἰθυθῦδι ἴῃ πη, ΘΥΘἢ ἃ8 ὕΠ:6 
ΒΟΡΙρύι 08 ΒΔΥ͂, ΤΊνΘΥΒ οὐ γαῦθυ οἵ 11{8 8}}8}} 
ἔονν ἔγοιη ἷ8 θ6]}γ.1} 

39 (Π|6 βαϊά ἐπ18 οὗ {πὸ ϑρίτὶῦ, τ Β]0 ἢ 
ἔθου ὑμπαῦὺ θ6] θυ πὶ αἰπὶ γΘΓῸ ὕο τϑοοῖγο : 
ἴον 88 γϑοὺ ὑπ ϑ'ρίγιῦ νγ88 ποῦ; Ὀθοδιι8θ 

7688 ν͵ᾶβ ποῦ γοῦ ρ]ονιῆθα.) 

40 ϑοιηθ ἴγοπι διῃοηρσ 86. τη] υϊξα6, 
γι Πθη ὑμθυ ποαρα {}}18. βαγίπρ', Βαϊ, ΤῊ18 15 
ὑσα]γ ὑπο Ῥτοριθοῦ. 

41 Οὐμοιβ βαϊ4, ΤῊ Ϊβ 18. ὑῃ6 ΟἸτιβῦ. 
Οὐμοιβ ἀραῖη βαϊὰ, Οὐ] ὑπ6 ΟἸνῖϑὺ 6. οὐπιουβ βαϊὰ, 15. ΟἸνῖϑῦ ὕο οοιηθ ἴτΌτα Θα- οὐμιοῦβ βαϊὰ, Πούι Ομ γῖβῦ οοπιθ ουῦ οἵ Θ᾽α- 
οομΐηρ ἔγομι (8 }1166 ἢ 

42. ϑαγ ποὺ {Π6 βογίρῥισθβ, Τμαῦ {ὑπ᾽ 

ΘΕΘΆΘΙΑΝ, 

38. Απᾷ μο ὑπιαὺ 6] Ἰθνθῦ 1π ΠιΘ, 88 ΠΝ 
Βουιρύαγο βαί ἢ, σῖνθυβ οὗ Πἰν]ηρ' ναὔθυ 5118}} 
ἤσουν ουὖῦ οἵ μἷ8. Ὀ6]]γ. 

899 (ΤῊἷ8. θ βαϊά οὗ {π6 ϑριγιδ, νυ Β 10} 
νγὰ8 ἴο θ6 σίνθῃ ἕο ἔπ Ὀθ] θυ θυβ ἴῃ Εἷπὶ :} 
[6 Ἡοὶν Ομβοϑῦ νγὰϑ ποῦ γϑῦ ρίνϑθη :" Ὀ6- 
ὁλτι86. 6808 γγὰ8 ποῦ γοὺῦ ρου θα.) 

οὐ ὑπ πιυ!εϊῦα4θ. πραρὰ {18 
Βαϊ, ΤῊΪΒ 15 ὕγου ἃ Ῥτορμοῦ. ὃ 

40 Μδη 
ΒΑ Ἰηρ, 80 

41 Οὐμοῦβ βαϊά, ΤῊῖβ 185. ΟΠ γιβῦ. Βαυΐ 

1116 ἢ 
42 δ. ποῦ {Π6 βογὶρύαγοβ, Τμαὺ ΟἩρΙβὲ 

ΒΙΆΨΟΝΙΟ. | 

385. Ἠθ ὑμπαῦ Θ᾽ Ιθυθῦῃ ἴῃ τη6, ἃ8 βογῖρ- 
[ξαγο βαί ἢ, τῖνϑυβ οὔ ᾿ἰν παρ ναῦθι 8118}} ἥν, 
ουὖῦ οἵ δἷ5 Ὀ6]}]γ. 

39. (Βυὺῦ δ βαϊᾷ {ῃϊ8. οἵ {μ6 ϑρίγι, 
ὑνΒΐοἢ ὈΘ ἴον νβ ἴῃ ΗΒ πᾶπιθ γΟ]ἃ Γθοοῖν : 
ἴον ὑμ6 Ηον ΟἸ βοβῦ νγὰ8 ποῦ γϑῦ; Ὀθοδιβθ 
7 68018 νγὰ8 ποῦ γϑῦ ρ]ου θά.) 

40 Μδην ἔγομι διποηρ ἔῃ 6 ρθορὶθ, Βαυϊηρ 
᾿μιϑανὰ δἷπι βαϊά, ΤῊ85 18 ἴῃ ὑγαθ ἃ Ῥγορ θοῦ. 

41] Οὐδοῦβ βαϊὰ, ΤῊΪϊβΒ ἰΒ ΟἸγῖβὲ. Βυΐ 
| 

Π|6ὸ ἢ | 
᾿ς 42. ΒΑ. ποῦ βοτρύασθ, Τῆδὲ ΟΠ γῖβε, 

ΟἸμτῖβυ 18. ἴο οοῦπθ ἔγοια ὑπ Κιπᾶγρα οἵ οοπιθέῃ οαὐ οὗ Π6 ἔἌμΗ]νΥ οὗ Ἰ)αν!α, ἀπ σομηθῦ ουῦ οἵ {π᾿ βθϑὰ οἵ Παν!ά, ἀπὰ οὐδ. 
Τανὶα, πα ἔγοιθ Βύμ]θμθι," {Π|6 ὙΠ]Π]ασ6 ἔρομη. {Π|6 νἸ]ὰρ6 οὐ Βούμ]θ θα," ΠθρΘ οὗ ἔπ γ]}]ρ6 οἵ ΒουΒ]θ ιθπι,. τε μθ τ Ῥανιὰ᾿ 
σμθτ Πανὶ τὰ ἢ 

μι] υυαἀθ Ὀθοιαβο οὗ μΐπι. 
44. Απιὰ βοῖιθ ἔτοπι διηοπρ ὑπαὶ σου ]α 

μᾶγθ ἰαϊᾷ μοϊὰ οὗ μῖπη, Ὀὰῦ πὸ οπθ ρυῦ 

1 υοϊοά ὃν 5. Βεροτγίδη, Ηομχι. νἱ. 

3 ῥ᾽ σξαναχὸ Ταρξ ἷ, ψεῦ ἐ᾽ Ῥεξρπδδενα. ὙῈῸ Αὐπιθπίδη 
ΤΟΙ οΥ5. Υ ἐ᾽, 85. πὸ Αγαῦὶς ἄοοβ ὉΥΚ ηεῖη, ἃπὰ Ρογβίαπι ὈΥ 
ας, Ὀοΐῃ ἐκ πὰ ἀπὸ; Ὀὰΐ (πὸ αδογρίδη 5 ποσὰ ὄχδοῦ, 
πὰ τοπάθτβ ἐκ ἴῃ νν. 38 ἀπᾶ 42 ὈῪ βαπ, ἃπα ἀπὸ ὈΥ ἐδ λ. 
Υεῖ ἔἰιο Αὐτηθπίδη ἐ᾿ τᾶν, ᾿ἷκὸ ΞυΤ., ΑΥΔΌ,, ἄ,, πε ΟΥ 
πεῖπ, Ὅ6 τοπάοτοα " οαξ οἵ" πὰ “ ἔγουη. 

48 Απᾶ {πθγθ νγ88 ἃ αἰνίβίοῃ διμοηρ {6 
ΡΘΟΡΙΘ δοποθγπίηρ' Εἶπη. 

αν νὰ ἢ 
48 Απὰ ὑπθτθ τὰ ἃ αἰ ν βίο διμοηρ ὕΠ1}6 

44. Απὰ βοιηθ οὗ ὑμϑιὴ τῖβηθα ἴο 56126 
δἶπι : θα ΠΟ 9Π6 ἰα14 πδη 18 οα ΐμ. 

1 ηιὶς πεϊπαγ ἐδ, εἰς αὐτόν. 

3 Τῆς Οδογρίδη δὰ 5, πιοΐβοηνμ, “ νοι, ὑοῦ οὕπω 

γὰρ ἦν. 
3 ἐδξίπαδίβαγ-πιεἐιυοϊῖ, προφήτης ; λοτοαβ ὃ προφήτης 

σου] 6 ἐδίπαπέβατ.-πιεέηιοεὶ ἱρὶ, ἃ5 πὶ οἢι. 1.21. Τπ ΟἿ. Υἱ. 1.4, 
ἐφὶ ῖ5 ποῦ πθοθδβανν, Ὀθοδιδο οὗἉ 686 --νσηιοὶῖ, αὐτὸς ---ὅ, 

4 ϑαάα {Π0᾽ αὶ ἐολπιυεηὶ Ὑεβῦ Καϊβέε ἰδῆισα, ἄς. ΨΊπιοῖην, 
ΑΌΡ. Καχγί!. ΡΙΠΚτ. νυ. 165, 54. 

δ΄ πὸ. "πα ὈΥ Βοπλο ὕγοπὶ ΔπλοΟρς ἔπι ὴλ να 5 υνἸβοα πῸ 

ν͵88 ἢ 
438 ΤΠ θη ὑμοτθ 8 ἃ αἰνιβίοη. ἈΠΊΟΠΡ' 

{π6 ρϑορὶθ Ὀθοϑιιβθ οἵ Βίτη. 
᾿ς 44. Απᾶ βοῖμθ οὗ [πθὰ πἰβηθα ἕο ἴδ 
μι, Ὀαῦ πὸ οὔθ Ἰαϊὰ παπᾶ οἡ Εῖπι. 

1 οἱ" Βιἐμιεονιακίψα υέδὶ. Ἡδτο, οὐ κὸ [6 Ασταθηΐδῃ ἐ᾿ 
ἴθ αδοὰ ἴον ἐκ διὰ ἀπὸ. 

ἈΝΟΘΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

38 Ηδ ὑμαῦ Ὀο]ϊθυθίμ ἴῃ τη6, ἃ8 {π0 
βου ρύατο ἀθοϊαγοῦμ, ἃ Ποοά οἵ Ἰἰνίηρ γαῦον 
ἢονθίνι ουὖῦ οἵ δ ᾿πυγαγὰ ραγίβ.} 

39. (Π δῖα {118 σοποθυπὶπρ ὑπ6 δ ριγιε,2 
μοι ὑπ ν Βιι οι! σθοθῖνθ, πο θο]θνθά ἴῃ 
Εἶπα : ἴῸΡ ἃ8 γοῦ ὑπ ϑιρί τὶ γὰ8 ποὺ ρίνϑῃ ; 
Ὀθοόδαδβθ ὑμπαῦ ὑΠ6 ϑαν] ΟΣ νν 88 ποῦ γοῦ ρ]ουὶ- 
ἢρ4.) 
4 χχι.--40 Αὖ ὑμπαῦ ἄπο, μθθ πα] ]- 

ἐμαθ ὑπαῦ πθαρὰ {Π6 ὑπίηρ8 [6 βραῖκο,᾿ βαϊα, 
'ΤῊΙΒ 185 ἃ ὕγταθ Ῥγορθιθί. 

41 ϑοπιο βα14, Ηθ 15 Ο τῖβῦ. 
ϑαγ γ6, ΟἸγῖϑῦ σουαθῦ ἔμουι Οὐ }1166 ἢ 

42 ϑαγοῦν ποίξ {Π|0 Ββογίρύασο, Ταῦ, 
ΟἸιγῖβῦ σοπηθί οαὐ οὔ {π᾿ Ἰΐποαρο οἵ Ἰαν]ά, 
ἃ ουοὖ οἵ ΒΥ] θα, ὑπ ὑονν ῦ ΠΟΙ 
Τθανι ἃ νγὰ8 ἢ 

43. Α ἀἰϊνίδβίου. ὑμογθίοσθ ὑοοὶς ραοο ἴῃ 
ὑμαῦ τα] ἀθ Ὀθοδαβο οἵ μἰτη.5 

44. ὅοιμθ οἵ ὕπθῖὰ πουἹὰ ἕακο πἴτα ; θυὺ 
ὭΟΠΘ οἵ ὑπϑιὴ ἰοποιθα πΐτη. 

τ χε, "ἐπί ο," 

Ὁ δε ἐλάαν Θαδέε. 

8. 11{| 4 εἸν}8 Ηἰ5 πρόθοῦ." 

4 1ἰξν ΚΠΟΥν Βαγοι ποῖ," ἧι πὸ οιοψάλ. 

δ 4 Βείϊδίεεινι ἐεαδίγε. 

ὁ μὸν δίων. 

ϑοιηθ βαϊά,. 

τακῖπ οὗἉὨ Ηΐπι." 

ἈΚΑΒΙΟ. ΡΕΆΞΙΑΝ. 

38. ὙΥ̓Βοβοθυθὺῖ θ᾽ θυ θὲ ἴῃ Π]6, ἃ8. 58Υ͂ 
ἔπι βου ρύιθβ, εἴν νβ οὗ νγαΐϑν οὗ {{8 8}}8}} 
ΤῸ ἔγοπῃ [18 θ6]]γ. 

89. (Βυῦ ἱπάρθϑα ἴθ βαϊα {8 Θοποθυ πη ρ' 
ὑΠ6 ϑριγιῦ, νι ἴοι μον πο Βο]ϊονθᾶ ἰπ 
δἾ πὶ ὑγΘγΘ ὕο γϑοθῖνθ :3 [ῸΡ 85 γϑῦ {πὸ Ποὶν 
ΟΠοβὺ νγὰβ ποῦ οοῖηθ; Ὀθοδιβθ {68115 νγὰ8 
ποῦ γοῦ ρ]ον θα.) 

40. Απὰ οὔ τπθ τα] ἰδ 465 πδτν ποαρὰ μἷ8 
νου 8, δα ὑπο ν βαϊά, ΤῊϊΒ 18 ἴῃ ὑσαῦῃ ὑῃ6 
Ῥτοριιοῦ. Βεῦ οὔμθῦβ βαϊά,} ΤΕ 185. {Π6 
Μρββίδῃ. 

᾿ς 41 Απὰ οὔδουβ βαϊά, 5..4}} {16 ΜΙ Θββίδ] 
᾿οοπὶθ ἴσοι (ὑ}1166 ἢ 

42 Ἡδὺὴ ποῦ {6 βουϊρέαιγ βαϊᾷ, Τ)ιαὺ 
ἔγομν ὅΠι6 ροβίουϊν οὐ Τρανὶ, ἔγοια Βϑέἢ- 

᾿σοιηθῦι ἔμ ΜΙ ββίδῃ ἢ 
᾿ 45. Απὰ ὕμοτο [6}} ἃ ἀἰββθηβίοῃ ΔΙ ΟΡ 
π6 πη] υἱξαἀθ θθοδιδο οὐ Ηΐπι. 

44 Αὐάὰ ὑπϑγθ τ ΓΘ θη ἃοηρ ἔπιθι 
᾿Ἰοηρίηρῦ ἕο β8θῖζθ εἶμι 5 θὰ πὸ ὁπ ἰαϊά 

᾿ Κα παν, " ΟΥ̓ΌΤΥ Οὐ ὙΥπο," "Δ τυ πο. 

Ι᾿ 3 »Ὥεόεην ἐπῆν ἀἢ ψναηδαϊῆλα, ᾿ξ. “γογο ὑγοραγίηις, ν π- 
᾿ ξαγίπῃς τὲ ΠΟΥ 5 ου  τοσοῖνο." 

3 «βηὰ βοπο ἴγοπι ἔπ πιυϊεϊςα δ," Οὐ. " ἀϑβοιηθῖδισο," 
Ῥοϊγκὶ. 

" καπῆ νεηφῃίῆπα, " ΟΓῸ βαγίη." ῬΟΪΥΚΕῚ. 

δ΄ γἰξ. “Ἰονίης ἴο." με λαὀῥδῆπα, Ἐτρ. 
ἴπς," ᾿ῖπι “ ν 5}}." ῬΟΙΥΚΊ. 

ψνωνϊδῶπα, " νεὶβὶν. 

6 γἱξ, “πο ξοίζαγο οὔ Ηΐπ)." 

ἼΘμθια, {6 ἴον ἴθ πο Ἰθανἃ τγλβ, 

88. Ενθγυ ὁπθ ὑμαῦ θ᾽ ον ἴπ τη6, 88. 
ΒουῚρύατΘ Βα ῖ0ἢ, ᾿ 

᾿ 4] χγτι].---τῖνουϑὶ οἵ ᾿ἰ{6- οαἰνίηρ τταϊουῖ, 
Β84}} θ6 ον τηρ ἴτομι ἢ18. ὈΘ Ϊγ. ' 

839. (6 βαϊὰ εῖβ. οἵ ὅμ ϑρί γι, ἀπά οἵ" 
ἐθοβο νΒο Βῃου]ὰ Ὀθ] ον ἴῃ Εἰπὶ μα τθοϑῖνθ 
ἷπι : Ὀθοόδαβο ὑπ ϑδρὶ Ὁ ννὰ8 ποῦ γοῦ βσῖνθη ᾿ 
ἀπ {6888 νγὰ8 ποὺ γοὺῦ ρ]ον θα.) 

40 Απᾷ τῆδὴν ἔοι διμοηρ ὑπαῦ ΡΘΟρ]θ,. 
ψμὸ πιθανὰ .ἷ8 νον, βαϊα, Τὰ ἐσαῦ {}18 18. 
ἃ Ῥτιορμοῦ. ] 

41 Μδην οἰδιονβὸ βαϊὰ, Τ ῖβ ἰδ Μρ8- 
βίϑῃ. Οὐδοῦθ δραΐη βαϊά, 588}1 ΜΈ ββίδὶ 
οοιὴθ ἴσου Οὐ] 166 ὃ ᾿ 

42 δύ ποῦ βουϊρίαγο βαϊα, Τπδῦ οαῦ οἵ 
{π6 βοοὰ οἵ ᾿ανιά, ἔγομι Βουμίθιθηι, ὑδ6 
ὙΠΠασθ οἵ Ἰλανῖὰ, ΜΙ ββίαϊν 8.1Ὰ}} ὁοσθ ἴω 

48 Απὰ Ὀοοδλιβο οὗ 7θβὰβ ὑμθτθ ΔΒ δ᾽ 
αἰνϊβίου. διηοπρ ὑπ ΡΘΟρΪθ. | 

44. Απὰ {ΠἸογὸ οτθ βοπθ οἵ ἔμθαι ὑμπαῖ. 
ποιὰ τὰκ ἶὰ ; θὰ πὸ ομθ ἰαϊάὰ δαπὰ, 

τ Ἵ 
3 δ... σἰπάα ἄηϊ, "δον οὐὨἨ {Γ᾽ ἰβ πισπξὶοποά, Ὀὰξ ἴῃ Ἶ 

γοτν αἰποτοῦξ κοπκο, ἴῃ Η κε... }, ν. 8... "" Βοπιδ καὶ ἃ {πδὲ 

ον ΑἸ κεν δα ἴπ εἰνῖκ σου! ἃ ὕγοπι Ῥαγϑά πο, δὲν σΓΟΓΙΑΙ 
ἐοδεκῆιενε ὧδ᾽ Κὶ ἄμγα ἂν. Νανᾶξ "Νιρᾶπαπά, Τοὰιπιταῖῃ οὗ 
ὑγδίον νυ ον ΠΟΥ ΟΔΙῚ υνδῖον οὐὨ Εἰὔὸ ; δὰ τπὸν δὶ ἀγίπκ 
ΟΥ̓ τοῖν τναῖονῦ σίνάα᾽ ἀϊαυϊά τπᾶπανα, τοπνδῖη ΔΙν ὸ ΤῸΓ ΟΥΟΥ." 

Δ γππι “τίνοσ. θά 5." 

8 11π| " δηοίπον πιυϊείξαο." 
Ι 

Δ ΟΥ, ΠΊΔΥ σοπιο,᾿ απ ἰβ τουδοτγοὰ "ὑγοσπλ ἴῃ νοτ. 41, 1 
“οὐξ οὔ᾽ ἴπ γον. 42. Ι 
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5. ΦΟΗΝ. Οπλρ. ὙΠ]. 

ΒΥΕΙΑΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. ΑΥΤΗΟΕΙΞΒΕΡ ΨΕΆΚΞΙΟΝ. 

] ΓΟ δΪπη. 
45 41 [ΤΠθη οαιη67 ὑπ6 οβίοοῦβ ὕο {}|6 

Ομ  ρυϊθβίβ ἀπά ῬΠΑΡΙΒ668; 8η4 ἔπ γ βαϊὰ 
απο ἔποπι, ὙΥ μγ Βᾶνθ γ6 ποῦ Ὀτουραῦ ῖπὶ ἢ 

46 ΤῊΘ6 οἰδοθγβ δηβιυογθα, ἸΝΘνΟΡ πιδῃ. 
ΒΡᾶΚΘ {|κ6 0815 πᾶ. 

47 ΤΏ θη δηβογθα ἔμθῖὰ {Πμ6 ῬΠΆΓΙΒΘ6Β, 
ΠΆΤΘ γ6 8180 ἀθοορινϑα ἢ 

48 [3Ην67 δὴν οὗ {86 σο]ουΒ [ον οἵ 6 
Ῥθανβθοβ 6] θνθά οἢ τη ἢ] 

49 Βεῦ {118 [ρθορὶ8 ψῃ07 Κπουθῦι ποῖ 
[6 ἰὰνν ἃΓ6 ουΓΒθα. 

᾿ς 60 ΝΙοοάθιπιβ βαῖτῃ ἀπίο ἔμθη), (ὅπ6. 
δμαῦ ὁαπη0 ὅ[ο «6518 ὈΥ πἰρί, θθΐμρ; οῃ6 οὗ 
“ὍΠ6π},) 
᾿ς 61 ὅθοῦι οὔτ αν ἡπάρθ [ἀην] πηδη, [θ6- 
ἴογθ ἰῦ ὨΘΑΡ] Πΐπι, δπὰ πον ψνμαὺ ΒΘ 
ἄορι ὃ 
᾿ς 62. ΤΉΘΥ ἀπΒβιγθγθα δπα βαϊα τπιηῦο ΗΠ), 

ἔἴακο Βῖηι : θαῦ πὸ ὁΠ6 ἰδ141} ἤδη 8 οα Εΐπι. γαϊβθα ἷβ πα πα ἀραίηβῦ ἴηι. 
ὶ Ἵ χσιι.--4δ Απᾶ {ποβθ οἰποθυβθ οαπθθ 4δ Απὰ {Π8 οἰΐοουβ πϑηὺ Ὀδοκ ἕο ὑῃ8 
ἴο ὑπ8 ομϊοῦ ρυϊθϑὺβ ἃπΠ4 ῬΒΑΡΙΒΘ6Β; ἃπᾶ ομ]οῖ ρυἸθϑὺβ πα ῬΠΑΡΙΒΘΘΒ ; ἈΠ ὑΠΘΥῪ ΒΆΥ͂ 
ἴθ ρυϊθβίβδ βαια απίο ὕμθπι, Δ ΠΥ πᾶν γ᾿ απΐο ὑπθηι,} Ηον 18 1Ὁ ὕμθη ὑπαὺ γ6 ΒᾶγΘ 
ποῦ Ὀγουρμῦ Βῖμη ὃ ποῦ Ὀνουρῦ Πΐτῃ Ὁ5 

40 Το οἰἤοουβ ΒῪ ππΐο ἔμθιη, Νονου 406 Απᾷ {116 οἴπιοθυβ δηβυθυθα ἃηα 88. 
ΤΠ] ΞΡΆΚΘ 80 85 {815 Πη8Π ΒΡΘΘΚΘΙΠ]. πηΐο ὕπθιη, ἸΝ ΘΥΘΡ ἸηΔΠ ΒΡΆΪΚΘ {Π|1 {118 τη81. 

47 ΤΠ ῬΠΑΡΙβθοβέ βὰν ἀπο ὕμθιη, το] 47 Απᾶ ὑμ6 Ῥ)ιαυῖβθθθ δηδνθρθα ἃπᾶ 
Θ 4150 θυ ΠΔ ΡΒ ΘΌΠΘ ΒύγαΥ ὃ ΒΔΥ πηΐο ὕΠ 6, ΑΥΘ γ6 αἰδὸ ἀθοοϊνρα 
48 δίῃ ΔῺγ πιᾶπ ἴροη δμοηρ 6 48 ΑΥὐὸ ὕπθυθ ΠΥ ἴροπὶ Διηοηρ' ὑμ6 

ΟΠ Θ ΙΒ. οὐ" ἴροπι ἀποηρ ὕμ6. ῬΠΔΡΙΒΘ65. Ὀ6- ῬΥΪΠΘΘΒ, ΟἹ ἔΡομὰ δπιοπρ' ὕΠ6 ῬΠΔΡΙΒ6ΘΒ ὑμαῦ 
ΠἸθνϑα ἴῃ μἰπὶ ἢ 

49 Ἐχοορὺ {π|8 ρθορ!θό ὑπαῦ που] 
ποῦ {Π|6 ἰὰνγ ; ὕΠΘῪ ἃγ6 δοοιιρβθά. 

δὅ0 ΝΙοοάθιηιιβ ομθ οὗ {π6η},7 (86. ὑπαῦ 
᾿ΘΔΙῺΘ ἴο «[68118 ὈῪ Πρ.) 5410} ἀπο ὑΠθι., 

᾿ς 61 Ῥοίῃ οἵ αν οΘομ θη ἃ πη, 1 1ὖ 
θὰ ποῦ ἔγοιῃη δἴπη ἢνβῦ, ἃῃ4 Κποὸν τ Παῦ 
86 4149 
᾿ δῷ ὙΠΟΥ δηβιουθα ἃΠα Β8Υ απίο ΠΪΠῚ, 

δανθ θο]Ἰθνϑα ἴῃ μῖμ ὃ 
49 Ἐχοορῦ ὑμθ86 ἀθ]αθα ρθορὶοὅ ψΠῸ 

Ἰσιονν ποῦ ὕΠ6 αν ; θαῦ ὕΠ6 Ὺ ἅτ δοοιρβθα. 
60 Απά οπθ οἵ ἔπθῃι, ᾿ΝἸοοάθηλβ (0 

αὖ Πυβὺ σϑπηθ ὕο «6818 ὈῪ Πρ} Ὁ) Βα 1} απο 
ὉΠ 6}, 

51 Τοῦ οὐ αν Ἰπᾶρθ ἃ πηδη, Ὁ ΠΟΙῚ 
ὕπον πᾶν ποὺ ἢγβῦ θχδιηιπηθα, ἀμ Κπονν 
νγΠαῦ Π6 α1α ὃ 

δῶ Απάᾶ {Π6Υ Δηβυθυθα Πΐπι, ἃΠα ΒΆΥ͂ 
ΠΑτὸ ὕδοιι αἶβο οἵ Οἰδ11|66 Ὁ ϑθαγοῖ ἂπὰ Ατὺ ὕπο 8150 ἔγοιϑ Θ811166 ὃ Τπαπῖγθ δπα  πηῦο πη, Αὐὖ ὑμοὰ 180 ἔγοιηῦ 1811166 ἢ 

᾿ς Δ... 82. 

| 1 5. Μαξε. νἱῖ. 99. 

3 ΟἩ.. χὶϊ, 42; Αοΐβ νὶ. 7; 1 ΟΟΥ. 1. 20, 26 ; 11. 8. 

δ ΟἿ. δἰ. 2. 

4 Θ΄. ἐὸ Νέπι. 

5 Ὡραΐ. ἱ. 17; χνὶϊ. 8, ἄς. ; ΧΙΧ. 1δ. 

1 οΥ, “οαβί.᾽ 
᾿ς 3 οΥ, “τηϊηϊβίουβ.᾽ ΗΥΚῚ. 
᾿ 8 ῬρξΟΙ. οπἶξβ “οὨϊοῦ,᾿ ΗΤΚΙ. οταἶίβ “ρυυϊθβίβ,᾽ δα γϑδᾶβ, 
᾿ς πᾶ ἔποβο Βαϊ ἀπΐο {πο η.᾿ 
] 4. “{Π6ὴ {πὸ ῬΏΔΥΪΒΘΟΒ τορ] ρα." ΗΤΚΙ. 

δ «ἀροοίνοα,᾽ 1.6. “ κοΪηρ' αβίσγαν.᾽ ΗΥΚῚ. 
᾿ 6 γε. “ποῦ οἵ [15 ΡῬΡΘορ]6.᾽ Ῥοβοῖ. “ Βαῦ {Πὶ8 τυυ]ταᾶο,᾽ 
ἩΥΚΙ. 

᾿ς 7 “Ὧθ {πῶ σάπια ἕο Ηΐπι ὈΥ πἰρ αὖ; 70} Π6 νγᾶϑ ὉἹ6 Οὗ 
᾿ἘΠοτη.᾽ ΗΤΚΙ. 

8 γηλιαψθυ. 
9 οΥ, “ουΐ οὗ, πιδη. 

ΒΑΉΙΌΙΟ. 

τοι ήτο, 
᾿ς 45 ΤῸ οἴδοογβ ὑπουοίοσθ πτϑηῦ ὕο {ῃ6 
᾿ομϊοῦ ρυϊθβίβ πα ἐπ Ῥμδυίβθθβ; δηᾶ {Π 656 
᾿βαα παηῦο ὕμοπι, ΔΚ ΒΥ Βᾶνθ γο ποῦ Ὀγουρῦ 
᾿Βῖτα ὃ 

40 Τῆο οἴδοοῦβ ἀπβυοσοα, Ταῦ ΠΟ Τη8} 
᾿ΘΚΘΡ ΒΡΑΚΘ πκθ {Π:18 τηδη. 

᾿ς 47 Τῇ ῬΒδυίβθοβ δηβγογθᾶ ἐμθη,} ΑΥΘ 
ΥΘ6 4180 γΟΌγΒΟΙν 68 164 αβίταν ἢ 

48 Ἡδῦδ δὴν ὁΠ6 ἴγοπι διηοηρ᾽ ὑΠ6 ΤΌΪΘΓΒ 

δῖ ἢ 
40 Ῥευῦ {}15 τἱῦ.... 46 ὑμαῦ πον ποῦ 

{Π6 1ανν, ΤΠΘΥ ἃΓΘ᾽ ὉΠΩ͂ΘΥ ἃ ΟἸΓΒΘ. 
0 ΝΙοοάθπλβ βαῖῦ, (Π6 ὑπᾶῦ οδτηθ [0 

7658 αὖ ἤγβί,;) ψ ΠῸ τν88 4180 ὁπ6 οὗ {61},} 

51 Τοῦ ον αν Ἰπᾶσθ ἃ Πη8Π, ὉΠ] βδῦ 
"16 πθὰν Ὠἷπι πσϑῦ, ἀπὰ πον σι θαῦ 10 18. "6 
ΤΙ μαῦ ἄοπρ ἢὃ 

52 ΤΉΘΥ ΔΗΒΟΓΘΩ͂, βαυὶπρ απίο Ἐ]ΠΊ, 
Ατῦ πο αἶβὸ ρϑῦῆδρβ οι οἵ Ο811|6 ἢ 

1 ΤῆΟ ϑαμπίαϊς ἀπᾶὰ Μοτηρμ ες, νυ πὸ Ἐτπορῖς, δὰ 

λέγοντες. 

2 ΣραθοῸΡ ; ὉὰπΓ ΜετηρΡΉ. 5ε' λὲ. 

3 ΤῊ Βαϊίαϊς οτοῖἐβ νυκ ός. 

ὁ εἰπιδέϊ, 

5. ΟΥ̓́, “15 ἀοίπι." 
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ΜΕΜΡΗΙΤΙΟ. 

᾿ ἐβηᾷ {Π6 Οἴου υσθηξ Ῥδοῖ ἴο ἔπ Ομ οῦ ρυϊοβίβ δὰ ἕο 
τ ῬΠδτῖβθοθβ, δα [Π656 βαϊὰ ἀπο ἔποιη.᾽ ῬΟΪΥΕῚ. 

᾿ς Κ5ὶ πτ. “ποῦ τηδᾶς Ηΐπὶ σοπιρ.᾽ 

3 ἅππι γί ριμάη Ἰἄς᾽ ἄϊα ἐψάηιατιι δγίξα. 111. οὗτοι πεπλα- 

νημένοι ὄχλος οἵτινες οὐ γινώσκουσι τὸν νόμον. 
πᾶλαϊο πὐτ αμην ἰααϑάᾶη ἄπ, “ἌΘΥΟ πον, 1Ἰος ἊΒ ἸΟΟΙ͂ς 
αὖ {πὸ ΤΟΟΙ 5 Ῥθορῖθ,᾽ ἱποουγυθοῦ Υ τοπάογοα " Ομ 16 5᾽ ὈΥ 
Μζ:. ΡΙαῖί, θίάαβο. Αροβῦ. ν. 99. 

“ Βοίι {π0 Ῥοβομῖίο πὰ ἴπ6 ἙΓϊορὶς σομποοῦ νν, 48 
πᾷ 40. 

5. ΦρΧΑΠ πο Πῖ5 δοίϊομ, ἃ ΚΠΟΥ μἷ5 δοίίοη.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. 

6 ου, " οαῦ οἵν᾽ 

ΘΟΤΗΙΟ. 

οἢ. Βΐηι. 
45 ΤΠ οἰἴἥοουβ ὑμπθη σοὺ ἕο ὑπ ομϊοῦ, 

ῬΥΙοβύβ ἃπα {πὸ ῬΠΔΡΙΒΘΘΒ; 8η4 ὑπο βαϊα 
πηΐο {πθηι, ὙΥ̓ΒΥ Πμᾶγθ γθ ποῦ Ὀγοιρῦ 
μῖπὶ ἢ 

40 Τηθ οἰ οουΒ Δηβιθγθα, βαγίηρ, Νὼὸ 
ΠΊΔΠ ΟΥ̓́Θ ΒΡΑΚ6 {|| {Π18 τη8η. 

| 47 Ῥυῦ {π6 ῬΠανίβοοθ δηβυοσοαὰ {Π|6Πὶ, 
᾿ΒδυΪηρ, ΑΙΘ Υ6 8150 ὙΟΙΓΒΘΙΥΟΒ 16 ἀβύραν Ὁ] 

48. ΠΙᾺ} ΔΠΥ 9Π6 ἴγοιη ΔΙΠ Πρ ἢ) ΓΆ]ΘΥΒ 

Ὠΐηὶ ἢ 
40 Ῥυῦ Π18. τη] δ ὐπ6 ὑΠαῦ Κπονν ποῦ 

16 ἰανν, 116 ὉΠΩΘῚ ἃ ΘΕΓΒΘ. 
᾿ς 60 Νιίοοάθδιμιβ Βοῖπρ ὁπ οἵ {]ιθπὶ, (μ0 
ὑπαῦ οαπηθ αὖ ἤγβῦ ὕο “688 ΒΥ πὶρηῦ,) 
Βα απο ὕΠ6ηι, 

51 ροῦν οἷν ἰανν Ῥαβ85 Ἰπάρτηθηῦ οἢ ἃ 
τδη, ᾿Γ 10 Πραγοῦῃ ἷπὶ ποῦ ἢγδϑύ, ἢ πα ἰσπον- 
οὐἢ νυ μαὖῦ 1ῦ 15. ΒΘ βαῦ ἄοπθ δ᾽ 

δῶ ΤΊΘΥ δηβυνουοα, βαυῖηρ απο μΐπη, Αὐὖ 
ἔποι 180 ουὖῦ οἵ Θ211|66 Ὁ ὥὥθαγοι δη 866: 

45 ΤΠ οη {πὸ ΟΠ ΘΟΥΒ τοὺ ἈαΥ ὕο ἐμ 
ΘΠΙοΥ ρυιθδίβ ἅμα ῬὨΔΡΙΒΘΘΒ; ὕΠμθη ἐπθβοὶ 
βαϊα πιηΐο {Ππθπι, ὙΠ ν πᾶνθ γο ποῦ Ὀνουρμῦ 
μῖτῃ Ὁ3 

40 ΤΊ οἰ οουΒ ἀηβυγουθα, ΝῸ τηΔ ΘΥ̓ΘΡ 
ΒΡΑΪτΘ Πκ {818 Ἰηδῃ. 

47 ΤηΘ ῬΠΔΥΒθ0 5. Δηβυουθα ὑπ θηὶ, Ῥον- 
ΠΔΡΒ γοῦ 4180 ἃΓ6 ἰθ4 βύγαν ἢ 

48 ὅ'θο 1 δὴγ οἵ {Π|686 ΤΊ]ΘΡΒ. ΟἹ οὗ {686 
πα ἔγοιη διμοπρ ὕπ6 ῬΏΑΤίΒθο5. θο]ἰθυθα ἴπς ΟἹ ἤγοτῃ ἃπιοηρ ὕΠ|6 ῬΠΑΡΙΒΘ68. Ὀο]ονθὰ ἴπ ῬΙΙΑ ΙΒθ68 παν Β6]]ονϑα ἴῃ Εἰπη.ὃ 

40 Ῥυῦ {}15. τα] 46. ὑμπᾶῦ Κπον ποῦ 
{πὸ Ἰανν, ἃγο ΔΟσαΓΒΘα, 

δ0 ΝΙοοάθιμιβ βαῖ ἃ πηΐο ὑπ θιη, (Π6 ὑπαῦ 
οαπη6 ὕο ἷπὶ ὈΥ πὶραύ, θΘΙ Πρ’ 956 οἵ {}|61},) 

1 ἸΤρού οἷν Ἰανν Ἰπᾶρθ ἃ ΠΊ8Π, ἈΏ]ΘΒΒ 10 
Βραγοῦς ἤγβὺ ΤτΡοτὰ Πΐτη, ἃ πα ἀϑοθυίι ἢ 
ψΠαῦ Π6 πᾶν ἄο ἢ 

52 ΤΊΠΘΥ ΔΏΒΘΡΘα δ πα Βαϊ ἀπύο Πΐπμη, 
Αὐῦ ὑπο ρου ρ8 ουὖ οἵ Θἰ411160 Ὁ ϑθαγοῦ 

] 

1 ἀγρέοτι---δογξτη, ΒΆΤΑΟ ἴΘΏΒΟ ΔΒ ἴπ ΝΟΥ, 41], αν, 

3,16," κίνο.᾽ αἱ “λαρ, θὰ {πὸ Βαμιίαϊς ὑ868 {η6 Ογροὶς 
ἴσττη Αγίπε, 

᾿ 8 ἀρλιαλιεπισδέσηι ὅγορῆι ἥδιον. 
Ι 

4 ΟΥ̓́, “15. ἀοίπρ.᾽ 

Δ χες. “(ΠἸοβο.᾿ 

3 11, “Ὀχοῦυμκης Ἡΐπι,᾽ αὐξαμπ μι ἵπα. 

3. ἐμίσο σείκὸ γψίαμδίἀοαϊ, 11, “Ὀο]ονοῦ ἰπ Ἡΐπι, ΟΥ οΥ̓͂ 
{πσπὸ ΡΠΛΓΙΒΘΟΒ ,᾿ τοὺ ουίης 6 ΟΥΟΘΚ ΠΟΤ γ, Βυῦ γεΐκα 

πκὸ ἀρχών ΠΊΘΒῚΒ ΤᾺ] ΟΣ" ΟἾΪῪ ὈΥ ἱπιρ! οαίοη, 105 ἤχει 

τησδηΐ πηι 5. “ΟΠ 0 πε ἢ ἴῃ βίαιομ,᾽ “ΠΟΠΟΌΓγΘΌ]ο," ἔντιμος. 

866 Νοῖο οπ ἀρχή, ὁ", 1.1, 

»υ-"Ἃ 



ΕΒ.» ΥἹἱ1. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

Του ῦ μἷβ Ββαπα ἕο ὕδκϑ Βΐμη. 
45 ΤΒοη {Π|6 οἴϊοθυβ σαπηθ Ὀδοὶς ὕο {16 

ομϊϑῦ ρυϊοϑὺβ ἀπά ῬΒΑΡΙΒΘΘΒ ; ἃπα {Π686 βαϊά 
απΐο ὕμϑπι, ΤΕΥ μᾶγθ γ6 ποὺ Ὀγοιρ]ῦ πὰ 
ΒΙΓΠον ἢ 

40 ΤΊιο οἴδποθγβ δηβιυουθα ἀπα βαϊά, Νὸ 
ΠΊΔΠ ΟΥ̓́Θ ΒρΡΆ ΚΘ [{κὸ ὑπαῦ τηδῃ. 

47 Τῆο Ῥμδγίβθοβ δηβθγοα απα βα]4,} 
Μαν 6 γοὰ δἰ8ὸ ᾶνϑ θθθὴ 16 ἀϑέγαυ ἢ 

48 ἩδύΝ Ῥϑυμαρ5. ΔΠΥ 96 οἵἉ {6 οἰϊοῦ 
τἰθδίβϑ οὐ οἵ ὕΠ6 Ῥμανίβθθβ θο]θυθὰ ἴῃ 
πῃ ἢ 
409 Ῥυῦ {πῖ8. τα Ὁ] 65 ὑπαῦὺ Κπονϑῦ ποὺ 

{86 Ἰανν, ἐλδὴν 4180 ἃγΘ δοσινβϑα. 
60 ΝΙοοάοπιιβ, (6 ὑμαῦ οαπηθ ἕο Βΐπὶ 

ΒΥ πἰρθῦ, ἀπ ν᾽ᾶ8 οη6 οὗ ἔΠ61,} βαϊ ἢ πηῦο 
ὑΠ6 ΠΏ, 

51 Τοῦϊι ΟἿ Ἰδνῦ ῬΘΡΠΔΡ5 Παρ ἃ τη, 
1 τὸ ἀο ποῦ ἤνβύ ἤθαν βοιῃθυίπρ ἔροπι ἢΪΠῚ, 
ΟἹ κῆπον τυ μαῦ ἢ ἀοοῦῃ ἢ 

δῶ ΤΟΥ δηβνθυοα Πΐπι, δηα βαϊα," ΜΙᾺ 
6 ὅποι αὐτὸ αἰ8δὸ ἴτοπι Θ}1160 6. Βθαγοἢ 

1 μὲ, "5 γ.᾽ 

3 γᾺΓ, “ἿΓΟΤῚ ΔΙΟῺ ΕΓ Π|Ὸ ΓΌΪΟΓΒ.᾽ 

3 γ16. “Ἴονν πα να χαν στον." ΤῊΐ5. πνοτὰ "λαλαπιμ ἰ5 
οὐρα ἴῃ βοθο Μ55, ; ΟΠΟΥΒ τῆδκοὸ οπὸ πνοσχὰ οὗ “λαγα- 
πιμγαπιροΙ ἢ. 

4 Βοπ σορίοθβ δὰ " αὐ ἢγδι.᾽ 

5. ,1ξ. “58γ.᾽ 

δ οΥ, "Ρογπδρβ, τηαγοβῦ ἔποι Ὅ6 ὕγοτη Ο811166." 

ἈΝΟΊΟ-ΒΑΧΟΝ. 

5. ΖΟΗΝ. 

ΘΕΟΆΚΘΙΑΝ, 

45 ΤῊΘ βουναπίβ οὔ ὑπο ομϊοῦ ργιθβίβ ἀπὰ 
οἵ {86 ῬΒαΡίβθθθ οδμη6 :} ἅμα ἐλθθθ βαϊὰ 
αηΐο ἔμριη, ὙΥΠΥ ἀἰά γο ποῦ Ὀτΐπρ πα 

40 ΤῊ βουυδηῦβ δΔηβ γα δηά βαϊα, ΝῸ 
ΤΏΔΠ ΘΥ͂ΘΙ' ΒΡΆΚΘ {κθ ὑπαῦ πιδῃ. 

47 Τ6 ῬΒΑγίβοοβ Δηβυγουθα δηᾶ βαϊὰ, 
ΑΤΘ γ6 ὕπθῃ α͵80 ἀθοθίνϑα ἢ 

48 ἨΔ ΔῃΥ ὁη6 οὗἉ ὑΠ:6 ΤᾺ] ΘΓ Β5 ον οἵ {πθ΄ 
ῬΒΑΡβθοΒ ΒΘ] θγϑὰ ἴῃ Εἷπὶ ἢ 

49 Βιυῦὺ {{π|8 πυυϊυἱϊιαθ ἐμαὺ Κπονθίῃ 
ποῦ {6 Ἰανῦ, ἐλϑῃ ΓΘ δοοιγβοα. ] 

δ0 ΝιΙοοάθιηιιβ, (γῆ οαπιὸ ἤο Βὶπὶ δὲ. 
ἢνϑύ, ὙΠῸ νγὰ8. ὁη6 οἵ ὕῃθιη,) βαϊά ὑπο 
{Π|6Π|, 

51 Τοῦ οὐ" Ιὰνν ὕπθη Ἰααρθ ἃ τηδῃ, {{1ὖ 
ἀούῃ ποὺ ἔγβε ἤθὰν ἔγοιη μἷπι, ἀπ Κπον 
νγμαῦ μ6 ἀοοῦς ἢ 

δ2 ΤΠΘΥ ἀηβυθγοα ἢΐπι, 8Δη64 βαϊα τιηΐο 
Βῆμα, Ασὸ ὕποι αἶβὸ ἔροιη Οἰ8}1166 θάρος 

1 οΥ, " σᾶπιρ ἔπ βουνδηΐῖβ οὐὁἨ {Π6 σὨοΥ ῥγῖοξῖβ ἀπὰ οὐ {πὸ 

ῬΠαγῖβοοβ." Τῆι ασογρίαι τοδὰ οὗ τῶν ἀρχιερέων ὑπη- 
ρέται, κιτ.λ. 

3 γηϑλμαυαγέ παραγ" αν δ᾿ παυαγὶ ντα5. ἴπο 9υα σαπκ ἴῃ 
αδογρίδη βοοίοεν, δοσογαϊηρ ἕο ΝΥ ΑΚπουοπέ, αθορτ. Οθοσε. 
Ῥ. δ, 10, 28, ἄς. ΤῈΘ 150 [5 ἴη6 ογίβ- δ᾿ λανηΐ, " ποδβ οὐ ἴπῸ 
ῬΘΟΡΙΟ ;᾿ 2, πιέδμασαγηῖ, " ὙΙΟΥΒ᾽ ΟΥ̓ Ἶἦ ΟΠ οἵβ :᾽ 3, ἀπ παϊγγὴ, 
εὙΓΟΟΤῚ Θ᾽ ΟΥ̓ ΠΟΌΪΟΒ,᾽ ἅς, ΤῸ ἥγβί ΜΟΥ ΑΓΒ νοτο ἴΠ6 
ΒΟΠΞ οὗ ἥ Καγίηϊοβ. ἤγοτη που αὀοΥκίδ τοσοϊνοα ἰζ5 παίίνο 
ΠΉΤΉΌΝ ] 

] 3 Τὴ σθογρίδη οπἱἐβ νυκτός. 

5ΠΆΥΟΝΙΟ. 

45 ΤΠΘη ἐπ|6 βουυδηΐβ σαπιθ ἕο ὑπ ομϊοῦς 
Ρυιθδύβ δηἃὰ ῬΏΔΓΙΒ66Β; δηα ὕΠ686 Βαϊ πηΐο 
ὕμθιῃ, Ων ἀϊὰ γθ ποῦ Ὀγὶηρ Εΐπῃ ἢ 

40 Το βουυδηΐβ δηβιννογοα, ΝῸ τηδη μαΐἢ 
ΟΥ̓́Θ᾽ ΒΡΟΚΘπ ΠΠκ Π}18 τηδῃ. 

47 ΤΉρη {16 ῬΒΑΥΙβοΘ5 δηβινοσοᾶ, αν 
ΥΘ 4180 Ῥϑῦῃδρβ θθθὴ ἀδοθὶνοα ἢ 

48 δὲ ῬΘΥμΔ ΡΒ ΔΠΥ͂ 0Π6 ἔγοτη ΔΙΠΟΠΡ' 
86 ῬΥΐΠοθΒ, ΟΡ ἔροπὶ διποῃρ ὕμ6 ῬΠΑΓΙΒΘ6Β 
Ὀ6ΠΙΘν θα ἰπ πἷπι ᾽] 

49 Βυῦ {}18 Ῥϑορὶθ ἐμβαὺ Κπονυϑὲι ποῖ 
{86 Ἰανν, ἐλϑν ἃγΘ δοοιγβοά. | 

ὅ0. Οπθ οἵ ἔϊθιη, Νοοάθιμιβ, (μ6. ἐμαὶ 
Θδπη65 ἴο Εἷπὶ ὈΥ ηἰρΐ,) βαϊᾷ ἀπο ὑπ θ πηι, ] 

51 Ἰούμ ΟἿ Ἰανῦ ρϑυμαρ8 ἡπᾶρθ ἃ τδα, 
1 ὸ ἀο ποῦ ἢγβὺ ἤθδν ἔγοιηῃ ῃΐτη, απ ἀπάου- ] 
βίδα τυ μαὺ μΠ6 ἀοϑῦ ἢ8 ᾿ 

52 ΤΠΘΥ Δηβν ρα δηᾶ βαϊᾷ ππέο Βίιη,. 
Αὐτὸ ὕμποιι α͵δὸ ροῦθδρ8. ουὐ οἵ (Δ }1166 Ὁ. 

1 Ἰϊδι "ΔΗΥ͂ ΟΠ ἔγοπι ἃπιοτ ἔπ 6 ὑσίποοβ Ὀο ον δὰ ἰπ Ηΐπι, 
ΟΥ̓ ἔγοπι δπιομρ ἴπ6 ῬΠΔγίβοοΒ,᾽ 

3 Τῇο 5] αν οηΐς οπηέβ "δῇ ἢγξί,᾽ υυ μον ἰβ Τουπᾶ ἰπ ἔπος 
Οθογρίδη ἀηᾶ ἐπ βοτηθ Αστηθπίδῃ σορίθβ, ΤῊΐβ ἀπ οἴμον. 
Η|κὸ ἀδέδί!β βνονν πα΄ ἃ5 διγοδαν γοτηδγκοῦ, {{ τὸ Οοογκίαπ ο 
ψΟΥβίο. τγὰ5 Ὁποθ του ϊβοὰ οὐ ἴῃς 5δνοηίς, πὸ του βίο ὦ 
Ὑγ85 ποῦ 51 0}} ἃ8Β ἴο τηᾶκο πὸ Θοογρίδηι ἰοβὸ ἰζβ Ομδγασίου ἡ 
οὔ δὴῃ ἱπάοροπάομπε νογβίοῃ. Ι 

3 οΥ, "νου κοί, ἐσογίἐ᾽, 85 Ῥγ65. οὔ "στουρῆξ.᾽ 

ΛΈΛΒΙΟ. 

45 ΤῆΘη ἐπ βουνδηΐβ σαπηθ ἴο {ΠῸ Ὀ]- 
Βῃορβϑὶ απὰ ἕο ὑπθ ῬΑΓΙΒΘΘΒ; δηα ὑΠ 686 
Βαϊ τὸ ὕπθιῃ, ὙΥ Πγ᾽ Ὀτουριῦ ᾿ἷπι γὙ6. ποῦ 
ἰΎ Ποὺ ὃ 

40 ὙΠοπ ὑπ βουνδηΐβ πβυουθα ἀπ 
βδια, ΝῸ τηδὴ ΟΥ̓́Θ ΒρΡΆΚΘ 88. ὕδ]8. τηδῃ 
ΒρΡθακθῦῃ, 

47 ΤΠοη βαϊα ὑπο Ῥμανίβθοθ ὕο {πῃ θη), 
Ατὸ γ6 ἀθοοϊνοα ὃ 

48 ὅδγ γο, Ηδνθ ΔΠΥ οἵ {Π6 6] 1618 Οὗ 
οἵ {πὸ ῬΠνῖβθθβ θ6] θυ θα ἴῃ Εΐμὴ ὃ 

49 Ῥευῦ Π18. πυυ!εἰὐα ἀθ πιο Παῦ ποῦ 
Καουγπῦ ὑπ Ἰανν, ὉΠΟΥ͂ ἃΓῸ δοοιαγβοά. 

δ0ὺ Τ θη βαϊᾷ Νισοάθπιιβ ἀπῦο ὑπ 61}, 
Ὁ (89 ὑπᾶῦ οαϊηθ ἀπΐο Εἰμὶ ὈΥ πἰσὶῦ, 6 ννἃ8 
ὁΠ6 οἵ {Π61},} 
1 ϑαγοδβὺ ὑπο οὐ ἰᾶνν Ἰαἀ σοῦ ΔΗΥ͂ 

Τη8Π, Θχοθρῦ πο ἢσγϑὺ παν’ Ὠἷπη, ἀπὰ ἃ8- 
οονίαϊπ ταῦ πὸ ἀοοῦῃ ὃ 
2 ΤΉΘΥ δηβυνθυθα Ὡηα βαϊά το ἢ1Π|, 

Ἰ ἐὸ ἐδαπε δίπεοριπι. 

3 η{ξ, "ΓΤ ὙΥὮΥ,᾿ 7ῸΥ Λιοί, 

3 οτι, 'Κποὺν ποῖ." 

“ διεέοη ἣνηξ πιᾶπ ΟὟ σέλυγο, απ τοῖο λιυαὶ πε ἀό 

Βαμα 81 οα ὨΪπη. 
45 ΤΠοη ὑποβθ οὐϊοοῦβ τοῦ γπηρα ἴοὸ ΠΝ 

οἰ  ρυϊοϑίβ πὰ ῬΠδνίβθθϑ, ἃ ὑμι686 Βαϊ. 
απΐο ἐμθῃ, ΝΥ πᾶν γο ποῦ Ὀγουριῦ, 
δῖπῃ ἢ 

40 Το οἰπιοουβ βαϊ4 απΐο ἔμθηι, Τπ 4664, 
ΠΟ τηϑ ΘΥ͂ΘΡ Βρακοῦ Πκὸ τι μαὺ {Π|8. τπδ η΄ 
881}. 

47 ΤΠ θη ὑπ ῬΠΔΡΙΒ6 65 814 ἀπίο μ θη, 
ΑΓΘ Υ6 4|80 ῬΘΡΠ Δ Ρ5 ΚΌΠΟ ἀϑύγαν ἢ 

48 100 γοιι βθοῦ οπϑ οἵ {6 οἰ ἀθὺβ οὐ οἵ 
ὅπ ῬΠαΡίβθοβ ἐλαΐξ Ὀθ]Ἰονθα ἴπ μἴτὰ ὃ 

49 Ῥαυῦ ἐπῖ8 ρθορὶθ ὑπαῦ Κπον ποίδ [Π6 
Ἰανν ἃγθ ἀοουγΒΘα. 

δ0 Νιοοάθημιβ, οηθ. οἵ ἔμϑηι, βαϊᾷ ππΐο 
ὑπο πὶ, (0 γΠῸ σαπιθ ἴο «6811 Ὀγ εἰσ ,) 

51 Ἰ)ού οὺν Ἰανν ΡουμαΡ8 ἡπᾶσθ ἃ πιδῃ, 
Θχοθρῦ ψῃθηῦ ἰῦ ἢνδῦ πραγοῦϊ τομὰ ὨΐπῚ, 
ἀπ Καονθῦμ τ αῦ πὸ ἀϊὰ ἢ Ι 
2 ΤῊΘΥ δηβυογοα απηα βαϊα αηΐο δῖ π),. 

Ανῦ ἔθου αἰ8ὸ ρουθαρ8 ἴγοιι ΟἰἈ] 1160 ὃ ϑθατοῦ 

τ χἱξ, “παπᾶ, 

3 ἐθροδακο ἱποοᾶ," ῬΟΙΥΚΊ. 

ὃ. παέ'λαηα, Ἰἴξ, " ἀτεϊσυϊδέοα υυῖ ἢ βοθκὸ απνὰ σοδβοι." 

4 ἐπδνὸ γοὰ βοῦη," ῬΟΪΥΕῚ. 

5 'ακῇ "ελᾶ! δὲ "Παεῖ ἰἃ ναίει. 

5 οτ, "ὍΠΠ)]." 

ΡΕΒΒΙ͂ΑΝ. 

ὌΡΟΠ ΕἾΤ. 
45 Τῆοη ἐπ οὔοουβ ἀπ ἐμ βο] ἀϊθυβὶ 

σΒοπὰ ἐπθ οὨϊοῦ ῥυϊθϑίβξ μὰ βϑηῦ, ΘΒ Π}6 
θδοῖς. ὙΒθη {ΠΟΥ δβισθα ὑπθπ ὩΥ πον. 
μαὰ ποῦ Ὀτουρσαῦ “6518 ἢ 

40 ΤΊιθ οἰποθυβ βαϊα, Τὺ ἔτοτὰ αἰογοῦπιθ. 
ὯΟ πδὴ Πα ΒΡΟΚΘὴ ὑῃ6 βαρ Κἰπὰ οὗ 
ΟΓ8 ὑπαῦ ἢ6 Βρθα κοί. 

47 ΤΊ ϑϑοθάθυβ βαϊᾷ ὑἀηΐο ἔμ, Πατὸ 
Υ6 Α͵8ο βουβδρβ Ὀθθη ἀθοοίνοα ἢ 

48 Ἠᾶνθ γ6 βθθὴ ὑμδῦ δὴν ὁπ οὗ {ΠῸ 
Ομ οἴβδ δα οὗ ὑμθ ϑϑοθάθγβ ρὰῦ ἴαι ἢ ἴῃς 
δῖμι ἢ 

49 Νόοπο οχοορῦ ἔπθ ρϑορὶθ ἐϊαῦ Κποὸν 
ποῦ {Π6 ἰὰνῇ ; απ {Ππ|6 Ὁ ἅτ δοουγεθα." 

δ0 Νιοοάθηνβ, (ὁπ οἵ {πθ πὶ, γη0 σδμδ 
ἴο «{68118 Ὀγ πρὶ.) Βαϊ ἀπῖο {Π 61}, 

δῚ1Ὶ Ἰ)οῖι οὐν ἴατὴ οΥ̓Θσ Ομ ἀθπ ἃ ΠδΏ, 
ΘΓῸ 6 αν πϑαστὰ ἴσο ἷπ), πὰ Κποννῃ 
νι πδῦ ᾿ὸ αἰὰ ἢ 

δ2 ΤΠΟΥ δηβιυοτοα τη, αηὰ βαϊά, Αὐὶ 
ὑπο αἰδὸ ἴτοῦν Οὐ 160 ὃ ϑραγοι δὰ δο: 

᾿ ““ιοῦνἥη πὶ κατ᾽ απ χη. 

3. γἱξ," σἈ ΟΥ̓ Τπηᾶπι8." 

3. εἰγισαγᾶν. 

4 Το σοπείσιισξίοι πὰ βόηκο οὗἩ νύ. 48, 40, ἄστοο νυ 
πο 5.τ. αὶ Ἐν, 

100 



5. 5ΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΞΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

[ΠΟΟΚ :} [00] Ἰοαῦ οὗ Οἴ811166 δγιβθῦῃῃ. πὸ 
Ῥγορμθῦ. . 

ὅ8. Απᾷ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 8 πϑηῦ ἀπΐο ἢΪΒ ΟΥΤ 
Βιοι86. 

8566: ὑμαῦ ἃ Ῥῆορμοῦ ιϊβοῦῃς: ποὺ ουὖ οἵ 
ΘΆ11|66.1 

Ομ». ὙΠ|. 
1. [{1Ἐϑ808] πϑαῦ τπηΐο ὑπ τπουηῦ οὗ 

ΟἸΙν 65. 
2 Απάὰ θδΡΥ ἴῃ {6 του] ηρ' ἢ ΘΔ ΠῚΘ 

ἀραῖη ἰηῦο 6Π6 ὕθιιρ]6, πα 811 {Π6 ρΡθ0ρ]8 
ἜΒΑ ππῦο Βίπι ; δηὰ μΘ βαὺ ἄονψῃ, δπὰ 
᾿δαυρηῦ ὉΠ 6πη. 

8. Απά μη βου θοβηα ῬΠΔΡΙΒΘ 68 θΡοΌρὮ 
᾿πηΐο Πΐπι ἃ ΤΟ Πη8 1) [ΚΘ ἢ ἰπ Δα] ΘΡΥ ; δπὰ 
ΒΘ ὑμπον μα βϑὺῦ Β6ὺ ἴῃ {86 πιϊάϑῦ, 

ΟΕ.» ΥὙΠ|. 

4 ΤΉΘΥ 587 πηΐο ΐπι, Μίαβίδθν, {818 
ΟΙΦΙ γγ88. ὕδκθη ἴῃ Δ] ΘΡΥ, ἴπ [Π6 ὙΘΡΥ͂ 
δοῦ. 

ὅ ΞΝον Μοβββ ἰπ ὅπ ἰὰνὺ οοπημηδπαθα 
8, ὑμαῦ βο} Ββου]ἃ 6 βίοπθά: [Ὀ0] 
νυ παὺ [βαγοβὺ] ἔποα ἢ 

Θ Τρΐβ ἔμ Υ βαϊά, ὑθιηρύϊηρ πῖπι, ὑπαῦ, 
! 

1.Ὰ5 {ΠῸ ΡδΓΆΡΤΔΡΗ ΟἿ. νἱϊ. 58--- ϊ, 19, 15. ποῦ ἕοιπα ἴῃ 
ΜΒ5. οἵ ἴπ6 Ῥοβοῆϊζο, ΠΟΥ ἴῃ {πὸ δαϊῦο ῥυΐπσθρβ οὔ 4. 

᾿ὙΥϊαπιαπβέδας, Νίρημπα, 1555, (5. ὙΥΙΠΟΠΘΙμδὰβ, ἀθ Ν. Τὶ 
Μευβ. ὅγσ. Απία. Ρ. 217,}) ΠΟΥ ψοῦ ἴπι 811 ὕπ6 Ὀθβῦ ΜϑΝ. 
αν οαὐϊίομβ οὗ [6 50 οδ! ρα Ῥῃϊοχοηΐαη, οὐ ΗΔΓΚΊΘΔη. 
νογβίοι, (566 1. Ὁ. ΜισμδοΙῖβ, ΕἸἰπ]οὶξ, Ν, Τ'. νοὶ. ἵν ἡ. 431, 

.54., α. Η. Βογηβίοίη, Η. 50}. Ἐν. ἴῃ ΗδΥΚΙ ΘΒ βοῦν ἴ76}, Ϊ 
1.6.} Ὁ 15 Ποσο Ἰϑεξ οαδ, ἃ. ποῦ οὶ οηίηρ τὸ 10 ϑυτίδο 
ψογβίοη οὗ πὸ Ὠϊρμθδῦ δυϊπουν. ΤῊΪ5 ῬΑΥΆΡΤΆΡἢ, πον - 
Θνοσ, ἰ5 αυποίρα ἴῃ ΠΙάδβοδῖα Αροβῦ. ϑ.τ. οἷ, νἱΐ, ". 31,1. 
1---Ἡ10, οα, Ταραγᾶρ, ἃ ῬΟΟΚ οὗ Ἰαΐου ἀδΐρ. 

Α.}. 832. 

1 158. ἰχ. 1,3; 5. Μαίξ. ἱν. 15; ΟἩ. ἰ. 46; νἱῖ. 41. 

3 Το ονῖζ, χχ. 10; Ὠδαΐ, χχὶϊ, 92, 

Ομ». ὙἹΠ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΤηαυΐγΘ ἃ πα 566 : ὑμαῦ ουὖ οἵ (1 811168 Δι ’βϑύμ 
ΠΟ ΡΙΟΡϑύ. 

ὅ8 Απὰ ὑπ 811 υυγϑηῦ ὈΔΟΙς ΘΥΘΡῪ ΟΠ6 
ἀπΐο ΠῚΒ ΟΥ̓ ΠΟΙΒ6. 

ΟπΆ». Ὑ1Π|. 
1 ΑΝ “6β8ι8 πϑῃὺ ἰπύο ὑῃθ ᾿πουπὺ οὗ 

ΟἸΪν 68. 
2 Αμά Πιθ ΓΌ88 ΘΥ ἴῃ ὑπο πιορπὶηρ 

Δηἃ οδΠη6 ἃραΐὶη ἰπῦο ὑΠ|6 ὑθιηρ]θ, μα 80 
γΠΟ]6 ρθορὶθ γγὰϑ ραύμθυθα τηΐο Πΐπι ; ἀπά 
[6 βαὺῦ ἀονῃ, ἃπα ἐδαρὺ ὑμθιη. 
4 χ.- -5. Απᾶ {Π βουῖθθβ ἃπᾷ ῬΠΔΡΙΒΘΘΒ 

Ῥγουρηῦ ὑπίο Εἶμ ἃ ποπιδηΐ ΜὙῈῸ τγ88 
ἔου πα 3 ἴπ Δαα]ΐουυ ; ἀμ ὑπο πιδᾶθ ΠῸΡ 
βύδπα ἴῃ ὑπ τηϊάβύ. 

4 Απὰ ὑπθὺ ΒῈΥ αηΐο μἴμη, Ὁ ΤΘΔΟΠΘΡ, 
γγ0 ἔοα πα" {Π15. ὙΘΡῪ ὑγοηδη ἷπ Δα] ὕΘΡΥ, 
ΘοΙμμ]ὑὑ]ηρ' Π6 βίη. 

δ Απὰᾷ Μοβθ8 ἀθογθθά ἴῃ οἷν ἰανν, ὑπαῦ 
8ΒΠ6 Βῃοι]ὰ Ὀ6 βύοπθά ὕο ἀθαῦῃ: ὑδβοὺ, 
Βοννθνυθν, τ πᾶῦ βαγοβὺ ὕπο ἀθουῦ ΠῸΡ ὃ 

6 Απάᾶ {Π6ὺ βαγῦ ὑμ15. ἐθιηρύϊηρ ἈΪΠῚ, 

1 ἐᾷ γγοπῖδῃ ΒΟηα.,᾽ ΡΟΙΥΡῚ. 

3. 150," σδαρηῦ,᾽ ΟΥ̓́ΚΟνουύαΚοιι,᾽ ἀνα νου. 4, “ονεσίοοῖς, ἐα- 
γαϊο δαί--΄κακαῦπα᾽α, Ἡγαΐηπιαδα ἑαγαίνα ἄψιι βαδἄξδο, “αι 
1 οὴθ Ὀ6 ἴον ἐγαηβρτοββίμρ," ΟΥ̓ “ἴο πᾶν ἔγδηβρτοββοα, 
τοργονο Ὠΐπη.᾽ Πίάδβο. Αροβῖ, ν. 74. Καπια ἑαγ Καὺ Καδν 
τοαπιῦραδα δαΐπαδα Αρπτίαδ'λον, " ταῦ πο τᾶν ϑβῦ δημα᾽ οὐ 
“οὈξαϊη, ΠΟΠΟῺῸΣ ἃ πα σσδοο ἔχοι {πὸ 0 πν.᾽ 114. ν. 82. 

8 «Αῃᾷ ὑπδῦ σομν οὐ βδύϊοιι (ΟΥ̓ (1) νυ Πΐ ἢ. ὉΠΟῪ 58. απο 
ΗἰΪπι.᾽ ῬοΙνΕῚ. 

ΒΑΗΤΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΑΟΤΗΙΟ. 

θάρος ἐπ6 βορὶρύιγοβ ἃπα 866: ὑμαῦ π6 ὑπᾶῦ πὸ ριορμθῦ 5818}} ῦῖβθ ουὖῦ οὗἨ 6Θ411166. 
ΡΡορΡμϑῦ 588}} ποῦ ἃγίβα οαὖῦ οὗ (811166. 

[53 Απαὰ {Π6Υ σψϑηῦ διΔΥ ΟΠ6 ΒΥ͂ 0η6 
ππῦο ΒΒ Ρ]δοθ.} 

Οπλρ. Ὑ111|. 
1 Βυτ 7658 ψοαῦ πηύο ὑπθ τποὰπηῦ οἵ 

ΟἸΙν 65. 
2 ΑἰδουννανΡ 8. αὖ ἀανγπῇ μῃ6 πθηῦ ἀρ ἴο 

{π6 ἔθιηρ]θ, πα 6Π| τυ] δι 65 ΘΔ ΠῚ τπιηὔο 
Βΐτη, ἃπ 4 ἢθ βαὺ ἄονγη, ὕο ὕθδοι ὑΠιθη1. 

ΘΗ». 1113 

3. ΤΠοη ἐπ6 Ομ θ΄ ρυγϊθβδβο ἀπα {πὸ ῬΠὰ- 
τίβθοβ Ῥγουρῃῦ ἀπῦο Πΐτπη ἃ οΙηδη ΠΟΙΩ 
ὕΠ0Ὺ δᾶ ἴουπμα ἴῃ Δαυ]ουυ ; δηα ὑπο 
"ΡΙδοθά ποὺ ἴῃ {86 τηϊαϑῦ. 

4 Απὰ {Ππ6νὺ 88. απΐο ἢἶπ), ΘΔΟΠ ΘΓ, νγ6 
αν Το ηα {}}1}8 ὙΘΡῪ σγοτηδη ἴῃ ΔαΟ]ύοΡΥ. 

δ Απᾶ {πὸ ἰὰνν οἵ Μοβθβ σουμητηδη θ.}} 
[ο βίοῃϑθ μϑὺ:ἢ νμαῦ βαγοϑῦ ὕπο ὃ 

6. Βυῦ ὑπ ὺ βαϊα ἐμ18 ὑθπιρύϊηρ μἴπι, ὑπαῦ 

οαῦ ἃπά 566: ἐπαῦ ἃ Ρτορμοὺ ΔΡΙβθῦῃ ποὺ 
ουὖ οἵ Θ411166.1} 

σμδν. Ὑ11]|. 

1 ΤῊ5 νοῦβο, πὰ {πὸ Π͵ΙΒΕ ΟΙΟν ΘΟ ΨΟΥΒΟΒ ΟΥ̓ ἔπ ποχί 
οπαρίον, ἀο ποῦ οχίδε πὶ Δ} Μοπιρλ ες ΜΗΞ, ΤΠ. Ρᾶγα- 

3.Α5 τοχαγὰβ πὸ 5δῃίαϊς γοσβίο οὐἁἩ τη8 ΘΠδρίου, 566. κτδρ, ΠονγΟΥ ΟΣ, πηδὲ πᾶνὸ οχίβίοα οἰἔποῦ ἰπὶ 6 Οὐθοκ ΟΥ 
᾿ ποῖδ οἷν ΥΈΥ. 12. ἴῃ ἔπ Ἐχγρείδη Μ55, 5. Αὐπαπδβίτιβ τοδα ; ΓῸΓ ἰπ ηιῖ5. 5Ξ'γτι- 

Ϊ ᾿ ορβίβ 58. νοἱ. {{, ν. 182, Ο., 6 βᾶγβ, ἐνταῦθα τὰ περὶ τῆΞ᾽ 

Ι 
] 
Ι 

] 
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᾿ ἃ πε ρμεργορλδίδα παΐδιη ἀπ. 

᾿ κατηγορηθείσης ἐπὶ μοιχείᾳ. πάλιν λέγει αὐτοῖς, 
] κτλ. 
᾿Π 3. οΥἉ, “ΨΟΙΥ ΘΑΥ͂ν,᾽ απ'λαπαίομί, 866 5, Μαίξ, χΧΥΊ!, 1, 

ἅς. 
3 ΤῊ)2]νκ Μοιρμς βοοὴβ ἴο πᾶνὸ τοῦδ ἀρχιερεῖς ἴῸῪ 

γραμματεῖς. 
4 χι|ξ, "ΤὭΓΟΥΥ Βίοπο5 δὲ ΠΟΥ ποδ.᾿ 

1 Μαβεπδη κἶνοβ " πηὰ δ οί πηΐηρ ΟὐἨ ἴπῸ δϑγὰ 
νΟΓΒΟ, κῃ ἴγοπι ἔννο ἰατοῦ ΜΞΝ, Βὺϊ δα {ΠΟγῸ 5. πὸ 
{γασο οὗ Βασι ἃ θοκίπηΐης ἰὼ πὸ σοοχ Αυμκοπίδαβ, ΔΒ [Ὁ [5 
οὐἰτοά ὈΚ «Τυπίνβ, Ὀν ΤῸ ΟδΡοΙοαχ ἀπ Ὧγ, Τρ, ἃ Ὁν 
τρρβίγῦπι, [πΠ680 δία πασχα οὐ Β5. ἄγὸ πογὸ ΤΟ] ον  οα, 



Οπμλρ. ΥὙἹ1Π]|. 

ἈΚΜΈΕΝΙΑΝ. 

᾿δῃηᾷ 866: ὑμπαῦ α Ῥιόρμοῦ δγίβουι πού ουὖῦ οἵ 
Θ΄4}1|66.} 

ΟἘ». 11. 

1 ΤῊ βίαπαατγὰ οὐϊτίουι οὐ ἔπ6 ΒΙΌ]6 ἴθ Αὐταθπίδη, ρα Ὁ- 
᾿Ιβοα αὐ ψοπίοο ἴῃ 1805, Οὐβ νοῦ. 53---ο. νἹ]. 12, ὁπ 
πὸ δυξηιοτῦὶεν οὐ [πὸ τηοβὲ ἀποίθπε Αὐπιδπῖδη ΜΒ. ἴῃ ἃ 
ποῖρ ἰδ βίαξοβ {παᾶὶ οὐΐ ΟΥ̓ τν Μ55. αποὰ ὈῪ πο δἀϊίοῦβ, 
οἷν ἔνα, πὰ {Ππ|686 πὸ τηοβῦ τοοθηῦ ἀπ δἰδογοα ὕγοστα {πὸ 

, πᾶν {Π||8. ῬΆΓΆ ΣΤ ΆΡΙ, νγ οἷ 15. 150 Ἰοῦς οαδ ἴῃ 8}} 
ἔπ6 οἰδοβὲ πὶ τηοβὲ ὑτυβονουίην ΜΒ, ΟΥ̓ Ἰ,ΘΒΒΟΤΒ ΤῸ 
ῬΌΒΙΙς τοδαϊηρ ἴθ Αὐτηδηίδιι ΟΠ ΌΓΟΙο5, Βαξ βίποο 1805, 
τηῖβ παυταῖίνο οὐ {πὸ υγοσῆδῖ ἴδκοῖ ἴθ δ αἸζονν, 85 ὍΘ. 
ἰπβοσίοα ἰπ 811 {πὸ οὐϊείουβ οὐ {πὸ Ν ιν Τοβίδιιθηξ 1 πᾶν 
866 δὲ ψοπίοο, νίοππα, Οοπβέδπείποριο, απ ϑτηνττια. ΑΒ 
Ἐπ|5 Ῥαχαρταρη, ΠΟΥΟΥ͂ΟΥ, Βθόστηβ, αν ἔπ οδὲ δαϊπουν, 
ποῖ ἴο πᾶνὸ ἤοττηδα μᾶγί ΟΥ̓́ΤΠ6 οΥὐἱ κίπδὶ ΜΒ5Β. ΟΥ̓́ ΛΠ ΝΟΥ, 
Τοβίατηοπξς ἴθ Αὐπιοπίδι, ἰδ 15 ποτ οὐ, 5. Ὑγ0}} ἃ8. ἴῃ 
τ τῆςτρασορροσε ἕγοπι πο ϑγτίδο, ὑπὸ ϑαϊίαϊο, ἀπὰ {6 

δὲ 

8. 520ΗΝ. 
πιτετττιτξιτ------------------------------ ----------------------------------------------- 

ΘΕΟΘΆΘΙΑΝ, 

ουὖ Δη4 866: ἴον" πὸ Ῥτγορθῦ 18 δγίβθῃ ουὐ 
οἵ Θ11166. 

ὅ31: Απᾷ ΘΥΘΡΥ͂ πη πγθηὖ ΔΥΓΔΥ πηΐο ἢΪΒ 
ΟΥ̓ ΠΟΙΙΒΘ. 

σπλΡ. Ὑ1Π. 
1 Βυτ 7688 νϑηῦ αὐδᾶν ἰηΐο {Π6 τηουηῦ 

οἵ ΟἸῖνοβ. 
2 Απᾷ αὖ ἀδντπ ἢθ σἈΠ|0 ἃραῖη ἕο {Π6 

ἔθιρ]θ, ἀπά {π6 σι 016. τη] δι 4θ δ Πη0 
απΐο Βἷπι; δπὰ Β6 βαῦ ἀπά ἐδυρηῦ ἔμ οι. 

4 χχγτιῖ.---38 Βυῦ {Π6 Βουῦῖθθ5 ἀπὰ ὑπο 
Ῥμανῖβθοβ Ὀρουρηῦ ππῦο Πΐμπι ἃ ΤΟ πδ ἢ ΜΠῸ 
Βαα θθθὴ οδαρηῦ ΟΡ η]Υ ̓  θΘ Όγ ὑἢ ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ 
ΔαΌΙΓΘΡΥ ; ἀπα ὕΠ6ΘΥ Ρ]αοθα Π6Ρ ἴῃ {Π|6 τηϊ δύ. 

4 Απαὰ {πϑὺ βαϊὰ ππίο ᾿ΐπη, ΤΌΔΟΙΘΙ, 
{Π|8. ντοσηδῃ μαῦ ἢ ὈΘΘη οδυρηῦ ΟρΡΘΠ]Υ“ ἴῃ 
Δαυ]έονυ. ᾿ 

ὅ Απᾷ Μοβεβ δοιϊηπηδηαθα ἴπ ΟἿΡ ἰδ 
ἐμ βίοηϊπρ ἴο ἀθδίῃ οἵ βιοι |κ: σψθδῦ 
ἔθη βαγϑϑῦ ὕμοι ἢ 

6. ΤΈΘΥ ΠοντΘυΌΡ, Βαϊ {18 ὕο ὑθυηρὺ Μἴπη,. 

1 Τὸ Δρρϑᾶγβ οἱ ἴπο δος που οὐὁἩ Ἐ. Ο. Αὐϊον, ὕθου αθου- 
Βἷδη Τὐΐζον. θη. 1708, ᾿. 88, 54., ἔπδὲ 811 ΜΒ, οὗ {π6 
Οφδογρπίδι ΒΙΌΙΟ πᾶν [Π|15 ῬΑΓΑΡΤΔΡἢ ΟΥ̓ {π6 τοτηδη ἴΚοι 
ἴῃ δα ζοῦν. Ηδφ 8150 τηθητῖοιβ ἔννο δαϊτῖοηβ οὐ Ὠ πὸ 518- 
γοπῖς ΒΙΌ]6, ἃπὰ βούοσαὶ ϑγτίας Μ55, οὗἉ ἃ Ἰαΐοὺ ἀαΐο {πᾶ 
πᾶν ἰ. 

3 ἐπ'παάαὰ, " ΟἸΘΑΓΙΥ͂, “ΟΡΘΠΪΥ.᾽ 

ΑΝΘΙΟ.ΒΑΧΟΝ. 
Τηααΐνο ἀπ 8566: ὑδαῦ πὸ Ῥγοριιθῦ οοιμθίῃ 
ἔγοιῃ Θ8}1166. 

δὅ8 Απᾷ {Π6Υ 8]} τοῦ νποαᾶ Ποιηθ. 

σπ.». 11. 
1 ΤῊῈ ϑανίοιν ἀθραῦίοθα ἱπέο πιοιηῦ 

ΟἸϊνοῦ. 
2 Απᾶ οδιηθ ραΐη αὖ ὑΠ|0 ἄστη οἵ ἀδΥ 

ἴο ὕπθ ἔθιῃρ]θ, δῃη ἃ 84}1 ὕΠ6 Ῥθορ]θ οδπηθ 
ἴο δῖτη : δηα "6 βαῦ, δηα ἐδιρλῦ ὑπθιη. 

8. Τῆρα ὑπ ῬΙΑΡΙβθ95. πα {Π|6 ΒΟΡῚ 008 
1οὰ ὕο πη ἃ ὑνοιηδη ἰάθη ἴῃ ΔαΠ]ΘΡΥ : 
8η4 ὕπο ν βοῦ μον ἴῃ ὕπ6 τηϊάβῦ οὗ ὑπ θπῃ. 

. 4 πα {Π6Υ Βαϊά ἴο δΐπι, ΤΌΔΟ ΟΡ, ὑ8}18 
ΟΙΠΔ ἢ τΥ88 Του Πα ἴῃ Δαἀυ]έουΥ. 

ὅ Μοβοβ Ὀαὰ ἃ8 ἴπ {πΠ6 ἴὰνν ὑπαῦ νὸ 
Βῃου]ὰ βύομθ 80} ΡΘΟρΙΘ: ὑπαῦὺ βαγοδῦ, 
ποι ἢ 

6 Τρ ἐΠΟΥ βαϊά ἐθιηρεϊηρσ πΐπι, ὑπαῦ Ι 

ΛΔΈΑΛΒΙΟ. 

δηα Θχδιηΐηθ} ὑΠ|6 Βουρύαγοϑ :ἢ ὑμαῦ ἢο Ῥτο- 
Ρἰιοῦ ὐιβούμϑ ουὖῦ οἵ (ἀ811166. 

ὅ8 Απα ΘΥΘΡΥ ὁη6 οὗ ὑπθπὶ γϑηῦ ΔΥΔΥ 
πἀπἴο ΠΪ5 Ρ͵δοθ. 

σπαρ. 11. 
1. ΑΝ 72681ι8 ψϑηῦ ἰηΐο ὅῃθ τηοιηῦὺ οἵ 

ΟἸΪν 68. 
2 Απά οἡ ὕδθ πιουΤΟν ἢ 6 οατηθ ΏΘη ᾿ὖ 

νᾺΒ γοὺ ἀαΥ]κ, "ἢ ὙΘΡῪ Θατ]ν, ἰπῦο {Π6 ἐθιηρ]6 : 
δὰ {Π6 ψν Π0]6. ΡΘΟρΡ]Θ οδπιθ πηΐο Ὠΐπι, ἃπὰ 
6 βαῦ, αηπὰ ὑδιραῦ ὉΠ θη]. 

9. ΤΊ θη ὑΠ|6 ΒουῚ θοΒ πα ῬΠΑΡΙΒΘ65 Ὀσουρ 
Ῥοίογυθ δΐτη ἃ νοπδη ἴοιιπὰ ἴῃ δα] ον ; 
δηα ΠΥ Ρ]δοθὰ μον ἴῃ ὑπ6 τὶ βϑῦ. 

4 Απὰ {πὸ ν βαϊὰά ἀπΐο ᾿ἶτα, Ὁ ΤΘΔΟΠΘΓ, 
{818 όσιδιι πᾶν 6 ἰοαπα ἴῃ δά] ονν. 

ὅδ Νον ἷπ ὕΠ6 αν Δίοβοβ σοι πα θί 
ὑπαῦ 80:6 Βῃοιϊ ἃ Ὀ6 βίοῃθα : θυ τι θδῦ δᾶ γ- 
οϑὺ ἕπου ὃ 

6 ΔΑπάὰ {πον βαϊὰ ἐπΐβ, ὑμαὺ ὑπο ν πρὶ 

1 οτ, "ἼΟΟΚ δὲ." 

3 ῬΟΙΥΕΙ͂. οπιῖεβ “Ἐπ βοτίρειγο," 

5 ΟΥΊ, "5.ΔΙ1 αὐίβο." 

4 αὐδαία ἀΐα δακίγαν. 

5ΒΑΥΟΝΙΟ. 

βθδτοῦ δηὰ Ἰοοῖ : ὕμαῦ ἃ ργορμοὺ δοιηθί 
ποῦ ουῦ οἵ (4}1|66. 
8 Απὰ ΘΥΘΡΥ͂ ὁπ6 ψϑηῦ πηὔο μΐ8 Οὐ 

Βοιι86. 

σπλ». ΥἹΠ. 
1. Ανὴ {6808 ψυϑηῦ ἱπίο {Π6 τηουηῦ οἵ 

ΟἸΪν 68. 
2 Απάὰ οἡ ἐπθ Ἰποῦσουν ἢ6 θη ἀρδὶῃ 

ἴο [Π ἔθιῃρ]ο, ῃ 411} ρθορ]θ σϑτηθ πηΐο ΠΐπῚ; 
δηὰ ἢΘ βαῦ ἀν, τρῖ ἐδαρῦ. 

41 χχυτιϊ.---5 Απα {Π6 Βοῦ 1 0659 απ ῬΠδ- 
ΤΙΒΘ 68 θΡουρ ῦ πηΐο Ὠΐμη ἃ τοσηδη ἐδ ῖκθη ἴῃ 
ΔαΌ]ῦΘΡΥ ; ἀπ, πανίηρ Ρἰδοθά μθΡ ἴῃ {890 
τηϊἀϑῦ, 

4 ΤΉΘΥ βαϊά υπέο μϊπι, Τόδομθν, {185 
ψΟΤηδ ἢ. Πα δῦ πον θΘΘη οδαρ ἐδ ἴηι {86 
δοῦ οἵ Δα υἸύθνν. 

ὃ Νὸν ἴῃ ἐπ Ἰὰν Μίοβϑβ οοτηηδπαθὰ 
8 ἴο βίομῃϑ βιοὶ ἴο ἀθαῦῃ : θαῦὺ ποὺ, τι μαῦ 
βαγϑϑῦ ὅποι ἢ 

6 Βυΐῦ {μον βαϊά ἐμῖβ ἐθιυρέϊηρ Βἴπ), ὑμαὐ 

Δ πδ, " αὐτί ν δὰ δέ." 

3 κηϊηἰδὶ, "ὍΟΟΚ- 6 η.᾿ 

3 11{. “15 }.5ὲ ΠΟΥ σδαρξ," 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

ἐπαῦ ἃ Ῥγορἢ θῦ ΠΘΥΘΡ ἅτοβθ οὐδ οἵ ΟΘΔ}1|66. 

δὅ8 Απᾷ ΘΥΘΡΥ οη6 ψϑηῦ ὑπΐο ἢΪ8. ΟΥῚ 
Βοιιδθ. 

Ομ». ΥΠ|. 
1. Απᾷ {6815 νυϑηῦ ἔγοπι ὕμθ ποθ ἰηΐο ἔλθ 

τηοιηῦ οἵ ΟἸῖν 68. 
4 χιχ.---ὦ Απὰ ἴῃ ἐπ ππογηΐηρ «Γ 6808 

᾿σαπὴθ ὩΠΟύΠ ΘΙ δ πι6 Ἰηῦο ὑΠ|6 ἔθιηρὶθ, δ ἃ 
᾿στραῦ ογον ἃ ραύμογοα ἀγουπα Εΐπὶ:} {ῃ θη 
[6 ΓΌΒΘ, δα ραν ὕθοπὶ Ἰηβύγποιϊοη. 

38 ΤῊ βουῖροβ απὰ {πὸ δϑοθάθυβ Ὀγοιρεῦ 
Ὀοίονο ᾿ἶπὶ ἃ σγοιηδὴ ποτὰ ὑπ θν πα ὁδυρ ΐ 
ΟΡΘΏΪγ 5 ἴῃ Δα] οΡΥ ; πα πιδάθ ΠῚ βέαηα ἴῃ 
ὑπ τηϊάϑὺ οὔ ἐπ ὁγονα. 

4 ΤΉΟΥ βαϊᾷ ὑπίο ΝΜ ββία, Ὁ Τ ΘΒ ΟΣ, 
νὸ αν ὁδυρσαῦ 818. πτοπιδὴ ἴῃ Δα ΟΡ 
ΡΘηΪν ὃ 
᾿ς ὅδ ἈΑπά ἴῃ οἂν ἴδ Μόοβοβ οοπιηηπαρα 
ὑπαῦ μου Βμουὰ βίομιθ ἕο ἀθδί βοῖ πτὸ- 
ἸΠΘ ἢ : πον, Ὑμαὺ βαγοϑῦ μου ὃ 

0 Απὰ {δοὶν υυϊϑὲν 88 ἐμαῦ ἔπιον τυϊσ 

᾿ «Ῥοίοσο Ηΐπι," οὐ "ἴῃ ΗΒ Ῥγοβοηοο." 

3 πκελλᾶγᾶ. ΤΌ δατοοκ ΟἾἿΥ υντἢ ἀπ Οὀογκίδη ; δὰ ἐκ 
| Ῥγοραοὶν Ὀοττονγοῦ ὕγοπι ἔπ ϑιυτίδο, δὰ ἘΠΐπ ἐπ κίνοι ἴθ [Π 6 
᾿Ῥοϊνκῖοῖ, ποὰ ἴῃ οὐὰ. Βαιχαίον, Β|. Ξοο., ἀνὰ Οτγοοτίδῃ, 

Το ϑυτίδο, πουγονογ, ΔῈ “ΟΡΘΏΪΥ," χαλίδί ἢ, ΟἾῪ ἴῃ γοΥ. 
'«ς διὰ ἴῃ δὐάϊτίον ἴὸ ἐπαυτοφώρῳ, δὲ δ' κει" τδηδ ἀ Καιιγῦ. 



5. ΦΌΗΝ. Οπ.4». ΥΠ]|. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΡ ΨΕΚΒΙΟΝ. 

ΤΠΘΥ πὐῖρσὶῦ μᾶνα ἕο δοοιβθ μι. Βαῦ 46- 
815 βίοορθα ἄονπ, Δπ4 σῖῦῃ ἀὶδ ἤΠρΡΘΡ 
πτοίθ οα {πὸ στοιηά, [8 ἐλοισὴ ἀθ ἀθαγα 

᾿ἕλοηι ποέ.ἢ 
᾿ 7 [80] νι θὴ ὕμϑυ δομύϊηπθα ὉΒΚΙηρ᾽ ΕΪπΠῚ, 
86 Προ ἀρ Βίπηβ6 1}, ἀμ Βαϊ πηῦο ὕπο, 
ΗΘ {μαὺ 15. σἱπουῦ β᾽η διηοηρ γοιι, ἰοῦ 
᾿Βῖπι ἤνϑῦ οαϑῦ [8] βύομϑ αὖ ΠθΡ, 

8 Απά δραὶῃ [6 βίοοροα ἄονη, δπάᾶ 
στο οα {86 σγοιπά. 

9. [Απ4] ὑμου [ν]ηοἢ μϑαρά ἐέ,] Ἢ 6] Πρ] 
᾿οοηγοῦοα ὈΥ ἐλεῖγ [οἱση] ΘΟΠμΒοῖθ ποθ, υϑηῦ 
᾿ουῦ ὁπ6 ὈΥ͂ 0Π6, Ὀθρὶπηϊηρ' αὖ ὑπ6 [6] 4650} 
᾿ϑυθη ἀπο ὑμθ ᾿ἰαϑῦ: ἂπᾶά «6818 γγὰ8 [ϑἱὕ 
᾿410Π6, 814 {86 σγοιηδη βύαπαϊηρ ἴῃ 86 τηϊαβύ. 

10 [ὙΥΠΘῈ7 9 6βι8 μα ΕΠ 6 πὰρ Βἰτηβο!ῦ,, 
ἃ πα βᾶνν ΠΟ0ηΘ θαὺ ὕΠ6 ποιηδῃ, μΒ6 βαϊ4 απο 
μου, οιηδη, ὙΠΘΓΘ ἃγ6 ὕμοβθ ὑμπῖηθ ἃθ-᾿ 
᾿ΘαΒ6 5 ἢ [δῦ ΠΟ τηδπ οΘοπαθιη 64} {Πι|66 ὃ 

11 516 βαϊά, Νὸ πιᾶπ, Τωονὰ, ἀπά 

Α.Ὁ}. 32. 

1 Θροαΐ. χνυίϊ. 7; Βόοτῃ. ἰϊ. 1. 

3 Βομ. ἴΐ, 22. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ὑπαῦ ὑπο ν τοϊριῦ Βπα ἃ ργθίθχῦ ἃραϊπδῦ Ηΐπη. 
Βαΐῦ 6508 ὕπση θα Π1Β οΥο5. ἀο ἢ ὑόν 8 
ὑπ ϑαυῦ ἢ, νυ] ηρ τ] Ὁ} ἢ185. ἤπρΘΓΒ. 

7 Απᾶ ἂβ τηδηγ βίοοα πὰ οοῃϑἰπιιθα! 
ἈΒΕΙΠρ' ΐμη, μΒ6. ταῖβθα ΠΪΒ ου 68, ἃ βίῃ 9 
ππΐο ὕπο, Ἠδ διθοπρ γουῦ ὑπαὺ 18 τιποὰῦ 
81}, ἰθὺ μἴπι θ6 ὑπ ἥγβῦ ὕο ὑπγον ἃ βύοῃθ 

8 Απᾶ δραϊπῇ μ6 βίοοροα ἄονπ ἴο {Π6 
ΘΑΡΌΠ, ταὶ υπρ' τ 0} ἷ8 ἤπρθν. 

9 Απὰ ὑπιου, μϑαυΐηρ {Π|8 τορροοῦ θθρδῃ 
ἴο ΡῸ ΟΠ8 ὈΥ͂ ΟΏ6, πη1] ὑμου πα σοῦ οαὖ, 
{π6 ΘΙ 46 }5 οἵ Ὁῃθιῃ, ἴρομι ὑΠ6 ἢσϑὺ ππΐο 086 
Ἰαϑῦ Ὁ ἃπὰ 9658 γγὰβ ἰϑὉ δΙομθ, ἃπα ὑπ 
γΟη8 βία μα] πρ' ἴῃ ὑΠ|6 τ] 80. 

10 Απάὰ «6888 ταϊβθα ἢ18 θυ 68, ἃ Ἰοοϊκθα 
αὖ ποι,΄ Δη4 β8ι0} τπηὔο μον, Ὁ σοιϊηδῃ, 
ὙΓΈΘΡΘ ἃΓ6 ὕΠ6Υ ὑπᾶῦ Ἰυᾶρθ ὕΠ66 ὉΥ 

11 ΤΠΘη 8556 Δηβιννουθα ἀπ βαῖ ἢ πἀπῖο 

1 ῬΟΪΥΡΊ. οπιῖίβ τὐαασισαπάᾶψι, " δινὰ σομϊπ δ α.᾽ 
3 «ἨἫὋἃς δρδίῃ Ἰοοκοὰ δὖ ἔποπα, νὰ δαί απΐο ἔποπι, Ηὀ 

τπδῖ,᾽ ἄς, Ῥοϊνρ]. 
3 Ἰαϊραγᾶ δα δτι, "ἴο {πιγονν οὐ" ἰδ ΠΟΥ τ} ἃ βέομθ.᾽ το 

{πὸ 5βῖῃπ οὔ Ἰιυβὺ ἰβ ον τηθδπΐ ; ἐξ Λέει τυαϊ πάη, ὅτο, 
Ῥιᾶδβο. Αρ.ἱ. ». ὅ. 4 "δηα δραῖῃ ἃ Βοοοπα {ἰπι|ο." ῬΟΙΥΡΊ. 

5. ῬΟΪΨΕῚ. μῖνοβ (8 νοῦβο ὕιι5, " ἀνα ὑπο ὴ ἔπιον ποαγὰ 
πον Ὀοέδη ἴο Κ»Ὸ {ΠΘῚΓ ννᾶν, Ομ. ὈΚΥ ΟΠ 6, ἵγοπὶ πὸ ἢγδι 
ἀηΐο {Π6 Ιαδύ,᾽ 6 οΥ, "ζονναυὰβ ΠΟΥ. 

7 οὐ, "“σομπάομηη {Π|66.᾽ 566 ποΐθ οἱ οἷν. ν, 34, Ὀΐάαβο, 
ἌΡ. ἵν ν. δ, γγβογο γϑδὰ τοαὐ᾽ ἐκισδηανι πιαγαγὶ Κιοὔγιαγιο, ἴπ- 
βΒίοδα οὔ ηηαγᾶη, κιυ, Απᾷ Ῥ, ῬΙαῖί, Οαἴδι, οὐ Ἐπ ορῖὶς Μ55. 
Ῥ. 15, γγμοτο Χιυαμαπα τοπᾶουβ καταδικάζειν ἴῃ ἴπγοο ἰπ- 
Βίδῃοοϑ ; 8150 Ὀίάδβο. Ἀρ. ν. 0, 10, 28, 90, 80, ἄς. 

ΞΑΉΙΡΙΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

ἀμθμα, ὙΠῸ διποηρ γοὰ 18 Ποῦ 85᾽. ἢ 
Ἰοὺ Βῖπι ἢγβῦ οαϑῦ ἃ βίοπϑ αὖ [6 1. 
᾿ 

8. ΤΏθη ἢ ἱποϊϊπθά μἷ8 μϑαά, δμα σσοῦθ 
οἡ ὕπθ συοιηά.3 

9. ΑΒ ὉΠΟῪ Βοαρᾷ {118 Τροτὰ Βΐπι, δη4 
απαἀονυβίοοα [8 τϑργοοῖ, ὕΠοῪ θορᾶη ὕο ρῸ 
οὔ οη6 ΒΥ οΠ6, ὉΠῚ}] ὅΠ|6 Θ᾽ ἀθνβὅ νυ} {Π6ῚΡ 
πα] δα 6, γοῦθ ρΡῸΠΘ ουἵὖ: ἃπα {ΠΥ ἰοῦ 
7 όθι8. δἴοπο αἰ ὑΠ6. ψοηδη, ὙΠῸ νγὰΒ 
᾿βίδπαϊηρ πὶ {Π|6 πηϊαβῦ. 

10 7681 ταἰβίηρ μ5. ποδί, βα1 4 απο ΠΘΡ, 
Ὁ νοιμαπ, ΜΠ ΘΡΘ ἅΡ0 ὕμοβθ ἐπαὺ Ἰυαάροα 
ἴμ66 Ὁ ποῦ ομϑ ὑβμαῦ Ἰπαροα ἔθ ἢ 

11 5116 βαϊᾷ πο μἰμπι, 1 5606 ΠΟ 016, ΓΗ͂ 

112 

1 αρλγίκὶ ἥπορ]ηϑαὶ ἀρλδ' παῖ. 11Ὸτ, “᾿ποι πο ΗΒ ΟΥ̓68, 
τοῖο, 

3 οΥ, “οδΥ.᾽ 

8 κἰργενγέογτοα πισῆὶ ᾿μηιδα]ι, ΤΊῊΟ ΜΟΙΊΡΉΪΟ ΒοοτηΒ (0 
πᾶν πἀπδοτπῖοοῦ πρεσβυτέρων ἰπ ἴΠ6 Βοπδὸ ΟΥ̓ "ΟΙΔοΥ," 

απᾶ ποῖ "οἱάον," ΤῊ [5 του οτοῦ Ὀγ λοο, 5 πὶ Λοίβ (Ϊ, 17, 
ποίθηλιε! οἱ, οἵ πρεσβύτεροι ὑμῶν, 1 Τίπι, γ,. 1,23,1 5, Ῥοῦ, 
Υγ. δ, ἄς, 

ΞΥΕΙΔΟ. 

αὖ που. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ἔποῪ τηϊρηὺ ἢπα ἃ ργθύθχῦ ἃρδῖηϑῦ ΐτη. 
Βαῦ {6βι8 δαγπὶηρ ἢ8. Θγθδὶ ἀν, τ τοῦθ 
αν Π1Β ἤπρου οα ὕμ6 ρυουηα." 

7 Βαὺῦ α8 ὉΠΟΥ͂ τϑπλαῖπθ ] υγαϊυ]πρ' Π15 
ΔΏΒΘΙ, Π6 Γαϊβθά μ18. μοα, δῃα βαϊα ἀπο 



παν. ΥἹΙ 5. 590ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. ΘΕΟΆΚΟΊΙΑΝ. 

ΠΟΙ. 
8. Απὰᾶ [6 δραῖπ βίοορθα ἄονη, δπὰ 

σροῦθ οὴ ἔπ στοιιπά. 
9. Βυῦ ψβθη ὑπου πθαρὰ ὑμπαῦ, θϑίηρ οοη- 

γἱοίθα ὈῪ ἐπιοὶΡ ΘΟΠΒοίθη66, [ΠΟΥ πγΘηῦ ἈΥΤΩΥ 
Οη6. ΒΥ ὁπη6, θοριηπίηρ πιὰ {Π6 ο]άθγβ, ὃ 
ἀ}}} ἢ νγὰ85 ἰϑ ἐν Δ]οπθ; δῃὰ ὑΠ6 σοπιδῃ 
βύοοα ἴπ {Πι τηϊα 80. 

10 Τ θη {6818 Ἰοοκθα Ὁρ, πὰ βδνγ ΤῸ 
016 Θχοθρῦ ὕη6 ψοπιδῃ, ἃπαὰ Π6 βαϊα ππΐο 
μον, ΘΓ ἅτ ὑμ]Πη6 ΔΟΟΊΒΟΙΒ᾿ Πα ΠῸ 
0Π6 Θοπαθιηπρᾷ {66 ἢ 

11 Απὰά 886 βε14, Νὼὸ οπϑ, ᾿ουά. ΤΠθη 

ἈΑΝΟΙΟ-ΒΆΧΟΝ. 

ἔΠΟΥ τπἰσλέ δοουῦβθ ἴῃ. 16 ϑανίοιν 
Ῥονθᾶ ἀονη,} ἀπά στοῦ πὶ Π18. ΠΠΡΘΓ 
Ο {86 Θαρί. 

7 Ἄγ μοη {ποὺ οοηὐϊπιθα5" αβκίπρ ΒΪπῚ, 
ποι μΘ ΔΙΌΒΘ, δηαἃ βαϊᾷ ππίο ἔμθπι, ΤωοΟΪΚ, 
[6 οἵ γοὰ ὑμαὺ Ὅθ 5ἰπ]688,5 Ἰοὺ μῖπὶ ἢγϑῦ 
ΦΠΓΟΥ ἃ βίομο αὖ μου. 

8. Απᾶ "θ βίοοροα! δραῖπ, αηα στοῦθ ὁ 
{πὸ ϑασίῃ. 

9 ΒΘ ὑπο ποαρὰ ὑπ ῖ8, ὑπθη ὑπ ῸῪ 
ποπῦ οὐ ὁΠ6 αἴΐον οπμθ:........ ἃπα ἢθ 
ἃθοᾶθ ὕποῦθ αἴομθ, απ ἔπ ψοιηδῃ βίοοα 
{π6τ6 ἴῃ {86 τηϊαϑύ, 

10 Τῇνο ϑανίουν τοβϑθ ἊΡ, δπᾶ βαϊά πηΐο 
Βθν", ὟΥ οπιδῃ, ΥΠΘ ΓΘ ἅτ ὑπο Υ ὑπαῦ δοοιιβοάᾶ 
{π66 ἢ πὸ τδὴ οοπάθιμηποα ἔπ θ6 ὃ 

11 Απᾶ 890 βαϊὰ, Νο, Του. ἀπά ὑπὸ 

1 με, "ἀπά. 

3 ἄα αγὰ γταΒϑ εὐ δπηδάα. ΤῈ ΟΘδογρίδη δἴοπθ νυ ἐπ 
Ῥογβίδη τοὰ ἡτέον πὰ πεῖσιέ, ᾿πβουῖβ [π6 νγογὰβ " ἀπὰ βαὶα 
ποίη. ΙΓΑΚῸ {πὸ ΑΟ Υ. Βοπιθ Μ55. βϑοῖὴ ἴο ᾶνὸ δ θα 
ἴπο5ο ννοσὰβ ἴο Πη15}} {16 γ ΟΥΒ6 ; Ὀπξ ἘΠΘΥῪ ἅΓῸ ὈΥ ΠῸ τη 8 5 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ, 85 Π| 5Β6η56 15 σοπιρὶθῖο τυ Ποῦ ΤΠ Θπ. 

3 οΥἉΔ, "οἱά τθι. ΤῊο δου κῖδη 1565 πιδ' λεεἐβοδεῖ ἀπὰ 
“᾿πιδιδοιεϊϊ ἴον πρεσβύτερος ἴπ π6 5θῆβο οἵ δἰτποῦ " οἱ ἀ᾽ ΟΥ 

“οΙάογ,᾽ Ιπ {Π|15 ΡΙδοο πρεσβύτερος ΒΘΟΤῚΒ ἴο ΤΟΙῸΓ ἴο ἴπΠ0 
ΤΆΠΚ Οὗ" ΟἸάοΥ," ἀπὰ ποῖ ἴο ἃο. 866 Νοῖΐθ οἷ {15 γοῦβο. 

ἈΆΛΒΙΟ. 

πὰ ἃ ργοίοχὺ δραϊηβὺ μη. Βυῦ {6818 
Ἰοοκοά ἄονπ,, βαγίπρ πούμίπησ, πα ἢ 
μῖ8 ἥπρον στοῦ οὴ ὑπ 6 στουπά. 

7 Απὰ δ8 ἔμϑυ οοπεϊπιιθα {Π6ὶν αι θϑύϊ 8, 
ἢ6 γναϊβοὰ μῖβ πθδᾶ, ἀπα βαϊᾷ ἀπῦο {161}, 
ἮΦΘ ἴγοπι διμοηρ γοὰ ὑπαὺ 15 τυ ποὰῦ 81}, 
Ἰοὺ μἷπὶ ἤγϑὺ ὑμρον ἃ βύοπϑ αὖ Β6Ρ. 

8. ΤΊΘη ἢ6 Ἰοοκθά ἄονπ,} βαυίηρ Ὸ- 
ὑπϊηρ, ἀπ τ τοΐθ οα ἐμ στοιπηᾶ. 

9 Λπὰ ψβθη ΠΟῪ πραγ ὑπ18 ἔργου ἈΪΠῚ, 
ἀπ ἀ]ονβίαπαϊπρ ὑπ τοργοοῦ, ὑπο ν θορδη σοὶπρ' 
οὐ ὁΠ6 ΒΥ͂ Οη6, πΠῸ1] ἔμον πυθηῦ οὐδ ἔτο πὶ 
ὍΠ6 οἰ ἀοϑὺ ἐο {ϊιθ Ἰαϑὺ οἵ ὕπθιὴ: πὰ «6818 
τοπιδ η6α αἴοπθ, απὰ ὑπ τοπηδ ὙΠῸ Ὁ Ὰ8 
βίδπαϊπρ ἴῃ ὑΠ|6 πιϊάβῦ. 

10. Απᾷ {6808 ταϊβθα ἷβ μοαά, ἀπ βαὶά 
αηὔο μθΡ, Ὁ νοπηδῃ, ΒΘΡΘ ἃγὸ ὕμου ὃ δὰ 
μα πὸ ὁπ Ἰπᾶροά ὑπο ὃ 

11 Απᾶ 8[|6 βαϊᾷ, Νο, ποῦ οπϑ, Ο Του. 

1 οτ, " Ὀονγοὰ ποι ἐποτ," αὐεαὴ ἡμψάλεν, νοσὶ 10, αὐεαὴ 7. 

3 ἐπεγλισμπεάοη, βαιὰ οὐὁἩ ον ἐπ Ἠογα. οὐνὐ δ εν, Ηε 

Ἰ αέ'λγαηα, ἵν, σοπ), δα ἴθ Ἠαγίτὶ, 11, νυ. 106, οὐ, ΒΟΝΟΙστΑ, 
αὐ λγαηα Καξ' λαγηαΐ αἱ'αἰη, ἐδαπεπια ηῆϊ, ἔχο., οἷν νυ οἷ 
ΒΟ στα. ΒΔΥΒ, “νου πὶ ἐἰλαγαηα ᾿δνοξ νατίον, οοβῆσο 

τόσα αὔγε, απὰ αὔγε δίεν ἐχανλισεπίεπάε, ν. δ0, ΛΏΔῚ, Ξαχ. ργοΐαπ παι οτ κί πῖκ δἀπροσίαβκ, Αὐὰϊ ΤΟΙ οίαπι αὐ'γαψα, Ϊ 
αἱ γαπιὰ δάπτιε αἰὰ "ἰατδ «ἀκίίαπ, αὐ γαηα πὲ, σου οοσίε 

3 λιυμῖσ δοΊσεν δἰᾳ ἐνηϊεακ. 

4 Ὅτ. ΜΔΥΒΙΔΙ Ἰοᾶνοβ ἃ Ὀϊδηκ ΓῸΣ ἔπ τγογάβ, καὶ ὑπὸ 

τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι ἀπὰ ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν 
πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων" ὕυὰϊ Μτ, Τποτρο ἀοο5 
ποῖ. 

ὉσΌΪοΚΒ (εἶπ ἸΟΟΚΒ) ἰπ τοστῶσῃ βίϊουβ, Οτίκο οβέ ἃ βροσίδινδ, 
σία ἐ᾿λαγῖῳ, αὐδπὶ σας," 

5ΠΑΥΟΝΙΟ., 

ἘΠ6Υ πϊρσηῦ ἢανθ βοιηθν δύ ἴο Β8Υ ἃραϊηϑὲ 
μῖπη. Βιυῦ {6808 βίοορίηρ ἄοντῃ, τοῦθ Οἢ 
ἐῃθ στουπηὰ ψὰῦ ἷ8β ἤηρον, ποῦ τιϊπαϊηρ 
πθιη.} 

7 Απᾶ 88 πον ψϑηῦ οἢ 4 θβἐοη]ηρ Ηΐπη, 
ΓΆἸΒὶ ηρ’ ἩΪΠΊΒ6}}, ἢ6 Βαϊ πηΐο ἔΠ6π|, ΗΠ 6 ἐπιαῦ 
ἰἴ8 ἰδοῦ βἰπ δμοηρ τοῦ, Ἰοὺ Ὠΐπὶ ἢγβυδ, 
ὉΠΓΟῪ ἃ βΒίοηθ δὖ ἢ υ. 

8 Απᾶ δραΐπ βίοορίπρ ἄονιι, μ6 τυσοῦθ 
ὁ 88 στοιπά. 

9 Βυῦ {Π6Υ Πανίηρ πραγ ἐλὧ, απᾶ θοὶπρ 
σοηγ]οθα ὈΥ Θοπηβοΐθποθ, υγθηῦ οὐ ὁηΘ ὈῪ 
0η6, ὈΘρΡΊΠΠΙηρ ἔτοτὰ ὑΠ6 οἷά ομ68 ἴο {Π|6 
ΥΘΡΥ ἰαϑῦ : δηὰ «6818 τϑιηδίηθα δ]οηθ, πὰ 
086 στοιηδη Ὀθίηρ ἴῃ {6 τηϊα δῦ, 

10 Βυῦ 7688 γδιβίπρ' Ηἰπιβ6}  ὉΡ, δπᾶ 
βθϑίηρ᾽ 20 Οη6 ϑχοθρῦ ὕδμθ πουηδῃ, βαϊα 
ἀπο Ποῦ, Δοπιδπ, ΠΟΘ ἃτῸ ὑπο Υ {παΐ 
μᾶγθ ὈγουρὩῦ δοουβδίϊοι ραϊηβῦ ἔμ 66 ἢ δέ}! 
ΠΟ ΟΠ6 ΘΟΠαριηπρα ἔπθο ὃ 

11 Απὰά 588}6 5814, Νὸ οπϑ, ᾿ιοστᾷ. ΤΊ)ιθη 

1 πὸ βίαφαψα πῖηι᾽, Μ ϊοἢ ἔπ Ἐπιββίδη Υ. τοπιάοτβ τυ ΐη 
Ὀγδοκεῖβ, πὸ οὐγαδίσλδαμψα πα πὲ ̓̓ σπίπιαπῖψα. “Νοῖ ξζαχηίη 
οἱ ἔποπι δἰζοηζίοι," τακίπ πὸ ποῖσε οὗἩ ποτὰ. ἴῃ ἐπ 5. 
οᾶβο αἰβὸ ἔπ Θφογείδη ἀο065 ποῖ ΤΟΊ ]ονν τη Βιανοηῖς, ] 

3 γαγ, “ἔπο ἄγβε.᾽ ] 

3 υἱάψεο", ᾿ῖς. “ πανίπρ Ξοθη,᾽ θεασάμενος. 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 
Ι 

Ππὰ {6 ᾿Ἰϑαβὲ ρμγθέοσέ δρδὶπβῦ ΜΈ είν." 
ὙΥΒΘη 6818 πραγὰ ἐξ, θ Ἰοοκθά ἐοναγάβι 
ἐπ στοιπά, δπὰ υσοῦθ βθιηθί ἷπρ οἢ {δ6 
ἀαδύ, δῃὰ βαϊ ἃ ποὐϊπρ. ] 

7 Τίπιθ ποῦ οὔ, δῃὰ ἂβ {ΠΥ π6τῸ 
ἀϑκίηρ Ἀἴηι,} 6 ταϊβθὰ ἢἷβ μϑδᾶ, ἀπᾶ βαϊὰ 
απο ὑμθπι, ΤῊΘ τη ΔΠΟῚρ γοὰ ὑπαὺ 18. 
αἰ πουῦ βίη, ἰοῦ εἰμὶ ἢγβῦ οαβῦ ἃ βίοῃθ. 

8. Απᾶ ἀραὶη ΒΘ θονοὰ ἄονῃ ἢἷ8 ᾿ιθδᾶ, 
Δη4 τ τοΐθ οι {π6 στοιηᾷ. 

9. ΤῊ ογτον 3 ποαγὰ ἐπῖβ πον, πὰ ὑπὸ ν 
θορσδη ἔγοπι ὑπ 6 οἰἀοβύ, δθὰ πθηῦ οαῦ οη6 
ὈΥ οπθ: ἀπ ἔμπθ οιηδὴ τοδί ηθ δΙοπΘ, 
βύαπαϊηρ ἴῃ ἐδ τη! ϑῦ, 

Ι 

10 ὝΒοα 726 βι8 ταϊβοᾶ μὶβ μοδᾶ, ἢ βαϊὰ, | 
Ο ποπιδη, τ ΠΘτΘ 8τὸ ὑΠ6Υ ὑθαῦ οχθγοϊβοα 
Ἰυάσταθηῦ οὐον ὑπο ὃ 

11 81:9 δηβιύοσοὰ ὑδαῦ ἐμ Υ ποτ ἃ]; 

᾿  ρμμγεϊάαπά. 

3 οΥ, " και ποτίπε," ᾿δεξοπιθϊασο. 



5. 5ΟΉΝ. Οπλρ. ΥὙ1Π. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ὙΕΚΒΙΟΝ. 

Φοβὰ5 Βαϊ ἀπίο μον, ΓΝ ΘΙ μον ἀο 1 6οη- 
ἀθιηη ἔΠ66: 9Ὸ 8Ππα5 51η ΠΟ ἸὩΟΓ6. 

Ϊ 

᾿ς 12 41 ΤΊ ΒΡΆΚΘ 6518 ἀραῖη πηἴο {Π61}, 
᾿βδγίηρ, “1 ἀπὶ ὕμθ Πρμῦ οὗ 086 πον] : [6 
ὑμαῦ [ΟΠ] δὲ ἢ τπη6 588}} ποὺ ὑγαὶκ ἴῃ [ἀδτκ- 

[658,] θα 5}18}} πᾶγ8 {1:6 ᾿1σ}ιὺ οὗ 118. 

13 Τὴ ῬΠΑΡΙΒθοθ Ὁπθγθίουθ 5814 ππΐο 
ἢ, ΤΠοα [Ὀθαγοβὺ] γθοογὰ οὔ ἐμ υβο]; ἐπ ν 
[τϑοον ] 15 ποῦ ὑγπ6. 

14. 7685 ἀπβιυουθα ἀηα βαϊα ππίο ὑΠ 61), 
ΤΒΟῸρΡΉ 1 θθαν [τϑοουα] οὗ την βο]}, [γέ ΤΥ 
ΤΘΟΟΡΩ] 8 ὕσιθ : ἴον 1 Κπο σηθηο0 1 
᾿ΘΆΠ|6, Πα τ ΒΕ  Πο" 1 ροὸ; Ὀαὺ ὄγα [σαπποῦ 
{6111 ΠΘΠΟΘ 1 οοιη6, πα ὙΠ ΠΟΥ 1 ρΡο. 

1ὅ δΥ9 προ αἰΐον π6 ἢθβ!ι ; 71 Ἰυᾶρθ 
ΠΟ ἸηΔῃ. 

ΞΥΒΙΛΑΟ. 

11: Βυὺ 7658 ἀρϑὶη ΒΡΆ ΚΘ πηῦο {Π|6Π1, 
ἃ πα Βαϊ, 1 δὶ ὑπ6 ᾿ἰσαὺ οὗ {π6 νου] : 6 
ὑπαῦ σομηθῦ αὔθ τὴ Θ 588}} ποὺ νᾶ] ἴῃ 
ἀν κπθββ, Ὀὰῦ ΒΘ 588}} ἢπαὰ ἴον Πἰπι56 13 086 
Ἰισμῦ οἵ 118. 

2 ΤῊ Ῥ υΪβθοΒ 88 πηΐο μη, ὙΠποὰ 
Ὀοαγοϑὺ τύμθββ οἵ ὑμυβο!ῦ; ὉΠ νυ] ῦΠ6 85. 15 
ποῦ ἔγαθ. 

8. 7658 ἀηβυγογσοά δηα βαϊα ππῦο ὑπ 61), 
ΑἸθοΙῦ ΤΌ θαι τ δ η6885 οὗ ΤΥ 56], ΤΥ ὙΠῸ Β8 
15 ὑτιθ : θθοᾶμπβο 1 ΚΠΟΥ ϑΏΘΠΟΘ 1 ΟΔΠΠΘ, 
Δηα π ὕπο. 1 πὶ σοϊηρ ; Ὀαῦ γ6, γ6 Κποὺ 
ποῦ ΠΘΠπΟΘ 1 οδηθ, ΠῸΡ ΜΠ ΠΟΡ 1 δὴ 
Βοϊηρ. 

4. Ὑο Ἰπᾶρο δοοογαϊηρ ἴο 88 Ῥοᾶγ 15 1 
παρ πὸ πδῃ. 

δ Απᾶ τ] )αᾶρο ἡιαστηθηῦ, τὰν ἡπαρτηθηῦ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

δῖπη, ΤΉΘΥΘ 15 ποῦ οπθ ὑμαῦ 1 8566, Του. 
Απα “6818 βδῖῦἢ ππίο Πθν, 1 αἰδὸ ἃπὶ ποὺ 
[6 ὑμπαὺ Ἰπάρθῦμ {π66: ρὸ ὑπ γ ψαγ,} ἃπα 
ΒΘΠΟΘ ον ἀο ποὺ ἃραΐῃ 6υ]]. 

12. Απά δραὶπ «68118 Βρᾶῖζθ πο ὑμθηη, 
ἈΠ 5810}), 1 δῃὶ ἔλθ Ἰίρῃῦ οἵ ὑπ6 νμου]ὰ: 
ΒΘ ὑμαῦ ὉΠ] ονυθῦ τη 588}} ποὺ ψ8}}ς ἴῃ 
ἀδρτπθββ, θαῦ 6 58|8}} ἤπα Πρ ὺ οὗ 116. 

15. Απαὰ ὑπ ῬΠαυῖβθοβ ΒῈΥ ππΐο ΕΪΠπῚ, 
Τ)οβϑῦ ὕποα θοαβὺ οἵ ὑμυ 86! ὑπ γ ΣΙ Π688 15 
ποῦ γι. 3 

14 Απα {6818 πβυθυθα 8Π4 βδὶ}}} πηΐο 
ὑπθπι, Ἔνθπ 1 1 σου τὶ δη 658. [ῸΡ τΥ 86], 
ΠΥ ΜΙΠΘΒΒ που] Ὀ6 νι: Ὀροδαβο Τ 
Ἰῆον ΠΘη66 1 οδπιθ, δπ ἃ τ ΠῸ" 1 ρο; 
Ὀὰὺ γο,5 γο Κποὺ ποῦ μθη66 1 οΔη16, ἃπα 
ὙΠ ΠΘ 1 ρο. 

165. Ὑοῦ [Ὁ γουν ραν Ἰπᾶσθ αροογϊης 
ἕο ἐλθ γυὶϊθ οἵ ἤρβιῃ ; Ὀαὺ ἴθ" τὰν ραυτ 1 
7αροῦ πὸ ὁΠ6 αὖ 8}]. 

16 Βυῦ Θνϑθὴ 161 Ἰυᾶροά, 1 Βμου]ᾶ Ἰυᾶρθ 

1 ΒΚ, ΤΚο ἰχ. δ; χὶΐ. 14; ΟὮ. ἰἰϊϊ. 17. 

3 ΘΟ. ν. 14. 

5. ΟἿ. ἱ, 4, 5,9 ; 11,10; ἴχ. 5; Χὶϊ. 35, 836, 46. 

4 (. ν. 31]. 

Ἰ- 5 866 ΟὮ. νἱΐ. 28; ἰχ. 

᾿ δ 6Ἀ. νὴ! 94. 
7 ΟἈἹ. 1. 17; χὶΐ, 47; 

20. 

ΧΥΪ, 36. 

1 ργο Ῥορίηβ οἷν. γἱ. ἴῃ ὮΓ. Βουμβίο! ἢ Ἶ5. δὰ. οἵ ἔπ 
ἩἨδυκΊθδη νουξίοι οὗ 5. 90 Πη. 

3 ἐγαΐ ἴποτῸ 51.811 ὍὈ6 ἴο Πῖπι.᾽ ΗΓΤΚῚ. 

3 μαργοποίεδι, " ΘΟαΠν,᾽ σογρογα θυ, ῬΟΒΟΝ. 
“ἜἼΚΟ το ΠΟΒἢ.᾽ ΗΥΚΙ. 

αἷϊξκ δαδγῦ, 

Ϊ ΒΑΗΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΙΟ. 

Του, {6888 βαῖ ἢ ἀπο πον, ΝοΙΠον 401 
παρ ἔπθθ: ρὸ ὑπγ νᾶν, ἴγοιι {818 μοι 
γϑῦαν ποῦ ὕο 581η ΔΗΥ͂ 1η016.}} 

15. 16818. ὕπθγθίουο δρϑὶηΐ Βραῖθ πηΐο 
ΤΠ θιη, βαυίηρ, 1 δῖ {Ππ Ἰσιῦ οὗ {π6 ψου]ᾶ : 

᾿4αν]πιοββ, δῦ μ6 ΒΠ8}} σθοοῖνθ ὑπ Πρ οὗ 
86 116. 

15 ΤΠ ῬΠΑΓΒΘῸΒ. ὑπθγθίουθ ΒΥ τηο 
᾿ῖπι, Του Ὀθαγοδῦ νυ Ππ688 οὗ ὑπ υ861 ; ὉὮγ 
ΥΥΙΓΠ688 18 ποῦ ὕγ.6. 

᾿, 14 7658. Δηβυθυπρ Βα 145 ἀηῦο {Π 61), 
Ἔγϑη {1 ὈΘᾺΡ τ] ῦΠ688 οἵ τ γ 56}, τὴν νυ ἱῦΠ 688 

[15 ὕσιιθ: Ὀθόδιβθ 1 Κπον ΠΟΘ 1 οδιη6," 
᾿ἃπὰ ψ μον 1 σο; θὰῦ γ6 Κποὺ ΘΙ ὕπο ν 
᾿ΠΘΠΟΘ 1 σαιη6,5 ΠῸΡ ΒΙΠΘΡ 1 ρο. 

Ι 

15 Ὑου, γοὰ πᾶσο δοοουάϊηρ ὕο ἐλδ 
᾿ἤσβη ; 1 )υᾶρθ πὸ οὁΠ6. 

10 Ἔγνϑῃ 1{1 την 80] 7υασο, τὴν ἡυαριηθδηῦ 

1 Θαηϊα, τ σε ὁπ τι ὠς Μοηρῃ, μαϊέπ ὁπ αρ᾿ϑαΐ)ἔ, ] 

Ἰ “Ῥοττο Ραγίσαϊα οὖν πος ἱπ Ιοσὸ μΡοβίξα, ἱππηΐβ πὰ οβζ, 

Ϊ Τπᾶϊσαξ σπΐῖπι σοπἠ ποσί οποτη ὙΟΥΒΙσΌΪ 12, σαπὶ δοσαπῆο 

᾿ σαρ. πυΐτϑ ὙΠ], Ὁδ] Πσος Ἰορτιπέας : καὶ πᾶς ὅ λαὺς ἤρχετο 

Ι πρὸς αὐτὺν, καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. Δὺ ἴῃ πᾶς 
᾿ ποίγσγα Τποραίσα Ψογβίοπο, ροτίπᾶο δίαπο ἰπ Οτ, τοχέα 
ἤγαστη, Βοσαη 5 ἰδία νοτείσ,, αὐ οἵ οτοΐοτί δα 12 πἀξῆπο, 

! οπιεεαπέαγ, Εσησία αἰ ἱπᾶφ σοΠΐχαπι, πἰϑὶ 605 ἴῃ νοῦ 5.- 

᾿ αἰοτίθοθ σναηρο! ! Ζοπδπ, Θχοτηρίασίι5. Ταΐαβο Ὀσί πλιιτη 
Ι Ἰεσέοβ, μοβίσηποάμση νοτο, πὸ Ἰοογοπξαγ, Βα πσζοβ 2" 

ΔΑ. Θεοτκί! Ῥτγαρτη. Ἐν, 70... ΤῊ ΘΟ, ν. 280, 250, ὅ0, ἀπ 3.0, 
3 11ξΦ " αηδυγοτοῦ," " Βαϊ," 
3. πίαϊεὶ, ΒοῊνν, Οσάσῃ, ἢ. 434, ΑΔ. Ῥογτ. Οὐ, "Ὁ. 87. 566 νου, 42 
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6 ἐπαῦ [ΟΠ] ον θῦἢ πη 514}} ποῦ νγαὶκ ἴῃ {π᾿ 

12. Αραΐῃ “6888 Βρᾷκθ απο ὑπ 61}, ΒΔ Υ ΠΡ’, 
Ι δὶ ὑπ ᾿ἰρῃὺ οὗ ὑπ νον]: πθ {Ππῶὺ 
γα] κοῦ αἰον τη6. 588}} ποὺ νγα]}κ 'η 6 
αν η688, θαῦ Π6 σϑοθίγθῦῃ ὑπ Πρ] ὺ οἵ {Π6 
118. 

15. ΤΊιο ῬΒΑΡΙΒ668 ἀρϑίη βαϊὰ τπηΐο ἢΪΠ), 
Του ΔΙΟμ6 Ὀθαροϑῦ τυ] 688 οὐ ὑπ γ 86}; ἢν 
ΣΙ Π 6585 15 ποῦ ὕγιιθ. 

14. {6βι18 ἀπβυθυοα δηα βαϊά ἀπὔο ὑΠ16 1}, 
Ἔνθ 1 1 Ρθαν νυ ἱῦ688 οἵ πιν 801}, τὴν τυ]ῦ- 
ΠΘΒΒ 18. ὕστιιθ : Ὀθοδιδβθ 1 πον ΠΘΠοΘ 1 
δ τη6, ΔΠ4 ὙΠ ΠΘ. 1 518}} ροὸ ; θα γ6 πον 
ποῖ Π6Ρ μΘΠπ66 1 οδγη6, ΠΟΙ ὙΥ ΒΙΠΘ. 1 5118}} 
Ϊ 80. 

᾿ 15 Ὑὁ 7υᾶροῦ δοοογαϊηρ ἤο ὕΠ0 ΠΩΒᾺ ; 
θὰ} 1 1υᾶρσθ ΠΟ 916. 

᾿ 10 Βυῦ 1{1 νοῦ ἴο υᾶρσθ, ΠΥ ΟΥ̓ ΠῚ 

1 ἀἶε, ἴθ ἴηι ΒΘΏΒ6 ΟΥ̓ “ΠΊΟΓΟ,᾿ “ΔΝ ΠΙΟΙῸ,᾿ ΔΒ ἴῃ οἷν, νἱ. 
"δῦ, ἄς, 

] 3 αγείεη αἱ "παρ, βγη ὕδηβο 85 ἴῃ οἷν, νἱ, 41, 47. 

{πὸ ἀ86 οὐ [656 ὕνγο ὑυθυ5. 

1 0, “βῸ, ἀδθραγί,᾽ ΤῊΪΒ ἰβ αὐοΐοα ἴῃ Ὀίάαβο, Αροβέ. ἢ. 
54, “πὰ ἴο ἴπ6 ΟΥΠΟΥ δα] ῦογθ5 5. αῖ5ὸ πο πὶ {πὸ ὑυϊοδῦβ. 
ῬΙδοορα θοίογο Ηΐϊμπι, [πᾶῦ πον Βουα τοταρῦ σεβῦβ ον 5Α- 
νιοῦπ, Ηδ 5αῖτἢ απο Ποὺ, “λογὶ τυαἄηις ἀδάρσαπι ἰξααδ' δὶ, ὅο, 
8. Π6 ἔχοι πον ἀὁ ποῦ ἀρδίη ΘΥ]]}.᾽} 

3 οΥἹἉ, "σἱρ ῦ,᾽ ἐδᾶάᾳ. 

8 αμξαηιίδα. 

4 τυααπᾶδα. 

5. Ῥτότῃ {πΠῸ οοπέοχί ἰδ νου ἀΡρροδὺ {παῦὺ δ᾿ Κιυδηηαηῖε ἴπι 
{5 νΟΥΒῸ πλθδ 5 "το σοπάθμηη :᾿ {Ὁ 1Ὸ σσογο Οἱἱν “Το ἤπια ρΓο᾽ 
ΟΥ " ἀἸβουι πιϊπαῦθ᾽ Ὁ σου] Ὅ6 ἐἠ γαέέαι πε. Οοταρ. Ὀίάδβο, 
Ἀροϑβῦ. Ρ. 30, 40, 47, 74, τ Ρ. 9, 10, 28, 26, 80, ἄχο,, 7Ὸ7 

ΘΟΟΤΗΙΟ. 

19. Αἰουν αν 5 {6518 ΒραΪτΘ πηΐο {Π|6 1}, 
ἃπᾳ βαϊ4, 1 ἂπὶ ἐλε Ἰίρμὺ οὐ {πὸ νου] : ῃ6 
πᾶ ΓΟ] ον Θῦ ἢ τπθ σοθῦϊ ποῦ ἴῃ ἀΔΡΚΏ6ΒΒ, 
θαῦ μαῦὰ ἸΙρμῦ οὗ 116. 

13 ΤΊοπ ὑπ ῬΠΔΡΙΒ608. Βαϊ πππΐο ΠΪΠῚ, 
ΤΊιοὰ Ὀοαροϑὺ νυ ἱὕΠ688. οὐὈἨ ὑΠγΒ0},} ὉΠ ν υυϊῦ- 
Π655 15 ποῦ ὕγιιθ, 

14 {6811 ΔΒ ΘυΘα ἃ Πα Βαϊ τηὔοὸ ὑΠΘ1η, 
ΔΙΥΒουρΙβ 1 Ῥθὰν τυϊδηθ 88. Οὐ τηγ 861}, 0818 
ΠΥ ὙΙ Π658 18. ὑσιιθ: [ὉΡ 1 Κπον ΠΘΠΟΘ 1 
ολπιθ, δα ΥἈἰ μον 1 ρος; θα γὸ ΚΠΟΝ ποῦ 

ΠΡ ΠΘΠ66 Τ Θαπ16, ΠΟΙ Τ᾽ ΙΓΠῸΡ 1 ρῸ. 

᾿ 1δ ΥὝὁ Ἰυᾶρο Ὀγ Δρρθάνγαποο ; θαῦ ΤἼαρο 
ὯΟ 016. 

10 Ὑοὺ 11 7υᾶρο, πιῦ ἡπαρτηθηῦ 18 ὕΠῈ16 : 

1 δὲ ἐμεῖς δίίδαπι. 

3. ἠαλι ἡ αναΐ. Ἰἴτ, “δ18ὸ {{,᾿ 



5610 }3 γοῦ ΤῊ ν]ΌΠ688 18 ὑσταθ: ἴῸ 1 Κπον 

σπλρ. Ὑ11|. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

12 Αραΐη {6818 ὑ] κοὰ τὴν} ὑΠπ|θπι, ἀπᾶ᾿ 
881}, 1 δ ἐλ Ἰισμὺῦ οὗ 0Π|6 νου] :} μ6 ὑπιαῦ 
σοιηθῦν Αἰ ἘΘΡ πη6 5Π|8}} ποῦ να] κ ἰπ ἀρ 688, 
θυ ᾿6 518}} τθοθῖνϑ {6 Ἰἰρμῦ οὗ 1|8. 

13 Τη6 ῬΒΑΡΙΒΘΘΒ. Βα ῦ πηΐο πἰπη, Το, 
Ὀθαγοϑῦ υυϊΐμθϑβ οὗ ὑπ γ861:2 πα ὉΠ ν νῖῦ-᾿ 
Π6Β88 ἴβ ποῦ ἔνι. ᾿ 

14 «6818. σάνγθ ΔΏΒΘΙ 8Πα 8410} ὑηΐο 
Ὁπθπ), Ἔνθα ὑπουρ 1 θθαν τυϊξηθβϑ οἵ πὴν- 

ΠΟ ΠΟΘ 1 σατη6, ἃ πᾳ ΜΙ ΓΠῸΡ 1 ρὸ; θυ γ9 
Κηον ποῦ γβΘΠηΠοΘ 1 ΘΟΙη6, ΠΟΙ ΜΒΙΠΟΡ 1 
80. 

15 Ὕοιυ, γοὰ Ἰπᾶρσθ δοοοναϊηρ ἕο {89 
θοαν 5 1,1 }7υάᾳρθ ποῦ θύθῃ οῃθ. 

10 ΤΕ Ἰμάρσθ θύθῃ 9Π6, ΤΥ ἡπᾶρτηθηῦ 

1 ὑχεῖσηι ᾿ἱ ἱμσιΐν-τοἰ εἴδη αὐ ηπιαγια, “" Τἀρκὴξ οΥ̓ Ἰἰρηῦ--- 
πὸ ἔσταθ ᾿μεμξ. Ὑπὸ ΡῬΑΤΉΕΝ ἰ8 Τὐρπξ, ἔπ ΒῸΝ ἰ8 Τήρμέ,, 
--ἴπα ὕστις τἰκς, Απα Ἰοβὺ δὴν ὁπ Βῃου α 5ὺ ἰδ ἰκὸ ἃ5. 
πο δ8π 5 ἃ ἰρσηξ, ἀπὰ {πὸ τπποοῖ ἰβ ἃ ριξε, θὰ  οπο ρτοδῦ, 
{ππ6 ΟἾΠΟΤ 51Π}8}}---βαῖδἢν Ῥγον θηῖβ ᾿ΐἶπὶ βαγίπρ, ΤῊ ῬΘΟΡΙΟ 
ἔπαὶς βαζ ἴῃ ἀδυκηθ88, βανν ἃ στοαῦ Ἰἰρηϊ,᾽" ἄς. 5. ΟΡ, 
Ἡοπι. νἱΐ. ". 28ῦ, Βα. “ἘΡῸ Βπὶ Ἰαπηθὴ πιὰ ηα!,᾽" 5, ΟΥΡτ.. 
᾿Αάν, Ζυά. ἰϊ. 6, ἀπὰ Πὲ Ζεῖο εὖ 1ἡν. Ρ. 225. “Ἔρο βύπι. 
Ἰαπιοπ βοσαϊ!.᾽ 1ἃ. Ἐρ. ὅ8. 

3 χῖ, “Τὸν ΤῊΪΠΟ οὐντι 56 1Ὑ,᾿ ΟΥ̓Κ ΡΟΥΒΟΝ.᾽ ΨΥ, "ΟΥ̓ ΜΟ.᾽ 

3 ογ, "Ποβὴι.᾽ ϑοπιο σορίοβ πᾶνο, "πὰ 1 ἤπάρκο ποῦ δο- 
οὐτάϊπρ ἴο ἴπ6 νον, πὰ ποῖ ΔΗΥ͂ ὁπο.᾿ 

ἈΝΟΊΟ-ΒΑΧΟΝ, 

ϑανίουν βαιά, Νοιῦμον ἀο 1 σοπάθιηη {Π66: 
ἀο ρο, ἀπά δ ἔμοιι ποῦ ΘΥ̓ΘΙ ἸΠΟΓΘ. 

4[χχιϊ.--- 19 ΑἸ ον υνατ 8 ἔπ ϑαν! ΟΌσ ΒΡΑ ΚΘ 
ὑμοβϑθ Ὁπίηρβ ἀπίο ὑπθηη, ἃπη βαϊὰ, 1 δίῃ. 
ἐλὸ Ἰῖσιῦ οὐ ἐλὸ πον] :} μι ὑπᾶῦ ΤΟ] ον ἢ 
πῖθ, βροϑῦ ποῦ ἴῃ ἀδΡκηθ88, θὰ μ6 Παὺ} 
Ἰῖσιῦ οὐ Πρ, 

135 ΤῊ ῬΠαγίβθοΒ βαϊὰ τιηΐο μΐπη, ΤΠ οα 
θθαγοδῦ υἸῦπΠ6 88. οἵ ὑπ υ80}; ΠΥ ΥἸῦπ6885 18 
ποῦ ὕσιιθ, 

14 Τὸ ϑανίουν δηβυγουθα δ πα Βαϊ] ἀηΐο 
ἔμθπι, Τῇ 1 ῬΘὰΡ υυϊῦη688. οὐ τυ 86}, τὰν 
ὙΡΊ ΠΘΒ8 18 ὕΓ 6 : θΘοδιιβ6 ὑΠαῦ 1 τοῦ μθ ποθ. 
1 φοπιθ, ἃπὰ Υ ΒΙΓΠῸΡ 1 ρὸ ; γ9 πο ἐμου πον. 
ἌΧ ΠΘΠΟΘ 1 Ολτη6, ΠῸΡ ΜΙ ΠΟ 1 ρο, 

] 

15 Ὑὁ Ἰυαρο5 αἴζον {Π6 Π65}};1 Ἰυὰρθ πὸ 
ἸΏΔΠ. 

10 Απὰ {1 7υᾶσο, τὴν ἡ ἀστηθηῦ ἰ8 ἔστι : 

1 νηδάση.καγάδα, "οὔ τα 16 σαγέν,᾽ Μαγβν, ΤῊ. Βυΐ 
Ἀλετῖς πδα νεΐδάαπ. κεαγάει, ἰδοο οἷν, ἱ. 0,} ὁπ ἐλεοκέγιενηι ἴῸΥ ] 
ὁ ἐπι μδένο, τὰν οπλτα πα, πὶ πα. αποξπείοι οὗ {π|58 νοῦβο,. 
Ἡοπι. ἴογ 2151 5, αἴτοντ Ροηΐοο, γο]. ἱ, ν, δ80, 

Ἔα ἱεοδέεα ἱεολὲ 
αἰα γε τὐψπη 
κεἰϊδα πιὸ, 
ἐϊν. ἐααϊρ Καηΐη 
ἐλόοηηε ἰδ πεΐηγε βαιοὶδ 
δισεκχίες ὑψάάε, 
δδε αγε. 

Δ. ϑαχ, Ῥγάγοσ, ἐἰϊ, Ρ. 216, ΟΥ̓ “Βοος Μοπυσισηῖβ," το. 

5 ογ, " ἀδοπι," χὰ ἀδπια ἢ αὔίεν ἤαεσε. 

5. 5ΦΟΗΝ. 

ΘΕΟΆΘΙΑΝ, 

Ζοθὰβ Β814 ἀπο μου, Ν᾿ Ιῦμ ον ἀο 1 σοπάθηῃ 
{Π|66;} ρὸ ὑῃγ νδγ, ἃπὰ ἔγομπι ἂὖ ργθβθηῦ βίῃ 
ΠΟ ΠΟΙ. 

4 χχιχ.---ἴ2 Ζ26818 ἀραῖὶπ Βραῖθ τπηΐο 
ὑῆθηη, ἃηα βαϊ4, 1 δὰ ἔλθ Ἰίρῃὺ οὗ {}6 
ΟΡ] :3. π6 ὑπαῦ [Ὁ]]Ον ΘΟ τὴ ΤΠΔΥ ποῦ 
νγΆ] Κῦ Ἰῃ ἀδυίκηθβ8, θῦ μΘ. 5818}} Βᾶνθ ᾿ρμῦ 
οἵ 116. 

15 ΤΊιΘ ῬΒανίβθοβ βαϊα ἀπο ἢΐπι, Του 
Ὀθαγοβὺ τυϊέηθ88 οἵ ὑπ υ 86]; δη4 ἔπ γ τ ἸΠ 688 
18 ποῦ τι. 

14. {6518 δηβυογοα δηα βαϊα ππΐο ἔπ θιη, 
ΑἸΕΒουρΝ 1 ΒΒ ου Ὁ ΘᾺ τ ΓΠ688 οἵ πιν 56], 
Υϑῦ ΠΟΥ͂ ΜΙΠΘΒ8 18 ὑΓ116: [0 1 Κπονῦ ΤΠ ΠΘΠ 66 
1 δοιηθ, πα ΜΒ ΟΡ 1 ρο; θὰ γ6 ΚηΟ 
ποῦ ΜΠ ΠΘΠῸΘ 1 οοπιο, ἃπα τ αἰ πον Τ ρο. 

16. Ὑὕου, γοῖ 7ιρο αἴξον ἐμ ἤθβῃ :ῦ θαὺ 
1 7υᾶρθ πὸ ομθ. 

160 ΤΕ 1 7υάσο, τὰν Ἰαάσιηθηῦ ἴδ ἐγ : 

1 αγέβα πιὸ σαπρὶ κι  μλλιαῦ 5λιοπ. 

3 χὸ υιατηΐβα β ανι-ττ οὐδ τα πεγισαγεδα, ἀα παξ'᾽λιεἰὶ ἐδεία- 
“ἴδαραπ, “" ΤῊῸ 5ῸΝ οὐξ οὗ {πὸ ΕΑΤΗΞΑ--ἾΚὸ ποδὲ ἀπ 
᾿ρηῦ οαΐ οὗ ὅγο.᾽ Δπίοι, ΑΌρ. Και. ἱ, βῦ. 22. 

3 νἱαάδάε5, Ῥγθ5. Βα} ). 

4 11, 51 511811 Ὀραγ." 

5 οΥἉ, “ἴπο Ὀοάγ.᾽ 

5ΠΑΥΟΝΙΊΟ. 

7 68}8 βαια απο μον, Ν ΘΙ 6. ἀο 1 οοπάθδιηη 
{Π66 ; ρΌ, ἃΠ4 ἔτομῚ ΠΟῪ 81Π ΠῸ ΤΊΟΓΘ. 

4 ΧχΙχ.---12 ΤΉΘη 6808 ἀραὶπ ΒραΚΘ 
ἀηΐο ὉΠ6Π), βαγίηρ, 1 πὶ ἔλθ Πρ ῦ οἵ ἴμ0 
νον] : μ6 ὑπαῦ νγνΙ Κϑέἢ αἰτοῦ τὴθ μαύ πὸ᾿ 
δαλδο ἴο ΑΚ ἴπ ἀδικηθββ, θὰ μ6 δαί, 
Ἰσῃῦ οὔ 11|6.1 

13 ΤηΘ ῬΒαγίβοοβ ἔμθη βαϊα ἀπο Πΐπ|, 
Το Ὀθαγοϑῦ τ]ῦμθββ οὔ ἐμ υβοι; ὑμγ πὶ - ς 
Π658 15 ποῦ ἔγιιθ, 

14 6808 δηβνγουθα δπᾶ βαϊὰᾷ πηΐο {Π 61, 
ΑἸΟΒουρ 1 θθδν τ] η 688 οἵ τὴν 86] ἢ, γϑῦ τὰν 
ΜΠ 088 18 ἔτιθ: [Ὁ 1 Κποὸνν ψμθποο 1 
ΟΔΠη6, δηἃ ὙΠῈΡ 1 ρο; θὰ γθ Κπον 
ὨΘΙΓΠΘΡ ΥΠΘΠΟΘ 1 ΘΟΠη6, ΠΟ Μ ἰ μου 1 κο. 

165 Ὑου, γοὰ 7πάρο δοοογράϊηρ ἕο {Π6 
ἤθβ ; 1, 1 7υάσϑ πὸ οὔθ. 

10 Απα 1 1 7υάρο, πιν Ἰπασπιθηΐ 18 ἔσθ: 
] 

1 γἰοοίητι, αα}. 

ΑΒΑΒΙΟ. 

Τμοπ “6588 βαἰα απίο, οσ, ΑΜΑ4 1 ἀο ποὺ 
Ἴυαρθ ἔπθθ: ρὸ {ῃΠν ψᾺΥ, ἃπὰ ἴγοῖὴ ΠΟΥ 
τϑύαρῃ ποὺ ἴο 51η. 

4 χχ.---1ὸ ΤΊ θη {6818 Βραῖτθ ἀραΐῃ αηΐο 
ὑπθ αι, ἃΠ4 8814, Τ ανι {8 Πρ. } οὔ ἐἢθ πνουἹά : 
ἃ πᾺ μ ὑπαὺ ΓΟ] ον οῦ ἢ πλθ να] θὲς ποῦ ἴῃ 
{πιθ ἀν τηθ85, θαὺ Πμ θυ} 66 ᾿σμὺ οὗ 116, 

13. ΤῊ ῬΠαυίβοοβ βαϊά ἀπύο μΐπι, ΤΠΟα 
Ὀθαγοδῦ υἱῦπμθ88. οἵ {Πν86 1; ΠΥ ἸΥ ὕΠ688 18 
ποῖ ὕτι6, 

14. 7688 δηβιυυογοα δηᾷ βαϊὰ ἀπέο ἐμ θη), 
Τπάροα 11 θθαν νυ 658 Οὗ τυ 561}, τὴν νὶῦ- 
ΠΘΒ8 18 ὕψι: [ὉΡ 1 ποὺ ΠΘπο66 1 οδιηο, 
Δηα ΜΙ ΠΟΡ 1 ἀπὶ ροϊηρ; Ὀυῦ γὸ Κπονν 
ὨΘ Ποῦ ΠΘ ΠΟΘ 1 σαιθ, ποῦ ΥΒΙ ΠΟΥ 1 ἃ πὶ 
Βοίηρ. 

15 Ὑδοη]Υ πᾶσ δοοουάϊηρ ἕο ἔπ Βοᾶν ;ὃ 
θὰ 1 7αάσο πὸ οἱ. 

10 ΑΒΑΊΕῚ γυάρο, τὴν Ἰυἀστηθηῦ ἰδ ὕσιθ : 

1 πα ἣμ πῆγα" {᾿Ἰαπιῖ. 1ἴπ..Χ1 τὲ Τἰκῖὴνξ ΟΥ̓ τὸ ννογὶά." 
Ἁ τουλΥ ΚΒ]. ἱπδίπησο ΟὗὁὨ Ἐπ οτος ΟΥ̓ {πϊπ ἰἀίοπι ἰβ Του 
ἴῃ ΠΙΟΙΔΙ οα. ἢ, Πῖνν, ν. 154, νυ ποτο τὸ Ῥογπίδη μροοῖ δορί 
τοροδίοα!ν τὸ ὀχργοβκαίου εἰ ας ἂμ, ἴγοπι τσδοΐ οὔ δὴ 
οαυϊναϊοπὲ ἴῃ ΐ5 οὐνὰ οηχιο, 

3 ΘΓ, " 5.81} νυ δὶκ," “ 5.Δ}} πη." 

3 ἀἰαδαάίψαν, " ΘΆΓΠΔΙΠΥ," οὐ "οάίν." 

ΡΕΆΚΞΙ͂ΑΝ. 

βοπθ. Μρββίδ βαϊά, 1 αἶβὸ δχϑγοῖβθ ποὶ 
7υαρτηθηῦ ονϑν {Π66: ἔμοὰ ἕοο Ἰηλγθβῦ βῸ, | 
ἃ πα σομημϊῦ πο ΟὗΠΘΕ βίῃ. Ϊ 

! 

12. Απούβιου ὑϊπηθ οϑὰ8 Βοραη ἔο Βρθὰκ 
πἀπίο ὑμθι, μα βαϊά, 1 ἀπ ἐλε Ἰρμῦ οἵ ἐπὸ 
ΜΟΙ]: ΘΥ̓ΘΕΥ͂ 0Π6 ἐπαῦ σΘΟΠΊΘ ἢ ΑΘ πιο, 
χε] κού ποῦ ἴῃ ἀν κηθ88, θαῦ 588}} πὰ ἴον 
ΒΙ56}} Πρ ῦ οὗ 16, Ϊ 

18 ΤῆιΘ ϑϑοϑάθυβ βαϊὰ ἀπίο Εΐπη, Τμοα 
θοαγοϑῦ νυ  ὕΠ688 οἵ ὑπ 86}: ἃ πα ἔμ ν᾽ τ] Π6 88 
15 ποῦ ἔστι, 

14 76 βι5 δηβιυνογοᾶ δηὰ βαὶα πηΐο ἔβοι, 
11 ὕὈθδν νυϊδηθ88 οἵ πυυβο] ἢ, τὴν ὙΠ 658 15 
ὕγιιθ : Ὀϑοδιβο 1 Κπον ΘΠ 66 1 οδῖηο, δὴ ] 
ΜΒ ΠΟ 1 σοὸ ; θαῦ γ9 Κπουν ΠΟΙ ΕΘ. Υ ΠΘΠ66 
ΥΘ σδπηθ, ΠῸΡ ὙΒΙΓΠΘΙ γ6 ἃτγο ροϊηρ, δηὰς 
ΑἾΒῸ γ0 ΚΠΟΝ ΠΟΙΓΠΘΙ ΒΘΠΟΘ 1 Ο,ΠῚΡ, ΠῸΡ 
ΥΒΙΓ ΠΣ 1 ἀπ ροὶηρ'. | 

15 Αμπὰ γὸ ἅτγϑ οἵ ἐϊιὸ 68} 12 θυ 1 Ρᾷ88᾽ 
Ἰαδρτηθηῦ οα ΠΟ ὉΠ6. 

Ι 

10 Βυὺ ΓΤ ρδ85 Ἰαἀσιηθηξ, τὴν βοηἐθησοδ. 

1 Το Ῥογαίδιν ἐγαυιβίδβίοῦ δάνβ Ἰογο, ΔΒ. οἰβοννθοτο, τὸς ὦ 
τδτκπ Οὐ μΐΝ οὐντι. Ι 

3 ογ, " σΆΓΏΑΙ," χδελιναπα.δά. 
Ι 

| 
8 οΥ, "τϊο." | 

Ϊ 



5. ΖΦΟΗΝ, Οπ.Ρ. Ὑ1Π|. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΎΕΙΛΑΟ. 

15 ὅγιιθ : [01] 11 δπὶ ποῦ δίοπθ, θαῦ 1 δμὰ 
ὕμ6 ἘδύμοΡ ὑπαῦ βοηὺ πιθ. 

17 [ΠΟ 15. 4150] συ υϊεύθπ ἴῃ γΟ]" ΔΎ, 
ὑπᾶῦ ὑΠπ6 δθβυϊ πη οῃΥ οὗ ὕνσο τη6 18 ὕτι16. 

18. 1 δ ὁπ ὑπαῦ ὈΘΔΡ ]0Π685 Οὗ τα 86], 
θᾶ ὅΓμ6 Ἐδύμον ὑπαῦ βθηῦ τη Ὀθαγοὺ 
ὙΠ 655 Οὗ 116. 

19 [ΤᾺ θη βαϊ4 ὑπθν} ὑπῦο Βῖπι, Δ ΉΘΓΘ 
ἰ5 ἐγ Εδύμον ἢ {658 δηβϑυθγθα, ΕΥ̓ [ποὶ- 
ἜΠΟΡ. ΚΠΟΥ͂ Π1Θ,] ΠΟΙ ΤΥ ΕαύΠπθυ: δ γ6 
[Π84 Κπον Π] π|6, γ6 [8Π0.]4 μᾶγθ Κπουτ] 
ΠΥ ΕΆΡΠΘΙ 4180. 

20 ΤΠθ86 ψοῦάβ 5ρᾶᾷκθ {688 πη ὅΓΠ|6 
᾿ΡΘΆΒΌΤΥ, ἃ5. Β6 [διρ!}}] ἴῃ {Π|6 ἔθιῃρ]θ: 
πὰ 7πο πῖδη ἰδ μαπεβ οα Πΐπὶ ; [[ὉΓ] ὅ18 
ΠΟῸ νγὰβ ποῦ γοϑῦ ΘΟΠΊΘ. 

21 [ΤΉ θη βαϊᾷ «{68115] ἀραῖπ ππύο ὑΠ|6 ΠῚ, 
Τ ρῸ [ὩΥ̓ ΜΆΥ, ἃΠ4 ϑγθ 8Π|8}} βΒθϑὶς π|θ, πᾷ 
105}}4}} αἴθ ἴῃ [γουι 81Π8:}] ΜΒΙΠΟΡ 1 ρῸ, 
[γ8 οαπηποῦ ΘΟΠῚ6. 
᾿ 

22. [ΤῊ ΘΗ] βαϊαὰ ὑπὸ 965, 711 6. Κα] 

! Βἰπιβ Ι ἢ θθοδιβθ μ6 βαῖῦῃ, ὙΥ ΙΓΠΘΡ 1 ρῸ, 
Ι 
Ι Δ.}, 82. « 

1 ΟΠ. νι. 20; χΥΐ. 32, 
3 Ῥραξ. χυὶϊ. ὃ; χίχ. 16; 5. Μαίξ, χυῖὶ. 16; 2 ΟΟΥ. ΧΙΪ.1; 

ἩΗϑοῦ. χ. 38. 
3 Οἢ ν. 37. 
4. ΟἿ. νἱῖ]. 65 ; ΧΥΊΪ. 3. 
᾽ν χῖνυ)- 
6 ΚΞ, Μαῖκ χίϊ. 41. 

Ι 7 ΟἿ. νἱ. 30. 
5. ΟἹ. νἱΐ. 8. 
9 ΟἿ. νἱῖ, 34; χὶϊ!, 33, 
10 ΟἸἈ.. υἱῖϊϊ. 24. 

15. ὑππι16 : Ὀθοδβθ 1 ἃ ποῦ ἃ]οπθ, θυ 1 
ἀηὰ ἔπθ Ἐδύμου Π0 βθηῦ Π|6. 

6 Βαυΐὺ Ὁ 15 ψυϊδύθῃ ἴῃ γοῦν ἰανν,1} ὑμπαῦ 
ὑπ υυϊῦπθ 58 οὗ ὕννο τηθῃ 18 ὑγ 116. 
71 πὶ 6 ὑπαῦ ὈΘᾺΡ νυ] ῦπηθ88 οἵ τηγ- 

567,3 ἃπα τν ΕδύΠο Π0 βθηῦ τη6 ὈΘαΓΘύῃ 
ὙΥΙΌΠ 655 Οἱ Π|6. 

8 ΤΠΘΥ 587 πηΐο Πΐπι, ὙΥ̓ΠΘΙΘ 15. ΠΥ 
ἙΑῦμοΡ ἢ 6808 Δηβυσουθα πα βαϊά τηὔο 
{Πθη, Ὑ8 Κπον ποῦ ΠΊ1Θ, ΠΟΙ ΤΥ ΕΡΠΘΓ : 1 
γ6 ΚΠΘΥ τη6, γ8. σου] Κπον ΠΥ ΕᾺΡΠΘ 
αἰβο.3 

9. Ἠθ βρϑῖκ ὕΠ 686 σου 8 ἴῃ {Π|6 ὑγθΒα ΡΥ, 
ψΓἘ116 ὑθδοῃϊηρ ἴῃ ἐΠ|6 ὕΘ Πρ : ἃΠα ΠΟ ᾿Δ ἢ 
ὕοοϊς πηι; [Ὁ ποῦ ἃ8 γϑὺῦ ψἃ8 ἢ]8 ΠΟᾺΓΡ 
ΘΟΠΊΘ. 

10. Αραδίη «6βι8᾽ βαϊ ἃ ππῦο ὑπθηι, 1 πὶ 
Βοΐηρ, Πα γ8 5}|8}} βθϑὶς πηθ, ἃπα γ6 888]} 
16 ἴῃ ὙΟῈΙ 51Π8: ἃΠ4 νι ΠΙΠ 6} 1 τὰ ροϊηρ, 
Υ6 οδηποῦ ΘΟΠΊΘ. 

11 ΤΊ 96 ν)8 βᾶγ, ὙΥ1] πθ ὑμθὰ ΚΙ}] 
ΒΒ 6 Ὁ ὑπαῦ Πμ6 βαϊθῃ, ὙΥΒΙΠΟΡ 1 διὰ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΤΊ Ο]Υ : θθοδιδθ 1 ἃπὶ ποῦ 8]0π0, Ὀαὺ 1 πᾶ 
{π6 ἘδΌμου ΠῸ βθηὖ Π16. 

17 Τὴ γοῦν ἰὰνν 1ὖ 18 συν θη, [6 τυ] 688 
οἵ ὕπνο τηθῃ, ὑπαῦ 15 ὑσιιθ. 

181 {πθὴ αὶ τ] 658. [Ὸ1 ΤηΥ86]}, δπα 
ὑπ6 ἘΔΌΠΘΙ 18. Πιγ ὙΥΙὕΠ658, ΒΘ ὑμαῦ Βοηῦ πιθ.2 

19 Απᾷ {Ππθὺ βᾷγ απο μἶπι, Δ ΠΘΓΘ 18 
ἀμγ Ἐδύμον ἢ Ζ76β8 δηβυγουθά ἀπα βαῖῃ 
αηὔο ὕπθιη, Υο πϑι 6} ζΠΟῚ Π1Θ, ΠΟΡ ΤΩΥ͂ 
ἘΑύμΘΡ : 1 γο Κπθὺν τθ, γθ ψου]α κῆπον 
ΤΥ ΕΆΡΠΘΙ 4180. 

20 Απάὰ “6808 ΒρδΪκθ 118. βαυὶπρ' ΒΥ 80 
ΑἸ ΠῚ8- οἰ οϑῦ, 5 γν ἢ118 ὑθδομΐηρ ἴῃ ὑΠ6 ὑθιηρὶθ : 
θυὺ ὉΠΘΥ ὕοοϊκ ᾽πὶ ποῦ ; θθοδαδθ ἃ8 γϑῦ δἷ8 
ὑϊπη6 νὰ ποῦ ΘΟΙη6. 

21 Απά δρδΐῃ «6818 βαῖ ἢ πηὔο ὑπ θη), 1 
50,5} δη4 γ8 818}] βθοὶς πηθ, ἃη γ8 Β88}} ποῦ 
ἢπα πη6," Δηα γ8 85[|8}} α16 ἴῃ γοῦν 8128 : ἃπᾶ 
ψΒΙ Π6 1 ρῸ, γ86 ὁδηποῦ οοπιρ." 

22 Απᾶ {πὸ {6 ν8 βαϊ4, ἍΥ711 ῃθ βϑυῃαρ8 
{11} Βἰμηβο!  Ρ ὑπαῦ ΒΘ βαῖ ἢ απΐο τι5, ΔΝ ΙΒ ΘΡ 

1 “16 15 ονθη νυ θη ἴῃ {πὲ Ἰᾶνν Οὗ γουγβ.᾽ ΗΥΚ]. 

3 γ1π. 51 πὶ γγ͵ἘηῈῸ δ1,᾿ ΟΥ̓ “πδ΄ δ πὶ ὈΘατΐπρ τη 655 οὗ 
ΜυβΕΙζ,᾽ Τὸ 15 ᾿τῃ ΡΟΒΒΊ Ὁ]. ἴο τη ου ΠΘΓΔΠν 16 σομπξίσιο- 
ἀΐοι οὗ ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, νγιῖοῖι ἴ8, 
ΒονγΘΥοσ, ἰαἰοπιαίῖς ἀπα οἸοαν ἴῃ αὐθοῖκ ἀπὰ ἴῃ ϑιγγίδς. 

3 ΟΥ̓, “1 γο σγοτο δοαπδἰηϊοα τ Μο, γὸ νου] θ6 δο- 
αὐδίηϊοα αἰδὸ νυ ΜῪ ἙΑΤΗ ΕΝ. Ῥοβοῖ. ΗΓΚΙ. 

4 {Π6ὴ 71Ε808 δρίη βαϊα," ΗἩγΚῚΙ, 

1 ἄπιμεν, "τὰ 6,᾽ ΟΥ̓ “ ἤγτη.᾽ 

5 ἐδη ΜῈ νυ] η0585 15 [η6 ΕΑΤΉΕΕ ΠηῸ βοηΐῦ Με.᾽ ΡΟΪΥΡῚΊ. 

3 γημάαμψα-ηἐδιυαέ, ᾿ς. “ἴὸ ΡΙᾶσο ὙΥΠΟΥΟ ΔΙ π8. ἅΤῸ 
{Ὠγοννηι.᾽ 

4. ἀπᾶβα, “1, ἴοῸΥ ΜΥ ρατί,᾽ ἐγὼ ὑπάγω. 

5. ΤῊ Εςζπϊορῖς, νυ τπ6 Θοονρίαῃ, πο Μοιρμἰτὶς, απ 
{πο Ατδθῖο, δ 45, "πα γ8 5581] ποὺ πα Με. 

δ μαναὰ ὑ᾽ καὶ βαδ' ἃ "παιυῖγα, “ΝΥ ΌΪΓΠΟΥ ταδῃ σαπποῦ ΡῸ." 
Ἡουτηδβ, 15. ἱ. 

ΒΛΉΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤῚΊΟ. 

ἴβ ἔστι : θθοδιδθ 1 δὴ ποῦ δ]οπθ, θὐ 1 ἃπὰ 
{Π6 ἘλύΒΘυ! το βθηῦ πη6. 

17 Βυῦ 1 15 αἰβοῦ υυϊθῦθη ἴῃ ὙΟῺΡ ἸΔΥ, 
᾿ἐμαῦ 06 νιῦπθ88 οὐ ὕνγο τη 18 ὕΠ 6. 

18. 1 δίῃ 6 ὑπαῦ 68} νυ] ῦ 6585 οὗἉ τηγ 86}, 
᾿ἃπὰ μθ Ὀραγθῦῃ αἰβοῦ νυ ἸΠ685 οὗ τὴ6, {86 
ῬαῦΠμου ΠῸ βθηῦ Π1Θ. 
| 19 ΤΊΟΥ βαϊ ἀ" ἐμγθίογθ απο ἢ πὶ, ἍΝ ΠΘ ΓΘ 

ΘΌΤΗΙΟ, 

Τυαρηηθηῦ! πο ῦΘ ὑπ: Ὀθοδιβθ 1 81 ποῦ 
αἰοηθ, Ὀαὺ 1 δηα5 ὑπὸ Τα Πμου" Πο βθηὖ ΠΊΘ. 

17 Ῥυῦ ἃπᾷ 1ῦ 18. ψυυϊυθθη αἰβοῦ ἴῃ γΟᾺ» 
Ιανν, ὑπαῦ ὑΠ6 σε ῦπ688 οὗ ὕνγο τη 6ῃ 18 ὕγ16. 
᾿ 18 Βυῦ 1 ὕθαν νυ ῦηθϑ8. οἵ τηγβο] ἢ, δηα 
6 Ὀθαγθῦ τυ ἱῦη6 85 οἵ τπθ, ὕπ6 ἘΆΡΠΟΡ ΠῸ 

᾿ΒΘηῦ 1η6. 

᾿ 10. ΤΉΘΥ βαϊα ὕπθη ππῦο Πΐπι, Δ  ΠΘΡΘ 18 
8 ἢ γν Βδύμπου ἢ {6808 δηβινοσοα δηὰ βαϊα τ γ ΕΑΌΠοΡ ἢ ΤΠ 6508 Δηβινογθα, Υ6 ποι μουῦ 
απῦο ὕΠθπη, Ὑ οὐχ ΠΘΙΠΠ 61 ΠΟΥ Τὴ, ΠῸΡ γϑῦ ΠΟ 116 τη 56], ΠΟΙ" γοῦ τὴν ΕΑύΠου: 1 γὸ 
ΠΥ ΤαμοΡ: 1 γ9 Κηθ τη6, γ6 ὑΟυ] Κπθυ π16, γ6 νοι] αἶβο ΚΠ ΟΝ ἸῺΥ ΕΆΡΠΘΡ. 
Κηονν ΠΥ ἘΔΟΠΘΓΙ 4180. 

20 Ἠθ βαϊᾷ {Π686 ννογ 88 ἰὴ {Π6 ὑγθαβινυ, 
ὑθδομίηρ ἴηι ὅΠ6 ὕθιηρ]6: πα πὸ ὁπ6 ὕοοϊκ 
Βῖπο ; θθοδιιβ8 18. ΠΟῸ νγὰ8 ποῦ γϑῦ Θ0ΠΊ6. 

᾿ 20 Ἠθ βαϊὰ {Π|686 ον β 1η {116 ὑγθαβιι ΡΥ, 
θδομῖηρ' ἰῃ ὅΠ|6 θη ρ]ο : θυ πὸ ὁη6 ὕοοϊς 
Βῖτη ; Ὀθοδιι86 Π18 ΠΟῸΡ γὰ8 ποὺ γϑῦ Θ0ΠΊ6. 

! 

21 {6815 ΠΟΥ ΘΙΟΤΘ 5814 ἀρϑῖη απο ἐΠ 61}, 
Τ ἀορατῦ, αη ἃ γ6 8Π8}} βθοκῦ δον πιθ, δῃᾷ 

᾿ΥΘ 5}18}} ἀἴθ ἴῃ γΟῸ 8118: δη4 ὕΠ6 ρ͵δοθ ἴο 
γον 1 ἀπ ρσοϊηρ, γ6 οαπηοῦ σοπ16 ἴο 10. 

᾿ς 21 Αραΐη αἶβο βαϊὰ {68ι18 πηῦο ὑπθη, Τ 
Β8[}8}} ρῸ δυνᾶν, ἃπἃ γ6 5}|8}] 566 ]ς ΔΓ" τη, 
Δ Π4 γ6 85Π8}} ποῦ πα τη6, ἃ γ6 8}}}}} αἴθ ἴῃ 
Υ̓ΟΙ Β[ηΒ: ἃπαὰ 86. Ρ]δοο ἕο συ 0} 1 8}8}} 
50, γ6 ὁδῃηποῦ ΘΟΠ16 ἴο 1, 

22 ΤῊ 7657 ὑπιουθίογο βαϊ 4, 11] ἢ Ὁ] 29. ΤΊΘ 76 ν}8 ὑπθη βαϊᾷ, ὙΥ1] μ6 Κα} 
ἰτηβο 1 ἢ {Παῦ Π6 δαῖ, ΤῊ Ρ]αοθ ἴο νος Εἰ πηΒ6 1 ἢ ὉΠπΠαὖὺ ἢ Βαϊ 61, ὑπ ρ]αοθ ἴο μοὶ 

ἔου 1 διὰ ποῦ αἴομθ, θαὺ 1 ἀπ ὑπ ΒδύμοΣ 
ὑπαῦ βθηῦ Π10. 

17 Μογθουθῦ,} 1Ὁ 15 νυ ῦθη 1 ὙΟῸΡ ἰανν, 
ὑμαῦ {116 υυϊζθ55 οἵ ὕνσο πιθὴ 15 ὑπ116. 

18. 1 διὰ ἢθ ὑπαὺ" ΘΔ νν ̓ὕ 655 οὐἉ τη 861}, 
ἀηὰ ΒΘ ὑπαῦ βθηῦ τη6, 6 Παῦλον, Ὀθασϑῦῃ 
νἹ 655 Οὗ π|6. 

19. ΤΠ θη ὑπον βαϊά απΐο μἷπι, Δ ΠΘΤῸ 18 
ὑπγ Ῥαύμον ἢ θβι5 Δηβοροῦ, 9. Κπονν 
ΠΟΙ ΠΟΙ. 16, ΠΟΙ" ΤΥ ΠαύΠθυ: 1 γ9 Κπθνν 
Π16, γ6 ψΟυ] ἃ πον τὴν ΠΌΠΟΙ 8180. 

20 116 βραῖκο {Π|686 σου ᾽ῃ {Π|6 ὑυΘΑΒΌΡΥ, 
ἐθδομίηρ ἴῃ ὕΠπ|6 ὕθηιρ]θ: ἃ Πα πΠῸ ὁΠ6. ὕοοϊκ 
μἷτῃ ; ἴον Β18 ὕΠπὴ6 γὰ8 ποῦ γϑῦ ΘΟΙη6. 

21 ΤΠΘη αἰθυνναν 8. Φ 6818. βαϊ 4 αηΐο 
ὑμθιη, 1 ρὸ ἅναν, Πα γ6. 58}8}} 866}. 116, 
ἃ πα γ9 8Π|8}} αἴθ Ἰὴ γὙοΥ 518: ἀπε νυ ΒΙ Π6 
Τ ρο, γ9 ὁλπποῖ; ΘΟΠ10. 

22 ΤΊθη {Ππ|ὸ {6008 Βαϊ, ῬΟΡΠΔΡΒ ΠΊΔΥ͂ ῃΘ 
1111 μ᾿ Β0 1 Ὁ ὉΠαὺ ΠΘ Βαϊ 0}ν, Δ  ΠαυΠον 1 ρο, 

1 ρμεῖϊδέ, "τὰ ΒΑἌΤΗ κα, πο Α, Οδονκὶ τοπουβ ἱποοῦ- 1 ρμαλπαρ ἀποκ, 
ΤΟΘΕΥ “ Ῥαΐογ τηεαβ.᾽ 

3 πρὶ μ]δεοίαρπέαμοὶ μδῖδέ, τᾶν ΠΚὸ ἐπ Βαμιίαϊς, αἰδοὸ, 
3.“ Θῃ ἴῃ πος Ἰοσο ΠΝ ἑέσγεπ αἴ Τασὶε ΝΠ ΚίτΒ,---5οα δαΐ ὕὍο τοπαογοα, “τὴ ἴδ ΕΑΛΤΗ ΚΠ ΨΠ0 Βοηὲ Μο,᾽ ᾿ , : Μο. 

εἴΐατα, αὶ ἔτι αὐλισ, ὀχροπὶ οροτγίοτο σσπβογοτα," ΑΔ. 

Οδφοτκί, αὔτ, ν. 300. ! 3 ὅρρ {πΠῸ6 Βημίαίς, ] Το Μοιρηΐ ες πδ5. μον, "ἀπά," 
ὑπο Κα μ!, ομ δ, 

3 Βαῃία, δὐἀβ ὁπ, " αἰβο. 

4 Τῇ. Μοιιρμίς αὐ 5 δέ, ἀπ οπιίβ ἔπο σοϊαῦ, ὑσοι, ; 4 ΟΥΤΔΙΠΟΤΙ, “ἸἩἡ6͵ΤΕ βαγίηρ," πσιαδ, ἱτα ροτί, " ἀϊσοθαπε,᾽ ᾿ 
: Ῥαΐ (πὸ βαμ! , ΓΟ] 1 ον 5 1ὸ Οὐσοκ, 

5 ΟΥ̓́ "ΒαγΪηρΒ.᾽ ! 

5. μά ἀποϊ-ττππιοὶ απ. Βαμα, ογαῖβ ποῖ, δ ογ, "ἱπηθπίσο.᾽ 
] 
Ὰ  τἶν 

1 7αἢ ἐπα. 

3 οΥγ, “Τ απὶ Οπὸ {παΐ,᾽ ἐκ ἔηι δαεί, 

3 1{{,| γὸ Βοοῖς Μο,᾽ “γὸ αἷς," 



Ομ». Υ111. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

18 ὕγιθ : ἴον 1 δὰ ποῦ αἴοπμθ, θυῦ 1 δηὰ ὑπὸ 
Ἑαύμον πὸ βοηῦ τηθ.} 

17 Απά ἴπ γοῦν ἰδὺν αἶβοὸ ἰὐ 18. συν ἐύθῃ, 
ὑμαῦ {Π6 νυ ῦΠ088 οἵ ὕνγο τθη 18 ὑτστιθ.ὅ 

18. 1 δὰ μθ ὑμπαῦ θθὰν νυ ὕπ 6885 οἵ τ 80} ἢ 
πὰ {πὸ ΒλύΠΘυ ψ1Π|Ὸ βθηῦ τη6. Ὀθαγθῦϊι υυἱῦ- 
ΠΘ88 Οἵ τη. 

19 ΤΊΘΥ βαϊ 46 απῦο πὶ, Δ ΠΘυΘ 5. {Π ν 
Ἑαύμον ἢ [6808 σᾶνθ ΔΠΒΥΘΙ ἈΠ Βα 10} αηῦο 
ἔμθιι, Υ8 Κποὺῦ ποῦ πιθ, ἃπὰ γ6 Κπον ποΐ 
ΤΥ Ταῦ: ἢ γ6 ΚΠΘῊ τη6, γ9 ψου]ὰ 
ΚΠΟΥ ΤΥ ΕἈΥΠΘΙ 88 ν06]]. Ι 

20. Ζ6ϑβιιβῦ βραῖκθ ὑΠ18 βαγίηρ τιῦ ὑποπιδὶ 
ἷπ ἔμ ὑγθαβϑανυ, ΜΠ6Π ΠΘ νΥ88 ὑθδομίηρ, 
Ὁπ6γΘ ἴῃ {Π|6 ὑθιη ρ]6 : ἃπα πὸ ὁ ἕοοίς αἶπι,, 
θθοδι86 .ιἷ8 μουν νγὰ8 ποῦ γϑῦ ΘΟΙηΘ. 

21 6808 βδ ἢ} ἀραΐϊη ἀπο ὑπ θπι, Τ ρο, 

5, 50ΗΝ, 

ΘΕΟΘΆΚΟΘΙΑΝ, 

Ῥδοδιβθ 1 δ ποῦ δἴομθ, θαῦ 1 ἀπά τοῦ 
Ἐδύμον γΠῸ βοηΐ μι. 

17 Τὸν Ὁ 18. νυ θη ἴῃ γον ἰανῦ, ΒΟΥ 
ὑμπαῦ {πὸ τυ θη 858 οὗ ὕνγο πιθὴ 18 ὕγι. 

18 1 δὰ 6 ὑμαῦ θθὰν νυ ϊῦμθ88 οὔ τὴηγ- 
861}, πα τὴν ἘΑύΠΘ ὙΠῸ Βθηῦ τη6 Ὀθαγθῦἢ 
ὙΠ ΓΠ 688 Οἵ Π16. 

19 Τὴ {6 ν8 βαϊ4 υπίο Πἴπη, Δ ΒΘΓΘ 18 
{ῃν Τλαύμου ἢ 1 68118 ΔηΒιγ Γ α δηὰ βαϊα πηΐο 
ἔθθπι, 8 Καον ποθ Π6} τὴν ΕΑΌΠΘΙ, ΠΟΙ ΤῈ : 
1 γθ ΚΗΘ πι6, γ6 ψΟΙ]α ἰτπον ΠΥ ΕΔΥΠΘΙ 
4180. 

20 Ζ76β8ι8 Βραῖκθ ὑμ18 βαυίπρ ΕΥ̓͂ {116 ὑγθᾶ- 
ΒΌΡΥ, ἃ8 Β6 ὑδυριῦ ἴῃ ὕπι6 ἔθηρ]Θ: ἀπ πὸ 
ΟὴΘ ᾿αϊᾷ Βο] 4 οα Εἷμῃ ; Ὀθοδιβθ Πἰ8. ΠΟῸΡ 
νᾺ8 ποῦ γϑῦ ΘΟΠΊ6. 

δη4 Υ 5118}} Β66}ς τη68, ἃπὰ γὙ9 58}8}} αἴθ ἴῃ. 
ΟΡ βἰπβ: ἴον ψεϊίμον 1 ροῸ, γ9 ὁδῃποῦ, 
ΘΟΠΊΘ. 

22 Το 79 .}8 σοῖο βαγίησ, Ὑ7ὺ11] ἢθ 
ΡΘΡΒαΡ5. Ρὰῦ δὴ οπᾶ ἴο δἰπιβο] ἢ ΓΤ ὑμαῦ Π6 

1 Κὶ, Βοροσγίδη, Ηοπι. ἵν. Ρ. 172, ψὲ8 ψδὺ Πιαῖγ', τσοΐοι οὐ ιι8 
Αβαάιϊισαάξα γι ᾿ἱ πεῖναν αδὸ, αὐ νεΐ αδαιοα ἀπε" ᾿ϊίτι, 
μῦν ψεῦ ποῦ. ““Ἴ διὰ Βατηκε, ποῦ ὕννο οὐδ ἀϊδείπος 
ὕγοτα δασῖν οἴπον, βαῖ τ Ης, θὰ  οπο Θοάποδα, ΗΪ5 οὐσὴ πὰ 
πο ΕΑΤΉ ΚΑ᾿ Β.᾽" 

3 5, Βεροτγίδη, ᾿ἴθ]α., ααοΐο5 (Π5 ραββαρο, Ἰοανίηρ οὐ ἐδῳ,. 

3 γξ. "ΜΥ ονγῆ 56}, ΟΥ̓́ΡΘΥΒΟῚ.᾽ 

4 ψ Γ, "ΠΟΥ 58 γ.᾽ 

5. Βοπιδ σορίο5 οτηίξ "9 Ε8ύ8.᾽ 
Ψοηΐοο δὰ, 1805. 

δ᾽ Ξοπιδ σορίθβ οπαῖξ " υντει ἘΠ οτη." 

7 περ' κὸ χκαγῦσϊη εὐἐ Ναϊἐ πὸ, 

ΤῈ 8 ποῦὸ βίνϑη ἔγοπι {Π 6 

ἈΝΟΙΟ-ΒΑΧΟΝ, 

ἴον ὑμαῦ 1 δπὶ ποῦ αἴοῃθ, θυῦ 1 δπὰ {π6 
ΤῬαΐμον ὑμπαῦ βϑηῦ τη0. 

17 Απὰ ἰπ γοῦν ἰὰνν τῦ 15 πυυιθίθῃ, ὑπαῦ 
{8Π6 υυϊδηθββ οἵ ὕνψο πηθῃ} 18 ὕγιιθ. 

18. Τ πὶ ἢ ὑμαῦ θα νυ ἸὑΠ685 οὗ πυγβ6 1 Ὁ 
δὰ ὑῃ6 Τλαύμον ὑΠπαῦὺ βοαῦ πιθ θθαροῦ τὶῦ- 
Π688 οὗ πηθ. 

19 Τηθη ὑπονὺ βαϊά ἀηΐο πΐτη, ὙΥ̓ ΠΟΥ 18 
ἀν ΒΑΡΠον ἢ 0Π|6 ϑανίοιν ἀηβνουθα ὑΠ 6], 
ἃπα δβαεϊά, Ὑ8. πρίπου’ Κπονν Π|6, ΠΟΙ" Τα 
Ἐδύμου : 1 γο Κπθνν τη6, ὕΠ0 0 18. ΠορΘ ὑμαυῦ, 
γ8 νου] Κπον τὴν ἘλΕΠοΓ. 

20 ΤΊ ον ἢ βρᾷκθ αὖ Π6 ουϑύομπι- 
Βοιιβθ:δ.. .ς.ν δηά πὸ τηδη ἰοοῖς Εἶπι ; [ὉΓ 
ὑμπαῦ μἷβ Ποὰ γὰ8 ποῦ γϑὺ σοπηθ. 

21 Τθθπ αἰἴγουνανβ ὑπθ ϑανίοαν. βαιά 
αηΐο ἢ 6 πη, 
4 χχττι.---ἰ ἀθρανῦ, ἀπ γ6 560}. πη, ἀπά 

γὸ ἀΐθ ἴπ γοὰν Βἴπδ: γ8. ΤῃΔΥ ποῦ ΘΟΙΏΘ 
ΜΒ Πον 1 ἀθρατνῦ. 

22 ΤΉθη 8814 {Π 0 {ονν8, δδν γο μ ΚΊΠΠΘ 0} 
ΒΒ Θ ἢ [Ὸν {πὲ [9 βαῖ}}, Ὑ8 τᾶν ποῦ 

1 γξ, “ἔννο πιο 5 υυ ξηο55," 

3 δὲ πιὸ κυίγμηι. 

3 δενιδ. 

4 ΑἸπουρῖ ἔπ Δ, Βάχον πδ--πδ, ἰπ ποΐῖ ΟΧδοῖν “ποιοῦ ὦ 
“τότ, γΐοῖ ἴθ ΔΑ, Βαχοι 5 παάλον πδ---ηδὶ γαῖ "ποτοῦ ᾿ς 
ππποτὐ ἰβ ἃ Ὀσίξοτ τοὺ τίς παῖ " ποῦ-- ΠΟΤ᾽ ΓῸΓ π6--δ, 
θοῖι οτὸ δι δὲ νου, 14. 

1 ρὸ ἅν, 8Π4 γ6 888}} Βθεὶς πιθ, ἃηἃ 88}8}} 
ποῦ ἤπα τη6, ἃπὰ Ὑ6 8118}} βθυβῃ 1π γΟῈΣ 
5108: 8Ππ4 ψΥ ΙΓ ΠῸΡ 1 ρο, γ6 οδηποῦ ΘΟΠ,Θ. 

22 Τὴ6Θ. {6 ν}8 βαϊά δπιοηρ ὑπιθιηβο νο8, 
ὙΜῈΠ 6 ὕμθη Κὶ}} Βἰπιβ ἢ ἢ Βίποθ Π6 Β8 16}, 

4 χχχ.---21 Αραΐη {6815 βαϊα αηΐο ἔμ θπ),. 

5ΠΆΝΟΝΙΟ. 

θϑοᾶῦβθ 1 δῃ ποῦ δἴοπθ, θὰῦ 1 διὰ ἐδ 
ΔΘ ν πὸ βθηῦ πηθ.} 
᾿ 17 Δπᾷ ἴπ γοὺν ἰδὺν ἴὖ 18 τι ίοπ, ἐμαΐ 
86 υὺῖίποββ οὐ ἔνγο ΠῚ 18 116. 
᾿ς 18 1 δ ὁπ6 Ὀθαγίπρ, τ ὕΠ688 οὔ την 86}, 
δηα 016 ἘΔΓΠΘΡ ΠΟ βθηῦ πὴθ θραγθῦλ νἰῦ- 

[1688 Οἵ τη6. 
᾿ς 19 ΤΈΘη ὉΠ6Υ Βαϊ ἀπο μἷπ, ὙΥΉΘΓΘ 15 
ΤΥ Ἑαΐμον ἢ 7 68ὰ8 δηβυογθά, Υθ ποιμον᾿ 
᾿ΚΠΟΥΥ 1|6, ΠΟΡΤΩΥ ΕΥμον : 1 γο Βα Κπον 
16, γ6 ψου]α μᾶγθ Και ἢ ΠΥ ἘΑΟΠΘΙ 4180.3 

20 «6818 Βρᾷῖθ ὕμ656 στον ἴῃ ἐπ ἔγθα- 
ΒΌΓΥ ὑθδοβίηρ ἴῃ (δ 6 ὕθιῃρ] :ὃ θὰ πὸ ομ6 
τοοῖς Ηΐπι ; Ὀθοδιιβθ. 8 ΒΟῸΣ νγὰϑ ποῦ γϑί 

᾿ΘΟΠη6. 
Ἴ χχχ.---21 ΤΊθη 6808 δραίη βαϊ ππίο 

{Π|6π}, 1 ρο, ἀηἃ γ9 851|8}} βθϑὶς τηϑ, ἀπᾶὰ γὸ 
.888}} 16 1π γὙ0Ὸ 5Β[η8: δηὰ ψ μίσθιον 1 ρο, 
Υ6 οδηποῦ ΘΟΙηΘ. 

22 Το 96.718 βαϊὰ ὑμπογοίοσο, ὙΥ11 6 
ΡΘΟΥΒΔΡΒ Κ1}} ΙΒ} ἢ ἐμπαῦ π6 βαῖ τ, ὙΥ ΒΙΓΠ 

1 πιδηιαυϊἱποδοιὶ ἐολιοηὶ τπάπια, ὃ πέμψας μου πατήρ. 
᾿ ἐολπεηιὶ βθουηβ ἴο πᾶνο θθοη ἱπίγοάδπορα Ὀν ταϊβέακο Ὀγν ἀπ 
᾿σοργῖβῦ, θοῦ Πότ ἃπᾶὰ δὲ νου, 18, Το ϑυτίας, ΠΟΎΣ, 
νεῖ ὅπ Αταθῖς πὰ {πὸ Ῥογβίαμ, γθαὰβ πατήρ μου, ἴῃ 
ΥΟΥ. 18, 

3 ρ»᾽ παδὶ5-δαἰδβανὶ, " ἀΘΡΟΒΙΓΟΥΥ ΟΥ̓ ΔΙ ᾺΔΌ]65.᾽ 

] 

ΓΠἋ ἃ μοϑίαυνὶ πεῖα οἐείε᾽, καὶ ὁ πέμψας με πατήρ. 

3 ἸέογαΙν δὰ οἰ θκαπεὶν ἰπ ΒΙανοηῖς, αϑέδλε πιία δαϊείε, 
υμοααϊῖ, ἱ οἶβδα πιοῦχο υψεάαϊὶ δἤϊδέε, " Γ γ 6 ὑγοτὸ Κπουνῖπις 
Με, ἀπ ΜΥ ΕἌτηξπ Καουνηρ γὸ νου ὃς, ἄς. 

3 ν᾽ ραξορλψίακίϊ αἱολῖα τ" δεν κοῖ, τ1ξν “ἴπ ἐπ σματοῖι.᾽ 

ἈΒΛΒΙΟ. 

ον Τ ἃ ποῦ ἃἰομθ, δῦ ὑπὸ Ἐαύμον νΠῸ 
᾿Βθηὗῦ 116. 

17 Τὸν 1Ὁ 18. υυυϊῦθῃ ἴῃ γὰρ αν, ὑμαῦ 
06 υυῖϊέμθβϑ οὗ ὕννο τηθῃ, ἰὖ ἐς ὕσιιθ. 

16. 
19. ΤῊΘΥ βαϊὰ απο Εΐμπι, ὙΠΟ ἐς ἢ ὅπ 

Ἑδύμθυ ἢ οι βαϊά ἀπῦο ὑπ θη, 6 Κπονν 
τὴ9 ποῦ, ἃΠ γ90 πον ποῦ τὴν Βαύμον: ἴἢ 
γ8 Ἰχηθνῦ τη0, γ6. ψου]ὰ Κη τὰν ΕΔΥΒΟΡ 
480. 

20 Πθ βρδῖκθ {Π|686 γον ῖβ ἴῃ ὑ}16 ὑυθαβιιγυ, 
8. ἢ6 ν͵88 ὕθδο!ηρὶ ἴῃ ὑΠ6 ὕθιρ]θ: δα πὸ 
ὁη6. Ἰαϊά Βο]ἃ οἵ τα; θθοδιιβθ ἷἰ8. Βοὰν 
γγᾺ8 ποῦ ΘΟΙΠ6. 
4 χχι.---21 ΤΉθη 6818 βαϊά απΐο {ἢ 6 Π}, 

Τ 60 ινΔΥ, ἃπα γὙ6 5Π8}} βθϑὶς πιὸ, θὰ γὸ 
88|8}} ποὺ πὰ τηθ, ἀπὰ γϑ 5818} ἀϊΐθ ἴῃ ΟΝ 
81η8: δη ἈΠΟ Ρ 1 σο, γ9 οδπποῦ οομιθ.3 

᾿ 22. Ἀπὰ {Π6 6 1)0}8 βαϊα, Τγοῦ]ι ἢ Ῥϑυθαρ8 
᾿Ἰηδθηά ἴο Κ}} ἰπηβο}  ᾽ ἔργου τυ παῦ ἢ 6 βαϊ δ, 

τ τραλισα χα" αἰ ἔπεα, 

3 οὐ, “γΘ δᾶνὸ πῸ ῬΟΥΨΟΥ ΟΥ̓Ρ ἔπ σοπίπς ἴο ἐξ." 

5 τοόη ἐξ ἐλ αἰ χε ἐμάλοη νυεΐππε Εαάεν. 

δ αἱ οεαρ.-δοεανιοίο. ΜΈΓΑΝ, σορ-ονανηοῖο. ΤΡ. “ΈΟ]]. 

ὈοοῖΝ,᾽ οὐ " 518}}.᾽) ΤῊ Δ. 5. οπυίῖβ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ. 

18 1 ὈθὰΡ νὶδμθ 58. οὔ τυ 86], δπα τὴν 
Ἐαῦμου 0 βοαῦ πιθ, Ὀθαγθ τ ϊῦηθ88 οἵ 

ΡΕΆΒΙΑΝ. 

15 ὕσιιθ : Ὀθοδι8Β6 1 δὴ ποῦ δἴοπθ, θαΐ 1 απ 
ἸῺ ΕΆΓΠΘΥῚ νὯῸ βθηῦ μι. 

17 Απὰ ιὖ 18 νυ θη ἴῃ γοῦν ἰανν, ἐμπαῦ 
ἴπ6 νυῖύπθββ οὐ ὕνο ρ ΒΟ ῚΒ ἰ8 ὕσιιθ, 
᾿ 181 δὰ Βὸ ὑπαῦ Ὀθαν νυ ϊΐηθϑβ οὗ τὴγ- 
861}, ἀπ τὴῦ Ελύμθ ν ἢ βθιῦ πιὸ Ὀραγϑἐἢ 
ΥΥΙῦΠ655 οἵ πθ. 

19 ΤΊΙΘΥ βαϊα υὑπίο {6βιι5, Δ Πθτ 5 ἐἢν 
Ἐδύμον ἢ Βῃον ἃ5. Ηρ δηβιογο, Υ6 }ᾶνὸ 
Κπονηῇ ΠΟΘΙ ΠΟ ΠῚ6, ΠῸΡ τη ΕΠ ον : ἀπ 
1 γθ Καθννβ τὰν Βαύμον, γ9 πουἹὰ Πᾶν 
Κηον ἢ ΠῚ6 α͵80. 

20 Ἠθ βαϊὰ {18 ἴῃ ὑΠοὶν' ὑγθαβασν, νυ Β1]6 
[6 νγὰϑ ρίνίηρ ἰηβύγιούϊοη. ἴῃ ἐμ ἔθιῃρὶθ: 
Ὀὰῦ πὸ ομθ ἴοοῖς πῃ; θδοδιιβο 8. {ἰπ 
νγᾺΒ ποΐ γϑῦ ΘΟΠΊΘ. 

21 Αραΐη «6818 βαϊὰ ὑπέο ὑπθπ), 1 δαὶ 
Βοίηρσ, ἃ γο 51}8}} Βθθὶκ πιθ, ἃπᾷ 8}}8}}} ἀϊθ 
ἴῃ γΟὰν οὐ δἰπ: θα ΜΒΙΕΙΘΙ 1 σο, γὸ 
οαπηοῦ σΟΠ16. 

22 Τῆο 16 ».8 βαϊά, ΜΥῚ] ἢ Ῥϑυβδρβ ΚΙ] 
δἰ ἢ ὑπαῦ 6 βαϊα, ΜΝ Βἰθμου 1 ρο, γὸ 

ΤΊ Ῥογπβίδιην ΓΟ] οννΒ {Ἰνὸ ΟσοΥνχίδε ἐπ γοδά τς μαάσγανι, 
Οοοτα. ἐσλενν πανία, πατήρ μου, ἴῃ γνογ. 10, 18. 

3. «παπᾶ λέδά. 

Ι ! Ι 
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5. ΦΟΉΝ. Ομ». ΥὙ111. 

ΑΥΤΗΟΚΒΙΞΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΆΕΙΛΑΟ. 

Υγ6 σδηποῦ ΘΟΠΙΘ. 

25 Απᾶ Π6 βαϊά ππίο ὕμθπῃ, ΤΥ 6 ἃΓ6 ἔγο πὴ 
᾿Βομθαΐῃ ; 1 81ὴ ἔγομπι ἅθοΥΘ: γ8 ἃ οὗ {118 
που ; 1 πὶ ποὺ οὗ ὑμ18 που]. 

24. 51 5α]4 ὑπογυθίοσο ἀπο γοα, ὑπαὺ γ6 
588}} αἴ6 ἴῃ γΟΌ 51π8: ὅξου [1 γϑ Ὀ6]θνθ 
[ποῦ] ὑπαῦ 1 πὰ λ6, γ6 888}} 416 ἴῃ γον Β1η8, 
᾿ς 25 [ΤΏ θη 5814] ποὺ απΐο Ὠΐτη, ὙΥ̓ ΠΟ δῦ 
ποὰρ Απᾶ “688 [5810] ἀπίο ἔπθιη, 
Ενθῃ ἐλθ δαὶ ὑπαὺ 1 5814] απο σοι ΤΡΟΙη 
6 Βορτηηϊηρ. 

20 1 Βᾶγθ ᾿ὩΔΠΥ ὑπίηρβ ἴο ΒΔΥ ἃπᾶ ἴο 
7πάρθ οὗ γοὰ: [θ0}}7 ὅπ ἐμὰῦ βθῃῦ 1η6 18 
ὕγιθ : δἂηὰ [6] βρθαῖ ἴο ὑπ6 σου] [Π 086 
τΠϊηρσ8 συ ΒΙΟἢ 1 Πᾶνα μϑαγα οἱ μῖπι.} 

᾿Π 27 ΤΠΟΥ ππάουβέοοα ποῦ ὑπαῦ μ8 Βρ8 6 
᾿ἴο ἔθη οὗ ἐμ Εδύῃθυ. 
᾿ς Ω8. ΤΏΡ Βαϊ Ζ6δβι185. ὑπο ὑπ θιη, ΟΥ̓ ΠΘ πα 
γ8. Βδᾶγθ 764 ἀρ ἐπ ὅοη οὗ πηδῃ, ὅζΠθῃ 
[588}} γϑ Κπουν ὑπαῦ 1 δ δ, ἃπα ϑέλαξ 1 40 
πούμϊπρ οὗ πηγβϑὶῖ; θυ [105 τὴν ΕαῦΠοΡ 

δοϊπρ', γ8 οδηποῦ ΘΟΙΠΘ. 

12. Απᾶ Β6 βαϊά πηΐο {Πθηῃ, Ὑ οι, γουι 76 
ἔροπι ὑπαῦ τ Β]ο ἢ 185 ὈΘΙον :} πα 1, 1 ἀπὲ 
ἔγοπι ὑμαῦ ΒΟ 18 ΔθΟΥΘ: Υοιι, γοῖ] (7.6 
ἔγοπα ὑπ18 γοῦν]; 1,1 τὶ ποῦ ἔροιη {15 νγου]α. 

18. 1 β814 απΐο γου, ὑπαῦ γ6 58118}} α16 ἴπ 
ΥΟῺΡ Βη5: ἴον" 1 γ Ὀθ]θνθ ποῦ ἐμαῦ 1,1 
ἀπῖ, γ16 58}8}} 16 ἴῃ ὙΟῈΓ 518. 

14. ΤῊῆθ 18ν8 βᾶγν, Του, πὸ αγέ ὑπο ἢ 
{6518 βαῖτ απίο ὑπθπι, ΑἸΌοιῦ ὑμαῦ 1 μᾶγθ 
Ὀθρσαπ ἴο Βρθαῖκ 0} γοιι, 

15 ΤΊΘΡΘ ἰ5 ἕο τ πηποῖ ο ΒΥ οἵ γοὶ 
ἀπ ἴο πᾶσ :2 θαῦ ΒΘ ὑπαῦ βθηῦ 1ὴ6 15 {106 ; 
ἀηᾷ 1,3 ψιθαῦ ἐμίηρδε 1 πρᾶν ἴγοπι Πΐμ 
{πι656 1 βρθακ αηΐο ὑπ νου]ά. 

10 Απὰ ὑπο ποῦν ποῦ ὑπαὺ 8 Βρᾷῖκθ 
πηΐο {Π6πὶ οἵ ὑπο ἘΆΌΠΘΡ. 
4 χχιν.---17 Αραὶῃ 16 818 βαι 0 τηῦο 

{πθηη, ὙΥΒΘη. γ6 8588}} ΕΠῸ ἀρ ὑπ ϑὅοη οἵ 
Τ811, ΓΒ 6 588}} γϑ Κπονῦ ὑμπαῦ 1, 1 γι, ἃπα 1 
ἀο πούμϊπρ' οἵ τηϊη6 οὐγη δοοοΙα :Ὁ θα ΔΒ ΤΥ 

Α.}. 32. 
1 ΟἹ. 111. 31. 
3 ΟἩ. χν. 10; χυὶ!. 16; 1 5. Ζοἢπ ἷν. δ. 
3 ΟἹ. νἱϊ), 21. 
ΒΚ, Μα͵κ χυΐ. 16. 
5. ΟἿ. νἱῖ, 38, 
6. ΟἿ. 11}. 32; χν. 15. 
7. ΟἿ. 111.. 14; χί!, 32, 
5. Ἐοπι. '. 4. 
9 ΟἿ. ν. 10, 30. 
Ἰο ΟἹ. 11}. 11. 

1 ἐΥροπὶ ἔποβο ἐλίπρ 8. οὐ Ὀε]ονν---ἴγομη ὕπθβο ἐλέη 8. οὐ 
δρονο.᾽ ἩΓΚΙ. 

3. ΤῊΪ5 τοπαοτίπε οὐ πο αἴθ, τὴν ἀρχὴν ὕ τι καὶ 
λαλῶ ὑμῖν, ἅτο., 15 ταππα τ Κα ]6. 10 4065 ποῦ 5θθπὶ ἴο πᾶν 
Ῥθθη πού σρα οἰσπου ὃν .}. Ὁ. ΜίομδΕΙΪβΒ. οὐ ΝΠ ΘΙ Πδιι5, 
ἩΣΚΙ. τραᾶβ, "πὸ Ὀθριπηΐπρ’ τ μϊσ ἢ ονεῖι 1 ἃπὶ Βροακίηρ, 
ἀπΐο νου, ἀπ ἀοθ5. ποῦ σοῃμποοῖ {115 Ὑ ΘΟ 56 Ὁ] {116 10]- 
Ἰονΐηρ. 

8. ἔργρῃ 1.᾽ ,ΚῚ]. 

4 γ0, “[Π056---ἴΠ656.᾽ 

5. ἐἤγοτῃ Με." ΗΓΚΙ. 

ΒΛΉΓΙΡΙΟ. 

Ι πὶ ροϊηρ, γ8 588}} ποῦ φοπιδ ο ἵδ. 
] 

᾿ς 9. Απά Π6 βαϊὰ ὑπίο {πῃ θπι, Ὑου, γοι 
᾿αγ ἴγοτη ὕΠ6 ϑαῦῦῃ ; Ὀυὺ 1,1 αὶ οΠ6. ἔγομη 
Βθάν θη : γ0ιι, γου] 7.6} ἔρο μι {18 νγου]Ἱα ; θὰ 
1,1 ἀπὶ ποῦ ὁη6 ἔπῸπὶ {18 νον]. 

24. ΤΠογοίου βαϊὰ 1 τπηὔο του, ὑπαῦ γ6 
᾿Β888}} αἴθ 1π ὙΟῈ 51Π8 : [Ὁ 1 γ6 θθ]ῖθυθ πού 
᾿ἐμαῦ 1 ἅπ|, γ6 518}} α16 1 ὙΟᾺ 51η8, 
᾿ 95 ΤΟΥ βαϊα3 ὑῃθη ἀπίο μῖπι, ΤΠοι, 
πο ατγέ ὕμοι ἢ5 “6818 βαῖ ἢ ἀπΐο ὕπθμη,, 
᾿ΤΗαῦ ἔγοιμῃ ὅΠ6 ἢγβῦ 1 βρθδκ Ὁ} γοι." 

᾿ 261 ΒᾶγΥ6 ἸΠΔΠΥ {πίησθ ἴο Βᾶγ οὗ γοι 
856 ἴο Ἰπᾶρθ: θυΐ ΠΘ 18 ὕγιιθ ὑΠπαῦ βθηῦ τη6 ;. 
᾿ΔΠ4 1, τι μαῦ ὉΠ’πρ8 1 πραγ ἔτοπη Βΐπη, ἔῃ 686. 
Τ 5ρθδὶς ππίο ὑπ νι ν]α, 

27 ΠΟΥ Κπϑὴ ποῦ ὑμπαῦ 16 Βραᾷῖκθ νυ} 
{Πθιὴ οὔ πὸ Ἐδέμ θυ. 

28 «6818 ἔπθη Βαϊ ππίο ὕπθαι, ὙΠ γ6. 
58:.4}} παν Προ ἀρ 116 ὅοη οὔ τηδη, ἔμ θη 588}}} 
γ8 Κπονν {παῦ 1 δῖπ, ἀπὰ 1 ἀο πούῃϊπρ' οἵ τὴν - 
56] [δ]οπθ ; Ὀυῦ δοοογαΐηρ ἴο τ μαῦ τὴν ΕΑΥΠΘΡ 

1 Ἡέρτὸ οπιθκ ἔπ Βαηϊαϊο ἑοχὲ κίνοπ ὈΥ Δ. Οϑοτκί, Ρ. 262 
απ 356. ΤΊ ΓΟ] οννίπς ἐγαπιβὶ δείον [5 ἴτοτη πὸ Βα ἷς οὗὨ 
Ο. οΙάς,, ὄχοορὲ ἔπ ὕγαρτηοιῖθ χαϊπογοὰ ἤὕγοιη ἘδΔΡ, 
Τυκι 5 υΐ, 1πρ, Οορΐία;, μαββίτῃ, 

Ι! 3 μεμα, " ἀϊσεθαδπξ," 

3. 476 αἀπίοϊ απίοῖκ πίσα, 11π, “τπδξ ΤΉου, Του τ πο.᾽ ] 

] 4 αἴε αὐπι ἀπδλοῦρ αἰδλαάγε πιεπεπιδέετσι. ᾿ 
! 

] ᾿ 
! 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

1 ρο, γοι, γοῖι οα πμοὗ ΘΟΙΠΘ. 

29. Απᾷ Πι6 βαῖ ἢ απῦύο ἐμθηι, Α5 ἴον γου! 
γ6. αγ8 ἔγοῃι θθὶον ; θαῦ 848. ἴῸΓ τηθ5 1 αὶ 
ἔροιὰ ἃ ον : γοῦ ᾿π 4664} αν» οἵϑ ἐμ18 νου]Ἱά ; 
Ῥαῦ ἴον τῇ 1 αηὶ ποῦ οὔϑ 0Π185 που]. 

24 Απᾷ 1 88} υηΐο γοιι, γ6 888}} αἴθ ἴῃ 
ΥΟῺΡ 51η8: 8118 γθ θδ] ον ποῦ ὑμαῦ 1 ἀηὶ 
6, γ6 518}} αἴθ 1π γ ΟἿ" 518. 

25 Απαὰ {Π|᾿Η 60 880 τπηἴὸ Πΐπη, ΤΉΟΙΙ, γΠ0 αν έ 
ἐμβοὰ ἢ Απά «6518 βαῖ ἢ απΐο ἔπθπι, Ενθη 
αὖ ὅπ Ὀθρὶ πηϊηρΈ 1 ἀθοϊανοα ἐξ αηΐο γοι.. 

20 Απᾷᾶ 1 μιανϑῦ πλιο ἢ ἐμαῦὺ 1 5881] Β8 
ΘΟΠΟΘΡΉΪΠΡ γοι, ἃΠπ4 ἐπαῦ 1 5}}8}} Ἰπᾶρθ: 
ΟἾΪΥ ἢ ὑμαῦ βθηῦ π|6 18 ὑσιιο ἢ πα ΒΔ} 1 
μιθαγα νυ τ πὶ Τ Βρθαὶς πηΐο ὑπ νγου]ά. 

27 Απᾶ ὑπθν πον ποῦ ὑμαῦ Π6 Βραϊϑῖ 
ἀπῦο {Π6πὶ οἵ ὑπ 6 Ἐδύμου. 

28 Απὰ 4«6δ818 βα]ϊ4 πηΐο ἔπθιῃ, Υ Βα 
ὑπ ὅοῃ οὗ πιδπ 18 ᾿ἰ θα ἀρ, ἴῃ ὑμαῦ ἀαγϑ 
Υ6 51|8}} Κπον ὑπᾶῦ 1 ἀηὶ ᾿6, πα ὑπᾶῦ νυ μαῦ 
Τ 4ο 18 ποῦ οἵ τηγβο] ἢ: Ὀὰῦ 85 τὴν ΕΑύΠΟν 

1 αμέαπιιϑα. 
3 τρααηἾδβα. 
3. οὐ", “ΤὙΌΤα.ἢ 
4 οΥἹἉ " δ ἤχβί.᾽ 

Τ το] γοὰ 5ο.᾽ 
5. 110. “1 ΟΥ “ὈΥ Μο, ταὰοῖ.᾽ 
δου, " τἱηύθοιβ.᾽ 
7 Ἀῖξ. “ΒΡΘδ ΚΘ ἢ." 
8 εἴ {ᾶῇ ἀν, {Π6ῃ.᾿ ῬΟΙΥΡῚΊ. 
9. ῥακάαπια Κγἄβίοβ. αἰδὸ σαρμαῦτα τυαϊπιάπξανι σαδηδαία 

δααν, “" ἃ5 ΟἨκιδτ, ἔποτο ἰ5. ποίῃϊηρ νυ παΐονου δ ἄοο5 
οχοθρῦ νῖἢ {πὸ ΒἌΤΗ Επ,-αΐῃθ 5ῸΝ (065 ποίη υἱποὰῦ 
{πὸ ΒΆΑΤΗΕΕΑ,᾽" ἄς.-- Πίάαβο. Αροβῦ. Ρ. 88, 82, 

ῬΟΙν ΒΕ]. ΤΟ ΟΥΒ ἰδ ΤΠ 5, “ἔπ θγβῦ, δὰ 

ΘΟΤΉΤΙΟ. 

Ι ρο, γ6 οαηποῦ ΘΟπΊ6 ἰο 1. 

25. Απᾷ ἢ νγᾶ8 Βα γ] Πρ} πηΐο {Π]6η}, Υοι,. 
γοῦι αγὸ ἴγοιη Ὀθ]ονν : 5 θυὺ 1,1 ατὶ ἔγοι οπς 
Ἰὴρη : γοιῦ, γοὰ αγ6 ἔγοπι ὕ}}185 σον] ; Ὀαῦ, 
1,1 ἀηὶ τιοῦ ἔρομη ὑ818. μον]. 

24 1 5αϊά ὑπογοίογθ πηΐο γοῖι, ὑπαῦ γ6 
Β8411 416 ἴῃ γοῦν Β[ηΒ: [Ὁ 1ἢ γθ Ὀθ]ϊονθ 
ποῦ ὑπαῦ Τ πη, γ6 8118}} ἀ16 1π γὙ ΟἿ" 5118. 

25 ΤΠθη ΠΟΥ ΜΘΡΘ Βαγΐηρ πηῦο ΐτη,, 
ΤΠοα, ψπὸ αγό ἑλοῦ {6508 βαῖ ἀπίος 
ὑπθιη, ΑΥ̓ μαῦ αὖ ὉΠπ|6 θΘρΊπηΐηρ 1 4180 ΒΡ ]κΘ 
ἢ νου. | 
201 ᾿ιᾶγθ ΤΊΔΗΥ ὑπ ηρβ᾽ ὕο ΒΥ οὗ γοι, 

ΔΠ6 το ἡυαρσθο: θὰ π6 {παῦ βοηῦ Πὴ0 18 116 ; 
Δ η4 1 αἶβο, τι μαῦὺ {πηρ8 1 πραγ ἔγομὰ ΠΪπη,. 
ὕΠ686 1 Βρθϑαῖ ἴῃ ὑπο σου], ] 

27 ΤΠΟΥ Κηθν ποῦ ὑΠπαῦ Π6. ΒρΡΆΪκ6 10} 
ὑπρια οὔ ὕπ6 Ῥαύμον, 

28. 7688. βαῖ ἢ ἀπο ὑπο, ὙΥΠμΘπ γθ 
888} παν ΠΠ 64 αρ ὅμο ὅοπ οὗ τηδῃ, ὑμδας 
888}} γϑ Κπονν ὑπαῦ 1 δ, ἀπ 1 ἀο πούϊηρ 
οὔ π  Β6] ΓἍ]οηθ; θυ Δοσογα πρ' ΓΟ ὉΠ}Θ ΠΠ Δ ΠΠΘΡ 

1 παρα δηιπιοο, | 

3. ΤῸ ΤΕΥ 8150 Ρ τοπάοτοάᾶ, " οὐ ΟΥ̓ ἘΠἰπρ8 οὐἉ Ῥοϊονν,᾽ ἅς,» , 
απὰ ἐπ τ Βαμϊατο ΠΠκοννίβο, Ι 

3. ἦε απαίαγ" ὃ αἰονρκεκαα[ ἑ πιεπιδέεπα. 'ΤῊΪΒ ΤΥ δΙΒὸ ΡῈ 
τοπθογοῦ, "{παὶ (1 ἀπ) πὸ θοκίπηίηρ, 1 αἴκὸ βρᾶκὸ νυ 1 
γοα,᾿ Βα {π|5 τοπάοτγίη 15. Τογοοῦ ; παπᾶ ἰζ [5 θοίίοῦ το. 

ἴακο Παϊαγ"λιὰ τὰν οτ ἰδ}, κὸ τὴν ἀρχήν. 
Ι 

4 πε,“ ἃ αὐδηθεν." 

Υ8 οδηηοῦ ΘΟΙΏΘ. 

25. Απᾷ “6818 βαϊᾷ ὑπέο {]ιθπὶ, Ὑ6 ἃ. 
ουὐὖῦ οὐ ὕπθια θθ]ον ; θὰῦ 1 ἃτὰ ουὖ οὗ ἐΠΠΘ 1 
ὁπ Πρ: γ8 ἃΓΘ οαῦ οἵ {818 νου; θυὺ 1 
δ ποῦ ουὖ οἵ {118 ννου]ά, 

24. ξ1 βαϊά πον τπΐο γοι, ὑμαῦ γ6 8}8}} 
αἴ6} ἴῃ γοῦν 5η8: 1 α]δὸ γθ ἀο ποὺ Ὀθ]θγο 
ὑπαῦ 1 πη, γ6 58|8}} ἀἴοὶ 1ῃ γ οι" Β[Π8. 

25 ὍΠΟΥ 8814 Ὁπογοίονθ τπιηῦο πΐπι, ΤΉΟα 
ψΠ0 ἂὐὖῦ ἑλοῦ Απᾶ «6818 βαϊᾷὰ πηΐο 
0πθν, Το θορὶππϊηρ᾽ μοι αἶδὸ 1 βρθαῖς 
πο γοιι. 

20 1 51|8}18 βρϑαὶς τη μοῖ οἵ γοι, δηᾶ 
πάσο: θὰ} πθ {πᾶῦ βοαῦ πη 18 ὕστιθ; δηᾶ 
νυ μαῦ 1 ποαρὰ υα ἴπι, ὑπαῦ Βρθαὶς 1 πηΐο 
{818 νυου]ά. 

27 ΤΉΘΥ ππαονβίοοα ποὺ {Ππαὺ ᾿Θ Βραῖκθ 
ἀπο ὑπθιὴ οἵ ὑπὸ ἘλέμΠον. 

28. Το 6815. βαϊ ἃ ἀπΐο ἔμθιῃ, ΒΘ 
γο ΠΡ ἀρ {πὸ ὅοι οἵ τηδῃ, ὕΠ01] Υ9 8}18}]} 
αϑοουίαϊηῦ ὑπὰῦ 1 ἀπὶ; ἀπ 1 4ἀο ποίμϊηρ 
θὰ 8 ΤῊ Ταῦ ον ὑπυρηῦ πο, δοθ Τὸ Βρθαὶς, 

1 χασακεέδηίεν, Ὁ," γοὸ ἀἴο. 

3. απαδίοάοῖπα. {ΠΠ1ὰ ΒοοτηΒ ἴο πᾶνο ἀπαονβίοοῦ τὴν 
ἀρχὴν ὅ τι, 5 11 νγοτο ἡ ἀρχὴ, ὅ τι. 

3. ογ, “Ἱ τησδῖ,᾽ “ δπὶ Ὀοηα," πιαπας δ᾽καϊ--νοάζαη, 

4 ἐδπαΐεί αἰέαπ ἵπι χαΐδ, 1ἴ{, “πῶς Ηὸ το] {ποπὶ ἔπο ΘΔ. 
τηκπ," 

5. 1ιπ| “(πη γὸ δβοοτίαίη,᾽ “Ππα οὐἱ,᾽ 

6, “Ε|8,᾿ 



Οπ.». Ὑ1Π]. 5. 5ΦΟΗΝ. 

ΛΔΆΜΕΝΙΑΝ. 

βαϊ}, ὙΥΒΙΛΠΘΡ 1 ρο, γ8 ὀδῃποῦ ΘΟΠ]Θ. 

25. ΤΏθη 6 βαῖθ πθηῦο {Π θη, Υ ου, γοὰ 
ΓΘ ἔγομι ἤθγθ ὈΘΙον ; πὰ 1,1 δὴ ἔτοπι, 
ἜΘ ΓΘ ἈθοΥ6 : γοῦ, γοὰ ἃΓΘ ἔρομι {18 νου] :᾿ 
1,1 δαὶ ποὺ ἔγοτῃ μι ἰ8 σγου]ά. 

24 Ῥυῦ 1 8814 πηΐο γου, ὑπαῦ γ 51.|8}}} 
᾿ ἴθ ἴῃ γον βῖη8: ἴον 1 γϑ θο]ίονο ποῦ ὑμπαῦ, 
Τ ἅτ, γ8 8}|8}} ἀϊθ 'π᾿ γον 81Π8. ] 

1 20 ΤΟΥ Β8Υ υπίο ᾿ΐπι, ΤΊ οιι, γΠῸ τὸ 
ἑλοῦ 7688 βαϊθῃ ἀπίο ὑπο, ΤῊ ἢνβῦ, 
ὑμαὺ 1 4]8ο βρθαῖ ψῦ γου.} 

20 1 Βᾶνγθ τηΔηΥ ὑπ ρ5 ὕο Βρθαὶς οἵ γοὰ, 
δηὰ ἴο ἡᾶσθ: θὰῦ μ6 ὑπαῦ Βοῃῦ ΠῚΘ 18 γα: 
πα τι μαῦ 1 πραγ ἔγοιῃ αἷμ ὑμαῦ 1 Βρθὰκ 
αηΐο ὑΠ|6 που ]α. 

27 Βιυὺῦ {πθὺ Κπθὰ ποῦ ὑπαῦ 6 νγἃ8 
Βαγτηρ' ἐλὲϑ ἀηἴο ἔπιθι οὔ ὑΠ6 Ἐαύμον. 

28. 1658. βίῃ. αἀπύο ὕμθιι, Δ ΠΘη. γο 
8[.8}} πᾶν ΠΠ 64 πρ ὑπ 6 ὅοη οὐἨ πιδη, ὑΠ θη 
8881} γθ ποὺ ὑμαῦ 1 δ, δἀπὰ ὑμπαῦ 1 40 
ποὐμίηρ οὗἉ τυυβο 3 Ὀὰῦ ἃ8. τ ἘΔΕΠΘΡ 

ΘΕΟΚΟΙ͂ΑΝ. 

ὙΥΜΝΕΒΟΡΙ 80, γ6 οαπποῦ ΘΟΠΙΘ. 

25. ΤΒοη 71 6808 βαϊα ἀπο ἔμ θη, Ὑ 6. ΓΘ 
του ὑπ οανὶι 1 θὰῦ 1 ἀπ ἔγοτη ἤΘΆΥΘΗ : 
ΥΘ 86 ἴγοτη {818 γον] ; θυΐῦ 1 ἃπὶ ποῦ ἔγοπη 
6815 νουϊά.3 

94. 1 βαϊά ἀπίο γου, ὑΠπαῦ γ6 51}8}} ρϑυῖβἢ 
ἴῃ ὙΟῸΓ 51Π8: 1 γϑ θο]ΐονο πη ποὺ ὑπαῦ 1 
81, γ6 588}} Ῥ ΙΒ. ἴῃ γΟῈΓ 51Π8. 

25 ΤΠΘΥ Βα] ἃ ἀπίο πῖπι, ἀπά {Ποὰ, ψνΠῸ 
αὐὖ ἐλοι ὃ {6808 βαϊά πηΐο ὑπ πὶ, ΒΘοδιιΒ6 
1 βαϊά απΐο γοιι δὖ ἔπ ἢγβύ. ἢ 

206 1 πανθ τη οῖι ὕο 58 0 αηΐο γοι," ἃπα ἴο 
οοπάθμιη : θαῦ ΒΘ ὑπαῦ βθῃῦ τὴ6 15. 116; 
ἀπ πῇ θαῦ Τ' Βθαρα ἔροτα μι, 1 Βρθὰκ ἴῃ 
{815 προν]α, 

27 Βυῦ ὑπον ἀπαουβιοοα ποῦ ὑἐπαῦ πο το] 
6 θιὰ οὗ 118 ΤἘαύΠ ον. δ 

28. “6808 βα ἃ δραῖῃ πηΐο ὑπ θη), ὙΠ Θἢ 
ΥΘ6. 8881} πᾶν ᾿ἰΠῦθα ἀρ ὑμ6 ὅοπ οἵ πιδῃ, 
ὑῃ θη 51|8}} γθ πον ὑπδαῦ 1 ἅμ, ἃπα ὑπαῦ 1 
ἀο πούμϊηρ οἵ τιν βοὶ; θὰῦ 845 ὑπο Βα θυῖ 

ΒΠΑΨΟΝΙΟ. 

Τ ρο, γ8 οδῃηοῦ ΘΟΠ16. | 

28 Απᾶ ἢθ βαϊά υηΐο ἔμθπι, Ὕοιι, γοιὶ | 
ΓΘ ἔγοιῃ θοὸν :} 1 81 ἵγοπιβ θοὸν : γου,, 
Ὑοῦ ἃγῸ ἔγουηϑ ἐἢ:18 υγου]Ἱᾶ ; 1 δὰ ποῦ ἔγοιη" 
{}18 που], 

24 ΤΠογοίογο βαϊα 1 υπίο σοι, ἐμπαῦ γ 
5118}} 416 ἴῃ γὙΟῸΣ Β'π8: 1 γϑ μᾶνβ ποῦ ἔδ:0} 
ὑμπαῦ 1 δπὶ, γ6 8588}} αἴθ ἴῃ ὑ ΘῈ} Β[Π8. 

2ὅ ΤΠ θη ὑπο ν βαϊὰ πηΐο πἷπὶ, Τμοα, τ μῸ 
ατῦ]. ἐλοι ὃ Απὰ {6818 βαϊά απο ἔπι, ΤῊΘ 
θορὶπηϊηρ, ἢ 88 1 ΒΔ Υ ἀηΐο γου. ] 

201 Βᾶγθ τπδὴν ἐπίηρβ ἕο 580 οἵ γοι᾿ 
δηὰ ἴο Ἰυάρσο: Βαΐ 6 ὑπαῦ βθηῦ πιθ 8 ἔσθ: 
ΔΠ4 1, νι ἢδῦ ὑμίηρβ 1 ποαγὰ ἔγοιῃ πὶ, 6856 
ΒΡΘΑΪς 1 ἴῃ ὑΠ6 ννου]ά. 

27 Βυῦ {πθΥ ἀπάογβίοοά ποῦ ἐπαὺ 6 
ΒρδᾶΚο ππίο ἔμθι οἵ {Π6 Τ αἴδιον. 

28 ΤΏΘη {6811 βαϊά ἀπο μθι, ΒΘ α 
Υ6. 5881} ΠῚ ἀρ {Π| ϑοη οἵ πιδῃ, ἔμθη γ6 
51[.8}} υπάουβέδπα ὑμαὺ 1 8πε, δα ὑμαῦ 1 ἀο 
πούϊηρ οἵ πηγβοὶς; θὰ νι μαῦ ἐμ ΠρΒ. ΤῊΥ 

1 ΤῊΪβ ραββᾶσο 85 ἰδ ἰβ ρΡαποίιδζοα ἰπ ΒΟΠῚΘ σΟΡΙ 5 ΠΊΔΥ 
τοδὰ, "τπδὲ 1 αἶβὸ βρεδκ υἱεῖ γοὺ δὲ ἤγβί." 

3 γα γ, "πδὲ 1 5ρεὰκ ποίῃίηρ οὐἩ ΜυβοΙῪ,᾽ 

ἈΝΟΙΟ-ΒΑΧΟΝ, 

φοπὴθ ΜΕΙΡΒΘΡῚ ἀθρασί. 

28 ΤῆΘη ἢ βαϊά πὑπίο {πθπὶ, Ὑἴδ ἅ16 
ἔτοπὰ θθηθαίῃ ; Πα Τὸ δπὶ ἔγομη ἈθΟΥΘ :} γ6 
870 οἵ ὑΠ|8 νου] ; 1 δὴ ποῦ οἵ {18 νουϊὰ, 

24. 1 3αϊ4 ἀπίο γουῦ, ὑπαὺ γθ αἴθ ἴῃ γοὺ 
Β[Π8: 1Γ γθ Β6]Ίθυθ ποὺ ὑμαὺῦ 1 θθ, γ6 ἀϊθ ἴῃ 
ΟἿ" Β1Π8. 
25 ΤΠ θη βαϊά ὑπο πἀηΐο πη, Υμαῦ δῦ 

ἔβοὰ ὃ Τ|6 ϑανίουν Βαϊ πιηΐο {Πθη, 1 ἃ πὶ 
μθ ἤγβυ ὑπαῦ 1 βρϑῖκθ αηΐο γου. 

206 1 Βαᾶγθ πιδηγὃ ὑπ πρβ 0 Βρθὰκ δὰ ἕο 
7πᾶρσο οὗ γοῦ : θυῦ μ6 ὑπᾶῦ 5θῃῦ τὴ6 18 ὑτὰθ ; 
δ 1 βρθδῖ ἴῃ ὑπ 6 σου] {πὸ ὑμίηρΒ ὑμα0 1 
“Ἡιθαρα τ 0 μι." 

27 Απὰ {π6Ὺ πἀπαονβύοοα ποὺ ὑππαὺ ἢ 
τοϊὰ ἔπθπι ἰοά ἴο Ἐδαύμοτ.ὅ 

28 ΤΊΘ ϑανίουν βαϊ ἃ τἀπὸ ἔπιθι, ὙΥ̓ ΠΘη 
γ6 ΠΠῸ ἀρ ὑπ ὅοπ οἵ πιδῃ, Πθ ἢ γ6 πον 
ὑπαῦ 1 ἅπὶ Πθ," ἀπὰ 1 ἀο ποιὶιῖπρ' οἵ τὴγ- 
86]; θυῦ 1 βρθδκ ἔπιθβθ ὑμίηρβ, ἃ8 ΕΑΌΠΟΥ 

Ἰ χὸ ευηὰ πυέδαπε, ἀπά ἰδ δον αν. Φ 

3 οτ, " θοκίππίη," ἤπια, 566 πο Νοῖθ οἱ ἐϊιῖβ γοῦξο 
ἴστ᾽ “ΕἸ τ οἾΒ Ῥαγαρηγαβο οὐ {Π|5 ραββαο, 

3 γεία δὲ εοῖὺ ἰο αργέσαπηε. 

4 αἱ πίη. 

51,6, ἔπας Ἠδ πιοδπέ " ον ὈῪ "Ηἰ ῬΑτηεπ." ἐλαὲ δὲ 
ἐεαίἀδ ἡΐπι Θοὰ ἰο Εαάεν. 

δ χέξν εἴτ. ἐλαὲ ἐὸ λὲξ δον. 

1 νὸβ ἀιυοφαπίδαραπηϊὶ, " ᾿οΥτοϑίσοϑ᾽ οδίϊβ, ΘσῸ ΨψΟΓῸ φοΐ- 
δἰδασανῖ, " σΟἸ ΘΒ Ε15᾽ βαπι. 

2 δ μ'δισυέη αἀπιῖδ δορί ἰδαραπιπὶ “κατε ἢ, “μοὶ πῖὸ αγὰ απιῖδ᾽ 
] ϑῦρι!ἰδαρανὶ υαν΄ 

3 σγέδιηθηδα ἐοσλοηιῖ, 

4 ογ, “ΤΟΥ ΟΥν,᾿ ρμὶγυεϊαά. ὙΠῸ αδοτγρίδπ, ἴκὸ πὸ Αὐ- 
τπρηΐαι νουβίοι, πιϊδίοοκ ὅ τι ἴου ὅτι, ἀπᾶ {πὰ5 πιᾶκοβ ποῦ 

5650 ΟΥ̓́Τ Πἰ5 ῬΡάββδσο, ν᾽ ὨΙΟἢ ΠΔΒ εἰν Θὰ ΠΟΘ ΟΥ 1655 ΤΓΟῸ Ὁ] 
ἴο 81} ἐγδβ᾽ αἴουβ. 

5 ἐπ λιυσπᾶα, ἀκ, 

δ γκαπιαϑα ἐ᾽ ιοΐδδα. 

7 γπαπιατπαγι, ὃ πατήρ. 

ἈΚΑΒΙΟ. 

ὑπαῦ γ8 588}} ποῦ ϑιιοοθθα ἴῃ δοιηϊηρὶ ἴο 
ΜΥΠΘΙΘ 1 δῖὴ ροϊῃρ. 

28 Απά Πο βαϊὰ ὑπο ὑπ θη, Ὑ6 ἅτ {ὉΠ 
Ὀθὶον ; 1 ἃπὶ ἤλοτη ἈΡΟΥΘ:3 ἃπα γ6 δ1Ὸ 
ἔγοια {18 πον] ; θαὺ 1 τὰ ποὺ ἴτοῖὰ ὑ} 18 
σι ου]ά. 

24 1 πᾶν ἀθοϊανῦθα ἀπο σοῦ, ὑπαῦ γ6 
8[|8}} α16 ἴῃ ὙΟῈΡ 8᾽π8: 1 γὸ 4 ποῦ θο]ΐονο 
ὑπαῦ 1 ππὶ Π6, γ6 8118}} 416 1π Ὑ0Ὲ} 8[η8. 

25 ὍΠοη ἐπονὺ βαϊα αμΐο Πΐπι, Ποῖ, πὸ 
ανΈ ὕπο ἢ Απᾶ {6808 βαϊά ὑπο ἔποιι, 
ΤσαΙ; ΑἸΠΟΌΡ 1 μδα Ὀθραπ ὅο ἃἀάνοβϑ. 
γοιι, 

20 Ὑοὺ ἱπάθϑά Τμανθ πὰ ἕο βὰν ἀθουῦ 
γοῦν πα ἴο υάρο οὔ: θὰ ΒΘ ὑπαῦ βθῃῦ Ὠ16 18 
ὕσιθ ; δηὰ τ ῇῃδαῦ 1 πραγ ἔγοιη ἶπι, οἵ ὑμαῦ 
1 βρϑδκ ἴῃ ἐδ νψου]ά. 

27 Βυῦ ὑπθν Κποὺν ποίδ ὑπαὺ μ6 δἰ ἀθα 
ἴο ἔπι Εδεουῦ τη Ὁ Πΐ8 βαγίηρ, 

28 ΤΉ θη «6818 βαϊὰ πἀπίο ὑπθπὶ, ΝΥ θα. 
ΠΑ ἐμ ἔἶπιθ ἤθη γ8 8}|84}} ΠῚ ἀρ ἐπ θη Υ6 Βᾶνθ γαϊβοα ὑπὸ ὅοῃ οἵ τηλπ, ὑμ6 ἢ. 5}|8}} 

1 πῆ, “ἔγοια,᾽ οὐ "ουΐ οὗ," “τὰ τπίηρβ οὗ θοίονν,, δῸ 
᾿ Ἰηζοσίβ.. , 

3 οΥ, “ουξἼ οἵ,᾽ 

ΙΪ 53... “ἃ βαροσῖβ.᾽ 

4 οΥ, “ἴῃς ἄγξε ὕγαϊξβ, δυβειίηρ.᾽ παέελάϊοκ᾽, ἕακο ἱ σία- ὦ 
εὐϊψα υαπι", νυ ῖοἢ τὰ. Επββίδη Υ. τοποτβ ψα ἔο, ἑολέο να ὦ 
ἡ φουογῖ!᾽ υαπι" Ο Βοργὸ σηαέολαία. “1 ἱπάσοα, γμδὲ 1 βρακα 
απο γοὰ οΥ νιν δεῖ Γ ἵἴγοτα [πὸ Ὀοχί πίη." 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

οδληποῦ ΘΟΙηΘ. 

28 Απὰ ἀραὶη 6 βαϊὰ ὑηΐο ἔμθηι, Υ8᾽ 
ἈγΘ ἴγοιη. θοίον ἢ Ὀὰὺ 1 δὰ ἤοϊη δθονθ: 
Δη4 γ6 ἅγ6 ἔγοιῃ ὑ815 νγουἹὰ θὰ 1 ἃπὶ ποῦ 
ἔγου ὉΠ15. υυου]ά, 

24. ΑΠΑ 1 887 πηΐο γοιι, γ6 5118}} αἴθ ἴῃ 
ΥΟῸΣ 810: δη ἀραῖη 1 βὰν ὑπαῦ 1 γρ Ὀθ] ον 
ποὺ, αἰ πουῦ ἀοιὺ γ 5}1}}} αἴθ ἴῃ ὙΟῺν βἰη. 

25 Τη6 16 .}8 βεϊ4, Του, τιῆὸ τὺ ἑλοι Ὁ 
96β08 Βαϊ 4, 1 δῖ ἀθ ψΠοπὶ 1 βαϊα ππῖο νοι 
ἔτοιι ὑμ6 Ὀθρὶπηΐηρσ, απὰ πδὰθ μηδ 

20 Αμπὰ 848 γοὺ 1 μᾶνθ πηροὶ ἕο θ6 βαϊά, 
ὑπδὲ 1 πιυϑὺ βὰν ἀπἴο γοιι, ἀηα Ἰυᾶμο :ἰ Ὀαΐ 
6 ὑμπαῦ βοῃῦ τὴ6 18 ὕσιιθ ; δὰ ταῦ 1 πϑατγὰ 
ἔγοπι ᾿ἶτη, 1 βρθαῖς ἴῃ ἔπθ που]ά. 

27 Βυὺ ἔμπον Κῦον ποῦ ἐδαῦ ᾿0 Βρᾷκθ 
απΐο ἔμπϑιη οἵ ἔθ ἘλΊΠοΥ, 

28. Αποίύδουν ἐπι {6888 βαϊὰ ἀπέο ἔμοιῃ, 

γϑ Κπον ὑμαῦ 1 απ μ6, πὰ ὑἐμαῦ 1 ἀο οἴπηδη, θη Β.8}} γὸ Καον ἐμδῦ 1 8 μὰ τα 86 10 Ὁ 
ποὐμϊηρ οἵ τηγβοὶῖ; θὰῦ 88. τὴῦ ΕΔΓΠΟΡ 

1 71ἃ ψνωϑ πχαπα" ἐπαάδϊα. 

3 τρασηῆ Γαπιΐηηα" {αἰ μισισί. 

5 ἐπηϊτυαίη Καπ  φαά δαάάλεμ δίπεν" ἡ ἀκ δαξίκωνι, Γαίππα, 
ἅς. Τρ τοδάϊης ἰκ σίνου Ὁ Ασγαν, Εσροι, δι Ῥοϊνκὶ,, 
δα σορῖο. Ασα, οὐ, 1590 ; ἴον ἔπ του οτίης ἐποτγοού 5 
Ὧο ὅδου, Οὐ, Ασὶ ν ΟἹ. ἵν Ῥδυ, 1227, κα. 1910, ν. δῦυ, διὰ 
Ραγ. 36, Βαξ Ασα, Μοάϊοὶ κίνοβ δα μη ἐἰαςὶ τσαεέκαϊ εν 
ἑακωνι, "τὸ νοι πηΐηισ, ν}Ὸ αἴδὸ Βροδκ τἀπὸ νοῦ κ᾿" δα 

(πὸ σορίο. Ασα, οὐ,51547, τουάοτα ἴπῸ ΜοΟΙΡ, “1 ἔγοπὶ 
τὸ νοκχίηπίπσ, ΒΡαΚὸ αἰκὸ υυἱτ νοὰ." 

“ ,ιανε νακῆηι" νᾶ γα", ΚἘΠΟΥ ότὸ ποξ ἄνγαγο, Ῥοϊγες. 

δ οΥ, "τησδπξ," "Εἰ τι πο ἔο ΕἌΛτῆκα." 

ἀπ ὑπ} 1 ἀο πούϊιῖτς, οἵ παὐϊηθ οὐαὶ οἰοῖοο ᾿ὶ 
Ι " Ι 

1 οΥ, "ἀσδοίάο," "αυγαγά,"  Ρδδ5 βουιΐσησο," λιλην ἀώνανι. Ι 

Ι 3 δάϊαπα δαν ἀᾶνδά, 
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5. ΦΟΗΝ. ΟΒ.». Ὑ1Π|. 

ΑΥΤΗΟΚΙΒΕῈ. ΨΕΚΞΒΙΟΝ. ΞΥΕΙΛΑΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΒΑΓ} ἐδυρηῦ 16, 1 βρϑὰκ {Π658 ὑπ ]η 68. 
29 Απα 1ῃ6 ἐπαῦ βθηῦ 116 18 ψ ἢ ΠῚΘ: 

30Π6 ἘαίΠου ΠΑ ποῦ 16 τη6 8]0η9 ; [3 [01] 
Ἴ 40 ΑἸνυαγ8 ὑΠ 056 ὑΠ1Πρ65 ὑμαῦ [Ρ]Θ886 Εῖπι.] 

850. Α5 Π βρᾷκθ ὑμεβθ ὑου8, “ΠΙΔΠΥ͂ 
θ6Πθνθά [97 Εἴηι. 

᾿ 81 [Τ]θη]} βαϊᾷ Φ6βδ8 ἴο ὕμποβθ {608 
νοι [Ὀ6]]ον θα Ομ] Ὠϊπι, ΤΠ γ6 ΘΟ ΠῈ16 ἴπ 
ἢν πο, [ἐλθη ἈΡΘ] Υ6 ΠΥ ἉἸΒΟΙΡ]65 ᾿πΠ4664 ; 

᾿ς 82. Απᾷ τῷ 588} Κπον ὑπὸ ὑγαῦῃ, ἀπ 
66 ὑγα!ἢ 5}8}} πᾶ γοῦ ἔγθθ. 

55. ὅ ΤΉΘΥ δηβυυθγθα μἴπη, 76 θ6 ΑΌγἃ- 
δ ην᾽5 8664, 8η4 [6] ΠΘΥΘΡ ἴῃ θοπάδρθ 
ἴο ΔΠΥ͂ Ιη8η : ΒΟΥ βαγοϑῦ ὕδοιι, Ὑ 6 888}} Ὀ8 
τη848 ἔτ ἢ 

84. 1658 δηβυθυθα ὑπο, Ὑ ΘΡΠΥ, γΘΓΙ]Ὺ, 
880 ππο γου, [7  Ποβοθυθυ] σοιη πη θύῃ 

51η 15. ὑῃ8 [Βϑυνυδης] οἵ βίῃ. 
85. Απα ὅ0Π6. [βϑυνϑηῦ}] ΔΌΙ θυ ποῦ ἴῃ 

{πΠ6 Ποιδθ [Ὁ θυθῦ: ὅμέ ὑπ6 ὅοῃ δ  ἀθῦ ἢ 

Α.}. 39. 

1 ΟἿ. χῖν. 10, 11. 
3 ΟἿ. νἱϊ!. 16. 

᾿Π 3. 0. ἵν. 84; ν. 30; νἱ. 38. 
4 ΟἿ. νυἱΐ. 31; Χ. 42; χὶ. 45. 

5 Βοπι. νἱ. 14; ΧΥΪΊ, 22, νἹ]]. 2. 5. ΤΖΆ1η65 ἷ, 25; ἰϊ. 12, 

6Ί,Υ. χχν. 42; 5, Μαίξ, 1. 9; ΟἩ. νἱῖ]. 30. 

7 Ἔοχῃ, τἱ. 16, 30 ; 2 5. Ῥρί. 1ϊ. 19. 

8. 6]. ἱν. 80. 

ἘΔΡΠΘΙ ἐδαρηῦ Πη6 80 1 Βρθᾶϊ. 
18 Απᾶ Ππ6 ὑπαῦ βθηῦ 16 15 10} Τη6: 

ἃ Πα τηΥ ΕἈΡΠΘΙ ΠῸἢ ποῦ 16 Ὁ τη6] Ἀ]Ὸπ6 ; θ6- 
Θά 188 ΥΠαὖ 15 Ῥ]αβίπρ' απῦο ᾿ἷπι, ὑμαῦ 1 ἀο 
αὖ 81] {Ππ|68.3 

19. Α5 8 βρᾶκθ ἔπθβθ ὑμ]ηρ8, ΠΊΔΗΥ͂ 
θοΠ ον ἴῃ Ηΐπι. 

20 Απᾶ «6818 βαὶ 45 ἴο ὑ]Ποβθ {68 ὙΠῸ 
θο]Ιονθα ἴῃ Βΐιη, Τῇ γθ ῬΘΡΈΘΥΘΤΘ ἴῃ ΤῊ 
γΓΟΤ, ὑΡᾺΪΎ ΤΥ ΟἸΒΟΙΡ165 α76 γ6; 

21 Απᾶ γ8 5.81} Κπουῦ {Π|ὸ ὑγαῦῃ, ἀπ 
{818 {πα} 518}] βοῦ γοῖι ἔγβθ. 

22 ΤΊῊΘΥ 580 πιηΐο Πἷπι, ΝΥ 6 ἅτ ὕΠ| βθϑαξ 
οὔ ΑΡνδΠδιη, πα ρου Θυθυ] βυϊηρ᾽ Γ8 Πᾶν 
ποῦ ἸΔθοι "6 ἴῃ Ὀοπάαρθ ἤο ΔΠῪ τηδη :ῦ ΠΟΥ 
βαγϑϑὺ ὑμποιι, Υ 6 888}} θ6 ἔγθο ἴδ 

23. 6808 βα᾽ 0} πηΐο ἔμ 6 πη, Ὑ ΘΡΠΥ, γΘΡΊ]γ, 
Τ 58 ππίο γοῖ, Ταῦ ΘΥΘΡΥ οη6 ψγῆο ον Κ- 
δὐῇἢ βὶπ 15 ὕπ6 βουναηῦ οἵ βίη. 

24. Απὰ {ΠῸ βουνϑηῦ σοπϑϊπιιθῦῃ ποὺ [Ὸν 
ΘΥΟΙ ἴῃ {π6 ποιβθ: Ὀαὺ ὑπ ἥοπ οοη ϊπθῦἢ 

ἰδαρη τη6, 80 1 βρϑδᾷ. 
29. Απα Π ὑπιαῦ βθῃῦ τὴ8 18 νυ ]Ὁ}} Τη6 : ἃηὰ 

Ὁπ6 ΤαύΠ θυ Ἰθανθῦ τη6 ποῦ ΒΥ την 86]; Β6- 
Οδ 1188 1 ΑΙ ΤΔΥ 5 Ὑγουῖς οαὖ μ18 ροοα Ρ]θαβατθ. ἢ 

80 Απᾷ 88 8 βαϊᾷ {18,2 ἐΐθγθ 06} 
ΤΠΔΠΥ͂ ὑπαῦ Ὀο]Ἰθνθα ἴῃ Πΐη]. 

91 Απᾷ «[6β8118 βδὶ] ὕο ὑπ {6 8 ψἘῈῸ 
θ6!Πονθα ἴῃ μπὶ, Α5 [Ὁ γοι,3 88 Ἰοῃρ' ἃΒ Υ6 
ΔΌ14Θ 1ῃ ΤΥ ἸΥΟΡα, ὕΓΌ]Υ ΠΥ αἰ ΒΟ Ρ]65 αν ΥΘ ; 

92. Απᾷά γϑ 85[|8}} που ὑγαῦῃ, δηα ἐσαθ ἢ 
1056}. 58}} πγδῖκθ γοῖι ἔγ66. 

89 Απά ΨΠΘΥ Δηβυγθιθα, ἃΠα ΒΑΥ πηΐο 
δἴπι, ΤῊ βορὰ οἵ ΑΡγδῆδηὶ αγὸ ψ6, πᾶ 
ΘΥ̓́ΘΙ Β51Π660 ὍΘ Οϑηθ ἰηΐο οχίβύθποθ, ὙὙ6 
ΞΘΡγ Θά ποῦ ΠΥ 9Π6: πον ὑΠ6 βαγϑϑῦ ὕμουι 
ἴο 15, Υ8 8}18}} θ6 τηδᾶθ ἔγθϑ ὃ 

94. Απα «6δ5118 Δηβυγουθα ἀπ βαῖυἢ απΐο 
ὉΠ, Ὑ ΟΡ], γϑυῖ]γ, 1 ΒΑΥ αηΐο γου, ΒΥΘΥΥ͂ 
0Π6 Μη σου κϑὺ ἢ βίη ἰδ βουναηῦ οἵ βῖπ. 

85 ΤῊ βουγαηῦ πον νον Δ᾽ ἀθῦἢ ποῦ 1π 
ὅθ. Ποιδθθ Ὁ ουθῦ: θα ὑπ ϑοῃ ΔΙ ἀθίἢ 

1 χδ, “Ἰοῦς Μὸ ποῖ. δυῖ, πατήρ μου. 

3 γ{0. “ἴῃ 811 πηθ.᾽ 

8 ἐγγὰβ Βα Ϊηρ.᾽ ΗΤΥΚ]. 

4 11. “566 45.᾽ Ῥοβοῖ. “56θρᾶ.᾽ ΗΤΚΙ. 

5. 1. “Ῥοπάδρθ᾽ ΟΥ̓ "Βουύυῖοο ἴο ἃ πᾶ νγἃ8 ποῦ Ἰαθουγοα 
Ὄγ υ5.᾽ 

5 Χ0, “ἔγθο Β0}8.᾽ 

δ, ΚἹ σου οαὖ ΗΒ ΡΟΟα Ρ]ΘαβυγΘ αἰνναν8.᾽ 

5 πὸ, “ἴῃ Ηἰβ βαυὶπρ {π15.᾽ 

8. «πέαηιμ)ιὶ. 

Ὁ ΟΥ, “Τρ ΘΟΙ 5.655 ΤΟΥ ἰΐ5 ρατί,᾽ ἐδασῳδηϊ, 

5 ΤΊΟΥΘ ῬΓΌΡΟΥΥ, “ἃ γουκιηδη οὗἉ 5ἴπ,᾽ ἴ.6, “βαθῆθος ἕο 
5, Τγόσα νΥ ϊοἢ ἢ γοοοῖνοβ ἰβ νᾶροβ. ΤῊΘ ῬΙᾺν ἴῃ {πο 
ΟΥΤΡΊΠΆΙ 15 οὴ {Π|6 ὕνγο νγογᾶϑβ, ψ-σαδνᾶ, "νγου κοί 1ὖ,᾽ (δἰπ,) 
δια ρα γᾶ, " ᾿ῦ8 ΥΟΥΚΟΥ," “ ὙγΟΥ Κπλδι,᾽ ΟΥ̓ Βογναμξ," 

ΒΑΗΙΌΙΟ. 

᾿ἔδαρηῦ τηθ, ἔΠ686 ἃγθ π6 ὑπῖπρ8 1 Βρϑᾷᾶᾷκ. 
29 ΑΠΑ 6 18 νη τη6, Π6 ὑμαῦ βθηῦ Π|6: 
δηα Π6 Ἰθανθῦῃ πὶ ποῦ ἃ]οπο; Ὀθόδιιβα 1 

᾿αὖ 8}} {ϊπηθ8ὶ ἀο {Π|0 ὑμὶπρβ8 ὑμαῦ ρ]θαβθ Βΐμη. 

90. Α8.Π6 νῦδϑ Βα υ]ησ ὕΠ686 ὑΠΊη 8, ΠΙΔΠΥ͂ 
θ᾽ ον ἴῃ τη. 

᾿ς 9] Βμῦ 2688 βαϊᾷὰ ἴο ἐμὸ 76 νγ8 ὑμαῦ 
᾿Βε!ονθα ἴῃ Βῖπη, Τῇ γ6 51|8}} δθϊάθ ἴπ την 
νγογ, γ6 α76 ΤῊΥ 801 0165 ἴῃ ὑσαῃ :3 

82 Απᾶ γ6 8}}8}} που π6 ὑγαῦῃ, ἀπᾶ 
[Π6 σα 818}} τηαΚθ γοῖι ἔγθο. 

335. ΤΉΘΥ Δηβθυίηρ ὨΪπη, Βαϊ, 6. ἃ. 
{Π6 βΒθοα οὗἨ ΑΡγϑῆδη, πὰ τῦθ ΠᾶγΘ ΠΘΟΥΘΡ 
(ἀὴ6 ΒΟΡΎΪΟΘ ἴο ΠΥ ΟἿΘ :---- 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ΤΥ ΒΔύΒοΡ ὑδαρηῦ πη6, ὕΠ6 86 ὑπ] ΠΡ 1 Β8Υ. 
29 Απά  {παῦ βοῃῦ τὴ ΔΙ ἀθῦμ! ψΊῸῊ 

Τη6 : 8πᾷ ποθ Ἰθανϑϊ τη6 ποῦ 8Ιοῃθ ; ὈΘΟδι156 
1 40 αὖ 8}} {1π|68 Π|6 Ὁπ]πρ8 ἐπαῦ Ρ]Θα86 Π]π. 

50. ΑΒ Πο γγὰ8 βαυϊηρ ὕΠ 686 ὑπ] ΠΡ, τη ηγ 5 
Ὀδ]Ιονθά 1η Πΐπη. 

51. {1688 ἐῃθῃ βαϊᾷ ο {Π6 768 10 
θ6]Ιονθα ἴῃ μΐπ, ΤΠ γο 51|8}} βύαπα ἤγμη ἴῃ 
ΤΥ ΟΡ, ἴῃ ὑγαῦ ἢ γ6 ἀγ6 ΤῊΥ αἸΒΟῚΡ]6Β ; 

352. Απᾷ γὸ 81}|8}} πον {Ππ6 ὑγι}, δηᾶ 
{86 γι} 58}18}} πη κ γοι ἔν66. 

38 ΤΠΘΥ δηβυογθα, βαυὶηρ πη ΠΪΠῚ, 
γε ἃγὸ ἔΐ βθοάϑ οἵ ΑὈγαμδι, ἃπα νγθ 
ΠΘΥ͂ΘΙ' ΒΟΥΥΘΩ͂ ΔΠΥ͂ ΟΠ6: ΠΟΥ Βαγοϑῦ ᾧΠ01, 
Ὑ 5858|8}} θ6 τηδάθ ἔγθο ἢ 

94. 1681185 Δηβυγουοα {ΠΠ θη, ΟΡ ν, νουῖ]γ,, 
1 580 πηΐο γοι, Ταῦ ΘΥΘΡΥ͂ ΟὯΘ ὙὙ0 6011- 
τηϊἐὑθίἢ βὶη 185 ἃ βουυδηῦ οἵ βίῃ. 

85 Τηο βογυδηῦ, μόνθνον, ΔΟΙ ἀου ἢ’ ποῦ 
[Ὁ ΟΥ̓́Θ ἴπ ὕπ6 πουβο: Ὀὰὺ ὑπο ϑοη, 6 

1 χπξ, “ δὲ 811} εἰπιο,᾽ 

3 παπιξι 

3 ΤΊιοβο ἔνγγο ὙΟΥΒΟΒ τὸ αἴ5ὸ Γουπὰ ἴῃ ἐπ ὕγαρστηοτξ οὗ ἃ 
ΠΟΙΆ ἰπ ϑαμίαϊς ; ΜΙΝΚΑΓΟΙΙ Ἐρκυρέ, σοάδά, Βοϊίᾳ. ν. 
ὈΘΟΧΧΧΥΪ. 
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1 γμ"δδ, ἃ5 ἴῃ οἷν, ΥἹῖ, 42, ἅτε, 

3 γε, “τηυίξυ 685,᾽ 

3. γ1π, “ΠΟΥ πὸ βορὰ οὐ ΑὈΥΔΠ Δ πι." 

4 οΥ, "ἀνγο!]!οῖν,᾽ “ σοπ πο ἢ,᾽ " βίη οἵδ ΠΔΌΪΓΆΔΙ]Υ,᾽ 
δϑπαρλο"δί, 

ΘΟΤΗΙΟ. 

29 Απᾶ πο {μπαὺ βοηῦ πὸ 18 ψιῦ τη6: 
ὑπ ΤΑΌΠου Πα ποῦ 16 Ὁ πλ6 8] Π6 ; θθοδιδο 
ὑπᾶῦ νν Β1οἢι Ῥ]Θαβοῦῃ Πΐπὶ 1 ἀ0 Δ] ν Ἀγ 8. 

90. ΑΧΚ5. ἢ0 βα]4 {18,1} πηϑηγ 6] θνϑα Βΐμη. 

51 ΤΊ θη {68118 Βα] 4 ἕο ὑπθ πο θ6- 
Ἰονθα μῖπη, 1 γθ βίαπα ἴῃ τ σπορὰ, ἴῃ 
ὑγα ἢ ΠΥ αἸ8010168 γ6 Δ ; 

82. Απᾶ γ6 δβοουξαίῃ {Π|θ ὑγα}, ἀηα (μῖ8 
νας θυ ρ ἢ γοιι ἔρθο. 

89 ΤΉΘΥ δηβονοα Ὠΐπη, ὟΘ. αὐ ὑπὸ 
8064 οὗ ΑἸ ΓΔΙΙΔΠ), ἈΠ νγ 9 ΠΘΥ͂ΘΙ" ΒΟΡΥΘα ΔΗΥ͂ 
ΟΠθ: μον βαγοϑῦ ὕποι ἐπαῦ, Ὑἴο 8881}} θ6- 
ΘΟΠ16 ἔρθο δὲ 

94. 165118 Δηβυγογοα {πο η, Ὑ ΘΕ ]γ, γΟΡΙ]Υ, 
Τ βὰν ὑπἴο γοιι, Ταῦ ΘΥΘΡΥ ὁΠ6 ψγΠ0 ἀοοίθ 
811, 18 Βουναηῦ οἵ βῖη. 

95. Απά {πὸ βουνδηῦ ΔΡΙ ἀ ἢ ποῦ ἴῃ μουΒ6 
ἴου" Θγον :ἢ ἀπὸ ἥοι ἈΡΊ ἀ60}} [Ὁ ΘνΟΡ, 

᾿ λαία ὕπιπια τοι] αναἶνι, αὶ Ἰτογ ΑἹ σοπαουίπρ' οὐ τοῦτο 
ἴον ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος, Ὀαὺ ἀπέ, ἱπδίοδα οἵ βοη, δο- 
σογάϊπις ἴο ἰἀ!0πὶ. 

3. “γίδανι ἵπυὶα ὑγίρίίλι. 

5 Τῆι ΘΟΕ ο ΔρΡΎΘΟΒ. ννΓΕ} {πὸ Βϑγτίδο ἴῃ (Ο]]οννίπρ Π0 
Οτοοκ, ἀπα Ἰοανίηρ οὐΐ λέγοντες. 

4 γηϊ)αἱ υαἰγ με δ, ἐγ Ὀσοοπῖο ὕγοο," 

5 ἀμ αἰυα, εἰς αἰῶνα. 



Ομ». ὙΠ. 

ἈΚΜΈΕΝΙΑΝ, 

Ἰδαρμῦ πιθ, 850} 1 βρθϑαῖ. 
29 Απά 6 ὑπαῦ βϑηῦ πη 18 ψ  τη6 : ἢ6 

᾿ΒῈΓΡΘ ΔΙ ΝΥ Υ8. 

80 Α8 δι βαεϊα ἐπῖβ, πῃ ὈΘ]Ἰονθα ἴῃ 
Βπι. 

91 ΤΉΘη βδ᾽α5 [6815 πηΐο ὉΠ6 {6 ν8 0 
δα Ὀ6]ΙΘνοα,, Ὕου, ἴἢ γοι βύαπα ἴῃ ΠΟΥ 
σορα, ἢ ὑγι}]} 7 γ6 ΔΓΘ ΠΥ αἰΒΟῚ 168 1 

82 Απᾶ γ6 588}} Κπονῖ ὑΠ 6 ὑγαῦ, ἀπ 
686 ὑγο ἢ 8}}8}} τη κα γι ἔγθθ. 

99. ΤΟΥ ρᾶνθ ΠΪπὴ ΔΠΒυγ ον, ἢ ἀπ Βα γ, 9 
8.6 ὑπ ροβίθυϊυ οἵ ΑἸ ὈγΆ δ), Ἀπ νγΘ ΠΟΥΘΡ 

᾿8θγυθα ΔΏΥ ΟΠ : ΜΕΥ βαγθϑὺ ἔπου, Ὑ 6 588}} 
06 πιδάθ ἔτθ0 ὃ 

84. 7688 ρσᾶγθ ὕμοιη Δηϑιγον, ὙΟΥΪΥ, 
ΥΘΥΙΥ, 1 880 ππίο γου, Τμαῦ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΠ 
{μαὺ ἀοοῦ!ι 51} 18 βουυδῃῦ οἵ βῖ1. 

85 Απά {πὸ βουγαηῦ ΔΙ ἀθῦ}} ποῦ Θυθν ἴῃ 
6Π6 Βοιβθ: θαῦ {π6 ϑὅοπ Δϑι ἀθῦῃ ονθγ.ὃ 

1 “ἐπδξ. 
3 ΤΊ Αὐπηοπίδη Ομ 5 ὅ πατήρ. 
3 κπρὸν, "αἰοοῦθαδΐ." 

4 αὐτῷ ἰ5 οτοῖτοὰ, 
δ ψΔΓ, “ἴπ {Π|5 τνογὰ οὐἩ Μίπο. 

δ ογ, δοσογάϊπε ἴο {πὸ ἀοσοπῦ, ἰδ τὴᾶν τοδᾶ, “νοσὶ αἰβοὶ- 
Ῥαὶὶ πιοὶ οβεῖβ," 

7 ἀξαπίδέολικ, γνώσεσθε, “γ͵6 5581} πᾶν αβοοσέαϊπθα᾽ 
ΠῚ] νου "Καιονν᾽ ἴτ, 

5 ψδγ. “{Π|Ὸ 96 νν5 κᾶνο Ηἴπι δηβυνγοΥ.᾽ 

9. ϑοπὶο σορί65 διὰ “ἴῃ ἔπ ποιβο."ἢ 

5. 5“0ΗΝ. 

ΘΕΟΚΒΟΙ͂ΑΝ. 

ἰδαρ}ῦ ΠΙΘ, 580 1 βρθᾶκ. 
29 Απᾶ δ ὑμαῦ βθηῦ 16 8 ψ  τη6: 

Τ 40 "18 σοοά ῥ]Θαβιι1Ὁ ΑἸ ΤΆ Υ8. 

80. Α8. ΒΘ βαϊὰ {δ18, πῆδηῦ Ὀο]Ιογοα ἴῃ 
πη. 
4 χχχι.---931 Απὰ {2688 βαϊὰ ππΐο ὑπο 

716 νγ8 ψ8ὸ Ὀ6] ον ἴῃ Εἷπι,} ΤΡ γθ δοϊ θ᾽ ἴῃ 
ΤΩΥ͂ ΟΡ, ἴῃ ὑγα ἢ} ΤΩΥ αἰΒ01Ρ}68 ΓΘ γ6, 

32. Απάὰ γ9 588}|8}} Κπονν ὑπθ ὑγαΐ!, πὰ 
ὑπ ὕγαι ἢ 5}}8}} τηακθ γοῦ ἔγθο ὃ 

83. ΤῊ 6.8 δηβυυθυθα ἢΐπη, πα βαϊα 
ππΐο Βΐιη, 78 ἂαὔὸ ὅπθ ἀθβοοπάδιίβ οἵ 
ΑΡγδθδιη, ἃ Πα Ὑγ6 ΠΘΥ͂ΘΙ ΘΓ ἴῃ Ὀοπάδρθ 
ἴο ΔΚ ΟΠΘ: ΠΟΥ βαγϑϑῦ ὕμοι, Υ6 888}} θ6 
τδθ ἔνθ ἢ 

84 «6518 Δηβυθγοα ἡπα Βαϊ απο {Π|6ΠῚ, 
ΟΡ ν, νοεῖν, 1 βὰν ἀπίο γου, Ταῦ ψΠ0- 
ΒΟΘΥ͂ΘΙ ἀΟΘἢ βἷη 18 ἃ β]ανϑ οἵ βίῃ, 

85 Απάὰ {Ππ6 β'ανθ ἀνθ ]θῦῃ ποὺ πὶ ἐπ6 
Βοῦθθ ἴῸ" ουθῦ: θαῦ {π6 ὅοι ἀν! ]θῦἢ 

Ξ5ΙΑΥΨΟΝΙΟ, 

ἘδύΠΘΡ ἔδαρηῦ Πη6, {Π686 1 Βρθῖς, 
20 Ἠθ ἐδιδῦ βθῃῦ πὶθ 15 τ ἢ} τη6: ἘΔΕΠΟΡ 

ΤΙΘΥ3 τὴθ ποῦ δῖοπθ; ἔου 1 ἀο Ηἷβ ροοᾶ ρ]θα- (6 ΒΔ μοὶ Βαϑλι ποῦ 16 [Ὁ πη ἈΙομΘ ; Ὀθοδιβθ Βα πο ΙΘ Ὁ πιθ 8]οπθ; θθοδιβο ἐπ ἐβίηρϑ 
ὑπαῦ ΡΊθαβθ ᾿ἰπὶ 1 ΑἸ τ Υ 8 60. 

80. ΑΒ8. Π0 8814 ὕΠθ86 ὑδίηρβ,; ππλπν Ὀ6- 
Ἰϊονθα ἴῃ Βΐπι. 

“1 χχχι.--- 31 Τῆθη 726808 βαϊᾷ ἕο ἐπ 
16.880 Βδα Ῥο]ϊονθᾶ ἴῃ Βΐμ, 1 γθ δοῃ- 
"τ ἴῃ ΤῊΥ͂ ΜΤΌΡΑΒ, ὑγᾺ]Υ πΊν αἰδοῖ ρ 68 588}}} 
76 Β6. 

92. Απᾶ γ8 588}8}} υπάογβίδηα ἔμ ἔγαςι, 
Δ} 6 {Π|6 ὑγατἢ 588}} βοῦ γοὰ ἔγθο. 

95. ΤΟΥ ἀπβυθγθὰ ἀπα βαϊὰ ἀπίο εἴπ, 
8 διὸ {ἢ βοϑᾶ οὔ Αγδθδτη, δὰ τ ΠΟΥΘΓ 
γΘ.6 ἴῃ θοηδαρθ [0 ΔΗΥ͂ ΟΠ6 : πον βαγϑϑὲ 
ἔθου, 8 58118}} θθοοπιθ ἴγθο ὃ 

94. 9688 δηβινυογθα ὉΠ 6η}, Ὑ ΟΥγ, νου, 
1 58 7 υηΐο νου, Ταῦ ΘΥΘΡΥ͂ οπ6 τ μο ἀοοίἢ 
81 15 βουνδηῦ οἵ βίη. 

35 Βυΐύ ὑπ6 βουυδηῦ δϑϊάθεῃ ποῦ ἴῃ {Π6 
ΒουβΘ [Ὁ ουθῦ: ἐμ ϑοπ δὈϊ θὲ} [ῸΓ νον. 

1 ΤΙ αθουρίδη 4065 ποῦ ΨΤΌ]]Ον 6 Αὐτηθηΐδη πὶ νν, 90 
πα 831 ; ἴοτ ἰῦ τοπάθυβ οί ὅ πατήρ πὰ αὐτῷ, ὙΠ Οἢ ἄτα 
οτηττξοα ἴῃ 811 Αὐτηθηΐδη Μ 55, 

3 οΥ, "βίδπά. 

3 χαπ-βαξαυῖδ- αρ" ̓ ἰπ5 ἐἰ κισδη, " Β..81] τῆ κὸ γοὰ τ 5ΓΟΥΒ 
ΟΥ̓ΤΟῸΣ οὐ ποδ 5." 

4 γνῦπια, " β'ανο," “ Βογί,᾽ “θοπάχηδι,᾽ “βοσνδηξ, ἴῃ ἴΠ 6 
5686 ἴπ νυ οι ἴδ 15 ἀπ ουβέοοῦ ἴῃ Θθοτγρκίδ. 

Ἰ δἷα ἐπεὶ ρίαροιμαίοπι, ἰδ. τοποτίης οὐ ταῦτα αὐτοῦ 

λαλοῦντος, Ὀπὺ ἰκὸ ὅπ Θοιμῖς, ἀδξ, ἴον κοι. 
Ι 

3 αὶ γῦδλα δηινὰ. Το ΒΙανοηίο δα ὰβ καὶ ἔλεγον αὐτῷ 
ψῖτ ἘΠῚ., Μοταρ., Αστηθι., Οθουῦε., ἀπ Α. ϑαχου. Τ᾿ 
5. Τ., Βα ]α,, αοῦ,, Ασδῦ,, δ Ῥογβ,, ΤΓΟἸ ον τη Οτοοκ, ] 

3 ὁ πίκοηιΐε γταδοία' ποπι" τὲκοϊ γε. 

ἈΑΝΟΤΙΟ-ΒΑΧΟΝ, 

ἐδυρσ ῦ πη. 
29 Απάᾶ [6 ὑϊιαῦ βοηῦ τὴ 18 ὙΠῸ πη : 

δηᾶὰ πθ Ἰθανθίν τη ποῦ ἃἷοπθ; [Ὅν ὑπαῦ 1 
ὙΌΤΙΚ ΔἸτταΥ 8 ὅΠ|6 ἐμ! σ 55 τυ Π16}} ἃΓῸ Ρ]θαβὶπρ 
πηΐο ἢΪπῚ. 

80. ΑΧ.8 ἢΘ Βρᾷκθ ὕμθβθ ὑδίηρβ, τηδην θ6- 
Ἰϊονθὰ ἴῃ τη, 

4, χχιν.---31 Τηθη ὑπὸ ϑανίοιυν βαϊα αηΐο 

ἰπ ΤῊΥ̓ ΒΑ ΏΡΒ, ὑΓΌ]Υ γ6 ΔΘ ΤῊΥ̓ αἰδοῖ ρ]68. 

82. Απὰ γ6 δοκπουν]οᾶρο ὑραίῃ, ἀπά ὑγατῃ 
Ἰοοβϑί! γοιι." 

85. ΤΉΘΥ δηβθγθα μΐμη, ἀηα βαϊα, 6 
ΔΓ ΑὈγΑ π᾿ 5 Κἰπα σα, απ τὴϑ ΠΟΥ ΟΡ βουνοᾶ 
ΒΠΥ Τη8 : ὈΚ ὙΠ δῦ ΠΠΘΔΠΒ βαγοϑὺ ἔθου, Υ8 
88|.8}} Ὀ6 ἔτϑο ἢ 

84 Ὑπὸ ϑανίουν. δηβινοτθᾶ ὑμθη), πᾶ 
Βαϊ, ΤΡ 1 θὰν ἀηΐο γου, Ταῦ ΘΥΘΡῪ 
ΟΠ6 {ϊιαῦ νου κου ἢ βὶπ 15 ὑΠ βονναηίθ οἵ βίῃ. 

Βοῦθθ ἴο θὐθγηϊ : ὑπθ ϑοη ἀν] ι}7 ἴο 

Ἰ κεά πιὸ. ΑΔ, ϑᾶχου οπιβ νυνί τ ΨῸΙκ. ἀπὰ Αὐτασπίΐμιι 
ὁ πατήρ. 

3 οΥ, "ἴποβο ἐπίηκβ," ἐλα ἐλέηα. 

3 ἐλε ἡψην σε μζάοη.-ρο δεοάδ, "γὸ Ὅδ," ΟΥ̓́ΝΒ.ΔΙ1 Ὅο." 

Εν απαὶ ψὸ ὁποτσπσπαάδι δοὐλίαπένν κε, απὰ κοί ἡ απδέπες δοιυ 
ἱψεὲ. 

5. 4ε δεοῦλ γγίᾳε} 

5 ἐϑεουν, ἴῃ πὸ βοηβο ἰξ πδὰ ἰπ ΔΑ, βαάχοιῖ {ΐπιοβ, ταὶ 
ἐΒΟΥΥ,᾿ οὐ ὁ Βανο,, δὴ "βογνδηξ," 

ον 

7 ὠμηαάα. - 

85 Βυῦ {πὸ βουυαηῦ ἀνθ! ] οὐ 7 ποὺ ἴῃ {π6Ὶ 

ἈΚΑΆΡΙΟ. 

ἐδαρσηῦ ΠΊ6, 80 1 βροαῖκ. 
20 Απά πο ὑπαῦ βοηῦ π16 18 τ τη, πὰ 

{Π6 Τλαύμον Ἰθανοῦῃ πὴ ποῦ Δ] οπ6, Ὀδοδιιβο 
αὖ 8}1 ὑϊπ68 1 ἀο τι μαῦ μ6 πῃ. 

80 Απὰ ν]}]6 6 βρακθ ὕμοβθ πόσάβ,. 
ΤΠΔΗΥ͂ ὈΘ]Ἰον θα ἴῃ Ὠΐμη. 

31. ΤΠΘη «6811 βαϊα ππέο ὅΠ|6 {ΘΒ ΠΟ. 

ΥΘ ΔΓΘ ΤΥ αἰδοῖ ρ] 68 ἴῃ ὑγαθ}.} 

32 Απᾶ γ9 88}8}} κῆπον {πθ ἐναθ, ἀπὰ 
πὸ ἐγα ἢ 51}}8}} τπακθ γου ἔγθο.ἢ Ι 

83 ὙΤΠΟΥ βαϊὰ ἀπίο πΐπι, 0 ἀγὸ {0 
5064 οἵ ΑγΑμδπι, πα γ᾽ ΠΘΥΘΙ ὙὙΘΙῸ 56}- 
Υληΐθ Οὗ ΠΥ ὉΠ6: ΠΟΥ βαγοϑῦ μου, 6. 
88.8}} θ6 τηδὰθ ἔγθο ἢ 

84 {6818 ἀπϑιυογοα ἀπᾶ βαϊᾷ ἀπΐο ἐμοι,. 
Το ἐγαῦῃ, ἐπι ὑσαθἢ, 1 βὰν απο γου, Τ)ναὺ 
Ποϑόθνον ἀοϑῦν βῖη 18 ὑπ βουναπῦ οἵ βὶῃ. 

35 Απά {Π0 βουγαπὺ σοπεϊπθ ποῦ ἴῃς 
ὑμ0 ποιβθ [Ὅν ούοῦ: θὰν ὕπ6 ϑοηῃ 18. σο- 

1 "νλαηηαη, "ἴῃ ἐσατη," ἘσΡ. δέ λαφῖχα!, "ἴθ ἐννὸ ἔστιν." 
᾿ΡοΙϊν κε. 

3 αἱλνᾶγαη, ᾿ἰξ, " Πγοότηοτι :" ΔΑ ἰπ αι, Ἡλγίγ, ΟΌτ5, {Π|, ν. 
146, οὐ, 5οῖν. λαΐ νεῖν 'λωγγίν πίη, ο, ΤΊ Ροϊγ κοῖς τοδὶ ας 
ἰπ νυν. 82, 38, ψ"ἰψηλμην, " τπυδινα πὲ νῸΝ ,᾽ Ὀσπξ ἴῃ ΥΌΤ. 
80, τ ορῖβ τὸ ἕοστα αλγάγαν, ᾿πσοπ οΒ," 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

θυῦ 45 τὴῦ Εδύμον ἐδυρσηῦ πηθ, 50 1 Βρθδκ. 
20 Βιυὺῦ δ ἐμπαὺῦ βϑῃηῦ τη8 18 υυῖδ ΠῚ: 

πα τὰῦ ΕΑΓΠΘΡ ᾿θανθῦ!ι τη ποῦ 8Ιοπθ; θ6- 
Θδι586. ὙΠΔΙΘΥΘΙ 15. ἷ8 σοοα Ρ]θαβογο, ὑπαὶ 
1 ἀο αὖ 8}} {1π168. 

80 ὙΥΒθη 6888 βαϊὰ 6856. ὑγου 8, ΠΔῸΥ 
θο]ονθά 1π Βίτη. 
4 χχ.---31 Απὰ {7688 βαϊά ἀπΐο {Π|0 

ὅπ «[6νν8 ὑΠπαῦ ΘΠ ϑνθὰ Εΐτη, ὃ 1 γθ σοπύϊπαθ ὈΘ]Ἰθυθα ἴπ μΐτη, ΠΤ γ 146 ἴῃ τὴν πτογάβ, 16 ν}8 ὑπαῦ Ὀο] ον ἴῃ μΐπι, ΠῚ γο αθὶάθ ἤτγμ 
ἴῃ ΤΥ ποτα ἃπα σοπξϊπ6 ἐπ ἐξ, ἴῃ γα! γ6 
Β84}1 Β6 ΤῊ ῦ αἰ ΒΟΙρ]68 ; 

82. Απᾶ γ9 5}|8}} Κπονν ὑδθ ἐσαῖῃ, ἀπ 
ἐμ ὑγα θη 5}}8}} πιαῖτο γοὰ ἔτγθο. 

83. ΤΊΟΥ Βαϊ απο ᾿ΐμη, ΝΘ. ἅτ οὔ {Π|6 
βοϑά οἵ Αθγαΐατα, πὰ ἴγοιι οἱάθη {Ἰπ6 πτὸ 
αν θθθη ἴῃ θομάδσο ἴο πὸ ὁπ6: ον 
βαγθϑὺ ὕποι ὕο τι8, Υ 6 88|8}} Ὀ6 ἴγθθ 8Β0ῃ8.} 

84 7Τοβυβ βαϊὰ πηΐο {πθπὶ, Τα, ἔσοϊν, 
Ι 5887 πηΐο γου, ΕΥΘΡΥ ὁπ9 ἐπαῦ ἀοθὲ!ι 81 
ἰ8 θοπαπτπδη" οἵ βίῃ. 

85 Απὰ ἃ θοπάπηδη τοιηδὶ ποὲϊ ποῦ ἴῸν 
δ σοι ϊ} }ν8 ἰὼ ἔπ ΠοσΒο: θαῦ {86 

ι αγαπδῆν.ἑ ἄς, ἰα ἃ του δοτίηις οὐἨ πὸ ϑυτίδο, δ'η"αἱ 
“Αἰνδ, τοῖο τπδὰ ἃ Ῥογείδιηι ἰάΐοσυ. Δοσογάϊης τὸ εἸνϊκ, 
« γοσυδη" ποῦ θῸ σα χη, δα ἴῃ Οσπγοκε, Ῥόγα, ΜΠ}. ἡ 
91,0 Υ. 270, αἱ ἀκ χἄηγα δαδᾶν δά, το, 

3 ῥαπέπῆν, "Ὀσαπά," " νοννάπυδι," " κογνυδιξ." 

3. ἠαοϊά, ᾿ξ. " σἴοτηΔ)." 



5. ΦΟΗΝ. Οπλρ. Υ1Π|. 

ΑΥΤΗΟΕΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

[Θνϑγ.7 
86 110 [{Π67] ϑοπ ὉΠ ΓΘ ἴΌΓΘ 5881] τη Κ6 

γοῦ ἔγθθ, γ6 5}}8}} θ6 ἔνθ ἱπάθϑᾶ. 
87 1 Κπον ὑπαῦ γ6 16 ΑΓΔ Δ ΠῚ᾽ 8 Β6Θ : 

ΓΡ.0] ξγ6 βθθκ ἴο Κ|}} πιθ, Ὀθοδι186 ΠΥ του 
[Βα 0 πὸ Ρ]δ667 ἴῃ γοι. 

88. 15 βρϑδκ ὑπαῦ ψμ]οἢν 1 μᾶνϑ βθθη ψ 
ΤΥ ΕΑΥΠΘΙ : ἀΠ4 γ6 [40] ὑπαῦ ν]}10}} γ6 δ γθ 
5660 ΊΓ ἢ γὙ0 0} [Ἀ0Π6Γ. 

89. ΤΉΘΥ δηβυθιθα ἃηα βαϊα ππύο ΠΪπ), 
ΔΑΡΡΆΠᾶπι 18 ΟἿΓΡ ἔδέ Ποῦ, «6508 5610} τιηΐο 
6μ6π|, ΠΕ γθ γαγθ ΑΓΔ ΠῚ 5 ΘΠ] ΓΘ Π, γ6 
σου] ἀο π6 στον κ5 οἵ ΑἸ γδΠδμη. 

40 ὁΒυῦ πον γ6 866} ἴο Κ}} πη6, ἃ π|8 
ὑμαῦὺ Βαίῃ [014 γοι] ὕπ6 ὑγαῦμ, ΤΙ οἢ 1 
[μὰν μϑαγα ] οἵ Θοἂ : {8 ἀἸἃ ποὺ ΑῬγαπδπη. 

41 Ὑα 4ο {Ππ0 [6665] οἵ γοιν ἔδίπον. 
ΤΉΘη βαϊά ὑπο υ ἴο ᾿ΐηι, 6 θ6 ποῦ θοτπ οἵ 
[ον πἰοαύίοπ ; ὅν μᾶγθ ὁπ6 ΒΑΡΠ6Ρ, δυθη 
Θοά. 

42 6805 5814 ππῦο ὑπθηι, 1 Οοα πτορὸ 
Ὑοαν Ῥαΐμον, γ6. που] Ἰονθ τη: ἰοΐον Τὶ 

[Ὸ1 ΘΥΘΓ. 

26 Τῇ {πϑγϑίογθ {116 ϑὅ'οῃ 5}}8}} τη σοι} 
ἔγθθ, ὕλαν 5118}} γϑ θ6 ἴγϑδ.; 

20 1 Κπον ὑπαῦ γθ ἃγτθ ὕΠ6 βθϑάβ οἵ 
ΑὈΓΡΆΠδμ), θαὐ γ6 βθοὶς ἤο Κὶ}} τηθ, θθοδιιϑθ 
Υγ6 40 ποῦ δ ἴπ τὴ Ὁ πορα.ὃ 

27 1 Βρθὰῖκ νψῇῃδῦ 1 βᾶνν υἹ ἢ τὴν ΕΑ ΠΘυ: 
ἃ Πα γ8 4ο ψῇηδῦ γ6 νυν Ὑ10}}5 γοι" [ΌΠΘΡ, 

28 ΤΊΘΥ Δηβυ γα Δα β8γ πηΐο ΐπι, ΟἿΣ 
ξαῦμοῦ μΒ ἐδ Αγδμδιη. «688 βαϊ ἢ απο 
ὕμθηι, Τῦ γθ θγ ὑπ Β0π5 οἵ Α γΆῆδηι, γ6 
σοι] θ6 ἀοἴπρ' ὕΠ6 ὑσορκ8 οὗ ΑθνΆΒδη,. 

29 Βυῦ πον, Ἰο, ὅ γθ ἃγ6 βθοικίπρ ὕο Κὶ}} 
1η6, ἃ Τη8) ὙΠ0 Ξρα 6 τ γοι ὑπ6 ὑσυῦῃ, 
Μ ΒΟ 1 πραρὰ ἴτοιη (ἷοά : {18 ἀϊ4 ποὺ 
ἈΡνδΠδιη. 

80 Βιυμϊῖ γθ ἀο {Π| στουβ οἵ γοῦν ἔα ΠΘΡ, 
ΤΉΘΥ Β8Υ ἴο Βῖπι, 6 σοῦ ποὺ οἵ ἔονηὶ- 
οαὔϊοι :8 ὕΠΟΓΘ 18 ὕο τ5 οπ6 δίπουν, Οἰοά. 

91 {6858 5814 απὔο ὑποιῃ, 1 Οοα πο ΓΘ 
ΥΟῸΡ ΒαῦΠοΡ, γθ ψουϊὰ Ἰονθ τη: [Ὁ" 1 

ἀπηΐο 81] ἃ968. 
96 Απαὰ 1 8ο Ὀ6 ὑμ6 ϑοῃ πιδικϑίἢ γοὰ 

ἔρθθ, ὕγα]ν 5118}} γ6 Ὀ6 ἔνϑο. 
᾿ς 97 1 Κπον ὑπαῦ γ6 ἃγϑ {Π6 8668 οἵ Αθγὰ- 
Βδπὶ; ἃπα γοὺ γ βθεὶς ἴο Κὶ}} πιθ, Ὀθοδιι8θ 
ΤΥ πον ΔΟΪἀοὺἢ ποῦ ΒΥ γοιι. 

88 Βυΐῦ 85 ἴῸ" πη, νμαὺ Τ βανγ ὙΥ Ὁ} ΤΩ 
ΆΡΒΘΡ Τ βρθαὶο : ἀπά γου, γοὰ τους νυ μαῦ 
οι Βα Ὁ" ὙΥ] Ὁ} γ οι" ΓἈΓΠΘΓ, 

89 ΤΠΟΥ δηβυνουθα Πα Βῃγ ἀπίο Πΐπ), 
ΠΑΡΆ ΒΠ8Πὴ 8 οἵ" οσγἢ ἰ μον. Απᾶ Φ65ὰ8 
᾿Β410} πηΐο ὑπο π, ΤΠ γ 6 το τ ὑΠ 6 Βοη8οῦ Αθνἃ- 
ἤδη, γ6 νοι] νυουὶς {Π|6 νου 8 οὐ Α ὈνΆΒδμι. 

40 Βυῦ πον γϑ 5θεὶς ἴο Κὶ]] πη, ἃ πηδἢ 
ΠΟ βρθακοίϑ ἀπΐο γοι ὑγαῦῃ,"} μοι 1 
μιϑαγὰ ἢ Οοα : πον ΑὈγδΠδιη δούθα ποῦ 
88. 
᾿ς 41 Ὕοιι, γοῦ σους ὑμ6 γον 8. Οὗ γοῦν 
ἔαῦμον. ΤΏΘη {Π6Υ 88 ὕο δἴπι, 9 ἴον- 
᾿ΒΟΟΥΠ,ῦ γο6 ποῦ θουη οὐ Δα] ΓΘΡΥ ; ὕΠ6 ΓΘ 
ἴδ ἴο τι ὁπ6 Ἐαύμον, πὸ ἐς Οἷοα. 

42 Απᾷ «6588 βαῖ ἢ ἀπίο ὕπϑιι, Τῇ ΘΟ οὐ 
ΘΓ γοιν ΒαύΠ ον, γοιι ϑνου] ἃ ὑπ θη ἸΟΥΘ ΠῚΘ 

ΔΑ.}. 32. 

1 Βοαι. νἹ. 2; 68]. ν. 1. 

3 ΟἿ. νἱῖ. 19; νἱϊ. 40. 

3 ΟἹ, 111. 32; ν΄. 10, 830; χίν. 10, 24. 

45, Μαίξ, 1. 9; ΟἩ.. νἱ 1. 33, 

5. οπι. 11. 28; ἰχ. 7; ΘΔ]. 1]. 7, 

β 
ῳ 

1 δ, “ἔγθο Βοη5.᾽ 
3 γιῖ. “5θθᾶβ.᾽ Ῥοξοῖ. “βϑοᾶ.᾽ Η.ΚΙ. ! 
3 ηπεϊαϊ)αϊ ὃ δῦρλητη αἰμπᾶη, “γὸ ἀο ποῖ πο], “"δο- 

αὐΐοβοθ ἴπ,᾽ ΟΥ̓ ἫΟΟΙΊΡαΒ5 ΜῪ νογὰ. Ῥοβοῖ. πεθέ᾽μμὶ 
ἰπιοϊἐ "δὶ ατπὶ 1 "ὄγτη αἴλτιτι δ᾽ κῆπι, " Ὀδοδβο {5 ννογὰ οὗ 
Μίπο γ ἀο ποῦ Πο]ά,᾽ ΟΥ̓ “ΔΡΡγοποπα ἴῃ νοὶ. ΗτκΚῚ. Βοίῃ 
γΟΥΒΙΟ 5 566 πὶ ἴο ἀπαογβίαηα χωρέω ἴῃ ἃ δοῦν ΒοιΒ6, 

566 ἄρον 6ἢ. Υἱῖ, 90, ἀπ Νοῖοβ οἱ οἷ). ἱ,1,}.7. 
5 ἬΧΥΚΙ. οπιῖΐβ λῦ, " Θη,᾽ "δοσρ.᾽ 5666 ἄρον οἷν. ἵν. 85. 

5. ΟΥ, “Μ»Ὸ οδπθ ποῦ,᾽ ΟΥ “σοτο ποῦ Ὀγοιρῆς ἰηὔο Ὀοΐπρ' 
ἔγοτη Τοσιϊοδίϊοι. :᾿ τοί γθ γοσο ποῦ Ῥοσι οὐ Τογιϊοδίϊοι.᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

950. Τῇ ὅπ ὅοῃ ἐπιθυθο ΓΘ 5881] τηᾶϊθ γοῖὶ 
ἔρθθ, γϑ 588}} θῸ πιδᾶθ ἔγθθ ἱπ4 664. 
971 Κπον ὑμᾶῦ γ8 δῖ {6 βθϑὰ οἵ 

ΑΡνΆΒδιη ἢ θὰ γ6 Β66[Κ δίδου" πι6 ὕο [κ1}] πη, 
θδοδιδθ τιΥ ΟΡ 88 ποῦ ἴῃ γοι. 

38. ὙΥΠαῦ {Ππἰπρ8 ὉΠ Θη 1 Βανν ἢ τὴν ΤΠ ὰ- 
ὕπ0Ρ, ὕΠ|686 1 Βρθαϊς : δ γ6 4180 ψυ μαῦ ὉΠ] ηρ8. 
Υ6 ποαρὰ ἤΡῸ πὶ γ ιν [0 Π6Ρ, {656 γ9 40. Ὁ 

39 ΤΊΘΥ ΔηΒυγοΓΘα, βαυϊηρί ἀηὔο Πΐπ,, 
«6818 Β4 10} πηύο, 

ὕπθιι, ΤΠ γΘ ὑγθῸ ἢ Β0η8 οὐἨ Αγ, ὑπ 6. 
γΌΡΚ8 οἵ ΑΡγΆΠμπὶ γο σοι] ἀο. 

Α 710 

6 ΟἩ. νὴ. 37. ἐαΟΟ ΣΝ 
7. ΟἿ. νἱῖϊ!. 26. 6 «φῃ5 τηδπ γο.᾿ ΗΓΚΊ. 

8. 158. ΙΧΙΠ]ν 16; Ιχὶν. 8; Μα]. ἱ. θ. 7 ἩΓΚΊ. οπαῖῦβ " ναΐ.᾽ 
91 5, Ζόπη γν. 1. 

10 ΟἹ. χυὶ. 27; χυἱ!. 8, 25. ΓΗΝΚΙ. 
ἘΞ ἘΞΞΞΕ: Ξ 

] ΒΑΗΙΏΙΟ. 
Ι! ] τ 

] ΔΌΙἀΘΪ ΓῸΓ ονθν. 

] 

Ι 

Ϊ 
Ι! 

᾿ Οὐ [ἈΥΠῸΡ 15. Αγ Πδτη. 

Ἄρ᾽ς τῶν 

Τ πραγὰ ἴτοιῃ αοα : ΑὈγαμδηι ἀϊὰ ποὺ {}18. 

41 Ὕου, γοι ἄο {πὸ σψουκβ οὔ γοῦν [ἃ- 
μον, ΤΊΠΘΥ 8α] ἃ ὕμθη ὕο δΐπι, 6. γθγο 
ποῦ θογη οὔ δάυ]θγυ ; ομθ ΒΑΠΟΡ ἡ ΟΙη 
γ)ὸ Παγο,} 15 αοά. 
᾿ς 42. {6818 ὑπουθίογο βαῖῦἢ ἀπῆο ὑποιῃ,2 1 
"ΒΘ ὕπιαῦ 15 γοὰν Ῥλύμου ττοτο (ὐοά, ἢ γο σου] 

᾿ξ, κῃ» ΠῸ 15 ἴο ἀ5.᾿ 

3 Το 5αμίαϊς πότὸ ΤΟ] ] ον 5. {πὸ Οὐσοκ οἸοόβοῦ ἔπδη {πὸ 
᾿ Μοπιρμίεὶς ; τοδάϊηρς εἶπεν ἴπ τ βοηβὸ οἵ λέγει. 

Ι δ επε Ῥειῆεῖδε με Ῥπμῖε, νεοτοῦβ πο Μοιρμΐ ες τόδ, 
ὃπε Ῥλπμέΐ μὲ ρείεηίδε. 

40 Ῥυῦ ποὺ γ Βθ0}ς αἴγουῦ τὴ ὕο [(1}} 
1η6, ἃ πη γὙ0Π0 Τ0145 νοι {116 ὑγαῦῃ, νυ μίοι. 
1 μραρὰ ἴγοι (ἷοα : {{|8 ΑΒναάμαιη. αἰ ἴὉ, 
ποῦ. 

41 Υουι,, γοι ἀο {Π νγουϊτβ οὔ γοῦν (μον... 
ΤΊΟΥ ΒΥ ἕο δἴπη, 0 αγὸ ποὺ ὕπο οἵ 
ΒΡΥΪΠΡΊ οἵὁἨ Δἀυ] ον ἢ ὁπ ΤΆ ΠΟΥ" ΟὨ]γ 18 ὕο 
ιι8, (ὑοί, 

42 «6811 Βαϊ πηΐο πη), ΤΠ Οοα νοῦ 
[6 ὑπαῦ 18 γοῦν Εαύπον, γο νου] Ἰονο πιθ: 

᾿ ἡ“ μαρλο" μὲ ἐγαΐρδι, " βίαι σε ΒΔ ὈΙ ΓᾺΔ}}ν οἷν 5 Το, δα 
Ἰαϊοτηδεῖς. σχργοββίοι ἩΥΠΟΥΟΌΥ ὅ υἱὸς μένει [5 τοπάοτοῦ 
ἐμ σΠΒΊ ΥΟἿΥ δ5 17 [δ νγοτο ὅ υἱὸς μένων μένει. 

5 παράϊγοά, τ. “τον ὕπο βορὰ," 

3 οΥἍ, "οχί βίοι," 

410, (ΠΟΥ δηβυνογοὰ {ΠΟῪ Βαγ." 

δ 560 δον οἷν, νἱ!, 30. 

5 φρλαϊδ, τὰ ρῬοτβ, 

7 11π, " ΟΠαρτίπιες Γγόση," 

1 ῬοΟ]ΥΡΊ. ομἶἐβ “γΟῸΧ.ἢ 

3 Ἰαπαβα ἀϑγαλᾶηπι αὔπεπα ; 15 τᾶν 15. πιθᾶμ, "85 τὸ- 
ΒαΓΒ 5, Αγ δ τα ἐδ ΟἿΣ Τα ΠΥ. 

3 110, “ὙῸ Βροδκ.᾽ 156 Ρ. τοίουτίπρ ἴο "Με.᾽ 

᾿ς ΚΟΥ, “Τἰβ ΘΟ ΒΠ658.᾽ 

5 παΐπηπαβα. 

᾿ς 5 ἐ[Π6γ6 15 ἴο ἃ8 ὁ ΒΆΤΉΕπ, Θ0Ρ.᾽ ῬοΪΥρ]. 

ΘΟΤΉΙΤΟ. 

96 Τῇ πον ὑπ ϑοῃ Ὀγηροῦ γοῖι ἔγ66, 
πὶ ὑρα ἢ γ6 ἃ16 ἔγθθ. 

87 1 Καον ὑπαῦ γ6 τὸ ὕΠ6 βθϑᾶ οἵ Αθνἃ- 
δι; θαῦ γθ Βθ6}ς ὕο 11}} τη, Ὀθοδι86. 1ΗΥ͂ 
σον Παῦ ἢ πὸ ΡΪδοοὶ ἴῃ γοιι. 

98. 1, ν»αὖῦ 1 Βανν αὖ τὴν ΤᾺ ΠΘΡ᾽ Β51 Βρθαῖὶς: 
ἃ Πα γοῦ, ν παῦ γθ πραρα ἕλοι γοῦν [0 Που8 
γ6 ἀο. 

359 ΤΟΥ δηβυουθα ἀηα Βαϊ πηῦο Πΐπη, 
Οὐ ἔπιον 1ῖ8 ΑΡν μαι. «6818. βαϊὰ απο 
Π6η}, ΤΕ γθ σσϑρθ Ομ]! ἄνθη οἵ ΑΡΡΆΠ απ, γ6 
μοι] ἃ πᾶν ἄοπθ ὑΠ6 ὑυουκβ οὐ Α να μλ μι. 

40 Βυύ πον γ6 866]ς ὕο [κ1}} π1θ, ἃ πδ ἢ 
ψΠῸ το] γοὰ {Π6 ὑσι Ὁ}, νυ ἴοι 1 Ὠραραῦ 
ἤρου Οἷοα 16. {1|8. ονθνοῦ ΑὈγαμδιη. αἰάὰ 
ηοῦ. 

41 Υου, γοιι (ὁ {π᾿ ἀθοθβ οἵ γοῦν [ἈΠ νυ. 
ΤΆΘη {Π|6Ὺ Βα 14 οὸ πὰ, Ν͵ο ψγοτο ποῖ 
θονη οἵ [ὈΡηϊοα θη ; ὁπ ΠΑΡ ου" γο πᾶνΘ, 
ΟΘοὐ.6 

42 «6808 Βαϊ πηΐο ὑποιη, ΤΠ Οοαθ γνθυθ 
γοιν Ἰαῦπθν, γ νου] πᾶν Ἰονθά πη :8 

Τ᾿ οτ, "τηδ κοῦ πῸ ὙΥν πὶ νοι," πὲ ψαπιοί ἐπ ἵσοΐα, 
᾿ς 39 αὲ αἰίπ πιείπιαγαησια παρὰ τῷ πατρί μου, "»ἱτ ΜῪ 
ΓΡΑΥ πα [5 ἸπΌ]ο τὸ ἃ ὑννούο! ἃ πποαπίης, ἀπ ἀθ05. ποῦ 
᾿τΟΠοΥ αὐ "αἰ," “ Ὀν,᾽ ἴῃ (5 γα ίσαι! βοηβο, 
ΙΓ 3 γγαπι αἰεπ ἵσθαγαπιπια. 

4 γραία, ΟἸΤΠΟΥ 158 ΟΥ τα ᾿, 
᾿ δ λαμδίάα, ΟἸΠΟΥ 158 οὐ 5γ ᾿. 

δ μέλ, ἥγατι Θπέπα; Ὁ Ψαπίιβ πη Το κῖνο ἴπσοῦ. 
τοσεν Θοέλι, Θοίδπα, ἕτο, ἴον Ομέν, Θμΐλα, διὸ. 

ΓΙ ΤΠ. κγὸ ἅσγὸ ποῖ, 

δ γυϊοαοαοί ει ἐλαι ταί, Ἡοτο ἐμαῖ τόπου ἄν, νυ ἢ 
] 'β Ἰοβὲ ἴῃ Ἐπ ΒΉ, . 



Ομ». 111. 

ἈΚΜΈΕΝΙΑΝ, 

960 Βαυῦ πον 1 0Π|6 ὅοπ πηδοῦν γοιι ἔγθο, 
ὕγῸ]Υ ἴθ 888}} γ9 Ὀ6. 
571 Κηον ὑμπαῦ γ6 ἅτ {Π6 ροβίθυϊυ οὔ 

ΑΡγαμδια ; θυ γ6 Βθ6]ς ἴο ΚΠ] πηθ, Ὀθόδιι5θ 
ΓΠ6ΓΘ 18 ΠΟ ΡΪδοθ Ὁ τὴν ὑόν ἴῃ γοιι.ἢ 

38. 1, ὑμαῦ νι βίοι 1 88 αὖ τὰν ΕΟ Πον᾽ 8,2 
1 βρθᾶῖκ: δηὰ γοι, ὑμπαῦ ἡ οὶ γ6 μοαγὰ 
ἔγοπι γα μον, γ6 ἀο. 

89 ΤΊΘΥ ρᾶνθ Ηΐπη ΔΏΒΘΡ, Πα ΒΔΥ͂, 
Ουν ἈΓΠ6Ρ 18. ΑὈναΠαιη. «65118 5810} αηῦο 

Θ. ΨΘΙΘ Β0η8 οἵἠἨἁ ἀΑΡΓΔΠΔΠΙ, γ0 
οἷηρ' 6 σου 5 οἵ Α Ὀγαμδιη, 

40 Βιυιῦ πον γ9 866κ ὕο Κὶ}} πηθ,Ὁ ἃ πιδῃ 
ΠΟ βρακθϑ τπηΐο γοὰ ἐμ ὑσαῦῃ, πμ]οῖ Τ 
πραγ ἤροτ τὴν ΕΑΥΠΘν :ἢ 0815 414 ποὺ ΑΌτἃ- 
ΠῚ. 
41 Υἵοι, γοιι ἀο {Π|6 σου κβ οἵ γοῦν ἔα Π6Γ. 

ΤΉΘΥ 88 ἴο δίιη, ΟΥ̓ ἔογῃϊοαύϊομ. πΟΓῸ ν76 
ποῦ ὈΟΓῚ ; ΟΩΘ 18 Οὐ Βδύμον, (οά. 

42 6818 βαῖ ἢ ἀπο ὑπθηι, ΤΠ οα ΤῸ ΓΘ 
ΥΟῸΡ ἘΑύΠΘΡ, γ6. νου! σογύδι Ὠ]Ὺ ἸΟΥΘ ΠΙΘ : 

1 χε, "ποτα ἰ5 ποΐ πὶ γοὰ πο μίδοο οὔὐἩ ΜΥ νγογὰ. 

3 ἂγ Ηδν ἱπεῖι, 

. 3 Βοπιδ σορίθβ οὐηϊξ “Με, διὰ τοδὰ "ψγὸ 566 Κ ἴο ΚΙΠ ἃ 
τῆδη;,᾽ ἄς. 

4 “᾿δεείβᾶ, 158 ῬΟΙΒ, ἀστοί πρ τυ σὶβ, με. 

δ Ηογὰὸ ἱπιπιὸ, ἃ5 ἴπ γοΥ, 38, ᾿ἡ λογὸ ἀπογηιὸ, 

ἈΝΟΊΤΟ.ΒΆΧΟΝ, 

ΑΙ 
86 Τῇ θ ϑοῃ Ἰοοβϑὺδι γοῦ, γ6 6 ὑγ}}ὉΥ 

ἴγθθ. 
87 1 ποὺ ἐμαῦ γ6 ἅτ Αγ μ δηλ 5 ΘΒ] ΓΘ ; ] 

θυῦ γ6 866}ς ἴο 5Β]8 Υ π|6, ἴο ὑπαῦ πην ΒΡΘΘΟΝ 
ἀν θὲ ποὺ ἴπ γοι.. | 

38 1 βρθὰκ {παῦ ψΒϊοῖ 1 88 1} Βὰ- 
ὑπου: πὰ γ6 4(ὁ ὑπ ὑπ] Πρ8. ὙΥ Π10}} γ6. ΒΔ 
ὙῚὉ}} γοὰν ΤἈΓΠ6Γ. 

839. ΤΏΘη ΠΟΥ͂ ἈΠΒΥΘΡΘα δηα βαϊα απΐο 
δῖπι, ΑὈγαμδιη 185. οὐν αῦΠον. Τῆθπ ὑπὸ 
ϑανίουν βαϊα ὑο ὑπθπὶ, Τῇ γο Ὀ6 ΑἸ ὈΤΆΒΆΤΩ 8 
ΘμΠ] ἄσθη, νοῦς ΑἸΡΡΆ δηλ 8. ΟΡ ΚΒ. 

40 Νὸον γΥ9 βθο]ς ἴο 8] ὺ τηθ, {0 πιδῃ 
ὙΠῸ Βρακοὶ ἀπο γοῦν ὑγραῦ, ὑπαῦ 1 πραγὰ 
οἵ οὐ : ΑΡτΆμδπι αἸὰ ποῦ 80. 

41 Ὑο νους γουγ ΓΑ Που᾽8Β τοῦ. ΤΠΟΘΥ, 
Βαϊ ὑπθὴ ἕο δῖπ), ΑΘ ἅτ ποὺ θόοῦῃ οἵ 
[ογηϊοαύϊοη 2 ψγὸ πᾶν ἔλθ οποῦ αοα ἰο, 
Ἑαΐμπον. 

42 ΤΠ θη ὑἰθ ϑανι ον βαϊα αηΐο ἔμοιῃ, ΠῚ 

5. Ζ5Ζ0ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ. 

ΤῸΓ ΘΥ̓ΘΡ. 
86 Τῇ [Π6 ὅοπ τηϑκοῦς γοαὺ ἴγθθ," ὑγ]ν 

888}} γ θ6 ἔγθο. 
37 1 Καον ἐμαὺ γ6 ἅἃγθ {Π|ὸ ἀθβοθπάδηΐβ. 

οἵ ΑὈγδιιαπα ; θα γ6 βθοὶς ἴο Κι} πηθ, θ6- 
Οδι186 ΤῊΥ ποΡα οηέθγθίἢ ποὺδ τ 1 γοιι. 

858. 1, ψῃαῦ 1 8Βανν [Ὁ τηγ 5617 ν ἢ Τὴν 
Ἑαύμον, ἐμαῦ 1 βρθαϊ : δπα γοὰ, ἡ μαῦ γ6 
Βα ΜΠ γοῦν [αὐ Πθν, ὑπαῦ γ9 40. 

89 ΤΊΘΥ δηβυθγθὰ δπα βαϊά ππίο ὨΪπὶ, 
Οὐ [ἈΠ ΒΔ Όγδμδμη. {6818 Δηβυυορθα πα, 
βαϊα απῦο ὉΠ θην, ΠῚ γ 6 γ θυ ΟὨΠ]άγθη οὐ Ατνὰ- 
μη, γ6 νου] 40 ὕΠ6 ΟΡ ΚΒ οὔ ΑἸ Π πὶ. 

40 Βυῦ πον γ8 Βθεὶς ἴο [Κ1}} π|θ, ἃ τηδῃ. 
ὙΠῸ Βρακθῦ ἀπΐο γοι {Π6 ὑσανῃ ποι Τὸ 
μοαγὰ ἔγροιη Οἷοά : ὑμ18 ΑΌσδμδιι αἸ4 ποῦ. 

41 Βιυῦ γοι, γοιῖι ἀο ὑΠ6 ψγορβ οὗ γοιγὶ 
δίπουν. ΤΊΘΥὺ βαϊα ἕο πῖπι, θ᾽ ΓΘ ποῦ 
θόοσ οἵ δἀυϊΐοσα; 8 Κπο ομ6 ΤΌΠΟΙ, 
οὐ. ἢ 
4 χχχτι.---42 7658 5814 ππίο ὑπ6η), Τῇ 

αοά νοῦ γοὺν Ἐδμον, γ6 συ] αἶβὸ ἰονθ 

1 φαπ-κα- δ παυΐδιιρ᾽ μἰτιδ8. 

3 δ λαυὶδ μρ᾿ παϊ-ἰφαπείλ. 

3 οΥ, "πάρι ποῖ ρμϊαςο.᾽ 

4 φίᾳυὶ, " ΒΡδΚΘ᾽ οὐ, “Το]ὰ γοι,᾽ 150 Ρ. τούεστί πρ ἴο “Μο.᾽ ] 

δ ργέξὶ πιάπνα οἱ ἐδιἐ ἢ ΟἸπιοτ " Ἀϊ. 

ΑΒΑΒΙΟ. ] 

Εἰ πρὶ ἴῃ ἰῦ [ῸΓΡ ΘΥΘΡ. 
80 Απά τῇ ὑπ ὅοῃ ρίνθι γοῖ γΟῸΡ 

ΠΡογίυ, γ6 588}} 6 ἴγθο ὕγα]υ. 5 
8571 Κηον νγ6}}8 ἐῃπαῦ γ6 ἅτ {Π6 βθϑᾶ οἵ 

Αγ μδιη ; θα γ6 Βθθῖκ ἴο Κὶ}}] πιθ, θθοδιιβθ 
ἸΥ̓ σον ΔΌΙἀϑυἢ ποῦ 1π γοιι. 

38. 1,1 βροαὶς οἵ ψῇηαῦ 1 βὰν δὖ {ῃθ 
ῬΑ Πθν᾽Β: θα γοῦ, γοὰ ἀο ψΠδὺ γ6 βανν αὖ 
ΥΟῸΡ ΡΠ Θ᾽ Β. 

89 ΤΉΘΥ δηϑιονοα ἀπ βαϊαῇ ππέο ΠΪΠ, 
Οὐυν [αὐπον, μ᾽ ἐς ΑὈγαμδιη. Ὁ «6808. βαϊα 
πηΐο {ποπὶ, Τῇ γ6 τοῦθ ΑὈΓΆΠΔ μ᾽ 8. ΒΟΠΒ, 
γ6 ψου]ὰ ἀο {Π6 τοῦ κΒ οἵ Α θυ Πδιη, | 

40 Ὑοὺ πον γ9 βθοκθ ἕο Κὶ}} πιθ,7 ἃ τηδη 
ΠΟ Βραϊκοῦ ἀπο σοι {π0 ὑσαῦ, συ μῖοι 1 
παρ ἴτοιη Οοα: θυὰῦ ΑὈγαμᾶτὰ αἰὰ ποῦ 
618. 

41 Ὑο ἄο {πὸ σουκβ οὔ σγοὺν [Ἀέπου., 
ΤΊΘπ ὉΠΟΥ͂ βαϊα ἴο }νῖπι, Βιιῦ νγὸ ψγθγὸ ποῦ 
θογῦπ οἵ δαυ!ύονυ, ἅμ πὸ ΠᾶΥθ ΟὨ]Υ͂ ΟὴΘ 
ΆΡΒΘν, ἢ ἐς Θά. ] 

42 6808 βαϊά υὑπΐο ποι, 1 Οοα τογθ 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

86. ΤΡΕΒογοίογο ἐμ ὅθ βού θε γοι ἔγθο, 
ἔσαν ἴγθΘ 888}} γϑ 6. 

87. 1 Κπον ἐδμιαῦ γ6 ἃΓΘ {Π|6 βθϑᾶ οἵ ΑΌγα- 
μᾶπὶ; θῦ γ6 βθοὶς ἕο Κι] πιθ, Ὀθοδυβθ ΠΥ 
γον δ ἢ πὸ ΡΪδοθ ἴῃ γοι. 

38 1, νϑαεῦ 1 βὰν αὖ τ ῦ ΕΔ β, 1 
ΒΡΘΔΪς : δπά γοῖι αἶ8δὸ ῃΠδῦ γ6 88} δῦ γὙΟῸΣ 
ἈΠ ν᾽ Β γο ἀο.ὃ ] 

39. ΤΊΟΥ δηβυγογθά δηὰ βαϊα αηΐο εἴπη, Οὐ 
[Αὐπου 18 ΑὈγαμαιη. {6811 βαϊὰ αηΐο θη, 
Τῦγο Βαᾶ θθθὴ [Π6 Ομ] ἄγοι οἵ ΑΡγαμδιη, γθ. 
νου] μανθ ἀοπθ ἔπ6 σου κ8 οὗ ΑΌΡΑ ΒΔ. | 

40 Βυΐῦ πον γθ βθεῖ ἴο ΚΠ] πιθ, ἃ τῆδπς 
ὙΠῸ Βραϊκθί απο γοῦ Π6 ὑγαι ποι 1 
᾿ιθαγὰ ἔτοιῃ (ὐοὰ : ὑμ1]8 ΑΌταμδμι αἰ ποῦ, 

41 Ὑο 4Ἃο ἐπθ ψόυκβ οἵ γὙΟῸΡ ΠΣ 
ΤΊΘΥ βαϊὰ ὑο δἶπι, 78 σοῦθ ποῦ θόγῃ οἵ 
[ογῃϊοαύίοη ἢ ὁπ6 ΕδΟΠΟΡ γ6 Βανο, Θοά. ὦ 

4 χχχιι.--- 42 {6508 βαϊά πηΐο {πθπὶ, Τ᾿ 
αοα νογθ γον Εδίμον, γθ πουϊὰ οογίαϊ ηἰγ 

Ι 

1 γιξ, "Πθοσδίοβ νοῦ. ] 

3 ἑακῦ δἰόσο πιοὸ πιὸ υπιῃδολιολάείεμα ν᾽ υπὶ. | 

3 ΟΥἉ, “νΟΥΚ,᾽ ἐνογίέο. 

4 φἰαφοία" "Δ, 158 ῬΟΓΙ5. δρτϑοῖπρ τυ ἱτἢ Μο." | 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

ϑοη σϑιηδὶπϑῦϊι [ῸΣ ΘΥ̓ΘΡ. ] 
86 ΤΓ 10 Ὀ6 80 ὑβαῦ {δῆ ὅοῃ ππδκϑῦῃ σοὺ, 

ἔγθϑ, ἴῃ ὑσα ἢ γ 6 588}} Ὀ6 ἔγθθ Βοῃ8.} 
57 1 Κπον {πδῦ γ6 ἃγθ {6 βθϑᾷ οἵ Αθγα-. 

Βδη; γοὺ γθ υῖβ ὑπαῦ γ6 τδὺ ΚΙ] τπὰθ,᾿ 
θδοόδιβθ γ6 ἅτ ποῦ πουίῃν οὗ τὴ ῦ νογάβ. 

38. 1, 8}} ἐπαῦ 1 βὲνν τ τὰν ΕΔΕΠΘΣ 
1 βᾷγ: δῃᾷὰ γ ἀὸ ψβδῦ γ6 βανν ΜΠ} γΟΌΣ, 
[αύμ ον. | 

89 Αραΐη ὑπο δηδιθογοᾶ ἐπα, Ουν ἴὰ- 
ἐπον 15. ΑΌγαμδη. «688 Βαϊ ηΐο ἐπ6 ΠῚ, 
1 γὸ σοῦ ΑΡυδΠ δι Β Β018, γ6 που] ἀο. 
ὑπ 6 ον ΚΒ οὐ ΑΌγαμδη,. ] 

40 Βυΐ γϑ ἃγϑ νι ]Ἰβιΐηρ ἐπα γΘ τὴᾶν ΚΙ], 
6, ἃη 1 το] ἃ γοῦ ἐδ γα}, ἐδαξ 1 ποανὰ. 
ἔγοπι οἀ : {μ18 ἀἰὰ ποὺ Α Ὀγα δ μ., ] 

Ι 

41 Βθϑοδλυβο γ ἀο ἔ!θ ὑοσκ8 οἵ γοιτὶ 
λύμου. ὙΠΟΥ βαϊὰ ἴο ἤθβαβ, ΝΥ ἅτ ποῖὶ 
θάΒο- θόσῃ ἢ οη6 ΕἈΕΠ Θ᾽ γὸ ἰαγνο, Οὐ. ' 

42 7685 βαϊὰ απέο ἔμθι, ΤΠ Θοὰ Ἱτοτὸ 
αοα νοῦ γοὰὺν ἘαύΠοΡ, ΒΌΓΘΪΥ γ6 που γοὰν ΕΆΡΠΘΡ, γ6 ὑγου]ὰ Ἰονθ πὶ: θθολυβο 1 γον ΤαῦΒον, γ6 τουἹὰ Ἰονθ πΘ : Ὀδοδαξο 1 

Ἰ ογτ, "βαϊ ἃ." 

3 πὸ υηὰ τῦὸ 0 [ονἱἶνε ἀσεηπεά. 

3 ἀπηὴξ Οοά. 
] 

ΕΥ ναῤδδυίω--ἐκάδίς, 

3 ῬΟΙΥΚΊ. οὐδ ᾿λαφηαη " ἔγαὶν." 

3. φαὰ "αἰϊπιῖα, Ι 

4 “βαγίης, ἀϊσονίοβ, ῬΟΪΥΚΊ. 

5 1π| “δὲ ΛΌγΔμδπι." 

δ εγο υυἱβιν," ῬΟΙΪΥΚῚ. 

Ἴ “πη 1, ἃ τπῦδὴ ἡν]ο." ΡΟΪΥΕῚ. 

5. καϊαπιέμκιωνν, 158 ἡ. δατοοίης υ ἢ ἀπα, 1. 

1 ὅρα γνΟΥ, 38, 

3 »ὲκλ ἰ ρμαάαγανι, ᾿ἴξ. " θοΐογο," οὐ "ἰπ Ῥγοόβοπος οὐἩ Μν 
ΒΑτῆκπ." 



5. 50ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΚΒΙΒΕΡ ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΛΟ. 

Ρτοοθθάθα ἔουθῃ ἃπα [Θδιη6} ἴγοπι σά: 
[ΠποῖθμθΡ οαπηθ 1] οὗ τηγβο!ῖ, θὰ μ6 βθηῦ 
116. 

48. "γὴν ἀο γ6 ποῦ ππάθυβέαμα. ΤΩ 

ΒΡΘΘΟΘΝ ἢ οὐόα ὈΘοδι86 γ6 ὀδπποῦ ᾿ΘΔΡ ΤΥ, 
᾿πνονά. 

44 806 ἃν οἵ ψοιι" αἴ μον ὕμ8 461], ἀπὰ 
6Π6 1ιι8ὲ5 οὗ γοὺν ἴαυον [γ8 11] 4ο. ΗἨθ 
γγὰβ ἃ ΠΡ ΘΙ ἴγοπι ὕῃ8. ὈερΙππὶηρ, ἃπα 
[Ἀ0ο467 ποῦ ἴῃ {Ππ6 ὑπαῦι, θθοδιβθ ὕπθΡΘ 18. 
'θὸ ἐγαθῇ ἰπ πἶμῃ. ὙΥ Βθη 6 Βρθακθϑίῃ ἃ 116, 
86 βρθδκϑύῃ οἵ Ηἷβ οὐνῃ : [00] ΠΘ 15 ἃ 118}, 
᾿8Π4 ὉΠπ6 ἔαύῦμον οὗ 10. 

᾿ 45 [Απᾶ] Βεοδαβθ 1 [{6]] ψομ] 086 ὑρα!}, 
8 θ6ΙΠΊΘνΘ π16 ποῦ. 
Ἶ 46 Ποῖ οἵἨ γοὰ [σομνίποθί}} τη8. οὗ 
5 Απα {{ {1 Β8Υ 6}67 ὕγραῦ, ν ΠΥ (0 γ6 
'ποῦ Ὀ6]ἴθν τη ὃ 

47 ὅς ἐμεῦ 18 οἵ αοά πραγοῦ! Οοα᾽ 8 
“ποράβ: [γ6 ὑπο ΓΘ ογ61 μιθὰν ἐλθηι ποῦ, θ6- 
᾿θαπι56 γ6 ἃν6 ποῦ οὗ αοά. 
᾿ς 48. ΤΉθη δηβυθιθα ἐπ 765, ἀπά Βαϊ 
! 

] 

Ιββιθα ἴσον ἷοα πα οδιηθ; δηα ποὺ οἵ 
πη οὐ ἃοοογα 414 1 οοτηθ,} αὐ μ6 βθιῦ, 
Π16. 

82. Ββθοδιβθ οἵ σι μδὺ ἀο γθ ποὺ ὑπάρυ- 
βίδα τὴν νον 5 Ὀθοδιβ8 γ6 οαπποῦ ΘᾺ 
ΠΥ πὍΡα.3. 

98. Ὑ ἃγ ἔγοιῃ ψοι" [ἈῦΠ6ν ὑπ α6ν]1]}.3 
ἈΠ γ6 ψ θη 0 σους {π6 Ἰυδὺξ οὗ γοὺν 
Ἀ0Π6ι. 
Ὀορὶπηΐηρ, ἃπὰ πθ βύδηάθ ποῦ ἴῃ ὑπ 
ἐγαθῃ,ῦ θθοδιιδθ ὑπθΡ ἰἴ8Β πὸ ὑθαῦῃ ἴῃ Βΐτη. 
Απά νπθη ἢ6 Βρθακοῦῃ ἃ 116,6 6 βρθαίκθῦ 
ουὖ οὗ μἴ8 οὐ : θθολιβ6 ἢ6 18. ἃ 118}, ΘΥ̓Θἢ 
Ὧ15 Τα πον. 

94. ΒΤ ΒΟ βρθαὶς ὑΠ|6 ὑρα θη, γο θΘ]Π1θγ9 
τὴη6 ποῦ. 

85 ὙΥΏΟ 18. π ἴγοῃι. διποπρ τοι {Πα 
ῬΘΡΓΟΥΘΟΠ Π16 ἴον 51η 5. ἀπα 1[1 βρϑὰκ ὑγᾳθῃ, 
οα, ΠΥ (ὁ γ6 ποῦ Ὀ6]]θ θ τὴ ἢ 
860 Ἠθδ ὑμαῦ 15. ἤνρον. οα πθαροῦμ {ΠπῸ 

νοράβ οὐ αοα: Ὀθοδιιϑθ οἵ ὕΠ18. γ8. ΠΘδΡ 
ποῦ, Ὀθοδιι86 γὙ6 ἃν ποῦ ἔγοιη (σά. 

87 ΤῈ {6 ν}8 ΔηβοΡθα 8η6 βαϊα πηΐο 

Ἠφ ἰβ ἃ ΚιΠΠν οἵ πιθὴ ἔγμοπι ὕπο. 

Ομ». ὙΠ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

αἰβο: [ὉΡ 1 σαιηθ ἔον. ἢ} ἔργο Οοα ἃηα 8Πὶ 
Ομ} :} δ η4 10 15 ποὺ οὗ Ἰηγ 86} ὑμπιαῦ 1 οαμηθ, 
Ῥαῦ Π βϑηῦ μ16. 

48 ΜΥΠΥ ὑμθὴ ἀὸ γῷ ποὺ ὈΘΙΙθΥΘ ΠΩ͂ 
νον ξ5 Ὀθοδιθθ. γ8. ὀδηποῦ ᾿θὰν ΠΥ (18- 
ΘΟ ΓΆ6.3 

44 Βυΐύ γα ἃν ἔγομη. ὑοὰν ἔαῦ μον ϑαύδη,; 
ἃπἃ γ Μ01}} (ὁ {πὸ σοοά ρ]θαβινθ οἵ γον 
πον. Ηδ ἰ8 ἐμ βίαγοι οἵ ὑΠ6. βοι}8 οὗ 
1261 ἔρουι Πἷ8. ὈΘρΊ πὶ Πρ, ἢ 8Π4 ἢ 6 βύαπἀϑἢ 
ποῦ ἴῃ ὑραῦμ, Ὀθοδσβθ ὕΠΘΥΘ 185 πὸ ρα 1 
Βἷπη. Απά ν]θὴ ᾿8 βρθαϊκοῦ! ἃ 116 6 
ΒΡΘΆΚΘΙΙ οὐὖ οὐ ὑππαῦ νυ 10. 15. Π1Β Οὐ : ΤῸ 
ἮΘ 15 ἃ 1ἴὰν, ἀπ ὕμ6 [0 μοι" οἵ ἃ 116.6 

456 Βυὺ ἔον τὴν ρανῦ, ΔΙΌΠοαρἢ 1 Βρθὰκ 
ρα },7 γοῦ γ θ6]ῖθνο πιὸ ποῦ. 

40 ἍἾ)ο ὦ λδ διμοῃρ γοι ὑπαῦ ΡΘργονθῦμ 
16 ὈθόδιδΒ6 οἵ βίη ἢ Απὰ 1 βὸ "6 1 βρθδϊ 
ὑγαῦ,7 πὴ ν ἀο γο ποὺ Ὀθ]ϊθνθ πὶ ὃ 

47 Ἠδ νοῦν. παῦ ἐς ἔρον Οοα Πθαροῦῃ 
Οοἀ᾽ Β νοῖθθ: «να ἴον ὑπαῦ ΓθαΒῸη. γ6. ΘΔ 
16 ποῦ, ὈΘοδιι86 γ6 ἃ" ποὺ ἴγρου!ῦ Θοά. 

48 Απάὰ {Π6Υ τϑρ θὰ ὕο πἴπι, ἅμα ΒΒΥ͂ 

ΔΛ.Ὁ. 32. 

1 ΟἿ. γ΄. 48; νἱῖ. 28,20. ] 

ΟσἸ.. νἱϊ. 17. 

5. Μαίῦ, χὶϊ!, 58:1 5. Ζομ ἢ 111, 8. 

5. Ζυὰς ὅ. | 

ΟὨ. χ. 26, 27; 1 5. 998 ἱν. 6. Ϊ 

1 «ΦῸμ Μρ.,᾽ ΗΓΚΙ. 
3 γκιεϊαξ)ιι--ἀπείαΐα. Ῥοδομ. ἑαπεπιαὶ [ὃ τοι πο ἐπ απ, 

“4ηδ΄ῦ ΒΡΘΘΟῚ ΟΥ̓ Μίπο--ἴθο τνοσὰ οὐ Μίπο. ΗτκΚΊ, 
8. οὐ, “ουΐ οὗ, ἄν ἀκοὶ- αν" ἐδῦ, "ΔΟΘΌΒΟΙ,᾽ ἃ ᾿ἰ ΓΟ] ΓΟ ΟΥ- 

ἴῃ; οὗ διάβολος. 
ὁ ΟΥ̓, " ἀοβῖγο,᾽ “νἸΞῈ.᾽ 
5. δ)ιγῦγο, “τταςῃ,᾽ ἀπ “βυτλη6585,᾽ βία ἶβ γ6}} πὶ οοπ- 

ποχίοι νυ ἰὅ φόψεπι, "6 βύδη οὐ ποῖ. ϑβαΐδιη 15 σα! οα 
γρτηιῦ παρλιδ, "ἀοσυγβοα ἀροβίαϊθ᾽ ΟΥ̓ ΤΆ] Δ Ρ6],᾽ ἴῃ Τὰ. 

᾿Ααατηΐ, ἱ. Ρ. 38; δπα δῇ ν.. 12, γγὸ γϑϑιῖ, ἐδεεη γι α᾽ δοίοηιῦ ἰδ 
ἐκεί νάπιι, " ἀο ποῦ {1Π|6 νν 111} οὐ {16 νυ ῖβὶι οὐ Βαΐδη.᾽ 

6 1, “Βρθακϑίῃ υυτῦῃ,᾽ ΟΥ̓ “ἴῃ ἃ 116.᾽ 
7 “186 Τα οὐ πίστη, οὐ " οὐ 1Ὁ.᾽ ΗΥΚΙ, 
8 “Ῥροδαβο οὗ βίη. ΗτΚΙ. 

1 10. “ἀπᾷ οαπιο. ΤῈ Εἰπϊορὶς τοπᾶουβ ἥκω ἀπᾶ 

ἐλήλυθα Ὁν ὑπὸ 5ᾶπιθ νου για ᾽ βαϊλοιι. --τῖηι δα α βανιᾶϊ, 
Αβο, 15. 11,18. 

32 οΥἉ, "νοΐςϑ. 8 οὗ", "ΒΡΘΘΟΝ.᾽ 
Ἔ ΟΥ, “ουΐ οἵ,᾽ ῬΟΪΥΡΊῚ. τοδβ, "ψγὸ ἅτ ἔγοπι ἔπ ὙΠ. οὗὨ 

ϑβαΐδη." 560 αἴβὸ ΟἸγ, Β. ΜίομδοΙΒ᾽ ὑγοῦ, τὸ Ομν, Δ. Βοᾶδ 
Ἐν. Βοος, Μδίζῃ. οχ ν. “πον. ἱπίουρυ. Ῥᾶδσ, χὶϊ, 

δ ἄπιέ᾽ καξῆ, Ἰῖϊ. " ὕσότα πἰβ οἱάθη {ἰπ|6.᾽ ἔνε ανια παῦϑαγα 
“αἰαπι. ΑΒ.15.ν11. 15. αδιδηιε αἰ ἐδ χαξαϊο. Ὁϊὰ. ἈΡ.». 45. 

δαΐ, 110. “δα ΠΟΥ ΤἈΓΠΟΥ ἴο 116," “116 ̓  θοῖμρ δ τρααὐιμ)ια ἑα“λα. 
ἴθι. ῬΟΙΥΕΊ, γοδαβ λαδαιοὶ ὐπα διε γιὲ, " ἂν ᾿ιαν ἃα 150 ΤΠ ΠΟΣ 
ΟΥ̓ εἰπλ.᾽ ἡαπίαδα “παδαξ. ΑΒο. 15. 111, 98. 

7. οὐ, “τἱ  θοΟΙΒ6585.᾽ 5 110," θεσδιιβο᾽.---' δηὰ ποῖ.᾿ 
9 καβα. 10. οὐ, "ουΐξ οἵ.᾽ 

ΒΑΗΙΠΡΙΟ. ] ΘΟΤΗΙΟ. 

Ἰονθ τ6: [Ὁ 1 απ, Πα ἃ σοιηθὶ ἤρου 
᾿Οοά: ἴον 1 οᾶτηθ ποῦ ἔγοπιῦ τηΥ̓ 561} 8]0Π6, 
'Βθαῦ δο 1Ὁ 18 ὑπαῦ βθῃῦ τη6. 
᾿ς 48 ὙΥΠαῦ ἴον ἀο γ6 ποῦ Κποὺ Τὴν ΒρΘΘο ἢ5, 
᾿Βθοδιβο γ6 οαπποῦ ΠΘᾺΡ ΠΥ γον." 
] 

44. Ὑδ ἅτ οἵ γον ἔαύμον. {πὸ ἄθν]],. 
ἈΠ γ6 ψἸ8}} ἕο ἀο ὕπο Ἰαδύβ οἵ γοιιν ἔἈ0Π|6Ρ,. 
ΗΘ να ἃ Κι !|16ν οἵ θη ἴροιῃ ὑπ 6 ἢγβύ, δπα 
Π6 βίοοά ποῦ ἴῃ ὑπ ὑγαῦῃ, Ὀθοδι86 ὕΠΘΓΘ 18 
πὸ ἐναῦῃ ἴπ μῖπη. ΔΥ̓ΠΘη ἢ6 Βρθδκθῃ ἃ 
116,5 ῃθ βρθακϑῦῃ ουῦ οἵ ψῇηδῦ 186 μ]8 οὐσῃ : 
ἴον ἢ 18. ἃ τβᾶῖκοι οὗ ἃ [16,7 απ ὑΠ6 [αὐ πθν. 
οὔ 10. ] 

45 Βαῦ 1 βρϑαὶϊς ὑπ ὑγαῦ, γθ Ὀ6]1ονο 
πη6 ποῦ. Ϊ 

40 ἍΠο ἐα λό διμοηρ γοι ὑπαῦ 8118}} τὸ--᾿ 
ΡΙΌΟΥΘ 16 [ὉΡ β'π ῦ Βιυΐῦ 1[ 1 βρθαὶ {Π|6 
ρα, ἢν ἀο γο ποῦ ὈΘΙ1ΘΥΘ Πη6 ἢ ] 

47 Ἠδ᾽ υἱιαῦ΄ 15 ἵγομιϑ Οοά μθαγοῦ ὑπ 6. 
νοτβ οἵ (ἰοὰ : ὑπογοίογθ γ6 θὰ ποῦ, θ6-᾿ 
ΘΔ .Ε6 γ6 ἅτ ποῦ Ἰγοιηϑ αοα, 

48 ΤΊ 76.) ἀηϑινογθα βδυίηρ, Ξ'8Υ ΩΣ 

1 Τῆι Βαϊ αϊσ ἐγαπβιδίοβ {πὸ ΟΥ̓ΘΟΚ ἃ5 {{ Γξ νγοτο, πηρὴ 
Ἴ - “ῳ “ Ι 

γὰρ ἐλήλυθα, καὶ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἥκω. “κω ἰ5 ν16}} τοι. ἢ 
ἀἰοτο εέπϑε, "1 τὰ σοτηδ," 

2 οΥὐἍ, "ουὖΐξ οὐ Οο"».᾿ 

5. ἑαηϊπεναάϊε, τὸ λαλεῖν μου. Ιὲ τόπου Γαί ΥΙΥ τνο}} ἢ 
τὴν λαλιὰν τὴν ἐμήν, 1 λαλιά Νὲ ἀϊνοβίοά οἵἁ 41} [51 
ΚΌΠΟΤΔΙΠΥ ὑπ ποσορίπείοτι ἵπὶ οἰαδδίο Οαὐσοῖκ, ἀπ 6 ἕακοη ᾿ 

ἴπ ἔπι βοπϑο οἵ τὸ λαλεῖν. Ϊ 
. μαπλαάϊε, τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 
5. 11ξ, “τῆς 116.᾿ 5 τ, "τυ πδξ ἄτα, 
7 οτ, "}1δτ,᾿ γερλαϊέφοι, Α νοτῪ αἰοτγοπιξ ἴοσγτα ὕγοτα ἴδ ἢ 

Μοτηρμἰξίς. 
124 

1 νγὰ8 ποῦ οοιηρ᾽ ἔρομῦ τη 56] ἀἰοπο, Ὀαῦ, 
16 ἴῦ 15. Ὁπαῦ βθηῦ 1η6. 

43. ἊΝ Βαὺῦ ἴον ἀο γ6 ποὺ πον την ΒΡΘΘΟΝ ἢ 
Ὀδοδιιδο γ6 οδη ποῦ ΠΘᾺΡ ΠΥ ΟΡ. 

44 Ὕου, γοιι αγ)6 οἵβ γον ἰαύμου. ὑΠ|6. 
ἀον1], ἀπα {πὸ ᾿αδὺ8 οὐ γοῦν ἔ0}161" γ6. ν1}}} 
ἀο. Ἦδ ἴὉ 18 ὑπαῦ νγὰβ ἃ Κι] 16ν οἵ πιθὴ ἔρος 
0π6 ἢνβύ, ἀπά [6 βύοοά ποῦ θύϑι" ἴῃ {6 
τραῦῃ, Ὀθοδιιβθ ὕΠ0ΥΘ6 15 πὸ ὕραῦῃ 1ῃ  ΐτ, 
Δ Πθη μ6 ΒρΘΆΚΟΙΝ ἃ 116, ὑπ μ6 Βρθαϊθῦ! 
ουὖ οἵ 5. οη΄ ἴῸΡ ἢΘ 18. ΟΠ6 [Ὁ ἃ 116,7 
Δη6 αἶδὸ ὕΠ6 αὐ Πον οἵ 1. 

45 Ῥαῦ 1 06}1 γοι ὕπο ὑγαῦ, γθ ὈΘ]ΊθνῸ 
τη6 ποῦ. 

40 πο ἐξ ἀ6 διποὴρ γοῖ ὑπαῦ 5}}8}}5 
ΓΘΡΡΟΥΘ τη6. [Ὁ βίη ᾧ ΠῚ {6}] γοὰ {16 
ρα ἢ, ἢν ὕμθη 4ο γ6 ποῦ θθ᾽ϊθνο πη ἢ 

47 Το ὑπαῦ 185. ἔγοπβ οα Ππρανοῦμ {16 
νογάβ οὐ Οοα: {πογοίουθ γ6. θᾶν ποῦ, 
Ὀθόλιβθ γ6 ἅΡ6 ποῦ Τρουι οὐ, 

45 Ἴ"ο 76 ν.)8 δηβινουοὰ ἀπὰ βαϊά απΐοὶ 

1 ριαῆ, 

Ῥδοδιιβθ 1 ἰββιιθα ἔροιη Οοα᾽ πὰ οατη ; ἃπᾶ 
1 φαπι6. ποῦ ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙὯΥ ἔλομ" πη 861, Ὀὰῦ 
[0 Βθηῦ 16. 

48 ὙΥῈΥ 40 γο ποῦ ἰτποὺν ΠΔΥ (ἀἸβοοιιρβο ὃ 
Ῥοδοδιδθ γ6 οδμποῦ ἢ ΘΔ] ΠΥ ΟΡ. 

44 Ὑο ἅτθ ουὖῦ οἵ ψον» [αύμου ἐλθ ἀον]]}, 
ἀηα {Π6 ᾿αϑῦϑ οὔ ὉΠ18 γοιιν [ΓΗ 61" γ9 ν}}}} (ο. 
Ἠδ νὰβ ἃ πη υυάθυθν οὐ πιθὴ ἔροπὶ {110 ὙΘΡῪ 
Πυϑῦ, ἀμ Ρουβιβύθα ποὺ ἴῃ ὕσαυ}, θΘοα 80 
ὑπθΡΘ ἰβ 0 ὕγαῦ ἴῃ πη. Ὑμθη. ἢθ 
ΒρΡΘαΪςοῦἢ ἃ 116, ἢ Βρθαϊζοῦι ουύ οἵ 18. ΟΝ : 
Ῥϑοδιδθ μ6 18 ἃ ᾿ἴαν, πα ὑπὸ ΤἈῦΠπ ον οὐἨ μι. 

45 Βυῦ 1 νῆιο βραϊθ ὑπὸ ὑσαθῃ, γθ θ6- 
Ἰῖονθ πη ποῦ. 

40 ὙγΜῖοΙ οἵ γοῦν το ρυον ἢ πι6 ΤῸ βὶπ ἢ 
Απὰ 11 βρθϑαὶς {πὸ ὑσαθ}, ΠΥ ἀο γ6 ποῦ 
θ6] θυ πλ ὃ 

47 Ἠὸ ὑπαΐῦ 15 ουύ οἵ (ἱο ποανοίῃ Οοα᾽ Β 
νΟΡΒ: ὙΠῪ ΠΘᾺΡ γὸ ποῦ ἢ Ὀθοδιιβο γ6 ΔΘ 
ποῦ οαὖ οἵ (οὐ, 

48 ΤΊθα {πὸ 16 ν}8 δηβνογοα ἀπα βαϊα 

3 ογ, "οὐ οἴ,᾽ ἐκ, 

3 οΥἍ, “σᾶπιο;,᾽ αἢ, ᾿ , 

4 πείαϊϊ, " νΟτΟΌΒΠῚ.᾽ ᾿ 

5. μα) παι} 1---ραδακγ. 56. ποίο οπ. {π|8. νοῦΒο ἵπ {110 
{γδηβ]ατίοι ἤγοσα ἔπ Βαμαΐς, ᾿ 

611. "ἐπίπιχβ ἔπδξ ατὸ 1ι15.᾿ ] 

7 μ-δα-πιείπμα με. 

δ εἰπαδο"δί. 

1 γαπὶ μίλια, (Οοίλα 3. 1,.) ἀγάπα, τὸ ἐϊς 8 ΡΥΓΟΌΔΌΙΥ 
τοπδοτγοῦ ὉΣ μα ἰπ πεν ο απ. 

3. Ἴγαπι πιΐϑ δἰϊδίη, Ἡοτο γγαηι γοπάουβ ἀπό θοίτου {Ππππ. 
᾿ ἄοοβ " οἵ." 

8. γιαΐ δι! εἴπ τη οῖσια, " ΜῪΥ ΒΡΘΘΟΝ,᾽ “σοπν ογβδίίοι, οὐ "(Α1}ς," 

τὴν λαλιὰν τὴν ἐμήν, ἴῃ {π|ὸ Βοηβο νυ πίοι λαλιά ΒΘ πιβ 
ἴο πᾶνο ἰπ Ἰδαίου Οσοοῖς, 

“7α πὸ αὐ{ἰπ ἀϊαναίαι κἰλμέλι. 

5 κἱ γψαβίοίδι. 

5 7αἢ αἰέα ἴα, 



Οπμ.ν». 11. 

ΛἈΕΜΕΝΙΑΝ. 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΆΘΙΑΝ. ΒΙΑΥΝΟΝΙΟ. 

ἴον 1 ἰββυϑα ἔγτοιη αοα ἀπά 1 οαπιθ ἀΐέλου ;, τὴ : θθόδιβθ ἴ οαιηθ οὐἱ ἔγομι Οἱ οὐ, ἀπὰ ΜΝ Ἰογθ πῆθ: ἴον" 1 οδτηθ [ογε ἢ ἔγοπη Θοά, «πὰ 
ἃ 1 οδιηθ ποῦ αὖ 4}} οἵ τηνβϑὶ, θὰ 6 
Βρηῦ 116. 

48 ὙΥΒογοίοστο ἀο γθ ποὺ υπάογβίαπαὶ 
Τπιγ Βρθθοῖι, 2 γοὺ ἢ Ὀδοδιι86 γ6 οαπποὺδ ΠΘὰΡ 
Τὰν νογά. 

44. ὕοι, γοῦ ἅτ ἴγομῃ γον ΟΠ Θιν, ἔτο τὰ 

ΘοΙὴη6 ἀον πῇ τοι (ἷοάὰ : ἔῸΡ Τ δὶ ποῦ φοιὴθ 
οἵ πυΐηθ ον δοοογὰ, θα Π6 βοπῦ τη Εἰ πον. ὃ 

43 Ἔσο μα οαιι86 40 γ8 ποῦ ἀπάον- 
βύα πα τὴν Ἰγο 8 Ῥ’ ὈΘολιι86 γ6 δ πηοῦ ΠΘᾺΡ 
ΤΥ του 8." 

44 Υ8 ἃν οἵ γοῦν ἐἈ0Π6Ρ 116 46 υ1]}, ἀπα 

᾿σαπη6. ΒΙΡΠ ΟΡ :} 1 οαπηθ ποὺ οὔ τυ βοὶ, Ὀὰδ, 
6 βϑρηῦ πιθ. 

48 ΜΥῺν ἀο γϑ ποῦ ὑπάουβίαμα τὰν βαγ- 
ἴηρ8 δ8. θθοδιιβθ γ6 σαπηοῦ ΠθὰΡ τὴ ππογά. | 

44 Ὑὸ ἅτθ γον [μου ἐμ ἀ6ν}}᾽ 5, απᾶ᾿ 
ϑαίδη," δηὰ {μ6 Ἰιιβίβ οἱ γὙουν ΤΆΓΠΘΡ γὙ6 {δ6 υνἱβι)θβϑῦ οὐἨ γι [0 Π6ῦ γὙ6. Μ1}} ἀο ; {86 Ἰυδίβ οἵ γόων ἔμθμΘ γ6 νι }}}" ἀο. Ηδ, 
ΜΠ] ἀο; ἴῸν Π6 νγὰβ ἃ Κα! ]δν οὗ Ἰηθη ἔγοτηῃ 
{π6 θορίππίπρ, πὰ βίοοα ποῦ π᾿ ὑγι}, 
θθοδαβο ὑγαῦῃ ἰ8 ποῦ ἴῃ μη. ὙΥΒΘι ἢ6 
Βρθδκθύμῃῦ ἃ 116, ἢΘ Βρθα θύῃ ουῦ οἵ ἈϊτηΒ6 {: 
[Ὁ ἢ 15 ἃ 116,7 ἀηα ὑϊιθ ἔαύμϑν οἵ 10, 

45 Βιυὺ 1, ἴον 4}} ὑπαῦ 1 βρθακ δ ἐγαΐ, 
γ6 θοΙΐθνθ πιθ ποῦ. 

40 ὙΥΠοϑ ἤποτη ἃποπρ οι ΤΘρτουθῦἢ τη 6 
θθοδιι8θ οὗ 5[)8 Ὁ Τῇ 1 Βρθακὶῦ τη6 ὑγαΐῃ, 
τ ΠΟΥΘ ΟΡ ἀοὸ γ6 ποῦ Ὀθ] ον τὴ ἢ 

47 Ἠδ ὑμαῦ ἰ8 ἴτροῦ οὐ Πραγοῦ! ἐπ 
νον οὗ αοα : ἀπά γοι,}} {μορίου γ8 ΠΘᾺΡ 
ποῦ, Ὀθοδιιβθ γ6 ἃγθ ποῦ ἔγροπη Θοα. 

48 ΤΊ {68 ρᾷνθ δηβυθι 8 ΒΔΥ πηΐο 

Ὀδοδιιβθ ἢΘ 88 ἃ ΤῊ ἀθΓῸ ἔροπὶ ὉΠ6 ὃ6- 
βἰπηϊησ, δ ἀπὰ οοπύϊπιθα ποῦ ἴῃ ὑγαί, 
ἴον. γα 18 ποῦ νι πῃ. ὙΥΠΘη ἢθ 
ΒΡΘΑΚΘΙΝ 4 116, Β8. Βρθακϑῦι ουὖ οἵ ᾿ΐϊδ Οὐ 
Βϑανῦ : Ὀθοδιιδθ 6 8 ἃ Ἰἴᾶν, ἀπ Ὀθοδι86 ἢθ 
8. αἰβο ὕδθ ἕαῦμον οἵ 1, ἃ ΠἸὰν.7 

45 Βυῦ 1, 1 βρϑακ απίο γοὰ ὅπ ὑγαΐ, 
ἀπ γ8 Ὀ6] ον Θ πὶ ποῦ. 

40 ὙΥγ8ὸ ἴτοτι διποηρ γοῦν σοην] οὔθ ἢ τη6 
οἵ βῖπ ὃ Τύτμθη Γ βρθαὶς ὑμθ ὑσα ἢ, ΜΝ ὮΥ 
ἀο γϑ ποῦ θθ]ῖθνθ τὴ ἢ 

47 Ἠθ ὑμαῦ 18. ἴτοπι οα Βϑαγθῃ {Π6 
νον ὰ8Β. οὗ (ΘὉα: ὑμθυθίουθ ἤθαὰν. σοὺ ποῦ, 
γου, Ὀθοδιβθ γ8 ἅτ ποῦ ἔγοπι Θοά, 

48 Τη6 76 ν»)8 δηβινθῦθα πα βαϊά πηΐο 

"8. ἃ ΚΙ] οἵ τηθη ἔτγομι ἔμ Ὀθρὶπηΐηρ,, 
'δηὰ βίαπαθ ποῦ ἱπ ἔμ6 ἐγαξῃ, θθολιβθ 
ὝΒΘΓΘ 18 πὸ {γα ἢ ἴῃ μΐμη. ὙΥΒΘη ἢ βρθαῖ-ὶ 
᾿θ[}ν ἃ 116, ἢθ βρθακϑίῃ οι οὔ δἷβ οὐνῃ : θ6- 
ὁαιι86 ΒΘ 15 ἃ Πᾶν, ἀπ ὑμ6 ἴαύμον οὔ 168. 

᾿ς 45. Βαῦ Βδοδιιβθ 1 ἐ68}} γοὺ {μ6 ἐγαΐ ἢ, γὸ 
θδ]ῖθνθ τ ποῦ. 

40 ὙΠ ἔτγοιη διποηρ γοιι οοην οἴθ ἢ πιΘ 
οὗ βη ἢ Τῇ [6 1 βρθαὶς [η6 ὑγαῦῃ, νὴ ν 40 
γ6 ποῦ Ὀ6]θνΘ πὴ ἢ 

47 Ἠθ ὑμπδῦ 15 ἔγουῃη σα θαυ κθηθίῃ ἴο 
᾿(ο6᾽5 βαγίῃρβ :Ὁ ἴον {Π18 σατο γ8 Πθαγθη 
ποῦ, θθοδιι56 γ6 ἃγ ποῦ ἴγοιη (ἰοά. 

48 Τηθη ὑπ6 96 ν}8 δηβιουθα δηᾶ βαϊὰ 

τ ον, "Κπονυν. 
3 οΥ, "ΤΑΙΚ,᾽ “ΟΠ  Ογβδτοι." 
3 ψδγ. "δοδαβο γ6 Ψ0}}} ποῖ." 
4 ΥΒΓ, “Ὑ6 ἅγῸ ἴγοπι ΤἈΓΠΟΥ Βαΐδτι.᾽ 
5. γι, "ἴπογο 5 πὸ σατι ἴῃ ΐτη." 
6 γἱξ. “πᾶν βρϑακ." 
Ἴ Ὑλι6 Αὐτπθηΐδη τεϑὰβ Ψεῦῆδος ἴον Ψεύστης, δετοοίπρι, 

συΐεῖ τὴς Ῥογβίδη. 
8 γδγ. “ὙΠῸ ἐπδξ.᾽ 
9 μιδγλαίς. 
10 11|ξ. “11 88 ν.᾿ 
Ἦ ΒΟπΊΘ σορίθ5 οὐῖξ, "πὰ γοι.᾽ 

1 χρ γιαγἐ γιαταΐδα σαν ἰδ)ιδδ δῖα, “ ἴΠ6 5ῸΝ δΙΌυ νγαβ ὕ6- 
ποϊίζοπ οὐ πὸ ΒΑΤΗ πὶ." Βακυ, ΜοΟΖΡΏνΑγοθα, ν. 10. 

3 Τῆο Οδονρίαπ, ἰκὸ {πὸ Ασμθηΐδη, Γομθυβ ΥΟ]] ἥκω 

πὰ ἐλήλυθα; ραπιδυεὰ ἀκ πιῦδγμϊ υαν ἀπ πιδηπαυίίπα τηὸ, 
ΟΧΡΓΘΒ5 ὅπ σοτγαἴμρ αν Ὀδίπρ' βοὴ ὕγοτῃ αθονὸ ἀουγαννασαὰ 5... 

3 ΟΥ̓, " ἄοννιη.᾽ 

. οἱ δλφιυαπὶ τοὶ δ φαῦλα, λόγους---λόγοις ἴον λαλιάν 
δπὰ λόγον. 

δ ψεβῖα.-ἐἰληνα, "ΒΡΘΘΟΙΝ,᾽ ΟΥ̓ “Υ Βῖβροῦ οὗ {πὸ Ἰιοαγί,.᾽ 

δ ογ, “τομὴ {πὸ σγοδέϊοιι οὐ Τουιπ αὐίοπ᾽ οἵ ὕπο ννουϊὰ, 

7 χιαπιαΐδα μεϊδὶ γυξμσατγὶ αΥ. 

ἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

Ἰονθ ππθ: ἴἱοαηθ ουὖ οἵἢ (ἐοά ; 1 σαηθ ποῦ 
γοιι τα 86} 2 θαῦ ἢ6 Βθηῦ Πη6. 

43 ὙῊΥ Κπον γ8 ποῦ ΤὴΥ̓ ΒΡΘΘΟΣ ἢ8 ἔῸν 
ὑπαῦ γ6 ΤΔΥ̓ ποῦ ΠΘᾺΓ ΤΩΥ̓ ΒΡΘΘΟΪ.᾽ 

44. Ὑὸ ἅγο ἐλ ἀθυ ] 8 ἢ] άγθη, ἃπα γ 
ΜῈ] νου γοῦν ἴα που 8 ν1}}, ΗΘ νγ»8 ἴγοπὶ 
{Π6 νοῦν ἤνβϑὺ ἃ πιλη-ϑαγ θυ, δπ ἃ Π6. νοῦ 
ποῦ ἰπ ἐγσαῦ, ἴον ἐμαῦ ὑγαθ ἢ 15 ποῦ ἴῃ Πΐπι. 
Ὕγμθη ἢθ Βρθαιγθί ἃ ᾿ἴθ, 6 βρθακθῦν οἵ 
Βἰπαβοὶ [: ἴον ὑμαῦ ἢΘ 18 ἃ ᾿ἰὰν, ἀηα Π18 ἔα. 
80. 

45 Υ ἱπᾶάορα θο]ῖθνθ τὴθ ποῦ, ἴον. ἐμπιαῦ 
Τ 161} γοι ἐλ ὕγαῦ, 
4 χχυ.--ἀθ Ὑγ ἴοι οὗ νοι τϑριουθί] 

τὴθ ἴῸ βίη ὃ 11 (6}} γοι ὕΠ6 ὕγαῦ, ἢν 
θο]ΐονο γ8 ποῦ τὴ ὃ 

47 Ἠὸ ὑμπαῦ ἰβ. οἵ οὐ Ὠραγοῦν (οὐ β 
ποτὰ : ὑβογοίουτθ γ6. Ὀθ]θνθ ποῖ, Ὀθοδυβο 
ὑπαῦ γ6 ἃν ποῦ οἵ (ἐοά. 

48 Βιυὺ Ὁπ6 16 .}8 δηβιυογοὰ δπᾶ βαϊὰ 

Ἰ οΓ Θοάε. Ὑπὸ Δ. βαᾶχοι οπβ καὶ ἥκω. 
3 γαπὶ πιὸ πψίοη. 3 "ηΐπδ ργασε. 
4 κ»εῖπδ σρσσο. ΑἸτποῸ Κη ἀράδα, κρασ, καρογβοῦοα ἐργα:- 

ὅπη, βργασ, ἴθ δῖον Α, Βάχοπ, 6. ις. πὶ πο Ηἰκέ, οὗ Κίτς Τρατ, 
ὙΠ οτο σρελὴη, σρασ, βρόκε, βρέσνε, ἄκο,, ὁσσαγ γοροδῖοαιν ,.--- 
γαῖ οι ἀργασεη δ ἀργάσ νεοτο ρτονδϊοπξ, ρσεαπ διε 
δραὸ αἰϊογοὰ κοπιοννῖε ἰπ τυ δι ΐ τ; δ, οὐις. ἴῃ (ΐβ ρἴποο 

ποτ πρεσο ΤΟ ΟΥΕ λαλιά παπὰ ἀραὸ πῖπινῖα ΤῸΓ βσπα 

᾿κοννῖβο πὶ συσάπιου, αν, χχν, "ον πίο ἔπ οπχιοβ οὗ 
τῖθῖ ἈΠ ΚΟ, 

ἐδπὲ λίο ἐδωνο πρασε. 
δρεὰά πὸ αλέοι."" 

δὰ αὐξογνγαγα 5--" ΤΊο Τνοπιν---ἐοὐγσά, 
ἐπαγὴ Νὶς πεϊδέα «ρεά. 
πιοῆῆα κργάσσε."" 

» τὶς, οπι. δὲλι 5. ἴῃ τσ, ᾿. 996, 

ΑἈΆΛΒΙΟ. 

Ἰββιθα ἴσοι Οοά ἀπ οαπιδ; πᾷ 1 ΟλΠῚΘ 
ποῦ ἔροπὰ τη γ561}}} θὰ ἢ 6 βθηῦ 1η6.Ψ 

45. Τὸν {18 σαιι8θ γ6 ἀο ποῦ τπιηἀουβίαπα 
ἸΩΥ ΒΡΘΘΟΙ," Ὀθοδλιιβθ γ6 ἅτ ποῦ οδθοαϊθηῦ 
ΜΠ γ6 ΠᾺΡ τΥ γον 5.8 

44 Υ ἀγὸ ἴγοιη. γοὰν μον ἔμ ἄθυ!], 
ΔΠ4 γ6 Ἰονθ ἴο (ὁ ἔϊθ ἀθβὶνϑ οἵ γοῦν ῦΠον, 
ἴθ ὑϊναὺ 18 ἃ Κι ]1υ οὗ πιθὴ ἔγοπι ὕμθ Ὀορίῃ- 
ῃΐπρ, ἃπα ἀἰὰ ποὺ οομίϊπιιθ ἴῃ ὑπθ ὑγαΐῃ, 
Ὀδοδιιδθ ὑμθυο ἰ8 ΠῸ ὑσαθ ἴῃ Βῖμ.. Απᾶ᾿ 
σέ θη 6 6 ]] 6 ἢ ἃ 116, μ᾿ ΟὨΪΥ Βρθακοῦν οὐἱ 
οὗ ψπαῦ 8 ΗΪ8 ον : [Ὁ ἢ 6 18 ἃ ᾿ΐασ, απ 
86 ἔαε θυ οὐ Βἰτη. ὃ 

45 0 1, ἱπαοϑά, 1 βρϑαὶς ὑμ ὑγαῖ, πὰ 
γ8. Βο]ΐονθ ποῦ ἴῃ πιθ. 

40. Μγλ)ο ἴγοιῃι διποηρ χοῦ ΓΘΡΤΟΥ ΘΟ, Πι6 
ἴον βίη ἢ Απηὰ {1 ἐο] ἃ γοι Βα ϊυαἉ}}ν ΕἸ 
ὑγαῦ ἢ, ἢν ἀο γ6 ποῦ θ6] ον πὶ ἢ 

47 δ {πιὰῦ 18 Τγοιῖ (ἰοα Ποατοῦν Οοα᾽ 5 
ΟΡ: Ὀὰὺ γ6 πθὰν ποῦ θΘοδιιβὸ γ6 ἅτ ποῦ 
ἴροιι (ὑοά. 

48 ΤῊ 1 υ βαηδν οτοῦ ἀπ βαϊὰ απΐο ᾿ΐπι, 

τη δὴ 'απαι, γνξ. " ὕγοπὶ δὲ ΜυβοΙΓ," 
3. ογ΄, " ἀἰβοοῦγκο," φσαμῆ. 

3 καϊδπι. 

4|α 1ὐῆεκα αὐᾶ" τοι εἰαλκύαγα τυακᾶπα πεΐπα ἩΚαδεῖνα, 
“σὰς ἘΡῚπ τούακοῦ, αὐνὰ τνᾶὰ ὑτου, ἀνὰ Ὀσδοδίσ ὁπ οἱ 
πὸ ΤΠ 015," Οὐταπ, Βαιγ, {ἰ, 84. 

δ τοαᾶδη ᾿"|-Κακί δὲ, " αὐνὰ εἶν Γαι ποτ οὐ πὸ 110." ῬοΟΙνΕΙ. 

5 ,αῖπ Καπέμ ἀηῆϊα, ὙΤιΝ τᾶν αἴκὸ τοδι, κἰΓ 1 πᾶνο 
Ῥδοιι το! πες," θα ἐνσκο του ογίασε ο ποῖ κχίνο τὸ ΧᾺ}} 
ἴοτοοῦ οὔ ἴπ Ασδοῖς, 5ο ὁ Κ'δου, Οὐ. ν. ἱ, 907. 

Τ ογ, "οὔ οἵ," 

1 οέ᾽ Βοχα ἐπῆϊαο"λ" ἐ ρτίϊάο"λ". 

3 ΤΊ Β᾽ανόμῖς 565 ἴΠπ6 βᾶπιθ ἴοστα ρῥγίἑαο" Ἀ" ἴο τουου 
᾿ἥκω διὰ ἐλήλυθα. 

3 χῖξ, " σοηνουβδέϊοιβ.᾽ 

4 ἐν 5} ἴο νγοσκ.᾽ 

5. 1ξν "ΟΥΠΟ. ] 

Ι δ. “ΚΟΙν βαγίηρβ.᾽ 
Ι 

ΡΕΆΞΒΙΑΝ. 

᾿ΘΔΠ61] ἔρμο Οοα ; Τ σαι ποὺ οἵ τΐπθ οὐσπὺ 
δοοονα, θαῦ ἢ 1ῦ 15 ὑμαῦ βοῃῦ τηθ. 

48 Βυῦ γ τϑοθῖνο ποῦ πιῦ ποτὰ, απὰ γϑὶ 
μιθὰν ἐξ ποῦ. 

44. Απᾶ γοιι, νοι ἃγΘ οὗ ἃ [μέμον ἐλαΐ ἐς 
ἃ ΒΙδη ἀθτθ τ, ν}10 18 ὑπ ἀον]]}, πὰ γοὺ πε ϊβας 
ἴο ἀο ὑπ ἀθβῖγ οἵ γοὺν ΓἈΓΠΘΥ νΠῸ νγὰ8 δ᾽ 
λιἀΘ ΓΘ ΓΡΟαΣ ὑΠ6 Ὀθρὶππΐησ, ἀπά ἀθοᾶθι 
ποὺδ 1ῃᾳ ὑναῦ ἢ, Ὀδοδαβθ ἔμθγο ἰβ πὸ ὑσαΐι" 
ἴῃ δῖ. Βυῦ ψβρθὰ ἢθ ἐθι ]θῦ ἢ ἃ ᾿ἰθ ἢ ζι]-᾿ 
ΠΠ]Θύἢ μἷ8. οἴοθ ἴῃ ὑθ!]ϊη ἰὉ : ἴον μ6 ἰ8᾽ 
ΕἸ] 56} ἃ 116, ἀπά ἐπὸ ἕαέμ ον οὗ ἰδ. 

45 Βυῦ 1 δ1ὰ μὸ ὑναῦ βρϑαῖ ὕδθ ἐγιίῃ, 
ἀπ γ6 θο]ῖθνθ τὸ ποῦ. ] 

40 ὙΥμο 15 ἢ ἀπιοὴρ γοὰ ὑδαὺ ριξε ̓  
πιὸ ἰο βιϑιηθ ἴῸν βίη ἢ Απὰ {1 βρθαῖκ πο. 
ὑταῦῃ, ἢν ἀο γ6 ποῦ ὑθ]ϊονθ πὴ ὃ ᾿ 

47 Ἐνουν ὁπθ ἐδπαὺ 18 οἵ οὐ πραγοίμ, 
οὐ Β πογὰ : ἴῸ {πιῖ8 γθᾶβοη γ8 ἤν ποῦ, 
Ὀθοῦθβο γ8 τὸ ποῦ οἵ (οὰ. ] 

48 ΤΘ «608 βαιά, Ὑὲ βαϊὰ μι δ ὑπαὶ. 

᾿ γασΐάαηι, ᾿ξ. 1 αττίνοά," 

᾿ κ᾿ κα' ὅνιάαπι. 
Ϊ 

5. ἐγοδο," " βΒίοοι ποῖ." 

ὁ ἐοαξίλεψε ὅκέ νηὶ χῆνεά, ἩΡαξῖλα ἰκ Ῥτοροτῖν "ἃ κε ροινα," 
| κἘΔΑΚ," "ΟΠσο," οὐ "ἀπτν." Τῆς νότδὸ ἰς κίνοι ἰπ ΟἸ ΞΟ 
1κοχ. ἃ Δα. Ιοτί εν ἕοσ εἶγὸ πιοδιίνς οὐ" Ροσυα  αγο," Ὁν τυ οἷ 
ῬΟΙΥΕΊ. τουίοτα εἰν μαάκαχο; ὑπξ, ἰξ ρρόλγα, τουκὶν. 
Οπο οἱ Ἰοπα ὑοῦ πιλκὸ ἰξ πιόδι, "δι ἴξ ἰκ εἶπ οὐ 

᾿ βυκιτοκίίου οὐ ἱπεεί σπείουι εἰπὲ ἴγὸ καὶ ἢν," οὐ "ΤΟΙ στ," ἃ 
ὙΌΓΥ ΡΓΟΌΔΌΪΟ πιϊδίαδκο οὐ πὸ οοργίπε. 

5 χππν “τοδὶ τὸ και τνο}}." 



5. ΦΟΗΝ. σΒ.». 11. 

ΑὙΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. ] ΞΥΎΕΙΛΑΟ. 
Ϊ 

απο ῖπι, ΒΔΥ τγ6 ποῦ 06}1 ἐπαὺ ὕπο ατῦ ἃ Πΐπη, ὅδ σγθ ποὺ ζαϊν]ν ὑπαῦ ΤΠοὰ ἀτῦ ἃ 
Βαιηαγιίαη, ἀπ ὰ ̓παϑὺ ἃ ἀ6υ]]} ἢ ΒαμηαΡιῦαῃ, Δη6 ἐλαέ ἃ 46 01}} 15 ἴῃ ἐπ ὃ 

49 Ζ7Ζ6ϑι5 δηβυογθᾶ, 1 μᾶγθ ποῦ ἃ ἄθνυ!]: 98. “65118 5810} πηΐο ὑπ θη, ΤΠΘΡῈ 18 ποὺ 

'Ῥὰῦ 1 Βοποιν τὴν Εαύμον, ἅμ γθ 40 415- ἃ ἀθν}} ἴῃ πηθ:} θυῦ 1 ΒΟΠΟὶ τὰν ΕΔΙΒΘΡ, 

ΒΟΠΟΙ Π16. ἃ γ6 ἀθβρῖβθ Π|6. 

ὅ0 ΓΑπὰ]1 3βθθς ποῦ τηΐπθ Οὐ ΡΊογ: 99 ΒΡ 1 βρεῖς ποὺ τηΐηθ Οὐ ΡΊΟΓΥ: 
ἔΠ6 ΓΘ 15 9η6 ὑμαῦ βθοκθῦ δηὰ Ἰυαά σοί. ἔποΓθ 18 οη6 ψΠῸ ΒΘ ἢ ἃπα Ἰμαρούῃ. 

δῚ ὙοΥν, Ὑ ΡΥ, 1 ΒΔῪ ππίο γοῦ, αὶ 40. ὙοΡΪΥ, νυν, 1 ΒΥ ἀπο γοι ὑπμαῦ, 
τηλ ἢ ΚΘΕΡ ΤΩΥ̓ [ΒΔΥ1ΠΡ,} ΠΘ 588}} πρύθ 866 Ηθ ὑμαί" Κθθρθῦ τὴν σογα, 8588}} ποῦ 868 
46 81}". ἀθαθῃ αηΐο οὐθγηϊῦυ. 

δῷ Τλθη βαϊὰ ὑπ 168 ἀπίο πἷπι, ΝῸ 41 Τὴ «6.8 880 τπιηῦο Πἰμ, ΝΟ στ 
νι Κπον ὑπαῦ ἔμου μαϑῦ ἃ θυ]. ΦΑΌτα- Κπον ὑπαῦ ἃ ἀ6 01] 15. ἴη ὑμθθ. ΑὈγάμδτη 
μδιὶ [8 4684,7 ἀπὰ ὑπὸ ρυορμοίβ; [ἅπ4] αἴθ, ἀπά ὑμθ Ῥγορ ιοίβ ; ἀπά ὅποι βαγθδὺ 
ὕποι βαγθϑύ, Πἴ ἃ πιᾶῃ ΚΘ6Ρ τὴῦ [βαγίηρ,} ἐπαῦ, 6 ὑπαῦ Κϑθρθῦ! τὴν το, 5Π8}} ποῦ 
Ἦθ 58881}]} πϑυϑν ἰαβίθ οὔ ἀθαίῃ. ἰαδύθ οἵ ἀθαῦ" απῦο οἰθγηϊίυ. 

568 Αὐτὸ ὑμοὰ ργθαΐθυ ὑπαπ οὰν ἴαμβον 42 Ατὸ ὕπο ρου μΡ8. βσγθαίθι ὑΠι|8 1) ΟἿΡ 
ΑὈΡΆΠδπι, νγ μοι [15 4688 1] ἀπᾶ {π6 ργὸ- ἔαῦμον ΑἸ νΆΠαιη, νη αἸ64, ἀμ ὑμαη {116 
Ῥμοὲβ [ἅτ ἀθδα :} ψιμοιη τπακοϑῦ ὕμου ἔμ γ- Ῥτορμοῦβ νμὸ ἀἰθα ἢ στ οτη πηακοϑῦ ὑΠοὰ 
561 ἢ ὑΠυ 56 1 "Ὁ 

δ4. 768ι5 δηϑυνογοᾶ, ΠῚ Τ [Ποπουγ] τὴγ- 45. «68118 541} ἀπῦύο ΤΠ θιη, Τῇ 1 Ρναϊβοῦ 
561}, Τὴν [Ποπου}] 15. ποὐμιίηρ: δῦ 18. ΠΥ ΤῊΥ̓ΒΘ] ἢ, ΤΥ ὈΓαΪΒοῦ 15 πούμϊπρ: ἰῦ 18 τη 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

πο Ηἷπι, ὅν 6 ποῦ νγ6}}} ὑπαῦ ὑπο αγέ 
ἃ δαϊηδυϊύδῃ, ἀπὰ ἐλαέ ἃ ἀ6ν1}3 ἐδ ᾿ῃ ὑπθ ἢ 

49 Απαὰ {6808 δηβυογθα πα βαῖ ἢ απο 
ὑπθιη, Α8 ἴον" τὴθ, 6.6 18 πὸ 46 ν1}3 1π ΠῈ6; 
Ὀὰὺ ΟὨἸγδῚ ΒοπΟὶΡ παν ΕΑύΠοι, γοὰ πον- 
ΘΥ̓́ΘΡ, γοῦι ἀἸΒΗΠΟΠΟΙ" Π16. 

ὅ0. Α8 ἴον" τὴ 1 ἀο ποὺ 8661 ὕο Ὀ]θδ86 
ΤΥ 86} } :ῦ ὕΠ6ΓΘ 15 ΟΠ6 ὙὙἘη0 Βθοκϑῦῃ ; ἃπὰ ΒΘ 
4180 7 σοῦ. 

δ1 ὙΘΡΙΪγ, ὙΘΡΠ]Υ, 1 ΒΔΥ ππίο γοι, Ηθ 
ὑπαῦ Κϑοροῦῃ ΤΥ σΟΡα, 5Π8}} ποῦ ὑαβῦθ 
οἵ ἀθδύῃι ππΐο 81] ἃΡ68. 
2 Απά {Ππ6 {6 ν}8 58Υ ἀπο ᾿]), ΝΟΥ 

ὑμθη 6 πον ὑπᾶῦ ἃ (6 υ1}" 18 ἴῃ {Π|66. 
ΑΡΥΆμδιη. ΒΌΓΟΙΥ αἴθ, πα Ὁπ6 ῬγΌρ θὺβ 
αἰθὰ : ἀπ ὕποιι βαγ δῦ, Η 6 Ππᾶὺ Ἰςθθρϑῦ ΠΥ 
ΜΓ, 888}} ποὺ ὑαβύβ οἵ ἀθαῦῃ απο 811 ἃρ68.}. 
8 Αὐῷῦὸ ἔδοιι συθαῦθν ὕμδη οἱ ΤἈΥΠΟΣ 

ΑΡΆΠ δ πη, γγ]Π10 αἰ64, ἀπ ὑπδη ὑπ 6 ῬΡορ οῦβ 
ψΠ0 αἴθ ὃ σοι ππακοϑῦ ὑπο ὑπ υ 861" Ὁ 

δ4 Απὰ {8118 Δηβυνουθ δηα 810} ππΐο 
ἔπϑιῃ, ΠῚ ρ]οΥ ἔν πον 56 1 τὴν ον ρ]ουυ του] 

Ἁ.Ὁ. 33. 1 11. “ ἀριηοπ." 866 Οἷ,. νἱῖ, 90. 

1. ΟἩ. νἱῖ. 20 ; χ. 20; νἱ}, 52. 3 «(ηδὺ 1 ἃ τῆδῃ Κοορ.᾽ ΗΧ.ΚΙ. 

3 ΟἹ. ν. 41; υἱῖ. 18. 3 ΤῊΪ5 Ιαἴοπι ΟΟΟῸΓΒ ΟΥ̓ΘΗ ; 6.6’. 110. Αἀδτηὶ ἱ. "». 18, ΠΟΘ 
᾿σγ6 τόδ {πδᾶΐ, 56 πὸ ἀσίηκ οὗ [Π6 νυαΐουβ οὐ {πὸ Τογάδη 

3 ΟἿ. ν. 24; χὶ. 26. ᾿ ξα" ταῦ αἰ τιαμέπῦ ἰὸ ἐδ' οπιῖηι, "ἀο τοῦ ταδί {πὸ [αβίο οὐ ἀοαίῃ," 

4 Ζεοῖ. ;. δ; Ηοῦ. χὶ. 13. 4 ΟΥ̓́, “ΒΊΟΥ. ᾿ 

5. ΟἿ. ν. 31. 5. ΟΥ̓, " ΒΊΟΥΥ.᾽ 

6 ΟἿ. ν. 41; χυΐϊ. 14; ΧΥΪ. 1; Αοἰϑ 11, 13. 

Δ ΕΈΤῸΪΥ Ὑγ6}1.᾽ ῬΟΙΥΕΊ. 

3. 1Ὁ,.. ἀθηλοι.᾽ 

3 τραδα!παΐμ, ῬῚ. ευα' ἀἀϊ. ῬΟΙΥΡῚΊ. 

4 απέαηῃιιδα. 

δ τραὔπιαδα Κνἤδέοκ τιυαάαδα γ᾽ ἄδο, χο., “ ἀπα 1 ΟἼ ΠΙΒΤ' 
Ῥγαϊβοα ποῦ ἨϊμπιβοΙ,᾽ ἄς, Ὀιάδβο, Αροβί, ν. ὕ8, 

δ οΥἉ, “Βϑαγοποῖμ᾽ ἱπίο πὸ τηδίζου ἀπὰ ᾿αά κοῖη οὐ ΠΕ 1 
ΒΌΥ. 

7 βαφη κι---ϑαϑ μα μα. Κνᾶβίοβ καϊδέι "αναὶ τυαϑαδ᾽ιαξ 
τυα κα, “ΟῊ ΕΙΒῚΤ' ἴο ἡ ΠΌτὰ ὈΘΙΟ ΡΒ χει ταύ ἃ ΡἼΟΥΥ 
ἃ ΠΟΠΟῸΓ,᾽ Ὀϊάαβο. Αροβῦ. Ρ. 12,17. 

Ι -- 

ΒΑΗΙΘΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ποῦ ν6}} ὑπαῦ ὑμποι αγό ἃ ϑαιηδγιύαμ, πὰ πὶ, ϑΔΥ ΜΘ ποὺ ν76}} ὑπαῦ ὕμοι ατέ ἃ 
ἐμαί ὕμπουθ ἴβ ἃ ἀν} τ ἢ {Π66 ἢ ᾿Βαιηδνίδη, ἃπα ἐλαΐ ἃ 46 ν]}]} 15. τυ ὑπ66 ἢ 

49 7658 δηβινογθᾶ, ΤΡ πὸ 461} 18 ὙΠ 49. 765118 δηβυθνοα δη βαϊα, 1 ἢ πὸ ἀ6ν1] 
ηθ; θαῦ 1 ΒΟΠΟῚΡ ΤΥ ΕαΙμΟΓ, ἀπά γ8 τθ- 8 Με ἢ ππθ; Ὀὰῦ 1 ΒΟΠΟῺΡ ΠΙΥ͂ ΤΔύΠΘν, ἀπὰς 
᾿γ]]65 τη6. Ὑ ἀ6Βρ|56 τι. 

᾿ς δ0 Βα. 5θοϊκῦ ποῦ [6 ΤΩ] Π0 ΟὟ ρου: ὅὕ0 1 5601. ποῦ! ΔΙΘΙ ΠΔΪΠΘ ΟΥ̓ ΡΊΟΥΥ : 
ἔθοῦθ 8 9ὁη6 ὙΠῸ βθοιίῃ απ Ἰμάροί. 35 18. 96 ψγ1Π10 Βθοκθ! ἃπά 7 ροίμ. 

51 ον, νοῦν, 1 ΒΥ πηΐο τοὺ ὑΠαύ, 
Τῇ ΔΠΥ ΟΠ6 5}}8}} ἰκθθρ τη ῦ ψοΡα, μ6 81|8}}} 
'ποῦ 866 ἄρθδυ! απο οὐθγηϊῦυ. 

52 ΤΠ6 168 8ὰν ὑπο ὨΪπ), ΝΟΥ νγθ 
ΚπονΥ ἃ 4601] 185. συ 10} ὕΠ66.. ΑΡΆΠ δὴ αἀἰθά,, 
δα {πὸ οὔποθ ργορ οῦβ ; δηα ἔποιι βαγθδῦ 
ἐμαῦ, ΗΟ. ὑμπαῦ θοροῦ τὴν πο, 588}} ποῦ. 
Πηα {π6 ἰαβίοΣ οἵ ἀθαῦ! απο οὐθυηϊῦγ. 

589. ΑΥὐὸΟ ὕποὰ ρσυθαΐθν, ὅπου, ὕΠπ8η ΟΡ 
[αῦμπον Αγαμδιη, μ6 ὑμπαῦ αἰθα, ἀπά {Π6 
οὔθ Ῥγορμοίβ αἴθ ἢ Ποπὶ ππαἰζοϑῦ ὕμποιι. 

51 ὙοΥν, γϑυ]ν, 1 Βα. ἀηὔο γοὶ ὑπαῦ, 
ἯΦΘ ὑπαῦ Κϑορϑῦϊ τὴν νογ, 888}} ποῦ 8566 
ἀθαῦῃ ππῦο οὐθγ μῦν. 

52 ΤῊ 76») ὕΠ0Π 887 απο μΐπι, ΝΟ 
μθ Κπον ὑΠαῦ ἃ ἀ6ν1] 18. νΠαῦ 18. τ Ὁ} {Π|66. 
Ατδμδπι ἀϊθά, απ {Π6 Ῥγορ μοῦ : ἀπ ὑποῖι 
βαγϑϑῦ ὑπαῦ, Ἠ ὑπαῦ Κοορϑῦϊ τὴν ποτὰ, 5}8}} 
ποῦ τϑοϑῖνθ ἰαβίθ᾽ οἵ ἀθαῦῃ πο θἰθυϊῦγ .ὺ 

58. ΑΥνὸῪὸΟ ὕποὰ συθαῦον. ὕθδη οἷν ΤΥ ΠΟ 
ΑΡγαμδιη, μῃ6 ὑπαῦ αἰθα, ἀπ {πΠ6 ρτορ οῦβ 
ἀἰοθα ἢ ποτὰ τπαἰκοβῦ ἔθου ὑπ γ 801 Ὁ 

Β8411 ποῦ [αβίθ οἵ ἀθαῦῃ [Ὁ ονθν.ὃ 

ἀμ γ 801}. 
4. 6818 Δηβυγογθα βαγίηρ," 1 1 8Πο οι]. 54. 7168ὺ8 δηβυνθγο, 1, 1 Τὸ σανθ την βο] ἢ 

σῖνθ τ 86} ρΊΟΡΥ, ΤΥ ρΊΟΥΥ που] θ6 πο-᾿ ΒΊΟΡΥ, ΤΩΥ σΊ ΟΡ του] θ6 πουΐηρ : {Π6 ΓΘ 18 

ΘΟΤΗΤΟ. 

πηΐο Ὠϊηι, ΝΥ 611 880 νγθ ποῦ ὑπαῦ ὑῃοὰ τὺ ἃ 
ϑατη αν ύδη, ἃπΠ4 Παβῦ ἃ ἀ6ν]] Ὁ] ᾿ 

409 76808 δηβυνθγοῦ, Τ᾿ μὰνθ ποῦ ἃ αοΥ]] :1} 
Ῥαὺ 1 Ποποιι τὴΥ ΕΑΌΠΟΡ, ἃ γ6 ἀἸΒΒΟΠΟῸΡ 
116. 

0 1 5θοὶκ ποὺ ΤΥ οοΡΥ : ὑπιθγο 18. ὉΠ6 
ὑπαῦ Βθο κθῦ ἀηα Ἰπά ρ ῦῃ. 

δ1 ον, νον, 1 ΒΥ αηΐο γου, ΠῚ ΔΗΥ͂ 
ὁπ6. ΠΟ] [αβύ τὰν νον, μθ. 8Π|8}} ποῦ 566 
ἀθαῦ ἴον ονθν.ὃ 

δ2 Τποη ὑπ {ον} Βαϊ ἀπΐο ῃϊπ, ΝΟΥ 
νγ6 πᾶν ἀδοουίαϊ θα ὑπαῦ ὑποιι παβὺ ἃ 46 ν]]}.} 
ΑΡνάμδῖι ἀἰθά, δηα ἐλὸ ρτορ θῦβ ; ἀηα ὑΠοὰ 
βαγοϑῦ, Τὺ ΔῈ ο116 ΠΟ] [αδὺ τὴν ψορὰ, ἢΘ 

δ8 ῬοΡμαρ5. ὅποι ἂῦῦ ρτθαῦθν ὕΠ8Π ΟἿΣ 
[αὐπον ΑΡγαΐαπι, πὸ ἀἶρά, αηα ὑπ ΡτῸ- 
ΡΠοῦβ ἀἰοὰ ὃ ψυποιὰ πιαἰκοδῦ ὑπο ὑΠΎΒ0 1 Ὁ Ὁ 

ὕ4 6808 δηβινογοῦ, ΤΠ 1 ρ]ου γ Ὁ τυ 861}, 
{Π|8 ΠΥ ρ᾽οΡγῦ 18. ΠΟῦ Πρ: ΤΥ ΕΑΥΠΘΡ 18 

Ϊ 

τυ. ἃ ἀοιηομῃ." 1 παϊκῦξί ἥπα---απ. ὮὋ, ΝῊ ΚίηΒ. γα β]αΐοβ {Π|85 ΥΤΟΠΚΙΥ ] 
ῬΥ͂, “πο Πμεοδίν!,᾽ 1 ἰκ ἃ Ῥγοκοπί ἴσηβο, 5066 βόιινν, (τ, 

2 οΥ, " ἀσπρίβο.,᾽ Ρ. 437, απὰ ΔΛ, Ῥόγτοπ, Οτ, ἡ. 182, ἘοβΟΙ πὶ, ΕἼΘ ΠΣ, 1. 
Ϊ “Ἐκγυρῦ, ν. 102, ΠΟΥΥΟΥΟΥ μκῖνοβ Ὁ 85. δὴ ἱπιρογίοος, “πὸπ 

8. οΥ, ἱπαυίγο,᾽ ΟΥᾶπι,᾿ ΠῸΠ ΠΟΣΟΤΟ δ Τη." Ϊ 
Ι 

4 περλπασ)αϊΐρε απ. 3 αὐεπιαϊρὶ. 

] 3 Τῆς Μοιηρμἰτίο αὐ δα ορλαϊδῆϊπιοι, λέγων. 

1 μηδ ποη, 11Ὁ. “ἀπ ἀποϊοδιν" πρὶ τὶς, 

3 ογ, "Κοορ, γαδέαϊ}ι. 

8. αἰυα ἄαρο, τιν. εἰς αἰῶνα ἡμέρων. 

4 ΟΓ, "ΟΧίΟΙ,᾽ "οχαῖξ," )αϑαΐ ἐκ μαιδζα,. 

δ᾽ ἐρχαϊίαιίοπ.," 



Ἐπ». Υ{Π|. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

μιἷπι, ϑαν νν6 ποῦ νγ06}} ἐπιαῦ ἃ ϑαπιδγιύδη ὕμοι, 
ατῦ, ἀπά ἐλαέ α ἀ6ν}}} ἀννθ! ]ϑὲἢ ἰπ ὕΠ 66 ὃ 

Τ 49 76βὺ8 ρᾶνθ δῆβυον δηα βαῖ (ἢ, Τῃ τη6 
14 ἄθν}} ἀνθ ]ϑέμ ποῦ; θυῦ Τὸ ΠΟΠΟῸΣ ΤῊ 

{Πα ῦμον, ἀπὰ γοιι, γοὰ αἰ ΠΟῸΡ τη. 

δὅ0 1,1 866κΚ ποῦ πιΐηθ οὐ Π ΕΡῈΝ ὑπο γθ 
8 ὁπ6 ΜὙΠ0Ὸ βθο κι δῃᾷ Ἰυά σοί, 

δ1 ὙοΥῖγ, νοῦν, 1 88. ἀπο του, Τί 
ΔΠΥ ΟΠ 58[|8}} ΚΘΘΡ ἸῺ ΟΡ, Π6. 584}} ποῦ 
8606 ἀθαῦῃ απέο οἰθγηϊῦυ. 

1] δ2 Τὸ 716.»)8 β8ᾶὺ ὑπίο δΐπη, ΝῸΝ ὑ0 
Κηονν9 ὑπαῦ ἃ ἀθν}}} ἀνν θυ ἴῃ ὑμθ0. Ανὰ- 
Βαῖπ ἀἰθά, «πὰ ὑπ6 ργορμοίβ ; δπα ὕπο 
βαγοϑύ, ΠῚ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 88:)8}} ΚΘ6Ρ τὴηΥ νον, μ0 
888}1 ποῦ ἐαβϑίθ οὔ ἀθαῦ! ἀπῦΐο οἴου μῦν. 

ὅ8 ῬοΥθδρ5 τοᾶν οϑῦ ὕποι 6 στθαῖθυ ἔμδπ 
οἷν ἔα μον ΑὈτγαϊατη, πὸ ἀϊθὰ, ἀπ ὑπ 
Ῥγορμοῖβ αἴθ ἢ σθοιὰ ὑμθπ ππαϊκοδῦ ὕμοιι 
ΠΣ 

δ4. 76ϑι5 σᾶνθ δῆβινον, ΠΥ Τ ρ]ου ν τὴγ- 
861}, ΤΥ σ᾽ονυὅ 18 πουμίηρ : ἴδ 18 ὕΠ6 ΤΌΠΟ Ρ 

1 χἰξ, "ἀοπηοη.᾽ 866 οἷν, Υἱῖ, 20. 

2. χξ᾿ “πᾶνὸ Κποννι." 

3 μέ, "ΜΡ κ᾽ογίοβ ἃγὸ πολ. 

5. 5“0ΗΝ. 

ΘΕΟΆΒΟΙΑΝ. 

Βΐπι, ϑαγ ψ ποῦ γγ86}} ὑπαῦ ἃ ϑαμηαγιδη 
μοι τῇ, ἀπά ἐλαΐέ ἃ ἀ6ν}} 18 τ τ {Π69 ὃ 

49. «6ϑ8ι18 Δηβυνογθα πα βαϊα ἅπέο ἔῃ 6ΠῚ, 
Ὑ 1 πὶθ 18 πὸ ἀθν]]}:} Ὀαὺ 1 σῖνο Βοπουτἦ 
ὕο ΠΥ ἘλύΠΘΡ, πα γ6 ἀἰβῃοποιιν πη6. 

δ0 Βυῦ 1 βροὶς ποῦ τηΐπθ οὐ ΡΊΟΥΥ : 
ὉΠ ΓΘ 8 ὁπ6 Ὑ|0Ὸ βθοικθί!ῃ ἀπά Ἰυάροῦ!. 

4 ΧΧΧΙΙΙ.---ῦ!] Ὑ  Υ]ν, ν ον, 1 ΒΥ πηΐο 
γου, ΠΕ ΔΗΥ͂ Οη6 8Π8}} Κορ ΠΥ ψογά, 6 
888}} ποῦ 8566 ἀθαῦϊι απο οὐθγηϊνυ. 
δ ΤῊ 16 νγ)8 βαϊά πηΐο μἶμπη, ΝΟΥ νγ8 

Ροτοθῖνο οὗ 866. ὑπαῦ ὅποι ἀτὺ (θυ 151}. 
ΑΡγΆμαπὶ ἀϊθά, ἀπ ἔπ θ Ῥγορθὺβ αἶβὸ; ὅπ 
ὅποι βαγϑϑῦ, 1 ἃ πῆδῃ ΚΘΘΡ ΠΥ πογάβ, ἢ 
888}} ποῦ ἐαδβύθ οὔ ἀθαῦῃ υπίο θὐθγηϊν. 

53 Ατὸ ὕδποὰ ὑμπθη σγθαΐθν ὑμαη ΟἿΓ 
[πον ΑΡΔμαπι, γι μο αἴθ ἢ {Π6 ργορμοῦβ 
μιᾶνθ ρθυβιθα ; σι μοῖη τπακοβῦ ὅποι ὑπ υ 80} Ὁ 

δ4 1685 δηβινυονοα δηα βαϊά ππΐο ὑπ 6πὶ," 
1{Ὶ ρ]ουι ν τ ΒΘ] ἢ, ΤΥ ΘΊΟΓΥ 18. πούμϊηρ : 

1 566 οἷν. νἱῖ. 30; ἐδλυπακὶ ἰ5 [6 τγοσὰ δορὰ ἔμποότγο, ἀπὰ 
ΠΟΤ δῇ νου. 44. 

3 μαξΐϊο-υ᾽ δέβεπι πιαάπιδα ἐολεπιδα. 

3 γαπιξέ δπ ἐβππιακει -λαν. 

4 ΤῊὴο Οδογρίαπ, ὑἱτα ἐπὸ ἙτΗϊορῖς, αὐᾶς καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς. ΤὴΘ Μοιηρμϊεῖς ἀπὰ πὸ Αταθῖς οπαῖῦ αὐτοῖς ; ἀπὰ 
πιο ϑυτίας οταϊίβ ἀπεκρίθη. 

ἈΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

απἴο δῖπι, ὙΥ̓ ΠΥ, ΒΥ 16 ποῦ γγ6}} ὑμαῦ ὅποι, 
ἃτῦ ἃ ϑατηδνιδη, Ἀπ τὺ τηδα Ὁ] 

40 ΤΊιο ϑανίουν ἀπβυσογοα δηὰ βαϊ, Τ᾿ πὶ 
ποῦ τρδὰ 2} θὰ 1 Ποποὺι την Ἐύμ ον, πὰ 
Υ6 ἀἰβι! ΠΟΙῸΣ πη6. 

δὅ0 Βιυΐύ 1 56 ῖκς ποῦ τηἷπθ Οὐ ΡΊἸΟΓΡΥ͂ : [6 
ἴ8. ἐμαῦ βθοίκούϊι απὰ Ἰπάρου!.3 

51 Τναθ 1 8Ὰγ τπίο νου, ΤΥ ΔΠΥ ΟΠ6 
Κϑορϑῦν τοῦ γορα, ἢ ΠΘ βού ἀθαῦῃ ΠΘΥΘΡ, 

δῶ Τῆθη 8αϊ4 ἀπ 768, Νὸν ψὸ νοῦ 
ὑμπαῦ ὑπο τὸ τπδὰ. ΑὈγαπδπὶ να ἀθδί, 
ἀπ {πὸ Ρτορμοῦβ : δηα ὅποι βαγθϑῦ, ΤΠ Δην. 
ΘΟ. ΚΘορϑῦΝ ΤῊ βγη Ρ8, ἢ. 88|8}} πουθν βθοῦ. 
ΠΟΤ ] 

53 ϑαγοϑῦ ἔποι ὑπαῦ ὕπο ατῦ σγθαΐου, 
ὑπαπ οὖσ ἕα μον Ασα μαπη, 0 τὰ ἀθδὰ, 
δηὰ {πὸ ργορμοῖβ τϑτθ ἀθαὰ ὃ τ πδῦ {μη Κοδῦ, 
ποι ὑπαῦ ὑποι 6 ἢ | 

δ4 Το ϑανίοιυν δηβυοσοὰ ἔμθιη, 11 
Β᾽οΥ Εν ταν 56} Ὁ, ΤΟΥ ΘΊΟΥΥ 18. πού ΐηρ :7 τὴν 

ι ογ, "τυ," τού. “Τῦνο τΟργοόδοῖα! υνοτὰ5 ΤΠῸΥ βαὶ ἃ τὸ 
Οηπιοτ; ὁπὸ ἰπ, πὸ Ἠὸδ που θῸ ἃ Βαιηαγίδη, οὐδεν 
ἐλαὶ κε ἀδοΐοὶ ἡ δίπι Ἀαζάε, ἐπα τρε εἰὐὐυεάδπασάλ οπ Ἐπ δα 
δὲ υυὐάμπι πσῆη, "τὰ δαγὶ ννό.᾽" Εν, σμι. δὲ 5. ἴῃ 
Τοτξ, νυ. 225. 

3 με ἐξ ἐδε κεεάδ αππ ἑοκοσέ, " ἘῸ ἰβ ἔπδὲ βοοκοῖ δὰ 
ἀἰποστσηδῖνν." “ΕἸ Γγ, (01. »». 280. 

3 γηΐηδ ἐργσεε. ] 

4 σοῖο οπα," σας ἀδαά. 

5. κεευνάδ, " βοοῖν." πὸ δίαν ἣδ παγο ἀεαά, ΤΊ. 

δας ἀεαὰ ῬτΟΡΟΥΙΥ τσδηβ, "θοσᾶπιο ἀοαά," "ἀἰοά." 

Τ᾿ Ἀύτὶς αὐ ἀ5 ἐλοηης, ἰδ, ν. 384. 

ΑΒΑΒΙΟ. 

Ατὸ ψ ποῦ τὶριῦ Π6Π πγ6 ΒΥ ὑμπαὺ ἔδοιι 
αὐὖ ἃ δαπιαυιίδη, ἃπηα ὑμαῦ ἴῃ [Π66 15 ἃ θυ!) Ὁ] 

49 “688 ἀπβνθυοα δηα βαϊά, Τηἀθρὰ ἴῃ 
1η6 ἰδ πὸ 46ν]]} :} θυὺ 1 ΒΟΠΟΙΡ τὴν ΕαύΠΘΓ, 
ΔΠ4 γ6 ἀθβρίβθ τηθ. 

ὅ0 Απᾷ 1 βθοὶς ποῦ τὴῦ ρονυ : ὕμθγθ 18 
006 τοϑν 9 ὑπαῦ βοοκοίῃ ἀπὰ δ ήροια, 

1 Τῆι ὑγαίῃ, ἔπ ὑσαῦῃ, Τ βὰν απο γου, 
Τῇ ΔΎ ὁη6 ΚΘΘΡ ΠΙΥ͂ βαγῖηρθ, ἢ6 888}} ποὺ 
8660 ἀθαῦῃ πηΐο οὐθγηϊῦν. 
2 Τιθη ὑπὸ 165 βαϊά ἀπέο πἶπι, ΝΟΥ 

ψ6 πον ὑπαῦ ἃ ἀν ]}} 8 ἰῃ [πθ0. ΑὈνδματη 
ἀἴθα, 5 ἀπὰ {πὸ ργορμοῦβ; δηα ὕμοιι βαγθϑῦ, 
ΤῈ ΔΠΥ οὴ6 ΚθθΡ τοῦ πον, μ6. 8588}} ποῦ 
ταδῖθ οὔ ἀθαίῃ πηΐο οἰθρηϊέν. 

55. Ατὺ ποὺ ρου ρ8. στθαῦον ὑπδη ΟἿ 
[αὐθὸῦ ΑὈναμδπι, γι ῃῸ αἰθα, οὐ ἔθαπ {ἰπ6 
ΡΓΟΡμούβ γθο αἰθὰ ὃ ψοπὶ τηαϊκοϑὺ ἔποι 
ἘΠ γ 561 Ὁ Ὁ 

δ4. «6811 πϑυνογθα πηὰ βαϊα,} ΠῚ ργαϊβοά 
Πυν Β6} Δ, ΠῊΥ Γαδ νου ὰ 6 ποιμὶπρ: ΤΩ 

1 506 σἢν, Υἱῖ, 90, πόποο πεεαάῤπῆπ, "ἀπ ἰάϊοξ," “ἃ βιυρία 
ΤΌΠΟΥ 7᾿ ἴξν " δοδον "ἃ." 

3 τ, "Ῥγοβοιξ." 

3 (δ, ἰπ ἐπ 5 μἷδοο, " Ἡδέν Ἰοπς ὕσοτι ἀσαΐ," φαά πιᾶέ. 

ὁ τ, "Βροσοῖ," “Ἐπΐπρς Βρόκοῦ," φαμῆ, 

δ᾽ ἐβηγίηρ,᾽ ΡΟΪΥΕΙ. 

ΞΠΑΥΟΝΙΟ, 

απο ΐπν, ὅν γ ποῦ ψ.6}} ἐπαῦ ποὺ τέ ἃ 
ϑατηαγίαη, πα Παϑῦ ἃ ἀθν]] ἢ] 

40 7658 ἀπδιυνογθα, 1 ἢ ἃ ἀθν}}} 1 βᾶγ 
ποῦ; θυ 1 ΠΒΟΠΟῺΓΡ τ ΕΑύΒΠοΓΡ, ἀπ γ6 ἀο 
ποῦ ΒΟΠΟῺῸΓΡ Π16. 

“1 χχχιτι.---ῦθ Απά1 5θο}κς ποῦ μγγ ρονυ : 
6860 18 ὁπ6 ψ}80 βθϑικθίῃ δπὰ ἱπαρϑεὶ. 5 

51 ον, γοῦν, Τ ΒΔΥ πηΐο γου, ΤΥ Δην 
ΟΠ6. ΚΘΘΡ ΠΥ ψογά, ῃθ μαΐῃ ποίδ ὕο 860 
ἀθδῦ απο οἰθγπϊίν. 

52 Το {6.8 ὑπογοίογο βαϊᾷ ἀπίο Ὠΐπ), 
Νον 6 πᾶν ἀπάογβίοοά ὑμπαῦ ὕμποι Βαβῦ ἃ 
ἀθν}}.} ΑΘναμαιη αἰθά, πα ὑπ ῥτορμθίβ ; 
δηα {ποὺ βαγοϑῦ, ΠῚ ΔΠΥ ὁπ6 ΚΘΘΡ τιν πτογὰ, 
6 Βαύῃ ποι ἴο ἰαβϑέθ οἵ ἀθαΐῃι αηΐο οἰθγηϊίυ. 

ὅ8. Δνῦ ποι ρϑυμαρβ στθαίον. ὑμδη οἷν 
ἔαῦμον Αγάμδη), 80 ἀἰθά, πὰ ὑπ ρτο- 
ΡΒοίβ ἀἴθα ἢ σουη πιακοβῦ ὕπο ὑπ β ] ἢ 

δ4. 716508 Δηβιπνογοα, 1 1 σ]ον γ την βο] ἢ, 
ΤΑΥ͂ ΒἸΟΓΡΥ 18 πού ϊῃρ : τὴν ΕἈΓΠΘΓῚΒ μΒ6 {παῦ 

ΓΠἋ Βυὸδ᾽. 866 (ἢ. νἱῖ. 30. 
᾿ ἀἰαδοῖ", 

Τῆς γογὰ βοὰ ἴῃ γῸΓ. 44, ἴ5 

3 γξ. “Ὅπὸ Βοοκίπρ δπὰ ἡ ρίηρ," 

3 π ἱπιαΐ" ἰβ τοπάοσοα ΠΟ ν, (που κἢὶ ἐπια δέ Βοπιδεϊ πο 5. 
ζοτυτηβ ἴπ6 ζαζαγο ἴῃ ϑ᾽ανοπίς κὸ “ν᾿ δηὰ " 588}}" ἴπ 
ἘΠ ΚΊ 5}. 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

μοι ατὸ ἃ ϑαιηαυύδη, ἀπ ὑμαῦ ἔῃ ΘΓ 18 ἃ 
᾿ἄδν απ πῖη ἐμοὶ 

49 7658 βαϊὰ ὑπο ἔθη, 1 83π| ποῦ ἃ 
ἀοιποηΐαο; θὰ 1 Βοποὺν πὶν Εαΐδον, ἀπὰ 
χοῦ ρἶνθ τὴ8 ἃ θα πᾶπιθ. 

δ0 1 ἀο ποῦ νυ β [Ὁ τηϊπθ ΟΠ ΡΊΟΥΥ: 
ὉΠ 6 ΓΘ 18 ὁπ6 ὑδμδῦ τ βιθῦι δά Ἰυά σοί. 

61 Τυαϊν, ὕγαϊν, Τ 8} γ᾽ ἀπίο σοι, ΕΘΡῪ 
Ὅπ6 ΜηῸ Κοοροί τὰῦ ὑτορὰ, 588}} ποῦ 5866. 
ἀθαίῃ πηΐο οὐθγηϊῦν. ] 

δῷ ΤῊ 76.185 βαιά, Νον στὸ Καον ὑδπδὲ 
ἤθοι παϑῦ ἃ ἀον}}.3 ΑΡγαθαπ. πὰ {δ 
Ρτορμοὺβ ἀἰθα ; ἀπὰ ὑποῖι βαγοβῦ, ΕΥ̓ΡῪ ομΘ. 
ψῸ Κοθροῦν τὰ ποσὰ, 58.8}} ποῦ ἔαβίθ. 
οὗ ἀθαίῃ αμΐο οἰθγηϊξυ. 

δ8 Ατῷῦ ποῖ ρουμρ8 στϑαΐθν ἔπδπ οανὶ 
[απο Αταμαῖ, τ πὸ ἀἰθά, ἀπὰ ἔθαπ ὅΠ6 
Ρτορμοίβ πρθοὸ ἀϊορα ὃ ψιθᾶῦ ππακοβὺ ἔμοα, 
ὉΠ γ 56} Ὁ 

δ4. 1 6508 βαϊἀ απο ἔπ θην, {1 ΒΟ] ἃ πη νβο ἢ 
ἴῃ Βομοιτ, ὃ τὰν Ποποῦσ νου ϊὰ 6 πούμησ : 

τ αν ἀαγαν.ἰ. ἐδ ἀἵο ακέ. 866 οἷν, Υἱῖ. 90. 

5 χκἱ αἵο ἀἄγί, ΤῊΪ ἰβ (πὸ Ῥογκίπη ἰάϊοτι, κἴποο οὖν ΟΥ 
ἀευδαν, ἰκ ἴδ ἔστην ἴον "δ ἀσπιοηίας." ΤῊ ἴοττι υδοὰ ἴῃ 
ΥοΥ. 40 [5 ἀποάπελ. 

3 ογ, ᾿Ῥγαίκο, " κίοσυ," «αὐδάα᾽ ἀᾶγανι. 



5. ΖΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΕΚΒΙΞΒΕΡ ΨΕΆΒΒΙΟΝ. 

ΟἾΑΝ ΠΕ: 

ΞΥΕΙΑΟ. 

Ἑλύμον ὑπαῦ [πόποι }} τη; οὗ ΒΟ γ6 
ΒΔΥ, ὑμαῦ Π6 15 γον Θοά: 

δῦ [Υ̓οὺ 1γθ αν ποὺ Κπουῃ Πΐπὶ:} θα 
1 Κπουν Βΐπι: ἀπά 11 βΒῃοι]α 88υ, 1 Κπονν 

᾿Βἴπι ποῦ, 1 58|8}} Ὀ6 1 Ἰῖδι" {|κ6 ἀπίο γοὰ: 
᾿θυῦ 1 Κπον Βΐπη, ἃΔπ4 Κθθρ 18 βαυίηρ. 
᾿ς δ6 ΥὙοὺν [αύμπον. ΑὈγδΠδμη “γο]οϊοθα ἕο 
868 ΤὨΥ̓ δ : ὅδ πα [6 ΒΔ. ἐέ, Δ νγὰ8 οἹδά. 

᾿ς δ7 ΤΠδη βαϊὰ Π8 16) 718 αηΐο μΐπα, ΤΉ οι 
ατῦ ποῦ γοὺ ΠΡΥ γΘΔΓΒ ο]4, δηἃ μαβῦ ὑποιι 
᾿Βθ6ὴ ΑὈγΔΠ δ πὶ ἢ 
᾿ς 8 “6508 5414 πηῦο {Π θη}, Ὑ ΘΥΙΥ, Ὑ ΡΥ, 
Τ 880 ὑπο γοι, Βοίουθ Αθγαμδπὶ τγ88, 
ὉΠ}. 

᾿ς 69 ΤΠρη ὅδοοῖκ ὑΠ6Υ ΠΡ βίοπϑϑ ἰο οαϑῦ αὖ 
πὰ : Βα «6815 Β14 Ὠϊτηβο! ἢ, ἀπά πγθηῦ ουὐ 
ΟΥ [88 Τδιηρ]6, ὑσοίηρ ἘπτοιρὮ {Π|6 τηϊάϑύ οἵ 
ἴΠθια, 8ηα 50 ραββθά θὈγ. 

| Οπλν. ΙΧ. 
᾿ς ΤΟΌΑΧΡ 88 [9685] Ῥαββθᾶ Ὀγ, ἢ6 βᾶνν ἃ 

1Α.}. 82. 

1 ΟἿ. νἱϊ. 28, 20. 

3 5. ΊΚο χ. 24. 

3 ἨΘΆ. χί. 13. 
᾿ 

4 Ἐχ. 11]. 14; 158. ΧΙ, 13; (ἢ. χυὶ!. 5, 94; (ΟἹ. ἱ. 17; 
Βον. ἰ. 8. 

δ ΟἿ, Χ. 31,30; χὶ. 8, 

δ, ΤαΚο ἵν. 80. 

ῬΑΥΠΘυ γΠῸ ΡΡΔΙΒΘΌ 1 τη 6, ἢ6 Μη, γοιὶ ΒΔ Υ, 
ἐπᾶῦ Π6 ἐδ γοιν οα. 

44 Απᾶὰ γϑ πον Βῖπὶ ποῦ; θυῦ 1,1 
Κπονῦ Πΐπη :3 ἀπ 11 βὰν ὑπαᾶῦ 1 Κηον Πΐμη 
ποῦ, 1 8πὶ ἴον τυ 56 1 Ὁ 5 ἃ Ἰν Π|κ6 γοι :' θυ 
1 Κηον ἰπι," ἀπ Τ Κθθρ Β18 σογα. 

45 ΑὈΥΆΠ δ ὙΌΣ ΓἈΓΠΘΡ τγὰ8. σ]βῃϊηρῦ 
ἐπαῦ μ᾽ πυῖρ!ῦ 586 ΤΑΥ͂ (Δ : ἃηα Π6 βδὺνγ τέ, 
Δ Πα το]οϊοθα.ὅ 

40 Τὴ {687 ΒΥ πηὔο ΠΪπ), Α 8 γοῦ ὕποι 
αν ποῦ ΠΠΓΥ γθὰῦ5. οἱ. 5 ἃπα ἔποιι βανγοϑῦ 
ΑΓΔΜ διὴ ἢ 

47 «6515 Βα! ἢ ἀπίο ὑπ 6π|, Ὑ ΘΡΙ]Υ, νου], 
1 587 υηΐο τοι ἐπα, ὙΥ μΘη ΑΓΔ δ ντᾶ8 
ποὺ," 1 δηι. 

48 Απαὰ {Π0γ}Ὁ ἔοοῖς ΠΡ βύομϑβ ὑπαῦ ὑπο ν 
ΒΠου]α ὑπρον αὖ μΐπὶ: Ὀυῦ “6818. 1 ἃ Βιτη- 
561}, ἀπ ψυϑηῦ ουὖ οἵ {Π6 ἔθιρ]6, ἀμ ραββθα 
ὑθτοαρα ὑμ6π},}1} Δ η ἃ τυθηῦ ἀνγαν.13 

παρ. ΙΧ. 
4 χχυ.---1 ΑΝῸ 88 [18 τῦαϑ ρϑββὶπρ ὈΥ͂ 

ΕΤΉΗΙΟΡΙΟ. 

Ῥγοῆὺ πιθ πούμϊηρ' αὖ 8}}: 10 1Β τὴν ΕΔ Ρ ῃῸ 
ῬΡΑΙΒΘΟΝ τηθ; οἵ ΠΟ ΠῚ γ6 Βᾶν, ΗΘ ἐδ ον οά. 

ὅδ Απὰ γϑ πον Βἴμι ποῦ; θαὺ [Ὁ ΠΙΥ͂ 
Ρανῦ, 1 Κπον Εἷπι: ἃπᾷ ἴΓ 1 βαὺ, 1 Κπον 
εἴπη ποῦ, 1 5118}} 6 1|κθ ὙΘΌΡΒΘΙ 68, ἃ Π1Ὰ Ὁ: 
θαὺ 1 Ῥούῃ Κπον πὶ ἀμ ΚΘΘρ ἷβ πογά. 

50 ΑὈτΆμδη γουν Ἀ ἢ ν νν ΒΗ 64 ΘΑΤΠΘΒΌΪΥ 
ὑμαῦ 6 πϊρῦ 568 ΠῈΥ (ΔΥῪ :} δα πὸ βῶνν ἴὉ 
αἶδο, ἃπ4 γνϑ)οϊοθά. 

57 Απὰ {Π6 {6.08 Β8Υ πηΐο Βίπη, ΤΊ οι 
τ ποῦ ΠΡΟ γθᾶρβ οἱ ,5 δηὰ ὑπο βαν δῦ 
ΑΡΆΠδιὴ ὃ 

ὅ8 Απαὰ «6818 βαῖ ἢ ἀπίο ὑπθιῃ, ον, 
ΥΘΙΥ, 1 ΒΑΥ ὑπο γοι, Βοίουθ ΑὈνδμδιη 
γγᾺ8 ὈΟΓη, 1 δι. 

59 ΤΠ ΘΗ ὑΠ6Υ ὕοοϊς τρ βύομϑϑ ὑμαῦὺ ὑμ6 Ὺ 
τηΐϊρ!ῦ ὕμρον αὖ πΐμα : θὰ ΤΠ 6βὰ8. Ια Βἴπι- 

“ΒΘ ΙΓ ἤροιὰ ὑμοιη,: δηα τυ ϑηῦ ουὐ οὔ ἐΠ6 ἔθ], 
ΔΠΔ ῬαβΒθα ὉΒπΡοὰρ {ῃ6 πὐϊάϑὺ οἵ ὑπθιη, 
ἃ Πα ννϑηῦ αὐγδγ.ῦ 

Οπ.λΡ. ΙΧ. 
“ χτ.---Ἰ ΑΝ ψΠ116 ραββίπρ ὕΠμΘ ποθ. ἢ 

1 ΟΥ̓, " β] ον  Βθίἢ.᾽ 
3 πῦι 1 πὶ Καουνηρ Ηΐτι,᾽ 1.6. “1 ἀἂπὶ δοαπαϊηϊοα τ ἢ 

ΗΙπι.᾽ 

83 ΟΥ, “ΜυΒΟΙΙ; {πὸ σοπβίσ. "σιο πὸ ἴπ, ἰ Υθυ δ Υ ΚΑ Ό 16. 
4. ἼΚὸ γοα, ἃ ᾿ἴατ.᾽ ΗΥΚΙ. 
5. “χρ]οϊορα." ΗΓΤΚΙ. 
δ Κς ἘρΒγδθπι, ἴῃ Ναῦ, Τοπι. βοστη. ἱ. νοὶ]. ἰϊ, ν. 400. 
7 “{ῆρῃ ἐπ 765. ΗτΚ]. 
5 Μ1Ὸ, “50. οὗ ΠΕΡῚ γϑδγβ." 
9 110. “15 ποῖ.᾽ 
10 ἐφῆρῃ {πον.᾽ ΗΥΚῚ. 
1 ἐἘΤΟῸΡῚ {Ππ τηϊάβὺ οὗἩ ἔποτα.᾽ ΗΥΚΊ, 
13. «ἨἫρ νγἃ8 κοΐῃρ, ἃ [Ππ5 νοῦ πγοαρΡ ἢ. ΗΤΚΙ. 

ΒΑΉΗΙΌΙΟ. 

᾿χιυαη!ὃ πιαδία τα! ἀῦ, ὅλο ΟΥραΐου οἵ 1], νυ Ηἰβ ΒΝ. 

! 

[1655 σουγθοῦν "ῊΘ ἁνοϊαθα {6 ὴλ,᾽ ΟΥ̓ οβοαροα {ποῖν ποίῖοο," 

1 ΚΑΡΥΔΠΔΠ) γΟῺΙ ΤᾺ ΠΟΥ νν βηοα οαγτιοβέϊν, ργορμοβίθα, 
πα τοἠοϊοθα, ὑπᾶῦ μ6 Βῃοι ἃ 566 ΜῪ ἦδν ; ἃπὰ ἢ βνν ἰΐ, 
δι τοϊοϊοοα,᾽ ῬοΙνΡΊ. 

᾿ς 3 πῸν "ΔΕ γϑδγ5 τὸ ποῖ ἴο ΤΊ ΘΟ." 
8 γ1τ. “θοῦ ΑΡΥΆθδ πα 'β Ὀοσιι, 1 οχὶβέ :᾽ λα δῖε, Ῥοτῖ, 

ὙΥ]0}} ῬΓΘΒ. 5᾽ ἰδ οδίοι, ΘΧΡΓΌΞΒΘΒ ποῦ ἔπδιι “1 π᾿ ΟΥ̓ 
ΧἹ οχίβε," ΙῚ νϑυ, 38 {Π6 16 }}8 58. ΟΥ̓ ΓΠΟΙΉΞΟΙ͂ν 95 ἀὔησπα, 
“Ὑ0Ὸ ΘΒ Π16 ἰπΐο ῬοΙηρ’,᾿᾽ ἃ5. 6.5. καιοῖπια Κῦπα, ΟΕ] ἱ. ὃ; θαξ 

[ἪἫθ ΨὴΟ 15. 1865 ἃ αἰΠοσθηῦ οχργοββίοθ “ον ζαξᾶνδ 

Ῥίάδβο, Αροβῦ, ὑ. 12. 
4 τοαξα' μα δ᾽ ὕηιιε ἰδ. ὙΘΤΔΔΥ ΚΔΌΪΟ, Τῦ ταῖρηις θ6 τοπογοᾶ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ὮΥ̓ ῬΑΥΠΘΡ ΜΠ σΊν θέ! τη6 βοῦν; 86 ἴδ 18 
οἵ ψ ΠΟ γ6 βᾶν ἐμαῦ, ΗΘ 18 ουνΘοά. 
᾿ ὅδ Απὰ γ6 Κπον Πἷπὶ ποῦ; Ρυύ 1,1 
Κπον Πἶπὶ: 1 1 βαϊα ὑπαῦ Τ Κπον Πΐιη ποί, 
1 ββοι]α Ὀ6 ἃ Ἰἴαρ, {1 γοὰ : θὰ 1 Κποὸν 
“Βῖπη, Πα 1 ΚΘορ μῖ8. ψογὰ. 

506 Ῥυῦ ΑΡΓΆΒΑπῚ νου ἔαῦΠ 6. σο]οϊοθα 
"Ἐμαῦ μι βῃοι]ὰ 866 ΤΥ (ΔΥ : δηά ἢΘ 88}, 
απο νγ88 ρ]αά. 

7 ΤηΘ «68 ὕπο βαϊᾷ πηΐο Ηἷπι, ΤΉΟα 
᾿ἃγῈ ποῦ γϑῦ! ΠΕΡ γϑᾶῦβ οἱ, ἀπά Αγάμδμη 
858} ὕΠ66 ἢ 

58 “68ι18. ἔπιθπ Βα! ἢ πηΐο ΤΠ θη), Ὑ ΘΡΙ]γ, 
ΥΘΡΙΥ, 1 ΒΥ ἀπἴο γοιι {Ππαύ, ὙΥΉΘΠ 88 γοῦ 
ΑΓΒ απ νγὰ8 ποῦ, 1 8Π|. 

89 ΤΊιθῃ ἔποῪ ἕοοϊκ ΠΡ βίοπμϑβ ἐπαῦ ΠΟΥ 
᾿ΒΒου]ὰ ἔμρον αὖ Βΐπη : θα 1685. μα Ὠΐπι- 
561, Δ πϑηῦ ουὖ οὗ [Π6 ἔθιηρ]6.ὅ 

παρ. ΙΧ. ] 
1 ΑΝ Π6 ῥραβϑβθᾷ Ὀγ ἀπε βαᾳν ἃ πιΔΠ, 

1 πε, “τπδκοβῖ ποῖ ὰρ γος, 

3 αμιὸ α Αῤγαλιατα πᾶτε ἐγοῖ, 

«Αἱ ε ! 3 ΤῆΘ Βαπίαϊς γκίνοῦ ν Ο. νοΐ οτηῖ 8 διελθὼν διὰ 
μέσου αὐτῶν' καὶ παρῆγεν οὕτως. | 

“ ΤῊΘ σοπνοπεϊοπαι, που κηι ποῖ ἔπ Πξοσαὶ, σοπιβέγιισείοι 
οὐ πιὸ ἔννο μαβί ἔξτιβθϑ πόσα ὑοῦ, 5, " δὴ μαββίηρς Ὀγ Ηδς 
ΞΕ 7᾿ πὲ [Π6 Ἰἰξοταὶ τοὺ στίηρς ἰ5 κίνοι. 

ὉΠ]πρ : ὕΠ6ΡῸ 18 τὴν ΒΑύΠΘΡ τη ρΊνθῦ τη6 
Βἴονυ ; π6 οὕ Ποπὶγθ βὰν ὑπαύ, ΗΓ 18 οι Θοά. 

δῦ Απὰ γο Ἰκηον πΐπι ποῦ; θυ 1,1 
Κπονν δΐτη : πα 11 5Πο0 14 βὰν ὑπαῦ 1 πον 
μῖπι ποῦ, Τ Βῃοι]α θ6 {Π|κ γοιι, ἃ 1ἴαν: θαῦ 
1 Κπον δΐπ), ἃπα 1 Κϑθρ Βῖ8 νον. 

δ0. ΑὈγΆΠδη γΟῈΡ ΤἈΓΠΘΡ ννὰ8 σϑ]οἱοἰηρ,} 
νἸΒΕ]Πρ ἕο 866 ΤΩΥ̓ 6ΔΥ : ἃπΠ4 [6 βανν, ἀπ 
νγὰ8 ρ]αά. 

517 ΤῊΘ 16 ν}5 Β8Υ πηύο Πΐπι, Τοιι αὖ 
ποῦ γοὺ ΠΥ γϑαᾶνβ οἱα,92 δῃα ὕμοι βαννθϑῦ 
ΑΡγδπδπι ἢ 

58. «[68118 Β410}} απο {16 π|, Ὑ ΘΡῚ]ν, γορ]]γ, 
1 587 τπηΐο γοι ὑΠπαῦ, ὙΥ μΒθη 88 γοῦ ΑὈνὰ-, 
ἢ ΠΊ τῦᾶ8 ποῦ, 1 8). 

59 ΤΠΘη ὉΠΟῪ ὕοοϊς ΠΡ Βίομθβ ὑπαὺ ἐμ Ὺ 
50. } ἃ ἐῃσον αὖ Πῖπα : Ὁ Το βὰ8. μ᾽ ἃ Ὠϊηι- 
861}, ἀπ ποπῦ ουὺ οὗ {Π6 {οιηρ]6, ἀπ 
Ῥαββίπρ,, νυ] κο ὉΠ ροὰρ]ν {Π}6 τα ἀ8ὺ οὐ ὉΠ 6 πὶ, 
8 νγὰβ ὕδιι8 ραββίηρ ὉΠ 61. 

σπλρ. 1Χ, 
1. ΑΝ ῥδββίηρ ΒΥ ΒΘ βανν ἃ τηδη ὈΠπΠ 

δ“ δη νυοηΐ οἂΐ οὗ {πὸ οἰτν.᾽ ῬΟΙΥΕΙ. 

ΘΟΤΗΤΟ. 

[6 ὑπιαῦ ρ] ον Ποῦ} τηθ; ΠΟ γ6 ΒΔΥ ὑπαῦ, 
ἯΦΘ 18 οἷν Θοά. 

δῦ Απα γο Κπον ἷπὶ ποῦ ; Ὀαὺ 1 ποῦ 
Βῖμ : πα 11 βαϊα ὑμαῦ 1 πον μἴτα πού, 1 
Βῃοι] ἃ 6 ΠΠ|κθ γοιι, ἃ Ἰατ: Ὀὰὺ 1 Πᾶν 
Καονν Πϊτη,} ἃπα 1 Κορ μἷ8 νον, 

50 ΑΡγΆμδπ. γοῦν [ἌΓ Π6 το]οϊοθαϑ ἐπα 
[6 Βῃοι]α 886 ΤΥ ἀδγΥ: δηᾷ 6 βανν, ἀπ 
γγὰ5 ρ]αᾶ, 
δ ΤΠ θη ὑπ ον 8 Βαϊ πηὔΐο μΐτη, Το 

αὐὖ ποῦ γοῦ ΠΕΌν γ ΘΔ }5 οἱ, ἀπ ὕμοιι βαυγθϑῦ 
ΑΡΡδθλμ ἢ 
8 “6818 Βαϊ υηῦο ὑπ θη), Ὑ ΘυΙ]γ, νυ ]Υ, 

1 βᾺγ πηΐο νοι, Βοίουθ ὑπὰῦ ΑΡΡΆΠδμι 
γΘΡο, 1 δη. 

ὅ9. ΤΠΘῺ {ΠΥ ὑοοὶς πὰρ βύομθβ ὑμαὺ {ΠΟῪ 
880] ἃ ὑθτονν αὖθ τὴ : θὰὉ 1 6888 μϊα Ηϊπι- 
561}, ἀπ γγθμῦ οὐὖ οἵ {Π|6 {θι:ρ]6, ραββίηρ 
προιρ] 6116 τη] ἀδὺ οὐ ἐΠθιη, πα {Ππ|8 υυοηῦ 
ἈΜΓΑΥ. 

ΟπλΡ. ΤΧ. 
1. ΑΝ Ραββίηρ Προ] Π6 ἀοβου θα Ἰηδη 

1 ἐγαπήοναξ,᾽ οὐ " Οχυϊίαραΐ," 

3. γιὸ, “ὙΠΟυ τηδκοβῦ ποῦ γοῦ ΠΡ γοδγα,᾽ 

3 Τῆς Μοιηρ τς π|8505 {Ππ|Ὸὸ Ρατεϊοῖρ!ο πὰ {πὸ δου, ἱπᾶϊς, 

᾿ ΤιοΙσπ πον, 5ιν. 

1 ον, "ΟΧΕΟΙΟΥΝ," " οχαϊα οι." 

3 αἷς Καπη ἵπα. 

5 κίζαίάα, οἱ μαπειυί, ΒΟΥΖΟΙΙᾺΒ. (ΟΥ̓ Τγ0) ἐγδηβαἴοβ. {π|8 
"κοτηΐτα σα! ἰογαν ν᾽ άονγο ἀἴοιη πηοιαπι τ᾿ θιιὉ κέλεαι τ ΟΆΔΒ 
“τὸ σοϊοίσο," ἀπ πο “ΤῸ γολση,᾿ 566 {πὸ Οἴοκβ, οὐ θῸ 
Οδροϊοπχ ἀπ Το, ΟΥ̓ Μηβδπιδη, οὗ Οδυροηκκι, πὰ οὗὨ 

47," πδδὺ ποῖ, 

δ χαμν ἐπί π εἰ ἀνγαδπαηι υααγέλί, 

5 οΥ, "ἀροπ," 

7 οΥ " οὐὔβογνοῦ,᾽ ψαμνηίάα. 



πάν: ΤΣ. 

ἈΞΚΜΕΝΙΑΝ. 

γΒο ρ] ον θυ τη; οὗ ψγβοπὶ γὙ6 580 ὑπαῦ,, 
ἨΘ ἴβ8 οὺν (οἀ. 

δῦ Απὰ γ6 ἅτ ποῦ δοφιδιηὐθα νυ 0} Ηἷπὶ :} 
Βαῦ 1 Κπονν Βίτη : ἀπα 1 1 βὰὺ ὑπδῦ, 1 Κπονῦ 
πἰπὶ ποῦ, κθ γοι 1 Ὀθοοπηθ ἃ Ἰασ : Ὀαῦ 1 
Κπον δἷπη, αηα Ηἷβ πσογὰ 1 ΚΘθρ. 

ὅθ. ΑΡτγαμαπὶ γοῦν [αύμον Ἰοηροα [0 566 
ΤΩΥ͂ (ΔΥ : [6 Β8}ν ἐξ, ἃπἃ νγὰ8 ρἰδα. 

δ7 ΤῊ 76 .}8 88Υ υπΐο δΐἶπη, μοι ατῦ 
ποῦ γοὺῦ θυθῃ ΠΕΟΥ γθαγβ οἱ ἀ, ὃ πὰ {ποι 
βαιυγϑδῦ ΑὈγΠδη ἢ 

ὅ8 76βὺ8 βδῖ Ὁ} απίο ὑπθπν, Ὑ ΘΥΊ γ, γΟΓΙ]ν, 
1 8ὲν πηΐο γοῖ, Ἐρθ ὑπ ὑ}6 Θχιϑύϊηρ οἵ 
Ανάμδπι, 1 δι." 

ὅ9 Τη6 168 οοκΚ ἊΡ βύοπϑβ ὑπαὺ ὑΠΘΥ 
ταΐσ αὐ ἔμ σον ὉΡΟῊ Εἶπ : ἀπ [6808 Θβοαροα," 
θη, ἀπ σοῦ οὐὖ οὗ ὑΠ6 ὑθιῃρ]θ.7 

; Ομ». ΤΧ. 
4 χχ.--Ἰ Ανν ψ 16 ΒΘ 8 ῥϑββίῃηρ 

1 ψεῦτοοέον ἀϊαπαέολει--- Κίάδηι, τοιοῦ Ἔχ δοῖὶν ἐγνώκατε 
απὰ οἶδα. 

3 βοπιδ σορίοβ ουὔιΐξ " ον θη." 
3 γιεν " δέον γοᾶγβ ἅγο ποῖ γοῖ ἴο ΤΊθο.᾿᾽ Ομ ΜΒ. [185 "ἀγῸ 

ποΐ γοῖ ΓΙ δορὰ τὸ ΤῊθο." 
4 5ὶ, Βεροτγίδη, σπι. υἱΐ. ". 360, ααοΐο5 {Π|5 ραββαρὸ ἃ {{π1Ὸ 
ΠΣ 

δ᾽ ΜΔῺΥ σορίδβ οτηΐξ "πὸ 76 νν5,᾿ ἀπᾶ τοδὰ “(πὸ ν ΤΟΟΚ ἀρ.᾿ 
6 γἱξ, “χανὸ ἔπ 5]10.᾿ 
Τ ΤΟ Αττησπίδη, νυν {πὸ Βαλίάϊσς πὰ τη Α. βάχοι, 

οτοῖτβ ἔπ νγογὰβ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ παρῆγεν 
οὕτως. 

5. 5ΖΟ0ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΘΙΑΝ, 

θαῦ Ὁ 18 τὴν ἘδύμοΡ το σ]ον ἢ ϑ. ἢ πὶ ; 
ὙΥΒΠΟΙῚ Υ6 ΒΔΥ μον ὑμαῦ, ΗἨθ 18 οὺν οὐ.} 

δῦ Απᾶ γο που Βΐπι ποῦ ; θα 1 Κπονῦ 
Πΐπη: δηὰᾶ 1 1 βαϊά ὑμαῦ, 1 Κπον ΐπὶ ποῦ, 
1 8βουϊὰ θ6 {|κθ γὙοῦγβοΙνοβ, ἃ Πὰν; θὺῦ 1 
Κηον Εἶπ), ἀπ μΪ8 τογὰ 1 Κϑϑρ. 

δ0 ΑΡτάμθδπι γΟῸΓ [Δ ΠΡ σο]οϊοθα ὑπαὺ ἢ 6 
880. } ἃ 866. ὑπῖβ τὰν ἀδγ : ΒΘ 88} 10, ἀπ 
νγ᾽88 ρἰδα.ἢ 

07 Τηθ 7 ν8 8814 υαηΐο δῖπι, Του τὺ 
ποῦ γοῦ ΠΕΕΥ γϑᾶγβ οἱώ, ἀπὰ ὕπου μαϑῦ Βθ θη 
ΑΡΡΆΠδια ἢ 

8. 6818 βαϊ ἃ ὑπο ὕμθπι, Ὑ ΟΓΙ]ν, γΘΡΙ]Ὺ, 
Τ ΒΥ υπίο γοι, Βοίογθ ὑπὸ οχιβύϊπρ οἵ 
Ατάμδιη, 1 δη}. 

ὅ9 ΤῊ «6008 ὕοοἹκ ΠΡ βἴοπθβ ὑμδὺ ἔπιον 
ταϊρσηῦ βύομθ Εῖπι: Ὀὰὺ 76588 μ1αἃ ΒΙτηΒ6] Ὁ, 
ἃπὰ τοῦ οὐ οἵ {Π6 ὕθιηρ]θ; [6 ναὶκοα 
ἐβνοῦρι ὑπ6 τα ϑὺ οἵ ἔμπθιι, ἀπα ἔππ18 νυοπῦ 
ΑΥΔΥ. 

ΒΠΑΥΟΝΊΙΟ. 

Β]ου  ἤϑμ πηθ ; οὗὨ ψιβοπι γὙ6 Β8Υ ὑβαῦ, ΕΘ ἰβ᾽ 
οὐν οα. 

ὅδ Απᾶ γ6 δοκπον]θᾶρθ μἷπὶ ποῦ ; θα 
Ι Κπον Βῖπι: δηὰ 1 1 βὰν ὑμαῦ, 1 Κπὺπον 
δῖ) ποῦ, 1 5}|8}} θ6 {Πκ ὑπίο γου, ἃ 1Ἰ8 Ὁ: 
θὰῦ 1 Κπον πη, δηᾶ ἷ8 ποσὰ 1 Κορ. 

δθ0. ΑὈτγΔμδη) το ἰαύμου πουϊὰ ᾿δνθ 
θθθη οἰδᾶ ἕο μιᾶνθ βθθηϊ τηΥ̓ ἀἄδύ: δηα ἢ 6 
ΒΔ ἴῦ, Δη4 το]οϊοοά. 

δ7 Τα ὑπὸ 168 βαϊᾷ ἀπίο ἴῃ, Το ἢ 
αὐῦ ποῦ γοῦ ΒΕ γθαγ8 οἱ ,᾽ δῃηα Βαβῦ ὅπου 
866 ΑΓΒ Ιη ἢ 
8 Βυὺ {6818 βαιά ὑπίο ἐμθπι, Ὑ ΘΥΙν, 

ΥΘΙΙΥ, 1 ΒΔΥ τπηΐο του, Ὀθίοσο ὑπδὲ ΑὈγα- 
Πδπὶ ν 88, 1 81ῃ, 

ὅ9 ΤΠδη ἔμπϑὺ ἴοοῖκ ὉΡ βίομϑβ ἐμαῦ ὑπο Ὺ 
ΒΒῃου]α ἔπτονν αὖ μῖπι: θυ 1688 Ηἰα Εἰ πηβοὶ ἢ ἢ 
δηα ψϑηῦ ουὖῦ οἵ ὕμ6 ἐθπιρὶθ, δὰ ραββθα, 
ὉΠγοισ ἢ ὑΠ|6 τηϊάβὺ οὗ ἔμθπὶ, ἃπὰ {Π 5 υυϑηΐ 
ΔΥΥΔΥ. | 

Ι 
Ι 

σπαν. 1Χ. σπαρ. 1Χ. 
4 χχχιν.--1 ΑΝῸ {6818 85 "6 ψϑηῦ Ὁ “1 χχχιγ.---1 Αἰ ροΐηρ ἔμθησο ΒΘ βϑϑίμ, 

ΞΘ τες ἐ ἘΡ- ΞΞΩ͂Σ ΝΣ Ἐ Ι 

1 γῶηιεια ἐ᾿κιυδη ᾿δ ἈΚΙΘΝ νἱ δ λαγπιεαὰ ΘΛπιετε τὶ ἐολισεπὶ 
αγϑ ἱρὶ. 

3. μ'λαγδάα--- καπίίλαγτα, ἤγαλλιάσατο---ἐχάρη. 

3 ρίγυεὶ Αὐγααπιεβ σῦρααπιάδ, πὶ υαῦ,. 

ἈΝΟΊΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

ἘΔΕμον ἰβ λδ ὑμαῦ σ᾽ου  ἤθ ἢ τηθ ; οὗ ψ βου] 
γ6 Β8 0 ὑδπαῦ, Ηθ 6 οὺν (ἰοά. 

δῦ Απὰ γ0 Βαᾶγθ ποὺ Κποῦπ μη; 1 
Κπονῦ ἴπη : πὰ 1 1 88ὺ ὑπαῦ, 1 Κπουῦ Ὠΐτῃ 
ποί,21 Ὀ6 ἃ Ἰΐαν, απ Πἶκθ γοι : θὰ} 1 Κπονν 
Ηΐπι, ἀπα 1 πο] δῖ νον. ὃ 

δ0ὺ ΑΒγΆΒαπῚ γοὺν [μον σο]οϊοθά {πα 
ΒΘ 58 Ὁ ΤΩΥ͂ ἀδΥ : δηἀ ἢ6 βανῦ, δηα το]οϊοθα." 

57 Τῆὴο 168 βαϊὰ πἀπίο πἷπι, Του αὐ. 
ποῦ γοὺ ΓΟ τυϊηῦογβ οἱ, ἀπ βανγοδῦ ἔθου 
Αγάμδπι ἢ 

08 Το ϑανίουν βαϊά ἀπο ἔθη, 1 νγὰ8 
66 ὑπαῦ Αγαπαῖα πγογο.ῦ 

δ9 ΤΠΘΥ ὕοοῖκ βύομϑϑ ἴον πδὲ ὑΠου νου], 
ὕπσονν δὖ πὶ: ὅπ ϑανίοαν οοποθαϊθα Βϊτη-. 
86}, ἀπ νθαῦ οἂὐ οὗἉ {Π|6 ἐθιιρ]6." 

Οπλρ. ΙΧ. 
1. ὙἾπεν ἔπ ϑανίουν ἀδρατιοα ἔμθη ΠῸ 

ἈΒΑΒΙΟ. 

Βῃου] ἃ ὈΘΟΟΙῚΘ ἃ ᾿ΐαν πκθ γοὰ: δ 1 Κπον 
᾿νῖπι, ἀπ θθρ 18 βαυἱηρΡ8. ] 

δ6 Αὐγαθδπὶ γοῦν [αῦμον Ἰοηρσοα ἴο 566. 
ΠΥ ἀαγ : ἀπ ἢ 58} ἰδ, ἀπᾷ το]οϊοοά. ] 

ΟἿ ΤΊΘη [Π6 {6.78 5814. πηῦο μῖπη, Τποα, 
ατὺ ποὺ γοὺ ΠΥ γϑᾶνβ οἱα,} δπὰ ὕμοι, 
βανγθϑῦ Α ὈγΆΠδ Τὴ ἢ 
8 «6818 βαϊα πηΐο ἔθη, ΤΊΘ ἔνα}, ἐπι 

ἐγαῦῃ, 1 ΒΔΥ ἀπίο τοι ὑμπαῦ, 1 δπι ὈΘίοτΘ 
Ὁπᾶὺ ΑγδΠδπι οχἰβίθα. 
9 ΤΊθη {Ππθὺ ἴοοῖς ῸΡ βίοποβ ἕο ὕθτον 

αὖ πὶ: θαῦ 1688. πἰὰ αϊτηβο! ἢ, πὰ ποῦ 
οὐδ οὔ ἔπ ὕθιηρ]θ, ραββϑα διποηρ ἔμθιη, πα 
{π8 πυθηῦ ἀνταν ὃ 

σπαρ. ΙΧ, 
4, χχιτ.---ἴ ΑΝ ΒΠ]6 πὸ ραββοα ἐμγοῦρ 

1 δὲ ἐδανι, " ὮΥ Ὑγπόοπι." 

3 πε σμηπδ, Βα), “ΕἸύτίς, Ἠοπι. δὲν 5, ἐπ Τοπξ, ν. 284,} 
τοδί, ἐλοηπε δέὸ ἐδ ἱξας εοὶὺ χείίο. ] 

3 φργάσε. 

4 κεῤίψεκοάε. ΔΕλτὶς 1.6. αὐοῖοπ ἐπὶπ μαδεῖσο, ἀπὰ τον- 

ἄοτβ ἐχάρη ὑγ ἐλάας γαχηοάε, " τὰν κιδὰ οὐ τ." 

5 α΄ ἰλαντε ἐπε Αδγαλαν ισατγε. 

5. οπιἰξείπε υνΐειι το Βαμίαϊς, διελθὼν διὰ μέσον αὐτῶν, 
καὶ παρῆγεν οὕτως. 

- 

1 {π΄ " ΔΙΕΥ γοδγα δνὸ ποῖ σοπιὸ ἴο ΤΊισο." 

3 αππαηί. | 

5 ὁγ, " στοβεο," 

4 τ, "νοῦ ὨΠΠοΥ ἀὐνὰ Εἰ ποτ." 

1 με, "ἐπδὲ π6 Βῃουϊὰ πᾶν βθοη." γαά" δῆϊ δι᾽, ἀαδαϊ 
οἱάμὸ!", ἄς. Το Επββίδη Υ. τοπιοτβ ἰξ, γαά" δεεῖϊ᾽ εσίά νδέ" 
ἀεημ" πιοὶ, “ΜΥ85 κ δὰ ἴο 566 ΜΥῪ ἀδυ." Βαξ το 5ἰδυοηῖς 
δα πῖ5 οὐὁἨἁ πὸ οἴμπον γοπογίηρς πη ἔπ οὐδ ποτὰ αἴνει, 
566 Πογοννεκὶ Πη5εϊξ, 1,. 5Ἰαν. Ρ. 302, ἅτε. 

3 γε, “Τιοα ᾿ιαβὲ ποῖ γεΐ ΠΙῸΥ γοδΥβ," 

ΡΕΚΞΙ͂ΑΝ. 

Ββοι]ὰ θ6 ἃ ἔθ] οἵ 1168. {|Κ8 ὙΟΏΓΒΘΙΥΘΒ : 
θὰ 1 Κπον θἶπι, πὰ 1 ΚΘΘρ [8 πον. 

ὅ0 ΑὈτγαμαῖὴ γΟῸΡ ἔαί μον Ἰομσϑα τὰ οἢ 
παῦ ἢ6 τηΐρ!νῦ 866. ΠῚ ἀδν : [)6 880 1ΐ, ἁπᾶ, 
γγ88 ρ]δά, ] 

δ7 ΤῊΘ 768 βαϊὰ πθΐο μΐτ, Του τὲ 
ποῦ γοῦ ΠΥ γϑατγβ οἱ," δπα που ᾿ιαβῦ Β6θὴ 
ΠΑτδδαι ὃ 

δ8 76808 βαϊὰ ἀπΐο ἔμθη, ΤτοΪν, ὑσαὶν, 
Ι 580 ππΐο γου, Ταῦ ἡ ΠΘὴ 8 γοῦ Α θγ δτη 
88 ποῦ ἴῃ οχἰβίθποθ, 1 νγ88. 
9 Του ἴοοϊς ὩΡ βέομοϑ ἐπα ἐμον Βιουϊὰ 

{τον αὖ τα - θὰ 6 ὀβοαροᾶ, δηὰ οδιὴθ 
ουὖῦ οὔ ὕΠ6 ἐθίῃρὶθ, ραββοὰ ἐπγου σὴ ἔθ πη, 
πα πνοηῦ ἄταν. 

Ομ». ΙΧ. 
4 χχι.---1 Ανν Ομ τῖϑῦ τὰ8 ῥαββίηρ ὈΥ,. 

1 κςαἰδάα" ἀᾶδναά. 
] 

5 {π. "πε ΘΙΥ γοδγα." ] 

] 



5. 5ΟΉΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ, 

τι8π ὙΠ] Οἢ τγὰβ ὈΠΠπα ἔρομι ἀΐα ὈΙΣΤΗ. 

5. Απᾶ διἴ8. ἀἰβοῖρ]θβ αβίκα ΠΐΪπὶ, Βα υ]ηρ,, 
Μαβίθν, ὕσῖο α14 βῖπ, 818. τη8}, ΟἹ Β18 

Ρατγθηῦβ, ὑπαῦ μ6 [γ785] θόρῃ ὈΠηὰ ἢ 

8. 768ι1 δηβυθγθά, Ν ιθμου [Πα0}} {818 
τη8η 5 ππη64, ΠΟΡ ΠΙ8Β ραυθηῦβ: ὅθαῦ ὑπαῦ 
[π6 νοῦκ5 οὗ αοα μου θ6 πιδὰθ πιδηϊθϑὺ 
1π Π]ΠΊ. 

4 81 τυτιβύ πουὶς ἔπ του κβ οὗ πἴπι ὑμαῦ 
βϑῃῦ πη6, γγ 8116 10 15 ἀδν : ὕ8Π6 πἰρἢὖ σοι θέ, 
ΜΉΘΠ ΠΟ ΠΊ8Π Δ ΜΌΡΚ. 

δ᾽ ΑΒ Ἰοπρ' 85 1 διὴ ἴῃ {μ8 σου], “1 δῖῃ 
{88 Ἰίρῃῦ οὔ [π6 που]ά. 

6 μθη ΒΘ μδά ἐμ βροίκθῃ, ὅθ βραῦ 
95 {Π6 στοιηά, ἃπα τη8468 ΟἸΔΥ οὗ [Π6 ΒΡ1{016, 
ἀπ [86] δαποϊπίθά {Π8 Θύ688 οἵ {πὸ Ὀ]1πὰ 
ἴδ πὶ ΥΊ ἢ ὑΠ|6 οΪαγ. 

7 Απᾶ βαϊ4 ἀπο Εἷπι, (ἴο, νυ88}} ΤΠ ὑΠ|6 
ΡΟΟΪ οὗ ϑ᾽]οαπι, (0 18. [ὈΥ ἱπύουργο- 
ἰδίϊοπ,7 ὅθη0.) ὅ8Π6 νυϑῃῦ Π18 νγν ὕπθγο- 

1 ΟἿ. ἰχ. 34. 

3 ΟἿ. χί. 4. 

3 ΟἿ. ἰν. 34; ν. 10,36; χί. 9; χι. 35; ΧΥΪΪ. 4. 

4 ΟἿ. ἴ. 56,9; {1,10 ; νἱϊ, 15; χὶϊ, 35, 40, 

5 5. Μαχκ υἱῖ. 33; νἱῖ!. 23, 

δ οΥ, “βργεαὰ ἐιδ οἷαψ προνὶ ἐδιδ ομ 88 ΟΓ ἐδιο διϊπα πῖαν.᾽ 

7 ΝΘΉΏ. ἰ{|. 15. 

8 5002 Κίηρθ ν. 14. 

ΒΘ βᾷνν ἃ τη8 ὈΠπὰ ἔγοῃι ΗΒ. τηοῦ θυ 5 
σοι. 

2 Απα 15 αἴ 50 10168 δβικθα ἢΪπη, βαυηρ," 
Οὐυν Μαβίον, γῆο βἰπηθά, 5 0818 τηΔ, ΟἹ" ΒΒ 
Ραγθηΐβ, ὑμπαῦ ἢ 6 νγὰβ θογηΐ Ὀ]1πΠα ἢ 

8. 9685. βαῖ ἢ πἀπύο ὕπθη, ΤῊ8. τη8ῃ 
Β'ηπΠθα ποῦ, ΠΟΡ 18 ραγθηΐβ: Ὀαῦ ὑπαὺβ ῃ0 
ΜΌΡΚΒ οἵ Οὐ 5Βῃοι ἃ ὈΘ 566 ἴῃ ΒΪπη. 

Ἂ 

4. Τῦ ἰβ ΠΟΟΘΒΒΑΡῪ [ῸΡ πὴ ἴο ψΟΥΪς ὑΠ6 
ΜΌΡΚΒ οὗ πἷπὶ ὑπαῦ βθηῦ πιθ, νυ 116 10 15. ἀδγ : 
ὑπ6 πῖραῦ ἐθ Θομηπρ,, ἔπ γ Ὡ]10 ἢ} πιδ οαπηοῦ 
ἸΔθΟΙΡ. 

ὅ ὙΥΙδ 1 πὶ πᾳ ὑπ μουν], Τ δηλ ὑμ6 
Ππρλὺ οἵ ἐμ που]. 

Θ Απὰ 88 6 βαϊὰ ὑμθϑθ ὑμιίησβ, ἢ βραῦ. 
οα ὅΠ6 στομηά, δη4 τηλαϑῖ πα ουὖ οὗὨ [15 
ΒΡ {16,5 Δα ἢ Βιμθαρθα 1Ὁ οὐϑὺ ὕΠ18 ου68 οἵ. 
ἐπιαὺ Β]Ιμα πιᾶπ. 

7 Απὰ Πο βαϊ4 απο μΐμη, ΘΟ, ἅμα 8 ῃς 
ἴπ ἐμ θαυμηρ- ]αοοῦ οὔ ΒΆΠΌΚΠο. Ὁ Απὰ 
ἢθ πυϑηῦ, ἃπα νγαΒΠ6α, ἃπ ἃ οαπι6 δοῦμα }]} Υ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ἢΘ 88. ἃ ΠΠΔ ΠῚ ὙΠῸ νὰ ὈΟΓῚ ὈΪπά. 

2 Απάᾶ μη158. ἀἴβοῖρ]685 αβὶςθὰ Ηΐπι, ἃ πα Β8Υ͂ 
αηΐο Πῖπ), ΠΑΡΌΪ, ἴῸΡ ΠοΒΘ βὶπ νγὰ8 ὕΠ18 
τηδη ὈΟΡῚ ὈΠΪη4, [ον ΗΒ. οὐ, ΟἹ ἴον ὑπαῦ οὗ 
ΒΒ Ραγθηΐβ ἢ 

9 Απαὰ {688 βαϊδι ἀπο ὑμθιη, Τπαῦ 
ΟΠ6 414 ποῦ σροηρ, ΠΟΙ Ηἷ8 ραγοπίβ: Ὀυῦ 
ταῦθ" ὑμαῦ {Ππ6 στοῦ κ οἵ Θοα ὕ6 ἀἰβρ!αγθα 
ΟΠ ΠΙΠ]. 

4 Τῦ 15 τὶριῦ [ῸΡ τὴ ἕο νον ὑπ νου οἵ 
πὶ {Πδὲ βθηῦ πη6, μι Π116 ἴῦ ἐδ ἀν : ἴου 66 
πρ ῦ ὁομθ ἢ, 1ῃ νν Β1Ο ἢ. ΠΟ ΟΠ ΘΔ ὙΓΟΙ. 

ὅ ΒΘ 1 δὶ ἴπ ὑπ μοῦνα, 1 δι 
Ἰσπῦ οὗ ὑπ σγουν]ά. 

0 Απά βανίηρ {818,8 βραῦ οὐ ὑΠ σγυοιπηᾷ, 
8η4 Π6 πιδθ πα τ 0} ὅΠ16 Βρ 0016, ἀπ ἢθ 
ἃποϊηίθα {116 Θυ 65 οὔ ὑπ6 Ὀ]Ϊπὰ τρδη.} 

7 Απάὰ πὸ βαῖἢ πἀπίο μΐμι, Ὁ, 888 
ὑπ γ 86 1 τὰ ὑΠ:6 θαὺ} οἵ ΒΙΠοδπι, (νυ μΐοῖ Ὀγ 105 
Ἰηὐουργούαυϊοη ἐδ, Μϑββθηρθι ) Απᾶ μθ 

1 “Ὧϊ5 Ὀἰσίι,᾽ ΗΥΚΙ. 
3 110. "ἀπὰ βανίηρ.᾽ 
8. 11{. γῆ Π6 βἰππθα.᾽ 
4 110. “15 Ῥοσι.᾽ 
5. «Βυῦ {πὸ τ5.᾽ ΗΤΚῚ. 
6 πηγῦ. Ῥέβοῖ. πᾶ γελ, ἯΓΤΚΙ, 
7 τυαρ᾽ σαὶ, βαϊὰ οὗ ταϊχίηρ' ΟΥ̓́Τ ΚιηΡ' ἃ Βοῦζ βιυθδίδηοο 

1κὸ οἷαν. Ιὖ ἰ5. ἃ πόσο ἰαϊουηδίϊο ἀπ ὈΘΟΓΟΥ ὕοστα πα ἢ 
“υαὰ. ἩΤΚΙ. 

8 ἐ{Π06 Βρ1{{16.᾽ ΗΤΚῚ. 
9. οΥἉ, "Ῥαρυϊδίσυ.᾽ 
10. ΤῊ Ῥοβομϊίο οχηϊίβ ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. 

Βαυΐ ἩΤΚΙ. τοηουβ ἴδ, “νὨϊοἢ 18 ἰπητουργοῖοα,᾽, (οὐ “οχ- 
ῬΙαἰπθα,᾽) δι πη λδ", “ΟΠ ὑπαῦ 15 βθηΐ,᾽ ΟΥ̓, " ΔΡοβίθ.᾽ 

Ϊ 
] 

1 φραφαδ'᾽ ὃ α'αψαπέϊ)ιι Ἰαιυα᾽ ἐπε “απιν, Ἡρτο τυαῃαδ' ὃ Υ οἴου β 
ἴο “ατν", πὰ ποῦ ἴο ἐβαῦν. ὙΤπὸ Ἑθορὶς ομιβ τὸν πηλόν. 

3 5. ΟΥ̓Χ, “ΔΡροβίϊθ," ῬΟΪΥΡῚ. 

ΒΑΉΓΙΡΙΟ. 

ΠΟ τῦα8 θογη Π6 θοϊηρ Ὀ]1Πη4. 

2 Απᾶ δῖ8 ἀϊβοῖρ]θβ δβίκθα Ἀΐπ), Βα υἹηρ, 
ἘΔΌΡΙ, ν Πὸ 15 10 ὑπαῦ β᾽πποά, 18 ἐξ {18 ΟΠ6, 
ΟΥ 18 141 Ηἷ8 ραγθηΐβ, ὑπᾶῦ Π6 νγγὰβ θοΡπ ἢ 
θεοῖπρ ὈΠπὰ ἢ 

3. «6815 δηβινογοα, Νοῖῦπον αἀἰά 0Π18 ΟΠ 6 
Β1η, ΠΟΙ 8. Ῥαγθηῦβ 180 :2 Ὀὰὺ ὑπαῦ {86 
μον κ5 οἵ Θοα Ὀ6 βῆθνῃ [ονυ 5 ἴῃ πη]. 

4. Τὸ Ῥοπογθίν τι’ ἴο νους ὕἢ6 γουκΒ οὗ 
μῖπι ὑμαῦ βθηΐῦ τὴ6, ϑγ}}16 10 18 ἀὰν : πὶρῃῦ 
σοπηθῦ, ἤθη ΠΟ ΟΠ6 ὁ8η ψοῦὶς ἴῃ 10. 

ὅ ὝΥΠΒΠ6 1 δὴ ἴῃ ὑπ νον], 1 ἀν ὑἢ0 
Ἰρθῦ οὗ {π6 ψου]ά. 

6Θθ ὝΒοη μθ μαά βαϊά ὑπθ86 ὑπίπηρβ, μ6 
᾿ΠΠγθνν Βρι 0616. οα. {Π6 στοιηά, πα ἢμ6 πιδᾶθ 
τα ουὐ οἵ {Π6 8ρι 0016, δηα βιηθαγθὰ {πθ΄ 
τη ΟΥ̓ΘΡ ΠΪ8 ΘΥ̓68. 

7 Απᾶ Πιὸ βαϊά απίο πΐπι, Οἷο, γά8} ὑπ γ. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΟΘΟΤΗΙΟ. 

ἔγοιῃ δὶ ὈΠΡῸ}.} | 

2 Απάὰ δῖ8. αἰβοίρ]θ5 δβϑικθά ῃΐπὶ, βαγίηρ,, 
ἜΔΌΡΙ, γ1ο 15. 10 ὑπαῦ αἰὰ 5βῖη, 18. ἐξ {Π|5. 
016, ΟἿ᾽ 15 ἐξ Π1Β. ραγθηῦβ, ὑπαῦ ἢ γγὰ8 ῬΟΤῚ 
μ8 θοϑῖπρ ὈΠπὰ ἢ ] 

9. 6811 Δηβυγ ρα, Ν ΙΠον ἃ {Π18 ὁπ6. 
Β1Π, ΠΟΡ [8 ραγθηΐβ: θαῦ ὑπαῦ ὉΠ6 γνου κΒ. 
οἵ αοα ὃ βῃθνη [Ὀγυ ἢ ἴῃ Πΐπη. 

4 Τῦ ἰ5. Ὀἰπαϊηρ οα 8 ὕο σγουὶς {Π|6 ΠῚ 
οἵ πἴπὶ ὑμαῦὺ βθηῦ 18,2 χν 116 1Ὁ 18 ἀἀν : [ὉΓ΄ 
086 πὶραῦ ὁοιηοῦ!, Μ θη ΠῸ ΟΠ ὁ8π γον] ὅς 

] 
δ ὙΠΟ. Τ δὴ ἴῃ ὑμ6 πο ουν]ὰ, 1 διὰ ὑπ6. 

Ἰρῦ οὔ Ὁπ6 πνου]Ἱά. | 
60 Μηρη πὸ μὰ βα]α {Ππ|θ86 ὑβίηρθ, Θ᾽ 

ὉΠρθὺν Βρ1 6016 ἄοννη, ἀηὰ ππδάο πα ουὖ οὔ" 
6Π|0 Βρ10016, ἀπ βιηθαρθα 10 ΟΥΘΡ ὕΠ6 ΘΥΘΒ. 
οἵ 66 ὁπ πὰ ἔγοιῃ Π18. ὈΙΡΌΒ. | 

7 Απὰ ιὸ βαϊά ὑπίο μῖπι, ὧο {Πγ πιαΥ,. 

ὈΠπ ἤγοπι δίσθΒ. 

2 ἨϊΒ ἀἰβοῖρ]ο8. ὑμουθίουθ αβίτθά Ἀΐμπ, 
ΒαγΊηρ, ΠΡΌ, ΠῸ βἰπποα, Π18. τη, ΟἹ 
818. ρανθηῦβ, ὑπαὺ ἢ6 νὰ8 θουη Ὀ]Ϊπα ἢ 

9. Φοββ δηϑιθνθά, ΝΟ πον βπηρα 818 
ΟΠΘ, ΠΟΙ ἰδ. ρανθηῦδ: θὉ ὑπᾶῦ 06 ΟΡ ΚΒ 
οἵ (οα "6 πιδϑᾶάθ τπδῃ] δα} οἱ ᾿ΐη]. 

4. Τ 5|)8}} νυουὶςῦ ὑπ 6 νου κ5 οὐ πΐτὰ ὑμαῦ 
βϑηῦ τη6, γγΥ 8116 10 18 ἀαν : {110 ηἰρ!ῦ σοπιθίῃ, 
γγμθ ἢ ΠΟ ᾿πδλἢ ΟΔ ἢ ἡ ΌΥΪς, 

δ. ὙΥΠοα Το ἀμ ἴῃ ὑΠ18. νου], Τὰ {ἢ 
ΤἸριῦ οὗ {Π18 νον], 

6 ϑαγίπρ {Π|8, Π6 βραῦ ἄον, ἀμ τηδᾶθ 
τ οαὖὐ οὐἨ {Ππῶὺ ΒρΊ 616, ἀπ βιηθαρθα ὑπαῦ 
ται ονοι {Π|6 ΘΥ65 οἵ ὑπαῦ Ὁ] πη τοδῃ.ὅ 

7 Αμπά βαϊά αηΐο ᾿ΐπη, Οο, να8 8 ἴῃ ὑΠθ 
ἴλοθ ἴῃ ὑπθ Ῥοοὶ] οὐ ϑοαα, (νοι 15. Δ Πα τ88}} οὐὖ ὑπ ν ἔασο ἴῃ 116 Ρ00] οἵ δ΄]οαπι, ρου] οὐἨ ϊ]οαμι, (ἴον 18. Ἰη ουρυοίθα, 
ἱπίουργοίθα, Ηθ {Ππᾶῦ 15 βθη0.) Ηδθ ψϑηῦ | Οὐ Ιοἢ. 15 Ἰηδορργοῦθα, 6 ὑμαῦ 18. Βοῃυ.6) δοηῦ.) ΠῸὼῸ νϑηῦ, απ γα οα οὐἵ᾽ ἐλὸ μεμα, 

Ι 
τ χῖῦ, " οΥ̓́δῖγα ιν," 1 οἰ ναϊγμέμ απ ἐλοίπαι, 11τ, " Ἰναῦ βου ἃ Ῥοσοπηθ," ΟΥ̓ 1 χ|ξ, " ἀτο,᾽ 1.ᾳ. Μοιηρ ες, αν. 

“θὸ δύο Ὀγῖκητ οἷν αἴ π.," 
3. περὴ κε εἴοίε. 3. ἀποπ "Πιδιὶ στον ρὲ ἡϊοπου ιν δηϊ)δὸμὶ πέερλιδεέαρλ- - ΠΤΡΤΑ ᾿ ἐμόν 1 ὅκαὶ αν, "1 8811," 1.0. εὐ να ᾿ 

ἕατιοπι, τοιλῖτς, δεῖ ἡμᾶς ---τοῦ πέμψαντος ἡμᾶς. ἍΚαὶ υαμγίψαν, "Ἰ 8}}6}1,} 1,0, “1 πιδῦ,᾿ “1 Ουρι οΣ 
“δῖ ὕοαπα ἴο νγουῖ,᾽ 

8 οΥ, "ἀπὲ," ἐλαίεί. 

3 4150," τηπηϊοβίρα,᾽ οὐ “τονοδϊοα,, θὰ " Βῃονση,᾽ ΟΥ̓́ Βοῖ 
Τοσῖπ,᾽ 15 ἃ πιοτὸ ΠΤ] γοπισοτίπνς οὐ μῦπ' ἡ εὐοί. 3. ΜοΙαρῖ. πη τα “ἴῃ 1ϊ,᾽ 5618 

4 ἐλδαπν "ΜΠ 1]0᾽ ποσὰ θὸ μη ἐλμαΐα τὐοίϊοα, ἃ8. ἴῃ Β., 
Ι Μαῖι. ἰχ. 15. 

Φ ἐἤαδε ὁγονι. 4 ΟΥ̓́, "ΔΒ ἸΟΏΙ 85,᾿ 

5. 1Ὸ. ἢ Ὑγ ποτὰ πον Βοπῖ," δ ἀποῖκρα; Ὁσὺὲ Βαμα, ἀπὸῖκ ΟἿΪΥ. 5 
δ 1Ὸ, “πα Ἠδ βαηιοαγοῦ ἴο ΐπὶ ΟΥ̓ {ΠῸ ΟΥῸΒ ὑπᾶῶῦ πιὰ ΤῸ 

δ 11π| “πὸ νγοτα ὕπΠΟΥῪ βοπξ," ᾿ἀπδὲ ὉΠ πα." 
Ϊ 
] 5 συιπιδα, 1,“ ῬαΠ,᾽ ΟΥ̓, “ Βν ΠηΠλ ἡ πρΓ ΟΡ] ασο," 



5. Ζ50ΗΝ. ΟπΆ». 1Χ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. ] ΘΕΟΚΘΙΑΝ. 

ὈΒτοιρ ἢ ΒΘ 8807 ἃ πιϑη ὈΠΠαᾺ ἔγομπι Ὀἰσῦμ. βανῦ ἃ τηδη ὉΠ πα ἴγροιῃ Ὀἰγίῃ. 

] 
2 Απᾷ Ηἷ8 ἀἸβοῖρ]68 δϑκθα μ]π, δῃἃ βὰν, 2. Η|β ἀἰβοῖρ]65 Ἰῃυϊγοα, δηα Βαϊ, ἘΔ ΌΡὶ, 

ἜΔΡΟΙ, τ Πο86 ἴδ] 15 1, μἰ8, ον 18 ἔα ΠΟ ΓΒ. 80 βίπποα, ὑ}}18 τη8 1), ΟΥ ΗΐΒ ραγοπίβ, ὑπαῦ, 
δηᾶ τηούμου 5, ὑμπαῦ ἢ νγᾶβ θουῃ ὈΠΠα ἢ ἢθ νγᾶβ θοσῃ ὉΠ πα ἢ 

8. 7688 ρᾷνθ δηβον, Ὁ 18 ποῦ ΠΪΒ ἔμ], 8. «6818 βαϊα αηΐο ἔμθπη, ΝΝ ΘΙ ΠΟΙ βἰππθα, 
ΠΟΙ ὑμαῦ οὗἨ μἷβ [0 Π6Ρ ἀπὰ τηούμθυ : θυ {Π|18. ΤΠ, ΠΟΙ Ηἷ8 ραγθηΐβ: θυ ὑμπαῦ {Π6. 
ὑμπαῦ {πθ ψγουκβ οἵ Οοα Ὀδοοιηθ ουιἀθηῦ ἴῃ νοῦ κὶ οἵ οα θ6 πηδᾶθ θυϊάθηῦ οα ἴῃ. 
ἴτη. 

4 Απὰ ἴξ 18. Ὀἰπάϊπρ' ὁπ πιθὶ ἰο 40 {}6 
ΜΌΓΚΒ οἵ Βἴπ ὑΠαῦ Βθηῦ 16, χν 81160 ὑΠ6 (αν ] 
Ιαβϑύβ : 5 {86 πριν οοπιθῦμ, τ μθπ πῸ ΟπΘ᾽ 

4 Απᾷ ἴδ 18 ὈΙπαϊηρ οα. πηθῦ [ο 4ο {6 
ΟΡ ΚΒ οἵ ἷπὶ το μαύῃ βθηῦ Τη6, γν 8116 10 18 
, ἀν : πῖρηῦ οοπιθῦ ἢ, γγΠ 6 ΠΟ Π181 5818] 

ὁ8Π ψγοΥΪς. ἡ 6 8016 ὕο χοῦ κ. 
δ᾽ ΑΒΊΟΠρΡ ἃ8 1 δὰ ἴῃ {πΠ6 ψουν]ὰ, 1 πὶ ὅ ΑΒ ΟΡ 85 1 δπὶ ἴῃ ἔῃ που]ᾶ, 1 81 

Ἰρμῦ οὔ ὑΠ6 νγου]ά. Ἰιριῦ οὗ Π6 ψου]ά. 
Ὁ Απᾶ ἃ8 [ βεϊα {{|8, ΒΘ βραῦ οἡ ἔπ 

᾿ΒΡουπα, δη4 ἢθ τηδ69 τη ἢ ὑπ Βρ1 016, 
δα Βιηθαγοα {Πδὺ πηι ΟΥΘΡ {}16 ΟΥ̓ 68 οὗ {Π|6. 
ΒΠΙπΠ πηδη. 

7 Απὰ βαεϊὰ απο ᾿ἶπι, ὁ ἐπ ν πᾶν, δηᾶ 
ΑΒ} ἴη ὑΠ6 ὙΔΒΒΙ Πρ ΡΙαοΘ οἵ ϑΠοδμη),ἢ 
(Ὑμῖο ἢ} 15 Ἰηδορργοιϑα ἰηΐο, ϑθηΐ.) ΤῊΘ πιὰ 

6 ὙΒθη πο βαϊᾷ ὑμΐ8, "6 βραῦ οπ. ὑμ 
βτουπά, απ ὰ ἢ τπδθ πηπὰ ουὖ οἵ {Π6 Βρ  {{]6, 
δΠα Βιιθαγθα ὑΠ6 πυυα ονον {Π|6 Θγ68 οἵ 6 
ὈΠπά. 

7 Απᾶ Π βαῖ ἢ ππῖο πἷπι, αο, να 8} 1ἢ 
ἐπ6 Ροοὶ οἵ ϑ᾽ϊοαμα, (ἡ ΒΙΟἢ 8 Ἰπτογργοίθα, 
ϑθηΐ.) Ηδὸ πϑηΐ, υαβῃθ4, ΘᾺ Π16, ἃ 88}. 

1 ἐπᾶς δαγά ὃ, ἈμΒυΤΟΥΒ ἴὸ {πὸ Οεογρκίδη ἐολὲηιάα αἶεγΥ- 
αγϑ, αν. ! 

1 ΤῊ Ορονεῖδη γοδᾶβ βαληηθ, ἔργον. 

3 ἐολδπιάα ἀεν- αὐ, " ἴξ ἰΒ ἱποατηθοηξ οο ΜῸ,᾽ ΟΥ̓́ ῬΤΌΡΟΥ, 
3 πιϊπιέον αὐῇν' ψᾶ, ΟΥ̓, “ὙΓΜΠ6 ποτ 15 ἀδΥ,᾿ ΟΥ̓ Δ ΜΉΪΠΟ δὲ τὸν Μο;᾽ " Ἰπ σπεῚ “1 Βομον θῖν Μο,᾽ ἅς, Ἐπ 

ἰ5.᾽ 
᾿ς 5. “ΠρΙεξείρῦς, Ταξ. 

3 ψδγ. “πὶ ἡ πο ἢ." Ι ᾿- Ι 
- » ᾿ ᾿ς  2οπὰ Μρίτορ. Βαπΐβ, ΡΊ]ρ’, Ὁ. 59, τυθηξίοπβ ἐβψαγὸ δι. 

4 Ἱκεῖς ἀαδλπιατία Καὶδέοβ, ὅζο. “ ὙἌσαο Τὐρμῦ, Ο Ομ πιϑτ, οαηιῖϑα, ἔπ6 "Τοιπίαίι οὗὨ Βηθαα» Ἠδ ἄσδ8 ποὺ Πυᾶε ἴο 
ΤᾶκΚα πὸ ΨΟΥΓΠν ἰὼ 566 ἴΠ6 Ἰίρηῃῦ ΟΥ̓ ΤῊΥ βΊοΟτΥ,᾽ ἅς. {6 ῬοοΪ. ἃ 
Νίοτβοβ, ὑσ. 31]. 

5. ΟΥ, "ΤΠΘΒΒΘΉΡΟΥ, ΟΥ̓Κ ΔΡΟΒΊΟ.᾽ 

ἈΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. ἈΒΑΒΙΟ. 

[ἢ 88 ἃ τη θοτ Ὀ]Ϊη4. ΒΕ ἃ ΠῚ ὙΠῸ νγ88 ὉΠ Πα-θόΓῺ. 

2 Απᾶ Πἴ8 ἀἰβοῖρ]68 αβκϑα ἢΐπ), ἀπά βηϊα, 2. ΤΆθη Β8 αἰβοῖρ]θθ δδκθά Ηΐπι, δπᾶ 
Τοδομον, νΠῸ Β᾽πηθά, {18 οπθ, οὐ" ἷβ ρᾷ- 8814, Ὁ ὙΘΔομον, ΜΠ Βἰπηθ, {1118 ὉΠ 6 ΟΡ 
τϑηΐβ, ἐπαῦ "6 Βῃου!α θ6 Ὀ]1πΠ4-Ὀογῃ 1 18 Ῥαγθηΐβ, ὑπαῦ 6 Βῃου]α θ6 Ὀογπ Ὀ]Ϊπα ἢ 

3. ΤῊ ϑανίοιιν δηϑυνουθα ἃπᾶ βαϊ, Νοὶ-, 8. 7688 δηβυσουοα, δ μα ποῦ βίηποα, 1. 
ὑπο β'πηθα ἢ6, ΠΟ ἢἷ8 ραγθηΐβ: θαῦ ὑπαῦ ΠΟΙ ΗΪ8. ραγθηΐβ: θυ ὑπαῦ ἐη9 σου κβ οὗ 
οὐ Β σοῦ Ὀ6 τηδηϊοβέθα ἴῃ Ὠΐπὶ. ᾿Θοά πιὰγ θ6 τπιδθ ουϊάθηῦ ἴπ Εἶπη. 

4 Τὸ Ῥθμονθίς τηθ ἕο σους οαὖ ὑΠ6 τοῦς 4 Τὸ Ῥϑιονθῦῃ τ8 ὑμαῦ πο ἀο ἐπ στοῦ 8 
οὔ Πΐπη ὑπαῦ βθηῦ πιθ, νγ 116 1 18 αν : πίριῦ οὗ εἴπ τ]ὸ Πα ἢ βοηῦ ἀ8, ΜΥ Β110 1 15 (αν :3 
οοιηθῦ, θη πὸ δὴ οδπ ἡΟΥΚ. ἴον {0 πῖρξ 58.8}} οουπθ ἴῃ τ ἰοἢ πὸ ὁπ 

Βιϑ.] βρόντον ἕο ἀοϑ πους. 
δ 1 πὶ ἸΙρὺ οὐἩ ὑπ6 νου], Ἀ}16 1 ἀπ ὅ Δ Β1]6 Τ ἀπ ἴῃ ὑπ που], 1 δπὶ ἸΙρ μὲ 

πῃ ὅπ νου], οὔ {6 που]. 
0 Ὑμθη μι βαϊᾷ {18 ὑθίηρ, ὑπθπ ΒΒ 0 Ηθ βαϊά {π|8, ἀπ ὑμθῃ βραῦ οπ {πὸ 

βραῦ ὁ ἔπι ϑαγῦ!), Δ τηδθ πνια3 οὐ 818. ἀιιδῦ,: δη ἃ τηδᾶθ πηια ψ]} ᾿18. ΒΡῚΕ016, ἀπ 
ΒΡ᾿ 0016, πα Βιηθαγθα υἱυἢ {616 ττ8. ονον. Βιηθαγθ τ ὑΠ6 τυ {Π6 οΥ68 οἵ ἐπιαῦ 
18. ΘΥ̓68. ὈΠΙπΠὰ πηδῃ. 

7 Απά Βα ἕο μἴιη, αἷο, απᾶὰ ναϑὰ ὑγ-- 7.Απᾷ "θ βαϊά ὑπῆο πΐπη, ΘΟ, αῃ ἃ νυ αβ ῦ 
861 ἴπ {Π6 τπηθρο οἵ Βι]οδτη,"........ Ηδ ἴῃ ἔπι ἔουπίαϊη οἵ ϑἸ]οαπι, (ἡ ἴσο ἴδ ἰηἴον- 
ἀοραγίθα, δπὰ υραβι θα Ηΐτηβ6 1 5 ἀπ οαπιο Ργοίθα, δοπξ.5) Ηὸ πυϑηῦ πὰ πυαβηθα ὑποιῃ 

1 ἐλαὲ δὲ ιυατε δἰίπὰ χεδοότγεη. "Με, “πὸ βἰπποα ποῖ." Α,.' 

3 7εηη. 

3 απὰ δηιυγοάδ πιὰ ἐδαπι ἤεηπε, 

3 ΤῊνΐβ του στ πρ' νυ ΐ οἷν ἀστοοι νυ ἱ ἐπ τη Μοπιρλεῖς ἀπὰς 
πὸ 5δμίαϊς ολϊν, 5 ὁπ οὗ πὰδὴῦ Ῥγοοῖβ ἐππὲ ἐἶὸ Ατδοῖο 
᾿νογβίοι ΡῈ] βἸιοα Ὁ Ετσρομίνβ, νγὰβ πιδῖο ὕγοτὰ δὴν ἘρΥΡ- 
τίδπι οὐιο, 

4 ΤΟ Α. βάχου ουίέβ ὃ ἑρμηνεύεται, ἀπεσταλμένος. ᾿ 3.1{π| “ἐπαξ πὸ ἀο τνοσκ," Ϊ 

4“ ἐμγᾶλ, ἰκ Ῥγορουῖν πὸ καγΐύαοο οὗἁ ἔτο στοῦ, υυλΐονι, ἴα 
τὸ Ἐπδξ ἰ5, ἐπὶ ΚΌποταΙ, τοἀπσοά ἕο ἀπὲ Ὁν ἀπὸ ποδξ, 

5 ῬΟΙΪΥΚΊ. δὰ " τῊν ὕδοο." 

Ϊ 6 γ1ξ. "ἐὸ ὁπ βοπξ." 

5. απὰ ἐδιυοὴ νπε. Ι 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

8 τηδὴ Ὀ]ϊηἃ [τΌ μὴ ΤῊΝ ὦ ἢ 

2 Απά Π18 ἀϊβοῖρ]98β. δϑκθὰ ἢΐπὶ, βαγίπρ, 
ἘΔΡΡΙ, νη βίηποα, ἐΠ18 ππάη, ΟΡ 15 ραυϑηῦβ,. 
ὑπαῦ ἢ νγὰβ θόσῃ Ὀ]ϊηα ἢ 

9. 7658 δηβυγογθα ἔμθιη, Ν᾿ ίδμον βίῃποα. 
818. πιδῃ, ΠῸΡ ἷβ ΡῬαγδηΐβ: θαΐ ὑπαῦ μ6᾽ 
ΟΓΚΒ οἵ Θοα 6 τηδᾶδ τηδηϊοβὺ ἴῃ Εἶπα. 

! 

4 Τὸ Ῥθμονθίῃ τη ἕο ἀο ἐΐθ ψουκβ οἵ ] 
Βίπη ὑμπαῦ δοπῦ πιθ, ψ 116 ἰδ 18 ἄδυ; ἔπ. 
πἰριῦ σομηθῦ, ἤθη ΠΟ ΟΠ ὁδ ΜΌΓΚ. 

ὅ ὝΥΉΠΟ 1 ἀπὶ ἴῃ ἐμ6 νου], 1 ἀπ Πρμξ, 
οὔ ὉΠ6 νου], ] 

6 Ἡλνίπρ βαϊ {Πι686 ἐβίηρβ, "6 βραῦ οῃ᾿ 
[86 στοιπα, «πὰ τηδάθ το οὐ οὔ ἐδ. 
ΒΡ᾿ 16, Δ βιηθαγθὰ ψὶθι {6 τηπα ἐπ ουθβ᾽ 
οἵ 6π6 ὈΠπὰ.1} ] 

7 Απὰ βαϊᾷ ππίο Ηϊπι, (ἷο, π8} ἴῃ ὑπ6. 
ῬΟΟΪ οἵ ϑ:]οδπι, (τ Β] οἢ 18 ἱηδουργοίθα, βθηΐ.) 
Ηρ πϑηῦ ὑβϑγθίουθ πα ππβ θα, ἃ πα οδιη ] 

ν μὲν “ἴο 6 ὈΠηά. | 
! 

! 

] 
! 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

ΠῚ ΒΕ ἃ ΤΠ ΨΠῸ ΠῸΠῚ Πἷ8 το ΠΟ Β᾽ 
ΟῚ Ὁ ττὰ8 ὈΟΓῚ ποῦ βϑοὶηρ ἢ ] 

2 Ἠΐβ ἀἰβοῖρ᾽θβ δβκοθᾶ, δηᾶ βαϊᾷ υὑπΐο. 
Βῖπι, ΟΡ Μαβίθν, " "ἢ σοπηπ  ἐθα βίη, ἐμ ἰδ. 
ΟἼΘ, ΟἹ δὶβ πηοῦμοῦ δηᾷ ἔδέμον, ἐμαῦ ἢ 
Βῃου!α θ6 θορη οἵ ἷδβ τηούμον ποῦ βθϑίηρ' ὃ 

9. “6808 βαϊά ὑπΐο ἔμθπν, Ν᾿ πον ἀἰὰ μ6 
ΘΟΠΊΠῚΪὉ 51Π, ΠΟΙ ᾿ΐδ τηοῦμου ἀπ λέ μου:, 
θυὺ ὑμαῦ ἐμθ πόυκβ οἵ ΘΟ οὐ Ὀ6 βῆθνι ἴουὶ 
ἴῃ Πΐμη. ᾿ 

4 Τῦ 18 Ὀἰπάϊηρ οὐ π ἐμαὺ 1 ἄο ἐδ 
γοτΪς οὗ Βἴηι ὑπδῦ βϑηῦ τὴθ, νυ 116 1ξ 18 ἂν : 
θδοδιιθθ μθὴ πἰρῃῦ οοτηθ, 6. οδὰ ὁ 
πὸ νου. 

ὅ ΑΒ Ἰοπρ' 881 δῖ ἴῃ ἐμὸ που], 1 ἀπ, 
Ἰρεῦ οἵ ἐμ σσουν]ά. 

0 Υδβθῃ μ μαᾶ βαϊά ἐδ, 6 ἐπ γον 
ΒΡ 16ὅ οἡ ἐπ στοιηά, πὰ τοδϑὰθ ἐῃθ ἀυιβὲ. 
ἴηἴο πη τ Ὁ ἢἷ8. Βρ᾽ 16, ἀπ μ6 βιηοατοᾶ, 
ἰδ ονϑν ὑπὸ ον θ8 οἵ ἴδ Ὀ]ϊηὰ. 

7 Απὰ βαϊα υπΐο μΐτη, ὁ ἴο ἔμ Το ξαὶα 
οὔ Β 1] οα}, ἀπὰ παβὴ ἔῃ γ πο. Ἠδῤδ νϑῃΐ, ἢ 
᾿δπα παβμθα Βἰπιβοὶ ἢ, οὐ παδε Βοοίηρ. 

Ἰ μνᾶ δῖνᾶ. Τρΐϊκ ἰβ και ἃ οὐ Κυδοκί, δ οοϊουγαςοα ρμοοῖ οἵ 
πο εἰπτὸ ΟὐὗὁἨ ΝΛΑκΑσ ἰθτι Αὐτοῦ, αὐν. 547, το απ ἤσαν πᾶ 
ῥτηᾶ κἄσπὴ ἀπὲ "" 15} τα θοστι ΟΥ̓ 5} πιοῖθιον ποῖ κοοίμις."" 
γε. σοῖον, Ῥοοίξ. ἴῃ Ομασγέ, Ῥοτα. "ἡ. δ]. Υἱοπηδ, 177. 

3 οΥ, "οἰάοτ," δμφηνχ. ννᾶ. 

5. 11ξ. " υδίοσ οὐ ἐςοῖ." 
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5. 5ΟΗΝ. Οπμλρ. 1Χ. 

ΒΥΕΙΑΟ. 
Ι 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΞΙΟΝ. 

᾿ἔοτθ, ἃπά ψβϑῃβα, δπἃ οδπη8 Βθθῃρ. 

| 8. 4 ΤῊΘ ποῖρμθουγβ ὑμγοίογθ, απα Π 6 Υ 

ΥΒΙοἢ. Ὀοίοτθ μα βθθη Βίιη ὑμαῦ ἢΘ. νγᾶ8 

[Ὀ]1π4,7 5αϊ4, 15 ποὺ ὑπ Β6 ὑπαῦ [58 δπὰ 
Ὀορσσοα Ὁ] 

9. ϑοιπθ 584, ΤῊΐβ 15 ΒΘ: οὔπιθιβ δαϊώ, 
Ἠδὸ ἰ5 πκθ δῖπα: [δμέ] μθ βα14, 1 πὶ λ6. 

10 ὙΠπογθίοτθ βαϊα ὉΠΘῪ ἀπῦο πϊπι, Ἡ ον, 
ΜΘ. ὑπῖπ6 ΘΥ68 ορθῃθα Ρ, 

11 Ἠδθ δηβνϑγθᾶ πᾶ βαϊά, 1Ὰ πᾶ ὑμπαῦ 
ἴ8 οαΠ6 4 {6518 πι8486. οἷδγ, ἃπα ἀποϊηὐθα 
᾿τηΐῃθ ΘΥ65, 8πΠ4 8614 ἀπο τη6, (ὁ ὕο {Π6 
'ΡΟΟΙ οἵ Βοδμι, ἀπα γα8}} : 8η4 1 ψϑηῦ δπᾶ 
γα βῃθα, δηὰ [1] τθοθὶνθα βιρῦ. 

᾿ 
12. ΤΊθη βαϊ 4 ὑπ ν ππῦο μἷπι, ὙΥ̓ ΠΘΙῸ 18 

μοῦ Ηρ [8414,] 1 Κπον πού. 

18 41 ΤΗΘΥ [Ὀγοιρ!}}] ἴο ὑπ6 ῬΠΔΡΙΒΘ6Β 
ἴηι ἐπαῦ αἰογθῦϊπηθ νγὰβ Ὀ]Π1πά. 

βϑοίῃρ. 

8 Βυὺ Πῖ8. ποῖρηθοινβ, ἀπ ὑποὺ ὑμπαὺ 
ΒΕῚ ἴγοπὶ ὈΘίογθ" ὑπαῦ Π6. νγὰβ Ὀθροὶηρ, ὃ 
Ὑ6ΓΘ ΒΥ ]ηρ,, [5 ποί {815 6 ὑπιδὺ νι88 βιυὑ]ηρ' 
πα θορρὶηρ ἢ 

9 ΤΠΘΙΘ Ἔ͵Θ Βοῖη8 ὑμαῦ ΜΘΓΘ ΒΔΥΙΠΡ, 
ΤῊΪ5 15. ΒΘ: δηα ὑΠ6ΓῈ γγ6 6 Βο1η6 ΓΠδὺ ὙὙ6ΓΘ 
βαυηρ, Νο, θα Π6 15. Θχδοῦν {|κ ἢϊπὶ : ἢ 
Ῥυὺ Β6 βαϊά, 1 δὴ ἦλθ. 

10 ΤΘΥ 580 πηΐο τη, Η ον γΘγ ὑΠ]1η 90 
ΘΥ̓́68 Ορθπθᾶ ἢ 

11 Ηδ ηβνογοα πα βαϊ4 υαπΐο {Π|6Π}, 
ΤῊΘ τπδηῦ γνΠΟΒΘ ΠΆΠῚΘ ἰδ [6808 Τη8 66 τηπ6, 
ἈΠ ΒΠΠΘΑΓΘα ΟΥ̓ΘΡ ΤΪΠ6 ΟΥ̓ 68, δη 4 βΒα]α αηΐο 
116, ΘΟ ψΆ8} ἴῃ {πῸ νγαΐουβ οὗ ΘΙ] ΚΒΟ : 
ἃηα 1 νϑηῦ ἀπ νι αβμθᾶ, ἀπά 1 νγὰ8 τη846 
ἴο 866.7 

12 ΤΉΘΥ 540 υππίο }ἶτη, ΠΟΘ 18 Π6 ἢ 
ἨΦΘ 5αϊ απο ὕπθιῃ, 1 πον ποῦ. 

18. Απά ἐμοὺ θνοιρῦ μι πο θοΙογοὃ 
να8 ὈΠΠ4 πηὔο ὑπ ῬΑ ΡΊΒΘ68. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

νϑηῦ, Δη4 πυαβηθα ὨΪμπι561, ἀπα σούαγποα 
ΒΘΘΙΠΡ, 

8. ΤΏΘη Πἰ8 ποῖρῃθουνΒ, ἃπα ὑΠο56. 8180 
σψηῸ Κηθν δἷπι οἵ ο]α, ἀπά μδᾶ βθθὴ ΒΪπη 
θοσρίηρ,} Βα Ύ, [5 ποὺ ἐμ18 μι" ὑπὰῦ βαὺ ἂδηὰ 
Ῥοσρθα ἢ 

9. Απά βοιῃδ ψγ6 8 ὑπδῦ βαϊα,3 Τὸ 18. μ :ἢ 
δΔηἃ οὐμουβ βαϊὰ,3 Νο, θὰ ἢ βθβϑιαθ]θίῃ 
Βῖπὴ : Ὀυὺ ΠἰμιΒ6}} βαῖῦ, 1 ἀηὶ Ἰι6.Ὁ 

10 Απᾶ {Π6Ὺ ΒΥ ἀπο ἷπ), ΟΝ γυ6 10 
ὑμῖπθ θύθ8 ὀρθηθα ἢ 

11 Απᾶά 6 δηϑυθρθά ἃπα βαῖῦῃ ἀηΐο 
{Πθπὶ, Α πδη ΠΟΒΘ. ΠΆΙῚΘ 15. «6888 πηδ 6 
τἀ τυ Εἰ ΒρΡ᾿ 016,5 πα Δποϊηὐθα τη 
τηἷπ6 ΘΥ68, ἃ πα βαῖῦἢ απο τη6, (0, 88 
ὑδυ 56} ἴῃ ὑπ Ῥδύι οἵ Β:Ποδπὶ : ἀηὰ 1 νϑηῦ, 
86 τ ΒΠῃ64, Δη4 Βδνν. 

12 Απα {116 «ΓΘ νν 58 βὰγ πιηΐο Πἰπ), Υ ΠΘΓΘ ἐδ 
ὑπαῦ δ Ρ Απά ΒΘ βαῖῦ ἢ ππύούμθηι, 1 Κπονν 
ποῦ. 

18. Απα που Ὀγοιρμῦ πηΐο ὑΠ6 ῬΠΑΓΊΒΘΘΒ 
Βΐπη γπῸ 85 θορῃ ὈΠϊπά. 

Α.}.32. 

1 ΟἿ. ἰχ. ὅ, 7. 

1 καὰ '"πῦκξ. 
3 ΟΥ̓, " οὗ οἱα,᾽ πιϑηὶ φαάτηι. 
3. ΤῊΪΒ ΟἸδιιβθ τηδ  ἀἰ5ὸ θῸ τοπαογοα, " δηᾶ {πον γιὸ πδὰ 

566 πἷπὶ οὔ οἱ (τὸ 6 ὈΪ πα) ΤῸ ἐπαῦ ἢ6 νγὰ8 ὈΘΡΡΊ ΠΡ :᾿ 
᾿ δηα {π|5 15 ΤΠ τϑὰὶ Ὀθασῖηρ οὗἨ “θΘρ ΕΠ Ρ᾽ ΟΥ̓ θΘκ χ᾽ ΟἹ. 

τυφλὸς ὥν. 
4 γιραπιο ἀδηιο, ᾿ς. ΚἼΚΟ θοῖηρ Πκ.᾿ 
5. μαὐγῦ ΥἿΓ, 4150 “ἃ τηδιη,᾽ ὑποιρ ψαῦγῶ 6 ἴπ {ΠῸ θιη- 

Ῥμδῆϊο ἴόστη. δαγγῦβ)] ᾽πε, " Ὁμπαῦ ταδϑῖι, [116 πουλο. ἩΪΚΙ. 
56. «ἨἫἣὧρ βιηρδῖζοα ἐξ τη6 ΟΥ̓ΘῚ {πὸ Θυνοβ.᾽ Ἑαὰ. ΒΙ0. 506. 
7 γ1{. “ἴδ ννᾶὰβ 56θὴ Ὁ. τηθ,᾽ τυδέα' πὶ πι 
Β ΟΥ, “ΟΥ̓́Θ ,᾽ πιόπ φαάτηι,---αἰ᾽ ϑασύυαη, “ὙῈῸ ἴῃ {ἰπ|6,᾿ 

ἴ.6. “οποο.᾽ ΗΓ,ΚΙ. 

Δ εἐὙγΠ0 ΔΙνν Δ 5 Βᾶνν Πἶτα ὑπαῦ Π6 θορριϑα. ῬΟΙΥΡΊ. 
23 Νοῖίϊοθ {πὸ ἸαἸοπιαῖϊος σομπβίσιοίοι, σαρέν τὐα᾽ ἐῆ, " Ἠΐσ 

1116᾽ του " ἰς οβῦ.᾽ Τῦ ΟσΟῸΪΒ ΤγΘα ΘΓ, ἃ5 6.8’. ἰὰ θη, ο, 
Ιχχῖϊ. νου, 35, ἕο. 

3 10. “Ὁδῦ 58 γ.᾽ 
4 τοαέω παρπέιει, ᾿ϊϊ. “ἸΠ16 πΐς.᾽ 
5. πα τα έμ, “Θ5Ὸ 1116.᾿ 
6. Τὴ Εδορῖς δα ἀβ δαηιγαχῆ, "νυ ἨΠΙΒ βριε16,᾽ θα 

ΠΆΓΟΙ ΟΒΒΙγ. ἘῸΣ ΟἿ ΤΟΙ ΥΚΆΌΪΘ Ῥυοοῦ οὐ {Π|Ὸ ἀοοῦγδον Οὗ 
{158 παυταΐνο 15, {παῇ {16 ὉΠ πἃ ταδὶ νὸ σου ποῦ πᾶνα 
5θθιὴ {πὸ Τρ τᾶκο πιὰ " οὗὨἨ ΗΒ ΒριὉ{16,᾿ Β'πιρὶν Βαία "δ 
τηδο οἷαν.᾽ 

7 ῬΟΙνΕΊ. δ α5, “νυ ἢ ̓ν 15 ἰπτογργούδτοη '5, ἀρ βίο," 
8. Τῆι Ετπϊορῖς δ 5 "6 1 νν5.᾽ 

ΒΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤῚΟ. 

ἐμουοίονθ, μ6 ναβῃθα ἢ15 ἴλο6, ἃπΠ ἃ ἢΘ σαπη6 
βθοίηρ οἰθαν]ν.} 

8 ἨϊΒ ποῖρῃθοῦνβ ὑμθη, ἀπ ὑΠοΥ ὙΠῸ. 
δά βθθῃῆ δῖπι αὖ ἢγβῦ ὑῃαῦ ῃ6 νγὰβ ἃ 
Ῥορρᾶν, βαϊα, 15 ποῦ {815 μ6 ὑπιαῦ βιυῦθ ἀπά 
θοσσϑῦ ον 81π|8 ἢ | 

9. ΟΥμοῖ5 ψϑγθ βαγὶπρ ὑμαῦ, ΤῊ]8 185. Π6: 
'Ῥαῦ οὔμοιβ βαϊώ ὑμαῦ, Νο, θαῦ Π6 185 πθ΄ 
δῖ: θαῦ 6 βαϊὰ ὑμαῦ, 1 δὰ ἦλθ. 

10 ΤΉΘΥ Βαϊ ὕο [ιἴπὶ ὑπ γθοσθ, ΒΥ Βα, 
6 8η85 ἀἰὰ {Πϊπ6 ΘΥ68 Ορθῃ ὃ 

11 Ἠὸ δηβϑυογοά, ΤῊ15 τῆλ γῆ 15 οα]]οὰ 
7688 15. "θ ὑπαῦ τηδᾶθ πηι, βιηθαγθα τηΐϊηθ 
ΟΥ68, πὰ Βα] ὑπο πιθ, ὁ ἴο ϑ[ϊοδπι,, 
γΆ8}} ΤΥ ἴδοθ: 1 πϑηὺ ὑΠπογθίογθ, 1 υαβιθα 
ΤΥ ἴλ66, ἀηα 1 οαπη0 866 ῖηρ ΟἰΘΑΥΥ ἦ 

12 ΤΉΘΥ 580 απίο ᾿υἴπ, ὙΠΘΓΟ 18. δ ἢ 
Ἠδ 58εϊ0, 1 Κπον ποῦ. 

15 ὙΠΟ Ὀτουραῦ πἰπὶ τὰο μδὰ ὈΘΘη 
ὈΠ πα ἀπίο ὑπ6 ῬΠΔΓΊΒΘΘΒ, 

ΗΘ νϑηῦ [ἰβ νὰν ὕπθη, ῃ6 ὑγαβηθα οὐὖ 8 
ἔδοθ, ἃπα οϑπη6 Βθϑὶπρ' οἰ θαυ ]Υ ἢ 

8. Ηἰβ ποίσῃ θοινβ ὑμϑυθίουθ, δπ4 ὑπ Ὺ 
ὑμπαῦ τποὺν Πἰπηβ αὖ ἤνβῦ ὑμαῦ ῃ6 νγὰϑ ἃ 
θορραν, ἢ Βα] 4, 15 ποὺ {818 ΒΘ ὑπαῦ βαῦ θθρ- 
δἰηρ᾽ ΤῸ 8118 ὃ 

9. ϑοπιθ οἵ ὑῃθηὴ 616 βαγίηρ ὑπαῦ, Τῦ 
ἰβ Βο: θαῦ οὔμουβ ψγϑῦθ βαυίηρ ὑπαῦ, Νο, 
θαῦ ἢ ἴβ {κθ Βῖπη : θὰῦ ΒΘ βαϊὰ ὑπαῦ, 1 δὶ 
λο. 

10 ΤΆΘη μου βαϊᾷ ἀπίο μἴμ, ον ἀἰὰ 
ὑπ ΘΥ65 ορϑὴ ὃ ᾿ 

11 Τπαῦ οπθ απϑυοροά απα βαϊ4, ΤῈΘ 
τδη ΠΟΙ. ὕπο ν 08}} «6885 τηδάθ τη, 
βιηθαγοὰ ᾿ῦ ΟΥ̓ΘΡ τὩΪΠ6 ΟΥ̓Θ8, ἃΠ4 Βα] 4 ππίο 
τη6, Θο ὑπ γ νὰν, νναβ}} οαὐ {ΠΥ ἴδ 66 1η 0}}6 
᾿Βοαπι: 1 νϑηῦ ΠΥ ΜαΥ, 1 ναβπρα ουῦ 
᾿Υ̓ ἴαοοθ, δηὰ 1 βανν οἰ] ὃ 

12 ΤΠ ΠΟΥ β8αϊ4 αἀπίο μἴπι, Δ ΠΘτῸ 15. ὕΠ 6 
ὑπᾶῦ δὴ δ βαϊά, 1 πον ποῦ. 

13 ΤΒοη ἔπιον Ὀγουρῦ απο ὑΠ6 Ῥ᾿ΔΓΊΒ6 65 
μἷπι ὑπαῦ πα θθθη Ια ἴῸ ΣΡ ἃ {ἰπ|0. 

1 ὁ βρρίηρς οὐἵ,᾽ 

3 πείπαμ ευορὴ, ᾿ἴξ,. "ΠΟΥ πὸ 566,᾿ ΟΥ̓ ΠΟΥ ({Ππ8 Ὁ) ἀγο 
βοοίπρ Πίπη." 

3. απ πιῆπ ἤρί πεκϑα!, ν. ποαξ, 1 γμᾶββ, ἀνεῴχθησαν, 
ἰξ νου θ6 απ μεσ πσὶ πεκϑαὶ, 

4 πι|, “ἴο Βοο οὔξ," σ παΐ δδοὶ. 

1 11, "Βαὺνν οὐ.᾽ 

3. γ1{," τπδὲ Κηαονν πἶτα ;᾿ θαΐὺ Βαμα, “(Ππαῦ 566 ᾿εἰπι,᾿ 

8. 1{Ὸ,  ὈΟΙΣΙΧΆΙ ΓῸΥ ΔἸ ΠΙΒ," 

4 δέμηιμεί δγορῆι αὐ 1 δια, ΥΩ 8150 θῸ τοπἀογοα ἦγ Οτα, 
ΠΟΥ Δ}, βανίπ, 1κ8ύ8.᾿ 

5 11Ὁ. 1 5ᾶνν ουΐ,᾽ 

δ οΥ, " δὲ α {π|0,᾿ ρλδεπαρ)ιοὶ τἢ δεῖ!ε ἤπιδδω, 
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ΘΟΤΗΙΟ. 

ὉΠ οαΠη6 5θθίηρ. 

8. ΤἼ θη ποῖρι ροῦν, ἃπα ὑΠο86 0 Βα} 
δῖπι Ῥοίονο ὑπαῦ Π6. γγὰβ ἃ Ὀορραν, Βαϊά, 
15 ποῦ {Π|8 ἢ ὑμπαῦ βαὺ Ὀθρρὶπρ ἢ 

9. ϑοπιθ βαϊὰᾷ ὑπαῦ, Τῦ 18. "6: βοὴθ ὑμδῦ, 
Ἧδ [8 {|κθ ἴπι: θαῦ μ6 βαϊὰ ὑπαῦ, 1 8δη}. 

10 Τῆιθπ {π᾿ ν᾽ βαϊα πηΐο λϊπι, ΤΙ ΟΥ̓ ὙΥ6ΓΘ 
ὉΠ] η6 ΘΥ65. ΘΠ] ο πα ἢ 

11 δ δπβννουθα ἀπ βαϊά, Α τηδη ο]] θα 
Τοβαβ τηϑθ πα, ἃπα Βιηθανο ΟΥ̓́ΘΙ" ΠλΪΠΘ 
ΘΥ68, 84 8Β814 ἀηῦο πιθ, (Ὁ νν88}} ἐξ οὔ ἴῃ ὑ}10 
ΡΟΟΪ οἵ ϑ᾽Ποαμι: ἀπ 1 ποηῦ, ἀπ Πᾶν ]ηρ' 
ὙΔΒΠΟΩ͂, 1 Βαν,. 

12. ΤΊΟΥ βαϊα ὑπο πηθο πΐπ, Ὑ ΠΘΓΘ 18 
μοῦ Απὰ ἢ βαϊά, 1 νοῦ ποῦ. 

13. ΤΟΥ Ὀνῖηρ Πἶπὶ το ὉΠ ῬΠΔΡΊΒΘΟΒ, ὕΠ0 
ὁ.6 ὑπαῦ νγὰ8. Ὀ]1η4., 

1 ἐμαὶ βαϊιυαπάανα, οἱ θεωροῦντεϑ. 



Ὶ 

γα τιν βοὶ ἢ, ἀπ βανν. 

Οπ.ν». 1χ. 

᾿» ΛΕΜΕΝΙΑΝ. 

8 Τιοπ ὑπ ποίσῃ θοῦνθ, ἀπ ὑπθὺ ὈΥ 
ψΒοπὶ μ6 Βαὰ Ὀθθη βθθη θθίου ὑΠπαῦὺ ἢ Θ ννα8 
ἃ Ὀοσραν,} βαϊ4, 18. ποῦ {8185 6 ὑπαῦ βαῦ ἀπὰ 
θερσοα ᾧ ΟΥΠΘΥΒ 6 γ6 βαυίηρ, Τὺ 18 Π6. 

9. Οὐμθῖβ ψθ0 βαγίησ, Νο, θαῦ 6 15 
{ἰκ6 απῦο μἴτα ; ἃπὰ δἰμηβο ἢ βαϊ, 1 ἀπ ἀθ. 

10 ΤΉΘΥ 547 απίο [ἶπι, Ηον ὑποπ ἀϊὰ 
8 ηθ ΘΥ 68 ὀρθὴ ὃ 

11 Ἠθ ρᾶνθ δῆβυνθν, Α πιδῃ ἡ Ποτὰ ἐμ 6 Ὺ 
68}18 1 6858 τηδᾶθ τά, ἀπ βιηθαγθα τηΐπθ 
ΘΥ68, δπ βα14 πηΐο τη6, (ἷο ἴο δι]οαπι," ἀπά 
ΆΒῃ: Γ νϑηῦ,  ναβῃθα, πὰ 1 866. 

19 ΤΠΘΥ 587 ππίο δΐτι, Υ̓ΒογΘ 18 μθ ἢ 
ἨΦΘ βαῖῦῃ απο ὕπθπι, 1 πον ποῦ. 

18 ΤΠοΥ Ὀτγοιρσιῦ ὑπο ἔμθ ῬΠΑΓΙΒΘΘΒ 
Βῖτα Π0 ὉΠ66 νγ88 ὈΠ1Π4. 

1 ψϑῦ τυογοίᾳ ἀεδῳ σαὶ ὃν 'τπα παγαδέολαφισίη δ πὲ ταπγα δὶρ. 
ὃν, “ὈΥ ποῖ ἰδ πδὰ Ὀθο 56 Ὀοίοτο ἐμπαῦ ΠῸ ννὰβ ἃ ἢ 
ῬΘΕΚΆΓ ;᾽ 150, "Ὁ. ψνοτὰ 6 πδα ῬΘθι Β6θπ θοίογο, θθοδιβο 
Π6 185 ἃ θοσκαν τ᾿ ἀρ ἐΠ}5 15 ῬΤΟΌΔΌΙΥ πὸ θοβῦ σοι ἀουῖπρ, 

3 ψϑΓ, “νγὰβ ποῦ {}|8.᾿ 

3 γξ, “ποτὰ ΠΟΥ 86 Υ,᾿ γΔΓ. “ὙΥΒοτα ΠΟΥ 5αϊα.᾽ 

4 Το Αστηθηΐδη, νυ τ πὸ Βαμίαϊς, ΜοταρΙ., δὰ Αγαθίς, 

οπηΐέβ τὴν κολυμβήθραν. 

5. 1ξ, ὙΠῸ ὁπος νγὰ8 {πὸ ὈΪπὰ.᾽ 

ἈΝΟΊΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

Βθϑίηρ. 

8 Βυὺ Ηἷ8. ποὶρῃθοῦνθ,, ἀπ ὑμου ὑμαῦ, 
88} Εἶπὶ ΠΘἢ ἢ γ88 ἃ Ὀορσαν, β14, Ηονν 
ἰ5 ποῦ {818 ΒΘ ὑμαῦ βαῦ δηὰ Ὀορρθα ἢ 

9. ϑοπιο βαϊᾷ, Τῦ 18. μθ :3 βοιηθ 8ε14, Νοῦ 
8, θὰῦ μ6 18. {κ Εἴτη : 6 βαϊά ὕγαϊυ, 1 
ἅτ 6.8 

10 Τ θη βαϊὰ ἐμου ἴο δΐπι, ον ΠῚ 
{π|π θυ 68 ορθηθα ἢ Ὶ ] 

11 Ἠδ διβιυνογοὰ απ βαϊὰ, ΤῊΘ τῆδπ μος 
ἰϑπδιηθα διανοοῦ πτουρσεῦ τη, Δη ἃ Βηθαγοὰ 
τηΐηθ ΘΥ68, δη Βαϊ ἴο τηθ, Οἷο ἴο 51Π108}}}8 
πΘ ΓΘ, ἃ πΥ88}} ὑπ υ 86}: ἀπ 1 ποῦ, ἀπὰς 

19 Τθη βαϊᾷ {86 
δοΡ Τμθη ἰο βαϊά, 

ἴο δῖπι, ὝΥ̓ΠΟΓΘ 15 
νοῦ ποῦ. 

13 ΤΟΥ Ἰοὰ ἴο ὑπ ῬΒαγίβθοβ εἷτῃ πο 18 Απὰ μον Ὀσουραῦ Εἰπὶ 0 τὰ ὈΪ πὰ 18. Απᾶ ἔδὸ τπῆθῃ Ὀτουριῦ ἐμ 8 τηϑῃ Ὀ6- 
ὑθοτο ττὰ8 Ὀ] πα, 

5. ΖΟΉΝ. 

ΘΕΟΘΚΟΊΙΑΝ. ] 

νοηῦ ΠῚ8. ΜΑΥ, ΔΒ θα, οατηὴθ Ὀδοῖ, δηᾶ 
ΒΔ, Ι 

8. Βυῦ ὑπο ποίρῃθοῦγθ, ἀπ ὕποβθ Ὀγ. 
ψΠοπὶ ἢ6 δα ῬΘΘπ 8665 ἔου πη ]γ, ὈΘΟδ 56 
[6 νν8ϑ ἃ θθρραν, βαϊα, 18 ποῦ {λπι8 6 ὑπαῦ 
βαῦ ἀπὰ Ὀορροϑα ἢ 

9. ΟΥμθι8 βαϊά, Τὸ ἰβ ΒΘ : θαῦ οὔϊιθυ8 βαϊὰ, 
Νο, θυῦ ἢ 18 πκθ μἷπι: θαῦ Π6 βαϊ4, 1 δὴ 
λό. | 

10 ΤΟΥ αϑκοᾶ πἰπι, Ἡο πᾶν ἐπῖπθ. 
ΘΥ65. θθθὴ ορθηθὰ ἴον {Π|6 ἢ 

11 δ δηϑινυοιοα ἀπά βαϊά ππΐο ἔμθηι, Δ 
τηδη ἡ Βοπὴ ὉΠΟΥ͂ 08}} {6588 τηδάθ πηὰά, ἀπ 
ΒΙΠΘΑΓΘα ᾿Ὁ ΟΥ̓ΘΡ ΠῚΪΠ6 ΘΥΘ5, 8 βαϊἃ ἀπο Τη6, 
ὁ ὑμν νὰν ἴο ὑπ γυναι ἶπρ' Ρ]δοο οἵ 5Ποδπι, 
ἀπ νᾶβῃ: 1 ψϑηῦ ἃπὰ ἵ γαΒῃ6α, ἀπ 1 
ΤΘΟΟΥΘΓΘα τὴν βίσαῦ.} | 

12 ΤΠΟΥ βαϊά ππίο μΐπι, ΛΥΠΘΓο 18. μΘ ἢ 
θαῦ ἢθ βα14 πο ὑπ θπι, Γ Κπον ποῦ. 

13 Τὸ ψγᾶβ βαδθαὺῃ πβθπ ζοδαβ ταδᾶθὶ 
πγαα, ἃ τοϑύογθα βἰρηῦ ὕο ἐμιαῦ τη8 5 ΟΥ̓ 685. 

ΞΠΑΆΨΟΝΙΟ, 

Βθοίηρ. 

8 Τῆθη {Π6 ποίρῃθοιγθ, δπα {Π6Υ ἐμαῦ 
Βα βθοὴ δῖπι Ὀοίογο, ἐμπαῦ ἢ6 νγαβ ὉΠ ηα,}. 
Βα], 18 ποῦ {818 9 ὑμαῦ βαῦ πὰ θορσοᾶ δ. 

9. ϑοπιθ βαϊά, ΤῊ ΪΒ 15 6: θαῦ οὔμογβ βαϊα 
ὑμαῦ, Ἠθ 18 {κθ εἴτα : θὰ ἢ6 βαϊὰ ἐμαί, 1 
ἃ 6. ᾿ 

10. Απᾷὰ {ΠΗ 0 βαϊά ὑπΐο Πΐπι, ΠΟΥ ὙἸΟΓΘ. 
Ὁμῖη6 ΟΥ̓ 68 οροπϑᾶ ἢ | 

11 Ἠδ δῃβνογθα δηά βαϊα, Α πηδη οδ] θᾶ 
{688 τηδάθ τηπὰ, ἀπά δποϊηΐθα τηΐπθ θύθδ,. 
δηὰ βαϊά πο πιθ, αὐ ἴο {86 ροοὶ οἵ 
ΒΠΠοδτη, Πα ἸνΆ8}: ἀπᾶ 1 πϑηῦ; δηὰ πανίηρσι 
ΜΥΑΒΗΘΑ, 1 σθοονθγθά τὴν βιρῦ. Ι 

12 ΤΊ θη ἐπ Υ βαϊὰ ἀπίο μΐπι, ΔΥ̓μΘτΘ ἰϑ5 
ὑμαῦ μια ῦ ἨΗϑ βαϊά, 1 πον ποῦ. ' 

18 ΤΠΟΥ Ὀτουρηῦ ὑμογθίοσθ ἀπο {86 
ῬΒΑΓΙΒΘ6 5. ̓ΐπὶ γΠῸ ΟΠ6Θ νγδ8 ὈΪϊπηα, 

ΞΞ Ξ-ΞΞ--:--:-Ξ-ΞΞ 3 Ξ 

᾿ αρλυΐϊ πέϊεπ, ἔπ αδονρίαμ, ἀπα ΒἸανουῖς, πκὸ ὑπὸ Βδηϊ- 
ἄἰς, Μοιηρμἰξῖς, ἀπ Θοξμίς, τόπου δοσ ΓαίοΙΥ ἀνέβλεψα. 

ΤΌΏΘΥ τῆδκὸ τη ποῖ οὗ ἀνά ἴῃ {Π|5 οᾶβο. 

3 ἀρλ" λίπα ἐ᾽ πιυαϊτεὶ πιϊδνιὶ ἀνέῳξεν ἴ5 ποτὸ τοπάογοα ὈΥ Ϊ 

ἔπι6 βᾶπιδ νο Ὁ ἃ5 ἀνέβλεψα ἴπ ν. 11. 11ξ, “Ὴς τιδᾶς ἕο 566 
ἀρ,᾽ “ἴο ἸοΟκ ουξ.ι᾽ ΜΙ ΌΓΒΘΒ 13, 14, ἅτ ὑγϑδηβροβοα ἱπ Ὀοῖῃ 
ϑαϊείουβ οὐ [πὸ Ν. Τὶ. ἰπ Οφογρίδη ἵπ ον] ἀπὰ ἴῃ Θοοϊ οβίδβ- 
τοδὶ σΠπμαυδοΐουβ, ἔγόσα νυν Πἰσἢ [15 στα ιβι αἴϊοι ἰ5 τη, 

1 ἑακῦ δἰψὲρ᾽ δμὲ, 

3 γαγ, ὙΠΟ ἰ5.}᾽ 

ἈΆΚΑΒΙΟ, | 

ὕπο, πα οδιηθ ὈδῸς βθοὶηρ. | 

8. Απᾷ ψποη Πἷ8 ποὶρῃ θΟΌΓΒ, πᾶ ἐμογ, 
ὑμπαῦ πα βθθὴ Βΐμη ἂὖ ἢγβῦ θορσρίηρ, Βα], 15 
ποῦ {118 π᾿ ὑμαῦ βαῦ ἃπὰ θορσθα ἢ 

ῬΕΚΒΙΝ. 

| 
8 Ὕμθα Ηἰβ ποίη θουγβ δπα ἔμον ἐμαῦ, 

αἰογούϊπηθ δ βθθπ μἰπὶ ἐμπαῦ ἢΘ "δὰ πο᾿ 
ΟΥ̓́Θ5, ἃπα μδὰ Ὀθοοπιθ βθοῖηρ, ὕπο Υ τὸ-᾿ 

᾿χηδὶ πο ἀϑὑοῃβηρά. ] 
9 Τῆθη οὔπουβ βαϊά ὑπαύ, Τὸ 18 ἢ: δῃηᾶ 

οὔθιθυβ βαϊα, Νο, θυ ἢ 15 {πὸ ῃϊπὶ: ν Ἀ1]16 
Εἰ τΉ56}Ε τῦὰ8 βαυίηρ, 1 ἀπὶ ΒΘ. 

10 ΤΊιοη ὑμον βαϊά αἀπῖο μἷπι, Ἡ ΟΝ ΓΘ. 
ἀμῖηθ οΥ68 ορθῃρᾶ ἢ 

11 Ἠὸθ δῃϑιυογθά, Α πιδὴ ΠΟΒΘ ΠΆΙΠΘ 15 
“1 6818 τῆλᾶθ τη, ἀπὰ βιηθαγϑᾷ Ὁ ον πλΐπ 
ΘΥ68, δπα βαϊὰ ἀπΐο πη, ΘΟ ἴο ϑ᾽ϊοδμι, αηὰ 
γΥαΒ}} ὑπ θὰ Ὀοΐἢ : ἀηὰ 1 πϑαῦ, αηὰ 1 νναβιιθα 
ἔμοιὰ θοῦ, απ 1 βὰν. | 

12 Το {Ππ Υ Βαϊ απΐο ᾿ΐμη, ὙΠΟ τΘ ἴβ᾽ 
ὑμαῦ δὴ ἢ Ἠθ βαϊά, 1 Κπον ποῦ. | 

πηΐο π ῬΒΑΥΊΒΘ6Β. 

1 πεαΐ. χεδιγας, 

3. 71. “πὸ ἰδ 5." Ϊ 

3 ἐσ ψέ εὐπι. ] 

1 {,6. "σγοσ." ῬοΙγ κα. τοδα "ἰ5 ἴασο." Ϊ 

3 γ{8. " Βοοί," ῬΟΙΥΚΊ. τοδβ " δι βανν." 

3 ΤῊ ἰ5 αἰ’αοὰ ἴο ἴῃ Μακτίχί Ηΐβε, σορί. ". ὕ, 1], 14. 

9 ΤΘ οτονὰ βαϊά, Τῦ 15. Β6: θα Βοιὴθ 
οὔμουϑ βαϊᾷ, Νὸ, μ ἴβ {κ ἷπι: ὑδβαῦ τπϑηῦ 
Βα 14, Τῦ 18 πὸ οἵδ πῃ, δ Β6 τ πηὸ μαα᾿ 
ΠΟ ΘΥ̓́68. : ] 

10 ΤΉΘΥ Βαϊ, ον σοῦ ὑμίηθ Θύθβ. 

11 Ἠδ διβιυογθα ἔπθη, δηὰ βαϊά, Α πδη 
οὗ ὑμ6 πᾶπιθ οἵ 7688 τιδᾶὰθ τοῦ, δπὰ 
Βιῃθαγοα ἰὉ ονοῦ Ὀοδἢ τΐϊπ6 ΘΥΘ8, δὰ βαϊα 
αηἴο πι6, Θο ἴο ἔμ ἔοιιμέαϊῃ οἵ διϊοδι, πὰ 
γα8}} ὑπ υβο: 1 ἀἰὰ ἷ8 Ὀἱἀαϊηρ,} δὰ 1 
88. 

12 Του ἀβκοᾶ, Δ μουθ ἰδ 1 οβὺβῦὴ Ἠδθ 
βαϊά, 1 Κηον ποῦ. 

᾿οροπρὰ ὃ 

ἴον ὑπὸ ϑδοθάθυβ. 

᾿ μιννᾶν δαγάανι, Ἰἰξ. “1 σαττίοα (πο ογάστ," 
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5. 50ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

σπᾶν. 1Χ. 

ἘΤΗΉΙΟΡΙΟ. 

14 [Ἀπ] ἴδ νγᾶβ ὕπ6 βαθθαῦ! ἀαν πμθῃς 

Φοβαβ τηδ46 {Π6 οἷαγ, 8πα ορθηθα 15 ΘΥ68. 

15 [ΤἈ6}] ἀρσαΐπι ἔι6 ῬΏΑΓΙΒΘΘΒ 8180 βία 

μῖἴπη πον Β6 [1847 τθοοϊνϑα ΗΪ5 βίβ:ι. ΗἨθ 

βϑια απο ὕμπθη, Ηθ Ριυιῦ ΟἸΔΥ ΠΡΟ ΠΙΪΠ6 

ΘΥΘΒ, 854 1 τ βη64, ἀπα 40 566. 

16 ΤΠΘγϑίου βαϊα βοπιθ οἵ ὑπ ῬΠΆΡΙΒΘΕΒ, 

ΤῊΪΒ ππᾶπ ἰ8Β ποῦ [061 Θοα, θθοαιιβθ ἢ8 
᾿Κϑϑρϑίμ πού ὑπ βΒ8 θαυ ἄγ. ΟΥ̓ΠΘΓΒ Βα 16, 
ΤΉΝ οδπ ἃ τη8η ὑπαῦ 18 ἃ ΒΙΠΠΘΤΡ (0. 5110} 
᾿πλ τΆ 0] οβὴ ΑΠαΞΌΠΘΓΘ γγ88 ἃ αἸΊΒΙ0Π ΘΙΠΟΠΡ' 
{6 μ. 

17 ΤΉΘΥ 58Υ ππίο ὑΠ6 Ὀ]ΠΠα τηδη ἀρδΐῃ, 
ΟΥ̓ μαῦ βαγϑϑῦ ἔπου οἵ Βἴπι, [πὰ] π6. παύῃ 
᾿Ὀρομρά ὑμῖπθ θυθβῦὺ Ηθ βαϊά, ὅ8ῆ68 15 ἃ 
Ῥτορθῦ. 

18 [Β0}] ὑπ Φον8 14 ποὺ 6]θνθ οοη- 
οοΡπΐπρ Εἶπη, ὑπΠαῦ μ6. Βα Ὀθοπ ὈΠΠη4, πὰ 
'τροοῖνθα μῖ8 βιραῦ, Ὁ8}}} ὑμθν ο41164. {Π6 
᾿Ραγθηΐβ οὗ μἴτῃ ὑμαῦ πα τϑοοϊνϑα [18 βρη. 

᾿ς 19 Απᾶ {δον δβικθᾷ ὑῃθιη βαγίηρ, 15 {18 
ὙΟΌΙ Β0Π, ὙΠῸ ΥὙ8 Β4Υ͂ 8 θοτπ ὉΠ ἢ ΠΟΥ 

Α.Ώ. 32. 

1 ΟἹ. ἰχ. 33; 111, 3, 

3 ΟἿ. νἱὶ. 12, 43 ; Χ. 10. 

3 ΟἿ ἰν. 10; Υἱ. 14. 

ΒΑΗΙΌΙΟ. 

14 Ῥαυὺ 10 νγὰβ ὅπ Β ὈΡαῦἢ θα 6808 
τη 461] τηπ, ἃπΠ ἃ Οροηθα λΐιη Π15 ΘΥ68. 

15 Απὰ δρδῖῃ ὑπ ῬΠΆΡΙΒΘΘ5 ἈΒΙΚ θα ἢΪΠῚ, 
ον ναδὺ ὕδμοιι πδᾶθ ἕο 8663 Βιυῦ ΒΘ 
Βαϊ πἀπῦο ὕπθηι, Ηθ ρμυῦ πλα ΟΥ̓́Θ Π]Π6 
ΘΥ̓́ΘΒ, ἃπα 1 γἈΒΠ64, ἃΠα νγὰ8 τη846 ἴο 566. 

16 Απάᾶ πιθῃ ἴτομι διποπηρ' ὕΠπ6 ῬΠΔΡΙΒΘΘΒ 
ΜΌΓΘ Βδυϊηρ, ΤῊΪΒ τΠ8Π 15 ποῦ ἔγοιη ΘΟ, 
Ὀδοδιβθ μ6 Κϑϑρϑῦμ ποὺ ὑπ Βα θα. Βευΐ 
ΟὔΠΘΓΒ ΨΘΓΘ βδγίηρ, ΠΟΥ ἐδ ἃ πη, ἃ 
ΒΙΠΠ6, 8016 ο ἀο ὑΠ 656 βίβηβ ἢ Απᾶ ὑπογ 
νᾺΒ ἃ ΑἸ ΊΒΙΟΙ ΔΠΊΟΠΡ' ὉΠ16}}. 

17 ΤΉΘΥ 580 ἀραὶη πηΐο ὑῃ6 ὈΠ1Πα τηδῃ, 
Τῆοα, τιμᾶῦ βαγθϑῦ ὑποὰ οἵ μῖπι, ὑπαῦ Π6 
ΟρΡομθα ἔῃ ἐμῖπθ ουθβῦ Ηδ βδιῦ πηΐο 
ὕμθιῃ, 1, 1 Βαὺ ὑπαῦ Π6 15. ἃ ργορμοῦ. 

18. Βυῦ {π6 16 »)8 μαὰ ποὺ Ὀθ]]θνθα 601- 
ΘΘΡΗΪηρ Π]π|, ὑπαῦ ΠΘ6 νγὰ8 ὈΠΙΠα ἃ Πα 88, 
ἘΠῚ] ὑδαῦ ὕμιν 1164 ὉΠ6 ραγοπίβ οἵἨ δ]πὶ 
Ὁπαῦ βανν. 

19 Απᾶ ὑΠ6Υ ἀβικθα ὑπθηὶ, 15. Ὁ} 185 γοῦν 
50}, ὙΠΟ Ὑ6 Β8Υ͂ γγὰ8. ὈΟΡῺ ὈΠ1πΠα ἢ πον ἀοὐἢ 

14. ἘῸΣ ἴὉ νὰβ Βα ὈθΑΌἢ αὖ ὑπ ὑπη6 ΒΘ ἢ 
Ψ 6815 πηδᾶθ πλτια, Πα ΟρΡΘηΘα Βϊπὶ ΒΒ ΘΥ̓ΘΒ. 

15 Απά {πὸ Ῥ]ναυβθ 5. ἀβιθα Εἰμὶ ρδῖη 
μον ᾿ῦ νγαβ Β6 βανν.} Απα ἢ Βδῖ ἢ ἀπῦο {Π|6Π], 
Ἠδ τοδάθ τη νυν μῚ8 Βρι 016,2 ἀπὰ Ἰαϊὰ 1 
ὌΡΟΠ τΪ]η6 οΥ68, δ 1 ψΒΠῃ66, πα 8ᾶν. 

10 Απάᾶ ἐμθῦθ Ψ6ΓΘ. Β0ΠῚ6 ἔγοτη ΔΙΠΟΠΡ' 
ὑμθ ῬΒΑΓΊΒΘΘΒ γΠῸ Βαϊ. ΤῊ]8. τηϑῃ 18 ποῦ 
ἔροιη (οα, θθοαιβθ μ6 Κϑορϑῦϊ ποῦ Βα ἢ. 
Αμπά ὑπθγθ ουθ οὔμουβ ψἘ0 8Β814,32 ον οδῃ 
ἃ 5[η{Ὁ] τῆ ἀὸ 50}. πλῖρΆ 0168 Ὁ. Απᾷ 
ὕπο ν ποτ αἰν  ἀθα διηοηρ' ὑΠΘΙΠΒΘΙΥΘΒ, 

17 Απά {π᾿ ν 580 ἃρδὶπ ππύο ὉΠ6 Ὀ]1ηα, 
ὙΥ μαῦ βαγϑϑὺ ὕΐποιι σοποθυπίηρ᾽ μΐπη, ἕο Ππᾶῦ 
μ8 ορθπθᾶ ὑμίμθ θυθϑῦ ΤΠθη Π6 ΒδΙ 
ππΐο {Ππ6π|, Ηθ ἐβ ἃ ργορ!ιθῦ. 

18 Απᾷ {πὸ {68 θ᾽ Ἰθνυθαά ποῦ ὑπαῦ 10 
γγὰ8 Ὀογη Ὀ]1Πα πα βανν, ἀπ0}} πον οΔἸ]θα 
086 ραγθηΐβ οἵ πῖμι ὑμπαῦ βανν. 

19. Απᾶ ὑπ 0 αϑκθα ὑμθηι πὰ ΒΑΥ πηΐο 
ὑπθηι, 15. ὑμ18ῦ γ οι» 805, ΜὝΠΟ γ6 ΒΔΥ͂ ΜᾺ8 

1 “να΄, 

3 αἰκανπῦ ἐμ λαὶ Ἰοῖ, τι “ΠΟΥ τνᾶβ ἴὉ βθοῦ ἴο᾽ ΟΥ̓Κ ΌΥ 
{πθ0.᾿ 

3 το οέθλλξι π, “απ ᾿ς νγὰβ βθ θὰ ἴο," ΟΥ̓ Ὁ τη6.᾿ 

4 γ1. “1 (115 15.,᾿ 

1 ἐηα ἐπ Ῥ]αυ 5665 δβϑκϑᾶ ᾿ϊπὶ δα βδν, ΗΟ βανγοδῦ 
Ϊ ὅποι }᾽ ῬΟΙνΕῚΊ. 

3 ΤῊΘα. Ἑτηϊορὶς ἁἸοπο ἰπίσοάιιορβ {Π||5 οἵαιιβο ἴπ {Π|85 ν θυ56., 

3 0. “58 0.᾽ 

4 “018 πηῖγδοὶθ,᾽ ῬοΟΙΨΡῚ. 

5. χαηέμ ιυα έι, " Ὀὶς 1116.᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

14 Βυΐὺ 10 νγγὰβ ὑμ6 Βα δῦ πΠΘῃ «{68115 
σὑτουρῃῦ ἐπ6 πιὰ, ἀπά οροπϑᾶ Π18 θυ 68. 

15. ΤΙ Ῥμαγίβθοβ ὕμθη απθβύϊοπθα ἩΐΠη, 
ΒΥ νι βδῦ τη 88 βθοϑῦ ὑβοὰ ἢᾧ Βαυῦ Π6 βαϊὰ 
᾿πῆῦο ἔθοια, ΓΘ Ῥαῦ πηι ΟΠ. ΤΟΥ ΘΥγ68,} 84 
Ι γΑΒΠοα τὴν ἴαο6, απο 8ανν οἰ Θαυ]ν ἢ 
᾿ς 16 ϑοιηθ ἴτοπὶ δποηρ' {Π6 ῬΠΔΡΙΒΘΘΒ ΒΔΥ͂ 
ἐπαΐ, ΤῊΪΒ τηδῃ 18 ποὺ ἔἴγοιη Οοα, ἴῸν πθ 
Κοϑρϑίμ ποῦ {πὸ βαθ α ἢ. Βαῦ οὔου8 βαϊα. 
{παῦ, 1π τ μᾶῦ ΨΑΥ͂ ὁΔη ἃ τηδηῦ ΜῈΠ0 ἰδ ἃ 
ΒΙΏΠΟΙ 40 5΄ση8 οἵ {Π18 Κιπα ' Απα {Π|0700 
88 ἃ αἰ ν βου ἃπιοηρ' ὕμθτη. 
᾿ς 17} ΤΠοη {Π6Υ Βα] ἀπύο ἷπὶ πὸ ᾿Δά 
θθθη ἈΠ π4, Του, τ μαῦ βαγθδὺ ὑμποι οοη-ὶ 
σοΡμΐηρ Εἶπ, ἐμπαῦ μΠ6 ορθηθα {π|π6 ΘΥ98 ἢ 
Βαῦ Πο βαϊ4ῦ πα΄, ἨΘ 18 ἃ ργορῃοῦ. 

᾿ς 18 ΤῊΘ 76. 8 ὑπογοίογθ που] ποῦ Ὀ6] ον θ 
σοποονηΐηρ τη, ἐμαξ Π6 τγᾶβ Ὀ]1π4, ἀπά 

᾿β8νν οἰ αν γ,}2 ἀη}}} ὑπο Ὺ ο8]16 4 {Π0 Ῥαγθηΐβ. 
οὗ Βἴτη 10 880} οἰθδαυ]ν.3 ] 

! 

19 Απά {πθὺ αμποβύϊοποα ἐπθπη), βαυὶηρ, 
[8 {Π18 γον Β0η οἵ ψ]ουηῦ γ6 580, 6 ρᾷνθ 

1 δ παναΐ, τχοτο ΠΙΓΟΤΑΙΥ, “ἴΟ Τὴν οΥ65.᾽ ΤῆΟ Μοιρμ ες 
[85 "λίαγ επ, " οὐ," " ρΟΤι,᾽ ΟΥ̓  ΟΥ̓ΟΤ,᾽ 

3 γ1π. " βΒαὺὺν οὐξ," ερήπαπ τοὶ. Βοῖμ ἔπε βαμίαϊς δπὰ 

{6 Μοιαρμΐτίς πᾶνὸ ἴδκον ἀναβλέπειν ἰπ 8. Βοπβὸ οὔ 
“Ἰοοκίπρ ἂμρ,᾿ ὑπο ὙΠῸ πᾶν γοπάογοα “Ἰοοκίπ᾽ ΟΥ 
“ βροίηνς ουϊ,᾽ Βαὲΐ 'κοοίπι᾽ Βαϊ ἐβ πὸ σοπῖοχε νοΐίοτ ἔπη 
“Ἰοοκίπε,᾽ ἀπ “ ΟἸΘΑΓΙ γ᾽ ΒΟΟΠῚΒ ἴο ΟΧΡΓΟΒΒ Πἰ5. “Ἰοοκίηςς 
οὐδ᾽ ΟΥ̓́Θ 65 Π6 πδά ποῖ Ῥοΐοτο, 

8 7{ε, “15 ἔπ6 ῬΟνΤΟΥ οὗ ἃ τηδη." 
4 ΤΊιο Γ0]]οννίπι, ΨΟΓΒΟΒ, ΔΒ ΓᾺΓ δ5 οἷν, χὶϊὶ, 1, ἄγ δἷἴβὸ 

κίνοι ὈῪ Μίπραγοι, ἱπ ἷ5 κυρ. Οοὐά, ΒΟΕΙ, ν. χχχί, βαᾳ. 
5 Μίηραγ, νυ. χχχίϊ, δ 5 παν, " ἴοὸ {Ππ6πὶ.,᾿ 
δ χε, “ἴο ψνΒοπι.᾿ 
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14. Βυὺύ 1Ὁ νγαὰβ ὑπ βαθὺ ΠΘη «6818 
ΟΡ 686 πλπα, Πα πη 66 8 Θυ ΘΒ ο ρθη. 

16 Αραῖϊη ὑπθγθίογ α14 ὑΠ6 ῬΔΓΊΒΘ6Β ἴῃ- 
ααῖνο οὗ Βἴτη, Βα ν Ἰ Πρ," ΗΠ ονν βοθϑὺ ΠΟ ΟἸ ΘΑ Ρ]ν ἢ 
Ἢρ 8614 πιηΐο ὑπ θπὶ, ΜῈ ἃ 15 νυ μαῦ Π6 ρα ΟΥΘΡ 
ΠΉΪΠ6 ΘΥ̓͂ 65, 86 1 νγαϑῃ θα ουὖ, Δ 88νν ΟΙΘα ΡΥ 

106 ϑοπιθ ἴγοιη. διποπρ ὑπ ῬΔΓΙΒΘΟΒ 
ἐμουθίογθ βαϊά ὑπαῦ, ΤῊ]8. πδη 18 ποῦ ΟΠ6 
ἔγουι Οὐ, ἴο1" ῃ6 Κϑορϑῦῃ ποῦ {Π6 Β8 ὈθδΌΠ, 
ΟΥΠουΒ βαϊὰ ὑπαῦ, Ἡ οΥν οδ ἢ ἃ ΠΙΔ ἢ ἃ ΒΙΠΠΘΙ 
ἀο ΒΙρτι8. Π| {Π15} Απὰ ὑπο ΓΘ νγ)88 ἃ αἱ- 
ΥἸΒΙΟΠ. ΔΠΠΟΠρ' ὕΠ6Π}. 

17 Αρδίῃ ὑπογθίονθ βαϊα ὑΠ6Ὺ πιηΐο {116 
ὈΠπη4, ὙΥ μαΐῦ βαγοδῦ ὑπο Θοποθγηϊηρ' ὨΪΠῚ, 
Ὁπαῦ μΠ6 ορθῃθᾷ ὑΠ]η6 ουὐθϑῦὺ Ἠθ βα!4, Ηθ 
15. ἃ ῬγΟρΡ μοῦ. 

15 Βυῦ {π6 716 .8 θο]ϊονθα μΐτη ποῦ, ὑπαὺ 
6 Βαὰ βῬϑθη Ὀ]1π4, ἀπ δανν ΟἸθαΡ]γ, ὃ Ὁ }01] 
ὕΠ6. ΟΔ]16ἀ 18. ραγθηΐβ Ὁ 

19. Απά ἱπαυϊγοα οἵ ἐἸι6Π1, βαγίηρ, [8 0}}18 
ΥΟῺῸΡ Β0η, οἵ ψΠΟΠ γ6 88 γ, Υ 6 ρᾷγθ ἢ]Π| 

Δ δἴ50, " ογοαδϊοα,᾽ οὐ "τηδο,᾽ 

3 ἀἦε, τα ἢ ΚΘ ΠΟΥΔΙΥ ἀιὸ σοπὶ, “ἐπδέ,᾽ Δ1850 βοιηθεϊ πιο 8 
ΠΊΘΔΗΒ ᾿Βαγίη,᾽ [Ὁ 5. 1πΠῸ5 τοπάογοα ἰπ {Π|5 Ρ͵δοο, 50 ΔΒ 
ποΐξ ἕο Ιοᾶνο ἰξ ουξ αἰζοκοίποτ. 

3 506 γΥ, 7, 11, Τὸ Ἐχυρείαη ἔουτὰ ΔΠΒΥΤΟΥΒ 0 ἔπ 
Οοιμῖς κμα- δαΐισαγι νΥ Ὠΐ οἷν, Γου πο βακὸ οὐ ἈΠ πίτν, [5 τοπογοῦ 
ΓΒΔ οὐΐ,᾽ ἴῃ πὸ ἐγαπβι τίου ἤγοτα {πὸ Οοιπίς, 

ὉΠ, “πον [5 ΤΠ ῬΟΥΟΥ ΟΥ̓ ἃ τηδὴι ἃ Βίππογυ, ἴο ὁ Βί Κτι8 
κὸ {π6β6 }᾽ 

5.11, “τῆδὲ νυμδῖ,᾽ 

5 ΤΊις Μοπιρμίεις οτηβ τοῦ ἀναβλέψαντος. 

ΟΟΤΗΙΟ. 

14 Απᾶ Ὁ νψὰβ βαθθαῦ ἢ τη. «68118 
που ὑΠπαῦ πλιὰ, Δηα οροποα 15 ου68.} 

15. Αραΐῃ {Πθὴ ἃ]βοῦ 6 ῬΠΔΓΊΒΘ6Β ϑικθα 
δΐμ ΠΟΥ ἢθ βαν ουὖ. Βυῦ μθΘ βαϊὰ 1803 
απῦο {Πιθπι, δ Ἰαϊά τοτ οΥΘΡ τ πΠ6 οΥθΒ, ὃ 
δη4 Τὸν βΠ δα ἐξ οἱ, δη4 1 866. 

10 ΤΏ θη βοὴ οἵ ὑμοβθ ῬΠΔΥΒΘ 65. βαϊα, 
Τηαῦ τθδπ 18 ποῦ ἴτοιη (ἰοά, Ὀθοδιιβθ ΒΘ 
ΟὈΒουυθί μέ ποὺ ὑΠ6 Βα θαὺ ἀαγ. ϑοηιθ 
Β814, ΟΝ ολΠ ἃ Δ ἃ ΒΙΠΏΘΙ ὁ 80} 
βίρῃβῦὺ Απᾷ ἃ βύγιο ἴοοϊς ρ᾽δοθῦ διμ Πρ' 
ὑβθιῃ. 

17 ΤΊ θη ὑμποὺ βαϊ δ ἀραΐη ἤο μη ὑπδὺ 
αἰονούϊηθ τγὰ8 ὈΠπᾷ, ὙΥμαῦ βαγοδῦ ὑποὰ 
Ὀγ μῖμ," ὑπαὺ μ6 ορθηθα {πῖπθ θυ οΒ ἢ ΤΉ ΘΗ 
᾿ι6 βαΐϊ4, Τ)αῦ 6 18. ἃ ρυορ ηοῦ. 

18 Ῥαῦ {πὸ ον 8 ὈοΘ]Ιθνοὰ ποὺ ΘΟΠΟΘΙΉ- 
ἴηρ' ἴπν, {πᾶῦὺ μ6 Βῃ οι ἃ πᾶν θθθὰ ὈΠ1Πὰ, 
δηἃ 8]1ου]} ἃ 866 οὐὐ, "Ὁ ὩΠ0}} ὉΠΟῪ 64}168 ἴῃ 
{Π6 ραγθηΐβ οἵ μἷπὶ ὑΠαῦ βὰν οὐν.}} 

19 Απᾷ {Π6Υ «βὶςθά {θιη βαγίηρ, [8 0118 
ὁ {Π| Βοὴ οἵ γοὰγ8 ϑΠΟΠΙ, γ6 ΒΑΥ ὑπδαῦ ἢΘ 

1 γ{{, " Ὁἴἢ΄ο πῖπὶ ΟΥ̓ 68." 
3. ΤΠ81ὰ τόμ θογβ Ὑ0}1 καὶ οἱ Φαρισαῖοι; ὑὰΐ τὸ δ 8 

καί ϑοΐοτο αὐτοῖς. 
3 110,“ 10 πιὸ, ΟΥ̓ΟΥ ΟΥ̓ΟΒ,᾽ 
4 κἰ υἱέαίέ μι, " νογοοίν οί, πα ποῖι, Οὔβοσν οί ποῖ," 
511, "αν ΟΥ̓ Βα Δ. ἢ,᾽ 
δ ναγίν, 
7 1, κυ τ ἔπότη," πΐέν ἔπι, 
5» χει, 
9 δὲ ἵπα. 
Ἰὸ ἐμαΐεὶ ἔα δ" πιδ ποπὶ ἠα ἢ εἰϑϑοιυῖΐ, 
Ἦ ἐπιἰδ μδδαϊιυανα γι, 

- πιο παν 

» ἡϑϑϑννπ ον 



ΟἘ 4». ΙΧ. 5. ΖΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

14. Απὰ τ νγᾶ8 Βα θα Ὸἢ ἤθη «6811 τηδθ 
68:6 πιὰ, απ οροπθα ὉΠ6 ου68 οἵ ὉΠ Ὀ]1ηὰ. 

βοοδῦ ὑβοὰ ἢ Απᾶ [ι βαῖζῃ απΐο ὕπθιῃ, 9 
Ῥὰδ πιὰ ἀροη ταΐηθ ΘΥ68, ἃπα 1 υαβὶιθα, 
8Π4 566. 

10 ϑοιηθ οὔ {πὸ ῬΒαγίβθοϑ βαϊα, ΤΠαῦ 
τῇδ 8 ποῦ ἴγοπι (ὑοα, θϑοδιβθ 6 Κθθρθίῃ 
ποῦ ἔπθ βαῦθαῦ. Οὐποῦβ βαϊᾷ, Βα μον 
δ ἃ ΠῚ ἃ ΒΙΠΠΘΡ ὁ 510}} βίρῃβῦ Απὰ 
ἔμ γΘ 6.6 αἰ νΊΒ᾽0Π8 Διο πρ᾽ {Πιθιη. 

ΜΠδῦ βαγοϑῦ ὕμποιι σοποθγηΐπρ δΐμν, {Παῦ ἢΘ 
οΡθπθα ὑμῖπθ ουθϑῦ Απὰ [ιοὸ βαϊά, Τῇαῦ 
Π6 18 ἃ ργορῃοῦ. 

ΜΠΟΒ6 δηγ65 ᾿σθγ6 Οροπθα.3 

ΥΟῸΣ 801, οἵἩ ὙγΠῸΠῚ γ6 5880 ὑΠαὺῦ 6 νγᾶϑ ὈΟΓῚ 

1ὅ Αραΐπ ὑμ6 ῬμδνΙβθ 8] αβκοα Εἶτη, ον, 

17 ΤΠΟΥ 8814 ἀραῖπ ὕο ὑπ ὈΠ1π4, Το 

18 Απὰ ἔπθ 7168 θοϊϊονοᾶ ποῦ οἵ μἴπα. 
ὑμπαῦ ἢ. νγδ8 Ὀ]ΠΪπα, ἀπ ἐλαέ λὲβ οο8 γθυθ 
Παρ, ὉΠῚῚ] ἐπ  Ὺ οἉ}16ἀ {Π|6 ραρθιῦβ οὗ μἴπη ΘογθΡθα ἢ18 θυ θ-βὶρ ,5 ἀπ 01] ὑπ Ὺ μδα οΆ]16 4. 

19 ἼΠΟΥ ἀκ ὑμθπὶ πὰ βαϊὰ, [5 εἰνῖ8. 

ΘΕΟΒΟΙΑΝ. 

14 ἼΠπον Ὀγουρηῦ θοίοτο ὑπὸ ῬΒαΡίΒθῸ8 
ΐτη γῃ0 ΤὈΡΠΙΘΙΥ νγα8 ὉΠ πα, 

᾿ 15. Αραΐη {πὸ ῬΠΑΓΙΒΘ68 4180 Ἀβιτθα Πΐπ), 
ἢονν Δα δγθβ 66 οροπθα ἴο 8606, Βιυΐῦ μ 
βα1ἃ ππΐο ὑμθω, ΗΘ ρα τη ἀροὴ τηΐπθ 
ΟΥ̓Θ5,} ἀπ 1 ναβηθα, ἀπ πον Τ Βθ66. 

160 ϑοπιθ ἔγομῃ διοηρ' ὕΠ6 ῬΠΑΥΊΒΘΘΒ βαϊα, 
ΤῊΒ τηδὴ 18. ποῦ ἴγοπι (ἰοά, ἔον ' Κθορϑίῃ 
ποῦ {8 Βα. ΟΥ̓ γΒ βαϊα, ον ὁπ ἃ 
ΒΕ] πλδῃ ἄο ἃ πιΐγοὶθ Πκ {18 Απά 
ΡΠΘ ΓΘ ννᾺ8 ἃ αἰβραῦθ διιοπρ ὑΒθιη. 

17 ΤιοΥ βαϊα ππύο πΐπὰ γ]Ὸ ἔογιη θυ] 
848 ὈΠη4, Του, νυ μαῦ βαγθβῦ ὕπο ΘΟ ΠΟΘ ΓῚ- 
πρὶ Εἶπη, βίποθ ῃ6 ορθηθα {Π|60 ὑμϊηθ Θγ68 ἢ 
ΤΊθη 6 βαϊα πηὔο {Πθιὴ, ΗΘ 15 ἃ ριορῃθῦ. 

18 ΤῊ 16 ..8 ἀϊὰ ποῦ θθ]ΐθνθ οοποθυπίηρ 
μῖπη, ὑπαῦ ἢΘ. νγὰβ ὈΠπ4, ἀπ ὑπᾶῦ μ6 τὸ- 

6 ἔλε ποι" 4 π6 086 τπού μοι οὐ μἷτὰ γπὸ παὰ 
τϑοογθυθα ἢ5 βισῃῦ. 

19 ὙΠΘΥ αϑικοὰ ὑπθηὶ ἃπᾶ βαϊά, 15. ἐπὶ8 
ΥΟῚΡ 501, οἵ ψιῃοπὶ γ6 580 ὑμπαῦ [6 γ᾽88 ὈΟΓῚ 

ι βοπιο σορίοβ δὰ " α]βο, καί. 

3 ᾽χκαςξνιῦχηα μαϊδδ εἶν. ὙΠ Αὐταθηΐδη γοπᾶουβ ἀναβλέ- 
ψαντος ὉγΥ ἀνεῳγμένου. 

τ ρλῦλα ἀανι βάϊσα ἐ᾿ πιυα ἔλα ἐολιοηιέ λα. 

3 Τὸ Οδογρίδῃ ἰηβογίβ ρέγυεὶ, “ ἄγος," “Τουτηουὶν." ΤῊΪ5 
15, Οὐἁ σΟΌΓΒΘ, ἘΠ 16 πιθδιΐπεγ οὐ ἐπ Οτθοῖκ τῷ τυφλῷ ἴπ (15 

Ϊ Ρίδος, βίποο ῃ6 νᾶ πὸ ἸοποΥ Ὀϊ πὰ, 

Γ 3 αρῆρί λῖϊνα ἐ᾽ πισαϊηὶ οἰιοηηῖ, πὰ5 ἃ ἴογοο οἵ ὀχργοββίουνι 
οὐίηρ ἴο ἴπ6 Ργθῆχ ἀπὰα ἴοὸ ἔπ ῥγοζοστηείνο οὐ τἴπ6 νου 
ὕπαῦ σαπποῦ 6 το ουθα {Π1ν ἴῃ ἘΠ 5}, 

4 ἀρῆϊ' λίπα ἐ᾿ μιυαϊηϊ--ταρ)λ πἰϊπα, τουνάουβ Πἰζογα!ν ἀνέ- 
[βλεψεν, ἀναβλέψαντος, νεἶζι {πὸ δαἀάϊθοιι οὗἁὨ δ᾽ δισαληΐ, 
ὀφθαλμούς; ναΐῦ [Ὁ 15 Ἰάϊονηδεϊς ἴῃ αφογρίαμ, απ σδπποῖ 

Ῥ»Ὲ ταμβ]αἴοα Ἰἰξογα!]ν. 

Ι 

ἈἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

14 Τὸ νγὰβ ἀδὺ οἵ τϑϑῦ ψγηθη ὑδ6 ϑανὶοιΡ 
πτοιρ ῦ {86 τα, ἀπα οροπθα [18 ΘΥ̓68. 

15 Αἰονῦννγάβ ὑπ ῬΒΑΓΙΒ6 68 ϑικθα ἢΐπη 
ἢον ἢΘ βᾶν. Ηδ βαϊά ἴο ὑπ, Ηδ Ἰαϊά 
τ} ΟΥ̓́Θ τη η9 ΘΟΥ̓́ΘΒ8, ἃΠἃ 1 Ἀ8Π6α ἃπὰ Τ 
868. 

10 Τῆθη βοπιθ Ῥἢαυίβθο8 βαϊ, ΤῊ 5. πδῃ 
ἰβ ποῦ οἵ οὐ, Θ Κϑοροῦβ ποὺ ὑῃ6 ἐγ 
οὔ τοϑῦύ. ϑοῃηθ βαϊ4, Ἡ οὖν ΠηΔΥ ἃ Β᾽Π 0] τῆλ 
νους 0818. βίρῃ 53. Απὰ ὑμθὺ βύγογθ ὃ86- 
ὕνθθη ὑΠι ΘΠ] 86] γ 68. 

17 ΤΉΘΥ βαϊα ἀραὶη τηΐο {ΠΗ Ὀ]1π 4, ὙΚ Παῦ 
βαγοϑῦ ὕμοι οοποθγηΐηρ ὑμπαῦ ὁη6. ΜΠῸ 
ορθηθὰ {ἰιῖὶπθ ογθϑῦ δ βαϊά, Ηθ ἰ8. ἃ 
ΡΙΟρθῦ. 

18 Το 716. θ᾽ θυ ποῦ ΘοποθΡηϊηρ' 

ὑμαῦ ὉΠΟῪ ΘΔ }164 ᾿εἷ8 ραυθαίβ ὑμαῦ βανν 1’ 

19 Απᾷ αβκθὰ ὑπθιη, ἀπα βαϊᾷ, 15. {818 

1 λε ἀνάδ ἤεηη, " Ἠὸ αἀἰά πιὰ," 
3 οτ, "τόκοι," ἐλας ἐασεη. Μασ, Τιι, ΤὨΪΒ σοππέσιιοίίου 

ἄσοβ ποῖ Δρροδυ οἱοασ, Τάδϑη, μἱ. πμ, πα, ἰβ ποὰαξ, ἀπ ἰπ 
πὸ βίπις,, Ὑυ 6 ἐλας 15. ΟἰΕΠΟΥ ἴσπι, δος, βίπιις,, ΟΥὙἩἉΠΙ, ἵν πὶ. 
δα. Ρ!. 866 δδκ᾽β Α. 5. Οὐ, ν. 80, δῦ, ἀπίοδα ἔλα Ὁ ΤῸΓ 
ἐλάας πος, πουΐζ, πίη, 56. ΒΟ ΟσΕΝ 5 Δ, 5, Οὐ. ν. 37. 

3 ἐμαὶ κε δίίπά τρατε. 
ΦᾺ Ἰἰζοταὶ του ον οὐ ἀπ Α. 5, Βυξ κοὸ Νοῖο οἱ οἷν. 

Ψὶϊ 186, Βοῖδ Ὦτγ. ΜδΓΕΔΙ π ἀπ Μτ, ΤΊ οσρ 5 οὐϊτίονκ 
παν λὲς ιαχας ἐλ πεβαισοη, απ ἀχοάοη, ἄο, Θεκαισοη 
ΤΟΙΟΓΒ ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἴο νιάχασ, ὈπῈὲῈ ὈΥ ἃ βίγαϊποα του τίν οὗ 
Ἐπῖ5 νόγβο, ᾿Ὁ ταῖς ὍὈ6 τε ἴοὸ τοΐον τὸ πὸ Τοννβ, "ΠΕ 
ΠΟΥ σδι! θὰ ΐἰ5. Ραγοπῖβ, νυν οπὶ ἘΠΟΥῪ βανν δῆ πακοά," ἄχο, 
Θεκαισοη ἸΟΥΤΟΝΟΙ 5 ΟΥ ἸΔΟΠΕΙΥ ἃ τϊβίακο ΓὉΓ ψέσαισ, 

5ΠΑΥΟΝΙΟ, 

14 Απᾷ τ νγὰβ βαθθαῦῃ ῃθη {7688 
τηδὰθ πλιά, ἀπ Οροπθα ἢ͵5 Θυγ68.} 

15. ΤῊ Ῥμανίβθοβ ὑμϑγθίογθ αβκθα Πΐπη. 
ἀραῖπι μουν 6 887. Απᾷ ἢ βαϊὰ απΐο Πθπὶ,} 
Ἠθ Ἰαϊὰ υυτὰ ἈΡΟῚ μηΪη6 ΟΥ̓ 68,7 8π4 1 γαβμοα,, 
δα 1 560. ] 

10 ϑἕοιηθ ἴγοπι διποὴρ 6 ῬΠΔΡΒΘΘΒ. 
{ΠΟ ΘΟ βαϊα, ΤῊΪΒ 18 ποῦ ἃ τῆδῃ ἔροιη (ἷοα,, 
θθοδιβθ μ6 Κοθρϑῦῃ ποῦ ἔπ βαὈ δῖ. Οὐμουβ. 
βα1, οι ὁδἢ ἃ ΠῚ ἃ Β΄ΠΠ6Ρ ΜΟΥ ΒΠ0ἢ 
πηΐγϑ 195 ἢ Απὰ [Π6 ΓΘ ν᾽88 ἃ ἀν᾽ βίοη ἈΠ] ΟΠΡ᾽ 
ἘΠ θπ. 
᾿ 17 ΤΉΘΥ βαϊᾷ ὑμογθίογο ἀραΐη ἀπίο ἐπ 
"δΠπα, ὙΥΠαῦ βαγθδὺ ὑϊοι οἵ μΐπι, ἐμαῦ 6 
ΒΑΘ οροπθὰ ὑδΐπηθ ογοβῦ Απᾶ μο βαϊά, 
Τμαῦ ἢ 185 ἃ ρυορθῦ. 

᾿ς 18 Τῇ 16. ὑπογοίογ ψουϊα ποὺ θϑ ον οῦ 
᾿ΘΟΠΟΘΡΗΐηρ Εἰμὶ, ὑμαῦ ἢ6. νγὰβ Β] πα, ἀπ 
τϑοονορθα ἢΐ8. βίραῦ, ἈΠῸ] ἐμθν οα]]οὰ ἐμ 
Ρανθηΐβ οἵ ᾿ΐπι ὙΠῸ γθοογθγθὰ ἢἷ5 βί σεν ἢ 

] 

19. Απὰ {Π6γ δβκϑὰ ἔϊθηι, βαυίηρ, [5 65. 
γοῦν 80}, οὗἨ νυ οπὶ γ6 βὰν ὑπαῦ ἢ νγὰ8 ῬΌΓΩς 

1 πε, “πὸ οΥ65 ἴο Ηΐπι." 

3. γχδ. “ἴο πιὸ ἀροῖὶ ον 65.᾽ 

3 γχ1Ὸ. “[ἀκθ᾽ οὐ " ποϊὰ γαίεῃ." 

4 χπξν “ Θα  ρπξοποά,᾽ ἑαψῦ ργοςγίδυδπαρο, τοῦ ἀναβλέ- 
ψαντος. 

] ΛΆΈΛΒΙΟ. 

14 Βροδιβθ «6808 τιδάθ ὑῃ6 ται οα Π|6 
ΒΆὈθΔὉ}} ἀν, ἃπα [118] Θυθ8. 66 ορϑπϑᾶ. ἢ 

165. ΤΠ ὑπθ ῬΠΔΡΙΒΘ68 βίκθα Πΐπη ἀραίῃ, 
Ἠον βανθϑῦ ὑπο ἢ Απαᾷ μθ βαϊᾷά τππίο 
{μθιὰ, Ἠθ ρα τπαὰα προ πΐηθ Θυ 68, ἃπὰ 1 
ναι θα {πθῖὰ θοῦ], πα αν. 

10 Τηθη βαϊά βοπὴθ οἵ ἔϊθ ῬἢΔΥ͂Β668, 
ΤῊ5 τηδὴ 15 ποῦ ἔνομι Οοα, βίποθ μθ Κϑορϑῦ 
ποῦ ὕπῃθ βαθαῦ. Απαὰ οὔμουβ βαϊά, Ἦτον 
ΘΔ ἃ Β[Π|Ὁ] πιδπὶ (0. Β.10}} 55:8. ἃ8. ὑπ680 ὃ 
Ἀπα {Πθγθ [8}1 ἃ ἀἰββθηβίοῃ. διμοηρ ὑΠ6Π) 
ἃθουῦ Βΐμη. 

17 Απά {π᾿ ν βαϊ4 ἀραΐη ππύο ὑπὸ Ὀ]ϊη, 
Ὑγμαῦ βαγϑδὺ ὑπο οοποθγηΐπρ ᾿ἶπι, ὑμαῦ 
᾿Θ ορθπρᾶ ἐπὶπθ οὐοβῦ Ηδ βαϊᾷ ππῦο 
μι, ΤΗαῦ ἢ 185 ἃ ργορμοὶ. ὃ 
᾿ς 18 Βὺῦ {πὸ 1685 πουἹὰ ποῦ ογοαϊῦ ὑπαΐ 

δίπι ἐμπαῦ μθ νυθυθὴ δ] πα, ἀπ 8ανν, θθίουο Π6 α8. ὈΠΪπα, ἀθα 8ανγ, ἀΠ0}} ὑπο σα]. 
[18 Ῥαγθηίβ." 

19 Απὰ {πον αϑτοὰ ἐμπθο θοίμ, 18. ἐΠῖ8 

Δ νοι οὐ ἔἶνὸ 1 πὰ ταδῃ. 

3 “ὙΠῸ Ησ οροποᾶ {π οΥῸ5 ΟΥ̓ Εἶν ὈΪ πὲ τὰδη." ῬΟΙΪΥ ΚΙ. 

3 Τῇ πὸ Οὐτγδη, Βογ, {{|, 43, οὐ, ῬΊΟΙΣ. οὐὐσ Το πν ἰβ πιο 
ἴο αν, απηΐ φαὰ ἀπέικαιηι δίαναςη νεῖ γαδέίκιηι--τοα μὐγία 
"αῖτπα"α, "1 σδῆῖο ἀπίο γοῦν υυ ἘΠ κἰ στιν ὕγοπι γοῦν [0 κ-- ᾿ 
δα 1 σαγο ἔο ὈΠ πᾶ ὕγοσι {Ἰνοῖτ Ὀἰγέν, ὅτο,"" 

“Το Ασαθίο ΓΟἸ οννα {πὸ Μοπιρμ τς, Ὀὰξ ποξ ἔπ Βδμίαϊς, 

ἴῃ οπιϊτεἰπς τοῦ ἀναβλέψαντος. 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

14 Βοοδιιβθ "6 πιδὰ τηδάθ ᾿ἷβ θυ 685 ἴο βθοὶ | 
ΟἹ {Ππ|6 Βα ἢ ἄν. 

15 Απὰ ἔδι6 ϑϑοθᾶθιβ αβϑά ἀραίῃ, ον Ὶ 
ἀϊάδυ τμοὰ βθοῦ Τ|ιΘ τπδῃ βαϊά, Ηθ πῦδάο 
᾿π, ἀπα Βιμθαγθα ἰδ ΟΥ̓́ΘΕ τὰΐΠ6 ΘΥ68, 1 
Υ ΒΠ θα, πα Βα. 

᾿ 106 ΤῊ β'θοθάθι βαϊα, ΤῊ 8. τηᾶτι 18 ποῖ 
οὗ ἀοα, Ὀδοαιβθ ΒΘ Κϑϑρϑῦ ποὺ ἐϊνθ βα ῬΌδτΝ, 
ἄαγ. Οὔμοὺβ βαϊ, Ηον οδῃ ἃ Β᾽5 [Ὁ] πλδὴ 
40 500}} πλῖγδοϊοβ ὃ Απα {ΘΓ νγ88 ἃ αἰγὶ- 
Β'ο ἢ ἃ ηρ’ ὕΠ ΘΠ}. 

17 ΤΉΘΥ βαϊά ἀπούμον ἐἰπηθ ἕο {πὸ Ὀ] πὰ, 
Υ̓Βαῦ βαγοϑῦ μοι ἃθοὰῦ πὶπη, ὑπδῦ ἢ 
᾿οροπρᾶ Βόύκ {ἰΐμθ ουοβ ὃ Ηο βαϊᾷ, 1 β8ᾶν, 
δ ἴβ ἃ ρυορ ιοῦ. 

18 Βυὺ ὑπὸ 7168 θοϊϊονθὰ ποὺ ἐμπαὲ ἰξ 
8 Π6 ὙΠῸ ν᾽ 88 ὈΠ πα, ἀηα βανν, ἘΠΕ ἔπιον 
ΟΔἸ]οα ᾿νῖ8 Ταὐπϑυ ἀπα τπού μον. 

19 Απὰ ὑπὸν πβκοᾶ, 18. ἐμ]8. γΟῸ 801, 
ΥΟῸν' 801), 97 Μοὶ γ6 ΒΥ ὑπαῦ ἢ γγᾶ8 ὈΟΓ ὙΟῸΓΡ 80η, 9 ἡ ἤοπὶ γῸ ὕννο 880 ὑπαῦ Θ᾽ τὰ8 ὙΠῸ γ6 ΒΔΥ 88 θότὰ Ὀἰϊπὰ ὃ πον ἀοῖι 6] 

1 γ{ξ.." κοοίπς.᾽ Τῆιο Ῥογαίδιι οτϊα τὸν πηλὸν ἐποίησεν, Ι 

3. δάισαν παὶ οἱ ἀδελίαηά. 



5. ΦΟΗΝ. σπλν. ΤΣ, 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΚΞΒΙΟΝ. ΞΥΕΊΙΛΟ. 

θη ἀούῃ μ6 πον 8566 9 

20 ΗἨΐΪδβ ραγϑηΐβ Δηβγθυ α ὉΠ6πὶ Πα 5814, 
ὝΥ6 Κπον ὑμαῦ {815 15 Οὐσ' 500, 8η4 ὑμαῦ π6 

᾿γγ85 θοτη ὈΠπᾶ : 
21 Βυὺ Ὀγ νῇῆηδῦ τηθ8πΠ8 Π6 ΠΟΥ͂ ΒΘΘ ἢ, 

γ Κπον ποῦ; οΥ' ψΠιῸ [Πα] ορθπθᾶ ἢ18 
ΘΥ68, ὅγ8 Κπον ποῦ: [6 15 οὗ ἃ98 ; 85}. Ηἴπὴ : 
ἮΘ 588}1 Βρθδῖς 0} ΒΙπιβ6] Ὁ, 

᾿ς 22. ΤΊΕΒ6 τῦογαβ ΒΡΆ ΚΘ 5. ραγθηΐβ, Ὀ6- 
4686 ΤΠ6Υ ἔραγθα ὑΠ|6 {ον 8: [Ὁ ὉΠ [65 
᾿Βαά ἀρνθθὰ δἰγθδάγυ, ὑπαῦ 18 δῃν πῖϑη [6 
᾿οΟμ δ88 ὑπαῦ Π6 τγὰ8] ΟΠ νῖβύ, μ6 βου] 6 
“Ραῦ ουὖῦ οἵ [86 ΞΥπαροριιθ. 

25. [ΤΠΘΓΘΙΟΓΘ] βαϊα ἢἷβ. ρατθπύβ, ΗΘ 18 
οὕ δρθ ; 881 Βῖτῃ. 

] 
ὑπαῦ [5785] ὈΠ1π4, 8 Π4 Βαϊ 4 πηΐο μΐπ), 5 Ἰνο 
[Θοα {Π8 ργαΐβθ :} ἔστ πον ὑμπαῦ {8185 τη8 ἢ 
15 ἃ 5ΒΙΠΠΘΟΙ, 
᾿ς 95. Ἦθ δηβμυογοᾶ δηὰ βα]α, Υ μοῦμον μ6. 
[67 ἃ βίππου οὐ" πο, 1 ποῦ ποῦ : οπθ ὑπὶπρσ 

24. [ΤῈ π΄ ἀραϊη]} οΔ]]68 ἐπ6ν {ΠπῸ πιᾶπὺ 

ἘΤΗΊΙΟΡΙΟ. 

6 πον 8668 8] 

20 Βυῦ 8 Ρᾶγθηῦβ δηβυγουθα ἃπα βαϊᾷ, 
ἍΥ8 Κπον ὑπαῦ {815 18 Οἵ 50η, δα ὑμαῦ Πθ᾿ 
γ85 θΟΤῚ Ὀ]1Π6: 

21 Βυῦ ποὺ 6 ποῦ βθϑῃ, οὐ σ 80 
ΟΡοπρα Πΐϊη μἷβ θυθβ, γ πον ποῦ : Βον- 
ΑΥ̓͂ΘΙ’ ΠΘ 18 ΘΟΠ1Θ ἋΡ ὕο ΠΪ8 ΥΘΆΓΒ :; ἀ5]ς ΠΙΠῚ : 
ἢ 5}|8}} Βρθδᾶκ ἴου" δ τη56 1}. 

22 Ἠ!Β ρᾶγθηΐβ 5814 {Π|656 ὕΠ]ΠρῈ, θΘοδιι86 
ὑῃθυ ὑ6 6 αἰγαϊαὰ οἵ ἐπ {6 νν5 : ΤῸ 0Π6 ἴθ ν"8 
δὰ ἀθογθθα ὑπμαῦ, ἢ ἃ ππᾶπ ΡΓοΟΐοββθα οἵ 
πὶ: Τμαὺ ἐδ ὕΠ6 Δ Θββι δ}, τύπου Βιου]α 
οαβῦ Βῖπι οὖ οἵ ὉΠ|6 βυπᾶροριι.ὃ 

25. ΤΠ ΘΡΘοσο βαϊα 5. ραυθηΐβ ὑπαῦ, Ηὸ 
1Β ΘΟΠῚΘ ὋΡ ἴο Π1Β8 ὙΘΩΓΒ ; ἃ5]ς Π]Π1. 

24. Απὰ ὑῃ6ὺ οἈ]]6α {Π|6 τηδῃ ἃ Βθοομα 
{ἰπη6, ἶπὶ ὑπαῦ μδα Ὀδθη Ὀ]Ϊπα, πα {Ππ6 Ὺ 
ΒΔΥ πηὔο πη, ΡΡαῖβο οὐ :ἢ Ὁ. 6 ποῦ 
ὑμαῦ ὑΠ 15 τηδη 15 ἃ ΒΙΠΠΘΙ. 

25 Ἠδ δηβνϑιθα δηά βαϊὰ πηἴΐο {Πθιη, Τ 
[6 18 ἃ Βίπῃθι 1 κπονν ποῦ: θα ΟΠ {μ]ηρ; 

Ῥουπ ὈΠ πὰ ἢ μον ὑπθη ἀοῦμ ἢ ΠΟῪ 860 Ὁ 

20 Απὰ Β18 ρατθηΐβ δηβυογθα δηα ΒΔΥ͂, 
Ἅγ8 Κπον ὑμαῦ {Π15 δὶ οὐ" Β0ῃ, 8ῃη4 8|80 
ὑπαῦ μ6 νγὰβ θοσπ ὈΠ πὰ: 

21 Βυῦ μον ΒΒ πον βίῃ, οὐ" ΠηῸ ορθπθα 
ΒῚΒ5. ΘΥ68, 6 πον ποῦ : 881. πὶ; [6 18 
ΒΡΟΥῚ ἊΡ : πὰ Π6 οδη ΒρΘδΚ ἴον Βἰ τ 561}, 

22 Απᾷᾶ δ᾽8. Ῥαγθηὺβ 8813 ὑ}18, θθοδιβθ 
ὑπο ν ἔθανροα {π6 965: ἴον ὑπ Φθνβ μδὰ 
οου δηθὰ {πὰ 1 ὉΠΟΡῸ ΟΥΘ Δ ὑπδῦ 
Ὀ6] να ἴῃ Βΐμη ὑμαῦ ἢ6 τσα8 ΟΠ Ρὶδῦ, [ΠΘΥ 
ΒΠ01}4 ἀσῖνο μἴμη οὐὖ οἵ ὕΠ6 ΒΥ ΠᾶΡΌΡαΘ. 

28. Ββοδαβο οὗ {π|8 δἷ8 ραγθηΐβ βαϊὰ, Ἠθ 
15. ΒΤΌΥΙ ῸΡ ; 85}. Πΐπι. 

234. Απαὰ ὉΠ 6Ὺ οΔ}16 ἀρσδίῃ ὑπαῦ Ὀ]1Π ἃ πδῃ, 
ΔΠα ΠΟΥ 58 Υ πηῦο μἷπι, Οὐπιο,5 ρον ρ]ουγα 
ἴο Ὁ : Ὁ" Οαγβοῖγθ5 6 πον ὑμπαῦ ΒΘ ἐδ 
ἃ Β1ΠηΠ0},"} {Π18 ΤΠη8Δ}. 

Ὡὅ Απὰ {Π6 τηϑῃ δηβνθῦθα δηα βαῖ0 ἢ 
ἀηΐο ὕπθιῃ, 1 ἰτπον ποῦ 1ἢ μ6 ἐθ ἃ ΒΙΠΠΘΕ: 

Α.}. 32. 

1 ΟἩ. υἱῖ. 13; χίϊ, 42; χῖχ. 38; Αοΐϑυ. 13, 

3 ΟἿ. ἰχ. 834; χυΐ. 2. 

] 3 7051), τὴ. 10; 1 581. νυἱ. δ. 

᾿Π 4 ΟἈ. ἴκ. 16. 

1 ΟΥ̓, “15 ΠΟΥ ΒΘοΙῃρ'.᾽ 

᾿ 

᾿ 

[Ξ- φαικιηιέ ῦ τέν ει, “ἼΘ μδ5 βίδξαγο,᾽ "16 ἰβ στόν ἀρ.᾿ 
ΓΒΝΚΙ. 

3 ΟΥ, “ἈΒΒΟΙΠΌΪΥ.᾽ 

4 ΟΥ̓Δ, "Β]οΥ ν ΟΟΡ :᾽ ---ἰ εῖνϑ βίουυ ἴο αον».᾽ ἩΓΚΙ, 

1 σαπέϊ εὐα᾽ ἐμ, βᾶτηθ σομπβίσιιοξοιν ἃ5 ἴπ γΟΥ. Β ἀπά 11. 

5. 110. "58. ;᾿ “δια {πι5 5ρᾷκὸ Ηἷβ ραγθιῦβ," ῬΟΙΪΥρῚ. 

3 ἡγμμν, 110, “κο.᾽ 

4 ῬΟΙΥΕῚΊ. δά 5, "δια μῖνο {ΠπΔ}Κ8.᾽ 

5. ΘΆΠῚΘ ΘΟμΒί, δἃ5. ἴῃ νυν. 8,11, τα ἐμ χαδῆξὶ, “116 Ὠἰς 
Ππουλο.ἢ 

ΒΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

᾿Βήπι Ὀἰγυ μ6 θοίηρ ὈΠΠὰ ΡῚ ὈΥ τ Παῦ ΠΠΘ ΔΒ 
᾿ἀούμ μι πον 886 Οἰθανν ἢ5 

20 Ἠΐβ ραγθηῦβ δηβυθυηρ Βαϊ, 6 
Κηονν ἐμαῦ ὑΠ18 18 ΟἿΤ' 501, ἈΠ ὑΠπᾶῦ ψγ6 γᾶν 
μὶἷπι ὈἰγῚ ἢ μ6 θοϊηρ ὈΠ1πα :} 

21 Βυὺ ὈγΥ ψιῇβᾶῦ τηθϑη8 ῃ6 πον βθϑίῃ 
Οἰθανὶν, 2 6 Κπονν ποῦ; ΟΡ ΜῈΏΟ ΒΘ 18 ὑπᾶῦ 
ΟΡΘπΘα [18 οΥ68, γγχ8 που ποῦ : Ὀαὺ ΒΙΠηΒ6 
αἶβο 18 ἴῃ ἃ βίαϊθ ἴο Βρθαῖς ἴῸγ Βἰμη86]}. 

22 Ἣϊ8 ραγθηΐβ βαϊα {686 ἐβίηρσβ, θ6- 
᾿ὍΔι156 ὉΠΘΥ ἴραγθα ἐπθ 76 νγ5: ἴον ὕΠ6 7608 
᾿Βδά αἰγοδάυ ἀθογθθά, ὑπαῦ 1Γ ἀπν οπ6 6Θοη- 
[οββϑθά ἐπαῦ ῃ6 ννδαβϑῇ ὑπ6 (Ἠγῖβῦ, ῃ6 Βπου]ά 
806 οαβῦ ουὖὖ οὗ {π6 Βυπᾶρορσιθ. 

ΡΤ ΟΠ ῸΡ ; δ8]ς Π]πη. 
24. ΤΉΘΥ 64}16 4 ὑπουθίογ ἃ βθοοπα ἔϊπη 

ὕΠ6 ΤηὰΠ ΜὙ}10 νγ)8 ὈΠΠά, ὕπο Βαϊ πηΐο 
μῖπη, αἷνθ βΊουυ ἴο αοα: ψ Κῆον ὑπαῦ 

᾿ΠΠ1Β ΤηΔ ἢ 18 ἃ Β΄ ΠΠΟΡ, 
25) ΤῊΒ οαθ ὑβοπ ἁπβογοῆ, ὙΥΠούπον 

ἢ6 18. ἃ ΒΙΠΠΟΙ" 1 Κηον ποῦ: ὁπ6 {πϊηρ 1 

1 ΤῊ 5. Ἰοταὶ σου οτίπρ ΟΥ̓ ἔΠπ6 οτἰ κί παὶ ἀπάϊρορὴ δρλὸ 
πϑεῖ!ε, ἰδ ΙΔ Ό]6 ἕο τοϊβοοπβέσιισείοι ἱπ ἘΠ ΡΊ ΒΕ ; αΐ ποῖ ἱπ 
ϑβαμίαίς, 

3 560 ΨΟΤ, 1δ, 
8 οΥ, “ΟΥ̓ ἰτἤ5ο},; πέορλι "Ἀδδρν ἀρϑετδ οἰσορλδ)ιαάε 

“καγορῆ. Οὐ, Νοῖάς στοπύογβ ἐπί, “ἴρεὸ οξίαπη τοϊαίσπη 
παροῖ," πκὸ {πὸ Μειηρπίτεῖς, θὰ του ῖν. Τ᾽ ΟΥ̓ ἐδ τη δὴ5 
“βἴδίε οὐ θείπε,᾽ πα αἰπὺ “ΤΠΠΠΠΟΥ ,᾿ δ πε δ᾽ ἐδ ΟΥ̓́Θ ἐδ, 5. “το 
ΡῈ π᾿ ἐπδὲ βίδτο,᾽ "ἸἀοΠΘῸ5,᾽ δρίαβ,, ἅς, 566 οις, Ζοῦχα 

Οοὐά, βαμϊά, ν. 478, ἀπά ποῖο ; αὶ ΜίματοΙ, 1.ο, ν, χχχί, 
4 1, “16.᾽ 

Ϊ 5 ρρλιεβλιῦρε απαροκμπασῦροι, Ἰ1τ, “ΒΟ θοσοῖῖς ἀπο- 

ἱ συνάγωγος.᾽ 
Ϊ 138 

23. Ἐὸν {Π|8 βαϊ Π15 ρατθηΐβ ὑΠπδὺ, ἘΠ 18. 

θῖρθἢ μ6 Βοίπρ ὈΠπὰ ΡῚ πον Ὁπθη ἀούῃ ]1Θ 
ΠΟῚ 866 ΟἸΘΔΙΥ ἢ 

᾿ς 20 ἨΪΒ ρᾶγθηΐβ ΔΒ ΡΘα δηα βαϊα, 76 
Κπονν {παῦὺ {Π15. 15. οἷ" Β0η, δηα ὑπαῦ νγ6 
δᾶνθ Εἴτα ὈΙΡῸ}} πο Ὀοίηρ ὈΠπᾷ :} 

21 Βυῦ μον 6 ποὺ βθϑῦ οἰθαυ]Υ, γ16 
Κηον ποῦ; ΟΡ ΨηΟ ΟρΡΘπΘα 8 ΘΥ68, νὙ6 
Κπον ποῦ: «δὶς Πΐμι; 8 ἃρθ 18 ὑπαὖῦ 6 
ΔΙΟΠΘ 4180 Βρθαῖ ἴῸν ΒΙ πη 561 }.2 

22 ἨΪΐΒ Ῥᾶγοηῦβ βαϊᾷ ὕΠθ86 {πϊπρ8, θ6- 
οδιι86 ὕπο πθῦθ αἴγαϊα οὗ ὕπ6 608: [Ὁ 
16 16) μαὰ ἀθογθοᾶ, ὑπᾶῦ 1 ΔΠΥ ΟἿ 
ἀθοϊανοα ὀρθὶν ὑπᾶῦ 6 νναβὴ ὑπο ( υ]δῦ, 
ἔΠοΥ που] οαϑῦ Πΐπὶ οὐ οὗ {Π6 βυπὰ- 
Βορπθ." 

25. Εὸν 0818. βαϊὰ [ἷ8. ρᾶγθηΐβ ὑπαῦ, 6 
Βαῦ ἢ ἀρ 4180; αβὶς ΠΤ. 

24. “ΠΟΥ οαΠ]16 ἃ ὑπο γ ΟΡ ἃ Βθοο πα {ϊπ|0 
ὉΠ πὰρ ὙΠῸ ψγὰ8. Ὀ]1η4, ἀπ ὕπο βαϊὰ 
απο δΐπι, Οὐἶνθ σἴονυ ἰο οά: νγ)ὸ ἰπιον 
{πᾶὉ {Π|8 τῆλ 18 ἃ ΒΙΠΠΘΓ, 

25 Ἠδ ὑπαῦ μαὰ θθθὴ Ὀ]1Πα δηβυοροα, 
Βδυηρ, ΠῚ ΠΘ 18 ἃ Βίππον 1 Κῆον ποῦ : 06 

1 απο σοπβίγα σίου 5 ἴῃ βαμίαἰς αν. 

3. ΑΙ {πὸ ργοποι 8 ΟΥ̓ ἐδρηπιαϊδ παρῆι Ππιπιαμαΐρ)ι "πῦρλι 
δεαα]ὦ εἰ νδέρλ, οαπποῦ Ὀ6 τοπάογοά ΠΟΤ ν ἰπίο ἘΠΡΊ 5], 

3 γε, “δὶ Ηο [5,᾿ 

4110, “ΤποΥ νου] τηπκο πἰπὶ ἀποσυνάγωγον.᾽ 

ΘΟΤΉΙΟ. 

Β8ου] ἃ θ6. Ῥοσῃ ὈΠπα ἢ πον ἀοὐϊ ἢΘ ΠΟῪ 
5609 

20 ΤΊθη Ηἷ8 Ῥγθηἴβ Δηβυγθυθα ἐμπθηὴ δπα 
βΒαϊα, Ἄγ νοῦ! ὑμαῦ ὑΠ15 18. ΟἿ βοῇ, ἃπᾶ 
ὑμπαῦ ἢ νγὰβϑ θορῃ ὈΠ1Π4: 

21 Βυῦ μον μ6 πον βθϑίϊ, νγθ νοῦ! ποῦ: 
ΟΡ Ψ)}ἘΏΟ Ορομθαὰ [8 θύθβ,;: σψθ νοῦ ποῦ: 
μι Ἰπι86}} 15 ΤΌ ῸΡ ; 8Β]ς ΠΪΠῚ : ἢ ΠΙΔΥ͂ 
ΒΡΘαΪς ἴον" Β]ΙΏ56]}, 

25. ἨΪΒ ραγοηΐβ βδ᾽ 4. {Π18, θθοδιβο ὉΠΟΥ͂ 
616 αἴραϊὰ οὐ {π6 {6 νν8:8 [Ὁ ὉΠ6 «678 
ΡΙοάροα {Ππϑιλβοῖνϑδ, ὑπᾶῦ 1Ε Δ ΠΥ 9η6 5Πιου]ἃ 
ΘΟΠ ΒΒ. Πΐπὴ ἔο ὅθ ΟΠ ἰβῦ, μΘ Βουαὰ ἢ6 οὐδ 
ουὖ οἵ {πΠ6 Βυπᾶροριο. 

28 ῬΒΘΡΟΙΌΡΟ βαϊα 1}18. ραγοηύβθ ὑμαῦ, ΤῸ 
ἰβ ΤΌ Π ὙΡ ; 88]. Πΐμη 861}, 

24. ΤΠΙΘΥ οΔ]]θ Ἰῃ7 ὉΠ θη Ὡπούμ θυ δ πη ὅΠ6 
τδἢ ὙΠῸ νγὰ8. ὈΠ1Π4, ἀπ 5814 πηῦο [1], 
Οἶνο ρον ἴο οα : νγὸ νοῦ! ὑπαῦ {18 πδῃ 
ἴδ ἃ ΒΙΠΠΘΙ, 

25 ΤΊΘη ΠΘ Ἀπϑυγουθα, ΤΠ ἢ 18. ἃ ΒΙΠΠΟΙ 
ΤΙ νοῦ ποῦ: {Π18 ὁπ {πἰηρ 1 σοῦ, {παᾶῦ 

1 μέξειγι---τιὶ οἱ. 5οο Νοίοβ οἱ οἷ. ἱ, 10. 

3. «10 πίπι {116 ΟΥ6 5." 

3. οπίεάπη κἰα ἐμ αἰπγιδ. 

4 χαηείϊμπ ἰδ, στοῦ υυἱτν {πὸ ασοΥρκίαῃ δλιδέ ἢ Κηνμμῖ-τ 
ἐψῆπεκ, αν. 

δ΄ 116, "βου θὸ τηδο οὐδ," οΥ “Ῥοοοτηο οὐΐ οἵ {Ππ0 Βγτιδ- 
κοκιο,᾿ μέαπαι ἀπ σοραΐ υαἰγί παῖ, 

δ᾽ γεγμαΐοι δ, Τὴ γν, 18, 90,92, γονεῖς ἰ5 τουπάογοῦ γεν οίπ, 

7 αἰνορίἀοάπη, ᾿ς,“ ΤΠΟΥ σα] οα το,᾿ ΟΥ̓ “ονγαγ8᾽ {ΠἸοπὶ, 



σπ.». ΙΧ. 

ἈΒΚΜΕΝΊΑΝ. 

ΙΙπα ἢ πον μον ἀοῦνι 6 866 ἢ 

20 ἨΐΒβ ραγοηΐβ ρᾷγθ ὑῃ6 πὶ ΔΠΒυτθι, ἃπὰ 
514,1 Ὑ7ὸ Κπονν ὑπαῦ (Π18 18. ΟΡ 8οῃ, ἃπα 
{δμαῦ μ6 νγὰϑ θόγῃ ὈΠ1πηα: 

21 Βιυΐῦ πον ΒΘ ποὺῦ βθϑύϊι, νγθ Κποὺ ποῦ: 
ΟΥ ὙΠῸ ἢ 15 ὑπαῦ ορθηθα ᾿ἷ8 θυ 68 γγθ Κπον 
ποῦ: Βθυΐῦ 8]. Ηἷπι; ἢ6 1ἴβ σΓΌ ὉΡ ἢ 6 
ὉΠ|6 1 888}} Βρθαὶς [Ὁ ΕἸ πΊ856}}. 

1 22 Ηἴἰδβ ραγθηῦβ βαϊα ὑπαῦ, Ὀθοαυβθ ὑπ 6 Υ 
γ6 ΓΘ αὐγαὶ οὐ ὑπ {678 : Ὀδοδιιδ6 ὑΠ|6 {6008 
Βαὰά πιδάθ ἃ νον ὑμαῦ ᾿ξ πν ὁπ6 8βιου!ὰ 
ΘΟμίοβ8. δἰπὶ 0 ὅθ ΟἸἩτῖδῦ, π6 Βῃου!α ὈΘ 
οαϑῦ οὐὖ οἵ ὑπὸ ἈΒΒΘΠΆθ]ν.᾿ 

23. ἘῸν {παὖ ἰδ Ῥαγθηίβ βαϊ]4 ὑΠπαῦ, ΗΘ 18 
δόντι ὉΡ :7 Δ5]ς Βΐπ). 

24. Αραῖῃ ὕΠ6Υ οΔ]164 ἀπούμον ὑϊπηθ Πϊπὶ 
ἐμαῦ ντα8 ὈΠπα, ἀπὰ βὰν πἀπΐο Πἷπι, Οἷνθ 
σἸοῦν ἴο Οοα: ν πον ἐπαῦ ὑπαῦ τηδὴ 18 
ἃ Β΄ ΠΠΘΤ. 

25 ΤΠ θη 6 βαϊθ, ὙΥ̓ΒούμοΡ μ6 Ὀ6ῇ ἃ 
Βίπποι 1 Καον ποῦ: Ὀαὺ {8181 Κπον,, ὑμαῦ 

5. 50ΗΝ. 

᾿- Σ πΠΠ 5ΠΑΝΟΝΙΟ. ΘΕΟΚΟΙ͂ΑΝ. 

ὉΠ|πᾶ Ὁ Ξ ΠΣ μον ἀοίῃ ΒΘ 866 Ὁ ὈΠπὰ ἢ ον ὕπθη ἀοῦνι ἢΘ πον 866 ὃ 

20 Ἠΐβ {ἈὐΠ 6 ἀπ τποῦμθν δηβιγοσθᾶ πὰ 20 Ηἴβ ραγθηΐβ Ἀηβινθγθα ἔῃ 6πὶ Δα βαϊά, 
βαϊά, Ὑ7Ὑὸ Κπον ἐμαῦ ἐμῖ8 18. ΟἿΓ Βοῃ, δ 6 Κπον ὑπδῦ ἐμ ῖβ 1Β Οὰγ 80η, πα ὑπαῦ ἢ 
[6 νγὰϑ θογπ Ὀ]Ϊπὰ : νγ88 Ὀογη ὈΠη: 

21 Βαυΐ πον πον ἢ βθϑί, γ᾿ πον ποῦ; 21 Βαυΐ ον ΒΘ πον βθϑίῃ, νγὸ Κπον ποῦ ; 
ΟΥ ΜῈῆῸ οροπθὰ [8 θύ88, ἷθ ΚΠΟῸ ποῦ: ΟΥ' ὙΠῸ οροπρὰ ἴο δἷπὶ λὲδ θυ 88, γ᾿ Κποὺν 
ἰπααῖΐνο οἵ Ηΐπι ; ἮΘ 18. σΤΌΠ ἋΡ :} Π6 8808}} ποῦ : Β΄ πηΒ61} ΒΑ ἢ ἀρ :} 8Κ Ἀΐπὶ 86}: ὑπαῦ 
ΒΡΘδἰΪς [Ὁ ΠΙ ΠΊΒ6] 6, [6 ΠΙΔΥ͂ ΒΡΘΔΚ [ῸΣ ἰπηΒο ἢ, 

99. Ῥὸν ἐμαῦ τθᾶβοῃ βαϊα 5 ραγθηῦβ ὑΠ18, 22 Ηἰδβ ραγθῃηΐβ βαϊ ἃ ἔμι686 ὑπ πρβ, ὈδοδῸ 56 | 
Ὁπαῦ ὉΠΟῪ πΡΘ ΓΘ δῇγδ! α οἵ {Π|6 {6 νν8.: Ὀθοαιβθ ὕμοΥῪ ἴθαρθα ὉΠ ὅθ ν8: ἴον ἴπ6 Φθνν8 διδι 
086 768 Βα ρῥ]θᾶσοα ὑπθιηβοῖνθϑ," ὑπαῦ 1 δἰγοδᾶν ἀθογθθα, ὑμπαῦ 1 ἀπν ὁπ οοῃίθεβθα 
ΔΏΥ ὉΠ ΘΟΠίοΒΒοα Ηἷπὶ ἐο ὅθ ΟἸ"νἰδῦ, μι πὶ ἐο δ ΟΠ τύ, μ βῃοι]ὰ Ὀ8 οαβῦ ουῦ οἵ 
ΒΒου ἃ θ6 ἀνίνθη ουὖὖ οἵ ὕΠ:6 Ἀ5ΒΘΠΊὈ]Υ. {Π|6 ἀββθιῃὈ]υ. 

28. ΤΠοτγοίονϑ βαϊα Π15 ἕαῦμ6 πᾶ τηοῦμοσ, 253. ΕῸΝ {18 σαιδθ Ηἷβ ραυθηΐβ βαϊα ἐπαΐ, 
Ἠδ 18 σσόνῖι ἪΡ :} ἰηααῖγο οὗ Πΐπι. 

24 ΤΏ ΘΥ οΔ]]6 ἃ ἃ βθοοπα {ϊπηθ {Π6 τηδῃ 
ὙΠῸ [Ὀγπιουγὅ ττὰ8. ὉΠ1π4, πα ΠΥ βα]ὰ 
αἰΐο Βΐμη, ΟἸνθ ροῦν ο αοά: ψὸ πον 
ὑπαῦ {18 ΤηΔ 18 ἃ 5ΠΠ6 0. 

25 Βυῦ ἢ ἀηβινυογοα ἀπ βαϊά, Τῇ 6 18 

ἨΘ μδίἢ ἃ :} δβ]κ Εἰπὶ 86]. 
24 ΤΠ θη ὉΠ6Υ οΔ]1]6 ἃ ουΐ ἃ Βοοοπαᾶ {ἰπ|6 

{η6 πϑὴ ὙΠῸ νγα8 ὈΠπη4, πὰ βαϊά ὑπῖο 
Βίπ), Οἷνθ ροσυ ἴο Θοα: νγ Κποὺ ὑδδῦὺ 
{15 τηδΠ 15. ἃ ΒΙΠΠΘΙΡ, Ι 

25 ΤΏθη ΒΘ δηβυογθα πὰ βαϊα, Τῇ ἢ ἴξ 
ἃ ΒΙΠΠ6} 1 Κπον ποῦ : Ὀαὺ {Π|8 9ὁπ6 ὑπὶπρ 1 8 ΒΙΠΠΘΙ 1 Κπον ποῦ: ὁπ6 ὕμίηρ 1 Κπον, 

 χιξι " δηὰ βαγ.᾿ 

3 οΥἍ, "οὕ αρκὸ ;᾿ 11{. “πὸ παῖν γοδομιοα Ηΐ5 τη αΒΌΓΟ.᾽ 

3 γἱξ, “ἃ νΟΥ νγὰβ τηδὰο ὈγΟΥ “Οὗ {6 7 νν8.᾿ 

4 ΟΓ, “βυθδοκαδ, 

5 δ λὲ πιδρλαυδν {ἰδὸ, 5). νὸν, “ΕΠ δ 15 ἃ βίπποτ.᾽. 

ΑΝΟΤΟ.ΒΆΑΧΟΝ. 

δΠπὰ ἢ ὈῪ γε δὲ ταθῆπ8 ἀοῦϊι 6 ὯΟΝ 866 ἢ 

90. 5 ραγθηΐβ δηβυνογοα ἔμοπὶ Δ Πα Βαϊ, 
Ὗγ6 ποῦ ὑπαῖ ὑμῖ8 18. ΟἿ 800, ἃ πα ὑμπαῦ μ6 
νᾺ8 θογη Ὀ]1π4 : 

21 γὸ νοῦ ποὺ ὈΥ͂ τι βιαὺῦ πιθὰῃ8 ἢΘ ΠΟ 
ΒΘθῦἢ, Ποῦ τηο Οροηῃθα [118 ΘΥ68 : 881. ΕΪπὶ 
Εἰπιβοῖξ; πὸ μαῦρο: ἰοῦ Πΐπι Βρθαὶς ἴον 
ΒἰπηΒ6 1 Ὁ. 

22 Ἠΐβ Ῥαγθηΐβ βραϊθ ἔΠ686 {ὉΠ ίπρϑ, Ὸν' 
ὑπαῦ {Π6γ [ϑαυθὰ {ῃ6 1608: ὕπ6 {6 ν}8 μαὰ 
οτἀογθα,  ἀπν οη6 οομ οββοα ΟΠ νύ, {πὰῦ 
[ι 85πόοι ἃ θ6 οαϑὺ ἄνγαν ΓΡΟΠῚ ἃιμοηρ' ὕΠιθ πη... 

23. ΤΠοΡοίονο βαϊα ἢ15. ραγθηΐβ, "6 ΒΡ} 
Θ; δ8]ς ϊπὶ 86}, 
94. Τ θη ὑπ ν οα]]6α ἀραΐῃ {Π6 πιαὰπ ἘῸ 

ΘῸ 88 ὈΪϊπα, ἀπά βαϊὰ ἀπο τη, ὅδαν, 
σίου ἴὸ Οοα : τὸ ποῦ ὑμπαῦ ὉΠ}18. τηδῃ 18 
Βἰπ}.5 
5 Απᾶ ἢθ βεϊά, Τῇ μι 18. βίῃ α], ὑμαῦ 1 

μοῦ ποῦ: ομϑ ὑδπίπρ 1 ποῦ, ὑμπαῦ 1 ντα8 

1 λαδακὶ ἀχιδ, “6 δῖ ἀρ6.᾽ 1 ογ, "βίδζαγο,, " στοντη,᾽ σοτυαπέ᾽ ἐπιαΐ". 

3. ὩΔο  ἡ Κηνμὶ -ἰφῦσιεβ, " πδὰ μίνο ὁπ6 Δποῖπου υτοτσᾶ,᾽ ] 
ἐλνοσο ροάκοα ὉΥ τνογᾶ,᾽ “ὙΥΟΤΟ ἀρτοοα,, ΓΟ ΠΟ 5. ΟΧΘΟΙΙΥ 
"ἔπ αοίμῖο ψαφεέλεη-δὶδ. 

8 866 ΥΟΓ, 17. ] 

ΡΕΆΚΞΙΑΝ. ΑἈΒΑΒΙΟ. 

θοτη ὈΠπα ὃ πον ἔπθα ἀοί "6 πον 8686 ὃ 866 αὖ Ῥγθβοηῦ ἢ 

20 Ἠΐβ βαγθῃῦβ ἈΠδυν ΘΓ ἐποπ), ἃπΠα βαϊα, 20 Η8 [αῦμου πα τοῦθ ον αηβυθσθα δηὰ 
6 Κπον ὑπαῦ ἐΠ18 15 οὰν Βοη, ἃπὰ ἐμαῦ μΒ6. βαϊὰ, 8 Κῆονν ὑπαῦ {818 15. ΟἿΣ 80, πὰ 
νγὰ8 Ὀοση ὈΠΙπη4 : ἐπαῦ ἢθ 8 θόσῃ ὈΠϊηὰ : 

21 Βιυὺ μον μΘ ποὺ βού, ου ῃῸ οροπθάς 21] Ηον Π6 βθϑίῃ, οὐ ψἘῸ οροπθα Ἀΐπὶ 
Βἷπι Ηἷβ ΘΥ̓ΘΒ, ν6 ποὺ ποῦ: Ὀαῦ ΒΘ 18. οἵ [18 ὕνγο θυθ8, γ) 6 ἱπάθοά Κπον ποῦ : Ὀθμο]ά, 
πιδέογθ ἃρ 2} αβὶς Ὠΐπὶ ὕΏ ΘῈ : ΒΘ 588}} Βρθαὶς ἢ 8 Θ0π|6 ἕο Ὑϑᾶγβ; ἱπηιῖγο οἵὗἨ ἈΪπι: 
ἴον Βἰπηβο ἴ.3 {παῦ ΒΘ ΤῊΔΥ͂ ΘἾΥΘ ΔΉΒΥΓΘΡ ἴῸΓ ὨϊπηΒ6 Π 

29. ἨΐΒ ραγθηΐβ βαϊα {}18, θθοδιιθθ ὑμθὸν 22 Ηἰβ ἴεμον. ἀπ τπούθθν Βρακθ ἔμαβ. 
ὑπῆθγο αὐγαϊά οὐ πὸ {6 νν8: ἴὸν 86 76 νν8 πα ἴον ὉΠπϑὶν οὐαὶ ἰπύθγοϑῦ, ὃ Ὀθοδιβθ ΠΟΥ 6 ΓΘ 
ἀροϊάορα ὑμπαῦ 1 ἃ πιᾶπ οομοββθα ὑπαὺ μ6. αἰαὶ οὔ ἐμ {θνν8: ἴον ὕ8 6 {88 δὰ τηδᾶθ. 
τσαα ἴμ6 Μοβϑβίδῃ, ὑπ  Ὺ Βῃοι!α ἀσῖνϑ μἴτα ουὐ. ἃ ἄθογθθ, ὑμαῦ ΘΥΘΡΥ͂ ΟΠ 6 ὙΠῸ ὁοοπίοββοα ἐπαῦ 
ΠΟΥ ΤΠΘ ἈΒΒΘΙΏΒ]Υ. 6 νγὰβ Μοββίδι, ὑἢθυ Βῃου γα οαδῦ ΐπὶ οὐΐ 
] ἴγοπὶ Ἀπ Πρ ΠΟ ΠΊΒΘΙΥΘΒ, 
᾿ς 98. Ἐν {018 σϑᾶϑοῃ Ηἷβ ραγοπίβ Βαϊ, θ᾽ 28. ἘῸν ὑδ]8 σθάϑοι βαϊ ἃ ̓νἷβ τποῖ μον δηὰ 
μια σου ρ] οῦθα 8 ὙΘΆΓΡΒ; 51 Βῖπι. [ὐθον, ΗΘ 8 Ομ ἴο ὙΘΆΓΒ; ἃΒ}ς Βΐμ). 

24. Απὰ {ΠΥ οἰ] ὑπ ὈΠΪπὰ τπᾶπ αὐ 24 ΤΉΘΥ οΔ|168 {Π6 ὈἸ᾿πὰ ἃ βθοοπα ἐἶτηθ, 
᾿βθοοηα ὀΐπηθ, ἈΠ βαϊα ππῦο Εΐπι, Οἶνθ βΊουυ ᾿ δηα βαὶα απΐο δἷπι, Οἶνο σίονν ἕο αοὰ: τ, 
το αοά: ἴον ψγὸ Κπονν ὑμαῦ 818 τηδῃ 18 ἃ) 6 Κπον ὑδαῦ 818. πηδ 18. ἃ ΒΙΠΏΘΓ, 
ΒΙΠΠΘΓ, 
| οὔ Ἠοδ ἀπϑιυογοα απ βαϊά ἀπίο ἔμοπν, 1 95. Τρδὲ τοδῃ βαϊὰ, Τὺ ἢΘ 18 8. βίππον 1 
6 ἰβ ἃ βίπποι 1 Κπον ποῦ: δι 1 Κπονϑὶ Κπον ποῦ: Ὀυῦ ἐπ 8.1 Κπονν, ὑμαὉ 1 δὰ πὸ 

᾿ φεαο Θοάδε ινμίάον. 

3 τὐδ τοΐδοη ἰλαὶ [ἀδαπ πιοπ} ἐκ ἀνηγω!, ΜΆγθΝ, ιὐα 
τοίέον ἐπὶ δε ἐπ ἀνηζμὶ. ΤῊ, 

1 χιπν " σοτρὶσῖο ἰπ γοᾶγβ." 1 ῥαγνᾶϊ νιαείαλαΐ.ἱ "Νμά, " ἔγομα μγυάσητα) πιοϊίνοβ." 

3 “ἢ παζεῖϊ, 

3. “1 Κηονν σοτίδί ΠΥ," ἱππαπιᾶ. ῬΟΪΥΕῚ. ] 
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5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΊΙΒΕ. ΨΕΚΞΙΟΝ. 

Ομαν. 1Χ. 

ΒΥΕΙΔΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Ἱ Κπον,, ἐμπῦ, [πμθγθαβ 1 νγ)85] ὉΠ πα, ΠΟΥ 
[1 866. . 
᾿ς 96 [ΤΉδη Βαϊ {Π607 ἰο Εἰπι ἀραῖη, ὙΥ Παὺ 
414 π ἴο {πθθΡ Ποὺ ορθπθὰ Πθ ἐπῖπθ 
[ΘΥ689 
ΟἾ27 Ἠδθ δηβυθγθα ὑπθιη, 1 Ππᾶγθ (014 σοι 
᾿ΑἸγθδαγ, ἃπὰ γα (14 ποὺ θᾶῦ: ψΠΘΓΘΙΌΓΘ 
“που ] 4 γ6 ΠΘᾺΡ ἐέ δρδὶπ ἢ [1011] γ9 αἰἶδο [068] 
818 ἀἸβοῖρ]8β ἢ 
ΕΠ 28 [768] {Π6 ν τϑυ]]θά Βΐπι, δηα δβαϊά, 
Ιου αὐ ἢ]8 ἀἸβοῖρ]θ ; Ὀὰῦ γ ἅτ Μοβοβ᾽ 
᾿ἀΙΕο ρ]68. 
| 29 Ὑγὲ πον ὑπαὺῦ οὐ [βρᾷκ6] ππΐο 
ΟΜΌΟΒΘ68: [ἀ8 70ν᾽ ὑΠ15 γ)οϊοιυ,} ἵν πον ποῦ 
ἔτοσι ΉΘΠΟΘ ἢΘ 18. ] 

850 ΤῊῆΘ τᾶ ἈΠΒΘΡΘα πᾶ 588] τππίο 
ὕμ θην, ΤΥ ΠΥ ΠΘΡΘῚΠ 18 ἃ ΤῊΔΓΥΘΙ]ΟΙ5. ὑπ]πρ,, 
Ὁπᾶῦ γ6 ποῦ ποῦ ἴγοπὶ ὙΠ ΠΘ ΠΟΘ ἢ6 18, ἃπὰ 
γοί ᾿ν ΠΆΌΠἢ ΟΡ ΠΘα ΤλΪΠ6 ΘΥ68. 

51 Νοῦν ψ ποῦν ὑπαῖ ὅσοα Βραγθίῃ 
ποῦ ΒΙΠΠΘΙΒ: θαῦ 1Γ ΔΠΥ͂ τη8ὲ Ὀ6 ἃ ΜῸΓ- 
ΒΕΠΡΡΟΡ οἵ οὐ, ἀπά [ἀοο.}}} [18 ψ11]], Βϊπὶ 
“Β6 πραγϑίῃ. 

Τ πον, ὑμαῦ 1 νγὰ8. ὈΠ1η4,1 ἃπα πον, Ἰο! 
1 866.2 

20 ΤΉΘΥ 880 ἴο Ηἰπὶ ἀραίη, ΑΥ μαὺ ἀϊὰ μ6 
ἴο ὕΠ66 ἢ ἤν Ορθῃθα 6 {μῖπθ Θυ68 ἢ 

97 Ἠδθ βδ: ἢ ππΐο ἐμθπι, 1 ὑο] γοιι,ὃ ἀπὰ 
γ6 Βρᾶγᾷ ποῦ: ψῆδὺ 40 γοιῦ ν]8}} ὕο ἢθὰν ὃ 
40 γοιῖι 8180 νυ δὴ ὕο Ὀθοοπηθ ΠΪ5 ἀἸβοῖρ 165 ἢ 

28 Βαυὺ ὑπϑὺ σϑνι]θα Π]πΊ, βαγιηρ᾽ πηΐο 
μη, ΤΉοα αρῦ ἃ αἰβοῖρ]θ οἵ πἴπα ; Ὀαὺ γι, 
ὙγΘ Ὧ6 {Π:6 ἀἸβοῖρ]688 οἵ Μοβϑβ. 

29 ῆε πον ὑμαῦ οα βρᾷκθ στ 
Μοβοβ: θαὰῦ ἴον {Π|8. ὁπ, γ κῆπον ποῦ 
ΜΉ ΘΠ66 ἢ 18. 

90 ΤῆΘ. πδῃ ΔΒΓ πα βαϊὰ ππΐο 
ὉΠ 6, [ἢ Ὁπϊβ, ᾿πᾶθθα, ὕθθγο ἰβ ο ψοπ ον 
αὖ, ὑπᾶῦ γ6 πον ποῦ ΠΘΠΟΘ [6 15, ἃ Π6 
ΟΡΘπΘά τηϊπΠ6 ΟΥΠ ΘΥ͂ΘΒ. 

91 Βιυὺ νι Κπον ὑμπαὺ (οὐ ᾿ἰδύθπου ποὺ 
ἴο {6 γοὶθθ οἵ β'πηθνβ: θαῦ ἴον μῖπι ὑπαῦ 
ἔθασθ ἢ Β1ηι,ῦ ἀηα ἀοοίϊι 15. ψ1}}, αθῦο ὑμαῦ 
9Π6 Β6 Βραγκϑηθίῃ.. 

1.}. 32. 

1 ΘΟ. νι. 14. 

2. ΟἿ. 11. 10. 

3 100 χχυΐ!. 0; χχχν. 12; Ῥβ, χυῦῇ. 41: χχχίν. 15; ΙΧΥ]. 
18; ῬτοΥ͂. ἱ. 28; χν. 30; ΧΧΥἹ, 0 ; 158. 1. 15 ; 7261. χί. 11; 
χῖν. 13; ΕΖΟΚ. νἱϊ. 18. Μίς, 1,4; ΖΘΟΙι. νἹῖ. 13, 

ΒΛΑΗΙΡΙΟ. 

1 ΚἘΠδῸ 1 πᾶν Ὀθοη ΒΙϊμα.᾽ ΗΥΚΙ. 

3 110. 51 8πὶ Βθοὶῃηρ'.᾽ 

3.1 τοϊὰ γοὰ αἰγοδῦν. ΗΤΚΙ. 

4 γι{, " Δα Βα Ϊηρ,.᾽ 
Ι 

5. χηογο Εἰ ΓΟΤΆΠν, “πὲ 15. αὔγαϊα οὐ Ηΐμ,᾽ ΟΥ̓ “ἴῃ ἄν οὗ 
Ἡϊπι,᾽ εἰ ἀδ' οὶ πιθπηθλι: " Ὀαΐῦ 17 ἃ τηδὴ 15 ἔρασγί πο ΟΟ"»,᾿ ΟΥ 
“ἃ ΘΑΤῸΥ οὔ Θον»».᾽ ΗΤΚΙ. 

Ῥαῦ οπθ ὑμίπρ' ΟὨΪΥ 1 πον, ὑμαὺ 1 εὐαϑ 
ὈΠπά, ἀπ πον 1 866. 

26 Απαᾶ ὕὑπϑὺ βᾷΐ ἀρεῖ, Δ μαῦ ἀἸά ἢΘ 
ἴο ὕΠθ6 ἢ ἃπὰ δον 414 [8 ὀρθὴ ὕπο ὑμιῖηθ 
ΟΥ̓́ΘΒ ἢ 

27 Απὰ "6 δηβυοιθα πα 58γΥ πἴο ὑῃ θη, 
1 το] 4 γοι,} ἃπα γθ μαι ποῦ: ψῃγ 40 
γ9 ΠΟΥ͂ ψ]ΒῈ ὕο πθὰν ἴῦ ἀρϑῖῃ ἢ Ψ1}}} γοὰ 
ΑἸ8ὸ θθοοιηθ ἢ185 αἰδοῖ ρ 65 ἢ 

28 Απὰ {πϑὺ σϑυλ]θα Εἶπ, ἈΠ ΒΥ ἀμῦο 
μῖπι, Του, Ὀ6 ὑποι μἷ8. ἀἰβοῖρ!θ; θα ἴον 
ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ, 18 αν ὑΠ6 αἀἸβοῖρ 68 οἵ Μοβββ. 

29 Απὰ νο, χ πον ὑπαῦ Οοα βραϊκθ 
πηΐο Δοβοβ: θυῦ 45 ὕο Ὁ818 ομθ. 78 ΠΟῪ 
ποῦ 6 ΠΟΘ ἢΘ ἐδ. 

80 Απὰ {Ππὰῦ τηλη ΔηβυοΡθα δηα βῖ0 ἢ 
πηΐο ἔπθιι, ΑθογΘ ἃ}} ὑ1ι18, 10 18. πηοϑῦ Π]Δ}- 
γϑ]]οιιβ5 ὑΠπαῦ γ6 πον ποῦ ΜΠΘΠΟΘ μΘ ἴ8, μα 
6 Ορθηῃθᾷ τη]η6 ΘΥ68. 

91 Απᾶὰ νῷ Κηον, πποσθόνθν, ὑπαῦ Θοά 
Βθαρ ἢ ποῦ βίμπορθ : θαὺ δἴπι ὑμαῦ ἔδαγϑί 
Οοα,5 ἀπ ἀοοῦ! Εἷβ. νυ 1}1, πΐπι ἢΘ μθαγθῦῃ. ἢ 

1 ῬΟΙΥΕΊ. δα άβ, ἀαἄηιε, " 7αβῦ πονν.᾽ 

3 ΟΥἉ, “ἃ ΨΥ βγοδῦ τηδγνο].᾽ Βαΐ ῬοΟΪνΡΊ. τοδᾶβ, "Ταῦ 
πλδ 18. ΨΘΥῪ βίσδηρο, ΤῸ. ὕπᾶῦῷ γὸ Καονν ποῖ, ἅς, 

ὅ θεοσεβής 5. τοπαογοᾶ ἴὰ Ἐξπορὶς Κγᾶλε ἀρπίαδλπον 
ΤῸ Π6 πδ΄ Τοαγοίῃ (}Ὰ του Οὐ ὅον».᾽ 

4 Ἰϊπ, “οχοορῦ ἴο ομὸ δηδι Τραγοῖ ({Π|6 ΥΘΔΓΟΥ ΟΥ) Οον, 
δ᾽η4 τὸ πἰπὶ ὑπαὶ ἀοοῖι ΗΒ ΜΝ }}, το πἴπὶ Ηρ ποδυκοποίν." 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΙΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

πον, ὑπαῦ 1 ψὰβ ὈΠη4, ἀπά ὑπμαῦ πον 1 
866 ΟἸΘΑΥΪΥ. 

᾿ς 206 Τηθη ὑπ Υ βαϊὰ ἴο ϊπι, ΝΥ Βαῦ 18. 10 
ὑμαῦ πο ἀἸά ἴο {πθὸ Ὁ ὈῪ σι παῦ πιθᾶπ8 ορθηθα 
[86 {π|ὴθ ΘΥ68 ἢ 
᾿ς 27 Ηρ διβνογοα ὕπο, 1 μᾶνο 7ι8ὺ ὑο] ἃ 
γου,} διὰ γοὰ μοαγὰ ποῦ: ψμαῦ 15 1Ὁ γ6 
Μ1}} Πα ἀρδίη Γ2 1} γ6. 4180 ὈΘΟΟΠῚΘ [18 

᾿ἀἰβοῖρ]68 ἢ 
᾿ 28 Τθη {Ππ0Υ τον ]]θα Πϊπι, βαγῖπρ ὑπαῦ, 
ΠΡΟ νύ ἃ ἀἴβοῖρὶθ οἵ ὑπαῦ τηδη; θαῦ ν6, 
νΘ ΓΘ (ἸΒΟΙΡ|65 οἵ Μο568. 

᾿ς 990 ὲ Κπον ὑμαῦ ἀοὰ Βρακθ ψ]ἢ 
ΜόοβοΒβ: θαῦ 818 ὁμ6 ψ)1ὸ Κπονῦ ποῦ ΠΘΠΟΘ 
ἢ 18. 

90. ΤῊΘ τὴ ΠΒυγ ΓΘ ΒΥ] Πρ πηὕο {116 ΠῚ 
ὑπαῦ, ΤΉ1Β 1056 1 15. ὉΠ βύσαπρϑ ζμϊηρ, ὑπαῦ 
γ8 Κπον ποῦ μθπο0 Π6 18, ἃπὰ 6 οροπρά 
ΤΩΪΠ6 ΘΥΘΒ. 

31 Νῆε Κπον ὑμαῦ οα πραγθῦδβ ποῦ 
ΒΙΠΠΘΙΒ: θὰ 1 96 18 ἃ τπηᾶπ οὗ (ἰοὐ,5 ἀπά 
ἀοοῦμ 18. νν1}}, πΘ μθαγθῦ ϊπη." 

ΤΠ αἰμῶ εἰά δ, 11π.. “1 δπίβηοα βΒαγίηρ.᾽ 

3. ΑἸβο, “ὙΠ δῇ ὙΠ γὸ ΠοδΥ ἰδ δἰζαίπ Ὁ᾽---ΟΥ, " ΨὮΥ Ὑν1}} γο 
ΠΟΥ ἴξ αἰγαΐπ γ᾽ ΟΥΧ, “ΨΥ διγαίη ὙΨ111 γὸ ΠοδΥ ἴξ Ὁ᾽ ] 

3 γρηιῆππμέδ, "ἃ τη ΟΥ̓͂ οἷ ;᾽ αἷθὸ ὑγδρλαλιευιδλοπμέε, 
“ἃ ὅσο οὐ ΘΟ 5. βογνίοο ;᾽ Αςξ, Οουπο, Ἐρ 65, ἱπ Ζοῖκχα ἢ 
σοδά. βαμπά, ν». 273. 

Ϊ 
. “᾿παρλδδέεπι Ἔτορῖι, " Ἡο ποαγοῖῃ ᾿ΐπὶ Πα ὈΙ ΓΔ]]γ.᾽ 

ὑπϊπρ 1 Κιον,. ὑπαῦ 1 γὰ8 Ὀ]Π1π4, θαῦ πον 
1 866 οἰθαυὶγ. 

20 ΤΠΘΥ βαϊα ἴο μἴπ, Υμαῦ 15 1ὺ πθ΄ 
ἀἸὰ ἕο {πιθοῦ πον Ορθπθα ἢθ {Π|Π6 ΘΥῸ8 ἢ 

27 ἨΘθ δηβνθυθα μη), ΑἸγοδαν πᾶν 1 
[0] 4 γοῦ, πη γ8 μϑᾶρᾷ ποῦ: νυ ῇηδῦ 18 1Ὁ γ6 
Μ1}} ἤθὰν ἃσαὶῃ ἢ Μ}1}}} γ6. 4180 ὈθοοηΘ Πῖ8. 
αἀἰβοῖρ]685 ὃ 

28 Βυΐ μον σϑυ]]θα ᾿ῖπι, βαγίπρ ὑμαῦ, 
ΤΊοι ανῦ ἃ ἀἰβοῖρ] οἵ παῦ ππδῃ ; θυ πγθ, 
Ὑγ)6 ἃ. ἀἰΒοῖρ]65 οἵ Μοβϑβ. 

20 ῆο Κπον ὑμαῦ οά Βραϊζο ψῖῦἢ 
Μοβοϑβ: θαῦ {Π18 οη6, γγ8 πον ποῦ ἤθη 66 
ΒΘ 18. 

80 ΤῊΘ πιδὴ ΔηΒυγοΡ α βαγῖηρ αηὔο ὕΠ6π|,5 
15. 1056} 15 ὕΠ6 ἸηᾶΡγ6], ὑπαῦ γο πον ποῦ 
ΜΉΘ ΠΟΘ ἢΘ 18, ἀπ ἢ6 Ορθηθα πηΐηθ ΘΥΘΒ. 

351 γὲ πον ὑμαῦ οὐ πραγ ποῦ 
ΒΙΠΠΟΙΒ: Βαῦ 1 9Π6 185 βουναη δ οἵ (οὐ, πὰ 
ἀοϑῦ 5. ψ. 11], [818 ὁποῦ μ6 μθαροῦμ πἰτη." 

. παϊδηνΐ ἀπ πιαὶ ἀδ μεξαἰεὕπινι, γουνάουβ {πὸ ἤγϑὺ οἶδα ὈΓ 
“ποῦ, δηα πὸ Βοοοπα Ὁν “ Καόνν,᾽ ΤῊ Βαμα ἀοοβ ποῖ 
τηᾶκο {παῖ αἰΠόγοπσο, δἰ ποιμὴν 1ξ οχίδίβ ἴῃ ἐπαὶ αἰα!οοί ἢ 
1]Ε0, 

3. οΥ, "δηβυνοτοῦ,᾽, " Βαϊ," 

3 κσμαδπαπιδε πιμέΐ, " οσο βοσνυίπς ον." 560 Βαμίαϊο, 

4 γλαΐ ἰ5 οτηἱ 6 'π πὸ Βαμίαϊο, 

δ᾽ “μαρλαῦέενα ὅγορῆ, " Ἰοατγοίῃ ΐπι μΔΌ ΓΌΑΠ]ν." 

ΠΣ ῬΠπα, πα πον 1 866. 

20 ΤΏΘη 8814} ΠΥ ἀραΐῃ, Δ μαὺ ἀϊᾷ μθ 
ἴο μιθο ἢ μον 414 [Θ ὀρθὴ ὑ}]π6 ΘΥ68 ὃ 

27 Ἠθ δηβυθιθα ἔπθιῃ, 1 (014 γοι ἃ]- 
τοαῦγ,, ἀπά γο θα ποῦ; νὮΥ 11} γθ ἤθαι 
ἐέ ἀραὶῃ ὃ ψ1}} γ8 Ῥϑυμαρ8. ὈθοομηΘ ἷ85 ἀΪ8- 
ΟἾΡΙΘΒ ὃ 

28 ΤΠθη {πον τον ]θα ΐμη, ἃπα βαϊά, 
Τθοι αὖ δῦ αἸΒοΙρ]; θυῦ ψγθ, ψγχ8 δ΄ 
Μοβοβ᾽ ἀἸβοῖρ 68. 

29 ΝΥο νοῦ ὑἱπᾶῦ ππύο ΜοβοΒ σα βρακθ: 
θὺ {18 Οἢ6 νγ9 ἰζπονῦ ποῦ ἤθη 66 ἢ6 18. 

90. ΤΊαῦ τᾶη ἀηβονοὰ ἃ πη βαϊά απΐο 
ὕΠπ6π}, 1π {1118 4180 18. ἃ όπου, ὑμαῦ γ9 
πον ποῦ Πθη00 πὸ ἴδ, ἃπ 6 ορθηθᾶ 
τη ΘΥ68. 

31 Νῆο νοῦ, πονονον, ὑπαὺ οὐ ραυὶς- 
Θπθῦ ποῦ ὕο Βίπηθνβ: θα 1 ΔΠΥ͂ ΟΠ 1Β ἃ 
ΜΡ ΠΙρΡΡΟν οἵ Οοα, απ ἀοοῦ! ἷ8. 1], αἷπὶ 
᾿6 πθαροῦῃ. 

1 ἅγιο ΟΕ ΐο, ΠΠκὸ {π|ὸ ἘφΗορίς, οπιβ αὐτῷ, 

3. 116, “πον ἀἰἃ Ἠδ οροι ἔΠι66 ΟΥΘΒ}᾽ 

ἢ ὁγ, “1 το] νου ἡδὺ πονν," φαΐλ ἵσυΐα 7. 

Ἔν " αἰβοίρ!ο5 ἕο Ἠΐπι," ἐλανιπα δίροηἝοα υαἰγέλιατι. 

5 11Ὸ| σίροπεία ἐπαπιπια, " αἰβοῖρ]ο ἕο Ηΐπι." 

δ φιΐδ ἀπιρόπα, Ἰἰῦ, "τὸ τὴ ογ05.᾽ 



Οπ Δ». ΙΧ. 8. 5“ΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

1 νὰβ ὈΠπά, ἀπά ποὺ 1 866. 

20 Αραΐπ ἐΠ6Υ 587 ἕο Βἴπι, ὙΥΠαῦ ἀἰα Π6 
ἴο {π66 ῦ πον 14 ΠΘ ορθὴ ῖπο ΘΥ68 ἢ 

27 Ἠθ ρᾶνθ ὑμθπὶ Δ ΒΘ Ρ, 1 Ἰυδῦ πον 
ἰο]ὰ γου, δηὰ γο πϑαγὰ ποῦ ἢ ψὩΥ Μ1}} γ6 
ἢθᾶν Δπούμου ὑϊπη6 ἢ Ὑ}}} γ6. 4|80 ὈθθοομηΘ 
Ἀἷ8. ἀἸβοῖρ]68 ἢῚ 

28 ΤΊΘΥ του ]δα Πἶτ, πα βαϊα,2 Του, θ6. 
μοι 18. ἀἴβοῖρ]θ ; γγ6, Μοβοθ᾽ ἀἰβοῖρ!οβ ἈΓΘ 
Μ6. 

29 ο, γὸ Κπονν ὑπαῦ ἢ Μόβοβ αοά 
ΒΡΆΚΘ: ΠῚ 0Π6, γὸ Κπον ποῦ ὙΠ ΠῸΘ μ6 
τδῪ θ6.ὃ 

80 ΤῊ πῆδὴ σαν 6 ΔΉΒΥΘΡ 8π4 Βα ῖ ἢ} ἀπο 
ὕπο, ΤῊΪ8. 15. Ἰπαθθα ἃ ππᾶρν6],} ὑπαῦ γθ, 
γ8 Κπουῦ ποῦ ψῇῃθηοΘ ἢ6 τηδΥ Ὀθ,ῦ ἀηα ὑμπαῦ 
[0 ορθπηθὰ τλϊπη6 οΥ68 ἢ 

31 νΥε Κηονδ ὑπαῦ οὐ Πρϑαγοῦθ ποῦς 
Βππουβ: Ὀὰῦ ἰ ομθ Βοῖ ἃ ψΟΡΒΕΙρροῦ οἵ, 
αοά, «πὰ ἀοἷ ἷβ ν1}}, ἢΐπη μ6 Ὠθαγθῦῃ. 

Ξ ' 
1 «ελαχενάεί ππια, Ἰἰτ. παθυρεὐδιν αὐτῷ. ᾿ 

3 11{4 ἘΠΟΥ Ὑγογο σον! πρς ἀπ βανὶπρ," “ σΟΩν Δ θαπ αν 
εξ ἀϊοσοραπί.᾽ ᾿ 

5 γαγ, “ΨῬΠΘπος Ηρ ἰ5.᾽ 

4 πὸ. “τηδγνο}5.᾽ Ϊ Ι 

5. ψδΓ. “ὙΠ ΘΠσΟ Ηρ ἰ5.᾽ 

5 νδγ. “1 Κπον." 

7 ἐἐπὸ---αγη ὃ, Βα ]. 

ΘΑΕΟΆΘΙΑΝ, 

Κπονν, {πᾶ "ἢ πΞ Πα, ἜΞς ἘΞ Τ 866, 

20 ΤΟΥ βαϊα ἀραὶπ ἕο Βῖπ), ὙΥμαὺ αἰά, 
6 ἀο ἴο ἔμθθ, ὑμαῦ Β οροπθὰ ἔλθ {δῖπθ. 
ΘΟΥ̓́ΘΒ ἢ 

27 Ἠδ δηβιυοσοὰ απ βαϊὰ ἀπο ὑπ 6}, 
Ι ἰο]ὰ γοὰ θύθῃ αὖ ἢγβύ, αηᾷ γϑ ἀϊὰ ποῦ 

ΒΠΑΥΌΝΙΟ. 

ἔα τ ΡΞ ἘΞ Ξε, 1 νὰϑ Ὀ]πα, ἀπά πον 1 566. 

20 ΤΉΘΥ βαϊὰ ὑἐμθγθίογθ ἀραὶη ἴο Εἶμ, 
Ὑγμαῦ ἀϊὰά Π6 ἴο τῃθ6 ἢ ον οροπθᾶ μὸ 
{Π]η6 ΘΥ̓68 ἢ 

27 Ηφ δηβιγογθᾷ ἔβρη, 1 δἰγοαᾶν ἰοϊὰ 
γου, δηὰ γοὰ Πρατὰ ποῦ: ψβαῦ ψ1}} γοὰ 

μιθδῦ : ἢν ὑμθη 40 γοιι ΜΕΤ τς δρδίη ἢ ἤθᾶΡ ἃρᾷϊῃ Ρ᾽ Μ1}} γου ρΟΥΠΔΡΒ αἶβὸ ὈΘΟΟμηΘ 
Μ1}} γοὺ αἰδὸ ὈΘΘΟΠῚΘ [18 ἀἸΒΟΙΡ]68 ἢ 

28. Βαυῦ {Π6Υ του ]]θὰ Εἶπ, ἀπα Βαϊ, ΤΉοιι 
τὺ ἃ ἀϊβοῖρ!θ οἵ "18; θαῦ ν, ἀἰβοῖρ!ο8 οἵ 
Μόοβ68 816 ν)68. 

ῶ9 ῆῦε Κπον ὑπαῦ Θά βραᾷκθ πηΐο 
Μοβοβ: θυῦ 8485 ὕο 818 ομθ, 6 ποὺ ποῦ 
ψΠθ ποθ ἢθ 18. 

80 Τμαῦ πιᾶῃ ἀπϑθρθα ἀπηα βαϊά πηΐος 
ἔμθπι, ΤῊ. 15 τη ΡΥ ]]οι8, ὑπᾶῦ γ6, γ6 ΠΟΥ 
ποῦ ψῇΘη06 Π6 18,3 δπα ὑπαῦ Π6 μδῦ} ορθπθᾶ 
τη ΐΠ6 ΘΥ̓͂68. 

51 ΤΪ5Ὶ Κπον, 1, 0παὺ Οοα Πθαγθῦ ποῦ 
ΒΙΠΠΘΙΒ : θα 1 ΠΥ ΟΠΘ 18 ἃ βουγδηῦ οἵ ἀοά, 
᾿δηᾷ ἄορι ᾿ἷ5. ν 1], αἴπα Οἰοα μραγθίῃ. 

Ὠ18. ἀἸβοῖρ]θ8 ἢ 
28 Βυΐῦ {ΠΥ του]θα Ηἷπι, δηὰ βαϊά ἀπίο 

πη, Τθοα, ὕμοὰ τὺ ἃ ἀἰβοῖρ]θ οὗ δἴμπ ; θαδ. 
ΜῸ, γγ6 ΓΘ ὕῃθ ἀἰβοῖρ!θβ οἵ Μοβϑϑβ. 

29 ῆο Κπον ὑμαῦ Θοά βρακθ υπΐο. 
Μοβϑβ; θυΐῦ {18 οὔθ νγθ Κπον ποῦ σ θποοὶ 
[6 18. 

80 ΤῊΘ τπῆδη ἀπβιοσοά δηὰ βαϊὰ ὑπΐο 

ἢ 18, δηά μθ ΟΡΘηΘα τΐΠ6 ΘΥ̓́68. 

ὕμθιῃ, ΤΉΘΓΘ 18 ἱηπάθοθὰ ἴο ποπᾶρν αὖ σοπ-᾿ 
ὁθτπίηρ, ὑΠ15,5 {παῦ γ6," γθ Κποὺν ποῦ τῃθησθὶ 

81 Νον πὸ Ἐποπέμδα Θοα Βραγϑίς ποῦ. 
ΒΙΠΠΘΙΒ : Ὀαΐῦ 1 0ΠΘ 18 ἃ γουΒΠρ ρον οἵ Θοα :ἢ 
δη4 ἄορ! Πΐ8. ψ01}}, ἐμαῦ ὁπ 6 μθαγοίῃ. 

τ γα ρίηδ δῆδη, οδπποΐῖ 6 τοπάθγοα ΠἰΓογΆΙν ἴῃ ἘΠΡΊ 5}. 
ΤῊ 58 Π16 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ νΟΥ, 27, σαν κω ἐ "λισοη. 

3 Το αθογρίδη 5λδπ ἡμαν ἱπαῖο. τοπάουβ ἔπ ατθοκ σὺ εἶ, 
ΡΒ οἢ πὸ Αὐτηθηΐδιι πὰ Δ. ϑάχοι Ν οὐβίουβ πᾶν ὑπάογ- 
βίοοῦ ἴῃ πὸ ἱπιρογαξίνο. 

3. οἷπα αὐ ΤῊΔΥ 150 τηδᾶπ, “γποῸ Ηδ ἰ5.᾽ 

4 686 τιἐδηὶ. 

Ἄν θμο. ΒΑΧΟΝ. | 

δ]1πα, ἁπὰ ἐμαῦ 1 ΠΟΥ͂ 1 866. ᾿ 

20 Τῆοη βαεϊα ὑπθὺ ἴο μἷπι, ΑΥ̓͂ μαὺ αἰ δ᾽ 
ἴο {π|66 ὃ ον ορθηϑὰ μθ {πΐπθ Θυ68 ὃ ἢ 

27 Ἠθ δηβνογθὰ ὕμθπὶ αηὰ βαϊὰ, 1 ἰοϊὰ. 
Υοι θοίονθ, ἀηὰ γθ ᾿ιθαγὰ :1 ψῈν ὙΠ] γοΪ 
ὉΡΑΪη ΠΘΔΝ 1 ἢ ΒΔΥ γ6, 1} γθ Ὀ6 Ηἰβ ἀΪ8- 
ΟἾΡΙ 685 ἢ 

28 ΤΒθη ΠΟΥ ουνβοὰ Πΐπὶ ἀπὰ βαϊα, 6. 
ὉΒοὰ [ἷ8 αἰδοῖρ!θ; γ)|  ἃγθ Μοβοϑ᾽ ἀἰβοίρ!θβ., 

29 ͵ε νοὐ ὑπαὺ (ἀοά Βρακοῦ ν 0} Μοβοβ: 
νὸ νοῦ ποῦ ΘΠ ο6 {Π18 ὁπ 18. 

80 ΤῊΘ πιδὴ Ἀηδυοτθ πα βαϊ4 ππΐο 
ὔμοιι, ΤΠ 8. 18. πτοπάθυίι, ὑμαν γ9 τοῦ ποὺ 
ΜΠΘη66 ἢ 18, ἃπα ἢ οροπϑά τΪΠ6 ΘΥ̓Θ8. 

81 ὔὙὼι ποῦ ἱπάοοα ἐμαὺ Θοά Βοαγοίμς 
ποῦ 51Π|] γπθη : θὰὺ ᾿ ΔΠῪ ΟὴΘ 18 Ομοβθηῦ βίμπογθ: θαῦ μ᾽ Πραγοῦμ Βΐμὰ ’μῸ ΤΘασΟ ἢ. ΒΙΠΠΘΡΕ: 

1 ΟΓ, "ΨΥ ὙΠ γὸ ΠᾺΡ ἀιγαίη 9᾽ 

3 Μομοέουδὶ, πιὰ]. 

5. ο 8βδηι ὅο ἀΐσηιο ἐδὲ". 

4 Τῆιο 5δνοηίο δὰ ἀπὸ οἴπου ψογβίουβ ὀχοορ ἔπο Δ. 
ϑδάχοι, πανίπρ κὸ πὸ Οὐθοκ ἃ βοραγαΐῖο ργοῦοῦπ δὰ ὁπ. 

ἐπ ὅπ ζοττηϊπδείοη. οὐὨ {πὸ νου, τοπᾶοσ δοσαγαξοὶν ὑμεῖς, 
ἴπ {15 οα86, βδί ἃ υυτξῆ πιο μοΐϊπξ ὉῪ {πὸ Ὀοσκὺ ἕο τποβο 
ὙΠῸ τοϊουίθα οπ. Ηἰπὶ σοπίοιηρίαουβιν, σὺ διδάσκεις 

ἡμᾶς; 
5. π|| " Οον-Ποπουγίηρ," Βοχοίελέέέε". 

Δ ΈΛΒΙΟ; ῬΕΆΒΙΑΝ. 

{πᾶῦ 1 νγὰ8 ΤΉ ΤΙ, 856 ἐδαΐ ΠΟΥ Ἧπ 866. 

20 Τῆθη ὑπο ν βαϊὰ ὕο μἴπὶ ἀραΐη, Βα, 
ἰ8 10 ὑππαῦ μ6 ἀἰὰ ἰο ὑΠ66 ἢ δπὰ ον ορθμθά 
ἢ {πῖπθ θυϑβὴ 

27 Δαλᾷ 118 Βα πὐῆθο [Πθηι, 1 μᾶγθ ΑἸτθδαν. 
[014 γου,} ἀπ γ ἢθᾶν ποῦ: τβδαῦ ἰβ 10 γ8 
ΙΒ ὕο ΒθαΡ ἢ (0 γ8 ῬθυμδΡ8 νῖβῃ ἰο θ6- 
᾿ΘΟΙ6 ΠῚ. ἀἰβοῖρ]68 ὃ 

28 ΤΠ θη ἔπιον σον ]]θα Βΐτη, Ἀπ βαϊα πηΐο 
᾿ῖτη, ΤΒοα ανὺ αἰβοῖρ]θ οἵ 8 ὁπ6; θυῦ 828. 
ΠῸΡ π8, ψγ)6 ἀγ {})8 αἰβοῖρ]68 οὗ Μοβββ. 

29 Βὸν ν6 Κπον ὑμαῦ σα βρᾷκθ μρέο. 
᾿Μοβοε :3 τ θαΐ 88 ἴο 818 ὁπθ, γ Κπον ποῦ, 
θη σ66 6 5. 

30 ΤΊιθ τπᾶπ ΔΠΒ ΘΓ πὰ βαϊὰ ἀπΐο 

ΤῊΪΠΘ ΘΥ̓́ΘΒ. 
31 Απὰ νὸ πον ὑπαὺ οὐ Πραγοῖῃ ποὺ 

ΘΥ̓68, ἀηα ὑπαῦ αὖ 6Βῖϑ βου 1 868. 

26 ΤΊΙΟΥ 884 δραΐη, ὙΥμαὺ αἰά μ6 ἕο 
ὍΠ66 ἢ 8ηα μον ἀἰά ἢ ὀρθὴ ὑμΐηθ ΘΚ 68 ὃ 

27 Ἠθ δπβυθγοα, 1 το] γοι, ἀπ γϑ θ6- 
Ἰθν ποῦ: ν᾿ Πδῦ 686 ἀο γου υεῖβὴ ἴο ἤθαν ὃ 
ἀο γθ νἾ8}} ῬΟΥΒΔΡΒ5. ἴο θδοομΘ αἶδοὸ δ ἷ8 
αἰβοιριοβ ἢ 

28 ΤΊΘΥ σου]θα ἐπαὺ Ὀ]ΪΠαἃ τπδη, πὰ 

] 

Βαϊ, ΤΉοι τὺ ἷ8 ἀἰβοῖρὶθ; θα νὸ, “ 
ΓΘ Μοβθθ᾽ αἰβοῖρ θβ. 

20 Απὰ ψ Κποὸν ἐμαὺ Οοά βκεῖδι ε 
αὶ ΜοΒο8; θαῦ νγὸ Κπον ποῦ ἤθμο6 Ὁ 18. 

[ὍΠ6 ἴϑ. 
80 Τλναῦ τπδη Βαϊ απΐο ἔθθπὶ, 1 ἐπ ῖ8 γθ 

μθπὶ, Τὴ 18. 18. 6ῃ6 τηᾶγγο], ὑμπαῦ γ6, γθ γϑιιδὶι βύγϑηρο, ἴον γοἢ ΚΟ Ποῦ ἸΥΠΘΠΟΘ 
Κηονν ποῦ ψμθηοο ΒΟ 8, δη4 γϑῦ "ΒΘ οροπθὰ ἰδ ἴβ, πὰ "8 οροπθὰ θοῦ πΐηθ ΘΥ68. 

81 Βα 1 Κυον ἐδαὺ Θοὰ πραγ δ ποῖ 
Ὀὰδ θ᾽ τᾶ ἡθο ἔδασθι ἢ ἶπι, 

οἵ Οοα, «πὰ νογκοί μ18. ψ1}}, Πϊην ὡὐ μιν δπα ἀοοίν ἷ8. νυ 1}; βαοι 6 μϑατοῦ.8. ἀπ ἀοοῦ [15 νι 1}}, απ 6 Ὠθαγθῦ ὃ 
Βοαγοίῃ. 

Ἰ ἐξ εοιυ βαι δ σῪ, απὰ σὲ χενυγάοπ. 

3 ρας. Τί. φργασ. Μδγβῃ, 866 ΟἿ, νἱὶ. 43. 

3 ογ, "θοϊονοῦ," ἐς Θοάε χεσογεη. 

λε ἤάσκεξος Σοῦ." ΠΝ, 

3 Καίαπια Μκᾶ. ΤΊ 5 ἐπ οὔδει δι᾽υὰοὰ ἕο ἐπ ἐπα Οοτδη, 
δος. ἴῃ ΒΌγ, χχ. 73, τοαίαφαὰ αμάξαίπα αἰᾶ ΜΩκᾶ απ αεὶν 
δ δᾶσι, "ἀπ πγὸ 'αἴδο σοιδιείο Μοϑοβ πα, ἀδραγεὶ 
ὙΠῸ} ΤΥ Βογυδηκ,"" ἄτα, 

5. ῬΟΙΥΚΊ. οὐ 5 "βασι Ηὸ ποδγοῖν," 

τ οσ, "κανὸ Ὁδα παπιο." 

3 γε. " ἀπά γε." 

5 χεξν “ποσοῖς ὕγοπι μἰ πὶ." 



5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕῈΡ ΨΕΚΞΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

82 δῖηςσθ ἔμ νου] θθρᾶπ [νγ88 1Ὁ ποῦ] 
᾿ἢραγὰ ἐμαῦ ΠΥ [128] ορθηθὰ {Ππ θυθβ οὗ 
ἴοπϑ ὑμαῦ νγ88] Ὀογῃ Ὀ]1ηα. 

᾿ς 38. ΠΤ 15 ππᾶπ 6 ποῦ [0[] σά, μ6 
οου]α ἀο πούμίπρ. 

84. ΤΠΘΥ ΔηΒυ θα ἀπ Βα] ἀπΐο ΠῚ, 
5ΤΒοα νγαβϑῦ [ἱδορσθίμθ νυ} θΟΓΠ 1π 51Π8, πᾶ 
᾿4οβῦ μοι ὕθδοιι τ8ῇῷ Απα ἔΠι6Υ ὅσαϑὺ Πΐηι 
"οὖ. 

85 «6808 Βοαγὰ ὑπαῦ ὑπθὺ δα οαβὺ ΗΪΠῚ 
ουῦ; ἃπ4 [σῆθῃ μ6 [84] ἰουπα Βϊπι, μ6 
βα1ἃ ἀπο Ὠΐπι, Π)οβῦ ἔμοῖι Ὀ6]θνθ [0η7 “86 
ὅοπ οἵ Θαοα ἢ 

᾿ς 86 Ηδ δηϑνογρα πα βαϊα, ὙΠ} 15. ἢ, 
Τιορά, ὑμαῦ 1 [πϊρ Ὁ] ὈΘΙΙΘνΘ οα. ἈΪπῚ. 

57 [Απ4] {6811 βαϊά ἀπίο ἢϊπι, ΤΊοιι 
μαϑῦ θοΐῃ Β66ῃ ιἴπι, ἀπ [Ὁ 15. Β6] ὑπαῦ 
ΤΆ] ΚΘ τ} {8 66. 

38 Απά [6 Βαϊ4, Τιογᾷ, 1 Ὀεθνθ. Απᾶ 
6 ψουβαρρθα ΠΪπι. 

89 4 Απάὰ {68118 βαϊᾷ, δΕῸν Ἰπάσιηθηῦ, 

92 Ῥτοιι δἰθγηϊν τῦ 88 ποῦ ῃθαγὰ ὑπαῦ 
ἃ ΤΠ8Π ΟΡΘΠΘα {Π6 ΘΥ68 οὗ οπθ ὑμαῦ νγὰϑ 
Ῥονη Ὀ]Ϊπ4. 

8583. ΤΆ {818 οὔθ. σου ποῦ ἴροιη (οὐ, ΒΘ 
ΘΟ] ποῦ ἀο ὑ}18. 

84 ΤΏΘΥ δΔηΒνΘΡΘα, βαυϊ πρὶ ἀηῦο ἈΠ), 
Του, ὉΠ6 σι μο]6 οὐ ὕΠπ|66, ναϑῦ ὈΟΡ 1Π 51Π,7 
πα ὅποι ἰθδοθθδῦ ὑ8Ὁῇ Απᾶ ὑμθὺ οαδβῦ 
τα ουὖ. 

95 Απᾷ «6805 πθᾶρᾷ ὑπαῦ ὑπο μα οαδὺ 
δῖπη ουὖ : ἀπ 6 ἴοαπα Βΐπη, πα βαϊα απο 
δῖ, ΤΉ οι, Ὀο]ϊθυθδὺ ὅποι ἰπ ὑμ6 ϑοπ οἵ 
αοαἢ 

960 Ἠδ ὑμπαῦ ντᾶβ μθαϊθὰ δηβινθγθα πὰ 
Βαϊ, ὙΠῸ ἐς ᾿θ, Του, ὑπαῦ 1 ὈΘ]Ίθν 1ἢ 
Βῖπι ἢ 

97 {6888 βαϊ τπιηΐο πΐτη, ΤΉ οι μαβϑὺ 566 
δῖ π|,ὃ ἀπ Π6 ὑπᾶὺ βρθακθϑύμ νι} ὕΠ|66 ἐδ 6. 

838 ΤΉΘη [6 βαϊα, 1 Ὀθ]ϊονθ,᾿ τὴν Τορα. 
Απὰ [)θ [611 ἃπὰ νουβῃ!ρρθα Βΐπι. 

39. Απὰ «6818 5814, 1 οαπηθ ἴον ὑπ 1π46- 

82 Ἔχγον βίποθὶ 0Π6 ὑοῦ] νυ88 ογθαϊθα ἴὖ 
νγὰ8 ποῦ Πραρα 5 ὑπαῦ ἃ γιατὶ ορθηθα [Π6 ΘΥ 68 
οἵ οπθ θογῃ Ὀ]ϊη4. 

99. 1 0818 πηδηϑ ον ποῦ ἔγομιΐ Οοα, ΒΘ 
οου]α ποῦ ἀο Δῃγν {μίμρ' αὖ 8}}. 

894 ΤΊΘη ΠΟΥ ΔΠΒΘΡΘα Δ Πα ΒΥ ἀπο 
Βΐμη, ΑΒ. ἴον ὑμθθ, ὕμοι υναϑῦ ῬΌσΠ 1Π 5Βπ,ῦ 
ἃηα μου, ἀοβῦ ὑπο θοῦ 8, δῦ Απᾶ 
ὑπο ν πιδάθ μι ρῸ ουῦ οὗ ἀοουνϑ.6 

9ὅ Απὰ 4688 πϑαγὰ ὑμαῦ πον δὰ 
υσηθα πΐπη οὐὖ οὗ ἄοοῦβ, δῃὰ π ἴουπὰ 
Βἴπι, πα βαῖθἢ απο πἷπι, Βοιϊθγοβῦ ὕμοι ἴῃ 
ὑπ6 ὅοπ οἵ οὐ Γ᾿ 

96 Απά {Ππῶῦὺ τηδη Δηβυσορθὰ ἃ πα βϑθἢ, 
ὝΥ8ὸ ὧς μβ, Τωουὰ, ὑπαῦ 1 Ὀθ] ον ἴῃ μἰπὶ ἢ 

97 Απάὰ «[6ϑ118 βδι ἢ} αηὔο πΐτη, 6 ΠΟ μὰ 
ὑποι μαδῦ Βθθη,5 ἀπ γν πὸ δα] κοῦ ἢ ἢ {Π66, 
6 ὦ [6.9 

98. Απὰ ἢ βαϊθῃ, 1 θδ ον, μουν, Απά 
ἢ ψνουΒ]ρρϑα Μἴπι. 

89 Απᾶ {6518 βαῖ ἢ, Α8 [Ὁ πὶθ πον, 1 

᾿ Ι 4.}. 32. 

1 ΟἿ. ἴχ. 16. 

᾿ ΟΕ, τς, σ. 

3 ΟΥ̓, ἐχοοπιππισαξεα ᾿ἶπι, ΨΟΥ. 22. 

4 5, Μαζί. χίν. 33; χνΐ. 16; 5. Μαυκ '. 1; 6". χ. 836; 
1 Κ. 9ὁ8ὴ ν. 18. 

5. ΟἿ. ἰν. 26. 

Ϊ 5 Ομ. ν. 22, 27. 866 οἷ. [Π..17; ΧΙ. 47. 
1:-- --: 

ΓΞ Ξ 5: 

᾿ 1 " δπα βδυΐηρ,,᾽ ΟΥ̓ “ ἃπα 5δν.᾽ 

3 ἐἴῃ 5β'η νυαβέ ποῦ Ὀοστι, [Ππ6 ψν]01]6 οὔ ἴπθο6.᾽ ΗΤΚῚ. 

3 π1Ὸ. “ποὰ βανγοβύ ΗΪπι." 

Φ ΟΥ̓Δ, “1 8. ὈΘ]ἸΘνἽπρ.᾽ 

1 χπξ. “ἔγομι Π θη. ῬΟΪΥΕΊ. δα α5 "ἀπά." 

3 ῬΟΪΥΡΊ. δά α5 "πα ποῦ δῇ ἃ}},᾿ ἀπιὰ γοδᾶβ, " ὑπαῦ ἃ ὈΠΪπα 
ὙΥ85 θοται, ἃπα ΠΪ5 ΟΥῸ5 οτ ορομποᾶ," 

8 ῬΟΙ]ΥΡΊ. οὐηἱτβ "τηδη.᾽ 

4 γ10, “ἔσομαι νυ Ἱ.᾽ 

᾿ δ Το Εἰμϊορίς οπιϊίβ ὅλος. 

᾿ς 5 ΡοΪΨΡΊ. τϑδᾶβ, "πὰ πον ἄγον πἰπὶ ἄνγαν, δα τη 
δῖτὰ ΡῸ οἂῦ οἵ ἀοΟΥΒ.᾿ 

7 “Β0ῃ οὔ τηδῃ," ῬΟΪΥρΡΊ. 

8. 0, " Βανγοβῦ. 

9. 110, “πὸ ἐδ {Π15,᾿ εὐα ἔπε παγιέτε, ῬΟΙΥΡῚ. οπλῖβ σαγεέμε. 

ΒΑΗΙΌΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

92 Ῥτοῖὰ Θνθυαϑύϊηρὶ ὑΠθῪ Παρὰ ποῦ 
᾿Ἔμαῦ ὁπ6 ορϑπθὰ {Π|6 θυϑδ οὗ οὔθ ὑμαῦ νγὰ8 
Ὀοῦπ 6 Ὀοίηρ ὈΠπά. 
᾿ 83. 1 Βθ ψγθ ποῦ ἔγοιῃ Θά, {818 ἸΏ8Η. 
᾿φου]ά ποῦ 4ο ΔηΥ σοῦ. 
᾿ς 94. ΤΉΘΥ ΔηΒυΘΓΘα βαυῖπρ' απο Εΐπ ὑμαύ, 
ΤΒοα νγαϑῦ θόγη, ὉΠ 6 ψο]6 οὔ {Π660, ἴῃ βίη, 
᾿ὁπὰ ὕδοιι ὑθδοιιθϑῦ α8 Ὁ Απὰ ὑπΠ6 Ὺ Θχρθὶ θά 
Ὦπη. 

85. 6818 Πραγᾷ ὑπαῦ ὑΠ 6 θχρϑὶ]θα Βΐμι ; 
᾿8π6 Βανίηρ' [4]]6ῃ 1ῃ τ δ Ἶπη, Π6 8814 αηὔο 
᾿Βίπη, Βοϊίθνοϑῦ ὑποι ἱπ ὑμ6 ϑοη οὗ πηδη ἢ3 

36. Ἠθϑ β8εϊ4 υαπΐο Εΐπι, μογα, ΒΟ 18 Πρ, 
μαῦ 1 θο]ῖθνθ ἴῃ μἴπὶ ἢ 

37 “6888 Β410}} απο Πΐμη, Του Παβῦ Β66 
Βῖπη,5 δηᾶ 6 ὑπαῦ ὑ] κοῦ χα ῦἢ ὕΠ66 15 6. 

᾿ς 88 Βυῦ δ 8εϊ4 απίο Ηἰπι, Πογὰ, 1 θ6- 
᾿ῖθνθ. ἀπᾷ ἢθ νψουβίρρϑα μΐπη, 

39. 1685 Β8 1 ἀπο Ἠΐπι,, 1 οατηθ ἰπο 

᾿ ἀν ἐπδ'ν, τ, “ἴγοτα ακο,᾽ ΟΥ̓ " ΤΓΟΤῚ δἢ ἃρο.᾽ 

3. στα {π6 βδηία!ς οὐ βοΐ Ο, Ῥγοάς πὰ Μίμραγο! 
ἈΡΤΘΘΒ ΟΠΙΥ ὙγἘἢ ἔπὸ ἘτΗϊορίο οὐ 6 Ῥο]υρίοῦ. 

3 οΥ, "ἴποι βαυγεβὲ Ηἰπι." 

4 γεάΐαρὴ παρῇ. 

832. ῬΤοῖη Θυθυ δῦ! Πρ} τ μθαρα ποῦ ὑπαὺ 
ΟΠΘ. ΟΡΘΠΘα ΟἿ ΘΥΘβ5 οἵ οπθ δ]η4 ἔγοιηῃ 
θΙΡΌΗ. 

95. Τῇ 0818 ὁὴθ σγϑῦθ ποῦ ἔγοιηϑ (οά, μ6 
σου] ποῦ ἀο 8ηγ ὑππρ.᾿ 

894 ΤΉΘΥ δηβινθγθα ἃπα βαϊα ὑπο ΗΪΠῚ 
δ μαῦ, Του ἂρῦ ο6 θόγη, ὕΠ6 ψ μο]ο οἵ {Πθο, 
ἴῃ 815, ἃη4 ἂτὺ ὅποι ὁπ ἤο ἔθδοιι. 8 Ὁ 
Απα {Π6Υ οαϑῦ πἴπι ουῦ. 

895. Ῥυῦ «688 πραγὰ ὉΠπαῦ ὉΠ6Ὺ οαϑῦ ἢ τη 
ουὖ; δηὰ ἤθη Π6 ἰοπα ᾿ἶπι, ἢ6 βαϊὰ ἀπο 
μῖπ|, ΒοΙονοδῦ μοι ἴῃ ὑΠ6 ὅοη οἵ αοα ἢ 

90 Ηδ δηβνθγθα πῖπι, ὙΠῸ 18. "6, ΠΥ 
Τιονά, ὑμαῦ 1 Ὀο]ϊθνθ ἴῃ Εἰμὶ ἢ 

537 «688 βαῖ ἀπο ΐμι, Του. βθοϑῦ 
Μἴπη, δ πθ {παῦ βρθαίκούῃῃ. τ ὑΠ66 18 
'λο. 

38 Βυῦ πθ βαϊά ὑπύο πἴπι, 1 Ὀο]ΐθνο, 
ἸῺΥ Τὸν. Απά ἢθ ψουβῃίρροα μΐιη. 

ἴον ἠκούσθη.--- ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ. 

3 οΥ, "ουξΐ οἵ,᾽ 

4“ “ἶ; π'λὸν, Βαμα, 

» ΤῊῆΟ Βαμίαϊο [5 τηογο ἀχρ]οίξ ἔπη ἔἶὸ ΜοταρὨἰ ες, πὰ 

τοπάογβ ἐκεῖνος, νυ ἢ 5 οὐρα ἴῃ πὸ Μοιηρμίες, 

3 ἥπϑηδαὶ, [5 τολ τρ [5 Του ΔΛ ΚΑΙ, πρεηδδέοην---ἤεηδαὶ ] 

ΘΟΤΗΙΟ. 

92 ῬΎοιη οὐ ἰἐΥ 1 νγὰ8 ποῦ Πρασα οὗ 
ὑμαῦ ὁπ6. ορθπθῦμ {Π|0 ουο5. οἵ ομθ Ὀ]Ϊπα- 
θονη. 

93. ΤΓ 6Π18. ὁὴ6 χοῦ ποὺ ἔγροιυῃυ (ἷοά, ἢ 
οου]α ποῦ 40 ΔηγΥ ἐμίηρ, 

94 ΤΟΥ δηβιογοὰ δηα βαϊᾷ ἀηῦο Εΐπη, 
Ιὴ βἰηβ μοι ψαβῦ 41} Ῥόγῃ,} ἀπά ὑμοὰ 
ὑθαομοδῦ π8 Απα ὕπου οαδὺ ῃΐτ ουῦ. 

85 6818 παρὰ ὑπαῦ ὑπ Ὺ οαϑὺ Πΐμι οὐ; 
᾿δη4 πηοῦ Ὠΐπη, ἃηα βαϊὰ αηΐο πἴπη, ΒΟ] Ιθγοδῦ 
ὕποι ἴῃ ὕπ6 ὅοῃ οἵ αοα ἢ 

960 Τραῦ για ἈΠΒνΘυΘα ἀπα βαϊᾷ, Ὕ 80 
ὑμθὴ 18 6, μον," ὑμπαῦ 1 θοϊϊονο πῃ μἴτῃ ἢ 

37 ΤΠΘη «6811 5814 ππηΐο ᾿ΐπη, Απᾷ ὕποὰ 
μαϑύ θθμο  άθη Εἷπι, ἢ πα ἢ ὑπαῦ Βρθαικοῃ 
ψίθἢ {Π66, 18. ᾿6, 

38. Απα [ βαϊά, 1 θο]ϊονο, Ἰωογά. 
μι ψνουβῃὶρροα Βΐπι. 

Απὰᾶ 

89. Απᾷὰ {6818 βαϊᾷ, ον. Ἰυᾶσιηθηῦ Τ 

1 ἕῃ γγαναπν λέ ΐηι ἔθ μαδαμγαπδ υαγϑὲ αἰΐα, 

3 ἀπ τα ἴδ, ζγαυζα ἢ 

3. γ1{,| " βΒανγοβί,᾽ ΟΥ̓ θΟΠποΙάοβὶ Ἠΐπι," 



Ομ». ΙΧ. 

ἈΕΜΕΝΙΑΝ. ΘΕΟΒΟΘΙΑΝ. 

82. Ῥοπι ἀρ68 ὁη6 μϑαρ ποῦ ὑπαῦ ὁη6 : 
ορθηθά {6 ΘΥ68 οἵ ἃ τδη Ὀ]1πα ἔγοπι Ὀἰγίδ, 
Ῥογῃ δ]1πὰ.} 

33. 1 ἐμαὶ ππδπ ποτ ποῦ ἔτοια (ἰοά, ΒΘ 
οουϊά ποὺ ἀο Δ {δηρ,. 

84. ΤΉΘΥ σάνθ ΔΠΒΌΘΡ 8ΠΩ 887 πηΐο ἈΪΠῚ, 
Τὴ δἰ νναϑύ ὕμοιι αἰτοσθύμον θοΡῃ, ἃπα ὕμοιι 
χη θ6 οὰν ὕθδομθν ἢ ΑΠπα ΨΠΘΥ ὑαγπθα ἢΐπὶ 
ουἱ.3 

80 7688 μϑαγὰ ὑπαῦ ὑπο Ὺ μδὰ ὑασποα 
πη οὐ; «πᾶ χιθα ἢ Τοαπμα πη, ἢ 6 βαϊ τὶ 
απὖο δίιη, Του, Ὀο]ονθδῦ ἔμοὰ ὑπο ὅοη οἵ 
αοα ἢ 

80 Ἠδθ ρᾶνθ δῆβυου δ η6 8814, Τορα, νη 0 
ἰ8 6, ὑμαῦ 1 Ὀθ]θνο ἴπ πΐτα ἢ 

37 76818 βαῖ ἢ απο μῖτη, ἀπά ὕμπου ᾿ιαϑῦ 
866 δΐπη, ἀπ πθ ὑμαῦ βρθακθῦδ ἢ ὕμιθ0 
ἰ8 Π6. 

38. Απὰᾶ δὸ βαΐϊίἢ, 1 θ]ῖονθ, ορά. ἀπά 
ΒΘ ψουβρρϑα δῖμ.ὃ 

839 Απὰ 7688 ΒαΙΡ; Τὸν ἡαδρταθον Θ8Π16 

ΡῈ καγί "ἱ τ τηδ, χιυσΐν ἀεηδία. Τηΐβ τοδαϊπρ ἰΒ ΒὰρΡ- 
νογίδα ὈΥ 8}} πι6 σορίθβ οὐ ὅπ Αὐτηθπίαιι Ν, ΤΟ 1 πᾶν. 

3 ἀγάακ᾽α, " οαϊδία 6," "ἴοταβ.᾽ 

5 χτ, "Κιββοά ἔὸ στουπὰ ἴο Ἠΐπι.᾽ 

32. Ῥτοῖῃ Θγθυϊδϑέϊηρ, 1δ νγᾶ8' ποῦ ΟΥΘΡ 
μϑανὰ ὑμαῦ Δ ὁΠ6 Ορθηθα [ἢ θυ 68 οἵ ὁΠ6 
Ὀοτγη Ὁ] η 4. 

33. ΤΆ {15 τῆδὴ τ γθ ποῦ ἴτουι (οα,} Π6 
νου] ποῦ ἀββαγθαϊν θ6 8016 ὕο ἀο δὴν {δίηρ.. 

84 ΤΊΟΥ ἀηβυθυθα ἀπ 814 υπΐο Βΐιη, | 
Τὴ πη. ὅποι νναϑῦ αἰξοσθύμθι. ῬΟΓΠ, ΜΕ 
ὕποὰ ὑθαοιοϑῦ 8 ὃ Απα ὑμ6 0 ὑαγποα" εἴμ. 
οὐ, 

85 1688 μοαγὰ ὑπαῦ ὑπ υ δα οαϑὺδ Ὠΐτη 
οὐδ; Β6 οπά Βἴϊη, πα ἢ6 βαϊα ἀπίο Ὠΐπη,. 
Του, θοϊϊθνοβῦ ὕμοα ἔμ ὅθ οἵ οὐ ἢ: 

80 Ἠδ δηβιυογοά ἃπα βαϊα, ὙΥ}0 18. Π6, 
Του, ὑμδαὲ 1 Ὀθ]θνθ ἴῃ Εἰμὶ ἢ 

37 «6818 βαϊα απἴο πΐτη, ΤΟ ᾿Παϑῦ 566} 
εἴπη, δπἃ 6 ὑμαῦ βρϑακοίῃ:. πὰ ὕΠ6 0 18 
Ι 6. 

38. ΤΉΘη ἢ βαϊά ππίο πΐπι, 1 θο ον, 
Τιονά, Απὰ ἢθ ψογβῃὶρρϑα Εΐπι. 

4 χχχνυ.---399 Απά {6818 βαϊ4, ΤῸ Ἰιᾶρθ. 

1 ον, "ουξ οὗ 6ο».᾿ 

3 σαπ᾽ 'παάεδ, 

3 ψαπαζέδβ. ] 

4 “ἕδη ΤΑΣ ἐστ α τὸ ΟΥπιογ  ἴδα, ἀθ65 ποῖ σοπ ον πισ-᾿ 

τεύεις εἰς τὸν υἱόν, Ὀὰΐ ἰκὸ πο Αὐπιοπίδη, πιστεύεις τῶι 

υἱῷ τοῦ Θεοῦ. 

ΑΝΟΊΟ.ΒΑΧΟΝ. 

82 Ἧῦὸ πϑνοῦ πραγὰ ἴπ ὕπ6 σου] ὑπαῦ 
ΔΏΥ͂ 0Π6 Οροηρθα {Π6 ΘΥ68 οὗ πΐπι ὑπαῦ νγ88 
θοτγπ ὈΠ πα} 

33. ΤΗΪΒ πδῃ πῆρ ἀο πούμϊηρ, 1 ἢ 
ψοτ ποῦ οἵ (λοά. 

34. ΤΉΘΥ δηϑνθυθα δὴ ἃ 8814 ἰο Βῖπι, ΤΊιοιι 
τύ Α}] θογῃ ἴῃ βἰπϑῦ ἀπά ἔποιι ἑοδομιοϑὺ 8 ὃ 
ἈΑπά {μϑὺ ἄγονο Εἴτα οὔ. 

85 ὙΥμοα ὑπο ϑανίοαγ Ὠθανὰ ὑπαῦ ὍΠΟΥ 
ἄτγονο δἷπι οὖ; ἔμϑη ἢ6 8814 ἕο μἴπι, ἤθη 
᾿ιθ πιοῦ ἴμι, Βεοιθνοϑῦ ὕποὰ ἴῃ ἔπ 6 ὅοη οὗ 
αοαῦ 

86 Ηρ δπβϑιυογοά δηᾶ βαϊα, ὙΥ Βῖοἢ 18 
λο, Τιουὰ, ὑπαῦ 1 Ὀο ον ἴῃ πὶ ὃ 

. 37 Απᾷ {6 ϑανίουν βαϊά ἕο μἴμι, Το 
μιαϑὺ 866 Εἰπὶ,8 δη ἢ ὑπαῦ βρθακοίῃ ττῦῃ 
{μι66, ἰῦ 15. πθ." 

38 ΤΠ θα βαϊὰ πο, Τιογᾶ, 1 Ὀο]θνθ. ἀπά 
Ἰνο [611 ἀονγπ ἀπ Ἰγουβῃὶρρθα Εἰπι.ὅ 

809 Ἀπὰν ὑπ ϑανίουν βαϊ4 ἀπίο ὑπθιη," 1 

Ν εαχαπ ἐδε σάτα διύπά εδοτεπ. 866 ποῖθ οἢ οἷν. 
1,1 

3 δαὶ! ἐλ εατὲ ὁπ ἐυῆπινν χεδογεη. 

5. γ{π. “ποὺ βαννοβὲ Ηἰπι." 

4 1ιξ. “ΗςὌ ἰε ἰ5." 

5 110.“ ἸναπιὈ] δα πιο Γ τὸ Ηἰπι,᾽ 

δ ὁγ, “ἀπο μἰπι.᾽ 8566 ϑΒαμιίαϊο. 

“δῖπι οαὖῦ; ἀπά π θαπά Πΐπι, πα βαϊαὰ ππίο. 

ΒΓΑΥ͂ΟΝ 10. 

85. ἙΤοαι Θγθυ]αϑέϊη ἴδ 88 ποῦ πραγὰ, 
ὑπαῦ ὁπθ ορθηθὰ {6 θυύθϑ οἵ ὁπθ θογῃ 
Ὀ]1η4. 

838. Τῇ {Π|5. πιαπὶ γ γΘ ποῦ οἵ Θοά, πο. 
οου!ὰ ποῦ παν ἀ0Π6 ΔΠΥ Ὁ ΐηρ. | 

34. ΤΠΘΥ δηβθγθα ἃπα Βαϊ πο μη, ] 
Τη β[η8 ἔδποιι νναϑῦ Ὀοση τ μοΪθ, ἀπὰ ἀεί, 
ὕμοιι ὕθδοι ὰ8Ὁ Απα ἔμθὺ ἄγονθ πἴμῃ ουῦ., 

8 2688 δθαγὰ ὑμπαῦ ὑμοῪ ἄγον δΐπις 
ουῦ; δηά ἢ πηρῦ μἴτη, απ βαϊὰ ππΐο δίνη, 
δ] ϑνϑϑὲ ὅποι ἴῃ ὕμ6 ὅοη οἵ α οὐ ἢ 

οἷ, 

. 96. Ηθ δηβνθγθα Πΐπὶ πα βαϊ4, πὰ πτμος 
18 "6, Του, ὑμαῦ 1 Ὀδ]ῖθνθ ἴῃ δἷπὶ ὃ | 

57 ὙΠποη {685 βαϊά ἀπίο δῖαι, Απά! 
ἔμοι Παβῦ βθθὴ μΐπ), πὰ μ6 ὑπαῦ 15 βρθακίπρ } 
ἢ 66 15. Πὸ. 

38 Αμπὰ 6 βαϊᾷ, 1 θδ]ϊθνυθ, ον, Απὰϊ 
6 θον θὰ ἴο δῖιη. ] 

“ χχχυ.---99 Απὰ ὅ6888 βαϊά, ΕῸν πὰρ-] τ 
11,6. ΣΕ ἘΞΕΣΣ ΩΣ Ἡΐμη. 3 

ΛΔΈΛΒΙΟ. ΡΕΆΞΙΑΝ. 

82. Τῦ θυ νγὰ8 πθαγὰ ὑπαῦ ὁπ6 οροπθά 
{πι6 ΘΥ68 οἵ ἃ γιάπὶ θογη ὈΠπά. 

] 
33. ΤΆ 818. ομθ ψϑῦθ ποῦ ἔἴτοιι (ἰοᾶ, ἢ 

ψου]α ΠᾶνΘ ΠῸ ΡΟΥΘ ὕο 40 Δηγ {πίηρ'. 
84 ΤΉΘΥ δηβθρθα ἀηα βαϊὰ ἀπο Βΐηι,. 

Του νναϑῦ θοση ΠΟΘ ἴῃ βίη, ἀπά ὑμοὰ 
ὑθδομθϑῦ 8 Ὁ Απα ὑπου ἄγουθ ᾿ΐμι οὐ. 

85 Απὰ 7688 πραγ ὑμπαῦ {Π 6 ἄτονο, | 

Βῖπ), Βοθνθδὲ ἐβοὺ ἰῃ ἐμ ϑθῃ οἵ αοά ἢ 

830 Τηαῦ τηᾶῃ Ἀπβιγουθα ἀπά βαιά ἀπίο 
μἶτα, πὰ ψῆὸ ἐδ μθ, Ὁ Τιογὰ, ὑμὰῦ 1 Ρ6- 
Ἰῖονο ἴῃ αἶμα ἢ 

37 «6808 Β814 ἀπο μἷπι, ΤΉ οι μαϑὺ 7αδι. 
Β6 0. δῖτῃ,} πὰ ἐξ ἐς 6 ἐμαὺ ἐδι κοι πῖθις 
{Π66. 

38. Τ θη ἢ βαϊὰ αηΐο Εἰμὶ, 1 πᾶνθ ἠιϑὺ 
ἐρυνμ Ο Τουὰ. πᾶ ἢ νπογβιὶρροὰ, 

ΝΠ Απα {76818 βαϊά, 1 σαπιθ ἐπα 1 ἼΩΝ 

1 αά γα "ἀϊέαλει. 

3. αά 'ἀπιαπέω. 

82 Απὰ πόνον πϑαγὰ 8 ηΥ 916 δἰογθιϊ 
ὑμπαῦ ΠΥ ὁπ6. οοι]ὰ ορθη ὅΠ6 ΘΥ̓68 οἵ οὴθ 
Ῥογῃ Ὀϊϊηἃ ἔγοιῃ 8 πιοῦν. 

33 1ΤΓ 618. τη πόσο ποῦ οἵ Θοά, δ 
οουϊὰ ποῦ (ὁ ὑμϊ8 ννοηάθν. 

84 Του δηϑυνογθα ἢΐμι, απα Βαϊ, Τ σα 
ΠΟΘ τπταϑῦ θΌγη ἴῃ βίη, ἀπὰ ὅποι ὑθδοιθβὲ 
ἃ ἢ Απὰ {60 οαδῦ δῖπη ουΐ.ἢ 

85 Απᾶ {6808 Βοατὰ ὑδμαῦ ἔθον μιδὰ 
ὑασηρα πἴτη ουὖ 3. πὸ Τουπὰ πΐπ, ἀπ βαϊὰ 
απίο τι, ΒεΙἰουθδὺ ὑμποὺϑ ἴῃ ΕΠ ϑου οἵ 
αοά, νΒο τπδᾶθ ὑπ ψιμοὶθ ἢ 

86. ΤΠαΡ ππᾶῃ ΒδνΘ ΔΏΒΧΘΡ δηἃ βαδϊα, 
Ἅγ8ο 18 ᾿ιθ, μογὰ, ὑμδὲ 1 βου! Ὀθ ον ἴῃ 

᾿Βῖμι. 
37 2688 βαϊά ἀπίο μἷπι, ΤῊ 6 τπϑὴ ὙΠῸ 

ζαὶ Κοῦρ τ {Π6ὸ 18. ᾿θ. 

38 Ηο βεϊὰ, 1 Βοϊίονο," Ο Τιοσὰ. ἀπά 
Βθ θοννϑὰ δἰ μπιβθ 1" ἀοιθ]θ, ἀμ πτουβϊρρθὰ 

᾿Μρββίδμ. ] 
89 Απὰ δοδὺδ βαϊα, ΕῸΣ )υδριιθαῦ οἵ ἐμ. 

᾿ ῥαάαν δαγάαπά, ᾿ἰξ. " σαγτί οὐ ̓ ΐπι το ἐπὸ ἀοσοτ," 

5. διγῶν δαγάαπά, Ἰἰξ. "σαστί οὐ οὐἰκιάς." 

5. γ1ξ.. " Ὀτίπκοβε (ἰοσ ΓΑΙ ἘΝ." 

4 χξ..Χ1 υτίης γα τ." 



5. 5ΦΟΗΝ. ΟπμλνΡ. Χ. 

ΑὙΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΞΙΟΝ. ΞΥΕΙΑΟ. ἘΤΉΤΙΟΡΙΟ. 

[ΠῚ 8πὶ Θοπη6] Ἰηΐο ἐπ|8 σον], ᾿υπαῦ ὑπο ν 
ΜΚ ΒΙΟΙ. Β66 ποῦ πηϊσαῦ 566: πα ὑπαῦ ὑμΠ6 Ὺ 
γΒΙΟἢ. 566 πηϊσιῦ [06 π|8467 Π1π4. 

᾿ς 40. Απᾷ [5ο0η16] οἵ ἐμθ ῬΠΑΓίΒθ 8. ΥΒ]1Ο} 
σοσο τι ἢ Πἰπὶ μοαγα ὑπθβθ πουᾶβ, πὰ 
᾿β8᾽4 απο μι, Ατϑ τ [ὈΠ1π4 84|80 ἢ] 
Ι 

41 {6818 β8]4 ππίο ἔπθπι, 1 γθ ΟΓΘ 
ὈΠ1Π4, γ8 [5βοι]ὰ μᾶνθ Π0] βῖπ: θαῦ Ἠονς 
γ6 580, δα 8866; ὑπϑγθίογθ γὙ0Ὲ} 581Π Τθ- 
πη] 60}. 

Οπ.ν». Χ. 
1 ὙΕΒΙΠΥ, ΥΘΡ]Υ, 1 Β8Υ πἀπΐο γοὺ, Ηθ 

ἔπαῦ οπίθγθίβ ποῦ ὈΥ ὑπ6 ἀοον Ἰηῦο ὕΠ|6 
Βῃ6θρ- [Ὁ], θαΐ οἰ θΘΌΝ αρ Βοῖπθ Οὔ 6." γα ν,, 
ὍΠ6 Β8πη|6 15 ἃ ὑμίϑ δη4 ἃ τοῦθθυ. ] 

2 Ῥὺΐ 6 ὑμπαῦ θηθθγθῦῃ τη Ὀγ ὑΠ|6 00} 15. 
{Π6 Βῃθρῃθγα οὗ ὑπ 5[6θρ. ] 

᾿ς 5. Τὸ Βῖπη {Π6 ρουῦίει. ορθπϑίῃ ; ἀηᾶ {Π6 
ΒΉΘΘΡ ΠΘᾺΡ [18 σοῖο: ἃπαὰ [6 οἉ]] θὲ ἢ} 8. 
᾿ΟΥ ΒΠ6ΘΡ ΒΥ ΠΑΠΊ6, ἀπ Ἰοδάθί μοι ουὖ., 

πιθηῦ οὗ {π185 που], ὑπαῦ ποθ ῃῸ 566 
ποῦ 8Που]α 568; 8Π64 Π6Ὺ σγῆο 8566 Βῃου ἃ 
6 τηδάθ ὈΠ1πα. 

40 Απᾷὰ δοηὶθ οὔ ὕποβθ ῬΠΔΓΒθοΒ 80 
ὙΘΡΘ. ΠῚ} Πἰπὶ ΠΡ ὑμπθβθ ὑμπίηρθ, ἀπ 
ὑπο βαϊά ππῦο Πἷπι, ῬΘΡΠΔΡΒ γὙ6 480 αγδ 
ὈΠΠπ4, νγὸ ἢ 

41 «6518 βδῖ ἢ ππίο ὑπθπι, ΤΠ γ 60 
ΒΠΠα, γα του] Πᾶνθ ΠΟ 51Π: θυ ΠΟΥ γ6 
ΒΔΥ, 6 566; Ὀθοόδιιβθ οὗἨ {Π18. ὙΟῈ 51} 18 
ΔΌΙαΙηρ.} 

Οπαν. Χ. 
4 χχυι.---1 ΨΈΒΙΓΡΥ, ὙΘΡΪγ, 1 Β8Υ πηΐο 

γοῦ ὑπαῦ, ΗΘ ὑμαῦ θπύθυθυῃ ποῦ αὖ ὑπ ἀοου" 
ἰηο ὅπ β[ιθθρὅ- [14,5 θὰ ΟΠ ὈΘ.} πρ αὖ 
ΒΟΙΏΘ ΟΥΠΘΡ ΡΪδ66, ἢ 18 ἃ ὑπ] 6 ἃ πα ἃ ΤΟ 6. 

2 Βυῦ 6 ὑμαῦ βηύθγθίῃ δὖ ὑΠ6 (ον 18 
{86 Βιθρῃθρα οἵ Ὁπ6 ἤσροϊκ.ὅ 

9. Απᾶ απἴο μἴπη {Π6 ἀοογ-ΚΘΘροΡ ορθηθίῃ 
{πὸ ἄοον ; 8π4 ὑπ ἤοοκϑ πϑαγθίἢῃ!. ἢ18 γοΐοθ: 
8Π4 18. 56 θρῦ μ6 οα]]οῦ Ὀγ ὑπ θὶΡ. ΠΘΠΊ6Β, 
᾿δηα Ὀυϊηροῦῃ ὕπθιη οὐ. 

ΘᾺ Π16. ἴον Ἰπαρστηθηῦ ἰηΐο ὑμ18. πον] α,1} ὑπαὺ 
ὕποβθ ηῸ 566 ποῦ 5ῃου]α 866; πὰ ὑμαῦ 
ἔποϑθ ΠῸ 866 ΒΒου] ἃ θ6 πιδάθ Ὀ]1πα.3 

40 Απᾶ {πῦρ ΓΘ Β0ΠῚΘ {γῸΠὶ ΔΠΠΟΠΡ' 
{η6 ῬΒΑΡΒθοΒ ΠῸ ποθ ] Β Βῖη, 80 
μιϑαγα {π|8, 8Δπα ὑΠΟῪ ΒΆΥ͂ τιηΐο μἷπι, 768 
480 πον, αγὸ 6 ὈΠπᾷ ὃ 

41 Απα «6508 581} απο ὑΠ 6 η), Τῦ γ8 ὙΓΘΥΘ 
ὈΠΠα, γ6 σου] πᾶγθ ΠΟ σ.]ῦ: ΠΟῪ ΠΟΥΤΘΥΘΥ 
ΥΟῸΡ ρ.]Ὁ στϑμηδὶπϑῦῃ, Ὀθοδι86 γ8 58, 6 
866 ; ἃΠ4 γ 01} ρ.]Ὁ 15 ποῦ τϑιηι ὑοθα.ὅ 

6Η.». Χ. 
1 ὙΈΒΙΠΥ, γϑυν, 1 βὰν πηΐο χοῦ, ΗΘ 

ὑπαῦ οοιμθμ ποὺ ὑπροῦρῖ ὉΠ6 ἀοον Ἰηΐο ὑΠ6 
ΒΗΘΟΡ-ἴὉ1α, θὰῦ σοθῦ! τρ ὑβΡΟῸρ. ΒΟΙῚΘ 
οὔδιθι" Ρ]δοθ, ὑπαῦ ὁΠ6 ἐδ ἃ ὑπ] δηα ἃ ΟΡ 6 Ρ. 

2 Βαυῦ Βο ὑπαῦ οοτηθῦμ ὑμροὰρ ὑπ ἀοοΥ, 
{πᾶῦ ὁΠ6 ἐδ ἃ ΒΘ ρῃθΡα οὗ Β[:θθρ. 

8. Απᾷ αηΐο Βῖπι [Π6 Ρουῦθι α͵80 ΟΡ ΠΘΣ : 
᾿8η4 [6 5,66} 4150 Πὰν ΗΪΒ γοῖοθ: δηᾶ Β6 
ΘΆ]Π]6Όἢ {π᾿ ΒΗ6 60 ὈΥῪ ὑπθὶν 58 Ρ] ὨΒΠΊΘΒ,, 
᾿8η6 Ἰοδάθυ! ὑπ θι οἱ. 

Α.Ὁ. 32. 

1.5. Μαξξ. χίῖ, 18. ] 

3 Ἔοπη. ἴϊ. 10. 

5 ΟἿ. χνυ. 32, 24. 

ΒΑΉΗΙΡΙΟ. 

{818 ὑοῦ] Τὸν Ἰυαρτηφηῦ, ὑπᾶῦ ὉΠ]056 0 ]10 8566 
ποῦ οἸΘΑΓ] Υ] ΒΒ] 8566; ἀπ ἐλαΐ [Πο86 ῆῸ 
566 ΟἸθαν] ν᾽ ΒΒ ου] 4 θ6 πιδάθ Ὀ]1πά. ] 

40. ϑοπιθ ἔγοιη ἃτηοηρ ὕΠ6 ῬΠΔΡΊΒΘ ΘΒ ΠΟ. 
ΘΓΘ ] Πΐα Πραγὰ ἐλίβ, ἀπὰ {ΠΥ βαϊά. 
πηΐο Ὠΐτη, “176 νγὸ αἰβὸ Ὀ]1π4, τὸ ὃ 

41 {6808 5810} ππῦο ὑποιη, 1 γ6 ὑῸ ΓΘ 
ὈΠΙπὰ, πὸ βίη. σου]ά αὐΐδοι το γοι ἢ θα 
ΠΟΥ͂ Υ6 ΒΔΥ͂ {παῦ, ΑΘ 866 ΟἸΘΔΥΥ ; ἀπε γΟῸΣ 
8[η. σϑιηδὶ Ποῦ}. ὃ 

Οπαρ. Χ, 
1 ΨΕΒΙΠΥ, νογ]]ν, 1 880 πηΐο γοι, Ηθ 

πῶ σοιηθῦ ἢ} ποῦ ὑπγοιῦρῆ {πὸ ἀοον ᾿πύο ὑπ 6 
Βῃ6θρ- [Ὁ] 4, θα ραββθίϊ ὑπγουρη’ ΔΠΟῦΠΘΡ 
8146, ὑμαῦ ὁπ6 18 ἃ ὑμϊοῦ δπά ἃ στοῦ θον. 

2 Ῥὺῦ 6 ὑπᾶῦ σοιπϑύῃ ὉΒγου ὉΠ 6 ἄοον, 
[6 18 ὅπ: Βῃθρῃθγα οὔ 0Π6 Β[|66ρ. ] 

3. ΤῊβ οη6 {Π6 ρογέθν ορθπϑίῃ αηΐο Βΐπη,, 
᾿δηἋ ὕΠ6 566 μϑδν Πΐ8. γοίοθ : δπὰ πο 68]}}- 
Ἰηρῦ ΠΐΒ ΒΏ66Ρ ὈΥ ὑπϑὶν πᾶπηθ8, ἰθδάθιῃ, 
ἐποιι οὐ. Ϊ 

Πα μπαμ εδοὶ, Ἰϊξ. “566 ουξ," 

3 γηῇ ποῦε ετδίεη μδ, “πὸ βῖπ 5 (υγουἹᾶ 6) ἴο τοι," 1.6... 
Ἰαϊὰ ἴο γοῦγ σπᾶγο, θεϊοπρ ἴο γουῦ. Ϊ 

] 3 οΥ, "βίδηδοι οἱ [ἐ5 ἴρεῖ," 

4 οοϊ πἰξεπι, 566 νεσ, 0. 

5. 11τ| "ΘΔ ]Π1οῖ.᾽ 

5 “λαγε---πιῆγι ; δῆαγε--αῦέετη δλαρἠπιμέδ, 81} ΟΧΡΥΘΒΒ ἐμ] 
Ῥγοβοπξ οὐ μδοϊξ, οὐ σδ! Πρ οὐξ Πα ὈΙΓΌΔΙΥ, 
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1 γ1ξ, " Βίδπαϊηρ.᾽ 
3 γχηθῃ ἐπαγῦ, Ῥο. δ᾽ ναὰ ἐπατ'ο. τι. ὅθο Νοΐοβ,ο,Ἱ 8,Ρ.10. 
3 «ὅπ, ὅπεῆι, 5. ἃ σο!]θοῦνο ἤομ, 5᾽ ρα ὕγῖηρ " ὍΠ6 ΠΟΟΚ 

ἴῃ 6 ΒΡ ΘΓ ΒΕ σᾶΓγα.᾽ 
4 ἑαδ νῦτῦ αἰδπῦ. Ῥοβοῆ. “αδγίο ἀἰεΥυο. Ηγκ]. Το 

᾿Ηαγκιδη ψογβίου Βα θβο αΐοβ "ογθδ ΤῸ “ὅπη {πγοὰρ ουῦ ; 
ὃ ῬτοοΥ ΔΙ ΠΟΙ ΠΏ, ΟὗἨ 105. Ἰποσϊουϊν ἴο π6 Ῥοβοἶζο ἴῃ 
ἃΡὸ ἃπα ἴῃ ἰάϊοτη. 

5. ἐργυαμῖ, " ὨΪϊ5 ΒΉΘΟΡ,᾽ “εγυῦ, ἃ “5ΒΠ6ορ,᾽ οΥἵβ. ΤῊΪΐ5 
ἴοσπη 15 ἀδοὰ ἴῃ νν. 3, 4,12, 16, 26, ἀπ 27, νΏΘΥΘ ἃ ΒΡοοΐδΙ 
ἃ πα ἱπαϊν! ἀπα] το] αὐ οπβ ἢ θούνγοοη ἔπ ΒΒορῃοσα ἀπαὰ ἷ5 
5,66 ἰ5 ἰηξζοπαθα, ΤῊῖ5 ἰΒ ὑγονϑα Ὁ. σψϑυ. 10, ἀπ Ὅν 5. 
Μαῖζ, χχνΐ. 31, ΠΟΟ τὸ πᾶνο “δγυδ, πρόβατα, δα “πῶ, 

ποίμνη. ΤῊ ἀθορ τηθδηΐηρ οὐ {Π15 Του  ΐπρ ῬΑΥΔΌΪΘ ἰ5 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

1 «00 ἡαρτηοηΐ οὗἉ [Π15 νγου]  σᾶτηθ 1 ἰπίο {πὸ νου," ῬΟΪ. 
3 ῬΟΙΪΥΡΊ. δα ἀβ, " δηὰ που] ποῖ 566. 8. ἴνο. “Τογρίνοι. 
Δ ν6. ΚΟΥΘΓΥ ΟΠ6. ὈΥ ΠΕΠῚΟ :᾿ Ὀυῦ {π0 ἀθονο τοδαϊπρ ἰ5 ἃ 

ΤῆΟΓΟ Ἰἰΐουϑὶ γοη ἀουηρ οἵ {πὸ Εἰ ορίο. 8560 τπ6 Ἐπεορῖο 
Υ, οὐ θη, ἱ. 11,12, 18, ἀηὰ οἷ. νἱῖ,, νἱϊῖ, ; αἰβὸ Κυΐᾷϊο, ἡ. 
δ, 7, Ηδμποοῆ. ς, Ἰχχχίχ, θ4, ἅσ., ΤῸ 1η6 86 οὐ δαδα. 
ῬοΙνΕ]. δά α5, "διὰ τὸ Ἰονϑῖῃ ὑπο μλ.᾽ 

ποῦ σοηνουοᾶ Ὁγ ἴΠὸ ΟὙΘΟΚΚ, νυ ον [π115 ἴο τοι ου {πιο [1] 
Β56Π56 Οὔ ϑγυῖδο, Ὁ. βίη πρόβατα ἀπγοιυρηοαξ; ΥΠοτοδΒ. 
“δηῦ, Ἰκοῖ6 ΗΘ Ότονν ἐβόνι, ᾿πὰ 0} }}65 ᾿ΒΏΘορ δηα μοδῦβ.᾽ Ηθησο 
ῬΓΟΌΔΌΙν {6 ἐπ θηζίοι οὗ “εγυαι" ΐ, “ ΠΪΒ ΒΏΘΘΡ 1᾿ 8.8. Ψ06}1 8, 
ῬουπᾶρΒ, ονοιῖι ἃ βυοαΐου ἀθρίῃ ΟΥ̓ πιοαμῖπρ ΓΠδιι 15 ΒΥ 
Τουπα ἰπ {πὸ αὐτο οὐἱρῖπαὶ, ανὰ ἴῃ ὑταπβζϊομβ ὕγοσῃ ἰδ, 

ΘΟΤΉΗΪΟ. 

7πασηηθηῦ οὔ {Ππ που], ὑπᾶῦ ὑπ ν ὑΠπῶὺ ἃΓ6 
ὈΠΠ4 ΒΒ ου]ἃ 866. οἰθαρὶν :} ἀπα ὑπαῦ ΤΠ 6 Υ 
ὑπαῦ 566 οἰθαν]ν" 5Βμου] ἃ Ὀ6 τηδα 65 ὈΠ1π4. 

40. δοπὴθ οὗ {πὸ ῬΠἉΓΊΒθ 65 ὕμαῦ τ Ρ6 ν] ἢ 
πῖπὶ ποαρὰ ἐλὴβ, αθὰ βαϊὰ τπηὐοὸ ἢΐμη, “176 
νγο ὈΠΠα, πγ6 4180. 

41 “6818 5Β810}} πιηΐο ὑπ θπι, Τῇ γ6 ὙγΧ6Γ0 
ῬΠΙη ἃ, το 51 Ὑγ6 6 ἴο γοι : θυ ΠΟΥ Υ6 88, 
Ἅγ 8 866; πὰ ψοι 51η οχίβίθυῃ. ἢ 

σπλρ. Χ. 
15 ΨΈΒΙΙΥ, γΘΡ]γ, Τ 880 απΐο γου, ΗΘ 

ὑμπαῦ οοιηθῦ ποῦ ἴῃ ὑῃγοιρῺ {πὸ ἄοον οἵ 
ὑη0 Β||66ρ-ἴ014, θὰ σομηθῦ ἢ πΡ ΘΙΒθύΠΘΓΟ, 
ἢ 18. ἃ ὑπ] ῦ ἀπὰ ἃ το ΌΘΓ, 

9. Ηρ {Βα σοπηϑίῃ ᾿π ὉΠροῦρ {πὸ ἀοον 
15. ἃ Βῃθρμογαθ οἵ {Π6 βιιθθρ. 

9. ΤΉ] ὁΠ6 [Π6 ρογύθι ὀρθπθ ππἴο ΗΪΠῚ, 
ἀπα {Π6 ΒΗ|6ΘΡ ΠΘΔῚ [18 νοΐοθ : δπη4 ἢ ο]}]6 0} 
18 Β[66Ρ ΒΥ ὑπιοὶν πᾶπιο, ἀηα θά θ6}} {Π6 πὶ 
ουἱῖ 

1 500 πὸ Βαμιίαίς, 

3 τ, “Βῃόουὰ θοσοταθ," 

3 ξῃδ---ρδ--τοτιδ--ορο, τοῦ ἴ.η, Βαμίαϊο, 

4 αἴβὸ "δία ον ;᾿ ράδλορ, ποῦ ἴ,ᾳ. βαμιαϊς αἰ λεγαίρἢ, 

5 ΨΌΓΕΘΕῚ το 1 τὸ κίνοπ πὶ Οτγοοὶς ἀπ Οορῇς ἐπ {πὸ 
Οοπβοοσ, οὐὁ {π΄ Ααο οίβηορ οὐὁἨ ΑἸσχαπάγία, Εἰ, Οορέ, ν. 
140, 54.» 380, κᾳ., οὐ, οτῃ, 

δ σπιαπέδομ, 

7 ΤῊ βᾶπιο ἴδηβο [5 υδοά ἴῃ ΜΟΙ, 8 ἐπὶ Βα! αΐο, 

ὁδτη6 Ἰηὔο {118 νου], ὑΠὰὺ ὉΠ ΘῪ Π]Ο ἢ. 8866 
ποῦ δλομία 8566 .:} ἀῃα ὑμαῦ ὑΠ6 Ὺ συ ῖοῖ 8566 
Βῃοι ἃ Ὀθοοιηθ ὈΠπά. 

40. Απά βοπιθ οἵ ὉΠ6 ῬΑΡ 8665 ὑμαῦ νγΘ Ὁ 
χε υ} μι ποαρα {Π|686 ὑπῖπρ5, ἀπ ὑπον βαϊα 
πηὔο μι, ῬΟΡΠΔΡΒ 16 ἅ]80 ἃγ6 Ὀ]ϊπα ἢ 

41 Ζ6818 Βαϊ πηΐο ὕμθιῃ, Τῇ γθ Ψ67Θ 
ὈΠ πὰ, γ6 Βμοι]ὰ ποῦ ὑμθη πᾶν ἀμρλέ οἵ 
Βῖη :3 θαῦ ΠΟΥ γ6 ΒΥ ὑμαύ, 6 866; πᾶ 
ὉΠ ΟΓΘ ΓΘ ὙΟῈΙ 81 ΤΟΙ ΠΘ ΕΠ]. 

ΟπλρΡ. Χ. 
1 ὙΕΒΙΙΥ, γΘΥ]γ, 1 Β8Υ πηἴο γου, Ηθ 

6παῦ ρου ποὺ ἐπροιρη 6 ἀοονῦ Ἰηὔο ὉΠ 6 
ΒΠ66ρ- 014, θυὺ σοῦ! Ρ Δπ πο" ἂν, ΒΘ 
ἰδ ἃ ὉΒ1οῦ Δ Πα ἃ ΤΟΌΒΘΡ, 

2. Βυῦ πὸ {παῦ ροοῦῃ ἴθ ἐπγοιρι {86 
ἀοονὃ 18 ἃ βΒῃορθθν οἵ Β[θθρ. 

8. Τὸ Βἴπι θη ὑπ Ῥρουίθυ ορθηθίδ ; ἃπᾶ 
{Π|6 Β66Ρ ΠᾺΡ ΗΒ νοΐοθ : δπα ἢ οδ]] ἢ ΗΒ 
ΟΥ̓ ΒΠΘΘΡ ὈΥ πᾶιηο, πα Ἰοα θυ} ὕμθπι οὐ, 

1 ἐμαὶ μπδαϊιυαπάανα. Ἰἰτ. “ἴηο ποῦ βοοίμρ,᾽ ἐλαΐ βαξισαπ- 
απ, "πὸ Βοοίημ," 

3 γγαυαμγαία, ἁμαρτίας. 

3. ἐμαίγνι ἀαμν, 

4 ΒοΙ. οί, ἀπά Μομῖριι, τοῦὰ ποιμήν πὰ ποῦ ὅ 

ποιμήν. 



Ομ». Χ. 5. ΖΟΗΝ. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ. 

1 ἰπΐο ὑπ 8. νου], ὑμπαῦ ὑπο Υ σηῸ 866 ποῦ 
8ῃου]ά 866 ; ἀπὰ ὑμαῦ [ΠΥ ψΠ0 866 8Βιοι]α 
θ6 τηδᾶθ Ὀ]Π1π4.} 

40 ϑοπιθ οἵ ὅπ Ῥμδυβθοϑῦ ΠῸ ὙΓῸΓΘ 
αἰ Βἴπη μοανὰ ὑμΐβ, ἀπὰ ΠΟΥ ΒΑΥ αηΐο 
μἴπι, ΜΙ θ6 νὴ αἰβο ἅτ Ὀ]1π4 ἢ 

41 7688 βαϊ τ ἀπύο ὑμθπι, ΠΕ γ6 γγ6ΓῸ 
Ὀ]Ϊπα, πὸ βπ νου ]ὰ αὐΐδο! ὕο σοι :ὃ Ὁ 

ΘΕΟΚΟΊΙΑΝ. 

{Π18 του] πὶ 1 οομηθ, ὑμαῦ ἔμοβθ ἢῸ 866 
ποῦ Ββοιυϊὰ 8566; δπὰ ὑμαῦ ὕποβθ γῆ 866 
ΒΒοι ἃ Ὀθοοπθ Ὀ]Ϊπ4. 

40 ΤῊῖβ τὰ μθαγὰ ὈΥ͂ ΒΟΠῚ6 ἔγοπι ἈΠΟ σ᾽ 
ἐμ ῬΒΔΡΙΒΘΘΒ ΓῈ0 γγΘ ΓΘ Υ ἢ ἷπη, ἀπ ὑΠΘ 
8814, Αὐτὸ 9 αἷἰβο δ] η4 ὕμθη ἢ 

41 Ζ7όβὺ8 βαϊά ὑπῦο ὑΠθπὶ, Τῇ γ᾽ θγ0 
ὈΠπά, ὑμθη γ6 πουἹὰ ποῦ μᾶνθ 810 :} θυΐ 

ΠΟΥ Υ6 Β4Υ ὑμαῦ, ΔΘ 866; ἃπα Ὑ0Ὲ} 5[η8 
8.6 ΘΟΠΠΡΠηΘα ἴῃ γοιι. 

Ομ.:. Χ. 
1 ΨΈΠΙΠΥ, ΥὙΘΡΪΥ 1 88Υ πηΐο του, Ηθ 

ὑμαῦ θηαύθγουῃ ποῦ αὖ ὅπ ἀοογί ἱπίο {ΠῸ 
Βῃ66ρ-ἴὉ1 4, θα σοθῦ ἪΡ αὖ ἃποῦμιθι θ]δ66, 
ἐπαῦ ὁπ 18 ἃ ἐμϊοῦ ἀπ ἃ γοῦθθν. 

2 Βυῦ ΒΘ ὑδπαῦ θηὐθυθέῃ ἴῃ δὖ ἔμ! ἄϑου 8 
ἃ ΒΘ ρμοΡα οἵ βῃ66ρ. 

8. Τὸ Βῖπη ὑπ 6 ρογίον. ὁρϑποίῃ ; πὰ {86 
ΒΏΘΘΡ θᾶ ᾿Ϊ8. γοΐοθ: ἀπὰ ἢ6 οἉ]] ἢ 118 
Οὐ ΒΠΘΘΡ ὈΥ πᾶῖηθ, ἀπαὰ Ὀγίηρθῦδ ὉΠ 6 πὶ 
ουῦ. 

1 ογ, " Βεσουηο ὈΠ1π4." ] 

3 Βοπιδ σορίοβ πᾶν " ἀπὰ ΠΟΥ 0 ὑγοτὸ νυ 1} Ηΐπι." 

3 ψδΥ, "Εἰμ5.᾽ 11 “ΠΟ 5[Π ΓΟΓΟ ὙΟΌΓΒ,᾽ 

Φ κέ ἐῶγη. ϑοῖηδ οορίθβ πᾶνο "δῇ ἃ ἀοου. 

ΠΟΥ Υ6 Β8Υ͂, 8 866; 8Π4 ΥΟῺΓ 8118 ΓῸ- 
τη δ ἢ, 

Ομ.» Χ. 
1 ΨΈΠΙΙΥ, γον], 1 βὰν αηὔο γου, Ἠθ 

ὑμαῦ σοθίῃ ποῦ ἴῃ αὖ ὑπ ἄοονῦ ᾿πΐο {Π6 
Βῃ 6 Ρ- [Ὁ], θὰ Θηύθυθε ἢ τη ἔγοτη ἃποῦθ ον 
846, ὑμαῦ ὁΠ6 15 ἃ ὑπ1θῇ δηὰ ἃ τ 9 ν. 

2 Βιυῦ Βα Ὁμὰῦὺ σοθῦῃῃι. ἴῃ αὖ ὕμθ ἀθον, 18 
ἃ ΒΒθρῃθγα οἵ βιιθθρ. 

8. Τὸ Βῖτη 0Π6 Ρονίθν 4180 ὀρθπϑίῃ ; ἀπὰ 
ὑπ6 Β[66Ρ ιθᾶγ [18 γοϊθθ : πα [8 ΟΝ 
ΒΏΘΘΡ 6 οἁ]]θῦ ὈΥ πᾶπιθ, ἀπ ἰθϑάθ 
ἔμθπι ουὖ, 

1 ῥεδαυαπιίδα αγὰ σαχμαπάα, ἴπι6 ῬΑΓΌΟΙΟ πιέδα, ἰ5. οὔθ α 
ΚΟ οὔ οΥ ρᾶγίϊο]οβ, νοσν ἀἰπιοαϊε τὸ τοπᾶοσ. στο ἰδ τα κς 
Ὅδ “γὸ τνουἹὰ ποῖ ἂν βῖπ α150 :᾿ θαξ ἃ5 " αἰβο᾽ σου! ποῖ 
06} βίαπα δὲ {1ὸ πὰ οὗ πὸ βοηΐθποο, ἔπ 6 Ξθηδὸ οὗ {6 
Βεμει 5, 1 θοῖονο, {αὶ τὶν τοπάοσθὰ ὈΥ “θη γὸ ὑνου]ὰ," 
ἐΟ, 

3 ἀγα 5λι θ᾽ Ξαὶβ Καγίε᾽ ἢ ἐπῦϑα ἐξ' σαν δαδα, Ἰἰξ, " ἰπῖο πὸ 
γαγὰ οὔ πὸ βιιθορ." 

ΑΝΟΊΟ-ΒΆΧΟΝ. ἈΒΚΑΒΙΟ. 

5ΚΑΥΟΝΙΟ. 

᾿πϑθηῦ 8δηῃὶ 1 οοπθ ἰηΐο ὑμὶβ σον, ὑμπαΐὶ 
ἔδοβθ ψθο 5660 ποῦ βῃου]ὰ 866; διὰ ὑδπδῦ 
{ποβ6 80 566} βῃοι]ὰ θ6 τπιδᾶ θῇ Ὀ]ϊηά. 

40 Απὰ δοπιθ οἵ ἴῃ ῬΗδγίβοθ5 ὑμαῦ ΡΟ ΓΘ 
ΡῚ ἢ. Βῖτη πθαγὰ {Π|686 ΒΡῈ, ἀπά βαϊα απο 
᾿ΐμ), ΜΙαΥ Ὀ6 γ͵6 180 8γθ δ] πα ἢ ] 

Ι 
Ϊ 

41 76δβιι5 βαϊᾷ ὑηΐο ὅμθπι, 1 γθ μαᾶ, 
θθθὴ δ]ϊμὰ, γ που] ποῦ θ6 μανὶηρ βἰῃ : 
Ὀαῦ ΠΟΥ γ6 884γΥ, ΝΘ 8566; ὑξθυθίογθ γὙ0Ὸ 
81. θυ πο ί ἢ. ὃ 

σμλ». Χ. ᾿ 
1 ΨΈΒΙΜΥ, νΘΡΪΥ, 1 ΒΥ ἀηίο γου, Ηδ 

Ὁπαῦ Θηΐθγθί! ποῦ αὖ ὕπθ ἀοογβ ἰηΐο ἐδ 6 
Βῃ6 0 ρ-[014, θὰ  ραββοίῃῦ οἰβθνῆθγθ, ὑμαΐ 
ΟΠΘ 15 ἃ {πο ἀη ἃ ἃ τοῦθ .. 

2 Ῥυῦ μ ὑπαῦ δϑηΐογοῦμῃ ἴῃ αὖ ὑμ6 ἀοοῦ 
15 ἃ Βῃθρμονα οἵ βῆδθρ. 
Ι 8. Τὸ μήπι ἐπ Ρογΐθυ ορθπϑίϊ, απᾶὰ ὑπ 6 
ΒΒ66Ρ ἤθᾶν Ηἷβ γοῖοθ: ἀπά ἷβ οὐσπ ΒΠ66Ρ 
“ἢ ΘἉ Ποῦ Ὀ. πδιηθ, δηὰ Ἰοδάθυ ἔμ θπι ουΐ.ὅ 

1 πευίάἀμψαπίο)ι ---οἰἀψακέολιϊ. 

3 οΥ, “Ὀδοοτηθ,᾽ 

3 ογ, " σομε ποῖ," γε πίσαεί". 

4 ἀυέγπιϊ, ἰπδέτ. Ρ]. “ὈΥ,᾿ οὐ “ἘὨγΟΌΚἢ π6 ἀοοτβ." 

5.11{| 5 15 ραββίηκ. 

δ ἐερόπίε". 

| ΡΕΆΞΙΑΝ. 

ΘΆΤη6 ἰηῦο ὑδ18. νου] ἀ τὸ Ἰπᾶρθ, ὑμαῦ ὑμον, 
8ῃου ἃ 566} νγυ!ο 566 ποῦ; ἃπα ὃ6 Ὀ]πὰ, μον. 
ὑμαῦ 566. 

40 Ὑγπθη ὑπ ῬΠΑΓΙΒθΘ5 τ ηῸ ποτ ΜΠ 
δΐπὶ ραγὰ ὑπαῦ, ἔμθ πη Βαϊ ὑΠμθῪ ὕο Ὠΐμη, 
ϑαγοβῦ ὕμου, θ6 ννϑ ὈΠ1πὰ ἢ 

41 Απᾶ ἐμ ϑανίουν βαϊὰ ἕο ὕπθιη, ΠΤ γος 
ΘΓ Ὀ]Ϊπὰ, γ6 Βῃουϊά πᾶν θ᾽ ΠῸ βίῃ : ΠΟΥ γ6 
ΒΑΥ͂ ὑμιαῦ γ6 8686: ὑμαῦ 15 γοὺΓ βίη. 

Ομ». Χ. 
4 χχγυῖ.---1 ΒΌΟΤΗ 1 880 ἴο γοῦ, Ηθ 

ἐπαῦ ροθῦ ποῦ αὖ ὑΠθ σαῦθϑ ᾿πῦο ὑ}|6 8[66}- 
Το], θὰ οἰ θΘῸ ἢ οὐον οἰβθυμοτθ, ἢθ 18 
ΦΒιοῦ ἀπὰ σοῦθογ. 

2 Ηθ ὑἱιαῦ σορῦμ ἴῃ αὖ ὑπο ραῦο 18 5ῃ6ρ- 
μονα. ὃ 

8. Πῖτι ἔπ καϊθ- ινατάθη Ἰουθε ἴῃ ; ἀπά 
ἔπι 5860 ιϑαν νἷ8 νοΐοθ: ἀπά ἢθ πδιηθῦ, 
δὶ Οὐ ΒΠ6ῸΡ. ὈΥ͂ πᾶῖπθ, απᾶ Ἰούξουι ὑπ θ πὶ 
ουῦ, 

1 φρεοίον πέκεοη. 

3 αἰ ἐδλαν χεαίε. ὅδ Νοῖο οι ΟἿ, ἱ, 3, "Ὁ. 17. 

3. ξσεαρα ἡψγάε, "Βιισορ ποτὰ." Α΄ 5. οπῖῖβ τῶν προβά- 
των. 

7πάρο ἐπῖβ νου] ,} ὑπαῦ μον ΒΒ] 566 ψῸ 
4 ποῦ 8566; πα ὑμαῦ {ΠπῸ γ γῃ0 8566 Ὀ6 πιδὰθ 
δΙ1μα, | 

40 Απὰ βοιηθ οἵ ὑπὸ ῬΙΙΔΡΙΒΘΘΒ ν ΠῸ 6 ΓῸ 
ας πΐπὰ θαρὰ ὕΠ18, ἀπ {ΠΥ Βαϊ ἀπΐο 
μἷπι, ΑΤΘ νγ6 ΡΟ μΔΡ8 αἰ8ὸ Ὀ]πὰ ἢ 

41 ΤΊΘη ᾿ βαϊά απο ἔμοιι, 1 γ6 6 ΓΘ 
ὈΠΙηΔ, πὸ 8η. ψου]ὰ αὐΐαο ἕο γοι 2 θαὺ 
ΠΟΥ γ6 88 Υ ὑΠαῦ γ6 866 ; ΠΡ ΘὉΓΘ ὙΟῈ 81 
ΤΘΙΠΔΙ ΠΟΥ, 

Ομ». Χ. 
4 χχιτι.---ἴ ΤῊ ὑγαῦῃ, ὑπ ὑγαθῃ,8 1 βαγ, 

ἀπο γοι ὑπαΐ, Η 6 ὑμπαῦ σοθῦῃ ποῦ ἴῃ αὖ {6 
ἄοον ἰηΐο ὑπ Βῃ6θρ- ο] 4, θὰ οἰϊπα θθῦ ρ αὖ 
ΒΟΠῚΘ Οὔ θυ" ΡΪδοθ, μ6 18 ἃ ὑμῖθ ἀμ ἃ ΤΟ ΌΘΓ, 

2 Βυῦ ῃΘ ὑμπαᾶῦ σοόοθῦῃ ἴῃ αὖ ὑ6 ἀοον 8. 
ὑΠ6 Βιθρμθνὰ οὗ ὑἰιθ βίιθθρ. 

8. Απὰ ππΐο πἷτῃ {πὸ ρογέθυ ορθποί ; πὰ 
ὕΠ6 5,600 πθϑν ΒΒ γοῖοθ: πα ἢ ΘΔ] ]οτἢ 
μεῖ8 ΒΘ ΘΡ ὈῪ ὑμοῖν πδμιθβ, μὰ ἰθαά θα ὑμθτῃ 

᾿ουἵ, 

ΠῚ ἐγ0γ ἔο ἡάκτησπξ οὐ επ5 ττοτὶ ὰ," Ῥοὶνεὶ. 

3 γιπ. "πότὸ σοῦ θῸ πὸ βίῃ ἴο γου." 

3. ἜὙΟΥΙΥ, νΟΥΠΎ," ἴ.6, ἀπεῖν, ἀνεῖη. ῬΟΙγκὶ. 

4 Λλαξ' λὴν εἰ. 'λαγῆγ, " εἶν νγ8}} οὐ σποϊοκογο οὗ ἔπο βνοορ," 
ὑπ ταόγο Εἰ ΓογΆΙν,, "οὐἉ {πὸ ἸΔυὰθ5," ΤΊ ὁποϊοβαγο ἱπ τυϑεῖο 
οὗ βίοποβ, μδι οι κθ, παγάϊ]οβ, ΡϑΙπ.Ἰοᾶνοβ, ἄο,, δοσογάϊης 
τὸ πο Ἰοσϑι εν, 

Ι 

Ι 
Ϊ 

ἡπεεν: 
νοῦ] 1 ολπιθ, ὑμαῦ ὍΠΟΥ ΠῸ 866 ποῦ τϑυς 
566; πᾷ ὑμαῦ ὕμοβ νμῸ 866 θθοοπιθ Ὀ]ϊπά. 

40 Τὴ ϑϑοθάθιβ γῇο ψογο ἃρουΐ ΤῊ, 
μραγὰ ὑἱ8β ννογὰ, δηᾶ βαϊά, Αστθ αἶδο. 
"διϊηα ρϑυθαρβ ἢ 

41 Ονῖβὺ βαϊά ἀηΐο ἔμθην, ΤΠ γ6 6ΓῸ 
Ὀ]ϊη4, γ6 8ιουϊα ποῦ Βᾶνθ βῖῃ : ΠΟΙ ὑϑ᾽ 
ῬΓΟΙΟΒΒ. ἤο 8660:} ὑβογθίοσθ γΟὰΡ βὶπ. τϑ- 
τη ΠΘ ἢ. 

Ομ». Χ. 
4 χχιι.---1 7 Έϑυ8 βαϊὰ, Τσυϊν, ἔσαν, 1 

ΒΥ ἀπο γου, Ενθυν ὁπ Μ 80 ὈσΙΠσϑῖν ποῦ 
ὑπ Βῃθθρ αὖ ὅπ ἄοοὸν οἵ ἔδιθ [ο]ά, ἐς ἴῸ 
ἐπα ἃ τὨϊοῖ διὰ ἃ τοῦθ ον. 

2. Βυῦ μΒὸ ὑμπαῦ Ὀυγϊασθῦι ἔμθῖὰ ἴῃ δὲ ἐδ! 
ἄσον ἐς ἴον ἐμαῦ ἐπ Βιοριογά. ] 

8. Απὰ {πὸ ροτῖον οροπϑὲδ ἔθ ἄοον ἀπίο. 
μἶτα ἢ δὰ εἶθ Βιθορ ἤθᾶν ἷ8 γοῖοθ: ἀπᾶὶ 
Βι6 οαἸ]οῖλν Θνοσν ὁ οἵ δ 5.660 ὈΥ Ὠδῖηθ, 
δηὰ Ὀτγϊη σοῦ ὑθὺν οὐδ. -β 

2 δαδᾶν ὃς τουδοτγοῖ ἱπ ῬοΟΪνκΙ, ὉΥ Ἥ"Ξοῖξο," ΔΆ 1 ὕγοτῃ ̓  
ἀδηίκέαν τ Ὀαξ ΕΠ κὸ ἰξ υγουὰ θο δαάδηδά, αὐνὰ νου σοχαῖγο 
χε. Βαάδη κα, "Καονν πδὲ," ἰκ ἃ Ἰγοηπσηξ ὀχργοξείοι ; δ5 
οὐκ. ἰὼ Ἠΐκε.Ὁ 41], ν.. ὁ, δ, ἄς. δαάδᾶν ἀεὲ νιμγᾶδ ἂς ἀδ.ἱ. 
“λαμᾶϊ, ἴχο,, δαάᾶν κὲ ἀαν ἀϊνᾶγ.ἵ. πιακτγαῃ, ἕο. 

1 χντ. "χοῦ οοιίσεα, ντὸ βοο." 



5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΞΕΡ ΨΕΆΞΙΟΝ. 

ΘῊΡ. τ 

ΒΎΕΙΔΛΟ. ἘΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

4 Απὰ σψβθη Π6 Γ[ραυθίθυ} ἐουῦῃ ΕΪΒ οσττὶ 
ΒΗ 6ΘΡ, 8 ροθίῃ Ὀθίογθ ὉΠ 6πὶ, ἃηἃ ὉΠ6 ΒΗ6 60 
ΤΌΠΟ Εἶπα : [[ὉΓ] ὉΠ  Ὺ πον Π8 γοῖσθ. 

Ϊ 

ὅ [Απα] ἃ βέγδηρθῃ. [1}} {Π6}]}] ποῦ 
᾿Ό]Πονν, θὰῦ Μ.}}} ἢἦθ6 ἔγοπι Ηἷπὶ: [Ὁ] ὉΠ6Ὺ 
᾿Κπονν ποῦ ἔῃ νοΐοθ οὗ Βύγδ ΠΡ ΓΒ. 

6 ΤῊΪ5 ΡΓΆὉ]8 Βρακθ {6518 τπιηΐο ἔπιθι: 
θαῦ που ἀπαθγβύοοα ποῦ τι παὺ ὑπ σβ ὉΠΘΥ 
6 ΓΘ νΠ]Οἢ Π6 ΒΡΑ ΚΘ αηἴο {Π 61]. 

7 [ΤΠ)6Π] βαϊὰ «6808 τπιηῦο ὑπ θη} ἀρϑὶπ, 
ΟΡΙγ, γϑΡν, 1 ΒΑΥ͂ ἀπο γοῖι, Π 8πὶ {Π6 
᾿ἄοοῦ οὗ [π6 5ῃ6θρ. 

8. ΑἹ] ὑμᾶῦ δνϑὺ οδ6 ὈΘΙΌΓΘ ΠῚΘ Δ1Ὸ 
ὑπῖθυϑβ ἃπα σοῦ ΌΘΓΒ: θυῦ 0Π6 Βῃθ6θρ ἀϊὰ πού 
Πρ" ὑπθιη. 
᾿ς 9 ἢ δὴ {πῃ ἄοοῦ: ὈΥ τὴ ᾿ξ ΔΠΥ ᾿ηδη 
᾿ΘΠΐΘΡ ἴῃ, Π6 5}8}} Ὀ6 βᾶνϑά, δπὰ 53})8}} σὸ ἴῃ 
δ πα ουὖ, ἀηα [Ππ6} ραβέινθ. 

10 Τῆι ὑπ|θ σοιηθῦθ ποῦ, Ὀὰὺ ἴον ἰο, 
βθαὶ, πα ἴο Κι}}, αηαὰ ἴο ἀθβύγου : 1 [8Π| 
6016} ὑμπαῦ ὑΠΘΥ τηϊρηῦ πᾶν ἴθ, δηαὰ ὑμαῦ 

Α.Ὁ. 35, 

1 ΟἹ, χίν. δ ; Ἐρ}ι. 11, 18. 

4 Απὰ σψμθπ μ6 Ὀυϊπροῦμ ουὐ Ηἷ5 ἤοοκ,} 
6 βοθῦ! θθίογθ 10, πα 185 οὐ ΒΗΘ Θρ9 ΡῸ 
αἴδθυ Πἰπὶ : Ὀθοδιδβθ ἔμ. ΚΠΟΥ ΠΪ5 γοῖοθ. 

Ϊ 

ὅ Βυΐῦ αἴον ἃ βύγδηρθ ὑπ ἔοοὶς ροϑὺ 
πού, θαὺ 1 δου ἔγοπι Πΐπὶ: Ὀθοδιβο ἰὖ 
Κπονγθίι ποῦ ὑμ6 νοῖοθ οὗ 6Π|6 βύγδηρθι. 

6 «6808 Βραϊτθ απῦο ὑπ θπὶ 818. ῬΑγΔΌ]Θ :ο 
θὰ ὑποΥ Κπθν ποῦ ψπαῦ Π6 Βρᾶκθ ψιτῃς 
{6}. 

7 Βυὺῦ {6818 ἃρϑῖη βδιἐ ἢ} ἀπΐο ἔμθιῃ,. 
ΟΘΡΙν, γϑρῖϊν, Τ βὰν αηΐο γοι ὑμαῦ, Τ δὴ 
ἢ ἀοον οὗ ἔμ ἤοοκ. ] 
᾿ς 8. Απᾷ δ4]] ὕμποβθ ὑπᾶῦ οαπιθ ὉΠΘΥῪ τὐθρθὺ 
ἐμίθνοβ πα τοῦθουβ : θὰ ἐπθ ἤοοϊς Πραρα 
Ὁμ θη ποῦ. 

9 1 ἀπε {Π|6 ἄοον :8 δηα ὉΠΡοαρἢ τη6,} 1 ἃ 
ΠῚ 888}} οοπηθ ἴῃ, ΒΘ 588}} ᾿ἴνθ, πὰ 6 
'Β88}} ΘΟΠῚΘ ἴῃ πα ρὸ οιὖ, ἃη4 584}} ἢπὰ 
᾿Ῥαβίῃγθ. 

10 ΤΠ6 ἐπί οοπιθὶ ποῦ θα ἐπαῦ 
ΠΔΥ͂ ΤΌΡ, ἃπα τηδὺ ΚΙ]], ἈΠ ΠΠΔΥ ἀδδίγρου : 
1 φαπιθ ὑπαῦὺ 116 βου! 6 ἴο ὑμοιη,ῦ ἀπ 

4 Απᾶὰ ψῇθη ἢθ παῦμ Ὀτουρηῦ {Π|6πὶ ἃ]]} 
ουὖ Π6 σοῦ! Ὀθίογθ ὑΠ6πὶ, ἃπΠ 4 Π6 Βῆ8θ Ὁ 
[Ό]]ονν Ἀπ :} θΘοδαβ8 ὕΠ 6 ΚΠ 18 γοΐοθ.3 

ὅ Απᾶ ἃ Βἔγδηρθν [Ὁ]]Ονν ὑΠπθν ποὺ, θαΐ 
πον ἢθο ἔγρουη ἴπι : θθοδιδθ ἔθου ΚΠΟΝ ποῦ 
{Π|6 νοΐθθ οἵ ἃ βύγδῃρΌ 

Ὁ «6ϑ808 βαϊ Ὁ τπὐπίο ὑπ πὶ 18 ΡΆΓΔΡ]6: 
θαῦ ὉΠΟῪ ππάονβίοοά ποὺ τι μαὺ μ6 βαϊα9 
ἀπο ὉΠῸ πη. 

7 Απὰ δραῖη [658 Β 10} ἀπίο ὕθθιη, 
Ὑ οΡν, νυν, 1 ΒΔῪ ἀπο γοι, 1 αὶ ὑμαὺ 
ἄσσον οἵ ὑμ8 ΒΗ66ρ. 

8.ΑἹ]Ι πᾶῦ ολπηθ. ὈΘίΌσΘ πηθ ὉΠΘΥ 106 76 
ὑμίονϑϑ 84 τοῦθ ΘΓ : Ὀὰὺ ὑΠ 6 5:66 0 ἢθδγῖ- 
δπθα ποῦ πηΐο {Π|6Π|. 

9. 1 αηὶ ὑπαῦξ ὑγιιθῦ ἀοονῦ οἵ {π6 Βῃ66ρ: 
ἢ ὑπδῦ σοιηθῦμ ΒΟ ρ]} Πη6 7 5}}8}} Ὀ6 βανϑᾷ, 
δα 81.8}} σοπηθ ἴπ ἈΠ ρὸ ουΐ,ὃ ἀπ ἢπὰ 
Ῥαβύῃγθ. 

10 Βυὺ ἐπ {πῇ σοιπθῦμ ποὺ Ῥυὺ ὑμαῦ 
Π6 ΤῊΔΥ 5068], ἃΠ ΒΔ ρ  οΡ, 8Π ἀθΒέτου : 
αν 1 πον, 1 οαπιθ ὑμπαῦ ὑΠΘῪ 50] ἃ ἤπα 

1 566 ποΐθ ἴο νου. 1. 

2 
560 ποίρ ἴο νου. 8. ] 

Ϊ Ϊ 

3 5. Ἐρἤγδρθιη, νοὶ]. {ἰ1. ρ. 119, Ε. ] 

4 δὲ. 566 Νοίθ οἱ οἷ. ἱ. 8, Ρ». 10, 54. 

5. 110. “ἐπαῦ  ῖν 65 5Βῃουα θο ἴο ἔπ πι.᾿ “Μαγ᾽ ἀπ "5πουαἢ 
᾿8γῸ ΠΟΤ ἰηλο πα θα [0 γΘ πον ΓΠ6 βάτο ἴθηβο ἴῃ ϑυυῖδο, 

᾿ 

1 ῬΟΪΥΡΊ. δ45 " αἴξον πἰπι.᾽ 
3 Πῖρῃ. ο. Ἰχχχυὶ, 856, 54. 
8. 110,“ Βαῖτ.᾽ 
4 Τηΐβ ἰ5 [6 Ἰΐογαὶ γϑηἀοσίηρ οὐ [Π6 οΥἱρῖπδὶ, ἃ5. ΤᾺΣ ὃ 5 

ἴδ δ 6 ἐγαπβὶαῖθα, 
απηαΐδα ἴδτα., ἃπιὰ 15 ἤοσθ αβϑα Ἰαϊομ ΓΙ ΟΆΠν 1 κὸ Ασα, λπὲ 
ΤῸΣ {πὸ δχ. "ο θ6,᾽ θα ἰ5 τοπαογρὰ ᾿ἰζογαν. 

5. 21Ὸ| “τηδξ 15 ἴῃ ἔσατ}.᾽ { 
δ ἀπηαέϑα ἴ5 ΟΠ16α "λιυα'λἄξα ἴῃ Αβςο, 15. νἱ. 96, “Απᾶ 

πον βᾶνο βΊοΥυ ἴο Ηΐπι ννῆὸ ἔβαραισα “πιυαπἄξα δα ἄϊαην 
πακὶν ἰδαραιῖυα ἰαδ᾽ ἄδὶ, νοι βαῖθα ἃ ἀοοῦ ἴὸ ἃ βίσδηρο 
νου ; Ηδ νοχοπβαῦρα ᾿ξ ἴο τοῦδ." 

7 απέα "“μαϑομα, ἰδ ὃ; Ὑϑιη 8 Ὁ]6 ἰαΐοτι. Ἀἴξ. “ῬΘΥῚ δὰ πιθ.᾽ 
8. Σ6})8]1 αἰ5ὸ σουηὸ ἴῃ ἀπ 5881] αἴ5δὸ μὸ οὐξ,᾽ ῬοΟΪΨΕῚ. 

| ΒΛΔΉΙΠΘΙΟ, 

4 ἌΒοη ΤΕ ὈΣΙησ ἢ ὍΠΠ 41} Ἰπστα ἐπεὶ 

ὅ ΒΟΥ [Ὁ]]ονν ποῦ ΠΟυΘΥΘΡ, ΔΟΡ ἃ 

1186 ὕΠ6Υ πον ποῦ {Π6 γοΐοθ οὗ ἃ Βύγδῃρϑι. 
6 ΤῊ] ῬΡγΆὉ]6 Βρδῖτθ 6808 πηὔο {Π 61}: 

δῦ ὉΠΘΥῪ ἀπάογβύοοα ποῦ ἐμ6 {ῃϊηρ8. ἢ βαϊ 3 
᾿πηΐο {Π6Π|. 

7 7658ὺ8 {πογθίογο βαϊα ἀραΐῃ ππίο {ἢ 6, 

] Ϊ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΕΑΟΤΉΪΙΟ. 

4 Ἰτὶ ΠΕ 6 ἼΠ Ῥτουρ ἘΠ 4}} ὯΞ 

δ᾽ ΤῊΘ βύγδηροι Βονθνον, ὕΠ6Υ στα] ποῦ, 

Κπον ποῦ ὑΠ6 νοΐθθ οἵ {Π|6 βύγδηρου. 
6 ΤῊϊΒ ῬᾶΡΆὉ]6 Βραῖκο ΤΘβὰ8. πιηῦο ὑμοιη: 

'Βυῦ ὍΠΟΥ πον ποῦ ψΠπαῦ Π6 Βρᾷκθ ἀπο 
| {Π6πὶ ἃ θοιῦ. 

᾿ 7. Αραΐη {Πθη {6818 βᾷ] 4 ἀπύο ἐἤθηι, 

4 πα ψΠΘη ἢ6 ΠΝ οὐὖ 18 οὐ, ἢ 6 

ὅ Βυῦ ἃ βύγδηρον ὑπθν [Ὁ]]ον ποῦ, θα 
᾿ΒΌΤΔ Προ ν, θὰ ὉΠΟῪ Μ01}} 166 ἔγομη μΐπὶ: θ6- αὐξον Πΐπι, θιιὺ ἢ 66 ἔροιῃ Εἴτη - Ὀδολιβθ ὕπον ἢ ἔρομι Ὠΐπὶ : θθοαιβ6 ὑπ 6. πον ποὺ ὉΠ 6 

γοΐοθ οὐ ὑΠ|6586 ΒΓΔ ΠΡΘΓΒ. 
ὁ ΤῊΐΒ ραγΆ 0 ]6 Βραϊκθ 1[68118 τιηΐο {Π}6Π], 

θὰῦ ὉΠΟΥ͂ ἀπαογβύοοα ποῦ ψΠᾶὺ ντὰ8. ὑΠαῦ 
ὙΥ Β]Ο ἢ. ἢΘ ΒΡ ΚΘ πππῦο {Π16 1]. 

7 Ζ76808 {πὴ βαϊὰ ἀρϑῖη απο ὑποπι, Ὑ6- 
ΟΟΣΙν, νυν, 1 Β8Υ ἀηΐο γοῖι ἐπαῦ, 1 Δ). ΟΡ ν, νορ]γ, 1 ΒΒ. ππύο γοιι ὑμαΐ, Το ἅτ ΤΥ, ὙΘΡΙΥ, 1 ΒΥ πηῦο γοὰ ὑπαῦ, 1 πὶ ἐλό 
τΠ:6 Βῃθρῇῃθγα οἵ {6 ΒΗ66Ρ. 

8. Απᾶ 4}} ὑπεαῦ οαῖπθ ψιογοῦ ἐπίονοα δπά 
{Π6 ἀοον οἵ ἐπ βῆ6θρ. 

8.Α] ἔμπιαῦ σαιηθ ὈΘΙΌΓΘ 6 ἸΟΓῸ ΤΟΌΒΟΥΒ 
ἄσου οἵ ὉΠ|6 8[θθρ.} 

8. ΑἹ] 88 ΠΙΔΠΥ͂ ἃ5 ΘΔ ΠΊΘ5 ΔΓ ὑΒΊθν 68 δᾶ 
ΡΟΡθΘτβ: θὰ {Π6 Β!:θθρ ᾿ἰβίθπθά ποῦ ὕο ἃπα {Πΐθνοβ: Ὀυὺ 06 ΒΗ66ρ 1ἰβύθηθα ποὺ ἴο τ ΡΌΘΓΒ: θαῦ {116 Βῃ66ρ μϑαγὰ ὕπρθαι ποῦ. 
ὉΠ ρτη. 

9 Τὰπὶ {Π6 ἀοοῦ; ΤΠ ὁη6 σομηθίἢ ἴῃ ΒΥ 
ὉΠ θιη. 
᾿ 9.1 δπὶ {Ππ|6 ἄοον οὔ {Π6 βῆθθρ: πὸ ὑπαῦ, 9 1 δὶ 0}Π18. ἀὁ0}: ὑΠγοὰρἢ πι6 1 ΔΗ͂ 

πιο, 116 584}} θ6 βαγθα, ἀπά 6 5|8}} σοῖηρ. δοιπθῦ ἴῃ Προ ρ ἢ τη, 8Π4}} θ6 βαγϑᾷᾶ, ἀπε ὁΠ6 ρΌου ἴῃ, ΠΘ 15 βανϑά, απ ἢ ροθῦῃ ἴῃ 
ἴῃ Ὁπαῦ ἢΘ ΠΠΔΥ ΡῸ οὔ, ἃπὰ τὰν ἤμα ἃ Β6 8[}8}} ΘΟ πὴ6 ἴῃ ἀπά σὸ οι, ἃπΠ4 588}} ἢπᾶ ἀπὰ σοπιθῦμ οὐ, ἀπε πάθῃ ραβέαγρθ 
᾿Ῥαβίιγο 

10 Τι6 {Π͵|6 8 σοπηθῖ ποῦ [Ὸν δὴν ὑηρ 
ἃ ῬΑΒΙΌΓΘ, ] 

10 ΤῊ {πῖϑῇ σοιηθῦ} ποῦ θχοθρύ, ρουθαρβ,, 10. Α τμ]οῇ σοιηθῦ} ποῦ Ὀαὺ ὑπαῦ ΒΘ ΠΙΔΥ 
᾿Θχοθρῦ ὑΠπαῦ Π6 πᾶν βέθαὶ, πα Κ|]], ἀπα ἀ68- ὑπαῦ ἢ. ΤΔΥ ΤΌΡ, ἀπά [1}}, 4π4 ἀοδύγου : βύθαὶ, ἁπὰ [1}}, ἀπὰ ἀοδύγου : θὰ 1 οδπ6 
Ἔγου : 1,1 πὶ μ6 Ὁμαῦ ὅπ οοπιθ ὑμαῦ ὙΠῸ Υ 
Ι 
1 “λοέαπ ορλεδατσι εἶπιο, του οτα ΠΠΕΟΤΑΠν ὅταν---ἐκβάλῃ, 
11:. " ΠΘΤΙΟΥΟΤ Π6 ΤΥ Ὀτίπρ οὐξ,᾽ Η 

3 16. “)οπ σπὶ ἴο πἷπι." 
3 ερλαϊδ; ἀρλδαά[έ. Μοταρ. 
4 μελῦα, "ἴπ βῃσορῆοτα," 

5 ΤῊΣ Βαμίάϊο οπιίεβ πρὸ ἐμοῦ, 
5 γἱξ. "δὲ Με, “λίέοοί. 1π νοτ, 1, 2, ἴΠ6 ῬΤΟΡΟΒ, πβοῦ [5 

Ἄ᾽οϊ" λἰΐοα. Βοῖη ἔποκο ὑτοροβίείουα παν γαῖθοῦ ἴΠ6 Βρηβδ 
[ΟΥ̓ "πγ᾽ ἴπδη οὐ “πγοῦ ἢ ̓ ΤΟΥ ἴΠ6 Ἱπέτοσ 5 ΤΥ σΘΠΕν ἀποὺ 
το ἥοστη ἔπ δοϊδεῖνο, απ τηᾶν οὕξοι τησδῃ Βοῖὴ διά ἀπὰ ὑπό 

Ι σ. σζοῃ. 

7 μι τπαπιπιοῦπε, " 8 ΡΙδοο οὗ ραβέιγο, ἴ.ᾳ. ΜεΙιρΗ. 
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θυ 1, 1 ἀπὸ π ἐπαῦ ἃπὶ οοπηθ ὑπαῦ 0 ὍΘ 

τ ἢ ρκαλδρ δ ἀρ]ικαανὶηΐ, 
3 ΤΊο ὑγοβοηῦ ἔσηβο πκοα ἐπὶ ἘΠ }5 ῬΆΤΔΌΪΟ [5 Ἐπαΐ ΟΥ̓ πα θὲς 

ΟΥ̓ ΟΥ̓ σοπῆπαίεν, νυ Π] 0} σαπποΐ θῸ τοπύσογοα τπίο ἘπρΊΒ, 

ΝΟΙΈΠΟΥ "ΡΟ ΠΘΈΝ,᾿ ἡ ΠΘΑΓΘΕΝ," ΠΟΥ “5 οροπίημ," “15. Ποδγ- 
ἱπικ,᾿ “γα Κίηκ,᾿ ὅἄκο,, ΟΧΡΓΟΒΒ {πὸ ΜοΙρἢ, δλαγο-- αϑεῦγι 
δὔνσηι, δλιαρλυποδλέ, ὅκο,, γε πίον. 61} ΧΑΘΌν ἐπ παθίεαδὶ 
ἱπίθσγοουγδο οὗἨ ἃ ΒΠΘΡΠ ΘΟ Ὑν} ἢ ἨΪΒ ησορ, 

3. «γε πιδὶ 5εδύπιτι, " ὈσσαΌΒ6᾽ ἔγαὶν, ΟΥ̓ ΤΟ], ἐπ σοῦ {ΠΟΥ 
Κπονν," 

4 γ»ἱ “ϑόπισπο. ΜΟΤΡὮ, τὸ κλράσηο, 5δηϊα, 
5. 1π|ν " ποασγὰ ποῖ αἴτον ἐπ πὶ." 
5 Τὴ Μεπιρμίθῖς απ, τῶν προβάτων. 

ὑπαῦ {πον παρ τ παν ΠΠ|6, πα τα]ρ! ιν. μανὸ 

1 σι, "ΟὕΤΠ ΒΟ ΒΠ6ορ," ἐλέσε ἰαπιΐδ. 
3 Το Οοἴμίο, πκὸ {πὸ Βαμαϊο ἀπὰ {πὸ Βγτίαο, οπλ5 

πρ' ἐμοῦ, ἀπ ΡΓΟΒΟΥΝΟΒ ΠπΠῸ βᾶπιο ογογ, “τπΐονο 5. ἀπ 
ΤΟΌΡΟΤΕ," τ 5 ἴτι νΟΤ, 1, Ὑυ ΐ ον πὸ ΜοΙρ ἶσ γαπβΡοΟΒο 5 ἴπ 
π|5 νοσεο, 

3 ΤῊ ὑγοβοηΐ ἔσηβο κίν οα δὴ δ ΠΟ ΠΔ] ἴοτοο ππα ὈΟΔΌΕΥ 
ἴο {ἷῖν νοσγεο, 1 τη μηῦ θῸ τοπάογοῦ Ὀγ {πὸ Γαΐανο, νυ Οἢ 
ἰπ οτος, 5 πο νυῖτΠ {πὸ ργοβοηῦ, 80 1 ΡΥΟΙῸΣ [0 ΤΟΠ ΠΟΥ 
ἴδ ΔῈ 1 ᾶνο ἄθπθ, ὙΠῸ Βαπη τᾶν ὕ6 Βαϊ ἃ οὐ {πὸ Μοιηρῆ. 
ΟΥ̓ {π|5 νογβο; ἴπῸ ἴσπβο πο τηοᾶπβ ΤΆΓΟΥ “15. ὈΘίηρ, 
βΒανοῦ," ἅς, {ΠἸ δὴ ἦ ΒΉΔΠ] Ὅ6,᾽ 

4 ΤΊΟτο ἰβ πὸ "τα ἢ ἴῃ {πὸ Οοἰπίο, 
τοῦτον [πὸ ΕΠ ΚΊ 15}. Βα], 

10 15 πότὸ ποῦ τὸ 

Βυΐ εὐαὐ ἐπε τηᾶδο, σαπηοῦ ΤΟῸΓ ἴο ἢ 

ῃ 



ΟΕ». Χ. 

ἈΚΜΈΝΙΑΝ, 

4 Απὰ σῇ οη μ6 Ὀτίπρθίμ! ουὐ᾽ 41} ΗΪ8 
οὐ, Β6 σοοῦμ Ὀθέογθ ὕμιθπι, ἅμ {0 8:66 
80 ἴον εἶπ : Ὀθοδιβθ ΠΥ Κπον 8 
γοΐοθ. 

ὅ ΑΠΘΙ ἃ βύγδῃρον ὑμποὺ που]ὰ ποῦ ρο," 
θυῦ μον νου ἢθθῦ ἔγοπι Εΐπὶ: Ὀθόδιι56 
ΠΟΥ͂ Κπονῦ ποῦ ὉΠ γοΐθθ οἵ βύγϑ 56 ΓΒ. 

Θ 768ὺ8 Βρᾷκθ πηΐο ὑμθιι {18 ῬΆΡΆ0]6 : 
θυῦ ὑπο ἀἰά ποὺ Κπον ψπαῦ ὑπαῦ νγὰ8 
ὙΠΟ ἢ. ΒΘ τγᾶ8 Βρθακίπρ τ Ἱ0Πι ὑπ Θ πη. 

7. 7685 ἃραίῃ 81} πηῦο ἔθθηη, Ὑ ΘΥΠΥ, 
ΥΘΥΙΪΥ, Τ ΒΔΥ πηΐο γοιῖι ὑπαῦ, 1 ἅπὶ {Π:6 00. 
οὔ (86 β'ιθθρ. 

8. ΑἹ] ἐμπιαῦ οατηθ ὈΘΙΌΓΘ πὶθ γ6 106 ὑ ἴον 68 
πὰ τοῦθογῦβ: θὰ ὑπ6 5[6θρ μιαρὰ ὑπθῃ 
ποῦ. 

9.1 πὶ ὑπ ἄρον: ἰἔ δὴν ὁπ βΒμουϊά 
οηὐουἢ δ πη, μΘ 8}|8}} 1ἶνθ, ἢ 81|8}} ρῸ 1ῃ 
δηἃ ὁ0π16 οὐ, ἃη4 518}} πα ραβύαγθ. 

10 Τῇ {πϊθῦ σουηθῦῃ ποὺ θα ὑπαῦ ΒΘ 
ΤΉΔΥ͂ βύθαὶ, ἃπὰ ΚΙ], ἀπά ἀθβύγου : 1 ΟΔΠῚ6 
ὑμπαῦ ὑπο Υ ΒΟ] πάνθ 116, ἀπ ὑμαῦ ὉΠ 6Υ 

1 αἴξ. “5ῃοῦϊα Ὀτγίπρ οὔξ,᾽ Γαξ, Βα]. πῇ το πάουβ ἡΓ6}} 

ὅταν ---ἐκ βάλῃ, αινὰ τποτγα οοστοσεὶν ἔπδὴ ἔπ αοογκίαῃ, 
ᾳ.ν. 

3 ΤΏΘΞΟ 8ΓΤῸ 8150 ζαξ. 5]. νν ΙΟἢ ἴῃ ἘΠ σα ταὰξὲ 6 
τοπᾶογο Ὀν “νου " ΔΙΕΠΟΌ ἢ πὸ Ἐχργοββίοι Οὐ “ν᾽ ΟΥ̓ 
“ Ἰηξοπεϊομ᾽ 5 ἐπι ρ] δα ἴῃ τπ6 Αὐτηδηΐδη. 

3 ΨΥ, “5}18}} οηΐοτ.᾽ 

ἈΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

4. πᾶ πβθῃ μ6 Ἰοαάθεμ οὐδ ἢβ ον 
ΒΈ66Ρ, μ6 ρΌΘυΝ θοίοτγθ ἔΠ6π), ἀπά ἔπι8 Βῃ6 Ὁ 
ζο]]ονν ἷπὶ : ἴον {παῦ ὉΠΟΥ͂ ΠΟΥ 15. γοῖοθ. 

δ ὙΠΟΥ [Ὁ]]ο ποῦ 85 ἸΠΚΠΟΝΙ ἡηαΉ, 
δυὺ ἤδο ἴγοπι Πἷμῃ : ἴον ὑπαὺ ὑπο Ὺ Κπονν 
ποῦ 6}: γοΐσθ οἵ 8 πΠΊ ΠΟΥ ἢ πιαη. 

6 ΤΡΐβ ῬΆΓΔΡ]6 βαϊα [Π|6 ϑανίουν ὕο ἔπ 6 ΠῚ: 
ἐμου Κπον ποῦ τυ μαὺ ἢΘ Βρᾷκθ ὕο ὕῃθῃι. 

7 Αραΐῃ ἐμ ϑανίουν βαϊα ἕο ἔμ θπι, Βοοί ἢ 
1 880 υπίο γοι, 1 ἃπι ἃ Βῃ6 6} ραΐο.} 

8. ΑἹ] {που ὑπαῦ οατηθ γϑροΣ ὑΠῖον 8 πᾶ 
ΤΟΡΌΘΓΒ: θαῦ {Π6 8660 πιθανὰ ὑ]ιθιὰ ποῦ. 

“9 ἴδῃ ἃ σαΐθ: ἡ βοβοθυον ρος ΤΠ τορι 
6 8 ψΠΟΪθ, 5 ὅπὰ σοθῦμ ἴῃ ἀπά ουὖ, δηὰ 
Βμά 0} ραβύαγο." 

10. Α {]οῦ σοτηϑίν ποὺ θα ἐπαῦ ἢ βίθαὶ, 
ΠΑ 5δγ, ἃπα ἀθβίγου :  οασηθ ὕο {61}, 
ὑδαῦ ὉΠΟῪ παν 116, ἀπ Πανθ ΘΠ. 

1 φοραρα χεαΐ, 

5. Δ, βάχοι, υἱεῖ ἔλο Ῥογβίδηι, οπαίξβ, πρὸ ἐμοῦ, 

8. αἴβο, " θοσοσησῖῖ νΠο]ο,᾽ ὁψάν λαϊ, "μΔΙο." 

4 ΟΓ, “1ο680,᾽ ἰαεε. 

5. 50ΗΝ, 

ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ, 

4 Απά ψῇθη μ6 μαῦμ θα οὐδ! ἷ8β οὐ 
ΒΏ66Ρ, [6 νυ κϑῦδι θθίογθ ὕμθηι, ἀπα ἐῃθ 
ΒΗΘΟΡ ΦὉ]]ονν Ηΐπη : Ὀθοδιιβθ ἔθου Κπονν [18 
γοΐοΘ. 

ὅ Α Βύτδηρον ΠΟΥΘΥΟΣ, ΠΟΥ ΓΌ]]ονν ποῦ, 
θυΐ5 ἐμὸν Μ.1}} 66 ἔγοπι ῃΐπὶ : Ὀθόδαβθο ΠΥ 
Κπον ποῦ ἔΠι6 γοῖδϑ οὔ ἐμαῦ βΒύγδηρθι. 

Θ 7688 βρακθ υπΐο {ποιὰ {Π|8 ῬΆΓΆΡ]6 : 
θαῦ ὉΠΟΥ͂ ἀπαουβίοοά ποῦ ν᾿ Παὖ Π6 βαϊ4 ππηΐο 
{Πθι: 

7 Τῆθη {6818 8814 δραῖπ πηΐο ἢ 6), 
Ὑ οΥῖ ν, ν εν, 1 ΒΥ πηΐο γοιι, 1 8πὶ ἃ (00 
οὗ Β[|660. 

8.ΑἹΙ τπαῦ οαπηθ ὈΘΙΌΓΘ ΤΏ6 ὑγ6 6 ὑπ νυ 8 
δὰ τοῦθουϑ: Ὀὰῦ ὑΠ6 Βθθρ ῃθαγὰ ἐμθπὶ 
ποῦ. 
4 χχχγι.---9 1 δὴὶ ἃ ἄοοῦ: 1 ΔΥ ΟΠ6 

Θοπ)6 ἴῃ ὉΒΤΟΌΡἢ τη6, ἢ6 888}} ἢπα Ἰϊδ, μθ 
51}8}} ρῸ 1ῃ πα Θ0Π16 ουὖ, Δη ἢπα ραβέμγο. 

10 Τῆο ὑμ1θῦ πόονθνον, οουηθῦῃ ποὺ Βὰΐ 
ἔου ὕο βύθαὶ, δα τὸ |κ1}}, πα ὕο ἀθβέτου : Ὀὰῦ 
1 φαπλθ ὑπαῦ ὉΠ6Υ ΒΒ ου]ὰ πᾶν ᾿ϊθ, ἀπ Πᾶνθ 

1 δάε5---σ απὶφισαηπῖδ, "ΥΠ Θπ᾽ ὙΥ ἢ ὅΠ6 Ραβῦ ἱπαϊοδέϊνο, 

3. “ποιῦ--- αὐαπιεα, τοιοῦ Ὑγ0}} δὲ---ἀλλά, 

ΒΙΠΑΥΟΝΙΟ. 

4 Απὰ ψῇθη ἢ6 Ὀγπρσϑίμ! ουὖ ΒΒ οὐντι 
Βῃ66Ρ, μ6 ροθίῃ θθίογθ ὑΠθ 1), ἀπ {116 β:6θρ 
ΟΠ ΔΓΌΘΡ πὶ: Ὀθοδιδθ ὉΠΘΥ͂ ΚΠΟΥ 18 
γοΐοθ. 

ὅ Βαυῦ δ[6᾽ ἃ βίγδηρθ {ποὺ ρῸ ποῦ, θυΐ 
ὕπθν ἢ66 ὕγομη Ηἷπὶ : θθοδαδο [πον Κπονῦ ποῦ 
{Π|6 νοῖοθ οἵ ἃ βύγδηρον. 

6 ΤΡ ῬΆΓΆΡ]6 βαῖα 7688 ἀπίο ἔθου: 
θυῦ ἔμον απάἀογβίοοα ποὺ μδὲ ἐμίηρβ ἔπ ον 
6 ΓΘ ΜΒ ]Οἢ 6 ΒΡΆ ΚΘ ἀηΐο ἐμ θη). 

7 Ζ6818 ὑπϑγθίοτθ βαϊ ἃ ἀρδίη ἀπίο ἔμ6 1), 
οΥΠν, νου], 1 ΒΑΥ ππΐο γοὰ ἐμαξ, 1 δπὶ 
ἃ ἀ00Ρ ἴῸΡ Βῃ6θρ.3 

8.ΑἸ] 88. ἸηΔ ΠΥ οἵ {Π|6Πὶ 88 οᾶπηθ ὈΘΙΌΓΘ 
ΠῚΘ ἃΓΘ ἴθ ν β8 πὰ τοῦθ θ6Γβ : θα ἘΠ 6 Βῃ6 
Βα κοπθὰ ποῦ ὑπΐο ὑῃ θη. 
4 χχχυι.- -9 1 πὶ ἃ ἄοοῦ : [6 ἐδπδΐ 

σοϊηθῦϊ [πη ὑβγουρΡἢ Τὴ 15 βανθᾶ, δηὰ ἢθ 
οοιηθίῃ ἴπ ἃπαὰ ρορῦβ. ουὖῦ, «πὰ ἤπάδιῃ 
Ραβύῃγο. 

10 Τῇ6 ὑβῖοῦ οουηθι ποῦ θχοθρῦ ἐμαῦ 6 
ΤΟ, ἀπὰ ΚΙ], ἀπ ἀθβίγου : 1 οδπὶθ {πᾶ 
ΤΏΘΥ ΠΙΔΥ͂ πᾶγθ ᾿ἰΐθ, ἃπαὰ ἰἰᾶνθ 16 δρθιη- 

1 ῥάεηεί". 

3 χι{. "ἴο 5ῃδορ.᾽ 

3. ἐἀξϊο διέ", ὅσοι---ἦλθον, κλέπται εἰσὶ. 

ΛΔΕΈΛΒΙΟ. ΡΕΆΒΙΑΝ. 

4 Απὰ ψῃθη πθ Βαῦῃ Ὀτοιρ}ῦ οὐ ΠῚ8 
ΒῃΘ6ρ,} ΒΘ ροθίῃ: Βθίουθ ὕβθιῃ, «πὰ 8 
ΒΒθθρ" 9Ὁ]]ονὺ Ηΐπὶ : ὈΘοδιι86 {πιο Ὺ Κπονν ΗΪ8 
γοΐοθ. 

δ Ῥιυὺ ᾿π4664 ἃ ΒύγαΠροΡ ΠΟΥ [Ο]]ονν ποῦ, 
θυὺ Π|66 ὕγοτῃ Βῖτη : θθοαιιβθ ὉΠ Υ Κπονῦ ποῦ 
ὑπ γοῖοθ οἵ ἃ ΒΕγΠΡΘΙ. 

6. ΤῊΒ ῬΆγ80]6 Βραῖζθ {6818 πηΐο ἔμ θη : 
Βαῦ ὑπον ἀἰὰ ποῦ υπάθγβίαπα υυμαῦ μ6 βαϊὰ 
ἀπΐο ὑπ 6πὶ ἴῃ 10. 

7 Τπθη «6811 8814 ἀραὶπ αηΐο ἔπ θη, ΤῊ6 
ὑγαῦ, ὉΠ|6 ἐσ}, 5 1 06}} γοι ἐμδῦ, Τ νι ἐμπαῦ 
ἄοοῦ οἵ {Π|6 5866 ; 

8. Απὰ 4}} οἵ ἐμιοπὶ ἐπαῦ οατηθ ὈΘίογΘ πιὸ 
γΘΓΘ ὑΠίθνθϑ 8 ΠᾺ τ ΟΌθΘΓΒ: θα ὉΠ Β[|66 0 
μιοανὰ ἤθη ποῦ. 

9.1 αὶ ὑπαΐ ἀοον : πα τυ μαῦ πδπ Θουη 6 ἢ 
ἴπ ΤΠγο ρ ἢ. πθ 888}1} θ6 βανϑα," 5}}8}} σουὴθ 
ἴῃ δηὰ ρῸ ουΐξ, ἀηὰ ἤπα ραβέαγο 

10 Βυῦ ὑπὸ τοῦθον οοιηθίν ποῦ θαὺ ἴῸν 
ἴο 58ύθαὶ, δὰ ἴο Κὶ]], απὰ ἴο ἀθβέγου : θυῦ 
1,1 ἱπάθρα 1 οαπιθ ἐμαὺ 116 Θνουϊ αβέϊησ 

4 Απὰ σχῆθη 6 Βδύἢ οα]]θα ἀπὰ Ὀτουρμξ 
ὕθπὰ οαὖ, 6 Βιθθρ νὶκὶ Ὀρίογθ Εἷπι, πὰ 
ἐμοὶν Ἰατη 5 αἴθον ἔθθαι : Ὀθοδαδο ΠΘῪ ΚΠΟΥΥ 
μῖ8 νοῖοθ. 

ὅ Απὰ {6 Ἰδπηῦβ ν0}}} ΠΟΥΘΡ ρῸ [Γ᾽ 
βέγδηρθ ΒΠ6ΘΡ," δηᾷ 1 ΠΥ 866 ὕπθπι, [ΠΟῪ 
ἢθο. 

Ὁ «6808 Βραῖκο αηῦο ὑπ ἔΠ:686 ῬΡΆΓΔΌΪΘΒ: 
θὰῦ ὑμον αἰὰ ποὺ πον ν᾿ δὲ ἢΘ νγᾺ8 ΒδυΪηρ,. 

7 Αραΐπ 7688 βαϊά πηΐο ἔμθηι, ΤτΌΪν, 
ὉΡῸΪν 1 ΒΥ ἀηΐο τοι ἐμπαΐ, 1 81ὴ ἃ ἀ00Γ Ω 
ΒΒ6ΘΡ. 

8 Απάὰ ἔδμοβο ἐπδῦ πανὸ οοπηθὅ τ τ ἔμ ον 8 
Δ ΤΟΡΌΘΓΒ : δηα {Π|0 Β[|6 6 πᾶν ποῦ μϑατῖ- 
οηρα" πηΐο ὑἤθι, 
91 δ, 1 {πὸ ἄοοῦ: «πὰ ἱἴ ΔῃΥ Οὴ6 

θηὐογοίι ἴῃ ἐμγοῦρἢ πὴθ, ἢ 6 8}}8}} ᾿ἶνθ," ἀπὰ 
ψ θη ἢ6 σοι ἴῃ, ἢ ΠΙΔΥ͂ ΑἰΒῸὸ 5Ὸ ουΐξ, 
αηὰ ἢπὰ ἃ βιορμογα. 

10 Βυὲ {πὸ ὑοῦ σοπηθέλ ὑμπαδ ἮΘ την 
ΤῸ δηὰ βοδίζον, δὰ ΚΕ! ; 1, 1 πὶ ΘΟ 
μαῦ ἸΠδ ΒΒοι !ὰ θϑΙοηρ ἴο ὕδθπι, δηὰ ἐἰιαὺ 

1 “λαγᾶπὲ, "Ἀπ ἸΔπι Ὁ 5." 

3 ὦ κἰδᾶκλιϊ, "πὰ Ἰε5 τατηβ," οὐ Ἰοδιοτβ οὔ πο Ποςκ, νυ ΐ ον 
ΔΙῸ ὑΠΟΤΊΒΟΙΨ ΟΝ ΓΟ ον ὉΥ Ἐπ το, 

8. ὙΟΤΙΥ, γΟΥΙγ." ῬΟΙΥΕῚ. 

4 ογ, “5 βανοᾶ, σοσυοίν ἱπ ἀπά οὐξ, πὰ δηάοίνν μακξαγο," 
δηὰ {πὸ ὑγοκοῦξ ἔσηβο Βοοῦτη 5 ἴο Βαϊξ Ὀσβὲ (Πἰ5 μίασο. 

5» “Λπά {πῸν ἀοϊ κι οὰ Ἐπσπιβοῖνοβ ἐπ τοβείπς δὲ πίκις 
δου κιδυἴπς ΟΤΌΡΒ, τοανναγᾶση ἱ ἐκγέσν, δυνὶ ἈΠ ΟΤΙς 
ἴδιο στἱονοβὲ ραβίαγοβ,"" ΑἸπιοά Αταθείδα, ν, Τιπιαγί, νοὶ. 
11. ν. 238. 

1 γαιοῦπ καγάσηδ, "τολκοὸ κοίης," Οὐ ὁ ναἰκίη." ΤῊ ἰ5 
δ κἰπκυϊδυ του οσίηις ; δὰ ἰξ ἰκ 6 σΟΠ ΤΑΤΥ οὐ δὲ Ἰνδοὶ. ἢ 
ΤΌΔΙΥ ἴκκὸβ μἷδοῦ ἴὰν ἀπ οακξ, δὰ βασπιβ ἴὸ ἄγχιο δὴ 
Ἑπγορόδη οτἰκίηι ΤῸ ἐἶὸ ὑγαπιδίδζογ, 

3. ἀὰν ἀαπδᾶ! -ἰ. κοκίάπάση. 

3. ννάαλ ὁπάσνπα, 11ξ. Σ σοόσγο σοτὴο ;᾿ Ὀὰξ ἐπ 5 υγοῦά ποῖ ] 
Κὶς (πὸ οσομξοχέ ἴθ Ἐπ Ὶ 5}, 

ΦἍἰς, "πολσά ἤγοότῃ." ] 

5 ογ, " οοΌτοΟ δἰῖνο. 

5 «λωυδᾶηγα δινᾶδαά. 
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5. ΦΟΗΝ. σμ.4». Χ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΒΞΒΙΟΝ. 
.«ῤπῤρρνρνψνψνψνψνψ.ψν.ψ.ψΨψφ..ιι.-.-:---τ τ’; γττση,,....- 

ΤΠ Υ παϊρμῦ Πᾶν [ἐξ τη006] Δ ΠΘΔΠΥΙΥ. 

11 11 δπὶ ἐπ8 ροοᾶ 5ῃορμογᾷ : ὑμ9 ροοῦ 

Βμορ μονα [σἰνγθί] Ηἰ5 18 ἴον 86 8160. 

12 Βαὺ Πα ἐμαῦ ἰβ π᾿ Βἰγβ!ηρ, «πα ποῦ 

66 ΒΒΘρμου, στμοβθ οὔτι ὕΠ6 ΒΗ600 ΔΙῸ 

ποῦ, [566 8} ὕμι6 νυ οἱῦ οοτηΐησ, πα “Ἰθανθῦ 

{πὸ βῆθθρ, ἃπᾶ ἤθοίῃ : πα ὕμ νοὶ] [οαύοι- 

6.87 6μ8π|, ἃπᾷ βοαύψθγθυ ὅΠ6 8[|66ρ. 

138 ΤῊ μἰγο!πρ ἤθθῖ, Ὀθοδαδο ἢ6 18 8 
εἰν ]πρ, πα οατϑῦμ ποῦ ἴον [Π ΒΠ6ΘΡ. 

14. Τ απ ὑμ6 σοοά 5ῃδρῃθυ, ἀπ ὅκπου 
ΤΥ [5λθορ,] ἃπ4 δὶ Κπουτῃ οὗ τηΐΠ6. 

15. [45] ὑπὸ Ἐδέμον Κπουγθῦ! πηθ, [ΘυΘ ἢ 
80 Κπον 1] ὑπὸ Βαύμου: ὕδπα 1 ἸΔῪ ἀο νη 
ἸῊΥ 8 ἔου' ὅπ ΒΗ6θρ. 

16. Απᾷ θοὕμον βῆ8θρ 1 μᾶγθ, υυμῖοι ἃΓΘ 

ποὺ οἵ {π15 ἔο14 : ὕμθπὶ αἰβοὸ [1 πιαδ} Ὀνὶπρ, 

Πα {ΠΥ 888}1 ΠΘᾺΤ τη γοῖοθ; ἴδ πα ἔΠΘ ΓΘ 

ΞΥΒΙΛΟ. 

ὑπαῦ ΦΠΘΥ Βμου ἃ Πᾶγθ Βοιμθ ὑπϊπρ᾽ πιογθ. ἢ 

11 1,1 αηιῷ 086 ροοάϑβ Βῃθρμθρᾷ : ὅπὰ 
ἐπ σοοάϑ Βῃθρῃθνα Ἰαυθῦϊ ᾿18 808] [Ὁ 15 
ἤοοκ. 

12 Βυὺ ὑπ6 Βἰγοιηρ, τ ποῦ ἰΒ ποῦ ἐπ 
Βῃ ρου, ἀπ τ Ποβϑῦ οὔτι ὕΠ056 ΒΠ66Ρ ὯΓΘ 
ποῦ, γι Π6Π ΒΘ Βθϑῦῃ 68 νοἹῇ ὑπαῦ 15 οοιηΐηρ, 
Ἐ6 Ἰθανθῦῃ ὑπὸ ἔοοϊς, ἀπα θοῦ : ἀπά ὑπὸ 
ψτο] ἢ οοιηϑς, νὰν ιβμθίμ, δηα βοαύθθγθῦ ὑπ 
οοϊκ. 

18 Βυῦ {π6 δἰ το πρ ἤθοῦμ, θθοδαβθ Π6 
ἐδ ἃ ΒἰποΙηρ, ἃη Ὀθοδαβθ μ6 σαροῦῃ ποὺ 
ἴον ὑ86 Ποοῖκ. 

141, 1 ἀπὶ {πΠ6 ροοᾶ βῃβρμῃονα, δπᾶ 1 
Κπουν πηΐπθ οι, ἃπα 1 81 πον οὗἨ πὴ] η0 
ΟΠ. 

15. Α8 ΠΥ ΕαύμοΡ Κπουθῦ τη6, Βοῖ 1 
Κπον ΠΥ ΒΔΙΠΘΡ, ἃπὰ 1 ἸΔΥ̓ ΤΥ 8015 ἴον 
{86 Ποοῖ.9 

16 Βυῦ 1 Πμᾶνθὶῦ αἴβὸ οὔπϑι 8ΒΠ66}, ὑΠ6Ύ 
ὑμπαῦ ἀρ ποῦ ουὖ οὗἩ {815 ἴο]4 : ἀπά 1 πυυδβῦ 
Ὀυΐηρ ὑμιθπι 4180, πα ΤΠΘΥ 818}} ἢΘΔΙ ΤΥ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

1188 ϑυθυαβεπρ, δηα ἤπὰ ἰῦ Δα πα ]Υ. 

111 απὸ ὑμὰὺ ροοᾶ βββρμογα :1 ἀπά ἃ 
δοοά 5ῃβρμονᾷ, ἱπάθθά, ρίνθῦῃ πὰρ μἷ8. 508] 
ΔΒ. ἃ ΤΆΠΒΟΠΙ [Ὁ ᾿ἷΒ Βῃ66 0. 

12 Βυῦ ἐπ μἰγθιϊπρ, ψΠῸ 18 ποῦ {86 
ΒΗΘΡΠΘΡα, πα τ Πο86 οὐ ὑῃ 6 ΒΠΘΘΡ 86 ποῦ, 
ψΠ θη ἢ6 βθϑύμι ὑπ νο] οουμηίπρ,, ἤθϑῦ}, ἃπα 
Ἰθανθῦῃ μἰ8Β Βῃ66ρ: δὰ ὑπ πο] ὑθαρθ, 
ἃ πα βοαύψθυθυ ἢ ἐπ 8Βῃ6θρ. 

19. Απᾷ {{| Εἰγοὶ προ ἤθθυ], Ὀθοδιιϑθ ἢΘ 
ἐ8 ἃ ὈΙΡΘΙΙησ, ἃπα μ6 [66] ῦ ἢ. πὸ ΔΗΧΙΘΌΥ͂ 
ἃθουῦ ὉΠ6 5|160ρ. 

14. 1 αρι ὑμαῦ σοοά Βῃθριιονα, απ 1 ΚπΟΥ 
ὑπ6 ἤσοϊς ὑπὰῦ 15 ταϊπο,5 ἃΠπ4 ὑπο ὑμαῦ Δ. 
τΪΠ6 ΚΠΟΥ͂ 1η6. 

15. Α5 ὑπ6 Ἐδύμον Κπονϑῦϊ τηθ, 1 4180 
Κπονν ὑπ Βαύμου: ἀπμα 1 ρῖνθ τΥ Βοὰ] ἃ 
ΤΆΠΒΟΠΙ [Ὁ] ΤῊΥ͂ ΒΠ6ΘΡ. 

10 Απᾷ 1 Βανβϑῦ α͵5ο οὔ Βῃ66ῃ, ὑΒ]Ὸ ἢ 
ἃγ6 ποῦ ουῦ οὗ {118 [014 : ἀπ 1Ὁ 15. [ῸΓ τὴ 
ὕο Ὀυΐηρ' ὑπ πὴ 180, ἀμ {ΠΟΥ 8118}} ΘᾺ ΤΩ 

Ἅ.}. 32. Ι 

ι 158. Χ]. 11 ; ΕΖοκ. χχχῖν. 12, 23; χχχυῖ. 34; ΗΘ. χι, 
20; 1 5. Ῥεῖ. ἰϊ. 25; ν. 4. 

2 ΖοοΉ. χίὶ, 16, 17. 

8.9, Τίτη. 1, 10. 

4 5, Μαζί. χὶ. 37. 

5 ΟἿ χν. 13. 

6 158. ἵν]. 8. 

7 Ἐτζοῖκ. χχχνῖϊ. 22; ἘΡΆΏ. 11, 14; 1 5, Ῥεΐ, 11, 25. 

! 

ΒΑΗΙΌΙΟ. ] 

1 οΥ, “{πᾶὖῦ ἃ {πῖπρ {πὲ 15 τότ 5που]α Ὁ ἴο {ποπι.᾽ 5. 
ἘΡΆγδΘπι βοστη. ᾿ἴχ. νΟ]. ἢϊ. Ρ..113, 8, Δ 1165 ἕο {Π|5 νοῦβ6 ἴῃ 
γΟΙῪ αἰδογοηῦ ἴθσπηβ. 566 8150 ὅθστῃ. ἴ]. νΟ]. 111, »». 008, Β., 

3 «1 4π|.᾿ ΗΓΚΙ.---ποῦ 50 Ἰἀϊοτηδίϊο. 
3 ἐτηδῇ ροοά,᾽ ΗΓΚΙ, 
4 “κχηὰ ψΠο.᾽ ΗΓΚΙ. 
5.“ δηᾶ πο ἴο ψγπουη.᾽ ΗΤΚΙ. 
5 οΥ, “Γἀκοίῃ πὸ ἰπύογοβῦ ἴῃ {πὸ ἤοοκ.᾽ 
Τ Ἰϊῦ. “δηᾷ.᾽ “50 δ]5ο.᾽ ΗΓΙΚΙ. 
8 ΜΥ οΟἾῇ 50}}}.᾽ 
9 ΨΥ τηδὺ πούϊοθ {πδῦ ἴῃ ϑυυῖας ἐΠ6 Βῃορ μου ρῖνοβ ΠΙ5 

16 Του ἷβ ἥοοκ, ἃπὰ ποῦ ΤῸΥ 8 5Ώ66Ρ ΟὨΪΥ. 
10 10, “ὍΠοτο ἅτ ἴο Μο.᾽ 

1 Ὠϊᾶαβο, Αροβῦ. “Ἔτη. ἵν. Ρ. 40. 56. 
3 ψγηδέμιι παΐδῦ δόξα αὐᾶριμι “ ὕαγτιβ,, “Ἰδγ8 ἄοννη,᾽ 

ἐΔΡΡΙ] 65. Ϊβ Β0Ὰ] ἃ τη βομ,᾽ ἄς. ὅθ Ηομπι. ἴῃ Ναῦ, Ὁ. ν. 3, 
Τ τόπον παΐ ὈΥ “Β0Ὰ],᾿ ἃ5. ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΠΊΟΓῸ ΘΧΡΓΟΒδῖνο {Ππ8Π 
“Ἰ6,᾽ θὰ ἰθὺ πόσο ἰπ δοσογάδπορ υτῖτ πὸ ἄδορ πὰ 
ΒΟΙΘΠΊΙ ὙνΟΤΒ ΟΥ̓ 158. 111. 10, "6 ΨΥ} Ιὰν Ηἰβ. 50] 88. δ. 
ΟΠ ΌΤΙ ΠΡ’ ΤΟΥ ὑπ ΒΡΥΘΒΒΙΟΙ5.᾽ 

3 Ὠϊάδβο, Δροβῦ, “Ἔτη. ἵν. ἡ. 38, 42, 44, 70, 82, 02,101, 
ἄο. ; Ηδη. 6. Ἰνὶ. δ; Αδβα. 15. ϊ. 94. 

4 κακίαψα ταν) λιδίψα, "ΜῈ Ποοκ {πῇ 5 Μίμπο,᾽ 1.6, νυ πδῦ 
5 Τομαθα Ὁν Μο, “06 βιθθρ οὐ ΜῪ ραβίυγο,᾽ ἃ5. ἴῃ Ῥβ. 
Ἰχχίχ. 14, αδᾶρεϊι πιαν δίψα, ἕο. Ὀϊάδδβο, Αροβῦ, ἄπ, ἱν. 
Ρ . 48. 

δ 11{. “ΤΠογὸ ἰΒ ὅο Μο.᾽ Ὀϊᾶδβο, Αροβῦ, ἘΠ, ν. 78. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΪΙΟ. 

ταϊσαῦ γϑοθῖνϑ 16, δηα ὑμαῦ ὉΠΘΥ τϑοθῖνθ ἴδῚ 
Δουπάδηί]ν.} 

11 1 αἴ [6 σοοᾶ 5ῃθρῃθγά : ὅπ ροοά 
Βῃθρμορὰ ἸὩγ θμ3 ᾿18 Βοὰ] ἴῸΡ ΗΪΒ Β866ρ. 

12 Βυὺῦ ὑπ6 πἰγοηρ, ΠῸ 15 ποῦ ἃ ΒΠ|6ρ- 
᾿Βογὰ, χῆοβο οὐσπὶ ὅπ Βῆ6θρ ἅγ ποῦ, βθϑύῃ 
τῃ9. σο] ἢ οοτηΐηρ, ἀπ Ἰθαγϑῦ! {16 ΒΠ|6Θ0, 
᾿Προίμ : δηὰ ὑπ μοῦ ὑθαγοῦῃ ὕμθιη, ἀπ᾿ 
βορύςογοῦ ὕμθια δυτοδά ; 

13 ὅΒθοδιβθ μ6 ἰβ ἃ Βἰγο ησ, ἃπά ἢ 
φατοῦῃι ποῦ ἴον ὕΠ 6 ΒΠ66ρ. 

14 1 αῖα {ΠΗ ροοά 5μθρμονα, πὰ 1 Κπον, 
ταΐπθ, πα τηΐη6 ΚΠΟΥ ΠΠΘ. 

15. Δοοογαϊηρ ὕο [Π6 τηᾶπηον [6 ΕἈΡΠΟΡ 
Καοπϑῦμ τηθ, 1 480 κπον ὕπο Εαύμου : δπάς 
Τ Ἰαγ τὴν 808] [Ὁ ΤΥ Βῃ66ρ. 

10 1 ἤδνθ α͵80 οὔβιϑὺ ΒΏ66ρ, γυβ]οἢ το ποῦ. 

ἴο ἔμθηῃ, πα ὑπαὺ Ὁ θ6 ὕο ὑπθπὶ ἴπ θὰ η- 
ἀδπορ.} 

111 δἷὴ ὑπ ροοά βῃβρμθα : ὕΠ ροοά 
ΒΒΘΡΠΘΡα ρίνθυ" Π15 Β00] ΤῸ 18 8660. 

12. Βαυῦ πο ὑπαῦ 18 ἃ Βἰρθιϊηρ, ἀπ 110 18 
ποῦ 86 Βῃθρμονά, γυ Π 056 Οὐ ἢ 8||:66} ἂγΘ 
ποῦ, γγμθη 6 βθού ὕμ8 νγο] οουηΐηρ, ἤ θοῦ, ὃ 
πὰ Ἰρανθῦ ὕΠ16 Β8660 : 8πα {116 νψγ ο] ἢ Βρ01]- 
οὔ, ἀπ βοαύθθγῦμ ὕΠθιη ; 

138 ἸΒϑολιβο ἢ6 ἴ8 ἃ ΒΙΠΠ Πρ, ἀπ ἢ 
ΘΔΡΘΌἢ ποῦ ἴον ὉΠ Β[1660. 

14 1 δῖ {π6 ροοᾶ Βῃθριορά, ἀπά Τ πον 
ἀμοιὰ. ὑπαῦ ἀγθ παΐηθ,ῦ ἃπὰ ὑπο ν ὑπαῦ ἃΓΘ 
τηΐηϑῦ ΠΟΥ ΠΊΘ. 

15 Δοοογαϊηρ ἕο ὑΠ6 ΤΠΔΠΠΘΙ ΤΥ ΤΑ ΠΡ 
Καουγοῦῃ τηθ, 1 4͵8ο πον ὑπ6 Ταῦπου : ἀπ 
Τ ΊἸΔΥ ΤῊΥ 801} [ὉΓ ΤΥ ΒΏ6ΘΡ. 

18 Τ᾽ Βανοῦ οὔθ ν 5.660, γυ ῃ]οἢ ἃγΘ ποῦ οἵ 
οἵ ἐμι15 [Ὁ] : ἀπᾶ 1 ππαϑὺ ραύμον ὕΠπθπὶ α͵8ὸ. {Π|8 [014 : 1 πιαϑὺ θνΐπρ {Π|686 οὔθ ΡΒ, πᾶ 
τοροῦμον, απ ὉΠ ΘΥ 8188}} ΠΘΔΡ ΠΥ γΟΪοΘ ; ἃπὰ 

Ἰ ψαγ, ἥλιο, ἀρστοοίπρ τυ ἔπ ῬόΒΟΝ, πιεάσην ἀ᾿ γα λῖν, 

3 ἐπμαρῆκα, "Ἰοανοῖπ᾽ οὐ “Ἰαγοῖι ἀντ" ΠΔΌΪΓΆΔΙΙΥ 88. ἃ 
τηδέξοτ οὐ σοῦγβο, ἴ.6, πὸ ἰ8 ποῖ “πὶ κοοῦ βΒπορπογά" {{ 6 ἱ 
ἀοοβ ποῖ ΙΔ Υ ἄονσι μἷ5 ΕΠ 0 ΤΌΤ ᾿ἷ5 βίον. 

8 ΤῊο ϑαμίαϊς, Μοιαρηϊεῖς, ἀπ Αστπσπίδη οταῖξ. ὅ δὲ 

μισθωτὺς φεύγει. 

4 οτ, "1οᾶνο." 

5. 58ῃῖα,, Μοηρ., ἀπὰ ἘΠῚ., τοδὰ ὑπὲρ τῶν προβάτων 

μου. 
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ΠΟΥ 8118}} ΠᾺΡ ΤΥ γοΪοθ ; ἀπ ὑΠΘΥ 81|8}} 

ι της τοδαϊηρ ἰΒ ποῦ {πὸ βᾶπιο 85 πὸ βαμίάίο, θὰῦ ἴν 
ἌΡΤΘΟΒ νυ ἱτἢ (πο Αγαθίς, 

3 “μαρ)ιεΐ, “κἰν οῦ μ᾽ ΔΙνγΑΥΒ. 88 ἃ τηδύζου οὐ σοῦγδο, Βα πιὸ 
ἴσηῃβο 85 ἴῃ βαλμαίο, 

3. φμαρλιρ]ιῶ!, δμαρλπα, δια.» " ΘοοΙ," " Ἰοανοῖι,᾽ ἅτς,, 85 ἃ 
] τηδέξου οὐ σοῦΓΒΟ, 

Ι. 566 {πὸ βδαμίαϊς, 

5 ἡπείεπμῆ, Μοταρη. ἥπμί, Βαμα, 

6 γ{π, " οτο ἰ5 ἴο Με," Βαμα, ἰα, 

ΤΠΟΓΡΘ. 

111 δὴ ἃ ροοά βῃβριθρα :} {Π18. σοοᾶ 
ΒῃΘρ μονα Ἰαγϑῦι 15. 808] [ῸΡ {116 ΒΗ66Ρ. 

12. Βαῦ {πὸ Εἰγθὶπρ, ἀηα μ6 ὑπαῦ 18 ποῦ 
ἃ ΒΒΘρΡ ΟΡ, νγΒΟ56 οὐγπ ὑΠ:6 ΒΏΘΘΡ ἅν ποῦ, 
Βϑϑῦϊι ὕΠ6 σοὶ ἢ οοπιΐηρ, μα Ἰθαν θυ! {Π1686 
8660, πᾷ ἤθϑυι : δηἃ 0818. ὑυγο] ἢ ὕθαγθῦῃ 
ἈΒΌΠοΡ, ἃπΠ βοαύξογυ ἀθοιῦ ἢ 5660. 

18 Βευῦ Ὁπ6 Εἰ γο ηρ ΠΘοῦ ἢ, θοαιβθ 6 
18 ἃ ΒΡ  ηρ, ἀμ ἢθ μα Ὁ} πὸ οαγο ἴον ὕΠ080 
Βῃ 660. 

14. 1 διὰ {Ππ|0 σοοά Βῃοριιονὰ," πὰ 1 Κπον 
τηἶπ6, δηὦ ὕΠ686 ΤΠ 6 ἰππον 116. 

15. Α8 Ταύμον Καονγθῦ τη0, 80 ἰζηον 1 
ἀμ0 Ῥαύμου: ἀπά 1 Ἰὰγ ΤΥ ΠΠ6 ἴον {Π60 
ΒΠ66Ρ. 

10 Απά οὔδον βῆδορ 1 πᾶν, ψυῃ]ο. ΤῸ 
ποὺ οἵ {118 [014 : «πὰ ὑπθιῃ 1 888}15 Ὀνίην, 
δηἃ ὉΠΟῪ ΠΘΆΡ ΚΘ ὕο ΠΥ γΟΪΟΘ 16 ἀπὰ ὉΠΟΥ͂ 

᾽ ᾿ λαϊνἀεὶο αοάε, 

3 γ{{," οἵν᾽ 

δ κἰ Κατ---ἰδὶ ἵπα ἐδπίαο ἰαπιδο, 

ὁ λαϊν εἰς 5 κοάα, 

5 οΥ, "“πηιδί,᾽ ἐλοὸ καὶ ὑγίρραπ, 

δ 110,“ πΘᾶΣ Οὗ ΜΚ." 



παρ. Χ. 

ἈΚΜΈΝΙΑΝ, 

Βῃου ἃ μᾶγθ ἐξ ἴῃ Δοα πάδηο0θ. 

111 ὅπὰ ἐπ ροοᾶ ββορῃθνα ; ἃ ροοῦ 
Βῃθρ μονα Ἰαγϑῦ! Ηἷ8 118 ἴον {110 ΒΠ|66ρ. 

19. Βιυὺῦ ἔπ πἰγο! πη ρ, ΠΟ 18 ποῦ {Π|0 Β860- 
μοι, ῇοβθ οὑπὶ ὑΠ6 8:66 0 8ἃ1΄Ὸ ποῦ, γΠΘη 
δΘ βθοῦβ ὑμπδῦ ὑπ νγο] οοτηθῦ,, ἰθανϑῦμ {116 
ΒΗ66Ρ, ἀπὰ ἤθϑυ : δηα {Π6 ν΄ ταν βμ 
ἔμθιι, πα βολύθθυθῦ ὑΠ θὰ ; 

13 ἸΒθοδιβο ᾿6 8 ἃ Βἰγο!ησ, πα Π6 
δ κϑῦ πὸ ᾿ηὐθγθϑῦ 1π ὕΠ|6 ΒΠ6ΘΡ. 

14 Τα {ΠῸ σοοά ΒῃθρΠ ον," ἀπ Τ κόπον 
τηΐπ6, ἃ πα ἅπη πονσηι Οὗ τυΐη6. 

4 χχι.---ἰῦ Α80}6 ἘαυΠ ον πουγθῦ Π16, 
Κπονν 1 αἶβο ὑπὸ Ἐμοῦ; πὰ Το ἸΔΥ ΤΥ 
8011} ἴον Π6 Β[|6Θρ. 

16 Βοβίάθβ, ὕῃθυθ ἃγΘ. 4180. οὔῃϑι 8:68 0 
47 τοΐπθ, τ Βῖοἢ ἃτθ ποῦ ουὖ οἵ {118 [0]4: 
ὑμοβοῦ αἰβο 1 πιυϑὺ Ὀγίπρ ΒΙ ΠΡ, ἀπ ὉΠΟῪ 

1 566 {πὸ ποῖρ ἴο {πὸ ϑαϊιίαϊο, 

3 Κς, Βοροτγίδη, Ηόπι, ἰΐ, ν». 18, 

3. ΤῊ Αστποηΐδιι ομλ 5. ΕΠι6 δε ο]ο θοίοσο {1 τοί πατήρ,, 
Ῥαΐξ πιᾶ5 ἴδ δοΐογο ἔπὸ βοοοπᾷ, ὅ πατήρ. 566 5. ατορ, ΠΙ. 
Ἡοπι, ἰἰϊ, ν. 22, 

4 χαπάτη ἵπι, τὴν ψυχήν μου, “ΜῪ οββόποθ, βϑύϑοῃ, 
οχίβίοποο, ΟἹ 80}].᾿ 

5 ψαγ. “πὰ ἐπαΐ,᾽ ἴ.6. “7ο]4.᾽ 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΚΘΊΙΑΝ. 

10 τποτὸ Ἀθαπαἀδηί]ν.} 

11 1 δὴ ἃ ροοῦ Βθρῃθγα : ἃ ροοῦ βῃθρ- 
μονα Ἰαυϑῦῃ ἀοννῃ [ν18 Β0}3 [ῸΓ 18 ΒΗΘΘΡ. 

12 ΒΒ μ6 ἐμαῦ ἰβ ἀρροϊπύθα ἴῸν δἶγο, ὃ 
Δα 110 18 ποῦ ὕμ βῃθρῃθιγᾶ, γῃοβθ ον ἢ 
[Π6 ΒΏ66Ρ ἅτϑ ποῦ, 88. [8 8566 0}} ἃ "γ0}} σοπι- 
ἵπρ, Ἰθανθῦῖ ὑμ6 Βῆθθρ, πᾷ ἤθϑιι: δπὰ 
Ππ|0 ννοἱ ἢ σαντο ἢ ἀὐυγᾶν, ἃ πα βοαύψθγθί 6116 
Β6ΘΡ. 

18 Βυὺῦ μΘ ψῆο 18 δρροϊπίρα ἴὸν Εἰ τοῦ 
ἤθουμ, θθοδιβϑθ 6 'ἴβ ἀρροϊηύθα ἔον Εἶτ, ὃ 
ἀπὰ Π6 ΘΑΓΟΙΝ πούβ ἕο {Π|6 ΒΗ6ΘΡ. 

14 1 δῖυ ἃ ροοά βῃθρῃθνγᾷ, δῃὰ 1 Κπονῦ 
τηΐη6, δηἃ 81 ΚΠ οἱ Τ]Π6. 

15. Α5 {πὸ Ἐλύμοῦ Κπουθῦμ τπη6, 1 4150 
Κηον {π6 ἘΔΌΠΘΓ : πὰ 1 ἸΔΥ ἀν ΠΥ 800} 
ἕου 8:8 Βῃ6θρ. 

10 ΟΥΘΡ 8Π8660 αἶδο θοίοπρ ἴο πΠΊΘ, 
ψΒ]οἢ ἅτ ποῦ ουὐ οὗ ὑΠ18. [ο]ἃ : [Π6Υ ἴοο 
τησϑῦ Ὀ6 Ῥνοιυρηῦ ἴῃ ἴο τηθ,ῦ ἃπα ὉΠ Υ 888}} 

ι μηινοίεδὶ ακιυαπάῖος. 

3 κω εἰ λυϊδὶ ἀα' βἀυἷδ, "Ἰὰγ οἴ ἄονγι ΠΪ5 Βοὰ],᾽ " βρί σίξ," 
ΟΥ̓“ Ὀγοδίῃ.᾽ 

3 ξαφηίαϊ ἢ ἀαα σὶπεδιίπιανι. 

4 ἀγα ᾿ιδαλίγηι πῖαβ, " ΔΉ ΟΥὁὨστίον 5 Ὠἷπὶ ποῖ.᾽ 

5 γηδηισαπεδαὰ ἐοπεπιᾶα , ἢ ἰὸ οτο {πὸ ἱπβύγασι. ἀδέ, ἰδ 
ποσὰ ὕο ἐολένιβα. 

ΒΠΑΆΨΟΝΙΟ, 

ἀδηυ]ν.} 

11 1 8πὶ 8 ροοᾶ Βμθρῃοιᾷ : ἃ ροοᾶ β|"8ρ- 
Βογὰ Ἰαγϑέι ἀοννπ 18 ΒΟᾺ] [Ὁ {Π|6 Β|ιθθρ. 

12 Βυῦ {μ6 Ηἰγοὶηρ, τῆο 8 ποὺ {6 
ΒΙΘΡ ΘΓ, Π 086. οὐ 06 8660 ἃτ9 ποῖ ὃ 
βθοῦμῃ. {Π6 σψ Ἱ σομηΐηρ, ἀπ ἰθανθῦ {6 
Β.6ΘΡ, πα ἢθϑί : δῃὰ ἐῃθ νοὶ συ βῃθίἢ 
ὉΠ 61, ἀπ βοδύογι ἢ 6Π|6 ΒΈ|6Θρ. 

18 Βυῦ {Π6 μἰγοὶηρ θοῦ, θθοδιιβθ ᾿6 
18 ἃ ΒΙγθ!ηρσ, δηα οαγθί ποῦ ἴον ἔμ βῆθθρ. 

14 1 δ ἃ ροοά βιθρμογᾷ, απὰ 1 Κπον 
ΤΏ1Πη6, ἃ τηΐη6 ΚΠΟΥ [Ώ6. 

15 Βυῦ 45 Εδύμπον Κπουϑίῃ τὴ, 1 αἷξὸ 
Κπονν ἘΔΕΠΘΙ : δ ηα ΤῊΥ Β0Ὰ] 1 ἸΔΥ ἀονγῃ ἴῸ 
{86 ΒΈ66Ρ. 

10 Απά οὔθ βίιθορ 1 μιᾶνϑ, τι] ἢ ἃτὸ 
ποῦ ουὖ οὗ {Π18 0] : ἀηὰ ποθ δ θθμονθῦ 
τη6 ἴο Ὀτίηρ, ἀπ ΓΠΘΥ͂ 588}} ἩΘᾺΡ ΤΥ ΤΟΪοΘ : 

1 δλδδε, ᾿1ξ. “ταοτὸ ἴπδη ὁποῦρὶ." 

2 ἴακὸ μάδεϊιγ᾽ ἀσπίδα υπῆῖδκά!" εδὶ, “ἸΑΚΟ ἃ Βπορπογὰ 
Ἃποὰ παϑὲ βουῦρθξ πὸ ἰδ ἀπ τοξουοὰ ἴξ ὕγοτη τὴ ᾶννβ 
οὗ [πὸ σαν οπμοῦβ ννΟἹἕ,᾽" ἅς. ΟΠῖὶς. 5ϊδν. δίῃ. υγσδοκ ἴῃ 1,σηξ, 
70]. 87. 

3 ρηχΐε πὲ διέ" ουΐειἑ δυοψα, ᾿ἰς. “ἴο γἤοσα ἔπ 6 5ῆδοΡ ἅγο 
ποῦ 115 ονντι.᾿ 

ΠἌΝΟΠΟ. ΒΑΧΟΝ. ἈΒΛΑΒΙΟ. 

4 ΧΧΥΤΙ.---11 1 πὶ ἃ ροοᾶ ββθρμογᾶ: 
ἃ Βοοΐὶ βῃθρμθγα σίνϑῦι [18 1Π{8 ἴῸν ΠΪ8 
ΒΏ66Ρ. 

12 ΤῊΘ ΒΙρ ΘΙ ηρ’, ΓἘ0 18 ποῦ ἃ ΒΘρΡΠΘΡα,Σ 
δπα ψγη0 ΠΑ ἢ ποῦ {ἢ Βῃ66ρ, Π θη ἢΘ βθϑύῃ 
{π|6 στο [οοπηΐηρ, 75 ΓΠ θη 6 ἤθϑυν, ἀπ Ἰθᾶν- 
Θὺἢ {6 Βῆθθρ: ἀπά ὑπ νοὶ ἐακοῦμ, πὰ 
βου θυ υ ἢ 6116 ΒΠ6ΘΡ. 

13 ΤῊΘ. Βίγο!ϊηρ ἤρου, θθοδυβο 6 18 
Ἰῖνθα, ἀπ ΠαὉ] ΠΟ σοποοσπ ἴον ὑΠ6 ΒΠ6Θρ. ὺ 

14 1 δπὶ ἃ ροοὰ Βῃθρῃονά, ἀπ 1 Κπονῦ 
ΠΙΥ͂ ΒΙΘΘΡ, πὶ πο Ὺ Κπονῦ τηθ. | 

15. ΑΒ τὰν ΒΆΓΠΘυ ΚΠ ΙΝ πο, 1 κόπον, 
ΤΥ Βαῦμο : ἀπά 1 ρῖνθ τηΐπθ οὐ ἰοῦ, 

1 ῸΓ ΤΥ 8866 
10 Απὰ Ἵ ἤλνὸ ΟὔΠΘΡ ΒΗ66Ρ, ἐμιαῦ ἃτΘ ἘΠ 

οὗ {π|8 ἤσοϊ :7 ἀπὰ 10 ῬΘμόονθῦ τὴ ὑΠπὰὉ 1 
Ἰοαὰ ἐἰθιι, ἀμ ΠΟΥ ΠΘΩΡ ΠΠΥ γοΐοθ: ἀπά 

1 κιτίς ἴθ Ἡσπι. 2 5, αἵτ, Ἑαβίου ααοῖοβ ἐλ5 νογβὸ τὰ- 
{ποτ ΔΙΤΌΓΟΠΕΙΥ. Ηὸδ βαρ ο5. δα βόδα Ἀνγάε, “πο κοοά 
ΒΒΟΡρποτα," ἱπβιοδ οὐὁ ψοάα ἡψγάδ, " κοοά,᾽ οὐ “ἃ κοοὰ 
Βῃσρογά," ἔπὸ Ἰἰξοταὶ ἐμς ΧῊ ττς οὔτμο 1,δεπ, θὰ ἱποοττοσξ 

ἴῃ πιοπηΐηρ ; ΤῸΓ 56, "ἐποὸ," οὐ "ἘΠ15," Κὸ ὅ βοῦπηβ τοηαἰγοά. ἢ 
Μτ, ΤΉ ΟσΡΟ ΠΟΥ ΟΥΟΥ 5 ποῖ σοπδέδηξ πὶ ἷ5 το οτίηχα. Δο 
Ῥ. 338 "᾽ὸ τοπύογα 16 εοπὶ σοάα ἡψτάξ, "Ἱ ἀτὰ ἔπ σοοὰ 5πορ- 
μετά, ̓ δα δὲ Ρ. 334 ΠΙΟΤῸ ΘΟΥΤΘΟΕΙΥ, "1 ἄτη αὶ ᾿κοοὰ Βπορποτα," 

3 “λΠς 1. ο. δ 5. σὰ ἀλε πίς σίλέ ἡψνάς, "πεῖὸ ἰ5 ποῦ {πὸ 
τί χης 5ποριοτγά," 

3 Ῥγ, ΜΆΓΒΙΔΙΠ ΘΠ ΟΙΟΒΟΒ " σοτηΐη τ᾽ νυ επΐτι Ὀσαοκοῖβ ̓  Μτ. 
ΤΉΟΥΡΟ οτο τ ἰδ δἰτοκοῖποτ, . πίνιν απὰ ἐοάγίγάμι. 

5 φεοπαισε, σεσπαιυαάδ, γινώσκω, γινώσκουσι. Τῆι Δ. 
ϑαχοῦ ΟὔβοῦνοΒ {πὸ αἰ Ποτοπσο ποῖ κῸΠΊΟΙ ΟΠ ΕΙΥ ταδὶ ο ἰπ 
Ἐπκι δι Ὀσίννοοι οἶδα “1 υυνῖβι,᾽ οὐ "γοῖ, δπὰ γινώσκω 
ΧἹ Κπονν," δ γηΐη ἀρεη {{. 

7 τ. "ποτὰ, ὁ ἐλίβεο Ἀεονάε. 

᾿ΒΠΟΙ]Α θϑϊοηρ ἕο ὑπθηι, ἀπ ὕμαῦ 10 ΒΒοι ἃ 
θ6 ὕο ὑπθι ἴπ θα πάδηοθ. 

111 ἀπὲ ὑμπαῦ σοοά βιθρμῃθγ : ἃπα {Π6 
Βοοα Βῃθρίιθρα ρἰνϑίἢ ΒΪΒ 508] ἴῃ Θχομδηρθ 
ἴον 18 Β[6 6}. 

12 Ῥαῦ {πὸ Βἰρο! Πρ ὙΠῸ 18 ποῦ 88 ΒΠ60- 
μογαὰ,} ἀπά ἴο ψνβοῖὰ {Π6 5660 ἃ16 ποῦ, 
ΠΘ ἢ ἢ 50θ ἢ} {Π|ὸ πο] σοτηϊηρ," Ἰθανοῦα 
ὉΠ 8ιθθρ, δῃ!ὰ ἢἤθθυ : ὑμθη σομιθῦ! {}|6 
ψ ΟἹ Γ, ἀπ ὑθαγοῦμι,, απ βοαύθθυθυι {Π|6 ΒΠ6ΘΡ. 

18. Απα {πὸ Βἰγο ηρ, ἱπάθϑά, ἤθθῦ θ6- 
Θατι86 ἢθ 18. δα ΤῸ μἶτθ, ἀπ βαίῃ πὸ Ρἰ γὃ 
ἴον ὉΠ|6 580. 

14 1 αὶ ὑμαὺ ροοά Βῃθρμογα, δὰ 1 Κπον 
[ὯΣ ἤοοῖκ," ἀπὰ 1Ὁ Κποντοῦ! πιθ.ὃ 

15 Τῆκο δ8 ὑπὸ Ἐαύμου Κπονθίι τηρ, 1 
4180 πον ὑπ λίπον : ἀπ 1 ρῖνθ τὴν 808] 
ἴῃ ΘΧοθδηρσΘ ΤῸ 0Π6 ΒΠ6 60. 

10 Απαὰ 1 μᾶνθ οὔϊιθυ βῃθθρ," υυ μῖο ἢ ἃΓῸ 
ποῦ οὗ 818 [014 : δπὰ ἰδ Ῥϑμονυθῖ τὴθ ἴο 
ὈΕΙΤΕΥ ὑθθπι 80 ; ἔθου 8}18}} ΠΘᾺΤ ΤΥ γοΐοθ, 

1 οτ, "ΤῸΓΣ Βῃορθιογα," δέν", 
3. εἰκ ΔΙΓΟΠΟΥ πΘλγ," ΟΥ̓ "ὮΔΕΠ ΔρΡτοδοποῦ," σαά ἀφδα!, 

“ΜΥ ΠοΟκ (χλδηδην) κοπὰ ἱπίο ἰξ, ἐπ. σίδαν το ἐπα. δε δ' ἅπαν, 
πὸ γοΓ ἀππεὶ πο Ἡγσσπδ."" ΔΉ, Ασγαῦβ, Υ, Τίμι, (1, Ρ. 46, 

Δ οτ, "πΔΕΝ πὸ σδγο." 
“ἄγε δεγᾶ' ἐεξ ων δ ατοῦξ ἀ6Α[ὲ πιοτὸ ἔπδιι “Ἱ ΚΠΟΥΥ 

ΜνῪ δοοκ 1 ἰξ ἰκ γβίϊιοσ, “1 πὶ δοηυπίπεοι, οὐ 1 ποηυδίης 
ΜυΞΟΙΓ ΠῚ νοσυἐΐπες ἐδξ ΟΠ ΘΌΓΙΒ ἐξ," ΤῊΝΟ βᾶππο ἰἀἰοπὶ 
ὈΘΟΌΓΝΑ ἴῃ γοΥ. 1δ. 

5. ΤΊ Ασγαδ ῬΓΟΒΟΥΥΟΒ {πῸ Βππιὸ τοϊδίϊουι Ὀοίννοσν 
ποιμήν ἀπ ποίμνη ἃ5. τὸ Οτοοκ, Δ. Βαχοη, χο, ἀο: δας 
ἴξ ἀοοβ ποῖ Ιἴκὸ ἔὸ Ξυτίδο πδκὸ δ᾽ ἀϊκειπσείοιι θοξννοον 
“ὅπο πηὰ 'εγσδ, ἃ Ῥγοοῦ ἐπδὺ {15 νοσβίουν ϑγπα ποῖ τὰδο ἴῃς 
Ραϊοκείπο, 6 γξ. " ταπιβ," αἰδᾶεκλ. 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

σι παὺ 15 θυ πἀδηῦ Βῃου]α Ὀ6. ἴον ἔπ Θ πη. 

11 Τ 3πὶ ἐϊιαὺ ροοά βῃθρῃθγὰ ψτῆὸ ρἰνθῦι 
μιἷ8 118 δὴ δαυϊγα]θηῦ [ῸΓ ἢ18 Οὐ ΒΒΘΘΡ. 

] 
-------------------- -------- 

12. Α Βἰγοηρ,} πο ἰβ ποὺ βῃθρμογα, 
8 ψΠο86 ὑπθγθίοσθ 086. 56 ἅτ ποῖ," 
αὖ ὑ86 ὑΐπιθ ΒΘ βθϑέβ ἐβιαῦ ἐμιο νγοἱῇ δοιμθί, 
Ἰθανθμ ὑμ6 8:66, ἀπὰ ἤθϑ : δηὰ {16 “λοὴ 
σοῦ ἀηὰ ταν βιθίι ; ὅπ {Π|0 5ῃ|60 0 θὸ- 
ΘΟΠ16 βοαύξογοα. 3 

13 Ἠθ ἤροιῃη. θθοῦσβθ ἢΘ 18 ἃ Βἰγοὶϊησ, 
ΔΠα 6 σαγοῦμ ποὺ ἴον [Π 6 ΒΠ66ρ. ] 

14 1 πὶ ἃ ροοά βῃορβογά, δπὰ οἵ ψϑαῦς 
ὈοΙοη ρθε ἕο πιθ, 1 Καον ΘνΟΥΥ ἐμπίηρ; ἀπά, 
οἵ ψῃδὲ 1 ᾶνθ, 1 δπὶ Κπόνῃ. 

15 ΑΒ τὴ Ἐδύμον Κπουθῦ ΤῈ6, 1 αἶβο 
Κπον ὑπ Εδύμου : ἀπ 1 ρῖνο τηΐπθ οσπς 
16 δὴ δαυϊνα!οπῦ ἴον ὉΠ )6 Β[:6 6. | 

10 Απὰ οὔλιθν 56} 4͵8ο 1 μᾶνθ, ον ἃτὸ 
ποὺ οὗ ἐλῖ8 ἤοοκ : 1Ὁ 18 δἰπάϊηρ ΟἹ. πὶ ἕο 
Ὀγὶπρ ἔδοπὶ α͵8ο0, δηὰᾶ ἔπον 8841} ΠΘᾺΓ ΤΩΥ, 

1 φηαξάῆγ. 866 ποίο οχ οἷν. ἰν. 96, ] 

3 ηἰανεά παξάϊκ.ὶ ἀᾶπᾶ ρμαεαπὰ, 
τλιιδᾶη 'διϑαλ αὶ χαγα ἀαν σδεανπά, 

πγπὸ υυῖκο ἰβ ποῖ Ρἱοδαοὰ. τ ἃ ΒΡ ποτὰ δαίθορ, πὰ ἐδὸ 
ὙΓΟΙΓ δυπομς ἔπ Βῃσορ." 58], Βυκίᾶπ, οἷν. ἰ.1. 34, Ὁ. 31, 
εὐ, τ. 

8 γιξ. "οαίοι πὸ βοστονν," 'σνι πα νυ λαισαγά. | 

Ι 
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5. ΦΟΗΝ, βαρ». Χ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΡ ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

588}1 Ὀ6 οπ6 [[0]14,7 [απ] ὁπ Βμβρῃθυά. 

17 [ὙΠπογθίογθ] ἀοὺδι παν ΒΕ ΟΒΘΙ ἸΟΥΘ ΤΏΘ, 
Ἰρθολιβθ 1 Ιὰγ ἄονη τὴν [ἰἴ6, ὑΠαῦ 1 [πη]16}}0] 
ἰΆΚθ 1ῦ ἃρϑῖη. 

18 Νὸὼὸ πιδη ἐδ κοί 1ὖ ἔγοιῃ πη6, Ὀαὺ 1 ἸΔΥ͂ 
δ ἄστη οὗ παν β6]ῖ., 1 ΠᾶγΘ ῬΡΟΨΘΓΡ ἴο ἰΔῪ 1ὖ 
ἄονῃ, ἀπά 1 ὅμανθ βοῦν ἴο δ κθ 1 ἃρδίῃ. 
ὅΤη 15 σοιηπηδη πηθηῦ μαγθ [1 τϑοθὶνθα οἱ] 
᾿Υ̓ ΕΑΥΠΟΓ. 

᾿ς 19 5] ἼΠΠΟΤΟ παΒ ἃ αἰνιβίοπ ὑμθγθουθ 
᾿ραΐῃ διηοηρ ὑΠ6 [Θιν8 [[ὉΓ] ὕΠ1656 ΒΔΥ]ΠΡΒ. 
᾿ς 20 [Απ6] τηδηγ οἵ ὑμθιὴ βαϊ4, ἢ 86 μαὺἢ 
ἃ ἀ6ν1], πα 18 τηδα ; ΜΕΥ ΠΘΔΡ γ6 Πΐπὰ Ὁ 

21 ΟΥΠμουβ. Βαϊ, [7656] ἅτ ποῦ {Π6 
που β οὗ [Π]π} ὑπαῦ Βαῦ ἢ ἃ 46ν1]. θδῃ ἃ 
᾿ἀον Τορθπ [Π8 δου 68 οὔ {8 δ] πὰ ἢ 

22 4 ΓΑπὰ 1 νμ͵αϑ αὖ «ΘΓ βΆ]6 πὶ {Π6 
ἔδαβῦ οἵ ὉΠ ἀθάϊοδύϊοη,] ἀπα 10 γγὰβ συ] ηΐθυ. 

29. Απὰ Ζ6βιι8 [ὑγᾺ]Κ64} ἴῃ ὑΠ6 ὕθιρ]6 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

γοῖοθ ; δηα ὑπ ἥοοὶς 5118}} 6. ἃ}1 οὔθ, ἃπὰ ᾿ γοῖδθ ; ἃπᾷ ὑμθῦθ 5881} θ6 οπθ ἤοοϊς ἕο ὁπ 
ὉΠ6 ΒῃΘΡΒοΡα. 

17 ΤΠΘΡθίογθ την ΕΆΌΠ ΘΓ Ἰογϑύῃ πιθ,} θ6- 
Θδ.56 1 ἂν τὴν 801}, ὑπαῦ" 1 ΒΠοι]α ἔαῖκθ 1 
δραῖη.ὃ 

18 ΤΉΘΙΘ 15 πὸ τηδη ἰακίηρσ 1Ὁ ΤΠῸΠῚ 16, 
Ὀὰῦ 1 Ἰὰγ τὖῦ οὗ πϊη6 οὐγῃ 01}. ἘῸΓ 1 ἢδνθ 
ΡΟΝΤΟΙ ἴο ἃν 10, ΔΠ4 1 Βᾶνθ ρόνθν ὑμπαῦ 1 
ἴδ τὸ ἃραῖη. ΕῸΡ 1 σϑοοϊγθα {815 ομι- 
τηϑ ΠΠτηθπῦ ἔρομ τὴν ΕΒΓ. ἢ 

19 Απὰ ὑμ8γ8 νγὰ8 ἃρϑϊη ἃ αἸ ν]ΒΊΟη ΔΙΠΟΠΡ, 
{π6 {68 θθοδιβο οὔ ὕΠ686 ὑοΡ 8. 

20 Απά τηδην ἔροιη ΔΙΠΟΠΡ' ὕΠ6ΠΔ ὙΓ6ΓΘ 
Βαυίηρ ὑΠπαῦ, Δ ἀ6ν}} 15. στὰ μῖτη, ἀπα ἢ 6 15 
αυϊῦθ τηδὰ :ὃ ἢν (ὁ γ6 ᾿ἰδύθη ἴο ἢΐτη ἢ 

21 Βαῦ Οὔ ΘΓ 5 Ὑ6Γ6 βαγίηρ, ΤΉ Θ58 ΟΡ 8 
ἅΓ6 ποῦ οὗ ἃ ἀθιηοπῖαθ. (ὐδη ἃ ἀθυ1}6 ὀρθὴ 
ὍΠ6 ΘΥ68 οὔ ὑπ Ὀ]Π1ηὰ ἢ 

4] χχυιι.---29 Βυῦ τὖ νγὰβ ὑπ6 [δαβὺ οἵ 
{86 ἀφαϊοαύϊομ. ἴῃ Φ Θγαβαίθιη, ἀπ ἰῦ νὰ 
ὙΥἸΠὕΘΡ. 

28. Απᾷ {8118 γγ88 ὑγα] Κῖπρ' ἴῃ ΒΟ] ΟΙΠΟ π᾿ Β 

Α.}. 33. 

1 158. ΗΠ, 7, 8, 12; ΗΘὉ. 1, 0. 

3 ΟἿ. ἢ. 10. 

3 ΟἩ. γτἱ. 38; χν, 10; Αοΐβ ἰΐ, 24, 32. 

“ ΟἿ. 

5 ΟἿ. 

6 Ἐχ. 

7 Οἵ. 

ΨΙΪ. 48 ; ἰχ, 1, 

ΨΙΪ. 20; νἱῖ!. 48, 52. 

ἦν. 11 ; ῬΒ. χοῖν. 9; οχὶνῖ. 8. 

ἐσ, δ, 2, 33,38. 

1 ΟΥ̓, “15 Ἰονΐπρ Μρ.᾽ 

3 ἐβὸ ἐπαῦ,᾽ ΗΓΚΙ. 

8 αἀέβααΥ βαρὶ πιϑέμὶ “ογυαμὶ. 85, Ἐρῃγ. Ααν. 50γ. 
ΧΧΧΥΪ. Ὁ. 

Φ ΜΙπδ οὐγὴ ΒΑΤΠΕκ.᾽ ΗΓΚΙ, 

5. τοαηιδβλ πὸ κ᾽ πὸ. ῬοΒΟΝ, “ἃ ἀσπιοη 5 'ῃ Ηΐπι, πᾶ δ 
15 πιδα.᾽ ΗΓΚΙ. 

δ χιῦ, " ἀϑυηοπ.᾽ 

ΒΑΉΙΡΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ, 

ΒΒθρμονα.} 
17 Απὰ ἴον {118 σθᾶβου ΕΔΌΠΘ Ἰονθίμ 

1πη6, ὈΘοδιιΒ6. 1 Θχομδηρθ ΤΥ 800}, ὑἐμπαῦ 1 
ἴακθ 1 ἃρϑϊη. 

18. Απά ὑμθῦθ ἰβ πὸ οὔθ ὑμαῦ ἰφκθῦμ 1Ὁ 
ἔγοπὶ πη ; 1 θχοίιδηρθ ᾿Ὁ οἵὨ Πλ]Π6 οὐ 86- 
οορα." ΒῸΡ 1 Πᾶγθ ροόνϑν ἐλαέ 1 ἸΔΥ 10 
ΑἾδο, 8π4 1 βᾶνθ βροτὸν ἑλμέ 1 ἴδκθ τὖ 
δρηϊη. 1 υθοοθὶγθα {15 σομλη Π ἀπηθηῦ ἴγρο μὴ 
ΤΥ ΕΑΥΠον. 

19 Τμθπ ὑπ 7658 τοῦθ ραὶη αἰν θα 
ἈΙΠΟΠΡ᾽ ὉΠΠΘ ΠΊΒΘΙΥ 68. Ὀθοδιιδο οὗ {1118 Βα υ]ηρ, 

20 Απᾷ τηϑην ἔρομη διηοπρ' ὑμθηι 5814, 
Α 4601] μδ0}} [κοι ροββθβϑβίοιι οἵ δῖπι, ἃπα 
ἢ 15 τιϑὰ ; ΨἘΥ ἀ0 γ6 Ἰἰδύθη ἴο {ἶπῃ ἢ 

21 Απα {Π610 ψἼ6 ΓΘ Β0Π16 ὑπαῦ βαϊά, ΤῊ 8 
ΒΑΥΙΠΡΈ 18 ποῦ ὑΠπαὺ οἵ ἃ ἀθν}]. ὅδῃη ἃ ἀθυ]] 
ΟΡΘη ὕΠ|6 ΘΥ68 οἵ ὑπ Ὀ]ηὰ ὃ 

22 Απὰ ἴῃ ὕποβθ ἀδυβὴ νᾶ {Π6 ΘΟΟἸΘΌΡἃ- 
ὑϊοπ οἵ ὑπ6 θυ] ηρό ἴῃ ΦΘγαβα]θηι, ἀπ ἰδ 
γγ85 ψ]ηὔθΡ. 

285. Απα «{{68118 νγὰβ δ] κῖηρ' ὕο ἃπα [το ἴῃ 

1 Ῥίάαβο. Αροβῦ. “ἘΝ. Ρ. 00, 05. 

3. οΓ, “ὈΥ ΜῈ νγ}}}}.᾿ 1 Μυϑο)1,.᾽ ῬοΟΙνΕῚΊ. 

3. αρὐδαγαλιι τὰν 8150 τάθδπ, “Τραξ, ΡΙδοο ᾿ξ,᾽ ἀπαογβίοοῦ 
“ἄοννε ;᾿ πᾶ, “1 πλδκο ἴῦ ΔΌΪ θ᾽ ΟΥ̓ "βίδα." 

4 ΟΥ, " ἀἰβοοῦγβο,᾽ "ΑΚ." 

5. ΟΓ, “ἴῃ {παῦ ἀδγ,᾽ {Π ἴῃ δαισα᾽ ἐμ υπαιυᾶ' αἱ, τ 6 Ὀ]. πιαιοᾶ "αἱ 
θὲ ἴακϑι ἃ5 Ὁ 15 Βουῃθῦ πο 8, ΤΟΥ ὃ ΒΙ ΠΡ ΑΓ, 

δ «πασϑᾶ “παπίϑαξα, “ὕπο τοποναύϊου. ΟΥ̓ ὕπὸ Ὀυ]αΐπρ," 
πιαἀηᾶπα. ῬΟΙΥΡΕΊ. 

ΑΟΤΗΤΙΟ. 

ΠΟΥ 588}1 θ6 σπθ ἤσοϊκ, ὁπ6 Βῃβρῃθια.} 

17 ῬῸν {Π15 ἀοίῃῃ {Π6 Ἐδύμου Ἰονθ τη, 
Ὀδοδιβθ 1 ΑΥ̓͂ ΤΥ 808], ἐῃαῦ 1 ὕακο 1Ὁ ἀραίη. 

18 Νὸ οΠ8 δῦ 10 ἔγοπη τη6, θα 1 δ 
δ οὗ τηῖπθ οὔτι βοῇ. 1 πᾶνθ 0Π6 ρόοῦϑὺ 
ἴο Ιθᾶγθ 1ῦ, ἀη ἃ 1 πᾶνϑ {Π|6 βρόνϑν ὕο ἔδκθ 10. 
ΤῊΪ8 ἐπ ἐλ σοτητηδηἀτηθηῦ νυ ἰὴ 1 σϑοοϊνοα 
ἔγοπι τὰν ΕΆΓΠΘΓ. 

19. Α ἀϊνίδβίομ. ἀραὶπ ὕοοῖκ ΡΪδοθ διῃοηρ, 
{86 76 ν»}8 Ὀθοδιιβθ οὗ ὕΠ:686 τννογάβ. 

20 ἘῸΡ ΠΙΔΗΥ͂ ΔΠΠΟΠρ' ὕΠ 6 πὶ 8814, Α 46 γν1}5 
᾿ἴ8. ΜΠ Πῖπη, πα ΠΘ 158. τηδ ; ΨΗΥ ΘΔ γ6 
ῖπὶ ἢ 

21 ΟΥΠοΒ βα]4, ΤΠ 686. βαυηρΒ 8.6 ποῦ 
οἵ ὁπθ νυ ἢ Ποπὶ 18 ἃ ἀν}. (δὴ ἃ ἄθν:]}" 
ΡΘπ ὅθ Θύ68 οἵ (6 ὈΠ1πᾷ ὃ 
᾿ς 22. Αὖ {δαῦ {{π|6 τῦᾶὰβ ὅπ. ἀθάϊοαύίοη αὖ 
ΤΠ ΘΡαβα θη, ἃπΠἃ 10 νγ88 Ὑ]ΠΘ 

, 

29. Απὰ {6818 ψαὶκοὰ ἴπ ἐμ ἔθπιρθ 

Δ τ ρπ6 Ποοκ ἀπ ὁπ Βπορμοσγὰ,, Ἐγαρτη, ϑαμϊὰ, Μίη- 
᾿ ΚΑΓΟΙ Ἐπ. σοάά, ΒοΙίᾳ. ν. 36. 

5 Ὑπὸ ϑαμίαίο οπιῖθ ἐδ ΟΥ̓ δἶλδ, Ὑγμίοἢ (πῸ Μοπιρμίες 
ΒΌΡΡΙΪ65. 

| 3 γιξ. " ἀσπιοτ." 

] 
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θ6 οπθ ἥοοκ, ἃπ4 οὴθ Βῃθρῃθχα. 

17 ΨῬΠουθίουθ ἀοῦ τὴν ΕλΓΠ θυ ον πλθ,. 
Ὀθοδυβθ 1 ἸΔΥῪ ΠΥ [1ἴ6, ὑμαῦ 1 ὕδκθ 10] 
ἀθδίῃ, 

18 Νὸὼὸ ομθ αἰζοῦι 10 ΤΡ μὰ τη6,} θαὖ 1 ἅτ 
ἴ8 ὑπαῦ ἰὰγ 1 οἵ τῃηγβθ] 8Δ]οηθ.3 1 πᾶνθ 
ῬΟΝΘΙ ὕο ἰὰγν 1 ἀονη, ἀπὰ 1 ΠᾶγΘ ΡΟΥΤΘΙ" 
ὕο ὕαϊκθ τῦ ἀραῖὶπ, Τὴ ΐβ. 18. ΓΠ6 οομπημηδηά- 
τηθηῦ γε μ]οἢ 1 σθοθῖνθα ἔγοῃ ΤΥ ΕΑΥΠΘΓ, 

19. Α ἀϊνίβίοπ ὕπο ὕοοϊς ρἴδοθ διηοηρ, 
0Π6 «[θνν8 Ὀθοδιι8θ οὔ {Π|686 "ΟΡ 8, 

20 Μδην ἴρομη ΔΙΠΟΠρ ὑμθηὶ Βα], ΤῸ 
μα ἃ ἀθν1}, δηὰ 18 τηδὰ : ΨΥ ἀο γθ ᾿θὰν 
δῖμῃ ὃ 

21 Βιυῦὺ οὔιθνβ βαϊὰ, ΤΏθβθ σγογθ 8ΓΘ 
ποῦ ὕποβθ οἵ ἃ τηδη ψ]ῦἢ νομὴ 18 ἃ ἀ6ν]].ὃ 
δη ἃ ἀθυ1] ὀρθὴ ὕΠ|686 ΘΥ65 οἵ ὑπ Ὀ]Π1πὰ ἢ 

221 Αὖ {πὰῦ {ἱπ|6 νγὰβ ὅπ ἀθαϊοαύϊοη. αὖ 
ΤΠ Ρ δα θη, ὑμαῦ οὐἩ τ] ηΐου, 

25. Απά 768118 νυὰβ νυ] ηρ ἴῃ {Π6 ὕθι ρ]ο 

Π , ΚΜΡῪ παπά.᾽ 

3. 11{, “οὐ ΟΥἩἨΜΥ παπά,᾽ 

5. ΟΥ̓Χ, " ἀοηποη. 

4 ΜΟΥ, 22 ἴο 42 ἅτὸ Τουπὰ ἴπ Εἰς, σορΐ, ν. δ46, Βα. οὐ, 
Εοτ, 

θθοομηθ ὁΠ6 ἥοοϊτ, 019 ΒΒορμονά. 

17 ον ὑπ|5 Ελύμου ον τη, Ὀθοδι86 
1 ἸΔΥ͂ τὩγ 50}, ὕμαῦ 1 ὕδ!κθ 10 ἃρϑίῃ, 

18 Νὸ ομϑ ἰδίκθυι 1Ὁ Τρομλ τὴν 5611 1 
Βιᾶν 6 ῬΟνΘΡ [0 ἰὰγ ἰῦ ΟἹ, ἢ ἀπ 1 μᾶνθ βῬονῸ 
ὕο ὕαϊκο Ὁ ἀραίη. 1 τθοοῖγθα {18 σοπηπιδηα- 
τηθηῦ ἵροι πὶν ΕΑΌΠΘΙ, 

19 ΤΠθη ὑπ ΓΘ νὰ ἃραῖη ἃ Βύ} 16 ΔΙΠΟΠΡ' 
ὑπ {6 νν88 [Ὁ ὕΠ|686 ψορ8. 

20 Απᾶ χιδην οἵἉ {ΠἸθὴὰ Βαϊ, Ἡ ο. μα ἃ 
ἀ6ν1}},} πὰ 15. τπδᾶ; Πν (0. γ6. Βθαυ θη 
πηὔο τη ἢ 

21 ϑοιηο βε14, ΤΊ Θθθ του8 ἃρο ποῦ οἵ 
οὔθ ὑμαῦ μαῦ ἃ ἀθν}].. Οδη ΡΟΡΠΔΡΒ. ἃ 
ἀν] ορθα ΟΥ̓68 ὕο ὈΠΙΠα γηθη ἵῦ 

22 Τῦ γγὰβ ὑπθη ὑπὸ σοβύονα οη ἴῃ {6 Ὑ- 
Βδ] θη), ἃ πη 10 νγ 8. ὙΥΠ θ᾽, 

285. Απᾷ {6811 να] κοὰ ἴο δπα ἔσο ἴπ ὑπὸ 

1 ΒΟ ἰβ (πὸ γοδαϊπις οὐ πὸ Οὐ, Αὐκοης, ΒΒ Μαββηηδη, 
1857, ἱπίτο 05 ἴπὶ 1105 γηΐδ, αἰ οὶ Υἰ ἰαρΊα ἐδπιό Γ Ὀούνγοοπι. 
ὙὙτΌπα," ἀπ᾿ πη ἐμαυτοῦ, “ ΜΥΒΟΙΓ,; κὸ 8. ἴ0 τπᾶκο ἰθ σοΥ- 
τοβροπα υυτἢ τὸ Οτοοῖκ, Τρρεέγόπι Οοα, Αυμβοπε, Ρ. 90 ἀ005 
{πὸ βᾶπιο, δα] Βη ον 5 Ἐπ δύ {15 Ἰπο πάη νυ 10 αὐ κὸ {πὸ 
Ῥγοοοάϊη νγᾶ5. οἡ ὑπᾶῦ ἀσσοιιπιῦ ὑγο ΔΙ οπι ρα Ὁ. {πὸ 
σοργ δ, 

3 αἥαμίαπ ἐδο. 

3. ὁγ, "ἢ .᾽ 

4 110,“ ἀποίοδη Βρί γί," 

5. Ῥ], δὲίπααίηι, 11. τυφλοῖς, 
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ΟΕ», Χ. 

ἈΚΜΕΝΊΙΑΝ. 

8}4}1} ὨΘΑΥΙ ΤῊ νοΐοθ; πὰ ὑμπαῦ ὑΠΘῪ ὈΘ 
ὁπ6 ἴοοκ ἀπά ὁπθ βῃβρβθγα. 

17 Ἐοὸν ὑμαῦ γϑαβοῃϑ ΤΥ Βαύμον Ἰονθί 
πιθ, ὈθοδιιΒθ 1 ΙΔῪ ΠΙΥ 8οι], ὑμαῦ 1 ὕακο ἰὑ 
δρϑῖη. 

18 Νὸ οπο ἐδκϑῦν 1Ὁ ἔγοῖῃ πιθ, θαῦ 1 ἰὰν 
ἴδ οὗ τη οὐπ δοσου. 1 ΠαγΘ ΡΟΥΘΡ ἴο 
Ἰὰν ἰῦ, ἀπ 1 μᾶνθ βρόντον ἴο ὕαϊζθ τὉ ἀραίη.ῦ 
Τ 8 σοτημηδηἀιηθηῦ 1 τθοθὶγϑα ἴΡοΙὰ ΤΥ 
Ἐδύμον. 

19 Αραΐη ὕμουθ γὰβ ἃ αἰν8ί0η. ὩΠΊΟΠΡ' 
ἐμθ «1ονν8 Ὀθοδιδο οἵ ὑΠ|0850 ὑγοΓ 8. 

20 Απά τπηδηῦ ἔγοιη ΠΟ Πρ ὑΠ]6 ΠῚ ὙΓΘΙῸ 
βαγίηρ, ΗΘ Βα ἢ ἃ ἀ6ν1],5 ἃη ἃ 18 πιδὰ ;7 γνὩγ 
40 γ8 αὖ 8}} ᾿ἰβύθῃ ὕο Εἷπὶ ἢ 

21 ΟΥ̓ΠΘΥ8 θυ βαγίηρσ, σοἢ ΟΡ Β. ΔΓΘ 
ποῦ οὗ ὁ1:6 Ροββθββϑα νυν ἃ ἀθν}}.6 Οδη ἃ 
ἀου!]δ ρϑνμδΡ8 ορθα {Π6 ΘΥ65 οἵ ὑπὸ Ὀ]ϊπά. 
4 χχιϊ.---22. Τῦ νυἂβ ὕμθῃ ὑπ ἀϑαϊοαιϊομβ 

αὖ θυ υβα θη, ἃπα 10 νγ88. ΠηΌΘΓΙ. 

28 Απὰ Ζ68115 νγὰβ να Κίπρ' αθουῦ ἴῃ 186 

1 ογ, "δηὰ {ΠΟΥ τὴδν Πδᾶγ," 

2 γ1ξ. "ἴογ ἔῃοβῈ γθδβοηβ, ΥὙ8Γ. “ΤῸΓ {Π|6856.᾽ 

3 ξαπάκη ἵπι. 

5 απάξαπιρ ἱπιου. 

5. (υοΐϊοα ἴῃ 5, ὅθρου. Ησοιη. ἰχ. ᾿. 350, 8356. 

6 χἱξ, "ἀοπποη.᾽ 

7 οΥ, "0 [5 Τασίουβ,᾽ “Τγθηθεὶο.᾽ 

᾿ 5. “ἀραϊοδιίοῃΒ.᾽ 

ἈΑΝΟΤΟ.ΒΘΑΧΟΝ, 

δοτθ θ6 ὁ ἤσοϊκ, ἃπι ὁπ Βιθρμορα.} 

17 Ἐον 153 ΕΑΌΠ ον Ιου τη6, ἴον ὑμαὺ 
Ι ρῖνθ τὰν 801}, πα ἴδ κθ 1 δραίῃ. 

18 Νὸ πιδὴ ἰδκοῦῃ 1Ὁ ἴγοπι τπθ, Ὀυὺ 1 
Ιθᾶνθ Ὁ ἔγοπι τ 5861. 1 Ππᾶνθ ΡΟΥΘ ἴο 
Ἰθαύθ ΤΥ 800}, μὰ 1 μαγθ ΡΟν 6. ὕο ὕαϊκθ 10 
ἀραῖη. ΤῊΪΒ σοιμιμαπαιϊηθηῦ [ τθοθῖνϑα ἔγοπι 
τΥ̓ ΒΌΠθ ν᾽." 

19 Αρσαΐῃ ἐμοῦ γᾶ8 ἃ αἰνίβίοῃ. τηδὰθ 
Ὀούνχὺ ὉΠ {θν8 θθοδαβ6 οὔ ὕΠ686 ΒΑΥΏΡΒ, 

20 Μδην οὗ ὕβιϑιι βαϊ4, Τ)6ν}} 18 ἴῃ Ὠΐπη, 
ἈΠ ἢΘ 18 πηδὰ : ΨῈΥ Ἰἰϑύθη γ6 ὕο μῖπὶ ἣό 

21 ϑοπιο βαϊά, ΤΏ θδο ἅτ ποὺ 89 ψοσ 8 
οἵ ἃ πιδάμπιδη, ὅϑαγ δῦ ὕπο, τηΔΥ ἃ τηδἀτηδῃ 
ΟΡΘη Ὀ] πα πιθ π᾿ Β ΘΥ68 ὃ 
4 χχγτιῖ.---29 ΤΉ θη ποτ ὑπθ ἀθάϊοι- 

ὕϊοπβ οὗ {0 ἔθιηρ!θ αὖ {ϑγαβα]θπι, ἀπὰ τ 
ν88 ὙΠ ΘΓ, 

25. Απὰ {π6 ϑανίουν υϑαῦ ἀθουῦ ἴῃ ὑπ 

Ἰ ἐσηο δοοῖ ἀπὰ ὁπ ΒΒ ΟΡ οὐ, ̓  ἔα] δδὲ ἀρὸσ {πΠ|Ὸ ΟΔΥ ΔΙΤΟΥ 
Δ, βάχοιῦ απ ἡεογὰ απά απ ἡντάε, ἴοττηβ 5 ἱπτὶ πιδίο!Υ σΟ.- 
ποοῖοα υνἱτῖν ὁδοὶν ΟἾΠΟΥ ἃ5. ποιμήν πὰ ποίμνη. Ηντάε 
“ΒΒορμογά," σοπιοβ ἔγοπι λἑγέθη, τὸ "ῥγοῖδος," ἰκὸ ποιμήν 
ἔτοται πάω "ἴο ἴδοὰ απιὰ ἴο οἰνοτί κἢν," ἀπὰ ἡδοσγά, ἰβ ἐπ ο "ΟπδΥκο 

ἃ οαγο᾽ ΟΥ̓ ἔπ ψγάδ, ἃ5 ποίμνη ἰ5 {πδὲ οἵὗἩ ποιμήν, 
3 μὸν ἐλαπι. 

3. φαιυσίε. 

4 σὲ πιέίπμηι αάεν, 

5. απὰ δε ιὐέξ, Ἰἴξ. "15 νταὰ.᾽ 

5. λιοὶ λνείε χε ἣνηι. 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΆΚΘΙΑΝ. 

ΠΘΔΡ ΤΩΥ͂ γΟΪοΘ: 8ἃπα {ΠΟΥ 888}} 6. Ο16 
ἤοοϊ, ἀπὰ ὁπθ ββθρμῃογᾷ. 
4 χχχυι.---1 7 ὙΠπογοίογο Εδέμον Ἰονθί 

116, Ὀδολιι8θ Τ Δ ἀονη ΤΩ 80], ὑπαῦ 1 
ΒΒου α ἕακθ 1Ὁ ἀραίῃ. 

18 Νὼὸ οπθ πιδύ ὕδϊκθ Ὁ ἔγοπι τη, θὰ 1 
Ἰὰγ 10 ἀντ οὔ μΪπΠ6 οὐ 861. ΤΠ ΔνΘ ΡΟ ΘΡ 
ἴο ἰΥ ἰῦ ἀονπ, πα 1 Πᾶγθ βουγον ἴο ἴα 
ἴδ ἀραῖη. ΤῊΪ8. Θομηπδπατηθηῦ πᾶν 1 τθ- 
οοἰνγϑα ἔρομι πὰὶν ΕΠ ΘΓ. 

19 Απά {Π|6ΓῸ νῦ88 ἄρΆ]Π ἃ αἰ νἸΒίοΠ ΔΙΠΟΠΡ᾽ 
ὑπ6 [θνν8 δϑουῦ ὑΠαῦ βαγίηρ. 

20 Απὰ τηδηγ οἵ ὑπ6πὶ βαϊά, Ηθ 18 ἀ6ν}}- 
15},} πᾷ 8 τπηδὰ ; ΠΥ θᾶ γ6 δΐτη ἢ 

21 Απᾶ οὐθῦϑ 884, Τῆθβθ σορβ ἃΓΘ 
ποῦ οὗ ομθ ἐπαῦ 18. ἀθυ} 5.1} δὴ ἃ ἀν] 
ΟΡΘἢ ὅπ οΥ68 οἵ ἃ ὈΠΠπὰ σπαη ὃ 

22 Απαᾶ τ ν»ὰβ ἃραὶπ ὕμθ ἀθαϊοαύϊοη αὖ 
Φογαβαίθιη, πα Ὁ τ νὰ8 ]ηὔθΡ. 

23 Απὰ 2688 νουῦ ἴἰο δηὰ ἴγο ἴῃ ἐῃθ 

Ἰ φρμηιακϑι ταῦ. 866 οἷν, νἱ 1. 52, 

ἈΒΆΑΒΙΟ. 

Πα ὕμθγΘ 8588}} 6. ὁπ ἤἥοοϊς ἕο ὁπ βΒμ8ρ- 
μον. 

17 Ἐὸν ὑπὶ8 σαθβο ὑπ Ταύμ ον Ἰονϑῦ ἢ τη6, 
Ὀθοδιβθ 1 ἰοβθ τῦ [ἰΐθ, ὑμπαῦ 1 ἴακο τὖῦ 
ἀρδίη, 

18 ΤΊ ΘΓ ἴ8 πὸ οπθ ὑμαῦ ἐαἰκοῦῃ 10 ἴτοπὶ 
π16, Ὀαῦ 1 1ο86 1ὖ οἵ ταϊπθ οὐ δοοουᾷ. Β6- 
ὁ 186 ἴῃ 116 18] βῬΟνΘΡ ἴο 1086 1, ἃπ4 ἴπ τὴ 
18] ρον ἴο ἕδκθ 1ῦ ἀραῖπ. ἘῸΡ {18 18 616 
σου ἀπηθηῦ ἡ ἀϊο ἢ} 1 σϑοοῖνϑα ἔγομι ὑμ6 
Ῥαῦηον. 

19 ΤΊ θη ἃ αἰν᾽βίοη ἃρσαὶῃ [6}] ἀιηοηρ ἐδ6 
“1908 ὈθοδαΒ6 οἵ ὕμθβθ ὑβίηρϑ. 

20 Απὰ τηδην οὗ ὑπθπὶ βαϊὰ ἐπαῦ, ΤΠ ον Θ 
ἐ8 ἃ ἀ6Υ}} ἴῃ Πΐτη, ἀπ ἢ 18 τηδὰ ᾿2 ἢν ἀο 
Υ6 ᾿βύθῃ ἴο μἷπὶ ἢ 

21 Βυῦ οὔπιουβ βαϊᾷ ὑμπαῦ, ΤΉ θβθ που 5 
ἅτ ποῦ 6 ψον8. οὗ ἃ τηδάμηδη. (δὴ ἃ 
ἀν} ορθπ ἔπ θυ ο8 οὗ ὑπο Ὀ] πα ἢ 

41 χτχιν.---22 Τῦ ννὰβ ὕμθ τοβύογαϊιοι αὖ 
“ΤοΓ Βα] θη, δηα ἰδ ν᾽ 88 Ἰηῦθν. 

25 Απᾶ 7685 ναϊκοᾶβ ἴθ ΞΟ] πο Π᾿ 8 

| ΞΙΠΑΥΟΝΙΟ. 

᾿αηα ἔμιογθ 8588}} θ6 ομθ ἤοοκ, απ ὁπ8 Β8θρ- 
'Βογα, 
᾿ 4 χχχγτ!.---1 7 ΕῸΡ {18 οδβοὸ ἘδύθμοΥ 
᾿Ἰονθύἢ πιθ, θθοδιβθ 1, 1 1αΥ ἀοντῃ ΤΥ 8οὰ], 
ἐδμδῦ ἀραΐη 1 ἕακο 1. 

18 Νὼὸ ομθ ἐακϑί ἰδ ἤτοι πηθ, θαῦ 1 ἸΔῪ 
Ὁ ἀον οὗ την βο ἢ. 1 ἢαγΘ ΡΟΘΓ ἴο ἰδν 1Ὁ᾽ 
᾿ἄονη, ἀπ 1 μᾶνθ βόνον ἴο ἴδ κθ Ὁ ἀρδῖῃ. 
ΤῊ. σοπηιηδπαἀπηθηῦ 1 τϑοθῖγθα ἔτοπιὶ την 
ἘΔύΠον, | 

19 ΤΠοτΘ νν88 ἀραὶπ ἃ αἰν᾽βίοι ΔΠΟησο 
ὑῃ6 16 νν8 Ὀθοδαβθ οἵ ἔμθβθ ψογάβ. ] 

20 Απὰ τηΔΠΥ ἔτοπι διποησ ἔμθιῃ βα. 
ὑμαῦ, θ᾽ μαῦ ἃ ἀθν]},} ἀπά 18 τιδὰ ; ψν 
Δ γ8 πϑδῦίκθη ἴο μἴπι ἢ 
᾿ς Ὡ] ΟΥ̓Π615 βαϊά, ΤΉθβθ σογβ ἃτὸ ποῦ οἵ. 
ἃ ἀθιποπῖαο. Οὐδη ἃ 46 ν}}} ορθὴ [}8 θύβϑ᾽ 
ἴο Ὁ86 ὈΠΪπὰ Ὁ3 ] 
᾿ς Ὡ2 Τῦ νν88 ὕῃθῃ ὕΠ8 σοβύογαϊοη αὖ Ζθγὰ- 
88 161, δηἀ 1Ὁ νῦὰᾶβ ΜΊηἴΘΙ. ' 

28. Απὰ 96βι18 νιαϊΚοα ἴπ ὑμ6. ὕθιηρ]θ ἴῃ 

Ϊ 
1 γ1{. “Ὑπαΐ πὸ πιδὲλι ἃ ἀσπιοι.᾽ Ι 

3 γ1Ὸ. “ΟΡΘἢ ΘΥ 65 ἴο ὈΠΠ πὰ." 

ΡΕΆΞΙΑΝ, | 

γοῖοθ ; πη αἴὔον ὑπαῦ 81} {8:6 Βῃ66ρ 8588}} θ8. 
ὁ9Π6, πα ἴο ἔθ πὶ ἔθ θ ΓΘ 888}} θΘ ομθϑμθρ μονα. 

17 Βεϑοδαβθ οὔ 15 τὴν Εδύμϑν Ἰουθῦ τηθ, 
ὑπαῦ 1 ρῖνθ τιϊπθ οὐσῃ 6, δηα ἃραὶπ ᾿ 
ὕαἶκα 10. | 

18 Νοὸ οπθ οδῃ δκθ μὴν 16 ἔγοπι πηθ,. 
'Βυῦ 1 ρἶνο ἴῦ οἵ πιῖπθ οντπ ἀθοοτᾷ. Βροδιβθὶ 
Ι αν δ ΒΟΥ πὰ ῥόον Ρ ἴο βἾγΘ τλΐπο. 
οὑπὶ ᾿ἰΐ, ἀπᾶὰ ὕο ὕδκθ ἰῦ δραῖη, Ἐὸν 1 
᾿τϑορϊνοα {Π|8 οσδν ἴσοι ΕΑΥΠΘΓ. ] 

19 ΤΊιοῦο 8 δραΐη ἃ αἰ ν βίο. ΔΙΠΟΗΡ 
ἀπο 7.8 θϑοδιβθ οἵ ὕπθ56 νουάβ. 

20 Απᾷ πιδῦν οὗ ἐμοπὶ βαϊά, ΗΘ Βα ἃ 
ἄρον], ἀπὰ ἰβ θρ ]θρῦϊο ; ΒΥ ἀο γ6 Ἰἰβέθῃ 
ἴο δῖμι ἢ 

91 ΟΥμοῦβ βαϊα, ΤΉθβο ππογὰβ ἅτ ποῦ οἵ 
8 ἀοιπομίαο. Α ἀθιπουῖδο οδηποῦ ὀρθὰ {6 
ΘΥ̓6Β οἵ ὑπὸ Ὀ]πά. 
4 χχιτι.---ῶ ΤῊΘ ἴδαδῦ οἵ τσϑϑίογαξι οι 

γΥ88 οοιηθ,ἦ δηὰ 10 νγὰ8 ὕμι6 ψἸΏΥΘΙ ΒΘΆΒΟΙ. 

25 Απὰ Ζοβὺ8 δῦ ἰηἴο ὅπ ἔθιρ]ὸ απὰ 

απ, "ἴο Μὸ ἰπ.᾽ Τῆο ἰδέξου οἴδαξο οὐἁ ἐπ νόγεὸ ἐκ οΥἱ. 
ἀσπν ἐγαπαϊδιοα ὕγοτη ἔπ Μοτηρμείς οὐ ὕγοσι ἔὸ Βα αἰὶς, 
δὰ ποῖ ἔγοπι {πὸ Οσοοκ, 

3 ἀπ δί' ὁ «λαϊἐλᾶπαη τυαηαὰ ἀΐαππα, Ἰἰξ. "ἐπδὲ ἰπ Ηἰπὶ ἃ 
βαΐδη, δὰ ἴνὸ [5 ροββοββοῦ υυἱεῖι ἀ ένημν, ἀσπιουβ." 

3 γε, ἃ ϑδαίδη," 

4 Αταῦ, Εσρον.. οπιέβ ἐν τῷ ἱέρῳ. Ῥοϊγκὶ. [ΟΊ Ίοννα ἔπο 
Οτοοκ ; πὰ οἀ, Μοάϊοὶ τοῦ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ ἱέρου τοῦ 
Σολομῶντος. 

1 χδεαηα ας δαγᾶϊ ἰολιδᾶν, κἰκί 
Ι ῥαὶ κε ἐονωδᾶνπ, δαγαϊ "λιάνιαί.ἱ. δεῖ, 
“450 ΚἸΘΟΡ 5 ποῖ ἴοῦ (6 Βπορδοσὰ,; θυ {πὸ βπσρθογά ἰκ 
ἴοτ τὸ βογνίοο οὐ ἔπ βιιοορ." Οὐδὲ. οἷ. ἱ, Ρ. 41, οὐ, Ε, 

᾽ (αν ἄπιαδ, " ντῶΒ Ὀοκί ποίη," " πδὰ οοτοο ἴῃ." 

Ϊ 



5. ΦΟΗΝ. Ομ.». Χ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΞΕΡ ΨΕΆΞΒΙΟΝ. ΞΥΕΙΛΑΟ. 

Ἰπ ΒΟ]ΟΠΠΟΠ 5 ΡΟΓΟΝ.. 
94. ΤΏΘπ οαπιθ ὑμ6 76 .08 τοῦπα δθουῦ 

Βἶπη, πα βαϊᾷ ππῦο μἷπι, ον Ἰοπρ ἀοϑὺ 

ὅμοι [3πιαῖκθ τ ἕο ἀουδὺ Ὁ] 1 ὑποὰ [06] 
ὑπ ΟἸγίβῦ, 661} τι8 ῥ᾽ δί]ν. 

25 7688 ἀπβυογοα ὑπθπι, 1 [ο]α γοι;,] 

πα γϑ Ὀοἰϊονθὰ ποῦ: ὅ6Π6 σου κβ ὑπαῦ 1 ἀο 
ἴπ ΤΥ ἘΔΟΠΘΙ’ 5 πᾶπηθ, [{Π6Υ] ὈΘΔΡ ὙΠ ΠΘΕ8 
οἵ τηθ. 

26 [Βι0] γα Βο]ῖονα ποῦ, [Ὀθοδι886} γ6 
ΔΥ6 ποῦ οἵ ΠΥ ΒΗ6ΘΡ, 88 1 Βαϊ τπιπίο γοι. 

27 ὕΜΥ β5ῃθθρ ᾿θῶν τὴν σοΐθθ, ἃπὰ 1 
Κπονν ὕμθπι, ἃπὰ ὉΠΘΥ͂ ΤΌΠΟΥ τη6: 

28 Απᾷ 1 ρἶνθ πηΐο ὕπθπι οί πα] Πἴ8:᾿ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

'ῬοΓΟΝ. 
24. ΤΠ 68] βιστοιη 64 Πἷπι, ἃπα βαν 

ἀπο πῖπι, {Ππ0}} μΘη ΠΒοϊάθδῦ ὑποὰ ΟἿΣ 
᾿Β010}}8 8. Τῇ ὑμοι ἂτῦ ὑπ6 Μοββίδῃ, 06]} π8 
ΟΡΘηΪν.ἢ 

25 {6508 δηβυογθα δηα βαῖ4 πθΐο ἔθη), 
1 [014 γοι, ἃπα γ Ὀθ]ῖθνθ ποῦ: θαῦ ὑῃ6 
ὙΓΟΡ ΚΒ τ ΒΊΟΝ 1 (0 1ἢ τὴν ΕΟ ΘΙ Β ΠΆΤΊ6, ΠΠΘῪ 
θθδν τυ ὶδηθ88 οἵ πηθ." 

20 Βυῦ γθ θθ]ϊθνθ ποῦ,5 Ὀθοδι8θ γ6 16 
ποῦ οἵἉ ΤΥ ΒΠ66ρ,7 88 1 β814 πηΐο γοὰ. 

᾿ς 27 ΜΥ 8|66ρ7 Πθδ} ΤΥ γοῖθθ, ἃπα 1 ΚΠΟΥ 
ἴθι, ἃπα ὉΠΘΥ ΘΟΠῚΘ [ΓΘ ΠῚ: 

28 Απᾶ 1 ρῖνθ ὕμπθιι ᾿Π|6 νου αβδύπρ, 
πα ὄμμ ον 588}} πϑυθν ρϑυΐβ), [πϑ 6} 518}} πὰ ΠΟΥ 8118}} ποῦ ῥθυβι πἀπίο οὐθγηϊίυ, 
ΔΏΥ πιαη ΡΟΣ] ὑππὶ ουὖ οἵ τὰν μᾶπά. 

29 ΤΜΥ Βαυπον, ὅν μῖοἢ [ρᾶνθ ἐλθηὶ πη6,} 

᾿8Π4 ΠΟ Πη8) 818}} ΤΆν ΙΒ} ὑΠπθιὰ οαὐ οὗὨ ΤΥ 
Βιδη48.9 

29 ἘῸΓΡ τὴν ΕΑῦΠου, ηῸ Ἰονϑὺ τη6, [6 ἦϑ 
18 σγθαῦθι ὕμ8η 81} ; πα πὸ σιαῆ 18 8018 ὅο ρυθαΐθι ὕῃ8ῃ 8}}; ἃπα ΠΟ τηδῃ 18. 8016 ἴο 
ΓΡΙ μος ἐλοηι] οὖ οἵ τὴν ἘΑΌμοΡ᾽5 Βαμα. 

90 91 ἀπά [η}} ΕδύΠΘΡ ΓΘ ΟΠ6. 
ΤΆ ΊΒ}} απρὴέ οὐὖ οἵ τὴν ΤΑ Π Γ᾽ Β Π8Π68. 

350. 1 πᾷ τὴν ΕδύΠοΡ νγ6 αγ8 016. 

Α.}. 33, 

1 Αοὺϑ {1.11 ; ν. 12, 

32 ΟΥ̓́, λοϊὰ τι8 ἵπι διιδρέτιϑο. 

3 ἢ. χ. 38; 1|..2.; ν. 36. 

4 ΟἩ. υἱῖ!. 47; 1 5. Ζό ὴ ἵν. ὅ. 

τ Χο 4; 18. 

ὙἹ. 57; 

οΧίν. 28. 

. χυΐ!. 2, 6, ἄς. 

.ω ΧΥΪΐ. 11,22. 

ΧΥΪΣ. 11,12 ; ΧΥΪ, 9. 

{16 ἔθη Ρ]6 'π ϑο]οπιο π᾿ Β ῬΟΓΡΟΝ. 
24. Απὰ ὑπ {6.8 ραῦῃθγθα Δγο Πα Π]ΠῚ, 

ΔΠΑ 580 πηΐο μῖπη, 17Π|}} θη 5] ὕποὰ 
ΤΆΪΒΘ 118 ΟἿ Βο] ἢ Τῦ ἔμοα αν ὑπ ΟΠ τἰϑῦ, 
[68}] 18 80 Ρ] δἰ Π]γ. 

25 Απᾶ {6811 Ἀηβυ ΡΘα δ πη βαῖ ἢ απύο 
ὑμθπι, 1 ὑο]4 γου, ἀπ γ6 Ὀθ]Π]θυθα πὴ ποῦ: 
{Π6 σου κ ὑμαῦ 1 που ἴῃ τὰν ἘΑΌ ΠΟΙ Β ΠΆΠΊΘ, 
ὑμπαῦ ἐδ τὴν τ ὕΠ688.1 

20 Βιυὺῦ 48 ἴῸν γοι,, γθ Ὀθ] θυ τὴθ ποῦ, 
Ὀθοδιβθ γ6 ἃΓ8 ποὺ" οἵ ΠΥ 5[66Ρ, 88 1 ΒΆΥ͂ 
πηΐο νοι. 

27 ῬῸΡ ὑπ Βῃ66ρ ὑπῦ ΓΘ Τ]Π6 ΠΘΆ1' ΠΥ 
γοΐοθ, ἃπα 1 ᾿Ἰπάθϑαϑ πον ὑμθπι, πα ΠΟΥ 
Α͵50 1Ὁ]] ον ΠῚ : 

28 ΑΠα1] αἷβοϑ ρῖνϑ ὑμθπὶ 116 ϑυθυ]αϑύϊηρ, 
8ΠᾺ ΨΠΘΥ 51Π|8}} ποῦ ῬΘΥΒἢ πἀπύο θἰθρηϊῦυ, 
8Π4 ὉΠ6ΓῈ 15. ΠῸ 9Π6 ὑμαῦ 5}}8}} σαν 15}} ὑΠΘ 
ουαὖ οἵ τὴηγ παπᾶ. 

29 ἘῸΡ τὴΥ ΕΌΠΟΡ, ὙΠῸ σάν ὑΠ6 ὴ Τη6, ἢΘ 
18 ρυθδῦθι ὕπ8ῃ ἃ]} ; 8 ὕΠ|6Γ6 18 ΠῸ 96 ὑμαῦ 
18 8016 ἴο συ βῃτ απφλΐξ ουὖῦ οἵ ΒΑΌΠΘΡ᾿Β παπᾶ. 

890 1 Ὧδῃηὰ ἘΔΥΠΟΡ 6 7 016. 

Ἰ ἐδ πᾷ {πο 76 ννε.᾽ δὰ, Βοημδαῦ. 

5 ΟΥ̓, “ὙΟΓΟ ΒΑυ ΠΡ’.᾽ 

8. φιϑευ αὐδι παρ]ιδῆαγι, " ταϊποβῦ, ποϊᾶοβε Του ἴῃ ΒαΒΡροηΒο 
ΟἿΓ 5015, ΟΥ̓ “ ταϊπι5,᾽ ἐπαρλδλὸ ἀτίαν, δλῦηεὶ αὐ. ἩτΚΙ. 

4 ραϊϊψοϊε νι, Ῥαβοι. δ᾽ ραγγίβδια. ΗΤΥΚΙ. 

5. “αἴ. ῬόΒοι. πηιρέμιὶδε᾽ πὶ, “ἴον Μο.᾽ ἩτΚΙ. 

δ γ1Ὸ. “τὸ ποῦ Ὀθ] ον ρ.᾽ 

7 “ἐγυαϊ. 

5. 1|Ὁ. “Ἰν 65 νυ] Οἢ (8γ6) ἀπίο οἰουην.᾽ 

9. ΕΜῪ πδηᾷᾶ,᾽ ΗΓΚΙ. 

τ ϑακαηια Κναδίοβ αἱ δῦ καραῦγα, ὅζο., “ΚΘ ἃ5. ΟΗΕΙΒΤ 
του ρηῦ ποῦ δὴν οπ6 {Π|πρ’ Θχοθρῦ τ {πὸ ΒΑΤΗΕκ,᾽ ἅο. 
Τίάαξο, Αροβέ. “Ἐπὶ. Ρ. δῦ, 88. 

2 ἐκόπη" Κἄπιηιμ, ᾿λϊ. οὐκ ἐγένεσθε. 

83. ΟΥ̓, “ὑτα]ν,᾿ “ δἰβο. 

4. εἴ0 ΓΔ ]ΒῊ δ ἴο ΒΡΟΪ],᾽ ΟΥ̓Λ ΟΔΥΤῪ δυναν.᾿᾽ ῬΟΙΥΡῚΊ. 

ΒΑΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ἴηι ϑοϊουηοπ᾽ Β ΡΟγΟ. πη 46:" ΞΟΠ 5. ΡΟΓΟΉ. ] 
924. Το 765 ὕμθῃ οδῖηθ ὩΡΟ Πα ΠΤ, 

Δα κΒαϊὰ ππίο μἷπι, {Ππ|1] ψΠπθη Βο]οδῦ 
Ὁποὰ ἊΡ οὐν Πρανίβ ἢ Τί ὕπο ἂρῦ {Π6 
ΑἸ νῖβῦ, {61} τὶ8 ὀρϑῆη]υ. 

25 716808 δηβυογθὰ {πθη, 1 [014 νου, 
ΔΠᾺ γ6 Ὀ6]θν πιθ ποῦ: ὅπ ψουκβ ὑπᾶῦ 1 
ἀο ἴπ τὴν ΕΑΙΠΘΡ᾽Β ΠΔΠΊ6, ΓΠΘΥ θΘΔΡ ψ]ῦΠ 688 
[ῸΓ τηθ.2 

20 Βυῦ γ6 Ὀδ]Ιονθ ποῦ, θθοθι8θ. γ6 ὯΓΘ 
᾿ποῦ ἔτΌΠῚ ΔΙΠΟΠΡ᾽ ΤΗΥ̓͂ Β[|66Ρ. 

27 ΜΥ ον 516 60 ΚΠΟΥ͂ ΤῊΥ γοΐσθ, πα Τ 
Κπον ἔμθπη, δηα ὉΠ6Υ ΤΌ]]ονν ΔΙ ΓΘ τη6. 

94. ΤῊι6 76 :}8 ὕπθη βαρροιπαθα Βῖπι, ἀπ 
Βα] ἃ ππιῦο Π1π|, {Π}0}} ν μθη ΠΟ] ἀοϑῦ ὕπο Ὁ 
ΟἿ 801} Ὲ ΤῇΌμοι αὐ ὑμ6 ΟΠ νϊβῦ, [611 8. 
ΟΡΘΗΪΥ. 

25 «6818 δηβυογθα ἔμθη, 1 ἰο] γοι, 
ΔΠ4 γ Ὀο]θνθ ποῦ: ὑῃ6 σου ὑμαῦ 1 (ὁ ἴῃ 
ΤῊΥ͂ ἘΑΓΠΘΡ᾽Β. Πδιη6, ὑΠΘΥ ἅτ ὑΠΘΥ ὑμπαῦ θθανὶ 
ΜΙ 6885 ΟὗἉ Τη6. 

20 Βυῦ γ θο]ϊονθ ποῦ ἴῃ Π|6, θθοδι86 γ6 
ΓΘ ποῦ ἔΓῸΠῚ ΔΙΠΟΠΡ ΤΑΥ͂ ΒΠΘΘΡ. 

27 ΜνΥ ον 8660 ΠΘᾺΡ τὴῦ σοΐοθ, ἃπα Τ᾿ 
Κπουν {πθπι, ἃπα ὉΠΟΥ͂ γνᾺ]}ς ΓΟ πιο. ] 

28 Απα ΤΠ ρσίνο ὑπϑῖὰ ΕΠ 6 ππίο οἰθγηϊν, ᾿ 28 Απᾶ] αἶβο Βμ8}1 βῖνο ὑπθιὴ {6 οἔθσ πα], 
ἀΠα πον 58}|8}} ποῦ ῬθυΒἢ θυθν, ἢ δηΠἃ τὸ δΠη4 ὉΠΟΥ͂ 8118}} ποῦ ρϑυϊβ απο θὐθυηἰγ, ὃ 
[0Π6 ταν βῃθῦμ ἔπθια ουὖ οἵ τὴν παπᾶ. 

29 ΜΥ Ἐδίμογ, πὸ ράᾷγθ ὕμιθπη τη0, 18 

ἈΠ πὸ ΟΠ6. 58|18}} τᾶν 8 {πθπὶ ουὖ οὗὨ ΠΥ 
Βαπά. 

29 Ἠδ {πὰῦ ρσᾶνθ ἐλθηὶ τὴ6, τὴν ΕΑΥΠΘΓΡ, 
ἌΡΟΥΘ ΘΥΘΤῪ ΟΠΘ; 8πἃ ΠῸ ΟὯ6 ΟἿΠ ΓΆΨΒἢ) 18 ργθαῦθν ὕΠ Δ 8}}; ἃπὰ ΠῸ 9Π6 ΓΑΒ Θ ἢ 
{Πθπὶ ουὖὖ οἵ τὴν ΕαΌΠ Θ᾽ 8 Βαπά,. 
501 ν]Π τὴν ἘδυΠοτέ τ ἀγ6 0Π6. 

ας, τοβὲ ἀρ,᾿ “ταϊβοβε ἀρ.,᾿ 

3 οΥἍ, "ὁ. ΜῪ ῬΈΠΔΙΓ,᾽ εὐ δὶέ, Βας ΜοΙηρΡΉ. λαγοί. 

3 ογ΄, " 741} αὐσαν,᾽ σπδ'δ, "Ἔν οτ.᾽ 

4 ΟΥ, “1 πὰ ΜΥ Βατηκπ. 
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ἴπρηα ουἂΐ οἵ τὴν ΤΌΠΟ Ρ᾿᾽Β παπᾶ. 
80. Απᾷαὰ 1 ν1}} τὴν ΠΌΠΟΙ 16 ἀγ6 016. 

1 τ, “οβέ, γαϊβοβῦ ἀρ.᾿ 

3. οΥ, “ἴπ ῬαθΙΠ ,᾽ “λεπ μαγγδδία, ἴ.η. Βαμα, 

3. ΤΉΪΒ ἸΓΟΤΑῚ σου δοτίπε οὐἩ {πὸ Μοταρῖ, τολῦβ ἰπ Ἐπ ΚΊΒἢ 
δ. 1 “ΤΠῸΥ πα κηΐ ροτίβ., που ἢ ποῖ ΤῸ σνογ,᾽ Βαΐ {π|5 
5. ποῦ ἔπ κοηδὸ οὐ πὸ οτἰ κίπαὶ νηΐ οἢ 5, "πὸ ΠΟῪ ΒΉΔΙ] Ι 

ΠΟΥΟΥ Ῥοτίθη.᾽ ὅλα ὄγιδ'λ, 1. εἰς αἰῶνα, Ὀὰδ “10 ἥσποΙλ, 
αἰῶνος ; ὙΠποτοδα πὸ Βαμίαίς τοδᾶβ 16 λα ἐπδ'λ, απο 
οἴογηίεν, κὸ πὸ Βγτίας, Εἰ ορίο, απ Ασαθίο. 

ΘΟΤΉΙΟ. 

ΓΘ Π1016 ἴῃ ϑο]οΙ ΠΟ ἢ 5. ῬΟΓΟΙ. 
24. ΤΠΘη π6 ον) σᾶῃ ὕοναρ 81 Ὠΐ τη, 

8Δη4 5814 πιηῦο Βῖπι, Ἡ ονν Ἰοπρ' πο] ἀοϑῦ ὑπο 
ὉΡ5 οἂν Βο] Ὁ Τῇ ὑΠοὰ τὺ ΟἸγΙβύ, [6}} 8 
ΟΡΘΗΪΥ. 

25 6888 δηβυογοα, 1 βαϊα απο γοι, ἃπα 
γ6 θθ]ϊθνθ ποῦ; ὅθ ὑοῦ τβ ὑπαῦ 1 (ὁ ἴπ ΤΥ 
ΤΑΌΠ ον Β πδῖηθ, ὑΠ686. θΘ Δ ὙΠ 688. οἵ 16. 

20 Βυὺ γ6 Ῥο]ονο ποῦ, θθοδιιδθ Υ6 ΓΘ 
ποῦ οἵ τὴῦ 8:66 0,5 ἃ8 1 βαϊα απο γοιι. 

27 ΜῈ 8|166Ρ Πϑαυίζοη ὕο τὴν γοΐοθ, δηα 
1 Κπον ὕμθι, ἃπα ὉΠΟῪ ΤΟ]]ΟΥ ΠΊΘ. 

28 Απᾷ 1 ρῖνϑ βοὴ οὔουπμαὶ 11{0, δὰ 
ΠΟΥ ῬΘΡΙΒ}) ποῦ ΘνΘ, Δ Πα ΠῸ ΟΠ ΤᾺ ΒΕ ὑ ἢ 
θη οἂὖ οἵ τὴν παηά. 

29 Μν Ταύπον, ψηο ραν ἐλθηὶ π6, 18 
ρνθαῖον {Πδη 41}; ὅπ ΠῸ ὉΠ6. ὁδΠ ΤᾺΨ]Β}} 
μθπὶ οὐὖ οὐ {Π6 παπὰ οὐ τὴν ΠΆΠΠΟΣ, 

80. 1 δπᾷ τὴ. ΤΑ ΠΟ νγ6 ΔΡῸ 016. 

1 δίνη, " τασι ν᾿ Το," "ἀτοσπαᾶ," 

3 οΥ "Ὡπηροβί ΤῊου,᾽ λαλίβ, 

5. ἸΙαπιῦδ πιείπαΐκε, 

4 7αἢ πὶ γεαηϊείπαπα αἰο᾽, Τρΐβ το πρ ΠΘΑΤΙΥ ἈΡΤΘΟΒ 
νῖν τὸ Βαμίαϊο, 



Ομ». Χ. 5. ΖΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

ὑθιρ]θ ἰπ ϑο]οιηο μ᾽ 8 ΡΟΓΌΒ. 
24 ΤῊ 76.718 σαύπθγθα ἀγουπηα αἷπι, πα 

ΒΔΥ, Τῦπ.}} πθὰ ἀοβὺ ὑπο ΒαΡΆ88. ΟἿΡ 
τηϊπάθῦ ΤΆ ὑμοὰ τὺ ὑπ6 ΟΠ γῖβῦ, 06}} τ18 
ΡΙαἰη]ν. 

25 6808 δηβιυοσθα ὑμθη), δηα βαϊθ, 1 
το] γου, ἃπα γ8 Ὀ6]16γ6 πιθ ποῦ :} {Π|6 ὑγου ΚΒ 
ὑμαὺ 1 ἀο 'π πὴν ΕΑύμΘΡ᾽ 8 μδπηθ, ὕΠΘΥ πάρα, 
ΘΔ ΜΡ Π688 οἵ Π|6. 

20 Βυῦ γϑ θθ]ῖονο πού,} θθοδιιβθ. γ6 Δ1Ὸ 
ποῦ οὗ Τὴ Βῃ66ρ.5 

27 ΜῪ Βῆθθρ Πθδρκθῃ ἴο ΤΥ γοΐοθ, ἀμ 1 
Κῆον ὕμθπι, ἀπ ὉΠΘΥ ΘΟΠῚ6 [ΘΙ Π6: 

28 Απά 1 ρῖνο ὑπθιὰ 116 ουθυϊαϑύϊπρ, ὃ 
δ ηα ὉΠΟΥ͂ 888}} ποῦ ἀϊθ απο θἰθγηϊίγ, ἢ πα 
ΠΟ ΟΠ 88}8}} τ ν 15} ὉΠΘ πὰ οὐὖ οἵ ΤΥ Πα Πα8. 

29 ΜΥ λίπον, 0 σᾶνθ ὕΠ6ΠῈ ΠῚ, 18 
δτθαΐου ὕμδη ἃ}}; ὅπῃ ΠῸ ΟὯΘ ΟΔ ΤΆ 
μι ουὖ οὗ τὴν ΕΔΟΠ Θ᾽ Β Βαηά. 

80 1 δπὰ τὴν ΕΟΠΘΡ 16 86 οπϑ.ῦ 

᾿ ψασὶ “γὸ οι ονοὰ ποῖ." 

3 γαγ, "Οὐ {ποθ6 ΜῈ Βῆδορ ποτγο. Αὐτῆρῃ,, υυΐεῃ Βδηϊὰ,, 
Μοτρῖ,, ἃπὰ Α. 56χ., οπαἱ 5 καθὼς εἶπον ὑμῖν. 

3 γχξ, “Ἰἴνο5 δνου αβείη ς᾽ 

4 ψδγ, "πα ποῦ ὁΠ6 ΟὗἨ ἔΠ6 πὶ 5}18}1 Ῥουὶβ}} ΤῸΓ δου σ, ἴ.6. 
"Β.Δ11 ΟΥ̓ ροσίβι.᾽ 

5. πυοίοα ὃν 5, Βοροτνίαμ, Ησοτα, ἱ, ᾿. 12, Ὑπὸ δ 5, καησὶ 
τσοίονι ἐλὲ δίαα σεν ψαπιρ ἰργηθυ ἐραπιμαὰ επϊξδὶ φλογὶ κο- 
γμέλνῦπ, “" ἘῸΓ {πὸ 5ῸΝ πδέῃ ποῦ 85 ἰδ Ὑγο το ΤᾺ]ΒΟΙν {πῸ 
ΡονΟΥ οὐἠἨ πὸ ΒΆΑΤΗΕπ ἩγΒΐΟὴ ἀ065 ποῦ θοϊοαρ τὸ Ηΐπι ; 
θαΐ Ηδ [5 Θα.δ] ἴο Ηΐτὰ Ὀγ παίαγο." 

ΘΕΟΚΟΘΊΑΝ, 

θη ρ]ο ἀπ ἴῃ ϑοϊουηοπμ᾿ Β ΡΟτΌΝ. 
24 ΤΙ 6νν8 σαύμογθα ἀγοιπὰ μΐπ), ἀπὰ 

β8ϊ4, ΤΠπῈ}} ἤθη ἀοβῦ ὅποι αἰβύγαου! ΟἿΣ 
Βρ᾿γ8.Ὁ Τ ποιὰ ατῦ ΟΠ γί, ἀθοϊαγθ ὕο α8 
ΟΡΘΗΪΥ. 

250 «6808 Δηβυογθα δ πη Βα]4, 1 ἐο] ἃ γοιι, 
Δ γο θο]ονο ποῦ: ὅῃ8 ψοῦκβ ὑπαῦ Γ ἀο 
ἴῃ ΤΥ ΕΑΡΠΘΙ Β ΠΆΠι6, ὉΠΟῪ ὈΘΩΙ ὙΥ]Π688 οἵ 
Τη6. 

20 Βυῦ γϑ θο]ΐθυθ τη8 ποῦ," θθοδι8θ γ6 
ΓΘ ποῦ οἵ ΠΥ Β[6ΘΡ, 88 1 (ο] ἃ γοιι. 

4 ΧΧΧΥΠΠΙ.---27 ΜῸῪ 5Π|66ρ ᾿ΘΔΡ ΤΩΥ γΟΪΟΘ, 
δη4 1 Κπον ὕΠ6π|, ἃπα ὕπο υ [Ὸ]]Ονν ΠῈ6 : 

28 Απᾷ 1 Πᾶνϑ ρίνγθῃ {πῃ θπὶ θίβθγπαὶ 116, 
δηα ὙΠΘΥ͂ 8118}} ποῦ ρϑυῖβῃῃ απο θέθγηϊγ, 
Πα ΠῸ 916 5888}} τϑνβῃ ὑΠθιὴ ουὖ οὗ ΠΥ 
μαπ 8. 

29 ΜΥ Ἐδύμον, νῃῸ σᾶνγθ ὑῃθπὶ πη6, 18 
δτθαΐου. ὑμδη 81}; ἃπά πὸ ὁη6 18. 8016 ἴο 
ΤΑΝ} ἔμ θη ουὖ οἵ την ΕΑύ Θ᾽ 5 Πα πα 8, 

80 1 ἀπά τὴ ΕΔΥΠΘΥ νγ6 ΔΓῸ 016. 

1 ἐβαγριυα' αϊ, τ. " τοπαάςβέ,᾽ “τϑαγοβῦ Τποι." 

3 ἀγα ργίβαπιδ ἐολιοηι. 

3. “ποι παραη ἐολιεπιέ λα, ἐξς τῶν χειρῶν μου, Το]]οννΐπςς 
{πὸ Αὐτηθπίδη, Ὀὰξ πού ἴπ 6 Β᾽ανομίςο, 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

ϑο]οιηο π᾿ 8 ΡΟΓΟ. 
24. ΤΠ 1θν08 ἐπουθίοσο βυσγουπᾶρα Ὠΐπη, 

δηᾷ βαϊά απΐο μἷπι, {Ππ|0}} τ ἤθη ἀοβῦ ὕμοιι 
Βο] ἃ οὐ 8οι}8}} Τῇ ὕπο ατὸ ΟΠ γἰβῦ, (6}} 
8 νυ] ῃοὺῦ ᾿οδί α θη, 

25 “6818 δηβυοσθά {Πθπὶ, 1 ἰο]ὰ γου, 
πα γο θθ]ΐθνθ ποῦ : ἔμιθ γορκβ Ὁπαῦ 1 ἀο ἴῃ 
ἸΠΥ̓ ΕΑΥΠΘΡ᾽ Β ΠΔΠ16, ὉΠΟΥ͂ ὈΘΔΡ τ ὕΠ688. οὗ 
1Ώ6. 

20 Βυῦ γο θο]ῖθγθ ποῦ ; γ6 ἃγθ ποῦ οἵ την. 
ΒΗ6ΘΡ, 88. 1 βαϊά πιηΐο γου. 

“ ΧΧΧΥΤΠΙΙ.---27 ΜῈῪ Β[|66 0 ̓ΘΆΓ ΠΥ γοΐοο, 
ἈΠ 1 Κπονῦ ἔπθμι, δὰ ἔπ ΘΥ νγ ΑἸ κκ Δ ΟΣ 
18 : 

28 ΑΠΑῚ, 1 ρσῖνθ ἔμθπὶ θνθυ]αβύϊηρ 16, 
Δα {ΠΘῪ 5118}} ποῦ ρϑυίβῃῃ ἀπέο θὐθγηϊδν, 
ἈΠ ΠΟ ΟΩΘ ΤᾺ ΙΗ Θἐἢ ὑθπι οὖ οἵ τὴν Βα, | 

29 ΜΥ Τα μον, τηο σάν ἔλθηὶ τη6, 18 
στθαίθν ὕΠ8η 8]}; 8Π4 πὸ 16 ὁ ΤΆΥ ΒΗ 
ὕμϑιη ουὖ οἵἉ τὴν Εδύμον᾿Β μβαπα. ] 

80. 1 δηὰ ἘλΙΠΘΡ τ, 16 016. ] 

1 ΤῊο Εὐββίδη Κ΄. γοπθγβ (Π6 5]αν, υτόπιδλὶ Ὁν ἀδγ)αί" 
παδ᾽ ο᾽ πεαομνμδηϊὶ, " ΚΟΟΡρ᾽ ΟΥ̓ ΠΟΙ ὉΒ πὶ Βαβροηδβο." 

3. Το ΒΙανοηῖς ΤΌ]]ΟννΒ ἔπ αγοοκ--ἐκ τῆς χειρός μου, 
τοῦ πατρός μου. 

ΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

Τθιηρ]6 ἴῃ ϑο]οιημοη᾽ 5 Ῥογοὶ. 
24 Τποπ ὑπ {6.8 βύοοά ἀγουπα Βΐπι,} 

ἃπά βαϊά ἴο ῃἷπι, ον ἰοῃσ Βοϊάθϑδὺ ἔμοι 
οἷν 18 ἴπ ΒΌΒρΡΘηΒΘ ἢ5 761] 118. ΟΡΘΗΪΥ͂ 
ψΠϑῦμον ὕμοι θ6 ΟἸγιβέ. 

25 ΤΠΘ ϑανίουν δηβυνουθά ἔπθπὶ, ἀπά 
βαϊα, 1 Βρθᾶὶς ἴο γοῦ, ἀπά γϑ Ὀο]ῖθνθ ποῦ: 
086 ψοτκβ ὑπαῦ 1 πους ἴῃ τὰ ΕΔΕΠΘΡΒ 
Ὥδιηθ, ΠΘΥ ὈΘΔΡ νη 658 οὗ τη6. 

20 Βυῦ γ6 θο]ῖθνθ ποῦ, ἴον ἐμαὺ γ8 ἃΓὉ 
ποῦ οἵ πιγ Β[160ρ. 

27 ΜῈ 58}166Ρ ᾿ιθὰγ την νοΐοθ, ἃπὰ Τ Κηον 
Πθ πη, 5 Δ πα ὉΠΟῪ ΓΟ]]Ονν τλ6. 

ς ὥΒ ΑἈπά 1 ρσῖνο ὑμοπὶ οὔθγπαὶ ᾿ἰἴ0, πὰ 
ΠΘΥ͂ ΠΘΥ͂ΘΙ ΡΘΓΙΒ,, ἀπ πὸ τπδὴ ἰακοίῃ 
Πθπὶ οὖ οἵ τὴν παπά. 

29 Τμαῦ φφιΐοῖ τὴν ΕΆΡΒΟΙ σαγθ τὴ6 18 
ἴη0 ΓΘ ἔμδη ΠΥ ΟὔΠΟΡ ΤΠΐηρ ; ἀπ ΠΟ πιδῃ 
ἸΠΔΥ ὕα κθ 10 ουῦ οἵ τὰν ΕΔΓΒ ν᾽ 5 Βαμα, 

8901 αηὰ τὴν Κλ ἅτ ὁποῦ 

ΑΈΆΛΒΙΟ. 

ΡοτΟἢ, 
24 Τῇιθη ὑΠπ|0 {6078 σαύμονγοα ἀγουπα Βΐτη, 

Ἀπ βαϊα πηῦο δἶμη, [{π|1 θη Κοοροβὺ 
ὑπο ΟἿ 801}}8 ἴπ ἰονριηθηῦ ἢ Τῇ ὑπο τὺ 
ὑπ Μοβϑίαϊ, ὕ[ῃθπ ἀθοῖαγθ 18 ΟρθηΪγ. 

δ᾽ «6808 δηβιυθγθα δηα βαϊά πηΐο ἐπ θη, 
Τ αἰγοδαν ὑο ἃ γου, Ὀὰὺῦ γο θο]ϊονο ποῦ :} ὑπο. 
ΟΡ ΚΒ ὑΠαῦ Τ ἀο ἴῃ τὰν ΕΑ ΒΘ ΡΒ πᾶπη6, ὑΠ 6 ΥῪ 
ῬΘ Δ νυ Π 688 ΟΥ̓ τη6. ] 

20 Βιιῦ γϑ θο]ῖθνθ ποῦ, θθοδιϑθ γ6. ἃΓῸ 
ποῦ ἔροπι ὩΠΊΟΠΡ᾽ ΤΥ ΒΠ6ΘΡ,7 851 βαϊ4 πηΐο 
γοι.. 
7 ΤῊ Τὴῦ 8:66 05 ̓ΘδΙ ΤΩΥ͂ νοΐοθ, ἃπὰ Τὸ 

Κπονν ὕμθιι, πα ὉΠΘΥ [Ό]]Ονν μη6. 

28 Απᾷ 1 ρῖνο ὑμθπι ΠΠ|{8 τιηῦο οὐθνηϊῦν ; 
ἈΠᾺ ΠΟΥ 88.}8}} ποῦ Ῥϑυϊβῃ ἀπῦο οὐθγηϊν,. 
ἃπὰ ΠῸ ΟηΘ 58}8}1} σαν ίϑιι ὕβθιι οαὖ οὗὨ τὴν 
μαπά, 

29 Τὸν τιν Βλέου, το σαν ὑμθπὶ ππθὶ 
μιΘ 18 σγθαύθυ ὕπδῃ 8}}; πα πὸ ὁη6 18. 8016 
ἴο ΤΆΨΙΒΕ ἀρ δ οαῦ οὔ ἐμ ἘΠ τ᾽ Β Βαμα, 

80 1 δπὰ ὑπὸ ἘΔΕΠΘ τὸ ἀγὸ ὁΠ6. 

τ Αἰπδ αέαν, ᾿ξ. " οαϊκίάο οἵ Ηἰπι." 

3. γαϊεέ τε ἐ{, " Οὐπιάοτοβέ," " ἀοϊαγοβξ οὐχ {7 0.᾿ 

3 «πὰ ἴο φεσπαισε πᾳ. 

4 πὲ Τογισεογάδπασῃ παγε. 

δ“ δὲ ἰούπια ἐς σύγε οΓ ἐλατο σεῆπαπ, ἀνὰ ἀγα πιὰ λύγε, 
απὰ ἐδαα αἰπιλέϊψαν οάεα σαπ ἐς αὐγε ΟΓ ἐλάαν γαδν 
αοέππεά, απὰ αἴγα πιά ᾿νε τσωνίδηάε."" 
ἢ Εδίε, Απδ]. δαχ. ᾿. δ. 

“ΕἸγγῖοΒ σαι. 

᾿ ἑηνα οαςῖπ νεκίαγεπα δίαναϊἑ "ΠΝ, “" ας ἔχον ἐπ ν 
πὲ νοι ον ποῖ ἵπ πὸ βίψχτιβ οὐ ον, δηθὰ ἐπδὲ ΚΙ τὸ 
Ῥγορμιοῖβ υυἱτποσξ τίχηξ, πὰ τππὸ Ρὰξ τὸ ἀσδέν ἐἴνοπὶ τπδὲ 
οὐδοῦ τἱ κου ΒΤ ΘΑ5. δομς πιση, ηποῦποο ἔποὰ ἴο εἰνοπι 
τοσγιησητίπς Βα Ποτίης."" Οοτ, Βατ, {|, 41. ] 

3 κιδακδῖ, ᾿ξ. "ΜῈ ταπιβ," ἔπ Ἰοδάοτβ οἵ ἔπο Ποοκ, 

3. γηἱη ἴά εἰ. ἂν ελίψαη. 

ΡΕΆΞΙ͂ΑΝ, 

γγ88. να] Κίηρ' ἀθουῦ ἴῃ ΒΟ] Ομ Β ροτγοὶ. 
24. ΤὴθΘ. 96 .γ8 οδῖπθ ὅτοιμα ἢΐπ, απ 

βαϊα, ΤΉου, μον Ἰοηρ' πο] ἀοϑῦ ὕμοὰ ἀρ οὐν 
Βρὶγ ἢ Τύμοα τὸ Δ ββίδ, [6}} ὰβ ορθηὶν, 

20 «688 βαϊὰ αηΐο ἔμθιη, 1 ὑο]ὰ γου, 
δηὰ γοὺ θο]ϊΐονθ ποῦ : γϑὺ ἔῃθ ψόσκβ ὑμπαΐ 
1 ἀο ἴῃ τὰν ΕΑΟΠΘΡ᾽Β ΠΒΠῚΘ, ὈΘΔΡ υε]ῦΠ 688 οἵ 
ΤΥ ΟΠαυδούου. ὃ 

20 Βιυΐῦ γ ὈδΙϊθνθ ποῦ, Ὀθοδιιβθ γ8 ΔΘ 
ποῦ Β[|66Ρ οὗ ᾿ηϊηθ, ἃ8 1 βαϊἃ αηΐο γοιι. 

27 ϑαϊὰ Τ ποῦ ἀπίο γοι, ἐμιαῦ τὴν ΒῃΘΘρ, 
᾿ΘᾺΡ ΤῊΥ͂ γοΐσΘ, 8 ΘΟπΘ δίτου πὴθ, πὰ Γ᾿ 
πον ὕπιθηι ὃ | 

28 Απὰ 1 ρἶνο ὑβοπὶ θυθυϊαβεϊησ ἢ τ᾿ 
ΔΠ4 ὉΠΟΥ͂ 8881} ποῦ ρογίβιι ἀπίο οἰθγηϊξν, 
πὰ πὸ ΟΠ6 8}18}} σαν ῖβὴι ἔμθπὶ οὐ οἵ τὴν 
μβαπα, | 

29 Βθοδιιβθ εὐ Εαύμοσ, τιῆο σανο ὑδθις 
16, 8 στϑαΐον ὑθδη αἱ ; ἃπὰ ΠῸ ΟΠ6 ὁδὴ 
ἴδκο ἐλθιὲ ἈΥΥΑΥ͂ ἴγοτ ΤΥ ΕΔΕΠΘΥ, 

80 Αμᾷὰ 1 δὰ τὰν ἘΔΌΠΘΙ 6 ἈΓῸ ΟΠ6. 

1 εἰ δηί. 

3 ογ, "κίδξο," οὐ " οοπαϊείου,,᾽ δαν "λά.ἰ παν. 



5. 5ΌΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΒΙΟΝ. 

ΟΕ». Χ. 

ΒΥΕΙΑΟ. 

᾿ς 91 [ΤΠ6η] πὸ {6 ν)}8 ὕοοϊς ΔΡ βύοπϑβ 
δρδῖη ἴο βίομθ ἢΪΠη. 

᾿ς 82. 2658 δηβυθγθά ἔπθη, Μίδην ροοά 
ΜΌΓΚΒ ΠᾶγΘ 1 Βῃονθα το ἔγοιη τὴν ΕΑΠΟΙ ; 
ἴον τ Βΐοἢ οὗ ἔμοβθ τοῦ Εβ ἀ0 γ6 βύοπθ τὴ6 ἢ 
Ϊ 
Ϊ 
Ϊ 

58. ΤῊΘ 1608 ΔΒ ΓΘα Π]ΠῚ, Βα ]Π, ΕῸΣ 
ἃ βοοά νοῦ 6 βίομθ ὕῃθθ ποῦ; θαὺ [Ὁν 
ὈΪΔΒΡΏΘΠΙΥ ; Δηἀ Ὀθόδμ56 [{Ππ40] ὕμοιι, οὶ πρ’ 
ἃ τηδ, "“Ιηδκοϑῦ ἐμ γ86}} Θοα. 

84 {7265185 δηβυοροα ἔμοπι, 515. τὖ ποῦ 
ΟΡ θη ἴῃ γΟῸΓΡ ἰανν, 1 βα14, Υ6 ἃγθ ροῦβ ἢ 

85 Τῇ ΒΘ οδ]]θα ὑπθιὴ ροα5, ᾿πηὔο ΠΟΠῚ 
{Π6 ψορ οἵ Οοα οπηθ, ἃπα ὑῃ 6. βουὶρύιγθ 
οαπποῦ Ὀ6 [ὈτοΚθη ;]} 

96 Βὰγ γ8 οἵ Βῖπη, ἔψβοπι ὑπ ἘδύΠον 
[Β40}}} βαποῦιῆρα, πα ὕβθηῦ Ἰηΐο {Π6 που], 
Του ὈΪαΒρμθπηθϑῦ ; Τθθόδαβθ 1 8814, 1 81} 
δ0Π6 ὅοῃ οὗ αοα ἢ 
᾿ς 87 ΠῚ ἀο ποῦ ὑπ8 νου κΒ οἵ τὴν ΕαύΠΘΡ, 
θεῖον τπ6 ποῦ. 

81 Απὰ ἃρδίῃ ὑῃ6 «6178 ὕοοϊς τρ} βύοποβ 
ὕο ἐῆγονν αὖ Π]πη. 

92. «65118. βαῖθῃ ἀπΐο ὑπθηι, 1 βῃονραῦ 
γοὰ τηϑην ὈΘΔΕ  Ὰ] του κϑὸ ἔγροπὶ τὰ Εὰ- 
ὑμοῦ; ἴῸΡ ὑπ μ]ο οἵ ὕΠ686 σου ΚΒ 640 γ8 
βίοπθ π|Θ ὃ 

89 ΤΙ 16» ΒΔΥ ἀπίο μἴπι, Τῦ 18 ποὺ 
θδοδιβθ οἵ θαυ] νου κβό ἐπαῦ τ βύομθ 
{πθ6 ; θαῦ Ῥθοδιβθ ὑμπαῦ ὑποὰ Ὀ]ΔΒΡΒΘιμθϑῦ ; 
8Π Δ τΠθπ ὑμποῖ ἃρῦ ἃ τηδη, ὕμποι μηδ κοϑῦ 
ὑπ ν86}} Θά. 

84. 6518 βαί  ἢ πιηῦο ὑμποπη, [5 1ὖ ποῦ ὉΠπ5 
τ ὑΓθη ἴῃ γΟῺ ἰανν, 1 βαϊα ὑμπαῦ, 86. ἅΓΒ 
δοάβῦὺ 

85 Τῇ πο οδ|164 ἐῃθπὶ ροαβ, θθοιβθ ὑπὸ 
γγορὰ οὐ Οοα νψὰβ πηΐο ἐπθιῃ,"0 ἀπ {Π6 
ΒοΡΙρύαγΘ οδηποῦ θ6 ὈρΌΪτΘη ; 

80 {{πἴο Ππη, σοι ὅπ ΕλΌΠ ΟΡ. βαποῦϊ- 
ρα, ἃπὰ βϑηῦ Ἰηΐο ὑπ σου], Β8 0 γ6, Ἴποὰ 
ΒΙΑΒρΡΠθιμθδῦ ; [ῸΡ ὑπαὺ 1 βαϊά ὑπΐο γοὺ, 
{πᾶῦ 1 πὶ {Π6 ὅοη οἵ Θαοά ἢ 

57 Απὰ 1 1 4ο ποῦ {Π6 ΟΡ ΚΒ οἵ τὴν 
ἙΑύΠον, Ὀθ] ον τη ποῦ. 

Α.}. 33. 

τ ΟἿ, νἱϊ!. 50. 

3 ΟἿ. ν. 18. 

3 ῬΆ, Ἰχχχίϊ, 6, 

« οπι. χἰϊ!, 1. 

5 ΟἿ. νἱ. 27. 

6 ΟἹ. 1). 17; ν. 86,37; νῇ!. 42. 

7 ΟἩ. νυ. 17,18; Χ. 30. 

5 5. 1ῦκο ΐ. 35; οὗ, 1Χ, 35, 37. 

9 ΟἹ. χν. 24. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

81 ΤΉ ἢ ἀρϑῖπ ὕΠ6 «6 08 ὕοοῖκ ΠΡ Βύομβϑ 
ἴο ὕμρου αὖ ΠΗ). 

92 Βυῦ “65118 ηβυθυθα δπα βαῖἢ αηΐο 
{πΠ6πι, 1 πηδ 48 γου 8566 τη π0}} σοοά ποτῖς ὑπαῦ 
18 ἔροτη τὴν ΕᾺΥΠΘΡ  ἴῸΡ ὙΠ ΟΝ. ἡγουὶς ἔρο πὰ 
ἈΙΊΟΠΡ’ ἔΠ6 0 40 γθ ὕὮῃΡονν βίο δῦ π16 ὃ 

99 ΤΉΘη {86 26 ν}5 Δηβινθυθα Πα Β8Υ͂ 
ππῦο Ὠΐπι, 76 ἀο ποῦ ἐμτον βύομϑϑβ αὖ 68 
ἴον. δὴ σοοά ποῦὶς ἱπάθθα; θαῦ οπὶν θ6- 
ΟλΠ86. οὗ {Πγ Ὀ]ΔΒΡΠΘΙΩΥ ἢ Ὀθοδιβθ ὕποὰ, 
Ῥοὶηρ' ἃ πιδῃ, πηαἰκοδὺ ὑπ γ 561} Θοα. 

894. ΤΊΘη «[6βι18 ἀηβυγουθα ὑπ θη, πα Βα ἢ 
ἀπύο ἔΠ6πι, 15 1ῦ ποὺ υυϊυύθη ἴῃ γον ἰανν, Τ 
588, Υ6 ΔΓΘ βΌΒ ἢ 

96 Τῇ ΎΠΘπ ΒΘ οΔ]]6 6} ὉΠπθπὶ ροάβ, τὶθ] 
ΠΟ π ὑΠ6 νου οἵ (ἰοα νναβ,2 απὰ ὑπ νον 
οἵ Βου!ρύατθ οδπποῦ θ6 βθὲ αὖ παιρὩῦ ὃ 

80 Ηον ὑπθὴ 58. γθ οὗ δῖτη, ψ Ποῖα 
ἙΑΥΠΘῚ βαμουϊῆθα, ἀπ βοηῦ ἰπῦο ὑπ που], 
Τῆοα Ὀ]ΔΒρΠθιπθδῦ; Ὀδοδιϑο 1 88 ὑηΐο 
τοῦ, 1 δπὶ ὅοη οὗ Θοά ἢ 

97. Απᾶ 1[1πάθ64 1 4ο ποὺ ἐμ νους οἵ 
ΠΥ ΒΆΓΠΘΡ, Ὀ6]ῖθνθ ποῦ 1 Πη6. 

Ϊ 

ΓΠ1 ἐγεϊρμοα,᾽ 1.6. “οαττίοα ΟΥ̓ ΤΟΟΪ ἊΡ ΠΘᾶνΥ βίομοβ.᾽ ἯΓΚΙ. 

3 “καιυϊλικῦπ. 

3. “ἸΏΔΗΥ ΚΟΟΩ νγοσΚβ.᾽ ΗΥΚῚ. 

Φ “ροοᾶ ψγόογκβ.᾽ ΗσΚ]. 

5. “1 Ἠδ οδ]]θᾶ, (ΟΥ βαὶϊα {ἤρτὴ ἕο Ὀ6) σ᾿ οβ αμΐο ὑΥΠΟΠῚ 
6 ννοχὰ οἵ 6ον νγᾶβ.᾽ ΗΧΚΙ. 

] ΒΛΑΗΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

91 ΤῆΘ {68 ἀραῖπ ὕΟοΚ ΠΡ ΒύομοΒ ὑπδῦ 
ΒΟΥ 5Βου]α τὩγον αὖ Βίτη. 
52. 2685 δηβυνθγοα ἔπθη, 1 ὑδαρμῦ γοι 
᾿ΠΠΔΠΥ͂ σοοὰ ΜΌΡΚΒ ἴΌΠῚ ἸῺΥ ΒΑΠΘΡ; [ὉΓ 
ΒΊΟΣ οὐ ἔπ6 856 σου 8 ἀο γ6 ΒΌοΠΘ τῈ6 ἢ 

Ι! 

ΓΙ 395 Το 76.858 δπβυυογοα ἢϊπι, 6 βύοῃθ 
{Π66 ποῦ Ὁ" ἃ ροοά ψοῦκ; θυὺ ἴῸν Ὀ]αδ- 
ΠΡ ιθιαΥ ;:}: Ῥϑοδῦβο ὕπο ψ}10 ἃὺὺ ἃ 1η8ῃ, 
᾿τηακοϑῦ ὑπ γε] (οα. 

᾿ς 54 46818 Δηβιθγθα ἔπθηη, 1510 ποῦ νυ ῦ- 
θη ἴῃ γΟΌΡ ἴα ὑμαῦ, 1 8814, Ὑ 6 ἃγθ ρβοὰβ ἢ 

85 Τῇ Π οδι]οῦμ ὑποπὶ σοάβ, πῦο τ Ποῖα 
Π6 νον οἵ (ἰοα ν88,2 ἀπά 10 οαπποῦ Ὀ6 
Ὁπᾶῦ {Π6 βουιρύασο Ὀ6 40Π6 ἅνταν ; 
3806 Τ]πηἴο πἴπι, ψΠοπὶ ὕῃ6 Ῥαύμου ρατΊ- 
ἤθ4, «δπὰ βοπῦ ἱπίο ὑπ νου], βᾶγ γο, 
Τπου Ὀ]ΑΒρθιηθδῦ; θθοδσβο 1 βαϊά,  ἀπὶ 
τ6 ὅοη οἵ Θοῦ ἢ 

37 11 40 ποῦ {Π|0 γγουκΒ οἵ τὴν ΕΊΠοΥ, ὃ 
θ ον τη6 ποῦ. 

1 ἀγε καϊέπα, "Ὀσσααβο ΤΊοα Ὀ]αβρπμοπηοβί," Ῥτάρτη. 56}. 
ΜίπκαΓΟΙΙ ο], ν, 38. 

ι 32. 1π|| ΒδΔΡρΡεαποά," 

[ 8. πιραείδε, ' οΥ̓́ΜΥ ἙΑΤΗ͂ κα, [5 οταίτοα π᾿ Ετάρτη, 58}. . 
Μίηκασγ, οὶ, Ρ, 40. 

91 ΤῊΘ 16 ν»)8 {π΄ ὕοοϊκ τπιρ βέοπϑϑ ὑπαῦ 
ὕΠ6Υ 5Πποι] ἃ ὕΠσονν αὖ Βΐμη. 

82. «6808 ΔηΒΥΘΡΘΑ, Βα γἱπΠρ' τπιηΐο {Π|6}}, 
1 βῃον θα σοὶ ΤΠ ΠΥ σΌΟεὶ ΜΟΡΙΚΒ ΤΡῸΠῚ ΠΥ 
ΤΆΓΠου ; ἴὸν ν Β]Ο ἢ τοῦ ὑμθη ἀο γθ ἑθρονν 
᾿ΒΟΠΘΒ ἂὖ τη6 ἢ 

939. ΤῊΘ {6νν8 δηβυογοα πἴηι, 6 ἀο ποὺ 
ὑτον Βύομθϑ αὖ ὑῃθθ Ῥθοδιιβθ οὗ ἃ ροοά 
ΟΡ ; θυὺ ὈδόδιΒθ οὗ ἃ ὈΪΆΒΡΠΘΩν :} θ6- 
᾿Οδπι56. ἔθου, 4180. ἃ 1η8Π, πηδίκοδῦ ὑμυβοὶ 
᾿Οοά. 

34. 68118 Δηβυγοροα ὕμθηι, δα Βαϊ, 1510 
“ποῦ τ υΓΘ 1π γΟΙ" ἰᾶνν ὑπαῦ, 1 βαϊά, Υ6 
16 ροῦβ ἢ 
᾿ς 96 10 Βο οδ]]6 45 ἔμθπὶ ροᾶβ, ππῦο νὴ 
{πθ νον οἵ Οοά νγ88β, ἀπα ἰῦ οαπποῦ ὃ6 
Ὁπᾶῦ ὉΠ6 βουρύανο Ὀ6 ἀ0ηθ ἈΥΑΥ ; 

36 Τῦπίο πὶ, νοι ὑπ 6 Ῥλύπον ραν Ποά, 
ἃηὰ βϑηῦ ἰηΐο ὕμθ νου], Βα. γθ, Το 
᾿ΒΙαΒρθιμθϑῦ ; θθοδαβο 1 βαϊά, 1 απ ὑΠ 9 ϑοη 
οἵ Θοα ἢ 

37 1{1 ἀο πού ἔμ ὑοῦ κβ οἵ πὶ ΕλύΠοΡ, 
θο ον τη6 ποῦ. 

τ ἀἴσμα, ΜΟΙρ, αἠέμα, Βαμα, 

] 32 1," Βαϊ," 
᾿ 

| 3 ἀπὸκ μὲ ρμε)ιδγί, Ὀὰΐξ Βαμα, ἀπρ Ῥδ)λᾶγε, 

1 “μαδελιθηι, "ρα Θο05.᾽ 

3 ῬΟΙΥΡῚ. δ 5 “νγὰ5 τπηδηϊοβίθα,᾽ ΟΥ̓ “ Βἰιοννει." 

8 ῬΟΙΥΕῚ. δά ἀβ " δηα θ6 Ῥο]ϊοα." 

91 ΤῊΘ 16 νν8 ἃρδὶῃ ὕοοὶς ὩΡ βίομθβ ὑμαῦ 
ὑπου 50] ὑμγονν ἂὖ Ηἰπη. 

92. 68118 ΔηΒυγ ΓΘ ὕῃθη), 1 Βῃον θα γοιὶ 
ΤΔΗΥ͂ ΡΌΟΔ ΜΌΡΚΒ {ΓῸΠῚ Τηγ ΕαύΠΟ; [ῸΡ 
ΜΉΘ] οὗ ὑΠ686 ΟΡ ΚΒ (0 γ6 βύομθ 16 ὃ 

899. ΤῊΘ 6 γ)8 Ἀπβυγουθα μη, ΕῸΡ ἃ σοοᾶ 
νοῦς 6. βίομθ ὕμθοθ ποῦ; θυῦ [Ὁ Ὀ]Δ8- 
ῬΒΘΙΩΥ ; ἃπἃ ὑπᾶῦ ὑμου, Ὀοΐπρ' πη, πλαἰτοδῦ 
{πγ 86} (οα.3 

94. 6808 δηβυγουθα ὑῃ θη, [8 1Ὁ ποῦ τυσὶῦ- 
ἴθ ἴπ γι ἰανν, 1 βαϊά, 6 ἅγὸ ροίϑ ἢ 

35 Τ πὸ δ] ὑμοβο ροάβ, πο τ Ποπι 
{πὸ ψογὰ οἵ οα νγ8,} ἀπὰ ἰῦ 18. ποῦ ροβ- 
81016 ἴο ὕθαν ἪΡ {815 νυ ηρ." 

396 Ἡΐμ σι ποπὶ {Π6 ἸέαῦΠΘΡ. βαπου βοᾷ, 
ἈΠ βθηῦ ἰηὔο {118 μον], γ9 880 ὑμαῦ 1 
880} ἃ ὈΙΔΒΡΠΘμΙΘ ἢ Ὀθοδσβ 1 Βαϊ, 1 ἃπὶ 
ϑοη οἵ οὐ ἢ 

97 11 4ο ποῦ {πὸ σου ῖβ οἵ τὴν ἘΑύΠον, 
θο]ΐονθ πθ ποῦ. 

1 ὑπ τυαγ7 5, 

3. γπῸπ, “τὸ Θο»,᾽ ἀμ χεΐλα, 

3. γαΐδι, "Βοϊὰ," 

4 π|τ, “Ῥ͵οσαχηο,᾽ 'ναγίδ. 

5 ψαϊαίγαπ ἐπαία μαπιοίίαο. 

δ ὙΊο του ἀοτίτρ' ΟΥ̓́Τ} 5 νΟΥΒῸ [5 ΠΓοταὶ, ὑπ {πὸ σοπβίσαο- 
᾿ ποι νυ πογοίη " Ηἰπι᾿ πὰ “Τ᾽ ἄτὸ βαιά οὗ {Ππ|Ὸὺ βαπιθ ῬΟΥΒΟΝ 
18 ΟἸθαγΟΥ ἴῃ Θοξμίο ἔπι ἐπ ἘπΡΊ 8... 



Οπαν. Χ. 5. 50ΗΝ. 

ΛἈΕΜΕΝΙΑΝ. 

351 ΤῊΘ 76 .8 ὕοοϊς ὩΡ βύοῃϑϑ ὑπαῦ ΠΟΥ 
8Π ὁ] βύομθ ἢΐπ). 

82. Ζ76βι118 σᾷγθ ὕμϑιη δηβυνου, 1 Βῃονθα 
ΥΟῸ ΤΠΔΠΥ ροοὶ ὙΟΡΚΒ ΤΡῸΠ ΠὰΥ ΕΑΥΠΘΥ :ἢ 
ἴον ψυ μον νου πιοτηρ ὕμθιη ἀο γ6 βϑύοπθ 
τὴ6 ἢ 

38 ΤῊ 76..18 ρᾶνθ Εἰπὶ ΔηΒΥΘΓ, ὃ ΕῸΓΡ ἃ 
δοοά ψουῦῖς τγὸ βύομϑ ὅπ ποῦ ; θῦ ἴον ὉΪα8- 
ῬΒΘΙΥ ; ἀπα θθοδιδθ μοι ἀῦῦ ἃ ππδη, ἀπά 
τηδίτοϑὺ ὑπ γ56}}} αοα. 

84 Ζ76818 σϑῦθ ὑΠ|θηὴ ΔΉΒΘΙ, [8.10 ποῦ 
τ θη ἴπ γΟῸΙ ἰδυν, 1 βαϊα ὑπαῦ, Υ8. ἃ ΓΘ 
Βοάβῦ 

85 1 {πθῃ πὸ οδ!]θῦι ὑπθπὶ σοάδ," ἀπίο 
στ ποῖὴ ὑπ ψοτὰ οὗ αοά ναβ,ῇ ἀδπᾶ {πῸ 
ΔΏΠΌΠ]ηρ’ οἵ Βογὶ ρύιιγθ 18 ποῦ ῬΟββί0]6 ; 

80 Τπῦο δῖν, ποῖα ὑμθ ΕἌΌΠΘΡ 88ΠπῸ- 
τῆ 64, Πα 5βοηῦ ᾿πῦο {Π|6 γοῦν], βὰν γ8 ὑπαῦ, 
Τηοὰ Ὀ]ΑΒρΡΘμπθϑῦ ; θθοδιβθ 1 βαϊά, 1 81 
{86 ὅοπ οἵ (ἀοὰ ἢ 

537 161 ἀο ποῦ {Π|6 ὑΟΓ 8 οὗ τὴν ΔΌΒΘΡ, 
ὈΘΙΪθνθ πιθ ποῦ. 

1 βοπιο δά ὰ, " δηὰ βδίῃ.᾽ 

3 υοῖοά ἰπ 5, Βοροτγίδη, Ηοτη. ἰΐ, Ρ, 34. 

3 βόπιο δὰ, " δηὰ βαϊὰ." 

4 ξαπάση, "ἴδ Θββοποο,᾽ ΚῬΟΥΒΟΝ,᾽ “ πδέατο,᾽ δ πα ΒοΙη0.- 
Εἰπι65 ουθὴ "ΒΟᾺ],᾽ αὖ, " οὗἉΣΠ66.᾽ 

5 ψδγ, “ΔΓ τπ6η Ηδ βαϊὰ ἔπεσπὰ (ἴο Ὀ6) σοὐβ.᾽ 

δ οΥ, "παδρροποᾶ,᾽ 

7 (υοϊοα ἴπ 5. Βεροτίδη, Ηοπι. ν. Ρ. 100, 9300. ΤῊΘ σοη- 
βίγασξίου οὗἉ [πἰ5 Ῥᾶββαρο [5 τα σὴ κὸ ἔπ Θοτηῖς, ιν. 

ἈΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

852 ΤὴΘ ϑανί ον ηβυνοσοα ἔπθπ, ἀπ 
βαϊα, Μίδην ροοὰ σοῦ 1 βῃονθά γοὰ οὗ 

Θ βίοπθ τὴ ἢ 
89 ΤῊ 16 }}8 δηβυγογθα ἷπι, ἀπ βαϊά, 

6 βίομθ ἔδθο ποῦ Ὁ" ἃ σοοά πουϊς ; θυΐ 
ἴον ὕμιν ἀἰβρυδοθί} ΒΡΘΘοὶ :2. ἃπα Ὀθοδιιδθ 
ὑπο ἀῦῦ τη8Π, ΔΠ4 τηδίκοϑὺ ὑπ γ86}} Ἰηΐο 
Θοά.ὃ 

84 Τὴ ϑανίουν ἀηϑυγοσθά ὕπθηι, ἀπὰ 
881, Του 18 10 ποῦ υυϊϑύθη ἰπ γοῦν αν 
ὑμαῦ, 1 βαϊα, Υ8 δγ σοίϑβ ὃ 

85 1 Βὸ το! ἃ {πϑιῃ ροάβ," ἀπο ἡ Βοπὶ 

Βουρύατο οαπποῦ 6 αἰϊογθὰ ; 
86 Ηθν ποι Εδύμον βαπου ρα, ἀπ βοαῦ 

ἰηἴο ὑπὸ νον] ἃ, Βα. γ6 ἐπιαῦ, ΤΠοι βρθακοϑὺ 
ΒΙΔΒΡΒΘΙΩΥ 152 ΤῸ ὑμαῦ 1 βαϊά, 1 δὰ (οὐ 5 
ὅοη ὃ 

87 11 νοῦ ποῦ τὰν αὐ Θτ᾽ 8. τουΐς, 
Βοΐονθ πιὸ ποῦ. 

1 οτ, "σοποογηίηρ," “ τοϊδείμ. ἴο," “δοοαξ," δο πνένωηι 
Ἑαάεν. 

3 ὀμοηνεγ- ράσε, αἰδο, " ὈΙΔΒΡΠΟΤῚΥ." 

3 ἐῊ Θοάε. 

4 χίγλε ἐλά ἐεαϊάε χοάες. 

5 ΄ῶϑ ψεισονάξη. 

δ δυδηνεῦ δρψοεί. 

ΘΕΟΆΚΟΙΑΝ. 

81 ΤΊ 716 .}8 δραῖη ἕοοκὶ βίομθβ ὑπδὺ 
ὉΠΘΥ Βῃοι]α βύομθ δΐπ. 

32. {6818 Δηβιν γα δηα βαϊα ἀσιΐο ὑΠ ΘΠ, 
Ι Βανθ Βῃονϑα γοῖ ΠΔ ΠΥ σΟΟα ἸΜΟΓΚΒ ἔγο μα 
ΤΥ ΕΑύμου; ἴον οι οὗ {Π086 στοῦ κθ (0 
ΥΘ βύοπθ πιθ ἢ 

838 ΤῊΘ 716 }78 δηβυθγθα δηα βαϊα πηΐο 
μῖπι, ἘῸΡ ἃ ροοᾶ ΟΡ. γ6. βύομθ ἔδιθθ ποῦ; 
θαὺ ἔον ὈΙΑΒΡΉΘΠΙΥ ; πα Ὀθοδιβθ ὅποι ατῦ 
ἃ τῆδηι, ἃη4 ἐμοῦ τηδκοϑῦ ὑμγβ86}2 αοα. 

34. 7681 δηβυγουθα δηᾷ βαϊα ττηΐο ὑΠ 61}, 
15 Ὁ ποῦ νυ δΐθα ἴῃ {Π6 Ἰανν,3 1 βαια, Υ 6 ἃγθ 
᾿πάἀθρα σοάβ ἢ 

85 ΤΆ ὉΠ6 Ὁ ἃγθ βαϊᾷ ἤο ὅθ σοᾶβ υπίο 
σΒβοῖὴ Π6 ποτα οἵ (ἰοα νγ88, πα {Π6 βουὶρ- 
ἔὰγο οδηποῦ 6 τηδΔ46 οὗ πομθ οἴδοῦ ; 

86 Ἠθνβοῖι ὑΠ6 ἘΑύΠ ον πηδθ ΒΟΙΥ, πᾶ 
Βοπῦ Ἰηἴο ὑΠ6 νου] γ6 880, θ᾽ Βρἢ θυ θίῃ, 
Ῥθοδιιβθ 1 βαϊα ὑπδῦ, 1 δὰ {πΠ6 ἥοπ οὗ αοὰ ἢ 

87 11 ἀο ποῦ ὑπ: ψου ΕΒ οὗ τὴν ἘδύΠΘΡ, 
ΒΘ]ΙθνΘ τη6 ποῦ. 

1 αφωμπαάαξ"ι, " πδα,᾽ 

3 ῥλαυὶ δλεηὶ, " ΤῊΥ ποδᾶ," 

8 μα γιεῖϑα, οταϊτπρ: ὑμῶν. 

4 ψληιοΥ ἐ᾽ Νπὶ βαπὶὸ "παγέἢ. 

ΞΠΑΆΥΟΝΙΟ, 

31 ΤΉΘη ἴδ 16» 8 δραὶπ ὕοοΚ ὮΡ Βίομθβ 
ὑπαῦ ΠΟΥ Βμου ἃ ΚΙ]] ᾿ΐπι. 

32. «6808 δηβιυογοά ἔμθι, 1 βιιουγσθα γοὰ 
ἸΠΔΏΥ͂ σοοά ὙΓΟΡΚΒ ἔγοπὶ ἸῺ ἘΔΙΒΟΓ; [ὉΓΡ 
σοι οὗ ὕῃ 680 ΟυΚ8 40 γ6 ἔθγΟΥ βίομθβ 
αὖ πιὸ ἢ 

98. ΤῊΘ 168 δηβυγουθα Ηΐπη, Βα υἱηρ', ΕῸΓ 
ἃ βορὰ νοῦς τὸ ἀο ποῦ ὕῃγον βίοπϑϑ δὖ 
{π66; θαῦ [Ὁ 8. γΘρτΌΔΘἢ ; θθοδαβθ ἔδοα,, 
ὈΘΙΠρ’ ἃ τη8Π, τηδἰτοϑῦ ὑμ γβοὶ (ἰοά, 

84. 6811 δηβυγογθα ἔῃ θη), [8 1Ὁ ποῦ υυτῖῦ- 
ὕθῃ ἴῃ γου ἰανν, 1 Βαϊ, Υ8 τὸ ροάβ. 

856 ΤΕ} βαϊα ὕΠιθ1η ἴο ὅ6 ροάβ,1 απΐο συ μοῖα 
ὉΠ6 νογὰ οἵ Θοἀ ννᾶ8 βρόίθῃ, απὰ [Π:6 βουὶρ- 
ὕωγθ οδηποῦ Ὀ6 ὈγΌΚΘη : 

96 δὰγ γ6 οὗ Βἴπη, σβοσυ ἐμ6 Ἐδίμον 
Βδηοῦ θα, ἀμ βοηῦ ἰηΐο ὑπ ποῦ, Τ οι 
Βρθαϊκοϑῦ ἃ ΓΘΡΙΌΔΟΝ ; Ὀθοδιβθ 1 βαϊά, 1 δὶ 
ϑοη οἵ Οοα ἢ 

87 11 ἀο ποῦ ὕΠπ6 ψόογκβ οἵ τὴν Ἐδίμον, 
᾿ανθ πὸ [ἈΪ ἢ ἴῃ πη6. 

1 ΤῊ Β]δνοπίο ΤῊΔΥ ΓΟΙῸ οἰἔΠοΥ ἴο “ΤΠ ϑυν,᾿ δὰ ἐπὰ5᾽ 
δ τοπαογορα, “ἰδ βδίτη," οὐ ἴοὸ ον, πὰ 6 τοπάοσοι δ5 ἰξ 5. 
ἄοπο πόσο. Τῆς Εὐπβίδη Υ. ἀπάογβίδηβ γεξολὲ, " καἰ" οὗ 
Θοὺ ; πὰ 80 ἴῬΣ, ἄρτοοξ υυἱτῃ ἴπ6 ΑΟΥ͂, Ϊ 

] 

Ι 

ΛΔΈΛΒΙΟ. 

91. ΤΠ θη {Π6 7678 ἀραὶπ Ὀρουρἢὗ βίο πο 8 
ἴο ἔρον δὖ Βῖπι. 

32 Βυῦ {6518 Δηβιυθυθα {Π6π|, 1 Βῃονθα 
ΥΟῸ ΤὨΔΠΥ͂ σΟΟΔ ὙΟΡΙΚΒ ἴΓΟΙῚ ΤΩΥ͂ ΕΥΠΘΡ ; 

ἸῊΥ̓ ἘΔΥΠΘΡ :} [Ὁ ψ Βΐοῖ οἵ ὕῃ: 686 ὑυυου 8 11} Ὀθοδιβθ οἵ νι μΐο οἵ ὕῃ680 ὑοῦ κβὶ (0 γ6 
ὑΠγΟΥ βύομθϑ αὖ μι ἢ 

88 ΤΒΘπ ἀπβυογθα ὑπο 1608, βαγίηρ, Τὐ 
ἴβ ποῦ Ὀθοδαβο οἵ ροοά ψόουκβῆ ὑμαῦ τὸ 
ὕΒΓΟΥ βύομθϑ αὖ 66; θα θϑοδαβο οἵ ἐπ 
ὈΪΑΒΡΒΘΙΩΥ ; ἃπὰ Ὀθοᾶιβθ ὕμποι, ἃ Ώ8}, 
τη κοϑὺ ὑπ γ 861} Οοα. 

34 ΤΏΘη 6808 δηβυσονθα ὕμθηη, [5 Ὁ ποῦ 
τ ὑθη ἴῃ ὙΟῸΡ ἰὰνν ὑμπαῦ, 1 βαϊά, 6. ἃγθ 
Βοαβ9 

85 ΤΆ ὕπθὰ ἢ οδ]]οᾶὰ ἔμθιὰ σοᾶβ, ψ ἢ 
οα᾽5 νονὰ νγὰ8 Ὀγουριῦ, "5 πὰ {πΠ6 μον μοι τταϑ ὕ86 πογὰ οἵ (οὐ, ὃ ἀπά ἰῦ οαπποῦ 

56 ὑμδῦ ὑπ βου ρύασο θ6 βοῦ αὖ παυρεῦ 5" 
90 σον πιιοἢ τηογοῦ μ6 νοι ὑπ ΕΔΥΒΟΥ 

βΒδ ποῦ 64, δπα βϑαῦ ἰπΐο ὑπ νου], γ Β8Υ͂ 
ὑθαὰῦ 1 ὈΪΆΒΡΗΘπΙΘ; Ὀδοδαβο 1 βαϊᾷ ὑπΐο 
γοῦι ὑπαῦ, 1 πὶ ὑπ ὅοη οἵ οὐ ἢ 

837 1{1 ἀο ποῦ {π0 χοῦ ῖτβ οἵ τὴν ΕΆΌΒΟΥ, 
Ὀο]ΐον ποῦ πὶ πιθ. 

1 ἐγ ποῖ νοῦ ἀπο ἔπτη," ῬοΟΙΥΕΙ. 

3 «οὐδὴ ποποβὲ οὐ στἱ κι ζοουΒ νγοτς." ῬΟΙΥΕῚ. 

3 “το ψ»Ποπὶ ὙγΟτῸ ἔπο τνοστὰβ οὐ αν." ῬοΙΥΕΙ. 

4 οτ, " συγίδιοά," " αἰπιϊπίβηοά," 

5. 11π| "ἴθ πον στυσον ὙγΟσ ὮΥ,᾽ ΟΥ̓́ἱπιροτέδηξ 2" “ ἴῃ πους 
τοῖν πιοτὸ ὙΥΟΤΈΜΝΪγ." ῬΟΪΥΚΊ, Τῆι ψογβ, Ἐγροπ, ΤΔΥ 
δἰβὸ τοδά, "ἰπ' ΠΟΥ τυ ἢ τηογ ὙΓΟΤΕΠΥ ἰ5 6 Ὁ ποσὶ ἐπ 6 
ἙαΑτηκη, ἄο, Το του οτίπς οὐ ει νοτβο πὶ ἘΠ ΚῚ 5 ἰπ 
ποῖ πσάκησει, Ὁπῖ ἐδ 6 Βοιιδο οὐ ἰξ ΤΌΔΥ ἝΔΑΙν ὍῸ ἀπάογ. 
βίοοί, 

ΡΕΆΒΙΑΝ. Ϊ 

51 ΤῊ 6.58 δραὶῃ ἴοοῖς ἴῃ ἢδπα βίομθϑ 
ὑμπαῦ ὉΠΘῪ Βῃου]ά βιηῖῦθ ΐπη. 

82. «6888 βαϊ(, 1 βιιονγθὰ γοῦ τηδηΥ σοοᾶ 
ΜΌΓΚΒ ἴρομ) ὈΘΙΌΓΘ ΤΥ Ἐδίΐοε: ἴον ψΒ ἢ 
οἵ {πθ86 ψουκϑ ἀο γὙ8 8ιηϊ6 τὴ ὃ 

83 Τῇ 726 .8 βαϊά ἀπο πΐμη, Νοὺ ἴον 
δοοά ψόοῦῖβ ἀο γγὸ βίοπθ ἔδθθ; θαῦ θ6- 
οδα86 ὅπου ἱπνθηΐοδῦ ἃ 110 :} ἀπὰ ὑπο ἀτγῦ 
ἃ τδη, ἃ πα πηαἰκοϑῦ ἔμ γ 86} ἰοα, 

84 76818 βαϊά πθΐο ἔμθ, 15 16 ποῦ ὑμ8 
υυϊτΐθῃ ἴῃ ὙΟῺῸΡ ἰδνν ὑΠιδΐ, 1 βαϊά, 8. δΓΘ 
ΒοάβΡ 

85 1 οα ολἸ]θὰ ΘΥΘσΥ ὁπ οἵ ἐδιοπὶ 
δοάβ, απο τ ποπιϑ ὑπ0 ποσὰ πγᾶ8, ἀπ ἴδ 
οδηποῦ ὃ6 ὑμπαῦ βου ρίασθ Ὀθοοιὴθ υϑὶῃ ; 

86 ὅδ γ γ8 απίο δἶπι, ἡ μοπὶ ὕΠ6 ΕΑΓ 
βαπούῦοα, ἀπὰ ρον θά, ἀπὰ μοι ἢΘ βοΐ 
ἰηΐο ὑπὸ πουϊὰ, Τποὰ ᾿ηνθηΐοβῦ ἃ ᾿ἰθ; 6 
ΘλΌ86 1 βαϊά, 1 δὰ ὅπ ὅοῃ οἵ Θοἀ ὃ 

87 1{1 ἀο ποῦ ὑπ νου κβ οἵ τὰν ἘΔΕΒΟΥ, 
ὈοΙΐον πὸ ποῦ. ] 

1 ἐμενγᾶ νηὶ κωηΐ. 

3 γις, "θοΐοτο Ὁ Βοτὰ." 



ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. 

5. 50ΗΝ. 

ΞΥΕΙΑΟ. 

ΟΒΔ». ΧΙ. 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

88 Βυὲ 1 1 [40,7 ἡπουρἢ γ8 Βθ]θνθ ποῦ 
τη6, Ἰθ6] θνθ ἐμ ὑσορκβ: ὑμαῦ γ6 τπδύ ΚΟΥ, 
854 Β6]θνθ, Ξ0Παῦ ὑπ6 ἘλύμΘΡ ἐδ ἴπ τη6, δηἃ 
1 ἴπ Ηΐπι. 

89. ϑΤΠογοίογθ ἐΠΘῪ βουρηῦ ἃραὶπ ἴο ἴδ Κθ 
Ηἶπι: [θυ μ6 ΘΒοΆΡ64} οαὖ οἵ ὑποὶν Βαηά, 

40 πὰ ποηῦ ἅν Υ ἅραῖη ὈΘγοΠπα Φογάδη 
ἰηΐο {Π6 ρἰδοθ ἔσβθσθ Φομπ αὖ ἤγβῦ [ὈΔρ- 
{1264 :1 πᾷ ὑπθγθ ἢ 80οᾶθ. 

41 Απὰ τῆδηγ [τϑβογίθα] απῦο πὶ, ἀπ 
βαϊ4, 9Ζοῃπ [414] πὸ πιγδοὶθ: ὅθαυύ [4}} 
βίηρϑ 688} Φοἢπ Βρᾶκθ οἵ {818 Ἰῆδῃ ὑγ6 ΓΘ 
{τ 66. 
᾿ς 42. ΔΑΒ τηδηγ Ὀο]Ἰογοα [08] Εἶπι ὑμθγθ. 

] 60Ἐ.». ΧΙ. 
᾿ς 1 ΝΟΥ͂ [8 οονϑαϊη ἡϊαη νΓᾺ8 81οἷς, παηιθα] 
᾿Μαατιϑ, [οὗ Βούδβαμν, ὑΠ6]7 ὕονγῃι οὗ ΤΜδνῪ 
ἀπ ΠΕΡ βιβίθυ Μανῦμδ. 
| 2 (1 νδβ ἐλαέ ΜΑΡΥ τ Βίοἢ ἀποϊηθα 
[ἢ Του στ] οἰπὑπιθηῦ, δηα πὶρθα 8 ἴδοῦ 

88 Βυῦ 11 ἀο, 4]06ὶῦ τὴθ γϑ Ὀθ]θγθ 
ποῦ, ὈΘΙΙθυθ 0}Π|6 ὙΘΡΥ ὑΟΥΚΒ :} ὑπαῦ γὙΘ ΠΙΔΥ 
Κπονυῦ, ἃη ἃ ὈΘ]Ιθνθ, ὑπαῦ ΤΥ ΕΌΠΘΡ ἐς ἴῃ 
τη6, 8ΔΠ4 1 ἴῃ τη ΕδύῦΠον. 

89. Απᾶ {ΠΥ βουρθῦ ἀραὶ ὕο ὕδκθ ἰπῃ: 
Ῥαῦ ἢθ σοῦ ΒΪπι56}Ὁ ουὖῦ οἵ" ὑμϑῖν μ8π68, 

40 Απᾶ νϑηῦ δογοββ Τουάδη, ἰηὔο ὑΠθ 
ῬΙαοθ ἤρου Φ0Πη τγὰ85 αὖ ἤγβῦ θη ΠΘ νὰ 8 
Ῥαρυϊζίηρ ; ἃπα μ6 δ ο 68 ὑΠ|6Γ6. 

41 Απα ΤΩΔΠΥ ΡΘΟΡΙΘ οδμηθ πηΐο ΠΪΠῚ, 
ἃΠ 4 616 βαυὶπρ ὑπαῦ, [ΟΠ π 414 ποῦ θυθῃ 
ὉΠ6 5Ισῃ : Ὀαῦ ΘυθΡῪ ὑπίπρ' ὑπαὺ «0 Ππ Βαϊ 
οὗ 0Π18 πηδη, ὑμαῦ ἐξ ἔσθ. 

42 ΑἸ τηδηγ ὈΘ]ΙΘγθα ἴῃ Π]π.᾿ 

Ο5λ». ΧΙ. 
4 χχντιϊ.---1 Βυτ ὕπογο 88 Οη6 ψἘΠῸ 

ὙΥᾺ8. 5101, ΤΆ ΖΆΡΙΒ, ἔγοαι Βοῦμδην {Π6 ν]]- 
Ἰασθ; Ὁπ6 θροῦποι οὗ Μίδνν δῃᾷ οἵ Μαγίμδ. 

2 (Βαΐ {Π|8 ΜϑγΥ νὰ 886 ψΠπὸ Ὡποϊηὐθα 
ψΊῦ ρον ἔα πιθ ὑπ ἔδοῦ οἵ [θβι8, πα ψ]ρθα 

88 Βα αἰβο ἴδ 1 40, Δ Βουρη τὴ6 γ6 
θε ον ποῦ, ὈΘ]ΪθγΘ τὴν γον :1 ὑΠᾶῦ γ6 ΠΙΔΥ͂ 
Κπον, δηἃ ἀβοογίαϊη, ὑπαῦ 1 ἀπὲ ἴῃ ΕἈΌΠΘΡ, 
8πα ΒδύθοΡ ἴῃ πιθ.ὅ 

99. Απὰ {Π|᾿60 βοιιρ! δ ἀρδῖη ὕο ἔα κθ απ: 
Ὀαῦ Π6 ϑβοαρϑά ουὖῦ οὗ ὑπθὶν" δ 48, 

40 Απαὰ πϑηῦ ἀρϑῖῃ θογοπα Τοράδῃ, ἰπΐο 
ὉΠ ΘΟ ὐΤΎ ποτ Φομη θαρυϊχθα αὖ ἢνϑῦ ; 
δηἃ Π6 δθοάθέ {ῃθγο. 

41 Απὰ τηϑὴγ ψϑηῦ πηΐο Πΐπι, πὰ βαϊά, 
Τό Πη του ῦ ΠΟ τηΐγδο] 6, ἀμ ποηθ τγμδύ- 
ΘΥΘΡ : θα 411 ὑπαῦ Φομπ Βαϊ αθοὰῦ Φ}18 
8816 τῇδ η ΠαΌἢ οοιηθ ὑτιιθ.ῦ 

42 ΑΠὰ πηδηγ τ0θγ6 Παὺ ὈΘ]θνϑα ἴπ ᾿ΐμ) 
ἔῃ Γθ. 

6Β.». ΧΙ. 
4{χτ|.---Τ ΑΝ ὕΠ6ΡΘ νγ88 ΟΠ6 ΠΊΔΠ ὙΠΟ ὉΥ88 

810]τ, γΠΟ86 ΠδΠ16 τσᾶϑ [8 ΖΆΡι5, ἴπ Βούμδην, 
νυ ΠΟ ἐς ὕοννη οὗ ΜΙ ΡΥ 8πα ΜΑΡΌΠἃ ΒΘ. βιβύῦθυ. 

2 (Δυὰ {Π1ὶ8 ΜΑΡΥ ἐβ ὑπᾶῦ ὁπθ 80 
δἃηοΙϊηῦθα οὐν Τιογὰ ιὐἱέλ οἰηὐιηθπῦ, ἃηᾶ 

Α.}. 33. 

1 ΘΟ. ν. 36; χῖν. 10,11. 

3 ΟἿ. χίν. 10, 11 ; χΧΥἹ!. 21- 

8 ΟἹν. νἱῖ. 30, 44, νἱῖϊ!, 50. 

4 ΟἿ. ἰ. 28. 

5. ΟἿ. ἢ]. 80. 

5. ΟἹ. νἱῖϊ, 80 ; χί. 45. 

7 5, 1λικὸ χ. 38, 30. 

5. 5, Μαίί. χχνυΐ. 7; 5. Μασκ χίν. 3; ΟἩ. χίϊ. 3. 

1 οΥ, “πὸ ὑγουκβ ἐπ πηβοῖν 65, ὄλώη ἑαυδὰδ παϊηιδγ. 

3. γχιῖ, “Ὑγότῃ ννἱτΠΐπι,᾿ παρλαᾳ εἶ πῖθη δοῖεν τάν. 

3 γϊξ. “ννᾶβ,᾽ 85 ἴῃ ΟἩ. ἱ. 38, 30, ἄς. 

4 Ῥρβοῆ, οπἱξβ ἐκεῖ, νυ μῖοη ΗΥΚΙ. ΒᾺΡΡΙΪ65. 

5. Κ,, ἘΡΒγΔΟΤηἾ 5 ΘΓ] αἰβοοῦγβο οὐ {8 ΟΠδΡίοΥ, 
ϑβόσιῃ, Ἐχ. νο]. 11, ν. 387, 54. Βῃου]α 6 τοδα ἴπ [πὸ οὐ σῖπαὶ. 

6 5. Οὐτῖ!, σοτητη. Ἔχρ. ᾿χῖχ. ἢ. 151, 534. “Βαΐ ἔπογο νυὰβ ἃ 
Τη8 1) ὙΠῸ (νγ8 5) 510, 1 Ζϑτχιιβ γοτη Βοίπδην, ἔγοπὶ {πὸ νἱ]- 
Ἰᾶρο οὐ Μᾶγν πᾶ οἵ Μαγίμπδ Ποὺ βἰβίοσ.᾽ ΗΥΚΙ. 

1 Ἰαριαρᾶγψα, ῬοΟΙγ ΡΒ]. ἰαραῦγψα. ῬῚ. 

3 ΤῊΪΒ οἴδιβο ἴ5 ἱηνογέοα ἴῃ πο Ετηϊορίς, οί ΡῚ. ἀπ 
ῬΟΙΪΥΡΊ. 

3 ὙΠῸ Υ υυἱβῃρα,᾽ ῬΟΙΥΡῚ. 

4 1. “βα᾽ οὐ "βοιἸρᾶ,᾽ 

5. ἄπιμπα κΚῦπα. 

6 οΥ, " ΑἹ 'ἃΖᾶγ,᾽ “" ΕἸθδΖδγ." 

ΒΑΗΙΌΙΟ. 

38. ΒΒ} 1 1 ἀο Π θη, ουθῃ 1Ε γθ 4ο ποῦ 
[ 6] ῖθνθ πιθ, θθ] ον ὕΠ6 σογκΒ: ὑΠδῦ γ6 ΤΏΔῪ 
Δοκπον]θάρο,, δηα πον, ὑμπαῦ ὕΠ6 ΒΑΘ Ρ 
15 ἴπ τη6, ἃπᾷ Τ δὰ ἴῃ {86 Ἐδύμον.3 

99 ΤΟΥ βουρῃῦ ὉΠογθίου ἀραῖη ὕο ἐαῖκθ 
Βῖτη : δηὰ ἢ6 υυϑηῦ ουὔὖ οὗ {ποὶν Πδηα8. 

40 Ἠὸ ἀοραγίοα ἀσαὶπ θογοπᾶ «ογάδῃ, 
Ἰπῦο {Π6 ρἴασθ ψῃθγο ] 0} αὖ ἢγβῦ θαρύϊζϑα ; 
ἀπ Β6 ἃροά6 ἔπθσο. 

41 Μδην ὁδπ|6 πο Πΐπη, πα ὑΠΘΥ͂ γΥ0ΓῸ 
Βδυτηρσ, ̓  ΤΠ ἀἸα ΠΟ 5Ιρ:85: θαύ {Π6 τογαβ᾽ 
ψΒΙΟἢ 0ἢ}π| Βαϊ σΟΠΟΟΓΠΙ Πρ {18 ΤηΔΠ ὙὙ6ΓΘ 
ὕσαθ. 
[τ 4 ᾿Ἀπᾶ ΠΙΔΠΥ͂ θΟ6]ΙονΘα ἴῃ Πΐπὶ ὑμογο. 

] σπηΑρ. ΧΙ. 
1. ὙΠῈΠΕ πὰβ ὕμοη ὁπ 8ιοῖς, οδ]]ϑᾶ 

μα χᾶταβ, οαὖῦ οὗ Βούμαμγ," ὉΠ6 νΊ]Πασθ οὗ 
Μανν πὰ Μαγίμα ΠΟῪ βίβίθγ. 

2 (Βυῦ {18 185 ἔθ Μδγυ ψῆο δποϊπίοα 
{86 Τιογὰ στ οἰηὐηηθηῦ, ἀπ νυῖροα 18 ἴδοῦ 

1 οΥ, "απδογβέλπα,᾽" 

3 στε ἴπῸ βδηιἀϊς ἀρτοοβ νεῖ ἔπ Οσοοκ, ϑυτίας, Θοἰηϊς, 
ἅτς., θπὲ ποῖ Ὑυτἢ πο ΜοτηρὨϊτς, νυ ποῖ ἀρστοοθ ἢ {πὸ 
Ἑπτπίορίο. 

8 γ{{, “βαγίηρ πας.᾿ Ὁ ΟΥ̓, " βαγίηρβ,᾽ 
5. αἷβο, " θο! νὰ Ηΐπι," σγορῆ, Ἀ5 πὶ νου, 538, 

5 οτ, "ἔγοτσηῃ. Βοίμδην,, οδοίλοη. ὙΠῸ Βα! αΐς οτηΐία ἐκ, 

διὰ τοδᾶβ, ἀπὸ (οτ ἐκὺὴ Βηθανίας, τῆς κώμης. Τηΐβ 
τοδαϊπρ ἄρτοοβ ἢ ἐπ6 ΠΟΙ πείοπ οὗἩ αὶ ΜΒ, Κορῇ ἀπιοης 

Τ πὸ τοσοοτὰ5 οἵ ἔπ ΤΟτΊρΙ γα ἱπ Ῥαγίβ, χίνουι Ὁν ΤῊΉ]ο, Οοά. 

᾿ Αρος. Ν. Τ΄ ν. 876, ἐκ Βηθανίας γ»τὸ ἀπὸ Βηθανίας ; απὰ 
θ᾽ 50 ΓᾺΓ ἴῃ ΓΑ ΟῺΓ οὐ πὸ τοὺ οσίπρ' οὗἉ {Π|5 νοτβὸ ἃ ΑΟ Υ, 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΟΟΤΗΙΟ. 

98 Βυῦ 1{1 ἀο {πθιι, θυθη 1 γ6 Ῥο]ονο 
ποῦ 1π| πη, Ὀ6]Ίθνθ 1η1 ὉΠ6 ψορκΒ.: ὑπαῦ γ9 

'ΤΔΔΥ Πα ουβύα Πα, δη πον, ὑπαῦ 1 ἃ πὰ ἴῃ 
ΙΥ̓ ΟΠ 6, ἀμ τὰν ΕΑΌΠΘΡ 1η Π16. 

᾿ς 59 ἼΠθη ἀραῖὶη ὉΠΟῪ Ἰγ 16 Βθοκίηρ ἴον 
δῖπη ἴο ὕαϊκθ ἴηι: δ Π6 ϑβοαρθά οιυῦ οἵ 
ὉΠ6ὶν Βδηα8, 

40 Απὰ Π ἀθραυ θα ἀραη Ὀογοηᾶ (ον- 
ἄδη, ἰηΐο ὕμ6 ρίδοθ σμοτο Φ0ἢη ἂὖ ἢνϑὺ 
θαρύϊχοα ; δα ἢθ ἀθοάθ ὑῃθγθ. 

41 Απὰ ται] υϊυ65 τϑαῦ αηΐο Πἷπι, πὰ 
8814, ΦὁΠπ ᾿πάθϑα αἰ πὸ βίρῃ : θαΐῦ 4}} {Π6 
ὉΒῖηρ8 6 βαϊἃ οἵ ὑμ:18. ὁγ 8 γγ8 1 ὕψι, 

42 Απα τη] δι 68 ΒΟ] ον ἴῃ μὰ ὑΠθ ΡΟ. 

] σΒλ»ν». ΧΙ. 
᾿ς 1 Βυτ' ὕποῦθ νγὰ8 θ᾽ ΨῃὴΟ νγὰ8 ϑβιοῖς, 
ΟΑἸ16 ἃ Ἰμαζᾶνιβ, οἵ" Βούμδην, οὐδ υΠ6 ν Πρ 
[οὗ Μᾶῦν ἀπὰ Μαρῦμα ποι Βιβύθιυ., 

2 (Τ}}8 τυαβδή ὑπ Μίδαν ν1ὸ δποϊηὐοα ὉΠ 6 
Τιονὰ ψ ἢ ΟἹ], απ γῆ ψ]ρθα [18 [θοῦ τ ἢ 

εἰ πα λεὶ ὅτοί, δι δ διῖ, ὅτο,, τὴν Ὅ6. αἴ8ὸ τοπάογοα "Ρο- 
Ἰίονο Μο,᾽ “"θο ον ἔπ γοσκβ,᾽ ἅτο,, 5 ἰπ πὸ Βαμίαϊο, 

Ϊ ᾿ ἢ ἀἂρὴ ρμλιῦδξ εδο!λέπι, Ὁὰῦ σδμ!α, ἀρλεὶ νοὶ πῆ. 

5. οϑοί"λισπι, οἰεμοῦ ἀπό οὐ ἔκ; πὲ ὅππὸ βαπιο ὑγσροβίεῖοι 

ἴπ 680} μἷδος, ἴδ βοσοπῇ οὐὗ νυ πο 5. οὐ ρα ἰπ {πὸ δα. 
παῖς, ΤῊ πὸ πο Βαμίαϊο, ἰ5 ἴῃ νου ΟὐὗὨἍ {Ππ|6Ὸ γοπσσίης 

ΓΌΓΑ, Ν,, “οὐ Βοίμδην [πὸ γε Πδρὸ ;᾿ πὰ ασαίπδε ΚῸΨ, 
τη ΝΟΙΟΒ ὁ Ἐπ5 νογβο, 

4 56 δ" λαΐ ἐδ; Ὀπξ Βαμα, ἑαΐ ἀε---ἔε, 

506. ΟΥ̓ "ουΐ οὔ᾽ αὶ κοοᾶ δηυϊναϊοηΐ ΤῸΥ ἐκ. 

98 Βυὺ 1 1 ἀο, ὑπβοιρ γθ Ὀθ] ἴον πη 
ποῦ, θο]θγθ ὑπ πγοῦκθ: ὑμαᾶῦ γ6 Δοκηον- 
Ἰρᾶρθ, δηὰ Ὀθιθυθ, ὑμαῦ αῦμο ἐς ἴῃ πιο, 
ἀηα 1 τη Βΐη). 

89. Του βουρἢῦ ἀραῖη ἴο ὕαϊκθ αἰμ},} πα 
[6 ϑβοαδρϑὰ ουὖῦ οὗ Πθῖν" παη 8,7 

40 Αμπὰ ἀορρανίοα ἀραῖῃ οὐον Τονάδῃ, 
ἰηῦο ὕμθ ρἰδοθ ὑοῦ «01 ψ)ὰἃ8 αὖ ἢγβὺ 
Ὀαρύϊσίηρ ; δη 6 ἃθοάθ ὕπο γθ. 

41 Λπὰ τοδην οδπιο πη πη, ἀπ Βαϊ 
Ὁπαῦ, Τομη ἀἰὰ ποῦ Ἀγ ὁπ. βίσῃ : δῦ 4} 
ὑπαῦ Φοιη βαϊα οἵ {118 ὉΠ. ννὰϑ ὕγ16, 

42 Απᾷᾶ τηδηγ Ὀο]ϊονοα 1ῃ ᾿ϊπι8 {Π|6Γ0. 

παρ. ΧΙ. 
1. ΑΝ ὕποῦθ ννὰ8 ἃ Θουὕα ἢ Β101ς ΤΑ ΖΆΤΊΙΒ, 

οὔ Βούμδμγ, οὖ οὗ {11 γ]ὰρ’ οὗ ΜαΡΥ 
ἀπ οἵ ΜΑΡΥ ἃ Π16" ΒΙΒΙΘΓ, 

2 (θὰῦ ΜδΡῪ 88 886 ψῆο ἀποϊηὐθα {Π6 
Του 01 θα μι," ἀπ πὶρθα 18. θοῦ τὶ ἢ 

τ χπ, “τπὸν βουρηῦ Ηΐπὶ ὠχαίη τὸ (αϊκο,᾽ 
3. μαοϊδαἦα μα παπάϊμηι ἵπο, 
3 ἀμ ἵπεπια ; πὲ ἰπ νοσ, 38, φίαμδζαπι ἰΒ σοπβίσαισα υ ἢ 

{π|Ὸ ἀπὲ, οπΐν, νυ οὰν ὑγοροβίζίοπ. 
4 ΑΓ Βείδπαμπίακ τὰ λιαϊηναϊ,-τλιαίγι, “ νΠΠασο,᾿ “ποπιο,᾽ 

{ΠΠ14 τοπογβ ἀπὸ ---τ ςς ΠΓΟΥΑΠγ, 10 πλᾶν ΜῈ ἱπισγοβιίμ ἴο 

πούϊοο πιονν αὐ Ίκο ἀπό οΥ̓ Ασγαῖι οὐ κίπι, θοιχαῦ " οὗ," ἃ ὑγο- 
ῬΟΒ, ΟΥ̓́ΝΟΥΥ ΟΠ τοπῦ ταμίην αὖ ὑγοβοπέ, ἀηα ἐπὶ [8 ΒΟΠΒΟ 

Βα "Ὑγόσα" ὙΠ Οἢ. 

τοπογβ ἀπό ΓΑΙ ΓΙ Ὑν0}}, 15." Τγαπ᾿ 8180 οὐ Ασγδη ἀοβοσπῦ ; 

νγαᾶ, Ῥτο, ὑγῖς, παρά, ὑγαῦ παπᾶ, πρῶτος, Ῥτϊπιιβ, ἤγαπι, 
“σιόπα, ζεμπίλι, ἴχο, 

δ᾽ οεἰ καϊδοία ἔγαμαπ δαίδαπα, 



Οπλρ, ΧΙ. 5. ΖΦΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

88 Βυὺ 161 ἀο, Αἰ δοὶῦ τὴθ γθ θο]ΐθνθ 
πού, γοῦ Ὀ6]ἴθνθ ἐμ σου: ὑπαῦ γ6. ΠΙΔΥ͂ 
Κπον, πᾶ δοκπονίθάσο, ὑμαὺ ἘΑΟΒ ΘΓ 15 ἴῃ 
τη, ἃηὰ 1 ἴῃ ἘΔΌΠΘΡ, 

89. Αραΐῃ ΤΠ ΘῪ βουρμῦ ὕο παν Ηΐπὶ, πὰ 
86 σοῦ ουῦ οἵ ὑποῖν πὰ πα8, 

40 Απᾶ νιοηῦὺ δπούμον ὑϊπηθ ἕο ὑπαῦ βἰἀθ 
οἵ Τοτάδη, ἰηῦο (6 ρίδοθ σβθγθ αὖ ἢγβϑῦ 
Φοινη να, πα θαρυϊχϑα ; ἀπ ὕμθτθ ῃΘ θοῦ. 

41 Μδην οαπηθ ππΐο Ὠΐϊῃ, ἃ πα 88165 ὑπαῦ, 
Τομη αἰά ποῦ δὴν βίρῃ ὃ 

42 Βιιῦ 4}} ὑἐμπαῦ Φομη βαιά δοποθυηϊηρ 
ὑπᾶῦ οπθέ νγὰϑ ὕστιιθ. Απα τπδην Βο]ϊονθα 
ἴῃ Εἰ πιῦ ὉΠ6 ΓΘ. 

Ομ». ΧΙ. 
4 χχιτι.---1 ΑΝ ὑπθγθ 8 8. σοτίδϊῃ 

βίοις Τιαζᾶγιιβ, ἔγοπιῦ Βοίμδην, ἔγοπιῦ 0} 
ψΠΠὰρθ οἵ Μᾶτυ, ἀπὰ οἵ Μαγίμα ΠΘΡ 5ἰβύβθι. 

2 (Τηΐβ γὰβ ὑπαῦ Μίανν ππὸ δποϊηἰοα 
6Π6 Τιορὰ ψῖἢ οἱ!, ἀηὰ νυ ]ρθα η8 ἔϑοῦ υ]0} 

1 γα. “γὸ Βῃουὰ Βοϊίονο {6 ὑγοσΚΒ.᾽ 

5 γηξ, "58 υ." 

3 ψΔΓ, " 5 ρτιβ.᾽ 

4 νδγ. "118 ὁπο. 

5 λαυαδαΐδίη ἱ πα, νυϊτἢ Ῥτονρ. 

δ αἴ80, "ουὖ οὗ," πὸ βαᾶτιο ὑγοροβίξίου ἴῃ ϑδοῖ σα80. 

ΑΝΘΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

38 1 1 ποτὶ τὴν ΕδΌΠ ΡΒ πποῦῖς, απ 1 
γ6 Μ1}} ποῦ Ὀθ]ΐονθ τηθ, θθ]ουθ ὑπ πτορΚΒ: 
ἐπαῦ γ δοκπον)θᾶσο, απᾶ Βθονο ὑμαὺῦ Βὰ- 
{ΠῸ} 18 ἴῃ πηθ, ἃπὰ 1 ἰπ Ἐδύπογ. 

99. ΤΊθα ἔθου Βαντουπαθα Πἶπι, ἐπαὺ ΠΟΥ 
νου ἰακθ πΐτὰ : Ὀὰὺ ἢΘ πτοπῦ οὐ ΤΡΟΠῚ 
ὉΠ 61, 

40 Απᾶ Πι ἀδραγίθα ἀραὶπ οὐον  ογάδη, 
ἴο ὉΠ ρ'δθθ σῇ ογθ ] 0} Π ΓΒ πα ἴῃ τολίολ 
λδ αὖ ἔνβυ Ὀαρυϊζθα ; απ μ6 ἀνγοὶὲ ἔθθγθ. 

41 Απᾶ τοδην σδῦθ ἀπο Πΐπ), δπα βαϊά, 
Τοῖη ἱπαοοᾶ τ τουρηῦ ΠπῸ 5ῖρτ: 8}} {πη ρ8 
ὙΥΒΙΟἢ ΓΟ Βαϊ ὈῪ {Π18 ΟΠ ὙΘΓΘ ὕτιιθ. 

42 Απὰ τηδηΥ Ὀο]Ἰθν θα ἴπ ΗΪπι. 

σπαρ. ΧΙ. 
4 χχιχ.--- ΤῊΣΕΝ ἃ οονίδϊη β[6]ς ΠΊΔῚ 

88 Παηιηθα ΤιηΖδΡαϑ, οἵ Βοίμδην, οἵ ἐπ 
τόση οἵ Μδρν ἀπά οἵ Μαγίθα ΠῸΡ βἰβίογ. 

2. (Τὸ ννᾶβ {15 Μδνν ὑπαῦ δποϊπιθα {116 
Τιουσ ατθὰ ἴΠ6 οἰπὐπιοηῦ,3 ἀπὰ ἀσιθὰ μἷ8 ἔθος 

1 Ὁ Βειδαπία, οΥΓ Μαγνίαπ σεακῖγε απᾶὰ οΓ Ματίλαπ ἣν 
δισμεῖγα. ΤῊ ἀπὸ Οὐ ἴπο Δ. αᾶχοῦ οΓ ἴῃ {5 νοσβὸ ᾿5ιῆ65 
(πὸ τοπάοτίης οὗἉ ἀπὸ---- ἐκ ὉΥ “ΟΥ̓ ἴθ Ἐπ κ δι, πὰ ποῖ ὉΥ 
{γοπν---ΟΥ̓́ ἀοσογάαϊης ἴὸ ΕΝ, Βοοίηο Νοῖοβ οἷ (5 νογεο, 

δὰ οὐ ΟἿ. ἱ. 44, νυ ποτα ἐκ [5 οπαϊεξοα ἴῃ Δ. Βαχοι, ἤγαγον 
Βεϊλκαίάα, ἀπάνεας σξακίγε, απὰ ΡῬείγεα. 

3 γ{ξ. " 5βτηολγοᾶ," 

3 χηὰ ἐλατνε «αἰγε. 

᾿ ποῦ δΙννδΥ5 5 Γ ΌΥ Οὔβοτν οα ἴπ Οφογείαπ. 

ΘΕΟΘΆΘΙΑΝ, 

38 11 ἀο, ὑποιρὴ τὴ γθ θο]ϊονθ ποῦ, 
θΘ]θνθ ὑπ ψόγκβ: ὑμαῦ γ8. ΤΥ ΚΠΟΥ 
Δη 6] Δοκηον]θᾶσο, ὑμαῦ ἘΑΥΒΘΡ 18. ἹΓἢ Τη6, 
πὰ 1 Π} ἘΔύΠ ον, 

39 ΤΟΥ βουρ)ῦ ἀραῖη ὕο 86126 Εἴτα : θαΐ 
μ6 ϑβοαρϑὰ ουὖῦὺ οἵ ὑποῖν μα πά8, δηα οροββοὰ 
ΟΥ̓ θογοπά Φογάδῃ, πηῦο ὉΠ|6 Ῥ᾽δοθ νΠΘΓΘ 
Τοθη αὖ ἢγϑὺ Ὀαρυϊχοα ; ἃπὰ ἢθ τϑιμαϊηθά 
ὕμ6γθ. 

40 Απᾷ τλϑ ΠΥ ολπη6 ἀν πιηἴο ᾿1π|, ἀπα᾿ 
δια παῖ, Τομη αἰ ποὺ ΔΠΥ ταΐγδοὶθ: Ὀυΐὺ 
811 ὑὉμαῦ Ζομη βαϊα φοποθγηϊηρ' {18 ΟΠΘ ὙὙᾺ85 
ὕγ6, 

41 Απά τηδην Ὀο] ον Πῖπι} [Π6ΓΘ. 

Ομ». ΧΙ. 
4“ χχχιχ.---Ἴ ΤΉ ΕΕ νγ88 ἃ οϑυ δίῃ ἸΠ ἢ ΓΙ 
τη, 20 π6 ΤΠ Ζάγιιβ, ἔροιὴ Βούμδην, οαὖ Οὔ 6 
Παρ ο οἵ Μῦν δα οἵ Μαγμδ ΠΡ Β᾽βίθι. 

2 (Τῖ8 ννδ8 ΜΆνυ, ὕΠ6 ὁπ χη ἃποϊπἰθά 
ὑπ6 Τιορὰ αὐὉ]}} ἀπο ηὐϊηρ-01}, ἀπά πὶροθα 

1 γέδηιοπα τηϊδὶ, νυἱτποὰῦ Ῥτορ. 

3. μείωγὶ. τ, ἀσθενής, ὑπῆττηιβ, "δ μδῦ θότπ τρί μεγο- 
δαπὶ ἐελισδηπῖ, ΟΣ ἱπδγτηϊο5,᾽ 5. Μαζε, νἹ. 17, ἀπὰ “6 
Βριπιτ ΠΟΙρΡοῖΝ πσ μγεδαξκπα ἐσπισδηξ δα, ΟἿΣ ἱπῆγτηϊεῖοβ,᾽ 
οπι. νἱϊῖ, 27, 50 8150 οἷν. υἱΐ υ. Ϊ 

3. Βοδ λαπίαψει" ἢ ἀαδίβαμαν, Ἰἰξογαῖν, ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ. 
τῇς κώμης. Βαξ πο τοϊδεῖνο τιθαπίη οὐὨἨ δ᾿ ἡ πὰ ψαη ἰ5 

5ΒΑΥΟΝΙΟ. 

38 Βυὺῦ 111 ἀο, 1 δυθὴ γθ Ὀθ]ῖονθ ποῦ 
Π|6, ὈΘ]ΪΘΥΘ ΤΩΥ̓ ΤΟΓΚΒ: ἐμαῦ γ6 ΤΠΔΥῪ ὉμΠαθΓ- 
βίη, δηὰ ὈοΙθνθ, ὑμπαῦ ἐπ6 Ἑδύμον ὦ ἰπῚ 
τη6, δηἀ 1 ἴη Ηἷπι. Ϊ 

39 Ὑμον βουρῃῦ ἐπογοίογθ ἀραὶη ἕο ἔβ κθ 
Ἰυῖπη : ἃηἀ μ6 ϑβοαρθᾶ! ουὖῦ οὗ ἐπὴν μαηά8, 

40 Απὰ ποηῦ ἀραῖπ ἕο {Π6 οὗδμιον βἰάθ. 
οἵ Τογάδῃ, ἰπῦο ὑπ ρίδοθ χβθγο Φομπ τρρὶ 
αὖ ἤγϑῦ θαρυϊζίηρ ; ἀπὰ ἰιΘ αθοάθ ἔμθγο. Ὁ 

41 Απά τηδηγ δῖ ππίο ᾿ἶπ), ἀπὰ βαϊὰ. 
{δαῦ, Τοἢ πη ὑγν αἸὰ πὸ τηΐγδοὶθβ ; ποῦ ΗΝ 
016 : θυΐ 8}} {μϊπρ5 ὑμαῦ ΟΠ βαϊ ἃ σοποθτη- 
ἴηρ 0818 Οὴ6 υγϑγϑἦ ἔσθ. 

42 Απὰ πιδὴγ Ὀο]ϊονθα ἴῃ μἰπιδ ἔΠ6 ΓΘ. 

σπΆ». ΧΙ. 
4 χχχιχ.---1 ΑΝ ὑθπουθ πτ88 ἃ θυ ἢ 

810}. τηδῃ, μα ΖΡ, ουὖ οἵ Βούμδην, οα οὔ ἐπ Θ 
γΠΠὰρσ6 οὗ ΜϑΡΥ ἃπὰ οἵ Μαγέμα ΠῚ βίβύθυ. 

2 (Απὰ ΜδΡῪ ν'ὰβ ἐπ ὁπθ Ὑ0 βποϊηξοα 
{88 Τιογὰ στ ΟἿ], ἀπὰ ντὶρθα μἷβ ἔθου στ 

1 ἐσπίάε, ᾿ἴξ. “σσοπὲ οαΐ ;" πὺξ ἴδ ἰβ τοπἀογοὰ " σβοδροά,᾽ 

θοοδαξο {π||5 ΘΧργοββοβ ἐξῆλθεν ἐκ σους τοροδείτς 
“οὐ οὐ,᾽ ΤῊ ΒΔΠῚ6 ΤΟΙΉΔΓΚ ΒΡΡ1 165 ἴο ἴῃ Ετῃ., Οοῖι,, 
Μορῆ., ἃ αφογκίδη. 

3 γμαδε, 8150 "δνὸ σοπηθ᾽ ἴσιο. | 

3. ν»" ηορὸ, εἰς αὐτόν. 

4 ΤΊιογο ἰβ ἃ ῬΟΔΆΙΓΩΙ βοσνίος ἡ {πβ σμδρίογ ἰπ ἴῃς 
Βιανοπὶς Οὔ Ο5 ΤῸ πὸ δῖἢ; ντθοῖκ πὶ 1οηΐξ, [0]. 07, 54. 

ΛΑΒΑΒΙΟ. 

88 Βυὺῦ τ 1 αἰ4,} απ γο Ὀο]ϊθνθ ποῦ ἴῃ 
τη6, Ὀ6]ΊθνΘ αὖ ᾿θαϑῦ 1π ΤΥ ΜΌΡΚΒ: ὑπαῦ γ 
Κπον, πὰ Ὀοϊῖθνθ, ὑμαῦ ὑπ ἘΔΟΠΘΡ 15. 1ἢ 
τηθ, πὰ Τ η ὑπο ΕΑ ου. ἢ 

39. ΤΠΘὴ ὙΠ᾿ Ὺ Βουρῦ ἀρδῖη ἴο 856126 ὨΪΠῚ: 
θὺῦ 6 ϑβοδρθὰ ουὖ οἵ" ἐμοὶν βαπα8, 

40 Απὰ δραῖῃ πυϑηὺ ΔΟΡΌΒΒ Ψοτάδη, τππΐο 
{π6 ΡΙαθθ ψγπθῦθ 90 Π 88 θαρυϊχίηρ, αὖ 
ἢγδῦ πὰ ὕμποσο μ6 δθοᾶθ. 

41 Λπά τῆδην οδπη6 τιπΐο Πἶπι, ἀπα ὕΠΘῪ 
Βαϊ ὑδπαῦ, Τοῃ πη αἰὰ ποῦ [ῸΡ τ8. 0Π6 5βίρῃ: 
θὰῦ 411 πμαὺ Φομη βαϊὰ οἵ {818 οπο, ἐπαῦ 
ἐδ ὑπ. 

42 Απάὰ ἴῃ Βῖτη Ὀο] θυ θα ππδην οὗ {πουη.ὃ 

6πλ». ΧΙ. 
4] χχνυ.---1 ΑΝ ὑΠΠ6ΓῸ γ88 ΟΠ6 510} ἴΏΔ}, 

ὙΠῸ ἐξ ὑπαῦ ΤΆ ΖΆταΒ, οὐὐ οὔ' Βϑέμδην, ουὖ οὗ 
Ὁπ|6 ὕοννι οὗ Μδγν, δπαὰ οἵ Μαγίθα Π ΘΓ Βιβίθυ. 

2 (Απᾶ Μᾶτγν νγὰ8 5:86 ψγῆο ἃποϊηὐθα ὉΠ. 
Τιοτὰ ψττὰ ρουἤαπιθ, αὐ πῖρθὰ δἰ ἔθου 

1 4180, "88 ἀοίησ," “ΠπδνῸ ἀπὸ ὈΒΌΔΙΪΥ, ΟΥἉ οὔξαη." 

3 τ, “νγοπξ οὐξ ὕγοπη," 

3 ῬοϊγΕῚ. δα “τποτο. 

4 οτ, “ὕγοτῃ," πεέη, ΤΟ Ασαίς Ῥοὶ 
γΟθΟΥ ΟἿ ἴΠπ6 γε Ὀγοροβίξίον, νον ΤΔΥ 6 ΟἸΈΠΟΥ 
ἀπό οὐ ἐκ, νυ δίϊο οἀ, Ἔσροπ, αἶνος Ὀσῖα, Βαξ πὶ ΟΝ. ᾿. 4“, 
ἔποκο ἴῆγος οὐϊείουιβ τοροῦΐῖ ταΐρ, οἴππον ἀπὸ--- ἀπό ον ἐκ 

- ἐκ. 

Ἰ, δηὰ Μοάϊεί, 

ΡΕΆΒΙΑΝ. 

88 Βυῦ 1 1 ἀο ἔμ ποῦκ, πᾷ γ ἀθὴν 
116, γοῦ ραΐ [ΑἸ ἢ ἴῃ ὑπ πτοσκ : δηα κπον,, 
ἃ ηα Βο]ϊονθ, ὑμαῦ τὴν ΕΔΕΠΘΓ 18 ἴῃ πηθ, πᾶ 
1 δὶ ἴῃ ἔθ Ἐδέμ ον. 

89 ΤΊΘΥ ἃραὶη ψΊΒῃθα ὑπαὺ ἔμ 6 Υ ταϊσαῦ 
ἕακο ΐπι : μέ ἃπούμιθυ ὑἸπη6 ἢ6 πϑηῦ ουὖ οἵ 
ἐμποῖν Βαπά. 

40 Απᾷ ἔβοποθ 6 ποηῦ Ὀογομά οτγάδη, 
ἰπἴο ἴδ 6 ρἴδοθ ῇοτθ Φόμη δὲ ἢγβῦ Ὀδρεϊχοα 
{86 Ῥθορὶο. 

41 Απὰ αὖ ἐδπαῦ ρδοθ πηι μα τν δι! 
πηὔο ᾿ΐπ), δ. ἸγΘγΘ βαυηρσ, Τοὐη αἰὰ πὴ 
οὗ {686 ΜΟΓᾺΒ : Ὀὰδ ούϑσν ἐμηρ  οἰη βαια 
οὐ {Π}18 τηδη 18 ἔστι. 

42 Απὰ τρδηγ Ὀο]ϊονθὰ ἴμ Ὠΐπη. 

σπαρ. ΧΙ. 
4] χχιν.---1 ΑἈΡ ὕβοῦο νὴ88 ἃ ΠΙΔΠ βίοκ, 

ΜΓ ΠΟΒΘ ΠΔΠῚΘ 8 ΠΆΖΑΓῸΒ οὗ [6 ν]Π]ασοῦ οἵ 
Βούμδην, πα Ὀτοῦθ ον οὗ ΜΡ πὰ Μαγέμδ. 

2 (Αμπὰ ἐδιαῖ ἰβ Μδγν ψνθο ἀποϊηξθα ἐμ 
[οοὺ οἵ 688 αὐ οἰ τηθηῦ οἵ οἰγοῦ,ὃ δὰ 

1 ογ, "ΔΑΒΟΠΊΌΙν," " σομκτοκχαιίοη." 

3 ἂς ἀεῆ. ΤῊ Ῥογείδη ΧΟἸ ]οντε ἔἶο ϑυτίδο αὐνὰ ἴῃς ΡΟΙν ΕἸ. 
᾿ αθὰ Μοάϊοὶ Ασαδίο ἴῃ πιὐοριίπις ΟΌΪΥ ὁπ ΟΥ̓́ ὑτοροξίουβ 
ἀπόοτ ἐκ ἴπ {π15 νόγεο, απὰ πὶ γσοροδιίης ἐΠπΠ6 Ξαπιο ὑΓγο- 
νοκξίτίου ἴῃ οὮ, ἱ, 44, ας Πείἐ' ἄπία---αα ἐλαλαν. 

5. “ἀἰίψαι. 
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5. ΦΟΗΝ. Οπμλν. ΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΒΙΟΝ. 

ΟΠ} μον Βαῖνσ, ῃο58 θγούμ ΤΔΖΆΡΒ. ὙΥ88 
510 1ς.) Ι 

8. [ΤὨδγθίονθ ἢΪ87 βίβῦθυβ βθῃηῦ πηῦο ἈἾπ), 
βαγίησ, Τιορὰ, θ6 8014, μθ σποπι ἔποι Ἰονθϑῦ 
15 810Κ. 

4 [ὙὙΒ6η1 7658 μϑαρᾷ ἐλαέ, μθ 8514, 
ΤῊΪΒ βοκπθϑβ ἰ8 ποῦ απῦο ἀθαίμ, ᾿θαῦ ἴῸν 
[86 ρον οἵ Θοά, ὑμαῦ ὑμ6 ὅοῃ οἵ αοὰ 
[πϊρ 7 ὃθ ρ]ουιῆθα ὑμογθθυ. 

δ᾽ Νὸν 2688 Ἰογθρᾶ Μαγίμα, ἀπα ΠῸΡ 
βίβύθι, δπα ΤΆ ΖΆΡΕΒ. 

Θ Ὕμθη [πὸ δα μθαρᾷ ὑπθγθίογθ] ὑμαῦ 
μ6. γγὰϑ 810 Κ,2 [8 Δθοάβ ὕνγο ἀαγ8 801] ἴῃ 
{Π6 881167 ρ'δοθ τῇ θ ΓΘ ἢΘ νγ88. 

7 ΤΈΘη αἴτοι [ὑπᾶὖ 5810} Β67 ὕο [λὴδ 415- 
᾿οἶρ|65,1 Τιϑῦ ἃ8 ρὸ ᾿πύο “π|ᾶεθὰ Δρδίη. 

᾿ 8 Πᾷ αἰδβοίρ]θβ βᾷὺ ἀπο Πῖπι, Μαβίθι, 
᾿ϑ.π6 Δὸν [οἵ Ἰαΐθ βου ρμῦ} ὕο βύοπθ {1:66 :; 
δηα σοοϑῦ ὅμοια ὑπ10Π 6} ἀραὶῃ ἢ 

9. Ζ768185 δηβιυυογθᾶ, Ασθ ὕπνο ποῦ ὕψι νθ 
᾿ΒΟῸΙΒ ἴῃ ὕμ6 ἀδν ἢ “1 ΔΠΥ τηδῃ 811 ἴῃ 
! 

ΒΥΕΙΑΟ, 

ἐλόηι υὶυἢ ΠΟΙ ΔΙ ; ὕπ6 Ὀτούμον οὗ ὑΠ18 ΟΠ 
νγ88 ΓΠΙΆΖΆΓΙΒ ὙΠῸ νγ88 5101.1) 

8. Απά [18 ὕπο βίβίθιβ βθῃῦ ἀπίο “6808, 
βαγίηρ," ΟἿ Τιογὰ, 1ο, 6 σβοῖὰ ὕποιυ Ἰογοϑϑῦ 
15 5101. 

4 Βυὺ {6518 5814,3 Ταῦ ΒΙΟΚΠ65Β 15 ποῦ 
απΐο ἀραύι,: θαῦ ἴον {Π6 ρΊογυ οἵ (οα, ὑπὰὺ 
ὑμ6 ὅοῃ οἵ Θοα Ὀ6 β]ονι θα Ὀθοδιβο οἵ 10. 

ὅ Βυὺ 46βϑι5. νγὰβ Ἰογίπρ ΜδΡΥ, δηᾶ 
Μανία, ἃπα 1, ΖΑ Ὲ8. 

6 Απᾶ σἤθη μ6 μϑαγὰ ὑπμαῦ ἢ6 γγᾶ8 510ῖτ, 
[6 οοῃεϊπ θα ἴηι 6Π6 Ῥ]δ66 ἴπ ὙΥ ΒΊΟΝ ᾿ 8 νγἃ8 
ὕνο ἀδν8. 

7 Απᾷ δἴγον ὑπαὺδ μ8 βαϊα τππΐο 18. ἀΪ8- 
οἶρ᾽οβ, Οὐπιο," Ἰοὺ 8 ρῸ ἃρϑῖῃ ἰπΐο « π6:θᾶ. 

8 Τ|5 αἴβοῖρ]68 βὰγ απῦο μἴτη, ΟἿν Του, 
πον ὕΠ6 {88 γ6 ΓΘ Βθϑικίπρ' ὕο βύομθ {Π|66 ; 
ἃπα ὕμοιι ροθδὺ ὑμιῦ πον ἀραὶ ἢ 

9. Ζ765818 58} απο ἔμθια, ἄσθ ὕμουθ ποῦ 
ἔνψῖνθ ΒΟῸΓΒ ἴῃ ὑΠ6 ἄγ Απὰ 1 ἃ τηδῃ 18 

ἘΕΤΉΗΙΟΡΙΟ. 

ψ]ρΘα δἷβ ἔδοῦ συὶθ ΠΘΡ μαῖν, ἃπ ΤιΖΑΙῚΒ 
ὙΠῸ γγ88 510]. νγὰβ ΒΘ" ΟΠ ὈΤΟΥΠ6Γ.) 

9. Απᾷ Π]8 βίβύθυβ βοῃῦ πηῦο «6808, 58 Υ- 
ἴηρ, Ὁ ον Τιογά, Ἰο, 6 ποθι ὕμοι Ἰογοϑὺ 
15 510Ϊς. 

4 Απᾷ {6811 Πϑαρίηρ τ, Βα. 0}, ΤῊ 5. Β10}- 
ΠΘΒΒ 15. ΠΟ ἀπο ἀθαύμ, θυὺ ἴῸΡ ὉΠ6 ΟἿΟΥῪ 
οἵ Θο4, «πὰ ὑπαῦ ἐμ ὅοῃ οὗ αοα Ὀ6 ρ]οτ!- 
ἤρα ΤῃγουρᾺ 10.3 

ὅ Απᾶ {6888 Ἰονϑῦϊι Μανυ, πὰ Μαρῦμα 
ΠΘΡ βἰβύθι", ἃ ΤιἈΖΆΓΙΒ. 

0 Δπὰ ψπθη π6 μρανὰ ὑπαὺ Π6 νγὰϑ βίοἰτ, ὃ 
6 ἃθοάθ ἴπ ὑπ ΘουηὙ ὙΠΘΡΘ ἢΘ ὙγᾺ8 
ΔΠΟΥ ΟΡ γ᾿ 

7 Απᾶ ὕμθῃ Β6 βαῖῃ απῦο αἷ8 αἰ βοῖρ]68, 
Τοῦ ἃ8 ρΡῸ Ὡραίη ἐμέο ἔλθ σου ηὐνΥ οἵ {π68. 

8. Απᾷ ΠΪ85 αἰΒοῖΡ1688 Β8γ απΐο Πἷπι, ΠΑΡ, 
αἸα ποῦ ὑΠ6 «8078 ΟΥ̓ ΠΟΥ Β66]ς ὕ0 ὑπ ΠΟΥ 
ΒύοΠοΒ. αὖ ὕπθθ Ῥῦ ἀπα ὑπο ροθϑῦ ὉΠ} Π6Ρ 
δρϑϊη ἢ 

9. Απάὰ «688 δηβυθυθα πα βαῖἢ ππΐο 
ὕμθηι, Ασθ ὑμθγ ποῦ ὕνγϑίγθ μοι Β ἰο ἃ ἀν ἢ 

Α.}. 38. 

1 ΟἿ. ἰχ. 8; χὶ. 40. 

32 ΟἩ. χ. 40. 

8. (Ὁ), Χ, 31. 

4 ΟἿ. ἰχ. 4. 

1 θὰ ἰδ ναβ π15 Μδτν ψΠῸ δποϊηϊοα ἔπ Το κν νυ 
οἰπίσηθηΐβ, πα νυὶροα Ηἰβ ὕθοῦ νυ πὸ Πδῖγ οὐ ποὺ ποϑᾷ, 
506 ὙὙΠΟΒ6 ὈγΟΐΠΟΥ 1, ΖΆΓιι5 νγὰ5 βίοι. ἯΓΚΙ. Τνΐ5 τοδα ϊπρ’ 
ΞΘΟΙΩΒ ἴο ἄρτοο Ὀδῦζου υτ ὅπ6 ΟὐΘοΚ ἃ5 γὸ πᾶν ἰδ ΤΠδη 
{πὸ Ῥοβοιῖῦο νυ μῖοῖ 566 ΠῚ5 ὕο Ἰἰπηῖϊῦ {π6 δηοϊηξίηρ ἴο ΟἿΣ 
ΒΑ Ιου π᾿ 5 ἴθοῦ ΟὨΪΥ. 

5. 110, "Δ: ΒΑ. ἿΠΡ',᾿ ΟΥ̓ “δα 5δγ.᾽ 
8 ῬΘΒΟΙ, οπιῖΐβ ἀκούσας δέ ννηϊοῖ ΗΤΚΙ. ΒΡ ΙΪο5. 
4 10, “οΥἨὨ ἀραίῃ,᾽ “ἀπο ἀοαῖπ." ΗτκΙ. 5, ἘΡθγδΟμ,, 

απούϊηρ; {Π656 νγοσᾶβ, σδπ. Ἐππ. χχῖν, τοϑᾶβ ἀηιαμέα λῖε, 
ἰηβύοδα οὗ ἀπιαπέο. 

5.“ ΑἸΟΥ ΒΌΟΠ.,᾽ ΗΤΚΙ. 
5 εἸρϑᾷ {ΠπΠῸ νγᾶγ.᾽ ΗΥΚΙ. 

1 ἐκῦπα, 11{. “ΠαρΡΡοποᾶ, οαπιὸ ποῖ,᾽ 

3. εθγυῦ {πᾶῦ 6ον "δ βἹουδϑα, ἀπ ὑπᾶῦὺ {πὸ 50 Ν οὔ ον 
6 βΊου θα ἴῃ ἰξ.᾽ ῬοΙΥΡῚ. 

3. 710. “δῦ ἢ 15 βῖοκ." 

4 β»ημψα πιαιυᾶ"α, " ἴΠι|6 ΤΠΟΥΤΟΥΥ,᾿ “ΟΠ ΠΟΥ ἀδν.᾽ 

δ 5. ἔργο ΠΟῪ 5660 Κ ΤΠΘο, δα υν]βὴ ἴο ΓΟ ΒύομιοΒ. δ΄ 
ΤῆΘο,᾽ ῬοΟΙγΕΙ. 

ΒΑΉΤΙΘΌΙΟ. 

ἢ που Βαῖν,} 006 ὁπ6 ὑγΠο86 Ὀγοῦμον 1.ἃ- 
ΖΆΓΙΒ. νγὰ8 810κ.) 

3 ἨΙΐ5β 5ἰβύουβ. ἐπογοίουτθ βϑβηῦ πηὔο ΠῚ, 

{Ποιὰ Ἰονοϑβῦ. 
4 ὙΥΏθη 7688 πϑαγὰ ἐλ, 6 βαϊ, ΤῊ18 

Ὅη6. βουυ οἵ Οοά, {πᾶῦ᾿ 8. ϑοῃῇ ψυθοθῖνθ 
᾿βἿονν ἔγοια 10. 
᾿ ὅ Βιυΐ 7658. νγὰβ Ἰονίπρθ Μαγέμα, νὰ 
ΜανΥ ΠΟΡ βίβύθν, δηα 1 ΖΓ. 

0 μοη {πογοίοστθ μ6 παρὰ ὑμπαῦ 6 νγὰ8 
516, Τῃθη ἢ6 αθοᾶάθ ὕνγο ἀαΥ8 ἴῃ ὕΠ|6. Ρ]δ 06 
ἢ ΒΟ ΒΘ ψγ188. 

7 Αἰγογνγαγάβ Π6 βαϊα ἀπῦο ἢἷ8 αἰ ΒΟ 1 0168, 
μοῦ πιϑ ροὸ ἁραΐη ἰηΐο πα. 

᾿ς 8. ΐΒβ. ἀϊβοῖρ!οβ βαϊα ἀπίο πὶ, ΒΑΡΌΙ, 
6. 7216») ψΈΓΘ ΘΥ̓ΘΠ ΠΟΙ ΒΘθκίηρ ἴδον, 
᾿βῦοπϊηρ ὕΠ66; ἃπα ἀραῖη ὕποι ροθϑῦ {}1-᾿ 
πον ἢ 

9. 6808 ΔηΒυγου Πρ 5814, Ασθ ὕπο ποῦ 
ὄνον ΠΟῸΓΒ ἴῃ 6 ἀν ὃ Τῇ οπθ6 μνᾶ} ὈΚ 

1 Ἤοστο θοΐῃ ἴπὸ Βαμίἰο ἀπ τπ6 ΜοιαρὨς {0 ]]ον ἴπ6 
᾿ Οσθοκ οἸοβοῦ ἴμδη {Π6 Ῥοβολίτο, 

3. οἵᾳ ")ιδδέδ, οὐ 'κδὸρε, ας ΜοιαρΡὮΉ, ἐᾷ ΟὨΪΥ. 

3 αἴκο, "ΤῊΔΥ πο Ῥ6 ἀπο σολεν," ἥπερήδλοοῦρ απ δ Ῥπιμ, 

᾿ τοπδοτγοῦ ἱπσουτ σε! Υ “ποῖ δὲ δα τηοσγίοτη,᾽ Ὁγ Ο, ΝΝ οἰάο,1,ο, 

4 ὁγὸ ρερλαλιὸτα αὔί εοπι. 

τοπάοτοα " οαὐξ οὔ᾽ οΥ̓ “ΤῆγοῸ Κι [{,᾿ 

5 πρΥϑ παῖδ, τα ροτῖ, σοπείη, 

7 χ1ς. “παῖ 1οξ τ8.᾿ 
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βανίηρ, Πορᾷ, 1ο ὈΘΠο0]4,2 ΒΘ 18. 510}. ψβομις 

᾿ 5[οἴκπθββ 588}1 ποῦ θ6 απο ἀραίμ,8 θαῦ ἴον. 

5. ΤΊ, Κκ πὸ βατπο ὀχργοββίου πὶ ΜΟΙΩΡὮ, ΓᾺΔῪ 8180 θ᾽ 

Ϊ 

ΘΟΤΗΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ΒΡ Βαῖν, ὕπΠ6 ὁπθ ψμο86. Ὀγούμο ΠΤ ΖΆΡΙΒ 
γγ88 5101.) 

8. ἨΐΪδβ βιβύθνυβ ὑπθη βθηῦ αηὔο ᾿ϊη),} βαν- 
ἵπρ, Τιορὰ, 1ο, ΒΘ ψνμοπι ὅποι Ἰονγοϑῦ 18 βῖοϊ. 

4 ἌΥμοα 7688 μποαρὰ ἐλίβ, μθ βαϊ4, ΤῊ }85 
ΒΙΟΙΚΏ688 18 ποῦ ἃ 810 κπθ88 ππῦο ἀθαῦμ, θὰ 
ἴον ὑπ ρίονυ οἵ Θοά, ὑπαῦ {10 ὅσῃ οὗ Οοά 
τϑοοῖνο βἹΟΡΥ ἔγομῃ Τῦ. 

ὅδ Ῥαῦ Ζ6βι8 Ἰονθά Μαυῦμπα, τὶ] ΜΆΤΥ 
Π6Ρ βἰβίθν, δῃ! ΤιἈΖΆ 18. 

0 Υμοῃ πῃ μραρὰ ὑπθὰ ὑμαῦ ΠΘ νγ88 
δος, Β ἃθοάθ ὕνο ἄδυβ ἴῃ ὕπθ ρδοθ ἴῃ 
ὙΒΙΟἢ ἢ6 88. 

7 Αἰῦου {Π|8. πὸ Βα] απῦο [18 αἰ ΒΟΙΡ 68, 
Τοῦ ἃ ρὸ ἀραῖῃ Ἰηΐο «περ. 

8 ΗΒ ἀἰβοῖρ!θβ βαϊᾷ πηῦο ᾿ἷπι, ἘΔΌΡΙ, 
{Π6 76 .8 ποὺ Βουρθῦ δἰου ὑΠ66. ὕο ὑπ ρον 
βύοῃηθβ ἂδὖ ὕπθθ; ἀπά ὕδμοιι σοθϑῦ ὑ}Π 0 
ἃραὶῃ Ὁ 

9. 7Τοβὺ8β δηβυγογοᾶ, Αγ ὑπο ὺ ποῦ ὕνοὶνθ 
Βουνβ ἴπ ὕΠ6 ἀαγ Ὁ Ηῤφ {Ππῶῦ ψ ΔἸ κοῦ 1 

1 πρρ)ιδῦτιϊ δ΄ Νεῖπιΐ, “ἨΪ8. Β͵βύθγβ ϑγόσηοτ," ΒΟ ασίχο 
τοηοΥΒ Π|5. "ΒΟΓΟΓΟΒ ΟἷῈΒ ;᾿ ας ΜΝ ΠΙΚίη5. ὑγαπβίαῦοα 1, 
«χα βογαπῦ ΒΟΥΌΓΟΒ ἰμβῖ 5. ΤῊ ]ΠΠΟΥΟΒ,᾽ αἰτοῦ ἰπ 5. Μαίε, 

χἱὶμ!, δῦ, "ταα]οτοβ," θοῦ ἴθ Μοιπρηΐτῖο πα ἴπ ΜΚ π5᾽ 

τγδηβΙδέϊοι το τβ ἴο “ΒΟΤΟΓΘΒ." “ Βἰβίον᾽ ἰπ ΜΟΤΩΡΙΝ, ἰΒ αδηέ, 

ὙΠ π΄ Λέηιΐ, “υγοταδπ’ Βοηηοθταοα δ] ἀο, 88. ἴη 5, Μαίύ, 

Ϊ χἧ , δῦ, θὰ οἴὔζοπονῦ νυ ποῦ, ἃ5 ἴῃ 5, Μαγκ {Π|, 35; νἱ, 8: 

χ, 20, 830; 5. 1κὸ χ, 40; χίν, 20; } Τίπι, ν, 2; δα ἴπ 

᾿ταΐα ον ν. 1. 50 {πᾶ πορλδῦπί ἣδ' λεγε, ΤΩΔΥ Ὅ6 τοπὺπύογοῦ 

δ.5. ὙΥΠΙΚί 5 ἄοο5, " 5. βίβίογα ἐπογοίοσο βοΐ ΨΌΠΊΘΠ πἀπίο 

Ηἰπι.᾿ Το Βαμίαϊο πᾶ πορλδῦπιθ ΟὨΪΥ. 

μον. Βαῖν, ψοθθ ὈγοΟῦμο Τμ ΖΑΒ. τνγὰ8 
510 1ς.) 

8. ΤἼθβθ βίβίθιβ οἵ πὶ8 ὑπογθίουθ βθηῦ 
πηὔο Βΐπι, βαγίηρ, μονα, 566,7. 6 ψΒοῖῃ 
ὑποι Ἰονθϑῦ 15 8οῖς, 

4 Βυῦ π μϑαῦίηρ ἐλίβ, βαϊα, ΤΊΒ. Βο - 
ΠΘΒ8 ἴβ ποῦ απο ἀθαῦῃ, Ὀὰὺ ἴοῸν ὑπ ρουν οἵ 
(ἰοα, ὑπὰῦ Ὁμ6 ὅοῃ οὐ αοα θῸ ρμ]ονγιῆθα 
ΦΒροιρ ἰ0.ὃ 

ὅ ΔΑπὰ 4Ζ6βι8 Ἰονγοά Μανῦμα, πα ᾿θν 
βίβύθι, δα ΤΆ ΖΆΓΙΒ. 

6. Α5.10 πϑραγὰ ὑπαῦ  γγ88 βΒίοἱς, 6 801}]} 
Δθοάθ ὕνγο ἀδυ8 ἴῃ ὕΠ6 Ρ]δοθ τολθῦη8 [10 υγᾶ8, 

ΤΆ αἴδοιν {18 π6 βαϊά τθΐο ᾿ἷ8 418- 
ΟἷΡ]68, Τωϑῦ 18 ΡῸ ἀρδῖη Ἰηῦο «πιά εθὰ, 

8 Το αἰβοῖρ]οβ βαϊά ἀπύο μἷπι, ΤΑ ΡΌῚ, 
{6 18 νν8 ποὺ βΒουρῃῦ ὕο ὑπγον Βύομοϑ ἂὖ 
ὑπ60 ;5. ἀδῃὰ ὕμποιι ροοϑῦ ἀραῖη ὑμῦ μον ὃ 

9. 726808 δηβιυυογο, Ασὸ ὕμποτο ποῦ ὕνγοὶνθ 
μου οὗ ὑπ ἀὰν Ὁ 10 ομο ρορῦϊι ὈῪ ἀαγ,ῦ 

᾿ αἰααιγία βοϊπαπιπια, 

3. “γαμία βαίΐ, 

8. μαίνι ἐπαία, δι’ αὐτῇ“. 

411, "τὸ Τγονν ΤΊΘΟ νυ 1} ΒύΟΠΟΒ," 

5 ἵῃ ἀαρ, 
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σπλρ. ΧΙ. 5. 50ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

Β6Ρ αὶ, γῃοβ6 ὅπ Ὀγούμον ΤιδΖΆΓ8. ν᾽ 88 
8101.) 

3 ἫΙΪΒ 5ἰβίουβ βοηῦ ππῦο Βἷπι, δηα βαϊά,} 
Τιοτά, ποὺ Βθ μοι ὅποι ἀἰάδῦ Ἰογθ, 18 
(116 π βίοῖς. 

4 ἍΤ  οη 76808 μοαγὰ ἐλὲβ, ἢ βαῖ 0}, ΤῊ]8 
ΒΟ πΘ88 18 ποὺ πηΐο ἀθαύμ, θα ἴον ὑπ ὙΠ8. Βίοκπθββ 18 ποῦ ἀθδαϊν, Ὀὰῦ ἴον {π6. 

οἵ Θοά, ὑμαῦ π6 ὅοῃ οὗ αοα Ὁ 
σ]ον θα" ὑΠμθτθθΥ. 

ὅ Απᾶ {6818 νψὰβ Ἰογϊηρῇ Μαρίμδ, ἀπὰ 
ὨΘΡ βίϑίθν ΜαΡυ, "ἡ δηα ΤιἈΖΆΓΊΒ. 

Θθ Ὑμθη 6 ποαυτὰ ὑπαῦ ΠΘ νυαβῦ [Ἀ]16 0 
816, Β6 σϑιπδϊηθα ἴῃ ὑμαῦ ρδοθ ΠΘΓΘ ἢθ 
νγ͵Ὰ8 ὕνγο ἀΔγ8. 

7 ΤΏ θη αἴγον ὑμαὺδ ἢθ βαῖθ ἢ ἀπῦο ὕΠ6Π], 
Οὐτηο, ἰθὺ 8 ρὸ θδοὶς ἃρϑῖηῖ Ἰηῦο πάρα, 

8 Ηΐ8 ἀἰϊβοῖρ]68 βὰν πηῦο Εἶπ, ΒΑΌΌῚ, [86 

ΘΕΟΚΟΙ͂ΑΝ. 

Εἶθ ἔδοῦ ψιῦ ΒΡ Βαῖν, σμοβο Ὀγούμον 1,8- 
ΖΆΓΡΕΒ νγ)88 510.) 

8 Ηἰβ 5ἰβίουβ βοηῦ ἴο 76808, δπᾶ βαϊά, 
Τιογὰ, 1ο, Βϑ σιβοπι μου Ἰογϑϑῦ 18 βιοῖ. 

4 Βυῦ ψῃθη 76808 πραγ ἐλίβ μ6 βαϊὰ, 

σίουυ οἵ Οοά, ὑμαῦ ἔμ ϑὅοπ οἵ αοά ὃ 
Β]ονιῃ θα ουὖ οὗ 10. 

δ᾽ 71όβὺ8 Ἰονοᾶ Μανία, δηἋ Π6Ρ βἰβίβι, 
δα ΤιαΖΆΓι8. 

0 ὙΈΘαΪ μθ πρᾶν ὑπαῦ Π6 νγδβ5 βίοϊκ, ἢ6 
8011} ἀθοάθ ἴῃ ὑΠ|6 Ῥ]δοθ γμθυο ΠΘ γγἃ8 ὕψο 
ἄδγ8. 

7 ΤΒΘη ἴδον ὑπαῦ ἢ 8814 πηΐῦο ᾿Ϊ8. αἴ8- 
οἷρ]θβ, Πιϑῦ α8 ρο, ἰϑῦ τι8 ρΡ888. ἃραϊηῦ Ἰηΐο 
ΠΌΤΕ 

8. ΤΊ|ι6 ἀἰβοῖρ]68 βαϊ ἃ ἀπῦο μΐπι, ΤΘΔΟΠ ΟΡ, 

ΒΡ Βδὶγ, ΏΟΒΘ ὈσΟύΠΘΓ Τ,ἈΖΑΓΙΙΒ νγ88 816.) ᾿ 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

35 ΗΐβΒ ὕνο βἰβίθυβ ὑβογθίογο βθηῦ ὑηΐο 
ήτη, βαυίηρ, ωογὰ, ]ο, ἢ6 βοτὰ ἔμου Ἰογοϑὺ 
18 8.0 [κ. ] 

4 Απὰ “6808 Βανίπσ μραγὰ ἐλὲβ βαϊά, 
ΤῊ5. 5: Οκηθ88. 18 ποῦ απέο ἀθαίμ, Ὀαΐ ἴονὶ 
186 ρου οὐ αοἁ, ὑμαῦ ἐμ ϑὅοῃ οἵ Θοᾶ θ᾽ 
Β]ουιῆρα ὑμπροιρ 0.1 | 

ὅ Απὰ 4688 Ἰογοᾶ Μαγέμα, δπᾷ ἴθυ 
Βιβύθι, δη4 ΤᾺ ΖΆΓΊΒ. ] 

Θ Απά ψ ἤθη μθ μοαγᾷ ὑμαῦ ἢθ νγὰβ βῖοῖ, 
ὑμθη ΒΘ δθοάθ ἴῃ [Π βᾶπι6 ρἴδοθ γΠθΓΘ ἮΘ 
ὙΥᾺΒ ὕνγο ἀἀγ8. 

7 Αἴΐοῦ ὑπαῦ Π βαϊ4 ἕο μἷβ ἀἰβοῖρ᾽ 68, 
Τοῦ 18 ρῸ δραίη ἰπΐο «ὰάτθα. 

8 ΤῊ ἀἰβοῖρ]θβ βαϊά ἀπο μἷπι, ἘδθΌὶ, 

76 ..8 βουρμῦ δυθῃ πον ἴο βύοπθ {Π|66, ἀπ ὑΐθ 96 ν)}8 θυθπ γϑῦ βοιρῦ ὕο βύοῃθ {Π|66; ποὺῦ Βουιρῃῦ δ «6 ν.8 ἴο Κι]] ὕπθθ στ 

ἀρδῖπ σοσϑῦ ἔθου Ὁ 6 ΠΟ ὃ 

9. 7Τοβὰβ ηδθγοᾶ ὑπθιὰ, Ασὸ ὕμοσο ποῦ 

τ πξ, " ἀπὰ βδυ. 

3 ει ρΊ]οΥ Ποοξογ,᾽ γδγ, " αξ ρ]οτ ποδί 5ι{,᾿ 
3 ἐχηροτί, "Ἰονοὰ πΔΌΪΓΆΔΙΙΥ.᾽ 

4 γᾶγ. "πιὰ ΜΆΓΥ ΠΟΙ 5 βίου. 

5. χῸ, "τπιδῇ 6 ἰ5.᾽ 

6 πη. “{π656.᾿ 

1 ΟΥ̓Δ, "Δηοῖ. Υ {π|6.᾿ 

5. 11ξ. " ἀπὰ τοξζαχτιοὰ κοοβὲ Τποα {Π  ἘΠΟΥ }᾽ 

9. γϑγ, “15 ποῖ ἃ (δ  ὈνοΙν 6 ΠΟῸΓΒ Ὁ᾽ 

δα σοοϑῦ ὑπο ἀραὶη ἐμ μον ἢ 

9. 7658ι8 βαϊά απΐο ἔμθιῃ, ἄσθ ὕμθγο ποὺ 

ι οἱδ᾽ Λαγέδα, "5." 

3 χεῖ, “(δῦ πο 15.᾿ 

3 φιυαϊει ἢ ἐβαγυϊ εἰ} φισαίαά. 

ἈἈΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

α ΠῸΡ ἸΟΟ ΚΒ: ΤιαΖΆΓΙΒ ΔΘ. ὈτΟΥΠΘΙ ὑγᾶ8᾽ 
δ κϑα 1}}.5) Ϊ 

8 ΗΙΐβ βἰβίουβ βοῃῦ ἴο ἷμη, δῃᾷ βαϊά, 
Τιογα, ποῦ 18 βίοις μ᾽ σι μοῖὴ ἔμοιυ Ἰογθϑῦ. 

4 ὙΠ θη ὑπ ϑανίουν μϑαγὰ ἰδ, ὕΠ θη ἢΘ 
βαϊά ἴο ὑπϑῖη, ΤῊ 8. ΒΟ πθ88 8 ποὺ [ὉΓ 
ἀθαῦι, θὰ ἴῸν οἀ 8. βίογυ, ὑπαῦ Οοα 8. 
ϑοπ θ6 σ]ουῆθα ὑπγουρ 10. 

δ Βιυῦ ὑπ ϑανίουν Ἰονοά Μανῦμα, δπὰ 
᾿Θ βίϑύου ΜΆγυ, ἀπα ΤΆ ζαΡαΒ ὑμοὶν ὈγοῦΠ ΟΡ, 

60 Ἡονθοῖῦ ΒΘ γοιναϊηθαδ ὕννο ἀαγ8. ἴῃ 
ὑμπαῦ βδῖηθ ρ΄δοθ, θθπ 0 πραγ ὑμαῦ ἢθ 
88 810 1ς, 

7 Αἴτον ὕπθ80. ὑπϊηρ8 6 βαϊ ἃ [ο ἢΪ8 αἴ8- 
ΟἷρΙοβ, Τιοῦ τ ἀθραῦῦ ἃραίη ἰπύο ὑ}|6 Ἰαπὰ 
οἵ Τυ δ. 

8 ἨΐΒ ἀἰϊβοῖρ!θβ βαϊ4 ἀπο ΐπη, ΤΘΔΟΠ ον, 
ΠΟΥ ὑΠ6 16 78 βουρμῦ ὕΠθ0, ὑμαῦ ὕμ6γ πγου]ά 
βύοπθ ὕμθθ; δ ψηῦ ἔποὰ ἀραὶπ ἀθρανῦ, 
Ὁμιυ πον ὃ 

9. Τὸ ϑανίουν αηδιουθᾶ ἔμθπὶ ἀπ Βαϊ, 
Ηονν, ἅτ ἔπ υθ ποῦ ὕνγθῖν Θ ΠΟῸΓΒ οἵ [Π ἀν Ὁ 

1 «πὰ ἀγίαχο πα {εξ τηϊὰ ἣψτε ἰοσσιην. 

3 τος χευποά, 

Πα ἐππίο Ηἰπι." Ῥοϊγκὶ. 

8 γ{ὸ, “ ννδβ." 

ἈΈΛΒΙΟ. 

ἢ ΠΘΡ Παὶγ : ἀπα {Π6 5[οἷς ΤΑ ΖΔΓΒ τγἃ8 
Ῥγοῦμον οἵ ὑπαῦ ὁπ6.) 

8. ΤΊ θη {Π|6 ὄννο βιβύθυβ βοηῦ απΐο {16888,} 
βαγῖπρ, Ὁ Τιογα, Ἰο, ἢ σβοπὶ ὕμοι Ἰονοϑῦ 
ἐδ Βῖοκ. 

4 Απὰ ψ ἤθη 688 παρὰ ἐλέβ, μ6 βαϊά, 
ΤῊΪΒ. 81 Π688 15 ποῦ ἃ 5 οἰκη6885 απο ἀθαῦ, ἢ 
θαῦ ἴον ὕΠ6 ροῦν οἵ Οοα, δπα ὑμπᾶῦ ἐμθ 
ϑοη οἵ (ἰοά Ὀ6 ρ]ογ θα θθοδιβθ οὗ 10. 

ὅ Νον “6818 νγὰϑ ἴοπα οἵδ Μαδνῦμα, δπὰ 
οἵ ΜΆΡΥ ΠΟΙ βἰβύθι, ἃπᾷ οἵ Τιζαγιϑ. 

6 δὅο ψῆθὴ ἢ βαρ ὑμδαῦ ἢΘ νγῶϑ 8ιοῖς, 
[0 βίαγϑα ἴπ ὑπ ρδοθ ἱπ ψμϊοῖ μθ τα8᾽ 96808 006 ὕνο ἀδΥ8 ἴῃ ὅπ ῬἾδοθ ΔΘ ΓΘ 
ὕνο ἀλγ8. 

7 Απὰ αἴνον ὑμβ μ6 βαϊ4 παηῦο 8. ἀἰ8- 
ΟἾρ]Θ8, Τοῦ τι8 σοῦ ἀραΐπ ἱπέο Τπ6:ἃ. 

8 Τηθη εἷ8 ἀἴβοῖρ 98. βαϊἃ ἀπίο Βἷπη, Ὁ 
ΟΤΡΟδοῦον, ὕμ6 70 ν»)8 γογῸ Ἰυ8ὺ πον τἸβϊηρ ὑΠΘΥ ὙγΘτΘ βύοπίηρ ὕΠ 66; ἀπὰ ποὺ σοθϑῦ 
ἴο βίομθ ἔμθθ; ἀπὰ ὕπο τἰβιθδῦ ἴὸ ρσοὸ ὑθιῦΠ ον ἀραὶ ὃ 
ὉΠ Π6Ρ ἀραὶπ ἢ 

9. 7688 δηβυογοά, Ασὸ ὕπογο ποῦ ὕνοῖνο 
ΒΟῸΓΒ ἴῃ ὑδ6 ἀδν δ Απὰ ἴ ἃ τηδῃ γα} κ ἴῃ οὗ ἔνγοϊνο μοὺσΒ ὃ Τῇ ὁὴθ ναὶ Ὁν ἄδν, ΕῚ8 

3 ΤῊ ἰ5 δὴ ὀχασὲ τοὺ οτίπρ οὗ ἔα ΜοτιρὨ ες, ιν. 

3 τραλκᾶπα γα πειμλίδῥαπ. 

4 τ. "ἴδκο ὑ5,᾽ οὐ "Ἰοδὰ υυϊε!ι 5," ἀπνά λω δίπα. 

δ εἰ ποῖ πὸ ἀδὺ ἔνγοῖνο Ποῦγβ }᾽ ῬοΙγΕΙ. 

Βύοῃθ8, ἃπἀ ἀραῖη σοθϑῦ ὅποι ἐμ τμθν ὃ 

9 76818 Δηβυγουθά, Ασὸ ὕμϑτ ποῦ ὕνγοὶνθ 

1 με, “ΤῸΓ [[8 Βακο.᾽ 

ὑνγοῖνθ ΠοὰτΒ ἴῃ ἃ (ὉΥ 9 Τῇ ΔΏΥ ΟΠΘ ΜΚ ὑνγοὶγθ ΠΟῸΡΒ ἴπ ὑῃ6 ἄγ Τῇ δὴν ὁπθ ΒΟῸΪΒ ἴῃ ὑΠ6 ἄγ ἢ [Γῇ ὁπθ πϑἰκθῦὶι ἴῃ και 

] 
Ι 
! 

ΡΕΆΞΙΑΝ, | 

οἰθαποα δῃᾷ σὶρθᾶ ἔμθπι τὶ ΠΡ Πδὶσ ; 
ἃηὰ ὑπαῦ 5Β[οῖς τηϑῃ τγᾶ8 Π6  Ὀτούθθν.) 

3 Ἠΐδβ ἔνο βιβύθυβ βθηδ ἀπίο {6508, δὰ. 
5814, Οὰν Του, ΒΘ σοῦ ὅποι Ἰογοβῦ 18 
810 Κ. 

4. 16 818 βαϊά, ΤῊ βίο 85 18. ποῦ ὑπΐο 
ἀθαῦμ,} θὰῦ ἴον ὑμ6 βίουυ οἵ Θοα, ὑμαῦ ὑπ. 
ϑοη οἵ Θοὐ "6 ργαϊβθά. ' 

ὅ Βροδιβο 6808 μα Ἰονο ἴον Μασ, πᾶ. 
Ματγίμα, δια Τα ζατιΒ. ] 

6 Απὰ ψ θὰ πὸ μϑαγὰ ὑμπαῦ ἢθ νγὰ8 βίοκ,. 

ἢ6 νγ88. 
7 Αἴδου ὑμπδῦ ΒΘ βαϊὰ ὑπΐο ἢῚ8 ἀἰβοὶρ] 68, 

Οὐοτηθ, ὑμπαῦ τὸ σὸ Ἰπίο «πάτο. 

8. ΤΉ ἀϊβοὶρ!685 βαϊα απο μἷπη, [πὶ Τα άτθα 

9. 76βι8 βαϊὰ απο ἔμθπη, 15 ποὺ ἐμ ἄν 

τ πε, "ΟΥ̓ ἀοδεν," οὐ " ἀσοδάϊν," πε ας ἄν.ἐ ἡπαγα αεἰ, τα 
1 τοδὶ πεὴ ας ὅν νιαγᾷ ακὲὶ τῦδὺ τοδὶ 5 ποῖ, ΤῸ οὐ ἵγοῦι 
τῆλε, ἀσδὲν " ἴνο, ἰξ ἀσοκ ποῖ ΓΟἸ ον ἐπ δὲ ἢ 5.Δ]}} ἀἰοὸ οὐὗἁ ἰξ. 
Το Ῥογκίδη ἰοχὶ οὗ (πο Ῥοϊγκίος ᾿δ5 τὸ γόννγοὶβ. 
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5. 5ΦΟΗΝ. πᾶν. ΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΞΒΙΟΝ. 

{π6 ἄαγ, Π6 βύῦππη Ὁ] Θἢ ποῦ, ὈΘοδι56 [6 Βθθῦ}} 
{88 Ἰρὰῃῦ οἵ 0ῃ18 πο υ]ά. 

10 Βαῦ 1 ἃ πιδῃ γὑγ8}Κ πὶ ὑπ6 πρὶ, ἢΘ 
βῦιμη Ὁ] οι, [Ὀθοδιβ8 ὕμθγ ἰ8. πὸ ΠΡὩῦ ἴῃ 
Β1πη.7 

᾿ς 11] ΤΉοβθ ὑπίηρβ βαϊᾷ Πθ; δπᾶ δίδειν 
[{πῶ0}] μ6 βίῃ. απο {Π6πὶ, ΟΌΡ ἔτπ]θπᾶ 
Πιατᾶταβ [35] θθρϑί :] θα 1 ρο, ὑμαῦ 1 ΠΙΔΥ 
Ἄ8Κ6 Βἷπὶ ουὖ οὗ Β]66ρ. 

12 ΤΏρη βαϊα ἢϊ8 ἀἰβοῖρ]68, Του, 1 μ6 
[5166Ρ,7 6 888}} ἀο [ν68}}.] 

18 Ἠονθοὶῦ «6βϑι18 βρᾷκθ οἵ "18 ἀθδίῃ : 
Ῥαῦ ἐμου ὑπουρηῦ ὑμαῦ Β6 [Π8α Βρόίθῃ ΟἹ] 
ἑακῖηρ οὗ τοϑῦ 1ῃ Β]6θρ. 

᾿ς 14. Τ θη βαϊα [6588] πηῦο ὕμθπὴ Ρ]ΔΙη]γ, 
᾿ΠΜΆΖΆΤῈΒ 15 ἀ6δ, 
᾿ 15 ΑΠΑῚ δ8πὶ ρ]Δα [ῸΡ γου" Βα κ68 ὑΠαῦ 
Το νγὰβ ποῦ ἔπουθ, ἴο ὑπ Ἰηὐθηῦ γ6 ΤηΔῦ Ὀ6- 
ἼΠθνΘ ; μθυθυῦ 6 1688 Ἰθῦ 15 ΡῸ ππῦο Β]ῃι. 
᾿ς 106 [Τὴ βαϊά ὙΒοιηδ8,}] συ Β1Ὸ ἢ 18 οα]]ρα 
Ῥιάγηλαβ, απῦο ἢ15 [8] ον - ΑἸ ΒΟ} ]65, μοῦ α8 

[αἶβο ρο, ὑπαῦ γγθ ἸΏΔΥ 416 Ὑ]Ὸ} Ὠ]Π|. 

Α.Ὁ. 33. 

1 ΟἿ. χίϊ. 35. 

[3.80 Ὀδοαΐξ, χχχί. 16; Ώδη. χὶϊ. 2; 5, Μαΐίξ, ἴχ. 34; Αοῦβ 
γί, 60; 1 ΟΟΥ. ΧΥ. 18, 51. 

ΒΥΆΙΑΟ. 

γα] ΚΙ ΠρῚ ΔΡουῦ 1π 0Π6 αν, ΒΘ βύπτη Ὁ] ἢ ποῦ, 
Ῥδοδιβθ μ6 βθοῦῃῃ ὑπ6 Πρῃὺ οὗ ὑμ18 ψου]ά. 

10 ΤΆ ἃ τθδη σ8}κ5 ἀθουῦ ἴῃ {Π|6 τη]ρ}ῦ, 
μι βύυπη θύῃ, θθοδιβθ ὕΠ6ΓΘ 15 πὸ Ἰρῃῦ ἴῃ 
ΒἾμη. 

11 Ζ76βι15 βαϊα ἐμθ8θ ὑπίηρβ: δηα [Γ᾽ 
Ὁ8αὺ Β6 βαϊ4 ἀπῦο ἐμ θπι, Τα ΖΆΤΊΙΒ Οἷα {ΡΙΘ πα 
Βαύῃ ΤΆΠ16 4516 60 :5 Ὀυὺ 1 πὶ ροῖπρ, ὑμπαῦ 
1 ἅνᾶκο τη. 

12 Ἠ5 ἀἸβοῖρ]688 βᾶὺ πηΐο Βἴπι, Οὐ Τιογα, 
1 Ἠ6 βίθθρϑιῃ, μ8 15 ρϑυθιπρ ν16}}. 

18 Βυῦ Φ6βι5 βαϊα ὑπαῦ οὐ ἀθδαῦ! : «πὰ 
Π6Υ ὑποαρμῦ ὑμαῦ μ6 βαϊα 1ῦ οἵ {Π|0 Β᾽ ται» 
οἵ 5166}. 

14 ΤΠθη {6505 βαϊα ἀπῦο ὕμ6πὶ Ρ]ΔΙΉΪΥ, 
ΤΙ ΆΓΊΙΒ 18 ἀθδά. 

16 Απά 1 το]οϊοθ ὑπαῦ 1 πὰ ποὺ ὕμουθ 
Ῥθοδιβα οὗ γοῖι, ὑπαὺ γϑ Ὀδίϊθνθ: θαὺ ἰοὺ 
18 ροῦ 10 Π|6ν. | 

16 ΤΒοπιαβ, 0 18. ο811645 ΤΠ, βαϊά. 
ππίο {}|6 αἰδοῖ ρ]65 ἴ8 [8] ]ον"8, Πιθῦ τι βο, 
Τιοῦ 18 4180 4186 συτῦ Πῖτ. 

1 γι αϊεκ. 

3. 4150, " 518}} γυναῖκ," π' αἰεἶς. 

3. οΥἉ, "Πδ5 Ἰαἴῃ ἀουσι δλακοὺ; “18 8516 ρ.᾽ Ητσκὶ. 8566 Κ. 
ἘρὮγδοπι, Οδη. απ. χὶνῖ. 

1 “νυΐ, Ἰοδα {Π6 νγαγ.᾽ ΗΥΚΙ. 

5. ΟΥ̓Μ, “ὙΠΟ 15 οδ θα ἔυνὶπ,᾽ Τ᾽ λδηιᾶ ἀηιοί᾽ Ἰιδηιαν ἐ"ιδηιῦ. 

5 “Ἰραᾷᾶ {πὸ νγᾶν.᾽ ΗΥΚῚ. ὙΠ Τηδὺ 8150 6 γοηάογρα 
ἐὐγ6 511811᾿ ΟΥ̓Κ ὙΨ1] κῸ,᾽ “νγ 6 ὙΥ}] 4150 αἴθ νυῖι Ηΐπι.᾽ 

5ΛΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

᾿ἄαγ, ΒΘ βέμιη ]οῦ ποῦ, Ὀθοδιβθ π6 βθϑίῃ 
{86 Πσμῦ οὗ {μῖ18 πον] α.1 

᾿ς 10 Τῇ οπθ νἱκ Ὀγ πίρῃέ, μ6 βῦιπι ] οὐ, 
θϑοδαβο {πὸ Ἰρῃῦ 18 ποῦ 1η Ἠΐπ. 

᾿ 11 Ἐδ Βαϊ ἔμοβθ ὑπίηρβ: ἴδον σαγβ 
[Πρ βαϊᾷ υπῦο ὕμοπι, ΤΠ ΆΖΑΓΒ. Οὐ ἔτοπά 
Βαύἢ [Ἀ]]16ῃ Δ5|66ρ 1:2 θαῦ 1 νο ὑμαῦ 1 γδῖβθ. 
᾿Βῖπι ὉΡ. 

12. Ἠΐ8 ἀἰβοῖρ!68 ὕῃθῃ βαϊἃ απο πη, Τιογα, ἢ 
1Π6 Βαῦἢ (Ά]16 5166, 6 518} σϑῦ αρ δραίη.ὅ, 

15 Βυῦ {18 βαϊα «688 οἵ 18. ἀθδίῃ : 
ΠΟΥ δόνονθν, ὑπουραῦ ὑΠπᾶὺ Π6 Βρᾶκοὸ οἵ. 
{86 5|66Ρ οὗ ᾿ποοηβοϊ ΟΊ 8}688." 
᾿ 14 Τῆρη 6511 βαϊἃ παπύο ποι ὉΠΘΓΘΙΟΤΘ 
ΟΡΘΗΪν ὑμαῦ, ΤΆ ΖΆΓΙΒ 15. ἀθδά.5 
᾿ 15 ΔΑπά 1 τρ]οῖσθ θθοδιβ οἵ γοι, ὑπαῦ! 
'γθ. θοϊίονθ, ὑμαῦ 1 νγὰβ ποῦ ἔβϑγ; δαῦ Ἰοὺ 
ΓΒ ρΡῸ υηΐο ΠἾπΠ|. 

10 ΤΒοτηα8, ψΠοπὰ ὑΠ6 Ὺ 64}} ΤΙ ἀγ Πη8, 
᾿Β8 10} ηῦο Β18 [6]]ονν - ἀἴΒοῚρ]68, Τοῦ 118 4180. 
80, ὑπαῦ τὴῦϑ αἴθ ψῖθ Βῖπη, ] 

1 ψδγ, "οὐ πο ννοτ]α,᾽ 

3. αἷβο, “885 1δἴτὶ ἄοντι το 5] ΟΡ, ΟΥ “15 ᾿γίπρς ἄονγη.᾽ 

3 μδπαΐδεπ, " 5.511] τίβο," Ῥσγαρτη, Μίηρασ, Ποία. Ρ. χἹ!, 

[α18ο ρο, ὑπαῦ σψ ἀ16 νι Ηΐπι. 

νυ ἰο οὐδ ὁπ " αιχαῖπ,᾽ 

] 
4 αἴ50, "ΟΥ̓ {ΠπῸ Βδον ΟΥὐἉ ΤΟΥ ΚΟ ΓΟ] ΠΟ585," 

5. ΟΥ̓ ΤΑΊΠΟΥ, " ἀἰοσά,᾽ 

- 

{π᾿ ἄδν βύαπι ] οὐ ποῦ, Ὀθοαιβθ ῃΘ Βθθίἢ 
{π6 Ἰίσαῦ οἵ {π6 ψου]ά. ] 

10 Βυῦ μ8 ὑπαῦ 5881} γνα}ς ἰπ {Ππ6 πισ ῦ, 
βῦπι Β] ἢ, θθοδιβθ ὑμθ Ἰίραῦ ἐ ποῦ 1π Πΐπη.. 

11 Ἡλνίπρ βαϊᾷ ὑμθβθ ὑμίηρθ, μ6. βδϊα 
αἴνον. ὑπαῦ,} ΠμαζᾶραΒ οὰρ ἔροπὰ μαύἢ [16 η 
ἈΒΙθοΡ; Ὀαὺ 1 ρὸ ὑπαῦ 1 ἀσακο Ἀΐμ. 

Ϊ 
Ϊ 

12 ΤΊ ἀἰβοῖρ 68 βαυ απῦο Πἰπὶ, Τμοτ, 1 
[6 βαῦ]ν [Ἀ]Π]16ὴ. ἈΒ]6 60, μ6 888}] μοῦ Ἐν 

13 Βυῦ 7688. βαϊα {818 οἵ ὉΠ βίθορ οἵ 
ἄθαῦι : ὕΠ6Ὺ πουγονθν, ὑπουρθῦ ὑπαῦ Π6 βαϊά. 
ἴῦ οὔ ὅπ Ἰγίηρ ἄονῃ οἵ β6θρ. 

14. ΤΊΙοη «168118 8 0ἢ απῦο ὕΠ6 πὴ ΟΡΘΏΪΥ 
ὑμπαῦ, Τιαχάγιβ 18 ἀθδα. 

15 Απαὰ 1 σο]οῖοθ ἴῸΡ. νου Βα|κο ὉΠαῦ γ9 
Βο]ΐονθ, ὑμαῦ 1 νὰ8 ποῦ ὕμογο; θαῦ Ἰοὺ 8. 
50 ἀπἴο Ὠΐπη. 

10 Τῆθη ὙΠοιηδ8, σ μομὰ ὑΠ 6 Υ 6811 Τά γ- 
τπτι8, 5810} ἀαηῦο μ18. [6]]ονν- αἸΒοῖρ]68, Τοῦ ὰ8 

Σ 11, " αὐΐον ἴπόβὸ {πη κΒ.᾽ 

2 ρρβοίδηρλι 5 τοῦ ῬΤΟΡΟΥΥ ἃ ἕαΐξαγο ἴκὸ μαπα δηι ΝΟΥ, 
“8, 94, ΠΟ Κι ἢδ ταδὲ ΡῈ τοπάοτοα Ὀγ {πὸ Γαύαγο πὶ Ἐπις- 
Ἰῖβ. ΙὉ ῬΥΟΡΟΥ͂Υ πιοᾶπβ “ἨΘ 5 ἰπ ἃ βίανο (0 τίβο,᾽ 1,0, 
ὙΠ η ΠΟ ΑΥΤΆ ΚΟΒ, 

8. ρίεπκος πέορί Πίγιίπι; αἰοτοπς ὕγοτη πὸ Βαμίάϊο οΧ- 
Ῥτγοββίοι, 

4 γ{," ἀἰοά.,᾽ 

ἘΤΉΠΟΡΙΟ. 

Α τηδπ ψ)ἘῸ νυ] κοῦ Ὀγ ἀδυ, βῦατη Ὁ] ἢ ποῦ, 
Ὀθοδβθ ἢ6 βθϑύμ ὑπ ᾿ἱρῃὺ οὐ {818 μου], 

10 Βαυῦ Β6 ὑπαῦ νι κϑύῃῃ Ὀγ πὶρ!ῦ, βέατη- 
ὈΠΘΌΝ, θθοδιιβ6 ὕΠΘΓΘ 15 1ῃ δΐπη πὸ ᾿ϊραὺ ὑπαῦ 
ἮΘ ΠΙΔΥ͂ 866. 

11 Ηθ 5410} 018 παηῦο ΠῚ5 αἸΒΟῚ 0168 : δπᾶ 
ὑμθη Βαῖ ἢ πηῦο ὑμθη, ΠΙΆ ΖΑΡῺῚΒ. ΟἿ ἔρθ θα 
15. 8816 60; Βυῦ 1 ρο, ἃπὰ 1 ἀνγακο Εἶπ. 

12 Απά 1550 1Ρ168 βαὺ πηΐο μἰπ), Τιονᾷ, 1 
ΒΘΒΙ ΟΡ ί, μ65}}8}} σϑῦ νυ 6]}, απ 5}88}} αυγακθ. 

18. Βυῦ «6818 βδὶ 45" ἐλὼ οἵ 0016 8]θθρ οὗ 
ἄθδθῃ : θὰῦ ὑπου ὑπουρὶῦ οὐ 086. 5]6θρ οἵ 
ΒΙ 6 νυ, τυ μαῦ Π6 5813 απο ὑπ Θη]. 

14. ΤΠΘη «[68118 5810}. ἀπΐο ὑπιθπιϑ ΟΡ ΘΗΪΥ, 
ΤιΑΖΆΡΙΙΒ 18. ἀθδά, 

15 ΑΠΑ1 [ῸΓ τὴν ρατῦ, 1 σο]οΐοθ [Ὁ γουμ" 
ΒΆΚ6 ὑπαῦ 1 σὰβ ποῦ ὕμθνθ, ὑπαῦ γο Ὀ6- 
ΠΘγ ; θαῦ πον ἰϑῦ 1Β ρῸ πηΐο Βΐμη. 

10 Απά ΤΠοιηΔ8, νη 18 68}164 ΤΊ ἀν τι," 
Βα ἢ πηῦο Π15 [6]]ονν -ἀἸβοῖρ]65, ωθῦ 8. 4180 
80 μουν, ὑπαῦ νγ ἀ16 ψ ἢ} Βῖτα. 

1 ΟΥ, “1 5}1811᾽ ΟΥ̓ Ὑ11} ρῸ, δινα 5}}8}1᾿ ΟΥ̓ “ὙΥ ἢ} ἀυσακο Ηΐτη." 
᾿ᾺΒ. αἰτοδαν ποίϊοθα ὅπ ἘΠΡΊΒη ψαῦαγο Ὑν1{Π “ 51}8}}᾽ ΟΥ 
ΓΚ], ἀοο5. ποῦ τοηᾶου δοουγαίοὶν πὸ βᾶπιὸ ἔἴθηβο ἴῃ 18- 
ΕΌΔΡῸΒ Κὸ τη6 Ετπϊορῖο, ὑπᾶῦ 56 0 ΔΌΧΙ ΠΥ νΟΓΡΒ. 

3 10," Βα [ἢ.᾽ 

8 ῬοΟΙΥΡΊ. δα 5, " δια το] ἔποπὶ ἀπ δαὶ τ, 

4 Ἐπ. Ῥίάμηιοδ, Δίδυμος. 

ΘΟΤΗΙΟ. 

6 βῦπιη ]Θ. ποῦ, Ὀθοδαβθ ἢθ Ὀθμοϊ θέ 
ὑπ Ἰίρηῦ οὐ ὉΠ18. νον]. 

10 Ῥυῦ 1 ὁπ ροϑῦμῃ Βγ πὶρ!ῦ, μθ βύμστω- 
ῬΙοῦμ, Ὀθοδαβθ Ἰἰρηῦ 15 ποῦ ἴῃ Εἴη. 

11 Ἠὸ βαϊά ὑπ686 ὑμὶπρϑ : δηᾷ αἰδον ὑπαῦ 
ἢ6 βαῖθῃ ἀπο ὑμθη, Τμᾶζαλιιβ οὐν ἔνθα 
ἰ8 ΤἈ]16η Ὁ5]66Ρ ; θαῦ Ἰοὺ 8 ρο, ὑμπαῦ Τὸ τηδῪ 
γα Κ6 μἴπὶ πρ.} 

12 ΤΊθα Π18. αἰβοῖρ]68. βαϊά, Ἰωουὰ, ᾿ξ μ6 
ΒΙθθρθῦμ, ῃ8 Ῥθοοπιθῦ συμ ο]6.5 

13. “1 68118 Πουγθυον 881.5 {18 οὐ 18. ἀθαῦ : 
θυῦ ὑπο ὑμοιριῦ ὑμαῦ ἢ βαϊα ἐξ οἵ β]6θρ. 

14 ΤΠΘη 6805 Βα] απῦο {Πι6η} Ῥ]ΔΙΉΪΥ, 
ΤιαζαΡ 8 18 ἀθδά.᾿ 

15 Απά 1 γνο]οῖΐοθ ἴον γοὰ ὑμαὺ γὸ Ὀ6- 
Ἰίονθ, ὑπαῦ 1 πτᾶ8 ποῦ ὕμορο; θὰῦ Ἰοὺ ὰ8 ρῸ 
ἀπῦο δῖ. 

10 Τῆθη βαϊὰ Τοιμαθ, γι ηῸ 8. οα]]οᾶ 
ΤΙάγπλιδ, πηὔο ΠΒ. Ομ ραῃΐομΒ," μοῦ 8 
4180 ρο, ὑπαῦ νγο αἴθ ἢ ΐτη. 

1 αἰεί καρίαπι οἱ μδυαπιαι ἵπα. 

3 λαΐ! ναϊγέλί νι, 

8. χαΐλαλι ἐλαν 1ϑδιδ, 

Δ, ἀἰοα,᾽ ψασυαϊέ, 

δ΄ 1, “Ὀγοδα ΓΟ] ον 5," χαλίαίνανα βοϊπαίηι, 



σπΒ.». ΧΙ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

Ὺ ἀαγ-Ὀἴπηθ, 
βθοῦι ὑπ Ἰρμῦ οἵ ἐμ18 σου]. 

10 Βιυὺῦ 1 οπθ ψαἰκὶ ΒΥ πίρῃῦ, μ6 βύυτη- 
ῬΙΘῦΝ, θδόδιιβθ ἔπιθι ἴβ πὸ ᾿Πἰρ ῦ ν]ῦ} Ἀΐμ. 

11. Α58. δ βαϊα {μῖ8, αἴϑου ὑΠι185 μ6 881} 
αηΐο ὑμθπι, Τα Ζατι8 οαν ἔθη ἰ8 [Ἀ]]16 ἢ 
Βῖθ0Ρ ;Ὁ θὰ 1 σο, ὑπαῦ 1 αινακθ μῖτη. 

12 Ἠΐβ ἀἰβοῖρ!6β βαὺ απΐο δΐηι, Του, 1} 
86 ἴβ [Ἀ]Π]1θὴ ἀ5]θθρ, ἔμθῃ ἢ Ἰϊνθίῃ. 

18 Βυὺ {6818 Βρᾷκο οὗ ἷβ ἀθδῦῃ : ὕο ὕπιθιὰ 
ἰδ Ἀρρθαγϑά 80 88 1 [6 βα14 ἴῦ οἵ δἷ8 ᾿γίῃρ 
ἄονῃ ἴῃ 8166 ρ." 

14 ΤΠ θη μεν βαϊὰ απΐο ὕπθπὶ ΟΡΘΗΪΥ, 
ΤἸμΑΖΆΓῸΒ ἰ8 ἀθδά. 
1 Απα 1 τε]οῖοθ οὰ γον δοοοιηῦ, ὑμαῦ 

8 1 ποῦ ἔπογθ, ὑμαῦ γ6 ὈΘΙθνθ τη; θαῦ 
ΠΟΥ οοτη6, ἰΘῦ 18 σὸ πο ΠΪπη. 

10 ΤΒοπιδβ, ὕπ6 ὁπ οα]οὰ Ὑ νη," Βαϊα 
απο [εἷ5 [6] ]ονν- ἀἰβοῖρ]θβ, Οὐταθ ἰοῦ τι8 ἃἶβο. 
50, ὑπαῦ τγθ ἀἷθ τὶ Βῖμι. 

1 Τῆο οτἱ κῖπιδὶ τὰδύ Ὅ6 οἰἴποῦ ἱπάᾶϊς, οὐ 58]. 

3 καϊς ἔργψευ αδαΐδ, Ἀεὰ αἰδογὶᾳ, ὅχτο., ἰ5 πο Ποῦ οΙορσαπξ ἐπὶ 
Αὐτηδηΐδη, ΠΟΥ Κταιητηδίϊοδὶ ἴῃ ἘΠ 5}. 1 15 ΠΟΥ στ Π Ο1655 
τοπάογοα Ποῖ ν, ταῖηοῦ ἴμδὴ ΡΔγαρ γαβο ἰζ, 

3 δαάδπιὸ ὶ Θαϊϊϊεα τον ἱπίον, κἀς. “Ἢ τοϊαΐοβ πὶ ΘΟ Π1Π16 6 
μα ἐπ Δ Κ65 ρῖδοο ἴῃ Τά εοα, πὰ 5διῈ}, " ᾿ἈΖαγι5 ΟἿΣ 
ὕγιουνὰ 5 ΤᾺ ]16ὰὶ ἀ5]θορ,᾽ ἅο.᾽ 5, Βόροσ. Ἠομπ, ἴϊ, ν. 38. 

4 ΟΓ, "ΟΥ̓́Τ 5] ατη Ὀ6Υ οὗ Β]6ορ.᾽ 

5. δγρισογμας, δίδυμος. 

ἈΑΝΟΘΠΟ-ΒΆΑΧΟΝ. 

1 ομὸ βοθῦμ ὈῪ ἀδν,} ᾿Θ βύμι Ὀ]οῦἢ ποῦ, 
ἴον ἐμπαῦ μ6 βθούῃ {18 ννου 5 ᾿ἰρμῦ. 

10 Τῇ "θ ροϑῦμ ὈῪ πίρμῦ,} μ6 βύιιῃ ]ίἢ, 
ἴον ὑμαῦ {110 ᾿ἰσιιῦ 18 ποῦ οἱ Βῖτῃ. 

11 Τῆθβο ὑδίηρβ ἢ6 βαϊα ἢ ὅπ αἴξον μ6 
8814 πηῦο ὑπθηι, ΤΆ ΖΆΤΙ8. ΟἿ {γ]Θ Πα Β]60Ρ- 
ἐὰν Ῥθαῦ 1 ψ}}} κο, δ! αὐναᾶῖκθ πὶ ομέ οἵ 
Β|60ρ. 

12. Ἠΐβ ἀἰβοῖρ!θβ 8814, Του, 1 ἢ 8160ρ- 
οὔ, Β Ὀ6 ψΒο]6.3 

13 ΤῊΘ ϑανίουν 8814 τῦ οὗ μ18. θα: 
{807 ψϑθηθα πονθυθν, ὑμαῦ 6 βαϊὰ ιὖῦ οὗ 
ἀσθαπι᾿ Β 5166. 

14. Τιιθη βαϊᾷ ὑπ ϑνυ!οο ΟΡΘΗΪΥ απΐο 
ὕμϑπι, 1μαζαγαβ 15 ἀθδά. 

15 Απὰ 1 δὴν Ὀ]Π6Π6 ἴῸΓ Ὑ ΟἿ 58 |κ68,} ὑΠαὺ 
6 Ὀοϊΐονο, ἴον ὑμαῦ 1 γὰ8 ποὺ ὑμοτὸ; Ὀυΐ 
οὖ ὰΒ ρῸ ἴο Πῖπι. 
10 Τ θη βαϊὰ Τμουμδβϑ,ῦ........ 

ἢ ιἷ8 σομηρδμίοηϑ, μοῦ τι8 σο, πᾷ αἀἷθ ἱὉ ἢ 
ἴῃ. 

τ ρη ἀαρ---οὐ πίδέ. 

3 λὲ ὑψάν λαὶ, " ὈΔΙο." | 

5. δα διυείηπε εἰσρε. 

4 γε. “γουγ εἰΐπσβ," ἀπά ἐσ δοῦν δὲ άλα ΓῸΥ εοιύσαπι ἐλίη.- 
ιπν---  ΒΆΚΟ," (σασλε, δακ, ὅχς,} τισαηπίπες δἷδὸ "τς." 

5 ΤΡ Δ. 5. οπιίβ ὁ λεγόμενος Δίδυμος. Ὅτ. Μαγβδ, 
Ἰοᾶνοβ ἃ Ὀϊδηκ; Μτ, ΤΊ οσρο 005 ποῖ, 

πιογηΐπε.᾽ 

5. 5Ζ0ΗΝ. 
--,ς  ΠΞΠΠΞΠΞΠΞΠΞΠΞΠΞἷΠΞ-..----.-:-.-------5---Ξ::Ξ:Ξ:35-:::::---Ξ-ΞἰΞςτετε----------ττττς----------5
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ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ. 

ο8 086 ἢ βθϑῦϊι {π6 ᾿ἰσπῦ οὗ {18 υγου]ά. 
10 Βιυὺ ᾿ἴ δὴν ομθ ψᾺ}κ ὈΥ πίρεῦ, μΘ 

βύαμῃ ]οῦ, Ὀθοδιβο Πρ ῦ 18 ποῦ ἴῃ Εΐτη, 

11 Ἠδθ 8αϊᾶ 8185: δηᾷ αἴγον {8:18 "6 βαϊὰ 
πἀπίο ὑμθπι, Τμᾶζαγα8 οἱ ἔτθπα 15. ἔἈ]]6η 
ἈΒΙΘΘΡ ; θὰ 1 ρὸ ὑμαῦ 1 γα κθ Βἴτη ὉΡ. 

12. ΤΊ ἀἰβοῖρ!θβ βαϊα ἀπῦο μΐτη, Τορά, 1 
ἢ 8166 ρ, 8 888}} σθθουθυ. 

18 7688 ΒουθνΘΡ Βρᾷκθ οὗ ἢἷ8 ἀθαίῃ : 
θὰῦ ὑποὺ ὑμουρῦ ὑμαῦ μ6 βρᾷκθ οὗ ὑ88 
8166 0 οἵ ἀγθαμι.} 

14 7681 βαϊᾷ ἀραΐπ ἀπο ὑπιθπὶ ΟΡΘΏΪΥ, 
ΤιΑ ΆΡΒ 18 ἀθαά. 

15 Απά 1 το]οῖθθ ὁπ γοῦν δοοουηῦ, ὑμαὺ 
γ6 Ὀθ]ΐθνθ πιθ, ὑμαῦ 1 τὰ ποῦ ὕπθγθ ; Ὀυῦ 
Ἰοὺ Ἂ8 πιονθ ἤθποθ, δ ρὸ ππῦο Πΐπι. 

10 Τ θα ΤΠοπιαβ, νυπο 18 οα]]οα Τ νη, 
Βαϊ ἃ απίο ὕΠ6 ἀἰβοῖρ] 68 γΠῸ γ ῦΘ ἢ Βῖτη, 
Τοῦ τι8 Ἰθᾶγθ δηᾶ ρο, ὑπαῦ γγ7 4180 Ῥϑυῖβῃ 
ψΊἢ Εϊπι. 

ΒΠΑΆΥΟΝΙΟ. 

[6 βέυπηδιϑίμ ποῦ, Ὀθοδαδθ 6 ταὶ κ ὈῪ ἄλν, 6 Βαγύθε ποῦ Ηἷβ ἔοοῦ, Ὀ6- ἄν, Π6 βύιιμῃ Ὀ]θ ἢ ποῦ, Ῥϑοδυβθ 6 βθϑίῃ 
86 ᾿ρδὺ οἵ ὑμῖ8 που]ά. ] 

10 Βυΐῦ 1 οπθ αἰ κϑῦϊι ἴῃ ὑπ πιρμῦ, ΒΘ. 
ὔμμ] θέ, Ὀθοαυβθ ὕμθυθ 18. πὸ Ἰϊρῃῦ ἴπὶ 
Βῖτη. ' 

11 Ἠδ 5αϊά ἔμιθβθ ἐβίηρβ : δπὰ αἴξον ὑμδῦ 
ἢθ βαϊά υὑπΐο ἔμθι, Τμᾶχασιβ Οὐ {τιθπὰ 
18 ΤΆ]Π]Θ ἢ ἀΒΙθορ; θυ 1 ροὸ ὑμεαῦ 1 σψᾶκθ 
μἴτη Ὁρ. 

12 Ἠἰ8 ἀἰβοῖρ᾽θβ ἔθη βαϊά, Τιογά, 1 6 
15 116 Π 45166 0, [6 5}:}8}} θ6 τοβίογθα. } 

18 Βυΐ Φ6βι5 βρᾷκθ οἵ ἷβ ἀθαίῃ : θὰΐ 
ὉΠ6Υ ἐμουραῦ ὑμαῦ ἢθ βρακεἶ οἵ ἴμι6 βίθθρ οὗ 
ἀγθδῃῃ. ὃ 

14. ΤΉ θη {6818 βαϊα ἀπίο ὑμθπὶ πὶ ποὺΐ 
μιοϑιύαθοη, [μα Ζᾶγαβ 15 ἀθδά. ] 

15 Απὰ 1 τοὐοῖοθ ἴον γουν 88 Κ ὑμπαῦ Τ᾿ 
ψὰ8 ποῦ ἔβοῦο, ὑμαῦ γ6 Ὀθὶϊθνθ ; Ὀαῦ ἰοῦ 8. 
80 υηΐο Βῖμι. ᾿ 

16 Τῇ θη ΤΒοτηδ8, ο] θα Τ᾿ σὶη, βαϊά ἀπίο 
0Π|6 ἀἰβοῖρ᾽θβ," 1μοῦ 8. αἰδβὸ ρβο, ὑμαῦ νγθ ἀΐθ 
τὰ Βῖπι. 

' 

1 γηκὶπαγοδιβαξοὶα τἰϊδα, τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου. 
Ἐτοπὰ ἴπδ ἴοστη πισξίπαγεδα, ἴ.ᾳ. 51δν. μορϑηΐθ, ἰξ ΔΡΡΟΟΓΒ 
τπδὶ πὸ αδονρίαπ, κὸ {πὸ 5Ιανοηῖς, [αΚε5 ὕπνος ἴῃ ἴπ6 

βθηϑο οὗ ὄναρ. 

3 γηατο]ιδῖυ, δίδυμος, " ὑπὶπ.᾽ 

ΑΒΑΒΙΟ. 

{Π6 ἄαγ, μ6 βύμιη ] ἢ ποῦ, ἴον ἢ8. βθϑίῃρ' 
ὉῈ6 Ἰσαῦ οὗ {π1|8 σον]. 

10 Βιιὲ ψιθα 6 γα] κοῦ 1π ὑΠ6 πἰρῦ, 
1ν6 βέπιι ὈΪΘΌ ἢ, θθολιβ6 ὉΠ 6 ΓΘ 15 ΠῸ β] πυπη 
ψῚὉ} Εἴ πη. 

11 Ἠὸθ βρᾷῖκθ ὕπι68θ Βα υΠρΒ: αἰἴδου ὑμπδαῦ 
6 βαϊᾷ ὑπΐο ὑμθῖη, Τιαζασβ ον" ἔποπα 
Βαῦ]ι [Ἀ]]Θ 85]66Ρ 12. θυ 1 σοὸ Ὁπδῦ 1 ἀγα κὸ 
δὴπι.ὃ 

12 Ἠΐ8 ἀἰβοῖρ!θβ βαϊα αηῦο μἰπν, Ὁ Τιορ, 
1 μι 18 ̓ γίπρ' ἀντι, ΒΘ 5118}} ΒΟΥ ΓΘ ὉΡ. 

18 Βυὺ 76808 τηϑθαηὺ ὈΥ ἰβ βαγίπρ' ὑμπαῦ 
ΒΘ νγὰβ ἀϑαά; ὑπον ὑμουρηῦ μονθυθι, ὑμαῦ 
μι πιθαηῦ Ἰγίπρ ἀονπ οἵ 5]60Ρ. 

14 Τῆοη 71 6818. 514 ππΐο ὑΠθηὴ ΟΡΘΗΪΥ, 
ΤΑ αγιΒ 18 ἀθδα, 

15 Απά 1 το]οῖοθ ὑμπαῦ 1 ἅπὶ ποῦ ἔπθγὸ 
ἴον γΟΥ Βα κο, ὑμαῦ γ Ὀοϊΐθν; θαῦ ἰοῦ 8 
50 ἀπο Βΐπ. 

1060 Τῆθη ΤΒοτμεβ, ποὺ ἰἴΒ οα]]οὰ {πὶ 
Τνίη, Βαϊ απο ὑπ αἰβοῖρ]οβ," μοῦ 8. ρῸ 
ΟΌΓΒΟΙγΘ 8, ὑπαῦ τνὸ ἀἰθ τ τἢ Εἶπ. 

1 ἀ'ανι- αι εἰ Γιά ἄν, "ἴο κἰϊπυπιοῦ οὐ ἄδνστι οὐὁἨὨ ἔνο 
ΔΑ τὸν Τγοηχσσπξ οὀχρτγοκβίου ἴῃ οαδίοτγι ἴχγανοὶ. 

3. γαὰ πᾶπι; " Ἀδ5 Ἰαΐῃ ἄονν," ηαὰ γαηαάα. ῬΟΙΥΕῚ. 

8. {πὲ 1 τδκὸ εἰπὶ κοΐ Ὀρ," οὐ" τίβα," ῬοΟΙγΕΙ. 

ὁ ἐκ Γ0]]ονν-αἰποὶ 165." ῬΟΙΥΕῚ. 

1 οὕ, “ὙὙ11 θὲ βανοᾶ,᾽ δραβεη" ὑμάεί". 

3 γ1τς " Βροδκείῃ." 

3 ἰάκο ο πιδρένιϊϊ 5πα φίαρόϊεί" ; δοπ", τοοδπβ Ὀοῖι ὕπνος, ] 

85 ἴῃ 5. Μαῖῇ. ἱ. 94, ἅς.; ἀπὰ ὄναρ, 85 ἴῃ 5. Μαξξ. ἱ. 30,} 
ἰϊ, 18, ἂς, 

4 Τηο 51ν. τοδβ, μαθηταῖς ἴον συμμαθηταῖς. 

ΡΕΒΒΙΑΝ. 
----- - 
[οοῦ σοπαθί ποῦ σαὶ ηϑὺ ἃ βίομθ, θθοδαβθ Θ᾽ 
βθοῦδι ὑπ Ἰϊρεῦ οἵ ὑπο που]ά, ] 

10 Βὺ ᾿ξ ομθ κοι Ὀγ πἰρμξ, μῖ8 ἴοοῦ. 
18 Βυνὺ ἀραϊηϑῦ ἃ βίομθ, ὈΘΟΔΏΒ6 αὖ εἰσ ῦ μ6. 
Βθϑύ πὸ ᾿ἰρ ιῦ. ] 

11 7688 βαϊᾷ ἐπὶ: πὰ αἴϊου ἐπ8β μ᾽ 
Βδ] ἃ πιαῦο ὑμθιη, Τα ΖΆΡΕΒ ΟἿ {τ θ μα 5θθρ-ὶ 
ϑμ; θὰ Ὶ ρο, ὑμαῦ 1 πιᾶῖκο Ηἶπὶ ἄγ κθ. 

12 Ἠΐβ ἀἰβοῖρ!θβ8 βαϊἃ αμΐο ᾿ΐτη, Τόσα, {Γ᾿ 
6 βἰθθρθῦδ, μ8 588}} ἀὐγαῖζοθ. 

18 Ζ16518 βρᾷκθ οἵ μἷ8 ἀθαῦῃ: θὰὺ ἔδον. 
Ὁμουρηῦ οἵ 566. ] 

| 

14 Τῆθη 7688 βαϊᾷ ἀπΐο ἔμθπι οἰρατς,, 
ΤιΑζΆΡΒ 15 ἀθδά. 

15 Απά1 διὰ ρἰδά ὑπαῦ 1 ττὰ8 ποῦ ἔπ|6ΓῸ, 
ὑμαῦ γ6 860 δηᾷ Ὀοϊονθ; θαῦ ἰοῦ ὼ8. Ὀ6 
δοΐηρ Ὁ: Π6 | 

16 Τμοιηαβ, το ττὰ8 παπιθαὰ Τἄμηα, ὑπαὶ 
[18 ὑπ ὶητ- θοσπ,} βαϊᾷ ἀπΐο {δ6 ἀἰβοῖρ]θ8 τ ΒῸ 
᾿πσθτο Ηἷβ σοι ρηίοηϑ, μοῦ Ὁ8 Αἰβὸ σῸ ψ 
᾿ Βὲπι, δηὰ ἀἷο αΥσἢ τη. 

| 1 ψᾶ" εἰ αὐ 7 πἀδεὴ, 

Ι 

! 

᾿ ᾿ 
Ι 



5. 5ΟΗΝ. Ομ». ΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΎΕΙΛΟ. 

17 Τῆοπ ἤθη {68118 οδτηθ, μ6 ἰουπᾶ, 
ὑπαῦ μ μδᾷ ζαΐπ ἴῃ ἐμ στᾶγθ Ὁ. ἀδγ8 
αἰγθαᾶγ. 

18 Νον ΒούμΔΠΥ͂ ττᾶβ ΠΙΡῊ πηΐο «[6γιι- 
8816π|, Ἰδθοιυὺ ἤγθθη ἔαρ] οηρΒ οὔ. 

19 Απᾶ τηϑηῦ οὗ ἐμ Φθνν5 [6816] ὕο, 
Μαγίμα ἀπ Μανυ, ὕο οοπαΐογῦ ὕμθπὶ 60Π- 
᾿σοΡπηρ ὑμοὶν Ὀγούῃ θυ. 

17 Απὰ {6818 οδτηθ ἴο Βρίμδηυ, δηᾶ 
μ Τοαπα ὑμπαῦ μ6 πα Ῥθθῃ ἔου"" ἀΔΥΒ ᾿π5146 
{Πθ ρνᾶγβ.} 

18 Βυὺ Βούμδῃν 15. πὶρὴ ππύοϑ Φϑυιβὰ- 
16πι, ἀἰδύαμν ἔγοπι τῷ θοῦ Πίδθθμ [ΠΡ] Οηρ 8. 

19 Απὰ τηδηΥ ἴτοπι διποπρ ὑΠ6 «6.8 
ὙΓΘΙΘ. ΘΟΙῚ6 πηΐοῦ Μαρίπα πα ΜδρΡν, ὑμπαῦ 

ὙΠ ΘΥ ΒΒου] ἃ βρθακ ἱπῦο ὑΠπῖν ῃθανῦβ Ὀθοδι8 
οὗ ὉΠ οὶν τού ΠΟΥ. 

20 Τῆοα Μανία, [88 Β00Π 88] 5886 μβρυσὰ 20 Βυὺ Μανπα, θη 5Ππ6 μοαγα ὑΠπᾶὺ 
ὑπᾶῦ «[65118 νγ5 σοιηΐηρ,, υγθπί ἃ πα πηϑῦ ἈΪπὶ: «Γ68118 ὙγᾺ8. ΘΟΙη6, τγθηῦ οὖ ὕο πιθϑῦ ἢΪπ: 
θὺῦ Μδνὺ [ϑ8αὺ δέ] ἴπ ὕπ6 Πουβθ. “θαῦ ΜΆΡΥ νγὰβ βιυὑϊπηρ' τη 0Π8 ΠΟΙ56. 

᾿ς Ὡ] ΤΈΘΩ 5818 Μανῦμα απῦο {68ι18, Του, 21 Απὰ Μαγίμα βαϊ4 ὑπο “6805, ΜῪ 
1 τοὺ μαᾶάϑὺ Ῥθθη ΠΘΙῸ, ΤΥ Ὀτούμον μα Τιορα, 1 Ὁποιι μαάβῦ θΘΘη ΠΘΓΘ, ΠΥ ὈγούΠ 6. 
ποῦ ἀϊφα. μιδα ποὺ αἰ64.ὅ 

22. [Βυ} 1 Κπονν, ὑπαῦ θυ θη} ποῦ, ψπαὺ- 22 Βυῦ θυθὴ πον 1 πον ὑπδῦ τυ μαΐθνουθ 
ΒΟΘΥΘΡ ὑμοι [10] δὶς οὐ αοά, Οοἀ ν1}}} {1ιοὰ 5}18}Ὁ δβὶς οὐ Θοά, μι βίνϑι {1|686. 
᾿σῖνθ ἐξέ {Π66. 
᾿ς 28. 2688. βαῖῃ ὑηΐο μοι, ΤῊΥ Ὀγούμου 
.888}]} τἶβθ ἃσϑῖῃ. ] 

24. Μανῦδμα βαῖ ἢ απο πη, 5] πον ὑπαῦ 
[6 8881} τἶβθ ἃσαὶπ ἴῃ ὕΠ6 σϑϑιιγρθοῦϊομ αὖ 

25. 658. βαῖ0 ἀπο που, ΤῊ Ὀγούπον 
Β84}} τ86.7 

24. Μανίμα βδῖ πηΐο Βἷπι, 1 πον ὑπδῦ 
ΒΘ 51}|8}} τἶβθ ἴπ ὑπ γϑϑαγγθούϊοηϑ αὖ Π6 

ἘΕΤΉΤΙΟΡΙΟ. 

17 Απᾶ {6808 νυϑηῦ! ἐο Βοίμδην, 8πα ὁ 
ἈΓΡΙνΙ Πρ’ ὕμθυθ, πῃ ἔουπα ὑμαῦ μ6 ᾿ιδα Ἰαΐῃ 
ἔστιν ἀδΔΥ5 Βῖποθ μ6 νγὰδ ΒανΙΘα." 

18 Απὰ 85 ἴο Βούμδῃηυ, ὑμπαῦ ἐδ πρὶ απο 
ΦΘΡΌΒΑΙΘμΩ, αθουὺ ἢ ῦθθι ἔα] ΟΠ ΡΒ. 

19 Απὰ ὑμθῖθ ΓΘ ΠΥ 9078 γ80 
οδη6] ἰο ΜΑΡΥ δθα Μαρῖμα, ὑμαῦ ὉΠῸΥῪ 
ἘΡΡΕΙΙ τη ὰΡη σ] ἢ ὑμΘ πὶ ΟΥ̓́Θ ὑμὶν Ὀγο- 
ὑδου. 

20 Απὰᾶ ψῇϑη Μαρῖμα ποαρᾷ ὑπαὺ “6818 
γγ8 5 ΘΟΠΊ6, 886 ϑηῦ οὔ ἀηα τηϑὺ μῖτὰ : Ὀαὺ 
ΜνΥ βαῦ 'π ὕΠ8 Ποιιδθ. 

21 Απὰ Μανία βαῖϊ ππΐο «688, Τιοτ, 
1 Ὁποὰ Βαάϑῦ Ῥθθὴ μθγθ, παν Ὀρούπου πδὰ 
ποῦ αἰ64. 

22 Βαυΐῦ γοῦ 1 Κπον πον ὑπαὺ πυμαῦ ὕπο 
δίκα βιῦ οἱ Οοα, Θοα ρίνθυμ ἐπ66. 

285. Απάὰ {680}8 δῖ} απῦο μου, ΤΥ Ὀγο- 
ὑπον ἱπαθϑα 51})8}} 6 γαϊβϑᾶ." 

24 Απὰ Μανῦμδ βαῖθἢ απύο πϊπι, 1 πον 
ὑμαῦ Π6 5881} θ6 σταϊβϑά ἴπ ὑπ τϑβαν θοῦ οηῖ 

Α.}. 33. 1 δδεῖ νι ρναγῶ. ι1ϊ." Γαΐ ΤΟῸΣ ἄδνβ ἴο πὶ {πᾶ Π6 νγὰβ 
εἴπ ἴΠ6 βταᾶνο. 3 οὗ, “ὈΥ πὸ 5βῖαο οἵ᾿᾽ 

8 ἑχηΐο {η6 ΠΟΙΒΟΠΟΙ οὗ Μδυν δπ Μαγίμπδ.᾽ ΗΥΚΙ. 
4 1.6. " σοτηἴογῦ {Π6ῖὴ :᾿ ἃ Τγραθηῦ ΗΘΌΓ, πὰ ϑγτ. ἰάΐουη. 
5. Κ, ἘΡὮγασπι ΔΙ αϊπρ ἴο {15 5αΥυ5, ἰὅ πόρμοὶ ᾿ιοῦ ᾽ατὶ' 

τὶδηῦ α πιαάψηοτι ᾿υαὶ ἐ᾿ παγεἐδιεῖν ψαιτιδ, “Ὁ παῦ ἔσθ πδὰ ποῦ 
ΤᾺ 1|Θὴ. ἴῃ νυ] ἢ ὕνγο ἄονοβ ποϑῦϊθα." 5, Ἐρῃν, δὴ. ΕΠ ΘΌΥ, 
ΧΙνὶ, Ρ. 301, Ἐ, 

6 οΥ, "85 ΤΏ ΟΝ 85.᾽ 7 5. ἘρὮγ, ἰα, ν. 809, Δ. 
5 δηλ ιδηιῦ, νυ ϊ ἢ ΒΟΠΔΑΓΤΘΠ ΟΥ5 “ἴῃ σοηβοϊαύϊομ,᾽ θὰ 

! ὙΤΟΠΡΊΥ, ἃ5 ΤΥ 6 5661, ποῦ ΟἿ]Υ ἴη.}. Ὁ), ΜΙΟΠΔΟΙΙΒ1,ΟΧ. Κγτ. 

1 Τηδὶ 15, αδομέ ἔιοσο τιΐΐδ8. 

3 ΟἿ, ἰχ. 91. 

3 5, Τακο χὶν, 14; ΟἿ. ν. 30, 

Οαβί. Ρ. 644; Ηδιη δα Κ᾽ σίη. ΟΠγοβϑῦ. Ξγτ. Ρ. 203, ὰΐ 
ΘΒΡΘοίν ἴῃ 5, ἘΡΏΓ., βθστη. ΕΧΘΡ'. νῸ]. ἴΐ. Ρ. 288, Ρ; 280, 
Α,Β,06; 309,0, ἅς, δαφ᾽ψοηι δ" πι [6 τοβαγγθούϊοι., ΗΥΚῚ, 

1 τυα' πῦγα---ἀϊα" ῦηι. 

3 “δὴ ἐουπαᾶ Πΐπὶ ἴῃ ἶβ8 Τουστῦ (ἀΔν) βίποο 6 τνὰβ 
θυγίοα.᾽ ῬοΟΙΥΕῚ. 

3. 1,6, " σοπηῆοτε ἔπ πὶ αουῦ {ποῦ ὈΓΟΙΠΟΥ, ἢ 

4 ΟΥ̓́ " (8 Π16.᾽ 

5. ΤῊ Ϊ5, ἰκὸ τπ6 Αγδθῖς, 15 ἴο 6 [ΚΘὴ ἃ5 ἃ 9 [αΐ,, “Βῃα]ξ 
πᾶν ἀβκοᾶ, 

6 “(Ὧν ὈγΟΥΠΟΥ 588}] ᾿ἶνο δια 5181] 06 ταἰβοα," ῬοὶγρΊ. 

7 110, νμθπ πὸ τοβασσθούοη, ῬοΙνρῚ. δ 5 "νοι ἐπῸ 
ἀθδα 5}}8}} ᾿ἷνϑ.᾽ 

ΒΑΉΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

17 7δβυβ ἐπα Ῥοΐηρ οοπιθ, μΒ6 ἔουπᾶ, 
μεῖπη, [8 Τοανί αν οὗ Ὀθοϊπρ 1π ὑμιθ ρτᾶνϑῖ, 

17 {6δ8 ὑπθη Ὀθίηρ οοπη6, ἢ ἴοαπα 
Βῖπη, μ18. Τα νἢ ὠαν οἵ Ἰγιπρὶ ἴῃ {Π|0 σταγο. ἢ 

18 Βυῦ Βούμδην στὰ Πρ ππίο 9 οΓὰ- 
88] 61ὴ, ἀθοιῦ ἢΠίζθθη Π]ΟΠ ΡΒ. 

19 Απὰ ἃ πιυϊδθααθ ἔγτοπὶ διηοπρ {Π|6 
18 6 Γ6 οοιηθ ἴο Μαρίμδ πα Μανυ, ὑπᾶῦ 
ΠΟΥ 5 οι! Θχπουῦὺ ὑπθπὶ ἃθουῦ {πον Ὀτο-. 
{86 Γ. 

18 Βυῦ ΒΘ Ων ττᾶ8 Πρ πιηῦο {6 Γι- 
5816 πη, ἃουὺ Πίδθθη ΓΤ ]ΟΠρΡΒ. 

19. Α τουϊυϊῦαθ. Ττοπ διηοπρ ὑΠ6 0 }8 
ὙΘΙΡΘ ΘΟΙΠ6 τπηο ΜΆΓΡΥ 8ἃπα ΜδΡῦμα, ὑΠπαῦ 
ὑπο ν Βῃου ἃ ρὶνθ ὕπθιὴ σομηονῦ ἃθοιῦ ὑΠ6 1} 
τοῦθ, 

20 Του Μαγίπα, θη 5ῃ6 ποαρὰ ὑμαῦ 20 ΤΊ θη ψῃ θη Μαρῦπα μοαρα ὑπαῦ 658 
688. σοπηθί, τγθαῦ οαὐ ἀπο Πΐπη : Ὀιῦ τΥ88. ΘΟΙΠΪΠρ', ΒΠ6 ΔΙΡΌΒΘ ἃπα ψϑηῦ οὐὖῦ τπηΐο 
ΜδνῪ βαῦ ἴῃ ὕΠ6 ποιιδθ. ΐπι : Ρυῦ ΜδΡΥ βαῦ ἴῃ ὉΠ6 Βοιιβθ. 

21 ΤΠ θη Μανῦμα βαι ἢ απίο ]οβι8, Ποσὰ, 21 Μαρίμδα ὑῃπθῃ βαῖῦ} ἀπο «688, ΜῪ 
1{ Ὁποὰ Βαάδὺ Ὀθθὴ 1ῃ ὑμ18. ῬΪδθθ, τὴν Ὁρο- Τωογα, 1 {Ποὺ πϑάϑὺ θθθη ἴπ {Π18 Ρ]Δ66, ΤῺ 
ὕπον μαά ποῦ ἀϊοθά, ΠΡχοῦμον μαὰ ποῦ αἰδά. 

22. Ῥυῦ πον 1 πον 4180 ὑπαῦ 811 ὑπῖπρθ 22 Ῥυῦ πον αδοὸ 1 πον ὑπαῦ τ μαῦ ὑπο 
ὅπου 5μδ]ῦ αϑὶς οἵ αοα, (οα 588}} ρῖνο ὑῃθι 8Π8}Ὁ δὶς οἵ ἀοά, (ὑοὰ 81|8}} ρῖνο 10 {Π66. 

᾿ ἴο ὑπρ6.ὅ 
25. 1688 βίῃ απίο μου, ΤῊΥ Ὀγοῦμορ 23. 768118 Β810}} απο μου, ἯΙ] Θ. 5881] Υ͵86, 

Β[|8}} ΤΊΒΘ, ΠΥ Ὀγούμον. 
24 Μαρίμα βαῖἢ πιηΐο μΐῖπη, 1 Καονν ὑπ 24 Ματγύμα βαῖ ἢ ἀηὔο μἰπη, 1 πον ὑμαῦ 

ἢ6 8588}} σἶβ ἴῃ {πὸ σϑβιισγθοῦίνη δὖ ὅπ ἰαβῦ ἢ6 818}} σῖβθ αὖ ὕΠ6 σϑϑισγθούοη ἴπ ὑπ Ἰαϑὺ 

1 ἀρ} ἐτορῆι α Ῥερληρπέοι μὲ ἐρῖι “πῆπι μέαρμλιοι, 11," Ἠδ 1 φρλιὰ, 
᾿Τοαπα Ὠΐπι, [εἷ5 τουτί τὸ θ6, πὸ θείη ἰπ ἔπο στανο. 
Ϊ 3 ΤῊῆσἍ 5. ,Κ, ο, 1847, δῃὰ οἷ, Β, ὅος, 1820, ἱπβοτί 

πίει λοι "ἴπὸ ἀπ᾽ ἴδον ἐρερὴ ὅ. ΤῊ δα αίτίομ, νυ μοι 15 
ποΐ ρτδτησηδοα), 15. ἱρτιοσοὰ Ὁ Βομνγασγίζο δηὰ ὙΠΚίπΒ, 

3. “πὸ τιΐπι---ὐηπιοι--σιαέααι ; Ὀὰξ Μοτηρῃ, τλδοέ ὄκγια-το δα ΒΒ ΟΌΓΒ τιον οὗἩ ἃ νΟΥΥ τηοάογῃ πδηὰ, 

Ϊ 

2. αἴ80, " σοτηζοτί,᾽ οὐ " κίνο σοῦχαρκο." 

πιπιορῆ μλπαϊδίρ]ι. | 

Ι ] 

ΘΟΤΉΤΟ. 

17 Τμθη 6808. οοπηίηρ, ἔοαπα Ὠΐπη ἃ]- 
ΤΟΔαΥ ΒδυΪηρ θΘΘΠ ἴοι ἀδΥ8 ἴπ ὑΠ|6 »ΤΆΥΘ. 

18 Απὰᾶ Βούμδην νᾶβ πῖρὴ ἀπο ΦοΡὰ- 
Β816π|, {Π|θ 48 ἃρουῦ Πέλθομ ἔὩ]ΟΠρΒ. 

19 Απὰ τῆδὴν οὗ ὑπθ 96 ν)8 οδπιθ ἴο 
Μανίπα ἀπά Μανγ,} ὑμπαὺ ὉΠΟῪ ταϊριῦ οοιη- 
ονῦ ὕβϑαι ἀροὺῦ ὑποὶν Ὀροῦμον. 

920 Βυῦ Μανία, 88. ΒΟῸΠ. 88. 8Π6 ποανᾶ 
ὑμπαῦ 6818 σοπιϑῦμ, ννθηῦ ὕο τηθοῦ τα: θαῦ 
ΜΡῪ βαῦ ἴπ ὑΠ6 Πιοι86. 

21 ΤΊ θη Μανῦμα βαϊα απῦο “6818, Του, 
1 Ὁποῖι μαᾶϑὺ θθθη ΠΘΡΘ, τὴν Ὀροῦμον μδὰ 
ποῦ αἰοά. 

20 Βυΐ αἶβο πον 1 Κπονν ὑπαῦ ψῇηδίβο- 
δυο ὅπου αβίκοδῦ οἵ αοά, αοἀ ρίνοῦι ὑΠ66. 

28. 6518 Βαϊ αηΐο μοι, ΗΟ τἰβϑῦ!ι ἀραΐῃ 
ὑπ ν Ὀγούπον. 

24. Μανῦμα βαϊὰ πηῦο πΐτα, 1 Καονν ὑμαῦ 
μὸ σἰβοῦμ 1ῃ {πὸ τοϑιιντθούοη αὖ ὑπο Ἰαδὺ 

1 δὲ Μανίλαη 7αἢ ΜαγἼαπ. 

3. γ{{," Βίαπάοις Τουἢ,᾽ τδέαπαϊ. 



σηλΡ. ΧΙ. 5. 5ΟΗΝ. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ, ] ΘΕΟΚΟΙΑΝ. ] 

17 768118 οατηθ, πὰ ἰοα πὰ Εἷπὶ ἔοι ἀδΥ8 
ἴῃ ὑῃ6 στᾶγθ.} 

18 Απᾶ Βούμαην τγὰϑ πίραι ἀπίο «[6Γὰ- 
Β8]6π|, θοῦ ἢἔξθοη τ] οπ 8. 

19 Μδηγ οὗ {Π6 76» ἔγοπι ὕῃθυθ ὙὙΘΓῸ 
σοπιθ πηῦο Μανῦθπα πα Μανυ, ὑπαῦ ΠΟΥ 
ως οοιηΐονῦ. ὕμθιὰ ἀθουῦ (Πθῖν Ὁτο- 
1 

20 Μανία χπθη 8ῃ6 μοαγα {πᾶὺ «[68118 
οοιπθίν, τυθηῦ ἴο πιθοῦ ΐμη : θαῦ ΜΆΓΥ βαῦ 
Ὁποτθ ἴῃ 6 Ποιιδθ. 

ὅποὰ παάβὺ Ὀθθὴ μθυθ, την Ὀτοῦπον δὰ ποῦ 
Ῥθθη ἀθαὰ.3 

29 Βυὺῦ οὐθπ πον 1 Κῆον ὑπαὺῦ σι πδὺ 
ἐπῖπρ' ὕμουι 888} 8 οὐ αοα, ὃ ἢ 8118}} μῖνθ 
{Π66. 

25. 7685 βαῖ ἢ. ἀπο πον, ΗΘ 588}} γἰβθ 
ἐμν Ὀνοῦπθν. 

94. ΜΙαγίμα βαϊ τ ἀπο Πΐπι, 1 Κπον ὑπαῦ 
μ6 888}} σῖβθ ἴῃ {π6 σϑβιισγθούϊοη αὖ ὑΠ6 ἰαϑῦ 

21 Μαγίμα βαϊυἢ ππῦο «6818, Τονὰ, 1 

ΒΠΑΆΥΟΝΙΟ. 

᾿ς 17 Απᾶ ψβοὴ Ζ16808 οαπηθ ἴο Βοίβδην,, 
6 ἔοαπά μἶπη ἐμαῦ ἢθ δὰ θθθὴ ἴον ἀδυδὶς 
Ἷἢ {Π6 ρσγᾶγθ. 
᾿ς 18 Απά ΒροΥΠΔΠΥ νγᾶ8 σὰ ἀηΐο Τοτὰ- 
8816, ἀθοιυῦ βξθθη τ] οη 8. 
᾿ 19 Ἀπὰ τηληΥ ἴγοπη δηοηρ ὕΠ6 «6.08 
ΟΘΓΘ ΘΟΠῚ6 ὕο ΔΙΆΡΥ δη4 Μαρία, ὑπαῦ ὑΠο νυ 
8Βου ἃ ρῖνο ὕβθιὰ οοιηβοῦῦ ἀθουῦ ὑπ 6ν 
τοῦθ νυ, 

950 Βαυῦ Μαγίμα, ἤθη 816 μϑαρᾷ ὑμδῦ 
ΤοΒὰ8 νγ88 οοπηΐησ, υϑηῦ ἴο τηθϑῦ [τη : θα 
ΟΜ βαῦ ἴπ ὕΠ ἤοαΒθ. 

21 Μανίμα βαϊά απο 4688, Του, τῇ 
ἴποὰ Βαάβῦ θθθὴ μθγθ, τὴν Ὀγοῦμον. Βδᾶ 
ποῦ ΒιιΡ ]γ ἀἰοά. 

29 Βαῦ ονθὴ πον 1 πον ὑδπαῦ ᾿ψῇἢαῦϑο- 
μῶρῃ ποι τππαγοϑὺ αβὶς οἵ Θοα, αοα ρἰγοίῃ 
᾿[ηρ6. 

253. 7685 5814 αηΐο μδν, Ηθ 5}8}} υἱβθ 
ΒΥ θγοίμ ον. ὃ 

24. Ματγύῦμα βαϊὰ πιηΐο πὶ, Τ πον {πα 
ἮΘ 588}} τῖβθ ἴῃ [ῃ6 γθβαγγθοῦίοη αὖ ὉΠ 6 δὲ 

᾿βδίθιῃ, ἀθουὺῦ Βζοθη ΤᾺ] οΏ ΡΒ. 

17 ᾿Απᾶ 7οϑι8 Βαυϊηρ ΘΟΠΊΘ, ζοαπὰ Βἰπι] 
[ὉῸΡ ἀδγ8 δγθδάν θοὶπρ ἴῃ ὉΠ}6 σγᾶνθ. ] 

18 Απὰ Βούμδην ν)ὰβ πρὶ απΐο Φθγι- 

19 Απὰ τηδηῦ ἔγοπι διποηρ ὕΠ6. Θιν 5. 
ΜΘΓΘ ΘΟΠ16 ὕο τίμα δηά ἜΌΤ: ἴο Θομ)- 
ἕονῦ ὕμθιι σομοθγηΐηρ' ὑμιθὶν Ὀσοῦ πο, Ι 

20 Μαγίβα ὑμογθίογθ ρθη δὴ δοαγὰ 
Ὁπᾶῦ 16 8ι18 οοιπθῦμ, τηθῦ μΐπι:} θὰῦ ΜᾺΡΥ 
βαῦ ἴῃ 086 Βοι8θ. 

21 Τῆθη Μανῦμα βαϊὰ απΐο 6808, ᾿μογὰ, 
1 τοὺ Βαάβῦ Ὀθθὴ ΘΓ, ταῦ Ὀσοῦμον Βαὰ 
ποῦ ἀϊθά. Ἷ 

22 Βυῦ δυὐϑὴ ποὺ 1 Κπον ὑπαῦ ἃ8 ΠΊΔῺΥ 
{πη ρ8 48 ὕβοι αβϑκοϑῦ οἵ Θοά, (οὰ σίνος 
[8 66. 

28 7688 βαϊά ὑπΐο μον, Ηθ 88}8}} συἶβα 
ἀμ γ Ὀγοῦμον. 

24. Μανία βαϊά απῦο πἷπ|, 1 ποὺ ὑμαΐ 
[6 888}} σῖβθ ἀραὶπ ἴῃ ὕδι8 γθβιγγθοῦοη δὲ 

1 γἱξ, "ἀπὰ Τοὰαπά ᾿ΐπι ἤουγ- ἀν ἰπ ἴπ6 στανο." 

3. 4150, " παὰ ποῦ ἀἰοα,᾽ Ὁπουρσὶν ποῦ 50 Πἰἴοταὶ , ὑπαγέ ἢ ὃν 
ἐγδιψαῖπ γέ λαὶ, ἕο, “δ πιῖρηξδ πᾶν κόπο ἴο ΒοΙΠΔΩΥ ἰπὶ 
βοογοῦ, ΟΥ̓́ΤΑ ΠΟΥ, Ηδ παρῦ πᾶν 5θηῦ ΡΟΥΤΟΥ ΥἸποὺΐ ἀο- 
Ραγείπρς Ὁ ποῦ ἴθ τὸ θοάγ, ἀπ τη ὁπ6 τὰν οὐ Ηἰβ8 
Ῥονοῦ Ηδ ταϊσῖνξ πᾶνὸ ἀἰββοῖν θὰ τπ6 στάντας Ηδ νουἹὰ 
τῆδκο ὄνοι ἔπ6 {ΠῚ ΚΙ655 ὙΠ 658565 ΟὗἨ {Π6 τηΐγδοὶο,᾽ ἕο. 
5. Βόροσ, Ησομι. ἰΐ, ἡ. 80, 

3 νϑγ, " ΤΊΟΣ δβδκοβὲ οἵ αον.᾿ 

ΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

ΠῚ Το {Π6 ϑανίουν ἀθραγίϑα, ἘΠῚ ἐοαπᾶ 
ἐμπαῦ ἢ νγὰβ ἀθαά,} απ [Ὸν ἴΌαν ἀγ8 ὈαγΙΘα, 

18 Βοίμδην ἰ8 ΠΘᾺΡ «[6ΓΙΒΆ]6ΠῚ, ΟΥ̓ΘΡ 
ΒΕ θοπ ἐπτ]οηρβ. 

19 Μδην 16 ν»78 ἔμογθ οαπηθ 0 ΜαΡυμα 
πὰ ἰο Μαγν, ὑπᾶῦ ὉΠΘΥ 8800} 43 οοπηονὺ 
πθαὶ ἴον ὑμϑὶν Ὀγοῦοτ᾽ 8 88. 

20 μου Μανίμα ποαυτὰ ὑπαὺ {π0 ὅ8- 
ΥἹΟῚ. Θ,ΠΙΘ, 8806 ΤΠ ϑραϊηβῦ Πἰπὶ: Ὀαΐ 
ΜΟΥ 880 αὖ Ποιηθ. 

21 ΤΉΘη βαϊὰ Μαγῦμα ὕο ὑπὸ ϑανίουν, 
Τιογὰ, 1 ποὺ γοῦῦ πθγθ, τὰν ὈτΟΥΠΘΡ. ὙΥΘΓΘ 
ποῦ ἀθαά." 

25 Απᾷ 1 νοῦ 4180 ποὺ ὑμαὺ Οοα σίνος 
ὕμθθ νυ βαύϑοουου ἔποῖι αϑκοϑὺ Βΐτη. 

25). Τῆ θα {Ππ|0 ϑανίοαν βαϊ ἃ ἀπΐο μον, ΤΥ 
Ὀγούδον νι βϑί, 

24. Απὰ Μανίμα βαϊὰ ἀπο μἴτη, 1 ποῦ 
ἐμπαῦ ἢ6 ἀγίβοῦν αὖ ὅπ ἰαϑὺ ἀν. 

1 μυάν---αγεη, " ἴον ἀσραγίοά," 

3 γς. "νουἹά." 

3 560 νΟΓ, 1δ. 

4 οηζεαη ἦψηε. 

5 πᾶτὸ πη ὑγοίδονυ ἀασά, 

δ ξ. “αἴτηοβῖ," οἡ ἐλάαν ψέσπιεείαη ἀακει αἰδὸ ἄοην- 
ἄαρα. Οπάπιου, Ῥαγ. "ἡ. 8302, Ξῶ. Τῇ ΑΔ, ϑαχοῦ οὐβ 
ἐν τῇ ἀναστάσει. “Εἰ τίο, Ἡοπι, 8. 5. αὔτ. Ἐρίριν, νοὶ]. ἰ. 
Ῥ. 180, Ῥαῖβ ἔποκο υνογὰβ πὶ πο πιουτ οὐ Ὀοθ Μαγίδδ 
ἃπὰ ΜΆ, ἔϊσα ψοδισμπέγιι---ὴί οεισσάοη. 

1 οέλκλε ἀσλὸ ἀχωπάα, Ἰϊτ. "δα Το ἀδυβ.᾽ 

3 περ ἐδ] νη ἰδ---ἔϑεηνα, " Εἰνὶηρ' σοτηγοσί᾽ ΟΥ̓ “σΟΠΒΟΪ ἔοι. ᾽ 

3 ἀρλ' βάσει πῆπα ἐοπεηῖ, --αρλαρδηια, ἰ. ὃ Ἰιῦοταὶ σοπου- 
ἵπρ οὗἩ ἀναστῆναι; Βαΐ {κ6 {π|5, ασλάφδπια Ἰο565 τὰ οἢ 
ἴοτοο Ὀγ Ὀοίηρ το ογθα {ΓΟ Ὸ ρ “τὶ βίη τ᾽ ἰπβέθδα οὐ "βίδπά.- 
πε αρ.᾽ Το ἰάοα οὗ "βίδα τ ρτ᾽ ΟΥ̓ "βίδπαϊπρ ἀρ᾽ ΤῸΓ “θοΐη 
αἰϊν φ᾽ 18 οὐὗὁἨ Τγοααθηξ Θσσυστο ΠΟΘ, Ἔβρθοί}]Υ ἴθ ΟΠ α!θο. 

Ἰ αγμὸΐε ὅρο; ὑπιῖβ ταῖσδ ἸπΡῚῪ “ταπξ Τογέ" ἴο πιρεῖ 
Ηΐπι ; δαξ βῖποο (μῖ5 15 ποῖ βίδιθα ΠΟγῸ 85. ἴξ [5 ἴῃ οἷ, χίϊ. 
13, ὙΠοτΟ γὸ τοδὰ ἐσηϊάοδλα υὐ δγψδέεηίε ἐτππε, (6 υἴογαὶ 

᾿τοπδοχίηρ οὗ {πὸ ΒΙανοηὶς 5 ΠΟΓΟ εἴνθῃ. 

ΛΈΆΛΒΙΟ. 

17 πΠ {68118 οαπηθ ἴο Βοίμδμν, πᾶ 
[απ μ6 παὰ θθθὴ ἴοι ἀΔγ8 ἴῃ 86 συᾶνο. 

18 Απὰ Βοίμαην ν᾽ὰ8 πῖριι απο {6γὰ- 
5816π|, ἀθουΐ ἢξθθη Γατ]οηρσβ. 

19 Απὰ ἐμοῦθ ΓΘ ΤΠΔΠΥ͂ ΓΟ ΔΠΠΟΠ σ᾽ 
{π0 1678 ψΠῸ ΓΘ οομη6 ἴο Ματγμα ἀπὰς 
Μανυ, ἴο οοπιξουῦ ὑμθπὶ ὑντοῦ ἀθουῦ ὑμὶν 
Ὀγούδμον. 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

17 Τθοπ «6808 οαηθ ὕο Βούβδην, δηὰ 
ἀϑοθυίαϊηθαϊ ὑμαῦ Ὁ τῦᾶϑ ἴὈῸ" ἀδγβ ὑπονς 
μὰ Ὀαγῖθα μἰμι. ] 

18 Απὰ Βούμδην ἰβ οα ἔπ Ὀογάον οἵ 16- 
ΓΌΒΑΆ]Θ τη, ἀἰβέαη ἃ8 πη ἢ 45 ἢ ἔθη Γαγ οπσϑ.ὅ, 

19 Αμὰ την οἵ ἴΠ6 96 ν}8 ΘΓ ΘΟΠῚΘ 
απῦο ΜΑΡΥ πᾶ Ματῦμα, ὑμπαῦ ὑπθν ΒΒουϊά, 
Ῥδοοιηηθ πη ὑπθαὶ ὅο πᾶν Ραίϊθηοθ, δηᾶ. 
ὑπαῦ ὉΠ Υ Βῃου ὰ αἷνο ὕμθυη το] θοῦ ἴῃ 8οῦ- 
ΤῸΝ ἴον ὑμποὶν Ὀγούμθν, Ὀθοδαβθ ἢ6 νγὰ8 ἀθδᾶ,. 

950 Τοπ στοὰ Ματγίπα ποατγὰ οἵ 1688. 
ἃΡτῖνα!, 580 πϑηῦ οὐὖῦ ὕο τηθϑῦ ἔπι: θαὺ 
ΜΡΥ ϑβαῦ πὶ ὕΠ|6 Ποιιδθ. 

21 Τῆθη Μανίδα βαϊᾷ ἀπίο {68ὰ5, Ὁ. 
Τιονα, 16 ὑπο μαάϑῦ Ὀθθα ΒΘΓΘ, την τοί ον 
δὰ ποῦ ἀϊθά. 

22 Ῥυῦ πον 1 πον ὑπαὺ (οά 588}} σῖνϑ. 
{66 8}} ἔῃοι αϑἰκοάβὺ οἵ (ἰοά.ὃ ] 

] 
25. ΤΉΘη {6818 βαϊὰ απο μον, δ 584}}} 

ΒΌΓΟΙΥ τῖβο ὑἢ ν ὈΓΟῦΠΘΡ. ] 
24. Μαγίμα βαϊά απΐο μἶπα, 1 Καον ὑδαΐ 

6 58)8}} τἶβθ ἴῃ ἐπι τοβαστθούίνη αὖ ὑΠ6 ἰαϑὲ 

1 “ἴῃ ἔπο χστᾶνο ΤῸ ἀδγβ." ῬΟΪΥΚΊ. 

3 γἱξ, “το δὰ ἐἰνοπὶ ἔνγο ὈσΔΥ Ῥδεσπ Εν." 

8 «τηπὲ τ πδίονον ΤΊιου δεκοῦκε οὐὁἉ ον, ΘΟ 5.41} κῖνο ἴξ 
Τῆοο." ῬοΙγκὶ. Βξ πὸ ὑγοῖ. σἄαμέα ἰβ Ἰνότὸ ἴὸ Ὅ6 υὑπάοτ. 
βίοοά 8Δ8 ἃ 2 ζαΐζ, "ΤΠΟα ΒΡ 1} ὕδνὸ δβκοι." 

20 θα Μαρίμα Παρὰ ὑπαὺ {6808 88, 
οοῖμθ, 886 ψϑηῦ ουὖῦ ἴο τπϑοῦ δἷπι:" θαΐ 
ΟΜΆΡΥ͂ ν᾽88 βιυυἱηρ’ ἴῃ ὅΠ6 Ποιϑθ. 

ὉἹ Μανίδα βαϊὰ απίο «6808, Δῖν Τογὰ, 
1 ὅμοὰ μαᾶϑὺ θθοα μοτο, τὰν Ὀγούῦμον. δὰ 
ποῦ αἰοά. 

22 Βυῦ 1 Κπον ὑδπαῦ ΘυουῪ ὑδίηρσ ὑμοὰ 
ἀοδβίγοϑῦ οἵ αοὰ, Β σίγϑῦι ἔἰθθ. 

23. Ζόβι8 βαϊὰ ἀπΐο μον, ΤῊΥ Ὀγοθοῦ 
Β[).8}} ΔΓΊΒ6. 

94. Μαγίδδ βαϊὰ απο πἶὰν, 1 πον ὑμδὲ 
ἢ 58|8}} αὐίβϑ ἴῃ [8 γοβαγγθοῦίοη οἵ ὕἢ Ἰαϑὲ 

1 πἰπ. "τοῦδάο κανόνι," μεν χαγά. 

3 ἅχαπάα ὁμάανά, ᾿ξ. " βεασθά," 1.6. υνἱε βρίοοβ, 

3. χλαϊισαί, ἴ.ᾳ. Αγδοΐο. 866 οἷν, νἱ. 10. ] 

4 δ" εἐᾳδᾶ!.(.δ, " οὈνίδαι {|]," 

161] 



5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΚΒΙΟΝ. ΒΥΎΕΙ͂ΛΑΟ. 

ΟΒ.4». ΧΙ, 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ὑ86 Ἰαϑὺ ἀδγ. 
5 7655 βαϊᾷ ππέο ΠΡ, 1 δπὶ 16Π6 ΤΘΒῈ- 

τϑούϊοῃ, πα ὑπ 31|6 : ὅπ6 ὑπαῦ θ6]1θυϑῦμ ἴῃ 

τη, ὑΠΟΌΡὮ μ6 Γσϑγθ 46 84,1 γοῦ 818}} Π6 ᾿ἴνθ: 

90. Απᾶ πΒοβοουον ᾿ϊνθίς μα Ὀθ]Ἰθνθίἢ 

ἴῃ πὶ 588}} ποῦν ἀϊθ. Βο)θυθδῦ ὑπο 

ὑΠ15 Ὁ 
ΟἿ 8586 58! ἢ ἀπίο μἷπι, θα, Τιονὰ, 

[6 ]16ν67 ἐμαῦ ὅπου τὸ 6Π6 Ονβϑύ, ὑπ ϑὅοῃ 
οἵ Θοα, ν πΐ ἢ [5Β οι] οοιη67 ἰπῦο {Π|6 στου]ά. 

9235. Απά πῆθη 886 Πα 80 5814, 8η6 νυϑηῦ 
[μοῦ ψ8γ,}] ἀπ οδ]]θὰ ΜΙΆΡΥ ΠΡ 5ἰβύθι 
Βϑογ ί]γ, βαυίηρ, ΤῊ6 ΜΙαβύθυ 18 [60116,]} ἀπά 
᾿οΔ]]ϑῦἢ [00] ὉΠ66. 
ΠΠ 99 [Α5 βοοῃ 88] 85Π6 πϑαρᾷ [ἐλαέ,] 586 
᾿[ἀτοβθ] ΖαυῖοκΊν, δηα [οαπη6 πηῦο] Ἀΐπι. 
80 Νὸν 2688 ψ͵ὰϑ ποῦ γϑῦ Θουηθ Ἰηἴο 
6. ἕονγμ, θα τγὰβ ἴπ [880] Ρ]Δ69 ψ 010 
ΟΜ ΑΡρῦμ τηϑῦ Ὠϊπι. 
᾿ς 81 ὅΤΠιο 76 ν.8 ὕμοπ τ ΒΙο 6 ΡῈ τυ] ΠΟΡ 
ἴα {π6 μοῦβο, ἃπᾶ [οοιηξονῦθ 1 μθΡ, ῃθῃ 
ὍΠΟΥ βᾶν Δίαγυ, ὑμπαῦ 8816 τΌ88. ὯΡ ΒΆΒΟΠΥ 
πα πτοπῦ ουΐ, [Ὁ] ον μ6Ρ, βδυηρ, 586 

ἸΙαϑὺ ἀδν. 
δ {6885 Βα ἢ απίο μου, 1 ἃπὶ ἢ: ΓΘβῸΓ- 

γϑούϊομ,; ἃπα ὑπὸ 118 :52 ΒΘ ὑπαῦ Ὀδ]Ἰθνϑῦν ἴῃ 
πη6, Θυθη 1 6 αἴθ, 588}} ᾿ἴγϑ. 

20 Απᾶ 8}] ὑμαῦ ᾿ἰνθῦμ ἃπὰ θ᾽ Ἰθυθῦ 1ῃ 
Π16 58}8}} ποῦ αἴθ απίο θἰθγηϊΐυ. Βειϊθνοϑῦ 
ὕμοι ὑΠ18 ἢ 

27 81:6 βαῖ 0}. ἀπο Βἴη), Υ 88, ἸηΥ Τιορά, 
1 Ῥοιθυθ ὑπαῦ ὑμοι αγέ ὕπ6 ΜΘ ββιίδ, ὑπ 6 
ϑοιϑ οἵ Θοα, ψΠο ἐς οομαῖηρ ᾿πὔο ὕΠ|0 πον]. 

28 Απᾶ νψῆθὰ 586 β814 ὕμθβθ ὑμίηρϑ, 
886 νγϑηῦ, οα]]6 ἃ ΜΙΆΡΥ ΠΘΙ" Β|5ῦθι" ΒΘΟΡ ῦ]ν, 
ἈΠ βαῖυἢ πιαῦο που, ΟἿΡ ΜΙ ΒΙΘΡ 15. ΘΟΠΊΘ, 
ἃ Πα οΑ]]ουἢ ὑΠι66. 

29 πὰ Μανυ, σῆθη 586 μϑαρὰ ἐλαέ, 

οὔ {π|6 ἀθδᾶ αὖ {Π6 Ἰαϑύ ἀδγυ. 
9ὅ Απὰά {6805 βαῖῦ ἢ απῦο ον, 1 αὶ ὑπαῦ 

τδυνγθούϊοη πᾶ ᾿1{6.1 
20 Ἠθ ὑμαῦ Ῥο]ϊθυθῦῃ 1 π|6, θυθῃ 1 

ἀθαα, μ6 518}} ᾿ῖνθ: δηᾶ ΘΥ̓ΘΡῪ Ὁῃ6 ΜΠῸ 
158. αἰϊνθ, δηα 6] ]θυθῦῃ ἴῃ πὴθ 5118}} ποῦ αἷθ 
πηΐο 8}} οὐθυηϊύγ. Βο]ϊονθϑῦ ὅποι Ὁ}}18 ἢ 

27 Απα 8}|8 βδ 1}, Υ θὰ, Τιορα, 1 [ῸΡ ΤΥ 
Ρατύ,5 ὈοΙΙονο ὑπαῦὺ ἐμοὰ αγέ ὑπαῦ ΟἸΡΙβῦ, 
ϑοη οὗ Θοά, ψ]ιο σομπιθῦ ὃ Ἰαΐο ὑΠ6 νου Ἱα." 

28 Απαάβαγίηρ ὕ}ῃ]5, 50} νγϑηῦ, ἃπα οα]]Θα 
ΒΡ βίβίθι: ΜΡ ρυϊναίο!γ, δ βαῖ0}} ἀπο 
θυ, Τωο, 8 ἴβ θοηθ, ον Μίαβιον," δμὰ ἢ18 
ΘΔ] ἢ ὑΠ|66. 

29 Απὰ νεῖ 588η6 πιθανὰ ἐλαΐ, 8888 ΤΌΒ6 
ΓΌΒ6 4υΪΟΚΙγ, ἃ πα τγ85 ΘοιἸηρ' πηῦο ΠΪΠῚ. 

80. Βυὺ «655 νγὰϑ ποῦ γϑῦ οοῖηθ ἴο {Π6 
τον, ἢ θυῦ νγ5 ἴπ Ὁπαῦ βᾶτηθ Ρ]866 1η σ ΒΙΟἢ 
Μανρύμα πιϑῦ Πῖτη. 

81 ΑἸδο ὑπιοβο {6 8 ὙΠῸ πγ Γ6 ΜΠ ΒΘ ἴῃ 
ὑΠ6 μοτιβθ, πα γγ ΓΘ Θομ ου δ πρ᾽ Π6Ρ, ΜΓ Π6Π 
ὑπθν βὰν Μᾶνν, ὑπαῦ 5Π86 τοβθ αὶ Κ]ν, απὰ 
πϑηῦ ουὖ, ὕΠΘΥ ψγϑηῦ αἴρον που, ῦ ἴον ὑπ 6 Ὺ 

αΌ]ΟΚΙγ, ἃπα υγθηῦ ἀπίο Ἀΐμ. 
80. Απὰ 88 γοῦ «65118 νύαϑ ποῦ οοιὴθ ἰηΐο 

ὑΠ6 ἴον, Ὀαῦ 6 ννὰβ ἴὴ ὑπ ρ]δοθῦ νῃθΡΘ 
Μανία τπϑῦ Βῖπι. 

91. Απᾶ ψῇῆθη {πὸ Φθνν8 ἈΠῸ νθῦθ ΜῈ 
ΟΜδνΥ ἴῃ ὑπ Βοιδθ, Θουα ον Πρ’ ΠΟΥ. 7 βὰν ΒΘΡ 
{μαῦ 8Π6 ΓΟΒΘ 1Π Βαβίβ δηἃ ταῦ οαὖ, {{|6 
[0] ον θα Π6Ρ, ἴον ὑπον ὑπουρ)ῦ, 5Π6 ἀροια 

] 
] 

Α.}. 33. 

1 ΟἿ. ν. 21; νἱ. 30, 40, 44. 

3 ΟἿ. ἱ. 4; νἱ. 35; χίν. δ; Ὁ]. 11, 4;}1 5. Ζομὴ 1.1,2; 
Ψ. 11, 

] 

3 ΟἿ. 1, 36,1 5. Ζοῃπ ν. 10, ἅτε. 

Ϊ 48. Μαίί. χνί. 16; ΟἿ. ἰν. 42; νἱ. 14, 60. 

1 ΟΥ, "“σοῃβοϊδεϊοη.᾽ Βομδδῦ; 566 ποΐθ ΟἹ ΨΟΓ. 24.--- ΥΘΒῸΓ- 
τοοξίοη.᾽ ἯΓΤΚΙ. 

3 110. “1ῖνοβ. ΤΟ Ρ]ῸΓ. ἴῃ μϊβ οᾶ56 18 τπηοβῦ ΘΧΡΥΟσβῖν ; 
5ἴποορ ““ἴο ᾿ἶνϑ 15 ΟἨ ΕΊ5Τ, 8 Πα ἴο αἷο 15 καῖ." Ὑεβλια᾽ βληιῦ 
δ᾽ιοιπῦ, ἄς. “ΤῊ β]οσίουβ πᾶπιο οἵ 71 Εϑῦ5 18 ἃ πηγβίϊς 
Ὁτίαᾶρο ΤῸ 5 ὕο οΥῸ55 δβυύθῃ ἔγοπι ἀθαῖν απο 11{6.᾽ 5. Ἐρἢγν. 
Ααν. ϑογ, ἕϑστῃ. νἱ. ἢ. 14, Ε᾿. 

3 φ μιυαμῖ ᾿'αἴπο, ὅκα. ““ ΒΙΘββίπρϑ οὰ Ὠΐμι, Ὁ Το π, γη0Ὸ 
ΚΟΟΡΒ μἰβ τη οατη ΤΌ πὰ 811 ἀπ δε ϊουΒ, δα 08}18 ΤΠΘο, ΞῸΝ 
ΟΥ̓ ον, α' παΐηιοη ἐπ᾽ πυϊπιοὶε,ι, νυο ὈοΊΘν 65. Βίπαρ]ν, δπὰ 
08115 ΤΏΘΘ 50 Ν, 8ἃ5 πὸ Ῥγορμοῖβ ἃπᾶ ΑΡροβίϊοβ α1α,᾽ 5, 

5 ΟἹ. χί. 10. Ἐρῆγ. Δαν, ὅσ, βϑυτα. ἷν. "Ὁ. 4, Ἐν 
4 οὗ, “ὙΠ1αρο,᾽ “ πδηη]οῦ.᾽ 
5. ΕΈΠΘΥ ΤΟΙ] ονγοα πον,᾽ 110, “ΟἹ απ’ το ΠοΥ.᾽ ΗΤΚΙ. 

ΒΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

Ι 

ἀαΥ (Ἀγ 
Ὅ5 6508 Β|0ἢ ππῦο Π6Ρ, 1 ἀῖὴ 86 ΓΘΒῈΡ- 

γϑούΐζοη δπὰ τπθ 116: μ6 ὑμαῦ Ὀθ]θυθῦ 1Π 
᾿πιθ,1 ουθῃ 1 Π6 ἀϊθ, ἢ6 588}} Π1ν6 : 

20 Απά ΘΥΘΥῪ Ο0η8 ᾿ἰνπρ ὑμαῦ Ὀο]Ἰθνοῦἢ 
ἴπ πη, 88.811 ποῦ αἴθ απύο θὕθιϊυ. Β6- 
Ἰθνοδῦ ὕμοι {8185 ἢ 

27 ὅ1|6 βαϊᾷ υπίο μΐπι, θα, Του, 1 
ὈοΙονο ὑπαῦ ἕπου αρῦ ὕπο ΟἸγιβῦ, π6. ϑοῃ 
οἵ Θοἄ, μ ὑπαῦ σοιηθῦϊ ταὔο ὅπ ποῦ]. 

᾿ς Ω8. Απᾶ δΒανίπρ 8814 ἔμθβθ ὑμῖπρβ, 8Π6 
νοῦ, ο]16 ΜΑΡΥ ΠΟΙ βἰβίθι, βα υἱηρ απο 
Β6Ρ ἴῃ βοογϑῦ, ὑμαῦ Τὴθ ΤΘΔΟμοΥ 18. σΟΙΠ6, 
πα ἢ6 ΟΑΠ]6 ἢ} ὉΠ66. 

᾿ς 990 ΤΠθη 5886, μανίπρ ποαρὰ ἐλαΐ, 5116 
'σοβο ἴπ παβύθ, ἀπ 5886 οατηθ οαὐ απῦο Βΐϊη, 

30 Βυῦ Ζ768ι8 νὰϑ ποῦ γϑῦ σοιὴθ ἴο {6 
ὙΠᾶσο, θὰ ΒΘ νγὰ8. 801} δὖ ὕῃ6 ρ]δθθ ἴῃ 
ΒΊοἢ Μαγῦμα τηϑῦ Ὠῖπι. 
31 ΤῈ 768 ὑπογθίογο, γΠ0 τσοῦ ἴῃ {Π:6 
Βοῦβο ἰδ ΠΟ, απθᾶ ψιῃὸ οουηονίθα θυ, 
᾿ ΚΒ Θη ΠΟΥ βὰν ΜΑΡΥ, ὑΠπδῦ 5110 ΤΟΒ0 ἴῃ Παβίθ 
᾿απαῖ ποηῦ οὖ, ΓΟ] ονγοαὰ δἰῦθυ. ΠΘΙ, δᾶν ἱηρ’, 

1 οΥτ, "ΜΕ," εγοί, 

3 γεα δ, ̓ἴς, "τὴῸ τυτίζοτ,᾽ 566 ἙἈ, {{], 10. 

σαξλιδὲ πὰρ εδ'διδί. 
3 ρἐκοϊκεί, ἃ ΨΟΥΤΥ Αἰ ΠΌτους σχργοββίοη ὕγοτη ἔπ  ΜοτηΡἢ. 

1 ῬΟΙΥΡΊ. τϑδαβ υπα λψαιυὶ τυαπηατιϑηϊπιότιι, “Ἱ ἀνὰ ἴηι νἱνὶ- 
ἢοΥ πα πὸ γαῖβου οὐ {δὶ ({πῸ) ἀοδα.᾽ 

3. ἀηδα. 

3. ΟΥ, “5118}1] σοιηθ.᾽ 

 βαγηα πα ἐπι αρενιι, κα. “Ὸ ποατὰ ἔγόσα {πὸ τη ας 
Οὗ οὺν Το πῦρ τ  οταὰ ΟΕ Τ1άῖἋ6, ἀπ ννὸ οϊονοὰ ἀπὰ δο- 
Καονιοάροα {πᾶ δ ἰβ “κβὺβ Ομ πα τ ὴ ν οσα [6 ΕΛΤΉΗΕΕ 
15 γγ6}} μ]οαβοά." Ὀϊάδβο. Αροβῦ, “ἘΠ . ».01. 

5. “πα ; -ατ πιαηλ αταα, "ΟΣ ΤΌΔΟΠΟΥ,᾽ Ὀϊάδβο, Αροβίύ. 
ἌἜππ. ν. 48. 

ὁ οΥ, "σοιηίγν.᾽ 

7 ΟΥ, "που ηρ ὙΥἹ ἢ ΠΟΓ.ἢ 

ΘΟΤΉΤΙΟ. 

δ Ζοϑ08 Β81Π απΐο ΒΥ, 1 δ 6 τΘβγ- 
τρούϊοη ψιῦμ ὑπὸ ΠΠ|8 : π6 ὑπαῦ 5}8}} θθ]ϊθν 

ἄαγ. ᾿ 
25 6808 ὉΠ6Π βαϊ4, 1 τὶ ὕπ᾽ ΤΘΒΌΡΥΘΟ- 

ὑοῦ πὰ ἸΠ8 ; ἢ ὑμπαῦ Ὀο]ϊθυθῦῃ ἴῃ ΠΙΘ, 
ἴῃ πιθ, θύθῃ 1 μ6 ἀἴθ, π6 ᾿ἰνθῦμ.1 ] 

20. Απᾷ ΘΥΘΡΥ ὁΠ6 ὑπαὺ Πἰνϑῦ}} πα ὑπαῦ, 
58.811 Ὀο] ον ἴῃ τηθ, 5888}} ποῦ ἀϊθ ὑπο 
οὐθνεϊΐγ. Βοϊϊθνοϑῦ ἔμοὰ {15 ὃ 

27 ὅ1|6 βαϊά ὑπο μϊηι, Ὑ Θἃ, ΠΥ Τιονά,. 
Τ Ῥοῖῖονο ὑπαῦ ὅποι ἂρῦ ὑπΠ6 ΟΠ Ρὶϑῦ, π6 ὅοῃ 
οὗ Θοὐ, Π ὑπαῦ 18 δουηῖηρ Ἰηἴο ὕΠπ6 μον]. 

28 Απά Πιανίηρ Βαϊ ὑ}}18, 816 νυϑηῦ, οα]16 4. 
ΜΆΡΥ ΠΘΡ Βἰβύθι 1 βθογθῦ, ΒΥ ]ηρ ἀπῦο ΠΟΙ 
ἀπαῦ, Η 15 πθγθ ὑπὸ ΤΘΔοπον, ἀπ π 6 οα]] ἢ 
ὑπθ6. ] 

29 Ῥυῦ 86, πανϊηρ' Ποαρα ἐλαΐ, 816 ΤΌΒΘ 
ἀαΐο ιν, ἀπὰ 8816 ὁδπη6 οαὐ ἀηῦο Πΐπη. | 

830. Εον {68115 νὰϑ ποῦ γϑῦ οοπὶθ ἴο {Π6᾿ 
γΠΠ]Πὰρθ, Ὁ ἢ νγᾺ8 501}} 1π ὑπ 6 ῥίΔοθ ΜΓ ΠΘΙΘ, 
Μανῖμα ϑηῦ οὖ ἴο τηθοῦ Β]π. 

81 Τὸ 76.5.8 ὕπθὴ γπὸ ψογο ψ Ὁ ΠΟΙ 
ἰηϑῖ46 ἴπ ὑπ ποιιβο, ἢ βοούμ!πρ μῸΡ θεν," 
νι θη {ΠΟῪ 8ανν ΜΑΡΥ, ὑπαῦ 8816 ΤΌΒΘ 4υΪΟΚ]ν, 
πὰ πγοηῦ οαὖ, [ΠΟΥ ἡν 8] |κ6α αὐδον πορ, ὑμίη-, 

ἐμποαρὴ μ6 ἀἴθ, ᾿ἰνϑῦῃ, 
20 Απᾷ ψ]όβοθνον ὑπαὺ ᾿νοῦ δηᾶ Ὀ6- 

Ἰονϑῦμ ἴῃ τὴθ, αἴθ ποὺ ονοῦ βο)ϊθυθϑῦ 
μου {118 ἢ 

27 8516 βαϊ4 ὑπο μἴμη, ὅθι, Του, 1 
ὈοΙ ον ὑμπαῦ ὅποι αὐτῦ ΟἸγιδῦ, ὑπ6 ὅοι οὗ 
Αοα, ὑπᾶῦ 18. Θομλϊηρ' ᾿ηὔο ὕ}}18. ὑοῦ]. 

28 Απᾶ βαγίηρ {Π|18, 586 ἀδραγίθα, απᾶ 
ΟΆΠ16 4. ΜΆΓΡΥ ΒΘΡ β͵βύθι: ἴῃ βοοροῦ,; Βα υ]ηρ, 
ΤῊ Τ ΘΔΟΠΟΡ 18 οοτηθ," ἀηα ΟΠ] Θῦ} {Π|66. 

20 Ῥιυῦ 8[10, ἃ8. ΒΟΟἢ ἃ8 81:6 Ὠρανα ἐλαΐ, 
ΤΌΒΘ ἪΡ Δα ον, πα σνθηῦ πηὔο Πΐτη. 

80. Απὰ {68118 ννᾶβ ποῦ γϑὺῦ οομὴθ ἴο ὑῃ0 
γἢ]Π]ᾶρο, θὰῦ ἢ. νγ88 801}1 ἴῃ ὑπᾶῦ Ρ]δο6 ΒΘ 
Ματῦμα τηϑῦ πη. 

81 ΤΊΘ 16 νν8 ὑΠπθυθίοσθ ῃῸ πθγο τ] ἢ 
ΒΡ ἴπ ὑΠπ6 Ποιιδθ, σου ου ἐἶηρ’ ΠΘΡ, Βθοὶηρ' 
Ματγν, ὑπαῦ 8110 4υ ΟῚ ν ΤΟΒΘ ἋΡ ἃπὰ ψϑηῦ 
οαὖ, νγϑηῦ αἰ8ὸ αἰὕθι" 6, βαυΐηρ ὑπαῦ, 58:6 

᾿ 

1 δρλεῦπ'" ἢ, αἴδο, "Ἴ6. ΒΠΔ11 1ῖνο,᾽" θὰ ποῖ 850 Ῥοβιείνο ἃ 
Ταΐαγο δ5. δέλπα"ΐ, "Ὁπδὺ 588}} Βο]ονο ;᾿ ΟΥ δ5. γλπαῦπ' ἢ 

᾿ Βαλα, " 5.81} 1ἴν6.᾿ 

3. φ'λταρλ, Ὁ. “ ἀκαῖπδε Ηΐπι." ] 
] Ϊ 
5 Βοεζον "νυ ἱεδίπ, 'π ἔπο ποῦβο,᾽ Βαΐ θοσδῦβο ΟΥ̓ “ νΥἱδ]ι 
μοτ,᾿ ἐπί ο᾽ τααβὲ Ὀ6 βυρδε ατοα ΤῸ Ὺ " υἱπΐπ." 

4 ἴ,6, " σοτηἴοτγείπε μ6τ,᾽ 

1 μξ, " ὉΥ βύσα! εν," οὐ "(ον Β}}}γ." 

3.10," απο," 



6σπΔ». ΧΙ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

ἄδν. 
Ὧδ 7658 βαῖ [ἢ αηΐο ΠΘΡ, 1 ἀπ} ἐπ6 το- 

βαγτοθούίοι, ἀπ {πὸ 18: μ6 ὑπαῦ Θ᾽ ’θνθί 
ἴπ τηθ, θύϑῃ ἰΐ μ6 αἴθ, Β8 818}} Ἰῖνθ : 

20 Απᾷ ΘυΘΡΥ 016 ἐδιαῦ 18 αἰϊνο δπᾶ Ὀ6- 
Πονθῦν ἴῃ πιθ, 8641} ποὺ αἴθ απῦο ϑὑθγηϊδυ. 
ΒεοΙθυοϑῦ ὕπο {}18 Ὁ 

97 86 βαῖ ἢ} ἀπο πἶπι, ὅρα, Τιονὰ, Τ᾿ 
Βο]’ονοαβ ὑπαῦ ὕπο ἀτῦ ὑπ ΟΠ ῖβϑῦ, 6 ὅθι 
οὗ Θο, χῆὸ νναϑῦ ἴο οοτὴθ ἰηὔο ὑΠ6 νου]. 

95. Απὰ ψθη 81:16 βαϊὰ ὑῃϊ8, 86 υϑηῦ 
Δα οαἸ]6 ΜΆΡΥ ΠΟΙ βἰβίθι" βθογθί]υ," πὰ 
Βαϊ θῃ, ΤῊ ΤΌΔΟΠΟΡ ἰβ οοιηθ, δηκὶ οἉ]]θ 0 ἢ 
6866. 

29 56, θη 586 μοαγὰᾷ ἐλαΐ, γοβθ υ]οῖκ- 
Ἰγ, δηα οᾶπηθ αηῦο ᾿ἶπη. 

80 Ζ76808 νγὰ8 ποῦ γϑῦ οοιηθ ἴο {Π|6 ν]Π]Πασθ, 
θυΐ τγὰ8 ὕπϑγο ἴῃ ὑπ ρἴδοθ μου Μανμα 
πηϑῦ Βῖπι.ὅ 

31 Τπθὴ ὑπὸ 76 )8 ὙΠῸ 60 ὙΠῸ ΠΘΡ 
ὕπθγο ἴπ 0Π6 Βοι8θ, δηἃ νγοτθ σοιη οὐ ϊηρ; 
μον, γῃ θη ΤΠΘΥ 58} ΜΑΓΥ, ὑπαῦ 886 ΓΟΒΘ ἴῃ 
μαϑίθ δηὰ σϑηΐ, ὑΠΘΥ αἰ8ὸ τϑηῦ αὔθ ΘΙ, 

1 γᾺΣ, "ὈὺΕ 1 81η.᾿ 

3 λαυαάας αἰδηιὶς ἢ πιστεύεις τούτῳ, ποῦ τοῦτο. 

3 πεπίστευκα ἰ5 τοπάἀοτοῦ ὃν {πὸ νοτῆ, λαυααξεῖ, »ΥΠ]οἢ 
πιᾶ5 ποῖ ἴπ Αὐτπδηΐδη 6 βᾶπιο 56 ἃ5. {ΠπῸ μοτῆ, ἴῃ Οσθοκ, 
πὰ τὲ 6 τοπάογοὰ ὃν {πὸ ἘΠΊ 5ἢ. ἱτηρογίθος, ϑόπιθ 
σορίοβ πᾶν λαναάαπι, "1 θεϊίονο." 

4 οΥ, “ἴπ Β]σηςο.᾽ 

5. επέαγαδέον, ψερλεν ππια, " ΟΟν απ ὕυϊς οἱ." 

ἈΝΟΙΟ-ΒΑΧΟΝ, 

5 Απὰ ἔδΐο ϑανίουν βαϊὰ ἕο μοῦ, 1 δ 
τοϑαγτθοίύίοη, ἀπα ᾿ἰ :} ἢθ ὑμπαὺ θ᾽ θυ 
ἴπ τη6, ὑπουρη μ6 Ὀ6 ἀθαά, μ6 Ἰἴνϑῃ : 

20 Απά ποπο ἀϊΐθ οἵ ὕβθιῃ ἐμπαῦ ᾿ἶνθ δηᾶ 
Βοϊΐονο ἴῃ πιΘ. Βοϊονοδῦ πο {185 ὃ 

27 ὅ|6 βαίᾷ ὕο ᾿ΐπι, ϑαγοὶν, Τιορὰ, Τ 
θο]ίονο ὑπαῦ ἔμοὰ τ΄ ΟΠ δῦ, Οοἀ᾽5. ὅόη, 
{παῦ οουποῦμ ἰηΐο ὑπ 6 ψου]ά. 

28 Απὰ ψ θη 88:6 βαϊ ἃ ὑῃϊ8. ἐπ, 86. 
ψϑηῦ ἀπα οὨἸ]Θ ἃ Βθουοῦν ΔΙΆΓΥ ΠΟΙ Β δύθυ, 
ὉΠ 8 Βαυϊηρ, ΗΘΡΘ 18. οὐ ΠΌΔΙ ΟΡ, πα ἦὸ 
ΘΆΠ]Θ . ἢ {Π66. 

20 ὙγΈθη 8.16 πθαρᾷ ὑπαῦ, 5Π.6 ὩΓΟΒΘ 
ἀυ οΚΊν, πὰ οαπιθ ὕο ᾿ΐπη. 

80. Τ θη {πὸ ϑαν!ου νγὰ8 ποῦ γοῦ σοπηοὅ 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΘΙΑΝ. 

ἀαν. 
Ὡ5᾽ 7688 βαϊᾷ ὑπέο ΠΡ, 1 ἅτ ΤΟΒΌΓΓΘΟ- 

ἀϊοη δηὰ ἰδ : 6 ὑμαῦ Ὀθ]]θνθῦ ἴῃ Τη6, 
ἐβουρῖ 6 αἶθ, 8Β8}} γϑῦ 1ῖνθ : 

20 Απᾶὰ ψΒΟΒΟΘΥ͂ΘΡ 15. ᾿ἰν πρὶ ἀηὰ θ6- 
Ἰθνθῦν ἴῃ τη 88|8}} ποῦ α16 αηΐο ϑὑθγηϊύυ. 
᾿Βε]τονοϑῦ ὕμου {18 ἢ 

27 Μαγίδα βαϊά απίο Εἷπι, Υ88, Ὁ Ἰωορᾶ, 
Τ θο]ονθ ὑμπαῦ ὕμοι τὸ ΟΠ γβῦ, ὅοη οἵ Θοά, 
οοϊηΐηρ ἰπΐο ὑμ6 νου], 

28 Απᾶ νη 886 βαϊ4ἃ {18, 886 υυϑηῦ 
ἈΥΔΥ, Ἀπ οὉ}164. ΜΔΡΥ ΠΘΡ Β|βῦθι ΒΘΟΓΘΕ]Υ, 
Πα Βαϊ απὔο μου, ΤΠ ΤΘΔΟΠΘΡ 18. ΘΟΙηΘ, 
᾿δηἃ ΘΑΠ]ΘΕ} {Π66. 

29 Βυὺῦ 886 ψῆθη 8η60 ποαγὰ 1, ΤΌΒΘ 
᾿4υ]οΚΙν, ἃπα οαπηθ ἀηὔο ΠΪπη. 

80 ΒῸΡ 88 γϑῦ 9688 γγὰβ ποῦ Θοῖηθ ἴο 
ὑπ νΠ]Π]ᾶσθ, θὰῦ 6 τγὰ8. 801} ὑΠθγθ αὖ 6 
Ρίαοθ ποτ Μαρῦμδ πιθοῦ Βΐπι. 

81 Βυῦ {πῸ 76 γ)5 ψῆὴῸ τοῦθ τ ἢ ΠῸΡ ἴῃ 
ὑπ οιβθ, ἃηα σοιηΐογίθα μθΡ, νῃθη ΠΟΥ͂ 
ΒΔ ΜΑΡΥ, ὑΠπαὺ 5Π}6 ΤΌ86 ἀυ ον πα ψνϑηῦ 
ουὖ, [Ο]]ονθὰ μον, απα ὑπουρηῦ ὑπαῦ 8586 

] ΒΙΆΥΨΟΝΙΟ. 

{Π|6 Ἰαδῦ ἀδγ. | 
᾿ς 95 6808 Βαϊ απΐο ΠΡ, 1 81 ΤΘΒΌΓΓΘΟ- 
"ποι δηὰ ΕΠ: μ6 ὑμαῦ θ᾽ Ἰθνθέῃ ἴῃ τη, ἰξ 
86 αἴθ, Β588}} Πἴνϑ δραίῃ :} 
᾿ 20 Απᾶ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ 0Ππ6 ᾿ἰνπρ δηα 6] ονὶηρ, 
ἴῃ πηθ, 5}8}} ποῦ ἀΐθ απέο δίθγηϊνυ. Ηϑβδὺ 
ὅποι Τα Γἢ ἴῃ 018 Ὁ3 

27 ὅ᾽16Ὸ βαϊά ὑηΐο ἢΐπι, θα, Τογά, 1 
Βο]ϊονοαϑ ἐμαῦ ἔποι ἀτῦ ΟΠ γΙβύ, ϑοη οἵ Θοῦ, 
ὙΠΟ 18 οοιηΐηρ' ἰηΐο {ἰ6 νον]. ] 

28 Απᾷᾶ δανίπρ' βαϊά ἔπθβθ ὑμίηρβ, Βμ6. 
υϑηῦ 8Π4 οα]]6α ΜΑΡΥ ΠΡ βἰβίθι, βθογϑὶ Ι 
Βα Ίηρσ, ΤῊΘ ΤΌΔΟΠΘΡ 18. Θοιη6, ἀπ ΘΙ δίὰ, 
{Π66. 

29 Βυῦ 8516 θη 8:16 πραγὰ ἴΐ, σοβ 
4υ]οΚ]ν, απ νοηῦ ἀπο Βἷπι. 

30. ΕῸΡ 681}8 νγὰᾶβ ποῦ γϑῦ οοιῃὴθ ἴο 86 
ψΠ]]αρθ, θυῦ τγᾶ8 ᾽πὶ ὅΠ6 ρἶδοθ τ πθτθ Μαγέθα 
πηθῦ ἢ]π|. 

91 Το 76. ὑμογοίοσο ἐμαῦ νγοῦθ ψ  Πἢ 
6" ἴπ ὅΠ6 Βουδθ, δοπη ον ϊηρ πθν, μανίηρ 
866 Μίδγυ, ὑπαὖὺ 8816 τοβθ αυϊοκὶν δηα ντοηΐ 
ουὖ, τγϑηῦ ἴον. ΠοΡ, βασίησ, ὅη8. σοϑίμῃ: ἴοὸ 

1 ᾳδυεῖϊ γὔπιοῖὶ ἐδ 5 λια! -ατϑ, τ. πᾶς ὃ ξῶν ἐστι, οσαπποῖ 
᾿θ6 τοπαογοᾶ οἴπουνῖβο ἔπη  ΥΠΟΒΟΘΥῸΓ ἰδ ᾿ἰνίπτ.᾽ ΜΔΩΥ 
᾿ΡῬΑΒΒΔΡῸΒ ΙΒ τοῖν ἷπὶ ἀτδηβ δῖον ἱπίο ΕΠ 5, οὐνίπρ ἴο 

ΠΧ 811 ποῖ Ὀοΐπρ κὸ πᾶς, φδυεῖϊ, απιδπαῖπ, ἧζο., Β' Πρ ΔΓ, 
οχοορὺ συ πουΐοῦ ὕσοπ. 

1 ΤῊΪΒ5 ἰβ αυοϊοὰ ἴῃ Ὑ͵ΐε ϑδηοξ. Ῥαϊσεοβῖονυ. Ρ. 8, “ἀπὰς 
ΡΒ {πὸν (Κυτίοι ἀπὰ ΟἿΟΥ πηδγςΥτΒῚ τόσ ὑγανίπν ἴῃ 

᾿ὅπὸ ὑυίβοι δὲ ἔπ βίχτ ΠΟῸΓ οὐἩ ἴῃ πίρηξζ, ἃ νοῖσο απὸ ἴο 
[ἔποπὶ ὕγοτη πθᾶνθη : υψόγεμψαὶ Ὁ᾽ πῆγα, ἀδλέε τὠὐπιγεῖ γ᾽ 
Ϊ ρον, δ ἀπὲ ὈοΙ ον οἵ ἰῃ Μο, {ἢ ἀΐδ, ἢ 6 5811 Ὀδοῦπιο 

ἵνο,᾽" ἅς. 

3 γε, " ἴο 15. 

3 υψόγουα' ν᾽, πεπίστευκα. 

ΛΈΛΒΙΟ. ΡΕΆΞΙΑΝ, 

ἀν. ἀν. 
Ὡ5 7688 βεϊ4 ὑπΐο ἢθΡ, 1 απὸ μ6 ὕΠ|6 

ΤΟΒΟΣΤΘοὕοη πα {Π6 ΕΠ {6 : μ6 ὑμΠαῦ ΒΟ ονθαὶ 
ἴῃ τη6, Θύθῃ 1 6 αἴθ,3 5})8}} ΒΏσ νυ ̓ἶνθ: 
᾿ 26 Απὰ ΜΒ ΟΒΟΘΥΘΓ ἰ8 ̓ ἰνίηρ' ἃπα Ὀ6]Ἰθν α} 
ἢ πηΘ 81|8}} ποῦ ἀἷθ απῖο οἰθγηϊέγ. ὃ Βο- 
Ἰἰθυθδῦ ὅπου ὑΠ15 ὃ 

27 816 5614, γα, Ο Τιογά, Ταηι Βο] θνὶησ 
μαῦ ὕπου ἀρῦ ὑμ6 Μοββίαμ, ὅοη οἵ οί, 
Ὁπαῦ 15 σοπηῖηρ' ἰηΐο ὕΠ6 τγου]α. 

ΘἉ]]Θα ΠΡ βἰβύῦθι" ΜΙΆΡΥ ρυϊναίοὶυ, ἀπ βαϊὰ, 
Οὐ ΤΌ οΠον 18 οοπιθ, πα σα] ]οῦἢ {Π|66. 

29 Απὰ ψῇθη 81:16 μοαρὰ ἐλαΐξ, 8516 τΌ86 
᾿αυϊοϊήν, ἀπα οαπιθ ἀπίο ΐπι. 

80 Βυῖ «6808 νγ88 ποὺ γϑῦ οοῦιθ ἴο {Π6 

28 Ἄγ ΏηΘη 5116 βαϊὰ ὑππῖ8, Βὴ6 ψϑηῦ δπᾶς 

Ὧδ 7οβι5 βαϊᾷ ἀπο που, 1 δπὶ 1, ἐμ. 
᾿ΡΘΒαγΡϑούϊοη πα 116: ΘΥΘσν οπθ 80 θ6- 
Ἰϊθνθῦ! ἴῃ πιθ, 1 ἢ αἴθ, 588}} θθοοπιὸ αἰϊνο :ὅ 

20 Απά Θν ΡΥ 06 ὑδπδΐ Ὀ6 αἰϊνϑῦ πὰ θ6- 
Ἰιθνθῦι} ἴῃ πλ6 5}|8}} ποῦ αἴθ απίο οἰθγηϊίν. 
Βοιτθνοϑῦ ὕπο ὑ8 185 ὃ 

27 ὅ5)|6 βαϊὰ ππίο ἶπὶ, 88, Τονὰ : 1 θ6-᾿ 
ον} ὑμαῦ ὑπο αὐτὸ δθββίδι, ὅθ οἱ Θοά,, 
8Ὸ νιαϑῦ ὕο Θομιδ ἰηΐο ὑπὸ που]. 

28 Μανμα βαϊά ἐηϊβ, απὰ ἔθη πϑηῦ 
᾿ΒΘοΡ υ γ8 διὰ οα]]θὰ ΠῚ βἰβέου Μαγυ, ἀπὰς 
βεϊὰ, Ουν Τωονὰ 18 σοῦ, δὰ οαἰϊοῦν ὕμ 66. ἢ 

29 βου ΜατΥ Ποαγὰ ἐλαΐ, 8.10 τόβο᾽ 
4υ οΚΙν, πα οαπηθ θοΐογο 65 8. ] 
Ι 80 Δμπὰ 88 γοῦ «{6ϑι18 ννὰ8 ποῦ σοῖηθ ἴο 

ἰηΐο ὅπ ἕοννη, θὰ ττὰϑ ἔμθη γοῦ ἴπ {πὸ ὕονγη, θα ἢ6 τῦὰϑ αὖ ὑπ ρμἴδοθ ἵπ ψυβίοι ὑπ νΉ Προ, θυ τγᾶ8. βιδυϊηρ αὖ ὅΠ6 Ρἰδοοὶ 
ἴδθθ γιθτο ΜΙαγῦ μα σαῖηθ ἴο τηθοῦ 8 Μανίμα τηϑῦ Βΐπι. ὑΒοτο ἢ6 βὰν Ματγίδα. 
81 ΤῊῆο 7160».8 πῆρ σοῦ ψιῃ μῸΡ θ 31 Απά ψῃρθὰ {π 76.5.8 τ ῆὸ πόσο τ 81 Απὰ πόβο Πϑνβ γΠῸ ΘΓ ΘΟμῚΘ [ὉΓ 

Βοῦβο, ἃπὰ σουηοτεθα θυ, ἤθη ὉΠΟΥ͂ 88} ΠΘΡ ἴπ 086 ΠουΒ6, απὰ οοπιογίθα μον," θη Θοηβοϊ τοι, γι μΘ ἢ ΠΟΥ Βανν ἔμαῦ ΜΆΓΥ ΤΌΒ6 
ἐπναῦ ΜΆΓΥ ἅΡοβ6, πὰ τ] ἢ μαδύθ τϑηῦ οαὐ, ΠΟΥ 58} ΜΑΡΥῪ τἰβίηρ, σοῖπρ οαὐ ἴθ παβέο, πα πθηῦ οὐὖ ἴῃ Βαβίθ, 8}} ὑσθηῦ αἴδου ΠΟΥ, 
ὕμον [ὉΠ] ονν θα ΠθΡ, ἔπ ηι18 Βα νη, 5116 σοθῦῃ ἕο ὑπ ΓΟ] ον θα μον, απα βαϊὰ ὑπαῦ, 5.6 σόθῦν Ὁ] πκίησ, 5ἢθ σοῦ Ὀοίογο ἔμιθ σγάνὸ ἐμδῦ. 

1“ Ηιυά π {0 δμίοι σία ἢ «εὐλε σισσάδ, 15 δοπὶ αὐ ' Ἡοτο ἔπο ὑγοξ. ἵπ Ασαθίσ τῦδὺ ὕ6 σοπιραγοὰ υεῖτὰ τὰ. Ὶ ΗΠπν " ὑτίπκ," οὐ" Ῥὰξ Γαίτν ἱπ." 
απὰ ", 46 ἀλε κείμαν ὁ πὸ, ἐπεαὴ ἀδὲ Νό ἀεαὰά ὅεο λε Οἴτοοκ πεπίστευκα. 
ἐεογαάλ; απὰ αἷὸο ἀπατα ἐλε ἱεογαάν, απὰ ὁπ πιὸ χείυ γάλι, 
πε κισείἐε δέ ὁη. ἐσημακε." ΜΕτῖο, Ἠόπι. ἕοσ Ῥαὶπὶ 5, νοὶ. ἰἰ, 
». 340. ΤῊΝ ἰ5 ἃ θοϊίον του οτίης οὐ ἴπ Οσοοκ πα ἀπὸ 
πα κίνοιι ὈῪ Οἰἔποῦ οὐὔἴπο Δ. δαχ. νογβίουβ, Ι 

Γ᾿ 3 καπάαν κἢσιοαά, λοτ. ἔπδὲ απ δαγὰϊν ὈῸ το ἰογοὰ οἴϊιοτ. 
3. ΤῊΝ ΤῊΔῪ αἰ5ὸ τοδῇ, 1655 Πόσα, " Γ ἢ6 πγότο ἀσδ." ] υείκο ἴῃ Οὐκ μοῦ, ΙῈ δηκισογα ἴὸ ἴπ Οτοοῖκ πκυδ ιποςνο, 

Τ δυνὰ ἐπυρὶ ον ουδὲ, ποῖ δα ἴὸ πὸ πος οὐ το σοκαϊς, θὰ δα 
3 Ιαἰδα ἅμα νυαμέαν δαὶ 'λανάϊανι ἀδίπιαίαη {{Π π᾿ ἰᾶδααί. ᾿ο ἴο αἰπηὸ ἀπὸ τόδε οὐ ἴπο ἕδοῖ ἴάκοι μίδοθ. Ἅ"Βο- 

Ἡΐ5 ἀσδεῖν “5. ποξῖ ἀσδέν, νὰξ ονοτι βατίης {6 ἀπῆο οἴοτ. σΟπισῖν δἰίνο᾽ ἵπ γοτ, 95, [Ὁ ΤΆ δα ἃ ὕγοβ. οὐ οοπίίη., πκὸ 
αἰεγ.᾽" Ηἱΐξε, “όβοριι. σ, χυί!, οὐ, ΤῊ. Ϊ ἀπο Μοαρῖ. «λαρλῦν', παι κλνξ, ῬΟΓΠΔΡΒ, ΟΟΏΥΟΥ ἃ Ὀοίίογ 

πιοδηίπις οὗ ἔν ΟΥἸΚΊΠΑΙ, ! 
3 λα χυὲ πὸ σοὶ κὲ Ηαίεπά. 

5. Δίηι οηβθαη δονι. 4 800 ΕἸ. Ναννδοίςς, 73, Ὁ. 48, οἄ, 50}. Ϊ 
» 3 Τῆιο Ῥογκίδη σοπποοῖβ ᾿ΒΟΟΤΟΙ γ᾽ ὙΥ τ ντοπέ γ᾽ ποῖ νυ ῖ τ 

"οδοά," 
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5. ΦΟΗΝ. 

“-Ξ-ΞΞΞΞΣΗ 

Ομ.». ΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΞΕΙΒΕ. ΨΕΆΞΙΟΝ. ΞΥΕΤΙΑΟ, | 

᾿βοϑίῃ απίο ὑπ ρυᾶνβ ἕο ὑγ6 60 {π6Γ6. 
] 

82 [Ὑπὸπ πο π ΜΆΡΥ νᾶ8 ΘΟΠ|6} ΜΠΘΓΘ 
688 γγ.88, ἃπα 5δνν Βἷπι, [5867 [611 ἀοντη αὖ 
᾿Εἷ5. ἔδοῦ, βαυίπρ αηύο πἷπι, ἩΠμοΡα, 18 ὕποὰ 
᾿Βαάβὺ θθθὴ Βθγθ, τΥ Ὀγοῦμοι Βα ποῦ ἀϊθά. 

53 [ΒΘη. 7688. ὑπουθῆουθ} βανγ ΠΟ 
ψϑορίηρ, ἃπα [86 «6 ν78 8180 σγθορίηρ  Β]Οἢ 
οάπηθ δ ἢ Β6γ, [Π6 στοδηθα] ἴῃ {Ππ6 βριγῦ, 
Δη4 [ὅν γ88 ὑγου]64,} 

| 84. Απά βαϊά, Δ, Πθγ μᾶγθ γϑ 1α14 Εἶπ ἢ 
ΤΉΘΥ βαϊα ππΐο Εΐπι, ΤΡ, ΘΟΙη8 8Π4 568. 

᾿ς 86 ὅ 688 πιϑρύ. 

᾿ς 86 [Τῆθῃ βαϊα 86 “6 ν8,7 Βϑιοϊὰ πον 
6 Ἰονϑὰ δϊπὶ! 

97 [Απα] βοπιθ οἵ ὕιθῃ αὶ, Οου]ὰ ποῦ 
6818. τηᾶπ, ἐν ΒΟ. οροπθα ὑπ ουαβ οὗ {Π|6 
[Ὀ11π4,] πᾶν οδαβοα [πᾶῦ ΘΥΘ}} ὉΠ 18. ΤηΔΠ 
ΒΒῃοῦ]α ποὺ μᾶν ἀρὰ ἢ 

ἐποιρθῦ ἕο ὑπιηβθῖν 8 ὑμαῦ ΒΠ16 νγ88 ροϊῃηρ. 
αηΐο ἐΠ6 σρᾶγθ ἴο 6 6ρ. Ε 

92 Βυῦ ΜΑΡΥ σΘη 8586 ΟδπῚ6. ψΠΘΙΘ 
Φο505 88, Πα Β8ν ΠΪπι, 5856. [6]1 αὖ [15 
θοῦ, πα βαῖῦη πηΐο μῖπι, 1 ποι παάδὺ 
θδθἢ ΠΘΓΘ, ΤΩΥ̓ ΤωΟΡ, τὴν Ὀτούμ ον μ84 ποῦ 
ἀϊοα.3 

3395 Βυῦ 96β5 σοπ Π6 βὰν ΠΡ, ἐμαῦ 
886 ψγ»8 γθθρίηρ, Πα ὑΠ 086 «6005 ὕπαῦ νγθΡῸ 
σου δ μῸΡ ὑμδὺ ὉΠ Ὺ ΡῈ θθρίπρ, ἢ 
ὙΥᾺΒ. Θ͵ΡΘΑΟΥ τηογϑα 1 ΠΪδ ΒρὶΡῚὺ πα Π6 
ὑγροῦ ]θα Π5 8οι],3 

94 Απᾶ [δ βαϊα, ὝΠθγθ μᾶνθ συ Ἰδϊα 
Βῖπὶ Έ Απὰ ΤΠΘΥ 580 πηΐο Πἴμπ), ΘῈ ΤιοΡά, 
ΘΟΠΊΘ, 8566. 

96 Απὰ 4 6βι18᾽ ὕθαγβ ὑγ6 Γ6 σου] ηρ..ὃ 

96 Απά {πὸ 968 ΘΓ ΒΔΥΙΠΡ, ὅ'686. γ6 
βου 6 γγὰϑ Ἰουίηρ ]πὶ! 

91 Βυῦ πιθη ἔγοπὶ ἈΠΊΟΠρ ὕμθηη 5814, 
γγ5 ποῦ {Π15 9Ππ6, γη0 Ορϑπθα {Π6 θυ οἵ 
ὑμαῦ ὈΠπὰ τπδη, 4016 ἕο ἀο 80 ὑμαῦ 4180 {Πὶ8 
9Π6 5Πο0ι4 ποὺ αἷθ ἢ 

ἘΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

πηΐο {Π6 στᾶνθ ὕο Θ6Ρ ὕμογθ. 

82. Απὰ ψ θη ΜΆΡΥ ΘΔ ΠῚΘ ΠΘΔΡ ἴο «65118, 
δηἃ βαν Βῖμ), ΒΠ6. ΌΤΙ ΡΡΘα Πΐπὶ αὖ ΠῚΒ 
[ϑοὐ,1 ἀπα 86 βαῖ ἢν απῦο ἢἷπι, ΜῪ Τυογᾶ, 1 
ὕπου μαάβὺ θθθι ΠΘΡῸ, ΠΥ ὈΡΟΥΠΘΙ δα ποῦ 
ἀϊοα. 

898. Απάᾶ θη {6818 88 ΠῸΡ ΘΘΡΙΉΡ, 
πα {Π6 76 ν}5 αἷβὸ νΠῸ οαῖπθ αὶ ἢ μου, ὑμαῦ 
ἼΠΟΥ πνϑρύ,Σ Π6 σγοδηθα ἴῃ ἢΪ8 Βρὶ υἱ,5 ἀπα 
Πι6 ὑβοι Ὁ] δ] μϑο "ἔα 

84 Απᾶ Πιὸ βαϊξῃ, ὙΥ Πθγο πᾶν γο θυσὶθα 
μῖπι δ ΤΊΘΥ ΒΑΥ πἀπῦο Πῖπ), Τιοτ, ΘΟΠῚΘ 
ἃ 566. 

85 Απὰ 4688 βῃθα ἔθαγβ.ὅ 

86 Απᾷ ὑπθ «78 ΒΥ, ὅ86 γ6 μου παι] 
[6 Ἰουθύῃ Βῖμ ! 

857 Απᾷ {ΠΡ ψΘΙΘ. ΒΟΠῚΘ ἕο ὩΠΊΟΠΡ' 
{πθῖὰ ψνἢο βα] 4,7 Οὐ] ποῦ ἐπ8. ομθ, 80 
ΟΡΘΠΘα {Π|0 ΟΥ̓ 65 οἵ ὕΠ6 ὈΠ1πα,5 ἀο 80 ἃ8 ὑμπδῦ 
{Π18 ὉΠ6 4150 Βῃοι]4 ποὺ ἴδ ἢ 

Α.}. 33. 

1 ΟἹ. χί. 21. 

3 6τ. Ηε ἐγοιιδίεὰ Ηἱπιδεῖ. 

3 5'ῳ ΤΌΚΟ χὶχ, 41. 

] 4 Οἱ. ἰχ. 6. 

] 

ΒΑΉΤΙΘΙΟ, 

5[6 8 σοίηπρ οἂαὺ ὕο {πθ στᾶγθ ὑπαὺ 5116 
γΘ6Ρ ἔθ Γθ. 

852 Βυῦ ΜαΡΥ ψΠ ΘΠ 886 νγᾶϑ8 Θοπ16 οιὗ 
ἴο ὕπο ρίδοθ θοῦ 7688 νγᾶ8, ΔΠ4 Βδν 
μῖπι, Β86. τον ΒΟΡΒΘΙ ἢ αὖ 5 ἔδοὐ, βαυησ 
“πηΐο Βἷπι, Τιογα, 1 ὕΒοὰ παάϑὲ Ὀθθῃ ΠΘΓΘ, 
᾿ΤΩΥ͂ Ὀτούμον μαά ποῦ αἸοᾷ, 
᾿ 533. Βυῦ ψῃθη 768118 Βα 6 ψΘΘρί ΠΡ, 
Πα {π6 16} ὙΠῸ ΓΘ ΘΟΠη6 ΜΠ ΠΟΙ 
νι ϑορίηρ, ἢ6 ψὰβ ὑγοιθ]θα 1ῃ βρι γι, Π|Κθ 
᾿Βοβ8 ψ0 ὑγοιιθ ]6,} 

] 
᾿ 84 ΔΑπᾶ δ και, ὙΥΠοτο μᾶνθ γο Ἰαϊὰ 
δῦ ΤΉΘΥ ΒΔΥ ὑπο ἢΐπ), Τιογ, ΘΟΙη6 
᾿8 Πα 866. 
| 94. {6808 τυρρῦ.3 

860 Τῇ 6 ν8 ὑπογθίουθ ΤῸ βαυτηρ, 566 
"ἴῃ ψιΒδῦ ΤΆ Π ΠΟΘ 6 Ἰογϑα Βῖιη ! 
᾿ 57 Βόπιθ διποπρ ὕπο 8814, ΤῊ 8. ἸηΔΠ, 
ὙΠῸ ορϑηρα {Π|6 θυ 68 οὔ {πΠ6 Ὀ]1η4,5 Βα Π6 
ποῦ ῬΟΡΘΡ ἴο οα1156 {18 ὁπ6 ποῦ ἴο ἀἴ6 ἢ 

᾿ 65, απ πὲ 5 "(ἀμδέμηι)," θὰ: τυ πους τοᾶβοῦ, ΤΠ 858- 
Τ πῖ4, οοέ, "το ἔγοτηθ]ο" νγτἢ αρί ἐάν, ΟΟσΌΓΒ 8180 ἴπ ΨΟΓ. 
.38,4.ν. 566 δἷβδὸ Μίηγασ, Κεϊίη. Ρν. χὶν. δπὰ χὶνὶ, 
] 

᾿ 3 ἀρλγίπιε, 85 αἰ. ἴῃ 5, Μαίξ, χχνΐ. 16. 

Ι ἔκλαυσε πικρῶς, 8. Τοδη χνί, 20, ἄζο, 

3 χηρδεῖϊε, βιῃρ. 

ΓΔ πέλε ππείοοί, ΟἿ. ῬΝ οίδο γτοπάοτα ΐ8 " βδίσαξ ἤγοιηθη.- 

αρλγίπιε ἐυπαίε, 

! 

᾿Π αἰ μῸ, “ρου Ηἰ8 Τροὐ᾽--- αἵ Ηἰ5 ἴθοϊ.᾽ ΗΥΚΙ. 

3 γ1, “νὴὰβ ποὺ ἀγὶπρ'.᾽ 

3. οΥἉ, " ΗϊπΊ5617᾽ --- ἀπ Ἠδ νγὰβ πηονοᾶ, ΗΓΚῚ, 

4 110. “ΠΟΙ Ἰαϊὰ γὸ Πῖπη 3᾽ 

5 δέλυνδη ;-- ἃ 1ἘΕβῦῸ5 5ηρα ἔθαγβ.᾽ ΗγΚΙῚ. ““Ηἱπ νοῦ 
ὙΠοπὶ Ηδ νορῦ, ἀαδκο, Ἠδ Ὀγχουρηῦ ἴο 116. ΒΚ. ἘΡὮΓ, 
ϑόστμ. Ἐχ. νοὶ]. ἰϊ. ν. 302, Ἑ. 

1 χ1Ὁ. “ἀπᾶου ΗΒ ὕθοῦ." 

2 110, “60 Ρ.᾿ 

3. “Ηρ 5ῃθα ἴδαγ8 ἴῃ Ηἰβ βρίγιξ, ῬΟΙΥΕΊ. 

Ὁ ΟΥ, "Ηἰβ ποδᾶ. 

5 11, Ποτὸ Ὀαχοα γὸ ἶπὶ Ὁ᾽ 

6 ῬΟΙΥΡΊ. δα ά5, "δρδίπ," 

7 εϊ.. “ 58 Υ.᾽ 

58. “αιἰγᾶπ, Ρ]. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΑΟΤΗΙΟ. 

ἴπρ' ἴον ὑπϑιηβονθβ,. ὅ[θ ροθίῃ ἴο 86 βτᾶνθ 
ὑπαῦ 886 σγϑθρ ἔπθγθ. 

82 ΜᾶδνῪ {πη ΏΘΩ 5816 οαπηθ ἴο {Π6 
ΡΙδοθ ἴῃ ϑ ΒΟ 6818 πτᾺ8. βύδηαϊηρ," ἀηὰ 
ΒΔ. Β1Π), 586 γον ΠΟΡΒ6 1 ἀον αὖ Π18 ἔδού, 
ΒδυΙηρ πηΐο Βἰτη, ΜΥ Τωονὰ, 1[ ὑποι παάϑὺ 
Ὀθθπϑ Τὴ {118 ρ᾽δοθ, ταν Ὀγούθον μα ποῦ ἀἸοά. 

95. ΤΉΘη «Ἶ6ϑι8, θη Π6 Βα ΠΘΡ 1 60Ρ- 
ἴηρ, ψΊΓἢ ὑπ 6 .)}8 0 6 ΓΘ Θοθ Ὑγ] ἢ 
ΠῸΡ θορίπρ, ΒΘ ψγὰ8 ρϑϊπθα ἴῃ {6 βρὶνῦ, 
δηὰ νὰ ὑσου]οά, 

94. Απᾷά ἢ βαϊὰ απίο ὑπθηη,’ Υ ΠοΡΘ πᾶν 
Υ9 Ἰαϊὰ ΐπι ἢ᾽ ΤΉΘΥ ΒΔ ἀηΐο Πΐηι, Του, 
ΘΟΙὴ6 Δ η4 866, 

95 Απά «6888, ΠἰΒ ΘΥ 68 Β|ι6α ὑθαγβ.ῦ 

30 ΤΊο 16 ν}8 ὑπ γθ Ὁ ΓΘ γγ6Γ6 Βα γἸηρ', 66 
μον 6 Ἰονθῦμ Πῖμη 

97 Ῥυῦ Βοπηθ ἔγομι διηοηρ' ὑπ ΘΠ} Βα], ὙΥ ἃΒ 
ὕπθγο ποῦ ῬΟυ Θ᾽ ἴπ {Π|8. πηϑη, γγΠ0 οροπϑά 
16. ΘΥ68 οὗ {π6 Ὀ]1πὰ ἔγοπι 8 Ὀἰγέμ, ἐμαὶ 
{818 Οὔ  ᾽ οὴ6 ΒΒοι]ὰ ποῦ [16 ἀθαὰ Ὁ 

1 ΤῊΪΒ [ἀἴοπὶ σουτοβροπ 5 ΟΧΔΟΌΓ υνἱεῖι πὸ ϑγτίας οὐ {πὸ ] 
Ῥοβομίζο, 

3. ἐηαγα ἰδ "δὰ, 

3 δηακ' πὲ, 

4 Μορῖι. αὐ, πδι. 

5 ἃ περῆιναὶ ἀἰονηιῖ, Ἰ1ξ, " ΗΒ ΟΥ̓́65 κᾶν ἔδαγ.᾽ 

5 γ»ς γμἱαιεὶ πιπιορῖ, Μοταρη. εἰλε σπθρλιπιθ πιπιορ, 
Βαμα, 

Ι 

7 οτὐ, "ἴῃ ἀδαίι,᾽ { πιῶ 15 ἴα Καὶὶ ἃΒ Βι5έ, 

σοθϑύλ ἰο ὑπ6 σρᾶγβ ὑπαὺ 810 660 ὕΠ|6 16. 

82. Βυὺ ΜΑΡΥ ἃ5 ΒΟΟῚ 88 5116 ΘΆΠ16 ΜΓΠΘΓΘ 
8. 968118, ΒΘΘΙπρ Εΐμη, [611 αὖ μ18. [δού,} 
βαγίηρ απΐο μΐπι, ΠμοΡα, 1 ὑΠου υγορῦ ΠΘΡΘ, 
ΤΥ Ὀρούμον μδα βαρ] γ᾽ ποῦ ἀἰθά. 

83. ΤΊΘη ΤΠ ΟΒ.18. 88. ΒΟΟῚ 8. ἢΘ ΒΔ. ΠΟΙ 
ψϑορίηρ, ἃπἃ {Π6 68 ὙΠῸ οδιηθ. νυ 10}} ΠΘΡ 
ψϑορίηρ, νὰ ρυϊονϑα ἴῃ ΒΡ υἸῦ, ἃΠα ὑγοιθ]θα 
Εἰ π561}.,3 

84 Απᾷ βαϊα, Δ  μοτο λαῦο γ6 Ἰαϊα Πΐτη ὕ 
ΤΊΘΥ βαϊά απὔο ᾿ἶπι, 1μον, ΘΟ Π10 ἈΠ 866. 

85. Απὰ 7688 βιιδα ἐθᾶγβ.ῦ 

80 Τῇ 726 ν»)8 ὑμπουθίογο βαϊά, ἥϑθ ον Π6 
Ἰονϑά μῖμι! 

87 ΤΠΘη βοῖμο οἵ ὑπθιὴ βαϊᾷ, σου] ποὺ 
{18 πῆᾶπῃ, 0 ρθη ὑΠ0 ΘΥ68 ἴο {}60 
θ᾽ α, ἀο 5ὸ ὑπαῦ αἰδὸ Ὁ}:18. ὁπ6 Βμοι!α ποῦ 
βανθ ἀϊρά ἢ 

1 1{Ὸ| “0611 το Ηἰπὶ δἵ Γδοΐ,᾿ 

3 γι ἐμπαπι, 

3 ἐπυαρίαα κἰἰς εἰίναῃ, 

Φ 7αλ ἰαργίάα Τοβμα, ὕπο Ἰζοταὶ σοπἀονίπς οὔ καὶ ἐδάκρυ- 

σεν ὃ ᾿ἸΙησοῦς. 



Ομ». ΧΙ. 

ΛἈΈΜΕΝΙΑΝ, 

ὑπου ὑπ πκίηρ ὑπαῦ, Τὸ {η6 στᾶνθ 816 βοθα 
ὑπᾶῦ 816 γθϑρ ὕΠ6Γθ. 

82 Τῆοη ΜαΡΥ ἤθη 8Π|6 ΟδΠη6. ΜὙΠΘΓΘ 

θ6 θγθ, την Ὀγοῦμον μδα ποῦ θθθπ ἀθδα.} 

38 7688, ΒΘ η ΠΘ ΒΔ ΟΡ ὑπαῦ 5} 

ΟὯ6 Ὀθβιἀθ δἰτηβοὶ ἢ, 

84. Απᾶ 5βδ!}, ὙΠΟ λανο γ6 Ἰαϊὰ ἷπὶ ἢ5 
ΤΉΘΥ 587 τππίο Εΐπι, ΤωοΓα, ΘΟ0Π16 ἃ Πα 566. 

85 Απά [ βῃθὰ ἔθδγβ 7658. 

86 ΤῊΘ 76 .}8 ΓΘ βαγίηρ, 866 γ86 ον 
τ 0 }} ἢΘ νύδ8 Ἰονϊηρ Εἰμὶ ! 

37 ὅϑοῦηο ἴγοπι διποηρ [ΘΓ ὙΓΘΓΘ ΒΑΥΊΠΡ', 
Οοὐ]α ποὺξ {π15 τηδη, γι ΠῸ Ορθηθα {ἢ ΘΥ68 
οἵ [π6 δΙ1πὰ,5 ἀο ἐμαῦ αἶβὸ ἐβιρ ΟΠ Βμου]ὰ 
ποῦ αἴθ ἢ 

1 ΤῊΪΒ5 πηδᾶν 8150 6 τοπάογοα 1658 ΠΓΟΓΑΙΥ, "ΤῚν ὈΓΟΙΠΟΙ 
μιδὰ ποὲ αἰοά." 

3 5, Βοερετίδη, οχῃ. ἰϊ, ". 30, Ξᾳ. 

3. ἀγἀΔαδιυμεαία, ἐδάκρυσε. 

4 ψδγ, “σδηποίῖ,᾽ 

5 γῆτγίη, τοῦ τυφλοῦ. 

ΑΝΟΘΙΟ-ΒΑΧΟΝ, 

δῖ8 στδῦθ, ὑΠπαῦ 5Π6 γῦθϑρ ἔπιογο. 

32 Ὑγπθη ΜΆΡΥ οαπιθ ΠΘΓΘ ὕΠ6 ΒΑ ]ΟΌΣ 
ντδ8, ἀπ 58:6 58. Πΐπη, 586 [6}] αὖ ἷ8 [ϑοί,} 
δα Βα ἴο μἴπη, Του, 1 ὑποὰ τοῦ ΠΘΓΘ, 
ΤΥ ὈγοΟύΠΘΡ ψι6 16 ποὺ ἀθδὰ, 

39. ὙΥΒθα {δ ϑαν] ΟΣ βανν ὑμαῦ ΒΠ6 τυϑρῦ, 
δηᾷ {παῦ ὑπ6 {6.8 πὸ σαπιθ τ ῦἢ πον, ἢ 
Βτολπθα ἴῃ ᾿ΐ8 Βρ᾿ δῦ, ἀπ αἀἰδύαν θα Εΐπι- 
861}, ἢ 

84. Απᾷ 5814, Ἄγ ΘΓ Ἰαϊὰ γο ᾿ἷπὶ ὃ ΤΠ ον 
8814 ἴο Ηἷπι, Ἰμογ, ρῸ δηὰ 866. 

85 Απὰ {Π ϑανίουν πτορῦ. 

30. Απᾶ {86 76:18 βαϊά, Τῴοοῖς πονν,5 μον 
6 Ἰογοά μῖτα ἢ 

87 ϑοιπθ οἵ ἔμθηὶ βαϊά, ΜΊρΗ ποῦ {118 
Ὁη6 ΜῈΟ ορθπθᾶ ἃ Ὀ]ϊμα πιαπ 5 ούο8, ἃ 
αἶδο ὑμαῦ 8185 γιατ ἡ ΤῸ ποῦ ἀοδᾶ ὃ 

1 ἐὸ δὲς ζοΐμενη. 

3 ωοατε-- πᾶτε. 

3 Ιοσαὰ πα. 

5. 5“0ΗΝ. 

ΘΕΟΘΚΘΊΙΑΝ. ΞΠΑΥΝΟΝΙΊΟ. 

18 ροίῃρ ἕο ἐΠ0 δτανο ἴο νθορ ἔμοτο]ς 

92 Βυῦ ΜῶνΥ θη 886. ὁλτη6 ΠΟΙ 

μιαἀϑὲ θθοπ μθγθ, {818 τὰν Ὀγούμθν μα ποῖ 
8180 αἰθά, 

85. ΤΏΘη Φ68ι8, μη ἢ βὰν ὑμαῦ Β}6 

ΜῚἢ ΔΠΡΘΓ,ἢ 

34. Απᾶ Βα βαϊὰ πιπίο ἔπθιῃ, Δ μου λαῦὸ 
Υ9 ἸαἸὰ μἴπι ἢ ὍΠΟΥ βαϊα,5 Οὐμηθ δά 866. 

85 Απᾶ ἢθ βῃρά ἔθαγβ 6818.’ 

86 ΤῊο 168 ὑμογθίονρθ βαϊᾷ, Τιο, ἴον 
ὑγι]ν ἢ Ἰογθα μἴμ "ὃ 

81 ΤΠ ΘΠ. Βοπι6 διμοηρ ὑπθιη βαϊά, Οὐ] 
ποῦ {18 τηϑη, 0 Ορθμθα {Π|6 θύθβ ἴο {16 
ὈΠ1π4,0 4ο βοιηθύμϊπρ ὑπὰῦ {Π}8. τηδὴ 150. 
ἀϊθα ποῦ ἢ ] 

1 γηῖδβα, " δὲ ἰξ.᾽ 

Γ 3 γίϑ'λυίέδ, “ὙΠ δηρκογ," ἃ5 ἰπ 9. Μαδγκ ἰἰϊ. δ; πεῖπιο 
ἐλῖία ππαΐλάα τιβ' Ἀυϊίλ, περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετὴ 
᾿ὀργῆσ : αἰ8ο Ἐρ᾿ι. ἵν. 31, ἅς. 

3 76 Θδογρίδῃ οπιἐβ Κύριε. 

4 λοέγεπιίεοάα, ἐδάκρυσε, "56 ἔθαγβ,᾽ [0115 πιοτὸ ἔπδαι 
“ορί. 

δ αλα υἱξαν' βατὶδ τἰσισαγάα ἰρὶ, ἴιο. “566 ὕγοτηῃ Ηἰβ5 ἔθαγβ 
πονν Ἠς Ἰονϑὰ Ηἰἷπι." 

δ ὄγηιαδα, τῷ τυφλῷ. 

ΛΈΛΒΙΟ, 

αηΐο {Π|0 στάνθ ὑμπαῦ 8116 ὑγθὸρ ὕπο γο. 

92 Απᾷ ψῃθη Μδνν τϑδομθα {}|6 Ρ]δοθ 
1 ΡΟ} 7 6818 τ 885, πὰ βὰν Εΐἴτη, 58} [6}} 
αὖ ΗΪ8 θοῦ ννογβϊρρίηρ Εἶπι, ἀπ 5ῃ 6. Βαϊ, 
Ο Ἰωνᾶ, 1 ὕπο γοῦῦ ΠΘΓΘ, Τ᾿ νΥ ὈγΟῦΠΟΡ 
ΘῈ ποῦ ἀοδᾷ, 

33. Απὰ “688 γῇ θη ἢ6 βὲν ΠΡ, ἐλαΐέ 
810 νορῦ,} δὰ 88} ὑΠ6 76 }8 ὙΠῸ ΜῸΓΘ 
οοπθ ΜΠ ΠΡ. πυθορίηρσ, ἢ6. στοαπθᾶ ἴῃ 
ΒΡ γιῦ, ἃ πα νγὰ8 ὑσοι θὰ ἴῃ Ὠΐβ βου].3 

894 Τῆοπη Πὸ βαϊα, Ὑ Ποτο λαῦθ γὸ Ἰαϊὰ 
θΐπι ἢ Βαῦ {π0ὺ 8814 απΐο πΐπι, Ὁ Τιογὰ, 
οοΙηθ πα εθο. 

95 Απὰ Πὸ βοᾷ ἔθαγβ 7688. 

86 Τθη ὑμθ 716 .}8 βαϊά, ὅθθ. πον ἢθ 
Ἰογθῦι ἴτη ! 

37 Απὰ τὰθὴ ἴγοπι διπμοπρ ὑπαὶ Βαϊ, 
Οδπ ποῦ {π18 ὁπ, 0 οροποα {6 ΟΥ̓ 65 οἵ 
{0 ἐν Ὧἀο 80 ὑμπαὺ δῖ ὁμθ αἶδὸ ἀϊΐθ 
ποῦ 

Δ χἰξν "νοοροῖν." 

3 οὐ, “ἴῃ ἩΪπιβοῖ," ῬΟΙΣ ΚΙ. τοδὰβ τραφαϊέφα, " απ νὰ 
δακιταιοά ἰὸ ἀπὰ ἴγο," αἰνὰ ουίξε, "ἴπὶ ΗἰπΝ βου." 

3. «πὰ {Π|Ὸ ΟΥῸ5 οὐ 7κβὺ5 βΒιιοὰ ἰξατπ," Ῥοϊγεὶ. 

{86 στᾶνϑ ὑμαῦ β[)}6 ὑγθ 8 ἔμιθγθ. 

32 Βυὺῦ Μδγν σῇ θη 5|1|6 οδτηθ ΜΓ ΠΘΓΘ 
8 965118, μὰ βανν ΗΪπ), [6}1 αὖ μ]8 ἔδοῦ,  «{68ι18. γγᾶ8, ὙυΠ ἢ 8116 58} Ὠΐπη, 8110 [6]] αὐ 16 808 σταϑ, Βαντηρ' Βθθ αι Βῖτη, [611 αὖ Ηἷ8 ἴδϑξ, 
ἃπαὰ 8810}, Τιογά, 1 ποῖι μδαβὺ Παρρθπϑα ἴο ἰν8. [θϑῦ, ἃ πὰ βαϊᾷ πρΐο Εἷπι, Τιορα, 1 ὑμοὰ ᾿βαγίπρσ ἀπέο Βίτη, ογὰ, 1 ἕπου μαᾶἀβὲ θθθα 

θγο, τὰ Ὀτοῦμον μα ποῦ ἀἰδά. 

838. ΤΉΘη 7 6508, γμθ ἢ ἢ6 88} ΘΓ ψ66Ρ- 
πΘΘρΘίΙ, ἀπὰ {Π6 «658 ὑγ6 60, ψ]10 χοροὶ νϑρύ, πὰ {10 {6 }78 ὙὙ 0 ὙΥΘΡΘ ΘΟΠῚ6 ν ἢ ἴῃ, δηθὰ ὑμ6 768 ὑμαῦ ποτ οοῖθθ σας 
νι ΠΘΡ, ναϑ ὑγοι Ὁ] 6 ἴῃ Ἀ18. Βρί δ, Π|κθ᾽ ΠῸΓ πτθρῦ 180, νγᾶ8 ὑγο Ὀ]Θα ἴῃ Βρ᾿γῦ ἃ5 ΠΘΡ 150 υυθορίηρ, ἀϊὰ νἱοϊθποθ ἕο δ ἷβ βρίγιε,}: 

δηἀ νγὰ8 ἐσοι δ] εἀ Εἰ μΒ6 

84 Απὰ 6 βαϊα, ὙΥμοσ λασε σθ Ἰαϊά 
μῖπ 3. ΤΟΥ βαϊά ππίο μἷπὶ, Τωοσὰ, οοιπθὺ 
Δ η4 566. | 

85 Ηθ βορὰ ἔθανϑ “6808. 

96 Τὴο 26 ν18 ὑπογοίογο βαϊᾷ, ὅδ. μον; 
πλιοὶ ἢ6 Ἰογθα μϊπὶ!} ] 

37 ϑοπιθ οἵ ὑμθιη βαϊά, (συ ὰ ποῦ {μὶβ 
πιάπ, ὕμαῦ ορθηθὰ ἐπθ ούθβ ἕο {πὸ δ]ϊηὰ," 
ἀο ὑμαῦ ὑμὶ8 ὁπ αἶβοὸ ἀἷθ ποῦ ἢ 

1 οὶ, "τοξίγαϊπθα, σοπβίγαϊποα Ἠΐ 5ο}]," ταργεῖ ἀμλε, ἱ 
υοτηνμξίσψα 5απι". 

3,1, ΠΟΤ Ἰαϊὰ γὸ ἰπὶ }᾽ 

3. γμοδίεκίαδυα 1ἰδμ8᾽, ἃπὰ ποῦ ΧΡ οἰ εἰν, κἰεσἥϊ παά᾽ 
ἰελαδέολαρο ἱδριιδέίο", ἀπ Ῥγοκίεσίοσψα ἰάκο ολ᾿ουψὸκ δἴολε- 
ἄγε, ἄς. Ἡμῖν ΤῸ γ ἔπι δὲ! σοοκ ἴῃ 1,οπε, Οδὶο. αν. 70]. 
97, 98. ΑΙ [}16 νογβίουιβ γοπου {15 σουβὸ ππόγο δοσαγαξοὶν 
{δὴ Δ. Υ. δὰ Ἐ. Υ.., τυ δῖον τπᾶκὸ πὸ αἰξεϊποξίου οΐνγοδι 
κλαίω ἀπά δακρύω. 

ὁ ἰϊδρονια, τῷ τυφλῷ. Ϊ 

886 ὙΘΘ6Ρ. 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

| 
892. ὙΠ θη ΜΆΓΥ οδιηθ ἴο ἔΠ6 Ῥ͵δοθ ποτὶ 

Τ]οθὺ5. 8, 886 βαϊαὐθα ἶτη,} ἀπὰ 0611 αὐ 
“οβιιδ᾽ ἴδοῦ, ἀπ ὑγουβθῖρροα, δπα βαϊὰ απΐο. 
μΐμι, Μν Τιογὰ, 1 ὕὉμοὰ μαάβῦ θθθπ Πθτο, 
τὴν Ὀγούϊον δα ποὺ ἀϊθά. 

335 πᾶ νψβθῃ Φ650}8 δᾶ ἐπαῦ 586 νγ88 
νϑορίηρ," απα ὑπαῦ {Π|6 1 8 τ ΠῸ πγογὸ νυ ἰτἢὶ 
ΒΘΡ ψ ΓΘ ϑορίηρ,᾽ ᾽6 ἀἰὰ νἱοϊθποθ ἕο δὲβ 
Βρ τὶς, 5 ἀπα ὑτοι θὰ Ἀπ ἢ, 

84 Απὰ βαϊὰ, ὙΥΠουο λασθ γ Ἰαϊὰ δὲ8 
θοὰγ ὙΠὸν βα14 απΐο μΐμ, Ὅυν Τνογὰ,᾿ 
σου 6 Δηα 566. Ϊ 

85 Αμὰ ἃ ὕθὰν ψὰβ Πονὶηρ ἴγοπὶ Τ βιβ᾽. 
6Υ6. | 

80 Τῆθ {68 βαϊὰ, ὅθε ἕο ψπαῦ οχέθηδ' 
᾿Θ Ἰονϑὰ εἶμι ! 

87 ϑομιθ βαϊά, Ηὀὸ ἐμαῦ οροηθὰ δοῖ 
ΟΥ̓́ΩΒ. οἵ οὔθ πιούμου-θοση Ὀἰϊπη, οου!ὰ ἴθ 
ποῦ ἀο ὑδαῦ ἐλ18 οπο ἀἷδ ποῦ ὃ 

1 φαίδιηι ἀδά, ιἴξ. " κανὸ Ἠΐπι μοδοο." 

3 χιπ0 "(δὲ κπὸ γ οροῖ," Τὴ δΔὲ ΤῊ ΟΣ τοορ." 

3. Δὰν παΐν.ἴ. μά Δαν Καγά. ΤῊϊς ποπίσηςο οαπηοξς θῸ 
τοὺδοτγοὰ Εἰ Ογαὶν 



5. ΦΟΗΝ. Ομ». ΧΙ. 

ΔΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. ΒΥΒΙΑΟ. 

38. 7658 ὑβουθίουθ ἀραίῃ [ργοδη]ηρ' ἰΠ] 
ΜΙ Πη56 1} σομηθῦῃ ἰο ὑπ στᾶνθ.. 
οΔγ6, 8π4 ἃ βύοπϑ ἰδῪ [ἀρο}] Ὁ. 

809. 7688 [β8814,7] ΤΆΚΘ γ6 δυγαν ὕΠ|6 Βίοηβ. 

40 {6515 βδῖ ἢ απῦο μϑυ, ϑ814 1 ποῦ απο 

[ποι] 4650] 1566 0Π6 ρίογυ οἵ αἀοα ἢ 
41 [ΤΠ 6η} ὑπϑὺ ὕοοῖὶς δυγαῦ {86 βίοῃβ 

ΓΑΙ ναγβ: θαῦ ["ῬΘοδα867 οἵ [πθ [Ρθ0ρ]6] 
ΡΒ βίαπα [Ὀγ7 1 βαϊα ἐέ, ὑμαῦ ὑπ νὺ [τοᾶν] 
ὈοΙον ὑμπαῦ ὕποὰ Παβῦ βθηῦ τη6. 

48 Απὰ σβθη πο [{ππ8 Π867 βρόκθῃ, μ6 
[οὐ]6 471 ψῖθ ἃ Ἰοα νοΐθθ, Τα ΖΆΡΙΒ, ΘΟ ΠῚΘ 

Α.}. 393. 

τ ΟἹ. χὶ. 4, 23. 

3 ΟἿ. χίϊ. 80. 

88. Βυῦ 6815, Ε116 ρτθαῦ]υ πηουϑα νυ] 1 Π 
[10] νψγὰβ ἃ] Βίπη861, οἅπιθ ὕο ὑπθ ρῆᾶγθ. πὰ ὑμαῦ, 

ΘΡΆΥΘ ΜᾺΒ ἃ ΟὔγΘ, 8Π4 ἃ. βύοπθ ψὰ8 ρυῦ 
ὍΡΟΙ {Π9 4001} οὗ 10. 

89 Απὰ 4688 5814, ΤΆΚΘ δσδΥ ὑπὶβ 
Μαγέμα, ὑπ6 βἰβέθι" οἵ πῖπιὶ ὑμαὺ τγὰβ ἀθδά, βίοπθ" Μαρία, {Π6 βἰβύθν. οὔ ὑπδὺ ἀθδᾷ,. 
Βα. ἀπο Βΐπι, Τιορᾶᾷ, ὈΥ ὑμ18. ὑϊπιθ μ᾽ δῖ} παηΐο Πἴπ|, ΜΙ γ ΤιοΡα, ΔΙΡΘδαΥ ἢ δύ] η]ς- 

ΒΕ κοῦ : ἴον μ6 μαῦμ θθθη  αδαα] οι ἀαγ5. δὕἢ : ἴον ἢ6 μδ0}} ὅδθη ἀθας ἴον ἀαγβ8.ὅ 
40. «6815 βαῖ ἢ πηῦο μου, δα 1 ποῦ πηΐο 

[π 66, ὑμπαῦ, 1 μοι [ππου]άθβὺ Ὀθ]θνθ,1 ὕπο ΓΠ66, ὑΠαῦ, 16 ἐμοιι Ὀθ]Ἰονϑϑῦ, ὕμουι 54] 886 
{86 βουν οἵ (οὰ ἢ 

41 Απα {πϑὺ ἰοοῖς ἀναγ ὑπαῦ βίομρ." 
ον ἐδ ρίαοθ σγβλουα ἐπ ἀθαα τγὰ8 ἰδ]. ΑἨᾺ «}651}18 ἈΪΠη861} γαῖβθα Π15 ΘΥΘΒ ὑοναράβ. 
Απα 7688. Π|τ6 [πὰρ Αΐα 6Θγ68,] ἀπά 5814, ἤθᾶνθῃ, πα βαϊά, ΕαύΠθνΡ, 1 ὑμδμ]ς ὑΠ|66 ΤῸ σ᾿ 
Ταῦμον, Τ ὑΒδμῖς ὕΠπ66 ὑπαῦ ὑπου παδὺ πραγ ὑπαῦ ὕπο Πϑαράθϑῦ πη6. 
118. 

42 [Απὰ]1 κπϑὺν ὑπαῦ ὑπο Πϑαροϑῦ τπηθ᾽ 42 ΑΠΔῚ δ ἅναγθ ὑπαῦ ὕπο ᾿θαγοϑὺ 
Π16 δῦ 411 {1π|68: Ὀὰὺ θθοδιδ οἵ {Π18 ὁρονά 
ὑμπαῦ 18. Βύδπαϊηρ βὰν 1 ὕΠ|686 ὑπίπρβ, ὑμαῦ 
ὑΠ6Ὺ θο] ον ὑμαῦ ὕπο βθηὐθϑῦ ΠΊ6. 

48 Απὰ ψῆθη [6 βαϊα ὕπθβθ ὑμπὶπρθ 6 
οὔθ ψ ἢ ἃ Ἰουα νοϊοθ,θ 1 ἈΖΆΡι8, ΘΟΠῚΘ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

᾿ς 88. Απᾶ δρϑὶῃ «{685118 νγὰδ ρυϊονθα ἴῃ ΒΒ 
πιοανῦ, 8πἃ πϑηῦ το ὑΠ6. ρυτᾶνθ. Απᾶ ὑμδῦ 
σα ἃ ΟΔΥΘ, 8 Πα ἃ ΘΟΥΘΡΙΠΡ' ΒύοπΘ οἡ ἴὔ. 

99. Απά {6805 βαῖθ ἢ αηΐο ἔπθη, ΠΘπιουθ 
ὑπὸ βύοπθ. πᾶ Μαρίμα Βα 10} απο Βΐμ, ὑπ 6 
βΙβύου οὐ εἴπ ὑΠαῦ τὰ8 ἀθδ, ΜΙ ν Τιορα, ἈΙΡΘΔ αν 
ἢ)6 Β01π| κοῦ} : ον ὕο- ἀν 155 6 ἔθ αν} ὥαψ. 

40 Απα {6815 βαϊδῃ πηΐο Πθν, βαιά 
ποῦ ἀηὔο ὕΠ66, ὑμαῦ, 1 ὑποὰ ὈοΙ ον δῦ, ὕπο 

᾿8}ι8]Ὁ 566 {Π16 ρἴονυ οἵ (οὰ ἢ 
41 ὙΠπθη ὕΠ6Υ τϑιμονϑα ὑπο βίοπθ. ἀπὰ 

«6818 ΤαΪΒΘα ΠῚΒ ΘΥ̓ΘΒ πρναρβ," δα Βα θ}ι, 
Τ πη ὑΠπ66, Ὁ Ἐλαῦμον, ὑπαῦ ὕπο πθαράοϑὺ 
116. 

42 Απᾷ 1 πἀρθρα Κπον ὑπαῦ που Ἀ] τᾶν 8 
μιϑαρϑϑῦ τη : θαῦ ἔοι {1:6 βαῖκο οἵ ὑπὸ ρθορὶθ 
ὑπαῦ 16 βίδα παϊηρ' βὰν 1 ἐλὶδ, ὑμαῦ ὑπο ν θ6- 
Ἰῖίθνθ ὑμαῦ ὑποι βοηὐθϑῦ τη6. 

48. Απᾶ βδυῖπρ' ὑΠ 15, ῃ6 οὐϊθὰ ψ ἢ ἃ Ἰοὰ 
᾿γοῖ66, ἃΠ Β810}}, ΤΆ ΖΆΤΊΒ, ΘΟΠ16, ὁ ΘΟ ΠῚΘ ἴον ὑἢ 

1 ἩΓΚΙ. οὐδ “πὸ ἀοον.᾽ “αἱ ἐλαγεῖι, “ὁπ ἴπ ἀοου,᾽ ΟΥ 
“οὁἢ ἴπ6 ορθηίΐπρ οὗ ἰζ,᾽ ΤΔΥῪ 8150 τηϑϑῃ " δρδί ηδί᾽ 85 ΕῸΨ. 

τοπογ3 ἐπ᾿ αὐτῷ, 85 ὑτονϑὰ Ὀγ 5. Μδγκ χν. 40, ὑυοῦο ννῸ 
τοδᾶ “αρεὶ καρ) “αἱ Ῥπαγεῆ. Τὸ 811 ἀδρθπᾶβ ον ϑυΠΘΥΠΟΥ 
{6 ΒΟΡΌΪΟΙ ΓΟ νγ85 πουσει ἰο {Π6 516 ΟΥ̓́ΤΠ6 ἌΡΡΟΥ Βυσίδοο 
οὗἩ {η6 τόοκ, 
ΚΈΠῸν ταϊβοα,᾽ αὐγον “αρεῖνι, “ὍΠΟΥ ΤΟΙ] α,᾽ ΒΟΘῚ5. ἴο Τα ΟἿΣ 
πιο Ἰαϊζοῦ ορἱπίοη. 566 Νοῦδ οἱ οἷν. ἵν. ὃ, δινὰ οὐχ {Π|8 νοῦβο. 

3. “{γ βίοπο.᾽ ΗΤΚΙ. 
8. 110, “ΤῸΓ ὕΠΟΓῸ ἃΓῸ ΤΟῸΣ ἀαν5 ἀπίο Ὠΐπ." 
4 λυ χάλι, α150 “ἴπον θα ἀρ᾽ ΟΥ Ὑταϊβϑα.᾽ 

5. 5 γυ, ἘΠῚ. ἀπα Βδῃϊα, οπιὶῦ οὗ ἣν ὁ τεθνηκὼς κείμενος. 
5 5 ΡΒ, δη.ΕἘὸπ.78.».848,Ε; α15ὸ βϑυτη. Ἐχὺν 11.}». 387,54. 

5. Μαῖξ. χχνῖϊ. 60, ποσο γὸ τοδα ἄγη, 

1 ογ, "ΒουτόνἝαὶ, Δηχὶουβ.᾽ ΡΟΪΥΡΊ. τοδβ, " Βη:6 ἃ ὕϑδγβ.᾽ 

3 χκῦπα, Ἰιῦ. ἐγένετο. 

3 ῬΟΙΪΥΡῚ. δᾶᾶβ, "πα Ὀαγβῦ ΤΟΥΓ.᾿ 

4 πα ἐ᾽δα ἀρῆ᾽α. 

ΒΛΉΙΌΙΟ. 
᾿ 
Ι 
᾿Π 88. Τῆοη 7Ζοβὰβ ἃρσαὶη ὑγθιῃ Ὁ] 16} τυ τὑμ] ἢ 
Εἰ πι86}}, οατηθ ὕο ὅΠπ6 στᾶνθ. Βαῦ 10 νγϑ ἃ 

᾿οᾶγθ, ἀπ ἃ βύοπθ νγ88 οἡ ὕΠ6 τηοὰ}} οἵ 10.5 

39. 76 5115 βαῖθμ ἀπίο ὕμοιῃ, Τα κθ ἀρ {86 
βύοπο ὕπο. Μαγῦμα βαϊψῃ ππῦο ἢϊπ, ὑΠ6 
βἰβίδν οὔ πἷπι ὑπαῦ νγὰ8 ἀθαά, Τιογά, αἰγθδαν 
᾿ἢθ 5:η6} 16 0} : ἴον 10 18 εἶδ ΤοανῸἢ ὅν. 

40 Ζ76515 βαϊ δῦ αηῦο ΠοΡ, δαϊά Γ ποῦ αηὔο 
Π66, ὉδΒαῦ, 1 ὕοὰ Ὀο]ονοϑῦ, ὕμοὰ 8Πι8}Ὁ 5860 
{π6 ρσίονγ οἵ αοα ἢ 

41 Τῇ οΥ ἐπογθίονο ὕοοῖς ἀυναύ ὑπαῦ βύομθ. 
Βυΐ Ζ7168885 γαϊβθά [ἷ8. θυ θ8 ὕονγαν 8. ἤΠθάγθῃ, 
βαγίησ, ΜΥ Εαῦμον, Ε ὑμαπῖ ὕΠ66 ὑμαῦ ὅποι, 
πραγάρθϑῦ τη6. 

49 Απᾶ 1 πον ὑπαῦ ὕπο πϑαγοδὺ τη 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΉΤΪΟ. 

98. ΤΊ “6818. Βανηρ Πα ΡΙΌΥῪ ΠΝ 
Β1π),} οαπη6 ὕο ὕΠ6 συᾶνθ. Βυῦ ἰὕ γγᾶβ ἃ οᾶγ6, 
δ ἃ ἰᾶῦρθ βύοπμϑθ νγὰβ Οἢ ὅπ τηοιῦ ἢ οὗ 10. 

99. {}6815 βα ἢ} ππῦο ἐπθιη, Ταϊκοῦ 618 
βύομθ ὕμπθτθ, Μαγῦμα βαῖῦῃ πηὔο ἢϊπι, ὑΠ}6 
Βίβίου. οἵ ἰὴ ὑπαῦ ψὰϑ ἀθδαᾶ, Του, 6 
Β.ΠΠ ΚΘ ἢ : ΤῸΡ ὑ8:18 185. 818 ΟΡ. ἀαγ.8 

40 {6818 βαϊ πηῦο πον, ϑδεια 1 ποῦ, 
αηὔο ὕπθθ, ὑπαῦ, 1 ποὺ Ὀο]ϊονθβῦ, ὕποὰ 
Β88}Ὁ 566 ὅπ ρῇονυ οὐ αοἂ ἢ 

41 ΤΠΘη ΠΥ ὕοοϊς ρ΄ ὑΠθ βύοπθ [το ηῚ 
{π6 πποατῃ οἵ {πὸ σρᾶνθ. Βαῦ 1688 ταϊβοα 
18. ΘΥ̓ΘΒ ἀρυγαγάβ, ἀπ βαϊα, ΜΥ Ἐαύμον, 1 

᾿δμδηὶς ἔπ60 ὑπαῦ ἔμοι μοανράθϑῦ πιθ. 

42 Θὰ 1 Κποὺνν ὑπαὺ ὕπο Ποαγοβϑῦ πιὸ 

αὖ 41} υἰππθ8: Ὀὰὺ 0618. 1 βαϊ4 θϑοδιβο οἵ αὖ ἃ}} ἔϊπ|65: θαῦ Ὀθοδιδθ οἵ {Π|6 τη] 66 
66 πια]υϊταθ νυ οι 15 βύαπαάϊην, ὕμαῦ ὕμΘῪ ὑμαῦ 15. ἃνουπα τηθ βαϊ4 1 ἐλὲβ, ὑπαῦ ὑπο γ 
θοῖῖονο ὑμπαῦ ὑποὰ τὸ μ6 ὑμπαῦ βϑηῦ πη. 

45. Απά ψ ἤθη ἢ Βα βαϊ4 {686 ὑπΐηρσβ,. 
μ6 ογίοα ψὶ α Ἰοια νοΐοθ, Ἰμαζαγιιβ, οΘοπλθ ΟΥΙΘα οὐὖ νυ ῖὉ}} ἃ Ἰοια γοΐοθ, Τ μα Ζα 118, ΘΟ Π.Θ 

1 ρρδοοίῖ, 
Ι 
᾿ς Κὶ “πέγδρῆ, Βοτῃσθ πιοβ, 1655. ΠΙΓΟΓΆΠγ, "οι ἐξ," οὐ "ΟἹ Ὠΐπη᾿ 
ΟΠΪΥ. 

8. μλιῖ, αἴ50 " το] το,᾽ ἴῃ ἐπ|6 56 Π56 ΟΥ̓ ἴα κα ἃ νγαν,᾽ 

θ6] ον ὑμαῦ ὕμποι ἀτῦ πθ ὑμαὺ βθηῦ πη6. 
43 Απαὰ δΠανίηρ βαϊά ὕμθβο ὑπίηρβ, 6 

1 ρρλδλιθη" δὲ ἡ" ιγδὶ πἰ μδέρλι. 

3 μιῦρ. 

3 ΜοΙρΪΝ, ΒΌΡΡΙ6Β " ἀαν,᾽ νυ οἢ Βα] ἃ, Οὐ (8, 

4 αμῦ]ΐ, 

98 ΤΊθη [6888 ἀραῖη Ὀοὶηρ ΔΏΡΡΥΙ ἴῃ 
ΒΙπ56}, σοοῦμ τὸ ὑπ6 σῦᾶνθ. Απὰ 1ὖῦ νγὰβ 
ἃ 6ᾶγ6, πὰ 1ῦ γνὰϑ ουθυ]αϊὰ πὰ ἃ Βύοηθ 
οΥον.3 

539. 9688 βαϊα, ΤΆ ἀναγ {18 Βίοπο. 
ΤῊ βἰβίου οὔ ὕπ6 ἀθαδαά, Μανία, βαϊὰ ἀπο 
ἶπι, Τωονᾷ, αἰροδν 6 18. [Ὸ8] :ὃ [Ὁ 6 18 
ἴσαν ἀαγ8 ο]6., 

40 «6818 βαϊ4 απῦο ποι, δαϊὰ 1 ποῦ απο 
{Ππ|6, ὑπαῦ, 1 ὕμου θο]᾽ονοϑῦ, ὑμοι ὈΘο] ἀθϑῦ 
{86 ρίουνν οὗ αοα ἢ 

41 ΤΊΘΥ ποανοὰ αρ ὑπογοίονθ {Π|6 βύομθ 
ψΠοτο 6 88. Απα «6811 γαϊβοα μἷ8 ΘΥΘΒ 
ἀρνναρᾶβ, ἃηα Βαϊ, Ταῦ μον, 1 ὑπαηὶς ὑΠ160 
Ὀοοδιβο ὕμοι μΠοατάθβῦ τη6. 

᾿ 42. ἩονθοΙῦ Το νυῖϑὺ ὑμπαῦ ὕποὰ μθαρθϑὺ 
Π1Θ ΔΙ να Υ 5: Ὀαῦ ἴον ὉΠ18 γα] υἱ τα βία πα ηρ' 
ἀρουῦ βαιά 1 ἐλὶβ, ὑπὰῦ ὑμον Ὀο]θνθ ὑμπαὺ 
Ὅμοιι βθηὐθϑῦ ΠΊ6. 

43 ΛΑπὰ βαγίηρ ὕ}18, 6 ουϊοα πὶ ἃ Ἰουᾶ 
γοΐοθ, Τα χασι8, οοθ Οὐ. 

1 Ἰηγαμ)ιε 5 ἔστι δα ἰ ἰδίῃ, 

3. γκαἢ βέαίπα. πγαγϊαμχίαα νὰν ἀξαγο. δέαίηπα ἰΒ ἀπε, ἀπ 
ποῦ ποπὰ,, ἄτι} πγαγία μία τοίονα το ἡμμηπαὶ, "σαν," 5606 
1γο, Ρσοῦ, Ρ. Ἰχν, απ {πο ποῦς οἡ {Ππ|8 ν ουθὸ ἴῃ Τὴ ΟΔθΟΙοπ Ζ 
πα Το, 1,ο, 

2. )μι 5 ἐπέ, 

“Μάμνάορε, τ, " απ ἀπππ5," 



σπαρ. ΧΙ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

38. 7688 ἀραΐη θοίηρ' Ὀ681 46. ἨϊπηΒ6 1 ἴῃ 
Βὲβ πυϊπα, σοιμθῦμ ἴο 6 στᾶγθ ᾿Απὰ τὑ 
γ88. ἃ ον 6, ἃΠ4 ἃ βίοῃθ νγἃ8 ρ]δοθα οἡ Τύ. 

89 Τιοη {6818 βαϊἢ, ΤάΚΘ υδΥ {116 
βίομθ. δίαγίμα, βίβῦου οἵ ὑπθ ἀθαᾷᾶ, βαῖυἢ 
ἀπΐο Πΐπι, Τμογ, ἢΘ ἸΏΔΥ̓ ΠΟῪ Ὀ6 Βύϊπ|κίηρ :ἢ 
ἴον ἢ 18 οὔ ἔοαν ἀδγϑ8.5 

40 7688 βαϊψι αηΐο μου, δαϊὰ Τ ποῦ ἀπο 
ἔμθο, ἐμαῦ, 1 μοι Βα]ὺ Ὀθ]ῖθνθ, ὕμπου Βῃ 8} 
8060 ὅπ ρἴονυ οἵ ἀοα ἢ 

41 Απὰ ψβθη ἔμπον ὕοοκ ἀρ {Π6 βίοπο, 
{6508 ναῖβθα μἷ8 θυ θ8 ἀρυγαγβ,} ἃ Πα 5410}, 
Ἑαΐμθν, 1 ὑμαπκ ὑμθο ὑμδὺ ὕπο ποαγαοβί 
τη6. 

42 Απὰα 1 νγϑ νῶν ὑπαῦ αὖ ΘΥΘΡΥ ΠΟῸΡ 
ὅποι μϑασϑϑῦ τη6: θαῦ Ὀθοδι8θ οἵ ὑΠ|θ πλὰ]- 
ἀἰϊδαἀθ ὑπαῦ βίαπα ἀθουῦ 1 ἀο ἐλὲδ, ἐμαῦ ὑπο ν 
θο]ῖονο ὑπαῦ μου ἀἰϊάϑὺ βοηα πη. 

48. Αἴτοῦ 6 βαϊὰ ὑμ8, ἢ ἃ Ἰο γοῖοθ 
ιθ οτὔῖθά, ἀπ βαῖυ, ΤΆ ΖΆΓΙΒ, ἈΥΊΒ6, ΘΟΠΘ. 

ΕΚ επῦβ νυ ῖβηθα ἴο ΠΘΔΥ {18 ὕγοπι ἐποῖγ τοῦτ, {πα 
ΠΟΥ 5ιουὰ ἐπ ἀὔίγτη 6 νγὰβ ἀοδ, σὶ ψοῦ λαγμέλιψίηι 
αὐξαληιαγίά Καγοξαδίει, αν τπδας ἐπ τοβαγγοοῦοι βου ὕο 
ἔσχον ῥγοοϊδίπποα.᾽"" 5, Βερογίδη, Ηόσα, ἰΐ. ᾿. 32. 

3 ἐοελδτνεκδτεψα ὃ, ᾿ξ. " ααδιίγίἀθδητιβ 65ῖ." 

3 ΤῊο. Αττηοπίδη οἶα οὗ ἦν ὅ τεθνηκὼς κείμενος, 
πο πὸ Οδονχίδη γα οΥ5 σΟΥΤΘΟΙΥ. 

4 βόπιὸ διὰ, “ἴο οανοι.᾽ 

5, ΖΟῊΝ. 

ΘΕΟΘΆΘΙΑΝ, ΒΠΑΥΟΝΙΟ. 

88. Βυδ Ζοδυθ θϑῖη ὈΘΙΠρΡ 88. 10 ὙΘΓΘ 
δηροτοα ψ] ἢΐπ Εἰ πι86}}} υγθῦ ὕο {8:6 σγᾶνθ. 
10 νγὰϑ ἃ οᾶγθ, δ πα ἃ ἰᾶγρθ βύοῃβ νγὰ8 ἰδϊὰ 
οἡ 1.8 

89. Ζ76818 βαϊ4 απΐο ἔμθπι, ΤᾺΘ ἀὐναν ὉΠ18 
Ἰαγρο βύοπθνυ Μανία, ὑπ βίβύθν. οἵ {π᾿ 
ἀραά, βαϊᾷ, μου, ἢ θύθῃ βύϊπ κοῦ :ἢ [ῸΓ 
ἢ)6 18 οἵ Ὅν ἀδγβ. 

40 {6508 βαϊὰ απΐο μον, ϑδ]α 1 ποῦ ἀπίο 
πο, ἐπαῦ, 1 τμου θα] ονθϑῦ, ὕμοιι Βμδ]ῦ 566. 
[86 βου οἵ Θοα ἢ | 

41 ΤΟΥ ἴοοϊκ ἅτ ὑπθγθίουθ {Π|6 Ἰᾶτρθ. 
ΒύοηΘ ἔγοπι ΒΘ ΥΘ ἐμ ἀθδὰ νγὰ8 1.14. Βυΐ 
Το 5ὰ8. ΕΠ ρα ἀρ ΗἷΒ ΟΥ̓ 68. ἑονγαγβ Πθάγθη,, 
πα βαϊὰ, Ὁ Ταύπον, 1 ὑμαηῖς ὕΠ66 Ὀθοδαβθ. 
ἔμοὺ Βαβῦ μθαρα π|6. ] 

42 Απά Τ πον ὑπαῦ ΔἸ ναγ5 ὑποὺ Πθαγθδῦ, 
τη9 : θυῦ 1 5814 {{π|8 Ὀθόδιβο οἵ {πῸ ρθορὶθ 
ὑπαῦ βίαπα ἁγοιηα, ὑμαῦ ὑπθν Ὀο] ον ὑπαῦ 
μου αἰαδὺ βοπμὰ τηθ. 

45 Απάὰ ψθη [6 βαϊα ἐ}15, ἢ οὐἱϑᾶ πῃ 
ἃ Ἰοιιὰ νοΐοθ, Τμαζᾶγιβ, σοτηθ οὐδ 6.5 

ΤᾺ Ἰϊζογαὶ τοπάουϊηρ οὐ ψαηγισκλοδωϊ ἐλιανδα δλουὶβο. 
ἐπιοΐδεα, 

3 Ιδαϊ. Ι 

5 Ἰοπδ, Μοίτορ. οὗἩ Εαϊΐβ, ῬΙΠρστίπιασο, ". 59, Ξᾶνβ, ἀτοαϊαὰ 
πιῖθεὶ Βοϑ"παπίαα ἀα ἐ᾿ παφισαηῖδ- πεῖς δαάαέδα ᾿απξαγε ἀρλαά- 
εὐσπια᾿ δαρλιίασίἐ αι, “6 σᾶπιο ἴο Βοίμδην ἃπὰ νογβιρροά 
ὙΠ ΠΟΓΟ ΓΑ ΖΑΓι5. ΤΌΒΟ ἤγοτη πὸ ρτᾶνο, ἀαδία ἐσλπαδαυί εἶδα 
κἰάΐαπδα, ἄονντι 5ῖορ5 οὔ βίοπο,᾽" ἅς. 

4 ηγδαϊερλα, ἴνο, "6 ΒΕ ποίη, πὸ ἀοαθέ," “το τηδὲ 0 
᾿ βεϊπκίπρ.᾽ 

5. ψαπιουεὰ σαγε, Ἰἰϊ. “ σοτπο ὕγοπι, οὐδ. 

ἈΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

88. Αραΐη [Π6 ϑανίοιν στοδηθα ἴῃ Ὠϊπ86]}, 
ΔΠὰ ολπη6 ἴο {Π|6 στᾶγθ. Τύ νῦδᾶϑ ἃ οδΥ6, ἃπᾶ 
ὉΠΘΓΘ νγ88 ἃ βίοῃθ Ἰαϊὰ προ 10.} 

89. Απα {Π6 ϑανίουν βαϊα, Τ)0 γα Υ {15 
βύοπθ. ΤΉ βαϊὰ Μ ανῦμα ὕο μἴπι, ὕΠ|6 Ββίον 
οἵ Βίτη ὑπᾶῦ τγὰβ ἀθαᾶ ἔπογο, Του, ποὺ μΘ 
Βέϊη Κοί ἢ : ἨΘ νγᾺ8 [Ὁ ΟΡ ἀαγ8 ἀθδά. 

40 Τῆι ϑανίουν βαϊά ἴο πον, Ηον,3 βαϊὰ 
Τ ποῦ ἴο ὑπθθ, ὑπαῦ ὕποι βθοϑῦ (ὐοα 8 βίουυ, 
1 τὰ ὈοΙ] ον δῦ ἢ 

14 Ὑ μοπϑ ἐΠΘΥ αἰ ἃ αὐτὰ {818 βίο, ἔπ 6 
ϑανίουνῦ. Ποανθὰ Ὡρ ΠῚΒ ουὐθϑ, δηα βαϊά, 
Ἐδύμογ, 1 σῖνοῦ ὑπθθ ὑπδη 8 ἴον ὑμαῦ ὑπο 
Βιοαγαοβῦ τη6.Ψ 

42 1 ποῦ ὑπαῦ ὑΠποὰ ΔΙ γαγ 8 Πθαγοϑῦ τη : ἢ 
δυὺ 1 Βαϊ ἐλὲβ ἴον {πὸ ρθορὶθ ὑπαῦ τουπά 
δθουῦ ΠΡ βίαπα, ὑπαῦ ὑπο 6] ον ὑμπαὺ 
ὕμου βοηΐοϑῦ π|6. 

43 ὙΠ θη πο βαϊα ἔπθ86 ἐπῖπρσβ, ΒΘ σα] 
Μὰ ἃ Ἰουα νοΐ," Τιαζάτιϑ, σὸ οὐ." | 

Δ}1 ΒθαβοηΒ: θὰ Τ Βαϊ ἐλ 18 ἴοσ ὑΠ16 βαϊκὸ οἵ 

38. 7 6808 ἔπη δραίη, Ὀθὶπσ οοπβίγαϊηθα 
νη ὨΪπΒ6] ἢ, σαπιθ ὕο ὅΠ6 στᾶνθ. Απὰ 
1ῦ νγ»88 ἃ οᾶγθ, δηά 8 βύοῃθ ἰδὺ οἢ ἴῦ. 

39. 76 518 βαϊᾶ, ΤᾺΚΘ ἅντα [6 βίομο. 
Μαγίδα, βἰβέου οἵ πη ἀθδᾶ, βαϊἃ πο Ἠΐπι, 
Τιογά, δἰγθαᾶν μι βύϊη Κϑίῃι : ἴον ΗΘ 18 οὔ ΤοῸ 
ἄδγβ.} 

40. «6808 Βαϊ ἀπο Πθν, ϑαιϊὰ 1 ποῦ πίο 
66, ὑπαῦ, 1 ἔμου Ὀο]ονθβῦ, ἕμοὰ ὈΘΒμοΙ ἀθδὺ 
86 ρίονν οἵ αοα ἢ 

41 ΤΠ θη {Π6Υ σοπιονθὰ ἔμ βίοπθ πΒΘΓΘ 
{16 ἀθδᾷ νὰ ᾿γίπρ. Απαὰ Ζ68ι8 γαϊβθὰ ἢἷβ᾽ 
ΟΥ̓́ΘΒ ΡΑΓΒ, ἀηα βαϊά, ΒΑίθον, ργαῖβθ 1 
ΓΘ ΠΟΙ {Π66 ὑπαῦ ὑμοι παδῦ μθαγὰ πιθ. 

42 Απ41 Κπον ὑπαῦ ΔἸ νταν 8 μου Ποαγθδὲ 
τη6 : Ὀυΐῦ [ῸΡ {Π|6 58 οἵ {}6 ρθορὶθ βέαπηά- 
ἴηρ δροιπα 1 βρᾷκθ, ἐμαῦ ὑπθν παν ἔα τ 
ἕμαῦ ὑπο Παβῦ βθηῦ τη. ] 

48 Απᾷ Βανίηρ βαϊά ὑπθ8θ ἐμπίηρβ, μθ᾽ 
οὔθ ψῖῦ ἃ Ἰοιιά γνοῖοθ, Ταζαγιβ, βίθρ᾽ 

Ι 

1 1ιξ. “δ 5 ἵουγ. ἀδν,᾽ ἐελεέσεγοάπέυεη" δὸ σεὲ", | 

ἈΚΆΑΒΙΟ. 

38. ΤΊιθη {[68118 νγ088 ἀραὶ ργοββϑα ἴῃ ἢἷ5 
Β01],} πα οαπιθ ἴο ὑῃ8 στᾶγθ Απᾶ {ῃὸ 
Β͵ΤΆΥΘ 88 ἃ οᾶγ6, 8η4 ὁ 1ὖ ἃ βίοπϑ ἰδ]. 

9090 Απᾶ {6815 βαϊ4, Βαῖβο π6 βίοῃθ 
Βοποοὃ ὙΠοη Μανῦμα βαϊὰᾷ ππΐο ἢΐμπι, ὑπ 6 
βίβίου οὔ {π6 ἀθαᾶ τηδη, Ο Τιοτά, π6 βύϊα κοι 
ΔΙΡΘΔΟΥ : ἴῸν ἢΘ ᾿Ὰ8 ΤΌ ἀαγ8." 

40 ΤΠ θη «6808 βαϊά ἀπο πθν, ϑαν 1 ποῦ 
ἀπο ὕπθθ, ὑπαῦ, 1 τποι Ὀο]ονθβῦ, ποι 
ΒΠ|8}0 Βθοῦ ὑΠ6 ρίογυ οἵ αοὰ ἢ 

41 Απὰ {π6 ὺ ταϊβθα ὑμαῦ βύοπϑ ἔγοιι ἐπ 
ἘΜῚΝ ἵπ ΜΒ] ὑπ ἀθαὰ πγὰ8 Ἰαϊἀ.5δ Απὰ 

ΘΒ11Β ΤαΪΒΘα ἢΐ8. ΘΥΘ8 πραγ β, πὰ βαϊᾷ, Ὁ. 
Ῥαύμον, 1 ὑπδηῖς ἔμ 66 ἐμαῦ ὅποια μοαγοδῦ πῖθ.ς 

42 Απὰ 1 Κπον ἐπαῦ ἐποὰ πδασϑβὲ τὴ δὲ 

818. πυαἰὑα ὑπαῦ ἰ5 βεαπαϊηρ,7 ἐμαῦ ΠΥ 
Ὀο]ῖονο ὑπαῦ ἐποὰ βϑηϊοβῦ πιθ. 

458 Απὰ ψπθη ᾿6 βαϊά ὑπ 18 βαγίησ, ἢΘ 
οὐοὰ τη ἃ Ἰοι γνοῖοο, Τιαζαγιϑ, οοιηθι 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

838. Απὰ δ8 {6808 ἀἰὰ νἱοϊθποο ἴο δἷ5 ἔδε]- 
ἴπρθ Ἰδΐπ Πἰτηβο 1 μ6 ὑμθποθῖ οδιηθ ἴῃ 
{γοπῦ οἵ ὑπ σγᾶνθ οὔ Τιλζᾶσιβ. ᾿Απᾶ ὅπ 
ΒΡΆΥΘ γγ88 ἃ οᾶγο, ἀπά ἃ βίοπο ρἰδοθα οὴ ἔδι6 
ἀοοτῇ οἵ 10. 

89. 7688 8814, ΤᾺΚΘ δισαν ὑ818. βίοπο. 
Ματνν " βἰβίθυ οὗ Τα χα βαὶα ἀπΐο ᾿ἶπη, Δῖν 
Τιοτὰ, 6 νὰ βύϊη Κίηρσ ὕγοπι ὅπ ἢγϑῦ ἢ ὅπὰ 
1ῦ 15 ἴοτιν ἀαγ8 ὑπαῦ ἢ 15 ἴῃ ὅΠ|6 στᾶνθ. 

40 1688. βαϊὰ ἀπίο πον, {πο ἔθθθ 1 
βαϊά, 1 τποὰ ΒΟ] ον οϑῦ, ὕμοὰ μα] θοῦ ὅδὸ 
Βτθαϊποϑϑῖ οἵ Θοά. ' 

41 ΤΠΟΥ ἴοοϊκ ἀιτὰν ὑμαῦ βίοπθ. ἀπὰ 
Φόβι8 ταϊβοὰ ἢΪ8 ὑννῸ ΘΥ6Β βύγαϊ σοῦ ἀρ υταγάξ, 
δηα βαϊὰ, ΜῪ Βαΐμον, 1 ἐμδπκ {πιθοῦ ἐμδξ 
ἔοι αϑῦ ποαγὰ πη. 

42 Απὰ 1 Κπον ἐπδὺ ἔμου ποαγϑδῦ τὴ δὲ 
4}} Εἰππθϑ : θαδ 1 βρϑαῖκ Ὀδοδυβο οὗ 4}} 18 
ΡΘορίὶο ὑλναῦ ἅτὸ βέαπαϊηρ, ὑμθδὲ ΠΥ Ὀο]ΐονο 
τπαὺ ἔθου βοηὐθϑῦ πη6. 

48 ὙΥ Πα 6 βαϊὰ ἐπ8 ποσὰ, ἢ οτἱοὰ 
αὶ ἃ Ἰουὰ νοῖθθ, ἃπὰ βαϊὰ, Ἰμάζϑγιβ, σοι 

1 σπιμρραη μεϊεά, 

3 Μτ. ΤΊ οτρο οπιῖῖβ ἤτω, 

3 ογ, "ἔπιον." 

4 1.1 ἀὸ ἐπαυκβ." 

5 γηνοεῖγε δίείπε. 

5 κά μὲ. Βαξ “ΕἸΥγίς ᾿δ5, Πνίλέεη ἀλαάλα ἣδ ΓΙαπαγηι 
δἰϊπσεπάνε αγανάε, ἀλα σεάγεζάες Ἀδ λίπε ἐψίηε, πὰ ἔεαγακ 
ἀχεαὲ, απὰ πιϊά νηϊσείγε κἔεπιπο εἰνροάδ" Ἰαζατο, τὰ Τοτα}}," 
| ἅς, Ηοπι. πὶ 171} 5, αὐτοῦ Ῥοπέδο, νοὶ, ἱ. ν. 408. 

1 χηογοῦ ἢ ροἱεν ἰπ Ἠΐ5 πσαγε," Ῥοϊγκεὶ. 

3 «πη {ΠπστΟ ΔΒ ὁπ πὸ ὁροπίπς ΟΥ̓ ἰξ, δ ἴατκὺ κίουο." 
ῬοΙγκΊ. ] 

3. ἐχρίκο {Πἰν κίοπο," Ῥοϊγεὶ. Ι 

4 1|{. “τὸ δὲπιν ἄτὸ ἕοιγ ἀδγπ." | 
Ι 

5. 1ξν ΚΓ τποὰ θοϊ ον οάκε που κανγοβε." 

6 «οτυ ἔτ στανο᾽ οὐ ὁ ΒΕρΡαΪοΙγο." ῬΟΪΣ ΕἸ. Ι 

Τ “κὐττουπαϊη." ῬΟΙΥΕῚ, 

1 μξ. “ ΞΟΙΓ τὸ κεῖτ," 

5 11. "πὰ {πσποο." 

5 δαν, ἴ.6. " οπίχαπσο," 

4 Τῆνο Ῥογκίδη τοδὶ ᾿ ΜΆγΥ" ἱπείοδά οὐ" Μασίμα." 

5 κα απριοαὶ, ἴ.ο, “κοτησ, ΟΥ, ἃ Ἰοὰς πιο." 

6 δἰβο, "τιλυοξὶ δοο." 

Τ οτ, "τυδαυίϊδοσησο," 

" {γα ἀισαγάαπι, ᾿ἰξ, " Ὀτίπς ΤΉσο δοκπουϊοάκτησης." 
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5. 5ΟΗΝ. ΟΒ.». ΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΘΕΒΙΒΕ. ΨΕΚΒΙΟΝ. 

[ον ῃ. 
44. Απά Πα ὑπαῦ γγὰβ ἀθαᾷ οᾶπιθ [οί Π, 

Βοιπᾶ παπᾶ ἀηᾶ ἴοοῦ νὴ σαν θοῦ Π68 : 
Δα 1η18 ἴλοθ τγὰβ θουπα ἀθουῦ ψ]Ὁ}} 8 
πδρκίπ. «6508 βδί ἢ ππῦο {μ6πι, ΤωοΟ86 
Βῖπι, 8π4 ἰοὺ Β]πὶ βο. 

45 [ΤΠθπ πη8ην} οὗ ὑπὸ 96 ν)8 ψπίοῃ 
[οατη6] ὕο Μανυ, Ξᾷπα [Π8 566] [86 Π]πρ8 
ψΒῖ ἢ {658 414, Ὀ6]θυθα [0Π] Πΐπ,. 

46 Βαυῦ βοῖηθ οἵ ἔμϑπι νγϑηῦ ὉΠ|61]Ρ γᾶ γ8 
ἴο ὑμθ ῬΙΑρΊβθοβ, ἃπα θο] ἃ ὑπθηη υπαῦ {Π]Πρ5 
6585 δα ἄοΠ6. 

47 41 ὅ[ΤἩ 67 ραύμδγθα ὑ}ι6 οἰθῦ ρυθβϑίβ 
πα ἐῃ6 ῬΒΑΓΙΒΘΟΒ. ἃ ΘΟ. ΠΟΙ], πα βαϊά, 
ὙγΒαῦ [40 πὸ 9] [ον {}18] τῆδη ἀοθίμ 
ΤΛΔΠΥ͂ ΤῊ]ΓΆΟΪ6Β. 

48 Τί τὸ ἰοῦ δὶπὶ ὑππ5. 8]0Π6, ἅ}1 πιθη 
ψΜ}}} θοΙθνθ [0η7 Βῖπι: ἀπᾶ ὑμ6 ῬοιηΔη8 
[584}17 δοπιθ ἃπα ἔκ διυυδύ ὈΟΥΒ ΟἿ" Ρ]Δ 66 
Πα ΠΑ ΙΟΠ. 

49 ΓΑπᾶ οπο] οὗ ἔποιὴ [παηιθ1] ὅΟαϊα- 
ΡΒα8, Ὀθίπρ [{Π|6}] Βῖρῃ ῥυιθϑὺ ἐπαῦ βᾶπιθ 
ὙΘδ", Βαϊ ἃ ἀπΐο ἔπθπι, 8 που πούμϊηρ' ἂὖ 

ΞΥΎΕΙΑΟ. 

οὐδ θ.1 
44. Απά 6 οδῖπο ον ὑπαῦ ἀραά, θοιπᾷ 

15. παπᾶβ «πὰ ἔδοὺῦ τῦῃ ὈδπαΒ: δα ΠῚ5 
ἔλοθῦ πῖῦ ἃ παρικίη. «{6ϑι18. Βαῖ 0 πἀπῦο 
ὉΠ θπ), Τωοο86 μἷπη, ἃπα Ἰϑῦ Ὠΐμη ρο. 

45 ΛΑπα τηδηγ ἴγομη Ἀπ οΠρ' ὅΠ:6 ΓΘ 5 ΜΠ Ὸ 
Θδη6 ἴο Μίαν, σβθη ὑΠπ6Ὺ 88. ὕΠ6 ὑπῖπρ 
ὑμαὺ Φ6βι5 414, Ὀοδ]ϊθνθα ἴῃ Ὠΐμη. 

40 Απάᾶ τπθπ ἔτοπὶ ἃπιοπρ ὕΠ6 πὶ πυθηῦ 
απίο ἔπ ῬΠΑΡΊβθθβ, πα [ο]ὰ {Πθῖη ΘΥΘΡΥ͂ 
ὑπῖπρ' ὑμαῦ [6885 614. 

41 χχιχ.---47 Απά {π6 ομϊθῦ ρυϊθϑῦβ πα 
ῬΒΆΡΙΒθΘ8. ραῦμουθα ὑπθιηβοῖνθβ Τορθύμον, ὃ 
πα ψι6γ6 βαγίηρ, ΝΥ Ββαῦ 5118}} σγὸ (ὁ ἢ [Ὁ 
818. πϑπ ἀοΘΌ ἢ} ΠΠΔΠΥ͂ ΒΙΡΠ8. 

48 Απά 1 ν Ἰοὺ πἴτη ὑμπ8, 811 Ἰηθῃ 
ἀγὸ Ὀ6]Ἰουὶπρ ἴηι Εΐπη : δηα ὑΠ6 ῬΟΠΊΔΠΒ 76 
Θοτηπρ' ἃ πα ΚΙ Πρ᾽ ΑΥ̓͂ ΟἿΤ ΡΪδ66 ἃ πα ΟἿ 
ΡΘΟΡΙΘ. ἶ 

40 Βυῦ οπθ οἵ ἔπθπη, ψ οθ6. ΠδΠῚ6 τῦα5 
Οὐδίδρ μα, γγὰβ ΠΙρΡῚ ρυϊοϑὺ οὔ ὑπᾶῦ γᾶν, πὰ 
μ6 βαϊά ἀπῦο ὕμθπι, Υ8, γ8 ἅΓΘ ποῦ ἃνγα ΓΘ 

ἘΤΉΤΟΡΙΟ. 

οὐδ. 
44 Απᾶ ὑπαῦ ἀθδα οαπιθ ἔὈΡἢ βυναυ μα 

ἃπα Ὀομππά, ἷ8. μαπηα8 ἀπ ἷβ5 ἔδοῦ : ἂδηᾶ 
815 ἴ3 66. 4180 σοι 10} ἃ παρ κὶη. Απάᾶ 
{6888 βαῖ ἢ} ππῦο ὑποπι, Τωοο56 Πΐπι αὖ ΟΠ06, 
ἃπα Ἰοὺ Ὠΐπη ρο. 

456 Απὰ τηδην ἴρομὴ διηοηρ ὕΠ6 «6078 
ψΜΠῸ σαπιθ ἴο Μανν πα ΜανΠα,1} βθοὶπρ 
ν᾽ Παὺ [6805 αἰά, θ᾽ Ἰθνθα πὶ Ὠἷπη. 

40 Βυῦ {πθγθ ὑγῸΓΘ. 8016. ΤῸ ΠῚ ΔΙΠΟΠΡ᾽ 
{πθπὶ πο ποηῦ ἴο ὑπΠ6 ῬΠΆΡΊβθοβ, ἃπα δ0- 
Θαδοα Π]π}, πη ὑο]4 {Π|6Π᾿ 4}} ὑπᾶῦ {6888 αἸά, 

47 ΤΠ θη ὕπ6 μοῦ ρυϊθδίβ ἀπ ὕπΠ0 ῬΒᾶ- 
ΤΊΒ665 ραύπογθα ὑμθιηβθῖνθβ 'π οι ποῖ], ἀπ 
ψ6Γ6 βαγίπρ, ὃ ΥΠαῦ ἀὁ ννὸ Ῥέ 10, {818 τηδῃ 
ἀοοῦἢ ΤΠ ΠΥ ΒΙρΉ8. 

48 Απάὰ 1ἴ αἰδὸ ψ ἰοῦ δἴπι Ππ|κ6 ὑπαῦ, 
ΘΥΘΡΥ͂ 0Π6 ΜῚ1] Ὀο]ϊθυθῦ ἴῃ ᾿ἷπι, ἀπ ὑπ 
ἸΏ6η οἵἨ Βοπηθ 5Π8}} οοπὶθ ἃη4 {Π6Ὺ 5}|8}} 
δ Κ6 15, ΟἿ ΘΟΙΙΠΥΡΥ͂ 84 ΟἿΓ ΡΘΟΡΪΘ αἶβο. 

49 Απὰ οπθ οἵ ὕμθπι), γνἤοϑθ ΠΔΠῚΘ. υνἃ8 
(δία ρμδ8, μἰρ]ν ρυϊθδὺ ἴῃ ΠῚΒ οοιιΡΒ6 οἵ οὔοθ 
ὑπαὖ γ 68}, 5410} απο {πη}, Α 5 ΤῸ γοῦ, γοιὶ 

Α.Ὁ. 33. 

1 ΟἿ. χχ. 7. 

Ι 3 ΟἈ, 1.. 23; χ. 42; Χὶϊ. 11, 18. 

] 3 Ῥ-, 1ἴ, 2; 5. Μαῖξ. χχυῖϊ. 3; 5. Μδυκ χὶν. 1 ; 5. [λκὸ 
ΧΧΙΙ, 2, 

4 ΟἿ, χὶϊ. 10; Αοἰβ ἵν. 16. 

5. 5, ΤὰῖκῸ 111. 2, ΟἿ. ΧΥΤΪ. 14; Αοίϑ ἰν. 6. 

1 “παξαρ]ε αἰ μαδ ταθη ρἤπηι να) ιῦ, “ Η 5βπδίοποα ομο 
(πλδῖα) ἔγοτα ὕπ τπουτη οἵ ἀθαῖῃ, ἀπούμου (χοῦ τ) ΤΌΤα. 
υυϊτΐη Ὠἰβ παβ, θὰ 1, ΖΑΥιΒ γῸΠ ΠΪβ Θαΐσ 115." 5. 
ἘΡὮγδοπι, ὅοστη. ΕΧορ'. ΝΟ]. ν᾿. 380, ; 301, ; 804,8, ἄς. 

3 ἯΧΚΙ. δα ἀ5 " νουηᾶ,᾽ 

3. ἐ ρα πογοα ἃ σοῦπο }.᾽ ΗΥΚῚ, 

1 ΤῊο ΕτΠϊορῖς δ 5, " πὰ Μαγίμπδ." 

3 χριιυκδίοἐδηιι, ᾿ἰῦ, “ ὕγόπη τυ τΠΐπ {ΠΟ τ." 

3. ἐ μαι πογοῦ {ποὶν σοι οἱ]. ῬΟΙΥΡῚ. 
“δηα ΤΠῸΡ 58. ἀπο Ἐπ θι.᾽ 

τυαμὶδεϊευῦναιε, ᾿ξ. 

4 ΟΥ, “ὙΠ΄ 5}18}} νγὸ 40 3᾽ 

5. Κισαϊπε ψααηιΐη,,--οβίσαρ]ο Ταῦ, νυ ποὰδ “ Ὑν 1} ΟΥ̓ “ Β}Δ11." 

5ΛΉΗΉΙΠΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΉΗΙΪΟ. 

ουΐ. 
44. ἨθΘ οαηθ ουὖ, 6 ὑπαῦ νγὰβ ἀοδα, 

ἀπ Πἷ8Β ἴδοθ 88 θουπᾶά ψἱἢ ἃ παρκίη.3 
7 όβι5 βαῖἢ ἀπο ὕΠ6π|, Ἰωοοβθ οὖ, ὑπαῦ γ6 
ἰοῦ μΐπη, ἐμαῦ ἢ σο. 

76 ν»}5 ὑδπαῦ 6 ΓΘ οοπη6 ἴο Μαγυ, μη ὑΠΘΥ 
[88 γΠαῦ Π6 αἸά, θοΙ ον ἴῃ Πΐηι. 

40 Βυῦ βοπιθ ἔγτοπι ἁπηοηρ ὕπθπι τϑηΐ 
αἀπίο ὑπ6 ῬΒατγίβθοβ, απὰ ἑοϊά πθὰ τι μδῦ 
ἘπῖησΒ [6888 αἰά, 

47 Τῆθη {Π6 οἰϊοῦ ργιθδῦβ δηα ὉΠ 6 Ῥ]ιᾶ- 
τἶβθοϑ σαύπογθά ὑορθῦθον ἃ οοιΠΟ1]},5 ἀπ 
πον 8414, ὙΥμαῦ 18 10 ψγὸ ἅγϑ ἀοίπρ ἢ [Ὁ 
18 πηλη ἀοοῦ ἢ ΠΙΔΠΥ͂ 8|5η8. 

48 Τῇ νγὸ ἰοῦ πίπι ὕδιιβ, ΘΥ̓ΘΥΥ ὁπ6 Μ}}} 
᾿Βο]ῖονθ ἴῃ μἷπι, ἀπα ὕπ6 ῬΟΠηΔΠΒ ΤΠΔΥ ΘΟΠῚΘ 
ἈΠᾺ ΤῊΔΥ͂ [Δ Κ6 ΔΥΓΑΥ͂ ΓΟ πὶ 8. ΟἿ 866 δηἀ 
ΟἿ ΠΑΡΙΟΗ. 

49 Βιυῦ ὁπ ἔτομῃ ἀπποηρ ἔπθπι, (δἰ ρ 18, 
0 ψγὰ8 Εἰσὶ ᾿υίθϑῦ ὑπαῦ γθᾶγ, 8814, Υ, 
Υγ6 πηἀονϑίαπα ποῦ ΔΠΥ {Πϊηρ’, 

1 κεγεα. Μίηκασγ, Ἐδ]. μ, χἵν!!, 

κειρίαις ἐπεέϊέία , οσπουάα ἱρίξαγ, οἵ βῖπο προβίξδίίομο βου 
Κείγία."" 

3 πὶ κμαάαγίοη. 

3. ΤῊΪΒ Τῆδῦ δ150 γτεδῦ, " καϊπογοῦ υυνῖτπΐπ ἐπ6 σουποῖ!,᾽ ΟΥ 
“ σΟΌΠΟΙΙ σμδιθοτ.᾽ 
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θοππαᾶ Εἷ8 θοῦ ἀπά ἴ8 παπᾶ 5 τιδῃ θαπαΒ :}ς 

45 Βυῦ « τηυοϊξαο ἔγοιη διηοπρ ὑμπ6. 

““Οτ, τοχέ, παρες 

οὖ, 
44 Απα! "6 οδτηθ οὔῦ ἢ6 ὑπαῦ νὰ8 ἀθδά, 

θοιπα μἷ8 ἴδοῦ δπ 4 ἢ18 πα 48 συ ἢ θδΠα8 :3 
πα Πῖ8 ἴφοθ 6 τ ἃ παρ]κῖη.8 «6818 
δ! ἢ πἀπῦο ὑπθηι, {Ππ40 μΐπι, ραν μἴπὶ οὐ, 
ὑπαῦ 6 Π]ΔΥ͂ ΡΟ. 

45 Α τυυ]ύπαθ ὑπογθίουθ οὗ ὑπρ 168 
"Ὁ μαῦ νοῦ οοπὶθ ἴο ΜδΡυ, πανὶ ηρ Βθ6ῃ νν Παῦ 
ΦΕϊησβ π6 ἀϊά, 6] ονθα ἴῃ πΐμι. 
᾿ς 40 Βιυῦ βοιηθ ἔγροπι Ἀπιοηρ ἔπθηὶ υγθηῦ 
'πηῦο ὑπ6 ῬΒΑΡίβθθβ, ἀπα το] ὑμθιὰ τ μαὺ 
{πῖπρΒ 168118 αἸά. 

47 ΤΠ6 οἰιϊοί ρυϊθϑίβ ἀπ {πὸ ῬΠΑΓΊ56 68 
ὑποΡοονο σαύμογθα ὑοροῦμον ἃ σοι πο }}, ἃ πα 
ΠΟΥ δαϊ4, ὙΥ Ππαῦ 18 10 γγϑ ἅἃγ ἀοἱπρ' ἢ ΤΠΔΠΥ͂ 
816 ὕΠ6 ΒΙ61Ι5. γν ΠΙΟἢ. {Π18 τηδη ἀοορύῃ. 
48. Τῇ ψὸ ἰοῦ δῖπι ὕμιι8, 81} νν1}} Ὀο]ῖθνθ 
“ἴηι πὶ," ἀηα ὑπ6 Τυοπιλ 8. ΒΠ|84}} οοπιο, πὰ 
ΠΟΥ 8[18}} ὕαϊκθ ἃ ΟἿ Ρ͵δ0θ νυ] οἷν 
᾿πδίοη. 

49 Ῥυῦ οπθ ἴτοπὶ διποπρ ἔπ θη, ΜΓ ΠΟΒΘ 
᾿ΠΆΙ6. νῦὰ8. (ὐἰΆΡΠ88, ἃπὰ ψη0 γγὰ8. Πρ} 
Ρτῖθϑῦ ὑπαῦ βαιηθ γὙ681, Δηβυνθυθα πα βαϊα 

44 ΛΑπᾶ [ὸ τὰπ οὐὖὔῦ ὑπ ἀθαά,} Ὀθουπά 
[αϑύ,2 δ πη 45 πὰ [θοῦ τ πα 8 : Δ πα ἢ8 
ἔδοο ὑϊθά στουπα τυ ἢ ἃ Πα κουο θοῦ, «6888 
51 ἃ πηῦο τ θηι, 1] ηὐ16 Ηἷπι, ἀπ Ἰοὺ λΐηι σο. 

45 ΤΠΘη τδηΥ οὗ ὑπὸ {ϑυνβὴ ὑπαῦ ΤῸ 70 
ὁοῖη6 ἴο Μδρυ, Πα βθοίπρ' ῃΠαῦ μ6. αἸά, 
Ῥο]ονρα ἴῃ Πῖπ. 

40 Βυῦ βοιηθ οὗ ὕπθηλ ὑγθηῦ ἄντα ἕο {Π6 
ῬΠγῖβθθβ, πὰ βαϊὰ απο ὕμθπὶ ἡν μαῦ [6888 
ἴα, 

47 ΤΠοη ὑπ ομϊοῦ ρυϊοδύβ ἀπά {πὸ ῬΠιὰ- 
τίβθ 08 ραύμονοα τοσοῦ 

1 ΜοΡΗ. αὐ 5 ὧδ, οπιἐξοα ἴῃ Βα αϊς, 
Ϊ 
ΙΪ 32 'λαη βεύϑη. 

Ϊ 
᾿ 5. ἢ τ σμαάαγίοπ. 

4. κεγασιαλλεεΐ ὁ γορῆ ἰδγι, πάντες πιστεύσουσιν εἰς 
αὐτόν; ὕὰῖ Βαμ!α, μοη πίπι πιαρίδέσια ε γορῆ, πᾶς πιστεύ- 

'σει εἰς αὑτόν. 

1 7αἢ πνύαπ δα ἀἰαμέλα, 

3 χαῤιπάαν, 

Ὁ ἐπεῖχε Ἱπιαίε. 

4 ΤῊ νόγεο ἰηπ {πῸ Οοα, Αὐχοηΐοαβ Ὀγοακα ΟἹ ἴῃ {ΠῸ 
τηΐα]ὸ οὐ πὸ ννογὰ " Ῥπαγίβοσε," 



8. 5Ο0ΗΝ. 

ΔΈΜΕΝΙΑΝ. 

ουὐϑιάθ. 
44. Απὰ ὑπ ἀραᾶ οδπθ ουὖ, μ18. ἴδοὺ 

θοιπᾶ, απὰ μἷ8. μαπ 8 ἐἰθά : δηα ἷ8. ἴλοθ 
ὙΓΑρΡΡΘα ἴῃ ᾿πθη. Απα «6818 βαῖ ἢ ἀπῦο 
ἔπι, ῴοο86 Ηΐπ), Δη4 1οῦ λέμι βο. 

45 ΜΆΠΥ ἔτοπι ἃπιοπρ ὕΠ6 76.718 ψΠῸ 
ὙΕΙΘ ΘΟΠῚΘ ἴο ΜΆΡΥ, ΒΘ η ἘΠΘΥ 880 τη δῦ 
μοὶ αἰά, Βο]θνθα ἴῃ Ὠΐμη. 

40 Απάὰ Βοιηθ ἔτοπι διποπρ' ὕπθιη υγθηῦ ἕο 
Ὁπ6 ῬΒανίΒθοβ, απ στο αὐθὰ ἕο ὑμπθιῃ ὑπαῦ 
νμοἢ [6818 αἰά. 

47 ὅ7)ι6 οἰνϊοῦ ρυϊθϑύβ ἀπ ὑμ6 ῬΗΑΓΙΒΘ68 
βδύμουθα ἃ σου Π0}},ὃ ἃπα 58γ, Υ̓ μα 51|8}} 
νγ6 (0 ἢ ΤῸ" {18 τὴδη οί ΠΠΔΏΥ͂ Β|618. 

48 Τί τὸ ἰοῦ μΐπι ὑπὰ8, 411 Ὀο] ον ἴῃ 
Εἶπη, δια ὕΠ6 Ῥοπηδ 8 58|8}} σοιηθ, ἀπ 88}8}]} 
ἀΘΒΕΓΟΥ͂ οἿν' παύϊοῃ ἀπά Ρ]Δ06. 

4909 Οπθ ἔγοπι δπιοπρ ὑἢθπ|, ὅψ ΠΆΠῚΘ 
Ολἰαρμαβ, ψΠῸ πγα8. ΒΙΡῊ ῥυίθϑὺ οὔ ὑμαῦ 
ΥΘα, Βαϊ ἢ αηὔο ὕμθπι, Υ8, γ6 Κποιν πο- 

1 ΤΊο Αγπισπίδη οπιὶῖβ ὃ ̓ Ιησοῦς. 

3 ΤΙ Αὐτηθηΐδη ὁτηΐέβ οὖν. 

3 ψαγ, " καϊπογοῦ ἴῃ σουποί!,᾽ 

ΑΝΟΊΟ-ΒΑΧΟΝ. 

44. Απᾷ βοοπ βίθρρϑα ἴογῦῃ 6 ὑπιαῦ τγ88 
ἀοαά, θοιπημ μαπάβ δπα ἔθου [ὑ10}} βυσδα- 
ΑἸ σ απ 8 :}}] πα Ηἷ5 ἴμοθῦ γᾶ8 θουπα ψἹἢ 
ἃ παπαἀκογομιθί. ὃ ΤΉΘη ὑΠ6 ϑανίοιι" βαϊα 
απο ποθι, ΤΠπὈϊπ4 μἷμι, πα Ἰοὺ Πΐτὴ μο." 

45 Μδην οἵ {Π6 6078 ὑπαῦ οαπηθ ἕο ΜΆΡΥ, 
δηὰ 880 ὅπ6 ὑμῖηρβ Βῖοἢ μθ αἰά, ΒΘ] ονθὰ 
ἴῃ Βῖτη. 

40 ϑοιιθ οἵ {πθπὶ ἀθραγέθα τΐο {}6 
ῬΒαγίβθοβ, αηα ἰο] ἃ ὕμθυα ὑπ ὑμΐπρϑ τ Βοἢ 
μ6 ϑανίοαν αἰ. 

“4 χχχ.---47 ὙΥΒογοίοτο ὑπ Ὀἰβιορϑῦ ἀπ 
ἔπ|6 ῬΠανίβθ 65 σαῦμογθα ἃ οοιπο]]}," δη ἃ βα], 
ὙΥμαῦ ἀο ννὸ ὃ ἴον. ὑπαῦ ἐμ ῖ8. τηδὴ που κοῦ 
ΤΩΔΠΥ͂ ΓΟ ΚΘΠΒ. 

48 Τῇ νψὸ Ἰοὺ πὶ ὑπ5,7 411 δ] ον ἴῃ 
δῖπι: ἀη ἐλο Βοπιδη8 οοπιθ ἃΠ4 ὕδκθ οἷν 
Ιαπαὰ ἀπὰ οὐ παύίοη. 

49. Οπο οἵ {πθπὶ ντα8 παιηθα ΟΡ} 88, 116 
νγὰ8 ὑπο ὈΙβιορ ἰπ ἐλαέ γθαν, ἃπὰ βαϊα 
αηΐο ἔμθπι, Υ6 ποὺ πούμϊηρ, 

1 φμοεάλίες, οποϊοδοα υυϊειῖπ Ὀσασκοῖβ ὉῪ Ὅτ, ΜΆγΒΒΔΙΙ, ἢ 
! δαξ οτα ἐξοὰ ὉῪ Μτ, Τοτρο. 

3 πὰ ἣμψε πε. 

5 γηἱά κισαΐ.ἰἰπιδ, 1. “υν πεν δ πυσοδς. πον," 

4 τὶς τοδς, ἐοϊψβαάδ δὲς δενάακ, ἐπαὶ Ἀό ψάη πιαῖζε. 
Ἡσαι. 150 5, αἵξ, Ἐδλβίοσ, νο]. ἱ, Ρ, 234. 

5. ἐλα δίξοεορακ. 

ὁ γαδεγοάον κεπιοῖ. 

Ἴ Μ τ, ΤΈοτΡο οὐ "8." 

ΘΕΟΚΘΙΑΝ. | 

44 Απὰ ἔπ ἀθαᾶὰ οδπθ [ουῦμ, θουπά, 

5ΒΒΑΥΟΝΙΟ. 

᾿ουΐδιάθ. 
44 Απᾷ ἐπ ἀοθδά οδιηθ ουὖ, θοηὰ παπᾶ 5 

Βαηα δηᾶ ἴοοῦ υῖτῃ θαηα8.: δπᾶ μἷβ ποτ πὰ ἤρου τὶ θαπᾶβ: ἀπᾶ μῖ8β ἴδοθ ἐἰοὰ 
ὙΥᾺ5 οογοτθα τ ἢ ἃ ΠΑ ΠαΚουοΒΙ6Γ} {6βὰ8. 
8814 πηΐο μη), ωοο86 Ηΐπη, ἀπ Ἰοὺ λέμε. 
ὑμαῦ ἢ σο. ] 

45 ἼΠ θη ΠΙΔΠΥ͂ ἔτοπὶ δηοηρ ἐΠ6 96 γ8᾽ 
ὙΠῸ ὙΓΘΙῸ ΘΟΠπῚ6 ἕο ΜΙΔΡΥ ἀπὰ ἴο Μδνι δ. 
88» ψΠαὺ {6818 αἰ, ἀπ θ6]ονθα ἴῃ Βῖτη.8. 

40 Βυῦ βοπιθ ἴγοπη διηοπρ ὕμθπὶ υθηῦ, 
ΥΥ, ἃηα γχοϊαύθαά ἕο ἔμ ῬἢΔΡΒ668. τ μαῦ 
[8118 αἰα. | 

47 ΤΈ θη ἐμ οἰϊοῦ ρυϊθϑὲβ πὰ ὑπὸ Ῥ)ιὰ-. 
Γἶδβθθ5 σα μονα ἐορϑύῃθν ΔΠ ἈΒΒΘΙΏΘΪΥ, ] 

“1 χι,---Απα βαϊα, ὙΥΠαῦ ἀο τὸ ἤέ [ὉΓ 
Ὁ815 τὴδη ἀοϑῦ} ΤΠ ΠΥ τη ]ΓΡ8 0168. | 

48 Τῇ νγὸ Ἰοὺ μΐπη ἔμ, 811 Ὀ6]θνθ ἴῃς 
Βῖπι : πα 6Π|6 ΤΕΟΠΠΔΠΒ 5}|8}} οοτηθ ΔΠη4 ἴδϊτθ. 
8, ΟἿ Ρἶδοθ δ ΟἿ πδὐϊοη 8180. ] 

49. Α οογίαϊη ὁπ ἴοι ἃπιοηρ ἔμθι,} 
ΟΔΙ ΡΠ 8, γ᾽ 0 νγ88 ΒΙσ ἢ. ρυ]οϑῦ οἵ ὑπαῦ γὙθᾶν, 
Βαϊ ἃ πηῦο ὑμθηι, Υ 6, γ6 πον ποῦ, ποῦ θυ θ ἢ 

τουπὰ σὰ ἃ Βαπαἀ Κουομῖοῖ. {6585 βαϊὰ 
ἀπΐο ἔϊθπι, Ἰωοο86 πἷπι, ἀηὰ Ἰοὺ Ἠΐπὶ ρο. 

45 ΤΉΘη ΤΠΔΠΥ ἴτοπὶ διηοπρσ ὕΠ6 Φοἷγ8 
ΒΑν Πρ’ οΟπιθ ἴο ΜΆΡΥ, ἃπὰ ΒΑΥ Πρ 566} Π|6 
{Ὠϊησ8 ὑπαῦ 655 αἰά, Ὀδ] ον ἴπ Εΐπι. 

40 Βυῦ Βοπιθ ἔγτοπι δηοπρ ἔπιθι πνοπῦ ἴο 
{μ6 ῬΒδΡίβθθβ, πὰ ἐο!ὰ {πθῖὰ ἐΠ6 ἐμῖηρΒ 
Ὁποῦ 1685 αἰά, 

“1 χι,.---47 ΤῊ οἰϊοῦ ρυϊθβίβ απὰ Ῥμδτὶ- 
8668 ὑπογθίογθ σαὐμθγθα ἃ Θοῦποῖ], πὰ βαϊά, 
ὙΥΒμαῦ ἀο ἢ ἴὸν {π8 τῆδη ἀοϑῦ ἢ ΠΠΔΗΥ͂ 
ΒΙΡΉΒ. 

48 Τῇ τὸ Ἰοὺ μἷμα ὑπ, 84}1 δ᾽ῖονθ ἴῃ 
Βΐπὶ : δηα ἔμ6 Ῥοπηλ 5 σομηδὶ ἃ πα ἔδῖτθ ΟἿΌΣ 
ΡΪδοθ δηα ΟἿΣ παιίϊοη. ἢ 

49. Α οονίαϊπ οπθ οἵ ἔϊπθπι, ΟΡ 88, 
Ὀοὶπρ' Βῖρὶι ῥυϊοδῦ ἴον ὑπαῦ γᾶν, βα] ἃ ἀηΐο 
μθπ), 6, γθ Κπονν πούμϊηρ δὖ 8]}, ' 

1 φιμλαγίἐδια, νει ἃ σουδάριον. 

3 Το Οδογρίδη ΨῸ]1Ονγ8 ἴπ6 Ἑξηϊορὶς ἰπ δἀάϊπρ' "διὰ 
Μαγίμα." 

5 πηῖδα πιπιαγε ἡ. 

4 ογ, "νυ ηδῦ τὸ γὸ δΔΌΟΙ}᾽ 

ΛΑΒΛΒΙΟ. 

ον! οὐδ 6.} 
44. ΤΊ Θη ὑμ6 ἀθαά οατηθ ἔογίῃ, ἷ5. παπᾶ 5 

Δη6 18 ἴϑοῦ θοππα ὑἰσ ῦ τα σταυθο οί 68 : 
Δη4 ΗΪ8 ἴδλοθ. θουπηᾶ πὶδῃ ἃ οἱούῃ.5 Απὰ 
16 5818 βαϊα πηῦο ἔμ θην, Τωοο86 μΐπ), ἀηα ο8}}} 
ἴο Βίμῃ ἴο σο.ὃ | 
4 χχυι.---45 ΤΊΘΠ ΠΠΔΠΥ͂ ἔτοπὶ ὩΠΊΟΠΡ' 

ἔμθ Φονν8 ψΠηῸ οαπιθ ἤο Μανν, σῇ θη ὉΠΟΥ͂ 
58 0 ὙΠαῦ {6888 αἸά, Ὀ6] ον θα ἴῃ Πΐπι. 

᾿ουΐδίάο. 

40 Απᾷ βοπὶθ ἴτοπὶ διποηρ ὑπΠθπὶ πυθηῦ, 
ΔΑΥ ὕο {Π6 ῬΠΑΓΊΒΘΘ8, ἃπα Ἰηϊοσιηθα ὑμθιι. 
οἵ 4}} ὑπαῦ «6815 ἀϊά. ] 

47 ΤΠ θη ἐπ οὨϊοῦ ργιθϑίβ πα ἐπ 6 Ῥμα-] 
ΤΊΒ665 σαῦ μονα ἐορϑύμθν ἃ σου ποῖ}, αηα βαϊά, 
ὙΥγαῦ 15 1Ὁ τὴν 5188}} ἀο ἢ ἴῸ" {818 τηδη ἀοο 
ΠΙΔΠΥ͂ Β]58. 

48 Απὰ 1 πὸ ἰοῦ δἴπα ὑππ8, 411} πιθ ἢ 
888}} ΒΓ ΙΥ ὈΘ] θυ ἴθ αἶμα: ἀηα ἔθ ᾿ο- 
ΠΠΒ 8. 88.8}} οοῖηθ ἃπα ἔακθ ὈΥ̓͂ [ὍΓΟΘ. ΟἿΣ 
ῃδύϊοη ἃηα ΟἿ ΡΪδοθ. 

49 ΤΈθη ὁπ ἔγομι διθοηρ ἔθη}, ἷβ παπιθὶ 
Οαἴαραθ, τὰ8. Βῖριν ῥυοϑὺ ὑμαῦ γϑαν; Θ᾽ 
Βαϊ απῦο ἔπ θιῃ, Υ 6, γ6 πον πούμϊπρ αὖ ]}, 

1 ἐροτῖο οὔξπίάο," ῬοΟΙΥΚῚ. 

3. «απιᾶπιας, ἃ νίοσο οὐὁΘ σοξέοι οὐ Ἰίπιδη ΟἹο  ἡγόσι ἐπ ἔπ 6 
οαβὲ τουπὰ πὸ ᾿οδ δα ἃ ἕασῦδη. 

5 ἐπηᾷ ᾿οξ εἰπι σῸ," ΟΥ̓ “ΓΑΙ. ῬΟΪΥΚΙ, ΟὐτγΊ,οπν σγαϊ κί 
ἄπο ἀοδὰ ἰβ ααοὰ ἕο ἐπ ἔπο Οὐτγαμ, Βογ. {{|4Φ 48, τοα "1 Ὁ 
εἰ. παιοαξι δίπηϊ "αλλ," αὐ 1 ΒΗΔΙῚ αὐίοκοι ἔπο ἀδδ ὃν το ἢ 
ὙὙ}}} οὐὁἨ ον." Τοβο ὑνογὰβ ΟΟΟῸΓΣ αἶβὸ ἰπ Μακτγίσί, Ηἰἶκε. 
δορί. ν. ὕ, αν. 

1 ἐργιίϊάμε᾽ Εἰπιίψαπε ; ἴπ {Π|5 ἀπὰ ἰπ ΒΟΥΟΓΆῚ Οἴποσ ἴκὸ 
ἰπβίδηοοβ, σογίδίπ νΟΥῸΒ νυ ποῖ πὶ Βανοηῖς ἀγὸ βαϊ ἴο 
Ἰδᾶνὸ ἃ Γαζ, Βθηβο ἰπ {π6 Ὀγοβοπῦ, ἄγ γοπθγοα ΠΈΟΓΆΠν γ᾿ 
ἔο ὑργοβοηξζ, ΤῊ βάτο ζΐπρ' ΟσσαΓΒ ἴῃ αοἑμῖς, Α. Βαχοῦ, 
Οορῶς, ἄσ. 

3 οΥ, “Ἰαησυδρο.᾽ 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

44 ΤΠαῦ ἀοδα οἄπιθ ουὐ οὗ ἔθ σγαᾶνθ, 
δΔηᾶ 1118 ὕνγο μα παβ ἀπα δου πταρρεὰ ἰπὶ 
Βρανθο οὔ 68 : δηα ἢΪ8 ἴλοθ δηὰ ποαὰ θουπὰ 
ΜΊἢ ἃ Βα πα Κορ θῖ, Π6βὰ8 βαϊᾷ ππῖο ἐμ 6 πη, 
1 οο86 Ἀΐπι, πα Ἰϑῦ λέμε ρᾷ88 ὑβιαῦ ἢ6 πηδᾶν ρο., 
4 χχνυ.---4ἀδ Απηὰ ὑμπαῦ ἀδὺ πιδην οἵ {π 

76» ὙΠῸ Ὑ6ΓΘ Θοιη6 ο Δίασν, τπθπ ὑπὸ ν 
ΒΔ ἢ 6 πηῖγϑο]6 οἵ «6808, θο᾽Ἰθυθὰ ἴπὶ ΗΠ, 

40 Απα {πθγ6 γγ6 6 Βοπ16 ΠΥ ροοῦ 68 νΠῸ 
νυϑηῦ ὕο ἐμ ϑϑοθάθυϑ, δῃ!ὰ ὑο ἃ ἔθη ΘΥΘΡΥ͂ 
ἐπῖπρ ὑπ Υ μδα βθοπ ἄομο Ὀγ «[651|8.} | 

47 Τηι6 ϑϑοθάθυβ στεῃ ὑμ6 οἰοῦ ῥυϊθβίβϑ 
6ΓΘ ραύ ποτα, δὰ βαϊὰ, ὙΥ μαὲ τὴδν τὸ ἀο ὃ 
ἴον ὑ}}18 τῆλ η Β ον ἢ ΤΌγ ἢ πυΔῊΥ ΠΟ 68. 

48 Τῇ ντὸ Ἰοὺ εἴπι σο, ὃ ἐμ πο ]6 ποτὰ, 
ἸΏΔΥ Ὁ] ον ἰπ ἴηι: ἃπΠα ΠΟΙΠΔΠΒ τηλΥ᾿ 
οοθ πα ἴακθ οὰσῦ Ρἶδοθ ἃ ΠΊΔΥ͂ ΡΆΒ8. 
Πα ρσιιθηῦ, οἷν Θὰ το] σἱοη. ὃ 

49. Οπο οἵ ὑπ, νυ ἤο86. ΠᾺΠῚΘ τγ88 (αἷὰ- 
ΡδδΒ, ννὰ8 οἰ ῥυιοϑυξ ἐμαῦ γθαν, δπα βαϊὰ 
αηΐο ἔπι, Ὑ6 Καον πονῖησ, ] 

1 χξν " οὐ," οὐ "γοῦν ὕκεῦκ." 

3 “αγιραν ἱπιδηνᾶν, " ΟΝ οὗ πιᾶ πη." 

3 γξ. “1οξ Ηἴπι ρμδαβ," 

4 τι, "ΟΥ̓ΟΥΤΏΪΟ," 

5 οὕ, “ζαἱ." 



5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΡ. ΨΕΆΒΙΟΝ. 

18]}, 

50 Ἰδοῦ [σοπβὶ 46}] ὑμιαὺ 10 18 θχρϑαϊθηῦ 
ἴον τι, ὑμαῦ ὁπ6 τηδη 8Πιοι] αἴθ ἔου' ὑῃ6 
ἼΡΘΟΡΪΘθ, ἀπᾶ ὑμαῦ ὑπ6 ψΠΟ]8 παύϊοῃ ῬΘυΪΒ} 
ποῦ. 

51 [Απα] {818 [βρᾷκθ 6] ποὺ οἵ δῖτη- 
᾿56 1: θὰ Ῥοὶπρ ΒΙρὰ ρῥυϊθϑὺ ὑμαῦ γᾶν, μ6 
Ῥτορββίϑα ὑπιαῦ “6808 Βῃο}]4 αἴθ ἴον [{Ππ|80] 
ΠΔΙΊΟΙ ; ὶ 

᾿ς 62 Απα "ποῦ ἴον [{π80] παύϊοῃ οπ]γ, ὅθυῦ 
᾿[Ππαὖ 4|807 Β6 [5ῃο] 47 ραύμον ᾿ορϑύμον [1Π] 
'Ὅη6 ὅπ6 ΘΠ] άγθη οἵ (οα ὑμπαὺ [6 Γ6} βοδῦ- 
᾿Ῥορθᾶ δῦγοδά. 

δὅ8. [ΤῊ6Πη] ἴγροπι ὑμπαῦ ἀδΥ ἔνα} ὑπ υ τοοὶς 
ΘΟΊΠΒ6Ι ἐορσθῦμου ἴον ἴο Ῥαῦ Βἴτη ὕο ἄθαθῃ. 

ὅ4 {6518 ἩΠογθίοτθ ὑγαὶ θα ΠῸ ΤΠῸΡΘ 
ΟΡΘΗΪΥ ἁιποηρ ὑΠ|6 ΓΘ νγ8 : Ὀαῦ [γ8η0} ὕΠΘΠ66 
απο [84] σΟΙΠ ΤΥ ΠθδΡ [{0] ὕΠ6 ψ]] ΘΓ Π688, 
[1π00] ἃ οἷδν δ] δΕρμγαῖπι, ἀπ ὕΠΘΡ6 
᾿[σομθπα641 τ] Β15 ἀἸΒΟ1Ρ168. 

δῦ 4 “ΓΑΠᾺ4] ὑπ [6 νγ8᾽ Ῥαββουθυ] νγὰ5 

ΞΥΎΕΙΛΟ. 

οἵ οπθ {πϊπρ,} 

50 Απᾶ ἃν ποῦ φοῃβιἀθυϊηρ ὑπαὺ ἰὉ 15 
ῬτγοΠ 8 0]6 ἴῸΣ ἀ8, ὑΠπδῦ 9Π6 τηδῃ 16 ἴον 6116 
ΡΘΟΡΙΘ, «ηα {ππῶῦ 1018 ῬΡΘΟΡ]Θ ῥϑυῖβῃ ποῦ. 

δ1 Βαυΐ {115 ΠΘ β814 ποὺ οἵ μἴτηβ6 1:3 αὐ 
Ὀδόδιιδθ ἢ 6 νγὰβ Βἰρἢ ρυϊοϑῦ οἵ ὑπαῦ γϑᾶν, ῃ6 
ΡΓΙΟΡΠοβιθα ὑμπαὺ 688 γγὰβ γα γὅ ἴο αἷθ 
ἴον Π6 Ῥθορ!ο ; 
2 Απάὰ ποὺ ΟΠ]Κ ἴον ὑπθ Ῥθορίθ, Ὀυῦ 

ὑπαὲ 4͵8ὸ 0π6 βοὴβ οὗ Οοὐ" ὑπᾶῦ αγ6 βοδῦ- 
ἰθγθα ἢ Βῃου]ὰ ραύμθι 1Ἰη΄ο 016. 

ὅ8 Απα ἴγοτη ὑμαῦ ἀΔΥ ὑΠΘῪ ὙῸΥΘ 60Π- 
Βιἀουϊπρῦ ὑπᾶὺ ὑμον βου] Κα]] Ὠϊπι. 

δ4 «6808 ΕΠ 56} ὉΠΘΓΘΙΌΓΘ νγ88 τιοῦ νυ 8}}- 
ἴπρ' ΟΡΘΗΪΥ διποηρ ὑῃ6 «6008; θαῦ 6 πυϑηῦ 
ὕμθποθ πηῦο ἃ ρίδοθ σοι ἐβ πθδν ὕο ὕΠ6 
]]ΔΘΡΠΘΒΒ, ἴο ᾧ Τουγηῦ ο]]6 ἃ ἘΡΠνδῖτη,7 ἃπὰ 
ὑπ6 6 μθ νοῦ ἃθουὺδ τυ} ΗΒ ἀἸΒ0 10 168. 

“ χχχ.---ῦσ Βιὺ {Π16 Ῥάββουϑι οἵ {Π6 {6 νν8 

Ομ». ΧΙ. 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

Κπονῦ πούμίπρ αὖ 811, δμα 4180 γθ ἀο ποῖ 
ΘΟΠΒΙΔΘΡ. 

δ0 Τὸ 158 Ὀούξου ἴον πα, ὑμαὺ στο ΚΠ] οΠ6 
πᾶ, ἃ πα Π6 416 ἴον {Π|6 βᾷῖκθ οἵ [Π6 ρθορὶβ, 
ὕμδῃ ὑμπαῦ ὑμ6 τυ μ018 ῬθΟρ] Θ᾽ ῬΘΡΊΒΒ. 

51 Απᾷ {818 [6 βαῖ δ ποῦ ἔροπη ΕΪΠΊΒΟΙΓ: 
θυῦ Ὀθοδιβθ ἢ6 τὐα8 Βῖρι ῥγιθδῦ, ἃπα Β18 
ΘΟΌΓΒ6 οὗ οἴοΘ τσαϑ ὑμαῦ γᾶν, "6 ρΡῃορῃθβιθα 
ὑμπαῦ 6 5118 νγὰ8 ὕο αἴθ ἕου ὑΠ6 8016 Ρθορὶθ : 

δ2 Απᾷ ποῦ ΟΠΪΥ ἴον ὑπαῦ Ῥθορ]θὶ ἃ]0Π0, 
θὰ {πῶὖὺ 6 Βῃου]α ρϑῦμον ἰηὔο οπ6 ὅ}16 
ΘΒ] άσθῃ οὗ Θοα ὑπαῦ πγθγθ βοαύθονθα. 

ὅθ Απά ἔγομι ὑπαὺ ἄἀδὺ ὑπ6 οἰϊοῦ ρυϊθϑὺβϑ 
ὕοοῖκ ΘΟΌΠΒ6] {Ππᾶῦ ὉΠπΘγῪ ΒΒ οι] Κ1}} Πΐτη. 

δ4. ΑἸ «6508 ὑΠπογθίου πὸ ἰοπρον γα] το 
ΔΡουῦ ΟΡΘΗΪΥ Δμμοηρ ὕπΠ6 Φουβ; Ὀὰῦ ἢΘ 
νυϑηῦ ἴο ἃ ὕονι ὑπαῦ γγὰ8 παιηθα {Π|6 ἴον η 
οἵ Ἐρἢγδῖπ),, τυ ΒΊΟ ἢ. 15 πθὰν ὕο ὑμ6 ψ]]46᾽- 
Ἠ688, ἃ Πα ΠΘ 8009 ἔπ6γ νυ δ} [18 αἰ ΒΟΙΡ]68. 

δῦ Απᾷ {6 ἔδαβὺ οὗ ὑπ βϑββουθν οἵ 

Α.}. 33, 

1. ΟἿ. χυ, 12. 

3 154. χΙχ, δ; 1 5. Ζοῃὴ 1ϊ. 9. 

3 ΟἩ. χ. 16; ἘρΉ. 11. 14,15, 16,17. 

Φ ΟἿ, ἵν, 1, 3; Υἱ}. 1. 

5. 566 2 ΟἸχΌΙ., ΧΙ, 10. 

6 ΟἿ, 11. 13; ν. 1; τἱ. 4. 

ΒΑΗΙΡΙΟ. 

50 Απᾷ γ9 ἄο ποῦ σοπβίάον ὑπαῦ 10 18 
ῬΙΟΠ ΔΌ]6 [Ὁ 8, ὑμᾶῦ ὁΠ6 τηδῃ 616 ἴον" ὕΠ6 
[Ρθορίε, ἀπ ὑμπαῦ {ἢ ψΠ0]6 παύϊομ. Ῥθυ 8} 
ποῦ. 

51 Βαυῦ Πο βαϊα ποῦ {18 οὔ Ἀϊτη56 1} 819 πὸ : 
θαῦ Ὀοΐηρ ὑπ 65 ΒΊρῚ ῥυϊθβῦ οὔ ὑμαῦ γϑᾶσ, μ6 
ΡΓορμϑβίθα ὑπαῦ «6808 Βῃοιυ]ὰ αἸθὅ ΤῸ {Π|6 
ΠΆΓΟΙ ; 

᾿ δ2 Απᾷ ποῦ ἴον {Π|02 παύϊοη. οα]γ, Ὀαῦ 
᾿μαῦ ὉΠ βοὴβ οἵ αοά ὑπαῦ αγὸ βοαύψογθα 
ΔΟτοδα ἢΘ 85μοια α850 ραῦμον ὑορϑῦποι πο 
ΟΠΘ ΡΪδοθ. 

58 τοῖα ὑπαῦ ἀαν ὉΠΟῪ ὕοοῖὶς ΘΟ. 86] 
ἐμπαῦ ὕΠοΥ Βῃου]α ρυΐ" Βῖπὶ ὕο θα. 

54 Βυῦ 7688. ψαὶκοὰ ποῦ ΟΡΘΠΪΥ ἴῃ 
᾿Ζυάςα; θὰῦ πο νγοηῦ οαὖ οὗ {Ππᾶῦ ρδοθ τπιηΐο 
86 σοαΠΥΡΥ ΠΘΔΡ ὕο {Π6 Ὑ]]ἀΘΓΏ658, ἴο ἃ 
᾿ἕοντι 641164 ἘΡὨγαῖμὴ ; ἢ νγὰϑ ὕμθυθ 10} 
818 ἀἸΒο 1168. 

᾿ δδ Βαῦ [Π6 Ῥάββουθν οἵ {Π6 76.078 νγ88 

Δ “δε εΡοὶ, αἰβδὸ " Ὅδ σαδύ οὔξ," 

᾿ Κ᾽ Τῆο Βδμίαϊο μδ5 πο ἀοἵ, ατγέ, ; 

! 
Γ᾿ 5 ξγ πα νηΐ. 

ἡ σμδυποῦϊ, ἃ ἀἸΠοτοτιξ ἔσΏΒ6 ὕγοτη στὸ πα γπίϊι, ΨΟΥ, δῚ1, ας 
ΨΥ σἢ σαπηοῦ Ὀ6 τοπιοτοά οἰπογυνίβο πὰ ἘΠΊ ΒΉ,, 

ποῦ 80 {π6 ΜοιηρὨϊ είς, 
] 

1 ἐγοὰ δ1Ὸ ποῦ δυγαΤῸ οὗ Θσ ἢ ΟΠ6 {Πϊπηρ΄.᾽ ΗΓΙΚΙ. 

3. γῸ, “Ἷγοτὰ ὅπ ἱπηρα]βο οὔ Ηἷβ 5Οο}].᾽ 

8 ΟΥἉ, “Ῥσγθραγρᾷᾶ.᾽, “αἰτὰ, ἀβρὰ ΤῸΣ {πὸ δαΐασο Πἰκο τηας- 
γεῦκαΐι νι Αὐαθῖς, αν. 

4 εδαῦ {πα΄ ἴΠ6 505 οὗ ον, πον {παὸ σγοτο βδαίίογοα.᾽ 
ἩΓΚΙ. 

5. οὕ, “Ἐπ Κιπρ’ ΟΥ̓ Υ.ἢ 

δ Ῥκαγ᾽ κῦ, 10. “το ἃ ὕονγῃη. Βυυσοιυπαᾶρα Ὀν ἃ νγ8}1.᾿ 

7 5. Δρλγεῖηι. 

8. γηθθπαρλιεῖς, ᾿ἰῦ, “ ντὰ8 δαγηΐηρ, ἀροαΐ,᾽ ἷ.6. τυϑᾶρ ἰδ Ἠΐβ 
πιοδα -αὐαγΐουβ. τε ἀαψαν τυ, “νγὰ5 Βοϊοαγιηρ.᾽ ΗΥΚῚ, 

1 “μασῦ, αἷβὸ “" πδέϊοι :;᾿ αλκᾶδ, " Ῥθορὶθβ," “παίίοηβ,᾽ 
6, "ΘΟ ΠΕ]65.᾽ 

3 "α]αιυῦ Ἰαϊ Υάδιι5 ψἄηινμξ, 11ϊ, “1 ννᾶ5 ΤῸΓ 5 βὺβ Ηρ ἀἰοίι,᾽ 
ΟΥ̓ “Βποιυὰ ἀρ." 

3 Τῇ Εὐπϊορὶς δ 45" τη6 ΟΠ οὗ ὑυϊοβῦβ." 

4 Ὲ, Ερλύδηι. 

.--.μ--- .-:--  -ἷ“΄ἷἕἷἕὃὅ͵  --΄΄-------΄΄'΄''ᾧ'ἃἃᾧ΄ΤἵἷἵἝἷ΄- 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

πηΐο ὕπθπι, οι, γοῦ ἀπάογδύαπα ποῦ ΔΗΥ͂ 
μϊηρ. 

50. Απᾶ γο, γ8 4ο ποῦ οοπβι θυ ὑπαὺ 10 15 
Ῥγο ῦΔὉ]6 ἴῸν τπι8, ὑμδὲ οπΘ τπὰπ ἃ]οπ6 αἷθ 
ἴον" ὕῃ:8 ῬθΟρ]θ, ἃπᾷ ὑμαῦ ὅθ ῃο]θ παύϊοῃ 
ῬΘΓΙΒἢ ποῦ. 

51 ἨΘὸ νὰβ ποῦ βαγίπρ {π|8 οἵ ᾿ἷβ οσ 
δοοογὰ : Ὀυὺ 45 μ6 νγᾶϑ Πρ ῥυϊοδῦ οἵ ὑπᾶῦ 
Ὑγθᾶν, ῃ6. Ῥγορμθϑίθα ὑμαῦ Ὁ τησβῦ θ6 ὑΠὰῦ 
«6508 αἴθ ἴῸν ὑπ 6 παϊοῃ :ἢ 
δ Απᾶ ποῦ ΟΠΪΥ ἴῸν ὑπαῦ παύϊοη," θυῦ 

ὑπαᾶῦ {Π|6 οὐπον βοηβ οἵ Οοα ὑπὰῦ αγὸ βοαῦς- 
ὕθυθὰ δργοδὰ ἢ 8μου]ὰ ραῦπονῦ. τοροῦμον 
ἰπίο 016. 

58 Ῥροια Ὁπαῦ ΠοὰΡ ὉΠΟῪ ὕοοϊς ΘΟ Π86] 
Ὁ8αῦὺ {πον 8ου]ὰ Κ1}}8 Ππι. 

δ4 Ῥὺῦ 7688. να κοά ποῦ οαὐ᾽ ΟΡΘΗΪΥ 
ἴῃ Φαάερα; Ὀὰὺ πτϑηῦ ἈΥΔΥ ἴγουη ὕΠπ6Ρ6 ἀπο 
ἃ ΘΟΙΠΥΓΥ ΠΘᾺΡ 0 {116 ψ]] ΘΓ Π088, [0 ἃ ΟἸΡΥ͂ 
οΔ]16 4 ἘΡρΠραΐμη, ἢ ἀπ ἢ 8 ὕμοτο ἢ 
[18 ἀἸ80 1168. 

δῦ Βυῦ {Π6 Ῥϑββούον οἵ {116 (1 θν}8 88 

1 ογ, "τοῆφος,᾽ 

3 μἱδλιίοί, τἴτ. "πο {τίθο,᾽ 

3. πρε'ποίνερα, εκ αἰ τοπξ Βα). ἔσπιβο ὕγοτα ἔπο Βαλίαίο, 

.Μ, Ερλγεπι. 

ΘΟΤΗῊΪΟ. 

“ι" 



Ομ». ΧΙ. 5. 50ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙ͂ΑΝ. 

μην, 

ὅ0 Απά γϑ ἀο ποῦ αὖ 8}1] δοῃβί4θν {}18, 
ὑπαῦ 10 18 ροοά ἴον 8] ἐμαῦ ομ6 πιδὴ ΒΒοι]ὰ 
αἴθ ἕο ὕπ6 οοπρτοραύϊομ," δηα ὑμαῦ ἐμ 
γ 8016 παύϊομ ρουῖβι πού. ὃ 

61 Τρΐβ ἢ βαϊὰ ποὺ οἵ Εἰτπηβϑὶ: Βυὺ θ6- 
ὁ 86 ΒΘ νῦᾶβ ΠΙρῚ ρυϊθδὺ οἵ ὑπαῦ γθᾶν, μ6 
ΡΙΟΡΠΘβιθα ὑμαὺ 68118 νγὰ8 ὑο αἷθ ἴον ὑῃ6 
ΒδΠΟΣ ; 

δ2 Απὰ ποῦ ἴον {π παύϊοη ἃἴοπθ, θὰ 
ὑμαῦ αἰδὸ ὑῃθ βοηβ οἵ Οοά ὑμπὰῦ ἀγὸ βοαῦ- 
ἐθγθα ἢθ 8ῃοι!ὰ σαῦμοι ἰηΐο ὁΠ6. 

ὅ8 ΤΠΘη ἔγοτη ὑμαῦ ἀδν ὑπο Ὺ ἰοστηθα ὑπ 
γϑβοϊ υὐἱοπῇ ὑΠπὰὐ ὑπ Ὺ μου] Κ1]] Πΐτη. 

δ4 ΤΠδη «6518 ἔτομι ὑμαῦ ὑπ 0 ἸΟΏΡΘΙ 
ὙγΔ] Κοα ἀθουῦ ΟΡΘΗΪΥ διθοπρ ὑπ 6 {678 ; Βα 
ἢ υυϑηῦ ὑμθποθ πηῦο ἃ ΘΟΙΠΟΓΥ ἐπαῦ τὴ 8 
πθᾶν ἴο {6 τ]! ΘΓ 658, ἴο ἃ ἕονγτι ὑἢ} 8 ΠϑΠῚ6 
οὔ πΒῖοἢ ττὰ8 ΕΡρΠγαΐπη, ἃπ ἃ ΤΠ .Ὸ ἢΘ γγ88 
χα ἢ 18. αἴβο 1168. 

δῦ Απὰ {Π|0 Ραββουθὺ οὗ {Π6 9057 νγ88 

1 με, "ἴο τι8.᾿ 

3 )δρλδυμγέ πψεαπα, 

3 γ1ξν " 5.811 ποῦ ρουίβῃ." 

ὁ ΟΥ̓1658 ΘΟΥΤΘΟΙΥ, ΠΟΥ ΤΟΟΚ σοιπβεὶ ἴο ΚΠ Ηἰπι.᾽ 

ἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

ΘΕΟΘΚΟΘΊΑΝ. 

0Π6 ὑδίηρ, 

ὅ0 Απά γὃ9 4ο ποῦ οοπβίάθν ὑμαῦ ἰδ 18 
Βούτου ἴον α8,} ὑπαῦ οπ6 τῆδῃ Βῃοι ἃ αἴθ ἴον 
[86 ΡΘΟρ]θ, δῃᾷ ποῦ ὑμαῦ ὑμ6 στο ὶθ παὐύϊοη 
ΡΘΙΊΒΕ. 
1 ΤΗΐθ [6 βαϊᾷ ποὺ οἵ  ϊμπηβ6} :5 θυΐ 

6 γγὰβ ΒΙρὰ ῥτίθδῦ ὑπαῦ γθαν, ἀπά μ6 ῥγο- 
ΡΒοβίθά θθοδυβθ ΒΘ ὑπουρ δ 6888 μου] 
αἴθ ἴον ὑπ παύϊοῃ ; 

δ2 Απὰ ποῦ ΟΠΙΥ ἴον ὑπ παύϊοη, Ὀυὺ 
ὑπαῦ {Π6. 5018 αἰ8ὸ οἵ Οοα βοαύίογθα [6 
ΒΒοι !ὰ σαύμον Ἰηὔο 016. 

53 τομὴ ἐδιαῦ ἀαν ἐπ [6 νν85 ἕοοῖς οοιιη86] 
ἐμιαῦ ΠΥ ΒΒ οι] ἃ Κα}} Ηΐπῃ. 

ὅ4 Τηθη 1 Θπ08. πὸ ἸοηροΡ ποηῦ δρουῦ 
ΟΡΘΗΪΥ͂ διηοπρ' {Π6 «6008 ; θαῦ ἢ υϑηῦ ἈΥΥΔΥ͂ 
{πθη66 ἀηΐο ἃ ΘΟΙΠΥΡΥ πρᾶν ὕο ὑπ ψ]]ᾶον- 
Ὠ6858, ἴο ἃ ΟἸΥ τ ΒΙΟἢ ΠΟΥ 68}} ΕΡΒΓΑΙμ), 
δ {Π6ΡῸ 6 ἃθοθ υνὶθ}ν Η8. ἀἰβοῚ ρ 168. 

δῦ Βαυὺ ἔπθ ῥΡϑββουθν οἵ ὕπ6 {68 ν᾽ 88 

ΞΠΑΆΥΟΝΙΟ. 

50 ΝῸΡ σοηβίαθν ἐμαῦ Ὁ 1ἰ8Β Ὀούξου. ἴον 
ιι8,} ὑπαῦ ὁη6 τηδὴ ἀἰθ ἴον ὑπ ῬΘΟρΪθ, πὰ 
ποῦ ἔῃ!θ γι 8019 παύίοῃ ρϑυίβῃ. 

51 Τηΐβ, μΒονγουθν, μ6 βαϊά ποῦ Ηἰπηβοὶ ἢ: 
Ὀαῦ Βοΐηρ μὲρὶι ρυϊθϑὺ ἕον ἐμπαῦ γϑαᾶν, ἢθ ῥγο- 
Ῥμοβίθά {μαῦ «θϑὰ8β βῃοι!ὰ αἸ635 ἴον {μ᾽ 
Ρθορὶθ ; | 
2 Απά ποῦ ΟΥ̓ ἴον ἐῃθ ρϑορὶθ, δυΐ 

ὑμαῦ αἷἶβδοὸ ὑμθ οἰ] άγθη οἵ οὰ βοιαῤέογθα 
[ιθ Βῃο ἃ σαύμον ἰηΐο οη6. 

ὅ8. Ῥτοῖη ὑμαῦ ἀδν ὑπογθίοσο ἔμον ἴοοκ 
ΘΟΌΏΒ6] ὑμπαῦ ὑπο ν μου] Κἰ}] Ηΐπι. 

δ4 Βυῦ «6818 οι. {μῖ8 δοοουπξ ναὶ κοὰ 
ποῦ ΟΡΘΗΪΥ ἀπηοπρ' [6 168; θὰ 6 πυϑηΐ 
ὕΠθπ60 ὑπο ἃ ΘΟ ΠΟΥ αἰβύσιοῦ πρᾶν ἕο ἔπ. 
ΜΠ] ΔΘΡΠΘΒΒ, ἤο ἃ οἷδν οα]Π16 ἘΡρἢναΐπι, ἀπά 
ὕπνο μ6 νγθηῦ ροῦν πε 0ἢ μἷ8 ἀϊβοῖρ]θβ.. 

δῦ Απά {Π6 «θυ ͵5}} ῬΆΒΒΟΥΘΙ τῦα8 ΠΟᾺΣ : 
ΠΟ υσσθ 5“ 

εξ, “ἴο α5.᾿ 

3 ῥλαυϊ ἃ εἰ λυϊδί ἢ, 11. “ἥγοσα ἷβ ονσὰ ποδὰ." 

3 ορμϊεδοάα, " δα ἃ Ῥγοβοηττησηΐ ἴῃ π5 πδατί," 

4 Τῆο Οθοσγρίδη δα " {πὸ 9 νγ8.᾽ 

Ν ΣΟΥ, “το Γο δ νδηξα θοῦ," ΛΤΏΟΤΟ ἈΒΟΙᾺΙ ἕο α5,᾿ ἐπιδ 
ἰεδὲ᾽ παπι". 

3 “μοἐψάδ)ιε---πιτιγέξι, ᾿ξ. “ νγο ἃ ΟΥ̓ νυ βμ θὰ ἴο ἰδ." 

ἈΒΚΑΒΙΟ. 

ὅ0 Νὸον θθύμ πἸς γ ὑμαῦ Ὁ 18 θύοι [Ὁ ν 
8, ὉΠδῦ 0Π6 πιδη αἷθ ἴον ἐλθ ρθορὶθ, ἀπά 8}} 
ἐλθ πιαύϊοι Ῥθυῖ8}} ποῦ. 

51 Ἠδὸ 8εϊὰ ποῦ {παῦ οὔ μἴτα βο ἢ: θαΐ 88 
6 νγὰϑ ὑπαῦ γθὰν ίβμορ, ἢθ ργορμθβίθα 
μαῦ ὕπο ϑανίουν Βῃοι!ὰ αἰθὶ ον ὑμαῦ πᾶ- 
(0Ὲ ; 
2 Απᾶ ποῦ οη]γ3 ἴον ἐμαὺ παύϊοη, δι 

μαῦ μ6 νου] σαύθϑι ἑορσϑύμον Οἷοα᾽ 5 οἢ}}- 
ἄχθη {Ππῶῦ γθτο ἀσίνθηῃ ἀθοιυῦ." 

8 Ῥτοῖι ὑμαῦ ἀαγῦ ὑμου ὑπουρσαῦ ἐπαῦ 
ΠΟΥ που] 5]αγ Εΐπι. 

δ4 Τηθα ὑπ6 ϑανίουν ποῦ ἀθουῦ πὸ 
ἸΠΟΓΘ ΟΡΘΠΙΥ διποηρ ὑπο 16 ν)85; δυῦ ἀ6- 
δγίθα ἴο ὑπ Ἰαπᾶὰ πρανῦ [Π6 τνναβίθ, ἰπ ὑπ 
ΟΡΟΌΡ ΤΥ υἸναῦ 18 παπιρα Ἐραγθπι, ἀμα ἀν ο]ῦ 

ὑποτὸ ι ἢ" Ϊ8. ἀἰβοῖρ]68. 

δῦ ΤῊ 16 νν8᾽ Ελαϑίου πταβὴ αὖ παπᾶ, απᾶ 
! 

1 φρεοί δ διυεϊέαν. 

3 ξ“υπάετι σε, " Βα ΔΟΥΎ," “ ΟΧΟΙ αβίνον." 

3 ἐλαί ἣδ ιυοϊἀδ χεεοπιπίαπ, 

" ἐοάγίγηε ιυατον. 

5 οὔίλαπι ἀαχε. 

5 εὐἱάλ. 

Τ οὴ ἐδα διιγὴ, ] 

5 μηά, 

5 γ1ξ. "νότο. 
Ι 

ὅ0 Απά ἀο ποὺ σοηβί θυ! ἐμπαῦ ἰδ 15 σοοά 
ἴον τ8, ὑμαῦ ὁπ6 τπὰπ αἴθ ἴον ὑΠθ ῬΘΟΡΪ6, 
ταῦπον ὑΠπδῃ ΟἿ ὙγΠ016 παύ!οπ" ΡΘΕ Βα. 

51 Απὰ Πι αἸ4 ποῦ 58Υ {18 οὗ μἰτηβο 1 :ὃ 
θεῦ Ὀθοδι86 6 νὰβ Ὠἰρα ρυϊθϑῦ ἴῃ ὑμαῦ γϑᾶν, 
᾿ιθ Ῥτορμοβὶθα ὑμῖ8, ἐππαῦ {6805 τγγὰ8 ἀθϑυποα: 
ἴο αἴθ ᾿πβύθδα οὔθ ἐῃθ παίίοῃ ; 

δ2 Λπᾶ ποῦ ᾿ἱπβίθδα οἵ ὑΠ6 παύϊοῃ ομϊν, 
θαῦ ὑμαῦ ἢ 8ποι]αὰ σαύμον ἰηὔοθ οπθ {}|6 
8018 οἵ (ἰοά ἐμαῦ αγὸ βοαύίογθα. | 

58 ΤΉΘη ἴγουαι ὑπαῦ ἀδΥ τ ΒΘ Υ ὕοο Κι ΘΟ ηΒ6]. 
δθουῦ ΚΠ ηρ Ηἷπι.5 ] 

δ4 80 «6 8118 νγὰϑ ΠῸ Ἰόῃρθν Αἰ κὶπρ' ἀρουθ 
ΟΡΘΗΪΥ ἴῃ Τυάθα: θὰ ἢ6 σοιπογθὰ ἕλοι. 
ὕπθτΘ ἀηΐο ἃ αἰδβίσι οὐ πὰρ ἕο {6 ψη]άον- 
ΠΘ88, ὅθ ἃ οἰ ο8}164 ΕρΡ Γαΐπι,.Ὁ μὰ ἢΘ νγὰ8 
ἀνθ! ηρ’ ὑμθτθ τυ ἢ 18. ἀἰβοῖρ] 68. ] 

δῦ Απὰ {86 ἔδαϑῦ οἵ ὑῃθ βάββονθν οἵ ἐπὶ 
--- ! 

ΡΕΙΒΙΑΝ. 

ὅ0 Απά γοι 4 ποῦ οομβίἄον ἐμαῦ [Ὁ ἃ5 
ἰδ 15. Ὀούθον, ὑμαῦ ὁπΘ τπηδὴ αἷθ 88. ἀπ ϑαυὶ- 
γα]θηῦ ἴον ὅπθ τιυ]υϊξα6,} δηὰ ποὺ ἔπ 
ΜΒΟ]Θ ΡΘΟρ]θ5 ΡουῖβΕ. 

51 Ἠθ βαϊᾷ {}18 υγογᾷ ποῦ οἵ Ηἷβ οὐγπὶ δοὸ- 
᾿οορ : θυῦ θδοαιβο ὑμαῦ γθαν ἮΘ ττὰβ οἰϊοῦ οἵ 
Π}0 ῥυϊθϑῦβ, "αὐγὰ ἔπ ρρορῃθον ὑμαῦ 16- 
8118 γγὰ8 ὕ0 ἀἰδέδῃ δαιϊναϊθηῦ ἴον ἐἢΘ ρθορ]ο: 
2 Απᾶ ποῦ ἴον 66 ρθορὶ θῇ αἴοπθ, θὰϊ 

ΑἾδὸ ἴον [Π6 80η8 οἵ οὰ ψῆο στὸ βοαύ- 
᾿ἔοτγϑά, ὑμαῦ 6 βῃιουϊά σαΐῦμον ὑπθιι ἕοσϑῖθο 
᾿Ιπΐο 916 ΡἾδοθ. 

ὅ8 Απὰ ἔγομπι ἐμαῦ ἄδγ ΤΠ Υ οοπβίἀοτθα 
μον ῦ ἐπον τϊσεὺ ΚΠ Πΐπι. 

δ4 Απὰ {6818 αἰὰ ποῦ γγδὶκ ἀθοὰξ ορϑὶν 
διηοηρ' ὕδ6 ΤΘ 8; θὰ ὑμθηοθ ᾿θ ττθηῦ απο 
δ Ρΐδοθ ὑπαῦ ττᾺΒ. ΠΟᾺΡ ἴο ὕδθ νυ]! ΘΠ 655, 
{6 πᾶιθ οἵ νοῦν τὰ8 οα]]ϑὰ Ἐρδγαΐη," 
δια 6 ἀννοὶῦ ὑμθγθ νυ ἰδ ἰδ ἀϊβοὶρίθϑ, 

4“ χχυι.---ῦσδ, ΤῊ [δαϑὺ οἵ ἐπ βᾶββονον οἵ 

1 ἐαγκαγανα Τί, " σουπιβίοτ, απ ογβίδη, τοσοῦ οΝ." 
3. εἴππηὸ πίον," ῬοΟΙγκῚ. 
3. εγγοπὶ πἷν ΒΟᾺ]." ] 
“πασεήμ απ, δος, που ἢ ποῖ οὐ ἔδο βδπῖο ᾿ΓΟΤᾺῚ πισαπίης 

85 ϑυτ. "αὐτά, ἰξ π᾿ ἀποὰ τι ἘΠ Βα πιο τἂν ἴο Οχρτοῖβ μέλλειν. 
δ οτ, "ἴπ σχοῖπηκο ἴοτ." 
6 ῬΟΙΥΚΙ. δα ἀκ, ' αἰδο," 
7 εἐπδὲ ποῦ," ῬΟΙΥΕΙ. 

Ηἰπι." ῬοϊγκῚ. Ι 
Ὁ ταἷα δαϊαέν, " ἕονστι," ῬΟΙγΕΙ. ἀδγαί, χώρα, Ἐτροι, 
Ἰσ᾿ Δ, Δρλγᾶπι. 

ἐταγα, Ὀὰ δ αὐ υνΐεῖν πὸ δότ, ἸΔῪ Ξίγοιο οὐ "λιοάλαδ, υυἱτὴ 
᾿ Ὕ γον ὁ 

5 1ξν “ἴπ ἐὸ ΚΙ τς οὐὨ Ηἰπι ;᾽--- ἕμδὲ ἐπον ἀμοαϊὰ Κι δι πιοδιίηκ, οὐ “του α," “ὙΨΠ]," οὐ “ννίβινοι. 

Ϊ 

1 “Λαϊῃῖ. 

3. οΥ, " νγοσὶ," " δαπιδὴ δοίη σα," 'λαΐῳ. Ϊ 

5. γιὸ. “πὸ τοδάο ἔννο ὑτορῆοον." Ϊ 

ὁ εἴ 'λιοάλαά κὶ δενπιανδά, ᾿ξ. " παίβηνος ἐπε δ ἀϊο." 1Χ ἰξ 
ὙΥΟτῸ νυ "λιρᾶλαά ν»ν"ατγίάπη, ἰξ πὶ κῖξ ΒῸ τον στοά δκ δ κἰπυρὶο 

δε, "θιδε. ] 

ΦΡ Ερλγειη. 



5. 5ΟΗΝ. Ομ». ΧΙ]. 

ΑΥΤΗΟΚΙΒΕ. ΨΕΆΒΒΙΟΝ. 

Πρ [αὖ μδΠα :} 8Π4 ἸηδηΥ νεϑαῦ οαὖ οὗ ἔμ 
ΘΟΙΠ ΡΥ ἫΡ ἴο «ΘΡΈβα]ο πη Ὀθίογθ [86 Ῥᾷ88- 
ΟΥ̓́ΒΡ, ἴο ῬΌΓΡΙῪ ὑπιθιηΒ  ν68. 

δὅ0 ἸΤΉΘπ βοιριῦ ὑΠ6Υ ἴον “6818, Ὧπα 
[ΒΡ8Κ67] διποπρ ὑβθιηβο ν β, 88 ὕπο υ βύοοα 
[1 ὅΠ6 ἔθιιρ]θ, ὙΥ̓ μαὺ ὑμῖπκ γ6, ὑμαῦ 6 ν0}}} 
[ποῦ δομηθ ὕο {86 ἔδαβύ ἢ 
᾿ 67 Νὸν ΒΟ {π86 ομϊοῦ ρυϊοβῦβ πα ὑπ 
ῬΈΑ Γίβθο5 ῃδα ρίνθῃ ἃ οοιηπηδηαπιθηῦ, ὑΠαῦ, 
Ἰἔδηγ τηᾶπ Κπθν ΜΠ616 ἢ6 [78Γ6,} 16 Βῃο]4 
580. ἐέ, ὑπαῦ Π6Υ ταϊρ ὖ ὕαϊκθ δῖτη. 

παρ. ΧΙ]. 
᾿ς 1 [ΤῊΞΝ 94681.18] 5ὶχ ἀδγ8 Ὀθίοσθ {86 
ΡΆΒΒΟΥΘΡ οϑτη6 ἤο Βοϑίμδπυ, 6 ΓΘ ἸμΆΖΆΡῚΙΒ 
ν88 ὙΒ1Οἢ μδα θθθη ἀθδα, μοτὴ [16] ταϊβθα 
ἴγοιῃ ὕμιθ ἀθδᾶ. 

᾿ς Ὁ [57 ποτα ὉΠῸῪ πιδ4θ ᾿ϊπὶ ἃ ΒΌΡΡΘΓΙ;] 
88 Μανίμα βουυϑα : θυῦ ΤΆΖΆΡΕΒ νγ88 ΟὯ8 
οὗ Τπθιὰ ὑμαῦ βαῦ δὖ {Π6 ὑα 010 Ὑ 10} Δηῖμη. 

᾿ς 8. ΤΈρη ἴοοκ ἐΜδΡυ ἃ ρουπᾷ οὗ οἰπύπιθηῦ 

ΙΪ Α4.}. 33. 

} ΟἿ. χί. 7. 

3 ΟἿ. χί. 1, "ἘρΑ 

3 5, Μαζί, χχυὶ. δ; 5. Μαδκ χίν. 8. 

45. ΤΚΟ Χ., 38, 30 ; ΟἿ. χί. 2. 

ΞΎΥΒΙΛΑΟ. 

ΑΒ ΠΙΡῊ : Δ ΤΩΔΠΥ ἔτοιι {Π6 ὙἹ]αρ 5] 
ΟΆΠ6. ἋΡ ἤο «6. Βα ]6 πὶ Ὀθίοσθ ἐπ6 ἔθαϑὺ 
ὑμαῦ ὑΠπ6 Ὺ Βῃοι]α ΡΣ Υ ὑπθιηΒ  Ίν 68. 

ὅ0 Απᾶ ὑπ ὺ στ γθ βθοιῖπρ' 6815, δμα 
ὙΘΡΘ ΒΔΥΠΠΡ' ΟΠ6 ἴο ὩΠΟΥΠ ΘΙ, 2 1ῃ ὑΠ 6 θθπ}ρ]6, 
ὙΥμαῦ ἐμῖηῖκ γα ἢ8. ὑπαῦ Π6 18 ποῦ ΘΟΠηΡ 
ἴο {πῃ ἴθβαβύ ἢ 
δ Βυῦ ὑπ6 Ομ 6 ρυϊοϑὺβ ἀπ {π6 Ῥμα- 

ΤΊΒ6 65 παα φοιητηδη66α, ὑπαὺ, 1 ἃ ΠΙΔΠ ᾿πΠΘ 
ΠΟΘ μΒ6 σᾶβ,, Π6 5ῃοι]α ον 10, ὑπαὺ 
ὉΠπ6Ὺ τηῖρ ὖ ἔα ϊκο Ὠ]τη. 

Ομ». ΧΙΠ. 
1 Βυν {6808 Βὶχ ἀδγβ Ὀθίογθ ὑΠ6 ρ888- 

οὐουῦ οδιηθ ἕο Βοϑύμδην, ΏΘΡΘ 85 1,8Ζᾶ- 
ταβ,ῦ ΒΘ ψβομὶ 6 ταϊβθα ἴτοπι {π6 ἀθδᾷ, 
ἢ 65118. 

2 Απᾶ ποὺ πιδάθ ΗΪπὶ ὕΠμογΘ ἃ ΒΌΡΡΘΡ; 
ἃηἃ Μανμα νγὰ8 ΒΘΥΥΙΠρΡ : 8Π6 ΤΙ ΆΖΆΓΡΙΒ 
ὙΥ88. ΟΠ6 ΟΥ̓ ΤΠΘὴ Ὑ}110 Ὑγ6 10 δι ὑὐ]ηρ' αὖ τηθαῦ 
νΊΡἢ ἢ]. 

8. Βυὺ ΜανΥ θγουρῃῦ δὴ δἰαθαβύοι ναβοῖ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

088 786 ν}8 88 ὭΘΔΓ: ΔΠα την ἔροπὶ ὑΠ6 
ΘΟΙΠ 658: πτθηῦ Ρ ὕο ΦΘΡΏΒΆ]6 πὴ ὈΘΙΌΡΘ 
ὑμι6 Ῥϑββονθν, ἐλαέ ὑμου Βῃοι]α ρανρ ἐν ὑμ6ηι- 
Β6Ιν 68. 

ὅ0 Απᾷ {π6 Φὸνυ8 Ὀθραῃῇ ὕο Βθθὶς [Ὁ 
6508, ἀπ ΠΟΥ Βα 48. διηοπρ ὑΠΘΠΉΒΘΙΥ68, 
ψ ΒΘ βίαπαϊπρ ἰπ ὕΠ6 ἐθηιρ]ο,, ὙΥ̓μαῦ ΒΔῪ 
γ6 ἢ 1ο, 18 ΒΘ ποῦ Θοπ!θ ἕο ὑπ ἔδαβῦ ἢ 

δ7 Ἐὸν ὑπ6 οί ρυϊθϑὺβ δηὰ ὑπ ῬΒᾶ- 
ΤΙΒΘ6Β βΆγ6 8ῃ ογθι, ὑπαὺ, 1 ὑΠ6 06 τυ88 Οῃ9 
ὑμαῦ Κηθνῦ ΠΘΓΘ ἢ νγᾶ8, μ6 Βῃοι]α ροϊηῦ 10 
ουὐδ το {μ6π|, ὑμαῦ ὑῃθυ τοϊρ αὐ ὑαϊτο Εΐμπι. 

σπλ». ΧΙ. 
4] χιτ].--- ΑΝ αἴθοι 818 688 στϑηῦ 

5ΙΧ ἀλγ5 ὈθίουΘ {Π6 ραββογοιῦ Πα ὁ8 55 ὕο 
Βούμδηγ, ΠΘΓΘ ψγἃ8 ΠμΖΆΡα5, ὙΠΟΠῚ ἢΘ 
ΤΑΙΒΘα ρου ὑΠ6 ἀθδα.7 

2 Απᾶ {Π|Η6Υ πιδᾶθ ᾿ἷπι ἃ ἀἰππιουὃ ὕΠ6ΓῈ : 
ἃπα Μανίμα βουνὰ ἔπθιὴ: ὡπα ΤμΖΑΡῸΒ 
νᾺ5. ὁπ68 οἵ ὕπθπὶ ὑπαῦ βαὺ δὖ ὑ80]6 ψ ἢ 
Βῖπ,. 

8. Απὰ Μδνν ἴοοϊκ οἰηὐπηθηῦ ἃ ροιμπᾶ οἵ 

1 ογ, “οοιπηΐτυ αἰδίτιοὐβ.᾽ 
Ῥὶδοθ.᾽ ἩΤΚΙ. 

3. ἐαπὶ “παονδ, “τ ἔποβο ἀγοαπα." ΗΥΚΙ, 1.6. “στ {π6 
στον, διηομρ" ΤΠΟΙΏΒΟΙν 65.ἢ 

8. ἐγγηδῦ Βροπιθί! ἴο γοι 2᾽ ΗΤΚΙ. 
4 110. “15.᾽ 

γιθπ Γαι αὐ γῶ, “ἴγοτη {πὲ 

5. χ1Ὸ, “Ὀοΐοτο βὶχ ἀδυ8β οὐ [π6 Ῥαββονου. 
6 ααὰὶ α᾽ πιτέλι᾽, “Ἴ6 ὙΠῸ τῦὰϑ ἀοδα.᾽ ΗΥΚΊ. 
7 οΥ, "θοΐξεο,᾽ δλυσερηίο. 8. Ογτὶ!, σοτηπι. Ἐχρ. Ἱχίχ. Ρ. 

15], 83. Βυΐ ΗΓΚΙ. πᾶ5 πέγο α᾽ πιϊινῦη, ΤΟ] ον πρ, 0 

Θγθοκ, Οἱ {115 Ια βίου ναὸ Οὐ ὈΟΐ]6, ἀλάβαστρον 

Βαϊ ἴο ποϊὰ ὁπ ρΡουπᾶ οὗ οἰππιοπέ, 566 5, Ἐρίρμδη. 6 
Μρμβ. εὖ Ροπᾷ. νοὶ]. 1ϊ. ». 182. 

ΒΑΉΙΌΙΟ. 

Πρ: ἀπα την] δ 68 πτϑπῦ ἀρ ὕο «6γι- 
5816 πὶ οαὖ οἵ {πὸ σουπὐσυ Ὀθίογθ ὑπ ρ888- 
ΟΥ̓ΘΙ, ὑπαῦ {ποὺ Βῃου ἃ ΡαΡΊ ἐγ} ὑπο Β ΘΙ ν 68. 

᾿ 80 ΤΉΘΥ σγ6γ6 Ἱπαα]γίηρ' ἔΠΘη. ΔΕΡοΡ Γ68ι18, 
ΔΠα {ΠΟΥ Βαϊ δηηο Πρ ὑΠΘΠΊΒΟΙγ 68, Ὑγ 116 
᾿βίδηαϊηρ 1 ὉΠ6 ὕθιρ]6, ΑΥ̓ μαῦ βθθπηιθῦμ ἴο 
γου ἢ' ὑπδῦ Π6 οοιηθῦϊ ποῦ ἴο {Π6 [θαϑύ ἢ 

57 Ῥυῦ {πὸ ομίοῦ ρυιθβίβ ἀπ ὕπ6 ῬΒα- 
᾿σῖβθο8 δα ρίγθη ἃ σοιημηδπαπηθηῦ, ὑμπαῦ, 1 
ΔΗΥ͂ 016 ΚΠΘΝ ΠΟΘ Π6 ψαβ, 6 Βμοι]ὰ 
ΒΠ0.} 10, ὉΠδὺ ΓΠΘΥῪ ταῖρι ὑα|κ6} ἢ τη, 

Οπ.». ΧΊ]. 
1. ὉὯῈΝ Ζ6818, βὶχ ἀἀγ8 Ὀθίοσθ ὑΠ|6 ρ888- 

ΟΥ̓ΘΙἦ οαηθ ἕο Βούμαπυ, ὕΠ6 ρ]δοθ ΠΟΘΙ 
88 ΠΙΆ ΖΆΡ 8,2 ἡγυΠῸ πὶ “6888 γαϊβοα Ττοτα {ἢ 6 
ἀθδά. 

2 ΤΠΘΥ τππδ46 Πΐπὶ ὉΠ ΘΡΘΙΌΓΘ ἃ ΒΌΡΡΟΡ αὖ 
Ὁμαῦ ρ]δοθ, ἀπα Μαγίμα νγ88 βΒουνίηρ: δηᾶ 
ΤΑ ΖΆΤΊΙΒ νγ8 9Π6 οὗ ὕμθιι ὑπαῦ 6 γῸ βιὑπηρ 
δῦ τηθαῦ ψιῦἢ πη. 

3. Βυύ Μανγ ἴοοϊκ ἃ ρουπα οἵ οἰπέμηθηῦ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

πῖρὶ :} δΠ4 ἃ τηα] υπ46. οαπηθ ἀρ ἴο ἐΘΡὰ- 
Βδί θη ἔροπι ουὧὖ οἵ {Π6 σου Υ Ὀοίουθ {116 
Ῥάββουον, ὑμαῦ ὑμθῪ Ββοι]ὰ ρα ὕΒθηι- 
ΒΘΙν68. 

δ0 ΤΠ Θη {Π0 968. ΜΌΓΘ Βθϑκῖπρ' ΔΙ ΓΘΡ 
ΤΘΒ.8, ΒΥ ]ηρ ΔΙΠΟΠΡ ὑπθιηβοῖνοθ, ψ}}1]0 
βύδπαϊηρ ἴῃ ὑμ6 ὑθιιρ]θ, ὙΥ μαῦ ὑμ]η]ς γο οὗ 
δῖτη, ὑπαὺ Π6 5114}} ποῦ δοιηθ ὕο {86 ἔδαϑβῦ ἢ 

51 Ῥὸν ὑπ οἰϊοῖ ρυϊθϑὲβ ταῦ ὑπ6 ῬΙιὰ- 
ΤΙΒθ68. ᾿ιδα σίνθη ἃ Θοιῃ μη ιηθηύ, ὑΠπαύ, 1 
ΔΗΥ͂ ΟΠ6. ΚΠΘΝ ΜΠΘΡΘ Π6 ψ8, [8 8[ιου]ὰ 
ἀθοϊαγοῦ 10, ὑπαῦ ὉΠΘΥ ταϊρ ῦ ὑαϊκοῦ Πΐπι. 

σμ.». ΧΙ]. 
1 ΤῊΕΝ {6808 δὶχ ἀδΥ8 Ὀθίουο ὑΠ6. ῬΡᾳ88- 

ονοσῦ οατηθ ἴο Βοίμδην, ὉΠ6 Ρ͵δοθ Ὑ ΠΘΙῸ 
νὰ ΠΆΖΆΓΙΒ, Π6 ὑπαῦ ννὰ8 ἀθα, ἢ6. ὑΒοιη 
1 68118 ταἰβϑα ἔροιη {π6 ἀθδά. 

2 ΤΉΘΥ πιδθ ἢ]π ἃ ΒΙΡΡΘΙ αὖ {Ππαῦ Ρ]Δ06, 
δηὰ Μαγίμα νγ88 Βουνὶηρ : 8η61 ΤΙ ἈΖΆΓΙΙΒ γγ 8 
006 οὗ ἔπι ὑπαῦ το γῸ δι ὑὑ]ηρ’ αὖ πιθαῦ νυ ἢ 
λιΐηη. 

9. ΤΠοη ΜΡΥ ἴοοϊς ἃ ρουπᾷ οἵ οἰπθτηθηῦ 

Ἰ φμείδ)οῖι, βατῆιὸ ἔδιιβο ἃΒ δὲ νεσ, δ7. 

] 5 γι, “ θοΐοτο βὶχ ἄδγβ οὔ {Π6 βαββονοσ." 706 5.τ., ΕἸΉ., 
Ι βδῃιά,, απ Μειρῆ., βοτὰ ποῖ ἴο πᾶν ππδογβίοοα ἐἴῸ 

᾿Θτοοκ ἰάϊοπι πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, 1.η. πρὸ ἐξ 
ἡμερῶν καλανδῶν, Δ. Ὁ, νι, ΚΑΨΑΝΡ, ΘΚ. πρὸ ἑπτὰ 

᾿ εἰδῶν ᾿Ἰουνίων,---πρὸ ἑπτὰ καλανδῶν Μαίων, ἄς. Ῥ. 
᾿ Μαηΐοτ, 5γταν. Ρ. 24, 4... 

3 ΤΊιο Βαμιίαϊς οτηϊβ τεθνηκώς. 

1 χιπ, “πα ἄγανσηι πἰ μἢι,᾽ “ὙγὰΒ σΟπι ΠΟΟΓ,᾿ 

3 βαπιδ Β0}]), ἴσῃιβο, 

5 506 {πῸ Βαμίαϊς. 

1 1.6. αἰδίσοβ οὐ [πὸ σουῃίγυ. 

3. οΥἉ, "Κορῦ οἱ .᾽ 

8 10, “88 γΥ.᾿ 

4 δξέα πιαφάαϑδ, "ἴδ ΠΟυ56 οὗ {16 Βαποξαδγν." 

5. ΟΥ, “Τηᾶκο ἃ 5'ριι.᾽ 

5 71. “Ὀοΐογο βὶχ ἀδΥ5 οὐ {Π6 Ῥββόου συ," ἀρτοοῖμπρ ννἱ τ {116 
ϑγτῖδς 866 ἴπὸ βαλιϊαϊο. 

7 ῬοΟΙγΥΡΊ. δά 5, "ἴῃ Βοίμδην."᾽ 

8 κὐᾶδα. 

9 τοα᾽ ἔμ α'παάω. 

ΘΟΤΗΙΟ. 

ΟπΆ». ΧΙ]. 

ἴο Βούμδην, ψν ΠΘΤΘ γ88 ΤΆ ΆΤΒ. {Π6 ἀθδά, 
ὙΠΟ πὶ {65118 ταϊβοα ἔγοτη ὑπ ἀθδᾶ, 

2 ΤΠοτοὶ ὑποῖ ὉΠ Υ τπηδάθ ἢΐπη ἃ ΒΌΡΡΘΡ 
{πον :9 ἀπά Μαρῦθα βουνοά : Ὀὰυὺ ΤΙ ΖΆΓΙΒ 
88 9Π6 Οὗ ὑπ ὑπαῦ που βιυηρ αὖ τηθαῦ 
ΥῚ Ὁ} Π1Ώ}, 

3. Απά Μανν τοοῖς ἃ ρουπα οὐ Ὀαϊβαπι οἵ" 

1 ἐπαγμῆ,. 

3 ἠαίπαγ. 



ασσυνν.ς- 

͵ 

ΟπΑν». ΧΙ. 

ΛΈΜΕΝΙΑΝ, 

πρὶ : ἃ Πα ΤΩΔΠΥ͂ οΆτη6 οἱ ἔτοπη {6 ΘΟ ΗΥΓΡΥ͂ 
τουπᾶ ἀθοὰῦ ὑμογοὶ ὕο Φουιβαϊθπι ὈΘίοΓΘ 
{6 Ῥᾷββουθν, ὑπιαῦ ἐμ Υ 5ῃου]α ρα Υ ὑμθπι- 
8601 ν68.3 

50 ΤΉΘΥ πγθ1Ὸ βθοκίηρσ {68118, ΔΠα Βα νπρ 
ΔΙΙΟΠρ’ δ ΠΘΠΊΒΘΙΥ ΘΒ, υγ 116 ὑΠμΘ Υ βύοοα ἴῃ {ῃ6 
ἔθιηρ!θ, Γμαῦ ἀοίμ 10 ρρθὰν ἴο γοιι, ὑπαῦ 
ἢι6 8[18}} ποῦ Θοπηθ ἴο {}18 [ϑαϑῦ ἢ 

δ7 Απ ογάον μαάᾷ Ῥθθπ σίνθη ΒΥ ὑπ 
ΘΒ οΥ ῥυϊοδῦβ δπα ὑπ ῬΏΔΡΊΒ6Θ8, ὑμπαῦ, 18 ΔΗΥ 
0η6 Κπουνϑ τ ῃΠΘΓῸ ΒΘ νγαϑ,} ἢ ΒΒοι]αϑ Β[ονν 
τῦ, {παῦ ὉΠΘΥ ταϊρσ ῦ ὕδκθ Βΐπι. 

σπμαρ. ΧΙ]. 
1 ΤῊΕΝ {[68118 5Βὶχ ἀδγβ θοίογο Πθ ῬΡ888- 

ΟΥ̓ΘΙδ δ πη6 ἴο ΒΘΙΠΔΠΥ, Μ᾽ ΠΘΓΘ ν᾽Ὰ8 ΠΔΖΑΓῺΒ 
{μθ ἀθαᾶ, ψυβοῖὰ μ6 ταϊβοά ἴτοπι ὑΠ6 ἀθδά. 

2 Απά {60 τηδάθ ᾿ϊπὶ ἔμ" ἃ ΒΌΡΡΘΥ ; 
δ η6 ΜΙΑτίμα βύοοα ἴῃ νυ ]πρ' :7 Δη ἃ ΤΙ ΖΆΡΙΙΒ 
γγὰ8 0Π6 οἵ {Πϑῖὰ ὑΠ0 Ὑγ6ΓῸ 5 ὑ{Ππρ’ αὖ τηθαῦ 
ψΊ ἢ Ηἰπη. 
4 χχιγ.--- ΤΉθη ΜΔΡΥ μανὶηρ Ὀγουρ ῦ 

1 αὶ ἑαυαγὲ απάϊ, 11τ, “ὕτότα ἴπ0 σΟᾺΠΕΤΥ ἴποτο.᾽ 

3 γξ. " Ἐποῖγ οὐ ΒΟΙν 65, ΟΥ̓ ΤΟΙΣ Οὐντι ΡΟΥΒΟΙΒ,᾽ σαπά- 
σίηα ὑγψεαπέδ. 

5. πε, "βῃοα! Κπονῆ 
4 1τἰδ, γποτο Ης ἰ8.᾽ 

5. ψὩΓ, “ΈΠΟΥ Βῃου ἃ," 

δ Τὴηὸ Αἰτπδπΐδη ἀπἀογβίδη 5 τὶ σιν πρὸ ἐξ ἡμερῶν 
τοῦ πάσχα. 

7 οΥ, "ἴο νναϊξ.᾽ 

ΑΝΟΊΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΆΚΟΊΙΑΝ. 

ΠΙΡῊ : Πα ΤΠΔΠΥ τγΘηῦ ΠΡ ἕο «6 ΓΒΆ] Θὰ 
ἔγοιῃ ὑπ οοιηύνυ ἀἰβύγι οἱ) θθέουθ ἐμ ραᾳ88- 
οΥΘΡ, ὑμαῦ ὉΠ 6 Υ ΒΒοι ἃ ΡΌΓΙΥ ΠΘιηβοῖνθβ. 

δ0 Βυὺῦ τ16 1678 βοιρθῦ 76818, πα βαια Ὁ 
016 ὕο ποῦ ., ἀ8 ΠΠΘΥ βύοοα ἴῃ {0 ἔθη ρ]6, 
ὙΥΠαῦ {πῖπ|ς γ6, 51.|8}} μ6 ποῦ οοπιθ ἕο ὑ818 
ἴραϑύ ἢ 
7 Ἐὸν ἃ σομηηδηαπιθηῦ τγ88. σίγθη ΒΥ 

ἔπθ ομϊοῦ ρυϊθβίβ ἀπᾶὰ ὑΠ6 Ῥμανίβοθϑ, ὑμαῦ, 
1 ΔΗΥ ὍΠ6 ΚΠΘῊ ΜΉΘΡΟ 6 νγα8,2 Β6 8μουϊά, 
τη κθ ἰῦ Κπονῃ, ὑμαῦ ΤΟΥ πα] ρ]υῦ Β6129 Ἀΐπη. 

Οπλν. ΧΙ]. 
41 χιτ.---Ἰ ΤῊΕΝ {Ζ68118 βὶχ ἀδγβ ὈΘΙΌΓΘ 

.ηἷ8 Ῥαββίοῃϑ υγνοηῦ ἕο ΒθίμδπΥ, γΠΟΓΘ 88 
Τιαχαταβ [Π6 ὁπ6 ὑμαῦ αἰθα,: νυ ἤοτῃ ἢ6 γαϊβοα 
ἔγοιι ὑ8θ ἀθδά. ] 

2 Απᾷ {6} ΡΓΘΡΑΓΘΑ͂ ἔῸ" Ηἰμπὴ ἃ ΒΌΡΡΟΙ, 
ὕμογ ; δηα Μαρία βουυϑα 1ὖ :ῦ απα Τί ζαγιβ 
γγ88 ΟΠ6 οὐ ὕΠ8πὶ Ὑγ}0 ὙὙ616 5: {]1Πρ’ ἂὖ τηθαῦ 
ψ Ὁ Ὠΐπη. ] 

9. ΤΉθη ΜδΡΥ ἰοοῖς ἃ ροὰπᾶ οὗ οἰπύιηθηὺ 

1 δορί εδίβασαπ, "ἴγοτη ἔπι σοιηΐτίοβ,᾽ ἴ.6, αἰ βετιοῦβ οὐ [6 ] 
ΠΟΘΠΙΤΥ. 

3 ἀγα, Ἰῖϊ, “ 15." 
3 νηεδῖβα πιΐδ, "ἘΠ᾽ ΟΥ̓́Κ 15 ΒΌΠΌΓΙ Πρ", ἀϑοἃ [ῸΓ ᾿Ῥαββίοι,". 

6.5. πίοι. Μοείτ. Καγί!. 1, εκεί σἠπιετέπιανε ατὰ ἔσηο- 
πιέδα υπέδα," Π ον δὰ ποῦ δἰβὸ δπάασοα βου η τ, ΟΥ 
“μδᾷ πιοῦ δἰ5ὸ βυϊογοα Ῥαββίοι ;" 85 17 πὸ Οσογκίατι ΓΔ 5 - 

Ἰδΐου "δὰ τοδὰ τοῦ πάσχειν ἴον τοῦ πάσχα, [866 1ιλοίαηξ.. 
Ὀῖν. 1π8ῦ. 1. ἵν. ο. χχνΐ. ν. 126, δὰ. Ῥ.} 50 88 ἴο τόπον 

πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, " Ὀεΐοτο ἔϊιο βἰχ ἀδγ5 οὗ Ηἰ5 
Ῥαββίοῃ.᾽ 

4 πιδηιχσμαατὶ, οὐ "πδὰ θδοὴ ἀοδά.᾽ 
δ᾽ ΟΥ, "Βοσνοα Ηϊτ.᾽ 

ἈΒΑΒΙΟ. 

ἸΏΔΠΥ͂ ἀθρατίθα ουὖ οἵ ὑπὰῦ Ἰαπὰ ἴο «{6γ- 
Βαΐθιη θοίοτθ ὑπαῦ Ἐαβύον, ὑμαῦ Ποὺ νγοι]ὰ 
ΒΆΠ]ΟΥ ὑΠΘΙΏΒΕΙν68. 

ὅ0 ΤΈΘΥ βουρηῦ {Π|6 ϑαυ]οα, ἃΠα ΒρακΘ 
θούνγθθη ἔμθιη, θη ΠΟΥ βίοοα ἴῃ ᾧΠ6 
ἔθιηρῖθ, απὰ ὑμ8 Βαϊ], ὙΥ μαῦ σθθη γο, ὑπαῦ 
Β6 οοπηθ ποῦ ἴο ἔλθ ἔδαβίτ-ἀδν ἢ 

δ7 Το ὈίβορΒ ἀπὰ ὕπο Ῥμαγίβθθϑ μδὰ 
διά άθπη,} ἢ ὁπ δῦ μθυθ ἢ6 ψ γ6, ὑπαῦ 
[ιΘ ἀθοῖδγθ ἴδ, ὑμαῦ ΠΥ ταϊρ ῦ ἔακθ ᾿]π|.3 

σπλρ. ΧΠ, 
4 χχχι.---Ἰ ΤῊ ϑαν! ΟΣ" ΘΔ Πη6 βἰχ (δΥ8 

Ὀοίονο Ἐαβύον ὕο Βϑύμδην, τ μθυθ ΤΆ ΖΑΒ 
γὰ8 ἀθδα, ποτῃ ὕΠ6 ϑανιΟῸ ταϊβοά ἀρ. 

2 ΤΠΘΥ πτουρηῦ δΐπι ἔμποτθ ἃ θαπαμοῦ :ὃ 
ἃπὰ Μανῦμα βουυθὰ: ΤΆ ΖΆΓΙΙΒ. Υὰ8 ὍΠ6 οἵ 
ὕμθαι ὑπαῦ βαῦ τ Εἶπα. 

8. Μααν ὕοοϊς ἃ ρουπά οὗ ἄθαν δηα ῥτο- 

1 λαζάοη δεδοάεη. 

5. ἐλαὲ Νὲφ πιϊδέονι Ἀἰπδ πίπιαν. 

3 ψεδεογεοίρο, συμπόσιον, δέον, Ὀοΐγο, ὕδοτ, ἅς, 

τοδὰ ἴῃ Οτο πιο δ ΕἾ, ῬΑγ, ὕγοῖ, "ἡ, χχί, κα,, ἔπαξ δε μου δὲ 
ἐλαξ δε ἐλάας χεδεογδοῖρεα---Ὁ  ἐδίδδιεηι Κεδεογαοῖρε αὐτάς, 
ἅς. 8566 Τοῖς, ἰοττηδῃ. 28, 

{9 ν}8 Μ»͵ῸΒ Θ0ΠῚ0 ΠᾺΡ: 8Π4 τΔ ΠΥ ἔροτη ὑΠ6 
ΘΟΙΠΟΡΥ αἰδβύγιοίβ τϑηῦ πρ ὕο «ΦθΘυ βάθη 
Ὀϑίονϑ ὕ8:6 ράββουθν, ὑπαῦ ὑΠΘΥῪ Βῃοι ἃ ΡΣ 
ἐλοηιδοίυθδ. 

δ0 ΤΠοη ὑπον βουρ ῦ «6808, ἀπα βαϊα 
0Π6 ἴο Δπούμον, ὈθΙπρ ἴῃ [Π6 ἔθπιρ]6, ὙΥ̓Βαῦ 
Ὁῖπ]κς γθ, ἀοῦἢ 1Ὁ ἈρΡροαν ὑμαῦ πθ Μ1}} ποῦ 
ΘΟΠ)6 ἴο ἔδι6 ἔδαϑῦ ἢ 

δ7 Απὰ [Π6 ομϊοῦ ρυϊθϑὺβ απὰ ὑπ ῬΠμὰᾶ- 
ΤΊΒΘ6Β. 8 ρσίγθη δὴ ογάθν, ὑπδῦ, ἢ ἃ τη ἢ 
Καθ ἷβ αθοάθ,8 6 Βῃοι!α βΒμον 10 ὑΠ61), 
ὑπᾶῦ ὉΠ6Υ ταϊσ ῦ ἕακο Ἀἶπη. 

σπ.». ΧΙ]. 
4 χχστι.---1 ΤῊΕΝ βὶχ ἄδγβ Ὀοίοσο ὑΠῸ 

Ῥαββονου 168018. οαπιθ ἕο Βϑίμδην, ΜΉΘΓΘ 
νὰ ΠιαΖαγι8 ὕῃ6 ἀθαὰ, τυ οπὶ 68118 ταϊβθα 
ἔγοπι ὅπ ἀθαᾷ. 

2 Απὰ ἔδμοὺ πιδᾶθ πἴμη ἔμθγο ἃ ἴδαϑῦ 
ἃηὰ Μανία ἀἰὰ ὑπ βοῦν: πὰ ΤἸϑΖΑΡῸΒ 
νΥὯ8. ΟΠ6 οἵ {πιὰ ὑμπαῦ ὑθγ6 Βιυ{πρ’ αὖ τηθαῦ 
ἢ Ὠΐπη, 

83. Τῆθη ΜΑΡΥ ἴοοϊς ἃ του] οἵ βυθοῦ ρθὺ- 

1 ΦὙΠΟΥ Ὀοχαη ἴθ Βοοὸκ." ῬΟΪΥΕῚ. 

3 ἐπηὰ {ΠπῸν βίιδηάϊπς ἰπ ἔπο Τοταρὶο," ῬΟΙΥΕῚ. 

5. γηακᾶπο, ᾿ξ, " ἨΪ5 Ρ'δοο᾽ οὐ " ἀνγο! π," 

ἡ Τῆο Αταδίο οὗ Ἐγχροπίαβ τουνάστα ἔνο ΟΥΟΟΙ σογτοςεὶν ; 
! δὰξ ἐνο ῬΟΙΥ ΚΙ. τουιάοτ ἰδ δ5. ἀὸ ἐἰϊο ϑιγτίδο, ὸ Ἐπ ορῖο, 
ἴο Βαμίάϊς, ἄς. 

5 τοασψαίαπ, " σου ν ν πὶ." 

5.Ὰ γονὶ δοδυνοτθ ἴθ ὑγοῖ χης ἰὼ αϑοὰξ ἔσο Ρουπάβ, Τῃ 
᾿ἴδὸ δὲ πῸΣ τοοκοῦ ὉΥ γοέΐα, πὰ ποὶ Ὁ Ρουμάκ, ] 

ΒΙΠΑΥΟΝΙΟ, ] 

ἈΠ ΤηΔ ΠΥ ππϑηῦ ἋΡ ἴο “6 ΓΆβαίθπι ἔγοπι ὑπ. 
ΘΟΙΠΥΡΥ αἰδύγιοἱβ Ὀθέοσθ {Π|6 Ῥϑββούθι, ἕο. 
Ρυγιν ἐμθιηΒοῖγ68. ] 

ὅ0 ΤΟΥ δβουρηῦ ἐπογθίουθ {6808, πᾶς 
ἘΠΘΥ͂ βαϊᾷ διποηρ ὑμΘπΊΒΘΙν 68, βίαπαϊπρ ἴῃ 
ὑπο ἔθη], ΟΥ̓ μαῦ" Βθθιμθῦς ὕο γοι,, ὑδδΐ,. 
[6 Βαῦ}} ποῦ ὕο οοιπθ ἴο {Π6 ἴραϑβῦ ἢ | 

51 Βαῦ {δ ομϊοῦ ργιθβδίβ δηὰ Ῥμαγίβθοβ 
μὰ ρίνθῃ ἃ οοιμιηαπατηθηῦ, ὑμαῦ, 1 ΔΗΥ 
956 Κηθν} βοτΘ ΒΘ νγᾶ8, ῃ6. ΒΒου ]α σῖνθ 
ποῦϊοθ, ὑπαῦ ὑΠοΥ παρ ῦ ἔα κθ Ὠΐπ. 

σπᾶν. ΧΤ]. 
41 ΧΙ1.---1 ΤῊΣΝ Ζ76808 βὶχ ἀδγβ ὈΘίοΓΘ 

ὑπο Ῥαββονουῦ ππϑηῦ ἰο ΒοίμμηΥ, ΉΘΓΘ γ᾽ 88 
Τιαζᾶσιβ ὑμαῦ ἀἰοα,8 ποτὰ ἢθ ταϊβθα ἔγομῃ 
ἔμο ἀθδά. 

2 Ῥυῦ ἐῃϑὺ πιδᾶθ ῃϊπὶ ἃ ΒΌΡΡΘΟΙ ἔπι ΓΘ: 
δηὰ Μαγίμα βουνθὰ : θυῦ ΤΩΔΖΑΓΊΙΒ νγ88 ΟΠ 
οὗ ὕμθι ὑμαῦ ππθτθ Βιὑ{ἰπρ’ αὖ τηθαῦ ψ] ἢ 
Βῖπι. 

8. Τῆθη ΜΡν Βανὶηρ Ὀγουρῃῦ ἃ ρουπά 

1 οτ, “Ρεγοοϊνοα. 

3 π. “ Βοΐοτγο {16 βίχ ἀν οὐὔἙ ἴπ6 ραββονοσ. Οοπιρ. ἔδ6 1 
Οἴοοῖς πρὸ ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα σἰϊὰ ἔγραψα--πρὸ ' 
ἐννέα καλανδῶν Σεπτεμβρίων, τουτέστιν Αὐγούστου 
εἰκάδι τρίτῃ. 5. Τρτιδδ. ΕΡ. δὰ Κοπι. χ. Ρ,370, δὰ, “δοοῦβοι : 
Ὀαΐ 566 οα, Ῥεΐοστῃ. ". 188, ἴῸγ ἃ αἰδογοιξ γοδαϊη. ] 

3 ογ, “ἴπο ἀοδὰ." 

Ϊ 
Ἰ 

] ΡῬΕΆΞΙΑΝ, 

Π|6 {6 }}8 88 ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΘΔ: 8 ΤΠΔΠΥ ἰγοπς 
{π6 οοιηύνν ἀπά ἴγομι {}|6 ὙΠ] ασ68 οατὴθ ἀρὶ 
ἴο ΖοΓυβα θπὶ ΒοΟπΘ ἔμδῃ ὑπ [δαβύτ- αν, ἱς 
ὑπαῦ ὉΠΟΥ͂ ΒΒ οι ἃ τπακο ὑπο πη βοῖν 68 ρατο. ὺ 

ὅ0 Απᾷ ὑμποὺ βουρεῦ αἴζου Φοβαβ, ἀπὰς 
βδϊ ἃ πἀπίο οὴΘ Δπούμον, ἰῃ ὑπ τθιηρ]ο, ΝΥ μδῦ! 
μη γ6, τηδ ποῦ 68118 ΘΟμ16 ἴο 06 δαβιρ, 

Ι 
67 Τη ΒΘ ρυιοβίβὴ πὰ ἐΠο βθοοάουβ᾽ 

δα ρίνθη πὴ ογάθυ, ἐπιαῦ, ἢ ΠΥ ὁπ. Κπονς 
ΜΠοτΘ 7688 πγαβ,ὃ π Βῃοι]ὰ ρσῖνο {61 
πούϊοο, ἐπαῦ ὉΠΟΥ͂ πριν ὕακθ αΐτη. ] 

6». ΧΙ]. 
1 ΤὙΠῈΝ {068118, ΒΟΟΠΘΙ ὕμπ8η ἔῃ) ραββουοσῦ 

ΒΥ 5ἷχ ἀδγ8 ὁδιπθ ἰο Βοίμδην, ὉΠ6 ῥ᾽δοθ 
ὙΥΒΟΙΘ 96 5118 ταϊβθα 1 ΖατιΒ ἴγοπι ἐμ ἀθδὰ, 

] 
2. Απᾷ {Ππ|60 τηδᾶθ ἔθιθτὸ ἃ ἴδαβί ΤῸ} Ἀΐμη ἢ 

Μαγέλα ἀἰά εἶθ βουνῖὶσ: πὰ ἸΆΖΑΓῸΒ τνᾶβ. 
Ο.9 οἵ ὕοβθ ὙΠῸ υ6ΓῸ δι υὐϊηρ ἢ ΜΙ Θββίδ}. 

! 

8 Μαγν ὕτουρηῦ ἃ Ὀοίε]θ [Ὁ}} οἵ οἱπέ- 

᾿ τραΐγ, "ἘΠ Βροοίδὶ βίπεῖο ἀδὺ οὐἨ ἔνε ἴφαβξὲ ὈσορΡοΣν κὸ᾿ 
σδιοά," Ϊ 

] 

2. γἱξ, “Ὅνο οοῦν οὐὁὨἉ ἔνο Τπιᾶπιϑ.᾽ ] 

5 1πι “ογο ὕκὺν ἰπ." 

4 Το Ῥογείδν σδάξαν αα ζε8' ἢ δαελακὴ γτῦξ, αἶνος ΓΝ 
τπησδηΐπε οὐ τ ΟΥ̓ΘΟΚ σοττοςν. 



5. 5ΟΗΝ. ΟμλΡ. ΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΞΕΡ ΥΕΆΚΒΙΟΝ. 

οὗ [Βρ᾿ Κϑηδγ,1 ὑθΡῪ οοβέϊν, δπα δηοϊηίθα 
66 ἔβοῦ οὔ 7688, ἀπ πῖρθα μ18 ἔϑοῦ ψι 
Β6Ρ Βαΐν : δπα {ῃ6 ποιβθ ψγᾶβ ἢ]16α ψ ἢ 
6 οὐουν οὗ [Π6 οἰπύμηθηῦ. 

4. ΤΉΘη αι ἢ ὁΠ6 οἵ ΗΒ ἀἰβοῖρ]68, {πι488 
Ἰβοαγιοῦ, δι πη π᾿ δοη, υυΒ]οἢ [8Π 0} ὈΘύΓαΥ 
ὨΪπη, 

ὅ ὙῈΥ νγὰβ ποὺ {Π18 οἰπύμηθηῦ 8014 [Ὁν 
ἵμγθθ μυπαᾶγθα ρθποθ, ἀπ ρίγθη ο ὕΠ6 
'ῬοοΓ ἢ 

6 Τῖ5 6 βαϊά, ποὺ ὑμαῦ π οαγθα [ὉΓ 
0Π6 Ῥοοῦ: θαὺ Ὀθοδιβα μ6 νᾶ ἃ ὑμϊϑῖ, δηα 
Ἰῃδὰ ὑπ θᾶρ, 8δη4 [0816] σψβαῦὺ νὰ8. ρμαῦ 
ΒΘ θη. 

7 ὝΠοη 5αϊ4 {}68ι85, μοῦ ΠῸΡ ΔΙ0Π6: 
ἀραϊηϑῦ Π6 ἀδὺ οἵ 1 Ὀινγίπρ μα 886 
Καορῦ {}18. 

᾿ς 8 Τὸν Ξ[Π6 Ροοῦ [Ὁ] τ 8. γ6 Πᾶγ67 ἢ 
τοῦ; θα πη γ8 Βᾶγθ ποῦ δ᾽ νυ Υ8. 

9 ΜύοΝ ρθορὶθ οὗ ἔμ «68 ὑμπθγοίουθ 
Κηθν ὑμαῦ ἢ6 γγὰβ ὕμβγθ: ἃπα {Π60 ΘΔ ΠΙ6 

ΒΥΎΕΙΑΟ. 

οἵ ρϑρἤιμηθὶ οὐ ὑμ6 θθϑὺ Βρι κθπανα, οἵ στθαῦ 
ΡΓΙΟΘ, ἃηα 5ῃ6 ἀποϊπίθα {Π6 ἴθοὺ οἵ 7658, 
ἈΠᾺ ψὶρθα Π15 ἴδοῦ ἢ ΠῈΡ Πδῖν: Δπα {Π6 
Βοῦιθθ νγὰβ Π]]6α τ τθ]ι {116 5116}}5 οἵ ὑ86 μϑὺ- 
ἔατηθ.1 

4 Απὰ «πά|685 Ἰβοδγὶοῦ, οπθ οἵ ᾿18 ἀ18- 
ΟἾρΙθβ, Β ὑμαῖ τγὰᾶβ ΓθϑαΥ ὕο Ὀθίγαυ ἨΪπ, 
5816, 

ὅ ὙΥῊΥ ν88 ποῦ {18 οἰ πὐτηθηέ 8014 [Ὸν 
ὕμγσθθ Βαπαγθα ρϑποθ," δηὰ ρσίνοπ ἴο {16 
Ροου 9 

6 Βυῦ {815 Βο βαϊά, 10 15 ποῦ ὑμαῦ μ6 μδα 
ΘΔΤΘ [Ὁ ὕΠ6 ροοῦ; θαῦ ὈΘΟΔι156 ἢ νγᾺ8Β ἃ ὑΠ16 
ἃ Πα ὈΘοδιι56 ὕΠ6 ΤΩΟΠΘΥ͂ ΟἰἸθβὺθ νγα8 νυ] 1 ΠῚ,7 
ἃπα νυλαῦ ν᾽ 855 [Ἀ]Π1Ππρ’ Ἰηὔο 10 Π6 νγὰβ Ὀθαρηρ. 

7 Βυὺ {76βὺ8 βαῖ4, Τοῦ ποῦ: ἀπΐο {Π6 
αν οὗ ΤΥ θΌΡ ἃ] 586 Κορῦ 10. 

8. ῬῸΡ δὖ 81] ὑϊτη68 γ6 μᾶγϑ ὑῃ8 Ῥοοὺῦ ἢ 
γουῦ ᾽ θαῦ τη86 γ8 μᾶγϑ ποῦ δἰ νυ γ8. 

9. Απὰ ρστραῦ πη] ὑπ 465 ἔλομι δπηοπρ' ὅΠ|6 
15 μθαγὰ ὑμπαῦ «6818 σὰ8 ὕπο: δπὰ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΒΡ᾿ ΚΘΠΑΡ Ῥαβύδικεἰβ,} οὐ Πθαυυ ῥγῖοθ," ἀπ 
816 ἃποϊηοα ἐμ ἴδοῦ οὔ «6511, ἃπά πὶρθὰ 
ὑπθπὶ αἱ ΠΡ Παὶν: ἃ πα ὑΠ6 ΠοιΒθ γγ88 
ΕΠ ἢ ὑπ ἔρασναποθ οὗ ὑπαὺ οἰ πὐτηθηΐ, 

4 χιν.--4 Απᾶ Ζι445 Ξϊπιοη, ὑπ 158- 
οδρΙοὐ,Σ ὁπθ οἵ 118. αἰβοὶρ]68, ὑγμο γγὰ8 ὕο 
Ὀούγαυ Πἷπ), βαῖ υἢ, 

ὅ ὙΥ ΠΥ 8ο]ἃ ὑμου ποὺ {818 οἰπὐτηθηῦ ἴῸΡ 
ὑφ Βαπαγθα ρθηοο,, ἃπα οἶνοῦ τ ἴο {6 
ῬοοΣ 

6 Απᾷ {Π18 μθ βαϊᾷ ὑππ5, ποῦ ὑβαὺ ἢθ 
ΘαΡΘα ἴον ὑπ6 ροοῦ; Ὀαὺ θθοδιδθ ἢΘ γγ͵Ὰ8 
ἃ ὉΠ16Γ, ἀπ Ἰτορῦ ὑπ βαγβο, δηα ὕοοϊκ ἔγομη 
να γγ8 ὑΠΙΌνγη ἰηὔο 1.7 

7 Απάὰ {6818 βαϊά ππΐο μΐμπι, Τοῦ ΒΡ: 
886 Κορῦ 1ὖ ἴον" ὕπθ ἀδὺ οἵ τὴν Ῥα Δ]. 

8 ΤῸΡ {Π0 Ῥοον ᾿πᾶθθα 5}}8}} αὖ 811 ὑϊπ168 
Ὀ6 ψι] γοὰ; θυῦ πῖ6 ὑγα]γ, γ6. 588}} ποῦ 
Ππα τὴθ αὖ 8}] {1π|68. 

9 Απὰ ππᾶπν οὗ ὑπὸ 86) ψῆὸ ΚΗΘῈ 
ὑμπαὺ {658 γγὰβ ὑπθυθ, υθηὺϑ απο Βἴτῃ, δηα 

1 ΟἿ, χἰλὶ, 29. 
! 

3 5, Μαζί. χχυΐ. 11; 5. Μδχκ χὶν. 7. 

1 δεβηιῦ ᾿τα Ρ]165 "ῬΙθαβασο πα ἀο] 1 ρηΐ,᾽ Ὀὰὲ ποῦ " δποίηϊ- 
ἱπρ.᾽ 

3 γηελουῦ, " γβῦ, ρυϊποῖραὶ.᾽ Ῥόδον. 
1.6. “Ῥατο.᾽ ΗΓΚΙ. 

3 11ῦι “ Ὀγθδῖῃ,᾽ "Χμ δίλοι. 
4 πιρϑ)ι" δι. 
5. αἰπῦγιη. 
δ ρἰμδκῦπιο, γχωσσόκομον. 
7 ὅθ 5. Ἐρῆγδθμι, Ῥϑυ. δᾶ Ῥαη. νο]. ἰϊϊ. Ρ. 800, Ο, ν. 

410, Δ. 

5. Ε{πῸ {Πϊπρ5 ὑπαὶ ἡγοσο. ΗΤΚΙ. 
9 1, “ΤΠ οΓο 18 το γου᾽-- Ὀὰῦ Μο.---ἰβ ποῦ ἴο γοι.᾽ 

πὶ" αἱηιγιῦ, " Ταλτηα],᾽ 

᾿ ἠεῦγα “απαγάᾶι ρἄδίακια, λίτρα νάρδου πιστικῆς. 
1 ἀο065 ποῦ Ἀρρϑᾶγ οὐ νηδῇ δα Ποτῖδν ΟἾγ. Α. Βοάο, Εσδρτα. 
ν. Τί 4. γῬυρῦ, ν. 15, βίαϊοβ ὑπαὸ τὸ Εςπϊορὶο ᾿ᾶ8 
ὙΠΔΓΟΙ ἱπέθιπηογαῖεο :᾿ ΤῸ [ἢ 6 ἰοχύ ΟΥ̓́ΒΡ. Ὁ αἸζοι 5 Ῥοϊγρὶοῦ 
νοῦν πὸ πδα, αἰβὸ τοδβ ραδαέκοδ, ἱποουτο ον, 

5 “οὐ ρ»γοδῦ δα Πθᾶνυ ῥυΐορ." ῬοΟΙνΕῚ. Ὀϊᾶαβο. Αροβίῦ, 
“Ἔα. ν". δ4. 

3. Αδξηαγμοέαιοϊ, Ἰσκαριώτης, δ]. 
4 ατιᾶν. 
5. ῬΟΪΥΡῚ. τοδᾶβ, "Εν 5611 {πὸν πού-- πᾶ ρῖνο.᾽ 
6 ᾳβκἄγρη, Τ,ῖ. " ΒΟΥ  Πἰ Ἁτη,᾿ “ἸΠΟΠΘΥ ΟΠ οβῦ,᾽ ΟΥ̓ “ῬοιοΝ.᾽ 
7 γξ. " Κοοροῖν,᾽ "τἀ κοίν,᾽ “νυ πδῦ 15 γον. 
8. Χ0. “ἀπα [ΠΟ ΓῸ ὙγΟΓΘΊ την ---ἃηα {ΠΟΥ νγθηξ.᾽ 

ΒΑΉΙΌΙΟ. 

οὗ Ῥὰγθ βρικοπαγα,} οἵ Βῖρῃ. ρυῖοθ, 886. 
ἃποϊηθα ὕΠ|6 ἔδοὺ οἵ {650}, ἃπ4 85ῃ6 σὶρ, 
815 ἔθοῦ ψιῦ ὑΠ6 Παὶν οὗ Ποῦ μϑδᾷ : δπὰ ὉΠ6 
ΓΒοι86 νγα8 ἢΠ16α τυ [86 51π16}} οἵ ὑῃ6 οἰπύ- 
τηθηῦ. 

4 7Τυάδ8 ᾿βοαγίοῦ, ὁη6 ἔγοπι διηοηρ Η8 
αἰβοῖρ]98, γῆ τγὰ8 ὕο Ὀθύγαυ Εἰμὶ), Βαϊ 0}, 

ὃ ὙΥμαῦ [ὉΓ νγὰβ ποῦ {18 οἰηθιηθηῦ 80]4 
ἴον ἴσθο Βυπᾶγθα βύαῦθυϑ, ὑΠπῶῦ ΓΠΘΥ ταϊσῦ 
Ὀὸ σίνθηῃ ἴο ὑπ ροοὸν ὃ 

] Θθ Ηθ βαϊά ουὖῦ {18 πονονοσ, ποὺ ὑμπαῦ ἢθ 
84 οὰγθ ἴον ὕΠ6 ροὸοῦ; Ὀαῦ Ῥθοαιβθ ἢ 

᾿νγᾺ8 ἃ [Π]οὕ, Δηα {16 ΠΙΟΠΘΥῪ ΟΠ ϑἐ νγὰ8 ἴῃ ΠΪ8 
᾿Βαπά, ἀπα ἢ βύο]θ υμδῦ ὕπο υ ὑῃγοννῦ Ἰηὔο 10.. 

7 «6808 ὑμπογϑίογ βαϊᾷ απο μΐπι, ὕθαβο. 
᾿γϑ5 ἔγοπι μθι: ἔου. 886 Κορῦ {118 απύο {Π6᾿ 
᾿ἄδν οὗ τὴ ῦ ὈυτΊΔ]. 

8 ἘὸΡ ὉΠ6 ΡΟΟΓ ἃγτθ ψΊ ἢ γοὰ αὖ 8]]} 
᾿Πιη68 :᾽ Βαῦ 1 δῖ ποῦ ψῖῦἢ γοι αὖ 81} ὑϊπη68." 

᾿ 9 Ῥιυῦ ἃ ργοαῦ τηυϊοϊαθ ἔγοπι διηοηρσι 
9. 16.718 Κπον ὑμπαῦ ἢθ νὰ ὕπο: δηὰ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΉΗΪΙΟ. 

οὗ Ρᾳ}6 Βρ᾿ Κοπαρ,} οἵ ρυθαῦ ρυῖοθ, ἃπα 8116 
Δ ποϊηὐθα {Π6 [θοῦ οἵ “6808, πα 8110 ψιροά 
ὑπθιὴ τ ἢ ὉΠ6 μαὶν οὗ ποὺ ποα: δηά ὑπὸ 
Βιοῦβθ νγὰ8 ΠΙΙΘα υνἹῦ ἢ {116 5π16}} οἵ ὑπ οἰπῦ- 
τηθηῦ. 

4 Οπθ ἔροπι δηοηρ ᾿ἷ8. ἀἸΒοῖ ρ]65. 5810}, 
6 ὑπαῦ ννὰβ 688, ϑπηοη βουνοῦ, μ ὑπαῦ 
γγ8 ὕο ὈΘΟΓΑΥ ὨΪΠῚ, 

ὅ ὙΥμπαῦ ἴον" ννὰβ ποῦ {Π|8 οἰπαὐμηθηῦ 580145 
ἴον ὕπτθθ παπάνθα βέαθουθ, δηὰ ὑπαῦ ὑΠῸῪ 
Βῃοι ] θ6 σίνοη ὕο 88 ροοῦ ἢ 

60 Βυῦ Βθ βαϊ4 ὑμῖ8, ποῦ ὑμαῦ μ οαγϑᾶ ἴον 
ὅπ ροοῦ; θα Ῥθολιι86 ἢ νυ 88 ἃ ὑοῦ, πα ὑπ 
ΠΊΟΠΘΥ͂ Ομ Θδύ νγἃ8 11} Εἰ8 Βα πα, ηα νυ αὖ ὑΠϊηρ8 
ὕμπον ὑμγονν Ἰηΐο 10, ἢ ἕοοὶς ὕΠθ μὰ ἀυγαγ. 

7 ΤΏῆθη βαῖἢ 1688, μοῦ πον, ὑπαῦ Β[6 
600 ὕ818. ἴον {10 ἀν οὔ τη θ0}18]." 

8 ἘὸΡ [Π6 ΡΟΟΥ ἅτ τυ ]0}} γοιι αὖ 4}} ὑϊπη68 
θυῦ 1 1 ποῦ νυ] γοιι αὖ 8}1 ὑϊπ|68. 

9 Βυΐ ἃ ρστοαῦ τυ] ὐπαθ οὐ {Π|06 {6 }8 
ἰχηθυν ὑπαῦ Π6 νγὰβ ὕΠ|6Γ0: ἃπα ὑΠ6. οΔΠ16 

1 παγίοα γηρίαἐἰϊκὲ, 
Ϊ 

3 μερίοδοροτπῦτπι. 

] 3 αἴ5ο, "ἴππο {πΐηκβ ἔπ δὲ τγοτο ἕῆσχονσα ἱπίο ἐξ." 

4 αἰδέῆ, “ ἀιδίμπι᾽" βδγ5 Ο, Ῥγοῖάο, 1 ἰ5, πονγονοτ, ααἴξο 
ςοττοσξ; 2 Ρ. ἴτὴρ. οὗ ἰο, "ἴο ἰορᾶνε,᾽ “ἴο σδδβο᾽ "λαχο " Ἷγότη," 

5 11ξ| "δὲ δ}} εἰπιθ,᾽ 

1 παγάίοα πιρίδεϊὸ, 

32. ΟΥ̓́, “Ὑγπδὲ ΤῸ Βο] ἃ {πον ποῖ {Π||58 οἰπίτηοηξ,᾽" 

5. πδδελιαι"λῖέι, “τη Ἐπ ΠΟΥ πγόγο ἐπὶ {πὸ πδΌϊ οἵ 
τγοννίπ," ΟΥ̓ “ΤΠ δὲ ἩγΟΓΟ ΠΒΌΔΙΠΥ, ΟΥ̓ ἀδΙν Γπγοννη." 

4. ΤῊΉΪΒ 15. δ᾽ ΓΟΤΉΔΓΚΔΌΪΟ τοδα την, 

5 566 {π0 Βαμίαϊο, 

Ῥυγο Βρι Κοπαρα,} οὗ ρυθαῦ νϑ]ιθ, ἃπἃ 886 
ἀποϊηΐοα 5 ὑΠ6 θοῦ οἵ «6511, ἃ πυ]ροᾶ ΗΪ8 
ἴθοῦ πὰ ὉΠ 6. Παὶν οἵ ποὺ Ππρδὰ : δῃᾷ ὑμ6 
Βοιδο Ὀθοδὴθ [11] οὗ {π6 581:26}} οὐ {18 
Βα ]γο, 5 

4 ΤΊιοη βαϊὰ ὁπ οἵ "8 ἀἸβοῖρ]98, 1 π188 
οἵ Βίπηοπ [Π6 Ἰβοδυϊοῦ, 0 ρυθρανθαϑ Βπ- 
5861} ἴο θούγαΥ Πΐμη, 

δ Υμαῦ [Ὸ" ννὰβ ποῦ ὑΠ18. Ὀδ]βαπὶ Βο] ἃ [ῸΓ 
τπτθο παπανθα ρόποθ, ἃπα θ6 αἰδυνι θαϊρα 
ἴο ὑπὸ ροουῦ ῦ 

0 Ἠὸο 5β8εϊ4 {18 πουγονον, ποὺ ὑπαῦ πὸ Βαὰ 
Οᾶγ6 ἴον ὑποβθ ἴῃ πυδηῦ " Ὀὰὺ Ὀδοδιδο ἢ6 
νγὰ8. ἃ ὑπο, πὰ πδα ὑπὸ οἰιοϑῦ," ἀμ θᾶ ΓΘ 
ψΠαῦ νγὰ8 οαδὺ Ἰηὔο ἐ7. 

ἡ Τηθη {6818 Βαϊ, Τοῦ ποῦ: [ἴῸὸν ἢ 6 
ἄγ οἵ μιν θαΡΙαὶ Κορῦ 8110 ὑ}18. 

8 ΤῸΡ {Ππ0 ῬΟῸΡ γ6 βιᾶνθ δἰ ναυΒ ΜΠ 
γοῦ ; θαῦ τη6 γ0 πᾶγο ποῦ Ἀ] ΤΥ 8. 

9. Τῆιθη ἔοππα ἃ στοῦ τη] υϊσπι6 οἵ 1 Θνν8 
ὑπαὺ «6818. γᾶ ὕΠθΡῸ : ἃπὰ ὑΠΘῪ οαπι9 ποῦ 

1 παγάαιμα ρἰδεϊκείηϊε, 

3 χακαϊνοα---αἰδοπαία, 

3. “καἤίάδα, 5καγίζαπι, Βολθη, “το ΒΥ ΟΠΟΒΟΙ,᾽ 

41, “ποῖ {πὸὶ στὸ ΟΥ̓ Τποκὸ πὶ γδηΐ ὑνόσγὸ τὸ πἰπι,᾽ πὲ 
ἐλαεῖ ἵπα ἐδπίχε ἐπαγδαπδ Καγα υδϑῖ, 

δ αγκα, 



5ΝΆΨΟΝΙΟ. 

οἵ Ῥαχοὶ βρίκοπατὰ, οὔ στθδῦ ρυῖοθ, ἀπὰ βμθ᾽ οἵ 01] οἵ σοπυΐηθ Ββρ᾽ Κοπαγά, οἵ στοαῦ ρυῖοθ,"ς 
δηοϊηἰοα {π6 ἴροῦ οἵ 7658, ἀπὰ πὶρθα μἷ8᾽ ἀποϊηοα {Π6 θοῦ οἵ 9688, σιρθὰ ἢἰ8 ἔθος 

σπαρ. ΧΙ]. 5. 590ΗΝ. 

ΔΕΜΕΝΙΑΝ. | ΘΕΟΒΟΙΑΝ. 

Π Ρουπά οἵ ριιγοὶ οἱ] οἵ βρίκοπαγά, οἵ στοαῦ, 
Ῥησ δηοϊηὐοα ἐμ ἔροῦ οἵ 7 68βι18, αηα πῖρθὰ 
8. ἴδοῦ ψιῦ μον Παὶγ : δηᾶ {πΠ6 Βοῦβθ θ6- 

[οδϑιπθ ἢΠ1θὰ ψ τι ἐμ 8π|6}1 οἵ ἐδ οἱ]. 

1 4 06 οἵ {{|᾿ ἀϊβοῖρ]68. ἔμπθτθ, {π488. οἵ 
Ἰβοαγίοῦ, γῆ νγὰϑ ἴο θοῦγαν Εἷπὶ, Βα 0}, 

! 

4 χχυ.---ὅ ὙὝΠΥ νὰ8 ποῦ ὑπ18. οἷ] βο]α. 
ἴον ἔσθ μυπᾶγοα ρθποθ,5 ἀπὰ ρίνθι ὕο Π6 

τϑ 
6 ΤῊΪΐϊβ μΘ βαϊᾷ, ποὺ ὑπαῦ πὸ οανϑᾶ ἐπ 

[δοῦ ψῖθ μὸν μαὶρ: πᾶ ὑμθ σβοὶθ Βουδο Ἰἢ ΠΡ Βαΐσ : ἀηᾶ [86 Βοιβθ ναβ Π]οὰ. 
νὰϑ ΠΙΙοὰ τ ὑπθ βυθοῦ 8ι}6}} οἵ {πὸ χἸἢ ὑπ 8π|6}} οἵ Π6 βισθϑῦ βιῃβ!] ηρ οἰηῦ-. 
οἰπύτηθῃΐ. 

4 Α οοτγίαϊπ 056 ἔγοπιὶ διηοηρ Η18. α8- 
᾿οἶρ οβ, 4885. οἵ Βίπηοη ἐμ Ιβοασίοῦ, στο ᾿ ϑίπηοη οὗ βοαγιοῦ, γμὸ που δ ὈΘΟΓΑΥ͂ Ηΐπ|, 
μαὰ ἴῃ ὑπὸ μοανὸϑ ἕο Ὀθῦγαυ Βῖμ), βαϊά, 

ὅ ὝΥῊΥ ν 8 ποῦ 6818. οἰπύιηθη " βο] ἃ ἴῸ 
Ὅπγθο πυπᾶτοα ἀγδομηηβ, πὰ ρίνθῃ ὕο {116 
Ροουῦ ἢ 

Ὁ Βυῦ Π βαϊᾷ {π|8, ποὺ ὑμαῦ ὑπὸ Ἰθαϑὺ 

τηθηΐ. 
4 Βυδ οὔθ οἵ δϊβ ἐὐρον τε: Δυάεβ οἵ 

Βαϊά, 
δ ἘὸῸὸν ψῃδῦ στθάβοι νγ88 {18 οἷ] ποῦ βοϊὰ 

ἴον ἔμσθθ παπάγθα ρθποθ," ἀπὰ ρσίνθη ἴο {Π|6 
Ροουῦ ὃ 

6 Βυΐ ΒΘ βαϊᾷ {πὶ8β ποὺ ἐμιαῦ μ6 ὑγου]οᾶ 
Ἰοαϑὺ [Ὸν ὅπ ροοῦ ; θὰῦ θϑοῦιβο ΒΘ γὰ8 ἃ Οαγ6 ἴον ὕμ6 Ῥοον ἀνγοὶῦ ἴῃ Πἰ8 πθαρῦ ; Ὀαὺ ΠΝ Πη561} δθοὰῦ {Π|0 ροοῦ; θὰῦ Ὀδοόδαβθ Ὠ6 
(ποῦ, ἀπ μα {π6 ομθβύ," δα ὑμπαῦ πίοι, 
γγ88 οαϑῦ ἰηὔο ἴδ Πο τοοϊκ." 

7 Ζ76βιι βαῖυῃ, Οἷνθ Π6Ρ ΙΘΑΥΘ: [Ὁ 586 
ΜΠ Κθθρ {118 απο ὉΠ|6 ἀΔΥ οὗἉ τη ῦ 118]. 

8 ΤῊΘ Ῥοοῦ γ9 πᾶν αὖ 4}} ὑϊπιθϑῦ θη 
Υοὺ ; Π|6 γ6 ᾿ιᾶνθ ποῦ ΔΙ νγαυ δῖ τ] γοιι. 

9 ὙΈΒθη ἃ στοθαῦ πη] ϊδιθ οἵ {Π6 «678 
Καθ ὑπαῦ μ6 νυϑϑῖ ὕμογθ, [ΠΘΥῪ οᾶπιθ, ποῦ, 

1 κηρὶ. 

3 ἐεπαγὶ, 

3 γ{ξ "ποξ ἐμδξ ἐπ 1Ιθαϑὲ σᾶγο οὔ {Π|6 ῬΟΟΥ νγὰ5 ἴο ᾿ιἰπι.᾽ 

4 καγρρῆπ, " δυσδτη.᾽ 

5. οΥἉ, "οαυτὶοα᾽ ΠΑὈ ΙΓ ΘΠΥ, ἱταρῦ. 

5 ΨΆΓ, “ σΟΠΕΙΠᾺΔΠ]Υ.᾽ 

7 τι “τας Ἠδ ἰ5.᾿ 

Ῥοοδυβθ ἢ6 ψγ88 ἃ ὑπιθῦ, ἀπα μὰ {Π6 οἰνοϑῦ, 
πα στρα ὕΠ6 ῬαΓΒΘ.ὗ 

 Αμπὰ 27ο6βι8 βαϊά, Τιοῦ μοῦ: ἴον {86 
ἄδΥ οὗἉ τὴ ῦ αν] Κορῦ 886 ὑ}18. 

8 Τὸν Π6 ΡΟῸΡ 8Γ6 ἈΓΤΑΥΒ. ὙΠ} γοὰ ; 
θυὺ 1,1 δὶ ποῦ ΔΙ νυν 8. 1} γοιι. 

9 μοπ ἐμ σι μοθ τυ] υϊδιθ οἵ {86 
769 .85 μαά ᾿η δ ]]Πσθποο ὑμαῦ {Θ5118 ννὰ8 ὕθΠοτο, 

1 φαγέκηναπο, " αὶ ΓΓᾺ], τοδὶ, ἔσθ. ΤῊ γα βου ΒΘΟΤῚΒ 

ἴο πᾶνο ἕακοι πιστική ἃ5 ἀετίνεα ἔτοπι πίστις, ἃπᾶ ποῖ 

ττοπι πιπίσκω, οΥ πίνω, 5 πιστός ἴπ “ἜβοΙ. Ρυ, 480, [566 
Οοἰβιϊ Ηΐοτον. ᾿ΐ, ν. δ, 5ᾳ.7 ἴπὶ ἔπδῇ 56 η86 δαγέδηνεηο ΤῸῈ- 

ἄοτβ πιστικός ὀχαςίιν. 
3 71," δηοϊητίπρ Οἷ],᾽ ποίβα δ᾽ μεν εϊὶ, 3 ρρμίονοάα. 
4 οΥ, "ἀοροπάρα οἱ παι." ἀα δλέαβαδενεῖὶ ἱρσὶ πιὰ πηϊά- 

απ. ΤῊ τοπαουίμηρ οὐἉ {8 ἀθροιβ οὴ ἴΠ|6 56 η56 βίνϑη ἴοὸ 
δὐέαδασοδειϊ. Υῦ ἴὰκοιι ἃ5 ρᾶγῦ, Ρᾶ585. ἥγοτῃ βασεδὲ οὐ δαάεδα 
δ τᾶν πλοδὴ “ἢ ΤΟΟΚ υυλιδῦ τγᾶ8 σατο .᾽ Ὁ {7 (ΚΘ ἃ5 
ἃ δαθδύ, πὸ τϑπαουίηρ κίνοι 1ἰβ οουτοοῦ, ΤῈ σηϊρη 8180, 
ῬοτπδΡΒ, τπθδῃ ἐπα πὸ οαγτοα ἴπ6 Ῥαγβο, μδηρσῖπρ ἴο ὨΐΒ5 
δεῖς ΟΥἉ νυαἰβέθαμα, 5 πὸ σαβίοπι 5 ΒΟ ΘΕ ΠῚ65 ἴῃ πὸ οαβέ. 

1ῖτ, “ 15." 

ἈΝΘΤΙΟ-ΒΑΧΟΝ. 

οἷοι βαῖγθ, εν ἃ τηϊχύασο οἵ ΠΡ Ὸ5. ὑπαῦ 
ΠΘΥ͂ 04}1} παρά 8, ἃΠα βιηθαγθα ὑμ6 ϑδυϊοιν᾽Β᾽ 
ἴδοῦ, απ ἀγίθα ὑμθιη τυ ΒΘ. ἸοοΚΒ: δπὰ 
686 Βουβθ νγ88 ἢΠ]οὰ τυ 10}} 0Π6 8116}} οἵ {86 
88 |ν6.Ψ 

4 ΤΉΘη βαϊά οπθ οἵ Η18. ἀἰβοῖρ]68, 688 
ϑολγιοῦ, γιὸ θούγαγθα Ἐπὶ, 

ὅ ὙΥῺΥ βοϊ]ὰ 8110 ποῦ {}18 βαῖνθ ἴου! ὕμτθθ 
παπαάγθα ρϑποθ, ὑμαῦ τηδῃ τηϊρῦ σῖγ ἴο 
{86 Ροον ὃ 

0. Ἠθ βαϊὰ ποῦ {18 ἴον ὑπαῦ ἢ οαγθὰ [Ὁ 

ΟΠΘ Βθηῦ. 
7 Ὑπθη ὑΠ6 ϑανίουν 8814, Τοῦ πον, ἴον 

ὑπδῦ 81:6 6] ἃ {18 απο ὑπ ἀδὺ ὑπαῦ τθδῃ 
δῦ ὈΌΓΥ τη. 

8 Ὑὁ μᾶνθ ἃἰνύδυβ ἐλθ ρον ψ ἢ τοι ; 
Υ6 Βᾶνθ πιὸ ποῦ ΔΙ ΥΔΥΒ. 

9. Α στοαῦ πιυ]εϊδααο οἵ 16 ν.8 κπον ἡ ὑπαῦ 
ἢ6 νῦαϑ ὕπο : πα ὉΠΟῪ οδῖηθ, ποῦ [Ὸγ {6 

3 χἱξ, " Βυσγίπο,᾽ δογίη. 

3. Μτ, Τῆοτρο Ρυποξαδλἔοθ ἐπ 5 ἘΠ 5, ἐξέ λέ ἐλαέ, ι1π. “1οὲ 
ποῦ ἐπϑὲ ,᾿ Ὀὰὲ Ὅτ, ΜΆΓΒΕΔΙ ἀθο5 τοῦ μαποϊαπίο ἴδ δὲ Δ] ; 
80 πδὲ 1ξ τοδῖβ ἰκὸ πὸ Οὐθοκ, πὰ δΒ 1{ ἰ5 τοπάστοα ποτο, 

4 φεοπεοιυ, "ΠΟΥ δὰ ποαγὰ ἀπ αβοοτίαϊποά ἱξ." 

ἌΒΑΒΙΟ, 

Ὑγ88 ἃ ὑπιοῦ, ἀπ μαὰ [6 ομιθβῦ, απὰ σαντα 
ϑΠαὖ τγὰ8 ὑπγον πῦ ἑπέο ἐξ, 

7 Τῆιθη 9}68ι8 βαϊα, Το ]6 ΠΡ ποῦ: 
ἴον ὑπαῦ ππίο {Π6 ἀδὺ οὗ τῦῦ ὈυΓΙ4] 586 
Κθϑρϑύμ {}18. 

8. Τὸν [Π|6 ΡΟΟΡ Υ6 ΔΙ ΥΔΥΒ μᾶγθ ἢ γοὰ ; 
θυῦ τ γ6 ᾶνθ ποῦ δἰ νυ 8Υ8. 

9 Απᾶ ἃ σγοαῦ τηυ] δι ἔγομη πος 
{Π6 Τοιυβαπαογβιοοα ἐμαῦ ἔμ 6 τὸ π6 νγϑβ8: δπὰ 

1 μένω νεύτα πάγαα ρμἱξέκα πιποροίευδηπα. ' 

3 “πγαπιῖηα, "ἸΟ56,᾽ ὕγοτα "ἄγαν", ᾿ΒΒΠΟΓΌΛΓΥ,, ΟΥ “ἴσια. Ὁ 
] ῬΙΘ,᾽ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἴ.4ᾳ. ΑΥ, 'λαγεηι. 

3. μ{ὲ “ποἐψάελε. 

4 »νὸδηψα". 

5. νηιδίάονιιαψα, τὰ βαλλόμενα. ᾿ 

δ γἱξ, “ἃ ρστοδὲ ρϑορῖϑ. Ι 

τ τς “Ης ἰ5.᾽ ] 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

ἔἴχτηθ οὗ ραγοὶ βρι Κοπαγά, οἵ ρτθαὺ ρυῖοθ, 
8δη4 δηοϊηϊοα παῖδ 10 ὑπο ὕπο ἔδοῦ οἵ 7 6808, 
δηὰ πῖρθα ὑμθιὴ θοῦ χἹ ἢ ΠΟΙ Πδὶν : δηᾶ 
ἴθ Βουδθ νγὰϑ ἢΠ]6α νυ ἢ 0Π6 5116}}3 οἵ ὑΠ6 
ΡΘυΐαμηθ. 

4 ΤΏ θη βαϊὰ {π6885 Β΄ ποι, ὑπο Ἰβοαγιοῦ, 
016 οἵ 8 αἰδοῖ ρ]68, γῆ νὰ ργθραγίπρ ὑοῦ 
ΒούγαΥ ΗΠ}, 

ὃ ὝΥῺΥ ν88 ποῦ {Π|8 θυ ιμηθῦ 8014 [ῸΓγ 
ἔμπσθο παηαγοα αἀἴπανβ, ἀμ θοβύον θα οα 86 
Ροουἢ 

0 Απᾷ ὸ βαϊά ὑπῖ8β, ποῦ ἔμπαῦ ἢθ [ο] 

οαΥτΙΘα τ μαῦ [6}] πο 1.7 
7 Βυῦ 688 βαϊὰ, Τιοῦ ΠΥ: ἴον 8.10 Κορ 

1ῦ ἴον ὑ86 ἀδν οἱ τὴγ ὈαΓΙΑ]. 

8. Τὸν ὕΠ6 ῬΟῸΡ 8.6 νυ 0} νου δὲ 8}]} ὑϊπ|68 ; 
θὰ 1 δὰ ποῦ ψ]ἢ γοιι αὖ 811 {ἰπη68. 

9 Απᾶ ἃ ρστϑαῦ τυ] υϊξαθ οἵ ὑΠ|6 «6.8 
Κη ὑμπαῦ 68118 νγὰ8 ἔπθγὸ : πὰ ὑπο ν πυθηῦ 

1 σακίψνίη Ῥοϊγκὶ. “Ῥαγο," “λάίακείη. Ἐσροη, “ ναυγδοάὰ 
ἰπίο δὰ ὁββοησο," πᾶγάϊη ἧι ἐς. αηδαὶ τ. γὔπι, Βαγβ ΕἸ. 
Οααυνίηΐ, ΝΥ οποτα οὐ Οὐ, ν. 200, οὐ. ΝΥΝ. Βοο, ΠΟΥΥΟΥΌΥ, οἢ 
τοιῖ5 ἀἰπραϊοά ρμοίηξ, Οοἰκὶ! Ἡϊογοῦ, ἰϊ, Ρ, 3, βῃ. 

3. γ{π," ὀχμιδι δείου." 
3 ἐβοῃ οὗ Βίπιον.," ῬΟΙΥΚΊ. 

ὁ »ηακηνν απ, " Ῥγοραγο," "Λαΐζαγο," νουξαγίης ἴθ. 560 
ΨΟΓ, δ]. 

δ (ἐν, Ῥγοραγδζίουι οὗ " τόβοβ, οἴξογ, 

δε ράγπο," ῬΟΪΥΕῚ. 

Ἴ κιᾶ νεκῖν ΓΙλὶ "τ θδὲ ἩΔρΡΟΠΘΙΝ," ΟΥ ᾿ΤΉΔΥ ἤδρρον ἰπ 
Ϊ ἴξ." νινα ψμίφᾶ᾽, " ΥπδῈ 5 τγονντι," " νπδὲ Χ0}}." ῬΟΙΥΚῚ. 

τπιθηὗ οἵ ρΡιγθ βρ᾽ κοπαρά,} οἵ μἰρα ῥσῖοθ, δηα. 
886 δηοϊπίθα {π6 ὕπνο θοῦ οἵ “6808, δπᾶὶ 
νὶρϑά ἔμθιὰ νυ Έἢ μον μαὶσ: δηᾶ ὕΠ6 ποσδθ. 
γὰβ ΠΠ1οὰ τ {86 5π|16}} οἵ ὑμ8 ρϑυξαμπιθ. 

4 ἌΠοη Τυάδ85 ᾿βοατὶοῦ βδὺν ὑδμαῦ, Π6 
ΜΠῸ 88 016 οὗ 6 5ι18᾽ ἀἸΒοῖρ]68, δηα τυ Ἰβιθα 
Ὁπαῦ π6 τυϊρηῦ θοῦγαν Βῖπι, βαϊά, 

ὅ Ὴν 88 ὑπ18 οἰηὑπηθηῦ ποὺ 50] ἴὸ τ 
ἴθτθ πυπάγοα ἀΐπαγβ, ἐμαῦ ὑμπον μδὰ ρσίγθπ, 
86 Ρῥυῖοθ οὔ Ὁ ὅο {6 ροὸν ὃ 

Θ. Ἠθ βαϊά ἐπῖβ, ποῦ θθοδῦβο μ σαγοαὰ [ὉΣ 
86 Ροοῦ; Ὀυῦ ἴον {ΠπῶὉ Π6 νγὰϑ ἃ ὑμ]θῇ, ἀπ ἰπίονοϑῦ ἴῃ ὑπ ροον; θὰ Ὀθοδιβθ [6 τγα8 {Π|6 ροον 1} θαῦ θδοδυϑθ ΠΘ τγ88 ἃ μϊοῦ, ἀπά 
μα {6 οἰιοϑῦ," ἀπ θᾶγθ [9 ὑπίηρβ ὑπαῦ ἃ 16, ἀπ {Π|6 οἰ μού νὰ Ὁ Βῖτη, πὰ μθ 086 τποπον ομοϑὺθ γγὰβ ἴῃ εἶ πη α, πα νυ μαῦς ἢ 

ΟΥΘΙ [6}} Ἰηῦο ἰδ [6 οαγτθὰ, 
7 Ζόβιβ βαϊὰ, [μοῦ γϑ δἴοπθ {6 νυοιηδῃ,ῦ 

Ὀδοδιιβθ 8.16 μϑΐ!ι μδὰ ἃ υἱθνῖἰο τὴν ὈΌΓΙΔΙ. 

8 Ἐὸν ὑπ ροουὃ 8.8}} δἰ νγᾶγβ ὈΘ ψἰμι] 
γοι ; Ὀυΐῦ 1 588}} ποὺ 6 Ὀθίογθ γοὰ ἴον ἃ] 
{Ππ|6. | 

9. Απᾶ ὑμο πιυϊξαάο οἵ ἔθ 7 νν8 μοαγὰς 
{παῦ Το 885. 88 ὕθογο: δηᾷ Π6Υ Δ}} απὸ 

1 μᾶγατη 'λᾶς, ᾿ξ. "τοδινοᾶ κερί κουῦδσά." 

3 ἀἰναί, "οἰνοῖ." "αἰέψαί. δᾶν,--,ἰπᾶναέ ας δὲϊ "λδκλ 
ἀλανάα δάκνπαά,---ἰκ δ τιᾶπιο ΤΓῸΓ ἃ {πϊπς αἰνίπ ἃ κοοῦ 
5πο}}, Βοτθᾶπ.ἱ αὔξοι, 5ιν. Ρ. 613. 

3 Δαγυδελᾶη. 

ΓΙ φΦ εμήηῆη. 

ΙΪ . καπάδλ 'λαξῖης, “πο ὈῸχ οἵ ἰγοδβυγο." 

6 11τ. 16ὲ ἔἶνο υνοσπδη ρδπ8." 

Ἴ κἰγᾶλ ἀδελίαλ δῆά. 

] 1756 



5. ΦΟΗΝ. 
] 

Ι ΑΥΤΗΟΕΙΞΕΡ ΨΕΚΒΙΟΝ. 

ποῦ [ἴῸ" 76βι5᾽ 5861 οὐ]ν, θα ὑμπαῦ Π6Υ 
πηριῦ 566 ΤΖΑΓΙΙΒ 4150, ὑπ Ποῖα μ6 δά 

᾿ταϊβϑα ἔγοπι ὑμ8 ἀθαά. 
᾿ς 10 41 ΞΒυῦ {Ππ6 ομϊοῦ ρυιθϑὺβ [οοπβα]θα} 
ὑπαὺ ὑμ6γ ταϊρσαῦ μὰ 1μἈΖΆΤΙΙΒ 4180 ἴο ἀθδΕ} : 

11 3Βθοδιβθ ὑπαῦ ὈΥῪ ΤΘΆΒ0}. οἵ ΠΪΠῚ ΤΊΔΩΥ 
[οὗ 1π6 {1 ν}5 ψϑηῦ ἀύΥ, ἃπα ὈΘ]]Θγθα [01] 
“[6588. 

᾿ 12 4 10υ5 {Π6 ποχῦ ἀν πιο ΡΘΟΡ]Θ 
ἐμπαῦ ὑγουΘ οομηθ ὕο ὑπ ἔδαβύ, [πῆ θη {Π|60] 
᾿μρασα ὑμπαῦ 6508 τγᾶ8 σομηΐηρ [[0] 6. ὰ- 
Β8]61, 

15. ΤΌΟΚ ὈγΆΠΟΙ685 οἵ [Ρ8]11] ὕγθθβ, ἃπα 
ππϑαῦ ἔουῦ ὕο πιθοῦ Πἷπι, ἀπά οτθα, ΗΠ - 
᾿58ηη8 : [Β]65864 ἐβ πὸ Κίηρ οἵ [5γ86] ὑπᾶῦ 
φοιιϑίῃ ἴῃ ὑμ8 παῖηθ οὗ ὑπ6 Πορα.7 

᾿ς 14 [6Απα] 7Ζο5α5, [ππθπ μ6 μ847 [οαπᾷ 
ἃ γοᾺΠρ 8458, βαῦ ὑΠΘΓΘΟΙ ; 88 1 18 υγυυύθῃ, 

15. ΤΕΡΔΡ ποῦ, ἀδυρηῦον οἵ δίοπ : Ὀθμο]α, 
ἐν Κίηρ σοιμθίῃ, β᾽ δ] πρ' ΟἹ. Δ 8.88᾽Β οο]΄. 

1 ΟἿ. χί. 48, 44. 

2 ὦ Τκο χνί. 31. 

3 ΟἹ. χί. 45; χὶϊ. 18. 

4 5. Μαζί. χχὶ. 8; 5. Μδσκ χὶ. 8: 5. ΤΚο χῖχ. 35,80, ἄς. 

5. ῬΆ5, ΟΧΥΙ, 25, 26. 

6 5, Μαζί. χχί. 7. 

1 ΖΕΟΙ, ἰχ.9. 

Ϊ 
ΓΠΑ.}. 38. 
Ι 

Ι 

ΞΥΕΙΔΟ. 

ὑπο υ οαπηθ ποῦ Ὀθοδιβ8 οὗ “68118 οὔ]υ, θα 
4180 ὑμαὺῦ ὕπο ὺ ΒΠου} 568 1, ΖΆΓΙΒ, Π6 ὙΠΟ ΠῚ 
16 ταϊβθά ἔτοπι {Π6 ἀ6δά. 

10 Απάὰ {π6 ομ]θῦ ρυιθϑὲβ ὕοοῖς Θοη86}} 
ὑπαῦ ΤιΆΖΆΤῺΒ 4150 ὑπ6υ 5ποι]α Κα] : 

11 Βθοδιβ6 ΤὩΔΠΥ͂ [ΓῸΠῚ ΔΙΏΟΠρ' {86 [6 8 
ΟΠ. ΒΪ8. δοοοιηῦ Ὑγ6}6 σΟΪΠΡ ἅΔΥ, ἃηα θ6- 
Ἰϊονίηρ ἴῃ «6818. 
4 χχχι.---12 Απὰ ὑμ6 ποχὺ (Υ ργϑαῦ 

τα αἰ] Οἰὑππθ5 ὑμαῦ ΓΘ. οοῖηθ ὕο ὑπ6 [δαβῦ, 
Π θη ὑπο μοανα ὑπαὺ «6518 τᾶ ΘΟ] ηρ' ἴῸ 
ΤοΓαΒδ]θιη,3 

18. ΤοοΙς Ὀγαποϊιθβέ οὔ ρα] ὕγθοβ, ἃπὰ 
πθηῦ ουὖ ἴο πιθοῦ ἢ]π), ἃπα ὉΠΘΥ͂ ΓΘ ΟΥν- 
ἴηρ 8η4 βαγίηρ, ΗἨ βαπΠᾶ : Ὀ]ΘΒβθα ἐ5 Π6 
ὑπαῦ 15 σομηπρ 1η Π6 πϑῖπθ οἵ ὑπ Ἰωορᾷ, 
ὕπο Κίηρ' οἵ Τ15γ86]. 

14 Βυὺῦ «6518 Του πα ἢ 855,2 ἅμα βαῦ ὁ 
10; δἃ8 1ὖ 15. συτιυθῃ, 

15. ἘΡαΡ ποῦ, ἀδιρη οι οἵ ἴοι : ἴο, ἐμ ν 
Κίπρ' σομηθῦ απΐο {Π66,7 ἀπ τ] αἸηρ ὁπ ἃ 
οοἱὺ ἐπ6 ἴσα! οἵ δὴ 888. 

Ομ λΡ». ΧΙ]. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

10 νγᾶϑ ποὺ [ὉΓ «65118 ἃΙομθ ὑπῦ ὑπο Ὺ υτϑηῦ, 
Ῥαΐὺ ὑπαῦ ἔπιον Βιοῦ]α 566 Τα ΖΑΡῈΒ 8180, ὙΥ ΠΟΤῺ 
{680} Ταϊβθα ἔροπὶ ὑΠ6 ἀ6δα. 

10 Απᾷὰ {π6 οἰϊοῦ Ῥυὶθβίβ ἔοοὶς ΘΟΏηΒ6] 
ὑμαῦ ποὺ 5ῃοῦ α Κ|}} ΤΆ ΖΆΡΊΒ ; 

11 ἘῸΡ ΠΔΠΥ {ΓῸΠῚ ΔΙΠΟΠρ ὑπ8 «608 
σθηὖῦ Ὀθοδιιβο οἵ ἴηι, ἀμ ἃ ὈΘ] ον 1ῃ «6588. 

4 χνυ.---12 Απὰ {Π6 Ἃ(ΔΥ δί[θι Δ ΩΥ Ρθο- 
ΡΙΘ ψΠῸ γγῈ ΓΘ ΘΟπη6 ἴο {Π|6 ἔδαβύ, ῃθῃ ὉΠΟΥ͂ 
Βραγα ὑπαῦ «6511 οοιηθῦϊι ἐο ΤΡ ΒΆ]6Π), 

19 ΤοΟΙκ ὈΡΆΠΟΙΙ6Β οἵ ρα ]τὴ ἔγθθ5 ὑπαὶ το Ρ8 
5ΡΘΘη,} ἃπα ὕπθυ νυθηῦ ὅο πιθοῦ μΐπὶ ; ἴῃ ἐμ  Ισ 
ΒΌΪηρ' ἴοΡυ ΠΟΥ ΟΡΥ," Πα Βαγ, Η ΟΒΔΠΠᾺ : 
Ὀ]ΙΟΒΒΘα ἐδ π6 ὑμπαῦ σοιμοῦ! ἴῃ ὑπ πᾶ οἵ 
ὑμ6 Τωορά, ἀπά 0μ6 Κίηρ' οὐ Τ18γ086].ὃ 

14 Απα «6818 ἴοτιπα ὑπ ἴοα] οὗ 8 88, 
ΔΠ4 τοάθ οἡ ἴῦ ; ἃ8 ἵῦ 15 συυϊδύθῃ, 

16 Ἐδαν ποῦ, ἀαιρἢ οι οὔ ϑἴομ : 1ο, ὑῃΥ 
Κίηρ Θομηθί]}, ἃπΠα τ] ἀοὺ ἢ οα {86 ἴοδ] οὗ δὴ 
888. 

1 οΥ, “Τουτηδᾶ ἐπ ἐπουρηΐ ἀπ ἄνγοὶῦ οἱ ἴξ.᾽ 
3 «Βροδιιβθ οἢ ἢΐβ δοσουηῦ ΠΊΔΩΥ ὙΟΥΘ ΚΟΪΠΡ ἵγο πῃ 

ὉΠΊΟΠΡ' ὅπ 5 νν5, ἃπα Ὀο ον ίπρ ἴῃ 1 Εβύυ8.᾽ ΗΤΥΚΙ. 
3 μεϊδλίθηι, εἰς Ἱεροσόλυμα, “ἴο᾽ ΟΥ̓Ὑἦζονγαγὰβ Τοσγα- 

ΒΔΙΟΤῚ :᾿ ποῦ “ἰπἴο.᾽ 
4 ἩΓΚΙ. μᾶ5 πδλῦπξ, " Ἰοβδηηδ5,᾽ ἴ.6. “ ὈΓΆΠΟΙΟΒ ΟΥ̓ ΡΔ]πι- 

ἔγϑοβ, ΟΥ οὐ ὑυ]Π] ον 5, σαυτὶοα ἴῃ ῬΓΟσοββίοι νν μῖ]6 ΒΒ ΟΠ ρ᾽ 
Ἠοδβδημδ. 5661 Μδοο, ΧΙ, 51, πὰ Τιονἱξ, χχὶϊ, 40. 

δ 5, ἘΡΏγΔΟΠι, Κουτη. ΤῸ ῬΆ]τὴ Βασαν, νοὶ]. 1, Ὁ. 900, 54. 
6 «Τὴ {πῸ ϑγὰ γϑᾶγῦ ἐλμαμαξ αρὴ ἀϊλπιοηῦ αἀ᾽ ψοϊισαΐλι “10 

αἰα"Ἰ απο πον Καὶ, ἰδ ῬΓαῖβοα [Π6 516-855 ὑπαὸῷ Ὀγοιρηῦ Τουτη 
πὸ 708] οὐ νυ ΐο Ἠο γτοᾶρ,᾽ ἂς, 5, ἘΡΏγδθιι ἴῃ Ναῦ, Ομ. 
γΟΙ. ἰϊ, ». 436, Ο, 

7 τδὶ, 

! ΒΑΗΉΙΌΙΟ. 

ΠΟΥ σατηθ ποῦ θθοδιιβθ οὐ {6515 ἃ]0π6, θαῦ 
᾿αἴ8ο ὑμαῦ ὑπο ν Βῃου]α 566. ΤΆ ΖΆΓΊΙΒ, ΜΥΠΟ 
"ἢθ ταϊβϑα ἔγοιῃ ὑΠ6 ἀθδά. 

10 Τπθη Π6 ομϊοῦ ρυοβίβ ὕοοῖς σοι Π86}} 
᾿ἐμαῦ ἔΠπ6Ὺ βου] ρυῦ ὕο ἀθαῦ ΤιδΖαταΒ 4]80 ; 

11 Βρϑοδιιβθ ᾿Δην οὗἨ {ῃ6 7965) σοῦ 
ΑΥΤΩΥ ὈΥ ΤΘΆΒΟΠ οἵὁἨ Π]π|, ἃπὰ Ὀθ]ΙΘνθα ἴῃ 
}6888. 
᾿ 12 ὁὴ ἴδ τπουτον ἃ στοαῦ τη] 46 οὗ 
ἔμπα ὑπαῦ πο γ6 σοῖηθ ἴο ὑπ ἴθαβῦ, Βδυ]πρ᾽ 
πραγ ὑμαῦ 6511 οοιμϑῦῃ ἕο ΘΓ ΒΔ] θη, 

Ι 

19. ΤΟΟΙ ὈγΆΠΟΙ 658. οἵ ρ8]πὶ ὕγθθβ, υγϑηῦ 
ουὐ ἴο τηϑϑὺ μἷπι|, ἀπ βῃουΐοα ουἱ,2 Ἠο- 
ΒΏΠΠ8 ; ὈΪοβδθα 18. μ6 ὑπμαῦ σοιηθύῃ 1ῃ {Π|6 
πδῖηθ οἵ {π6 Τιονὰ, ἔπ ΚΊηρ οὗ 18γδ6]. 

14 Ῥαυῦ [6885 Ππανῖηρ ΓΟ Πα 81 8885, ΠΟ] ἢ- 
[θα προπ 1Ὁ ; δοοοναϊηρ [Ὁ ψ]Πδῦ 185. νυν θη, 

15. Ῥθαν ποῦ, Ὁ ἀδιρῃΐον οἵ ὅϑ΄ἴοῃ : θ6- 
014, ὑπ γ ἹΚΊηρ σοιμοῦ ἀπύο 866, Βἰυ{ἰπρ’ 
ὁ. ἴπ6 [04] οἵ 8ῃ. 88. 

1 απαϊΐ κοάΐπε, " σσροταπξε σομβη  ατη." 

3 ἀμαδῆκαᾷκ εὗοὶ :---Ὅαξ Μοπρῆ, αμῦελ εδοὶ. 

| 

᾿ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΙΟ. 

ποῦ ὈΘοδι86 οἵ “6511 δἴοπο, θαῦ 4150 θθοδιιβθ 
οἵ Τιαχάγ8, [Ππαῦ ὕΠ6 γ 5Που]α 566 ῃϊπὶ ἡ] Ο πὴ 
ἢ μαὰ γναὶβϑα ἔροπὶ {π6 ἀθδά. 

10 ΤΊιθ ομ θῖ ρυιθβῦβ ὉΠ θη [οοἹκ! ΘΟΙη86] 
ἐμπαῦ που Βα ΚΙ] ἸμάΖαΡΒ 80 ; 

11 Βρϑοαᾶιβο ὈΥῪ γθάβοη οὐ Εἷπὶ ἃ τη} 0]- 
ὕπο τγϑηῦ ΔΥΤΑΥ͂ ΤρΌμὰ διηοηρ᾽ ὑΠ6 16 )}8 ἃπα 
Ῥο]Ἰονοα ἴῃ “6888. 

12 Βιύῦ οπ {Π|0 τηοῦτον ὑμ9 στθαῦ τη} 0]- 
᾿ὕπ46 {πὰῦ ὑγογθ οοιηθ ἕο {π᾿ ἴδαβύ, Βανηρ 
Βοασὰ ὑΠαῦ “68118 οοιηθύῃ ὕο ΘΒ Ά ] 61, 

13. Τοοῖς ὈγΆΠο 65. οἵ 5 ΡΆ]πὶ ὕγθθβ, ἂπᾶ 
νοπῦ οὐ ἐονγασ δ Πἴτη,ὃ πὰ ὑπο Υ ον θὰ οὐ, 
ΒΔΥ Πρ, Ἠ ΟΒΔΠ118 : Ὀ]ΟΒΒθα ἐς μ6 πω σομηοῦ 
ἴπ ὕΠ6 πᾶπηθ οὗ {πὸ Τιορά, ἀπὰ {πὸ ἹΚΊηρ οἱ 
1βγδοὶ. 

14 Βυὺ {6818 Πανίηρ [ΟΠ ἃ 888, 
τηοπίθα προη ἰῦ ; ἃ8 10 18. νυνὶ θύθη, 

15 ραν ποῦ, ἀδιρ ον οἵ ἴοι: θοΠο]ά, 
ἔην ΚΚΊπρ οοιπϑί ἀπΐο {Π|66, τποιηὐοὰ οἢ 
ἃ οο]Ὁ {16 [Ὁ8] οἵ δ 888. 

Δ πε, "ταδῖο σΟΌΠ80],᾽ ἀμϑν εδορηῖ, 

3 ενοϊ'λιεπ, 

3. αμΐ εὗοί ε' ἀγαρὴ 5 αϊ Βαμία, ἀμεί ἐὗοὶ ὁ ἐδηνῆέ Ἔγορἣ. 

1 χαφαηφαϊαξέ. ῬΟΪΥΡΊ. 5 ἸΠΟΟΥΤΘΟΓΥ εὐαδαφαϊέα, ἔτϑ5- 
Ἰαΐρα " οἵ ΞΌσοαΪΟΒ μαϊηναγμηι.᾽ 

3 ῬΟΙΥΡΊ. δα αβ "δηὰ {πον βῃουῦ,᾽ ἀπ οπξβ τοα ᾽ δἰδηνα 
“1 ἘΠΟΙ͂Γ κοἰπρ,᾿ 

3. 1. “πᾷ {Πποῖνγ Κίπρ' ΟΥ̓ΤΒΓΔ6].᾽ “7 Εθυ8 ΟῊΠΙΒΤ, ΟἿΓ 
Τιοκν πα οὐ βάντοῦα, πα ον ΘΟῸν, τὐυαπ᾽ έδηα, ἃ ΟἿΣ 
Κινο." Ὀίάδβο, Αροβῦ. “Ἔτη, Ρ. δ4. 

ΘΟΤΗΙΟ. 

ἔθου [6508 δοπθ, θαῦ ὑπαὺ {Ππ| Ὺ Βῃμοι ἃ 560 
ΤΙΆΖΆΡΙΒ. ͵8δο, ἡ Ποπ ἢ6. ταϊβθὰ ἔρομὰ ὕμ6 
ἀοδα. 

10. ΤΘ οἰϊοῦ ῥυϊοϑέβ {πουοουθ ὙΘΓῸ 
ταϊ 1661] {Ππ͵ 0 {ΠΥ ποι ἃ ρῦ ΤιαΖΆΓ ΙΒ 8180 
ἴο ἀθδῦῃ ; 

11 Βρολιθθ ΠΙΔΠΥ͂ [Ὁ ἶπι νοῦ ἔροιῃ 
ΔΘ ηρ' ὕΠ16 [6 ν}8, ἃ Ὀο] ον θα «6808. 

12. ΤΊιο ἀν δἰδον ἃ συθαῦ τυ] ὑπαὺ 
ΘΔ Π16 ἴο {Π6 ἔδαβί, μθανρηρ ὑμπαῦ 1 68118 οοπι- 
οὐκ ὕο «υιιβα! θη, 

13. Τοοὶς ὈγΆΠΟΙ6Β. οὗἨ Ῥᾷ]πὶ ὑσθθβ, ἢ δηᾶ 
τᾶν Οα' Γουν ΓΒ Ἀπ ὕο πιθοῦ Πΐπη, ἀπ {6 Υ 
οΥθα, Ἡ οβαμμὰ : Ὀ]οΘββθα 18. ἢ σοιηΐηρ' ἴῃ 
ὑπ πιᾶπηθ οἵ ὑπὸ Του, ἸΚτηρ' οὐ 1βυδο], 

14 ΤΊοπ «[68118 Του πα ἃ. ἃ88, βαῦ ἼΡΟΣ 
δ; 8 10 18. ψυ αι θη, 

15. αν ποῦ, ἀδιρηίον οὐ ϑίοη ; 566, ὑΠΥ͂ 
Κίηρ' σοιῃθ 6}, δι υυϊης οἷν ὑπ ἴ0α] οἵ ἃ. 488. 

1 γημπαίἀεαμπμέδ. ἐπαπι. 

3 γη ἴαϊγαμδαμίμηναί, "᾽ὰν ΤΟΥ Βα] οπὶ,᾽ ΟΥ̓ "ἴο, ονσαγβ 20- 
ΤᾺΒΑΙ Τὴ," 

5. αδίαπα μείκαναρηηδ ;--ορ ον, αν μοί καϑαρηι ἄτὸ ἘΥ ΒΟΙηΟ 

Θοτῖν οὐ ὕγοπι φοίνιξ, Ἰυΐ ροῖλ ΒΟΘΙῚΒ τπογὉ ῬΓΟΡΔΌΙΥ α]Ποα 

ἴο αν, Ῥοονι, ποῖνξο, μἴτοῖν, μίσοα, πεύκη, ἅζο,, Β0 ἃ5 ἴο το οΥ 
ΤΠ] ῬΛΒΒΛΓΟ  ὈΓΆΠΟΊΘΕ Οὐ ρίπο. ἔγοοβ,᾽ ἀπ ὀχργοββίου βαϊξοῦ 
τὸ πογίμοτγη ἰἀ6 85, 5 νγ0}} 5 ῬΌΓΒ, "ὈΓΒΠΟΙΙΟΒ οὗ οἱἵν ο.ἴσοοβ,᾽ 
ἢ, 15. Τὸ οαβέοτσιι Ὁπ05, Τείκαδαχηπιε ἴθ. ποτὸ σοπδογοα " οὗ 
ῬδΙτη ἔγοσδ᾽ οἡ {πὸ Δα ΠΟΥ ἐν οὐ ΤῸ ΟἈ οΙοπἔχ, Μαββιηδημ, 
ἅκο,, 6 Ὲ νυ ΙΕ οαῈ Τα 0} ἴῃ {Ποἷγ οὐγτποϊοκγ. 8566 ὈΙοΙσα θα, 
ΜΟΥ, ϑΝογί, βὶν. 



ΟἘ 4». ΧΙἧΙ. 5. 5Ζ0ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

ὑμθ ἀθαά. 
10 Τῆι οἰίοῦ ρῥγίϑδῦβ [ογιηθὰ ἃ. σθβο]α- 

εἴοπ ἐμαῦ ΤιΆΖΆΓΙΙΒ 4180 ὑΠῪ βου] ΚΙ]] ; 

11 Βρδοδῦβθ ΠΠΔΠΥ οὗ {πΠ6 16 )8 ὙΘΙῸ 
βοΐηρ, ἀπά πγορο ὈθΘ]ἰθυὶηρ πὶ [6888.} 

12 Οπ {Π0 πποῦτοῦ ἃ στοῦ τη] δα 
ἔπαῦ ΘΥΘ οοπθ ἴο ὑμθ ἔθαϑῦ, γῃθη ὑΠῸΥῪ 
Βϑαρὰ ὑπαῦ 6888 οουηθύι ἕο « ΓΒ] θπη, ἢ 

138. ΤΟΝ Ὀτγάποῖο5. οὔ Ῥα]πὴ ὕγτθοϑ, ἀπά 
νθηῦ ἴονυ ἕο τηθϑῦ Εΐτη,ὅ οὐ γίπρ', ἃ Πα βα την, 
Ἠβϑηπα : Ὀ]65864 ἐς πθ ὑμαῦ σοπηθῦμ πὶ {Π|6 
πδπη6 οὗ ἔμθ Τιονὰ, ὕμου Κὶπρ οἵ 18.868]. 

4 χχυι.---14 Απά «6808, Ββαγίπρ Τοπαπά 
Δ 488, β8ὺ οἢ ἴῦ ; ΟΥ̓ 88 1 18 υυσιυῦθῃ, 

15 ἔραν ποῦ, ἀδυρ μῦθον οἵ ϑδἴοῃ ; 10, ὑπ ν 
Κίηρ οοιηθίἢ βθαΐθα ὁπ {ΠΗ ἴοα] οἵ δὴ δ88.ὅ 

ΘΕΟΆΘΙΑΝ, 

ΟὨΪΥ θθοδιιδθ οὔ 9688, θαῦ ὑμαῦ ὉΠΘΥ ταϊσαῦ ὑπο οπιθ ποῦ ΟὨΪγ Ὀθοδιβθ οἵ “6808, θαῦ ΠΟΥ οδτηθ ποῦ [Ὁ «  Θ5.18᾽ δα κθ ομ]ν, θὲ αἰβο 
Αἰ80ὺ 8566 ΤαΖᾶγιιϑ, μοπὶ 6 ταϊβθαὰ ἔγοπη ὑμαὺ {ΠΥ τισι 866 αἰδοὸ Τμαζαγιβ, γῃοπὶ ἴο 8566 ΤιαΖαγα8, Μ᾿ ΠοτῚ Π6 ταἰβθα ἔγοιῃ. (ῃ6 

ἢ6 ταϊβοά ἔγοιῃ ὕμθ ἀθδά. 
10 Τῆι ὑμθ ομίοῦ 

ὑπαῦ {πο Υ 5Βου ] ΚΙ] 
τἰοϑῦβ ὕοοῖκς Θου 86} | 
ἈΖΆΓΕΒ 880 ; 

11 ἘῸΓ τηδηῦ οἵ {πΠ0 6 .)8 πϑηῦ ἔγοπι 
διηο Πρ ὕμθηη, πα Ὀο]Ἰονϑα ἴῃ «6808. 

12 ΤΙ ποχῦ ἀν ἃ στϑαῦ τη] ἰδ 46 ὑπαῦ 
Ὑ6ΓΘ οι ὕο {Π6 ἔθαϑύ, θθοδιβθ ΠΥ μϑαρὰ 
ὑμαὺ Θβι18. νγᾶ8 σοιηΐπρ' ὕο «[ΘΡΙΙΒΆ]ΘΠῚ, 

13 ΤΌοΙς ὈγΆΠΟΙ 68. οἵ Ρᾷ]πὶ ὕτθϑϑ, δπᾶ 
ψϑηῦ ον ἴο τηθοῦ Πΐπι, ἀπα ογὶθά, ἀπὰ 
581, Ἡοβαπηᾶ: Ὀ]ΘΒβθα 18 6 ὑπαῦ οοιηθίῃ 
ἴῃ ὑπ 6 πδθ οὗ ἐμ Του, Κίηρ οἵ 18γδθ). 

14 Απά {6808 [θυ πα 8 455, πα βαῦ ὁ 
ἴδ; 88 10 15 νυ θα, 

15 Τϑαν πού,32 Ο νυἱγρίη οἵ ϑἴοῃ : 1ο, ἐ})18 
Ὁ ν Κίηρ οοπιθδι απῦο ὑμθ6,5 ἀπᾶ βιυοίμ, 
ὁ {86 [08] οἵ 8ῃ 888. 

1 ὙΠΟ Αττηοπίδη οπηβ δι᾽ αὐτόν. 

3 ἡδδηι "ἴο,᾽ ποῦ “ἰπῖο 7 οΓ ΒδΙ τη." 

3 ξηΐξαγαβίον πῦγα, " ΟὈνίατῃ 1}}}.᾿ 

4 ῥλακαυῦν"ἐ τἰῖ, αἰ5ο, “πο οὐ "τπδὲ Κίπρ οὗἉὨ 15γ80}.᾽ 

δ. 506 5, Βοροτίδη 5 όση. οὐ πη Θηΐγαποο οὗ ΟἿΣ ΠΟΚ᾽ 
ἴηΐο Φογαβαιοιι, ν. 402, 54., ἃπὰ Ηοπι, νἱ. ν. 946. 

ἈΑΝΟΘΙΟ-ΒΑΧΟΝ, 

8606 Τμαζᾶταβ, Ποῖ ᾿6 γαϊβοὰ ἔτοιη 86 
ἀοδά. 

10 ΤῊ 6] ἀθυβ οὔ ἐμ ργϊδύβ ὑπουρμῦ ὑπαὺ 
ὍΠΟΥ που] 5] 1 ΔΖΑΓΡῚΒ ; 

11 Ἐὸν ὑπαῦ τῆδὴν ἀδρατγἐθα ἔλοπι ἐΠ6 ΓΘ τ᾽ 8 
[ῸΓ διἷβ Βα Κθ,} δὰ θθ]θυθα ἴῃ ἐμ ϑαυ]ουτ, 

12. Οπ ἔΠ|0 ἸΠΟΡΡΟΝ ἃ στθαὺῦ τυ] δα 
ὑδαῦ οαπιθ ἴο ἔδθ [ϑαβύτ- ἀν, ψῇθη ὑΠῸῪ 
μθαρ {πῶὖὺ ὑπ6 ϑανίουν σοπιθί το {6 γι- 
58] τὴ, 

13 ΤΉΘΥ ὕοοῖκ ὑνῖρβ οὐ ρδ]πὶ ὑγθθβ, ἀπὰ 
ψϑηῦ οὐν ἴο τηθοῦ δΐπι,2 δηα οτνἱθά, Η αἱ], 
Κιηρ' οὔ 18γ86] :ὃ πα Ὀ]Θϑβθα ἢ ὑπιαῦ σουηθῦ 
ἴῃ ὅπ Του Β πδριθ." 

14 Απᾷ δ ϑανίουν [οὰπἃ ἃ 888, πᾶ 
τοῦθ οὔ ἀροπ Βΐπὶ ; ἃ8 1δ 18 πυυϊ θη, 

15 Ἰϑανῦ που ποῦ, δῖοι Β ἀδυρσ ον ; ΠΟΥ 
ἫΣ Κίηρ σοιηθίϊ, βιυθϊηρ ΡΟῚ 8 ἢ Α88᾽ 8 
ἴθ]. 

1 λας Ηαίεπάες ἐλίη ον ἐυπάεν ἰσε---ἐλίηρ, Ο. βδοῖ, Ὁ. 
ΒΚ, Εἰ κακο. 

3 ρηχεαη Νπἰπε. 

3. γ10ν. “ἨΔ1] ὍῸ ἔπιο ΚΊμς ΟΥ̓́ΤΕΓΔΟΙ," ἐν Πεγαλεία εἴπας δαὶ. 

4 "ιγγὶς ἴθ στη, Τοτ' ῬδΙπὰ 5... νο]. ἱ, Ῥ. 914, βαρ»! 95 
“Οβδππδ ΕἸΠο Πᾶν," ἐλσέ ἐξ ὁπ ὠγπὶ ψεάλεοάε, ἐν λαῖο 
Ταυίάες Βεαγπε, το. 

1 γτ, “ταδς σοῦ 56},᾿ “Τουτηθα ἃ τοοϊ ἴοι. 

3 γι ροβλιγεῖδ, " ἀο ποῦ ἕπου ἤδαγ." ΤΉΘΥΘ 15 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ποὺ 
ἀἰδέαμπε τοὶ οπβηῖρ Ὀούνσθοι {15 ἀπα πμ θ8)ιῖ “ σομΒοῖα- 
τίου ;᾿ πεὲ- β 6βλιῖδ- ἐβοπιοὶῖ, " Εν οσ οὐ σοτπηΐοτί,᾽ ΟΟποσίοσ,. 
85 ἴῃ οἷν, χυϊ. ; Ηδ {πᾶῦ ὙΥΒΙΒΡΟΥΙΒ ἴ0 Ὁ5 “ΤΟΙ ποΐ.᾽ 

3 Το Οϑογρίδη 5 βδιεπάα, “ἴο ἴΠ66.᾽ 

ἈΚΑΒΙΟ. 

ΒΠΑΥΟΝΙΟ. 

ἀθδά. 
10 Τμογοίοσο ἀϊὰ ἐπ ομϊοῦ ῥυοδίβ ἕακ 

ΘΟΠΒ6] ὑπαῦ ΤΠΘΥ ΒΠοι ἀ Κι]] Α]80 ΤΑ ΡῸΒ ; | 

11 Βδοδυβθ Ὁ [8 Β8Κ6 ΠΊΔΠΥ ϑηῦ 
ἔροιπη διηοπρ ἴΠ6 {6 ν}8, δῃᾷ Ὀο]θνοᾶ ἴῃ 
6818. 

12 Οχ {86 πιογρον ὑμογθίοτο ἃ στϑαῦ 
τα] ἐδ 46 ὑΠπαῦ νγα8 συμ ἴο {6 ἴδαβέε, Βανπρ' 
μιθαγα ὑπαὺ Φ98.18 οοπιθῦι ἕο ΘΓ αβδίθιῃ, 

18. Τοοῖς Ὀγάπομο5. ο᾽ Ῥδ]πὶ ἔγθοβ, ἀπᾶ 
νθηῦ ΤΟσ ἢ ἴο τηθοῦ Ὠΐτη, ἀπ βμουΐθα, βαν- 
ἱπρ, Ἡοβδηηᾶ: Ὀ]οββθὰ 15 Β6 ἐμπαῦ σομηθῦῃ 
ἰπ [Π6 πᾶπιθ οὗ ὑπ Τωουὰ, Κίηρ οἵ 15γδ6]. 

14 ΤἬθη 16 808, μανὶηρ [οα πα δὴ 888, βδῦ 
ἐμθγθοι 2 88 ἰὖ 15 τ ἔθη, 

15 Ἐδαν ποῦ, ἀδιιρ ον οἵ ϑἴοη : Ὀθμοὶά, 
Ὅν ΚΊηρ᾽ Θοπιθ ἢ, βιἐὀϊπρ οα {π|6 ἴοαὶ οὔ δὴ 
88, 

1 με, "οἱ ἔπιο ἀδὺ οὗ τηοστονν.᾽ ] 

3 ευναάμψαδίδοπασο πα ἡγψδδ γαΐε, ψὰκο ἵ πα μυμδείοϊψδ ἐκεσα. 
δὲηι᾽ βίομὸδηι", “τῇ ον Ὀϊ]οββοὰ Ηἰΐπι δἰ τε ηρ αν δΠ 8.55, ἃ5 {7 οἱ 
ἃ ἴπγοπο ΟΥ̓ σΠπογι πη, βαυίπι, Ἡόβδππδ ἴο ἴπὸ ὅθ οὗ 
Ῥανίά,᾽" ἅς. Ηομι. οὗ 5. ΟἾγυβ. ἰῃ ΟἸδικο τα ΟἹοΖ. οἁ. Β. 
Κορίξαγ, ". 1. | 

ΡΕΆΞΒΙΑΝ. 

ΠΟΥ τῖρηῦ 5660 Τιαζασιιϑ, Βοπὶ 6 ταϊβθα, 
ροπι διηοηρ ὕΠ6 ἀθδά. 

10 Απά ὑπ ομῖθῦ ρυϊθϑὲβ ἕοοῖς ΘΟ. ἢ56] 
ἐμαῦ ὑμπθυ Βῃοι!α Κα]}} μα ΖΆΡῈΒ ; 

11 Βθοδυβθ ΠΠΔΠΥ͂ οὗ ὑπ 76 ν}8 ΤῸ 8 
ΒΆΚΘ ψ6ῚΘ ΘΟΪΠρ ἀναΥ, ἀπ ὈΘΙἸΘνηρ ἴῃ 
6508. 

5] χχυτι].---19. Απά οα Π6 ππουτον} ἐπ 6 
στοδῦ πη] τἀ θ ὑμαῦ γγ ΓΘ ΘΟ η9 ἴο ὑπ ἴδαβῦ, 
Βιθαρα ὑμαῦ «6808 οοτηθῦ! ἕο “ΘΓ ΒΔ θη. 

18 ΤΉΘΥ ὕοοὶς ὈγΆΠΟ 68 οὗ ρα]πὶ ὕγθθϑ, 
ἃπὰ πϑηῦ οὐὖ ὕο τηϑοὺ μἶτη, ἀπ οὐ, ἢ, 
Ἠοβαππα : Ὀϊοββοά ἐς μ6 ὑπαῦ σοσιϑῦι ἴῃ ἐΐιο. 
πδη0 οἵ [Π9 Τιογὰ, Κιηρ οἵ 15γ86]. 

14 Απὰ ἱπάρρα {6βι8 Τοαηα δὴ 858, ἃπα 
μΘ τοῦθ ἴδ; δ8 1Ὁ ἐξ υυϊ θη, 

15. Ἰραῦ πού, Ὁ ἀδυριῦον οἵ ϑίοῃ : ἰο, 
Βονο, ἢ τ ν Κίηρ οουιθῦ απΐο ὕπθ6, τἱαϊηρ. 
οἢ ἃ οοἱὺ {6 ἴοαὶ οἵ ἃ δ88. 

1 χἰξ, "ἢστοσπὰ πὸ πηοστονν," 1.ᾳ. Οεοτγκίδη. 

3. «Ὑνοτὸ οΥγίης, βαγίπ.᾿ ῬΟΙΪΥΚΊ. 

5 Διλᾶ, "ἴον ἴο." ῬοΙΪνκΙ. Λαλῆσᾶ, Ἐσροη. 

4 11." οἵ ἃ 5.16.8 55,᾽ 'αἰα ἀἰαλ' κλίνη 'δηιὶ αἰᾶηίη. Ϊ 

ϑαν]ΟΌ Γ᾽ Β Βα Κοὶ ΟὨ]Υ, θυὺ ὑπαῦ ὑΠΘΥ που] ὰ ποῦ ΟὨΪΥ ἴῸΡ ὑΠ6 βακθ οἵ «6818, Ὀαῦ ἔπαῦ Ὁ μου, τοῦ ῬΘΟΕΠΕΘ οὗ Ζοίπβ ΔΙΟΠΘ, θὰυΐ 
ὑπαῦ ὉΠΟΥ͂ τηϊρηῦ 566 Τμᾶζαάγαβ, μον ὃ6. δὰ 
ΤαἰΙβϑα τὴ ἔγοπι διηοηρ ἔμ ἀθαᾷ. 

10 Απά {πθ οἰϊοῦ ρυϊθϑὺβ ἕοοκ σουπβοὶ 
ψῖῦ μι 66 πλυ]ἰδθ ἐμαῦ ἔθου μοῦ! ΚΙ] 
ΤΙΑΧΆΓΤΕΒ 480 : 

11 Βθοδιβθ τΠΔῺΥ οἵ {Π6 «6 νν8 αἰα σοπιθ,, 
δηἃ Ὀθολαβο οἵ Βῖτῃ, ὈΘ] ον ἴῃ 688. ] 

4 χχυτι.---12 ΤῊ6 βοοοηὰ ἀδὺ ἃ στθαΐ 
τη] ἰδ θ πθανὰ ἐμαῦ 6808 νγὰ8 σου ρ ἴο 
«ΟΡ ΒΑ] 6 πὶ ; πὰ ὑμπαῦ πνοαὶ εἰξ θ᾽ το ΘομΘ 
ὕο {πὸ δαϑῦ, 

18 ΤΉΘΥ ἕοοκ οἰἶνο Ὀγαποῖθβ,} ἀπ ππθηΐ 
[ΟΡῸΝ ἴο πιθοῦ δΐπι, πὰ ὑπ Υ βμοαξοά : ἀπὰ᾿ 
Βαϊ, Β]οββθά ἰβ ἢ ὑμαῦ σοιηθέμ ἴῃ ὕπθὶ 
πϑιηθ οἵ (ἰοά, Κιηρ οὗ 15γδθ]. | 

14 Απὰ {6βὺ8β Του πα ἢ 888,2 ἀηὰ βαὃ ἢ 
ἰδ; δ8 10 18 σι σι ἴθῃ, 

15 Ο ἀκπυρ ον οἵ ϑϊοη,) ἴδαν ποῖ: ἴο, 
ὑπ ν Κὶηρ οοιμθέμ ἀΐο ὑδθ6, βιἐϊηρ᾽ οἢ ΔῈ 
885 ὕμι6 ἴοαὶ οἵ ἃπὶ α88." ] 

1 «λα λᾶνε κεἰ ηνᾶ. 

5 ΤῊΝ ἱπ διυὐὐδοὰ τὸ ἐπ πο ΟυἸ πκιᾶπι, οἢν. υἱῖ. ν». 400, οὐ. 
ὅσπξ,, δ8ὲ [ε ἰκ οὐετοα ἰπ Ἐαβεν Κ᾿ οὐ. ΝΥ αἷδὸο πὰ ἰπ 
Νίσχᾶπι, Ηΐδε. {|| }.».ὄ 8, οὐ, 1811, 

γα λ .ἰ ΔΙαα λα πα Κακλαὰ δαν 'λατνῖ, 
3. ΤῊ ΓΟϊουσίης Ασδθΐο ᾿πνος ἄτὸ ααοιοὰ ἴῃ ΘΟ] 5ξ. οἷν, ἰ. 

Ρ. 8, οὐ, Ἑκκενν, 
ἄφαϊα ἀΐεδα!ὲ "ἰανάλὶ Τῆγω 
τοαΐηαλιν" 1. αἱ σἄν "πα ᾿αἰαλὶ φαάνᾶη τυαπιση κί αη 

“Ἰοδαὶ οὐ που δίτα ἐπ ἔνα Ἰδπνὰ οὐὁ Ζίοι ; γοὶ [δ ἰκ τι πὸ- 
διοκε στε ον ὕοτ ρονγοῦ διὰ αἰ κυΐεν."" Βὰς Τῶν ἴκ ΠΟ πδπλο 
ΟΥ̓́ΞΟΝΌΓΑΙ πιο πἰδίπκ, οι. Βίπνδι, ΤΟΥ, Μοσῦμΐ Οἰνεῖ, ἂς 
4. "κἴνο. δες," ἰἐλᾶν.ἐ.δαίοδλα. 
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5. ΦΟΗΝ. ΟπΑ». ΧΙ]. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕΡ ΨΕΆΚΞΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

16 [Τ}16867 ἐπίπσβ [Πππαεγβυοοα ποῦ Ἀ15 

ἀἰβεῖριθβ αὖ ὅπ ἤγβυ :] ὅθαῦ σμθῃ {6818 
να δ] ον ἢ θα, δ. Ποῖ σθιηθιη θΘΡθα ὕΠΘῪ ὑμαῦ 
{Π686 ἐπίπρϑ σγθῦ υυϊ ύθη οὗ μῖπι, ἀπ ἐλαΐ 
Π6Υ μϑα ἀοπθ {Π|688 ὑμίπρβ ἀπύο μἴπ|. Ὁ 

17 Τῆι [ρθορ]8] ὑμδροΐογθ ὑπαῦ νγαβ ὙΠῸ} 
Βΐπι ΒΘ Β6 6816 Τιαζαλιβ ουὖ οὗἉ [Π]8] 
στᾶνθ, ἈΠ γϑῖβθα ἷπὶ ἔρομι ὑΠ6 4684, ὈΔ16 
τϑοοτα. 

18 ἼἘὸν {818 οασβθ ἔπ6 [Ῥ6Ο0ρ]6 4150 πιθ} 
μὴπι, ἴον ὑπαῦ ΓΠ6Υ ματα ὑπαῦ μ6 μα ἀοπθ 
815. τηῖρδ 8. 

19 ΤΊ ῬἢΑγῖβθοβ ὑμογθίογθ βαϊἃ δι ΟΡ 
ὑποιηβοῖνοβ, ὕΡθγοοῖνθ γ86 ΠΟΥ͂ Υ6 ῬΓΘΥΔ]] 
᾿πούμίησ ἢ ΒΘ ΒΟ], [Π6 γοῦν] 15 [50Π6] ἴδον 
δῖτη. 

20 4 ΓΑπα]7 ἔμογθ ὄνσϑγθ οουῥαϊη ΟὙΘοῖτΒ 
᾿διποηρ ὕπθπι ΤΥ Ππαῦ ΘΑ ΠΘ ΠΡ ἴο γΟυΒ ἢ] αὖ 
686 ἔραβῦ: 
᾿ς 2] ΤῊ βᾷπηθ οᾶτηθ ὑμγθίοσθ ἴο ῬἢΠΠΡ, 
ϑ.γΒ10}) ττᾶβ [0] Βευμβαῖάα οἵ Ο811166, ἀπά 
ΠΡ ΠΕΘΙΝ μῖπι, βαγίησ, ϑῖτ, γ᾿ σου] 868 

16 ΤΠ θβθ ὑπίηρβ ΒΟυΘυΘ Π18. ἀἸΒΟ Ρ]65 
ππάονβίοοα ποῦ! αὖ ὑμαῦ ἐϊπηθ :3 θὰῦ ψθῃ 
1655. νγὰβ ρ]ου θα, 15. αἸΒΟΙΡ]65. σθιηθπη- 
Ῥογθα ὑμαῦ ὉΠ 686 ὉΠ] Πρ 85 6 γΘ υυιϑύθῃ οἵ Βϊπι,3 
πα ἐλαέ πϑν αἴ ὑπ 686 ὉΠ] πρΒ πηΐο ΠΙμη. 

17 Απά ὑμαῦ ταυϊυϊῦθ ὑμαὺ ννα8. ΜῚῸῈ 
᾿ΐπιὶ ττὰβ ὈΘαυηρ τ] Π688. ὑμαῦ ἢ6 οα]]οα 
Τιάζαστβ οὖ οἵ ὕΠ6 σῦᾶνθ, ἃ Πα σαὶβθα Π]πῃ 
ἔροπι ὅπ6 ἀθϑά. 

18. Απα Ὀθοδιβθ οὔ {1}18 στϑαῦ πη] ἐπ θϑ᾽ 
σγθηῦ οἂὖ ἕο τηθϑῦ ἢ]πὶ, ἴον ὕπο Ὺ μθαρα ὑπαῦ 
6 πυτοιρὶῦ Π18. 5161. 

19 Βὺῦ ὑπ ῬΠΆΓΙΒΘΘΒ. ὙΓΘΓΘ ΒΔΥΪΠΡ ΟΠ6 
ἕο δπούμον, Υ6 8566 ὑπαῦ γϑ ργροῇῦ πούῖπρ' ; 
ἔον, ἴο, 88 σι βο]θ ὑοῦ] 15 ΡΌΠ6 δίδου μη. 

20 ΤΉΘΓΘ ΓΘ 4]80 ΓΟ ΔΠΟπρ {Π|6 
ΠδύϊΟ 80 ΤΠΘ ΠῚ ὙΠῸ ΘΔΠῚΘ ΠΡ ᾧο «[6ΓΙΙΒΆ 161} 
ἴον ἴο ουβῃρ αὖ ὕΠ6 ἔδαβῦ: 

21 ΤΉΘΒ6 ὁδπη6 πα ἄγον πρᾶν ἴο Ῥἢ]]Ρ, 
Β6 ἔγροπῃ Βούμβαϊάα. οὔ Θ411166, πα ὑπδν 
Βςθα Βῖπη, ἃ Πα βαϊα τιπῦο ῃϊπὶ, ΜῪ Τονα, νγ8 
ΔΥΘ νἸΒΕΪΠρ τ6 π]ρὔ 566 «[65118. 

] 

1 5), Τκο χυῖ!, 34. 

3 ΟἹ. νἱῖ. 30. 

Ϊ 3 ΟἸ. χίν. 26. 

4 ΟἿ. χίϊ. 11. 

5. ΟἿ. χὶ. 47, 48. 

6 Λοῖβ χυΐ!. 4. 

71 Κίηρβ υἱϊ. 41, 42; Αοἰΐβ ν 1]. 97. 

5. ΟἿ. 1, 44. 

1 1 ψίάα"ιε, οὐκ ἔγνωσαν. 

3 “ΒοΙΌΓΟ,᾽ ΟΥ̓ “ οὗ οἱ ἃ,᾽ γεδη φαάτηι. ΗΥΚΙ. 

3 εφηδὺ {Π656 ὑγοῦο {Ππαῦ ἡγοῦ υυτϊ θη οὐἩ Ηΐπι.᾽ ΗΤΚΙ. 

Φ ἐῬροδαΒο οὗἉ [15 ἰ5οὸ ὕπο τηυἹθδααθ νυθηῦ ἴο τηθοῦ Ηΐμηλ.᾽ 
ἯΧΚΙ. 

5. ΟΥ̓,Ἁ “ῬΘΟΡΙ6Β5,᾽ ἴ.4. οἷν, ΥἹῖ, 535.---ῦ Βαξ ἘΠΘΥΘ γγ6 ΠΘδΊΠΘη 
ΠΊΘ ἔχου ΔΙ ΟῚ ἔπθιη {πδᾶΐ,᾽ ΗΥΚΙ. 

ἘΤΉΗΙΟΡΙΟ. 

16 Αμὰ αὖ ἢνβὺ Π18. ἀἸβοῖρ!οβ. ἀπάθυβύοοα 
ποῦ! ὑῖ8 ; θχοθρὺ ψΠΘΠ «6518 γγ88 σ]ον θα ; 
{πη ὑΠΘῪ σϑιιθα ΘΓ α {παὖῦ 6Π18. τοὰβ υὶῦ- 
ἔθ αθουῦ Βῖμ, δα ὑπὰῦ μου ἀϊὰ 8οὸ απο 
ΒΊμ,. 

17 Απᾶ ὑμοβθ Ῥθορ!οῦ σῆο σγθγῦ6 τ] 
Ἠΐπὶ ὈΘολτη6. 15 τ ύπ 5865,5 ὑπαῦ 6 οα]]οᾶ 
Τιαλαναβ ουὖ οὗ {Π|0 στᾶνθ, ἃπα γαϊβθὰ Ἀ]ΠῚ 
ἴγοιι ὑπὸ ἀθδά. 

18. Απα Ὀθοδαβα οἵ {Π18 {ΠἸ086 τηθη3 υγθηῦ 
ἴο τηθοὺ δἴμη, θθοδιβ ὑπ υ μϑαραῦ ὑπαῦ ἢ 
ὙΤΟΙρ εὖ ὑ}15 τηῖγδοθ.ῦ 

19. Απά {μ6 ῬΙΝαν 8665 Βαϊ πη ηρ ὉΠ|6πι- 
ΒΘΙνΘ8, ὅ86 γθ μον ὑμαῦ γ8 ἃγ81} ἴῃ πούμϊηρ' 
αὖ 811 ἢ 1ο, ὅπ σμοὶθ που] μαῦμ [ο]]ονσθα 
αἴδου Βΐτη. 
4 χυι.---20 Απὰ πθγθ 61 ΒΟΠῚΘ ἔῸΠῚ 

δΙηΟηρ τη οὗἨ (Οτθθοθῖ σ}0 οὔθ. ἊΡ ἴο 
ὙΟΡΒΏΙΡ αὖ {ΠῸ ἔδαβῦ : 

21 Απα ὑμου ὑμθη γοηῦ ἕο ῬΆΠΠρ, οἵ ΒουΠ- 
8144 οὐ Ο}1166, ἀμ {Π6Ὺ ἀβιςθα Ὠΐπι, δπᾶ 
ΒΔΥ πηΐο δῖτη, Ὁ Τωορὰ, 6 8 6 πηϊρῦ 
566. [6508. 

1 αψαδηιϊαγιι, οὐκ ἔγνωσαν. 
3 “μας. 

8 καπιά"α κῦπδισι, 1. “οσαπιο ΗΒ υυϊξηοββ,᾽ βαηιᾶ 
Ῥοῖπρ ἃ Ρ᾽Ὸ,, βοα 85 ἃ βῖπρ'. ἀρυϑοίηρ νυ} “λασὸ, ῬΘΟΡΙΘ,᾽ 
ΔΙ ΠΟΚῖν (15 ΡΌΨΟΥΙΒ. ἃ Ῥ]ΌΓ. ῬΥΌΙ. ἄπει ἐιε, ἃ5. ὈοΙπρ’ ἃ 
σοϊοοῦ, ποῦ, 

4 καὐ) ἤ. 

5. καπιὶ' ὄπ, του, ῬΟΙΥ ΚΙ. “ ἴῃ ἐποὶν Ποαυὶπρ,ἢ 

6 οΥἉ, "βίβιι,᾽ ἑαἄπιαγα, Ὀ]. ἃ δἰ πρ', 

7 ἄπιδαδ᾽α ἐδαν᾽) ἥ, Ὀὰὺ ῬοΟΙΥΡῚ, ανὐδηιϊμαπὶ, "Ἢ Θα ΓΘ ἔγΌ πὶ 
ἈΠιομρ" ποθὴ οὗἩἨ ατθοσο.᾽ Οομαρ. Ὀίάαβο, Αροβῦ, “πα, Ρ. 102, 
1.0. 

ΒΑΉΤΓΙΘΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

᾿ 16 ἨΗἰϊδ5 ἀϊβοῖρ]θβ ππάουβίοοα ποῦϊ ὕΠ650 
ἀμῖηρβ αὖ ἤγβῦ: θὰῦ ἡ ΘΠ [68118 τγγ88 β]ου- 
᾿ἢθ4, ὕπθπ ὑπο τθιηθιηθοροά ὑπαῦ {Π|680 
ὑμῖηρ8. 6Γ6 Ὑτιθῦθη ΘΟΠΟΘΡΠΪΠΡ' Β1π|,2 ἀπὰ 
6μαῦ [Π656 ἅτ ὕΠ6 ὑπίηρβ ὑμου ἀἸά απο Ὠΐπι. 

17 Απὰ {6 του] δι 46 τγ8. Ὀθαρίηρ υυῖῦ- 
π685 οἵ δῖπι, {παῦ Π6 ο]164 1αζαραβ οὐὖ 
οἵ {π6 στάᾶνθ, πα γαϊβθὰ Πΐπὶ ἴγοπη ὕΠ6 
ἀοδά. 

18 Ἐὸν (18. αἰδο ὑπ του] δθ πϑηΐῦ 
ἐονίι ἐοννατ 8 Πΐπη, Ὀθοδι86 ὑΠ6 Υ πραγ ὑΠαῦ 
μθ μδᾶὰ ἄοπϑ {}}18 βίρῃ. 

19 Το Ῥ|αγῖβθοβ ὑπο υθΟυτΘ ὙγΟΓΘ ΒΑΥ Ηρ, 
ὁπ6 ἴο ἀπούῦμογ, Υϑ τρᾶῦ βθοῦ ὑπᾶῦ γ6 ἃνδ]] 
᾿πούμίηρ 1} 1ο, [Π6 που] 15 ρΡΌΠ6 αἰδον μῖπη. 

᾿ς 90 Βαυδέμοτο πτοτο ΟΤθο κβῦ ἔτΌ τη ΔΙΏΘΠΡ' 
ποτὰ ὑπαῦ πγϑηῦ Ρ ὕο ψνογβῃῖρ αὖ ὕΠ6 ἔθαϑῦ :ῦ 

21 ΤΉοβο ὕμοπ ἄγον πθὰρ ἴο ῬΆΠΙΡ, 6 

μιἴπι, βαγίηρ, ᾿μορα, νγθ νυ ]8}. ὕο 866 «[68118. 

ΕΠ μρμείηιε, οὐκ ἔγνωσαν. 

᾿ς Κὶ οΥ, “ἴογ᾽ Ηἰπι,᾽ “Ῥεοδαβο οὗὁἩ Ηἰπι,᾽ εἰ δδίρλ, 

3 ΑΓ, "γῸ 566.᾽ 

4“ Μίηχκαγ, Βοϊία, Ρ. 1, τοδβ ἢ πὸ ΜοτηρΗς, “Ἰ 
8506 {πὸ νγὸ ὑσοῦξ,, ΟΥ̓ ἀν αὶ] ποιηίπρ," 

5 “πεπμεείπίπ, 8:66 ποῖο ὁπ σ᾿, υἱΐ, 35, 
Ϊ 

δ πιρεδα, "ἴοπτο," Μίπιχατ, ἘΔ]. 1.ς, “λέσι μαλα “ἴῃ ἤθβέο, 
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ουὖ οἵ Βεοίμβαῖάα οἵ (811|66, ἀπὰ ὉΠ6 Υ δβίτθα 

10 ΗΒ αἰβοῖρ᾽οβ. απαθυβύοοα ποῦ {{|656 
ὉΠ ηρ5 αὖ ἤνϑῦ: θαῦ θη. [6518 νγὰ8 β] οΥἹ- 
ἤρα, {ποθὴ ὑμποῪ τϑιηθιαθορθα ὑμαῦ ὕΠ680 
Φθίηρβ πθτο νυ ύθη οἵ μ1π|, ἀπ ὑπαῦ ὑπ 0586 
ἃ16 ὅπ ὑΒ]ηρ8 πον αἸὰ ἀπο Ὠΐπι. 

17 ΤΊ πιυ]δῦα4θ. ἔμθη ἐμαῦ τγὰ8. ψ ἢ 
Ἀΐτα} θατο τυ]ῦποϑβ οὗ πΐτη ὑμαῦ, ΒΘ. οα]]θα 
Τιαζαυι5. οαὐ οὗἨ {π᾿ στᾶνθ, ἃπα ὑπαῦ μ6 
Ταἰβθα Πΐπὰ ἔγοι ὕΠ6 ἀθδά. 

18 ῬῸν {Π|8. ὕη6. πηι] δ 465. οαπηθ. οὐὖ 
ὑοναρ 8. Πΐπι, Ὀθοαιβθ ὕΠ6Υ πραγ ὑΠπαᾶῦὺ [6 
ὙΠ Ιρ εὐ Ὁ}}18 ΒΙΡΉ.. 

19 Τῆι ῬΙΑΡΊΒΘ 65 ἔθη 8βα14 διηοηρ ὕπο πη- 
ΒΘΙ͂ν 8," 79 866 ὑπαῦ ψ ἢπα πὸ ργοῇῦ αὖ 
ἈΠ}; 10, ὅμ6 ψῇο]6 νου] 18. ρβοποῆ ΔΘ Ρ 
μῖτη. 

20 ΤΠοτο σοῖο Οσθοῖκβ ἔτο πὶ ΔΠΊΟΠΡ' 
ὑπ θὰ ὑπαῦ σατηθ ἀρ ἴο {πο ἴδαδῦ ὑπαῦ ὉΠ6Ὺ 
᾿ΒΒΟΌΪα τγουΒΠ]ρ : 

21 Τμοβθ ὕμθη απο ὕο ῬΠΠ]Ρ, ὑπ ἴη- 
μαθι αηῦ οἵ ΒουΠβαϊ αὐ οἵ (4}1166, ἀπά {Π6Υ 
ΡΓαγ Θὰ εἶπ βαγίησ, Οὺν Τορὰ, στο ψ]88 
ἴο 866 “6818. 

1 ΜοΙΏΡΗ. τοπάοτα ὅ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ, »]ΐο}ι Βα] ἃ, οταί (8, 

3 οΥ, “Ὅπὸ ἴο δποίποτγ,᾽ 

3 η1, “νγοιξ," 

4 μὶ τεπιδὸ(]δαίάα, 

10 ΤΊΝ8 Πουγουον [15 ἀἸΒΟῚ 0165 πη ἀογβύοοα 
ποῦ! αὖ ὅΠ86 υὙϑὺὺῪ ἤνβυ;" θὰῦ σι πθη Π6δι8 
γγ88 β] ον ρα, ὑπθη ὑΠΟΥ σϑηιθιη θυ " ὑΠᾶῦ 
{818 νγὰ8 σι δύθῃ οὗ Εἶπ, ἀηα ὑπαῦ ὕπο Υ ἀἸὰ 
818 ἀπο ΗΪΠ|. 

17 Τινῖβ πυυ]υϊδα θ᾽ ὑμθη Ῥᾶρο υΙὕΠΟΒΒ, 
ὑμπαῦ τγὰβ τ δ Ηἰπὶ θη μ6 ο8}1604 Τα ΖαΡι8 
ουὖῦ οἵ [86 ρῦᾶγθ, δα ναἰβοα ᾿ἷμι ἔροπι {Π|6 
ἀοραᾶ, 

ἴο πιθοῦ δῖμη, θθοδιβθ ὕπο πθαρα {παὺ ἢ 
᾿ΒΠου ἃ πᾶνο ἀοπϑῦ 0}}18 βῖρτι. 

19. Τῆιθη ὑπο ῬΠΑΡΊΒΘΘΒ Βαϊ ἁπηοηρ' ἔμ Θτη- 
Β6Ινθα, ἢ Υ8 866 ὑπαῦ γ6 ργοῇῦ πούμϊπρ ; 800, 
{π|θ νου] ροθῦλι αἴϑοι μΐτη. 

20 ΤΊΙοσο σορο ὑπο βοῖῖθ (ὑθη 11685 οἵ 
ὉΠπο86 ὙΠῸ σγοῦΘ οοτη6 Οὐἱ ὑπαῦ ὑΠΘΥ 80] 
γον ῃΐρ αὖ ὅΠ6 [οαϑῦ : 

21 ΤΠοβ οασηο ἕο ῬΆΠΠΡ, ᾿ἷπὶ ἔροπὶ 
Ῥουμπβαϊάα οἵ ΘΔ}1160, ἀπά ὑμπον θα 6. ΐμ), 
ΒαυἸηρ, ΠμοΡα, γγΘ ψ]Βῃ. ὕο 8860 «6818. 

1 πὶ κι λεάμη, οὐκ. ἔγνωσαν. 

3. γημπιῖσί, ᾿κὸ ΔΑ, Βαχοι αγοδέ, 

3 οΥ, “γγοτο του οα,᾽ ψαπιμπάθάν, 

4 χαϊαοίδαϊΐ, ὑτοῖ, πα}, 

δ οΥ, "ἴο οὐδ ἃποίμποτ," 

] δ φμπιαὶ ἐμίμαο, 

ΙΞ 
Ι 7 ογ, ἦσϑῖι οὐ, 

18 ΤΠοΡνοίοσο ὑμπαῦ τυ] πγθηῦ ουὐ 



͵ὉπΑΡ». ΧΙ]. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

10 Απᾶ {μα ὑμίπρ 18. ἀἴβοῖρ]θ8. ἀπάον- 
βίοοά ποῦ αὖ ἢγβῦ; θυῦ ψΠθη 1658 ν᾽ 88 
σἱονίθα, ὑμθη ὉΠΟῪ σθιηθηθονθα {Ππαῦ ὑλιαῦ 
γγὰ8 τυ μαῦ τναβ τ θη ἀθουῦ Εἶπ),} ἀπ ἐλαΐ 
ἔμον ἀἰά ἐμαῦ απΐο Εΐπι. 

17 Απὰ πὸ τπυϊυ ιθ ὑπαῦ 88. τὶ 
Ἰμῖπι αν αϊύποββ, ὑπαὺ μ6 θύῃ οαἰ θὰ 1.ὰ-᾿ 
ΖΒ. οὐ οἵ ὕμ6 στᾶνθ, δηἃ σαϊβθὰ Πΐπὶ 
ἔγοτῃ ὑμθ ἀθαά, 

18 Απᾶ ἴον ὑμπαὺ ἀἰὰ ὑπ πιυ! εἰ σὸ 
Του ἢ ἴο τηθοῦ ᾿ἷπι, θθοααβο ὑπθν μθατὰ ὑπαῦ 
86 παᾶ προυρμὺ 815 βῖστι οα ᾿]μ}.ἢ 

19. Τῆθη {6 ῬΠΑΡΙΒ668 Βα] ἃ δι ηρ' ἔῃ θπη- 
ΒΘΊγθϑ, 580 γ8 ὑμαῦ γ6 ἀγδὶ] πούμηρ ὃ 1ο, 
66 συμ ]9 νου] 18 ΡΌΏΘ αἰἴθθι Ἀἶμη. 

920 ΤΠ ΘΥΘ 616 ὕΠ6ΓῸ ΑἾ80 βοῦιθ Ἡ θα 6 ΠΒ 
δηοηρ’ ὑπ θπὰ Ὁμαῦ Ὑγ6.6 ΘΟ 65 ὕο ΟΡΒΒΪΡ αὖ 
{πὸ ἴθαϑῦ : 
4 χχντι.---21 ΤΟΥ ἄγον πϑὰν ἴο ῬὮΠΙρ, 

ΜῈῸ νγὰβ οἵ Βούμβαϊ δ οὔ {π6 Οὐ 8}|6Ά 8, 
ΜΟΓΘ ΡΓΑΥΪηρ Ὠἶπ), ἃ πα Βαυηρ,, ΤΠιορ, Μγ6 
ΜΊΒἢ ἴο 566 «6818. 

1 γαγ, “ἴπδὶ ὑπαξς ἰβ ἐπαῦ τυ μον νὰ υυτιτίοι,᾿ ΤῊΐ8 
πΟαΥΥ βοπίσποο [5 ἔλιο Πἰξογαὶ γοπἀουίηρ οὐὗὁἨὨἁ {πὸ οτἱρίπαὶ, ἴῃ 
Ὑνμἰοἷὐ πονγόνοῦ ἴδ τοδὰβ πο ὈσΓζεοΓ, 

3 γαγ, "“ἀηΐο ἶπη.᾽ 

3 γᾷ, "σΟση6 ἀρ. 

ἈΑΝΟΊΟ-ΒΑΧΟΝ, 

10 Ηΐ5 ἀϊβοῖρ!οβ. ὑπάθνβίοοα ποῦ ὕιθ86 
ψπληρβ αὖ ὑ86 ὙΘΡΥῪ ἤγβῦ : θὰ μθα {Π|6 δα- 
γἱοὰΡ τὰ σον θα, ὑμθη σθυιθια θογθα ὉΠΟΥ͂ 
ὑμπαῦ ὑπ686 ὑμῖηρ8. 6.6 τσ! υῦθ ἢ ΘΟΠΟΘΡΗΪ Πρ’ 
δἷπη, απ ὰ ὑπαὺ ἐμ ον ἀἰά {Π|686 ὑμῖησ8 ἴο Βῖι. 

17 ΤῊΘ του! υλαἀθ ὑμπαῦ νὰ8. ἢ Πϊπὶ 
Πθ πη μ6 ο]]6 ἸμαΖαγι5. οαῦ οὗ ὕΠ6 στᾶνθ, 
δηἃ ἀυσοῖκθ Εἶπα οαὖ οἵ ἀθαίμ,1 θᾶΓΘ νυ 688. 

18. Απά ἴον ἐμ18 ὑμι τυ] δα θ οαπηθ ἴο 
τπθοῦ Εἴτα, ἴῸνΡ ὑπαῦ ὑπο ν ποαγὰ ὑμαῦ ἢ 
στουρηὺ ὑπαῦ το κθη. 

19 ΤΠο Ῥμανίβοοθ βαϊά θουνιχῦ ὑπθιη- 
Βο͵νϑδ, 6 866 ὑδπαῦ νγγ1ὸ σαϊπ Πού Πρ ; ΠΟῪ 
80 αἰἴδον ᾿νἴτη ν}1}} 41} ὑμ6 μου]. ὃ 

20 ϑοιὴθ ὑπαῦ ποστο Ἡθαῦμθπβ ὑμπαῦ ἀ6- 
ατύοὰδ Ὁπαῦ ὍΠΟΥ που] πουΒ ἢ] ρ ὁπ ἢ 

ἔδαϑὺ (ἂν : 
21 ΤΉΘΥ Ἀρρτοδοιθα ῬΆΠῚΡ ὑμαῦ τνὰ8 οὗ 

Βούμϑαϊάα οἵ (ἀ}1166,} ἀπά ὑπο ν᾽ ὈδΔ46 πη, 
δα Βαϊ, Μίαβῦθν, νγϑ ψ1}} 5606 ὕΠ16 Βανι οαγ, 

1 «πὰ δίηδ αἰυσελέε 07 ἀεαάλε, 

3 Μτ, ΤΊιοτρο οπιί5 χα, 

8. ἐλ ἴόγον, ἴ.6. " ὕγοπι ἐμοἱγ σου πίσΥ." 

4 γἱξ, " ΘΙ Ἰοαπ." 

5. ΖΟΗΝ. 

ΘΕΟΚΟΙ͂ΑΝ. 

16 Ῥῦ ὑπ ἀἰϊβοῖρ]θβ. ἀπαογβίοοά ποῦ 
{18 αὖ ἤγβε - θὰῦ τ θη «[68118 ν᾽88 σ]ου θα, 
ΠΥ τοιηθπι θου θα ὑπαῦ 10 ντὰ8. ὑλιι18 τυ τι υθῃ 
ΘΟποονρηἶπρ αἷμ, ὑμαῦ ὑμθν αἰα 18. ἀηΐο 
᾿υΐπι. 

17 Απά {πὸ πὶ δαάθ ὑμπαῦ τνᾶ8. ψ ἢ 
μὰ Ῥᾶγο τυἰηθββ οἵ τη, νμθ πη μ6. οὐ] θὰ 
Τιαζαγιβ ἔγοι 0Π6. στάνθ, ἃπα γαϊβθ ἢΐπὶ 
ἔγοιι ὅπ ἀθα.} 

18 Τὸν {18 ὙΘΡῪ τθάβοη 14 {Πιαῦ πη {]- 
τὰ6. τηθοῦ Πΐπι, θθοαιβθ ὕΠΘΥ Πθαγὰ ὑλιαῦ 
808 αἰὰ 0818 τηῖρΆ 10. 
4 χι11.---19 Βυῦ ὑπ ῬΙΔΡΙΒΘΘΒ 814 ὁη6 

ἴο ἃπούμον, 586 γϑ ὑμδῦ γϑ ἃν81} πού μῖηρ ἢ 
1ο, 6118 ψγνο]θ νου] 3 15 σΌΠΘ ἴθι Εΐτη. 

20 ΤθγΘ ψγογθ οουύαϊπ οἵ {πὸ (θη 1168 
διηοηρ ἔμθια ὑΠαῦ ὑγΘ ΓΘ οοτηθ ἊΡ ὑμαῦ {ΠΘΥ 
ΒΒο ἃ γουΒ Πρ ἂὖ ὑμ6 ἔδαϑῦ: 

21 ΤΟΥ 
Βούμβαϊάα οἵ (1116 6,3 πὰ βαϊά πιηῦο μῖπ), 
μονα, νγθ ψν18}} ἴο 566 “6808. 

1 ρορίαοἱ ἐδ-τοηι μάν εἰλ ει. 

3 ΟΥ̓́, “σουηΐτγν.᾽ 

3 Βεῤλιδαϊάαί᾽ν, αἰ ψαδαξ ἢ, οἰθπιοῦ ἐκ -ττὲμς οὐ ἀπὸ---- 
᾿ ἀπό. 

1 1{. “νγὸ 5} ἔπ βίρηις οὗ 1 εΕβυβ.᾿ σωαπεϑαυβ Ὑοβοβὶ 
“ἰσαμε, 

οαη6 ἰο ῬΗΠΡ, τΠῸ νᾶ8. οἵ 

ΒΙΠΑΥΟΝΙΟ. 

16 Βυῦ {π686 ὑπῖπρβ ἷβ. αἴβοῖρ]65. Ὡη- 
ἀογβύοοα ποῦ Ὀθίουθ  Ὀὰῦ νθὴ 6818 νγ 88 
β᾽ον θα, ἔμθ ὉΠΟΥ͂ τϑιηθιαθογθα ὑπ αῦ ἔμθ8ὸ 
{μη ρ5 πγοτθ πυγι θη οἵ Βΐτη, δηα ὑΠπαὺ ἔΠΘΥ 
ἀϊὰ τ θ89 ὑπίηρβ πἴο Πΐπη. 

17 Τὸν ὑπ Ῥθορὶθ ὑμαῦ ττὰβ συ δ Ὠΐτῃ 
θοίογ θαγὸ υυϊύπιθβϑ, ὕπαῦ 6 οα]]οὰ ΤΆ ΖΆΓΙΙΒ 
ουὐ ΟἹ {10 στάγθ, πα σαϊβοὰ Εἷπὶ Τροπιὶ 
{πθ ἀθδὰ. 

18 Τὸν ὑΠ18. ὀδβθ αἰδὸ ἐῃ6 Ῥθορὶθ πιοῦ 
Ἰῆῖτη, Ὀθοαυβθ ὕπο νυ πθαγὰ οἵ {818 βίρῃ ἀθηθ 
ὈΥ δῖχη.3 

4] χιτϊ.---19 ΤῊΘ ῬΙαγῖβθοβ ὑμπουθίουο 
Βαϊ διοηρ ὑπιθιηβοῖνοβ, 8 866 ἐμαῦ ἰῦ 5 
οἵ πὸ 1868 3 10, 6 του] σοθῦἢ αἴτον Ηἴπη, 

20 Βαΐ ἔμϑῦθ σγογθ οουίαϊη ΘΟ σθ ΚΒ [τῸΠὶ 
διηοηρ ὕμθπιὶ ὑπαῦ ππογΘ οοῖηθ ἴο νογ ΒΡ, 
αὖ ὕπο [δαϑῦ: Ι 

21 ΤΠ686 ὑμθῃ οατηθ ἴο ῬΆΠΡ, ττιο πγαβὶ 
ουῦ οἵ Βουπιβαϊάα. οἵ (ἰἈ}}|66,} ἀπὰ ἔμογ! 
ΡΓαγ θα ἱπὴ, βαγίηρ, μον, γα τὶδὰ ἕο 866 
“6888. 

1 ο(’"---οὐ". 

3,10,“ Οὐ βίιστι οὐ Ηἰβ ας ννὰβ ἀόπο." 

8. χἱξ. "Ὅποτο ἰΒ πὸ δἀνδηΐαρο. 

4 γ{Ὁ,." οὐξ οἔ᾽ οΥ "ἵγοτι Βοίηβαῖάα ΘΟ Ἰοδι." Ϊ 

ἈΆΒΑΒΙΟ. 

106 Απὰ 18 ἀἴβοῖρ]θ8β. ἀπαογβίοοά. ποὺ 

ΡΕΚΒΙΑΝ. “ 

16 Απὰ ἰδ ἀϊβοῖρίοβ οὐ ὑμαῦ ἅπαν αἰά, 
{πι6 86 ὑπίηρϑ αὖ ἄγβῦ : θαῦ νΠθπη «[68118 τὰ8. ποῦ πον ἰδ : θαΐ θὰ Γ6ΒῈ8 ντὰ8 β]ον ἢ θα, 
σ]ονιῆθα, ἔπθα 18. αἰβοῖρ!θβ τϑπιθιθθυθα 
ὑπαῦ {π|8. ννὰ8 τυσι θη ἰὸν ᾿ἰβ βαῖχθ, ἀπὰ 
ἐλαΐ υνῖβ νγὰβ ἄοῃθ αηΐο Ὠΐπη. 

17 Απὰ {π0 τυ] ὑπαῦ τὰ8. ἢ 
᾿ΐπι θᾶτθ ἷπι υὶύηθβϑ, ὑμαῦ π6. οαἸοα 1,8- 
ΖΆΡ.Β. ουὖ οἵξ 0Π6 σρᾶνθ, δπὰ σαϊβθα ᾿ϊμ 
ἔροιὴβ 6 ἀθδά. 

18 Απά ἴον {1Π|18. σασδθ ἔπ6 τη δα 68 
υνθηὺ [ΟγῸ}} ὕο πιθοῦ ᾿ἴπη, ὈΘόδιβ6 ὕπο Υ πϑαγὰ 
ὕμαῦ πο ἀ1α {πιῖ18 βίσῃ. 

19 Απὰ Ὁμπὸ Ῥιναγίβθοβ θθρὰῃ ἴο Β8Υ͂ 
διηοηρ ὑπ βο νοβ, ἢ θο γθ ποῦ ὑπαῦ γ6 
ἈΥΔ1] πούϊηρ ὃ ’ο, ὑπ ψν μ0]6 του] [Ὁ]]1ονν- 
οὗν Βἴμι. 
4 χχιχ.---ῶ0 Απα ὕπογθ πθὸ οονἑαϊη οὔΞ 

6 Οὐγθθικβῦ ἔγοπὶ δ πο ὑπθπὶ ὑμαῦ οατηθ 
ὮΡ ἴο ψουϑΠ 0 αὖ ὉΠ|6 [δαϑῦ : 

21 Τῆνθβθ οαπιθ ὕο Ῥ ΝΡ, τ ἢ τνὰ8 ἔγοτηῦ 
Βοιμβαϊάα οἵ (ὑ} 1166, ἀπ αβτοὰ πἷμῃ, δὰ 

᾿βαϊά απΐο ἴω, Ὁ δὲν, τὸ πῖϑῃ ἴο 866 
1 6808. 

1 ὁτ, "Ὀδσδαβο οὗἩ Ηΐπι.᾽ 

3 μηΐη---ἰιίη, 

8. εἴῷχ ἘΠποπηβοῖνοβ," οὐ, "πὶ {Ἰτοῖσ βοὶ]5 ;᾽.---' απ δοπλὸ οὐ ἔπ 
Ῥ ΔΥῸ ΝΒ. 5αὶ ἃ ἕὸ ΟἾΠΟΓΕ," οὐ "δι πὸ ῬΏΑσίβοοΒ βαϊὰ τὸ 
ὁπ δηοῖποῦ," ῬΟΪΥΚῚ. 

4 γμηδηϊψῖη. ἴθ ΕἸ. Νανν δίς, κοπξ, 168, οἂ, 50}, νγὸ 
ὅτὸ τοϊὰ ἐπέ “ἢ ἐπότοὸ ἰβ τ απὸ αἰ Πογονισο Ὀοξνγσοι ἃ ἀδίο 

᾿ διυὰ ἀπὸ βίοπο ἐἰποτοοῦ, δα Ὀοξυνοοη Αὐαδς δινὰ ΓΟγΟΙ ΚΤ ΟΓΞ."" 

5 γι, "οὐξ οὔ, ̓  πεὶπ αλὶὶ ΒΒ. " Ὸ ροορῖο οἵ," ῬΟΙΣΕΙ. 

6 αἰβο, "Ο 1οτὰ." 

᾿Βοιμβαϊάα οἵ Θαϊθο, πὰ ἔθον ἀβκοὰ οὗ 

[086 ἀϊβοῖρ!οβ Ὀγουροῦ ἴο ὑμῖν τϑοο  θούϊοῃ, 
{μπαῦ ὑμι686. ὑπιϊησδ γοσὸ τυ ῦθη δθοαῦ Ἀΐη),} 
δηᾶ ἐλαὲ ὑπον ἀϊα {{|8 ἴον δἴην. ] 

17 Αμπὰ {ἰ6 τηυ!εἰδιιάθ ὑπαῦ τότ αὶ ἢ 
μἷπι ὈδᾶτΘ αἰύποββ, ὑμαῦ ἢ βῃουῦοα ἕο 1,α- 
ζᾶναβ, ἃηἃ ταϊβοά πὶ ἰτομλ διμοηρ [80 
ἀθδα. 

18 ΤΒογοίονο ἀἰὰ ἃ στθαῦ πιυϊοδιἀθ σῸ 
[ουῦν ὕο τπϑοῦ ἶμ, Ὀθοαιβο ὕμ ον δὰ Ὠθαρὰ 
ὑπαῦ 6 ττουρ)ῦ {815 βῖσῃ. 

19 Απὰ δ ϑϑοθίθυβ βαϊά ομθ ἴο ἃπούθθυ, 
ΥὙ 866 ὑδμαῦ γο ναὶ} πούμϊηρ ; ὈΘ ΒΟ], ἐλΘ 
γΒο]6 που σοοῦμ αἰῦου δΐπι, 

0 Απὰ ἐδποῦθ ποτ ΟΠ ὙΠῸ ΓΘ ΘΟΙῚΘ 
ἃρ ὕὑμαῦ ὉΠΟῪ 5 ου ὰ ἡνουβιῖρ αὖ ἐδ ἴθαϑῦ : 

21 Τῆοβο οαπιο ἰοῦ ΡΒ ρ, μῸ τὰ8. οὗ 

μἷπι, διὰ βαϊά, μογὰ, νὸ ἰδ ὑμαῦ πὸ. 
τηΐσιιῦ 566 «Γ 6508, 

1 συ, " στοδθοι." 

3 χιξ. "ἴῃ ῥγοβουσο," " Ὀαΐοτο." 



5. 5“0ΗΝ. ΟΕ». ΧΙ]. 

πὴ -Ἤ ῳ“ἘΡΤ 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΥΕΆΚΞΙΟΝ. ΒΥΒΙΑΟ. 

22. ῬΒΠΠΡ φοπηθίῃ ἀπα ἐθ]]οῦ Απάᾶτθν : 
ΔΠα ἀσαὶπ Απάγον ἀπά ῬΏΠΡ [61 6 6888. 

28. 4 [Ἀπα] {68118 Δηβυγθρθα ὕμ6π|, βᾶγ-- 
ἴηρ, ΤΤΘ βου 8 οοιη6, ὑπαῦ {Π6 ϑὅοῃ οἵ 
τηϑ ἢ 50] θ6 β]ουιῆθα. 

24. ὙοΥν, γϑυγ, 1 5ΔΥ ππίο γου, "Ἐχ- 
οορῦ ἃ [Θογῃ] οὗ νυ βϑαῦ [8}} Ἰηΐο {1:8 συτουπά 
δα αἴθ, 10 ΔΙ Θύμ []0π8 :7 Βυὺ 1 τὖ αἴ, 1ὖ 
ΡεΙησϑῦῃ ἔουῦ τη ποἢ ἔραϊῦ. 
᾿ 96 389 ἐπαῦ Ἰονθ ει Βἰ5 116 5Π|81}} 1086 ἰῦ ; 
πα μ6 ὑμπαῦ Βαύθί Εἷ5. 18 ἴῃ ὑΠ18. που] 
.588}} Κοϑρ ἴῦ απο [11 δὕβιπαὶ!.] 

20 Τῇ ΔΠΥ ΠΙ8Π ΞΘΡΥ͂Θ 116, ἰοὺ Πἷπι [Ό]]οΟΥΥ 
τὴ; ἃπα ἔσο Θ 1 81, ὕμ8 "6 888] 880 ΤΟΥ͂ 
᾿βουνδηῦ Ὀ6: 1 ΠΥ Ἰη8}) ΒΘΙΎΘ 116, ΕΪπὶ Μ01}} 
Τρ} Ῥαίπον Πποποαν. 
Ϊ 

᾿Π Ὡ7 ὄνον; 18 ΤΥ 500] ὑγου]θα ; ἃπᾶ τι βαῦ 
588}} 1 βᾶανῦ Ἐδέμον, βᾶῦβθ πὴ ἴγοπὶ ᾧ}18 
βοὰν: [60] ἴον {118 οαυδθ οαπ]6 1 πηΐο 
{818 ΒΟΙΓ. 

22 Απᾷ ῬΒΠῈρ Βἰμηβϑ!ῖ οαπιθ πα ἰο]ὰ 
Απάτον : ἃπῃα Απάτγον ἃπα ῬΆΠΠΡ (ο]α 
[6 508. 
4 χχχτιι.---ῷ8 Βυῦ {6818 δηβυγουθα δη6 

βδ᾽ 4 πἀπίο ὕπθιη, ΤῊΘ Ποῖ 18 οοιηθ ὑπαῦ ὑπ 6 
ϑοη οὗ πιᾶπ Ὀ6 β]ουγιῆρα. 

24 ὙΟΙΠ]Υ, νϑυ]]γ, ΒΆΥ 1 πἀπίο γου, ΤῊδὺ 
ἃ σταὶπ οὗ πιμϑαὺ 1 10 18}] ποῦ ἃπᾶ αἴθ ἴῃ 
{6 ϑαυύῃ, 10 οοπυϊπαθίς ἁἴοπθ: Ὀαὺ 1 1Ὁ 
αἴθ, 10 ῬυΙηροῦ ἐγ ἢ τποι ἤρα]0.} 

25. Ἠὸϑ {πδῦ Ἰονθῦῃ [ιἴ8 50] 588}] 1086 ἴῦ ; 
Δ Π4 Π6 ὑπαῦ παύει Π5 ΒοᾺ] ἴῃ {Ππ|8 σον] 
Β84}1 ΚΘθρ ἴῦ ππΐο {6 ϑυθυ]αβύϊηρ,. 

20 Τῇ δτηδη ἐξ βϑυνίηρ π16, ἰδῦ ΠΪΠῚ ΘΟΙῚΘ 
ΔΙΌΘΙ ΠῚΘ ; ΔΠ4 ὙΠΘΓΘ 1 81}, ὕΠ6 ΓΘ 5}18}} "ηΥ 
βουγαηῦ θ6 4180: πῃ ὑπαῦ βϑυυϑῦ πη, Π6 
ἘΔΌΠΘΙ 588}} ΠοποαΡ Εἰτη.9 

27 Νοῦν ΤΥ 808], 1ο, 1Ὁ 15 ὑγοι]θα ; ἀπά 
νΠαὖ 5}8}} 1 βὰν ἢ ΜΥ δίπουν, 46] νθ 1" τι 6 
ἔγομῃ ὑΠ15 μουν : θαὺ ὈΘοδιβθ οἵ {8185 οδτηθ 1 
αηὔο {Π18 ΠΟΤ. 

Α.}. 33. 

1 ΟἿ. χίϊ!, 39 ; χυἱ. 1. 

3} Οογ. χυ. 86. 

3 Κς, Μαίξ, χ. 30; χνυὶ. 55; 5. Μδσκ υἱῖϊ. 35; 5. κὰκ ἰχ. 
24; χΥὶ!. 33. 

] 4 ΟἿ. χίν. 3; χυϊ!. 94; 1 ΤῊ65. ἱν. 17. 

ΠΠ ὁ. 5, Μα. χχυΐ. 38, 30; 5. [π|Κὸ χίϊ. 50; ΟἩι. χἱ, 91. 

6 5, 1ᾶκο χχίϊ, 63, ΟἿ. χυὶ, 37. 

1 “Τὴ {ηθ βἰχύθοητῃ γϑδῦ, σοϊ θυγαΐο “λέ ἐλιὸ δαγοτο ἰλατε 
ακῦνῦ, ἴππ6 σοσπ, τὰν βῦθυϊοιβ ΘΠ Ὀ] τὴ οὗ ἐπαῦ ἨπΒθαπαάτηδη 
ὙΠῸ βονγρα Ηἰβ θοᾶν ἴῃ ὅπ θάγτθῖ θαγίῃ, {Ππαῦ αἴζοῦ ἀνὶηρ, 
ἴδ Βρυΐπρ ἊἋΡ δηὰ ρμῖνο ποὺ Ὀτοδα.᾽" 5. ἘΡὮγ. ἴῃ Ναῖ, Ὁ. 
ϑουτη. χὶϊὶ, νο]. ἰϊ, ν. 484. 

3 ἐψϑῖαο Ὠΐμ.᾽ ΗΓΚΙ. 

ΒΑΗΙΡΙΟ. 

22. ῬΒΠΠΡ πυϑηῦ, [014 1Ὁ ὑο Απᾶγθνν : ὑμθῃ 
᾿Απάγον ιῦῃ ῬΆΠΙρΡ το]α 1 ἴο 6808. 

! 
! 
Ι 

! 

25 Βυῦ 7688 δηβυθγθ, βαυῖπρ ἀηΐο 
μοι,} ΤῊΘ ΒΟῸΣ 18. σοτηθ ὑμαῦ ὕμ6 ὅοῃ οἵ 
΄τηδῃ Β6 ρ]ονι θα. 

24 ὙοΥν, νοεῖν, 1 ΒΑΥ αηΐο γου, Τηαὺ 
ὉΠ]688 ὑΠ6 σταΐη οἵ σογῃ [Ἀ]]6η ἀΡΟΠ {Π|6 
ΘΓ ἢ αἴθ, 1 τϑιηδὶ πϑῦβ αἴοπθ: Ὀυῦ 1 1ὖ αἴ6, 
ἴῦ γ]6 1 46 0}} τη ποῖ ἔραϊδ. 

95. Ἠθ ὑδμαῦ Ἰονϑῦ ἢ18 Βοι] 588}} νγαβϑύθ Ὁ; 
πα πο ὑπαῦ Ππαύθυῃ. μῖ8β Βοὰ] ἴῃ ὑμ185 μονα 
8[8}} ἢπὰ 1Ὁ ἴον 116 πηὔο οἰθγηϊν. 

20 Τῇ ΔΠΥ ὉΠ6 5818}} Βθυυθ τη6,2 Ἰοὺ Βϊπὶ 
[Ὁ]]ο πηΘ; δηᾶ {πθ ρ͵δοθ γΠΘΓΘ 1 8Π), 
ὉΠΟΓΘ ΤΥ Βογυγαπῦ 58}8}} Ὀ6:} 1 ΔΠΥ ΟΠΘ 
ΒΘΓΨΘ τη6, ΤΥ ΕΔΕΠΘΡ 5}}8}} ΠΟΠΟῸΓ Ὠΐτη, 

27 ΝοΥ ΤὩΥ̓ 5800] 18 ὑγοι ]6α ; πὰ ψμδὺ 
ἴθ ἐλαΐ Τ 888}} βὰν ΜΥ ΕΆΓΠΘΡ, Βᾶ}6 16 

παηὖο ὑ818 ΠΟῸΓ. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

22 ῬΙΗΠΠΡ νθηῦ, ὑο]α τ το Απάγον : ἔμ 6 ἢ 
Απάγον τὴ} ῬΒΠΡ τϑπῦ! πα (ο]ὰ τ ἴο 
6808. 

23. Βυῦ «[68118 ἈΠ ΘΠ Ιηρ᾽ Βα1ἃ πηῦο ἘΠ ΘΠ], 
ΤῊ Ποὺ 18 οοτηθ ὑμαῦ ὕπ6 ϑοῃ οἵ πῃ Ὀ8 
Β]ονιῆοά. 

24. ΜΟΥ, σου]γ, 1 547 τππΐο του, Τηαῦ 
ὉΠ]|688 ὑΠ6 στϑΐη οἵ σουῃ [81] προπ ὉΠ6 θα ἢ 
απα ἀἶθ, [Ὁ τοιπδϊ ποῦ 4Ιο πη: Ὀαὺ 1[ τὖ αἴθ, 
ἴῦ Ῥεϊησοῦ ἔν ἢ ἃ φαδηυν οὗἉ ἔρα.3 
9 106 ὑπαῦ Ἰονοί ΠΪΒ βοὰ] 858}} Ἰοβοῦ τ ; 

πα ἢ6 ὑπαῦ μαίθι ἰδ 80] 1ῃ {18 νον] 
818}} βανϑῦ 1Ὁ πιηῦο 116 Θυθυ]αβύϊηρ. 

20 Ἠὸ ὑπαῦ 5118}} βοῦνθ τη6, ἰοῦ δῖ [0]- 
Ἰον τη6; ἃπᾶ ἴπ {Π6 ρΙδοθ τ οΓο 1 διη, 
ὉΠΘΓΘ ΤὨΥ͂ ΒΟΡγα τη 51|8}} Δ0146 1} τηθ: 
πὰ Β6 ὑπαῦ 58.811 Βθῦνθ τη6, Πϊπὶ 888} [ὩΥ 
ΤΆΠ6. ΠοπΟΙ. 

27 Νον 18 ΠΙΥ 501] {τοι ]64 ; πα νυ] δῦ 
8 ἐλαΐ Τὸ 81}8}} βὰν ἢ ΜΥ ἸέδυΠ6Ρ, Βᾶγ6 π|6 
ἔγοπι ὑΠ18 ποὰσ: θαῦ ὈδοδιιΒθ οὔ ὑΠ|18 ολπι 1 
πηἴο {118 ΠΟῸΓ, 

1 Μίηκαγ, Ἐοϊία. 1.ς, Ομ 8 " βαγίηρ απίο ἔποτη." 

3 ΠΟΥΤΠΦΑ ; πεὶϊ ἥδύτετη, "τ αδτο ΟΥ̓́Τ ἀσγίηρ ἡγαΐοτυ," “8 
ἰοττατξ.᾽ 

3 πασϊακοπεὶ παΐ. 

4 οπο Μ5. τοδλῦβ, "απὰ 6 μῖασο πὶ Ἡνΐοῖ 1 5.411} δ, 
πιοτὸ 5581} "αὶ νυ ΜῈ ΜῈ ὕνγοῖνε βΒοσυδηΐδ,᾽, ΟΥ ἀοΔΟΌΠΒ, 
Παϊακῦπ. 

5. αἰακοπὶ παῖ. 

Ϊ 

: 0818 Ββοὰγ: Ὀὰῦ Ὀδοδα86 οὔ ὕ}18 οδιηθ 1 

1 ΜοΡΉ. δ απο, “νοπξ,᾽ 

3 “παδοη πιπιδδῦι ἡμία' Ἀ, ὙΠΟγραΒ. Βαηϊα, τοδῦβ, δλαδέΐ 
ἤμκαγροι ἐπαδ)ιῦρα. 

8. ρρλείακοϑ---ΟὈ)ιδαν δ᾽ ἢ δοΥο 5, 1 τοῦ ΘΧΡΟΕΙ͂Υν " ΒΔ] Ἰοβο," 
“ΒΔ βανο, θὰ 5 ἐπ αὶ βίδξο οὐ Ἰοβίπις οὐ οὗ βανίπισ, ΤΊιο 
Βαμα, μα5 πὸ Γαΐ, ρῆπα,; Βοὸ πὸ Θοιίμπίς, 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

22 ΤΠ ρη ῬΙΗΠΡ ποηῦ δπα ἰο]ὰ 1 ἴο 
Απάγον : δηὰ Απάσον πα ῬΒΠΡ πθηῦ 
ἃηα το] 1Ὁ ἕο «[6βι18.} 

28 Απὰ {6518 Ἀηβυ γα δη4 βδὶ ἢ ἀπο 
ὑῃθηη, ΤῊ 16 ἐϊμη6 18. σοῖῃθ ὑμαῦ ὅμ6 ἥοιι οἵ τηδη 
θ6 ρ]ου θα. 

24 ὙΟΡΥ, γϑῦ]γ, 1 ΒΥ υπίο γου, Τῇ 
ἃ δΡαΐη οὗἨ ψῇῆθαῦ [8}}] ποὺ ἰηΐο ὑπ θαυ 
ΔΠᾺ ἀ16 ποῦ, ᾿ῦ τϑιμδὶ πϑῦ Δ]οπ: Ὀαὺ 1 1Ὁ 
αἴθ, 10 Ὀγίη σοῦ Του ἢ πυποῖ ἔλατῦ, 

25 Απᾶ πο ἱπάθθά ψὸ Ἰονυθίῃι Ηἷβ Βοὰ] 
ΦΒγουν αι 10 ἀυσᾶν ὃ θαΐ μ6 ὑμπαῦ παύου ΕΒ 
508] ἴῃ Ὁ}}15 σγου] θοροῦ ὁ 10 απῦο 118 ουϑν- 
Ἰαβύϊηρ. ᾿ 

20 Απᾶ 1{ ὕπϑγθ ὈΘ οπϑ ὑμπαῦ βθυυθῦῃ Π16, 
Ἰοὺ Β]πι [Ὁ]]ονν τη ; Ὀθοδιβθ ΠΟΘΙ 1 τγαδ,Ὁ 
ὕμπογθ 6 818}} θ6 ὑμαὺ βθγυυθίῃς πη: δηᾶ 
μι ὑμπαῦ βϑρυϑῦβ πι6, μΐπη τὰν ΕΑΥΠΘΙ 5888}} 
ΒΟΠΟΙΓ, 

27 Απᾷ πον [ΠΥ ΥΘΡῪ 800] 18 ὑτοι] θᾶ ; 
δα ψηδῦ 5}}8}} 1 βὰν ἢ Ὁ δύμΘγ, Βᾶγ9 ΤῊΥ 
801] ἔροπῚ 6}}18. μον : γϑῦ θθοδᾶιβο οὗ {818 
τϑδοηθαῦ 1 απο {Π158 ΠΟῸΓ. 

1 ΤῊΪΒ ΤῊΔῪ 8150 γοδα βίσαρὶν, “[ο]ἃ πάγον .--τοἹ 5εβυβ.᾽ 

3. “ἐ ΤΉΟΥ 5181] 566 ἑασἄκιι τυαϊάα δ᾽ αδὶέ ἄπκα ψἄπαδαν αἶδα 
γιᾶπιδαγα δαδ'παΐλα, ταῦ βοὴ. ΟΥ̓ ννοπδη βἰετϊπρ, οα ἴπ6 
{πγόπο οὗἨἁ ΗΙΒ βΊΟΥΥ.᾽ Ἡδποοῖι, οι. ἹΧΊΪ. δ, Ρ. 87. 

8 οΥἉ, “Ἰοβοίῃ ἰζ.᾽ 

4 ΤΊΘΒ6. Ῥγθβθηΐ ὕθηβοϑ ΠΊΔΥ 8180 Ὅ6 τοιἀουοα ν {16 
Φαΐαγο, 

5. λμαϊδκιι---ιᾶ)ιοῖιι. 

6 οΥ", " οαπηρ,᾽ “ αὐτίνοα," 

ΘΟΤΗΙΟ. 

22 ῬΙΗΠΡ ροοῦμ δπα (θ]]οἢ Απάᾶγθν : 
8 η4 ἃραῖη Απάτον πα ῬὨΠῈρΡ το] “7 68ι8. 

25. Βυῦ Φ6βι8 Δηβυθρθα ὑΠ6η}, ΒΆΥΪΠΡ, 
ΤῊΘ Ποῖ 18 οοπιοὶ ὑμπαῦ ὑπ ὅθ οἵ τηᾶπ θ6 
Β]ονιῆρά. 

24. ὙοΡΪν, ν νυ, Τ Β4Υ απὔο γοι, {ΠΠ]|688 
ἃ ΘΟΡῊ οὗ νυΠθδῦ" [ἈΠΠ1|πρ' Ἰηῦο ὑπθ Θανὰ αἴθ, 
10 18. Ἰοῦ Ὀγ 1086} αἰοπὸ: θαὰῦ 1 τὺ αἷο, 1 
Ὀθαροῦ ποῖ ἔρι.ὃ 

25 Τᾷ|ο ὑμπαῦ Ἰονθῦῃ!: μῖβ. βΒοὰ] Ἰοβοῦ! ἴῦ ; 
Δηα μΒ6 ὑπαῦ Βαύθυ ἢ Π18. Βο] ἴῃ {118 πον] 
Κοορϑῦι 10 ππῦο ΠΠΠ6 Θνθυ]αϑυϊηρ. ἢ 

20 Τῇ Δῃγ ὁη6 βογγϑῦ τη0, Ἰοὺ τη [Ό]]οΥν 
6; 8 ὙΠ6ΡΘ 1 81|, ὕΠ6 6 4180. ΤΥ 567- 
γαπηῦ μα." ἕο 6: ἀπά 1 Δὴγ οπθ βουγοῦηῦ 
10, ΤΥ ΕΌΠΟΡ ΒΟΠουγοῦἢ Βΐπη. 

27 Νοῦν τὰν ΒΟ1] 18 ὑσου]οα , πᾶ πηδὺ 
ἸΔΔΥ 1 ΒῈγ Ὁ ἸδαύΠον, βανο πὸ ουὐ οὗ ὑμ18 
πον: θυῦ ὑπονροίουο οαῖηθ 1 ἀπΐο {818 ΒΟῸΓ, 

1 γ|{, "σαπιο,᾽ σαπι. 
" 

3 καιγτο τυαἰ εἰς, 

3 σηαπαῖ ἀκγαπ, ἰδ, "τ 0}. ὩΟΌΟΓΗ.᾽ 

4 ΤΊΟ ΤσΠΒ05 οὗἉ {π|8 νόσβοὸ ἰπ Θοὐμς σοτῆο ποαᾶγοδύ {Π080 
πδοὰ ἱπ τ Μοιηρμες, αν. 

5. )αναϊ---αὐιαὐ δα)ιαΐ Βα], 

δ 7αψαϊ- --απαναλίεν, πα] ο, 

7 71α᾿ α ηἰέπαι, ΕὐὉ}. 



Οπλρ. ΧΙ. 5. 5“0ΗΝ. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ. ΘΕΟΚΘΙΑΝ. | ΘΓΑΥΟΝΙΟ, 

22. ῬΪΠΡ οοππϑῦῃ δπα ὑθ]]οῦ Απάγο: 22 ῬΆΠῚΡ σσθηῦ ἀπὰ ἐο]ὰ 16 ἕο Απάγθιν : 22 ῬΒΠῚΡ σδιηθ δηἃ βρᾷκθ απο Απάτγον : 
Απάγον δηα ῬΠΙρ {6}} 6818. δηα Απάγονν δηὰ ῬΒΠῈῚΡ οατὴθ ἀπά ἑοϊὰ ἴδ δηὰ δδαῖὶη Απάγθιν ἀπὰ ῬΒΠΠΡ βρακθ ἴο 

28 Απὰ Ζ768ὺ8 σᾷᾶνθ {Π|6πὶ ΔΠΒΊΟΓ, Δπα 
ἴο 6808. 

23. ΤΉΘη {6818 δηβιυγογοα πα βαϊὰ ἀπίο, 
β8 1}, ΤῊ Θ ΠΟῸΡ [48 ἀυτῖνϑα ὑμαῦ ὑΠ6 ὅθι οἵ ὑμθηι,. ΤῊΘ Ποὺ 18. οοπὶθ ὑμδῦὺ {Π6 ὅοη οἵ. 
τηδη θ6 σ]ου θα. τη8) Ὀ6 ρ] ον ἢρά, 
4 χχνττι.--24. ὙΘΥΊ]γ, νϑυῖ]γ, Τ ΒΔ απο 24 ὙΘΥ]Υ, γΟΥΙ]Υ, 1 ΒΥ ἀπο γοα, Τῇ ἃ 

γου, Τῇ {Π6 σταΐπ οὗ οουπ ἴα Π6 πὴ ἱπέο ὑμ6. σγαΐπ οὔ σοῦπ [81] πού ἰπῦο ὕΠι6 θανῦ δὰ 
Θασέϊ ἀϊθ ποί,} ἰδ σϑυπαϊ πίῃ ἃ]οπ :2 αὐ ἢ αἴθ ποὺ,2 10 δοίάθῦν δοπθ: Ὀὺὺῦ 1 τῦ αἴθ, 1Ὁ 
ἴδ αἴθ, 10 γ᾽θ ἀθῦἢ πιποῖ ργοῆ. 

25 Ἠθ ἐδιδὺ Ἰονθῦῃῃ Β18 ον 80}}5 58}8}} 
1οβθ ἴδ; δηὰ μ ἐμαῦ βαύθθῃῃ μἷἰδ οὐσῃ βοὺϊ 
ἴπ {18 στοῦ] 584}} Κθθρ ἴῦ ἀπίο 10 θυοτ- 
Ἰαβύϊηρ,. 

20 ΤΠ ΟΠ ΒΕΙΥΘ τη6,Ὁ ἢ6 58}8}} σοῖηθ αἰδουν 
6; ἃπα ΨΏΘΙΘ 1 πὶ τυ 86] 7} ὑΠ6 ΓΘ 4180 
ΤῊΥ͂ Βουυϑηὖ 8}|8}} ΒΘ: 1ἴ ΟΠ6 ΒΘΡΥ͂Θ 116, ΤΥ 
ἘΔΙΠΘΙ 58}8}} Βοποὺν ΒΪπ. 

27 Βυΐ πον ΤῊΥ 800] 18. ὑσοι]θᾶ ; δπᾶ 
ψΒδῦ Β88}} 1 880 ἢ ἘΔΌΠΘΙ,7 ΒΆγ 6. Τὴ γῸ ΠῚ 
{18 ὙθΡῪ βου: Ὀαῦ ἴον ὑμαῦ οαπη6 1 πηΐο 
{818 ΒουΓ. 

1 οΥ, " ἀπο β5 ἔπ σταίη οὐ σότσιι Γ8]16ὴ ἰπίο ἔπ οασί ἀΐθ.᾽ 
Βαξ ἔπο του οσίπε πίνει 8 τηογο Πἰτογαὶ. 

3 γαγ' “ἴξ Πἰν δὲ δίομθ ;᾿ ὁ Ἰδτζου ΟἿ] τα κοβ πο αἰ τ. 
ὅποο. Τηΐβ γοδα πε Θπ Δ Ὀ} 15}}65 ἴΠ6 σοπέγαξε Ὀοῦνγθοι " ἀἶδ 
ποῖ᾽ δηὰ “᾿ἶνο ;᾿ δηὰ " ἀἴθ᾽ δπὰ " γ οἰ ἀθέῃ τη ὰοἢ ὕγαϊξ,᾽ 

3 οτ, "ῬΟΥΒΟΙΙ,᾽  Θββϑιοο," “ Ε76,᾿ ταπάξη ἑᾶν. 
4 γαδλαϊέπὸ, Βα ππςξ. 
5 μὲν ἂν ἐδηὶ δηὶ. 
6 Αἰξὸ ηυοΐοα ἔππι5 Ὀγ 5. Οτοροτν ΠῚ. Ηοπι, νἱ, οἱ Βοοτοῦ. 

Οὔθπιοο5, υ. 53, αἀπὰ Ἡοπι. χί. Ρ.. 111, ἃπὰ Ηοπι. χὶϊ, ἡ. 127. 
7 πὸ. "ἴπαὲ Ἑατηκα. 
5. οὐ, 180ὅ, “ἴγοπι ἔΠ15 γΟΥΥ ὑϊπιο.᾽ 

ἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

22 ΤΊοπ ποηῦ ῬὨΠῈΡ ἀπα βαϊα 1Ὁ ἴο 
Απάγον : ἂπά ἀραὶπ Απᾶγονν ἀπ ῬὮΠῈΡ 
881 ἃ 10 ἴο ὑΠ6 ϑαν! αν, 

28 ΤῊ ϑανίουῦ. δηβινθγοά ἔμθπὶ, ἀπά 
8814, ΤῊὴΘ ποὺ οομμθῦν ὑμαῦ ὕΠ6 ϑοηῃ οἵ 
τηδ Ὀ6 τηϑηϊοβίθα. 
4 χχχιι.---24 ΤΎΪΥ 1 {6}} γου, ΤΗδῦ ἃ 

ψ μθαῦθη οοΡῃ ΔΌΪἀΘὑ ἢ ἃ]ο ποθ, Θχοθρῦ τῦ [Ἀ}]} 
ΟΠ μι ϑαυΐῃ ἀπ 6 ἀοθδά: 1 ἰῷ 06 ἀθδά, 
ἰδ Ὀνϊησϑῦς πὰ οἢ Ἰπογθᾶβθ. 
Ὁ Ἠθ ὑμαῦ Ἰογθῦμῃβ 18. βοὰ] Ἰοβοῦβ 1; 

δηὰ 6 ὑμπαῦ παΐθῦ Ηἷβ βοὰὶ ἴῃ 818. νου] 
ΒοΙ ἀθέ 10 1ῃ ϑυθυ! αϑεϊηρ Π18. 

20 Τῇ οπθ βϑῦγθ πιθ, ἰοὺ ἢΐπὶ [Ὁ]]Ον τὴθ ; 
ἈΠ ΤῊΥ͂ Βουυδηῦ ὍΘ ἔθθγθ ψΊΘΓΘ 1 δ: ἴἶ 
ὉΠΘ ΒΘΡΨΘ 16, Υ̓ ΕαύΠον. ΠΟποῦγοῦ ἢ Ὠΐπ. | 

27 Νὸον ΤῊΥ 801] 8 ὑγοι ]οα ; ἀπα τ Παὺ 
ΒΥ 1 ΚΓΠΘΓ, βαν6 τη6 οὐὖ οὔ {{π|8 ποι :ἢ 
Ὀαὺ [ὍΣ ὑΠ18 σδηθ 1 ἴῃ {Π18 Πουτ. 

Ῥεϊηρσϑῦι Το ππὰο ἢ} ἔραϊῦ. 
20 Ἠρ ὑδπαῦ Ἰονθῦμὃ ῃἷ8. 801] 8118}} 1086 

ἴδ; δηᾶ Β ἐμπιαὲ Βαΐθεἢ Ηἰβ Β0}] 88. σϑραγὴβ 
ὑπ 18 οἵ {8 νου ]α,’ 88}8}} Κθθρ 1Ὁ ΤῸ 
ΟΝ 

20 ΤῇΆ Δ ΠΥ 016 ΒΘΙΎΘ Πη6, ἰοῦ Πΐπὶ [Ὁ]]ονν 
ΠῚΘ ; 8ηἃ ψγΠθγὸ 1 5}}8}1 θ6, ὕΠ:θ 6 4180 5}}8}} 
ΤΩΥ̓͂ Βοσυδηῦ 6: ἀπὰ ἰξ ΔΠΥ͂ ΟΠΘ ΒΘΡΥ͂Θ Π1Θ, 
ΤΥ ΕΔΟΒ θυ Βοποιγθῦ μῖπη.ὅ 

27 Νὸον ἰδ τὴν 508] ὑροι Ὀ]οα ; δπα τι μδαῦ 
ΒΠ8}} 1 βὰν ἢ Ὁ Ἐδύμον, ἀθ] νθ" τη 6. ἔγο πὶ 
18 Βοὺν : θαῦ ἰὸν ὑμ18. οάπιθ Τ ἀπίο {118 
ΒΟοῸΓ. 

1 ΤῊ Οοογρίδη σοπποοῖβ αὐτοῖς νγῖτη ἔλεγεν, νυ 5 γτ., 
Επῃ., βαμία,, δὰ Μοιρ ΐ, 

3 ἀγα-πταγνα. 

3 «βῃουϊά Ἰονο,᾽ ᾿.6. “17 ἃ πῆδῃ μου ᾿ονο,᾽ ἅς, 

4 αἀπιαϑ δῦρείδα ἐδ'λιδυγεναα, ἃ ΞοΟὰ ΡΑΓΑΡΉΓαΒ6 Οὐ ἔπ6 
τοχί, 

5. βατιχιτιοῖ ; τιοῦ τεχιιγιϊδαπιδ ἃ5 8], 

δ 1," κἰν εν ᾿νὴπὶ νγογπ᾽ ΟΥ̓Κ ΥΟΥΒΒρ.᾽ 

ΔἈΈΑΒΙΟ. 

22 ΤΠ θη ῬΒΠῚΡ οαπιθ δπὰ ἐο] ἃ Απάγον ᾿᾿ 
δηἃ ῬΆΠΡ ἀηὰ Απάγθυ οαπιθὶ πὰ {ΠΥ 
ὕνο ἰο] ἃ «6588. 

253. 1 681185 δηβυογθα {Π|6Π|,2 Δη4 βαϊ4, ΤῊ 
ΒΟῸΡ 18. Θ0ΠῚ6 ἴπ Μ ΒΙΟΝ {Π0 ὅοη οἵ τηδῃ 
58.8}} θ6 ρ]ουῆθα. 

24. ΤΠ ὑσαῦ, {16 ὑσαυ,52 1 Βαν ππΐο γοιι, 
ΤΓ ἃ ργαὶη οὔ ὁογῃ [Ἀ}} ποῦ πο Π6 ϑαῦὺῃ 
ἀηα αἴ6, 1Ὁ τιμαὶ πθΌἢ} ἃ]οπθ: Ὀαὺ 1 1ὑ ἀἶθ, τ 
Ὀνὶηρϑῦν ἐουῦ τὰ πο} ἔραϊτ.: 

25 Ἠὸθ ὑδαῦ Ἰονθῦῃι ἢι18 5011] 8118}} ἀθϑέγου 
ἰῦ : Ῥὰῦ ἢ ὑμαῦ παύθι 8 βοὰ] π᾿ 18 
ν ΟΣ] ἃ, ἢΘ 5818}} Κϑθρ Ὁ ἀπίο 118 ϑύθυπαὶ. 

20 Τῇ οπθ ν1}} βοῦύθ πιθ, ἰθὺ μΐτη οἴθαᾶνθ 
ἴο πιθ; δηὰ νοῦ 1 588}1 θ6, ὕιθυθ 8}}8}} 
ΤΩΥ͂ Βογγαηῦ 4180 θ6: δῃηὰ πἰπὶ ὑπαῦ Βουνθῖῃ 
τ, 8..8}} τὴν Εαμον Ποπουγ.δ 

27 Νοῦν ΤΥ 808] ἐξ ἐνοι ] 6 ; δα ναὶ 
8 10 ὑπιαῦ 1 8}}8}} βὰν ὃ Ὁ τὴν Εδῦμθι, ἀθ ἵν Ὁ 
16 ἔγου ἔπ 18 ΠΟ ; γοῦ [ῸΡ Ὁ} 15 Ο186 ΘΒ ΠῚ 
1 πο ἐπϊ8 ποι. 

Ἰ «ερευγαάλασδ. 

Ἅδη ἐλας ((ἀ. 

1 ῬοΙΣ ΚΙ. αὐἱὰν " απο." 
3 ἐτγσπι ἔνγο," ῬΟΙΪΥΚΙ. 
5. νεῖν, απιῖη. 
4 ἐπίνιᾶγμη, {1ξ. "ΓγαΐΕπ," ΡἹ. σ0}}, " Παῖοβ," ἔπὸ σοπιπιοποκὲ 

ἄγαῖς ἐπ Ασδϑίδ, το σδιοά ἐλανιαν, οὐ ἐλ ηνᾶν, " ὕγαΐ τ" ΟἿΪΥ ; 
Ἶἰκὸ δα αάγαν, " Γγαΐε ἴθ Οοἰίς ὈσσοσοΝ " δοοτι" ἐπ Ἐπ. 

Ιαπὰ, δ5 ὕγαῖε οὐ “πὸ ἴγοῦ οὐἩ ἔπ σοππέγυ, ἔπ καπο δὰ 
δρῦς οὐ Ῥοάοσῃδ, οτἰ κί ΠΔΙΥ ῬΟΥΔΡΕ ΟἿΪΥ ἀγαλλελα, οΥ 

Ϊ ἀγακῆψα, ἴὸ ϑδηᾶς, ΟΣ " ἔγοο." 
δ οΥἉ, "ἴοβο ἱξ," μαϊνμληκλᾶ, "1οξ Ηἰπι ἀσβέτου [ξ." ῬοΙνπὶ. 
5.“ ὅΔΥ, ἐμ ἀμπέμην ἐμ' Αἰδόμη 'ααλα γα αὶ" δῖ, 0 γοι ᾿ 

ἴον ον, ΤΟΊ ον Μὸ, πὰ Θοῖν Ὑ.}}} ἴονὸ γοὰ απϑπὰ ἔογκῖνο 
᾿ Σὰ γουν Εἰη5.᾽" Οὐτδη. Βαγ, Εἰϊ, 31. 

“1 6808. 
28 7688 ἀπϑιυθγοὰ {ἢ θπ), βαγίπρ, ΤῊΘ 

ΠΟΤΕ ἰ8 οοτηθ ὑμαῦ 0η8 ϑοπ οὗ πιὰπ θὸ ρ]οτῖ- 
οα. 
24 μέγομ ΥΘΓΙγ, 1 ΒΥ ἀηΐο τοι, 1 α΄ 

ϑαῦ 9ἈΠ|6π ἀροὰ ὑπο ϑασίμ ἰθὺ 
ποῦ, ἔθη 10 σοπεϊπαθί ἢ αἴοπο; θαΐ {{ τὸ ἀΐο, 
τὸ Ὀγίησϑίμ ἔουθμ] πιο Γγαΐῦ. 

25 Ἠθδ ὑδπαῦ Ἰονθίῃς. 818. βοὺ] Ἰοβοίῃῃ ἴδ: 
δηἃ μ6 ὑμαῦ μδίθε ἢ8 οὶ] ἴῃ {μῖ8 που]. 
Ῥγθβθυυθίῃ ἰῦ πηΐο 16 Θνθυ  αβέϊησ. | 

σταῖη οὗ τ 

20 ΤΙ ΔΗΥ͂ Ο.6 Βογυθί 5 πιο, Ἰοὺ εἴπη ἴο]]ονν 
τη6; 8π4 ψ ΠΘΥΘΥΘΡ 1 δὴ, ἔμθγθ 588}} αἰβο. 
ΠΥ Βουγαμηῦ ὉΘ: δηὰ ἴξ ΔΠΥ ὁπ6 βογυθίμ5, 
1ηΘ, ΙΩΥ̓ ΕΑ ΠΟ. ΠΟΠΟυΓ ΟΝ Ὠΐπη. ] 

27 Νονν 18 ΤΥ 8011] ὑγοι Ὀ]ο ; πὰ σεν 
Β84}} 1 βαν ῦ ΕἈΥΠΘΡ, Βᾶῦθ πη ἔγοπῃ ἐδ ῖ8 
Βοὰσ: θὰῦ ἴον 0Π6 βακθ οἵ ἐπ18β οἄπιθ Τὶ 
απο {18 ΠοὰΓ, ἡ Ι 

1 οΥ, “νου κοί ουξ,᾽ δοένογίἐ". 

2. εἰαὐϊε", ἱπάϊς, 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

22 ῬΆΠῚΡ οαπιθ ἀπά ἰο]ὰ ἐξ ο Απάγον,. 
δηὰ Απάγϑυ δπα ῬἈΝῈΡ ἰο]ὰ ἐέ ἴο 6808. 

25. 268118 ρᾷγθ {ΠῸ πὶ ΔΏΒΟΡ, πὰ βαϊὰ, 
ΤῊ ΒΟῸΓ ἰ8 οΘοπιθ ἐπα ἐπ ϑοη οἵ τπδη θ6 
δ᾽ονιῆοά. 

24. ΤτΪν, ἔσαν, 1 βὰν ἀπίο σοὺ, Τῇ δ᾽ 
σταῖῃ οὗ οοσὰ [}} ποῦ ἰῃέο ἔμ ϑαυίμ, δῃὰς 
αἷδ ποῦ, 1 στϑπιαϊ θοῦ αἴοπθ: δῦ [ἢ Ὁ ἀϊο, 
ἰδ Ὀγίησοῦι Του τοὶ {τα}. Ϊ 
2 ἘνΘΓΥ οὯ6 ψ}0 Ἰογϑῦ 8 οὐ 80]. 

ἐμ γθίογθ Ἰοβϑῦ ἢἶβ ονστι Βοὰ]; θὰ ΘΥΘΤῪ ὁπθὶ 
ὙΠῸ ἴῃ ἐΠ} 18 του] Ὠαύθ ἢ 8 οὐτι Βοὰ], απίο 
18 Θυθυ]αβέϊηρ' 8}}8}} 16 θ6 Κορὺ ἴον Βῖμη. 

20 ΤΆ δὴν οὔθ ἀὸ τὴὸ βουνίοο, ἰοὺ Ἠϊΐπὶ 
ΘΟΠῚΘ ΔΙΘΡ ππθ; ὩΠα ὙὙΒΘΓΟΥΟΙ 1 8Πὴ, τν᾿ 
ΒΟΓΥΔΩὗ Δ]80 50|.8}} Ὀ6 : Θυθσν ὁπ6 ψ}ὸ ἀοοίμ, 
ΠῚΘ ΒΟΙΥΪΟΘ, ΟΥ̓ ΕΔΕΠοΣ ΠΟοπΟυγ ἢ Βἷπι. 

Ι 

27 ΒΘμοὶὰ, τὴν ΒΟ] ἰ8β αὖ {πὶ8 ΠΟῸΓ 
αἀἰδεγδοίθα ; δηὰ ὑμαῦ 5}}8}} δὴν ὃ Ὁ Ῥὰ- 
ΒΘ ν, ΚΘΘΡ τὴ ὕγονι ὑδὶ8 ποτ: Ὀαὰδ ἴον {8 
δι 1 σοπη6. 

1 ἐᾷ ἀᾶπα ματέεδανπ πακωηῖ, 'λαγπιαη δαν πα ἀδεῖ. 
“ἼΠ ἐποὺ ποδεξογοκξ ποῖ σταίη, ἐπο ΞΉΔΙΣ τοᾶρ ἢῸ ΝδΊ. 

γοβὶ," Οὐκε. οἷν. {1}. . 197, οὐ, Ἑ, 
ἄπχε δεελαγεί δα' λυάανι πιδαλαΐ, 
ἀᾶπα ἐκὶ λαίπαάανν τϊδαλαά, 

ἍΤΕῚ1Ν5 Ἠὸ (Οον᾽ ΝΥο κίνοβ πιὸ κ᾽ δὰ εἰάίησα οὐὁἨὨ ἨϊΪπιξοῖγ. ἢ 
ὁπ κταίη γἱοι ἀσεῖ κονοην ΓΟ] ἃ (ὉΓ πιο." Νιχᾶπι Ναστ. Εἰ]. 
Ρ. 8. ΟὈμρδγο {π|5 νεῖ εἢ ἃ ὑδβαο ἴγοπι 5, ἘρΉγδοπι ἴπ 
το ποῖο ἴο ἔνο ϑιυτίδο, 
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5. ΖΟΗΝ. σπαρ. ΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕῈΡ ΨΕΆΒΞΙΟΝ. 

28. Ῥαῦμου, σου ν ὑπγ πᾶῖπθ. 'Πθη 

ὁδτηθ ἔμθ γα ἃ γοῖοθ ἔτοπι μθάνθη, [βαψίηρ,] 

1 Βᾶνθ θούῃ ρου θα [{ὲ,] ἀπὰ Μ1}} σ] ον  ΕΥ 

[1] ἀραΐη. 
89. ΤἼ6 [Ρβορὶ6] ὑμουθίονθ, ὑμαὺ βίοοά 

ῬΥ, ἀπά μοαγὰ [{ὲ,] βα14 ὑπαῦ 10 ὑπυπάογρα : 
οὗμθυβ βαϊᾷ, Απὶ Δηρ66] [ΒΡ86] ἴο Βῖπι. 

80 7655 ἀηϑυγογθα ἀπα βαϊά, "ΤῊΪΒ5 γοῖοθ 
ὁατηθ ποῦ [Ὀθοϑι88 οὗ τι6,1 Ὀαῦ ἴῸΡ γὙΟῸΡ 
8868. 

81. Νον ἰβ πο Ἰπαρτηθπῦ οὐ {118 που] : 
ΠΟΥ 5Π8}} ὅ6Π6 ρυῖποθ οἵ ὑπ185. γοῦν] Ὀ6 οαϑῦ 
ουὖ. 

859 ΑΠΔ[1, ΓΤ Ρ6 Προ ἀρ ἴγοπι [86 
ϑανθμ, Μ1 ἀσαν 5811 [π16η} ππῦο [τπ6.} 

88. θὁΤ}}ῖ8 [6 5814, βι ση  γτηρ; τ παὐ [468 0}}} 
88 Ββου]ὰ ἀϊθ. 

84. ΤῆΘ [ρθορ]67 δηβυθυθά μἴμη, ΤΥ 
μανθ πραρά ουὖῦ οὗ {π6 Ἰὰν ὑμβαῦ [ΟΠ Ρ]50]} 
ΔΌΪάΘΙΗ ἴον ουθτ: ἃπα μον βαγθβϑῦ ὑπο, 

Α.}. 33. 

1 5. Μαζίξ. 1,17. 

3 ΟἿ. χί. 42. 
3 5, Μαίξ. χὶϊ. 90; 5. 1κὸ χ. 18; 6. χῖν. 30; χυϊ. 11: 

᾿ Αςίβ χχυΐ. 18; 3 ΟΟΥ. ἦν. 4; ἘΡΏ. ἰϊ. 2; νἱ. 12. 

« ΟἿ. 11. 14.; νῖϊ, 28. 

5 Ἔοπ. γν. 18; ΗΘ0, ἰϊ. 9. 

᾿ 6 ΟἿ. χϑΠ. 32. 
 79Ὀ. ἸΙχχχίχ. 86, 37; οχ. 4; 1838. ἰχ. 7; “11, 8; ἘΖοῖϊ. 
χχχυῖ. 25; Ὅδῃ. ἰϊ. 44 ; υἱῖ. 14, 27; Μὶς. ἱν. 7. 

ΒΥΒΙΑΟ. 

28 ῬΆΡΠΘΡ, βου ΠΥ πᾶμθ. πᾶ 8 
γΟΪθ6. γὰ8 ΠΘΔΡ ἔτοπὶ Πθᾶγυθη,} 1 ρ]ουϊῆρα 
ἐξέ, ἃ ἀραὶη Τ ρ]οΥ ΙΓ τέ. 

29. Απᾷ {π6 πιυϊ 46. ὑπαῦ ττὰ8 βίαπα- 
ἴησ, μϑαρ, ὅπ ΠΟΥ πγΘ ΓΘ βαγίηρ, ΤΉΘΓΘ 
ψγὰβ ὑπ πάθυ : θὰ ΟΥΠΘΥΒ. ΨΜ61Θ ΒαυΊηρ, πὶ 
ΔΏΡΘΙ Βραᾷκθ ψὶῦ Π]πη.3 

80 7655 δηβυθγθα δηᾶ βαϊα πιηῦο {ἘΠ 61}, 
Νοῦ Ὀδοδαβα οἵ τη νγὰβ ὑμ]5 σοῖοθ, θαῦ θ6- 
ὁ 158 οὗ γοι. 

81 Νὸον ἐς ὑπαῦ ἡπάρτηοηῦ οὗ {15 που], ὃ 
ΠΟΥ ὑπ τι ]ου᾿ οὗ 118. νου] 15 οαδὺ οὐὖ. 

82 Απᾶ 1, ψπθηῦ 1 δηὶ ΠΡ 6 τιρ ἔοτα 
{π6 ϑαυίῃ, 1 51|8}} ἀγα ΘΥΘΡΥ πΔἢ πηῦο 
116. 

89. ΤῊΒ ποσονθν Π6 βαϊα, ἐπαῦ 6 ταϊρῦ 
βουνό οἵ νυμαῦ ἀθαῦῃ 6 δλομί ἀἰ6.7 

84 Τῆ τυ] δα 68 βὰν πηΐο Εΐπη, 76 
μοαρᾷ ουὖὖῦ οἵ ὑπὸ αν, ὑμαῦ ὑμ6 Μοββίδῃ 
Ομ πα ὺ ἢ πιηῦο θὔθυ αἰ ἐγ : μον βαγϑϑῦ ὕμοιι 

1 ἐ{Π6γ6 οᾶτηθ ἔπιθι ἃ νοΐσο ἕτοια Ἠθδνθη. ΗΙΚΙ, 

3 "ιηἴο Ηἰπι.᾽ ΗΥΚΙ. 

3 “ὯοΥν ἰ5 ἴποὸ ἡυδρτηοηῦ οὗ {115 νγουἹ,᾽ ΗΓΚΙ. 

 ἀγκίιῦ, ἄρχων. 

5. “Ὁ, ἯχΚΙ. 

6 ἐχῃξκο Κπονσιι,᾽ ἩΥΚΙ, 

7 Χ{ξ, “ ἀγίῃρ,᾽ οὐ " αἰθί.᾽ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

28 Ο ΤαύΠον, ο]ου γ ΤΥ ϑοη.1 Τθα 
ΘΆΠῚΘ. ἃ γοϊοθ ἴσομὶ ἤθᾶγθη ὑμαῦ βδῖ, 1 
ἈΙΡΟΔαΥ ρ]ον Πα λύν, ἀπ 1 5Π|8}} γοῦ ρ]ου Υ 
λίηι Ἀρϑῖη. 

29 Απά {πὸ ρθορὶθ ὑπαῦ βύοοά, ἃπᾶ ᾿πθατᾷ, 
5814, ΤΗαῦ ἐς πα πάν : δηα ἔπ 6 6 ΘΓ6 ΒΟΠῚΘ 
ὑμαῦ βαϊὰ, πὶ 8ΔΠ66] 5ρᾷκθ ἴο Π]π]. 

890. Ῥιυῦὺ «6518 ἀπβυγοροα δ πα βΆ1 0} πιηΐο 
ὑΠπθμ}, Τῦ 18 ποῦ 0" τὴν βᾶκθ ὑπαῦ ὑ818 γοῖοθ 
Θαπη16, Ὀὰπῦ ΤῸ} γΟΌ Βα ΚΘ. 

91 Νον 15. ὁοθ ὑμθ Ἰπασπιθηῦ οἵ {118 
γον] : ἀπα μοηοϑίονυἢ ὑπ ν 5881} ρθυ86- 
οαΐθ {πὸ Κίηρ; οὗ {818 σου], " ἀπ ὑπο υ 888}} 
ἀγῖνθ Ηἴπι οὐ. 

92. Απὰ Τὶ αἴβο, ἤθη 1 δὴ ΕΠ ρα ἀρ ἔροπὶ 
{πὸ ϑαυῦῃ, Τ 588}} ἄγαν ὑμ6 ψμο]6 οἵ 108 
ἀπΐο Πη6. 

89. Απά {Π18 ὑπαὺ πιο βαϊά, ὕο ρῖνϑ ὑΠπθτὴ 
ἴο ππαορβύαπα οἵ νυ ἢδῦ ἀθαῦῃ 6 νγ88 ὕο αἶθ. 
84 ΤΉΘΗ {ΠΠ6 ῬΘΟΡ]Θ δηβυνθυθα ἀπά βαὺ τπηΐο 

μῖμι, Βαῦ νγὸ πραρᾷ ἴῃ ὑπ ἴὰνγ ὑπαῦ Ο σῖδῦ 
ἈΌΙΔΘΟΙ παΐο οὐθνηϊῦυ - ποὺ ὕπθη. βαγθδῦ 

1 ῬοΟΪΥΡΊ. πὰ 5, " β]οΥν ΤῊΝ Νάτο δα ΤῊ 50Ν." 
3 ψιυαγαὰ Βογίαὶ ηναϊ αἷς ̓ αὖι πρίδας ᾿ἄϊαπι, “" ἀπ ἔπθη. 

ΜΜ 1} σου ἄονσιι ΒοΥίαὶ [η6 στθαῦ Δ ηΡΟ], ὕπο Κιμρ, οὐὨ ΤΠ 15 
σγον]ὰ,᾽ ἄς. Αβοθηβίο 15. Ψ αῦ, ἵν. 2, 54. 

5. ἘῸΥ Κισα δ᾽ ἃςς, τὰ. τυ ταν ὕ. 560 Οδμ, ἱ. 96, 1ἰ, 14, 
Ηρι.. ἰχ. 1, χι, 10, ἅς, ΤΟΙ Γ, 1νοχ. 150 θα, Ρ. 900, αούοβ 
κισαΐε πάν, αὐνὰ Κισαϊ ἃ παν τιοσα. πα δος,, απ ἴῃ πὰ 
δα, 00]. 385, 6 ἀοῦοβ χισαϊα τεᾶαν, νὰ αὐ 5 ““5ῖο σουτῖτο, 
Ῥβ, χοῖχ. 1.᾿ Βαϊ ἀισαΐε ταν ποτὰ. ἃπὰ υνῖτι ῬΓΘΡΟΒ. 
ΒΟΘΠῚΒ Το 6 {πὸ τὰϊο ἀπ ποῦ {πὸ ὀχοορίίοη. Τῦ ΟΟΟΌΓΒ 
ΥΟΙΥ οὔθη, 6... ἴθι. ἱ. Ὡῦ, νἱϊ. 7, χί. 9, χίχ. 831; ἘΧ. ἰχ. 14, 
ιῦ; Ῥβ, νι. 1, χὶν. 10, ΧΙνΊ, 9, Ἰνῖϊ. δ, χονὶϊ. 0, χοῖχ. 1, ἅς, 
ἩομΠΟΟΘΉ, χ. 8 Κυΐᾶ]ο, ν. 7, 8,13, ο, 566 8150 Ε. Βο σγδάοῦ, 
ἀο τάμε. “Ἔ{Ε. ἱπάο! ο απίνουβα, ". 00,01], 05, ἅς, 

ΒΑΗΙΡΙΟ. 

ΤΉΡη ἃ νοΐοθ ὁπ ἴγοιη μθάᾶγθη, ὑμαὺ 1 
βᾶνθ ἐξ βΊουυ, πὰ δραΐη 1 88|8}} ρῖνθ ἐέ 
᾿Βίονγ. 

οὗ Βαυῦ ὕπο τυ] δα ὑπαὺ βίοοα Πθαᾶν- 
ἴπρ, 8βαϊ4, ΤὨυΠαΘΡ. 18 νι μαῦ Βαρρθποᾶ: 
οὐδουβ βαϊα ὑπαῦ, Ἀπ ΔηΡ6] 15 Π6 ὑπδῦ Βραϊκθ 
ψΊῸ ἢ Ὠΐ πη. 

80. 7688 δηβινοσθα βαγίηρ ὑπαῦ, ΤῊ 8 
γΟΪο6 οδτηθ ποῦ [Ὁ ΤΩΥ Βα Κθ, Ὀαῦ [Ὁ ὙΟῸΡ 
586. 

81 Νον 5 {8Π6 Ἰπασπιοπῦ οὗ {118 νου] :} 
ΠΟῪ ἔμ συΐϊον οἵ {Π18 νου ὰ 584}} 8 οαϑὺ 
ἀονη.3 

ἀθονθ ἔγομα ὑπ ϑαυῦμ, 1 8118}} ἀγανν ΘΥΘΡΥ 
οπϑῦ ἀμΐο 116. 

883 Ηρ βαϊα {Π|8, βιρῃιγίησ οἵ τῇαῦ 
ἀθδῦῃ Πθ Βῃου]ᾶ αἴθ. 

34 Τῆ6 ταυϊοδααθ ὑμογθίοσο δηβυγθγθα 
μἴτῃ, Υε ποατᾷ οαὖ οὗ Ὁ86 Ἰὰνν ὑπαῦ {Π6 
ΟἸτῖϑυ δοϊάθῦμ ἀπέο οὐθγηῖ : ἀπ ΠΟΥ 

! 
Ι 
Ϊ 

82. 1 αἷβὸ ψῃθη 1 δ γαϊβθα οἡ. δ]ρἢ 

1 γηρίκοσπιοι, " βοτῖθε Ηΐς, οἵ βᾶι]ο μοβέ, πιρεϊκοεπιοῦ, 
᾿ ̓ναΐα8 τηπα!,᾽" 

3 κκπαδ)οαρὴ ἐρεαδέ, Ηἴτ. " ΤΠΟῪ ΒΉΔΙ1 σαβξ, ΟΥ ἀτίνο Πίτα 
ἄονγα ᾿ ὕπὲ ἔπ Μοιαρμεῖς γοδῖ5, ἐμ λέέρι ὃδοὶ, τῖς, ἘΠΟΥ 
51.8}} σαδὲ πἰπι οαξ," ἀκὸ τπὸ Βαμίαϊς, τοδί πρ, ΠΟΥΤΕΨΟΓΙ, 

κάτω ἴον ἔξω. 8.6 Μίπραγ, ΒοΙϊα. ν. ἵν], 

3 56 ἴπ6 ΜειηρὨίκίο. 

28 ἫΣ Ἐδύμον, σῖνθ ΡἹΟΥΥ ὕο ΠΥ ΠδΠΊΘ. ' 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

28 ἘΥΠον, ρσῖνθ ΡΊΟΥΥ ἕο ὑπγ ὅοη. 
γοΐοθ οδηθ ἔγοιη ἤθάνθη, ὕΠαὺ Βαγ, Γ ραν 

᾿λίρι βΊονυ, ἃπα 1 5118}} ἀραῖη ρῖνθ λέηι βΊονυ. 

9290 ΤῊ τὰ 6 ὉΠ6η, ὑπαῦ νγαβ βύδη - 
ἴηρ,1 ἀπ ὑμαῦ πραρα, 6 ΓΘ βαυῖηρ, ΤΠ 6. 
ἶβ νυ μαῦ Παρ ΡΘηΘα : ΟὔΠΘ ΓΒ Ὑγ616 βαγῖπρ' ὑΠαῦ, 
Απ 8η66] 15. π6 ὑπαῦ Βραϊζθ νυ Ἱῦ ἢ} ̓πι. 

80 {688 δηβυθυθα δηα βαϊα, ΤΠαὺ ποῦ 
ἴῸ" ΤῊῦ Βαϊ Βαρρθπθα {}}18 γοῖθθ, θαῦ [Ὸν 
ΥΟΙΡ ΒΆ|κθ. 

81 Νὸν ἐδ᾽ {π6 Ἱπᾶρτηθηῦ οὗ {18 νγου]ὰ : 
ΒΟΥ 8 ὕ86 συϊον οἵ 0818 σου] οαϑῦ οαῦ. 

82. Απὰ 1 αἶβο, θη 1 δῃὶ ταϊβθα ἔρῸπὶ 
Ὅ86 ϑαγίμ, 88}} ἄγαν 4118 απο πη. 

33 Βυῦ ἢθ νγᾶ8 βαυἹηρ' ὕΠ656 ὑπ] ΠηΡ8, Β16- 
αἰ γίηρ οἵ νυ ιαῦ ἀθαῦι Π 9 8Πιοι]ἃ αἴθ. 

34. ΤΟ πυυ]υϊυαθ ἀπβυν ον α ἢ ΐπη, Βα ΩΡ, 
γε Βοαγά ουῦ οὐ {6 ἰὰνν ὑπαῦ ΟΠ δῦ 
ΔΟΙἀούι ἰὸν νοῦ: δη μον βαγοϑῦ ὕπο, 

ΘΟΤΗΪΙΟ. 

28. ἘΑύΠον, θχα]ὺ ὑΠγ πᾶπιθ. Οὐπηθ ἵΠ θη 
ἃ νοΐοθ ουὐ οἵ ἤθᾶνθη, πὰ 1 οχαϊ θα ἐξ, 
δα 1 οχαὶῦ ἐξ ἀρᾷῖη. 

29. Το τα] ἰυπθ. ὑπουοίογο, ὑπαῦ βὐοοα 
Βιθανρίηρ, 5814} ΦΠιπ θυ ὕο ΠΆρΡΡΘἢ : 80116 
8814, ΔῺ Δηρ66] βραϊκθ ὕο πηι. 

80 726β8118 δηβυουοα ἀπα Βαϊ, Νοῦ ἴου 
16 γγὰ8 {Π18. γοϊοθ, θαῦ [Ὁ γοι. 

81. Νὸν 15 ἡπαριηθηῦ οἵ {118 νου] : πον 
080 ρυΐηοθ οὐ ὑΠ18. νγον] 15 οαδῦ οὐ, 

82 Απαὰ 1, 11 Ρὸ 16 ἃρ ἔτοιῃ 16 
Θανῦμ, Τ ἀραν 4}} τπηῦο μη6. 

88. Βυΐ [ιο βα14 {}}18, Βα" γὶηρ οὗ συ ]δῦ 
ἀθαῦι 6 βου] ἀἷο.3 

84 Τ1}6ὸ του εἰσι θ ἀπβυγουθά ἔπη, ΑΘ 
Βρασ οὐ οἵ {πὸ Ἰὰνν ὑπαῦ ΟΠ νῖδῦ 68 απο 
οὐοΡηϊδυ : μον ὑπ θη βαγοϑὺ ὕμου, Τμαὺ ὑΠ0 

1 ὁπαρλο"λὶ ἐγαίρη, Ὀὰς Βαλα, δέα'λεγαρλι. 

3 Θαμἰ ἃ, ΒΌΡΡΙΪο5 ἐδ, "15,᾽ νυ μον ΜοΙΩΡὮ, οπηἔβ, 

8. μοππίνοη, "61," γοῦ τπόογὸ ΠΓογΑΙν ἀπὰ κὸ Βα ἃ,, μὸπ 
πὲπι, " ΟΥ̓ΟΤΥ ΟΠ 6.᾿ ] 

1 φείμη, Ρὶ. 

3 “καϊάα μαϊαμίμηπαπ, 

3. κἰδαΐ, 



Ομ ΑΡ. ΧΙ. 

ἈΚΜΕΝΊΑΝ. 

28 ἘΔΥΠον, ρ] ον Υ ὕμιν ϑοπ.} ΤΏΘΓΘ οδτη0 
ἃ γοΐοθ ἔτοπὶ θάνῃ, Απᾶ Το τηδᾶθ λΐηι 
Βἰονΐουιβ, ἃπὰ ἀραίτι 1 588}} τρακο Λΐνι 510- 
τίου. 

20. Απᾷ ἐπ του] δᾶ, ὑπαῦ βίοοά, ἀπά 
μιθαγα, γθ το βαυηρ, 1 ἴο "6 ὑβΈπαθν : οὔ νΒ 
ὙΘΓΘ βαγίησ, ΑῺ ΔΏΡ6] Βρ8Κ6 τὶ} Εΐπι. 

80 76818 δηβιυογθα ἀπα βαϊα, ΤῊ}18. γοΐοθ 
Θδιὴθ ποῦ αὖ 81} θθοσιβθ οἵ τηθ, θῦ Ὀθοδιδθ 
οἵ γοι. 

81 Νον 18 ἔπ Ἰπάρτηοπῦ οἵ {118 που]ὰ : 
ΔΟΥ ἐδ Ρεΐποθ οἵ ἐπ18 τυου] 8118}} 06. οαϑὺ 
οὐ. 

82 Απὰ 1, ψβθη 1 5})8}} θ6 Πρ ὰρ 
ἔσοιη ὅπ ϑαγίῃ, 1 8588}} ἀγανν 8}} τῆϑη ἀπίο 
ΠῚ6. 

88 Ἠὸ βαιά ὑπῖ5, βιραϊ γηρ οἵ σϑαὺ 
ἀθαῦῃ 6 γϑτὸ ὕο αἴθ. 

84. ΤῊΘ. τυ]εϊθιθ ἀπϑυοσοά Ὠΐπι, 6 
Βοανὰ ουὖῦ οἵ ἐμ Ἰὰνν ὑμπαῦ ἐμ ΟΠ γἰβὺ δοϊα- 
οὐ" ἀπίο ϑέογηϊξυ : μον βαγοϑῦ ὕμου ἔΠ θη 

1 Ἐπ, 1816, ἄς. " κιοτιν ΤῊ Ναπιο. ΤῊ Ἑππἰορίς οἵ πὸ 
ῬοΙγ κοῖς γοϑ5, " κἸοτι ἵν ΤῊΥ Νάπι ἀπ ΤῊΝ 50Ν.᾽ 

3 5, Οτορκοῦν ΠῚ. Ησπι. νἱ. ". 51. 

3 γηδγαπδίδέα ἱξπὸ, Βα] σέ. 

Φ 1. "βέδπ δεν." ναγ. "Ἰἰν οῖ μι, 85 ἴῃ ΥῸΥ 25. 

29 ΤΒοη ἔπ τη] ϊδθ, ὑμαῦ βύοοα ἀπὰ 29 Βυῦ {δπθ ρθορὶθ βίαπαάϊηρ, Βανὶηρ 
Ὠθαγα, νγ88. βαυϊηρ ἐπα, ΤΊ οτο Βαύ θθθη πραγ, βαϊ 4,1} Τῆθτο μαΐῃ Ὀθθὰ Ὁμαπάᾶον: 
ὕθαπαον :32, θὰ ΟὐΠΘΡΒ. ΘΓΘ Βαγηρ, Απ Οὔ ΓΒ βα1 4, Αἢ Δηρθὶ Βραθ ἴο Βίιη, 
ΔΏΡΟΙ ΒΡΆΚΘ ἴο ἶτη. ] 

30. 7658 δηβινογοά δηα βαϊᾷ απΐο ἔπϑιη,. 
Νοῦ θδοῦιβο οἵ τὴ νγ᾽ὰ8 ὑπ18 νοΐθθ, θα Ὀ6- 
οδαδ6 οἵ γοι. 

31 Νὸν 18 86 Ἰυάρσπιθηῦ οἵ {18 ψου]ά ; 
ΠΟΥ 65 86 τυϊον οἵ ὑπ18 που] οαϑῦ ουὖ. 

30. “6808 Δηβνυγογοὰ δηὰ βαϊα, Νοῦ [Ὁ ΤοΥ 
58 ΚΘ ν 18. 6} 18. γοῖοθ, θα ἴον (μ6 ρθορ! θ᾽ Β 

[Β8Κθ. 
351 ΝοΥ 18 Ἰυδριποηῦ ἴον {μ8 πουῦ]ᾶ: 

᾿ ΠΟΥ, 588}} {Π|6 ρσίποθ οἵ {15 νου] 6 ἀγίνθα [ἢ 
οὐ. 

832 ΛΑπᾶ 1, ψβοπ 1 θ6" 16 ἀρ ἔτοπι 92. Απα 11 δπὶ ᾿ἰθὰ ἀρ ἔγοπι ὅπ ϑαγίῃ, 
{Π6 θαγίμ, 1 51}8}} ὈγῚηρ' 8115 ἀπῦο 16. 1 ἄγαν 8115 απῦο τηγβοὶῇ, 

38. Βυῦ ὈΥ ἐμ15. ΠΟ 6 Βαϊ, μι βίσιιϊ- 359. Βυὺ {818 "δ βαϊά, βισιϊ γίπρ' οἵ τιρδὲ 
ἢρὰ οἵ ννβαῦ ἀθαῦῃ "6 ᾿πύθπηαθαθβ ἴο αἴθ. ἀθαῦ μ᾽ που α" ἀϊο. 

94. ΤῊΘ. ῬΘΟρ]Θ Ἀηβυγογθα ἀπα βαϊα, θ 34 ΤῊ ρθορὶθ ἀπβιγογθᾶ μΐπη, 786 μραγὰ 
Βᾶνθ μϑαγα ουὖὖ οὔ {Π6 Ἰὰνν ὑπαῦ, Ο σῖϑῦ 5.18}} ουῦ οἵ {π ἴὰνν ἐπαὺ ( γῖϑῦ οοπεϊπαθε ππΐο 
Δ 0146 πηὔο οὐθγηϊῦυ : ἀπά ἔμου, ἴον βαγοϑῦ ᾿Θἔθγη τυ : μουν βαγοϑῦ που ὑμαῦ ὅΠ6 ὅοη οἵ 

1 ΤῊ Οοογρίδη δ 5, " απίο Ηΐπι.᾽ 1 σίασοία"δαι, " ἀἰχοσγιαμξ.᾽ 

3 χε" λὶϊὲ ἰφῦ, ᾿ἰδ. “Τα ποΥ μδίνι ἔα κοι ΡΙδοο,᾽ ΟΥ̓ “νγα5.᾽ 3 στγοπι" διιῖβ", ἴ.αᾳ. ΘΟδοτρ. φιλὶ ἰφῦ. 

3 γεψα, πάντα. 

4 αὐπιαβλιίάε, ῬΥῸ5, 5.}}}, 4 κόοψιι δηνόγεἴψει “ποένάδλε μπιγόϊ, 

] 

3 Ῥγοβ. Β}]. 

Ι 

5. ᾳὐυοϊηϊ, πάντας οἵ πάντα. 

δ σγρμϊοῦδάα, "Ἠξ παὰ ἴῃ προαγέ,᾽ ΟΥ̓ “ἴῃ σταϊπα," ἰ.6. “Ηδ 
᾿πῖβὲ Ηθ 5πουὰ ἀἰο,᾽ Ϊ 

ΑΝΘΤΙΟ-ΒΑΧΟΝ. 

28 Ἐδέμον, ρ]ουινγ ΠΥ ΠδΙηΘ. 

Απά 1 ρ]ον θα, ἀπὰ ἀρδῖη 1 ρ]ουΥ τέ. 

99. ΤῊ ταυ] δα θ ἐμΠδὺ ὑπογο βίοοα, απ 
Βραγὰ ἐπαῦ, βα1 4} ἐμαῦ, 1 ὑμαπαογθα : βοπιθὶ 
Βαϊ ὑπαῦ, Αἢ ΔΠΡ6] Βρακθ ψ]θ ἢ Β]Π]. 

830 Το ϑανίοαν δηβοσθ ἔμθαι, ἀπᾶ 
βαϊᾷ, ΤῊ 8. γοὶοθ σᾶπηθ ποῦ [Ὁ ΤΥ 88,7 θαῦ 
[ῸΓ γοῦν 88 6.2 

31 Νὸν 15 ἐλο σου 5 ἀοοιῃ, ποὺ Ὀ6 
{815 νοῦ 5 σταϊοτῦ ὑπσαβῦ ουῦ. 

32 ΛἈπαὰ {1 θ6 ὑρ] 1645 ἔγοτη ἔπ θασὶ}, 
1 ἄγαν 8}} ὑπ  πρβ5 απῦο την 561, 

33. Τ)αῦ [6 Βαϊ, ἀπα θοϊοκοπθὰ Ὀγ σι παῦ 
ἀθαίι ἢ που] άδ ἀϊο, 

84. ΤΗΘ ποιϊεϊθαἀθ ἀπβισογοὰ μΐπη, ἀπά ̓ 
βαϊὰ, γο πραγὰ ἴπ {86 ἴαὰνν ὑμπαῦὺ ΟΠ γϊϑὺ 
οχίβίοι ἀπΐο οἰογηϊνγ : δηὰ μον βαγθϑὺ 

1 «ἀἰχοττπέ." 

3. μὸν πιίποη {λίπ φοη.---εοισγώπι ἐλέησον, κοὸ νοτ, 0. 

5 ογ΄, "οἰάοτ,᾽ εαάον, 

4 Ι1ξ. "ἀρμοανοά," ἡραλαγεν. 

5. φαϊϊε ἐπίπρ, πάντα. 

5 λειυοίάε διυείίαν. 

ΤΉΘα 
Θδη6. ἃ τοῖο ουὐ οὗ ἤθᾶνθῃ, ὑπ 8 βαυῖπρ,, 

ἈΒΑΒΙΟ. 

28 Ο Ῥαῦμθν, βου ν ὑπγ ὅοπ. ΤΠθὴ 28 Απὰ ἀραῖη, Ὁ Ἐδέπον, β] ον ν ἐμὶπο 
ΟΔΙηΘ ἃ γοΐο9 ἴσοι ἤθάνθῃ, 1 ρ]ου θα, πὰ οὐαὶ παῖθθ. ΤΏΡ ὑπ6 Υ Ὠραγὰ ἃ γοΐοθ ἔγομ 
᾿ϑσΆΪη 1 588}} ο]ουιν Αΐηι. Βϑάγθη ὑμπαΐ, ΤΠ οα μαϑῦ θθθη ρ]ογιἢθα,} δηὰ 

ΔρδΪη 1 τπλκὸ ἐλδο β] ον ἢ θα.1 
29. Απὰ {πὸ τυ! επάθ ὑμαῦ τ τ βίαπᾶ- 

Βθαρα ἐέ, δα [Πθν 5814 ἐπαῦ ᾿πάθθα, Τὺ ντῶ8 ἱπρ, μϑαγὰ, απα βαϊα, Τὸ 18 ὑμπυηᾶθυ : οὔθ 8 
παηάθυ: Ὀαὺ ΟὐΠον8. βαϊά, Νὰν, δὴ ΔΠρ6] βαϊα, 1 18 8 ΔΏΡ6] ΜΠ Βρθα κοῦ ἃ πτογὰ ἰὸ 
ΒΡ ΚΘ ἴο Βίτη ἔγομπι μθανθῃ. πη. 

850. 7688 δηβιγουθα δηα βαϊά, Τὸ ἰῖΒ ποὺ 80 726β8 ἔπϑηι ΒδνΘ δῆβιοῦ, ἃπα βαϊὰ 
᾿ΙῸΡ ΤῊΥ̓ 88 Κθ 818. γοῖθθ τγαϑ, θα ἴον γοῦν ἐπα, ΤΊ8 νοΐοθ γὰ8 ποῦ ἴου' τὴν 88, θαΐ 
ΒδΚθ. ἴον γοὰΓ 580. 
᾿ 81 Νον πο Ἰπάρτηοπῦ οἵ {1118 του] ἰΒ 31 ΤῊΐβ ΠΟῸΡ ἰ8 (ῃ8 Ἰπασιηθηΐ οἵ ἐἰεῖβ 
ΤΘΔΟΥ͂ ; ΠΟΥ 8Π18}} ὕΠ16 σϊθν οἵ {18 νου] θ6. νου] : ἀπ αἶβὸ ἐπ]8 ΠΟῸΣ 18 ὕπ᾽ τΌΪο οὗ 
οαϑῦ οὐ. Δ 18. νου] ὰ οαϑῦ ουΐ, 

ΡΕΆΒΙΑΝ. 

᾿ς 29 Απά {Π τη] δια ἐπαῦ ττᾶ8 βίαπαϊηρ, 

32 Απᾷ Τ, ἤθη Τ μαγθ θθθη ταϊβοᾶ ἴσο 832 Απᾶ νθη 1 θὸ Ἰ᾿ἰοᾶ ἊΡ ἤομι {δ 
ἀπ ϑασέμ, 1 5881} ἀναν απο πιθ ΘΨΟΓΥ͂ ΟΠΘ. ᾿ΘΑΤΡΝ, 1 81}}8}} ἄγαν τὰν ἔσθ ἀ8 αἢΐο τυ ν Β6]} ἢ, 

33 Απᾶ ἱπάοοᾶ μ βαϊὰ ὑπῖ8, ἐπαῦ μ6 
᾿8Βου ἃ 16}} οἵ νι μαῦ ἀθαῦ μ6 νναϑ ἴο αἴθ. 

84 Απαὰ {πο τηυ]υϊδα θ᾽ ἀπδινουθα Ἀΐπ), 
6, νγὸ μϑαγὰ ἴῃ ὅπ Ἰανν ἐμαῦ ὑπὸ ΜΙ βίῃ 
588}} ΘηΔιγοῦ [Ὁ ϑνοῦ: πον ὑθθη βανοϑῦ 

1 ῬΟΙΥΚΊ. οὐ ἐδ "ἐποη," δὴ τοδβ ἀὐᾶ᾽ ἴον για ᾶ". Ἐτρ. 

33. Ηδ βαϊὰ {{18 ἔμαῦ ἢ6 τηϊσ βου ἴῃ 
ὙΥμαὺ Ρἶδοθ ΒΘ Βιου]Ἱὰ ἀϊθ.ὃ 

84 Ὑπὸ τυ]οϊδαθ βαϊά ἀπΐο ᾿ΐπι, 78 
ποαγὰ ουὖὐ οἵ ὑπ αν ἐμαῦ ΟΠ τὲ στϑιηδί θῖν 
ἀπο οἱοτηϊῦν ἃ Θγουϊββύϊησ : ἤονν ἔμ ΘῈ Βαυ- 

τ μξν "ῥγαϊβοά." 

3 ῬΟΙ͂ΥΚΊ. οὐδ “ὕγοπὶ Ἠσδνοι," ἀπὰ τοδα, ᾿λαίαδαμ, 
ἢ 3 (ὰν Κηδᾶνεϊνη πεσα᾽ ᾿διοαεά πιαγάση. 

σοπνοτεοῦ νυ] ἢ ΗΠ πὶ, 

3. τὶ "σοππθο," 

183 



5. ΦΟΗΝ, ΟμΒ.». ΧΙΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΒΞΙΟΝ. ] ΞΥΎΕΙΔΛΟ. 

ΤῊΘ ὅοη οὗ πιδὴ πιιϑὺ Ὀ6 ἰτθὰ ἀρ ἢ ψΠῸ 
18. 6815 ΒῸπ οἵ τηδῃ ἢ | 

85 [ΤῊ6Π7 {655 β814 ππῦο ὕΠθμη, Υ οὗ ἃ 
6016 Β116 115 ἐμ ᾿ἰσῃῦ πΊἢ γου. ἤἌγΑ1Κ 
Μ 8116 γθ μᾶγο ἐπ ΠΡ ῦ, Ἰοδῦ ἀἈ ΓΙ ΠΘΒΒ ΘΟΠῚΘ 
ΡΟΙ γοι : [[0γ] ὅπ ὑμαὖῦ γγ]κοῦι ἴῃ [ἀἀτκ- 
ΠΘ58] Κπονϑύῦῃ ποῦ νυ ῦΠ6. ἢ 6 ρΌθίῃ. 

96 ὙγΈ1|6 γ μαᾶνϑ [ΠΡ 0] ὈΘΠΘνο ἴπὶ 086 
πρηῦ, ὑπαῦ γ8 τηᾶὺ [Ὁ6 ὕπ6 ἐΟΒΠ]4γΘ 7 οὗ 
ρηῦ. ΤΠθβ6 ὑΠπ]πρ5 Βραῖκτο [65ι18, ἀπ [46- 
ραγίθά,7 πα ὅ[α14 Π146] ΕἰπηΒθ} ἔροπι {Π8Π|. 

897 4 Βυῦ Ὁπουρὴ μ6 δὰ ἀ0Π6 80 τη Δ ΠΥ 
[ὨΪΡΔΟ]65. θοίουθ ὕμθιη, γϑὺ ὑμθυ Ὀβ]ϊθυθα 
ποῦ [017 Πΐπι: 

98. ΤῬμαῦ ὑπ6 βαγίηρ οἵ [8818] ὑπ ῥτο- 
ΡῬβοῦ πιρῦ 6. {]Π]16, νυ ον ἢ ΒρΡΆΚΘ,. 
ὁ] μοτα, γι ῆο μαύῃ θΘ]Ἰθυθα οι τθρογὲ ἢ ἀπὰς 
ἴο ΜΒοΙη παῦ ὉΠ ἃγπὶ οὗ {πΠ6 Τογα θΘΘη 
᾿τθθα]θα ἢ 

89. [ὙΠοΡθίογ 7 ὑμθυ οου]ὰ ποῦ ὈΟ]Ίθνο, 
᾿[θϑοδι867 παῦ [Ἐ88188] βαϊα ἃρϑίῃ, 
᾿ς 40 Τῆθ᾽. Βα Ὀ]Ιπάθα ὑΠθὶῦ ουθδ8, πᾶ 

Δ.}. 33. 

Δ} ΟἈ.1.0; νἱϊ, 12, ἰχ. δ᾽; χιὶ, 46. 

53 76γ. χιϊ. 16; Ἐρἢ. ν. 8. 

3 ΟἿ. χὶ. 10; 1 5. ΖΌ08ὴ ἰϊ. 11. 

ΚΙ ΤΌΚο χνυΐὶ. 8; ΕρῃῸν. 8:1 ΤΊοββ, ν. δ᾽; 1 5. Φόῃη ἰἱ. 
[9,10,.11. 

ΙΪ 5 ΟἩ. νἱϊ!. 59; χὶ. δ4. 

6 154. 1{|,1.; πη. χ. 16. 

7 158. νἱ. 0,10; 5. Μαζξ. χίϊ, 14. 

οὗ πιδῃ ὃ γῆο 15 ὅΠ6 ϑΐοῃ οἵ τηϑη ὃ 
856. «6518 410} απίο ἔπιθι, Α 016 πτηνοῦ 

ὑϊπιθ ἐμ Τρηῦ 18. τι γου. ὍΔ} ]}}}16 
{86 Ἰίρῃῦ 18 ψιῦ γου, ἢ ὑΠαῦ 6 ἀδΡΚΠ688 
ΟΥ̓ΘΡΡΆ ΚΘ γοὺ ποῦ : πα Π6 ὑπαῦ ἐδ γνἈΠ τη 
ἴῃ ὁΠ6 ἀδγίζηθββ, Κπουούῃ ποὺ τ 6 6 
5 σοϊηρ. 

96 ὙγῈ1|6 {Π Πρ 15 τ] γοι,ὃ ΒΟ] θνο 
ἴῃ Π|6 Πρ, Ὁπαῦ γ6 θ6 βοη8 οἵ {πὸ Πρ ῦ. 
«6818 ΒρδΪτΘ ὕῃ 686 ὑπίηρβ, ἃπα μ6 πϑηῦ ἀπ 
ΒΙ4 Βτηβ6}  ἔγοιι {Π6 1. 

97 Απὰ ψῇῃθηΐ Π6 ἋἸ4 811 {Πθ86 β'σ!Β 
Ὀθίοτθ ὑΠθη}, ὑμ θυ ὈΘ]ΙΘνθα ποῦ ἴῃ Εΐπι: 

98 Τημδῦ ὉΠ σι ορα οὗἉ Τβαῖδιηι ὑπθ ρυορμοὺ 
θ6 {Ὡ]Η1164, ψγῃὸ Βαϊ, ΜῪ Τιοσᾶ, ψμὸ θ6- 
Ἰθυθᾶ οἷν τϑροῦῦ ἢ ἃπαὰ πθ6 ἃγπι οἵ {ῃ6 
Τιονά, απΐο ΠΟΙ νγ88 1ὖ τουθαὶοθα ἢ 

89. Βροδιβθ οὗἉ {Π18 ὑΠ6Ὺ σγθῦθ ποῦ 80]6 
ὕο Ὀθ]ῖθγθ, θθοϑιιβθ ἃρϊη 1βδἴδ}} Βα 10} ὑμαῦ, 

40 ΤΠοΥ Ὀ]ΪπΠ4 645 {Π6ὶν ογθϑ, ἀπα ἀδτὶς- 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ὑμαῦ, Ἠθ 15 τοδαν ἴο θ6 θα πρ,1 {π6 βοπ ὑπο ππῦο α8, ΤῊιο ϑοῃ οἵ τιδηϊ πασδὺ θ6 
Ἰπρθα πρὸ ἢ πὸ ὕπθῃ 15 ὑμ18 ϑοη οὐ τηδὴ ΡῚ 

85 Απᾶ {Ζ6βι5 βαϊὰ ὑἀπῦο ὕμθηι, Ὑοῦ ἃ 
ἔδυν ἀδγβ 15 ὑμθ Πσῃῦ Ὁ γοὰ. ΔΚ 
ψἘ116 ὉΠ|6 ἸΙρ}ὺ 15. πὶ} γου, Ἰοϑῦ ἀδυ ΚΠ 688 
ἢπα γοιι: ἔου μ6 ὑπαῦὺ γα! Κοῦῃ ἴῃ ἀλυμ0585 
πουγοῦῃ ποὺ τ πον ἢ6 σοοίῃ. 

50. ΑΒ Ἰοπρ' 85 ὑπθ Ἰρῃὺ 15. ψπῦ γοι, 
θ6]Ιθνθ πὶ ἔλθ Ἰϊρσιῦ, ὑπαῦ γ6 την θ6 6}}}}- 
ἄνθη οἵ πριν. Απᾶ βαγιὴρ 818, 688 
νθηῦ δη 1 ΠΙμη561} ΠΡΟ πὰ ἔθ .ὃ 

87 Απᾶ ψἘ116 Δὲ ἀοίπρ' ὑΠῖ5 αιδηθν οὗ 
ΤῊΪΓᾺ 0168. ὈΘΙΌΤο ὉΠ6 πὶ, ὑΠΘῪ θο] ον ποῦ ἴῃ 
Ἀϊπὴ : 

98 ΤΠαῦ {Π6 νοΐθϑ οἵ [βαῖδ!ν ὅπ ρυορμθὺ 
ΒΠΟᾺ]4 Θοπθ ὕο ρ885,} ὑμαῦ βαῖῦῃ, Τιονᾷ, 
ὙΠῸ ὈΘ]ΙΘνθα οὐ τ δμθ58 ἢ ἀπ ἴο ψΒΟΠῚ 
γγ85 ΤΘΥΘΔ]6 45 {Π6 ἃγπὶ οἵ ὑπ6 Τιονὰ ἢ 

89. Απὰ ἴον {Π18 Θᾶϊι86 ὕΠΘῪ ὑσοῦΘ ἈΠ Ὁ]6 
ὕο ὈοΙῖθνθ," Ὀθοδιιβο 18818}} βδι ἢ ἀραίη, 

40 ΤῊΘΙΡ ουθβ ἃγθ Ὁ] Π4 64,7 ἃπὰ ὑποὶν 

1 “{ηδὲ 1 15 δ, οΥ 75, [πὸ βοὴ οὔτηδη 6 Εἰτοα ἀρ.᾽ ΗΤΚΙ. 
3 χ1τ, "οἴποτ.᾽ 
3. 110, “ἴο γοι.᾽ 1 πμγῦ Θυῖρῆι. θ6 ἕακοη, 85 ἰδ οὔζϑῃ ἴβ, ἴῃ 

1ξβ. δἰ πιρ]6 ἕοστῃ, {1||8. οἴδιαβο τηδν ποθὴ τϑδᾷ, "νυ ἰ16 ὕποσὸ 
15 Ἰργνῦ νυ γοὰ.᾽ 

5. Καά.---ἰῦ, ἴτι {Π|6 56 Π56 ΟΥ̓́“ ΜΉΪ]16,᾽ ΟΥ̓͂ ἘΠ ΟΡῚ--σοῦ ποῖ.᾽ 
5. Δα'αιγι "αἱπαΐῆσι, νη ο ἢ ΒΟΠΆΔΥ͂ το θυβ, “Οχοζοοᾶν- 

Θσπιηῦ ΟΟ]Ὸ5. δου τη, ΔΙ ΠΟῸρΡ Π6 τοπουβ αἰ πδ' μπιι 
δ᾽ "αἱπαΐμεγι, “τι νἱάθαμῦ οσῸ}}5. 5αΐβ,᾽ θὰ τυ ποὰΐ σοάβοι, 
Τῆο βυ ] θοῦ 15 ὁπ6 ἴῃ Π6 γΠΟΪΟ γοῦβο ; {ἢ ποῦ, {πὸ σοπβίσιο- 
τοι νου 6 ἃ5 ἴῃ Εοπι. χὶ. 8, 5 Οὐγ. ἵν. 14, ἄς,, ιν. Τὸ 
5ιονν ὑπαῦ ἀααπγα 5 ποῦ ᾿ΠπΈΓ Δ 15. ΓΟ ΟΥΤ Πρ’ ΤῸ "ΟΥΘΞ,᾽ σΟΠρ. 
οἷν. ἰχ. 80, νυ Θοαΐ. χυῖ. 19. Βαΐῦ ΗΓΚΙ. τοδβ ἀ᾽ βᾶηιϊ, 

ΒΑΗΙΌΙΟ. 
! 

1 τσαϊαά ἄρισαϊα ἄηια"ἢψαιοιε, Ἰιδ. “Βοπ. ΟΥ̓ {πὸ ΟΠ ΒρΥΐπρ" οὗ 
Ενο.᾽ 

3. τοαϊα" γεμάηδα ψαζαιῖι δαγαη τα 8 "}ι τυαβαίἄηι, “ἀπ 
ἴο ὅπ οἰθοῦ ἔποῦθ 58.811 Ὅ6 1ἰρ}νῦ, ἀπ ἸΟῪ ἃπμα μοδοθ.᾽" 
Ηδι.. ἱ. δ, 7. 

3. Κ'66 ΟἿ. ΥἹῖ, δ0, ποῖο, 

4 ῬΟΙΥΡΊ. δ ἀ5, "δηα Ὀ6 Γα ]Π]1οα.᾽ 

5. ΟΥὉἉ, " ἀποονογοα," 

6 οἄζηπι: απιῖπα. ῬΟΙΥΡῚ. δᾶ, τοαΐκα με, " ἀπὰ σουἹὰ ποῦ. 

7 οΥὐἉ, “Ὀϑοῦτηρ Ὀ]ϊπὰ,᾽ ν. ποαΐ, ὅτι τετύφλωκε. 

ΟΜΕΜΡΗΙΠΤΊΟ. 

βαγϑβῦ ὕπου. Μίαβῦ θ6 ταῖβθά οἡ ῃἰρὶ {86 
ϑοη οὗ τηϑη ὃ ἯΠΟ ἴβ ὑπ|8 ὅοῃ οἵ τηδῃ ἢ 

55. 7168ι8 ὕμπθη βαϊά ππΐο ὕμθη, Υϑῦ ἃ 
ΠΠΠ 016 νυ 116 15 Ὁπ6 Ἰριῦ τ ἢ γοι.} ὙΥΑΙκ 
8 ἸΟΠΡ' 88 γ6 Πᾶγθ 86 ᾿ρμυ,5 ὑμαὖῦ ὑπ6 ἀδτῖς-᾿ 
ΠΘ88 ΟΥ̓ΘΥΙΆΚΘ γοὰ ποῦ. Απὰ Π6 ὑπαῦ γα] - 
Οὗ 1π ἀαγτπθ88 Κπονγθῦϊ ποῦ πα ΠΘΡ πὶ 
15 σοϊηρ. 

96 ὝγΒ1|6 γθ πᾶν {πὸ Ἰρῃῦ,2 Ὀο]ογο ἴῃ 
πὸ Ἰισμῦ, ὑπαᾶῦ γ6 ΠΙΔΥ ὈΘΟΟΠΙΘ 8018 οὗ {Π6 
ρσμῦ. ΤΉΘΒβο {Πῖηρ8 βαϊα {65118, δηα τγοηῦ 
᾿αηἀ διά Ἰπη561} ἴσοτη ὕΠθιη. 
᾿ς 97 Βαῦ 8}} [Π|686 8161)8 6 414 ἴῃ Ῥγθβθῆοθ 
οὔ ὉΠ 6πὶ, απαὶ ὕΠπΘῪ θο]θνθὰ ποῦ : 
] 
| 58 Τθαῦ {86 βαγίπρ οἵ 1βαῖ8}} ὑΠ6 ῥγο- 
Ρμοῦ 6 {1 Π]16 4, τ Β]ο ἢ ἢ βαϊά, Του, τ ῃῸ 
[18 ἢ6 {πᾶῦ Ὀδ]Ιονθα οἱ γοῖοθ ἢ απά ὑπὸ 
δὴ οὗἉἩ {πΠ6 Τιορ ὑπαῦ νν88 γϑυθαὶϑά, πο 
Ποῖ ἢ 
| 99. Βοθοδυβθ οἵ {Π18 ὕπον οουἹά ποὺ Ρ6- 
Ἰΐθνθ, θθοδᾶιιβθ ἀραὶ βαϊὰ 1βδϊδῃ, 

40 Ὑπαῦο οἱοβθά ἐποὶν ον 8, πα ἢ οἱοβθα 

ΤΠ ΑΙΒΟ, "γαῖ ἃ Πππ|Ὸ οὐἁ εἶπας [5 {παῦ ἐπο ΠΗ [5 νυ τη του." ] 

53 ομηἰείῆ, 11ξ, “18 οὐ γοι᾽ οὐ “ἴο γου, 

5. ξρῆπα εἰδνι., 

Τῦ τπσϑὺ Ὀ6 ἐμπαῦ ὑπΠ6 ϑὅοῃ οἵ τηδη 6 {64 
ἊΡ Ὁ᾽ ψ 80 15 ὍΠ6 ὅοπ οὐ τηδῃ ἢ 

95 «68118 βαῖθ ἢ πιπΐο ὕμθιῃ, Υ οὐ ἃ 116 
8116 ὑπ 6 Πρ} ἐ8 ἀιηοπρ' γοι.᾽ Ὑ ΑἸΚ ὑπ θη 
ἴῃ ὕ8 Πρ ῦ, ν 116 {π6. ᾿Ιρθῦ 15. ῚΠΠ γου,ἢ 
ὑμπαῦ ἀΑγτΠοθ88. ογουίακθ γοὰ ποῦ: [Ὁ πθ΄ 
Ὁπαῦ ὙγΆΠΚΘῦ ἴῃ ἀλνκηθ88. που ποῦ, 
ΜΒΙΓ μοι" Π6 ροθῦῃ. 

86. ἍΜ ΈΠΘ ὑπὸ Ἰρῦ 18 πῃ γου, ἢ ῬΟ]ονΘ 
ἴηι {ΠΗ Ἰρ]ῦ, {πα γ6 τηδυ Ὀθοομιθ ΟΠ] άσθη οἵ" 
{86 Ἰίρῃῦ. {6818 Βδν]ηρ Βαϊ α {Π656 ὑμίπρϑὶ 
γϑηῦ ἀυνδύ, ἃΠ4 1ἃ ΠἰπηΒ6 1} ἔγοιη ὑπ θη. 

87 ΤἬΘ86 τηδηγῦ Β]618 “65118 ἀἸὰ ἴῃ ῥγο- 
ΒΘη06. οὐἨ {πθιη, ἃπα ὑμου Ὀο] ον ποὺ ἴῃ 
Βῖπη: 

58. ὙΠαῦ θ6 ]Π]16α {Π6 βαυΐηρ' οἵ 1βαΐδ!, 
ὑπ6 ῥγορμοὺῦ ὑπαῦ βαϊτῃ, Του, ψηο 18. Β6. 
{παῦ θΘ]Ιον θα οὐ γοΐοθ ἢ ἀπά ἴδ ὑπ ἀσπὶ οὗ" 
{Π6 Τιονὰ ὑπαῦ ννὰβ σϑυθαϊθα ππΐο νοι ὃ 

] 
] 

39. Βθοδιιβο οἵ {Π|8. σου] ὑπο γ ποῦ Ρ6-᾿ 
Ἰῖθνθ, θθοόδυβθ ἀραὶη βαϊα 1βαῖ8}}, 

40 Τ]αῦ μὸ οἰοβθα {ποῖν ουθ8, ἀπά βμαῦ, 

1 ογ, "(πδξ πον ΠΡ ἂρ ἴπ6 5οὴ. οὗὁὨ τηδῃ.᾽ 

3. οΥἉ, “ἴπ γοῦ," 'λεπ ἐ λὸπι. 

5. 1{{| “10 γοα." 

ΘΟΤΉΙΟ. 

Β0ῃ. οἵ τηδη 8Π 01} 06 16 τρ ὃ 0 18 
6818 ὅοπ οἵ Ἰηδῃ ἢ 

95. 6808 ὉΠ βαϊὰ πηὔο ὑποπι, Υοὺ ἃ 
᾿1 0016 {π|θ ΠρΉῦ 18 ἀπθοπρ γοὰ, ΟἷὉ ψ}116᾽ 
γ6 Πᾶγϑ Ἰἰρ]ῦ, ὑΠαὺ ἀΔΡΊτ 685. ουθρύαϊζο γουι 
ποῦ : δη6 [ὸ ὑπαῦ σοθῃ ἴῃ ἀἈΡ τη 58. ϑγοῦ- 
τοῦ ποῦ πῦον μ6 σορῦῃ, 

90 ὙΥΉΠΟ γο πᾶν Ἰρμύ, Βο] ον ἴῃ ὑπ 
Ππρμῦ, ὑπὰῦ γθ Ὀθοοῖηθ 8Β0η8 οἵ Ἰίρῃξ. ΤῊ ΪΒ 
5814 «6888, ἀπ ἀορανίοα, απ Ὠ]4 Εἰπιβοι 
ἤτοσι ὑπ. 

97 80. ΤὩΔΠΥ͂ ΒΙρΠ8. ΤΟΌρΡΗῦ ὈΥ Πἰπιϑ ἴῃ 
ΡΓΘΒοποΘ. οἵ ᾧΠθπὶ, ὕΠοΘῪ ο]ονθα ποῦ ἴῃ 
ἈΝ]: 

38. ΤῈ δῦ {ΠπῸ νον οὗ {πὸ ρυόρποῦ 1ϑαῖδ] 
Βῃοι] ἃ Ρ6 {Ὡ]Π|164, ὑπαὺ βαῖτμ, Τιονα, τηὸ 
θ᾽] ον ον τθρονῦ ἢ Δηα ὑΠ6 ἅτ οὗἨ ἐπ 
Του ἤο ν]Ποτὰ νγὰ8 10 πποογοιθᾷ ἢ 

99. ΤΠ ΘΡΘίΌσο οου]ὰ {ΠοΥ ποὺ Ῥο]ΐονο, 
Ῥθολιδο ἀραΐϊη δα} ἢ} βα ἢ, 

40 Ἠὸ δ] ἀρὰ ὑποὶν ΘΥ 68, ἃ παράθηϑαϑ 

1 “καϊᾶκ ἵδὲ πιαἰαπελιΐαπ, " ταῦ θο,᾽ 5 θοσπα τὸ νὰ “Το 
ἘΠ᾿ --ἰτ, “ ἀοθῖ 5 δῦ χα! τασί," 

5. 1,6, "50 ΤΏΔῊΝ ΟΥ̓ Β τι Ὁν Πίπὶ νυτουῦρ,᾽ ἐπεηα ἑαίκηδ 
μαϊαμίαπαϊη, ἴ.ο, ποι, 5, αὐτοῦ σημεῖα ποιοῦντος, τοι- 

᾿ ἀοτοῦ Ὀγ τὸ ἀδείνο ἀσοσογαϊπρ το Θοί, ἰἀΐοπι, 
1, “Ὑγόση νυ] ἘΠ ότη.,᾽ 

5. πε, “τυ τ 65 οἵ,᾿ 
8. χασαμνίάα, 



ἈΆΜΕΝΙΑΝ, 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΚΟΙΑΝ, 5ΠΑΆΝΟΝΙΟ. 

ὑπαῦ, ΤῊΘ Ηβπρ ἃρ οἵ {Π6 ὅοπ οὗ τπᾶπ ὕμου ὑπαῦ, ΤΊλΘ ὅοπ οἵ πιδῖὶ πηπιϑὺ ὈΘ πὰ ππδὴ τηϑὺ ὃ6 ᾿ἰποὰ ὩΡ ἢ ψ᾿Ἐο 18 0818 ὅοῃ οὗ 

τησδῦ θ6 Ὁ ψΠ0 ἰ8 ὑπαῦ ϑοπ οὗ τηδῃ ὃ 
85 Ζ76808 βαῖ ἢ ἀπίο ὕμθιῃ, Υϑῦ ἃ 10 {16 

ἸΏΟΓΘ ὑϊπηοῖ 18 Πρ Ὁ γοὰ. ὙΥΑ1Κ ψ Ἀ1|6 

ἊΡ ἢῚ γῆ 15 818 ὅοῃ οἵ πιδὴ ὃ 
85 7685 βαϊά απίο ὕπθαι, Α ᾿ἰ 016 νυ 110 

Ἰρῃῦ 8 ψὰῦἢ γοὰ. ὙΥΑΙΚ 88 Ἰοηρ 88 γ6 

ΤΏ8 
85 Τιθη 7688 βαϊά ππίο ἔπη, Ὑοῦ ἃ 

᾿Π0 616 νυ 116 Πρ ῦ 18 ττῦ γοα. ὙΥΑΙΚ 8116 
γ8 μᾶγθ ὑπ Πρ αὐ, ὑπαῦ ἀαγίςπ 88 σθαι γι ᾿πᾶνθ Ἰραδ, ὑδαῦ ἀδυκπθϑθ ογθγίαϊκθ γοιι γ6 διᾶνθ Ἰρμῦ, {Πα ἀδγίτ 688. ΤηΔ ποῦ ΠΔΥΘ 

ποῦ : ἴον μθ ὑμπαῦ γα! κοῦῃ ἰπ ἀατῖκμθ88 ποῦς ποῦ : [0 ΒΘ ἐμαῦ πὶ κοί ἴῃ ἀδυκμθ88 Κηον- γοὰ: δὰ μ6 ἐμαῦ τ ἸΚοῦ ἴῃ ἀδΙκΠ 688 

ἐθύἢ ποῦ ψμ μον ἢ6 σοθίμ. 

80 ὙΤΉΠΠ6 γ6 αν ἐμ Ἰ᾿ρῃῦ πὰ γοα, 
θ6]ῖονθ ἴα ἐπ Πριῦ, ἐπαῦ γ6 πᾶν θ6 τηδάο5 
8018 οὗ Ἰρῃῦ. «[68118 Βρ8Κ6 ἴΠ18, πὰ νυϑηῦ, 
δα δ᾽ ἃ Πἱπι561} ἔγοπι ὑμθιμι. 

87 Απὰ 80 ΤηΔ ΠΥ 5515 Β6 πα στοιὰρῦ 
Ῥίον ὕμιθαι, πὰ ὕπο υ ὈΘ] ον ποῦ ἴπ Εἰμὶ: 

38 Ταῦ {πΠ6 ποτὰ οἵ [βαΐδὶν {16 Ῥυορ μοῦ 
ΒΒου!ὰ θ6 {18|164, νυ ἴοι βαῖθι, Του, πὸ 
θο ’θνθά ἴῃ οὺν τορουῦ ἢ ἃπα ἴο ψ ΠΟΠῚ ΜΓ Ὰ8 
{86 ἃγπὶ οἵ ὑπ Τωοτὰ σϑυθαὶθὰ ἢ 

89 ΤΒονγθίοσθ οουἹὰ ἐμοῦ ποῦ Ῥε]ῖθνθ, 
θθοδαβο ᾿βαϊδἢ βαῖ ἢ ἀποῦμον ὑϊπηθ ὑμαῦ, 

40. 1 58|4}} Ὀ]Ϊπὰ ἐπιθὶν ΘΥ 68, δα βύι ρ 

1 ψαγ, "ἃ Π{πΠ1Ὸ πιοτὸ {ἰπιο,᾽ οπαϊξεὶπρ “ γεΐ,᾽ 

3 αἶβο, “γὸ ΤΔΥ Ὀσοοτηρ;, ἐφ λισλέολίκ. 

ἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

μου, 10 θομονθίμ! μα {π6 ὅοη οὗ τηὰπ θ6 
Ὁρ Θὰ ἢ γἘῸ 18. ὉΠ18 ὅθ οὗ πιδῃ ἢ 

85 ΤΉ βαϊὰ {πὸ ϑανίουν, ΝῸΝ γοὺ ἰ8 
6616 Ἰσμῦ ἴῃ γοὰ. Ο ψ Β1]65 γϑ Βᾶγθ Ἰϊρῦ, 
ὑμπᾶῦ ἀἀγκπθϑ8. ουθυίακθ γοὰ ποῦ : μ6 ὑπαῦ 
δοθῦν ἴῃ ἀν κπθϑ8 οὐδε ποῦ τυ ΒΙ μ6 ̓  Π6 
Βορθίνι. 

80 ὙγΆΠ6 γθ πᾶν Ἰσῃῦ, θο] ον ἴπ ἐδ. 
᾿ρμῦ, Ὁπαῦ γθ ὃ Ομ] ἄνθη οὗ σὺ, ΤΠ, 
ϑανίουν βαϊὰ ὑπθ8θ ὑπίηρθ ὕο ὕμθηι, δπᾶς 
πϑηῦ, ἀπὰ μ᾽ 4 Εἰτη86}} ἔγοιη ἔμ θιη. 

37. Δ πθη 6 ἀἰά 80 πη ΠΥ ὕοϊσθηϑ ὈΘΙΌΓΘ 
ὕπθπὶ, ὑπ Ὺ Ὀδ]θυθὰ ποῦ ἰπ Βΐτη : 

38 ΤΠαῦ {Π|8 Ῥγορ θοῦ 5 πον οὐ Τϑβαϊδμϑ 
6 {]Π}16, τἡυ ἰοῖ 6 βαϊ4, Του, τὸ θ6- 
Ἰονθαὰ ὑπαῦ μοι νὸ μθαρὰ ὃ ὅπ ἴο ὙΠ ο πὶ 
νγαϑ ὑΠ 6 Τογἀ᾽ 5 Βέγθηρο τηδηϊοϑυθα ἢ 

39. Ἐὸν {πῖ8 ὑπο Ὺ οουϊά ποὶ Ὀο]ΐονο, θ6- 
Θαιι86. [5818 }} Β8 1ἢ ἀραΐῃ, 

40. Π Ὀϊπά θὰ ἐμοῖσ ουθβ, πα ματάθποὰ 

1 λἰὲ χεὐψταάν, 

3 γξ. “ν πδ νυ Ἡ116,᾿ ἐλα λιοίίε. 

3 ἐλάας υἱέεψαη τογὰ ]καίας. 

οὔἢ ποῦ ψ ἰθμον ἢ μοθίμ. 

4 χαττι.---36 ὙΉ116 γ Βᾶνθ Πρ, ΒΟ] ϊονθ. 
ἐλὸ Ἰίσμῦ, ὑπαῦ γθ θ6 ομη!άνθη οἵ Ἰἱρῦ. 
1 6βι15 βαϊ ἃ {}18, ἀπα μϊα Εἰπηβθ}, πὰ ππϑηῦ 
δυταν ἴγοῦὴ ΘΠ]. 

87 Αμᾷ 80 τη} ΠΥ τηϊραοΐθθ μῃ6 προιριῦ 
Ὀοίουθ ὑπθπὶ, ἀπ ὑμθῪ Ὀδ]ϊθνθὰ ποῦ ἴπ 
μἷπη.3 

38. Τπαῦ Βμου]α θ6 {Ὡ]Η]16α {}|6 βαγὶπρ οἵ" 
Ἰβαϊαῃ [Π6 ῥγοριθῦ, γιὸ βαῖῦμ, Τωογὰ, ψ πο. 
θο]ϊονθα ἂν σϑρουῦῦ ὃ πα ὕο ννοτη νγ85 ὕΠ6 
γα ΟὗὨ ἔμ Τιογτὰ σϑυθα]θα ἢ 

89. ὙΠογθίουθ ὉΠΟῪ Ὀ6]]θνθα ποῦ, Ὀθοδιιβθ. 
1βδῖδ} 5810} ἀρϑΐῃ, 

40 Τμοῖν ουθ8. σου ὈΠΠπ4 6,5 ὑπαῦ ὑπο 

1 νἱδ᾽παγπιθὰ ἄγεν -αΥ αὐιαρίιεδα πῖδα Καίπίδα, ᾿ς. “ἀπὲ. 
{πὸ Ἰἰδῖπες ἂρ (οὐ ἴππ6 ταϊβίηρ ἈΡ) οὗ ἔπ ὅθ οὐὗἩὨ τῆδη ἰδ πὸ- | 

ΟΟββασυ.᾽ Απιαγλίεδα ἰβ ἀδοὰ θοΐι τὸν ὑψοῦν ἀπὰ ἴοτ. 

ὑψωθῆναι. 

3 γηῖβα τυϊπιατέ", εἰς αὐτόν. 

3 Δαιϑγηιθδ, 18 Ταῦ ποι, {πὴ Ραββῖνο; ἀαδγηιθα, δοῦ, 
Κοπι, ἰχ, 7. 

ΛΈΛΒΙΟ. 

ὕποῖι ἐμαῦ, ΤῊ ὅοη οὗ τῆδῃ 5}18}} "6 ταϊβϑᾶ 
ἊΡ ἢ 0 18 ἐμβαῦ ὅοιι οἵ πῦδῃ ὃῚ 

85 Τῆθη {688 βαϊά ὑπο ἔπι, ΤῊΘ 
Ἰσεῦ ἐς χα γοι ΤῸ ἃ ΕΠ {016 νυ μ1]6. Αἰ Κ 
πθὰ ἴῃ {Π|6 Ἰ]ρ]ῦ, 8 Ἰοπρ' ἃ8 ὅμ Πρμῦ ἐς ὕο 
γα, ᾿οϑύ ἀδιίζηθ88 ονὐθρῥακθ γοὰ : ἴον ἢ ὑμαῦ, 
γα] ΘΝ ἴῃ {{Π|0 ἀαυκπ 685 Κπουγθῦμ ποῦ θτθ. 
6 ἤπαάθίῃ Πἰπηβο]ῇ, ] 

90. Α58Ἰοπρ 88 ἴδ Ἰίραῦ ἐς ἕο γοι, ὈΘ] ον. 
ἴπ ὑπ Ἰίσιῦ, ὑμαῦ γ᾽ πια ὍΘ 8018 οὐ ἔΠι6. 
᾿σμῦ. «6808 Βραῖχθ ὑΠ|8, ἀπα ὑπθη μ6 υϑηῦ, 
δη ἀἰβαρρθαγθα ἔγουῃ ὑπ μλ. ἢ 

37 πὴ Ὁπουρὶι 6 αἀἰα 411 ἔῃη686 υυοπάθνβ 
Ἢ {πιθῖν. Ῥσθβθηθθ, ὕμου Ὀο]ονθὰ ποῦ ἴῃ 
πη: 
38. Ταῦ ὑπ βαγίηρ οἵ Ἰβαϊδῃῃ 16 ργὸ- 

Ρμιοὺ βῃουὰ 6 ἔμ} }16ὰ, θη πὸ βαϊά, Ὁ 
Τιογά, ψ πὸ σαν ογθαϊῦ ἴο οὐ στοροτγῦ ὃ πὰ 
ἴο ψβοῦὶ 88 τονθαϊθα ἐμ ἅσπὶ οὗ {6 
Τιοτὰ ἢ 

89 Απαὰ ἴον ἐλιῖὶβ σθαβοῦ ἐποὺ μα πὸ 
ΡΟ ΟΡ ἴο θο]ῖονθ, Ὀθοδαβο ᾿βαῖδἢ βαϊἃ ἀραΐῃ, 

40 ἉΠΟΥ͂ Ραῦ ουἱδ ὑποὶν Θγ 68," ἀπά παγά- 

Καονθῦμ ποῦ ἰ πον μ6 σοθίῃ. 

4 ΧΙΠΠΙ.---80 Ὑ 16. γὸ Ἰανο Ἰἰρ μέ, Β6- 
Ἰῖονθ ἴῃ ἐλθ Ἰραῦ, ὑπαῦ γ6 πηᾶν ὈΘΟΟΙΠῚΘ 8018 
οὗ Ἰιρῦ. 2688 βαϊὰ ὑμθβθ ὑδίηρβ, ἀπὰ 
Βιανὶηρ σῸΠ6 οὐ, μὰ ὨΪπη86}} ἔγοπι {θ πη. 

37 Εὸν ἃ}} ὑδπαῦ " "δὰ ἄοῃθ 80 πιδῃηῦ 
Βίση8. Ὀθίογθ ὕμθη,} ὑπον Ὀο]ονθὰ ποῦ ἴῃ 
πη. 
838 Ταῦ Ὀ6 {Ὁ]6|16α ἐμ βαγίπρ οἵ 1βαϊδῃ 

ἴμ6 Ργορμιϑέ, {πὲ βαι ἢ, Τιογα, το Ὀο θνθᾶ 
ΟἿ Γδροτῦῦ ἢ πὰ ἔῃ ἅτιὰ οἵ ὕμθ Τογὰ ἴο 
ὙΠΟ 15 1Ὁ ἀποογογθὰ ἢ 

39 Τὸν {18 σϑάβοη πον σου] ποῦ θ6- 
Ἴϊονθ, θθοδιβθ 15818}} Βα 1 Ὁ} ἀρ αίη, 

1 ἐοϊϊκα τπάπιεπῖμψα βὐὀἐσογδῆα ἐπὶ, ᾿ἰξ. τοσαῦτα αὐτοῦ 

σημεῖα πεποιηκότος, ἴπε κοπ. Ὀεΐπε τοπάογοὰ ἰάϊοπι- Ὁ 
ΔΕ Δ}}ν Ὁν ἴπο ἀδεϊνε, 85 ἰπ Θοίμπίς αν. Ι 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

οϑὺ ἔποιυ ἐμαύ, ΤῊ ὅθι οὗ πιδὴ 58}}4}} θ6 ᾿ἰξεθὰ 
ἋΡ ἴγουι ἔπ: θαυ ἢ γΒ0 15 ἐμ 18 ὅοη οἵ τηδη Ὁ 

30 7688 βαϊὰ υηΐο ἔμθπι, ἃ ἴδ ΠΊΟΓΘ 
ἀδ 8 πιδῪ ᾿σηῦ σοπεϊπιιθὶ ἢ τοῦ. Ά1]6 
γ8 πᾶν Ἰἰριῦ Ὀο]θν ἴῃ ἐλθ Ἰισμέ, ἐἰαῦ 
ἀδυκηθββ μαγῦ γοὰ ποῦ : ἴον ἢ6 αὐ νεαὶΚ- 
οὐ ἴπ ἀδυκηθββ Κπουθῦ ποῦ νυ ἰσθι ἢ 6 15 
οἷπρ. 
86 Υ ἃτθ οἰ] άγθη οὗ Ἰσηιέ. {6588 βαϊὰ 

ἔπι686 ὑμπίησβ, δὰ ννϑηῦ, ἀπ ττὰ8 4 τομὶ 
ὑμθι. | 

87 Απᾷ 80 τῆδην 558. 6 στουρῦ μδὴ 
ἴοσθ ὕμιθαι, ἀπ ἔπθὺ Ὀο]ϊονθα ποῦ : | 

88 Τμαῦ [π6 πον οἵ [βαϊδιν ἐμ ργορθθ. 
Βῃου ἃ θ6 Γ]Ε]]οὰ, ἐμαῦ βαϊά, Ὁ Ἰμογὰ, τιθὸ 
ἰβ ἢ ὑἐμαῦ ἴῃ ποαγίησ ἔτοπι ἃ8 Ὀο]ϊονοὰ ὃ᾽ 
πὰ {Π6 ἀτπὰὶ οὗ ὅπ Ἰωοτὰ, ἴον ποτὰ πγὰ8 1Ὁ᾿ 
τουθαϊοᾶ ἢ 

89. ῬΒογοίογθ οουἹὰ ἔθου ποὺ Ὀο ϊθνθ, ἴῸΓ 
Ἰϑηΐϊδ βαϊὶὰ ἀπούδϑυ εἰπιθ, 

40 Τθαῦ ὉΠῸΥ τπδᾶθ ἐμοῖσ οὐ ΟΥοδ5 

1 Το οτἰ κίπλὶ ἤδα ἐπ ἐπα νογῖο 1 εἰ. ἐμᾶν, " ὅοη. οἵὗἁ 
τοδη," ἀπ ποῖ " Βοι οὗἉ ΠΟΒ]ν," ΔῈ οἰκοννίιοτο, 

3 τ, "ἱάγονν," " υἱάτονν ἩΪπικοῖγ," 

3. ΤΉΪΕ ΤῊΔΥ δΙδὸ τισδν ὁ ΠΟΤ ΟΥῸΒ ὑγοτο μὰ οὐΐ,᾽ ΔΟσΟΥ. 
ἀϊπρ ἴο πὸ ἔσῃ, οὐ ἱπίγαμβ, Βοῦδο οὐἁἉ ἐ᾿ απνακῆ, 

4 Το ῬοΙΪΥ ΚΙ. τοδα ἐ᾿απερεέα ἱταροτ,  Ὀϊπἃ," οὐ “ραξ οαξ." 
Δ κἰπιίίασ ρδαβαχο ΡΟΓΕΥ ὕγοτν ἴπὸ ΟὌτγδη, ΒΌγ, ἸΧχχί. 16, 
ἐπ αυοϊοά Ὁ Τ0π ΤΌΡΝΑΙΙ, Ἐρίδε, ν. 104, οὐ, Ῥοσ, "λαέαννα 
"αδμ 'αἰα φω!η δι λέν, " ον καὶ δὶ 56Ἀ] οἷν {Ἰιοῖγ οαγίβ δὰ 
οἱ {πον ποαγίηις, αὐ οἷ ἘΠ οἷγ ΟΥ̓ΟΒ ἃ σονοτγίηις, ἀπ ἃ κτοδὲ ] 
Ραμ βηπιοις 8 ΤῸ Γ τ πὶ,᾽" ἅκο, Ι 

1 γιξ. " Ὅοὸ κοίηρ." ! 

5 γξ. " Θνοῖγ οντ ογὸ." 

! 
Ϊ 
Ϊ 

] 
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ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΞΙΟΝ. 

Βαγάθπρα ὑποὶν μϑαρῦ ; ὑμπαῦ πον ΒΒ οι] ποῦ 
866 ψ ἢ ἐλοῖγ θυ 68, [Π0Ὁ] ἀπαθυβύα πα νς 
ἐΠιοὶγ ᾿πϑατῦ, ἀπ Ὀ6 οοπγογίθα, δα 1 Βῃου]ὰ 
ἢι64] ἐῃθιῃ. 

41 ἸΤμ6586 ὑπῖπρβ 5816 [Ἐβαΐαβ,} γμθ ἢ 6 
βδνν ΗΪΒ βΊοσΥ, 8πα [Ξ5ρ8Κ6] οὗ Βῖιη. 

42 41 Νονουίμο]θββ [Ὡπιοηρ ὑΠ6 ΟὨ]6[7 
ΤΊΪΘΓΒ. 4150 ΤΙΔΠΥ͂ Ὀ6]ΙΘνθὰ [0Π] δῖπι; Ὀαῦ 
᾿ΞΡθοδιιβθ οὗ ἐμ ῬΠΑΓΙΞΘῸΒ ὑμπου ἀϊα ποῦ 
ΘΟΠ 658 [Λέηι,] ᾿Ιοβῦ ὑπ ν 5ῃοι]ὰ θ6 ραῦ ουὖ 
οἵ [Π6 ΒΥ ΠΔΡΌΡΈΘ. 

᾿ς 45. ὅ ον {π6γ Ἰονϑᾶ ἐπθ [ργαῖ567 οἵ τηθῃ 
ΠΟΤ ὕΠ8Π ὑΠ6 [ρΓαϊ567 οἵ αοα. 
᾿ς 44 51 [{68118] οΥθα πη βαϊα, 36 ὑμπαῦ 
᾿θο]Ἰθνθίῃ [ΟΠ] πὰρ, θ6] θυθῦι ποὺ [01] ΠΙ6, 
'θαῦ [087 [εἴπη ὑμαῦ βθηῦ τη6.. 
᾿ς 45 Απα ὅ]ιθ ὑπαῦ [566 0}}} πιθ [566 0}}} ἈΪπὶ 
δῦ βθηῦ 116. 
᾿ 40 6] δη φοπιθ ἃ Ἰίρῃῦ ἱπέο ἐπθ νου], 
παῦ τ οβοθυθν Ὀ6]ἸΘνθῦ! [0Π7 πηθ [8που]ὰ 
᾿ποῦ Δ01467 ᾿π ἀΔΡ ΚΠ 688. 

47 Απὰ 1 ΔΠΥ πιδῃ ΠΘᾺΡ ΤΥ ὑγοΓ8, 8πα 

5. 9Ψ50ΗΝ. 

ΒΥΒΙΑΟ. 

ΘΠ64 Ὁπ01}" πϑανῦ ; ὑπαῦ ὉΠ Υ 8566 ποῦ! πὶ θἢ 
{861} ΘΥ̓θβ, 8π4 ππαογβίδπα ἢ ὑποὶν 
Βραρῦ, πα Ὀ6 σοηνθρίθα, ἀπα 1 68] ὑπ θην. 

41 ΤΠοβο ὑμίηρβ Ἰβαῖδἢ 5814, μθ ἢ. ἢ 
ΒΆΝ ΠΝ ΟΊΟΡΥ, Πα βραΐζθ οἵ Βῖπη. 

42 Βυΐ ϑνθπῆ ἴτομὶ ἃπηοπρ ὕΠ6 Τα] ΘΡβὃ 
ἸΠΔΠΥ͂ Ὀ6]ἸΘ να 1η Εἰπὶ; Ὀαὺ Ὀθοᾶσδβθ οὔ {6 
ῬΒΑΡΙΒΘ6Β ὉΠΟῪ 414 ποῦ σομ 688 ἐξέ, ὑΠπαὺ ὉΠΟῪ 
5801 4 ποῦ θ6 ουΐδβι48 {}:8 ἈΒΒθιΏὈ]Υ. 
] 

45 ῬῸΡ ὑποὺ Ἰονθά {πῸ ρῥγαϊβθέ οἵ τηθῃ 
ΤΏΟΓΡΘ ὕπδη ὑπ 6 ργαϊβθῖ οἵ Οοα. 

44 Ῥυῦ «6508 οὐἱθα δηα βαϊα, Ἠθ ὑπαῦ 
᾿Β] ον ἴῃ Π16, 15 ποῦ ὈΘ]ΙΘυπρ' ἴῃ πῖθ, Ὀαὺ 
1ῃ. πϊπὶ ὑπαῦ βοηῦ Π16. 

45 Απὰ 6 ὑμπαῦ βθϑ! πι6 βθοίἢῃ μἷπι ὑπαῦ 
Βϑηῦ 1168. 
461 {π6 ἸΙρμὺ,5 οαπηθ ἱπίο ὑμθ ψοῦ]ά, 

ὑμαῦ ΘΥΘΡῪ ὁπ6 ψγηο ὈΘ]ΙΘυθῦ ἢ 1η Τὴ 60ῃ- 
᾿δἴππ6 ποῖ ἴῃ ἀἈΓΚΠ685. 
᾿ς 47 Απᾶ [ι ὑμαῦ Ποδιρθῦϊι τὴν τΟΡά8, ἀπά 

1.2. 33. 

1 188. νἱ, 1. 

32 Οἢ. νἱ. 13; ἰχ. 99, 

3 ΟἩ. ν΄. 44. 

4 5, Μαῖκ ἰχ. 357; 1 5. Ῥοΐ,. ἱ, 21. 

5. ΟἿ. χίν. 0. 

6 ΟἩ, χίϊ. 35, 86; 1]. 10; νὴ}. 12; ἰχ, 5, 30. 

1 ε 

ΗΓΚῚ 

3 «Ῥαΐ γοῦ Ἔνθ. ΗΤΚΙ. 

5. 110.“ ΟὨϊοῖ5.᾽ 

4 ΟΥ, “ΒΊΟΥ. 

πὰ Ηθδ μαγάθηθα {ποῖν Ππδαγύ 50 {πᾶῦ ΠΟΥ 566 ποῖ.᾿ 

5. δηῇ τ γῦ, ἴ.6. 1 ἸΙρῊ, στὴ 6 :᾿ ΤῸ ἃ ΒΙ ΤῊ ὺ σοπβύσιο- 
τίου τυῖτἢ δηῦ 566, ἴπ πιοάοτηῃ ὥυτῖδο, 6.5. Ἐχοα, χυῖ!, ὃ, 
ἀπὸ “πεπιμθνῖς, ΚῚ Τὴν ΤΌ Ποσ -ἶπι -ἰἂνν σαπηο,᾽ ἅς. ̓  ἃ πα ἴῃ {πὸ 
ΟΙάΟΥ Ἰαηριιαρο, 566. Ὥραξ. χχχῖϊ. 830; 5. Φόμ ΧΙΪ, 14; 
ἘΡΆἈ. ἵν. 1; δν, χχίϊ. 8, 16, ἄς. 

ΟπΔΡ. ΧΙ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Ἠθαυὺβ ἈΓΘ ΑΧΘα ΡΊΌΒΒ :} 50 ὑμαῦ ΨΠΘΥ 5665 
ποῦ ψῖῦἢ ὉΠοἷν Θγθ5, πα ὑπο Ὺ ππαάονϑύδῃα 3 
ποῦ ψῖῦ ἢ ἐποὶν μθανῦβ ; ἀπ 80 ὑμαῦ 6 υ Ὀ6 
ποῦ ὑπτηθα," ἀπα 1 ριῦγ ὕμθηι ποῦ. 

41 Απᾷ {π|5 βαϊαῦ 1βαΐϊδἢ, Ὀθοδιι56 ἮΘ 58 
818 βου, ἃ βρᾷϊκθ οἵ 10. 

42 Απᾷ ἐμοῖο οΓΘ γοῦ τοϑηΥ οἵ {10 
Τυ]θνϑῦ οἵ [ῃ8 ρθορ]βῖ ψῆο Ὀο]Ἰθνθα ἴῃ Εϊπὶ : 
θαΐ γοῦ ὑμϑὺ ἀἸὰ ῃοῦ (ὁ 80 ορϑῃ]νὃ θθοδιϑθ 
οὗ ὑπ ῬΙΆΤΊΒθθβ, Ὁπαῦ ὉΠου ΒΒ οι] ποὺ ἀτῖνθ 
ὕμιϑπι ουὖ οἵ {ῃ8 ΒΥΠΕΡΌΡΊΙΘ. 

48 Βρϑολιβθ ὑΠΟΥ Οἤοβθ ὕο ΡΊθα88. ΠΊΘΗ 
ΤαῦΠ 6 Ρ ὑμδη ὕο Ρ]θαβ (οα. 

44. Απὰ «6818 οὐἱοά ουῦ ἃπᾷ βαϊά, ΜΘ 
ὑπαῦ ΘΙ] ΙΘνθῦ ἢ ἴῃ πιθ, Ὀθ᾽ἰθνθῦ ποῦ ἴῃ Π]Θ, 
θαῦ ἴῃ ᾿ΐπι ὑπᾶὺ βθηῦ πι6. 

45 Απᾶ Πι6 ὑπαῦ βθϑῦϊι πη βθοίμι μίμῃ ἐμαῦ 
ΒΘηὖ Π1Θ. 

40 Απ41 Πρ ὺ,5 Τ οαπηθ ἰπΐο ὅπ νου], 
ὑμπαῦ ᾿ Βοβοθνον ὈΘ]ΙΘυθῦ ἴῃ πι6}0 ΔΘ ποῦ 
1ῃ ἀΔυ ΚΠ688. 

47 Απά Π6 ἐμαὺ μϑαγοῦῃ τη πορὰ, ἀπα 

1 ἐφηᾷ {ποὶν πθατῦ παίῃ θθοι ἀδυκοπϑα, ῬοΙΥΡῚ. 
3. ῬΥΘΒ, ΟΥὨ ὕαΐ. 5α]οῦ, 
3 γγοβ. οὐ ἤαΐῦ, ἱπάϊς, 
4 οὕ, “ὕαχιι {ΠΟ ΒΟ ν ΟΒ,᾿ ῬΤΟΒ. ΟΥ δαῦ, Βα Ὀ]οῦ, Οοταρ. ΟἿ. ἱ. 

48, ΧΧ. 14. ῬΟΙΥΡΊ. δ45 “ἴῃ ὑπο ῖν ὑπο ρ 8," 
5 11Ὁ. “Βαϊ .᾽ 
6 οὕ, “δ᾽ ἄουβ.᾽ 
7 ῬΟΙΥΡΊ. οὐ ἐβ “ῬΘΟΡΙΟ.᾽ 
8 οΥ"Ἁ, "αἰὰ ποῦ τπιᾶκο Ὁ ῬαΙϊο,᾽ 
9. τυααγ δα δῆγνλμιαηπ πα δ᾽ αὐκα, σασποῦ θ6 τοπαογοα οὔ υ. 

ννΐβο {πᾶ ἃ 5 ἰῦ 15 γίνοι. Τῆο ἘΦορὶο βύαοβ Ὁ ἡ ἱεπ ον ἢ 
Βτθαῦου ρα 515. 

Ἰὸ κιυλίιι παμψἄαηιδη δ᾽ ψα. 

5ΛΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

ἘΠ 61" 
{ποθ ὶν 

ἢ68] {πθιη. | 
41 ΤΠθ86 ὑπίηρβ βαϊα Τβαίδη, Ὀθοδιβθ μθ΄ 

887 ὑῃ6 ρουυ οἵ (ἰοά, ἀπ βραῖβ' σοποθγη-} 
ἴηρ' Ὠϊπι. | 

᾿ 42 Νονυουίο 1688 ΤΔ ΠΥ ἴγοτη ὩπΊοηρ' ὑπ 6. 
᾿ΤΌ]ΘΓΒ Ὀο] ον θα ἴῃ πἴτα : Ὀαῦ Ὀθοδαδθ οὔ ὑπ 
ἫΡΒΑΓΙβθο8. ΠΟΥ σΟη 688566 ἰὉ ποῦ, ὑπαῦ πον 
᾿88οι !ὰ ποῦ Ὀ6 οαϑῦ ουῦ οἵ {Π| Βυπᾶροριιο.ϑ 
] | 
᾿ 48. Τὸν ὉΠΟΥ͂ Ἰονθά {Π|0 ρουυ οὗ πηθῃς 
ΠΟΤῈ ἔπδη {Π6 ροῦν οἵ (ἰοά. 

44. ΤΊΘη {6818 8ῃουῦθα ου, βαγίπσ, ΗΘ. 
ἀπαῦ ὈΘ] θυ 1ῃ πιθ, θ᾽ νοῦ ποῦ ἴῃ τη6,. 
Ὀαῦ 1π πΐπι ὑπᾶῦ βοηῦ τηθ. ] 

45 Απαὰ Πο ὑμαῦ βθοῦϊι πιϑ βϑοῦμι ῃΐπι ἐπα 
Βθηῦ Π1Θ. 

401 ὅπ ἔπο Ἰρῃῦ" ἐμαῦ ἀπὶ οοπιθ ἰηΐο 
{86 πουϊά, ὑπαῦ ἢ ὑμαῦ Θ᾽ ̓ θνθῦ ἴπ τη6 
"δ 149 ποῦ ἴῃ ὅδ ἀδυς 688. 

47 Λπὰ 1 δΔὴγ οπθ ΒθὰΡ 
-«.... 

{Π|680 ΒΥ ΤΏΡΒ, 

41 Ἰβαῖδῃ βαϊὰ ὑπθβθ {μίηρθ, ψῇΘη 6 
88} ὑπ βΊονυ οἵ (ὐοα, ἃπ4 βρᾷῖκθ οἵ ἴηι. 

42 Νονου Π616855 ἃ πιιτη θο1 5 ἔΓΟΏ ΔΠΊΟΠΡ' 
ὍΠ6. σα]ουβ ΒΘ] ]θν θα πὶ μῖπὰ ; Ὀαῦ ὉΠΟῪ οοη- 
ἴοββθα πἷπη ποῦ ῬῈὈ] ον, Ὀθοδαβο οὗ {0 
ῬΠΔΡΊΒΘ65, ᾿θϑῦ ὑπ 6 Ὺ Βμοι]α οαϑὺ ὑπ θιὴ οὖ 
οἵ {π6 βυπαβοριο.ὃ 

48 ΒῸΡ Ὁποὺ Ἰονθᾶ 0Π6 ροῦυ οἵ τηθῃ 
το ΓΘ ὕπδῃ {Π|6 σονν οἵ (ἰοά, 

44 Ῥαὺ {6518 οὐἱϑᾶ οι απ βαϊά, Ηθ 
ὑπαῦ ΘΠ θνοῦῃ ἴῃ τηθ, 6] θνθῦι ποῦ ἴῃ ΤΏ6, 
θὰῦ ἴῃ μἷπι ὑπαῦ βοηῦ πιθ. 

45 Απὰ [ {παῦ βϑϑῦῃι τὴθ βϑοῦϊι ῃἴπη ὑμαῦ 
ΒΘηῦ ΠΊΘ. 

406 1 οαπιο ἴον Πρ δ οὐ ὑπ6 ννουϊᾶ, ὑπᾶῦ 
411} ὑπαῦ Ῥϑ᾽ῖονθ ἴῃ τη6 βίαπα ποῦ ἴῃ {Π|6 
᾿ἀδΥπι688. 
᾿ 47 ΔΑπά Πι ὑπαῦ 581:8}} ἤθὰν τ τ οσᾶΒ, 

1 ΤΠ 5αηϊάϊς σοπποοίθ ἐπ πορδξίσε ΟἹ τ ἢ “ Β6ο,᾽ 
᾿ἤπειπαι 'μδπὶ πισιδαὶ, ἴαὰτ, ἱπά, πο., θὰ ἥσεποί, πδεκοῖμ, 
γα {ΠπῸ ῬγΟΒ, βυιδίοϊ, αὔῆγτη,, ἀπ ἑαξαίχοι, “1 ΒΠΔ}} ΠΑ] 
[ποτα,᾽ ζαπξ, ἱπάᾶϊςο, αἰῆσια, Οὐ. οἱ 6 {ΠΟΤ ΙΌτΟ 18 ἱποοστοοῦ 
πα τοπάοτίηρ ἡσεσοί, " οἵ ποτὶ ἐπ ο!Π χατιξ," 

3 11{, 51 5}}811.᾿ 

5. 1 “Ἐπδῦ ἘποΥ Ῥοσοτηο ποῦ ἀποσυνάγωγος.᾽ 

4 ἀποῖς μὲ μμοείη. 

Ψ 

᾿ς οΥ,, “πὸ πον ποῖ, πέμαλέοπι, Το Μοπιρ ἰεσ, απῖ Κα 
πὸ Βαμίαίς, ὑγοῖχοβ ἃ πο, το " ἀπαογβίδπα,᾽, ἀπ τοπ 0785 
[6 ἔννο Ιδδὲ νΟΥῸΒ ὈΥ {ΠπῸ βυήσξ, 

3. 11, “πηυ]εἰταδο.᾽ 
Ι 

᾿ 8.110. πᾶξ {πον Βπουϊᾶ ποῦ πιᾶκο ἔποπι ἀποσυνάγωγος.᾽ 

4 αρ]ιῦφη δδοῖ, αΐ Βαμ!α,, ἀρλαδῆκαῖ δνοὶ, 
] 

5 ὅμοίπί, ὅαξ, ΤΊο ΜοιαρΗ, οπηῖξβ {πὸ ἀοῇ, αγξ, σίνοη ὉῪ 
πο Βαμίαϊο, 

ὑπιοῖν μρανῦ ; ὑμαῦ ὉΠ6Ὺ 8566 ποὺ ψἱῦ}} ἐλοὶν 
ΘΥ̓́68, ἃπα πηαἀουβίαπα τι} ἐλοὶν Ὠθατύ, ἀπὰ 
ταΡη, ἀπ 1 ΠθᾺ] ὕμθιι. 

41 Ἰβαῖδῃ Βαϊ ὑῃ18, θη ἢΘ ΒΔ 18 
ΘΊΟΡΥ, ἃ ΒρδΪκΘ ΘΟ θΡΠΪηρ' ἈΪΠ,. 

42 ἸΤον  οὶῦ τ ΠΥ 4180 οαὐ οἵ {110 Θ᾽ ἄθυβ 
Ῥο]ϊονθὰ μἴπι:} Ὀὰῦ ὉΠΘΥ οομ Θϑβθα ἐξ ποῦ 
Ῥοίονο ὑμ6 Ῥμανίβθοβ, ὑμαῦ ὑπ ν 6 ποὺ οαδὺ 
ουὖῦ οὐ {π6 Βυπᾶροραρ. 

483 Ἐν ὑπο Ἰονθά πιοτὸ ὑμθ ρ]ονυ" οἵ 
τὴθὴ ὑθδη ἐπ σον" οἵ (οἄ. 

44. θαὖῦ 688 οὐἱϑά δπα βαϊά, Ἠθ ἐμαῦ 
ΒΟ] νοῦ ἴῃ πλθ, θ6] νοῦ ποῦ ἴπ τὰ, θα 
ἴῃ μἴπα ὑπ βθηῦ τη6. 

45 Δπᾶ πο ὑπὰῦ βϑοῦδι τὴο βού εἴπ ὑπδῦ 
Βοηΐ ΠΊΘ. 
401 Ἰἰρμ, 3 σατπθ ἰαῦο ὑιἰ8. που], {πᾶ 

ν᾽ μοβοονοῦ ὈοΙἸονοῦ ἴῃ τὰ, αὐϊάθ ποῦ ἴῃ 
ἀΑΡ ΚΠ 688. 

47 Λπὰ 1 δὴν ομθ Πθαυ κοι ὕο ΠῚ νου 8, 

1 ἀμ ἔπιπια, εἰς αὐτόν. 

3 71," παπιδη ῥγαΐβο," ΟΥ̓ “οχαϊἐαδίου," λαμλείπ πιαππίδκα 
--Ομέλα, 

5 γκ "μλια 1 -ττχανι; Βατηο σΟπβέσ ΠΟ. ΔΒ. δέάλα πῖι ἔσυΐδτς 
ἐκ ναπάΐα, Ἐρλ, ἵν, 1, έλπνον ἵχυΐϑ γούμιπα ὕγαμλα )αἢ 
ἰαϊκαγεία, οἷν, ΧΙ, 14, ἄτο, 
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παρ. ΧΙΙ. 

ἈΚΜΕΈΝΙΑΝ. 

μον μθατίβ;} ὑμαῦ ὉΠΟῪ 8588}} ποῦ 860. 10} 
ἐλιοῖν" ΘΥ 658, πον ππἀονβίαπα νυ ἢ ἐλδὶν Πθανύϑ, 
δηὰ ὉΠΟῪ ὃ6 οοπγονίοα, 3 ἀπα 1 μ68] ὑιθπι. 

41 ΤΙ βαϊὰ 1βαίδι, θθοδιιβοῦ ἢ δ8νν ΕΒ 
βίονυ, ἀπὰ βρᾷκθ οἵ Βῖμι. 

42 Ὑοῦ πουϑυῦῃ6 1688 οὐ ὑπὸ ΤΌ ]Θ ΓΒ ὕῃΠ6 ΓΘ, 
ΤΠΔΠΥ θ᾽ ον ἱπ μΐπι ; θα θθοααβθ οὗ ὑμ6 
Ῥμαυίβθο8 {που ἀἰ4 ποῦ (ὁ 80 ὀρθῃ]υ, ὑμαῦ 
ΠΥ ΒΒου]ᾶ ποῦ 6 οαϑῦ ουὖ οὗ {Π|0 ἈΒΒΘΙΉΘΙ]Υ. 

48 Βροδαβο {ΠΥ Ἰονθᾶ ἐμι6 β]ουΥ οὗ πιθῃ 
τποῦ ἔμδη {86 ρ]ονΥ οἵ (ἰοά. 

44. Απὰ 76 8115 νῦαϑ ΟΥΥΪΠρ ἈΠ βαγίηρ, 
ἨδΘ {παῦ θο]θυϑῦμ ἱπ τηθ, Ὀθ θυ ποῦ ἴῃ 
πιθ, δῦ πῃ Εἰπι ὑπαῦ Βθηῦ Πη6. 

45 Απᾶ δ ὑμπαῦ βθϑύῦϊι τὴθ βθοῦϊι Εἷπὶ ἐπιαῦ 
Βθηΐ τη6. 
4 τχιχ.- -406 1 ἸΙρμύ, οδηθ ἰηῦο {86 

νου," ὑπαῦ ΘΥΘΡΥ ΟὯ6. ΜἘΠῸ ΘΙ ΙΘνθῦ ἴῃ 
π|θ Βῃου ἃ ποῦ τϑιιαῖπ ἴῃ ἀδΡΚ 688. 

47 Απᾷ ἰἴ ΠΥ οπθ 5βοι!ὰ πθαγκθη ἴο 

1 γδγ, "πδυάσῃ ἘΠ ΟΙΓ Ποαγίβ.᾽ 

3 οΥ, “ζαχη." 

3 γδγ, “ὙὙΠΘΠ ΠΟ 58 υν.᾿ 

4 γαγ, “Τἰρκιιξ οὐἩ ἔπ νυου]ὰ Τ οαγηο." 

ἈΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

{ποὶν πιϑανῦ, ὑμαῦ ἔμ Υ 866 ποῦ νυ] ὑπ ὶν 
ΘΥ68, ἃπα ἢ ὑποῖν πρατῦ ἀπαἀογβίαπα ποῦ, 
δηα 06 οοηγοτίθα, πὰ 1 μθὰ] ὑπ θιη. 

41 Ἰϑαίδιιν βαϊα ὑμθβθ ὑμίπσθ, τ μθη 6 
ΒΔ ἢΪ8 ΟΊΟΥΥ, Πα Βρᾶκθ οἵ Βῖπ. 

42 Απά ἐποιρ τπλην οἵ ὑΠ6 6] 468 θ6- 
Ἰίονϑα ἵπ Εἶπ; γϑῦ ὕμπου ἀθοϊαγθα 1 ποῦ [ῸΡ 
0Π0 ῬΠΑνίβθθϑ᾽ βαῖκθ, Ἰθϑὺ ΠΥ ΒΠο. ] ἃ οαδὺ 
Πρ ουὖ οἵ ὑΠι6 1} ἈΒΒθι Ὁ] Υ. 

43 ΤΠον Ἰονθὰ πιδη᾿ Β βσΊουυ σαῦμον ὑπ 
(οα᾽Β ρῇονγ. 

44. ΤΠπΠὸ ϑανίουν οὐἱοά δηᾶ βαϊα ἴο ὑπ 61), 
Ἦδ ὑπαῦ θοϊϊονθῦι ἴῃ τπθ, Ὀο᾽ϊθυθίι ποῦ ἰπ 
τιθ, θαῦ ἴῃ ἷπι ὑμαῦ βθηῦ τη6. 

45 Απὰ διὸ ὑπιαῦ βθοϑῦι τὴϑ βϑούμ μἷπὰ ἐμαῦ 
Βοηὖ Τηθ. 

40 1 οαπιο ἴο Ἰίρῃ!} ἴῃ ὑπθ που], πὰ 
ποπρ οἵ ἔποπι ὑμπαῦ θ᾽ ϊθγο ἴῃ τ ἀνθ! ] ἢ 
ἴῃ ἀν κη 688. 

47 Απὰ 1ἴ οπθ πραγ τὰν πογὰ, δηα 

1 ὁΣ, “9ογ ᾿ἰκῖνξ,᾽ ἐσ εονν ἐο ἱεοδέε. 

3 γχς, " ἀνγο! οἷν ποῖ," παν ἐλανα-τῆσ μπασδ, 

4 5, Φ5Ο0ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΚΟΘΊΙΑΝ. 

Βῃοι ἃ ποῦ 866. νυἱῦ ὑμϑὶν θυ θ8, ἃμα {Π|6ὶν 
Βοανίβ γθτο μαγάοποα, ἐμαῦ ὙΠ 6 0 Βῃου]α ποῦ 
πἀπαἀουβίδπαι αὶ ὑπο μοανίβ, δηὰ ὑυγη,ῇ 
ἀπὰ 1 68] ὑπιθῃ). 

41 ΤῊΪΐβΒ βαϊὰ ᾿βαίδμῃ, ψμθὰ 6. 88} ΗΒ 
ΒΊονΥ, δηα βρᾶκθ οἵ μἷπι. 

42 Ὑοὗ αἶ8ο ἔγοπι δι οηρ' ὕ}|6 ΤΌΪΘΓΒ ΠΗ͂ 
Βοϊϊονοὰ ἵπ μἷπη ; Ὀαῦ θθοδιβα οἵ ὕπ6 Ῥ)"ὰ- 
τἶβθθϑ ὑΠ6Υ αἰ ποὺ σομίθβ8β ἐξ, ὑπαῦ ὉΠΟῪ 
Βῃουά ποῦ οαδῦ ὕμποιι ου οἵἁ {116 551} ]γ. 

48 Ἔροδαβθ ὑπο υ Ἰονθὰ {Π|6 βἼοΡΥ οὗ τηθη 
τπογθ ὑπαπ {Π6 σ]ονν οὗ Οοά. 

44. Βιυὺ 7688 οὔἱϑᾶ «πᾶ βαϊᾷ, δ ὑἐμπαὺ 
Ῥο]ϊουθα ππθ, θο]Πονθὰ ποῦ ππθ, θαῦ μἴπὶ ὑπαῦ 
βθηῦ ΠΊΘ. 

45 Απᾶ πο ὑμαῦ μαύῃ βθθὴ τὴθ μα Βθθ ἢ 
μῖπὶ ὑμαῦ βϑηῦ π|6. 

40 Τήρμῦ ἱπύο ὑπ σον] Τὸ ἀπὶ οοτηο, ὃ 
ἐμπαῦ 41} ψῆο ὈΘΙθν τὴθ αϑῖάθ ποῦ ἴῃ ἀδνκ- 
1688. 

47 Απὰ δἴπι ἐμπαῦ Πθανοῦ ἢ ΤῊΥ ΒΑΚ ]ΠΡ8, 

1 χε. “ἀπια-᾽ αῦπι, 566 οἷν. ἵν.1. 

3 οΥ, “ὈῈ ζαγηοα.᾽ 

5. παϑλεὶϊὶ ευρίαὰ νιδοϊοϊπες τας δὅρ!αὰ ἀδξ. οὗ νἴασο, απὰ 
8150 οὔ ΡΌγροβο, γοίουβ ἴο πιδυίρ δ, " ἀπὶ σοπιο,᾽ ἰβ γγονοὰ 

ἘΥ οἷ, ἱ. 9, δὅρίαά πιδηιαυαϊϊ, εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος, 
οἷν. 1. 17,10, ἄς. ; ἀπ ἐπα παξ᾽ Λεϊΐ, "Ἰ σις, ̓ 15 τὸ θ6 ἴδκοι 
ΔΟΒΟΙ ον, ἰ5. Τα ΠΟΥ βονντι ὈΥ {Ππ|ὸ ἀδὸ Οὗ {Ππ|6 5 Π᾿, παν 
ἴῃ πα λοίππαπι, οἵ. νἱϊῖ, 1 ἰχ, δ: γο ἴδ τρις τοδὰ, "Ἰσμς 
ἴον ἴππο νου 1 ἀπὶ σοῖπθ ;᾽ ἷκὸ πιδέβαπιοα, οἷν. ἱ. 7, 1 ῦρε!ϊ 
ὝΟΤΟ δη. δρβίσαοῦ πολ; Ὀὰΐ ἃ5 ἰδ ἰβ ποῖ, {πὸ τοπάοσίπι 
κίνοη, ἰ8 Ὀδβῦ, 

ΑἈΚΑΆΒΙΟ, 

ϑπϑά ἐμποὶν μϑατὺ,} Ἰοδὺ ἔπιον Βῃου] ἃ 866 πῃ 
{ποῖ σ θυ 68, πα ἀπάονβίαηα ννἱἢ {πον Πθανίβ, 
δηα ἕὰσσα απο τη6, ἃπὰ 1 μθα] ὑμθ μι. 

41 Ἰβαῖδῃ βαϊὰ ὑΠ18, θη ΠΘ6 88. 18 
ΒΊονΥ, πὰ βραῖκο οὗ Βΐμ). 

42 Απάᾶ ἰδ νγὰϑ πιδην οὗ ὑΠ6 συϊ]ουβ αἸὰ 
θοϊΐονθ ἴθ μἷμπι ; Ὀὰῦ ὑποΥ αἴ ποῦ σομ θ88 
δ θθοδιβο οἵ {π6 ῬΑ υ ΒΘ 68, ἰϑϑῦ ὑπ  ν ΒΒ ου]ὰ 
θὸ οαϑῦ ουῦ οἵ δ ΒΥ πᾶροριθ, 

43 Ῥροδαβο ἔμον Ἰονθα {πὸ 
τηοτο ὕπδὴ ἐΠ|6 ρσαϊβο οἵ (ἐοὰ. 

4] χχχ.---44 Τῆ θη {681}5 οὐἱθα δπα βαϊά, 
Ηδθ ὑμαῦ Ὀο]ϊονθῦν ἴῃ πιθ, θο]ἰθυοῦι ποῦ ἴῃ 
τ6 οὐἶγ, θαὺ αἰβοῦ ἴῃ δἴπι ὑπαῦ βθηῦ Ππι6, 

45 Απὰ ᾿θ ὑδπαῦ μαῦμ βοθιῦ τὰθ Βαῦς 
βοϑῃῦ Εἶπα ἐπαῦ πη τηθ. 

401, 1 ὁδπιο, ᾿ἰροὺ οὗ ἐμο νου], ἐπαὺ 
ΘΥ̓ΘΣῪ οπϑῦ ἐπα ὈΘΙΙΘΥΘΥ ἴῃ πὶθ οομεϊπαθ 
ποῦ 1ῃ ἀδτκ 688. 

47 Απὰ δ ὑπαῦ μϑαγθῦν τὴν πογάβ, δηθὰ 

ῥιδῖδο οἵ πθ ἢ 

| 

ΒΠΆΨΟΝΙΟ. 

μθαρῦ ἰβ θθοοιηθ οὗἨ βύομθ, ὑμαῦ {μον βθθ᾽ 
ποῦ μὴ} ἐλοὶν ον 68, πα ὑπάογβίαπα συ ]τῃ, 
ἐλποὶν ᾿οατῦ, ἀπὰ ὑπο  θ6 οοηγογίθα, δπὰ 1 
[68] {Πι6η}. | 

41 ΤΠ οΒ ὑμίησβ βαϊἃ 1βαϊδῃ, τ θη ΒΘ. 
ΒΔ. Π18 σΊΟΓΥ, 8π ΒρΡ8 ΚΘ οἵ δΐπι. ' 

42 Νονυθγέμθθββ θύθὴ ἔγοπη διηοηρ ἔμ 6. 
ΠΡΥΐποθ8 Ἰηδην ὈΘ] ον ἴῃ πὶ: Βυῦ ἕον ἔθ᾽ 
ῬΒΑΡίβοοβ᾽ βαῖο ἔθου ἀἰά ποὺ οομΐθββ ἐξ, 
ὑμαῦ ὑπο ύ Βμου ἃ ποῦ Ὀ6 ἀτίνθη ουῦ οἵ ἐπ 
ἈΒΒΘΙΏΡΙΥ. 

48 Ἐὸῦ {ποὺ Ἰἰογθὰ {0 ροῦν οἵ τηθῃ 
ΤΏ0ΓῸ ὑμδη ὑδ6 ροῦν οἵ Θοά, 

44. ΤΠ θη 9688 οὐἱϑὰ ουῦ απὰ βαϊά, ΗΘ 
{παὺ ὈΘ᾽ θυ} ἴῃ τηθ, Ὀο θυθῦι ποῦ 1ὰ τη, 
θαΐ ἰπ ἴτη ὑπαῦ βοηῦ τηθ. ] 

45 Απά  ὑμαῦ βθοῦβ! τὴθ βθϑῦϊι ἴῃ 
ἐμαῦ βθηῦ πΊΘ. 
461 Πρ οαπιθ ᾿πΐο ἐμ που]ᾶ,3 ἐπιαῦ 

ΘΥ̓́ΘΡΥ ΟΠΘ θ6]1Θνπρ' 1ῃ πιθ, οομὐπῈ6 ποῦ ἴῃ 
ἀλυη688. 

47 Απὰ 1 Δη0Υ ὁη6 Βϑαγθί τὰν τοσὰ8 

1 Ῥχοβ, ρΡαγί, κὸ ἴπ Οὐοοκ. 

3 ατ᾽ δομψδὲ" υ" ἜΘ ῬΤΉΒΟΑ, ἙΟΙΏΡ. δομδέ᾽ πανδπιὰ ἐπέεεί τὼ 
ἐελπεϊουμδίσονεδκοπιι, ἐ ὁκὸ ἐψδίανπεῖγα ξεχὸ, " Τὰρστνξ ΓῸΥ σΥΕΤΥ 
οχί βίης πῖδπ, πὶ ὄν οὐ {}|5 νοῦ]. Βογνίος ΤῸ ἴπδ 
Βιχίι ΘΟ Κ αἴτοσ Ἑδβίογ, ἢ. 40. 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

ὈΠΩα, ἀπά ὑμϑν τπθδάθ ὑμιθὶν οὐσπι Ὠθατὺ ἀδτῖ ; 
ὉΔῚ] {πον 860 ποῦ αὶ ὑπθὶν ουθβ, ἀπὰ 
ππαἀουβίαμα ποῦ τὐδῃ ὑμποὶν πϑανῦ, πὰ ἔσῃ. 
ἀραὶ ὈΘΌΓΘ πλθ, ἀπ 1 ρῖνθ ἔδθυα ᾿θδ! ἢ. ὦ 

41 Ἰϑαῖΐδιι βαϊὰ 818, αὖ 6 ὑϊπλθ θὰ ἢ6. 
ΒΔ ΗΒ σ]ΟΥΥ,; Δ Βρακο οἵ δῖπι. 

42 Απὰ αἴξου ὑβαῦ ἀραὶπ οὔ {6 συ τβ 
ΒοΙη6 Ὀδ]ϊογοα ἴῃ {6888 Ὀαὺ Ὀδοδιιβο οἵ ἐδ 
᾿ΘΘοΘ 6 γΒ ὑπο ν σοη  ββϑα ποῦ, δῦ μον Βῃουϊά, 
θ6 οαϑῦ ουῦ οἵ ὕΠ18 Ἀββϑιηθ]ν. 

43 Βδοδαβο ἔμου Ἰονθὰ ὑπ βοποὺν πὰ 
ῬΓδῖβΘ οἵ πη τηογθ ἔμδη ἔλι6 σ᾽ονγἣ οἵ Οοά. 

44. Τοβὺβ βαϊὰ σὰ ἃ Ἰουὰ νοῖοθ, Ηθ. 
ὑδαῦ δ] ἰονθῦι ἴῃ τπθ, ὈοΙονθὲν ποῦ ἰπ πὴθ,. 
Ὀὰὺΐῦ ἴῃ πἴπι ὑἰαῦ βοηῦ Π1θ. ᾿ 
4 Ἠὸ ἐδιαῦ βὰν πὸ μα βοὴ ἶπι ἐπδὲ, 

Βθηῦ ΠΊΘ, 

40 Τοῦ ᾿ἰσαῦ ἴον {}ι6 του], ὑπαῦ ϑνουν 
ΟΩΘ ψ8Ὸ δοϊϊονοῦν ἴῃ τὴϑ δυϊάθ ποὺ ἴῃ 
ἀδνίτη 688. ' 

47 Απὰ διὸ ἐπιδὲ πιθαγθῖνι ποῦ τὴν πο, 

1 ῬοΪγκΙ. τοαῦϑ, "Ῥὰξ οὐξ {πεῖν σγοθ, πὰ παυύσῃ ἐμοὶ 
πιοαγίβ," πὶ {πὸ ἱπηρ., τσα ἑαλεη, ὅχο, "δ ᾿πάσοῦ ἐπῦτο ἄσὸ 
Οδύα παγάσποι ἴον ποασίπις (πο γαῖ." ΕἸ. Ναννᾶν, νυ. ὕ, οὐ, 
56, ΑΔ ῬΆΓΔΙΙΟΙ ραβδδχο ὀσσαγη ἴῃ Οὐτ, ΒΓ, 1, 7,10. 

3 σοπιρ. Οὐτ, ΒΓ, 1, 16. 

8 τὰ ἐα' λελᾶ" εν. πᾶς, " δοὰ τοὺ ἔδαγοκξ πῖση, γι ση ἱξ ἐκ 
ον ἴποὺ οὐκιξοβε ἴο ἕρασ," ἅς, Ἡδγιγὶ σοι. ἵ, Ὁ. 96, 

Φ χἱξ. "ταῖποῦ δηδ," ᾽δαΐ τοα. 

δ 118. "Ξανν Μο᾽---᾿ ΞΔ Ἠΐπι." 

6 γιξ. "411 πὸ Ὀο ον οί," κἰης. 

Δ χἱξ, " κτοδίηοκα, τοδιατίδοσποο," 

3 ογ, "τοδισιίδοσποο," 



5. 5ΦΟΗΝ. Οπῃ.λν». ΧΙΠ]. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΡ ΨΕΚΒΙΟΝ. 

[Ὀ6]16γ67 πού, ὉΠ πάρ ἴα ποῦ: ἴὸν “1 
ο8Π|6 ποῦ ο ἡπᾶάσθ ἐμ σου], θαῦ ὕο 8ᾶγθ8 
ἴμ6 που]ά. 

48 ὅ}| {πΠαὺ το]θοίθι ἢ ̓η6, ἃπα τϑοθίνϑίῃ 
ποῦ τὴΥ πογά8, μα 0} οη6 ὑπαῦ πα σούς Πΐτη : 
ἘΒὨ8 νογὰ ὑπαῦ 1 [πᾶνγθ ΒΡΟΚ6Π,}] ὅθ 8810 
584}} Ἰαάσθ πῖπῃ ἴῃ {Π6 Ἰαβὺ ἀδγ. 

49 [Εὸν δ] μᾶγθ ποῦ ΒροΚβϑῃ7] οὗ πιγβο]ῖς; 
θυῦ ὅπ ἘδύΠΘΡ νν Β1Ὸ ἢ βθηῦ Τη6, ΠΘ σᾶγνθ 16 
[4] Θδοπιπιδπάιηθηῦ, ὄνμαὺ 1 Βῃοι!ὰ Β8Υ, 
8πα ψιῇδῦ Τ Βῃοι α βρθᾶκ. 

60 Απαὰ 1 Κπον ὑδπαὺ [15 σοιηπιδπατηθηῦ 
5. [ΠΠἴ8 Θνθυϊαβδύϊηρ :] τ μαύβοθνθν 1 Βρθᾶῖκ 
ὈΠΘγθογθ, ουθὴ 85. ὕμ6 Εδύμον [8814] απύο 
116, 80 1 ΒρΘθαῖ. 

Οπμαρ. ΧΙΠΙ. 
1. Νον Τθοίον ἐμ ἔθαϑῦ οὔ ὑΠ:6. ῬΆΒΒΟΥΘΊυ, 

[σῆθη 9688. Κη} {πᾶῦ 5.18. ΒΟῸΣ νγ᾽88 
σοιηθ ὑμαῦ ἢ Βῃοι!ὰ ἀθρανὺ ουῦ οἵ {18 
νου] ἀπίο {πΠ6 Ελύμον, μανῖηρ Ιου ἢ18 

1.}. 33, 

1 Οἢ. δ, 45; νἱῖϊ. 15, 26. 

2 ΟἹ. 111. 17. 

53 5. ΤΆΚΟ χ. 16. 

4 Τουΐ. χυῖ. 10 ; 5. Μαῖκ χυὶ. 16. 

5 ΟἿ. ψ1}}. 98 .; χὶν. 10. 

6 Ὡραΐ, χυ!. 18. 

1 85, Μαζί, χχνυΐ. 2. 

5 ΟἿ. χἱϊ. 28 ; χυἱϊ. 1, 11. 

ΞΎΕΙΑΟ, 

Κϑθρϑῦμ ὕπθμι ποῦ, Τ Ἰπᾶρθ ᾿ἷπ ποῦ; ἴον 1 
οδτηθ ποῦ ὑπαῦ 1 Ἰπᾶσθ ὑμ8 που], θὰ ὑμαὺ 
Ἰ ρῖνθ 18} απο ὑΠ6 ψοῦ]ά. 

48 Ἣδθ ὑμπαὺ ἀΘβρίβθυϑ τη6, δπα σϑθοθίνθ 
ποῦ ΠΥ πΟΡβ, ὑΠ6 ΓΘ 18. ὁπ6 ὑπᾶῦ Ἰπάρου 
Βῖπη : ὑπΠ6 πονὰ πο ἢ 1 Βρᾶῖτο, 1 Ἰπάρϑῃ 
δῖπι ἴπ {Π6 Ἰαϑὺ ἄδγ. 

49 ῬῸΡ, ἔγομι τη 5618 1 βρακθ ποῦ; Ὀθαὺ 
ἴμ6 Ἐδύμον ὑπαῦ βθηῦ π|θ, 6 βρᾷγθ Π|Θ ἃ 
ΘοΙ Δ ΠἀΙηθηὗ, τ μαῦ 1 588] Βα γ, πα νυ μαὺδ 
1 588}} Βρϑδϊς. 

ὅ0 Απα 1 Κπον ὑπαῦ [18 σοπητηδπαπηθηῦ 
15 1ἴ8 Θυθυϊαβύϊηρ : 6868 ὑμὶπρϑ ὕμθη ὑπαῦ 1 
ΒΡΘαΪς, Δοοον Ἰηρ' ἕο τ μαῦ {Π6 ΕΑύΠΟΡ βαϊα 
ἘΠύΟ [Π6, 80 1 ΒρΘΔΚ. 

Οηλρν. Χ]Π. 
4 χχχτιι.--- Βυτ Ροΐογθ ὑπΠ6 ἴδαβὺ οἵ 

{Π6 ῬΆββουθι, “6818 νῦᾶβ πουϊηρῦ ἐμαῦ μ15 
ΒΟ ττὰ8. οοπηθ ὑπαῦ ΒΘ Βῃ0}] 4 Ρ888 ἔΡΟΤη 
{818 πον] ππῦο πἷβ Εαύμον, ἀπ ἢ Ἰονϑα Π18 

1 οὕ, " αυΐοκοη.᾽ “1 βᾶνϑ.᾽ Ἡ.ΚΙ. 

3 οΥ, " τοὐθοίθ.᾽ 

3 οΥἉ, “ἔγοπι ΜῈ 5001],᾿ --ηιθέ μὶ αὐπιε δηῦ, ὅχο., “Ὀδοδιβο 
ἴμδὲ 1 5ρᾶκὸ ποῖ,᾽ ἄς. ΗΧΥΚΙ, 

4 το γῪ ψυμαῖ,᾽ ΗΓΚΙ. 

5. 85 75ε808 παᾶ Κηοννι,᾽ ΟΥὨ “πανῖπρ Κπον.᾽ ΗΤΚΙ. 

ΒΑΉΗΙΌΙΟ. 

δα Κορ {πθὴ ποῦ, 1 Ἰπᾶρθ Ηἷπὶ ποῦ; ἴο τς 
1 ὁαιηθ ποῦ ἴο πᾶσ τΠ6 μον], θαῦ ἴο Βᾶγ6 
1.1 

48 Ἠδ {Ππῶὺ βούξζοι ἢ τὴ6. 8146, δπᾶ Ὀ6- 
Ἰονθῦῃ ποῦ ΤΔΥ βυπσθ, Βα. ὁη6 ΜΠΟ. 
Ἰυάσοίῃ Πἷπὶ : 086 τον ὑΠπαὺ 1 Βα Ύ, 15 ὑμαῦ 
γ ΒΊΟἢ. 51|8}} Ἰασο μῖπὰ αὖ ὉΠ|6 Ἰαϑῦ ἄγ. 

49 ἘὸΡ 1 τὴ ποῦ ὁπ6 ὑπαῦ Βραΐζθ οἵ τὴγ- 
86]; θὰῦ ὉπΠ6 ἘΔΟΠΟΡ τ ΠῸ βθηῦ πη6, 6 βᾷνθ 
τη6 ἃ σομη πη Πα πιθηῦ, ἡνΠδῦ 1 5}}8}} 880, πὰ 
γΠαῦ 1 51|8}} βοὺῦ [ογίῃ. 

δ0 Απα 1 Κπον ὑπαὺ Π18 σοι ηπιοηῦ 
8 Πίθ ἀπύο οἴθγηϊυ : ὑπ {πΐπρδ 1 βὰν 
ὉΠΘΥΘΙΌΓΘ ἅΓ6 Δοοογάϊηρ ἕο {Π|6 ΤΠΔΠΠΘΙ ΠΥ 
ἘΑύμοΓ [ο] ἃ πιθ; {18 18 ὉΠ16 ΤΏΔΠΠΟΡ 1 ΒρΘΔΚ. 

ΟπΑ». ΧΙ]. 
1 ΒΕΡΟῚΡ ὕπθ ἔραδῦ οὐ {Π6 ῬΆΒΒΟΥΘΓ, 

2688. Κπονῖηρῦ {παῦ Π1Β. ΠΟῸ ᾽Ὰ8. ΘΟΙΩΘ 
Ὁμπᾶῦ μ6 Βμου!ὰ ρ888 ἔγοτη {18 ὑοῦ] ἴὸ ρος 
ἴο {Π6 Τλαῦμον, ἃ8. ἢ6 Ἰονθᾶᾷ [ἷβ οὐὐσὰ ὑμαῦ, 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

8πα 518}} ποῦ μᾶνϑ ἱκρῦ ὕπθπὶ, 1 πᾶσ ΕΪπὶ 
ποῦ: ἴὉΡ 1 οαϊηθ ποῦ ἴο Ἰπᾶρθ ὕΠ68 ὑγουν]ά, 
Ὀυῦ ὑπαῦ 1 βανο ὕΠ6 νου]ά. 

48 Ἠὸδ {παῦὺ ἀθηϊθῦῃ τη6, ἀπ τϑοθίνθι 
ποῦ τὴ ῦ ψορβ, μαὉ}} ὁπ ὑπαΐ πα σϑί ἢ Π]μ : 
{πΠ6 ψογὰ ψθῖοῦ 1 Βραῖκο, 18 ὑπὰῦ ψμϊοῇ 
5888}} Ἰιμαρο πϊῃὶ αὖ {Π6 Ἰαϑὺ ἀαγ. 

49 Τὸν 1 ἀο ποῦ Βρθαῖκς οἵ την 861} 4]0η6 : 
Ῥυῦ {π6 Ταῦπον πο βοηῦ τη, ἢ Ὁ 15 ὑπαὺ 
βάν π|θ Θοπη πη ΠΔτηθηῦ,} τυ μαῦ 1 5118}} βαγ, 
ἃ πα νι παὖ 1 8118}} 5ρθδῖς. 

50 Απᾷὰ 1 πον ὑπαῦ Π15 σοι πα πηθηῦ 
ἰ8 16 ϑνουϊαϑύηρ :2 ὕΠ0 ὑπῖηρθ 1 βρϑὰκ 
ὑμογοίογο, Δοοογάϊηρ ὕο {Π6 ΤΠΔΠΏΘΡ ΤΥ 
ἙΑῦΠοΡ Το] ἃ πλθ, {818 τηδηπουῦ 1 Βρθαϊς. 

Οπλρ. Χ1Π]. 
1 ΒΕΕΟΙΕ ἔπθ ἔἴδαβῦ οὐ ὑΠ6 ῬΆΒΒΟΥΘΓ, 

6518 πανίπρ' 566. ὑΠαὺ 18. ΠΟῸΙ ν᾽ 88 ΘΟΠῚΘ 
ὑπαῦ ἢ6 Βῃο0] 4 Ρ888 ἔγοιῃ ὑπ νου] ἴο ρῸ 
ἴο πΠ6 Ταύμον, μπ6 Ἰονθά μ18. οὐ ὑμπαῦ τ γῸ 

1 ΤῊΪΒ ψΟΓΒΘ 15 ἱτηροτίοοσε ἴῃ ἐΠ6 οτἰ κί ΠΑ] κίνοπ Ὀγ Μίη.- 
ΚΆΓΟΙΙ ΒοΙᾳ. Ρ. 1ἰχ, 5α., δπᾶ σορίοαὰ ὃν ΘΟ, νοίάδ; θαξ ἴῃ 

᾿ βαρρὶγίμις {πὸ νγοτγὰ5 ἄτι] μαγίθ ΟΥ̓ νγγοτγ 5. νγδηθίη, “ ὩΙΗΠς 
ἀἰδισα!επεῖα, αξ ναΐο , ὑαβϑίπι σπΐπη ἔτος Ἰοσαίο δἰ] οο- 
σαχτίξ, νἱάο χί, 9, εἵ Μαι, χχί, 3,᾽" Μίῃκαγοι!, 1,ς, Ι 

3 ερλαῦμπ, 

1 Τῆιο Μοιαρλ εἶς πα8. πὸ ἱπάοῦ, ἀγεοϊο θοΐοσο ἐντολή, 
νὰξ πὸ Κη αἷς 185, 

3 ογ,, " ΟΥ̓ οἴοτη γ,᾽ ποπθν , πὲ [ΠῸ Βαλίἷς μΔ8 ὅλα πιο ἢ, 
εἰς αἰῶνα. 

3 μαϊγδίΐ, πὲ Βαμα, ἑαὶ ἐδ ἐἰλε. 

4 εἰαρῆπαι, 

188 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

᾿Κρθροῦι 10 ποῦ, [Ὁ 15 ποὺ 1 ὑπαῦ 5}}8}] Ἰπᾶρθ 
Βῖτὴ : Ὀθοδιιθθ 1 οατη8 ποῦ ὑμαῦ 1 βΒβοιυ]ᾶ 
ἦρθ {86 που], Ὀὰῦ ταῦμον ὑπαῦ 1 Βῃου]α 
Βᾶγϑ {Π|0 σου]Ἱά. 

48 Απὰ Πθ αἷβδο ὑπαῦ ἀθῃϊθῦῃ πηθ, δπὰ 
τϑοθίνϑῦ! ποῦ τὴν σον, ΠΑ ἢ ὁπΠ6 ἕο 7ιᾶρθ 
᾿πι: ὅθ πον ὑπαῦὺ 1 βραῖθ, ὑμαῦ 888}} 
7αρ6 Πῖπι αὖ ὑπ Ἰαβϑὺ ἄγ. 

49 Βθοδιβθ ὑμπαῦ 18 ποὺ οἵ τηγβοὶῇ πτμαὺ 
Τ βρθϑαδὶς; θυῦ Ἐλύμου νΠῸ βοηῦ τη6, ῃ6 βᾷγθ 
Π1Θ ἃ ΘΟΠΉΠΠΔ Πα Θηὑϊ οἵ τυ αὐ 1 5[18}] Βρθδῖκ, 
ἃ Πα οὗ νν μαὺδ 1 8}}8}} βᾶγ. 
0 Απα 1 Κπον ὑπαῦ Πἷ8 Θομητηδπαπιθηῦ 

5 ἸΠ6. θέθυ μὰ] : ἃπὰ ἃ5 ἴο σι μαῦ Τ βρθαϊς, 88 
ὅΠπθ ΠΕ Π 6 Βα} πη πι6, 80 1 βρθϑαῖς. 

ΟἨλ». ΧΙ]Π]. 
1. ΑκΡ Βοΐογθ {}6 ἴδαϑὺ οὔ {Π|6 ῬΆββουονι, 

ἜΘΗ «6818 ποὺν ὑπαὺ ΗΒ ὑϊτηθ μα αντϊγοα 
{Παὖ Π6 5Βῃο.] ἃ ρᾷ85 ἔρουη ὑΠ18. νου] πηΐο 
ἀπο ΘΑΠΟΙ, 88. ἢ Ἰονϑαᾶ μῖ8 οὐσῃ ὑμαῦ τσθ76 

1 ρα ἔτι ἑα’ χᾶσα τυαλιαδαπῖ, τλᾶν ἃἴ5ο πιθδῃ, "βάν Μοὸ πα 
σομητηδηατηθηΐ,᾽ 

3 σακαηῖα, " οἵ ονν, οὗ ἔπ τχδηποῦ ἴῃ νυ ἢ." 

ΘΟΤΗΙΟ. 

δηα Ῥο]θνθ,1 1 Ἰάσθ εἴπ ποῦ: ἴον 1 οδμηθ 
ποῦ ὑπᾶῦ 1 Ἱπᾶρθ ὑπ νον], θαῦ ὑπαῦ 1 
88 γ 6 ὕΠ6 γον]. 

48 Ἠὸθ {Ππᾶῦ αἰβον 85: πο, ἃπα τον 
ποῦ ΤῊΥ͂ ΟΡ 5, μαύ ἢ ὁπ ὑπαῦ 7 σοῦῃ Εἷπι: 
ὍΠ6 σον ὑπᾶῦ Τ Βραῖκο, Ππαὖ ἡπά σοῦ Βΐμι ἴπ 
ὍΠ6 Ἰαϑὺ ἀδν. 

49 Τὸν 1 Βρᾶῖκθ ποῦ οἵ τηυβο; θὰ 
ἸΑυ μον ὑΠπὰῦ βθηῦ πιο, μ6. σΆγθ πη ἃ ὁ0πη- 
τ πη θηῦ, 

σπλρ, ΧΊΠ]. 

1 σοῦ, Αγκοπί, οα, ἀο ΘαΡοϊοηΐς, ΟδαροημίρΙ, πὰ ΠρΡΡ- 

5ύσὔτῃ οχαἱ! μή νν 10} ταλην Ογοοῖς Μ5Β5. ΜαΒβΙμπΠΙ ΘΠΟΙΟΒΟΒ 

πὶ [μή] υυἱτπΐπ Ὀγδοϊκοίβ,, ΒΓΟΟ ΠΟΙ πὶ οα, 1671, κίνοβ πὲ 
ὙΠ οὰξ ποίο οὐ σοχητησηῦ, 8. ἀο αἷ8ὸ οα, οὔ Ταπίι5 πὰ οὗ 
Τγ6, αν. 

3 καεὶ γακαγη πιίβ. 



Οπαρ. ΧΙΠῚ. 5. 50ΗΝ. 

ἈΞΚΜΈΝΙΑΝ. ΘΕΟΘΆΚΟΊΤΑΝ. 5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

ΠΩ͂ ΟΡΑ͂Β, ἀπᾶ ποῦ Κθορ ὑβθιῃ,} 1 7πᾶρθ᾽ πὰ Ὀθ]Ἰθυθῦ ποῦ, 1 ν1}} ποῦ Ἰπᾶσθ; ἴον 1Τ| απὰ θο]ϊονοίμ ποῦ, 1 Ἰμάσο μἷπι ποῦ; ἴο Ὁ 1 
Βῖμη ποῦ; ἴον 1 οὔθ ποὺ ὑμαῦ 1 βιοιυ]ὰ 
7υαρθ ἐπ ψου]ά, θὰ ἐπαῦ 1 μοι] βᾶνθ 
86 νου]. 

48 Ἠὸ {παὺ ἀοβρίβθ} τηθ, πὰ ὑπαῦ το- 
οοἰγθί ποῦ ΤΥ Μογβ, ὕΠΘγΘ 18. ὁπ0 ὑμδῦ 
7πάρου Εἰπὶ: ὑπ 6 πονὰ ὑπαὺ Τ βρακο, ὑπαὺ 
88|8}} Ἰυά σι Εἰπὶ αὖ 0} Ἰαϑὺ ἀδγ. 

49 ἘῸΡ ἔγοπι τηγβ6 7 1 βρᾷκθ ποῦ; θυΐ 
ἘΑύμΘν γΠῸ δοηὐ πηθ, Β6 σαγθϑ σομητηδη- 
τηθηῦ, ψΠδῦ 1 ΒΠο.] ἃ 88. 

δὅ0 Απὰ 1 Κπονν {παῦ ἐμαὺ σομηπιδπά- 
πηθηῦ 18 11{6 ον θυ] αϑυϊηρ :5 ΔΟΘΟΡαΪΠΡῚΥ τ μαῦ 
1 βρθᾶαῖκ, 88 ὑπ ἘΆΡΠ ΘΙ βαϊα ἀηΐο πιθ, 80 1 
ΒΡΘδΚ. 

ΟπλΡ. Χ]Π. 
1 ΒΡΕΟΒΒ {π6 ἴραϑὺ οἵ ἐμ ῬΆΒΒΟΥΘΥ, 

{688 Κπονῖπσ ὑῃαῦ Ηἷ8 ΒΟῸΣ τγᾶϑ Θοπιθῦ 
Ὁπαῦ ἢ ΒΠ0 0] Ῥ888 ἔροπι {18 σου] ἴο ὑΠ6. 
Ῥαῦμον, Βανίηρ Ἰονθὰ Ηἷβ οὐσπ ὑπαῦ ὑ6 ΓΘ 

1 11, "δα 5881 ποῦ Κορ ὕποπη ;᾿ νᾶγ, “ἀπα ποιὰ ποῦς 
Κορ ἔποπὶ.᾿ ΝῸ Ατπηοπίδη σορίθ5 οπιὶῦ μή, ἃ5 {πὸ Οοίμῖο 
ψογβίο ἀ068. 

3.ΑΙΙ Αὐτπσηΐδηι ΜΞ, οὐδ μοι. ᾿ 

5. ιτ, “βυπὲ νἱΐεο εοΐοσιςο." ] 

4 11. “15. σοπηθ." Ϊ 

ἈΑΝΟΤΟ.ΒΆΧΟΝ. 

Βοϊάθυῃ ἐέ ποῦ, Τ Ἰυᾶάσθ ᾿νἴπη ποῦ; 1 σϑπηθ 
ποῦ ἰπΐο ἐμθ ψουῦ]α} ο Ἰαάρσο, θὰ ὑμαῦ 1 
Βᾶγ6 8 που]α.} 

48 Ἠὸ ἐπαῦ ἀθηϊοῦμ ππθ, ἀπα σϑοοίνθυῃ 
ποῦ τὴῦ σογά, ἢθ μα} οπθῦ πὸ Ἰπάρσου, 
πὶ: ὑπ Βρθϑοῖ ὑμπαῦ 1 βρθακ,ῦ ἀοοιηθῦμ, 
Βῖπα αὖ {Π6 Ἰαϑὺ ἀδγ." 

49 Ῥὸν ὑπαῦ 1 βρθαϊκῦ ποῦ οαὖ οὗ τηγβο!; 
Ὀὰῦ {6 Ἐαῦμον ἐμπαῦ βοαῦ τηθ, ἢ θΔ46 τὴθ᾽ 
ψΠαὺ 1 5γ, ἃπὰ νῃαῦ 1 Βρθαὶκ. | 

δ0 Απάαὰ1 νοῦ {παῦ 18 ὈϊΔαϊηρ 18. Θνον- 
Ἰαϑύϊπο 16: {π6 Ὁπἰπρ8 ὑπαῦ 1 βρθαῖ, 1| 
ΒΡΘΔΙ 88 ὕΠ6 ΤΆ ΠΟ Ρ Βαϊ ἕο πη6. 

Οπλ». Χ]Π]. 
4 ΧΧΧΙΙΙ.---Ἰ Ἐ πὲ ὕμδῃ ὑπ Ἐλαβίον ἔθαβϑὺ-. 

ἄαγ, ὑπ ϑανίουν νϊϑὺ ἐπαῦ Ηἷ8 ΒΟῸΣ ΜΉΒ. 
οοπηΘ ὑπαῦ ἢ ψψου]ὰ ραβϑῖ ἴρουι ουὖ οἵ {15 
σου] ἴο 8. ἘΠ ον, ἃ8. Β Ἰογθὰ ᾿ἷβ ἀἰ8- 

1 ρηἰάδανπ.-ανά. 

2. τὸ λα ζάλ λιυα. 

3 φεο δραὸ ἐλε ἰσ δραυὺ. ] 

4 11{. “αὐπιοβῖ,᾽ ἐλάαν ψέσηιοσίαη ἀαρο. 

5 ἐσ πὸργεέσο. 

5 ἰδ δρυεσε. 

7 ἐλαὶ ἣὲ ιυοϊάε χαιοίέαη. 

ΘΔ Π1|6 ποῦ ἴο πάρ {πὸ νον], θὰῦ {μπαὺ 1 
ΤΩΔΥ͂ 886 ὕΠ6 πον]. 

48 Ῥυῦ πὸ ὑμαῦ 81|8}} ἀθῆν πιο, δὰ 
Κοθρθίῃ ποῦ τὴῦ βαγίπρβθ, Βαῦ Ηἷβ Οὐ 

88}} Ἰασθ εἴπη αὖ {Π|6 Ἰαϑὺ ἀδυ. 

49 ἘῸΓ 1 Πᾶν βαϊα ποίμϊηρ' οἵ τ]Π6 Οὐ ἢ 
86}; θὰῦ ἐμ Ἐδύμουὶ τηο βοηῦ π|θ, σᾶνθ 
τὴ. ΘοιηπηαΠπαπιθηῦ, τ μαῦ 1 Βῃου]ὰ βδγ, 
8Π4 τι μδὺ 1 ΒΒ ου]ἃ Βρϑδκ.3 

δ0 Απὰ 1 Κπον ὑμπαῦ 18 οοτητηδηιηθηῦ 
18 Θύθυ μα] ἰδ : 8πὰ ἃ5 ἴο ψπαῦ 1 Βρθδῖ, ἃ8 
ἔμ6 ἘΆΓΠΘΙ σοΙπτη  ηἀ6α τη6, 80 1 ΒρΡΘδΚ. 

6Βλ». ΧΙ]Π]. 
4] ΧΙΙΥ.---1 ΑΝ θοΐογο {Π6 [δαϑὺ οἵ ὑ}|6 

ῬΆΒΒΟΥΘΙ, 9688 σῖβῦ ὑπαῦ ἢΪΒ ΠΟῸΡ νγ͵88 
Θοπη6 ὑμπαῦ Π6 Βῃ0] ἃ Ρ888 ἴγομη. {18 σου] 
ἃ Πα ρὸ ἕο ὑπ ΕλΌΠΘΓ ; ἴον ἢ Ἰονθαά ἢ18 οὐῃ 

ολτη6 ποῦ ὑμαῦ 1 Βμου]ὰ Ἰυᾶρθ [86 που]ὰ, 
Ρυΐῦ ἐμαῦ 1 βῃου !ά βανθ {Π6 νγου]ὰ, | 

48 Ἠθ ἐπιεῦ το)θούθε πιθ, πὰ σϑοϑι γί. 
ποῦ τὴ ῦ ΟΓά8, μαῦἢ ὁπ6 ἐδαῦ Ἰυάσοίῃ Εΐπὶ : 

)υαρτηθηῦ : {Π6 ψογὰ μοι 1 Πᾶνθ ΒρΟκθη {Π6 νογὰ {παῦ Τ Βραῖθ, ἐμαῦ 588}} Ἰυαάρθ Βἴπι, 

49 ῬῸΣ 1 βρϑὰκ ποῦ οἵ πηνβοὶῦ; θὰ Ἐὰ-᾿ 
Ὁμοῦ 0 βθηῦ τὴ6, 6 βᾶνθ τὴη6 σοιῃτηδηά- 
τηθηῦ, ὙΠδὺ 1 588}} βᾶυ, δὰ ψμαῦ 1 888}}} 
Βρθαὶς οὐ. 
0 Απὰ 1 ποὺ ἐμπαὺῦ μἷ8. δοτηπηδηπηθηῦ, 

18 118 δνθυ]αδύϊηρ : ἔμ ἐμίηρβ ὑμογοίογθ. 
ὑμαῦ 1 βρθδῖ, δ8 ἔμ Ἐδίμου βαϊὰ ἀπίο τη, 
80 1 Βρθδκ. 

αὖ {Π6 Ἰαϑὺ ἀδυ. 

Οπαρ, Χ]Π]. 
{ χιῖν.-1 ΤῊῈΝ Ὀοθίογθ ἔμθ ἴραβι οὔ. 

ὉΠ6 ῬΆΒΒΟΥΘΙ, {6808 Κπουῖηρ ἐμαῦ Β18 Ποῦ, 
ὙΓᾺΒ ΘΟΠῚΘ ὑπαῦ ΠΘ Ῥ855) ἔγοιη {Πὶ8 ποσὰ. 
αηῦο ὕΠ6 Ἐλύμον, παυπρ Ἰογθὰ ᾿ἷ8 οὐτῃ,, 

1 γιαπιαπιαπ, ὃ πατήρ, ποῦ πατήρ ΠΥ, 1Κ6 Αὐππθιι. 

3. γ1Ὸς ἱπιροσῦ. ἱπαᾶϊς, " αυϊὰ ἀἰσοῦδπι ;᾽ ἃ σοοα ῬδγΑρΡΏγα56 

οὐ ἐπ Οτθοκ εἴπω, λαλήσω ; 85 ἰξ τοῖουβ ἴο ἔπ σοτητηδπα- 
πιθιΐ κίνοι πὰ ΤῸ] Ονγθα ον ΘΥΟΥΥ 5ροοῖαὶ οσσαβίομ, πὰ 
ποῦ ἃ5 ἴδ σγοσθ, ομσο κῖνοι πα αἰζογνγαγ 8 ΤΟ] ονγοά, ἴῃ ἃ 
ΒΌΠΟΙΔΙ 56 η56., 

ἈΒΑΒΙΟ. 

ΒΘ] Ιθνθίἢ πού, 1 7υάσθ μἶπη ποῦ: [Ὁ 1 οατηθ 
ποῦ ὑπαῦ 1 Βῃου αὶ Ἰπάσο ἐπ που], θαυ {παὺ 
1 8ῃοι!α σῖνο 18 αηύο ὑπ που]. 

48 Βυὺῦ ΒΘ ὑπαῦ ἀθπίθῦ ἢ πιο, πα σϑοοὶγ- 
Θ.ἢ ποῦ τη ΜΟΡαΒ, μα ἢ οπθ ὑμπαῦ Ἰαάἀσοί 
Ἰῖπὶ : [86 ψουὰ πμΐοῖ Το Θραῖκο, 2 ὑπδὺ 588}} 
Ἴπαᾶρσθ Εἴμι αὖ {86 Ἰαϑὺ ἀδν. 

49 Τὸν ᾿πἀθθὰ Τ ρα ἰῦ ποῦ οὗ τηῖπθ οὐἢ 
δορογᾷ 3. θὰ ὑπ6 Ἐλύμον ὑπαῦ βοηΐ πιθ, μ6. 
βᾶνΘ 1η6 σοιητηδ Π πηθηῦ, τυ δῦ ἐς ὑΠαῦ 1 5118}} 
Βα γ, ἃ πα τῆ ἐβ ὑΠπαῦ 1 8}}8}} βρθακ. 
0 Απὰ 1 Κπον ὑμᾶῦ ἷ8 σοτηππαπατηθηῦ 

8 Πρ θυθυϊαϑύϊηρ : ἀπ ὑμαὺ οἵδ πμΐοι 1 
ΒΡΘΔΚ, 1 Βρθὰκ οἵδ 0 ἱπάθϑα ἃ8 ὑπ ἘἈυμους 
ἰο]ὰ πιθ. ' 

ΟἘΔ». ΧΤΙΠ]. 
4“ χχχι.--- Απν Ὀοίογθ ὑπὸ ἴδαϑὺ οὔ {μο. 

ῬΆΒβοΥθυ, [ΘΒ018. 88. ἄννατο ἐμαὺ Εἰ ποὺσὶ 
ΜΓ 85 ΘΟΠ]6 ὑπαῦ 6 5Βμουϊ ἃ σϑπιονὸ ἔγοτῃ Ὁ 18 
νου] ἃ υπίο ὑπὸ Ἐαύμπον, θ᾽ Ἰονθαὰ ἷθ ον α 

1 γ1π, “τδεέθ τ᾽ “οἷν ἔπ σοπέγαγν," δαὶ, 

1 Δα ρμγεϊάεί", 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

δηα Κοορϑῦ ὙΠ θη,  Ἰαάρϑ Ὠΐπὶ ποῦ : 1 οδπηθὶ 
ποῦ ὑπαῦ 1 Βῃουὰ βθηΐθποθ ἔπ που ϊά, θὰ} 1 
οδπιθ ὑπαῦ 1 ΒΒοι ἃ τλᾶῖκθ ὑπ που] δἰῖνθ. | 

48. Απάὰ δ ὑπαῦ ἀθδὶ θῖν ἀπ] αΒΕ]Υ ὈΥ͂ πι6, 
δα τϑοθίγοῦν ποῦ τὰν πόγάβ, ἔΠ6Γ6 18. Ο.Θ 
μαῦ 7 σοῦμ Εἶπ: ἀπά ὑΠ6 ποσὰ τ μῖοι 1 
ΒΡΑΚΘ πηΐο Ηἶπὶ, ἰδ ὑμαῦ ἡ  Βῖοῖν 8881} Ἰυαάρθ' 
Βῖπ αὖ {Π| Ἰαϑῦ ἀν. 

49 Βδολιδο 1 Βρᾶκθ ποῦ οἵ τυ βοὶῦ; ἐΠ6 
Ἐμοῦ ψ᾿ῃο βοηῦ 116, 18. ΒΘ ὙὙἘΠηῸ ΡΆΥΘ ΠηΘ᾽ 
᾿δοππαπαἀπηθηῦ, τ μαῦ 1 Βδου!ὰ οοιαπιαπὰ, 
δηθὰ τυ μαὺ 1 ΒΒου ἃ Βρθδκ. 

δὺ Απᾶ 1 Καον ἐδαΐῖ οἷ8 σου παπιθηθ 
ἰδ 1186 απίο οἰθγηϊξν : δα {80 ΤὨϊηρ8 τ Β]οὰ 
1 βρθαῖκ, 88 Ἐδέμ ΒρακΘ ἀμΐο πιο, 80 1 
ΒΡΘδΚ. 

! 

Ι 

Οπλ». ΧΙΠ. | 
4 χχσττι.---1 ΒΕΕΟΒΕ ἴδ ἴραβὲ οὗ ἔπ. 

ΡΆββουθν ΒΥ το ἀαΥ8, {6818 ὈΘΟΆΠῚΘ ΒΙΓΆΓΘ 
ὑπαῦ ὑπὸ ὑπ 88. οοθ ΜΓ ΠΘη ἢ6 Βμουϊὰ 
Ἰθανθ ἐπιὶθ νου] δηα ρσὸ υπίο [νὶ8 ΕδύΒοτ, ἢ 

1 νμεκλ.ὶ μαδατ.ὶ 'Ἀμά, 

5. γ1{. "ὅν6 τνοτὰ ἴτυν μΐ ον 1 βρακο," ΤῊΪ ἰάἀΐοπι πιϊκὶνε 
τοδί πο ἰπ ἘΠ ΤΊ Ν ΕΓ ἐπ Ρὶ. “γογάβ᾽ παῖ κὴνξ τοιοῦ τὸ 
Ασδθίο βίπες, αἱ. Καϊηναΐ, 

3. γξ. “ὕγοσὰ πὸ πδέατο οὔ Μ Υ 5001." “τοῦ ΜῪ πδίαγο 
δίοπο." ῬΟΙΥΚῚ. ] 

Ι 

4 ἐΔ8 ἴο υυΣδαῦ--ηὰ Δ5 ἴο νυ δε." Ῥοϊγεὶ, Ϊ 

5. ογ, "ἰπ." 

3 μαδατί. 
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5. 5“0ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΛΟ. 

ΟΥῚ ὙΥΒΙ ΘΝ τροῦθ ἰπ ἐπ που], [6] Ἰονθα 
ἔμθιὰ απο ἐμ δὰ. ν 

2. Απᾷ [5ρροὺ θοίπρ 6π464] {πὸ ἀ6γ1] 
᾿Βανίπρ [πον] Ραΐ ἱπίο ἐπ6 πϑαρῦ οὗ «6188 
᾿Ιβοαγιοῦ, Β᾽ πη π᾿ Β [805,1] ὕο ὈΘΟΓΑΥ͂ ἈΪΠῚ ; 

8. 7Ζοβιβ Κποσίηρ “ὑπαῦ ὑπ6 Ἑδύμου μιδά 
᾿βἴνγθη 811 ὑμίπρβ ἱπίο 818. μαπαβ, απ ὅ"μαῦ 
ἢ8 [νγἃ8 Θουη67 ἤοπὶ (6, ἀπα [γγ6 80] ἴο 
αοάᾶ; 

4. [ΞΗ6] τβϑι ἔγομη [ΒΌρρεγ,] ἀπά [1814] 
Αβῖ46 Π15 σϑυπηθηΐβ ; πα ὕοοϊς ἃ ὑονθὶ, ἀπά 
᾿ρἰραθα ΒΙπΊΒ6 ΙΓ. 

δ Αἴνον ὑπαῦ μι ροιυγοῦμ ταῦθ ἱπῦο [87 
Ῥά50η, πᾶ Ῥθρᾷπ ὕο ὑγᾶ5}} ὕΠ 6 ἋἸΒοΙ ρ]68᾽ 

᾿ἔδθῦ, ἀπ ἴο σὶρ [ἐλθηι] ταῦ ὑΠ|6 ὕονν 6] 
μου σΙ ἢ ΒΘ 5 ρΙραθα. 

6 [Τπϑη σοπιθῦμ 67 ὕο ὅποι Ῥοίθυ: 
᾿8πη4 δΡϑίθι βδῖ ππῦο ἈΪΠ, Τιοσὰ, θάοβῦ 
Ὅμοια ν88 τὴν ἔθοῦ ἢ 

Ἴ 7688 δηβνοσθα ἃπα βαϊά ἀπΐο Ἀ]τη, 
ὝΒαῦ 1 ἀο ὕμοι Κπονγοδῦ ποῦ που; Τραῦ 
“ἔμοι 5μα}ῦ πον [πϑγθαίδοιυ.]} 

! 
Ϊ 
] 

ΟΥ̓ ὙΠῸ 1067γ6 ἴῃ 0Π15 στοῦ], πα πη}}} ὑπ 6 
6η4} μ6 Ἰονθὰ ὑῃθπι. 

2 Απᾶ σῆρθῃ ἰῦ νγᾶ8 Βιρ ρου, δαΐδηϑ νγὰβ 
ἐπα βθ πο. ᾿πΐο {π6 Πποαρὺ οἵ {πᾶ85, {Π86 Β0Π 
οὗ δίπηοη ᾿βοδυϊοῦ, ὑμαῦ ἢ6 θθῦγαυ Εἶπὶ ; 

89 Βυὺῦ «6βϑ8 Βἰπηβ6 Ὀθοδσθθ 6. τ88 
δυγαγοθῦ ὑπαὺ {Π6 ἘΑΥΠΟΡ σαγθ 8}} ἐπ] ηρ8 ἰηὔο 
μ18. Βα Π45, ἀηα ἐπαῦ ἢ οαιηθ οἂὖ ἔτοιη (ἰοά, 
ΔΠΑ νγὰϑ σοῖπρ' ἕο αοά; 

4 Ἤοβοῦ ἔγομπι ΒΌΡΡΘ', ἃπα Ἰα14 ἢ15. σὰν- 
τηθηΐβ; ἃΠ4 ἢ ἕοοῖς ἃ Παρ κίη,7 ἃπα οαδῦ ἐξ 
Δ θουῦ Π18 Ἰοϊη8.8 ᾿ 

ὕ Απάὰ [ι πιγοὺν πσαῦθυ ᾿πύο ὕΠ|0 ὑυΒ}}1 Πρ’ 
ὈάΒοη, ἃπα ἢ Ῥθρᾶπ ἴο υγαβῃ 80 ἴδοῦ οὗ 
Β15 ἀἸΒΟΙΡ]68; ἃπα 6 νγὰβ ψ]ρὶηρ' ὑπ 6 Υ]Ό} 
{6 παρὶτῃ ὑπαῦ νγὰ8 οαδὺ ἀθουὺ ἢ15 ἸοΙΠ5.9 

6 Βυῦ χπθη ΒΘ οϑῖηθ ἴο ϑποη Ροίον, Ὁ 
ΒΟ ΒΑ ππΐο μἴπι, ΤΉ, ΤΥ ΤοΡα, 
γγαβη δῦ ὕποιι ΤΥ ἴδοῦ ἢ 

7 2688 δηβυουθα δπα βαϊα πηὔο ΠΪΠη, 
ΟΥ νμαῦ 3 1 40 ὑμοὺ τὺ ποῦ ἃιγαγο ϑ ΠΟῪ ; 
θα Βογθαί[θι 5μ8}ῦ ὕπο Κπον. 

ΟἘΔΡ». ΧΙΠ]. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ἴπ π6 πον], πα ππῦο ὑπ οπα ᾿θ Ἰονθᾶ 
ὑμθιη. 

2 Απᾶ ψἘ]]6 ὑπ πγοῦ αὖ ΒΌρρβγ,: ϑαύδῃ 
Θηθορθα Ἰπὔο ὑπ πϑατὺ οἵ {ΦπἋ885 ἥϊπμοπ 
οἵ Ιβοαυϊοῦ, ὑμαῦὺ μ6 Ὀθύλαυ ἰτὰ : 

4] χνιι.---8 Απά ψῃθη {6818 κηθν3 ὑμαῦ 
ἔμ6 ἘΔύΠΟΣ. τπϑθ ονθν ὕο μὶπὶ 81} Π]ηρ8 
1ηὔο 18 Βαπα5, ἀπ ὑμπαὺ μ6 οατπηθ ουὖ ἔλομι 
Θοα, ἀπ σορῦ ὑο Θοά ; 

4. Ἠδ ὕῃ θη τΌ56 ἴγοτῃ ὈΥ ὑΠθη αὖ ΒΡ ρον, ὃ 
ΔΠα 414 8146. μῖ8. βανῃιθηῦβ, ἃπα ὑοοὶς ἃ 
Ῥαπαϑ οὗ Ἰπθη οἱοῦ!ι δπα οἱνα θα ἢ18 Ἰοϊη8. 

δ Απάᾶ Πιὸ ὕπσονν αῦθν ἱπῦο ἃ θάβοιι,ῦ ἀπ 
Ὀδρδῃ ὕο νγαβῃ {Π6 ἔδοὺῦ οἵ μἷ8 4180 1168 ; ἃπὰ 
μ ψΊρθα {πθπὶ πῖῦἢ ὑμαὺ οἱοῦ!ι υαὉ}ν νυ 10 
ἢ γγὰβ βριραθα. 

6 Απα [6 οδιὴμθ ὕο ϑίιηοπ Ῥούθι : δῃᾷ 
ἢ6 βδῖἢ απο μῖπη, Τ)οδϑὺ ὕμου, Τωονα, γαβ 
[16 ΤΥ ἴδοῦ ἢ 

7 Απὰ {6808 δηβνθυθα δηα βαῖθ ἢ τπηΐο 
δῖπι, Υμαῦ 1 ἀο ὕμοιι Κπονοϑὺ ποῦ πον ; 
Ῥαῦ Πογθαίθου ἔμοι βμα]ῦ πον 1. 

Δ.Ὁ. 533. 

1 Κ, Τλῖκοὸ χχὶϊ. 83; ΟἩ.. ΧΙ, 957. 

3 5, Μαίί. χὶ. 
ἰ. 36; 1 Οογ. χυ. 

Ι 3 ΟἿ. νἱῖ!, 42; 

“5, Τὰκο χχίϊ. 27; ῬΏΪ. 11, 7, 8. 

5 ΟΥ, λε. 

56 566 Κ, Μαζί, [1], 14. 

Ι 7 ΟἹ. χίϊ!. 12. 

27; ΧΧΥΪΙ. 18; ΟἿ". 111, 35; ΧΥΪ. 2; Αοβ 
27; ΗΘΌ. 1. 8. 

ΧΥΪ. 928. 

1 ῥεμμοπιῦ, "ἴο ἴμ6 σοπιρ]θέϊοι,᾽ “ σοπιρ] οἴου." ΗΓΚΙ. 
3 ΒΟΠΔΔΥ͂ {δ 5] αἴοβ "δὲ ἀαατη μογδοΐα θϑβοῦ σοπᾶ ;᾿ θαΐ 

{ΠΟΥ 15 πού ῃϊηρ’ ἴο ἡ ΒΕ ν {15 το ἀθυ πρ’, ᾿πδσ πα Οἢ. ἃ5 ΠΟΥ 

τοοίι ΤΆΘΆΠ5. ΒΙΤΩΡῚΥ “γα 5, ΟΥ̓ “ἴΟΟΚ γῥ]δοο᾽ ἐγένετο, ἃ5 ἴῃ 

ΟἿ, νἱ. 16,91, ἄο. 3 ἀκεϊψαγ᾽ δῦ, ὃ διάβολος. ΗΤΚΙ. 
4. “δα δἰγοδᾶν, ΟΥ̓ Ἥ“ ΤῸ βοιὴο {ἰπ|6 {Πγβύ.᾽ ΗΥΚΊ. 
5. εὙΥᾺ5. δυγαγθ᾽ που Ρ ποῦ ἃ νον βορὰ γΟΠ οΥΠρ' ΤῸΓ 

ψϑθαᾶ" τοῦ, 5 ἴπο τοδαϊοδῦ νὰν Οὗ ΘΧΡΥθββίηρ πὸ ἱτη ρου, 
-- νά, "Καιονν.᾽ ΗΤΚΙ. δ᾽ «ἘϊΒοί δηὰ Ἰαγοῦῃ,᾽ ΗΥΚῚ. 

7 βεαπγηιῦ, Ἰἰϊ. "ἄπο οἹοίῃ.᾽ 
8. ἐδηὰ ρμίγαάρα Ηϊμπβο,᾽ ΗΥΚΙ. 9. ΟΥτ]], σοπηπι. ΟἿ. 5, 

Τακο, ἔχρ. οχἹ, Ρ. 400, 54. 9 ἐγγὰ8 εἰσί. ΗΥΚῚ. 
1ὸ Χιτρλῦ. ῬοΒοῖ. Ῥεέγιδβ. ΗἩΥΚΙ. 11 “πᾶ πὸ βαϊα,᾽ ΗΥΚΙ, 
12. «15 {πδὲ.᾽ ΗτΚΙ. 18. Ῥγοβ, ΡῬαχύ, 

Ἰ ΟΥ, “δὰ ννἩ]]6 ΒῸΡΡὶΠρ'.᾽ 

3. βῦνα ψἄαηιδν, ᾿ἴϊ. “ΜΘ αι Κπονγοῖδ." 

8. 110. “ΤΌΤ ΠΘΔΣ [ΠῸΡ ὙΓΟΓΘ ΒΌΡΡΙΠρ'.᾽ 

4 γα ΚΓ ἴθ ῬΥΟΡΟΥΙν ἃ " θαπά,᾽ ἃ Ἰομρ' ῥἷθοο Οὐ Ἰπθη ΟΥ οΥ̓͂ 
οοίζοιι οἹοῦμι νυ ἱτἢ νυν οἢ βουνδηΐβ πα ΟἴΠΟΥΒ. ἴῃ {πὸ Ἐδβῦ 
Βἰγαὰ ὑποπιβοῖνοϑ [Ὁ ἰβ ἃ γατὰ νἱᾶθ, δι βονογαὶ γαγὰβ 
Ἰοιρ, πα {Π|6 ἸοοξΘ δπα οὐ Ὁ 185 οὔζθη ἀϑοὰ Ὀγ {πο πὶ ἃ5. ἃ 
ἴον] ἴὸ νυῖὶρο οὐ ἴο στὰ δηγίῖηρ. ΤῊ ἘΠρΡΊ 5... νοσὰ 
“ἴον ο]" μκῖνοβ ἃ νΟΥῪ ἱποουτοοῦ ἄρα οὗ ὕπο {πρ' πιοδηΐ, πα 
Οὐ [π6 ΠΟ] ὑγδιδϑοίίομ. 

δ παρέϊνα, νιπτήρ. 

ΒΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

γγ6 6 ἴῃ ὅπ σου], μ6 Ἰογϑα ὕμϑιῃ Ὁπγοιρ- 
ουὐ. 1 

Θ Τῆθη πὸ οδηθ ἕο ϑίπποι Ροίου: δηᾶ 
{πι|8 ὁη6 βαϊ4 πηΐο πΐτῃ : ωογὰ, ἂῦῦ ὕποὰ ἢ 
ὑμαῦ 8}1}8}} γυα8}} 1ηγΥ ἔδοῦ ἢ 
7. Ζ268085 δηβιυοσοά πη ἀπά βαϊά τπηΐο 
[Βῖ, Υμαῦ 1 ἀο μου Κπονοδῦ ποῦ αὖ 
Ῥτθβουῦ;9"... .. 

ἴῃ ἐῃ8 γοῦν], ἃπα Ἰονϑα ὕπθπὶ ὑπρουρμουῦ.} 

2 Απὰ σψβθη 10 τῦᾶ8. ΒΙρΡΡον, 2 ὑμ6. 4601] 
Βα Δἰγθδάν ὑπγυβῦ ᾿ηὔο ὉΠ6 μθαυὺ οὗὨ Ἀϊμ 
ὑπαῦ γγὰβ ἴο Ὀοϑύγαν Πΐπη, 10 νγὰ8. “π|6885 
50 ὅπ ᾿βοδνϊοῦ ; 

9. “6588 μαγίπρ βθϑηῦ ὑμαῦ ὑπ ἘδΌΠΟΡ 
βᾶγθ 811 ὑπ]ηρ8 Ἰηἴο μ͵8. Πα η48, ἃπα ὑπαῦ ΠΘ 
Θδ1η6 ἔγοιῃ (04, ΔΠ6 νγὰ8 ροίῃηρ ἴο αοά; 

4 Ἠδθ τό86 ἔῸ ΠῚ ΒΌΡΡΘΡ, ἰαϊἃ ἃ81 46. ΠῚ5 
βαυτηθηΐβ; ἃη4 ὕοοὶς ἃ ᾿ἴπθη οΪοὐ}, πὰ 
διγάρα Βἰπηβο]!, 

δ᾽ Απαὰ Βο πγον γαῦου ᾿πὔο ἃ ῬΆΒ0:, πα 
Ῥορδῃ ἴο γα ὑπο θοῦ οἵ μ18 ἀἰβοῖρ]68, ἀπ 
ἴο ψὴρο ὕπθια ῖῦ ὕΠι|6 οἱ οὐ τυ τ τυ μοι 6 
γγὰ8 ριγαθα, 

Θ Τοθη Π απο ἕο δίπηοῃ Ῥοίου ἴο γ 8} 
[158 [δῦ : Ῥοϑῦθν. βαῖ ἢ ἀπίο μἷπι, Τιονα, αὐῦ' 
ὅμοια πο ὑπαῦ 511.8}} υυαβῦ ουὐὖ τὴν ἰδοῦ δύ 

7 2688 Δηβυουθα ἀπα βαϊά πηὔο ΠΪΠῚ, 
Τμαῦ ψ Βῖοἢ 1 ἀο ὕμπου ποννοδῦ ποῦ ΠΟΥ͂ ; 
Ὀαὺ ὑποι Βα]ῦὺ Κπονν μουθαΐξον, 7 

ΘΌΤΗΙΟ. 

κλα εὑοῖ; ἴ.α. ΜοτηρΉ. ᾳιν. Τῆο ἑσχὲ οὐἁἉ ἐπ8 Οπδρίοῦ 
εἴνοι ὉῪ ΜίπιαγΟΙ οΙία, ν. 60, απ γτορτίπεοα Ὁγ Ο΄. Νοίάο 

Γ σπάβ δὲ "γοτἹα 1 Ἃπὸ ἰαδὲ οἴδαβο οὐ {Π6 ψουβο [5 Τσαπὰ ἴῃ 
Β. Τυκί. ν. 77. 

! 

3 Ἑ, Τυκί, ". 340. 
! 
Ϊ 

100 

Δ ὅλα εὗοὶ, ᾿ξ. “ἀΠῸ] οὐξ,᾽ “οὐῦ ἀηὰ οὐΐ,᾽ 

3. ρἰαρμαλῦρὶ πάϊς ει ἀΐρποπ, ᾿1τ. “ νπθὴ ἃ ΒΌΡΡΟΥ ἴοοκ 
Ρίδοο,᾽ ΟΥ "πδρροποα," 

3 ρίαρδπαι, τα κίτρ εἰδώς ἱπ πὸ βόπβὸ οὐ "ρογοοίνί πε," 

471,“ νπΐοῖ Ηδ μδὰ κγοά,᾽ 

511, Ὑγ85}} οὐξ,᾽ ΟΥἦ ΓΑΒ ΟἹ, 

6 γι, “Τοσξ,᾽ ΟΥ̓ “Τὴν ἴοοξ,᾽ 

7 γιὸ," αὐτου {πό86 {πίπζβ.᾽ 



Οπ.». ΧΙ]. 

ἈΚΜΈΝΙΑΝ. 

ΒΘΙῸ ἱπ [86 που], απῦο ὕμ6 θη μθ Ἰογϑᾶ 
ΦἘθῃ). 

2 Απᾶ δ βιρρου ὑϊπιθὶ δαίδπ μδα δΔΙρθδαν 
ἐπσαβὺ ἰπύο ὑπ6 ποατῦ, ἐμπαὺ Φπ688, δοη οἵ 
ϑμποη ᾿βολγιοὐϑ Βμοι]ὰ Ὀούγαυ Εἰμὶ ὃ 

8. 76βὺ5 Κπονίηρ ὑμαὺ ὑπο ἘδύΠοΡ ρᾶνθ 
811 ἐπῖποβ ἱπΐο μἷ8. δ η 45, ἀπ ὑπαῦ ᾿6 οἅπη6 
ἔτοτι (ὑοά, πὰ τγὰ8 ροὶπρῇ ἰο Οοά; 

4 Ἠδθ τίβοῦῃ. ὑμποῦθ ἔγοτη ΒῈΡΡΟΡ, ἀπα 
Ἰαγϑῦ αδί4θ μἷ8 ραριηθηΐβ; 8Ππ4 ΒΑ ΠΡ 
Φφαίκθη ἃ ἴον, μθ ριγαθα ΒἰτηΒ6 Ὁ, 

ὅ Απά πον μανῖπρ' ἐαίκθη ναῦθυ Π6 ὑπ τον 
10 ἰηΐο ἃ θάβομ, πα ἢ θοραπ ἴο γα8}} 086 
ἔδοῦ οὔ ὑπ ἀἰβοῖρ]68, πὰ ὕο νυῖρθ ὑμθιη οἴθαπ 
ψὶθἢ ὑΠ 6 ἤονγοὶ τε τὉἢ τ δἰ οἷ ἢ τὰ8 ρἰγα θά. 

Θ Ἠδϑ οοιποίῃ ἕο δίτηοη Ῥϑίθῃ : δη4 ὑ}18 
9Π6 Βαϊ ἢ πἰπίο Ηἷπι, Τογα, ἀοβῦ ὕμουι γΆ5} 
ΤΩΥ͂ δοὺ ἢὅ 

7 7688 δηβιυθυθα Ὠἴμη απὰ βαϊα, Τραὺ 
ΜΒ ]Οἢ Θνθη Τ ἀο, ἔμου αὖ ργθβοηῦ Κπουθδῦ 
ποῦ ; δυΐὺ ΠοΡθα δον 588}Ὁῦ μοι Κπον. 

1 ἐ Νἰπέϊ "πϑ' ἡγμεαίδη, ᾿ἰξ. “ἴῃ ἔπ6 Ὀοΐπε οὗὅὨἨ ΒΌΡΡΕΓΒ.᾽ 

3 νϑγ, "7 δ5 Ιοαγίοϊ.᾽ 

5 ΤῊ5. γοσβὸ ὙΠ οἷν ἰβ τοπάογοα ΠΕ ΓΟΥΆΠΥ τοδα 8 85 1 {116 
Αὐτηδηίδη ὑγαπβί δῖον ὑπἀογβίοοα καρδίαν ἴο τοίου ἴο 9 πβυ8, 

απ Ἰούδα ἴο ὕ6 ἔπ ποτηϊπαῖϊνο, 

4 χξ. " κοσί.᾽ 

5. ἀπε λγυεαίδη απάϊ, ᾿ξ, " ὕγοτηι πὸ ἔΠΟΥΟ Βα ΡΡΟΥβ.᾽ ΤῊΐ8 
τοδαϊηρς, ὈΘΟΓΒ Βοτὴδ Δηδίοσν ἴοὸ {π6 Ετηϊορίς ἄπελμαδα 
ψἄάδεγαγιε, " ὕγουῃ ἔπ ο56 αὖ ΒΌρΡΡοτ.᾽ 

6 γἱ{. “τυδβιιοϑὲ ΤΊΟα τὴο {πὴ Τοῦ Ὁ᾽ 

ἈΑἈΝΘΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

οἾρΡ]65. ἐπαῦ ποτ ἴθ ὅπΠ6 στον], 80}} 086 
Θά Π6 Ἰονϑὰ {Ππθπη. 

2 Απᾶὰ ψβθῃ {Π0 Τωογ 8. ΒΌΡΡρθυὶ τγᾶβ 
πηδᾶθ, μοι ἔπ ἀθν} ποαῦ ᾿ηὔο 86 Πϑαρὺ 
Ἰ 685 ᾿βοαγϊοῦ,.. ... 3. ὑμαῦ μ6 θθέγαγϑα 

ἵπη ; 
8 Ηδ νἱβὺ ὑπαῦ ὑπ ἘλέΠοΡ. ρανθῦ 8]} 

πϊηρ8 ἰηΐο Πἴ8. Βαπά8, ἀπ ὑμπαῦ ἢ6. ΘαΠπιΘ 
ουαὖ οἵ (ἰοά, ἀπ οοιποίῃ ἴο Θοα ; 

4 Ἠδθ ἃγοβ6 ἔγοπι [8 ΒΌΡΡΘΙ, δηᾶ Ἰδἱα 
μιἷ8 οου ΐπ ; ἀπά ἴοοῖς ἃ ᾿ΐπθη οἱοῦ!," ἀπά 
Ὀθρτνάθα αἰ πη86 1, 

δ᾽ Αἴϊοῦ ὉΠ18. πὸ ρα δ νναῦϑυ Ἰηῦο ἃ γὙ6886]," 
8δπἀ πγαβηῃθα Πἷ8. αἰδοῖ ρ]68᾽ ἴθοῦ, ἀπ ἀνθ 
ἔμιθπὶ ΥἹὉἢ ἘΠ Ἰΐπθα ρανηθηῦ τ Ὁ νν Πϊο ἢ 
“6 νγὰβ θορὶν θα, 

0 Ὑπθη οαῖπθ μ6 ἴο ϑίπιοη Ῥοίου : δηὰᾶ 
Ῥοίθιυ βαϊὰ ἴο μἴπι, Του, μα] Ὁποῦ τ αβἢ 
ΤΩΥ ἔδοῦ ἢ 

7 Τιθ ϑανι ον δηβινοσθὰ δηὰ βαϊὰ ἴὸ 
ΐτω, Του πτούίοϑῦ ποῦ πον ταῦ 1 ἀο; 
θαὺῦ ὑπο νούξοδῦ μογθαΐθγ. 

Ϊ 

ΘΕΟΘΒΟΘΊΙΑΝ. ΒΙΑΆΨΟΝΙΟ. 

ἴῃ {818 νον], ἀπα πηΐο {ῃ6 δπὰ ᾿ιθ Ἰονϑᾶ ὑμον θίπα ἴῃ 86 σοῦ], ππΐο τῃ6 δηὰ [6 
{μι 6πι.} 

2 Απὰ ψῆθη Ὁ ΜΒ ΒΌΡΡΟΡ δηα {Π6 
Ἰονϑὰ ἐμθῃι. 

2 Απᾶ βυρροὺ Ῥοὶπρ τϑδᾶν,} {Π6 ἀ6ν1]} 
ἀν} νγγαβ ϑηξογοὰ ἱπίο ἐπ πρατὺ οἵ 7848. μανίηρ δἰροδαν ρα ἱπέο ἔμ μθαγῦ οἵ 88, 
Βίπιοη, 8οὸη οἵ Ἰβοαγιοῦ, ἐμαῦ μ6 Ὀθύγαυ 8οὴ οἵ ϑίτποη οἵ 1Ἰβοαγιοῦ, ὑμαῦ ἢ Ὀθέγαυ 
Βῖπ ; 

8. 2681} νῖβῦ ὑπαῦ ὑμ6 ἘλύΠον μδα σίνθη 
Βΐπη ; 

8. Φοβὰβ Κπουνίπρ ἐμαῦὺ ὑμ6 Ἐδέμον Βδάᾶ 
811 {πΐπρ8 ἰπῦο μἷβ Βδη 48, μὰ ὑπαῦ ἢ νγὰβ᾽ σίνοπ ῃΐπὶ 411} ψμΐπρ8 ἱπέο λὲς Βαπᾶ, ἀπά 
Θοπη6 ἔργου Οοά, ἃπᾷ νγὰβ ροϊηρ ἴο (οὰ ; 

4 Ἠὸ τόβθ ἤτουη ὑπαῦ ΒΌΡΡΘΡ, πᾶ ρυῦ 

ὑμπαῦ μ6 οαπιθ ἔογε ἴσου ὁ, δηαὰ νῦδβ 
δοϊηρ ἴο Θοὰ ; Ϊ 

4 Ἡανὶπρ τἰβθη ἔγο μὰ ΒΌΡΡΘΙ, 6 ἰδ] αβὶὰθ 
οΥ᾽ Ηἷβ ραν πιθηῦβ; ἃπἃ ἔοοὶς ἃ οἷ οὐ},3 πα Π͵8 βαγιηθηΐβ ; ἀπ ἴοοῖ ἃ ὕονοὶ, πῶ σιγάθα 
δἰγαθα Βἰπιβ6] ἢ, 

ὅ Απὰ Πι ἕοοϊς ψναΐθι ἃπα ροιυγθα Ὁ Ἰῃἴο 
ἈΪπΊΒ6 

ὅ Αἴον ὑμαῦ, Βανίπρ ρΡουγϑαβ πταΐϑν ἰηΐο 
6Π|6 τβῃϊπρ θάβοη, ἀπ θΘρᾶῃ ὕο γγΆ8}} {Π|} ἃ ὈΆ801, ἢ6 ὈΘρΊΠηΘὕΝ ἕο τγαβὴ {16 ἀἸβοῖ ρ 6 8᾽ 
[δὲ οἵ εἰ ἀἰβοῖρ!θβ, πα ἢ ννα8 νὶρὶπροῦμθμι, ἔθου, ἀπ ἰο πῖρθ ἔλοηι τα. ὑπι6 ἕοντοὶ 
αὶ τἢ 6 ο]οῦ!ι τ 0 ΒΟ ἢ ἢ ττὰβ ριγάθα. 

Θ Απὰ ΒΘ οἅπιθ ἴο ϑ᾽ιποη Ῥρίθι: δπὰ 
Ῥρούδϑυ βαϊ τπιηΐο μἷπι, Τωορά, πυϊσὐθϑὺ ὕμου ὑμαῦ ὁπ6 βα]ὰ πηΐο πὶ, Τογα, ἀοβῦ ἔμοι. 
ΜΆ 5}} ΤΥ θοῦ ἢ 

7 7688 Δηβυγογθα δηᾶ βαϊα, ὙΥμαῦ 1 ἀο 
ἔμοι Κπονοϑὺ ποῦ που; θυῦ ὕδμοι 8μδ!ὺ Υμαῦ 1 ἀο μοι ποξξθδῦ ποῦ ποὺ; Ὀὰῦ 
Κπον αἰδον 6818. 

1 βπεῖσισαγτα ἰδ. ταοτο ὕπδη “Ἰονοᾶ .᾿ ἰδ τῆθδηβ, "Ηδ νγᾶ5 
αὐϊδοποά ἴο,᾽ οὐ “παρα τπου.᾽ “ῊΦ θεϊον θα {ποτ᾽ νου 
ΤΌΠΟΘΥ ἰδ ΔΟΘΌΓΔΤΟΙΥ δἃ5 ἵπ οἷν, χυΐ. 

3 γἱξ, “ κοορίῃ,᾽ 

3 αγάαρὶ, “ἌΡ τοι :᾿ 8150 “ οἷο ἔ.᾽ 

4 ἐφ βίογρ δῖ, 

ἈΒΑΒΙΟ. 

ὑπαῦ ποθ πη 6 σου], ἀπὰ Ἰονθὰ ὑπ 
τπιηΐο ὅΠ6 θπά. 

2 Απᾷ ψμθὴ ἐμθ Βιρρου ττὰϑ ΤΟΥ, 
ϑαΐδῃ πύου ἰπῦο ὑπὸ πθατὺ οἵ 7885 
τοῖν Ὁ} βοὴ οἵ ᾿βοανγϊοῦ, ὑπαῦ ῃ6 Ὀθέγαν 
πὴ ; 
9. ΤΈρη ψΠ θη «}68118 βὰν ὑμαὺ ὑΠ6 ἘΔΓΠΘΡ 

βρνῳὸ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ὑΒίηρ' ἱπίο ᾿ἷβ απ, ἀπ ὑμπαῦ 
Θ᾽ οδη6 οὐ ἔτοπὶ (ἷοα, ἀπ ρσοθῦι ἴο οὐ; 

4 δ τοβθ ἔτοπι ὕΠ:6 ΒΌΡροι, δηὰ Ἰοῦν ΗΒ 
δανιιθηῦ; πα ἕοοῖκ ἃ ὕονθὶ, δὰ ὑϊθὰ τ 
τοιπα ἢ͵5 Ἰοϊη8.ὅ 

ὃ Τηθη πΘ Ρουχθα παύου ἱπίο ἃ νυϑϑῃϊπρ- 
θάβοι, ἀμ θθραμ ὕο να5 ὕΠ6 ἔδοῦ οὔ [18 
αἴβοῖρ] 8, δπα ἕο πῖρο ὕμιθπι νυ Ὁ} {116 οἱου ὁ 
νη ΒΟ ἢ ἢΘ τὰ σ᾽νά θα, 

6 Απὰ ψῇθῃ ἢ6 οαπιθ ἴοὸ ϑϊτηοη Ῥοίου : 
{818 οὴθ 884 αρΐο δῖαν, Του, Ο Ἰμογὰ, 
γγαβῃ δῦ ὕμουι τὴ6 τὰν ἴδοῦ ὃ 

7 7οϑὰ8 ἀηϑυγοσο ἀπα βαϊᾷ ἀπΐο Ἰνΐμι, 
ὙγΒαῦ 1 ἀο ὅποι Κποινοδῦ ποῦ πον ; θαῦ 
ὑπο Β8}0 ἰσῆονγ ἰδ ἈΘΡθα ὕΘυ. 

ψΊ ἢ ποῖ μ6 πγὰβ σιγάθά. 
6 Τῇ θη μθ οατηθ ἴο ϑθοι Ῥρϑέθι: δὰ 

ὙΥΆ8}} τὴν ἴροῦ ἢ 
7 7688 διβιυουθα δηᾶ βαϊά ἀπίο ἰνϊπι, 

ἐπ οὰ Βμ8}ῦ ἀπαογδίαηα 1Ὁ πογθαΐξου. ὃ ᾿ 

1 καὶ υδέελπενὶ δι υδλεῖ, ᾿ξ. “θείης οοπιθ,᾽ οὐ “Ὀχουρῖξ 
δροῦΐ,᾽ ' 

3 γ1{. "κορίν,᾽ “Ῥγοσθοάφίῃ. 

5 χππ, "Ῥουσίηρ.᾽ 

4 χπὸ. “πὸ ἴϑοῦ ἴο ἔπι ἀἰβοῖρ!6 5." 

5. }ὸ 81“, μετὰ ταῦτα. 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

᾿απὰ τυ αΐονου οὐ μἷ5 μα τγᾶϑ ἴῃ ἔῃ του] ἢ6 
᾿Ἰονϑᾶ, ἀπ αἶδο απΐο ἐμ δμα Ἰονθᾶ πὸ ἐμθηι. 

2 Απὰ ψῃθη οδτηθ ἔμθ. θυθηΐηρ Π|68]},} 
{π6 ἀθνβ σον ἰπύο ἐπ μϑατῦ οἵ 688, 
{Π6 βοὴ οἵ ϑίπιοπ ᾿βοαυϊοῦ, ἐμαῦ μ6 Ὀδέγαν. 
] ΟΠ τϊβα; ] 

3. Δπᾷ 7Ζ6βι5 πον ὑμαῦ ἔμ Ἐδίμον μδᾶ᾿ 
Ραὰΐ 8}} ὑμϊπρ8 ᾿πίο ᾿ν18 βαθιά 5, ἔμαῦ ἰν6 οατῃθ. 
ἔοι Θοα, πὰ ροοί ἕο Θοά; ' 

4 Τ1ᾷ6 τόβϑθ ἔγοπη Π|6 τηθαὶ, απ Ἰαϊά Ὀγ. 
μἷβ ραυπιθηξ ; ὕοοϊς 8 ὩΡΙΌΏ, 8π4 σίγάρα 
ΒἰμηΒ6 1 ντθὰ 10. 

δ Τῆθη ᾿6 Ραΐ δῖον ἱπίο ἃ θΆΒΟΩ, δηθὰ 
6 νυαβιιθα μἷβ ἀἰβοὶροβ᾽ ἔδοῦ οὔθ ὈΥ͂ 0Π6, 
δηᾷ νὶροᾶ ἐλθηι νυ ἱτἢ 6Π}6 ἀρτοπ νεῖν νν Β] ἢ 
[Πθ ν»8β ρίγάὰθά, ἀπὰ πιδάθ {ἴθι οἰθδῃ. 
6 θα ΒΒ οαπθ Ὀθίοτο ϑϊπιου. Ῥϑίον, 
Βίπιοη βαϊά, Του ατῦ τὶν Τωογὰ ; ὑγαβη δα, 
που παν [θοΐ ἢ | 
᾿ἢ Ζοβὺβ πηβιοροᾶ ἀπὰ βαὶα, Του Κηον-᾿ 
᾿οϑὺ ποὺ πον ψπᾶῦ 1 ἀο; θυδ δοτγοαίζον. 
[τοὺ βμα]ὺ Καον,. 
Ι 

1 ϑυυλέηπεα ἐπεπμη να, 

3 ΑΟἸδηῖ ἰβ Ἰοτ ἴθ Ὅτ. ΜΆΓΒΙΔ]1 5. οὐ, ; θα ποῖ ἰπ Μτ. 
ΤΠΟΤΡΟ 5. 

3 110.“ 5οϊὰ,᾽ 5εαϊάε. 

4 γ{. “ταῖ!,᾿ ἡγακί. 

5. 11, αἰὰ.," 

611. “ναϊ.᾿ 

1.1. "δεν", "τὴ δὐζοστιοοῦ τη σα }]," οὐ Ὑν οἢ Ἠδγίγὶ, σόοι. 
γ΄ Ρ. 904, πιστιείονβ {πὸ Ῥγονοτγο “μέγ "' ἀκλᾶϊ ἐσπαιοάϊγωνιε, 
ΚΕΒΌΡΡΟΥ 5 Ὅσκὶ ὈῪ ἀν ὶν."" 

3 εΛλάπιαν, "πΝ δ χὰ Ὀοδκὶ ἱπίο ἰξπ Ἰαΐγ." Οοιρ. Οοτγῆπ, 
Βτ, 11. 14,--ηα!α ἄπιαππα, ιυᾶεε τὰ “Ναϊιυσᾶ {ἃ κλανδε νη λέν, 
ΜΈΠΟΥ Βν, γιὸ Ὀοϊονο, δὰ ἔοι ἘΠΟΥ σοτηπιαπο ἴῃ βοστγοῖ 
αὐτο τοῖν Βαΐδηικ,"" ο,, ΑἸδὸ ΑἸ Ατδοβ, Υἱς, Τίπι, ἱ, 
908, Καπαζα λα ε5.πλοϊᾶη πεῖνα ".'Λαϊκλαπιαν, "δα Βαΐῖδη 
δΙΙο υεἷπ πιοβεγι]5,᾽" ἅχο, 

5 ἐ πη κἰγὲ Ηἰπιβοῖῦ νἱτἢ ἃ ησηα}." ῬΟΙΥΚΊ. 
4 Τῇιο οτἱ χίλι πιοδὴ8 {πδὲ τ νεση δ, ἃ ἸΟτ Ρίδοο οἵ 

οἵοξνν υδοὰ τὸ υυῖρο ΟἹ οὐ ἴὸ κοῦκ ἂρ υυπῖοτν, υνᾶβ τἰοὰ ἰπ α 
Κποῖ του ἔπ Ἰοίηϑ, ΔΒ. {Π|Ὸ ΤῊΔΏΠΟΙ 5 ἰὼ ἔπ Ἐπδὲ ἴὸ 

Ἴ φοραϊὲ ἐδ, ταῖμοῦ " οαρλξοβε ΤΊου," ἐμὴ " ΒθαὶῈ ΤΊΟα,᾽  ἔκκίοι ἰξ, 

] ᾿:- 

ΠῚ φλαδᾶηχαλ ἱ 'Νωγάαση. 

! 

Ι 310Ππι. 
] 

5 Ογιὶ, "ἰ5 κοίη," νι γαιοαά. 



5. Ζ0ΗΝ. ΟπλρΡ. ΧΙΠ]. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΞΙΟΝ. 

8 Ῥρέθι βαῖδῃ ππίο μῖπι, [Ἴποὰ Βμδ]ῦ 
ΠΘΥΘΡ] Ὑγ8}} ΤΥ ἴδοῦ. «6518 ΔηΒυΘΡΘα 
Εἴ), 1 1 ταδὶ ὑμθο ποῦ, ὑμβοὰ μαϑῦ πὸ 
Ρᾶγῦ σι ῦἢ ΠΊ6. 

9 ϑίπποπ Ῥοέθι βίῃ ἀπῦο Βίτη, Τοτά, 
ποῦ τὰῦ ἴδϑὺ ομ]γ, Ὀὰῦ 4150 [γη2] μδη 45 Ὧπα 
[πῃ] Βοδά. 

10 7685 βαίνῃ ἴο δῖπη, δ ὑμαὺ [18 
γΆ5}647 πϑϑαάθθῃ ποῦ βΒᾶγ8 ὕο νγΆ8}} λὲ ἔθοῦ, 
Βθυῦ 15 οἴθαπ ΘΥΘΡῪ ϑ ἰδ: ἃπα ὅγ8 816 οἰθδῃ, 
[θ007 ποῦ 81}. 

11 Τὸν ὅη6 Κποὺν [80] Βμου!α Ὀθίταυ 
δἷπα ; [{πϑυθίογθ] βαϊά μ6, 78 δι ποΐ 8ἃ]} 
οἰθδη. 

12 8ὃο. αὔδα ῃ μβαᾷ παβῃβθα ὑποὶν ἴδοῦ, 
δ μδά ἔδκθῃ ᾿ἷβ ΡΠ πύβ, ἃΠ4 νγὰ8 βϑῦ 
ἄν ἀσδῖη, μ6 βαϊά πηΐο ὕμθπι, πον 6 
ὙΠαῦ 1 μαγθ ἀοπη6 ἴο γοι ἢ 

13 ΤΥ 68}} πιὸ Μίαβίθι δπα Τιογὰ : πᾶ 
Υ6 ΒΔΥ͂ Ὑ16]]} ; [Ὁ 80 1 81. 

14 ΤΕ 1 {πθῃ, ψοιν Τιογα δηα Μδβίθνυ, 

ΒΥΕΙΆΑΟ. 

8 δίπποθ Ῥοϑίθι. βαιῖῃ πἀπῦο δῖμ), ΤΠηΐο 
δὐθυ εἰ ὕποι υγαβιιθϑὺ ποῦ τὴν ἔθοῦ. «6818 
Βῖἢ απο πἶπι, Τὖ 1 παβ ὕμθο ποῦ, ὕμπθτθ 
15 ὕο ὕΠ68 πὸ ραγὺ ψῦ πΊΘ. 

9. Βίπηομ Ῥρίρϑι βδῖ ἢ ππΐο μἴπι, ΤΉ ΘΙ. ΤΩΥ 
Το, νγαβὶι ποῦ ΟἹ]Υ ΠΥ ἔδϑῦ, θυιῦ 84|50 ΤΩΥ͂ 
Β8η648 πη τὴν ποδα.} 

10 72 658 βαῖύῃ ἀπο μϊπη, Ηθ ὑπαὺ 15 
γγαΒΠ6 ἃ πϑϑάθυι ποὺ βᾶγθ ὑπαῦ ἢΘ ὑγΆΒ} ΠῚ8 
ἔδϑῦ οὐἱυ, ἴον ὑμ8 γγ 8016 οἵ ᾿ΐπη 15 οἰθδπ : γ6 
4180 ἃγ6 οἴϑαῃ, Ὀαῦ ποῦ ἃ]]. 

11 ἘῸν 76βὺ8 ψὰϑ ἀναγ οὐ Βῖπι ὑμαῦ 
γᾶ8 θούγαυτηρ Εἶπ ; ὈΘοδτΙ568 οἵ {1118 ΠΘ βα]6, 
Ὑ9 8.6 ποῦ οθδη 8} οἵ γοιι. 

12 Βιυῦ ἤθη μ6 λαΐ ναβθαϑ μοῖρ ἔδοῦ, 
Β6 ἴοοϊκ ἀρ δ᾽8 ραυπηθηΐβ, ἃηἃ βαῦ ἄονη ὕο 
πιθαῦ, 8η4 βαϊά πηῦο ὑπ θη, ΑΥΘ Υ8. ἃ ΤΑΙ 
οἵ νπαῦ 1 αἰὰ απίο γου ἢ 

18 Ὑδ ο8}} πιὸ Οὺν Μαβίθυ δηα ΟἿἊ 
Τιουὰ : πὰ ν18}} γ8 Β8Υ : [ὉΓ 1 8}. 

14. Τῦ1 ὑπμογθίογθ, γοιν Μαβίου ἃπα γον 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

8 Απᾶ Ῥεῖον βδῖῦῃ αηΐο Ὠη, Του Βμ8}Ὁ 
ποῦ ὙγΆ5}} ΤΥ θοῦ ππῦο οἴου. πὰ 46- 
Β05. ΔΗΒΥΘΡΘ 8Π4 ΒΑ 10} ἀπίο αἰπι, Ὑ ΘΡΙ]Υ, 
ΥΘΡΙΪΥ, 1 ΒΥ πιηΐο ὑμθο, Τῇ Τ σα5}} ὉΠ66 ποῦ 
ὑπ γ ἴδοῦ, ὑμ6 ΓΘ 15 ἴον ὑῃ66. πὸ ραγῦ συ] Ὁ} τηθ. 

9 Απὰ ὅϊπηοη Ῥοϑίθυ βαῖ ἢ ππΐο μΐτῃ, ΤμοΡὰ, 
ποῦ ΤΥ ἴδοὺ ομἱυ, θυὺ 4150. τὴΥ μᾶπα5. ἃπα 
Αἰ50 τὰν Πρδά. 

10 Απὰ «6508 βαῖῦ}} απο μἷμι, ΗΘ ὑμπαῦ 
ἴδ Δἰσθδαν σαβμθα τϑαυϊγθίμ! ποῦ ἴο 6 
ΑΒΗ θα Θχοθρὺ ΠΪ5 ἔδοῦ, οα ὑῃ8 σοῃύγανυ, θ6- 
Θαα56. ΠΘ 15 οἰθδῃ ὑπ ψιΒο]6 οἵ μἴπι : ἃπα γ9 
Ἰηἀ6θ4 ἅτ οἰϑαῃ, θαὺ ποὺ 4}} οἵ γοι. 

11 Βθϑοδιβθ 6808 Κηθν ψΠῸ ΒΠ00]4 θ6- 
ὑΡΆΥ Ἀπ ; ἃπα [ῸΓ ὑπαὺ σϑάβοη ἢ6. Β810}, 
Νοῦ ἃ}} οὗ γοι 816 οἴθδῃ. 

12 Απὰ σψπθη [6 λαΐ ψαϑῃθα ὑμποιῃ ὑμὶν 
ἔδοῦ, μι ὕοοϊς ὯΡ ἷ8 σαγπιθηΐβ, δηαἃ βαῦ 
ἄοννῃ ἃρϑ]η ἴο ΒΌΡΡΘΙ, ἃ πα βῖ 0 απο ὑῃ θη, 
Κπον γο τι μαῦ 1 πᾶγθ ἀοπδξ αηΐο γοι ἢ 

18. Ὑθ ᾿πάθϑᾶ 08}} πὶ Ουν Μαβίον ἀπᾶ 
Οὐ ΤμοΡ : ἃπΠα γὙ9 Β8Υ ὙὙ6]} 1:3 [Ὁ 80 1 πη." 

14 δίποθ ὕπθη 1, γοῦν Μαβύθι ἃηα γὙ0Ὰ} 

Δ.}. 338. 

1 ΟἩ. 11. δ᾽; 1 Οογ. νἱ. 11; Ἐρὰ. ν. 26; Τίξ, 1, 5, Ηθ. 
Χ. 22. 

3 ΟἿ. χν. 3. 

3 ΟἿ. νἱ. 84, 

Ι 45. Μαΐξ. χχίϊ. 8, 10; 5. κὸ νἱ. 46; 1 Οογ, νἱῖϊ. 6; 
χὶϊ, 3; ῬὨΪΙ, 1.11. 

5. 5. 1Κ6 χχίϊ. 27. 

5ΛΔΗΙΌΙΟ. 

| 10 {6818 βαϊάὰ ὑπΐο μἷπ, Ηθ ὑμπαῦ 18 
ΔΒ Π64, ποράθίμ ποῦ βαγθ ὕο γγΆ8}} 818 θοῦ, 
θαῦ [6 18 8}} οἰθᾶῃ : γ8 8180, γ6 ΔΘ οἰθδῃ, 

ἐΒθυῦ ποῦ 8}}.} 

1 ἐ{ῃ6 ἔροῦ, {π6 πδη 5 δηᾷ πο ποδὰ ἴο πιο. ΗΓΚΙ. 

5 566 ΜΕΥ. 8. 

3 χιῖ, “θὰ γπθπ Ηδ νναβϑπθά." 

4 σοτῖρ. ἔπ ἰαΐοιηβ ὅ διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, ἀνὰ 
γαῦδαπ ὦ πιῦγαπι. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

8. Ῥρίδν βαῖ θη απῦο μΐτη, ΤΊ οι Βηα]ὺ ποῦ 
γΆΒ}} οὖ ΤῊΥ ἴροῦ! ἀπο θὐθυἰγ. «6818 
ΔηΒυοοα, ὙΘΡ]Υ, γϑυ]γ,  Β8Ὺ πἀπύο ὕΠ66 
ὑπᾶῦ, ΤΠη16588. 1 σαβὲ ὑμγ ἰδοῦ, ὑποιι μαϑὺ 
πὸ Ραγῦ ψ 10} ΠΊΘ. 

9. δίιποι Ῥοϑίου βαῖ ἢ, ΜῪ Του, ποῦ ομ]Υ 
ΤΥ ἰδοῦ, θὰῦ ἃπα τὴν μδμ(Β. 4180 ἈΠ ΤΩΥ̓ 
᾿ιρδα.3 

10 7οββ βαῖ ἢ απο μἷμπι, ΗΘ ὑπαὺ 18 
ψϑβῃ θα ποοάρυῃ ποῦ, Βαγθ ὕο ναϑὴι Π1Β ἴδοῦ,' 
θα ΒΘ ἰδ Βο] γῦ ΔΙ ὑορθῦμου : ἃ Πα γ9 4180 ἃγ0 
Βο]γ," θυὺ ποῦ 8}]. 

11 Ἐὸν μὸ πον πὸ ἰδ τγὰβ ὑ]αῦ Βῃου]α 
θούγαυ πἶπι ; ὑπογθίογθ βαϊ ἃ πο, Υ6. ἃ ποῦ 
411 Βο]γ.ὃ 

12 ΤΠοη θη μ6 Ππδα νυαβῃθα {πρὶν ἰδοῦ, 
6 ἕοοῖς 18 ραγιηθηΐβ, ἃπ ἃ ΜΘ η. ἢΘ. γγὰ8 
ἀρσαΐηῃ βραῦθα ἀονι ἴο τηθαῦ, ἢ Βα] 4 αηΐο 
ὍΠ6πὶ, ἵί πονν γ6 ὑβαῦν μον 1 ἀἸὰ αηῦο γοὰ ἢ 

13 Ὑὁ 08}} πιὸ Ῥόδον, ἁπὰ Ουν Ἰμονὰ: 
Θ ΒΆΥ Μ6]]}; [ὉΓ 1 8π|. 
14 Τῇ ὑμπθη 1, 1 νναϑῃρθα γοῦν [θοϑῦ, ὑΠαὺ 

1 οὐ", “ΙΒ ἢ. 

3 0.51 αἰά.᾽ 

3 ῬΟΙΥΕΊ. δα 45, " ἀπα ἕαϊγ.᾽ 

4 ῬοΟΙνΕῚ. δάᾶβ, “γοῦν Μαβέοσ," ιυαδαὔἄπέξας βαγ᾽ ἃ πιαΐ- 
τυάπαγέα, ἕο. λίβα γαᾶε τυαγαἀγάάαδα {ΐῳ᾽ πιαδία παμψα- 
ϑαψαηὶ ἄπιξα᾽ πέδ)ια, " Ἠ ἢὰ5. ΘβίδὈ ἰβηθα αἴνοῦβ ΟΥΟΥΒ--- 
ΘΒΡΘΟΙΆΠν ὑπᾶῦ οὐἨ ΜαβΙΟΥ ζονγαγαὰβ ἴποδὸ {πᾶῦ τὸ ρἱαοοα 
ἌΠΑΟΥ ἶπι.᾽ Ἐοίπα Νοροδβῦ, ο. χὶν, βοοῦ, 1ϊ, νου. 12, 

ΘΟΤΗΙΟ. 

ἘΡΡΥΣ Νς Βαϊ, Νοῦ 811 οἴθᾷπ ὩΓῸ γ6, 
12. Τθη αἰξον ἢθ ὑγαβῃθα {Πιοὶν ἔδοῦ πᾶ 

ὕοοῖκ 8 σαριηθηΐβ, βιὑ]πρ ἄοντη ἃραϊη ὕο 
τηθαῦ, ἢθ βαϊά ὑηΐο ὑπ θην, πον γὸ τυ μαὺ 
Τ αἰά απο γου ἢ 

13 Ὑ. 61} πιὸ ΤΌΔΟΠΟΡ ἀπά Τιον :} γ6 
ΒΔΥ Ὑ06]] ; [ὉΓ 1 πηι. 

14. Τύ {πθη 1, Ἰιονᾷ δηα ΤΘΔομον,} νγαβῃθα 14. Τῇ ὑπογθίογθ 1, 1 ψαβηθα γον ἴθοῦ, 

1 Ἑ, Τυκί, ν. 530, 1 1|τῸ|, "γα δὴ Τοοῦ," ΟΥ̓́ τη0---ἰθ6ο ΤΟοΐ,᾿ δ5 ἰπ νου, δ, ΤΟ 
ἱπτοπείοη οὐ [πὸ Μοιρῃΐτο σχργοββίομ, πέλοκ δέ ῆπα Ἰὰ 
γαΐ ὃδδοΐ, 5 "τῷ Του ὁπὸ ἕο υγα8} ἴοοἵ,᾿ ΚΌΠΟΤΔΙΙΥ Βροδκ- 
πα; ἴδ, ατὲ Του, οὐν Μαβίοσ, ἴο Ὀ6 ΟἿΥ βοσνδης } [{{Π1Ὸ 
ΡῬΙαγ, “Γ6οὉ᾽ ἀθ ΔρΡΙΙοαΌ]. ἕο ἀπὸ δος οὐὅὁἨ ὁδοῖ αἰβοίρ]ο ἴπ 
Ῥδυίϊ σα! νυ ἰπτοπ σα, 6 μ᾽, ψαίαμα ννουϊὰ πᾶν ὕθοπ 
πϑοὰ δ5 πὶ νοτ, ὅ, 0, 12, ἀπ ἴῃ οἷ, χί, 82, υπό ΜΑΓΥ “70]1 

“καΐεη περϑι ψαϊαμαϊ, κὲ Ηἰβ 16 οῖ.᾿ 
3 παραίαμαῇ, " τὴν Τοοῖ,᾽ 
3 πιρην--σιότη, αἰδο, " Ὑν ἢ τὴν Βδη5 ἃ150 ὙΥ}}} ΤΩΥ πολ." 

4,1," Ὑυαβ}ν Ὠΐ πῇ ὕοοῖ," 
δ μαῦ, Ὀὰΐ Βαλα, ἐδδδ, "Ῥαγο,᾽ " οΙοδη,᾽ ΤῊ ἀἰδεϊποι οι. 

ἴβ Ῥγοβοσνοῦ, οιζ. ρήμαῦ, γάμαν, ρδμαὺ, πάΐε Ροα, Ἀσν, ἵν. 
18, ἄς. 

1 Ἰαϊβαγ εἶα [αν ἤγαμλα, ὃ διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, ἴῃ 
{πὸ ποι πδίνο, ποῦ ἰπ (πὸ νοσδίϊνο σαβο, υἱποὰῦ πὸ ἀοἵ, 
αὐτί, στο πὸ Οοίμίο Γα}}5 τὸ τοσοῦ {πὸ Οτοοῖς, ἴῃ νυ οἢ 
{πὸ ἀγίίοϊο Ὀοσοπιοβ ἃ νοσπενο ὈΥ θοΐπρ πποϑῦ ἀσπηίΐο ἴῃ 
{π|5 σᾶδο, 560 Νοῖοβ οἱ ὉΠ15 ΨΟΓΒΟ, 



Οπλρ. ΧΙ. 5. 5ΟΗΝ. 

ΛἈΕΜΕΝΙΑΝ, 

8 Ῥοίοθυ βαῖ ἢ ἀπίο πἶπὰ, Του Βα] ποὺ 
ΜΆΒΉ ΤΥ ἴδοῦ ἀπίο θὐθγηϊῦγ. «6808 δῃ- 

ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ. 

8 Ῥρίθυ βα]4 ἀπέο μἷπ), ΤΠου βἢα]Ὁ ποῖ 
ΜΒ. ΠΥ θοῦ ὑπο οἰθγηϊδυ. “6808 βαϊά 

Ξ5ΠΑΥΨΟΝΙΟ. 

8. Ῥροίον βαϊα πηΐο μΐτῃ, Του Βα] ποὺ 
ΔΒὮ ΤΥ ἴοοῦ" ἀπίο δἰθγηϊυ. «6808 δῃ- 

Βιγογθα,} 1 1 ὑγα8ἢ} ὅμθ0 ποῖ, ἔμποι μαϑῦ ππίο Ἀἱϊπι, ἢ 1 υαβῃ ποῦ ἐπ ν ἔθοι,} ὕμου βυυθγοὰ Ὠΐπι, ΠΡ 1 παβὴ ἔμθθ ποῦ, ἔμποι παβὲ 
ΠΟ 8886 ψ ἢ Τη6. 

9 5ϊπιοη Ῥοίοι" βαῖθῃ ἀπίο ΐτη, Τιογ, 
ποῦ ΟὨΪΥ ἴΠ6 ἔδοῦ, θα 4180 ἔμ μαπ.8. ἀπὰ 
μι μϑαὰ. 

10 “6808 βαῖ ἢ ππθο Βἶπι, ΤῸ Εΐπὶ ἐπαὖ 15 
γΡΆΒΠ66 ὑΠ6ΓῸ 18. πού] ηρ' τδηθηρ, θαὺ ὑμαῦ 
[ιθ 8ΒΒοι ἃ τυ αβιι ἢἷ8 [θϑῦ, Ὀθοδιβθ ἢ 18 αἰΐο- 
σούμον οἰθδη :ὃ ἀπ γὙ6 ἃγθ οἰθαη, ὃ θὰῦ ποὺ 

4 χχχ.--11 Βὸν μ6 ποὺ Βΐπι ὙΠῸ τ 88 
ἴο Ὀοίγαν πΐπι ; ὑπουθίογ βαϊα μ6 ὑπαῦ, Νοῦ 
816 ΥὙ6 8}] οἸθδη.ὃ 

12. Απὰ ψῆθη ἢ παὰ ναβῃθα! ὑποὶν ἔθοῦ, 
ἰιθ ὕοοϊκ νἷ οὐνπ σαγιηθηΐβ, ἀπ Π6 ἀραΐη 58 
ἀοννῃ ὕο πιθαῦ, πα 8810} ππίο ὕπθπι, ΠῸ γοὰ 
Κπονν ἔπι ἐμῖπρ ὑμαὐ Τπανθ ἀοποῦ ππῦο γοιι ἢ 

13. Ὑ 64}} τι Τδομον ἀπά Τιονὰ :Ὁ «πὰ 
ΥΘ ΒΑΥ͂ νγ6}} ; [ὉΓ 1 δὶ βΒιοὶ. 7 

14 Βυῦ πον 1 1 τγαβηθα γουν ἔθου, ὑπαὺ 

1 γαγ, " δηβυνογοα Ὠΐτη." 

3 »κάπὸγα ψεὺ 'τκίωι. 

35 οΥἉ, “ΠΟΙ͂Κ,᾿ δῆγΡ ΕΚ ἐδηνίάα ἴθ Οδογρίαῃ ταθᾶμβ οἰζπον 
“ῬΌΓΟ," " οΙοδπι,᾽ ΟΥ̓ ὁ ΠΟΙΥ,᾽ 6... ον. ἵν. 8, ὑυΠΟΓΟ δἣγὉ ΟσΟΌΓΒ 
πἰπο Εἰπιοβ, Ὀοίηρ τοροαῖθα ἔῆγοθ {{π|05 ΤῸ ΘΔΟὴ. ἅγιος 
ἴπ {πὸ Οσθοκ ἰοχί. 

4 μξ. “6 νγαβηρα. 

5.11π|.Χ1 ἀἰά." 

5 νοοσδῖ, δ. υυϊεπουὲ ΔδΊχ, 

Ἴ γΆΓ. "ΤΟΥ Ἔν Θὰ 1 ἃ τὰ 500 ἢ.᾽ 

τη οδῦ ΠᾶνΘ ΠῸ ΒΔ 16 ἹῸΉ ΤΠ. 

9 Ῥοίον βαϊὰ ὑπίο δῖιη, Του, ποῦ ΟΠΪΥ͂ 
ΤΩΥ͂ [ϑοῦ, θαῦ 4180 τὰν απ 48 ἃπὰ τὴν Πϑδά. 

10 «688 βαϊᾷ ἀπίο ᾿ΐπη, Οπ ἐδπαῦ 18 
γαβ 6 ἃ ποοάθίμ ποῦ," θχοθρῦ ΟΪυ ἴο ὑν5}} 
[8 ἴδοῦ, θθοδιιβθ μΒ6 15. Δτορσθῦμθν οἰθδῃ :ὃ 
Δη γὙ98 8Γ6 οἴθδῃ, θυῦ ποῦ 8]}. 

11 Τὸν {6818 υυῖϑῦ ὙΠῸ πγ88 ἴο ὈΘύγΓαΥ 
Εἶτα :ἢ ὁπ δοσοιπηῦ οὗ {8 Β8 βαϊά, Νοῦ 8}} 
οἰθδῃ ἃΓΘ Υ6. : 
4 χΧΙΥ.---12 Απᾶ σι πθη μ6 μαᾶὰ παβμρᾶ 

{ποῖν ἔδοῦ, μ6 ρα ὁ. ἢ15 σαγιηθηΐβ, ἃπα βαῦ 
ἄονη ἴο τηθϑΐ, ἃπ4 ἃσαῖη 6 βαϊα πηἴο {Π|6}}, 
Καον γ6 τι μδῦ [8185 ἐς Τ μαγθ ἀοπθ ππῆο γοι ἢ 

13. Ὑ 08}} τϑ Ὁ Τοδομον πᾶ Ο Τωορὰ : 
84 Υ6 58γΥ Ὑ{6]]} ; [Ὁ Τ 81η. 

14 11 νυαβιθα γοιν θοῦ, [Π6 Τιονὰ ἀμᾶ 

1 γεν 1 Ὶ ὑναβὴ ἔπ6 6 ποῦ ἔπ ὕδοξ,᾽ οὐ “Ἰοοῦ, τοὺς πόδας, 
οΥ τὸν πόδα, υυἱτη Ἐπ., 51αν., ΜοιαρΝ.., Ασαν., δὰ Ῥοῦβ. 

3 οὐ, "ἴο ὁπὸ ἔπαῦ 15 νναβηθα ποϊΐηι 18 υυδη τίη κ.᾽ 
3. ἐπηιΐάα, " ῬΌΓΟ, ΠΟΙΥ, ΟΙθαπ.᾽ ΑΒ ἴῃ Ἐρυνρζίδη 50 150 ἴῃ 

ΟΘεογρίαπ “ ΠΟΙγ᾽ ἃπαὰ “Ῥαγο᾽ ἄγὸ Δἰϊθὰ, πὰ Βουπηθί πο 5 
ἱπίοτομδη ο Δ Ό]6, ΗΓ "ΠΟΙ ᾿νου 6 ἃ8 κοοὰ ἃ γοημοῦ 
ἴῃ ἃ5 “ῬΌχο,ἢ 

ὁ πεϊηιἐβοηιοῖὶ ἱσὶ, τὸν παραδιδόντα αὐτόν. 
5. ηιῦς αλισαγὃ---ἀἰρ᾽λαϊδ, νοσαῖῖνο. 
6 Τῆς δουβίδη το πογβ ὅπὸ Ογροῖκ ν μκδέλλεε γηθ ἄαρ- 

δαποη Ρ᾽ Λογ" Δεῖ, Ηἰῦ. εἰ ἐγὼ ἔνιψα ὑμῖν τοὺς πόδας," 
ὃ ἰάϊοπι ακὶπ ἕο {πὸ Μοιρἰς, ιν. 

ἈΝΟΙΟ-ΒΑΧΟΝ. ΑΒΆΒΙΟ. 

8 Ῥοίον βαϊά ππΐο πΐπι, Νο, ἔποῖι ΠΟΥΘΡ 
ναϑΠθϑὺ τὰν ἴθοῦ. ΤῈΘ ϑανίοιιν ἀηβυγθυθᾶ 
Βῖπι ἃπα 8814, Τῇ 1 νάβῃ ὑπο ποῦ, μοι 
ἰιαϑῦ ποῦ ΠΥ ραγὺ ἢ τη. 

9 Τμοπ ϑίπηοη Ῥίον βαϊᾷ ἀπίο Βΐπ, 
Το, τραβὶν ἔθου ποῦ τὴν ἴδοῦ αἴοπθ, θΐ 
480 την πα δη4 τὴν Βαπ 8. 

10 ΤΊιθη βαϊὰ ἔθ ϑανίουν ἴο μἷπι, ΗΘ 
{παῦ 18 οἰθδῃ, πθϑάθιῃ ποὺ θχοθρῦ ὑπαῦ πιᾶπὶ 
γα.) ΗΒ. θοῦ, θυ 18. 411 οἴθδῃ: ἃπα βοὴ 
οὔ γοῦν ἅτ οἴθαῃ, Ὀυὺῦ ποῦ 8}]. 

11 Τὸν Πθ τοῖϑῦ σγμο μοι] θούγαυ Ηΐπιὶ ; 
ἴον ὑμδῦ βαϊὰ ἢ, Υ8 ἅτ ποῦ 8]] οἴθδῃ. 

12 Αἴἴον μ δβαὰ υαϑῃθα ἐμποὶν [θοί, 2 ΒῸ 

8 ΤΏθη βαϊὰ δίπιοθ Ῥοίον, Του 58] 
ποῦ ὙγΆΒ5}}} τὰν ἴδοῦ τπιηΐο οἰθυηϊΐγ. ΤΉΘη 
ΤΟ 58 δηβνοῦθα ἀπα ϑβαϊά, ΤῆΘ ἐσαΐῃ, ὑπ 6 
ὑγαῦῃ, 1 580 ππίο ὕΠ66, ΤΠ 1 πνα8} ποῦ {Π 6 πὴ 
ὕνο, ὕποι μαβῦ πὸ ραν ἢ πη. 

9 Τπθη δίπιοι Ῥοῖθυ βαϊά πηΐο μἷπ, Ὁ 
ΤοΡα, να 8ῃ ποῦ τὴν [θοῦ ἃ]οπθ, θαῦ σαΐθοῦ 
θού 5 τὴν παπᾶ β πὰ τὴν μοδᾶ. 

10. «6818 βαϊἃ ππΐο ἶπὶ ὑμαῦ, Η 6 ἐμιαῦ 15 
οἸθαηβθ 5 σθαυϊγοῦ παυσιῦ Ὀὰῦ {116 νυ 8}- 
ἴηρ οἵ Π18. ἴδοῦ, ἴου' ἢ 18 νυ ΒΟ] οἰθαπ : ἀπα 
8 ἃγΘ οἴθϑι, δῦ ποῦ 8}} οἵ γοιι. 

11 Του ἢΘ 88 ἀυσᾶγο οὔ Βῖπὶ νι Πο διοιυ!ἃ 
Ὀούγαν ᾿ἷπι ; ἐμογοίουθ βαϊὰ ᾿θ, Ὑ. ἅτ 
ποῦ ἃ}} οἴθαπ. 

12 Απὰ ψ ἤθη πὸ λαΐ νυαβμθα ἐμοῖσ ὕπο 
τοοῖς δ18. οΙο  ἴησ, ἃπα πυιθπ ἢ βαῦ ἄσοιοη, ἴδοῦ, μ ἕοοϊς Ηἷβ σαυτοῦ, ἀπ βαῦ ἄονη ἕο 
ἰιθ Βαϊ ἀραίῃ ἕο ὕμθιη, ὙΥ οὗ γθ ψμαῦ 1 ἀϊὰ 
αἀπίο νοι ὃ 

18 Υ 08}} πιθ Τθδομον ἀπα Τιογᾶ : ἁπὰ 
ὙὙ6}} γ6 ΒΥ ; 810}} Γ ὅπὶ ὑτα]γ. 

14 11 ναϑιθὰ γοὺν ἴδοῦ, Τ ὑπαῦ ἀπ 

1 ΤῊΐ5 [5 ἔπι ποῦγοβὲ τοπογίηις οὔ πδ ἐλισψλαέ ἐλιὰ παγε 
πιΐπο γέ, ἃ ἀου θα ποιζατίοιι ἐπα πιϊββί]ο πὶ ἘΠ ΚΙ 5}. 

3. οτ, " ἀοαϊίηρ." 

3 “νἀλάλαν κε παχάε ἄξονα 7ὲὲ αἰλιυοχεπε. 

πιθδῦ, δα Βαϊ ἀπῦο ἔμθπι, πον τὸ τ δξ 
1 μανο ἀοποῦ απΐο γοι ὃ 

13 Υὁ 6α}} πιὸ ΤΌΔοΠον απὰ Τιογᾷ :ὃ ἀπὰ 
ΥΘ ΒῈΥ Ψ6]]; [ὉΓ 1 διὰ ὑμαῦ. 

14 1 ὑμὸπ 1, γοὰν ὙΘΔΟΠοΡ ἀπ ὙΟῸΣ 

τ χῖξ, "Του ατὲὸ ποῦ νυδαηίηις τ᾿ Ὀὰξ ῬΟΙ͂ΥΚΙ. τόδ, ἑασέμ 
δὲ χ' κα π " Τα ατὸ ποῖ ἴον υυδαλίπς," 1.6. Ἰδυδίαγωβ, 

3 γ{{. "απὰ,᾽ 

3. ὁγ, “δε Ἡπὲν οἹοδηδοῦ ᾿ἰ πυβ ΙΓ," ΟΥ̓" ἐπ Νοίπς οσδηδοῦ," 
δοσογάϊπις ἴοὸ Π6 ΓᾺΡ ἴπ νον τὸ τοχέ υνλίον ἐπ υἱοῦ 
ΨΌΥΡΟΙΚ, ἐπ ροϊπτοα, ῬοΟΙΥΚῚ, τοδκ, "πὸ ἔπδὲ δὲν ὕσοι ἴο 
πὸ δέν," οὐ 'λανεηηἄην", 

4 ὁΥγ, "85 Καουνίπις οἵ," 

5 1{π..Χ1 αἰὰ." 

6 δοσαβ. α. 

᾿Π0 Ρὰγὸ ΜΠ πηθ. 

9. ϑποη Ῥοίθι βαϊά ἀπέο Ὠΐπι, ᾿μογά, ποῦ 
ΤΩΥ͂ θοῦ ομἱγ, ἢ Ὀαῦ 4150 ἐλθ απ ἀπὰ ἐλδ 
μοδά. 

10 7688 βαϊά απΐο πη, Ηδ ἐμπαὺ ἰδ 
ν ϑΠοα ποοάθέῃ ποῦ βαν ἕο νγαβὴ Π18 ἴδοῦ, 
ἴον ἢΘ 18 811 οἰθδῃ : δπὰ γὙ8 ἃγθ οἴθδῃ, θαύ 
ποῦ 8]]. 

11 Τὸν ἢ Κπϑὺιν Βἴπη ἔμιαῦ τγὰβ ἕο Ὀθέγαν 
Βῖπι; ἴον ἐμ ]8 βακθ ἢ βαϊᾷ, 78 ἃγθ ποῦ δἷ] 
οἴθδη. 
4 ΧΙΥ.---15 ΤΉ θη θη 6 μα παβμοθᾶδι 

ὑμὴν ἔδοῦ, Βανίηρ ἔβα ἃρ Ηἷβ ρατιηθηΐβ,, 
[8 βαὰῦ ἄονπ ἀραΐῃ, ἀπ βαϊά ἀπο {Π6ΠῚ, 
γοῦ γ6 ψβαῦ 1 πᾶν ἀοπθῦ απίο γοι ἢ 

13. Υ 6}}} τηὴὸῪ δοθοῦν ἡπᾶ Τωογὰ :ὃ δηᾶ 
ΥΘ ΒΑΥ͂ Μ06}}; ἴῸΓ 1 πη. ] 

14 Τῇ ὑῃδη 1, Του ἀαπᾶ Τθϑομθυ, νταβιιθα 

1 ποσὰ πιοεῖιι, τὸν πόδα μου. ΤῊ '5 ἃ αἰΠοτοπξεχρτοβ.υ 
βίοι ὕγοπι ἔπ σουτοβροπαϊηρ ὁπ ἷπ ἴπ6 Μοιηρ είς αν. 
Ηόοτὸ πόρε πιοεῖμ ἰδ βί σον σοττοσξ, ἃ5 ὁδοὶ ἴοοξ 15 νγαδιιοά 
δὰ υυῖροὰ βίηρὴν, δὰ ποῖ ἴΠ6 ὕνο ἴδοῖ ΓΟ Ί ΠΟΙ, 

3 πε ποτψὸ τιοὶ ἐὀκηιῦ. 

3 γξ, "ῊΦ νγαβιιθᾶ. 

4 γτ. “1 αἰά." 

5. ΔΟΟΘΌΒ, Ο. 

ΡΕΚΞΙΑΝ. Ϊ 

8. διπίοη Ροίθν βαϊά, 1 ἤρυθν αἰϊονν ἐμαῦ 
ἐμποὰ ΥΆ5}} τὴν ἔθος. «{6β118 βαϊ ἃ ἀηΐο ὨΐμῚ, 
11 ναβὲ ποῦ ὑπ ν ἴδοῦ, ἔμοιι Βια]ῦ πᾶγθ ΠῸ 
ΒΠΔ ΓΘ ἔγομῚ ΠΊΘ. 

9. δίιμοη Ῥεοίον βαϊά, Ν ον πα ποῦ ΤΥ 
ἴδοῦ ον, Ὀὰῦ τὴν ὕνσο μαπὰβ ἀπ τὴν ποδὰ 
ἰδ. 

10 Ζ76βϑ8 βαϊά, Ηθ {δπαῦ 185. ναβιθα τὸ- 
αυϊγοῦἢ πουύ]ῖμρ οἶδ, θὰ οαἷν ὑθαῦ 1 γΆ8ἢ 
Ἰνῖ8. ἴδϑί,} θθοδιβθ μ6 18. 8}} οἱϑδὴ : δηὰ γ6 
᾿γ6 οἴθδη, θὰ ποῦ 8}}. 

11. Βιιὺ 7688 πον Πὸ Βιου ἃ Ὀοίγαν 
Βἷπι; ὑπογυίου βαϊά μθ, Ὑ8. ἅτ ποῦ δ] 
οἴδδῃ. 

19 Αἴϊου ''Θ "νδ]ὰ τνδβιιθα 18. ἀἰβοὶρ  68᾽ 
[οϑῦ, μ᾿ ραν οἱ ᾿νὶβ σατιηθηΐ, δηὰ 88 ἀονῃ, 
δηᾷ βαϊὰ απο ιῖ8 ἀἰβοῖρὶθβ, πον γ6 τι θδῦ 
1 μβιᾶνθ ἀοπϑῆ αὐἴο νοι ὃ 

13. Υο οα] πὸ Μίαβίουβἢ δῃα Του : θὰ 
ΥΘ ΒΔΥ͂ Μ6}} ; 1 δι. 

14 ὙΥθθα 1 ἐπθη, τἢο ἃπὶ γοὺν Μαβίου 

1 (πρ.---δα πῖον πῆ ἀφ πε δησά, μαὶ ελαιοδά λπαν αη Ἀε 

"ἴάδηαά, "οὐ ἴπο τ παδίης οἵὐὁἩἉ Ώἴροῖ υυἱτἢν ΠΔΙΓ πα πλ οἵ 
υνδΐοτ,"" ἅς, αὐοϊοά ἴῃ ΟἸδνείη, Ῥογβ. Μ, μ.34. 

3 γε. 1 ἀϊά." 

5 γἰπν " κτοδί." 



5. 5Ο0ΗΝ. ΟσπμαΡ. ΧΠΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ὙΕΆΚΒΙΟΝ. 

Βαγθ γαΒῃ 64 γοὺν ἔθθῦ ; ἴγ6 80 ουρῃῦ ἴο 
ΔΒ}. ΟΠ6 Δποῦ Γ᾽ 5 ἴδθῦ. ᾿ 

15 Ἐὸν Ἵ μᾶγθ ρίνθῃ γοῖι 8 ΘΧΔΠΊΡ]Θ, 

οἱ. 
ἡ 10 ὅδε ν, γ ΡΥ, 1 580 πἀπίο γοιι, [ΤῊ 6 
Βουυδηῦ ἰ8β ποῦ] ρυθαῖθῃ. ὕπδῃ [15 Ἰογᾷ ; 
[ποῖέμορ Β6 ὑπαῦ 15. Β6η0] ργθαῦθυ ὕμδῃ Π6 
ὑμαῦ βθηὖῦ ῃϊπη. τ 

17 Ὁ γο Κπον ἔπ686 ὑπίπρϑ, [ΠΔΡΡΥ] 
ΤῸ Υ68 1 γα ἀο ὕΠθπ|. 

18 41 5ρθὰκ ποὺ οἵ γοιι 8]} : 1 πον 
σι μοῖὰ 1 [πᾶν ομοβθῃ :;] Ὀυὺ ὑμαῦ ὕΠ|6 Βουὶρ- 
διγΘ τρᾶῦ 6 {Ὡ]Π]168, ΓΗ 6 ὑπὰῦ θαύθι 
Ῥγοδᾶ σῖῦῃ τη6 [Πα0}}} 16 ἀρ ΠῚΒ. Π66] 
δραϊηβῦ Τη6. 

19 ΝΟ] 1 [6}} γοι δου 10 [Θ0Π16,7 
παῦ, τυ ἤθη 1Ὁ 18. ΘΟμη8. ἤο ΡΆ88, γ8 8 Υ Ὀθ- 
Ἰίθνθ ὑμαῦ 1 δῃὶ [λ6.} 

᾿ς 20 ΤΥ ΟΡΙγ, γ ΡΥ, 1 ΒΔῪ απίο γοιι, Ἠθ 
ἐπαῦ τϑοθί γί υυΠΟΠΊΒΟΘυΘΡ 1 Βθμα σθοθίνθυῃ 
6; ἃπᾷ π6 ὑπμαῦ τϑοθίνθ ἢ τὴ τθοθίγθίμ. 

ὑμαῦ [γ6] Βμοὺ] ἀο [48] 1 Βᾶγθ ἀ0η6 ἴο. 

ΞΥΒΙΛΑΟ. 

Του, παβῃθα γοὺ γουΡ [θοῦ ; 80 χοῦ, ουρ ὺ 
γ6 ὕο νγαβ}} ὑπ ἔδοῦ οπθ ἕο δηούμον. ὃ 

1ὅ ΕῸΡ 1 ρᾷνθ γοι ὕΠ]5. Θχϑιῃρ]6,3 ὑμαὺ 
85.1 αἸὰ πηἴο τοι γ6 4150 8Πιοι]4 ἀο. 

10 ὙοΥν, νϑΡ]γ, 1 ΒᾺΥ ἀπο του, ΤΗδῦ 
{Π6 βϑυνδηῦ 18. ποῦ σγθαῦθι" δὴ 18 ]ογᾷ, 
ΠῸΡ {Ππ|0 τη Ββθηρουῦ συθαῦθι" ὕμδη 6 ὑπὰὺ 
βϑηῦ ἩΪπ. 

17 Τῇ γε Κπουῦ ἐμ886 ὑπῖπρ8, Πρργὅ ἃ"Θ 
γ6 1 γα ἀοῦ ὑΠθηι. 

18 Τῦ 15 ποῦ οἵ γοῖι 811 1 αὔὲ βρθαϊίπρ ; 
ἴοΥ7 1 Κπον ὑΠποϑθ Τὸ οἰοβ8 : Ὀὰὺ ὑμαῦ ὑπ6 
Βοριρύατο Ὀ6 {Ὁ]Π1164, ἯΦ ὑπαῦ θαύθυμ Ὀσθδα 
νΥΙ ἢ πη6 ᾿Π θὰ τιρ 18 66] ἃραϊηβῦ Π16. 

19 τοι που 1 (6}} γοι Ὀθίογ Ὁ Ὀο,5} 
{παῦ, ΒΘ η 1Ὁ 15, γ8 ΤηΔῪ ὈΘ]Ϊθγθ ὑμαῦ 1 ἃπι. 

20 ὙΘῊ]ν, νοεῖν, 1 ΒῈΥ πηΐο γοι, Ἠθ 
ὑμαῦ σϑοθίγθυ Πΐπὶ Ποῖ 1 Β6πα σϑοϑὶγϑῦῃ 
τη6; 84π4 [6 ὑμαῦὺ τϑοθὶνθῦ τη6 τϑοθϊγθῦῃ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Τιογᾷ, ᾶνϑ ὑγαβῃθα γοὰ γοὰν ἰδοῦ; 16 Ὀ6- 
Βονθῦ γοιιΐ αἶ8ὸ Πκουσῖβθ ὕο 88} ὙΟῸΣ 
ΘΙ οι τ᾽ Β ἴθθῦ. 

15 ἘῸΡ 1 ρᾷγθ γοι ΤΥ ΘΧΘΠΊΡ]6,5 ὑπαῦ 
γ6 4180 μοι] ἀο πὸ 88 1 ἀἰά απο γοι.ὅ 

16 Ὑ εν, νϑυῖ]ν, 1 βὰν ππίο γοιι, ΤΉ ΘΡΘ 
185 ΠῸ βουνδηῦ ὑπδὺ 18 συθαῦθι ὑπδη ΗΒ Ἰονὰ ; 
ΠΟΡ ἴδ ὕΠθγ6 ἃ τηϑββθηρογ ὑΠαὺ 18. σ θαῦθν 
ὑμδῃ μ6 ὑπαὺ βϑηῦ ᾿ΐπι. 

17 Απὰ 1 γϑ Κυον {{Π||8, ΠΔΡΡΥ ἅγθ γϑ 1 
Υ6 αὁ ἴῦ. 

18 ΑΠΑ1 588Υ ποῦ {118 Θοποθυ Πρ γοὰ 
41}: 1 Κπονγ ψΠῸ ὑπ Ὺ ἀγὸ συ ποιιῦ 1 ΟἰΙ080 : 
θα ὑπαῦ ὑπ σοτὰ οἱ βουῖρῦαιν οοπθ ὕο 
Ῥᾶ85 ὑπαῦ Βαϊ}, ΗΘ. {Πππαὺ Θαύθυς τὰν Ὀνθδα 
ΓαΪΒΘ Π15 Π66]6 ἀραὶ δῦ τη6. 

19 Απαὰ ἔμοιη ποὺ 1 βρθαῖκ αηΐο τοι, 
Ῥαίογθ Ὁ Βάρρθῃ, ὑπαῦ τ μ θη 1 παῦ ἢ ἔα κθη 
ΡΙδοοδ γθ θοἰϊθν ὑπαῦ 1 αηὶ Π6. 

20 ΘΗ γ, υϑῦν, 1 Β8Υ υηΐο γου, ΗΘ 
ὑπαῦ σϑοθίνθυ πϊμὰ Ποπὰ 1 βοηῦ τϑορίγθῦῃ 
Π16; ἃπα [6 ὑμᾶῦ σϑοθὶνθῦ τ γϑοθινθῦῃ 

Α.}. 33. 

1 Ἔοχη. χὶϊ. 10 : 64]. νἱ. 1,2; 1 5. Ῥοῖ. ν. δ. 

Ι-- ΕΣ Μαῖέ. χὶ. 39; ῬΉ]]. ἰΐ. 5:1 5. Ῥοῦ, ἰϊ. 21: 1 53. ΖόοΒἢ 
ἰϊ, 6. 

3 5, Μαζί. χ. 34; 5. π|κὸῸ νἱ. 40; (ἢ. χνυ. 20. 

4. 5. 7}81η65 1. 25. 

᾿ 5 Ῥβ, ΧΙ. 9; 5. Μαίῃ, χχυΐ. 38, ΟἩι, χἣ, 3}. 

δ ογ, ἡγοηι Ἀεποεζογέι. ΟἿ. χῖν. 20 ; χνΐ. 4. 

7 5. Μαζί. χ. 40; χχν. 40; 5. 1Κὸ χ. 16. 

Ϊ 

τ ἐπαψόυτη αἰ δ᾽ λιαδ8)ιρ ἔπιτι, “ἃΥΘ γ6 ὍΠΩΟΙ ΟὈ] ἴοι, ΟΥ ἡ 
᾿ουπα, ἐπᾶῦ γ6 Βιιουϊα τνᾶβ]ν.᾽ Ῥοβοῖι, ἑἰαηι᾽δλῦρι, “ἴο ̓  
Ὑγ 5 }.᾽ ΗΓΚΙ. ᾿ 

3 ΤῊΪ5 ῬΑΓΑΡΤΑΡΏ ἰ5 ααοίεα ἴῃ ΠΙἀαβοα!α Αροβί. Ξυτ. 
ς. χΥΐϊ. Ρν. 72, οχ ἴπ6 δρροϊηττηοιΐῦ οὐ ἀδᾶσοιβ δὰ ἀθᾶσοι- 
Π658565. 

5. 11Ὸ. “ βανο νοῦ [Π15 ἔγγ}6.᾽ 
4 ΟΥ, "δροβίϊθ,᾽ 
5. ΟΥ̓́, “1 γὸ 5181] ἄο {πθηι,᾽ ἤαΐξ, ἱπαϊσ, ΟΥ̓ ῬΥῈΒ. 5110}. 

Ῥόβοῖ. ; θα ΗΤΚῚ. τοδαὰβ ψδά τη " ΟΒΟΙ 15," 
δ Κς, ἘρὨγδομ,, νΟ]. ἱ. Ρ. 3, 4. 
7 ΓΚΙ. οτηῖἐβ “ΤῸ τ. 
8 ΟΥ̓, “51811 Ὀ6.᾽ 

1 410 15 σὶρ ΤῸ γοὰ.᾽ ῬΟΙΥΡΊ, 

5. ἐδ ΘΧΔΠΊΡ]0.᾽ ῬΟΙΥΕῚ. 

3. αγ᾽αμα---ααδ᾽α αὐ αμψᾶ μαϑᾶν, ἕς., “Ἧς Τοοῖ {Π|Ὸ ΤΌΣ τὰ 
ΟΥ Βι πη οὗ ἃ βοσναιῖ,᾽" Ἡδόπι. ἰπ Ναῖ. Τότ. Ρ. 3. 

4 ΟΥ, "δροβί]ο.᾽ 

5 Νοξϊοθ [πὸ ἰάϊοτα, πιάτα ἄηυμνἑιε ἄϊα, 
“Ἱ Κπονν πο ἵ οοβο νγὴῸ {ΠπῸν [Ἀγ6].᾿ 

6 μαϊιυαγά]ιε, ᾿ῖδ. "Ὁ 5016 οὐ ἷ5 Τοοῦ." 

7 οὐ, “ΒΘ η ἃ5 νοῦ Ὁ 15 πιοῦ,᾽ ἕο, 

5. απια Κῦπα. 

ῬοΙνΡΊ. τοδὰβ 

] ΒΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

πῆρ Ἐπὶ Πισπ  τῇ δηα Ὁη6 Μαβίθγ :} γ6 8]80 
οαραῦ ὕο γν8}} Οη6 Δπούμοτ᾽ 8 ἴθοῦ.3 

᾿ς 106 ΨΟΡΙγ, νον, 1 58Υ ὑπο γοιι, ΤΠαὺ 
ὍΠὸ βουγαηῦ 18 ποῦ ρτθαῦθι ὑπδη ἢ18 Ἰοργᾷ ; 
ΠΟΡ {Π6 Δροβί]θ στθαῦθν ὑπδη πο {πᾶῦὺ βθηῦ 

᾿δ1π|.ὃ 

] 

19 Ῥροτη που 1 [6]] γοῖι 6Γ6 1ῦ σοτη6 ἴο 
Ρᾶ88, ὑπαῦ ψῃθη 1Ὁ σοπηθύ ἕο Ῥ888, γ6 ΠΊΔΥ͂ 
ὈΘΙΙονΘ ὑμπαῦ 1 δῃ}." 

1 γεαλ. τ. “1πὸ τίου οὐ βοσῖρο," 560 οἷ. ἢ]. 1. 

3 Ἡ, Τυκί, ν.. 110. 

5. Το, Ρ., δ00. 

4 ΤΌ, ὑ. 340. 

| 

᾿81ὴ Ὑ010}" ΠοΡα Δ η4 {πᾶῦ ἃπι γον ΤΠ ΘΔΟΠου : 
ἴὐῦ Ὀϑμουθίι γοῖι αἰβὸ ὕο ὑγ85}} 0η6 ΠΟ ΘΙ Β 
᾿ἔδου.} 

15 ἘῸΓ δὴ ΘΧαΠΊΡ]6 18 ὑπαὺ οι 1 αἸὰ, 
᾿πηΐο γου, ὑμπαῦ 88 1 πᾶν ἄοπθ πηΐο γοῖ γ6. 
180 ἄο πηὔο Οη6 ΔΠΟύΠΟΙ. 

10 ὙοΡγ, νοῦν, 1 ΒΔΥ ἀπΐο γου, ΤΠαὺ 
ἐμ βουνδηῦ 18 ποῦ ρυθδίθι ὕμπδῃ [18 Ἰοσὰ : 
ΠῸΡ 8 ὑΠ6 δροϑῦ]θ ργθαΐθν ὕμαπ μ6 ὑπαῦ, 

᾿βθῃῦ Βίτη. 
17 Τῇ γο Κπονῦ {Π|688 ὑπ] Πρ8, ΠΆΡΡΥ ἃΓΘ 

Ὑ6 1 γϑ 8584}} ἀο {π|θη1. 
18. 1 νγὰ8 ποῦ βρθαϊκίπρ' οἱ γοὰ ἃ]}} ; [ὉΓ 1 

Κηον ὕποβθ 1 ομοβθ: Ὀαῦ ὑμπαῦ Π6 Βουὶρ- 
'ἕατο 6 ΓὩ]Π]]οὰ, Ταῦ ἢ ὑπαῦ θαύθθἢ {}|6 
θνθαᾶϑ νη τπὸ ταϊβοα μ͵8. [66] ἃραϊηβῦ Π16. 

19 Ῥγομι ΠΟΥ ΒΔ. 1 ὑΠ18 ἀπο γοι ὈΘίΟΥΘ 
10 Βάρρθη, ὑπαῦ θη 1 Πδρροπθί, γθ θ6- 
Ἴἴονο ὑμαῦ 1 δι. 
᾿ 20 ΨΟΡΙΥ, γοῦν, 1 ΒᾺΥ υπίο γοι, Ηθ 
Ὅπαῦ σϑοθίνθυ. Βΐπι Ποῖ 1 8}|8}} βοπα το- 
οοἰνοῦς τθθ; ἃπὰ ἴθ ὑπαῦ τϑοθίνοῦῃ τη0. 

1 11, "να ΒῈ ἴσος ἴο ΟΠ6 Δποίποτ.," 

5 1,6, " ὨΔΌΙΓΔΠΥ,᾽ αγεΐεπδλιαπαίία, 

8 κιρίδιι, τὸν ἄρτον, "ὕπο Ῥγοια,᾽ 1,6, ὅπ Ὀγοδ ἀΒΌΔΙΙΥ ] 
᾿ραΐση δὲ πηολα, ΟΥ̓ τ πίον 1δ ΤΌυτα5. {π6 ῥχίποῖρδὶ Ρασί, 

᾿ Ονΐπρ ἴο το ἀἰεγοηςο οἵ ἰάΐοπι, τὸν ἄρτον ἰπ {π|8 μίδοο ἢ 
15. ὙΧ011 τοπάογο “Ὀγοδᾶ᾽ ΟἿΪῪ ἴῃ ΔΑ, Υ, 

᾿Πξογαὶ τοπ ον οὐ τ. Οἵ, ἡαλ 7μ6 δκμμεν---ἐπυαλιανι, 

ΑΟΤΗΙΪΟ. 

γοὰν ἰδοῦ :} γ6 Βῃοι] 5 4180 υγαϑὴ 86 [θοῦ 
ἴο οη6 Δποῦμοι:. 

15. ἘῸΡ ῃ Θχδηιρ] 65 Τ σάνο νου, ὑπαῦ 88 
1 αἸά ἀπῖο γοιι, 80 γ6 (0. 

10 ΜΟΥ, σου], 1 ΒΥ πηΐο γοὺ, ἃ 
βουσδηῦ 8 ποὺ σγθαῦθν ὕΠ8η. ΠΪΒ ΙοΡα ; που 
Δ} ΔΡΟΒΟ]Θ ρσυθαῦον πδη Π6 ὑπαῦ βοηθοί. 
ΕΠ}. ] 

17 δ΄ λΛλοϑ γ6 πον ὕΠ18, ΠᾺΡΡΥ 816 γο 1 
γ6 ἀο 10. 

18 Νοῦ οὗ γοι 8}} βρθαὶς 1; 1 Ἰωγονν 
ψμοῖι 1 οἰοβὸ -ἢ θὺῦ ὑπαῦ ὉΠ Βουιρύιο 
88ου]4 6 {Ὧ]Π|164, ΗΘ Ὁπᾶῦ αὔθ Ὀγθαὰ ψῖῦῃ 
τη6 Πρ ἀρ 18. Π66] ἀραὶ ηϑῦ Π10. 

19. Ἐρομ ὑο- αν Τ βρθαῖς πηῦο θΘίοτθ 10, 
ὁοπ16. ὕο Ῥά88, ὕπαὺ ψΠθὴ 1Ὁ σοπιθ ὕο ῬΆ88, 
γ6 θο]ῖον ὑμαῦ 1 ἅμ. 

20 θεν, νοῦν, 1 βὰν ππίο γοὰ, ἨθΘ 
ὑπαῦ σϑοοίνοί αὶ Πἴτη ποῦ 1 Βοπα σϑορί θῇ 
πη; ἃπὦ πὸ ὑπαῦ σϑοθίνοῦ τὴ. σϑοοίνοῦῃ 

1 χες, “ἴο γοιῦ {πο ὕοοῖ," 

3. “ΒΒ ΟΌΪα᾽ [5 ποτ πβο, πο Κη ποῦ ἰαϊοτ πε σα! ν, πΒ ἃ 

Ἡότο δκμίμέ δ τόπο. ΟΧΔΟΙΥ ὸ Ξγτ, “λαμϑυϊηα αὐ'λμη, 
566 Νοίο οἱ οἷν, {Π|, 10, 

3 ΤΊιυ5 τοπδογοῦ ἰπ οὐον 10 πνοϊα " ΤΓᾺῸγ᾽ σοπΐ. πα “ΤῸ Υ" 
Ῥσγορ. ΤΟΊ ΠΟΥ ἴῃ πε γυϊϑαλμέαί αὐ, “ΤΟΥ ΤῸΓ," ἴ,Ο, " 5. ἃ 
ΟΧδιηρ]ο," 

4 τὐαγήαηϑ, "8105,"  αὐιο5,᾽ 



σπλρΡ. ΧΙΠΠ. 

ἈΚΜΈΝΙΑΝ. 

ἅτ ὑπὸ Τιορὰ ἀπα {μ6 ΤΔΟΒ ΘΓ ; γ6 ουρ νυ {Π6 ΤΘΔΟΠΟΥ ;} γ6 ουρ ῦ ἱπάθϑα ἴο ννα8}} ὁπ6 ὙΟῸΡ ἴδοι ἢ γθ ουρηῦ αἰβὸ ἴο ὑγᾶβ ομΘ. 

4180 ο γγαϑὴ ΟΠ6 Δποῦμθι᾽ 5 ἔδοῦ. 

15 Βδολιβθ Τ σᾶνθ γοὰ 8" ΘΧΑΙΊρ]6, ὑπαὺ 
881 αἸά αμΐο γοι,, γ68 8180 8ιο}] ἀο.3 

16 ον, γϑυῖ]γ, 1 βὰῪὺ ἀπίο χοῦ, Α 
βουναηῦ 18 ποὺ σγθαύθι ὑμαπ Ηἷ8 Ἰογὰ ; ἀπά 
ὁη6 ὑμπαῦ ἰ8 βθηΐβ ἰδ ποῦ σγθαΐθι ὕμδῃ 6 
ὑμαῦ βθῃῦ πη. 

17 Τῇ γο Κπονα ἔμθ56 ὑμῖηρ8, ΒΡΡΥ 8180 
ΔΙῸ γ6 {γα ἀο ὕθθιη. 

18. 1 βρϑὰκ ποῦ οἵ γοι 8}1: ἔου. 1 Κπονν 
ὑΠο8 1 οἷνοβο ἢ θαῦ ὑπαῦ ὑμ6 βογιρύασθ θ6 
{18 |164, ἨΘ ὑπαῦ φαύθυβ Ὀγοαὰ πῖτ τη 
δοῦθα ὑγθδοιθροι Β] Υ ὈῪ τηο." 

19 Βυὺ Ποποθίουθμ 1 61} γοῦν θγθ ἴΐ 
ΘΟΙη6 ὕο ρᾳ88, ὑμαῦ, ψ ΒΘ η 10 58}8}} οοιη6 ἴο 
ΡᾶΒ88, γ6 Ὀδ]ϊονθῦ ὑμπαῦ 1 ὅπη. 

20 Ὕ οεῖν, νοεῖν, 1 βαὺ ἀπίο σου, Ηθ 
ἐμαῦ σϑοθίνϑῦμ μἴπη ὑμαῦ 1 588}} βθπὰ τὸ- 
σον τὸ; ἀπὰ μ6 ὑμαῦ σϑοθὶνθῦ πη6 

1 ῥαγαϊ, " ἀουο 5, 1.4. 5.τ. 'λαγδνοῖη, ἀπὰ Οἵ. κε μέλι. 
3 γαγ, “1 γᾶν γοὰ δὴ ΘΧδαρὶθ, ΟΥ̓ ΘΟΡΥ οὗ τὺῆαῖ γοὰ 

οὐσξ ἴο ἀο.᾽ 
3. ΘΓ, “ΤΊΘΞΒΟΙΡΟΥ," ὁ ΔΡΟΒΕΙΟ,᾽ ἀγλακμεαῖ, ν. νᾶτῖ, οὔ αν- 

λακεὶ, "ἴο κοπὰ 3 11ξ. ἀπεσταλμένος, γεῦ {πὸ ἴοστη υϑϑὰ ΤῸ 

ἀπόστολος. “ ναγ. "ἰῦγο Κπονν᾽--τ ἔν 5που] ἀο ἔποπη." 
5 »πάγδ ει, ΤΊ ὕογος οἵ {π|5 δχργοββίου σαηποῦ 6 

τοπάογοα ΤΠ} ἱπίο Ἐπ 5, [πὶ ὁπάγδέσίἐ ὑπὸ 50 ὁ Ῥ]ΔΟ 05 
{πὸ βυδήθος ἴτπι {Π|ὸ βαππο τοϊδέιονι ἕο {Ππ6 οἰ θοῦ ἃ5 4065 ἴπι 
τἰιῖβ ρἴδοθ {πὸ πὰ. ἐξελεξάμην, ν»} οἷν πιδᾶτιβ τποτὸ ὕπδιι 
ΒΙΤΩΡΙΥ “1 σποβο." 

δ 11ξ,  αἰὰά Μοὸ ὑγοδομοῦν.᾽ ἄγαν ἱπάτ 'παρεμένᾶπ. 
7 λαΐφηι πδαδ, Ἰἰτ. " ΑΥΓΟΓ ΠΟΥ .᾿ Β Ἰξ. “γ6 51.811 Ὀο]ίονο.᾽ 

5. Ζ0ΗΝ. 

ΘΕΘΆΘΙΑΝ, 

Δ Πού Γ᾽ Β ἴδοϑῦ. 

15 ΤῸΡ 1 Βαγθ βοῦ γοὰ δὴ θχδῃρίοθ, ὑμπαῦ 
8 1 αν ἄοπθ ππΐο γου, Υ6 4180 (ὁ ᾿κο- 
186. 

10 ὙοΥῖν, νοεῖν, 1 847 ἀπίο γου, 
Βουυδηῦ 8 ποῦ ρτθαῦθι" ὕμδη ἢΐ8 Ἰοσὰ ἢ ΠῸΡ 
ἃπι ἀροϑυ]ο3 στοαίον ὕμδῃ μ6 ὑμαῦ βοπάθιῃ 
μῖπη. 

17 Τῇ γϑ Κηον ὑἰη18, ΠΆΡΡΥ ἅτ γο ἴδ γϑ᾽ 
ἀο τ. 

181 ς ἀμεΣ ποῦ οἵ γοὺ 8}}: ἴον 1 πον, 
νοι νι μϊοῖ οἵ γοὰ 1 μᾶνθ ὁπόβθη :Ὁ θαῦ ὑμαῦ 
ἔμπο βογρύαγσοθ θ6. [Ὁ] Π]|16ὰ, ΗΘ ὑπαῦ αἵθ 
Ὀγοαὰ θη πιθ σαϊβοα Π18. 66] ἀραϊηβῦ τη6. 

19 Ἐτοπ αὖ ργθβθηθ 1 061} γοὰ {1}} 1ὑ 
ὁοηθ ἴο Ῥᾷ88, ὑμαῖ, θα ἴῦ οομηθίμ ἴο 
ΡΆ88, γ6 θ6]θνθ ὑμπαῦ 1 διη. 

30 ΤΕ δΔηΥ οὔθ σϑοοῖνθ μἴπι Πότ 1 588}}} 
ΒΘηἃ Π6 σϑοϑίνθίῃ τη; δηα [6 ὑμπαῦ γθοθὶν- 
δὕμι ᾿η6 σϑοθίνθῦμ πῖπι ὑμαῦ βθηῦ τη6. 

1 ποπηΐῃ, ὁ. νὴ ἢ τπαη ἀδίογτγαΐη, ΒῈ ΠῚ, 

3 γηοεἰφωϊϊ, ραβὲ ρατί. ; ἴ.ᾳ. Αὐπῆθα, ἀγλαΐψεαὶ, ἀπεσ- 

᾿ ταλμένος, πὰ αἰδο ἀπόστολος. 
! 

᾿ 3 7)ιὸ ΘφοΥρ, ργέδηι τῦπιοὶπὶ σαπιῆ σιγἐολίθη, σαπποῦ Ὀ6 
ἐγαηβιαἴοα {του} ν οὐ: ἴο ἀο]6 ργοποῦηβ ἰπι {πιὸ νοΓῸ. 
ΤῈ ποιὰν πιθδι οἰ ΠΟΥ 1 ΚΠΟΥ, ΟΥ πᾶν Καονσι γοὰ ὙΠΟ πὶ 1 
᾿Βᾶν Ομοβο,᾽ ΟΥ̓ δ 5 ἰδ [5 τοπάογοά, 

4 απιϊεγί ἐπ μαπ. 

ΑΝΟΠΟ ΒΑΧΟΝ.. 

τοὺ ΤΘΔΟΠ ΘΙ ἀπ γον Ἰυοτὰ :1 805 ΒΒβου]α 
ΥΘ αἰ8ο νυαϑὶι 68} οὔθ᾽ 5 ἴθοῦ. 

175 1 ραγθ γοὰ ἃπ Θχϑπηρ 6,8 ἐπδῦ γ6 ἀο 
881 αἰά ἴο γου. 

10 ϑοοῦ!, βοοί!ι,} 1 βὰν ὕο νοι, Τὴ) 
βουυαηῦ ἰ8 ποῦ ρστοαύθυθ ἐμδη 1}15 ἰογὰ :} ΠῸΡ 
18 ὕΠ:8 Θυγαμ-τηλη7 τηοτο ὕμαπ μ6 ὑμαῦ βθηΐ 
πη. 

17 Τῇ γο ποῦ ἔπ|688 ὑμίηρσβ, γ9 ὉΘ ΒΔΡΡΥ͂ 
 γὸ ἀο τΠθπι. 

18. 1 βρθαὶς ποῦ οἵ γου 4}} ; 1 ποῦ ν Β]ο}} 
1 οἰοβθ: θὰῦ ἐμαῦ ὑπ6 ΒΟΥ δογιρύασο Ὀ6 
{Ὁ} 16 ὑμαῦ βαῖθι, ΗΘ ὑπαῦ θαΐθί Ὀγθδὰ 
αὐσἢ τὴθ, μθανθα ἀρ 18. Π66] ἃσαϊηϑῦ Π1Θ, 

19 Νοὺ 1 βαῦ παΐο γου 6ΓῸ ἰῦ σοπὶθ ἴο 
Ρα88, ὑπαῦ γθ Ὀθ᾽ΐονθ θη 1ῦ 18. σοπηθ ἕο 
Ρδ858, ὑμαῖ 1 διη. 

20 ϑοοῖ!ι, βοοῦ, 5 1 58ὺ απΐο σου, Ἠθ 
{παῦ τϑοοϊνοῦν εἶπ τυ ποῖὰ 1 βοπὰ σϑοοϊνοῦῃ 
πθ; ἀπ 6 ὑπαῦ τϑοθίγοί τὴθ τϑοοϊγοῦῃ 

1 Ἡϊαγονά, αὶ τἰπ|6 ΘΑΡΘΟΙΔΠΥ πρρι σδθὶο ἰὸ Ἠΐπὶ τἢὸ ἰδ 
“πὸ Βτοδὰ οὐὁ ΓἀΓ0,᾽ τὰ Λαϊποῦ ἀπ ΕἸπί βἸιοτ ΟΥἨὨ οὐ Γαι], 
δ οι ἴο Κπον δο Ρεϊίονο ἰβ νον δείπς 1{{Ὸ.-- 
Ἡ!αγονα βταιιὰκ αἰκὸ ἰπ γοτηδύκδοϊο σοπιποχίοι νυνί λα ᾽πὶ 
ψΟΓ. 15, 

3 χ{ξ," ἀπά." 
3. ὄμεπδ; Ὁὰὲ “ΕἸ τσ, οπι. ἕοτ Ῥαὶπὶ 5, ἰἰ. 249, )ὰ8 δοὐάλε 

κεδνεπμηκε, "ἃ ἴσιο ὀχαπιρὶο." 
4 ἐἐγαὶν," σοάἀλ σα. ΤΊν, 
5» ΤῊ, οπιίίβ "το γοῦ," 
5 Λιγάλιγα, " Γατελοτ," 
Ἴ φτηεηάςτασα, "ἢ ἘΓΆΨΟΊΙΟΥ ΟΥ Οχῖϊο ἢ δὴ οτταπὰ," 
5 “βοοίῃ," κοάλ, ΤῊ. 

ΛΔΈΛΒΙΟ. 

Τιογά, ἀϊὰ τνα8}} σοὺ θοῦ :} Πονν πη ΟἿ. ΠΊΟΓΘ 
ὈΘΒονθῦι 1Ὁ γοὰ ὕο να8ἢ Οη6 Δπούμ "8 
[θοῦ. 

15 ἘὸῸΡ 1 ρᾷγθ σοι ὑμῖβ Θχδιῃρ]ο,2 ὑμπαῦ 
88 1 αἰά απο γοὰ γ6 αἶβὸ Ββου]ὰ ἀο. 

16 Τῆιο ὑγαῦῃ, ἐμ ὑγαῦῃ, 1 βΒαῪ απο γου, 
ΤΊ ΘΡο 8 πὸ βουυδηῦ σγθαῦουν ὕμδη ΗΒ Ἰοτὰ ; 
ΠΟΥ ΠἸΘΒΒΘΠΡΘΓ ὙΡΊΒου’ ὑμᾶπ μΒ6 ὑπαῦ βοηῦ 
δῖ πη. 

17 ΤΆ γϑ κῆπον ὑΠ18, ΠΔΡΡΥ ἅΓΘ γ9 1 γθ 
ἀο 1ὖ, 

18 Βα Ὶ ἀο ποῦ πηθδῃ ἴῃ ΠΙΥ͂ Βα Υ Πρ 4}}} 
οἵ γοὰ: ἴον 1 Κποὸν νου 1 οἰοβο: θυ 
ἐδαῦ ὉΠ βουρύασοβ θ6 {1 8|16ἀ ἐπαῦ, ΗΘ 
ὑπαῦ φαΐθυ τὰν Ὀτοαὰ ἢ τηθ, Ποῦ Ρ 
δῖ Π66] ἀραϊηϑῦ τη. 

19 Ῥτοιῃ ποὺ 1 (6}} γου Ὀοίοτο ἢ ΠΡ ΡΘ, 
ὑπαῦ, νι ἤθὴ 1δ τα κοῦ ῥ᾽αοθ, γὸ Ὀδ] ον ὑμαῦ 
1 ἀπ ἢ 6. 

20 ΤΊνο ὑγαθι, ὑπ6 ὕσαι, Τ Βα γ αηΐο γοὰ 
ἐδαῖ, ΠῚ 6 ὑμαῦ τϑοθϊνοῦν ὁπ οἵ ὑποβὸ 1 βθηᾷ, 
ἰπαἀοορὰ τοῖν τὴ ; απὰ 6 ἔμπαῦ τϑοοῖνϑῦ 

Δ ΦἼΓῚ ἀϊά πυπαῖ χοῦ ἴθοξ, ἀπά 1 [πὶ] γοὰσ Ψοκν ἀπά 
Τοδολοτ," ῬΟΙΥΚῚ,. 

3 “δὰ ἰπθοοῦ 1 ἀἰὰ {πὶβ ἀπΐο γοὰ 8ἃ5. δὴ σχδπιρὶο," 
Ῥοϊγκεὶ. 

8 Ὅτ, "ΔρΡΟΞΙ͂Ο," γακῆ!, 
4 α'ἰᾶνι, "τοῦτο Καουνίη, Ἐτρ. α' σἄπι, "σπτοδίοτ." Ῥοϊ γε. 
5 1.6. " ἰπι υπό πι," κἰπσ, Τὼ τὸ Οὐγδι, βογ, {Π|. δῚ, αἷν.. 

᾿ἀτὸ δρόβίῖοβ ἀτὸ σα! ᾿λαιράγέν νῶν ; “ ἙΉΟΥ νγογο,"" καΥπ 
᾿ Ῥ οι οὐ ἀϊπ ἢ αὶ ποῖο, Μαγδσοὶ Ποῦαξ. μ. 114}, 
᾿οθοβον οὐ ὅκαυβ, δὰ ὑνοτο σδ]οά "Ῥαιοάγίυ νη, δα ἵγοπιὶ 

- 

ΒΝΑΝΟΝΙΟ. 

᾿8ῃΟῦΠΘ ν᾽ 85 ἴδοῦ. 

15 ἘῸΓΡ 8 ΘΧδΙΏΡ] 1 σαγθ γου, ὑπδῦ Α8᾽ 
Τ αἀἰά αμΐο γου γ6 δ|80 ἀο. 

10 ογῖϊν, νοεῖν, 1 Β4Υ ὑπίο χοῦ, Α 
Βουγαηῦ 18 ποῦ σγθδΐθν ἔμ8π ἢἷ8 Ἰογὰ ; που 
ὍΠΗ ἐδαῦ 18 βοηῦ σγθαΐθν ἔμβῃ ἢ ὑμπαῦ βοῦς, 
ἵπι. | 
1 γι ἰϑο Κπονῦ ὕμ656. ἐμίηρβ, ΒΒΡΡΥ͂ ἅτθ. 

Ὑ9 1 γϑ ἀο ἐπθαι. ] 
18 1 βρϑὰκ ποῦ οὗ γοὺ 8}}: ἴου 1 πον 

{Πο86 νυ μοῖη ΓΟΠΟ86 : Βαῦ ἐπαῦ ἔῃ βου! ρέαγθ 
θ6 {Ὁ1Ε|16ὰ, δ ἐμαῦ ϑαξοίῃ Ὀγοδᾶ πῖτὰ τὰθὶ 
᾿ιτθα ἀρ ἷβ μ66] δραϊηϑῦ πιθ. ] 

᾿ 19 ΤῬτοπι ΠΟΥ 1 βροαὶς ἀπίο σοὺ Βδίοτο 
ἴδ 6, ὑμαῦ, γβθη 1 18, γ8 ΤΩΔ  Βανθ [10 ἢ 
ὑμαῦ 1 πη. 

20 ον, Ὑϑυ]γ, 1 5Β8Υ ὑπίο τοῦ, Η6 
μαῦ τϑοοῖνθί πἰπὶ ποτὶ { βθπά, το γθέἢ 
ΤΘ; δη4 6 ὑδπαῦ σϑοθίνθίῃ πὶ σϑοθινθίς 

Ι 

Δ χῖ. ΚἸΓῚ νυδβηιοὰ γοὺγ ἴοεξ, ΓΘ πὴ πὰ Τοδομοτ," ΤῊ 
ςοπδίσιισζίοι, ΠΟΥ ΘΓ, ἰ5 ἱπνοσῖοαὰ πὶ ἴῃ ἐγαπεϊδεϊου, ἴο ] 
βαΐς (π6 ἘΠΡΊΙΞΙ ἰάϊοτη ; ἴον τμ διδνυοπίς μδ8 πὸ ἀσεοσταῖ. ἢ 
πδῖῖνο Βα Πχ το “Το κΡρ᾽ δὰ ἴο "ΤΌΔΟ ΠΟΥ" 85 ἴθ Οοοτκ. 
πα Αὐτηδηΐδη Πᾶν. ] 

! 
3 ||. “Ὑγοπὰ ἴο (τοπα." ] 

! 
3 ΤῊΪΒ ΤῊΔῪ τοδὶ αἰβο, " ΤΊΟΓΟ ἰβ τὸ ξοσυδηξ στοδίοτ-- ΠΟΥ 

ΤΊΘΒΒΟΠΡΌΟΥ, ἄς, 

-- Ψ Ι 

ΡΕΙΒΙΑΝ. ] 

πὰ ]Τογα, ναβιθα γον ἴδοξ ἢ μον τοις 
ἸΟγ6 ὈΙΠαΪηρ 18 ἢ ὁπ γοὰ ὑμαῦ γ6 ταϑὴ 
ὉΠ6 Δ ΠΟΥ ΠΟΥ 5 θοῦ. 

15 1 σανθ γοὺ {818 Θχβηρ]6 ἃπα συβέοτῃ, 
ἐδαῦ 451 αἸά υπΐο γοιι γ6 α͵8ο ἀο ἰδ ἴο οὔθ᾽ 
᾿ΔποῦΠου. ] 

41 χτιχ.---10 Αραΐη ΟΠ γιϑὺ βαϊὰ απο ἔπ θ. 
ΔΡοβί]685,} ΤσαΪν, ἔγαϊν, 1 βὰν ἀπο νου, ΤῊ}6 
᾿Βουυδηῦ 18 ποῦ σγϑαῖθν ἴμδη ἢΐ8 Ἰογὰ, ποῦ ἔμ6 
ἸμΘΒβΘ ρου" σγθαῦον ὕμδη ἢθ ὑπδῦ βοηΐ εἶμι. ὃ 

17 1 γὸ Κπονν ἔδθβο ὑμὶηρβ πὰ ἀο ἔδιθιη, 
ΒΔΡΡΥ͂ 5118}} γϑ θ6." 

18. 1 βρϑὰκ ποῦ αμἴο σοὺ ἃ}}: ἴον ἔμιοβθ 
Βοπὶ 1 οἴοβο 1 Κπον: πὶ ὑμπαῦ {6 βουὶρ- 
θαγθ ὃ6 [ΠΟ ἐμαΐ βαϊά, δ ἐμβαῦ ϑαΐϑε. 
᾿Ὀγοδᾶ ψ δ τὴ σαϊβοὰ ἢ18. ᾿66] ἀσαϊηϑῦ πιο. 

19 Ἑτοπι ἐδ ῖθ βοὰν 1 βρθὰκ αηΐο γοὰ 
θοίοσθ ὑμαῦ "6, ὑμαῦ μθὴ ᾿ῦ 18, γ6 δδνθ 
ἴδιο ἐμαῦ 1 διὰ ᾿6. 

20 Τναὶν, ἔσαν, 1 880 ὑπίο νου, Ἦδ 
᾿ἐπαῦ σϑοοϊνοῖ ἢ τὰϑ μα τϑοοῖνοὰ ᾿ἶπι ἐδαΐξ 
βοηῦ τὸν πὰ ἢ ἐμπαῦ γϑοοϊνοῦῃ εἴπ ἐμαὶ 

ι “λαιρᾶγι ψῆν, ἴδ Ασὐγδοΐο τόστι, 

ἱ 9 γακῆ!, Ατδῦὺ. 

3 ογὶ, "ἴπστο ἰβ τὸ κοσυδηξ Κτοδίοτ-- ΠΟΥ ΤΠ ΕΞ ΟΉΡΌΤ." 

] 4 1ἰτι “πδρρίποβα τὸ ΒΕΔ} παν." 

Δ ἾὟΥ] 

᾿ υλξοπιοπξα δυνὰ Βἰ ΠΟΟΥΙΕΥ  ΟΥ ἔγοπι ὙΥΒΘΙ ΠΤ, ΔΝ κΟπῚδ ΒΑΥ ἢ 
ΠΕΟΥ νγότο Τα] τα." ΤΊ 5 ἕόστη, ᾿ονγονοτ, [5 ἘΞ ορίο, ΤῈ 
5 Ἰασυπισο ᾿λαιϊσίγα τπσλτν “ἴο πιοῦν" ΟΥ "ΚῸ τ δᾶ 
λαιυᾶγίψα π᾿ πποβδονζοτ" αὐ " Δροβεῖο," ΡΊ, ᾿λαιράγίῆέ, {ΠῚ 



5. 50ΗΝ. ΟπμᾺρ. ΧΙΠΙ. 

ΑΥΤΗΟΈΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΔΟ. 

δῖπὶ ὑπαῦ βοηῦ τη6. 
21 ΤΥ ΒΘη {6818 μδα ὑπ βαϊά, Π:6 νυᾶβ 

ἐτου Ὀ] 6 ἴῃ [βρίγῖν,7] ἀπα θ}βυη θα, ἀπ βαϊά, 
Ὑ ον, νοεῖν, 1 ΒΔΥ πηΐο γοιι, ὑπαὺ ὅοπο οὗ 
ΟῚ 588}} ὈΘΟΓΑΥ ΤΏ. 

99. ΤΉΘη ὑπ αἴβοῖρ]θβ Ἰοο θα οπ6 οἢ 
δποῦμον, [ἀοιιθυϊπρ οὔ] σποῖῃ μ6 ΒΡ8ΚΘ. 

25 Νον ἜΠ6ΓΘ γα8 [ΠΘδηΐπρ' ΟΠ] «68ι8᾽ 
θοβοπὶ ὁπ οἵ μῖ8 ἀἴβοῖρ!6β, συμβοῖὴ [6888 

ΠἸονϑὰ. 

Βῖπι ὑμαὺ βθηὖ πΊθ. 
21 ΤΊιθβο ὑπίηρβ β1ἃ 6585, ΔηΠ ἃ Π6 νγ88 

ἐφοι Ὁ] 6 ἴῃ 5 Βριγῦ, ἃπα ἢΘ θΆΓΘ τ] Π6 88 
ἃ Πα 8814, γ θυ] ν, γ ΡΠ] γ, 1 βὰν ἀπο γοι, ὑΠπαῦ 
016 ἔμοπι ΔΙΠΟΩρ, γι 588}} ὈοῦγαΥ πιθ.} 

259. ΤΠθη {Π|6 ἀἴβοῖρ]68. Ἰοοκθα αὖ πο 
Ἀποῦμ6Ρ,, Ὀθολιβθ ὉΠΟῪ 616 ποῦ να Ρθὃ οἵ 
Ποῖ ἢ 6 ΒΡΆΚΘ. . 

25. Βυῦ {6 νῦᾶβ ὉΠ6. ἔπΌτη ἈΠΊΟΠΡ᾽ ΗΒ 
αἰβοῖρ!θβ πὸ τγὰ8. Ἰθαπὶ προ Οἢ. ΠΪ8. ὈΟΒΟΙῚ, 
ἢ γι βοῖῃ «[68115 γγὰ8 Ἰου ηρ,. 

24. ϑίπιοπ Ῥούθι ὑμϑγθίοσθ [Ὀθοκοποϑα] 
[ο ᾿υΐπι, [ὉΠπαὖ ἢ6 5.17 δὶς το 10 [μου] 
θ67 οἵ σοι μΘ Βρ8θ6. 

25 Ηδ ὕμθη [Ἰγϊπρ ὁπ] {6δβιι8᾽ Ὀγθαβὺ 
βαῖἢ απΐο Βῖμη, Πμοτ, πιηο 18 1 ἢ 

20 7688 δηβυθιθᾶ, Ηθ Ὁ 18, ὕο ΠΟ η 
1 5}|8}} ρῖνθ ἃ ὅβορ, σββη 1 πᾶν αἱρρθα 
[1 Απᾶ [στ βθὰ ἢ μα ἀἸρρ647 ὑΠ6 80ρ,. 
ἢθ σᾶγο [6] ὕο Φπιἀ 85 Τβοατιοῦ, [ἐλθ 8οη} οἵ 
ΘΙ ΠΠΟΠ. 

27 θΑπάὰ αἴξον ἐμ βορ [ϑαίδῃ] οπὐογθα 

24. δίπποπ Ῥοίθι Ὀθοϊζοπθα ἴο μῖπῃ, ὑπαῦ 
μ6 Βῃοι]α ἃ8} μῖπι οἵἨ ψ]οπὶ μ6 Βραἶκθ.᾿ 

25 Απᾶ ὑπὰῦ ἀϊξοῖρ!θ [681] οα. «[65ι18᾽ 
Ῥγθαβύ, ἀπα βαϊὰ αρΐο ἢΐπι, ΜῪ Του, ψ1ΠῸ 
ἐδ ὑπαῦ ὁπ ὃ 

90. 7688 Ἀηβυγουθα ἀπά βαϊα, Ταῦ ὁπ 6 
ἐδ π6 ππίο σι ποπὶ 1 ρῖνθ ὑπ6 Ὀγθαᾶ, αἴθ 
Βανίηρ αἰρρβα 10. Απὰ 46βιιῦ ἀἱρρϑα {116 
Ὀγθαά, πὰ ρᾶγβ 1 ἕο π485, Βοη. οἵ ϑΠη0 ἢ 
Ἰβοδνιοῦ, 

27 Απᾶ αἴϊον ὑπ Ὀγθαά, ὑμθὴ ϑαύδῃ 

ἘΤΗΉΙΟΡΙΟ. 

Βῖπη ὑπαῦ βθηῦ Π16. 
21 Απᾶ βαγίηρ ὑΠ15, «6 5118 νγὰϑ ὑσοι Ὀ]οα 

ἴῃ μἷ8 βρίγιδ ; ἔμ μθ Ῥᾶγ6 υὶῦπθ85,} ἀπὰ 
ΒΔΙ6, Ὑ ΘΥΪγ, νοῦν, 1 ΒΔΥ ππίο γοῦ, ὑμαῦ 
0Π6 οἵ γοιι 5118}} Ὀθύγαυ τη. 

22 Απά ὑπ ἀϊβοῖρ!θβ Ἰοοϊκθα αὖ οῃ6 
Δπούμον, ἃπα αἰ ποὺ ἢπα" ΘΟΠΟΘΡΠΙΠΡ' 
ΠΟΙ 6 ΒΑ 10} 80 ἴο ὑπ θη. 

28. Απὰ {πογθ 88 ὁπ οἵ {116 αἰδοῖ ρ]68 
ἘΝ αὐ Ξῦ ἴῃ Φ6βαβ᾽ Ὀοβομ,, 8Π 4 «6808 Ἰονθῦῃ 

ἷπη. 
24. ΔΑπὰ ϑδίπποη. Ῥοῖθρ. Ὀθοκοπθά ὑπΐο 

δῖπι, ΔΠη4 βαῖῦ πηΐο Εἷπι, 16}} 8. ΘΟΠΟΘΡἢ- 
ἴηρ' ποτὰ μ6 Βρθα θ᾿ ᾿ 

25 ΔΑπᾶ ὑμδὺ ἀϊβοῖρ]θ Ἰθδῃηρα οἱ «Θβιβ᾽ 
Ὀγθαβύ, δη8 βαϊθῃ ππίο μἶμπη, Τωορ, νΠῸ 
ἐδ ὑῃαῦ ομ6 ἢ 

20 Απὰ «6808 ἀπβυουθα Πα βαῖ0}} απο 
Βῖμα, Τμαῦ ὁμ6 5 6 [Ὁ ψ πομὴ 1 588}} αἷρ 
Ὀγθδά, ἃπα μπά 1 ἴο τὰ. Απὰ Ἰι6ὅ ἀϊρρθα 
Ὀγθδά, ἀπ μαπάρα 16 το «π4δ8 ϑδίμηοη, Β0ῃ 
οἵ 1βοδνιοῦ. 

27 Αμὰ αἴγον ὑμ18 Ὀγοδα ϑαΐδιι οαπηθ αὖ 

Α.}. 33. 

1 5. Μαῖξ. χχνὶ. 21; 5. Μασ χῖν. 18 ; 5. Γκὸ ΧΧΊΪ, 31. 

3 ΟἹ. Χίϊ. 27. 

3 ΛοΙδβ], 17;1 5. “όὴὴ 1ϊ, 10. 

4 ΟἿ, χίχ. 96; χχ' 9; χχΐ. 7, 30,94. 

5 ΟΥ̓ πιογϑεὶ, 

65, Τακο χχίϊ. 3; ΟΠ. νυἱ. 70. 

1 εἰρ Ὀοίγαγίπρ Μο.᾽ ΗΥΚΙ. Ὑηῖβ ῬαβδαρῸ 15 αοϊοα ἴῃ 
Τιδαβοα!α Αροβῦ. ϑυσ. ο. Χχῖ. Ρ. 87,1. 38, 54. 

3 ἐρῃ ἴποξβο του." ΗΤΥΚΙ. 

3. “{Π6γ ψγοτὸ ἀου τ πρ΄.᾽ ΗΤΚῚ. 

4 «Ἠἣῤδ βροδκοίῃ.᾽ ΗΧΚΙ. 

5.11. “γΠ0, 1 αἰρρίηρ ὅο Ὀγοδᾶ δπᾷ οἰ νίπρ' [10] Ηἶπι."--- 
ἐγ Πθη. αἰρρίπρ, 1 51|8}} εἶν." ΗΥΚΙ. Ιπ ογου ἕο θοῦ 
ἰπΐο {πὸ νυ πο] οὐ {π|5. ἐγδηβαδούϊοι, ποῦ ομν 5πουα {πὸ 
ΒὮΔΡΘ ΟΥ̓ “Ἰοᾶνο5᾽ ἴῃ {πὸ Ἐδβύ 6 Ῥοσπ ἴῃ τηϊπα ; θα 8150, 
{πὸ υυῖᾶθ πηιθδηΐπρ οὐἨ ἑα“ληιῦ ἴπ ϑιγτῖδο ἀπ ἴῃ οὔπιου 5116- 
τηϊθο ἰἀϊοτηβ. 5θθ Νοῖθ οἱ οἷν, ΥἹ. 38. 

56 ἐδη 0 9 Εδ05 αἰρροα,᾽ ΗτΚΙ. 

1 ραηι α κῦπα, " ὈΘοδπιΘ Ὑυἱ τη 655.᾽ 

3 ταυα"ιαΐι ἀπϑαΐπα γιατ ψδεϊδηϊῖ. ἰδ. “ον αἰ ποῖ 
πἷξ οοπορχπίηρ πόσα Ηρ δαῖτ ὕο ὉΠ τι.᾿ 

3. 11Ὁ. “Ἰοδηοί.᾽ 

4 «ἫἫῥῷθ βροδκοίν ἴο 15. ῬοΟΙΥΕῚ. 

δ᾽ ῬΟΙΥΡΊ. δα αβ “ἴοοῖ δηὰ.᾽ 

6 ἐρᾷν ἰζ.᾽ ῬΟΙΥΕῚ. 

ΒΑΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

τϑοθῖνθῦ μἴπὶ ὑΠαῦ Βοηὖ 116. 
21 {6815 Βανίηρ β814 {Π686 {π]η 08, νὰ 

ὑτου ]οὰ ἴῃ {Π6 βρίνιῦ,1 δηα ὑθϑυ θὰ ἀπὰ 
Βαϊ, Ὑ  εΊ γ, υ εν, 1 Β8 Υ ππΐο γοῦ, ὑμαῦ 9Πη6 
ἔγομη ΔΉ Πρ γ08 18 Β8 ὉΠαῦ 8Π|8}} ὈΘύγδυ τη6. 

259. Ἠΐ8 αἸβοῖρ] 65 ὑμουθίογθ Ἰοοκθα αὖ ὁη6 
ἀποῦμθν, ποῦ Κπονηρ ἡ Β]οἢ οἵὁἨ ὕμπθιι 6 
βαϊα. 

28. Βυῦ οὴθ οἵ [Π|6 ἀἸβοῖρ]68. νᾶ Ἰθδηϊηρ' 
ΟΣ. “6δ8ι18᾽ θοβοπι, ἢ6 γι Βοτὴ «6818. Ἰονϑᾶ. 

24. δίπιοπ Ῥοίον ὕπθη Ὀθοϊζοποά ὕο Βΐμη, 
ὑμαῦ πὸ Βῃοι]ὰ αδὶς τ ποῖη ἢ 5814. 

25 ΤΠαῦ ἀἰβοῖρ!θ ὑμπογθίοσθ ψηῸ ν88 
Ἰγίηρ ἴῃ “6Βι18᾽ Ὀγθαβῦ, βαϊ ἃ απο ἢ, ΜΙῪ 
Του, χπὸ 18 10 5 

20. {6518 πβυγουηρ Βαϊ ἀπῦο Εἶμ, ΓΘ 
0 18. [Ὃν ποῖ ΓΟ 5881} αἷἱρ ἃ βορ, ὑπὰῦ 1 
ἴδ ρσῖνο 1 μη. Απα πανίηρ αἀἱρροά {μ6 
800, Β6 ρᾶνθ 1 ἤο 7445 Κϊπηοη, {Π|6 18- 
οδτΊοῦ. 

27 Απᾷ αἴοι ὑπ βὸρ ϑαίαῃ οηὐθυθα 

"ἤδη ρίρπα, Τῆο Μοπιρλ τς ἐγαπβιαΐου ἀϊἃ ποῦ ἀπᾶοτ- 

βίαπα τῷ πνεύματι ἴῃ {116 Βόπδ6 οὗ “Ἠΐ5. ϑρίτιε ;᾽ 1 50, [Ὁ 

σγοσἹ πᾶν θη ρορῆρπα, ἃδ πὶ Δοῖβ χυΐ!, 1, Βα ὄνοη ἴῃ 

ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὑτοῦ, 8, ΜατΙ 1Ϊ, 8, 

αὑτοῦ ἰ5 1οῖν οὐ πὶ πὸ Μεομιρμἰεῖς, 

3 οΥ, “15 πο.᾽ 

ΘΟΤΗΙΟ. 

μἷπι ὑμαὺ βοηῦ ΠΙΘ. 
21 ϑαγίπρ Π18, 6515. τῦὰ8 ὑτΟ ]6 4 ἴῃ 

Βριγιῦ,} ἀπ ῬάτΘ τυ] ῦμ688. ἀπ βαϊα, ΘΡΥ, 
ΥΟΙΙΥ, 1 ΒᾺΥ ἀπίο γοι, ὑπαῦ ὁπ οἵ γοι 
Ὀούγαγ θαι τη. 

25. Τῆθη {Ππ|6 ἀἰβοῖρ]98. Ἰοοϊτοα αὖ ὁπ 
Δηούμον, 2 ὉΠ πἸκίησ, οἵ σι μοπὶ μ6. τηϊρμῦ 
ΒΡΘδΪς. 

28. Απᾶ οπθ οἵ Ηἷ8 ἀἰβοῖ 168. νγὰϑ Ἰθδηϊηρ' 
οἢ Ζ6βαβ᾽ Ὀυθαβύ, 6 πομπὴ «6888 Ἰονϑα,. 

94. δίιπθοθ Ῥοίορ. ὑμογθίουο Ὀθοϊκοηθα 
ἴο Βἴπι, ὕο 8ὶς ψῃο 10 ψουοῦ οἱΓ θη [0 
ΒΡΆΪκΘ. 

95 ΤΠαῦ οπθ ὕμπθη ᾿Ἰθαπθα ἃ8 1 6ΡῸ οἡ 
Τοβιιβ᾽ Ὀγοαϑῦ ἀπᾶ βαϊᾷ αμΐο πΐμ), Τωογᾷ, 
ψΠ0 18 1ὖ δὲ 

920. 76βι5 ἀπϑυνονοᾶ, ΠῚ Ὁ 18, ὕο Ποῖ 1 
αἱρρίπρ {πὸ Ὀγθδα, ρῖνο ἐέ. Απὰ ἀϊρρίπρ; 
ὉΠ6 Ὀγοδᾶ, Βθ ρᾷνο ἐξ ἕο Φπἀλ5. ἥπποη 18- 
οαγιοῦ. 

97 Λπᾶ αἴΐον 818 Ὀγοαᾶ βαύδῃ 6 6η- 

1 τ, “ὉΥ Βρίγς,, ἀας, ἱπδῦ, αληιΐπ ΟἿΪΥ ; ποῦ αὐηιῖπ 
δείπαπιηια ἔν 'π 5, ΜΆΥΚ 11, Β, 

3. γ1Ὁ,| 9 βΒανὺῪ ἴο {Πποταβοῖν 5," δοισμη τι δἰδηιῖδδο, 

3 ταῦ υδδὶ. 

4 οὐ, “15. 10,᾽ 



Ομ». ΧΙΠ. 

ἈΚΜΕΝΊΙΑΝ. 

τϑοθίγϑῦι ἴπη ἐπα βοηῦ τηθ. 
21 Αἴδον 76βι8 μα 8814} ἐΠ18 ἢ γγὰ8 

ὑγοιθ]οα ἴῃ 8. βρίγιν,2 ἀπά θᾶγθ τυ [Π688, 
πα 5410}, Ὑ ΘΓΠΥ, ὙΘΡΠΎ, 1 ΒᾺν ἀηΟ ΥὙΟῚ], 
Ταῦ ὁπ6 ἔγοιαι ἃιηοπρ γ01 15 ὅο θούναν τηθ.ὅ. 

22 ΤῊ αἰβοῖρ!οβ Ἰοοκθά δὖ ὁπ δπούμογ, 
ἀουθείηρ οἵ νγβοιῃ μ6 5ῃο.]4 βὰὺ ἐλαέ. 

23. Απὰ ἔπθγ6 νγᾶβ 9Π6 ΤτῸπι διποπρ [86 
αἰβοῖρ!οβ. βθαύθα αὖ τηθαῦῥ Ὀ. «68118, ὙΠΟ πὶ 
7οβὰ8 Ἰογοά, ] 

24. δἴπποη Ῥοίου θθοκοπθαθ ἕο Πῖπι, ἴο. 
5}. γῆ 1Ὁ τηϊρηῦ θ6 οὗ ψποπὰ ΠΘ βαϊὰ ἐλαΐ." 

25 Απᾶ ἢο, [ἈΠ16ῃ οἡ «6ϑι18᾽ Ὀγθαϑβῦ βαῖῦ ἢ 
πἀηΐο πὶ, Του, τ Πο 18 μ ἢ 

20 Ζ768ι8 δηβισογθά δηᾶ βαϊζῃ, Τη αὐ 18 λδ 
ἴο οι 1 5}|8}} ἀΐρ [86 800, ἀπά ρῖνθ ἐξ." 
Απά Πανίηρ ἀϊρροα ἐμ 8ὸρ, Βθ ρίνϑ ἐέ 
ἴο {πᾶ 48,7 οἵ ᾿βοινγϊοῦ. 

27 Απά αἴξον {Π|6 βορ, ἔβη ϑαίδη θπίθγθα 
ἰπίο δίιω. ἀπά {6888 βαϊδιι πέο Πΐπὶ, 

1 πξ, “αἴτου 91 κϑὺ8 καί." 

3 ποκὲ ἰᾶν, τῷ πνεύματι αὑτοῦ. 

3 πιασηδίδέα ὃ, 110. " {τα ταγιιβ 6ϑε.᾽ ᾿ 

4 γμασηιμεαὶ αὐ οὐ πὲ, "βοαῖθα δὲ τηϑδὲ Ὀγ,᾽ οὐ “στε, 5 
ἔπι τοπ οτίπ ΟΥ̓́Δ11 Αὐπιθπΐαι Μ585. [Ὁ ἐν τῷ κόλπῳ 
πὶ {π|5 ρίασο. 

5 Ῥτοίογ. πηροτῖ, ϑονοταὶ σορίοβ πᾶγο  θΘοΚοποίῃ." 

δ ναγ, ἐγ Ππὸ ἴδ τῖῦ 6.᾽ 

ΤΑἸΙ Αὐπποπίδη Μ5Ξ, οτοῖε " Βίπιοι." 

ἈΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

μῖπι ὑπαῦ βοηῦ πη6, 
21 ΑΒ {Ππ|8 ϑανί ον βαϊα ἔμθϑθ {πίπηρϑ, 

6 νὰϑ ὑγοι]οὰ ἴῃ βρίγιῦ,} ἀπ ἀθοϊαγθά, 
πα 8814, δοοῦῃ, βοοίἢ,} 1 880 ἴο γοὺ, Τμαῦ, 
οἵ γοὰ οῃθ Ὀθίγαυ  Όἢ} ΠιΘ. 

22 ΤΊΘη ἔἰι ἀἸβοῖρ]68 θ6 614 ομ6 ἀπούμοι, 
δηᾷ ὑπο ν ἀοιθίοαὗ οἵ τιμοπὶ ἢ βαϊὰ ἴῦ. 

25 Απὰ οπὸ οἵ {πὸ ἀϊβοῖρὶθβ Ἰοδπθᾶ οὴ 
ἔπιθ ϑανίοιι τ᾽ β θόβοῖη, ῃ6 τ μοπὶ ὑπ ϑανὶ οι 
Ἰονοά. 

24 δ΄πηοη Ῥοίθν θθοκοπθα ἴο {Π18 ὁπ, 
πα Βαϊ ὕο μΐπι, ὙΥ μαῦ 18 μθ' οὐ σιβοπι πὶ 
8810} Ὁ ἢ 

20 ΤΉΘΙ 88 6 ᾿Ἰϑαπθα ον ἔπ ϑανίοαγ᾿Β 
Ὀτθαϑῦ, ἢ6 βαϊθ το δἷτη, Τοῦ, νυ μαῦ 18 
16 Ὁῦ 

20 ΤΊ ϑανίουν ἀηβσοσθα Ὠἷπι, πα βαϊα, 
Ηθ ἴ5 "θ ἴο ψβοπι 1 σθδοῖ ἀἰρροα Ὀγθδά.. 
Απά ὑπθη πθη Π6 αἀἰρροὰ πὸ Ὀγθαὰ μθὶ 
βάν ἰῦ το {688 ᾿βοιγίοῦ. 

27 Απάτῃθη αἴξον ἐπὶ8 ὃἱ., Βαΐδη οπίογοά. 
ἱπίο Βἷτω. Τῆθα βαϊά ἐμ ϑανίοαν ἕο μι, 

1 ρῃ χακίε. 

5 “βοοῖν,᾽ κοάλ. Τῆι. 

5. γ{π| “1 ἀοαθεοα ἐοπι." 

4 λιοαέ ἐξ ὁ ἐλε. 

δ᾽ Λιυαέ ἐπ Λε. 

αν, γον, 1 Βα  πηΐο γοι, Ταῦ ὁπ ἔγουῃ 

᾿ἡ ψυχή μου---τὸ πνεῦμά μου, ἕο. 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ, 

21 76808 βαϊα {}18, απ μ6 νγαϑ ὑγου] θα 
ἴῃ Βρ 0,1} ἀπά Ῥᾶτθ υυϊύποββ, ἃπα βαϊά, Ὑ6- 

ΔΙΠΟΠρ' γοὺ 884}} ὈΘύταΥ πη6. 
22 Το ἔμ αἰβοῖρ]θβ Ἰοοκθὰ αὖ οὔθ 

Δπούμον, ἀπ Κπον ποῦ οἵ σπου μ6 Βρᾶκθ.. 

25. Απᾷ {π6Γ6 νγδϑ ΟΠ6. ἔτ ΠῚ ΠΟ Πρ 8 
αἰβοῖρ!θβ. θα πΐπρ οἢ «[688᾽ Ὀοβοιη, ὙΠ οτ 
1 6885 Ἰονϑά, 

94. δίιηοη Ῥοίθυ τηδᾶθ ἃ βῖίρτι ἤο ΒΪπη, 
ἐμαῦ Π Βῃουϊὰ δὶς πὸ [Ὁ γα83 οἵ ν μοπι Π6 
ΒΡα 6, 

95 ΤΊθη μ6 Ἰθαηθα οἡ “6βι18᾽ Ὀγθαδῦ ἀπὰς 
δὶ μΐπη, μονα, τ ῃῸ 18 6 ἢ 

20. 72}6818. δηβιγθυθα ἀηα βαϊᾷ, Ἠθ ἰο. 
ψΒοτὴ 1 5}}8}} αἷρ {Π6 Ὀγθδά, ἀπ ρῖνθ ἐξ, 8. 
Βθ. Απὰ δ ἀϊρρϑά τπμ6 Ὀγθδά, πὰ ρᾶγθ 1 
ἴο {πᾶ88, δοη οἵ ὅποι οἵ ᾿βοασοῦ. ὃ ] 

27 Απὰ αἴϊου 415 μδἀ ὕδακθῃ ὑμαῦ 
Ὀγθδᾶ, ἢ {π6 ἀν} οπίουθα ᾿ηΐο μη. Απὰ 

1 ΟΥ̓, "5001," 8λιϑ᾽ δευίβιιπα βαϊ λα, οταϊεπρ αὑτοῦ 
θοῖα πότὸ πὰ ἱπ 5. Ματκ ἰϊ. 8; δἰ ποῦ ἰν Αςίβ χυὶ!. 1, 

ΜῈ τοδὰ δσυϊμοδαάα διίδα πιΐϑδα, τῷ πνεύματι αὑτοῦ, 
"ἀπ ἴῃ 5, ΤΌΚΟ ἱ, 47, διε ἐσπονιὶ ἀνὰ δμέπιανι ἐολιεπεπιανι 

Ϊ 

3. χιξ. ἐν 10 ἴδ ἰ5." 

3 δυπόδπεδδα Ἰοκαγίδέεῖϊδα, 

4 1, “ἀπά αὐζου πὸ ἐακίπρ' ΟΥ̓́ παὐ Ὀτοδὰ Ὁν Τα π8." 

ἈΚΑΒΙΟ. 

τὴ Τϑοθίν θη Ηΐπὶ ὑΠπαὺ βθηΐ τη. 
21 «6808. βαϊ ἃ ἐμῖ8, αηα αυδῖκθα! ἴῃ {ἢ 

ΒρΙτΙῦ, ἀπά Ῥᾶγθ ἰΐπθββ, ἀπ βαϊὰ, ΤῊ 
γαῖ, Π6 ὑσῦῃ, Τ βὰν ἀπο γοι ὑμαῦ, Ομ 
οἵ γοῦν 5}}8}} Ὀθύγαν τὴ. 

22 ΤΠ θα. ἴΠ6 ἀἰβοῖρ]οβ. Ἰοοκοά αὖ ὁπ 
Δηούμον, ἴον ἔμθν Καθ ποῦ γι μοπὶ Π6 πιθαηῦ 
ὈΥ ΒΒ βανίηρ. 

25. Απά οῃ8 οὗ {Ππ|6 ἀἰβοῖρ] 68. νναβ στο ϊη- 
ἴπρ' ΟἹ «[ 6Β018᾽ θΟΒΟμ), ἢ ἡ μοπὶ {6518 Ἰονϑα. ὃ 

34. Τη θη διιηοι Ῥοίον θθοκοποα ἕο ᾿ΐπι, 
Ὁπαῦ ἢΘ Βῃο. ] ἃ ἃ8}. σοποθγηΐηρ Ποιὰ ἢΘ 
ΒΡαἶκο, | 

20 ΤΊοη {πα ἀἰβοῖρ]θ [6}1 οὰὰ {1688 
᾿ξετεν ἃ πα 8814 ἀπίο τη, Ὁ Τιογ, ψΠῸ ἐς 
ἼΘ 
20 Τῆθη {6808 βαϊα, 16 16 18 ἕο ψβοπὶ 

5884}} παπᾶ Ὀγθαά, αἰϊου 1 ἀϊρροᾶ 1.5. Απὰ 
ΒΘ αἱρρθᾷ Ὀγθαᾶ, ἀπὰ σαν ἰῦ ἕο Τυάα8᾽ 
διπιοη, ἢ Π6 ὁπ οἵ ᾿βοατιοῦ. 

27 Απὰ αἴξου. ὑδο ὑτοδά, ὑπθπ ϑαΐδῃ 
οηὐογοα ἐπέο πη. πὰ {6818 βαϊά απΐο 

1 φαϊίηα, ἔν ἕσττα ἀπο ἴπ " σαχν αὐδκο." 

3 ἐὐνγδϑ Ἰονίης." ῬοΙΥΚΊ. 

3 εἸοβποά,᾽ Ῥοϊγκὶ, ΤῊ καπιο ἔοττηῃ δὲ ἴῃ γογ, 98. 

4 γε. "απἴοὸ νποπι 1 ΒΡΔΙ} ἀΐρ ἀπὰ πιὰ πΐπι." 

5 ἐβ0ῃ οὗ Βίπιου ἔπ Ἰδοαγίος," ῬΟΙΣ ΚΙ, ] 

᾿Φυάδ5, ἔμ βοὴ οἵ δίτιηοη ᾿βολτγιοῦ, 

5ΠΑΥΟΝΙΟ, 

δΐπὶ ὑμαῦ βθηῦ τη6. 
21 Ζ68ι8 Βανηρ βαϊᾷ ὑΠ6 86 ὑπ 8, νγ88 

ἐγου ]οὰ ἰπ ξρ τὶ ,} απὰ ἐθβυ θα, δηὰ βαϊά, 
τ ν, ν τ ν, 1 54 Υ υπΐο του, Τμδῦ ὁΠ6 
ἔτουη δηοηρ γοὰ Ὀθέγα θέ πη. 

22 Τα ὕπο αἰβοῖρ᾽θβ Ἰοοκθᾷ δὖ ὁπ 
δηούμον, θοίηρ ἴῃ ἀοιδῇ οὔ ψ ποῖ ἢ 
ΒΡᾶΚΘ. 

238 Απᾶ ἔμθγθ νγὰβ8 οῃθ οὗ Ηΐβ ἀἰβοῖρ]68 
Ἰγίηρ ὁ) “768ι8᾽ Ὀοβοιη, ΒΘ ΒΟ πὶ «6808 
Ἰονϑά. 

24. δ᾽΄πιοη Ῥοϑίον θθοκοποᾶ ἀπίο ᾿ἷπι, ἴο 
ΔΒ}. γιὸ 10 τηϊρ ιν 6 οὗ τι μοτὰ 6 Βρϑῖθ. 

25 Τμαῦ ὁπ {Ππθη θοὶηρ [Ἀ]]6ὴ οἡ 16βι8᾽. 
Ὀγθαβύ, βαια απο μἷπι, Τότ, τθὸ 5 6 ὦ 

] 
20 7688 δηβυογθᾶ, Ηδ ἰδὲ ἰβ ἴο ὑβοτι. 

μανίηρ' ἀἱρρϑα Ὀγοδά, 1 εἶν ἐξέ. Απὰ Βανίησι 
ἀϊρροά Ὀγθαά, ἢ σἄν ἐξ ἴο Τπάδβ, δὸπ οἵ 
ϑίιοη οἵ Ιβοδτιοῦ. | 

27 Απά αδἴϊνου {π6 Ὀγοαά, ἔμθη οπίογοα 
ϑαίδῃ ἰηΐο μΐη. «6508 ὑμογθίογο βαϊά απΐο 

Ὁ ΤΙ Β᾽ανοπῖς {κ6 ἔμ Θθογε., Αστηοπ,, ἀπ Α, 5αχ,, 
ἅχς., ΒΘΟΙΩΒ ποῦ ἴο αν ὑπάοτξιοοὰ τῷ πνεύματι 85 οἵ 
“5 Βρίγίξ ,᾽ 7ὸγ ἴῃ 5. Μασᾷκ ἰϊ. 8, 5. Γακὸ ἴ. 47, Αοῖπ χυί! 
10, ἰδ τοδὰβ υυἱτὰ (6 Οὐοοκ ἀμίλονι" συοίπι", ἀμολ᾽ πιοῖ, 
ἀμοδ" ερο, ἄς. 

3 πεαοιμπιψέψωείονεδῖα, " Ὀεϊηρ ἰπ ἀοαδξ," “ἀποογίδίη.᾽ 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

βοηὖ πὴ Βαίἢ σϑοθῖνθα πη. 
21 9688 βαϊὰ ἔῆθϑθ {πίησβ, πα τα8 

τὰ οἢ σοῦ] ἴῃ 8. βοὰ], πὰ θᾶγὸ υἱῦ- 
Π6Β8, πα 5414, Υ Ποῦ δὴν ἀουθέ, ὁπ6 οὔ" 
Υοῖι 5118}} Ὀθύγαν Πη6. 

22 ΤΠ ἀἰβοιρ 65 Ἰοοκοα δὲ ὁπθ ἃπούβου, 
θδοδιιβο ἐπ Ύ Κπθὺῦ ποῦ οὗ ψμοπὶ Π6 ΒΡ Κ6.. 

28 Απᾶ ἔπ γ8 ὑτὰ8 ὁπ οἵ 8 αἰβοῖρ]θβ. 
ΜΠῸ ν͵88 Ἰθαπῖηρ Οἢ {Ζ76β8᾽ Ὀόβοῦι, ἀπ᾿ 
1685 Ἰονϑᾷ δΐμη. Ϊ 

24. ὅποι Ῥοίου τηδ46 βῖστι ἕο ἢ ΐπΠ), {μα 
ΒΘ ΒΒο ] δβὶς οἵ στ ποι ῃ6 ΒΡ ΚΟ, Ι 

Ὡὅ Τηδὺ ἀἰβοῖρ]θ [6}}] οπ. «[6βιβ᾽ Ὀοβοπι, 
δηα βα]ὰ απΐο πἶτη, Τότ, πο 15 ἰδ ὃ 

20 Ζοβὺβ βαϊά, Ἠδ ἕο στιουι 1 51})8}} σῖνο. 
ὑπ Ὀγοαᾶ, αἴϊου 1 αν αἀϊρροά 11.3 Τ θη 
6808. αἱρροὰ {πὸ Ὀγοδᾶ, απὰ σαντο ἰῦ ἴο 

Ὡ7 Αἴον ἐπὶ ὑπὸ ἀθυ πιϊχοὰ ἰπιβοὶ 
ἊΡ ψπτἢ δ. Απὰ {6808 βαϊὰ ἀπΐο ᾿ΐπι, 

1 ἀδαὶ νεὶ ἀᾶελέ, 11ξ. " πδά Ἰυεΐῖπι ὕγίουν," " ὑγᾶβ Ἰονίης τ πὶ," 
Ῥγοίοσ. πιρ, 

5 1π|. "πὸ ἴο ψθοπὶ 1 πιδκὸ (π Ὀγοαὰ τοοίξξ, αὐνὰ κἰνο 
πἰπὶ." 

3 οΥ, '"τοδο ἱπὶ τυδά," ὁαν ελεγασηξά. Ι 



5. 50ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕῈΡ ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ, 

παρ. ΧΙΙ͂Ι. 

ἘΤΉΙΟΡΙΟ. 

πο μἴτη. [7ΤῊ6Π] 5814 «[θϑι8 ἀπίο ΒΪΠῚ, 

[ΤΒδ0] ὕβοὺ ἀοοβῦ, ἀο ἀυϊοκ]ν. 
28. Νον πὸ πηδη δὖ ὑπ 8016 ΠΟΥ [ῸΓ 

σμαῦ Ἰηΐθηῦ ἢ6 ΒρΡΆ ΚΘ ὑ815 απῦο ΒΊτΩ. 

29. ΤῸ: βοῖπο [ογ΄ ἔλθη] ὑπουρηῦ, Ὀθοαα86 
1745 [μ847 ἐπ θ4σ, ὑπαῦ «658 πιδᾶ βαϊὰ 
απίο μἶπι, Βαγ [ἐλοδο ἐλίηρϑ] ὑπαῦ νγθ Βᾶνθ 
ποϑᾶ οἵ ἀραϊηβῦ ὅπ ἔθαϑὲ ; ου, ὑπαῦ μ6 Βμοιυ]ὰ 
δἶνθ βοιπθύμιηρ ἴο 0Π6 ΡΟΟΡ. 

80 Ηθ ἔπιθη Βανίπρ τϑοοῖγθα {Π6 500 
πϑηῦ ᾿πητηθαἰαύθὶΥ ουὖ : 4π4 10 νγὰ8 πρῦ. 

91 51 Τπογοίογθ μθῃ ΠΘ γγὰ8 ΡΌΠΘ οὖ, 
{6808 5814, ἾΝουν 15 ὅθ ὅοῃ οὔ τηδη ρ]ου]- 
β6ά, «πὰ ϑ1οα 15 ρ]ουιῆοα τη Εϊπι. 

82 11| Θοά [67 σ]ονῆθά 1π μἰπι, ΘΟ οα 
8818} Α͵8ὸ ρ]ου γ Βΐτη ἴῃ ἈΪπιΒ6}}, ἃπα ὅ888}} 
βύγδι συγ σ] ΟΡ Ὺ Β]Ππ|. ] 

35. Τλυ16 Ομ] άγθη, γοῦ ἃ Π16016 Ή1]6 Τὶ 
πὶ ΜΊ Γι γου. Ὑ8 5881] 566} Π|Θ : “8 πὰ 851 

δηἰογθα ἰηΐο μη. Απαᾶ «6508 βαϊ ὑπίο 
μῖπι, ὙΥπαῦ ἔμοιι ἀοοϑῦ, 40 ἀα οΚ]γ. 

28. Βιυῦ ὑμῖβ, πὸ τῇδ οἵ ὑπθιὴ ὑμαῦ πΤ ΓΘ 
βιυδϊηρ δῇ τηθαῦ ΚΠΘῪ ὙΠΘΥΘΌΥΘ μ8 Βδ]α ἐξ 
ἴο Ὠϊμ,. 

29. ἘῸΓ τηθῃ ἔλοιη διηοπρ' ὕμ6πὶ ὑμοιρ)ῦ, 
Ὀθοδιιβ8 {Π|6 Ἰποηθυ- ΟΠ 6βὺ} νσὰ8 τ ]ἢ Τα 688,2 
ὑμαὺ μ6 οουπιιηαπαθα μἴμπι βύγα!υ]γυ ὑπαῦ, Η 6 
Βῃοι] ἃ θν τυ μαῦ ὑΠ]πρ' τγ85 ΠΘΘα ΓῺ] ΤῸ ὑπ 6. 

ΟΠ66 ἰπΐο Ὠἰβ Βοαῦῦ. Απα «6818 βαῖ ἢ απο 
᾿ΐμι, ὙΥ̓ μΒαῦ ὕπο ἀοοϑὺ πον, ἀο ἀυϊοΚΊ]γ. 

28 Απὰ ὑμον πον ποῦ ὑμπου ὑμαῦ βαὺ αὖ 
τηθαῦ ὙΒΟΡοίουθ μ6 βαϊδῃ ὑ}18.1} 

29 Απᾷᾶ ἔπθῦθ σγθγθ βοιὴθ ὑπαὺ ὑπουρμὺ 
ὑπαῦ 10 τὰ ἀθουῦ ὑπ ῬΌ ΓΕΘ ἃΠα τποπου-Ὀδρ᾽ 
ὙΓΠΘΙΟΙΠ Ἀ]ΠῚ5 ὙὙΘΓΡΘ Ρυὐ, Μ}10}} πγᾶ85. ΜΊΌΠ 
Δ υ685,5 ὑΠπῦ  Θβι18. δαῖτ ἀπῦο δῖ, ΒῸΥ 

ἴδαβῦ; οὐ, ὑμαῦ ἢ Ββοι] ρῖγϑ βοιῃθύμιπρ, 
ἴο {Π|6 ῬΡοον. 

80 Βυῦ με {πᾶ485 ὕοοϊς ὑπ Ὀγθδᾶ αὖ ὁποθ 
δη4 νυϑαῦ ουὖῦ: δπαᾷ 1Ὁ γγὰβ πῖρῃῦ πη 6 
νγϑηῦ οὔ." 

νι μαὺ 6 σαηῦ ἴον ὑπ ἔδαβῦ; οὐ, ὑπαῦ νγϑ 
ῬΔΥ͂ αΊγοῦ ὕο {6 ῬΟΟΥ. 

890 Απᾶ 4685 Βανίηρ τοοοϊνοαλ ὑπαῦ 
Ῥτθαὰ πϑηῦ ουὖ ἱπητηθαϊαῦθὶν, Ὀγ πἰρλῦ 

4 χχχιν.---81 Απᾶ {6815 βαϊ4, Νὸν 15. 31 Απα 88 ϑηῦ ουὐ, [6511 ὉΠ 6 8810} 
6Π|6 ϑοη οἵ πιδπ ρ] ον θα, «πα Θοα 18 »]ουῖ- πηῦο ἴπθπι, ΝΟΥ αὖ {15 Οἰπηθ 18 ὑΠ6 ὅοπ οὗ 
Πα ἴῃ μΐπα. ᾿τηδῃ β]ου θα, ἀμ Οἷοα 15 σ]ονι θα ἴπ απ. 

82. Απᾷ 1 αοα "6 ρ»]Ἱον ἢ ϑα 1π μἴπι, αοὰ 582. Απὰ τ΄ Οοἀ [5 ρ]ον! θα ἴῃ μἶπη, αοα 
αἶβὸ βου ἤθη Εἰπὶ ἴῃ Βἰιηϑοῖγ,, πα ἔουυἢ- 8Π|8}} ρ]ου"γ ᾿ῖπι, πα ἸπηπιΘ Ἰαῦθ] Υ 8}.18}} μΘ 
ψ ἢ ρ]ον θύῃ μ6 Βῖπ1. ᾿Β]οΡ ἐγ ΒΙμη. 

98. ΜΥ 5018, ἃ {0016 τηοροῦ τὶ} γοὰ αὐ 88 ΜΥ 1016 Ομ] άγθπ, γϑῦ ἃ ἴϑν ἀαγ8 
1. Απᾶ γϑ 5881} βθεὶκ τη; ἃπα ἃ8 1 β8]4. 811 ψὶῦ γοὰ. ΑΠπα γὙθ 5118}} Βθθὶς 1η6: 

Α.2. 33. 

1 ΟἹ. χίϊ. 6, 

3 ΟἿ, χἱὶὶ. 23, 

οΧἷν, 13; 1 5. Ῥοΐ, ἱν. 11. 

.ΧΥΪ. 1, 4, δ, ὅ. 

. ΧΙΙ, 23. 

.Υἱἱ, 34; νἱῖϊ. 21. 

ΒΑΉΓΙΘΡΙΟ, 

1 φιαδηδηιδ. 1 11, "πὰ ἔπ ν ἐπδΐ 510 --' Καονν ποῖ.᾽ 

3. γε, “ἴῃ Πῖβ Ροββθββίοη.᾽ Ηδῦθ ὕπουθ᾽ ΤΠΔῪ ΡΟΞΒΙΌΙν θῸ 3. “ρδοδαδο ἐπαῦ 1 Ὧα5 Κορ {6 πιοπον-οπθβῦ ἴῃ νυ μοι 
ἃ ῬΙᾺΥ οἡ {π6 νγογὰ ἐβξαατεῖ, ὕγοπι ἴΠπ|ὸ τοοῦ ἐδξά, ἐδτα, ἐδαϊα, ΔΊΥΩ5. νγοτο ὑΠπγοννι.᾽ ῬΟΪΥΕῚ. 
ἅς., “πὸ οδιρηῦ ἃ ῬΓΟΥ,᾽ “ΡῬΓΟΥ,᾽ ἅς. ΗΓΚΙ, 85 ΒΙΠΙΡΙΥ 
τέ τὐῦλι δ τιαῦ. 3 χαπα᾽ ὖ. 

3. ,1{4|" σοτητηδηαίπρ, οΘοτησηδιοα,᾽ ἴν ἑαηια ᾽ ἰιυδ---ἰυαιυα ἰδ, ῬΙαῖί, 110. “ἴῃ {Ππ| δοῖ οὔγϑοοῖν.- 
᾿ἰπρ,᾽ “οἵὗἨὨ ρκοίῃρ οὐδ,᾽ ἱπῆῃ. Οὐ κογαπμα ἴῃ " ἀ0.᾽-ὶ ἀπ π6 

4 Ὠϊάαβοδϊα Αροβῦ. ὅγσ. ο. χχὶ. ". 92,1. 7, 56. ᾿ὕοοκ ὑπᾶῦ Ὀτοδὰ πὰ παᾶῦ ἐἰπλθ νυθαῦ οαδ,᾿ ῬοΙΥΡῚ, 
Ϊ 

5. 110,“ ΟΥΠΟΥ.᾽ τοῦ ἀρταῖῃ ἃ 1016 πο, ΗΥΚΙ., νυ ῃΐοἢ ΒὰΡ- 5. ΟΥὉἉ, "ἴῃ πἰρηῦ.᾽ 
ῬΠ65 "ἀπ 1,᾿ τέ᾽ μαϊ. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΑΟΤΗΙΟ. 

πο Βῖπη. ὙΠΘπ {6818 βαῖθ. ἀπῦο ΠΪπη, ποτα ἰπίο μἴμι. Απᾶ Φοβιδ βαϊᾷ πηΐο Βῖπη, 

᾿βαῦ αὖ τηθαῦ ποὺ τι μαῦ [Ὁ Πα Βαϊα ἐξ. 

ΡΟυμαρ5, 9688. βαϊᾷ τιπίο μΐτη, ΒΥ Παῦ 

᾿γοπῦ οὐὖ ᾿πηπ]Θ]αύθ]ν ; ἀΠᾺ 10 νγὰ8 πὶρῦ. 

ὙΥμαῦ ὕποὰ τὺ δθουῦ ἴο 4ο, (ὁ 4αϊοκῆν. 
28 ΤῊ 8 ΒΥ ΠΡ ΠΟΠΘ ΔΠΠΟΠρ' ὕῃο86 ΨΠῸ 

Ὑγμαῦ ὅποι ἀοοβῦ, 40 4υ]οΚ]ν. 
28 Ῥαῦ {}18, ποὺ οπθ οἵ ὑμῃοβθ ψῆο βαὺ αὖ 

τηθδῦ Κη ΜὙΠΥ [6 5814 ἐξ ἴο Ἀϊπ). 

29. ϑομηθ ὑμοιρυ} ὑπαύ, βίποθ {88 δὰ 
{Π6. οἰιοϑῦ, 7 68118 βαϊ 4 ἀπΐο μὰ, Βαν 6} 6 
ὑμίηρβ 7 ΤΥ ψαηῦ [ὉΡ {6 ἴδαβῦ ; ΟἿ, 

ΜΘ Πᾶν πϑρᾶ οἵ [Ὁ} {π6 ἔδαϑῦ ; ον, ὑπαῦ ὑμαῦ ῃ8 ρῖνθ βοιῃθύϊηρ ἴο {}16 Ῥοον. 
μι Βῃοι)α σῖνθ βοιῃθύμιηρὶ ἤο ὅΠ6 ρΡοοῦ. 

29. ὅοηιθ ὑπουρμὺ ὑπαῦ βῖποθ ὕΠ16 ΠΠΟΠΘΥ 
Ὀὰρ νγὰϑ ἴῃ ῃ6 παπᾶ οὔ 8648, ψ μϑῦμ ον 

90 ὙΈηΘα" ὑμπαῦ ὁπ6 τϑοθῖνθα {116 Ὀνθδὰ 
6 νοπῦ ουῦ ἱπιτηθαϊαίοὶν : ἀπ 1Ὁ ννὰ8 ὕΠ6 
πῖρηῦ θη ἢ6 νυθηῦ οιιῦ, 

30. ΤΠαῦ πο ὑπθη Ππανῖπρ' ὑαίζθῃ {Π|6 500 

91 ΤΉΘη σοι ΒΘ νγ88 βὍΠΘ οὖ, 1688 91 Το ϑ [6808 Βαϊ 4, Νοὸν ἰΒ ὕπο βοη οἵ 
Β8 1), ΝΟΥ 18 ὕΠ6 ϑοη οὗ τη ρ]ου θα, ππᾶπὶ Βοΐπρ' σ]ον θα,( ἀπ Οοα 18 Θχα! θα 1ῃ 
δθα (ὑοά 15 ρ]ον! 3 Ἰῃ Βῖτη. ἴπ|. 

82. Τί (οὐ 18 β]ον θα ἴῃ πὶ, απᾷ αΘοα 32. Τ΄ πον (ἰοὰ 18 Θχα] θα ἴῃ μΐπι, ἰοά 
888}} σἹου ἐν ὃ δΐπι ἴπ Π πη] 56 1}, ἀπ Του ναῦν. ἶδὸ Θχα] θοῦ Πεἷπι ἴπ' ἈΪ 861}, ἀπ ον να} 

38 ΜΥ β8οη8,} γοῦ ἃ ᾿1{{16 σι Β1]6 ἀπὶ 1 
ὑἱἢ γου. Υ 588}} ἱπαυΐγο δἰ πη: ἀπὰ 

1 οΥ, " ΟΠ γεν," κὸ ΜοτΩρΝ, 

1085 

15. ἢ ἀθουῦ ἕο β] οΥ Υ Ὠἰπι. ἢ 6 χα θοῦ ἴηι. 
᾿ 38. ΜΥ βοηῆβ, γοῦ ἃ {16 απ 1 σὰ 958. ΤΊ10010 οἰ] ρθη, γοϑῦ ἃ 1100] 116 ὅπη 
'γοι. ΥὙ 58}|8}} βθοῖς αἴδν τὸ; πᾶ 88 1 1 νἰῦ γοὰ. Υ̓Θ 566}. πιὸ: ἃπΠ4 ἃ8 1 βα1α 

-. ἰ ---- - - -- 

1 πμοπ"λαῖ, Ὁ, ὙΥΠΚίπΒ. τοπάουβ ἐπ|8. " γοϊ σα ὅθ. 1 10 110, “τιϊπαοα,; πεμγάφάμι, 
᾿πγοτο ἃ Ρ]. Ρᾶγέ, οὐἤἁ “λα οὐ "λὸ, νὰν “λαΐ τηϑδῃβ " {πίη ,᾽ ἀπά Ἶ 
ποτε αΐ, "αι ἘΠ τς," “ Βοτησ πη," 3. δέἐλιο, "νυ ποτ," 1,6, "δ 8 Βο0Ὸῖ 88,᾽ "αὖ (πὸ πιουποιῦ οἵ, 

3 ἐμαπ, "τ 6π,᾽ δἰτποὰ Κη Το ἱπ {πὸ Τοχύ οὐ ΤΠΠη]18, 
ΒΟΘΙΒ ἴο 6 οὐΐ οἵ μῖασο, Βᾶγ5 Ὸ ΟΔΡΟΙ πη Ζ πὶ αὶ ποίο δὰ 
1, αν. 

3. ἀρ]ιίδι, " κἸον δ σδξιΒ οβέ,᾽ ῥὑγδέ, 

8. γ1{,  5Π4}} γίνε Ηἰἱπι μΊοσν.᾽ 

ὁ φρλὺ αἱ ὅπ παρε. 4 χακυεγαίαα, 



σπλρ. ΧΠΠ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

5, 50ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΚΟΊΙΑΝ, 5ΒΑΥΟΝΙΟ. 

Νον αι μαὺ ἔμου τὺ αθοιυῦ ὕο ἀο, (ὁ φυϊοκ)ν. 16 5118 ἘΠη ἘΠΕ δῖ, ὙΥ̓ Βαῦ ὑμοὰ ἱπέδηἀοβὲ μῖπ), ὙΥ̓Βαῦ ὑβοι ἀοοδὺ, ἀο φυΐοκ]γ. Ὁ ᾿ 

28. Απά {{π|8, πὸ οπθ οὗ ἔμοβθ ὑμαῦ βαὺ 
ἴο 4ο, ἀ4ο φυϊοκὶν. 

28 ΤῊΪΒ, ΠΟΊΘΥΟΡ, ΠῸ οὁη6 οὗ ἔβοβθ γῃὸ 25. Βυΐ ἐπ|8 ποῦ οπϑ οὗ ἔμϑθπι ἐμαΐ βαῦ δὲ 
ἔμουθ αὖ πιθαῦ ἀπάογβίοοα ὙΠογοίοσθ ἢ βαῦ αὖ τηϑαῦ νῖθῃ 688} Κπον τ Βογοίοσ ᾿τηθαῦ ππάογβίέοοα τ βθγθίοσθ ᾿6 βαϊὰ ἐπα 
μιαά βαϊά τὲ. ᾿ 

29. ἘὸῸΣ βοιὴθ ὑπουρμῦ, ὑμπαῦὺ Ὀθοδαβο 18- 
ἰιθ Βαϊ 10 αηΐο Βΐπ). 

29 Τὸν βοπῖθ ἐμουρηῦ, {Πα βίηοο {ι4α8 
ἀηΐο Ὠΐπη. ] 

29 ὅϑοιηθ ἐβουρῦ, ἐμαῦ Ὀθοδιβο 1 πάλ. 
ἀλ8. μαὰ {6 οἰθϑῦ, «[68118. βαιἃ ἀπῦο Βἷπὶ, μα {Π|6 ομοϑῦ, {Θδι18 βαϊά ἀπίο μΐπη, Βαν  Βδα {Π6 οἰιοβὲ, {6808 βαϊά ἀπίο μΐπη, ΒῸΥ 
ΒῸΥ πιμαῦ ὑπίπρ8 γ0 ΤΩΔΥ πδηῦ ἴον {ΠῸ {Ππῦ νυ ]0}} τ υθαιῖγθ ἔοι {818 [ϑαϑῦ ; ον, ἕο ν᾽ Βαῦ Ὑγ76 ΠΙᾺΥ νγαῃῦ ΤΡ {6 ἔθαβῦ ; ον, ὑμαῦ. 
δαβῦ ; οὐ' οἶβθ, ὑμαὺ ἢ6 Βῃοι!α ρῖνθ βοῖηθ- 
ὑμΐπρ ἴο ὅπ ΡοοΡ. 

80 Βυὺ ψβοὰ μ6 μὰ ἕδκθη {Π6 8ὸρ δ 
πϑαῦ οἂὐ αι οκ]ν : πὰ ἰῦ γᾶ8 πἰρ .} 

381 Απά αεἴνου ῃθ σϑηῦ,, {6818 βαῖἢ, 
Νον Βδίῃ ἐμ ὅοη οὗ τθδῃ Ὀθθη σ]ον θα, ὃ 
δα Θοα μαῦ θθθη σ]ου 5 τη ᾿ΐπι. 

82. Ῥὸν 1 (ἷοα μαῦ! θθθμ σ]ου θα 5 ἴῃ 
μἴπιν, Οοα 53118}} αἰ8ὸ ρ]ου γ μἰπὶ ἢ Ϊπι- 

86], ἀπ ἢ 5388}} ρ]ου ν μῖπὶ ἀυ]ΟΚ]Υ. 
35. Μ 1116 8Βοη8,} ἃ 1016. Ἐ1]6 ἀπὶ 1 
ἢ γοῖ. ΥΘ 5}18}} Βθ]ς τ|θ: 8πὴ 881 

᾿Π ΟΠ6 ΘΟΡΥ [ιᾶ5 "δπὰ πὸ ψοπξ οὐ, πὰ ἰξ νγᾶβ πἰκηΐ 
] δ πῈ γπξ. 9Έϑ0Ὸ5 5810}.᾿ 566 5. Βοροσχίαι, οτῃ. χν. 
Ρ. 42, 5η. 

3 ΟἿ ΓΟΡΥ [.88, "πα αὐτου 85 νγοπέ οὐΐ.᾽ 

᾿ 3 ρ' λαγαυογείδαν, ἴ.η. ασοτε. ἑαΐάα, αν. ΤῊΪ8. τοπαουῖπρ' 
[5 οουτοσξ, 85 ἐδοξάσθη τοᾶν τοο ἴο ὅΠ|6 ἔπ γοο ὙΘαΓΒ Οὗ ΟἿΓ 
1οπρ᾽ 5. ταϊηἰβέγυ ; εὐθὺς δοξάσει πανὶπρ τοχαγὰ ἴοὸ Ηἰ5 
σοτηΐη Ραββίομ. 

4 ογέμεθαχκα ἵπι, ἃ ἴοττη οὗ πα ραστηθηξ, ἱκὸ πὸ Οοεμπὶο 
δαγηίίοπα ἴηι, τεκνία, ἴτε. 

δῖνθ βοιηθύίηρ ὕο {Π}6 ΡΟΟΓ. 

80. Βαῦ 6 ὕοοϊκ {18 Ὀτθδᾶ, δηᾷ ᾿τηπηθ- 
αἰαύθ!ν πνϑηῦ οαδ: ἀπα 1Ὁ τγᾶβ Πρ ῦ. 

Ῥλπτινο οκυβ.3 

4 χυγι ---91 Απὰ ἃ5 «4845 πιϑηῦ, {6818 
581, Ν ον [Π6 ὅοη οἴη ΒΑ} 66 σ]ον θα, ὃ 
θα οὐ μαύῃ θθθη σ]ον ἢ θ5 τυ ττἢ Βΐτη. 

82. Τῇ (ὐοα Παύῃ θθθὴ ρ]ου 6 45 νυ ῖῦἢ Εἶπα, 
(ὐοα 8}18}} αἰβο ρ]ουν ᾿ἶπὶ νυ ἢ} ἩΪΠι56 1}, πὰ 
βύγα!ρ αὔνγαυ 5Π18}} ἢ σἹοΡ Υ Πΐπι. 

938. ΟΠ άγθη, ἃ Πἰ{016 π Ἀ116 δαὶ 1 πε θ} 
γοι. Απα γθ 5118}} βθοὶς πὸ: ἃπα ἃ8 1 

6 αῖνθ βοιῃθί προ ἕο ἐμ6 Ῥοογ. 

80 Ηθϑ {Ἐθη, Βανίηρ σϑοοϊνθᾶ ἐμθ Ὀγθαᾶ 
νγϑηῦ ουὖ ἱπητηθαϊαίο]ν : δηὰ 1 νγὰβ εἰσαῦ 
ΒΘ Π6 ψϑηῦ ουἱ.} 

4 χινγι.---31 {6818 Βαϊ, Νοὸν ἰβ {Π6 
ϑοη οὗ πῆδῃ ρ]ου θα, απὰ Οοα 15 ρ]οτι ρα 
ὁ. δοοοπηῦ οἵ μἷπι.3 

82 1 ἰοἀ 18 ρ]ογ θα ᾽ῃ Ὠΐτ, ΘΟ οα αἰβο. 
δ] ον θυ μῖπὶ υυτ} Ὠϊπη56} Ὁ, ἀπά ἐου νυ θις 
ἀοὐἢ 6 ρ]ου  Βῖπι. | 

99. ΟΠ άγθη, γϑῦ ἃ ᾿ {16 ὅπ 1 τ ἢ τοι. 
Ὑ6 58}8]] 566 1Κ π|8; πᾷ 8481 βαϊᾷ ὑπίο 6 

Ι 

1 ΤῊΘ Θδογρίδη 5ΘῸΠῚΒ ἴο πᾶν τοδὰ ἰπβίοδα οἵ τῶν 

αὐτῷ, 45 ἴπι οἷν. ΧΙ, 5. 

νυ. 30, 31, πὶ ἔπ Οδογμίδη νουβίο. ΤῊ β τνοστὰ, νυ πο 5 
ῬΓΟΌΔΌΙν ἐπ6 βᾶπη6 ἃ5 ἔπη Ῥογβία ἁπάανς, "δάνίοθ οὐ δὶ- 
"τη ΠΟ .Ν,᾽ ΠιΘ 8 Π5 8150 "ἃ (οπίδυη θη ̓  ΟΥ̓ἦ᾿αβῦ νυ 1}}. Α5 ᾿Υ 
ἴποβο Ιαδὲ ομδρίουβ 50. Θβρθοία}}ν Βοϊοτησι πᾶ τοὺπομΐπρ, 
ΌΓΘ Π6 Ἰαϑὲ νν}}} οὐἨ Ηΐπι ἡγηο, ὁσὸ Ης Ἰοῦς Ηἰβ Ππ||6 οοκ 
οὗ ἀἰβοῖρ!65 ὀχροβθα ἴο ἔπ] 8] ἀπὰ βούτον, ὑγοτηϊβοα ἕο βοπὰ 
{ποπὶ Ηἰδβ ϑρίγιτ πῈ ΟΟΜΡΟΝΤΕΚ, ἴο 6 νυ τη ὑπὸπὶ ΤῸ Ἔυ συ. 

3. ἰαϊάα, »τοῦ. ἀοὕ, τοπ ουίηρ, ἐδοξάσθη Ὁν ἴλ6 ναβῖ, {κὸ 
ἔπ Αὐτηθπίδῃ. 

ἀνακειμένων, ---τῶν συνανακειμένων τῷ Ἰησοῦ, οἵ 
Ϊ 

3 ΤῊ νγοτὰ απαάογσὶ βίαι β ἔΠη15 ἴπ ἸΔΥΡῸΤ ἔγθο Ὀσένγοοπ 

1 ΤῊο Β᾽ανοηῖς δ τυτἢ Θγτ., Οοἔ,, ἀπὰ Ασαῦ,, εκάὰ 
ἐσἤίάε, "τ θπ πὸ πγοὴξ οὐξ," 

3 ΟΥ̓, “ἴοτ,᾽ "τοβροοξίης Ηἶπι,᾽ ο πη" ; δὰξ ἔπ Ευπείδη 
Υ.. τοπάογβ ὁ πηι ὈΥ͂ σ᾽ πεπι᾽, ἐν αὐτῷ, ἴῃ εο. 

3 Ῥγαβ. ἱπάᾶϊς, 

ἈἈΝΟΤΟ-ΒΆΑΧΟΝ. ἈΒΑΒΙΟ. 
---- 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

Το φυΐοκὶν τεμαῦ ὑμουι ν 11} ἀο. 

25 Νοῆθ νἰβὺ οἵ ὕπο ἐμαῦ βαῦ ὕο ποι 
δ βαϊά ὑμαῦ. 

᾿ς 29 δοιηθ ψγϑθπϑά, θθοαυδθ {π448 δα 
6 ομοβῦ, ὑμαῦ ὑπ ϑανίουν βαϊὰ τῦ ἕο μἰμ,} 
ΒΟΥ ἔπ ὑππρθ ΒΟ 6 πϑοᾶ ἴον {86 
᾿ραβύτ αν ; ον, ὑμαῦ θ σῖνθ βοιμοίίηρ ἴο 
'Ῥοου ΤΏΘΠ. 
Ι! 

᾿ 80 ὝΒοπ Ἀ6 ἰοοῖς ἐμ Ὀΐν μ6 πϑαῦ οαὖ 
Β γα! σ ὔνγαν :2 1 ττὰ8 πἰρ ὺ 

! 
! 

91 ὝΒοα μὸ νηΐ ουὖ, ἀηα {6 ϑαν!οὺν 
βαϊά, ΝΟΥ 18 Π6 ϑοπ οἵ τδὴ ρ]ου θα, ἀπὰ 
οὐ 18 ρ]ουγι θα ἴπ εἶπ. 

᾿ς 82. ΤΆ Θὰ [85 ρ]ονυ θα ἴῃ μἴμαη, Οοἀ αἰβοὸ 
β᾽ονι θυ μῖπι ἴῃ Βΐπι 86} 

4“ χχχιν.---33. Τιο, Ομ] άσθῃ, πον γϑὺ δπὶ 
Ἴ ἃ ΠΛΕ16 δϊπλθ πῖθἢ γου. Υ 866]ς τὴ : δηὰ 

] 1 δε -- ᾿ ᾿ 

3 εράδ υἱὲ ἐλαν.γίλέε. 

δ γυν, 80, 31, ἃγο ἔπ αἰνίἀοὰ ἰπ Μαγβὴ, οά,, ὑὰὲ ἴῃ 
Τῖν. "τυ ιστι πὸ τνοπξ οαξ," ΒΟΙοΏ Κα ἴο νοτ, 80. 

ῖπὴ, ΑἸ] ὑπαξ ὕμποα ἃρῦ ἀθουῦ ἀοίηρ, ἀο 
ἀυ]οϊγ. 

28 Απᾶ ποῦ οπθ οἵ ὑποβο ηὸ τ τῸ δὲ 
ΒΌΡΡΟΡ ΚΠΘ ἩΠΘΓΘΙοΡ μ βαϊα {}}18. 

29. ΒῸΓ ΒΟΠῚΘ ΠΘῚ ὩΠΊΟΠρ’ ἔμοπι ἐπουρ ὐ, 
Ὁπαὺ θϑοδιδθ {Π|6 Ομ δ.} ντὰ8 τ} ΤΠ 6485, ἔδπαῦ 
7685. βαϊά ἀπίο πἴπι, Ταῦ μ6 Βμοιϊὰ θὰν 
νπαῦ ὑπ ν ταϊρηῦ σϑααΐνο [Ὁ ἐπ ἴδαβὲ ; οὕ, 
{πᾶῦ ΠΘ Βῃο}α ρἶνθ βοιῃθι ἶπρ; ἕο ἐπ ροον. 

ο 850 Βυῦ ἐπαῦ οπθ, τι πθὰ ἢ μαὰ ἔλθη 
ὑπὸ Ὀγθαὰ τυνϑηῦ οὐ ἂὖ ὕπ6 ἐϊπι :3 δπὰ ιὐ 
88. Πρ δ γμθη ἢ6 πυϑπῦ ουΐ, 

31 ΤΊ θη {6818 βαϊᾷ, Νον ἰβ ὑπὸ ὅοη οἵ 
τηδη βου θα, πὰ (ἰοὰ 18 ο] ον θα ἴῃ εἴπη. 

32 Απὰ 1 (ἰοὰ ἰ5 ρ]ου ῃϑα ἴῃ ἶπι, Οἰοα 
Β[18}} αἶδὸ ρ]ου  ν Πΐπι ἴῃ Εἷβ οὐτπ 861,8 απὰ 
αὖ {818 Εἰπηθἣ μ6 5818}} βου  ν Ηΐπι, 

“Ἶ χχτιι.---ϑο ΟΥ̓ Βοη8, 1 ὅπ αἰ 
Υου ἃ {ΠῚ {16 νυ μῖ 6. Απὰ γ6 858|8}} βθοὶς τὴ ; 

᾿ εειδαπάδῳῃ, Ἐτρ. εά. ἀμ ἐπ παγαηαΐϊ, "το ὁδακοῖ οἵ οχ. ] 
᾿Ραηβοβ," ᾿.6. ἴῃ ὙΥΠ ον ΠΙΟΠΟΥ ᾿ΥΔΚ Κορ ἴον ἀδιγ σχροηκοι, 
ῬοΟΙΣκΙ. 

3 μισαηξί, ἴ.6. “δὲ οπσο," 
“Μακαᾶ", ἄο. 

3 γι, "ονστι πδίαυγο." 

" βέγαι ΚΠ ζυναν," Εκὸ ἡκεαᾶ᾽,. 

] 

οὐσθθαῦνει ὙΥΒαΐθνον ὕμποιυ νυ Ἰβιθϑῦ ὅο ἀο,} ἀο φαϊοκ]ν. 

28 Νοῦ οπο οἵ ἔξπθπι πον ἐδ 18 ϑβοοτοῦ, 
ΜΥ Π6 5βαϊὰ ἐλαέ ἴο διῖπ). 

29 ϑοιηθ ἐπβουρηῦ μ6 Βαϊ 16 ἀθοιῦ ἐμ 
πο που -οθϑῦ, ἃπὰ ονάοσοὰ «ἀη5. ἴο θῸν 
᾿Βοιμϑύβ!πρ' ὑμαῦ τιϊρῦ 6. βυϊξα Ὁ] ἴον ἐδ θ 
᾿δαβῦ ; ἀηὰ, ὑϊαῦ ᾿)Θ Βιιο α σῖνθ βουῃθί πο 
ἴο 86 Ροον. ᾿ 

80 Βυὺ Τα. 38 βοοὴ ἃ8 6 δβαὰ ἔθη 
ἔμ Ὀγοδὰ ποῦ ουξ Ὀγ πἰρὶῦ. ] 

81 Απά 7688 βαϊά, ΤῊΪβ πον μα ὲ}} 6 6᾽ 
'ϑοῃ οἵ πλη θθθὴ ῥταϊβοα, ἢ πὰ ἰοά 18 
Ὀοὶηρ Ῥγαϊβϑα ἴῃ Βΐπι. 

82. Απὰ ψθὰ οὐ μαῦῃ Ὀθοα ῥγαϊβοα,3 
(οὐ 5.8}} αἶβοὸ Βανὸ δἴπι ργαϊβϑα ἴῃ αἰ πηβο  Γ, 
ἀηὰ ἔθη 888}} σῖνο δἷπὶ ᾿ταΐβο, | 

88 Ο πιῦ 808, ἃ ᾿ἰι]6 Ἰοηρον 51|8}} 1. 
6 αἰ γοὰ. Απᾶὰ γὸ 58)8}} βθοὶ πιὸ: 

Ἰ αἷκο, κί πιρὶν "τοι ΒΑ ἀο," οὐ "τὶ δοὺξ ἴο ἀο." 

᾿ 3.8. "γᾶς ὑγαϊκοι," 

| 



5. ΦΟΗΝ. ΟἘ.4». ΧΙΠ]. 

ΑΥΤΗΟΒΕΙΒΕ. ΨΕΚΒΙΟΝ. 

Βα ἀπο ὑπ6 768, δ ΒΙμΘυ 1 ρΡο, Υ8 
ὁδηποῦ ΘΟΠῚΘ; 80 ΠΟΥ 1 5ΔΥ͂ 0 ΥὙΟΊΙ. 

84. 1ΑΔ΄ ποὺ δομπιηδηαιηθηῦ 1 ρῖνθ ππῦο 
'γου, Ταῦ γ6 Ἰουθ ὁπ6 Ὡπούμβι; 88 1 Βᾶγθ 
᾿Ἰονθά γοα, ὑπαῦ γ6 4180 Ιουθ ὁπ 8ποίῃ θυ. 

80 ΞΒΥ {π|5 588}} 41} [πι6η}] πον ὑἐμιαῦ 
Υ6 ἃΓΘ ΠΥ ἀἸ5ο0 1 0165, 1 γθ βᾶγθ ἰοῦθ ὁη6 ἴο 
8 ΠΟ ύΠ ΘΓ. 

806 4] δίπποπ Ῥούθι [5414] ππῦο μῖπι, ΤωοΡα, 
Ὑ ΙῦΠ ον σοθϑὺ ἐποὰ ἢ «[68115 ἈμΒυθγθα Β]Π}, 
ΟὙΒΌΠοΡ 1 ρο, ἔποὰ οαπδϑὺ ποῦ ἔΌ]]ΟΥ ΠηΘ 
πον ; θυὺ ϑῦμποι 588} ἔΌ]]ονν τη6 δου υσ 8. 

87 Ῥρίον [8614] ππΐο μῖτη, Τὸν, ΠΥ 
᾿οδηποῦ 1 [Ο]Ϊον ὑπθθ ποῦ 1 Μ}}} ἃν 
᾿ἄονπ πὰρ 118 ἔοὸν [ὉἘῪ 886. 
᾿ 

᾿ 58. 2658 Δηβιυογοα μἴπ, ὙΥ 1 ὅπου Ἰἰᾶγ. 
'ἄονη ἐπν 16 [Ὁ [ΠΥ 588Κ6}}] ὙΘΥ, 
γΟΥ]Ύ, 1 ΒΔΥ τππΐο {μ66, ΤΊΘ δοοῖς 588}} ποῦ 
ογονν, 1] ἔποι μαβῦ ἀθηϊθα πη {ἘΠ τῖοθ. 

Α.}. 33. 

1 νυ. χίχ. 18; (ἢ. χν. 12,17; ΕΡἢ.Υ.2; 1 ΤΊΘΞβ. ἶν. 9;] 
5. 765 ἰϊ. 8; 1 5. Ῥοΐ, ἰ. 22; 1 5. 9Ζ08ὴ 1ϊ. 7,8; 111.11,23; 
ἰν. 21. 

3} 5, Ζ08ὴ ἰϊ. δ; ἷν. 90. 

8 ΟἿ. χχὶ. 18; 2 5. Ῥοΐ. ;. 14, 

“Ο͵ Μαί. χχνυὶ. 33, 34,35; 5. Μδκ χὶν. 20, 30, 31; 8. 
λικὸ χχιὶ, 33, 34. 

ΒΥΒΙΑΟ. 

πηΐο {πΠ6 {65 ὑπαῦ, ΔΝ ΠῚ ΠΘΡ 1 τὰ ροϊηρ, 
ὉΠ. γ6 σδη ποῦ ΘΟΙῚΒ; 1 8150 ΠΟΥ͂ ΒΩΥ͂ 
Ὡηΐο γοιι. 

84. Α ΠΟΥ ΘΟΙΠΠΔΠαἀμπηθηῦ 1 ΡΚἾΥΘ ὙΟ01,, 
ΤΠαῦ γ6 Ὀ6 Ἰον!πρῦ ὁπ 6 ἃπούμου ; ἃ5 1 Ἰογϑᾶ 
τοῦ, ὑμαῦ γϑ 4150 Ἰονϑὺ 9Π8 ἈΠΟ ΟΡ. 

95 Τὴ {15 588}} 411 τηϑηΐ Κπον ὑμᾶῦ γ6 
Δ. ΤῊΥ͂ ἀἰβοῖρ]65, 1 ὑμθγθ θ6 Ἰονθ ἴῃ γουῦ 
ΟΠ6 [ὉΡ Δπούμογ. 

86 δίπιοπι Ῥοίθν βαῖῃ ἀπῦο πη, ΟἿΡ 
Του, τ Π0Ρ τὺ μοι ροϊηρ ἢ «[68118 
ΔηΒΥΘΓΘα ἀπα βαϊά πἀπίο πῖπη, ΝΥ πον 1 
δ ροίηρ, ὑπιύ μον ὕπο οαπδὺ ποῦ ΘΟΙηΘ 
αἰδον τηθ, θαὺ αὖ {π6 ὁπ αϊῦμοιυ 5Π8]Ὁ ΘΟΙη6. 

57 δίππομ. Ῥοῦύθι" Βα] 0} ἀπίο μι, ΜῪ 
Τὸν, 8 ἢ γ. οαπποῦ 1 οομιθὃ αἴδοι ὑΠ60 ἢ 
ΠΟΥ 1 ἸΔΥ͂ ΤῊΥ 508] [ῸΡ {Π66. 

88. Φ68118 βίῃ ἀπῦο Ππῖτη, ΤΊοα Ἰαγοϑῦ 
ΠΥ 801} ἴῸΡ ποῦ ὙΘΙΠΥ, ὙΘΗ]γ,, 1 ΒΥ 
πἀηΐο γοι, Ταῦ ὕΠ6 ΘΟΟΙς 51}8}} ποῦ ΟΙΌΨ, 
ἀπ 0}} ὅποι 58] ἀθην πὴ6 ὑπ Ρ66 {11Π|68. 

1 ἐγ 876 ποῦ 8016.᾽ ΗτΚ]. 

3. τοαϊδ μίαν πιαλυῖπ. “ὑπδῦ γο Ἰονο.᾽ ΗΤΥΚΙ. 

3 δ μα"πιοῦη. 

4 Ἰϊξ, “811 τηδῃ.᾽ 

5. ΟΥ̓́, "Διο Ρ γοι.᾿--ἸΠἸΟνο 6 ἴῃ γοὰ ΤῸ γΟῺΓ Γ0]]ΟΥν5,᾿ 
ΟΥ̓, "ἴοΥ ἔποβα ἀγοὰὺπα γοὰ,᾽ ΗΤΚΙ,, πᾶῦ κἶνο5. ἴπ βίσδμ το 
τοδαϊηρ, πδλιοῦ ἐέλι. 

δ γῃῦγαπ. ῬοΒοῖ, “Ὁ 10κ}.᾽ ΗΓΚΙ. 

7 εἴη {πὸ 56ηπ6}.᾽ ἯΤΚΙ. 

5 ηιῦγῖ. ῬοβΟῖ, “Ο 1 οκρη.᾽ ἯΓΚΙ. 

9 110,“ σαηποῦ 1 {πᾶ 1 σοπιο.᾽ 

ΒΛΔΗΙΌΙΟ. 

ἃ5 1 βαϊά απίο ἐπ 7ο 8 ὑπαῦ, ΤῊΘ ρἷδοο ἕο 
ΒΟ 1 888}} ἀθραγύ, γθ σαηποῦ οοιηθ ἴο, 
ἴδ; 80 1 5Β4Υ ἴο γοιι 4180. ] 

84. Βυῦ 1 ρἷνθ γοῦ ἃ Πϑν ΘΟΠΗΠΔΠἀπηθηΐ,, 
Ταῦ γ6 Ιου ὁη6 Δ Πούῃθι ; 48 1 Ἰονϑά γοι, 
ὑμᾶῦ γ6 4180 ἸΙονθ ὁΠ6 ἅποίῃβΊγ. 

85 1η {π6 Πκ οὗ {818 8}} 88}1 Κπονν ὑμαῦ. 
ΥΘ ΔΓ ΤΥ ἀἸΒοΙρ 68, 1[ γ6 ἸΙουθ᾿ 9ὁη6 ἃπούμϑν.. 

36 διποη Ῥοίοθν βαϊᾷ απῦο ἢϊπὶ, Τιοτ, 
ψθΠον σορβῦ ὕπο ἢ {688 ΔηΒΥΘΓΘΩ, 
ὙΠΟ Τὸ 58|8}} ἀθραγῦ, ὕμοιι 5}|4}} ποῦ, 
[Ό]]Ον Πη6. ΠΟΥ, ὑμοι 584} [Ό]]ον 
τΠ6. 

37 Ῥρίον βαϊά αηΐο μἷπι, Τωοτα, νυ μαῦ [ῸΓ 
[884}} 1 ποῦ {Ό]]ονν {Π66 ποῦν ἢ 1 81|8}} Ἰᾶγ 
᾿ἄονη ΤΥ 800] ἴῸν ὉΠ Υ 86|κ6.23 

τ χῖς, “π6 μἷδος ἕο τυ ἢ." 

3 Ἑ, Τυκίὶ, ν, 351, απ 434, ΤῊ Βαμα !ο ΟΥ̓ {Π|5 ῬαΒΒδο 
ῬΘΆΓΒ βίσομ Ὀγοπυτηρείινο ονίάσπος οὗ [15 πιοῖ Ὀοΐπρ' δὰ- 
ἐποπεῖο, ΤῊ Β.16 15 πα, [δ 18. ἱποουσοσῦν ΒΡΟ]οα, ἀπὰ ἰδ 
ἴ5. αἴβὸ συοξοα ΑἸ ΌΥ ΟΕ αἴ ν. 434, ὙΠΟΒΟ ΓΟΤΉΔΓΚΒ ΔΡΡῚΥ 
ΚΟΠΟΤΆΙν ἴο Δ}} Βαμίαϊο οχίγασία ἤγοτη Ε, ΤῸ ΚΙ 5 ὑγουκ, 

200 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ἃπαἃ δἃ5.1 βαϊὰ ἀπο ὕπ6 {6ν8, ΝΥ ΕΠ 1 
80, γ86. ὁδηποῦ ΘΟΙΠ6; ἃπα απο γοὰ 880 
Ἃο 1 πον [6]] γοιι. 

84. ΑΠα 1 ρῖνϑ γοῦ ἃ ΠΘῸ ΘΟΠ Δ Παἀπιθηῦ, 
Τμδὺ γ9 Ἰουθ ὁη6 Ὡπούμθι :} {π|κ 81 Ἰονθᾶ 
γοῦι, 80 αἶβὸ ἴονθ γχ8 ὁπ6 Ἀπούμθιν. ἢ 

965. Απὰ Ὀγ ὑδ18 888}} 8}} που γοι ἐδαὺ 
ΤῊΥ͂ αἰδοῖ ρ] 655 γϑ αγ, ᾿ξ γϑ ἸΙουϑ ὁη8 ἃπούμθι".} 

96 Απᾶ δϊπιοη Ῥοίθι" βαϊψη τιηΐο Εΐπι, 
Ο Τονὰ, παἰῦμον ροοϑῦ ὑπο ἢ Απᾶ 6808 
ΔΏΒΥΘΙΡΟΩ ἀπα βαιῃ πηΐο μΐπι, ΔΥ ΜΙ ΠῸΡ Τ 
5ο ὅποι οδηϑὺ ποὺ [Ὁ] τὰ πον; Ὀαῦ 
Βουθδίθν ὑπο 511] [Ὁ]]Ονν πη. 

97 Απα Ῥοίθν βαῖῃ πηΐο μΐμπ, Ο Τιορᾷ, 
Πα [ῸΡ ολπ 1 ποῦ [Ὁ]]ονν ὑΠ66 πον ἢ [Ὁ 
ἈΒΒΌΤΘΑΙΥ 1 Ἰαγῦ ἀον πὶ ΤΥ Βοιὶ ἴον ὑπ ν 
Βᾶ 6. , 

985. Απὰ “6888 Δπβιυθυθα ἀπα δαῖτ απο 
πὶ, ΤΉου. Ἰαγοϑῦ ἀοννη ὑμν ΒΟᾺ] [Ὁ ΤΥ 
Βα κο Ρ ὙΟΡΠ]Υ, γΘΡ]γ, 1 58Υ αηΐο ὑμθ6, ΤῊ 
Θ0ΟΪΚ 5}|8}} ποῦ γον, 1}} Ὁῃνῖοθ ὕμοὰ μα] 
θην π|6. 

1 Ὁ, "“ΔΙΊΟΠΡ' γΟΌΓΒΟΙν ο5.᾽ ᾿αωυῆ δααπαᾶα ἴἸο᾿, ὅχς., “ Ὅ6 
Υγ6 ΟΥ̓ Θπ6 πατῇ ἃπὰ Ἰονθ οο ἃπούῦμου," ϊάαβο. Αροβέ. 
“Ἔ1Ε. ν. 82. 

3 υοϊοα ἴῃ ίάδβο, Αροβῦ. “ἘΠ}. ν». 18, 

8. ΟΥ̓́, "5118}1,᾽ “ὙὙ111 Ἰὰν.᾿ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΑΟΤΗΙΟ. 

Βαϊ τπιηΐο ὑπο 16 ν)}8 ὑμαῦ, Δ Πιύ πον 1 ρο, 
ΕἸ ΠΡ γ6 οαπποῦ ΘΟ ; Πα πον (0 1 58. 
ἴῦ το γοιῖι 4Ἶ80. 

94. Α ποὺ οι Πα πηθηὗ 1 ρῖνθ γου, Ταῦ 
Υγ6 Ἰοῦθ οὴ6 Δῃοῦμ ον :ἰ ἃ5 1 Ἰογϑὰ γου, ὑμπαῦ 
Υ6 480 ἴονθ ὁπ6 δπούμον. 

95 Τῇ {}}18 5Π8}]} 4}1} πον ὑπαῦ γ6 ΔΓ ΤΥ 
αἰβοῖρ]θβ, ἤθη γ8. 588}} 06 Ἰονίπρ ὁΠ6 
δηοῦμ ον. 

50 δίιηοπ Ῥοῖθι βαϊα ἀπΐο μἴη, Τιονῇ, 
ΠΟ. σορϑὺ ὑποὰ ὃ «6818 Δμδυγουθα, 
ΜΒ Πον 1 ρο, ἔμποὰ οαπδὺ ποῦ οοπθ. ἰοὺ 
Π16 ΠΟΥ; θαῦ Ποτθα [ον ΒΠα]ὺ ὕποι σοι. 

37 Ῥοίου. βαῖ εν παηῦο μἴπι, ΔΥ ΠΥ σαπποῦ 
Τ φοπιθ αἴξου {Π|66 ποὺ ἢ δπἃ ΠΟΥ [ὉΡ ὕΠ66 
ΤΥ Β010}} 1 5}}8}] Ἰᾶγ. 

38. 7688 Δηβιυογθα μῖπ), ΕῸΡ πι6 884} 
ποὺ ἰὰν ὕγ βΒοὺ] ἢ ὙοΥΙν, γοΡ]ν, 1 ΒΔ Υ 
'πηΐο ποθ ὑπαῦ, ΤΠ. σοοῖς 51.1.4}} ποῦ οΓΟν, 
ΠῚ] ποὺ Βα] πᾶν ἀθπϊθαῦ θ᾽ ὑπ γθ6 
{1π|68. 

1 “πἰπα ἀπέ ἐπ πιηῦ δ πεπιεΥδμ, ἸΤΑῖ, 5, Μᾶγο, Ρ, 270, 

3 δαλιῦρ αΥ σα) απ ΠἸΕΉΥΘ. 

3 οΥἉ, " ζονγαγβ πὸ πᾶ, 

4 φιᾶ ἐοκάϊοι!ε ἔδοϊ. ιτ. “ΠΕ ἕπου Βπαῖ τοϊσοξ," ΟΥ 
Ὁ ΒὮ ΔΙΌ πᾶν τοὐϊοϊοα, ΟΥὁἩ σα Μὸ ουΐ," 

αηὖο ὑΠ6 «6 νν8 ὑπαῦ, ὙΥ ΠΗ ΘΙ 1 ρο, γ δδη- 
ποῦ ΘΟΠῚΘ ; 80 1 480 [6]] γοῖι πουν. 

954. Α ποὺ ΘΟ Παιηθηῦ 1 οἷν γΟᾺ, 
Τηαῦ γ6 ἸΙονθ ὁΠ6 Ὡπούμθι" 8.1 Ἰονθα γυοι, 
ὑπαῦ γ6 αἶδὸ ἴονθ ὁπ ἃπούμοι". 

95 ΒΥ ὑΠ18. 588}} 411} δοκηονίθαρσο {παὺ 
Υ6 ΔΓΘ ΤΥ ΑἸΒΟ1Ρ165, 1 γ6 πᾶν Ἰοόνθ Ομ ἴῸ" 
ἀπούπον.} 

96 Τ θη δίιηοη Ῥούον. βαϊὰ ἀπύο ΕΪπῚ, 
Του, νι ἰυΠθν5 ρορδὺ ὕπο ἢ ΠΘ5118 ΔΏΒυΘΡ- 
ἴῃρ βαϊά, ΔΒ μον 1 ρὸ ὕποι οαπδῦ ποῦ 
[Ὁ]]ονν τὴ6 πο ; θαῦ πουθαον ὕπο [ο]]οὸν- 
οδ 1η6. 

97 Ῥροίθν ὑπογοίονο βαϊα αηΐο ἴηι, Τιορ, 
ψμαῦ ἴον οαπποῦ Το [Ὁ]]ονν ὑΠ6 0 ΠΟΥ Ὁ ΤΗΥ͂ 
ΒΟ] [Ὸν {Π|00 1 Ἰαγ. 

38. 4168}8 Δηβυουθα, ΤΊν δοιὰ] Ἰαγοϑῦ 
ὕπο ἴον πιὸ ὙΘΗΠ]Υ, γοῦν, 1 Βαγ ἀπο 
ὑπ 66 ὑμπαῦ, ΤΠ σοοῖς ὁρον θύῃ πού, ἀμ 0}} ΤΠ ΓῸΘ 
Οἴπηθ8 ὅποι ἀθηϊοδὺ πον ]ηρῦ π|6. 

1 γε ἱπσουΐδ πιΐδδο, " ὙΥΪῸΠῚ ὙΟΌΓΒΟΙν ΟΒ,᾽ 

3. ευπ]---ἰδιασεῖ, 

3. 11τ|, “ ἀπ6}] το Μὸ ἀσπίοβι ἴο πονν {πιγ60 {{Π|08.᾿ 



πὐσπνππθον 

Οπ.». ΧΙΠΙ. 

ἈΚΜΕΝΊΑΝ, 

8814 αηΐο ὕΠπ6 {6 ν5, Ταῦ ]Π6Ρ 1 ρο, γ0 
ὁδηποῦ ΘΟΙΏΘ; 8Π4 ΠΟΥ 1 Β8Υ ὉηΐΟ γΟ0Ὰ.. 

84. Α πον σομημηδπαπηθηῦ 1 ρονθ γοὰ,. 
Τμαῦ γ6 Ιονθ ὁπ6 Ὡπούμοι ; 8 1 Ἰογϑὰ γου, 
ἐμιαῦ γ6 αἰβοὶ 888}} Ιουθ ὁη6 Ὡποῦμθι. 

85 Ἐν [Πΐ8. 888}} 811} τηθπ ἱσπον ὑμαῦ γ6 
ΓΘ ΤΥ αἰδοῖ ρ 65, 1 γ9. 81}8}} Ἰοῦθ ὁΠ6 8Πο- 
86. 

86 ϑίπιοπ Ῥϑίθυ βαῖ ἢ ππίο μι, Τιονὰ, 
ΜΚ ΕΙΠΘΡ ρσοθϑὺ ὑμβοὰ ἢ {688 δηβθιοα, 
ὙΥΒμΟΡ 1 ρο, ἔμουι οαπδῦ ποῦ ΠΟΙ ΘΟΠῚΘ 
Δἰο τὴ6: Ὀὰῦ Πογθα 6 58] ὕπο ΟΊ 
ΔἴΓο τη6. 

37 Ῥρῖθν βαῖ ἢ απο πΐπι, μονα, πῃ θτο- 
ἴοτθ τηϊρῦ 1 ποῦ ΠΟῪ οοπη6 αἰδοι {Π|60 ἢ 
ΠΟΥ͂ 1 μᾶνθ ἰδ ἀντ ΘΥ̓ΘῚ ΤῊΥ 801}} [ὉῸΡ 
ὑὮγ 886. 

98. 7658 ἀπβισορο, ουδὲ ὕπο ἰὰΥ 
ἀονηϑ ΤΕΥ 500} [Ὁ τὴν βᾶκθῦ ὙοΡΪν, γθ- 
ΤΙΪν, 1 ΒΔ ἀπίο ὕμθθ, ΤῊ 00 Κ τηᾶῦ ποῦ 
ΟτΟΥ, ΘΓΘ ἔμπου 5Β88}0 ἀθην τὴ6 ὑμγῖσθ. ἢ 

1 Βοπιδ σορίοβ οπηΐδ “ 150." ΤῊΪ5 νΟΥΞῸ 5 αποίοα ἃ8 ἰΐ 
δογο βίδη 8, ἴπ 90... Μαηΐδρ, ἨοτμΙ, χὶ, ᾿. 87. 

3 εἰς, ἴ.ᾳ. Οσοτρ. ἀαο᾽δάιϊυα, αν. 

3 εἰξέδεα, Γαξ, Βα). 

4 11π| Ταξ, 5]. 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΘΙΑΝ, 

βαϊ ἃ πο {ἰπ|6 {θνγ8, Ταῦ ν ΜΠ που 1 ρο, γ6 
᾿οδηποῦ ΘΟΠῚΘ; 80 ΠΟΥ͂ 1 ΒΩΥ͂ ἀηὔο γ0ι. 

᾿ς 841 ρῖνθ γοι ἃ ΠΘῸ σοιητηδηἀπηθηῦ, 
Ταῦ γ6 Ἰονθ 916 Ὁποίμι ; ἃ8 1 αν ἰονθαϊ 
γοῦ, Πδῦ γ6 4180 Ἰονύθ ὁΠ6 δπούδθγ. 

85 Βγ ὑπιῖϑ 8588}} 411 Κπονν {μαῦ γ6 8γδ 
ΤΩΥ͂ αἸΒΟῚΡ]68, 1 γ6 ἸΙογθ ὁὴη6 δῃούϊον. 

86 δίμπιοη Ῥοϑίθι βαϊᾷ ππΐο πΐτη, Τωοτ, 
μον ροθϑῦ ἔμοι ἢ {6ϑ8 βαϊά πηΐο 

[Βῖπι, ὙΥΒΙΓΠΘΡ 1 ρο, ποι οαπϑῦ ποῦ ΘΟΠῚΘ 

ΠῚ, 
᾿ς 87 Ῥρίϑι βαϊά ππίο πἶπι, Του, ἢν οδη- 
'ποῦ 1 [Ὁ]ον ὑπθ6 ἢ πον Πᾶν 1 Ἰαϊᾷ ἀοννπϑ 
ΤΩΥ͂ 800} ἴον ὑμ60.ὃ 

538. 1650}8 πβιυογοα πα βαϊά ἀπο ἢΐπ|, 
Ηαϑὺ ὅπου Ἰαϊὰ ἀουπῦ ἐμγ 80] ἴου πιὸ ἢ 
ὙοΡΙγ, νϑυῖ]ν, 1 ΒΔ Υ ππίο ὕπθθ, ΤῊ6 οοο Κ 
888}1 ποῦ ογον, ἡ ουΘ ὕπο 88.810 ἀθῃν τὴ6 
ὉΠ γθ6 {1Π|65. 

1 γδ. “Ἰ πᾶν θοϊονοὰ νοι." 

3 ἀαυ᾽ ξαιτοα---ἰα βάτυα, ρτοῖ. ἴκᾳ. ἴῃ διε δ᾿ Ἀυἱδὶ ἐολισεπέοϊ 5 

ἀαβάιυα, τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ἔθηκε, 1 5. Τολνι 1. 16. Τ 5 
ἰ5 πόσο γοπἀογοὰ Ὀγ {Π|6 ὑγοξ. ἀ οὔ, οὰ ἀσοουῃῦ ΟΥ̓́ πονν.᾿ 

3 500} ἰ5 ἐπ αἸνίβίομ οὐ {15 νοῦβο ἴῃ ἔπο οὐ κῖπδὶ, τυ μῖοαι 

σοππηροῖβ ἄρτι υἱεῖ τὴν ψυχήν μουν ὑπὲρ σοῦ θήσω, 
δὰ ποῦ συῖτι ἀκολουθῆσαι. 

4 οηϊοϊδα, ᾿ἰκὸ φωνήσει ΒΡ 16 φαΐαγο ; ὙΥΠΟΓΘΔΒ "5.811," 

νυ σἢ πυαβὲ θ6 ἀβοὰ πὶ [Π8 ῬΊδοθ, ΒΘΟΤῚΒ ἴο ἱπιΡὶν ἃ ἀοἔοτ- 
τηϊπδέϊουι ΟΝ. ΟἿΣ ΒΑ ΤΟ π᾿ 5 Ρᾶγὺ νυ Πϊοὶ οχίβίβ ΟὨΪΥ ἰπ ἐπ 6 
ἘΠΕΊ ΒῊ νουξίοι. 

5ΝΆΥΟΝΙΟ, 

18, ΜΙ Π6. 1 60, Υ8. σδπποῦ δοῖπδ: Τ 
ΠΟΥ ΒΥ αἶβὸ πΐο γοι]. 

84. Α ποὺ σομηπηδηἀπηθηῦ 1 ρσῖνο γοι, 
Ταῦ γ6 ἸΟΥ8 ὁΠ6 δποίμθι ; θυύθῃ 85 1 Ἰονθά 
του, ὑμπαῦ γ9 Ἰονθ 976 δποίδθι. 

95 Βγ {815 8}1}8}} 41} ἀπάογβίδηδ, ἐπαῦ γ6 
ΓΘ ΤΩΥ͂ ἀἸΒοῖρ]68, ἴδ γθ πᾶν Ἰούθ Ἀπ ο Πρ 
ὙΟΏΓΒΘΙΚΘΒ, 

56 δίιποη Ῥοίθν βαϊᾷ ππίο μἴπι, Τυογὰ, 
ψΒΙΠ6᾽ σοσϑὺ ἔμοα ὃ 6518 δηβυγογοα ἢΐτη, 
ὙΥΠΌΠ ον 1 σο, μου οδπβῦ ποῦ ΠΟΙ ΘΟΙΏΘ 

τη6. 
87 Ῥοίϑν βαϊᾷ ὑπῦο ἴῃ, Τιογᾶ, ψνν οδῃ 

Ι ποῦ Θομηθ αἴϊοι ἔθ που ὃ (πονν}} Γ αν 
ἀονγη ΤΥ δοιὰ] ἔον ἔῃ θο. 

98 «6818 δηβυογθὰ μι, Τιαγοβὺ ἔμποι 
ἄονπ ὑΠγ 800} ἴον πῇ ὙοΡν, νυν, 1 
ΒΔΥ ἀπο ὕΠ66, 6 οοοῖς ογονγθῦς ποῦ, ἀπε] 
ἔβοιι ἀθηϊθβὺ τπθ τίσ. 

1 ἐπονγ᾽ 5 {ΠΠῸ8 πὶ ἃ Ῥαγοηε)οβῖ5 ἴῃ ἔπ οτἰ κῖπαὶ. 

ΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

81 βαϊα ἴο {6 16 νγ)8, Υ6 τθᾶν ποῦ ἀθρανῦ 
μον 1 ἀθρατῦ ; ἃπα πον 1 Β4Υ ππΐο 
γοιι. 

834 1Τ σῖνθ γοὶ ἃ ΠΟΥ ΘΟΙΠ ΙΔ Παπιθηῦ, 
Τραῦ γ6 Ἰογθ 9Π6 δου ιοτῖ 881 Ἰουθα γοιι.ἢ, 

85 ΒΥ {818 811 τἤϑῃ δοϊπον]θᾶρσο {πα 
ΥΘ ΔΓΘ ΤΩΥ͂ αἸ5ΟΙΡ168, Εἴ γ μαγθ ἰόν θύῃ 
ὁ. 

Η 806 δίπιοπι Ῥοίοθν βαϊα ἴο δμἴτη, Του, νυ μὶ- 
ἐπογὃ σοοϑῦ ἕπου ἢ ΤῊ ϑαυ ΟΣ ΔηΒυγΘΡΘα 
Βὲπι ἀηὰ 5αϊ4, Του πὶ σ! ἴοϑῦ ποῦ {Ό]]οὺν 
τὴ6, ΥἈΙΓΠΘυἡ Τ ποὺν ἀθρατῦ ; Πορθαίτον ὕμποιι 
Θομηθϑῦ δ[ΈΘΥ ΤΠ. 

37 Ῥρίθν βαϊ4 ἕο μῖπι, ὙΠ τᾶν 1 ποὺ 
ΓΟ] ὕΠ|66 πον ἢ 1 ρῖνθ τηγ {π|8 ἴον {Π|66. 

38 ΤΊ ϑανίουν δηϑιγουοα Πἷπὶ πα βαϊα, 
ΤῊΣ [8 ὑποὺ σἰνοϑῦ ἴον πὴ ὃ ϑοοῦϊι, 1 βὰν 
{Π66, ΤῈΘ. οοοῖς ὁγουγθῦῃ πού," Θγθ ὑποὺ ἀθ- 
πϊοϑῦ τὴ ἔμ γῖοο. 

] 1 φοιῖὺ δεέισψηαν, " Ὀσέννθοη γος," 

] 3. Βοῖ Ματγβῖ, ἀπ ΤῊ, οὐϊθίομβ οτῖς ἵνα καὶ ὑμεῖς 
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 

3 λιυμάεν, 

4 ἐλνάεν. 

δ μὲ σγαιυδδ κα σοσο. “Ἐλτὶς ἴθ Ηοπι, ον Ῥαὶπη 5. νοὶ, 
ἰϊ. ν. 246, αποῖο5 ἔποβο ποσὰ ἔπ, “πο ἀσπίοκε Μὸ 

ὅτὸ ἐπδὲ ἔπο ὸπ Παρρίπις ΠΟΥ υνΐπῖ5 στονν.᾽" 

ἈΒΆΑΒΙΟ. ΡΕΆΞΙΑΝ, 

θυῦ 45 1 βεϊ4 ππῦο {86 {6ν8, Ταῦ ἃ8. ἴο 
1Π6 ΡΙαθο ὕο ὑυμ]οἢ 1 ἀπὲ σοϊηρ, γ6 Πᾶν Θ πὸ 
ΡΟ ΘΡ οἵ σοπηῖπρ ὕο ἴδ ; 50 πον 1 [6]} γοι.} 

84. ΒῸΓ 1 σῖνθ γοι ἃ ΠΟῪ ΘΟ ΙΔ Πα Θ ἢ, 
ΤΡαῦ γ6 Ἰογθ ὁΠη6 πού" ; ἃ8 1 Ἰογϑὰ γοιι, 
Ὁπαῦ γ6 4150 ἰΙονθ ὁΠ6 ἁποῦ. 

85 ΒΥ {Π18 88}8}} ΘΥΘΡΥ ὁπ πον ὑδαὺ 
Υ6 ἀγὲ τὴῦ αἰδοῖ ρ]68, 1} ὕΠΘγΘ 18 ἴῃ γοιβ]ον 
ΟΠ6 ἴον ἀπούμοι. 

86 Τῆθη ϑίιποη Ῥούον βαϊά ἀπίο ᾿ΐπι, 
ὙΥΒ που σοοϑῦ μου, Ὁ Τιονὰ ἢ {6818 
ἀηβνογθά, ΒΘ υ 1 πὶ ροίηρ, ὑμι0Π 6 
οδηϑῦ ὕποι ποῦ [Ὁ]]Ον τη6 πον ; θαῦ ὕποι 
Β84}0 ΟΠ ἰαῦθυ. 

87 Ῥρίονϑ βαϊά αἀπίο μΐμῃ, Ὁ Του, ἢν 
ὁδὴ 1 ποῦ [Ὁ]]ονν ὕπθ6 πον ὃ Απὰ πον 1 
ΒῖνθΘ ΤΥ 808] ἴῃ Θχοθδηρθ ἴῸ} ἔΠι60. 

88. {6818 ἀπβινογο, Τποῖ οἰνοϑὺ ὑῃνῪ 
80} [Ὁ τὴν τϑἀθιηρεϊοι Ὁ. ΤΟ ἐγαΐι, ἐΠ6 

θὰ 48 1 βαϊὰ απΐο ἐδ πότον ΝΑ μϑεΙ 1 
80, γ8 ολμηοῦ ΘΟΠῚΘ ; δηἀ ἃρσαῖπ 1 Βα ν ἀηῖΟ 
γοα. 

84. Νὸον 1 ρῖνθ τοι ἃ ΠΟΥ οματρο, Τηδὺ 
'γ98 Ἰογθ οὔθ δῃούμθι, ἃ8 1 Ἰογθὰ γοὰ ; 

85 Ταῦ θυ γῪ Οη6 Κῆονν ὑπαῦ γ6 ΔΓΘ [Ὁ 
Ἰἰβοῖρ] 68, 1 γ9 Ἰονθ ὁὴ6 δῃοίμον. 

96 δίιποη Ῥοίθι βαϊὰ απίο δοββίαη, ΟἿν 
Του, σιιῦμον. αγὸ ὑπο σοὶμρ ἢ «6588 
᾿ΔηΒΘτοα πα βαϊά ἀπο ΐαι, ὙΥ Βἰτπου- 

᾿βύθρϑβδ᾽ πον, θαῦ ἴδον τὴϑ ὕποι 5μα] Ὁ σοπιθ. 
87 διπιοῃ βαϊα, ΜῪ Τιοσὰ, ΨΥ αὖ {18 

Ι Ϊ 
Ι 

πον ; θαῦ δἰγογιγαγὰβ ὑΠιοὰ 88|8}0 ΦΌΠ]ον αἰτοῦ τπθ; θὰῦ Βογθαξεου ἔμου οοτηθϑῦ αἴτου. 

| 

'ΒΟΘΥ͂ΘΡ 1 ρο, ἔμοιι οδηϑὺ ποὺ σοῦ ἴπ τὴν 

ΒΟῸΣ οαπηοῦ 1 [ΟἸ]ονν ἴῃ (ἢν βίορϑ ὅδ Τὶ 
᾿δοπηθ, δπὰ 1 σῖνθ ΠΥ 80] δὴ δαυιναϊθηῦ 
ἴον ὕΠ66. 

838. 6808 δα ἀηἴΐο ᾿ΐπη, ΤῊ βοὺὶ σἰγοβῦ 
ἔμποὰ δὴ Θαιϊναϊθηῦ ἴον τὸ ὃ᾽ θὰ ἔσαν, 

(ταῦ, 1 βὰν ἀηΐο ἔἶιθο, Τ μα μι οοοῖς 5..8}} ἔσαϊν, βὰν 1 απῦο ἔθ, Ταῦ ἐπὸ οοοὶς βμδ!], 
ποῦ ΟΓΟΥ ἘΠῚ πο Βμα}ῦ ἀθον ππὸ ὑμγῖσθδ᾽ ποῦ πανθ νοῦ ογονγθα, ὁσὸ ἔοι ἀθηϊοδὺ πιθὶ 

1 ῬοΙϊνΕΊ. αὐ 5, " αἰβο," 

3 αἴ50, "δ ομ γοι." 

3.Α. ΠΒείγος, Ὀπὲ δὲ νοσ. 836, εκιάκαγ. 

4 ἐμδαϊϊι παύπακα Παδ", 

5. “{ἢγοο {ὐἰπιοβ." Ῥοϊνκὶ. ΝΟΛΡΙ͂Υ τη κατ σχρτοκείοη 

ἢ γθθ {ἰπγ68. 

Ἐξ, “ἰπ ἔνιδὲ μῖδοο τὸ ΒΟ Ν 1 πὶ κοίης." 

3 1|πι "ελὲ γὸ δνὸ ὁδοῦ ΘΕΟΣ [ΔΕ] ὕγίου," 

83. 6τ, ' δὲ ΜῪ ἔδοῖ." 

᾿ μά ἐα παζεὶ Πάα' κατε, "1 ὙΧ1 τῆλ Κὸ ΤΥ Βοὰ] νου γούοιρ. ἢ 
ἐιγίσο {πἷπ εὐχῆς, στ ἔλαη ἐλὸ κα λάπα ἡαπέίκενάς ογαισε, Γἰσπ,᾽" οσσυγα ἐπ πο προσοῖ οὗ ΑἸ. Μαιΐκ Αἀἀδιίτ, οὐ Μασ. ἢ 

ἀϊπ, ἴῃ Ν᾽. Τί πιυτί, ἱ. ν. 316, ἀνὰ τοσσηα νᾶ “ηνίαλω αἷα παζεὶ 
“)αφαδάανηιέμδα αἰ κ, “1 Ῥόββοῖβ πδὰρης Ὁυ8 ΤΥ οι], πὲ 
{151 οὔοσ ἐπα." 101, 
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ΑΥΤΗΟΕΙΞῈΡ ΨΕΆΚΞΙΟΝ. 

σπμΑν». ΧΙΥ. 
1 Τιῖτ Ἰποῦ γοῦν μϑατῦ θ6 ὑγοι] 6 : [γ9] 

θ6Ιθνθ 'π Οοα, θθ]ῖθνθ αἶβοὸ 1Π Π1Θ. 

2. Τῇ τῦῦ ΕΆΡΠΘΓ᾽Β ΠΟΙ58 ΓΘ ΤΠΔΠΥ͂ Π]Δη- 
βίοπβ: ἢ [{ὲ 106γ6] ποὺ [50,7] 1 τοι] Πᾶγ6 
ἴο]4 γου. [1] ρὸ ἴο ρῥγβθρᾶγθ ἃ ὈΪδεβ ἴον 
οα. 

᾿ 8 Απᾷ 11 ρὸ ἃπά ῥγβρᾶγθ ἃ 8686. [Ὁ 
γοῦι, Ἷ Μ1}} οοιηθ ἃρϑίη, πὰ σθοθῖνθ γ0 1 
ππύο τηγβοῦ; {παῦ ἔῃ ΓΘ 1 8πὶ, [ἐλθγ 6} γ9 
ΤῊΔΥ͂ θ6 450. 

4 Απὰ νμῦμον 1 ρσοὸ γθ πον, δηα ὑ}6 
ὙΑΥ γ8 Κπον,. 

ὅ ὙΠοΙμα8. βδιῦῃ ἀπο πῖπι, Τορα, τγθ 
πον ποῦ ψβῖῦπου μοι ρσοοδῦ; ἃπα μον 
ΟΠ τ) Κπου ὕΠ6 νὰν ἢ 

Θ 7658 βαῖ ἢ απίο Πΐπη, 1 δτὰ ὕ0Π6 ΜΔΥ,. 
61Π6 ὑσαῦῃ, ἀπα Τύμ6 118 : ὅη0 τηδη οομηθύῃ 
πηΐο {π6 Ἐδύμον, θαῦ ὈῪ 1π6. 

7 51 γο [πα Κπονη] πιθ, γ6 [80] 
αν Κπονπ! ΠΥ ΕΔΙΠΘΙ 4180: ἃπα το πὶ 

5. ΖΦΟΗΝ. ΟΕ.» ΧΙΥ. 

ΒΥΒΙΑΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Ομ». ΧΙΥ. σβΒαν. ΧΙΥ. 
“1 χχχυ.---Ἰ ΤΙῈΤ ποῦ γοῦν πρᾶν θ6 ὕσου- 

Ὀ]οὰ : Ὀθ]θνθ ἴῃ οα, ἃπα 1ῃ τη Ὀδ]ϊθυθ. 

2 ΜδΠΥ αγὸ ὑῃοβθ ΠΙΔΠΒΙΟΠΒ οὗ τὴῦ Εὰ- 
ὑπο γ᾽ 5. ΒΟΙΒ6:} δπα 1 ποῦ, 1 βου] Πᾶγο 
Το] γοι : [ὉΓ 1 πῃ σοίηρ ὑπαῦ 1 ΡΓΘΡΆΓΘ ἃ 
Ρἶδοθ ἴῸ γ᾽ γοιι. 

8. Απὰ {1 ρὸ ἐλαέ 1 ῥῬγθρᾶγθ ἃ ρ]866 
ἔον" γοιῖι, ἃραῖη 1 5118}} σοτηθ,2 ἃπα 1 5}8}]} 
ἴδ κθ γοιι πηΐο την β6] ; ὑπαῦ τ ΠΘ ΓΘ Τ 8}, γ8 
αἶβο Βῃοι] "6. 

4 Απάὰ ψἘϊΠοῦ 1 πὶ σοὶπρ' γ6 ΚΠΟΥ,, 
Δ η4 {Π6 ψὯΥ γ6 Κπονν. 

ὅ ὙΠουλδΒ. βαῖἢ πἀπίο Πΐμη, Οὐν Τιορά, 
νγθ Κπον ποῦ ψ ΒἸΌΠ 6} ὅποι ἃυὺ σοὶπρ' ; πα 
ΒΟΥ δ΄ γγ 8016 ἴο Κῆον ὕΠ6 νὰν ἢ 

Θ «6518 αι ἢ ἀπο ΠΪπὶ, 1,1 τὶ [Π6 γγᾶγ, 
πὰ ὑπ6 ὑσαῦ, πα ὑΠ6 1Π|6 : ΠῸ πη Π ΘΟΙη- 
Θ΄ πηΐο τὴν Βαῦμον, θχοθρῦ ὑμγοαρἢ τη." 

7 1 γο ποὺ τηθ,5 γθ ψγου]ὰ ΠΟΥ ΠΗ 
ἘΑΥΠΘΙ αἰδὸ : 84 ἴροτα πον γ6 ᾿γηονν ΠΪπῚ,7 

1 ΤΕΥ ποῦ γοῦν πρατῦ ὈΓΘΠ10]Θ τ] ἴδδν : 
Ῥδῖονθ ἴῃ οὐ, ἀπᾷ θδ᾽ θυ ἴῃ πη6. 

2 Τὴ τὴν ΕΠ 6 ΡΒ ΒΟΙΙ56 ὑΠ6Γ6 86] ΤἸΒΗΥ͂ 
ἀπο] πρΒ: δη4, 1ο, Τ βὰν πηΐο γου, Ταῦ 1 
80 ἃΠ4 1 Ῥγθραγθἣ ἃ ρ]δοθ ἔοῃ γοιι. 

9 Αμά ψῇθῃ 1 πὶ ρόπο, πα 1 Πᾶγθ 
ῬΓΘΡαΡΘά ἃ Ῥ͵δοθ [Ὁ σοῦ, 1 5881} ΘΟ η6 
Ῥδοῖκ, ἢ ἀηα Τ 81.811 ὕαικθ γοῖι απῦο τυ 56] Ὁ; 
ὑμπαῦ γϑ θ6 γϑ αἰδὸ ὙΠΘΓΘ 1 γγᾺ8 τηγ 861}. 

4. ΑἸ γϑ γοῦγβοῖγθα πον ΜΙ ΠΡ Τ ρο,’ 
ΔΠα γ6 Κῆον {16 νὰν. 

δ᾽ Απα Τ]ουηα8 βδῖ ἢ τπιπίο ΗΪπ), ΤιοΡα, 85 
νι Κηον ποῦ ν᾿ ΓΠ6ν ἕποα σοθδῦ, πον ἔῃ 6 ἢ 
584} νγθ που ὕΠ8 γγᾶν ἴο 1ὖ δό 

0 Απά «688 βίῃ πηΐο μἷπη, 1 ανὶ ἐπαὺ 
ΥΟΙῪ ψᾶγ,7 ὑπ6 ὑγαῦ, δηά ὑπ 1186: απ 
ὑμθῦθ 18 ΠῸ ὁπ6 ὑμαῦ σοιηθίῃ παπίο ὑπ Ἐὰ- 
Π6Ρ, θχδθρῦ ὑβροιιρ} τη6. 

7 1 γϑ Κῆθν π|θ, γ6. σου] ΠΟῪ ΤΥ 
ἙΑΥΠΘΡ 4180 : πα ἔγοπι ΠΟΥ γ6 πᾶν ἱπᾶάθθα 

Α.Ὁ. 33. 
1 ΟἿ. χίν. 27; χυΐ. 33. 

3 ΟἿ. χἰϊ. 58, 36, 

3 ΟἿ. χίν. 18,28; Αςῖβὶ. 11. 

4 ΟἿ. χὶϊ. 20, Χυϊϊ. 34; 1 ΤΏ65. ἶν. 17. 

5 ἨΘΌ. ἰχ. 8. 

5 ΟἩ. ἱ. 17; νὴ}. 32. 
τοι. ἱ. 4; χί. 35. ] 

᾿Π 8 (ἢ. χ. 9. ] 
9 ΟἿ, νἱϊ. 10. 

| ΒΛΑΉΗΤΙΌΙΟ. 

] ΟπΑΡ». ΧΙΥ. 
! 1 ΤῈτ ποῦ γοῦν πρατῦ 6 ὑτου]ο : θ6- 
ἴον ἴῃ Οοά, Δπἃ γ6 Ὀ6]Ίθυθ ἴῃ π|6 4]80.} 

᾿Π2.Α πτυυυαθ οὗ ἀπο] Π]ηρβ 18 ἴῃ τηγ 
ἙΔΟΠ ΟΡ 8 ποῦδο: 1 Ὁ πόσο ποῦ, 1 βου! 
Βανθ Το] γοὰ : [ἴὉΓ 1 σὸ ἕο Ῥγθρᾶγθ ἃ ρ͵δοθ. 
ἴον γου.5 | 

᾿Π 8. ΔἈπᾷ ΙΓ 1 588}} ἀθραγῦ δηᾷ ργθρᾷγθ ἃ. 
᾿Ρἶδοθ ἴον γοῖι, 1 588}} οοῖηθ ἀρσαΐη, απα ἕαϊκθὶ 
Υοῦ τπιηΐο τηγ861, {πᾶῦ 1ῃ {Π6 ρ]Δ66 ΨΠΘΓΘ 
[1 588}1} 6, γ6 4180 88}} Ὀ6 ὕΠι|θγθ. 
᾿ 4 Απᾶὰ {δ ΡΪδοθ ὕο νυ ῃ]οἢ 1 58}8}} γῸ γ6 
Κπον 1, ἃπά γ8 Κῆονν {ἢ ννᾶγ..3 

δ᾽ ΤῬΠοιηδΒ Βαϊ αηΐο ϊπ, Τονα, τ Κπονν 
'ποῦ ψΠΘΡΘ ὕπο Β88}ῦ ροὸ; Ποὺ 8}|8}} νγθ᾽ 
'Κπονῦ 086 νὰν ζῇ 

| ̓ Β, Τακὶ, Ρ. 511. ρίσείε ολλεπε μεί"ιδέ ἥρκακο εδοὶ, ὅκα... 
Ι ““σαβὲ ποῦ ΔΥΤΥ {ΠῸ ΓΑ ΠῚ Ἡν Π] οἿ 15 ἐπὶ ἔπισο, Του ἴδ 5. αὶ ΠΟΙΡΟΥ 
ΠΕΣ Μοῖδὶ Μαᾶχ. ἴῃ ϑαμίαϊς Νο. 1, ἘοΒβο πὶ, ΕἸ. 
1ληκ. Ξξξ. Ρ. 131. 

] 2 Ἐ, Τυκί, ν. 300 διά 416. 

3 14, ἴθ. δηὰ ν, 436. ] 

« 1Ὁ. Ῥ. 540. ] 
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1 εἴη π6 Βοῦβο οὔ ΜῪ ἙΑΤΗΕΠ ΠΙΔΗΥ͂ ΠΊΒΏΒΙΟΠ5 ἴΠΘΓΟ 
δ16.᾽ ΗΓΚΙ. 

3 ΟΥὉ, " ἀιραίῃ 1 σοπηθ.᾽ 

3 οΥἉ, "δηὰ ἴακο γοι.᾽ 

4 γϊξ, “5}}8}}.᾿ 

5. δῖ, Ῥόβοῖι. 
10, 54. 

6 οὐ θοζίου, ῬοΥΠΔΡΒ, “1 γὸ σοῦ δοασπαίηξοα τυ Μο, 
χὰ ψουὰ θ6 δοαπδίηϊοα νυ ἢ ΜῪ ΕΒΑΤΉΕΕ αἰδο. 

7 ΟΥ̓́, "τὸ ἀσαπαίηϊοα νυ Ηΐμι.᾽ 

δ᾽ ψαὰ ἄτπ. ἩτΚΙ. 866 Νοίθ οἱ οἷ. ἱ. 8, ἢ. 

1 χπξ. “ἔποτο ἰ5.᾽ 

3. ΟΓ, “1 51.811 βῸ δπᾷ 1 5881] Ῥσοραᾶγο." Βοίῃῃ ΡΙαίξ απ 
ῬΟΙΥΕΊ. οπαϊξ εἰ δὲ μή. 

8.“ Ἀπ ΑἰΟΥ 385 ἀν 5 ψηναίς᾽ ἃ Αρπεὶδ γαῖα τπαϊα' Καξῖλιι 
{6 10 πὴ 5.811 σοπλθ νυ ΗΒ. δα ροὶβ πὰ νυ ἃ ποβέ οὔ 
Βδῖηῦ5. ΤγΌσα {116 ΒΟν Θ}} Πδανθη---ἃ πα 1 518}} κῖνο γτοϑέ ἴο 
{6 ὙΥΟΥΒΠΙΡΡΟΥΒ οΟὗἨ Θον».᾽ Αᾶ86. 15. ἰν. 14. 

μαναὰ παϊδίι απα. 

δ ῬΟΙΥΡῚ. Οπλῦ5 "ἀπ γ6 ὙΟΌΓΒΟΙΥ ΘΒ ΠΟΥ ὙΥΒἰ ΠΟΥ 1 ρο. 

6 11, “ὉΠ|6 ννῦδν οὗἉ 1Ὁ.᾿ 

7 τα έμ γηδέδγϊ; ΟΥ̓, "πᾶς ὑγᾺν 8150.᾿ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

ΟπΑρ. ΧΙΥ. 
1 Ταῦτ ποῦ γοῦν Πρατὺ θ6 ὑγοι]θᾶ : θ6- 

Ἰονο ἴῃ οὐ, δηα Ὀο] ον 4180 ἴῃ πιθ.} 

2 ΤΠΟΓΟ 8 ἃ τυ] αθ οἵ τη ηΒίοῃ8 ἴῃ 
ΤῊΥ ΕΟ ΘΡ᾽ Β ΠΟΙ86 : 1 1ῦ ἡὑνοτὸ ποῦ, 1 Βῃου]α 
μαγθ (014 γοι: [ὉΓ 1 ἃπὶ ροίῃηρ ὑμαῦ 1 
ῬΓΘΡΆΓΡΘ ἃ Ῥ͵δ66 ἴῸ" γοι. 

9. ΑΔΑΊΓ] 58|8}} Πᾶγϑ σοπ6, ὑπαῦ 1 ΡΥΘΡΆΓΟ 
ἃ Ῥίδοθ ἴῸ" γοιι, 1 888}} οοῖηθ ἀραῖῃ, ὑμαῦ 1 
ἴδκθ γοῖ ππίο την β6}; ὑμπαῦ ἴῃ ὅ86 Ρ]Δ66 
ἴῃ ΜΒ]Οἢ 1 τη, γ6 4180 Ὀ6 ἔμθγ συ ῦ ἢ πη6. 

4 Απὰ οἵ {Π6 ρδοθ ὕο νον Τ δὴ ροΐηρ, 
γ6 Κπον {Π6 γᾶν. 

δ᾽ ὙΠοΙη88. Βα 10 ἀπο Πΐτη,2 Τιογᾶ, τ 
πον ποῦ νυ  σΠον ὑπο ἂῦῦ σοϊηρ: ἀπά 
ΠΟΥ ὁπ 716 ΚΠΟΥ {Π|6 νγᾶγ ὃ 

Ὁ «6808 βαῖ ἢ} πο Πἶπι, 1 πὶ ὅΠ6 ΨΆΥ, 
δὰ ῃ6 ὑσαῦῃ, απὰ ὑπο 1Π : πῸ ΟΠ6 ΟδΠ 
Ομ πηΐο πὸ Εδύμον, τ μῸ σοπιθ ποῦ 
ΦΠΤΟΙΡῚ τηθ.3 

7 1 γο μα πον τη6, γθ που]ὰ ποῦν 
ΠΥΥ͂ ΕΑΓΠΘΡ 4180: ΔΠ4 ἔγοιη ΠΟῸ γ6. ΠΟῪ 

1 ἐπμπονείΐ απίε πὸ εἰοὶ αμκμαϊέ ἀπλδὲ, “τὸ σοπβοϊδτίοι. 
ΟΥ̓ ἔποβο {πᾶῇ (ἀγὸ Οὐ) πᾶτὸ ΠΠππΠ1Ὸ ποαγί,᾽ 1, 5, Ματγοὶ, ν. 

200, οὐ, ΚΗ. 

3 Βότηρ σορίοβ οτηΐξ " Ηἱπ|." 

3 φδοϊ μίτοί, τὸ ἩΓΟΤΑΙ σοποτίπρ' οὐ σν τ. ἀπ Αὐτησιι, " ὈΥ͂ 
ΜῪ παηδ,᾽ 1,6, "τσοῦρ ΜΕ, 866 Νοῖο οἱ ΟἷΝ, (, 3, }», 20, 

4“ Τηΐπ 5. ὅὸ τοδαϊηρ οὐὁἩἨ ὙΝῊΚ. θας Ββοῖνν, κίνοα ἐδάΐο 
αγείεησωδτηί, "1 γὸ πᾶνο Κπονγ Μο,᾽ 

ΟΠ». ΧΙΥ. 
1 ΤΕ ποῦ γοὺν ῃθαρῦ θ6 ἐστου]θᾶ ; Β6- 

Ἰονοὶ ἴῃ Οοα, ἀπ Ὀο]θυθὶ ἴῃ τηθ. 

2 Τῇ ΤΥ ΕΆ ΠΟ Β ΠΟΌΒ6 ὑΠ6 ΓΘ ΔΓ ἸΔΗ͂ 
ἀνθ Πηρ8 :5 1 ὉΠΟ ΛΘ πγθτθ ποῦ, ΒΌΡΟΙΥ 1 μδα 
Βα] ἃ 80 ἴο γοὰι. 1 ρῸ ἴο Ῥγθρᾶτθ γοὰ ἃ 
ΡΙδοθ. 

9. Απὰ ἔποη 11 ρο, Τ ργθρᾶγθ γοὰ ἃ 
Ρίδοθ, ἃραῖπ 1 δοπιθ, ἃπᾶ Ϊ ὕαϊκθ γοὰ ἴο 
ΤΥ ΒΟ]; Ὁπὰὺ ΜΠ ΟΓΘ 1 ἅ1η, ὕΠ6 06 ὙΘ ΤΑΥ͂ 
θ6 αἰβο. 

4 Απὰ πον 1 ρῸ γο πον, πᾶ ὑπ 
ΜᾺ Υ6 ἰΚΠΟΥΡ. 

δ ὙΠοΙμα8. {ΠουθουΘ βαὶθἢ ἀπίο ΠΪπῚ, 
Του, γθ πον ποῦ νΠ πον ὑπο ροορδβῦ; 
Δ ΠΟΥ ΤΠΔΥ Μγ6 Κπονγ Π|6 τᾶν ἢ 

Ὁ 688 βα]4 ἀπύο ᾿ΐπη, 1 ἃπὶ {Π|6 γᾶν, 
86 ὑγαῦῃ, ἀπ ὑπο 116 : πὸ οπ6 οοιποίῃ ἴο 
{Ππ|0 Ἐίπ ον, ὁχοορῦ ὑμνοαρἢ τη." 

7 1 γοὸ πιδᾶ Ἰζπονη. 116, ΒΌΓΟΪΥ γο Βαὰ 
ΚΠΟΥΥΠ ΤΩΥ ΠΑ ΠΟΡ ΑἸ8ὸ : δ η ἤροιι ὕο- ὯΥ γ6 

1 γιὸ Θοίμίο, Πκὸ πο ΟΥθοῖς, πηδᾶν θ6. 2 ῬΟΓΒ, Ὁ]. ὕγοβ. 
ἰπ6. ΟΥ̓ 2 ΡῬΌΓΒ, ἱπρΡΟΥ, 

3 οτ, "Ἰοάρίη δ," 

5 ἐμαάεῖ. 

4“ πῖδα ἐδπαΐγἢ πιίϊ, 



ΟηΑρ. ΧΙΥ. 5. ΦΟῊΗΝ. 

ΛἈΈΜΕΝΙΑΝ, 

Ομ». ΧΙΥ͂. 
1 ΤῈΤ ποῦ γοιν μϑατὺβ θ6 ὑγοι]θᾶ : θαῦ 

Ῥο ον ἴῃ οὐ, ἀπ Ὀ6]ΙοΥΘ ἴῃ π6. 

2 Τῃ τὴν ΕλΟΠΘΙ᾽Β ΠΟΙΒ6 ὕΠΘΓΘ ΔΓΘ ἸΠΔΠΥ͂ 
ἀν! Ἰησβ :} Βὰΐ τ ποῖ, 1 8ιοὺ]ὰ μᾶγθ το] ὰ 
οι : ἴον 1 ρὸ δη4 ῬγΘραγΘ γοὰ ἃ ΡΪδ6θ. 

8 Απᾶ τ 1 ρὸ ἀπ Ργθρᾶγθ γοὰ ἃ 6Ϊδ6θ, 
1 φομηθ ἀραὶ, ἃπα 1 ὕαϊκθ γοὰ ππΐο πην- 
861; ὑμπὰῦ ΨΠΘΓΘ 1 ΤΥ Ὀ6,7 ὕΠ6ΓΘ γ6 ΠΙΔΥ͂ 
θ65 4180. 

4 Απὰ ψΒΠῸ 1 ΡῸ γ6 ΠηΔῪ Κπον,᾽ πᾶ 
{Π6 ΜᾺΥ γὙ6 τηᾶν Κπον.2 

ὅ Τλοιμδθ βαϊθῃ ππΐο Βἰμη, Τιογᾶ, τ 
Κπονῦ ποῦ ψβιῦμθν ἔμοιι σοθϑῦ; ἃπα ΒΟΥ 
08Π ψγ6 ΚΠΟΥ ὑΠ6 νγ8γ ἢ 

Θ {6818 βαϊῃῃ απίο μΐπη, 1 διηϑ [6 ὙΑΥ, 
ὑπ6 ὑσαῦῃ, ἀπά ὑπὸ ᾿Πἶδ : πὸ ὁπ οοιηθῦ 
απίο ὑπ Εδύμον, 1Γ ποῦ ὉΒγοι ἢ πιο. 

7 Τῇ γϑ ἀἸ4 Κπον πιο,δ ὑ!θη γθ σου]ᾶ 
Κπονν αἶβὸ τὰν Ελέμοσ; ἀπ Πογθα ον γ9 8118} 

1 οΥ, "Ἰοάκίπρβ,᾽ οὐ λευαηκ. 

3 Μοτὸ σουτοοῖίν, ἕαΐ. 5]. 

3 ψᾶγ, “1 πάρα Δπη.᾿ 

4 5, Βοεροτγίδη, οι. νυἱΐ. ἡ. 264. 

δ ἔηψευ, ἱπδύγιπι. ο. οὗ ψε8, ἐγώ. 

6 κιαδίκ, ργοίογ. πυροτί, ἱπάϊο. 

ΘΕΟΘΆΚΟΘΙΑΝ. 

σμαν. ΧΙΥ͂. 
“41 χυγτι.---1 1Ὲτ ποῦ γο" Πρασῖβ 6 

ρου] : γ9 θρῖον ἴῃ Θοα, «πὰ γθ Β6- 
Ἰθνθὶ ἴῃ πιθ. 

2 Τῇ τὴν ΕΔΟΠ Θ᾽ 8. ΠΟΘ ΔΓΘ την ἀν γ76}}- 
ἴηρϑ: 1 ποῦ, 1 μοι! ουθὴ παν ἰο!ϊὰ γοι :3 
Ὧ8 1 ρὸ ΔΎ, Δηαἃ 1 588}} ργθρᾶγθ γοὰ ἃ 
ΡΪδοθ. 

8 ΑΠΑΊΕῚ ρῸ ΔΥΔΥ ἃπα ῬΓΘρΡΆΓΘ γοὰ ἃ 
Ρίδοο, 2 Τ οοῦιθ ἀραὶπ, 8 πα σθοθῖνΘ γοὰ ἀηΐῸ 
ΤΥ 561, ὑμαῦ πθτΘ 1 58|8}} 6, ὕμθυθ αἰβὸ 
ΥΘ τηΔῦ Ὀ6. 

4 Απᾶ ψϊμου 1 ρὸ γοὸ Κπον, πα {Π6 
ΜΔΥ͂ 4150 γ8 Κπονυῖ. 

ὅ ΤΒοΙμδ8 βαϊά αηΐο Βἷπι, μονα, νγο πον 
ποῦ νγῖσμον ἔμοιι ρσοθϑῦ; δηὰ ΠΟ ὁ γγ16 
Κπονν ὅπ ψγδῦ ὑπϑγοῦο ὃ’ 

Ὁ {6808 514 ἀπέο Μιΐῖπη, 1 δηλ 06 ὙΔΥ, 
δα 1 αὐτοῦ ὑπ ὑγαῦῃ, θα ὑπθ 16: ΠῸ οη6 
οοτηθῦμ απο Εδύμον δχοθρῦ ὑμρουρ τηθ." 

7 1 γο Κποὺ πιθ, γ6. ψου]α ΠΟ ΠῚΥ 
δύο αἶβο: ἔτουὰ ΠΟΥ γ6 ΚΠΟΥ Ὠΐτη, ἃπα 

1 ΤῊ Οοογκίδη τοπᾶοτβ πιστεύετε ἐπ ἔλι6 ἱπαϊοδνο. 

3 ψαγκιυαπιῖδα ἐ᾿Μ'διυεη. 

3 χαπχίπιπα δ ἐπ πισϑη αὐ; ἴπο ἀοαῦ] Ῥγοποῦῃ οδι- 
ποῦ ὃς τοπαάογοϑα ἴῃ ἘΠΊ 5}. 

Φ 1. ΤΠ Δ. ΟΥ̓ττ,᾽ 

δ πηδ υαῦ,, ἐγώ εἶμι, τορϑαϊοὰ. 

δ ἐρλιθην τιῖθυ, δι᾽ ἐμοῦ. 

ΒΒΆΑΥΟΝΙΟ. 

ΟΒ.». ΧΙΥ͂. 
4 ΧΙΥΙΙ.---ἴ Τ.ῈΤ ποῦ γοῸ μθατῦ θ6 ἔγου- 

δ]εὰ : θε ον ἰπ Θοᾶ, ἀπά Ὀδ ον αἰβὸ ἴῃ 
16. 

2 Τῇ τὴῦ ΕδίΠοΥ᾽Β ΠΟυΒ6 ἔθ ΓΘ ἃΓΘ ΠΙΒΗΥ͂ 
ἀν! ηρϑ: θα 1 ποῦ, 1 Βῃουα παν τοὶ ὰ 
γου. 1 ροὸ ἴο ΡΓΘΡΆΓΘ ἃ ΡΪδοθ [Ὁ σοι. 

8 Απᾷ [1 ῥγθραγθὶ ἃ ρ΄δοθ Ὁ γοῦ, 
δραΐη 1 σοῖο, ἀπά ἴακο γοὰ πἀηΐο ταγβ6] ἢ; 
θη ὙΥΘΓΘ 1 8Π|, Υ6 4180 ΤἸηΔῪ Ὀ6. 

4 Απὰ ψ Ἐμοῦ 1 ρὸ γθ πον, δηὰ {86 
ὙΑΥ γ6 Κπον,. 

ὅ ΤΠοπιὰβ βα]α ἀπίο πη, μοτὰ, τὸ Κπονῦ 
ποῦ ψ μον μοι σορϑβῦ : ἃπὰ μον οδπ τγ0 
Κηον ὑπ γᾶν ὃ 

Θ 926808 βαϊά ππίο ἶπη, 1 ἀπ 86 ΜΑΥ, 
δηα 86 ὑσαῦ, δα ὑπ 18 : πὸ ὁη6 σοι θ ἢ 
απΐο ἘλΌΠΘΡ, ὅπεξ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ 116. ] 

7 Τῇ γϑ μβδὰ Κποντπ πιθ, γθ ουϊὰ μᾶνθ 
ΚΠΟΜ ᾿ΠΥ͂ ΕΥΠΘΓΙ 4150: πὰ ἔτοπὶ ΠΟῸ Υ6 

1 ναγ. “ἾΠῚ κὸ δηᾶ ὑσεραγεο. 

ἈΝΟΙΟ-ΒΑΧΟΝ. 

σΒ.4:. ΧΙΥ͂. 
4] χχχυ.---1 Αἰ μ 8814 ὑηΐο ἢ18 ἀ18- 

οἶρ 8, μοῦ ποῦ γοῦν μθατῦ θ6 ὑγοι]θὰ : γ6 
Ὀθ ον ἰπ οα, δηα Ὀθ]ονθ 1 τη6. 

2 Τη τὴῦ δ ΠΡ 5 ΒΟ Β8 8ΓΘ τηδην αν 76}}- 
ἰῃρ- ΙΔ 68: βαιὰ 1 ποὺ υπίο γοιι, 1 18 ἃ 
6616 τυδηθϊποὶ ὑπᾶῦ 1 ἀοραγῦ, ἀπ ν}}}} ργο- 
Ῥᾶγθ γοιι ἀν 6] }Π 1 ρ- ῬΙΔο68 ἢ 

5 Απὰ 11 ἀοραῦῦ ἃπὰ ργθρᾶγτθ γοὰ 
ἀπ! ησ- ΡΙ οο8, ἀσαὶη 1 οοῖμθ, ἀπά ἴδκο 
γουι ἴο τηγβο]; {πᾶ γ6 Ὀ6 ὙΠΘΓΘ 1 81. 

4 Απᾶ γὸ ποῖ ψ ἈΠ ΠΟΓ 1 ἀθρατῦ, ἀπά γ6 
Κπονῦ ὑπ ὙΑΥ. 

ὅ Τ]ιοπια8. βαϊά ἕο μῖπι, Τιοσ, τὸ ποῦ 
ποῦ ψΒιῦμον ἔμποὰ ἀδραγίθϑῦ ; ἀηα ΠΟΥ ΤΠΔΥ͂ 
“0 Κπον {Π|6 γᾶν ἢ 

6 Ὑπὸ ϑανίοαν 8814 ἕο Βΐμπη, 1 8πὶ ΔΎ, 
πὰ ὑγαῦθ, πὰ ᾿Π:3 πὸ ομθ οοιποῦδ ἴο 
Ἑαύμον, θαῦ ὉΒγσουρη πη. 

7 Τῇ γϑ Κπϑὺῦ τ16, ΒΌΓΟΪΥ γ6 του] πον ὃ 
ΤΥ ΒΑύΠ ΘΓ : ἀπηα ΒΘποθίοσι ἢ γ9 Κπον  ΐπ), 

1 γέ νε ἰψέϊες ισαπα ἐπαὲ ἰο ζαγε. 

3 «« Ογἰκέ εν οιοαέδ, 15 ἐόντι κοἀλ.ακίημε." τὶς, Ἠσπι. 
ἡ 5, 90π ἴπὸ Βαρείδξ, νοὶ, ἱ. ἡ. 484. ““Τῆνοτο τὸ ἔνγο 
Ἰῖνοβ, αα δε Ηαϊεπα απ παπᾶ πεν ες ἐλαὶ ἄπ {4 ἀπὰ 
κεκιυμέεϊοάε ἐλαὶ οὐδεν, πὶ ἔπ Βανιοῦπ σᾶπιὸ ἀπά ἀπᾶοτ. 
ἴοοῖκ πὸ ὁπὸ Εἰἴδ, ἀπὰ τὸν αϊοὰ ἔπ οἴμοτ.᾽" 1Δ. οι. ἴον 
Ῥαϊπὶ 5. νοὶ. ἱ. ν. 294. 

3. 4ε σμάλοη. 

ΑΒΑΒΙΟ. 

ΟἘ.». ΧΙΥ. 
1 ΤΙῖτ ποῦ γοῦν πϑαγὺβ θ6 βιηϊ θη :} θ6- 

Ἰῖθνυθ ἴθ (ἰὐοά, «πα Ὀο]ῖονθ ἴῃ τηθ.2 

2 Ἐὸν {πὸ ἀν] ηρβὴ ΔΓΘ ΤΏΔΗΥ ἴπ ΤΩΥ͂ 
ἘΔΟΠοΡ᾿Β. Ποῖιβο; δπὰ 1 Ὁ 616 ποῦ 80,1 
Ββοι !α μᾶνθ ἐο]ὰ γοιι. 

ΡΙδοθ ἕο γοῦ, 1 588}} ΒΌ γον οουηθὅ πα ἔα κο 

861}, 
4 Απὰ γ Κποὺ ἈΠΟ 1 ρο, ἃπὰ γ6 

Κπον ὑῃ8 "γᾶν. 
ὃ ΤΒοπιαβ. βαϊὰ ἀπο πἷπι, Ὁ Τιονὰ, νὸ 

Καονν ποῦ τ αϊμθυ ὕμοι ρσοθβῦ; ΠΟΥ δ ἢ 
ΜΘ Κπον {Π16 ὙΓᾺῪ ἢ 

6 «6808 βαϊ4 ἀπο ΐμ, 1 ἀπὲ ὑπαῦ πτὰν δ 
απὰ ὑπ ὑὉταΐῃ, απ τ86 18: πὸ ὁη6 οουπθῦϊι, 
ἀηΐο τὴ Εαύμον, θαῦ ὑπγουρσἢι πιθ.ῖ 

7 Απὰ 1 γὸ Κποὺῦ πῖρ, γο που πον 
ΤΥ ΔΕΒ αἶβο: ἀπ ἴτοπὶ ΠΟῚ γ8 ΚΠΟΥ 

1 σοσῖρ. τυαψγμηνέν δ᾽ αὐ, ἄχο,, “ ἀπὰ πὸ ἐπδὲ ΒΟΙ ον στ 
ἴῃ ον, ποῖά Ὦγ ἃ ἅσγπι πδηάϊο,"" ἅς, ΟΟγαπ, ΒαΓ, 11, 357, 
πὰ ἰδὲ α, {1}, δο, αὐ’ λαφψω πεν γαδῥίκα, ὅχο., “τὸ γαῖ ἱα 
ἕγοσν τὰν Τυ κι, ἐποτοίοτο ὈῸ ποῖ οὐὁἉ Τπστὰ ἐδ δὲ ἀοαδξ,"" ἄο,, 
αὐὰ ἰδὲ, 161. 

3. ῬΟΙΥΚΊ. αν "οἰκο." 
8. γἱξ, "τοκίίη τ. ΡΙβοσα," “ἰπης," 
4 ῬΟΪΥΚΊ. τιδ5 καία' λα, ἀπὰ 'πάδα, Ἐτρ, 'αδαία απὰ 'αάδα. 
5. Δικαιζα ἅϊι, κι ἀροϊἀοὰ Γαζατο, ἴον ἔρχομαι. 
6 σον. “Τῆου αγὲ κείν αὐ ̓ πεμαέαηινᾶ, κείν α Πα σἴη 

απ' απέα 'αἰαίην, το τ τ να ν, ἔπ 6 ΨΥ οὐὁὨ τσπι ἰπ ὑπ οπὶ 
ἐὰν ἀοἰκξοβε,᾽" ἅς, Οογδι, Βα γ, ἱ. πὰ 1], 48, ἄζο, 

ἰ, 

᾿ἘΔΕΒον᾽Β βουβὸ - ἀπ 1 1 ἐο]ὰ ψου, 1 5} 
᾿βῸ δηὰ Πᾶνθ ἃ ρ͵δοθ ργθραγϑὰ δηᾶ σϑδαν ἴον 

8.1 ᾿πάθϑθα ρῸ ἴθποθ ἕο ργθραγθῇ ἃ Ὀ]δοθ ν 
ἴον γοὰ : δηὰ 1 1 ρὸ ἴθποθ ἃπὰ ρυθραγοῖ α'. 8. Απᾷ 1 1 σὸ πᾷ πιᾶκθ ἃ ρἶδοο τσ ι 

ἴον γοα, ἔμ π 1 88}}8}} σοῖπθ ἀραῖῃ, ἀπ ἔδκθὶ 
του, ὑμαῦ γ τι 6 ὙΠΘΓΘ 1 8181} 0 πῆγ- γοὰ ἀπῦο τιν βο! ὅς ὑμπαῦ ΒΘΓΟΥΟΡ 1 88),. 

ῬΕΝΒΙΝ. [ 

ΟἘ.:. ΧΙΥ. 
1 ΤῈ: ποῦ γοὺ Πϑαῦὺ θ6 ἀϊβέωγθδα : 

ῬοΙθν ἰῃ αοά, «πα Ὀθὶῖθνο ἴῃ πη. 

2 ΤΉΘΓΘ ΔΓΘ. ΠΙΔΠΥ͂ ἀν 6] ηρβὶ ἴῃ ΤΩ 

νοῦ. 

ὑθογΘ γ6 Αἶβὸ τη ῦ Ὀ6. 
4 Δυᾷ ν ἘΠ Βμθυβόθνον 1 σο, γ6 Κπον ὑπ 6 

ΜΑΥ. 
ὅδ᾽ ΤΠοιηὴ8 βαϊὰ απΐο Νοββίδι, Οὰν Τογὰ, | 

νὸ πον ποῦ νι ϊξμον ἔμοὺ τὸ σοϊησ; ΠΟΥ 
{π6 ἢ οδῃ 6 κπον πὰ ἥπα ἔμ τᾶν ὃ 

6 76805 βαϊά απΐο μΐπὶ, 1 ἅπὶ ταν, ὑσαθῃ. 
διὰ ἰδ : πὸ ομ6 οοπιϑῦδι ἰηΐο {6 ῬΓΘΒΘΠΘΟ 
οἵ Ἐδύμον, Ὀὰὺ Ὁποῦ πθ.ὅ 

Ἴ Τῇ γϑ Κποὺ τηθ, γ6 που] Κπον τὰν᾿ 
ἘΑΟμου αἶβο: δπὰ ἔγοιῃ ἔδ18 ΒΟῸΡ γ ἃγθὶ 

1 ἐτροκίίηςς μίδοῦβ." 

3 γἀκέ, ἰιο, “τοδύγ." 

3 ὁγι, "ὉΥ Μο;," δα πιαη. 
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5. 5ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΞΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

μϑποθίογἐ γ Κπον τη, ἃπα μᾶγθ 866} Βῖπη. ἃ Πα γ6 πάνθ βθθὴ Πῖπη.} 
8. ῬΕΠῚΡ βΆῖ ἢ ππΐο δΐπη, Τιοτ, ον 8. 8. ῬΒΠΠΡ βδῖ8} απο μῖπη, Οαν Τιογα, Βιονν 

ὑπ ἘδύμοΡ, ἀπα 10 βι Ποϑῦ 118. “τ ὕΠ6 ΒύΠον, ἃπὰ ἐλαΐ ἐδ ΘΠΟ ΡΝ [Ὁ 8.5 

9. 7655 βδι ἢ ἀπίο μῖπι, Ηδανθ 1 ὈΘΘη 80 9 7685 β10} ἀπο πῖπ, Α11 ὑΠ|8. ὑϊπι8 
Ἰοπρ ἐἴπιθ τ τἢ νου, πα [γοῦ μαϑῦ ἔμοὰ ποῦ ἅπὶ 1 ψἼ} γοιι, ἃπΠα γ6 Βᾶγθ ποὺ Κπουπηϑ 
᾿Κπονπ] ππθ, ΡΊΠΠΡ ἢ 1π6 ὑπαῦ Βαῦ βθθμ τηθ, ῬΆΠ]ΠΡ ἢ μ6 ὑπαῦ βθϑῦἢῃβ:. τὴ βθϑῦϊι {Π6 
πη Βαῦῃ βθθὴ ὑπο Βαύμου ; ἀπ μον βαγοδῦ ΒΑΥΠΘΡ; ἤονν Πθη βαγοδὺ ποι, ΠΟΥ τ 
Ἔδου [ἐλοη,1 ὅμονγ 8 88 Ἐλύμου ἢ ὑμ6 Βαύμου ἢ 
᾿ς ΤῸ Βεϊϊονοβῦ ποὺ ποῦ ὑπαὺ 1 1 ἴπ π6 10. Βε]ϊθνοδὺ ὅπου ποὺ ὑπαὺ 1 αὶ 1Π ΤῊΥ͂ 
ΑῦΠου, ἀπ ἔπ ΕΑΡΠΘΙ ἴῃ πι6 ὃ ὕΠ6 ΟΡ Β ἙΑῦΠΘΡ ἀπ πὰὶν ΒΥΠΘΡ ἴῃ πιὸ ἢ 8δηα {116 
ἐμαῦ 1 βρϑαῖς απΐο γοιῖι ὅ1 Βρθὰκ ποῦ οὗ τηγ- σορβ ὑπαῦ 1 5ρθὰκ 1 ανὸ ποῦ βρθακίπρ 
βο!, θαῦ ὑπ6 Ἑλύμον ὑμαὺ ἀν ]6 0} 1ῃ τη6, ἔρομ τ βο] 4 θαῦ τὴν ΒΑΠ ΘΙ ΠΟ 15 αν ν6}}- 
μ6 ἀοϑύῃ ὑμθ σου τβ. Ἰπρῦ ἴῃ πιθ, μ6 ἀοϑῦῃ ὑπθ86 τ ου 8. 

11 Βοϊονθ τὴ6 ὑμπαῦ 1 [ἀρ] ἴθ ὑπ θὰ- 11 Βο]ϊθνοῦ ὑπαῦ 1 αηὶ ἴῃ τὴν ΕΆΌΠΘΙ, ἀπά 
Ἔδον, ἀπ Π6 ΕΠ ἴῃ ΤῈ6: ἴὉΓ 656 θ6- ᾿Υ ΕἈΌΠΘΡ ἴῃ τη6: ἃπα 1 ποὺ, αὖ ᾿ϑαβῦ θ6- 
Ἴἴθνθ πιθ ἴον {Π6 ΨΘΓῪ ὑΟΥ κ8᾽ 88 ΚΘ. Ἰῖθνθ θθοδιβθ οὔ ὑπΠ6 ψορκβ.ῖ 

12 ὅ ΘΙΠΥ, γεν, 1 80 ππΐο γοι, ΗΘ 12 ὙΗ]Υ, νϑΡῖϊν, 1 Β8Υ πηΐο γοὺ ὑπ δῦ, 
Ὅμαῦ Βθ]θυθῦμ [ΟΠ] τηθ, [6 σον ὑπαῦ ΤΡ {Ππᾶὖ ὈΘΙΊΘνθῦι ἴῃ τημ6 ὑῃ9 σον ὑμαῦ 1 
᾿4ο 588}} μΒ6 ἀο δἷβο; τη σγθαῖθν [τυογλ8] (ὁ [6 8180 8}|8}} 40, ἃπα ὑπαῦ σγθαῦθυϑ ΤΠ 68 
[Βδη ἴῃ 688 588}} ῃ6 ἀο; Ὀδοδιβθ 1 ρῸ τππίο ὕμδη ὕΠ686 ἢθ 5}8}} 4ο ; θθοδι8θ.1 ἀπὲ βΌΪ Πρ; 
[π|ν} Ἐδύμοσ. ᾿πηΐο ΤΥ ΕΔΕΠΘΡ. 

᾿ς 18. δΑπα ν᾽ Βδύβοαυθι γ6 588}} 81. ἴὴ ἴἢ 7 15. Απὰ ψῇμαῦϑ γ6 5}18}} 85}: 1Π ΤΩ ΠΔΙΠΘ, 
ΞΞ | Ἐς ΞΕ ἘΡΕΈΕ ΙΝ 

Ϊ Α.Ὁ. 93. 
ΠῚ ΘἩ. χἰϊ. 45; ΟἹ. ἴ. 15; ΗΘΌ. 1. 3. 

1 11Ὸ. “γὸ βᾶὺν ΗΪπ).᾽ 
3 « χῃᾷ ἴζ [15] Β δ] οἷο πξ ΓῸΓ ἃ5.᾽ ΗΤΚῚ. 
3. χ1Ὸ. “Καθ Μὸ ποῖ.᾽ 

2 ΟἿ. χίν. 20; χ. 38: χυϊὶ. 231,23. ] 4 ΟΥ̓, “ἵἴγοπὶ ΜΥ Ξου].᾽ Ῥοβοῖ. πιθηέ, " ἔγότη Μο.᾽ ΗΥΚῚ. 
ἧς τῇ ψ ] 5.“ δὐϊαϊη".᾽ ΗΓΚΙ. 

3. ΟἿ ν. 190; νἱ!. 16; ΝΠ, 28 ; ΧΙ]. 40. δ Ῥρβοῖν, ομηἱέβ μοί. “ΓΑΥΟ] γ6 ΘΙ Ιονῖπρ Μὸ ὑπ 1 [Ἀ 10] 

ΓΠ 406π.ν. 36; χ. 88. ἴπ ἔπ ΒΑΤΗΕΕ,᾽ ΗΓΆ]., ΒΡ  ἱπρ μοί πὰ τοδαϊπρ ἐν τῷ 

ἘΞ :Ξ Ἰδη 3 ἃ ΜΞ πατρί μου. 5. 5. Μαζέ. χχί. 21; 5, Μασκ χνΐ. 17; 5. [λικὸ χ. 17. ΟΣ πολι 

6 5, Μαζί, νἱΐ. 7; χχὶ, 32 5. Μαδῖκ χί. 34. 5. 1Κὸ χί. 0 ; 
σι, χν. 7, 16; χνΐ. 38, 34; 5, 9Άπι65 ἴ. δ᾽; 1. 5, σοι ἢ. 
22: ν. 14. 

5. “δ ηα τ ]0ἢ} ρτοαίου, ΗΥΚῚ. 
9. “δηὰ {π8ὕ {πϊπρ;.᾽ ΗΓΚῚ. 

ΒΛΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

Καονπι μΐτη, ἀπὰ ᾿πάθθα βθθη μη. 
8. Απᾷ ῬΆΠῚΡ βαῖῦ. πηΐο μΐπι, ΤιοΡᾷ, 

Βῃον ἃ5 ἐλοῖ Εαύμοιυ, ἀπ ὑμπαῦ 50 Ποῦ 8. 

9. Απᾶ {6518 βαῖ δ ἀπέίο Πΐπ), Ξ0 ΠΙΔΉΥ͂ 
ἄδΥ81 πᾶν θθθη αἱ τἢ νου, Δη4 παβῦ ὕμοὺ 
ποῦ Κπονηΐ πιθ, ῬΆΠῚΡ ἢ μ6 ἐπαῦ μαῦ βθθπὶ 
τὴη6 Βα} 566} ἔλθ ἘἈΥΠΘΥ ; μον ὑμθη βαγθϑῦ 
ἔβοι, ὅπου τι8 ἐλ6 Ελύμον ἢ 

10 Βε]ϊονθ γϑ ποὺ ὕμαῦ 1 δ ἴῃ ἐλο Ἐὰ- 
ὑμθν, ἃπα ἐλ ΤΠ ον ἴπ πιο ὃ Ὀὰὺ {Π|6 ΥΘΡΥ͂ 
ψορα 3 ἐμαὺ 1 Βρᾷῖκθ πηΐο γοὰ 1 βρᾷκθ ποῦ 
οὗ ταν βοῦ; θαῦ ἐλο Ἐαύμον πΠῸ ἐδ ἸΠ 116, 
[6 ἀοϑύνι {118 στους. 

11 ΒεΙΐθνο ὑμαὺ 1 πὶ ἴῃς ἐλ ΕΔΌΠον, ἃπα 
ἐδ6 ῬΑύΠΘΡ 1ῃ πὶ: ΟΥ 1 ποῦ ὈΘΙΪΘνΘ τη6 ἴῸν 
ΤΩΥ͂ ΜΟΥΡΪΚ᾽Β Βαῖκθ.ὅ 

12. ὙΟΗΪΥ, νϑυ]γ, 1 Βα ἀπίο γοι, ΗΘ 
ὑπαῦὺ ὈΘΙΙΘυθῦ ἴῃ τη6, ὑπ πουὶς ὑπαῦ 1 ἀο 
{ῃ6 5816. 6 450 888}] 4ὁ ; πα ργθαῦθι θυθῃ 
Ὁμ8η ὑΠ18. 588}} 6 ἀο; Ὀθοδιβθ 1 ρὸ ὑηΐο 
ἔλθ Ῥλύμον. 

18. Απα 411 ὑπαὖ γϑ δβὶκθ ἴπ' ἸῺΥ ΠᾶΠῚΘ 1 

1 μεν “Κηρνν---βανν.᾽ 

3 ΤΊιο ἀ οἵ, αὐί. ῖ5 ἴοσο Ραΐ θοΐοσγο "ἙΑΤΉ ΚΑ᾿ ἴῃ ἀούουοησο 
ἴο {πο Α. ν΄. ; Δ που ρη αὖ, “ ΒΑΤΠΕΝ ᾽ ἃοπο, ΘΟ ΟΥΒ ἴῃ 

᾿Ἑιπϊορὶς {πὸ βάθη τηθαηΐπρ 85. ὁ Ραΐοτ᾽ δα ὁ πατήρ,--- 
νΟΥΥ αἰ ογθηῦ ἔγοιη ἐπᾶῦ ΟΥ̓ {πὸ ΕΑΤῊ ΕΑ᾿ ἴῃ ἘΠΊ 5}, 

8. ἐΒΡΘΘΟΝ,᾽ ΟΥ̓, " ἀἰβοοῦγβο," ῬΟΙΥΕῚ. 

4 ἐν }.᾽ ῬοΙνρΕῚ. 

δ οΥ᾽(, “Ὀοσδιιδο οἵ, {πγοὰρῖ ΜῪ ἡγοῦ. 

6 οΥ “πᾶνο δϑιθα, “δηᾷὰ {ὔ ὑποῦο 6 ΔῊ ΟΠ6 {πΠπαῦ 5 Κ5.᾿ 
ῬοΙνρΊ. 

ΘΟΤΉΪΙΟ. 

Βΐπη, ἃΠ4 γ6 ἢδγθ 566}} ΒΪπ|. 
᾿ς 8. ῬΆΠῚΡ βαϊᾷ πηΐο ᾿ΐπι, Του, Βῃου π8. 
{6 Ἐλύπθν, δπα 10 βυ ποθ α8.1 ἴδιο ΤΑΌΠον, πα ἐπαῦ Β ΠΠ ΟΘ ἢ τ|8. 

9 ΑἸΙ {815 ππηθ 1 πᾶν ὈΘθη ἽΝ] 9. Ζ76β8ι15 βαῖ ἢ ἀπΐο πΐτη, 41] ἐπ|8. ὑϊπὴ6 
τοῦ, ἔμοι Κηονγοβῦ πη6 ποῦ, ῬΒΠΠΡ ἢ5...... 1 δὰ νΠ}} γοὰ, ἃπα γ6 Κποὺῦ π|6 ποῦ, 

ῬΠΠΠΡ ἢ μ6 ὑμαῦ μαῦῃ Βθθη3 τὴ6 μαῦ ἢ ΒΘ 3 
ὑπ6 ΤαῦΠοΡ ἢ μον βαγοϑῦ ὅπου, ὅμονν τ18 
ὅπ6 Ῥλίμον ἢ 

᾿ς 10 Βοϊϊονοβῦ ἔμοι ποῦ ὑΠαῦ 1 ἃ ἴπ ν 10. Βε]ϊονοϑῦ ὑποὰ ποῦ ὑπαῦ 1 ἃπὴ ἴῃ ΠΗΥ͂ 
ῬΑύμον, ἀπ τὴν ΕΑΥΠΟΓ 1ῃ πὴ ἢ {Π|6 γουβ ἘἈύΠ ΟΡ, ἀπ τὴν ΠΌΠΟΙ ἴῃ πη6 ἢ ὑῃ6 νου 8 
ὑπαῦ 1 887 υπίο γοὰ 1 880 ὕπθπι ποὺ οὐ νι μῖο 1 Βρθακ ὑΠῸῪ ἃγ6 ποῦ σου 8. ἔΡΟΊη 
η 56} 7 4100 ὃ ΤΥ 561 αἰομο: θαῦ {πὸ ἘαύΠοΡ. 1} 18 ἴῃ 
| 16, ῃ6 ἀοοῦῃ Πῖ8 νου ϊκβ.3 
᾿ 11 Βοιῖονθ πὶ τπθ ὑπαῦ 1 δηὶ 1η τὴν 1ὰ- 
] ὑπ6ν,, ἀπ τὴν ΕΑΓ Που᾿ ἴπ τπθ; 1 πού, αὖ 

᾿1θαβὺ ΤῸ ὕΠ|6 ὑΟΥ Κ᾽ Βα] 6 ὈΘ]ΊθνΘ 1Π Τη6. 
12 ὙοΥ]γ, γ Ρ]γ, 1 ΒΔΥ ἀπΐο γου, Ταῦ 

ΒΘ ὑπαᾶῦ 6] Ιου ἴῃ τηθ, ὑπ του κ5 ὑδαῦ 1 
ἀο 81Π8}} ῃ6 αἷ8ο ἄο: διά ρυθαῦθῃ. {Ππ8} 
ὕΠ|6 56. 5818}} μοὶ ἀο ; Ὀδοδιβθ 1 588}} γὸ αηΐο 
{π0 ῬΆΡΠον. 

13 Απά {πὰῦ τ 10} γ 6 8118}] 85]. 1) ΤΩΥ͂ 

1 Ἡ, Τυκὶ, ν. 144. 
! 

1 γ)τ, “γὸ βαὺν Ηἰπι.᾽ 

3 6, ΜΝ οίάο, ὑ. 97. 3 }1{, "5Βδν7ν.ἢ 

3, ΤΌΚΙ, ν. 541. ᾿ ἦ περη"ιφδμῖ, τὰ ἔργα αὑτοῦ, οὐ αὐτοῦ. 

4 με μαϊδί, ἐν τῷ πατρί μου, καὶ ὃ πατήρ μου. 

8 ῬΆΠῚΡ βαιἢ ἀπο πὶ, Του, Βῃονν π8. 

». 37, 
ΕΠ 7 2} ἐπαΐοί τϑα, 

Ἰκηονν δἴτη, ἃ πὰ γ6 566 ΠΙη. 
8. ΤΊοη ῬὨΪΠΠΡ βαϊᾷ ἀπο δἴμη, Το, 

ΒΠΟΨῚ τ8 ὕπ6 Ἐδύπον,᾿ ἀπ ὑμαῦ Βαβι θοῦ 
118. 

9. 726815 ὑπογθίοτο βαϊᾷ πἀηΐο μἷπὶ, ὅ0 
Ἰοηρ ἃ {ἰπ|68 ν Ὁ} γοὰ τγὰβ 1, πα {Ποῖ 
δοπον]οαρσοάβιλ τὰθ ποῦ, ΡΠΠΠΡ ἢ π ὑπᾶῦ 
μαῦ βϑϑηῦ πη6 πα βοοηῦ Εαύμθυ ; πὰ ΠΟ 
βαγϑϑὺ ὅπου, ὅμον " ὉΒ {Π|6 Ταῦμον ἢ 

10 Βοϊϊονοϑὺ ποὺ ποὺ ὑμπᾶῦ Τὸ ανὲ ἴῃ 
ἙΑίΠον, πὰ ἘΆΌΠΘΡ 15. ἴῃ πιὸ ἢ {6 τ 8 
{παῦ 1 βρθαὶς απίο γοι 1 βρθαὶς ποῦ οὗ τὴγ- 
561: θὰὺ ἘΑΌΠΟΡ. 0 18. ἴῃ πῖθ, π6 ἀοοῦι 
{Ππ6 ΟΡ ΚΒ. 

11 ΒοΙίονο πὶ ὑπαῦ Το ανὶ ἴῃ Ταῦ, δπᾶ 
Ῥαῦμον ἴὰ τπθ: ἴΓ ᾿πάθοὰ οα δοοουπηῦ οἵ 
{Ππ|686 σου 8 γ6 ὈΘ] ον πὴ ποῦ." 

12. ον, νοεῖν, 1 Βα. ἀπο γου, ΗΘ 
ἐπαῦ ῬοΙθνοῦμ πιο, {πὸ ον τΒ  ίοι 1 (ὁ 
μὸ αἰδὸ ἄοϑῦῃ; ἁπἃ σγοαίον ὕπ8η {Π|686. ἢ 
ἀοοῦμ , Ὀθοδιβο 1 ρὸ ἴο Τύλυ ον, 

15. Απὰ {πᾶὺ νι} γ9 δὶς [ἢ ΠΥ ΠΆΠΊΘ, 

1 αμρεῖ, Ἰ1ξ, " Βοὶ ὈΟΙΌΤΟ ΟἿΣ ΟΥ̓ΟΒ.᾽ 

3. ἐλπαπα αἰίαπ, τὸν πατέρα, υυἱῖϊι ἀοὔ, αὐτί, ΤΊβ ἀσε!οῖο 
ἐπ ποῦ ἱπβοσίοα νυ πογο {1ὸ ΟΟἐΐσ πδβ Ὁ ποῦ, δ5 10 [85 ἄπο 
ἴπ τὸ Ἐπ ορίο απ ΒΙανοηΐο, α.ν., θσσδαβο ΠΟΙ ΠΟΥ ΟΥ̓́ΤΠΟΒΟ 
ὕνο Ἰδπσυθοβ πα πὸ ΘοΥ, ατί,, πόσο αβ πὸ ΘΟ ίο 85 
τ, ἀπ π5οὸ5 ἰδ γποη γοηυϊγοῦ, ἃ5. 6.5. ἴῃ {1|5 οᾶδΒο, 

3 κναἰαπμα πιο ία, "50 τὰ 0}} ΟΥ̓ (ἰπ|6.᾿ 
4 μήκει λιοα, 5}, “ βανν.᾽ 
συν αναὶ ἵπ ἐπίπε υααγείνο πὶ μαϊαμθοί! νι τΐα. “" Βῖπὸ 

ΒΘΠΕΙΙ,---οί 5. κἰο βία ασπάαπι δύ, {ΠΠ, νουθόσγαγη Οὐγπο- 
σόχαπι ΟΠ Βα ΠΟ ῬΓΌ ΡΟ. σαγαηΐοπι ποχηθ ποθι ὁ0 ἸοσῸ 
Ῥοβυΐδβο, Ὁ] Ῥόποτγο βοϊοῖ, ἢ, 1, ποῖ ἀοθοραι," ὸ ΟἰλΡ06- 
Ἰοπῖχ οὐ 1,, Δα 1, 4 Βἰς σαπὰ Ταπίο ἀδτηι8---αποα ΘΟ, οἷδ- 
τἰβδίτηο, Βοὰ οὐτότο παθοῖ," Ὀρρδίγύπι, Οὐ, ΑΥρ, δά 1, 



Οπ.». ΧΙΥ. 

ΔΕΆΜΕΝΙΑΝ. 

ΟἸΚπον δΐπι, ἀπά 866 δἰπι. 1 
8. ῬΠΠΠΡ βαῖτι ππΐο μῖπη, Ἰμοτα, Βονν Ὁ8 

{πὸ ἘΔύΠοΡ, ἀπά ὑμαῦ 15. Θποιιρ!ι [ῸΓ 18. 

9. 76βιι8 βδῖ ει απο μἴπι, ΤῊΪ5 80 Ἰοπρ ἃ. 
ὑϊπιθ δπὶ 1 αἱ γου, 
Κηονϑ τπθ, ῬἈΠΙρΡ ἢ 6 ὑπαῦ μαῦ βθθηΐ 
πῖθ μαὲ ἢ 5θθη ἐπι ΕΆΡΠΘΡ ; μουν ἔΠμθη βαγθβὶ 
ὅπου, ὅμον α8 ὑπ6 ΒΑύμον ὃ 

10 Βοϊϊονοϑῦ ὕμου ποῦ ὑμαῦ 1 ἀπὲ ἴπ Βὰ- 
μ6υ, ἀπ ἘαύΠ ον 18 ἵπ πὶ ὅδ {Π|6 νον ὑπαῦ, 
1 βρθδαὶ τ γοὰ 1 βρθαὶς ποῦ αὖ 8}} ἃ5 1 
ἔγοπη τυ 861; θαὺ ὑμ6 ᾿αῦΠ ον νΠῸ 18 απ γ6}}- 
ἱπρ' ἴπ πηθ, 6 ἀοϑῦϊι {16 ὑγουῖκβ.7 
. 1Ι Τὸ γ8 θε]ῖθυθ τὴθ ὑπαῦ 1 ἀπ ἴπ 1 ὰ- 
ἔπιον, ἀπά ΒαίΠον ἴθ τ ἢ θὰὺ 1 ποῦ, δὖ 
Ἰοαϑὺ ἴον 6:6 του Κ᾽ βαῖκθ ὈΘ]]ΘΥ 6 ΤΏ. 

12. ον, νοῦν, 1 Βα. ἀπίο νοι ὑμδῦ, 
Ἠδ ὑμαῦ δ] θυ ἴῃ τη6, ὑπ του κβ ἐπαῦ 
1 ἀο Π δ8δὸ 88}8}} ἀο; δπᾶ ρτθαῦθι" ὁΠ68 
ἔμπα ὑΠ656 588}} [6 ἀο ; θθοδιβθ 1 ρὸ πηΐο 
Ἐδυμον. 

18 Απᾶ νῇαῦ ἐμίηρ γ6 5}18}} 85Κ ἴῃ ἴῃ 

1 μὲν ἀδοὺκ 'σπα. ΜϑῺΥ σορίθ5 οπῖῦ " πα 566 Ηἰπι.᾽ 

3 γ1π, "5ὸ κστοδί.᾽ Τῇ ἰάϊοπι αἰδέολαρ απιαπαρ᾽β σαπποῦ 
Βὰ τοὺ εγοα οἵἴοσγυνῖβο ; {πὸ ᾽5 οὐ ἡαπιαπαρ βρϑοϊσίηρ {Π|6 
εἶπιο ἔμοη 5ρεπξ πὰ πὲ ἐπαϊης. 

3 ἀξαπψεαν, ὑτοῖ. ἵταρ. ἱπᾶ., τούοστί πο ἴο {πὸ τορθδίθα 
ορρογίππίτῖοβ οἵ Ὀθοοτηΐπρ δοαδἰπῖρα, 

4 γχῖ. “πὸ [πδῇ 58}ν.᾿ 

5 5, Βοροτίδη, Ηοπι. νἱ. ἡ. 364, 5α., ἀπὰ 202. 

δ᾽ βοπιὸ σορίοβ ᾶνο "δηὰ (6 ἙΆΤΉ κα ἰπ Μο.᾿ 

7 5, Βορογίδη, Ηοπι. γ΄. Ρ. 301. “ὙΠῸ 15 ἀνν ο! ἶπ’ πὶ ΜῸ,᾿Ὁ 
ψεν τοοίον τοῦν πα αγέεἰπμέηψαπ Κογάσε, “ Δπα ποὺ ὙΠΟ ἢ 
Ὑγου κοῦ δΊοδοΥ πὶ ΜῈ." 

ΘΕΟΘΆΘΙΑΝ, 

Βᾶνθ 566Π. Βΐπ). 
8. ῬΗΠῚρΡ βαϊᾷ ἀπίο μἷπι, Τιοτὰ, Βμονν 8 

ἔμν Εαυμον,} δηᾷ 10 50 σε 8. 

9. 768ι8 8814 ὑπῦο Εἷπι, 50. Ἰοπρ ἃ ὑϊπιθ. 
πᾶ ὑμβοὰ ἀἰάθὺ ποὺ ἀπὶ1 αν ἢ γοῦ, ἀπά ἔβοι μαϑὺ ποὺ Κπονπ ἅτῃ 1 τὶ γοα, ἀπά ἔμουι Παϑὺ ποῦ Κπουτῃ, 

τ, ῬΒΠΡ ἢ ΒΘ ὑμαῦ μαῦμ βθθπ πὶ διδῦῃ 
5660) ΠΥ ΒΔΕΠΟΓ ἢ πᾶ πον βαγϑϑῦ ἔμοι ἴο 

'πιθ, ϑμονν Ὁ8 ἔμγ Βαύμον Ὁ] 
10 Βοϊϊονοβὲ ὅποι ποὺ ἐμαῦ 1 διὴ ἴῃ {6 

ῬλΙπον, απὰ ἘΔΕΒΟΓΡ 18 ἴῃ πὴ ὃ 
4 ΧΙΥ͂ΤΙΤ.---ΤῊΘ νου 8 συ Β 10} 1 ΒρΘαὶς πιηΐο 

γοῦι 1 βρθὰῖ ποῦ οἵ τηΐπθ οὐτα 861 [5 θα ΠῚῪ 
ἜΔΟΒ νῦν  μὸ 8 τ ἢ τιθ, 6 ἀοϑῦμ ὑἢ6 νου. 

11 Βοϊϊονοδῦ ὕπο ὑμὰῦ 1 δ ἴθ Βὰ- 
πον, πὰ Ἐαύμον 15 ἴπ τὴ8 : 1 ποῦ, θο]ονο 
τὴ ἴῃ ἔμοβθ που Κβ. ἢ 

12. ον, νυν, 1 580 πηΐο νοι, ΗΘ 
ἐπαὺ θο]ϊθυθῦ ἴῃ πι6 888}} ἀο ὕΠπθ 8816 
ψουκΒ ὑμαῦ 1 ἄο; ἀπά θύθῃ ργθδῦθι. ΟΓΚΒ 
588}} Β6 ἄο; Ὀθοδιδθ 1 ρὸ πηῦο ἘλίΠον. 

18 Απαὰ νιϑαῦ Ἐπὶπρ γ6. 5888}} 45}ς 1ῃ ΤῊΥ̓ 

| ΒΙΆΨΟΝΙΟ. 

μανθ Κπουση Βΐπι, ἀπ μᾶγθ 5θθηΐ Ὠΐπη. ' 
᾿ς 8. ῬΒΠῚρ βαϊά ἀπέο μῖπι, Τοτα, ΒΟΥ τι 
ἐλὸ Ἑδύμον, απὰ ἰδ βιπσοῦῃ τι. 

9. 7688 βαϊά πἀπέο μΐπι, 80. Ἰοῃρ ἃ ἐϊπι6 

πθ, ῬΕΠΙΡ ἢ 6 ὑμαῦ ΒδΕἢ βθθηῦ τὴθ ΒΔΕ} 
'Βθθὴ ἔλθ Βδίμου ; μοὺν ἔπθπ βαγθϑῦ ὕδμου, 
ὅδΒον τ ἐλο δίπουν ἢ | 

10 Βοϊϊονοϑῦ ἔμοι ποῦ ὑπδῦ 1 πὶ ἴπ [6 
Ἑαύπογ, ἀπὰ ἐλὸ ΕΔΌΠΘΙ 18 ἴπ πη6 ὃ 
4 χυγτπι.---ΤῊὴθ πογάβ ἐμδὺ 1 βρϑαὶς ἀπο 

γοὺ 1 Βρθδκ ποῦ οἵ τηγβοὶῦ; θαῦ ἐλ Εδέμον 
ἵν μὸ ἀνθ! ]θῦἢ ἴῃ τπθ, μ6 ἀοοῦμ ἔθ οσβ. 

11 Βεἰίθνθ πὶ ὑμαῦ 1 διὰ ἴῃ ἐλδ Ἑδΐμοτ,, 
πα ἐλ Ἐδύμου ἰπ τπθ: δυῦ ἢ ποῖ, ὈΘοδιδ56 
οἵ {Π6 σου κβ μᾶνθ [10 π᾿ πηΘ. 

12. ΟΡ, γϑυγ, 1 ΒΥ υηΐο γοῦ, Ηθ. 
ὑμαὖ Ὀ6]θνϑῦι ἰπ τὴ ἔμ πογκβ ὑπαῦ 1 ἀο, 
ἜΘ. 58}}8}} 4ο 4]5οὸ; δπὰ ρυθδίθ. Ὁπθ8 ἔμδῃς 
ἔμ688 888}} ΒΘ ἀο; Ὀθοδιιβθ 1 σὸ ᾿πηΐο ΤΩΥ͂ 
ἙΑΌΠον. ὃ 

13 Ἀπᾶὰ νϑαΐθνυθι. γ8 ΤηΔΥ ἃ8κ οὗ ὕδπθ᾿ 

, 
1 χηαπιαμε δλιεπὶ, τὸν πατέρα σου. 

3 11ξ, "50 β»τοδῖ. 

8 ιαπια ἐοιεπιὶ, ὃ πατήρ μου. 

4 ἴθ. “ΤῸΓ 056 νου Κβ᾽ 58 Κο.᾽ 

ἈΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

Δηα γ6 88} ϊπι. Ἷ 
8. ῬΆΠΙρΡ Βαϊ ππῦο ΒΪπὶ, Του, Βμ ον τι8 

ἔμ δμον, 1 ἀπ τ μανθ θη υσἢ. 

9 Τῆο ϑανίουν βαϊα αἀπέο μῖπι, ῬΆΠΠΡ, 80 
Ἰοπρ' ἃ ὕϊπὴθ 1 νγὰ8 ὙΠ γοῦ, Ἀπ γ6 Κπον 
τὴ ποῦ ὃ δ ἐμπιαῦ βθϑῦῃῃ. πιθ βθϑῦϊι τιν Εδ-᾿ 
ποῦ; ον βαγϑϑὺ ὕμοι, ΒΟΥ ἃ8 ὑγ Τὰ-᾿ 
ἔμιον 3 ] 

10 Βεϊϊονοδῦ ποι ποὺ ὑμαῦ 1 ἅππ 1π᾿ 
Ῥαύμπον, απ ΕΑΌΠΘΥ 5 ἴπ πὶ ὃ ὑπ6 τον ἐπα 
1 βρθδῖς ἴο τοῦ 1 βρθὰκ ὕπθιι ποῦ οἵ πὴγ-᾿ 
56! ἢ, Ὁπ6 Ἐμοῦ πο ἀνθ! ]οῦ 8 ἴῃ πτθ, πῃ. 
σον κοῦ {π0 που 8. 

11 Βοϊϊονθ γ ποῦ ἐπαῦ Γ δπὶ ἴῃ ἘΔΕΠΟΥ, 
δηὰ ἘΑΠΟΓ 18 ἴῃ πὶ ἢ θ᾽ ἴον ἴον {Π6 γοσ 8, 

12 ϑοοί!ι, 1 8. ππίο νου, ΗΘ ὑμπαῦ Ρ6- 
Ἰιθυθῦῃ ἰπ πὴ μ6 πόγκοῦς ὑμ6 σου κβ ὑμΠδῦ 
1 νοῦ; πὰ ἢ ψουκοῦν ποτ ὕμδπ {Π|686 
ΔΙῸ ; Ὀθοδιβθ 1 ἀθραγῦ ἴο ΕδίΠοΓ. 

13 Απᾶ 1 ἀο νβαίβοθνυϑι γ6 88 ἴῃ ΠΥ 

1 ἐλοπε σάεν. Ι 

3 ἐλίπηε σάεν. | 

3 “96. αάεν ἐδπδ ιυεπαάδι. 

Ι 

ΑΒΑΒΙΟ. 

᾿Βῖπι, ἀπᾷ αν βθθὴ δῖπι.1 
4 χχχιτι.---ὃ ῬΒΠΠρ βα]4 ππίο ἢϊπι, Ὁ 

Ἰμοτά, Βμονν ἃ8 ὅΠ6 Ἐδύμον, ἀηα τὉ Β ΠἸσοῦ ἢ 
118. 

9. Ζ76βι5 βαϊὰ αηΐο μἷπι, 1 λαῦθ ἤθοη αὶ ἢ 
οὰ 8}1 185 τι μῖ]θ, ἀπ ὕθοι Κπονθϑῦ ποῦ 

τη6, ῬΕΠῚΡ ὃ ΒΘ ὑπαῦ Βαῦ} βθθηϑ πὴ ΒΔύΝ 
ΒΘ 3 ὑπ6 Ἐαύμου ; μον ἔμθπ βαγϑϑῦ ὕθοιι, 
ὅπου α8 μ6 Εδέμου ἢ 

10 Βο]ϊονοδὺ ὅποι ποὺ ἐπα 1 ἀπὲ ἴῃ ἐπ 
ΤΑΙ Ποτ, 5 ἀπά ἐμπαῦ {Π6 Ελυμονῦ ἐς ἴῃ πιὸ ἢ 
δηἃ {Π|686 βαυίπρβ ὑπαῦ 1 βρθαϊς, ἔμ. ἃΓΘ 
ποῦ τοι τη 861; θα τὴν ΒΡΠΘν, πῃ ὙΠῸ ἐα 
Ῥτοβοηῦ ἴῃ τηθ, μ6 ἀοθῦ}} ἔΠ686 ὑοῦ ίκβ. 

11 Βεοϊῖθνο ὑπὰῦ 1 αὶ ἴῃ ὕθ6 Ἐαύμον, απὰ 
ἐπαῦ ἐθο Εαυμουῦ ἐς ἴῃ τη : ἢ ποὺ," Ὀο]ϊονΘ 
τη6 Ὀδοδιβο οἵ ὑΠ6 του β. 

12. ΤΊ ὑγαι ἢ, {π6 ὑσαθη, 1 8αν ἀπηΐο Ὑοιι 
ἐπαῦ, Ἠὸ ἐμπαῦ Θ᾽ ον οῦ ἢ ἴῃ πλθ 8588}} στοῦκ 
ὑπ6 ποῦκβ ὑπαῦ 1 ἄο; πὰ ρτοϑαίουῖ ἐμ δῃ 
{Πο86 53}8}1 μ ἀο, θθοδιιβθ 1 απ σοίηρ ἴὸ 
ἐπ6 Εδίμον. 

18 Απὰ δυογυ ὑδίηρ γ6 58}8}} Ὡ51 ἴῃ ΤῊΥ 

1 ῬοΙΥΕΊ. δὰ ἀκ " αἰβο. 

3 γ1{. " 5δυν." ᾿ 

8. “1ἡ ΜΥ ΒΆτπεε, δηὰ {πδὶ ΜΥ ΒΆτηκπ. ῬΟΪΥΕῚ. 

4 γ1{. “115 ἀϊδοοαγεο," ἄτο. 

δ᾽ “Ῥοονο ἰπ Μὸ ἔππὲ 1 [Δπ} ἰπ ΜῪ ἙΆτη κα, δπὰ ΜΥ 
Ἑατηκα [[5] ἰπ Μο.᾽ ῬοΪγΚῚ. 

6 τοαίϊα, "απὰ ζποξ .᾽ ῬΟΙΥ ΚΙ. τοι ΚῚΥ ἰγαπιβι δια "γο]." Ϊ 

Ἴ αὔάαὶ, ἴ.6. " κτοιίοτ᾽ ἴῃ ἀὐδπετν, 

1 χιῖ, “γὸ Κπον ἃπὰ γὸ 5δὺν Ηΐπ." 

3 0.50 βτοδί.᾽ 

᾿ 8 νἱάμδυπῖϊ, ὃ ἑωρακώς. 

ΠῚ ὁ οΥἹἉ, “οῃ δοσοπηῦ οὗ ΕΝ νγοτκϑ." 

5. Κο Οἰδιι πιοδηιὶι, 

ΡΕΆΚΞΙ͂ΑΝ. 

δοσαδὶ πο χΊΠἢ Βΐπι, Δη4 Κπονν Βϊπι.} 
8. ῬΙΗΠΡ βαϊά ἀπΐο δἷϊῃ, Τμοτα, Βμον τὶ 

ἐμῖπθ οὐ Βαύμον, δηα ρἰδοθ Ἀΐπι θθίοτθ. 
ΟἿΓ ΘΥ̓͂ΘΒ. , ' 

9. ὅδβαβ βαϊᾷ απΐο μΐπι, 80. ἰοπρ ἃ ἐϊπηοῖ 
αν 1 ὕθθὰ ψῖθ γοι, ἃηἀ γΘ Κῦον πθὶ 
ποῦ ὃ πιῦμουῦ ἀουδῦ ἢ ὑπαῦ δίῃ βθθῃὅ πιθ 
Βα ἢ βοθϑ ὑη6 ΒΔΙμΟΡ ; μον βαγθϑὺ ἕπου, 
{μ θη, ὅμονν τ ὕμ6 Εδύμον ἢ ] 

10 Βεοϊϊθνοδῦ ποὺ ποῦ ἐμαῦ 1 ἃπὶ ἴῃ Ἐπ] 
ἐπου, ἢ ἀπὰ ὑπο Ἐδέμον ἴῃ πιὸ ὃ δηὰ {δ 
ψορὰβ ὑμαῦ 1 Βρθακ ἃτθ ἴγοτι ὕ86. ἘΔΕΠΘΥ 
ψΠ0 ἰ8 ἀνθ! ηρ ἴῃ ππθ; ἢ ἴὉ 18 ὑπδὺ ἀοθεὶ 
ὑπ 856 τ γκβ. | 

11 Βοῖϊῖθνθ ὑμαῦ 1 δὺὶ ἴῃ δίον," ἀπά ̓ 
Ἐδύμον ἰπ ππθ; δᾶ ᾿ἴ ποῖ, ἴον ἐδθ νου Κβ᾽. 
Βᾶ ΚΘ αὖ Ἰοαβδῦ Ὀθ] θυ. | 

19. Τνυϊν, ἔσαν, 1 587 ἀπίο σου, Ενοτν. 
ὁπ ἐμαΐῦ Ὀο νοῦν ἵπ πιὸ, ὅθ 8 ον κ8 ὑδαῦ, 
Ι ἀο μ αἴβϑο 58}8}} ἀο; δῃᾶὰ στοαΐθν ἔμδῃς 
8. ΒΘ. 8}}8}} ἀο; Ὀθοδυβ 1 σὸ ἱπέο ὅδ 
ῬτόβΘηοΘ οἵ τὴν Εδέθοτ. 

18 Απὰ ναῖον γὙ8 δδκ ἴῃ τὴν Ὠδπιο, 1 

ΤᾺ νΟΥΥ ΑἸ πῖνε δἰξογακίον ἴῃ ἔννο Ἰοΐξοτα οὐὁἁὨ εῖκ '᾿ψοτὸ 
σοῦ! πῖδκὸ ἴς "κοὸ Ηΐτπ," ἱπβίοδα οὐἉ "Κῆονν ΗΠ πὶ." 

3,18. "50 πιιιοῖι εἰπιο." 

8 γ1ξ. "κανν." 

ὁ δἷκο, “{π8Ὲ 1 [ἀπ|} ἴῃ ΜῈ ΒΑτη κα." 

0᾽ 



5. 50ΗΝ. Ομ». ΧΙΥ. 
] 

] ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΚΞΙΟΝ. 

'πᾶπηθ, ὑμαῦ ψ}}} 1 ἀο, ὑπαῦ ὕμ6 ἘδύΠΘΓ ΤΉΔΥ͂ 
Ὅ)6 β]ονῖβδα ἴπι {πο ὅοπ. ᾿ 
᾿ 14 ΤΕ γβ 5881] δϑὶκ ΔῈ ὕμ]πρ' 1π ΤΩΥ ΠΆΠῚΘ, 
1 ΜῈ} ἀο [ἐέ.} 
᾿ 15 ἅ 1Πγϑ Ἰονθ πιθ, Κ6θρ τῃῦ ΘοπιμηδΠα- 
[πο 6; 

᾿Π 16 ΑμαΤ1 9} Ῥγαγ ὅπΠ6 Βύμον, δπα ὅ}6 
5881} σῖνθ γοῦ δποῦμϑν Οπηΐονύθν, ὑπαῦ ΒΘ 
πᾶν ΔΌ146 τιῦἢ γοῦ ΤῸ ΘΟΕ; 

17 Πυθα ὅ0π6 ϑρισιῦ οὗ ὑσαῦ: ἥπσμοτα 
ἐπ που! οαπποῦ τθοοῖνθ, Ὀθοδι186 10 [566 0}}} 
δὴ ποῦ, ποίσμου Κπονθῦμ πα : Ὀὰῦ γ9 
Κπουῦ πἶπι; [[ὉΡ] Β8 ἀνθ! ]θ τι γοὰ, 
θα 588} θ6 11 γοιι. 

18 6 ν1}} ποῦ ἰθᾶνθ γοι [Τοοπη ον ]688 :] 
[81 ν1}} οοπηθ ἴο γοιι. 

19 Ὑδὺ ἃ 1016 μ᾿ 1]6, ἀπα ὑμ6 που]. 
[866 0} πὶ πὸ πιορθ; θυῦ ϑγθ [886] πι6:, 
Ἰθρροαιβο 1 ᾿ἶνγθ, γ6 58|8}} 1ἴγθ αἶβο. 

20 [Α0] ὑμπαῦ ἀδγ γ68 588}} Κποὺν ὑμαῦ "1 
πὶ ἴῃ τη  ΕΑΥΠΘΡ, ἃΠ4 γ6 ἴπ π|6, ἃπ4 1 ἴῃ. 
γοα. 

Ι 

] 

᾿ Ϊ 

᾿ 

Α.}. 33. 
τ ΟἹ. χίν. 31, 23; (ἢ. χν. 10, 14:1 5. 908ὴ ν. 8. 
3 ΟἿ. χν. 2 ; χνυΐ. 7; Εσπι. νἱϊ!. 15, 96. 
35 ΟἿ. χν. δ᾽; χνὶ. 13;1 5, Φόὴ ἵν. 6. 

Ι] 51 Ὁογ. 1. 14. ᾿ 
5.1 5. ΖΌδη ἴϊ. 27. 
6 5, Μαῖῦ. χχυῖι. 30. 
7 οΥ, ογρλαν. 
8. ΟἿ. χῖν. 3, 28. 
9 ΟἿ. χνΐ. 16. 

] 10} ΟΟΥ. χυύ. 20. Ϊ 
1: ΟἿ. χίν. 10; Χ. 38; ΧΥἹϊ. 21, 28, 26. ᾿ 

᾿ 

ΞΥΕΙΔΟ. 

1 58})8}} ἀο ππίο γοῦ, ὑμπαῦ ὑμ6 αύμου θ6 
Β]ον θα ἴῃ ὑπ6 ϑοπ. 

14 Απά 1 γ8 588}] διβὶς 11 ἴπ ΠΥ ΠΆΠΊΘ, 
1 ἀο 10. 
4 χχχσι.---1ὅ Τῇ γθ Ἰοῦβθ Π|6, Κθθρ "ΟΥ̓ 

ΘΟΙΩΠΠΔ Πα] Θηὖ8. 

16 Απὰ 1 5})8}} τθαιθϑῦ οἵ ὑπ Ῥαύμον, 
ἃπὰ ἀποίμον Οοιηἤονίθυ! 6 85Π|8}} ρῖνθ γοὰ, 
ψ 80 588}} θ6 τὶ γοιῦ ππῦο ΘὕΘΡΗΙΌΥ : 

17 Τη6 ϑρινιι8 οὔ ὑγαῦῃ ; μΒ6 ποτα {Π6 
σου] οαπποῦ τϑοθῖνθ, θθοαιβθ ὑπαῦ μ6 Βα ἢ 
ποῦ 566 Βῖπ, ἃη 4 παῦῃ ποὺ Κποντι ΒΪτὴ :ἢ 
θα γ6 ἃ" δοαιαϊηὐθα αἹῦ Πΐπὶ ; ὈΘοδιι86 
μ6 ἀνθ] πὶ γοῦ, ἀπα 6 ἐδ ἴῃ γοὰ. 

18 1 ΊἸθᾶνθ γοῖι ποῦ ΟΡΡΗΔΗΒ: [Ὁ 1 Θοῖηθ 
ἴο γοι ἃ 11{0]16 αἴτον." 

19 Απά {6 νου] βϑοῦϊῃ. πὶ ποῦ; θιυῦ 
γ6 888] 580 ΠῚΘ: ὈΘΟΔΙΙΒΘ 1 [ἴγ6, 1, γ6 8180 
88} Ἰῖνρ. 

20 Τὴ ἐμιαῦ ἀν γϑ 5}8}} πον ὑπαῦ 1 απὶ 
ἴῃ τὴ  ΒαῦΠΘΙ, ἃηΠ ἃ γὙ6 α78 ἴῃ π|6, ἃπα [ αηὶ 
ἴῃ γοι. 

1 Ῥαγαοϊείο. 

3 ἐβ0 παῦ Ηρ πιᾶῦ δοϊαθ,᾽ ΟΥ̓ Φσοπέϊπιιο,᾽ ΗΓΚῚ, 

3 ε{ῃαῦ ϑρίγῖς,᾽ ΗΤΚῚ. 

110, “πὸ βαὺν Ηΐπι ποῦ, ἀπὰ Κπονν Ηΐτη ποῖ.᾿ “Ηο βθοῖἢ 
πα Κποννοῖ Ηΐπὶ ποῖ.᾽ ΗτΤΚΙ. 

5. τῷ Π1{{1Ὸ ΠΊΟΓΟ,᾽ ΟΥ̓ “ἃ ᾿ἰπ{1Ὸ ἀραίη.᾽ ΗΓΚῚ, 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

5888} ἀὁ ἴῸ γοιι, ὑμαῦ ἐλ Ἐδύμον Ὀ6 β]ουῖ- 
ἤρα ἴπ ἐλ ὅοη. 

14 Απᾷ 1 Ὁποῦ θ6 δΔπΥ ὑπὶπρ ὑπαῦ γ8 
ΔΒΙΚΘα 1Π ΠΙΥ͂ Π8ΠΊΘ, 1 5118} 4ο 16 ἴον γοι. 

165 Απὰ 1ἴ ᾿ἱπάθϑα γϑ Ἰονθ π|θ, Κθθρ ΤΩ 
ΘΟ ΜΒ ΠαΙηΘηὗβ. 

16 Απά Τ 5}}8}} δ8κ ἐλ Ἐαύμον, δα ἢ 
8Π|8}} Βοῃὰ ὑπῦο γοῦ Δπούμον (οι ξονίον,} 
ὑμπαῦ μΘ 40 14.85 τὶν σοῦ απῦο θυθρΙθΥ : 

17 ἍΤ} ϑριν!ὺ οἵ γἰρ  θοΌΒΠΘΕΒ 3 ΜΠ] ἢ 
ὑπ που Ἱὰ σαπποῦ τϑοθῖνθ, θθοδιβθ ᾿ πα 
ποῦ 566 η: Β]η, ΠΟΙ ᾿γτπουγηΐ εἴτῃ ; θαὖ ἃ8 [ῸΓ 
γοῦ, γ86. Κποὺ πὶ ; Ὀθοδιβθ μῃ6 ἈὈΙἀθὺἢ 
ψΊἢ γοῦ, ἃπα Π6 18 πὶ θΒ]η γοι. 

18 Απᾷ 7 5118}1 ποὺ Ἰθᾶνθ γοὺ ὑμαῦ γϑ θ6- 
ΘΟΠη6 ΟὨΠ] ἄτη οἵ ἀθαῦῃ :ῦ 1 5}}8}} Θομιθ ἴο γοιι. 

19 Ὑϑοῦ ἃ Π{{16, ἀπὰ 6 σου] βθϑῦἢ πὴ 
ΠΟ ΠΊΟΡΘ; Ὀαῦ γ6 518}} 566 1η6: Ὀδοδιδθ 1 
αἀηὶ ἃἰῖνθ, απ γουῦ 4180 85118}} ᾿ϊν. 

20 Αὖ ὑμδᾶῦ δϊπιθ γ8 88|8}} Κπονῦ ὑμαῦ 1 
ἄτι ἴῃ ἔλθ Ταύμθν, ἀμ ἐλο ἘαύΠο᾽ ἴῃ πη, 
Δ γουι 4180 1ῃ Π16, ἃπα 1 ἴῃ γοι. 

1 Ῥαγακιϊεδς, 

3 ῬΟΙΥΡΊ. δὰ ὰβ, " δπὰ θ6.᾿ 

8 οΥ, " οὐ {τ}. 8666 οἷ. ἱ. 7. 

4 Ὁ, “ 5ανν---Καονν.᾽ 

5 ἄρισαϊα τιαμέᾶ, ἴπο ἘΞΗϊορὶο ὕουτη ΤῸΣ “ ΟΥ̓ΡΔΗΒ :᾿ 6.6’. 
πιαΐχαγε παάδαμψᾶπ ιυαὔριοαϊα πιαμέα, “ἃ ἸΟΝΘΥ ΟΥ̓ {Π|0 ῬΟΟΥ 
δι ΟΥ̓́Θ δ5,᾽" ἅς, Ὀϊάδβο. Αροβῦ, ἄὔτἢ, ν. 18. 

δ ἐἃ5 1 δὴ] ᾿ἱν᾽ηρ’ (ΟΥ̓ αἰϊν 6,} γΟὰ 8150 ἅγο ᾿ἰνί πε (ΟΥ αἰϊνο,} 
ῬοΙγΕΙ. 

ΙῈ ΒΑΉΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΟΟΤΉΙΟ. 

10 Απᾶ 1 αἷβο 5}|8}} αϑὶς ὑπ Εδέμον, πὰ 
6 588}1 σῖνβ γοῖι ἃποῦμον (ὐοιηογίον,} ὑπαῦ 
μ6 6 στ γοὺ ππΐο οὐθΡαϊὺν :ἢ 

17 ΤῊ ϑριγιῦ οὐ ὑγαῦῃ ; πίοι 086 ψρου]α] 
οδηποῦ τϑοοῖνθ, θθοδιβθ ἢ6 μα ποῦ Β60ῃ. 
μῖτη, δηα Κπουγθῦ Εἷπὶ ποῦ: θυῦ γθ Κπον 
μἴπι ; Ὀθοδαβθ 6. 8Π|8}} ἀνγ9}} ἴῃ γοῦ, δῃηᾷ. 
888}} 6 1π γοι. | 

18. 1 5841} ποῦ Ἰϑᾶνθ γοὺ ἴο ὍΘ οὐρμδῃβ:, 
ΤΙ 5}18}} σοπια απίο του. ὃ 

19 ΤΊοτΘ 18 γοῦ ἃ Ε{{}16, ἀπά ὉΠ6 νον] 
818}} ποῦ 8680 116. 

! 

Ἰ Παράκλητος. 

3 Ἡ, Τυκί, ν. 101. 

3 Ἡ, Τυκί, ν. δ41, [Π|8 γΟΥΒΟ 15. 8180 Τουπᾶ πὶ ἴμ6 δοῖβ 
᾿ οὔ 5. Ῥασποτα; ΜίῃπκαγοΙ, ". 100. 

] 4. Τυκί, ν. δ41, Β4ᾳ. ΤΊΟ ΟΥΤΟΓΕ ἱπὶ πὸ Βαμίαϊο οὐ {π|5 
ἐραββαγχο, ὑπο ἀο ποῖ οχίβε ἱπὶ πὸ ΜοταρὨΐτῖσ αἰ8ὸ σίνοπ 
᾿ὉΥ Τυκὶ, βοοπὰ ἴο βῆῆονν {πᾶὶ πὸ τῆσδέ παν Ὀοττόνγοῦ {Π|6 
Βαίαίς τίει νον ΠΟ 85 ον σπῖν Π{π||Ὸ ἀσησπίπερα, 

᾿ἴτοπὶ βοὴ Μ8. ποῖ ΟΥ̓ π΄ὶ5 ονστι σοτηροβίείοι ; ἴον {πὸ ππα 
᾿ σοππροβοὰ ἐξ Εἰτηβοῖῦ, 6 ποτ σοῦ ανο στ τσ ἀπά 
Ἰ ραποξαδίοα δ5 ἰξ ἰΒ; δηὰ {7 πὸ ΚΠ ᾿ξ ΔΒ. ὙὙ6}1 δ8. 16 
Μεοιηρπίείς ἣθ νου πᾶνα κίνοπ ἰξ 858 ἀοσυγαίοϊν. 

᾿ “05 

ΠΆΠῚ6, 1 588}} ἀο πιηΐο γοιι, ὑμαὺ ὑπ ἘἈΌΠΟΥ 
θ6 δ]ονιῆθα πῃ ὑΠ6 ὅοη. 

14 ΤΊΑΌ ν Β10}ι γ 6 8Π18}} δ8]κ 1Π ΤΥ ΠΆΠΊΘ, 
ὑμαῦ Τὸ 588}} 4ο.3 

165 1 γθ Ἰογθ π|6, γ6 Ὑ}1}} [66 ΠΥ ΘΟ - 
᾿ηδ Πἀπιθηΐϑ. 

10 Απᾷ 1 5}8}} ῥγᾷν ὑπ Εδύμον, ἀπ μῸ 
5881} σῖνϑ γοι ἃποῦποι Οὐμπιου ον, ὉΠπὰὉ Π0 
Ὀ6 νι γουῦ ἀηΐο θύθγΌν : 

17 Το ϑρι τι οὗ σα τυ Β10}} ὑπ ον] 
σαπηοῦ ΤΘΟΘΙΥΘ ; ὈΘόδα86 μΠ6 β5θϑύῦμ τη ποῦ, 
ποιῦμου πουγθῦ Πα: θαῦ γ6 Κπον Πΐτὴ ; 
Ὀθοδιδ μ6 μα θθθηῦ Ὁ] γου, ἀπ 818}]} 
θ6 ἴῃ γοιυ." 

18. 1 58|8}} ποῦ Ἰθᾶνθ γοὰ ἴο "6 ΟΡΡΒ8ΠΒ: 
Τ᾿ Θοπι6 πηΐο γοιι. 

19 Ὑοῦ «ἃ 1116, πὰ ὑπὸ νου] βθοῦῃι τὴὸ 
0 τη0 Ὁ; Ὀαῦ γ6 8566 π|ὸ: ἃπὰ Ὀθοόδῃβο 1 
Ἰῖνθ, δ πα γ9 αἰβὸ γὙ6 81|8}} 1ἴνθ. 

20 Τπ {ΠπὰὉ αν γ6 8}18}} πον ὑπᾶῦ 1 δ ΠῚ 
"1Π ΤΩΥ̓ ΤΆΓΠΟΡ, ἃΠα γὙ9 ἴῃ πηθ, δηα Τ 4180 ἴῃ 
γοα. 

1 “πα ἐμοῦ» ΜΚ. 

] 3. 110," Ὁ0αὉ 1 ΒΠ181}1 ἀο ἱξ,᾽ 

ἢ Παράκλητον. 

4 10, ἐγ 85 ὙΠ γου." 

5 δρλεδλῦρί, ι1Ὸ. "15 ὁπο ἴο δ᾽ ΟΥ̓ " σοπίίπαο,᾽ 

Τ ἀο 10, ὑπαῦ ὑπ6 ἘΔΙΠΕΡ Ρ θχαϊ θά ἴπ {16 
ὅοῃ. 

14 Τῇ γθ δϑὶς πιθ Ὁ ΔΠΥ͂ {Ππ|πρ’ ἴπ ΤΥ 
ὨΔΠ16, 1 (ὁ ἐξ. 

15 1 γο Ἰἰονθ π16, Κϑθρὶ ΠΙΥ Θοιημδηᾶ- 
Ἰηθηΐϑ. 

16 Απᾷ]Τ κὰν {Ππ|0 Ἐαύμ θυ, ἃπὰ ᾿ ρίνθῦῃ 
γοῖι ἀπούμου. Οὐοιηξονῦον," ὑπαῦ μ6. θ6 νυ ἢ 
γοῦν πιηὔο οὐθρῦν : 

17 Το ϑρίνιῦ οὔ ἔσαν; νυ ΒΊοἢι ἐπ18 νου] 
ΤΥ ποῦ τϑοοῖνθ, θθοδιιβθ ἢ βθοί εἴπ ποῦ, 
ἈΠᾺ κποννοῦ ἢ πὰ ποῦ: θα γ6 Κπονν Εἶτ ; 
Ὀθοδιιβο π6 ἀνθ] 60}. να} γοι, πα 18. ἴῃ 
γοιι. 

18. 1 Ἰθαᾶγθ γοι ποῦ ΟΡΡἢΔΠΒ : 1 ΘΟΠῚ6 
αηΐο γοιι. 

19 Υοῦ « Ἰι16, ἀπ α {Π|8 νου] βϑοῦ τη6 
ΠῸ ΠΠΟΡ ; Ὀαὺ γ6 866 πΠ|6: Ὀθοδιιβϑ 1 Ἰἰγθ, 
Υ6 4180 Ἰἴνθ. 

20 1ῃ {ππῦ ἀν γ6 δοϊςπον]οάροῦ ὑπαῦ 1 
αν ἴῃ ΠΥ ΠαῦΠΘΡ, ἀμ γ9 ἴῃ πιθ, δπηᾶ 1 ἴῃ 
γου. 

1 ψαδίαϊά, ᾿ἴϊ, " Ταδύοη,᾽ " ποϊὰ ἴαβί," 

3 Ῥαγαοϊδίιια, 

5. υἱδμυαίγπαπα, " νυ ἱἀονγοά οὨάσοι," 560 Νοῖο οἱ {πἰ8 
ΥΟΓΒΟ, Ρ. 11, 

4 ἐμαΐξεῖ, ᾿ἴτ, "ταῖ," 

δ μήκμηπαί), 



»νἰυυυνν ““ΦὩΔΘΝΗΝΝΝ νυ σπϑὐδ  πππνν 

Οπλρ. ΧΙΨΥ͂. 

ἈΚΜΕΝΊΑΝ. 

πϑῖηθ, 1 51}8}} ἀο 10, ὑμαῦ ὑμ9 Εδύμου Ὀ6 
βου θα ἴῃ {Π6 ϑοη. 

14 [Τῇ γϑ β!οιὰ Ὡ8Κ ἃ ἐπιίπρ' οἵ πιθ,1 
888}} ἀο 10.7} 
4 χχχι.---Ἰδ Τῇ γϑ ἸΙονθ πιθ, γ6 ν1}}" Κρ 

ΤΑΥ͂ ΘΟ ΙΔ ἀΤη ΘΗ 8. 

16 Απᾶ 1 588}} ρυὰν ὑπ Εδύμον, δηα Π6 
888}} σῖνϑ γοῦν ποῦν Οὐτη ογύθυ, μνΠ0 5}18}} 
Δ0146 νῖθἢ γοὰ ππύο Θύθ μιν : 

17 ΤῊ ϑρί τι οὐ ὑγαῦι 3 Βῖ 0} {86 του] ὰ 
οδηποῦ τϑοθῖνθ, Ὀθοδυβθ 6 βϑϑῦϊι ῃϊπὶ ποῦ, 
δηα Κηονϑῦμ Εἴτα ποῦ: θαῦ γο που Βΐπὴ ; 
θδοδιβθ 8. 8188}} α76}1 Ὀγ γοι, δη 8}|8}} 
θ6 σῖτα γοι. 

18. 1 5}|8}} ποῦ ἰθᾶνθ γοὰ οὔριδηβ: 1 
Θ0Π16 ηΐο γοι]. 

19 Ὑοὺ ἃ 1160 πιοστο, δηὰ ἐμθ πο υ]α 
βϑϑίῃῃι. τὸ ποῦ; Ὀαῦ γ6 58|8}} 566. πιὸ: Ὀ6- 
Θδ.156 1 τη ᾿ἰνίηρ, γ6 4180 ἃγθ ὕο 6 Ἰἰνὶπρ. 

20 [πὶ {παῦ ἀν γ6 5}|8}} Κπονῦ, γου, ὑΠαῦ 
Τ ἀπὶ ἴῃ τὴῦ Εαΐμοι, ἀηα γοῖ ἴῃ τη6, πᾶ 
Τ η γου. 

1 ΤῊ 5 νοῦβα 5 ἐγαπδιαξοα ὕγομη ἃ Τοοῖ- ποῖ ἕο {Ππ|6Ὸ 1805 
οὐ, τυυλιίοῖι βίδξεβ ἐμπαΐ ἴθ ΚΌΠΟΓΔΙ ἰδ 15 υγαπίϊηρς ἴῃ Αὐτηθηΐδη. 
Μ585. 

3 βἰσχηρὶο ὕαξ. 

3 ναγ, “ἴπο Βρίγὶξ ἐγατι." 

4 βόπιο σορίοβ ἴδνο, "πὰ 8150 πὸ τνουἹὰ βθοῖῃ Μὸ ποῖ, 
δυΐ γὸ 566 Με.᾽ 

5 υεπίαπ ᾿ἰπιεϊοία εἰς, 

ἈΑΝΟΊΟ.ΒΑΧΟΝ. 

Πδιη6, ἐμαῦ Ἐμοῦ θ6 ρ]οσῆθα ἴῃ (ἢ 6 ὅοη., 

14 Τῇ γϑ δ8]ς τη διυρἢῦ ἴῃ ΤΥ Πδη6, ὑμαῦ 
ἀο. 
“1 χχχγι.---1ὅ ΤΆ γϑ Ἰονθ π|θ, Πο]ά τὴν 

σοταπηα πα τηθηΐβ. 

10 Απὰ 1 ργὰν Βαύμον, δηὰ ᾿θ σίνϑίῃ 
Υοῦι ἀπούμον Οοτηΐονγίοσ,. ὑπαῦ 6 ονον ἢ 
ου: 
17 Το ϑριτιῦ οἵ ὑγαῦ}, τυ μοι {}15 νου] 

ΤΥ ποῦ τϑοθῖνθ ; 1ῦ Κπουγοῦϊι πϊπὶ ποῦ, θ6- 
ὁδΈ86 1 Βοϑύῃ μἰπὶ ποῦ: γ6 Κπον μΐπι, θ6- 
ολ.86 ᾿6 ἀνθ] 0 νεῖθἢ γοα, ἀπα οχίβίθυι 
ἴπ γοι. 

18. 1 Ἰοᾶγθ γοὰ ποῦ ογρ Δ Ὴ8 :ἢ ΤΟ ΘΟΠῚΘ 
ἀηΐο γοι,, 

19 Νὸον γοῦ 18 ἃ ᾿1{}6 ἢνϑῦ, δηα ὑπὸ του] 
ΒΘΘ ἢ} τὴ ποῦ ; γ6 8560 τη8 : Ὀθοδαβο 1 ἰἷγο, 
δα γο ᾿ϊνθ. 

20 Τὴ ὑμπαῦ ἀδν γ9 πον ὑπαῦ 1 δ ἴῃ 
ΠΙΥ͂ ἘἈΥΠΘΓ, Ἀπ Ὑ6 Δ1Ὸ ἴῃ τηθ, δηὰ 1 πὶ ἱπὶ 
γου. 

1 ράλενηε Ἐγεζείεπα, 

3 χξ. " 5έορ- οἰ άτοη," κέεορ εἰϊά. Ι 

5. ΖΟΗΝ. 

ΘΕΟΚΘΊΑΝ. 5ΠΑΆΥΟΝΊΟ, 

ὨΔΠΊΘ, 1 588}} 4ο, ὑμαῦ {μι ἘΑύμ Σ᾽ θ6 ρ]οτῖ- ᾿ΕΆΓΗΘΙ ἴῃ ΤΥ ΠδΠ1Θ, 1 588}} 4ὁ 16, ὑμαῦ {μ6. 
Πρὰ ψτῖ {π0 ϑοη.1} Ελύμον θ6 β]ου θα 1π 6 ὅοη. 

14. Απάὰ [ἢ γ9 8}}8}] αβὶς Δπγ ὑπ πρβ᾽ ἴπ παγ, 14 Απά 1 γ8 αϑὶκ δὴν ὑμ] Πρ} [ἢ ΤῊΥ ΠΆΠῚΘ, 
ΠΆΤΏΘ, 1 58}|8}} ἀο ἐλδηι. Ι 5})8}} ἀο {{7. Ι 

10 Τῇ γθ Ἰονθ π|θ, Κθθρ ΠΥ σοιηπηαπᾶ- ἡ 15 1 γ Ἰούθ πιθ, ΚΘῸΡ ΤΥ φοιηπηδπᾷ-, 
τηθηΐϑ. τηθηΐβ. ᾿ 

10 Απά 1 58}8]] δβὶκ πιῦ Ελύμον, ἀπὰ μΒ6] 16 Απᾶ 1 58}8}} ρσὰν ἐμ Ῥίον, δηᾶ᾿ 
888}} Βοπα γοι ἀονπῦ Δπούῦμον Οομΐογῦοσ, "  Π6 85|8}} σῖνθ σοι δηοίμον Οὐποσύον, ὑμαῦ 
ὑμπαῦ Π6 τῖϑὺ δά ἢ γοὰ απο ϑύθγηϊυ :} Β8 6 δ γοι πο ΘύθγΪΌΥ : ] 

17 Τῆιο ϑρί τὺ οὔ ὑσαῦα ; ψ ΐοι 10 18 ποῦ] 17 ΤῊ ϑρίτιῦ οἵ γαίῃ ; σι μοι {Π6 που]. 
ΡΟΒΒΙ]6 ἴον ὅμθ σου] ἴο σϑοθῖνθ, θθοδιβο οδπηοῦ γθοϑῖνθ, θθοδιβο μ6 βϑοῖῃ Ὠΐτι ποῦ, 
τῦ ποῖ Π ΒΘ} Πΐπη, ποῖ μϑύ} Ικηονστι Βΐμη : ̓ἀπαὰ Κπονγθῦῃ μἷπὶ ποῦ : θὰ γὸ πον Πῖπις:, 
θυῦ γὸ πᾶγθ ποι Ὠϊπὶ; Ὀθοδιβθ μ8 18 θθόδιιϑο 6 ἀνθ]! θῦ ἴπ γου,2 δηα 5}|8}} ὕ6 
αῖτἢ γοῦ, ἃπά 5118}} θ6 ψτῦ ἢ γοα. ἴῃ γοι. Ι 

18 1 Βᾶνθ ποῦ Ἰϑῦν γοιι ἕο Ὁ6 ογρῃᾶηβ:) 18 1 Ἰθαγθῦ γοῖι ποῖ ουρθδηδ: Το 584}}} 
Τ 51}8}} οοπιθ απΐο γοιι. ΘοΙη6 πηΐο γοιι. 

19. Α 110016 Ἰοησθν, ἀπά {18 που] βοοῦμβ, 190 Ὑοῦ ἃ Π1{16, ἀπὰ ἔπ πτου]ὰ βθοῦι τὴ 
168 ποῦ; Ὀαῦ γ6 5}}8}}] 566 1η0: Ὀθόδιιβθ 1} ΠῸ ΠΟΙ; Ὀὰῦ γ6 866 ΠῚ :ὃ Ὀθοδδβθ 1 ᾿ἷγο, 
πὶ ᾿ἰνὶηρ, ἃΠηἃ γθ 4180 8Π8}]} ᾿ἴγϑ. Δηἃ γ8 588}} Ὀ6 ᾿ἰνίηρ. ] 

20 Τὰ ὑπαῦ ἀδν γ9 Κπον,, γοῦ, ἐμαῦ 1 δὰ} 20 Τη ὑϊπαῦ ἀδν γ6 υπαογβίαπαϑ ἐμαῦ Τὶ 
ψίθἢ ὑ86 Ἑαύμον, ἀπ γοὰ ψΊῸἢ πιθ, ἀπ 1 ἃπὶ ἰπ τὰν Εδύμοτ, ἀπά γὸ 1ῃ τη6, πὰ 1 ἴῃ, 
ἰηῦ γοι. του. 

1 οὐ, “ἴῃ ὅπ6 50ν.᾽ 566 (ἢ. χν. 23, 56. 1 οΥΓ, “ΤῸ δηγτ πη ρ.᾽ 

3 γαδαεηϊ, τ. " ΤὨΐπρβ τυ οἢν,᾽ Ρ]. 3 οΥ, “σοπεπαοί ἴῃ γοῦ.᾿ 
Ϊ 

3 ΤΊιοβο δπα ἰκΚὸ νους δαί ἃ, πὶ ΡΌΠΟΓΑΙ, ἕο ανὸ δ ἕαξ. 
βἰ τι δοαείοι, ἐμποῦν πὶ πὸ ὑγοβοπς ἔδηβο, ἄγ τοπογοα 
ὉΥ͂ ὅπ ὑγεβοηξ, υυ πο, Εκὸ ἔπ βᾶπιὸ ἴσπβο πὶ Θοίμίσ δὰ 
ἴῃ Α. ϑᾶχοι ἰβ ἀξοὰ ἴον πὸ Γαΐαγο ἴῃ πιοβὲ οᾶβοβ, δὴ κἶνοβ 
Βτοδῇ ἕοσος ἴο {πὸ πηοητίοι ΟΥ̓ ἃ Γαξαγο δοϊίου. 566 Νοῖο 

οἡ οἷν, χὶν. 8, ἔρχομαι. | 
Ι 

3 πρδιριίοϊϊπῦς ἐἰδιυεπ, ἃ νου Ὁ ἀπ ἀοαθ]6 Ῥσοποὰπ ἐπαξ 
οδπποῦ Ὀ6 τοπαογοα τ γα}ν, 

4 πιρεβλίηϊδ. πιἐδεηιεἰϊ, " ΕἾΝ ΟΥ ΟΥ̓ σο ΞοϊδΔέϊοπ.᾽ 

5. φ)ιογὶα, ἐν, 

ἈΑΒΑΒΙΟ. ΡΕΚΒΙΑΝ. 

Ι 

᾿ 
| 

ΠΏΤΏΘ, 1 888}} 4ο 10 απο γοα, ὑμαῦ ἐμ Ῥὰ- σῖνο ἰδ γου, ἐμαῦ Ἐδύμον θ6 σ]ουι θᾶ ἴπ μἶ5᾽ 
ὕδον θ6 σ]ον θα ἴῃ ὑμ6 ϑοη. ΟΥ̓ ὅοη. 

14 Απὰ τῇ γθ ἀβκθά πιδὶ 'ἴπ ΠΥ παρ, 1 14 Απά [ἢ οἵ πιὸ γθ ἀθβίγθ δὴν ὑμίπρι 
88.8}} ἀο ἀπῦο γοιῖι τυ μαῦ γοιι 588}} ἀθβῖγθ ἴῃ ΠΟΥ͂ πᾶπι6, 1 ἀο ἴδ. 

15 Απά 1 γ Ἰονθ πιθ, ὕμιθὴ Κθθρ αῦ 4 χχχ.- -ἰὅ πὰ {6808 βαϊά ὑπίο ἢἷβ 
Θομηη δ Πα τη θη ΐϑ. ἀἰβοῖρ]68, ΤΡ γὸ ἰουθ πιθ,} Βᾶνθ π᾿ ΘΥ6 ἴο, 

ΠΙΥ͂ ΟΠΆΤΡΘΒ. 
10 ΑΠΑΤ 8}}8}} δὶς οὔ ἐμ Τδέμον, πᾶ 16 Απάὰ 1 588}} ἀοβῖτο οἵ ΘΟ οα," ἐμδΐῦ "6 

[6 8[8}} Βθη4 σοι ἀπούμον Οὐπιξουθον," ὑπαῦ σῖνο γοὰ ὑπ Οὐπουίον, ἢ ἀπα ὑπαῦ πὸ τὸ- 
818}} σοηδ πιιθὅ τ] ἢ γοὰ ἀπο θίγῃ;  πιδῖη Μ ἢ γοὰ ἀπίο Θὐθγηϊέν ; | 

17 Το ϑριγιῦ οὗ ὑγαι}, τυ μΐοι ὑπ ρου] 17 ΤῊ ϑρίτιῦ οἵ ἐγαε!, τυ δῖον ἐμΘ στ μοὶ 
18 ποῦ 8016 ἴο σθοϑῖγϑ," θθοδιβθ ἔῃ 6. 566 Εἷπὶ} του] οαπηοῦ τϑοοῖνθ, Ὀθοδυβθ ἔμοΥ ΒΆΝ, 
ποῦ, δηα Κπον ᾿ἶπὶ ποῦ : θυ γ πον Εἶπι, Βἰη ποῦ, ἀπά ποὺ Βΐπη ποῦ: γὙ8. Κποιν, 
Ὀθολαϑθ ἢ6 βίαπαθιμ ὉΥ γοιι,ῦ ἀπὰ 6 18) αἴπι ; θθοαιβο 6 μαΐ ἔβθπ Ρ͵δοθ διποηρ, 
δὐϊάϊηρ ἴῃ γοιι. Ὁ, 8Πη4 18 ὈΘΙΌΓΘ νοι. ] 

18 1 58}8}} ποῦ ᾿θᾶνθ γοὰ ογρβδῃβ: θυ} 1 18 Απᾶ 1 ᾿οᾶνθ γοῦ ποῦ ογριδηβ: δῖ 
88.8}} ΒΕ ΓΟ σοπιθθ ππίο γοι.. Ἰλε 16 ἐἴπηθ αἴνου' 1 88}8}} σοπηθ Ὀθίογο γοὰ. 

19 Ὑϑοῦ 4 110016, ἀπά ἐπθ που] 888}} ποῦ 19 Απὰ {πὸ που! βϑοῖῃ τὴϑ ποῦ; δξ 
860 τη; Ὀαῦ γ6 8}18}} 8680 τη: ἱπάθθᾶ 1} γθ ἃγθ ὑΠ6Υ ὑδμαῦ 566 1Ἰὴ8: Ὀθοδιβ0 1 ἈΠῚ 
Ἰῖνθ, ἃπα γ6 811}}} ᾿ἶῖγθ Ὀθοδιβο οἵ τη6. Αἰῖνθ, δηἃὰ γ6 8180 ἅτ δἸἶνθ. 

20 Τη πιαῦ ἀδΥ γ6 53}18}} Ἰθᾶγῃ,7 γοὰ, ἐμβαῦ ἡ 90 Τα ϊπδὲ ἀλν γ6 τῆλ πον ἐπαῦ 1 δτη 
Ι ἀηὶ ἴῃ (86 Ἑαύμον, ἀρὰ γοὰ ἴῃ πιο, δηὰ ἴῃ Ἐαύπον, ἀπ γ8 ἅτ ἴῃ πιθ, πὰ 1 ἀπὶ ἴῃ 
Τ η γοι. του. 

] 

1 τρὰ ἐπ σἀα!ἐμπεῦσεϊ, 

3. Ραγαοῖπί, πεμδα απ. ῬοΟΙγ καὶ. Οοτῖρ. τοα νη αϊμλιενν 
πεπα "ἰγμ"  "ἰσμάμαί, “" νὰ 1 ΑἸΔ11 ΔῚῚ γοὰ τυΐτὰ ἐπ ἨονΥ 
Θποατ," ἅς, Ηἰδε, Τοβορλὶ Βα, Τά κει, οἱ, ἱ. ν. 7, οὐ, Τιν, 

1 ἀδεέ νεὶ ἀᾶγδά. 8.600 οἷν. ΧΙ, 93, 

3 κα 'λιιϑδᾶ δε' λιοᾶλανι. 

3 Ῥαγακπί. 

5. ογ΄, " δοΐάο." 
᾿ ΦΊ:. " οἴπογ." 

4 χπ. “ἐπδὲ ἰδ τοσοῖνο Ηΐπι." 

5 ὙΠ} σοῦ, ῬΟΪΥΕῚ. 

ῬΟΙΥΚΊ. αὐ ἀκ ' αἴτον ἃ {ππ|6.᾿ 

7 ἴ,6. "Σὸ 5.81} Κπονν ἤἴγοπι πανίπς Ἰοαχιξ." 

6. 800 νογ, 8. 



--Ψ 
5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΡ ΨΕΚΞΙΟΝ. ΞΎΕΙΛΟ. 

21 1Η6 ὑπδῦ Βα Τὴν ΘΟπι πα ΠἀπηΘΐβ, 

πα Κοοροῦμ ἔμθιη, μ8 1 185 ὑπαῦ Ἰονϑίῃ τὴ8 : 

πα μ6 ἐπαῦ Ἰουθῦ πηθ 588}1 θ6 ἰουϑά οὗ τὴν 

Ἐδύμοσ, ἀπα Τὸ 1} Ιονθ πὶ, ἃΠα 001}} τη }1- 

[δβῦ τηγβοὶ ὕο μ]1Π}. 
99. ὅ:[ὰ6885 [Βαϊ απῦο δῖπη, ποὺ [βοϑτϊοῦ,7 

Τιορά, μον 15 ἢν ὑπαῦ ὕβοὰ Ὁ τηϑη]θϑὺ 
Ὁμγ 56} απΐο α8, πα ποῦ ππῦο {116 νου] Ὁ 

23. Τοβὰβ δηβθγεα δηα βαϊά απο ΠΪΠῚ, 
8710 ἃ τῆδῃ ΙΟΥΘ Π|6, ᾿8 011} ΚΘΘΡ ΠΙΥ͂ ΜΟΡαΒ : 
ἈΠᾺ τὴῦῇ ΕΆΌΠΘΡ 011] Ἰογθ Πΐμι, Πα τγθ ν0}}} 
ὁομιθ ἀπῦο Πἰπι, ἃ πα πηαῖτθ ΟΡ ἃθοάθ ἹῈ 
Βῖπ,. 

24. Ἠδ ὑπαῦ Ἰονθῦμ τη8 ποὺ Κθϑρϑίῃ ποῦ 
ΤΑΥ͂ ΒΔΥΪΠΡΒ : 8Π4 ὅζ86 σορὰ ψΠ]0} γ6 ΠΘΔΡ 
ἰβ ποῦ- ταῖπθ, θα ὑπ ΕΒ ΡΒ  Β]οἢ. βθηῦ 
Π16. 

25 ΤΠοβθ ὑπίπρβ μᾶνθ 1 βρόκθὴ πηΐο 
τοῦ, [Ὀοΐπρ' ψοέ ργθεβθπῦ] ψὶῦ ἢ γοα. 

20 Βυὺ ὅπ Οοιηβοτίον, [τολίολ, 581 ὑπ 
Ἡοὶγν Ομοϑῦ, βοπὶ ὑπ ἘΔύΠΘΡ. Μ1}} Βοπά 

21 Ἠδ νη σβομὰ ἀγροὶ τὰΥ ΘοιμμηδηΠ- 
τηθηΐβ, δηα Κοϑορϑῦ! ὕπθτη, μ6 1Ὁ 15. ὑμαῦ 
Ἰονθέϊι πιθ : θαὺ μ6 ὑπαῦ Ἰονθὺι πιθ 511.8}} θ᾽ 
Ἰονϑᾶ οἵ ταῦ Βαύμου, ἃπα 1 588}1 Ἰονθ ἴμῃ, 
ὉΠ 5118}} Βῃουν τη γ 561} ἤο ΒΊπη. 

99. Ζιυάδβ, ποὺ ἱπάθϑᾷ ᾿βοδνρὶοῦ," βαῖ 
ππίο Πἷπι, Δίγ Του, τ ὮῪ ἀν ὑποὰ τϑαάγϑ 
ἴο Βῃον ὑπ υβϑὶ αηῦο τι5, πα ποῦ πιηῦο {16 
νου ἢ 

28. 7658 δηβιυογθα πα βαϊα πηῦο Π1ΠῚ, 
ἨΦΘ ὑμαῦ Ἰογθίϊι πιθ, Κθορϑίῃ: τὰῦ ψορβ: 
ἃ ΠΥ ΕαΌμΘΙ 588}} ἴονθ Πῖπὶ; Πα ν6 
8841] οοηθ ππύο ἢϊπι, ἃπα νγ8 5118}} ΠλδΪτΘ 
οἱ" ἃ οάΘ 10} Ὠΐπη. 

24. Βυῦ πο ὑπαῦ Ἰονθέ πιθ ποῦ, θθρϑῦ 
ποῦ ΠῚ ποτα :ὃ 8η4 ὑ8μ15 σπορὰ ὑπαῦ γ6 ἤθδν 
15 ποῦ οἵ πιθ, θυῦ οὗ Ὁπ6 ΠΑΌΠΘΡ γνΠ0 Βθηῦ 
1η6. 

25 1 5ρᾷκθ {8688 ὑμίπρβ πηΐο γοῦ, νυ Ἀ116 
Τ πὶ ψἹῦ} γου. 

20 Βυῖ {88 Οὐπιονίθν, [π6 ϑρι νι οἵ Πο]1- 
᾿Π688, ΒΘ ψβοπὶ [Π8 ἘΔΥΠΟΙ 15 ἀθουῦ ἴο βθηαθ ' 

Οπμλ». ΧΙΨΝ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

᾿91 Ἠθ ἴῃ σΠΟΠῚ α7Ὁ ΠΥ ΘΟΠΙ ΤΠ Δ ΔΙ] ΘΗ 8, 
Πα τολο Κοορϑῦ ἐμθη, ὑπαῦ ἐδ 6Π6 ὁη6 ὑπαῦ 
Ἰονθῦϊι πὶ: ἃπα Βἷπὶ ὑμαῦ Ἰονθῦῃι πιθ, ΤΩΥ͂ 
Ἔύμου Ἰογθῦμ, ἀπᾶ 1 αἷβο ἰουσθ δἷπι, ἃπα 
518}1 τη Κ6 τη 561} βθθὴ οἵ ΠΗϊπι. 

99. ΤΊ Θη. «πάκ5, θαὺ ποὺ οἵ Ἰβοαγιοῦ, 
Βα απο Πΐπη, Τιον, τι μαῦ 18. ὑ818. σ]οἢ 
ὑμποιι βαγοϑῦ, ἐπαῦ ὕποιι ἀρῦ ὅο τᾶ ϊτ ἔμ υ861} 
5660 οἵ 8, ἀπὰ ποῦ οἵ {πὸ νου] ὃ 

28. Απὰ 4688 δηβνυθυθ ἃπα βάθη, ΗΘ 
παὉ Ἰονθῦθι μλθ, σθορϑῦ τὴν νοΡα : ἃπα ΠΗ 
ἙαύΠου Ἰονθῦμ πη, ἃπὰ νθ 588}} ΘΟΠῚΘ 
πηΐο Πΐπι, ὅπ νγ 8 5818}} τπὰκθ οὐ" ΤΌ ηρ' 
Ρίαοθ υἢ μῖιη.} 

94. Απὰ Β8 {παὺ Ἰουθῦϊι τὴ ποὺ Κϑορϑῦι 
ποῦ ΠΥ μονα : ἃπα ὑμ18 σπορὰ ὑμαῦ γ6 ΠΘᾺΡ 
ἦ8 ποῦ ᾿πἷπ6 οσῃ ψορᾶ, Ὀαὺ ἐς ὑμπαῦ πον οἵ 
ἐλ ἘδυΠθυ 0 Βθηὖ Τη6. 

25 Αμπᾷ {18 1 [014 γοὺ, ψΆ16 1 νγὰ8 
ΜΙ γοι. 

20 Βιυὺ Οοιίονἑον," ὑπο ϑριγιῦ οὗ τὶρῃ- 
ὑθοιΒη 655,3 ὙΠΟ ΩΣ ΤῊΥ ΒΑ ΠΟΙ 588}} βοπα 1ῃ 

Δ.}. 338, 

1 ΟἿ. χίν. 15, 33; 1 5. Ζοη ἰϊ. 5; Υ'. 3. 

3 5. Τκο νἱ. 16. 

3 ΟἹ. χίν. 1δ. 

41 5. 708 ἰΐ. 94; Βεν. 111. 20. 

5 ΟἿ. χίν. 10; ν. 10, 38; νἱῖ. 16; νἱ}. 28, χὶϊ, 40, 

6 ΟἩ. χίν, 10; 5. 1κοὸ χχῖν. 40; χν. 26; χνΐ, 7. 

1 γ1Ὸ. “ ΥἸΠ ΥΠοτ 15.᾽ τ΄ ἴο γΠότῃ ἰ5.᾽ ΗΤΚΙ. 

3 «ποῦ {παῦ ᾿5οατίον,᾽ ΗΤΚΙ. 

5 οΥ, “δρουῦ ἴο,᾽ “αὐτά, ΟΥ̓ 5ἴταρ]6 Ταῦ, 

4 50,811 Κοορ.᾽ ἯΤΚΙ. 

5. γογάβ.᾽ ΗΓΚΙ. 

δ οὕ, “ΒΟ πα ρ’,᾽ ---' 5Π8}} βοπα." ΗΥΚΙ. 

1 ΤῊ ῥγοβοηΐῦ ἔθηβο ἴῃ ἐΠ18 νΌυΞΘ τᾶν 8150 Ὀ6 τοπαοτθα 
γ {πὸ ζαΐαγο, "6 ὉΠπδὉ 5181] Ιονὸ Με, ἄς. 

3 Ἐς, Ρατακιϊέοβ, 

3 “τὴ Βιρίγἱῦ οὗἩἉ ΠΟΙΥ σὶρ) οι βι. 655," ῬΟΙΪΥΡῚ. ΟΟμΏΡ. οι. 
1.14, δηὰ ποίρ. 

5ΛΔΗΙΌΙΟ. 

29. Ζυᾶαβ π6 Οὐἀπδηϊζο βαϊὰ ἀπῦο Ὠΐη), 
Του, τυ μαῦ ἴον βμδ!ὺ ποὺ τηδηϊδϑὺ ἐμ β} 
᾿απΐο τ8, ἀπὰ ποῦ τηδηϊοβῦ ὑπ γ 86} ἀπῦο ὕ86 
σον] ἢ 

23. 7οβὰ8 δηβυογοα δπὰ βαϊα τιηῦο Ὠΐπ), 
ΓΤ ὁπ 58|4}} Ἰονθ τπθ, μ6. 5118}} Κθθρ ἴὩΥ 
᾿βαγίηρσβ: 8ἃΠπα τὴῦ ΕΑΓΠΘΙ 5}|8}} Ἰογθ ΐμη, 
Δη γι 588}} οοπθ ὑπαῦ τγΘ τα θ ον ἀν 6}}- 
ἴπρ᾽ ΡῬΙδσθ ψ να μιῖπι,} 

᾿ς 94, Ἦδῤ ἔπαῦὺ Ἰονϑῦῃ τηο ποῦ, Κϑϑρϑῦ ποῦ 
ΠΗΥ͂ ΒΆΥΪΠΡΒ : 8Π4 ὑΠ6 ψογὰ ΒΟ γ6 ΠΘᾺΡ 
8. ποῦ τηῖπθ, θυῦ οὗἩ παν Εδύμον πμὸ βοηῦ 
Ιη6. 

25 1 8814 ἔμθβθ ὑπῖηρ8 ἀπίο γοιι, θοΙηρ' 
ἢ νου. 

Ϊ 
᾿Ξ - δᾶ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

21 δ ὑμπὰῦ Βαῦμ} τηῦ σοιημΔΠἸηΘηΐ8, 
ἀπά ὑπαῦ Κϑοροῦμ ὕΠ6π}, ᾿6 10 15 ὑμαῦ Ἰονθίῃ 
πιο: θὰ Π6 ὑμαῦ Ἰογθῦ ΠῚ6 τὴ ΕΔΌ ΠΡ 
5881} Ἰονθ πῖπη, πα 1 588}} Ἰονθ ᾿1πη, δηὰ 1 
᾿Β618}] τη ἴθϑῦ πη γ 561} ἀηΐο Εϊην. 
᾿ς 99. 7685 Βαῖῦἢ αθΐο μῖμι, ποῦ ὑπ 150ὰ- 
τἱοῦ, Τιογα, τυ μαῦ 18 ὑμαῦ Βαρροποὰ ὑπὰῦ ὑπο, 
584 }ῦ τη! θδῦ ὉΠυ 6} ππῦο τι8, 8Π4 ποῦ 

απίο ὉΠ6 νου] ἢ 
23. Φο8θ8. Δηβυνογθα, βαυϊηρ ἀηὔο Πΐμῃ, 

Ης ὑμπαῦ Ἰονϑύῃι πιθ, 818}} ἔθ ΠΥ ΒΆΥ]ΠΡΒ: 
ἀΠα τὴν ΑΕΒ 588}} ἸΙονθ ἢΪπ), ἃ Πα νγῸ 51|8}}} 
Θοπιθ τππΐο Βΐπι, ἃπα νγ8. 81|8}} τᾶ το οἷν 
Ρίδοο οἵ ἀροάο υῖῦι Πϊπι. 

24. ἯΠ6 ὑπαῦ Ἰογθῦϊι τῆ ποὺ Κθθρϑῦ! ποῦ 
ΠΥ ΒΥ ΪΠρΡΒ : ἃΠα {Π6 ΜΟΡα ἡνΠ 101} γ6 ΠΘᾺΡ 
18. ποῦ τηῖπ6, ἰὖ 18 ὑπαῦ οὗ ἔπ Εδύμθυ πὸ 
᾿Βθηὖ 116. 
᾿ς 95 1 βαϊ4 ὕπ6β6 ὑπίηρβ απο τοι, Ὀοίηρ, 
ψΊ} γου. 

ο 96 Βυῦ ψθη {πὸ Ομ ον θυ 818}} οοΙη0, 
{16 ον Ομοβῦ, σιβοιὰ ὕπ6 ἘΑύ ΟΡ 514}}} 

1 ΤΊ Β νΈΤΕΟ [5 αἴβὸ Τουπα ἴῃ ἔπ6 ὕγαρστησις οἵ ἃ ἨΟΠΉΝΥ 
ἴπ βαμίαϊς, ἰῃ ΜίπκζαΓΟΙΙ ἘσΙ4., Ρ. 2383, 

3 Ἡ, Τυκί, ν. 642, 

1 11Ὁ. “πὸ Ὑπὸ [45] ΜῪ σοπιπηιαπαππησηξβ ἴῃ μἷ5 παπὰ,; 
ἰ,6, “Ὅν πίτπη,᾽ 

4 ΤῊο ἴσπκο ἀπο ἴῃ πὸ οὐ κίπδὶ οὐ ἔΠ}5 νογθο [5 ἃ ῬΓΟΒ. 
᾿ γψαξ, ἴση, νυ ΐοῖν οΐπ, ΟΥ̓ΚῚ ΠΑΆΠΙν δ Ῥαγεοίριο, κίνοκ Τὰν 
᾿πποτο τηθϑηΐηρ [Ὁ ΟἿΣ ΒΑ ΤΟ κ᾿ Β ϑγογάβ ἔπι ὕ116 Τὰ, ὙΠ 
᾿ “ Β118}1 ΟΥ“ὙΨ1}},᾽ 

ΘΟΤΗΙΟ. 

21. ΗΘ ὑπᾶῦ μα ΤΩΥ̓ ΘΟΠΙ ΔΘ ηΥΒ, 
ἀπ Κϑορϑῦμὶ ὕΠθιη, μ6 10 15 ὑμαῦ Ἰονϑίῃ τη: 
ἃπα π6 ὑπαῦ Ἰονθῦδ πη6 15 Ἰονθὰ οὗ πιγ Εὰ- 
ὑπον,2 δηα 1 Ἰονθ μῖπι, ἃ μα τηδη]θϑῦ τυ 56} 
ἀπο Ὠϊηι. 

252. ΤΘη 7448, ποῦ ὑπ0 ᾿βοανὶοῦ, βαϊᾷ 
απῦο τη, Τὸν, νι μαὖ Βαρροπρα ὑμπαῦ ὕπο 
ἰηἰοηάοϑϑῦ ἕο τηδηϊοδῦ ὑπ γ 56} ἀπο π8, πὰ 
ποῦ πηΐο ὕπο μου] ἢ 

28. 7658. δηϑυθυοά δηα βαϊα ἀπΐο ΠἾΠη, 
Τῇ δΔηγ ὁπ Ἰονθῦ]ι τη6, 6 Κθϑρϑῦ!ϊ τὶν ἡγορ : 
ἀηα τὰν αύθου" Ἰονθῦ!. Πΐπι, ἀπ νγ6 ΘΟΠῚΘ 
πἀπῦο Πἴπ, ἃ Πα πα ϊκθ οὐο" ἃ οὗ νὰ} ΐμ,. 

24. Ῥυῦ πὸ ὑπὰὉ Ἰονοῦ! τὸ ποῦ, Κϑοροὺ 
ποῦ τὰν πον : ἀπα πὸ νον ὑπαῦ γ6 ἤἴθὰΡ 
18 ποῦ ταΐπθ, θὰ οἵ {πὸ Ἰαῦμον ὑπαῦ βθηῦ 
16. 

25 1 βραϊκθ {Π18. ππΐο γου, Ὀοηρ τ ἢ 
οὐ." 
20 Ῥυῦ {πὸ Οπονίον, {πὸ ΤΠ ον ΟΠοϑῦ, 

ψΒοῖη ὑπ ΤΌΠΟ. Βομ 6 0}} 1ἢ ΠΥ ΠᾶΠ1Θ, 6 

1 γαδέαϊλι. 

5. γ{{, "ἧτοτὰ ΜΥ ἙΑτπκπ.᾽ 

3 καϊ πυοα, ᾿ἰτ. " ἀνν οἸ 5," ἃ 5 ἴῃ ΝΟΥ, 2, 

4 λεῖα καπααπα να πιὶϊς αἰἐίτα, τοῦ πέμψαντός με πα- 

τρός. 560 Νοίο οἱ οἷν, νἱῖ, 18, ", 77. 



παρ. ΧΙΨΥ. 5. 50ΗΝ. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ. 

21 Ἠδ ὑμπαῦ δίῃ τηΥ ΘΟΙΙ Δ ἀπΙ ἢ 8, 
δα Κϑορϑία ὕμθπι, δ 1Ὁ 15 ὑμαῦ Ἰονθί πιϑ: 
ἀηα 6 ὑμαῦ Ἰουθῦ! πη 88}} 6 Ἰονϑά οἵ τὴν 
Ἐδίμου, ἀπά Τὸ 58|4}} Ἰονυθ μΐπη, δηὰ 1 888} 
τη δ ἴοϑῦ τη γ56}} ἕο Εἰπη.} 

29. Τάδε, ποῦ ἦθ οἵ ᾿βοαυιοῦ, 3" βαῖ ἢ ἀπο 
Βΐιη, Του, ΨὮΥ 18. 108. Ὁπαῦὺ ὕποὰ ατῦ ἴο 
τηδηϊ οϑὺ ὑπ γ 56} πῦο 18, ἃπα ποῦ απο ὑΠ6 
σου] ἢ 

28 2688 σᾶγθ ᾿ἰἴτη ΔΉΒΥΘΙ ἃ Πα 5410} 
πηΐο Βἷπι, Τῇ Δ ΠΥ ὁπ Ἰογθῦ πη6, μ6 5[18}} 
ΚΘΘΡ ΤΥ ΟΡ : ἃπα ΤῊΥ̓ ΕΑΌΠΘΡ 88.4}} Ἰονθ 
Βἶπι, δηἃ τγϑ 888}} σοῖὴθ ππΐο μΐπη, ἀπ τγ8 
8)8}} τπᾶκ δθοάθ' συ τῦἢ Βῖτη. 

24. Απα Β6 ὑπαὺ Ἰονθίῃι ππθ πού, κθορϑίῃ 
ποῦ ΠΩ ΜΟΓΩΒ:" ἃπα ὑπαῦὺ πον οἵ τοῖηθ 
ΜΓ ΒΟ. γ6 Πᾶν ἰ8᾽ ποῦ τηΐπθ, θυῦ οὗ ὑπ Ἐὰ- 
ὉΠ. ἢ βθηῦ π|6. 

25 ΤΠΒ Τ᾿ Βρακθ ψῖῦ γου, 8116 1 ἅπὶ 
δ ἢ γου. ᾿ ἶ 

“4 χχχιϊ.---2ῷ0 Βυὺῦ πο Οοιμιονίον, {Π6 
Ηοὶν Θμοβέ, σιβοιι ἔμθ ἘΔΌΠΘΙ 8818}} βοπὰ 

1 ΤῊΪΒ γόγξο 5 αὐυοϊοα ὈΥ 5. Οτοκ. ΠῚ. Ηοπι. ἰϊ. ν. ὅ, 
νεῖτη ἐδ δι σὴξ αἰτογαάοι οὔ {πὸ ἀδίουτῃ, 5. δ χ πὶ ἴο δἰγὲ,. 
“Ἰονθῖν," ἔπδὲ κῖν 5 τῆ οὐ τωρ ξἰ5 ἴο {πὸ ἑοχί, ΤῊ νᾶ. 
5 ποῦ ποζίοθα ἰπ {πὸ ναγ. τοδαϊηβ βίνοη ἰμ ἐπα δὰ. οὐ 
1805. 

3 ογ, “Ὧι Ιβοδγίοϊ,᾽ ραΐγομντη. 

3 ψᾶγ, “γΠδῦ ΠΔ5 ἴα κοι μΙδοο,᾽ ΟΥ̓ μαρροποά." 

4 οΥἉ, " ἀνγ ἕπτ, "Ἰοάρίηρβ.᾽ 

5 ΨΔΓ, “ΜῪ νογὰ,᾽ 

ΘΕΟΆΚΟΘΙΑΝ. 

21 Ηὸ {δπαῦ δῦ ἸηΥ σοιπτπαπαπιθηΐβ, 
84 Κοθρϑῦῃ ἔπι, μθ Ὁ 18 ὑμαῦ ἰονθίῃ πη: 
πα Π6 ὑπαῦ Ἰονθῦἢβ!. τὴ 858|8}} Ὀ6 Ἰουθά ὃγ 
ΤῊΥ͂ ἘΈΠΘΥ, 1 ἀπ 1 88}8}} 4180 αὐύδο την 861} 
ὕο δῖπ), ἃπὰ 1 8}}8}} τϑύῦθαὶ του β6}  ὕο Ἀΐπη. 

22 Δ άδ8, ποὺ [9 1βοδγιοῦ, βαϊ ἃ απο Ὠΐπ), 
Τιογά, ψμαὺ 18. 108 ὑπαῦ ὕπο [8] σϑυθα] 
{πγ 56} απΐο 8, ἀπ ποῦ ηΐο {ἢ νου] ἢ 

25 7688 δηβυνογθα δηα βαϊα τπηὔο ἢΪπ|, 
Τῇ Δ ΠΥ ὁΠ6 Ἰονϑίἢ πιθ, ῃ6 Κϑθρϑῦ ΠΥ τΟΡαΒ: 
8η6 ΤΥ ΕΑ ΠΘΙ 88|8}} αὐύδοιι ὨΪπη 561} ἴο ᾿ΐπι," 
ἃπἀ τγὸ 888}} οοὴθ υπΐο Πΐπι, δηὰ ἀν }} 
αὶτἢ Ηΐπι. 

24 Βυῦ πο ὑμαῦ Ἰονθῦμι τη πού, Κϑθορϑίἢ 
ποῦ ΤῊΥ̓ ΒΆΥΠΡΒ: πα {ῃ6 ψοΡα8 γ6 πθαγὰ 
816 ποῦ τηΐη6, θυῦ οὗἩ τὴν ΕΠ 0 βοηῦ 
[1Θ. 

25 1 βαϊά {πθ80 ἐπίηρβ ἀπίο γοιι, θ6- 
Οδ 086 Τ᾿ ννᾺ5 ὙΠ} γοι.. 

20 Ῥαῦ ὑπαῦ Οομονίον, ἐμ Ἡ ον ΘΟ μοϑύ, 
νμοπὰ {86 ΤΑ Π6. 58.8}} ΒΘΠα 1ῃ ΠΥ ΠΆΠΙΘ, 

1 γηαπιῖδα ἐο]ιοηιῖβα ταΐϑυ, Εἰς. "ἘΠσουρ ΜῪ ΒΑΤΉΕΕ ;ἢ 

διὰ τοῦ πατρός μου, ἴον ὑπὸ τοῦ π. Μετ 15 150 “ἴγομι, 
85 ἴῃ οἷι. ἵ, δ, θὰ ποτὸ ἰξ τα αβὺ Ὀο ἴου ὑπό. 

᾿ 53. επευνϊφυαγδ, "1 5881} Ιον ὁ ΤΌΠαΙΥ,᾽ " δείδοι ΜΎΒΟΙΓ,᾿ “Ἰονο 
ἴπ τσοΐασπ,᾽ 

3 γαμψὸ αΥ8. 

4 δλιείφυαγδα ἱρὶ. 

ΑΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

21] Ἠδ ὑδπαῦ Βαῦῃῃ ΤῊ ΘΟΙΠΙΠΔΠαΙηΘηΐ8, 
δηα ποϊ θέ ἐμθαι, ἢ 6 1Ὁ 15 ὑμαῦ Ἰονθῦ τὴ :} 
τὴν ΕΑΥΠον Ἰονθίν Πΐπι ὑπαῦ Ἰονθῦ ἢ πιθ, πᾶ 
1 Ἰονθ Βῖτη, ἀπὰ τηδηϊοϑῦ ὕο Ὠΐπὶ την 861. 

25. Τυἀαββαῖῦ πηΐο Πΐπη, ποῦ ὑπ 1βοασγιοῦ, 
Το, νυμαῦ Βα Παρροπθα ὑπαῦ ὑπο ν1]ῦ 
τ Π]ἴοϑῦ ὉΠ 86} ἴο πι8, ποῦ ἴο ὕ}:6 γνου] ὃ 

28 ΤῊΘ αν] ΟΟ δηβυνογθα δηὰ βαϊὰ ἕο 
Βῖπη, 
4 χχτστι.---ἸΓ ΔηΥ ὁπ6 ἰονθίϊι τη, Π6 

ΒοΙ ἀθύι τὰν βαγῖησ: δηἀ τὴν ΑΒΘ Ρ Ἰονθῦ 
πὶ, ἃπἃ πγθ σοιὴθ ἴο Βἷπι, ἃπα νγθ τηακοὃ 
ἃ ἀνθ] πρ- ΡΙαοθ ψ 0} Βΐπι. 

24 Πο ὑδαῦ Ἰονθῦμ πϑ ποῦ, μοϊάθῦῃ ποὺ 
ΤΠΥ ΒΥ ΪΠΡΒ : ἃ Π4 1 15 ποῦ τὴν βαυπρ ὑμαῦ 
γ6 πιθανὰ, θαὺ οἵ [9 Ἐλύμον 0 βθηῦ τη. 

25 ΤΊοθο ὑπϊηρ8 1 βαϊἃ ἀπίο γοι, θη 
1 ἀν οῖῦ τ νοι. 

20 Το Ηοὶγ Οὐπβοϊαιϊοη- ϑρί τὶν, ἢ νοι. 
Ταῦ ΟΣ. Βοπμἀθ. ἢ} ἴπ τὴγ παῖηθ, ὑθδοθθίς γοι 

1 πιττῖς, πὰ σπι. νοὶ. 11, ν. 314, διὰ νοὶ. ἱ, ν. 362, αποΐοβ ] 
15 νόσεὸ βοτηονδε αἰ ΠΌΓΟΠΕΙΥ, 66 ἀλε πιὸ ἰμψαάδ, ἕο. Ι 

3 ἐφ χειυεογάδη, 

8 η1π| νὸ τγοτκ." 

4 Ῥγοΐγει μακί. 

πα-ι, 

ἈΒΛΒΙΟ. 

21 Ἠδ νἱ} ΒΟΙη ἅΓΘ ΤΩΥ͂ ΘΟ ηα- 
τηθηὗϑ, ἃπα γΠ0 θορϑῦῃ ὑμθηι, ὑμαῦ ἐς μ6 
ὑπαῦ Ἰονθίῃ τὴθ: δηὰ ἢθ ὑμπαῦ Ἰονθίῃ πη, 
ΠΥ ΒΥΠΟΡ Ἰονθῖἢ ᾿ἷπι, ἀπά Το 58})8}} ἰονθ 
ΐπὶ, 8Π4 518}} ἀρ ραν ὕο δἶπι. 

22 1 υάδ5, θὰῦ ποῦ μοὶ ἔμ Ἰβοδγίοῦ, βαϊα 
ἀπΐο μἶπι, Ὁ Τογα, νυ παῦ τηθαπθῦν ὁΠῪ βὰγ- 
ἴῃς, ὑπαῦ ποιὰ 884] ἈρΡρΘαΡ ἀπο τ8, Ὀυὺ 
ποῦ πηΐο {Π6 νου] ἢ 

23. 7688. Δηβινογθα ὡπα βαϊ πηῦο ᾿ΐπη, 
Ἠθ {μιαῦ Ἰονθίϊι πὶθ Κθθρϑῦμ τὰν πογὰ : δπὰ 
τα Εδύμον Ἰονθῦ ᾿ΐμν, ἀπ νγὸ 58}8}} οοιηθ 
παν ν τι δηἃ νὴθ 518}} ὕαϊκθ ΟἿ" σϑϑῦ ἰδ 
ἴπι. 

24. Βυῦ ΒΘ ὑμπαῦ Ἰονθει πὶ ποῦ, Κϑορϑί! 
ποῦ ΤῊΥ̓ ΜΟΡΩΒ: ὑπ6 σπορὰ ψΐο γὸ ᾿ΘὰΓ 
8. ποῦ τηΐπθ, θαῦ οἵ ὑπ0 λον τ μῸ βομὺ 
ΠῚΘ. 

20 1 8ρᾷῖ ἴο γοιι οἵ {Πϊ8, Ὀδοδιβο Τ ἀπὶ 
βέδγιηρϑ ΥἸἢ} γοι.. 
“ χυχιν.---2ῷ0 Απὰ πὸ Οοπιογίοσγ, ὑπ 

'ΠοΙν ΟΒοϑὲ," ΒΊΟΝ τὴν ἌΓ Υ 588}} βοπά, 

1 ῬΟΙΥΚΊ. στ ἐβ ἡ, 

2 οὐ, “δ Κα Πΐπὶ ΟἿΓ ἀννο! τς, οὐ γοβείνς. ρίδοο." 

3 οΥ, " Βίδπαϊηκ," 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

21 Ἠθ {παῦ μδῦ!ι ΠΥ ΘΟ] Θ ἢ ἔ8, 
δηα Κοθρϑίμ {μι6πὶ, μθ 10 15 ἐμιαῦ Ἰονθίῃ τη : 
δηᾷ 6 ὑδπαὺ Ἰογθί πη 888}} θ6 Ἰονϑὰ οἵ τὴν 
ΒαῦΠον, ἀπὰ 1 Ἰονθὶ ἰπι,2 δηᾶ πιδηϊοβίΣ 
ἸΩΥ̓ 86} ἕο πη. 

22 1688, ποΐ {Π6 ΤἸβοιγϊοῦ, βαϊά αηΐο Ὠΐπι, 
Ἰνουὰ, ἀπά ἴον 15 1Ὁ ὑμαῦ ὕμοι 584] τηδηὶ- 
ἔδδῦ. ὉΠυ 86} ἢ ἀπΐο 8, ἀηὰ ποῦ ὑπΐο {Π6 
νου] ἢ 

25. 7165818 δηβιυογοᾶ δηᾶ βαϊἃ πηΐο ΠῚ, 
ΤΆ ΔῊΥ 916 Ἰογϑί τηθ, μθ Κϑϑρϑίῃ τὴν νγογὰ : 
8Π4 τὴῦ Εαύμου Ἰονθί 8 Πἷπι, ἀπ τγὸ οουπθ 
πηἴο Ὠΐπη, 8Π4 τη κοῦ ον ἀθοᾶθ υῖδἢ Εἴτη. 

24 Ἠθ {μαὺ Ἰονοῖ! τηϑ ποῦ, Κϑορϑί ποῖ 
ΠΥ ΜΟΡΒ: πα ὑπ πογὰ πον γ9 πᾶν 
Βιοαγα 18 ποῦ πηΐπθ, θαΐῦ οὗ τὴν Ἑαΐδον ὑμδῖ 
δθηῦ ΠΊΘ. 

20 1 βεϊ4 {686 {πῖπρϑ ηΐο σου, Ὀοὶπρ 
ψ ἢ γοι. 

20 Βυΐῦ ὑπ Οοιηβογίον, ἐμ Ἡοὶν ΟΠ οβέ, 
ΜΒοη) ὕμ6 ΕΑΟΠΘΡ 5}}8}} βθη ἃ ἴῃ ΠΗΥ͂ ΠΆΠΙΘ, 

1 χπ. “θεῖονο,᾽ υοσίμεδίίμ, ἰ.ᾳ. αφοτε. δλευϊψυαγ. 

3 566 ποίδ ὁ νυ. 17, 18,30. 

3 χῖ, “θεν θίῃ.᾽ 

ΡΕΚΞΙΑΝ, 

21 ἘνΘΥΥ ὁΠ6 Ὀοίογθ ὙΥΠΟΠῚ ΤΩΥ͂ ΟἸΕΓΡΘΒ 
ΠΔΥ θ6, δπὰ ψηο Κοορθίδ ἔμθπι, 15 ἢ ἐδιαΐ 
Ἰονθῦῃῃ. πὴ :} δηα ἢ6 85}|8}} θ6 Ἰονθα! οἵ τὴν 
Ἐπ ον, πὰ 1 Ἰονθὶ Βἴτῃη, ἀπ ΒΒ την Β6] ἢ 
ἴο Βῖπι. 

22 Ψυάδβ βαϊά ὑπο ἷπι, ποὺ ᾿βοατγϊοῦ, ἢ 
Του, θη 18 1Ὁ ἐπαῦ ΓΒ Βα} μον ἴῃ γ- 
861 αμἴο 8, ἀπ ποῦ απΐο π6 ννουϊὰ ἢ 

23. Ζ2165085 Δηβιγοσοα πἷπὶ δα βαϊὰ, ὝΥὙ8ο-" 
ΒΟΘΥΘΙ" Ἰονθῦ ππθ, απ Κοοροϑῦμ τὴν πογὰ: 
Πα μὰν ΕΑΌΠΘΥ Ἰονοῖμ Εἷπ), ἀηὰ 1 5888]]} 
ὁοιηθ ηΐο μἶπι, πα 1 5}18}} τῆ 6 ἃ ρυϊγαΐθ 
ἃθοάθ τυῖτἢ μι, 

94. Ἠδ ἐπαῦ Ἰονθίι πὶ ποῦ, Κορ ποῖ 
᾿Υ̓ νον : δηὰ ὑμὶ8 νογὰ νον γὸ πϑαγὰ 
ἰϑ ποῦ οἵ πιθ, θυὺ οἵ ΕἈΓΠΘΥ νΠ0 Βοηῦ Πη6, 

2 1 Βαϊ ὑπ8 ἐδίησβ απΐο νοι, Ἤδη 1 
νΥᾶ8 ΜΠ Γἢ νοὶ. 

20 Αμαὰ οἴνου ἐν ϊ8 ποθὴ τὴν ἘΔΕΒΟΥ 
βοιάοῦν ἴῃ τὰν δπ6 ἴθ Οὐτοτίοσ, {π᾿ 

1 Βοο οἷν, χί, 98, 

3. Τεσαγίοις ἰκ ΠΟΤῸ ἃ ὑγΟΡΟΥ πᾶπιὸ πὶ {πὸ Ῥογβίαν οὐ κἰ ΠΑ] 

4 “πα πον σοτησεν ἔπ Ἡοιν ποτ [ον ϑρίτις οὔ᾽ 
ΟῚ  π655] εἰμ ας εῖ τ Οοπιΐοτίοτ,᾽ ῬΟΙΥ ΚΙ. Μοϊιδιπιοά 
πὰ 15. ΤΟ] ΟΥΤΟΥΕ ΔΡΡΙῪ ὈΙΔΑΡ ΟΠ ΟΌΒῚΥ τὸ δΐπὶ τὸ εἰπἴὸ ἢ 
Ῥαγδβοϊοσΐο οὐ Οὐπιίογίου κίνον ἴὸ τπὺ Ἡονν αποντ, Βοὺ 
Ἡοιζίη. Ηἰδι. Οτι ν. 18. ΑὈΟΙΡΑσ, πὶ Ῥος, ὅρος, Ηἶκε. 
Ατ, ν. 16, πὰ ποίῖο Ρ. 186. 

Ε 

00 



5. ΦΟΗΝ. ΟπΡ. ΧΙΥ͂. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. ΒΥΒΙΑΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ἴῃ ΤῊΥ ΠδΙη6, ἴῃ 6 5118}} ἔθδοῖι γοιι 8}1 61 ΠΡ.8, 

ἀπ Ὀυίπρ [8}} ΠϊΠρ8 ὕο Ὑ ΟἿ ΤΘΙΠΘΙΩΌΤΆΠΟΘ, 

τ μαύβοουον Τ Βδγθ 5814] υπἴο γοὰ. 

| ΟἿ ΞὉὈρδοθ 1 Ἰϑᾶγθ ψ] ἢ γου, ΤΥ ΡΘ86Θ 1 

᾿ οἶνθ απίο γοὰ: ποῦ ἃ8 ὑμ6 νον] ρΊνθῦμ, 

εἶν 1 απο γου. ὅΠοῦ ποῦ γοῦν μθατὺ Ρ8 
“ρου Ὁ]64, ποϑιθμοι 1ϑὺ 1 θ6 δἴναϊ ἃ. Ὁ 
᾿ς 98 Ὑ [μ8γ6] Προαυὰ πον “1 Βαϊ πιηΐο 
γοι, 1 ρὸ ἃν 87, πᾷ οοιηθ [αφαΐη} πο 
| γοι. [ἢ γο Ἰογβά τη6, γ9 ψ οι] [το]οἷς6,} 
Τθθοδιβο ἷ 514,7 ὅἽ ρὸ ππῦο {πὸ ἘδύΠου: 
[[Ὑ] ὅταν ἘδΕΠΘΡ 15 σγθαῦθν ὑΠπ8ῃ 1. 

90. Απά πον 1 Ππᾶγθ ὑο]4 γοι Ὀοίοτθ Ὁ 
᾿ΘΟΠ16 ἴο ρᾶ58, ἐμαῦ πΠθ 1ῦ 15 ΘΟΠ18 ἴο ΡΆ88, 
Ὑ8 [πηϊρ}Ὁ} Ὀ6 1 νθ. 
80 [Ἡργθαῖίον 1 Μ11 ποῦ] ὑδ}κ τηπο ἢ 
τ γοα : ϑέον {Π6 Ῥυγῖποθ οἵ [{}}}8] νου]ὰ 
᾿φοπηοῦμ, ἀπα μαῦ ἢ ποῦ πϊπρ' 1Π| Πη6. 
᾿ς 81 Βαῦ ἐμαῦ ὉΠ που] τηᾶῦ Κπον ὑμαῦ 
ΤΊονο ὑπὸ ἘύΠου ; ἀπ 9345 ὕΠ6 ἘλύΠ6Ρ ρᾶγθ 
126 Θοπη δ ΠΔτηθηὖ, ΘΥ̓ΘῚ 801 40. ΑΤΊΒ6, Ἰοὺ 
15 50 Π6Π66. 

Α.}. 38, 

1 ΟἿ. 11. 235; χὶϊ, 16; χυΐϊ. 1391 5. σόϊ, 20, 27. 

Ι 3 Ῥμῇ, ἵν. 7; Ὁο]. 1]. 156. 

3 ΟἿ. χίν. 1. 

4 ΟἿ. χίν. 3,18. 

5 ΟἿ. χίν. 12; χυὶΐ. 16; χχ. 17. 

᾿ς 6 566 ΟἈ. γ΄. 18; Χ. 80; ῬΗΪ]. ἰΐ, δ. 

] 7 ΟἿ. χα, 10; χνΐ. 4. 

Ι 5 6Ἡ. Χίϊ. 31; χυΐ. 11. 

9. ΟἿι. χ. 18; ῬΏΪ]. ϊ. 8; ΗδὉ. ν. 8. 

1ῃ ΠΙΥ͂ ΠΆΠ1Θ, ἢΘ 5118}] ὕβδοι γο 81] {πἰπρ8,} 
Δα 518}} τϑιηϊπα γοὰ οὗἨ 41] {πᾶῦ 1 ΒᾺγ 
ἀπο γοι. 

27 1 Ἰθᾶνθ γοῖι ρβᾶ6θ,2 τὴ Ῥθ866 1 ρἵγθ 
γοι : ποῦ δὖ 8}1 ἃ8 ὕΠ8 που] ρ᾽νθ!, ρνγθ 
Τ απο γοι.8 Τιοῦ ποῦ γοιν μϑᾶτὺ θ6 σοι- 
Ὀ]6ά, πρύμο Ἰοὺ τὖ ἔθαν. 

28 Ὑ πρανὰ ὑμαῦ 1 βαϊὰ απο γοι, ὑπαῦ 
Τ αηὶ σοΐϊπρ, ἃηἃ 1 αηὲ σομαΐηρ' τππο γοι. Τ| 
ΥΘ Ἰογθὰ πιθ, γϑ σου] θ6 ρ]δα ὑπαῦ 1 αηὶ 
Βοίϊηρ ἴο τῦ ΒΆΡΠΘΡ: [Ὁ ΤΥ ΕΔΓΠΘΡ 15 
σγθαίθυ ἔμδη 1. 

29 Απᾶ πον, ἴο, 1 (014 γοι 6γθ 1ῦ 8Π8}} 
Ὀ6,5 ὑμαῦ σμθη 1Ὁ 18, γ68 ΠΊΔΥ ὈΘΙΊΘνΘ. 

80 Ἡδπορίουυ δ 1 5}}8}1} ποῦ βρθαδὶς πηποϊιῦ 
ΜῊ} γοὰ : ἴον ἐπ σα]ον οὗ {1Π18 σου] ἐ8 
ΘΟΙΏΪΠρ, ἃΠ4 Π6 Παὕ}} πού] Πρ 1 ΤΏ. 

91 Βαυῦ {δπᾶῦ ὑΠ6 σου] τὴᾶν πον ὑπαὺ 
ΤΊονΘ ὑπὸ Ἐλαύμου ; ἀπ 88 ὕΠ6 ΕΑΌΠΘΡ Θομη- 
᾿ὩΔΠαΘα τη6, 80 1 4ο. Αὐἱβθ, ἰθὺ 18 ΡῸ 
Βθποθ. 

ΤΥ Π8Π16, ἢ6 5118}} ὕθδοι γοιι ἃ}], ἃ πα 888}} 
ΠΕ ΙΣΙΝΝ γοὰ οἵ 411 ὑπαῦ 1 [014 γοὰ τηγ- 
8611. 

27 ΜΥ ρϑδοϑῦ 1 Ἰϑᾶνθ γοιι, πα ΠΥ Ῥθᾶθ06 
1 ρῖνθ γοι: ποῦ 48 ὑΠ|6 νου] σιν, 4ο 1 
Βῖνθ, 1. Τιροὺ ποὺ γοὺν πϑατὺ 06 ὑγοι]θά, 
8Π4 θ6 γ8 ποῦ αἰ ναϊά. 

28 Υο μρθαγᾷ ὑπαῦ 1 βᾶγ ὑπῦο γοιῖι ὑπδὺ, 
Τρο, 8η4 1 σϑῦπμθῃ αηΐο γου. 1 γϑ Ἰονρᾶ 
16, Υ6. νυ] τϑ]οΐοθ ὑμαῦ Τ ρὸ ὕο Βαύμον : 
Ὀθοδιβθ μι, Ταῦμον, ἐα ρσυθαῦον ὑμδῃ 1. 

29 Αμπᾶ πον 1 ἰο]4 γοὺ Ῥεοίοτ 16 
ὑμπαῦ μη 1ῦ 15,, γ6 ΤηΔΥ ὈΘΙΙΘΥΘ. 

80 ΑΠπα 1 8}8}} ποῦ γϑῦ βρθϑαὶς πηθοῖ τ Β 
γοῦ : θθοδιι58 {116 αἱ πρ' οὐ 6818 νγου]α οοιηθίῃ, 
8 Π65118}1 ποὺ ἤπαὰ ἀραϊηϑῦ τηθῦ ουθῃ αὐ μηρ. 

91 Βὺῦ ὑπᾶῦ ὑπὸ νου] τπᾶὺ πον {πὰῦ 
ΤΊοΥΘ ὑΠπ|0 ΕΆΡΠΟΡ ; ἀπ 88 ὅΠπ|6 ΕΆΌΠΟΙ ρανο 
118 15 σοι πηθηῦ, 8051 ἄο. Ατῇδβο, ἰοὺ 
18 ΡῸ Βδπορ.ῖ 

1 χς, “ 4} (Ὠϊπ.᾽ 
3 ςμαϊηῦ. ἩΥΚΙ. δλϊδηιῶ. Ῥοβοῖ. 
3 Κὶ, Ἐρῆγδοια, ϑϑστη. Εχθρ. νο]. ἴΐ. Ρὶ 348, ααοΐοβ ἐΠῖ5 

γΟΥΒΟ, υδὶπρ' δλαΐπο ΤῸΓ βλίοπιο τι [πὸ ἤγδῦ μαᾶγὲ ΟΥἉ 1; δλαΐπο 
αἰ ψολευ ᾽πο ἵκηαι. ϑδλαΐηο ιυαϑδ)ιοπιο" 5 Ὅπὸ θΟσΊ πηϊμρ' οὗ 
ἃ ΤσοΙοογαΐοα ἸἰξαγρῪ Ὀγν Χγειβ, αποΐθα πὶ Αββοπὶ. ΒΡ... 
Οτ. νοὶ. ἱ. Ρ. 480, ἀπ ἀϑθα ἴῃ {η6 Μδγοηϊΐο βουνῖοο ἴῃ Πάρου ῦ 
ΜΙπίξ Μίββε αχία στἰταπι Εςο]. Ναίομβ Μαγομ ζαχιμη,. 
ϑυτδοὸ οἵ Ασα οὸ, Ἐότηξθ, 1506, "Ὁ. ὅ6, ἘῸΓΣ ΟΥΠΟΥ οχίγδοίβ 
ἔγοσῃ ἴΠ6 νυ τη ρΡ’5 οὐ Χυβίιβ, 566 Τᾶραγάθ, ΑμΔ], Κυτ. Ρ.1, 
8644., 8π6 ΑΒΒοιη. 1.Ο, 

4 110, “ ὉΠ] 1Ὁ 15 ποῖ, 
5 «ηοΐ δρδίη,᾽ "ποῦ τηοτο.᾽ ΗΤΥΚΙ, 
6 γχιὉ, “τη υἱίδ.᾽ 

1 γι, “(δ 1 το] γοιι, 1.᾿ 

3. ΣΤ ραν γοὰ ρθδσθ.᾽ ῬΟΙΥῈῚ. Οοὴρ. Ηδποοῖι, θοῦ, ἴ. 
“ν. . 

8. ΟΥ̓Χ “ὙΠΘῊ ἃ5 γοῦ ἰὉ 5 πού. 

4 ΜΟΙ Πἰζογαν, “δέ! ἕακοη ΡΙαςο,᾽ χῦπα. 

5. ΟΥῷ, “ἴῃ Μο;᾽ δαϊα' αἰοψα, ἴ.ᾳ. ἴῃ οἢ.. χν, ῶ. 

Ω Ξ 

᾿ ι γμιαϊ αἰ “αδὶ 
πἾβδας “ἀἰαπι, “" Βοτίαὶ, ὅπ ρτοαΐ δηροὶ, Κίηρ οὗἨ {15 
νον," ΑΒο. 15. ν. 2. 

δ οΥ, “ἸἾἶκο ἱξ.; 

7 τυαϑ' δοϊαπὶ α' μαιυῖν ἩδΥ᾽ "ιᾶ, “ ἀιιὰ π6 δαῖτ αΐο τη, 
Τοῦ ἃ ΡῸ, [ἰτ, ἴο »Ὸ,] Ηθυτηδβ,᾽" Ηογμι. ΨΊΒ. ἱ, Ρ. 4. 

5ΔΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΉΙΟ. 

. 
Ἴ ρῖνο 10 γουῦ, ποῦ {|π 48 16 ὕ86 ψου]ὰ 

28 Ὑ6 Βοαγᾷ {παῦ 1 βαϊά ἀπύο ψοι ὑμαῦ, 
Τ 518}} ἀθρατύ, απ 1 81:8}} σοϊηθ ἀρϑῖη ππΐο 
γοι. Τῇ γ Ἰογθᾶ πι|6, γ6 νου] σρ]οῖοθὶ 
ὑμπαῦ 1 81 σοίπρ ἴο ὕμ8 Εδύμον::}...... 

29 Απᾶ ποὺ 1 ἐ6}} γοι ὈΘίοΓΘ 1Ὁ ΘΟμη6 
᾿ἴο Ρᾶ85,2 ἐμαῦ σθθη 10 18, γ6 ΤΩΔῪ Ῥο]ογο. ὃ 

᾿Π 80 1 588}1} ποὺ ΒΡΘΑΪς ἸΠΔΠῪ ΟΡΩΒ Ἱἢ 
γοὰ: ἴον ὕΠ6 σι]ον οὐἨ {118 ψγου]ὰ οοτῃ- 
οὔ, 

1 Ἐ, Τυκί, ν. 455. 

35 οΥ, “Ὑγποῖι [Ὁ 18 ποῖ γοῖ.᾽ 

3 Ἡ, Τυκί, 233. 

4 [", δ43, δέή. 

ΒΘΠΔ ἸΠ ΤΩΥ͂ ΠΔΠ16, μ6 1Ὁ 18 ὑμαῦ 5[8}} ὕθα οι 
γου 4}} ὑπῖηρ8,} ΔΠ4 588} τϑιηϊπα γοιι οἵ 8}} 
ἐμίηρβὶ 1 βαϊ4 απο γοα. 

27 1 51|8}} Ἰθᾶνθ ΠΥ 6806 τπιηὔο γοι, 1 
818] σῖνθ γ011 ΤΥ ῬΘδ66: ποῦ ἃ8 {Π|ὸ νου] 
δἰνοῦῃ 10, 518}} 1 ρῖνϑ ἐέ. Τωοῦ ποῦ γοῦν πθανῦ 
Ὀ6 ὑγοι]6 4, ἀπα Ἰοὺ 10 ποῦ θ6 ἴῃ ἀθβραῖν. 3 

28 Ὑ Βροαγὰ ὑμπαῦ 1 βαια πιηῦο γοιι ὑπαῦ, 
Τ 5118}} σὸ ἀυγᾶγ, 8Π4 818} δοιηθ πηΐο γοιι. 
Τῇ γο Ἰογϑά τηθ, γθ που] σο]οῖοθ, ἴον ὑπαῦ 
Τ πὶ ρσοὶπρ ἴο ὕμ6 Ἐλύμου: ὈθοδιιΒθ ΤΥ 
ἘΑΟΠΟΡ 15 συθαῦον ὕπδῃ 1. 

29 Απὰ ποὺ 1 βαϊὰ τιηῦο γοῖ ψ]ΠΘη. 88 
γοῦ 10 18 ποῦ Θ0Π|6 ἴο ΡΆ88, ὕπαὺ θη ἰὖ 
οοιηθῦ ὕο ρΆ85, γ6 Π]ΔΥῪ ὈΘ]ΪΘΥΘ. 

850. 1 58|84}} ποῦ ΒΑΥ͂ ἸΠΔΠΥ͂ ΜΌΓΡΩΒ ἀηΐο 
γοῦ : Ὀθοδι86 ὉΠ τι ]οτῦ οὐἩ ὑ}18. νου] οοπη- 
οἵ, ἀπα μι μα πού] πηρ' [ἴῃ Π|6, 

91 Βὰῦ Ὁμᾶῦ ὑπ νου! τπὰν Κπον ὑπαῦ 
ΤΊονΘ τὴν ῬΑΌΠου ; πα δοσονηρ ὕο τι μαῦ 
ΤΩΥ͂ ᾿ΔΌΠΘΙ ΘΟΙΠΙΠΔ Πα 6 πι0, 80 1 40. ΑὙἾΒ6, 
θοῦ 8 ρῸ μθηοθ. 

1 γ{{, " 41} {πίπρς.᾿ 

3 ΤΊ|ιο ἰἀΐοπι γηροη έν ορ)ια]έογίον πα μεΐοη"λιδὲ πιο ἥιρον- 
ογαλμία κ᾽ ἢ πδέ, ἀσδοῦνοβ ποίίσο, Ὁ, ὙΠ ΚίπΒ γοηΟὙΒ {1|6Ὸ 
Ιαδὲ χοῦ γοσῦβ “ποῆπο σοπτ βεοτηϊηί," ὙγΠπογοαβ δ ἰπ 
ΟἸσαΥν “ποηπο σοπίγβίοξαγ,᾽ Τῆι ΜοΙΏΡὮ. τησδπβ, “Ἰοὲ 
ποῖ ὕΟῸΣ ποατῦ ὕ6 τοῦ ]ο, ἀπὰ Ἰοὺ ἰξ ποῦ δ Ὀγόκοπ- 
πιοαγίοα," 

3. γμαγκῦπ. 

τϑδομθῦῃ γοιι 411 ὑπίπρθ, ἀπὰ τοιμ πα ιἢ 
γοῦι οὗ 811 ὑπὰῦ 1 βα1ἃ ππηΐο γοιι. 

27 Ῥθδοθ Τ θα γοῖι, ΤΥ ΡΘδῸΘ Τ ρἶνθ 
γοι : ποῦ ἃ8 {Π6 σον] ρσἰνϑῦ, σῖγθ Τ απο 
γοι. Τοῦ ποῦ γοι πθανύβ θ6 ὑγοιθ]οά, 
ποῖῦπϑν Ἰοὺ ὑπ θ6 αὐραϊά, 

28 Ὑο Πραγὰ {Ππῶὺ 1 βαϊα πηΐο γοιι, 1 
ἀθραινῦ, δὰ οοληθ ππο γου. Τῇ γθ Ἰονϑᾶ 
16, γ6 δὰ γο]οϊοθα ὑπὰῦ 1 ρσὸ ἴο Ταύμου: 
Ὀθοδιιβθ ΠΥ ἘΆΡΠΘΡ 15 σγοαύθυ ὑπδη 1. 

29 Απάᾶ πον 1 (ο]α γοὰ θοίουο Ὁ Ὀο, 
ὑπᾶῦ νμθη 1Ὁ 18, γ6 τᾶν θο]ϊθνθ.} 

80. ΜΟΙ τπογθ Τ ὑ}}ς ποῦ νυ ἢ γοιι : 6 
ΘΟΙΏ 60}, Π|6 Ῥυποο. οἵ {Π18. σπου], απ ᾿6 
Ππάθε πούμϊπρ' ᾿πι Τὴ, 

81 Βυὺῦ {πᾶῦ {18 γγου] τὰν Δοτηον]θᾶρσθ 
ὑπαῦ 1 Ἰονοὰ την ΤαύΠ ον :2 ἀπα 88 ὑπο Ἐὰ- 
{Π6. Θοιῃτηδη θα τη0, 80 1 ἀο. ΑΥῇδβο, ἰοὺ 
18 50 Π6η66. 

1 χαϊαμϑγαίλ, 

3. ἐμαξεῖ ὃν γγίϊοαα αἰξαπ πιείπαπα, 



σπλρ. ΧΙΥ. 5. 570ΗΝ. 

ἈΞΚΜΕΝΙΑΝ. 

ἴῃ. ΤΩΥ͂ ΠᾶΠΙΘ, Π6 588}} ὕθϑθῃ γοιι 8}}, ἀπὰ 
8841} τϑιπϊπαὰ γοὺ οἱ 81} ὑπαῦ 1 βαϊ4 ὑπο 
γου.. 

27 1 ΊΘανΘ γουι Ρ6866,} ΠΥ ρθδοοῦ 1 ρῖνθ 
γοι : ποῦ ἃ8 ἐπ που] ρίνθίι,} σῖνο 1 απο 
γοι. Τωοῦ ποῦ γοὺν μϑαγύβ θ6 ὑγοι θά, ἀπὰ 
Ἰοὺ Ὁῃθι ποῦ θθ αὐγαϊά. 

28 Ὑὸ μοαγὰ ὑπαῦ 1 βαϊά ὑπο σοὺ ὑδιαῦ, 
Τ ρο, πὰ Τ φοιηθ ππῦο γοι. [1 γθ Ἰονθὰ 
16, ΥΟῸΡ ΟΥ̓ που] Ὀ6 [Ὁ]], ὑπαῦ 1 ρὸ ἴο 
ἔπ6 ἘδΠΘΡ : Ὀθοδιι8θ μαΥ ΕἈΕΠΘΙ 18 στθαῦθι 
ὕμδη 1. 

29 Απὰ πον 1 βαϊά απίο γοιῖι 6 ἰῦ μα ἢ 
θθοπ, ὑμαῦ θη ἰῦ οοιηθύι ἕο Ρ888, γ6 ΠΙΔΥ 
Βε]ΐονο. 

80. 1 5881} ποῦ βρθδῖκ τηθο} τηοτθ ΜΠ 
Υου ἢ ΒΘ σομηθῦμ, 86 ῥυῖποθ οὔ ἐμ18 πον], 
δπα "θ ἤπάϑε! πούμϊπρ' ἴῃ πη. 

31 Βυὺῦ ὑμπαῦ ἐλθ νου] πῆϑὺ πον ὑμαῦ 
ΤΊονϑ ὕπο Ἐδύμον ; δηά 48 ὑμ6 Εδύμουῦ οομι- 
τηϑ Πρ τη6, 801 ἀο. ΟὈὉΠΙ6, ἃΓῖ8θ, ᾿ϑῦ τι8 
[80 Βθποθ. 

] 1 ψγδγ, "ἔπ ροδοο. 

3 γ8. “τ ρϑδος οὐ Με, οὐ "ἐπδὲ ἰβ Μίπο. 

3 ΒΟΠΊδ σΟρΡΙ65 πᾶγο, "85 ἴπο νου] μῖνοίν.᾽ 

4. ΒΌΙῚΘ σΟρΡί685 τοδὶ, “1 βρακο,, ΟΥ̓ “ἤδνο Βρόκθὴ πιὰ ἢ 
σεῖο γου.᾽ 

5 ΔΓ, "88 ΜΥ ΒΑΤΗΕΗ.᾽ 

ἈΝΟΤΟ.-ΒΑΧΟΝ, 

411} ὑπίπρβ, ἀπ μθ ἔθδομθῦ! γοὰ 411 {86 
πη ρβ ὑμαῦ 1 βαϊ4 ἴο γοι. 

7 1 Ἰοᾶνθ γοὰ ρϑᾶδθ, 1 ρίγθ γὙοὺ ΠΙ͂ 
ΡΘδοθ: 1 ρῖγθ γοὰ ποῦ ρ6806 88 {Π6 νου. 
αἰνοίῃ. Ἰιοῦ ποῦ γοὺν ποατὺ θ6 ὑγομθ]θά, 
πρίζμον 6 γ6 αἰγαϊά. 

28 Υο πραγ ὑμπαῦ 1 βαϊά ἴο γου, 1 ρο, 
ΠΑ 1 Θ0πὶ0 ἴο γοιι. ϑαγοὶΥ ἰξ γ Ἰονθὰ 
16, Υ6 νου] το]οῖοθ, θθόδυβο 1 ἀθραγῦ ἴο 
ῬΑυμοῦ : ἴον ὑμαὺ ἘΔΥΠΘΡ 18 τηοτθ ὑμδη 1. 

᾿ς 29 Απά πον 1 βαϊα ἕο γοι θγθ ἰδ ΘΟ Πι0 
ἕο Ρᾶ88, ὑμαῦ γ ὈθΠθνθ θη ἰῷ ὈΘ οοιηθ. 
᾿ἴο Ρα88.2 

ε 80 1 βρθαῖκ ποῦ πον πιο 8 πεῖ γοιι: 
ὑπ τυϊογ οὔ π|8 που] ἃ οοιηθῦ, ἀπὰ π 
μι πούμ!πρ' ἴπ πιθ. 

31 Απὰ ὑδμὰῦ 80 που] ὰ δοκπον]οᾶσθ 
0μᾶῦ 1 Ἰογὸ Εδύμου; ἀπ 1 ἀο 48 Εδύμου 
σοιηιπδη θα τη6. Αὐΐβο, Ἰοὺ τ ρῸὸ ἤθποθ. 

1 χιξ, “Ἰοαγτιδῖν," ἰσνάλ. 

3 ἐπόηπδ δἰξ ρεισον άδη δίαν. 

3. γξ. "ποῦ τιδην,᾿ πα Λεία, 

41. " οἸάοτ," 

ΘΕΟΘΚΟΙΑΝ, ΒΠΑΥΟΝΙΟ. 

8.8} ὕθδον γοιι 8}}, δ! 58}8}} σϑιϊμα γοὰ, 
οὔ 8}} ὑμαῦ 1 βαϊα ὑηΐο γοιι. 

27 ῬθδΟΘΤ ἸθανΘ γΟῈ;, ΠΥ ῬΘΔ06Τ σίν  γΟᾺ; 
ποῦ 88 ἴῃ νου] σινοῦ, ρῖνθ 1 απΐο γου.} 
4 ΧΙΙΧ.---ἴιοῦ ποῦ γοὺ Ὠθασίβ Ὀ6 ὑγοὺ- 

θ]64, ποίῦμθν ἰοῦ ὑπθὰ 6 αἰραϊά. 
28. ΥὙ πραργὰ ὑμπαῦ 1 βαϊὰ πηΐο σου, Τ ρῸ 

ἈΜΔΥ, ἃπα 1 581|8}} οοιηθ ὑδοκ πηῦο γοι.} 
ΠῚ γϑ Ἰονρὰ τη, γθ ψου]ά γο]οῖοθ, ον ἐμπαὺ 
Τρὸ ἴο τ ῦ ἘδλύΠου : ὈΘΟδΌΒ86 ΤΥ ΕΔΥΠΟΡ 
18 συθαύθι ὕμιδῃ 1. 

29 Απὰ που 1 βρᾷῖθ ππίο γοὰ ὙΒ1]|6 1 
γγ88. τοέλ ψοῖ, ὑμαῦ ΜΉΘ 1Ὁ ΠΙΔΥ͂ ΘΟΠ16 ἴο 
ΡΆ88, Υ6 ΠηΔΥ ὈΘ]Ϊθνο. 

80. πιᾶγ ποῦ Βρθαῖ τηδηγ πηΟΡΘ ὑΒΙηρ8 τ] ἢ 
γοῦ: θθοδιι86 ὕΠ 6 σα ]θΡ οἵ [815 νου] σου θῦ}, 
ἃ ἢ τὴ6 ἢ 8118}} πα ποῦ ὁπ ὑμίηρ. 

891 Βαυὺῦ ὑμαῦ ἐπθ σου]ὰ τπὰν Κπον ὑμαῦ 
ἙΑύΠΘΡ. Ἰονθῦ πιὸ :3 ἀηἃ 885. ὑμθ Βδύμουϑ 
ΘΟΙΠ Δ 46 α τ, θύῃ 80 1 ἄο. Αὐῇβϑ, Ἰοὺ 
Ὧ8 ΡῸ Π6ΠΟΘ. 

| 
ἢ)6 888}} Θχθιγοῖβθ γοὰ ἴπ ΘΥ̓ΘΡῪ ὑμΐηρ,} ἀπά ᾿ 
Ὑ1}} σϑηλϊπὰ τοὺ οὗ 84}1 ἐμίπρβ ὑμπαΐ 1 βαϊὰ 
απο γι. ] 

27 ῬθδθθΤΊ]ΘανΘ υΟΙ, ΠΥ ΡΘΔΟΘΙ σὶνθ σοι; 
ποῦ 48 ἴῃ: του] σιν, σῖνθ Γ ἀπο γου. 

“1 ΧΙΙχ.--- Τοῦ ποῦ γοῦν μϑατέ ΒΘ ὑγου]ο,. 
ΠΘΙΓΠΟΡ ἰϑῦ 10 θ6 αἰγαϊά, 

28 Ὑ Ποαγὰ ἐπιαὺῦ 1 βαϊᾷ ἀπέο σοὺ, 1 ρο,. 
Δηα 1 σοπθ πηΐο γου. 1 γθ δεᾶ Ἰονθᾶ. 
τὴ, γ6. νοι] Πᾶγθ το]οϊοθα ὑμογθίογο, ἔοσ᾽ 
ὑμαῦ 1 βαϊᾷ, 1 ρὸ ἕο Βδθμου: ἴον τὴν 1 ἃ- 
Π6Ρ 15 σγοδίθν [ῃδῃ 1. ] 

29 Απὰ πον 1 (ο]ὰ γοὰ θοίογο ἰῦ 6,7, 
ὑμαῦ θη ἰῦ 18, γ6 ΠΙΔΥ ἤᾶνθ [0 . | 

890 ΜυοΝ ππογθ 1 588}} ποῦ βρθὰκ συτξμς 
γοῦ : ἴον 66 Ῥυΐποθ οἵ ὑμ18 σου] σοιποῦ,. 
Ὀυῦ ἴπ πηθ μΘ μδύἢ πούβμίηρ τυ βαΐθνθν. 

31 Βυῦ ὑμαῦ ὑμ8 σου] ἀπάογβίαπα ἐμαὶ 
ΤΊονο Ῥλλύμον ; 8πα 88 Εδέμον οσοιητηαπάθά, 
[Ἴ6, 801 ἀο. Ατῖβθ, 1ϑῦ τι8 σοὸ ἤθῆθθ. ] 

1 1 ἔποβο ὕννο ἱπβύδπσοβ " ἀπίο᾽ 5. ποῖ ἴπ ἔ]ι6 οὐἰ κί παὶ 
8.5 ἃ Βορδσγδαΐο ργϑροβί τοι ; ἴδ 15 ἱπυρ] θα ἴῃ ἔπ ἀοῦθ]6 ὑτὸ- 
ΠΟ ; ΟΠ 85 ἱπῆχ πὶ ἴη0 νου δπὰ {πὸ ΟΥ̓ΠΟΥ βοραγαΐο, 
ἃ σοηδίέσιιοίίοι ἰἀϊοτηδῖς ἰπ Οδογρίδη, ἀπ ἴῃ ΒΟμ6 Τὸ- 
ΒΡΘοίΒ αἰκίη ἕο συ μδαὶ ἴα κοὸβ. ρἴδοθ ἴῃ Οορῦ,, Ετὰ,, ἄς., ας 
Ὑν οἷν σαπποῦ 6 το δγοὰ ᾿Γογα!ν ἴῃ ἘΠ Ὶ 5}, 

3 γαπιοέ πα πιϊψισαγϑ πὶ παπια. 

3 πιαπιαπιαπ. 

1 ογ, “εἶν γοὺ Ῥγδοξίοδὶ ὄδχροτίοπος οὕ ουοσν ἐμπίπρ.᾽ 

3 γ1ξ,  ὙΥΠ116,᾽ ΟΥ̓ “ὉΠΈ] ἰξ ἰ5 ποῖ.᾽ 

ἈΒΑΒΙΟ. 

ἴῃ ΤΩΥ͂ ΠΔΤΏ6, ΠΘ 88} ἑδδοὴ Υοῖ ΘΥΘΡῪ ὑδίηρ, 
δηα ἢ6 888}} γθιηϊπὰ γοὰ οὗ 411 ἐμαῦ 1 ἰο]ά 
γοα. 

27 1Ίθᾶνο γοιι ρθδοο, ρῖνθ γοὺ ΠΥ ρθδθ0 
[ῸΓ ὙΟῸΡ Οὐ : 1 ὁ ποῦ ρῖνθ Ὁ 85 ὅπ νου! ὰ 
Βῖνθυμ.} Τοῦ ποῦ γοῦν μϑαγῦβ Β6 τηογϑᾶ ἴο 
δη ἴρο, δηᾷ Ἰοὺ ὑβθπὶ ποὺ "6 αὐναϊά. 

28 Ὑὁ ἀϊά πρᾶν ὑμαὰῦ 1 ὑο]ὰ γοῖ ὑμαῦ 1 
αηὶ βοῖπρ, πα σοιηΐηρ απῦο γοὰ. [ΤῈ γὸ 
Ἰονϑα πιθ, γ6 σου] σϑ]οῖοθ ἴῃ τὰν σοϊηρ ἴο 
6 ΕαυΠοῦ : θθοδιδο ὑπ 9 ΕἈΥΒΟΙ 18 συθδίον 
ὕμαη 1. 

29. Απᾶ πον 1 ἀϊά [6}] γοιι Βοίογο ἴὉ θ6,ὃ 
ὑπαῦ πῃ 0 Βαύδι ἑακοπ Ρ]δθθ,, γ6 ΤηΔῪ 
Ὀο] ον. 

80 Βυιδ 1 5881} ποὺ βρθαὶς πυπολδ ἢ 
Υου : Ὀθοδαβθ ὕμ6 σα]ουῖ οὗ ἐμ νυου]ὰ οοιὰ- 
οὔ, αηὰ [ΠθγῸ 18 ἴοσ εἶπὶ πού μπρ' ἴπ τηθ. 

91 Βυῦ ἐπᾶῦ ὑπ που] τὰν κὸπον ἐμπαῦ 
1 Ἰογθ ὑπ Ἐδύμου; δηὰ α85. ὑπ Ἐδέθον 
σομηπδη θα π]6, 80 1 νοῦ. Αὐίβο, ἰοῦ τ8 
τον ἤΘ ΠΟΘ. 

1 οΥ, " δοβέονγοι᾽ δα ἃ κιΐς, Ῥοϊγεὶ. 

3. “δηΐ Ἰὸ Τ αἰ 61} γοα." ῬοΙΥΕῚ. 

3 τι, “ἴπκο ρμίδοο." 

ὁ ἐσσα Κἄη. 

δ πη," ῬΟΙΥΚΊ. 

6 οΥ, "ΔΚ δὲ Ἰοπσίν." 

ΤΥ, ἀτολδη, ἄρχων, ἰ.α. Μοπιρλε 

Β ογ, " ἀοραγέ." 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

Ρυγο ϑριγιῦ, ΒΘ 106 18. ὉΒδὺ 58}8}} ἔθδοιι γοι 
8}1 ὑπῖπρβ, ἀπὰ μ6 1Ὁ 18 ὑμδῦ 8}}8}} δὰ ἕο 
οι οὔμου ἐλέησϑ, ἃη ἃ 8}}8}} σϑιηϊηὰ γοι οὔ" 
ΘΥΘΓΡΥ͂ ὑΒὶηρ᾽ γΠ]οἢ 1 Βαϊ ἀμέο γοιι. 

27 Ῥθϑδοθ 1 Ἰθᾶνθ [Ὁ γοῖι, 84 ΤῊΥ͂ ρθδ06 
Ι ρῖνθ γου: ποῦ ἃ8 ὅπ ψ ου]ὰ σίνοίι,, αἶνος 
1 απο γου. Τιοῦ ποῦ γοὺν μϑαγὺ θ6 ὑγοὺ- 
Ὀ]6α, ἀπά Ἰοὺ 10 ποὺ ἴδαγ, 

28 Υο μθαγὰ ὑδπαῦ 1 βαϊὰ απίο γου, 1 μο, 
δὰ 1 οοπηθ ἃραὶπ ἀηΐο γοὰ. 17 γὸ ἰονθὰς 
16, γ6 που]ὰ το]οῖοθθ, θθοδυϑο 1 ρῸ ἰαῦο 
{8:6 ῬΡΘβθποθ οἵ τὴν ΕαῦΠΘυ : πα τὴν Εδέμοσ. 
18 στϑαΐου ὑπδη 1. 

29 Απᾷ {8 Ποὺ δραὶη 1 ἑο] ἃ γοῖὶ θ6-᾿ 
ἴογθ ἴδ οοσηθ ἕο ῥαβ88, ὑμαῦ αὖ 86 εἴπιο Ὁ 
σοιηθῦ ἕο Ῥ888, γ6 πιδν ὈΘ]ΪΘνΘ. 
801 νῖβῃ. ποῦ ΠΟΥ ἴο ΒαῪ τπὰοἢ ἀηΐο 

τοα : θθοδαβο ὕμ6 σαϊον οὔ ἔπι του] οοπι- 
οἵ, δπα ἴῃ πὸ μὸ δῦ ποίησ. 

81 Βυῦ ἐδπαῦ ἐπ ννου]ὰ πᾶν ποὺ ὑπαὶ 
Τ ον ΤΥ ΕΕΠΟΥ 5 ἃ8. ἘΔΕΠΟΡ οουπαπαδα | 
Π|6, 80 1 ἀο. Ατῖβθ, ἰοῦ ὼ8 σὸ ἴτοπὶ ἐπ ὶβ 
ΡΪδοο. 

1 γε, " κῖνο," γι]. 

3 χε ραδαγανι. νὰ ἀδεῖ πιὶ ἀαγᾶπι. 

9}1 



Οπμ..». ΧΥ. 5. 5ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΚΞΒΙΟΝ. ΒΎΕΒΙΆΟ. 

Ομ.» ΧΥ. Οηλρ. ΧΥ. 
11 ἂμ ἐπ ἔτι τἱπθ, ἃπα τ ἘδύΠΘΡ 18 

0π6 ΒυΒΌΔ Πα δη. 
2 ἸΈΨΘΡΥ ὈΓΆΠΟΝ ἴῃ π|8 ἐπαῦ Ὀθαγθίι ποὺ 

ἔγαϊδ μ6 θα θύῃ αττᾶν : 8Π6 θυθυῪ ὄγαποϊ ὑπαὺ 
Ὀθατθ ἔγαϊῦ, μΒ6 Γραγρϑῦμ 10] ὑμαῦ 10 ΤΠΔΥ͂ 
[ϑεῖπρ ΟΡ. } τότ ἔραϊῦ. 

8 ΓἶΝον γ8 ἃΓ6 οἴϑαπ Ὁβγοιρ ἢ} {16 
σπογα το 1 Πᾶν ΒΡΟΚΘη ἀπο γοα. 

4 5Δ0146 1π πηθ, 8πᾷ 1 1π γοῦ. ΑΒ {86 
ῬγΆΠΟΝ οαπποῦ θθὰν ἔγαϊν οἵ 186}, Θχοθρῦ 
ἴδ δϑϊάθ ἴπ ὑμθ νἱπθ: [πο τη]0Γ67} οδπ Υ6, 
δχοορῦ γ6 8146 ἴῃ πιθ. 

ὅ 1 δὴ ᾧμ8 σνἱπθ, γ6 αγ6 ὕΠ6 ὈΓΆΠΟΙΘΒ: 
ἨΘ ὑμαῦ δι θέ ἴῃ τηθ, δη4 1 ἴῃ Εῖπι, ὉΠ 6 

᾿βδῖηθ. [Ὀτ]ηρϑὺ ἢ} ἔου τη “ἔρια : [[ὉΓ] 
δα πουῦ 116 γ6 ὁ8η 40 πούμϊηρ. 

Θ ΤΆ ἃ πιδη δθϊ46 ποῦ ἴπ πη, ὅΠ16 15 οαϑὺ 
ΠΟΥ 85. ἃ. ὈΓΆΠΟΝ, ἀπᾶ 18 ψὶῦπουθα ; δηα 
[π6}} σαίμον ὑΠ6π), ἃη ἃ οαϑῦ [ἐλθη] ἰηΐο 
86 ἤγο, 8πα ὕπϑὺ [ἅτ Ὀυγποά.]} 

Α.}. 33. 

1 5, Μαζζ, χν. 13. 

3 ΟἿ. χἱ!. 10; χυὶ!. 17; ΕΡΆ. ν. 26; 1 5. Ροΐ. 1. 22. 

8. ΟΟἹΪ. 1. 281 5. Ζόπη 1ϊ. 6. 

4 ἨοΒ. χῖν. 8; ῬΏ]]. 1. 11 ; ἵν. 13. 

5 ΟΥ̓́ δενεγεα ὕγοπι Με. Αοἰβ ἵν, 19, 

6 5, Μαζέ, Πἰ. 10; Ὑἱ, 19. 

11 ἂμ {ΠῸ ὕγιθ νἱπθ,} δη4 τὰῦ ἘαΡΠΘΡ 
ἐδ ὑπαῦ Βα ΒΌΔΠ ἀπηΔΠ. 

2 ἜνΘΡΥ ὈΓΆΠΟΙ τ Π]Οἢ ἴῃ πηθ ρΊνθῦἢ πὸ 
ἔγαϊῦ. ἢθ ὑαἸκθῦ ἅτᾶν :5 ἀπά ὑμπὰῦ π ϊο ἢ 
δίνῃ ἔγυηδ, μ6 οἰθαμβϑῦμ 10, ὑμαῦ 1ῦ τηΔῪ 
Ὀθατὸ το} ἔραϊ." 

8. Υ ἃΓ6 ΔΙΡΘΔΟῪ οἴθαπ Ὀθοδιβθ οὗ {86 
ΟΡ ὑπαῦ 1 5ραῖκθ ψἹ γοι. 

4 ΑΡΙὰ6 ἴῃ πιρ, ἃπα ἴῃ γο. ΑΒ ὕΠ6 
ῬυΆΠΟΝ οαπποῦ ρῖνθ ἤρα οἵ 1086 1,5 110 ΔΡ14 6 
ποῦ ἴῃ {Π6 νἱπθ: {ΚΘ υνῖβ6 4180 γ6 οδπμοῦ, 
ὉΠ᾿|688 γ6 8146 1ῃ πιθ.6 

ὅ 1 αηὶ ὑΠ|6 υἱπθ, ἃ πα γ8 αὐ ὕΠ|6 ὈΡΆΠΟΠΘΒ: 
ἯΦΘ ὑμπαῦ ΔΌΙ θυ} ἴῃ ππθ, ἀπ Το ἴῃ Εΐπη, Π6 
Ὀθαγθῦμ7 πηπιο ἢ ἔροϊῦ :6 [ον τ] Πουῦ πηθὃ γ6 
οδηηοῦ (0 Δηγύῃϊπρ. 

6 Ῥυΐ 1 ἃ πιδὴ δϑϊάθ ποῦ 'π τη6, ἢ 15 
οαϑῦ οαῦ πκ ἃ ῬγΆποΙ ὑπαῦ 18 ἀτγ ; ἃπὰ 
ἔπιον ρϑῦπον τὖ, Δη ἃ ὕμγον Ὁ Ἰηΐο ὑπ 6 ἤτγο, 
ὑμπαῦ 10 θ6 Ὀαγπθα.9 

1 οΥ, “νἷπο οὔ ἐσαῖῃ.᾽ 5. ἘρΡὮγ. ἴῃ Ναΐδὶ. Ὁ). ϑοστη. χίϊὶ. 
Ρ. 434, Ε. Ε΄. 

3 Οομρ. [ΔὉ. Αάδπι. νοὶ]. ἱ. ν. 44, 86. 
3 οΥ, " Ὀγηρ.᾽ 
Φ 110, “τδὴν ἔγαϊ{5.᾽ 
5. γηὀδθη παρἈδ)δ. ῬόΒΟΙ. πιοηπῦ. ΗΓΚΙ. 
δ οΥ, “1 γο δϑϊᾶθ ποῦ ἰπ Μο.᾽ Τῆδ στοπαουϊπρ ἀοροπβ 

ΟἿ ΠΟΥ δη ἐδ ἰ5 {Δ Κϑι. 
7 οΥἉ, "Ὀσίπροίμ.᾽ 

ἘΠῚ Ὀοοδιβα ὑπᾶΐ αϑῖθ ἔγοτη Μρ,᾽ “βοραγαΐο ὕγοτη Με. 
ΤΚΙ. 
9. ΤῊΘ Δαῦ, ῬΟΙ., ΒΘΘ 5 ἕο θ6 Πούο ΚΘὴ ἴῃ ἃ ΡΆ55. 56 156 : 

ἈΠΕΠΟΙΡ ἴῃ 6.0. δν. χυἹῖ, 8, Ὁ τᾶν 6 ἰπίγδηβίεϊνο, 
“πα ΤΠΘΥ Ὀαχα,᾽ ΗΤΚΙ. 

ΒΑΗΙΌΙΟ. 

σΒλνρ. ΧΥ. 

᾿ 2. ἘΥΘΡΥ ὈΡΔΠΟὮ 1η τὴ {πᾶὺ Ὀθαγθ ἢ ποῦ 
ἔραῖῦ Β6 ουὐίοι 1 οἵ᾽.... 

᾿ς 8. Υθ 86 ΔΙΓοδαῪ οἸθδη θθοδθδβο οἵ {16 
᾿νογᾷ 1 βρᾷκθ αμΐο γοιυ.} 

1 Ἑ, Τυκί, ". 104. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΟΒν». ΧΥ. 
1 1 ἀπὲ ὑπαῦ ἔσθ τ]πθ6- ]αηὐ,1 8πἃ ΠΗ 

ἘδύΠον ἐς ὑμαῦ ρ᾽αηῦον οὗ 10. 
2 Απᾶ δυθγὺ Ὀγᾷποῦ ἴῃ πηθ ὑμαὺ θα ἢ 

ποῦ ἔρεϊῦ μ6 ἐφ κϑίἢ οἵδ᾽ "5 ἃ Πα ΘΥΘΡΥ ὈΡΆΠΟΝ 
ὑμαῦ Ὀρανούμ ἔραϊῦ, μ6 οἰθαπβούμ ἰδ, ὑμπαῦ 
1ῦ τηΔῪ ὈΘᾺΤ τη ἢ ἔλαϊῦ ἴῃ ἀθαπάδποθ. 

95. Απᾶὰ γϑ ἱπάθθα ἀγὲ ΔΙ γα οἴθδπ 
ΒΟ ρΡῚ ὑπὸ πτογὰ τ δῖοι 1 Βρακθ αηΐο γοι. 

4 ΑΒ]46 ἴπ πιθ, ἃμΠ ἃ 1 4180 ἴῃ γο. ΔΒ 
{π6 ὈγΆποῖ οαπηοῦ θὰ ἔραν ΒῪ 10861}.8 16 1 
θ6 ποῦ ἴῃ ἴζ5. συϊπθ-βίθῃι ; ΚΘ 86 γ6. οδἢ- 
ποὺ, 1 γϑ 80146΄ ποῦ 1π πιθ. 

δ 1 απὸ ὑμπαῦ τ ]πο-ϑύθυν," ἃ Πα γὸ αγὸ 
6Π|6 ὈγΆΠΟΙΙΘ5 ὑπογθοῦ ὃ ἨῸΘ ὑμπαῦ ΔΙ ἀοἰἢ ἴῃ 
Π16, δπα 1 1η πη, ὑΠαὺ οπθ Ὀθαγοίῃ τ} 
ἔραϊδ : ΤἴῸΡ ϑχοθρὺ τ 10} πιθ, ἔΠ6 6 15 πούϊπρ 
ὑμπαῦ γϑ ὁὰπι 40, ἀπ4 πούμίηρ αὖ 8]]. 

Θ Απὰ 1 {πϑγθ θ6 ὁπθ ψῆο δ  ἀθῦ ποῦ 
ἴπ τη6,7 ὑποθν 5118}} οαϑὺδ πὶ οἂὐ {κ᾽ ἃ 
αν ὈΡΆΠΟΝ ; δπα ὕπθν 5}8}} ραύμουϑ ἰδ, πα 
8Π8}} θα τ 10 ἴῃ ἐπ6 ἤγο. 

᾿ οὗν “ἴπο νἱπο- ]δηΐ {πα 5 ἔσθ ΟΥ̓ }πι5ῖ.᾿--- νἱπογαγᾶ,᾽ 
“ἸΔΌΟΌΓΟΥ ἐπογθοῦ, ῬΟΪΥΡΊ. 

3 “ἨἫἣρ οαζίοί ἴὉ ΟἿ᾽ Δα τοπιου οι ἰζ.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. 
8 ΟΥ, “ΔΙοῃθ.᾽ἢ 
4 ΑἸ5ο, " ἀν 6}}" ΟΥ “σοπεϊπαθ.᾽ 
5. ΣΤ τὴ ὕπο νἱποναγα," ῬΟΪΥΡῚ. 
6 ῬΟΙΥΡῚ. δάᾶβ, "δὰ ΜῈ ΒΆΤΗΕΕ (18) πὸ ἸΔΡΟΌΧΟΥ 

{πογθοῦ," 
7 ῬΟΙΥΡΊ. δα 5, “ΠΟΥ 5118}} τοπιονυςε ἴξ,᾽ ς 
8. ΠΊΟ56 ΨΘΙῸΒ ἰπ {Π6 ΔΟΥ. ΤῆδῪ 150 ΡῈ τεπαογοῦ ὃν {πὸ 

Ῥγοβοηῦ, Βαϊ {πον ἅτ ἴπ {Π|Ὸ ῬγῸ5. ρασίϊς, ἴῃ πὸ ϑυτίδο, 
9. ΠΟΥ 5581) οαϑῦ Ὁ ἰπΐο πὸ το." ῬοΙνρῚ, 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

ΟΗλν». ΧΥ. 
11 ἂμ {π6 ὕγιιθ ργαρθ-ῦσθθ, ἃπἃ ΠΥ 

ΤῬΑΥΠΟΥ 15 ὑπΠ6 ΠαΒθαπαιηδη. 
2 ἜνοΡΥ Ὀγάπο ὑΠαῦ 18 ἴῃ τὴ δηα ἐπαὺ 

ΒΠ4}1} ποῦ Ὀτίηρ Του} ἔστιν μ6. οαὐίοίη 10 
ΟἹ; ΔΠἃ ΘΥΘΡΥ 9Π6 ὑπιαῦ 5181} Ὀγὶπρ' Του] 
ἔργα, μ6. οἰθαηβοῦμ 10, ὑπαῦ 10 τηδῦ Ὀγίηρ' 
Του }} τηοσθ Γραϊῦ. : 

9. ὙΥθ. ΔΓ ΔΙΤΘΔΟῪ οἴθαῃ Ὀθοδαδβ6 οὗ {Π16 
ΟΡ ὑπαὺ 1 Βραῖζο απο γοιι. 

4. Βο νη τηθ, δηα 1 ἴῃ χοῦ. ΑΒ ὑπ 
ὈΓΆΠΟΙ οαπηοῦ Ὀγΐπρ ἔου ἢ] ἤραϊῦ οὐ 0861} 
ἈΪΟΠΘ, ΠΠ]688 10 6 1π {Π6 β͵αρΘ-ὕΓΘ6 ; 80 
ΑἾΒ0 γ6 οα πηοῦ, Π11688 γ6 Β6 ἴπ 116. 

δ ΤΑ ὉΠ 6 ρΤαρθ-ῦγθο, ΘΓ ὕΠ6 ὈΡΆΠΟΙΘΒ: 
Ἦδ ὑπιαῦ 8}}8}} "6 ἴπ τη6, πα 1 αἶβο πὶ ἢ Ϊτὴ, 
{παῦ 9Π6 5}8}}} Ὀσὶηρ ΤΟΡΌΒ] τη ἢ ἔγαϊῦ : [ῸΣ 
ὙΠ Πποὰῦ ΠῚ γ6 ὁ η (ὁ πούῃϊπρ. 

6 Τ]η]6 88 οπθ 6 ἴπ τηθ, 6 18 οαβὺ οἵδ 
Εκθ 4 Ὀγάποι, ἃπᾶ 18 ἀνθ; δηὰ πηθῃ 
ρϑίμον {Π|6 πὶ, πα σαϑὺ ὕπο πο ὑΠ6 ἢτγο, 
8 πα {ΠΘΥῪ ἅτ θαυγηρα, 

1 δῃ μία" ὃδοὶ. 

3 γ»λαὶ ΦΜιεεη, “ σοσοτιεβϑίτηβ αἱ ππὶ Βα ρογβοτίρβίξ δ, 
αῦὸ νόστος Γαξασιπι, ααοὐ Γοτ ΡΒ ὑσορίογῦ το] θα Γαξαγα, 

: ᾿ πὶ τοχίαχπη γοσορὶ," Κομνν, ἢ.}, 

ΟΒ5.». ΧΥ͂. 
1Τὰμ {8μ6 ὕγιιθ ψ]πθ-ῦγθθ, ἃπα τὴ Εὰ- 

ὑπον 15. ὑΠ6 σου κπιδῃ. 
2 ἘνΘΡΥ ὈΡΆΠΟΙ] ἴῃ τὴθ ποῦ Ὀθανὶηρ σοοῦ 

ἔραν Π6 ὑα κοῦ 1ὑ οἵ : ἀπ ΘΥΘΡΥ ὁΠ6 ὈΘΑΡΙ Πρ’ 
Γραϊύ, 2 Π6 οἰθαπβϑίι 1Ὁ ; ὑπαῦ ὉΠΟΥ͂ ΤηΔΥ ΘΔ 
τΠ0ΓῈ ἔγαϊῦ. 

9. Νον γγ86 ἃγθ οἴϑᾷπ ὈΥ͂ Τθᾶβοη οὗ {Π|6 
σον ὑπᾶῦ 1 Βραῖθ ππΐο σοι. 

4 ΑΡϊάθ ἴῃ πῖθ, πὰ 1 ἴπ γοὰ. ΑΔΒ {Π0 
ὙΠ - Ὀναπ ἢ. οαπποῦ θοᾶν ἤρα ΟΥ̓ 1080}, 
ὉΏ]ΘΕΒ 10 δ᾽ 1π {πὸ “ψ]ηθ-ὕτθο ; 80. ΠΟΙ ΠΟ. 
γοῦι, Π]688 γ6 ἃΓοῦ 1Π ΠΊ6. 

δ᾽Ὶ δἷὰ {πὸ ψὶπο-ῦσοο, Δ γ6 ΔΓΘ ὙἱΠ6- 
ῬγΆΠπομοϑ: ΠΟ {πᾶῦ ΔΙ ἀου}} ἴῃ τη0, ἀπ 1 
ἴῃ Πῖπη, ΒΟ ὈΘΆτΘΙ ἢ τη ὰοἢ ἔλα : ὈΘοδιιΒ6 
ψἹ πουῦ τη6 γ6 οαπποῦ ἀο ΔΠΥ ὉΠηρ,. 

0 Τίη]ο588 ὁπ6 δὈϊᾶο ἴῃ πιο, Π6 15 οαϑῦ οὐὖ 
1Π|κθ ἃ νἱπθ- Ὀσαποἢ, ἀπαὰ 10 πο υθύ ἢ ἀπά 
0 18. ραύμογθα, ἀπ ποὺ ρὰῦ ἐξ ἰηῦο {86 
ἤγο, δηᾷ 1 15 θα πρά, 

1 αἷ ἑαΐπο, 11ξ, “811 ΟΥ̓ ὈΓΔΊ ΟΠ ΟΒ,᾽ ΟΥ̓ ον  κ5." 

3 γ1{," πη Δ} ΟΥ̓ Γγαϊς Ὀοατίη." 

3. αἰνὰ ἴο---αἰ μίλι, 



Οη.». ΧΥ͂. 5. 5ΖΟΗΝ. 

ΠΑΒΜΕΝΙΑΝ, ΘΕΟΒΟΙΑΝ. | ΒΙΑΥΌΝΙΟ. 

σπλ». ΧΥ͂. ΘΗ». ΧΥ͂. | ΟπλνΡ. ΧΥ͂. 
11 ἂμ {π6 ἔσιιθ υἱπθ,} ἃπα τὴν ΕΔΟΒΘΓΡ 

18 6 Βυβθαπάπηδη.5 
2 ἜνοΡΥ Ὀγάποῖ ὑμαῦ 15 1π τηθ, ἀπ θθαγ- 

οὔῖι ποῦ {γεϊΐ, μ6 οαδύθυ 1Ὁ ; δη ΘΥΘΡΥ͂ ΟΠ 
Ὁπαῦ Ὀϑαγοῦμ ἔγαϊν, 5 μ6 οἰθαπβοῦ 1ὑ, ὑμαῦ 1ὖ 
Ῥδοοιηθ 501}} πῖοτθ ἔγα  Ὁ]." 

8. ΑἸγοδᾶν ἱπάθθα γοὺ ἃγθ οἰθαπ ἴον ὑ}0 
νον τ Β]οἢ 1 Βράκθὸ νῚ ἢ γοι. 

4 ϑιίαπα ἱπ τη, ἃηα 1 πη γοὰ. ΑΔΒ 0Π6 
Ὀγάπο οαπηοῦ Ὀθὰν ἔγαϊῦ οὐ 1056} 1 10 ΒΘ 
ποῦ ἤγιη ἴῃ 06 Υἱηθ ; 80 γοῦν [Πκουν 186, 1 
γ8 ὃ6 ποῦ ἤτγιῃ ἴῃ Π|0. 
1 δὰ ὑδπθ νἱπθ, δηα γοὰ ὑπ ὈγΆΠΟΝ : 

ἯΦ ὑμαῦ ἰ8 ἤγστη ἴῃ τὴθ, δηὰ 1 ἴῃ Βῖπι, Ὀθασ ῦ ἢ 
πιο ἔγαϊ : τὸν τ ποῦ τη γ96 οᾶη (0 πο- 
ὑθίηρ. 

Θ ΤΆ οπο ἴβ ποῦ ἤγμι ἴῃ π|θ, ἔμθυ οαϑῦ 
δἴπι οαὖ Πκ6 {π6 Ὀγάπ οι, πὰ 1Ὁ 15 ψ  Πογθα ; 
πα ὑμον ραύμοῦ Ὁ, πα οαϑῦ Ὁ ἰηῦο ὕ]ι9 ἔνθ, ἀπᾶ ὑμπον 8118} ραῦθον ἴῦ, οαϑὺ 1 ἰπῦο ὑπ6. 
δηᾷ Ὁ 18 θαγηρά. 

1 ἐΟοΥ ϑανιοῦπ 5805 (5 οἵ ἩΪΠπΊΒΟΙΓ, τὶ πογοκυθαία 
σαπιδηαίν ἐρλάτψεα! γεν ἀπαΐσμεα!, ἃ5. Ἰδυίτι τοποναῖοα 
ἔπε οἱ ντπδ οὗἉ Ι5τ86].᾽" 5. Βορεγίδη, Ηοχῃ. ἱϊ. ». 20. 

3 πιλας ὃ---' ἀπ ΜΥῪ ΒΑΤΗΕκ πισδαρὸ ΜΟΥΚΟΙΝ᾽ ΟΥ “18- 
Βούγχείῃ,᾽ Ἐαά, 1805. 

3 γαγ, “(πὸ ὕγαῖξ, τὸν καρπόν. 

4 γξ, “ Ὑγαϊς. Ὀσαγίηρ.᾽ 

ἈΝΟΤΟ-ΒΆΑΧΟΝ. 

σπλ». ΧΥ͂. 
4 χχχυτ.---] Τ ΑΜ ἃ ἔτσι νἱπουαγά, δπὰ 

ΤῊΥ ΕΆΓΠΘΥ 18 ἃ ΒΟΒΡΑΠαμΊΔη.} 
2 Ἠθ ἀοθῦῖβ δυΓΑΥ ΘΥΘΡῪ ὈΓΔΠΟΙ5 1π τὴ 

{πᾶ Ὀθαγϑῦμ ποῦ ἔγαϊῦ : πα μ6 οἰθαπβούῃῦ 
ΘΥ̓́ΘΡῪ 9Π6 οἵ ὑπ ὑπαῦ Ὀθαν Γγυῦ, ὃ ὑΠαῦ 10 
θΘᾺΡ τηοῦθ ἔγαϊῦ, 

8. Νὸν γ6 ἅγθ οἴϑδῃ [97 ὕΠ6 ττογ8 ὑπαῦ 
1 βρακθ απΐο του. 

4 Τνν6}1ῦ ἴπ πηθ, 8πα 1 ἴῃ γοὺῦ. ΑΔΒ ἃ 
ὈγδπΟ τηᾶὺ ποῦ θθδν γι 1861, Θχοορῦ 1Ὁ 
ἄν 6 }}0 ἴῃ ἐλ υἱπουαρ;; 850. 4180 ΠΙΔΥ͂ γ6 
ποῖ, Θχοθρῦ γ8 ἀν ν6}}Ὁ ἴῃ τη. 

δ᾽ΤΊΤ δ ἃ νἷηθ, πὰ γγ8 ἃΓΘ ὈΤΆΠΟΙΘΒ: 
ἯὸΦ ἐμπαῦ ἀνθ! θυ} 1π τηθ, ἀπά 1 ἴῃ πΐμη, ἢ 
Ὀραγθῦ τπποῖ ἔργα :ὃ ὈΘοΔΏΒ6 Υ6 ΤηΔῪ (0 
πούμῖηρ πὶ υμουῦ τη. 

6 Τῇ οὔθ ἀνθ! ]ου δ ποῦ ἴῃ πιθ, ἢ 18 οαϑῦ 
οὐν {κὸ ἃ σὶρ, πα πὰ  πουοῦῃ ἢ ἀπ {πον 
σαῦμον ὑμθοπι, πὰ ρα ἴῃ ἐλὸ το," ἀπά ὉΠΟΥ͂ 
ὈΌΓΗ. 

Ἰ οτ, "οασίἢ ΕΠΠοτ," σογαάδ. ἐἐ α, 
5 τ, "ῥγούπσο." ἐλε δίασάα πα δυνάλ. 

οπείης ὸ σουρᾶγο ἴπὸ Δ. 5. δίασα, " δΙαο," υυἱεῖν ἐὸ ΗὸΡ, 
ὮΝ, ὯΝ, ΔΝ, ἅς,, νἷγ, υἱγιον, νἱγιζοκ, νἱγ.ἰαΐκ, ἅχτο., καὶ ἃ 

3 διυΐᾳ. 
ΤῈ πᾶν νὸ ἱπέοτ. ᾿ 

4 1,.---1 1 ἂμ {μ6 ὑσιθ ΥἹΠΘ, 
Ἑαῦμον 18 [86 ΠυΒΟδπάπηδη. 

2 ἜνογΥ Ὀγαπο οι ὑπαῦ 18 ἴῃ τηϑῦ ἀπά ἐδαῦ 
888}}8 ποὺ θθδν ἔγαϊθ, μ6 8}8}15 ἕακο οἵδ᾽; ἂπᾶ 
ΘΥ̓́ΘΙῪ ὁπ6 ὑμαῦ 8815 Ῥθὰν ἔταϊῦ, ΒΘ 888}} 
οἰθαηβθ ἴὑ, ὑμαῦ 0 τῆδΥ Ὀτίηρ, ἴογῸ ἸΏΟΓΘ 
ἔγαϊτῦ. 

8 Βυῦ ποι γ6 ἃγθ οἰϑαηῇ ὑπγοῦσα {86 
σογα πῖον 1 ΒραῖκΘ απίο γοιι. 

4 ΑΙά6 αἰθιδτηθ, πὰ 1 αἰ νοῦ. Α8 
ἀπ Ὀταποὺ οαπποῦ θθαν ἔλα οἵ 1056 1}, 1 Ὁ 
ΔὈΪ46 ποῦ ἱπ ἐπι νἱπ ;5 80 αἷδβὸ πϑίμϑὺ γοι, 
1 γο αϑῖάθ ποῦ νυ Ὁ} πη6. 

Ὁ 1 δῖη ὑπ υἷπθ, ἃπἃ γ6 ἅγθ ὈΡΆΠΟΙΘΒ: 
ΤῈ ὑπαῦ δοϊἀθῦμ τυ ἱυ δ τη, ἀπ Το ν Ὁ Ὠΐτα, 
[6 8|8}} Ὀγίπρ ἤν ἢ πυπιο ἔγαϊῦ : ἴῸΡ ὀχοθρῦ 
αι ἢ τη 7 γ6 οαπποῦ ἀο ὁη6 ἐπῖπρ, μῸ ποῦ 
016. 

6 ΤΆ ἃ πιᾶπ δϑιάθ ποὺ σιθηῦ πιο, ΒΘ 15 
ἔβτον τι ἈΥΤΑΥ {{κ ἃ τά πο, ἀπα τ] Π γος ; 

ἈΠ ΤΥ 

ἢγθ, δηα 1Ὁ 15 αν ηθα, 

1 γίδ, ἀπὰ αἴ νοτ, δ; θαξ δὲ νν. 4 δπὰ ὅ, παδ' λίευΐ ἰΒ αδοά. 

3 οΥ, “τ Μο.᾽ 

3 ἀασλὶρδε--τηδίὶρλδα, ἴαξ, νυνὶ τ Βα) σξ, Βοηο, 

4 ἐφηιίάα, "ῬΌΓΟ,᾽ " ΟἸοδη,᾽  ΠΟΙΥ.᾽ 

5 ΟΥὉ, “ἶπ,᾽ 85 ἴῃ νου, 2. 

5 γ1ξ. “ὁπ ἔπ νἱπο. 

7 ἐυϊπῖον ἐολιόπιδα, ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ 5. τὸ ἔπ ΗΤΚΙ, Ξγτ, ἀαδ᾽ αν 
γπιεπηΐ. 

ΛἈΈΆΛΒΙΟ, 

σπμλΡ. ΧΥ. 
1 Τ αρὶ ὑπαῦ ὕσιιθ ὙΠ, ἈΠ τὴν ΕΔΕΠΘΡ ἐδ 

6Π6 ῥ᾽απίθν. 
2 ἜνοΥΥ Ὀγποῖ ἴῃ πὶ ὑμπαὺ Ὀτὶησοίῃ 

ον πὸ ἔγαϊδ. μ6 ἔκ οἵδ: ἀπά ὑπαῦ 
σοι τη σούς ΤΟγ ἢ ἔγαϊῦ, μ6 Οἰθαηβοῦ, ὃ 
ὑπαῦ 1Ὁ πᾶν Ὀτίπρ' Το ἢ ταπιοῖὶ ἔγαϊῦ, 

8 Ὑο ἃγ6 οἴθδῃ ὈΥ͂ τθᾶβοη οὗ ὑμο πογὰ 
αἹἢ ΒΙοἢ Τ ΒρΡα ΚΘ ἀπίο γοι. 

4 Αὐϊάθ ἴῃ πιθ, ἃπὰ 1 ἴῃ γοὰ. Α8 ἐδ 

4 1.- Ὁ 1 ἊΜ {Ππ6 ὑγὰθ υΥἱῆθ; δηἃ ΤΥ 
ΤΥΠον ἰ8 ἔθ τνογκιηδη.} 

2 ἘνογΥ Ὀτγάποῖ ἴῃ πὴ ὑμπαῦ Ὀοαγθί 3 
ποῦ ἔγαϊν ἢ σα έθυ ἰῦ οἵδ, δπ ἃ ΘΥΘΡῪ 0η6 
ἀπαῦ Ὀγίησϑῦν [ου 8 ἔγαϊέ, μΒ6 οἰοδηβοῦ 1{," 
δδ6 10 Ὀτίηρ ἔουυ 5 τηογθ ἔγυϊε. 

3. ΑἸΓΟΔΑΥ͂ γ6 ἅτ οἴϑδῃ ἴον ἔθ πογὰ 
{μαῦ 1 βρᾶκθ ὑπηΐο γοι. 

4 Βθ ἴῃ πιθ, δῃᾷ 1 ἴπ νου. Α8 {ῃ6 
Ὀτγάποῖ οαπποῦ Ὀθᾶν ἔταϊῦ οἵ ᾿Έ56 1, 1 16 Ὀ6 
ποῦ ἴπ ἴΠ6 ΥἱΠΘ; 80 8180 γου, 1ἢ γϑ Δ0146 
ποῦ ἴῃ ΠΙΘ. 

δ 1 δὴ {8 γἷπθ, δῃὰ γθ ἔῃ ὈΓΆΠΟΝΘΒ: 
δηα Π6 ὑμαῦ 18 ἴῃ τη6, ἀπά 1 ἰπ μἶπῃ, Ὀθαγοῦ δ 
απο ἔγαϊθ : ἴον Π Ποῦ τὴ γ6 ὁδῃ ἀ0 
πούμϊηρ αὖ 8}}. 

Θ ΤΆ Δ ῃΥ͂ ομθ δϑϊάθ ποῦ 'π τη6, ἢθ 18 
᾿ραβῦ οαὖ πκ ἃ Ῥσδποὶ, απ τ Βοσθίῃ ; δπᾶ 
ὉΠ6Υ ραῦμον 1Ὁ, αηὰ ἔῃσονν Ὁ ἰηΐο τΠ6 το, 
δη τῷ Βαγ ποῦ. 

1 ἀμὸδϊαξεὶῖ", 

3 πὲ ἐσογηάξέξολεψιι. 

3 ργίμεβεί". 

4 οΥγ, “Ῥσαποίῃ ἱξ.᾽ 

] 5. ΤῊΪΒ τοδ προ ἄρτοοβ ἢ ΜΟΙ͂ΡΆ. αν. 

5 φοϊυογίἐϊ. 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

σπΒ.». ΧΥ͂. 
1 Τὰχ {μ6 ἔσθ σταρο-ῦγθθ, Ἀπ τὴν Ἐὰ- 

{πον 18 ἔΠ6 σγάθ 6 .. 
᾿ς 9. ΒΡΘΟΓΥ ὈγΆΠΟΝ ὑπδὲ τδν ὈΘ ἴῃ πη δηᾶ 
᾿Βοδγοίῃ πὸ ἤπαϊῦ ΒΘ ἐδ κϑῦἢ διταν : ἀπά {Π|6 
θτδθοῖ πο ρἰνθί ὑγαϊῦ, ἢ οἰθαηβθίῃ, 
ἐμιαῦ 118 ἔγαϊῦ πιᾶὺ Ὀ6 πῖογθ ΡἸΘΏ Ια. 
] 
[8 Ὑθ ἤγοιῃ ἔπι ἤγϑὲ σσογθ οἴθϑτ ἐμσ ἢ 
86 πογὰ ὑπ 1 βρᾷκθ πἀπίο γοι. 
᾿ 4 Αδθϊάο ἔτι ἴῃ πιο, απὰ 1 τη νου. ΑΒ {Π6 

ὈγδΠΟΝ 18. ποῦ 8016 ἕο Ὀγίηρ ἴοσό ἔραὶν οἵ Ὀγαποῖι οαμποῦ Ὀθαν ἔγαϊξ οἵ Ἰέβθ! ἢ, 85 Ἰοῃ ρα 
{56 1 ἢ 6 1 1Ὁ δΌϊὰΘ ποῦ ἴπ ὑΠ 6 νἱπῃθ ; 50 4180 
Υ8 οδῃηποῦ, 1 γθ 0146 ποῦ ἴῃ πηρ, 

δ Ταρι ὑπαῦ γἱπ6, ἃ Πα γὙ6 αν ὕΠπ1 ὈΓΆΠΟΙΙΘΒ: 
Ἠθ ὑδαῦ δοϊάθο ἴῃ πιθ, δηαὰ 1 ἴῃ μΐπι, ἢ 
Ὀγίπσϑῦῃ Του πο ἔγαϊ - Τὸν τ υ που πθ 
γ6 Βᾶῦθ ποῦ βοῦν ὑμαῦ γ6 (ὁ ἃ ἐπηρ. 

0 Απᾶ 1 ὁπ δοιἀθῖ ποῦ ἵπ τηθ, ἢ ἴδ᾽ 
Ὁσονπ οαὖ, Πἰκθ ἃ Ὀτάποῖ ὑμπαὺ 18. ἀτν; 
μι Βῖ ἢ ὉΠοΥῪ σαύμον ἀπ ἕμγον ἰπΐο ἔμ ἦτο, 
πᾷ Ὁ 15 θατνηΐ. 

1 ἐΤΊιο νἱπο. ἀγοββοτ," οὐ "πυδοαπάτηδη," ῬΟΙΥΚΙ. Βόπιο 

οὗ ποκα νογαίουν υπϊογαίοοῦ ἄμπελος οἵ δ ' υἱπουαγ," 

πὰ ποῖ οἵ ἃ" νἱπο," διενουκῖν ὉΥ σοτηρασχίης ΥΥ, ὁ δὴν δ, [Ὲ 
ἰκ ονϊάσπξ οὐσγ ϑανιοῦπ τπσδηΐ δ ' νἱπο," δ ποῖ ἃ ' υἱπο. 

οὗ γγοάποο οὐ ὕγαϊξ; σπροοίδ!!ν ΟΥ̓ σοτολῖα, ΠΙασα ἰβ αἰπδο. γαγά 1) βἰποο ἃ "σγαπο" ΟΥ̓ ὁ ΡΙ δ᾽ ΤΏΔΥ ΠΟΘ ὕγα! δ υποα 
βαϊὰ ἢ. ΟΥ̓́ΡΓΟΒΡΟΥΙΕΥ, οὐς. Οὐππάπη, Ῥᾶγ, χινε, ν, 314, 

δίἀλ εουῦ δίσά πιμεεὶ, 

αϊξ τ πο ΤῊΝ 6 σοτιρᾶγοα 70Ὁ γἱ},. 11, 12, ἴθ Ἠοῦτονν. 
4 οΥ, " Γουτη δε," 
5 οτ, " τοπιδίη," τομηΐαάδ, τομη σα, το, Ι 
6 7γν7ι5 ἰπ σαοίο βοππσυνηδὲ αἰ ΠΌΤΟΥ ἐπ ἈΕΊ τ οἾκ Ἡόπι. 

ὍΝ ΛΑβσδιβ, ὈΔΥ, νΟ]. ἱ, Ρ. 310, πα ηναε ψὰ πάη ἀλίης ἀόν 
ὁωέαν πιδ. 

Τ ξιυα ἐιοίῳ. 5 απὰ ἀοάδ οἡ “ὕν. 

κτουνίης ποῖ ἰπ αὶ νἱπογαγὶ, ὈὰΣ σδππος ὉΘΑΓ ὕγαΐε γα 

οαξ ΟΥ̓ ἤγοπι ἔπ νἱπὸ. πέσ, Οὐμρ. ογπ, Ἐπ, Ν.}., πὰ 
5, Ογτὶ! Ηἰοτ, ἴῃ Νοῖοβ δα 1. 

3 τ, “Ῥγαπ ΕΝ," 

3 ἐπηΐ γὸ ὕγοπι νοίοτγο, οὐ "οὐἁ οἱά,"1.4. “Διγοδύγ, Ῥοϊγεὶ. 

4 γἱξ. "ΟΥ̓ τξπα οὐντι Ὀδέυγο," ΟΥ̓ οπδοθσο,ἢ 

[848 1 δϑιάθθῃ ποὺ ἥσπι ἴῃ ἔμ υἱπθ- ἔσθθ ; 50 
'σοα δ͵5βο ᾿κϑυνῖβο, 1 γο ἈὈ1ά6 ποῦ ἔγπι ἴῃ πιθ. 

δ᾽1 δαὶ ὑπ σταρο-ῦγθο, δηὰ γ8 ἅγὸ {ἢ} 6 
τα ΠΟἾ6Β : ΘΥ̓ΘΓΥ ΟὯ6. ψῆο δθϊάθε ἥτγτῃ ἴῃ 

'πιθ, πα 1 ἰπ δἶπι, μ6 ἴδ 18 ἔπαῦ γἱοϊ ἀθὲνι 
τ οἢ ἔγαϊῦ : Ὀθοδυβθ εἰ μοὰῦ τὴ 6 γ6 οδπ ἀο 
᾿πούδιηρ. 

Ὁ ΤῇΆ δὴν οπθ αὐϊάθ ποὺ ἤγπι ἴῃ πιθ, ΒΘ 
18. οαῦ οὔ, {κὸ ἃ8. ΠΟΥ σαῦθοῦ ἃ Ὀγδθ ΟΣ 
᾿ἐδιαῦ 18 τυ, δηὰ ἔμγουν Τδ ἰηΐο ὑλ6 ἔγο, ὑδιαὺ 
τὸ θατῃ. 

ΓΠα Τῆο Ῥογαίδι ἐσαπδίδίου απιϊοτειοοὰ ἄμπελος τί Εν 
ἴο τοῦδ πότο Δ' υἱπο. σοῦ," δὰ ποῖ ἃ" νἱπογαγά," 



5. 5ΟῊΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΞΙΟΝ. ΞΥΎΕΙΛΑΟ. 

7 Τῇ γο δθϊάθ ἴπ πιθ, ἃΠα τὴν πγοΡ 8 8014 6 
ἴῃ γοι, [Π 716 588}}] αϑὶς πιβαῦ γϑ Μ1}}, ἀπ τ 
588}} θ6 ἀοπθ πηΐο γοιι. 

᾿ς 8 ΞΗοχγοίπ 8 ΠΥ Εαύμ ον Ρ]ου θα, ὑπαῦ 
6. θθ8} πιιοῖ ἤρα ; ὅ80 588}} γθ [06] ΤΩΥ 
αἰδοῖ Ρ]68. 

9. Α5 86 ἘδύμοΡ Βδύ Ἰονθά πι6, 580 ᾿ᾶΥ6 
Τ Ἰονϑᾶ σοῦ : [6οη ]Π1167 γ6 1Π ΠΙΥ͂ ἸΟΥΘ. 

10 ΤΠ γθ Κθθρ ΠΙΥ Θοπμ πα πηΘηὖ8, γ6 
58.811 ΔὈΪ46. ἴῃ ΠΥ ἰοῦθ; θύθῃ 848 1 Πᾶγθ 
Κορῦ τον ΕΑ μ τ᾿ Β Θοπα πα πηθηὗβ, Πα 8016 
ἴπ 18 ἰονθ. 

11 ΤΊιοβθ ὑμππησβ πᾶν 1 Βρόκθὴ ἀηΐο 
γοῦ, ἐμαῦ τΥ 1ΟΥ [τηϊρ!ὗῦ τϑιηϑίη } [ἢ γΟΙ,, 
δηα [δἐλαξ] γουγ ἸΟΥ [πιϊρ}ὖ θ6 []]. 

12. ὁΤῊ18. 15. ΠΙΥ σοι! ηἀπηθηὗ, ΤΗδῦ γ6 
ἼἼοΥΘ οη6 Δποῦμου, ἃ8 1 πᾶγθ Ἰουϑθᾶ γοι. 

18 Τατθαῦου. ἴον Βα ἢ πὸ πηᾶπ ὑΠ8Π 
818, ὑμαῦ ἃ τᾶ ΔῪ ἀονπ [15 118 Ὁ ΗΒ 
ἔτη 68. 

14 5016 8Γ6 τὴ] ἔθη 48, 1 γα ἀο συ]αῦβο- 
ΘΥ̓́ΘΡ Τ ΘοΙητη Πα γοι. 

Α.}. 53. 

τ ΟἿ. χν. 16; χῖν. 13,14; χνὶ. 23. 

3 5), Μαῖΐξέ, ν. 16; ῬΏΠ]. ἱ.. 11. 

3 ΟἿ. νἱῖ, 31  χὶϊ!, 35. 

4 ΟἿ. χὶν. 15, 31, 23. 

5. ΟἿ. χυὶ. 234; χυὶϊὶ. 131 5, Ζοὴ ἱ. 4. 

5 ΟἿ. ΧΙ. 34;.1 ΤΉΘ855, ἰν. 9; 1 5. Ροΐ, ἷν. 8; 1 5. Ζοη 
11,.11.; ἦν. 21. 

7 Θ᾿. χ. 11, 15; οχῃν. 7,8; ΕΡΠ. ν. 2 ; 1 5. Ζοη ἢ], 10, 

Γ 5 ΟἹ. χίν. 1δ, 23. 8566 5. Μαζί. χίϊὶ. 560. 

7 Ῥυῦ 1 γα 0146 1π πιθ, 8Π4 τὴν σου 8 
ΔὈ146 π᾿ γοι,} τ μύβοθυθ γ6 5Π18}} νυ Ἰ8}} ἴὸ 
Ὁ5 1,7 10 5118}} θ6 πῃΐο γοα. 
4 χχχυιι.- -8 1η {818 15 Ὁπῃ6 αίμοΡ 

Β]ονῆθα, ὑπᾶῦ γθ Ὀθαν τοι ἔνε :8. ἀπά 
ἐμαῦ γϑ Ὀ6 τὴῦ αἰδοῖ ρ] 685. 

9. ΑΒ τὰν ΒΑΥΠΟΙ Ἰογθα πηο, 1 480 Ἰογθᾶ 
γου : 8146 1ῃ {π6 ἴον οὗ πιθ." 

10 Τῇ γϑ 51|8}} Κθθρ ΠΥ Θομη Δ πη ηΐ8, 
Υ6 588}1 Δ0 146 ἴπ {Ππ6 ἰονθ οἵ τὴ :5 881 Κορύῦ 
ΤΩΥ͂ ΑΙ ΠΘΡ᾽Β. ΘΟ] Δ Πα πηθηΐβ, ἃπα 1, 1 αὶ 
ΔὈΙαΙηρ' ἴῃ 15 Ἰονθ." 

11 1 βρδῖχκθ ὑπιθβθ ἐμίπηρβ σὰν γοιι, ὑμαὺ 
ΤΩΥ͂ 70 Ὀ6 ψΊΠ γοι, ἃπα γοὰν ΟΥ̓ 6 {ι]- 
Β]]ρα." 

12. ΤῊΒ. 15. ΤῊΥ σοΟπιπιδ πα πηθηῦ, Ταῦ γ6 
Ἰονθ ὁΠ6 δ ποῦΠθ:", ἃ8 1 Ἰονϑὰ γοι. 

15. ΤΊουΘ 18. πὸ ρυθαῦθυ Ιου ὕμδη {Π18,7 
ὑμπαῦ ἃ τῖδη αν Η18 ΒΟ] Ὁ} 18 ἔΡΊΘ Πα8. 

14. Ὑο 8ἃγ6 ΠΥ {θη 68, 1 γ6 818} 4οϑ 81} 
ὑπαῦ 1 σοιπμτηδπηα γοὰ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

7 Ῥυῦ 11 γα δϑὶάθ ἰὴ πιθ, ἃπα τὴῦ πον 
Δθ14 6 ψ] ἢ νου, τ μαῦ γ6 ἀθβὶγθ γ8 5}18}} 51,» 
πα 10 Β588}} θ6 πηῦο γοι. 

8 Απᾶ ἴῃ {πΠ|8 18. ΠΥ ΒΑΥΠΟΡ οἹου θα, 
ὑμπαῦ γθ Ὀθὰν ποῖ ἔραϊῦ ; ἃ πα 80 γ6 Ὀ6 ΠΥ 
᾿αἸβοῖρ 65.8 
᾿ς 9 ΛΔπᾶ δ8 ὑμ8 Βδύμου Ἰονθα 1η6, 80 880 
Ἰονϑὰ 1 γοι : δυϊάθ' ἴῃ ὑΠ6 Ἰονο οἵ τηθ. 

10. Απὰ 1 γϑ 4180 Ἰονϑ τη6, ΚΘΘΡ ΤΟΥ͂ Θ0Π1- 
τῇδ} πηθηβ, ἃ πα 0146 ἴῃ {Ππ|6 Ἰογθ οἵ τὴ :Ὁ 
851 Κορὺθ τὴν ΕαύΠ Θ᾽ Β οοιη δ πθηῦ, πὰ 
1 ΔΡ166 ἴῃ Ηἷβ Ἰονθ. 

11 Απά Τ (ο]ὰ γοιι {}ι18, ὑμαῦ τὴν ἸοΟΥ͂ 6 
Ι γοῦι, ἃπὰ ἐμπαὺ γοιι 7οΥ θ65 οοιηρ]ούθ. 

12 Απὰ {{Π15 185 πῖμθ οὔτι οομηπιδπα- 
τηθηῦ, ΤΠπαῦ γ6 Ἰονθ ὁη6 δηοῦμο 1,10 Ἰιδῦ ἃ 8 
1 Ἰονϑά γοι. 

13. ἘὸῸΣ ρσυθαῦθι Ἰονθ ἔμδπ {π|8 ὑμθγο 18 
ποῦ, ὑμαῦ ὕμπουθ θ6 οὔθ ὑμαῦ τηϑῖτθ ΟΥ̓ΘΡ 5 
801] ῸΓ Π151}} {Ρ]Θ 68. 

14 Νοῦν γ8 ὙΟΌΡΒΘΙΥΘΒ. αγ6 ΤΩΥ͂ {16 Π68, 
1 80 θ6 γϑ 40 ἃ}} ὑπιαῦ 1 οοπιπια πα θα γοι." 

τ ρου, “θαῦ 1 γὸ 5118}} δοϊᾶθ ἴῃ Μο, ἃπα ΜῪ νγοσὰβ 588} 
8.146 ἴῃ γοι.᾽ 

3 ἐὐνηδῦ γ6 υνΐβἢ γ6 5881] δ5.᾽ ΗΥΚΙ. 
3. 11Ὸ. “την ὕγυῖῦβ :᾿ Ὀὰΐ ΗΓΚΊ. τοδὰβ “τηθοῖ ὕγαϊξ,᾽ ἰπ 

βἰπρ. 
4 οὗ, " οὗἩἨ Μίπο.᾽ 
5. εἴη {πὸ Ἰονὸ οὗ ΗΪπι,᾽ οὐ " οὐ Η15.᾽ ΗτκΙ. 
δ οὐ, "Π|16δα ἀρ.᾿ 
7 ΤΟΥ ἃ κτοδΐου ἴον ἴπδὴ {Π|15 Πα ΠΟ Ὠλδη,᾽ ΟΥ Ὑ“ ἰδ ἕο 

πὸ τηϑῃ.᾽ 
8 Οὗ, “5811 ΟΥ̓ “Βῃουα 1Δγ.᾽ 
9. οΥἉ, “ἰἔγο ἀο.᾽ 

1 εἰν δροῦο.᾽ ῬοΙνΕῚ. 
3. ἐδ 5! ψΠ δῦ γ6 ν.}}} ἃ πα γὸ 5118}} γοσοῖνβ,᾽ ῬΟΙΥΡῚ. 

Ἢ 8 οὕ, " δηᾷ γ6 Ὀθοοιῖο ἴο Μο Μὺ αἰδβείρ]ο68.᾽ 
᾿ς κ ῃαδϑαγι. ῬῚ. δλαίαιι. ῬΟΙΥΕ]. 

ὉΓ, " οὗ Μίμπο.᾽ 
| 5 ΣἽ κΚρρῦ 811.᾿ ῬοΪνΕῚ. 7 ψα"αϊᾶ. 

5 οΥ, " θοοοιηρ,᾽ ψἄκωη, ἴ.ᾳ. ἴῃ νοῦ. Β, “ Ὀ0᾽ ΟΥ̓Κ ὈΘΟΟΠῚΘ 
ΓΜ αἰδβοῖρ]ο5.᾽ 
] 9. 0." δηα {πὶ5 ἐπαΐ,᾽ ψάξι, ἵν, ἴῃ 6 5θη86 ΟΥ̓́ ἐσα᾽ ἔτι, τὴ.» 
᾿ 85 ἴῃ οἷ. ἰχ. 9, 10, 90. 

10 οὐ, " ἈΠΊΟΠΡ' ΥΟΌΓΒΟΙνΟΒ.᾽ 
| ᾿ι πάψαπέα, "ἴοΥ,᾿ “᾿πβύοαα οἵ, “ΤΟΥ πὸ βᾶκὸ οἵ, ἱπιρ} 1685 
[πο ἰάθᾶ οἵ ἃ βιυθβειςαξο. ῬοΙνΕῚ. δα 45 δᾶσα, " τοδοπιρίϊοι.᾽ 

12 υοῖορα ἴῃ Πίάδβο, Αροβῖ. “ἘΠῚ. ν, 102. 

ΒΑΗΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΑΟΤΗΙΟ. 

ΕΝ 

ΑΒ 1 αἶβο ΚΘΘΡ πὴ ΕΑ ΠΟ. Β σοΙ τη Πα πηΘηὗ, 
ΔΠΑ 1 ΔΌ16 ἴῃ Ὠ1Β Ἰογθ.} 

1 Ἑ, Τυκί, Ρ, 102, 
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7 ὙΈΘη γ8 588}] μᾶγϑ 801464 1ῃ πηθ,} ἃπὰ 
ΠΥ ΟΡ 5 0146 ἴῃ γοῦ, τ μδὺ γ6 Μ1}} δ8|ς 
70» τῦ, ἀπ 10 818}} Ὀ6 πιπΐο γοιι. 

8 [1 {π|8 Τὴῦῇ ΕΌΠΘΙ τθοθῖγ θυ] ΡΊΟΡΥ, 
{πᾶὖ γ6 Ὀυΐηρ ἴον ἃ αυδηυγ οἵ ἵνα; 
απα ἐλαΐ γο Ὀθ5 τὴν ἀἸΒΟΙΡ]68. 

9. ΑΒ τ Ὶ ΒΑΡΠΟΡ Ἰογθα 116, 80 480 1 
Ἰογθὰ γοῖι : ὈΘ ἴῃ ΤΥ ἸΟΥ͂Θ. 

10 1 γο Κθορ ΤΥ ΘΟΙΠΠΠΔΠΑΙΠΘΠὗΆ, γ9 
Β8411 Ὀ6 ἴῃ ΤΥ ἰονθ; 88. 1 δ͵8δο Κϑρῦ ὕΠ6 
ΘΟΙΠΤΠ Πα ΘηὐΒ οἵ παν Εαύμ6ν, ἃπα 1 οχἰϑὺ 
ἴῃ. Π18 Ἰονθ. 

11 1 βαϊᾷ {πθ86 ὑπὶηρδ ἀπῦο γοῦ, ὑπαῦ 
ΤΩΥ͂ ἸΟΥ͂ Ὀ6 ἴῃ γοι, πη ὑμπᾶῦ γοὺν ἸΟΥ ἴὕ 
8180 θ6 οομπῃρ]οῦο, 

12. ΤΠΒ. 15. ΤΩΥ σοι ηἀπιθηῦ, Ταῦ γ6 
Ἰονθ ὁπ6 Δπούμου, 881 Ἰογϑὰ γοι.ὅ 

15 ΤΊοσΘ 15. παιρηῦ ρσυθαῦθν. ὕμδη ὉΠ18 
Ἰονθ,ἤ Ὁπᾶῦ ομθ Βμοιυ]α ἰὰγ 18. 801] [ῸΓ Π18 
ἔγιθηα. 

14 Υο, γο αγὸ ΤΑΥ͂ {τΘΠ48, 1 γ6 888}} 

᾿ς 7 Βυῦ 1 γ8 ἃ10 ἴῃ Ππ|6, Πα ΤΩΥ ΜΟΡΒ 
ΔΙῸ 1Π γοῖι, Μ᾽ Παύβοουθυ γ6 01}], 881ς, ἃπὰ 1Ὁ 
ΒΠ8}} θ6 ἀπηἴο γοι.. 

8. Τὴ ὑΠ18 15 ΤῊΥ ΒΌΠΟΥ Θχα] θα, ὑμαῦ γ9 
Ῥθδν τη π0}} ἔριῦ ; Δπα ὑμπαῦ γ ὈΘοΟμΙΘὶ ΠΩ͂ 
ἀἸβοῖρ]68. 

9 Π|Κθ 45 πὸ Ῥαύμον Ἰονθᾶ πηθ, 80 1 
Ἰογθᾶ γοῖ : ΔΌϊ46 γθ ἴῃ ΤΥ Ἰουθ. 

10 1 γθ Κθθρ ΠΥ ΘΟ Πα ΠΠ ΘΒ, Υ6 
"ΔΓ ἴῃ ΤΩΥ͂ ΙοΥΘ ; {πω ἃ8.1 Κορῦ τὴν ΟΠ ΘΡ᾿ Β 
᾿Θοιη θη, ἀπ 1 ἈΡ146 ἴῃ ἢϊΒ Ἰονθ. 

] 

11 1 βραϊκθ ὑπ|8 ἀπίο γου,, ὑΠαῦ ΠΥ ΤΟΥ͂ 
Ὅ6 ἴῃ γοιι, ἃπα ἐλαΐ γοῦν ἸοΥ Ὀ6 {116,3 

12. ΤΊ8. 18. ΤῊ σου πατηθηῦ, Ταῦ γ6 
Ἰονθ 16 ἃπούμθν, || ἃ8.1 Ἰονϑά γοι. 

18. ΑΛ ρστοαίου Ἰονοῦ {πὲ ὑΠ18. Βα πὸ 
ταδῃ, ὕπαῦ οΠ6 1ὰν [18 800}}} [ὁ 18 {γ᾽ ΘΠ 8, 

14 Υο, γ6 816 Τὴῦ {πη 5, 1 γοὸ ἄο τι μαὺ 
1 σομηπηδ ἃ γοι. μιᾶγθ ἄοπθ {16 ὉπϊπρΒ 1 σομημδηα γοὰ. 

1 φε)ιῶρ δ αὐ οἰ ετια)απαλῶρί ; δϑ)ιῦρ τοδν ἰκὸ 6 “ἸΓ,᾽ πὲ 
πσ ἀδο ΟΥ̓́ΤΠ15 σοῃ!, 15 ποῦ δΙνγαυ 5 απ οσια, 5600 Δ, Ῥόγτοπ, 
Οἵγ, Οορῖ, Ρ. 117, 56. 

5. οΥ, "θοσοτηρ," 

3. 71π,| “Ὁ {ΠῸ ΤΊΔΠΠΟΥ ἱπ νΠΙΟἢ ΤΊονοα γου," 

4 γε, “Τποτο 5 πδαρης ἐπαῦ 5581] σχοσοᾶ {Π|8 Ἰονὸ ἱπ' 
ΓΤ ΕΠ ἫΝ 

1 7αἢι υαἱνἐλιαϊει, 

3 οΥἉ, "δΙΙοὰ οὐδ,᾽ μα με αίάαιι. 

᾿ς 8 “εἰ γίαίμιυαί, ἃ κτ. οπῖπ, (ρτεσίου Οοα, χ. ἂρ. ΜΙ.) δὰ 
μείζονα τοϊαΐαπι (πιήογοπι πος ἀπιογθμ), αααπὶ ΤΠ, δὰ 
ταύτης τοῖοται (πιρήοτο πος ἀπλοτο), ἀγάπης Ἰορίβδο νίἀο- 
τὰγ," Ὅὸ Οπροϊσπίζ. ποῖ, δ 1, 

4 βαΐυναϊα βεῖπα ἰαρ) τῆ, 



π- Εν: 5. 5ΟΗΝ. 

ΘΕΟΆΚΟΘΙΑΝ, ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

7 Τῇ γϑ δϑῖάθ στ τη6, ἀπ τὴν ντογ8 
ΔΌΪἀΘ τ Ὁ γι, 481 τ ΠΔύΘΥΘΙ Ὑ Τ]ΔΥ͂ ὙΥ 18}, 
Δηα 1Ὁ 8881} θ6 ἄοπθ πηΐο γοι. 

8. Τὴ ὑμ18. 888}} τὴν Εδύμον 6 ρ]ογι θα, 
ὑπαῦ γο Ββου]ᾶ θθδν ταπομ ἔγαϊδ ; ἀπά γ9 
88}8}} 6 τὴν αἰδοῖ ρ]68. 

411.-ς9 Α58 86 Ἐδέμου Ἰονθὰ τὴθ ἔθπᾶον- 
Ἰγ, 80 Ιονϑὰ 1 γοῦ ὑθῃάθυν : ἃὈ1άΘ ἴῃ πη γ Ἰονθ. 

10 Τῇ γθ Κθθρ τὴν ΘΟΙη ΙΔ Πα πηθηΐ8, γ6 
588}} ΔὈΪα 6 ἴπ ΠΥ ἸΟΥΘ; ΘΥ̓ΘῊ ἃ8 1 ΚθθΡ [ὩΥ̓ 
ἘΑΟΠΘΥ᾽ 8. σομηδηπηθηΐβ, ἃπα 1 δοϊάθ ἴῃ 
ΒΒ Ἰογθ. 

11 1 βρᾶῖκθ ὑμ686 ὑπ|ηρ5 σι τοῦ, ὑπαῦ 
ὑν} 7ΟΥ τϑϑῦ ἴῃ γοῦ, δη4 ὑπαῦ Ὑ0Ὲ} ἸΟῪ Ὀ6 

Ὁ]]. 

7 Τῇ γο 51|8}} Δ 146} ἴῃ πη6, ἃ τηΥ που 8. 
8118}} Δ0 166} ἴπ γοῖι, τ Βδύβοθυθι Υ6 Ὑ1] γ9 
8881] δ8]ς, δηὰ ἰῦ 888}} θ6 απο γου. 

8 ΒΥ {8 ἰθ τὰν ΒαΥΠοΡ ρ]ου θα, ἐμπαῦ 
γ6 5841} θθαν τσοὶ ἔγαϊθ ; ἃπα γ9 588}} ὈΘ 
ΤΩΥ͂ ἀἰβοῖ ρ]68. 

9.Α5 τὺ ΒΥ ον ον πη6, 1 4180 Ἰογθά 
Υοι : βύαπα ἤγπι ἴπ ΤΥ ἸΟΥΘ. 

10 Τῦγϑ 588}} Κθθρ ΠΥ Θοιημη Πα πηθηΐβ,. 
Υ͂Θ 51|8}} Δ0146 ἴπ τὴν ἸΟΥΘ; ἃ81 Κορ πιῪ 
ἜΔΕΠΘΙ 8. σοι πη ἀπηθπΐβ, ἀπ 1 ΔΌϊ46 ἴῃ 
118 Ἰούθ. 

11 1 ϑραϊζθ ἔΠ686 ἐμίπρϑ τὰ γοι,, ὑμαῦ 
ἐμῇ ΤΥ Ὀ6 ἴῃ γοῦ, ἃπὰ ὙΟῸΡ ἸΟΥ͂ ὉΘ τηδᾶθ 

12. ΤῊΪΒ 1 τὴν σοιπηπδπαπιθηῦ, ΤΗαῦ γοὶ 12. ἘῸΡ {118 18 ΤΥ σομηπηδπαιηθηῦ, Ταῦ 
Ἰογθ ὁη6 Ἀποῦμοι, ἃ8 1 δ͵βο Ιονγοὰ γοὰ5 Υ6 ἸΟΥΘ 016 ὩΠΟύΒΘΙ, 8 1 Ἰογϑᾶ γοι οπα]ν 

13 Νὸ οπθ Βα συθαῦθυ Ιου ὑπαη {}18, 18 Νὸ οπθ 8})8}} μᾶνϑ στθαΐθι Ἰουθῖ ἔῃ : ἢ 
ὑμαὺ [6 ἸαΥ 18. 501} [Ὁ Π15 οὐ ἔγΊΘ Πά8. ἐπῖ8, ἐμαῦ μ6 Ββοι]ὰ δύ ἷ8 18 ἴον ΗΪ5 

ἔθη 5. 
14. Ὑὸ ἃγθ τὴν ἔγίθηάβ, 1 γθ βου] 40 

νΒαῦ 1 σοιημηδηα γοι. 
14 Ὑ ΔΘ ΤΥ ἔγίθπαβ, 1 γθ ἀο συ ῇμαῦ 1 

ΘοΟπη Δ Π 464 τοι. 

1 γαέδα ἱφισατ εν δα οὐ" Ἀ---ὐοἰ αν έδα πιὸ 5)ιερίχισαγεη ἐἰΝ' πιύεηι. 
πὰ ἐπῖ5 καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἰ5 τοπαογοα 85 {7 ἴδ νγοτο 
᾿ καθὼς ἐφίλησα ὑμᾶς, ἱπιριγίπε ποῦ οπὶν αἰδοῦίου, θὰξ 
᾿8150. πιαΐαδὶ δὐζδομπθηῦ νὰ ὑθηἀουτι 055. ΤῸ 68 0}} ΟΥΠΟΥ, 
᾿ δλεπιΐψισαγα --αλιοχίισαγ θη τὸ ἴπ6 Τούτη αδοα ἴῃ γΟΥ, 9. 

1 οΥ, "βίαπα." νδγ. "βίοοδ᾽ οὐ " δϑοάβ. 

3 γξν "παῖ ὈΘΘῚ,᾽ ΟΥ̓ “τα 5." 

3 γᾷγ, “ἔπ ΒΑΤΗ π᾿ ἴπ βοῖηο Μ55. 

4 ΑΓ, “85 1 8180 Κορί. 

δ᾽ οΥἉ, " Ὀδοοτηο δ|16α,᾽ 

5 ΨνΔΓ, 851 Ἰονοᾶ γου.᾽ 

7 βόπιὸ Μ55. τοδὰ, "πὸ ὁπ6 δίῃ Βιοὴ ἴονο, {παΐ.᾿ 
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5ΒΑΥΟΝΙΟ. 

7 1 γ9 δὐϊἀθὶ ἴῃ τη, ἃπἃ τὴν πογὰβ 
ΔὈϊ46᾽ ἴῃ γοῦ, 848}. δύβθῃ τ μαῦ γ6 Μ1}}, ἀηὰ 
1ῦ 888}} θ6 αηΐο γοιι. 

8 Τὴ {}18 18 τὴῦ ΕδύμοΥ ρ]ουῃ θα, ἐπα γ6 
θθαΡ τιον ἔγαϊδ ; ἀπ γὙ6 8}.}8}} 06 τὴν αἶ8- 
οἱρ!ο8.3 
4 11.-- Αβύ8ο Εδίμον Ἰονθᾶ τὴ ἰθπᾶθγ- 

Ἰγ,ὅ 8ο Ἰογθὰ 1 γοὺ ὑβπάθεϊν :Ὁ 6 ἴῃ τὴν Ἰονθ. 
10 Τῇ γθ Κθθρ την ΘΟ Πἀπθηΐβ, γ6 

οοηηλθἤ 1 ἸΤΩΥ ἸοΥθ; ἃ8 1 Κορῦ την εἶς 
ὑμθν᾿ 8 σοιμιηδηαπηρηΐϑ, πὰ 1 οοπδίπιιθῦ ἴῃ 
μἷβ Ἰονθ. 

11 1 βραϊκθ ἔπιθβο ὑμίηρβ πηΐο χοῦ, ὑμπαῦ 
ΤΑΥ͂ ἸΟΥ͂ ὉΘ ἴπ γου, ἃπᾶ γοὺν ἸΟῪ ὃθ ἔμ]- 
Β]16ὰ. 

12. ΤΠΙΒ 18 ΤῊ ῦ σοιηπΔηπηθηῦ, Τῆδὲ γ6 
Ἰοῦθ ὁη6 ἃπούμβι, 88 1 Ἰογϑὰ γοι ἐθῃᾶουὶυ.ὅ 

18 ατθαΐθν Ἰονθ ὑμαπ {818 μὲ ἢ πὸ οΠ6, 
ὑμαῦ οπ6 Ἰαγθϑίδ ἄονπ ἶβ 80] [Ὁ δΪ8 
ἔθ 48. 

14 Ὑϑ δγ6 ΠΥ {6 η48, 1 γθ ἀο τι μαὔβο- 
ΘΟ ὑμΐηρσβ 1 σομηπηδη τοι. 

1 ογ, "σοπθπαρ.᾽ 

3 ΤῊΪΒ οἸδιβο ΤΊΔΥ 8150 τοδᾶ, " δπα [ἔΠ8}] γὸ θῸ ΜΡ ἀϊ5.. 
Οἷρ]65,᾽ 17 ἀα 18 τηδάθ ἕο σόνθγῃ ΒοῖΝ δοέσοτίἐε απὰ ὁμάεέε, 
85 ἴῃ ν ΘΓ, 11, 85 “Πδὲ,᾽ “5}411,᾿ “5ῃουά,᾽ οὔτοι ἀο ἴπ Επρ- 
15} : θαΐ ἴΠ6 τοπάοσίπρ κίνϑῃ 15 {6 πιοβὲ πδίυγαι, 

3. 11δ. “θοϊον θῖν," σοσεμδὶ, 1.4. αφοτε,. δλεπιίψισανα. 

4 ΟΥ, " δϑϊάς,᾽ 1.4. νου. 7. 

5.1.4. αφογρίδη. 

ἈΑΝΟΤΠΟ-ΒΘΆΑΧΟΝ. ἈΒΑΒΙΟ. 

4] χχχιχ.---7 Τῇ γϑ ἀνγθ}} ἴῃ π|θ, ἃπὰ ἢ 7 Βαυΐῦ 1 γε δθϊαθ ἴῃ τηθ, ἀῃὰ τὰν νον 
σπορᾶβ ἀν 6}} ἴῃ γου, 58} τ μαίβοθυθυ γ6 11}, 0146 π᾿ γοι, τ μδύθυθ γ6. τΊ8},} Β88}} θοὅ 
ἀπὰ ἴῦ θ6 γουγβ.} απο γοιι. 

8 Τῃ ἐπὶ8. 18 Τὴῦ ΕδέμοΡ ρ]ου θα," ἐμαῦὺ 8. Απὰ ἴῃ {18 188 τῶν Ἐδύμου ο]ου θα, 
γ8 θθδν παποῖ ἔγαϊδ ἢ ἀπ θ6 τὴν ἀἰβοῖρ]ο8. ὑμπαῦ γ8 Βῃοι]α Ὀτΐπρ᾽ ἕου τ ταποὶι ἔγαϊῦ, ἀπὰς 

Ὀ6᾽ τὴν ἀἰβοῖρ] 68. 
9 ΑπᾷὰΤ1 Ἰογθᾶ γοι 88 δίπουν Ἰουθᾶ θθ: 9.4.8 {πὸ Ἐδυμονῦ Ἰονθα πη6, 5ὸ Ἰογθᾷ 1 

ἄν 6}} 1π τη ῦ Ἰονθ. τοῦ : ΔΌϊ46 ἴῃ τὴν ἸΟΥΘ. 
10 1 γϑ Βο]ὰ ΠῊΥ ΘΟ Πα πθηΐβ, γΘ6 10 Απαὰ 1 γθ Κορῦ ΤΥ σΟΠΙ ἈΠ Θηΐ8, 

ἄν 6 }} ἴῃ τὰν ον; 88 1 Βο] τὴῦ Εδύμ ον 8Β. γ6 8006 ἴῃ τὴν ἰουθ : 51 Κορῦ τὴν Ελύ ΠΥ 5 
ΘΟ πΠΔ Πἀ πϑηΐβ, δη 1 ἀν 6}} ἴῃ ἢ15 ἸοΥθ, ασαεμις 8Π4 1 ἀπὶ ΔὈΙάϊηρ ἴῃ ἢΪ8 

Ἴονο. 
11 ΤΊιοβο ὑμπίπρϑ 1 βαϊα ἴο γοῦ, ὑΠπαῦ Υ 11 1 βραᾶῖθ οἵ 018 ἀπίο νοι, ὑμαῦ ΤΥ 

7ΟΥ 6 ἴῃ γουῦ, πὰ γΟῸΓ ]ΟΥ θ6 {ὉΠΠ]164, ΤΥ θ6 ἴῃ γουῦ, ἀπὰ ὑμπαῦ γουΡ ἸΟΥ θ6 σοιῃ- 
"Ρἰοῦθ, 

“Ἶ ΧΙ,.---1ῷ ΤΉΒ. 18. ΤΥ σοτηπι Πα πιθηΐ,, 
Τιαῦ γὸ Ἰογθ οὴθ ἃποίμον," ἃ8. 1 ἰογθὰ 
Υου. 

13 Νὸ πῖδπ Βα στοαῦθν ’ουθ ἔπᾶπ ΠῚ 
͵8, ὕπαῦ ὁπ6 σῖνο Ηἷ8 1{8 ἴον ἷ8 {γτϊθ πα. 

Ἰογϑ ὁὴ6 ἃπούθθι, ἃ8 1 Ἰογϑά γοι. 

18. Νὸ Ἰονϑ 18 συθαῦϑυ ὑμαῃ {}|18, 1 ἃ τῆλ 

14 Ὑδ. ἅγθ Τὴῦ ἔτιθηάβ, ἢ γθ ἀο {}6 
Ὁθῖηρ5 ὑπαῦ 1 σοπη πη Πα γοι.. 

14 Απά γὸ αγὸ τῇ ἔτθπ8, ἢ γ ἀο 4}} 
ὑπαῦ 1 σοπιπιαπα γοα, 

1 τ, "ἘΔ τυ κἢ." 

3 γ1π. “ Υδα," ΟΥ̓ " θοσαπιο," ἀπ, 
ΤΥ βἢ." Ῥοὶνκὶ. 

3 ὁγι, " ΒΠΔΙ1 θὰ." 
4 ΟΥ, “γῸ Β5ΔΙ1 ὕ6." 

Ἰ οτ, “απΐο γοῦ, ἀπά ἡψέ ὑνά εοισεν. 
ΚΒΒΔΙῚ ὕὸ ἴο γοὺ 811 γὸ 

3 οΥ, "τπιδηϊοκεοα," φεκισμέεϊοα, ἴ.α. οἢ, χχί, 1. 

3 ημοίο δίιαάα,. ϑοο νοῦ, 3, δηἃ σοπρ. Ομσάπι, Ῥαγ, ΕΠ]. 
Ῥ. 247, 248, 5. ΜΥ ΒΑτηκη, ῬΟΪΥΚῚ. Ϊ 

τομάπε. δεαπε ιοἱ ἐφ, 5 Τοῖβ ἀοοβ ποῖ, ποσογάϊηρς ἕο δὴ σοῖο ἰάΐοτη, ποσοβ.ς 
46 τῦσα ισχγέπν Γαπὲ, ΒΑΓ ΤΟΙῸΤ ΟἾΪΥ ἴὸ {Π|Ὸὺ ῬδπΕ ; ΓῸΓ [δ [5 Οὐνο ὙὙΆΥ οὐ σχρτοκα.. 
δογδέ οἡ δίασ' ἀπ. ἐπι τ δας, καὶ δὴ, . ἔπνο βοσουπα ὑγοξ, ἴθ Αασ, Ὀοΐπς τοὺ οτοῦ 

Ὑγποτο δίασα ἰβ ἕδκοι ΤῸΓ  ὈΟῸ 5," “Ὀγδποἶν68," οὐ ῬΡΟγΏ ρα ᾿ ὉΥ πο Τὰς, ἐπάϊο, ᾿ ΚἹΓ γὸ βιὰ Κοὸρ ΜῪ σοπιπιπη πιοτὸ 
ΤῸΓΣ "ΤγΟΙΒ.᾿ ΣΟ Β.ΔΙῚ δοΐάο 5᾽--ὶιξ [5 ΔΙ ΠΡῚῪ κἴν οι ΔΒ ἃ Πἰξογαὶ τουτί πς 

ΟΥ̓ το οτἰ κί πα]. 
4 γι, “τπδὲ γὸ ἴονὸ γοὰ ἰπ σοτηπιον," χεηιση ει ίσε, 7 Οοπῖρ, πὶ {ἰκὸ σχργοβαίου ἴῃ ΥἹξ, ΤΊ πιατί, νοὶ]. ἱ, Ὁ. 316, 

αὐοίοα δὲ οἷν, χὶϊ!, 38, 

12 ΤῊΪΒ. ἐθ ΤῊ ΘΟΠ πη αιηθηῦ, Τμαὺ νοὶ 

] 

ΘΥΟΡΥ ἐδίηρ 1 οοιηιηδπα νοι. 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

7 Τῇ γθ δϑϊάθ ἤγπη ἴπ 26, τ σπογὰβ 
αἶβο δοϊάθ ἤἥσμι ἴῃ γου, ἀπ δυουν ἐπΐηρ γ6 
ΤῊΔΥ͂ ΜΒ} Ὁ, ἀπ 851, 5}8}} 6 ἴον γοι. 

8 Τῆο ΕΔΕΠΘΓ 58}8}} 6 σ]ουι θὰ ἴῃ ἐΠ 18, 
ἃ πα γ8 58|8}} σῖνθ την ἔγαϊδ ; πὰ γ6 5818} 
Ὀ6 τὴν ἀἰβο 168. 

9 [π|κ6 ἃ8 ΠΙΥ͂ Ἐαῖμου Ἰονθὰ πηθ, 1 αἶϑο, 
Ἰογϑὰ γοι : Ὀ6 ἤγῃι ἴῃ ΠΥ ἸοΥθ. ] 

10 Α81 Κορῦ πὶ ἘΔΕμ τ᾽ Β οοπηπιδηᾶ- 
τηθηὗ ; Υ6 8180 ΚΘ6Ρ ΤΥ σοπητηδ πη πηθηῦ, ἃπὰ 
ΔΌ146 ἢρην [ἢ ΤΥ ἰονθ, ἃ8 1 αθϊάθ ἥσιαν ἴῃς 
ΤΥ Πα ΠΟ ν᾽ Β Ἰονο. ] 

11 Τλιοβθ ὑμίηρβ 1 βαϊὰ τπο σοι, ἐδαῦ 
ΤΩΥ͂ ἸΟΥ͂ Ὀ6 ἴῃ γοὺ, δηα ὙΟᾺ ἸΟΥ͂ 6 οομι-᾿ 
Ρἰοίθ. 

12. ΤΊ8. 18. ΤΠΙΥ͂ σΟΠΙ Δ Πἀπιοηῦ, Τρ δὲ τὶ 
Ἰονθ ὁπ δηούμον, {κὸ 851 Ἰονθὰ γου. 

18 ΤΊΘΓΘ πηὰῦ ὍΘ. πῸ στραΐου ἰονθ ἐϊδλῃ 
δῖνθ [εἶ Βοὰ] ἴπ Θχοθδπρθ ἴον ᾿ἷ8 ἔγθπάβ.7 ὑπῖδ, ἐμπαῦ ἃ τπδὴ σῖνο οἷ ΕΠ 6 ἴῃ Θχοιδησοῦ 

ἴον 18 ἔγιθηβ. 
14 Υὁ 581.}}} θ6 τῇ ῦ ἔτίθπάβ, ᾿ξ γθ ἂο 

Δ γι, "ἴλκὸ τοοῖ." 

3 τ΄, "85 ἃ γοηθ 81" οὐ " σοπιροπεδείοη." 



! 
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5. 50ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. 

15 [Ηδποϑίογί 1 68}} γοῦ ποὐ] βουυδηΐβ :; 
[[Ὁγ] ὅπ βουγαπὺ Κπουθῦ! ποὺ σὺ 15 
Ἰογὰ ἀοϑίῃ: θυ 1 Πᾶγθ ο8]164 γοὺ {γι 6Πα8 ; 
[ΠΠῸΓ] 411 ἐμίηρβ ἐμβαῦ 1 μᾶνθ ποαρᾷ οἵ την 
Ἑαίθον Τ μᾶγ πιδάθ Κπονη πηἴο γὙολι. 

16 ΞΥ6 [μὰν ποῦ οοβθῃ] π|θ, θα 1 
[Πᾶν οἰοβθῃ] γοι, η6 [ϑογααὶη6 4 γοα, 
Ὁῃαῦ γϑ Ββου]ά ρὸ δῃᾶὰ [Ὀγϊηρ [ον ]} ἐραϊί, 
84 ἐλαΐ γοὺν ἔσει Βῃοι]αὰ Ρθπηδῖη : ὑπᾶῦ 
ἀγγἨδύβοθυ Υ6 5}8}} 851 οἵ {π6 ἘδύΠΟΥ 1π 
ΠΥ Π8Π16, ἢΘ ΤΠΔΥ͂ ΚσῖνΘ 1Ὁ γοι. 

17 ὅΤιθβο ὑμίπρβ 1 οοπιμηδηα γου, ὑπαὺ 
Υ6 ἰογθ οὴθ ἃποῦμεβ|. 

18 “1 τΓΠ6 νουἹὰ [Ππαΐ86] γοὰ, γ8 πον 
ὑμαῦ τὸ [Παΐ64] ππθ Ὀθίογθ τὖῦ λαέεῶ γοιυ. 

19 11 γο χοῦ οἵ ὑπ σου], Π6 ψου]α 
νοι] Ἰονθ ΒΒ οὐ : θυὺ ϑθθοδ86. γ6 81 
ποῦ οἵ {Π0 που]ὰ, θυῦ 1 [πᾶγ6 ΘΠ ΟΒ6}} γοὰ 
ουὖ οὔ ἐΠ6 νου], ὑπουθίουθ {Π6 νου] μαύθ 
οἱ. 

᾿ 20 Τϑιηθπιθον ὑμ6 πτογὰ ὑπαῦ 1 Βαϊ τιηὔο 
γουῦ, [ϑΤΠ6 βουνδηῦ 18 ποῦ] σγθαῦθυ ὕΠ8η Π18 
Ιονα. 1 0Π6γ [Πᾶν6] ρουβθουΐθα τη, ὉΠΘΥῪ 

ΞΥΕΙΑΟ. 

1 1 68}} γοῦι ποῦ ΠΟ} βουυδηΐβ ; θΘΟδι56 
ὑμπαῦ ἃ βουσαπῦ Κπονθῦ ποῦ ψῃαῦ ΕΪ8 Ἰονὰ 
ἀορῦμ: θυ 1 οα]]6α γοῖι τὴ ἔρθη 8; Ὀ6- 
οδθ586. ἃ}} ὑπᾶῦ 1 Παρὰ ἔρβοιὴ τὰν ΕΔύΠΘΡ 1 
τηδάθ Κπονῃ ππΐο γοι. 

10 Τὸ 18 ποῦ σοι ὑπαὺ οἤοβθ τηθ,2 Βαΐ 
1 181 ὑπᾶῦ οἤοβθ γόι, ἃπα ἀρροϊηθα γοιι, 
ὑπαῦ γθ αἰδὸ Βῃοια οὸ πα βῃοι]α Ὀθὰν 
ἔργα, δηα ὑμπαῦ νου ἔραν ΒΠο] ἃ ΔΌΪαΘ : 
ὑμπαῦ τυ βαύβοθυθν γ6 ἃβιῖ {π6 ΤαῦΠΟΡ ἴῃ ΤΥ 
πϑτη6, Π6 σνο ἐξ τπιπίο γοιι. 

17 ΤΠθβθ ὑμίπρβ 1 ΘοΙ 8 Π4 γοὰ, ὑμαᾶὺ 
Υ6 Ἰογθ ὁΠ6 Δπούποι. 

18. Αηαὰ 1 {Π6 που] μαΐθ γοῦ, πον γ6 
ἐμαῦ 10 μαΐθα τη6 Ὀθίογθ γοιι. 

19 Απᾶ 1 γο ψϑγθό ἤροιηῖ {Π6 που], {116 
ψοΥ] στοῦ] Ἰονο ἷβ οὐσῃ :5 θαῦ γ6 ἅτ ποὺ 
[ρου {Π6 σγον], ἴον 1 ΟΠ οδ6 γοῖῖ ἔγομιῖ {6 
νον], ὑμογθίογο ὑπὸ στον] Παύθί νοι. 

20 Ἐριπθιηθοι ἐπ6 σον {ῃ δῦ Τ 8814 υτπΐο 
οἱ παῖ, ΤΊΠΘΓΘ 15 ΠῸ βουναηῦ ρυθαΐου ὑῃ8ῃ 

[18 Ἰογα. Τῇ ὑπθν ρουβθοιΐθα πιθ, {ΠΟΥ͂ 

Ομ... ΧΥ͂. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

15 1Τ 0Ὁ}} γοι ποῦ ΠΟΥ͂ ΤῊΥ ΒΘΡνΔΗΐβ ; 
Ὀθοδι8θ ἃ βουσαηῦ Κπονθῦῃ ποὺ ψμαὺ ΒΒ 
Ἰογὰ ἀοϑύμ : Ὀαῦ γοιι, 1 08}] γοιι τὴ ῦ ΤΡ ΘΠαΒ : 
Ὀδοδιιδο 81} ὑπαῦ 1 πραυὰ ψβθη τ] τὴν 
Ἑδύμον 1 το] γου. 

10 Τὸ 15 ποῦ γοῖ ὑμαῦ οἴοβθ πιθ, θὰῦ 1Τ 
ΘΠο586. γοῦ, πα 1 ἀρροϊηἰθα νοι," ὑμαὺ γ6 
Βῃο 0} ρὸ δηά γἱϑ]α ἔραϊ, ἀπα ὑμαῦ γοῦν 
ἔραϊῦ 50] 4 σουμδΐη : ὑπαῦ 17 ὑπο θ6 δυρὩῦ 
ὑπαῦ γϑ βὶς οὔ ὑπ ἘλθΠΘΙ ἴῃ ἸΩΥ πδῖηθ, ΒΘ 
δῖνθ 10 411 απΐο γου. 

17 Απά {818 1 σομπηηδηα γοῖ, ὑμαῦ γ6 
ον οη8 ἃπούμονγ." 

18 1ῇ πον {π6 σου] παῦθ γοὰ, ΚΠΟΥ 
{Πδὲ πὴ 1 μαϊθα ἢγϑῦ. 

19 Τῇ γθ τ06γ6 οἵδ ῃ6 που], ὑπὸ πον] 
ψου]α Ἰογθ ὕμθπι ὑΠπαῦ πγθρο οἵδ 10βο}: θαὺ 
Ὀθολιδθ γ6 816 ποῦ οἵδ ἐΠ6 πον], θὰῦ 1 
ἢδγθ Θἤοβθῃ γοὰ ἴροπι ἰδ μη Ὁ86 σπου], 
ξὸ Ὁπᾶῦ σϑάβοι {Π6 νου] Βαύθ γοι. 

20 Ἡδιπθιη 6 ΤΥ στρογ ψ]οῦ 1 ΒΑΥ͂ 
πἀηΐο γοιι, ΠΤ ΠΘΓΘ 18 0 Βουυδηῦ γ}0 ἐδ σΤΘΑΘΙ 
ὑμὰπ Π15. Ἰορ. Τῇ 8ὸ 6 {ΠΥ ρονυβθουϊθα 

1.2}. 33. 

1 β66 6δη. χυὶ, 17, ΟἿ. χυὶϊ, 926; Αςΐβ χχ. 37. 

2 ΟἿ. νἱ. 70 ; χὶϊί. 18:1 5. Ζ“Ζ08ῃ ἵν. 10,10. 

3 5, Μαζί. χχυῖ. 10; 5. Μαχκ χυΐ. 15; ΟἹ]. 1. δ. 

4 ΟἩ!. χν. 7; χὶν. 13. 

5 ΟἿ. χν. 12. 

6} 5, 20 ἰἰϊ. 1,13. 

7.1 5. Ζ0Βὴ ἷν. δ. 

8. ΟἿ. χνὶϊ. 14. 

9 5. Μαίϊ. χ. 94; 5. 10Κὸ νἱ. 40; ΟἩ!. χὶϊῖ. 16 

1 ΟΥ, “ΠΟ ΠΊΟΓῸ.᾽--- ποῦ ρα ῖπ᾽ ΟΥ̓ ΠΟ τηογο.᾽ ΗΓΚΙ. 
3 εὐὐοιῦ αἰὰ ποῦ δὖ 811 σμοοβο Μο,᾽ δοσογάϊπρ ἕο {Π6 ΒΘη56 

ΞΘΠΘΥΆΠΥ μίνϑη ἴο ἐδ ᾿ιυῦ , Ὀαΐῦ ὕπο το πιθοῦ πρ κΊν θη ΒΘΟΙῚ5 
ἴο σου ΠΟΑΙῸΓ {ΠῸ τηδαπῖπρ οὗ {πὸ οὐ ῖηδὶ, ἀπο αἰξοηείοι. 
Βοῖηρ Ραϊα ἴο ἔπ οοπίοχῇ. 

8 οΥ, " Ὀγὶπρ Γγαΐι5.᾽".-- ἤγαϊξ,᾽ ΗτΚΊ. 
4. ΟΥ̓́, " 5}18}},᾿ ΟΥ̓ Ὑ“ΤῊΔΥ 85 Κ---ρῖνο.᾽ 
5.Α 5 Π Δ Ὶ ραβδαρο ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ 1.10, Αἄδτα. Ρ. 38, “"Ἰονὸ γ6 

ὉΠ6 ἃΠΟΐΠΘΓ ἴῃ {γι} ΟΥ̓ “ἴῃ τ δου βιι6585.᾽} 
6 οὐὔγο πα ὈΘθη. ΗΓΚΙ. 
7 οὐ, "οὗ, “οὐ οὗ, πιρη. 
8 οΥ, “πῇ νυν ϊοὴ 15. οὗ 1561, 
9. “Ῥὰῦ Ὀδοδιβθ γ6 ἅγο ποῦ.᾽ ΗΓΚῚ, 

1 οΓ, “ὕγοτῃ,᾽ “ὙἸῸΠι ΠΘΔΓ.ἢ 

3 τραϑοηϊαϊκικἄνηγιι, “πα 1 
Ἰοδάουβ," "βοῦ γοὰ δὖ {πὸ ποαὰ. 

3 γχ0, “Ὑγαουῦιεν ὅσας," 

4 “(δὲ {πὸ ἙΆΤΗΕΕ βῖνο σοὺ νυδὲ γ6 5881] δ5κ ἰπ ΜῈ 
ΠδΠΊ6,᾿᾽ 

δρροίϊηῃϊοα ψοὰ ἃ5 οἰ ΘΒ οσ δ Ἂ 

5 ΟΥ̓, “ΔΙΠΊΟΠΡ' ΚΟΌΓΒΟΙγ 65. ΤῊΪΒ ἴ5 ααοίϊοα ἴῃ Ὀίάδδβο, 
Ἀροβῦ, “ΖΕ: ἢ. Ρ. 84, 08. 

6 οὐ", " Τγοπη,᾽ “ουΐ οἵ, 

ΒΑΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

15 1 5}18}} πὸ Ἰοηρϑγὶ 68}} γοῖι Βθυυδ 8 ; 
Ὀθοδιβθ ὕΠ6 βουυδηῦ Κπονϑίῃ ποῦ τ μαῦ ἢ15 
Ἰονὰ ἀοθίμ : θυύῦ γοι, 1 116 ἔρΙθ μα 8 ; [Ὁ 
Ἁ}} ὑπαῦ 1 Πρανγᾷ ἴγοῖη τ. ΕΑΌΒΘΡ 1 Ἰη866 
Καονη απο γοὰ. 

16 Ὑὁ αἱά ποῦ οἴοοβθ πηθ, θὰ 1 οἤοβθ 
Υοιι, 9 

19 Τῇ γο σψοσο οὗ ὑπ που], ὑπ που]ὰ 
νου ὰ Ἰονο ἷ8 ον; θὰ Ὀδοδυθθ. γ6. δἃΓῸ 
ποῦ οἵ ἔμΘ που], 

15 1 5881] πὸ Ἰοπρϑὺὶ 68}} γου ΒΘυυδηΐβ; 
Ὀδόδαβθ ὑΠ6 βουγαηῦ που ποῦ ψΠδῦ Π18 
Ἰογὰ ἀοϑίῃ : θαῦ γοῦ 1 ο8]16 γοὺ [6 Π68 ; 
Ὀθοδιδ 81} ὑμίηρβ ὑμαᾶῦ 1 Πθᾶγα ἴγοι ΤΥ 
ἘΑΌΠΟΡ Τ᾽ Βῃον θα πηἴο γοι. 

10 Ὑ8 ἀϊ4 ποῦ οἴοοβθ τη6, θαῦ 1 οἴιοβθ 
Υοῖι, ἃπ4 1 Δρροϊηύθα γοιυ, ὑπᾶῦ γ8 ρῸ πᾶ 
ὈνΙηρ’ Τρ ἢ Γραϊῦ, ἀπ {πᾶῦ γοῦν ἔνα βύδηα : 
πᾶῦ νν Βαῦθυϑν γ 6 588}] αβὶ]ς οὐ τὴν ΕΟ ΠΘΡ ἴῃ 
ΤΩΥ͂ ΠΆΠ16, ἢΘ ρῖνο 10 γοιι. 

17 Ῥυῦ {μ680 ὑπῖηρβϑ 1 σομηηδηα γοι, 
ὑπαῦ γο Ιονθ ὁπ6 Ὡπούϊθγ. 

18 1 τὸ νου] παῦθ γοιι, πον ὑπαὺ 1 
81 Π6 1 ἢγβῦ μβαΐρα, 

ψΟὰ] ἃ Ἰονθ δ]8 οὐ ; θα ὈδοδυδΒο Υ6. ἅΓΘ 
ποῦ Τροπιῦ {Π6 νον], θυὺ 1 οἴνοβθ γοιι Ττομὰ 
{86 μου], ὑπ Ρθουο [Π6 σου] μαύθυ γοι. 

20 Ἐδιιθιηθοῦ {Π6 ψογὰ ὑπαᾶὺῦ Τὸ Βραῖθ 
απίο γου {παῦ, ΤῊΘ βογναηῦ 15 ποῦ ρσυθαΐον 
ὕλη 18. Ἰονά, Τῇ ὉΠΟῪ ρῥουβθουῦθα τη0, 

1 Τὴ Βαμίαϊο κίνοι ὈῪ ΒΕ, Τυκὶ γοδάβ5 οὐκέτι, ἴ.ο6. μΒαβ ξε 

δηὰ αἀΐε, Ὑότοῖβ ἔπ Μοτηρ ς 16 αἰβὸ κίνοβ, ἄρτοσβὶ 
νυΐτἢ τπδὲ οὐ Ὁ. ΝΜ ΚίπΒ, Βομνναγίζο ο65 ποῖ ποίίοο Ἐπί5, 
ὙΠΘΠΟΟ 1ξ ΔΡΌΘΔΓΒ ἐπδὲ {πὸ τοδάϊπρ κίνοη ὈῪ Ὁ. ὉΝΕΚίπβ [5 
Π|6 ΚΌΠΟΤΑΙ τόδ ἰπρ οὐὗὁ ΜεΙρΡη, Μ55,, τποῦκῆ βοσμ Μ58, 
ΤΥ ΟΠ τ, 

3 Ἑ, Τυκί, ὑ. δ44. 

1 γε, “πὸ τῆῦγο,᾿ Βομνναγίζο ἢ, 1, ΝΟΥ ῬΓΟΡΟΤῚΥ ποίσ08 
παι Ὁ, ΝΠΚίηβ ποτο οπτθ θ᾽ εἰὐδ, Ὑν ΠἸΟΥΟΌΥ Ηΐ5. Τοχέ 

τοῖο 5 ἔπο ΜοαρΝ, αν, οὐ λέγω ὑμᾶς δούλους, ἱπδεοδι ΟΥ̓ 
οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, υἱῦν το Μοπιρῖ, Μ55, 

56ο, πονγόνοτ, πο Βαμίαίς, 

Ι 

! " 
] νον ΠῸ σοΠΒΙ ΟΥΒ ὈοΒέ. 
Ι 

3 οΥἹἍ, "οὔ," “οὐξ οὐ, κὸ τπὸ Βαμίαϊς, 

19 Τῇ γὸ γγϑγο ἔγοπιῦ ἐμ νου], {Π6 που]. 

ΘΟΤΗΙΟ. 

15 Νὸ τπορὸ 68}}} 1 γοιι Βουυϑηΐβ; θ6- 
Θδ 186 ἃ Βουγαηῦ Ἰγπουγθῦ! ποῦ τ ἢδὺ [15 Ἰογτα 
ἄορι: θυΐ 1 οΔ]]6 5 γοὰ ἔθ ημ48.; Ὀθοδβ6 
41} ὑπᾶῦ 1 πραγ δὖ τιν ΕΔύΠου 85 1 τηδαᾶθ 
Καονῃ πηὔο γοι, 

16 Υὁ ἀϊὰ ποῦ οἴοοβθ πῖθ, Ὀαὺ 1 οἴ οϑθ 
γου, ἢ ἐμαῦ γ6 ρῸ Του ῦ, πὰ θθὰν ἔραϊῦ, δπα 
ὑμαΐ γοῦν ἔγαϊῦ θ6 ἀπο οὐθγηϊίυ : ὑμπαῦ 
ν᾽ Βαΐθνον ὑμπαὺθ γ6 δὶς ὑπ ἘΑΌΠΘΡ ἴῃ ΤΥ 
πᾶμιθ Β6 ρῖνο ἐξ γοιι." 

17 ΤῊῖβ 1 σομηδηα γου, ἐμπαῦ γο Ἰονο 
ΟὯΘ ΔΠούΠ Θ᾽. 

18 ΤΆ υμ18 νον] Βαΐο γοὰ, Κπον ὑμπαὺ 10 
μεθα πη Ὀθίουο γοι. 

19 Τῇ γο σογὸ οἵ {{||8 σον] ,5 6Π|6 νου] 
“ποῦ οογύαϊ ]ν ἸΙονθ ΒΪ8 οὐνπ : θαῦ ὈΘοδιΒ6 
γ6 ἃ ποῦ ουῦ οἵ {118 νου], θὰ 1 οἤοθθ 
γου οὐδ οὔ Ὁ}}18 στον], 10 ὉΠ ον Θ ὑΠ|18 γοῦν] }} 
μιαύθυ γοι.. 

20 Ἠοιπθηθου ὑπ μονα ὑπαὺ Το βαϊά 
πἀηΐο γοι, Δ βουνδηῦ 18. ποῦ ργθαῦον ὕΠ8Π 
μἷ8 Ἰονὰ, 1 πὶθ {πὸ ν ρουβθουῦθα, γοῖ αἾδὸ 

Ϊ 11Ὁ. “βαγ. 
3 1{{, " Βαϊά," 
3 αἱ αἰτίη πιοίπανηνηα,. 

4 1Πῆ|ἃ οπιίίβ καὶ ἔθηκα ὑμᾶς. 

δ ἐμαΐαισα]ι ἐλιεῖ, 
61," ῊῸδ κίνοιι [Ὁ γοι," 
7 ζγμπιαη ἵσοΐδ, " υυϊοσοπι νΟ 8," 
5 ἐδιΐς Καίγιυαπα, 
9 “οὐπαπαδβεία 
10 τὰν ἐμαγαπια ζαΐγισαν, 
11 γῃαπαδοίδα, Ἑαΐγθμβ, ΟΥ ζαίϊγπσμδ, τοοδηβ, "ΤΠ ννοσ] 

85. ὃ οἷδοο; πιαπαϑείδα ταοᾶπ5 {πὸ νου, 1,6, πὸ πιθῃ 
[πὲ ἄσὸ ἴῃ Ὁ, 

12 Χ{{, "οὐ πὸ ννογά," 



5. ΖΟ0ῊΝ. 

ἑ ΛΕΜΕΝΙΑΝ. ΘΕΟΘΚΘΊΙΑΝ. 

16 1 68}} γοῖι ΠΟ ΊΠΟΓΘ βθυυαηὺϑ ;} Ὀθοαιδθ 1 ΝῸ Τη0Γ 40 1 68}} γουι Βουυδηΐβ :} [ὉΓ 
πο βουναηῦ Κπονθῃ ποῦ ψμδῦ 8 Ἰοτὰ ἃ βουναηῦ Κπονθῦ ποῦ ψμαῦ ΠΪΒ Πηαβίθυ 
ἀοθίῃ: θὰ γοι 1 ο8]16 ἃ τὴν ἔποπα; Ὀ6- ἀοοϑῦμ : Ὀαὺ 1 ο}164 γοὺ ἔτθπαβ ; Ῥδοδυβθ. 
οδιι80 ἃ}} ὑπαῦ 1 Ποαγὰ ἴγοῖη τὰν ΕΆΡΠΘΡ 1 4}} {Πϊπρβ ἐπα} 1 τρκος οὔτην Εδύμον 1 τηδάο 
τηδθ Κπονῃ πιηἴο γοιι. ᾿Κπον ἀπΐο γοὰ. 

16 Υοι ἱπαθθα γοιι 4] 4 ποὺ οβοοβθ πὶ, 10 Υὁ αἰά ποῦ οἴόοοβθ πιθ, θιιῦ 1 οἤοβθ 
Βαὺῦ 1,1 ομοβθ γοῖι, ἀῃᾶ 1 δρροϊπίοα γοιι, γοι, «πὰ 1 ἀρροϊηὐοᾷ γοι, ἐπαῦ γ9 σὸ ἔου!ἢ 
{παῦ γϑ 8ῃοιϊὰ ρὸ ἀπα Ὀθοοιηθ ἔργα Ε Ὁ], ἀπὰ ἀπὰ Ὀθαν ἔτι, ἀπα ὑπαῦ γον ἔγαϊῦ οοη- 
ὑμαῦ γοιν ἔγαϊν ὩὈ 146 :3 ἀηὰ πυμαῦ ὑπίπρ γ6. {ἴπιιθ ἰπ ἃραπάδποθ: ὑμπαῦ τυ παῦ γ6. 888}} 
ΒΒου ἃ αβικῦ οἵ τὴν ἘδύμΘΡ ἰπ ΤΥ ΠᾶΠΙΘ, ᾿6 δὶς οἵ πη ῦ ΕΙΠΘΙ ἴῃ ΤΩ ΠᾶπΙΘ, ΠΘ οῖνθ ἵὉ 
Β8|4}1 σῖνθ ἰδ γοι. | 

17 ΤΊ8 1 οοιημηδπα,: ὑπαῦ γ9 Ἰονθ οπθ᾽ 
ΔΠΟΥΠΘΙ, ᾿ 

18 Τῇ {πὸ ψψου]ὰ Βαύθ γοῖι, ἵππον γ6 ἐπαῦ, 
ἤγβύ [Ὁ παῦθα τη. γ6 ὑμαῦ ἤγβυ 10 παῦθα τηθ. 

19 ΤΆ γϑ σγϑγὸ ὕρουῃ ὑΠ 18 σνου]ά, [μ6 τουϊὰ 19 Τῇ Πουθυθν, γ6 ψιθγθ ἔγουηῦ ὕΠ6 πσου]Ἱά,, 
νου] ἃ σογύα Η]Υ Ἰονθ 18 σα : θαῦ ὈΘοδιβο. 0Π6 νου] νου] Ἰονθ μΐ8 οὐ : ὈΘΟΔΊ56 γ6 
γ8 ἅ16 ποῦ ἔγοιι ὅπ που], θὰ Τ Ομο88 γοῖϊ ἅ16 ποῦ ἤρου ῦ ὑπ γοῦν] α," θαῦ 1 οΠο88. γοι 
ἔγοπι ὑμ6 που], ἐπογοίοτθ ὑπ σου] Βαύθε ἔγοπηῦ [Π 8 σπου], ἐμ γον ὑμ6 στου]ὰ μαύθιῃ 
οα. οα. 

᾿ 20 Βριμθιηθονῦ π6 ποτὰ ὑδαῦ 1 βαϊα ππίο Ἶ 20 Τδιηθιθον ὑ86 τον ὑπαὺ 1 βαϊα ἀπίο 
ΤΟΣ ἐπαῦ, Α βουνδηῦ 18 ποῦ συθαῦθν ὑμδπ σοῦ, Α βοινδηῦ 18 ποῦ συθαίθῃ ὑμᾶπ ΠῚ8 
ἰβ Ἰονᾷ. ΤΠ ν ρϑυβθοιΐθα τηθ, ΠΟΥ 0.1} ἰοτά. Τῇ {πον ρουβθουΐθα πιθ, {ΠΥ αἶδὸ 

γοιι. 
4 111.--17 ΤΊῖ8. 1 οομηπιδηα γοὺ, ὑμπαῦ 

ΥΘ Ἰογθ 9Π6 ΠΟΙ ΘΓ, 
18 Τῇ τΠ6 νου] μου] παῦϑὐ γοι, πον 

1 υοίοα ὃν 5. Βοροσγίδη, Ηοπι. 11. Ρ. 129, “ἀφαγαῖβ υαδα 1 γηδπαά, ἰ.6, “ἴο θομᾶ-τηδῃ.᾽ 
»πιωϊλψῦπ, βουυ απ Ὀγ τθάβοι οὐ πδίαγο, πα ἐγ γος 
Βτασο."" Ομ ΜΒ. τοδαβ “1 οδ)]θὰ γοῦ ποί᾽---"1 οα]1ο γοι.᾽. 

Ϊ 

3 γαπιῦχί γἐολίοτι ἐ᾿ δ΄ λισεηι, νυϊτι ἀο. Ὁ]6 ὑσοι. 

3 τ, “1ἰνο,᾽ ἴ.ᾳ. δὲ οἷν. χίϊ, 94. 

3 Δαΐζ, 50}. 

3 ρεωϊδὺς, ζαϊ, 50). 

] 4 οΥἍ, "ουξ οἵ,᾽ 

4 ΨΥ, 0151 σοτητηδπα γοῦ, {Π8ῖ.᾿ ] δαγα δῦροι,βασαπηὶ “μανθ δ, ἀυὶ ἰάϊοπι ρου] δῦ ἕο ἔπ 
᾿ Οϑογρίαμ, ἴῃ τυ οἢ {πὸ τοστηϊπδίίοι οὐ πὸ Ρ]. ἰ5 ρδορὰ 
᾿ ΤΟΥ τΠδὺ οὐ {πὸ 8]. οᾶδ6. 

Ι 

5. ΒΟΠΊΘ ΘΟΡ᾿65 οπιϊῦ ὑμῖν, 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

15 Νὼὸ Ἰοῆρον ἀο 1 98}}} γοιι βογυδηΐβ ; 
Ὀθοδηβθ ἃ βουυδηῦ Κπουϑίς ποῦ νι μδῦὺ Ὠ5 
Ἰοσὰ ἀοϑίμ: θὰῦ 1 6411645 γοὺ ἔγιθη 8 : ὃ6- 
Οδ 158 8}1 ὑΒ]ηρΒ ἐμαῦ 1 πραγ ἔγοιη τὴν Ἐὰ- 
{πο} 1 ἰο]ὰ γοι. 

10 Ὑὁ ἀϊά ποῦ οἴοοβθ πιθ, θαῦ 1 οἴοβθ 
ο, δηἀ δρροϊηΐοὰ γοιι, ἐμαῦ γϑ ρῸ δηὰ 
τπρ ἔοστἢ ἔταϊξ, ἀπ γοὺν ἔγαϊδ 0146: 

ὑπαῦ τυ μαῦθνον γ8 81 οὗ 6 ἘδέΠΟΡ ἴὰ πῆγὺ 
ὨΔΠ6 ἢ 6 σῖνθ ἐξ γοι. | 

4 111.-17 ΤΊιοβθ ἐπίηρβ 1 σοιηπιδπα | 
γοῦ ὑδιαῦ γ6 Ιουθ ὁπ6 8ποΐμθγ. ' 

18 ΤΠ  {Π6 νου] μδίθιι γουὺ, Κπου ὑμδὲ 1Ὁ 
Βαύθα πὶ Ὀθίογθ γοιι. ' 

19 1ῦ γϑ ψϑῦθ οἵδ᾽ {π6 που]ά, {6 του]. 
νου] ἃ οογίαϊ ΠΥ πᾶνθ Ἰογθα 18 οὐσπ : θαΐ 
ὯΒ Υ0 ἃγΘ ποῦ οἵδ {ῃ6 που, θυῦ 1 Βανγθὺ 
ΘΒ ΒΘ γοι οὐὖ οἵδ Π6 νου]ά, ἔον {18 ὁδιβθ. 
86 σον] μαύθυ ἢ γοιι. ᾿ 

20 Τρθιμθιθον 6 πορα ὑμαῦ 1 βαϊᾷ απέος 
Υοῦ, Α βουυδηῦ 18 ποῦ σγθαῖθι ὕμδη δ18. 
ἰογά. Τῇ ὑμθὺ ρογβθουΐθα τηθ, μου 588}}} 

Δ πὸ, “1 βρθακ. 

3 γ1τ. 51 βαϊά." 

3 οὐ", "ουΐ οἴ, " οἴ,᾽ “ ὕγόπι.᾽ 

ΑΝΘΤΟ-ΒΑΧΟΝ. ] ΑΒΑΒΙΟ. 

15 1 08}} γοιι ποῦ βουυδηΐβ :} [Ὁ ν ὑπαῦ 686) 15 ΑπάΙ οἈὉ]} οι ποῦ πον Βθυυδῃίβ ᾿ς "Ὶ 

βουυδηῦ υυούψοι ἢ ποῦ τυβαῦ ὑπ Ἰουα ἀοθίῃ : ἴον {μ6 βουνδηῦ Κπουγθῦῃ ποῦ τυ μαῦ ᾿ἷ8 Ἰονὰ 
Τ οαἸ]οὰ γοὰ ἔγ]6Π6 8:3 [ὉΓ 1 ἀθοϊαγθα ὕο ἀοϑίῃ : θαῦ ἱπάθθᾶ 1 οα]θά γοὰ ἔγίθπαβ ; 
γοὰ 8}} μι ὑπίπρϑ ὑμαῦ 1 πραγ δῦ τὴν Ὀθοδυβθ Τ τηδὰθ πον πμΐο γοὰ 81} ὑμαῦ 
ἘΔΕΠον᾽ 8.3 πραγ ἔγοπι τοῦ ΕΆΡΠΘΓ, 

16 Νοῦ γ9 ομοβθ π|θ, Ὀὰὺ 1 οἤοβθ γοῦ, 106 ΥὙ αἰά ποῦ οἰοοβθ τη, 1 σαῦμϑυ οιοβθ 
ἀπά 1 βοῦ γοὺ, ὑπαῦ γϑ σὸ ἃπα θθὰν ἔλαϊῦ,,. γου, ἀπὰ 1 ἀρροϊπέρα γου, ὑμαῦ γ8 ρῸ ἔονί 
ἃΠπα γοὺ ἔγαϊυ᾽ Ἰαϑῦ : ὑπὰῦ ΕΔΌΠΘΡ ρῖνθ γοὰ ἴο Ὀθὰν ἔραϊῦ, ἀηα ὑἐμαῦ γοὰγ ἔρια σϑπιδὶῃ : 
Ν᾽ μαβοθυου γ6 Δ5}Κ ἴῃ ΠΙΥ ΠΆΠΊΘ. παῦ τὰγ δύο σῖνθ γοι 8}} ὑμπαῦ γ68 588}} 

᾿Αδ]ς Βΐπι. 

4 χιϊ.---17 ΤΉοβο ὑππρσθ 1 Ομ ηδ Πα, 
γοῦ, ὑπαῦ γ6 Ιοῦθ ὁΠ6 ἅπούῦμον. ὃ | 

18 1 ἐλ που]ὰ παῦθ γοιι, νοῦ ὑπαῦ ὃ 18 Τῇ ὉΠ6 νον] μου] Παΐθ γοα, πον, 
Βαϊοα πιθ θτῸ γοι. 6 ὑμαῦ 1 παῦθα τὴθ θθίογθ γοι. 

19 Τῇ γθ σϑγθ οἵ ἐλε πψου]ᾶ, ἐλθ πουὰ 19 Τῇ γθ πϑγθ οὔ {π6 σοῦ], ὑμθη ὑπ. 
σοῦ Ἰονθ τ Πδῦ ὑγὰ8 ΗΒ: Ὀθοδι 856. γὙ6. ἅΓΘ νου] πνου]ὰ Ἰονθ πἰπὶ ὑμαῦ ἐς ἤγουν ἰὐβο! : 
ποῦ οἵ ἐλ νου], θὰ 1 οἰοϑθ τοι οἵ ἐλ θυῦ γϑ αγὸ ποῦ ἴγοιαι ἔμ6 νου], ἴον 1 οἤοβΘ 
πον, ὑμουθίογο ἐλθ νου] παύθυ γοιι. γου ἔγομη ἔτ μου], ἴον Ὁμ18. οαδθ 086 

γον] μαίοῦ γοιι. 
20 Ἰδιπθιηῦον (π6 ποτὰ τ ῖοι 1 Βρακο, 

απο γου, ὑμαῦ πὸ βουυδηῦ 18 στθαῦον ὑπδῃς 
18. Ἰογά, ΤΆ {ΠΥ ρϑγβθουΐθα τὴθ, ὑθον 

17 1 ᾿Ἰπάθθα οοιημηδηᾷ γοὰ {Π18, ὑμπαῦ γ6 
ον οπ6 ἃπούϊιθυ. 

20 ΤΘΙΠΘΙΠΌΘΙ ΤῊΥ βαγίηρ ἐμαῦ 1 βαϊά 
ἴο γου, Τῇ βουνδηῦ 8 ποῦ τηοτ ὑμδη ἢ8 
Ἰογὰ. Τῇ ὑπο ρμογβθουΐθα τη, ὕπΘῪ νν}}} 

ΡΕΆΞΙΑΝ. ] 

15. Ἔτομι ἐπῖβ μοὶ 1 68}1 γοι ποῦ Β6γ- 
γϑηίβ ; ὈΘΟΔῈ86 ἃ βουναπῦ Κπονυϑίῃ ποῦ νι δῦ 
μἷβ Ἰογὰ ἀοϑίῃ : πον 1 οδ]]θ γοὰ τοΥ̓͂ ΟΥΤῚ 
ἔγιθ μ48.: ὈΘοδιι88 ΘΥ̓ΘΡῪ ἐμϊησ 1 ποαγὰ ἔγοπι. 
ΤΥ ΕΑΡΠΘΙ 1 ππδὰθ οὐϑν ἴο γοι. | 

16 Ὑ8 αϊὰά ποῦ οἰιοοβθ πιθ, θυΐ 1 ομοβθ. 
του, πὰ 1 Ὀγουρθῦ γοὺ ἰμΐο πογκ, ἔμαῦ γθ. 
4ἶ5ὸ Βῃο ἃ σο, ἃπὰ Ὀγὶηρ ἴουε δ ἔγαϊῦ, ἀπὰ Ὁ 
ὑμπαὺ γοὰν ἔλα 51 Βῃου!ὰ τϑπιαΐη ὀγθυϊαβῦ- 
ἸΠηΡ]γ :3 ὑμδῦ ν᾿ Πδῦ γ6 δ5} τὴν ΕΑΌΒΘΓ ἴῃ ΠΥ 
᾿ΒΔΠηΘ, ἢΘ ΠΠΔΥ οἾγΘ 1ᾧ γοιι. 

17 ΤΊιθβο ὑΒῖπρΒ ἀο 1 οοτητηῖῦ πηΐο γοὰ,. 
{πᾶῦ γ6 Ἰοῦθ οὴ8 ἃπούῦ θυ, 

18 Απᾶ 1 πιθμϑ Βαΐθ γοι, Κπον γ6 ὑμαῦ 
ὑπο ν Βαϊθα πὶ Ὀθοίογ ἔπιον μαϊοα νου." 

19 Τῇ γὸ ψϑῖθ οἵ ἔμ που]ά, ἔμ νου] ὰ 
σπου Ἱὰ ἰονθ γοι: θαὺ οἵ ὅπ νου] γ8 ἃτϑ 
ποῦ, θοοδαΒ6 1 ομοβθ γοῖ ἴσου ἔμ νου], 
ὑμογοίογο ὕμθ που! ἃ Βαΐοῦ γοι. 

20 Βείηρ ἕο τϊπὰ 8}} ἐπα 1 ἰοϊὰ γου. 
Α βογνδηῦ ἰ8β ποὺ στθαΐον ὑμδη ἢϊ8. Ἰογά. 
1 τμο νυ Ρογβθουΐθα τη, {ΠΘΥ 8}8}} ρογβθοιυΐθ 

᾿ οσ, "διηἃ ΠΟΥ 1 Β.Δ11 ποξ 681} γοῦ βογνυπηΐπ," δα ῬΟΙν ΚΙ. ' 
᾿ ἐτδιιβίδΐοι ἰξ, Βαΐ αἰάπ, " πονν," γούογα ἴὸ {πὸ εἶπιο ὑγοβοης, 

1 χιξ. “Τ 6] γοῦ ποΐ ἴο βεσυδηῖβ," ἴνᾳ. Οςογρκίαν, αν. 

5. γἱς. 1 το] γοῦ ἴο ὕγίοπεβ." διὰ ἰβ 50 του σγοι ἴῃ εἰν ρῖδοο, ΤῊΪΒ βοῦπιβ ὑγονοὰ γ᾿ 
Ἢ ἴ0 α8ὸ οὗ ἔπ ὑγοῖ, σαπιναψέμλμην, 1 σι οά" οὐ ᾿πδοά 

3 αἱ πιίπμηι Εα εν, ἰ.η. οι. γου." 
᾿ 

4“ δίαάα. 8:6 νογ. 2, Β. 

δ΄ 11{. “ἴῃ σοτηπιοι." 

δνν. 18 ἀπᾶ ρμᾶτὲ οὔ 90, ἅτο απο δα ὁπὸ Ὁ “ΕἸδτς ἰὼ 
στα, οἷν 5, ΟἹοπι. Μαγέ. νοὶ. ἵν Ρ.. δδῦ, ἴῃ νοΓ, 18 πὸ Βὰρ- 
Ῥιϊο5 ἀλέα, " (ϊ5,᾿ Ὀοΐοτο νά σηβεαγά, "ΤΟΥ." 

᾿ φηξισα᾽ --πιειραλᾶψε «λμνγᾶ. 

3 ογ, " σνοσϊ δβιίης." 

5 γ1ξν " στοδέυγοβ," 

ὁ τ, "Κποὺν π δὲ {πῸ} πδέρὰ Μὸ πιοτὸ, σδάξαγν, ἰπ πη γοι." 



5. 50ΗΝ. Ομ». ΧΥ͂. 

ΑΥΤΗΟΕΙΞΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

ΜΠ] 4180 ρογβθοιΐθ γοα; "ΠῚ ὕΠ6Ὺ [Πᾶν6] 
Κορὺ μιν βαγίηρ, ὑμ6Ὺ Μη] ΚΘΘΡ Ὑ ΙΒ 
4180. 

21 [ΒΕ{7 3411 ἔμιθβθ ὑμῖπρβ Χ1}}} ἔΠ6 Ὺ ἀο 
ἀπο γοιὶ [ὉΓ ΤῊΥ̓ ΠΆΠῚΘ᾽ Β Β8|κ6, θΘΟΔ 186 ΠΘΥ͂ 
Κπον ποῦ δἷπι ὑπαῦ βΒθηῦ 1η6. 

22 ὅ1Π{ 1 Πα ποῦ σοιηθ ἃπα Βρόκθπ απΐο 
ἔπθπι, ἐμ Ὺ [μ84 ποῦ Π847 5ὶπ: “θυῦὺ ποὺ 
ΠΥ μᾶγθ πὸ [ἤὉ]ΟΚΘ] [ὉΓ ὕ8 61} 8ῖπ. 

᾿ς 28. δθ ὑμαῦ Βαίθί πηθ μαύθί τὴ  ἘΑΌΠΘΡ 
8180. 
᾿ς 94 ΤΕ Τ Βαᾶ ποῦ ἄοπο διποπρ ὑπθιη 70 Π|6 
ΌΓκ5 ΒΟ. ποηΘ οὔθ πιᾶη α14, ἔῃ 6 Υ 
[μδὰ ποὺ 847 βὶπ: Ὀαὺ ποὺ πᾶγθ ὑΠΘΥ͂ 
θοῦ βοὴ πὰ μαύθα θοῦ τὴ8 ἃπά τΥ 
Ἐδέπον. 

26 Βιυὲ [ἡλὶ5 σοπιοέΐ ἐο ρα858,} ὑμπαῦ {Π6 
νον [πὐὶρσι Ὁ] 6 ἢ] Π]164 ὑμπαῦ 15 νυ! ύθη πὶ 
ὑμὶν αν, ΤΉ ΘΥ Βαίθα πὶθ πιθπουῦ ἃ ΘΒ. 

90 ϑΒυῦ ψμθη ὑπ Οὐμογῦθι" 18. ΘΟΠΊ6, 
ψΒοῖὴ 1 ν1}} βοπα υπΐο γοι ἔοι 6 Ἐὰ- 

588}} 4150 ρθιβθουΐθ χοῦ ; 8η4 1 {πθὺ Κορὺ 
ΤῊΥ͂ ὙΟΙ, ὙΟῸΓΒ 4150 ΓΠΘΥ͂ 588}} ΚΘΘρΡ. 

ἄο 21 Βυΐὺ 811 ἔπθβθ ὑπίπρϑ 5}|8}} Π.ΔΌΣ 
Ρε- πηΐο γοὰ ὈΘοδι86 οἵἨ ΠΉΪΠΘ ΟΥ̓ ΠΆΠΊΘ, 

οδπι56 ὑΠ6Υ Κπον ποῦ Πἷπὶ ὑπαὖ βθηῦ Π16. 
22. Τῇ Τ μαά ποῦ οομηθ απῶ Βροϊχζθῃῦ Ὁ ἢ 

{Π6πὶ, πὸ βίη που ]α αὐύδοιι ἕο ὕμθπῃ :ὃ Ὀαῦ 
ΠΟΥ͂ ΠΟΥ ΠΥΘ ΠῸ ΘΆ 1186 [Ὁ ὑΠ6 1} 51Π5.᾿ 

28 Ἠθ ὑβμαῦ μαύθμῃ. πη μαύθ 4180. 1ῃΥ 
ἜΔυΠον. 

24 Απάὰ {1 μπᾶ ποὺ ἀοποῦ Ὀθίογθ ὑμὶν 
ΘΥ̓Θ85 στοῦ κ8 ΠΟ πὸ ΟὗΠΘ᾽ τηᾶπ αἰ, πὸ 
81ὴ μοι] αὐύδο το ὑμθπι :8 θαῦ Ποὺ ὑΠΘΥ 
Βιᾶγθ 5665 ἈΠη6 ὕΠθυ πᾶγθ παύθα θύθῃ τη ἃπα 
ΤΥ ΕἈΌΠΘΓΡ. 

25 ΤΒΑΙ {πΠ6 ποτὰ ὑπαῦ 185 πιύξθη. ἴῃ 
ἔμι6 1" Ἰὰνγ 5ῃο]ἃ Ὀ6 {Ὁ]Π|164 ὑμπαῦ, ΤΟΥ 
Βαῦθα τηθ πιῦπουῦ οδ86.ὅ 

20 Βυῦ ψῆθῃ 6 δομηθ ὑΠ6 Οοτίονῥθυϑ 
ΜΠ ΠΟΠῚ 1 56 Πα ππίο γοιϊ ἔγοπὶ ΤῊΥ ΕΑΠΘΓ, 
{π6 ϑριγιῦ οὐ ἐγαυῃ,1}0 6 ὑμαῦ σοιηθῦι οὐ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

τη, ὉΠΟΥ͂ 588}} ρογυβθοιῦθ γοι αἰβο; πᾶ 1 
Ὅπου Κορῦ τὴν γΟΤ, γὙΟᾺ}" που 8150 πουἹα 
ὑμπον Κοϑορ.} 

21 Βυῦ ἐμϑὺ 51}8}} ἀο 411 1118. δραϊπβῦ 
γοιυβ Ὀδοδιβθ οὗ τὰν Ππδη16,8 θΘοδιΒ6 ἐΠ6 
Κπον ποῦ Εἷπὶ ὑπαῦ Βοηῦ ΠΙΘ. 

22 1Γ 1 Βεᾷ ποῦ οοπὶθ πᾶ 1 πδᾷ ποὺ 
ΒΡΟΪΚθη ππίο {Π61,} πὸ ρα] ῦ σοι] αὐΐδο 
ἴο ὕπθηι:" θαὺ πον, ΒΟνΘΥΘΡ, ὕμθγθ 18 ΠῸ 
ΘΧΟΊΒ6 ἔοι ὑπὲρ ρα]. 

295. Ηθ ὑμαῦ μαύθῦμι τππθ μαύθῦ τιν Εὰ- 
{πον 

24. Απὰ 11 μὰ ποὺ ἄοῃθ ἴον {Π|θ1} ἃ 
σοῦὶς τυ μῖοἢ ὑμ6ΓῸ 15 πὸ οὐμον ψι8ὸ αἰά 1ἰ,7 
ΠῸ ρα σου] αὐύδοι το ὑπθιι : ἢ θαὺ ΠΟ 
Βονγθνθν, ΠΥ Πᾶν Βθ θα π16 ἀπ ΠΟΥ ΠᾶγΘ 
μαύθα 8 πη8 Ἰπἀθθὰ πᾶ τὴν ΠΑΥΠΘΙ α]δβο. 

25 Βυῦ οπγ ὑμᾶῦ ὑπ ψογὰ σι βῖοῖ 15 
νει ῦθη ἴῃ {Π|6 1} ΔῊ ΘΟΠῚ6 ὕο Ῥᾷ88 νΠΪΟΝ 
51}, ΤΉ Υ Παΐθα τὴ πὶύμουῦ οδιιδ6.5 
4 χυττι.--20 Βυῦ ψμθη 18. οομηοῖῦ ὑπὸ 
Ομ ον οι", }} νγῃοπι 1 518}} βοπά ὑπο χοῦ 
ἔγομλ" ῬΑύπου, {π6 ϑριγῦ οἵ τὶρηύθουβ- ἴδον, [ου6π]} {μ6 ϑριγιῦ οἵ ὑγαῦῃ, τυ ΒΙοἢ ῥτο- 

] 5 
Ἀ.Ὁ. 9339. 

1 ἘζΖοκ. 11]. 7. 

3 5, Μαῖί. χ. 22; χχῖν. 9; (Ἷ. χνὶ. 3. 

3 ΟἿ. ἰχ. 41. 

4 Βοχῃ. ΐ, 30; 5. Ψ“ὅ1|65 ἷν. 17. 

ΤΠ 5 ΟΥ̓́ ἐχοιβδ. 
61 Καὶ, Ζόοὴ ἰϊ. 23. 

7 ΟὨ. 1,2, νἱῖ, 31; ἰχ. 32. 

Β Ῥ-ε, χχχυύ. 10; ᾿χίχ. 4. 

9 5. Τῦκο χχίν. 49; ΟἿ. χῖν. 17,26 ; χνϊ. 7,13; Αοΐβ 11. 33. 

1 χιῦ, “ θεοδιβο οὗ ΜῪ Νά {παΐ ἰβΒ Μίπο. 

3. χι{. Ἴ71 σᾶπιθ ποῦ, Βρᾶκο,᾽ ἅς. 

3 110. "νου θ6 ἴο {πετη.᾽ 

4 γ1. “ΤῸΓ ἴπ6 58Κὲ οὔ {ποὶγ βίη. 

5. 11Ὸ, 11 αἰὰ ποί.᾽ 

5 εἴη ἔποιη,᾽ ΟΥ̓“ΤῸΓ ποτα. ΗΓΚΙ. 

7 «θα {πΠ05 {πᾶξ.᾿ ΗΤΚΙ. 

8 ΟΥ̓, "Βταῦαϊ ΓΟ ΒΙν.᾽ 

9. Κὶ, Ραγακπίο. 

19 ογ, “ἴπ6 Τύὰο ϑρισὶτ.᾽ 

ΒΛΉΤΘΟΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

1. ἄηῃχ'αηαῦτε,---ἰἸιῖβ ὕθπβο ἄοθβ ποῦ βαὶδ {5 Ῥ]δσο. 
5. οὐ, "απο γοὰ.᾿ 
8 οΥἍ, “Ὁ ΜῪ Ναμπιθ᾽ 5. βακο, δαἄηπξα βαηιψα,---διὰ τὸ 

ὄνομά μου. 
4. υοϊοα ἴπ Πίάδβο, ΑΡ. ΖἘ1Ὶ. ν. 40, δ4. 
5. ὙΠ 6. ἡγοῦ] Ὅ "Βα ἴο,᾽ οὐ "βανοᾶ,᾽ "ἀοἸνογοᾶ ἔγοπι ἘΠ ἷγ 

δαϊς.᾽ ῬοΟΙνΕῚ. 56 Βοίῃ ΡΙ. ἀπᾷ ΡΟ]. οχῖῦ καί, " αἰδο." 
7 “ὙΥ ΠΪ ἢ ἈΠΟΙΠΟΥ αἰὰ ποῦ, ῬΟΪΥΡΊ. 
Β 110,“ βανν,᾽ “παῖοα.᾽ 9. οΥἹἉ, “ἴῃ ναΐη,᾽ "βταζαϊ οιβὶν.᾽ 
10 γ1{, " σδπηθ.,᾽ 
"ἡ Ραγακιϊέοι : Μαϊ'ακα παρα ᾳφἄδάκπιδ, ““ἴ6 ΑἸ ΡΟ] Οὐ πο 

ΗονΥ ΘῊἩΟΒΤ.᾽ ΑΒΟΘΏΒ, 15, ἶχ. 80, 40, 56. 
19. ἄρελιαδα, "ἔτοτα ὈΥ,᾿ ΟΥ̓́ ἥγοπι νυ ἱ}ν,᾽ 1.4. Κ τ. θη ἰυοίν, 

ΘΟΤΉΗΙΟ. 

21 Βυῦ 411 ὑμθ86 ὑμίπρβ 888}} ὑμθὺῪ 40 
ὩΠΐΟ ὙΟ01] ἔΟ] ΤΥ ΠΆΤΠΘ᾽ 5 ΒαΪζΘ, ὈΘΟΔΊΙΒΘ {ΠΘῪ 
Κηον ποῦ Βἴπι ὑμαῦ βοῃῦ πηθ.} 

ΡΣ ἘΠῚ 

ΠΟΥ ὑπ υθίοσο ὕΠ6Γ6 18 ΠῸ ΘΧΟΊΒ6 [Γ᾿ 
ΠΟΙ 51π.2 

Ϊ 
] 
Ι 

] 
] 

ΠΟΥ 5181} 4180 ρογβθοιυῦθ γοὰ ; 1 ὑπ νυ Κορῦ 
ΠΥ ΟΡ, ὑΠΘΥ 514}}1} ΚΘ Ρ ὙΟὉΓΒ 8180. 

21 Βυῦ 811 ὑπθβθ ὑπίπρβ ὕΠΘῪ 588}} ἅο 
τηὔο γοιι [Ὁ ΤῃΥ ΠΆΠΊΘ᾽ 5 ΒΆ 6, ὈΘΟΔΌΒ6 ὑΠΘΥ 
Κηον ποῦ δῖτη ὑπΠᾶῦ βθηῦ 1η6. 

22. 1ΤΓ1 μδὰ ποῦ οοπιθ ὑπᾶῦ 1 τσ ῦ Βρθὰκ 
αῖ6 ἢ {Πθ πὰ, ὑπο Ὺ σοῦ] πᾶνθ πὸ βίη; θαὺ 
ΠΟΥ ὑΠ6Υ ἢᾶγθ πὸ ργούθχῦ [Ὁ ἐμὶν βίη. 

25. 116 ὑπαῦ παύου τὴ παύθυ ἢ τὴν ΕΑΥΠΟΡ 
4180. 

24. Τ{ 1 πᾶ ποῦ ἄοπθ διποηρ' ὕΠΠ6 1 Ὑγ ΟΡ Κ8 
ὙΠΟ πὸ ὁη6. 6186 ἀϊά, πον ψουἹὰ Πᾶνθ 
ΠΟ 8[η ; θυῦ πον ὕπο νυ πᾶνο 866} ἃπ4 Βαύθα 

θυῦ πον ΓΠΟΥ Πᾶν 5661 Π16 {ΠΟΥ͂ Πᾶγ6  π|θ ὙΥ]ἢ τηΥ ἘΑΥΠΘΓ 4180." 
μαϊθα τηθ ψΊ ἢ τὰν ΕΑΥΠΟΓΡ αἰδο.ὅ 

25 Ῥαῦ ὑμπαῦ ὑπ βαγίπρ ὑΠπᾶὺ 18. τσὶ υῦθη 

απουῦ οδι186, 
20 Ῥυῦ ψιῆθη {π6 (Οὐὐπι ον 18. ΘΟΠΊΘ, 

ΠΟΙ ΤΟ 5Π|8}} βοηα ηὔο γοι ἴγοπὶ ΤΗΥ͂ 

Ὁ την Τυκὶ, ". δ4δ. 

3 1Δ, ν», 353. 

3 14, 10. 

Ῥαύπον, ὑπὸ ϑ'ρινιῦ. οὐἩ ὕγαῦ, ὑπαῦ Θοπηθῦ 

Ἰ »μοροι -ττσισατο ἢ, Ῥγοβ. Γαῦ, ΤΉ ἔσηβο νυ ηΐ ἢ Οσσαγα ] 
ΨΟΥΥ ΤγΘα πΟΠΕν, Ραγία Κοβ Οὐ {πὸ πδξαγο ΟὐὗὁἨ αὶ ραν οἴ ρ]ο, απ 

᾿ΔΉΒΥΓΟΓΕ ἴῃ ΤῊΔῺΥ Γοβροοῖβ ἴ0 {πῸ Αταθίο πὰ ΕἸ ορίο δογ, 
[ον Ταξ,, Ἡν ποτοῦ πὸ ΜΡ. {αΐ, ἐπ πα ἰβ (πὸ Ασαρ, Γαΐ, 
ὙΠ 4, δαν, βαϊι, ΟΥὉ δαιμ, 

3 πόπὶ ρα Κα ἰδέ, οὐ, " ἀπὰ ΜΥ ΕΛΤΗΕΝ δἷβο," 

5. 1|Ὸ| "Ρογίεοϊοα,᾽ " δοσοταρ! ϑηοά,᾽ “ Πηδηοά," 

ἴπ ὑποὶν Ἰὰνν θ6 {Ὁ1Π|1|6,Ὁ ΤΟΥ παῦθα τη. 

ΠΥ Ροιβθουῦθ: 1 ΤΥ πονὰ ΤΠ6. ἰκορῦ, 
ΥΟῸΓΒ ὕΠΘΥῪ ΚΘΘΡ 80. 

21 Ῥυῦ 811 ἐπιῖ8 ἔμου ἀο πηΐο γοὰ ἴῃ 
ΤῊΥ͂ ΠΆΠΙΘ,} Ὀθοδιιθθ ὑμθῪ Κπον ποῦ ἴῃ 
ὑπαῦ Ββθηῦ τη6. 

22. ΤῊῚ οδπιθ πού ἃηἀ Βρᾷκθ απῦο ἔθ}, 
πον Βαὰ πὸ βὶπ; θαῦ ΠΟΥ ΠῸ ΘΧΟΙ86. Πᾶν 
ὍΠΟΥ ἔὸν ὑΠι6] βίῃ, 

28. Ἠὸ ὑπὰῦ παύου τὴθ παύθαι τὴν ΕΔΥΠΟΣ 
ΕἾ80. 

24. ΤΓ 1 αἰα5 ποῦ ἴῃ ὑπθηηῦ ὑΠ686. ΤΟΥ ἘΒ 
ψ Βῖ ἢ. ΔΠΥ Οὔμ ον πιδη αἸα ποῦ, ὕπο γ δὰ πὸ 
βίη : θαῦ πον ΔΠ4 {ΠΟῪ βὰν 6 πὰ Βαύρα 
ἃπἃ τη6 8Π4 τὴν 1 αὔθ ν. 

95 Ῥαῦ ὑπαᾶῦ νορὸ ΤᾺ] Π]]ο δ 6 ννορα ὑπαῦ 
5. υυϊτύοπ ἴῃ ὑπ ον ἰὰνν ὑπαῦ, ΤΉ ΘΥ μαύθα 
τὴ ΜΊ Πουῦ Ολ1186. 

20 Βυῦ ψ ποι ὑπὸ Οομίονίονθ. οουηθίῃ, 
Ποῖ 1 βοπὰ γοι ἔγοιη {πὸ Ελύπον, 086 
ϑριγῦ οὐ Ταῦ}, νυν ]ο ἢ σοιηϑῦμ οὐ ἔοι 

1 ἐπὶ παπιΐηα πιο πὶ. 

3 κἱ χεπιΐαμ, Β}}}. 

3. χαϊανίἀεάξαι, Βα], 

4 ἵη ἔπι, 

5 μαΐμποάεαϊῖ, δα], 

5 ὦ, Ῥαγακίείμα. 

Ἴ μγγίπηπί ἢ ἤγαπι. 



ΟπΑρΡ. ΧΥ. 

ΛΆΜΕΝΙΑΝ, 

180 ρογβθουΐθ γοι; ἢ ὑπο γ Κορῦ τὰγ ΟΡ, 
ὙΟῸΡΒ 4180 ὉΠΟΥ͂ 5118}} ΚΘΘρ. 

21 Βιυῦ {πθν 8118}} ἀο ὕμοβϑθ ἐμίπρβ ψῖθ 
οὰ Ὀθολυθ6 Οὐ ΤΥ πδαιθ, Ὀθοϑιιβθ ὑπ Υ 
ΟἹ ποῦ μἷπι ἐμαῦ Βθηῦ Π|θ. 
22. Τ, 161 μαᾶ ποῦ οοιηθ ἃπὰ βροίκθη τ ἢ 

ἐμθιη, πὸ βίη υγοὰἹα αὐύδοι3 ἕο ὕμθια: υῦ 
ΠΟῪ ὑπο ἃΓΘ ΠΟ Θχοιιβθϑὺ [Ὁ ὕΠ6ῚΡ Β1η8." 

23 Ἠθ ὑπαῦ μαύθυ ἢ τη ΠΥ ΕαΌΠΟΡ 4180 

24 Τῇ 1 μαᾶ ποῦ ἄοπθ ἃπιοηρ ἔμιθπὶ {Π|6. 
ὙΟΓ ΚΒ τυ] Οἢ ΠΟ Οη6 686 ἀἰά, ΠΟ 81Π που]ὰ, 
αὐὐαοὶιϑ το ὑμϑῖὰ : θαῦ πον ὑΠΘΥ μᾶγθ βθθηῦ 
δηᾷᾶ μαῦθά ἃπὰ πιθῦ ἀπ τὰΥ Εἰ αύμον. 

25 Βαυΐῦ ὑπαῦ Βῃοι!ἃ θ6 {Ὡ]Π]164 ὑπ νον 
ΒΊΟΝ 18 πυιυΐθα ἴπ ὑποὶν Ἰὰνν ὑμαῦ, ΤΉΘΥ 
Βαύθά πὴθ υυϊυμπουῦ οδιιβ6.7 

920 Βυῦ ψβθη {π|6 Οὐ ονῦθν 8818}} Θοιηθ, 
δ οτη 1 5}18}} βοπ δ γον ἔγομη ὑπ6 Ἐαύμου, 
686 ϑρίῖῦ οἵ ἔγαυ," νυ μοἢ. σοτηθῦ ἢ οὐδ ἔγοιῃ 

Β6 Βαΐθίῃ. 5 

5. ΖΟΗΝ. 

ΘΕΟΚΟΘΙΑΝ, ΒΠΆΑΥΟΝΙΟ, 

Ρογβθουύθα γοα ; ἢ ὑΠοῪ Κορῦ την ψορ8, 
ὍΠΟΥ Καρῦ γουΓΒ αἰ8ο.; 

21 Ῥυΐ 411 ἐμὶ8β ἐμ ν 88}8}} ἀο πηῦο γοιὶ 
[ῸΓ ΤῊΥ ΠΆΠῚΘ᾽ Β 880, ὈΘΟΔῺΒΘ ΠΟΥ͂ Πᾶν 6 ποῦ 
Κηονη δἰπὶ ἐμαῦ βθηῦ τη6. 

22 11 μαὰ ποῦ σοπιθ ἃπά βρόκθῃ ὑπο 
ἔπιθι, ὑμ6 Ὺ μά ποῦ μιά βῖπ: θυ ποὺ ὕΠ6γ. 
Βιᾶνθ ΠΟ οϑ186 [Ὁ ὕΠ6 1} ΟΥ̓. 81Π8. 

25. Ἠδθ ὑπαὺ μαύθι τὴθ παύθι τον ΕΟ 
80. 
24. Τῦ61 δὰ ποῦ ἄοπθ {ἢ 686 γυοΥ 8 ΔΙΠΟΠΡ' 

Ὁμθιὰ  ΒΙοἢ. πὸ οὔποθ τηδπ αἰ, {πον δὰ 
ποῦ δια βἰπ: θαῦ ποὺ ΠΟΥ Πᾶγθ 8860 ΠῚΘ 
δηα Βαύθα θύθὴ π|Θ δη τον ΕΔΟΒΘΡ 4180. 

2 Βαυὺ ὑπαῦ ΡῸ {]Π]1ὁΘἀ ὑμπαῦ βαγίησ 
γΒ]Οἢ 15 τσὶ θη ἴῃ ὑΠοὶν Ἰανν ὑπαῦ, ΤΟΥ 
μαύθα πιθ ψιῦμουῦ ολιι8θ. 

260 Βυὺῦ ψἤθη πὸ Οὐπιογίθυ" 18. Θομηθ, 
ὙΠΟΠῚ 1 588}} Βθπα ἀονγπ ἴο γοῖι ἔρΟμ ΤΥ 
Βαῦμθν, ὑπ ϑρίθιῦ οἵ ὑγαῦῃ, τυ] ἢ οοτηθῦ ἢ 

4180 ρογβϑοιῦθ γοὰ ; 1 ὉΠΟῪ Κορῦ τὰν ποτά, 
ὙΟΌΓΒ 8180 ὕΠ6Υ ΚΘΘΡ. 

21 Ῥυῦ ἐμοΥ ἀο 8}]} {Π|656 ὑπ ρ8 αμῦο γοὰ 
[Ὁ ΤΥ ΠΆΙΠΘ᾽Β ΒΆΚ6, Ὀθοδιδθ ὕΠ6Υ ΚΟΥ 
ποῦ μἴπὶ ὑμπαῦ βθηῦ π|6. 

22 11 μαὰ ποῦ οοπιοὶ πᾶ Βρόκθῃ ππΐίο 
{πθῖῃ, ὑπο γ μαα ποῦ πᾶ βἰπ: θαῦ πον ἔμ  Ὺ 
Πᾶγθ 20 οϑιιβθ" [Ὁ ὑΠι6 1} 8, 

28 Ἠὸ ὑπαῦ Βαύθι τὴθ μαΐξθί τὴν ἘδύμοΡ 
ΑἾ80. 

24. Τ{1 Παᾶ ποὺ ἄοπθ διηοηρ ἔμΘ πὶ του ΚΒ 
σΠΪ ἢ πὸ οὔθ ν τπδη αἰ, ὑμΘν πδὰ ποῦ μδὰ 
βίη : θυ πον ΠΟΥ ΘΥ̓ΘῺ Βδὺὺ ἃπα πραγ! γὅ 
μαῦθα θυθὴ τη ἃΠπᾺ Τὴν Εἰ δέθον. 

95. Βυῦ ὑπαῦ ἐμ πογὰ υυυϊ θη ἴῃ ἐμοῖσι 
Ἰανν 6 {Ὁ1Π|164 ἐπᾳΐ, ΤΆΘΥ μθαγο]γὅ Βαύοα 
τὴ6 νι πουῦ οδι86. 

20 Βιυὺῦ ψίθὰ ἐλ Οοτίονξθν. οοιῃθῦ, 
Β6 ψβοῖὶ 1 βομᾷ ἔγοπι {86 Ἐδέμον, {π᾿ 
ϑριγιῦ οἵ δρυΐ, νν Ἀῖο. σοιηθέῖ ἔογει ἔγομῃ, 

ι κίάεη, οἴδασι; ὈὰϊΣ οα. 1806 πᾶ8 ἀξαπψεαη, ἔγνωκαν, 
νοι ἰδ κῖνοβ 5 ἴπ6 θοδὲ Αστηθαίδη γτοδα]ρ’, 

3 τυοίολ Κἂν, τ. "Ὅς, “ οχίβε,; 
3 γαγ, ἐολὶκ ἱπέσλ," τὸ ΒηϑοΥν ΟΥ̓ ΘΧΟΌΒ65,᾽ ἼΟ ΟΧΟΌΒ6Β 

ἢ 

4 ναβη πιόρλαίς ὥγμεαπέβ. 5. 1ιξ. “ΠῸΥ 5ανν.᾿ 
ὁ βοπιο σορὶοβ ὁπαὶξ ὁπ " δ πα" ΟΥ̓ “ΘνΘΠ.᾽ 
7 5. Βόρογ, οπι. νἱϊϊ, ν. 30ῦ, ααοΐο8 {18 ράββαρθ, ἀβίῃρ 

"ἢ παπίν, " ἴῃ ναΐῃ," “ναΐπὶν,᾽ ἰπβίοα οὐ ἀαγαδαταμέα, "ἀπ- 
δῶν, “υἱποῦξ σασβο,᾽ ΤῊΐ5. γὰγ, 18. ποῦ τηθητοηθα ἰπ 
οα, 1805. 

8 ψδγ, “1 βοηΐ.᾽ 
3 γαγ, "ὕγομῃ πὸ ΒΆτπεπ πο ϑρίσις οὐἩἨὨ Τα," υυἱτπους 

ἃ σομηπηδ αἴτοῦ ἡ ΒΑΤΗΕΕ.᾽ 

1 Τῆιο αθογρίαπ 8565 πὸ ὑσγοῦ, {σου ρποαῦΐῦ ἴῃ {π|5 οἴαιιδο, 
πιαδευτδ8---σἀδυππότι, το. 

3 περ οβ)ιϊηϊς- τα βουπεὶὶ ἐσὶ, " Ἐμας," οὐ “πὸ ΟἾΟΥ ΟΥ̓ σοπ- 
Τοτί,᾽ 110." ΟΥ̓́ΓΡαΓ ποῖ,᾽ πει- Ψεδλϊπῖ, 8566 οἷν, χὶϊ, 1δ. 

ἈΝΟΘΙΟΒΑΧΟΝ. 

Ρογβθουΐθ γοα :} ἰδ ὑπο ν μ6]4 τὴΥ βάν η 68, 
ΠΟΥ ΒΟ] αἰ8ὸ γο 8. 

21 Απᾶ 8}1} {πθ8θ ὑξπίπρϑ μον ἄο ἴο 
ΥΟὰ [ὉΓ ΤΩΥ͂ ΠδΙη6, ὈΘοδιι86. ὑΠ6Υ ΚΠΟΥ ποῦ 
ΐπι ἐπαῦ βϑηῦ τη6. 

22 ΤΓ 1 οἄπηθ ποῦ δηᾷ ἴο ἔπθπὶ βρᾷῖκθ 
ποῦ, ἔμϑυ μαά ποῦ ΔῃΥ 81}: ποὺ ὑΒ6 Υ ̓αγΘ 
ποῦ ΔΗΥ͂ ΘΧΟΊΒΘ [Ὁ ὕΠ6 1} 811. 

23. Ἠὸ ὑπαῦ Βαίθυι πὲθ μα τὴν Ῥέμον. 

24. 11 στουρῦ ποῦ 'ἱπ ὑμθπιῦ ΔΠΥ νυ οΥΪς 
νοι πὸ οὔποθ τῆᾶπ ΨτΟΌρ ιν ποῦ, ἔπΘῪ 
μαὰ ποῦ ΔΠΥ 8ἰπ: ΠΟῪ ὑΠΘῪ 88} ἃπα ὕπο ν 
μαῦρα θοῦ πὶθ ἀπά τὰν Εαύμοτ. ὃ 

25 Ῥυῦ {δὰὺ ὑπ βαγίπρ θῸ Γ]Π]16α ὑπαὲ 
8 ψυϊδίθῃ ἴθ ὑπιθῖνρ ἰανν ὑμαῦ, ΤΠΘΥ μαῦθα 
τὴ Ἰοὺ οδΌ86, 
4 χιτι.---20 ἌΥΒθὴ ὑπὸ Οοτηξογίοτγ οοιη- 

οὔ, πο 1 βοπά σοὺ ἴτοπθ δίπουν, {6 
ϑρίγι. οἵ ὑσαῦμ, ττμο σοπιθῦι ἔροπὶ ΕΌΠΘΓ, 

τ Δἰρ υυνἐαάλ ἐλέαπ ἐοιυον. 

3. οῃ λίπε. 
Γ 

3 αργάδν κὸ πιό, 56 πιΐηπε ἔσάεν, 

4 Δ, 5. “ε Εγεγείεπά. 

1 11ξ. " νγὰβ ποῖ σοτηθ.᾽ Ι 

3 γᾷγ. "θχοιιδο. 

3 ΤῊΪ5 15 ἃ ῬΆγαρΡ γα 56 ἴο ΟΧΡΓΟΒΒ σοτπεπασίαυδελα, "παῖοὰ 
ουξ δῃὰ ουΐ," 

ἈΑΒΑΒΙΟ. 

Ι 
Ι 
Ϊ 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

8[8}} ΒΌΓΘΙΥ Ρογβθοιΐθ γοὰ; ἃπα 1 ἐπο Ύ 
Βᾶνθ Καρύ ΤΥ πογ8, ΓΠΘΥ 58}8}} ΒΆΤΟΥ ΚΘΘΡ 
γουν ψογά. ] 

21 Ῥαῦ ΠΥ 5118}} πᾶ θϑα ἀο 8}} 618 απίο 
γοὰ Ῥδοδιιβθ οὗἨ Ἰην ΠΆΙΏΘ, ἴο ὑΠ6 Υ ΚΠΟΥ 
ποῦ τη ὑμαῦ βοηὔ τη6. 

22. 11 μιὰ ποῦ Θοπηθ ἀπᾷ Πα ποῦ Βροόίζθῃ 
ππΐο ὕμθι, πὸ 8ὶπ ψγου]ὰ αὐέδοι ὅο ὕμθιῃ: 
θυ ποὺ ὕμθγο 18 ὕο ὑβθηη πῸ ΘΧοι80 ἴον 
τΠοὶν βῖη.3 

28. Ηθ ὑμαῦ μαύθυ τὴθ μαύθυἢ τὴν Ἐὰ- 
{πθν.ὃ 

24 {ΓΤ μΔα ποὺ τιουρῦ δμοπρ ὑπ. 
σου κ8. ποῖ πὸ οπον αἰ, πὸ βἷπ που]Ἱὰ 
αὐύδοι ἕο ἔμθπὶ: Ὀὰῦ ποὺ ὑπαῦ ὑμπον ἱπάθρα 
88 Π16 ὕμου Βαύθα πηθ δηα ὑμοὺ Βαύθα το 
ἘδΕΒον. ὃ Ϊ 

20 Τηαὺῦ ὑπὸ πον ἐμπαῦ ἰ8Β πιυϊυΐοπ ἴῃς 
ποῖν αν θ6 Π] 6116 ὑπαῦ, ΤΊΘΥ Βαύθα τππθὶ 
ἰυΒουὺῦ σαιιδο. ] 

20 Ἄγ θα ἔπ Οοτἴογίον οοιμϑῦμ, που. 
Τ 8..8}} βοπα ππΐο γοὰ ἴγοι ὑπ Ἐαῦμον, ὑπ. 
ϑριγιῦ οὐ ὑγαῦ," νυ Βῖοἢ ἰββυιθῦδ ὕγοια. {16 

1 οτ, "πιδὰ Κορέ." 

3.1.6. “πὸ ὑγοοῦ ἴ0 05. ν εἰνοῖγ βίη." 

8 ῬΟΙΥΚΙ. αὐ " αἰδο. Ϊ 

4 ἐν πη πὸ ΟΟτΓΟσίοΥ Ὑυ ποτα Τ 5}.Δ}} κου, ἔἶνο Ξρίτὶε οὐὗἁ 
Τυυτ, ἐπδὲ σοτη δέν ὕγοπι τὺ ΒΆΤΗ κα," ῬΟΙΥΕΙ., οὐ τίη ὦ 

παρὰ τοῦ πατρός ἰπ ἰδ ἢγπι οἴδαβο. 

γοα Αἴ5ο; δηᾷ 1 ὑπ 6 Υ Κορ τὰν πογάε, ΠΣ 
ΚΘΘΡ ὙΟΥ ποτ 5 4]80. 

21 Βυῦ {Π6 0 5}}8}} ἀοἱ 41} ἐδὶβ ἀπίο γοὰ 
θδοδυβθ οὗ ΤΥ Πᾶτη6, ἴον ἔπθν Κπον ποῦ 
δῖπὶ ὑπαῦ βοηῦ π|6. 

22 Απὰ [1 μὰ ποὺ οοιπθ πᾶ μιδᾶ 
ποῦ Βροόκθὴ ἃ ποσὰ απο ὕμθη, πὸ βὶπ που ϊὰ 
ἘΠΙΒΣ ἴο ἐδοη: Ὀὰὺ ποὺ ὑΠΟΥ μᾶγθ ΠῸ 
οογθσίηρ ἴον ὑμὶν βίη. 

28 ἜΝΘΙΥ ὁπ6 ὑμαῦ ἰβ τηϊπΠ6 ΘΠΘΙΩΥ͂, ἴδ᾽ 
αἶβο αὖ ϑῃτηϊῦν ἢ τὰν Ελέ μον, 

24 Απὰ 1 1 μαὰ ποῦ ἀοπθ σογβ Ὀθίογο. 
μοὶ οΥθ8, ἃ τοῦς ποῖ πον οατιθ οὐδ᾿ 
οὔ ΔΠΥ ομθ᾽Β μδηὰ, πὸ βὶπ σσουἹὰ δεΐδοι ἴο 
τπθὰ: θαῦ πον ΠΥ αν βθθὰ δα ἴδοὶ 
Βαύτοϑ ἴον τὴ πὰ [Ὁ τοῦ ΕύθΠΟΓ. 

20 Τμαῦ {0 ποτὰ ὃ [8] 16 τοῖν 18 
αὶ ἐίθα ἴῃ ὑμοὶν ἴα, Τμαὺ γ6 Βαοαϑ μι. 
νοῦ Θχοῦβθ. ] 

20 Αὐ ἐδ {πιὸ ψθθὰ ἐδ Οπιοτίον. 
σοιηθί, νι μοπὶ 1 5}18}} Βοπα ἴγοπι ὈΘΌΤΘ τὰν 
Ἑαδΐμογ, ὕπο ϑριτις οὔ ἔσαθ ποῖ Θοπλθῦ 

1 οσ, "ΤΩΔΥ ἀο," "ἀο." 

3 ογ, " σοῃνογβοῦ," ἐμ η πὰ κε χη ίανι. 

3. οτ, "δὶ σητα ν᾽ 



5. 50ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΆΚΙΒΕ. ΨΕΆΞΒΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ, 

ΟπλρΡ. ΧΥΙ. | 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

οϑϑάθιι ἔγομα (6 Ἐδύμον, [π6 588}1 [ὑθβυ!γ } ἔγουαῖ τηγ ἘΑΌΠΘΡ, 2 ἢΘ 5818}} ῬΘΔΡ τυ] ὕΠ 688 οὐ π6885,} τυ μοι. οοπιθ ουὐ ἔτομι" ΕΔΙΠΘΙ ΠΘ 
οἵ τη. 
᾿ 97 Απᾷ 3γ6 8180 [5881] ὈΘᾺΡ συ ῦη688,] 
Ὀδοδαβθ ὅγθ μᾶνθ θθθη Ὑ]Ό πη6 ἴτοπὰ ὑ86 
Ὀοριππίηρ. 

| σὰν. ΧΥ͂Ι. 
Ἢ 1 ΤΉΒΒΕ ὑπίηρβ Πᾶγθ 1 Βροῖζθπ πηΐο 
οι, ἐπαῦ γ6 βῃου] ποῦ Ὀ6 οἥθιπαβά. 

2 ὕΤΉΘΥ 588}} ραΐ γοὰ ουὖ οὗ {Π6 Βγπᾶ- 
σοσιθβ: γϑα, [{π6 {1π|6}] οοτηθῦμ, ὀυπΠαῦ 
[ν οβοθνθ"] Κα ΠΘῦ ἢ γοι ν1}} ἐμῖπκ ὑμαῦ ἢΘ 
| [ἀοοῦμ οα ββϑυυῖοο.ἕ 
᾿ς 8. Απᾶ ΤΠ686 {Ππ|πρ8 Μ011 ὑΠ6Υ ἀο πιηΐο 
γοι, Ὀθοδιδθ ὑΠΟΥ Βᾶγθ ποὺ Κπονπ {Π6 
| ἘΔΙΠΘΡ, ΠΟΙ 16. 

4 [Βυὺ ϑζμοβθ ὑπίπρβ Βᾶνθ 1 το] γοι,] 
ἐμπαῦ ψπθπ [{Π6 {π|6 5118}}7 ΘΟ ΠΊ6, γ6 ΤηΔΥ͂ 
ΘΙ ΘΙηθ 6} ὑμπαῦ 1 το] γου οὗ ἔμθια. [Απὰ 
ϑΈμ6βθ ὑμπίηρδ 1 βαϊα ποῦ ππίο γοι] δὖ Π6 
Ὀερὶπηΐηρ, θθοδιδ8 1 τὰ ΊῸἢ γοι.. 

ὃ Βαυῦ πον Ἴ ρῸ ΤῊΥ ὙΔΥ ἴο Πἷπὶ ὑπαὺ 

Α.}. 33. 
αι Κα. Ζ0δη ν. ὃ. Ι 
3 5. 1κὸ χχίν. 48; Αοἰβ 1. 8,21, 22 : ἰϊ. 32, 1ϊϊ. 15; ἰν. 

20, 33: ν. 32; Χ. 30; ΧΙΙ!. 31 ; 1 5. Ροΐ, ν. 1; 25. Ροΐ.]ἱ, 16. 
3 5) Τακεοί. 2; 1 5. 908 1.1, 3. 
4 5, Μαζί, χὶ. ὃ; χχίν. 10; χχνυΐ, 31. 
5 ΟἿ. ἰχ. 22, 34; χί!. 42. 
6 Αοἕβ νἱ. 1; ἰχ. 1; χχνυΐ. 0, 10,1]. 
7 Ὁ. χν. 21; Βοπι. χ. 2; 1 ΟΟΥ. 11. 8; 1 Τίηλ. 1. 13, ." ἜΞΞΌΣ 

,. 15. 
ΙἸΙο ΟὩ, χνί. 10, 16; νυἱῖ. 38; χὶϊ!, 3; χῖν, 28, 

ΒΑΉΓΙΌΙΟ. 

ΠΊΘ. 
27 Απᾷ γϑ αἴβο, γθ Ῥθὰν ψ]ῦπθββ,Ὁ θ6- 

οδ1156 ἔροπι 6 θΘΡΊΠηΪηρΡ Υγ6 αὐ ψ ἢ Τη6. 

σβαν. ΧΥ͂Ι. 
1. ΤΉΞΒΒΕ ὑμῖπρ8 1 Βρϑῖκθ ψῖῦ χοῦ, ὑμαὺ 

γ9 θ6 ποῦ οἤδπαρά. 

2 ἘῸΡ {Π6 0 5881] τηᾶκθ γοὰ ρῸ ουἱύ οἵ 
ΤΠ6ῚΡ ΒΥΠΑΡΌΡΊΘΒ: ἃπα 06. ΠΟ οομη ἢ, 
πᾶ ΘΥΘΡῪ ΟΠ Θῖ νυ ῃ0 5118] Κὶ}} γοῦι 588] ἐμ] πκῦ 
ὑπαῦ 6 ἐ5 ὈγΙΠρὶπρ' ἃπ οὔθυῖπρ' απῦο (ἰοά. 

8. Απά {{Π|686 ὑμίηρϑ ὑμΠ6υ 518} 640,5" θ6- 
Οδ.Β6 ΨΠΘΥ͂ μάν ποὺ Κηουγη ῦ ΘΙ ΠΠ161 ΠΥ 
ῬΑύΠΘν, οὐ τη6.}} 
4 χχχυτηι.---4 ΤΉ Θβο ὑμὶπηρ5 1 Βραο ιῦ ἢ 

γοῖι, Ὁπαῦ ΒΘ η ὑΠ6 11" ΒΘ ΒΟ "5 σομηθί, γ6 
᾿ΡΘΙΏΠΘΙΏΌΘΡ {Π ὑπῖηρδ ὑπαῦ 1 βαϊ4 απῦο γοιι. 
Εν ὕπιθβ8 ὑπὶηρ8 1 βαϊὰ ποῦ απῦο νοῦ ἔροιὴ 
ὑπὸ Ὀοριππίηρ, 5 θθοδιβθ 1 νγὰ8 ΜΠ} γοὰ. 

δ Βυῦ ποὺ 1 δὼ ροὶπρ' ἤο ἴῃ ὑπαῦ βϑηῦ 

ἐδ ΤῊΥ͂ ψ ὑπ 688. 
27 Απᾷ γοῖι 8180 ΔΓΒ ΠΙΥ͂ ψ]ῦΠ685,5 Ὀ6- 

Θδ 180 ἴρομι ὑῃ6 ἢνβύ" γθ σϑυθῦ ψ ἢ ΠΊΘ. 

Ομ.» ΧΥ͂Ι. 
1 ΤῊΙΒ 1 ἰο]4 γοι ὑπαῦ γο θ6 ποίῥ οἵ- 

οπαθά. 

2 Ββθοδαβθ ουὖ οἵ [6 ]" ΒΥ ΠΑΡΌΡΊΙΘΒ ὑΠΘΥ͂ 
8118}} ἀτῖγθ γοὰ : Ὀὰπὺ ἃπ ΠΟῸΡ οοιηθῦι ὑμαὺ 
ΘΥ̓ΘΡΥ͂ Οη6. ΨῆΟ ΚΊ]Π]ΠΟῦ ἢ γου ὑμ᾽ ποῦ ὑπαῦ 
ἢ ὈγΙπρϑίῃ ἃ βδουσθ ἀπο (ἰοα.ὃ 

8. Απά ὑΠ18 18 σι μαῦ ὑΠ6Υ 5118}} ἄο απο 1. 
γουϑ θθοι88 ὑΠ6 Υ μᾶγθ ποῦ ἱτπουνηἷ 1ὰ- 
{Π|61, ΠΟΡ γϑῦ Π|6. 

4 Βυῦ ᾿πάθϑα 1 ἰο]ὰ γοι ἐμῖ8, ὑπαὺ γ6 
ΤΊΔΥ ΤΘΠΊΘΙΏ ΟΡ ΜΠΘ6η ζπαὺ ὑϊπη6 οομιθίῃ 
ὑπὰῦ 1 8. 1ῦ απο γοὰ. Απά {π|8 1 τοϊὰ 
τοῦ ποῦ Ὀϑίογθ, θθοδιβο 1 γγὰ8 ψἹΌἢ γοι. 

5 ὅ Ῥαυῦ πον 1 ρὸ ἴο ΤΑ Θ᾽ τΠ0 βθηῦ ΠῈ6 : 

1 ηθη ἰιυοέλ, ᾿ἴτ. “ὙΓΟΤῚ ΠΘΔΓ.᾿ἢ 
3 {πὸ ΒΑΤΉΗ κα. ἩΓΚΙ. 
3 οΥὗἉ, “γὲ [Δγ6] Ὀρδυίπε νυ] τη 655. 
4 “πηΐο γου.᾽ ΗΤΚΙ. 
5. ἐβο {π᾿ ἩΓΚΙ. ] 
5. ΦΕΠΟΥ 5181} ἀο γοι ουἵ.᾽ ΗΤΚΙ. 
7 η{{.. “8}}.᾽ 
8. 8150, "ὙΠῸ ΤΔΥ ΚΙ] γοιι, τᾶ  ὉΠΐπκ." 

9. οὐ ὑπ; ὑμῖν. 
10 110, “ΤΠ. Καθ ποῦ.᾽ 
τὶ 110. “ποῦ Κιοῦντι--- ΠΟΙ [ΠΘΓ---ΠΟΥ.᾽ 
15. οΥ, “δρροϊηϊοα {ἰπιθ᾽ ---ι [Ππ6 βθᾶβοι οὗ ἔμ, ΗΤΚΙ, 
18. οΥ, " οὗ οἵα," ηιϑπὶ φαάτηι. 

1 ογ, “ἐγαη,᾽ ἐβἄάᾳ, (1.4. οἷν. ἱ. 14, ἅς.) 6.5. φαᾶϊαξβάδῃ, 
Ηφττη. ΝἼ5.1. Ὁ. 8. 5 ἄγιλπαδα, "ὕτοτη Ὀγ,᾽ ΟΥ̓ “ἵγοπι νυ ἸΓἢ.᾿ 

3 βαγιᾶ' αὔψα, Ὀ]. νυ ἢ ἃ βίμρ. Β εἰ δοδίϊοι : Ρουθ αΡ5 ἰδ 
ἰδ ΤΆ Κοὴ ἴῃ 6 βῖηρ, ἴῃ νου. 90, ἀπὰ ἴῃ {πὸ Ρ]. ἴπι γ Υ, 97. 
ΤῊΪΕ στοά! πηρ' 5ΒΘΘ ΠῚ5 ἴο αν ον ΕΗ. Α΄. “γὸ ἅτ ΜῪ υυἱξηθββοβ᾽ 

ἴον ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, 4 ΟΥὉ, “ἵγοπὶ οὗ οἹα.᾽ 
δ᾽ ἫἫἣθ νγὰ5,᾽ ΡΟΪΥΕ]., γοουτὶηρ Ὁ ἴο τὸ ΘΟ ουου, 
ὁ ἐτηδῦ γ6 ΘΥῪ ποῖ ἃπὰ Ὀ6 ποῦ οἴ, 64,᾽ ῬοΟΪΥΡΊ, 
7 ΟΥ, “ 5118}} ΚΙ]],᾿--- 51.811 ΠῚ Κ,᾿ τ 5118}1 Ὀσὶπρ’,᾽ 
5 ἐγγας ὉπᾶὉ {{π|6 ΘΟΠΊΘΙ])--- 10 }}--- Β.}.}} 6 1 ὁπ ἐπαῦ 

ΟΠ ΌΓΟΙΝ ἃ Βδουῆσο ἀπίο αον.᾽ ῬΟΪΥΡΊ. 
9. ΟΥ, " ἀρδίβῦ,᾽ " ΡρΟὴ γοὰ,᾽ 85 ἴῃ νΟΥ, 91, 8.6’, οὐ τυαγαᾶα 

ἄρεψαπα αἰ αἰεπα, " ον σᾶπαθ ΟἿὐ Το κὰν ἄοννι ἴθ, Οὐ ἀροι. 
5.᾽ Α86. 18. χὶ. 24. ἸῸ χἴὉ. “Κπονν ποῦ,᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

27 Αμὰ γ8 δ͵8ὸ ὈθὰΡ ψΊΠ688, Ῥδοδαβθ, 
γ6 ἅτ ΜῈ τὴθ ἴροπὶ ὑΠ|6 ὈΘρΊ ππίηρ.} 

σΒ.». ΧΥ͂Ι. 

βὰν ὅδο ΒοῺΡ Θομηοῦ τ ΒΘα ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ΟΠ 
ψΠ0 Ποῦ σοι γγ1}} {Π1π|ς μ6 ἀοοῦρ οά 
ΒΘΥΥΙΟΘ. 3 

Ἧς {ῃ6 δίπογ, μ6 588} Ῥθὰν υὶῦηθ885 οἵ 
τη6. 

27 Απᾶ γ8 δἴ8βο θθδν τ ῦη 688,1 ὈΘΟδι188 
γ6 ἃ.65 ψ ἢ τη6 ἴγομι ὑΠ|6 ἢγϑῦ, 

σΒ.ν». ΧΥ͂Ι. 
1 ΤΉΞΒΕ ὑπίπρβ 1 8814. υπΐο σοὺ, ὑπαὺ 

Ὑγ8 6 ποὺ οἴδπα θα, 3 

2 Τῇ {πον ἀνῖνθ γοιῦ ἔγοπὰ ὕΠ6ῚΡ ΒΥ Π8- 
'δοραοβιῦ Ῥθυῦ δὴ Βουγ σομηθί}, γυΠΘη ΘΥΘΡῪ 
ὍΠ6 {Ππαᾶῦ 8118}} Κ1}} γοιχ 5.8}} Ὁ] πὶς ὑπαῦ 6 
ΟΠ ΘΛ α] ἃ Βδουῆοο απίο (σα. 

᾿ς 9. Απὰ {Π|6Υ 8Π18}} 4ο ὑποβθ {π]πρ8 ἀπῦο 
γοῦι, θθοδαβθ ἰηπἀθθα ὑποῪ πον ποῦ ὑῃθ 

4 1 παϊ4 ὑπθβθ ἐλίηψβ απο του, {πα 
6 ἐΠ6 ΠΟῺῸΓΡ ΘΟΠΊΘὕ]), γ6 ΤῊΔΥ ΤΘΙΏΘΙΙ ΘΙ 
Ὁμαῦ 1 3α14 ὕμϑπι ππΐο του. 

ὅ ῬΒυῦ ποὺ Τὸ δὴ ρσοϊπρ απο πὶ ὑπαῦ 

1 οΥ, "αἱ ὅγβί,᾽ Ἐ, Τυκί, νυ. 106. 

3 Τὰ, ν. 120. 

3 Τὰ, », 386, 

ἙΑυμον, ἀπ πὶθ μου πον ποῦ. 
4 Βιυῦ 1 βαϊἃ ὉΠπ686 Ὁπϊηρβ απο τοι, {Ππᾶῦ 

θη ὅπ ΠΟυΓ σοΙη θοῦ, γ 6 ΠΠΔΥ ΤΘΙΊΘΠΙ ΘΙ" 
{πᾶῦ 1 Πδα δἰνθαν βαϊὰ ὑΠθπὶ τιηὔο γοιι. 
Βῦ 1 βαϊα ποῦ {{π686 ὑπίπρβ απῦο γοι ἴΠΌΠῚ 
πο Βορίπηϊηρ, ὈΘοαιθ6 1 ννὰ8 ψ ἢ γοιι. 

ὅ Βυῦ πον 1 δἷη ροϊπρ πἀπύο ᾿ϊπ {πᾶ 

[πὸ ΠΒΈΗΟΣ, ΒΘ ῬΘΑσΘ ἢ ἘΠΕ οἵ τὴ 

27 Απῃὰ γ αἷβο Ὀθὰν ψ]ῦπθ88, Ὀθοδ 86 
ἴγοιι {Π6 ἢνβῦ γ8 ἃ" ψ ἢ τη 6. 

05.» ΧΥ͂Ι. 
1 ΤΠΙΒ 1 Βραϊθ αμΐο γοι, ὑπαῦ γ6 θῸ 

ποῦ οἰοη θά. 

2. Τ οπΣ ὕΠ|6 11" ἈΒΒΘΙῚ]165 ὑπο υ ἀνῖνθ σοι: 
ἃ ηα σοιηθῦμ. Ὧἢ πον ὑπᾶὺ ποονον ὑπαὺ 
ἸΠΠΊΘΌ. γοῦ, ὑμημ κοῦ. ὕο οἷο ἃ Βδου σθ 
πηύο Οοά. 

8. Απὰ {Ποὺ ἄο {Ππ|8, Ῥϑοδιβθ {ΠΟΥ͂ 86- 
Καον]οᾶροα ποῖῦμον {πὸ ΤΑ ΠΟ, ΠΟΙ Π6, 

4 Ῥυῦ {18 1 βραϊτο πηθο γοιι, ὑμαῦ ἤθη 
{πὸ Βοὰν οἵ {Π|ο86 {Π]ΠΡ8] ΘΟΠη6, γ6 ΤΘΠΊΘΠ.- 
θοὸν ὑποβοῦ ὑπῖηρθ ὑπαῦ 1 ἐο] ἃ γοὰ. Ῥυΐῦ 
0818. 1 βαϊᾷ ποὺ ἀηῦο γοιὰ ἤπιοπὶ ὑπ ἢγϑῦ, 
θθολιδο 1 νγὰ8 ὙΠ} γι, 

δ Βυύ πον 1 ρὸ αηΐο πΐμι ὑπαῦ βθηῦ Π16, 

1 ἐείδη ΕΥ̓ τπρίλιγε, Ῥτοβ, ἱπαϊο, 

3 ἐεέϑη "ὃ, ΑἸΙ πο ΟἹ Ψογβίουβ ὀχοορὲ Δ, Βαχ,, ΑΥδ,, 
πὰ ΕΠῚ,, τοπῦοῦ {Π|8. Ῥάββαζο ἩΓΟΓΆΠν, ἀρτθοίπρ, υν {1 ] 
ἘῸΥ, ἴῃ του οτίπς μαρτυρεῖτε ὉΥ πὸ ὑγοβοηΐς, Βαΐ ὑπῸγ 

150 τόθ ογ ἔστε ὈῪ {πὸ ὑγοβ, ἱπαᾶϊο,, απὰ ποῦ Ὁ. {πὸ Ῥαβῦ, 

ἸΚῸ Α, Κ, ἀπ ἘῸΝ, ] 

3. γ1ὸ|," Βοδιν δ] κοῦ,᾽ 
4 Μογχγὸ ΠΓΟΓΑΙγ, ΡΟΥΠαΡΒ, “ὙΠ π ΠΟΥ ΒΠΔ1 παν ἀγίνοι ὦ 

χοῦ," 
ἢ ; , ᾿ 
Ὁ 1, “τηῆκο γοὰ ἀποσυναγώγους. 

δ μαπε, ὥρα. 

Ι 

᾿ 
Ϊ 

7 ρί ἀπμ, ἣ ὥρα. Ι 

Ἰ ἔσο ἰβ ὁΠΟΙΌΒΟΙ ἱπ Ὀγδοκοῖίβ ὉΥ Μαββπιδηη, “ἴσο, 
ἐρογαπη," χτῖσο, Οὐηπι, ὈΓΡΟΓΟΥ σοῦ, 11, ἂρ. ΜΙ,, ααἱ ααππὶ 

Βοαθοηβ αὐτῶν, ἃ ποβίτο μὸν ἐλπέσε τοδαίθαπι, οπιἐναῦ, 

ὙΟΓΟΉΓ πὸ ΔΙΓοσασ απὴ ὁ τη απο ἴῃ Τοχύμπι {ΠΠαὔτιπη Εἰ {,᾽" 
Ὅο ΟδὉ, μα 1, 

3 ἐμίσο, ' οὐ {ππόὸδο.᾿ 



Οπῃλ». ΧΥΙ. 5. ΦΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΊΑΝ. 

080 Ἐίμοσ, ΒΘ. 888}1 Ῥθαν τ ῦπ688 οἵ πηθ. 

27 Απᾶ γο, γ8 ΘΔ τύ 658, [Ὁ γ6. ΓΘ 
πε ἢ πὴ6 ἔτομι ὕμ6 θορὶ πηΐπρ'. 

σπ.». ΧΥ͂Ι. 
1 ΤῊΙΒ ΤΒρακο ἢ γου, ὑμαῦ γ6 Βμου]α 

ποῦ θ6 οἴεπαθα, 

2 Ουὐ οἵ ὑπθὶν ΒΥμΔΡΌΡΊΘΒ. 8}8}} {Π6Ὺ 
ἀτῖνθ γοῦ :1 θὰ ἐδ6 {ϊπι|θ 85118}} οοπιθ, ὑμαῦ 
ΘΥ̓ΘΕΥ͂ »ΠΟ ΒΒ οι] ἃ Κ1}} γοὰ που] ὑμῖπκ ἴο 
ὈγΙηρ' 8η οἴουϊηρ ππίο Θοά. 

8. Απὰ {μ6ὺ 581}|8}} Ὧο ὑπαῦ στ γοα, 
Ὀθοδιβθ ΤΠΘΥ πᾶγθ ποὺ Κπουπῦ ἐμ ἘύμοΓ, 
ΠΟΙ 110. 

4 Βυῦ δυθη {1181 βρᾷκθ σι γου, ὑμπαῦ 
ΒΘ η ὕΠ|6 ὑἰπηθῦ 8}|8}} ΘΟπΊθ, Υ6 ΤΠΔΥ͂ ΤῸ- 
τι 6. ὑμαῦ 1 βαϊά 10 ππέο τοι. 

ὅ ΤΗΐβΒ ἔγοια. ὑΠ6 θΘρΊππὶπρ Τ Βαϊ ποῦ 
πἀπίο γοι, ὈΘοδιιβ 1 νγαϑ' στ χοῦ. Βαυΐ 
ΠΟΥ͂ 1 ρο, 15 ἴο πἴπη ὑμαῦ βοηῦ πηθ,ῦ πα πὸ 

Ἰ ὉΥ, "ςαδέ γοῦ ουξ,᾽ 

3 γ{ξ. “Κπονν ποῖ,᾽ ἀξαηψεαπ, ἔγνωσαν. 

3 ΨΥ, “ἃ {{π|6.᾿ 

4 δέ, " Ἔγδτῃ.᾽ 

5. γέ λαπι ψε5, ὑπάγω ἐγώ. 

δ πῦ, “ἴο {Π|6 βόπᾶουν οἵ Με. 

ΘΕΟΒΟΊΑΝ, 5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

ἴον ἴσοι μθ Ἐλέμοτ,. Π6 888}} θθῶν τυ ϊῦ- 
ΠΘ88 Οἵ τη6. 
7 Απάὰ γ9 4180 ἃγθ ὙΠ ΓΠΘΒ86 8, ὈΘΟΔΌΒ6 

Υ6 ἅτ ὙΥ]ἢ τη6, ἔγοιῃ 86 ὈΘρὶ πηϊηρ. 

Οσπμ.». ΧΥ͂Ι. 
Φ 1111.---1 ΤῊΙΒ 1Βρᾷκθ πηΐο γου, ὑπαὺ 

γ9 θ6 ποῦ οἴἶδηππαθα. 

2 ΤΠ ΟΥ ἄγουθ σοὺ ουῦ οἵ {Π|8 ΔΒΒθιη} ]ῦ : 
Βυῦ 4. ἐϊπιθ σομηθίῃ, ὑγ ΘΠ ΘΥΘΡΥ͂ ὁΠ6 Μ᾽ ῆ0 

18. ΚΙΠηρδ γοῦ, τὺ ὑδπῖηκ μον ὑμαῦ ἢ 
Οἴου ἃ Βδοῦῆσθ ἀπίο (ὐοά. 

8. Απὰ {18 ὉΠΘῪ 518}} ἀο ππΐο γοιι, Ὀ6- 
ἰσϑι56. ΠΟΥ Πᾶγθ ποῦ ΠΟ ΤΩΥ̓ ΕΔΥΠΟΣ 
ὙὙ}0 Βθηὔ Π1Θ, ΠΟΙ ΠΊΘ. 

4 Βυῦ ὑπΠ18. 1 βα]4 πίο γοιι, ὑπᾶῦ ΘῈ 
ἐλαέ ΒΟῸΡ 5118}} ΘΟΠῚΘ, γ6. ΠΙΔΥ͂ ΤΟΙΏΘΙΙΒΘΡ 
ὑμοϑθ ὑΠΐηρ8 ὑπαῦ 1 βα: ἃ πο γοι. ΤῊ 8 
ἔγοτῃ 6 ἢγϑὺ 1 β814 ποῦ απο γοι, θθολιι86 
Τ νγα8 ψ ἢ γοι. 

ὅ Βυῦ πον 1 ρὸ ἴο Πἰπὶ ὑπαῦ βθηῦ ΠΊ6, 

[80 Ἑαΐμον, ἔμιδῦ ὁπθ θθαγϑίῃ υυϊδμθβδ οἵ 
Ἰη6. 

27 πὰ γοὰ 4150 θθᾶγ υϊηθβϑ οἵ πιθ,} 
Ὀθοδιβθ γ9 810 ΜΊΔΗ τὴη6 ἔγοιῃ [ῃ6 Ὀθρίη- 
πίηρ. 

ΟπλΡ. ΧΥ͂Ι. 
1. ΤΉΈΕΒῈ μίηρ8 1 βρακθ ηΐο γοα, ΠΤ 

Υ8 θ6 ποῦ οἴἴεπάοα, | 

“ τιτι.---ὦ ΤΟΥ οὐδ γοὰ οι οὗὨ ἐδθ. 
ΒΥΠΔΡΟρΡΙΘΒ: θυῦ ὑμθ ΒΟῸΣ σοπηθίμ ἐμπαῦ, 
ΘΥ̓ΘΡΥ͂ Οη6 ψμο ΚΙΠΘΝ γοὰ {πίη κοῦι ἀ6- 
γουῦν ἕο ἀο (ἰοἀ βουνῖοθ ' 

8. Απά {Πὺ ἀο ἔδμθβθ ἐδπίπσβ, θθοδιιδθ 
ὍΠΟΥ ΚποΥ ποῦ ΕΔΌΒΘΙ, ΠΟΙ Π|6. 

4 Βαυὺῦ ὕμ680 ὑμίηρβ 1 βραῖζθ πο γοὺ, 
Ὁπαᾶῦ νΠθη 086 ΒΟῸΣ οοιπθῦ, γΘ ΓΘ ΘΙ ΒΘ 
{86 ὑμίπρϑ ψῖο 1 βαϊά ἀπο γοὰ ; ἔμι6βθ 
Βονθνον, 1 ἰο] ἃ γοὰ ποῦ ἔγοιῃ {ῃθ ἢγϑῦ, 
ὈθοδιΒ6 1 υγὰ8 τυ γοιι. 

ὅ Βυΐῦ πον 1 ρσοὸ υπΐο δῖπι ἐμαῦ βϑηῦ τη, 

1 φμἰὶ ἐδηιΐπάα αὐ ΘἸιπιου ἐκ ΟἈ πῖον ἐ᾽  ἴδαραηι πιαηιῖδ, 
γε ποϊοδασαπ ἐδηαγοβ σαπιοδγμὶ αΥὰ ποθοῦν. 

ΤῊ ἨονΥ ΘΉΟΒΤ 5. (ον, σουὰθ ΤΌσγίη ὕγοτῃ ἔπ: 6 ΟΠΪΥ͂ 
Τοαπίαίπ, αν ἔπ ἙΆτηπ, ποῦ ἰκὸ ἔμ 50 Ν.᾽ 

ζὸ πιαπιΐβαρατι διεἰϊξ8 ταΐϊδ ατῦυδ πιαπιῖβ 
ογγῖυε ἀπρλαΐι 5'κισα ἀα δ'διυα σισαγαὰ 686, 
οὐδὴ πιδεγιυαίεδα, ἀὰ παῤ πεἰὶ ἐδο ϑ' λίβα σαν. 

ΤῊ 50 Ν ἔγοτῃ ἴπὸ ΕΑΤΉΕΕ, Π6 ΞΡΙΕῚΤ' 8150 ὕγοτῃ ἔπ Ἐλ- 
τΉΈΗ, ὈΟΙΝ, ΔΙ Οα Γι ΘΟ 18 οὐἩἉ ἀποῖποῦ Κίπά, Κὸ νναστητῃ 
8πε Ἰἰρηῦ ὕγοτη πὸ ἢγο.᾽" Απίοπ. Μεῖγ, Καγί, 5ξ. 91, 90, 

πιγέβαγηϑ διεϊ ἐδτιΐάα---τοηιοὶὶ σανποαϊδ πιαπιΐδαραπ ἀα Ξῖδα- 
ξαπ. “1 θορόν πὶ πὸ ἨοκΥ αποϑτ ΠΟ σοπιθίῃ ΤΟσί 
ἔγοτῃ {πὸ ΕΑΤΗ ΕΝ 8πὰ {πὸ 50Ν." Μοαὶὸ Μοζρῖι. Ρ. 17. 

3 γχῖ, “ἐμδί.᾽ 5 1Ὸν “νγὰ5 ΚΠ τ’ γοῦ,᾽ ἱπιροτί, πὰ, 

1 χεῦ, “ Ὀτίπρ βοσνίορ, ἰ.6, " οὔογίη," 

ΑΝΟΘΙΟ-ΒΑΧΟΝ. -: 

86 Ὀδαγθῦῃ τυῖῦμθβ88 οἵ τηθ.βἕἥ 

27 Απά γ9 Ὀθῶ ψυ]ῦπ688, Ὀθοδιι8θ γ6 
6.6 ἴσοι ὕἢ6 ἢγβῦ τ ἢ τη6. 

Οπλν. ΧΥ͂Ι, 
1 ὙΠΕΒῈ ἐπίπρβ 1 βα]4 ἴο γου, ὑμπαῦ γ6 

θ6 ποῦ οὔεπάοά.5 

2 ΤΠΘΥ δι γοι ουὖ οἵ Δ5Βθι} Ὀ]168.: θὰ 
[πὸ τ1ἀ6΄ σοπιθῦ}, ὑμαῦ ΘΥΘΓΥ ΟΠΘ ὙΠῸ 58]δυ- 
οὐ γου, τυθθπθῦ ὑμαῦ ἢ βουυθῦι (ἰοά. 

3. Απαᾶ {δπθ89 ἐπίπσϑ ἔμοῪ ἄο θθοδιιβο, 
ὑπδῦ ὉΠΟΥ͂ ΚΠΘῸΥ ποῦ ἢν ἘΔΌΠΘΙ, ΠΟΙ τη6, 

4 Ῥυῦ {ποθ ὑπίηρθ ἀπίο γοὰ 1 βαϊά, 
Ὁπᾶῦ γ6 σϑιηθιηθον ἤθη ἐμοῖσ 0146 σοι ἢ, 
ὕπαὺ 1 βαϊα 10 ἴο γοι. 1 βαϊά ποῦ ππηΐο γοιὶ 
ὉΠ680. ἐπιῖπρϑ αὖ ἢγδῦ, Ὀθοδυβο ὑπαῦ ΤΟ ντὰ8 
δ ΊΠ ἢ γοι. 
“ χυπτ.---ῦ Νὸν 1 ἀθρατῦ απο πἷπὶ ἐμαὶ 

1 δε πιὸ, " ὌΥ, σοποογηίτς Μο." 

3 ὁγ, '" ἀσοοίνοά," ἐλαέ ψε πε σιυϊείοη. 

5 γ{ξ. " ἀο.᾽ 

4 δεὸ ἐἰὰ, 

ἈΚΑΒΙΟ. 

δίπουν, μ6 58}} θθαν τ ὕΠ655 οἵ πη6. 

27 Απὰ γ8 588}} θὰ υυϊῦποββ, Ὀθοδιθ0 
Υ8 ΜΘΓΘ Ὑ1Ὁ] πι6 ρομ {Π6 θορὶ πηΐηρ, 

σπαρΡ, ΧΥ͂Ι. 
1 1 ΒΡΑΚῈ οἵ {{|8 απῦο γου, 80 ὑμπαῦ γ6 

ἀοιυδῦ ποῦ, 

2 ῬῸΡ ΠΟΥ 8}}8}} ΒΌΓΟΘΙΥ ἀτῖνθ γοὰ ουὐ 

ἴῃ ΜΒ ]Οἢ, ΘΥΘΡῪ ὁη6. ψΠ0 ΚΙ Π]ϑῦ ἢ σοὺ 584}} 
πὶ πκ παῦ πὸ Ὀγίη σθα]ν ἀἢ οἰουῖηρ απο (ἐοά, 

89. Απὰ τηάθρα ὑπο ν᾽ νν}}} ἀο {}18, Ὀθοαιβ6 
ὉΠΘΥ Κπον ποίύμου ὑπο ΤΆ ΠΘΡ, ΠΟΙ Πι6. 

4 Βυῦ 1 βραῖκκθ οἵ {}18. ἀπέο γοῦ, ὑπαὺ 
γι Βθὴ ὑπ θὶτ' ΠΟῸΡῚ 18 ΘΟΠΠΘ, γ6 ΤΏΔΥ͂ ΓΟΠΊΘΙΏ ΒΘ 
{παὉ 1 βαϊὰ ἀπο γοῦ. Απά 1 ἀϊά ποῦ {6}} 
γουι οὔ 10 Βϑίογθ, θθοῦυβο Γ τσας χα γοι. 

ὃ Απᾶ ποῖ 1 διὰ κοϊηρ ἕο Εἶτ ἐμπαῦ βοηῦ 

11,6, “τὰς ποὺγ οὐὗὁἉΓπ πο {πη χπ." 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

ἄονπ ἔτοπι τὴν ΕΟ ΘΥ᾽Β ργθβθποθ, μ6 ἰδ ἰ8 
{πὰῦ Ὀθαγθί ἢ τυ ῦπ688 οὗ τηθ. ᾿ 

27 Υ αἶβὸ Ὀ6 υυἱύπθβϑ, θθοδαβο ἴσομι ἔπθ. 
θΘρΊΠηϊηρ’ Υ6 ἃγ6 ΜΠ Ὶ ἢ. τη6. | 

Οπ Δ». ΧΥ͂Ι. 
4 χχχι.---Ἴ ΑἸΝΟΤΗΈῈΕ ὑϊπι6 ΝΜ οββϑὶ δὴ βαϊα, 

Ι βιὰ {ποθ ὑμίηρϑ αηΐο γου, ὑπαῦ γθ Ὀ6 
ποῦ ὑγοι]θα. 

2 Απᾶ {Π6Υ 5}18}} ἀσῖνθ γοὰ ἔγομι ψ 
οὗ {Πι6 11" ΒΥ ΠΑ ΟΡΊΙΘΒ : Ἀπ {ἢ ΠΟΙ ΘΟμπιθ ἢ {6 Ἀββθιηγ : ἀπ ἐμ ἐἶπηθ οοιμοῦμ, ὑθαῦ 

᾿ΘΥ̓ΘΡΥ ὁπ6 ψγ0 ΚΙΠ]Θὺἢ σοὺ ὑπ κοῦι πα 1. 
15 δὴ οἴθυϊπρ' πιδθ ἀπίο (ὑοὰ, 

8. ΤΉΘΥ 58|8}} ἀο ὑμιθβθ ὑδμίησβ αμΐο γοὺ, 
Ὀθοδιιβθ ἔμ Ὺ μᾶνθ Κπουσαὶ ποι το. τὰν Εὰ- 
{ΠΏ 6}, ΠΟΥ ΠΊΘ, 

4. ΤΡ ὑἶπιθ οοιπθῦ ἤθη, γ6 588}} Ὀσίηρ 
ἴο πιϊμπᾷ τ βαῦονοῦ ποσὰβ 1 βρακθ ὑηΐο 
Υου. 1 αἰὰ ποῦ 88 ἔδοβθ ἐδηρβ αμΐο 
γοὰ ἔτοπι ὑπ ἢγϑί, Ὀθοδιβο 1 τὰ ψὶθ ἢ 
ἃ. 
ὅ Νοὸν 1 σὸ Ἰπΐο ἔδ8 Ῥγθβθπορ οὗ ΠΪπὶ 

1 λξ, ΠΟΥ Κπονν." 



5. 5Ο0ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΆΙΞΕ. ΥΕΒΞΙΟΝ. 

βϑηῦ Π|6; 8Π4 ΠοπΘ οἵ γοι ΒΙκθῦ]} ΤΏ, 
ὙΥΒΙΠΙοΡ σοοβὺ {μοι ἢ ἢ 

6 [Βι0]Ὀθοαιβθ] μανο [3814 08.686 ὑπ] Πρ5 
απίο γοιι, Ἰβοσρον μϑύ ἢ Π]]6 γοῦν μθαγῦ. 
 Νουθγίμο θββ 1 [61 γοὰ ὑμ6 ὑσαθ ; Τῦ 

ἴβ οχρβάϊθηῦ ἔον γοῦ ὑμδῦ [1 ρῸ ΔΥΨΔΥ͂ :] ἴῸ Ὁ 
161 ἴσο ποῦ ἀν8γ,] ὅπ Ομ ονῦθν Μ1}} 
ποῦ ὁομηθ πηΐο γοῖ; Ὀαὺ 51 1 [ἀϑρατύ,71 
Μ01}] βοπα Εἷπῃ ππῦο γοι. 

8 Απᾶ σψῆθη ἢ6 18 Θοπη6, ῃ6 ψ1}} [γο- 
ΡτΟΥ67 ὑπ6 που] [0 811, δπα οἵ τὶ ιὐθοιυβ- 
Ώ655, 8Π4 οὗ Ἰπθρτηθηΐ : 

9. δ0Γ 8ῖη, θφοδιβθ ὑῃ6Υ Ὀθ]θνα ποῦ [08] 
Π1Θ; 

10 δΟΥ τἱρηι θουβηθββ, Τθθοδιιβ 1 ρὸ ἴο 
ΤΑΥ͂ ΕΑΡΠΘΡ, ἃπἃ γὙ6 [3867 126 ΠΟ ΤΠ07 ; 

11 δ0Γ Ἰμᾶάρτηθηῦ, θθοδιιβ ϑ6Π6 Ῥυῖποθ 
οὗ 0818 που] [18] Ἰαάρσϑα. 

12 1 πιᾶγθ γϑῦ τᾶ ΠΥ ὑπίηρδ ἴο 58Υ πηὔο 
γου, ᾿θθαῦ γ6 οαπποῦ ΘΔ ὑΠ 6} ΠΟΥ͂. 

13 Ἠονθοῖν σμθη μ6, π6 ϑριγιὺ οἵ 

ΞΎΒΙΔΟ. 

ἸῺ ; 8Π4] ΠΟ τη {ρΡΌτη ΔιπΟΠρ' γι ΔΒΙκθυ ἢ 
πηθ6, ΔΙ ΠΡ ατέ ὕποι ροΐϊπρ Ὁ 

6 ΤὸΡ 1 βαϊὰ {Π686 ὑπὶπρθ απο γοι, ἃπα 
ΒΟΓΓΟΥ͂ οὩΠ16 Δπα Π]]6 γοῦν μϑαρίβ.} 

7 Βυῦ 1 {6}] γοὰ ἐπ ὑγαῦ ὑπᾶῦ, Τῦ 15 
ΡτοΠύδὈ]6 ἴῸν σοὺ ὑπαῦ 1 ρῸ ἅν8γ : ἴον 1 
Τρο ποῦ ἅνχᾶν, ὕπθ Οὐμ ον θυ οοπιθῦῃ ποῦ 
αηΐο γόοις; Ὀυὺ ᾿ξ 1 51|8}} σῸ δυσᾶν, 1 588}} 
Β6Π4 ἢϊπ ππΐο γοι. 

8 Απᾶ ψῇθη Π8 οοπηθίῃ,, Π6 8118}} ΤΘΡΤοΥΘ 
686 που] ἔονϑ βίη, μὰ ἔουϑ σὶρ ἢ θοιιΒη 688, 
δη ἔον" Ἰαἀστηθηῦ : 

9. ΤῬοτῦ βίη, θθόδιιβο ὑΠ6Υ αγὸ ποῦ Ὀ6]ῖθυ- 
ἸηΡ᾽ ἴῃ Τ6 ; 

10 Του" υἱρ!ὐθοιβηθδβ, θθοαιβδθ Τὸ 81ὴ 
σοϊπρ ἴο ΠΥ ΒαύΠον, ἃπΠἃ γ6 586 Π|Θ πὸ 
ΤΠΟΓῈ :ἢ 

11. Βυΐ ἴουϑ Ἰυθρτηθπέ, Ὀθοδιβο ὑΠ6 τα] ουῦ 
οἵ Ὁ}18 στοῦ] π6 ἐβ Ἰυαροϑά. 

12. Αραΐῃ 1 πᾶνϑ πηπο}}ῦ ἴο 58 ππἴο γοὰ, 
Ὀυῦ γϑ οαπποῦ ἰαἰκοῖ ἐξ πον. 

15 Βυῦ πΒθη ἐμ ϑριγιῦ οὔ ὑσαθ οοπηθίῃ, 

ΟπλΡ. ΧΥ͂Ι. 

ἘΤΗΉΙΟΡΙΟ. 

Δηἃ ποῦ θυ ΟὯΘ ἔγοηὶ δΔιΏΟηρ' γΟΙ 5810} 
απΐο τηθ, ΝΥ ΒΙΌΠ Θ᾽ σοοϑῦ ὑμποι ὃ 

Θ Ὑοὺ Ὀδθοαιβθ 1 ὑο]ὰ γοὺ ὉΠ18, ΒΟΥΡΟΥ 
Π]16α γοὺν πρανὺ.} 

7 Βυῦ ὑγυ]γ" Δ Πα ΤΘΔΠ]Υ 1 ΒΥ πηῖο γ0, 
Τῦ 15 σοοά ἴον γοι ὑμαῦ 1 ρὸ ἅἃνᾶγ: ἴον 1 
1 ροὸ ποὺβδ ἀνγᾶγ, ὕπ6 Ομ ονύθ 5}8}] ποῦ 
ὁοτη8 πηΐο γοὰ ; θυὺ 1 1 σοΥ ἄγαν, 1 588}} 
Β6η4 Πἰπηῦ ηὔο γοι.. 

8. Απᾶ δὖ ΠῚ8Β σοιηΐηρ ΒΘ. 588}} ΤΘΡΙΌΥΘ 
{π6 που] ἴον βίπ,6 ἃ πὰ ἰὸν σὶρ αὐθοιι8η 688,7 
ἃη4 ἴον Ἰπαρτηθηῦ: 

9. Τὸν βἰπ, θθοῦιβθ ὑπο Ὺ Βο]θνθα ποῦ ἰπ 
16; 

10 Απάὰ [Ὸν υἱρ ὐθοιβη 688, θΘΟδι86 1 ΡῸ ᾿ 
ἴο ἘΆΟΠΘΡ, ἃ πα γ6 8118}} 586 16 ΠΟ Π|0}8Ἐ ; 

11 Απᾶ ἴον Ἰυαρτηθηύ, Ὀθοαιιβθ ὑ86 Κίπρ' 
οὗ {Π|15 γνου] 8 15 Ὀθὶπρ' Ἰπασϑά. 

12 Απᾶ 1 μβᾶνθ τηποῖ πιαύνου" ὑμαῦ 1 
τηϊρ ῦ 061} γου, Ὁ θαῦ γ6 οαπποῦ Ῥθὰν ἴὐ 
ΠΟΥ. 

15 Απα αὖ μὶβ οοπηῖηρ, ὑπαὺ ϑρινιῦ οἵ 

Α.Ὁ. 33. 
1. ΟἿ, χνὶϊ. 29; χίν. 1. 
3 ΟἿ. νἱΐ. 30 ; χίν. 16, 26; χυ. 26. 
3. Αοίβ ἴϊ. 33; ἘΡΏ. ἵν. 8. 
4 ΟΥ, εοπυΐποο. 
5. Αοῖϑ ἰϊ. 29---37. 
5. Ασίβ Ϊ. 32. 
7 ΟἹ. 1|..14; ν. 32. 
5. Αοἵβ χχυῖΐ. 18, 
9 5, [Κὸ χ. 18; ΟἩ. χίϊ. 31; ἘΡἢ. 11. 2: (Ο]. ἰϊ. 1δ᾽; 

ΗΘ. 1... 14. 
1΄ο 5, Μδῖκ ἷν, 38;1 ΟΟΥ. 11..2; ΗΘΌ. ν. 12. 
1. ΟἩ, χῖν. 17; χυ. 26. 

1 «νυ Ὀδοδαβο Τ βρᾶκο {Ππ|656 [{Π]ΠΡ5] απο νοῦ, ΘΠ ΓΒ}. 
᾿μδῖ δΠ1οα γοὰν ποατί.᾽ ΗΤΚΙ. 
Ι! 

ΕΠ 3 ΚΚὶ, ῬΡαγαφπίο. 

8 ΟΥ, “ΘΟΠΟΘΙΗΐη,᾽ “ΤΟΙ αἰ νον ἴο,᾽ “δοοαΐ,᾽ ᾿αἱ, Ὅς, 
Ἡ͵ΚΙ. Πδ5 πιϑέ εἰ, " Ὀδοδιιβο οἵ, 

4 ΟΓ, “ποῦ δραίῃ.᾽ 

5. αὐ μη. 

δ ἐγ ηΥ [{Π|ΠΡ5].᾿ ΗΚ. 

7 “ὍρΟΔΓ,᾿ ΟΥ̓ “ΟΑΙΤΥ.᾽ ἯΙΚΙ. 

1 10. “Ὁ ΐη,᾽ ΟΥ̓ ᾿πδῖαθ γΟῸ πραγέ,᾽ 
3 απιᾶπι ᾽αἰλιυα. 
3. 110. “ννϑηΐ ποῦ. 
4 γ{, “τυοπΐ,᾽ ἃ 86 οὔ {ΠῸ ῥγοξ, ακίῃ ἴο πὸ Ασαρῖς. 
5. ἐβρηᾷ Ῥαγδκιῖοβ.᾽ ῬΟΙΥΕῚ. 
δ ψακαϊαζο ἰα'αἴαηι δαΐπέα "παῤ ῖαξ; πκαίαγα ἰἴΒ ἀβοὰ ΤῸΥ 

ἐχοΡργον θ᾽ ἴῃ Ῥβ. ν. 8,21; ΟΧΙΪ, δ, ἄο. ; ΤῸ " σομνίοῦ᾽ ἴῃ 5, 
Φόμη νἱϊῖ, 9; ΤῸΓ " σομνίμοο᾽ ἰπ οἷν, νἱϊ, 40, ἅτε, 

7 ἐβΐάᾳ, ἰ.α. ΟἿ. Χν. 37; οἷν, ἷ, 14, αν. 
5. Βεγία!---ὐκαίακα "απια δᾶ παβαϊ ἑᾶπας "ἄϊαηι, “ ῬΟΥΪΔ]--- 

{πὸ Δ ΡΟ] οὐ νἱοϊοποθ ΠΌΒΘ 15 {πὸ στ]ο ΟΥ̓ {18 νου," 
Αβς. 15. 1, 4. 

9 παραγα, " Αἰβοοῦγεο,᾽ “[816,᾽ “ταδίξοι,᾽ “ΓΗ 6’.᾽ 
10 ραϊη). ΟΠἹγ νυ ουῦ “ταῖρι ϊ,᾽ 

ΒΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤῚΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

Βθηῦ τὴ0 : 8Ππἃ ΠΟ ΟΠη6 8ΠΊΟΠηρ γοι Δ5Κοίῃ 
τη6, ὙΥ ΒΙΓΠ Θ᾽ 54] ῦ ὕποα ρὸ ὃ3 

6 Βυῦ βαγίηρ ὕπθβθ ἐλέηψϑ απο ὙΟΊΙ, ΤΥ 
ΒΟΡΓΟΥ ΠΠ]οὰ γοὰν μρανὺ.3 

7 Βυῦ 1 88ν ππίο γοὺ {Π6 ὑγαῦῃ ὑμαὺ, Τῦ 

Τ ἀθραγῦ ποῦ, {6 ΟὐΠΙ ΓΘ 588}} ποῦ Θ0 116 
απο γοι: Ὀυὺ 11 ἀθρατγύ, 1 8588}} βοπὰ Πϊπὶ 
ἀΠΐο Υοιι. 

8 Απά πο, σθθη 6 οοιποῦῃ, ΒΘ 8})8}} 
τΘΡτονο {Π6 νον] [ογ΄ βίη, δηα [ον σὶρ ῦ- 
ΘΟΌΒΠ6Β8, ἃπά ἴοτῇ Ἰπάρσιηθηῦ: 

9. Τὸοτ βίη, θθοδιβθ, [ΠΟΥ Ὀο] ον ποῦ ἴῃ 
ΤΩ8 ; 

10. ΑΧ.8 τϑρδγαβ᾽ τὶ ση θοιβη0 88, θθοδι80 1 
ἅτη ἀθραγθπρ ἀηὔο ΤΥ ΒΑύΠοΓ, μα γ6 866 
ΠῚ ΠΟ ΤΠΟΓῸ ; 

11. ΑΧ.5 τοραγάβ Ἰπαστηθηῦ, θθοδιβθ ὑπ 6 
ΤΌ]ΟΡ οὗ {{18 νου] 18 Ἰυαρορα, 

12 1 μᾶνθ γϑῦ τηδην {πίη ρεῦ [0 88. ἀηΐο 
τοῦ, θὰ γθ Ὀθδγ ὕμιθιη ποῦ ΠΟΥ͂. 

18 Ῥγοἢίδθ! ἴῸΡ τοι ὑπαῦ 1 ἀοραγῦ: ἴον 1 | 
'βὸ ποῦ Ἀν ΔΥ 6 (ΟΠ ΌΡΓΘΙ 588}} ποῦ σοιηθ. 

᾿Βθηῦ Π|6, 8Δηἃ πὸ ΟΠ6 ἴγοη 8:Π0ηρ ΥΟᾺ 
“ΑΒΘ. τηθ, ΝΥ ΒΙΌΠ6Ρ σοοβύ ὑμοὰ ὃ] 

6 Βυῦ θϑοδιβθ 1 βαϊα ὕμθ86 ὑμίπρϑ, Β0Υ- 
τον Πρ γοῖιν Πραρύ. 

7 Ῥυῦ τὉ 18 ὕ8ο ὑγαξῃ 1 [611 γοι ; Τῦ 18 
ΡΓΟ ύΔΌ]6 ἔου γοῦ ὑπαῦ 1 ρῸ νῦν : ἴον 11 

απο γοι; Ὀυὺ 1 1 ρῸ ἃνγαῦ, 1 88|8}} βοπὰ 
Βῖπι ππΐο του. 

8. Απᾶ ψπθη ὑπᾶῦ ὁπ οοτμθῦῃ, μ6 8Π8]] 
τορτονθ {π6 μου] ἴον" βῖη, ἃπα Τον" ὑσαθ}, 
δηὰ [ον Ἰπαρηηρηῦ : 

9. Του" 811,1 587, Ὀθοδιιβθ ὑΠΘΥ ὈΘ]ΪΘ 6 
ποῦ ἴῃ π|Θ; 

10. ΑΧ.8 τορδγῆβ5 ὑγαῦῃ, Ὀθοδσβθ 1 ἃπὴ 
σοΐηρ ἴο {πὸ ἘΆΓΠΘΡ, μα γ6 8118}} 866 1η6 
ΠΟ ΠΟΤ ; 

11. ΑΧ.8 τορδρ 85 Ἰπδριηθηῦ, Ὀθοδαβο {πὸ 
τΌ]ον οὗ {Π18. νου] 18 δἰσθδᾶν Ἰπαροα, 

12. 1 μανϑῦ γϑῦ τηδῃῦ ὑπῖηρ8 ὕο 880 ππὔο 
του, θῦ γ6 οδηποῦ ὈΘΆΙ ὕμ θη ΠΟΥ. 

] : ἘΝ 
᾿ 15 ΘΠ ΒΘ 58}|8}} οοπιθ ὅῃθ ϑρίγιὺ οὔ 13 Ῥυῦ ἤθη ἢ 18 Θοπι6, 6 ὑπαῦ ἐ Βρί γι 

Ι 1 Ἑ, Τυκί, ὑ. 353. 

3 Τὰ, ᾿. 4306. 

3 14, ν᾿. 436, 

ΕΠ Φ οΥ, “θδσδαβο οὔ,᾽ " σοποογτηίηρ." 

5 11ῸἰΦ “τη 65.᾽ 

1 Οὐ σδίπου, “τηδυοδῦ Τποὰ ὈῸ κοίπρ,᾽ ἀχπαδῆοπαῖ; Ὀὰΐ 
᾿ππὸ οχδσξ τποδηΐπρ οὐὁἨὨἁ {π5. ἰαἸοτηδείς ἴδηβο οὐὔοι ἀοροπβ 
ὁπ πὸ σοπίοχε, 

᾿ 3. ογ, “Ῥοοδῦβο οὗ, "σοποοτγπίηρ, δέλδε, '.α. Βαμα, 

3 γ{, “ΤΠότὸ [8 ἴο Με, 

ΔΠ4 ΔΠΥ 9016 οὗ γοιι ἃβἰζθῦ]ι τη8 ποῦ, ΥΥ̓ αἰ Π 6 
Βοοβῦ ὕπο ἢ 

6 Βὺῦ Βϑοδιβθ 1 βραῖκθ ὑ}π||8 πηὔο γοι, 
ΒΟΡΡΟΥ͂ ΠΕΡ άΘη64 γοῦν πρᾶν} 

7 Βυὺῦ 1 88γ ὕγιιῦι ἀηΐο γοι; Βούίον τ 
8 ἴον. γοὰ {πᾶῦ 1 σὸ ἅἃναγ: ἴον 1 1 ρὸ 
ποῦ ἃννδΥ, ὑπ ΟὈπν ον ὑου σοι ῦ} ποῦ ἀπΐο 
γοῦ : θὰῦ ὑπθη 1 1 ρο, 1 βοπὰ ἴα πμΐο 
οἱ. 
8. Απᾶ οοιηΐηρ, πο τοργογοθῦϊι {Π|8 του] 

ἴον" 8ῖη, πὰ ἴονῇ υἱρ ὐθοιιβηθβθ, πα ἴον’ 
7υαριιοηῦ : 

9. Κον βἰπ τὶρλῦγ, [0}1810 Ῥθοαιβο ΒΘ Υ 
Ὀ6]ΊΘν ποῦ ἴῃ 1η6 ; 

10. Απὰ [ον σὶρ θοιβη 6858, θΘοδα86 1 ρῸ 
ἴο τὰῇῦῇ ΆῦΠ ΟΡ, ἃπὰ γ6 860 Π1Θ ΠῸ ΠΊΟΙΘ ; 

11 Απα [ον Ἰυἀρστηοηῦ, θθοδαδο ὑΒΘ ΡΥ πο 6 
οἵ {18 γον] 18 θοίηρ ἀοομιρά, 

12 Ὑοῦ ϑῃοιρὶ πιυϑὺ 10 Βα. πηΐο γι, 
θυ γ6 οαπποῦ θὰ ἐξ ΠΟΥ. 

13. Ῥθαῦ ψ] θη σοιηθῦἢ ὑμπαῦ οπο, δ ρὶ τὶ οἵ 

1 ψχαδαμδίάα ἵσυαν λαϊγίο, 

3 α΄, Ῥαγακίείνα, 

3. αἱ ἐπσυΐδ, τ, δα νοβ,᾽ ἴο θὸ "ἀρ νοβ." 

Φ γέ, "Ὀγ,᾽ “σοποογηίην," " αθοῦξ," “ἴῃ χτοβροοῖῦ οἵ," 

5 ἐλαία ἰδ. ὁποϊοβοά πὶ Ὀγποκοῖβ ὉῪ Μαββτηδηη ; πα 6 
ΟΔΟΙΟπ Ζ πὰ 1,, ΒΆΥ, “ ἀοϊοπ πὶ 56 ἐππα παι το τ πῇ 
ΠΟΓΑΤῚ ΡΥΓΌΡΓΟΥ ΒΟ ΠΟ ΠΒ. ἐλαΐοί,"" τ ΠΕ, ΤῸΓ Ὁ 15 πογο οὐν 
οἵ μίασο απὰ αἰχαϊ δ ΚΥΔΙΏΤΉ ΔΎ, 

δ οΥ, “Ἱ πᾶνο, οὐ “ουρκπξ ἕο Βαν,᾿ φαποῖ κκαὶ ηἰέλαπ ἵσυίΐα, 



πα». ΧΥ͂Ι. 8. ΖΟΗΝ. 

ἈΚΜΈΕΝΙΑΝ. 

ὉΠ6 ἴγοπι διηοῃρ γου ἀδἸκοῦ τηθ,5 ὙΥ̓ΒΙΓΠΟΓ 
δοθϑὺ ὑβου ἢ 

6 Βαυῦ Ῥθολιιβθ 1 8ρᾷκθ {{18 σῖθῃ γου, 
ΒΟΡΓΟΥ ΠἸ]ο γοῦν Ποατίβ, 

7 Βυῦ 1 [611 γοιι ὑπθ ὑγαθα 3 Τῦ 18 σοοῦ 
ἴον γοῖι ἴ{ 1 σο: ἴον {1 ποτ ποῦ ἴο ρο," 
66 Οὐπ ον θυ 8ῃ οι] ποῦ οοπιθ πηἴο γὙοιὶ ; 
θαὺῦ 11 ρο, 1 51|8}} βοπὰ πἴπι πΐο γοιι. 

8 Απὰ δ, ΘΠ ΟΟΠΊ6, 588}} ΤΌΡΓΟΥ͂Θ 
ἔμ στοῦ] ΘΟ ΠΟΘ ΠἰΠρ' 51η8, ἃΠ ΘΟΠΟΘΡΠΪΉ 
τὶ σ θοῦ ΒΠ 658, ἃπα ΘΟποθγπὶηρ' Ἰπαστηθηῦ: 

9. ΟὉποθνπίηρ' 5[Πη8,} ὈΘοδιι86 ὉΠ ΘΥῪ θ6] ἴθ νθ 
ποῦ ἴῃ τη6; 

10 Οὐποοτηΐηρ σὶρ ὐθουβπθβδ, ὈΘΟδι186 
Τ ροὸ ἴο Υ ΕΆΌΠΘΡ, Πα γ6 8}}8}} 8606 π|8 πὸ 
ΠΟΙ ; 

11 Οὐποογηΐπσ Ἰπαρστηοηῦ, Ὀθοδιιβθ {}|6 
Ῥυΐποθ οὔ ὑμ18 νου] 18 Ἰυάρϑά. 

12 Ὑδῦ προ λ7 μαγθ 1 ἴο 54Υ 0 γοιι, θυῦ 
Υ6 οαπποῦ 808} ἐξ ποΥν. 

18. ὝΤΒοπ Π 5|18}} ὁοπιο, ἐπα ϑρινῦ οἵ 

1 οΥ, "ποῦ ὁπ οὔ γοὰ.᾽ 

3 γΔΓ, “ΤΔΥ, ΟΥ̓́“ τηΐ ἢ 8 Κ Με. 

5 βοπιθ Μ55, οπιῖξ “πὸ ἐγαίῃ.᾽ 

4 πὸ. “11 νγεπξ ποῦ. 

5 ΨΆΓ, “ΒἰΠΠΟΥΒ.᾽ 

6 ῬΑΤΕν αὐοξοα ἱπ Οτορ. ΠῚ. Ηοπι. νἱ. Ρ. 51, “Ἐπ ὑυΐποο 
οὗ {15 ννοσ!ὰ ἰ5 ἡαά κοῦ, απ 5}8}} Ὅ6 σαβῦ οαΐ,᾽ οι, χὶὶ, 81, 

7 γ1ξ. “τα οῖι [ΐπρΓ,᾿ 

ΘΕΟΚΘΙΑΝ. 

Πα ΠῸ 0Π6 ἔγοπι διηοηρ γοὰ ΔΒ ΠΠΘ, 
ὙΥΒΠ6᾽ ροσβῦ ἔμου ἢ 

6 Βυῦ ὑβγουρὰ {818 ὑμαῦ 1 βαϊὰ υὑπΐο 
γοῦ, Βουγονγ Π]16 ἃ γοὰ ΠοδΡίβ, 

7 Βυῦ 1 {6}} γοὰ ἱπ ὑγαῦμ,} 1 18 θθεθον 
ἴον γοὺ ὑμαῦ 1 ρὸ ἅνὙ8Ύ  : [Ὁ 1 ρὸ ποῦ ΔΥΔΥ͂, 
086 Οομι ονῦθυ 588}} ποῦ δοιηθ πη γοι. 

8 Τῇ 1 ρο αννᾶν, 1 588}} βθηα Βἴτη ἀονη 
ἕο γοὰ : ἃπᾶ 6 8118}1} σΟΠ|6, Δηα οοῃνϊοῦ 
088 νου! ἴῃ ὑπ πιδύξοι οἵ βῖπ,2 ἀπὰ οἵ 
σὶρ θουβηθββ, ἃπα οἵ ἡυθριηθηῦ : 

9 Οὗ 55 {π8, ὑμαῦ 10 Ὀο]ϊογθα ποῦ ἴῃ 
τὴ ὃ 

10. Απᾷ οἵ τἱρμύθουβηθϑθ, θθοαιβθ 1 ρῸ 
ἴο 1ὩΥ̓ ΕΑΥΠΟΡ, ἀμ γὙ6 5118}} 8686. π|θ ΠῸ 
ΠΙΟΙ ; 

11 Απᾶ οἵ Ππᾶρστηθηῦ, θθοδιιβθ ὕΠ6 συ ]θυῦ 
οὗ {818 σου] 15 σοπαἀθιηηθα. ὃ 

12. 1 πιᾶγθ πη 0}} ΙΠΟΓΘ ἴο ΒΥ αηἴο γΟῚ], 
Ῥυῦ αὖ ργθβθηῦ γ8 οαπποῦ θὰ ἐξ. 

15 Βυῦ ψβθπ [6 οοπηϑίῃ," ὑπαὺ ϑρινιῦ οὗ 

1 αἀὐοδηπιαγίίδα, ᾿ἰξ, “ΤΟΥ ἃ ἴσιο [ΓΠϊηρ.1᾽ πὸ Οφονκίδῃ 
ἀγδιβιαΐοῦ ἀπαογδίοοὰ τὴν ἀλήθειαν δάνογοῖα]ν. ΒοίΝ 
τὰς Αγπιοπίδη ἀπ ἴπ6 5᾽ανοηῖς, ΠΟΥΤΘΨΟΥ, ΓΟΠΟΥ ἰδ ἃ5. 8 
ΒΤ Ρ]6 δος, κὸ ΑΟΥ.. 

3 ἑεδαοϊδαξοῖα, ΟΥ̓ σοποοτγιίηρ,᾽ “δρθοαΐ 5βὶπ.᾽ 

3. ἐολιεπιάα πιδηιατέ, εἰς ἐμέ, ἴ.6. “ Τονγατὰ5. Μο,᾽ ἰπ' ἔπιὸ 
56η56 ΟΥ̓́Γπο 5Ποταϊ εἰς οὐἱ κῖπδι οὗ πὸ ασθοκ πιστεύειν εἰς. 

4 γεὐλλπασαγί. 866 ποῖ οὴ ΟἿ. νυἱῖ. 48. 

5. ἀα᾽ βαγειῖ αΥα, ἴ.α. οι, ἀϊϊ,. 18, ιν... ἄο. 

6 ΤΊιΟ ὑγϑβ, Βα), ἐπ Οσουρίδη 18 πο οοββαυὶν το ἀθγοὰ ὈΥ 
{πὸ Ῥγοβ. ἱπάϊς, ἴῃ Ἐπ 5}. 

ΑΝΟΙΟ.ΒΑΧΟΝ. 

ϑοηῦ πιΘ; δηὰ οἵ γοὰ ποθ δβκϑίῃ 1η6, 
ΒΓ ΠΡ 1 ἀοραγῦ. 

6. Βυὺῦ Βοολυβθ ὑμαῦ 1 Βραᾷκθ ὕΠπ680 ὑπ πρ8 
ἴο γοῦν, Βουγον Π]]6ὰ γοὰγ μϑανῦ. 

7 Βιυὺῦ 1 88} ἴο γοῦ ὑγαθῃ ; Τῦ ργοἢ θί 
γοὰ ἰθαῦ 1 ἀδρατῦ: ἢ 1 ἀθραγῦ ποῦ, {88 
Οὐοτηίονίον σοτυθίῃ ποῦ ἕο γου ; θυὺ {1 ἀ6- 
Ρατύ, 1 βοηᾷ Βἴμι ἴο γου. 

8. Απᾶ ψῇθη ἢθ οοπιθίμ, 6. σϑρτγουθί 
{π|8 πον] ἴθ ὑπ τπαῦον οἵ" βίη, πὰ οἵ" 
τσ θουβϑηθ88, πα οἵ! Ἰπασπιθηῦ ; 

9. ΟἹ" 5[π, θϑοδιβθ ὑπου Ὀθ]ϊονθᾶ ποῦ ἴῃ 
Π16 ; 

10 Οἱ τὶ ρ  ΘΟΊΒ 685, Ὀθοδυϑθ 1 ἀθρανῦ 
ἴο Ταῦμθν, πὰ γ6 866 π|8 ποῦ; 

11 ΟΥ ἄοουι, θθοαιδο ὑμθ στ ]ον οἵ {818 
ΟΣ] ἃ 18 ἀοοτηθα, 

12 Ὑοῦ 1 πᾶνθ τηδηῦ ὑπ πρβ5" ἕο 880 ἴο 
οι, θαῦ γ6 πηδᾶν ποῦ σοπηθ ὉΡ ὑοῦ 0 πον. 

13. ὝΥΒοα ἐμπαῦ ϑριγιῦ οἵ ὑγαθ! σοτηθί!, 

δι: ΝᾺ σοποογῃίμς," βὰς ᾿ ὦ»:.... 

3 γεία ἰο δεσψεηηξ. 

8 κα χε Ἀν πὲ πιαζον πὸ ἀσάσπαν, " ατεαί πη," “σότηο ἴο." 

ἈΒΚΑΒΙΟ. 

ΠῚ ; 8Π4 ποῦ 0Π6 Διηοηρ γοῖι ΔΒ ΚΘ τὴ 6 ἕο 
ΠΟΙ 1 ρο. 

6 Βεδολιβθ 1 βαϊα ἐπ18 ἀπίο γοῦ, Βα Π 688 
οδτηθ ἃπα Π]]6 νου πϑανίβ. 

7 Βυῦ 1 {6}} γοὺ ὑπ ὑσαῦπ ὑμαῦ; Τῦ ἐς 
Βοοά ἴον γοὺ ὑπαῦ 1 σὸ ἀννᾶν :ἶ ἕο 11 σὸ ποῦ 
δνγαν ἢ {π6 Οοτ [ΟΥ̓ ΓΘΡ 58|84}} ποῦ οοπὶθ ηΐο 
γόοις; θυὺῦ 1 1 ρὸ αὐγαγ,} 1 888}} βοπὰ ᾿ΐτὰ 
ἀηΐἴο γοιι. 

8. Απὰ θη ὑπαῦ οπ6. οοπιθί, μ6 5}}8}} 
οοηγίοῦ ὑπ νου] ἴῃ ὑπ πηαῦίον οἱ" βίη, δπὰ 
οἵ“ σοοάῃθ85,5 ἀπά οἵΚ Ἰυθρσιηθηῦ : 

9. ΟἹ βῖη, θόλο ὑΠ6Υ ΒΘ] ον ποῦ ἴῃ 
16 ; 

10 Οἵ ροοάποββ, θθοδιϑθ 1 αὔὶ σοὶπρ' 
Ἀν} ἀπο ὑμ6 Ἐαΐμθσ, ἀπ γ6 81}|8}} ποῦ 
866 π|6; 

11 Απά δραΐη οἵ" Ἰυστηθηῦ, Ὀθοδαβο ὑΠ 6 
τα ]οτ’ οὐ {18 νου] 185 Ἰυἀσοά, 

12 Απάὰ] μανοῦ πιδην ὑμὶηρδῦ {Παὺ 1 τυ 18} 
ἴο 847 πηΐο γοὰ, Ὀὰῦ γ6 ἃτθ ποὺ δ0]6 ἴο 
Ὀθαν {πὰ πονν. . 

18 Βυῦ ψθὰ ὑἐμπαὺ ϑριγιῦ οὐ ὑγσαῦῃ ἐς 

τ οΥ, "ἀσραχί," 

3 αἴα, ἴ.α. ὅγτ. "αἱ, "σοποστχιίηι," "δοοῦξ," " οἵ," ἄς, 

3 ογ, “Ρυγίεγ." 

4 αἱ. αγκῦπ, ἄρχων. γαίεα, " οἰνοῦ.᾽ ῬΟΙΥΕῚ. 

δ5.γεξ. “ποτο ἰκ ἴὸ Μο," ἐμῆγχηπα 'λαπιίαμ. Οοταρ, ΟὍτῆι 
ΘΌχ, 11, 287, τοα!ᾶ ἐμ' λαπεπ πα ἰᾶ ἰᾶηαία ἰαπα δέ", " ἀνὰ 
ἴδν ποῖ οἱ τ ἃ Ὀυγάση νυν ἅγο ποῦ ΔΌΪῈ ἴοὸ ὕσαγ,"" 

6 γἱξ. "πιαοῖ ἀϊδοοῦγπο." 

Τ γἱς. “1. 

5ΒΑΥΟΝΙΟ, 

δπᾶ ποπθ οὗ γοι! βκϑί πιθ, ὟΝ αἰ μον σοθϑὺὶ 
τοὺ ἢ 

6 Βαυὺ θοοδυβθ 1 βαιά ὑμθβδ ὑμίησβ ἀηΐο 
γου, Βογγον ἢΠ]]6α γοὺν μοαγῦ. 

7 Βυ01 βαύ ὑδ]85 απο γοα ἴῃ ὑγαΐῃ ; Τὸ, 
ἰ8 θοῦξου [Ὁ γοὺ ὕμπαῦ 1 σοὸ: ἴον {1 ροὸ ποῦ, 
ὍΠ6 Οὐπμαογίον οοιηθῦϊι ποῦ ἀπίο γοι ; Ὀυῦ, 
ΪΕ1 ρο,2 1 βοηάϑ Εἴπι αηΐο γοα. Ϊ 

8 Απάᾶ τοΐϑη οοῖπθ, ἢ σοηγίοίθίῃ ἐμ 
νον] οἵ βῖη, δηὰ οἵ σὶρ θουβηθββ, πὰ οἵ 
7υσριποηῦ: 

9. Οὐ βἰπ ἱπᾶθθά, Ὀθοδιιβο ἔμθὺ Ὀο]ΐονθ. 
ποῦ ἴῃ τὴθ ; | 

10 ΟΥἉ τἰρ ύθουβηθββ αἶβο, θθοδυβθ 1 ρῸ 
ὕο ΤΥ ΕΙΠΘΓ, ἃ γ9 566 ΠῚΘ ΠΟ 1Π01 ; 

11 Απά οὔ Ἰυάσπηοηξ, Ὀθοδαβθ ὑΠ6 ρσῖποθ 
οὔ {818 νου] ὰ 15 Ἰυα σοα. ὃ 

12 Ὑδὺ τπροὶν 1 Πᾶν ἴο 88 ἴο γοι, θεὲ 
Υ6 οᾶπποῖ ὈΘᾺΡ ἐξ πον. 

18 Βυῦ ψμθη μθ οοιποίϊ, ἔμ ϑρίγιῦ οἵ 

1 οἱ" υαϑ᾽, Ἰἰϊ. "ουξ οἵ, οὐ “ἤγοπι δπιοης γοι." 

3 οΥ, “1 5181} κ ,᾽ “1 5Π8}} βοπᾶ.᾽ Ϊ 

5. αἷβὸ " Ὀδοομλοῖι ἡπάκοά,᾽ “15. θείης ἑυάκοα," οι άεη" 
διϊῖδέ". ! 

ΡΕΆΞΒΙΑΝ, 

ὙΠῸ βθηΐ πὴ; ἀηὰ ποῦ ὁῃη8 οἵ γοὰ Ὡβικθί 
ΜΒ ΌΠ6Ρ 1 ἅτ σοὶπα. 

6 Βρϑοδιβθ 1 βαϊα πθβθ ὑΒῖπρβ αμΐο γοὶ, 
ΔΗΘ 8} οατηθ ἀπὰ ἢ]]ο ἃ γον μθαγίβ. 

7 Βυῦ 1 {6}} γοὰ ἐλδ ὑσαῦ; Τῦ 18 ῥσο- 
ΒύαὈ]6 ἔου. γοὰ ὑμπαῦ 1 σὸ ἀντὰῦ : Ὀθοδιδο 1 
Ι ροὸ ποὺ ἅνᾶν, ὕμθ Οὐτηΐογίθυϊ τὰν ποῦ 
οοαιθ ἀηὔο γοὰ 1:3 Ὀὰὺ [ἢ 1 ρὸ ἀναγ, 1 βομὰ 
πὶ απο γου.ὅ 

8 Απά νθα 6 οοιπϑίῃ, ἢ ἰῦ 185. ἐδπιαῦ 
88}8}} τπᾶκο ἔμ. του] δ Ὁ]. ἴπ ἔπ τηαῦξον 
οὗ βίη, οἵ ὑγαΐῃ, δπα οἵ Ἰυδριηοηῦ : 

9. Οἵ 5ἴη, θθοδαδβο ἐμ  Ὺ παν ρα πὸ ἈΠΕ. 
ἴῃ πιΘ; 

10 Οἵ ἐγαΐῃ, Ὀδθολυῦβθ 1 ρὸ ἱπίο ἐδι6 
Ρύθϑθηοθ οὗ τὴν ΕαύΠοΡ, πα γὸ 866 126 πο] 
ΠΟΤ: 

11 Απὰ οἵ Ἰυδριποηῦ, θθοδαβθ ἢΘ 18 ἔμ᾽ 
ΤΌΪΟΣ οἵ {μ18 του." 

12. 1 Ἰᾶνθ πιΔΩΥ ΟΥΠΟΡ ΒΑΥ ΘΒ ἰοὺ ΒΥ 
αὐΐο γου, θαὺ γ6 οαπποῦ τϑοοῖγθ ἔϊιθπὶ. 

18 ὙγΒοα. ἐθο ϑριγι οὗ ἐγαδη οοπιοίῃ, 

1 Ῥανακπί. 

3 γιξ. "αΐοτο χοῦ," “ἱπίο γοῦγ Ῥγοξοῦσο." 

5. ἐαεδεῖν ἀαγαά δᾶν. 

4 Τνοτο ἰκ στὸ ἃ κίγσδη στο σοπποχίου Ὀσένγοσα ")υὐκστοσηξ" 
δηά {πῸ "ΤΌΪΟΓ οὐ {πὶκ υνοτὶ ." 
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5. 5ΟΗΝ. Οπ.Ρ. ΧΥΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΒΞΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

ἐγαέῃ, 15. οοπηθ, 1ῃ6 [ν1}}} σαϊάθ γοῖι 1ηΐο 
811 ἐγαθῃ : ἴον ΒΘ. 5881} ποῦ βρθαῖ οἵ Βῖπη- 
"861; θυΐ τ μαύβοθυθν ἢ 8588}} πθᾶν, [ἐλα ] 
888}} ΒΘ Βρθᾶκ: δπά μ6 [51}} βου) γοὰ 
ΙΒ ΠΡΒ] ὕο ΘοπΠΊ6. 
᾿ς 14 Ἠθ 58}18}1 ρ]ου τὴ : [[ὉΡ] Π6 8881] 
τϑοθῖνθ οἵ πη1πΠ6, ἃπά 5118}} [βῆιονν ἐξ] απΐο 
οι. 
[15 341] Φμῖηρβ ὑπαῦ ὑμ6 Τλαύμον Πα ἃΓ6 
᾿πηῖπο : [{Π6ΓΘ[ΌΓ67 βαϊ4 1, ἐπαῦ ἢ6. 588} 
[ὉἈΚ6] οἵ πηῖπθ, ἃπα 5}}8}} [8ῃονν ἐξ] απῦο 
'γοα. 
: 10 54. Π|{ΠῸ ψι ]]6, ἀπ γ [8}18}} ποῦ 8586 
116 :7 8Π4 Ἀρβῖπ, ἃ Π1{{16 τ 8116, ἃ πα γ6 8118}} 
868 Π16, θθοδι86 Τ ρὸ ἴο ὕπ ΤΠ ΥΠΘΡ. 

17 ΤΉ θη 5816 βοϑιθ οὗ ἢ15 ἀἸΒΟῚΡ]65 ἈΠΊΟΠΡ' 
ὉΠ ΠΊΒ  ν 68, ὙΥ μαὖ 15 ὑΠ15 ὑμαῦ ΠΘ 5810} τπιηῦο 
π|8, Δ 0016 116, πὰ γ6 [888}} ποῦ 866 πι6:} 
δη4 ἀραῖπ, ἃ Π{{16 τ 8116, ἀμ γ6 588} 866 
Ὠ1Θ: 8πη4, Βθοδιβθ 1 ροὸ ἕο ὕπ6 Βδμον ἢ 

18 ΤΠΘΥ βαϊα ὑμογθίονθ, ὙΥμαῦ 18 {}18 
{παῦ Π6 βαιῦ, Α 1016 τ Β1]6 Ὁ [τὸ οαπποῦ 
{6}} νυ βαῦ Π6 βδ:}.7 

1Α.}. 33. 

1 ΟἿ. χῖν. 96: 1 5. “0ὴη ἰΐ, 90, 27. 

3 5. Μαζί. χὶ. 27 ; ΟἩ. 111. 35; χιί, 8; χυ]ὶ. 10. Ι 
! 

| : σι. χνὶ. 10; νἱ!. 38; χιῃ, 38; χῖν. 19. 

] 4 ΟἩ. χυΐ. 28; χὶϊὶ, 3. 

] 

ΒΑΉΙΌΙΟ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

[6 8Π8}} συάθ σοὺ 1 811 ὑθαθ :1} [Ὁ ἢ 
8Π.8}} ποῦ ΒρΘδἰκ ἔγοπι ΒΒ ΟὟῈ ἱπηδρΊ παἰίοη ἢ 
θυῦ 411 ὑπᾶῦ ἢ 588}} ἤθαᾶν, ὑπαῦὺ 6 588}} 
ΒΡΘΔΚ :5 ἀπα 5Π18}} τηδῖκθ Κποῦστι ππίο γοιὶ 
ὑπ] πρ5 τϑϑαγἕ ἕο ὧθ. 

14. Ηθ 5|18}} ρ]ογ!νγ τπθ: Ὀθοδιθθ ΠῸ 
ἰαἸτο ἔγομη τ μδὺ ἐδ Π1Π6, ἃ Πα 588}} βῃονῦ 
τὸ αηΐο γοι. 

15. ΑἹ] ὑμιαὺθ 15 ἴο την ΕΔΌΠΘΓΙΤ 1Ὁ ἐδ ΤῊ]Π6 : 
ὑΠουθουΘ βαϊα Τ πηΐο σοι, ὑμαὺ μ6 ὑακοῦἢ 
ἔγοιη τυ μδῦ ἐ8 πὴῖΠ6, ἀπ 588}} Βῃονῦ τύ απο 
γου. 

“Ἴ χχχιχ.---6 Α 116, Δη4 γϑ 88}8}} ποῦ 
868 ΠῚΘ :5 πα Ὡρδῖη, ἃ 1100186, ἃΠᾺ γ6 5}8}]} 
868. ΠΊΘ, ὈΘΟΔ56 1 απὶ σοὶπρ ἴο ὑπ 6 ΕλύΠον." 

17 Απὰ [18 αἰβοῖρ! 68 ὙγΘῚΘ ΒΥ ΠΡ ΟΠΘ 
ἴο ἃπούμον, Υ αὺῦ ἐς {π1ὶ8 ὑπαῦ Β6 βαῖῦ ἢ 
ππῦο 115 ὑμαύ, Α ἸΠ{16, Δ Πα γ6 5118}} ποῦ 566 
π|Θ: 8Π4 ἀρδῖη, ἃ Π10016, Δ Π ἃ γ8 5118]} 586 1η6: 
ἃπα, Βθοόδιβθ 1 ατὶ ροῖηρ' [0 ΠΥ ΕαύΠ ον Ρ10 

18. Απὰ {Πθὺ 66 βαγίηρ, ΝΥ μαῦ 15. ὑ}18 
Π0016 ὑμαῦ μ6 βαϊα ἢ νγθ ποὺ ποὺ ψιθαῦ μ6 
18 ΒΔ ]ηΡ. 

1 οΥ, "ἴπἴο 811 ὑτατ.᾽ 
3 οΥ, “ἴπὸ ἱπιδισὶ πίοι, ὑποιρ ΐ,᾽ ΟΥ̓ “ἵππον οὗ ἨΪβ5 50}]}.᾿ 

-' ἥτοπι Ηΐπι.᾽ ΗΤΚΙ. 
8 ΟΥὉ, “811 {πα΄ Ηδ πϑαγϑίῃ, {πα΄ Ηδ βρϑδακοίπ.᾽ 
Φ ΟΓΥ, “Ῥγδρδγθα."--- πα [ΔΓ6] σομΐηρ".᾽ ΗΓΚΙ. 
5.“ 5}8}} τηᾶκο Κῆοννη.᾽ ΗΤΚΙ, 
δ ρηρ, ῬΟΒΟΝ. ; Ρ]. ἩγΚΙ. 
7 1.6. τηδὲ 15 ΜΥῪ ΒΑΤΗ κα β. 
8 ἯΓΚΙ. δ α5 " δρδίῃ,᾽ ΟΥ̓ “ΤΊΟΥΘ.ἢ 

9 πρὸς τὸν πατέρα. 
1ο πρὸς τὸν πατέρα μου, ῬοΒ0Ιι. ; θὰ ἩΤΙΊ, Πὰ5 πρὸς 

τὸν πατέρα ἴπι ὈοΐΙι ΡΙδοοβ. 
Ἡ 1, “Βρϑακίηρ." 

ΤΙ ΘΟΌΒΠΘΒΒ, Ὑ1}} σαϊ46 γοι ἀπο }8}} τἱρ ῦ- 
ΘΟΌΒΠΘΒΒ : ὈΘΟΔΏ56. 6 511}8}} ποῦ ΒΡΘΔ ἔγοπη 
Βἰπιβοὶ, θὰ πτμαῦ μ6 μθαγά, οὶ 6 Θοῃ- 
γᾶν, ἢ6 58|8}} Βρθᾶϊ : ἃπα νυ ῃδῦ 5118}} Θοτηθ 
ἢ8 888}} {6}} γοι. 

14 Απὰ πὴ ἱπᾶθθα "6 588}] ρ]ου τ : Ὀ6- 
68.186. ἢΘ 5818}} [ακθ ἔγτοιη τ μαὖ 18 τηῖπΠρ, πᾶ 
588}} 06] 10 γοι. 

15. ΑἹΙ Ὁπαᾶῦ ἰβ Τὴῦ ΒΑΙΠου᾽ 85 ὑπαῦ ὁ 
ΤΉΪΠΘ : ἃΠ4 Ὀθοδιιβθ οὐ 6}18, 1 Β8 0 ἀπο γοὰ, 
ἢ6. 588}} ἕαϊζθ ἔγομπι νυ μαῦ 15 πη, δ πα 888}} 
{6}} ἐξ γου.8 

10 Ὑδοῦ ἃ ᾿6 016, Ἀπ γ6 58}8}} ποῦ 566 1η6: 
ΔΠηα ἀραῖη, ἃ 1016, πα γ6 588}} 866. Π16, 
Ὀθοδιβθ 1 ρὸ ἕο ΕλύΠθν. 

17 Απαὰ ΠῚ8 αἰβοῖρ!ο5 58 Υ διηοηρ ἔΠιθιη- 
Βθῖνϑβ, ΝΥ Ππαῦ 15 818 Ὁπαῦ Π6 βαῖ ἢ πο τι8, 
Ὑοῦ ἃ 1116, δῃἃ γ6 85}}8}} ποῦ 866 Π|6 : δπᾷ 
ΔρΡΆΪΏ, ἃ 1016, ἃ Πα γ6 588}} 5886 τη: Βε6- 
οδπ86 1 ρῸὸ ἴο ΕἈΓΠΟΡ ἢ 

18 Απᾷ ὕπθὺ 580, ὙΥ̓μαῦ 18 ὑπ|8 ὑπαὺ ἢ 6 
Βδ 10} απο π8, Δ {016 ἢ τ Κπον ποῦ." 

1 ἐμαῦα, πρός, ἃιὰ παρά, Ὀὰΐ ῬΟΙγΕ]. τοϑβ δακισαίζα, 
εἿπ᾿ ΟΥ̓ “ἰπΐο 8}},᾽ 1.4. 5. τ. 

5. 8}} {πᾶ ἐδ ἴπ Ηἴπὰ ({Ππ|8Ὁ ΗΘ Πι85) ὅπδῇ ἰ5 Μίπθ.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. 

8. α'καάπι δαηιγαξ ἰααΐὺ τοαιυαϊαα τυαπιαηζαα φαδάμα, “ Οπο 
ὙΠ (οΥ κοοά μ᾽θᾶβαγοὶ ἴὸ {πὸ ΒΆΤΉΕΕ, δπὰ ἴο ἔπ 50 Ν, 
δηὰ ἴο πθ ΗοκΥ ΘΗ ΒΤ." Ὀίάδβο. Αροβῦ, “ἜΠΗ. νυ. 82. 

4 ΤῊ Εϊπϊορὶς, θοΐιι ΡΙ, ἀπ ῬΟΙΥΕ]., οταύβ τί λαλεῖ. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ.. 

ρα ἢ, ΒΘ Ὑ01}} σαϊ46 γοὺ 1π 8}} ὑπ Π : ΤῸ Π6 
588}} ποῦ Βρθακ ἔγοπι. μ] πη86}} 8101 ;:} 

16 Α 11}{Π6, γ6. 588}} οθᾶβθ βθϑίηρ ΠΊΘ: 
ἃ πα ἀρδίη, ἃ ΠΠ 616, γ6 888}} 866 16. 

17 ϑοιηθ οἵ δ15. ἀἰβοῖρ]65 βαϊἃ ἀπῦο 9η6 
δηούμον, ΝΥ Βαῦ 15 0818 ὑμαῦ Π6 Βδι ἢ} απο τι8 
{μπαῦ, Α ΠΌ616 γ6 8181} 6θ486 βθϑίπρ' τη6 : ἀπά. 
ἃ 016, γ6. 884}} Β66 π|θ: 8π4, 1 πὶ ροϊηρ᾽ 
το ὑμθ Ἐδέμον 3 

18 Απᾶ που βαϊά, ὙγΠαὺ ὑπο 15 {}18. 
0016 ὃ τὸ Κπονν ποῦ νι μδῦ μ6 881}. ] 

οἵ ὑγαῦ, μ6 588}1 σα] θ᾽ γοι ᾿πὔο 81] ὑγραθ : 
ἴθ" ΒΘ. 588}} ποῦ βρθᾶκ οἵ ΒΙπΙΒ6 1} Δ]ῸΠῸ ; 
Ῥυῦ ὑπ Ὁπ]πρ8 Ὁπᾶῦ Π6 5118}} ἤῃθᾶν, ἢ8 88] 
ΒΥ ὨΠΐο γοὰ: 8η4 {Π|086 ὕὉΠαῦ 8.0 ΟΟΙΏΪΠ 
ἢ6 85118}} Βίιουῦ ὕπο πὶ ἴο γοιι. 

14. ΤΊαῦ οπ6 8118}} σ]ΟΡ ΕΥ̓͂ Τη6 : Ὀθοδιι88 
ἢ 5}|8}1 ὕαϊκϑ ἔσομι ὑμαῦ νυ Β]Οἢ. 18 τϊη6, ἀπ 
8[|8}} Βῃονν 1 γοι. 

156. ΑἸ] ὑμπίπρβ ΠΟ. ΔΓΘ ΤῊΥ ΤΑΥΠΘΓ᾿Β 
ΔΙ ΤὨΪΠ6 : [Ὁ 818 Βαϊ 1, ὕπᾶῦ μ6 518}] ὕαϊσθ 
ἔγοτα ὑπαῦὺ νυ 16} 15 ταΐη6, Δα 588}} βῃον 10 
οἱ. 
10. Α ΠΠΠ}16 τοῦθ, γ8 5}18}} ποῦ 866 116 : 

ΔΠηα ἀράῖη, ἃ ΠΠ 016 ΤηοΓΘ, ἃΠα γ9 8118}} 886 
πιθ: Ὀθόδαδθ 1 88}}8}} ρῸ ὕο ὑπ Του. 

17 ϑομιθ οὗ [ιῖ8 ἀἴβοῖρ]β. 880 ὁπ ἴο 
ἀπούῦμον, ὙΥ μαῦ 18. 0Π|8 νογὰ ὑΠαῦ ἢ6 βα!υἢ 
απο π8, Δ 1116 ΤἸΟΓΘ, γ6. 8118}} ποῦ 866 
Π16 : 8Ππ4 ἃρδίη, ἃ 1116 ἸΏΟΓΘ, γ6. 88|8}} 866 
πι6: 86, Βούδιβθ 1 584}} ρὸ ὕο ὑπὸ Ταῦ που 

18 ΤΊΘΥ ὑπ ΓῸ Βαυηρ' ὕποη, ὙΥ̓Παῦ 18 ὉΠ18 
ὑμπαῦ Π6 βαιῦ, Α 1υὐ016 τῆν ἢ μγγὸ ππᾶθγ- 
βίαπα ποῦ ἡν]Παῦ 16 5810}. 

Ξ Ξ ε τὶ 
1 Ἑ, Τυκί, ὑν. δ46, 480, 523, 354, ἄς, ΤΏρΒΟ ὕγαρτηοτίβ 

ἈΓΕ οἴτοιι ποῖ σταγησηδίοδὶ, ἀπὰ ἰπ ΚΌΠΟΓΑΙ, ΥΟΓῪ ἱπΟΟΥτ ΟἿ 
Ρτπίεα, 

3 1, ».. 438. 

3 1Δν0 Ὁ. 648. 
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Ἰ φρπεχὶ πιδίἐ, " Ἠδ 5Π8}1 ἕδκὸ πὸ Ἰοδά, Ἰοδα ἐΠ6 ὑγαν ;᾿ 
τοτο ΠΙΓΟΓΑΙγ, πονγονοῦ, “δ κι σε, Ἰοαοε} {Π|6 νγαν," 
ἅς, 

3. 1{," ΔηοῖθοΥ 1{{||6.᾿ 

ὑσαῦ}, μ6 ὈΡΙΠρθίἢ γοι ἴῃ 811 ὑσα ἢ : ἴον μ6 
ρθη ποὺ οὗ Βιμηβα!; θυ ΔΒ τη] 0 ἢ} ἃ8 
ἢ Βθαγύῃ, ἢθ βρθακοίῃ: δια {18 βαθαγο 
ΔηΠΟΙ ΠΟΘΙ ἴο γοι. 

14 Τῇαῦ ὁπ οχδ]υθῦ ἢ τηθ: Ὀθοδιβθ οἂὖὐ 
οἵ ταΐπθ μ6 ὑαϊκθῦ, ἃπα δηποιηοθῦμ ἰὉ ἕο 
γοιι. 

15. ΑἹ] ὑπαὺ ἘλύΠου ΒΑΡ ἰδ ταΐπθ : ὑμθτο- 
ἴον βαϊᾷ 1, ὑπᾶῦ οαῦ οἵ τηΐπθ ἢ ἐδκθίῃ, 
ΔΠ 4 Δ ΠΟ ΠΟΘΙ ἐξ ἴο γοιι. 

160. Α 1016. τοῦθ, ἀμ γθ 866 π|ὸ ποὺ: 
δηὰ ἀραίη, ἃ Π 10, ἀπ γ6 8566 π|6, θθοδιιδθ 
Τ ροὸ ἴο ΤαυΠον. 

17 ΤΊθη βοπιθ οὔ {πιὸ ἀἸβοῖρ]68 βαϊά πηῦο 
Οη6 ἃπούμον, Δ μαῦ 18. 0}18 ὑπαῦ μ6. βαῖ ἢ 
αηὔο π8, Δ Π016, ΤΠὰὺ γ6 866 πθ ποῦ : ἃπᾶ 
ἀραΐη, ἃ ΤΠΠ00160, ἀπ γθ Ῥθῃοϊά πιθ: ἀπά, 
Βϑοδιβθ Τ ρὸ ἴο ὑπὸ Ἰαύ μον ἢ 

18 ΤΠΘΥ Βαϊ ὑπογοίονθ, ΝΥ μαῦ τηΔΥῪ {18 
θ61 ὑπαᾶῦ ὸ βαῖθἢ, Δ. ΠΠ016 ὃ ὸ Κπον ποῦ 
νι μαῦ Π6 Βα 10}. 

τ ἐμαίω τυὰ κἰ᾽αΐ, Βυν], 



Ομ». ΧΥ͂Ι, 5. 50ΗΝ, 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

ρα, ἨΘ 5881} σαϊαθὶ γοι ν Ὁ 4}1 ὑταθῃ :3 
ἴον ἢ6 588}} ποῦ βρϑᾶὰκ οἵ δἰπιβοὶ; Ὀυὺ 
νμδὺ ΠΘ τη  Πθαγ, ἐϊιαὖ 888}} Π6 Βρθδκ : μ 
Β8}1 το] αίθ ἕο γοὺ ὑπιθ ὑμὶηρ8 ὕο ΘΟ0Π10. 

14 Ἠὸδ 5181} σου γ τὴθ : Ὀθοδαδο ΠΘ 588}} 
ἔαϊκθ ἔγοτυ τοΐηθ, Ὁ δηα 81|8}} σοὶ αἴθ ἴῦ ἀπίο 
Οἱ. 
15 Ἔνογυ ὑπϊηρ’ ὑπαὺ 6 ἘΔΟμ Θ᾽ μδΌῊ 18 

τηΐπθ : ὑπογθίονο βαϊα Τὸ ἀπίο γου, ὑμπαὺ ἢΘ 
88|8}} ἔα Κθ ἔγοιῃ τηΐηθ,ὅ ἃπα 5}8}] ταῦθ [Ὁ ἴο 
Οἱ. 
10. Α 1016, ἀπ γὸ 8118}} 8600 τὩ9 ΠῸ 

τηο : δηά ἐμοη,ῦ ἃ ΠῸΕ]16, ἀπά γ6 818}} 886 
τη :5 δη4 1 ρὸ ἴο ἘδύΠον. 

17 ϑοιιθ οἵ ὑπο ἀἴβοῖρ!θβ ὑμοῦθ γΘΥΘ 
ΒΑΥΪΠΡΊ διποηρ ὑμπθηηβοῖγοβ, Δ μαῦ 18. {18 
ἐδαῦ ἢ6 βαϊψῃ απο α8, Α ΠΠ0116, ἀπ γ9 8}}8}} 
ποῦ 866 τη: 8πά δραῖη, Α 116, ἀπ γ 
888}} 866 τη6: ἃη4, Ταῦ 1 ρὸ ἰο Βαίμον ἢ 

18 Απᾷ {Π6 0 σγογθ βαγίπρ, ὙΥ̓ μαῦ πιϊροὺ 
θ6 {παῦ Π 616, ἀπ γοὺῦ δπούμον ἢ 8 ποῦ 
ποῦ ψυιβαῦ μ6 881}.5 

1 οΥ, " 5εὲ τὶ κὶνξ,᾽ ἀαγαδέοληδγίδεί δ, 

3 ἀὐεεπιατά με ἣν εαγηρ, ἰπιΒΈΓ. ο. γδΥ, "το τη ρ’ 811 ἐσατἢ.᾽ 

3 Λίηιπιὸ απαϊΐ, ᾿ἴτι " ὕγότὴ Μίπο πο το." 

4 γ1{. “8}} ἐπίῃ. 

5. ψὩΓ, " ἀπὰ δργαίη.᾽ 

4 βοιὴοὸ δὰ " θοσδαξο." 

Ἴ αδδίη, " αἰσοῦαπέ,᾽ 

8 ψΔΥ, “γΠδὺ Του βαγοβέ." 

ΑΝΟΠΟ-ΒΑΧΟΝ. 

μ6 ἐθδοιθῦμ! γοὰ 81} ὑσαῦῃ : ἢ6 Βρθακϑῦῃ 
ποῦ οὗἉ μἷπι-86} : θαῦ ἢρ βρθακϑίῃ ὅδ {πη ρ8 
ἐμαῦ ἢ μϑαγοίῃ : δῃᾷ ἀθοϊαγθῦῃ ἴο γοι {6 
Ὁθΐηρβ ἐμαῦ ἀγθ ἴο οομηθ.3 

14 Ἠδθ τϑυθδ] δι πη: ἴοῦ μθ ἰακοίῃ οἵ 
τηΐηθ, πη ἀροϊαγοῦ ἐέ ἴο νοι. 

15. ΑἹ] ἐμ6 ὑμπίπρϑ ὑπαῦ τὴν Ἐδύμθ ΒΔΌ 
ΔΓΘ Τλΐπ6 : ὑΠΘΓΘΌΓΘ 1 887 ὑμαῦ, ἢΠθ ἔδκοῦ 
οἵ πυΐπθ, ἀπ ἀθοϊαγοίὶι ἐέ ὕο γου. 

“Ἴ χιηγ.---1ὸ ΝΟ δἰζου ἃ ᾿1{{16,5 γ9 566 
τὴ ποῦ: πὰ δρδῖη δέξο ΠΠ{0]6," Υ 6 866 τη6, 
θθοδιβο ὑπαῦ 1 ἀδρατῦ το ἘδίΠον. 

17 ΤΠ θη βαϊα ΗΒ ἀἴβοῖ 168 θθύνθθη ὑπ 6 πὶ, 
ὝΥ ἢδὺ 15 ὑπιαῦ ἢ βαῖ ἢ ἀπίο π8, Αἰῦον ΕΠ 16, 
ΥΘ 866 τη ποῦ: δηᾶ δραῖῃ αἴτου ΠΠ{{16, ἀπὰ 
Υ6 860 1τη6: δηᾷ, Τμαῦ 1 ἀθρατὺ ἕο Ἐλίμον ὃ 

18 ΤΠΟΥ Βαϊ ἐπογοίοτο, ὙΥ̓μαῦ 18. ὑπαὶ 
6 βαϊ, Αἴζον 016 ὃ τὸ ποῦ ποὺ συ μαΐ 
6 Βρϑακοίῃ. 

1 λεϊωνάν , Ἠὸ κἰνοῖῃ ἰάν, “Ἰοτο," πὰ αἰσὸ " σΟΌΠΒΟΙ᾽ ΟΥ 
“δάνίσο, δα οὐκ. 

ἐδὼ ἐδλε ἰφν δὲ ἰλον.- 
δὰ 

ἐλιὰ πιὸ ἐλαὶ χείατάοη 
Ἰεδάε πεΐπθ. 

--- Βοονγ , 8440, 534, ἅς. 

2 11," τονναγὰβ." 

8. ψηιδὲ αἡ ἰψίεϊ. 

4 ψηιδὲ ἰψέεϊ, 

ΘΕΟΚΟΊΙΑΝ, 

ρα, 6. Βα βῆ! γοὰ ἢ 41} ὑσαίῃ: 
ἴου ἢ βρθακθϑίμξ ποὺ ἔτγοπι Ἀϊηβ6 1; θαῦ, 
ν᾽ μαίβοθνου ἢ ἤραγά, ἢθ Βρθδκϑίῃ :2 δηὰ 
ἢ {6} ὲἢ γοιῖι ἐμϊηρ8 ὕο Θομηθ. | 

14 Ἠθ 58}8}} ρ]ουνγ τη: Ὀθοδιβθ θ᾽ 
888}} τϑοθί νὴ ἔγοπι πιθ, πα [6] οῦἢ γοιι. 

4 τγν.---Ἰῦ ΑἸ] ὑπαῦ τὴν Ἐδέμον ΠΕ} 18 
τΐπ : δηᾷ ἴον 8. σθάβοῃ 1 βαϊά ὑπΐο γοι 
{παῦ, ΒΘ 8818}} σϑοθῖνϑ ἤτοι τη6, ἃπα [6] 10, 
Ὁ ] 

10 Ὑοὺ α Π6|16,, ἀπ γο βθθῦ πὶ πο 
ΠΟΤ :ἢ δηᾶ ἀρσαΐῃ ἃ ᾿ἰυ16, ἀμ γ6 8}8}} 860 
πη, ὈΘολΏ86 1, 1 ρὸ ἴο τὴν ΒΑΕ ον. 

17 ΤΉΘη. βαϊά ἷβ ἀἰβοῖρ]θ8. πο ἴο δῃ- 
οἴπον, ὙΥ μαῦ 18 ἴθ ὑπαῦ μ6. βαὶ ἢ απῆο τι8,. 
Ὑοὐ ἃ ᾿ϊΕ016, ἀπ γ6 βθϑ πὶ ποῦ : 8πα δρδῖῃ 
ἃ ΠῚ 16, πα γ6 5}}8}] 880 τη6: ἃπᾷ, Βθοδιβθ.. 
Ι ρὸ ἴο πη ῦ Εαίμον ἢ | 

18 ΤΏΘΥ βαϊά ὑπογοίοτθ, ὙΥ̓Βμαῦ 15. 6}18, 
Ὑοῦ ἃ ᾿ἰδ6]6 ὃ γὸ Καον ποῦ τ μδῦ Β6 βδι{. 

1 ργοβ. βιδ᾽. ψίσρλδαάες ἐ"'λισδη ;---αρλῦπια, "ΒΔΕ ΒΓ ἰπρ,, 
ἴο 58 εἰβύγ, 31}, ΟΥΎ πουγίβη,᾽ ἴ.4ᾳ. οἷν. νἱ. 12, 36. 11, “ὙΠ Π. 
Ηδ γτηδὺ σοπθ, ΗΘ ΠΙΔῪ 58 βῖν :᾿ {πὸ ἀποογίαϊ πὲν Ἔχργοββοά 
πὶ {πὸ οὐ εἴπ] Βοῖπρ, ποῦ ἃ5 ἴο πὸ ἕασΐ, θὰ 88 ἴο 6 πιὸ. 
δὲ νυ Βΐοἢ Τπ6 Τδοῦ πηδᾶν [8 Κ6 ΡἈΪδοο, 

3 Ῥγρβ, Β}). 

5 κηἰρλῦε, ἴ.α. οἵ, 1, 82., χὶϊ, 48, ἅς, 

4 κηῇὲείγεαρ)ια-ταγλαγα, τοῦ ἴο Ὀ6 τοπἀογοα Εἰ ΓΟΓΘΙΥ ἰπς 
ἘΠ ΡΒ}, ὉΥ τϑᾶβοιι οὐ ἔπ ραγί, χλα. Ϊ 

ἈΚΑΒΙΟ. 

οοιπθ, ΒΘ 88|8}} συ ]ᾶθ᾽ γοὰ ἰο3 8}} ὑγαθῃ : 
Ὀθόδαβο Π6. 588}} ποῦ Βρθδὶς ἔγοτῃ ἈΪμηΒο ; 
θαῦ 6 5|8}} βρθαῖ τ ὕμ6 τον ὑμαῦ μθ. 
888}} Πθὰγ : δὰ ἢ 818}} [611 γοὺ οἵ σι βδῦ 
18 σοι ηΡ. 

14. Απὰ ἢ 5}|8}} ρ]ου ν τη : θθοδιβθ ΠΘ 
5881} ἕακο οἵ νι ῃδῦ 18 ὕο π|6, 4η{(} 85|18}} ἄθοίατο 
6 απΐο γοιι. ] 

15 ΑἹ] ὑπαῦ ἐδ ἕο ὑπ δίπουν ὑμπαῦ ἐδ ἕο 
1η6 :Ὁ Ὁπϑγϑίογο βαϊά 1 ππίο γοῖι ἐμπαῦ, τυ Βαῦ 
ἐδ ἴο πιοῦ μὸ 88}8}} ἰδ κθ, ἃ 81}8}} ἀθοίαγο. 
ἀπΐο γοιι. Ϊ 

10.Α ΠΠ1Π6, ἀμ γ6 588}} ποὺ 860 πιθ:ὶ 
δηα ἃ ΠΠ 116, ἀπ ἀραὶη γ6 5}1}8}} 8566. 116, 
Ὀδοόδαβθ 1 ἀπὲ σοϊηρῇ ἴο ἐμ Τα ΘΓ, 

17 ΤΠ θη βοῖηθ οἵ [νἷ]8 ἀἰβοῖρ!]68 βα14 ὁπ 
ἔο δηούμον, ΥΒμαῦ ἐς ὑπ18 ὑπαῦ 6. βαῖ ἢ 
απο 8, Α ΠΠΌ016, ἃπὰ γ6 5}}8}} ποῖ 866 16: 
Δα ἃρσαῖη ἃ Ἰἰ{{10, ἀπ γ6 888}} 866. Π|6: 
δη, 1 82πὶ βοϊηρῦ ἴο ὑΠ6 Ῥαύμον ὃ 

18 Απὰ {πον βαϊά, ΑΝ μαῦ ἐβ ὑῖ8, Δ. Ππ]6, 
ἐπαῦ μ6 βαῖ ἢ Ὁ νὸ νοῦ ποὺ οἵ ψθαῦ μθ᾽ 
ΒΡΟΔ ΚΙ. 

Ϊ 

᾿ ψωγ᾽ δἰ δεκν, ποξ ΟἿΪΥ " κυΐϊάς,᾽ δας " συϊάσ ἐπὶ {πὸ 
τί κοΐ ὑγαγ.᾽ ΙΕ ἸΒ ἃ ἴοττη οἴτοι πιοὶ ὑΥἹἘἢ ἰπὶ τἶο ΟΌτγδη,, 

3 “0, οὐ " τονγαγάβ, 'αἰα, ἴ.ᾳ. ἘΠῚ, 'λαδα. 

8 1,6. “Δ}1} {πὲ ἰβ ἴπὺ ΕΑΤΗ Ἐπ᾿ Β 5 Μίπο." 

Φ ογ, " ἀοραγεηκ." 

᾿σοΙηΐηρ. 

5 "»κπῆάδ, Ἐτρ. πιμηξαϊψω, ῬΟΙΥΕΊ. 

ΞΒΑΥΟΝΙΟ, 

ἐσαϊῃ, μ6. ἀἰγθοίθῦ! γοὰ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ ὑσταῦῃ :᾿ 
ἴον ἢθ Ββαΐῃῃ. ποῦ ὕο βρθᾷῖκ οἵ Βἰπιβοὶῆ; θυΐ, 
αν δέθνον ἐμίηρβ μΒ6 Βοαγοῦμ, μθ μδί}} ἴο 
ΒΑΥ :2 δηᾶ Π6 ὑθ]οὲἢ γοὰ {ηρ8 ὑΠδῦ δτθὶ 

14 Ἠο ρ]ονι θοῦ πὶθ: Ὀθοδαβο μ6 ἔα κοῦ 
οὔ τηΐπο, δὰ Ὀγιη θῖν 1δ ἀπο γου. ᾿ 

4 Τ1Υ.---1. ΑἹ] ἐθίηρβ ὑμαῦ Ἐδίμον Βα ἢ 
ΔΡΘ ΠΙΪΏΘ: [ὉΓ {818 ὁδιβθ 1 βαϊα ὑμδΐ, μ6᾽ 
τ Κοῖἢ} οὗ τηῖπθ, ἀπὰ Ὀγιηρϑίι 1 ἕο γοι. 

16. Α ΠΠΕΠ6,3 ἀμ γ6 860 ΠῚΘ ΠῸ ΤΟΙ: 
Δηα δραΐη ἃ ΠΠ{{16,8 ἀπ γ θθο]α τη6, ἴοτ᾽ 
1 ροὸ ἴο ἘδίΠον. 

17 ὅϑοιπθ οἵ μἷβ ἀἰβοῖρ᾽θβ ἔμ θη βαϊ ἃ δποηρ 
ἐπθιηβοῖνοθ, ὙΥμαῦ 18. {818 ἐμαῦ μ6 βδῖ[. 
ἀηΐο α8, Α 116,3 Δηα γ6 8566 τὴ8 ποῦ; δπᾶ. 
Δραΐη ἃ ᾿1{0160, ἀηὰ γ6 ὈΘμοΙὰ τη: πᾷ, 
Βδοδαβθ 1 σὸ ἕο Ἐαύμον ὃ | 

18 ΤΉΘΥ Βαϊ ὑμογοίογο, ὙΥμαὺ 8 ἐμῖβ. 
{παῦ ΒΘ 8810}, Δ. 6016 δ΄ τ σοῦ ποῦ πβδῦ 
ἢ βδί ἢ. ] 

] 

Ι 
! 
Ι 

! 

1 δἷβο, "τοδομοίῃ," "ἱπεβεσγασίοίῃ," παδέαυίἐ᾽, 

3 ΤῊ [6 Π568 ΟΥ̓́Γ 5 ΨΟΙΒΟ ΔΓῸ ΠΟ ΓΑΙν κίνοπ ; πὲ ἰξ τηῦβὲ 
θὲ Ὀογηο ἴῃ πϊπὰ ἴπδὲ ἐπιαέί, “ἕο πᾶν, [5 οἴτοι ἀξοὰ ἴὸ 
ἕοστη ἃ κίπα οὐ ἤαζαγο ἱπ ΒΙδνυοηίς, Ϊ 

3 γχτ, “ἴῃ 8 {{||6,᾽ ο᾽πιαϊψὲ, 

ΡΕΆΒΙΑΝ. 

Β ἰδ 18, Βθ ὑμαῦ Βαῦῃ οαγοὶ οἵ σοὺ : δηὰ ἢ 
Βρθδ κοῦ ποῦ δῃΥ ἐμίπηρ οἵ Ἀϊπιβο ἢ, θαξ, 
ὙΒδύθυ θυ ΒΘ πιδύ ΒΘαγ, ὑπδὺ ποτὰ ἢ6 Βρθδκ- 
ΘΕἢ Θχδοῦν : ἀπα ν᾿ μαῦ 15 ἕο σοπηθ ἢΘ τα κϑῖἢ 
Κπονῃ αηΐο τοι. 

14. Απᾶὰ μθ ἴὺ 18 ἐβαῦ ργαϊβουι πιὸ: δ-ὶ 
᾿οδι86. ἢ6. ἐφ κοί ἴγουι τΐηθ, δὶ βῃονθιι 
10 απο γοὰ. 

15 Ἐνοῦυ {πῖηρ ὑπαῦ 18 οἵ ἔθ ἘΔΙΠΟΓ 18 
οὔ πὶ: ὑμογθίοσθ βαϊὰ 1 ἀπο γοὰ ἐμδῦ, ἢΘ 
τα κοῦ} ἔγουη ἐμαῦ τυ ΐοἢι 18. πλΐηθ, δηα βδιον- 
θα 3 τὸ ἀπΐο γοα. 

10. Α Ἰλε16, γο 566 πὸ ποῦ: δῃᾷ 8 μεθο, 
ΥΘ 866. π16, Ὀδόδαβο 1 ρὸ ἰπέο ἔΠ6 ργοβθῆσθι 
οὕ ταΥ Βα ον. ὃ ' 

17 ΤΟΥ Βαϊ δμορ ἐπιθιηβοῖνοβ, ΝΥ Βαΐ 
8 ὑπὶ8 ἐπαῦ μὸ βαϊὰ ὑπΐο 8, Α ᾿ἰξέϊο, τὸ 
866 τὸ ποῦ: δηῃᾷὰ ἃ ᾿ἰψ{16, δὰ γ6 860 τὴ: 
δ, Βϑοδιυβο 1 ρσὸ ἰηΐο ἔπ ῬΥΘΒΘΠΟΘ οὗἉ ΤΩΥ͂ 
Ἐδέμ 8 

18 Απὰ {π᾿ 00 βαϊά, ὙΥ̓ αὐ 18. ἐπῖβ {δὲ μῸ 
βαϊὰ, Α ἀπε] ὃ νὸ Καον ποῦ τι μδῦ δ βαϊξι. 

5. »--........ ] 
1 πᾶν ἀανὰδ, ἴον ἔϊνιᾶν ἀᾶναά,. ΑΔΒ ἴδποτο ἰδ ἤογο ὯῸ 

Ῥτγοίοσγπι, ἴο πὸ νοτὺ, [Ὲ ΤΊΔΥ ὍῸ Οἰἐ ποτ ᾿γοβ. οὐ δου, ἰπὰ, ; 
ΚἜΔΕΝ, ΟΥ̓́ΤΩΔΥ Ὦδνο σᾶχο, ἄς, 

3 ΑἸκΞΟ ΔΟΥ, ΠΊΔΥ ΠΟΥ," ΟΥ̓ “ΒΡ ΔΙῚ βθονν," ] 

5. ΤῊο Ῥογαίδη υυῖ τ ἐπὸ Οσογείδει απὰ ἰπὸ Βυτίας, τοδὰ ἢ 
πατέρα μὸν ἴῃ ὈΟΤῊ μἱδοοβ, 



5. ΦΟῊΉΝ. 

. ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΞΙΟΝ. 

19 Νοὸν 726805 Κπον ὑμαῦ ΠΟΥ ὙΘΓῸ 

ἀοβίγοιβ ἰο αϑὶς Βῖπι, ἀπ [5814] ἀπῦο ῬΠ 61, 

Τ)ο γϑ [᾿π4]Γ6] Ἀπιοπρ; ὙΠ ΡΒΘΙγ 68 [οὐ ὕΠ80] 

1 Βαϊ, Α 0016 τ Ἀ1186, πα γ6 ΒΠ8}} ποῦ 566 

κῃ: 8η4 ἀραὶπ ἃ {0016 π᾿ Ή1]6, ἀπά γ6. 5888}]} 
.868 116 ἢ 
ΠΠ 90 Ὑ ον, γορη]γ, 1 βαγ αηΐο γοὺ [{πδΐ,] 

Ὑ6 5881} ψγϑθρ ἃπα Ἰαπιθηΐ, Ὀαὺ ἔμ ψοΣ]α 

8811 το]οϊοθ : πα γ8 58} 6 Βογγου], 
Βυῦ γου ΒΟΓΓΟΥ 5881 θ6 δι πΘα ᾿πῦο ἸΟΥ͂. 

21 ΤᾺ ψομπᾶῃ ΨΏΘΠ ΒΠ6 18 ἴῃ ὑγᾶγδι]} 
'βδῃ ΒΟΓΙΟΥ,, ὈΘΟΔΊΙ56 ΠΟΙ ΠΟῚ 18 ΘΟΠῚΘ: 

Ῥυΐ 848 ΒΟΟΠ 88 5168 185 46] γογθα οἵ ὑπ ομ116, 
ΒΠ6 ΤΘΙΠΘΙΙΘΓΘΟΝ ΠΟ ΤΠΟ78 88 ΔΠΡΊΠΒΠ, [ῸΡ 
᾿Π]ΠοΥ7 ὑπαὖ ἃ πᾶ ἴβ θοσπὶ ἰπῦο ἐπ νον]. 

᾿ς 992 [ΞΑπᾶ γ8 ποὺῦ ὑπθγθῸ "6 ] ΠᾶγΘ 80ῦ- 

τον: θα 1 Μ1Π] 566 γοιῦι δρδῖῃ, πα ϑγΟῸΓ 
θῇ 5881} τοῖς, ἃπἃ ὙΟῸΓ ἸΟΥ͂ [Π0 τη8}}}. 
ἐφκοῦῃι ἴγουῃ γοι. 

28. Απᾷ ἴῃ {μπαῦ ἄδγ γ6 51|8}] 851 τὴ6 πο- 
{πἰπρ. ΤΟΙ, γνΘΥ]γ, 1 ΒῈΥ ἀηΐο γοὰ, 

ΒΥΕΙΔΟ. 

19 Βυῦ {6818 Κπον ὑπαῦ ἔΠΘΥῪ Ἴ6Γ6 Β66}- 
ἴηρ6} ἰο 58}. Βῖπ), ἃπα πὸ βαϊά ἀηῦο {Π|6Π|, 
Αδοαυῦ {π|8 ἃγθ γ8 βθθκῖπρ ὁπ6 ψ ἢ ἃπο- 
ἐμοῦ ὑπαῦ 1 βα]4 ππίο γοῖ ὑμπαῦ, Α ΠΌ6]6, 
ΔΠ4 γ68 5118}} ποῦ 566 128 : 8Π4 δρϑῖῃ ἃ Π{{]6, 
ὉΠ γ6 518}] 586 τὴ ἢ 

20 ὙΘΗΙΥ, νϑυῖϊγ, 1 Βᾶγ ππίο γοῖι ὑπαῦ, 
Ὑ8 5}|8}} γγϑθρ ἃπα γα 518}1 Ἰαπηθηῦ, δπά 
{86 σου] 51|8}} σϑ]οϊθθ : πα γ8 51}8}} μᾶγθ 
ΒΟΡΓΟΥ ἢ θὐ ὙΟῸΤ ΒΟΡΡΟΥ 818}} 6 ὕο 10Υ. 

21 Α πουδῃ ΜΠ6π 586. ὈΡΙ Πρ] ἔοΡυ] 
μα Βουτον, ἢ Ὀθοδιι56 ὑπ ἀὯγΥ οἵ πον ὈγΙΠρ- 
ἴπρ [ΟΡ 8 οοπιθ: θυῦ ΜΘ η 886. λαΐέλ 
Ὀιουρ ΤΟΥ ἢ ἃ Βοπι,ῦ ΒΠ6 ΤΘΙΠ ΘΙ θΘΡΘΥΠ, ποὺθ 
μον ἃ Πϊούϊομ, θθοδιβο οἵ 70 ὑπαῦ ἃ τιδῃ 15 
θογῃ ἰπΐο ὑπ που]ά. 

22 Ὑ 45 βᾶγθ ΒΟυΤΟΝ πον: διΐῦ 1 
᾿Β8811 566 γοῖι ἀραῖῃ, ἃπα γοιν μθαρῦ 588}} 
Το]οῖοθ, ἃΠ4 ὙΟῈΡ ἸΟΥ͂ ΠΟ πηδπ [αἰκθῦ ἢ} ἔγο πὶ 
γοι. 

28. Απᾷ ἴῃ {παὖῦ ἀΔΥ γ6 588}} ποῦ 88]ς πὴ6 
ἃ ὑπ]ηρ.5 Ὑ ΟΡγ, νΘΡ]γ, 1 ΒΑΥ͂ απο γοὰ, 

19 Απᾶ Ζ6βὺ5 Κποὺ ὑμαῦ ΠΟΥ τ]βῃθα ἴο 
δὶς Εἴπη,} ἀπ μ6 βαῖῃ ἀπῦο ἔμπθιι, Αθουῦ 
{818 ἀο γ Ἰπαυϊγθ ὩΠΊΟΠΡ' ὙΟΌΓΕΘΙΥΘΒ. θ6- 
Ολι86 1 Β4Υ͂ ππίο του, Ὑοὺ ἃ [1{16, ἃπᾶ 
γ8. 5881} ποῦ 566 πιθ: δπᾷ ἀρϑίπ ἃ Ε1{{]6, 
Δη4 γ6 5118}} 586 Π16 ἢ 

20 ὙΘΡΙγ, γοῦν, 1 58Υ ἀπῦο γοὺ ὑμαῦ, 
Ὑ9 511|8}} γ8 6}, ἃ πα γ8 5118}} πῃ οαση, Ὀὰὺ ἃ8 
ἴο ὅπ νου], 10 588}} γϑ]οῖοθ : ἀμ γοῖι 588}} 
ΒιαγΘ βουτρονγ, θυ ὙΟῸ] ΒΟΥΓΟΥ, 58}} ὈΘΟΟΠῚΘ 
ΤΟΥ τἀῃΐο γοι. 

21 16 88 ἃ ψοπηδηϑ ΒΑ ἢ ΒΟΥΓΟΥ ΠΘΠ. 
886 15 ἃθουῦ ἴο ὈνΙπρ' [ον }}, Δ θΘολι56 μου δ] Π|6 
18. ὁοτηθ ὃ θαῦ τ ΘΠ 816 λαέδ σἴνθα ὈΙΡΏ 
ὕο ἃ Ο}114,Ὁ Βὴῃ6 τϑιῃθιῃ δ γοῦ ΠῸ ΤῸ} ΠΘΡ 
ῬΔΠΡΒ, [ὋΡ Π6Ρ 7ΟΥ7 ὑπαῦ 886 Ὀσουραῦ ΤΌΡῸ 
ἃ τπδη Ἰπΐο ὕΠ6 που]. 

22 Απᾷ γοὰ 8180 γ0} ΒΟΥΤΟΥ ΠΟΥ͂ : θα 
Τ 51|8}} ἀρ 568 γοι., ἃ νοι μθαγῦ 588} 
τ ]οΐοθ,8 ΔΠ4 ὙΟῺΙ ΠΟΥ͂ ΑἰΒῸὼ πὸ 16 5818}} 
ὕακθ ἔγοπι γοιι. 

28 Απά {μαῦ Ὧν ὑΠ6γθ 15 πούμϊηρ' ὑπαῦ 
γ8 5818}} «ι8]ς οἵ τη8, πού! ηρ' τυ βαύονον. ὃ Ὑ8- 

Ϊ Α4.}. 38. 
Ϊ " 
να τ ν 17» 

3 ΟἿ. χνυὶ. δ. 

8 ΦΌΊΚο χχῖν. 41, 52; ΟὮ. χῖν. 1, 27; χχ, 30; Αοίβ ἴϊ. 
[46; χΙϊ!. δ; 1 5, Ῥεῦ. 1. 8. 

4 5. Μαίί, νἱϊ. 7; ΟἩι. χῖν. 13; χυ. 16. 

1 ἐν] ηϊηρ.᾽ ΗΤΚΙ. 

5 11τ. “Ὑ 1} τΠποξο ἀτοὰπά.᾽ 

Βαϊδηοα.᾽ ΗΓΚΙ. 

4 Ἰϊξ, " ΒΟΥΤΟΝ,᾽ ΟΥ̓ ἦ“ ΒΟΙΤΟΥ ΩΡ ἴ0 ΠΟΙ.᾿ 

5. “Ῥογ.᾽ ἩτγΚΙ. 

δ ηοῦ ἀραΐῃ,᾽ ΟΥ̓́ ΠΟ τηογ.᾽ ΗΥΚ]. 

7 γ1ξ, “ Βουτονν᾽ ΟΥ̓ “ΞΟΙΤΟΥμΡ’ ἴο γοὰ.᾽ “ΔΏρΡ Ϊ5η.᾽ ΗΚ. 

8 “πᾷ ποῦ ἃ {πϊπρ΄.᾽ ΗΤΚΙ. 

ΒΑΗΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

3. γ1Ὁ, “ἀπὰ ἕο γοι ἰδ 5Π811 βυΐον.᾿---ἰϊδ. “γ6 5881] Ὅ6 8ὴ- Ι 

᾿ 1 χ1τ, “Κπονν ὕποπιὶ {παᾶῦ ον νυ Ἰ5}.᾿ 

3 τρα' ἀϊαγηδβα. 

5. ἐὰ νοι δη 8150.᾽ ῬΟΪΥΡῚ. 

4 ἐξϊαΐδ'αῳ ἐϊαά. 

δ Χϊζ, " αὐτὶνοα. 

δ οΥ, " ΟΠ ΒΡΥρ'.᾽ 

Τ δαΐπέα γαδ'λαλᾶ, διὰ χαρὰν αὐτῆς. 

58. 110,“ Β.Δ11 γοζοϊοθ ἴῸ νοὶ." 

9. οὐἉ, “ἃ πὰ ποῦ ὄθνθὴ ὁπ6 {πῖπρ'.᾽ τοαψ᾽ παδόηιιε ἐπα αλὄηιι 
τ" δηα Ηθ 51}18}1 ρῖνο ὕποπὶ ὑπο ΠΟΡΘ Ὑν ΐοῖι ἔπιον ποροᾶ 
ἴῃ ται} ΒἼΟΥΥ ἃ πα ἴον.᾽ Ηδσττα. ΨΊ5. ἱ, Ρ. 4. 

ΘΟΤΗΙΟ. 

21 Τὴ ψΌΠΙΔΠ σοπηΐηρ ὕο σῖνο ὈΠῚΠ 
Βα βογγονγ, ὈθοδαΒθ ΠΟΙ ΠΟῺΪ 18. ΘΟΙΏΘ : 
'θαῦ ψΠποη 586 μαῦμ Ὀγουρηῦ ἔΟυ ἢ ΠΟΙ ΒΟ, 
886 ὕπο τϑιῃθια θοροῦ ποῦ Π6. ΔΗ οὐ] 0η, 
ἴον" {πὸ ον ὑμαῦ 516 Βαῦ! Ὀγουριῦ ἔονθ} ἃ 
τῆδη ἰηὔο {π6 που ]α.} 

22. Νον ἰηάθοά γ6 Πᾶν ΒΟΙΤΌΥ : -. .. 

| | 

] 1, Τυκί, ν. 385. 

3 Τὰ, ν. 354 

ουὔ 

19 7688 νῖβῦ ὑπαῦ ὉΠΟΥ͂ γ ΓΘ ΒΕ Πρ' 
ἴο 51 Πῖπη, απ π6 βαϊᾷ ππύο {μθηὰ, 1)0 
γ6. ᾿π4πῖγθ ΔΙΠΟΠρΡ ὙΟΌΓΡΒΘΙΥΘΒ. ΔΓΓΟΡ {18 
βαγίηρ ὕμαῦ 1 βαϊά ππίο γου, Α Π00]6 ΤΊΟΡΘ, 
Δα γ6 5888}} πιοῦ 886 1η6 : ἃ δραῖη ἃ ᾿ἰ0{16 
ΠΟΓΘ, γ6 58118}} 566 116 ἢ] 

20 ον, νοεῖν, 1 ΒΥ απίο γοὺ ὑΠαῦ, 
Υ6, γ6. 588}} νγθθρ, ἃπαὶ γ6 51|8}} Ἰδιηθῃηῦ, 
Ῥυῦ ἴπ6 νοῦ], 10 518}} σϑ]οῖοθθ : γ6, γ9 888}} 

γοῦ απῦο 10Υ. 
21 Α νοιηδπ ΜΉΘ 586 18 ΔΡουῦ ὕο ὈΓΙΠρ' 

Τουῦ ἢ μαῦῃ ἀπρι8}) οὐ ποαρῦ, Ὀθοδιβθ ΠΟΙ 
Ποῦ 18. ΘΟΠΊΘ : θαῦ ΠΘΠ 816 μα} Ὀτοαρ 
[συ ἃ 801, 5886 σΟΙΒΙ ἀθυοῦς ποῦ ὑπὸ ὕσανδι! 
ἴον {π6 7ογ ὑπαῦ 8110 Ῥγοιρμῦ ΤΟνῦἢ ἃ πιδὴ 
ἰηῦο ὑπ6 ψου]ά. 

22 Απά γοὰ 4͵8δο, ΠΟΥ͂ Υ6 8}8}} Πᾶν 

γοῦ, ἃΠ4 γ6 888}] ΓΤ ]οἷθθ, ἃ πὰ ὙΟῈ] ἸΟΥ͂ ΠΟ 
ΟΠΘ 8118}} ὕβκο ἴγσοπὶ γοι. 

28 Απᾶ ἴπ πᾶῦ ἀν γ6 5}18}} δ8]ς τὴ 
πούμίηρ. ὙΟΡΙγ, ὙΘΡ]Υ, 1 ΒῈῪ απῦο γοὰ 

θ6 ἴῃ ΒΟΥΓΤΌν, θα ὙΟῺΙ ΒΟΡΙΌΥ Β8118}} Ὀ6 ὕο, 

ΔΠΡ 8 οὗ ποαρῦ: μέ ἀραΐη 1 5}}8}} Β6θ. ̓  

19 Βιυὺ «{65118 τυῖδὺ ὑπαῦ ὑπο Ὺ νου] δΒ]ς 
Βη), ἃπα 6 β814 ἀπίο ὕπθιὰ, Αθουῦ {}18 
πα ἶγθ γ6. ὩΠΠΟΠΡ ὙΟΠΓΒΘΙΥΘΒ ὑμαὺ 1 Β8], 
Α ΠΌ016, ἀπ γ9 866 τ ποῦ: ἃπηἀ δρδίῃ 
ἃ 016,1 ἀπ γ6 Ὀ6]ο]α πιὸ ἢ 

20 ὙοΡῖϊγ, νοῦν, Τὸ ΒΥ πηΐο γοῖ ὑμαῦ, 
Ὑο ψϑθρ δηᾷ Ἰαπιθηῦ, θυὺ ἢ γον] γο]οῖο- 
Οὔ : γθ ὈΘοΟπΙΘ ΒΟΡΡΟΥ ],2 θαὉ {1118 γοὰν 
ΒΟΡΡΟΥ, ὕαΡΠΘΙ ὕο 70Υ ὃ 

91 Α πουμᾶη ὙΠ 85:6 Ὀθαροῦῃ. Πα 
ΒΟΙΡΌΥ,, ὈΘΟδ56. ΠΟΡ ΠΟΙ 18. ΘΟΙη6: θυ 
ὙΠ ἃ ΟΠ] ἃ 18 θΟΡ ἢ, ΠῸ ΤῊ 6 ΤΘιηΘ πα ὈΘτ οὕ 
Β86. πον ὑν]θα]αύϊομ, [Ὁ ον ὑπαῦ ἃ πιᾶπ 18 
Ῥογη ἴῃ ὑπο νου]. 

22. Απᾷ ᾿πάρρα, γ6 4Α͵8δὸ ΠΟΥ ΠᾶνΘ 801- 
τον : θυῦ ἀραΐηῦ 1 866 γοι, ἃπα γοῦν μϑαυὺ 
το]οϊοοῦ, ἀπ {}}18. Ὑ ΟἿ ἸΟῪ πὸ ὁπ6 ἐδ κοῦἢ 
ἔροπὴ Ὑ01]. 

28 Απα ἴῃ ὑπαῦ ἀΔΥ γ6 ἀ5]ς τη πού ηρ'. 
ΜΟΙ ν, γ γ]ν, 1 Βαγ απίο τοῦ ὑμπαῦ, ΝΥ Ππαῦ- 

ουξ καί 'ἰπ καὶ ὄψεσθέ με, γοδῖίοβ ουν βάντοῦπ ΒΥ, " δπα 
Ϊ διζαίῃ γ6 5}18}} 566 ΜῈ ἃ 11{010᾿---ἰ, 6. ἃ 5Β]ιογῦ (ἰπιο, ἴσου ΗἰΒ 
᾿ χοβυστοοίίοι, 

5 οΥἉ, "5.81 πᾶν Ὀσοῦρηῦ Τοσίἢ.᾿ 

1 μο" ἡ γαϊίη κα κυ ΐ ἐοίοππαπαι ὁ τοί ;--τηῖ8 ὉῪ Ἰοανίπρι 1 αὔίγα ἰεἰε{1, νυλυῖοῖν οὐνο νυ] νυν 8}} ΠΑ ΓΌΥΑΙν (Ὁ ΤΟ Ὁ Υ 
ΚΑΙΤΟΥ ΠΠ ΠῚ Ο,᾿ πιὰδὲ, ποννόνοῦ, 6 τοπάογοῦ 5 [Ὁ [5 ἄπο 
πιοτὸ ̓  ΤῸΓ ὑπο ἢ "ΑΙ ΓΟΤ᾽ 5. πὸ ἀοαϊ ακίη το αὐόα, ἀπὰ 

ῬΟΥΠαΡΒ 150 10 αὐίγα, γοῦ αὐέγα ταθᾶμβ πάλιν, δεύτερον, 
᾿δηα ομσο ΟἾΪΥ, εἰς τὰ ὀπίσω, 5. Ταῖκοὸ ἰχ, δῶ, 850 {πὸ {π6 

ἘΠΡΊ 5 ΤῸ αὐέγα ἰ5." αχαίπ,᾽ Δ, Βαχ, ἀμ όπ, ῬΓΟΌΔΌΙΥ ΤτΌΤη 
αχίππαπι, Ῥγοῖ,, ἀβαπ, "το θοχίπ᾽ ΔΓΟΒΙΙ ; ΤῸΓ "ταί," 1,6, 

᾿“διζαίπβί᾽ σΟΤΊΘΒ ἥγοτη πὸ Δ, Βαχ, οπίεαπ, 
3. καμΥ αν αν. τδαμΥα, 
δ 4μ }αλοάαί ναἰγ λέν, 
4 ηαπι, Ἰϊϊ, " σατηο,᾽ 
δ οΥ, "ταϊη ον," ραπιαπ., 
6 αἤίγα, 



σπλνρ. ΧΥΙ. 5. 50ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

19 Ζ6818 νυ ϊϑὺ ὑμαῦ {86 ΥΒῃ 6} ἴο 4811 
Εἶτα, ἀπ μ6 βαῖ ἢ ἀπύο {θπ), Βθοδιϑθ οἵ. 
8. ἀο γϑ ἱπαυίγθῖ διποηρ, ὙΟΌΓΒΟΙγ 68. ὑμαῦ 
1 βαϊ4, Ἁ 116, απ γ6 866 πιοῦ ποῦ : δῃηὰ 
ἀραῖπ ἃ Πἰ0016,} ἀηα γ9 818} 566 τὴ ἢ 

20 ὙοΥν, νοεῖν, 1 βὰν ππίο σοὺ ὑμαῦ, 
Ὑὸ 5..8}} 80 δπὰ γ8 888}} Ἰαπιθηῦ, γοι, 
Δα ὑπο ψνου]ὰ 5}}8}} σϑ]οῖοθ: γ6, γ6 5|8}} 
μᾶν ραΐη, θὰ γον Ῥαῖῃ 8118}} 06 τηδά θῇ 
ἰηΐο 10 γ. 

21 Α νοιπᾶπ ΜΠ6Π 88:6 ρῖνθυ Ὀἰγ ] 
μαῦμ ραΐπ,7 Ὀθοδβθ ΠΟΙ ΠΟῸΓ 18 ἃυυῖνθα :᾿ 
θὰῦ θη 586 λαέζ θγουρλῦ ἤουθ ὑπ Ομ}, 
ΒΠ6. πὸ ἰοπρθι τΘιμθι θογθῦ 5. ΠῚ ὑγράν], 
ἴον 10 ὑμπιαῦ ἃ τηδὴ ἰβ θοσπ ἰμΐο ὑμθ σγου]ά. 

22. Απᾶ πον γ6 μᾶνϑ ραὶπ : θαὺ ἀραὶπ 1 
88.8}} 866 γοι, ἃπα γοὰν ᾿ιϑαγίβ 5}88}} θ6 
τηδᾶθ Του α], ἀμ ὙΟῈΙ 0. ΠΟ ΟΠΘ 81|8}} 8 Κ6 
ἔγοιῃ σοι. 

28 Απᾶ ἴπ ὑμαῦ ἀδΥ γ6. 88|8}1 481 π|θ 
πούμῖηρ. Δ ΘΥΪγ, νου], 1 88. ἀπο Υοὰ 

ΘΕΟΘΚΟΊΑΝ, 

19 768ι8 ρϑγοθίνϑα! ὑμαῦ ἐμον πὶβηθά 
ἴο ἃ8]ς, διὰ Βθ βαϊα πἀπῖο ἔμθπι, 1)0 γ6 566 Κ 
ΔΙΏΟΠΡ' ΥΟΌΓΒΘΙγΘ8. Ὀθόδιβο ὑπαῦ 1 βαϊά ππίο 
χοῦ, Υϑῦ ἃ 1016, απ γ6 866 τὴϑ ΠῸ [ΠΟΤ : 
Δηα ἀραὶῃ ἃ Πἰ{016, ἀμ γ6 8|18}} 866 τὴ ἢ 

20 Ὑ ΡΥ, νυν, 1 880 ἀπΐο σου, Τμδῦ 
Υ6 88|8}} γγϑορ πὰ ἰαπιθηύῦ, θαῦ ἐμ που] 
8841} το]οϊοθ: πᾷ γὙθ. 8188}} βουγον,, Ὀυῦ 

Υ̓ΟῸΓΡ ΒΟΡΡΟΥ 8[18}} θ6 ὑπσπθα 5 Ἰηἴο ἸΟΥ. 

21 Α νοηδη ὙΠ6Π 5860 ὈσΙπσοῦν ἔστ ἢ 

β 
5ΠΑΥΟΝΊΟ, 

19 Βυῦ 7658 υὑπάθγβίοοα! {παῦ ὑΠΘῪ 
ψἰβη θα ἴο 8 Πΐμη, ἀπα ἢθ βαϊά τἰπέο {ἢ 61}, 
Τ)ο γϑ αιιοβύϊομ Ἀπ ρ' ὙΟΌΓΒΘΙγ ΘΒ ΘΟΠΟΘΓη- 
ἴῃρ Ὁμῖ5 πᾶῦ 1 βαϊᾷ, Α δε] τ 16, πὰ γϑὶ 
866 π|8 ποῦ: δηὰ ἀρδῖη ἃ ΠΠ{{16 σι} 116, πὰ 
γ6 θοΒοΪ ἃ πὶ ἢ ] 

20 γεν, γϑυῖν, 1 Βα. πηΐο γου, Ταῦ, 
ΥΘ ψγι660 Ὀ[Γ τὶν ἀπὰ Ἰαπιδηῦ, θα ἐμ 6 που] ὶ 
το]οϊοοῦ! συθαῦν : ἀπ γ6 888}} θ6 Βογγου-} 
ἴα], δῦ γὙΟῸΡ ΒΟΥΓΟΥ 588}} 06 πη θῇ ἰηΐο 
ΟΥ̓. 
21 Α νομὴ 6 η 886 Ὀτγίηρσοίμ οσε 

͵β. ΒΟΥΓΟν 1], Ὀθοδιιβθ ΒΘ ΠΟῺΣ 18. ΘΟΠῚΘ: ΠΑ ΒΟΡΓΟΝ,, Ὀθολι8θ. μ6Ρ Εἰπιθῦ 18. ΘΟΙΠΘ: 
θὰῦ θη 886 μαῦῃ Ὀτουρσηῦ ον ἃ θου, Ὀὰῦ ἤθη 816 μαῦ σίνθηῦ Ὀϊγι ἢ ἴο ἃ Ομ] ά, 
8Π|6 πὸ Ἰοῃρθν Γϑιηθιη ὈΘΡΘΟΪ ὑμπαῦ Βα ΘσῚ Πρ, 5116 ΠῸ ἸΟΏΡΘΡ ΓΘιΠΘιη ὈΘΡΘῦ δι {Π|6 ΒΟΥΡΟΥ,, [Ὁ Γ 
ἰπ Βοι' ογὃ Ὀθοδιιθθ ἃ τη 18 ὈΟΡῚ ἰηΐο ὑδ|6. Ἰ0Υ ὑϊιαῦ ἃ τηδὴ 18. Ὀοτη ἰηῦο ἔδι6 νου], 
νον], | 

22 Απᾶ ποὺ γ8 Βᾶνθ βιυήοιπρ: δὰ 22 Απᾷ γ9 οουίδίη]ν ΠΔΥΘ ΒΟΓΓΟΥ͂ ΠΟΥ͂ : 
ἀραὶη ΟΠ66 πηογθῦ 1 5}8}} 866 γοῖι, πὰ γοῦν Ὀυῦ 1 566 γοὰ ἀρϑίῃ, δῃ γον ᾿θατῦ τϑ]οῖο- 
Βιθαρίβ 8588}} σο]οῖθθ, ἃπὰ ὙΟῈΡ ἸΟΥ͂ ΠΟ 016 
8[18}} ἔκ ἔγοιη γοιι. 

28. Απὰ ἴῃ {με ἃ ΑΥ͂ ποῦ ἃ ὑμῖηρ' 818}} γ6 
ἃΒ]ς 1Πη6. 

“Θέ, ἀπ γὙΟῈ ἸΟΥ̓ ΠΟ 9Π6 ἔδκϑίι ἔγοτῃ γοι. 

᾿ 98. Απᾷ ἴῃ ἐδαῦ ἀΔΥ γ6 δ8ὶς τὴϑ πού! ησ 
αὖ ἃ}}. 

1 γ{{. " υνῖβιν." Ὑδγὶ ΚΤΟΓΟ νυ ἰΒῃ η΄. 

3 οΥγ, "Β6οκ.᾽ 

3 θεωρεῖτε ἰπ ν. 17 ἰ8 τοπάοτοά ὈΥ {πὸ Ταξ,, ἀπ ποτ ὈΥ 
6 ὑγοβοηξ, 

4 7ππ| “διοῖμποῦ {{||6.᾿ 

5. λωγαὶ με Ἀψῦη ψὸρλίἐαὶ, Ἰ1Ὲν “ 5Π811 θὸ ξαγτιοα,᾽ ΟΥ̓ “51.811 
ῬΘΟΟπΙΘ ἴο 0γ.᾽ [Ὁ ΔΠΒΎΨΟΥΒ Ὑ06}1 το {Π|ὸ 5γτίδς αιν.. 

6 φαξ, Βα]. 

Τ τὶ " Ραΐπ ἰ5 ἴο ποτ. 

8 ναγ, 516 5181} ποῦ ΟΥ̓ΟΙ. ΤΟΤΔΘΤΊΌΟΥ.᾽ 

ἈΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

19 ΤΘ ϑανίουν τῖϑῦ ὑπαῦ ὑπο που]ὰ 

1 ογ, " πἀπαογβέοοα, χα. “ἠπια-᾽ φῦ, εἶδον, " νεὶδῦ,᾽ τα Ποῦ 
παι ἔγνω», “Κπονν.᾽ 

3 ἐΡΠΔ)} Ὀ6 ζαγηθα᾽ 5 ἃ ᾿ἰξοσγαὶ τοπἀουὶπρ ΟΥ̓ [πὸ οτἱ κί πὶ 
᾿ ψαγααϊηβε5. 

3 »ἐ"μπαγιιἐλα παΐε ἢ, ἴ.ᾳ, ἘΠῚ, ιν. 

Δ γηϑγῖπο ηισαίαά. 

ἈΒΑΒΙΟ. 

19 Απὰ 4276β8ι5 υῖϑὺ ὑμπαῦ ὑμον τῖβιθα 
Αβὶς δἴτη, πὰ π βαϊα ἴο ὕμοπι, ΟΥ̓ μογθίογθ ἴο αβὶς μἴτη, ἀπ ἢ Βαϊ ππΐο ὕμθιι, Αθουῦ 
ἱπαυῖτθ γ6 θούνθθη γοὰ ἴον ὑμπαῦ 1 βαϊ4, {181 ἀο γϑ Ἰοοῖκ αὖ ὁῃ6 Ὡποῦμον ὑπαῦ 1 βαϊὰ 
Αἰΐον ΠΕ 016, γ6 866 τὴ ποῦ : ὅπ ἃραὶῃ δου. ἀπῦο γοὰ, Α 0016, ἀπ γ6 888}} ποῦ 866 
ἸΠ0 016 γ9 866 πιὸ ὃ 6: ἃπα δραΐπ ἃ {0 16, ἀμ γ6 8118}} 866 

τὴ ἢ 
20. ϑοοί!, 1 βαὺ ἰο γοι, Τῇαῦ γθ τποῦση 20 ΤῈ ὑγαῦῃ, {116 ὕγαυ}, 1 βὰν απΐο νοι, 

δ τ 6, ἔλθ νου] σϑ]οίοθυῃ : πᾷ γο 6 Τ)αῦ γ6. 588}} ψγθθρ ἀπά Ἰδηιθηῦ, Ὀὰὺ {}|6 
Βουτονία, θαῦ ὙΟῸ βογτον Ὀ6 πϑηᾶθὰ ἴο νου] 5888}} σο)οῖθθ : δῃηὰ γ8 8}}8}} συῖονο, 
70γ.} θαῦ γοῦν συὶοῦ 8}.}8}} Ὀ6 οιδηρϑα Ἰηΐο ον." 

| 
21 ὙΒΘη ἃ ποπιᾶῃ Ὀν Προ ἕουε 886. 21 Τῆκο ἃ σοσηδπ θα πον οἰ νίπρ Βἰρυμ, 

μαῦ Βογρονν, Ὀθοδι86 ὉΠαῦ ΠΘΡ ΠΟΙ 18 Θοτηθ: ἰδ ΤοΔαΥ, 566 ΒΔΕ} ΒΟΓΓΟῚ ὈΘΟδιι86 ΠΘΡ ΠΟῺΓ 
ψΠΘ ἢ 886 θυ προῦμ Του ἢ ἃ θΟΥ, 5016 σθιθπι- 8 ΘΟΙη6 : πὰ ψμθ 886 δαῦμ Ὀτουρ ῦ Του 
θογθῖϊ ποῦ μον μθανίπ688 [Ὁ ἴον, ἴον ὑϊαῦ ἃ 801), 51:6 σϑπιθιη θοροῦ ποῦ ΠΘΡ ΡΔΠρΒ, [ὋΣ 
8 τῦδῃ ὈΘ ὈοΓ ἴῃ ὑπ 6 νου]. {86 ον ἐμαῦ 5μ6 μβαῦῃ θνουσαῦ [ον δ ἃ τδη 

ἰπΐο ὕΠ6 νγου]ὰ, 
22 Απὰ ἱπᾶθοᾷ γθ ἴᾶγθ ποὺ βούτονγ: 22 Απᾶὰ πον γὸ Βᾶνθ βοσγον: ὰ 1 

ἀραὶηϑ 1 866 γοῦ, ἃπα γοῦν μοαγῦ το]οϊσθί, 8}8}8}} βΌγοὶν 866 γοὰ ἃρϑῖη, πὰ γοὰν μϑαγίϑ 
ἀπ ΠΟ τηδῃ ἕαἰκοῦ!ι γΟΌΡ ἸΟῪ ἴγοπι νοι. 8}}8}} το]οῖθθ, απὰ πὸ ὁμ6 58}8}} σϑυῖβ! ὙΟῸΓ 

7ον ἤτοι γοι. 
28. Απά ἴῃ ὑμαῦ ἀν γ6 888}} ποῦ δβϑὲ πιθ᾽ 

ἃ ὑδίηρ. 
25. Απὰ ἴῃ ὑμαῦ ἀν γο Ὀϊὰά πὲθ ἴον μο- 

ἐπϊηρ ὃ 

1 δοισεν ὠπγοΐηυα ὑμάν χεισενά ἰο σεΐεαν, ᾿ εἶς ᾿ξ ὁπ εἰιῖ5. βαγίπῃς ἔπδὲ γὸ ἸῸΝ δὲ ὁπὸ δποίδοτ." 

3 οἵὐ᾽ ' αἴζου," " αἵϊ 18," «(Ἱ ῬΟΙΥΕῚ. 
ΟΥ, ὍΤ, Υυγαγάβ," εὐ. 

3 σοπρ. ἃ κὸ ὀχργοκαίονι ἰῃ ΝΊε, Τιπηυατί, νοὶ, ἱ. {|, ν. 
44, ψιγάΐμη (ον γαγ μη) δᾶ ἃ ελίἀἀαίίη, " οᾶπο (ΟΥ̓ 70) αἴτον 
βἰγαῖξ, ΟΥὙἩὨΔη Κι δι," 

3 τ," οὐ ποιὸ ἐπί πις," παπδε ἐλίη ες. 

8 11ξ. “55 ὑτουκς Γοτίδ." 

4 βαιζα αγᾶ κιπι. 

----- 

1 γακενμὸ 76, τουιάουβ ὄχδοῖὶν ἔπ δον. χα." ἡπια.᾿σῦ, 
«ποῦ ἰδ 5 οὔτοι ἀβοὰ ΤῸυ " ἀπαογβίδηίη κ᾽ ἴπ ἐπ6 ἀπθδὶ ὦ 

᾿Β6ηΒ6 Οὗ [115 ἴογτη. ] 
Ϊ 

3 ἄὰ γασοεί" ὑμαεί", σοττοβροπᾶβ ἴο ἴδ ϑυτ., ἘπΏ., δὰ ἢ 
στα, το οσίηρμθ, 

5 10. “γεδσ.᾽ 
] 
ὁπ, " ρίνοῦι Ὀἰσίι." ] 

] 

] 

] ΡΕΆΞΙΑΝ. 

19 7685 πηᾷονγβίοοα ὑμαῦ ἔπιον τ βιιθὰ 
ἴο δὶς δῖτη αϑουῦ ὑμπῖβ, θὰ ἢ6 βαϊὰ ὑπΐο 
ὑμθπι, Π)ὸ γ6 ἱπαυῖΐτθ ἀπο Πρ γΟΙ ΓΒ  γοϑὶ [ῸΓ 
ὑπαῦ 1 βαϊά ὑπο γοὺ ὑμπαῦ, Δ ἸΠδ016, ἀπ γὸ 
866 π|8 ποῦ : δη ρα ἃ ᾿ἰ{{16, δηὰ γ6 8566 
τὴ ἢ 

20 Ττυϊν, ἔγυϊν, 1 βὰν υὑπΐο σοὺ, Υο᾽ 
γ66Ρ πὰ Ἰαιηθηῦ, θὰ δ {}|6 τνου]ὰ σο]οϊοθί :ἦ ἢ 
δηα γ6 ἃτϑ ἀἰβοοηβοϊαίθ, θὰ ὙΟῺῸ Δηρ Βα. 
18 ἴον ον. 

21Α ποιδῃ αὖ ἔπ ἐϊπιθ οἵ ΠΡ αν ηρ' 
Ὀἰσὲἢ 18 ἴῃ ὑγοι]ο, Ὀθολαβο ἔμθ ἀαν οἵ ΠῸΓ 
σἰνίησ Ὀἰγθἢ ἴβ οοιηθ: θαῦ πΠθη 586 ΤῊΝ 
Ὀτουραῦ Τογῦ ἃ 8οη, 8110 Τογβϑίζοι ον 
Ῥαΐῃ ἴῸΓ ΠῸΡ ἸοΥ, Ὀθολιβ 8.16 15 σἰδὰ ὑμπαῦ 
ἃ τηδῇ ἴ8 Ὀοσα Ἰπίο ὕπο που]. 

25. Τθηΐο γοὰ αἶβο ἴῃ ὑδῖ8 ΒΟῸΣ ἔσο ]ο 
88.811} οοιμθ : θα ψ πθὴ 1 566 γοὰ σαὶ, ΥΟῸΓ 
μιθατὺ σϑ]οϊοθῦ, απ νου ἸῸν πὸ ὁὴ6 ἕακοίῃ 
ἴτοτη γο. 

28 Απὰ ἴῃ ἐμπαΐ ἀΔΥ γ6 αϑὶς ποῦ ἃ ἐδίηρ, 
Τταὶν, ὕγον, 1 ΒῺΥ ὑηΐο γου, οἵ πιθ. 

........... Ϊ 

1 οτσ, "Ὅποὸ υυΣῖεν ἴπο οἴοτ," 

3 οΥ, “ΣῈ Β.ΔΙΠ1 ὑγοορ δὰ Ἰαπησηξ, θὰξ (πο τνοτὶ ἃ 5.1} 
τολοῖοο ;᾽ δογίδε τι Ἐγουκιους (ὸ νόγπο. Ϊ 



5. 5ΦΟΗΝ. ΟΕ». ΧΥΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΒΞΙΟΝ. ΞΥΎΒΙΛΑΟ. 

ὙΥ Βαύβοθνυϑι γ6 588}1 881: ὑπ ἘδύΠ ΘΙ 1Π ΤῊ 
Π81η6, 6 Μ01}} σίνθ ἐέ γοι. 

24. ἨϊΠΠοεΐο μᾶνθ γ6 δϑκθα πούμϊπρ' ἴπ 
ΠΥ ΠΆΠῚΘ : 81ς, 8Π4 γ8 588} τθοθῖγθ, ᾿ὑπδὺ 
ΥΟῺΓ ΤΟΥ͂ ΠΙΔΥ θ6 {1]]. 

25 ΤΠ686 ὑπῖηρ8 πᾶγθ 1 βρόκθπ ππῦο γοὰ 
'π [Ξργόουθγθβ:} θα [{Π6 {ϊπ|6] δοιηθίῃ, 
ΒΘ 1 5[411] ΠῸ ΤΠ ΒΡΘΔΙ ἀπύο γοὰ ἴῃ 
[βρτονθρῦ8,] θαὐ 1 [888}} Βῃονγ] γοιι Ρ]ΔΙ ΠΥ 
[ο] ὑπ δίπουν. 

20 [5Α0] ὑμαῦ ἀδγ γ6 5881] δ5]ς 1Π ἸὩΥ 
ὨΔΤΠΘ: 8Π4 1 ΒΥ ποῦ ππῦο γου, ὑπαῦ 1 ν}}} 
ΡΓΆΥ ἴΠ6 ΕΔΟΠΘΓΡ [Ὁ γοι: 

27 ἘῸν {π6 ΒΑΥΠΘΙ ΕἰπΊΒ6 1 Ἰονϑῦ γου, 
Ὀθοδιβθ γ6. μᾶγθ Ἰογθά τη6, πα ὅπανθ θθ- 
Ἰονθα ὑπαῦ 1 οαπιθ [οι] ἴγοπι (οα. 

28. 6] οαμηθ ἴογυ ἔροπι ὑπ Εδύμθν, πὰ 
δὴ ΘΟΠ16 ᾿πύο ὕΠ6 νου] : ἃραῖῃ 1 ]θᾶγθ [Π 6 
ΜΌΓ]4, ἀπα ρὸ ἴο ὑπ ἘδύμοΡ. 

] 
] 

29 ἨϊΪΐβ ἀϊβοίρ!οβ [5814] αμΐο Πἷπι, Τ,ο, 
ΠΟΥ βρθακδθδὺ ὕποιι ρ]ίην, ἃπὰ βρθαϊκοδῦ 

ἈΠ... 55: 

1 ΟἹ. χν. 1]. 

3 ΟΥ̓ ραγαϑίε. 

3 ΟἿ. χνὶ. 23. 

4 ΟἹ. χίν. 21,23. 

5 ΟἹ. χνὶ. 30; 11. 18; χυὶ!, 8. 

5 ΟἿ, ΧΙ, 3, 

ἐμαῦ, Ἔνθυυ ὑπίπρ ὑπαῦ γ6 5118}} δ8]ς οὗ Τὴ Υ 
ἙΔΌΠΘΙ [ἢ ΤΩΥ͂ ΠΆΠ16, ἢ 51|8}} ρῖνθ γοι. 

24. ἨΠΠοῦίοΙ γο μᾶνθ Ὡβκθα" ποίμϊηρὃ 
ἶπ ΠΙΥ͂ ΠΠΙΘ: 88.ς, 8Π4 γ8 8|8}} ΤΘΟΘΙΥΘ, 
ὉΠ γὙΟῈ ἸΟΥ͂ 8[.8}} Ὀ6 {ὉΠΠ]16α.4 

25 ΤΉθβθ ὑμίηρβ 1 Βρᾶᾷκθ πηΐο σοὶ ἴπ 
ῬΑΡΔΌΪΟΘΒ: Ὀαὺ ὑπ6 ΠΟῸΙ σομηθίμ, πῃ η 1 
5881] ποῦ ΒΡρΘδΚ ψ]}} γοι ἴπ ΡΆΓΆΡ]65, θυῦ 
1 588}8}1] ἀθοϊαυῦ πηΐο γοὰ μα η]Υ οἵὁἨ {86 
Ἐδύμου ; 

20 Τὴ {παῦ δ ὑπαῦ γ8 51}8}] 88]. ἴῃ ΤῊΥ 
πιο. Απᾷ 1 ἐο ποὺ Β8Υ πηῦο χοῦ, ὑμπαῦ 
1 5}|8}] Ὡβ7 ἐπ6 ἘΑΡΠ ΘΙ [ῸΡ γοιὶ ; 

27 ΒῸΡ ὑπ6 ἘΌΠΘυ ἈΪπΒ6 1 Ἰονοῦι νου, 
Ῥθοδι86 γ6 Ἰονθα π|6, ἃπΠ4 γϑ Ὀθ]]θγθα ὑΠπὰῦ 
1 οαπηθ [ον ἢ ἔροπιδ Θοα. 

8. 1Τ οατηθ ἴουῦμ ἔροπϑ πΠ6 ἘλίΠ6Ρ, δπα 
1 οαπι6 ἰπῦο ὑπΠ6 σπου]: δηα9 ἀραΐη 1 8 ΠῚ 
Ἰθανίπρ ὑμ6 σον], πα δπὴ βοῖηρ ὕο ὑμ6 
ἘΔΙΠΘΡ. 

29 Ἠΐ5 ἀἰβοῖρ]88 ΒαῪ πηἴο Βΐπι, 1,0, ΠΟῪ 
ὑπο ἃρῦ Βρθδκίηρ ΟΡΘΗΪΥ, ἃπα ἃ ΡΆΓΔ]8 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΤΥ, νου] γ, 1 Βα γ ἀπίο γοὰ ὑμαῦ, Τῇ γο 8811} 
δαρ ὺ οὗ {Ππ6 ἘΔΟΠΘΥ ἴπὶ ΤΥ ΠϑΠη6, 6. 58|8}} 
δῖνθ 10 8}} ἕο γοι. 

24. ἘῸΣ ΠῚ] ποὺ γ6 Πᾶν ποῦ Ὡϑικθᾶ," δπα 
ποῦ Θύθῃ ἃ ὑβίπρ' ἴῃ ΤΩΥ͂ Π8ΠῚΘ : 881Κ, ἃ γ6 
8[8}} γβοθῖνϑ, ὑΒαῦ γα" ]ΟΥ ὈΘΟΟμΊΘ Θομη ]  ὕθ.8 

20 Απᾶ ποὺ ᾿ἱπᾶθθαὰ 1 βρθϑαὶς απΐο γοὰ 
ἴῃ ἃ ῬΆΓΆΡ]6: Ὀαὺ ὑπαῦ ὑϊπη8 οοιμθί, ἢ 6 
1 51|8}} ποῦ Βρθδᾷῖκ ὑηΐο γοι ἴῃ ἃ ῬΆΡΆΌ]Θ, 
Ῥυῦ 1 5}8}} σἷνθ γοὰ ἴο ποῦ οὗ Ἐδύμθῦ 
ΟΡΘΗΪΥ. 

20 Απᾶ {Πᾶὺ ἀδγ γ6 5118}} 8}. 1π ΤΩΥ͂ 
ΠΆΠῚΘ : ἃΠα 1 (ὁ ποῦ {6}1 γοι, ὑΠπᾶῦ 10 8588} 
Ὀ6 1 ὑπαῦ 5}18}} ἃδὶς οὗ δύο [Ὸν γοὰ: 

27 ΒῸΡν ΒΆΡΠΘΡ ΒἸμη861{4 Ἰογθῦῃ γοιῖι, θ6- 
Θδι188. γ6 Ἰογθά π|θ0, ἃπα γ9 Ὀθ]θυθα πιὸ 
ὑμπαῦ Τ ολπι6 ἕο ἢ ἔροιηῦ Οοά. 

28 1 οαηθ ἔουίῃ ἴρομιῦ ΠΑύμθΡ, ἀπ 1 
οδτηθ ἰηΐο {π6 ὑοῦ] : πα ἀρδίῃ 1 Ἰθᾶνθ 
ὑῃ9 ψου]ά, ἃηὰἀ ρὸ ἴο Ταῦ μου, 

29 Απὰ [5 ἀἸβοῖρ]68 βᾶγ πηΐο Πΐπὶ, ΝΟΥ 
᾿π4 664 {ποὺ Βρθαϊκθδῦ ἀηῦο Ὁ8 Ρ]δίη]ν, ἀπᾶ 

1 οὕ, “ΠΠ] δ ργθβοηΐξ. 
3 11Ὁ. “γ δβκοά. 
3 ἐγρ δβδκοά ποῦ δηγίῃϊηρ,.᾽ ΗΥΚΙ. 
4 ΟΥὉ, "σοτηρ]οῖορα.᾽ 
5. οΥ “Ροϊπῦ ουΐ.᾽ 
6 εἴη {π΄ὺ ἂν ἴῃ ΜῪ ΝΆΠΙΘ γ6 5}18}1 8.5]ς.᾽ ἯγΚΙ. ΤῊΪΒ. 

ΡΤΘΟΒ νυ ΑΌ Ν., θὰῦ ὅπ Ῥοβομῖζο οὐγίπρ ἴο πὸ τοδί. 
εἰ ἐδπιεδλιδίαπι, ταβῦ 6 το πἀογθα ἃ5 ἰῦ ἰ5 ἄοπο πού ; σομπθοῦ- 
ἱπρ 115 οἴδιιβο νυ [Π6 Ργθοθαϊηρ γΟΥ56, 

7 11{, “Θ 661 οἵν 
5. 11Ὸ “Ὑγότη ΠΘΔΥ,᾽ πιδγὶ ἰ᾿ τὐοΐδι. 
9 ἯΓΚΙ. ομὶῦβ " ἀπα.᾽ 

1 1, “ἀβκοα,᾽ 1.6. "51.811 ᾶνϑ αβκοᾶ." 

3 χ1{, γε δϑκοᾶ. 

3 τραὔϊαβδα δαξ᾽ διεα ᾿αἰπια)ιδέδηνι, τ ἀνὰ ποθ 0 ἰπ 
{ποῖν ἥστῃ 7810} 51.8}] ἃβὶκ οὐ ον Ὀοι νη, 5881] ἢ, νυ 116 
πον ἀοαθῦ ποῖ,᾽ ργτα, Ῥγοο, ἰχ, Ρ, 38, 

4 Ἰαϊίλι αὖ. 

5. ἄπι'λιαδα---ἰυα δ᾽ αἴκι. 

ΞΒΑΉΙΘΡΙΟ. 

24. ἨΠοΡρῦο γ6 μᾶγϑ ποῦ δβὶςθα δηυίμῖηρ 
ἸΏ ΤΩΥ ΠΔΠ16:}..... 

᾿ς 20 1 βαϊα ἔ]1686 ὑμίηρ5 πηΐο γοι ἴπ ῬαΡἃ- 
Ὁ]68: ὕμθ Ποὺγ σοιηθῦῃ,2 ΒΘ η 1 5888}} ποῦ 
᾿ΒΡΘΔΚ ὑπΐο γοὰ ἴῃ ΡΑΓΆΡ]68,8 τ ὃ 

20 Τὴ {παῦ ἀδΥ γ6 8}}8}] ΔΒ]κ ἴπ ΤΥ ΠΔΙΠΘ : 
ἈΠᾺ 1 58Υ ποῦ πίο γοι, ὑμαῦ 1 588}} ῬΓΑΥ͂ 
Ὁ ΤαΓΠΘΡ [Ὁ γοὰ :ἢ 

᾿ς 8 1 οαπ|6 [οσ ἢ ἔτοιηῦ [Πη6 Ἐδύπον, ἀπα᾿ 
1 σαᾶπιθ ἰπΐο {Π| νου] : ἀραΐη ΤΊθανο ὈΘμϊπὰ 
τη6 ἔπ μου], ἀπ ἃπὶ ροΐηρ ἕο τὴν Ἐὰ-᾿ 
μον. 

20 Ἠΐϊβ ἀἴβοῖρ]68 βαϊ4, Βϑβο]ά, πον ὑποι 
βρθακοδῦ ὀρθηϊυ, δηἃ ποι δαγεδϑέ ποίμϊηρ 

1 Ἑ, Τυκί, ". 354, δηὰ 1655 σΟΥΓΟΟΕΥ δ Ρ. 400, 

3 ομομποτι πδὰ, ἔρχονται ὥραι, Ῥ, Μυπίογ, ἄς μαδδιο] 
58, νεσβ, ᾿, 20, 

3 Ἑ, Τυκί, ν.. 121]. 

4 ΙΔ, ν. 257. 

5 οΥ, “ουξ οἵ,᾽ 

4 1ἅ, Ρ. 480. 
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ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ὑμαύ, ὙΥμαῦ γ6 588}] 851 Ὁπ6 ἘΔΕΠΘΡ ἴῃ ΤΥ 
Π8Π16, Β8 888} ρῖνθ 10 γοι.ἷ 

24. ἩΠονῦο γ6 Βᾶγθ ποὺ γϑῦ δβἰτθα ἃ 
ὑμῖπρ᾽ ἴῃ ΤΠΥ͂ ΠΆΠῚΘ: 88]ς, ἃΠα γ6 51|8}} τὸ- 
οοἶνθ, ὑμαῦ ὙΌΣ ἸΟΥ͂ ΤΠΔΥ Ὀ6 σΟμΠΙρ]ούθ. 

25 ΤΉ 686 ὑμίηρ8 βαϊὰ 1 πηΐο γοῖι ἴῃ Ρᾶ- 
ΤΆΌΪΟΒ : θυῦ δῃ που σοπηθῦδ, τυ θη 1 588}} 
ποῦ ΒρΘδΪς ππίο γοιι ἴπ ΡΆΓΆΡ]68, θυ 1 888}} 
ΒΟΥ γ00. ΟΡΘΏΪΥ ἃθουῦ {Π|6 ΕΆΡΠΘΡ, 

20 Τὴ {πᾶῦ ἀδγΥ γ6 8118}] α8]ς 1 ΠῚῪ ΠΆΠΊΘ : 
δηἃ 1 58118}} ποῦ ΒΔ 0 πηΐο γοιῦι, ὑΠπΠαῦ 1, 1 αηὶ 
μι ὑπιαῦ 81}8}} ργὰν ὕΠ9 ἘΑΟΠΘΡ [ῸΓ γοιι. 

27 Τὸν Ὁπ6 ἘλύΠον 4150. Εἰ μηΒθ ἢ Ἰονοίῃ 
γοιι, θθολιιΒ6 γὙ6 Ἰογϑα τη6, ἃ γ6 Ὀο]Ἰθγοᾶ 
Ὁπᾶῦ Τ πὶ οοιη ἔτομι ὑῃ6 ἘΔΌΠΘΙ. 

28. Τ οδηη6 ἴροι ὑπ Ἐαύμον, πὰ Τ ολΠη6 
ἰηἴο {π6 ψουῦἹᾶ: ἀραῖη ὕπθη 1 5}}8}} Ἰθᾶνθ 
{π6 ψουϊά, πὰ 1 58|8}} ρὸ αηὔο ὕΠ6 Ἐὰ- 
{Π|0:. 

20 5 ἀἰβοῖρ]68 βὰῪ πηῦο Π]πὶ, 1,0, ΠΟΥ 
ὕποὰ Βρθακοδῦ ΟρΘΪΥ, πα βαγϑϑὺ πούμϊηρ 

1 ΤῊ ΤῊΔΥῪ αἷδὸ Ὅ6 τοπάογοᾶ, “τυ δῦ γὸ 5118} ἃδὶκ {πῸ 
ἙΑΆτπκπ, ἴῃ ΜΥ Νάτο Ηδ 5118}} κίνο 1 γου,᾽ 

2. οΥἍ, " δηϊδηοά οὐἵ,᾽ “Ῥογίοοσί,᾽ 

ΘΟΤΗΙΟ 
ΕΥ̓́ΘΙ; γ6 ἃ8]ς ὕπ0 ἘδύΠΟΡ ἴῃ ΤΥ ΠᾶΠιΘ, Π6 
δΊγθῦ γοι. 

24. Τπ0}} ἐο-ἀαγ} γ8 δα ἴον ποὐιίηρὃ 
ἴῃ ΤὩΥ͂ ΠδιηΘ: 14, ἀπα τϑοθῖγὸ, ὑμπαῦ ὙΟῸΓ 
7ογ θ6 {Ὁ16]168.8 

25 ΤῊ 1 Βρᾶῖθ απο γοῖ ἴῃ ΡΆΥΔΌΪΘΒ : 
Ὀαὺ ὑπ ὑΐπιθ οουηθῦ!, νη 1 βρθαὶς ἀπΐο 
Υοι ΠῸ ΠΊΟΥΘ ἴῃ ΡΆΓΆΘ]68, θαῦ Ὄρθηὶγ 1 
1611} γοι οὗ ὑπ ἘαύΠου, 

20 Τὴ ὑμπαῦ ἀδγ γο ὈΪὰ [πὶ ΠΥ ΠΆΠῚ6 : ἃπᾶ 
Τ 880 ποῦ πηΐο γοιι, ὑμαῦ 1 τηὰγῦ 1 ΤΑ ΒΘ. 
ἴον γοι 

27 ον Τλαύμον Πἰμ]86}} Ἰονοῦἢ γοι, θ6- 
Θλι86. γ6 Ἰονθὰ 126, ἃπα Ὀε]ϊονοὰ ὑμπαῦ 1 
ἰββιιθὰ ἔγοπι Θοά. 

28. 1 οατηθ οὐδ ἴσοι Ταῦ μου, πὰ 1 οδη16 
ἰηΐο {18 νου] : ἀραϊηϑ 1 Ἰθανο {818 ϑγου]ά, 
δηὰ 1 ρὸ ἴο 1 αΥμον. 

20 ΠΠΒ αἴβοῖρ]οβ ὑμογοίοσο βαϊᾶ, 366, 
ΠΟΥ ΟΡΘΗΪΥ πρθαϊζοϑῦ ὕποι, ἀπα᾿ βαγοϑῦ ποῦ 

1 μηὰ Μπίία, 

3 κἱ ναϊλέαία, 

5. καὶ μαὐα άα, 

Φ ΟΥ̓, "ΤοΙαῦο,᾿ “ἀηποῦποο," ραέείλμα, 

δ ἐπεὶ τς νἱάγαιι, βιιθ]. 

5 δὲ ἵσυία, " σοποογηίη," " ἀροιῦ,᾽ “ΤῸ γοὰ," 

7 μεμϊδάά)α,, τὰ ναγί, πὴ σαπποῦ νγ}0}} θ6 τοπάοτγοῦ ἴῃ 
{π|5 μίασο, 

5 αὔίγα δι είλια, 



Οπ.ν». ΧΥΙ. 5. ΖΦΟΗΝ. 

ΛΗΜΕΝΙΑΝΟΟ ᾿ 
ἐπαῦ, ὙΥΒαὺ ὑμίπρ γ6 8881} δὶ οἵ τὴν Τὰ- 
{86} ἴπ ΤῊΥ͂ ΠΆΠη6, ἢΘ 8}}8}} σῖνθ ἐξ γοιι. 

24. Τ01] ποὺ γ6 λαῦθ δϑἰκϑα πούηϊηρ ἴῃ 
ΤΑΥ͂ ΠΆΠΙΘ : 881, ἃπα γ6 5}18}} τϑοθῖνθ, ὑπδὰῦ 
γοῦν Ἰῇ Ῥοοοπηθἣ {Ὁ}. ὃ 
2 Τηϊδή 1 Βρακθ ἀπῦο γοῖι ἴπ ΡΑΓΔΌ]68: 

{π|6 δϊπηθ 8518}} ὁοιηθ, γ μ6η 1 588}} πὸ ἸΙσηρῸ Γ᾽ 
ΒΡΘδ ἹὉἢ γοι ἴῃ ΡΆΓΆΡ]68, θυῦ 1 5}}8}} 
16}} γοῦ ΟΡΘΗΪΥ οἵ Εδύμον. 

20 Τὴ ὑμαῦ (Δ γΥ γ8 8118}} Δ5}κ 1 ΤΥ ΠΑΠῚΘ: 
ἈΠΑ͂ 1 8 ποῦ ὑπίο γοι, ὑπὲ 1 518] δβ|κ 
ἘΔύΠ ον [Ὸν γου 

27 Ἐὸν αύμον ΒἰτηΒ6} Ἰονϑίῃ σοι, θ6- 
οδ0.80 γ6 Ἰογϑὰ πιθ,6 δπηα υϑ θο]ϊονθα {Ππαὺ 
1 οατηθ ἔσθ ἔγοπι (ἰοά. 

28. Τολᾶπηθ [οστῃ ἔγομη Εαύμου, 7 ἀπ οδτηθ 
ἰηὔο ὕμθ που] : δραίη 1 ἰθᾶγθ ἐπ6 σου]ά, 
ἃπὰ 1 ρὸ ἰο δίπουν. 

29 ΤῊ ἀἰβοῖρ]θ5 880 ὑπο ἢΐπὶ, 120, ΠΟΥ 
ἔμοι βρθακϑβὺ τοΐέλ ῥ]αΐπηθβδ, ἀπ ὑμοὰ 

1 ψΔΓ, "γὸ ὑγοσὸ δδκίηρ." 
3 οΥ, “6 πιδῖδ,᾽ ὙΔΥ, "ΤΩΔΥ Ὀ6,᾿ ΟΥ "5που]ὰ Ὀ6.᾽ 
5 ογ, " δ1οά.,᾽ 
4 πο Μ5. τοδήβ " ΑἹΊ (π15.᾽ 
5. ΤῊΪ5 πῖᾶν τοδα δἷβο, "(πα 1 5881] πα αΐτο οὐ ἔπ ΒΑΤΗΕπ 

σοποογτιπε γοῦ,᾽ νυν Ὠἰ οἢ ἰβ ρΡοσμδρ5 πὸ Ὀδβῦ στο ἀουΐπρ ΤῸΓ 
λαγίδαπεῖ---σαδηι, ἴτι ΤΠ 5 Ρἶδοο ; ΤῸ πὸ Αὐτηδηπΐδη γα πβιδίου 

ΒΘ ΟΤΩ85 ἕο πᾶνο ἕα κοι ἐρωτήσω ἴῃ ἴΠ6 56η86 οἵ “ἱπαυ τίη: 
ϑβότηθ σορίοδβ αν αὐλαίπδ᾽ ἐπί ἐδ, “1 5}.8}1" ΟΥ̓ “ἸΏΔΥ ἱπίτοδί. 

6 γα Γ, “γε ἰονδ,᾽ οὐ " 588}} Ιον8.᾽ 
Ἴ εἰξ ᾿ἱ λογὰ, αἰ8ὸ “1 ἰββιθὰ οαΐ οὔ," οἰϊποῦ ἐκ, ἀπό, οὐ 

παρά, ς. κει. 

ΘΕΟΘΆΟΘΊΙΑΝ. 

4 1,Υ.--Ὑ ΘΓ, νου, 1 ΒΔ Υ ὑπηΐο γοὰ 
ἐπδῦ, ΑἹ] ὉΠ πρΒ. τ Βαύβοθυθν γ6 888}} δ8Κ 
ἙΑΟΠΘΥ ἴῃ ΠΥ πᾶτηθ, ΒΘ ρίνγθί γοὰ. 

24 Ἠϊυβοτίο μᾶνθ γ8 δβκθὰ πούϊπρ' ἴῃ 

ΞΒΑΥΟΝΙΟ. 

“ 1Υ.-  ΟΥ]Ύ, γ Ρ]ν, 1 ΒΑΥ͂ αηΐο γοὰ 
{μαῦ, ὙΥΒδίβοθυθν γ6 81|8}} δϑὶς οἵ Εδίμον. 
ἴῃ. ΠΥ Πδπ|6, μ6 ρίνϑίι 1 γοι. | 

24 Ἡϊοτο γ6 δβκϑὰ πούῃϊηρ' αὖ 8}} ἱπ 
ΤΩΥ͂ ὨΔ11Θ: δ8[ς, πὰ γ6 81}8}} γθοθῖνθ, ὕμαῦ Τὴ ΠΕΠῚΘ: 8Κ, δηἃ γ8 σϑοθῖνθ, ὑμαῦ ὙοῸΓ 
γΟῸΣ ον Ὀ6 [Ὁ]]. 7οΥ Ὀθοοπιθ {1]]. 

20 1 Βᾶνθ βρόκθῃ ἐπ]8 ἀπΐο γοὰ ἴῃ Δ 20 1 βρᾷκθ ἔμθβθ ἐπίηρβ αηΐο γοὰ ἴπ᾿ 
ἈΓΔΌ]6 :1 θὰ 16 ΒΟῸΣ σοτηθῦ, Υ μΘη Τ ΠΟ ῬΆγΆθ 68: θὰ δὴ Βοὺν οοιπθί, θη 1 ποὺ 
ΟΠΡΘΙ ΒρΘΑ Κ᾿ αηΐο γοὰ ἴῃ ἃ ῬΔΓΔΌ]Θ, θα ἰοΠρΘΡ Βρθαῖκ ἀηΐο τοὺ ἰπ ΡΑΙΔΌ]68, θὰ 1 
Τ {6}} γοὰ ΟΡ ΗΪΥ οἵ μιν ἘδύμοΓ. ὃ 

20 Τὴ ἐπιαῦ ἀΔΥ γὙ6 81}8}} 5}ς 1π ΤΩΥ͂ ΠΆΠΊΘ: 
ἃηὰ 1 587 ποῦ ὑπίο γου, ὑπαῦ 1 8}}8}} 85 
ΤΥ ΒΑ μον ον γι." 

27 ἘῸΓ ΤΥ ΕΔΌΠουὃ ΠΪΠΙ561} Ἰονθῦ! γου, 
Ὀθοδιβθ γ8 ἃγθ δὐΐδοῃθα ἴο πιθ,ῦ δηὰ γ9 
θο]ϊθνθα ἔμαῦ 1 οατηθ ἔοσγῦ ἔροιη (οἀ. 

28. 1 οδτηθ [ουῦ ἢ ἴσοι ΒΟ 6 Ρ, ἀπ οαΠ|6 
ἄονῃ ἰηΐο ἐπ νοῦ]: δηα ἃραῖη 1 ἰθᾶγθ 
Ὅ86 νου], ἀπ ρὸ θδοὶς ἴο Ἐδύμον. 

29 ΗΐΪδβ8 ἀἰβοῖ ρ]68 βαϊᾳ προ μἴμ, ΒΟ], 
ΠΟΥ ἔθου Βρθαϊικοϑῦ Ορθη)υ, ἃπα ποῦ θύθῃ ἴῃ 

[6}} γοὰ ρ]αἰ εν οὗ Ἑδίμογ. 

20 Τὴ ὑμπαῦ ἀδὺ γ8 δ8Κ ἴπ ΤῊΥ͂ ΠΆΠΊΘ: 
Ἀπὰ 1 88 ποῦ ππίο γου, ἐμπαῦ 1 ῥγὰῦ Εὰ- 
ὙΠῸ. ἴον γοα : 

27 ἘῸΡ Ἐδέμον ΗἰπηΒ6 1 Ἰονυθῦῃ σου, θ6- 
ὁδι186 γ8 Ἰονθὰ τὴ ἐθῃμάθυϊγ, ἀπὰ Ὀο]ϊονοὰ 
ὑμαῦ 1 οατηθ ἔογε ἔγοιη (ἰοά. 

28 1 οατηθ ἰοσίῃ ἴτοθ Ἐαίμθν, ἀπά 1 
οδιηθ ἰηύο ἔμ νου]: δηᾶ ἀραΐη 1 ἰθᾶγθ 
86 νου], ἀη4 1 σοὸ ἴο Ἐδέμοσ. 

29 ἨΐβΒ ἀἰβ61}168 βαϊα πηέο πη, ΒΘο]ά, 
ΠΟΥ ἔβοιὶ βρθακθοδῦ Ἐπ θβ αὐ ϊησὶν, δηᾶ 

1 ΤΊο Οθογᾷ,. ΓΟΙῸΓΒ "ῬΑΓΔΌ]Θ᾽ ἴο {πὸ νγογὰβ } δὲ Ξβρόκοη, 

3 Ῥγθ8, Β]. 

3 γιαπιῖδα ἐδ)ιθηιΐδα--  Ἀοὶβ. 

4 εἰ λισεη- ἐἰ ποῖδ, αἰβὸ " σοποογηΐηρ γοι.᾽ 

5 ἐλ λιύδη τὴὸ δλευϊψισαγεί ἢ. 

δ γηο Οἠπιεγἐϊδαραπ φαπιδυεα, ἀπτοοῖηρ νὰ Δ, Υ. ἀνὰ 
811 ἔπ Ν ὀυβίουβ, ὄὅχοορῦ Μοιημῆ. πα ῬΕΙΒ. 

1 νμῦ πιεπιὸ ποτ ἀδεϊδέε, ᾿ξ. “ον Μο,᾽ 85 ἴπ οἷν. χυ. 9,13, 
ἾΚῸ “πιδῖθὰ Μ᾽ ἴῃ χύ. 34," ουξ ἀπά ουΐζ,᾽ 

ἈΑΝΟΘΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

4 ΧΙΥ͂.---ϑοοῦ!, 1 880 ἴο γου, 1 γϑ διὰ 
ΤΥ ΕΔΓΠΘΡ δαρ!ῦ ἴῃ ΤῊΥ Πᾶιηθ, μ6 σΊγϑί τ 
ὁ. 

᾿ 24 Ὁπε] {π|8 θα γ πούμιϊηρ ἴῃ ΤΩ 
ΠΆΠῚΘ: δια, πὰ γ6 τϑοϑῖνθ, ὑμαῦ ὙΟῸΡ ἸΟΥ͂ 
6 [Ὡ]]. 

20 ἼΠοβ6 ὑπίπρβ 1 βαϊά ἴο γοὰ ἴῃ οχ- 
ΔΙΏΡΙ68:} ὑμ6. {ΐτηθ6 οοσηθῦς ΠῸπ Το πρθὰκ 
ποῦ ἴο γοὺ ἴῃ Θχδτηρ 68,1 Ὀὰὺ 1 ἀθοῖαγο ἴο 
γοὰ ΟΡΘΩΪΥ οἵ ν Ελίμοτ.ἢ 

20 Τη ὑμιαῦ ἀδν γϑ Ὀἱα ἴπ ΠΗ ΠΆΠῚΘ : δπᾶ 
1 88} ποῦ ἴο γοιι, ὑμαῦ 1 ὈΪ4 τὴν ΕΑΌ ΠΡ ἴον 
του ὃ 

27 Ῥὸν ὑπὸ δύμον Ἰονθῦν νοῦ, Ὀδολι8θ 
πὰὉ γ9 Ἰογθᾷ πιθ, δῃᾷ θο]ονθα ὑμπαῦ 1 οδπιθ 
οὗ οὐ. 

28 1 ἀορατγίοα ἔγοιῃη ἘύΠου, δ η ἃ σαπηθ 
ἴπ ἐλο που] : ἀραΐη 1 Ιθανθ ἐλ που], δπὰ 
ἀθρανῦ ἕο λίπον, 

29 Ἠΐβ8 ἀἰβοῖρ!θ8 βαϊᾷ ἕο μΐπι, Ν ον ἔμοὰ 
Βρθακοβῦ ὀρ ηΪυ, πα βαγθϑὺ ΠῸ ΘΧΔΠΊρΪΘ. 

ΔΒΆΒΙΟΙ. ΡΕΆΞΙΑΝ, 

“ χχχγυι.---24. ΤῊ ὑσαῦῃ, ὑπ6 ὑσαθ, Τὶ 
ΒΔΥ πηἴο γοῦν ὑπαῦ, Ενονν ὑπ ηρ' γ6 8118}} 481 
86 ΤΑΥΠΘΙ 1Π ΤῊ Πᾶπη6, ῃΘ 8118} ρῖνγθ γοι. 
Ἀπ ἘΠΕ] πον γ6 81. Πού Ϊ Πρ’ ἴῃ ΠῊΥ͂ ΠΆΠῚΘ ; 
ΒΚ, ἃπα 16 5881} θ6 σίνθη γοι, ὑπδῦ γοὰ 
70. θθοοιηθ ρουίθοι.} 

20 1 8ρᾶῖκο οἵ 61}18. απῦο γοὰ ἴῃ ῬΆΓΆΡ]68Β: 
θὰῦ {π0 ΠΟὰΡ 581}8}} Βα γον 3 οομηθ, τολθη 1 
8[|8}} ποῦ 5ρθαῖ ἀπο γοι ἴῃ ῬΆΓΔΌΪ68, θαὺ 
1 88}8}} 6}} γουϑ οὐ ὑπ ἘδΌΒΘυ ορθηὶγ. 

26 Τὴ ὑμπιαῦ ἀδΥ γ9 58}8}} 5} ἴῃ ΤῊ ΠΆΙΩΘ : 
8η4 1 ἀο ποῦ 88γΥ τπηΐο γοὰ, ὑΠπᾶῦ 1 8881} 5]ς 
ὑπὸ δύθον ἴον γοι: 

27 Βοϑοῦυβο ὑπ ΕδύΠΡ. ΒΙπιΒ6 1} Ἰονθὶἢ 
οι, Ὀθολι86 γ6 Ἰονθα πθ," πὰ γ6 Ὀο]ϊονοὰ, 
ὑμαῦ 1 οαπηθ ἴον ἕτοιι Οοα." 

28 1 οαπηο ἴον} ἴγομι ὑπο Ἐλέμον, ἀπ Τὶ 
οδὴθ ἰπΐο μθ σουὰ: ἀπά 1 ἰθανθ {Π0 
νον], ἃπὰ ρὸ ὕο ὑπὸ Ταῦ μον. 

29 Ἠΐβ ἀἰβοῖρ!68 βαϊὰ ἀπίο Εἷπη, Τωο, ἐμοὶ 
Βρθακοϑῦ ποὺ ΟρΘηΪγ, ἀπὰ δοιὰ βρθακοϑὺ 

1 δῃ δίψερείϊίιηι. 

3 δενιίπινα Ἑαάεν. 

3 δεεοιυ, 

Ἰ οτ, "σοτηρ! σοῖο," Τῇ αἰνί πίοι οὔ γν, 951,94, 'κ ἴπ κατο 
ἐπ ῬΟΙΥΚΊ. δα ἰπ ΑΥ̓͂, ἴῃ τὺ Μοάϊοὶ οὐ, {πῦτο ἃγτο πὸ 
ΨΌΓΒΟΒ, Ὀὰξ ΟἾΪΥ ῬΔΓΚΥδΡΙΝ, 

3 καμζα (Δ ἢ. 

3 ογ, " ἀσοῖδγο,᾽ " ἰπίοστη." 

4 “Ἰονοὰ Μὸ ἀσασὶγ." ῬοΙΥΚκῚ. 

5ΉΘΟτγο ἔπ Ασαδίς δστοοβ υεὶτἢ ὅτ, Οοἴι., Δ, Βαχ,, ἃς, 
δυά Δ. Υ., θὰ ποῖ τ το Μοιρμθο, 

νοῦν ὑμίηρσ ὑπαῦ γ6 ἀθβῖγθ οἵ 89 ἰπυτν 
ἴῃ ΤῊΥ͂ ΠΆΠῚΘ, 588}} 06 σίνθῃ γοὰ. | 

24 Ὁ πὲ] {π18 ΒΟῸΣ γ ἀθβίγοᾷ ποίϊησ 
ἴῃ ΤῊΥ͂ ΠΆΠῚΘ ; ἀθβῖγθ, ἃπὰ γ σϑοοῖνο, ὑμαδ. 
ΥΟῸΣ ον θ6 οοτηρ]οῖθ. 

25 1 βρᾶκθ ἔδμοβθ ὑπὶπρβ ἀπίο στοὰ ἰπὶ 
ΡΔΓΔΌΪΘΒ : Ὀθοδιιβθ ὉΠ|6 ΒΟῸΣ οοιμθίν, Β θη, 
1 3181} ποῦ σοθΥΘσβΘ ε] ἢ γοὰ ἴῃ ΡΆΓΆΌΪΘΒ, 
Ὀαῦ ΟΡΘΩΪΥ ἴδοθ ἴο ἴᾳοθ, δηὰ 1 ἐθ}] νοι οἵ 
ὑπο ῬΑύΠ ον Ρ]αηὶν ; 

20 Τὴ {106 ἀδγ ὑμδὺ γ6 888}} ἀθβῖγο αμσλέ 
ἴῃ την πδιηθ.} Απὰ 1 ἀο ποῦ 88} ὑδιαῦ 1 τοδν, 
ἀοβῖγο οἵ Ἐδίμον [Ὸν γοὰ: 

27 Ἐὸν Ἐδύμον Ἰονοῦν γοὰ, Ὀδοδιιβθ γ6 
Ἰοῦϑ πθ, διὰ γ θοϊ ον ὑμαῦ 1 απὸ ἔγοτη 
86 Ῥγθβθῆρο οἵ Ἐδέμον. 

28. 1 οαπὴθ ἴοσί ἔγοπι Ἐδέμ οσ, ἀμ ΟΔΠῚΘ 
ἱπίο ὑπὸ που] : δηὰ δραὶη 1 Ἰοῖ3 ἐμ 6 τνου]α,, 
δὴ ἀραὶῃ 1 8118}} σὸ Ἰπΐο ἔμ6 Ῥγόβθηοθ οἵ 
Ἐδέμον. 

29 Τῆι αἰἴβοῖρ]οβ βαϊᾷ ὑπΐο Μοββίδῃ, 
ΒΘ], ἐμοὰ βρθακοϑῦ ὀρθηϊν, δη βρθακοβὶ 

1 ΤῊο Ῥογκπίδη ΤΟ] οννα ἔὸ Ῥοκολίτο ἴῃ οοπποςείπις ΠΥ 
θοκὶππίπς οὐ νοσ. 96 νυ νοτ. 35. 

3 γαλα Καγάανι. 



5. ΦΟΗΝ. Ομαρ. ΧΥΎΙΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΕΆΚΞΙΟΝ. 

πὸ [ΓΡγουΘΓὉ.1 

80 Νον [6 νγϑ 5067 ὑπαῦ Ξἔποι Κπου- 
οϑὺ 811 ὑμίπρβ, ἃπα προαοϑὺ ποῦ ὑμπαῦ ΔὴῪ 
τδῃ 5Που ἃ 88}. {Π66: ὈΥ 155 σγθ ὈΘΙΙθνΘ 
ἐμαῦ ὑμοι οαπιοβῦ ἔουθ ἔροπι Οοά. 

81 2688 δηβιθγθα ὕπθπι, 1)0 γ6 ΠΟΥ͂ 
6 ον ἢ 

82. 4Β6μο]α, [{Π67] Βοῖν Θοτηθί]ι, γθἃ, 18 
πον ΘΟΙῚ6, ὑΠαῦ γ6 588}] 06 βοαύθθγθα, ὅθυ θυ Ὺ 
τοδη ἴο 158 οὐ, ἃ Πα 51|8}] ἸΘᾶγ 8 116 8]0Π6 : 
πα 7γοῦ Τ ἃ ποῦ ἃΙοπθ, θθοαιβθ ὕμ6 1ἃ- 
ἘΠ 61 15 10} ΠΠ6. 

88. ΤΊΘΒ8 ὑπίπρβ 1 Βᾶγθ Βρόκθη πηΐο 
γοῦ, ὑμπᾶῦ 81η τη γ8 τηϊριῦ Πᾶν Ρθδοθ. 
ΟἽΗ π6 σου] γο [5[|8}}] μᾶνθ ἐνὶ θα] αὐ : 
Ἰθρθαῦ θ6 οὗ σοοά οἰθθὺ: 111 ΠᾶΥ͂Θ ΟΥ̓ΘΓΘΟΠῚΘ 
[86 νου]. 

σπαᾶρ. ΧΥ͂ΠΙ. 
1 ΤΉΕΒΕ σψογὰβ βρακ 9658, ἀπ Πρ 

ἋΡ δῖβ δγ88. ἴο μρᾶγβῃ, 8πᾶ βαϊά, ἘλθΠθν, 
ἸΞῃθ. ΒΟῸΣ 15. Θοιηθ; ρ]ουγ ὑμγ ὅπ, ὑπδῦ 

ΓΔ Ὁ γ, μαγαδίε. 
3 ΟἹ. χχί. 17. 

3 ΟἿ. χνί. 27; χυΐϊ. 8. 
4 5, Μαζί. χχνὶ. 31; 5. Μαῖκ χῖν. 27. 
5. ΟἿ. χχ. 10. 
5. ΟΥ̓ λί οἷον πόπιε. 
7 ΟἿ. νῇ!, 20, πὰ χῖν. 10,11. 
8 188, ἰχ. δ; Οἷν. χὶν. 27; Εοτῃ. ν. 1; ἘρἸι. ἰϊ. 14.; ΟΟ]. 

ἷ, 20. 
9 ΟἩ. χνυ. 10, 30, 91 ; 2 ΤΊπι. 111. 12. 
10 ΘΟ. χίν. 1. ἢ 
τι Ἔοτη, νἱϊ, 37:1 5. ΖΌιι ἷν. 4; ν. 4. 
12 ΟἹ. χίϊ, 23 ; χίϊ!, 32, 

ΒΛΗΙΌΙΟ. 

ἴῃ ἃ ῬΆΓΆΡ]6.1 

90 Νὸν πὸ ὑπάογβέδηα" ὑπαῦ που Κπον- 
οϑῦ δυθὺυ ὑπίπρ, ἀπ ὑπᾶῦ ὑποὰ ποϑᾶθϑῦ ποῦ 
{πᾶῦ ὁΠ6 «βὶκ ὕπ|66 : ἴῃ {818 ψγ Ὀ6]ῖθνθ ὑμαῦ 
ποὺ οατποϑῦ ἴον ἴσου σά. 

91 4688 δηβιγοσθα ἔμθπι, ΝΟ γ6 θ6- 
Πιθυθ. 

82. Τιο, ὑπ ΠΟῸΓΡ 18 σοτηΐηρ,, ἃΠα 18. ΘΟΙΉΘ, 
ὑμπαῦ γ6 8584}} Ὀ6 βοδύψογθα αὐγοδᾶ, οὔθ ὈῪ 
'ὋΠ8 ἴο Μ͵8 ΡΪδο6. .. .ἦ 

885 

] Ομ». ΧΥΎΥ͂ΙΙ. 

1 τ, "Ῥσόυοτν." 

3 οτ᾽ί, "Κπονν,᾽ " αβοοστίαϊπ.᾽ 

5 οΥ, "οὐξ οἵ,᾽᾿ 

4 Ἡ. Τυκί, ὑ. 355. 

5 ἐξεποι αἰῶνι παδλῦρε, Ἀο. “ΝΟΥ ἴποσο ΜΠ θῸ ἃ 
βίγυ κσῖο, αὐγοσυγαγάκ [ΠΟ 50|Δ1Σ ονοσοοτσηο,᾽" ἕο, Βααλ αϊο 

ΜοτΑὶ Μᾶχ. ΝΟ, οἶχχν, Ἐοβο! ηὶ ΕἸ. Τπρς. Ἐκ. ν. 134. 

ΞΥΕΙΔΟ. 

ὑμοι ατῦ ποῦ ΘΥ̓Θ ἢ ΒΔΥ Πρ ΟΠ6. 

80. Νοῦν ΜῈ 816 ΔΑΓ ἐμαῦ ὕμου Κπουθϑὺ 
δνθυυὑμῖπρ,} δπα ὑμποὺ ποϑαθϑὺ ποὺ ὑπαῦ ἃ 
8 851 {866 : ἴπ {Π18 νγγ8 8.8 Ὀθ]θυὶηρ ἐπαὺ 
ἔτουι ΟΡ ὑμοῖι οαπηθϑῦ ἔουίῃ. 
4 χι..---81 6808 βαϊά ὑπο ὑμθπι, Β6- 

Ἰῖονϑ. ὃ 
82. ΒΌΓ’]ο, ὕπ Ποὺ 15 ΘΟΙΏΪ Πρ, ἃΠ ΠΟΥ 

18. Θοιη6, ὑπαὺ γ6 588}} 6 βοαύψεγθα, ἃ Ἰη8ἢ 
το δἷ8 Ῥ'δοθ," ἃΠ 4 γ8 518}] ἰθανθ π|6 8]0ΟΠΘ : 
Ῥυΐ 1 δὴ ποῦ αἴοπθ, ἴον ὑπ Βαῦπου ἢ6 ἐδ 
χΊ ἢ πο.’ 

88. ΤΊθβο ὑπίηρβ 1 βϑὶα πηΐο γοιι, ὑΠπᾶῦ 
ἴῃ τὴ ὕπουθ θ6 Ῥρϑᾶσθ πο γοι. Τη {ΠῸ 
σου] ὑΠ|6Γ6 15 αἰ ]ουϊοηϑ ἔον γοι :) Ὀὰὺ 6 οὗ 
Βοοά πραγ ; 1 ονθγοδπιθ ὑΠ6 ψου]α. 

Οπαρ. ΧΥ͂ΙΙ. 
1 ΤΉΕΒΕ ὑπίηρβ ΒρΆ [6 «6818, Δ ΤαΙΒθα 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ὑΠ6γ6 18 ποῦ ἰπρ' αὖ 811 ψ Β]οὰ ὑπο βρθακοδὺ 
1ῃ ἃ ΡΆΡΆΡ]6. 

890 Απά που νγ Κπον ὑπαῦ ὕπο πουτθδὺ 
411, ἀηα ὕποὰ τϑαυϊγοδὺ ποὺ ὑπδῦ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 
[6}} ὑΠ66 : δῃᾷ ὈῪ ὑμῖ8 γ Κπον" ὑμαῦ ἔγο πὶ 
Αοα ὅπου οαιηοϑῦ Του ἢ. 

91 Απὰ 4688 βαϊδῃ. απῦο ὑπο, Νο 
ΠΌΘΟΝ 

82. Τιο πον, ὑμαὺ {ϊπιθ οοπιθῃ,} ἀπᾷ 18 
ΘΥ̓ΘῚ ΠΟΥ ΘΟΠ16, ὑπαῦ 8}} οὗ γοιῖϊ 588}} Ὀ68 
βοδύθονθα, ΘΥΘΡΥ Οη6 ἴο [15 ρίδοθ," ἃη4 γ6 
8[8}} Ιθᾶγθ ΤΏ ἃ]Ϊοῃμθ: Ὀαῦ 1 ἃτηῦ Δ]ΟΠΘ, 
Ὀθοδαβ ΕΘ ἢ 6 ἐδ Ί ἢ Π]6. 

899. ΤῊΙΒ ἐδ σπαῦ 1 Βραῖκθ ἀηῦο γοιι, ἐπαὺ 
ἴῃ 116 γ6 ἢπᾷ ρθᾶθθ. [π ὑπ νου] ἱπάθθά 
γΘ. 588}} ἤπα {γρὶθυϊαύϊοη : θὰ ΟὨΪΥ Ὁ6 
ΒΌΡΟΠΡ᾽ ;7 ὈθοδιιΒθ 1, 1 ονθροαπηθ ὑπ ΟΣ]. 

Ομ... ΧΥ͂ΤΙΙ. 
1 ΑΝ Βανίηρ Βροίζθῃ {Π|8 ἀἰβοοῦγβο, ὃ 

818. ΘΥ685 πιπῦο ΠΘΆγΘ, Ἀπ Βα], ΜῪ Ἐαύμον, «[68118. ταϊβθὰ 8 ουθ8. Ἰηὔο μθᾶνθη," ἀπ 
08 ΒΟῸΣ 15 Θοπηθ, σ] ον γ ὑπ γ ὅοη, ἐπαῦ ἐμ γ βαῖθμ, Ὁ ΕΑΥΠοΡ, ὑΠ80 Ὁ]π|6 15. οοηθ ὑμαῦ ὕπο 

1 ΟΥ̓, "τὸ δοηπαϊπίρα νυν] ἢ ον ον ὑπ] ρ’.᾽---' 811 [00 ἔθ τη.᾽ 
ἩγΚΙ. 

3 ΈΠογῸ 5 ἴο ΤΊΘο ΠΟ πιδοᾶ᾽ ΟΥ̓́Κ τγαπῦ,᾿ ΗΤΚῚ, 
5. “ΠΟΥ ΒΟ] ον ηρ', γοῦ Ῥ᾽ ΗΤΚῚ. ὙΠῸ Ῥαβομῖζο οοπμηθοῦβ. 

γοΥ, 31 νυ [ἢ Ἐπ ΤΟ] ον τ ρ ; ποῦ 50 ὅπ ΗδυκΙθὰπ γουβίομ. Ϊ 

1 ἄαπιαγπα, Ἰἰῦ. “Καονν,᾽ “πᾶν Κπονσιι.᾽ 

3 πἄαπιαν, “ΝΥ ΚΠΟνγ.᾽ ῬΟΙΪΥΡΊ. δ 5, "πὰ ννὸ Ὀο]ίονο." 

3 ῬΟΙΥΕῚ. οπλῖῦβ ἔπ6 ραγῦ. κὰ, " πονν.ἢ 

ΟΥ̓, “ 5118}} σοπιθ,᾽ ΟΥ̓ Ἦ“ΒΠ8]] αὐτίνϑ. 
4 ΟΥὉΧ "{πᾶΐ,᾽ γνϊοὴ ΗΥΚΙ. ομϊῦβ. 
5. πη αἀποῖ, “ἴο ὕἴμποβο οὐ Ὠἰπι,᾽ ΟΥ̓ “ .ἷδ5 οὐγιι.᾽ ΗΓΚῚ.,  ς, 

ἃ Ἰἰζογαὶ γοημἀοσίμηρ οἵ εἰς τὰ ἴδια. 
δ ε{η6 ἙΆΤΗΚΕ ἰ5 ἢ ΜῈ.᾽ ΗΤΚΙ. 
7 “1 βρᾶκο. ΗΥΚΙ. 
8 καάϊ δίδμμέδ πιδέ᾽ ψοι κα, ὅχτο., “ΜΠ Θτ ΟΥἿ] σουηθίῃ τὸ 

γοα, ὈΘᾺΓ ἰδ Ῥδῦθπεγ, νυ πουῦ νὰν θυῖηρ ἴῃ γΟῸΣ Τα 1}, 
ἄο. 110. Λα. 1. Ρ». 26. 

9 110, “15 Ὀοϊπρ'.᾽ 

5. τιὐαϑέα για Κῦπιι, ῬΙαξ ; σαπακίακοηινιι. ῬΟΙΥΡῚ. εἰς τὰ 

ἴδια, 

6 0.1 ννὰβ ποῖ. 

7 «Ὁυΐ ὈοΙίονο ἴῃ {}18,᾿᾽ ῬΟΙΥΡῚ, ΤῊΪΒ5 ΨΘΥΒΘ 15 ΨΟΥῪ ἱποοῦ- 
τοῖν ρει οα ἴῃ πὸ Ῥοϊν βού. 

8. ῬΟΙΥΡΊ. οτηἱὑβ " ἀἰβοοῦγβο, 

9. τυαϑέα βαπιαϊ. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ἴῃ ἃ ῬΆΓΆΡ]6, 

90 Νὸον ψὸ ὑπάονβίδηα ὑμαῦ ὕμοι Κηον- 
οϑῦ 8}1 ὑβῖηρβ, δΔη4 πϑοαθβϑῦ ποῦ ὑμαῦ ὁΠ6 
8που ἃ 8]. ὕΠ66 : ἴῃ ὑ815. ψγὸ θο]ϊθνθ ὑπαῦ 
ὑμοι οαπιοβὺ ἱροι" Οοα. 

531 1688 δηβυνθρθα ὕμθη, Νοὸν γ6 Ὀ6- 
Ιϊονο. 

52. Το, 8ῃ Ποὺ σοιηθύμ, δ ηα 18 ΘΟΠΊΘ, 
ὑπᾶῦ γ6 θ6 βοδύψογθα δΌγοδα, ΘΥΘΡῪ οποϑ ἴο 
[18 Ρ'αθθ, αηα ὑμπαῦ γθ ἰθᾶνθ πι8 αἴοπο: Ὀὰὺ 
Τ ἃτὴ ποῦ Ἰο Δ] οηθ, Ὀθοδι186 τὰγ ΕΠ ΟῚ ἰδ 
ὙΠ τη6. 

99.» 1 βαϊα ὑπιοδο ὑπίηρθ ἀπίο γοιι, ὑπ 
ΡΘδο6 Ὀθ ἴο γοιι ἴπ 6. ΤΟΙ 18 ΤῸ γοι 
ὑν] θυ]αύϊοπ μορο ἴῃ ὑμ6 σου] : θαῦ Ὀ6 οἵ 
δοοά οομηΐονῦ ; 1,1 ογογοᾶπιθ ἴΠ6 ψου]ά. 

σπμλνΡ. ΧΥΙΠΙΙ. 
1 ΤΉΈΕΒΕ Ππ|πρ8 βαῖϊἃ 688 πτηὔο {Π61}, 

ἃ πα 6 ταϊβθά τπρ 18 ΘΥ̓6Β ὕονναγὰβ ΠΘΆΥΘΗ, 
δα βε14, Μυ 1 0μον, ὕπο ΠΟᾺΡ 18. ΘΟΠῚΘ; 

1 ΟΓ, "ΟΥΟΓΥ {πίπρ,᾿ π'λὸὺ πίδεπ. 

3 οΥ, "οπξ ὕγογῃ,᾽ οδοὶ "μα, τουιοσβ χδοῦν πὸ ἘΞ ορίο 

ἄπι'πανα, ἐκ πρός, 1 0656 Ῥγοροβίτοηβ της ὕὍο ὉΠ 

σοπηθίποῦ, 

5.11, "(δ ὁπο {ΠπῸ ὁπο,᾽ 

4 γλ'λὲ, “18,᾽ ἴ.6,." δϑϊάο5,᾽ "Βίδπαβ,, "τοιηδίπΒ,᾽ ἅς, 

| 

ΘΟΤΗΙΟ. 

ΟΠ6 ΡΔΡΆΡ]6. 

90 Νὸν νὸ νοῦ ὑπμαὺ ὕποιι ππουγοδὺ ἃ]], 
Δηα ποοάοϑὺ ποὺ {παῦ ὁΠ6 8]ς ὕπθ6 διυρῃῦ: 
ὈΥ ὑμῖ: νθ Β6]θν ὑπαὺ ὕμοιι ββαθδὺϊ ἔρμο μα 
Οοά. 

81 “688 δηβυθγοα ἔμθπι, ΝΟΥ γ6 Β6- 
Ἰῖθυθ. 

92. ὅθθ, δὴ που οοιηθῦϊ, δπα ΠΟῸ 18 
ΘΟπη6," ὑμπαῦ ΘΥΘΡῪ ὁπ6 Ὀ6 βοαύζονθα ἴο δΪ8 
οὐ, πα γ Ιθᾶγθ π6 ἃΙοπθ: ἃπὰ 1 δ 
ποῦ αἴοῃθ, [Ὸν ΒΆΓΠΘΙ 18 ὙΠ} τη6. 

39. ΤῊΒ. Τ᾽ Βραϊζθ ἀπίο γοιι, ὑμαὺ ἴῃ ΠΘ 
γ6 Βᾶγθ ρθᾶθθ. 1π {{|8 γον] ὑγ] θα] ]οα 
γ8 μᾶνθ: θὰ Θοτμουῦ ὙΟΌΡΒΘΙΥΘΒ ; 1 ΟΥΘ- 
οδπη6 {118 χουν]. 

σπαρ. ΧΎΙΙ. 
1 ΤΉΤΙΒ ΒραΪτο ΤΠ 6808, ἀπ ΠΠΠ 6 Ρ ΕΪ8 

ΘΥ̓ΘΒ ὕοναγβ ποάνθη, ἀπα βαϊα, Εαύμ ον, δ 
ΒΟῸΡ 18 ΘΟΠῚΘ :ἢ Θχα]ῦ ὑῃν ϑοη, ὑπαῦ ὉὮΥ 

1 “γαπι Θμίλα πγγαπί. 

3. σαπὶ, " σθτηο." 

3. Δὼ δείπα, εἰς τὰ ἴδια. 



σπανΡ. ΧΥΎΙΙ. 5. ΖΟΗΝ. 

ΛΈΜΕΝΙΑΝ. 

βαγοδβῦ ποῦ θύθῃ ὁΠ6 ἐπίηρ ἴῃ ΡΆΡΔΌ]68.} 

80. Αὖ ργοβθηῦ ψγο ποῦ ὑπαῦ ὕπου υγούοϑὺ 

ΘΕΟΆΚΟΊΙΑΝ. 

ΟἿΘ ῬΑΓΆΡ]6 βρθακοϑῦ ἔμοι δηγ μΐπρ. 

80 Απὰ ποὺ ψὸ νοῦ, νγο, ὑμαῦ ἔδοι 
[τ ψπο]θ,2 ἀπᾶ ὑμοτο 18. πὸ πϑϑά ἐμδὺ ὁπ Κποιγοϑῦ 4]], δῃᾷ ἕμοι πϑϑάθϑὺ ποῦ ἴο δεκὶ 
ΒΒου ἃ 48}. ὕΠ66: ΠΟῪ νψγ6 θ6]ἴονθ ἐμαῦ [ΠΟ ΔΠΥ͂ ΟΠΘ : ἴον {818 σθάβοῃ ἀο νγϑ Ὀθ] ον ὑπδαὺ 
οαιηθϑῦ ἰογί ἔγομιδ (ὑοά. 

81 {6518 ρᾷνθ ὑῃθπὶ ΔΏΒΥΘΡ ὉΠ ΒΔ 10}, 
Νον Ροϊΐονθ γο ἢ 

82. Τιο, δῃ ποιγ’ 588}} ΘΟΙη6, ἃ Πα 18 ΠΟῪ 

ὕμοι οατηοϑῦ ἴουῦ ἴτοτη οά. 
31 «6818 δηβιγογοα δπά βαϊα ἀηΐο ἔῃ ΘΠ, 

Νον ἱπάθοα γ9 Ὀο]ΐονθ. 
92. Τ,ο, {86 ποὺς οομηθέ, ἀπ 18 ἀυγὶνϑ, 

ΘΟΠ16, ὑμαῦ γ6 85}|8}} θ6 βοαύψουθά, βυθΡῪ ὁπ ὑπᾶῦ γ6. 5}8}} ἔθθ, τηδπ ὈΥ πιδῃ ὕο ἢ8 
ἴο δἰ οὐστι ὈΙδοθ,᾿ Πα τὴ γ6. 81|8}} ἰθᾶνθ 
8Ιοῃθ : δπὰ Ἷ 81 ποῦ δ΄οπθ, Ὀθοαιβο Εὰ- 
ἐμουῦ 15 ψ ἢ πη. 

838 ΤῊ 8 1 βρακο πὶ γοῦ, ὑμαῦ τυ] Ὁ} πη 6 
γ6 ΒΒου]α μανγθ ρθᾶθθ. 1π {πὸ νγουἹα ΠθυΘ 
νι θυ] αὐϊοη γ6 5}18}} ῃαν : Ὀαὺ Ὀθ6 οἵ ροοῦ 
σοιϊηϊονῦ, ἴον 1, Τ ονθγοδῖὴθ ὑπ νου]. 

ΟΒ.». ΧΥΎΙΙ. 
1 ΑὙΤΕπ 9688 πδὰ Βροκοῃῖ {Πϊ8, Π6 

1ρα τρ [18 ου85 ὕο μθᾶνθῃ δηα βαϊθ}, Εὰ- 
ὅπου, 6. μουν 18 ΘΟΠῚΘ; σ᾽ ὑμγ ὅοη, 

ΟΥ̓ ὈΪδοο,2 ἀπ τὴ8 γ6 888}} Ἰθᾶγθ ἃΙοῃθ : 
ἀπά ᾿ 1 δὰ ποῦ αἰομθ, θαῦ τὴῦ ἘΔΌΠΘΙ 18 
ΜΓ ῚὉἢ 116. 

38. ΤῊΪΒ 1 βαϊα ππίο γου, ὑπαῦ ἴῃ πιο γ6 
πα  Πανθῦ ρθᾶθθ. Τη {818 πον] ἃ οὐ ϊοι 
ΥΘ. 8[18}} πᾶν: θαῦ θ6 ποὺ αἰγαϊὰ : [Ὁ 1 
[ιν 6 ΟΥ̓ΘΡΘΟΙΊΘ ὕΠ|6 υγου]ά. 

Οπλν». ΧΥ͂ΙΙ. 
4 τ{Υ1.---1 ΖΈΕβυ8 8814 ὑΠ18, δηα σαϊβθα 

[18 ΘΥ685 ὑουαν 8 πθᾶνθῃ, ἀπα βαϊ4, Ὁ Τὰ- 
ὉΠ6Γ, ΤΩ Υ ΠΟΙᾺ 18 ΘΟτηΘ ; ρον γ (ἢ γ ὅοπ, ὑΠαὺ βαϊὰ, ἘΆΌΠΘΡ, ἔλθ ΠΟῺΓ 18 Θοπη6 ; σ] ον ἵν ΓΒ Υ 

1 γπξ. " πὰ Ῥγδῦϊο, Τα βαγοβὲ ποῖ ουθῃ ὁΠ6 {πίη ρ.᾿ 

3 γῸ. “16 Δ1},᾿ ξαπιδπαμίη, τὸ πᾶν, ἴ.6. “Θνογν τ μϊηκ.᾽ 

3 ἡλεαμαάςξῦ δἰὸν, “ἰδβιαραβὶ οαΐ οἵ ;᾽ ΟἰΕΠΟΥ ἐκ, ἀπό, οἵ 

παρά 
4 ψδγ. “ἃ {ἰπ|6.᾿ 

5. πὸ. “ἴο ΘΥΟΥΥΟΥΙΘ᾽ 5 ΟΥ̓ ΡΙΔ 0685," 

δ ΔΓ, “ΜῪ Βατπεπ.᾽ 

7 χϑξ, "Βρακρ. 

ΑΝΟΠΙΟ-ΒΆΧΟΝ. 

30 Νοὸν πὸ ποῦ ὑδπαῦ ὑμου τε ἰδύ 81} ἔῃ] ΠΡ8, 

οαπιοϑὺ οἵ (οὐ. 
31 ΤῊ ϑαν!ουν ἀηβυγθγθα ἔῃ θα πᾶ βαϊά, 

Νον γο θο]θνθ. 
32 Νοῦν, οδηθ 8η ΠΟῚΓ, ἈΠ οοτηϑίῃ, ἐμαῦ 

γ6 ἀθραγί, ΘΥΘΡΥ 9Π6 ἴο 8 Οὐ, ΔΠα ἸΘαΥΘ᾽ ΘΟΠῚΘ ἵπ ὙΠΟ]. ΘΥΘΡΥ͂ ὁπ6 οὗἨ γοὰ 588[|8}} Ὀ6 
Τὴ6 ΔΙΟΠΘ : ἃ [1 δῖῃ ποῦ δΙοπμθ, Ὀθοδιιδ6 ΠΥ βοδίονθ 5 ἕο ᾿ἷ8 οὐ ΡΪδοθθ, ἅμα γ6 5888}} 

Ἰθᾶγθ τὴ6 ἃΪοπθ : θαῦ 1 ἀπ ποὺ δομο, ἴον ὑμ 6 Ἔδύμον 18. ψἹἢ τπο. 

835. ΤΊθβο ὑπηρβ 1 βαϊα ἕο γουῦ, ὑπαὐ γὸ 
μιᾶνθ βθδοθ ἴῃ πιθ. Υ μᾶγϑ πϑᾶνυ Ὀυγάθηβϑ, 
ἴπ ἐλ που] : θὰῦ ἕαῖκθ σοιγαρθ; 1 ογοῦ- 
Ὁδῖηθ ἐλδ που]. ] 

σπαρ. ΧΥΠ. 
“ ΧΕΥΊῚ.---Ἰ ΤΉΕΒΕ ἐπίηρϑ ἐμο ϑανίουνὶ 

ΒΡ8 ΚΘ, πὰ πϑανθα τρ Ηἷ8 ΘΥ65. ὕο Πθαύθη, ὃ 
δηᾶ βαϊ]4, δύμον, ἐλα ΒΟῸΣ 18. ΘΟΠῚΘ ; τη κ6 

τ ρῃ ἐλυσαπι. 

5 εῆχε ὑνγάλεπε. 

5 χῖτ. “ἰς ποανοηβ," 

1 χῦ, “τπᾶῦῷ Τῆοα Βιουϊαοβϑῦ Ἀ5Κ Δ ομ6.᾿ 

3 ολυϊδαὰ αὐἀριαὰ. 

3 οΥἉ, “υὶτ Μα.᾽ 

4 Ῥγθβ5. 500]. 

Ὲ παρ φεϑλιϊπὶη: 18ο, “Ὅ6 σογηογέθα,᾽ “ σογαογέ γΟῸΓ- 
ΒΟΙΨΟΒ, 

ἈΒΑΒΙΟ. 

ποῦ 9Π6 ΡΆΓΔὈ]6. 

90 Νοῦν νγδ μᾶγθ αϑοθυίαϊπθα ἐπαὺ ἐμ οὰ 
δηα ὑπαῦ πο ποοθοϑὺ ποῦ ὑπαῦ ΔΠΥ ὁη6. Κπουθϑῦ θυθνν ὑπ] ηρ,} Πα 10 15 Ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ͂ 
5]. ἔπ6θ: ἴῃ ὑπθβοὶ γ᾿ θθ θυ ὑμπαῦ ὑπο ὑπαῦ οη6 Βῃου] ἃ αϑὶς ὑμ66: Ὀγ ὑμῖν θο ἴθνθ 

{παῦ ἔγουν οὐ ἔοι οαιηθϑῦ Του, 
91 “7688 δηβυθγοα ἔμθπι, ΝΟΥ ΘΙ ον. 

82. ΤῊ Ποῖ 8}8.8}} οοτηθ, μα 15 ΘΥ̓Θ ἢ ΠΟῚ 

ΤΑῦμου μ6 ἐδ Ὁ ἢ πο. 
88. ξ1]1 βαϊὰ {18 πηῦο νοι, ὑμαῦ Ῥϑαοοῦ θ6 

ἴο γοῖι ἴπ πιΘ. πᾷ ὑῃθγ 8118}} Ὀ6 ὕο γοὺ 
αἰ ούϊοι. ἴῃ 6 που]ὰ : θὰῦ ὃ βύγοῃρ ; 1, 
Τ ογοσοδῖηθ ὑπ 6 νου]. 

σπαν, ΧΎΤΙ. 
4 ΧΧΧΥΤΙ.---ἴ ΦΈ808 Βρακο ὑπ 15," δηὰ ἢ6 

ταῖθοά Ηϊ8. ΟΥ̓Θ8. ἀπίο ἤθᾶνθη, δπὰ βαϊά, Ὁ 
Ῥαῦμθν, ὕΠ6 ΒΟῸΣ 18 ΠΟῚ τϑδᾶν ; δ] ου 

Ὁπΐηρδ, ἀπα ὕμοι πϑϑάθϑε ποῦ ἐμιαῦ ΔΥ ΟὯΘ 
Αϑ]ς {Π66: ΒΥ {π18 τσ Βο] θυ ὑμαῦ ἔμοι ατῦ 
οοτηθ ουὖ ἔγοπι (ἰοά. 

θοΙῖονο ὃ 

σοπῃρ, ὑμαῦ ΥΘ. 816 δβοδίζογθα, ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 0η6 ἴο 

ἃτὴ ποῦ ΔΙ9η6, Ὀθοαιβο 86 ἘδίΠΘΡ 18 τ 

ι...ϑνϑψ..ι.ιιιωτρΠ΄έΠΠ.-::πΠΠ΄ρΠΠρΠΠ΄Π΄-΄ΠρὖΡΠ΄ρὖὃῸ-΄ὔὔΠὖΠἔΡΠ΄Π΄Π΄ἷ΄΄ῇἷἧῤΠἠΠ:|,;,ΡᾳνΓ ΓὈὈ ὝὈ τ ῸΤῸἪἝἪἝ - 

ΒΠΑΥΟΝΙΊΟ. 

Βρθακοβῦ Π0 ῬΆΓΔΌ]68 δὖ 8]}. 

380 Νὸν νὸ Κπονῖ ἐμαῦ ἔμου Κπονθβὲ! 41} 

31 7688 δηβιυθσθα ἔμθι, ΝῸΝ ἀο γϑ 

92 Το, πθ μοὰν σοπιοίν, ἃπᾶ ΠΟΥ 18 

18. ΟΥ,2 ΔΠα γ6 ᾿θᾶνθ πιὸ δἴοπθ: θυ 1 

116. 
39. ΤΏΘβο {Βίηρβ 1 βαϊὰά ππΐο γου, ἐπαῦ ἴπ 

110 Υ6 πᾶν ρθᾶθθ Τῃ ἔδθ νου] γθ 888}} 
Ὀ6 Βοργονία! : θα θ6 βύγοηρ, ὃ Ὀθοδυβο 1, 
Τ ογθγοδιηθ 6 που], 

σπλν». ΧΥΎΙΙ. 
4 τΥἹ.---ἰ ΤΉΕΒΕ {πίηρ8 βαϊά }6808, ἀπά 

Β6 ᾿ξθα ἋΡ Ηἷ8 ΘΥ68 ἔουγαγβ ἤθᾶγθῃ, δπᾶ 

Δ Μοτζὸ ἸΓΟΓΔΙΙΥ͂, “ννὰ νγοῦ --οὐνοῖϊζοβί.᾽ 

3 κἰϊ)άο πυὸ δυοψα. 

3 ογ, " ποϊὰ ὕαβε." 

ΡΕΆΚΞΙΑΝ, 

ΠῸ ῬΆΓΔΌΪΟΒ. 

80 γε Βᾶνγθ αβοουίαϊηθα! ἐμπαὺ μοι 
Κπονγοδῦ θυθυυυπίησ, ἀηα ὕμοι τὸ ποῦ ἴῃ Ὶ 
πορᾶ ἐπαῦ οη6 Βῃῃο}} ἃ αβὶς δυσ}ῦ οἵ ἔπ 66: ὈΥῪ 
0815 τὸ πᾶν Ὀο]ϊονθὰ ὑπαῦ ἔμοὰ οατηθβῦ ουΐ 
οἵ αοά. | 
4 χχχτι.---91 {6818 βαϊά ἀπίο ὑμϑιῃ,", 

ΤῊ ΠΟΙ 18 σοιηρ, δηα {15 15. ὅπη 6 ἢοασ, 6 
ΒΌΓΘ ὑμαῦ 4}} οἵ γοὺ 5}.8}} 6 βοφίξογοα τῇ 
ἐμ σουπῦγυ, δα γ6 5[}8}} ἰθᾶνθ πὶ δόμος, 
Ὀυΐ 1 πὶ ποῦ ΔΙοΠΘ, ἴον τὴν ΕΔΕΠΘΥ ἐδ νυ]  τη6.. 

82. 1 Ββαϊὰ ὑπθβθ ὑπὶηρ8 ἀπίο τοι, ἐμαΐ ἴο. 
πὴθ θ6 Ῥθδοθ οὴ γοῦν ἀοοοιηῦ, [ἢ ὑπ6 που ὰ. 
ὑμποῦθ 5.8}} 6 ὑγὶ θυ]δίϊου. ἴον γοὰ: Ὀαΐ, 
μᾶνθ ἃ βοοὰ πρανῦ; 1 ἀπὶ Β6 ὑδδὲ Ὀθοδῖηθὶ 
γἱοϊοσϊοιβ οἵ ἐπ που]. ὃ | 

Ομ». ΧΙ. 
1 ὙΠΈΒΕ ὑδίηρβ βαϊὰ “9688, δπὰ [6 

ταϊβοὰ ὰρ νῖ8 ὕπο Θυθ8 οιγασὰ μϑᾶνθα, ἀπὰς 
βαϊὰ, ΜῪ λίθον, 6 ΒΟῸΣ 18 ΘΠ ; β]οσ ἵν ἢ 

εις, τθδὲ Τα τὶ Καουνίης," οὐ “Ἰοδσποὰ ἰπ 8}}." 

3 11π|." αἰνἀοὰ," 

8. γιε, “πο νοδοο," 

Ἰ νηδ'ν Καγάδηι. Ιἰξ, "τῦδάο Καονσι" ΟΥὙ “Ρὶδίπ, ἰ.ο. τὸ 
ΟΌΓΒΟΙΥΟΝ, 

͵ 
3 ΤΊιο Ῥογείδη οὐαί ἄρτι πιστεύετε. 

5 οὐ, "σΟΠΠΟΤΟΥ," 8 ᾿ἰΐογαὶ σουἀοτγίης οἵὁἩ ρὶγῦς ε«ὐμάαν, 
4 ΟομΡ. τοαα ἀανᾶ ἰακαζᾶ μ, “ πιὰ {Ὁ ἢ Κπονν, δ ΠΕΙῸ ἢν ο, ἐονογοδπιο." 

οὔ δὲ πὸ ὀχροοσίκ (ἔγοπὰ [Ὁ νγοσ ἃ) υγοῦὰ βαδιοο ᾿ιΐπι."" 
] Ἡδγίγίὶ Οὐπ5, ἱ, ᾿. 28, 

5. 21π. “ἴὰ,᾿ "ΓὨγοὺ ΚΝ," οὐ "Ὁ. εἰν 8.᾿ 

4 οΥ, "Ῥγδίκο." 

231] 



5. 5ΟΗΝ. παρ. ΧΎΙΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΒΙΟΝ. 

ΠΥ ϑοπ 4150 τηδ δ᾽ ΟΣ ΠΥ 6Η66. 

2. 1[45 ὕδβοιι μαϑῦ βίνθῃ] Βἰπὶ ῬΟΥ͂ΘΡ ΟΥ̓ΘῚ' 
411 ἤθβα, ὑπαῦ [π8 βου βρῖνϑ θύθγπαὶ 116. 65}, ὑπαῦ απο 8}1 ὑπᾶῦ ὑβοὰ ρανγθϑῦ Β]ΠῚ 

[0 345 ΤΔΏΥ 85 ὕποι μαϑῦ βρίνθη μῖπ).]} 

᾿ς 8. Απᾷ ὅ{Π|8 ἰβ [ΠΠ{6] θὔθγπδὶ, [παὖ ὉΠΘΥ 

᾿αΐσ Ὁ} Κπουγ {Π68 “Π|6 οἠ]ν ἔσθ αοά, ἀπ 

᾿Τόβὰ8. ΟἸτῖβῦ, ὅπιοπι ὕμοα [ μαϑὺ βοπύ.] 

᾿ς 4 δ] [Βᾶγ6]7 Ρ]ον Πα {ῃ66 ὁπ [86 ϑϑυὶ : 
ἼΙ [Π|ᾶγ6] ἢπίβπθά ὑΠ6 σους ὅν μοι ὑπο 
᾿[ϑανββὺ] πιθ ἴο ἀο. 
δ Απᾷ πον, Ὁ δίπουν, ρ]ου ν ὕΠοὰ τὴθ 
Ἰἢ Ὁπῖπϑ οι 561} τ ῦἢ [86 σἹονν ϑσΒΙ οι 

μά ψίῦ} ὑπ66 Ὀθέογθ ὑμ9 ὑοῦ] νγ88. 
Ϊ 
Ϊ 

6 901 [Π8γ967 τπιδηϊοβίθα ἐπ ν πάτο πηΐο 
π6ταθα Π  ΒΙΘ ἢ ὕμου [σάν 680] πιὸ ουὖ οὗ {Π6 
που]ὰ : ἐπῖπθ ὉΠΘΥ 6 γθ, ἃπα ὅποι [ΡΆΥ680] 
Ὅπθτα [τη ;] ἀπὰ ὕμοΥ Βᾶγθ Κορ ὑπ γ ποτὰ. 
᾿ς 7 Νὸν ἔδογ [πᾶν πον] ὑπαῦ 81} ἐμ] πρ8 
ΠΥ μαΐβοθυον που παϑῦ σίγθη τηθ ἃγο [ΟΠ {Π68. 

Α.}. 33. 
ι Ὥδῃ. νυἱῖ. 14; 5. Μαζί. χὶ. 27; χχυῖ. 18. ΟἿ. 111, 35; 

γν. 37;1 Οογ. χν. 235, 27 ; ῬΏ]]. 11. 10; ΗΘΌ. 11, 8. 
2 ΟἿ. χνὶϊ. δ, 9, 24 ; νἱ. 37. 
3 1φ8. 11|..}1 ; Ζ6Υ, ἴχ. 24. 
4 χ Ὁογ. υἱῖ!. 4; 1 ΤΉ655. ἱ. 0. 
5 ΟἹ. 111. 34; ν. 36,37; Υἱ. 20, 57; 
6 ΟἿ. χίϊ!. 31; χίν. 13. 
1 ΟἿ. ἰν. 34, νυν. 36; ἰχ. 3; χίχ. 830. 
8. ΟἿ. χίν. 31; χν. 10. 
9 ΟἿ. 1. 1,2; χ. 30; χὶν. 9; ΡμΪ). 11, δ; ΟΟἹ. 1. 15,17; 

ΗΘ}. 1. 3,10. 
ἴο ΟἿ. χυὶ!. 26; Ῥβ. χχὶϊ. 22. 
1 Οἢ, χυΐϊ. 2,9, 11 ; Υἱ. 37, 309; χ. 20; ΧΥ. 10. 

ψἱΪ. 20; χ. 86; χί. 42. 

5ΞΥΕΙΛΑΟ. 

ϑοη β]ου Υ {Π|66. 

2. Α5 ποι ραγοϑδῦ ΒΪπὶ ῬΟΥΘΡ ΟΥ̓́Θ᾽ ἃ}]} 

μ6 σίνϑ δίβιγπαὶ 11{6.} 

9 Βαύ {18 15 1ῃ6 Π|6 ὑπαὺ ἐδ απῦο οἴθν- 
εἰν, ὑμαὺ ὑπο Κπον ὑπαῦ ὑμποὰ τὺ ὑπ 
Οοα οὗ ἐγα ῃ,2 ποι ἃοπθ, δηᾷ μ6 ἡ ΒΟΙὰ 
ἔδοι βοπίθβύ, {685 86 ΜΙ ΘΒβίΔῃ. 

4 1,1 ρ]ουι θα ὑπ66 ἴῃ ὑμ6 ϑαρίι: [Π6 
νοῦς ὑπαῦ ὑμου ραγοϑῦ πιθ ὑπαῦ 1 Βῃου] (0, 
1 Πηϊβηθα 1. 

δ᾽ Απᾶ πον β]ου Υ πη, ὕπο πΥ ΤΕ ΑΡΠΘΙ, 
χἱθἢ ὑΠ66,3 τ Ὁ 6Π|6 ρΊΟΡῪ τν ΒΊΟΝ γᾺ8 ΤΏ]η6 
χὰ ὑΠ66ὅ Βοίοσθ ὑπ σου] νναβ.᾽ 

ΟἿ πιαάθ Κπουτῦ ΠΥ πᾶῖηθ πηῦο ὑπ 6 
ΒΟΠΒ ΟἵἨ πιθη : ὕποβθ σβοπ ὅπου ρανθϑῦ ΤΠ 
ουὐ οἵδ 086 ποῦ ἃ σοῦ ὑπῖπθ, πα ὑμποῖ 
σανοβὺ {Πθιη τη6 ; ἃη4 ὑπου Κορῦ ὑπγ νου. 

7 Νον 1 Κπον ὑμαῦ 4117 ὑπαῦ ὕποιι ραγθϑὺ 
πη6, ἰὉ ἐδ ἔγοτῃ ὑΠ66. 

1 Θ6ΠῚ τηογο ΠΙΓΘΓΆΙν, “ ἐπαῦ 811 ὑπαῦ Τποὰ κανοβῦ ΗΙΠΊ, 

Ηο ρῖνο ἴδ ᾿ἶνθϑ οὐ δέθγηϊε τ᾿ -τελμὶ πιὸ ---ἰ ει, πᾶν ὅ---αὐτῷ. 
Βαυΐ ΗΓΙΚΙ. τοδὰβ "[Παλ 411 {πᾶῷ νυ πῖο ποὺ κανοβϑῦ ἨΪΠπι, 
Ης εῖνϑ {πθπὶ ἐ᾽ ἄγε, ᾿Ἰἶν 85 οὐ δἰθυτιτν.᾿ 

3. οΥἉΔ, “ἴπὸ {το Θ0}.᾿᾽--- 50 ὑπᾶῦ {πὸῪ Κπον ΤῆΘο, ποὺ 
δἴομο {πὸ σαθ αον.᾽ ΗΤΚΙ. 

3 ἸΙωδέλοκ, "ἀραὰ τ6.᾽ 

4 110. “Βῃουϊὰ Ὁ6.᾽ 

5.“ χργοαϊοᾶ.᾽ ΗΓΚΙ. 

6 οὐ, “ἔγομη.᾽ 

7 “8}} {Ππ6π|---ᾶγο.᾽ ΗΥΚῚ. 

ἘΤΉΙΟΡΙΟ. 

ΕἸΟΠΙΥ ΒΥ ὅπ, 88 ὑΠγ ϑοπὶ θυθη Ῥ]ου θυ 
{Π|66. 

2.Α5 ὕδοὺ τιδᾶοδῦ Εἰπὶ Ἰμαροῦ ΟΥ̓ΘῚ 8}} 
ὑπαὺ 18 ἤθβῃ ἀπά βοὰ], ὑπαῦ 6 ρῖνθ ὕμθιῃ 
116 Θύθυ 8] πηῦο 81} ὕμοπὶ σσθοῖι ὕπο 
δαγοδὺ Βῖπι. 

8. Απᾷ {π]8 ἐς ὑμαῦ 116 δυθυϊαβϑύπρ, ὑπᾶὺ 
{ποὺ Κπον ὑπθθ ὑπ ὁπ6 ὙΠΟ ἢ ἐ8 πὶ ὑγα ἢ 
Θοά ὑμποι 8]οπ6,5 ἀπά ἷπὶ σι μοπὰ ὑμποι Ββθηῦς- 
εϑῦ, {6βι8 Ο γιβύ." 

4 Τ ἴῸΡ τὴῦ ρατὺ, 1 ρ]Ἱουιῆθα ὕΠ60 οἡ 
Θανῦ, ΠΗ ΒΕ ϊ πρό νμθ νοῦς τ 10} ὕπο ρανοδῦ 
τ6 ὑμᾶῦ 1 ἀο τέ. 

δ᾽ Απᾶ δνϑὴ πον, ἔμποὰ Ὁ Ἐαύμθν, ρ] ον ἵν 
τη6 ψῚ ἢ ΤΥ ΘΊΟΡΥ ὑμαὺ τνα8 σα} ὕΠ66 θΘἴοσΘ 
{86 νου] τγὰ8 ογθαύθα. 

6 Απά 1 ἀθοϊαγθαβ ὑῃγ πᾶπιθ ἀπο ἔΠι|6 
τηθῃ Μ ΠΟΙὰ ὕπου σαγοβῦ π|6 Τρουαϑῦμο που]: 
ὑΠ6Υ 6 {μἴηθ, δηαὰ ὕμοὰ ραγθϑῦ ὕπο. 
16; 8π4 {Π6Υ Κορὺ ὑγ ψογὰ.}Ὁ 

7 Απᾷ πον ὑμϑῦ πον}! ὑμαῦ 411 ὑπαΐ 
ὅπου σαγϑϑὺ πιθ, ὑπαῦ ἐ8 ἔγοπηῦ {Π|66. 

1 ἐδηα ΤῊΝ 50Ν.᾽ ῬΟΪνΡῚ. 
3 ΟΥ, “51}8}1} β]ουϊν ΤΏΘο.᾽ 
3 1ν6, "βανϑβῦ Ηΐτη ἡυγβαϊούϊοη.᾽ 
4 ῬΟΙΥΡΊ. οτἱτβ “ΤΠΟα ΔΙΟΠΟ.᾽ 
5. {6 Το 9 Εβύυ5 ΟἨκιβτ. ῬΟΪΥΡῚ. 
6 ῬοΙΥΡΊ. μᾶ5 ἱποουτθοῦν ἐυαγα διηι᾽ψα ἴον Γαξδίπι ψα. 
7 γ10, 615 ογραϊθα." Κγαβέοβ ζιέψιν τυαιυαϊ άπ πααίλιοι ἄηι- 

ηαάπια μας αξ" αν' "ἴα, “" ΟἩ αβ τ Ὀο]ον οα ἀπ ΗΒ 5ῸΝ 0 
οχἰβιρα Ὀθίογο πὸ νγουἹὰ ννὰ8 ογτοαΐθα." Ὀϊάδβο, Αροβῖ. 
ἄπ. Ρ. 109. 

Β οὐ, “το]α,᾽ "Ἔχρ]αἰποά. 
9. οὗ, "ουΐ οἵ,᾽ 
ἸῸ ἐφηᾷ ἔπου Κορὺ ΤῊ ποτὰ, ἀπά Τπου β'ανοϑῦ ὕπο Μο.᾽ 
1 αἄγηαγα, ᾿ἰῦ, " Καιονν,᾽ 1.6. “πᾶν 6 ΚΠΟΥΤΙ.᾽ 

Ι 
ΒΑΗΙΡΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

] 
᾿ ἢ Νὸον ὑδβογοίογο, ἢν ΕΔΕΠΟΙ, ΡΊνΘ ΤῈΘ 
᾿ΝονΥ ἵπ' ὅΠ6 βίουυ ννῖοι 1 μαὰ να ὉΠ 66 
Ὀοίοτθ ὑπ νου] ἃ νγαβ.} 

το 

{π6 που] : Ὁπῖπὸ ΤΠΘΥ ἅγθ, ἃπα που ραγοδῦ 
Ὁπθπὶ τπθ; πᾷ {πον Κορῦ ἐμ ν πογά. 

7 Νοὸν 1 βαγθ Κπουνπῦ ὑπαῦ 411} ΨΈΟΙΩ 
ποι ρανοβῦ τη6 ἃτὉ ἴγοπι {Π66. 

1 Ἑ, ΤῸΚΙ, ν. 406. 

᾿ 4 ψογ, ὕ, 564., ἅτο ἔγαπδιδτῖοα ἤγοτῃ Οὐ. ὉΝ οἱἀθ᾽Β ὕγαρτησηίβ, 

8 γ1{, " Καονν ;᾽ {κὸ ἴπς Οοιηίς, ἔγνωκα ΤΟΥ ἔγνωκαν. 

᾿ σῖνθ ΠΥ ϑομ βονυ, ὑπαὺ ὑπγ ϑοῃ βῖνθ 
ὕῃθθ ρον: 

2.Α5 ὅποι ρσαγοϑῦ Πἷπὶ ΡΟΥΘ ΟΥΘΡ 8] 
ἤθβα, ὑπαῦ 411 ὑπαῦ οι ὑπο σαγθϑῦ Πἰπὶ 
μι 5ῃοι]ὰ ρῖγθ απίο ὕμδπι {86 116 οἵ οἴου- 
πἰδγ.} 

3. Απᾷ {Π|8 15. ὑμ6 116 οὔ δὐθγπιῦυ, ὑπ 
πο Υ Κπονῦ ὕμ66 [86 ὁπ6 ομ]Ὺ (ἰοά ἴῃ ὑγα!ἢ,; 
αἰ μἷπὶ ποῖα ὕποι βοηΐθϑῦ, «6888. 0Π|6 
ΘΟ γβῦ. 

4 1 ρᾶγθ {Ππ860 σοῦ ὁπ ὕΠ6 ΘὩγἢ]}, ἴῃ 
ἈπΙβμῖπρὃ 0Π6 σου μοι ὅποι ρανοϑῦ Τὴ0 
ὑμπαῦ 1 ἀο 10. 

δ᾽ Απᾶ πον ρῖνϑ πὴ βου, ὕποι ΠΥ 1ἃ- 
ὑπο ὈΥ ὑπθ6,5 νη δ ὉΠ6 βἸονῪ ὑπαῦ τγὰ8 
πηΐπθ ὈΥ ὑμθθῦ Βοίογθ ὕΠ|6 γυου]α νν 88. 

δηᾶ {ΠῚ που ὕπο Κορῦ. 
7 ΛΑπᾶ πον ὕπΠ6Υ λαῦὸ ἀπάονβίοοαῦ {πᾶῦ 

41} ψμΐοι ὑμοὰ ρσανθδῦ πη ἃγΘ ἔγουῃ {Π|60.7 

᾿ ΤῊ Μορμ τς, πκὸ ὑπὸ Ἠδγκίοαπ ϑγτίας, ἀπά {ΠπῸ 

᾿ Θοιμίς, γοπάογβ ΠΓΟΓΑΠΥ ἔπὸ Οσοοκ πᾶν ὃ---αὐτοῖς. 

1. γῆπμ ἢ ἐαρλιπιδῖ, ταν 180 "ὸ του αοτοῦ Πκὸ {Ππ|Ὸ Ξυτίασ, 
αοοογαϊηςς ἕο πὸ σορείο ἰάΐοτα, “ἴτας Οον 5᾽ δὰ {1π|0 ΠΓΟΓΑΙ 
του οσίηρ 5 πότὸ κίνοι. 

3. ΟΥ̓́, "δ]σοτηρ! δῖ πρ," 

4 “λαίοίκ, "ἀρὰ (6.᾿ 

5 οΥ, “ἴπ.᾽ 

6 οΥ, "Κκπονγη,᾽ "δοκηονϊοάκοά," 

7 οτ, " ουὔξ οὗὁἩἁ ΤῊΥ παηᾶ," 

ΘΟΤΗΙΟ. 

ϑοη οχϑ]ῦ ὑΠ66. 

2. ΤῊΚο 88 ὅποι ραγϑϑὺ Ἀΐπὴ ῬΟΥΘΙ οὗ 8}]} 
θοάϊοβ, ὑπαῦ 411 ὑμᾶῦ ὑμοι ρσανθδὺ ἴῃ μΘ 
σῖνθ ὕπθιι οὔθυπαὶ 118. 

8. ΤῊ ὕπο 18 ὑΠπ6 δὕθυπαὶ Ἰἰἴ, ὑπαῦ ὑΠΘῪ 
Κηονν ὕΠ66 αν ὑσιιθ Οοά, δὰ ᾿ἷπὶ ἡ Ποτῃ 
τοι βοηύοβδῦ, Φ6ϑὰ8 ΟἸυΙβῦ. 

4 1 οχαϊ θὰ ὑπ οὴ ὅπ θανὶὶ : {Π|6 νους 
Τ Πμϊβιθὰ νι ἴοι ὕμοι ρανθϑῦ πὴΘ ὕο ὑγ ΟΡ Κ, 

δ᾽ Απᾶ πον οχϑ]ῦ τιθ, ὕμου Ταῦ πον, ἢ 
ὉΠ 5015 ναῦν 0Π6. Ρ]ΟΥΥ  Β1ΟΙ 1 μδὰ ψ 1 
Ὅπ66 θοίοτγο ὑμαῦ 0818 νου] π ΓΘ. 

ΟἽ τονραϊοά ἔπν πᾶπηθ απΐο {Π|6 Ἰηθ 
ψποπὶ ὕπο σαγοδῦ πὴ οὐ οὗἨ {π|8 νου] : 
ὑπῖπθ ὉΠΘΥ πο γο, πὰ ὑποὰ ρσανοϑῦ ὑμθιῃ 
π| ; ἃπά {ποὺ Κορ ὑῃγ σπορὰ, 

7 Νον 1 μᾶνο δοκπον]οᾶροαβ ὑπαῦ 8}} 
ὉΒοὰ ρανοδῦ τη6 8᾽Ὸ 10} {Π66.΄ 

1 ἑπκαπαίαει, Ε1ϊ. " βουτοβ ἱπίο᾽ {πιὸ ννου]ᾶ, 

3. αἱ ἐλιμα αἰ νίνι, "ρα το ἰρβαπι," ΤΠ του νη ρ' οΥἉ {}}|8 
οἴδαβο σαπποῦ θὸ οἰτογοά, ἱπαοσυγαῖο απ ΠΟΔΥΥ ἃΒ ἰξ (8, 
οὐγίπις ἴο "ὙΠ },᾿.--τὐ νυ ̓̓  ἴῃ ἔννο αἰ Π Οὔ ΒΘΉΒΟΒ, 

8. πε πκμηίδα, νῦν ἔγνωκα ἴον νῦν ἔγνωκαν. 

4. αἱ ἔλα δἰπα, 



ὕπαρ. ΧΥΤΙ. 5. ΖΟ0ΗΝ. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ, 

ἐπαῦ ΓΗ ϑοπ αἶβο 888}} ρ]ου  γ ὑμ60.1 

2. ΑΒ ὕμβοιυ ραγνθϑῦ Πἰπὶ ταβαῳ οὗ 81} 68},3 
ἐμπαῦ ἀπΐο ΘΥΘΙΥ͂ ὁπ6 ΨΏοιη ὕμοιι σανοϑὺ 
αἷπι ἢ6 Βῃο]α σῖνθ 116 θυθυαϑύϊηρ ὃ 

8 ΤῊΐβ ἰβ 16 ονουϊαϑυϊησ, ὃ ὑμπαῦ πον 
Βῃο ἃ Κπον ὕπθθ, δἴοπθ ὕγσῃθ Οοα," πὰ 
λΐηι ποτὰ μου βοηἐθϑὺ, 9688 ΟΠ νι 

4 Απᾶ πθ0 1 ρ]ονι θα οὐ αν: Τ 
ἢηϊβμθα ὑΠ|6 του κθ τ δῖοι ποὺ ραγθϑῦ τηθῦ 
ὑμαῦ 1 βμοιυ]ὰ 4ο. 

ὅ Απάᾶ πον, ΒαύΠΘν, ρἹΟΥ Ὗ πιθ ἔγοπι ὑΠ 66 
αίθι ὑπ ρ᾽ονυῖ ὑμπαῦ 1 μδα Ὀθίογο 86 οχἰβῦ- 
ΘΠ06 οἵ ὕΠ6 σου] ἔροιῃ {Π|66.5 

Θ 1 πιδηϊοϑίθα ὑμν πδπηθ πηΐο {Π|6 πΠΘ ἢ 
σι μοπὶ ἔποὰ σαγοβῦ τὴθ ουὖ οὗ ἐπ που] :9 
ἐμῖπθ ὑμον γθΓΘ, πὰ ἴο πὶθ ὕβοὰ ραγοϑῦ 
ὕδθιῃ ; ἀπά ἐμ γ πογὰ ὑπον Κορῦ. 

7 Νον ὑπο ῦ νἰϑυ}0 Ἐπαῦ ΘνουῪ ὑμὶηρ 
ΜΒ οι ποὺ σαγοϑὺ πη 18 ἔργου ὑΠ|66.1} 

1 α͵50, "Του ΤῊΥ 5ῸΝ 8150 5081} βἹουν ΤΊθο.᾽ σὶ--ρ᾽λα- 
γασνογεείδὸ, Ταϊ. ἱπά. δοξάσῃ »γουϊά θὲ ρ’ λαγανογίἐδὸ. 

3 ογ΄, " θοάγ. 3 χξ, " νου αϑείπρ ἔν 85.᾽ 
4 ψΆΓ, ἰδ γ8 βέγοεϑβ οἹ " ἴγιθ,᾽ ΠπΠ 5 ἀϊαβῆπιαγία᾽ ἐ Ακἀϊοαάς 

1.4. “ἔπδὲ Του ατγὸ πὸ ἔγαθ ΘΟ ,᾿ γοΓΘα5 πὸ ἕοχὺ ἀγαδὴ- 
πιαγίὰ Αεάιϊισαπ ἸΔγ5 βἴτο 55 οἷν " 8Ισμ.᾽ 

5. 5, Βερογίδῃ, Ηοτῃ. τ. Ρ. 308. 
5 βοῖηθ Μ858, οτηῖξ “Με. 2 πε," βἸουῖοβ.᾽ 
5 ἂν  κΚὸπ. ΤῊΘ ΑὙτ; ΒΘ6ΠῚ5 ἴο πᾶν ὑπάἀογβίοοα παρὰ 

σοί 65 τοὔοττίπρς ἴο κόσμον. 9 οτ, “ἤγοπι ἔπ νου, 
τὸ ΤῊ6 Αὐτὰ. ροτί, κί ἀαἐδίπ πδ5 ποῦ, Πκὸ ἔγνωκαν, ἃ ῬΓ65. 

Βὶ συ δοδίοι. 
1) αγ ΐ Κὸπι, νυ Αἰ ΟΝ. τοπιᾶοτβ ΟΝ παρὰ σοί ἃπιὰ παρὰ σοῦ. 

ΑΝΟΘΓΟ-ΒΑΧΟΝ. 

Κποννηὶ ἐμ ϑοπ, ὑμαῦ (ΠΥ ϑοῃ τηδκθ ὑπι66 
Κπονπ :ἶ 

2 Απὰ 88 ὕδποι ραγθϑὺ Ηἰπὶ 
411 τηθη, ὑμαῦ ἢ σῖνθ θἴθγῃ 
ἐμοῖα ἡγμβοπι ὑπο σαγοϑῦ Εΐπι. 

ΟΥ̓́ΘΕ οὐουὅ 
18 ἴο ἃ}} 

8. ΤῊΪΒ 18. ὑγα]Υ Θύθγημδὶ 116, ὑπαῦ {16 
δοκπον!θᾶρο ὑπαῦ ἐμοὰ τὺ ὁπ6 ὕσιθ Θά, 
δηα 6 ψιβοτα ὕποὰ βοηοβύ, ϑανίουν ΟἘγὶβϑῦ. 

4 1 τηδθ ἔθ Κπο ΟΥ̓ΘΡ ἐλδ ϑαγί : 
1 βηϊβηθα ὑμαῦ ποῦς ὑπαῦ ἔθοὰ σαγθδῦ τη 
ἴο 4ο. 

ὅ Απᾶ πον ἔμοὰ Ἐδέμον Ὀνὶ σὐθϑ πιθ 
χα ὑπ υ 86} οἵ {μ6 Ὀτὶρ ὐπϑβϑ' ὑπαῦ 1 μδὰ 
αθ ἐπθ9 τὸ ὑμαῦ ὑπ νου] γουο. 

ΟἿ πιδάθ Κπουπῖ ΠΥ πδπ6 ἀπο {116 
θη Ποπι ὅποι σανοϑῦ τὴ ουὖ οἵἨ ἐλδ 
πο] : ὉΠΟῪ 6 το ὑπο, πὰ ὕμποι σαγοϑῦ 
ὑπθπὶ πλθ, ἃπὰ ὑμπϑυ Βο] ἃ ὑπ ν Βα υηρ8. 

7 Νον {ΠΥ Κπον ὑμπαῦ 411} ὑῃθ ὑμίηρϑ8 
ὑμπαῦ ὑμοι σανθβῦ Πι6 ἃΓῸ οἵ ἔΠ66. 

1 χεκισωμέεία, "ΤΟΥΟΔΙ,᾽ 4150 “ κἹ τίν." 

3 χ{ξς " ΟΥ̓ Δ}} τισιν." 

3 χεδεογλέα πιέ, 

4 ἐλατε δεοτλίημετε. 

ΘΕΟΆΟΘΙ͂ΑΝ. 

ἐμγ ὅϑοη 480 Ββου]ᾶ ρου γ} {Π66 : 

2.ΑΒ ὕδβου ραγοϑῦ Πΐμπὴ {8 ΡΟΥΤΘΙ ΟΥ̓́Θ᾽ 
411 688,2 ὑπαῦ' ἀπο 4}} υβοῖὰ ὕμου σαγθϑῦ 
υΐπν ἢ ΒΒο ἃ σῖνθ 118 θυθυαβύϊηρ ὃ 

8. Απὰ {}Ϊ8 ἰδ 116 ϑυθυϊαβέϊπρ, ὑμαῦ ὑΠΘῪ 
ΒΒο. 4 Κπονν 866, ΟὨΪΥ σα αοά, ἀπᾶ λΐηι 
ψΒοῖὰ ἔδοι Παβῦ βθηῦ, {6888 ΟΠ γβέ. 

4. 1 ρ]ογιθα {μ66. οπ ἔΠ|θ ϑαῦῦὶ : 1 [Ὁ]- 
ΒΠ1οὰ ὑπὸ ννουὶς μοι ὕπο σανγθδῦ τηθ ὑμπαὺ 
1 8ιοι]ά ἀο ἐέ. 

δ Απᾶ πον ρβ]ου  τη6, Ὁ Ἐδύμον, τ ἢ 
ὉΠῖπθ οὐ 5615 τ 0} 0Π6 ρον μοι 1 μδα 
ἴῃ ΦΠΥ ῬΓΘΒΘΠΟΘ Ὀθίογθ ὅπ 6 θθριπηϊηρῦ οὗ 
ὍΠ6 πουὶά. 

Ο 1 πιδηϊοβέθα ὑπ πᾶπιθ ἀπο ἔῃ 6 ΤΠ Θ 
βουὴ μοι ρσαγθϑῦ τὴ6 ἔοι ουὖ οἵἉ {18 
σον] : ὉΠῖη6 ὉΠΟῪ πγογθ, ἃπα ὕμποιι σανθϑῦ 
ὑῃθ πὴ τη; πὰ {ΠΥ ψορα ΠΟΥ μᾶγθ Κορύ. 

7 Απὰ ποὺ ἐμ6ύ μᾶνθ Κπονηῦ ὑπαῦ 8}} 
ὑμαῦ 10} ὑμου σαγθϑῦ τη 18 ἴσοι {Π|66. 

1 ψααϊάδε, ἴαϊ, 508]. 

3 «λογέδιεἰεἶλα, ᾿ἰϊ. " οὗ ΔΟΞΗΪΥ {Πΐπρ8.᾽ 

3 Μοζῖδ ἸἸτογΆν, " τπδὲ 811 νυ ΐο ΤΟὰ κανοβὲ Ηΐτὰ δ 
58|8}} κῖν δ ἴμθτη 116 δου θυ! βιϊηρ.᾽ 

4 ῥλαυῖδα δλεπῖδα ἐἰλαπα. 

5. αἷβο, “ΤἿουπάδεϊοι.᾽ 

δ ΟΥ̓, " δβδοοσίδι πθαὰ ΠΟ ΒΟ γ 65,᾽ 

ἈΒΑΒΙΟ. 

ἔμποα ὕμθὰ {ΠΥ ὅϑοπ, ὑμπαῦ ΠΥ ϑοη β]ου 
{Π66: 

2. ΑΒ ὕμποι ρανθϑὺ ΗΪπὶ ΒΟΥΘΡΘΙ ΠΥ ΟΥ̓́Θ᾽ 
11 ὑμαῦ Βαῦῃ ἃ θοάγ,} ὑπαῦ 6 ρῖνθ ἀπίο 
4}1 συ μουιῦ ὕμοιι σανοδὺ Εἶπη, ΠΠ8 οὗ οἰθγηϊίυ. 

8. Απᾷ {}18 18 Π|8 οἵ οἔθνγπιδγ, ὑμπαὺ πον 
Κπον ὑμπαῦ ὑποὰ ἀἰοπθ τὺ ὑπθ ἔσο αοα,ὃ 
πα πῖπι ἡ θοῖὰ ὑμοὰ μαϑὺ βθηῦ, 9688 ὑπ 6 
Μοββίδῃ. 

4 1 πᾶν ρου ῆθα ὑμθθ οα ἐμ θασίὶ: 
86 σου τ ΒΙ οι ἐποὰ σαγοδῦ τὴ ὑμαῦ 1 ἀο 
1 μανθ Πυϊβηθα 1{. 

δ Απὰ πον, β]ου γ τὴθ τυ τ ἐπθο, ἔμποι,, 
Ο Ῥαῦμθν, υῖυἢ ὑπὸ ρΊοΡΥ ὑμαῦ πτὰ8 ἴο τη 
ψΊ ἢ ὑπ66 ἴγοιη θοίοσο ὑπ 6 ὑοῦ] τσαϑ5." 

Ο 1 Πᾶνθ τηϑη  οδύθα ὑπ ν πδπηθ ἀπίο [ἢ 6 
τὴ Μοτη ὑποὰ ραγοδὺ τη ἷπ ὑμ6 πουὰ ἢ 
ΠΟΥ τσόγὸ πΐπθ, πὰ ἔμοὰ τδᾶάθδὺ ὑμθια, 
ΟΥ̓́Θ᾽: ἴο τη ; δπὰ ἔδου Κορὺ ἔθ γ ποτγὰ. 

7 Νον {Π6Υ Βᾶνὸ Κπουπῦ ἐδαῦ 4}} ἐμοὰ 
δανθδῦ τηθ, ὑπαῦ ἐς ἔγοτῃ Ὀγ ὑμιθο.5 

᾿ σὲ ἀ᾽ακαᾶη, ] 

3 κιμὶ πᾶν, πᾶς ὅς. 

5 οΥ, "πὸ ον οὔ ἐγ τη." ] 

4 56ὸ {Π|8 νόγεο ἰῃ οἵδ, αὐ Ξ]αν, | 

5 11ςν ΚἘΠΟΥ Κπονν." 

5 πίη 'απάακ, ᾿ἰτ, ἀπὸ παρὰ σοῦ. 

ΗΗ 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

ϑοη, ὑμπαῦ ὑπ ν ϑοη 180 ρ]ου νυ ὑπ6 : 

2.ΑΒ8 ἐδοὰ μαϑῦ σίνθη ᾿ἰπὶ βρόντον οἵ 8]} 
ἤθβι, {μιδῦ θυΡῪ ὁπ ὑμδῦ ὕμποι Βαβῦ εἶνϑα 
ἴπη, ΒΘ ΠΙΔΥ ρῖνθ ᾿ἷπὶ 18 Θυθυ]βϑίϊηρ. 

8. Απα {}18 15 1Π{8 Θνθυϊαβεϊηρσ, ὑπαῦ {ΠΥ 
Κπον ἔθ ἐμθ οὐἱν ὕσιιθ Θοά, απὰ ΐπὶ 
σμοπὶ ἔποι παβῦ βοηῦ 9688 ΟΠ γἰβῦ. 

4 1,1 ρ]ουιῆθα ὑμθθ οα θαγίῃ : 1 βηϊβμθα 
ὑπ6 σοῦ οι ὑποὰ Βαδὺ ρσίνθη τη ἴο 
σοῦ ουἱ. 

ὅ Αμαὰ ποὺ ρ]ουΥ ὑμοὰ πιθ, Ἐδέμοσ, 
νῖῦ ὉΠ66 στ} (ἢ 6 Βα πηθ σίουυ ἐμαῦ 1 Βαᾶ 
ψ ἢ ὑΠι66 Ῥθίοτο ὑῃ6 νου] ντδβ.8 

6 Τ υηδηϊζοβίθα ἐμ ν πᾶπηθ ἀπέο ἐΠ|6 τη 6 5 
σοι (πο Παϑῦ ρίνθη πὶ ουὖ οἵ [Π6 πουϊά : 
ὑμῖπη6 Πμ6Υ 6 ΓΘ, ἀπά ἴο πὶ ὕβοι: διαβὲ 
δἴνθῃ ἔμθηὴ ; ἀπ ὑμοὺ Κορῦ ὕμιν πογά. 

7 Νοῦν που μᾶνθ πάθγβιοοά" ἐπδΐ 8}} ἃ8 
ΤΉΔΠΥ͂ ἃ8 ὕποιι Παϑύ βΊΥΘΠ 16 8ΓΘ ἴγοιῃ ἔμι66. 

1 Μογθ ΠΠξογαιῖν, "ἐπδξ ονοσν ἐπίπνς ἐπδὲ Του παβὲ κῖνοι 
Ηἴπι, Ηδὸ εἶνε ἴδ [οσ Ὠΐτ] 7 Ἔν ουὶδβείπ ; σσψαῖζο ε7ε---ἶπι", 

πᾶν ὅ---αὐτῷ. 

3 γέ, “ΤΠ88 1 στοσκ οαξ.᾽ 

8. γὸ, “Ὀοΐοτγο ἔπ νυγοσὶ ἃ νγὰβ ποῖ. ΤΟ τοπάοτίπρ οΥ̓ 
{π|5 ΨΕΓΒΘ ΠΟΔΥΥ͂ 85 ἰξ 5, σαπποῖ 6 δἰξογθὰ ὈῪ γϑᾶβοι οὗ ἡ 
ἐν ἢ -νν,᾽ ἴῃ ἔννο αἰ ΠΌΓος 5Ειι565, 85 ἴῃ πο Θοζηῖς ᾳιν. ἢ 

4 11τΦ “απαογβίοοά." 

ΡΕΆΚΒΙΑΝ. 

Ὅν ὅοῃ, ὑμπαῦ ὉΠ γ ϑοη β]ου γ} [Π66 : 

2. ΑΒ ὕδποι ρσαγοβῦ ϊπὶ δα ΠΟΥ ἐν ΟΥ̓ΘΡ 8}} 
ἐμπαῦ παῖ! ἢ 68}), απὰ ἕο 4}} ὑῃοὰ σανθϑὺ δϊπὶ 
ἢ. σίνθυι 118 ἀπίο οἰθγηϊξν. 

8. Απᾷ ὑμ18. 18 ᾿ξ πΐο οἰθγηϊέν, ὑπαὶ 
ΠῸΥ Κπὺπον 866, ἐμβαὺ ποὺ τὺ σά ἴῃ 
{τα ἢ δἴοπθ, δὰ ἰὴ μοι ἔμποι βοπίθϑβί, 
1688 Μρββίδῃ. 

4 1 ρσ]ογι θα ἔμθθ οὰὰ ϑασίῃ: ἐμ πτοσκ 
τ ]οἢ ὕποὰ ἀἰάδῦ σοτηχηϊῦ ὕο τη, 1 δοθομ- 
ΡΠ ἰΒμρα 1. 

ὅ Νον ἔδοὺ, Ὁ τὰν Ἐλύμον, β]ου ΓΥ τὰὸ 
ΠΘΔΡ ἔπ γ 86} αν ὑὴ ροῦν 1 δα Πογοῖο- 
ἴογθ ἴῃ ἐμν Ῥιθβθηθοθ Ὀοίογο ὑἱιῖὶβ που]ὰ 
γΥ8 8. 

ΟΙ πδᾶθ ἐμ Ὺ παπθ Κπόνσιι Ὀοΐοτο ἐδ 6 
σπου] : ὑμόοβο νυ θόοπὶ μου σαγοβῦ πὴ ουΐ οὗ 
ἐμ νου], θδοδῦβο ὑΠΘΥ νοτὸ οἵ ἔμθο, μὰ 
ὑπ ν Κορὺδ (ἢν πογά. 

7 Νον 1 βιᾶν Κπουτιδ ὑπαὶ τ Ββαΐθυοῦ 
ἔβοιι σανοϑῦ πὴ0 18 ἵγοιῃ θϑίογο ἔι66. 

1 ογσ, "Ῥγαίκο." 

3. γ{π. “ΠΟΥ δὰ δὴ γὸ ἴο ΤῊΣ νυγοσγά." 

3 γπ. “Κηονν," ἴ.ᾳ. Ξγτ., βανά., δὰ Οοίν. 
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5. 5ΦΟΗΝ. ΟΒλνΡ. ΧΥΎΙΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΕΒΞΙ͂ΟΝ. 

8 [ἘῸΓΡ] 1 Ππᾶγθ σίνοπ ππῦο ὕμθπι ὑπ 
ποτ 5 ἸΒ οι ὕποιι [σανθϑῦ] Π16 ; πα ὉΠΘΥ͂ 
[πᾶ ν67 τθοοϊνϑα [έλθηι,] Ξδῃα [πᾶνθ ΚπουῈ] 
ΒΌΓΟΙΥ ὑπαῦ 1 οαπι6 [οὐ] ἔγοπι ὑΠ 66, ἃπὰ 
[Ἐπ ν Βαν67 Ὀ6]1θυϑα ἐπαῦ ὕμου ἀἸ ἀβύ βθπά πιθ. 

Θ᾽ ΓΑ ἴον ὑμοπὶ: ὃ ῥγδὺ ποῦ [0 {Π|6 
που], Ὀαῦ ἴον ἐμθιη τυ ΒΊοἢ ὑπΠοὰ Παβὺ ρίνθῃ 
ΠῚ ; ἴον [Π6Υ ἃ16 ὑΠ1Π6. 

10 Απᾶ [8]] τηΐπ67 τ ὑπ, πα ἩΠΠ1Π6 
ΓΘ τηἷπ6; 8Π4 1 πὶ ρ] ον Πα ἴῃ ὕΠ6πι. 

11 δΑπᾶ [πον] 1 ἃπὶ ΠῸ ΠΊΟΙῈ ἴῃ {Π6 
νου, [θὰ] ὑμ680 ἃγθ ἱπ ἐμ σψου]ά, απᾶ 
1 οοπιθ ἴο ὅμθθ. Ηοὶνγ αύμθΡ, ὅΚθορ 
[ὈπγοὰρἘ] ὑπῖπθ οσσιι πᾶιηθ ὑΠπ058 [ΠΟΠῚ] 
ὑῃοι Παϑὺ ρίγθη τη6, Τῦπαῦ ΦΏΠΘΥ ΤΠΔΥ ὉΘ 
0Π6, [345] γγὙῸ αγ6. 

12. ἍΝ ὨΠΘῚΤ 8 τυ ἐπθπὰ ἴπ ὑΠ6 που], 
Ὁ] Κορῦ ἔμϑπι ἴῃ ὑΒγ πϑῖηθ: ὕμοβθ ὑπαῦ ὑπο 
[σαγθβὺ}] τη 1 Βανθ [Καρύ,] δπὰ 10[ ποῃ6] 

᾿ οὗ ἔμθπι [18 1ο507 ᾿Πθαὐ ὑπ βοὴ οἵ ρϑγαϊοη : 

Α.}. 33. 
1 ΟἿ. νἱϊϊ. 28  χὶϊ, 40 ; χὶν. 10. 
32 ΟἹ. χυί!. 25; χνὶ. 27, 30. 
3} 5, 50 η νυ. 19. 

Ι 4 ΟἿ. χνί. 15. 
5 ΟἿ. χίϊ!. 1; χνί. 28. 

᾿ δ. 5. Ροῦ, ἱ. δ; 5. 7046 1. 
7 ΟἸ᾿. χνΐϊ. 21, ἄς. 
8. ΟἿ. χ. 80. 
9 ΟἿ. νἱ. 30; χ. 28 ; ΗδθΌ. ἰϊ. 13. 
16 ΟἸι. χυῖῖ, 9; 1 5. Ζόμὴ ἴ,. 10. 
11 ΟἩ. νἱ. 70; χἰϊ!, 18. 

ΒΥΒΙΑΟ. 

8. Ἐὸν {π6] νουβ βίοι ὕπου σανθϑῦ τη 
Τ ρᾶνθ ἔπι ; ἀπὰ ποὺ τϑοθὶνθα ὑπ θπι, πὰ 
{Π6Ὺ θο]Ιθνθα ἤγια]ν5 ὑμπαῦ ἔροπι ὑΠ66 1 ολτη6 
[ον ἢ ; πα ὕπο ὈΘΙΙΘν θα ὑμπαῦ ὑπο βοηΐθϑῦ 
1η6. 

9 ΑπάΤ αὔὶ ργαγῖπρ [Ὁ ἔπι6 πὶ : 10 15 ποὺϑ 
ἴον ὑῃθ σου] ὑμπαὺ 1 απὸ ργαγίπρ, Ὀαὺ [ὉΓ 
Ὁ8056 σβοῦι ἔποι ραγθϑὺ Πη6: [Ὁ ὕΠΘΥ α76 
{8 1π6. 

10 Απά δυθὺυ ὑμπὶπρ ὑπδῦ ἐ8 τηῖπθ, ᾿Ὁ ἐδ 
ὑπῖπθ ; πὰ {πῖπθ 10 ἐξ ΤΏ]Π6; 8Ππ4 1 αὶ 
5] ον θα 1ῃ ὑπ θιη. 

11 Ἡοπορίουθ 1 πη ποῦ ἴπ ὑπ6 σψου]ά, 
Ῥυῦ {ΠΥ αγὸ ἴπ ὑΠ8 νου], πα Τ αϑὶ ΘΟ] ΠΡ; 
ἴο ἔπθ606. ον Ελύμον, Κθορ ὑπθιηῦ τη ΠΥ 
πϑτηθ ὑπαῦ τ μῖοἢ ὕμουι σαγθϑῦ πὶ,’ ὑπαῦ 
ὑΠΘΥ ὈΘ οπρ, ΠΠΚ8 85 Ν6 α78. 

12 ὙΠ Τ νυ δ87 τι ἢ ὑπθπι ἴπ ὑΠπ6 που], 
1 νγαβῖ κϑορίῃηρ ὑμϑῖα ἴπ ΠΥ πδιη6: 1 Κορὺ 
ὉΠποβ6 σι μοῖὰ ἔμπου σαγοδὺ 116, ἃ πα ἃ πηδῃ οὗ 
[Πθπὶ Ῥϑυϊβῃθα ποῦ, Θχσθρῦ ὕΠ| βοη οἵ ρϑὺ- 

1 “{Π686 νγοτᾶδβ.᾽ ΗΤΚΙ. 

3 ΟΥ̓, “{ππ]ν.᾿ 

8 οΥἉ, “ποῦ δὖ 811 ἴῸ7 {π6 ννου]α.᾽ 8666 οἷ. χΥ. 16. 

4 11{. νυαβ,᾽ λιυτέλ. 

5. Κὶ, ἘΡὨγδθμ,, ϑθστη. ὙΧῚ]. ν 0]. 111, 

5. Βοίῃ Ῥοβομῖίο πὰ ΗΤΆΙ. το ἐν τῷ ὀνόματί σου ὃ 
δέδωκάς μοι. 

7 μιυτέῖ, ἰ.α. ν ΘΓ. 11. 

ΒΑΉΤΙΌΙΟ. 

8 Βροδιδθ {Π6 σου β συμ ῖο ὕποι ρανθϑῦ 
τΏ6 1 σαν ὕμθπὶ; ἃπα {που τθοθῖνθα ὕΠ 61} 
ἃηα μΒανθ Κπουμὶ ὑγ]ν ὑμαῦ 1 οαπι6 ουὖ οὗ 
{π66, δπα {ποὺ ὈΘΙογθά ὑμαῦ μοι ἀϊά 80 

᾿Βθη4ἀ τη6. 
9 ΤΡτγᾶν ἴον ἔπθιι: 1 ῬΓΔΥ ποῦ ἴον {Π6 

σον], θὰ ἴον ὕμοβο ποθ ὅποι ραγοϑῦ 
'τὴ6 ; Ὀθοδι86 {Β1Π6 {6  8ΓΘ. 

10 Απᾶ 81] τοΐπθ ἃγὸ {πϊπο,2 πα {πῖπὸ 
ΓΘ ΤηΪη6 ; 8πᾷ 1 τροορὶγϑα ρογυ ἴπ ὑμθιη.ὅ 

11 Απᾶ 1 δὴ πὸ Ἰοῃρθν ἰπ ὅπ νγου]ά, 
θαῦ {Ππ686 ἃγθ ἴῃ {π γοῦν], Βα 1 οοτμθ ἴο 
ἼΠ66, πιν ΒΟΙΥ Εαῦμου. Κορ ὕπθπὶ ἴῃ {ΠΥ 
᾿πδῖηθ ΜΘ, ὕμοιι ρανοδῦ πηθ,5 ὑμπαῦ ὉΠΟῪ 
᾿ῬθοοπηΘ 016, ἃ8 ὙῸ ΔΓΘ. 

᾿ 12. ὙΥμαῦ {πι6 1 νγα8 ψῖθ ὑπ θπι, Τ Κορ 
ποῖα ἴπ (ΠΥ πᾶπθ νι ϊοῦ ἔποι σαγοϑῦ 
᾿ τη6,, 2Ὧη4 1 Κορὺ {Ὠρτὴ ; δηα ποῦ 96 ἴγουη 
᾿ΔΙΠΟΠΡ ὕΠ6 πὶ ΡΘΙΙΒΗΠ64, οχοθρῦ Π|6 80 οἵ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

8 Τὸν ὑπ νου 10} ὕπο ρανθδῦ ΠιΘ 
Τ ρανο ὑποπὶ; πα ὕΠθυ 4150 τϑοοὶνϑα {Π|61|, 
δηα {πον πάονβίοοα πὶ ὑριιῦ] ὑπᾶῦ 1 δῖὴ 
ὁοπ6 ἔρομα! ἐΠ66, 8π4 ὑμου Ὀθ]Ἰθυθά ὑμπαᾶῦ 
ὕποὰ ἀτῦ Π6 ὑπᾶῦ βθηῦ Π16. 

Ὁ. Τ ΡΓᾺΥ ἴῸ" ὑπθπι: 1 Ῥγαν ποῦ ον Π6 
σον], θαὺ ἴον ὕΠο86 συ μοτὰ ὕποι ρανθϑῦ Π16 : 
ἴον ΠΥ ἃγ6 ὉΠ|1η6. 

10 Απά {ποὺ {παῦ 8.6 τηΐη6 ἃΓ6 {Π]1Π6, 
δηα ὑπο γ ὑπαῦ ἀ06 ὑπ]Π6 ΔΓΘ τηΐηθ; ἃπὰ 1 
τϑοοῖνθαὰ ρΊΟΡΥ 1π ὕΠ θη. 

11 Απάὰ 1 δὴ Ἰοῖ πὸ Ἰοηρον ἴῃ {1Π|6 νι ου]ά, 
Βα {ποὺ ἃγ Ἰϑ τη ὑπ σου], δηα 1 ἀμ 
οομηΐπρ ὕο ἔπ66, τὴ ΒΟΙΥ Εδύμον ὃ Κθορ. 
{πθπὶ ἴῃ ἐμ πᾶτηθ νοι ὕπο ραγοβῦ πιθ,ῖς 
ὑπᾶῦ ὉΠΟΥ͂ Ὀ6 ἴῃ ΟΠΘΠΘββῦ 88 ὙὙ6 ΔΓΘ. 

19 ἍΥΏΠο Γ νγα5 ἸοΐὉ ταῦ ὑπ θη, 1 88 
Κοορίπρ ὕμθηη ἴῃ ΤΠν πδιηθ ΜΚ ]οἢ. ὑμοὰ 
σανθδῦ τη ;5 1 Κορῦ ὑμθπι, ἀμ ποῦ ὁΠ6 ἔτη 
τη ΟΡ ὕΠθτὴ ῬΘΙΙΒ 64, Βανθ {Π|6 801. οὗ ρϑὺ- 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

8. Βδοδιβθ 1 ράγθ ὑμϑιὴ ὅΠπΠ6 πον τ Β]Οἢ 
ἔπουι ραγθϑῦ πη ;} δηα ἐποὺ ὈΥ τϑοθίνπρ' 1 
Βᾶγθ ᾿πουπῦ ὑΡῸ]Υ ὑμαῦ Τ οδπη6 ἕο ἔροτα 
ὑμ66, ἀπ ὑμποὺ Ὀθ]θυθαὰ ὑπαῦ ὕμοι βθηὐοϑῦ 
Τη68. 

9 ΑΠάὰΤ ᾿πάροϑᾶ ρταν ἴον ὕπιθπὶ: δπᾶ ἐέ 
ἐδ τοῦ ἕν ὑπὸ που]ὰ ὑπαὺ 1 ρυᾶν ὑπ, θαῦ 
ἴον ὑπ νι ποπὶ ἐμοὰ ρανγθϑὺ τη; ὈΘΟΔΊ86 
ὉΠ6Υ τὸ ἐπῖπθ6. 

10 Απάᾶ 8}} ὑπαῦ ἐξ τηΐπο, ὑμαῦ ἐβ ὕ81ΠῸ ; 
δηα ὑπαῦ ἐδ ὉΠῖπθ α͵50, ὑΠπῶὺ ἐς πῖμθ; ἃΠα 1 
81ὰ Ρ] ΟΣ Π 64 ἴπ ὕΠπθηι. 

11 Απᾶ 1 δπὶ πὸ ἰΙσῃρθυ ἴῃ ὑ}ι6 σου], Ὀαὺ 
ΠΟΥ͂ ἅἃ16 ἴῃ 886 ψου]ᾶ, πα 1, 1 ἃπὶ ΘΟΙΏΪ Πρ’ 
ὕο ἔμθθ. Ο μοὶγ Βαῦμθν, Κϑορ ὕμϑιι ἴῃ ὉΠ γὅ 
πδιη6 ΜΠΟτη ὕποιι σαγοϑῦ πηθ,ῦ ὑμαῦ ὑΠΘῪ ὈΘ 
0Π6 ΠΠκθ τι8. 

19 ὙΠΟ Τ πτὰϑ τι ὑπ 6πὶ ἴῃ ὑπ που]α, 
1 Κορὺ ὑπθιι ἴῃ ὉΠ γ Πδπι6 ἡ Ποτὰ ὕμοι σανθδῦ 
τηθ. Το, 1 ἰκαρῦ ὕπθπὶ ἀπα 1 ρῥτοϊθοϊθα 
ὑμθπι,6 ἀπα ποῦ ούθπ Οη6 ἴγῸΠπι ΔΠ]ΟΩΡ' ὕΠΘ Πὶ 

1 Ῥροδαβο πὸ νγοσὰ ὑπο Τὰ μανοῦ Μὸ ἰ5 ὕγοτη 
Τῆθο, Ὀδοδαβο πὸ νγοσὰ Τμοὰ μανοῦ ΜῸ 1 βάν {πθιη.᾽ 
ῬοΙνΕΙ. 

3 αὔγπαγι, ᾿ἰτ. “Καθνν.᾽ 

8 «δηᾷ 1 Βρθὲκ οὐ {ποπλ.᾿ ῬοΙνρ]. 

4 οΥἍ, “Ὀν ΤῊΝ Πδπιθ.᾽ 

5 7πὸ Ἑφηϊορίς τι ἔπος Θούμϊο τοδὰβ ἐν τῷ ὀνόματί 
σου οὗς δέδωκάς μοι; ἀπᾷ ριπούμδίοβ θούΝ ῬΊδο65 ΔἸ, 

6 τυαξαγιᾶ")α ᾽ δατιϊκισῦγητε, Ἰ1ξ. " ἀπα 1 ἐτοαβυτοα {ποτὰ ἀρ,᾿ 
ΟΥ̓ “Κορῦ ὕπο ἃ5 πὶ ἃ Πιδρ ἃ ΖΙ 6 ΟΥ̓ {ΘΑΒΌΓΥ.ἢ 

ΘΟΤΗΙΟ. 

8. Εὸν ὑπθ ψορβ ψ Β]οἢ ὑπο ρσανοϑῦ ΠΊΘ 
1 ράνο ὕμϑπὶ; 8η4 ποὺ τϑοθὶνϑα ἴῃ ὑσαῦῃ 
ὑπαῦ 1 Ιβϑαθα ἤρου {Π66,} ἀπ ὑΠΘῪ ΒΟ] ονθα 
ὑπαῦ ὕπο βθηὐοϑῦ Πη6. 

9. ΤΡΓΑΥ ἀρουῦ ὑμθηὶ :3 ποῦ δροὺῦ {18 
σου] Ρρὰν 1, θυῦ ἀθουῦ ὑΠο86 ψ μοπὶ ὑμοιι 
ϑανοδῦ μὴ ; ἴῸ1 ὑμ1η6 ὉΠΟΥ͂ ΓΘ. 

10 Απᾶ ἃ11 πιῖπθ ἃτὸ ὑπῖπο, 5 δηὰ ὑπῖπθ 
τηΐη ; 8πᾷ 1 πὶ χα! θα ἴῃ ὑμθιι. 

11 Νὸ Ἰοῆροι πὶ 1 ἴῃ ἐιῖ8 ψου]ᾶ, θὰ 
{ΠΥ ἅγθ ἴῃ {Π18. νου], ἀπ 1 ρὸ ἴο {Π|60. 
οἷν Ταῦ μον, κθθρ ὕμοιι ἴπ ΤΠ Πα] Ποῦ 
{ποὺ ρανοδβῦ πιθ,ῦ ὑΠπΠαῦ ὉΠΘῪ θ6 οπ6, {1 ὰ8 
ὑνο. 

19 ὝΠοη Τό γᾶ σι ΤΠ θη ἴῃ {818 νγου]Ἱά, 
Τ πάρ ὑμθιη [Ἀδ7 ἴῃ ΠΥ ὭδΙηΘ: ὕποβθ 
ὙΒου ὑμοὰ σανοδὺ τ 1 ἀἰᾷ τρᾶκο ἴα," 
δ πὶ ΔΠΥ͂ ὁΠ6 ουὖ οἵ ὕΠΘ τ νγὰ8 ποῦ Ἰοβῦ, ᾿π- 

απ, "πενν." 

3 ΤῊΪΒ ΤῊΔῪ 8150 χοδῇ, " αὐ Μίπο ὅσο Δ}} ΤῊ πο," 

3. Βοῖδι βαμίσο ἀπά Μοταρις απἀοτείοοά δεδόξασμαι 
"ἴπ ἔπ ὑτοῖ. ἴσηβο, 

4 πεπὶ μέκγαπ ἐπ ακίααρῖι παϊ, ἐν τῷ ὀνόματί σου 
[ἢ δέδωκάς μοι; Ἰἱκὸ ἔσ Αυτησμπίδῃ πὶ θοΐ νοσβοβ. 

1 οΥ, “οὐΐξ οἵ,᾽ 

3. αἰ')ιδ---αε δ, Βαΐῦ Βαμα, μδ8 παΐδλοορ απ κε. 

3. 1, "ΜΡ ΒΆΤΗ κα {ΠῸ ΠΟΙΥ.᾿ 

4“ Ἴπὸ Μορἢ,, ἅΚὸ {π6 Βαμία,, τοδὰβ ἐν τῷ ὀνόματί 
σου ὃ δέδωκάς μοι, ἰπ ὈοΐΝ ἐπδέαποοβ, 

5 “λεπ ὦ πιείμαί. 

] ματί σου, οὖς δέδωκάς μοι, Ηκὸ ἐπὸ ἘΠ ορίο α.ν, 

1 ,γαπιὶ ἐδμα γγαπτι, 

3. τὲς. δὲ ἵπα νἱά γα. 

3 7αἢ τπείηα αἰϊα ἐπεῖπα κἰπα, 
τοι, "απὰ Μίπο ἄτγὸ Δ1] ΤῊ πο." 

4 ἐλαπκεὶ, 

5. ἐπὶ παπιΐτ ἐλιείπιαγαπια, ἐπαπαοὶ αἰ μα πιῖ, ἂν τῷ ὁνό- 

ΤῊΐΒ, {κὸ 06 Βα]! ἃ,, ΤῊ 

δ φναδυδ υἱέ, 

7 7ωπξαίάα, 

5 χαζαδίαίαα. 



' ᾿ὐὐψ τη6, ἃηὦ ποῦ ὁη6 οἵ ὑμιθπὶ ρογίβιιθά, 

Οπ.ρ». ΧΥΎΙΙ. 

ἈΒΚΜΕΝΙΑΝ, 

8. ΤῸ 1 σαγθ ἔπϑιι ὑμθ νρογαὰ τυ ῖοῖι ὕΠοὰ 
σαγοβῦ πη: ἀπ ΠΟΥ τϑοθίγϑα ἴδ, Πα 88- 
οουἑαϊ 663 ἴῃ ὑραῦῃ ὑπαῦ ἔγοπι ὕΠθ65 1 οδτηθ 
Τοτῦ, ἀπὰ ὉΠ Ὺ Ὀο] ον ὑμαῦ ὑποὰ βοηὐθϑὺ 
τη6. 

9 Νον 1 ῥγὰν ἴον ὕμθιι: ἀπά 1 ΡΓΑΥ ποῦ 
ἴον ὑπ νου], θαῦ ἴον ὑπο βοὴ ὕπο 
δαγθϑῦ [26 ; ἴον ὕΠ6Ὺ ὑυθγθῦ ὑ8]1η6. 

10 Απὰ νμὰαῦ ὑμϊπρ' 18 τη]η6 185 81} ὑμῖπθ, 
δὰ υυραῦ ἐδΐπρ 15 ὑπο ὑμαῦ 15 τηΐηθ ; ἃπὰ 
1 δὼ ρου θα ἴῃ ἔμθμι. 

11 Απᾶ 1 ὅπὶ πὸ Ἰοῃρον ἴῃ ὑπ σου], " 
δη ἔμπθὺ ἃγθ ἰπ {Π6 γον], ἀπά 1, ἴο [Π 60 
Τ οοπιθ, Βαύμουθ ΚΚοορ ὕμθιι ΠΟΥ ἴὰ {ἢν 
πδιηθῖ ὑπγουρσῃ ὑπαὺ τ μοι ὕπο σανοϑῦ 
τὴθ, ὑμαῦ ὑΠΘΥ ὈΘ Οη6, ἃ8 ΜὙ)Θ 4180 ΔΓ 0Π6. 

12 ὙΤΏ]Ο 1 α8 ἴῃ ὉΠ που] τ ἢ ὑΠ 6 πὶ, 
1 νγὰϑ Κοορίηρϑ ὑπθα ἴῃ ὉΠ Ὺ παπηθῖ Ὀγ ὑμπαῦ 
νυ Β]οιδ ἕμοὰ ρσανοϑὺ ππθ, ἃπα 1 Κορὺ ἔλορε ; 
δηα ποῦ ὁπθ οἵ ὕπθιι νγὰϑ Ἰοβῦ, θχοθρῦ {86 

1 Ἐά. 1806 κῖνοβ 5 {πὸ ἔγαο τοδάϊης, ὅσα δέδωκάς μοι, 
δέδωκα αὐτοῖς, οὐοιϊξείπς (πὸ υγοτὰβ παρὰ σοῦ ἐστιν" ὅτι 
τὰ ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι, νειοῦ ἀτὸ πιοτὸ κίνϑη ὕγοπι 
ἃ Ἰαΐογ δὰ, οὔ (πὸ Αστα. Ν. Τὶ 3 ἀξαπψέαη, ἔγνωσαν. 

8. ἂν "ὶ Κὸτι, νυλῖοῖν τοπιάουβ Βοῖἢ παρὰ σοί ἅπιὰ παρὰ σοῦ. 
4 βοὴ Μ55. τοδά "γ᾽ δ οὐ, "Ὁ υ πιὸ νου! ,᾽ Λαδλ' Λαγλιὶ, 
6 Το τοδάϊης, Ηαΐν: δγρ δαΐμεά 'τπῦβα, "ἙΆτηεπ, 

ΒΟΙ͂Υ Κορ ποτα, ἰ5 δἀορίθα ὈΚΥ ἴπ6 δὰ. οὔ 1805, 85 π6 
οἰάσβέ. ἴπ 84}} {πὸ ὑσὶ Μ55,, ἴποσο 15 ἃ σοτήτηδ ΟΥ̓ ἃ []} 
Βἴον, 85 ἴπ {Π|5 σαᾶβθ. Ὑπὸ τότ πιούοστῃ ΜΒ, δπᾶ {πὸ 
Ἰαῖεῦ οαἀϊξίομβ δἴοπο τοδὰ “1 σοπιο ἴο Τῆθθ. ΗΟΙΥ ΒΆΤΗΚΕ, 
Κορ ἵπποι, ἄς. 

7 λαπιη Κῦ, 5 ογου. ἰπβέ. ς. 9 δαλδὲ, " ΒΟΥ ΔΌΔΙΩ.᾽ 

ΘΕΟΚΘΊΙΑΝ. 

8 Τὸν ὕΠ9 πογᾶβ μοι ὑμοὰ σανθδῦ π|Θ 
1 Βᾶνθ σίνθῃ ἴο ἔπιθι; ἀπὰ ὕΠΘΥ μᾶνθ Γθ- 
οοἰνθα δῃὰ πον ἴῃ ὑσαῦῃ τὑηδῦὺ 1 οπηθ 
ἔγουῃ. ἔμθθ, δηα ὑμου Βο]ϊθνθά {μπαῦ μοι 
Βθηΐθϑῦ ΠΊΘ. 

9 1 δβὶκ ἴον ἔμοπι : ποῦ ἴον ὑῃθ νου] ἀο 
Ι δβι, θὰῦ ἴον ὕμβοβθ βοτὰ ὕμοι σαγθδῦ 
τηθ ; Ὀθόδα80 ὑΠ6Υ ἃγθ ὑμῖη6.} 

10 Απᾷ πιΐηθ ἰ8 11 ἐμπῖηθ, ἀπᾶ ὑπῖπθ 18 
τηΐπθ; ἃπᾷ 1 πὶ ρου θα ἴῃ ὑπθιη." 

11 Απᾶ πὸ Ἰοηροι δὴ 1 ἰπ {Π|8 που], 
Ῥὰῦ ὑπ 686 ἅτ ἴπ ἔμ νου], ἀπὰ 1 σὸ Πθηοοῦ 
ἕο ὕπθ6. Ἠὸοὶν Εδύμθν, Κθορ ὕΠιθ56 Ὀγ ὑῃῪ 
πϑῖηθέ βοπι ὕμοι ραγοϑῦ τηθ,ῦ ὑπαῦὺ ὑΠ 6 ν 
θ6 ομθ, {κθ τπι8. 

12 ὙΆ1Ο Τ τὰ5 τινι ὑπθπὶ ἴῃ {116 πγου]ά, 
Ι φγούθοίθα ἔμϑπὶ θῪ ΠΥ παιηθὅ σβοῖὴ ὕμοι 
δανθϑὺ πιθ,ῦ δῃὰ 1 Κορῦ ἔδπθπι; πα ποῦ 
ὁη6 οὗ ἔμθιι ρϑυϊβῃθα, θχοθρὺ ἴπ6 βοῇ οἵ 

1 φπεππὶ αγίαπ. 

3 ΟΥ̓Χ, "ΔΠΊΟ ΠΡ’ ἔπ 6 πὶ, γπαξ ἢ δλδτγίδ. 

3 ηιδυαὶ, ἀπ-έρχομαι. 

4 κα' κεϊζ κα ἐλεπῖέ πα, ἰμβῖτ. ο., θὰς “σου ἢ ΤῊΝ πδυηθ,᾽ 
ψουϊὰ δ βα΄' λεῖδα δ᾿ εηῖβα πεῖεὺ, ἃπὰ " ἰπ ΤῊΥ πδηηδ,᾽ δα λε- 
ἐΐδα δλθηπῖβα πιϊπιαγέ ἢ. 

5. χῦηιοϊπὶ πιδηινέδοτι πιὸ, οὖς δέδωκάς μοι. 

6 υἱέαγέδα ἐδίιυεη, καθὼς ἡμεῖς. 

ἈΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

8 Τὸν ὑπαῦ 1 ρᾷνθ ὕμθι ὑπ ὑγοσὰβ υΒ]0} 
ὅποι σανοϑῦ τὴθ; δηᾷἃ ὑπον τϑοοῖνθα! πᾶ 
δοκπον]θάρσοα ὑγαὶν ὑπαῦ 1 οαπιθ οἵ ἴΠ66, 
δηᾷ ὑμον Ὀθϊουθα ταῦ ὑμοὰ βθηΐθβυΣ τη6. 

9 1 Ὀἱὰ ἴον. ἔποια: 1 δὰ ποὺ ἴον ἐλ 
σον] α,5 θὰ ἔον ὑπθπι πβοῖὰ ὑμοὰ ρσαγοβῦ 
τ ; ὈΘοδιι86 ὑΠΘΥ͂ ἃΓ6 ὕΠ]1Π6. 

10 Απᾶ 4]1] τηΐπθ ἃγ ὑπῖπθ, δηᾶ ὑμ1πθ 
ΔΓΘ τηΐῃ ; δα 1 δὰ τηδθ Κπουῃ" ἴῃ ὑμθ,. 

11 Απᾶ πον ἴ δὰ ποῦ ἴῃ ἐλ που], ἀπ 
ὍΠΟΥ ἅτ ἴῃ ἐλθ που], πὰ 1 οοπιθ ἕο ὕμ66, 

4“ ΧΕΥΊΙ.---[[ἢ 618 Ποὺ ὅΠ:6 ϑανίουν θ6- 
μοὶ ἷ8. ἀἰβοῖρ᾽θβ πὰ βα14,1 Ἡ οἷν ΤΕ λέμον, 
Βοϊὰ ἴῃ ὑμγ παᾶπθ ὑμαῦ ψν μῖοὰ ὕμοι ραγοϑῦ 
πιο, ὑπαῦ τόρ ΒΘ ΟΠ 88 ὙὙ0 ὕνγο 8 ΓΘ. 

129. ὙγΒθη 1 πγὰ8 τ ὑμθπι 1 μ6] ἃ ὑπο πὶ 
ἴπ {ΠΥ πᾶπιθ: 1 Βοὶὰ ὑπθὰ τυ βου ὑμοι 

αὖ ὑΠ6 βοὴ οὗ ρϑγαϊοη ; ἐμπαῦ ὉΠ ΠΟΙΥ 

τ μπάεγίεηκου, ᾿ἰξ. " ἀπἀοτίοοϊ,.᾽ 

3 ογ, "βοποβε, κοπάεαέ, 

5 1.6, “ΤῸΓ ἐπῖ5 φαγίλι,᾽ πιίδδαπ.- αγνάε, ἃΒ ἴπ γοτ. 11. 

4 οτ, ' τενοδιοά,᾽ χεσισμέείϊοά. 

5. ρηὴ ἐλίηιενι παπιαη ἐπαὲ ἐλ πὸ δεαϊ ἀεπέ, ἃ τοδ τις τ ὨΙ οἢ 
ἄσοβ ποῖ σοπιὸ ἔγοτα ἴπὸ Ψ Ἰ καΐο, “ ἴῃ ποπλίπο ἴα, ἀὰ05 

ἀοαϊποϊ τπιΐη!." ὙΠῸ Δ. Βαχ. Βοοτβ ἕο ἴπνὸ ἀπἀοτείοοα ὅ 

ΔΌΞΟΙ ἴον, ἀπὰ ποῖ δ5 τοϊοστίηςς ἰο ὄνομα ; ἴοτ παπια 15 
τῦδες, δὰ ἐλ ἰδ ποὰξ, 

6 ἐλα ἐδε, τοὺς οὕς. 

ἈΒΑΒΙΟ. 

8 Ἐὸν ὑπ νου νι μΐοι ὑποὰ σαγθϑῦ τὴ 
1 σαγθ ὑπθην; ἃπὰ ὑπο Υ στϑοθῖγθα ἰδ, δπά 
αν πον! ὑγι ὑπαῦ ἔγοπι ὈΥ ὕΠ6651 
οδπη6, πα ὑπο ν᾽ Ὀο]ονθα ὑπαῦ ὑμοὰ ἀἰϊάϑὺ 
Β6Π4 πηθ. 

9 ΑπαΙ, 1 δβὶκ ἴον ἔπθπ : 1 δὶς ποῦ [ὉΓ 
{η6 νουϊά, σαῦμου ἴον ὑποβθ μοῦ ὕμοι 
δαγθϑῦ πη; [Ὁ 6. αγὸ ὑμῖπθ. 

10 Απᾷ δνυθὺὺ ὑππρ ὑμαῦ ἐδ τπηϊπθ ἐδ 
{μῖπθ, ἀπὰ ὑπαῦ πυῖοἢ ἐς ὑμῖπθ ἐδ ΤΠ ; 
ἃπὰ 1 αν σ]ουῆοα ἴῃ ὑπθιη. 

11 Απὰ 1 πὶ ποῦ 'ἴπ ὑμθ σου], Ὀυΐ 
ὑΠ686 ὑΠοΥ αγὸ ἴῃ {Π6 νου], πὰ 1 οοπὶὸ 
ἴο ὕμθθ. Ο, μοὶν Εδύμον, θορ ἐμὸπὶ ἰὼ 
ὉΠ γ παπιθ ἡ οπὶ ὕμου σαγοϑῦ πιθ,Ὁ ἐμαῦ ὑπο ν 
6 916 88 Ὁ ἀγὸ. 

19. ὙΏΙΟ 1 να8 στ θἢ ἔμθαι ἴῃ ἐπ τ ου]ά, 
1 ν88 Κϑορίηρ ὑπαὶ ἴῃ ὑπ ν πᾶ: 1 Βᾶγο 
κορὺ ὑμοβϑθ ποιὰ ὕμπουι σανοϑῦ πθ, ἃπᾶὰ ποῦ 
9. οἵ ὕδμοπι ρΡογιβιθα," θὰῦ Ὁἢ6 βοὴ οἵ 

1 μς, "ΘΟΥ Κοονν." 

3 γηΐπ 'αηπαῖ, Ἐτρ. πεν 'απαΐκα. ῬοΟΙΪΥΕῚ. 

8. εἰακσῖη α᾽ αἰ απὶ, οὖς δέδωκάς μοι. 

4 ἰαπι ψαλιὶκ, 

ΒΠΑΥΟΝΙΟ. 

8. ῬῸΓ {86 ΒΑ υἹΠΡΒ ἡ μοὶ ὕμου μαβῦ ρίνθη 
ὨῚΘ 1 ρανθ ὕδπιθπι ; δηὰ [ΠΟΥ τϑοοῖνθα ἐλεπι 
δηᾷ ἀπάογβίοοα πὶ ὑσαῦῃ ὑπαῦ 1 οαπι6 Του Ὲ ἢ 
ἔγοιη. ὑμθ6,} δπὰ ὑπο υ ὈΘΙθνθα ὑμαῦ ἔμποι 
ἀϊάδῦ βοπα τη6. 

9. ΤΡΓΑΥ͂ ἴον ἔπιθι : 1 ῬΓΑΥ͂ ποῦ ἴον" ἔπ 6 
ψΒο6 που, θυῦ ἔουϑ ΓΘ τυ πόοῖὰ ἔμποι Παβὺ 
Βίνθη πη; Ὀθοδαβθ {μῖη6 ὉΠΘΥ͂ ΔΓΘ. 

10 Απά 8}1 πιΐηθ τ ὑμίπο, ὃ δηᾷ ἐμῖπθ 
τηἷη6 ; 8πη4 1 Βαγθ Ὀθθὴ ρου θά ἴῃ ἔῃ θαι. 

11 Απά πο Ἰοῃρθν 1 8πὶ ἴῃ {δ που]ᾶ, 
θαῦ {Ππ|686 ἅτ ἴῃ ὅθ νου, ἀπὰ 1 ρὸ ἴο 
ὑπ606β. Ηοὶν Ῥαύμον, Κθὸρ ἔμθιὴ ἷπ ἐμΥ 
ΠΔΠ16, ἔΠο86 σΒοτη [Ποὰ μαβύ σίνθῃ τηθ,} ἐμὲ 
{Π6 . ὈΘ 0Π6 88 78 8ΓΒ ΟΠ8. 

12 ὙΥῈ1Θ1 νγὰβ ψτἢ ὕπθιῃ ἴῃ {Π6 του]ά, 
1 Κορὺ ὑβθπὶ ἴπ ἐμ ν πδιηθ: ὕμοβθ ὙΒΟΠῚ 
ὕποὰ Παβῦ ρίνθῃ πηθῦ 1 Κορῦ, ἀῃᾷ ποῦ οπθ οἵ 
{μ6π ρϑυβῃθά, θχοδρύ ἔμ βοὴ οἵ ρϑγαϊϊοι : 

1 150, "σϑιηο οἂξ ὕγοτῃ Το, ἕακο οὐ᾽ ἐεδε ἱσωίάδ' ἃ. 

30, περί. 

3 ΟΥ, "πὰ ΜΙπο 8.6 8}}1 ΤΕ πο." 

41. ΚΤ να β]ογδοὰ ἴῃ πο πι.᾿ 

5. γ"λ7ε ἀαϊ" εδὶ τηπϊὰ, οὖς δέδωκάς μοι. 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

8 ΤῊΘ πογάβ ψμῖοῦ ἕμοι ρανοδῦ τὴ 1 
βᾶγθ ὕμθη ; ἀπᾶ ὑπ ὺ τϑοθῖνθα ὑπ θπὶ, απὰ 
ΠΟΥ πᾶν πον} ἴπ ὑγαῦι ἐμπαῦ 1 Ἀπὶ σοΙῃΘ 
ἕλοι ἢν Ῥσθβθποο, δηα [ΠΥ το ρογβυδάθα 
{παῦ ὑμοὰ βθηὐθϑῦ πιθ. 

9 Απὰ 1 ρῥγαν3 ἴον ἔμθπὶ ποῦ ἷἱπ ἐμ 
ΒΒΠῚΘ ΠΠΒΠΠΟΡ ἔμπα 1 ΡΓΔΥ ἴον {Π|6 που], 
Ὀυΐῦ ἴον ὑβοβθ ψμοῖὰ ἔμοι σαγοϑῦ ΠῚΘ; [ὋΣ 
ὍΠΘΥ ἅτ οἵ [Π 66. 

10 Απά ϑνθῦὺ ὑδίηρ ὑμαῦ οὗ {}}18 18 πυῖηθ, ς 
οΥ̓ἁ ἐπ 18 ὑπ; μα θνουυ ὑδίησ ἐμαῦ οὔ" 
{Π18. 18. ὑΒῖηθ, οὗ 818 18 τηΐπθ; ἀπά 1 ἅτ 
Β]ουιῆθα ἴῃ ὑπ θη. ' 

11 Απᾶ πον 1 δὶ ποῦ οἵ ἐΐε ψου]ά, θαξ 
ὉΠΟῪ ἅτ ἴῃ ἔλθ σου], ἀπὰ 1 δὴ δουνΐπρο 
ἰηῦο ὑπ γ Ῥγθβθηθθ. Ὁ ρὰγτθ Ἐαῦμογ, Κθορ᾿ 
ἔμθιι ἴῃ ἐμῖπθ οὐαὶ πδιπθ, ἔμπα τι αῦ ὕμοι, 
Βδανοϑῦ τηθ Ὀ6 ὁπ6 ᾿ἶκθ Ουγβο τ 8. ' 

Ι 
Ι 

12. ὙΠῸ 1 τα8 ἴῃ ἐπ του] τὶ θὰ ἔμϑια, 
ΤΙ κορῦ ὕπθαι ἴῃ ὉΠ ν᾽ Πα : ἃπα ἔμθιι τ ποπὶ, 
ὕποὰ σανγοϑῦ τη 1 Κορῦ, ἀηὰ ποῦ ὁπ6 οἵ ὑμθιι. 
νγ88 ἰοβέ, θχοθρῦ δι βοὴ οἵ ρογάϊτίοη ; ἐμαῦ. 

ΤΠ με. “Κηον,." 

5 γιπ. " ἀσεῖτγο." 

3 ΤῊΝΪΝ Ῥδαάδασο ἰβ ποῖ ΟἿΘΑΣ ἴῃ ἴδ οτἰ κί πα],-- απ ἰολ.-- 
ὁδεδαηπά, Ἰἴξ. "εὐνκξ νον -ἜΠπον Ὅδ."Α ἸἰζοτΑΙ τοὺ οτίτις οὐ 
ἴπο ϑιυτίδο ἰσχὲ ἀθοὸβ ποῖ καὶξ ἴπ Ῥογείδιν ἰἀΐοσυ. ἴπ εἰν 
οὔκο, ΠΟΥΨΟΥΌΥ, ἱξ ΒΟΌΤΩΒ δὰ ἰΓ τπῸ Ῥογπίδη ἐσγαδιβίδίον πδὰ ᾿ 
ἕλκοι ἐπ ϑυτίδο σιν αἰ νἄθ᾽ ἐλ ἥ, ἴῃ Ἐπ κατ ΚΟΌΒΟ 85 ἴη0 
Δ, δαχ. ἐλασέ αὖν., διὰ ποῖ δὲ τοζοττίηις ἴὸ κλ᾽νιοῖ, " ΤῊΝ 
ΠΔΙΟ τ᾿ κἴποο {πὸ ῬΌΓΕ, ἀπο σλπποῖ Ὅὸ τούοστοῦ ἴο πῆνε.ἑ 

᾿ ἐὃ νἰεδοῦξ κεγαϊίπες ἔνὸ κταπιπιδΈ 8] οομπειγοσικίου οὐὨ 6 
ὙΥΠΟΪῸ νογβο. 
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5. ΦΟΉΝ. παρ. ΧΥΙΙ. 

ΞΥΕΙΛΟ. 

αἰδίοι ; ὑπαὺ ὑπ δουιρύαγο Ὀ6 [Ἀ]Π]16ά. 

ΑὈΤΗΟΕΙΒΕΡ ΨΕΚΒΙΟΝ. 
᾿γμαῦ {πὸ ϑογίρύαγθ τσοὺ Ὀ6 Ἐ]1Η]}16α. 

18 [Απ4] ποὺ οὐ 1 ἴο {πθθ; πὰ ὅἼ χτι.---18 Βυὺ ποὺ 1 δῖῃ οοιηΐπρ ἴο 
{π|686 ἐπίηρβ Τ βρθαὶς ἴθ ὑπ που], ὑπᾶῦ 6160; ἃπ4 1 δὶ Βρθακίπρ' ὕ 656 ὑπηρ8 1π 

ὉΠ νυ [τηΐρ ἢ} ΠᾶνΘ τοῦ ΠΟΥ Ὰ]Η]168 ἴῃ [{Ππθπ- } ὑμ6 νου], ὑπῦ ΤΥ ἸΟῪ θ6 {1 Π|16ὰ ἴῃ 
Β6Ϊν 68. ὍΠ6 πη. 

14 1 Βᾶνβ σίνθη ἐμϑιὰ ὑπ γ ποτὰ; «πᾶϑ) 14. 1 σανθ ὕμθῃ ὑπ γὺ σπορὰ: ἃπᾶ {0 

686 πον] [ΒΑ }}} μαῤοά ὑμθιῃ, θθοαιθθ ὕΠΘῪ του] μαΐθα {Π|6π|, θθοαπδθ που ἃρθὶ ποῦ 
ἅτ ποῦ οἵ ὅπ μου], ἔδγθη 85 1 δαὶ ποῦ οὐ ἔγοπαῦ ὑ86 σον], 48. 1 διηῦ ποῦ ἔτοπιῦ" ὕ80 

ὉΠ6 πον]α. νγ Υ]α. 
15 1 ριᾶὺ ποῦ ὑμπαῦ ἔβοὺ 5Πποι]άοϑὺ ἑακοὶ 15. Τὐ 18 ποῦ ὑπαὺ ὑποὰ ἴα κθ ὕμθη ουῦ οὗ 

ὑπο ον οἵ ὑπ6 νου], θαὺ δύμαῦ ἐμποι {Π6 σου] Το δαὶ ργαγίπρ, θαὺ ὑπαὺ ὑποὰ 
ΒΒοιυ!ἀθϑῦ Κθορ ὕβϑιῃ ἔγοπι [{Π|67 6υ]]. ΚΘορ ὕπθιῃ ἤρου ὑΠ68 61]. 

10 ὅΤ ΠΟΥ ἅτ ποῦ οἵ {Π6 ποῦ], θυθὴ 48) 10 ΕῸΡ ὑπ γ ἅγ6} ποῦ ἔγρομη {8:6 νον], ἃ8 
Γ πὰ ποῦ οὔ {Π6 πνοῦ]ά. 1 διιδ ποῦ ἔγοιῃ ὑπ νου]. 

17 ΤϑΔ που ἐγ ἐποπὶ [Πτοὰ Ὁ} ὑΒγ ὑσθμ: 17 ἘΔΌΠΘν, βαθμοῦ γ Ὁ {ΠἸ6πὶ ἴῃ ΠΥ ὑρα ] :ῦ 
ἢν ποΡα 15 ὑγα}. ον ὕἢγ νγογὰ 18 ὅπ ὑγαῦῃ. 

18 945 ἐποὰ [μαᾶϑὺ βθηὐ} τη ἰπύο ὕμθ᾽ 18 Τήκθ δἃ8 ὅποι βϑηΐθδὺ πὴθ ἰπίο {Π|6 
νον], ουθη 80 [Π8γ6] 1 αἰδὸ βοπῦ ἔπιθι ΜΟΥ], 80 4150 1 βοηῦ ὕμθπῃ ἰηῦο ὑΠ|6 ψου]ά. 
ἰηὔο ὕΠ6 που]. 

᾿ς 19 Απᾷ Ἰθον ἐποὶν βακθβ 1 βαπου νυ τηγ- 19. Απᾶ ἴοι {πον βακϑϑῦ 1 βδῃουγ1 τὴγ- 
561}, ὑπαῦ ΦΠΘΥ αἶβοὸ [ταῖρα] θ6 1|βαποῦ θα 861}, ὑπαῦ ὑπ ν αἰδοὸ θ6 βδῃούϊῆθας ἴπ {86 
᾿ΓΒΡουρι ἐμ6} ὑγαῦ!. [τα ἢ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Ῥορῖβιθα, οχοθρὺ [ῃ6 βοὴ οἵ ρονραϊθοι ; ὑμαὺ 
6Π6 πορὰ οἵ βουιρύατθ 06 {]}8188.1 

18 Αὖ ργοβοηῦ, βου θύθυ, 1 δὴ οι ἶηρ ἴῸ 
{Π66: πὰ ὑμ18 1 βρθαῖκ ἴῃ ὕμθ που], ὑπαὺ 
ΤΩΥ͂ ἸΟΥ θ6 σοιηρ! οἰ θς ἴῃ ὑΠ|61|. 

14. ΑπάΤ  πἀορα, Τ ρανο ἔμοιῃ ὑμγ ποῦ ; 
πα {Π6 που] μαΐθὰ τ θηὶ, Ὀθοδαβθ ὉΠΟΥ͂ 
ἃΓ6 ποῦ ἔΡοπιϑ Ὁ Π6 σου], ἃ8. 1 πὶ ποῦ ἔρομηἢ 
{6 πουῦ]ὰ. 

15 ὙΥΒαῦ 1 δὶς ὑπθθ ἐδ ποὺ ὑπαὺ ὕπο 
ἴα ἔμθιὴ ουὖ οὗ {πὸ που, Ὀὰὺ οα ὑπθ 
ΘΟΠύΡΆΡΥ, ὑμαῦ ὑποὰ Κϑθρ ὑπιθιι ὕροιη 6υ]]. 

16 Βρϑοδιβο ὑπ Ὺ ἃγθ ποῦ ἔγουηϑ ὑ]ιο νου], 
ἃ5 1 δὴ ποῦ ἴγοπιξ ὑπ που] ά. 

17 ϑαπουγῦ ἐπθιὴ ὈΥ ὑμγ σὶρ! ΘΟΊΒΠ 658: 
Ῥϑοδαβθ ὑπ γ σπορὰ, ὑπαὺ ἐς σὶρ α θου ΒΗ 688." 

18. Α5 ὕπο βϑηδοϑῦ τὴθ ἰηῦο 86 σου], 
80 450 1 βοιῦ ὕμϑηι ἰηὔο ὑπ6 μου]. 

19 Απά ἴον {Π6ὶν Β8 68 1 Βα πού γῦ τιν βοὶ ἢ 
ὑμαὖ ΤΠΘΥ αἰ8ὸ θ6 μο]υΤ ἴῃ σὶρ δου Βηθ6885.Ὁ 

Α.}. 33. 
ἸῬ-ε͵ οἶχ. 8; Αοἴβ. 90. 
2 ΟἿ. χυΐ!. 8. 
3 ΟἿ. χν. 18,10: 1 5. ΖΌΒὴ 11], 13. 

Ι 4 ΟἿ. νἱϊ!. 23 ; χυϊϊ. 16. ἱ 
' 5 5. Με. νἱ. 18; 68]. ἱ. 4; 3 ΤΉ 655. 11.3.1 5. ΦόΠ ν. 18. 

6 ΟἿ. χυἱ!. 14. 
7 ΟἿ. χν. 8; Αοΐβ χν. 9 ; Ἐρῃ. ν. 36 ; 1 5. Ῥοέ, ἱ. 22, 
5. 2 581η, νυἱΐ, 28; Ρ5. οχίχ. 142,.151.; Ο]ι. Ὑἱἱ], 40. 
9 ΟἿ. χχ, 21. 
106.} ΟΟΥ, ἰ. 2, 30; 1 ΤΊ655. ἱν. 7; ΗΘΌ. χ. 10. 
ἘΣ ΟΥ̓, ἐγείμ βαπιοί δὰ. 

1 οΥ, “ΟΓΟ.᾽ 

3 ΟΥ̓́, “ὑγΟΓΟ ποῦ, νγὰβ ποῦ ουΐῦ οἵ,᾽ πιθη. 

3. ΟΥἉ, “γγὰβ,᾽ ἴ.4. ν6Γ. 11, 12, 4ιν. Βυΐ ΗΤΚΙ. μᾶ5 ἐξ᾽ λάτ᾽τεπι, 
ἐδ λμᾶι. 

4 ΒΔΠΟΕ ν,᾽ “βαπουῆρα,᾽ 15. αβοᾶ ποθ ἴῃ ἔπ656 ὑγϑηεῖᾶ- 
ὉΟΠΒ, ἃ5. Ὑ76}}1 ἃ5. δῦ οἷ. χ. 88, ουῦ οὗ ἀθύργθοιιοο ΤῸΓ {Π|Ὸ 
ΑΙΨ.; θαὰῦ “ΒΔΊΙονν,᾽ “ μδ]]ονγοα,᾽ νου θ6 Ὀοΐζοι. 

5. οΥἉ, “Ὀγ, {πγοὰρη, ΤῊΥ ὑγαῖῃ.᾽ 566 ποῖθ ὁ οἷ... 8, 
αν 150 ὕπο Νούθβ δὖ [π6 δπα οὔ [πὸ ψοϊτπηθ οἱ ὑϊιαῦ βᾶτηο 
ΨΘΓΒ6. 

5. «αἱ αραϊ'ιγι. 

1 110, “ αὐτῖνθ,᾽ ΟΥ̓“ ΟΠΊΘ ἴο Ρᾶ55.᾽ 

3 οΥἉ, “Ῥογίθοῦ,᾽ “ΤᾺ18}16,᾿ “ σοπηρ]οἴοα." 

8. 110. ἦγ οσο ποῦ ουὖῦ οἵ," ᾽.ᾳ. 5γτ. 

4. ΟΥ, "ὙγὙὸἢλΝ8 ποῦ ουζΐή οἵ." 

5. 566 5.1. 84]. 

6 ἐβἄάῃῳ, 8150 “τ }}.᾽ 560 ΟἿ. ἱ. 14,17. 

7 φασαμδᾶπα δαΐδάάᾳ ; αἰ ουουῦ Τγοπὶ {Ππ|6 Ξντ. πιφαάδηῖη, 

ἡγιασμένοι. 

ΒΛΑΉΙΌΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

Ροναϊείοι ; ὑπαῦ Ὁπ6 Βοτίρύαγο θὸ ζα}ΠΠΠ64. αἰτίου ; ὑπαῦ ὑπο Βουίρύανθ θ6 {}]1811ο. 

18 Βαυῦ πον 1 οοπιθὶ ἕο {π66 ; δπα ἔπι686 
πΐπρβ 1 βρθὰκ ἴῃ ὑπ νου]ᾶ, ὑπᾶῦ ΠΥ ἸΟΥ͂ 
θ6 {ὉΠ8]|16ὰ 1ῃ ὑμ θη. 

13 Νονν 1 οοτηθ ἴο {Π66 ; ἃπ4 {Π6868 ὕΠ]Π 08 
1 βρθᾷκ ἴπ ὑπ μου], ὑπαῦ ΤΩΥ ἸΟΥ 6 ἔμ]- 
8116 4} ἴῃ ὕμθπι. 

14 1 σαν ἔπθιη ἐῃγ σογ; δπᾶ {10 
νον] Ππαΐθα ὑπθιη, Ὀθοδιβθ ἔῃ Υ ἃγθ ποῦ 
οἵΞ ἐμ νοῦ], ἃ8 1 αἷ8δὸ δὴ ποῦ ομθ οἵ 0Π16 
νι Υ]α. 

15 1 ργὰῦ ποῦ ὑπαῦ ὑπο ὕαϊκο {πθπὶ ουὖ 
οἵδ 6πΠ6 νον], θὰ Ὁπαῦ ὑπο Κορ ὕμθια 
ουὖ οἵϑ ἐπ σι ]οῖκο " 

10 ΤΟΥ ἃγο ποῦ οἵξ ὑπῃθ ψου]Ἱᾶ, 881 
4180 δπὶ ποῦ οπμϑ οἱΞ π6 ννου]ά, 

17 ϑαπουγῦ ὑποῖὰ ἴῃ ὉΠ6 ὕγα: {ΠῪ 
] νον 18 ὑπ ὑσαθῃ. {πᾶῦ 18. ὑμῖπη6 18 {16 Ὁραθ. 
᾿Π18. Α58 ἔδμοὺ αἰάθῦ βοπα πὶ ἰπΐο π6᾽ 18 Π|Κ 48 ὅποι βϑηύοδῦ τὴ ἰηῦο 66 
σου, 80 4180 1 βοπῦ ὕμποιι ἰηΐο ὕΠ6 νου]. ᾿ του], Β0 αἶβὸ 1 βοηῦ ὑβθι ἰηύο ὑΠ|6 νου]ά. 

141 ρσᾶνθ ὑμϑῃ ὑμγ σπορᾶ; δηά {0 
νου Βαύθα ἔπη, Ὀθοαιδθ ὑΠ6Υ ἅγθ ποῦ 
[γομϑ ὑῃ6 νου], ἃ5. 1 αἷβὸ δὶ ποῦ ἔγομιῇ 
ὑπο νου], 

15 1 δβὶς ποῦ ὑπᾶῦ {πο ῥα ὑπθπὶ ουὖ 
ΟΣ {π6 πον], θὰ ὑπαῦ πο Κορ {πο πὶ 
ἔροιη {Ππᾶῦὺ τυ ΒΙοἢ 15. 6ν]].3 

10 Τροπι {Π6 νου] ὑπ 6 Υ ἀρθῇ ποῦ, ἃ8 4180 
Τ ἀπ ποῦ οπ6 ἔγροπι ὑπ 6 πον]. 

17 Ῥανν Ὁπθπὰ ἴπ ΤΕΥ ρα : ὑΠ6 νον 

᾿ς 19 Απα] βαποῦγῦ τυ 86} ἴον {Π|61Ὁ 8868, 
ὑπαῦ ΠΟΥ αἶδὸ θ6 μο]υῖ ἴῃ ὑπ ὕγαῦ. 

19. Απᾶ Τ ρρυν γ τον 86} ἴον {πον βδ]ζθβ," 
ὑπαῦ ὉΠΟΥ͂ ἰδὸ θ6 Ῥὰγθ ἴπ {6 ὑγα!ῃ, 

1 οΥ, " σοτηρ!οἰοα,᾽ " νοτίεοϊοα.᾽ 

3. δϑοιδῆα. ΑΠΟΙΠΟΥ ΜΒ, τοδᾶβ " Ῥοοᾶῦβο 
Ϊ ποῦ τῆσδ οὗ Π|5 νου, 1 8150 1 πὶ ποῦ ἰὼ ἰΐ,᾿ 

] 3 εδοὶ '"κῆϊ, 

ΟΥ̓, "σαπηο," αἰπδ, ΤῊΪΒ ἴσπβο, πονγονοῦ, 18. ΒΕ ΓΙ ΘΕ 
βροακίπρς δ δογίβῦ, ἀπ πα. 500} [Ὁ 15. Βουιο π|ο8, Ἐπ ὰ Κι 

γοῦ, γὙ6 ἈΓΘ γαγοῖν, υδοὰ ἃ5 ἃ ργοβομπξ ἴθ ηΒ6, 
8.5. ἵπ ΨΥ, 1, 

ΝΥ ΤΩΝ 

3. οΡοὶ 'κα μὲ μεῖ '"πῦπ. 

4 Βοῖι {πὸ Βαμα, “λεπὶ απ πὸ Μοταρ, "λαπ Ρ], ἱπά οἵ, 
4 εὐοὶ "δῆι ρίροπῆτον, 

" ͵ Πν ν ᾽ 
᾿ οτν “Ρασιγ,᾽ 1.4. ΜοπΊρΒ. 4.ν. ατί, 5 ου] βέσί σεν βροακίης, ΡῈ τοπάσγοα "τησπ᾿ ΟΥ̓ “ΠΟΥ ,᾿ ,, 6 μεκολιαΐγί, νυ ποτοαβ ΜΟπΊΡΗ, αν, τοδὰα ρείο ρλῦκ ἡδααγί, ἡ δ 88 10 σογτοβρομα το ἀπὸλκ μ ἐδυΐ "μετ, ΚἹ ὁπὸ οαΐ οἵἁ, ΟΥ 
] ἔγοτα {πῸ υνουἹά," 

Ἴ ΟΥ, “Ῥαγα,᾽ 
ἊΡῬ 5 ρ'λιγὸϊ σάΐδι, ᾿ἴξ. " ἀρὸπ ἐμοῖσ μοδάβ,᾽" Οοτρ. 5γτ, “αἱ 
ἴ αραΐ σι, " Ὅροι {Ππ|ΟἿΓ ἴδ σο5." 

2855 

! 

ἱ 

ΘΟΤΗΙΟ. 

1688 ὑπθ βοὴ οἵ ρογαϊθίοη ; ὑπαῦ ὑΠ18. ϑοῦῖρ- 
ὑαγοὶ Ὀθοοπιθ ἢ} 164. 

18. Βυὺ ποῦ 1 ρῸ ἴο {Π|Η6 :3 πὰ {π18.1 
ΒΡΘΑΚ ἴῃ {πὸ σον], {παῦ ὉΠΟΥ͂ ΠΔΥΘ ΤΩ ἸΟΥ͂ 
ἐΠΠΠ1οα ἴπ ὉΠ πη Βο  ν 68. 

141 ραν ὑμοιι ὑπγ που; πα ὑΠ18 
σον] Παύθα ὉΠ θη}, ἴον ὉΠΘΥ ἀγτὸ ποῦ ουῦ οἵ 
{π18 ον], , ΕΚ 885 1 δὰ ποῦ ουὖῦ οἵ {Π]18 
νον]. ́  

15 Τ ρνὰν ποῦ ὑπᾶῦ ὑπου ὕαϊκο ὕμθιι οὐῦ 
οὗ {π|8 σον], θὰῦ ὑμπαῦ ὑμποι θορ ὑπθπὶ 
ἔγουα ὅπ Θυ]].ῦ 

10 ὙΠΘΥ ἃν ποῦ ουὖ οἵ {Π||8. νου] ," 1κὸ 
88 1 ἂπὶ ποῦ οιὖ οἵ {Π18 νου ].᾿ 

17 ϑαμποῦ γ5 ὑμθηὰ ἴῃ ὑγαῦ : ὉΠ γ νορ 18 
ρα}, 

18. Α5 ὅποι βϑηύοδῦ πὰθ ἰηΐο ὅΠ6 ψου]ὰ, 
80 1 βρῃῦ ὑμποπὶ ᾿ῦο {818 νου], 

19 Απὰ [ρου ὕμθπι 1 βϑπου γ τη γ 861}, 
ὑμαῦ ὉΠΟῪ αἶ8ὸ θῸ μον ἴῃ ὑρα}. 

1 ογ, "υυτί της," χαπιοίίαάο. 

3 ἀμ μα ραρρα. 

3 γῃ δέκ, 

4 ἐμπαγάσπα ζαίγισαιμ, 

5 ἤπιγα ἐπαπέπια μηδ! πι. ΤΊο Οοὐμο, κὸ ὑπὸ Βαλίαίςο, 
ΒΘταΝ ἴ0 παν ἀπαογβίοοα ἐκ τοῦ πονηροῦ οἱ ὁ πονηρός, 

δὰ ποῖ οἵ τὸ πονηρόν. 

δ νρίλαί---οεἶλια, Βοο Βγτ, δὰ 1, 

7. ἥγαπὶ ἵπι. 



ΟπλρΡ. ΧΥ͂ΙΙ. 5. Ζ0ΗΝ. 

ἈΒΚΜΕΝΙΑΝ, 

80} οὗ ρον οι ; ὑπαῦ ὑπ ϑουιρύαγο βου] 
θ6 {Ὁ]Π|16ὰ, 

18 Βυῦ ποὺ ἴο ἔδπθθ 1 οοιηθ; δπᾶ 1 
ΒρΘαῖς {Π 18. ἴπ ἔμ νου], ὑμαῦ ὑπ ν 8ιου]ά 
᾿ιδΥΘ ΤΩΥ 7ΟΥ [ΠΥ ἴπ ὉΠ θιμβοῖγϑϑ. 

14 1,1 σαγθ ἔμθηι ὑπ ν ποτ :3 πα {Π6 
σου] ἃ Παύθα ἔπ θπη, θθοδι86 ΠΟΥ ἅγρΘ ποῦ 
ἴτοιυ 9 νου], 88 1 ἂπὶ ποῦ ἤγοιῃ. {Π6 
σον] ὃ 

15 1 40 ποῦ τϑημθϑὺ ἐπ18 ἐπαὺ ὑποὰ 
8Βποι ! ἀθδῦς ὕαϊκθ ἔμ πὶ ἔγοιι ὑπ6 που, ὃ θὰ 
μαῦ ὕμοι πγου]ἀθβύς Κθορ {ἤθη ἔγοιη 6υ]}. 

10 ΤΉΘΥ ἅτ ποῦ ἔγοπθῃ ὕμθ νου] οἵ 
Βοτο,ῦ 85 1 δἵῃ ποῦ ἔγοιη ὑπὸ που. 

17 Μᾶκθ ἔπη μοῖγδ ὑμσουρσ ὉΠ ὑγαθ : 
ἴον ὑΠγ πογὰ 18 ὑγαθῃ. 

18. Αἃ.5 ποὺ βοπίθδῦ τη ἱπίο ἔμ που]Ἱᾶ, 
80 α͵ἶϑο 1 βϑηῦ ὕμπϑιῃ ἰηΐο ὅπ που]. 

19 Απα 1 πα κ6 πηΐπθ Οὐ 5617 ΠΟΙΥ [ῸΓ 
ἐμιοὶν 88 Κ65, ὑμαῦ ὉΠΘῪ 4180 8}}ο1]4 θ6 88πο- 
πῆ 65 ἐΒτοῦρἢ {Π6 ὑσαῦ, 

1 σωγα δεεέ' Ἀγῦνι ἐπι ἐϊδυ παπάξίηβ συ εαπέα, "ἴῃ ΤΠ ΟἿΣ ονστι 
ΒΟΌΪΒ,᾽ ΟΥ̓“ ῬΕΥΒΟΙΒ," 

3 γδγ. "ΤῊΥ υγογὰβ.᾽ 

5 οΥἉ, "οὐ οὔ πο νγου]α," λαδλ' Λαγλὸ. 

4 δεὲ Οδογρίδη δὰ ]. 

5 λαδλ"λιαγ)ιὰ αϑαϊ. 

δ φμΥΡ ἀγλαὰ ’τπῦβα. 

7 ξαπάξη ἔπι, " ΜῪ 508],᾿ "5617, “ῬΟΥΒΟΙ,᾽ ΟΥ̓ “Οββθοησο," 

5 ογ, "Ρυγίδοάᾶ,᾽ " οἸσαηβοὰ." 

ΑΝΟΊΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

ϑογίρύατο θ6 [Ὁ]Ε]16α. 

18 Νὸν 1 οοπθ ἴο ἔπθ6: δηᾶὰ ὑπθβὸ 
{πῖηρ8 1 Βρθὰῖ ἴῃ ἐλθ που], ἐπαῦ ὑπ Υ μᾶνθ 
ΤΑΥ͂ ἸΟΥ [Ὁ]Π]16 ἃ ̓π ὉΠ} 6 π1- 86 |γ68. 

14 Τ σαν ὕπθπὶ ΠΥ πογαβ; δηα ἐλ 
νου] ἃ πα ἔπθιὰ ἴῃ Παὐτϑα, ἰὸν ὑμπαῦ ὉΠ 6 Υ 
ἃγ ποῦ οἵ ἐλὸ νου], ἃ8 1 αἰϑὸο δὴ ποὺ οἵ 
ἐλὸ νουϊά, 

165 1 δϊά ποὺ ἐπαῦ ἔμου ἕακο ὕμπθπι ουὖ οἵ 
ἐλ ΣΙ; Ῥαῦ ὑμαῦ ὑμοὰ μοὶ ὑμθπὶ ουὖ οἵ 
6Υ1]. 

10 ΤΊΘΥ τὸ ποῖ οἵ ἐλθ νου], 88 1 δπὶ 
ποῦ οἵ ἐλε που. 

17 Ἡδιϊονν ὑμθιῃ ἴῃ ἐγαθ :2 ΠΥ πτογα ἰδ 
{τυ}. 

18. Α.5 ποὺ βοηὐθϑὺϑ τπθ ἰηΐο ἐλδ ποῦ], 
1 βοηὰ ὑβθιὰ ἰηἴο ἐλ νψου]ά. 

19 Απᾶ ἴον {ππθπὶ 1 ΒΔΠ]ον" τ 86}, {Πὰὺ 
ΠΟΥ͂ αἶβὸ Ὀ6 Βα] ον θα ἴῃ ὑγαῦ}, 

ΘΕΟΆΟΘΙΑΝ. 

Ρογαϊτοπ ; ὑμπαῦ ὑμπθ ϑουρύατσο Βμοὰ}] 4 ὈΘ 
1 8]16 4. 

18 Βιυῦ ποὺ 1 σοῖηθ μθποθ ἕο {π 66; δπᾶ 
1 Β8γ {Π18 ἴπ ὅπ μου], ὑμαῦ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ 
ΒΔΥΘ ΤΗΥ͂ ΟΥ̓ ἴῃ Δραπάδπορ. 

141 σαγθ ὑβθπὶ ΠΥ πογαβ : 5 δπα {Π0 
ΟΣ] Παΐθα ἔμθπι, Ὀθοδιι8θ ὕμποΥ ἅτ ποῦ 
ἔγοπι ἐπ8 νου] ,5. 4885. 1 δὶ ποῦ ἴτομπι ἐμ ῖ8 
νυ Υ]α, 

15 1 4ο ποῦ 5870 ὑμαῦ ἐμοιι Βῃου]άοβίῦ 
ἴακο ἔμθῖη ουἂὖ οἵ {π18 σοῦ], θαῦ παῦ ὑπ οὰ 
σου] ἀοϑύς ργθβοῦυθ ὑθθιη ἔροπῃ 6 ν]]}. 

10 ΤΉΘΥ ἅτ ποὺ ἔἴγοπι {818 νγου]ὰ, 88. 1 
81 ποῦ ἴροιὴ ὑΠ18 σου]. 

17 Τῆιθβθ γοτθ τηδάθ μο]νῦ Ὀγ Π6 ὑσα ῃ : 
θθοόδαβθ ὑμγ πογα 18 ὑσαθῃ. 
4 τ Υ11.---18. Α58 ποὺ ἀἸαβὺ Βοηα τη6 Ἰηΐο 

{86 νον], 1 α͵8ὸ βοηὰ ὑμϑιηῦ Ἰηὔο ὑπ νου]. 

19 Απὰ ἴον {ποῖ ΒΆΚ08 1 πη ἶθ τυ βο ἢ 
μον, ἐμαῦ ὉΠΟῪ 4180 ΓΔ 6 ΠΟΥ Ὀγ ὑῃθ 
ἀγα. 7 

Τ᾿ οΓ, "ἰπὶ Ὁ] Π655,᾿ δαυδοδίε᾽ ἢ. 

3. εκἰἐφισαπὶ δλεηπὶ. 866. Αστηοη. 84 1]. 

3 ξορ᾽ Νἰΐϊδα ατιϊδραπηῖ, τουνοῦβ ὀχδοῖν ἔπος 5δηϊά. δπὰ 
ΜορΙι. ἰάϊοτα πὶ ἃ ΤΏΔΠΠΟΙ ΡΘΟΌΪΔΥ ἴο πὸ ΘΟφογρίδη, 566 
ποῖ ἴο πὸ ΜοιιρὨϊτὶο. 

4 «ΝΠ ουϊάο5ζ᾽ ἀπ “νου ἀθ5ε᾽ ἀγὸ ποῖ πὶ ἐπ οτἱ κῖπδὶ, 
ΡΒ ΙΟἿ ΠΟΥΟΙ 565 ἴποβο γΟΓῸΒ ἴο ἕοστη ὅπ βιυθἠ αποῦνο. 
ΤΊΟΥ ἅγὸ υϑοὰ ΠΟΓῸ ἴο ΟΧΡΓΟ55 {ΠπῸ τηρδηΐηρ οὗὐἨ αρλί'λᾶπο 
-- ἀαἰέδισαπια, νεῖτ υἱέϊ, “1 Βαγ.᾿ 

5. ἐβτηϊάα ᾽χισεη. 

6 ἐβξαγυαυϊίπεῦ πιαΐ᾿ ἡ. 

1 ἀϊεδλπιαγεδί "ἢ. 

ΑΒΑΒΙΟ. 

ΡθΡαϊύοη ; ὑμπαῦ 6 ϑογιρύασθ θ6 {Ὁ]8]]6α. 

13 Απᾶ πον ἴο ποθ 1 σοπθ; δηᾶ 1 
ΒΡΘδΪς {8181 ἴὴ ὉΠ6 σου], θαῦ {Π686 1 Ἰθᾶνο 
τῃθπὰ ἴῃ ἐδ νου], ὑμαῦ ΤῊΥ ἸΟΥ͂ Ὀ6. Θοπι- 
ΡΙϑέθ ἴῃ τ θη,. 

14. 1 ραν ὕμθπὶ ἐμ Υ πτογα ; πὰ {πὸ που] 
Βαῦ παῖθὰ ὑμθιὰ, Ὀθοδιβο ΠΥ, ὉΠΟΥ͂ ΔΓΘ 
ποῦ ἤμοπὶ ὑῃ6 νου], 85. 1 ἱπάθοά δὰ ποῦ 
ἔγοπι 6 σον]. 

15 1 δϑὶ ποῦ ἐπαῦ ἔμποι ἔακθ ἐμιθπὶ ἔγουη 
{86 πον], θὰῦ ὑπαῦ πο Κοορ ἔμθιι ἔγοιῃ 
{86 601]. 

16 Βρολιιθθ ὑμπον ἅτ ποῦ ἕλοι ἢ που], 
ἃ8 1 Ἰηάἀθρα 8πὶ ποῦ ἴγοπιὶ ἔῃ νου]ά. 

17 ϑαποῦιγϑ ὑΠθιὰ ᾿χτ ὉΠ Υ ἔσθ : ἴον ἴῃ- 
ἀοοὰ ὑπ ν του 15 ὑμ6 ὑγαῦῃ 1086}. 

18. Α5 ποῖ βοηύθϑῦ τπὸ ἴο ὑδθ που]ὰ, 1 
βϑηῦ ἔῃ θη), 1 4180, ὕο π6 ποῦν]. 

19 Απᾶ [Ὃν ὑποὶν 88 .κ68 1 βαῃουῦ ν8 τὴν - 
861,6 ἐπαῦ πον 6 βδμουϑὰδ ἰὰ τΠ 6 ὑταξὶι. 

᾿ οἤψμεῖε. 

3 σελαίχα δὲς ἰὴ «οὐλίασίηψειε. 

5 ὁγ, "βοπίοβε,᾽ 

4 λαϊχίχε. 

5 ψελαϊροάε. 

Δ γ{πν “᾿π' οὐ " ὉΥ ἐμ 8," 
ἴπ ἔπ ννοσ!," 

ῬΟΙΥΚΊ. οπιε "πὰ 1 βροῦὶκ εκ 

3. καπιϊαπ, " Ῥοτίοσξ,᾽ " δοσοτιρ! πιο," 

5 0ὺ 5γΓ, Δα], 

4 τ, “Ὀγ,᾽ “Τγοῦ κι." 

δ οτ, "ἔπ Ῥγο ἔσγατ." 
διά Οὐταᾶμ ΒΓ, ἰἰ, 140, 

Οοπῖν. Ἡδλσγίσί Οομβ, ἰΐ, Ὁ. ΒΒ, 

6 γ1ξ. "ΜῪ πδίασο, "οδδοποο." 

5ΒΑΥΟΝΙΟ, 

{μαὖ ἐμ ϑουιρύατθ θ6 Ὁ] 8]]6ὰ, 

15 Απά πον 1 ροὶ ἕο ἐμ6θ; δηᾷ 1 βδῦ 
ὕπ680 ὑδίηρβ ἴπ ὕ86 που] ὑμαῦ ΠΥ Βᾶνθ 
ΤΩΥ͂ 7ΟΥ [116 ἴῃ ὉΠ ΘΒ γ 68. 

14. 1 ρανο ἔβμϑιῃ ἐν νογὰ ; πα ἔπ πγου]α. 
μαῦθα {Πθι οογα δ} }ν," ὈΘοδιιΒ6 ὉΠΘΥ͂ ΔΙῸ ποῦ. 
ἔγοτῃ ὑῃθ ὑοῦ], 88 1 δῃῃ ποὺ ἴτοπι ἔδθ. 
νου], | 

15 ΤΡγᾶγ ποὺ ὑμδὺ ἔμουι ἔα κθ ἔμθπὶ ἔγοτηδὶ 
ΗΝ σου] ἀ, Ὀὰῦ ὑμαῦ ἔμοι Κοορ ὕμιθαι ἔγομηδ, 
61}. 

10 Ῥτομιδ ἐλ που] ἔπιον ἃγθ ποῦ, 88 
ἔροτηϑ ἐλθ που] 1 πὶ ποῦ. 

17 ϑαποῦ γε ὑμβθὰ ἴῃ ἐμν ὑσαΐῃ : (ὮῪ 
νγοτὰ 18 ὑγαῦῃ. 
4 τἰστι.---18. Α,5 ποι μαβῦ βοηΐδ πιθ ἰηΐο 

ὑπ ὑοῦ], 80 1 αἷἰβδο βθηΐ ὕμθη ἰηΐο {6 
γΡΟΓ]α. 

19 Απα [Ὁγ {Π6ῚΡ 8 κθβϑῖ 1 βαποῦ νυ " την- 
861}, Ὁῃδὺ ὑΠ6 Υ αἰδὸ 6 βαῃοῦ θα ἴῃ ὑτα!}. 

1 ογ, “ργοςοοᾶ;,᾽ φτίαάι. 

3 νοσπεπανϊαμὸ ἐπ᾽. Ξος οἷ, χυ. 34,35. 

35 οΥἉ, “ουξ οἵ.᾽ ΤῊΪ5, ΠΟΥΤΟΥΟΓ, ΠΥ 8150 τοδᾶ, "ἔγοπι ἐπ 6 
ΟΥ̓], 1.6.“ ΘΥἹ οτθ.᾿ 

4 8566 ὅ.7τ. δὰ 1. 

5. γμοδίάϊ᾽ εεὶ. 

6 νοδίά'Ἀ". 

Τ οΥ, " Ὀδοδαβο οὔ ἴποπι,᾽ χα πὲ" δ᾽. 

8. διιάιιέ᾽ φοἰαδέολέπὶ, ὦσιν ἡγιασμένοι. 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

ϑονιρύαγο θ6 [18 }16ὰ. | 
] 

13 Νον 1 πὶ σουηΐπρ' ἰπΐο ἐμ Υ̓ ῬΥΘΒΘΠΟΘ ; 
Δα 1 βαγ {Π|650 ὑμίησβ ἴθ ὅπ νου], ἔμδὲ, 
ΤΩΥ͂ 7ΟΥ ὈδοοπΘ ἢ μἰΒηι θα} ἴῃ ὑμθι, | 

14. 1 ρανθ ἔπιθιη ὑπ Υ ποτὰ ; αηᾶ ἔπ που]. 
μαύθα ὑπθπὶ, Ὀθοδιβθ ἔθιθὺ ἅτ ποῦ οὗ ἔδθ. 
νου, 88 1 ἀπὶ ποῦ οἵ ὑπ6 που]. Ϊ 

15 1 ἀοβίγθ ποῦ αὖ 4}1}3 ὑπαξ ἔθου ἔδ 
ἐβθιῃ οαὐ οἵ {π6 πουϊά, θα  ἐθαῦ ἔμοὰ Κθὸρ 
τθπὶ Ττοτῃ 6 .]}. 

160 Βρϑοδυβο 1 δαὶ ποῦ οἵ ἔδιο νου, απὰ 
{Π6ΥῪ ἰ8ὸ ἅτ ποὺ οἵ ἐλθ που]ά, 

17 Ψαΐμον, πθακο ὑθθαὶ ῬῸΓΘ 
ὑσατῃ : ἴον ὑπ ν ποτὰ 18 ὑσατῃ, 

18 Α8 ἰδοὺ αἰάβὺ βοῃὰ τὰϑ ἰηΐο ἔπ. 
νοῦ], 80 αἶβο 1 ἀϊὰ βοπὰ ἔδθαὶ ἰηΐο ἐδ θ 
νου] ά. 

19 Απὰ ἴον ἐβιοὶγ βακοβϑ 1 Κϑὸρ την βοὶ 
Ρυγο,δ {θαῦ ὑμπὸν Ὀ6 βαδηοι θα " Ὀν {πὸ 
ὑγαῦῃ, 

ὈγΥ τὰν, 

᾿ οτ, "Ῥοσγίοοϊοά," ἑανιᾶνν ἐλαιοαά, 

3 κπαδᾶαᾶ ---τοἱ 'λιοράλανι. 

3 ρᾶκ. 

4 κομφαδάαε. 



ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΞΙΟΝ. 

20 ΓΝΘΙ ΘΓ] ργὰν [1 ἴον ὑΠπ686 810Π6]7 
θυῦ [ὉΓ ἔπθπὶ αἰβὸ [τ μος 588}}] Ὀ6]1θγ 6 
[οΠ7 τη ἐβυουρ ὑΠ 61" ποτά ; 

21 ἸΤμαῦ ὉΠΘΥ͂ 411 πιδ  Ὀ6 ΟΠ6; 85 ὅποι, 
ΤΑΓΠον, [γε] ἴπ τη, δπα 1 πῃ {μ66, [0880] 
ΤΠΘΥ͂ 4150 τηδ 6 ΟΠΘ ἴπ α85: ὑπαῦ ὉΠ που]α 
τηδ  ὈΘ]ΐον ὑπαῦ [Πποὰ] μ8807 βθηῦ πηθ. 

22. Απά {Π6 βογυ συ μῖοῖ ὕμου [σανθϑύ] 
τη6, 1 Βᾶγθ ρίνθῃ ὑπθμ), ὅπμαὺ ὑῃ6 0 τηδῪ 6 
ὉΠ6, ΘΥ̓ΘΠ 88 8 ΔΓ ΟΠΘ: 

28. 1 ἴπ ὕπθιῃ, ἀπὰ ὑμοὰ ἴῃ τηθ, “ὑπαὺ 
ΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ 6 πιδάθ ρϑγίϑοῦ ἴπ οπθ; δπὰ 
μαῦ ὑπ ποῦ] πιᾶν πον ὑμαὺ ὕμοι [Πᾶβ8ὺ 
Β6η0] πι|6, ἃπὰ [Ππαϑῦ Ἰονθα } ὑμ6πὶ, 88 ὕξμοιι 
μαϑῦ Ἰονβα ] πηθ. 
24 ῬΒΑΙΠον, 1 11} ἐμαῦ ὑΠΘΥ 8180, ΠΟ τι 

ὅποι μαβῦ ρίνθῃ πη, 06. ψ10}} τη ΠΘΓΘ 1 
ἃπὶ; ὑμαῦ ὕΠ6Υ ΤΥ ὈΘΠΟ] ἃ ΤΥ ΡΊΟΓΥ, νυ Β] 0 ἢ 
ὕβοι Παϑὺ σίγθπ τη: [“ἴογ] ὕπου Ἰονθαϑὺ 
1η6 θοΐογθ ὑπ 6 Του παάδύϊομ οἵ ὑπ υουν]ά. 

25 Ο τὶἱρμύθουβ Ταύμον, [7016] σου]α 
[παῖ ποὺ Κηονπ} ὕπθθ: θὰ 1 [ὅδμανθ 

Ι 4:2), 55. 

1 ΟὩ.. χυὶῖ. 11, 32, 33: ΟἩ. χ. 16; Εοηι. ΧΙϊ. 5; 68]. 111,28. 

32 Ο. χ. 38; χὶν. 11]. 

3 ΟἿ. χίν. 30; 1 5. Ζ“ΖΌ0Πὴ ἱ. 3; 11, 24. 

4 Οοἱ. ἐἰ. 14. 

5. ΟἿ. χὶϊ. 26; χῖν. 3;.1 ΤΊ1658, ἵν. 17. 

5 ΟἿ. χυΐΐ. δ. 

Ι 7 ΟἿ. χν. 21; χυΐ. 3. 

Ϊ 8. ΘᾺ. νἱ!. 99; νἱ]. 55; χ. 15. 

5. Φ5ΟΗΝ. 

ΞΥΒΙΑΟ. 

20 Απὰ 1Ὁ 185 ποὺ! οῃ ὑμποὶν 6813 Δ]ῸΠ 6 

ὑμόβθῦ πο ὈΘ] θυ θὅ]η πιθ ὑμγοιρ  ὑμοὶν νον. 
21 Ταῦ 4}1 οἵ ὑπϑιὴ θ6 οπθ; {κ8 85 ὕὑμοι 

ΤΥ ΒΑΥΠΘΙ", αγξ ἴῃ τη6, πα 1 η {Π|66, ὑπαᾶὺ 
ὉΠΘΥ 4180 θ6 ὁΠ6 1 1018: ἅπᾷ ὑμδῦ ὑπ νου] 
ὈδΙῖθνθ ὑμπαῦ ὑπο βοπύθϑῦ π|6. 

22. Απὰ 1 ρᾷνθ ὑπθιι ὑΠ6 β]οῦυ ὑμαῦ ὑποὰ 
Βαγοϑῦ τὴθ; ὑμπαῦ ὑΠ6 Ὺ ὍΘ ΟΠ6, 1Κ 88. ψγ6, 
γγ6 α7)6 ΟΠ6. 

28. 1 τὴ ὕμθπι, 8πΠ4 ὕμποι ἴῃ πηθ, ὑμπαῦ ὉΠΘ Ὺ 
6 ρΡϑγίθοι" ἴῃ οπθ; δηᾶὰ ὑμαῦ ὑμθ που] ὰ 
Κπον ὑμπαῦ ὅποι βθηδθϑῦ Π16, ἃπα ὑπαῦ ὑπο 
Ἰονϑᾶβῦ {Π61}, 88 ὕμποιι αἰβὸ Ἰογθαβῦ πη, 

24. ἘΔύΠ ον, ὑμοβθ βομὰ ὕμποι σαγθϑῦ Π16, 
1 ψ}}} ὑμαῦ ἴῃ ἔμ. ρδοθ ψβθῦθ 1 8π|, ὑΠ6Υ 
αἰδὸ 6 υιῦῃ τηθ; ὑπαῦ ὉΠΟῪ Ὀ6 ΒΘθὶπρ' ΤΩΥ͂ 
ΒΊΟΥΥ τ βῖοι μοι. ρσανθϑῦ τη: [Ὁ ποι 

Οσπμλρ. ΧΥΎΙ͂Ι. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

20 Απὰ ἐξ ἐξ ποῦ ἴῸ ὑμθιη δἴοπθ ὑμαὺ 1 
ὑπαῦ 1 8πὴ Ῥγαγίπρ, Ὀὰὺ 4180. οπ θΘΠΔ} 3 οὔ ΡΓΆΥ ὑΠπθ6, θὰ 4180 ἴον ὑπθπὶ 0 51|8}} 

Ὀο]ϊονθ' ἴῃ τὴ6 ὑβγουρῈ ὑπθὶν πορά. 
21 ΤΠπαῦ ὉΠΘΥ 811 Ὀ6 ἴπ ὁη6; 88 ὕδοι, 

ἘΔΌμΘν, ατέ ἴπ τηο,2 πα 1 Ίη {πθ66, ὑμαῦ ὑΠΘῪ 
αἰδὸ 6 ἴπ οπθ ἴῃ τ8 |κθ ὰ8:8 ὑμαῦ {86 
σου] Ὀθ] ον ὑμαὺ ὅποι βθηὐθϑῦ π16. 

22 ΑΠΑΤ αἰδοῖ ρᾷνθ ὕπθιι {1} ΡΊουΥ ΒΟ 
ὕμοι ραγθβῦ πὶ; ὑμαῦ ὉΠΘΥῪ θΘ π᾿ 016, {1 
18, ἃ8 ΜΘ ΓΘ ΟΠΘ: 

28 Απᾷ 1 ἱπάθρα ἴπ ὑπθπι, δπα ἐποι 
ὕγα]ν ἴῃ πη6, ὑμαῦ ὑπο υ Ὀ6 σοιηρ]θῦθ 'π 9ΠΘ ; 
ὑμαῦ ὑπ6 σον] πον ὑμαὺ ὑμου βθηὐθϑῦ ΠΊ6, 
8η4 1 Ἰογϑὰ ἐῃθιῃ 1,0 85 ὅποι Ἰονθάβῦ ἴη6. 

24. ἘΔΌΠΘΡ, ἃ8 ὕο ὑμοβθ μοι ὕπο σαγθδὺ 
116, 1 ν1}} ὑπαῦ πον ὈΘ σποῦθ 1 νγαβῦ τὴγ- 
581 νι {π66; ὑμαῦ ὉΠΟΥ͂ 888 ΤΩΥ̓͂ ΡΊΟΡΥ 
ψ ΒΙ 68} ὕποιι σανθϑῦ τη : Ὀθοδαδθ ὅπου Ἰογθάϑβυ 

Ἰονθάβὺ τ ἔγοιη θοΐον ὑπ Τουπαδύϊοι οἵ τμ6 θέον ὕ6 ὑοῦ] γγὰ8 ογθαύθα. 
ὑῃθ6 νου]. 

26 Μὺ υἱρῃύθοιιβ Ἐδύμου, δπα ὑπ σου]αῦ 
Βα ποῦ Κπονηῖ ὕπ66; Ὀαὺ 1 παν Κπον 

1 οΥ, “ποῦ αὖ 811.᾽ 866 οἷι. χν. 1, 

3 «αἱ αραϊἴωι. 

3. ἀΔαην αἰηι τη, τῶν πιστευόντων. 

4 »'μψαά. ἨγκΚῚ. δ᾽. Ῥεβοῖ. 

5. ΟΥ, "σοπιρϊοῖρ.᾽ 

δ τυα'ἰπιῦ, ΥΛΌΥ 8150. θ6 τοηδογοὰ πκὸ καὶ ὅ κόσμος, 
“ἘΠ νγου]α αἰ5ο.᾽ 

7 π. “Κηονν.᾽ 

5ΛΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

᾿ 20 ΤΓὩΥ ποῦ ἴον ὕπθβθ 810η6, θῦ 4180 
ἴον οὔ υβ 0 81|8}} ὈΘ]ΪθνΘ 1π τη6 ὕῃσΟῸ ἢ 
ἐΒοῖν πογα. 
᾿ς Ὡ]1 Ὑπαῦ 84}} Ὀ6 ἴῃ οπΘ:} 8ἃ8 ὕδοιι ΤΥ 
ἘΑΌΠΘΡ ἀρῦ 1 ΠΙΘ, ἃΠ4 1 ἴπ ὕΠ66, ὑπαὺ {Π6 Ὺ 
8180 Ὀ6 1Π τι: ὑπαῦ ὉΠ6 νοῦ] ὈΘ]Ίονθ ὑπαῦ 
ἔποι ἂρῦ Β6 ὉΠδὺ βθηῦ τη8. 

Ι 22 Απᾶ 1 ράνθ ἔμϑιῃ ἔΠ6 βου συμ] 0} 
ὅποι σανθδῦ τη: ὕπαῦ {ΠΘΥ̓ θΘΟΟΙΘ ΟΠ6, ἃ8 
ΜΘ ὯΓΘ ΟΠΘ: 
Ι 28 Τ|η ἔπη, ἀπά ὕμοι ἴῃ πη, ὑμαῦ ἔῃ Ὺ 
[9 1π 8 ρορίδοῦ ἴῃ ὁπ; δηά ὑπαῦ {Π|Ὸ γον] 
᾿Κπονν ὕμαῦ ὅποι ἂγῦ μ ὑπαῦ βϑηῦ πιο, δηᾶ 
᾿ἐλαέ ποὺ Ἰογθαάβὺ ὑμθιὰ αἴθ Π ΤΠ ΠΠῸΡ 
μοι Ἰογοάβῦ τηθ. 

24 ΜΥ Ἐδύμον, 88 ἕο ὕποβθ βοτὰ ὑποὰ 
Βαϑῦ σίνθῃ τη6, 1 υῖβῃ ὑμαῦ ἴῃ ὕΠ6 ΡΪδοθ 
ΠΤ 1 810), ὕΠ0 ΓΘ ὅπ ν᾽ Ὀ6 4180; ὑπαῦ {ΠΥ 
866 ὕΠ0 ρΊοΥΥ βοὴ ὕπο μαδβῦ ρΊγθη ΠΊΘ: 
ἴον ὅποι Ἰογθᾶβῦ τὴηθ Ὀθίογθ ὕΠ6 Τουπάδυϊοη 
οὔ ὉΓπ6 ψου]α, 

25 Μγτίρβίθουβ Εδύμον, ΠΠ6 νου] ἃ κπον- 
οὐ μι θο ποῦ; ἀπά ἔμοβο πᾶν πουγηϑτηρ, ὑμαῦ 

1 απ'δπεῖ απιρί πίοι παπὶδπα, ὅτο., “1 ποαγίβ οὐ ὅπ ΓΑ ἢ .- 
Ὁ] ἄγὸ ἱπσοα οὐο υνῖτπ τπῸ ΤοπΡ σπαῦυ5, ηΟ ἰ5 (6 Ἑοοκ 

᾿ δονίπ νυ ποπον,᾽" ἄς. 

ἱ Μίη κασι! Ἐκγρί. Οοά. ἘρΙ. ν᾿. 120. 

5. χει "κόπον, ΤῊΘ Βαμίαίς οπιῖέβ ἐγὼ δέ σε ἔγνων. 
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20 1 ργὰγ ποῦ Ὁ" ἔπιθι 8] οηθ, θαῦ 4180 
ἴον ὉΠθπὰ ὑπιαῦ 5118}} Ὀ6]1θνθ ἴῃ τὴ6 ὑμπροιρ ἢ 
{ἘΠ 61" πτορα, 

21 Ταῦ 811 θΘ ἴῃ ΟΠΘΠΘΒΒ :} ἃ5 {Π6 ΕΑ ΠΟΥ 
ψ}0 υῦ ἴῃ πηθ,2 δὰ 1 4180 Ὧπὶ ἴῃ {Π66, ὑπαῦ 
ΠΟΥ αἶδὸ Ὀ6 ἴῃ 118 ἴῃ ΟὨΘΏΘΒΒ:} ὑπὰῦ ὉΠ 6 
γγΟΣ]ὰ ΒΘ] τον ὑπαῦ ὕπου ὐῦ πο ὑπαῦ Βοηῦ τη6. 

22 Απᾷ 1, {πθ β]ουυ νβῖοι ὑμοιι ρανοϑῦ 
16, 1 ρσανθ ἔῃθιῃ; ὑμὰῦ {ΠΡ αἶϑο Ὀ6 ἴῃ 
ΟΠΘΏΘΒ5,} ἃ5 16 ΑἾΒῸ Δ16 ἴῃ ΟΠΘΠΘΒΒ τ: 

25.» 1 1ὴ ὕμπθιι, ἀπά ὕδποι ἴῃ ππθ, ὑμπαῦ 
ὑπο Υ θ6 ρϑυίθοῦ ἴῃ ΟΠΘΠ6Β8Β ;} ὑπᾶῦ ὉΠ 6 νον] 
Δοκηο]θρσο ὑπὰῦ ὑμοῖ ατῦ μ6 ὑπαῦ βοηῦ 
τη6, δηα ὑμαῦ 1 Ἰογϑὰ ὑπθηι, ἃ8 ποι Ἰογθοάβῦ 
Τη6. 

24 ΜΥ Ταίμιον, ὑμ6Ὺ ποιὰ ὑποι σανοϑῦ 
π16, 1 νυ Ί8}} ὑμαῦ {Πθν 6 τυ] ἢ πη ἴπ ὑΠ6 ρ]δθθ 
ΜΠ ΠΘΓΘ 1 δὴ; ὑπαῦ ὑΠΠ6 Ὁ 566 Τὴ β͵ουυ ὑΒ]Οἢ 
ὕπο ρανοϑῦ τη: Ὀθόδιβο ποι Ἰονθϑῦ τὴ6 
Ῥοίοσθ 6 Τουπαάαδύίοη οἵ {πὸ νν ου]ά. 

25 ΜΥ ὕγιιθ Ταυ πον, 3 {Π6 νου] πονοῦῃ 

Ἐτάρτη, οὐὁἉἨ ἃ ἩΟΤΆΙΥ ἴῃ Βαλμαϊς, ἢ 

0π66 ποῦ, θὰῦ 1 Κπον μθ0; δηά ὕπ680 

Δ οΥ, "ἀπίξν," “απίοπ,᾽ πιδέμαΐ ; Ὀὰὺ Βαλα, πα--ῆμα, 

3. ρλεήδε σέεια πο π' γδὲ πα λιδέ, 

᾿ 8 μαΐδέ μἱἐδηιδί, ΚΜ ἙΆτηκπ {πὸ ἴσο; θαξ Βαμίάίς, 
[1688 ΘΟΥΤΘΟΌΥ, ραεῖδέ μαϊκαῖος, 

25. Ο τἱρῃίθουβ Εδύμθν, ὑμ6 σου] ἱπάθθα 
μαῦ ποῦ Καόνῃ ὑμ66: θαῦ 1 Βᾶγθ Κποντι 

Δ ον, “ψγὴῸ Ὀο]ῖονο,᾽ ΔΟΥ. ὕ. 

3 “ἢ Μο---ὐντ ΤῊΘ6.᾽ ῬοΟΪνΕ]. 

3 καπιᾶπα. 

4. ῬΟΙΥΕΊ. οπλἱἐβ " α15ὸ.᾽ 

5 πο Εἰπορίς, ΒοΙΙ ΡΙαἰξ ἀμ ῬΟΙγΕΙ., τοαὰβ ἠγάπησα 
ἴον ἤγάπησα“. 

δ ἐκαδα “αἰόκιι. 

7 {0,15 ογοαῖρα." 

5. 11Ὸ. Κπονν Τῆθο ποῖ.᾽ 

ΘΟΤΉΤΪΙΟ. 

20 Βυῦ 1 ρνὰγ ποῦ ἃδουῦ ὑπθ8θὶ 8]0Π6, 
Ὀὰὺ ἀθοὰῦ ὑμπθιαΐ ὑμπαῦ ὈΘ]θνοῦ ἴῃ πο, 
ὑΒρουρἢ ὑμοὶν σου. 

21 Ψμαῦ 411 θ6 ομθ ; {Π| 48 ὕμοιι, Εδύμ θυ, 
ἴῃ τη0, ἃπα 1 ἴῃ {Π|66, {Ππῶῦ ὑΠΘΥ 4180 ἴῃ ὰ8 
ὕνο Ὀ6 οπθ: ὑπαῦ ὑμ18 σου] θο]θγθ ὑμαῦ 
ὑμοὺ βθηύθϑῦ πηΘ. 

22. Απὰ ὅθ ρονυ σψβῖοι ὑποιι ραγοδῦ πὴ 
Τ ραν ὑμθηι; ὑμπαῦ ὕΠμοΥ 6. ομ6, {|π 88 γῦϑ 
ὕνο ἃ"6 ΟΠ6: 

28. 1 ἴῃ ὑπ θη), δηα ὑποι ἴῃ πο, ὑμαῦ ὉΠ Ὺ 
6. τηδάθ. ρϑγίδοιϑ ἴπ ὁπ; ἀπὰ ὑπαῦ θΠ18 
γον] πον ὑπαῦ ὕβοιι βθηύοδῦ τηθ, δῃᾶ 
Ἰονοάβϑυ ὕμθπι, δἃ8 ὕμοι Ἰονθάβῦ πιθ. 

24. ΤΆΡΠ ον, τ παῦΐ ἕποὰ σαγοϑῦ τηθ, 1 ν1}} 
ἀμαῦ βοτο 1 ἀπ, {ΠΟΥ αἶβὸ θ6 ψ ἢ τπθ; 
ἀμαῦ ΨΠΘΥ 866 ΤῊΥ̓ ΡΊΟΡΥ ΜΕ 1ΟΙ. ὕμοιι ραγθδῦ 
πὴ : ἴον ὕποιι Ἰονθαϑυὺ τ Ὀθίονθ ὑπ ἴὐὰπ- 
ἀαύίοι οἵ ὑπὸ ψου]ά. 

25 Τρ ύθοιβ ΤΌ ΠοΡ, ἀπ {Π18 που] ᾶ 
᾿δοϊσον ]θάρο {Π66 ποῦ; θὰῦ 1 Καθνν {Π66, 

Δ ἐμπαπα. 

3. ἐλαπα μαϊαι ἠανάαηα, τῶν πιστευόντων, ἴ.α, 5γγ. θ6- 
οδακο {πὸ Οοἴι, δε ποῦ Γαΐ, πάϊς, ΟΥ Ραγες, 

3. π|τ," Πηϊβηιοα ουὖ ἰηΐο πο," 

4 ἐλαϊεῖ, 



σπλΡ. ΧΥΎΙΙ. 5. ΖΟΗΝ. 

ἈΆΜΕΝΊΙΑΝ. 

20 Ὑοὐ ἴον ἔμθῖη αἴοπθ 1 ργᾶν πού, θυὺ} 
Ὁ 811} ὕμθηὰ {παῦ 5888}} ὈΘ]ΙονθΣ ἴῃ τῈ6 
ΦΒγουρὶ πον πογὰ ; 

21 Τμαὺ 4}} βῃοι!ὰ θ6 οπθ; {{π ὑπο, 
Βδύμοσ, ἴῃ πιθ, ἀπά πιθὃ ἴῃ {Π66, ὑπαῦ ὉΠ6Ὺ 
8ΒΒου ἃ θ6 'π 8: ὑμαῦ ὕΠ6 που] 4180 518} 
θο]᾽ονθό ὑπαῦ μοι βθηθϑῦ τη6. 

22 Απὰ 1, {Π6 ρουυ συ μίομ ὕμοι σανοϑῦ 
Τὴ6 1 σάν ἔποπὶ; ὑμαῦ ὑΠ6Ὺ 800] ἃ Ὀ6 016, 
88 ΜΘ 8|80 ΔΓΘ ΟΠ6: 

25. 1 ἴῃ ὕμοπι, ἀπᾶ ὕπο ἰπ τηθ, ὑμαῦ {πον 
Ββοι!α 6 οοπιρ]ούθ ἴῃ ὁη6; πα {μ6 νον] 
888}} Κηον ὑμαῦ ἕπου βοηΐθϑῦ τηθ, ἀπ ὑμαῦ 
1 ἸΙογϑὰ ἔῆθηι, 48 ὑμοιῦ Ἰονθάβῦ τηθ. 

24. Ἑδίμον, ἔμοβο ἔμοὰ σαγοϑῦ πη, 1 ν1}} 
ὑμαῦ ψμθγο 15 πὶ, ὑΠ 6 Ὺ 4180 Βῃου]ὰ θ6 στ 
τη6, ὑμαῦ ὑπον μου] 866 τιν ρ]ονυ,7 τ Β]οἢ 
μοι ραγοϑῦ τη : ἴον ὕμοι Ἰογθαάβῦ πηθ ὈΘῸΓΘ 
{πι6 οχἰβέθηοθ οἵ ἔμ σου]. 

25 Βϊρμύθουβ ΕδίΠθΡ, ουθη ἐμ σον]. 
Βαύῃ ποὺ Κπουπῇύμοο; θαῦ 1 μανο Κπονπϑ, 

1 ψαγ, "Ὀπξ 1 ΡΥΓΔῪ 0Γ.᾿ 
3 μαυαααξεςϊδέα, ϊ. τῶν πιστευσόντων. 
32 «ΤῊρο᾽ πὰ "Μο᾽ ἃγθ βοσο ἀδοᾶ, ἱπβιοδα οὐ "Τῆοὰ᾿ ἀπὰς 

Τ᾽ οὗὁἨ Τὴ) 6 Αττηθπίδη οτἰ ῖπδὶ, Ὀοσδαβο ΟΥ̓ ἸἸΚΟ,᾽ ἀπά ἰπ 
ογᾶογ ἕο δυοϊα ' αγί, 7 " ἀ5᾽ σγοσο δορὰ ἱπβίοδα οὐ “ἹἰκΚὸ ;᾿ 
6.Ε. “8685 Του, ΕἌΤΉΕΕ, [ἀγ}] ἴῃ Μο, δπὰ 1 ἰπ Τποο.᾽ ΤῊΐ5᾽ 
οἴδαβο ἰ5 ἀαοΐοα βουπουμαῦ αἰ Έσ ΠΕ ἴῃ Οτος. ΠῚ. Ηοπι. 
ἵϊ. ν. 7, πὰ Ηοχῃ. χίϊϊ, ᾿. 05. Ι 

4 λαυαααδέεδ, ἴαξ. ἱπὰ. 
5. γΑΓ, "δηὰ 1 5}8]} Ιονὸ ἔποπι, ον θη ἃ5 ΤΠΟυ.᾽ 
δ νΔΓ, ψόϑηι ὃπι, 1.4. 1 ἰπάθοα,᾽ “1 ΜυξοΙ δτη.᾿ 
7 γ{ξ, " κ]οτὶθβ. 
5. χῖτ. “Κιονν,᾽ ἀταηψεᾶ, πψεανι, ἔγνων, ὦ, ὡσαν. 

᾿ΑΝΟΤΠΟ.ΒΑΧΟΝ. 

20 Βυὺ 1 δά ποὺ ἴον ὑμοπὶ δἰοπθ, θαὺ 
αἶϑο ἴον ἔπιθι ἐμαῦ γοῦ 5|8}} θθ]ϊθυοὶ ὑμσουρα, 
ὑμοῖν πνογὰ ἴῃ Τη6 ; 

21 Τμαῦ 811 6 ομθ ; δ8 βου ἘδύΠοΡ τὺ 
ἴῃ 116, 8π4 1 8ῖῃ ἴῃ {πθ6, ὑμαῦ ὉΠ Ὺ 4180 θ6 
ΟἿΘ ἴῃ ἃ ἴοο :3 ὑπαῦ ἐλθ σου] θ᾽ ίονθ ἐμαῦ 
ἕδοι βοηὐθϑῦ τΏ6. 

22 Απὰ 1 ρανθ ὕπθιη ὑπ ὈτΊ ἢ ἔΠ658 ὑπαῦ 
ὕμοι σανθϑῦ τὴ; ὑμαὺ ἔθμϑθυ θ6 Οη6, ἃ8. ὙὙ6 
ὕοοῦ ἃΓΘ ὁΠ6: 

23. 1 δῖῃ ἴἰπ ὕμπϑιῃ, ἀπὰ ἔμοὰ ἀντ΄ ἴῃ πΊ6, 
ὑπαῦ ὑποὺ δ6 οπάθα ἴῃ οπθ; ὑμαῦ ἐλθὶ 
σον] Ὁ Τὴν Ἰδάρο ὑπαῦ ὕποὰ βοηθοϑῦ τη6:᾿ 
δηά Ἰογθάβυὺ ὑμθιῃ 88 ὕμποι Ἰονοάβῦ πιθ. 

24. Ἑδύμον, 1 ν1}} πᾶῦ ἐῃοβο ποτ ὑμοιι 
Βαγοδῦ τὴ Ὀθ ὙΠ τη ἡ ΠμοτΘ Τ πὶ; ὑπαῦ 
ΦΏΘΥ 866 Τὴῦῇ ὈΡΘΉ ΗΘΒΒ, ὑπαῦ μοι σαγθβὺ 
τηϑ: ἴον ὑδαῦ ὕδοι Ἰονθάϑὺ πὶ οσὸ {ΠῸ 
ΟΣ ἃ τγ ΓΘ βού. 

20 1,0, τὶ θοῦ Ταῦ μον, ἐλὸ νου] ἃ πον 
ἔμοθ ποῦ; ὃὰῦ 1 Κπθὰ ὕδπθο, ἀπ {πον 

1 ἀδλὲ ψυΐ Ξοεοίοη χείψζαη. 

Ξοπώπο. 

3 φιυὰ ιυψέ. 

4 χεεπάοάε. 

ΘΕΟΘΆΕΘΊΙΑΝ. 

20 Απᾷ ποῦ ἴον {πον Βα κ98 8Ιοπθ ἀο 1 
ΒΚ, θαῦ [ὉΓ 41} ψῃῸ 588}} Ὀθ᾽ϊθνθ ἴῃ τὴ 6 
ὉΒγοῦρσ Ὁμοῖν πον ; 

21 Ὑμαῦ 411} τηδυ ὈΘ ὁΠ6; 88 ὕβου, Ο Ἐὰ- 
Ἐπ ν, ατῦ΄ ἴῃ πιθ, δηὰ 1 ἴῃ ὑπθ6,} ὑπᾶὺ {Π686 
αἶβο θ6 Οὴ6 ἴπ 8: ὑπαῦ ὑπ νου] τηδὺ θ6- 
Ἰίθνθ ὑπαῦ που ἀἰάβὺ βοπὰ πιθ. 

22. Απᾷ 1, {86 ρ]ουυ σΒιοἢ ὑμποιι ρανοϑῦ 
16 1 πᾶνθ σίνθπ ὕμθμι ; ὑμαῦ ΠΟῪ ΤηΔΥ 6 
0Π6, ΘΥΘΠ 88 ὙὙ6 ΔΓΘ ΟΠΘ: 

23. 1 ἴῃ ἔμ, απα ὑπο νυ] δ} τη6, αὖ ἔπ Ὺ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ΔΟΘΟΙΩΡ ΒΗ 64 ἴῃ ΟΠΘΏΘΒΒ ἢ πὰ {πᾶ 
{πὸ του] τρδύ πον ὑμαῦ ἔμοιι ἀϊάϑὺ βοπᾶ 
6, ἃηα ὑπαῦ ἕπου μαβῦ Ἰονϑα ὕμθιη ὑπ θεν, 
88 ὕμοιι μαβῦ 4180 Ἰονθα π|θ. 

24. Ο Ἑδύμον, ὕμΘυ τ μοιὰ ὑποι σανθϑῦ τη 
Τ “11 ὑπὰῦ ὑπο Ὀ6 νὴ τὴθ ὙΠῸΓΘ 1 Ὀ6; 
ἐμαῦ ΠΟΥ 866 ΠΥ ΒΊΟΥ, τ οι μοι σανοϑὺ 
τηθ: ἴον. ὅποι Ἰονθάβῦ τὴ ὑθπάθυὶγὃ Ὀθίοτο 
ἔμ6 Του πααύϊοη οἵ {π6 ψου]ὰ. 

25 Πϊρμίθουβ Εδύμον, ὅπ σου] Παὺ ἢ 
ποῦ Κποόνῃ ὕμθθ; Ὀυῦ 1 Βᾶνθ Κπονπ 66, 

1 βπερη---ἰδπεπιάδαπιῦ ἀα πῖὸ βπεπαατηϊ. 

3 εγεοδίέα, ἴ.ᾳ. ΜοΙΆΡΗ. πιεέμαϊ, 

3 οΥ, "μαϑῦ Ἰονεᾶ Μο ἐθπά εν. 

ΑΒΑΒΙΟ. 

20 Απᾷ 1 δβὶς ποῦ ἴου" {π686 δ'ομθ, θυὺ 
αἶβο ἴου ὑῃοβθ ὙΠῸ 588}} ὈθΘΙθνθ 'π ΠηΘ 
Βροῦρ ὑπο ῖν πο ; 

21 Ὑμαῦ ὑμθὺ 6 ἴπ ὑμ6 στο] 6} οἵ ἐῃθπὶ 
ΟΠΘ:; 85 ὕποι, Ὁ Ἑδύμθν, αγέ ἴῃ τηθ, ἃπὰ 15 
ἴῃ ἔμθθ, ὑμαὺ ὑμθν Ὀ6 4180 ὁη6 ἴῃ 8: ὑμαῦ 
{π6 πον! Ὀο] ον ὑμαῦ ὕπου αἀἰά δῦ Βθηα πη. 

22 Απάὰ 1 Βᾶανθ ρίνθη ὑπθπὶ ὑΠ|6 σἹΟΡΥ͂ 
ψ οι μοι σανθϑῦ τη6; ὑμαῦ ὉΠΘΥ ὈΘ. ΟΠ6, 
ἃ8 ΜΘ αγὸ ΟΠ6: 

25. Τα ὕμθπι, δηα ὑποι ἴῃ πη6, ἀπ ὕΠΘ Υ 
588}} θ6 οοιηρ!θῦθ ἴπ οη6 :Ὁ ὑπαὺ ὕΠ6 πον] 
Κπονν ὑμαῦ ὅπου ἀϊάβῦ βοπὰ ππθ, δα ἐλαέ 1 
Ἰονϑᾶ {πϑῖὰ 48 ὕπο ἀἰάϑὺ Ἰονθ πιο. 

24. Ο Ἐδίμον, ὑΠ6Ὺ νμοπὶ ὑθοι σαγοβῦ 
τη6, 1 πῖβ ὑπαῦ ἐμον θ6 ἢ} τὲθ ἡ μθγο 1 
ανι, ὑπαῦ ΠΟΥ 566 Τὰν βίονν, Ὑ ΒΙοΙ ὑπο 
Βανοδῦ πιὸ: ἰὸν ὕδοι ἀἰάϑὺ Ἰονθ πὶ θθίοτο 
616 ογθαύοπτ οἵ {π6 που]ὰ. 

25 Ο υἱβειύθουβ Ἐαΐμον, ἔπ που] Κπου- 
οὐκ δ ποῖ : θὰ 1 Καον ὕπθθ, δὰ {686 

Δ 1,6. "ἴπὶ πο δκτοχαίο. 

3 ῬΟΙΥΚΙ. οὐ ἀκ ' αἷδο." 

3 σοῦρ. Ηἰδε, “οβορῖν. ἘδλΌτ, Ἰἴμπτι. ο. ἱ, Ὁ. Β, οἱ], ΤῊ, 
““δη ΠΟΥ να α' κἀξ εἰ. Καγίπναία, Ἰοποαγο πλοτηῦθογα οὐὁἨ ΜΚ. 
ΒΟΙΓ, κὸ δὰ Ῥγοδοῖν τὸ 81} πδιίουβ,"" ἄς, 

4 χιῖ. "ν»τοἀυσείοι,᾽ 

ΒΠΑΥΨΟΝΙΟ. 

20 1 ΡῥΓΔΥ ποῦ ἴον ἔμ686 δ]οῃθ, θυ 18ὸ 
ἴον θὰ ὙΠῸ 88}8}} Ὀ6]1θγ9 'π πη ἴῸ Ὁ {μθὶγ 
ΟΡ Β᾽ Β8Κ6 ; 

21 Τμαῦ 41} θ6ὶ οπθ 88 ὕδβοι Ἐδέμον ἴῃ 
τη6, πὰ Τὸ ἴῃ ἐῃθ6, ὑμαῦ Ὁο80. αἰδὸ Ὀθὶ οῃθ 
ἴπ 8: ἐμαῦ {η6 που] πᾶν [δι ἐπὶ ὑδδὺ 
ὕποὰ Βαβῦ βθηΐ" πη6. 

22 Απὰ 1, ὑπ ρου ψιβῖοἢ ὕμοὰ σανθβὲ 
Π1Θ 1 ρᾶγθ ἔπιθι; ὑμαῦ ὑμ υ ὈΘ᾽ ΟὁΠ6 8ἃ8 Ὑ 
ΔΓῸ ΟΠΘ: 

28. 1 ἴῃ ἔβη, ἀπά ὑμοα ἴῃ πιθ, ὑμαῦ ὑπ 6 Ὺ 
6 ρϑγίθοιβδ ἴπ οὔθ; πὰ ὑμδὺ ὑπ σου]α 
πηαογβέαπα ὑμπαῦ ποι μαβὲ βθηΐ" τηθ, απὰ 
ὑμαῦ ἔποι παϑῦ Ἰονθὰ ἔμ θπὶ ὑθπ θεν," 45 ἔποὰ 
μιαϑῦ Ἰονθα πὶ ὑθπάθυυ." 

24 Ἑδύμον, ἴον ἔβοβθ ἔποι μαβδῦ βίνθῃ 
116, 1 ψῖβὴ ὑπαῦ ΠοτΘ 1 8πὶ, ἔμθγθ ὉΠΟΥ͂ 
αἰδβο Ὀ6 Ἱ τηθ; ὑμαῦ ἘΠΘΥ ΠΙΔΥ͂ 866 ΠΥ 
ΒἸογυ, τυ μϊοι ὕμποὰ μαβῦ ρσίνθῃ τη: Ὀθοδῦβθ 
ὕποὰ Παϑῦ Ἰονθὰ τὴ ὑθηάθυϊγό Ὀθίογο ὅΠ6 
Τογπιδίϊοη οἵ ὑΠ6 που], 

25 Βιρῃίθουβ Ελύμον, ἀπὰ ὑπ σπου]α 
Βα ποῦ Κποχῃῦ ὕπθο; Ὀὰὺ {πο Υ ΠᾶΥθΘ 

Τ᾿ οΥ, "θΘοοτηΘ.᾽ 

3. μοδίά!" εεὶ. 

3 οΥγ, “σοτωῃρϊεΐς.᾽ 

4 υοξἰϊμδέ!" εδὶ. Οὐπαρ. ἐπ18 Ὑυῖε σοφπεπασίαψὸ, ν. 14. 

5. ,1{|. “Κπονν." ὁ πιὲγ᾽ τη ξ δῖβὸ θῈ ταπάογοὰ “("ς νοὶ ἃ 
8150,᾿ ΟΥ̓ “Ἔν ὴ ἴΠ|6 νγου]α." 

ΡΕΚΞΙΑΝ. 

90 Απᾶ ποῦ ἴον ἔβϑιὴ δίοπο, Ῥγαγ" Ι, θυξ 
αἶδβο ἴον ἔμοβθ γῆι 888}} θ᾽ ϊθνθ ἴῃ πὴ 

21 Τρδῦ 4}} πῆᾶν 6 ὁπ ἐβγουσι ὑπο ὶνγ 
πορα ; 885 ὕδου, αν ΕΟΠΘΥ, αὐτὸ [ἢ τὴ, 8π4 1 
ἴῃ 66, 80 πηιβῦ {Π|686 450 Ὀ6 ΟἿΘ ἴῃ 8: ὑδαῦ 
686 νου! θο ον ὑμαῦ ἔπου ἀἰάδῦ βοηὰ πη. 

22 Απὰ ἐδ σἱογγ" συ μῖοι ποι ρανοθβέ 
Π16 ρᾷγθ 1 ὕμϑιῃ; ὑπδῦ ἔπθῪ ὈΘ. ΟΠΘ, 8. νῦ8 
ἈΡΘ ΟΠ: 

23. 1 ἴῃ ἔδθη), δα ἔθου ἴῃ πηθ, ὑμαῦ ἐμον 
θ6 Ρογίδοῦ π᾿ ϑϑοῖ ομθ; ὑμαῦ ὑπ που] 
ἸΏΔΥ ΠΟ ὑμαὺ ὅποι ἀἰάβὺ βοπὰ τηθ, ἀπὰ 
{δαῦ 1 Ἰογϑὰ ὑμθπι, ἃ8 ἔμοι Ἰονθάβξ τη6. 

24. Ἑαίμον, βίποθ ἔμοὰ σανθδῦ πιθ {δ 686, 
1 ἀθβῖγ ὑθαῦ ἴῃ ὑθθ ρἴδοθ θθτΘ 1 ΒΒ8}} Ὀ6 
ΠΟΥ αἰϑοὸ Ὀ6 σῖλῃ πιθ; ὑδαῦ ἘΠΘΥ 866 ΤῊΥ͂ 
σἴουν, σι θῖοῦ ὑμθοὰ σαγοδῦ πιὸ: [Ὁ ἔμοὰ 
Ἰονθάβι τὴϑ Ὀθίογθ ἔπ νυ! ἃ νγ88. | 

25 Μὺ τὶ ριΐθουϑ Εδίμον, ἐμ που] ὰ μα 
ποῦ Κπον αὐ ἴΠ66: 1 αν Καον τ" 66, ἀπὰς 

᾿ «ἀρείῖγο." 

" ΤΊιλο Ῥογκίδη οὐκ πστο "ἘΠγοῦ κι ἐπ οῖσ υνογά," νυ ΒΝ ᾿ξ 
ἱπκοσῖα πο τ ΓΟἸουνίπς γόγκο. 

3. ὁγ, ᾿Ῥσγαίκο." 

“τ. "Κασνν." 

ῳ80 



5. 50ΗΝ. σπαρ. ΧΥ͂ΠΙ. 

ΑΥΤΗΟΚΊΙΒΕ. ΨΕΆΒΞΙΟΝ. 

Κπον} [π66, ἃπὰ Ἰ6Π6856 [Πᾶν ΚΠΟΤΠ] 
ὑμαῦ ἔποι [Ππαϑὺ 88π0] πη8. ; 

20 ΞΑπά 1 Βανθ Ἶ ἀθοϊδυθα] υπύο {Π|6Π| 
ὮΥ πδπιθ, ἀπ Μ01}} [460]8Γ67 ἐέ : ὑπαῦὺ {86 
Ἰοῦϑ ὅν βοσθῖῦι ὑποὺ [Παϑῦ ον 67 ΠῈ6 ΤΉΔΥ 
6 ἴπ ὕμϑιῃ, πα 1 1π ὑμθιῃ. 

] Οπλρ. ΧΎΠΠ. 
᾿ 1 ὙῊΕΝ {6888 Π84 Βροῖϑῃ {686 νγογ8, 
46 πιοηὖ ουῦ ψΊἢ 15. ἀἸΒΟῚΡ168. οὐϑῦ ὅΠ|6 
Ῥγοοκ Οδάγοῃ, μοτΘ γὰ8 ἃ ραγάθῃ, ἰηὔο 
ὑπ6 σι Βῖοῖ ἢ οπίθγθά, δηα [15 ἀἸΒοῚΡ]68. 

2 [ΑπᾺ4] 7448 8150, συ ῖο θούγαγοα 
μῖπη, πον ὑΠ6 ΡἾδοθ: δον. «6888 οὐ] Πι685 
᾿χοβουθα {1 0πον ΜΓ} 15. ἀἸΒ01Ρ168. 

8. 11 άδ8 ὕπθη, μανίπρ' σθοθϊγθα [8] θ8ηά 
97 πιϑηὶ ἀπ οἴἥοθυβ ἔγοπη ὅπ οΠ]θῖ ρυϊθϑίβ 
᾿ἃπᾷ Ῥμδγίβθθδ, σοιηθῦῃ ὑμίῦμον τὶ ῦἢ ἰΔη- 
ΕΘΓΡΏΒ 8 Πα ἔογοῃ 68 ἃ Πα γΘΆΡΟΠΒ. 

4. 1658 ὑπογθίονθ, Κπουῖηρ 811} ὑπ] ησ8 

Α.}. 33. 

1 ΟἿ. χυἱΐ. 8; χνΐ. 27. 

5 ΟἩ, χνυὶϊ!. ὃ; χν. 1δ. 

8 ΠΟ. χν.9. 

4 5, Μαίξ. χχνυΐ. 36; 5. Μαῖκ χῖν. 835; 5. ΓΚῸ χχίϊ, 30. 

5. ὦ ὅπη. ΧΥ͂. 23. 

δ Ξ, ΤΚο χχί. 37; χχὶϊ, 30. 

7 5. Μαζί. χχνΐ. 47; 85. Μαδυκ χῖν. 48; 5. [λικὸ χχὶϊ, 47; 
Λοῖϑ ἱ. 16, 

ΒΞΥΕΙΛΔΟ. 

{Π66, πα ὑπθ8θθ πᾶν Κποσπΐ ὑπαῦ ὑμποι 
βϑηὐθϑῦ 1η6. 

20 Αμα1 πιδᾶθ Κποσῃ ὉΠ Υ Π8πη6 ππΐο 
ὑμθπι, ἃπα πὶ τηδκῖπρ' Ὁ Κποντῃ : ὑπαὺ ὑΠ6 
Ἰονθ σιῦ πμῖοὰ ἔμοὰ Ἰογθαβῦ τὲ θ6 ἴπ 
ὕμοιῃ, πα 1 Ὀ6 ἴῃ ὑπθῃη. 

ΟΒ5λρ. ΧΥΤΙ. 
4 χατι.--Ἰ ΤΉΞΒΕ ὑπῖπρ8 βαϊα «6508, πα 

6 πϑῃῦ οαῦ νεῖ Π18. αἰδοῖ ρ]88. ΔΟΡΌΒΒ. ὑΠ6 
Ὀγοοῖκ οἵ Κϑάρομ, ἃ ρ]Δ 66 ΏΘΓΘ νγ88 ἃ βΆΓ- 
ἄθη, νυ βίοι ἢ θηῦθρθα τ ἢ ᾿ἷ5 αἰδοῖ ρ]68.5 

2. Βυῦ ἐμπ8 ὑγαϊψου" {688 γγ8. 8180. 8ο- 
αυαϊπύθα πῖῦἢ ὑπαῦὺ Ρ]868: ὈθΘοδιβθ. ΤΠΔΠΥ͂ 
ὕϊπη65. «688 Τουθραῦμθνθα ὑπθῦθ τ] ἢ ἢ5 
ἀἸΒοῖρ 68. 

8. ΤΉ {685 Εἰ πηΒ6 1} ὕοοκ ἃ θαπᾶ οἵ 
᾿Βο] αἴθ νβ,2 πα ἔροιη. ἐμ ομϊοῦ ῥυὶθδῦβ ἀπα 
ὑπ6 ῬΒΑνίβθοθ μ6 τοοκῦ οἰ οΘΡΒ, ἀπ οαπηθῦ 
ἀμ μ6᾽ ῖθ ἢ ἸΔηύθυπΒ 8Π4 ἰογοθο8. πὰ 
ὙΥΘΔΡΟΠΒ. 

4. Βυῦ {7688 γῺῸ ν͵ὼ8 ΔΥΆΤΘ οἵ ΘΥΘΡῪ 

ἘΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

{πθθ, δηἃ {πθ86 πᾶγθ Κποόνῃ ὑμαῦ ἔποὰ 
Βϑηΐοϑῦ 16. 

20 Απᾷ 1 ἀθοϊαγθα! ὑπθπὶ ὑΠΥ πϑπιο, ἃπᾷ 
Τ 5}18}} γοῦ ἀθοϊαγϑὶ ἐέ ἕο ὕμθπι: ὑπαῦ ὑπ ἴον 
τ Βογοιἢ ὑπο Ἰογθάβδὺ τὴ ὈΘ ἴπ ὑΠι6 1}, 
ἀηᾷ Τ ῖθ ὉΠ 6πὶ. 

Οπαρ. ΧΎΠΠΙ. 
1. ΑΝ βδυῖπρ ὑμ 18, {688 συϑηῦ ουὐ τ] ἢ 

818. ἀἰβοῖρβ θθυοπά Κθάγοβ, ὕΠ8 νϑ|16ὺ οἵ 
ΘΘΔΓΒ ; ἃπα ὕμ8γ8 γγὰβ ὑῃθγ ἃ ρϑγάθῃ, δ 
ΘΠΘΙΟΒΕΓΘ οὗ σρθθηβ,"} πὰ π6 σϑηῦ ἱπίο τύ 
χΌ} Π15. αἸβοῖρ 68. 

2 Απᾷ 4πάδ5, ψῃο Ὀούγαγοϑα Πἶπι, ἱππθννὃ 
ὑπαῦ Ρ]δθθ, Ὀθοδι86 Δ ΠΥ͂ ἃ ὑϊπη6. «[Θ8118 Τ6- 
βουίθα Ἐπ] 0Π 6 Ὁ τ Ὁ} Π15 αἸβοὶ ρ]68. 

8. Απα “Ππ|6488 ὕοοϊς ἃ Θοιη ρΔ ΠΥ οἵ Β0] ἸΘ.Β 
ἔγομη ὉΠ6. Ομ ἰθ ργιθϑίβ ἀπ ὑπ ῬΠΑΓΙΒΘΘΒ, 
δηα 6 γθοοϊνθα ὉΠ6 Π6]Ρ οἵ {πὶ} οἰ ΘΒ ;ἢ 
δηα Β6 νγϑηῦ μη 0 Π6Ρ τα} βύσθθῦ- η θυ 85 
δ ψῚ0}} ΤΟΡΟμ65 ἃπα τ 10} θα ρΟ8. 

4 Απὰ {68ι5 Κπονῖηρθ 8}}] ὑΠπαῦ νγὰ8 οοτη- 

1 χε, “Κηον.᾽ 

5 5ε6 Πιάδβοδα ἀροβί. 5γυτ. Ἂο. χχὶ. Ρ. 88, .}. 7, Ξᾳ. 8, 
ΟΥὐτῖ! Οομιμ. Ἐχρ. οχὶνῖ. ᾿. 418, 54. 

3. ἐὙὙΠ0 (785) Ὀοίγανίηρ Ηἰἶπ.᾽ ΗΤΙΚῚ. 

4 αϑρ᾽]ᾶγ, σπεῖρα. 

5. ἩΓΚῚ, οπηἱτβ " Ηδ ἴοοκ.᾽ 

5. «ηᾷ σοτηοίῃ.᾽ ΗΓΚΙ. 

1 οΥ, " Το]α,᾽ “ΒρδᾶΚο,᾽ " 611, “βρθακ. 

3 ψαπᾶξ “αὐ᾽βαάα “Νπανιὶ. 

5. 11Ὸ. “Κπονγοῖ.᾽ 

Ὁ 1ἰὉ, “οὗ {ΠΟΙΓ γον ΕΓ ΠΊΘΝ.᾿ 

δ γηαδπαίια ἐ᾽βαριυα, " Βίτοοῦ- Δ ΤΟΊ Β.᾽ 

δ ΚΤ κβὺ8 Βοοίηρ',᾽ ῬΟΪΥΡῚ. 

ΒΛΑΉΗΙΌΙΟ. 

ὑβοὰ ατῦ 6 ὑπαῦ βθῃῦ Πη6. 

20 Απᾷ Τ τϑυθαὶϑα απο ὑΠπθπὶ {ΠΥ ΠΆΤηΘ, 
᾿ἃηα 1 5}|8}} γϑῦ σϑυθὰὶ ἴδ: ὑμαῦ ὑπ ἴονθ 
ἢ ἰσ ὑμποι Ἰονθάβῦ πιθ Ὀ6 ἴπ {Π|6Π|, 
᾿δηᾷ 1 αἶβο ἴῃ ἔμϑιη. 

] παρ. ΧΎΠ,Ι. 
᾿ 1 ὙὝΠΕΝ 1726808 μαά βαϊά ὕπθβθ ὑπ] ηρ8, 
[6 πυοηῦ οαὔῦ τὶν Π18 ἀἸβοῖρ]98. Ὀθγοπα ὑπ 
ἐουγοηῦ οὔ {πΠ6 Κοάγοβ,} {π6 ρ]δοθ ἴῃ τυ 10} 
ἜΠ6ΓΘ 88. ἃ ράγάθη, ὕΠ6 ρ]δοθ ἰηῦο ὙΠΟ 
"86 νοῦ ψ 10} 18. ἀἸβοῖ ρ]68. 

2 Βυῦ 7υ648, γῃῸ μὰ8 ὕο Ὀθύταυ ἈΪΠῚ, 

1655 μΒαᾶᾷ τοβογίθα {μι Π0Ρ ἢ μ18. ἀ18- 
"Οἱ Ρ]68.5 

Ι 

᾿ πιρκεάτοε. ΤῊΒ 15. τηοδηξ δ8. ἃ ῬΤΌΡΟΥ πδᾶτηδ; πδ΄ 
τῶν κέδρων Ὅσοι τακοῦ Ὀγ πὸ Βαμίαϊς ὑγαπβιαΐου ΓῸΓ ἃ 
σοτήσηοτι πδᾶτηδ ἰξ σγοῦὰ πᾶν οση μὲ πιῦδῳ ἤδόγετη ἤδλε 

] ἥδενε, 

3. Α ὈΙΔΩΚ ΟσσΌΓΒ ἱπ {π|5 δος ἴῃ Ο, Ὁ οἷο νγοσκ. 
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᾿αἶβο ἱτπονῦ ὑπαῦ ῬΔο9 : Ὀθοδιι86 ΤΩΔΠΥ ΟΠ Πη68. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΙΟ. 

οἶμοῦβ ᾶγθ πόση ὑμπαῦ ὕμοιι ἂτῦ π6 ὑπαῦ 
Βθηῦ Π|6. 

26 Απᾶ Τ 5βιιοσθά ἔμπθπὶ [ΠΥ πᾶπι0, ἀπα 
Β84}1 Βμονγ Ὁ ἀραίη : ὑμαῦ ὑπ Ἰοσθ σιν 
ὑπ Βῖοἢ μοι Ἰογοάβῦ τὴθ Ὀ6 ἴῃ ὕμθη, ἃπα 1 
4180 1π ὕπθιη. 

σπλν. ΧΥΠΠ. 
1. 7πϑῦ8 πανίηρ βαϊα ὕΠ680 ὑπίηρθ, υϑηῦ 

οὐ ψ ἢ Π15. ἀἰβοῖρ] 68 ΔΟΡΟΒ8 ὕΠ6 ὑογγθηῦ οὗ 
δ Οδάαδνβ,, ἃ ῬΙδοθ υΠΘ 16 ὑΠ6ΓῸ νγ88 ἃ ρΆΓ- 
ἄθῃ; ἴῃ ὑπᾶῦὺ {688 οηύογθα τ Π18. 418- 
ΟἸΡ]68. 

2 Απᾷᾶ 4Ζυάαβ, γῆο γγχὰϑ ἴο Ὀθύγαυ ΠΪ μη, 
αἶἰδθο Κπον ὑμπαὺ Ῥ]Δ66: [Ὁ ἸΏΔΠΥ {1108 
1688 τοβουοα ὑμιῦ μον ἢ ἢΪ8. ἀἸΒ0 1168. 

3. Τα {πη μανίπρ τοοοϊνθα ἃ πη} ]- 
ἐμᾶο χα οὐοουβ ἔγουη ὕΠ|6 ΟΠ] θ᾽ ΡγΙθϑίβ. 
ἀηα {6 ῬΒδτίβθοβ, νγθηῦ ὉΠ] ΎΠ6Ρ τ ἢ ὑορΟ 68 
ἀπα Ἰδηῦθ ΓΒ 8Πἃ ΥΘΆΡΟΠΒ. 

4 Βυὺ 768ι8 Κπονῖπρ 81} ὑπῖπρ8. ὑμπαῦ 

1 1. “οὐ ἴπο σοὔδγ.ἔγοσβ,, ἤέδ μὲ δὴ ἢ δἰρηῖ, ΤῈ 

ΜοταρΙ.. ὑγαπβαῖοβ ἐηΐ5. ΠΓοτΆΠΥ ; ἑακίηρ τῶν κέδρων ἴοτ᾽ 
ὃ. σΟΙ ΠΊΟΝΙ ΠδΠΊΟ, 

ΘΟΤΗΙΟ. 

δ Π4 ὕπ686 δΔοκπον]θᾶρθα ὑπαῦ ἔποι βθηΐοβϑῦ 
ΠΊ6. 

20 Απᾶ Τ τπδᾶθ {ῃπγ πᾶπιθ ποι ἴο 
{Π θη}, ἀπᾷ 1 πιᾶϊτο Ὁ Κπόνα : ὑπαὺ ὑπ Ἰονὸ 
ψῖ πο ὑποι Ἰογθαάβδῦ πιθ 6 ἴῃ ὑμθιὰ, 
ἀηᾷ 1 ἴῃ ΤΠ 6. 

Οηλνρ, ΧΎΤΙΙ]. 
1 ϑλυινα 818, {688 νϑηῦ οὐὐ νὰ ἢ ΠῚΒ 

ἀἰβοῖρ]68 ονον ἃ Ὀτοοῖς, {Ππ0 Κϑάνροπ,, ΠΘΓΘ 
γγ88 ἃ ρανράθῃ οἵ μουθ8," 1πὔο ἡ ΐοῖ 6508 
νυοηῦ, ἃ 18. αἰδοῖ ρ 68. 

2. Απᾶ 4788. αἰ8δο, ψῆοὸ Ὀούγαγθα Ϊμπ, 
Κπον {18 ῬΪδοθ : ὈΘΟΔι156 [6588 οἰ ὕθη πϑηῦ 
Ὁμῖ0 πον νυ νι 18. αἰ ΒΟ ρ 68. 

8. Τῆθη 7.488 ἴοοἷς ἃ ὕσοορ Ἀπ Βουυδηΐβ 
οὐ {πὸ ῥυϊθβίβ ἀπὰ οἵ ὑπὸ ῬΠαγίβθθβ, ἀπά 
ψοηῦ {Π0 ΠΡ τυ 10} ἸαΠύΘΓηΒ. ἃ μα ὑΟΓΟ6Β 
ἃηἃ ἡ ΘΆΡΟΙΒ. 

4 Ῥυῦ 6818 Κπουϊηρ ἃ}} [Π6 ὑμῖπρ ἐμπαὺ 

τ ἐλὸ Καϊάνον. 

3 οΥ, " ΟΥ̓́ΡΙαπ5,᾽ ἀμγέραγδ, Οὐτὴρ. Ε{ι, "αὐ'δαᾶα "δ απιϊ, 
δη Δ. Βαχ, τὐντέ. ἐπ, 

3. νἱέαπάα, εἰδώς, ἴ.ο, “νυν ττἰπρ’,᾿ 1 ἘΠοτΟ ἡγοῦ ΒΌΟΝ. ἃ οστη, 



| 

Ομαρ. ΧΥΙΠΠ. 5, 5ΦΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

6Π66, ἀπά {μθὺ μᾶγθ Κπονπὶ ὑμπαῦ ὅποι 
Βθηΐοθϑῦ Τη6. 

20 Απὰ 1 τηδάθ Κποῦπ ὑπο ἔμπθπι (ΠΥ 
ΠΆΤη6, ἃ Πα 1 5.|8}} τὰκ Ὁ Κπόν :2 ὑπαῦ ἔῃ 6 
Ἰογθ νἱτ οι ποι Ἰογθάβὺ πὴ Βῃου]ᾶ 
Ὀ6 ἴῃ ἐῃθη), ἀπά 1 ἴῃ ἐῃθιη. 

6πΒ.». ΧΥΎΥ͂ΠΙΙ. 
1 ὙῊΕΝ {768ι8 βαϊα ὑπῖ8, ῃθ στοηῦ οἂὐ 

ν ἢ ΗΪ8. αἸΒοῚρ]68 ὕο ὑπδαῦ 9166 οὔ ὑΠ6 γδ]]ο ὺ 
οἵ Κοάγοῃ, σῆοτθί γὰ8 ἃ ρσαγάθῃ, ᾿ἰηΐο 
ὙΠ ΒΙΟἢ ἢ οπέθγθα τυ] Ηἰ8 ἀἰβοῖ ρ] 68. 

2 υάδ8 8180, ῆο ναὰβ ἴο Ὀδίγαν ΒΊτη, 
Καθ {86 ΡΪδ668 : ὈΘΟΔ.186 ΠΙΔΗΥ͂ ὑϊΠ|68 [6818 
δὰ Τουορδίμοσθα ὑπθυθ τ ἢ Η18 ἀἸΒο 1168. 

8. Απά {0488 Βανίπρ ῥα ῖτθπ νυν ὑ} ΗΪπΊΒ6 1 
ἃ ἴγοορ, ἃπὰ ἔγοτῃ ὑπ Ομ ]οῦ ρτιθϑῦβ δηα {Π|6 
Ῥμαγίβθθβ οἴοθγβ,, οουηθῦῃ {ΠΡ τ ἢ 
Τογοθ 68 δηα Ἰαηύθγη8 ἃ Πα ἡ ΘΆΡΟΠΒ. 

4 ΤΉθη 7216 808, τ μθη 6 βανῦ 411 ὑπαῦ 

1 Μξ, “Κπονν,᾽ ἀξαπηψεᾶ, πψεαπ, ἔγνων, ὠ, ὡσαν. 
3 Βοιηδ Μ55, ΒΌΡΡΙΣ “ἴο {πο πι." Ι 
3 Κεαγοηὶ, οἵ Κούτγομ, ἃ ὑσορ. π. 
4 βοπὶὸ Μ558. τοδὰ " ΥΒ ΟΝ γα 8.᾽ 
5. ΟΓ, " νναϊζουβ, βοσυδηΐβ. Ι 
5 δάέε--ὐρμεα!. ὙῈῸ Ατὐτηθηΐδη ἐγαηβιαΐου ἕοοκ τὰ ἐρ- 
ὀμενα ἴον ἃ ναβὲ ἴοῃβο; ἃπὰ εἰδώς ἴῃ {πὸ βοιβο οὐ "βθὸ- 
ἔν ΤῊΪ8 ταῖρι θ6 80 τοπάογοα ἰάϊουηδ αν, ον θὴ ἰπὶ 
Ἐπ Π 5}, 1 ἐπὸ ἰάοα ΟΥ̓ “Β6οῖμρ,᾽ νυ πο ὈΘΙΟτρ5 το εἴδω, 
ΥΥαΒ ΠΟΐ ΒΌΔΙΥ ἜΧργοββοα ὈΥῪ ΤΌττΩΒ ἴῃ ἴδ, ἃπὰ ἐπ βθηβ 

οὗ "Καονν πη" ΚΟΉΘΓΆΠν ρίνοη ἴο ΤοστηΒ ἰῃ εἰδ. 566. Νοΐο 
ἡ {5 σ οσβο, ἀπ οἡ οἷι, ἱ. 10. Ϊ 

ἈΝΟΊΟ-ΒΑΧΟΝ. ] 

ΔοΚ πον] θάσοα ὑμπαῦ ἕπου Βοηθϑῦ πη. 

20 ἀπά ἴο ἔπθιῃ 1 ἀθοϊαγθὰ {Πν ΠΆΠΊΘ, 
δηα γοῦ ν1}} ἀθοίαγθ : ὑπαῦ ὉΠ6 Ἰονθ τοῖδᾷ ἀπίο {πθπι, απ 8}|8}} πιαῖτο ᾿Ὁ Καονῃ : ἀπὰ απ ἀο οοπιπιξ ἴδ : ἐπαῦ ἐπδ ἰόν ψῆδγο- 
νΒ]οἢ ὕποιι Ἰονθάϑυ τὴ6 Ὀ6 ἴῃ {δθῖη, ἃπὰ 1 ἐπ Ἰουθ χῖῦἢ νν Βἰοἢ τμοι ἀἰάβῦ ᾿ονθ πὰθ 588}} πιτὰ ἔμοι Ἰονοάβε πὸ Β6 ἴῃ {πθ, πὰ 1 θ6᾽ 
δ πὶ ἴῃ ὑπθπ,. 

Οσμλρ. ΧΎΠΙΙΙ. 
4 ΧΙΥΙΙ.---1 ὙΥΗῈΝ ὑπ ϑανι ουν 8αϊα 

ΘΕΟΆΒΟΘΊΙΑΝ, 

δηἀ ὑπο ν Κπον ἐδαῦ ὕμου ἀἰάδϑὺ βοπὰ τηθ. 

20 ΑΠπά 1 Βαγθ πιδάθ Κπονη {ΠΥ ΠδπΠΊ6,. 
Δηα 1 ψ1}} τηαῖτο 10 Κπόνῃ : ὑμαῦ ὕΠ6. Ἰονθ 
ψῖῦ  Βϊοῖ ἔμοι παϑῦ Ἰογθά τη 6 ἴῃ ὑπ 6ΠῚ, 
8η4 1 τῖτἢ ἔῃ θιη. 

Οπ.». ΧΎΠΙΙ]. 
4 ΙΥ111.---ἴ {ΈΒῦ08 Βα] 4 ὑπαῦ, δὰ πϑηῦ 

οὐδ ΜῊ ΗΒ. ἀἰβοῖρ]68. οὐθῦ {πΠ6 Όγοοῖ οἵ 
Οθάδτϑ, ν ΒΘ ΓΘ ἔΠΠΘ ΓΘ νγ88 ἃ υἱπθ- βγθη,} Ἰηος 
ὙΒΙοἢ 6 οηὐθγθα ᾿ϊπιβ6 1}, ἃπα ἢἷβ ἀἰβοῖ ρ]68. 

2. Βυὺ Ζιυάαθ, Ηἷβ ἐγαϊξου, πον ὑμαῦ, 
ΡΪδοΘ : [ὉΓ ΠΙΔΠΥ͂ {ϊΠ|68 {6808 τϑβογίθα {μ]- 
ἀμὸν τ ἢ ἢ͵8. ἀἸΒΟΙ Ρ 68. 

8. Τῆοη 1 π448 Ὀγουρμῦ ἃ πιυ]οϊτα6, ἀπα 
ἔγοτη. ἐμ Βρἢ ῥγθϑίβ ἀπὰ ὑΠ6 ῬΠΥΙβθοϑϑ 
ΒΟΡγαηΐβ, δπὰ πϑηῦ ὑμιθηθν τὶ ἸΔΗΥΘΓΠΒ. 
ΔΠ4 ἤοτο 68 ἃ Πα ΘΔΡΟΠΒ. 

4 Βυὺ Φ6βι8 που 811 ὑπαῦ νγὰβ οουηΐηρ 

1 εβεηπὶ ἐ λυἱέ πιείδα ψἱκλίϊε ὠπεδαΐλα πιαΐδ αἀριϊπὶ, Ξαν 5 
ἌΡ. Τί πιοίην, ΡΠ τίμα, Ρ. 144, δαάα πηι ϊ αγῈ ἀὰ Κλευὶ 
παξοναπὶ, ἀα αἀριἰὶ ἱσὶ δλεπιρῳτοῦϊδα πιϊδῖϑα, “ ὙΥΠΟΤΟ ἰ8 
ἴθ βαγάθῃ, 6 Ὀγοὸκ οὐ σϑάδγβ, δπὰ ἔπ βροῖ ὑγ πόσο Ηδ 
νγ85 βοίζοα,᾽" ἅς. Ηθδ δ]50 βρϑᾶκβ οἵ πὸ παφιέλα 1 ἴδα- 
πιίϑαίλα, " σρδγ8 οὗ Πλθδηι5,᾽ δ Ρ. 127.--ὐν ΠΟΓΘῸΥ ἰδ 15 ΟἸΘΔΥ 
τπδῖ κέδρων γΥ85 ἴδ Κϑὴ ὈῪ ἐπ Θφδογρκίδη ἐγαπβὶ αἴου οὐ {115 

ΥΘΥΒΟ 85 βΌΩ, Ρ]ΌΓ, οὗ κέδρος, δα ποῦ δ5 ἃ ῬΓΟΡΟΥ πδτηδ. 

3. γε" λπά οἰ ἢ -πι καυαγδλα ἀα Ῥλατγίβονει δδαρανι , ἴνι τΠ 5 
Οδδ86 ψαπ ΤΠΔΥ͂, ΟΥ̓ΠΊΔΥ ποῦ, αΟΔΙν ὈΟΤῺ " Ομ οὐ τὶ οϑίβ' πὰ 
ὙῬΏΔΓΙ56 65." 

3 ἑεδάα. 

ΠΕ -Ξ  Σ 

Κπον ὑμαῦ μου ἀϊάδὲ βεπα πιο. 

20 Απὰ 1 δαᾶνθ πιηάθ Κπονῃ {δ ν ΠδπΙΘ, 

θ6 ἴῃ ὕμιν, δηα 11 588}} θ6, 1 ἴῃ {πθ πηι. 

ΟπλΡ. ΧΎΤΠΙΠΙΙ. Ι 
4 χχχυτι.---1 71 Εβ08 Βαϊ ἐπ18,2 πα ἐπθαὶ 

ΟὙΠΘΥ Βαν Κπονῃὶ ὑμαῦὺ ἕθοα αἀἰά δὲ βοηὰ 1π6.. 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. 

κποτηῖ ἔμ 66, ὑπῦ ὕμοι μαβῦ βθηῦ πὶ. 

20 Απά 1 {ο]ά ἔμϑιὴ ὑμῪ πᾶπιθ, ἀπ 1 
{6}} 16 : ὑπδὲ 088 Ἰονθ πιβθγθν ἢ ἔθοι Παβὲ 
Ἰονθὰ πῆ ὑθηδθιν θ6 ἴῃ ἔμθα), ἀηὰ 1 ἴῃ 
{Π|6Π}. 

σπαρ. ΧΥΎΠΙΙ]. 
4 ΨὙὙΠΙ1.--- ΑἈΧΡ5 9 βι8 πανίπσ βαϊα 

08:6 86 {πίηρβ, υγϑηΐ οὐδ ὙΠ ἢ ἢ ἀἰβοῖρ]θ8 
Ὀογοπά ὑΠ6 ἑογγθηῦ οἵ Κι ϑάγοβ, ὑσγῆθιθ νγδβ 
ἃ ψουί-ραγάθῃ, ὃ Ἰμἴο τυ Βΐοἢ Εἰ τηΒ6 1 δηξεγρὰ 
δῃ ἃ ΗΒ 1501} 168. | 

2 Απά Ζιάδ8, γῆ0 νγδ8 Ὀθέγαγιπρ Βἷπι,", 
Κπϑνῦ ἐπθ ΡΪδοθ: [ῸΓ ἸΠΔΠΥ {ϊπηθ8 76 βι5᾽ 
᾿Τογθραύμογθα ἔπθγθ τὴ Ὁ Ηἷ5. ἀἰβοῖρ 68. 

5. ΔυάἋα8. ὑπογοίοσθ μανὶπρ στθοοϊνθα ἃ 
Ῥαπά, ἀπά ἤγοπι ἔθ οἰ ϊθῦ ρυϊθβὲβ απ ῬΒα- 
ΤΙΒΘ08. βϑυνδηῦβ, οϑῖπθ ὑπ ἢν ἢ ἔογοθ θα 
ἃπα σΔη 4168 δη ἃ νυθαροηΒ.ὅ 

4 Απᾶ “6818 Κπονῖπρδ 4}} ἐμῖησβ μαι. 

᾿ξ. “Κπονν." 

3 Οβίχουηίγ Θ΄. οπιὶβ " δπὰᾶ.᾽ 

3 νεγίοφταα". Οοταρ. Θοίν. αὠγέΐψατάς, ἀνὰ Α, 5. εὐντέ- 
ἑώη. Οβίγομῃ. υ᾽γέερ᾽, "ἃ τοῖγοὰ καγάθη. 

4 οὐ᾽ ἄγιιρα ἱ μίελεπηϊκὰ Ῥγοάαν", ὅχο., “" Ὀδίγαγοα Ὁν ἃ 
Τγίοπα ἀπα ἀἰβοῖριο,᾽" ἄς. Ὑυὶοά, νοὶ]. 11. ἡ. 1564. 

5. ΤῊ 5 ἰβ αποΐϊοα βοιιθυν δὲ ΑἸ ΠΌΤ ΠΕΙΥ ἴῃ ἃ ἔγαρτπουξ οὗ 
ἃ Ἠοπι. ὈΥ 5. ΟὨγυβοβίοτχῃ ἴῃ 5Ἰανοηίς, δαϊτοὰ Ὁγν Β. Κορίξαγ, 
γίθηπδ, 1886, ». δ, ἀηὰ 27. 

δ υμόαϊι, ἴ.ᾳ. εἰδῶς, 11ξ. “ υνν7ἱξείπι σ᾽ οὐ " γοϊείμς," ΕΓ ἔποτο 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

20 Απάὰ {Πν ΠδΠῚ6 1 σοιητηϊ θὰ ἕο ἔβθαι,} 

ἴῃ ὑπ θιι. 

σβαρ. ΧΥΠΙ. 
4] ΧΧΧΤΙΙ.---1 ὙΥΉῊΕΝ ΜΘββίδῃ πα Βα βἢ-. 

{{|686 {πΐπο8, {]λθὰ 6 ϑύθηῦ οὐθν {6 θΟΌΡη πϑηῦ ον Ἴ ἢ Ηἷ8 αἰβοῖρίοβ θθυομα ὕμ6 ὰϑ ὑποβο πογάβ, 6 πθῦ οὐδ ψ ΓΝ δὲδ αἰδο, 
Οράγοη ; ποτ νὰ8 ἃ ὑογί- σαν θη} ἴῃ ἕο Ὀτοοκϑ οἵ {Π6 ΟἸδάατβ ̓  πα ΤΠ ΓΘ ννὰ8 ὑΠ61Ὸ ΟἾρ᾽68 ἀμὰ οδπηθ Ὀγ {Π|6 νῦν δόγοβα Κϑάγοῃ :᾿ 
σοἢ ἢΘ υθηῦ, ἀπ 18. αἀἰβοῖρ]68. 

2 Βυύῦ 7488, σ“ἴο Ὀοέγαγθα Ἰηΐνη,2 νυ ἰϑῦ 
{Π6 Ρ᾽δοθ: ἴον Ὁπαῦ {Ππ|6 ϑανίουν οὐ Ὁ πη 68 
οϑιὴθ Ὁμ] ΕΠ ν Ὁ} ἢΐ8. ἀἸβοῖρ ! 68. 

8. Τῆθη 1688 τϑοοϊνοαὰ ὑπὸ ρθορὶθ ἀπὰς 

2 Απὰ 7υάδ8, ψηὸ Ὀοίταγϑα Ὠϊπν," τ 8 
δοσυδίηθθα νεῖ ἐπαῦ Ρ]δοθ : Ὀδοδιιβθ ΓΘΒ118 
Τογτοραῦμοσοά {π]πὸῦ πῖθ Ηἷ8Β ἀἰβοῖρ!θβ. 
το. 

8 Τὴ Τυάα8. Τοοὶς ἃ ΘΟΠΡΔΠΥ͂ οἵ 50]- 

“8 ρανάθῃ : Π6 δῃα [8 αἰδοῖ ρ]68 θῃηύθγθα ἴδ. 5 {πο γΘ τᾺ8. ἃ ραγάθη, ἀμ μ6 υθὴῦ τὸ ὑμπαῦ 
Ρίδοθ τυ 115. αἀἰβοῖρ] 68. 

2 Απὰ 4Ζυάκδβ, ἐδ ὑγαϊξου, πον ἀπ πὶ 
ΡΪδοθ : Ὀθοδιβθ 1688. οἵγθη [γοραῖμογο δ 
ὑπόγὸ Ὁ} ΠῚ5. αἰβοῖρ] 68. 

8. Βυὺ Τυάδβ ἴοοῖκ τ Ὁ Ὠΐτ ἃ τα Ὁ ]6, ἀπά" 
{Π| βουγαπίβ αὖ {Π|6 ὈΙΒΙΟρΒ᾽ 5 ἀπ αὖ {Ππ|ὸ ἀἴθγβ ἤγουν {86 οἰ ο  ρυϊοϑὲβ πὰ ὑΠ 6 ῬΠνανὶ- σϑοοϊνοὰ ἔγοπὶ ὑθο ομϊοῦ Ργὶοβῖβ απ ἔχοι 
Ῥμανίβθοβ᾽ λαπάβ, ἃπὰ ὁαπηθ {μ᾽ Έ Ποῦ νυ] Ὁ} 8668 πα οἰποθνθ, αὶ πο πϑαῦ Ὁ μον χα τ ἐπ ῬΒανίβοοβ οὔϊοοτβ απὰ Βουγαηΐβ; δηὰ 
Ἰαπύθγ δ ἀπ αἰ τουοθθ8 απ αὐ ἢ ἀὐβο 
ΟὨΒ, 
4 Δ Βογοίοσο ἔπθ ϑανίουν τοἶβῦ 1 {πῸ᾿ 

1 ἄπ ιυμτγὲ. (ὑπ. 

3. Ἰμάας 5ϑ κισϊοοία, " 7 )δ5 ἔν ἰγαϊξοτ"".-- σεπάηι δέηι γμὶ. 
ἔμπὶ αὐ ἐδπαπὶ Ρλαγίκεινη, " ΤΟΟΚ ἕο Εἰ οὶ ΠΟΙ ὕγοπι {}Ὸ 
Ῥπασίβοοβ,᾽" ἅς, “Ετίς, οπι, ἕοσ Ῥαϊτῃ 5, νοὶ. 11. ν. “46... 
Τιβ ὀχργοββίοι ἈΚΤΟΟΒ υυἱτἢ ἔπ ἘΞ ορίς γασ' εέα ἐοα΄ αἰΐ. Ὁ 
Λῦπια, αν. ] 

5 σ' Τλαπὶ δίξεεοραπι απὰ αἰ ἐδανι Ῥλανίδεον. 

4 ἐεονέ- [πέωπι, " τἰκ πεν δὲβ." 

Ἰϊση δ πα απ ΘΓ ἢΒ ἃ ΘΕΡΟΠΒ. ] 

4 Ῥυῦ 7688 νγ88 ἈΜΆΓΘ οἵὁἨ ΘΥΘΡΥ ὑπησ 

Ἰ ῬΟΙΪΥΚΊ. αὐ " αἰδο." 

3 “πη πον “δῦ καὶ ἃ 115." Ϊ 

5 οὐ, “ἴπ νιον." 

4 γι. "Ηὸ σπίοτγοι ἴξ απὰ Ἠἰπ ἀϊδοῖρ!οξ."---" ἀπὰ Ἠ ποτοῦ 
τὸ ψίτ Ἠἰ5 ἀἰδοίρ!ο5," ῬΟΙΥΕΙ. 

5 Θοπιρ. να ΤΊ πιογ, ἱ. ο. χνύ. Ρ. 94; δ'κο Αϑυϊοῦα, Ηἰβε, 
Δπζοίκιαπι, Ρ. 0 ἀπὰ 166, οὐ, ΕἸ. 

δ οσ, " οἴτοιν." 

ὉΠΟΥ͂ οαπὴ8 ἴο ἐπαῦ Ρ᾽δοθ νυ  τουοῖθ8. θὰ 
ἸαπύθγηΒ πα δυνοῦτὰβ ἃ Πα ΒΡΘΆΓΒ, | 

4 Απὰ «16βὺ5 Καθ Δ}} ἔπδξ ντὰβ σοηλΐησ 

ἐχμς .ὑΚπονν" Ι 

5. γε, "τῦδύο {πόδὸ ὑνογὰβ σοτηρ!οῖο." 

3 μὲ. "τῦδάο και ποσίης," οὐ "οοπρτοκακίου." 



5. ΦΟΗΝ, σπᾶν, ἸΧΎΤΙΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. | ΞΥΕΙΑΟ. 

Δα Βαϊ πιπῦο ὑπθ πὶ, ΟΥ̓ ΒΟπῚ ΒΘΘΙς γ9 ἢ 
᾿Βθοικῖηρ ἢ 

ὅ ΤΉΘΥ Δηβυγθγθα μ]η1, 6888. οὗ Ναζᾶ-ὀ ὅ ΤΉΘΥ ΒΥ πηΐο πη, 6888 ὅπ Ναζα- 
τοί. Ζ286β5 βαϊδῃ ἀπΐο ὑπθπι, 1 81 ἦ6. σθηθ6.} 
[Δπ4] 1885. αἰβο, ϑθ]οἢ θούγαγθα Βΐτη, 
᾿[βζοοα ] νὩ {πη}. 

6 Α5 βοοῦ ὅπῃ 88 ἢ8 [847 βαϊά πιηΐο 
ψ ἢ ὑΠ 6 μη. 

6 Αμὰ σψβθη «6518 5814 πηΐο ὕμθι, 1 

6808. Βα1 0} ἀπύο ὑμθπ, 1 81 ἦλθ. {6808 ἐδ ΝΆΖΆΓΘΠΘ, 
Απὰ {0685 {Ππ6 ὑγαϊίον5 ννᾶ8. 8180 βύδπαϊπρ ὑπθηι, 1 αηὶ μθ. Απα “π6Δ8, ψΠο] θούναγρα 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ὑμαῦ [5ῃου]α οοπ]67 προ Εΐπι, τ Θηῦ Του, Δμΐπρ {παᾶῦ τῦα8 ΘΟΙΆΪΠΡ' ΠΡῸΠ ΠΪπι, τϑηῦ ἰπρ ΠΡΟῚ Πΐπι, σσθηὺ ἴον. οὐὐδιάθ απΐο 
ἔονυΠ ἃπα Βαϊ ἀπο ἔμθη, Δ Πομ αὐ γ᾽ ἔμιθπι, απ βαϊᾷ αηΐο {Πθηι, ΨΥ Ποτὰ 566} γο ὃ 

ὅ Απᾶ {ΠΥ ἀπβυυθρθα δηα βαϊα πηῦο ἈΪπι, 
Απᾷ “6808 βαϊ ὑπῦο 

Β1ΠῚ, γγᾺ8 βύδ μα] ηρ ἢ ὉΠ Θπη. 
6 Απᾶ ψῇθῃ «658 βαϊα τπαΐο ἔμθ, 1 

ἔμοπη, 1 πὴ ἦθ, ἔμ Ὺ πϑηῦ Ὀδοκναρα, ἃπὰ 8πὶ ἦδ, ἔΠ6 Υ υθηῦ ὈΔΟΚ, πα [811] ἀροπ ὑπ} αϑὶ 6, ὑπθυ σούγθαύθα θδοϊχιναγα,8 ἀπ [6]} 
[6}} ὅο {Π6 στοιηά. αν. 

7 ΤΊθη βιὰ μ6 ὕμθιη ἃρδῖη, ὙΥ̓ ΠΟΠῚ 7 Απᾶ δραίῃ «6508 δϑκθα {6 πὴ, ΨΥ ΠΟΙ 
Β66ῖς γθῦ Απά {ποὺ βαϊά, 96βι8 οἵ Νὰ- αγὸ γ6 βθοκίπσ ἢ Βαΐῦ {Π6Υ Βα], 6808 ὑΠ6 
Ζάτϑίῃ. ΠΝΖΆτθπθ. 

8. 6508 δηβυογοα,  μᾶν [014 γοὰ ὑπαῦ 8. «68118 δαὶ} πίο ὑπ θη, 1 ὑο]ὰ γοὰ 
Ἱ δ 16: 1 ὑπογθίουθ γ6 866} π|θ, ἰϑῦ ὕΠ|θ86 ὑπαῦ 1 ατὰ ἤ6: δηὰ 1 γϑ' αν Βθθιεῖπρ' 1Ὲ6, 
"ΡῸ ΠΟ» ΨᾺΥ : Ἰοὺ {Π688 ρῸ :ὃ 
9 ΤΒαῦ {πθ βαγίπρ τοϊρῦ Ὀ6 ἐ]Π]16α, 9 Ταῦ ὑπ σπορὰ βιό] 6 {Ὁ]6]164, 
0 ἢ ΒΘ Βραῖκο, ΤΟΥ {πιὰ υΒῖο ὕποὺ [σαν- τ ]οἢ Π6 βαϊά ὑμπαὺ, ΤΊ οβο ὑμαῦ ὑποὰ σαγθδὺ 
680} τηϑ μᾶγϑ 1 Ἰοβῦ ΠΟῃ6. 6 1 Ἰοδβὺ ποῦ οἵ ὑΠΠ6η}, θυύθῃ ποῦ οπϑ. 

᾿ς 10 ὅΤΒθη διηοη Ῥϑίθι μαυὶηρ ἃ Βυοσ, 10 Βιυΐ Κπηοῃ Ῥούθν,, ὑπ θυθ γγὰ8 ΟἹ. ΒΪΠῚ 
ἄγον 1, ἀπ βιμοΐθ {π6 Πῖσἢ ῬΡΙ δύ᾽ Β 561- ἃ Βι ΟΡ, ἃΠα μ6 ἄγον 10, πα Π6 βύγποϊς ὕΠ6 
γαηῦ, ἃΠ4 οὐὐ ΟἿ᾽ 018. τίρηῦ θασ. ΤῊΘ βοὺ- βϑυγαπῦ οἵ [88 Βὶρἢ ρυιθϑύ, ἃπα οαγρὶθα οἱ 
γΔΠ᾽ 8 ΠΔΠῚ6 ν5 ΜΙ ΟΠ 8. ΙΒ τιριῦ θὰρ. Απα {π6 πδιὴθ οἵ ὑπδαῦ 56γ- 

1 7 Εβῦ5 ἔπδῦ ΝΑΖδτοπο.᾽ ΗΓΚΊ. 

3 {πδ΄ ὁπ ψπ0 (νν85) Ὀούσαγίπρ ΗΪπὶ.᾽ ΗΤΚῚ. 

3 γΕ5ῦῸ8 τορ]ϊοα ἴο ἐποτη.᾽ ΗΥΚ]. 

4 “ἸΓπονν᾽ ΟΥ “1 6 η.᾽ ΗΤΚΙ. 

δ }ῖ, “βοΐῃρ.᾽ 

5 «δ ηᾶ ποῦ οπο. ΗΓΚΊ. 

7 Ῥρβοῖ, Κτρλῦ. “Νον Βίπιοι Ῥεέγοβ." ΗΤΚΙ, 

πήεῦθες δ. νεδ κα ' 
᾿ Α.}. 88, ] 

1 ΟἈ. χνὶ!. 12, Ϊ 

3 Κὶς, Μαδίί. χχυΐ. 51; 5. Μαδυκ χίν. 47; 5. [χκὸ χχίῖιϊ, 40, 50. 

Ϊ 
Ι 

ὍΡΟΙ ὕΠ6 ϑαρίμ. 
7 Τῆθη δραῖη μ6 δϑβιθά ὑπθιυ, ὙΥ̓ΒΟαΣ 

5661 γοῦ Απᾶ {Π6γ0 5αϊ4, {6808 ἐλο Νδζᾶ- 
ΤΘ1Θ. 

8 Απὰ {6818 δηβυουθα πα βαὶα πηΐο 
ἔμθπι, δια 1 ποῦς πῦο γοιι, 1 αὐὸ μ ἢ ΤΆ 
{Π6Π Υ6 Βθ6]ς τηθ, Ἰοὺ ὅΠ|688 ὑπαῦ ὑπο  ρο: 

9 ΤΠαῦ ἢ18 σον Βῃ οι] σοπιθ ἔγμο, ὑπαὺ 
19 Βαϊ 4, ΤΊ οβϑ ὕπο σαγθϑῦ τηθ, 1 ὕμνον ποῦ 
ΔΤ ,᾽ ΠῸ ποῦ 0Π6 ἴῸπι δ οηρ ὕΠΘΊῺ. 

10 Απᾶ ὕπϑῦθ γγἃ8 ἃ Βυονα τὶ ΚΙ ΠΟΙ. 
Ῥοίθν, ἃπη4 6 ἄγον 18 βιυνογᾷ, δῃηᾶ βιποῖθ 
ἃ Βουναηῦ οἵ {πὸ ΠΙρἢ ρῥυθϑύ, ἃπά οαὖ οἱ 
[18 τσεῦ θαρ, Απᾶ {Π6 πᾶπιθ οἵ ὑπαῦ 8ου- 

Ἰ ῬΟΙΨΡΊ. ομῦβ “ἡ ]ο.᾽ 

3. 110. "δέδια θῃ :;) θὰ ’αἸαιυα--- ψαψαιίηι, ἰ5 ἈΘΥΘ ΠΟΤ ΘΟΕ 
τη ἀογοα, δοσογαϊηρ ἴο δὴ ἰάϊοπι σοπιπιοῖ ἴο πὸ ΕφΗϊορὶς 
διὰ ἴο ἴπ6 Αγδθῖο. 

3 χῦ, “οί πα ΓΠοηλ.᾿ 

4 ΟΥ̓, “ὙγῺΒ 1 ποῦ βανίηρ.᾽ 

δ φᾶϊμ, ὃ λόγος αὑτοῦ. 

δ ἐρασαῦκι, ἴ.6. “Ἰοβ ;᾿ θὰ ῬΟΙΥΡΊ., ἐξα" παρισαῖα, “ποῖ 
ΓΡουῖβιθα,᾽ 

ΒΑΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ, ΘΟΟΤΗΙΟ, 

ὙΘΓΘ ΘΟΠΊΪΠΡ ΠΡΟῚ [εἶπὶ, υθηῦ [ὈΡ0}, 5814 
πηὔο ὑπθηη, ὙΥ μΟπι ΒΘοΪς γ9 δου ἢ 

ὅ ΤΉΘΥ Δηβνογοα απα Βαϊ τιηῦο ΪΠῚ, 
] 7658 ὑπ Ναζᾶγθπμθ {681}18 Βαϊ Π ππῦο 
] ἔπη, 1 8πὶ ὅ6. «π|ᾶ88, σ]Ὸ νγὰβ ὕο θθύνδυ 

Πΐπη,5 ννὰ5 βία πα! ηρ νεἹ Ὁ} ὉΠ ΘΠ. 
0 Ὑν θη ὑπογοίοσθ π6 βαϊα πηῦο ὑμθπι, 1 

᾿8πὶ ὅθ, ὕπο. θὰ Ῥδοῖκ, ὃ μὰ [6]} ἀονῃ. ᾿θαοϊκσαγα, ΓΠΘΥ [681] ἀροπ ὑΠ6 ϑανίῃ. 

7 Αραΐῃ ἐμ ΓΘΌΓΘ ἢ 6 ἃβἰκϑα ἔῃ θιη, βαγίηρ, 7. Αραΐη Π6 δβδκϑᾶ {πθηι, ὙΠ οπὶ Βθοὶς 
ὙΒοπι ἄο γ9 βθοῖκ αἴξου ῥ᾽ ΤΉΘΥ Β8Υ ππίο γ6 αἴγου ἢ ΤΉΘΥ ΒΔ πηΐο ὨΪΠ), 65118 06 
τ, Αὐον θβὰ8β {Π6 ΝΆΖΔΓΘΠΘ, ΝΑΖΆΤΘΠΘ.} 
᾿ς 8. 76888 απβιυογθα ὕπθι,, 1 [ο]4 γοι ἐπᾶῦ 8. 1 68118 δηβυογοα, 1 ὑο] ἃ γοι ὑμπαῦ 1 ἃτη 
81 6: ἱΐ ἔμθῃ Υ6 566}. ἴδοι τηθ.} Ἰοὺ 411 δ: 1 ὑπθῃ Υ6 Βθ6]ς δι. πθ, ἰθὺ ὑΠ688 
Π686 Ὁπαῦ ἔμπ6υ ρο : ουΐ," Ἰοῦ ὑΠθπὶ ρο: 

9. Τπαῦ {πῃ βαυτπρ' τυ ΒΙΟὮ ΒΘ Βραϊζο Βῃῆου] ἃ 9. Ὑμαῦ {16 βαγίηρ' Βῃοια 6 {Ἀ]6]168, 
06 {Ὁ]Π|164, ΤΠοΒΘ ὕμοιι σαγθδῦ τὴθ ἰοῦ 1 τ θῖοῖ Πρ Βρακθ, ΤΉοβο ὑποι ραγθδῦ πιὸ 1 
“ΠΟΘ ουὔὖ οἵ ὕΠθιη, Ἰοβῦ ποῦ οπμϑῦ [γτΌΠὰ διηοηρ' 0116]. 

10 Βυὺῦ διθοη Ῥείθν..... .ἦ | 10 ΤΠ θη ὅϊηοη Ῥοίθυ 1 ΠΟΒ6 ΠΒ Πα νγᾶ8 
| ἃ ΒΟΡΩ͂, ἀγον 1, ἀπ βαιοῦύθ υὶθῃ 105 086 
| ᾿βουυδηῦ οἵ ὅπ ΒΙρἢ ῥυϊθδῦ, ἀπ ἢ οαὐ οἵ 

ἷ8 τίσηῦ θᾶ, Δπαᾶ {Π|0) πᾶιηθ οἵ ὕΠ|6 861- 

᾿ π  ΚἼΓῚ ποτ [5 Ης γὸ Βοοκ δίζογ Με." Ἰ »ἱ πακῦγδοκ, 

3.Α ῬΙδηκ ΓΟἸΤον 5 πη Ο, ΝΟΥ δ᾽ 5 ΟΣ Κ 85 ΤᾺΣ ἃ5 γ6τ. 15. 3 μλὲ ὁ παρλπαίδίρη. Δ΄ Ῥόγτοιῦ, ΟΥ, ν. 80, 

3 ἀμρλδὲ ε ρλαΐμ, 

“λα παΐ ἐνο!, 

5 1, "ποθι." 

Ι δι, “τῆγονν [Ὁ αὐτο," 
! 
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ΘδηΘ. ἼΡΟΠ Πἰπὶ ροϊηρ' ἔου ἢ οὐδ, βαϊα 
πηὖο ὕμθμι, Δ μομῚ 566 Κ γϑ ἢ 

δ Αμδιθεπρ Ὠΐη ΠΘΥ Βαϊ, [6508 {Π|6 
Ναχάροπο ΤΉΘη {6511 βαϊ ἃ απΐο ὕμποια, 
8} ἦθ. Απά {π|688 α͵βο, ψγῆο ννᾶ8 θούγαγ- 
ἴηρ; Β]πη,2 βύοοα νεῖν {ἘΠ 61. 

0 ΤΠθη 885 Β8 βαϊά ππύο ὑμθηὶ ὑπαῦ, Τ ΔΙ 
16, ὕπο σθηῦ Ὀδοϊτσανα ἃπα [6}] ἀονη. 

7 ΤΠοΡθίονο μ6 {πη ἀραὶη ὩΒἰςθα ὉΠ ΘΠ), 
ἍΜ Ποῖ βθοὶς νοῦ Απᾷ {πον βαιά, “6818 
ὑπὸ Ναζανθηθ.} 

8. 1688 δηβυγογοα, 1 βαϊα ἀπο γοῖι ὑπαῦ 
1 δὶ λ6: {{ ποὺ γ9 Βθοὶς 1η9, ἰοῦ ὕπθ8ο ρο: 

9 Τηαῦ που {Ὁ]Π]|1οἀ ὑπὸ του νΠ]10}} 
ΒΘ βαϊα ὑπαῦ, ΟΥ̓ ὑποδθ 6 σανθὺ τη0 1 Ἰοϑὺ 
ποῦ ΔΠΥ͂ 016 οἵ᾽ {Π161}.΄ 

10 Ἴθι Βίπθοι Ῥούθι" μανίηρ ἃ Βυοτ, 
ἄνθνν 10, ἀπ βιηοΐθ ἃ βουναηῦ οὐ {πὸ ΒΙρἢ 
Ρυϊοβῦ, δηα οὐν ᾿ΐπι ΟΥ̓ {πὸ τἱσῃῦ αν 
'ΤΗΪΒ οθ ὑπο ηδ νγα8 οα]]16] ὈΥ πᾶπιθ ΜΆ]ΟΠ 8. 

" ἐμπαπα πακοταΐμ, 

. 
32. κ“αἃ ἰευδανιὰς ἵπα, "τὸ Ἰνοίσαγίπε Ηἰπι." 

3. αἰμαῇ, δέδωκε ; δέδωκας νγουϊὰ νο αὐμα, Βα Δ}} 
Θοῦο σορίοκ ἄμκτοῦ ἔπ {Π|5 τοδ ἴπρ, 

“ κί ἡγαηίσεία σε αἰπιηιπιογεηι, 

5 βατηο ἰἀΐοπι ἃΒ ἴῃ Δ, Βαχ, αν, 

δ φαΐ ἐδαπ. 



σπλρ. ΧΎΠΙΙ. 5. 570ΗΝ. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ. 

Ἰ γγ88. σοῖηθ Ἴρου Βΐμη, ψγϑηῦ οὐ ο {ΠΘΠ), 
Δηα βαῖ ἢ απΐο ὕμθηη, Υ̓ Βοπὶ 566 ς γ9 ἢ 

4] χχχιι.--ὅ ΤΡΟΥ γ6 ΒὶπΠ) ΔΉΒΙΘΥ 
7685 ἐλὸ Νζασθπθ «Ἶ6βιι8. βαῖ ἢ ὑπΐο 
{πθιη, 1 ὅπ 6. {688 α5ο, γῃοὸ θούγαν θα 
Εἷπι, νγ88 βίδα ϊηρ 10} ὑΠθιτη. 

Θθ Ὑμθη ἢ ϑβϑεϊὰ ὑμαῦ, 1 ὅπ ὅθ, Ὀδοκ, 
θδοῖς, ὕμ6. πτϑηῦ, ἃ [6}] ἕο {Π6 σγοιπα. 

7 Αραΐη "6 δϑὶκϑά ἔμϑιη, ὙΠΟ πὶ 566} γ9 ὃ 
Απὰ ὑμθν 84 Υ, 6808 ἐλ Ναζαγθηθ 

8 6818 ρᾶγθ θη ΔηΒυΟΡ, 1 ἰο]ἃ γοὰ 

ΘΕΟΆΚΘΊΙΑΝ. 

ὍΡΟΙ δἷπη; ἢ πϑηῦ ἴουίη, δα βαϊὰ απο 
ὑῃθπι, ὙΥ̓ΒΟπῚ 566} γ ἢ 

ὅ ΤΉΘΥ ἀπβυουθὰ ἀπὰ βαϊᾷ ὑἀπέο ἈΪπ|, 
9688 ἐλ ΝαΖαγοθθ. {688 βαεϊά ππίο 
ὑπθπ), 1 ὅτ ἀθ. Ζ10688 αἶβο, ὑμαῦ ὑγαϊξου 
οἵ δῖδ, βέοοα νι ἱὉἢ ἔῃ θαι. 

Θ Αμὰ 88 [6 814, 1 ἂπὶ 6, ὑΠ|6 0 βέαγ θα 
θδοῖς," δηὰ [6}} ἴο [86 θαυ. 

7 Αραΐη ἃ βοοοπᾶ {ϊπη6 Β8 δϑδκθα {μθπι, 
Ὑ Βοπι Βθ. ῖκ γϑῦ Απᾶ {Π6Υ βαϊὰ πηΐο 
Βῖπη, {6518 ἐλθ ΝΆ ΖΑΓΘΠΘ. 

8. 7688 βαϊα αηΐο ὑπ θῖη, 1 ἕο] 4 γοιὶ ὑπαῦ 

5ΠΑΥΟΝΙΟ. ] 

ὙΟΓΘ ΘΟΙΪΠΡ ΠΡΟῚ ὨΪπΊ, μανἱπρ σῸΠ6 ουΐ,, 
βαϊ ἃ ἀπίο ἔμθη), ὙΥ̓ΒΟτὰ 566 Κ γο ἢ] 

δ ΤΊΟΥ δηβυγογθὰ ἢΐπι, 9658 ἐλε Ναζα-" 
ΓΘ Π6.᾽ {6588 βαϊά ηΐο ἔμ, 1 δὴ δ. ἀπά. 
 ἀ88, ὙΠῸ νὰ ἕο Ὀθύγαν ΒΪη),ὃ βέοοά πῖῦ, 
{π6 πὶ." ' 

0 ὙγΏθη ἐμογθίοσθ ἢ βαϊά απΐο ἔἤθι, Τ 
δ ἀθ, ἔπϑυ πυϑηῦ Ὀδοκιναγά, δηᾶ ζ86}} ὑροῃς 
6Π6 ϑαγέμ. ] 

7 ΤΏθη (6808) αβκοᾶ ἔμϑτη ἀραΐπ, ὙΥ̓ Ποπὶ 
βθὸϊκς γθῦ Απὰ ἔπον βαϊᾷ, 768ι5 ἐλθ Νὰ-᾿ 
ΖΆΤΘΙΘ.3 ] 

8. 6805 Δηβιυγογοά, 1 ἑο] ἃ γοὰ ἐμδῦ 1 δι᾿ 
{πῶῦ 1 διὰ δ: ποὺ ἰἢ γ8 866Κ πιθ, ρίγθ ἴ δπὶ ἠδ: 1 γ8 Β66Κ τηθ,]]6ὺ ὕῃ680 ρῸ ἀυγᾶν :ἢ λδ: 1 {ΠΥ ΌΓΘ γ6 866 Κ πιθ, ἰοῦ ἔμιθβθ ρο: Ὁ 
ἔμιθ8θ Ἰθᾶνθ ἴο ρο: 

9 ΤΠαῦ βῃοιϊὰ θ6 {Ὡ]Π]|1Θ4 ὑμ6 νον 
σΒΙο Π6 βαϊα, ὙΠοβο τ δῖοι" πο ραγοβῦ 
τη6, ουὐὖύ οἵ ποῖ ἰοβῦ Τὶ πὸ ποῦ 916. 

10 ΤΒ θη δίπιομ Ῥοῦθν 485 8 μαᾶ ἃ βϑιυγογά 
ἄγθυν ἴδ, ἀπά βιποΐθ ὕῃ βουνδηῦ οὔ ὑπ6 Β]6}} 
Ρτῖθβε, δῃα ἴοοῖς οὔ᾽ μἷ8 τίρῃῦ θὰσ. Απὰ 
{Π6 πδῖὴθ οὗ ἐπ βουνδηῦ νγ88 ΜΔ] 5. 

1 ΤῊΝΒ ΤῊΔῪ 8150 τοδὰ, "τὸ 5 εβὺβ ΝΆΖαγομΘ.᾽ 

3 »χκεαηί. 

3 Οπὸ ΜΒ, δα ὰβ "οὐ 1 εϑυ8.᾽ 

4 βοης Μϑ55, τοδὰ, σῦγ.-- τὶ πδέβαπδ, " Ἐπδὲ τυ οἢ." 

ἈΑΝΟΊΟ-ΒΑΧΟΝ. 

τϊηρ8 ὑμαῦ ποτα ἑονσατὰβ ῖπι, μ6 νυθηῦ, 
ἔουυ ἀπὰ βαϊὰ ἕο ἔπιθι, ὙΥ̓́ Βοῖα βθοὶς νὸ ἢ 

ὃ ΠΟΥ ἀπβυοσθὰ Πἴτη ἀπα βαϊὰ, Το. 
ΝΑΖΆΤΘΠΘ ϑανίουσ, Τὴ6 ϑανι ον βαϊά, 1 
τι 6, Βυὺ 768, ψἱ8ὸ Ὀούγαγθα πΐτῃ,, 
βίοοα ψ ἢ ἔμ θιη. 

6 Υμθη ἢ ὀρθῃὶν βαιά, 1 απ πο, ἐμοῦ 
πθηῦ Ὀδοκν γα, δπα [6}} οα ὑϊ6 θαυ. 

7 ἈΑραΐη Ι δβίκοα ὑθιθπι, ΔΝ Ποιὰ βθοῖς γὸ ὃ᾽ 
ΤΉΟΥ βαϊα, ΤῊΘ ΝΆ Ζαγθηθ ϑανίοιν. 

8 Το ϑανίοιν ἀπβινοσθα ὑπ θπ, 1 βαϊὰ ἐο" 
γου ἐπαῦ 1 ἀπὶ ἢ6 :ἰ 1 γ9 ὑπ θη 566 Κ τη, ἰοῦ. 
{π680 ἀθρατὶ :3 

9. Τραῦ {Π6 βαυίηρ ποτ {ὉΠΠ|164, ν μΐο ἢ 
[6 Βρᾷκθ ἐπδαῦ, 1 Ἰοβθ ποὴθ οἵ ὑποβο ὑδαΐ 
ὕπου ρσανθϑῦ πη, ] 

10 Τῆθη ϑίιποη Ῥοίου. ἄγον 58 βιυογᾶ, 

'ρο :3 
9 Ταῦ ὑπ πον θὸ δ ΠΟ, τ ποῖ μ6. 

9 Ταῦ βου! θ6 ΕὩ]Η]16ὰ 018. Βαυ]ηρ' 
ΜΓ ΒΊΟΝ ΠΘ Βραῖτο ὑπ αῦ, ΤΏ οβΘ  μοτη μου σαγοβὺ 
126 1 μᾶγθ ]οβῦ ουὖ οὔ ΤΠθιὴ ἃ}} ποῦ θυύθὴ οπθ. 

10 Βυὺ ὅποι Ῥοίοσ μαὰ ἃ βινογὰ,5 δ 
ἄγθυν 1, δηὰ βύγιοκ ἃ βουυδηῦ οἵ ὅμθ ΒΙρἢ 
Ρυθϑῦ, πα ουὖ οἵ μἷ8 σὶρ θὰγ. Απά {6 
πδπη6 οὗ ὑπᾶῦ βουνυδηῦ νγὰ8 ΜΔ οἰ" 8. 

᾿ 9 Τβαῦ {π6 πογὰ 6 {Ὁ]Π]16ἅ, σι μΐοι μ6᾽ 
βε]4, Ταῦ ὑμοβθ ποῖ ἕμοὰ μαβὲ ρσίνθη. 
1η6 1 Ἰοβὺ οἵ ἐμθπὶ ποῦ δνθὴ οὔθ. 

10 Τιθη ϑίπιου Ῥοΐθυ μανΐπρ ἃ βιγογα,7. 
ἄγον 10, δηἃ Βπιοίθ ἃ βογναπῦ οἵ 6 μῖρα, 
Ρυϊοβύ, δπα ουὖ οὔ μἷβ στἱσηῦ ϑᾶσ. Απὰ {6 
πϑῖηθ οὗ ἔῃ:6 βουυδηΐ νγὰβ Δ] οἰν8.5 

1 ψαγϑαιψωπ-ἐκέδε, 

3,10, “ΠΟΥ ΒῸ ἄννδν.᾽ 

3 γηα' λυϊ!ῖ, 5. ἃ 5ῃιοτέ, 5ῃδΥρ βυγοτᾷ. ὙΉ ΘΝ {πὸ Αὐν δ] οι. ὦ 
ΜῈ Νῖγνοὶ, Βίβιορ οὐ Ἐπύὶβ ἴῃ Κασίῃ, ποδά θα ἔπο ἔσοορβ 
αἰχαίηβῦ τπὸ ΤΌΓΚΒ, πὸ το] ἔπθπὶ ὑπᾶὲ ἃ5 πὸ ρηῃϊ τγαβ 
δικαίηβε {πὸ ὕα } ΟΥ̓͂ ΘΟ πι5τ, Π6 νυ ῖβηθα ἴον ποιῃΐπις πιοτὸ ἢ 
ἔδιδεν τὸ 5ιδα 1.5 ὈΙοο,, πια" πὶ. πα σλεδ. πάη, “1 ἄτανν {π6 
βυνογα," 6 5αῖα, δπὰ συυβιιοὰ ἰπΐο ἴΠ6 ναζίο. ὙΝΑΚΠπουσπ, 
αθορτ. Κασγίηὶ, Ρ. δ0., 

1 κορο ἰδίδλείε. 51αν. πὰ Οβίγομι. ἄοψο ἱπϑπέείε. σοὰ.. 
Οἴοζ. 

3 πα Νακξῦννρα. 

3. ἐΐε ργεάαψάεξδε ἐρὸ, 

4 ΤῊΪΒ 15 αποϊοὰ Ὀγ Β. Κορίζδγ ἱπ ἔπ ννοτῖς τησπεοπο 
δὲ νογ. 3, αν. 

᾿ 5 “7 εβθυ5᾽ ἰ5 (5 ἰπ ἃ γδγοπεοβῖβ ἴῃ ἔι6 οὐ κἴπΔ]. Ϊ 

δ «ΤΊοβξ ποῖ ον δ ὁπ οὗ ἔπ π." Οπίγοπι. 

Τ ἐΚηΐΐο, σα 1855." 

8 5]αν. }Γ1αἱ]"}ι. 

ΡΕΙΞΙΑΝ, ΛΆΛΒΙΟ. 

Θοτΐηρ ΡΟῚ ὨΪ ; [6 νγϑαῦ Του πὰ βαϊᾷ 
ἀηΐο ἔθη, ΟΥ̓ Ποπ Βθοὶς γϑ ὃ 

ὅ ΤΊ {Π6Υ Δηβυθυοα, 6βι8 ὑΠ6 Ναχα- 
06. “6808 βαιά υὑπίο ἐμθιη, 1 τὲ [6. 
Απάὰ 7688 {Π6 ὑγαῖῦου ττὰβ βία παϊηρ 10} 
ὑμοῖη. 

Θθ Βυὺ ψῇθη {6808 βαϊᾷ αηΐο ἐπθπ), 1 
πὶ ἢ6, ὑπ ν σϑέγθαιθα Ὀδοῖς,} πὰ [81] Ὡροπ 
τἢ6 δαγύῃ. 

7 Τίθη «{68118 δϑὶτθα {θη ἀραΐη, ὙΠῸ 
ἐδ 6 σμοπι γο βθροῖ ῦ Απᾶ {μον βαϊὰ, 
6808 ὑπ ΝαΖΑΓΘΙΘ. 

8. Ἠο βαϊὰ ππΐο ὑμθπ), 1 πᾶν ἐοϊα σοὺ 
{παὉ 1 ἀπὲ μ : 1{ {πὴ γ6 Β66 1 τηθ, Ἰοὐ ὑ]1680 

8816, Ταῦ ὕΠποδο ποτῃ ὑπο σανϑϑῦ τὴ 6, ΠΟΘ ΓΘ 
ΡΟτΙβθα ποῦ ὁπ6 ἔλουι ἁτηοὴρ ἐΠ6ηη. 

10 Απὰ νῦν Βίπιοη Ῥοῖου τὰ ἃ βισογᾶ, 

ἼΡΟῚ ᾿ἶπὶ ; ἢ6 πιθοῦ ουῦ ἀηὰ βαϊά ὑμΐο 
τῃ6πι, ΑΥ̓͂ μοπὶ ἀθβῖγθ γ6 ἢ 

ὅ ΤΊΘΥ 5816, 1 65115 ἐμ ΝΆΖασο πο, «6508 
Βαϊ τέο ἔμθιῃ, 1 ἀπὸ 6. Απὰ ΤάδΔ8, ὑπ 
ΓΑΙ ΓΟ, Ὑγ88 4180 τυῖτϊ ὑϊιθηι. 

60 ΤΥ 8}}] σϑέγοαίθα Ὀδοϊσινατα, απὰ (6]] 
ΡΟ ἔπ στοῦ. ᾿ 

7.Α βοοοπὰ ἔϊπὴθ 9688 δδκοὰ ἔπθπη, 
ΟΥ̓ Βοῖὰ ἀθϑῖγο γοῦ ΤΉΘΥ βαϊά, {6 βι8 ἘΠ6 
Ναζάτθπο. 

8 {1688 βαϊα, δαϊὰ 1 ποῦ απΐο σοὺ {πδέ, 
Τ δὴ ἰο ὃ 1 ὑμθὴ γθ ἀθβῖγθ τὴ, ἰοῦ ἔϊιθδὸ 
'80 ἅναΥ: 

9. Τιναῦ {πῖ5 ποτὰ τ δἰ οἢ 18 τυ σι δέθῃ, Βιουϊὰ 
Ὀ8 ΤᾺ] ΕΠ], ΟΥ̓ τποβο ὕμοὰ σανοϑὲ πὰρ αν 
1 ἸΙοβῦ ἤόπο, πᾶ ποῦ ὁΠ6. 
4 χχχιν.--ἴὸ Βυὺ ϑ᾽'ηπυθου Ῥοΐου δὰ ἃ 

πα βπιοΐθ 0ῃ6 ὈΪΒΠΟΡ᾽ 8 βουναηῦ, ἀπὰ ουὐ ἀπά ἢθ ἄγον ἴδ ουὖ, ἀπ βίσαοϊκ 8 βουνδηΐ ᾿βιυνονὰ ἴῃ ἷβ νεαἶδέ, νι ἄγον, ἰδ, δὰ Βπιοῖθ. 
τι οἵδ᾽ {6 τίρῃῦ δὰγ, ΤΊ8. βουνδηνβ οἵ ὕπ6 Βἰρσι ῥυῖθδὲ, απ σαΐ οὐδ᾽ ἷβ τίσιν ὑπ βουναὴῦ οἵ ἔπ Βῖρ!ι ῥυϊοβί, απ οαῦ οἱ 
ὨΔΠΘ 8 Μδ]ο 8. 

1 πὸ. 

3 ἸΙαἰαάν ἐδαα Καγαπ; Ὁὰξ Δ γος, Ἡόπι. ἤοσ Ῥαὶτὴ 5. νὸ].Ὁ 
ιν. 9346, ααοΐοβ ΕἸ5 νοσβο ἔἸνι5, ἐσ οι “αἀδ αν ἐλαΐ ἴὸ κα 
εοπι. ὦ" κε πιὸ βεσαάλι, ἰαίαάῃ πιΐπε γγησταπ αἰυεκ. 

5. γἱξ, " σαγγοά Πίπι ΟἹ," ] 

'θῶγσ, Απα {πὸ παρ οἵ {π6 βουνϑηῦ 88 

Ἐλε, “τὸ ἐπεὶ ὕαοκε," 

5 τ. "πδὲ ΠΟΥ κὸ." 

ἷ8 σίμηδ θασ, Απὰ ὑπδῦ βουνϑηῦ ΒΒ Πδτ6 

ΠΥ ὙΡο Ῥογβίδη οταϊοε ἰὸ ὥτγεξ οἴδακο οὗ Ἰνῖπ τοτβο. 



| 
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5. ΦΟΗΝ. σπαρ. ΧΎΥΠΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΚΞΒΙΟΝ. 

11 [Τμοπ βαϊᾷ 7688] υπίο Ῥϑίθν, Ῥαὺ 
ὉΡ ΒΥ 5πογὰ ἱπίο ὑμ6 βῃθαίῃ: ᾿Π6 δὰ 
ΜΒΙΟΒ. τ ΒΑύΠοΡ μα ΡΊΥΘΩ 116, 588}} 1 
ποῦ ἀτῖηκ τ ἢ ν 

19. [ΤΠ 6Π] {Ππ8 θαπά ἀπ {86 οαρύδϊπ δῃά 
οἴδοοτβ οἵ [Π6 16.078 ὕοοκ 6808, ἀηᾷ θουπὰ 
1π| ᾿ ᾽ 

18 Απᾶ "Ἰ64 Ηἰπὶ ἃυυΑΥ ἰθ ϑ'ππαβ ἢγβῦ; 
ἴον ἢ6 νγᾶβ ἕαῦῃϑι ἴῃ ἰδὺῦ ὑο (ὐδἰδρ 88, συ 10 ἢ 
γγαδ [{Π6} Εῖραι ῥυϊθϑὺ ὑμπαῦ Βδπη6 γὙΘ8 1.5 

14 Νον Οὐδίαρμαϑ τγὰ8. ἢ6, νυ ΒΪοἢ. ρᾶγθ 
ΘΟΙΠ56] ὕο [Π6 {6 ν5078, ὑμπαῦ 1 νγὰϑ θυρϑαϊθηῦ 
"παῦ ὁΠ6 τηδη ΒΒΟ0Ὲ]4 ἀἷθ ον" [Π6 ΡΘΟρΪ]θ. 

ΒΥΎΕΙΛΑΟ. 

γαπὺ γγὰ8 Μδ)ο 8.1} 
11 Απᾶὰ 4685 βαϊᾷ απο Ῥρίθν,32 Ῥαυὺ 

ὑπ γ βπογὰ ᾿πίο 108 Βῃθδίῃ :3 86 οὐρῇ μῖο ἢ 
ΤΥ ΒΑΟΠΘΡ ΡΆΥΘ ΠΊ6, 588}} 1 ποῦ ἀγῖηκ τῦ ἢ 

12 Τῆθη {πΠ6 Ῥαπα οἵ βο] 1 ῦβ δηὰ {86 
οαρύδϊηΒ οὗ ἃ ὑπβοιβαπαῦ δηα ὕΠ6 οἴἶοογβ οἵ 
{86 {68 ἕοοκ 9658, ἀπά θοιπα μἰπι, 

18. Απά Ῥγουρηὺ Εἰπὶ απῦο ΑΠΠηδΒ7 ἢγϑῦ ; 
Ῥδοδι88 Β8 νγὰϑ [δῦ Π6  1π ἰὰνγ ὕο (Δί ρῃ88, 
{Π6 ὁη6 ὑμαῦ νγὰβ Βῖρ!ι ῥγϊθϑὺ οἵ ὑ}ιὰὺ γϑᾶγ. 

14 Βυὺ 1 ννᾶ8 ὑπαῦ Οὐδίδρμα8 σῆοὸ οουῃ- 
861164 {Π6 Φθν8, ὑπαῦ 10 νγ88 ρυοΠ 8 016 ὑπᾶὺ 
ΟΠΘ τη 46 [0 {Π| Ρθορίθ. 

| 15. “4 ὁΑπά δίπιποη Ῥϑΐον [[Ὁ] ον {[65118, 
᾿ΔΠπ4 80 αἰα1] ἀποῦμον ἀἰβοῖρ!θ ; ὑμπαὺ αἸ56 1016 
᾿νὰ8 Κπόσσῃ ππίο ὑμ6 Πρ ρυοϑῦ, δπα πυϑηῦ 
ἴπ ταῦ {655 ᾿πίο ἐμ ρϑῖδοθ οἵ ὑπ ΒΙρἢ 
Ρυγιοβῦ. 
"16 ΤΒαὺ Ῥρίοιε βίοοά αὖ ὑπ ἄοουῦ ψῖθῃ- 

Ι 4.0. 38. 
1 5, Μαζί. χχ. 22; χχυΐ. 30, 42. 

3 566 5. Μαίΐ. Χχνυῖ. 57. 

3 5, Το 111,2. 

4 πὰ ἅππαξ δβεπέ Ολγίδέ δοιπὰ πρέο Οαϊαρλιας ἐλε πῖρἢ 
Ῥγίεϑέ, νου. 34. 

5. ΟἹ. Χί. δ0. 

6 5, Μαῖί. χχυΐ. 58; 5. Μαῖκ χῖν. δ4; 5. ΓΚῸ χχίϊ, δ4. 

7 5, Μείξ, χχυΐ. 60; 5. Μαδτκ χῖν. 66; 5. Γκὸ χχίϊ, 54. 

ΒΑΗΙΌΙΟ. 

15 Βυὺ ϑίιηοη Ῥούθι3" δπα οπθ οὗ {Π6 
Οὗ . ἀἰβοῖρ!98. ὑγθ ΓΘ Θοιηΐηρ, δου } 6588: 
πα ἐπ ΒΙρ ῥυϊθϑὺ νὰ δοηπδίηὐθα Ὁ} 
Ὁ μαῦ ἀἸΒο 16,3 ἀπ μ6 πϑῃῦ νὉ}} [6888 Ἰηΐο 
86 οουνί.9 
᾿ς 16 Βυῦ ϑ΄πιοῃ νγχ88 βύαπαϊηρ ουΐδίἀθ Ὁ 

Ὁ Ῥρβοῆ. Μᾷαϊοεκ, ἩΓΚΙ. Μαίολιιβ, 
Ἢ 3 Ῥρβοῖ, Κιρλῦ. ἩΓΚΙ. Ρεέγοβ. 

3 “ἴῃ {π6 5Βῃοδίῃ, δ᾽ ἐλῖφὲ, εἰς τὴν θήκην, ἨγΚΙ. Βαΐ 
᾿Ραβοῖι, δ᾽ “λαϊέλιδ, “Ἰπΐο [8 Ξοδ Ὀραχὰ᾽ ΟΥ̓“ Βῃθαῖ." 
4. “δὲ συρ.᾽ ΗΤ͵ΚΙ. 
᾿ 5 1.0. " ΟΥ̓ἨΔ ὑπουβαπα Θδοῖ :;᾿ ϑυτ. λἰϊίανκο, ἴῃ ἐπὸ Ρ]. 

δ᾽ ἐμ βίου β᾽ ΟΥ “βοσνδηΐβ,᾽ πι᾽βλαηι βδῦνε, ΗσκΚΙ, ἀαἰλδῆε, 
ΓΡΡόβοῖ. 

7. 5. σλαποη. 
᾿ Β «Βα Βίπιοπ Ῥοίου νγὰβ ΤΟ] ονσῖπρ’ 9 πβῦ8 ἀπᾶ {πὸ ΟὕΠοΥ 
Ϊ ΟἸΒΟΙΡΙΘ, θὰΐ {Π15 αἰβοῖρ!θ νγα5 Κπόονγῃ ἴο ὅπ6 Πρ ῥυὶοβῦ. 
ΗΓ,ΚΙ. 

9 αδν" δ. 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

νϑηῦ τῦα8 ΜΔΙΟ 8. 
11 Απᾶ {6885 βαϊά απο Ῥοίθυ, Ῥαΐ 

ὑΠγ βυογαὰ ὕδοκ ἱπίο 108. Βι6δῦ]}:} ὉΠ6 Θὰ 
νΠ]ΟὮ ΤΥ ΕΔΥΒΘΙ Κάγ6 πη6,2} 1 Ιϑρᾶγϑ ᾿ῦ ποῦ 
Θχοθρὺ 1 ἀντηὶς 1. 

12 Απάὰ {Π|0 ΘΟΙΏΡΔΠΥ͂ οὗὨ 50] ἴθυβ πᾶ 
ὑπ οαρίδϊη οἵ ὑθη-υπαάγθαϑ απ ἐμ Βθὺ- 
γδηὐβὲ οἵ ὑπΠ6 {86 8 ὕοοκ πο] οἵ 6808, δῃὰ 
Του] θα μϊη),ῦ 
8 Απαὰ μον Ὀτουριῦ πἷπὶ ἴο ΑἸΠδΒ 

ἤγβῦ; Ὀθοδιβο ἢθ γγὰϑ ζαῦμον ἴῃ ἰὰν ἴο 
Οδἰδρἢα8, δα Βὶρα ῥυίθδὺ ὑμπαῦ ὁπ ταδὶ ἴῃ 
[18 ΘΟΌ ΓΕΘ οὗ οὔοθ ὑμαῦ βϑηηθ γϑᾶγ. 

14 Απὰ Οδίδρμαβ ἐβ ἢ γῆ σοι ηΒ6]]6α 
ὑμὸ “6 νγ8, δια βαϊά ἀπῦο ὑμθπι ὑμαῦ, 1 15 
θουύθν [Ὁ γοὺ ὑπαῦ ομ6 πιδῃ ἀϊθ ἰπβύθδα οὗ 
{Π6 ψΠ0]6 ρθορὶθ. 

15 Απάὰ ὑὕπθγ []]ονν θα {6811 ἔλοπι [Ρ 
δίπιοη Ῥϑίθυ 8Π4 δ]Βοῦ ἃπούμϑν ἀἰβοῖρ!θ: απὰ 
ὑμπᾶῦ ἀἰδβοῖρ]θ τοαϑβ ἃ [ἈΠΉ]]1δΡ ἀοαυδίηύαποο οὗ 
ὑμθ Βῖρ!ι ῥυϊθδῦ, δΔπα 6 σγϑπῦ σῦς [6818 
ἰηΐο ὑΠ6 οουτὺ οὔ ὑπ6 Βὶρἢ ργιθϑῦ. 

16 Βυὺ Ῥοίου βύοοά ουΐδβιάθ θγ ὑπ ἄοον. 

1 δείδ, τἰϊ. "15 πΠοιβο.᾽ἢ 

3 ΒΠ4} 1 ποῖ ἀσίηκ ἰδ, πα 1 5Π8}1] ποῖ Ἰϑᾶνο ἰδ, (Οὐ “1 Ιδᾶν 
ἰδ ποῦ) ὀχοθρ 1 ἀσίηκ ἴτ.᾽ ῬοΟΙΥΕῚ. 

3 τρα' λαδαμὲ, " υνὰ σομ ΓΙ ΟΠ5.᾽ ῬΟΪΥΕ]. 

Φ ΟΓ, “ῬεδοηΒ,᾽ 110,“ γΟΌ]15,᾽ “γΟΌΠΡ’ τη 6 ὴ.᾽ 

5 ογ΄, "᾿πδαϊζοα, σα] απηπίαὐοα Ἡΐμη1."--- 0 Το 9 Εδυ8.᾽ 
ῬοΙνΕῚ. 

5. ΤΊνο οὐ 8] ταν τθδη ἐπαῦ οἰ Πο. ΑΔ δ 5 ΟΥἩ Οδἰρ 5 
τᾶ β Πρ Ῥυϊοβῦ. 

7 ῬΟΙνΡΊ. Ομ " 15ο." 

Β ηνμα δαδαδα ἰἶψα καϊιιαξ. 

ΜΕΜΡΗΙΤῚΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ, 

γαηῦ νγὰ8 Μ]ΟΠ 8. 
11 {6885 ὕῃ θη βαῖῦῃ απο Ῥοίθν, ΤΉγιβὲ 

ὑπ βυνογὰ 1ηὔο 108 Βῃθαύῃ ; {86 ορ ψμίοἢ 
ΤῊΥ ἘΔΟΠΘΙ βάν 1η6, 888}} 1 ποῦ ἀτηῖς 10 ἢ 

12 ΤῊΘ ογονα] {πη τ} ὑῃ6 οαρῥδϊη οὗ 
ἃ ὑπουβαηα δπὰ ὑπ οὔοουβ οἵ ὑπὸ 9 ν}8 
ἴοοῖκ «6811, αηπα Ὀοιηα Βίϊη, 

19. Απᾷ {ποὺ θα μἰπὶ ἢγβὺ ἴο Αππᾶβ; 
ἴον ἴθ νγὰβ {16 [0 Π6Ρ ἴπ Ἰὰνν οὗἨ (δἰ ρ[188, 
᾿6 γη:0 νγ88. ]ρῚι ρυϊοϑῦ οὗ ὑμαῦ γϑᾶγ, 

14. Ῥαῦ {118 νγᾶβ (ὑδίδρῃαβ Βὸ ῆὴ0 ρᾷνθ 
ΘΟΙΙη86] ὕο {0 «{ϑυν8, βαυίπρ ὑπαῦ 10 νυν δβ5 
ΡγοβίδὈ]ο, ὑμαῦ ομ6 τηδη (16 ἔου [ἢ ρθορὶο, 

15. Ῥιυΐῦ δον 1 65118 γυ8 [Ὁ] οὶ Θ᾽ ΠΟ 
Ῥρίθ χὰ ἀπούμον ἀἰβοῖρ!ο: Ὀαῦ {παῦ ἀἶ8- 
οἷρὶθ Ὁπ6 πῖρι ῥσοδῦ Κηθν Πῖπ),} πὰ 6 
νθηῦ Ἰηΐο {Π6 σουγί οὔ 0Π6 ΒΙρΙ ρτιθδί, 

10 ΒῬυῦ Ῥοίθι νγᾶβ βύαπάϊῃρ οὶ ͵8 [δοῦ 

15. Βιυῦ Κ᾽πιοη Ῥϑίθν. νγᾶβ ναὶ Κὶπρ' Αἴου 
᾿Φοβαβ, ψ ἢ Δπούμ ον ἀἰβοῖρ]6: ὑμπαῦ ἀϊδβοῖρ]θ 
ἴμθ. νγᾶ8 ἢ δοαυαϊηὐαποοῦ οὐ {Π6 ΒΙρἢ 
ΡΓΙοδῦ, ἀπα ἢθ υυθηῦ 1ῃ νυ τἢ {6818 Ἰηῦο ὑΠ 0 
σου οἵ ὑΠ6 ΒΙρἢ ῥυιθδύ, 

16 Βυὺῦ Ῥρίθι νγᾶβ βύδπαϊηρ οἡ ἷ8 [θοῦ 

᾿ οτ, "δα Κπονση,᾽ οὐ " πδὴ Ὀσεὴ δοηυαδίηξοα τ Ηΐτη,᾽ 
ἬΦΥΕ ματγ' λίσυσια δοιίπὶ ἡπτπορὴ. 

3 οΥἍ, "Δ]}." 

1 ογ, “τη! ξαδο,᾽ 

2 γιπ| “16 [5 ὑγοδίδθ]ο," 

3 παρλοὶ π κωΐπ μὲ πέδ ρὶ ατ' κίοτειι, 

4 οΥ, " ὯΔ]}.᾽ 

11 {688 ὑμθυθονο βαϊἀ αηΐο Ῥοίθν, τᾶν 
0818. βυσογὰ ἴῃ βῆθαθ : ὑπ6. οαρ οι Βὰ- 
ὍΠΘΡ σάγθ πι6, 8Π4}} 1 ποὺ ἀσίη!ς ἰῦ ἢ 

12. ΤΊθη ὑπο ὕσοορ ἀπά {π  οαρῥαϊη οὗ ἃ 
ὑποιβαηα πὰ ὑπο οἰ οθυβ οὔ {πὸ «678 Ἰαϊὰ 
Βο] ἃ οὐ «6818, ἀπ θοιμα Πΐμ), 

18 Απᾶ γουρηῦ μἷπὶ ἀηΐο ΑΠμΠα8. αὖ 
ἤνδὺ :} [Ὸν ΒΘ νγὰ8 [ἈΓΠ ον ἴῃ Ἰὰνν ὕο (ΔΙΆ ΡΒ, 
γι Π0 ν᾽88. ΒΙρἢ ρνϊθϑὺ οἵ {Π|18 ὙΘΔΡ, 

14 Ῥιυύ3 ΟΡ α8. ννὰ8 πο, 0 δανίβοα 
{π0 1Θυνα, ὑμαῦ 10 18. θούῦο ομ6 πιδὴ ἤο αἰοὃ 
ἴον ὑμ6 παι! ῦπαο, 

15 ΤΉ θα. [Ο]] ον «6885. δϊθιοα Ῥοίρυ, 
δηἃ Δπούμον ἀἰβοῖρ]θ : {818 ἀἸβοῖρ]ο ὑπθῃ νυ 88 
Κηονπ ἕο ὑΠ18 Ρυτθϑί, ἢ ἀπ μ6 θοῦ ἴῃ ἢ 
“1 6818 ἰηΐο ὑΠ6 σουνῦ οἵ ὑ}18. ῥυιθδῦ. 

10 Ῥυὺ Ῥοῖθν βύοοά αὖ ἐμ ἄοον οὐ βίο, 

1 μηεεριίδέ, 1τ, " ἤγδίοβι," 

3 ναπμὴ ἐδλαη. 

3 αἰπαπα νπαππαπ Κγαη δίζαπ. 

4 ἐλαπιια αμαγη, Ομάγα, " »υὶοβε," ῬγόρδΌν ὕγοπι Ομδ, 
“Θον,᾽ 15. οἴνου ἀβοὰ τὸ. ἀρχιερεύς, 5 6, κ-. ἴπ 5, Μαῖῦ, 
ΧΧΥΠ, 1,3, δ,}2, 5, Μδῖκ χίν. 10, ἅο, 5666 ΤΊι, ΜαγΒΔ11᾽8 
Νοῖοσε, Ρ. 408, 856. 



Οπ.». ΧΥ͂ΙΠ. 

ἈΚΜΕΈΕΝΙΑΝ. 

11 Ζ7Ζόβιιβ βαίθῃ απίο Ῥοίον, Τηγαβὺ θα κ 
ἐδ βισογὰ ἱπίο 108 βῃθαῦῃ : [86 σὰ ψΒΙΟΒ 
ἘΑΥΒΟΥ ρᾶγθ πιθ, 888}} 1 ποὺ ἀτγίπκ τ ἢ 

12 ΤΈθπ ὑμθ ἔγσοορ, δηα {86 οαρίαϊπ οἵ 
ἃ ὑπουβαηᾶ ἀπά ὑπ οἴδποθνβ οἵ ὑμθ 6 ν}8 
ἴοοῖκ 7688, απὰ Ὀοιπα Ὠΐπη,Ὁ 

18 Απά μου Ὀγουρὺ Εἰπὶ τὺ ἴο Ἀππμᾶ8; 
ΠΟ νγὰ8 ἔύμου ἴπ ἰδνγ οἵ ΟΔἰΔρ]να8, ννΠ0 
νγα8 Εῖρα ῥτιθδϑῦ οὔ ἐπαῦ γ 68. 

14 ΤῊῖβ νὰ ὑθαῦ (ὐδἰαρμδ8 0 σᾶνθ 
ὑπ 76 νγ8 ὑπ δάνϊοθ, ὑμαῦ 0 15. ροοὰ ἴὸν 
ΟΠ6 πηδῃ [ο αἷ6 ἴον 8 Ῥθορὶθ." 

165 Απᾶ δἴϊνον 7688 ψγϑγθ βοΐῃρ' β΄ ΠΠ0Ὲ 
Ῥοίθν δπᾷ {δ οὔμον ἀϊβοῖρὶθ :ὃ ἀπά ὑπαῦ 
ἀϊβοῖρ!θ, θθοδιβθ ἢθ νγὰ8. 8π δοαιδίηΐδηοθ 
οὗ [π6 Βίρ!ι ῥυιθβύ, ψυϑαῦ ἴπ τΊ ἢ «6888 ᾿πῦο 
Ὁ86 σοὰτῦ οὗ {π6 Βῖρὶι ῥυιθϑῦ. 

16 Βυῦ Ῥρίδθι νγ88 βίδπαϊηρ' δὖ ὑπ ἄοον 

1 γαγ, "κᾶν ἴΠπῸ 7675 δάνίςο.᾽ 

3 ογ, " πγυϊεςαο,᾽ "σου ρτοδίοι.᾽ 

3 ογ, “ἴπδξ οἴου ἀϊβοῖρ!ο.᾽ ϑόῆθ ΜΒ. δᾶὰᾶ, “6 οπο 
αἴτον Ὠἶπι, Βίταοι. Ῥοΐοτ ;᾽ ἰ.6. "7 ο᾽π νγοπξ ἔγβί, πὰ Ῥοίον 
Το] ονγοὰ λΐτν,᾽ ΤῊΪ5 τγοδάϊηρ 566 Π|85 0 δρτοθ ὙὙ1{}} {1Π|6 
Ἠδγκίθδη Υ.. α.Υ. 5 

5. 5“0ΗΝ. 

ΘΕΟΆΒΘΙΑΝ. 

11 7Ζ6β8ὺ8 βαϊά απο Ῥείΐοσγ, Ῥαὺ ἔ}ιθ βιγογὰ 
ἰπθο ὑπ βῃιθδῦῃ : 86 οὰρ νἡ Βίοῖι ὑμ6 Βδύμονὶ 
μαῦμ ρίνθα πηθ 888}} 1 ποῦ ἀγίπκ ἴῦ ἢ 

129. Βυΐ {δ ογον 3 δὰ {Π|6 οὔϊοουβ δηὰ 
{86 βουγδηίβ οἵ ὑπ 16. .78 Ἰαϊὰ ΒΟ]α οι “6808, 
δα θοιπα Ἀϊπ,, 

18 Απά μον Ὀγουρεῦ μἷμ ἢ νβὺ ἕο ἀπηλ8; 
θϑοαιβθ μ6 τγᾶϑ ἔαύμον ἴῃ ἰδνν ὕο Οδίδρμδβ 
ὙΠῸ γγ88 Βῖρ ἢ ρυϊθϑῦ ὑΠπαῦ γ θᾶ. 

14. Απὰ {}|8 Οδίαρμαβ νγα8 μθ, γηο δά- 
γίβοάϑ {π6 768, ὑμαῦ 1Ὁ ννδ8 Ὀούζον ὑμδί 
016 τη8 Βῃοι] ἀϊθ ἴον [Π6 τυ! ϊὐπα 6.5 

1ὅ ΤΠΘΡο [Ὁ] ον θα 9688 ϑίπιομ Ῥείθι 
ἀπα ὑπαὺ οὐμοι ἀϊβοῖρ!θ: ποὺ ὑμδὲ ἀϊβοῖρ]θ 
γγὰ8 8Ππ δοηυδίπίδποθῦ οἵ ὑμθ πῖρι ῥγθϑῦ, 
πα Π6 ψϑηὺ ῖῦῃ 7685 ᾿πίο ὑῃ6 οουτὺ οἵ 
686 ῖρἢ ρυϊθϑῦ. 

10 Βυὺῦ Ῥοῦου βίοοά ουΐβι 48 Ὀγ ὑμ6 ἀοον. 

1 πιαπιαηιᾶγι. 

3 κγεδιιῖ, " ἈΒΒΘΙΩΌΪΥ..᾽ 

3 ΟΓ, " Βαᾶγδ σου 56}].᾿ 

4 γ1π. “1ηδὲ ἴξ 18 Ὀφέξζοτ᾽ οὐ "Ὀοβῦ, ἔπ ἀθαίῃ οὐὁἨ ομδ τῦδῃ 
ἴον πὸ πυυϊτταάο,᾽ 

5. ογί᾽ λὶ πιείπηϊονϊ, ἰδ, ΚΟ πὸ δοα πα πῖθα᾽ οὐ Ππο Ὠἰρ Ἢ ῥυίθβε, 

ΑΝΟΙΟ.ΒΑΧΟΝ. 

11 ΤΉθη βαϊὰ ὑπ ϑανίουν ἕο Ῥοίον, Ῥαΐ 
ΠΥ βυογα ἴῃ 108 ΒῃΘ δῦ :} [6 οἵ ν᾽ ΒΙΟΝῚ ΤΩΥ͂ 
ἘΔΕΠΘΙ σάγθ τὴη6, ἀσῖηκ 1 τὉ ποῦ ὃ 

12 ΤῊΘ ρῬθορὶθ ὡδπα {πὸ στο ]ουΣ ἀπὰ ἐπ 
Το ν 8᾽ βουυδηΐβ ὕοοῖ ὕΠ6 ϑαγίουν, απ Ὀουπα 
Βῖπι, 

13 Απᾶ θα Βῖτηι ἢγβὲ ἕο ΑππᾶΒ; [6 νᾶ 
(δἰ ρ να8᾽ [αῦἢθ ἴῃ Ἰανν, μα ὑμαῦ Οἱ ἢ 88 
γγ88 818. γὙ 8 γ᾽ 8 ὈΪΒΙΟΡ. 

14. (ὐλἰρ]Πνα8 4180 ἀθοϊαγθάϑ ὕο ὑπ 1678, 
δηα βαϊά ὑπαῦ 0 πγοτθ Ὀθύζον {παῦ ΟΠΘ τηδῃ 
αἴθ ἴον ἐλθ Ρρθορίθ. 

15 διίιθοη Ῥοίον [ο]]οννθὰ Ὁπ6 ϑανίουτ, 
αηὰ ὑπαῦ οὔμον ἀϊβοῖρὶθ: ὑμπαῦ οὔπιον ἀϊβοῖρ!θ 
88 Κυονπ ἴο {π6 Ὀΐβμορ, δὰ πιθοῦ ἴῃ 
ψ τα Ὁ ϑδανίουν ᾿αΐο π ὈΙΒιορ᾽ Β οουγί." 

τ ρη ἣψε κοασάλε, 

3. κε εαϊάον, ᾿ἰϊ. " οἰάοτ," " ΟὨ εἴ," οὐ "τυ," 

5. γις. “τοῖο, " ογάδιποᾶ," αἰλές. 

4. ραγεν. ἰώ. 

ἈΚΒΑΒΙΟ. 

ΜΔΙΟΒιιΒ. 
11 ΤΏΘη «6808 βδϊα ὑπΐο ϑ᾽ποη Ῥοίθγ, 

Ῥαῦ {π6 βιυογὰ ἱπίο 105 βῃθαῦῃ: ὑῃ6 σὰρ 
 Βῖο ὑπὸ ΕἌΌΠΘΡ σάνθ τη6, ἰῦ 18. Ὀϊπαάϊηρ 
οἢ πὴ ὑμπαῦ 1 ἀνίηκ 1.3 

12. ΤΆ θη ὑδθ βο] ἀἴθυβ δηὰ ἐπθ οαρίαϊη οὗ 
ἃ ὑπουβαπα πα ὕΠ6 βουνδηΐβ νι μΐοἢ δοϊοηφοα 
ἴο {6 {θνγ}8 ὕοοκ 9688, ἀπά τηδὰθ ΕΪπΠῚ 
βαΐρ, 

18 Απά {Π6Υ οατηθ ει ῦ Πΐπι ἴο ΑΠ πα 
ἢγβῦ ; Ὀθοδιβθ ἢ 6 νγὰ8 ἔαῦμον ἴῃ ἰὰνν ἕο Οδἷδ- 
Ρ 88, γι 80 γῦδϑ Βὶρ ἢ ρυϊθϑῦ ἴῃ ὑμαῦ γὙθ8Γ, 

14 Απὰ 1Ὁ νγδβ δἰ ρ ἢ 88 ψνἢοὸ σου 50 ]]08 
ὑπο 726» 8, ὑμαῦ 10 ννὰ8. γ᾽ 611} ὑμαῦ 916 τη 
αἴθ ἴον ἔθ ρῬθορῖθ. 

4 χχχιχ.---ἰῦ Απὰ ἔμθη ϑὅϊποη Ῥοίον 
ἀπὰ {π6 οἴμοι ἀϊβοὶρ] [Ο]]ονν θὰ 6888: δηὰ 
Ὑ86. ΒΙρἢ ῥυίοϑῦ τὰ8ϑ δοαυδίηὐθα τ ἸὉἢ ἐμαῦ 
ἀἰβοῖρ!ο, ἀπ μθ σψϑηῦ ἴῃ τ] ἢ {6808 ἰπΐο 
Ὅ8:6 σοι οἵ {πὸ Βιρἢι ῥυιθϑῦ. 

160 Ῥρίον βίοοά δὖ {μ6 ἄοου ἐπογὸ ουὐ. 106 Δπὰ 88 ϑίμπποῃ νγὰ8 βϑίαπαϊηρ ὈΥ ὑμο᾽ Ἅ41 χχχυ.---16 Ῥοίδν χὰ βέαπαϊηρ νἘΒ-᾿ 

᾿τηδγκοα, ἱπηρ}}65 8150 ἃ βίπηρ! Ταΐαγο. 

Β5ΒΑΥΝΟΝΙΟ. 

11 Ζ768508 ὑμπογοίογθ βαϊᾷ απέο Ῥοίον, Ῥυΐ 
{86 βυγογὰ Ἰηΐο ἔῃ βῃθδίῃ :} {π6 οὰρ ψν Βὶοἢ 
Ἐπὶ ἘΔΕΠΟΡ σανθῦ πιθ, Βαγθ 1 ποῦ ἴο ἀγίπκ 
τ 

12 ΤΊῆιθη ἔπ Ῥαπᾷ πα {Π6 οἀρίαϊη οἵ ἃ 
ὑβουβαηά δηὰ {Π6 βουυδῃΐβ οἵ ἔμ 6.8 
Ἰαϊά μΒοϊὰ ου 7688, αηὰ Ὀουπα Πἷπι, 

18 Απὰ Ἰοὰ Βΐπῃ ἕο Αππδαβ ἢγβθ; [Ὁ ἢ 
88 ΤΌΠΟΥ ἴῃ αν ἕο Οδἰδριδβ, γμῸ ν᾽ 88 
Βῖρ ῥργίθϑῦ ἔου ὑμαῦ γϑᾶγ. 

14 Τὸ νγὰβ Οδίδρῃδβ γῆο δὰ ρίνθη ἔῃ 
6.8 σοι η86] ὑμαῦ, 1Ὁ ντᾶ8 θθβίῦ [ὉΓ 916 τη8 
ἴο ἀἷδθ ἴον ἐλθ βθορίὶθ. 

15 Απὰ αἴϊον 7688 σσοῃὺ ϑἰπηοη Ῥϑέοσ, 
ἃπἃ δπούῦμον ἀἰϊβοῖριθ: θὰῦ ὑμαῦ ἀϊβοῖρ!θ 
γγὰ8 Κπόντῃ ἴο {δ 6 Β]ρἢ ῥγιθβί," πὰ ἢθ σϑηΐ 
π᾿ ΜΊ} 6818 ἰπΐο {Π6 οοιγίδ οἵ ἔμ6 Βὶρἢ 
Ρτὶθϑέ. 

10 Απὰ Ῥρίον βίοοά Ὀγ δ ἀοοῦ ουΐ- 

1 χε. “ἴῃ ἴδ βυγογὰ. .οδβα. 

3. « κἰνοίῃ,᾽ Οβίγομι. Ο. 

3. πὲ ἐπιαηι" ἰὶ ρμίἐϊ εψγὰ. ὙΤῊΐ5, ΠΟΥΥΘΥΟΓ, 85 διγοδὰν τὸ- 

4 χπ. “1 15. Ὀ65έ." 

5 ἜΠΟΣ αγ' κἰεγουῖ. Ῥ. ΜΙκΙοβίον Ὑ ΓΕ. ἘΟΥΤΩ ΘΙ ΘὮΓΟ, ἡ 
ν. 36. 

5 ΟΥ, "Ῥδίασο." 

ῬΕΆΞΙΑΝ, 

νγὰ5 Μδ)ον.} 
11 Απὰ 7688 βαϊά απίο Ῥοίθνυ, Ῥαὺῦ ἐδ ν 

βοτὰ ὉΔῸΚ ἰηὔο 18 Βῃιθαῦι : [86 Θὰ ρ ψ Β]οὶ 
ΤΥ ΕΥμοΡ Βαῦ ἢ σίνθηῃ τὴθ ἴο ἀγίηκ, 1 8118}} 
ποῦ τᾶ κθ Ἀποῦμοι ἀσίηκ. 

12 Τθα αἴνον ὑμπαῦ ἔῃ τ Ὁ]6 δὰ ἐῃ 6 
ΟἸοουΒ πὰ ὅπ δον 5 ἴοοκ {68508, αηὰ θουπὰ 
Βῖτῃ, 

18 Απᾶ ἢγϑυ ὑμοὺ Ὀγουρσηῦ πἴπι πηΐο 
Αππδ85 12 Ὀδοδῦβθ ΑΠΠᾺ8. τγ88 ΜΠ [δ᾽ 5- ΔΓΠΘΥ 
ἴο Οἴαρμδβ, ἕοσ ἢ τὰ8 μῖριι ῥυϊοϑῦ ἐπδξ 
ΘΔ. 
14 Απὰ Οδίαρηαβ νὰ8 ΒΘ 0 βᾶνθ ἐδ 

{ον 8. ΘΟ. 56), ἐπαῦ ἰῦ ττᾶ8 πϑοθββαγυὃ ὑμαῦ 
ΟΠΘ. δὲ 8μουϊὰ ἀἷθ ἃ σϑηβοιι [Ὁ [86 
ὑΒο]6 νου]. 
᾿ς 15. Απὰ ϑδίιποι Ῥοΐου ἀπ δηοῖμον οὔ {π΄ 
᾿ἀἰβοῖρ]ο8 υυϑαῦ αὔνονε ψ6808: δηὰ ἐμαῦ ἀϊβ-, 
᾿οἶρθ νγ8. 8ὴ δοηυδὶπδηοθ οὔ ὅπ Βῖρἢ 
Ρυϊοβὲ, απὰ νγθηῦ ἰηῦο ἴδιο σουτῦ τῖτι 6808. 

' 5 

1 «τοίαχη,᾽ ῬΟΪΥΚῚ. 

3 Αγ, Μοάϊοί, "τὰ τοὺ ποῖ ἐθΔὲ 1 ἀτγίηκ [ξ}" 

3. Δ, Ἠαπᾶπ. 

ὁ ογ, '" κοοά." 

ΓᾺΡ, λίαϊεκ. 

] 3 ὉῬ͵ απαη. 

3 οζ, " Ὀοοοταίης," "ὅς." 

4 χε. " δὲ νο Γοοί." 



5. ΦΌΟΗΝ. ΟπλρΡ. ΧΎΠΙΙΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕΡ ΨΕΆΝΞΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ, 

ουΐ. Τμθη ποπῦ οαὖ [840] οὔμδν ἀἰβοίρ]ο, 

ὑπο τπτὰβ Κποσπ ἀπίο ὑπ ΒΙΡῊ ΡυΙθδῦ, 
ἈΠ βρᾶκθ πηΐο ποι ὑμαῦ Κορῦ ὑμθ ἄ0ον, 
«πὰ Ὀηοπρῦ ἴπ Ῥοΐου. 

17 ΤΉ θη βαῖθμ ὑΠ6 ἄδηη56] ἰπαῦ Κορὲ ὑμ6 

ἄσσον ἀπο Ῥεοίθν, Ατῦ [ποῦ] ὑπο 4180. ὁἠ6 
οὐ ἐπ πιδη᾽Β ἀἰβοῖριθβ. ἢ [16 βαιῦῃ, 1 δὴ. 
ποῦ. 

18 [Ἀπ] [Π6 βϑυυδηῦβαπα οἱ οοΓΒ [Βύ004} 
[6 γθ, γΠ0 [847 πηδά8 ἃ ἢτβ οἵ 608]8; [101] 
Ὁ γγὰ8 οο]ὰ : δηὰ ὕΠΘῪ ταν πιθα ὑΠΘΙΉΒΘΙΨΘΒ : 
δα Ῥοΐον [8.004 τίνα ἔμθ πη, ἃπὰ [γὰρ 6 
μι] πη56 10. 

19 4 Τ|6 πίραᾳ ρυϊβϑὺ ὑμθη ὩβἸθα «6888 
οἵ μῖ5 αἰβοῖρ]8β, δηα οὗ μ18 ἀοοῦγ! 8. 

20 Ζ68118 δηβυθγθα Βῖπι, 11 [ΒΡΆΚΘΊ ΟΡΘΗΪΥ 
ἴο ἔμ σον] ά ; 1 θνθὺ δυσῃῦ τη ὕΠ6 Βυηᾶ- 
σορσιθ, ἀπ 1π ὕπ6 ὕθιρ!θ, νη ῖῦπθν (Π6 
168 ΔΙ γ 5 τϑβοτῦ; 8πα ἴῃ βθουϑῦ [πᾶν Τ᾿ 
5814} πούμιηρ. ᾿δῃ4 ἴῃ βθουοῦ 1 βρᾷκθ ποῦ ἃ ὑξίηρ. 

{π6 ἄοον : πᾶ ὑπαὺ οὐμοὺ αἰβοῖρθ σθηῦ 
οὖ, αῖῦ ιθοῖη ὑπ6 Βἰρὴ ρυϊθδῦ νγ8 80- 
χααϊηἰθά, ἀπὰ μ6 Βρᾷῖκα απο ὑΠ6 Κθθρϑὺὶ οἵ 
6 ἄοον, ἀπα πι63 ἰοῦ ἴῃ δίιποη. ὃ 

17 Βαυῦ {πὸ τπδῖα πμὸ Ἰκορῦ! ἐμ6 ἄρον 
Βαϊα ππΐο ϑ᾽ιηομ,5 Αὐὺ ὑμποὰ ποῦ 4180. ἔγοπι 
διηοηρ ὕμ6 ἀἰβοῖρ]68 οἵ ὑπ]8 τπδὴ ἢ Ἠθ 
ΒΔΓ πηἴο μον, Νο.ῖ 

18 Απά ὑῃθ βϑυυδηΐβ Δη4 οἰδοθῦθ ὙΘΓΡΘ 
ϑύδηαἸηρ ἈΠ 6 Γ6 Ἰδυἱηρῦ ἃ ἢΡθ, ὑΠπϑῦ ὉΠ ΥῪ 
ΒΒ ἃ νγᾶσπὶ ὑΠΘΠΊΒΘΙν 65 ἢ Ὀθοδιιβ6 1ὕ νγᾺ8 
ο014 : θα Βμηοηϑ. τγὰ8. 8180 βίβπαϊηρ ψ ἢ 
ὉΠ θιη, ἃ πα νγαρπΐπρ' ἈΪΠ]Β56 1}, 

19 Βυῦ ὑπὸ πρὶ ρυϊθϑὺ ἀβικθά «θδι18 
ἀθοιὺ 5. ἀἸβοῖρ]θβ, ἃπα ἀθουῦ [5 ὕθδοὶ- 
ἴηρ. 
Ὅ0 Απᾷ {Ζ68ι5 βαϊ 4 ἀπίο μΐπι, 1 ΒΡΆΚΘ 

ΡΌΘΠΟΙ 7 νυ ἢ Ὁἢ6 ῬΡΘΟΡΙΘ ; ἃ πα δῇ 811] Ὁ] πη68 
1 ὑααριῦ ἴῃ ὑμ6 βυπᾶροραβ, πὰ ἴῃ ὑπ 
ΘΠΊΡ]6, ὙΠ ΘΓ 81} ὑπ 68 σαῦπϑν ὑοροῦμθν ; 

21 ἍΠΥ αϑκοϑὺ ὑμοὰ π|6 Ὁ δὶς ἔβη. 
! 

Α.}. 33. 

᾿ς, Μαίξ. χχνΐ. δδ; 5. 1κς ἰν. 156; ΟἩ. νἱϊ, 14, 26, 28 ; 
τ, 2. 

β 

᾿ς ἢ δῦγαξ, ραγί. ἴθι. 

56 ἢ, 

21 ὝΥΥ αβκϑβὺ ὑμοὰ τὴ δβὶς {Π056 

ΕΤΗΉΙΟΡΙΟ. 

Τμθα ὑπαῦὺ οὔποθ ἀἰβοῖρ!θ, 0 νγὰ8. Ὑ6]] 
'Κβοόν οὗ ἐπ Βῖρἢ Ῥυϊθδῦ,. σοῦ ἃ πα Βρᾷκθ 
ἀπο ὑπ πουπδη3 χιμὸ Κορῦ ὑδ6 ἀοον, δπα 
᾿ι6 Ἰοῦ ἴῃ Ῥοϑίβθι. 

17 Απὰ ὑπαῦ βουναμῦ πλϑ 148 μι κορὺ 6Π|6 
ἄοον βαϊᾷ ππῦο Ῥοίθι, Οπ6 οἵ ὑπ αἰ βοῖρ!88 
οἵ ὑπαῦ πῆδὰ αγέ ὕπο ὃ Απα ἢ βαϊά πηΐο 
μον, Τ δῦ ᾿πᾶρθϑα 1 διὰ πού." 

18 Απᾷ ὑποῦθ τ ΓΘ βίδα πρ ὑπ 611" 56᾽- 
γαηὺβ πα αὐὐοπάδηῦβ, πα ὑμϑυ Ἰἰρηὐθα ἃ 
ἢν οἵ δοδ]β," απὰ ὑθ6 νυ στρ τηθα ὑΒΘΙΏΒΘΙΥΘΒ : 
Ῥοοδα6 ὕΠπ6 10 τσαϑ απ οἢ οο] ὑμαῦ πἰρ]ῦ: δηᾶ 
Ῥούονυ βύοοα ἀπὰ νδριπθαβ ἈἸμι86 1 γ10}} ὕΠ θη, 

19 Απᾶ {6 δίρι ρυϊθϑὺ δβίσθὰ {6818 
δθουῦ μἷ8 ἀἰβοῖρ!θϑ, ἃ δρουῦ μ8 ἔθδο- 
ἴηρ. 

20 Απᾶ “6808 δηβύουθα δηά βαϊἃ ἀπῦο 
Βΐην, 1 ᾿πάθϑα μϑὈϊζ}}} Υ ΒΡΆΚΚΘ ΟΡΘΠΗΪΥ ἴῃ 
ὑπ νγουν]ὰ, ἀπ αὖ 8}1} ὑϊμλθ8 1 ὑδαριῦ ἴπ {Π6 
ΒΥΠαΡΌΡΊΘ, ἃπα ἴῃ {Ππ 6 ὑθιῃρ]θ, τυ αἰ θμ6ν 8}} 
ὑπ «68 ραῦμον ἐορϑῦμθι ; ἃ πα ὑΠ|61 18 πο- 
βίη ἂὖ 4}} Ὁπαῦ 1 ΘυθΡ ΒρΡΆ ΚΘ ἴῃ βθογϑῦ. 

21 ὝΥΙΥ αβίτοδῦ ὑπο τὴθ ἢ δὶς ὕῃ 088 

3 τὐᾶ"ίοι, καὶ εἰσήγαγε. Τῆδ 5γτῖίδο ἀβουῖθοβ ἴο ΦΌομπ 
{πὸ Ὀτὶπρῖπε ἴῃ οὗἩ ἁ Ροΐου νοι, ὕγοτη πὸ αὐ κ ἐοχῦ, την 
μᾶνο θδθὴ ἄοπο οἰτπου ὈΥ [Π6 ἀΟΟΥ-ΚΟΘΡΕΙ ΟΥ̓ ὈΥ Ψολπ Πΐμι- 

3 ἩΓΚΙ. 85 "Ῥοίοτ᾽ ᾿πβίοδα οἵ " Βίτηοι.᾽ 

4 1 δὴ ποῖ.᾽ ΗΥΚΙ. 

5. ΟΥ̓, “Ῥαϊπρ,, συ δη ΡῚΠρ'.᾽ 

56 «δ ηΠ Ὑγ6γ6 Ὑγδυπλΐπρ’ ΠΟΙ ΒΟΙ͂ν οβ.᾽ ἩΤΚΙ. 

7 110. “6γο ἴπ ὕπο ΟρΘ.᾿---' ΡΌΠΟΙν,᾿ ΟΥ̓ ῪἮΚΟΡΟΠΪΥ 1 ΒΡᾶΚο 
ἴο ὕπο ννου]α," ΗΥΚΙ. 

1 ῥηυμα δαδιαδα ἰΐψα καλπαᾶξ, 

3 “10 {πὸ πιδὴ.᾽ ῬΟΪΥΡΊ. 

3 εἴ ἀδαρηοΥ οὗἉ {Π|6 ἀΟΟΥ ΚΘΟΡΟΓ.᾿ ῬΟΪΥΡΊ. 

Ὁ 1, “τῇ ἱπάοοα 1 νγὰβ ποῦ.᾿ 

5. 1,6. “ἃ ὈγαβΙον,᾿ ΔΙνγαν 5 ἀβοὰ ἴῃ {πὸ Ἐδδύ, Τὸ 8 ρδοθὰ 
οἰσπου οὴ ἃ {τροῖ οὐ ον Βοπὶο Οἵιου 5. Οἢ βύδπα αὖ Βουλο 
ποῖρηῦ ἔγοσι τι στοσμπα, ΤῊ ἀοσοιηΐβ ΤῸ {πὸ Βουνϑηΐβ 
ἃ πα ΟΠ σΟΥ5 βία παϊηρ, ἃ πα ποῦ βιττπρ ἀγοιπα ἰζ, 

6 γι, "βίαιον απ νγϑυτη οί." 

ΞΑΗΙΌΙΟ, | 

] 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

᾿οαὔβιάθ πθᾶρ [Π6 ἄοου. ΤΏθπ ὕΠ6 ἀἸβοῖρ]θ. ουἰδβιάθ Ὀγ ὑπ6 ἄοονυ. Τηθπ ὑΠ6 αἰ Βοῖρ] 6, 
ψΒοπὶ ὅμ6 ΕΙρΡῚ ρυϊθβὺ Κπθνν, υϑηῦ οαὖ, πα ὙΠῸ νγ88 8 δοαυδίηὐαηοθ οὔ {Π|6 Ἰ]ρῈ ρνϊοϑῦ, 

μανίηρ Βροίσθα απέο ὅδ ρογέγθβϑ, μ6 ὕοοκὶ υυϑηῦ ἈΠ Βρδκθ ψ τ 016 Ῥονύμ 658,1} πα μο 
Ῥρῖου ᾿π8146. ᾿τοοῖς Ῥούθν ἴῃ. 

17 Τίιοπ ἐπ βουνδηίττηδία ἀοογκθορου 17 ΤῊΘ πιά ψ1ὸ Κορὺ ὑδιθ ἄρον βῖθ, 
βαϊά ἀπο Ῥρίον, Αὐτὸ ἐμοὰ ποῦ αἷβδο ὁπ απο Ῥοίον, Αὐὸ ποὺ ὕμποι 4180 ὁμ8 ἤμΌμι, 

ἔγοια. διποτρ ὕμ6 αἰβοῖρ!οβ οἵ ὑπῖ8 πιδῃ ὃ διποῃρ; {Π|6 αἰβοῖρ 68 οὐ {18 ππδη ἢ Βυῦ ῃθ 

ΠῚ 5βαϊ4, ὑμ18 οπθ, Νὸο. 
18 Τῆθι ὑπ βουνδηΐβ δηα ὑπο ΟἰΠΟΟΓΒ 

στ γο βίαπαϊηρ οἡ ὑποὶν ἔδοῦ, μανίηρ Προ θα 
ἃ ἤτο, ὕΠ6Ὺ ψδγιηθα ὉΠ ΘΙΏΠΒΘΙνΘΒ ; [ῸΓ 10 νγὰ8 
οοἰα ουῦ: ἀπ ῬοίοΡ νγ88 αἷ8ὸ βίδῃίηρ ἢ 
18. Τοῦ, πὰ νγγτηϊηρ Ὠ]ΠΊ86], 

19 Βυῦ {π6 ίρῃ ῥυϊοδῦ δβίςρα {6β118 
αὐουῦ [18 ἀἰβοῖρ]θ8, δα δθουῦ 18. ὑθδοὶ- 
16, 

20 7688 ἀπϑυθροά μῖπὶ ὑμαῦ, 1 Βρακοῦ 
νἱθἢ 6 νου] ἴῃ ΡΆ ΠΟ; 1,1 ταυρῃῦ αὖ 8]} 
6ἰπ|65 ἴῃ 0Π6 ΒΥ ΠΑΡΟΡΊΘ 4π4 ἴῃ ὕΠ6 ὕθιηρ]6, 
6 ρἷδοθ ἴῃ τ ΒΟ 411 {Π6 “6 Ὁ}}8 4886 5100 ; 
ἀπ 1 βρακο ποῦ ὁη6 ψογὰ ἴῃ βθογθῦ. 

21 ἍΥῊΥ δβκοϑὺ ἔποι πη 8}. {Π6ὴ 

1 χπτ, “πὸ Βραᾶκο---ἢὸ ἴΟΟΚ ἰπ.᾽ 

3 οτ΄, “1 δὴὴ Ηδ {πδῖ βρακε." 

940 

Βαϊ, Νο. 
158 Ῥυῦ ἐπ βουναπβ δη6 ὑΠ6 Οὐ ΠΘΟΓΒ ϑ'6 ΓΘ 

βίδηϊησ οα ὑμῖν ἔθθῦ, βανίηρ ᾿ἰρ θα ἃ. 
ὈγαΒιοσ, ὅ [ον 1Ὁ νὰ8 νυ η 6.5, δηα ὕπο υ νγαυιηθα 
ὉΠΘλβοῖνοβ: θὰ Ῥρίθν. ἃ180 νᾶβ βύδῃ!ηρ' 
ἢ εἶ ἴδοῦ αν ὑπθιη, ἃ Πα να τ] Πρ’ ΠΤ 56}. 

19 ΤΠ ρη ὑπ μἰρῃ ῥυϊθϑὺ δβίτθα «6818 
αθουῦ ἷ8. ἀἰβοῖρ!θβ, πα Πἷ8. ἀοούν!η6, 

20 7688. ἈηΒΘΡοα ἢΐπι, βαγίηρ, 1,1 
'Βρακ ψῖθῃ ὑπθ που] ἴῃ ρυὈ]ο; 1 νν88 
ὑθδοιίηρ ἰπ {Π6 ΒΥ ΠαρΡΟραΘ δὖ 8}] εἰτη68, δὰ 
ἴῃ ἴπ6 ἔθιρ]θ, {π6 Ρ]δοθ νυ ΠΘ ΓΘ 8}} ἢ { νν8. 
ἈΒΒΘΙΏ0]6 Τορθύμου; ἃπὰ 1 βαϊά ποὺ οπθὶ 
ψογὰ 1 βθογοῦ. 

᾿ 2] ὙΥΥ δβίκοδῦ ὑμοὰ πὴθ ἢ δὶς ἐῃθπὶ 

1 πἶπι αἀἰπινέ,, Ὀὰΐ Βαμα, τοδὰβ ἡἐηπποοίε. 

3 ἀρλὶπὶ, 

ΤῊΪ5. ἰ5. ἃ ἤγοαποῦξ ορί- 
566 

3 γακ' μὲ, δὴν {πίπρ Ὀαγτιΐπ τ, 
{ποῖ οΥἩὨ ΔΡορμΐ5 πὸ βοσροπξιρίαχας οὐ ποαΐῦ ἰπ κυρ. 
Τοὐξοπραοι, μνἱ. χυῖ!, ἅτο, 

4 πὸ ρλγῦ (6, ΤΟ ΜΟπρῖι, Βθοπηβ ἴο πᾶνο τοδὶ χειμών 

[τὸν ψύχος. 

ΘΟΤΉΙΟ. 

Τῆθη νθαῦ οἂὐ {Π|18. οὔπ ον ἀἰβοίρ]ο, ψΠ0 
νὰ5 ον [0 ὑΠ6 ρυϊθϑῦ, πὰ Βράκθ ἕο ὕ}:6 
ἀσον- τσ άον, δηα Ὀγουρῦ ᾿πδῖαθ Ῥϑῦθν. 

17 ΤΊιοη βαϊᾷ ὑπαὺ τηαὶα ὉΠ6 ἀοοῦ- να θ 
πηΐο Ῥρίον, Αὐὸ ὕΐοι ποὺ αἷδὸ οἵ {818 
πιδ ἢ 8 ἀἰβοῖρ]οβ ἢ Βαῦὶ μ6 βαϊὰ, 1 πὶ πού. 

18 ΤΠοσο βύοοα βουνδηΐβ ἃηα οἰ ΟΘΡΒ 
τη ἰκηρἢ ἃ ἢνο οὐ Θ0Ά]5, [Ὁ 10 νγᾺ8. οὐ] ; 
πα ΠΟΥ σ ΡΠ ὉΠΘΙΉΒΟΙ 5: πα ὉΠ6Ὲ 
Ῥοῦδι νν88 νυ} Ὁ Πθ τι Βύα Πα] Πρ’ ἈΠ ὙΥΔΡΙΠΔΪΠΡ' 
μι. 861}. 

19 Βυῦ {πὸ 1ρὶν ῥυίοδῦ αβὶθ {6888 
ΘΟΠποθΡηΐηρ μἷ8 ἀἰβοῖρ]68, ἃπὰ ΘΟΠΟΘΡΠΙ ΠΡ 
.νῖ8. ὑθδο τ ηρ,. 

20. Ζ6818 δηβυνογοα Ὠΐμι, Τ᾽ ΟΡΘΏΪΥ ΒΡΆΪΚΘ 
το ὑπὸ νου]ὰ ; 1 αἰνγαν 8 [ἀρ] [ἢ ἈΒΒΘΙῚ Ὁ ]168 
Δηα ἴῃ οὐ 5 ποιιδο, νἤουΘ Τ6 8 Δ᾽ νυ αγ δ 
σοι ἐορσούμου; δηα ἴῃ βθουοῦ 1 βαϊα ηο- 
{πϊηρ,. 

91 ὙγΠιαῦ  δβίτοϑὺ ὑποὰ τὴ ἢ δὶς ὕΠΘπὰ 

1 ἐξ, Οοα, Ατσρ. {1} Μαββπη. 

3 11," νν»ογκίηρ.᾽ 

3. κἰπίεῖπο, " ἰνγαγβ," πάντοτε ἴον πάντες. 

ὁ ευἷδ, κπ. "Πα ΤῸΥ," ΟΥ̓ "ΟΥ̓ νυν δ," 



παρ, ΧΥΎΥΠΠΙΙ. 

ΛἈΕΚΜΕΝΊΙΑΝ. 

οὔὖδι 9 :1 δηα 6 οὔποθ ἀἸβοῖρ]6, 0 γτᾺ8 
8ῃ δοαυδίπέαποθ οἵ ἐπ μὶρη ῥτίοϑῦ, Βρᾷκθ 
ἀπο ὉΠ ἀοον-Κοορον,; δηα ἰοῦ Ῥοῦθν νυ 1. 

17 ΤῊΘ πιαϊὰ γῆ νυ88 ἀσοῦ- ΚΘΘΡΘΡ Βα] ἢ 
απο Ῥοίθυ, Ῥθυμαρ8 ἰποὰ τσ μθδῦ θ6 οἵ 
{Π|6 ἀἰβοῖρ!οβ οἵ ὑπαῦ πᾶ ἢ Απαὰ 6 5881}, 
1 ἃπὶ πού. 

18 ΤῊΘ βϑυυδηῦβ δηα ΟἰΠΟΘΥΒ Ἰγ6ΓΘ βύδηἀ- 
ἵπρ' ὕπθγθ, μανὶπρ Ἰσηύθα ἃ ἢγθ οἵ ὁδοα]β, 
Ῥδόδαβθ Ὁ νγαϑ οοἱὰ ; δηα ὑπ ν᾽ ΘΓΘ γΆΓΊη- 
ἴηρ' ἐμ ΠΊΒΘΙΥ 5: 8πΠ4 Ῥοϑύθι. νγὰ8 βίαπαϊηρ 
αῦἢ ὉΠ θη, ἃ Πα νὴ88 ὑγαυτηΐηρ ΠΪΠΊ56 17, 

19 Απὰ {π6 μὶρῃι ῥγίθϑῦ δβκθὰ {6808 
δου ἶβ ἀἰβοῖρ!6β, ἃπα δθουῦ [ν]18. ἔθδοι- 
ἴηρ. 
ὅο 6808. ρᾶγθ δΐπη ΔΏΒΜΘΙ, Γ ΒρῆΚΘ 

ΟΡΘΗΪΥ ἰπ {μ6 ποῦὰ ; 1 ὑδυροῦ αὖ ΘΥΘΓΥῪ 
Βιουτϑ ἴπ ἐῃ6 ΒΥ πᾶροριθ, δα ἴῃ {Π|6 [θπιρ]6, 
ΜΉΘΓΘ 8}} ὑΠ6 {608 6 1Ὸ ραῦπογθα ; 8πὰ ἴῃ 
Βθογοῦ Τ βρδκθ πούμίηρ. 

21 ὙῊΥ αβκοϑῦ ἔμοιῖι τηθ ἢ δϑὶς ὕΠ|6Πὶ 

1 ψϑΓ, “νΥ85 βίδιυαϊπρ οὐΐδίθ δὲ ἴΠ6 ἀοογ." 

3 ογῆπαδϑαη, " ἀοογ. ΚΟΘΡοτ᾽ 15 σόσα. ΚΙ τι. 

3 11Ὸ. "δὲ 811 ποιυγ,᾽ απιέπαϊπ γαπὶ ;--- 50, "δὲ 811 εἰπιθβ," 
ΚΔΙνναγ5.᾽ 

ἈΑΝΟΘΤΊΟ-ΒΑΧΟΝ, 

5. 5ΟΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΚΘΙΑΝ. 

ΤΗαῦ ὁπ ἀἴβοῖρ!]θ ΠΟ νὴᾶ8 δἢ δοα δἰ πα ποθ 
οὔ ὑπ6 μἰρῇ ῥγιθϑῦ, υγθηῦ ουὖ δα Βραῖκθ ππίο 
ἔθ υγοιηδηῖ γῃο Κορῦ {110 ἀοον, ἀπὰ βι65 1οῦ 
ἴῃ Ῥρίου. 

17 ΤῊΘ βογναπηῦ πηδὶ ἃ τγμὸ Κορὲ ὑΠ6 ἄθον 
Βαϊ ἀπίο Ῥοίθν, Αὐῦ ῃοὰ ποῦ ὕμθῃ οπθ οἵ 
ὑμπαῦ τηδη᾽ 8 ἀἰβοῖρ]οβ Ὁ Βυῦ Ῥρίοθν βαϊὰ, 1 
8 πὶ ποῦ. 

18 ΤῊ βουνδηΐβ δα οὔσου5 οὔ ὑπ ΠΊσἢ 
ΡΓἰθβίϑ βυοοα Ὀγ, πὰ ὑπθυ μαά Ἰρδίοα ἃ το 
οἵ οοδ]β; Ὀθοδιβθ 1Ὁ νγῦδβ οοἱὰ ; δηα ὑΠ6 
νΔΡΙΠΘα ὉΠ ΘΙΊΒΘΙν 68: δπ4 Ῥοΐθν βίοοα συ ]δ ἢ 
ὑμθιη, ἀπ τγϑυτηθα Εἰ πη56], 

19 Τιθη ὑπ Ἰΐσῖι ῥυϊοδῦ αβιτθὰ {6818 
ΘΟΠΟΘΡΠΐπρ μῖ8. ἀἰβοῖρ!θβ, δηἃ σοποθγηΐϊηρ 
δῖβ ἀοούγ!πθ. 

20 {6808 δηβιγουθα δηἋ βαϊά πηΐο ΠΪπη, 
Τ 5ρᾷῖκθ ὀρϑῃὶν ὕο {1Π|6 νου] ; ἃπᾷ 1 ΔΙ να Υ 8 
ἐδυρσηΐ ἴῃ {Π|6 ΔΒΒΘΠΊΌΪΥ, ἀπά ἴῃ {{|6 ἔθη ]ο, 
ΜΉΘΓΡΘ 811} ὑμθ 76 ν}ὺ8 ραῦμον ὑορθύῦμον ; ἂπὰ 
ἴῃ βϑογθῦ 1 βρᾷϊθ ποὐμϊηρ. 

21 ὙΜῈΥ δβικοβῦ ἔποιι τὴ ἢ ἃ8]ς ἐῃοβθ γ 8Ὸ 

1 ἀοδαψαΐδδα πιαϑ. 

3. ἀα 5]ιεῖχισαπια, ΔΙΌ ΠΟῸ Ἢ ἐμΐ5. κα εἰσήγαγε ᾿ιᾶβ πὸ 
᾿βοπάου, νοῦ βία παϊηρ 85 ἰδ 065 ἴῃ ἔπ βοπΐοπος ἴῃ Οθοσρ. 
Ῥαποίαδϊοι ἃ5. {Π|5 15, δλδέψισαπα ἰ5. ῬτοΡΔΌΪν ἱπτοπᾶθα τὸ 
ΔΡΡΙΥ ἴο ἀεααφαΐδδα γηαδ, τῇ γυναικί. 

3 ΤῊ Θθογρίδη δἴοπο δ 5, τοῦ ἀρχιερέως. 

ἈΈΆΛΒΙΟ. 

Τῆθη πτοηῦ ουὐ ὑμαὲ ἀϊδβοίρ]ο, τῆῸ ᾿τ8 
Κποῦπ ἴο ἔπ ὈΙΒμορ, πᾶ βρακοὶ ἰο {Π6 
ἀοογ-τηἰ ἀβουυδηῦ, ἀπὰ Ἰοὰ Ῥρίου ἴῃ. 

17 Τῆθη ὑπ ἀοον- τα ἀβουναπὺ βαϊά ἕο 
Ῥρίογ, ἢ ϑαγϑβὺ ὕῃου, αρῦ ἔμποι οὐ 6}}18 τη π᾿ 8 
ἀἰβοῖρ]οβ ὺ ΤΠθη Π6 βαϊα, Νοῦ 1,1 πὶ ποῦ. 

18 ΤΠποπ ἐπ6 βουυδηΐβ, ἀπά ὑπὸ οἰ οογβὃ 
βέοοά ὈΥ ὉΠ16 608] ἢτγθ, πὰ πυαντηθ ἐμθιη- 
δοίυοδ; ἴον ὑθαῦ ἰῦ νγὰβ οοἱά : Ῥοῦθι δ]80 
βίοοα νῖ τ ἔῃ, πὰ παν πιθὰ ᾿ϊπι-δοῖγ, 

19 ΤὴΘ Ὀίβῃορ αβκθὰ πὸ ϑανίοαν Θοη- 
τραβααρο 818. ἀἰβοῖρ] 68, δπαὰ οοποουπίπρ Βἷ5 
ΟΓΘ, 
20 ΤΊοη δ βου {Π6 ϑανίουν ἀπ βαϊᾷ, 

1 Βραῖθ ὀρϑηὶυ ἴο ἐλδ που] ; ἀπα Τ δαρὩῦ 
ΔΙΤΤΑΥΒ ἴῃ ἐλδ ἈΒΒΘΙΏΒ]Υ, ἃπα ἴῃ ἐλδ ὑθιηρ]6, 
ΜΥΠΘΓΘ 4}} ΓΘ νν8 οοπι Γορϑύμου ; δηα 1 Βρακὸ 
ποίμπὶπρ' ἰῃ βθογοῦ. 

21 ὙΥῊΥ αβκοδῦ ποῖ τὴ ὃ αϑὶς ἔθθιη 

1 χἰξ, “καϊά." 

3 Ὅλα σισααλι πΐπα απ τομῖν ἰο,---Τλα ὙΓῈ ψηῖῦδ Ἀιοὶϊδ οιυααλι 
σωπὶ οὐδεν τὐμίη, ἄς, ΔΕΙΓΓῖσ ΒῸΒ στο τοίη ἱπαιοδὶ οὔ 
ἐκίπεπ οὔ 6 Α, ϑαχοι Υ. Ηοπι, ΤῸ Ῥα]πὶ 5, νΟ]. 11. ν». 245, 

3 οΥ, " διζοπάπηξ, ταἰπίβέξοτα." 

ἄσσον ουΐδβιαο, ὑπαῦ οὔπ ον ἀἰβοῖρ]θ, Υ ἢ τυ ποτα 
{Ππ6 οὨΙοΥ ρυϊθϑῦ τνὰβ. δοαπδίηΐοα, οαπιθ οἂΐ 
ΔΠ4 ΒρᾶΚθ πηΐο ὑπθ οπὰπ πῃ Κορῦ ἐπ 
ἄοοτ,1 ἀπά ἢ6 ἰοῦ ἴῃ ὅποι Ῥοίον. 3 

17 Απὰ {86 τηδϊὰ ψπὸ Κορὺ {πὸ σον 
βΒδι ἃ ππίο ϑτηοη Ῥοίον, Αὐσὸ ἕπου ποῦ ἔγοπὶ 
διηοπρ ὑπθ αἰδοῖ ρ]98. οἵ ὑ818 πᾶ ὃ Απὰ 
ἢθ βαεϊά ἀπίο μου, Νὸο. 

18 Απᾶ ὑδθ βογγαηΐβ πη ΘΟ ΡΔΠΥ οἵ 
80] ἴ0γ8. βίδπαϊηρ που Ἰρ ὑπο ἃ ἤτο ἴο. 
ὙΓΔΡ ΠῚ ὑΠΘΠΊΒΘΙΨΘΒ ; [ῸΓ ἐπαῦ Πρ τγὰ8 ο0]α 
αηα Βίπηοη βύοοα 4180 στ ὑΠθὰν ἕο ὙΓΔΓ Τὰ 
᾿ΒΙπηΒ6 1}, Ϊ 

19 Τῆοη {π6 πὶριι ῥυθϑὺ βϑιθα {}6βι8᾽ 

᾿ 5ΓΑΥΟΝΙΟ. 

᾿βἰάο. Τρμαῦ ἀϊδοίρθ ἐμογθῖοσθ τῆὸ νγᾶβὶ 
Κπονι ἕο ἔπθ Βὶρι ῥυὶθϑέ, υθαῦ ουῦ, ἀπὰ 
ΒΡαΚκ6 ἀηἴο ἔῃ 6 ὑτοτηδπ 80 Κορῦ ἔμθ ἄοον,} 
᾿δη5 5μι68 Ἰοῦ ἴῃ Ῥοέθυ. 

17 Απὰ (Π6 βουνδηΐ πη τῆ Κορὺ ἐδ 
ἄοον βαϊὰ ἐο Ῥοίθνρ, Μδγ θ6 ἔμοι 4180 τὲ ἃ 
ἀἰϊβοῖρ!θ οἵ 6μ18 τῆδῃ ξ5 ἨδΘ βαϊὰ, 1 δῖῃ ποῖ. 

18 Απὰ {δ βουνδηΐβῦ αηὰ οὔϊοοῦβ βέοοα 
Βιανὶπρ πηδθ ἃ ἢγθ; ἔῸγ 1Ὁ τγὴβ οοἹ]; δᾶ ὑπο, 
ΔΓΠΙΘα {Πθιηβοῖνθβ: ἃπᾶ Ῥρίθυ νγὰ8. νυ τὶ 
ὕμθιη βέδπαϊηρ πὰ τναυτηΐηρ Ὠϊπι56 1}, 

᾿, 19 Απᾶ ἔπθ Βῖρῃῃ: ρυίθδε αδκοὰ Ζ6βι8β᾽ 
ΘΟΠΟΘΡΗΪ Πρ’ ἢ 8. ἀἰβοῖρ] 68, πὰ σοποθγηϊηρ' 
18. ὑβδοιίηρ. 
᾿ς 20 46888 Δηβινογθα ἢΐπ), 1 Βρακο πηῃθϑβὶ- 
ὑαυϊηρῚν ἴο ὑΠ6 νου] ;6 1 Δ] ναν 8 ἐδυρὩῦ ἴῃ 
Πθ Βυμᾶροριθδβ, δηὰ ἴῃ [Π 6 ἔθπΊρ]6, ὙΠΟ ΓΘ 
ὅθ 76 ν}8 αἰναυβ ραῦθμον ἰορϑίμον "7 δὰ 1 
ΒΡΆΚΘ πούμιϊπρ' τυ Βαῦθυον ἴῃ βθογθῦ. 

᾿ς 21 ὙῈγ ἱπαυίγοβυ ἔμου οὗ τη ὃ ἱπααῖτο 

1 ἀσεγηϊέδμὸ, "το ἔπ 6 ρογέγοββ. 

3 ΟΒΕΤΌΠ.. ΟΥ̓ 5 " δηὰ ;᾽ ἰδ τοδᾶβ, " διὰ πανίπρ Ξροκοη ἕο 
{86 νουδὴ νη Κορὲ πε ἄοου, εξ ἴῃ Ρεΐογ. 

3 5ρο Οδοτε. Δα]. 

4 “οἕμπο αἰδβοῖρ]65 οὗ ἐπ |5 πηδη." Οπβίτγοτω. 

5. τ. " Β]αν 5 δηα βοσνυδηΐβ.᾽ 

δ «0 Δ}} ἔϊο νυου]ά." Οπβέγομη. 

ΤΥ ΠΟΤΟ Δ}} πὸ 765 κδίμοῦ ἐπ βοῖν 5." Οπέγοσῃ. 

ΡΕΆΞΒΙΑΝ. 

ουὖὐ. Απά ἐπαῦ οὔθ αἰβοῖρ!θ, τιμοπι ἐδ 
Βίρη ῥυιθϑὺ Κπϑν, οατηθ ουῦ ἃπὰ βραῖκθ ἕο 
{πΠ6 ἀοουκθορον, δπα θτουρμῦ Ῥοΐου ἰπβίάθ. 
] 

17 Απὰ ἐμ ἀδυρμίου! πηο Κορῦ ἐμοὶ 
ἄοουν βαϊὰ απο ϑίσοη, τὸ ἔμποι ποῖ αἶβοὸ οἵ 
Ἐπ ΠῚ ἢ 5 αἸΒοῚρ 68 ὃ Ηθ βαϊὰ ὑηΐο ἰθυ,. 
Νο. 

18 Απᾶ ἐδ πιθὰ ἀπᾶ ὑπ οὔοουβ προτὶ 
βίαπαϊηρ, δηα ΠΙρηῤοὰ ἃ ἤγνο; ἐπαῦ ἐμογ, 
τηϊρηῦ σοῦ ἈΓπὶ : θΘοδιιβθ ὑμπαῦ πἰσὶῦ ντὰ8 
οο]ά : «πα Κ᾽πιοη 4180 νγαυτηθα ᾿ἰμη56} Ὁ τς ἢ 
{Π|6Π}. ᾿ 

19 Απὰ {{60 οἰϊοῦ ρυίθϑῦ αβκθὰ {6808 
δθουῦ ΗΒ ἀἴβοῖρ]65, ἃπὰ αθουῦ Ηἷβ ὑθδοι πο. ἀθουῦ Ὠ15 ἀἰβοῖρ᾽θβ, απὰ ἀθουὲ ἷβ ἐθδομίπρ., 

20 Απά 42681ι8 δηβινοσοά τπΐο πη, 1 20 {6808 βαὶϊά ππίο δίτῃ, Τ ἑαἸ κα δὲ Δ}}} 
ΒΡΆΚΘ ἴο ὕπθ που] ρα] ον ; ἀπὰ 1 ὑδυρ]ὺ ἐἶπιθ8 Ορϑαὶν ἴο ἔπθ που] ; 1 ὑπασλῦ πα ες, 
αὖ 8}1 {ϊπ|68 πῃ ὅπ: ἔθιρ]6, αῃα ἴπ ὑΠ6 ΒΥ πᾶ- ὉΔ}]ν ἴῃ ἐμ βυπαρόρσιθ, δὰ ἴὰ ὅπ 6 ἔθαιρὶο, 
'Βοριθ, ΜΠΘΓΘ 8}} (6 76 ν8 ραῦμον ὑπθπὶ- ἴπ ῬΙδοθβ θυ ΑἸ} ὑπο {ον 8. σαΐθον ἴο- 
[56 |γ68; ἀπ 1 [ἈΠκο ποὺ οἵὁἨ οπθ ὑπίηρ, ἴῃ φϑύδου ἢ δα ἴῃ βθουοῦ βαϊὰ 1 ποιϊηρ. Ϊ 
᾿Βθογοῦ, 

21 ὙΥΒαὺ δἰϊοῖι ἔπθθ ἤο δὶς τὴϑ ὃ δ8Κ 21 ΜῈ αβκοϑὲ ἔποὰ οἵ τὴ ὃ δβδκ οἵ 

1 χιξ, “6 Ρογέγοββ," 1 δα' λίαν, ΟὐΟπιραγο εἸ|5 τοδάϊηις νυ τῆς ἘΞτΗορὶς οὗ 
(τὸ ῬΟΙΥΚΊ., “το ἀδοκηξον οὐ ς ἀοογ. Κοσρογ."" 

3.Α, Παίγοι. 

8. Δ, Ξε. διαγά. 



5. ΖΟΗΝ. ΒΔ». ΧΎΠΙΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ, 

σΒ]οἢ ΠθαΓα πηθ, τυμαὺ [1 μᾶγθ 8814] αηΐο 
ὉΠ θη : Ὀ6μο]4, [[Π6Υ] Κπονν ψυμδῦ 1 βαϊά. 

22. Απᾶ ψβθη Β6 δὰ ὑπῈ8 [ΒρΟΪΚΘΠ,7 0Π6 
οὗ ὉΓ86 οβῆοονβ [σμΐο βίοο ] Ὀγ ᾿ἰβύῦγιοε 
᾿Ζ6βὺ8 "νι ὑπ 6 ῬΆ]πὶ οὗ ΕΪ8 Π8Π4, Βδυ]ηρ, 
᾿Απϑιγογεϑὺ ὕμου {Π|6 ΠΡ} Ρυϊθβῦ 80 ἢ 

238. 6815 δηβυογθα Βῖπι, ΓΕ Ὶ Πᾶν ΒΡΟΚΘα 
601}, θθ8γ τϊῦπθββ οὗ 0Π6 601}: Ὀαὺ 1 ψ6]], 
ΟΥΥ διηϊξοϑῦ ὑΠοι πη ὃ 

᾿ς 94. δ[Νον} Αππᾶβ μδᾷ βοπῦ Βίτη θοιπᾶ 
ππίο (ὐδίαρδ8 ὉΠ6 ΒΙρῚ ργιθϑῦ. 

25 Απά Βίπιοῃ Ρείθν [βύοοα ] δηα [ὑγᾶγτη- 
647 Βἰμηβο!!, Φ{ἼΠ6Υ] βαϊα ὑπογθίουθ αηΐο 
μἷπι, Αὐτῷ [ποὺ] μοι αἰβὸ οπθ οἵ [18 α18- 
οἷρ!οβ ἢ Ἠδ ἀθηϊθα [{ὲ{,] ἃπα βαϊὰ, 1 8πὶ 

"μοῦ. 
᾿ς 2θ. Οπθ οὗ {μ6 βογυνδηΐβ οἵ ὑῃ6 Πρ} 
Ῥυῖθϑῦ, θθῖπρ' [λὶ8] Κπβιηδη ΠΟ86 θᾶ Ῥϑῖθν 

᾿σαὖῦ οἵδ, βαῖυ, ιὰ ποῦ 1 866 ὕπ66 ἴῃ ὕμ8 
᾿βαγάθη πῖθῃ Βῖτη ἢ 

27 Ῥοίον ὑπ ἀθηϊθά ἀρϑίη : ἀπ ὅϊπ|- 

ΒΥΕΙΑΟ. 

ΜηῸ Πρατὰ ψῇηδὺ 1 Βρᾶκθ ψὶθ ἢ {θὰ :} Ἰο, 
ὉΠ ΟΒ6 5 ΚΠΟῪ ΘΥΘΙῪ ὑμιηρϑ 1 Βδ]α. 

22 Απὰ 88 8 βαϊὰ ὕμθβθ ὑμίηρβ, ὁπ6 οἵ 
{πὸ οἰ ἴσθυβ τΠο τγὰ8 βία παϊηρ, Βύγ Οἷς 6808 
ΟΠ ὶβ μος, δη4 βαῖα ἀπίο μΐπι, ΤΉΒ 
δἰνθδῦ ὕΠου] 8Π ἈΠΒΥΓΘΙ ἴο ὑΠ6 ΒΙρῚ ῥτϊοϑῦ ἢ 

28. 6508 ΔΒ ΟΓΘα ΔΠ4 βαιά ππῦο ΠΪπΠι, 
1Γ 1 βρ8κθ ον], Ὀθᾶν νυ] θη 88. οὗ {}6 6γ]} : 
Βαυΐύ 1 ΤἈΊν]γ," Εν δύσι κοῦ ὑπο πη ἢ 

24. Ῥυὺ Αππηδβῦ βοηὺ {6815 θϑῖπρ θου πα 
απο ΔΙ ΔΡὯ8 ἐμ Βῖρἢ ρυὶθβῦ. 
5 Απὰ ϑίπποη Ῥϑίθι γγὰ8 βία αϊηρ' δπα 

ΜΔΓΙΉΙΠρ' ΠΪΠ]561, Απαὰ ὑπΠ6ν ΒΔΥ ἀπο ἢΪΠῚ, 
Ατὺῦ ὕδμοιι ποῦ 4180 ὁπ ἔγοπὴ διηοηρ᾽ ἷ5 418- 
οἰρΙοβ ἢ Ἠδθ ἀθῃηΐθα, δπὰ 8814, 1 δὶ πού. 7 

26 Οπθ ἔτοπι διποπρ' {Π 6 βθυυδηΐβ οἵ ὉΠ 6 
ΒΙρἢ ρυϊθβῦ, ἃ Κἰπβιηδηδ οὐἨ ᾿ἶπι ΠΟΒΘ ΘᾺΓ 
πο ϑ οαῦ ΟΥ̓, Βαϊ απΐο πΐπι, ϑανν 1 ποῦ 
0Π66 ψΊ ἢ Πΐμὴ ἴῃ Π6 ραγάθῃ ἢ 

27 Απα!0 Β᾽τηοηϑ ἀθηϊθα ἀρϑὶη : δηα ἴπη- 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΜΠῸ Πμοαγὰ τπηθ, μαῦ 1 Βρᾶῖθ απίο ὑμθιῃ: 
Ιο, ὕμϑου Κπουὺῦ τ ῇηδὺ 1 Βραῖο, 1. 

22. Απᾷ 85 δ βαϊά {18,1 ὁπ οἵ ὑπ αὖ- 
ἐθηάδηῦβ ὙΠῸ νυ ΓῸ βύδπαϊηρ, βύγοἰς 6808 
ΟΠ ὕμθ οἤθθκ," δηὰ βαδϊὰ υαηὔο μἷπι, ΤῊ 8 
{μθπ ἀπδβυγθγθδῦ ἔθου 6Π|6 ΒΙρ ῥυϊθδὺ ἢ 

28 Απᾶ {6811 δηϑυθγθα δῃᾷ βαϊά ππΐο 
Βῖπι, ΤΡ Τ ρα ΚΘ υ]], θ6 νυ ϊ δ 6588 8 Πα δοοι86 
1168 οἵ ὑπαῦ 6ν}} : Ὀυὺ 1 1 ΒρδἸκθ νγ6}}, συ βϑγο- 
ἴογϑ βύγι Κϑϑὶϑ Ποῖ τὴ ἢ 

24 Απὰ Απηδ8 βθηῦ {6811 ᾿πΒ] 6 απο 
ΟΔἰΆρΡ ἢ 88 ὉΠ6 Βῖρῃ ρυϊθϑῦ. 

25 Απὰ δίπηομ Ῥοῦθι βίδῃαθυ ἢ πα τυ ἈγΠη- 
οὐ6 ΜΙ πηβοὶ : δηᾷ ομϑ βαϊᾷ ὑπῦο ΠΪΠῚ, 
ΤΉ 480. γέ ἔγοπι διποπρ ᾿ἰ8. αἰδοῖ ρ]68, 
ὑπο ῦ Απα [6 ἀθηϊθά, ἃπά βαϊὰ, 1 νἃ8 
πού. 

20 Απᾶ οπθ οὔ {π8 βουνδηΐβ οἵ ὑδιθ Βρἢ 
ΡΓΙοϑύ, νυ ο νγὰ8 ἔγοῃι διηοηρ ὕΠ6 το αὐ γ 68 
ΟΥ̓ Βῖπιθ ψῃοβθ ἂν Ῥϑῦβθγ ουῦ οἱ, Βαϊ τπηῦο 
Βῖπη, ὅδδνν 1 ποῦ ὕΠ66 ἴῃ ὕΠθ σαγάθῃ υἱῦῃ Εἶτ ἢ 

27 Απᾶ δραΐη Ῥούθι ἀθηϊβὰ ἐέ : ὅπ ἐμ 

Α.}. 33. 

1 7ογ. χχ. 3; Αςίβ χχὶϊ!. 2, 

3 ΟΥὉΧ, εοὐέλα γοὰ. 

5. 5Κ), Μαίϊ. χχτί. δ7. 

45, Μαίξζ, χχνυΐ. 60,71; 5. Ματκ χῖν. 60 ; 5. Τὺκο χχὶϊ. 58. 

5. 5, Μαδίί. χχυΐ. 74; 85. Μασκ χῖν. 72, 5, Κὸ χχίίϊ. 60 ; 
ΟἸ᾿. χίϊὶ, 38. 

5ΛΔΗΙΌΙΟ. 

γχγΠ0 Πραγά, νι δῦ ἃγθ ὑπ {πϊηρβ 1 βαϊά απΐο 
Ὅμθπὶ: ὕμπθυ Κπον τι μδὺ {μΐηρβ 1 βαϊά. 

22 Α8 Πθ βαϊα {1686 {Π]πΠρ8, ὁΠ6 οἵ {86 
᾿ΟἰΘΘΥΒ ὙΠῸ νγᾶ8 βύαπαϊηρ βύγιοἰς 6888 οἢ 
86 ἴλοθ ῖῦΒ Π6 Ῥ8]πὶ οἵ Ηἷβ μαπά,} βᾶγ- 
ἴηρ, 15 1818 ὉΠ6 βογῦ οἵ δῆβυθν ἴο 86 Βίρἢ 
ΓΡυγῖοβῦ ἢ 

23. 16808 βαϊ 4" απῦο Βἷπι, Π{ 1 5ραῖκθ 6υ]]}, 
Ὀθαὰν πο] ῦΠ688 οὐ {Π6 Θυ]} ; Ὀαὺ 1 ν6}}, νὴ γ 
᾿βύτηκοϑῦ {Βοὰ πθ ὃ 

᾿ 24 Το Απηδ8 βοηῦ δίῃ θουηᾶ πηΐο 
᾿ Οδἰαρἤμαβ {π6 ρα ρυίθϑῦ, 

5 Ῥυῦ 88 ϑιποη Ῥϑέθ γγ88 βίδπαϊηρ 
οἡ Πῖ8 ἴϑοῦ νυ δγιηϊηρ ΠἸμηδο γ, ΓΠΘΥ ΒΑῪ τπΐο 

ΓὨῖμη, Αὐτὸ ὕπο ποῦ αἷδο ὕδμοιι, ὁπ6 ἔγοιι 
᾿ΔΙΏΟΠΡ ἷ8. ἀἰβοῖρ!οβῦὺ Ηδ ἀθπίθα, βαγίηρ, 
ΙΝο. 
᾿ς 206 Ομθ ἔγοιῃη διποηρ ὕΠ6 βουυδηίβ οἵ {Π6 
ρα ργῖθϑῦ, ψῆο γ88 ἃ Κἰπβιηδῃ οἵ ἢΐπὴ 
ΟΡ ΠΟΒΘ ον Ῥρίοι βύγποϊς οἵδ, βαῖ τ, Αἴὰ 1 ποῦ 
6 Ὁπᾶῦ 8ανν {Π66 ἴῃ ὅΠπ6 σαγάθη γῚ Ὁ Εΐπὶ ἢ᾽ 

217 Ῥυΐ {πη Ῥϑίον ἀθηϊθά δραΐῃ : δῃὰ ἰπη- 

1 “00 {ποπη.᾽ ΗΓΚΙ. ] 
3. οΥἉ, “Ὑπογ,᾽ ᾽δηῶσι, γαῖπου αὐτοί ἔμᾶπ οὗτοι. Βαΐ ΗτγκΙ.. 

[85 ᾽δηπῆσι, οὗτοι γοῖοττίπρ ἴο ὕΠποδ6 ργοβϑηῦ, 
5 “{Π6 {ἰὴ 65 ϑν Β]ΟῊ 1 βαϊα,᾽ ΗΚ]. 
4 ἐξανο 79κβ08 ἃ 5]8ρ.᾿᾽ ΗΤΚΙ. 
5. “Ὑγ6}}.᾿ ΗΓΚΙ, 
δ ς, Ολαποη. 
7 πὸ. Χ1 ννὰβ ποΐ,᾽ δ "ευἱέδι. 

8 "λψοπῦ, ἴ.α. ἀδελφικός. 
9 «Ῥεῖεσ.᾽ ΗΚ]. 
10 {θ᾽ ΟΥ̓ {πογοίογθ.᾽ ΗΤΚῚ. 

1 χαπέα δ' λῖϊδ, “Ἴος ἀϊσοπάο," 

3. 71," βύτα οκ [6 σμθοκ οὐ 1 εβυβ.᾽ 

3 ἐ βγῃηϊζοβέ Με.᾽ ῬοΪνΕῚ. 

4 «φηᾷ Βίπηοι Ῥοίου νγὰβ βύδιναϊηρ πα νγαυπιΐμηρ’ πη. ὦ 
561{,᾽ Ῥοϊνε]. 

5 ἐκδηἄκω, ἴ.ᾳ. νοῦ. 17. 

δ ἐᾷ τοϊδίίνο οἵ Ηἰπι.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. 

7 ῬΟΙΥΕῚ. δἀαβ "ἃ {ηϊγὰ εἰπιθ.᾿ 

γηῸ Βοαρὰ σι ῇμαῦ 1 8814 : 1ο, ὕΠ6Ὺ πον 
ΝΠ αὖ 1 βαϊά. 

22. Α8. «6818 5814 ὑΠ680 ὑπ]ηρ5, ὁπ6 οὗ 
ὕΠ6 οἴοθυβ ΠΟ Ῥ6ΓΘ βίδπαϊηρ ὁἢ. ΠΘῚΡ 
ἔδοῦ, σᾷνϑ «6808 ἃ 518 ρ,1 βαγίπρ, [8 {818 {0 
ἸΏΔΠΠΘΡ ὅποι δηβινθρθδῦ ὑπ 6 ΒΙρΡῚ ρυϊοϑῦ ἢ 

23. 6 8118 ΔΒ ΘΡΙ Πρ Βα] ἃ πἀπίο Βῖπι, Τ 
1 βρᾶϊκθ ον], ὈθὰΡ νυ ἰῦΠ688 οἱ 116 δνὶ] ; θαῦ 
1 ψ| 11, νι μαῦ [ῸΓ βηλοῦ ὑποι πη6 ἢ 

24 ΤΠοη Αππὰβ βοπῦ πη Ὀοιπά τπηΐο 
Οὐδἴαρθα8 {πιὸ ῖσ ἢ ῥνίθβῦ, 

20 Ῥαΐ αϑ δ΄᾽ΨΞᾳ΄Λ᾿΄͵3οη ῬΘΙΘΙ νγ88 βίδα πρ' ΟἹ 
ἢἷ8 ἔδοῦ ταν πλϊηρ Πἰτη56}}, ὑπ Ὺ Βα] ἃ ἀηΐο. 
Βῖπι, Αὐτὖῦ ποῦ ὅποι 4180 οπ6. [ΤῸΠῚ ΔΙΠΟΩρΡ, 
[18 ἀἸβοῖρ]ο8 Ὁ Ῥαῦ μθ ἀθηϊθα, ἃπα β8]α, 
Νο.3 

20 Οπο οἵ {Ππ06 βογνδηΐθ οἵ ὑπὸ Πρ} 
Ρυθϑῦ, ἃ Κἰπβιηδη οὐ ἢϊμη ἡγΠΟΒ6 ΘῈ Ῥοῦθυ 
σου ΟἹ, Βαϊ υῃ, 14 1 ποῦ 860 {πθοὅ νι τ ΠΪπὶ 
ἴη {πὸ σαγάρη ὃ 

27 Ὅμ οι Ῥοίον ἀθηϊθα ἀρϑῖῃ ; ἈΠ ᾿πηπη6- 

Ἐξ, “Βίγαοκ ἃ βαρ." 

3. Βαλα, οτηῖεβ ἀπεκρίθη. 

3. αἰγοῖκ, νεοτοδθ Μοτηρΐξ, μδ5 εἰ λδεω, 

᾿ 4 Βοδῖι 5αμια, απὰ Μεπιρῆ. οτηῖε εἰμί, ᾿ αἵπαὰ δ γοκ. 

Ἰ αρλιαϊ ἢ τι Καὶ, " κᾶν ἃ ΒΡ ᾽ ΥΠΟΓΟΔΒ {16 Βαμα, πα8. 
ἀρλγεῖ πε ἴα ἥπαακ, " βύγαοΚ ἃ βαρ," ] 

3 566 δαλα, δὰ 1, 

5 γ»δ αποῖς απ αἰπαμ ὃ γτυκ; Ὀὰΐ Βαλα, ἀποῖκ ἀπ μὲ δέ 

[ἀπὸ παπὰ τὸ “κυ 5,᾽ 

ΘΟΟΤΗΙΟ. 

ΜΠ0 Πραρὰ τυ μδῦ 1 Βρακθ μῦο ὑῃ θη): 866, 
ἔμοὺ Κπονν ψιθδῦ 1 8814. 

22 Βυῦ οπθ οἵ {δ οἴϊοθγβ βίαπαϊηρ ὈΥ, 
βάν ἃ Ὀϊον ν Ὁ} ὉΠ6 ῥά] οἵ ὑπθ πὰ πα ἴο 
ἴΘΒι8. βαυίπηρ {Π18, ἀπα βαϊά, Απβυγθγοδῦ 
ὑποι ὑπ 8 ὑπ ομἸοῦ ργιοϑῦ Ὁ] 

28. 96 8118 δηβυνθγθά, 1 1 Βραῖκθ θυ], θθδν 
ὙΥὑΠ688. Οὐ 086 ΟΥἹ] ; θὰῦ 17 νν6}}, ναῦν [ῸΡ 
διηϊτοϑῦ ὑποι τη ὃ 

24. ΤΊθη Απηδβ βοηὺ πἶπι θουμα ππΐο 
ΟΔἸΑΡΠᾶ8 ὕΠ6 ΒΊρἢ ρυϊθϑὺ 

20 Βυῦ Βίπιοῃ Ῥϑῦθν ννὰβ βία παϊηρ ἀπ 
αΡιηρ δἰ μ861:. ΤΠΘη ὑΠπον β8]4 υηὐο 
μΐα), Αὐαὖ ποῦ ὕῃοιι αἰδὸ οἵ ὑπθβο ἀἴβοὶ ρ]68 
οἵ 18 οπο ἢ θυῦ Πα ἀθηϊθα, δηὰ βαϊά, ἶντο, 
1 δὶ ποῦ. 

20 Οηθ οἵ ὕπ6 βουναηΐβ οὔ ὑπ δὶρἢ 
ΡΓοβύ, δηα {158 Οὁη6. ψγὰ8 σοὶ αῦθα ὕο ὨΪπη 
ψΠοθ6 θὰν Ῥοίον ουἱδ ΟἹ, βαῖα, Τ1ἃ 1 ποὺ 
566 ὕΠ|66 ἴῃ ὑπ νου - ραν άθηῇ νυ ϑϑν Πΐπι ὃ 

27 ὍΠθη Ῥοίον ἀθηϊοα ἀραΐῃ : πα ἰπη- 

1 γρίκί κει χα αγίτι, τ." Βα τὸ Ηΐπιὶ βαγίπμ {ποβὸ ἐπί κ8 
ὁπ Οὐ {πὸ κογν δῆτ βία αἰ πρ κανὸ ἃ ον νυ 11 {1|ὸ Ρμαϊπὶ οὗἁ 

3 γηαίϊκίἰη γα τ. 

5. 1Ὸ, "τὸ νυ ποπὶ ῬοΐοΥ σὰξ ΟΥ̓ ΤΠ6 δατ," 

4 ἵη αμγίἰρματάα, 



ὍἜΉ.». ΧΎΙΠΙΙ. 

νΠ0 Ποαγ ψυμαῦ 1 δρᾷκθ ψ θἢ ὉΠ θαι :} Ἰο, 
ὉΠ6Υ Κπον τ Παῦ 1 Βραῖο. 

22 ὙΥΒΘΩ πὸ βαϊά ὑπαΐ,3 ἃ σογίαϊῃ ὁπ οὗ 
ὅπ οἴ οογθ ΠῸ ν᾽ 88 βία παϊπρ' ὑπ 6 ΓΘ, βιποῖθ 
Τοβὰβ οα ὑπ ἔδοθ ψῖθ ἢ ὑπ6 Ραμ οὔ 18 
μιαπα,3 ἀπὰ βαϊὰ, Οἴνοϑῦ ποιὰ ὕπ8. Δ δῃ- 
ΒΧΘΡ ἴο ὑΠ6 Πρ ρυοϑῦ ἢ 

28. Απᾶ {6818 Βα 10}} υηῦο μῖπ, ΤΕ Τ Βρακο 
δαρηῦ 6υ}}, θθαν τυϊθη 688 οὗ ὑῃ6 Θυ]}}; Ὀυΐὺ 1 
ψ6}}, ν ΠῪ διϊὑοϑὺ ὑμοὰ τη6 ἢ 

24. Απὰ Αππαβ βοηῦ δῖπι θοσπα πηΐο 
Οδἴαρ να8 ὑπ Βῖρ!ι ρυϊθϑῦ. 
4 χχχτινυ.---ῶ5 Απὰ δίπιοπ Ῥοϑίθι νγδ8 

βίδπαϊηρ ὕΠθγῸ πα νι ριηθα ΒΙτη86 1, ΤΉΘΥ 
ΒΔ ἀπίο δἶπ), ΜΊρμ οδὺ ὑμπουι ποῦ ΡΘΡΒ Δ Ρ8 
θ6 οὔ [π6 ἀἴβοῖρ!θβ οὔ ὑπαῦ ὁπ μου ἢ Ηθ 
ἀοηϊοθα, απὰ βαϊά, 1 διὰ ποῦ. 

20 ΤΠθη ὁπ οὔ ἐμ6 βουναπίβ οὔ ὑμθ μὶρἢ 
Ῥυϊοϑῦ, ἃ Κίμβιθδῃ οἵ Ἀΐπὶ Π086. θὰ Ῥθίον 
οαὖ ΟΥ̓, Βαι ἢ, ϑανν ὕμθα Τ ποῦ ὕπ66 ἴῃ {1Π|6 
βαγάθῃ ψ ἢ τη ὃ 

27 Αραΐη Ρεῖθν ἀθπὶθα : δηά ἱπιτηθ- 

1 ναγὶ "ὙὙΠδξ 1 βαϊὰ ἀπίο ἔποτη." 

3 ψγ, 5Βδια {}15.᾿ 

8 γξ, “κανο 5 εϑὺ8 ἃ ὈΟΧ ΟἿ {ΠῸ Θαγ, 1.4. Θαθοτε. 

ΑΝΟΠΙΟ-.-ΒΑΧΟΝ, 

ὙΠῸ πραγὰ ψθδὺ ΤΟ βραϊζο ἴο ὕθιῃ: ὑΠ6Υ 
Κηον {86 ἐπίηρσϑ ὑπαῦ 1 βαϊα ἴο ὑπ θη. 

22. ΑΒ. Πὸ 8814 ὑπϊ8, ομθ οἵ 6. αὐέθηῃ- 
ἀδηΐβ πο βέοοά πθγὸ βυιοῦθ ὕΠ6 ϑδνίοιν 
ἢ δἷ8. παηὰ δηα βαϊά, Απβυνθγοϑῦ ὕπο 80 
ἐμ9 ὈΙβμορ ἢ 

23 ΤῊΘ ϑανίουῦ ἀηβ ΘΓ Ὠΐπι, πα βαϊά, 
11 βρᾷκο ουἹ], θθδΡ πυϊῦποβ8. οὐ {}|6 6Υ]] : 
11 ρᾷκθ νγ6}}, νγ Ὀθαίθϑυὶ ὑμποιι τὴ ἢ 

24 Τῆθη ΑΠπΠδΒ βθηῦ πἷπὶ ἕο ὑπ ὈΙΒΠ ΟΡ, ἢ 
Ῥοππά. 

25 Απά ϑδίταοπ Ῥοίον βίοοα δηὰ ναγιηθα 
ιἰπι-ϑο ΤΏ θη 8814 Ποὺ ἀπΐο ἶπι, ϑαν- 
οϑὺ ὅποι, Αὐὖ ὑποὰ οὗ 18. ἀἴβοῖρ 68 ὃ Ἡς 
ἀϑηϊοά, πα βαϊα, 1 δπὶ ποῦ. 

20 Το βϑαϊά οπθ οἵ ὑπ θΙβμορ᾽ Β 86 Γ- 
γδηῦϑ, ἃ γοϊαὐϊου οὐ Ὠἷπὶ γο86. θῶ Ῥϑίον 
βύγαοκϑ οἵ ΝΟν,, βὰν 1 ὑδοο ποῦ ἴῃ δ 
νουῦ-ραγάθη ψ Ὁ εἴτα ὃ 

27 Ῥεοῖθν ὕπθη ἃραΐη ἀθηϊθα : ἀπ Βοοὴ 

1 διοί δεαίκέ ἐλῳᾳ πιδῦ 

3 ΤΟ ΔΑ. ϑδάχοι, κὸ ἴπ Ῥογβίδη, οτηἱἐβ " σαί δρ δ 8," 

5. γ1π, " 5]ονν," εἰολ. 

δι. ΦΟΗΝ. 

ΘΕΟΆΟΙΑΝ. 

Βραγα τ θδὺ 1 ὑδυρ Ὁ} 0Πθτὴ : ἰο, ὉΠΘΥ Κποιν 
μαῦ 1 Βρακθ ἀπΐο ὑπ θ πη. 

22. Απά 88 7968118 βαϊά ὑδπαῦ, οπθ οἵ ὑπ 
Βουυδηΐβ ΜΠῸ ψ͵ἃ8 βίδηαϊηρ ὕΠ6γθ, βύσιοϊ. 
Τοβαβ οα ὑπ ομθοκ,25 ἀπὰ βαϊα, Απβιυνθγοβῦ, 
ποι ὑπ ἰριι ρυϊοϑῦ 80 8 

23. 7688 βαϊα απίο μΐπη, ΤΕ Τ ΒρδἸκθ 6υ]], 
θᾶ θη 6 885 οὐ {Π6 Θυ]] ; 17 γι 8}], ἴὸ ψμαῦς 
ΤΘΆΒΟΙ Βιηϊθβῦ ὕμποιι τη ὃ 

94. Απὰ Αππᾶβ βοηῦ μἷπὶ θοιπᾶ ὑπίο, 
Οαἰαρμαβ ὅδ Πρ} ργίθϑῦ. 

5ΠΑΥΟΝΙΟ, 

οἵ ὕῃοβθ τῆὸ μθαγὰ τυ μαῦ 1 βαϊὰ πΐο ὑπθιη: 
Ιο, βου} Κῆονν τι μδῦ 1 βαϊά. 

22 ΑΒ ἢ6 βαϊἀ {1686 τοογεῖβ, ὁηθ οἵ ἐδ 
οἰ ΟΘΓΒ βέδ πα Πρ Βυηοῦθ [65118 οἡ ὅΠ6 μι θθκ,ἢ 
δὰ βαϊὰ,5 ὅο. δηβιγθγθδῦ ὕμοι ὕμθ Βῖρἢ 
Ρτῖθϑὺ ἢ 

23. 6888 δηβυογθα πη, ΠῚ βρᾷκθ ου]], 
ὈΘΑΡ ψ]ΌΠ688 οὗ ἐμ 6ν]]} : θαΐ 1 νπ6}}, Ἐν 
Βῃλοϑῦ ὑποῖ τη6 ἢ 

24 ΤΏΘη Αππαβ βοηῦ εἰπιῦ θοπηὰ απίο, 
Οὐδίαρ μα ἐπ6 Βῖρῃ ῥγιθϑῦ, 

οῦ Βαυὺ δίπιοη Ῥοίον βίοοά πὰ νψανιθα 
Βἰπηβο}  : απα ὑπ 6 γ ὑμαῦ βέοοα Ὀγ, βαϊά αηΐο 
Βἷπη, Ασῦ ὅποι ποῦ 4180 ὁπ οἵ ἢ15 ἀἰβοῖρ]θ8 ἢ 
Ῥαῦ μ6 ἀθηϊθά, δηα 5814, 1 δ ποῦ. 

20 Οπθ ἔγοπι διῃοηρ' {Π6 βουυϑηΐβ οὗ {86 
μῖρα ρυϊθϑῦ, ἃ Κἰηβιηδῃ οὔ ΐπὶ ΡΉΟΒΘ. ΘΔΣ 
Ῥρίον ουῦ οἵ, βαϊ4 απο μἶπι, Πιὰ 1 ποῦ 
866 ὕπθ6 ἴῃ ὑπο νἱπθ- ραγάθη τυ Βΐπι ἢ 

27 Απᾶὰ Ῥρίοι ἃραῖη ἀθηϊθα : δηα ἰπὶ- 

25 Απὰ δ΄᾽ιμπιοῃ Ῥϑίθν γἃβ βίαπαϊηρ ἀπὰς 
ὙΔΡΠΉΪ Πρ’ ὨΙΤΏΒ6Ι Ὁ, ΤΉΘΥ βαϊά ἐμθγθίογθ. 
πηΐο μη, Αὐὺὸ ἔποι ποῦ αἰδο οὗ δΐ8 ἀἰ8-᾿ 
οἰριοβ. ὺ ἨΗδθ ἀθηϊθά, πὰ βαϊᾷ, 1 πὶ ποῦ. 

26 Οπο οἵ ἐμ βουναπίβ οἵ {86 Βίρῃ, 
Ῥυθδύ," θθὶῃρ' 8 Κἰπβιηδη ἕο ᾿ΐπὶ Ἡ ἢ Ο86 ΘᾺΡ 
Ῥρῦύθν ουὖῦ οὔ, βα]4, ΤΠ). Τ ποῦ 866 μ66 ἴῃ 
{86 ψογύ-ραγαάθηθ νυ ἱτἢ Ὠΐτῃ ἢ 

27 ΤΠ θη Ῥοίθν ἀθηϊθὰ ἀραὶη : ἀπ ἴτη- 

1 νηδίβαυσενα, “ΜΏΔΌ 1 νγ85. ὕθδο}ϊηρ,᾿ ΟΥ̓ἦ νὰ 5 πὶ {Π6 
ΒιδΌϊς οὗἉ ὑθδο ῖτι ἘΠ Θ᾿ 

3 ἐξογια φιγιπιαΐβα, " ἴο ΒίσΚο ἃ ὈΟΧ οα ἔπ Θᾶγ." 

3. ΟΥ̓ ΤΩΟΙῸ ΠΟΘΙ], “15 ἘΠ 15 ΔῈ ΔΉΒΥΤΘΥ ἕο {Π6 Ὠΐρ]ι ῥυί οί }᾽ 

1. δἴβο, “[π686.᾿ 

3 γ{ξ, " βίσαοκ,᾽ ΟΥ̓ "5πιοῖο ἔθ σθοκ οὔ εβυβ." 

3 ἐβαγίηρ,᾽ ΟΒίτοπι. 

4“ ΟΞ ΠΌΠ,. οτηἑτβ " Ηἰπ.᾿ ] 

5. χξ, "οὐ τη ἰὴ ῬΥΙΘΒΕΙΥ βογυδηΐβ." ] 

δ ν᾽ νογίοργασμὸ. ] 

ἈΆΚΑΒΙΟ. 

ὉΠο86 ῆὸ πραγ ψμαῦ 1 ὑδυρηῦ ὑπθπὶ: [ῸΡ 
ὑποβ6,} ὑπο Κπονν νι Ππαὺ 1 βα]α. 

Ὡ2 Απὰ 88 8 βαϊὰ ὑῃϊ8, [6 γΘ. γν88 ΟΠ6 
ΟΥ̓ 6Π6 σοΙηΡΔΠΥ οἵ 80] ἀἴθῦβ βίαπαϊηρ ὈΥ, 
δ Β6 βύγοὶς 6808. οὰ ἐπ6 ομθοκ τ ὶδῃ 
ἢ Ῥδ] οἵ 15 παπα,2 δηα βαϊα τπαῦο Πΐπ), 
ΤΙῸΒ ὑπ θη δηβυγθυοϑὺ ὕμοι ὑμ6 μἰρσι ρυϊθϑὺ ὃ. 

25. ΤΉ θη 6518 δηβυνοσοα ἤΐτη, ΤΠ 1 αἱά 
ΒρΘαΪς ΘΥ 1], ὑμθὴ ὈΘᾺΡ πε] ῦη 658 οὐ {16 ον]! : 
θὰ 1 νι 6}1, ἘΥ Βιιϊξοϑὺ ὕμοιι τὴ ὃ 

24 Απὰ Αππὰβ βοηῦ 76888 θοιπηᾶ [αϑὺ 
απο (Δ᾽ ρα8 ὉΠ6 Πρ. ῥυὶθϑῦ. 

25 Απά δίπποη Ῥθύθ. τγὰᾶϑ βίπαϊηρ ἴο 
απ ὨΪΠΠΒ6 1: πα ὉΠΟῪ βαϊά ἀηΐο εἶμι, 
Αὐῦ ποὺ ποῦ ἔγοπι διηοηρ [νἷ8. ἀἰβοῖρ] 98 ὃ 
Απά [6 ἀθηϊθάᾷ, δῃὰ βαϊάᾷ, 1 ὅπὰ ποῦ. 

ἃ τοϊαὐϊοι οὐ πη νυ ο86 ϑν βίοι Ρϑίον οὐ 
ΟἿ᾽, βαϊὰ πηῦο δῖ, ἃ 1 ποῦ 560 ὕμθ6 ὶῦἢ 
πὶ ἴῃ ὑπ ρατάθη ὃ 

27 ΤΠ δίπιοη Ῥοίον ἀθηϊθα ἀσαὶῃ: δηὰ 

᾿ «Τποβο᾽ τούοτα ἴὸ ἔπ βο γμο ποδγά, απὰ ποῖ το ἔπόβος 
᾿ργοβοπὲ δὲ πὸ εἰπιο. Ι 

3 ΤΊ ἰ5 ὀχργοββοά Ὁ ἔο ὁπὸ ντογὰ δ αάλανια. 

206 Ομ οὔ ἐδ βοσυαπὲβ οὔ {πὸ Βὶρὴ ρυὶοϑέ,, 

ΡΕΚΒΙΑΝ. 

ὑπο ΤΠῸ ᾿ραγὰ ψηδῦ 1 βαϊά απο ἔπι: 
ἴον ὑπ ν Κπον 8}} 1 το] ἔῃ θιη. 

22 ὙΥΠθη {6808 βαϊα {686 ἐμιίησβ, οὴ 6 
οὗ {πΠ6 οἴδοθυβ ῆὩῸ νγὰβ βίαπαϊηρ, βύγαοις 
ΤΠ ο8ὰ8 οἢ ὑῃ6 ἴμοοθ, δηὰ βαϊά, αἰνοβὺ ἔθοὰ 
ΠΔΏΒΘΙ ὕΠ 8 ἀπο ὑπ 6 Εἰσὶν ργϊοδῦ ἢ 

᾿ς 28 4688 Βαϊ υηΐο πἷμη, ΠῚ βρακο ου]], 
ὈΘΔΡ νη 58 οἵ ὑπ Θυ}}: θαὺ {1 βρακὸ 
ψ06}}, ἢν βύσι κοϑῦ ὑπο τὴ ἢ 

4 χχχυι.---ὃ4. Απὰ Απμδβ βοηῦ «6818 
Ὀουπα υπΐο ὑπ πῖρι ρτθβυ. 
δ Απὰ ϑδίπιοη Ῥοϑῖον "88 βίβῃαϊηρ ἀπὰ 

ρου πρ τὴ, ΤΊΘΥ βαϊά ἀπίο ᾿ΐπ), Αὐτὸ 
μοι ποῦ 4180 ὁη6 οἵ ᾿ν8 ἀἰβοῖρίοβ ὃ Ῥρίογ 
ἀθηϊρα δπὰ βαϊά, 1 δὰ ποῦ. 

20 Απά οὔθ οὗ {δ βογναπίβ οἵ ἔμ δἷσἢ 
Ῥυϊοϑῦ, ἃ τοϊαὐϊου οὐ ΐπη 80 Θὰ ϑἰπηοη 
οαῦ οὔ“ 2 βαϊά ὑηΐο Ῥοΐογ, ὅν 1 ὑπ 66 ποῖ 
ῖθ ἴπι ἴῃ ὑἢ 6 ραγάθῃ ἢ 

27 ϑίπιοη ἀρσαὶη ἀθηϊοὰ ; δηὰ ἐπθ οοοκ 

1 Το Ῥογβίλη οὐκ " Οδίλρηδε." 

5 γξ. “τῆγονν ἄσννι." 
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5. 5ΟΗΝ. ΟἨλΡ. ΧΎΙΙΙ. 

ΑΥΤΗΟΆΕΙΞΕ. ΨΕΆΒΙΟΝ. ΞΥΕΙΛΑΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

᾿πηθαἸαῦθ]γ {Π6 σο0}Κ οΓΘν,. 
᾿ς 98 41 ἸΤΒοη 164 ὑπ ν “9 6δβιι5. ἴροτὴ ὐδα- 
ΡΒβᾶ8 ππέο ὅπ [Π8}} οἵ 7παριηθηῦ] : ἀπὰ 10 
᾿τγ88 ϑατὶν ; ὅλα ΠΟΥ ὑποπιβοῖγθβ νϑηῦ ποῦ 
᾿Ἰηῦο {πὸ [Ππαρστηθπῦ Β8]],] [1ϑϑῦ ὑμ ὺ 8μον] 4] 
θ6 ἀθῆϊθα ; θὰ} ὑδμαῦ ἐμ Ὺ πηρῦ οαῦ ὉΠ 
᾿ΠΡΆΒΒΟΥ͂ΘΓ. 

29 ΡΙ]αίθ [Ὁμ6 5} πτοαῦ οαὖῦ ἀπο ἔπθπι,, 
πα 5814, Ὑ μαῦ δοοιυβαύϊομ ὈγΙΠρ' γ86 ἃραϊηβῦ 
{15 τηδη ἢ 

᾿ς 80 ΤΥ δηβθγθ "Δηα βαϊα ππΐο ἢΪπ), 
Τῇ ΒΘ θοῦ ποῦ ἃ τηδ]οἴβοίον, σγὸ υγουὰ ποὺ 
μᾶνθ ἀο]νογθα Πΐπὶ Ρ απῦο {Π|66. 

81 [ΤΏ θη βαϊά ΡΙ]αί67 απῦο ὕΠθη, ΤΆ ΚΘ. 
[γ6 Βῖτη,7 πᾷ Ἰχάσα μἷπὶ ΔοοοΡάϊηρ ἴο γ0Ὰ 
αν. ΤΠ {6.58 ὉΠπουθίογ βαϊὰ τπηὔο ἢΐπη, 
Τῦ 15 ποῦ Ἰαννία} [ῸΓ τι8 ὕο ρα ΔΠΥ͂ τηΔη ἴο 
ἀθαΐῃ: 

52. ἍΤβαῦ Ὁῃ6 βαγίπρ οὗ {6818 τηὶρηῦ ΒΘ. 
[Ὰ]Η]164, νυ ἴθ. Π8 βρᾷῖθ, βρη γιηρ [τ μᾶῦ 
ἀθαῦ ἢ} Π6 Ββου]ὰ αἴθ. 

95 ὅΓΤἼ ΘΗ] ΡΙ]αῦθ οπέθγθα ᾿πΐο ὑμ6 [106 6-᾿ 
τηθηῦ Π8}}} ἀσαίη, ἃπα 68}164 «6811, ἃπα Βαϊ 

τηθαϊδίθ! ν᾽ {Π|6 οοοὶς ογθνν. 
᾿ς 5] χυττι.--28 Βὺῦ ὑμθν Ὀγοιρσηῦ {6βι8 
ἔροπὶ Οὐαἴαρθαβ ἰο ὑπ6 Ἰυᾶρτπθηῦ [8]] :3 
πα 1Ὁ γγὰβ που ηϊηρ ; ἃ ὉΠΟΥ͂ πϑηῦ ποῦ 
Ἰπΐο ὑπ Ἰπαάριηθηῦ [8]}},5 ὑπαῦ ὑΠ6Υ μου] 
“ποῦ θ6 ἀ6ῇ]θα 801} ἐμθν αὔθ ὑΠ8 ραββογθι.ὃ 

290 Ῥι]αΐθ ὑπογοίοσθ ποηῦ οὐδ. ατιΐο 
ΠΘπ,, δπ ἃ Βαϊ ἀπΐο ὑπθηι, ὙΥ μαῦ δοοιβᾶ- 
ἀοη Πᾶν γϑῦ ἃρδίηβῦ ὑΠ18 τηδη ἢ 

80 ΤΈΘΥ δηβννθυθάθ δηὰ β8Ὺ ἀπΐο ΒΪπΠ,, 
Τῇ ΒΘ ψϑῦ ποῦ δὴ δυ]Ἱ]-άοον τ νου ποῦ 
ἱπάθρα μᾶνο ἀ 6] γουθα Πΐπν ἀρ πηΐο ὑΠ66.5 

81 Ριϊαΐθ βαϊά ππύο ὕπθπι, ΤΆΚΘ γ6 
Βῖπη, γοι, δὰ Ἰπᾶάρσθ Ηἷπὶ δοοουάϊηρ ἴὸ 
γΟῸΡ ἰᾶνν. ΤῊΘ 6.78 ΒΔΥ ἀηὔο Ὠΐπι, 10 15 
ποῦ αν [Ὁ] [Ὁ τι57 ὕο [1}} ἃ πιδη. 

Ϊ 

] 

92 Τμαῦ 8ῃου]ὰ θ6 {Ὡ]Π|16ὰ ὑπ νονὰ 
ΒΊΟΝ. [6808 ΒρΡΆΚ6, ἤθη τηδκίηρ ΚΟ ἢ 
᾿οὗ ψμαῦ ἀθαῦη μ6 τοας τοδαγ8 ἰο ἀἴδ. 

99. ΤΊΘη ΡΙαΐθ σθηῦ Ἰηὔο {π6 Ἰπαρτηθηῦ 
18}},5 Δη 6 φ4116 4. 1 6588, ἀπ βαῖ (ἢ ἀπίο ἢ1Π, 

606} ορθνν Του  Ἰ}. 
28 Απα {πον 164 ΔΥΤΥ «6588 ἔγοπὶ Οδἷ8- 

ῬἢδΒ8Β. ἴο ὑμ6 ὁου ΠΟ }]} : δπ4 ὑμθ {6.5 ψϑηῦ 
ποῦ ἰπΐο ὅπ σου 01} οἵ ἡαἀρπηθηῦ,} θΘοδιιΒ6 
ΤῈ νὰ ΑἸΡΘΔΑΥ͂ ΘΑΡ]Υ τπόγῃ,, ὑμπαῦ ὕΠ 6 γ ΒΠου] 3 
ποῦ ἀ6Η16 ὑμιθιηβθῖνϑβ ; δηᾷ ὑμαῦ ὕΠ6 0 τσ! 
Θαῦ ὑΠ16 ῬΆΒΒΟΥΘΡ. 

29 Απὰ Ῥιϊαύθ ψϑηὺ ουὐβιἀθ απίο ὑμθιη, 
Ἀπ Βα] 4 αηὔο ἔμθη, Υ μαὺ σι] ἴῃ 818 
τηδη ὑμπαΐ γθ Ὀγου σὺ πἰπηδ απο πὸ ὃ 

90 Απάὰ {ποὺ δηβνογθα ἃπα βαια πηΐο 
δῖπι, 1 ἢΘ γγθῦθ ποῦ δῃ δυἹ]- ἄοθν, γὸ δᾶ 
ποῦ ἀο] γοργὰ δἶπὶ ἀρ΄ ἀπῦο {Π|66. 

81 Απᾶὰ Ῥιϊαῦθ βαῖθ απῦο ὑμθπὶ, Ταΐτθ 
γ8. δΐπι, γοῦ, πὰ Ἰπάρσθ πἷπὶ δοοογαϊηρ' [0 
ΥΟὰ ἰανν, Απᾶ ὕπο 8.8 βαϊἃ αἀπῦο ΠῚ, 
Τὺ 18 ποῦ ἔθου" 8 ἴο ρΡαῦ ὕο ἀθαῦῃ ΠΥ Ομ6 
αὖ 8}. 

892 Ταῦ ὕπ6 τογὰ οἵ {68 Βῃο. ] ἃ οοπιΘ 
ἴο ΡῬᾶ88, συ πίοι Π6 8814 ὑπαῦ Π6 Βῃου ]α πηδῖκθ 
Καονη ἴο ὑποηιδοῦ τυ μαῦ ἀθαῦῃ [6 ντὰϑ ἴο αἴθ. 

985. Απᾶ ῬῬι]αῦθ οἄηθ Ὀδοκ Ἰηΐο ὑΠ6 
σου Π01}.1 δηα Π6 ΟΠ] «688, δηα βαϊὰ 

Α.}. 33, 

1 5, Μαῖίξ. χχυϊϊ. 2; 5. Μαυκ χν. 1; 5. ἴκὸ χχὶο ἢ; 
Ἀοῦβ 1. 13. 

2 ΟΥ, Ῥηαΐίεοὶς ποιδε, 5. Μαῖξ. χχυῖ!, 97. 

3 Αοςἰβ χ. 28; χίὶ. 3. 

45, Μαζί. χχ. 10; ΟἩ. χὶϊ. 32, 33, 

5.5, Μαζί, χχυῖϊ. 11. 

1 γιὸ, “ἴῃ παὸῷ πουχ,᾽ θὰ ΗΥΚΙ. πᾶ5 ηιϑλαδ, “ἰπητηθ- 
αἰαΐοιγ.᾽ 566 5, ΕΡΏγαοθπι, Ῥάγεθι, δὰ Ῥαρηϊῦ. νο], 111, 0. 484, 

3 οΥἉχ, “Ῥαϊδσθ οὗ {πὸ βουνοῦ. ργοίογῖη. Ῥοβοῖ. ργὸ- 
ἐδγίμη. ἩγΚΙ. 

3. “τη δῇ {Ππ|Ὸὴ ).7 5ῃου ἃ ποῦ θ6 ἀθδ]οα, Βὰΐ ἐπαξ πὸ ν 5ῃου α 
δὲ {π6 ρξεβονοῦ. Ητκ]. 

5 11Ὸν “15 ἴπογο ἴο γου.᾿--- ἀο γὸ Ὀγίπρ'.᾽ ΗΤΚΙ. 
5. 5, ΟΥΤῚ], σοπῖπι, οἡ Κ΄. ΠῸΚο, ἔχρ. οἷϊ. υ. 437, 54. Ϊ 
δ᾽ ΟΥ̓ ΡΟΙΠΆΡΒ ΤΠΟΓῸ ΠΙΓΟΓΆΠ]ν, “νγ 6 πδα ποῦ πα θοα ἀοἸ νοοῖ 

Ηΐπὰ ἂρ απο {π6ο.᾿ Ϊ 
; 7 οΥἉ, “γρ ᾶνο ποῦ {Π6 ρονγοσ᾽ οὐ "δαϊπουὶν,᾽ ἰδ 5λαπέ 

᾿ ἰαπ. ᾿! 
᾿ 8 ΟΥ̓́, “Ργοραγϑᾶ.᾽ 

1 ΉρΡΓΘ ῬΟΪΥΡῚ. ᾿ᾶ5. ΟἿΪΚ ἀξδαάα, “δι Ὁποϊοβαγο,, “8 
οουχί,᾽ 

3. ΟΓ Β᾽ ΡῚΘ Βα ᾽ πον ἴῃ ἘΠῚ. 

3. 150, “πα γο Βῃουὰ πᾶν Ὀγουρς Ηΐμ.᾽ 

4 αἰ8ο, “ννὸ νγουἹὰ ποῖ πᾶν ἀρ! νοσοὰ Ηΐμ ἀρ." 

δ᾽ ΟΥ̓, " πιακίηρ Κπόνντι ἴὸ ὉΠ 6πὶ,᾽ {Ὁ ἄσισα ννῖτ [πὸ δου, ἰ8 
τἀ Κ6ὴ ΤῸ ἃ Ραγίϊοῖρ]ο, ἃ5 1Ὁ οὔζοῃ 5. 

δ ογ, "διρδὶῃη.᾽ 

ΒΑΉΙΡΙΟ,. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

τηθα]Ἰ αὔθ] ἐῃ6 σοοΚ οΓΘ τ. 
28 Αἰΐον ὕπιθ8θ Ὁπίηρβ ὕΠθῪ ἴθ κ ΤΑΥ͂ 

} 688. ἴγοιη Οὐδἰαρἢα8 ᾿ηΐο {π6 Ἰυασηιθηῦ 
1)8}} :} ἃπα 10 ν᾽ὰ8 τπογπίηρ ; ἃηα ὕΠθυ ψϑπῦ 
ποῦ ψῖῦἢ Εϊπι3 Ἰητο ἐπ 6 Ἰπάρσιηθηῦ Π4]],} ἐΠδὺ 
ἘΠ. Βῃου]ὰ ποῦ 6 ἀθῇ]θα, θυῦ εὐΐσῦ θαῦ 
0Π6 Ῥαββουθυ. ὃ 

. 29 ΡιΠαΐθ ὉΠἸθη σαπηθ οαὐ πηΐο ὕπ6πι, πα 
Βαϊ, ὙΥ μαῦ δοοιιβαύοη 40 γ6 Ὀγὶπρ' δραϊηδῦ 
{818 πηδῃ ἢ 

350 ΤΉΘΥ δηβιοΓθά, βαυϊηρ αηΐο Ηΐμη, Τῇ 
ΠΪβ απ ΘΓΟ ποῦ δῃ δυἹ]-τοθν, τ σου]ὰ 
ποῦ παν ἀθ]νογθας Βἴτη ππΐο {ἢ 66, 

91 Ῥι]αΐθ βαϊ4 αηΐο {Π6πὶ, Τα κΘ γα ἢ ΐπι, 
τοῦ, {παῦ γ6 Ἰμᾶσο πΐπὶ δοοογάϊηρ ὕο γὙοΟῸΣ 
ἶαν. ΤῈ 716 »ν.8 βαϊά πηΐο Βίτη, [Ὁ 18. ποῦ 
ἸανΓᾺ] ἴον ἃ8 ἴο ρα ἴο ἀθαῦῃ ΔΠΥ ΟΠ6: 

Ι 82 Τραῦ [6 Βαγηρ ΜΓ ἢ] [68118. ΒρΑΪΓΘ 
Ὀ6 {Ὁ18}164, βισηϊ γίπρ οὗ ψ]αῦ ἀθαῦῦ ΠΘ 
ΜΡᾺ8 ἴο αἴ6.5 
᾿ς 98. ΡΙαΐθ {θη πυϑηῦ ἱπο ὑΠ6 Ἰααρπιοηῦ 
[4}},} απὰ 6 οα]]οὰ 71 6808, πα βαϊά απΐο 

ἀϊδίου 0Π6 οοοῖς γον. | 
28 ΤΊΘη ὕπον Ὀγοιρ ῦ οὐ «{65118 ἔΓΟτη 

ΟδἰρηδΒ Ἰηὔο ἔπ Ἰπάστηθηῦ Π8]] :] ἀπα ἴδ 
ὙΥ88 ΤΠΟΓΠΪΠρ ἢ θυ πον νυθηῦ ποῦ Ἰηἴο {Ππ6. 
Ζαάρτηθηῦ Π8}},} ἐμᾶῦ ὙΠῸ ΒΟ] ποῦ θ6. 
ἀθῇ]θὰ ἀπὲ} ὉΠ Ὺ αὐθϑ Ὁ}}6 ῬΆΒΒΟΥΘΡ. 

20. ῬΙΠαΐθ {Ππονοίουθ σδπῖθ οὖ πηῦο ἔθ η, 
Δ Πα 5814 απο ὑπ 6πι, Υ̓ Παῦ δοοιβαύϊοη ὈΡΙ Πρ. 
Υ6 ραϊηβῦ ὉΠ}18 πη8 1 ἢ 

᾿ς 530 ΤΟΥ δηβνοσθα απ βαῖα ἀπῦο ὨΪπΠ), 
ΓΒ ιθγ ποῦ ἃ τπδ]οίφοϊον,} νυ νου] ποῦ 
Βανο ρσίνθη Βἴμη απῦο 6Π66. 

31. ΡΙΠαῦθ βαῖ0} αηΐο {Π|6π|, Τ᾿ αἸκΘ γ6 ἢ πα 
Υοιι, ἃη4 ἡ ασο Ὠϊπη ἢ δοοογα πρ' ὕο νου ]ανν.. 
ΤῊ 168. Βδι 4 απῦο Ὠΐπι, Τὺ 15. ποῦ ἰδν ἔα] 
ἴον δ ἴο ΚιΠ16 Δ γ ΟΠΘ : 

32. ΤΠαῦ {Π|6 βαγίηρ' οἵ «6818 6 [Ὁ]Π]164,᾿ 
ὑ Βΐο μ6 βαϊα, βία  γῖπρ; οὐ νι μαῦ ἀθαθι πο. 
᾿8ῃου]ὰ ἀϊο.7 
᾿ς 9353. Ἀραίη ΡΙΠ]αΐθ νθηῦ ἰηΐο ἐπὸ Ἰααρπιθηῦ 
[811,1 πα 6 σα] ]οὰ {688 πα βαϊὰ αηΐος 

1 γ»ἱ ργαϊ γον. 

3 ΤῊ δα ίαϊς δ 5 μετ᾽ αὐτοῦ. 

3 ἀΐεκαα ππεμαῆδρλ, αἰἰα ἐμσιεῦχα , [Ὠΐ5 1.858 ἔσηϑο 5 ἑα Κοι ἢ ᾿ 
Γ πὶ ἃ 58. Β6Π86 ὈΥ τοῦδοι οἵἉ ἀΐεκας, 

4 1π, “ κίνεπ,᾽ Οὐ “νγὰ πδὰ ποῖ ἀοἸνοτοὰ Ηἰΐπὶ ἂρ.᾿ 

5. 1|ὸ| “1 τ ηδὲ ἀσδά.᾽ 

δ ξρῆπαγα. 

Ἰ  ρἱργείδγίον, 

Ϊ 
] 3 κγιαϊμμῦι, 

Ι 82μϑα ἤϊ γεὲ "πῦμ; θὰϊ Βαμα. γοδα5 Τὶ ροίίλοι, 
Ϊ 

| 4 σὰ "παρ ἱτάροῦ, ; πε Βδῃ!α, 85 [Π|Ὸ 58]. 

᾿ δ ογ, “1 Βοσοσποίν 5 ποῖ." 

6 δ "λόίεν, Ὀὰξ Βαμα, ὃ πισμέ, 

7 γῆπασπμ, Ἰἴτ, " δ Β8Δ1 ἀἷο 1:᾿ {15 ἔσπιδβο αἰ ΤΕ ὕγοτηι {πὸ 
᾿ Βαμίθϊο ἐρῆπαάπι, 

ΘΟΤΗΙΟ. 

τη ἀἸαῦ6 1 ὑΠ6 Θοο Κ ΓΘ. 
28 Απά {ποὺ Ὀγουρηῦ {6808 ἴσου Οαἷα- 

ΡΙΠα5. ὕἤο ὕὉπ6 ἡπάρτηθηῦ ΠΔ]] :} ἔθη 1ῦ νγὰ8 
ποΡηΐηρ; δυὺ ὑΠθογ πϑηῦ ποὺ ἰπίο {πὸ 
ἡμάσπηοηῦ Π8]],} πᾶ ὑπο 8Π οι} 5 ποῦ θ6 
᾿ἀοῇ]οά, θὰῦ παρ ῦ" οαῦ ὑΠ|6 ῬΡΆΒΒΟΥΘΡ, 

20. ΤΊιθη ῬΙαΐο νϑηῦ οἂὐ πηἴο ὑπ θιη, ἃπα 
Βαϊ, ΔΚ παῦ σου ρ]αῖηῦ ὈΡΙηρ γ6 ἀραϊηβὺ {Π}18 
τη8 ὃ 

80 ΤΉΘΥ δηβυγουοα δηὰ βαϊά ἀηΐο Πΐπ, 
Ἄνογο ἴθ ποῦ Ὧῃ δυ]]-οον, ψὸ σου 8 ποὺ 
Ἰηἀθοα πλα]κθ πἷπὶ οὐθυέ απο ὑΠ 66. 

81 Τ θη ΡΙ]αῦθ Βαϊ ἃ ηΐο ὑῃ θη), ΤΆ γ6 
πὶ γοῖ, ἃηαἃ θγ γΟὰ ]αν Ἰπᾶρο πω. Βαΐ 
086 {6} βιὰ ὑπίο πΐπ, 6. ουρὰῦ ποὺβ 
ἴο ρμαῦ ΔΎ ὁΠ6 πηδῃ ὕο εἰθαῦ}). 

82. ΤΠ αῦ {πὸ τον οἵ {πὸ Του δ νοῦ [Ὁ]- 
ΠΠ164, νυ πῖον. μι Βα], βρη γίηρ οἵ τι μαᾶὺ 
᾿ἀθαῦῃ μΘ Βῃουϊα ἀϊθ.7 

33. ῬΙαΐθ νθηῦ ἀραΐη πο ὑπὸ Ἰαάρτηθηῦ 
84}},} ἀπ οα]]οα «[6βι8, δηα βαϊά ππίο ἢ Ϊπ, 

1 Θοῦν, »γαϊέογίαν, 

3 Βηουἀ" πη “τη κη᾽ ἄγὸ ποῖ ἱπ πὸ οτἰ σῖπδὶ, πὰ 
Ὁβο ΟἿΪΥ [Ὁ ΟΧΡΓΟΒΒ {πὸ ἔπ Κ] 5}} Βα], 

5. ΦὙ ΟΠ] ἀ᾽ 5 ποῖ πὶ {πὸ οτἰκίμδι. 

4 αἰχενείπια, 

5 μηδία γι δεμία ἰδέ, 

δ ναμγα και η. 

Ἴ εκμϊάα χαδυ απ, 



Ομ». ΧΥΎΙΙΙ. 8. 70ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. ΘΕΟΆΟΘΙΑΝ, Ξ5ΠΆΥΟΝΙΟ. ᾿ 

ἀἰϊαῦθ!ν {Π|6 σοοκ ογθνν. 
4 χχχυ.---28 ΤΊ θη ὑμθυ ὈγουρὩῦ {6818 

ἔγοιῃ ὕΠ|6 ραϊδοθ οἵ Οδἰδρῃὰβ ὕο {Π6 [8}} οἵ 
ἡπάρηηθηῦ:} ἀπ ἴδ νγὰβ ἀδγ- σθαι ; ἀπ ΠΥ 
Θηΐθγθα ποῦ ἰπύο ὑπ6 [8}}, ὑμαῦ ὑπ 8Ββου!ὰ 
ποῦ 6 ἀφῇϊθα ; θὰ ὑμαῦ ὑπ Ὺ Βμου]ὰ θαῦ 
{6 ῬΆΒβουθι. 
0 ΡΙ]αίθ ννοηῦ ἰογῦῃ ὕο ὕμθαι ουΐδβια6, 
δη6 βαῖἢ, ὙΥ μα σομπιρ] αἰ ῦ Ὀτὶπρ γ6 ἀραὶ πδὺ 
{818 Ἰηδη ὃ 

80 ΤΉΘΥ δηβιυγογθα δ πὰ ΒΔ 0 ππίο Βΐπῃ, ΠῚ 
ὑμαῦ τᾶ 6ΓΘ ποῦ 8ῃ θυ] -ἀοον, 6 πδὰ 
ποῦ ἀο]Ἰνογθα ἴηι αηἴο {Π|66. 

31 ῬΙΠαΐθ βαῖ τ αηὔο ὕμ θη, Τα ΚΘ γ6 δῖπι, 
Οα., 8Π4 Δοοογαϊπρ' ἴο γὙΟῸΡ ἰδὺν Ἰυ ἀρ Λΐηε. 
6 160} ΒΔΥ ὑπίο Βῖπ), 1ὖ 18 ποῦ ἰανία] 

ἴον" ὰ8 ἕο Κι]] ΔΠΥ ΟΠΘ: 

82. Ταῦ ἀπὸ πογὰ οἵ 76βὰ8 θ6 [Ὁ]Π|16ὰ 
τ Β 0}. 6 58] 4, βί σα! γὶπρ᾽ οὗ τυ μαὺ ἀθαῦῃ μ6 
ψ Γ ἰο ἀἰ6.3 

38. Ριϊαΐθ ψοηῦ ἴῃ δηούμοι ϊτπηθ ἰηΐο {Π6 
Π81}1, 68]}16ἀ 7688, ἀπὰ ἰβαῖ μι ἀπῦο Βΐπι, 

1 λαδαγαπα ἑαἀασογίη,. 

3. γομ.᾽ 

3 πιδγλαπὲίοίβ ἰἰδὸ, 

τηθαϊαῦθ! ν {Π|6 σοοἰς οτϑνν. πηθα!αίο] Υ {6 ΘοοΚ ογον. | 
4 τχ.--28 Απὰ ἐμὸν Ὀγουρηῦ {168ὺ8 “ἾΤΙΧ.---28 Απὰ {ποὺ Ἰοὰ ἃνᾶν «6818 

ἔγοπι Οἱ ρμα8 ἕο {Π:6 σοιτῦ οὗ }ιβίϊοθ :: ἀπ ἔγοτῃ ΟΡ 88 ἱπίο ἐπ ̓ υαρτηθηῦ 88]} :} ἀπας 
δ γγᾶ8. ΘΑΡΪΥ ; δηὰ ΠΟΥ Θθηὐθγθὰ ποῦ ὑΠ6 ἰδ τγ8 τπογηὶπρ ἢ ἀπ ΦΠΘΥ πγθηῦ ποῦ ἰηΐο, 
οουτῦ οἵ Ἰαϑύϊοο,} ὑπαῦ ΤΠΘΥ 8μου!ὰ ποῦ θ6 ὕΓπ6 ἰμᾶάρπηθπῦ Π8]},1 ἐμαῦ ὕμου θ6 ποὺ ἀ6- 
ἀθῆϊθα ; θὰῦ ὑμπαῦ ΓΠΘΥ͂ τηϊρ ῦ οαῦ {Π6 Ρ888- ἢἸθὰ ; θὰ ἐμαῦ ἔμπον τηϊροῦ θαὺδ {Π|6 Ρα88- 
ΟΥ̓ΘῚ, 

290. ῬιΠαΐθ πτοηῦ ἀπίο ἔμθπν οὐδ 6, δηθὰ. 
βαϊα απίο ἔμθπν, Οἡ νυ Παῦ δοουβαύϊομ ἢᾶγΘ γ6 
δκθη {18 πιδῃ ἢ 

80 ΤΉΘΥ δηβιυθγοὰ πα β8]4 τπηΐο τη, 
ΤΥ ᾿πάθοθὰ ἢ σοῦ ποῦ ἃ πηδ]ϑίφοθου, ἀ8588- 
τϑϊν νι μαὰ ποὺ ἀθ]ϊνογθαὰ πἷπὶ πο {Π 66. 

81 Ῥιαΐθ βαϊ ἀπίο ἔμθπι, ΤᾺ ΚΘ γθ ΗΪπ|, 
του, δηα πα σθ Εἰπηῦ Δοσογα Πρ ἴο γΟῸ Ἰᾶνν. 

ον ὰ8 ἴο Ραῦ ΔΠΥ͂ 016 ἴο ἀθδίῃ : | 
Ι 

82. Τμαῦ Βῃου]α θ6 [Ὁ1Π]16 {Π|6 βαυΐηρ οὔ. 
«6808 Μ᾽ ΒΟ ἢ Π6 Βραϊκθ, δηα β' σ πὶ ῆθα οὗ ψπαῦ, 
ἄἀθαίῃ 6 πὰ ΒΘ 5βοι !α ἀϊθ.ὃ ] 

935 Ῥηαῦθ ὑπθὸη σψοηῦ ἀραΐη ἱπίο ἔΐπ6. 

1 ἑαξγαά, αἰ5ὸ "ἴο 18:6 Τδιρ]6,᾽ ΟΥ “ἴο πὸ Ρϑῖδσθ." 

3 ψαπηϊε"λνθε ἡ ἐσθ, “)αᾶμο Ηΐϊπι,᾽ 1.6. Πξογ Ιν, ἰπέοττο - 
᾿βαῖο Ηἶπι ἀπ κὸ ΓΠγΟῸΡῚ [6 ὙΥΠῸ]6 {τ|8] οὐὁἩ Ηΐπ. 

3 ερεϊεῦδάα, "ἱπτοπάθα,᾽ “που ρ ΐ ἴο ἀἷ6.᾽ 

ἈΝΘΊΟ.ΒΆΧΟΝ. 

Π|6 σοοἷκ ΟΓΘΥ,. 
28 ΤΏΘη Ἰοὰ {πον ὑπ ϑανίουν ἴο Οαἷδ- 

ΛΈΆΛΒΙΟ. 

ΤῊ 768 βαϊαὰ ἀπΐο Ὠΐμη, 10 18. ποῦ ἰανν [ὰ] Ἰπᾶρο Ὠΐπι. 

ΟΥ̓́ΘΡ, 
29 Τὴ Ῥι]αΐθ υϑηῦ ἔοσῦ ἢ ἀηΐο ΓΟ 

ουὐΐδίάθ, δη4 βαϊά, ὙΥμαῦ πογάἤ Ὀγίηρ γ᾽ 
ἃραϊηδὺ {Π18 τηδὴ δῦ ] 

80 ΤΟΥ ἀηβιυνογοὰ ἀπά βαϊᾷ ἀπο ΐπι,. 
1. Ὁθαῦ τὔϑῃ ὑσοσὸ ποῦ δὴ δυὶ]-ἀοογ, γὸ μαάς 
ποῦ τη866 Πΐ πὴ ΟΥ̓́Θ’ απΐο ἔπ 66. 

91 ΤΏθη Ῥιϊαΐθ βαϊά ὑπο ἔμθιῃ, ΤάΚο. 
γ6. Βῖπι, γον, 8πὰ δοσογάϊηρ ἐο γοὰν ἰαννῚ 

Βυῦ {πὸ 168 βαϊὰ απῖο ΐμη,. 
10 ομονθίῃ ἃ8 ποῦ ἴο μὰ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ἴο, 
ἄθδιῃ: ] 

82 Ταῦ {πΠ6 πογὰ οἵ {6518 6 [Ὁ] Θά. 
ΜΒΪΟ. 6 βαϊά, β σι γηρ οὗ τυ παῦ ἀθαῖῃ 
6 πο ου]ὰ ἀϊθ.7 ] 

88 ὙΠπθη ΡῬΙϊαΐθ πτοηῦ δραὶπ ἰηΐο {86 
οουτῦ οἵ }υύϊ66,} ἀηα οΔ]16 ἃ «6508, ἀπ βαϊὰ Ἰπαριηθηῦ Π8}},} ἀπ οαἸ]οὰ 1688, ἀπὰ βαϊὰ 

1 5], μγείδν᾽ -- δ! θὰ “πὸ ποῦβο οὐ ἔπ Θονογποτ᾽ ἴῃ ἃ 
Ἐπββίαη ποῖο. 

3. ἐξοννα Γα 5. τηοχηίηρ, Οπβίτοιῃ. Ο., ἐγαὰ ρμγεάείάϊ" εεὶ 
Καϊαρλὸ Βοῖε, Κα. 866 Βογνίοο ἴοῦ Ἐσίάδν τπογιΐτ οὐὁἩ τη 6 
ΗοΙ͂ν ΝΥ δοκ ἰπ ἔπ Τυϊοάϊομ, νοὶ]. ἰἰ, ν. 152, ξᾳ. 

3 ἀαὰ ἰαάψαΐ", βἰταρ!] 6 50]. 

4 νγ. "Ἷ}ἋΔ)0].᾿ 

5. ἐχαλέά' 76 Ῥιάϊ᾽, ποργοβλάεί᾽" ἰα : ο ἐδλεδβοπι" ἐρὸ οχίαχο- 
ἑαΐμε", ἄς, Ὑυϊοάϊοῃ, νο]. ἰΐ, Ρ. 164. 

δ ΟΥ, " σοιὴθ ἴο Ρᾶ58.᾽ 

7 "λποἐμψάδλε μπιγέϊὶ, 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

᾿αὖ {παὉ τποτηθηῦ ὑῃ6 οοοΚ οτϑνν. 
᾿ς 98. Απᾷ {πθγὺ Ὀγουρηῦ «[Θ88 ἔγΟ ΠῚ ΠΘᾺΡ 

[88 ἴπ Π6 Θουν - ΠΟ 86 :} ἰῦ νγγα8 ὕΠ6 πποτπ- (ΔΙ ΡΔ8 ἀπύο ὑπ Π8}1 οἵ Ἰαβέϊοθ : πὰ ἴδ, 
1τηρ ; 8η4 ὑπιϑιηβοῖνοθ θη ποῦ 'π ἴο ὕπ᾽ ν"ἂϑτπογηΐηρ; Ὀαὺ ἐπϑυ, μθν θαθογοά ποῦ ὑΠ6 
σουγῦ- οι 86,2 ἐπαῦ ὑπ Υ 6 ποῦ ἀθῇ]θα ; θα Π8]}} οἵ Τυϑέϊοθ, ἐμαῦ ὑπθυ βθοι!ὰ ποῦ Ὁ ἀ6- 
Ὁπαῦ ὑπ Υ ϑαῦ ὑμπϑὶν Ἐϊαβύθυ, 

29 ΤΉθη ποηῦ Ρι]αΐθ οαὐ ἴο ἐπθπι, δηὰ 
βαϊὰ, ὙΥμαῦ δοσαδβαύϊοῃ. ὈΓΙΠρ γ6 δραϊηβῦ 
818. πῖδὴ ἢ 

80 ΤΉΘΥ ἀπβινθγθά πὰ βαϊα ἴο μΐπι, Τῇ 
Β6 6 Γ6 ποῦ 8η 6υ]]-ἀοογϑ νι Θ μδα ποῦ ρἰγθηῦ 
μΐπι ἕο {Π| 68. 

31 ΤΉθη βαϊα Ῥιϊαῦθ ἴο ἔμθπι, ΤᾺ ΚΘ γ6 Πἷπ|, 
δὰ Ἰπάρσο γο εἶπ ὈΥ γοὰν αν. ΤΉ θη βαϊα 
ὕπο «δνν8 ἕο μἷπι, 1ὖ 18 ποῦ Δ] ον ὰ8 ὑμαῦ 
ὙΘ ΒΥ ΔΠΥ͂ ΙηΔἢ : 

82 ΤΠ αῦ {Π|6 ϑανίουγ᾽β βαυϊηρ σγογο [Ὁ]- 
ΠΠΙο π ΐοι ἢ βαϊά, ἤθη μ βῃονθα ἔουί 
ὈΥ νι πδὺ ἀθαῦιῦ ἢ ἀϊθ. 

83 Τθη ΡιΪαΐθ πτϑηῦ ἀραὶη ἰπ ἴο {86 
σουγῦ- ποι, ἀπὰ οα]]θὰ ὑπο ϑανίουν, δὰ 

᾿ ρη ἐδας ἀνε. ἐγπι. 

3 ἐμ ἐο ἐλάαν ἀδην- τη. 

5. 1πὶ ἔπ ἈΡΟστΥΡΠ ΔΙ ΘΟΒΡΟῚ οὐὁἨ Νςοάοπηιβ, Ρ. 1, νη γὸ τοδά, 
“λα νἱάἀεείαπ μάδας, ἐλε ἐλᾶν αὐ στὸν στο ἐλ 
επεππεα, ΔππδΒ ἀπ Οδἰδρθδπ, Βυποπο απ Ὀδίπδη, 
ΟἸατηδ! οὶ ἀπά Ταἶλ5, Βοῖγ ἀπά Νορία!πι, ΑἸοχαθου ἀπά 
ϑυταβ, ἀπά κιυψέλε πάπα δ οἰλτε εοάοη ἰοὸ Ῥιίίαίε, απὰ ἑλοηε 
Ἡσίεπὰ ὠτεχάοη απὰ «αἀἄοη Γ0Υ πιαπέχωπι νΓείανι ἀαάμνη, 
ἅχο." Ἡδορίδεδιοιναβ Α. Βαχ, ΟΧχί, 1608, ἀπά ΤΉ Οοά, ΔρΡ. 

ΙΝ. Ὁ. ν. δ00, Ξη. 

4 κεαϊάε, ᾿ἰξ. " Βοϊὰ." 

5. λιονίεοη ἀσαάδε, ἀδι. 

᾿Ιρὰ θϑίογθ ὑπ  Ὺ αὖθ ὑΠ|6 ραββουθγ. 

29 Απὰ Ρι]αΐθ σνϑηῦ ουὲμ οαὐδί θ᾽ απο 
Βθιη, ἃ πα Βαϊ αηΐο ὑπ θη, ΝΥ πα ργοοί οὔ μα} ῦ 
᾿Βανθ γ6 ἕοϑ ΔΠΒΥΤΘΡ [ὉΓ ἀραϊπϑὺ ὑ} 8. τηδ ὃ 

80 ΤΊΘΥ δηθυθγθα ἀπά βαϊά ἀπο Ὠΐτη, 
1 ἢ νογθ ποῦ δὴ δυ]].άοογ, γ αὰ ποῦ 
ἀο] νογθα ἴηι ἀπίο 66. 

31 Τῇ θη Ῥιϊαΐο βοϊά ἀπο ὑμθιὰ, Τα 
γ6. δἴπι, γοι, πα βοηΐθποθ πἷπὶ δοοογάϊηρσ 
ἴο νι ῆαῦ ἰβ ἴη γοῦν ἴα. Βυῦ {π6 6.8 
Βαϊ ἀπΐο πἷπι, [ὑ 18 ποῦ ἰδ [] [ῸΓ ὰ8. ἐπαῦ 
νγ9 ΚΠ] ΔΥ ΟἿΘ: 

82 ΤῬμαῦ {Π|6 βαυτπηρ οὔ 1688. τηϊσιῦ 6. 
| ἐρκεφρι ΜΓ ΒΊΟἢ το] ἃ οἵ ταῦ ἀθαῦ "ἢ ΒΒ υ ἃ | 

ἴθ. 
88 ὙἌΠοη ΡΙ]αΐθ πυϑηΐ ἴῃ ἀραὶπ ἱπίο {Π|6. 

Π4}} οὔ 7υδβίϊοθ, δῃ ἃ σα] θὰ 168ὰ8, πα βαϊὰ. 

εχξ, "ἴθ ἔπδὲ εἶπα," 

3 Μακτγίχὶ Ηἰβέε, σορέ, ν. ὅδ, τοϊδίοβ ἐπνδὲ ΠΟΥ “011 οα 
κβυβ ἀυτγίης 6 αἰ κι οὐὁἁ ΕυϊάδΥ, ἐαγαχῶλ ἰειἐεὲ εἰ. ἀΐωπια", 
νὴ Ἠὸ νοῦς ἂρ δὲ ὁποοὺ ἱπίο Ἡσδνον," δοσογάίης τὸ 
βοόοπιο, Ὀπὲ δοσοτγάϊπις ἴο οἴ οτβ, να σοπ οι αἰεὶ οταοὶ. 

δοά. ΤῊ δον τὸ Οσογαν Βγ, ἵν. 16; οὐ νυ ϊοῖν σοτὰ.. ὦ 
τισηπίδίογα ἤδνὸ τοϊ τοῖν οὐντι βίοτίοβ ; 5οὸ Μαγδοοὶ ΑἸοοσ. 
Ῥεοάγοπι. ἰἰϊ, ν». 68, Βα. 

! 

3. χε. “ἴο Σου."-ΓΟἸΥ ΕἸ. "τί δὲ δοσαβδίίου δοσῦβο 
ΣῸ {5 ταδη." 

4. “ἴπ πᾶς ἀσαῖν." 

σγον. 

4 χχχγιτ.---28 Απὰ ἔπον Ὀγουρμῦ οὐδ 
165118 ἔγτοπη Ὀθίουθ ΟΡ μα8 ἰηΐο ὑπ μᾺ]] :} 
δια 1Ὁ νγ8 τηογηΐηρ ; ἀπ ἐμποῦν πιθοῦ ποῦ 
ἰηΐο {Π|6 Β8]},} ὑπαὺῦ ὑπο ν Βῃοιϊά ποῦ θ6 ἀθ- 
ΕΘ, ἕο ϑαῦ θ᾽ βαββουθυ. 

20 Ῥιϊαῦθ οαπὶθ ἴου ἢ ἀπ βανν {6 π), απ 
ἀβκθα, ὙΥ̓μαῦ δοοιϑαίίοη. μᾶνθ γ6 ἀραϊηβὺ 
ὑμὶβ πῖδῃ ἢ 

80 ΤΊΘΥ δηβυογοά, 1 ἐπδὲ πῦϑῃ μα ποῖ 
ἄοπο 601}, τὸ 'α)ὰ ποῦ τπδάθ ᾿ΐπὶ ΟΥ̓ ἴο 
66. 

81 ῬΙ]αΐθ βαῖ ον ἀπίο ἐμθι, ΤαΚΟ γ6 Πὶπὶ 
ΔΥΔΥ, δὰ Ἰπάρθ ἴα) δοοογαϊηρ ἴθ ὙΟῈ 
Ἰὰνν πᾷ ἰπβεϊαϊίουβ. ΤῊ 168 δηβισογοὰ 
ἶπι δηὰ βαϊά, 10 18 ποῦ Ἰδνν τα] [ῸΓ 5 ἴο μα 
ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ἴο ἀθ δ} : 

32. Ταῦ βῃουϊά 6 ΓΒ] ]οὰ ἔμο πογὰ 
ν᾽ ΒΙοἢ 6508 Βρᾶκο, οἵ νν Βαῦ ἀθαῦι ἢΘ Βῃουϊά 
ΠΝ ' 

38. ΡῬι]αΐθ νϑηῦ ἰηἴο ἐπ Β8}}, ἀπ οα]]ϑᾶς 
Τόβυβ, δὰ βαϊὰ ἀπο ᾿ἷπι, Ατὸ ἐποὰ ἐπ 

1 δαλίϊα, " νο ποθ], οὐ " Ῥόσγοῖ." 

3. δἷβο, “ἈΠΕ {πον δὲς ἔπ μδββόνοσ, ἐᾷ γεε' ἢ δα λαγαπά. 



5. ΦΟΉΝ. Ομ». ΧΎΥΠΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. | 5ΥΎΕΙ͂ΑΟ, 

πμηΐο δἴπι, Ασὸ ἔμδοι ὑπ ΚΕ ὶπρ οὗ ὑΠ6 1 5 Ὁ “156 ὕδοι {πᾶῦ Κίηρ᾽ οἵ ὅπ 1 νν8 ἢ 
84. Τ16βι5 ἀπβνθυθά Πίμι, ϑαγοβῦ ποι. 84. «6808 βδῖῃ ππίο Ὠΐπι, ΟΥἠἨ ὑπυ 8611 

δΠἰβ [Ὀπἰπη 6] οὗ ΠΥ 56! , ον ἀἸ4 οὔθ β [6}} 10 βαϊάϑῦ ὅποι ὑ818, οὐ αἸ4 οὔθθν8. [68}} 10 ὑΠ|66 
μ66 [07 πιθ ἢ οἵ πιο ἢ 

85 Ῥι]αΐθ ἀπβινογθᾶ, τὰ Τα {ον ἢ ΤΗΪπθο 3865 Ρ]]αΐθ βαῖ ἢ ἀπο εἴτ, “411 ἃ θυ, 
οὐ παῤίοη μα ὑπὸ ομἰθε ρυϊθβίβ [Πᾶν 6] 1 ΤῈ Β0η8 οὗ ὉΠ γ ρθορ] βῆ δπὰ {πὸ Πρ 
ἀρ] γογθ ὑπο ππίο πὴθ: τπαῦ Παβὺ ὕμποιι ρυιθϑὺβ ἀθ] νου ὑΠ66 πππῦο πιΘ: ν᾽ δῦ Παβῦ 
᾿ἄοποἢ Ὅμοὰ ἄοπθ ἢ 
᾿ς 86 ᾿76β8. δηβνθγρά, "ΜΚ Κίπραοπι ἰβ 86 6εβιβ βαϊη ἀπο Εἶμ, Μίηθ οὐῃ 
ποὺ οὗ {π|8 νου] : 1Ε τὴν Κίηράοπι νογο οἵ Κίηράοπι 15 ποῦ ἔτοιῃ ὑμὶ8. σου] : 1 ἔλῸ ἢ] 
τΠῖ5 σου], [θη νου] τὴν] Βουναπίϑ ἢρσηῦ, 18 του] ἸῸΓΘ. ΤῊΥ͂ Κρ ΟΠ, ΠΥ αὐΐθη- 
Ὁπαῦ 1 Βῃου!α ποῦ θ6 ἀθ]γθρθα ὕο ὑπ ἰθνν5: ἀδηύβέ σοῦ] ἢσπῦ, ὑπᾶῦ 1 Βμου]α ποῦ θ6. 
θὰῦ πον 18 τὰν ἰπηρσάοπι ποῦ ἔγοπι ἤθη66. 

᾿ς 87 Ριαῦθ Ὁβονγοίογθ βαϊα πηΐο Πΐπη, Ατὖ 
που ἃ Κίηρ ὕπθπ ἢ «6585 δηβυογοα, Τηοα 
᾿βαγοϑῦ [πὰῦ 1 διη7 ἃ Κίπρ. Τὸ {}18 δπὰ 
[νὰ8 1] θογῃ, ἃπα [ἴον {Π18. ὁ81156} [616 
1 τἴηἴο {π8 που], ὑμαῦ 1 [8Βῃοι] 4] Ὀθὰν 
ΠΥ ὕΠ6855 πηΐο ὑπ ὑραῦ. ἘΕΘΡῪ ΟΠ6 ὑμαῦ 18 
ὅ0Ε {Π6 ὑγαῦῃ Πθαγθῦἢ πὶ γοῖοθ. 

385. ῬΙαῖθ βαϊτῃ απίο μϊπι, ἊΝ μδῦ 18 ὑγαῦῃ ἢ 

Α.}. 33. 

1.) Τίπι. νἱ. 13. 

3 Ὥδηῃ. ἰϊ. 44; νυἱῖ. 14; 5. ΤῦΚο ΧΙ. 14; ΟἿ. νἱ. 15; νἱ},. 15. 
] 

3 ΟἿ, νἱῖ!. 47:1 5. Ζοη 1ξ, 10; ἰν. ὅ. 

ἀρ] νου το {π6 Φθν8: θαῦ πον ΠλΪΠ6 οὐ 
Ἰπηράομῃ 185 ποῦ ἤθπ6θ. 

87 ΡΙ]αῦθ βαῖθ ἢ αηΐο Βῖπη, ΤΊ θη Κίπρ' 
ποιὰ αγ ὃ 655 βαῖτῃ ἀπο πῖπ), ΤΊ οι 

ΒΒου] ἃ θΘᾺΡ νυ ὕπ655 ππΐο ὑπ ἐγαύῃ. Εγουν 
ὍΠΘ ΨὙΠῸ 15 οὗ {π6 ὕγεῦ μθαγϑί ἢ ΠΥ γοΪοΘ. 

᾿βαϊἀδὺ ὑπαὺ Τ δῦ ίηρ. 1 νγὰ8 ὈοΡη τῸ {Π]18,. 
᾿δπᾷ ἴον {818 σαπηθ 1 τηὔο Ὁπ6 μον], ὑμαῦ 1 

98. ῬΙ]αδδ βαῖ ἢ αηΐο Βῖπι, ΝΥ μαὺῦ 8 ὑγαῦῃ δ, 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

αὔο Βΐπι, Ασὲ ὕμοι ὑπΠ6 ΚΊηρ1 οὔ {π6 1 ν}8 ἢ 
94 Απὰ «6818 δηβυγθγθα ἃ πα 8814 ππῦο 

μιΐπι, ϑαγϑβῦ ὕποι 0815. οὐ ἐμὶπθ οὐ 861,3 ΟΡ 
18. ὕΠ6 "6 ΒΟΠῚΘ ΟΠ6 6156 ὑπαῦ το] ἃ ὕΠ66 θοη- 
ΘΟ ΠΪΠρ' Τὴ6 ἢ 

85 Απαὰ Ῥι]αύθ δηβυθυθα δηὰ βαϊα πηῖο 
Βΐπη, “ηι1 ἃ ον, 1 1810 ποῦ ὑῃγ πδύϊοη 
δηᾷὰ ἐπ οΠ]οῦ ρυϊοβδὲβ ὑπαὺ ἀο]γογθα ἔΠ66 
ἀηΐο π|6: ὑαὺ παβὺ ὑμου ἄοπο ἢ8 

30. Απὰ Ζ6β118 ἀηβιθυθα ἀπα βαϊα πηΐο 
Ἰππη, ΜῪ Κίπράομ 18 ποῦ οἵ ἐἰν8 σου] : 1 
ΤΥ Κιηράοπ) 6 Ρ6 οἵ {Π|8. νου] ΤΥ Β6Γ- 
νϑηΐβ σγοι ἃ Πᾶν Τουρ αὐ, ὑπαὺ 1 ΒΒ οα]α ποῦ 
Ὀ6 ἀδ]ϊνογθά ἴο {πὸ {6ν8: Ὀὰὺ ΠΟΙ͂ ΠΥ 
᾿ππράομι 15 ποῦ ἔγομι Π6Γ6. 
97 Απὰ Ρι]αύθ βαϊὰ απο Ὠΐπη, “γἐ (Ἰοὺ ὑμ θη 

κῖηρ, ὕπο ἢ Απᾷ “6508 ἀηβυγουθα ἀπ βαϊὰ 
απῦο ᾿ἴπ, ΤΉ οι {ΠΥ 561} Βαϊ ἀϑὺ ὑπαῦ Ταπὰ Κίηρ. 
Απα 1 νγὰβ θοσὴ [ῸΡ ὑΠ|18, πα Ὸν ὑΠ18. σατ186 
1 ὁδιηθ ᾿ηὔο ὕΠ6 σου] ὑπαῦ Τ ταϊρῦ Ὀ6 νυ ἱῦ- 
ΠΘΒ8Β ἴον Τρ ΘΟ. ΒΠ685.5 Α Πα ΘΥΘΡῪ ΟΠΘ ΚγΠ0 
15 οὗ σὶρ ὔθοιιβη 88 Βθαγθῦῃ 4180 τηΥ γοΐοο. 

98 Απᾶ Ρι]αΐθ βαϊὰ ππῦο ᾿ιῖπι, ὙΥ̓μαῦ 18 

1 γηρη παρ]ιδ]οῖς. Ῥόβοη. πιρπηοῖς. ἩΤΚῚ. 

Ξ 1.6. “ΤῊΣ ΤΟ] ον -σΟ ΕΓ ΘῈ .᾿---' ΤὨϊη6. οὐστὶ ῬΘΟΡΙΟ." 
ἩΓΚΙ. 

3 10,“ τυῦμιδὲ αἰάξὺ Τποὰ.᾽ 

Φ ΟΥ̓́, "Ταϊ βίο γβ.᾽ 
᾿ 

ΙΠ 5 ΕΒ" ΚΙ. ΒΌΡΡΙΪΟ5 “ αγί,᾽ δ᾿ αἱκι 

δον, “[π6 {τς}. 566. Ὁϊβο. οὐ Μοϊίξζομ, ἰπ ΘΡΊοΙΙ ρ’. 
ϑγτίδουτῃ, δὰ, Οὐχ, Ρ. 26,1. 12, 

ΒΛΑΉΙΌΙΟ. Ϊ ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ἰΐτη, Αὐτὸ ἕπου ἐπ6 Κὶπσ οὗ ἐΠ8 {678 ἢ 
84. {6518 ἀπβιθυθα, ϑαγοβῦ ποὺ {}18 

᾿Ἶπε Αὐτὸ ὕμοι ὑπὸ Κίηρ οἵ ὉΠ6 1 ν8 ἢ 
᾿ς 84 Ζοδιι8 δηβυθγθα, ϑαγθδῦ ἰποι ὉΠ18. οὗ 

1 γ1ς. “Ὁ ποῖγ Κὶπρ' οὗ {πὸ 76 ννβ.᾽ 

3. γ{Ὸ| ἢ τόσα (ἢν Ππρατί.᾽ 

| 3 γ0, “αἰάβε Τποα.᾽ 

Ι 4. ῬοΟΪΥΡΊ. δά 5, " δηὰ νου πᾶν πηϑὰθ νναγ. 

ΣΑΙΕΟ; εἴη σἱρη θοῦ ββ,᾽ “ἰπ ὑσατ.᾽ 566 Νοῖδ οἱ οἷ. 

δ οΥΓ, “Πραγοῖῃ Μὸ ΜὺΥ γνοϊΐςο. 

ΑΟΤΗΪΟ. 

ἐι 

] 
[Ατὸ ἔπου Κίηρ οἵ Ὁπ6 78 νν8 ἢ 
᾿ς 84 {6518 ἈΠΒΘΙΘα, 18. 1Ὁ ἔρομι ὑπ 861} 

οὔ ὑπ γ 561} ἴοι, οὐ" 18 16 οὔμοιβ ὑμαῦ βαϊᾷ 10 ὑμιυ 86}, ΟἹ 15 10 οὔθ ὑπᾶῦ φο] ἃ 10 {866 οὗἨ {οι βαγθδὺ 118, οὐ αἸὰ οὐπθυϑ βὰν 10 ἴο 
"ἴο {866 οἵ πιὸ ἢ 

90 ῬΙ]αΐθ δρβισοσοά, Δπὶ Τὰ δον ἢ ΤῊ 

'πθ ὃ 

᾿ 85 ΡΙ]αΐθ δηϑυογθᾶ, βαγίηρσ, Δπὶ 1 αἶβὸ 

Πρ66 οὗ πη6 ἢ 
] 

85 Ριϊαΐθ δηβνιουθᾷ, Μδν Ὀ61 1 δπὶ ἃ 
᾿παύοι ἀπά {6 ομϊοῦ ῥυϊοβίβ ἅτ ὑπο γ ὑμαῦ ἃ δον ἢ ΤΐηΘ οὐτη παύϊοπ ταῦ. ὕΠ6 Ομ ϊο «ον ἢ ΤῊ 8. Ὅν Ὀαύοη ἀη6 {Π6 ῥγθβίβ 

'ὅμοα Βαϑῦ ἄομο 3 
8506. 7688 ἀηβυνθγοϑῦ, ΔΙγ Κίπράοπι 18 ποῦ 

ἔγουη 6}18 νου] : ΤΠ τὴν Κἰηράοηι γγ6Γ6 ἔΓΟΤῚ 
{18 νου], τὴν οἰ σουΒ νου] ἤρσῃῦ, ὑπαῦ 1 
᾿ΒΒουὰ ποῦ Ὀ6 σίνθη Ἰηΐο {Π6 πα πα8 οὐ ὉΠ 6 
168: θὰ πον τὰν Κιηράοιη 8 ποῦ ἔγοπὶ 
{815 Ῥ]δοο. 

87 ῬΙϊαῖθ Ὁπθη βαῖῃ ἀπΐο δϊπ), Ατῷῦ 
ὅποι Πθη ἃ κηρὶ 5. «6818 δηβινογθα ἢϊπη, 
ΤΉοα βαγϑδῦ ὑΠπδαῦ 1 ἀπ ἃ Κίηρ.5. 1 ννὰ5 θΟΤΠ 
ἴον ὉΠ 18 ννοῦῖς, ἀπ 1 οδπιθ ᾿πίο ὅΠ6 νου] ά 
ἴον {Π|8,Ὁ ὉΠαὖῦ 1 Βῃοι]ὰ θθαγ νν ὉΠ 688 ΟὗἩὨ ΤΠ 6 
ὑγτςῃ. Ἐνονν οὔθ ψἘΠῸ 185 ἔγομι 6 γα 
᾿Πραγοῦϑ τὴν γοΐοθ. 

38. Ῥι]αΐθ βαϊσἢῃ ἀπο Πΐπι, Υ μαῦ 18. ὅπ 6 

ἐ γ1Ὸ, “τὴν παπᾶ," 

3 χπ, “ΤΠοαυ ἀἰάκι," 

38. μῆτχο. 

1 ΟΥ, “1 ἀπὶ Ἡς ἔπδὲ νγαβ Ῥοση,᾽ τΠδε σατπο," ἅς, 

Ι 
Ι 

' 5 φῃλαρεὔέετη, " ἈἸΘΑΓΘΈΝ ἩΔΌΪΓΌΔΙΥ, δἃ8. ἃ παξογαὶ σοτβο- 
] ἀπσποο οὗ Πί5 θείην οὐ πὸ γαῖ." 

᾿ 
! 

18 ὑπαῦ ὕποι παβῦ ἄοηο 5 
836. {6818 ἀηβυνουοα, ΜῪ κΚιίηράομι 15 ποὺ 

019 οἵ {118 νου] : 1 τὴν πρᾶοι γ 600 οἵ 
{18 νου], τὴν βορνδηῦβ ρου] ἢρηῦ [Ὸν 
τπη6,3 ὕὉπὰῦ 1 Βμοιϊὰ ποὺ Ὀ6 ἀο] γοργὰ ἴο {πὸ 
ἴθ ν8: θυῦ πον τὴν Κίπράοπι 18 Ποῦ 916 οἵ 
0818 σου], 

37 Ριϊαῦο ἐμπογοίοσο βαϊά απΐο μἴπα, Ατὺ 
ὅποι ἃ Κίπρο ὑπ η ἢ «6808 δηβνθυοα, ΤΠ οι 
᾿βᾶγοϑβῦ ὑμπαῦ 1 ἃπὶ ἃ Κίηρ :ἢ [ῸΓ 1 τγ88 ἱπάθθα 
Ὀογη ὕο ὑπαῦ οΑἸ] πη ρν," ἀπὰ ἴον ὑΠαῦ ΤΘΆ8οη 
οαπη6 1 Ἰηΐο {πὸ νοῦ] ἃ, ὑπαῦ 1 5 ο]α Ὀθδν 
ΠΥ ῦΠ658 Οἵ ὅπ σα. ΑἸ] πον ὑπαῦ ἃγο οἵ 
86 ἐγιθ!,6 ΒΘ ΤΩΥ γΟΪΟΘ. 

38 ΡιηΠαῦθ βαϊ ἢ απο πίιη, ΔΥ μαῦ 18. {Π|Ὸ 

1 κανο,᾽ ΤῊ ΜοιρὨΐῖσ οὐ δ "απο τηρ,᾿ 

2. {4 Ὑποα ἀἰ 51." 

3 Τῆιο Μοιρη, δ 45 εἰλγδὶ, “ἤοτ Μο," 

ἐμ 70, 

5. οτΊ, “γοσκ,᾽ " {πίπρ," 

5 »λαμδδξεται, ἴ᾿αᾳ. Βδμϊα,, θὰ ἱπ ἔπη Ρ]. 

᾿ἀο]νοροᾶ ὑπθ6 ππίο πιθ:ϊ τι θαῦ 8 10 ὑμαῦ. ῥυθδύβ, ἂτ ὑπ υ ὑπαῦ 4] νυ! {πΠ66:  μαῦ τηδὰθ ὕΠ66. ΟΥ̓ ὕο 118: δῦ μαϑὺ ὕμοι 
᾿ἄοηθ Γὃ 

30. 72 6808 δηβυογοα, ΜΥ Κίηράοπι 18 ποὺ 
ουὖῦ οἵ {Π18 νου] : ἢ ν Κιηράοιη νγθρθ οἂὐ 
Οὗ υμὶ8 νου], ΒΌΡΟΙΥ ΠΥ ΟἸ ΟΘυΒ. υγουϊα 
ρμῦ, Ὁπὰῦ 1 χορ ποὺ θούγαγοα ἴο {Π6 
Φον 8: δὰῦ πον τὴν Κιηράοαι 18 ποῦ ἤΘη66, 

37 Ῥιϊαῦο ὑμουθίονο βαϊά αηύο ΐτη, Αὐαὺ 
ποι Κίηρ, ὕμθη ἢ «ΤΠ 68118 ἈΠ υίηρ, βαϊα, 
Τίιοιι βαγοδῦ ὑπᾶῦ 1 τὰ ᾿εἰηρ. ΤῸ {Π181 
νὰ θοῦ, δὰ ἴον 018 1 οαππθ Ἰηὔο 80 
νον], ὑπαῦ 1 Βῃοι δ θΘαΓ νι ὕηθαβ απο 
ὑραῦῃ. ΝΥ ποβοθυοι 18 οἱ ὕγα ἢ ΠΘαΡΘῦ ἢ ΠΩ 
γοΊο0. 

38. ΤΠθη ῬΙΪαΐΘ Βαϊ ἀπο πἶπι, ΝΥ μαὺ 15 

1 ναΐϊέεῖ, αᾶν, 10." Καονν ἀἸαϊ,.᾽ Οοταρ. Δ, βαχ, οιονϑέ ἐδ, 
"Βαγοδῦ ΤΊ," 

3 ΤΊιο ΟΟτῖς οπλἐ " ΟἸ  6.," 

5 τρὰ μαίαυιϊάοε, 

4 ΒΠουα᾽ 15 ποΐ ἴῃ {Ππ| οΥἰ κὶ ΠΔ] --οοίποάλαι, 



Οπ.». ΧΎΊΠΠΙΙ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

Του ἀτὲ {π6 Κίηρ οἵ {π6 {6 »8. 
84 “688 ἀπϑυνθυθα, ϑαγοδὺ ποὺ {Π|8 

ἔγοιυ ὑπ γ 860}, ον αἰ οὐμουΒ 880 ἐξ ὕο ἔΠ66 
οἵ πιὸ 

85 ῬΙ]αΐθ σάνο Δηβνθν, ΡΟ Ρ8. 1 αἶδὸ 
πηρθΐ θ6 ἃ ον ῦ ΤῊΥ παίϊοη δηα {ἢ6 
οἰϊοί ρυϊθβδίβ ἀθ! νου ἔῃ 66 απΐο τη : πα 
ἀθοα παδύ ἔμου ἄπο Ὁ] 

80 76818 ἀηιβυονθα, ΜΥ Κίηράοπι ἰ8 ποῦ 
ἴροιηι {118 νου] ἃ : 1 πὶ Κἰπσάοπη γ6ΓΘ ἔγο πη 
Ὁ 818 τον], τὴν οὐ οο 55 νοῦ ἃ βίον σύ, 
Φδῦ 1 μου] ποὺ ὕ6 ἀο᾽ νογθα ἕο ἐμ 168: 
θυΐ ποὺ πὶν Κἰηράοπι 8 ποῦ ἔθπορ. ὃ 

87 Ριϊαῦθ βαῖ τ ἀπίο πἴπῃ, ΤΥ τ 65 80 
ἔθθη ὑποὰ τὸ ἃ κίαρ.ῦ {68118 πηΒν ΘΙ α, 
ΤΒοὺ βαγοδὺ ὑπαῦ 1 θῸ Κἴησθ ΕῸΓΡ 1 νγ8 
θογὴ ἕο {παΐ, ἀπα ἴον ἐπαὺ αἰδὸ ἀπὲ 1 οοϊηθ 
Ἰηΐο {Π6 νου], ὑπαὶ 1 μοι! ὈΘαΡ τυ δ 88 
απο {π6 ἐγυτῃ.2 ΑἸ] {παὺ 18 οὐ ὅπ6 ἐγ ῃ 
᾿ιθαγθίἢ ΤΥ νοΐ. 

88. ῬΙ]αῦθ βαϊ τ απίο μἷπι, ΑΥ̓ μαῦ ἰξ ἐροθἢ ἢ 

τ με, ᾿νπδὲ ἀδοὰ οὗἉ Τλΐπο 15 ἀοπο 9) 

1 ογ, "νυ τηθη." 

5 υοίοα ᾿γ 5. Βοροτγίδη, Ηοπι. Π|, Αγκαμμέληῶν ἀαϊοία 
δ δγροίς, ιυοΐεν αα]ικλαγλαφαν, " ἴον δ νγὰβ κοΐπρ ἴο μκῖνο 
ἔπ βαίπεβ ἃ Κι ράοτῃ ποῦ ΟὗἉ [15 νυ, θὰ  Ομ6 ἸΘΔΥΘΏΪΥ.᾽" 

4 οΥ, "1{1ξ πιδὺ 6 50,᾿ ἐ᾽λὲ αἴδδες {ἰδὸ. 

5. χϑξν "βοῖηδ κίπρ.᾽ 

5 κἱ δ'λακανοῦ {ΐδϑηι. 

7 γ1ξ. “οὐ πο ταῦ." 

ΘΕΟΆΘΙΑΝ, 

πηΐο μἷπι, Του, τὸ ὕμου ΚΊηρ οὔ ἢ Το ε 
34. «6818 βαιά ὑπΐο μἷπη, ϑαγοϑὺ ἔθου 

6118. οἵ {Π υ8617, οὐ ᾶνθ οὔῃϑγβ ὑοἹα 10 {ῃ 66 
οἵ πὶ ὃ 

85. ῬΙΠαῦθ δηβγουθα ἀπ βαϊ ἃ ἀπο Βΐπι, 

μὲσ ἢ Ρτιθδίβ: ταῦ παϑὺ ὕμοι ἄπο ὃ 
30. 1688 δηβυγθυθα δηα βαϊά ππΐο μΐτη,} 

Μῦν Κίηράοιι 18 ποῦ οὔ [818 νου] : 1 Ἰηἀθοὰ 
Ων Κἰηράουη γ6Γ6 οὔ {15 νυ οΥ] , την Βουυδη β 
ΌΌ]ἃ Βαροὶν ἤρσπῦ ἕο πιο, 2 ἐμὰ Τ 5Β οι] ποῦ 
αν θθθη ἀθ] νου ἰο {Π|6 «6 ν78 : θῦ ΠΟ 
τὴν Κίπράοιῃ 18 ποῦ ἤροπη ὑμ18 νου]. 

87 Ῥιϊαῖθ βαϊα απῦο μἷπα, Π ὑπο τὸ Κίηρ 
ὑπθη ἢ {688 8814 αηὔο πΐπι, ΤΊοιι βὰν ϑδὺ 
ὑπὰῦ 1 πὶ Κίπρ. Τὸ ὑμπαῦ Ἰηύθηῦ νὰ8 1 
θόγη, ἃ πα ἴον ὑπαῦ ῬαΓρΟΒΘ οᾶπηθ 1 ἰπΐο ὑπ 6 
νον] ἃ, ὑπαῦ 1 Βῃου ἃ θθὰΡ τὶΐπϑββ απΐο {Π6 
ὑγαθ. ὙΝ Ποβοθυϑν 8 οἵ 0Π6 ὕγαῦ ἢ Πθαγο 
ΠΥ ΥΟΪ6Θ. 

1 Τῆς Θοογρίδη δ 45 " δπὰ βαϊὰ ἀηζο Ηΐπι,᾽ 

3. ἐπλιοπιέ' υῖΒ. ὙῊΪ5 τϑαάϊηρ ἄρτθο5 νυ τῃ ἔπ ΜοιρὨἰῖς, 
ΓΒ] Οἢ 150 δ ια5 “τᾺῸΓ Μο,᾽ ε'Λγὲϊ. 

3. ἀπιῖον δορ᾽ ἰδ λ. ΤῊΪΒ γοδαϊηρ 8150. ἄρτθοβ νεῖ ἴΠ6 
Μειρλ ες δπὰ νυ ττἢ {πὸ Δ. ϑάχοι. 

38. ῬΙ]αΐθ βαϊ4 αηῦο Βΐπη, ΑΥ̓͂ μαῦ 15 ἔγα ἢ Ῥ᾽ 

ΒΙΆΝΟΝΙΟ, 

αηΐο τη, Του, τὸ ὕμποιι Καὶ προ 6 Ζονεβρὶ 
84 {1688 δηβυογθά ἢΐπη, ϑαγθβὺ ποι | 

{π|8 οὔ ἐμ υ86}}, οὐ’ ἀἸα οὐϊθῦβ 6}} 10 {πθ6 οἵ 
τ ἢ 

85. 716808 δηβυθγοα, Ατὶ 18 Του ρουμαρ5 
Ἄπὶ 1 ἃ 46» ἱπάροαΡ Τμοὰ ατῦ πιδάθ ΤῊν παΐίοι αηὰ {Π6 Πἰρἢ ῥγθϑίβ τηϑάθ ἔῃ 60 
ΟΥ̓ΘῚ ὕο πη Ὀγ {Π]π6 οὐνὴι Κἰπάἀρθα ἀπα θῪ ὉΠ16 ΟΥ̓ ἕο πη: ν᾿ δῦ Βαβῦ ἔποι ἄοπο ὃ 

30. 7688 δηβινθγθά, Μυ Κίηράοπι 8 ποῖ 
[ὥσω {18 νου] :2 ΤΡ αν Κίπράοιῃ μα θδθὴ 

Ϊ 
! 

ἔγοια. ὑπ 8 ὑοῦ] ἃ, πὴ βογναπῖβ ποῦ ϊὰ ἤαν 
Τουραῦ, ἐμαῦ 1 βῃουϊὰ ποῦ παν θθθη τοδὰθ 
ονον ἴο {9 θινν8: Ὀυῦ ΠΟΥ τὴν Κίπράοιη 
18 ποῦ ἤθῆθθ. 

87 Τῆθὰ ῬΙ]δέθ βαϊὰ ἀπέο μΐπι, Ατὲ ποι 
ΤΘΔΠ]Υ Κίηρ, ὕμου ἢ «6808 ἀηβυγογο, Τ οι 
βαγϑϑὺ ὑμαῦ 1 δὼ Κίηρ. 18 θόγῃ ἴο ἐδ 8, 
8 πα ἴον ὑΠ|8 σδιηθ 1 ἰπΐο ὑΠ6 νοῦ ἃ, ἔμδὲ 1 
θθδγ υ]ῦπ688 ἀπῆο ὑγαῦ.5 ΑΠπὰ ΘΥΘΓΥ ομθὶ 
ὑπᾶῦ 15 οὔ ὑγα Ὁ}, Πα γκθη θές ἕο τον γοῖοθ. 

38 ΡῬΙαΐθ βαϊά απΐο μἷπι, ὙΥ Βαΐ ἰβ ἔγα τὴ ὃ 

1 1ιῦ, “ Ζοννῖβι."---υοργοα)άεί" 76 Χτέα Ριίάξ᾽ : ἀξέελε ἐδ ιν" 
Τωάόοδ" εαἰ". Ττὶοὰ, νο]. 1ϊ. ν. 154. 

3 υμδέβλπυὴ, πὸ δο οὐ᾽ πιῖγα ξοζὸ υπυοὸ ἐξαγίσο, ρίαφοίεί", 
Τοϊὰ, ἰά, 

3 ἐκέϊπιι. 5]αν. ὁ ἰϑέϊηϊὰ, " ΟΥ̓͂,᾽ ΟΥ̓ οοποογηαΐηρ ἐμ 6 ἔγυτῃ." 
Οβίσοπι. Ο. 

ΑΝΘΙΟ-ΒΑΧΟΝ, 

βαϊὰ ἴο πὶ, Ασὸ ἔποὺ ἐλθ [ουνβ᾽ Κίον ἢ 
34 ΤΠ θη ἀπϑυνογθὰ πἴμπι ὑπ ϑανίοιν, πὰ 

Βαϊ, δαγθδῦ ὕμου ἐπ 18 οὐ ὕΠγ 56] ἢ, οὖ" βαια τὖ 
οὔμουβ ἐο ὕΠ66 ὃ] 

85. ΡΙϊαΐθ αηβυτογθά Πἶπὶ δηα βαϊά, ϑανθϑὲ 
ἔδοιι διὴ 1 {6 8} ΤῊΥ παίϊοι ἀπὰ ἐῃν 
ΙΒορΒ σάν ἔΠι66 τὴ: τ μαῦ ἀἰάϑυ ὕμοα ὃ 

830 Τῆθη βαϊὰ ὑπ ϑανίοιιν, Μυ Κίησάοιῃ 
ἰβ ποὺ οἵ ὑμϊ8 γον] : 1Γ Υ Κίμσάοιη γῸ ΓΘ 
οἵ 8. νου], ΒΌΓΘΙΥ ΤῺΥ Βουνδηῦβ ΤΟυρΡΉ, 
ὕπαὉῦ 1 τογ ποῦ ρίνθῃ ἴὸ {6 16 γ8: πον 
ΤΥ Κίησαοπι 18 ποῦ οὗ {{}18 νυ υ]. 

37 ΤΠθη βαϊά Ριϊαῦθ απΐο θην, Αὐτὸ ποὺ 
ΤΘΆ]]ν Κη ἢ ΤῈΘ ϑανίουιν δηβυγθσο ἢΐμὴ 
δηὰ Βαϊ, Τποα βαγοϑῦ 1ΐ, ὑπαῦ 1 ἀπὶ Κίηρ, 
Τὸν ὑπ 88 τὰϑ 1 θουπ," ἀπ ΤῸν {155 σα πη 
1 ἴπΐο ὑπθ μοῦ], ὑμαῦ 1 ἀθοίαγο ὑγυῦ. 
Ἔνθυν ὁπ οἵ ὑπθιὰ ὑπαῦ 18 οἵ ὑσαῦ, Ποαγοὶ ἢ 
ΠΥ γΟΐΟΘ. 

38 ΤΠ θη βαϊὰ Ριϊαΐθ ἴο δἷπι), ὙΥ μαῦ 18 

1 ΤΊ Α. ὅδχ. οὐνἶεβ ' ΟΥ̓ Μο." 

3 ΤῊ ΟΤΡΟ᾽ 5 οὐ, οπιῖεβ πμ, " πονν." 

3 ρη ἐλαπι. 

4 η{..51 δπὶ ὕοτγη," ἐκ ἐὸν σεδογφη. 

ἈΚΑΒΙΟ. 

απο ἢΐπ), ΤΉ οι αγέ ὑμαὺ Καὶἰπρ Οὔ 16:8 ἢῚ 
94. 1688. δηβυθυθα Πΐπι, ϑαγοβῦ ὕδμοι 

ἘΠ18. ὕγομη ὑΠγ 86}, ον αἰα οὐμθυβ 06}} 10 [ἢ 66 
οἵ πιὸ ὃ 

835. ΤΠοη ῬΙΠαΐθ δηβυυθγθα ᾿ἶπι, ῬΟΥΠα ΡΒ 
Τ ἀπ ἃ Τὸν Βυῦ ΤΠ γ παύϊοῃ απὰ ἔπ 
Ομ ἰοῦ ρνῖθβίβ ἀο]νογθὰ ὑΠ66 αμΐο πιὸ: θὰ 
ὐΒαῦ παβῦ ἕπου ἀοηθ 3 

80. «6808 ἀπβυογο, ΜΥ Κίησάοπι ἰπἀθοὰ, 
ἰθ ποῦ οὗ {Π18 νον] : [Ὁ 1 τὴν Κίηράοπι 
ΛΘ ΓΘ ΟΥ̓ {Π18 νου], ὕΠθτὶ τὴν Βουυδηΐβ γου]ὰ 
ἔρθει, ὑπαῦ Τόσο ποῦ πάρ οὐ ἴο ὑπ 
ον β: Ὀὰῦ πον τὰν Κίπσάοιῃ, ἴδ ἰδ ποὺ 
᾿θ 66. 

37 Τηθη Ριϊαΐθ βαϊά ἀπέο πἶπι, ΤΉ θη ἀντὶ 
ἴδοι Κὶηρ 5. 1688. βαϊὰ απὔο ἴῃ), ΤΈΣ 
βαϊάϑὺ ὑπαῦ Τὸ πὶ Κίηρ. ΕῸΡ 1 νγὰϑ θΟΓῚ 
ἴο 10, ἀπ ἴον Ὁ απο 1 ἰηΐο ἐπθ νου], 
τπαῦ 1 Βῃου]α θθαν τυϊξηθϑβ απέο ὅπ ὑσας. 

νΟΪΟΘ. 

3 γε," ἀϊάβε Του ."--- νππὲ ἐκ (5 ΤΉ οι ἀπε)" Ῥοϊγεὶ. 

3 “(πη ΤΉ ΤΟΔΙῪ αὶ Κίπα," ῬοΙγκὶ, 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

Κίηρ οὔ τπθ Τὸν 8 Ὁ ᾿ 
94. 9681 βα14, ϑαϊἀϑὲ ὕβοι ἐμαὶ οὗ {Πν- 

56}, οὐ ἀἰὰ οὔ Ο.Β βαν ἴῦ ἴο ἢ66 δὶ 

85 Ῥι]αΐθ βαϊά, Ῥϑυβαρβ, 1 δὰ ἃ 76 Ὁ 
ΤΒΐηθ οὐ ρθορ θ᾽ ἀπ ἐμο Ομ ϊθῦ ῥυϊθϑίβ 
ἀρ] νθγθὰ ὑΠ|66 ἰπΐο τὶν μαμὰ : (Ποὺ, τὰ ναΐ 
βαγϑϑὺ ὕπο ὃ 

90 Ζ68ι18 βαῖ4 τηΐο μι, ΜΙν Κἰπσάοπὶ 
δηἀ ΠΥ σΟΥθυτηθηὗ Ἀγ ποῦ οὗ [15 ννουϊὰ - ἴΓ᾿ 
ΠΥ σονθγηπιθηῦ ψοῖὸ οἵ {18 που], οὗ 
ΘΟΙΙΓΒΘ ΤΥ͂ βουγαηΐβ που ἤρῃξ, {παῦ 1 
Βδου]ὰ ποῦ [Ἀ}} ἰπῦο {πὸ παπᾶ οἵ ἐμ 16:8: 
θαὉ τὴν σονθυμπιθηΐ ἰ8 ποὺ οὗ ἐῖ8 ρίασο, 

517 Ριαῦθ βαϊά ὑπίο ἐπ, Τῆθα ἴμοὰ 
τὸ Κιηρσ ῦ {6818 βαϊὰ ἀηΐο πΐ, Το 
βαϊάδε ὑπαῦ 1 δὴ Κίῃρν. Τὸ {πὶβ θη νὰ 
1 θόγη, ἀπά ΤῸ ὑπ 18 ῬΌΓΡΟΒΘ ὁαὴθ 1 ἰπΐο 
{π0 νου], ἐμαὺ 1 βου ὰ θθαγ ἰδ θ85 αἴΐο 

ΟΑΥ̓Βοβοθνον ἰ8 οἵ ὕπο ἐγαΐῃ Πϑαγίὶ τὴν ᾿δ6 ὑγαῦῃ. ἘνΟΥΥ οὔθ ψΠ}Ὸ ἴ8 οὐ ἐγαΐ, 
θαγοῦ τη, 

38. ΡΙ]αΐο βαϊά απίο ΐμπν, Τα), τ μα 8 

1 Τῆνο Ῥογείδι, {κὸ ἔνο Δ, θαχ., οὐκ " οὗὕἹΜο." 

5. γἴτν “Ἔν οἰ άγον οὐἩἮ ΤῊΝ ροορὶο," δεγσση ῆν.ο φῆν. ἐδ; 
δ ΟἸαπηϑν του οί οὐὁἨ τὺ Ῥοβολίτο πυσίαο, δεν 'σνενιοῖ. 



5. 5ΦΟΗΝ. ΟἘΗλ». ΧΙΧ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΚΒΙΟΝ. ΞΎΒΙΛΟ. 

᾿Απὰ θη μ6 Παά βαϊά (18, ἢ σϑηῦ ουὖ 
᾿ασαῖη απΐο ὑπ {6 5, Δη4 βδῖ ἢ πύο ὉΠ Θμ), 
Ἢ Βπα ἴῃ μἴτη πὸ ἔδυ! αἕ αἰ. 

ΓΤ ]θαβθ απῦο γοῖϊ ὁΠ6 δῦ ἢ ρΆββουϑι : Μ1}} 
γ8 ὑπογθίοσθ ὑμαῦ 1 σθίθαβθ πηῦο γοῖ ὑΠ6 
Κιηρ οὗ [μ6 ον ἢ 

᾿ς 40 [5ΤΠΘη ογθα ὉΠ6ΘΥ 81} ἃρϑῖῃ,7 βδυ]πηρ, 
Νοῦ {8185 πηδη, θαῦ ΒΑΡ Όθα85. ἍΝον Βαι- 
᾿ΑΌθ48 τγᾶβ ἃ ΤΟΌΡΘΓ. 

Ϊ 

| 89 Ξ3Βυΐ γα Πᾶγϑ ἃ ουβύομι, ὑπᾶῦ 1 5014 

| 

σπλν». ΧΙΧ. 
1 Τπὲν δρΡιαῦθ ὑμογθίοσθ ἴοοῖκ «6888, 

᾿8η4 ΒβοοιΓροθα λίπ. 
2 ΔΑπά 6Π8 580] 1θγβ ρ]αὐϊθα ἃ ὁγοσῃ οὗ 

ὑθοΡηΒ, πα Ρὰῦ ἐξ οἡ δΪΒ ποδά, ἀπ ὕῃ6Υ 
ΓΡαῦ οἱ 2] ἃ ΡᾳΓΡΙΘ τοῦθ, 

85. Απᾶὰ βαϊά, Ηδῖ], Ἱἴηρ οἵ [π6 {6ν8! 
δ η4 ΤΠΘΥ Βιηοῦθ Ὠἷπὶ ψῚ ἢ ἐμ ΒΔ Π48. 

Α.}. 33. 

1 Κ᾽, Μαζί, χχυῖϊ. 34; 5. ΓΚ χΧΧΙ. 4; ΟΠ. χῖχ. 4, . 

᾿ 2.5. Μαίϊ. χχυΐϊ. 15; 5. Μαῖκ χυ. δ; 5. [μΚὸ χχίϊ, 17. 

3. Αοίβ 1]. 14. 

45, Τὰκο χχίϊϊ. 10. 

5 5, Μαίξ. χχ. 10; ΧΧΥΪΪ, 26; 5. ΜαΙκ χν, 15; 5. ἴκὸ 
Ἰ χυι. 33. 

Απά ψῃθῃ Π6 β8ϊ4 ὑπαῦ, ῃθ νγθηῦ οἷὖῦ ἃραὶπ 
ἀπο Π6 «6.8, ΔΠ4 βαϊ]4 ππῦο ὕμθπι, 1 (0 
ποὺ πα ϑυθῃ οὔθ ἴα} 1π Ὠΐτη. 

89 Βαΐ γο Βᾶγνϑ ἃ ουβίοιη," ὑπαῦ 1 βθΊθαβθ 
016 πηΐο γοὰ δὖ ὑΠ6 ῬΆΒΒΟΥΘΙ : αὐ 6 γ ν}}]- 
ἴπρ' ὕμθη ὑπαῦ 1 το θαβο απο γοιι ὑ818 Κὶηρ 
οἵ ὉΠ6 {6 νν8 8 

40 Απὰ ὑπθγυ 8}] οὔθ, βαυϊηρ,᾿ Ν οῦ ὑ}18 
ὁΠ6, θυῦ ΒΑΡΑθΌθα5. Βαῦ ὑμ18 ΒΑΡ ἃ8 
ὙΥᾺΒ. ἃ ΤΟΌΘΘΙ. 

Οπαν». ΧΙΧ. 
1 ΤῊΕΝ ΡΙΠ]αΐθ βοουσροαῦ 6888. 
2 Απὰ ὕὉ}6 80] 165 ρμ]αὐθα ἃ ρον οὗ 

ὑμογηδ,6 ἃπ4 ρὰῦ Ὁ ἀροη δἰ μϑδᾷ, ἃπά 
ΘοΥΘΡΘα δἷπὶ ἴῃ ἃ Ιου] ηρΤ οὗ ΡᾺ}Ὀ]6, 

8. Αμπὰ νοῖθ βαγίῃρ,ϑ Ρϑδοθ πο ὕΠ66,9 
ΚΊηρ οἵ {Π6 6 }}8} δπἃ “616 8ιη υ]ηρ Ἀπ 
ΟΠ. 818 οἰ 8.10 

πε, "οαιβο.᾽ 3 πιὸ. “θαυΐ {ποτ ἰβ ἃ οαβίομῃι ἴο γοὰ. 
3 {0 Κίῃρ οΟΥ̓́ΣΠ6 76 νν8.᾽ ΗΤΚΙ. 4 11Ὁν "δπὰ 5αυῖπρ.᾽ 
5. οΥἉ, " δορποᾶ.᾽ ὙΠῸ Ῥϑβοῖ. οπἱΐβ ἔλαβεν, νγ»ιΐοι ἩσκΚΙ. 

ΒΈΡΡ]165. 
δηιοη Καπυδ, "ΟΥ̓́, ΟΥ̓́“ουΐ ΟΥ̓́ ΤΠΟΥΤΒ,᾽ ὕΠπ15 τοημἀοσίπρηι 

᾿ἐξ ἀκανθῶν ὄνοι ἴθ ἐπ 15ῦ ΟΥ̓Ὡπα σπίτιν ; 50 {πᾶ 
ἐξ ἀκανθῶν ἴον ἐξ ἀκάνθων ἰ5 ποῦ, ἃ5. σογίαϊη νγουα- "6 

᾿ ΒΟΠΟΙΆΓΒ ἀββατηθ, ἂῃ ἱπν ϑητίοι οὗ {π6 “ ονογοπα Ὁ βθδοτο 
ΦΟΓΟΠΊΘ,᾽" ΜΟΥΘΟΥΘΓΥ, 811 ἔη6 ῬΡαββᾶροβ 50) τθπ Ὀγίπρ, 
Τογυναγὰ ουΐ οὗὁἨ αΥροκ δᾶ 1δ[ϊπ δυο υυἱ τ τοραγὰ τὸ 
{π6 “δοδηζηι5,᾽ ΔΡΡῚΥ ἴο ἔ6 “"Α.. το] ]15,᾿ νυ σἢ ον 5 
ἀ5οα αὖ ἴδαβίβ, ΟΥ Οὴ ΟΠΟΥ 1ἴκ6 σοδβίοῃβ; [Ὁ {πὸ “Δ. 

᾿ ΒΡ ποβιιβ᾽ ἃπα "Α, ΒΡ ΠΟΒΙ ΒΒ᾽ Πλυ15᾽ ὙΥΘΥΘ ΠΟΥΘῚ δὰ ΤῸΓ πᾶ 
Ῥάγροβο. 7 1{Ὁ..“ ΚΑΥτη ηἐ8.᾽ -- ἃ ΓΟ Θ᾽ ΟΥ̓ νοδύαχο, ΗΤΚΙ. Ϊ 

8 ΕὙΚΟΓΘ ΘΟΙΆΪ Πρ’ ἃ Πα βαυΐῃρ.᾽ ΗΓΚΙ. 
9. «χροῖοσο.᾽ ΗΥΚ], Ἰὸ ἐγγογο βἰνίηρ Ηἰπὶ 518 05.᾽ ΗΥΚΙ. 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΥἸρ ΘΟΌΒΠΘΒΒ Ὁ ΑΠα βαυῖηρ' ὑμ 185, μ6 νυϑηῦ 
ἔογυ ἢ ἀραῖη ἀπύο ὑμθ {6 ν}8, ἃπα βαϊὰ αηύο 
ὕμθι, 1 ἱπᾶάθϑα, ὕμοιθ ἴδ πὸ μιμ]ῦ ὑμαῦ 1 
Του πα ἀραϊηβῦ μῖπι, Πα ποῦ ΘΥΘἢ ΟἸ6. 

899 Βυὺῦ ἔμθγθ 18 {Π18 ὕο ὑΒ]0} γ6 ὯΤΘ 
δοοαδβίομηθα, ὑμαῦ 1 Βραγθῦ γοῖ ὁπ δῦ [Π6. 
Ῥάββουθῃ: Μ01}} γϑὺ ὉΠ ὑπαὺ 1 Βραῦθῇ γοὰ 
886 Κίὶπρ' οὔ {π6 ον ἢ 

40 Απαὰ {Ππ6ὺ 8}} οὔθ δρδίῃ, ἃπα βαϊὰ, 
Νοῦ ὑΠ18 οπθ, θαὺ ΒαραΌΡα58. Νον Βαιδ- 
θ88 νγὰϑ ἃ οἰ] τοῦ θον. 

ΟπμλρΡ. ΧΙΧ, 
1 ΤῆΡνΝ Ρι]αύθ ἴοοκ 6βι18, ἀμ βοουνροᾶ 

ἴηι. 
2 Απά {16 βο]ἀἴθγβ ρ]αὐνθα ἃ σσυθαῦ} οὗ 

ὕπουπβ, δη ρὰῦ 106 ἀρομ ἷ8 θα, δπᾶ 
ὉΠ ΘΥ οἸοί θα Πΐμη ἴῃ ἃ ΡΌΡΡΙΒ ΤΌΘ. 

8. Αμαὰ {Π6Υ οδπηθ ἴο ἴμη δηα βαϊᾷ απῦο 
Βῖπη, ΗἨδ1], ΚΊπρ οὗ ὕπ6 ον 5! ἀπά {πον 
βΒιηοῦθ ΒΪπὴ ἢ ὕΠ6 ἴλοθ. 

1 οΥ, " {τα[.᾽ 

3 μ, 
ῬΟΙΣΕΙ. 

ἐρδαβο ἴο ᾿ἶνο.᾿---' ὑπαῦ νγ ΒΡ Υθ᾽ ΟΥ̓ Λοδαδ56 ἴο ᾿ἶνο.᾽ Ὁ 

3 οΥἹἉ, “ὙΥ]ΒῈ γο.᾽ 

4 ἐδ 1 Βραγθ᾽ Οὐ " σδᾶιβο ἴο ᾿ἶνο.᾽ ΡΙαῦξ ἃπὰ ῬοΙυρῚ. 

5. 500 10, 5, Ὀἰοβοοτγί, οὰ, ὙΝ Δμ 5] 6, 

δ τυαὔεαφαϊ᾽ βαϊιυῦ ; --ξαηαί δ᾽ αἰα ἰ5. βιὰ οΥ̓ Ὀἱιαϊπρ, {πὸ 
προδὰ υυἱτ ἃ νυτθαῖῃ, γόνα, ὅζο. 

7 110," Βιιοίο Ηΐτ Ηἰδ5 ἴδσο. 

ΒΑΗΙΘΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

ρα Ὁ Απᾶ Βανίηρ βαιά {Π15, ΒΘ ννϑηῦ 
οὐδ ἀραὶη ἀηΐο ὕΠ6 16 ν}8, πᾶ βα14 πηΐο 
ὕμθπι, 1 πα πὸ οδιι86 αὖ 8}} ἃραϊηβῦ μΐπι. 

89 Βαυΐῦ γ8 Πᾶν ἃ ουβύομ, ἐμαῦ 1 ΓΘ]Θ856 
016 πΐἴο γοι δὖ 6 ῬϑΒΒΟΥΘΙ : 0011} γ6 ὕῃθῃ 
ὑμπαῦ 1 τϑίθαβθ πο γοὰ ὕμ6 Κίπρ' οἵ {86 
6ν8ῇ 

40 ΤΠΘΥ 8}} βμουΐθα, βαγίηρ, Τ᾿. 6]θα86 
ποῦ ὑμ18 οηθ, Ὀὰῦ τοῖθαβθ ΒαΡΌραΒ. ΝΟΥ 
ΒΑΡΑΌθ δ 8 ν᾽ 88 ἃ ΤΟΌΌΘΓ. 

ση.». ΧΙ ΙΧ, 
1 ΤῊΣΞΝ ΡΙ]αΐθ ὕοοϊς 1 68ι18, δηα βοουγροα 

Βῖπη. 
᾿ς 2 Απᾶ {πο βο]ἀἴθυβ μανγίηρ ρ]αὐ θα ἃ 
᾿ὁρον οὗ ἐπογη8,} ραῦ ἰδ ἀροι ἢἰ8 θα, ἀπὰ 
ΠΟΥ Ραδ οα. Εἶπ ἃ ΡαΓΡΙΘ τοῦθ, 

Ι]. 8 Απᾶ ΠΟΥ οδπηθἦ ὕο Βΐπη, βαυίηρ, Ηδ]], 
ἴπμ6 Κίηρ οἵ {Π6 168! δπᾶ ὉΠΟΥ͂ βιγοῦθ 
ἰὼ ψ Ὁ} 086 Ῥαὶπι οὔ ὑποὶν μαηά 8.3 

 πελοπέε,-Αῃὸ σοτασποι ἔουτη ΓῸΣ “ΤΠΟΤΗΒ,᾽ 85. οὐις. ἴῃ 5, 

Μαῖεξ, υἱῖ, 10, ἅς, Ὑηΐ5 τοπαοτίηρ ΤῸ0Υ ἐξ ἀκανθῶν νγᾶ5 
τηδῖθ πὶ {πὸ 2π4 σοπξυγΥ, ἀπά ἴπ ἃ ΘΟΌΠΙΓΥ ὙγΠΟΤΟ ΠΟ 

᾿ " δοδη π5᾽ ΕἸΈΠΟΥ “ ΤΠΟΠ115᾿ ΟΥ̓" ΒρΡΊ ποβαδ᾽ ρστόνβ, πὲ ΠΟΤΟ 
] {πόττβ οξοτι ἀροῦηά, 

| 3 γ1{," τοτο σοταΐη τ," ὑτοῖ, ἱταροτί, 

8. 1, " δθὰ νγοτὸ κίνίπρ Ηἰπὶ 5105." 

] 

ὑσαῦ Ὁ Απά Πανίηρ 8814 {Π18, 6 πϑηῦ, 
᾿οαὖῦ ἀρδῖη πηΐο ἐμ «68, 8πα βαϊά ὑπΐο 
ἄμθμι, 1 ἢπα ποῦ δῃγ ἔδι]ῦ ἴῃ {818 πιδη. 

59 Βυῦ γοῦν οἰιβύομι 158 ὑμαῦ 1 σϑ]θαβθ 
ἀηὔο γοι Οη6 ἃῦ ὕῃ8 ρῬϑββοῦθ' : 001} γ0 
Ὁπογθογθ ὑμπαῦ 1 σθὶθαβθ απΐο γου ὑπο Κὶηρ 
οἵ {Π6 {6 ν8 ἢ 

40 Βιυῦ ΦΠ6Υ 411 οὐἱϑᾶ οαὖ, βαγίηρ, Π6- 
Ἴραβθ ποὺ 688. ὁπθ, θυὺ σοϊθαβθ ΒδΡΆθΌ ΔΒ. 
Βυὺ ὑΠ|8 ΒΑΡΆΡθα8 νγὰ8 ἃ ΤΟΌΡΘΓ. 

Οπμλν. ΧΙΧ. 
1. ΤῊΕΝ Ῥι]αῦο ἕοοὶκ 6818, δηα βοουτροᾶ 

ΠΝ 
2 Απα {Π| βΒο] ἀἴθυβ μ]αὐθα ἃ οὐόντῃ οἵ 

Ὑβορη8,} ΠΟΥ Ρὰῦ ἴδ ροη [8 ποδὰ, ἀπά 
ὉΠΟΥ͂ οἸού θα μὰ ἴῃ ἃ ΡαΓΡΙΘ τοῦο.2 

᾿ς 8. Απά {Π6Υ οαπιοῦ ἕο Πΐπὶ βαγίηρ, Η α]},. 
Κίηρ οὗ {ὉΠ6 76 .»8] ἀπά {θυ βύγιοϊς Πϊπὶ 
οἡ {6 ἴλοθ ψ ἢ 0Π6 ρδ]πὰ οὔ {μοῖρ Βα πα 8." 

᾿ Ϊ 
Ϊ Ϊ 
] 1 φνοὶ κεπὶ 'παπ κασί, ἴα. ΜοιΩρ. Ι 

] Ϊ 
] 3 ΟΥ, " ἀγοββ,᾽ " νοβίτηοηϊζ,᾽ ! 

᾿Π 8 ἐνογο σοχηη," ἴ,η. βαμία,, ἘΠῚ., Αὐῦση,, Οσοτᾷ., 
| ΔΑ, Βαχοη απὰ Ασα, Ϊ 

᾿ς 4 Μ{πν " πὰ νγοτο κί νίης Ηἰπι 5] ρ5,᾽ 1.4. Βα! ἃ, 
] 

{118 ὕραῦ} ἢ ΑΠὰ βαγίπρ' ὑΠ18, ἢ ψϑπῦ οὖ 
αηΐο ὑπ6 {6 }8, Δη4 5814 αηὔο ὕμθιῃ, 1 πὰ 
ποῦ Δ ΠΥ ΟΠ ἴα] 1 0}}18 ὉΠ6. 

89. Ῥυῦ ὕπθῦ8 18 ψ ἢ γοι ἃ ουϑίομι, ὑμαῦ 
1 τϑίθαβθ ἅπΐο γοὰ 016 αὖ {Π|6 ΡΆΒΒΟΥΘΕ : 
Μ1}} γ8 ΠΟῪ ὑπαᾶῦ 1 γϑὶθαβθ ᾿τηὔο ὑοῦ ὑπο 
Κίηρ οὔ ὑπ 15 ἢ 

40 Βυὺ ὕπθν 81} οὐὔἱϑὰ ἃραΐη, βαυἱηρ, 
Νοῦ {{π|8 οὔθ, θὰῦ ΒΑΡ θα8. Νον {18 
ΒΑΡΑΌΌΔ8. μ6 νγὰ8 ἃ σοῦ θον.} 

ΟηλρΡ. ΧΙΧ. 
1 ῬΙμΑΤΕ ὑμουοίονρο ὑοοῖς 688, ἀπά 

Βοοιρροα λίπε. 
2 ΔΑπὰ {Π|0 Βο] ἀἴθὺβ ρ] αὐ θὰ ἃ σθαι οἵ 

ὑβπόγηβ,} δηαἃ μὰ 10 πρὸπ μιἷ8 μοαᾶ, ἀπὰᾶ 
οΙούμοα Εἰμὶ ἴῃ ἃ ΡαΡΡΙο τοθο. 

8 ΔΑμῃά {πον βαϊ4, ἨΔ], ΚΚΊηρ οὐ 69 
168} δηα ΠΟΥ σρᾶνο μΐηι Ὀ]ον 8.  ῦ {}|6 
Ρδ]πὶ οὔ {ποὶν μαπ 8." 

1 ογ, " ον} ἀοον," ναϊάσάΐα. ἴδ, “ἡνοσ-ἀοοΥ," 

3 χ1{," ννόοῦπα οὐξ," 

3. ογ, “ὙΥἱδρ,᾽ υἱρρἼα. 

4 μα ἐλιαπγγιι, 

δ ναπί αϊΐ, " νοβίο. 

δ γαἢ χένπιηι ἔνασαα Παλιίτα ἰολη, Ἰ1Ὸ, " ἀπὰ ΤΠ ν κᾶν Ηΐπι 
ΤΟΥ 5 νυ Ῥαὶπὶ οὐ παπα," 



Οη.». ΧΙΧ, 

ἈΆΚΜΕΝΙΑΝ, 

ὙΥΒθα μι βαϊ ἃ {μϊ18, ἢθ ἀραῖπ υσθπΐ Του ἢ ἀηο 
{86 768, απὰ βαῖθἢ απΐο ἔμϑιῃ, 1,1 ἀο ποὺ 
βπα ϑυθηὶ ομ ὑπιΐπρ᾽ ἴον ἃ ργθίθχὺ ἃραϊηϑί, 
δῖμη. 

89 Βαυῦ ἔμοτθ ἰβ ἃ οαβέοτῃ νυ} γοι, ὑπαῦ 
Τ 5818}} σθίθαβθ ὁπθ ππίο γοι αὖ 86 Ρᾶ88- 
ΟΥ̓́ΘΕ : πον Μ1] γ6 ὑπαῦ 1 τϑὶθαβθ ὑπο γοὰ 
{π6 Κίηρ οὗ {π6 16 ν8 Ὁ 

40 ΤΊΘΥ 8}1 γϑγο ογυΐπρ ουῦ, Δ Βα Υ ηρ ὃ 
Νοῦ ὑμῖ18 ομθ, θαῦ ΒΆΡΑΌθ88 : ἀπα ὑπαῦ Βαᾶν- 
ΔΌΌΔΒ νγὰ8 ἃ ΤΟΌΘΘΓ, 

6Η.». ΧΙΧ, 
1. ΤῆῈν ΡΙ]αΐθ ἴοοῖ [68ι8, απ βοουγρθᾶ 

μἷπ." 
2. Απᾶ {Π|Ὸ βο] ἀἴθυβ βανίηρ' τη846 ἃ ΟΡΌν ἢ 

οὗ ὑπόγηβ, ραῦ 1ῦ ἀροη Εἷβ Β684, δῃα οἱουμοὰ 
Βῖτη τ ἃ τοῦ οἵ ΡΌΓΡΙΘ, 

8 Απᾶ {Π6Υ σι ΓΘ οοιηΐπρ ἕο Ὠΐπὶ, ἀπά 
βαγίηρ, Ηδ]]," ΚΊηρ οὔ [86 68] δηὰ ὕΠθν 
ψΘγο βιηἰτπρ Πΐτα νι θπ {86. ῥραὶπὶ οἵ ὑπθὶν 

8. 5“0ΗΝ. 

ΑΕΟΘΆΘΙΑΝ. 

Απᾶ ψΠθη ἢ βαϊὰ 818, 6 υϑηῦ ουῦ Ὡραίη, 
δηα βαϊά υπΐο ὑμ6 {6 γ8, 1 ἀο ποῦ ἢπὰ 
ΘΥ̓́Θ ΟΠ6 ἴδα!ῦ ἴῃ 0818 τηδη. 

839 Βυῦ γοὺγ ουβίοιῃ ἴ8, ὑμαῦ 1 σϑίθαβθ 
ἀπΐο γοὰ Οη6 πηᾶπ αὖ {8 ἴθαβῦ: ν}}} γ 
ἐμπαῦ 1 βῃουϊὰ τϑίθαβο απο γοὰ ἔμ Κίηρ 
οἵ ὑπ 16 ν.8 9 

40 ΤΒΘη ὑΠῸΥ 8}1 οὔθά δραΐη, δη4 βαϊά, 
Νοῦ {π|ὶ8 οπο, θὰ ΒαραῦθαβΒ. πα {18 
ΒΑΡ θ88 ν᾽88 ἃ ΤΟ ΘΓ. 

σπ.λ». ΧΙΧ. 
1 ΤῊΕΝ ΡΙ]αῦθ ἕοοῖς 6808, ἀπά βοουσροαὶ 

᾿ν1πη. 
2 Απᾷ {Π βοϊ ἀΐθυβ ρ]αὐθα ἃ Ἅὁσονσῃ οὗ 

ὑβόγηβ,᾽ ἀπ ραῦ ἰῦ ἀροπ 18 μθδα, δη4 ὕπο νυ 
ἀγθββθα Ὠΐπι ἴῃ ἃ ΡΌΓΡΙΘ τΌθ6,ὃ 

8. Απᾷ ἐπϑὺ "6 γ6 οοτηϊηρ' ἴο ΠΪπΊ, Βα γ Πρ, 
απο μἶπι, Η 41], Ὁ Κίηρ οὔ πθ 968} πὰ 
ὉΠ  Υ βύγαο πἰπὶ οα Π6 ΟΠ θθκ | 

1 βοπιο σορίθβ οπηΐξ "ού Θ.᾽ 

3 γαγ, " δαΐ γΟῸΓ συβίοπι ἰ5.᾿ 

3. 71, ὑγοῖ, ροσύ, απὰ ργοῖ, ἱπιροσί. " οἰατπανοσαπέ οἵ αἰσο- 
{ν᾽ νᾶγ. "ἀπα 580 ,᾽ θαῦ ΔΠΟΙΠΟΥ ΜΒ. Πᾶ5 " ἃπὰ 58) α,᾽ 

“δὲ ἀἰϊχογιπῖ," 
ἕ 

4 ΟΥ̓ ΠΊΟΤῸ ῬΓΟΡΟΥΙΥ, θοαὶ Ηΐτὰ Ὑνἢ τοᾶ8.᾽ 

5 ναγ, “Ὅ6 ΤΟΣ ἴῃ ΠΟΔΊ 3᾽ ἴ.ᾳ. Α. Βαχ, Ηάϊὶ δὲ ἐλιι. 

ἈΑΝΟΙΟ-ΒΑΧΟΝ, 

ἐσθ  Απᾶ ψπθη δ βαϊα ἐπῖ8, Βθ τϑηῦ 
δραὶπ οὐ ἴο Π6 68, πὰ βαϊὰ ὕο ΤΠ θιω, 
ΙΤουπὰ ποῦ ΔΠΥ σα] 1ῃ 0818. ππδῃ. 

89 Τὸ 8 γοὺν ποῦ, ὑπαῦ 1 [ογρῖνο γοι 
16 πιδῃ αὖ Εαβέογ : Ὑ0}}} γο ὑμαὺ 1 [ογρῖνθ 
του ἐλο Κίηρ οἵ ὑπ [ον ἢ 

40 ὙΠΟΥ ογίθᾶ 811, ἀπά βαϊά, Νοῦ ἐμῖ8. 
Νον ΒΑΓ α8 νγὰ8 ἃ. οὔθ, θυῦ ΒΑΡ ΔΒ. 

ΠΟ ΝΣ 

Ομ». ΧΙΧΣ. 
1 ΤῊῈΝ Ριϊαΐθ τοοῖς ἔμ βανίουν, δπᾶς 

βΒοοιγσοὰ ἢΐπι. 
2 Αὐὰ ὑμρ βοϊἀἴθυϑ ρ]αὐύνθα ἃ ὑβογην 
ΟΤΌν ἢ, ἀηα βοὺῦ 1Ὁ οἱ ἷ8 δᾶ, αῃὰ οἱουμοὰ 
Εἷπα ἴῃ ἃ ΡΌΓΡΙΘ τΟΌΘ, 

3. Απὰ {π᾿ 0 σαιηθ ἴο πἶπι, ἀπ βαϊά, 1{4}] 
Κίηρ οἵ {πὸ 18} δηὰ ἔπο ν ράνθ ΠΪπὶ 8188 
τε ὑπο πα η 48." 

ΒΙΡΑΥΟΝΙΟ. ] 

Απᾷ Βανίηρ βαϊἃ ὑμϊ8, ΒΘ υγϑηῦ ουῦ ἀρδίης 
αηΐο ἔμ6 76,8, πα βαϊὰ απίο ἔμθπη, 1 ἀο, 
ποῦ πα οπθ ἔδυ! ἴῃ Ὠΐπη. 

39. Βαυῦ ἔδιογθ 5 τε γουΐ ἃ οαβέοιῃ, μας, 
1 γτϑίθαϑθ 9η6 ὑπίο τοὺ δὖῦ [Π0 Ῥϑββούθυ:, 
Μ1}1 γο ἔμθη ἐμαὺ 1 σθίθαβθ πηΐο γοὰ ἔλθ 
Κιηρ οὔ Π6 16» ἢ 

40. ΤΉΘη ΤΠΘΥ 81} ἀραϊη3 βῃουξθα, βαυϊηρ, 
Νοῦ ἐπϊβ οὔθ, θὰῦ ΒΑΓ θα8. Νοῦν Βαγδὺ- 
θ88 νγ8 ἃ ΤΟΌΡΘΓ. 

Οπλρ. ΧΙΧ, 
1 ΤῊΕΝ Ρι]αῦθ ὑμογθίοσο ἕοοϊς «{6βι8,. 

δη4 Ὀθδῦ δἶπι. | 
2 Απά {μθ βοϊάϊοσβ μβανίηρ ρ]αὐτθᾶ 8] 

ογονῃ οὗ ὑβόγηβ, ραῦ ἰδ Ὥρομ δἷ8 Βοαᾶ, 
δηα ὑμθυ οἰούμοα Ἀπ ἴῃ ἃ ΡΌΓΡΙΘ τΟθθ, 

8. Απὰ ἔδμοθὺ β8αεϊ4, Ηδ]},3 Κίηρ οὔ {86 
7608} δῃὰ ὉΠ6Υ βύγαοὶς πἷπὶ οα ὕΠ6 Ομ 6 8. 

1 μκρέλπ ἀνὰ ἱκὶ δ κὺἂισοαανπέδα βἴζηννα ; 
πκείλι ατὰ πποκεᾶα εκιμάασνὶ ἐσὶ. 

“ΤΠ πο αν πδα ποῦ θδοὴ τηοοκοᾶ ; {Ὁ Ηδ ἴπ6 Ἰτηπιοτίδὶ 
᾿μδᾷ ποῖ αἰοα, νποτο νου 5μδτὴθ πα σογγαρίίοι, γΠΘΓΟ 
σου βίη, δπὰ γΠογο νου ἀοαῖῃ ἰδοῦ, πᾶν ἀΐδαρ- 
Ῥοαγοᾶ }᾽" Απίομ. Μοίγ. 5ξ, 61. 

3 φπε᾽ δἰ ππε8 συϊγρυϊπὶ οηαϊ παραπι. 

3 καπιοβοῖϊ, " ἀγ 655," “ αστηθηξ,᾽ 

4 ἐ ρέγιοκ Ηἶπι υνἱ ἢ ΒἸαρβ5." ] 

ὶ ναηι᾽, ᾿ΐξ. “ἴο γοὰ.᾽ 

3 Οβίτγομμ. ομβ "αιγαίη." 

5. γ{ξ. "τοὐοῖςο.᾽ γαάμίσψα, ἴ.ᾳ. "λαϊ, ὅγγτ, ΗΥΚῚ, αν. 

4 11ὸ, "7 νυ 5} Κίπρ'." 

ἈΒΑΒΙΟ. 

ἔμο ὑσαῦ ὃ Ἧδ βαϊὰ {ΐβ, ἀπά ὑπθη ϑηῦ, 
ουὖ ἀραῖπ ἀπο ὑπ 68, πα βαϊά,1 ἢπὰ 
ποῦ ἀσαϊηϑὺ μἷπὶ ὁπ ῥτοοῦ οἵ ρα]. 

839. Βυῦ γ6 πᾶγθ ἃ ουβίοπι, ὑμαῦ 1 γ]θα86 
ΟΠ6 ὑηἴο γοὰ αὖ ὑῃ8 Ῥάββονθῦ : 60 γοῖι 
ΙΒ ὑπαῦ 1 βοὺ ἴγθο ἴου γοὰ ἔμ Κίπρ οἵ. 
{μ6 16 ν8 Ὁ 

40 Τηθη ὑΠ6 Υ 4}} οὐ, βαυῖπρ, ὅδ ποῦ 
ἐπῖβ οπ6 ἴγϑο, θαὺ Βαραθθαβ.: Δπὰ Βαγδῦ- 
θα8 νγἋ8 ἃ ΤΟΌΌΘΓ, 

σβΒ.ν». ΧΙΧ. 

τ ρα ἐλεο. 

απὰ νὰ 
ἐλνγησηιηι πείπιε δἰ ἡεαζοά δείεπφοη, ΔΕΛΥτὶς, ότι, νοὶ]. 
1. ν. 252. 

3 ονηπδιμεῖπι, "ἢ ΤΟΥΔῚ οτγονγη" ΟΥ̓ὙἦΒοΙπιοῖ." 

5 γχῸ, “ἨΔ16 Ὅ6 ΤΈου,᾽ λάϊ δὲὸ ἔλι ;-ϑν ἀλω λά!, ἈΕτὶς, 
Ἡστι. νο]. ἰϊ. ν. 252. 

4 απὰ δἰ ρίαἰίοη λέπε πυίά λεογα Ναπάμηι. 

! 

3 ῬοΪνκΑΊ. δα άβ, "υυἱελιπ." ΑΒαΙοάδ Ηἰκε, Δηξοίβὶ. ἢ. 166, ] 
ΒδΥ5 ὑπὸ ον οὔδηκοά Οἠ πικτ ἰπίο Ζαύδα, δὰ ἐδὲ ᾿υὐπα 
ὑῶϑ ἴδκοι δοὰ βοουγχοῦ ἰπδιοδα οὐἨ 5 Μακίοσ, Οὐπιρ. Ϊ 
για Τίσι. ἱ, ν. 78. 

3 ογ΄, " τοδί." 

4. " χασγτασνίβ," 

5 τ, “ἘΠΟΥ ννοτγο σοπιί" ἴο Ηΐπι." 

δ γἱξ, " τοϊοῖσο," 566 5ϑ'γτ, ἯΤΚΙ. δηὰ 5]αν, Ι 

7 ἐὑχότο Βιη εἶπ’ Ηΐπι," ὑσγοξ. ἱπιροτί, 

ΡΕΆΞΙΑΝ. ' 

ἰι ἢ Απᾶ ψβοη ΡΙ]αίο βαϊὰ ἐμαὺ πεογά, μ 
ἀραὶπ υϑηῦ ἐοτε Ὀδίοτθ ἔπ 168, δῃηα βαϊά. 
πηὔο ὕμθηι, Ε πὰ πὸ ῥτοοῦ οἵ βὶπ ἵπ μΐπ, 

89. Βυΐῦ γοὰ ᾿ᾶγ6 ἃ ουδίομι, ὑπαῦ αὖ ΘΥΘΓΥ 
[ϑαϑῦ οἵ {η6 ῬΆββουν 1 ββου]ᾶ βοῦ ἔγθο ἃ 
ΡΓΪΒοπο ἀπίο γοι: ἀθβῖγθ γθ ὑμαῦ 1 βού. 
ἔρθθ ἴον γοὰ ὅπ Κίηρ οἵ {π6 «16 ν8 ἢ 

40 Τῇ 16 ν»)8 οὔθ αἱοιὰ, δηὰ βαὶᾷ, δῦ 
ἔγοθ ποὺ ἐπὶβ ὁπ, θυ Βαγαῦθα8. Νον 
{8 ΒαγΑΌθαΒ 8. ἃ τΟῦθου ἡ Βοτὰ ἘΠΘΥ 
Βαά οαϑῦ ἰηΐο ῥτίβοῃ. ᾿ 

ΟμλΡ. ΧΙΧ. ᾿ 

1 ΤΠῈν ΡιΪαῖο ἀοϊνοσθὰ {6818 ἰηΐο. 

ἐμοὶ παπᾶ β.} Ϊ 

οα ἔδο ἴβοθ υϊθιι ἔμθ Ρραΐπὶ οἵ ἐμοῖσ βαθιά 8,5 

1 Το Ῥογείδη οποιῖα καὶ ἐμαστίγωσε, ΔΙΕΝουκῚΝ (ας 
δἴουο ἐπ κἰδιοα Ὁ τὸ Ῥοκολῖζο ἴῃ 15 νΌγβο. 

3 "κεἰ σιν απ, "ποτα βασίηςς," ὑγοῖ, ἱπυροτί, 

5 γχξ." εἷδῃ διιὰ δκι." 

355 
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5. Φ0ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΒΙΟΝ. 

ΟΒλρ. ΧΙΧ. 

ΒΥΒΙΑΟ. 

4 ῬιΠαὔο [{πϑγθίουθ,] ττθπὺ ἴον δρδὶπ, 
ΔΩ͂ Βαῖ ἢ απΐο ὑμϑιῃ, ΒΘΒο]ά, 1 Ὀγὶπρ Εἰπι, 
(ονίμ ἕο γοιι, Πὑπαῦ γὙ6 ΠΙΔΥ͂ Κποὺ ὑμαῦ 1 
᾿βπά πὸ ἔδυϊῦ ἴῃ Ηἷπι. 

᾿ς ὅ [Τθη οδπη6 6818 [ον ἢ} πθαρὶπρ' ὑΠ|6 
σον. οὗ ἔμογηβ, δηἀ ὕμθ ΡΌΓΡΡΙΘ ΤΌΌ6. 
᾿Απα ΓΡἠαἐ6] βαῖθἢ απῦο ἔμθπη, ΒΘμο] ἃ ὑπ 6 
8} ! 

᾿ς 6 Ξ Πα [86 ομϊθε ρυϊθβῦβ ἔπμϑυθίουθ ἀπὰ 
[οὐ ο6Υ87 βᾶνν Ππη, {Π6Υ οτἱθα οαὖ, ΒΥ] ΠΡ, 
ΟΟΡμοΙν ἀΐη, σα οὶ ν ἀΐηι. ΡΙ]αῦθ βα10 ἢ απο 
Ἔμθπῃ, ΑΚ [γ67 Πῖπὶ, ἃπΠα ΟΡ ΟΠ ἀῦηι : ἴῸΣ 
1 ἢπα πὸ ἔδυ! 1π Πΐπι. 

7 Το 76 ν8 δηβιυγογθα Βΐμη, 579 ἢᾶγθ ἃ. 
Ἴανν, ἃπα ὈΥ ον ἰᾶνὺ Β8 ουρῃῦ ἕο ἀἴ6, θ6-᾿ 
ὁαιβο 6 πιδάθ ῃΙτη561} ἐμ ὅοπ οἵ αοά. 

8 4 Ὑὕεπ ῬΙ]αΐθ ὑπογθίοσθ μϑαρὰ [{Π| 40} 
ΒΥ Πρ, Π6 γγ88 [Π6 ἸποΓῈ αἴγαϊά ; 

9 Αμά ποηΐ δραΐῃ ἰηΐο ὅπ [Ἰυἀρτηθηῦ 

4 Απᾶ Ῥι]αΐθ οᾶπηθ ἔογῦ ἀραίη οὐ βίο, 
ἀπά βαϊα πηὔο ὕμθιῃ, Πωο, 1 Ὀνγὶηρ μῖπη οαῦ- 
Β46. απο σοῦ, ὑπαῦ γ6 ᾿ηΔὺ Κπον ὑπαὺ 1 
Βπὰ ποῦ ἀρδίηϑυ!} Πΐμ θυθη 9Π6 ἴαυ.3 

4 χιτν.---ὖῦ Απα {6508 οαπηθ ἔὈν ἢ οαῦ- 
5146, ὕβου θϑίηρ οπ μἰπιθ {πΠ6 τον οὗ 
ἐπονη8, ἃΠ 4 ὑπ οἱοὐῖπρ' οὗ ραρρ]θ. Απὰ 
ῬΙΠαΐθ βαϊα απύο ὑμπθπι, Ἡ ΘΓΘ 15 ὉΠ τὴ "ἢ 

6 Βυῦ ψβθπ ὑπ ρα ρυϊθδῦβ δπα [Π6 
ΟΠ οΟΓΒ βανν ΐπη, ὕΠ6Υ οΥἸ 64, βαυἱηρ," ΟΥΙΟΙῪ 
ἴτη, ον οἱ ἣν πἰπι.ὁ ΡΙ]αῦθ βαῖυἢ τιηῦο {Π|θπι, 
ΤΆΚΘ γ8 Βῖτη, γοι, ἀπ νοὶ Ὑ ̓ΐπη: [ῸΣ 
1 πὰ πὸ ἔδυ! Τὴ Βῖπη. 

7 Τὴ {68 Β8. ππῦο πἷπι, 6 ᾿ᾶνθ ἃ 
Ἰανν,7 Δα ΔοοοΡα Πρ ὕο οὐμ" αν ΒΘ οπρὩῦ ἴο 
᾿ἀἴ6,8 θϑοδαιβο μ6 τη ΕἰμηΒ6}} ὅθι οὗ αοά. 

8 Βυῦνμθη ΡΙ]αΐθ πραγ ὑ}}15 στον, ΠΟΥ 
ἢ6 [δραυϑά : 

9. Απὰ μὲ ψϑῃῦ ἀραίῃ ἰηὔο ὑπο ἡπαρτηθηῦ 

ΕΤΗΉΙΟΡΙΟ. 

4 ΛΑπᾷ Ῥι]αΐθ υσθηῦ ἰουῦἢ ἀραὶ οὐδ, 
Πα βαϊά απΐο ὕμθηι, [,ο, 1 Ὀγίηρ μϊμι οὐῦ- 
β4θ απο σοῦ, ἐμπδὺ γ6 ἸΠΔῪ πον ὑμπαῦ 
ὑπ6Γ6 18 πὸ ρΠὉ 1 ἰΟὰ πα ἀραϊπβῦ μι, δα 
ῃοῦ ΘΥΘ ἢ ΟΠΘ. 

ὅ Απᾷ 7685 νιϑηῦ Τοῦ ουὐδβι 46, ορουνηθα 
Ὁ π6 πτϑδῦι οὗ ὑμπόουη5, ἀπὰ οἱοῦ θα ἴῃ 

ΡαΓΡΙθ. Απα ΡῬι]αῦθ βαϊά πηΐο ὑμθι, ΤΠ ΡΟ ἢ 
15 Ὁῃαῦ τηδη ! 

6 Απά ψβθη {16 ομῖθ ἢ ρυϊθβύβ ἀπα ὑΠθὶν 
ΒΟΡΥΔηὐΒ ΒΔ ΐπι, ὑπο οὔθ, πα βαϊά, 
Οὐ  γ μη, οι Ὑ πη. Βυῦ Ρι]αῦθ 
Βα] πηΐο ὑπθηι, ΤΆΚΘ γ8. ΠΐΠῚ ὙΟΌΤΒΘΙΥΘΒ, 
ΘΡΌΟΙΕῪ Βΐπὶ :} [ῸΡ τὴΥ ρδνῦ 1 οαπα πὸ ρῸ}]}Ὁ 
ἀρδϊηβῦ ΒΙΠη. 

7 Απᾶ [89 6 νυ8 δηβνογοα δηᾷ βαϊα πο 
μῖπη, ὙΥ ΤῊ 8 ᾿πἀθθα ὕμθγθ 18 ἃ ἰᾶν, απὰ 
ΔΟΘΟΡα Ωρ ὕ0 ΟἿ αν ἴῦ 18 τἱρῃῦ ἐλαέ μι αἴθ, 
θθοδιυβθ Π6 τηϑᾶθ μΪπιβ6] ὅοη οἵ αοά. 

8 Δπηᾶ Ρι[]αῦθ μϑαυίηρ' {818 βαγίηρ, [ϑατοὰ 
στθδίϊν ; 

9. Απᾶ Βο οἅτππθ Ὀδοῖκβ Ἰπΐο ὑΠ6. σοι ]}, 

Α.}. 38. 

1 ΟἿ. χυὶ!. 38, χίχ, δ. 

3. Λοῖβ {ϊϊ. 13, 

3 1κν. χχίν. 16. 

4 5, Μαίί. χχνυΐ. 65; ΟἿ. ν. 18; χ. 33. 

᾿ οΓ, “ἰπ,᾽ “αὔζου Ηἰπι.᾽ 

3 οΥὉἹἉ, "σδαβο,᾽, 1.4. οἷν. χυῖ. 38. 

5. “Ὀρίηρ' ἀγοββϑᾶ ἴῃ.᾽ ΗΤΚΙ. 

4 ὙΠΟ, ἴ8 [15 τηδη.᾿ ΗΤΚΙ. 

5 1," ἀπὰ βαυῖῃρ,.᾽ 

6 «ογχαοῖξν, οὐοῖ ἣν Ηΐπι.᾽ ΗΤΚΙ. 

7 χ0. “ὉΠ οτὸ 15 ὕο 8 ἃ Ἰᾶυν.᾽ 

8 110. “18 θουπᾶ;,᾽ “ἃ ἀθοΐου οὗ ἀθαίῃ."--- ἴο ἀϊθ.᾽ ΗΤΚΙ. 

5ΔΗΙΌΙΟ. 

4. ῬΙϊαῖο πϑηῦ ουὖῦ ἀσαΐη απο ὑΠ6πι,} απα 
βαϊὰ ἀηΐο ὕμοιῃ, [ωο, 1 Ὀγίηρ μῖτὰ οαὔ πηΐο 
'γοῦ, ὑμιαῦ γ6 πιᾶῦ Κη ὑπαῦ 1 Πη4 πο οδυδοῦ 
᾿ αὖ 4}1 ἀραϊπβῦ ἢ1π|. 

! 

᾿ς ἢ Ζ76818 {θη οδῖηθ ἰουῦμ, μ6. σον οὐ 
Τπονη8. ΒΘ πρὅ οΝ. 18. Π684, ἀπᾶ {116 ρΌΓΡΙΘ 
τοῦθ Ὀεΐπρ οα Βἷῖπι. Απά 6 βαϊὰ υηΐο 
ἔμοιῃ, ΗΓ 15 ῃ6 τηδῃ ! 

6 Βυῦ ψμθη {Π6 οἰ] 6 ῥγθδίβ πὰ {Π6 
᾿Οἰδοουθ Βα Ὠΐπη, {ΠΟῪ Βῃουῦθα, Βαυ]ηρ, 
᾿Ογαο ἵν Βΐμπη, οὐ Ὑ πῃ. ῬΙΪαΐθ βαϊὰ 
᾿απίο ὕμοπι, ΤακΘ Πΐπὶ ἀὐνᾶν, γι, ὑπαῦ γὙ6 
᾿ΟΡΠΟΙ Υ Πΐπα : ἴον 1 ἢπά πὸ ἴδυ]υ" αὖ 8}} ἰῃ 
᾿ἢ1π}, 

7 ΤῊΘ 76.585 δηϑνογοά ἢ, 9 Πᾶν ἃ 
Ἴανν, ἀη ἃ Δοοογαϊηρ ὕο ΟἿ ᾿αὺν ἢ6 ουρῃῦ ἕο 
αἴθ," θϑοδυβο π τπδάθ μἰμηβο} ὅοη οὗ Οοά. 

8 ὝΒοη ῬΙ]αίθ μθαγὰ {Π18 βαυΐηρ, 6 
ἔδαγϑα {6 πιοτὸ: ] 

9. Απὰ διανίηρ ροπϑῦ ἱπίο ὕῃ6 ἡάρτηθηῦ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

4 Δραΐη ΡῬΙ]αῦθ οαπηθ οαὖ, 8πα Βαϊ4 τιπῦο 
Ἃθπι, μο, 1 Ὀτίηρ μΐπι οαὖ πηΐο γοιι, ὑπᾶῦ 
γ6 ΠΙΔΥ͂ πον ὑμαῦ 1 πα ποὺ ΔηΥ͂ Θδι180 
ὕο ὈΡΙΠΡ) ἀραϊηβῦ Πΐτη. 

δ Τηθὴ Ζ76β8ι8. οδπηθ. οὔ, ψθαρὶπηρ ὑπ 6 
ΟΡΌη οὐἨ ὑπόγηβ, ΙΒ. Π0. ΡΌΤΡΙΘ. ΤΌΘ. 
Απάὰ ῬιΠ!αΐθ βαῖ ἢ απῦο ὕμθιῃ, Τ,0,2 ΠΟΘΙ 18 
616 τηδῃ! 

0 Ὑμθη {πΠ6 οἰΐοῦ ῥυιθϑὺβ ἀπα οἰοουΒ 
ΒΔ Πΐπ), ὕΠΟΥ οΥἹθα δ]οιά, βαγίηρ, Πδηρ 
ἷπι, Βδηρ Βἷπν. ὃ ῬΙ]αῦθ 8810} απῦο ἔμ θπη, 
Ταῖκο ἴπὴ υναν, Πδπρ Πῖπη, γοὰ : [ῸΡ 1 ἢπά 
ποῦ ΔΏΥ͂ ο180 ὕο ὈγΠρ᾽ ἃραϊπδῦ Π1Π). 

7 ΤῊ 716 .8 δηβυογθα δίμ, 6 πᾶνθ ἃ 
Ἰανν, δα δοσογάϊηρ ὕο ΟἿΡ Ἰανγ ΠΘ 18 νου ν 
οἵ ἀθαῦν, θθοδιιβθ ΒΘ τηδᾷθ Π]πηΒ6} ὅοιι οἵ 
αοα. 

8 Τῆρη σβοη ῬΙΪαῦθ μϑαρὰ {Ππ680 ΨΟΓαΒ, 
ἢ ἔθαγϑὰ πηθοὴ ; 

9. Απά πο ψϑηῦ ἰπΐο ὑπο Ἰπάρτηοηῦ 8Δ]], 

τ ΤῊ Βαμα, αὐ σλαγοι, " απο ἔπ οτη." 

2 μαϊίία. 

Ι 3. Τῇιβ τοδάϊπις ἄρτοοβ ἢ (Π6 ῬΟΒΟΝ, καὰ 16" ἢ “ἸΙαιοῖ, αν. ! 
] Ῥαξ ποῖ νυ πὸ ΜοτΩΡΉ., 

4“ κηἰἱοῖχε. 

5 ΟΥ̓́, "ς ἰ5 διεῖπε ἕο ἀΐς.᾽ 

Ϊ 5 γαγὶ “ὙγΟμ ̓  ΟΥ̓ "μανίην ΚΌΠΟ διχαίη." 

ι χί ὃ τορῆ. Ὑπὸ Μορῃ,, θαΐ ποῦ ἔπ Βαμία,, 48 ψὶ, 

ἄγειν. 

3 “πέρρε, ποῖ ἴῃ τὸ Βαμα, 

8. χαλρλι, αδλιρῖι; νυ ποτοαβ {πὸ 58 μι: ἃ, μδ8. 8 Ἐ π| πιπιορὴ, 
ἴω πιπιορὴ. 

4 Μορ, οπιίτθ πάλιν, νον βοπιο Βα μι ἃ, Μ55, ΒΌΡΡΙΣ. 

1 “ΤῊ σοτηΐηρ' οὗἉ {πιὸ Βοιονοα ὕγοπι {16 βθυύθηί Πθᾶν θη, 
τυαϑηαμψαΐξαπὶ πα αἰο ἀαᾳῖφα 15γαδὶ ψαβηαῖιυο, ὅτο., ταν ὑπ 
Βα δου μ»5 πὸ ΘΒ] άσθι οὗἩ 586] βου ᾿πΠιοῦ οἱ Ἡΐπι, ἃπα 
πον δ που Ὀ6 οὐποϊῆοα οἡ ἃ του το ῦμου νυ πλδῖο- 
Ταοΐογβ,᾽" ἅς. Αβο, 15, οἷν, 1. 18. 

3 οΥἹἍ, "διιαίη." 

ΘΟΤΗΙΟ. 

4 Ῥι]αΐο πσθοῦ ἀραῖπ οὐὐδίάθ, δηα Βαϊ 
αἰἴο ὕμθιη, ὅθο, Τ Ὀυΐηρ ἴηι οὐδ ἀθ ἀπο 
γοῦ, ὑμαῦ γ8 τᾶν} Κπον ὑπαὺ ἴῃ αἷμ 1 
[ΟΠ 45 ποῦ οὁπ9 ἔδυ]. 

δ Τῆθη 768θὰ5. οαπιθ ον ἢ, θοαυῖηρ {Π6 
ὉΠΟΓΡΠΥ͂ οΡΌν ἢ, ἢ ἀπ ὉΠ ΡαΡΡΙΘ τορθ. Απά 
Ῥίαίο βαϊὰ αῦο ὉΠ θη}, ΤΙ ΪΒ 18. ὉΠ πηδῃ ! 

0 Τποη θη ὕπο ομϊοῦ ρυϊθδῦβ πὰ 0} 
οἰ ΟΘΓΒ Βανν ΕἾπ), ὕΠπ6 ΥῪ ον θα, βαγίηρ, Οὐ ἔν, 
ΘΡΟΙ ἐγ πἷπι. ΡΙ]αῦο βαϊ ἃ απο ὕμθιι, Τα κθ 
γθ δεἴπη, γοῦι, Δ ὁΡΟΙ Ὑ ἀέρι: ἴον 1 ἤπα! 
μῸ ἴδι!υ 1ῃ 11. 

ἡ ΤΊιο 716 ν.}8 ἀπβυνοσοα μΐη), 6. Πᾶγθ ἃ 
Ἰανν, ἃΠἃ ὈΥ ὑπαῦ ον ἰανν ΒΘ οὐρ}ὺῦ ὕο αἷθ, 
Ὀϑοδιβο ἢ τηδᾶο ΒἰμηΒ6 1 οι οἵ Οοα. 

8 ὙγΠοη Ῥιαΐο μοαγᾷ {115 νον, ἢ 6 γγ88 
τπογο αἰγαϊὰ Ὁ 

9. Απὰ Πὸ νοῃῦ ἀραΐη ᾿πίο {πὸ ἡπάρτηθηῦ 

1 Μαγ" ἰβ ποῦ ἰπ πὸ οὐ κίπαὶ, νυν ἴον 18. Βίσαρ]6 Βυιδὴ, 
Ῥγοβ, 

2 γίχαί, 

8. ἐμκάαπα ἐμπαμγπείηαπ ναΐρ. 

4 μίρίία, 

δ ΟΥ, "ΒΏΔ11 αἰο,᾽ “καὶ χαδυϊέαπ, 

δ γχαΐα ολία ἰα, ᾿ξ. “τπότὸ γί ὐοποα Εἰ] 8017,᾿ 866 οἷ, 
νἱ, 10, 20, 



σπ.». ΧΙΧ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

Βαηάϑ8.} 
1 4 Ῥιϊαῦθ ἀραΐῃ απ [ογέμ οὐ βὶαθ, ἃπα 
8! ἢ} πηῦο ὑπθιη, Το, 1 Ὀτίηρ Εἷπὶ οὐδ᾽ 6 
απο γου, ὑπαῦ γ6 588}} Κπον ὑμαῦ 1 ἢπὰ 

Ἴπὸ ἔλα! ἢὰ Βΐπι. 

ἢ ὅ 476888 σδῖηδ ἴον ουβ 46, ἀπ μ6 Βαά 
686 ὁγόνση οὐ ὕΠΟΤΠΒ, ΔΠη6 ὉΠ ΤΌθ6 οἵ ριιΡΡΪθ. 
Απᾶ ῬΡιϊαῦθ βαιϊ ἢ απίο ἐμθιη, ΘΓ 15. ὅΠ6 
πηδῃ ΤῸ γοι 5 

ΒΔ ΕΪΠῚ, ΠΟΥ γαἰβθα ἃ βῃουῦ, ἀπά βὰν, Οἡ 
ἃ ΟΥΌΒΒ ΠΒΠρ᾽, ΟἹ ἃ ΟΙΌΒΒ Ἰδηρ τη. ΡΙ]αΐθ 
Βα τἢ απίο ἔπη, Τακο γο ᾿ΐπὶ αηΐο γΟὺΓ- 
Β6Ιν 68, πα οἵ γουγβοῖνοβ Βδηρ ἀΐηε ΟἹ 8 
ΟΥΌΒΒ: [Ὁ 1 ἢπα πὸ ἴϑα]ῦ ἴῃ ΗΪπ|. 

7 Το 96.5.18 δηβιγογθὰ μἴμι, δ θ. Βᾶνθ 
Ἰανγ8, ἃπα δοοογάϊηρ ἕο ΟἿ ἰανγ8. ἢ6 ἄθβουν- 
οί ἴο ἀΐθ, θθοδιιβο Β πιδάθ Εἰμηβοὶ ἢ ὅοη 
οἵ Θοά. 

8 Ὑγῆοη Ῥιϊαΐθ μοατὰ {Π|8 ποτὰ,} ἢ 
[ϑαυθα 8.1}} τποτθ ; 

1 μεν “ψεσο γίνη Ηἰπὶ 518 085." 

3 γαξ, ἱπαϊοδεῖνο. 

3 οΥ, ῬΟΓΠΔΡΒ ΠΟΤ ΠΕ ΥΆΙ͂ν, "ΗΓ ἰβ ἔΠ6 τῆδη ἕο νοι, 
8.8 ἴπ ν6Γ. 14, 

4 γὰσ. "π686 Ὑγοσβ,᾽ ΟΥ̓Δ {Π|656 {Ππΐπργ5.᾽ 

ΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

4 Τῆθπ Ῥιϊαΐθ τθηῦ ἀραὶπ οὐ δ᾽ 46, πᾶ 
Βα], Νοὸν 1 ᾿ἰοαὰ ἴα δἰέμου. ουὐϑιθ ἕο 

6 ὙΥμθη {86 Ομ ἰοῦ ρυϊοβίβ απα {πὴ οἰ σουβ. 

5. 50ΗΝ, 

ΘΕΟΒΘΙΑΝ. | 
------ --. ----΄ ] 

! 

4. Ῥιϊαῖθ ἔμϑη τϑηῦ οὐ δραίη, δηὰ βαϊὰ. 
᾿πηΐο ὑμθιῃ, Τωο, 1 Ὀγὶπρ ἰπὶ ἔογῦ τπιηΐο 
'χοῦ, ὑμαῦ γ8 τπᾶῦ Κπον ὑπαῦ 1 ἔπ ποῦ, 
ἢ μΐπῦ ΘΥθα Οὴ9 ἔδαϊῦ, ] 

δ «6518. οαπιθ ἴοσίς ουὐδίαθ, ἀπ βιοοά 
ἴῃ Ὅ6. σον Οὗ ὕμογη8, πα ἐμθ ΡΌΓρΡΙΘ. 
ΤῸΡ6. Απᾷ Ῥι]αΐθὶ βαϊά απίο ἔμθηι, Ηθτθὶ 
ἴ8 6 πιδῃ ! | 

6. Αμὰ κ8 {πὸ οἰϊθῦ Ῥυϊθβϑίβ πᾶ ὑπ. 
᾿ΟἰοΘΓΒ βανν Εΐπη, ΠΟΥ οὐ θα, αι βαϊα, βύγθίσι. 
[Οἢ ἃ ΟΓΌΒ8, βύγοίοῃ ἴα, ΟἹ ἃ ΟΙΌΒΒ. ΡΙ]αίθ. 
Βα 14 ἀηὔο ὕμθηῃ, ΤΆΚΘ γ6. δῖπι, τοῦ, δπὰ 
βύγθίοῃ ἀὐνε ΟἹ ἃ ΟΥΌΒΒ : [ὉΓ1 ἢπὰ ποῦ νὴ 
αἴ π|3 9η6 5πηρ]6 ἔλα]. 

7 Τῆὴο 7265. δηβννογοα «πα βαϊᾷ, Ὑγ8. 
ἢαγθ 4. αν, ἃηα Δοσογά πρ ἤο οἷν ἰδ ἢ 
18 σουῦῃν οἵ ἀθαῦ}, θθοδιβθ ἢ6 τη 49. Βϊτη- 
86} ὅοὴ οὗ (ἰοα.8 | 

8 μθη Ριϊαΐθ μϑαγὰ ἐπὶβ που, ἢ 
[ϑαγθα πη01 : 

Β5ΙΑΝΟΝΙΟ, 

4 Ῥιϊαΐθ ἐμθγθίογθ οᾶπηθ ἀραὶπ ουξδίάο, 
Δηα βαϊά ἀπίο ἔμθι, Το, 1 Ὀγίηρ Ηἰπη ουΐ- 
549 πηΐο γου, ὑμαῦ γὸ τῆν} ὑπάογβίαπα, 
ὑμαῦ ἴῃ Ηἷπὶ 1 πὰ ποῦ οὔθ [8]0.3 | 

ὃ ΤΠθη {6888 οαπ16 οτῈ ἢ οὐ δά, θθαγ- 
ἴπρ' δΠ)6 ὉΠΟΥΠΥ͂ Ογον π, ἈΠ ἔμ ΡΏΓΡΙΘ τόθ 6. 
Απαὰ Ῥηαΐθ βαϊᾷ αμΐο ἐπ θηη, ἔπει 15. 1ῃ6 
τηδη 

6 Βυῦ ψβθὴ {ἢ} ον ἶοῦ ρυθβίβ ἀηᾶ οὔ οοτβ 
88.) ΕΪπ), ΠΥ. βῃοιυΐθα, βαυίηρ, 
4 ταχ.---ΑΟΟἈἈυ"οἱ γ, ογυοῖ ἔν δΐτ, ῬΙ]αΐθ βαϊὰ 

απο ἔθη), ΤΆΚΘ γ6 ᾿ΐπ), γοὰ, απ ογΌ ον 
ἀΐνε: ἴον 1 Πμὰ πὸ ἔδα!δ ἱπὶ Βΐπη. 

7 Το 76.518 δηβιυογθὰ ἢΐμ, 7ὸ πᾶν ἃ 
Ἰανν, ἀμ δοοογάϊηρ ἕο οὐ ᾿ανν ἢ6 ουρδῦ ἕο 
ἤπὰ Ὀθοδαβθ μ6 τηδα 68 Ὠἰτη56 1} ϑοη οἵ Θοά. 

8 ὝΒοη ἐμογθίογο ΡΙ]αΐθ μοαγὰ ἐἰυῖβ νγογὰ, 
ἢ ἔδαγθα τηῆογθ:; 

9 Αραὶπ μ6 πϑηῦ Βδοὶς ᾿πῦο ὑπὸ Ἰυᾶρ-, 9. Απᾶὰ [6 ϑηὐθγθὰ ἃ βθοοῃά ὑϊπι6 ἔθ 9. Απὰ μ΄ νυϑῃξ ἴῃ δραίη ἱπίο {μ6 π8ρ- 

1 Το Οδογκίδη ἱπβογῖβ " ΡΙ]αΐθ᾽ ἃ5 ρασ οὐ ἴπὸ ἴοχε. 

3 κηαρὶς ἔλαπα. 

3 χεὰ ΟἈπιεγίϊβα, " ἴο 50Ν ΟΥ̓ ΘΟ»».᾽ 

ἈΚΑΒΙΟ. ] 

4 Λπᾷ Ῥι]αίθ υγϑηῦ ουῦ ἀραὶῃ ουΐϑίᾷο,, 
δα βαϊἃ ἀηΐο ὑπαὶ, Ηθτθ ἢ6 ἴβ, 1 Ὀγὶη 

γοῦ, ὑπαῦ γ ὑπάἀογβίαπα ἐμπαῦ 1 ἰοαπὰ ποὺ 
ΔΗΥ͂ ΡΠ] 1ῃ Πΐπι. 

δ Τὴ ποαῦ ἔθ ϑανίουν οὐδ, ἀπ 

Απα Ρι]αΐθ βαϊὰ ἴο ὕπθπὶ, ΠῚ 6.6 15 ἐλὸ τῆδῃ ! 

0 Βυῦ ψπθπ ὑπο ομϊοῦ ρυϊθϑίβ δηᾶ {Π|6 

μῖπα, Βδηρ ᾿εἶπν.} ὙΠΘη βαϊα Ῥι]αΐθ ἕο ἔῃ θηι, 
ΤᾺΚΘ γ6 Βἴπι, απ μδηρ λένε : 1 [Οὰ πὰ ποῦ ΔΗΥ͂ 
ΒΌΠ τπ δΐπι. 

7 Τῆθη {π6 7168 δηβπουοά ἶπη, ἀπηὰ 

888}} ἀἴο,2 ἕου ὑπαῦ ὸ βαϊὰ ἐμπιαῦ πὸ θὸ οὐ Β 
ϑοη. 

8. ὙΠ θη ῬΙαΐθ πϑανὰ {8 βαυίησ, ὕΠ ΘῈ 
μθ ἀγοδάθὰ οἵ {8 ὅπ τπότὸ ; 

9 Απὰ πϑῃῦ ἀραὶῃ ἰπο ὑπ σουτύ-ΠουΒθ, 

μῖπι πηΐο γοὰ Οὐδ 6. ἐμαῦ γ6 Τ]ΔΥ͂ ὌΡΕΙ 
ἐμπαῦ 1 Πηὰ ποῦ ὁπ ργοοῦ οἵ ρῸ 5 ἀραϊηϑὺ 
Βῖπη. 

δ Απαὰ {6818 οδτὴηθ ἴογεῃ οὐξΐδίἀθ, ἀπὰς 

ΡΌΤΡΙΘ τοῦθ. Απᾶ μοῦ βαϊά ὑπο ἐμθιῃ,. 
Ἦρτθ 18 {6 τῆδῃ 

6 Απὰ ψβθη {πὸ οἰΐοῦ ρῥυϊθδὲβ ἀπά {6 

δηα 8814, νιον Ηΐπι, ὁσιιο γ μη, ΤΉ θη, 
Ῥι]αῦο βαϊᾷ ἀπίο μΐτη, ΤΆΚΟ 6 πὶ, γοι, 
δ ΓΟ Ὺ ἰὴ : ἴον 1, ἱπάθοὰ 1 ἢπὰ πὸ 
[06 ἴῃ ΒΊΠ,. 

7 ΤῊΘ 16 ν}8 δηβιυογοᾶ ἢΐπν, 8. αν ἃ 

1 ἐχῃδυ᾽ 8 ποῖ ἴῃ {Π|6 οτ κί πα]. 

3. 1 Βδηὰ πὸ ἵδαϊξ.᾽ Οπέγομι. δ5 ἴῃ ν. ὅ. 

5 “ἨἫἑδ τηδκοῖϊι. Οβίγοτ. 

4“ βίοι. 5 πιο ξο5 " ΡΊδξο." 

ΡΕΆΚΞΙΑΝ. 

δὰ υἱδ ὑποὶν ἢ 58. 
4 Ῥι]αΐθ οδπηθ οι δι ἀθ, δηὰ βαϊᾷ ὑπο 

{π|6π|, Το, 1 Ὀγίηρ δΐτπι οὐ διάθ, ἐπαῦ γ 
πηαν Κπονν ἐπαῦ 1 Του πα ἴῃ ἐξ 18 πιδὴ πὸ ῥσοοῦ, 
οἵ 8ἰη. ] 

ὅ Τμθη ἔμου θγουρσῦ ουΐδίἀθ 7655, ἰμὶ 
Ῥᾶγθ ἐλθ ὑπον παν ρον η, ἀπ ἐλ ΡΆΡΡ] ΡΟ 6. οα. Εΐπὶ τσαϑ [6 ΘὐΌνἢ οὗὁἨ ὑπογηβ, ἀπ ὑπ ὅΠ6 ὀγονι οὗ ΠΟΛ ἢΒ ἀπ ἐπ τοὰ σαγιηθηξβ.. 

Απαᾷ Ριϊαΐθ βαϊῃ ἀπΐο ὑμθιη, το ἰ5 ὑπὸ 
τη8} ! ] 

6 Απᾷ ψ θη {6 οιηϊοῦ ρυϊοδὲ δῃὰ οἴποθυβ. 
ΒΟ] Ἰ6 ΓΒ 88 νν Εἶπη, ὑπ 6 ν οὐἱθα, ἃπα Βαϊ, Ἡαπρ ΘΟ ΡΔηΥ οὗὁἨ Β0] ἀἴθγ8 βανν Πΐπὶ, ἔμθυ οὔθ, ἀπὰ {Π| «6 ν 85 βανν Βΐτη, ἔπου βιουξοά, Ῥαξ 

μΐπι οἢ ἃ ρίδθοῦ, μὰν εἶπ οα «ἃ ἰδοῦ. 
Ῥιϊαύο βαϊά ἀπέο ὑμθιῃ, οι ἐακὸ εἷπὰ, ἀπά 
Βιδηρ’ Εΐπη οὴ ἃ αἰ θοὺ : [ῸΓ τὴν ρατὲ, 1 ἢπά, 
πο ρῥγοοῖῦ οἵ βὶῃ ἴῃ ᾿ιἷπη. ] 

7 πὸ 16 ν.}8 βαϊὰ, γὸ δῶν ἃ ἴανν, δηᾶὶ 
ϑαϊα, 6 μᾶνθ ἃ ἴανῦ, ἀπά ὈΥ οἷν ἰδ Π6 ἰδνῦ, ἀπα δοσογάϊηρ ἴο τυ μαὺ 18 ἴπ ΟΡ αν δοσογάϊῃρ ἕο οὐ ἰανν ἢ 6 18 υγογίῃν οἵ ἀθδέμ, 

9 18. νου ν οἵ ἀθαίἢ, Ὀθολυβθ ἢθ πιδθ Ὀθολιϑο 6 πηδάο δἰ τη 501} ἕο οἵ Θοά. 
πὐππ86 1 ὅοὴ οἵ (οὐ. 

8. Τῆθη Πθη ΡΙ]αΐθ μθαγὰ {}18. Βα νης 
μι ἴδαγϑὰ ὅπ πιοτὸ Ὁ 

9 Αμάὰ ἴὸ ννοηῦ ἀραΐὶπ ἰπΐο ὑπ ΠΔ}} οἵ 

1 δὲ δὲ αλαηρη ὁοἡ ἡδαϊίσενα γόδε, " 1,οἱ Ἡΐπι θῸ πδηχοὰ 
οῃ ἃ ἈΚ} γοοὰ." “ΕἸγγίο. Ἡόοπι. ἴον Ῥαὶπὶ ὅπ. ν᾿. 952. 

3 λε εοεαὶ φιυείέαη, ἰ.6. " Ἠδ οὐκ ἴο ἀἶο." 

τ σι, "Ὅὸ το δοηυδίηξδα." 

3 “σδθβο οὗ σοτηρ  δίπξ," ῬοΟΙγΕΊ. 

3 ῬΟΙΪΥΚΊ. ἱπβοτία “ΡΙΙδίς." 

4 τ, " σδῦκο οὐ σοτηρ!αἰπε." 

5 παΐκαι. Ἐτροι. σαΐαι, ῬοΟΙΥΕῚ. 

6 ἐλ ἱποτοδεοὰ πὶ ὕξασ." 

8 ὙΥποα. ῬΙϊαῦθ μοατὰ εἰ βαγίησ, δ. 
ἰδαγοὰ τυ οἷ ἸΠΟΤῸ ; 

9 Αμπὰ νου δραίῃ ἰῃξο ἐμιθ Ὰ]}, απ βαὶὰ 

 πξ, “στ ίθν." 

3 Τῆνο Ῥογπίδιη δι β ' δινὶ {ὸ δ ντε." 



5. ΦΌΟΗΝ, Ομ... ΧΙΧ. 

ΑΥΤΗΟΚΙΒΕῈ. ΝΕΆΞΙΟΝ, 

411,7 πα βδῖθ ἢ ἀπέο {9 6β05, ΒΘ ποΘ τὺ 
ὑπο Βυῦ 1 6808 ρᾶγθ Ἀΐτη ΠῸ ΔΠΒΊΓΘΙ. 

᾿ς ΤῸ ΤΒοη βίῃ ῬΠαύθ απο Ηἶπι, ϑρβδξ- 
᾿οδῦ βου ποῦ ππίο πιὸ ὃ Κπουθβὲ ὑμποὰ ποῦ 
ἐμαῦ 1 μᾶγθ ρονϑι ἴο ογποὶ ἵν ὕΠ66, 8πα 
αν βου. ἕο ΓΘ ]Θα86 {Π|60 ἢ 

11 {655 δηβιγθγρθά, βου [Θου] 4680] 
[ᾶνθ ΠῸ ΡΟ 6Ρ αἕ αἰϊ ἀραϊηϑῦ τηθ, θχοθρῦ ἴῦ 
γ6ΓῸ ρίνθη ὕμ66 ἔτοπι ἃΌου : [ὑπϑγΘ Ὁ Γ6] 
86 ὑμαῦ [46] νου 7 τὴ6 απῦο ὑπ66 μαύῃ {ἢ 
στθαίθν 8[η. 

12 ΓΑπα ἔγουῃ ὑποποθίου ] Ρι]αΐθ βουρ}ῦ 
ἴο σϑίθαβθ δἴπι: Ὀαὺ ὑπθ «6.8 οὐὶθα [ουΐ,] 
βαγίηρ, ὅ1  ὕμοιι Ἰοὺ 0}Π15 τῆδῃ ρο, ὅποι ἃνῦ 
ποῦ (ἐ0β8 18 ἔγ 6 πα : [ΣῊ Ἶ ΒΟΒΟΘυ Ὁ] πα Κϑῦῃ 
}υϊτη561} ἃ Κίπρ' βρθακϑίῃ δραϊπβῦ (:θΒ8γ. 

13. 4 ὙΥΒδθὴ Ρι]αΐθ ὑμογθίογθ μθαγὰ [ὑπαῦ 
βαγίηρ,7 Β6 Ὀγουρηῦ «6808 ἔογῃ, 8πα βαῦ 
ἄονῃ [1πΠ] {Ππ6 Ἰπαρτηθηῦ βθαῦ 1π ἃ Ρ]860 
ὑμαῦ 158. οα]]θαὰ ἐπ Ῥανθπιθηῦ, θαῦ ἴῃ ὑπ6 
ΓΉΌτονν, ΟΔὈθαὐ ἃ. 

ΒΥΎΕΤΑΟ. 

ΒΔ]}1, δηα βαϊὰ ὑπο «{}68ι8, Δ μθποθ αγέ 
ὑβοὰ ἢ Βιυῦ {6581} ρΨᾷγθ ΠΪπὶ ΠῸ ΔΏΒΎΘΙ. 

10 ῬΙ]αῦθ βαῖθ απῦο μι, ϑρθακοδῦ ὑμοὰ 
ποὺ ΜΙ ἢ τη Ὁ] Κπουθϑὺ ὕπο ποὺ {Ππῶὺ 1 
81 ΡΟΥΤΘΡ[]5 ἐο ΤΟ ]Θα 56 ἔΠ66, Πα ἅτ ρον θ:- 
ἔ]5 ἴο ΘΓ ΟἸ Ὑ ὉΠ66 ἢ 

11 {688 βαϊῃ πηΐο μῖη, ΤΉΘΓΘ ΘΓ 
ἴο {Π66 πὸ ρουγθι δὖ 818 οὐϑὺ" π|6, 1} 10 νυ 
ποῦ ρίνθη ὕῃθθ ἴγοπὶ ἅθον : ἔῸ 0815. σα ι186 
6 ὑπαῦ ἐδ] γουθαὰ πιθ πηὔο ὑΠ|66, Π15 Β1Π 15 
στθαῦρυ ὕμδη ὑπὶπο., 

12 Απὰ Ῥθοδιβο οἵ 0815 Ρι]αὔθ νὰ συ 8}- 
Ἰπρ' ἴο ΤΘΙΘαβ6. ᾿ϊηι: θαῦ ὑπΠ6 “6078. ΜΓ 
οΡΥἱηρ," ὑπαῦ, ΤΡ ὑμπου τοϊθαβοϑῦ ὉΠ}18. 9Π6, 
ὕβοὰ διὺὺ ποῦ ΟἿ βαγ 5 ἔλθ πα : [ὉΠ ΘΥΘΡῪ 
ὉΠ6 ΜΛΟ πηΔ ΚΘ Ό ἢ}. ὨΠΙΒ6}} Κίηρ' 18. Ορροβϑὰα 
ἴο (088. 

195 Βυῦ ψῃθη Ῥιϊαῦθ μϑαρα {818 βαυϊηρ, 
'Β6 πιδᾶθ 6818 οομηθ ον ουὐβι 6, ἀπ ἢΘ 
Βαᾶῦ Προπ {Π6 7παρπιθηῦ βθαῦ," 1ῃ ὑπ ρ͵αθθ 
ὙΥΠΙΟἢ. 15 Ο]16 4 {π6 Ῥαγθιηθηῦ, θαῦ ἴῃ Ηδ- 
Ὀγθνν, Θδρῃρμίο.ϑ 

ἘΤΗΉΙΟΡΙΟ. 

᾿δη "6 βαϊά υπίο 96βι8, ΤΥ μοποο αρέ ὑπο ἢ 
᾿Απᾷ Ζοβὰβ δηβυογοα ποῦ ἃ ἐπίηρ ἢ 

10 Απά Ριϊαΐθ βαϊ4 πο μΐπι, ϑρθακθϑῦ 
βου ποῦ πο πιὸ ἢ ἱτπονθδϑῦ ὕπου ποῦ ὑπαῦ 
1 Βᾶνθ ρονγθυῖ θυθὴ ἴο οὐ οὶ ἐν 6Π66, ἀπ ὑπαὺ 
1 Βᾶγθ ρονγθυῦ θνθὴ ἴο ἰοῦ {66 ᾿ἶνθ ὃ 

11. Απὰ «688 δηβυθγθα ἃπα Βαϊ ἀηΐο 
Βῖμι, Το οου]άδυ μᾶνθ πὸ ρονθυὃ αὖ 8}} 
ΟΥ̓́ΘΡ 1η6, 1Γ 1ὖ σοῦ ποὺ σίνθη ὕπθθ ἔποπι 
Βθάύθῃ : δηα θθοδιιβο οἵ {[ϊ58.  ὑμαῦ ἀ6- 
Ἰϊνορθα π16 απῦο ὕΠ66 μαὐἢ ὑ86 συθαύθυ σα]. 

12 Απαᾶ θθοδιβο οἵ ὑμ18 ῬΙ]αῦθ νυ Ἰβιθα 
ἴο Ἰοὺ Βῖπι ᾿ἴἰγθ: Ὀὰὺ ὑμ6 8 ν)}8 ογὶϑᾶ, απ 
β814, Τῇ Ὁποὰ Ἰούνθδῦ {118 ὁπθ ᾿ἶγθ, ὕμοιι 
ἃρῦ πὸ {θπα οἵ (βὰν: ἴον ψ ποβοθυθιῦ 
δ κοῦ. ΠΪπι56 1} Κίηρ, ὑμαῦ ομ6. ἐδ ἐγθδοῦ- 
ΘΙΡΌᾺΒ ὕο Ο:βαν 

18 Απὰ ῬΡιϊαύθ πθαυηρ ὑμιὶβ ΒΡΘΘΟΙ,, 
Ῥτουρηῦ ἔουῦ [θ8118. ουὐβι4θ, ἀμ ἢ6 βαῦ 
ὌΡρΟΠ ἃ βθαῦϊ νυ ἱϑπϊη {Π|6 ρ᾽αοθ, ὕπ6 ΠδτηΘ 
οἵ ψβῖοῖ 15 Τιςαβύγοβ, δη4 ἴθ ἩΘΌτον ἰδ 
᾿98}16 45 ΟΡ θαύΒα, 

Α.}. 33. 

1 1538. 1111. 7; 5. Μαΐξ. χχυῖ. 12, 14. 

ΓΊ ΚΥΤΜΚο χχὶϊ, 58; ΟἿ. νυ]. 80. 

Ι 5.5. ΚΟ ΧΧΙΪΙ, 2. 

4 Αςἴβ χυὶϊ!, 7. 

1 ἐἴο τηρ.᾽ ΗΓΚΙ. 

3 “{Π0Γ6 5 ΡΟΥΤΟΥ ἴο πιο.᾽ ΗτΥΚῚ. 

8 Ἰϊ. “ΠΟ ῬΟΥΟΙ ΟΥ̓ΟΥ Μο, ποῦ ουϑὴ Οπρ.᾽ 

4 ἐρῖη ΤΟ ρΎΘΑΙΟΙ 15 ἴο Ὠἷπι.᾽ ΗΤΚΙ. 

5. ἯΓΚΙ. δα 5 " βαυῖηρ.᾽ 

δ 5γτ, ὅτηι, βῆμα. 

7 Ῥρβοῆ. “ἴπὸ Ἰανίπρ' ΟΥ̓ Βουεϊπρ' οὗ βίομοβ,᾽ '.6. Μοβαῖς, 
γιδλαιυαῖέμ δ αρλδ. ἩγΚΙ. " Βπιοούίηρ νυ βύοιιοβ,᾽ ἴ.6., 
“Βίοῃθ- ΠοοΥ.᾽ 

8 1,6. “6 πΟΙΪοΒαγο.᾽ ΗΓΙΚΙ. Θαδαἐλᾶ. 

ΒΑΗΙΡΙΟ. 

Π.4}}} ἢΘ βαϊαἃ πηΐο 688, Το, 6 πο6 αγέ 
ὕπο ἢ «6815 ἀπβυθγθά ῃΐπὶ πού ΐηρ. 

10 Ῥι]αῦθ βαῖ ἢ πἀπῦο Πἶπι, ϑαγοδῦ ἔποιι 
πούμϊπρ' ἢ τ6 ὃ Κπον οϑῦ ὑποὰ ποὺ ὑμαῦ, 
1 μᾶνθ {16 ΡΟσΘΡ ὕο ογιοὶ γ ὅπ 66, πὰ Τὸ 

᾿μᾶνθ 6 ρόυον ὕο Τ6]θα86 ὕΠ66 ἢ 
᾿ς 11 46δι18 ΔΏΒυΘΡΘα πΐπι, ΤΠοι σου] 8ὺ 
ᾶΥΘ ΠῸ ΡῬΟΥ͂ΘΙ ΟΥ̓́: Πη6,2 1 1Ὁ γγογθ ποῦ 
σῖνοπ ὕΠ66 ἔγοπι ἤθάγνθη : ὑπογθίογθ μ6 ὑπαῦ 
ἀο! νορθα πιθ απίο ὕΠ66 μαῦἢ ἃ σγθαῦ βὶπ.ὃ 

12 ΤΠονοίοσο αἰ Ῥι]αῦθ βθθκ ἴο γθΊθαβ8 
πη τῷ θὰ ἔμπ6 716 0}8 βῃοι θα," βαγίηρ, 
τοι το]θαβοϑῦ ὑμϊ8 ομθ, που ἂρῦ ποῦ {Π6 
Κίηρσ᾽ Β ἔλα : ΘΥ̓ΘΡΥ 916 Ὑγ 0 τη Κ ῦ ἢ Ὠΐτη- 
861} Κίπρ' 18 9η6 ορροβϑαδ ἕο {Π6 Ἰκΐπρ. 

13. ἌΥ Βοη Ῥιϊαΐθ μραγὰ ὕπο80 ψογάβ, ἢ 
Ρτουριῦ οὐ [6808, Πα βαῦ προπ {86 Βοαῦ 
ἴῃ ὕπθ ῥ]δοθ ψῃ θῇ 18. οαἱ]Ἱοὰ ὑπ Ῥανο- 
πηθηΐ,7 δηᾷ ἴῃ ἩρΌτον ΟΡ Ραί]α. 

ἱ ΨΔΓ, “ρα π᾿ ΟΥὙἩἉ ἃ βοοοπῇ {ἰπιο." 

3. π|ε, “Ἔποτο ότο ἴο ἔποο," οὐ "πο πδάβε πὸ ῬΟΥΥΟΥ 
᾿ δὲ Δ} ονεσ Με. 

] 5. ΟΥἉ, “8 κτοδΐξ βίη ἰβ ἕο πἰπι." 

] 4 ογ, “ἴπδὲ πο πιίριξ τοϊοαβο Ηΐπη." 

Ι δ ογ, “ΜεΈ͵Ο Βηου πηι." 

ῃ ΟΥ, "'β5 δ ἔπαε ορροξοῖῃ ἐπὸ Κίπρ." 

᾿ λιθόστρωτον. 
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1 ῬΟΙΨΕΊ. οὐδ " ποῦ ἃ {πϊπρ’.᾽ 

3 110,“ ΓΠ6ΓΘ 8 ῬΟΥΤΟΥ ἴο τὴ 1 Οὐ ον ΤῊ ΘΟ---ηᾷ 1οῦ ΤΊΘ 6 
᾿νο.᾽ 

3. ,1{, “Ποῖ τοῦ ἴο [Π60 πῸ ΡΟΥΨΟΥ δ 811 ΟΥ̓ Μο." 

᾿Π 4 ΟΓ, "Οὐτηθ ἰ5 ἱπογθαβοα δραίμβῦ ᾿ἰπ.᾽ ΡΟΪΥΚ ΡΒ], ΟΠ 8 
{ηϊ5. 

5. 11ξ, “ 8}} νγῆο. 

δ {0 {πὸ Κίηρ.᾽ ῬΟΙΥΡῚ. 

7 “δηᾷ [6 βοῦ ἃ σοιποὶ].᾽ ῬΟΙΥΡῚΊ. 

δ λιθόστρωτον. 

9. ΟΥ̓ “ΠΟΥ 5δγ᾽ ΟΥ̓ “ΟΔ]] 1{.᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤῚΟ. 

πα βαια ππῦο «6βι8, Δ μοποο αγέ ὕπο ὃ 
Βαῦ {6818 414 ποῦ δῆβυθι μἰηι. 

10 ῬΙΠαῦθ βαῖθ ἢ απύο μἷπι, ΝΥ ΠΥ Βρθαϊκοβὺ 
ὑπο ποῦ 10} τὴ ἢ τπουοδῦ ὕπο ποῦ ὑπαῦ 
1 μᾶνθ {Π6 βουνοῦ ὕο παπρ' ὑΠ66,} ἀμ 1 Πᾶν 
Π|0 βου  ὕο ΤΘ]Θα86 ὕῃ 66 ἢ 

ΠΟ ΡΟΥΘ ΟΥ̓́Θ’ πη6, 1 10 γῸγ0 ποῦ ρίνθη 
{Π66 ἴγομι ἤθάνθη : ὑμοροίονο ἢθ ὑμαῦ 46- 
Ἰϊνογθά πιθϑ ἀμῦο ὕπ66 πα ἢ ἃ σρθαῦθι βίῃ. 

12 ροδιδο οὗ {{|8 ὑπογθίοσο Ῥι]αΐθ 
᾿Βουρῃῦ αἰδον σοὶ θαβίηρ τη. Βαῦ ὑπο 108 
ογθα ουὐ, ὃ βαγίπηρ, ΠΕ ὅποι Ἰού οβῦ 6818 τῆλ 
σο, ἔμποι ἂῦῦ ποῦ ᾧῃ6 Ἰἰεϊηρ᾽ 8 ἔγίθπα  [Ὸν 
ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 9Π6 ὙΠῸ τηδίτθῦ ΠϊΠ186}} Κίηρ ορ- 
Ροβοῦμα {π6 Κίηρ. 

138 ῬΙαύθ πανίηρ ποαρᾷ ὕπθβθ ψορβ, 
υουρηῦ. οἂν [θβιι8, πὰ Π6 βαῦ ἼΡΟΠ {ἢ 6 
βθαῦ 1π [6 ρ΄δοθ νυ Π]16} 18 οΔ]]64 ὑΠ6 Ῥαγο- 
ιηϑηὺ, θὰ τὼ Ποῦτον, ΘΔ ὈθΑῦΠ ἃ, 

1 δα αδὴκ; Ὀπξ Βαμα, ἥσξδω πιπιοῖ.. 

] 2 10, κανὸ Μο." 

3 οΥἍ, "οΤΟ σΥγίπ οὐ," 

Φ ἀρλαϊΐ ἐππ οἰλγόπ γαγο; ἀρλαΐ ᾿5᾽ ἂτὶ ΠΟΥ͂, ὈΓΟΡΟΤῚΥ οὗ 
{Π6 μαβὲ ἔσηδο, Ὁ κοπηοῦπη65 οὐ [6 ρῥγοβοι, 

" λιθόστρωτον. 

11 «688 δηβιννθυθα, ΤΠ οὰ σοι]άδῦ μᾶνθ. 

| ΘΟΤΉΗΙΟ. 

8411, απ βαϊά ππῦο “688, Δ ΠΘ ποθ δι 
μῶν Βαῦ «6818 ρᾷγθ ἢ] ΠῸ Δ ΉΒΥΓΘΙ, 

10 ῬΙϊαῦθ ὑμπουθίουθ βαϊα απὐὸ πἴτῃ, Τ μοι 
Βρθδαίκοδῦ ποῦ ὕο πιὸ ἱκηπονγοϑῦ ὕμποιι ποῦ 
ὑμαῦ 1 Πᾶν Ρουθ ἴο οὐ γ ὑΠ66, ἃπὰ 
πᾶῦ 1 πᾶν ΡΟΝ ἴο σθΊθαβο (ἢ ἢ 

11 {6818 δηβυουθα, Του μα 8ὺ ποῦ ΔΩ͂ 
ΡΟΝΘΡ ΟΥ̓́Θ τ16, 1{ 10 νγϑῦθ ποῦ ρίγϑῃ ὑπ 66 
ἴνοιι ἄθόον : ὑπορθίουθ μ9 ὑπαὺ Ὀούγαγοῦ 
19 τπιηὔο ὑΠ66 Πα} σρθαῦον 81. 

᾿12. τοι ἐμαὺ ἐΐχιδ ον! ῬΙΙαίθ Βοιιρὶῦ 
ἴο τ Ιθϑβθ ᾿ἶτι : θὰ {Ππ0 {θν}8. οὐ, βᾶγ - 
ἴηρ, ΤΥ Ὁποῖϊ γοἸθαβοδῦ {15 ἡιάη, ὕμοιι ανῦ 
ποῦ ΟἸΒαν Β5 {γὶθπα : νΠΟΒΌΘυΟΡ. πη ΚΘ ἢ 
Ἀν π861 ἃ Κίηρ, βύδμ θ0}} ἀραϊηδὺ (ὑεοϑδν, 

| 18. Τθη ῬΙ]αΐθ πθανίηρ οὐ {Π0809 ὑπ] πρ88 
᾿ξ 0 

᾿ 
Ι 
! 
᾿ 

! 5 
1 φ“αᾳ ψαϊδυλαπάα, 

3 καϊδαγίε. 

3 ἐπε. τ πᾶ {πὸ Οοξμίς. νογβίου οχίαμπξ οὗὨ 8. 
ΙΝ 

| 
' 



ΟπΑΡ». ΧΙΧ. 

ΛΕΆΜΕΝΙΑΝ. 

πιθηῦ Π8]}], απ δαῖτ παπέο 976 888, Υ μθποο 
ἐβοι ἢ Απά 7688 σᾶνθ ἢ πὶ 110 ΔΏΒΘΓ. 

10 ῬΙΠαῦθ βαῖ τ ἀπέο πἷπι, ϑρθακοϑῦ ποὺ 
ποῦ τ πθ ἢ Κπονοδὺ ἔμποιι ποῦ ὑπαῦ 1 
Βανθ ΡῬοον ἤο Βδπρ ὕΠ|66 Οἢ ἃ ΟΓΌΒ88, δπᾶ 
ὑμπαῦ Τ μανθ βρόντον ὕο σθίθαβθ ἴΠ|θ6 ἢ 

11 7688. δηβθγοά πἶπι, Τοι. μα} 
ΠΟ ΡΟΥΘ ἡ Παΐθυθυἦ ΟΥ̓ΘῚ πη, {{ Ἰῦ γθΡο ποῦ 
δίνῃ ὑμ66 ἴγοτη αθονθ: ὑπογθοσο μ6 ἐπαῦ 
ἀθ] νον ππθ αηΐο ὕΠ60 μαύ} ρτοαῦ βίη. ὃ 

12 Απὰ ἔγοπι ὑμπιαῦ ῬΙ]αῦθ βουρηῦ ἕο το- 
θα86 ἷπι : Ὀαὺ ἐμ {6 νν8 ψοῖθ ογγίηρ, πὰ 
βαυίηρ, ΠῚ που το] θαβοϑῦ ὑπαῦ ὁπ, ὕπο ανῦ 
ποῦ 6 ΘΠ ρ ρου ̓ δὲ ἔγίθπα : [ῸΓ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΠ 
ὙΠῸ ΟΔ]]ΘΌ ἢ ΒΙΠη86}} Κίηρ 18. ορροβθᾶ ἴο 
{}10 ΘΙΊΡΘΙΟΡ. 

18 Ὅπθη μθη ῬΙ]αῦο Ὠθαγᾷ {ἢ 686 στορ 8 
δ Ὀγουρ ῦ {6518 ουὐβι 6, απ βαῦ ἀροη ὕΠ6 
Ἰυἀσπηθηῦ βθαῦ ἴῃ ὑπ ρίδοθ νν ποι ὉΠΟΥ͂ 68}} 
ἀνθιηθηὗ, αη ἰπ Ἡ ΘΌγονν, Οὐ αῦμα. 

1 ογ, "Βιουϊάοβέ, σου! ο5ξ πᾶν δ.᾽ 50]. 

3 γι. "ποῦ Ἔνὲπ οπα. 

3 γχξ. “ἴο Ηἶπὶ στοδί β'πιβ ἄγο." 

4 μαΐπογ :-ρ αἴδγ, ΒΕΥ͂, " ΘΙΩΡΟΤΟΥ,᾿ ἴ.4. Καδίβογ, Καῖσαρ, ἅς, 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ ἕγοτῃ ἃ Ῥῃθηϊοῖαη οἴγτηοϊοργ. 866 Βοοϊιαγί Οὰ- 
πδδῃ, ΠΟ]. 735. 

5. οΥἉ, "Ἐπΐη 5." ψδγ, " {}15 σγογά᾽ οὐ " (ἰὴ ρ.᾽ 

6 γὰγ, Θαὺ Βαίλα. 

ΑΝΟΤΟ.-ΒΆΑΧΟΝ. 

πα βα14 ἴο {86 ϑανίουν, ΔΚ μθ πο αὖ ὑμοὺ ἢ 
Βυῦ ῃθ ϑϑαν! ον ρανθ ῃἷπὶ ΠῸ ΔΏΒΙΘΓ. 

10 ΤΉθη βαιά Ῥι]αΐθ ἕο Βῖπι, ΠΥ Βρθδῖ- 
οϑὺ ὕποὰ ποῦ ψἱἢ πὴ ἢ πτούζοβυ ἐποὰ ποῦ 
ὑμπαῦ 1 πᾶγθ τηϊρηῦ ἴοὸ παηρ, δηὰ 1 μᾶνὸ 
Ἰαΐρ ὕο σϑίθαβο {πὸ ὃ 

11 Το ϑανίοιι". ἀπϑυνοσοὰ πω, ΤΠοα 
Βιδάβύὺ πὸ πιῖσαῦ δραϊηϑῦ το, οχοθρῦ 1Ὁ ΘΓ 
σῖνθη [Π66 ἴγοπι ΡΟΥΘ: ὑπουθίοσθ ἢΘ ΒδΓἢ 
ἴΠΟΓΘ 810, ἢ6 ὑπδῦ σᾷγθ π|θ ἴο {Π|66. 

12 Απά ἴγοπι ὑπαῦ ὑϊπιθὶ ῬΙαΐο βουρσμῦ 
Ἰον Π6 τϑῖθαβθ Εΐπη: ἔμθη {π6 16 }8 οὶ, 
δηΐ βαϊά, 1 ὑμοὰ τοϊθαβοϑῦ πΐπη, ὕπο ατῦ 
ποῦ {}}0 ΟΠ ΡΘΓΟΥ 85 [ΓΘ Πα : ΘΥΘΡΥ͂ ΟΠ6 ΜῈΟ 

Ἢ πα ύἢ ΕἰτηΒ6}  Κίηρ 18 ὑΠ16 ΘΙ ΡΟ ΡΟΥΒ δάγον- 
ΒΆΓΥ. 

13 ὙΥΠθα. ῬΙϊαΐο μθαγᾷ ποθ βανίηρϑ, 
ὅποπ μ6 Ὀγοιραῦ ὑπὸ Βϑανίουν ουὐδιάθ, ἀπὰ 
βαῦ θοίογθ {πὸ Ἰαἀστηθηῦ-βοαῦ αν {Π6 οΪδοο 
ἐπαῦ 18 παπιοὰ 1 ὑποβίγάϊοβ, πὰ ἴῃ Ἡ οὗτοι 
ΟΔΟθαίΒδ. 

1 150, " αἴζοσγ, " βίποο, εψάλάλαη. 

3 ἐλάαξ σαδαγες. 

5. Ζ20ΗΝ. 

ΘΕΟΚΟΙΑΝ. 

ἰηῦο {86 οουγὺ οἵ ἠιδύϊοο, δηα βαϊὰ ὑπΐο 
2 οβι8, ΠΟ αὐτὸ ὑβοὰ ἢ Βυῦ 7688 δῃ- 
βυγογοα δἷπι ποῖ ἃ που. 

10 Ῥιϊαῦθ βαϊᾷ ὑπΐο μἷπι, ϑαγοβῦ ἔμοὰ 
πούηρ ἕο πὶθ ὃ Κπουγοϑῦ ὕποι ποῦ ὑπαῦ 1 
ΒᾶνΘ βουνοῦ ἴο βύγθίοι ὕΠ66 ΟΠ. ἃ ΟΓΌΒΒ, ἃπὰ 
ὑπαῦ 1 Πᾶν ρον 6 ἴο ΤΘ]Θα86 {Π|66 ἢ 

11 72οβὺ8 βαϊα απο μἷπι, ΤΏ οι σου]άοϑὺ 
μῶν ΠῸ ΡοΥθι" ΟΥ̓́ΘΡ Πη6,} η0 ποῦ {Π|6 ᾿Ἰθαϑύ, 
ἰδ Ὁ οῦθ ποῦ ρίνθῃ ὕπθθ ἔγοι) Ὠθᾶυθη 
Ὅθόνο :ἢ Ὁμογθίογθ μαῦμῃ μ6 ψπο Ὀούγαν θα 
τ6 πιπΐο ἔπ 0 σγθδίθν 811. 

12. Ἑτοιι ὑπαῦ ἐϊπηθ ἔογι ῬΙ]αΐθ νυ Ἰβῃθα 
ἴο ἰοῦ Βἴτη ρο: Ὀαὺ ὑπ «{6ν}8 ογῖθα, ἀπά, 
βαϊα, 1 ὅπου Ἰοὐτθϑὲ σοὸ {18 πιδη, ὕμποα τὸ 
ποῦ (ἰτοβαν᾿β ἔποπα ; [ῸΓ ἡ Βοβόθυθν Βα ῖ 0} οὗ 
Εἰ πη56 1 ὑμαῦ ἢ 18 εῖπρ σίνθῦ πον ἀραϊηδβίῖ 
Οϑαν. 

13 Βυῦ ῬΙαῦθ μη ἢ μθαγα {Π}18 ΒΡΘΘΟΙ, 
Ὀγουριῦ 6808. οὐὐϑιάθ, ἀπ [6 βαῦ οἢ ἃ 
ὉΒτοπΘ ἴῃ ὑπ 6. ρ᾽αθθ τ μῖοῖν ὕπο Υ 64}} Ῥανο- 
τηϑηὐ,ῦ ἀπά ἴῃ ΗΠ Θῦγον Οδυθαῦδ. 

Ἰ οτ, “ἴποὰ πδᾶάβε πῸ ῬΟΥΤΘΥ ΟΥ̓ΟΓ Μο, ποῖ ὄθνὸπ οπο.᾿ 

3 πογανααγηῦ, "Ἰοᾶνοπ ρον ο.᾽ ΤῊΪ5 ΘΧργοββίον ἰβ ἀκίῃ ] 
τὸ το Βαμα, δδοίποπ ἐρε; ΤΟΥ ΑἸΣΠΟΌΡ Ἢ μὲ 8. Π ΓΘ Υ 
ΚΒοανθι, γοῖ ἰδ 15 οἵτοιι ἴα Καὶὶ 'π ϑδηϊαϊς ΤῸΓ "δῦονο. 

8. αἴ5ο, "ὙΟΥΥ βτοδΐ βὶπ,᾽ μαϊάεεὶ ἐδοάισα. 

4 βἰίψιυαα ερεῦη. 

5. κιυα-»") }Ἀεπῖϊ, " βίοπο βρτοδαᾶ,᾽ " ξίοπο ἥοοσ," Οὐ "τηοβαὶς 
Ῥανοιηθηΐ," 

ἈΒΑΒΙΟ. ] 

πιθηΐ ἢ4}1, δπὰ Βαἰὰ απο. 6808, ὙΒΘποΘ 
ατῦ ἐμοὰ ἢ Βυΐῦ «6508 σάν ἢΐΠ) ΠῸ ΔΏΒΥΟΙ, 

5ΠΑΥΟΝΙΟ, 

10 Τῆοη Ῥι]αΐθ βαϊᾷ απέο Ἡΐπ|, Βροακοβεὶ 
ποὺ ποῦ υπΐο πιὸ ἢ Κπονϑϑῦ ποὺ ποῦ ὑδπαῦ, 
1 Βανθ Ρον ῦ ὕο σΡΠοΙ ἐγ (Π66, ἀπὰ ὑδαῦ Γ᾿ 
ἢανθ ΡΟΥΘ ἴο σοῖθαβθ {ἢ 66. 

11 “6808 δηβιϑνογο, Του οου]άοβὺ μαγθς 
Ποῦ ΔΗΥ͂ ΡΟΝ ΘΙ ΟΥ̓́Θ τη6,} ἢ 1ῦ γγογθ ποῖ. 
Βίνθη ἴῃ66 ἴγοπι ἅθον : ἴῸν ἐῃ18. σαιβθ ΠΘ᾽ 
Ὁμαῦ ἀο] νϑγο δ θθ πηΐο {Π66 μδῦ στθαῦ. 
8[η, 

12 Ῥτοιη {}188 ῬΙ]αΐθ βουρμῦ ἕο τϑίθαβθ. 
Βῖπι : θυῦ ἐμ 16 ν}8 βμῃοιξθα, βαυίηρ, ΠῚ ἔποα, 
τοθαβοϑῦ ὑῃ 18. ὁπ, ὕβοιι ἃτῦ ποὺ Οβατ᾽β᾽ 
ἔγιθηὰ : ΘΥΘΥΥ͂ 056 ψ0 τηδκούμβ Εἰ πηΒο ἢ 
Ἰππρ ορροβθῦ! μἰπηβ6} ἕο (Ἰοβαγ, Ϊ 

18 Ῥιϊαῦθ ἐμογθίοσθ μανὶηρ μϑαγὰ ἐδι18 
νον," Ὀσουρηῦ ΤΟγ ἢ 1 6588 ουὐδίάθ, ἀπὰ βαῦ 
ΡΟῚ ἃ Ἰυάριηθηῦ βθαὺ ἢ 8 ρίδοθ οαἱ δὰ 
ὑμ6 Ῥανθιηθηῦ, Ὀὰὺ ἴῃ ἩθΌγονν, Θδυρδέμα. 

τ ογ, “ἴποὰ πδάβξ ποῖ ΔΎ ΡΟΣ ον ον Μο.᾽ 

3 ργεδαυιι, ὃ παραδιδούς. ] 

3 οἱ βδορο. 51δν. οὐ ιοι!. Οβίτοιη. Τῆς Ἐπββίδη Υ΄. δ ἀβ ᾿ 
ἴπ ἰζα!ο5 σγεηιδηῖ, " τίπηο." Ϊ 

4 ἐξη68ο νογᾶβ,᾽ Οβίγοπι. ] 

] 

Ι 
! 
᾿ 

᾿ 

ΡΕΚΒΙΑΝ. 

7βύϊοθ, πα βαϊά ππῦο 6808, Δ μπθμοθ ατέ 
ὕπο ἢ Βυῦ ὑπθη {6888 τϑύαγπϑα ἀπΐἴο Βἴπα, 
ὯῸ ΔΠΒΥΓΘΙ. ἢ ] 

10 ΤΊ θη ῬΙ]αλθβαϊἀ πο Εΐπι, ΑΥ̓Ήν Βρθακ- 
δβῦ που ποῦμξο πὴ ἢ πουθϑύ ὅπου ποῦ {Ππᾶῦ 
ΤΠαΥΘ ΡΟΤΘΡ ἃπα δα μουν 5 ἕο βοῦ {Ππ| 6 ἴγθο,, 
ΔΠ ρόονον δηα δα που ἐν 5 ἴο ὁνπο ἐγ ἢ 66 ὃ 

11 Τμοπ {6818 δηβυθροα πΐπι, ΤΒοι, 
οου]άοϑὺ Πᾶν ΠΟ Βουθγοῖσηῦν 5 ΟΥΘΡ πιο, 1 
ἴδ πογθ ποῦ ρσίνοι {Π66 ἴγοπη ἃθονθ: [ὉΓ 
818. οδ86. ὑπ βὶπ οἵ μἴτπὰ πὸ ἀοἸϊνογοὰ 
πη8 πηἴο ὑπ 66 ὁ σγοαῦ." ] 

15. Απά ἴον ἐπὶ ὀασβο ῬΙ]αΐθ υἰβμθὰ ἰὸ 
βοῦ δἷπὶ ἔγθθ : θυΐδ {Π6 6 ν8 6 τ οὐγίηρ, 
ΤΠ Βοὺ βούξοϑυ πη ἔσο, ἔμθὴ ἔμου ἀγῦ ποῦ 
ἔρθη] 7 τὸ ΟἸθβασ : [ῸΓ ΘΥΘΡΥ ὁη6 Μ80Ὸ 
τα κΘ ἢ ὨἰΠ86}} Κη 18 ΘΟΠ ΤΆΡΥ ἴο Οὐβατ., 

Ι! 

4 ΧΙ].---18 Τῆθη θη ΡΙ]δίθ πραγ. 
6Π|8. βαυίησ, ῃθ Ὀγοιριῦ ἔοτί ἢ 6808. ουΐ- 
8166, ὕΠθ ἢ ἢ βαῦ ροπ οἷ βοαῦ ἴῃ {6 ρα 
Καον 88 Ἰαϊ ἃ τυ βίομθβ, δηὰ ἴῃ πεῖν 
18. οα! ]οὰ ΟΔΟθαίμὰ. 

1 τ δηα Ηο δηβυγογοῦ ποῖ." ῬΟΪΣΕΙ. 

3 κε ἅπαν, ] 

3. ογ, "ἴπου δάδξ πὸ βουοσοι ΣῊ ΟΥ̓ Μο, ποΐ οὐο ᾿ ] 

41 (15) κτολίοσ," ῬΟΪΧΕΙ. 

5 οσ, "Ὀπξ {πσπ." 

5 ῬΟΙΥΕΊ. δὰβ " πὰ καγίπρ." 

Τ τα γγίσπἀ᾽ οὐ " σοτηραπίοπ," ῬΟΙΥΕΙ. 

αηΐο «6888, ΔΥ̓ Πθ πο ἂγῦ ὕποὰ ἢ «6508 σανθ 
ἈΪΠῚ ΠῸ ΔΗΒΥΘΙ. 

10 Ῥιϊαΐθ βαϊά, ϑαγοδῦ μοι ποίησ ἴο 
τ8 ἢ Κπονοβδῦ ὕμποιι ποὺ ὑμαῦ 1 δπὶ 8016 ἴο 
βϑῦ {60 ἔγϑο, δῃᾷὰ 1 δὴ 8Δ0]6 ἕο Βδηρ 866. 
ΟΝ ἃ αἰ οῦ ἢ | 

11 {6818 514 απο ᾿ἷπι, Του σου] οβε! 
ποῦ Βανθ {8 Ἰϑαϑῦ δα ΠΟΥ ΕΥ̓ οὐ ον πιθ,} {Ὁ ἸῈ 
Βδὰ ποῖ θθθὴῃ Βῖνθῃ {π|06 ἴσομι ἀθονθ; ἔμθτο- 
ἴοτθ 8. ἔἰ6 8βὶπη οἵ δἷπι ψἢὸ ἀο]νοσοὰ τ 
ἰῃΐο ΤΠ γ παπᾶ 8 σγοαίον ἔπδη ἐμ ν βίη. 

12 Απὰ Ῥι]αΐο ἀθειγοὰ ἴο βοῦ μὶπὶ ἔγθο : 
θα ὑπὸ 16 .}8 ογῖοὰ αἱουᾷ, Τῇ ἕμοὺ Ἰοξξοβὲ 
{πῖ8 τῆὰπ σὸ που τὸ ποὺ ΟἸβανΒ Γγτιθηά: 
ΘΥ̓ΘΤΥ͂ ΟΠ6 Μ 80 τηδ κοί ἈΠ τηΒ6} Κἰηρ, 18 8} 
ΘΏΘΙΥ͂ ὑδαῦ σιβοι ἢ ἀραϊηβὲ μοΒδγ. | 

13 ἌΥΒοη Ῥιϊαῖο Βοαγὰ ἐπῖ8 βαγίηρ, με] 
Ὀτουρηῦ ουὖ Φ68ι8, απ Εἰ τ 86} βαῦ ὩΡοὴ 
.ν8 βοαῦ ἴῃ ὑπὸ ΡῬίδοο {86 πδῖηο οὗ νν δῖ ἢ π᾿ 88 
{πὸ Ῥανοπιθηΐ," ὑμαῦ ἴθ Βι8}} Οἱ οἵ βίοιμο, 
θυῦ ἴῃ ΤΠ ΘΌτον τὰ8 σα] θὰ Οὐ Ὀθαΐμα." 

Ἰ ογ, "ἴποὰ πδάκε πὸ δ ποτ ν ονὸσ Μο, δηὰ ποῖ πο." 

3 χπ. “δὲ πο πἰνουὰ βοῖ Ηἴπι γος." 

3. γιξ, " οι! οἵ βίομιοβ," 1.6. πιοεδίς. 

4Ῥ, ' Θαρλαρλία." 
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5. ΖΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΒΞΙΟΝ. 
ἘΕΡ  νωρομονσδι γφϑ ᾿ς  --- 

14. [Ἀπ] Ηΐ πιὰβ ἐμ ῥγθραγδύϊοῃ οἵ {16 

ΡΆΒβονθν, ἃπα δθουῦ ὑΠ6 5᾽χθῃ βουτ: πὰ 

Ἦδ βδίἐμ απο {π6 7658, ΒΘΒοΙα γοὰν Κιπρ! 

15 Βιυῦ ἐμϑὺ οὔθ ουὖ, Αὐσᾶν 8 Αΐηι, 

᾿ἈΜΔΥ ὙΠ Αΐηι, ον αἱ γ μῖπα. ΡΙ]αΐθ Βδιῦ ἢ 

᾿ππίο ἔμοπη, 58.811 1 ογμΟ ΕΥ̓͂ γον Κίηρ ἢ 
ΠΤ μοῦ ρυϊθβϑὺβ ἀπβυγογθα, 7 8 μᾶνθ ΠΟ 

κίηρ θυὺ βδι. 
10 ϑΤμοπ ἀο]νοσθά μ6 δἷπὶ ὑμογοίουθ 

᾿πηΐο ἔμοπι ὅο Ὀ6 οριοἰἢ 84. Απᾷ ὕμου ὕοοκ 
| 71 6508, ἀπὰ 16 λΐηι ἈΤΆΥ. 

17 Δπὰ Π Ὀθαγίπρ δῖ ογοβδβ δυγθηῦ 
[οστ ἰηῦο ἃ. ρΐδοθ οα]]θα ἔλθ ρίαοο οὗ ἃ 
50}}, νι Βῖ οι 15 οαΠ]θὰ ἴῃ ὅμ6 Ἡθῦτον 6ο]- 
'βοῦμαᾶ: 
] 18. ὝΒΟΡΘ ὑμοὺ ογαοὶῃθα Ὠΐτη, πα ὕπο 
᾿οὐμον πα Βἷπι, οα οἰῦμον β146. ὁπ, ἀπᾶ 
7 6888 ἴῃ {Π6 τηϊά8ῦ. 

19 41 [ὁΔμ4] Ῥι]αΐθ στοῦθ ἃ {{16, ἀπᾶ 

ΒΥΕΙΑΟ. 

14 Απὰ Ὁ νὰ ὑμθ ργθραγαύϊοῃ οἵ ὑῃθ 
ῬΆΒΒΟΥΘΓ. 
4 χυγ.--- πᾷ 1 γγὰ8 88 1Ὁ γγθγθ [ῃ6 βιχύῃι 

ΒουΣ : ἃπᾷ [6 Βαϊ πηΐο ὑΠ6 {θ8, ΗΘΓΘ 18 
γοῦν Κιπρ! 

15 Βυῦ {π6ὺ ψ8γθ οὐγίηρ, Ταϊτο Βτὴ 
ΑΥΤΆ, [Ἀ Κ6. Πἰπὶ ἈΥΔΥ͂, ΟΥΠΟΙ Ὗ Ὠ]Π2, ΟΡ ΟΙΕΥ 
μῖπι.} ῬΙ]αῦθ βαῖϊει απο ὉΠ θιη, 5Π.8}} ΤΡ ΟΙ ἵν 
γοῦν ΚιπρΡ ΤῊ ΘΠ  ρυϊθϑῦβ ΒΔ πηὔο Π]ΠῚ, 
8 Βᾶνθ πὸ κἰπρ θυὺ Οβδν. 

10 Τῆιθῃ μ ἀθ!νογθά ἴηι ἀπῦο ΘΠ), 
ὑπᾶῦ ὉΠΘΥ ΒΒου]α ορα οἱ γ μἰπι.2 Απά {πο Ύ 
ὕοοῖκ 6808, πὰ ὑΠΘΥ τηδᾶθ ᾿ΐπὰ ΘΟΠ16 Οὐ, 

17 ὙΠΟ θοατίπρ 8. οΡΟβ8,} απύο {Π|6 
ΡΙδοθ μον 15. ο81164. ὑπ 5|κ}1, θαῦ ἴῃ 
ἩΡτονν 15 βαῖϊα αοραϊύο ; 

18 ΤῊ ΡΙδοθ σῃθγθ ὑΠ6Υ γα Εἶπ," 
δα ψ Ὁ} μτὴ ὕντο οὔθ 5, ΟΩΘ ΟἹ Θ8 0} Β14 6," 
ἃ πα {6588 ἴῃ ὑΠ6 τηϊα8ῦ. 

19 Απά ῬΙ]αῦθ αἰβο σσούθ ἃ ὑδ]οὺ,᾽ πὰ 

Ομ». ΧΙΧ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

14 Απᾷ ὑΠ6 δον οἵ ὉΠ6 Ῥᾷββουϑιν δὖ ὑμαὺ 
Φϊπ16 τσαϑ ΠΟΘΙ, ἃθουῦ ὑΠ6 βίχθῃ ΒΟῸΣ : δπᾶ 
ῬΙ]αῦθ βαϊὰ ἀπῦο ὑπὸ «ονγν5, ΗΘγθ 18. ΥὙΟῈ 
Κιηρ! 

15 Απᾶ ὑμθὺ ογἰϑὰ δπηᾷ βαϊὰ, Τα κθ ̓ ἶτα 
ἀυγαγ,1} ΔΠ4 ονα οἰ γ ἰὼ. Δα ῬΙ]αῦθ βαϊα 
ἀπο ὕμθηι, Κ'8}} 1 ον Ὑ γον Κίηρ ἢ 
πα {{|0 οἰιϊοῦ ρυϊθδῦβ ἀπβυουθα ἃΠ4 βαϊὰ, 
ἼΠΘΓΘ 15 ὕο 18 μὸ Κίπρ' θαὺ Οεοβδν. 

16 Τῇθη ΒΘ σᾶνθ δῖμι ὕο ὑπ ὑΠπαὺ ὑΠ 6 Υ 
ΒΠο.] ἃ οσιιο γ᾽ μϊιη.5. Απὰ ὑΠΘΥ τϑοθῖνθα 
6505 πα Ὀγουρῦ Βἷτη ουῦ. 

17 Απὰ ὕμθυ θὰ μἴμη δυγαῦ, ὑπαῦ ΠΘ 
ΒΒΟῸ]4 ΘΡΡΥ ὃ Π1Β ΟΥΌΒΒ ἀπίο ἐμ Ρ]δοθ, ὕΠ0 
Π8Π1Θ οἵ νι] ἢ 15 Ονδηΐα, πα ἴῃ ὑπ6 Ηθ- 
Ὀγθυν ὑπο υ 08}} ἐξέ Θο]σούμαὰ ; 

18. ΤΠΘΡο ὑΠ6Υ οὐ οἰ θα μϊτη,} ἀπ ἐμ 6 Υ 
ΘΡΠΟΙἤ 645 τ Ὁ} πὴ ὕσσο οὔμθγα, ΟΠ Ὁ. ΟΠ6 
5146, ἃ ΟμΘ ΟἹ 916 5146, πα «6885 ἴῃ ὑμ0 
τηϊάϑῦ οἵ ὑῃθιη. 

19 Απα Ριϊαῦθ σροῦθ ἃ υυϊθηρ, πα Π6 

Α.}. 33. 

1 5, Μαζί, χχυῖϊ, 62. 

2 αἴρῃ. ΧΙΪχ. 10. 

3 5, Μαζί. χχυὶϊ. 26,31; 5. Μαυκ χν. ὕ15; 5. [κκὸ χχῖϊ. 24... 

] 45. Μαζί. χχυὶϊ. 31, 33; 5, Μδῖκ χν. 21,22; 5. 1ακοὺ 

᾿ χχὶϊ!, 20, 33. 

᾿Π τ Ναμπι. χν. 36; ΗΘ. χιῖ, 12. 
6 Ὁ, Μαίϊ. χχυὶϊ. 37; 5. Μδύκ χνυ. 36; 5. ἴὰκὸ χχῆϊὶ, 38. 

1 ῬοΒΟΙ,. Πᾶ5 ὑυνίοο σταύρωσον αὐτόν. Βυὺ ΗΥΚΙ, τοδα5 
“[ᾺΚ6 ἀνγᾶν, [6 αὐγαν, οὐ Ηΐμλ.᾽ 

3 “πδ΄ Ηδ 5ῃουϊᾶ Ὅ6 οὐιιοϊδοα,᾽ ΗτκΚΙ. 566 Μοιῖΐο ΒΡ. 
οὗ ἁ Βαγαϊβ, ἴῃ 5ρ᾽ο]ορίαπι ὅ.τ. θα. ΟαΓ. Ρ. 31. 

3 ἯΓΚΙ. αἰνίᾶο5 νυ. 106, 17, κὸ πο Δ. Ψ΄., δα θΘΡῚΠ5 ΜΟΥ. 
17 νῖτ “ἀπα.᾽ Βα Ῥοβοῖ. σοππθοῖβ “τηδᾶρ Ἠΐτ σΟπὶο 
οὔτ᾽ υυῖτὰ “ἀπο πο ρῖδοο νυ] ἢ ἰβ σα! δὰ ἔπι 5ΚᾺ]},᾿ 

4 500 ΜοΙῖῖο Βρ. οἵ 1ὑ{|ςὰ, 10. Ῥ. 50. 

5. 110, “Ὁπ6 ἔγοτῃ ΠθποΘ ἃ Πα ΟἿ ὕγτο πὶ ΠΘΠΟΟ,ἢ 

5 ἩΓΚΙ, ἐϊέϊοβ, τίτλον. 

ΒΛΑΗΙΌΙΟ, 

1 Τῆς Εὐπορῖο θοῦ ΡΙαῦῦ δα ῬοΙνΕ]. πᾶνο ἄρον ΟὨΪΥ 
Ὁπ66. 

3 ῬΟΪΥΡῚ. 45 " ἀοοογαϊηρ ὕο ἔπιον τυ 5}ι.᾽ 

3 ΟΥ̓́, " ΟΔΥΤΎΪΠ ρ’,᾽ 

4 Αβο, 188. χὶ. 20. 

5.Τμο Εἰπϊορῖο σορθδίξ " οσιιοῆρα," 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

14 Βυῦ 10 νγὰβ Π6 βίχθ ΠΟὺΤ οἵ {Π6 Ρστθ- 
Ραγαύίοη ἀν οὗ ὉΠ6 ῬΆΒΒΟΥΘΡ : 8η4 Π6 8814 
αηἴο ὑμ6 6.5 ὑπαῦ,} θυ 18 γοὰν Κιηρ! 

᾿ 1 Βαῦ {Π6Υ Βμοιύθα, Ταϊκθ ΗΪπὶ ΔΎ, 
᾿φαῖτο Εἴπὶ ἀνγᾶν, οὐ οἱ γ Ὠΐη. ῬΙ]αῦθ βδῖ 0} 
᾿ππΐο ἔπιθι, 5841} 1 ὁγυο γ γον Κίηρ ἢ 
ΤῈΘ οἰϊοῦ ῥυϊθδίβ δηβιγουθᾶ, 78 βᾶγθ 0 
κίηρ Ὀυῦ {πὸ Κίπρ' (:θ88 γ. 

10 Τοπ μ6 σαν Βἴτη ἰηὔο ὑμὶν μα πα 8 
παὖ ΤΠΘΥ 8ΒΠοι] 4 ογιο  γ πἴπι, Βαῦ ὉΠΘΥ, 
᾿Αἰον ὉΠΘΥ μα ὕακθη 416808, ΠΟΥ Ἰοα τη 
ουῦ, 
᾿ 17 Απᾶ 88 ἢΘ ν᾽8 ΟΑΥΤΥΪΩΡ ΠΪ8. ΟΓΟΒ5, Π6 
᾿ σπη6 ἀπο 8 ΡΪδοθ οα]164 ὑπ 5Κι}},5 θυῦ ἴῃ 
᾿Ηῦτονν Οοἱροΐμα ὃ 

18 ΤῊ ρίδοθ σβθγο ὉΠΟΥ͂ ογιο θα Ὠΐμ), 
πα ὕπο οὔδιουβ τ ἢ) πη, Οη6 ΟἹ {18 5166, 
᾿δθἃὰ οὴθ. οἡ ὑμαῦ 8146, θυῦ “6808 ἴῃ {6 
ταϊάϑῦ οὐ {Πθ τη." 

19 Τῆθη ῬΙαΐο ψροῦθ ἃ {{016, απᾶ ἢ 

1 Βαμα, οτηῖτβ "10," 

2 54}, ρεκταπίοπ. 

8 5'8ῃ, Θοἰχοίδ. 

4 κέειμπιδέε, 

60 

14 Βυὺ 10 νὰϑ ὑπ ργθραγαύϊοπμ οἵ {Π6 
ΡΆΒΒΟΥΘΡ, ἃπα δῦ νγᾶ8 ὑπ6 βίχυ! ΠΟ : ἃπὰ 
ῬΙΠαῦθ βαϊα απΐο ὑπο ΓΘ νν8, μῸ, μΘ1Θ 18 Ὑ0Ὸ 
Κιηρ! 

15. Ῥαῦ ὑπ6 0 οὐἱϑα ουὖ, Ταὶτο Ὠΐμὴ ΔΥΤΔΥ, 
[αἶκο Βἴτη αὐσᾶγ, Ηδηρ Βἷμλ.} ῬΙ]αύθ βδῖῦῃ 
αηΐο ὑπθιὴ, ὅΒου]α 15 μδὴρ γον Κίηρ ἢ 
ΤΘ οἰϊοῦ ῥυιθβίβ δηβυγογθα, ἦχο Βᾶγθ ΠῸ 
᾿ππηρ οχοορῦ (ὑβδγ. 

10 ΤΠ 6 ράγθ ὑμθπι “[65118 ὑπαῦ ὑπ ον 
8801 ἃ μδηρ μη. ΤΉΘΥ ὕοοϊς 9808, ὕΠπθγὸ- 
ἔογο. ὃ 

17 Απᾷ ἢ Θαγυυὶπρ ΠΪΒ. ΟΡΟΒΒ ΘΔ Π16 ὕο 
0π|6 ῥἴδοθ ὑυμ οι 18. ο4}16 4 {Π|6 5|κ}}, θαΐ ἴῃ 
Ἡρῦτον (ἰοἸροίμα ; 

18 Τῆο ῥἴδοθ σβοσο ἔποὺ παηροα ὨΪπΠῚ, 
ἀηὰ ψὰῦ δΐπι ὑπο Ὺ πδηροθά ὕνο οὔμθι 
{πίον θβ," οη6 Οἢ Θδοῖ β46, δηἃ «6888 μ]τ- 
Β6 1 1ῃ {πὸ τὶ δύ." 

19 ῬΙΠαύθ ὑμθῃ υγοῦθ ἃ {1|10, ἀπα μὰ 10 

1 αεῆρῆ. 

3 ΤΊιο Μοιηρἢ. μδ5 ἤέααδῆ, νυ Π οἢ 18. ΒΌ5],ν ΥΠΟΤΟΔΒ 56- 
πἰ ἃ. μδ5 ἑαα ἢ ὅπ, βίσρ! ο Τὰς, ᾿πϊσ, Βουπού ηθ8, ΠΟΥΥΟΨΟΓ, 
τῖ5. Βαμιίαϊς όσα μα. α150 ἃ Β 0], Β6ΠΒΟ, 

5. ΜοΏρ, οτηῖβ καὶ ἀπήγαγον. 

4 βαμι, οὐδ "(πΐονοβ,᾽ 

δ ἤδη ἐδπηιδεϊ, 

ΘΟΤΗΙΟ. 



-- τ Ξς ππττππα πποἔοῇὦσἔοἔοέρλάτ πε πιο ς΄ φἔοἕοὁΨἌΦοεἔσπτεαοος, τὸς 

παρ. ΧΙΧ. 

ἈΚΜΈΕΝΙΑΝ, 

14 1ῦ νὰβ ὑπὸ Εν άδυ} οὐἨ {Π|8 ῬΆβΒΟυΌυ, 
δα ῦ νγαβ ἀθουῦ ὑΠ6 βιχύμ πΒοὺν: δηὰ ΒΘ 
βϑ ἢ απύο ὑμ9 76 ν.8, ΗΘ 18 γον Κίηρ, 
ἴον γοι! 

Ο1ὅ Απᾷ δον οἱ θὰ," Τάκο λένε δυσαν ἔγοπι 
8, ἕακθ ᾿ἀὐπε αν ἂν ἵτΌτα ὉΒ, πα ΠδΠρ' Ὠΐπη ΟΝ. 
ἃ οτοβ8. Ρ]αΐθ βαι υἢν ππύο ὑμθη), ὅ.4}}1 Παρ. 
ΟἹ ἃ ΟἸΌΒΒ γου" Κίησ ἢ ΤῈ οἰ 168 Ῥυἱθϑῦβ 
δηβινογοα, 6 μᾶνθ πῸ Κίπρ Ὀ681468 (βὰν. 

16 Τιθη μθ σᾶγθ εἴτι ἰπῦο ὑπιοὶρ μδη 8 
ἐἰιαῦ 6 Βῃοι]ὰ σὸ [ογῦι ἕο ὉΠ|6 ΟΓΟβ8. 

4] χχχυι.---17 Απᾶὰ ὑπο μανὶηρ ὑα ΚΘ ἢ 
Βῖπι 1οὰ εἷπὶ αὐγαγ. Απᾶ ΠΘ νγὰϑ ΘΑΡΡΥ ΠΡ, 
Ηἷβ οσῃ ποοᾶ [Ὸν {6 οτοβ8,5 δηαἃ ἢΘ ΘΠ1Θ 
οαῦ ἀπο ἃ Ῥίαοθ νι ἴοι τνᾶ8 πδιηθα ὅΠ6 
ΒΚΌ]], ἀπ ττὰ8 οα]]οϑα ἴῃ Ἡ γον ΟοἸσοῦμα;:, 

18 ὝΒογο ὑμπον μδηρθα Ηΐπὶ οἢ ἃ ΟΓΌΒΒ,. 
ἀπ τὶ Ὠΐπὶ ὕνο οὔμουϑ αἶβο, 18 δ46,. 
ἀηαᾶ ὑμπαῦ 546," ἀπά ἴπὶ ὑπ πυϊάϑὺ 6888. 

19 Απά Ῥι]αῦθ πτοῦθ ἃ θοδγά, ἀπᾶ ρὰῦ 

1 σεραύλη. 

3 γᾺΓ, “ὙΓΟΓΟ ΟΥΥἱπε,᾿ Ργοῦ, ἱτηροσῦ. 

3 νχ' αϊδδιαραϊάη. 

4 Το Αὐτηοηΐαπ τοδαϊπρ ἄρτοο8 ἢ τς Οπβέγοτῃ, 51αν.. 
αν. 

Ϊ 

5. Ζ2Ζ0ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΟΘΙΑΝ,. 

“14 Απᾶ ἴδ να ἔμ Ῥυθρδγαύίομ ἔον ὑῃ6 
Ῥαββουύθν, ἃηἃ ἴ γγὰ8 ἐπ|6 βίχῦ πόαν: Ρι]αῦθ 
βαϊ 4 ππΐο ὑμ6 968, Ηθγὸ 18 γοὺν Κίηρ! 

16 Βαυῦ {ποὺ οτὶθᾶ ἀπᾶ βαὶα," ΤᾺΚΘ ἀπταν, 

! 

ΒΙΡΑΥΌΝΙΟ. 

14 Απὰ ἰδ νὰβ Ἐγιάδν οὐ ἐῃ8 βαββουθι,. 
᾿δηα [89 Βουνὶ ἀθουῦ [86 5Βἰχί : ἀπὰ Πο βαϊά. 
Γαηΐο ἔπ δονβ, ΗΘ ΓΘ 18 γοὺν Κιηρ! 

15 Βαῦ πο γ᾽ οτ θὰ ουὖ, ΤΆΚΘ ἀπγαΥ, ἔα κα 
[ἈΚ πτδΥ, δπα βύγοίο Ἀΐπὶ ΟἹ ἃ ΟΓΌΒΒ. ἈΨΔΥ, ΟΓΠΟΙῪ ῖπ|.32 ῬΙ]αΐθ δα] απο ὑπθιη, 

ῬΙ]αΐο βαϊ απῦο ἔμθιι, 58.411 1 βύγοιο οὴ ἃ ὅ584}} 1 ὁγυο ν τοὺ Κίηρῦ Τμθ ομϊοῦ 
ΟΡΌΒΒ γοῦν Κίπρ ὃ ΤΙ Ομ ἰοῦ ρυϊοδύβαηβυγθυθα ῥυϊθϑίβ ἀπβυογθα, Δ 6 μᾶνθ πὸ Κίπρ,, ΟὨΪν, 
δηα Βαϊ, 78 πανθ πὸ Κίπρ θαῦ (θ8δγ. 

16 Το Β6 πιδᾶθ πϊπ) οὐδοῦ ὕο ὑῃθ πη 
{παῦ μὸ Βῃουϊᾶ 6 βύγούομῃθα οὴ ἃ ὉΓΌΒ8. 
4 τχ.---Απᾷ ΠΥ 164 ΔΙΝΔΥ “6808, 

17 Απὰ Ηἰβ οὐ ΟΓΟΒΒ γὰ8 ἰαϊα ὁἢ. ἈΪΠῚ, 
ἀπὰ μ ψϑαῦ ἤουθ} ἴο ὑπ ρἾδοθ οὔ {π6 5ὅΚ]]}, 
νι οι ἴῃ ἩΘΌΥΘΥ ὑΠ6Υ 68}} (ο]ροῦμα :ὅ 

18 Απᾷ ἔμπογο ὑπο βέγοίο θα Ηϊπὶ ἢ ἃ 
ὁγοβ8, δῃα πῖθῃ Πΐπὶ ὕνο οὔμθυϑ, Οη6. Οἡ 
ἀπδῦ βἰάθ απᾶ οπθ οἡ {Π18 5146, πὰ ἴῃ ὕΠ6 
τηϊάβϑὺ 168118. 

19 Απᾶ Ῥιϊαΐθ σσοίθ ἃ ἐδο]οῦ, δπὰ ἢθ 

1 Ῥαταβκευῖ, παρασκευή, 8150 “ ΕΥΙᾶαΥ.᾽ 

3 ΟΥ̓́, " ὝὙΟΓΟ ΟΥ̓’ Δ ΒΑΥΪΠρ.᾽ 

3 (α υἱεἰϊο αασὶὶὶ βαάα αϊιυανῖ---α᾽ εατυε8---ὐατη θένα αἰάο 
ἐφὶ ψαηρενμιὶ ἐ"λἰΠυοῦδάα, αἀὐισατὶ ἀπιαρ εν, ἅς. “πὰ 
1 βᾶννγ ἴπ6 ρίδσθ υμογο ὕπο ΟΥῸ58 βίοοά--ο γ {Πα τοοκ ἂρ- 
γμοδγοᾶ ἴο τὴ τοηΐ, ἃπὰ {πὸ Οὐοββ ἃ5 ἰδ Ὑγογ ταῖβοα,᾽" ζο. 
Τιπιοῦμγ, ΑΥΟ ΠΡ. οὐ Καγίη, ΡΊΙΡΥ. Ρ. 140. 

᾿ Οαβαγ. 
10 Τῆθη ἱπάθοα  ἀθ]νογθᾶ ἷπὶ ἕο, 

Ὁμθῖὴ ὑμαῦ 6 πιῖσιῦ 6 ογαοϊῆοα. Τῆον 
ὕοοῖκ {6βι8 ὑπογθίογο ἀπα θὰ ᾿ΐπὶ ἀκ. 

17 Απά φαγγυϊηρ Π18 ΟΓΟ88 Β6 υγϑηῦ ἴογί. 
ἴο {Π|6 Ῥ]466 οα]]οὰ Τοθμοο,5Ὁ σι μΐοὶι 18 οα!] θὰ. 
ἴῃ Ἡθῦτον ΟἹ] σοί ; ' 

18 ὝΒογο ὑμου ογυοϊβοα μνἷπι, απὰ τ ὐε} 
Εἴτα ὕτγο οὔμουβ, οἱ Ὁ18 βι4θ, δηα {}}18 βίἀθ," 
δηα ἴῃ {6 τηϊάβῦ “6808. ' 

19 Απὰ ΡιΪαΐθ στοΐθ ἃ {{|16, δὰ ρυῦ ἴὖ 

1 Οβίσοπμι. δι 5 ὀψὸ, "νναβ." 

᾿ 3 γαβρπὶ. 5᾽αν, ργορπῖ. Οβέγοπι., ὑυΐοἢ 565 γαδρηΐμ ἵν 
πο ποχῦ ᾿ἴπο. 

3 1,6. “Ῥἴδος οὗ ἃ 5ΚῸ11," οὐ "Ῥίδος οὐ ὀχϑουξίοι. 
τοι. ἀγάπίευο πιεϊδβέο, " ρ'δος οὐ πὸ 5ΚῸ1).; 

ο5- 

ΓΠ 4 Οβίτομι. δίκα οὐὔἰμάμ, "οἷν {5 ἀὰ οἡ τπδὲ κἰᾶο." 

ἈΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

14. Τῦ νγὰβ ὑπ ρυοραγδύϊοιι ἀν οἵ Εαβῦθνυ, 
δηᾷ 1Ὁ νγαϑ {6 βίχυῃ ποαγ, θη Π6 βαϊα ἴο 
ὅμ9 16. 8, Η ΘΓΘ 18 γοὺν Κίηρ! 

15. ΤΊοΥ ογὶθᾶ δῃὰ 814, Τάτ ᾿ἷπι, ἔκ 
Εἶπι, ἃπα Ππᾶπρ ἀΐμη. Τμθη βαϊά Ριϊαίθ, 
5.88}1} 1 πᾶπρσ γοῦν Κὶηρ ἢ ΤῊ οὨϊ θοῦ ρυϊθβίβ᾽ 
δηβιθτοὰ Εἴη), πα 8814, 6 βᾶνθ πὸ Κὶησ' 
Θχοθρῦ ὑπ ΘΙΠΡΘΙΌΡ. 

10 Τῆθη ΒΘ σᾶγθ ἷἰπὶ ἀπίο ὕμθιι ἴο 
μαησ. Τμθη {πον οοὶς ὑπ 9 ϑανίουν, θᾶ, 
ἀτασροα Βἷπι οὐ βι 46. 

17 Απᾶ }τηβ6}  θᾶγο ᾿ἷἰβ σοοὰ τ ἐ{} Εἰταὶ 
ὁπ ὅΠπ|θ ρ΄δοθ ψυ ποῖ 18 παπηθὰ ὑπθ ρΙδοθ οὗ 
5Κ}}, ἀπά ἴῃ Ἡ ΘΌγονν ο]σούμα ; 

18 Τῆθγο ὑπον Βαηρσοᾶ μἷμπη, ἀπά ὕτο 
οὔμπουβ υἱσ πη, οὐ Θαοι 5463 ἀπά {Π6 
ϑαγοαν ἴῃ ὑπ 6 τά ϑύι 

19 Βυὺ ῬΙ]αἴο τοῦθ ἀβαρογβογὶ ρύϊοη, πὰ 

ΑΒΑΒΙΟ. 

14 Απάὰ ἴῦ γαβ {πὸ ἘΥΙάδΥ οὗ {Ππ|0 Ρα88- 
ΟΥ̓ΘΡ, δηαἃ ἰδ νγὰβ {86 βίχυμι ποὰν : ἔποπα ἢ 
Βαϊ ἀπίο ὑΠ0 1678, ΗΘΓΘ 15 γοῦν ΚΚίηρ ! 

16. Απᾷ ἔπον οὐ, Ἡ οἷβὲ τη πιρ, Πποῖβὺ 
αἷπι ὉΡ, ογιο γ᾽ Βἴη. Τμθη ΡΙ]αῦθ βαϊὰ 
πἀπίο ἔμθιη, 5'8}} 1 ον νγ σοὺ ΚὶπρΡ 
Βαῦ {πὸ οἰΐοῦ ρῥυίθϑῦβ δηβιυγοροα, ὙΥ8. παν 
πὸ Κιπσ θαὺ (οβαν. 

10 Τθη ᾿ιθ ἀο]νογθᾶ ἴθι ἀπίο ὑποπὶ 
ὑπαῦ ὉΠ γ Βῃου]ὰ οὐ γ πω. Απα ὑπ 6 Ὺ 
ἕοοῖς 1 6808, δα πτϑηῦ ἈΑΥ. 

17 Απᾶ ᾿θ νγγὰβ θθαυὶπρ' ΠΪΒ ΟΡΟΒΒ. πη 
ἐμιθ ῬΙδοθ οα]θα ὑπ 5.κ}}, ἀπα οα!]οα ἴῃ 
ἩΡγονν ΤΠ] α]α] αὐ "ὃ 

18 Τηοτο ὑμπον οὐοϊβοαά μτη, ἀπά ἢ ἢ 
μἷπι ὕπνο οὐμουθ, ὁπ ἢ ὁδοὶ βιἀθ,ῦ δηὰ 
1 508 ἴῃ ὅΠ6 τηϊάϑὺ.5 

10 Τοη Ῥιϊαῖο τ τοΐθ ἃ ἐδοϊοῦ, ἀπ ἢ 

1 “δηδ ΠῸν ὕδτο Ηἰβ τοοά υυτἢ Ηΐπι," ΤῊ. 

3 χ{π| “πὶ ἔννο ἸδΙνοΒ5." 

3. Θη νπιάηπε ἀσα τὸ κεμίον οὐ Ἀονίαν, Γουέναη ἐὸ πὰ δα 
ἀἄσχες Οτίδὲ θὰ ὁπ γοάδ αἰδπεπεά, ὅχο.--" ΑὉ ταὶ ἀδν τὸ 
Βῃου ἃ ῥχγαῖβοὸ ον, Ὀοοδαβο δὲ τι ὧν ΟἾΚΙΒΤ νΥᾺ8 
βίγοίοιιοα οἷν ἐὸ τοοὰ,"" ἄς, Βοηοάαϊσείπο ΠἀταγῪ οὐ πὸ 
τσπ σοηΐαγΥ, Ρ. 100. 

4 1τἰξ. “δὴ νοῦ. υυτ εἴπ σ," οὐεν. ζειυτὶξ ;-ταπαᾶ Ῥαΐμα ατονάξ 
ἐλαα νίξεα ἱπέϊη αν ὁπ ἀπὸ ἑαδείαπ, ἄς, ΔΕτὶς, Ἡ Ομ, ΤῸ Σ᾽ 
Ῥαϊπὶ 5, νοὶ], ἰΐ, ν, 354. 

Δ Ἅ486 {πιο οὗἉ ἔδιο βίχεν πουγ," ῬΟΙΥΕΊ. 

3. γ1π. “Ὑπότο ἰβ ἴο Ἂ5 πὸ Κίπς πὲ ΟἸσβαγ.᾽ 

3. ογ, '" Οὗκαϊαι.".--- ἀπὰ ἴῃ Ἡοῦτγον 5. σα! Πἰδάγαϊδς," 
ῬοΪΥΚῚ. 

4 Ῥοϊγεῖ. δὰ "ΚΟΥ σταοἰδοά," 

δ΄ χξι “ποτο δηά πιόγο." 

5 ῬοϊυαἹ. δά " οὐ ἔποτα ἔντο.᾿ Μακτίσὶ Ηἶδε. σορέ, Ὁ. δ, 
α.ν., κῖν 5 ἃ ἀσζαι!οα ἀοσουπξ οὐ οαγ βανυτοῦυπ'β οσιοιχίου. 

] ΡΕΆΞΙΑΝ. 

14 Απὰ 10 νγὰβ Εσιάαν οἵ {ῃ6 ῬΆΒΒΟΥΟΓ, 
Δθουῦ {Π6 βίχέμβ. Ποὺγ: δπαὰ ἰ6 βαϊὰ ἀηΐο 
ἔμ 68, Ηϑγθ 18 γοὺν Κιωρ! 

165 Του βμουΐοα, Ῥαῦ μἴπὶ οἡ ἃ οἱ θοῦ, 
Ῥαῦ ἴῃ οἢ ἃ ρμἰθθοῦ. Ῥιϊαΐθ βαϊὰ υμέο 
πθιῃ, 5.8}} 1 βδὴρ οἡ ἃ σἱ θοῦ γοὺν ἹΚὶπρ ἢ 
ΤΘ συϊουβ δηᾶ ἔπο ῥυϊοβδὲβ βῃουϊοὰ, Α 6 
'Βαγθ πὸ Κἴηρ' Θχοθρῦ (088 Γ. 

16 Τῆιθη Ρι]αΐθ σανθ ἔμθπὶ 9688 {παὺ 
ὑπο ν μου] ρὰῦ ἶπὶ οα ἃ μὶ θέ. 
4 χχχυτ.---Απὰ ποὺ ἀγθὺν οὐδ {68ι18 

{π0η00 δηᾷ Ἰδϑα ᾿ϊπὶ ΤΑΥ͂. 
᾿ς 17 Απά {ποὺ Ἰαϊὰ 18. ὄῦοβδ ΡΟ 8 
᾿ΒΒου ον αΐο ἔπ ρίδοο ἔμ ο8}} ἔ6 5 κ}} 
οὗ ὑμθ μιοδὰ, θυῦ ἴῃ Ηθῦγονν οἰ σούῦμα εἰ 

18 Απὰ ἐμπον ρΡὰῦ δἷπι οἢ ἃ αἰ θοῦ ἔπ 6 γῸ, 
᾿δηᾶ ἔνπτο οὐμοῦβ νυ ἱΠἢ ἷπη, Ομ αὖ εἷ8 σροϊ 
μαηά, δπὰ ομο δὖ ἷβ Ἰοῖυ Ββαηά, απὰ 6508 
ἴῃ ἔμ τὶ δύ. 

1, Κανκίία. 

Ι 



ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΒΞΙΟΝ. 

αὖ ἐξ οὐ {Ππ6 ΟΓΟβΒ8. 
ψ45,}1 ΠΕΒΤΙΒ. ΟΕ ΝΑΖΑΒΕΤΗ ΤΗΒῚ 
ΚΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΥ 5. 

20 ΤῊΪΒ. {{0|6 ὕῃ8π τϑϑά ᾿πδηῦ οἵ {6 
28 8: ἴον [Π6 ΡΙδθθ γΠΘΓΘ 6811 85 ΟΓΟΙ- 
ἢρὰ νὰβ πὶρῃ ἴο ἐπθ οἷν: 8ἃπά 1Ὁ νγᾶβ᾽ 
παι έοη ἰπ Ηθῦτον, [απα] Οτθοκ, [απα} 
Τιαὔϊη. 

᾿ς 91 [ΤἘ6Πη7 βαϊᾷ ἐμ8 οἰ ῥυιθβίβ οὗ [Π6 
6.8 ἴο ΡιΪαΐο, ὙΥτιίθ πού, Τμ6 Κίηρ οἵ, 
{86 7658; Ὀαῦ ὑμπαῦ Π6 βαϊ4, 1 ὅπ [ΚΙηρ] 
οὔ 86 68. 

22. ῬΙ]αῦθ ἀπβυογο, Υμαῦ 1 μΒανθ νυυὶῦ- 
ἴθ 1 πᾶγο συϊ θη. 

28. 41 1ΤΤΘα {Π|6 50] 416 γ5, τ μΘη ἐμ Υ μδα 
ογποίῃοα 9688, ὕοοκ μἷ8 ρδγιηθηῦβ, δπα 
παϑὰθ ἔθ Ραγίβ, ἰο ΘΥΘΓΥ͂ ΒΟ] ΙΘΙ ἃ ρᾶτῦς, 
ἈΠ 4180 ὲ5 οοαῦ : ποὺ {ῃ6 οοαῦ γγ88 τυ }- 
οὐ 5θᾶπ|, ἤουθη ἔγοπι 86 ἴορ ὑβγροῦρ- 
ουὖ. 

24. ΤΠΘΥ Βαϊ {μογθίου διηοηρ ὑμθηι- 
56 Ίνθϑβ, [ιοῦ 8 ποῦ τϑηᾷ ΤΌ, θὲ οαδβύ Ἰοὐβ [ὉΓΡ 
ἰδ, πι θο56. 10 51|8}} 06: ὑπᾶῦ {6 Βουιρί 8 

ἴηι85, ΤῊΗΙΝ 15. ΦΕΒῸΚ ΤΗΝ ΝΑΖΑ- 
ΒΕΝῈ, ΤῊ ΚΙΝῸ ΟΕ ΤΗΕ {ΕΎΥ. 

20 Απὰ ὑμαῦ {{0|6} τη ΠΥ ΤΡοΙη ἈΠΊΟΠΡ' 
ἐμ 6) τρδᾶ 10, Ὀθοδιβθ ὑπ ρ]δθθ ἴῃ 
Μ ΠΙΟἢ. «688 ντὰ8. ΟΡΌΟΙΠΘα νγὰ8 ΠΊΡῚ πηῦο 
ἐπ6 οἷδν : Ὧπᾷ 1Ὁ νγὰβ συ θη ἴθ ἩΘΌΓΘΥ, 
᾿απᾷ ἴῃ σοῖς, πα ἴῃ Ποιηδη. 

21 Απὰ {π8 οἰ]θῦ ρυϊθβύβ" βαϊ α5 απίο ΡΙ- 
Ἰαΐθ, ὙΥ τἰΐο ποῦ, Ταῦ {815 ἐ ὉΠ6 Κιηρ οἵ ὑΠ6 
{ον 5; θαυὺ ὑμπαῦ 6 βαϊά, 1 αὶ 6. Κὶηρ οὗ 
{π6 168. 

22. Ῥιϊαῦθ βαθύ, Υ μαὺ 1 προύθ 1 προΐθ. 

4 χῃγι.---285 Βυῦ {Π6 βο] ϊθυθ, συ θη 
ἐμου λα νοι θα «6588, ὕοοὶς ΗΒ ΡἉΡΙΏ ΘΗ 8, 
πα πηδ66 ἔλθη ἰηῦο ἴοτν' ραγίβ, 9Π6 ρατὺ ἴο 
ΘΥ̓́ΘΤΥ Οπ6ὅ οἵ {ΠΠ|0 ΒΟ] αἴθ : Ὀὰὺ [18 Γαπὶς 
νΥᾺ5. ΜΠ Πουὺ βθᾶτῃ ἴρομι 0868 ἴορ,᾽ ον θη {Π|6 
γΒΟ]6 οὗ 10. 

24. Απαὰ {ΠΗ Υ Βαϊ οῃθ ἴο {ΠπῸ οὐμϑυ, 1,οὺ 
τ8 ποῦ τϑηᾶ 10, θα ΐ Ἰδοῦ τι οαβῦ Ἰοῦβ προι 1, 
ὙΠΟΒ6 1ὕ 5118}} Ὀ6: ὅπ ᾧΠ6 βουρύῦιγθ νγἃ8 

Δ.}. 33. 

1 5, Μαῖζ. χχυΐϊ. 35; 5. Μασκ χν. 24; 5. ἴκῸ ΧχΧῖ, 834. 

3 ΟΥ̓ ιυτομαπξ. ] 

5. ΦΟΗΝ. ΟπλνΡ. ΧΙΧ. 

ΒΥΒΙΑΟ. ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

Απάᾶ [Ὁπὸ νυϊδηρ Ρὰῦ ἐξ ΠΡΟη ἢἷ8 οροββ. Βαΐῦ 1ῦ τνὰϑ τὶ υΐθη Ρ]αοθα 1δ ροΠ ΠῚΒ οροβα. Απα {86 νι υϊπρ' 
Βαϊ, ΤῊΗΙΒΚ 151: ΤΕΒΤ5 ΤΗΝ ΝΑΖΑ- 
ΒΕΝΈΕ, ΤῊΗΒ ΚΙΝΟ ΟΕ ΤῊΗΕ ΨΕΥΥ5.3 

20 Απὰ τπϑηγ οἵ πὸ «868 γϑδᾶ ὑμπαῦ 
ὙΤ Πρ :3. ὈΘοδι86 ὉΠ6 Ρ]866. ὙΠΘΙΡΘ «6808 
ὙΓᾺΒ. ΟΓΠΟΙ ΠΘα ντὰ8 πρὶ ἀπίο {Π6 οἷν : δπὰ 
ὑῃπαὺ ψυϊτπρο σα τυ! τἴθη 1η Ἡ ΘΌγονν, πα 
ἴη Ποπιδῃ, ἀπά ἴῃ τρεῖς. 

21 Απαὰ ὑπ οἰ ἰοῦ ρυϊθδύβ᾽ βαϊα πηΐο ΡΙ]αΐθ, 
Ὑγνῖο ποῦ, ΤΠ6 Κιηρ οὗ {π6 {9.082 Ὀὰὺ 
{παῦ Πθ βαϊ4, 1 αγηὲὸὶ ὑπ Κίπρ' οἵ ὑπ6 ον. 

22 Απὰ Ρι]αίθ δηβυουθα δηα βαϊᾷ πηΐο 
ὑμοπι,6 ΥΒαῦ 1 στοίθ 1 πτοίθ. 

25 Απᾶ ὑππθ βοϊἴθυβ, πθη ὑπο λα 
οΡποΙ ἢ 1688, ὕοοϊς μ18. ἄγθββ, δὰ ὑπο ν 
τηϑᾶθ 1 ᾿πίο ἔν ῥαγῦβ, ὕο ϑᾷο ἢ} Βο] ἀἴθὺ ἃ 
Ρᾶτύ; θαὺῦ ἴῸΡ 18. ὑπηῖο, Ὁ μαα τὸ βθδῃι, 
Δη4 νψγἃ8 ΟύΘῃ ἴγουι {π6 ὕορ ὑβτοιρουῦ. 

24 Απα {Π|᾿ 60 Βαϊ ἃ ἃπιοηνσ ὕΠΘΠΊΒΘΙν 68, Τοῦ 
18 ποῦ ουὖ 10, ἀπ Ἰοὺ τι ποῦ ὕϑθαν ἰύ, θαὺ Ἰοὺ 
115 οαϑύ Ἰοΐβ," ὑπαῦ μ6 ὑπαῦ σϑὲβὶὺῦ σοὺ τὸ: ὑπᾶὺ 

1 οΥ, " θοαγᾷ.᾽ ΗΤΚΙ. ἐξέ. 

3 Γ,ΚΙ. δα 5 "οὐ πὸ 76 ννβ.᾽ 

3 ἐγ 6 Υ6 βανίμηρ.᾽ ΗΥΚΙ. 

4 γαῖ, ΗΥΚῚ. “186 {πΐπιρ,᾽ πιεάδθηι. ῬΌβΟΝ. 

5 πὸ. “ἴο οπθ.᾽ Ῥόβοῆ. “ἴο ἜΥΟΥΥ οπθ.᾽ ΗΤΙΚΙ. 

δ ἩΓΚΙ. σοπποοίβ " τῸπὶ {π6 ζορ᾽ νυ “νόον θη {Π6 ΠΟΙ 
ΟΥ̓ ἴτ: Ὀὰὺ ῬΟΕΟΙ. Ραποίιαίοβ {Π18. οἸδιβο ἃ5. ἰῦ 5 ἸοσῸ 
Βίνει. 

7 “τὸ ἴποβο ἀτουπα,᾽ 1.6. ἴο {Ποῖτ 90] ]ονγ8. ΗΥΚΙ. 

8. εὙῸ0Υ ἱξ,᾽ ΗΓΚΙ. 

ΒΑΉΓΙΌΙΟ. 

βύποϊς ἴῦ οα {Π6 οὔοββ. Απάᾶ {Π6 νυ ϊηρ 
μα8, ΤῊΗΙΝ 15 ΠΕ5ὺ5 ΤῊΒ ΝΑΖΑ- 
ΒΕΈΝΈΕ, ΤῊΗΒ ΚΙΝῈ ΟΕ ΤΗἙ ΖΕ 5. 

20. Ταῦ Ἐ{{16 τρδην οὗ {Π6 {6078 τϑδά, θ6- 
ὁδ0.86 [86 Ρ΄δοθ ψ'μθγθ θυ ογιο θα «6818. 
5 ὨΙΡῺ ππΐο ἔπ6 οἷδγΥ : ἀπά 10 νὰ δἶβο. 
᾿υτιθη ἴθ Ἡῦγον, ἴη Βοιηδη, ἀπά 1π 
ατθοῖς. 

21 ΤΊιοπ ὉΠ οἰϊθ ῥυϊοβδύβ οὐ ἐπ “6078 
8814 αηΐο ΡΙ]αΐο, ΟΥ̓ τῖῦθ πού, Τῆ6 Κίηρ οἵ 
Π6 7165; Ὀαῦ ὑπαῦ {818 πιά 5814 {μαῦ, 1 
ἅτὴ 86 Κίηρ οἵ πΠ6 76 ν8.} 
᾿, 22 Ριαΐθ ἀηβυγογθα, Ταῦ πΉ]10}} 1 τυροὺθ 
1 ντοΐο. 

253. Τῇ. βοϊάΐθγβ ὑ86η, αἰξοι ὑπο ὺ παάᾶ 
ογαοῖ θα ἶπι, ἑοοὶς μ18 ο]ουίηρ, δηα τηδθ 
ὸ Ἰηΐο ἔουν Ῥατίβ, ὁΠ6 ραᾶγὺ [Ὁ ΘΥΘΡΥ͂ 0116 
'οὗἨἉ {π6 βο]άϊενβ ; πὰ αἷ8ὸ Π6 ὕππῖο : ΠΟΥ 
86 ἔππῖσ να8 ποῦ βθύ οἡ 10861}.2 θαῦ [Ὁ 
᾿νγα8 ἃ γ᾽ ΒΟ] 65 ὁπ6 ψΌΨΘΗ. 

24 ΤΊΠον βαϊά ὉΠ0Π διποπρ ὑΠΘΠΊΒΟΙΨΘΒ, 
Τοῦ τ8 ποῦ σρηὰ ἴδ, θὰῦ Ἰοῦ τι8 οαϑύ Ἰοΐβ 
ΟΠΟΕΘ 10 584}} Ὀ6 : ὑπαῦ ὑπ6 βουτρύῦαγο Βῃου]ὰ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ὍΡΟΙ {Π6 οροββ. Απα 1Ὁ νγᾶβ τι θη, βαγ- 
ἴηρ, ΤΕΈΒΤΝ ΤΗΝ ΝΑΖΑΒΕΝΈ, ΤΗΒ 
ΚΙΝΟ ΟΕ ΤΗῈ {ΕΥΚ. 

20 Απὰ τηδηγ} οὗ ὑπ6 768 τϑδᾶ ἐπαΐύ 
{{|6: ἴον {Π6 ρἷδοθ ὑῇθσο ὑπου Βαηροὰ 
[68018 γγἃ8 ΠΙΡῚ πιηΐο ὕΠ6 οἰδγ : δηα Ὁ νὰ8 
συ θη ἴθ ἩΘῦγονν, ἴῃ Πομιδη, απ ἴῃ 
Οτθοκ. 

21 ΤΊ6 οί οῦ ρυϊθβδίβ οὐ ὑπμ6 {68 ὕΠπθγο- 
ἴον βαϊὰ πηΐο Ῥι]αίρ, ΝΥ τι ποῦ, ΤΠ Κίηρ 
οἵ {ὉΠ6 168; θὰ Π6 βαϊὰ ὑπαῦ, 1 δὴὶ {116 
Κίηρ οἵ ὑπ6 {6 8. 

22 ῬΙΠαὐθ ΔηΒυ ΟΡ Ω, ΤῊδῦ ΠΟ ἢ Το προίθ 
1 ντοίϑ. 

25. ΤΊρη {Π6 Βο] ἀ1ου8 πο Παηροα «6888, 
[οοῖς μ15. ραγιηθηΐβ, τηδθ ὑΠθπὶ ἰηὔο [ὉῸΡ 
Ραγίβ, Οη6 ῬΑΡ [ῸΡ ΘΥ̓ΘΡῪ ΟΠ6 Οὔ ΤΠ Βο] ἀἴθυβ; 
ὙἹ ἢ 180 ὉΠ|6 βμῖνῦ :8 θα {Π6 ΒΕ 1ρῦ νγᾶ8 ]ἢ- 
οὖ βθϑτη, ὑγΟΥΘ ἔτομ {Π6 ΟΡ Μ]Ιο]6." 

24 ΤΠΟΥ βαϊ 4 ὑπθγοίουθ ἀπηοηρ ὑδβοιη- 
Β6Ίν68, Ποῦ τι8 ποῦ ὕθαγ 16, θὰ Ἰοὺ τ1ι8. σαϑῦ 
Ἰοῦβ Ὡροη 10,  ἤοΒ6 10 5}|8}} Ὀ6: ὑῃαῦ {Π6 

"41 τὴ Ἦς {πδὶ αὐτὴ Κίπνς οὐ πὸ 7 νγβ,᾽ 

3. γ{π,." πὴ [5 ποδά.᾽ 

3. μραλέ γϑίλομ, 11ξ, "οτο γόνοι {πὸ Τουγ᾽ ρΡαγίβ, ἰ.6, 
ψόνδι πγοῦκπους, Οὐ, ΝοΙάσ, οὐ δἴ5 δάϊξου, Βθοπηβ ποῖ 
ἴο παν ἀπήοτγβήοοα {Π|5. σχργοβδίοιι νυν Π]Οἢ 18. ᾿πΟΟΥΤΟΟΕΥ 

ΓΙ σίνοπ ἱπ πο ἔσχε, σα λέρλ σα, 

1 χἱξ, "ἃ τηυἹάζααο." 

3 11{," μαγέ ἃ μαγί." 

3 οτ, "ὙΠ [Π6 ΟἿΠΟΤ Β.ἰγί᾽ οὐ " ταηΐς.᾽ 

ὁ ἢ βῦ' πὶ ἐνοὶ ἦι μελῦϊ ἰὲτα. 

1 γ16. “τπδὲ {Π15,᾽ τοα᾽ ἔπε σαπέμ, ἴμ Βᾶτηθ ἰάϊοπι 88 ἴῃ οἷν. 
ἶν. 830, ἴχ. 8, χὶ. 390, Νοΐθϑβ αν. 

3 γῖ0ν "Ὁ Ποῖν Κιμπρ οὐ {16 6 νν8.᾽---' Κιη τ ΟὐΠ 6 7 ον 8.᾽ ῬΟΙ͂γΕ. 
8. γ1{, " ἀῃα (ΠΟΤ ὙγΟΓΘ) πδὴν «96 ὺν5 ὑπᾶῦ τοδα ἐπδῦ υντίς- 

ἰπρ ᾿ Ὀαΐ ῬΟΙΥΕῚ. γοδβ ΘΧΔΟΕΙΥ ἃ.5 1 15 ποσο μίνθι. 
4 ῬΟΙΥΡΊ. οὐἱῦβ ὉΠδὺ νυτὶ 1116 ’.᾿ 
5. ῬΟΙΥΡῚ. δα ἀ5 " ΟΥ̓́ΛΟ δ ονγβ᾽ τ ΗΥΚῚ, 
δ᾽ ῬΟΙΨΡΊ. οπιὶῖβ " απΐο ἔπ 6 πλ.᾽ 
7 τοακ᾿ ἀαποὶ αἰξαλι ᾽5. ἃ ῬΘΟΌαΣ Κιπα οΥ̓͂ τα πο, τηοηοποα 

8150 δἰβθυσποσο. 566 ., Το! ἢ, 1,Θχ. 5.ν. Βαῦ ῬΟΪΥΡῚ. τοδὰβ 
κ᾽ ἀανπιῦ αἰέαδι αυνὰ ὑϑ 685 ἐδ " Ὁ σατη 6 5 Ἰδοογαθο δ᾽ ονΐ- 
ἀθητν ἃ πλϊδίακθ, Βυῦ {πὸ Ετϊορῖο τοχί οὐ {πὸ ῬΟΙΥΕΊ. ἰδ 
χυοστἢ Π{Π1|0, ἀπ {πὸ γδηβδ] ἴοι οὐ ᾽Ὁ 15 οὐζοι πὸ Ὀρύζοσ, 

8 1,6, “ννἱ Πρ ΟΥΒ.᾽ 

ΘΟΤΗΙΟ. 



6ΟΗλ». ΧΙΧ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

6 ρου ὑΠ6 οὔοβϑ8βι πὰ ἴῦ νγὰβ υυιτθῃ, 
ΦΕΒ5ῸΒ5 ΤῊΒ ΝΑΖΑΒΕΝΕ, ΚΙΝ ΟΕ 
ΤῊΞ ΤΕΥ. 

20 Ὑπαῦ θοαγὰ γτϑδὰ πδηῦ οἵ {Π9 16 ν8: 
ἴον ὕΠ6 Ρἴδοθ ψιθτθ ὑπο υ οὐ θα «6818 
γγ88. Ὡἰρἢ ηΐο {116 οἰδγ : ἃηὰ ἰῦ ννᾶ8 ψυρι δύῃ 
ἴῃ Ἡθῦγονν, ἴῃ Τα] πιαύϊαπ,. πὰ ἴῃ αστθθῖς. 

21 ΤῊΘ ομίοῦ ρῥυίθϑίβ οἵ ὕ6 678 ΒΥ 
πηἴο ῬΙ]αΐθ, ὙΥ̓ τἰΐθ ποῦ, ΚΚὶηρ οὔ [π6 {6 νν8; 
θυῦ ὑπαῦ Πθ 8814, 1 δὴ Κίηρ οἵ ὕπθ 96 ν8. 

22 ῬΙ]αύθ ἀηϑιυογοα, ὙΥ̓μαὺ 1 ττοίρ, 1 
νυ τοῦθ, 

28 ΤΉΘπ {86 50] ἴθυβ, σθθπ ὑπο λαά 
μαηροα {688 οα ὑΠ|6 ογοβ8, ἕο ἷ8. ρἂν- 
τηθηΐβ, ἃ πα τηδάθ {Πθιὴ ἑπέο ἴον ραυῦβ, [Ὁ 
ΘΥΘΡΎ 80] ἴον ὁπ6. ρατῦ; θυ {Π6 ὑπηΐο, θ6- 
Οδιι86. 1 νγὰ8 νυ  Πποιιῦ βθαᾶτῃ ἴγτοπὶ ἢ 6 ἴορ, 
ΜΌΥΘη αἰλοροίμον, ὃ 

24 ὍΠΟΥ βαϊα διποηρ ἐΠΠ! ΘΠ] 86 Ίγθ8, Τιθῦ τ18 
ποῦ τοπα ὑΠῖ8, θὰ Ἰοὺ 5 οαϑύ Ἰοΐβ ἀροὴ 1, 

1 4150, "1δϊη." 

3 γ8γ. “ἴπὸ (πο νυ Ὡς ἢ." 

3 ΨΔΓ, “ἤγοτῃ ὅπ ἴον ὑγόυθη δἰ το οίπου, ΤῊ ραποξυδέϊοι 
ΟΥ̓ (15 οἴδηβο αἰ τβ ἴῃ {16 βου οσαὶ Ὑ γβίουβ πὰ ἴῃ αἰ. 
Τογοπξ σορίθβ οὔ ἴη6 βᾶτπηθ νογβίον, δοσογάϊηρ ἴο ὙΠΟ ΙΠΟΥ 
ἔγοτα {πο ἴορ᾽ 15 οοπποοῖοα υυἱτ " υἸοὰδ Βοδμη,᾽ ΟΥ Ὑνὶ τ 
ΡΟΥΘ. 

4 γ1, "σοτηθ οὐΐ.᾽ 

ἈΝΟΊΟ ΒΑΧΟΝ, 

ΤῊΙΒ 5. ΤῊΒ ΝΑΖΑΒΕΝΕ ΒΑΥΤΟΊΙΕ, 
ΚΙΝΟ ΟΕ ΤῊΝ “ΕἾ 5.1 

20 Μδην οἵ {Π6 1608 γοδὰ {ῃϊ8 ψυϊεϊηρ : 
ἴον ὑμαῦ {δαῦ Ρ͵δοθ ττὰ8 πθᾶρ ὕῃ6 ἴα 
ΠΘΡΘ ὕμ6 ϑαν! ον" τγὰ8 Βαπσοᾶ: Ὁ τγὰ8 
τ ἐΐθη ἴῃ Ἡ ΘΌγονν Ἰούδουβ, απ ασθοῖς, ἀπά 
Τμαῖῖα ᾿ουύθυϑ. 

21 ΤΊθη Βα] ἐπθ ὈΙβμορΒ ππίο Ῥιϊαΐθ, 
Ὑντεῖίθ ὑοῦ Κίηρ οἵ ἐλ 168; θαὺ ἐμαῦ 6 
Βα], 1 ἀπ Κίηρ οἵ ἐλθ 7168. 

22 ΤΏ θη βαϊὰ Ῥι]αΐθ, ὙΥμαῦ 1 πτοίθ 1 
υγοῦθ.3 

23. ὙΒΘη. ὑπ βο] ἀϊθυβὸ μδὰ ογιοϊ θα 
δΐπι, {ΠΘῪ ὕοοῖκ Ηἷ8 σαγιηθηῦβ, ἀπά τ τουρμῦ 
ἴον ΡΑΡΙΒ: 0 ΘΥΘΡΥ 80] ἴθυ ἃ ραγῦ, δηὰ 
ἐλὸ ὑχηΐο : ἐμπαῦ ὑπιηΐο ν᾽ 88. ἩΠΒΘΊΤ ΙΗ, Πα γγ 88 
41} γόνα [ἔγροπὶ ὑμ6 ἴορ.7" 

24 ΤΏοπ 8814 ὑπο ν᾽ θούννθθη ὑμιϑηηϑοῖυοα, 

Ἰοΐβ, συ οβθ οἵ α8 1ῦ θ6 : ὑπαῦ ὅδ μον βουὶρ- 

ἴο ΒΟ Ὁ τηδὺ [Ὁ}} :Ὁ ἐπαῦ {6 βουιρύαγθ. 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΘΚΘΊΑΝ, 

Ραῦ 16 ρου ἐπ ογοββ. Απά {δθ συϊεϊηρσ 
μὰ8 ὕμι8, ΤΕΒῸΝΣ ΤῊΒΞ ΝΑΖΑΒΈΕΝΕ, 
ΚΙΝῈ ΟἿ ΤῊΝ ΤΕ 5. 

20 Τμΐβ ἐδ θ]οῦ ππδην οὗἩ {1Π|0 {θν}8 τϑαᾷ : 
ἴον ὕῃ9. ρδοθ ψγθῦο ὕΠΘΥ βύγοίο θα «6818 
ΟἿ ἃ ΟΓΌΒΒ νγ88 ηΐρῇ ἀηῦο {Π|6 ΟἸΕΥ : ἀπά 1 
8 τυ ὑθη ἰπ Εἰθῦγονν, πὰ ἴῃ Ἐομδῃ, 
δηά ἴῃ Οτθοκ. 

21 Τηθα ἔπ οἰϊοῦ ρυϊθϑίβ οἵ ἐμ 16 νν8 
βΒαῖϊά πηΐο ΡΙΪαῦο, ὙΥεῖΐθ ποῦ, Τη6 Κιηρ οὗ 
ἔμ [θνν8.:} θαῦ ὑπᾶῦ ΒΘ 5814, 1 δὶ ΚΚὶηρ οὗ 
086 16 νν78. 

22 Ῥιϊαΐθ βαϊᾷ απῦο ἔμθιι, ὙΥ̓ μα 1 Βανθ 
τυ! ὐΐθη 1 παν τυ ἐθη. 

28. Απὰ {Π6 βοϊ ἀἴθυβ γῆο ῃδα βύγοίομῃθα 
Τόβα8 οἢ ὑπ οΓΌ88,2 ὕοοϊς ἷ8. σαγιηθηῦβ,ἢ 
πὰ ἀἰϊν! ἀφ ὑπθπὶ ᾿πΐο ἴοιν Ρανῖϑ, ὕο 680} 
80] ἴθ᾽ ὁη6 ρᾶγῦ : θα Π18. 8[ρῦ νυ Π10}} νγὰ8 
σὶτπουῦ βθᾶπι, σου τοι σῃουῦ ἔροπὶ το ρ 
ἴο θοίέξομι," 

24. ΤΟΥ βαϊὰ ὑπουθίογθ οὁπ6 ἴο δῃοῦ ΠΡ, 
Τ6ῦ ὰ8 ποῦ ὕϑθαν {ππ|8, θαῦ Ἰδοῦ 8. οαϑῦ Ἰοΐβ 
ΡΟὴ ἰῦ, ἢ οΒ6 10 88|8}} ΒΘ : ὑπαῦ {Π6 βογὶρ- 

τ χῖτ, ἐνυτῖζο ποξ, ἴο Κίπρ οὗ ἴπς 76 ννβ,᾽ πισρ᾽ πεὰ {γίαξ λα. 

3 γ1Ὸ. ὙΠῸ πᾶν βίγοϊομοα 1 Εβὺβ οὴ ἔπ 6 στοββ.᾽ 

5 οΥ, "Ηἰβ. οἹοξ πίη, ΟΥἩ Ταϊπιοπξ, πὰ αἰν θὰ ἱξ,᾽ βοοίπρ 
δαπιῦδειϊς ἰΒ βίη. 

4 ΤῊΪ5 βῃϊγε οὐ ταὶς ἰ5 βαϊᾷ ἕο αν θθθὴ Ὀγοῦρηξ ἕο 
Οθογκία ὈῪ ὁπ 6 οΟὗὁὨ ΤΠ 6 ΒΟ] ἀἴουβ νυ ῇοΒο δηλ νγὰ5 ΕἸΙΟΖ, πᾶ 
ἴο ᾶνο Ὅδο ῬγΟΒοσνοα ΘΥΟΥ πἴποο πὶ πο σδίμοαγαιὶ οὗὨ 
Μιύβ'μοίδ, διιοϊθηῦ σαρὶζαὶ οὐ αθουκία. “οββοιίαῃ, Κσυδίκαῖα 
ἰδὲ, Οσιαζῃη. ἤβογκνὶ. ν. ὃ, 54.; Υ̓ΔΚΠοπὺοῖξ, αφορτ. οἵ αθοσε. 
Ἀξμέβοσα Καί], Ρ, 908. 

ΞΒΆΝΟΝΙΟ, 

ὈΡΟῸΩ ἔμθ οτοϑθ. ἀπᾶὰ ᾿ῦ ναβ νυ θη, 
'ΤΕ5Ὸ ΚΣ ΤῊΕ ΝΑΖΑΒΕΝΕ, ΚΙΝῈ ΟΕ 
ΤΗΒ ΧΕ 5. 

20 Απὰ τη ἔγοπθ διηοηρ ἴΠ6 6ν8 
γνϑαὰ ὑπαῦ {1016 : ἴῸν ἢ. Ρὶδσθ ηθτο ἔμ ΘῪ 
ὁΡαοΙἤθὰ 688. νγὰ8. πἰσ ἀηΐο {Π|6 οἷξν : 
8Δη6 1Ὁ νν»88 τι θη ἴῃ ΗΘΌΓον, ἰπ στοᾷ, 
ἀπε ἴῃ Ποτηδῃ, 

2135 ΤῊ ομϊοῦ ρυίοβίβ οὗ ἐμιθ {6 ν}8 ὑμθγο- 
᾿ἴογο βαϊά ἴο Ῥι]αίθ, ὙΥ εἰ ποὺ, Κ᾿ηρ οὗ ὅπ 
168; Ὀαῦ ὑμαῦ Ὠἰπηβο }{ βαϊὰ, Τ ἀτὰ Κίηρ οὗ 
{ἢ «[θνν8. 

22 Ῥιϊαῖθ δηβιγογοᾶ, ὙΥΒαῦ 1 πτοῖθ 1 
τοῦθ. 

25 ΤΊ θη ὑΠ9 βο] ἀϊθυβ, νμθπ ὉΠΟΎ δᾶ 
ον θα «688, ἕοοῖκ Εἷ8 ρατγπιθηΐβ, ἀπ 
πὴ θ ἔθαν Ρανύβ, ὕο ΘΥΘΡΥ͂ ΒΟ] ἴον ἃ ῥαγῇ ; 
ἃπα ἔπθ ὑαηὶς :8 θὰ τμ6 ὑπηΐο γὰβ ΤΟΥ̓ΘῚ, 
ψΒ 016 ἔγοιῃ ἴορ ἕο Ὀοίϊίομι. 

24 ΠΟΥ βαϊᾷ ὑμπθυθίουθ διποπρ ὑβθιῃ- 
Βθῖνϑϑ, Ποῦ 8 ποῦ σϑηὰ ἰδ, θαὺ Ἰδὲ 8 οαϑῦ 
Ἰοῦϑ ἀροι δ, ἕο νι Β οι ἴῦ 58}8}} Ὀ6 : ἐμαῦ ὉΠ 6 

Δ γῸ, ““επῦυ5 ΝΑΖαγομπο, Κίπρ ΟΥ̓ ΤΠ ονγβ,᾽ 85 πόσο 15. πὸ Ϊ 
δέίοῖο ἴῃ Β᾽ανοιίς. ΤῊΪΒ γοηδσκ ἴῃ [Π15 Ρδος δρρ} 65 αἰξὸ 
ἴο ἴ6 αδογρίδη. 

3 νν. 231-25 ἅγο οὐ εϊθα ἱπ ἐη16 ΟβίσοπηγΓ ΘΌΒροὶβ μαῦὺ- 
᾿ἰβῃοὰ ὃν Υ. Ηδῆκα, αἵ Ῥσγαζιο, ἴῃ 1858, ] 

3. 5]. χιτών. Ϊ 

ἈΒΑΒΙΟ. 

᾿νυι θη οὐ 1ὖὉ6, ΤΗΙΝ 15 71Ε5 5 ΤΗΝ 
ΝΑΖΑΒΕΝΕ, ΚΙΝΟ ΟΕ ΤῊΝ ΤΕΥ 5.1 

168: ἴου ὕΠ6. ρἴδοθ ἴπ υμῖ ἢ [6118 ν᾽ ἃ8 

γγὰ8. τσ ΓΘ ἴῃ Ἡ ΘΌτονν, ἴῃ Ογθοίς, δια ἴῃ 
Ἰνοιηδῃ. 

21 ΤΊιθη ὑπ οἰ  ρυϊοβύβϑ βαϊ ἃ απΐο Ῥὶ- 
Ἰαΐθ, συ ποῖ ὑπαῦ μθ ἰβΒ Κίῃρ οἵ {ῃὸ 
{ον 8; θυὺ 6 βαϊὰ ὑἐμαῦ, 1 δὰ Κὶηρ οἵ {Π6 
6 νν8. 

22 ῬΙϊαΐθ δηβιυνουθα, ΑΥ̓ μαὺ ἐς τσὶ ἐΐθῃ, 1 
ἐδ πον πυσιἐὔθῃ. 

25 ΤΊοη ὑπὸ βο] ἀἴθυβ ἤθη ὑμου λα 
ογιοῖ θα «688, ἕοοὶς Ηἷ8 σαγιηθηΐβ πα Π8 
Βγῦ, ἀπ τηλὰθ ὑπθαὶ ἰηΐο [Ὁ ΒΠΑΡΘΒ: 
ΟΠΘ ΒΠ|Άγ6 [Ὁ ΘΥΘΡΥ Βο] ἀϊου : Ὀαὺ {Π|6 δ] εἶνῦ 
νὐ88. ΜΊ Ποὺ βθδμῃ, ὑΠ6 μο]6 οὔ Ὁ όνθῃ. 

24. ΤΉθη ὑπο ν βαϊα ἕο οπθ ἁποῦμον, Τοῦ 

ἴο ὙΠ οπὶ 1Ὁ 88}8}} θ6 : ὑπαῦ Ὁ86 βου ρέων θ6 
Ι 

1 ΤῊ ΕἸῸ1Ὸ ἰ5 σίνονι ν “ΕἸ τις ἴθ Ἡότῃ, ΤῸΓ Ῥαὶπὶ Ξ'. νοὶ]. 
τ, ν. 3δ4, πὲ τυ ῖτἢ ἐπ οπιϊββίου οὐ Ναξαγεηίκεεα; Τλες ἐκ 
86 Ηαϊεπα, ᾿μάἀείκεντα Οψηίης. Οὐτὴρ, αἷδὸ μἰ5. Ἠοπι. Τ0γ δῖ 
5. ἴῃ 1,σπξ, νο]. 1, ν. 238. 

3 41 νυτοῖο νπδὲ 1 τοῖς. ΤῊ, 

3 γἱ6, " οπαπυρίουβ,᾽ ἐλα σεπιραπ. 

4 Τῆιοβο τνογβ ἄγὸ ὁποϊοβοὰ υυἱεΐπ Ὀγδοκοῖβ ἐπ ΜΔΓΒΉ, 
οὐ, ἀπά οπϊτεοὰ ἴῃ ΤΠ ΟσΡ 5, 

] ..... ἈΝΕ ΙΝ ....... 
] : πα ἀν ρος Σ ΩΝ 

 ΤΊΟ Ασδοίς, Βδηϊάϊο, πὰ Μοιρηϊεῖς ἐοχὲβ οὐ ἔἶνὸ ἘΙΕ1Ὸ 
ἡ ΟἿΥ ΒΑνΊΟΥ ΜἾ α ΟΥΌΝΕ, ἄγ {ΠπῸ ΟἿ ΟἿΟΝ νυ οἷν πνοὸ 6 

20 Απὰ {18 ὑδ]θῦ σα τπδην οὗ {π6. 

γα ἤρα 88. πῖσῃ ἀθΐο ὑπ οἷδν : απὰ ἴδ 

! 
! 

Ϊ 

| 
Ι 
Ϊ 
! ΡΕΒΒΙΑΝ, 

βού ἰῷ ΟΥ̓ΘῚ ΠΪΒ5 ΟΓΟΒ8. ΠΕ γγ͵5 σοὶ θη, ᾿ΡΙδορᾶ ἰῦ ὍΡΟΩ ΠΪ8 οὕΌ88. Απᾶ ἰῦ νὰϑ ἐπθ ἴορ οἵ ἐδ ογοββι ΤῊΪΝ 15 ΤΕΞΌΒ, 

ΤῊΝ ΝΑΖΑΒΕΈΝΕ, ΚΙΝῸ ΟΕ ΤῊΕ 
᾿Εν 5. ] 

20 Δῃηᾷ {18 π υἰεϊηρ τοδᾶ πιδην οἵ ἔπ6. 
768, Ὀθοδιιβο ὕΠ6 οἷὐν γ88 Πρ ἀπίο 86. 
Ρίδοθ ψιιθυθ ὑΠ6Ὺ ρὰὺ 6808. οἢ ἃ ρἰ Ὀθῦ: 
πη ὉΠ 6 {010 ννὰβ τι θη ἴθ Ἡ ΘΌγον, δθὰς 
ἰπ ατροκ, δπὰ ἴῃ Ἐοιηδη. | 

21 ΤΠ οἰιϊθῦ ῥυιθβίβὶ βαϊὰ ἀπίο Ῥιϊαίθ, 
γυεῖδο ποῦ, Κίῃρ οἵ {886 {θν8; θὰ δ βαϊὰ 

ἀμαῦ, 1 ἀῖὴ Κὶπρ οἵ {1|0 «{6νν8. 

᾿ 

22. Ῥι]αΐο βαϊα, Υ̓μαῦ 18 πυυϊ θη ἰ8β δ 6 
Β81ὴ6 ὑδίηρ, 

238 Απὰ {πὸ βοϊάϊουβ, αἴδου {πο λαώ 
᾿Βαηροα «6508, τηδθ ᾿νῖβ. οἰοῦ 68. ἰπμέο ἴΌῸΓ 
Ραγίβ: θυῦ ἷ8 Βηηϊγῦ ομθ οἵ {Π6 Βο᾽ αἴθ γβ 
ὕοοῖ :3 ὨΪ8 Βυγῦ τ ὰ8 ποῦ βόσῃ, Ὀυδ οἵ ομδ 
Ρίθοθ, ἔγοπι ἕορ ἕο Ὀούξομι. ᾿ 

24. ὅ0 {Ππ|0 }Ὶ ἀραῖῃ οὐδὲ Ἰοῦβ Ὡροὴ ἷ8 σατ-ὶ 
Τοῦ τ ποὺ 8110 ἴξ, θα οοιηθ, Ἰοῦ 8 οαϑὺ 8 ποῦ τοπὰ ἴδ, δυιῦ 16 ω8 οαϑῦ Ἰοΐβ ἀροπ ἰδ, τιθηΐβ, ἀπὰ ραγίθα ἔθπθιι : απὸ ἐπὸ βοτὶρ- 

ἴατθ 88. [ὉΠ Π]1οὰ, ΤΉ ραγίθα τὴν ραὰγ- 

1 Τῆο Ρογκίδηι ΓΟἸ ον Β δὴν οὐ π 6 οἴννονῦ Υ ἀγείουα, δι 
πο ϑιυτίδο ἴθ ραγεσαϊαγ, ἴῃ οπιξείης " ΟὐἩ τῆ 7 οννβ." 

ἀοΥ, ἀγίίοϊο Ὀσίογο ᾿Ναζαγονο," αἰεὶ ἔἰιὸ Βϑντίδο ἰκ ἰπ πο 
εαπρη δεῖς ἔοστη. ΤΉ ἀγείοῖο, ᾿οννονοτσ, ἱπ κίνου ἴθ ΕΠ ΔΉ, 
ἴον υἱεπους [ε {πὸ καρογβοτίρείοι νοῦ ΠΔΓΟΪν σΟΉνΟΥ ἔπ Ὸ 
τησδηίης ἰπίσπ σα ὉΥ ἔπ Ν᾽ ογβίουβ Ὑυ σὴ ὕδνα πὸ ἀοἵ, 
ΔγτοΙο, 

3 ΤῊΟ Ατηδίς οὐὁἩὨ Ἐτσχροπίοβ ππὰ Μούϊοὶ οπιῖξς "' οὐὁἩἉ ἴπὸ 
ΤΟΥ." ας ΡΟΙΪΥΚῚ, τσ " ἀπὰ τ 7 6νν5," 

 ΤῊο Ῥογκίδιν ὑγϑιβίδίου 88 ουὐἱσιεῖν ονοστ οοκοῖ ἃ 5 
Ῥοχίίου οὐ [Ὠΐβ γόγϑο. 

] 
| 



5. ΦΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΒΙΟΝ. 

Ομ αν». ΧΙΧ, 

ΒΥΎΕΙΛΟ. 

τηϊσαῦ θ6 {18}16 π μἰ ἢ βαῖι, ἐΤΉΘΥ ραγῦθα 

ΤΩΥ͂ [Τα] 6 07 ἀπιοηρ ὑπ θη), 8Π4 [ὉΡ ΤῊ 
γοβύιτ ἐμον αἰά οαϑῦ Ἰοΐβι ΤΏ Θ56 {168 
ΠΕΒουθίοτθ {Π|6 βο] ἀϊθυβ αἰ. 
᾿ 95 4] [Νον] ἔμογο βίοοά ὈΥ ὑΠ|6 ο"ὉΒ8 
οὐ 7Ζ6βιι5 ἢμῖβ τπποῦμον, ἃπα [15 τη οὐ ν᾽ 8 

᾿βἰβέθν, Μίαν ὑπὸ [τὐὐ6] οἵ [5 ]Θορ] 188,1 
Δ Πα Ματν ΜαρΉΆ]6Π6. ἢ 

20 [Βοη. 91 6808 ὑπμπογθίοτθ 54:0} Β15 
ποῦμου, ἀπά πΠ6 ἀϊβοῖρ]θ βύδπαϊπρ Ὀγ, 
ὑσ ποῖ ἢ6 Ἰογϑᾶ, [Π|67 5810} πιηῦο Π18 τη οὔ 6 Ρ, 
ϑΎγ οπῖδπ, ὈΘ ΠΟ] ἐμ γ Ξοη ! 

᾿ς 27 [ΤΠ 6] βίῃ μ6 ἰο {π6 ἀ1801}16, Β6- 
'Βο]4 ὑπ τποῦμπορ ἢ Απαᾶ ἔγοηι ὑμαῦ ΠΟῸΡ 
ἐμαὺ ἀἰβοῖρ!8 ἕοοῖς πον θαπῦο 8. οὐ ἢ λοῆῖθ. 
᾿ς 98 δ᾽ Αξίον ἐμ ϊ5, [685 Κπουῖπρ' ὑμαῦ 81] 
ἀπ ηρ5. ἸἸΘΓΘ ΠΟΥ [ΟΘΟΠΊΡ]15Π64,]1 Τ6Πὖ {86 
᾿βουϊρύατθ τηϊρὺ θ6 [{]}]164,7 54 10},1 ὑμγϑῦ. 
] 

᾿ς 99 Νοῦν ὑπο γγᾶ8 βοῦ ἃ γ6886] [1]} οἵ 
Ὑἱπορᾶῦ: πα ϑμου ἢΠ]6α ἃ βριπρθ. ψ θη 
γἱποραγ, ἀπ [ραῦ ἐξ ΠΡΟΠ] ΠΥ5800Ρ, πα Ρῃῦ 
ἐξέ ἴο Β]8 τπουτἢ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

{Ὁ1Π|16 1 ὑμαῦ βαϊα, ΤθΘΥ αἰν!ἀθα ΤῊΥ ρᾶτ- 
τηθηὔβ δΙΠΟηρ ὑποπηδευο5," 8 Πα ἼΡΟΠ ΤΥ 
γϑβύμρο ὕπο υ οαϑὺ Ἰούβ. ΤΉ θβθῦ ὑπίηρβ αἸα. 
{86 5ο] θυ. ] 

25 Βυῦ ἔβθῦθ γ6 ΓΘ βίδα! προ ὈῪ ὑΠ}6 ΟΡΟΒΒ 
οἵ {6β8 δῚ8. ππούμου, δα κἷἰβ τηούμθυ Β᾽ 
βιϑύθυ, ἃ ΜΙΆΡΥ 8886 οὗ ΟἸθορϑβ, ἁπα ΜανΥ, 
Μαράδ]οπο. ἢ 

20 Τθη {6811 βανν ΠῚ5 ταοῦμον πα {Π6 
ἀἸβοῖρ!θ ποιὰ ἢ Ἰογθα ὑπαῦ σα βία μα] ηρ," 
ἈΠ Π6 βαϊαθ ὑπίο [18 τηοῦμον, Ὑ οιηδῃ, 
ΠΘΓΘ 15 ὑῃγ 8οῃ} 

27 Απα Π6 βαϊ πηΐο ὑμαὺ ἀἸβοῖρ]θ, 6 ΓΘ 
15 ὑπ ν τηοῦμου ! Απα ἔρομὶ ὑμπαῦ ποὰΡ ὑμαῦ 
ἀἸβοῖρ]6 ὕοοϊς θυ" απο ]Π56 1.7 

28. Αἴζου ὑπ θ86. ὑπῖηρβ,5 6βι8 τῖβὺ ὑπαῦ 
ΘΥ̓́ΘΡῪ ὑπὶπρ ν88. ΔΟΘΟΙΠΡ]ΠΙΒΠ64," Δπα ὑπαῦ 
{Π6 βουιρύιγθ Βῃο]α Ὀ6 {Ὁ1Π]164,10 ἢρ βαϊά, 
1 ψθῖνβῦ. 

29 Απᾷ ἃ νϑββθὶ νγὰβ Ὀ]δοθα ὑμπδῦ τὐαδ 
[Ὁ]] οἵἨ νἱπϑραν: ὑπ ὕπο Π]164 ἃ Βριιηρο. 
ν Ὁ ἢ νἱΠθραν,}} ἀπ Ρὰῦ Ὁ ἀροπ γββορ,} 
πα Ὀγοιρῦ 1Ὁ ΠΘᾺΡ ἴο 5 τη 0}. 

Α.Ὁ. 33. 

1 ῬΆ, χχίϊ, 18, 

32 5, Μαῖξ. χχυϊ. 55; 5. Μαγκ χν. 40; 5. [κὸ ΧΧΙΪ, 40. 

3 ΟΥ, ΟἸοραβ. 8. 1λικὸ χχῖν. 18. 

4 (Ὦ. Χίϊ!. 23; Χχ. 2; χχὶ. 7, 30, 34. 

5 ΟἩ. 1. 4. 

6 ΟἹ. ἰ. 11]; χυΐ. 32. 

7 Ῥ5. Ἱχίχ. 21. 

5. 5, Μαζί. χχυῖϊ. 48. 

] Ἰονῖπρ.᾽ ᾿ 

Δ ε{Πδῦ {6 Βουίρίατο 6 1 8116α,᾽ ΗΤΚΙ. 
3 εὙ6Υ ἴο {πο πὶ.᾿ ΗΤΚΊ, : 
3 ἩΓΚΙ, δα αβ " {6 ὴ,᾽ οὐ “ὉΠογοίοτσο. 
4 ΟΥ̓́ " ΟΥἩἨΜαρ΄α]Δ.᾽ 
δ. “46 αἰδοῖμ!ο ὑπᾶῦ (νν 85) βίαμπαϊπρ, πο ποτὰ Ηδ (νγ85) 

5. «δ βαῖξμ. ἩΓΚΙ. | 
7 “ηἴο ὨΪ5 οννστι.᾽ ΗΥΚῚ. 8. ἐδέροσ [}15.᾽ ΗΤΚ]. 
9. ἐ{ῃδῇ 811 {πη :5 ὙΥΟΥΟ ΔΙσοδαν Δοσοι 5.6." ΗΥΚΙ. 
10. ἐαηα {πᾶ {πὸ βουίμέατο 5πουϊα θ6 {18116ἀ {πᾶν παῖ, 

Αμα πον κᾶν ΤῸ ΜῪ ατῖηκ νἱποραν πᾶ κΆ}}, βαϊὰ, 1 
τιῖγβέ,᾽ ΗΤΚΙ. 

Ὁ. ὁ τΠδΐῇ νγαβ τηϊπρ] οα νυν] κ(8}1.᾽ ΗΤΚΙ. 
13 ϑιγτ, σειρλῦ. 

ἐμ σογὰ οἵ δουὶρύασο 6 {Ὁ18}1641} νυ ο ἢ 
βδια, ΤΠΘΥ ρατίθα ΠΙΥ͂ ΡΆΓΙΠΘΗΒ ΔΙΠΟΩΘ 
ἐπιθΊβοῖνθβ, ἃ πα {ΠΟῪ ἀὐθὺν Ἰούβ᾽ ΠΡΟῚ ΤΥ 
οἰοὐ πο, Απα ὑπὰ8 ἀϊά {116 Βο] αἴθυβ. 

26 Απά ὕμθγθ βίοοῦ" Ὀγ ὑΠ6 "88. οἵ 
Φοβαβό Εἷβ τηοῦπθν, δ ἢ18 τη 6 Γ᾽ Β Βιβύθι, 
πὰ ΜανΥ οἵ ΟἸθοραβ, μα ΜανΥ Μαράδ]οπο.ῦ 

20 Απὰ ψῆθη {658118 ΒΒ} Π18. το  Υ, 
δηα 6. ἀἸβοῖρ]6 τ ποπὶ 6 Ἰονθα βύδπαϊηρ, 
ἢ6 βαϊαθ αηΐο [ἴδ πιούμον, ΟΥ̓ οπιϑῃ, ΠΟΙΘ 15 
{ΠΥ 501}! 

27 Απά ἢ βαϊά ππίο ὑμαὺ ἀἰβοῖρ]θ, ΓΘ γΘ 
15 ὕΠγ τηοῦθθΡ ; Πα ἤγουν ὑπαῦ μοι ὑπαὺ ἀ18- 
οἰρ]Θὕοοϊς μϑν' ἃπα σϑηιονθα ποὺ ἴο Εἰβ μΒοιιβο. 7 

28 Αἴζον ὑμαῦ, σι θθη {6818 πον ὑμαῦ 
ΘΥΘΡῪ ὑπίηρ᾽ νὰβ ΠηΙΒημ6α, ὑπαῦ ὉΠ6 πογᾷ οὗ 
δΟΡΙρΡθαΓΘ ΘΟΠι6 ὕο ρ488, βαϊά, 1 ὑμι νυ. 

29 Απᾶ ὑπθῦθ ψὰϑ ὕποῦθ ἃ γ6886] οἵ 
ὙΙΠΘΡῸΡ Π]Οἢ. τγὰ5 [Ὁ]]}: δηα ὑπο Π]]οὰ ἃ 
ΒΡΌΠΡΘ ΜῚΌ] ὙἹΠΟρΡᾺΤ ἴῃ ἃ ἰθαΐ οὗἨ ᾿γββορ," 
Δ Πα ΨΠ6Υ Ρ]αοοα τ οι ἃ τϑϑὰ, δμᾶ δρρ)ϊθα 

1 110," σοτηθ,᾽ 1.6. ἴο Ρᾶ55. 3,6. “νὴ 5010 Κ5,᾽ 
3 πὲ, “βίδηδοίῃ. 4 866 ΑΒ6, [5, 6ἢ. χὶ. Ρ. 68,56. 
δ᾽ ΟΥ̓, “οἵ Μαράδα." ἄβηνα πιαδϑαγε πιαδίοηαε ἄπιρετ τυαα- 

λάξι, ἕο. “" ἘῸΓ {Πποτὸ ἄνγεῖζ τυ τὰ8 ΗΒ τοῖο πᾶ ΗἨΐ5 
᾿ βίβίουβ, Μαῖν Μαράδιοπο, ἃπα {}|6 βίβίου οὐ Τιϑζάσβ, ΜΆΥΥ 
ἃ πα Μαυΐπα, ἀπ ϑδιομπιο, δη4 οὔθ υ5,᾽" ἄτο. 
“Ἔκα. Ρ. 111. 6 110. "ἀηὰ δ βαϊὰ." 

7 «το {πον ποῦβο." ῬΟΙΨΕῚ. 8 χ1Ὸ..51 ἐϊγβιρα.᾽ 
9 Τὴ Ἐτΐορὶς ὑγϑηβιαἴου ον άθπεν πηϊδίοοκ ἐπ6 πδίογο 

ΟΥ̓ ΠΥ55ορΡ᾽ ἰπ ὑσσώπῳ περίθεντες ὉΥ ὙΥΥἸ με, ἃ “Ἰοαῦ οὗ 
ὮΥΞΒΟΡ τ᾿ ΔΈ οτΡῈ ἐπἰβ τοδάϊηες, δα ἀπ " δὰ πον Ρἰδοθᾶ 
1ῦ οἡ ἃ γτϑοᾶ,᾽ βϑύϊιδρ8 Ῥογγοννθα ἵγοιη 5. Μαΐου, ρβῖνοβ ἃ 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ οουτοοῦ δοοοιπῦ οὗ ἔπ ἐταπβδοίίοη Ηθτο διγαῖῃ 
ῬοΙνμῚ. πιϊβίακίπρ φιυαΐ᾽βαία ἴῸΓ φαΐ βαΐα, Υοιᾶουβ {Π18 
οἴδαβο, " δηα πον βυστουπἀρα ἰῦ τυ ἤγββορ, ἃπὰ ἐἰοᾶ ἰξ 
οἢ ἃ τοῦ, δηὰ ταϊβοα ἰδ, ἀηὰ ργοβοηϊοα ἴδ, πὰ Ὀγουρμξ ἴδ 
πιϑᾶν ἴο ΗΒ τη οἴ. 506 Νοῖΐδ δὰ 1, οχ {πὸ ΕῸῪ.. 

Ῥίάδβο. ΑΡ. 

[Ξ 

ΒΛΑΗΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ΠΡΟ ]ΠΠ16α, ΤΉ ΘΥ ραγ θα τὴν ραγιηθηῦβ ΔΙΊ ΠΡ' 
ὉπΘπιδοίσδδ, ἃπἃ ΠΟΥ οαβῦ Ἰοῦβ ΠΡΟΠ Τὴν 
᾿γοβύαγο ΤΠ βοϊ ἀἴθυβ υϑυγ α14 ὑΠ686 
᾿ΒΒΐπρ8, 
᾿ 95 ΤΉρΙΟ βιοοα ΒΥ «[65118᾽ ΟΥΌ88. ΗΒ τη0- 
μον, ΠΑ 5. τποῦμθν᾽ 8 βίβίθυ, Μαγν ὑῃ6 
᾿ἀαπρσιύον οἵ ΟἸθοραβ,, απὰ Μαγυ ῃ9 Μαρ- 
ἀδ]θπθ. 

20 Βυῦ {6818 ΠΘη ΒΘ ΒΔ ΗΪΒ. ΤηΟὕΠΘΓ 
8 πἃ {Ππ6 ἀἰβοῖρ]θ μοῦ μ6 Ἰονθὰ βίδῃηαίηρ, 
86 βα]ἃ υηῦο [18 τηοῦμον, ΟΥ̓ οπηδη, ΠΘΓΘ 18 
{Πν βοη! 

27 Αἰον ὑπαΐ, 6 βα14 απο ὕΠ6 ἀἸ 86 ρ]6, 
ΤΊῈΘτ 18 ἢν τποῦμογ Ἐ Ῥροιῃ ὑμπαῦ ἀαγ' 086 
αἀἸβοῖρ]6 ἕοοϊς μ6Ρ ἴο [18 ποιιδθ. 

28 Αἰΐοῦ ὑΠπ686. ὑδίηρβ, 9688 Κπονίηρ 
{πᾶῦ ΘΥΘΡΥ͂ ὑπ]ηρ τγὰ8. ΔΟΘΟΠΊρ 864, {πῦ 
δ6. βουϊρύατο ποι! 6. {Ὁ]Π]16α βαϊα, 1 
ΠΡ 

᾿ς 90. ΤΊΘΓΟ νγ88 Ρ]δορα ἐθογθ ἃ γ6886] []] 
οἵ ν᾽ ΟΡ : ἃ Βριηρσθ [Ὁ]] οἵ νἱποραν ὑποτγο- 
ἴογθ ὕΠΘῪ Ρῦ ὌΡΟΠ ΠΥΒΒΟΡ, δπηα μοῦ αἰ- 
τϑοϊθα 10 ἴο 1η18 τηοα}}, 

1 ογ, " οἹοξπίης.᾽" 

3. αἰχίνιε τῆ Δατγία ἑαϊ δ πππιπιμέσ ο τοι αἶδ ἑαπιιαα Καία 
Ῥεῦπια ἢ εἰ Νμὶδ. "1 Τουπὰ ΜΆΓΥ νότῃ ΠΟΥ 6811 ΜῪ τοο- 
ποτ,᾽" ἅς, Ρίβείβ βορῃία, ". 13, 33,71, ἄς, 

5 λίατγία ἐδκλεετε ἢ Κιῦρα. 

4 ἀὐίπι μείλοι εἰτησπαα. 

5. “ὙΠ Ιοτο 5Ππ6 σοπε πα οα ΠΕ] πιπέδ απγοτηρα πιδπιδτιδα ἐσὲ 
Ῥαϊοεῖς ἐΐπεγι, ὅτο,, Δτοοτι ΚΑΤ ΑΙΤΟΥΤ ΟΌΓ ΤΟ ἈΤΡ᾽Ὲ ΤΟΒΌΤτΤοΟ. 

κοι, δοσοτγαϊπηις ἴο ἃ Θποκέίς ἐγοδείες οἱ ἴῃ ἀσαίῃ οὐὨἩἉ πὸ 
νι γκίη Μαγν.᾽"" Ζοοκα Οοὐα, Βαμα, Ρ, 224, 

2Ὀ4 

ΘΟΤΗΙΟ. 

Βουρρύασθ θ6 [{Ὁ]Π]164 πμϊο Βα}, ὑπο ν 
Ραγίρα ἴῃ ΡΆΡΠΘΗ ΒΒ. ΔΙΠΟ Πρ ὑπθηηϑοίυθδ,} 
Δη ἃ ΠΡΟῊ ΠῚΥ γοβύμρο {Π6Υ οαϑὺ ἸοΐβΒ. ΤΉ 686 
ὉΠ] ησ85. ὕΠ 6 ἃΓ6 νυ πδῦ ὑΠ6 Β0] 1605 αἸ4, 

25 Βυῦ Ὀγ {Π|6 ὁΓῸΒ8 οὐ 6808 γγθῸ βίαπα- 
προ ΠῚΒ. τηοῦμον, νῖῦ. Ηἷ8. Ἰηού 6 γ᾽ 5. βἰβἴδγ, 
Μδῦν {π6 ομ8 οἵ ΟἸθορδβ, υὶῦι ΜαΡΥ {Π|6΄ 
ΜΑράΔ]θηο. 

20 ΤΊιθη 6808 γΠ θη ἢ 6 8807 ΒΒ τηούμον. 
νι σἢ ὉΠ|6 ἀἸ86 1016 Ποῖη μ6 Ἰονθὰ βἰδπάϊηρ, 
581 ἃ πΐο μ18. τηοῦμον, ΝΥ ομηδ, Π6ΓΘ 18 ὕΠ γ 
80! 

27 ὙΠ θη 6 βαϊ πίο {πὸ ἀΐβοῖρ]ο, Τιο,. 
ΠΟΥ 18 ὑἢγ τηοῦμου! Ληᾷ ἰγροῦλ ὑμπαῦ ΠΟὰΡ 
{86 ἀἰβοῖρὶ 6 ἑοοῖς μον ἴο ᾿ΐ8. Ποιῖιβο. 

28 Αἰον ὕΠ|686 ὑπ] Πρ68, «6818 βοοίηρ ὑμαῦ 
πον 9 4}} ὉΠ] ΠΡΒ 7676 ΔΟΘΟ ΩΡ] 5864, {Πα ὑΠ6 
Βουιρύαρο Βο]  θ6 {016116α, Βαϊ, 1 {πϊτϑῦ. 

29 ΤΏΘΓΘ νγὰ8 ἃ Υ6886] {11} οὐἨ υἱπθραν 
Ρἰδοθά ἔμογθ: ὑπον Π]]Θὰ ἃ βρῃᾷῃρο ψαῃ 
γἱποραν, πα μυΐ 1 ὩρΟῚ ΠΥ Β8Βορ, πα Ἀρρ] θα 
118 τὸ ἢ18 τπηοαθ}, 

1 «70 απο ὑποταβοῖν 5." 

3. ογ, " δἰγοδὰγ. 

3. αμ' πέρι "παΐεη, νυ οτοαβ 58 }1 4, γοδὰβ αμσδμέδη πιυπορῆ, 



5. 50ΗΝ. ΟἘ.». ΧΙΧ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, ] ΘΕΟΆΚΟΘΙΑΝ, 

Ὀ9 {Ὡ]Π]1Θὰ ἐμαῦ βαῖυῃ, ΤμΘΥ ἀἰϊνι θα τ ἥπῖ τηῖσηῦ Ὀ6 [Ὁ] Β]]6ὰ, ΤΆΘΥ αἰν!ἀθα τὴν 
ΒϑυταθηΐΒ πηΐο {ΠΘΙΊΒΘΙΎΘ8, ἃ πὰ ἸΡΟΠ ΤΟΥ βΆΓΠΙΘη 8. ΔΙ ΟῺΡ ὑπιθιηβοίνθϑ, ἈΠΑ ΟἹ ΠΟΥ 
απῖοὶ ἔμ ΘΥ οαϑὺ ΙοίΒ. ΤῊ Βο] ἀἴθτβ ἀἰά ὑμαῦὺ 8 ῖν Ποὺ οαδὺ Ἰοΐβ, ΤῊ βοϊ ἀΐθγβ ἀϊᾷ ἐμ 8. 
τιϊηρ.᾽ 
5 Απάᾶ ἔμθτθ βίοοά ὈΥ δ οἵΌ88 οἵ 

 ϑβιιβ ἷβ τηοῦμϑθν, δηὰ 8. ποῦ μ γ᾽ 8 Βἰβέθν, 
ΜατΥ οὗ ΟἸθοραβ,3 δηὰ ΜανΥ Μαράδ!θμο. 

4 ιχι.---ῶ5 Βιυΐ Ὀγ ἐπ ογοβ8 βέοοά ἐῃθ 
τηοῦθμ ον οὗ 6888, δηὰ Ἷ8 πιο θ᾽ 8. βἰβίοθι, 
Μδγν οἵ ΟἸθορδβ, ἁιὰ ΜαΡῪ Μαράδ]θηθ. 

20 Τθη ΠΘη {6808 88ν 8 τηοῦθου, 
πη ὑπὸ ἀἰβοῖρ]θ βοπὶ μ6 Ἰογθὰ βέφπάϊηρ 
Ὀϑίογθ, ΒΘ βαϊ4 απΐο μἷβ τηοῦμον, ΥΥ̓οιηδῃ, 
ΘΓ 18 ὑΒγ 8οῃ! 

27 Απὰ δραΐῃ ἢΘ βαϊ ἃ πηῦο ὑμπαὺ αἸβοῖρ]ο, 
ΗδφΓθ 18 ὅπ γ τποῦμου ! Απα ἔγομι ὑμπαῦὺ λοι 
ἐπαῦ ἀἰβοῖρ]θ ἕοοῖς μον τ δἢ Εϊτη 56] Ὁ, 

28 Αἴτον ὑμαῦ, 168}18 βανν ὑμαὺ 41} νυδβὶ 
[Ὁ]61164, «πα ὑπαῦ ὑμ6 βογὶρέαγθ 6 [Ὁ] Π]16ὰ, 
ἢ βεϊ4, 1 ὑμίτβυ. 

20 {68118, νΠΘη ΠΘ 88ὺ7 ἢἷ8 τηούμον ἀπὰ 
ὅϊι6 ἀἰβοῖρ!θ σοι ἢ ον ὑμαῦ βύοοα πθᾶγ, 
ΒΘ βαῖύῃ ἀπΐο ὑπ6 ππούμϑν, Το τυοιηδῃ, ἢ 
ΒΘΓΘ 18 (ἢ γ βοῃ! 

27 Τμθπ ΒΘ βαῖνῃ. απο ὑπ ἀϊβοῖρ!ο, 
Ἤ ΓΘ ἰβ [ῃ ν τηούμου Ἐ Απα ἴγομι ὑΠαῦ ΥΘΡῪ 
εἰπιοῦ 86 ἀἰβοῖρ]θ ὕοοῖκ μθι' απῦο  ϊτηβ6 1. 

28 Αἰΐον ἐπ18, ἤθη 1688 Κποὰν ὑμαῦ 
10, ΘΥ̓ΘΡΥ ὑδίπρ 18. Δοοοιιρ 564, ὑπαῦ ἢ 6 
βουρύυγθ θ6 ἔμ] ἘΠ] βαῖ0}, 1 πὶ ὑπ γβῦγ. 

29 Απά {ῃθγὸ νγὰϑ ὕΠ 66 ἃ γ6886] [Ὁ]} οὗ 
γίμθρανῦ: ἀπ οπθ οὗ ὕμθῃι μανίηρ Π]]οά ἃ 
Βραπρθ τ] ἢ Ὑἱποραν ἃπα ρΆ}}, ἀπ Πανὶησ 
Ρὰῦ 16 τουπᾶ ἃ Ὀγᾶποῖ οἵὁἨ Βγβ8ορ,7 ὕΠ6Θ Ὺ 

29 ὙΠοτθ βίοοά ἐθθῦθ ἃ υϑββϑὶ [Ὁ]} οὗ 
ΥΠΘΡΆΡ : 8πα ὑμπον Π]]δὰ ἃ βρᾷηρο ψ ἢ 
ὑμπαῦ γίποραν ἐορθύμθν τ ἢ ΠΥΒΒΟΡ :2 ἀπ 
Π6Υ Ραΐῦ 10 ΡΟΙ ἃ τϑϑά, απὰ μο]ὰ 1Ὁ ἕο ἢΪ8 

1 ΨΥ, "ΈΠΟΥ οαβέ ἐπ Ἰοῦ οὗὁἩΜῪ ταϊπιοπξ." 
3 ψαγ, "ἀπῇ τπΐπες ἀἰὰ τη Βοϊάϊοτβ." 
3 Απῇ. Κχλεδυϑαλὶ. 4 κἴη ἐμ. 
5. λαΐηπηη ἠαπιαπαχὸ, 6 ὁγ, "ἴο ΐ8 οὐστι ΠΟΠΊΘ.᾽ 
7 "χυιδλάϊᾳ σὐδαλὶ, ΟΥ̓τηιδλάψαν τὔδαλϊὶ, " νεῖτ ἃ θα πΟΝ 

ΟΥ̓ πγπβορ." Ιἰξ. ἃ Ὀταπ ἢ ΟΥὁ Ὁ ΠΟΝ 50. ἃ5. Τπο56 ἐπαΐ ἀχὸ 
ἴο ΒργίπΚὶ 6 ΠΟΥ ὑγδίογ, " ἈΒΡΟΓΚΊ] 5 ΠαΒέγα 5," ΤΊ Θ56 

ΚΔΒΡΟΓΚ ἃ 5 ἀβοὰ ἴῃ ἴπο δαβὲ, πᾶν ἃ πη] βοπηθίϊπθ5 
8 γαγὰ Ἰοῃρ, πιδάθ οὔ ἃ σοησηοι τοο. ΤῊ5 ΤΠ δὴ 15 {πὸ 
ὕσσωπος ; ἴ.6. ὕσσωπος ταρδπβ "(πο θα οἢ οὗ ὮΥΒΒΟΡ, ΟΥ 
85 ἰδ 18 ποὺ ἀοπο, οὐἨ θοχ-ἴτθο, πα {πὸ το τορβοίμου ;᾽ 
δα ἰξ πηαβὲ θ6 ἕδκθη ἴῃ ἐπαῦ 5θηβο ἴῃ {πῖ5 ρ'δσθ. ὙΠῸ5 5. 
Μαίίπονν διὰ 5. Μαγκ σοπβίἀοτοα ΟΣΪΥ {16 τοοὰ κάλαμος, 
πὰ 5, “ον τηθπεϊουιοα {6 ὑυΠΟ]6 "ΔΒΡΟΓ ΕἾ] α5᾽ ἀπο ῦ ὑπὸ 
πϑπι οἵ ὕσσωπος. 866 Νοῖο ὁοη ἐλιῖ5 γοῦβ ἰπ ΕῸΥ.. 

Σ πξ, “18.᾽ 

3 ἀρλαυδὲβ πηιγί δ λα ταΐε μδρδα ἐπαπα; ἐλαπα, σύν, 

ἰ5. ποτ ἱπίοπάθα ἕο σοποῦ περιθέντες ; “ὙΥ1}--ὐν Π᾽ ἄτα 

τηοδηΐ ἴῃ ἔννο αἰ Πογοξ 56 η565 ; "τοροίμ τ," νυν μΐοῃ ἰβ ποΐ 
ἴπ ὅπ οὐ ρίηδὶ, ἰ5 ἀοἃ ἴῃ οτάοτ ἴο κεῖνο τ βοοοπᾷ "ν᾽ 
[Π6 56η86 οὗὨ ἔ᾽λαπα, 

δ᾽ -ἰἶξτ. 
5ΠΑΆΥΨΟΝΙΟ. 

Βουίρύαγο θ6 {Ὡ]Π]16, ἐπα βαῖ τ, ΤΉον ἀϊ-᾿ 
γἱἀθα τὴν ραγιμθηΐβ ἃπιοηρ' ὑμθιηβοῖνοβ, ἀπὰς 
οαϑὺ Ἰοΐβ ἴουὶ τὰν νθδέυσθ. ΤῈ Βο] ἀϊθιβ 
᾿πάθϑα ἀἰὰ {686 ἐμίηρβ. 
“ αχι.---ῶὧ ΤΉΘΓΘ τοῦθ ὑβθὴ βίαπαϊηρ 

ὈΥ ἐπι6 ὁὔΟβ8 οὔ Ψ 688 ᾿ἷ8. τηοῦμθι, ἀπὰ δἰβ 
τη Οὐ ΠΘ ΡΒ βἰβέθν, ΜΆγυ οὔ ΟἸθορδβ, μὰ ΜΑγυ 
Μαράλ]οπο. ] 

20 {6818 βανίηρ' Βθθῃ Ηἷ8 τηοῦμογ, ἀπὰ 
086 ἀἰβοὶρ]θ βέδπάϊηρ τ βοπὶ ΒΘ Ἰονθὰ, βαϊὰ, 
ἀηΐο 8 ππούμον, ΑΥ ομηδῃ,» ΠΟΤ ἰβ ΓὨγ 80}! | 

! 

27 Αὔἴον ὑμὰῦ ᾿ βαϊὰ ἕο ἐδ ἀϊβοίρὶο, 
Ηδρτθ ἰβ ὑΒ γ τπούμου! Απά ἤοπι ἐμαὲ Βουνδ. 
ὑμαῦ ἀἰβοῖρ!6 ἕοοκ μθν' ππῦο [8 ον μοπιθ. δ᾽ 

28 Αἰὔον {δ 18, {6818 πανίηρ' 566 ἐμδὲὶ 
81} δΒ1ΠρΡ8. ΘΟ ΔΙΡΘΔαΥ Δοοοιηρ ἰΒῃ6α, ἐμαῦ, 
66 βου ρύαγθ Ὀ6 ἔᾺ]Ε}164, βαϊα, 1 ἐμγδί.δ ὦ 

29 Απὰ ὑπογθ νγὰϑ βίαπαϊηρ ἃ γ6586] [Ὰ]}} 
οὗ νἱποραν : ἔμον ἢ]]θὰ ἐπϑγθίογθ ἃ βριηρθ 
Ί ἢ νἱπθραγ, πα μαν ησ βύμποϊς ἰδ οἢ ἃ τϑϑῦ, 
ΠΥ σθαι 10 ἂρ ὕο Ηΐβ 11ρ8. 

1 οΥ, "το είν ον ἴο,᾽ ὁ ἐπιαέϊβτημψὸ, ἐπὶ τὸν ἱματισμόν. 

3 Οβεχοπι. οπλἰἐβ " υγογῦδη." ] 

3 “φηᾷ ἤγοπι ἐπαΐ ἀδῪ .᾿ Οβίσομι. ΤΊιβ τοδάϊηρ δεέτοοσ. 
᾿νε ἔπ Βαμίαῖϊς, Ϊ 

4 ν᾽ δυοῖα, εἰς τὰ ἴδια, Οβίτοπι. τ᾽ δυοίακὶ, 51αν. 

5. Τηβίοδα οὐ εἰιῖβ οἴδιβο, Οξέγομι. μδ8 "Ηδ ὑονοὰ Ηἰς 
᾿ μοδά, δηὰ κᾶν ἂρ ἔπι βιοβῖ ;᾽ διὰ ἰξ ουίτβ νυ. 20, 80. 

5 5]αν. οτηἶἕβ "Ἰγββορ᾽ διἑοχοίμου. 

ΑΝΟΘΙΟ.ΒΆΧΟΝ. 

ὕατθ Ὀ6 {Ὁ]Π]16ἀ ὑπαῦ Βαϊ ὑππι5, Το Υ ἀθα]ῦ 
ΤῊΥ͂ βΆΓΙΩΘηΐ8. ΔΙΠΟΠΡ ὕμθιη, δη ἃ ΟΥΘῚ ΤΩΥ͂ 
γϑϑύαγ ὕπθυ οαϑῦ ὑπ Ἰοῦ. Τγαὶϊν ὑμ8 ἀϊα 
{Π6 βοϊ ἀἴθυβ.} 
δ ὍΠοτΘ βίοοά ὈΥ {π6 τοοᾶ ὑπ 8- 

ΨΊΟΌΣΒ τηοῦμον, δηἃ Ηἷβ τη οὐ 5. βἰβίθι 
Μαγν ΟἸθορῆθ, δηὰ ΜΑΡΥ Μδραδ]θηθ. 5 

ἈΒΚΑΒΙΟ. 

Ὰ]ΠΠ16 ὑπαῦ βαῖθῃ, ΤΠοΥ ἀἰν! θα τὴν ραᾶγ- 
τΘηὖΒ ΔΙΠΟΠρ ὕθθιη, ἃπαἃ ὉΠΟΥ͂ οαδὺ ἰοῦβ 
ὍΡΟΙ ΤΥ γοϑύατθ. ΤῊΪ8 {Π6 βο  αἴθγβ αἰά, 

20 Απὰ ΒΥ ΕΒ ΟΓΌΒΒ 6 ΓῸ βίδηϊηρ ΗΒ 
πιούμου δηἃ ἢ8. πιο θυ 8. βίϑίθν, Μανν ὑπὸ 
ἀδαρ ίον οἵ ΟἸθοραβ,} ἀπά Μδυ Μαράα- 
ἰθη6. 

20 ΤΠ θη {6808 Ἰοοκοά ἰοναγβ Ηἷβ πιο- 
{πον πᾶ ὑπ ἀἰβοῖρ!θ βύαπαϊηρ, νμοῖὰ ἢ 
Ἰονϑά, ἀπ βαϊ4 ᾿χηῦο ἷβ τηούμθν, Ὁ ὑσοπηδῃ, 
6818. ἐδ ὑπ γ 80} 

27 Απά "8 βαϊᾷ υπῦίο ὑπ ἀϊβοῖρ!θ, ΤῊ 8 
ἐδ ΤὩν τπιούμου  Απά ἴῃ ὑπαὲ ποὺν ὑμδὺ ἀϊ5- 
οἷρὶθ ὕοοῖ μον ἱτἢ Βΐμη. 
4 χιυτι.---28 Απὰ αἴζον ὑΠ18, 1688 8566- 

ἴηρ ὑμαῦ ΘΥΟΡΥ ὑπῖπρ γ88. Δοοομρ] ἰθι6,8 
ὑὉπᾶὉ ἘΠ6 βουίρύαγθ 06 {1 Π}16}, βα14, 1 ανὶ 
ἐπ γβέυ. 

29 Απᾷ {Π|θγθ ναϑ ὕΠ|6 6 ἃ ΥὙ6886] ρ]δοδᾷ, 
[}} οἵ νἱποραγ: δῃᾷ ὑπο υ Π]]θὰ ἃ βραηρο 
Ὁ νἱποραν, ἃπὰ ἐπ Υ ραῦ ἰδ οα ἃ ταν 
ἀπά ρμυῦ 1 πρᾶν ἴο νἷβ τη ου τ. 

20 ὙΥΠθη ὑπ6 αν οο 88} ἢἷ8 τη οὐ ΠΥ, 
δηὰ {Π|07 ἀἰβοῖρ!ο βίδηἀϊπρ τ ποιὰ ἢ Ἰονοὰ, 
ἔμθη βαϊὰ ἢ ὕο ᾿ιἷ8 τηούμϑν, Υ̓οιμδπ, μθτΘ 
ἰ8 ὑῃγ βοὴ 13 

27 Αραΐπ ἢ βαϊἃ ὕο ὑπὸ ἀϊβοῖρ]θ, ἩΓθτο 
ἰ8 ΠΥ ποῦμοῦ  Απά ἔγοιη ὑμαῦ που’ ἐμαῦ 
ἀἰἴβοῖρ!θ ἕοοῖκς μθ ἕο Εἰπηδοίχ, 

28 Αἰοῦ ὑμθδὸ ὑμπίηρβ, 48. ἢ ΒΥ] ΟΌ 
7 νῖβυ ὑπαῦ 4}1 Ὁπϊηρ8 γθτθ θηαθα, ὑμπαῦ {86 
ΠΟῪ βου ρύασθ πγθγθ ΓᾺ]61164, ἔμθα βαϊὰ ἢ, 
1 τμῖνϑυ, δ 

29 ΤΊοτο βϑύοοα ἃ γαὺ [}} οἵ νἱπορὰν: 
ὍΠΟΥ πουπα τουπαδ ἃ βραηρο γἱἢ ΠγΒΒῸΡ 
Ὁδαῦ νγὰ8 [Ὁ] οἵ νἱποραν, ἀῃὰ βοὺ 0 ὕο 18 
ποι]. 

1 ἐλα δσεῖραη, " ἴδιο σπαπιρίοτιβ.᾽ 

3 γε," Μακάδιοηΐβη," Μακάαϊεηίεοο. 

8 ὅλα οὐσάλ τὲ ἰο ἧψε ἀμεηγε πιεάδυ : “" Πλω ἤαπιπε, 
αἴθε Δεν ἐκ ἐλὶπ σα." ἈΕΓγῖς, Ηόοπι. νοὶ. ἱ, Ρ. 438, Βαξ 
ἰπ οπι. οὐ ἴπὸ π᾿ 5 Ῥαβδίοι, νοὶ. ἰἱϊ. νυ. 256, “ΕἸγγίς 
αποῖοδ5 ἐλ οἴδαβο 5, “ φής λὲν λάηψαάῃ πὰ ἀλίη σπμ, 
“7 επιπε."" 

4 ογίλατε (ἰάε. 

5 11πν “1 εὐ  ἐξέσει Μο,᾽ 216 ἐλψτεί. 

5 λὶᾳ δεισμπάοη. 

-.΄ρ-ππ-π-π-π-Π-ῸΦΔΦο0ροΠιοἝἅἋ.“--ρ-΄..,..-- τ ΠΡὖϑᾷ 5... 1 Τῆο Ασδοο οὐἉ Ἐσρουίακ ἀκτοοα ἴῃ εἰιῖα τοδί τις νυν τη 
Βδθίαϊο ΟὨΪΥ ; ἃ ῥὑγοοῦ ἐπδὲ, {Ὁ ποὶ τοδί, ἰξ ννᾶβ δὲ Ἰοαξὲ 

᾿ τον κοά οὐ βαμίαις ΜΒ5Β5. 

3 «τὸ πῖπ πουκο." ῬΟΙΥΚΙ. ΑϑοΙοάδ, ΗἾκε. Απξοίκὶ. Ρ».ὅι, 
τοῖδίοβ {πδί ΜΆΓΥ {116 πιοῖ ποῦ οὐὁἨ Θὰγ Το κν Ἰἰνοὰ 58 γοαγα; 
δα {πλὲ 501 ἀϊοά πἰχ γοῦγα δἴτοτ Ηἰκ ἀβδοσηῃπβίου ἰπξο ἤδανοι. 
566 δ'βο Οογῃ, ϑύυτ, [1], 46. 

3 ῬοΟΪΥΑΊ. δ ἀκ "ἴοτ βοπλο εἰπιὸ ρμδβέ." 

4 Τῆσ Ασγαδίο ὁπ " πγβεορ᾽ τ Ῥότα, δοιὰ 51αν, (ἀπὰ 
Οπβέγοπι.) οὐ ῬοσιδΡ5 ἱξ γοινάοτα ἰξ ὉΥ "τοοά," 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

τηθη δ, ἃ πα οαϑῦ Ἰοΐβ ἸΡΟῚ ΤΩΥ οογοτίηρ.} 

25 Απὰ θοίογθ ὅθ ογοββ οἵ 76 80}8 ὑπ ΓΘ 
βέδπαϊηρ ΒΒ τοῦ θοῦ, πὰ Ϊ8 τπού ποτ᾽ δ᾽ 
Ῥπὼ ΜΑΡΥ ΟἸΘΟρ 88,5 δὰ Μίατυ Μαράα- 
616. 

206 {6808 58 ἷβ τηοῦμον, δηὰ ὑμαΐ ἀϊβ- 
οἶρ]θ βέδπαϊησ, ποτὰ ἢ ἰονθὰ ; ἢ βαϊὰ" 
ἀπο 8 ποῦ, Δ Ομλδη, μΘτὸ 18 ὉΠ Β0Ὲ " 

27 Απὰ υπίο ἐπαὺ ἀἰδοῖρ]θ ᾿ι βαϊᾷ, Ἡθυθὶ 
8 ἢν τηοῦμοῦ ! Απὰ ἔγοιι ὑπαῦ μοὺς ἐμαῦ 
ἀἴβοιρὶθ ἕοοῖς Μανρν αἱ} απ. ] 

28 Απὰ αἴζονγ 8, 6859 Κῆθν ΠῚ 
ΘΥ̓́ΘΓΥ ἐπὶηρ ν88 δοσοιῃρ  ἰϑιθὰ, ἐμαὺ ἐμ. 
᾿Βοτίρύανο Ὀ6 ΤᾺΠΗ]16α, βαϊά, 1 δὰ ἐλ ιἰγβὸν, 

29 Οπθ οἵ ἐδπθπν Π]]οὰ ἃ βρῃηρο αἰτις 
ΥἱηΘραν, ἀπ [πδίθηθα ἰδ ἕο ἐπ ἰὸρ οἵ δ᾽ 
τοϑαᾶ, ὃ δηὰ μα 1 οἷοβθ ἕο διἷβ τηουίῃ, ] 

Ϊ 
Ϊ 
Ι 

Ὁ ΤῊ Ῥογαίδη οὐ! " τα ἕο βοιϊάϊοτγα ἀϊά." 

3 ογ, "Μαχσυ οὔ ΟἸοορθδα, { ντὸ τοδὰ ἈΓαγέανν. Οἰεορλᾶ. 

3 Τῆνο Ῥογαίδην οπαΐα Ἡγακορ,", τ Ασα, αὐνὰ πῖον. 
πο στοδὲ νασίοῖν οὐ σου ογίθχα οὐἉἩ τοΐπ νόγκὸ ἐπ οὐ ἴο 

[πο αἰδότοπε πιοδηΐπς κίνοι ἴο " Ὠγακορ." Βυξ τὰ Αστὰ 
αῪ. βοοτκ ἴθ δᾶνο ἀπδογκίοοῦ ἰξ τί κἰνεὶν τὸ πόδιν, τὴ γοοὰ 
Ὑ ε ἃ ΒΌΠΟΝ ΟὐἨἁ ᾿γπβὸρ (ἰοὰ ἴὸ ἰξ, ἴου τὸ ράγροβο οὐ 

] πργί κι ηκ. 

905 --.Ὰ......-........... ἘΞ ΒΞ ---τττ’͵΄΄΄ἷἕἷἕἷἕἷΘ 



5. 5ΦΟΗΝ. 

ΑὉΤΗΟΒΙΒΕΡ ΨΕΈΆΒΙΟΝ. 

80 ὙΠ θη 7655 ὑβθυθίουθ μι8 τοοοϊγρα 

{π6 νἴπθραν, μ6 βαϊᾷ, 110 15 ΒηΙβμθα : δπᾶ 

Ἠι6 θονϑὰ 815 μοδᾶ, πᾶ βᾷνθ ἊΡ {π6 σμοβῦ. 

31 [ΤῊ6] 1 ννβ μθυθίογο, [3 Θοδιι56] ἰδ υταϑ 

Ἔπ6 ρτθραγαύίοη, ὅμαῦ ὑπ6 Ὀοάϊ68 [5Π00]] 

᾿ποῦ ΤοπΙδῖπ ΠΡΟῚ {86 ΟΙΌ55 Οἢ. ὕΠ6. Βα ὈΡαῦἢ 

αν, (ἴον. ὑμαῦ βαθθαῦ ἀΔΥ γ͵Ὰ8. ἃπ ΒΡ 

ἀν.) θοβοιρεῦ Ῥιϊαύθ ὑπαῦ ὑμῖν Ιθρβ τηϊρῦ 
θ6᾽ Ῥγόῖκθι, ἃπᾷ ἐλαέ ὑπο ταϊρεῦ 6 ὕακθη 
ΥΑΥ. 

89. [ΤΠο πὶ οαπη6 066 50141615,] ἃ πα ὈΡΆΪΚΘ 
ἜΠ6 1658 οἵ {πὸ ἢγϑῦ, ἀπ οὐ {89 οὔμϑν σον 
γὰβ ὁΡ οἰ θά 10} Πΐτη. 

385 Βυῦ [πῆθη ΦΠΘΥ οΔπ|6} ἕο «6818, 
[8Π47 8αὺν ὑπαῦ μ6 νγᾶβ 4684 αἰγθδάν, ὕβ6Ὺ 
θγάκθ ποῦ [18 Ἰ668 : 

84 [Β00] ομϑ οὗ {μ86 βο]άϊθυβ σῖθ ἃ 
ΒΡΘΆΡ Ρἰθυοθα ΗΪ8 5146, δηα ἔου νυ ἢ ἐοΔΠη6 
[Ὀπϑυθου] Ὀ]οοα δῃηὰ νγαΐθν. 

85 Δπάᾷ πο ἐμπαὺ βὰν ἐέ [Ὀατα τϑοορᾶ,] 

ΒΞΥΎΕΙΆΟ. 

80 Βαυῦ ψῇϑη {6808 μδα ἔβκθη ὑπ6 νἱπο- 
σϑν, Π6 βαϊ4, Τιο, ἐξ ἐξ Πηϊβῃθα: δπα ἢ 
Ὀον δα μἷ5β ῃϑϑά, δηὰ σᾷγθ ἊΡ ἢ15 βρίυῦ. 

4 χυγτι.---81 Βαῦ ὑπ 68, Ὀθοδιδθ 
τῦ,νγ85 ὉΠ6 Ῥγδρδγδύϊοῃ, τ0676 Βα γ ΠΡ, ΤΉ ΘΒΘ 
Ῥοάϊθβ 8118}} ποῦ τϑιιαῖη ὑπ6 πὶρῃῦ οα {6 
ΟΓΌΒΒ, θθοδιβ6 ὑπ Βα Ὀ θα ἀαππθῦ, (ἴον 10 
νγ88 ἃ ρυθαῦ ἀν ὑπαῦ ἀΔΥ οἵ ΒΡ α.},} ἃπα 
ἐμϑυ Ὀθβουρμῦ οἵξ ῬΙ]αῦθ ὑπαῦ ὑπ 16ρ8 οἵ 
ὑποβθ ὑμαῦ 6 γΘ οὐδ που] θ6 ὈΡΟΪΚΘ, 
δα {παῦ ὕπο ν 5 ου]α ὕαϊτθ ὑμθιὴ ἀν. ὃ 

89. Απὰ {6 βο] ἀἴθὺβ οδπ]6, 8πΠ 4 ὈΓΆΪΓΘ 
{86 Ἰ6ρβ οὗ ὑπ6 ἢγβῦ, δπᾶ οἵ ὑπ οὐμθι 0 
γγ88. οὐ ΟΠ 64 τὶ {ἢ Π]πη. 

85. Απᾷὰ σψῆθη ὉΠΘΥ οδπη6 ὅο «6511, ὕΠΘΥ 
ΒΕ ὑμαῦ ἢΘ νγὰ8 ΔΙγθδαυν ἀθδᾶ, ἃπα [ΠΥ 
ΟθνΆ ΚΘ ποῦ 18 ἸΘΡ8: 
᾿ς 84 Βα οπθ ἔγοπῃ διποηρ ὑΠ6 50] 10Γ5 
βύγιιοῖς Εἶπ ἴῃ Πἷβ 5146. ψῖῦ ἃ Βρθᾶν, ἀπά 
ον μι νὑἢ σαπιθ οὖ Ὀ]οοα 8πα ψυαῦθυ. 

85 Απά [6 ὑπαῦ β8}ν θᾶγθ τύ π685, ἀπ᾿ 

Α.Ὁ. 33. 

1 ΟἿ. χυϊϊ. 4. 

3 ΟἿ. χῖχ. 42; 5. Μαῖκ χν. 42. 

3 Ὡραΐ. χχί, 23. 

415, 7οὴπ νυ. ὅ, 8. 

1 ἨΓΚΙ. οχγοϊῖβ “1ο,᾽ πᾷ αἴξου "Ηἰ βρί γ᾽ δαᾶβ, “δπὰ 
θη Ηἰβ Ὀγοδίη ννὰβ ἀοραγίοα, [Π6 νο 1] οὗ ὕπο ἔθ Ρ]Ὲ νγἃ8 
τοηῦ ἴῃ {πὸ τ 416, ἔγοτα ἴορ ἴο Ὀοΐζοτη.᾽ 

3 γηδη. 

3 ἩγΚΙ. “5ῃουα θ6 ἴδ κθη ὉΡ,᾽ ΟΥ̓́Ταϊδοᾶ.᾽ Τῆο οοπ- 
βίγασείοι ΟΥ̓ {Π18 σνοῦβο πὰ πο Ηδυκίθαῃ Α΄. ΔΡΎΘΟΒ ΥΓς 
ΑΟΥ. θεῖον πῃ ἀο65 πὸ Ῥεοβοῃϊΐο. 

ΒΛΉΙΌΙΟ. 

80 Βαὺ 7658ι5 Βανίηρ ἐδ κθη ὅΠ6 νΊ ΠΘΡΆΓ, 
βδια ὑπαΐ, Τῦ 15 ΠπΙβηθά : ἀπ πανίηρσ θονοθα 
᾿᾿ἷ8 Βοδᾶ, 6 σᾶγϑ τρ} {Π6 β.Βοϑῦ. 

51 ΤῊ 7608 ὑπογοίογθ, θθοδι86 Ὁ νγ88 Π:6 

] ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

ΟσηλΡ. ΧΙΧ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

τὸ ἕο μῖ8 πηιουέδ, πα πσππρ' Ὁ ουὖ. 
80. Απὰ «6588 ἰδ] ηρ} {Π6 νἱπθρᾶν, Βα], 

Τῦ 15 βπιβῃθᾶ: δπα μ θονϑα μ18 μοδᾶ, δπὰ 
θδγ9 ἊΡ ΕΒ 5010}. 

81 Βυὺ ὑπ 76 8, θθοδιβο ὑμπαὺ σα ὑπ 6 
6Υ6, Β814, ΤΉ Θβθ θα 165 588}} ποῦ γϑῃιδίῃ {ἢ 6 
Πρ ῦ οα ὑπιθ 1" ΟΡΌΒΒ65, Ὀθοδαδβθ οἵ ὑμ8 βδὉ- 
ῬαύΠ, (ἴον 10 γγὰβ ἃ συθαῦ ἀν οἵ ὑμαῦ βδὉ- 
Ῥα0}},} ἀπὰ ὑπο Ῥερσθα ῬΙ]αύθ ὑπαὺ ὑπο ὺ 
τηϊρηῦ ὕακθ ὑπθηὶ ἀνα Ὀτγθακίηρ ὑπο» 
16ρ5.8ὃ 

892 Απᾶ {μθ0 βοϊ ἀϊθυβ πτοηῦ, δα ὈΓγαΪτΘ 
{}9 Ἰ6ρβ οὔ ὑπ ἢγβύ, ἀπ οἵ ὑῃθ βθοοπα ψῆὸ 
ψοΡθῦ ον οἰ θα νυ Βίμη. 

899. Απα ψθὴ Π6ΥῪ οϑιη8 ἴο «6511, ἀη8 
αν ὑμαῦ ἢΘ γγὰ8 ΔΙσθααγ ἀθδά," ἔπθν ὈγΆΪΚΘ 
ποῦ δἷβ ἰθρβ: 

84 Βυὺῦ οπθ οὗ ὑπ βο]άϊθυβ ὑμσαβῦ 5 
βρηῦ 546. ψιῦ ἃ Βρθᾶν," δηα ἐουῦ ἢ 
ὕῃθγθ σϑῖηθ ἔΌνῦ ἢ ἤσουν 1 Ὀ]οοα δηα τυδῦθυ. 

85 Απᾶ πο ὑμαῦ δὲν νγὰβ ψὶῦποββ, πα 

1 ἐδηᾷ ἐαβεπρ'.᾽ ῬΟΙΥΡΊ. 

3. ἐηᾷ Ψογ νυ ἢ ννθηΐ ουΐ Ηἰβ βρί γι." ῬοΟΙΨΕΊ. 

8 οὕ", “δυηρ’ ὈΓΌΟΚΚΘῚ ὕποῖν 16 55,᾽ βουαπα, 

4 ἐαβαηῆϊει.--- "Πα νγα8 οσαοῖ πο." ῬοΟΙνΡΊ. 
ἴῃ ῬΙαῦῦ 5 δα, 15 ῬΥΓΟΌΘΌΙν 81. ΟΥΤΟΓ, 

δ΄ 11Ὁ. “πδὰ δηϊδηοα αγὶπρ'.᾽ 

ΤΊιο γτοδαϊηρ' 

6 ἐαγαρίπσῦ ραδᾶλι, τς. Ὀϊάαβο. Αροβῦ. ΞΕ Π. Ρ. 58, 54. 

ΘΟΤΉΙΟ. 

80 Τῆιθπ μη {6818 π8α ὑαβίθα! {16 
ΥἹΠΘΡΆΡ 6 5814, Τῦ 18. ΠΠΙΒΠ64 ; πα Πανὶηρ' 
Ὀονοϑα μἷβ μα, Β6 σᾷγθ Ρ ὑπ ρ]ῃοβῦ. 

51 ΤῊο 765 ὑπογοίοσο, 485 1Ὁ σγαὰβ {6 
Ῥυθραγδύίου. ἄδυ, ὑπαῦ ὕπΠ6 θοάϊο5. Βμοι!ὰ ργθραγαύϊοη- αν, ὑπαῦ 6116 Ῥοαἴ68 Βμο ]α ποῦ 
ποῦ τϑηγαΐπ Οἢ {π6 ὁΡῸΒ8. ὕπθ Βα αῦ, (Ὁ τοιηδίη ὁπ. ὕΠ6. ΟΥΌΒΒ5 ΟΠ. ὕ86 Βα ὈΑ ἢ, ([ὉΡ 
μα ὅπ ἀν οὐ ὑπαῦ Βα θαυ νγὰβ συθαῦ,) {Π6 ἀδγ οἵ ὑπαᾶῦ Βα ὈὈδύ ἢ νταβ ρτθαῦ,) Ὀορρθᾶ 
ἜΠΘΥ θοσσοά ῬΙ]αῦθ ὑπαῦ ὑμοὶνρ 1658 τηϊραῦ ῬΙ]αῦθ ὑπαῦ ὉΠΟῪ Βμου] ἃ Ὀνθαὶς ὉΠιϑὶν 1668, 
'θ6 Ὅγοκθη, ὑμαῦ ΠΟΥ ταϊσιῦ ὕακθ ὕπθπὰ ἃ ὕαῖκθ ὕΠθτη ἈΥΤΑΥ. 
᾿ανΥ.3 ] 

] 

80. ΤῊ βοϊάΐθυβ ἐμπουθίοτο οδηθ, πα 32. ΤῊθ βοϊαϊθυβ ὑμουθίουθ οδηρθ, ἃπᾶ 
Ὀγαΐκο ἐμ8 Ἰὸρβ οὐ ὅπ ἤνβε, ἀπ οἵ {116 οὔμιον Ὀγαϊῖκθ ὕΠ6 1668 οὔ ὅΠ6 ἢγβύ, ἀπ ὑπο ὺ Ὀγακθ 
᾿παῦ νᾶ ον θα πυῚὉ}} 1. ὍΠο86 οὔ Π6 οὔθ γΠῸ νγ88 Βαηρ θα νυ 1} ΒΊ τη. 

88. ὝΒοα ὉΠΟῪ οαπιθ ἕο 168.8, [ΠΥ βὰν 33. Βυῦ ψΠΘη {ΠΟΥ͂ ΘΔ Πη6 ἴο «6808, ὑΠΟΘΥ 
ἐδαῦ ΒΘ νγᾶϑ αἰγοδαν θα, πον Ῥσακθ ποὺ ἰοαπά ὑπᾶῦὺ Π6 νὰ δγοδᾶν ἀθδα,," δηὰ ὑΠ6 Ὺ 
1118 Ἰθρϑ: Ὅγακο ποῦ ἢ18 1668 : 

84. Βαΐῦ ἃ βοϊάϊον ρίθγοθά [18 βἰ4άθ ἢ 84 Βυῦ οπθ ἔγομη. ἁπιοπρ ὕΠ 6 80] ἴθ. 8 
'ἃ Βρθᾶν, ἀπᾶ {Ὀγῦμννυ ὑθθγθ οαπὴθ οὐὐ ὑδγιϑῦ ἢιἷ8 5146 ψηῦ ΗΒ. ΒρΡΘΆΓ, 8Π4 1πηπΠ16- 
Ὀ]οοά «πὰ ναΐον." ἀἰαύο! νυ ὑπθτθ οάτηθ οαδ νγαΐθν ἀπα Ὀ]οοα.ὃ 

᾿ς 865 Απά ἢ ὑμπαῦ βανν ὈᾶΓΘ ὙΠ Π688, πᾶ, 85 Απᾶ δ ὑδμαῦ βανν θατθ νἱύποββ, δηᾶ 

1 Το ΜορὨΐ ες ἄρτοοβ νυ ἢ} ἘΈΠ. ΟΥ̓ ΡΟ ΕΚ], οπἶγ. Βαϊ 

οἴδθδο, 
3 1,4. Βαμίαΐς, αν. 

5 οΥἍ, "ἴακο πότ ἀρ.᾿ 
Ϊ 
Ι 

, ᾿ ἢ ᾿ 8 ΤῊΐβ ἱπνογβίοη οὐ αἷμα καὶ ὕδωρ, ἄρτοοβ νον Αταν, 
8. γ1, “πα δηϊπησα ἀγίπρ, 1.4. ἘΠῚ. ιν. ] οαἶγ, ἀπᾶ νυῖτἢ {πὸ Οὐδοκ ΟΥἹ 5, Ψόμη ν, ὕ, 

4 [ἡ Ῥίβεῖβ βορηία, "Ὁ. 134, Ὑγχὸ γοδδ, ἀρλεῖ οδοὶ ἥρσὶ πὶ το 
τηῆ τὶ σπόρὴ, “" ὙΠΟΤΟ σᾶπησ οὐΐϊ ὙὙδίΟΤ ἀπο Ὀ]οοῦ," κὸ ̓  
ΜορΡΝ, ἀπᾶ Ασα, 

Ϊ 



ΟμΑρ. ΧΙ ΙΧ. 5. 5“0ΗΝ. 

ΔΕΜΕΝΙΑΝ. 

Ῥυοῦρμῦ ἰδ ὕο ἷβ τηοαῦῃ. 
. 4 χχχγιι.---30 ὙΥΒθη. {6808 ἴοοκ ὑπ 
ψἱηθσαν ἢ ὑΠι6. ρ8}}, ἢΘ 8αϊ4, Ἐνουυυμηρ 
8 Πηϊδβηθά : δῃᾶ δανίηρ θοσσοὰ λὼ ᾿ιθδὰ, 
Β6 σᾶνγθ αρ ὅπ σβιοβὺ. 

81 Τπθπ ὅπ «θνν8, Ὀθοδιβο Ὁ νγὰ8. ΕὙῚ- 
ἄαν, ὑπαῦ ὑπ0 ὈοάΪθ8. Βμοι] ποὺ τϑμηδὶῃ 
{βθυθ ἢ 0} ογΌΒ8. ἘΠῚ} ὑπ Βα Ὁ αύ]ι, (ἴῸν 
ὅθ ἀδγν οἵ ὑπαῦ 84 ὈΌ Δ} ττὰ8 σρθαῦ,)} ὉΠ Υ 
Ῥοσρσοά Ῥιϊαύθ ὑπαῦ ὑπϑὶν ὉΠ] ρ 8 Βιου ἃ 6 
τΌΚθη, ἃπὰ ὑΠΘΥ 6 ὕβκθη ΔΥΤΆΥ. 

32. ΤΊ βοϊ ἀἴθυβ οατηθ, ἀπ Ὀγακο {ῃ0 
δπῖσ 8. οὐ {6 ἢνβῦ, ΠΠκϑυνῖβο οὗ ὑπ οὔμϑὺ 
ὙΠῸ 88 ΒΒ ΠρΘα ΟἹ ἃ ΟΓΟΒΒΙ νι Πΐπη. 

839 Βυῦ θη ὉΠΟΥ͂ οαπιθ ἕο «6808, ἀπ 
ΔΝ, ἜΝ ἢ ννὰϑ ἀθαᾷ,2 6. Ὀγακθ ποῦ ᾿18 
ὑθιρ8: 
δι Βυΐ βοιηθ ὁΠ6 οἵ {Π6 Βο] 1θν8 ρἱθυοθα 

μἷ8 8:46. ψῖθ ἃ Βρθᾶγ, ἀπὰ ἱπηπηθαἸδίθ] νυ 
οδτηθ οὐὐὖδ Ὀ]οοά ἀηὰ τναΐθν. 

85 Απὰ δ ἐμιαὺ βανν θᾶγθ τὶύηθββ, δηᾶ 

1 γναγ, "ἢ ἴΠπ|6 οτοβ8.᾿ 

3 χεξ. “ἐπδὲ ἐπι, ννὰβ ἀοα,᾿ Βοίη Ασπθη, δὴ ΘΟθοΥρ. 
οπαΐξ " διγοδαν. 

3 ψϑΥ, “σδηη6 οὐξ ἱταπηραϊαἴοὶν." 

ἈΑΝΟΘΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

380 Ὑγ Βα {πὸ ϑανίουν ὑοοῖς οἵ ὑπ γυἱπθ- 
δαν, ὕποη βαϊὰ ᾿, Τῦ 18. ϑῃαθα : δπᾶ ἢθ 
θονϑα μ᾽8 θά, αηἀ σανθ τ ρ ἷ8 σῃοβί. 

51 ΤΊΘη ὑπὸ {6 ν)8 Ὀδάθ Ῥιϊαῦθ ὑμαῦ οπὸ 
ΒΒοιυ ἃ Ὀγθαὶς ὑπιθὶν Βμδηκβ, ἀπ ὰ Ἰοὺ ἐπθιη 
ῃθῦμον, ἴον ὑπαῦ Ὁ ττὰϑ {Π6 Ῥγθραγαύομ. 
ἄδγ, ὑμαῦ ὑπ θοάϊθβ οομύϊηιιθ ποῦ οα ὑπ 
τοοὰ οὐ ἔλθ ἀδγ οἵ τϑϑῦ, (ὑμ]8 δ ὺ νγὰ8. ἃ 
δτθαῦον ἀδν οἵ γϑϑῦ.) 

532. ΤΏΘη οαπιθ ὑπ βοϊ ἀΐθυβ, δμ Ὀγακθ 
ἢνϑὺ ὑΠ6 Βῃδηκ8 οἵ Εἰπὶ ὑμαῦ τὰ Βαπρθα ἐπ ἰθρβ οἵ ὑπ ἢγϑί, ἀπ ὑπ ἰθρβ οὗ ὑῃ6 Ἰορβ οἵ πὸ ἢγβύ, αἀπὰ ὑπθα οἵ ἔπ οἵ μον 
τυ} Ὠΐτη.ἢ 

99. ὙΥ Βθη ΠΟΥ οδπιθ ἴο ὑπ ϑανίοιν, απὰ 
8 ὑπαῦ ἢΘ νγὰ8 ἀθαα, ὕΠΘΥ ὈΓΆΚΘ ποῦ 18. 8807 ὑμαῦ ἢ6 νγ88 δἰγθααν ἀθα, ἢ ἃπα ὑπο. 8αν ὑμπαῦ μΘ γὰ8 αἰγοδαν ἀθαᾶ, δὰ Ὀγακο 
ΒΈΔΠΚΒ : | 

84. Απά ὁπ οἵ {π|0 βοϊἀἴθυβ ορθπθὰ Ηἷβ 
546. τ ἃ ΒρΘαΡ, δη4 [νύν ἢ ὉΠΘ ΓΘ. ΒρΘαΡ ἰπίο 8 τῖραῦ 546," πὰ ὑμθ τ οαπηθ. θο]ονν ὑδ6 ἀσιη-οὶὉ Υ ἸἘ ἢ ἃ ΒρΘαν, απ Ὀϊοοὰ 

[ουδ αὖ ὁπο6 νναῦθυ ἀπ Ὀ]οοα, 
85 Αηὰ }) ὑπιαῦ β8ανν 10 θαγῸ υυϊξποϑβ, απ 8365. Απᾶ δ ὑπαῦ βδὲνν ἰῦ νῖθι ἷ8 ογο8 85. Δπὰ δ ὑπαῦ βινν θᾶτθ νυ ὕποβϑ, μὰ 

ἤονο ἀ8 οὐὐ ὈΙοοα πὰ ψαΐου, 

1 θη ποὴ ἐΐπιατε τοῦθ κομίοη Θοά Ἀενίαν ζογέδανη ὁπ ἐδοπε 
ἐπιαη ΟΥίδέ σεῦ ΓοΥ ἐπανν ἐλε πῖπι ἀδν εάοη, απὰ ἐν ἀπάδαν 
δία χψαπὲ ἀδεπάε, κο. “ΔῈ ποοπ.- πο (πἰπεν πουγ, οὐ τὔγοο 
ΟΟΙΟΟΚ) Μὰ οὐκῆξ ἴὸ ῥὑγαϊκο οἷν, θσσδακο δὲ δὲ εἰπο 
Οηπιβτ ὑγταγοῦ ἴον ἔΠποκο ν πὸ ἐπ  αγοῦ Ἠΐπι, αὐτὶ αἰτογννασιβ 
Καᾶνο ἂρ ἴπο κοβὲ,᾽"" ἕο, Βοποαϊσείπο 18. οὐ ἔνο τ τ σοι. 
ΤΌΓΥ, Ρ. 102. ᾿ 

3 ἐλπιαϑ δοεάπσαν, ἰδὲ πιΐά Ἀν ἀλαηβεη ὑαα. 

ΘΕΟΘΆΚΘΊΙΑΝ, 

τιοιίῃ. 
80 Βυῦ ψῆθη «6808 δὰ ἔβκϑη {Π: γἱπο- 

ΒδΆΓ, ἢΘ 8βα14, ΤῊ 8 βου! ρέαγο 4180 18 {1}8]164 :} 
πα μ6 θονθὰ λΐ πιϑαᾶ, ἀπ μᾶγθ ὉΡ ἔμθ 
Β)ιοβί.3 

31 Βυῦ π0 216 νγ)8, θϑόδυβο ἰὉ γγαὰ8. ὑΠθ 
ΡΓοραγαύϊοη, πᾶ ὑμαῦ μἷ8 θοάγ᾽ μου] 
ποῦ τϑιηδῖη οἷ 6 ΟΡΌΒ5. ΠῚ] ὉΠ|6 Βα ὈθδΌἢ, 
(ον ἐμαῦ βθ θ.}} νγὰ8 ἃ Βῖρα ἀδν,Ὁ) θοσροα 
ΡῬιΠαΐθ ὑμαῦ ὑπὸ θοπθβ οἵ ὑποὶρ ἰοῦ θ6 
Ὀτόκθη, ἃπᾶ ὑμαῦ ὑμου θ6 ὕδκθῃ ἀόνῃ. 

852 ΤῊ βοϊἀϊθυβ σᾶτηθ, δπαἃ Ὀγαάκο ὑπ 6 
Ἰορβ οἵ ὑῃθ ἢνβῦ, απὰ ΠΠκϑυνῖβθ οὐ ὑ6. ὁπ 
80 γγὰ8 βύγθ θα ὁπ. ὉΠ} ΟΡΌ58 ὙΥ] 0} Πΐτη. 

88 Βυὺῦ ψῇθη ὑπο ν οδηθ ὕο «6818, ἀπὰ 
ὉΠΘῪ 88 ὑμαῦ ἢΘ νγὰβ ἀθδα, ὑπ Ὺ ὈγακΘ ποῦ 
μἷ8 1668. 

84 Βυῦ οπθ οἵ {ῃθ βοϊἴθυβ ὑμσαβῦ ἃ 
ΒΡΘΔΙ ἰπύο 18. 8146, ἀπὰ ἱπιιηθαϊαῦθὶ Υ {6]} 
ουὖ Ὀ]οοα ἀπα νγαῦου., 

85 Απᾶ 6 ὑμαῦ βᾷνν Ῥᾶγ6 τ ῦπ685, πα 

1 ΤῊΪΒ 15 ἃ ΤΟΙ ΓΚΘΌΪΟ τοδα πες, 

3 ΟΥ̓, “"1ϑῦ βῸ (115) Β0Ὰ]" οὐ "βρίγίξ," σαπιμέευα 5εϊϊ, 
υἱέλαν' δλόοδαμψε δἰ ἐψιυῖδα ἐρτείν ἀγισαν. ἔδηνα 
Ἀλογἐβιοιεὐγὶ, δον θῖν πδέβανια ἐκκίθβίαβ. 

“ΑΒ ἴπο Ὀἰγίη οὐὗἁ ἔπε ΝΥ οσγα, 5ὸ νγᾶὰβ Ηἰβ ογτυοϊδχίομ πὶ 
τ Η65}} : ΒΟ 15 Ἐπ υυ]δπο85 οὐ ἔπ Ομ αγ οι." Απΐοι. Μο- 
{τορ. 586, ὅ8. 

3. σισαηιὶ πιϊοὶ, τὸ σῶμα αὐτοῦ. 

ὁ ΎἼΠο Οοογρίαη ΟἸαγοι ἀπαογβέδπαβ τὸ πάσχα οἵ τὸ 
᾿ πάσχειν ἃ5 5αϊᾷ αὖ οἷν χὶϊ. 1. ἘῸΥ ἴπ 5. Μᾶτκ χῖν. 1, ὅπ6 
Οδογκίδη γοδβ ἐφ ραβολα ἐπὶ, γῦηιεὶ αὐϑ υπέδα, " ἰῦ νγὰ5 ἴπ6 
Ῥδββόνοσ, [πα 15 πὸ ραξβίοι,᾽ ἄς. 

5ΠΑΨΟΝΤΙΟ. 
δε: 
- 

80 Απᾶ ψῇθη “6808 μδα ἕακθπ ὑπὸ υἱηθ-. 
ραν, ἢΘ Βαϊ, Τὸ 18 Πῃ 864 :} δηὰ μανίηρσι 
Ὀονοά ἐμ μϑϑὰᾶ, "Θ βᾶγθ Ἂρ {16 βὶιοβίῦ. 

81 Βα 88 1Ὁ νᾶβ Εσιάαν, ὑπαῦ ὑΠ6 θοα 68 
ΒΟ] ποῦ τσϑιπδΐη οἢ ὅθ ΟΡΌβ8 οὴ ἔπ6. 
ΒΑΘ ΌΔΙΉ, (ἴν {Π|6 ἀαν οἵ πᾶῦ Βα θα. πγαβ᾽ 
δτθαῦ,) ὑμ6 {8 ν}8 ργαγϑὰ Ῥι]αΐθ ὑπαῦ ὑπον. 
Βῃουϊὰ Ὀσθακ ἐμοὶ ἰθθβ, δπὰ ἔδκθ ἔβθιι, 
ἈΜΔΥ. 

82 ὙΠ 80] ἴθὺβ ὑπθγθίογθ οαπιθ πᾶ, 
Ὀγάκθ ὅΠ6 Ἰθρβ οἵ ἐμ ἢνβί,; δπὰ οἵ {μ᾽ 
οὔμον ὑπαῦ ττὰβ νοι θα τ Ὁ} πη. ' 

38 Βυῦ Ὀοίηρσ Θομθ ἴο «6ϑ8, Ὀθοδιβθι 
ὉΠΘΥ 88} ὑπαῦ 6 νγαϑ Δἰγθδαν ἀθαᾷᾶ, ὑπο. 
Ὀγαῖκο ποῦ Πἷβ ἰθρβ : ᾿ 

94. Βυΐῦ οΠ6 οἵ ἔδθ βο] ἀΐθυβ ρίθγοθα μϊβ᾽ 
8:46. σι ἃ Βρθαῦ, ἀπὰ του μυν ἢ οαπηθ. 
ουῦ Ὀ]οοα πὰ ναΐθυ. 

85 Απαὰ Βθ ὑπμαῦ βὰν θδτθ τυιϊΐπθββ, δὰ 

1 γι, ἸΔΟῪ ἅτ δηϊδηοα,᾽ Οδβίτοπι. γϑϑεῖβ, " δὐτοσ {π|5 
Ἐ808 βρεῖπρ (πδὲ 811 νγογο δἰγοδῦν δοσοπιρὶ ἰβιιοά, πδυΐπρ 
θονοὰ πο ιοδὰ, κίνοῦ ἂρ ἢ κἰιοβῖ, 

3 γ1ξ, “τὸ πο ἄγξε ἀπά ἴο ἴῃς οἴδοτ." 

3 γχ0. “το Ηἰπι ἐπ 16 5.᾽ 

ἈΈΑΒΙΟ. 

80 Βιιῦ ψμθη {6818 ἴοοῖς 6 ν᾽ ΠΘΡΆΓ, 
[6 8814, ΤῊΘ βου ρύαγ 15. [Ὁ1Π|164.} Απάὰ 
6 ᾿ποι!ϊηθὰ μἷβ θα, ἃπὰ ρᾶγθ ἃΡ ὑῃ6 
Βἰιοϑῦ. 

81 ΤΉΘΙ 88 10 γγὰβ ὕΠ:6 ργθραγαυοη- αν, 
ὑπ 16 νγ8 βαϊά, ΤΊ θβθ Ὀοα 68 51}8}} ποῦ γὸ- 
τη ΟἹ ὉΠΘΙΡ ΟΥΌΒΒΘΒ. ὈΘοδαδ6 οἵ ὅπ 88Ὁ- 
Ῥαῦμ, (ἴον ὑπαῦ βαθθδυ- ἀν πτὰ8. στθαῦ,) 
δηἀ πον δϑκθά Ῥι]αΐθ ὑπὰῦ ὑπο ὺ τηϊροῦ 
Ὀγθαὶς πὴ ΙΘρ8, δ ὕδκθ ὕμθπι ἀονπ. 

82 ΤΏΘη ἔδθ βοϊ ἀΐθυβ υθηῦ δηα ὈΓΆΚΘ 

οὔμου πὸ 6 γ6 οσιοὶ θα τὺ Πΐτη. 
838. Βυῦ ψηθῃ ὑπο ν ὀδπηθ ἴο «6518, {ΠῸΥ 

Ὀγακθ ποὺ Ηἰβ ἰορϑ: 
84 Βυῦ οὔ οἵ ἐπ βοϊἀἴθυβ ὑμγυβῦ ἃ 

1 ΤΊ 5 τοδύϊης ἄρτοοβ νυ {πὸ Οσογκίδη ; Ὀὰ ῬοΪγκΙ. 
Ἰῶ5 φαά ἐμεπεπια, "ἰδ 5 Ππβ᾽ιοά," 

3 οτί, " Ῥυίάδγ." δύων αἱλ.ἐα.ϑαϊαν, Δα οάδ Ηἰβε, Δπ- 
τοῖκ]. ν. 166, 

3. χαὰ κιᾶξ. 

4 οΥ, “ρυϊοκοὰ Ηἰβ κἰάθ ὑἱἱἢ ἃ προῦγ." Ῥοϊν αὶ, οπιία 
ετκις." 

5 ἐπὰν Πεοιυ. Ϊ 

, δ᾽ Β5εὺ Μοιρμίες ᾿..1. νυ ῖτν νυ πίοι ἐὺ ἴσου Ασγαδίς δ οσ. 
] βίου ἄκχτοο, 

Ι 

ΡΕΆΒΙΑΝ. ᾿ | 

80. ὙΥΆΘη {1685 μα ἔακθα ἔμ νἱπϑραν,, 
ἢθ βαϊα, 1)ο, ᾿ῦ 18 βιηϊἰβηθα : ἀπα ἢ θονϑά, 
8. μθδ, ἃπὰ σᾷγθ τρ ὑδ6 ρῃοβέ. 

81. Απὰ 88 1ὖ νγὰβ Εὐιάδυ, ἔπ 16 ν}85 βαϊά,} 
Τὸ ἰβ ποὺ 4]]Οσγ Ὁ]6 ἐθαῦ Ὁμ6 ἀθαὰ σϑιμδὶῃ 
0. {8:6 ΟΥΌΞΒ, Ὀθοδαβθ ὑπ πἰριὺ οἵ [86 βδὺ-. 
Ὀαύἢ ττὰ8 σοτηΐηρ,} (πα ἐπαῦ ἀν νγ88 στθαΐ,) 
Ὅπον ἀθδβίσθα οἵ Ῥι]αΐθ ὑπαῦ {πον παϊσ 
Ὀσθαῖς ὑμθὶν ἰορβ, δῃηὰ ἕακο ἐμθιὴ ἀονιι. ] 

82 Τῆο βοϊ ἀἴθυβ οὔποθ, ἃπὰ Ὀγακὸ {πὸ 

ΜΠῸ 88 Βαησοαὰ τ 0} Εἴη. 
38. Δ θη ὑπο Υ ὁδπιθ θοίοτο Τοδι8, ὑπο Ὺ 

ποῦ ΒΒ Ἰορβ: 
84 Βιυῦ οὔθ οἵ ὑπὸ βοϊ ἀἴουβ βέγαοις 6808 

δα ψαΐον Ὀθσαπ ἴο ἴονν, 

1 Μοτγζὸ ᾿ἰξογν, " νδα σητογίη κ᾽ οὐ " οκίηΐηκ." 
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5. ΦΟΗΝ. ΟΗλρ. ΧΙΧ. 

ΑΥΤΗΟΕΒΙΒΕ. ΨΕΒΞΙΟΝ. ΒΥΕΙΑΟ. 

Πα ΠἷΒ [τϑοογα ] 18 ὕτιθ : ἀπὰ π6. Κπουτθ 
ὑμαῦ Β6 βδίτ ὑγιιθ, ἐμαῦ γ6 [τοϊρ Ὁ} ὈΘ]ΐθνθ. 

856. Ἐὸν ἔποβθ ὑμῖποϑ [ποῦ 40Π67 ᾿Παᾶῦ 
086 δουίρίαγ [5Β0}4] 6 {Ὁ]Π1164,.Α. θοπ6 
οἵ Βἴπι 5884}} ποῦ θ6 ὈγΌ θη. 

57 Απὰ δσϑίη Δ ποῦμον βουιρύαγθ 5810}, 
ΞΤΠ νυ 5}}8}} Ιοοῖκ οα ῃΐπη ΠΟ τὴ ὕΠΘΥ Ρἰθγοθά. 

58 4 5Δπά αἴον [{Π15] “οβθρὶ οἵ Ατὶ- 
τηδῦμερα, Ὀθίπρ ἃ αἰβοὶρ!θ οἵ 96βι8, [θὰ 
ΒΘΟΡΘΕΪΥ} Του ἴδαν οὗ ὑπ «608, θοβουρῃῦ 
ῬΙ]αΐθ ὑμαῦ Β6 τηϊρηῦ ὕαϊτθ ἀνγᾶν ὕΠ6 ὈΟαΥ 
οἵ 6585: δπα Ῥι]αΐθ ρᾷνθ λἀΐηι Ιεδᾶνσθ. Ἠθ 
᾿οϑτηθ ἐπογθίονο, ἀπα [007] ὑπ Ὀοαγ οὗ 
[7 6888. 

39. Απά {πθῦὸ οδῦηθ [4180 "ΝΙΘΟάθμη8,7 
ψΠ]οἢ αὖ ὑπ ἢγβὺ οατηθ ἴο [658 ὈΥ πὶρῦ, 
[ἅπ4 ὈτουρὩῦ] ἃ παϊχῦασο οὐ ΤΥΡΡ ἃΠα 
Δ]ο68, Ἀθοὰῦ 8δῃ πα παγθὰ ρομπα τορῖψλέ. 

40 Τθη ἴοοῖκ ὑΠ6Ὺ {Π|6 Ὀοαν οἵἨ «[68118, 
δηὰ ὄπουπα ἴῦ ἴῃ Ππθη οἱού68. ταῦ ὑΠ6 

ὕγιθ 18 μἷ8 τ ῦΠ688.:} δηἃ μ6 Κπονθῦῃ ἐπαῦ 
Π6 βαϊὰ ὑπ ὑγαύῃ, ὑμαὺ γ6 αἰβδὸ Βῃοι]α Ρ6- 
Ἰῖθνθ. 

86. ΒῸΓ ὑῃ686 ὑμίηρβ σγθγο ὕπδῦ {Π|6 Βουὶρ- 
ἔαγθ θ6. [ὉΠΠ]16, ὑμπαῦ βαϊά, ΤΠ Παῦ ἃ θοΠ6 
8881] ποῦ Ὀ6 Ὀγοίκθη ἴῃ Πϊπ,.5 

857 Απά ἀραΐϊη ἀποῦμον βουϊρύασθ ὑμπαὺ 
Βαια ὑμαῦ, ΤΊΙΘΥ 888}} Ἰοοϊς ὁπ. Πΐπη Μ᾽ ΠΟΠῚ 
ὉΠ 6 Υ Ρἰθροθά. 

838. Αἴου ὕπθ86 ὑβῖηρβ ΦόΌβθρὴ τ]0 τν 8 
ἔργου Αὐαἰπηδύμεθα," Ὀθοααβθ ἢ 6 νγ88 ἃ ἀἸΒοῖρ]6 
οἵ 1685, θαῦ πἰάϊηρὅ ἐξέ ἴον ἴθαν οἵ ὑΠ|6 “Θυν8, 
Ῥεοβοιραῦ οἵ Ῥιϊαύθῦ ὑπαῦ μ6. τηϊρηῦ ΘΑΡΡῪ 
ἈΥΔΥ ὕΠ6 θοαγ οἵ “6588 : δηα ῬΙ]αῦθ 8] ον θα 
᾿ΐπη. Απᾶ 6 ΘΆπη6 δπ οαΡΡΙΘα ἃνᾶν ὕΠ6 
Ὀοᾶγ οἵ᾽ «[6ϑ818. 

89 Απᾶ οδϑιηθ αἷβδο Νοοάθμλβ, μ6 0 
Ὀοίογθθ οατηθ ἴο «6818 ὈγῪ πὶρῦ, πὰ ἢ 
Ὀγουρηῦ ψῦ ἢ Πΐμη ἃ ταϊχύανθ οὗ τηγττἢ δηά 
οἵ 1068, {6 δὴ μα πα γ θα ΡομΠ68. 

40 Απᾶ ὑμον ἴοοϊς ἃν ὑπθ Ὀοαγ οἵ 
6818, ἈΠ ὑμπθῪ ψουπα 1Ὁ ἴπ οἸούμ65. πα 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

γα 18 Π15 νυ ΤΌ Π688 : Δα ἢ6 Κπονθῦμβ ὑπαῦ 
[6 Βρθδκϑίῃ ὑγαθ},5 ὑμὺ γ8 8180 τηδύ θ6- 
Ἰῖθνθ. 

8986. Απᾷ δΔ]] {Π18 ὕοοϊκ ρ]δοθῖ ὑπαῦ Βῃου]ᾶ 
ΘΟΠΘ ἴο ρ8858 ἐῃθ ψογα οὔ βουὶρύπνθ, ὑπαῦ 
8816, Π|Β8 θοπ6 5Π8}} ποῦ θ6 Ῥγοίκθῃ ἔτοτι Ὠΐπι. 

97 Απάὰ δρϑίῃ αἴβὸ ἁπούμθν. βουϊρέυτ 
5810}, ΤΉΘΥ τη αϑύ Ἰοοὶς ὁπ ΐπὶ ΜΠ ΟΠ ὑΠΘΥ 
Ῥίθγοθά. 
“ χιχ.---8ὅ8 Απαᾶ αἴϊον ὑμπαῦ {7 086ρ}} οἵ 

ΑΥηδύμ θα θοροθα ἤὸν Εἷπι οἵ ῬΙ]αύθ ; ἀπά 
18. γιᾶη γὰ8. ἃ αἰβοῖρ!6 οἵ Φθβι8, θαῦ 6 
ΒΔ ἴο ὑγιβὺῦ ἴῃ πὶ ἴῃ βθουοῦ [Ὁ ἔδαν 
οὐ ὑπ {6 ννβ, ὑμαῦ 6 τηϊρηῦ ἕακο {Π6 θοὰν 
οἵ “1688: δηα [Ια θ σαν μϊπὶ Δ Πονἰὑγ. 
Απά [6 νγοῃηῦ πὰ ἴοοῖ ὑῃ8 Ὀοάν οἵ “68:8. 

89 ΤΉ θη οδπη6 ΝΝΊΘΟ θυη 8 αἶβο, το ἢνδιῦ 
νϑηῦ ἴο «[68118 ὈγῪ πῖρῃῦ, ἀπ ἢΘ Ῥγουρηῦ ἃΠ 
Βα Πα γθα ΡΟᾺΠ 45 οὗ τηϊχέινθ οὐ τὰγ γι ἀπᾶ 
Ἀ]οΘ5,7 ἐπδΐ τι 10 ΒΘ τηῖρηῦ θαΡΥ Πΐπι. 

40 Απὰ ὕπϑὺ ὕοοκ {πΠ6 ον οἵ Φ}6βὰξ, 
Δ ἃ βυναῦῃ θα 10 ἴῃ Ἰπθη οἰ Οὐ 65 νυ ἢ ΒΡΙ66Β, 

1 Ἐχοᾶ, χίϊ. 46; ΝΠ. ἰχ. 12; Ῥ5. χχχῖν. 20. 

Ϊ 3 ῬΆ, χχίϊ. 16, 17; Ζοοἢ. χὶϊ. )0; Βδν. ἱ. 7. 

3. 5. Μαίί. χχυῖ!. 67; 5. Ματκ χν. 45; 5. [κΚκὸ χχ , 50. 

Ι 406}. ἰχ. 22; χὶϊ, 42, 

| 5. ΟἿ. ἐν .1, 2; νἱῖ. 50. 

5 Αοΐδυ, δ. 

1 ἐ πηᾷ ἐτα} 15 5 νυ ἱδπθ55.᾽ ΗΤΚῚ, 

3 “{Πδῇ ἃ θΟΠ6 οὔ Ηἰ5 5Π8}} ποῦ θ6 Ὀγόκθη. ΗΥΚΙ. 

8 Βγγ, Ποπιίδο. 

4 «θῇ ΔΡΓΟΥ {πό86 {Ππϊηρβ θορσ οα οὗ Ῥι]αΐθ, ΤΌβοΡρὴ πὸ οὗ 
᾿Αὐϊπδίμεσα, 0 85 8. αἸβοῖρὶο οὐὗὁ 91 Εβύυ8, ας πάθη." 
᾿ΗΓΚΙ, Ῥοβοῖ. γοϑαβ γ᾽ ἐα5]ι6 ᾿σοῖ Ῥαγΐῦ. Ῥγθ 5, νυ πο ἢ ΞΟΠ δα 
ΤΟΠΘΥΒ ᾿ΠΟΟΥΤΘΟΙΙΚ "ΟΟΟΌΪΓὰ5 γαῖ, θὰ ΘΟΥΥΘΟΙΥ ἴῃ ΗΪ5 
1,οχίς. Ρ. 3923, αυοῦπρ [15 νοσξο, " οσοσυϊταθαΐῖ.᾽ Βαΐ ΗΤΚΙ. 
[85 πι᾿ξαδλαῖ, ματί, τοῦ. "οσουϊζαῦιδβ,᾽ “ ΔΟΒοοΠαἶτ5.᾽ 

5 γηϑη Ῥιαΐϊε. 

δ ΟΥ, " ΟΥ̓́ΟΙἃ,᾽ 

1 ον, "τὶ ρηύθοιυβ.᾽ 

3. ΤῊΪΒ 15 {π6 γϑδαϊῃρ οὐ ῬοΪν ΕΒ]. ; ΡΙδὐς᾽5 οἂ, γοδὰβ "Κηθνν. 

3 ΟΥ, “Τἱβ ἢ ΘΟΌ 5655." 

4 ΟΥ̓, “νγαβ.᾽ 

5. ΤῊΪΒ ἰ5 {πὸ τιθδηΐηρ ΟΥ̓ ἐὐα᾽ αἰαισα ψἄδδρἼιυδ. Ιἴξ. “ἀπ 
ΠῸ νυ85 {δῦ ρ,,᾽ ΟΥ̓ ΠΟΡΙ Κ᾽ ἴῃ Ηΐτ ; ΟΥἉχ, "Ὁ 6 πὲ 
{ταβῦ πὶ ΗΪπι,᾽ βᾶπηθ ἰάϊοπι ἃ5. ἴπ γογ. 37. ῬΟΙΥΡΊ. οπῖῖβ 
τοῖβ, μα μδ5 ΟἾΪΥ “ ἴῃ βοογοῖ,᾽ 

δ οΥγ, " Ὀοίοσο.᾽ 

Ἴ πἼι6 οομπβίσιιοίίοι οὐ {π|5 νοῦβθο ἴῃ ῬΟΙΥΡΊ. ἄρτοοβ ἢ 
Ἄν. 

ΒΛΉΓΤΘΌΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

ἐγι6 15 818 τιῦηθ58 : δηα μ6 Κπονϑίι ὑπαῦ 
μι ἔθ ]]6 0} {Ππ|6 ἐπ}, {Ππδῦ γ6 4150 τηδύ Ρ6- 
Ἰϊονϑ. 3 

56. Ἐὸν ἔδι686 ὑπῖηρβ 6 γ ὑπαῦ {Π6 ΒοΙῚΡ- 
ἕπτ θ6 {Ὁ]Π|164, Ταῦ ποῦ οαθ θῸπ6 588]]} 
186 Ὀτοκοη ουὖ οἵἉ δίιη. 

57 Απά {πθῸ βογίρίιγθ αἰδὸ βδ:6}, ΤΊΘΥ 
588}} 866 Βἴταϑ ννμοπὶ ΓΠ6ΥῪ ρἱογοθα. 

385 Αἰἴδοῦ ἔπθβθ ἐπῖπσβ ΠΌΒΘΡῃ Π6 οὗ 
ΓΑσϊπηαύμεθα, Ὀοΐηρ ἃ ἀΐβοῖρ]θ οἵ θβαβ, θὰ 
[ἢ βθογοῦ [ὉΓΡ ἴϑαρ οἵ {πΠ6 «68, θορροϑα 
ΡΙΠδίθ ὑμπαῦ 6 παρα ἕακθ ἀννᾶν ὕΠ6 θοὰν 
οἵ 7688: δὰ Ῥιϊαΐθ ἰοῦ μϊπη. δ ψϑῃηΐ 
ὉΠογοίογθ, δπα ὕοοὶς ἀνναν {Π6 θοάν. 

359 Ῥυῦ οατηθ Νιοοάθιηιβ 180, π6 ἐμεῦ 
αὖ ἢγϑῦ σδη]θ ἴο 68118 Ὀγ πῖρσῦ, μ6 Ὀγουρμῦ 
ἃ Τηϊχίατθ οἵἨ ΤΥΤΓ ἢ Πα 8]068, ΤΠ ΚΙηρ Ρ 
8 δπάγρα ροιπά8, 

40 Τθθη πον πανὶηρ ἑακθη {Π6 Ὀοάγ οἵ 
᾿]οθα8, ψοιπὰ 1Ὁ πη ᾿ἴπθη οἰούμθα, ψ ἢ 

1 αἶβο, “το]ὰ," ερλάΐε; ἴ.ο. πο 5. ὁ ψγὸ Το] οὐ βρᾶκο: 
θα ξ {Π6Ξ6 ἔδηΒ65 ΓΟ ποΐ ΔΙΥΨΑΥΒ ΟΒΒῪ ἴο τοπᾶοτγ ἱπῖο Επρ- 
1βὴ. 

5 οΥ, "βῃουᾶ ὕὰ ἔστη μας Ὀο!ίονο." 

3. αἴ50, “ἸΟΘκΚ οτι Ηἰπι," [7 δ 'πιὶ ἀσπάπαμ δ ῃρηΐ 6 ἴΚοΝ δ5 

ἃ ἀπὲ. οὗἩ μίασο οὐ αἰγεσίίον, Βαϊ [δ τπδὺ "6 ΔΒ ἃ βίσῃρὶα ̓  
ποσοῦ. δηΐ ἰβ Βὸ τοπύοτοῦ ᾿οτο, 

4 ΤῊ σοπΒέγαποεϊίοιι ΟΥ̓ ἐ}}15 γοΥβῈ ἴπ Βδηϊα, ἴ5. ΠΙΕΟΤΔΙῪ 

ἔπ βαᾶπιὸ ἃ5 ἱπ ἔπ ΗδγκΙ. πυτίδς αν, πὶ τω ποῖ ἕο {πὸ 
Ξιυτίδο, 

904 

ἔγιιθ 18. Πἷ5. νυ Π658: ΔΠ4 Π6 α͵80 Κπουθῦῃ 
ἴον μ᾽ μη 56 1 ἐμπαῦ μ6 66 1160} 0ῃ6 ρα, ὑπαῦ 
ΥΘ 4180 6] 1θνθ. 

86 ἘὸῸν Ὁπ686 ὑπϊηρ5 Βαρρθπθα ὑμαῦ {86 
Βουρύασο Βῃοι}] 4 6. ἐ]Π]164, Οηθ οἵ ἰδ 
ὈΟΠ68 τγᾶ8 ποὺ ὈγΌΚΘη. 

37 Απὰ δρδῖη {Ππ βογρύιπσθ βαῖῦ, ΤΉΘΥ 
81}8}} 566. πὴ ΠΟ ὕΠ 6 ῬΙΘγ θά, 

385. ΑΥον ἔπθβθ ὑπ] ηρ8. 086 0}} ὑῃ6 1π- 
Βαθιαπῦ οἵ Αὐαἰπιαῦῃθα, 0 ῬγᾺΒ. 4180 ἃ 
ἀἸβοῖρὶθ οὔ {6βι18, θαῦ 1ῃ βθογθῦξ [Ὁ ἴδδν οἵ 
{6 16 ν8, σιϑηΐβ ἀπ Ῥορρσθα οὔ Ρι]αἴθ ὑπαὶ 
ἢ τηῖρηῦ ἕαϊκο ἀννᾶν ὕΠπ6 θοὰγ οὐ «6588, 8Δπ4 
Ῥηαῦθ οομππδηάθα ἴο ρσῖνο ᾿ῦ πη. ΠΘ 
ψϑηῦ ὑπογθίογο, απὰ ἕοοϊς ἀν ὕΠ6 θοαγ 
οἵ 16508. 

809. Βυῦ οαῖηθ ΝΙοοαθπιαβ αἾ80, μ6 ἐπαῦ αὖ 
ἢγβῦ νυθηῦ ἴο 688 ὈῪ πὶρ ἢ, Βα ν]Πρ' ἃ τηϊχ- 
ὕυ 6 οἵ τ τ ἢ ἀπ ἃοθβ, ἃθοιῦ ἀπ πυιηαγοᾶ 
Ρουπάβ. 

40 ἽΠΠΟΥ ἕοοῖς {πϑγθίουο {Π6 Ῥοάν οἵ 
6515, ἀπ ὑπο υ νοι 10 1π Ἰῖπ 6 Οὔ 68 

1 τ, " τοῖά,᾽ ἀρλάΐε, 1.ᾳ. Βαμα, ἐρϑάΐε, αν. 

2 560 βηη!α. δα]. 

3. Το ΓΟ] ον νΟΥΒ65, ἴο πὸ 181} ΟΥ̓ {πῸ ποχέ ΟἹ ΡΊΟΥ, 
δτὸ Τουῦπα ἴῃ 6 ΠΟΒΒΟΤΙΆ ΤῸΣ ἴπ6Ὸ σαὶ οὐἩ {πὸ Εσβυγτγοο- 
τίοπι, Εἰς, (ορέ, Ρ. 506, 56. 

4 ογ, "πὲ πὸ ἃ ἐξ," 

5 ΜοΙΡΉ, Πδ8 σρλὶ, “τ οπξ,᾽ 



ΛΕΜΈΝΙΑΝ. ] 

αἷβ νυ ἱὕΠ688 15 ὑσαθ : δὰ μἢ6 Κπονϑῦῃ ὑπαῦ 
6 δαῖτ Ὁμ6 ὑγαῦῃ, ὑμαῦ γ6 πιᾶὺ θο]ΐονθ. 

86 ΤΗΐβ τοοῖς ρἷδοθ ὑμαῦ ὑπ βογὶρύιγθ 
ΒΒου] ἃ 6 [Ὁ] Π]16α, Ταῦ μἷβ Ομ 888}} ποῦ 
Ρ6 Ὀγοίκθῃ. 

37 Απᾶ ἀραῖπ Δποῦμον βου ρύανθ Β8 10}, 
ΤΡαῦ ΠΟΥ 8818}} Ἰοοῖκ οα μἴπι σΠοῖὴ {6 Ὺ 
ΡῬίθγοθα, 
4 χχχσττηι.---38. Αἰον {18 ΦΌΒΘΡἢ ΠῸ 

γγ͵ὰ8 οἵ Αὐϊτηδύμεθα, ἃ αἀἰβοῖρ]6 οἵ «6818. ἴῃ 
Βθοροῦ [Ὁ ἴθαν οἵ {6 {ον 8, θοβοιυρῦ ΡΙ- 
Ἰαῦθ ὑμπαῦ ΒΘ πϊρηῦ ἔα κθ ἀνᾶν ὑπ Ὀοάν οὗ 
7όβὰ8: δὰ Ῥιϊαῦθ μανηρ ογάονθα ἴδ, ἢΘ 
οδτη6 ἃπηα ἴοοϊς ᾿ῦ δυταν ὃ 

4 χχχτιχ.---39 (ὑπι|6 4180 Ν σοάθπηϑ, 6. 
ψγηο αὖ ἤγβῦ σᾶπιθ ἴο 1688. ὈΥῪ πίρῃῦ, ἀπά 
Ὀτοαρηῦ τὰν πϊχϑα τ ἢ Ἀ]068, ἃ δου ἀπὸ 
δΒαπάγρα ρουμπά8. 

40 Ἴμον ἴοοκ ὑπ θοαγ οἵ 4688, δπά 
Βουπά ἰδ ἴῃ ᾿ἰηθη οἰ ἢ! 65 τυ 1} ΒΡ 668, ἃ5 {Π|6 

5. Ζ0ΗΝ. | 

καλέ. 
ἔσιιθ 18 ἢἷ8 τυϊζηθβθ: δηὰ μ6 Κπονυϑῦν ὑμαῦ  ἢΪ8. νυ ὕηθεβ. 18 ἔσθ: ἀπά ὑμὰῦ μιαπ πτοῦ- 
μι Βρθακϑῦῃ ὑγυῦῃ, πα γ6 τηδν ὈΘΙΪΘγΘ. πρὸ γελέρο Βρθακοϑῦν ὑγαῦῃ, ἐμαῦ γ6 Βῃου !ὰ 

Ἴᾶνθ [10}. 
86. Ῥὸν {{Π|8 οδτηθ ἕο Ρ888 ὑμαῦ {Π βουῖρ- ἰ 36. ΤΉοβο ὑμίηρβ {ΠΘΓΘΙΌΓΘ οδτηθ ἴο ραβδὶ 

ἔωτο Βῃου]ά θ9 1 Π]16 4, Τμ αὖ ΒΒ θΟΠΘ 88|8}} ὑπαὲ ὉΠ βογρέωγο θ6. {Ὁ18}16, Νοῦ ὁπ 
ποῦ 6 ὈΙΌΚΘΗ, θοπθ ἴγοιη Βῖπὶ 888}} Ὀ6 Ὀσόίθῃ ὃ 

37 ΔΑπᾶ δπούπδν βου ρύασο βαῖθῃ, ΤῆοΥ ᾿ 37 Απά ἀρδῖη δποῦμον βοῦ ρύμαγθ" 5810}, 
88.8}} θΘμοΪ ἃ πὶ νμοπὰ ὉΠΟΥ͂ ΡἰθΡοοα. ΤΉΘΥ 58.}4}} Ἰοοῖς θροὰ δῖα ῃοπι ΠΟΥ 

ἐπ γιιβὲ ὉΠγουρ. 
4 αΧτ|.---ῷ8 ΑΥοΡ ὑμαῦ ΦΌ βρη σῃο “ἼΤΧΙΙ.---38. ΑΠἴον ἐπ θ86 Ὁπ ηρβ' ΤΟΒΘΡὮ. 

ν 88 οὔ Αὐἰτηδύμεθα, ἀμ γγτῆ0 τγὰ8 ἃ αἰβοῖρ]θ γ᾽ Π0 νγᾶϑ ἔγοιη Ασὶ ππαῦμεθα," θοΐπρ' ἃ ἀἰβοῖρὶθ. 
οἵ 468118 Βϑογθῦν ἴον θα οὐ ὑπ 7168, οἵ {6818, θυῦ ἃ βθογθῦ ὁπ Ὁ ἴδεν οἵ 186. 
θεσροά οἵ ῬΙ]αΐθ ὑμαῦ μ6 τηϊραῦ ἴα κθ ἀσταν 68, ργαγθά ῬΙ]αῦθ ὑπαῦ ΒΘ τηϊρῃῦ ἴακο, 
6 θοάγ οἵ 16888: δηὰ Ῥι]αΐθ οοπιπιδη θὰ ἀνγαῦ (Π6 Ὀοαν οἵ «6808: ἀπ Ριϊαΐθ ζϑνθι 
μη. Απὰ μ9 νοῦ δηά ὕοοικ διδΥ ἷβ ἰΙθϑᾶνθ. Ηθ οδπιθ ἐμϑγθίογθ, ἃπὰ ἕοοῖς αν. 
Ῥοάγ.1} ὑμθ θοαγ οἵ 1688. 

ΘΕΟΘΆΚΘΊΙΑΝ. 5ΒΑΥΟΝΙΟ, 

] 

309. Οδιη6 αἰβο Ν᾽ οοάθιηαβ, ῃ6 ὑπαῦ ὈΘΙΌΓΘ 
Βαὰ οοηθ ἴο 7688 ὈγῪ πίριῦ, Ὀγϊπρίηρ 8 
τηϊχύαγθ οὗ τγττ δηά αἰοθβ, αθουῦ ἃπ 
Βαπάρθα ρουπάβ. | 

40 Απᾷ {που ἕοοϊς Π|6 θοὰγ οὗ 1658, 40 ὙΠ ΠΟΥ͂ ὕοοις ἐμθυθίογθ ἔθ Ὀοὰν οἵ, 
δηὰ νοιηα 10 ΜΠ Ἰπθπ ἃπα βυθοῦ Βρῖο 68, ̓όδβυβ, πὰ ἐμου πουηά 1Ὁ ἴπ οἰοῦμοβ ΣΝ 
ε-. Ϊ - Ξ 1 

3809. δι ΝΙοοάθιμιβ 4180, Πὸ αὖ ἢγδῦ 
γ᾽ 88. ΘΟΠῚ8 ὕο «68118 ὈῪ πὶρῃῦ, ἀπά Ὀγουρῦ 
ἀθοιιῦ ἀπ Βα πα ρθα ρου Πα 5 οἵ ἃ τϊχύμγθ οἵ" 
ΤῊΥ̓ΤΡῚ ἃ Πα 8]068. 

Δ ὙΔΓ, " δηὰ {πᾶ γ ΤῊΔΥ Ὀο ον." 

3 οΥ, “8 θοπὸ οὗ Ηἰπι.᾽ ΤῊ αἰ τοτοΟ οὗἩ γοδι ἴπρ΄ ΔΙΊΟΤ 
πὸ ψεγβίουιβ οὐ 15 νοσξο, ἰ5 οὐνῖπιε ἴὸ " θοπ Θ᾽ Ὀοΐπε ΚΘ Ὼ 
ἧπ βοπηδ οὗἩἨ ἴποπι ΤῸΓ πὸ ΠΟΙ. Βκοϊοΐοι ; 85 6.5. “16 
ἤοβη,᾽ ΤῸΓ {Ππ|Ὸ ὙγΠ 016 ΟΥἁΌ ἴπ ΘΠ ΟΓΑ]. 

3 ΨΥ, "δηὰ δκοῖν ἴξ ἀΡ᾿ ΟΥ̓́ ἀννδΥ.᾽ 

᾿ Ϊ 

ἈΝΘΠΟ.ΒΑΧΟΝ. 
Ηἶβ ΊΠΠΘΕΒ 18 ἔπι :} πὰ μΠ6 πούϊοι ὑμαῦ, 
Β6 βαϊά ὑγαῦ,} ὑμπαῦ γθ Ὀδ]ῖθνθ. ] 

536 Τῆθβο {πίηρβ σοῦθ ἀἄοπθ ὑπαῦ ὑπο 
Ββουὶρύατο στο [Ὁ] Π}1οα, Βτθακ γὸ ποῦ 96 
Ῥοπθ ἴπ έτη. 

837 Απὰ δραΐη δποῦμον βου ρέασθ βϑὶ ἢ,ἢ 

1 ΑὐομΌ. Τί ποίην, ΡΊστ. ἡ. 132, [6115 σοποθγηΐηρ ΤΟΒΟΡἢ 1 ΟΥ̓, “ὙγΟΓο." Ι 
{ΠῸ Ἰοκοπᾶ τπαῖ, αὐτοῦ ἢ πα ἕακοῦ ἄονσι ἔγοτῃ ἔπ ΟΥΟΞ5. Ι 
πὰ Ὀαγίοα ἴπ6 ὈΟὰΥ ΟΥ̓ ΟΣ Το κν, ἴΠ6 16 }}8 τΟβ6 διγαίηβὲ 3 ἐβργίρξαγοβ.᾽ Οβίγοτσῃ. Ι 
Βῖπι ἀπὰ οαβὲ ἶπι πο ργίβοι. Βαΐ αὐτου πὸ Ἀδβυστθοΐίον, 
δαρητοδεῖῖδα γηαβ βηῖπα παΐδεὶϊϊ καπιοιιδγέβηϊπαα ἀα ὕρ᾽ αὶ 
δἰοδισόπα, ὃ Ἰσἢ 5ῆοπο Του πὶ [παν ρτίβοι, ἀπὰ {πὸ ΓΑ 
δρρθαγοά, δπὰ κᾶν ἴση βϑδᾶσθ, ἂἀπὰ Ὀσουρηΐ πἷπὶ οαϊ. ΝΙ- 
σοάοτηαβ, Βα δ᾽ῖαβ, ἀπ {πὸ βοὴ ΟΥ̓ Οἰαγ δ 1161, σατο ἴο Πἰ5 
ποῦβο ἴο 566 πἴπη ἀπὰ ἕο σοπηἕογέ πίστη. Τὴ {πὸ Τὸ τ 
δΡΡϑαγοᾶ αργαίῃ ἴο ἴθι ἴπὶ ἃ Ὀσί ἢ Πρξ, ταν ΠΟΤ ΡΟΥΟΥ 
ἃπὰ μἰβ ΟὐὁἨ 1πὸ ον Θποβτ, ἀπ Φοβορὴ υυοηΐ Ὁδοκ τὸ 

3 οΥγ, “Ὀγυϊδοᾶ,"---οΥ, “15 ὈσΌΚοπ᾽ ΟΥ̓ “ Ὀττιϊβοα," 

4 δῇ (Πδὲ εἰπηθ.᾽ Οπέτγομι. 

᾿ς 5 »γίάδ ἑδἰεἰουμψὸκ᾽ δοχαί" ἐπεθηιδηι" Τοσῖρα, ἕο. (ποξεά ἴῃ 
Ηοπι. 5ϊδν. οὐ 5. Ἐρίρῃδῃ, ΟΥγρσ. δὰ. ὃν Κορίξασ, ". 24, 
1. 090, δὰ 1, 050, ἀηὰ μ, 832, 

᾿Ασ πηδίϊεοα, γπογο Ῥοῖου ποῦ Πΐπι, ἕο. Ϊ 

ΡΕΆΞΙΑΝ, ] ΛἈΕΚΑΒΙΟ. 

ἢΐβ νη 6885 ἰβ ὕταθ : πὰ πὸ Κποννθῖ ἐμαῦ, 
Β6. το] άϊ ἐλ ὑγαῦῃ, ὑμπδὺ γ6. [80 5ΒΒου]ὰ, 
Βο]ΐονο, 

ὈδγΘ τυ] 688, ἀηἀ ΠῚΒ ὙΠ 658 15 ὕσαθ : πὰ 
"6 Κπονϑύμ ὑμαῦ ἢ ἰο]ὰ ὑπὸ ὑγαΐῃ, ἐμδῦ 
Θ πιδύ Ὀο]ῖθνθ. ] 
86. Ἔὸγ ὑπῖ8 ἴοοῖκ ρῥ]αοθῦ ἕο [1] νυν μα 8. 36. Οη {86 ὑβίηρβ ἐπδῦ ἕοοῖ ρἴδοθ, ἐμαὶ 

νυσἐθηϑύμαῦ, Ν᾽ οῦ ὁη6 θΟΏ6 888}} ΒΘ Ὀγόκθϑῃ ᾿ ὑἢ6 βοσὶρύαγθ θ6 ΓᾺ]Π]16ὰ, Τμαῦ ἴῃ πὶ δὴ 
ἴῃ Βῖπη." ΟΠ6 ὈΟΠΘ 588}} θ6 ὈσΌΚΘη. 

87 ΛΑπᾶ δραίη ὑπ οὔιοὺ βουὶρύασο ἐπα 5 37. Απά δραΐῃ ὑμπαῦ οὔμου βοσρέαγο ἐμδὲ 
ΤΟΥ ἸΙοοῖς οἱ Ηἷπι τι μοπὶ ΓΠΘΥ [αβύοποα ου.3 841}, ΤΉΘΥ 8118} Ἰοοῖς αὖ Βΐτη νυ μοπὶ {ΠΥ βαϊ0, Ὑ. 588}} Ἰοοῖ οὰ. μΐτη τ μοαὶ ἢ 

"Ρίογορα. ἢ Ρἰογοθα. 3 | 
38. ΤΉ θη αἴξον {π6β6 ὑπ] ηρϑ' ΤΌβΘρἢ ἤοῦ. 98. ΤΉΘη αἴξου Πἶβ, Φοβθρ ὙΠῸ ντὰ8 οὐ “4 χχχῖιχ.-- -388. Αὐξον ἐμιαῦ σαπὶθ ΤοβορῃῚ 

Αὐἰπηαί μεραῦ Ὀδ46. ῬΙ]αΐθ ὑπαῦ μθ πιὶσιὺ Ατσὶπιδύμεθαῦ ἀβκθα Ῥι]αΐθ, Ὀθοδαϑθ ἢ6 νγὰ8 ψἘῸ ννὰ8 οἵ Αὐσϊπιαῦμερα, ὃ πὰ 6 Βαὰ Ὀθθὴ 8, 
ἴακθ {πὸ ϑανίουτ᾽β Ὀοᾶγ, ἴον ὑπαῦ ἢ ννὰ8. ἃ αἰβοῖρίθ οὐ «688, θὰ ἴῃ Βθογθῦῖ [ὉΓ ἀἴβοῖρ!ο οἵ Ομ εῖβῦ, θὰῦ ἴῸν ἴἕδαν οἵ μθ 76 8. 
6 ϑανίουτ᾽β ἀϊβοῖρ]θ, [18 ΒΘ ἀϊά βθουθῦὶν ἴϑαν οὔ 1Π6. «6 υυ8, ὑπᾶῦ 6 πη] ῦ ΘΆΤΤῪ ΔΥΓΑΥ ΒΘ ἀϊὰ ποῦ τῆᾶκὸ ἴδ Κπονῃ, θὰ Κορ ἵει 
ἴον ἴϑαν οἵ ἔμ 76 νγ)8: δπὰ Ριϊαΐθ δ] ον ὑπ θοαν οἵ {ϑ808: δπα Ῥι]αΐθ σανθ Βΐπη  βθογθῦ : ΒΘ θοσροά οἵ Ῥιϊαΐθ ἐμαῦ ἢθ πὐῖσς, 
Βῖτη. ΤΏΘη οαπηθ ΒΘ δηὰ ἕοοϊκς ἐπ ϑανοιν᾿Β 
Ὀοάνγ." 

389 Απά Νιοοάριηιβ οασὶθ ἐμ] Π6ν.7 ἢ 
ὑπαῦ αὖ ἤγβῦ σᾶππθ ἴο {πὸ ϑανίοιν Ὀγ πιριῦ, 
πα Ὀτοιρῦ ἃ πιϊχίαγο οἵ ννουβ δη ἃ Δ]068, 
88 τη 10. ἃ8 πὶ Πυ πανοά ἀπα ἔννθηῦν ΟΧΘΒ. 

40 ΤΟΥ ἴοοῖς ὑπ ϑανίοιτβ θοάγ, ἀπά 
νοσπα Ὁ τ ᾿πθὴ οΙο 65. ἢ ταϊχίαγο. 

1 “οὐδ, " ποσίν." 
3. ΤῊΟΥΡΟῈ οὐ, οπιίξβ, "πὰ αἰσαῖτι ἀποῖποῦ βοτί ρέαγο δαί τ." 
5 Το ΔΛ. ϑαχοι Βϑοὴβ ἴ0 τοῖο {πῸ " Ρἱογοίν τ᾽ ἴῸ ΟΌΓ 
Βανι κ᾽ 5 ππυεῖ5 ἀπ ἴδοξ, πα ποῖ τὸ Ηἰκβ κάο. ] 

4 ΤΉ ΟΥΡΟκ δὰ. οπιῖξπ, " αὔτον τποκὸ τπΐ τ χα." 
5 ΠΙΟΤῸ νγδ5 {ΠΟΤ Βόπιὸ πη σεν τόν, Βίδηἶπις, ποὺ 

5. πιο 9ΖΌΒΟΡ, τόσα χοΐ σϑγ, ἸῸ ΠῚ ἃ κοι τῆδη 
δηὰ τί κιΐοουβ,,"" ἄς. ΟΌΒΡΟῚ οὐὁἩ ΝΙοοά. οἷ, χί, ν. ὅδ, ἴπ 
Ἡορίδι. Δ. Βαχ. χοῦ. 1605, απ ΤΉΠο Οοα. Αρος, ν. 505, κα. 

θη «ἴεν τὸν κομίυπ Θά Νενίαν τ---οὐ ἔδοπε ἐΐπιαπι ὠγδὺ 
Ῥνείλέεη οὔτοάε σὲ λἰς αεη. χογεοτ δ --- δα Γ ἀπά τοΐη---αὐά οη 
αεη- ἐἴπιανι ᾿ξ σας ἐλαὶ ]οκερὴ νίκες σλαηιαη ΟΓΓ τάκ 
αἰϊηοάε. Βοποάϊσε, Πτασγσν, ν. 107. 

7 δεο “ΕἸΠτῖς, Ηοπι. ἴοτ Ῥαὶπὶ 5, γο]. ἱ, ν. 916, 

Ἰθᾶνθ8 Αμὰ ἢ οἅτηθ, πὰ οαγγθα {Π|6᾽ ΘΆΡΓΥ ΔΥΓΔΥ ὑπ 6 Ὀοαν οἵ «688. 
Ὀοᾶν οἵ {[6βιι8. 

389 Απᾶ Νιοοάουιια," πιηὸ Ὀοίοσο δὰ 839 Απὰ Νοοάθπηβ αἶβὸ απ, μ6 ἐδιδὲ 
Θοιηθ ἴο {6808 Ὀγ πῖρμῦ, οαπιθ ἀπα Ὀτουραῦ μα ογὸ ὑμιῖ8 οοπιθ ἴο }688. ὈζῪ ἰσμξ, 0 
ἃ τηϊχύατθ οἵ πιυγγὰ ἃπα αἰοθβ, ἃθουῦ ἀπ ὈγοιρΙ ἃ πιϊχύθτο, {πᾶῦ ἴδ, απ ρΒοῦ δὰ 
μυπάγοα τρου].}0 ΡΟΡατη68 πὰ οἰνοῦ, ἀθοὰῦ δὰ πη γθα τοὶ]. " 

40 Απὰ {ΠΗ ἔννο ἴοοῖκς ἔπ θοὰν οὔ 1οϑὰ8, 40 Απὰ {πὸ πουῃὰ {6 Ὀοὰν οὔ «[6βι8 
απ πνουπα ἴῦ ἴῃ θαμ 8. οὗ οοὐζοη τ ἱ ρὸτ- ἴῃ ἃ οοὐΐοη Βῃγοινὰ υῖθ! ΡΥ ΓΤ ΘΒ, ἃ8. {ἰι6 

1 ῬοΙνκΊ. δα " γοῦ δἰβο," 1 οΥ, "βρακο." 
3 τ, "νγδβ," "πδρροποά." 
3 εἰ πακίῃδ. 
4 1|ε. "τὸ Ἠΐπι." 
5 ΤῆδΕ ἐπ ἔὸ τοδάϊπ οὐὁἩ ΡΟΙΥΕῚ. 

Μοαϊοὶ πεκξ τοδά, " Ἠδ 5}}Δ}} καὸ ἔπσπι γ8ὸ μἱογοσά 1" οὗ 

᾽ ΤῊΪϊς οἴδακο γδὰ ουὐϊάσπεν πυϊκυν ογαξοοῦ ὉΣ ἴπο Ῥοτ. Ι 
᾿ βίδιηιν ἰγαπαϊδίοσ. Ϊ 

Βαξ Β͵οΙἢ Εσρον. δᾶ ] 
ΞΡ Πᾶνα. ] 

δοσογάαϊπις ἴὸ δὴ ἰάϊοπι ποὲ κοὶν τὸ πᾶν ὕδσι σπόβοπ Ϊ 
ἐπὶ τῖπ μἷδος, "ΚΠ ΟΥ το δὲ μἱσγοοα ΒΕΔ βοο." 4 ΤῊ Ῥογκίδηην οὐ ἴππο δαὶ οἴδαβο οὗΓἁἉ [5 γόγξο. 

6.Δ. Νᾶνια. 
7 γπ," πο τνδα αϊτς {πδε." 51,6. ἔνσο ρουπὰς υνοῖϊκιξ. 56. ποῖο οἷν οἷν. χί!. 3. 
5 Τιιο σοππίγασείον ΟΥ̓́ εἰνῖα Ῥϑακδισο ἰ5 τηοτο βἰτηρὶο πὶ ὦ 

ῬΟΙΥΚῚ., υν λον. αἰκὸ τοδάϑ, "Δπὰ Ριδῖο σοταπιδυοὰ ἰεῚ 
Βῃουα πὰ κίνοι ᾿ΐπι." Ϊ 

9 ῬΟΙΥΚΊ. δἰ ὰβ " αἰβο," 19 50 οἷν, χὶ!. 3, 



5. 50ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΚΞΙΟΝ. 

Βρί 68, [45] [Π8 πηϑπποῦ οὗ 0Π6 «6108 15 ἴο 
ἘΓΥ͂. 
νὴ Νον ἴῃ ὅπθ ρἷδοθ σβοῦθ ῃ6. τγᾶ5 

ὁγιοἰῆθα ἐμοῦ ττᾶβ ἃ ράγαάθη; πᾶ ἴπ {86 
βαγάθη ἃ πϑὺῦ ΞΒΒΡΌΪΟΙΓΘ, ἩΒΘΓΘΙ νγ88 ΠΘΥ͂ΘΡ 
8} γοῦ ἰδ]ά. 
᾿ς 42 Ἰ[ΤΏΘγΘ Ἰαϊᾷ ὑμθῪ «688 ὑμθγΘ Ὁ 6 
[ΞΡθοδιβθ οἵ ὑπ {Θυβ᾽ ργθραγαύϊοπ ἀαν ; 
᾿[[ῸΥ] Ὁ86 Βθρ! ΟΕ ΓΘ τῦὰ8 Πρ αὖ Βαμα. 

] : 
σβλρ. ΧΧ. 

1 [1πὲ ὅἢγϑβὺ αν] οἵ Π8 σψϑθκ οοπιθίῃ 
᾿ΜΑΥΥ Μδράδ!θπθ θαυ]ν, μΘη 10 νγ88 γϑῦ 
ἄδνκ, ἀπίο ὅΠ6 Βθρῃϊοιγθ, δπα βθϑύϊμ {6 
βίοπθ ἔθη ἅνταν ἰτῸπὶ [Π6 ΒΘΡΌΪΟΝΓΘ. 

53 Τῆθη 886 στυπηθίῃ, ἁπα οοιμϑῦμ ἴο 
᾿ϑίμοη Ῥοίθν, δη4 ἕο ὑπ ούμον ἀϊβοῖρ!θ, 
ΜΠ «6508 ἰογοᾶ, 8π4 βαῖυἢῃ ἀπῦο ἔμ θπῃ, 
ΤΠΘΥ Βᾶγθ ἔα κθη ΑΥΤΔΥ ὕΠ6 Τωον ουὖ οὗ [88᾽ 
ΒΘΡ.ΌΪΟΝΓΟ, Δηἃ το ΠΟΥ ποῦ ΜΏΘΓΘ ἔμ6υ. 
᾿Βᾶνθ Ἰαϊα Βϊπι. ] 

Ἀ.}. 53. 

Ι 
Ϊ 
Ϊ 

] 1 158. 1.0. 

3 ΟἿ. χίχ. 31. 

3 5, Μαζί. χχυ. 1; 5. Μαγκ χνΐ. 1 ; 5. 1Κ6 χχίν,}. ὦ 

4 ΟἿ. χίϊ!, 23; χίχ. 26; χχί. 7; χχ' 34. 
! 

ΒΑΗΙΘΡΙΟ. 

ΞΥΎΕΙΑΟ. 

ΟΗλ». ΧΧ. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

ἢ Βρίς68, ἃ8 ὕ88 οαβύομι οὗ ὕῃ8 6 υν8ὶ 18 ἴο 
θασΥ., 

41 Ῥαυΐῦ ἴῃ ὑμαῦ ρ]δοθ νῃθτο ἐμου γα θα 
ΦΘβ55 ὕΠΘῸΓΘ 8 ἃ σάγάθῃ, δη ἴῃ {Πα 
δΆΛ 6ἢ ἃ ΠΟῪ ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ, ἴῃ τ] Οἢ ΠΟ Τ]8Π 
γγᾺ8 γοῦ 1416. 

{Π|6 Β8 ὈΔ}} νγ85 σοιηϊηρ οπ,ῦ Δπα ὈΘΟδιΙ86 
ἜΠ|6 ΒΘΡΌΪΟΝΓΘ τᾶ πίρα ἂὖ μαπα.6 

Οπηλν. ΧΧ 
4 ΧυγτΙΙ.---1 ΟΝ {π6 ἢγβὺ ἀδὺ οὗ ὑΠ6 

ἴῃρ᾽ 51 ἀἀγκ, απο {Π|6 ΒΘρ.] ΟΕ γΘ, πα 8}}6 
ΒΔ. [Π6 βίοπθ ὑμπαῦ τγῶ8 ἴβκθῃ ΔΥΔΥ ΤΡΟΙὴ 
6:6 ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ. 

2 Αμὰ 5106 σδῃ,}0 δηά οδῆμθ ἴο ΞΟΠ 
Ῥρϑύθι, δὰ ἴο ὑπαὺ οὐμϑὺ ἀἰβοῖρ]θ, τυ μοι 

42 Απᾶ ὑπο ὺ ̓α]ὰ «688 ἔθ Ρθ, Ὀθοδιιδθ. 

66 Κ πη ΝΙΑΡΥ ΜδραΔ]6η6.9 1π {Π6 πιοση-᾿ 

αἴτου ὉΠ συβέοπι οἵ ὑπ {θν}5 δοοογαϊηρ ἕο 
Βῖοι ὑΠ 6 βυναῦμο. 

41 Απὰ ἔΐμθῖθ νγὰβ ὕμθιθ ἃ ρᾶγάθῃ ἴῃ 
ἘΒαῦ Ρ]αθθ πΠθὰΡ ΜΓ ἜΘΓΡΘ {ΠΥ ον ἢ 64 Πΐπ: 
8ἃπα ἴῃ ὑμδὺ ραγθη ἃ ΠΘῸ ΒΘΡΌΪΟΒΓΘ,32 ἴῃ 
ΡΒ ]οἢ πὸ οπ6 Πδά γοῦ Ὀθθη ΡυγΙθα. 

42 Απὰ ὕμθῖ ὑΠ6} θυ θα «[65118 ὈΘΟΔΙΙΒ6 
μαῦ θνθ οὗ μ6 76 »8 τοᾶδ δὖ 8 ΘΠ ; δδᾶ 
{πᾶῦ ΒΘΡΌΪΟΙ ΓΘ τσαϑ ὩΘΆΡ. 

σβΒαν». ΧΧ. 
1. ΑΥΡ οη ἴΠ6 ἢγϑὺ ἀν οἵ τῆ σθθκ ΜΆΓΥ 

ΜΑράΔ]θη6 οδμηΘ ΘΑΡΪΥ ὕο {6 ΒΘΡΌΪΘΙΓΘ, 
Ή1|6 1Ὁ πτὰ8 γοῦ ἀλνκ, ἀπ 5886 σαπὰ ἐμ6 
᾿βίοῃθ τϑπιουθα ἴγουν ὑπ που οἵ {Π0 
᾿ΒΘΡΆ]ΟΝΓο.ὅ 

2 Αμᾷ 886 τϑῃ, ἃῃὰ Ὀγοιρηῦ {Π|0 ΠΘῪΒ 
ἴο δίπιοη Ῥοϑύθι, δηὰ ὕο ὑπ οὔμβϑνὺ ἀϊβοῖρ]θ, 

{6518 Ἰονθά, ὅπ βαϊᾷ ππΐο ἔμθη, ΤΠΘΥ ΜΠΟΙ) «6888 Ἰογϑα, 8η 886 βα]ἃ αμΐο ὑΠθ τα, 
Βᾶγθ ἐβκθη ἀυγαν}! ον Τιον ἔγοιῃ ὑμαῦ 886- ΤΉΘΥ Πᾶγθ ὕα θη ἄντα ἐπην Πωογὰ ἔρομα τ Ὁ] πὶ 
Ρυ]ομΡθ, δηα 1 πον ποῦ ΠΘΡΘ ΠΟΥ μᾶγθ ὕΠ6 ΒΘΡΏΆΪΟΗΝΓΘ, ἃπὰ 1 Κπον ποῦ ὙΒΙΌΠΟΡ 
Ἰαϊὰ μῖηι.}3 ὕΠΘΥ Βᾶγϑ στϑπιουθαῦ Πΐμ, 

1 με, "ἴο ἔπιε 71 6νν5.᾽ 
3 ἐγ ΠΟΤ Ηδ νγ5 ογυοϊῆρα.᾽ ΗΤΙΚΙ. 
3 ἯΓΚΙ. οπἶίβ " {πδῖ.᾽ 
4 ΟΥ̓, " ιδα νοῦ θδϑὴ 1δἱά.᾽ 
5. χὰῸ, “ φηζοσίη:.᾽---' θδοδῦβο οὗ ἔπο οὐε οὗ ἴῃς “6 νν8.᾽ 

1 ῬοΟΪΥΕΊ. δα 45, " δια Θὰ θα πὶ." 

3 “Ἰηοπυτηρηΐ, ῬΟΪΥΡῚ. 

3. “«Αῃᾷ ἐῃδὺ ΜίομδοΙ, {πὸ ΔΏΡῸΙ ΟὗὨ ΠΟΙΥῪ ΔηρΡΕ5 (ΓΟ ἢ- 
ΗΓΚΙ. 8ΠΡ6]), Ορθηθα Ηἰβ ΒΘρ]ογο οὴ πὸ {τὰ ἀδν.᾽ Αδο, 15. 

ὁ ΟΓ, “ΠΟΔΓ. ς, ἴ, 16; Ὀῖάδδβο. Αροβῦ. “Ἔτη. Ρ. 909; 085 ΟἸσίβεὶ. Δάδπι- 
7 85. ἘρΒγδοια ἴθ Ναξ. Ὁ). ϑθστη. υἱ]].--νο]. ἰϊ. ν. 499, 5ᾳ. ὈύοΝ, δα. ΠῚ πὶ. Ρ. 61, ἀπ ποῖ 45, Ρ. 180. 

Ῥίιάδβο. Αροβί. ὅγτ. οχχί. Ρ. 88,1. 30, 54ᾳ., φυοῦίπε 5. Μαῖΐζ. 
5 “Ῥαξ οῃ.᾿ ΗΓΚΙ. ] 
9 ΜᾶτΥ [πδ΄ Μαδράδλιομπο. ΗΤΚΙ. 
16 “ρὴρ τδὴ ἔπϑη.᾽ ΗΓΚΙ. 
1 11, “ΠΟΥ ὕΟΟΚ ἀὐγᾶν.᾽ 
13 πε, “Ἰαϊά Ηΐϊπι.᾽ 

4 πιὉ. “ὍΠΟΥ ἴοοῖΚ ἄνγαν." 

5. ἐφγοννιι ΗΪπι,᾽ 8150 “"Ἰαϊὰ Ηΐπιὶ.᾿ ῬοΙνΡΊ. 

ΜΕΜΡΗΙΤΙΟ. ΘΟΌΤΗΙΟ. 

ΒΡί 68, δοοογαϊηρ ἴο Π6 ουβίομῃ οὗ {16 
{658 ἴο θαγγ.} 

41 Βυΐῦ ἔμθγθ νγγὰβ ἃ ραγάθῃ 1 ὕῃθ ρ]δθθ 
ἴπ 168 ὑπ θυ μδα ὁγαο 64 Π1πὶ; ὕΠ ΓΘ νγ8 
ἴῃ ἔθ ραγάθῃ ἃ ΠΘῪ ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ, 1Π ΜΓ ΒΪΟΙ 
ΠΟ Ο0Π6 γοῦ νγὰ8 Ἰαϊά.3 

42 ὙΠΟΥ ἰδία “6505 ἴῃ 10, ὈΘοδιιΒ8 οὗ [ῃ6 
ΡΓθραγδύϊοη οἵ {Π|6 16 008 ; ἴῸ 0Π6 ΒΘΡΌΪΟΙΓΒ 
᾿ 85 ὨΙΡῚ δὖ μαπά.ὃ 
] 
Ι 
Ι 
! 

Οηλρ». ΧΧ, 
1 Βυτοη {86 ]μογὰ 8 ἄδυ, Μδνν ἐμ Μδρ- 

᾿ἀδῖθηθ οδιηθ ἴο {86 ΒΘΡΌΪΟΙ ΓΘ πὶ 086 τηοτῃ- 
ἴηρ, θη ὕμθ ἀλη θα8 νγὰ8 801}} δργοδά, 
᾿8Ππ4 Β5Π6 5807 6 βίομῃθ Ὑῃ]ο νγᾶβ ὕάκοθηὶ 
᾿ΑΥΔΥ ἴγοια {8:6 πηουῦ οἵ [Π|6 ΒΘρ]οἶΓθ. 

2 ΤΏΘη ΤΌΠΗΪΠΡ ΑΥΔΥ͂ 886 οδιηθ᾽ ἴο 5]- 
᾿τποη Ῥρίθγ, δῃηᾷ ἐο {6 οὔδιϑν ἀΐβοῖρ]θ, νυ βουη 

τ ἢ ΒΡΊ665, ΔΟσοΡἸηρ' ἴο {86  Θνγβ᾽ συβύομῃ 
οἵ θαΓΊΔ]. 

41 Βυῦ ὉΠ616 ν᾽ᾶβ ἃ ργαθη ἴῃ ἐπ6 ρ]δοθ. 
γΠΘΓΘ ὑΠ6Υ Βδησοα Βΐτη ; ἃπα ἴῃ ὑμαῦ ραγ-᾿ 
ἄθῃ γγἃβ ἃ ΠΟῪ ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ, ἴῃ τ ΒΙΟἢ ΠῸ ΟΠΘ᾽ 
δα ϑνϑῦὶ νοῦ θθθη Ἰαϊά. 

42. ΑΒ. Ὁ: ΒΘρΡΌΪΟΙΓΘ γγ͵ἃ8 ΠΘΔΡ ἂὖ μη; 
Ὀϑόδαβθ ἰδ τγὰϑ ὅπ ργθραγαύοη- αν οἵ ὕμθ 
{6 78, ὕΠ6Υ Ἰαϊα {6818 1η 1, 

Ομ.» ΧΧ. ΟΗΔ». ΧΧ, 
1 ΙΝ {π6 ἢἤνβὺ ἀδὺ οἵ ὑπ σθοκ,, ΜΑΡΥ 

080 Μαράδ]θηθ οᾶπιθ ὕο 6 ΒΘΡΌ ΠΟΙ ΘΑΡΊΥ͂, 
ΜΠΘη ΟἀδΡκΠ688 νγὰ8 γοὺ δὐγοδά, ἀπ 880 
ΒΔ 8 βίομϑ τϑιπουθα ἔγοπι ὕΠ6 τηουΐλι οὗ 
{Π6 ΒΘΡΌΪΟΝΓΘ. 

2 δι: τη ὑπογθίογθ, ἀπε οδῖηθ ἴο δἰ ιηοα 
Ῥίον, ἀπά ἕο {Π6 οὔπον ἀϊβοῖρ]θ, στ ῃοτὴ 

᾿θβι8 Ἰογϑ, δη4 586 βαϊ4 πηΐο ὕπθιη, ΤΠΘΥ 1 68185 Ἰονϑα, ἢ ἀπ 86 βαϊᾷ απίο ὕμθμι, ΤΏΘΥ 
μιᾶγθ ἔβκθη δυναυῦ ὑμ6 Τιον ἔγομι ἐμ βθραΐ- πᾶνθ ὕαϊζθη ἀναγ οὰν Το {τοπὶ ὙἹ ΠῚ Π 

[οἶντο, ΔΠΔ νψὸ ΚπΟΥ πού νι ῃθγΘ ἔΠΘΥ Πᾶνθὺ 
[Ἰαϊὰ δίπι.7 ] 
άρ Ξ ] 

τ με, “ἴο ὈΌΓΥ τποτη." Ϊ 

Ι 5 στ, “ποΥ πὰ ποῦ γοῖ Ἰαϊὰ δὴν οπα. 

5. οτ, “πὲ θεσδθβο οὗἨ ἔπε ὑγορασαίίου οὔ {πὸ ζοννε, θ6- 
σϑῦβ6 [Π6 ΒΟΡΌΪΟΝΓΟ νγὰβ πραγ, (ΠΟΥ Ἰαϊὰ κυ ἰπβίας ἱξ,᾽ 

“ ΟΥ, " ἐπὸπ 516 ΓδΠ ΔΎΓΑΥ, 5.6 σᾶτησ." 

5 πε, “ΟΟΚ ἀννᾶν." 

5 πέπεομη απ. 

7 τ, ““Πετο ἴξ 15 ΠΟΥ αἰ Ἡΐτ," ] 

270 

0Π6. ΒΘΡΌΪΟΙΓο, ἃηἃ πὸ ΚΠΟΥ ποῦ ὙΨΠΘΓΘ 
ὉΠΟῪ πᾶν Ἰαϊὰ Ὠἰπη. 

1 βαηῃϊα, 85 ποῖ "σνογ,᾽ ἐπε'λ, 
---.-- 5 ᾿Ξ: τοὶ 

| 
3. γχπ| “πὸ ἤχει οὔ ἔπ βδοθαΐηβ," μία τῶν σαββάτων. 

5. 71," νγδβ Ἰουίηρ,᾽ ἴ.6. " πδα θοσπ Ἰονίη,᾽ 

4 1ἰε, μον ἴοοκ," ] 

᾿ς 5. απ'λαρῆ, ΤῸ," τηον Ἰαϊα Ηΐπι." ΤῊΐ5 σοπδέγασξίου ἀἰΤΌτΒ 
ὕγοτη πο βαμίαϊς, ἐπέ αμκααρῆ. 



σμαρ. ΧΧ. 585. ΖΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

ΤῸ ]6 οὐ ἐμ ΦΘν8} νγ88 ἴο ὈΌΓΥ. 

41 Απᾶ {ποῦ γῦᾶβ ἴῃ ὅΠ|6 Ῥ]δοθ 'π συ Β]Οἢ 
ἢ6 νὰβ ογιοϊβοά ἃ ραγάθῃ; πᾶ ἴῃ ὑπδᾶῦ 
Βαγάθη ἃ ὩΘῸ ΒΘΡΆΪΟΙΡΘ, ἴη ὙγΒ]Οἢ. ΠΟ ΟΠΘ 
δια ονϑν θθθη [δ]. 

42. ΤΊΉΘΡθ, θθόδιιβθ οἵ ὑπ 6 Εν οὗἩ {Π6 
Φον8, θθοδιιδθ ὕΠ|6 ΒΘΡΌΪΟ ΓΘ τγὰϑ πρὶ αὖ 
μδηά, ὉΠΟῪ ἰδ] 4 «6818. 

65.». ΧΧ. 
4 ΧΙ,.--- 1 ΑΝ οἡ ὑδθ ἢνϑυ ἀδὺ οἵ ἐμ 

το Κ ΜανΥ Μαράδ!θπθ οοπιθί ὕπο ΓΘ το 
ὅπ6 ΒΘρυ] οἶσθ, ἴῃ ὑπ πιουπἰηρσ αὖ ἄανπ," 
8ΠᾺ 586 βθϑῦ!ι ὕΠ:6 βύοπθ ὕδικθὴ ΤΥ το πὴ 
86 ἀοογ οἵ ὅπ: ΒΘρ. ΕΓ. 

2 Τῇθη 886 σιπποῦδ, πα οομθῦ ἰο 
Βδίπιοη Ῥρίθν, δπα ὕο {6 οὔδμιθν αἴβοῖρ]ο, 
ψΒοῖῃ {6818 Ἰονθα," αηα βαϊψἢ ἀπο {Π16 10, 
ΤΠΘΥ μάν ἔδκθὴ ἀὐαγῦ ὑπ6 Το ὑθμθποθ 
ἤγοπὶ ὑμθ ΒΘρΡΌΪΟΒΓΘ, δη4 6 Κποὸν πο 
ὙΈΘΓΘ ὉΠΘΥ Ἰαϊα Ηΐπι. 

1 νδγ, " οὕ 71 ενν5.᾽ 

3 δ150, “νγὰ8 ΟΥῸΥ Ἰαἰα.᾽ 

3 χξ, “ σῖεἢ (Π6 τηογηΐηρ.᾽ 

4 ἐπέ αγδλαϊμίδπ. ΤΠ6 Αὐτηθηΐδη Ν᾽ Ἔυβίουι τη ΚῸ5 ΠῸ 8]- 
Ἰαδίοη ἰο σκοτίας ἔτι οὔσης, 85 ἀγϑλιαϊεῖα ἰΒ τὸ πρωΐ οπὶγ. 

5 1,6. “νγαβ Ἰονίπρ',᾽ 58 πι|6 ἴδῃβο 85 ϑδῃϊα, ἀπ ΜοιαρΗϊ, 

5 γ1{. “ἜΠ ον ἴοοῖκ ἀνταν." 

7 γδγ. “Ἱ Κηον ποῖ. 

ΘΕΟΘΚΘΙΑΝ. 

85. 18 {Π6 σαδέομι οὗἩ θαυΓΙα] οὔ ὑπὸ 76 58. 

41 ΤΠΟΓΘ τγᾶ8 ἴπ ἔῃ Ρ]δ66 ὙὙΠΘΓΘ ἢ Ὑγ88 
βύγοίοῃθα οι {6 ΟΓΌΒΒ ἃ υἱπο-ράγάθη ; ἀπὰ 
ἴῃ ὑπαῦ σαγάθη ἃ ΠΟῊ ΒΘΡΌΪΟὮΓΘ, ἵπ τ ἈΪο 
ΠῸ 016 νῦ88 ἰφ]ά, 

Ὀθοδιδθ οὐ {π6 Ῥγθραγαύίοη οἵ 086 «6 ν8 ; 
Ὀθοδιιδθ ὑμαῦ ΒΡ. ΟὮ ΓΘ τγα8 ΠΡ αὖ Βαπα.} 

Οπαν. ΧΧ. 
᾿ς Φ ὙΧ1Π].---Ἱ ΟΝ ὑπδῦ ἢγβῦ Βα δὲ ἢ ΜΆΡΥ 
Μαράδ]οπθ υυθηῦ θαγ]γ, νΥ 8116 10 τγ88. 801}} 
ἀν, ἴο 086. ΒΘΡΌΪΘΗΓΘ, πα 8}10 858} ὑ}6 
Ἰατρθ βύομθ ἔθη ΔΥΓΔΥ ἔγοπη ὕῃ8 ἄοον οἵ 
{86 ΒΘΡΌΪΟΙ ΓΟ. 

2 81:16 σϑη, πη οδῖηθ ο ϑ΄᾽λουλου Ῥοίου, 
πὰ ἰο ὑπαῦ οὐμθν ἀἰβοῖρ!θ, τ ΒΟπὶ «[65118 
Ἰονθά, δπα 8110 βαϊά τπιηῦο ὕπθηῃ, ΤΊΘΥ μᾶνΘ 
οὔαϊκθα αυᾶν ὑπο Το ἔτοπι ὑῃ 6 ΒΘρΡΌΪΟΝΓ, 
πα 1 Κπονν ποῦ ποτ ἐπου Ἰαϊά Ὠΐτη. 

τ ΑἸΠααϊπρ ἕο ἔπ σοπέγουθυεν δρθουῦξ πο βοραϊοῆγο οὗ 
ΟἿΣ Τοκν, Ασομ, ΤΊ πχοΐην, ΡΊΡΥ., ν. 145, 58 85 ἴπδὲ, “" ογσὶ 
βορλιίανιὶ αγίαπ Οἠνιβέεδηϊ, ΠΟΘ ἅτ ὄνγο ΒΘΡΌΪΟΝΓΟΒ. οὗ 
Ομ βΥ : ογέλὲ πεείδα, οὐνθ ἴῃ ἔπ6 καγᾶδη, ἤθνσι πὶ ἔπ ΤΟ οΚ 
ἴῃ Ὑμῖν πῸ τδη τνὰβ Ἰαϊα : θὰῦ τυ θὴ ἴπ6 ΤῸ ΚΡ νγ85 Ἰαϊὰ 
{ποτο, Αππδ5 ἀπ Οδίδραβ ἕοοκ ἰδ της, κανὸ ἰδ τὸ {πὸ 
παλτὰ ὙΠῸ ρμἰδοθα ἰδ οἰβουνῆοτο; πὰ ἔποπσο ἐθ6 Το κν 
ΤΌΞΟ. ΤῊΪΒ ΠΟΙ͂Υ τῆδι, ΤΠ] Ρογβιδ οα οὐ ΤΠ ὑσιι ΟΥ̓ 81} 
διὸ ποαγὰ οὔ {πὸ δας πη τον ΟΥ̓ ΟΥΟΥΥ 5ροῖῦ πὸ νἱβίτοα, [5 
δη5 πἰβ παυταῖίνο : “ γαπιοέδει υἱδὶ χε ἴχο5 Κυῖδα ἀα πεἰὶ 
απααπιαξΐβα ἀα ατὰ ᾿δέϊγοιοα, δαάα αἼτεγανα αἰδισεβ α Κιάα 
ἐπὶ βαπρελιιίϊ, βαάα ἐδαγργαρηίαάος ἀὰ ἀαϊάιϊιυα {ρ'αϊϊ ! ον 
π6 Ποτὲ Οὗ ἃ τῆλ τηιιδῦ Ὀ6 οὔ βίοπιθ πᾶ πὶῖβ 500] οὗ 
δἀδτηδηΐ, {7 6 θὸΡ ποῦ Ππογο {πὸ ΤῸ ΚΡ τν85 ογαοϊ ποῦ, 

Ὀυγίοα,᾽" 

ΑΝΟΊΟ-ΒΑΧΟΝ, 

οὗ πτογΐβ, 88 ὑπ6 {6 υν8᾽ σαϑύοπι 15 ὕο ὈΌΓΥ. 

41 Απᾶ {Π6Γ6 νῦᾶβ ἃ ψουύ- ραν θη ἴῃ ὑπαὺ 
ἴδοθ τ θτθ ὉΠ|6 ϑδνίου" νγ88 Ὠδηρθᾶ ; πὰ 

1ῃ ὑπαῦ σαγάθῃ τῦδϑ ἃ ΠΟῪ ἕο, ἴῃ ΓΒ 10} 
88 γϑῦ ΠΟ "δὴ νγ88 ἰδ1]4. 

42 ὙΥΒογοίουθ Ποὺ Ἰἰαϊὰ ἐΠθ ϑϑνίουῦ 
ἔπογθ, Ὀθοδιβο οἵ ἔπ «6 υν8᾽ ῬΥΘΡΑΓΑΌΟΙ, 
[ἴον ὑπαὶ πἰρ ἢ} νγᾶ8 86 τομθ.} 

Ομ.» ΧΧ. 
“ χιχ.---1 Βυτ οἡ ἃ ἀδγ οἵ τοϑβὺ ἐμ18 

ΜανΥ Μαράδιοπθῦ οδηθ ἴη ἐλδ τηουηΐηρ, 
ΘΓ 1Ὁ γγὰβ Πρ, ἕο ἔπιθ ἕουα, ἀπ ἃ 8}16 8ᾶνν 
πα {6 βίοπθ νγὰϑ ὕακθῃ γᾶν ἴγοιῃ {Π|6 
οι." 

2 ΤΠθη τᾶπ 886 δηδ απο ἕο ΚΠ ἢ 
Ῥροίον, δπα ὕο ἐδαῦ οὔμπον ἀϊβοῖρ!θ υμοῖῃ 
ὑπ ϑανίουν Ἰονθά, ἀπ 886 βαϊᾷ ἕο ἔμθιῃ, 
ΤΉΘΥ ἴοοῖς ἐλο Ἰωονρ ουὐ οὗ ἔθ ἑοῦ, απὰ 
νγὸ Κπον ποὺ πθγὸ ἐμ Υ Ἰαϊᾷ μη. 

ἈΒΑΒΙΟ. 

[Ὁ Π|6, 88 ὑΠ6 ουβύοιῃ οἵ ὑῃθ {608 18 αὖ ὑῃπϑὶν 
θατΙ}.1 

41 Απα {610 τῦδϑ ἴῃ ὑπο ρ]δοθ ἰπ τ ϊοὶ 
65.855 νγᾶ8. ὁρποἰ Ποα ἃ σανάθη ; ἀπα ἰπ {}|6 
βΆΡΙΘη ἃ ΠΟΥ ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ, δηἃ πὸ ὁη6 πδὰ 
[θθθῃ Ἰοῖξ ἴῃ 10. 
᾿ς 42. ΔΑπαὰ {δον Ἰαϊὰ {6808 ὕμοῦθ Ὀθοδιβθ 
1Ὁ νγὰ8 ὕΠ6 οπά οὔ {Π6 Τρ αν οὐ {Π6 {68 
τὰ Ὀδοδιβθ ὑΠ|6 ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ τ 88 ΠΘΑΡ. ἢ 

ΟηλΡ. ΧΧ, 
᾿ δ ΧυΠ|.---1 ΑΝ θη ἰῦ τγὰ8 ὑΠ 6 ἢγβιῦ 
᾿ἄαῃ οἵ ὕπθ ψϑοὶς ΜαυΥ Μαράδ!οπθ οαπιθ 
ὙΘΡΥ ΘΔΡΪΥ, 88. 1 γγἃ8 γοὺ ἀανκ," ἀηΐο {Π6 

μοὶ ἴγοπι ὕΠ6 ΒΘΡ.]Ο ΓΟ. 
2 Τηθη 8816 πιαβίθηθα ἀπ σδπὴθ ἕο Ξἰπηοη 

Ροίθυ, πὰ ὕο ὑπαῦ οὐμιον ἀἰβοῖρ]θ ὙΠ πὰ 
1808 Ἰονϑα,7 δηα 85}10 βαϊα απῦο ὕμθπι ὕντο, 
ΟΤΒΟΥ Βᾶνθ ον τὶ θα ἀνγδὺ ὑπ6 Τυοτα ἔγοπὶ ἐπ 
ΒΘΡΌΪΟΘΝ ΓΟ, απ 1 Καονν ποῦ πο τὸ {πο Υ ἰοῦ 
'Βέϊη. 

1 Βποῖ ἰβ ἐπ τοδ προ ἐπ ΜΆΓΒΙΔΙ1 5 οὐϊείου. ΤΈΟΥΡο 
Ἰοδνὸβ οὔὖἕ ,“υγάλον πεὴ, υθΐον ΜΆΓΕΙΔΙΙ δπνοΐοβοβ υυ τα 
Ὀγδοκοῖβ; ἀπά πὸ κίνοβ μογέλσνυν ἔλαγα Ιωάεα χεαγομης 
σας, ιυϊάν ἐλα ὄψγζεπε, ἔνο τησαπίπς οὐὁὨἨ υυιίο ἀοοβ ποῖ 
τ δ ν ἀρροαγ. 

3 δῃ ἀπῆν γεδίει ἰαρε. 

5 γ{ξν “εὐῖβ Μαζἀδ᾽ οπὶ 5} Μαγν." 

4 566 “ΕἸ τς, Ηοπη. ἴον Ἑδβίου 5, νοὶ, ἱ, Ρ. 399. 

ΠΠἍ 6, "δὲ ἐποῖν Ὀαγγίηιτ᾽.---' τοι ὑπο ν ὈΌΓΤΥ." ῬΟΙΣ ΚΙ. 

3 ῬΟΙ͂ΥΚΊ. οὐα "7 κυ." 

8 γ1π. "πὸ δ ὑγδϑ Ἰοΐτ," ἴ,.6, δὐογοξίπιο, " ἐπ ἐξ. ΤῊΝ ὑτοῖ. 
᾿σδηποῖ ὕ6 ὀχργοβκοὰ οἰοτνεῖπο ἐπὶ Ἐπ ρῖδου ἔπιδηι Ὁ. ἴδ 
ῬΙαροτί, 

4 Τινο σοππίσισείοη ΟΥ̓ {Π}|8 νοσβὸ 5 τον οσβοῦ ἴῃ ῬΟΙΥΚῚ. 

5 “1 πο ὄγπε ἀν," ῬοΙγκῚ. 

6 ΘΟπρ. ἃ ῬΘΓΆΙ]ΟΙ Ῥϑαβακο ἴῃ Υ, Τί παισὶ, ἡ. 906. 

᾿ ΤΊ 6, "γδ5 Ἰονίη," ὑτοῖ. ἱπιροτγί, 
Ι 

42 ΤΊογο ὉΠΟῪ Ἰαἰα ἐπ ῬοάΥ οἵ {76βι8. 

ΠΟΤ ἔΠῸ ΤΟΟΚ νὰ γοηΐ, γΠοσο Ηδ νγὰβ Ὀοσπα ἴπ πον δον 

ΞΑΥΟΝΙΟ. ᾿ 

ΒΡίΘο8, 88 ἐδ ουβέοπι οἵ {16 7ϑν8} 18 ἴο. 
ὈΤΥ. | 
41 Απᾷ ἔῃογθ νγὰβ ὈΥ {Π6 Ρ]δοθ σΒογοὶ 

ἢ ν»ὰβ ογιοῆθα ἃ σαγάθη; ἃπὰ ἴῃ ὑμαῦ, 
Βδτάθη ἃ ΠΟῪ ΒΘΡΌΪΟΝ ΓΘ, ἴῃ ΒΟ ΠΟ ΟΠ6 
γγὰ8 γοῦ ἸαἸα.3 ] 

42 Ὑπογο ἔμθη, θθοδυβο οἵ ἐμ6 Ενϊάαυ. 
οὗ {μ6 {16 νγ8, Ὀθοδιβο ἐΠ:6 ΒΘρΌΪ οι το 88, 
ΙΒ αὖ Βαηᾷ, {ΠΟΥ Ἰαϊᾷ «6818. 
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σπαρ. ΧΧ. | 
4 ὙΧΤΙΤ.---1 ΑΝ οα {π6 ἢἤγβε οὔ ἔδθ' 

γΟΟΚ ΜαΡΥ Μαράδὶθπθ οαπηθ ἴη {ἢ 6 τπογη- 
Ἰηρὅ ἴο {Π0 Βθραϊο το, ν ἤθη ἰῦ νταβ γοῦ ἄτι, 
δηἃ 58} ὑῃ6 βίοῃθ ἔβκθῃ ναῦν ἴτοιη ἐμοὶ 
ΒΘΡΌΪΟΝ ΓΟ. 

2 88:6 τδῃ ὑ!ογ Ὅσο πα οατηθ ἴο 5πμοη 
Ῥρίθγ, ἃπᾶὰ ἰο ὑμθ οὔμιοὺ αἰβοῖρ!θ, σΒοῖης 
6808 Ἰονθᾶ, πὰ βαϊά ὑπο ἔδθιη, ΤΥ, 
Βᾶγθ ἔδκθηῖ ἔπ Τιονὰ αναν ἔγοτι ἐΠ6 βοραΐ-᾿ 
θα δὰ ψ Κπον ποῦ ψΉΘΓΘ ὑπο Υ ἰαϊὰ. 

ἴπη. 

1 γεξ, “ἴο ἔπ 7 ννβ." 

3 “ἴῃ ψυΒ]οἷ πῸ ὁπ δ νον Ῥδοπ Ἰαἰ ἃ." Οπίτοπι. 

3. ἐξονγαγὰβ [Π6 τπηογπίπρ.᾿ ΟΞΙΓΟΠΙ. 

Φ1ἰδν ΚἸΠΟΥ ὕΟΟΚ ἄννᾶν.᾽ 

ΡΕΆΒΙΑΝ. 

ουβέουῃ οὗ {1:6 678 18 ἕο Ὀαγγ.ἷ 

41 Απᾶ αὖ ἐπ ρΙδοθ ψνβθγο ἔμπον οσποϊβοα 
Τοβὰ8 ὑμοῦθ νγὰϑ ἃ σαγάθῃ; ἀπ ἴῃ ὑμαῦ 
Βδτάθη ἃ ΠΟΥ ΒΘΡΌΪΟΝ το ἴῃ π᾿ ἢἴοῖ ὑπο ν μδα 
ΠΘΥ͂ΘΙ γϑῦ Ἰα]ἃ δ ην ΟΠΘ. 

42 ΤΟΥ Ἰαϊὰ {688 ἴῃ ὑΠπαῦ ΒΘΡΌΪ]ΟΝΓΟ, 
θϑοδιβο ἔμ πἰσιῦ οἵ {πὸ βαθαῦ παᾶ αἱ-᾿ 
τον θθριῃ 2 ἀηὰ ὑπαῦ ΒΘΡΌ ΟΝ τΘ τὰ Ὠἷσἢ 
αὖ Βδηᾷ, 

Οπ.». ΧΧ. 
1. ΑΧΡ ἴῃ ἐδ πιογῃΐμρ οὗ ἐπ ἢγβέ δύ 

οἵ {86 τϑθῖκ ΉΘῊ ἃ8 νοῦ ἰῦ τγὰβ ἀἄατῖς, ΜΙΆΓΥ 
Μαράδ!θπθ οαπιθ ἀπο ἐπ ΒΘΡΌΪΟΝ ΓΟ, δά 

᾿ΒΘΡΌΪΟΝΓΘ, δπὰ 8110 βᾶνν ὑ86 βύοῃθ τ ]θὰ βαν ὑπαῦ ὑπ Βίομθ νγὰ8. ὕβδκθι ἈΥΓΔΥ ἴγοιῃς 
ὑπθ ΒΘραΪοἢ το. 

2 ὅθ τη. πὰ απο ἕο βίπιοηῃ Ῥούοσ, 
δηὰ ἴο ὑμαὺ αἰβοὶρὶο ποτὶ 688. Ἰονθᾶ,. 
δηἃ βαϊᾷ απο ἔπιθι, ΤΊ ον παν ἐακθη ἀνγαν 
ον Ἰωοτὰ ἔγοπι ἐπ 6 ἀορυΐοιιτο; Δ 1 κασι 
ποῦ ψἈΙ ΠΟΓ ἘΠΘΥῪ σαγγιθα δΐπ,. ᾿ 

τις. “ταὶ ΠΟΥ ὈσΓΥ." 

3 χξ, “πιδᾷ δἰγοδν οπζοτοῦ," 



ΟἨἩλΡ. - 

ΑΥΤΗΟΘΕΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. 

8. ΤΡρύϑυ ὑβογθίογο νυϑηῦ ἔοι, ἀπὰ [{μ80] 
οὔθ ἀἰβοῖρ]θ, [ἀπ οδτηθ [0] 116 ΒΘΡ.ΪΟΒΓΘ. 

4. 80 ποὺ τᾶπ θοί ὑορθύμου : δηα {Π6 
οὔποθ ἀϊβοῖρθ αἸ4 ουύγαπ Ῥούθν, πη ἃ οᾶΠ16 
ΠΣ ἴο {Π|6 ΒΒρ. ]οὮγθ. 

δ᾽ Δπᾶ [867 βίοορίπρ' ἄοπη, [ἀπά Ἰοολίησ 
ἴηι] [580] 8 ᾿ἴπθη οἱούμθβ ᾿γίπρ; γϑῦ 
υϑηῦ 6 ποῦ 1Π. 

᾿ς 6 Τα οομπθῦμ ϑίπηοπ Ῥοϑύθι [Ὁ]] ΟἹ ηρ' 
“δῖ, ἃπᾷ σψϑηῦ ἰπίο ἐμ βϑρῃϊοιγο, πὰ 
᾿βϑϑίμ ἐπ Πἴπθη οἱοῦμθ8 [116.} 

7 Απὰ ὅ.πΠ6 παρκίῃ, ἐμαὺ νγ88 δθουῦ 18 
μιοδα, ποῦ ᾿γίηρ' ψῖῦῃ {Π6 ᾿Ἰἴπθα οἱοῦμθβ, Ὀαὺ 
ΥΤΑΡΡΘΑ ἐορθῦμοι ἴῃ ἃ ρἴδοθ ὈΥ 1086], 
᾿ 8. ΤΒθη σϑηῦ ἴπ [4180 Π80}] οὔπϑν α18- 
οἶρ!θ, βίο. ολτηθ ἤνβῦ ὕο ὕΠ6 ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ, 

᾿δηὰἀ Π6 βᾶνῦ, δπα θε]ϊονυθᾶ. 
9. ἘὸῸν 88 γοῦ ὑῃ8ὺ Κπϑὺ ποῦ ὕΠ|6 ΦΒογρ- 

δατο, ὑπαῦ ἢθ πιιβὺ τῖβθ ἀραίῃ ἔγοιῃ ὕΠ6 
ἀθδα. 

8 Απᾶ Ῥροίοι νοπῦ ουὖ, «πᾶ ὑμαῦ οὐ ον 
αἰβοῖρ]θ, ἀπά ὑπο ψθῦθ οοιηΐηρ ἴο {Π6 
ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ. 

4. Απα ΤΠ6Υ 6 Γ6 γα ππὶηρ' ὕνγο ὑορθῦμου: 
Ῥαῦ ἐπαὺ αἰβοῖρ]θ σὰπ θοίογθ ϑϊπιομ,} δηα 
οᾶτη6 ἢγϑῦ ἴο ὑΠ6 ΒΘΡΌΪΟΘΗΓΘ. 

ὅ Δπηᾶ ΠΒο]οοκϑᾷ ἰπ, δπα βαὺῦ 6 οὐ 68 
Ἰαϊᾷ θγ ; θαῦ μα ψϑηῦ ποῦ 1η.5 

6 Βυῦ Βίπιοπ δ πηθ ἴδον, δῃα πϑηῦ ἰηὔο 
6Π6 ΒΘρα ον, ἀπ βὰν ὑπ οἱοῦ 68. Ἰαϊὰ 

Ὀγ, 

7 Απὰ ὑπΠ6 πδρκίη ὑμαὖὺ 88 ὑ164 ἃγοιιπαΐ 
ἢϊ58. μθαά, τσαβ ποῦ ψιῦῃ ὑπ οἱούμθβ, Ὀὰὺ 
[ο] 464 ὑρ,ῦ ἃηἀ Ἰαϊὰ δϑ146 ἴπ ὁπ6 ρ͵δοθ. 

8. ΤΉΘη νι οηὖ ἴῃ 4150 ὑπαῦ οὔμοι" ἀἰβοῖρ]ο, 
ὙΠῸ οαπηθ ἢνϑὺ ὕο 06 ΒΘρΡΌΪΟΙΡΘ, ἃπα ἢ6 
Βα νν, 8η4 Ὀ6]Ἰθνϑα. 

9. ἘῸΡ 88 γοῦ ὑῃ8ὺ 616 ποῦ Διγ ΓΘ ἔοι 
{π6 βογίρύαγθβ, ὑμαὺ μἢ8 γγὰἃ8 τϑδᾶγὅ ὕο γἴδ6 
Τγροπ ὕΠ6 ἀθδά. 

ἈΔ.}. 33. 

Δ 5. 1κπικοὸ χχίν. 12. 

2 ΟἿ, χίχ. 40. 

3 ΟἹ. χί, 44. 

4 ῬΕ, χνί. 10; Λοῖβ ἰϊ, 25--31 ; χίϊὶ, 34, 35. 

1 πις. “ταπηΐηρ ργοσοαρα ΞΙπΊΟΙ.᾿--- Ργοσδαοθα, τὰπ τι οἢ 
Τα βίου ἔμδὴ Ῥοΐου.᾽ ΗΓΚΙ. 

3 χ1{ν " κοϊπρ' 'ἰπ ΒΘ νγοπέ ποῖ ᾿ἰπ.᾽ 

3 {Πρ 5ίτηοι Ῥοΐου. σοτηθίῃ, ΤΟ] ουν πη ρ, αὔζου Πΐτη, πα 
πυοπῦ πο ἴΠ6 ΒΘΡΌΪΟΩγο.᾽ ΗΤΚΙ. 

4 ἯΓΚΙ. [85 ΟἿΪΥ "πα νγὰβ οὴ Ηἰβ ποϑδᾶ. 

5. “θαΐ Βοῦ δρατύ, Το] δὰ ἂρ ἴθ ὁπ ρἰδορ,᾽ ΗἩΓΚΙ. 

δ᾽ ΟΥ̓́, “ῬΓΘΡΑΥΘα,᾽ ΟΥ̓ νᾶ 5 ἴο.᾿---' παὖῦ 1 νγὰβ στ ρηΐ,᾽ ΟΥ 
“70δε,᾽ ΗΤΚΙ. 

ἘΤΉΗΤΙΟΡΙΟ. 

8. Τῆθη Ῥοίθι οϑῖηθ οαὖ, ἃπα ὑμαῦ οὔθ ν 
ἀἰἴβοῖρ!θ, πᾷ ὑμπθυ νυθηῦ ὕο {Π|6 Βθρυ ]οἾ ΓΘ. 

4 Απᾶ 848 ὑπὸ ὕνο τδὴ ἐορούμου, ὑμαῦ 
οὔμον ἀἸβοὶρ]8 οαΐγαμ Ῥρύθι 1π ἈΡΡΊΥΙΩρ δὖ 
{Πι ΒΘΡΌΪΟΙ ΓΘ. 

ὅ Απᾷ σψῆθη μ6 Ἰοοκθὰ ἴπ, ἢθ βᾷν7 {88 
οἰούμ 65 Ἰαἱὰ 2 θὰ πθ ννϑῦ ποῦ ἴῃ. 

Θ Τπθη δίμαοι Ῥοίου [Ὁ] ον θα, πα δι 8 
ἴο ὑμ8 βθρϊοῖγθ, ἀπά πυθηῦ ἰπίο 1ῦ, ἀπά 
Τουπα ὑπ οἱοῦμθβ ἰἸαϊὰ οα ομ6 8146, 

7 Απᾶ πθ μδῃάικογομίθι 3 τ πϊο ἢ. ττὰ8 
ΟἹ ἷβ Πθϑ4, νγὰ8 [Ὁ] 464. ἀρ Ὀγ 1056]}, ἃπὰ 
ποῦ νῖθ ἢ ὑΠ6 οἸού 68. 

8. Αἴον ὑπαῦ, αἰ8δὸ ὑπαῦ οὔθ ἀϊβοῖρ]θ, 
σθο ουὐταῃ Ῥαύρθυ ἴῃ ἀντὶ νίηρ αὖ ὑπ6 Βθρι]- 
Θἤγθ, σγϑηῦ ἴπ, ἃπ4 βᾶνν, ἃπα Ὀο]ϊονθά. 

9. ἘῸΡ ὑπο ὺ ἀϊὰ ποῦ γοῦ Κπονῦ ψπδῦ ἐδ 
ἴη ὑπ βουιρύαρθβ, ὑπᾶῦ ἢθ Βῃου ὰ μᾶγθ ὕο 
Τἶβθ ἔγροιῃ ὕμθ ἀθαᾷᾶ. 

1 τ. “δπα ἃ5,᾽ ΟΥ̓ “ὙΥΒΐΠ6 τπ6 ὕννο σὰ ΤΟρ ΠΟΥ, ποῦ, 
“6 ὕνγο γα ηΐηρ’ ΤΟ οὕ ΠοΥ.᾽ 

3 ῬΟΙΥΕΙ. δα ᾶβ, " δηα αυγτδηροα,᾽ 

3 καδαπα ἴβ. ἃ Ὀαπὰ οὗ Ἰΐπθη οὐ οὗἁὨ Χ οοΐΐοῃ οἱούῃ νυ ἢ ἴῃ 
πὸ Ἐδβῦ ἰβ ὑγοση δ.5 ἃ Τσθδη γοὰπᾶ ὕπο ποδᾶ. 

4 ῬΟΙΥΕΊ. οπὶῦβ " υ]δῦ ἰ5.᾿ 

δ οΥ, “παῦ δ νγοῦθ ἴο τῖβθ ἔγοσῃ πὸ ἀθαᾶ,᾽ οὐ "πιβῦ 
τίβο ὕγοπι {πὸ ἀθδὰ,᾽ 

ΒΑΗΙΘΡΙΟ. 

ΜΠ Βυν Ῥρίθσ. σνϑηῦ ουὖ, ψιῦῃ ὑπ οὔ. 
᾿ἀἴβοῖρ!θ, δμα ὉΠ6Υ οαπηθ ουὐ᾽ ἴο {Π6 Βθρ]- 
[ οὔγο. 

4. Α8 0086 ὕπο 616 τυ ππίηρ ἐορθύμοι," 
ἀμ οὔμον. ἀἸβοῖρ]θ μαβίθπθα ἴο ΤΠ ΤΠΟΓΘ 
ἔθη Ῥρέθν, 8πα [6 οδιπθ ἢγϑῦ ὕο {Π6 ΒΘΡΕ]- 
ΟἾ ΓΘ. 

ὅ Ηδς Ἰοοκορὰ ᾿πβῖ146, απα ἢ6 βαὺὺ ὕμθ 
ΟΙοῦ 65 Ἰδϊα ἂρ ; Ὀαΐ Π6 σσϑηῦ ποῦ 11. 

᾿ 6 Βυῦ δίπηοῃ Ῥοίθν αἶδο οϑπη6 0] ΟΠ ρ’ 
μἷπη, ἃπα μ6 πϑηῦ ἱπίο 6 ΒΘρΡΌΪΟΒΓΘ, μ6 
Βδν7 ὉΠ 6 ΟἸούΠ68 Ἰαϊὰ ἀρ, 

7 Απά {8μ6 παρϊκίη σῖο ταβ 164. ὑοῦ 
18 ῃθδά, ποῦ Ἰαϊἃ ἂρ τύ ὑπ6 οἱοῦμθβ, θα 
Το! θὰ Ρ αϑιἀθ Ὁ. 1056], 

8 Τ θη ὑπ οὔμθν ἀἰβοῖρ]θ, 0 ΟΒΤῚΘ 
ἢγβϑέ, υυϑηῦ 4180 ἰηῦο 8 ΒΘρΡ. ]ΟἾ ΓΘ, μΘ 8807, 
ἀηα Π6 Ὀο]θγϑά. 

9 Τὸν 88 γϑὺ ὕμοὺ Κπον ποῦ {Π6 80 1}ρ- 
ἴαγο, ὑμαῦ ἢθ τησϑῦ σῖβο ἴτοπιὶ ἃποηρ {16 
᾿ἀθαά. 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΟΤΗΙΟ. 

9. Τῆθη Ῥοίθι πϑηῦ ουΐ πιῦῃ {Π6 οὔθ 
ἀἰβοῖρ]6, ἀπ ὉΠΘΥ οδπηθ ὕο {Π6 ΒΘρΌ]ΟΙΓΘ. 

4 Ῥυῦ {μ6 ὕνο γδηΐ ὑορθῦμον; ἃπα ὑπ 
αἸβοῖρ]θ σᾶ Ὀθίουθ Ῥρίθιυ, ἃπᾷ [6 οϑπιθ 
Ὀθίοτο μἴπιὶ απῦο {Π|6 ΒΘΡΆΪΟΓΘ. 

δ᾽ Απᾷ Ἰοοκίηρ ᾿ἰπβῖ 46. μ6 βδὺὺ ὕΠ6 ο]οῦ μῃ68 
Ἰαϊὰ Ἂρ ; πϑνθυῦῃθ]θβ8 Βθ νγϑηῦ ποῦ ἴῃ. 

0 δίππιοη Ῥϑῦθι' 4180 οᾶπιο [Ὁ] ον] ηρ' ΔΙΘΥ 
Βΐνη, ἀπ ἢ νυϑηῦ ἰπ8146 {Π| Βθρα!οῆγο, πα 
ΒΔ ὕἢ16 οἸού 68 Ἰδ]ὰ ὉΡ, 

7 Απά {Π6 παρ κίη, ὑπαῦ ἸαΥ οἡ 18 ποδᾶ, 
γγὰ8 ποῦ ρυῦ ψιῦ ὑπ οἹοῦμθθ, θὰῦ Ὀοὶηρ' 
Το] θα ὰΡ νγ᾽88 ἰδ δϑιθ Ὀγ 1086], 

8. ΤΏΘη νυθηῦ ἴῃ 4180 ὑπαῦ οὔλιον ἀἸβοῖρ]ο, ὃ 
ὙΠῸ οδτηθ ἤγϑὺ ἴο {116 ΒΘΡΌΪΟΙ ΓΘ, ἃπα Βᾶνηρ' 
566}, Π6 Ὀδ]ϊονθά. 

9 Τὸν 88 γοὺῦ ὑμπϑὺ Κπϑὺ ποὺ {1:6 Βουρ- 
ἴαγο, ὑμαῦ μ6 τησδβῦ σῖδθ ἔγοπη πιο ηρ ὅΠ|6 
᾿ἀοδά. 

Ϊ Ἰ ΟΥ, "“ὝΤοτα σοτηΐηςς οὐξ," 

2 

οἴμοτσ ἀϊδείρις,᾽ ἄς. 

Σ ΠΡΡΆΠΝΣ ε ἱερδαρε. 
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οὐ με, “πὲ ΠΟΥ σγοτα συπηίπρ ἴὰς ἔνγο το πο ; {πὸ 

1 χ|π, ἐγγοτα ταπηΐηρ.᾽ 

3 Βα! α, οταἱτβ " δηὰ," 

3 ΤῊς σοπβίγποξίοῃ οὗὨ {15 οἴδιιβο Αἰ ΠῸΓΒ ἴῃ ἔἼι6 Βα! ἀΐο, 



ΟσἘλΡ. ΧΧ. 

ἈΕΆΜΕΝΙΆΝ, 

8 Ῥοίθν νγϑῃῦ ουὖ, δηα ὑμπαῦ οὔμον αΪ8- 
Οἷρ!θ, δη ἃ ὉΠΟΥ͂ οατη6 ὕο 6 ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ, 

᾿ 4 ΤΉΘΥ Μ616 ΤΙΠΗΪΠρ' ὕΠ|6 ὕντο ὑορθύθον: 
πα ἔῃ οὔμϑν αἀἰβοῖρ!θ μανίπρ σοὺ θθίογθ 
τδη ἀυΐο κου ἔμπα Ῥοίθν, ἃπὰ οαπιο ἢγϑῦ ἕο 
{88 ΒΘΡΌΪΟΝ ΓΘ. 

δ᾽ Απὰ διαγπρ' βύοορθα ἄονπ ᾿6 βανν ὑμαὺ 
{86 Ἰῖπθπ οἱ οὔ 68 ὑγθ τ ̓ γἱηρ ὕΠ6 ΓΘ ; θὰ Π6 
νθηῦ ποῦ ᾿π8146. 

θ Τπθη ἀγγῖνοά ϑ᾽πηοη Ῥοίθυ, γῆ νγὰ8 
ΘοΙηΐΠρ' δἰγοι Βΐτη, ἀπ ἢθ στϑηῦ ἱπο {Π|6 
ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ, δπἃ ἢΘ 88} ὕΠ6 ΠΏ ΟΙοὔ 68 
ὑμαῦ ὉΠΘΥ 6 γΘ ̓γίηρ ὑπ οτο,} 

7 Απαὰ ἔδμθ πδρκίῃ ὑμαῦ γγὰ8 ἀθουῦ ΠΪ8 
πιο νγὰ8 ποῦ ᾿γίηρ ψῖθἢ 6Π6 οὔμϑν οἱού 68, 
Βαῦ γγᾶϑ [Ὁ] 464 ὮΡ βορδγδίθι Υ οὴ 9168 βῖα6. 

8 ΤΏθη πυϑηῦ ἴῃ αἶβο ὑΠ6 οὔβιθὺ αἰβοῖρ!ο, 
ΜΠ0 Πιδα σοπηθ ἢγβὺ ὕο ὅθ ΒΘρΌ ΩΓ ; ἢ 
58} Δ Πα ὈΘ]Ἰονθά. 

9 ἘὸὺῸῚ 88 γοῦ ὑπθὺ Κηθὰ ποῦ {Π6 βο:ρ- 
ὕαγο, ὑμαῦ ἢ6 πηιιβῦ σῖβοϑ ἔγουα ὑΠ6 ἀθδά. 

ι Ὅπο Μ8. οποία ΟΝ 

3 ογ, “ἔπδὲ ἴξ ἰβ. δἰ πάϊηρ οα Ηΐπι ἴο τίβο." ϑόπι Μ55. 
τοδὰ, δ᾿ λὲ δαγὰ ὃγ, "ταῦ [Ὁ ννὰ8 Ὀἰπαϊηρ,᾿ 

ἈΝΟΤΟ-ΒΑΧΟΝ. 

8 Ῥροίον τοπὺ οαΐ, πὰ ἐδαὺ οἶμον ἀϊε- 
Οἷρ]θ, δηὰ ὑμιθ ν οϑτηθ ὅο ὅΠ|6 ἑοῦ. 

4 Τῆθη ἐπ ἔττο σὴ ἐορθύθον : δηᾶ ὑπο 
οὔμθυ ἀἰβοῖρ!θ ουὔταη Ῥοίθῃ Ὀθίογθ, ὡπὰ 
ΘΔ Π16 ΒΟΟΠΘΙΣ (0 ὑῃ6 ἔοπιν. 

ὅ Απά ψῆθῃ ᾿θ βίοοροθα ἄουτι, ἢΘ 8 
ὑπ 1 ηθη-οἰοὐ 685 116; δηὰ σϑηῦ ποὺ ἴῃ, 
ἐπουρὶ.ὃ 

θ ἥμοη ϑδίιηοη Ῥϑύθι οαῖηθ αἰου Ὠΐτη, 
πη ποηῦ ἱπίο ὑπ οι, πᾶ ἢ βανν ἢ 
Ἰπθη οἱοῦμοβ 116, 

7 Απὰ {{Π|0 παρὶκῖπΈ ὑμπαῦ ττᾶβ ἀροπ Εἰ 
μιοδά, 10 Ἰδν ποῦ τῖῦὰ ὑΠ6 1ἰπθΠ- οἱ οὐ μ685,2 θαὺ 
δϑαηάον [Ὁ] θα ἴῃ ὁΠ6 Ρ]δ6θ. 

8 ΤΊοη πγϑηῦ ἷπ αἶβὸ {ἢ ἀϊβοῖρ!θ ὑμπαὺ 
ογβῦ οδτὴθ ὕο ὑπ ὕοπι, δηἃ βανγ, πὰ θ6- 
Ἰονϑά. 

9. Εὸν ὕποὺ ποὺ ποῦ γϑῦ ΒΟΙῪ βου ρέιτο, 
ὑμαῦ τὺ πιϑὺ θ6ὅ ὑμαῦ ἢθ Βῃου]ὰ σῖβθ ἔγοι 
086 ἀοδᾷ. 

1 γαάλον, " ταῖμοτ." 

3 ἐλα ἐποισα ἄα, "Ἐπ Ἰπσο.- γοσὰβ." 
] 

3 απά πὸ εοάε ἐλεαὴ ἐπ, ἴ.ο, "Ὀὰὲ γοῖ νγοπξ ποῖ ἰπ ;" "δος 
5111] νγοτιξ πιοῖ ἴπ." 

4 κιυαξίη, " Βαδαγίατῃ,᾽ 

5 ἐλαέ ἡψέ κεὐντεάε. 

5. 5“0ΗΝ. 

ΘΕΟΆΚΘΊΙΑΝ. 

8. Ῥοίθν ἀπά ὑμαῦ οὔμον ἀἴβοῖρ]θ υυθηῦ 
οὔ, ἀηα οαιηθὶ ἕο {ἢ ΒΘρ.ΪοὮ το. 

4. ΤΠΟΥ σαη3 θοῦ ὑοροίμον :ὃ. θὰῦ ἐμπαὺ 
οὔμθυ' ἀἰϊβοῖρ!θ τἂπ ἔαϑύθι ὕμδη Ῥοϑίθν, δπα 
οδιηθ ἢγβῦ ἴο {8 ΒΘΡΌΪΟΙ ΡΟ, 

δ᾽ Απᾶ Πθ Ἰοοκθὰ ἀονπ ἰπῦο ὑΠ|6 βθρα]- 
ΟΠγ6, ἃηἀ βΒδνν ὕῃ6 Ἰἴπθη οἹοῦ 68 ἰδ αρατῦ :ὅ 
δα ᾿ηβι4θ ἢθ νγυϑηῦ ποῦ. 

Θ διίιαοη Ῥοϑύθι οδιὴθ αἴθον Ὠἴτη, ἀπ μ6 
νυϑηῦ ἰηὔο ὑΠ16 ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ, 8πα βανν [86 ᾿ΐπθῃ 
οἱοῦ68 ἰαἱα, 

7 Απὰ ἐμθ πδρκίη στ μϊοῖ γῶ8. ὁπ ΕΪ5 
μιοαα, ποῦ Ἰαϊᾷ υυϊοῖι ἐπ Ἰπθη οἱούμθβ, αὐ 
[0] 464 ὋΡ ΒΥ 1861} ἴῃ ὁπ ρ]δοθ. 

8 ΤΈΘη πτϑαῦ ἴῃ α͵8ὸ ὑμαῦ οὔμον ἀἰβοῖρ]ο, 
ὙΠΟ ΘΔ 1}6 ἢγϑὺ θθίογθ Ῥϑίθν ἰο 86 βθρι]- 
Οἢγθ, δηἃ 6 βανῦ, δηα Ὀο]ϊθνθά. 

9 ΕῸΡ 88 γοῦ ὑμϑύ ποὺ ποῦ [Π6 βουὶρ- 
ὕατο, ὑμαῦ μ6 πιιϑῦ γῖβοῦ ἔρον ὑπ ἀθαά. 

1 1,6, Κ ὙΥΓΟΓΘ ΘΟ ;’,᾽ ῥγοῦ, ἰτυρουῦ, 

3 1.6. “γνο ΤῸ Γαπηΐηρ,᾽ τοῦ, ἱπηροσῦ. 

3 χῦραά, ἰ.6. " ἴῃ γοκο;,᾽ “γοκοὰ τοροίμον." 

1.6. “νγὰ5 Ἰοοκίηρ' ἄοννι,᾽ ὑτγοῦ. ἱπιρουῦ. 

5. ΟΥ̓, "δΙοπο.᾽ 

δ ἀγεγ-αΥϑ, ἴια. Αὐτήθῃ, δαγὰ ὃ, 

ἈΚΑΒΙΟ. 

8 Τροη Ροΐου διὰ ἐμθ οἰμθὲ ἀϊβοίρο 
σπϑηῦ οαὖὺ Δ Πα οαπΠ|0 ἴο ἢ ΒΘρ. ]ΟὮ ΓΘ. 

4 Απᾶ ὑπ ὕντγο 60 πηδκίηρ' 811 Βαβίθ,;". 
δηα ὑΠ6 οὔθ αἰβοὶρ]θ οὐὔναη Ροῦθν, δπὰ 
οδτη9 ἢγϑῦ ἀπέο ὑΠ|6 ΒΘρΪοἢγΘ ἴῃ Βαβύθ, 

ὅ Τῆθη μο ἄγον πθᾶν, ἃπα βανν Π6 Ὀδη 83 
αὶ, απὰ πυϑηῦ ποῦ ἰη.8 

Θ ΤΆθη οδπιθ ϑἰπιοπ Ῥούθν. [Ὁ] οσίηρ 
μῖπη, ἀπ τοῦ ἰαῦο {Π| ΒΘΡΌΪΟΙΡΘ, ἃ 88 
{πθ στᾶνθ οἱου 985 Ἰαϊὰ, | 

7 Απὰ {86 παρκίη" ἐϊπιαῦ τγὰβ οἡ Ηἷ8 ποδᾶ. 
νγ88 ποῦ ὙΠ} 0Π6 στανθ οἱ οὐ 68,2 θὰ ντὰ8 
Το] θὰ ἋΡ βοραγαύθὶ ν ἱπ ἃπούμου ρἰαθθῦ 

8. ΤΈθη πυϑηῦ ἴῃ ὑ}6 οὔμιον ἀἰβοῖρὶθ, πο. 
ὁδῖηθ δὖ ἢγβῦ πύο ὑΠ0 ΒΘραϊοισο, δηὰ ᾿θ. 
88. δηἃ Βο]ϊονοα, 

9. ἘὸΡ 88 γοῦ ὑπϑυδ γθγὸ ποῦ δοαυδίηἰοα, 
ἢ πμδῦ 18. ἴῃ ὑἢ6 Βουὶρύαγϑϑ,, ὑπαῦ μοὶ 
ΒΒου]α τῖβθ ἔγοπι διηοηρ ἐμ ἀοδὰ, 

τ ῬοΙΥΚΙ. δα " τοκχοίποτ," | 

3 αἱ -Ἰαγάϊ. ] 

3 “φδηᾷ νοπειγοά ποΐ ἴο βῸ ἰπ." ῬοΪγΕῚ. 

4 ΟΥ, “ἕοννοῖ," πναπαῖτ, 

5. “ἴῃ δ μἷδοο." ῬοΟΙΥκΊ. 

δ ΧἜΠΟΥ ἔνγο." ῬΟΪΥΕΊ. Ι 

7 ΤῊΪϊβ τοδύϊπς ΔΕΤΟΟΒ ΠΟΑΙΣῚΥ ὑσὶ πὸ ἘΞΗορίς, ᾳὺν. 

“ππ-π---ο’ορΓ  Ἀ Ἀἀτ͵οη;0ηξ;ττ““ἕορΤΉρρΦρἕΨΦοιέοιέἍιοσἔἐσποπσέἔουνωηοιοἔοοἕἔρ,ξαοὦ͵σπτ΄.-τΤΤἷΤἵἝἷὙἷἝὙἷἝὙἷΥΎἧΎῸἷΥΤἷΤΠΤἷΠἷ΄ἷΠἧθΠἷἝἷ΄ἷ΄ἷἷ΄ἧἷἧἷ΄ἷ΄ἷΠἷῆΠ΄ῆΠΠρΠρΠΠρΠρΠΠΠΠρΠἝἷἧἷὐῸ΄΄͵ το θὃἝὃ Ὀο 

5ΒΑΥΟΝΙΟ. ΞΕ ΊΘΟΘΟΘΘ Ὡτονε τ  Ν 
.8. Τῆθη Ῥοίον γθπῦ οὐδ, απ ἐπ6 Οὔμον 

ἀἰβοῖρ!θ, μὰ {πον ὕνγο ὑγϑην ἕο (ἢ6 βθρὺ]- 
Θἢγο. 
4 ΤΒΘΥ ὑπὸ γδὴ ἐορϑίμον : πὰ ἐπ 6 οὔμον 

Αἴβοῖρ]9 ταπ Ἀβίθυ ὕμηδῃ Ῥϑίθγ, δηὰ αγγϊγοὰ 
᾿Πγϑῦ δὖ ὅμ6 ΒΘρΏΪΟΝΓο, 

δ᾽ Αμᾶὰ βίοορίηρ ἄονη, ἢΘ βανν ἐΠ:6 οἱοὐ 68 
Ἰγίηρ ; γοῦ χϑηῦ ἢθ ποῦ ἴῃ, 

6. δίπποηῃ Ῥϑίθῃ α͵80 φαπιθ ἐο]ονείησ Ηἶπι,2 
Δα πιϑηῦ ἰηΐο [8 ΒΘρΏΪΟΝΓο, ἃπὰ ἢ 88} ν 
{Π|6 οἰού 68 ὈΥ͂ {ϊπιθιπβοῖνθϑ, ᾿γηρ, 

7 πὰ {ἢ Βαπακογομῖθε ἐμαῦ τταβ αθουὺξ 
[8 μϑϑα ννὰϑ ποῦ ᾿Ἰγίηρ' σῖθἢ 6ῃ6 οἱοῦμοβ, δαΐ 
ἴδ γγὰϑ ρα Ἂρ Ὀγ 1ῦβο] ἴῃ ὁπ ῥρἴδοθ. 

8. ΤΉθη [ῃ6 οὔθ ἀϊβοῖρ!θ αἰβὸ υυϑπὲ ἴῃ, 
μ6 ἐβαῦ οδπηθ ἢγβὺ ὅο {Π|6 βθραίογθ, πὰ ἢ 
88, ἀπα Βο]ονϑα, 

9. Ἐον ὑβιθὺ Κπϑιῦ ποὺ γϑῦ ἔμ βογίρξυγο, 
εὐ ἴδ θθμουθαϑ Εἰμὶ ὑο σἶβθ ἃσϑίη ἔγοιῃ ἐπ6 
οδά. 

1 ἑάϊαδία. 51. ἑαϊδαδία. Οβέτοτα. 

32 γῦ. “ἴῃ ὨΪξ τθᾶγ,᾽ ΟΥ “βιιῖζθ. 

3 μὲ, “ομου θη." 

ΡΕΆΞΙΑΝ. ΞΕ ΞΕ. Ξ. Θ τεσ δ ον 
8. Βδπηοῃ, δῃα ὑμαὺ οὐθον ἀϊβοῖρ!θ, οαπιθ 

ουἱ,} 

4. Απὰ τδὴ : δηὰ ἐδ ἀἰβοὶρὶ ἢ αὐτί γοὰ δὲ 
6Π|6 ΒΘΡΌΪΟΝ το θϑίοσο ϑἰπιοη. 

ὅ Ἠθ βὲν ἐπ βῃγουὰ Ἰαἰὰ δραγέ, δὰ 
ἐπνθηῦ ποῦ ἰηβῖάο. 

Θ᾽ πιο οϑπθ δἴνου Ηἶπι, απ ποτὲ ἱπίο 
[86 ΒΘΡΌ]ΟΝΘ, ἃ Πα βὰν ὑμ6 βῃγοιὰ Ἰαϊά, 

7 Απὰ {μ0 ἐὰαγθαη [Ο]Δοα ὑρ, ἀπά Ἰαϊὰ 
δραγῦ, 

8 ΤῊ ἢγϑὺ ἀἰβοῖρ!ο τσϑηῦ ἰπίο ἔπ βθρῃ]- 
οἴγθ, βδυν, δηἃ Βο]ονοὰ, | 

9. Απὰ 88 γοῦ ἐβμιοὺ Κηθν ποῦ ἐμ βουὶρ- 
ἔμγοβ, ὑπαῦ ἢθ Βῃου]ὰ σἶβο ἔγομν ἔπ ἀδδά, 

] 
Δ ΤῊ Ῥογβίδῃ ὁπ καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 

3 Τῆιο Ῥογκείδηη οπιξ "πο οἴδοτ." ΑἸξοκοίπον, ἐποκο ΨΌΓΒΟΒ ΒΠ1ονν υγδιξ ΟἵὗἩ Τᾶγο οἢ 0 ραχὲ οἵ τὴ ἐγϑηβιάΐογ, 
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5. 50ΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΏ. ὙΕΆΒΙΟΝ. ΒΥΎΒΙΆΟ. Ι 

10 ΤΠ θη {6 αἸ5οῖρ]65 οηῦ ἈΥΤΑΥ ἈΡΆΪΏ 

απο ὑπο ΟΠ ΒΟΙΏΘ. 

11 4 1Βυὺ Μίανν βίοοα σιθπουῦ αὖ {16 

ΒΘΡΌΪΟΝτΘ πυθορίπρ : 8Πα 88 Β86 νγϑρῦ, 816. 

βἐοοροᾷ ἄογη, απά ἰοολεα ἱπίο ἐδ ΒΘΡᾺ]-, 

ἙὮγο; 

᾿ἔδοῦ, σιμοτθ ὅπ θοᾶγ οἵ 65:85 μα Ἰδἷπ. 

᾿Π 18 Απᾷ {ΠΟΥ ΒΥ ἀπύο Θ᾽, Υ̓ΟΠΊΔΠ, 
ΜΕΥ πϑθροϑῦ μοῦ 8586 Βαῖῦ απο ὕπθιη, 

Βθοδιβθ ὉΠΘΥ͂ ΒαγΘ ὕδισθῃ ΔΙΝΔΥ͂ ΤΥ ΤΟΙ, 
πὰ 1 Κπον ποῦ ΜΠΘΡΘ ὑΠ6 0 ΠᾶγΘ ἰαϊὰ 
ἼΒ1πη. 

[}6588. 

12. Απᾶ βθοῦβι ὑπο ΔῃΡ6]8 ἴῃ τ ΕΠ] εἷνο, 

οἷπρ, [Π6 ὁπ6 αὖ ὅπ ᾿ιθαᾶ, Π9 οὔμιν αὖ ὑπ. 

᾿ς 14 Ξ9Απᾷ [ψῃθη 586 μ847] ὑπ βηϊᾶ, 
586. ὑπγρηθα ΠοΡβοΙΓ Ὀδοῖς, ἀπά [880] 6- 
5118 βία πα !ηρ, ἀπα ὅΚπ6 ποῦ ὑπαὺ 10 νγὰ8 

15 1685 βαῖ ἢ ἀπῦο ΠΟ, Υ οπιδη, ΠΥ 
πϑοροϑῦ ὕμοι ὃ ἡ Ποιῖη βθοϊζοβῦ ἔποα ἢ 586, 
Βιρροβίηρ [Πἴτπ ὕο 67 ὑπ ραυάθῃθν, β81}}} 
᾿πηΐο μῖπη, δῖν, 1ὃ ὕπο Πᾶνθ ῬοΡπΘ. ΒΙπ. 

Ομ.» ΧΧ. 

ΕΤΉΙΟΡΙΟ. 

10 Απᾶ ὑμοβθ ἀϊβοῖρ]θβ σσθηῦ Ῥδοὶς ἴοὸ 
{Π6 11 οὐττι ΡΪδοθ.} 

11 Βυὺῦ ΜΆΡΥ νγὰβ βύδπαϊπρ ὈΥ Ππ|6 86- 
ῬΪΟΙΘ ἀπ πυθϑρίηρ -2 ἀπ 88 588 νγϑρῦ, 8116 
Ἰοοκοα 1πύο ὑπ βΒβρυ]οῖγθ. 

12 Απᾷ 51:6 βᾷνγ ὕσγχο Δηρ6}85. ἴῃ ψΠϊύθ, 
80 τγϑΡ βιὑὐϊηρ, οπθ Ὀγὃ Πῖ5 ῬΊΠον," ἀπὰς 
ὍΠ6 αὖ Πῖ5 ἔδοὺ, σμθγο ἐμ6 ον οἵ θ8ὰ8. 
Ὑγ88 ἰδ]. 

18 Απᾷ ὑπθὺ ΒΥ πηῦο μι, ΔΥ ΟΠΊΔΏ, 
ψὮΥ πγϑοροϑῦ ὑπο ἢ 5110 βαῖ 0} παπέο ὑμθμι, 
Βδοδιιβθ ὑμ6 ὺ παγο ὑακθηῦ ΔΙΥΔΥ ΤΥ ΟΡ, 
ἈΠ 1 Κπον ποῦ θυ θ ὑμ6 0 Ἰαϊα Πϊπι. 

14 516 βαϊᾷ ὑμῖβ,) απ ὑπγπϑα τουπᾶ, 
δα βᾶνν «68118, ὙΠῸ γ85 βύδπαϊηρ, ἀπ 8810 
νγὰ5 ποῦ ἀυγᾶγο ὑπαὲ 108 τγγὰβ {68118. 

15. 7688 βαϊ δ ἀπίο μον, ὙΥ ομμδη, ΜἘΥ 
ψϑοθροϑὺ ὑποὰ ἢ ἀπ ψμδῦ, βθοκοδῦ ὕπου ἢ 
Βυΐ 586 ὑμβοιρμῦ ὑπαῦ 10 γγὰ8 ὑΠ6 βΡΔΘΠΘΡ, 
ἈΠ 586 βαῖ 89 απΐο Εἴτα, Μν Ἰογα, 1Γ ὑποὰ 

10 Αἴδον ὑμαῦ ὑμ6 ἀἰβοῖρ]θβ υϑηῦ ΔΥΔΥ, 
Ὁ ΠᾺ οδπη6} ἴο ὑΠ|6ὶ} ΠοιΒΘ. 

11 Απᾷ ΜδΡῪ βίοοα ὈΥ ὕΠ6 βθρι]ο ἢ }θ 
οὐδ 6, ἀπ τγϑρῦ : ἃ Πα ἃΒ 5η6 γγ͵Ὰ8 θθρίῃρ; 
886 Ἰοοϊτθᾷ ἰῃΐο ὑμ6 Βθρῃ]οῦγο. 

12. Απᾷ 586 βᾶνγ ὕνγο δηρ 6185" ἴπ ψ ]ῦθ 
βαΡιθπύβ, πα ὑπ6 ὺ βαῦ, ομθ αὖ ὑπθ ᾿θδᾶ, 
μι οὔμον αὖ ὑμ6 ἴθοῦ, γθθρο ὑμ6 ὈοαῪ οἵ 
6808 Ἰᾶγ. 

18 Απᾷ {Πο86 Δη66]8 βαϊα πηῦο μον, ὙΥΠΥ 
σϑοροδὺ ὑποῦ,8 πγοπιᾶπ, ἃη ΜΠ ΠΟΤη 560 Κ- 
οβδῦ ὑμβοὰ ὃ Δπά 5886 βαϊὰ πηΐο ὑμθπι, ΤΉΘΥ 
μᾶνθ ἔϑκθη να γ ἡ ΠΥ Πογα, ἃπὰ 1 ΚΠΟΥ͂ 
ποῦ ψΒΙΌΠΘΡ ὑπο Υ Ἰαϊὰ Ἀϊπι. 

14 Απὰ βαγίπρ 18, Β86 ὕανπθα τουπᾷ, 
Δ βανγ 6518 βύδπαϊηρ, θα Βμ6 Καθ ποῦ 
ὑμαῦ ὑμπαῦ τσαϑ «6818. 

1ὅ Απᾷ 7688 βαϊᾷ απο μου, ΑΥ μηδ, 
ΨΥ σπϑοροδὺ ὑποὰ ἢ δπα συ ποπὶ βθοκοδῦ 
τποὰῦ Βυῦ 586 ὑποιυρὺ ὑπαῦ τσαϑ ὕΠ6 Κθθρθν 
οἵ πὸ σαγάθη, ἀπα 8}|0 βα14 πηῦο ἷπι, ΜῪ 

Α.}. 33. 

1 5, Μασκ χυΐ. δ. 

ἢ καὶ 5. Μαῖί. χχυῖ!. 9; 5. Ματκ χυΐ. 9. 

| 3 5). 1ὰκο χχίν. 10, 31; ΟἩ.. χχί. 4. 

ΒΑΉΓΙΌΙΟ. 

1 ἯΓΚΙ. τοπᾶοβ πρὸς ἑαυτούς ὈΥ ἐ᾽τυοέ᾽ νι. 

3 ΓΚΙ. δααβ " ουΐδιας.᾽ ς 

3. 11Ὸ| " ΠΤΌΠᾺ.᾿ 

4 γ1. " Ηἰβ ῬΠΠΟΥ5."-ττ' αὖ πὸ ποδᾶ---δῦ {πὸ ἔθοῦ.᾽ ΗΝ]. 

5. 10. ὍΠΟΥ ὕοοκ ἀὐγαν.᾿ 

δ ἐᾷ5 5Π6 58 {Πϊ5,᾿ ΟΥ̓ ΜΠ βαγίπρ {Π||5.᾽ ΗΤΥΚΙ. Ϊ 

7 Χ{Ὸ. “Θὰ ΠΟΓ.᾿ 

8. 1ξ. “Ηο. ᾿ 
9 “Ὀαΐ 516, 85 5π6 ὑποιιρμῦ---ϑαῖθ απΐο Ἡΐπ.᾽ ΗΤΚΙ. Ι 

-- -- 

1 οἵ, " τουϊγοα."--- δὔρου ὑπαῦ ὕπον πγοπῦ ἀπ {πον ᾧκπιο 
ἨΪΒ αἰδβοῖρ]οβ.᾽ ῬοΙυΕῚ. 

3 ῬοΙγΕ]. δ α5 " ὈΓΠΠἸαπτ᾽ οὐ “Τατηϊποι.᾽ 

3 ῬΟΙΥΡΊ. τοδᾶβ, “υγθοροβῦ ὕπο Ηἰπι :;᾿ Ὁὰΐ ἴδ ἰβ ΡΥ ΘΔ ΌΙν 
Γομ6 οὐ πο ᾿πματη ΤΆ Ὁ] ταϊβρυὶπῦβ οὐ ὑπᾶῦ ΕἰΗϊορὶς ἑοχῦ, 

4 γ0, “ὉΠ ν ΤοοΚ.᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. ΘΌΤΗΙΟ. 

{π6ῖ1 ΟὟ ΠΟΙΙΒΘ. 

ἴηύο ὑπ Βθραὶοῃγθ. 

8118 ὙΓ88, 
13 ΤΉΘΥ ΒΥ υπίο δον, ῇΥ οἴηδπ, ΜῈ 

ὁδα86 ῬΠΘΥ Βᾶνθ [αἸκθη αὐνᾶν ὑμ6 Τιογα, ἀπὰ 
Ι Κπον ποῦ ΜΠΘΓΘ ὉΠΟΥ͂ ἰδ] ΒΊτη. 

Καθνν ποῦ ὑμαῦ Ὁ νυδβὸ «6808. 

15. 7οϑὺ8 βαϊὰ ὑπο μον, ὙΥ ομηδη, ΠΥ 
τϑοροϑῦ ὅπου ὃ αἴγου ψΠοτη βθοϊκοδῦ ὅποι ἢ 
586, πϊπκίηρ ὃ νὰ ὕΠ6 ράγάθμθν, βαϊα 
᾿ποΐο δἴπα, Τιοτὰ, 1 ὅπου μαβὺ ἔα κθη Ὠϊτὴ 

10 ΤΏοΘα ὑπθ ἀϊβοῖρ!οβ πϑηῦ ἀραὶ ἴο 

11 Βυὺ ΜανΥ βἰοοα! ουὐδβιαθ 06 Βθρ]- 
οὗτο, πϑορίηρσ : θὰ πϑθρὶπρ, 886 Ἰοοκοᾶ 

12 8586 βᾶν ὕννο δηρθὶβ πη ΜΕΘ ρᾶγ-, 
τηθηΐβ, οη6 αὖ ὑπ μοδά, αηᾶ οπθ αὖ 6 
[ροῦ οὐ [86 ΡΙαθθ ἴῃ τ πίοι ὑπο θοαγ οὐ 486-, 

νϑοροϑῦ ὕδου ὃ 586 5810} ππῦο ὕμθιη, Β6-. 

᾿ς 14 ΑΒ586 βαϊα {Π686 ὑπ] ηρ5, 586 ὕπρη]ηρ, 
ΒΟΡΒΟΙ ἢ, 586 58.) 765118 βύδῃαίηρ, θα 886. 

10 Τὴθ αἰβοῖρ!θβ σϑηῦ Ὀδοκ ὕο ὑπιθὶν 
ΡῬΪδοθ. 

11 Βυῦ ΜδνΡΥ βίοοα! ουΐδι4θ θγ ὉΠ 86- 
ΡΟ ΘγΘ θθρίπρ: 8πα ἃ8 8}}0 ψϑρῦ, 886 
Ἰοοκοᾶ ἰηῦο ὉΠ ΒΘρ.]οὮΓΘ. 

12 Απᾷ 5116 87 ὕνγο ΔΏΡΌΙΒ βι δυϊπρ' 1π 
νυ Εἰΐο ραγιηθηΐϑ, 9Π6 δῦ [6 ᾿ιθδᾶ, δ! ὁΠ6 
αὖ ὑπο ἴϑοῦ οὔ ὕμ6 ρίδοθ ψγἤθιθ ὕΠ θοάγ οὗ 
6818 1δγ." 

18 Απᾶ {ποὺ βαϊᾷ πηῦο μθι, ὙΥ̓ογπηδῃ, 
ψ᾿ὮΥ πϑοροδῦ ὕπο ἢ ὅ5[ι6 Βαϊ πῦο 0Π}6Π|, 
Βοοδυβο ΠΥ Πᾶν ἔθη ΔΥΔΥ ΤῊΥ̓͂ Πωοτ, 
Δη 1 πον ποῦ ΨΠΘΓΘ ὉΠΟῪ Ἰαϊα ὨΪπη. 

14 Ἡανὶπρ βαϊα {}ῖ8, Β86 ὑαγηθα μουβοὶ ἢ 
Ῥδοῖκ, δηὰ 88} “9688 βύδπαϊηρ, ἃπΠἃ 880 
Καθ ποῦ ὑμδῦ 10 γγδβ 6808. 

15 Βυῦ 7ο8085 βαῖ68 παηῦο μον, ὙΥ οἸηδῃ, 
ἘΣ σψϑοροϑῦ ὕμου ἢ αἰτοῦ ΠΟ μ Βθοἰςοδῦ 
ὑβοὰ ἢ 856, Ὁ πἰκῖηρ; 1Ὁ γα8 86 ΚΘΘΡΟΙ οὗ 
086 ραγάθῃ," βαϊά ἀπΐο απ, ΜῪ μονα, Τῇ 

1 νῥχγεῖ, ἱτωροτῆ. "γ85 βίαπαϊηρ.᾽ 

3 γχ{{, ΠΟΥ ἴοοκ." 

5. γ{ξ| "ἴδ [ξῈ 5.᾽ 

4 γι{, “τοοκοβί,᾽ 

14,4. Βαμα, ᾳιν. 

3 6 παγδ- "Νὰ, 11π, ὁ γα Ἰγίη,᾿ Ῥγοίογ.ἰσηροτῖ,, υΠογοα8 
πο Βαμία!ς 88 ΟἿῪ πεγδ, " Ὑγ88.᾽ 

Ϊ 
3 μεάϊε, Ὀὰὺ Βαμα, ρεάγαρλι. 

4 μἱ πιὸ ἢ ῦτι, Ὀὰὺ Βαλα, ραξεβ)πὲ, 



σπαν». ΧΧ. 5. 5Ζ0ΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

10. Τμθη ὑπ ἀἰβοῖρ!θ8 γοπῦ δος Θδοὴ 
ἴο μἷ8 οὐγῃ Ρ᾽δοθ.ὶ 

11 Βυὺ ΜδΡῪ νγ8 βύδπαϊπρ' ουὐβι4θ ἐπ 
ΒΘΡΌΪΟΝΡΘ ἀπά ψϑρῦ : 2 πα ψ 8116 8}}6. νῦὰβ 
Θορίηρ,2 886 βέοοροα ἰπὔο {}16 ΒΘΡΆΪΟΙΓΘ. 

12 Απά 886 βοούῃ ὕνγο δηρ6]}8 ἴῃ ψ θϊύο, ὃ 
ΠΟ ὙΘΓῸ 5 {Πρ ὁΠ6 δὖ ὑδ:6 849 οἵ {6 
μοδᾶ, απᾶ ομθ αὖ {Π6 β4θ οἵ ὑπ ἔϑοῦ, ἢ θΓΘ 
ἔμ θοὰγ οἵ «{68118 Δ γ. 

138 Απὰ {ΠΥ 880 απο μοῦ, Τποὰ πο- 
τηδη, ΜΠ ν πγϑοροϑῦ ὕπο ἢ Βἢ1Θ β8[1Ὁ}} αηΐο 
ἔμθιῃ, Βϑοδιβθ ὑΠΘΥ μῶν ὑἈ ΚΘΠ 7 ΔΥΓΑΥ͂ ΠΥ 
Τιοναῦ ποθ ἔγομῃ. ὑΠ6 ΒΘρΌ]ΟΙΡο, δπὰ 1 
Κηον ποῦ ΜΠ Θ6 6 Υ Ἰαϊὰ Ηΐπι. 

14 ἍΠοη 886 βεϊὰ ὑπῖβ, 886 ὑαγποᾶ 
τοῦ πα ,5 ἀπα βϑοίῃ [688 ὑμπαῦ νγ8 βύα πα ϊηρ, 
πα 8860 Κπθὺῦ ποὺ ὑμαῦ 10 ψψ γθ 68ιι8.7 

165 7688 βαϊ ππίο μον, Του ΟΠ, 
ΜΠ γθοροϑῦ ἔμποιι ἢ συμομὴ βθοϊκοϑῦ μοι Τῦ 
Δρρθαγθὰ ὑμιι5 ὅο Βθγ, ὑμαῦ 10 πηὶρηῦ θ6 ὑπ 
δϑνάθπον," ἃ πα 586 βαῖ ἢ ἀπύο ΐμη), Τιον,9 1 

1 Ὅτ, “ὅδοὴ ἕο ιΐ5. οὐστὶ ποπιθ,᾽ 85 ἔπ οὐ κί πὶ αν πιΐ- 
πιψεαπές, Ἰἴτ. “τὸ 6 ΔπΟΙΠΟΥ,᾿ ΒΘ ΠῚΒ ἴο ἔπρὶν. ΤῊΟ ΘΥθο κι 
πρὸς ἑαυτούς ἰ5 πιοῦ ἀπαογβίοοα ΑἸἶΚο ὈΥ Δ} π6 Ν᾽ γβίομβ.. 

3 ῥγοΐοσ. πιρουῦ, " Πουαξ, 
3 ψϑΓ, "ἴννο νυ το Δ 615.᾽ 

4 γχε. Κ ΠΟΥ ἴοοκ." 

5. ψαγ, “ἴπ6 Το πρ.᾿ 

6 ογ, "ἥγοτη οί πα, " δομί πα." 

7 ε'λὸ---οἰ πὸ, 50]. 

8 ὙΔΓ, “ἃ Καγσποτ. 

9 γΑΓ. “ΤΥ ᾿οπρ.᾿ 

ΘΕΟΆΘΙΑΝ, 

10 ὍΠοΒβο αἰβοῖρ]68 ὑμθη νυϑηῦ ἈΥΔΥ ἀρδίῃ, 
ΒΥ ὑπθιηβϑῖνοβ.} 
4 ἼΧΙΥ.---11 Βυὺῦ ΜαΡΥ βίοοά σἱπουῦ, 

ὈΥ μθ βθρα!οῆνθ πϑορίηρ: ἀπ 88. 886. 
νθρῦ, Β[|0 Ἰοοκοὰ ᾿πίο {0 ΒΘΡΌΪΟΗΓΘ. Ι 

12 Απᾶ β8}6 β8 ὕνγο Δῃρ6]8 οἰδα ἴῃ. 
γι ϊῦθ, βιεὑϊπρ οπ6 δῦ ὕμθ ᾿θδᾺ, πὰ ὑμθ. 
"οὗν δὖ ἔμ ἔδοῦ, μοῦ ὑΠ9 ὈοὰΥ οὗ ὑμ6. 
Του {6818 ἴδγ. 

18 Απᾶ ὑμοβθ δῆρθὶβ βαϊα ὑπίο ΠΘΡ, 
Ὑγοιαδη, ΒΥ νϑθροϑῦ ὑμβοὰ ἢ ΤΉ θη Βῃ6. 
βαϊὰ αηὔο ὕπθπι, Βθοδαβθ [ΠΘΥ πᾶγθ ἰακοπδὶ 
ἈΥΔΥ͂ ΤΥ Του ἔρομι ὕΠ 6 ΒΘρΌ]ΟΙ ΓΘ, ἃπα 1 
Κκπον ποῦ ψΠΘΓΘ [ΠΘῪ Ἰαϊα Β1πη. 

14 Ὑμοπ 86 βαϊά ὑμῖ8, 5886 ὑυσπθᾶ 
τουπα ουὐνγαναβ, ἀπ ΒΑῪ «{68115 βύδηἀϊηρ, 
δὰ 886 Κηθν ποῦ ὑμαῦ 1Ὁ νγαβδῇ 6888. 

15 “688 βαϊὰ ππίο μθν, ὙΥ οἴηδπ, ΨΨἘΥ 
ψϑορθϑῦ ὕμου ἢ στ μποτη βθοικοϑῦ πο ἢ 8586 
Ὁπουρσμῦ ὑμπαῦ 10 τναβό [Π6 ραγάθπθν, δη6 βαϊά 
απο δΐτα, Τωογὰ, 1 ὕπο μαδῦ ὑδκθπῦ πὶ 

] ΒΠΆΨΟΝΙΟ. 

10 ΤΏΘη {Π|6 ὕννο αἰδοῖ ρ]68 σγθαῦ Ὀδοκ ἴο 
ἐμϑὶν οὑπὶ ΠΟΠΙ68.} 

Φ ΥΧΙΥ͂.---11 Βυῦ Μδιν βίοοά Ὀγ {δθ. 
ΒΘΡΌΪΟΝγΘ οὐΐδιάθ, υΘθρίηρ: Πα 88. 886 
νορῦ, 880 Ἰοοκοά ἰηΐο ὅ})8 ΒΘρῇ]ογο. 

12 Απά 80 88} ὕπο δηρθ]8 ἴπ ψΠ10 
ΒΆΡΠΙΘΗ 8 58: ὑ]Ὡς;, ὁΠ6 δὖ ὅπ: θα, δηὰ οπθὶ 
ἸΟΤΗΣ ἔδϑῦ, σθθγ ἔμ θοάΥ οἵ {6808 νγαβ᾽ 
δἷά. 

18 Απηᾷ ὕπο80 ὕπο βαϊά ὑπίο μϑν, 7ο-. 
8, ΠΥ πυθθροϑὺ ἔμοὰ ἢ 86 βαϊὰ ὑἀπίο. 
θη, Βθοδιιβθ ὑΠ6Υ Βαγθ ἐδ κθηϑ ΔΥΓΔΥ͂ ἸΩΥἢ 
τοδὶ δΔηὰ 1 Κπον ποὺ ψμθτθ ἔμου ἰαϊά 
ἴπη. 
14 Απᾶ μανίηρ βαϊά ὑμθ86. τσογαῖϑ, 8816 

δαγηθα του πᾷ, ἃΠα 5116 58} «6508 Βίαπαϊηρ, 
ἃ Πα 8}}0 υεῖϑὺ ποῦ ὑμδῦ 10 νυδϑὸ «6818. 

15 “6818 βαϊ4 ππίο θυ, ὙΥ οιπδη, ΜἘΥ͂ 
νγθθροϑῦ μου ἢ Βοπὶ βθοκοϑῦ ὕμοὰ Ὁ Βυΐ 
8116, Ὁ] κῖηρ ΒΘ. ναὸ Π6 ραγάθηθν, βαϊὰ 
ἀηῦο Πϊπι, Τωορ, 1 ἔμοὰ μαϑῦ ὕακϑθῃ ᾿ϊπὶ 

1 Τῆο Οδογρίδη, νοῦ ἴῃ {Π18 σαβὸ σοπβαϊοα πο ΠΟΥ 
{πὸ Αγυπηθηΐδη ΠΟΥ ἴΠ6 ΒΙανοηῖς, τοπῦουβ πρὸς ἑαυτούς 
ὉΥ δ᾿ λυίδα- Καπ, " Ῥυϊν δῦο!ν,᾽ " ΒΘΟΓΘΕΥ,᾽ “ΌΥ ΟΠ ΟΒΟΙ ,᾽ 

3 Τῆιο Οδογρίδη δ 8 "Το πΡ.᾽ 

8. 1. “τοοκ.᾽ 

᾿ κ᾽ σευψὸ, τ. πρὸς ἑαυτούς. 

3 γ1{. “ὍΠὸν τοοκ.᾽ 

3 0, “15.᾽ 

4 μύ, “18.᾽ 

5. 1 , “Γοοκοβί.᾽ 

ΑΝΟΙΟ-ΒΑΧΟΝ. 

10 Τθα ὑπ ἀϊβοῖρ]ο5 ἀθραγίθα ὕο {16 
οὔμουβ.} 
4 1,..---11 Βυὺ ΜδΡΥ βίοοα ἔπορο ουῦ- 

5:46 Ὀγ ὅπ ἕοιρ, ἃπὰ πϑρῦ: πὰ ἃ8 886 
νϑρῦ, 886 βίοοροα ἀονη,2 ἀπα Ἰοοκοϑα Ἰη8146 
{86 ΤοπὉ : 

12 Απὰ βὲνν ὕνψο δΔηρ6}8 βἰἐὑπρ τ 
Μϊ06 ραγιηθηΐβ, Οη6 αὖ ὑπ 6 Ποδά, απᾶ {ἢ 
οὔμον αὖ {6 Τϑϑῦ, ψγυῃθτθ ὑμι6 αν] οι Γ᾿ Β ΘΟΓΡΒ0 
ἴαγ. 

18 ΤΊΟΥ βαϊα ὕο μθν, ΟΥ̓ οἵηδη, Πν γ6ΘΡ- 
οϑὺ ὑβοὰ ἢ Τῆθη βαϊὰ 816 ἕο {πθπὶ, ΕῸΣ 
ὑπαῦ ὉΠΟΥ͂ ὕοοϊς τὴν Πμοτ, πὰ 1 νοῦ ποῦ 
ὙΠΘΓΘ ὕπ6Υ Ἰἰαϊα Εΐπι. 

14 ὙΥΠθη 8110 βαϊα ὕπθ80 ἐβίπρϑ, ἔμ θη 
8Π0 ψοπᾶθα Βουβοὶ ἢ Ὀδοῖς, ἀμ βὰν ΠΟΘΙ 
ὑπ ϑανίουν βέοοα, ἀπα 886 νγοῦ ποῦ ὑπαῦ Ὁ 
γγ88 ὉΠ: ϑδνΊΟΌΡ. 

15 Τη θη 8αϊ4 ἐπ ϑανίουν ἕο πον, γο- 
8, ΠΥ υϑοροϑῦ ὑπο ἢ ψιμαὺ βϑοκοδῦ 
ὑπο 5:6 πυϑοποὰ ἐμπαῦ 10 πογθ ὑπ σατ- 
ἄθπθν, δηὰ βαϊᾷ ἕο δἷπη, Μίαδβίον, 1 ἔποι 

ΔΈΛΒΙΟ. 

10 Τ θη {π6 ὕνο αἸβοῖρ]685 ννοπῦ ἃραὶηὶ 
ἔο ὑπὶν οὐ ΡΙδ 668. 

11 Βυῦ ΜΑΆΓΡΥ τσαϑ βίδα! Πρ ΠᾺΡ {ΠῸ 
ΒΘΡΌΪΟὮ ΓΘ υϑθρίηρ,, 8 ἃ νΥνἘ1]6 5}}6 νῦ88 γ660- 
ἰηρ,, 886 ἀσθὺν Πρ ἀπίο ὉΠ ΒΘΡΌΪΟΒΓΘ. 

12 Απά 58}|6 βᾶὺγ ὕνγο Δηρ6]8 βιὑὑϊηρ ἴῃ 
Ὑἰ 6 σαν πιθηὗβ, ὁΠ6 αὖ ὑπ Πθϑ, ἀπ οπθ᾽ 
αὖ 6 ἴδοῦ, ἢ" χμοῦο ὑΠ6 ὈοαΥ οἵ {6888 Βαᾶ. 
Ἰαΐϊπ. 

18 Απᾷ {ποὺ βαϊά ὑπο θυ, Ὁ τοπιδη, 
ψἢν πϑοροϑῦ ὑπου 8 Απαᾶ 8116 βαϊᾷ ππῦο 
ὑπθπι, ΒΘοδι86 ὉΠΟῪ ΒᾶγΘ ΟΑΥΤΙΘ ἈΥΤΔΥ ὁ ΤΩΥ͂ 
τς Πα 1 κῆπον ποῦ σμοῦθ ὕμπον [οἱ 
ἴπ). 
14 ὅ})ὸ βαϊα ὑπῖ8, απὰ ὑπ θη θασπϑά στουπὰ 

Ὀομϊπὰ μθν, ἀπ 887 «6818 βίπαϊηρ, θαὺ 
886 Κῆρ ποῦ ὑμπαῦ 10 νγὰ8 65118. 

15 ΤΠΈΘη {6808 βαϊά απίο μου, Ὁ ποιηδῃ, 
ψ Υ πϑοροϑὲ ὕμου ἢῦ δηα τυ μα βοοκοδέ ὕπο ὃ 
Βαυΐῦ 88 ὑβουρεῦ 1Ὁ νὰ 8 Κϑϑρϑὺ οἵ ὑπ 
βθαγάθη, ἀπα 8.10 βαϊά απΐο ᾿ἶπι, Ὁ Τυοτὰ, 1 

Δ ΤῊ Δ, βάχοιν βοοίηβ ἴο ᾿ᾶνο τοδὶ πρὸς ἑτέρους 
ἰπβίοδα οἵ πρὸς ἑαυτούς. 

3. χ1ξν " 511ὸ Ὀοννοά ποΐμοτ," λεὸ αὐεαὴ πψάδλεν. 

1 χρξαχτιοα," ῬΟΙΥΕΊ. 

3 γ{{, "δὲ τὸ ἔνγο ὕδοξ." 

8. ἐν πδὲ Δ ἢ ἴσο, τππὲ ποι υνσοροβὲ 5" ῬΟΙΥΕῚ. 

4 γτ, “ἜΟΥ σαγτίοα δυγαν." 

5 11{, νπδὲ νοσροβὲ ἴποὰ }᾽ 

ΡΕΆΞΙΑΝ, 

10 ΤΆΘη {86 ἀἰβοῖρ]68 νυϑηῦ θδοὶς ἴο ὑπϑὶν 
ΟΥ̓ ΡΪδοθ. 

11 Βυὺ ΜΑΓΡΥ νγὰ8 βίαπαϊηρ Βοΐογο ἔδ6 
ΒΘΡΌΪΟΝ το, δηὰ πγορῦ; 886 Ἰοοκοα ᾿πΐο ὕδ6 
ΒΘΡΌΪΟΙΓΘ. 

12. 58:6 8810} ὕπο ΔΏΡΌ]Β ἴπ π ἰέο οἹοὐ ἰηρ' 
βἰθεϊησ, οὔθ Ὀοίοσθ ὑμθ ἐαυθδη,} ἀπ ὁπ6 
Ὀοίουθ 6 ἔδοῦ,;2 αὖ ὅπ ρίδοθ ψμθτθ ἔπιον 
μδα Ἰαϊὰ ἐμ θοὰν οὔ Θβυβ. 

18 ΤῊΘ δῃρθ}8 βαϊὰ ἀπΐο μου, Ὁ πτοπιδη, 
ΜῈ σι ϑοροϑὺ ἐμοῦ 8586 βαϊᾷ, Βθοδιιβο 
ὉΠΘΥ μᾶνθ θα ΚΘ ἈΥΓΔΥ ΤΥ Τιογὰ ἤθποθ, ἃπὰ 
Ι Κπον ποῦ γι ΠθγΘ ἔῃ 6 θᾶγο ἰδϊα λΐηι. 

14 86 βαϊὰ ἐἰιῖβ, απᾶ ἐασηθὰ στουπᾶ, δᾶ 
ΒΝ {96818 βίδπαϊηρ, ἀπ 880 ΚΠΘΝῪ ποῦ 
ὑμαῦ Ὁ πτα88 7 6508. 

10 7688 βαϊὰ πο μον, ὙΥοιηδη, ὮΝ 
νϑοροϑὺ ὕποὰ ὃ ἀπά ψΒο βοοκοβϑῦ ὅμοια ὃ 
Μααν ἐμπουριῦ ὑμπαῦ ἰῦ νταϑὲ ἐμθ σαγάθμου, 
βαϊὰ απΐο δΐπι, Τιοτὰ, 1 ὕπο μαϑὺ ὕακοις 

1 ρμεκλ.ἐ.δϊδαπά. ΤῊΐΕ πὶ ῬΤΟΌΔΟΌΙΥ ἴπὶ δἰϊαβίουι ἴὸ πὸ 
Μοματπούδι σακίοιῃ οὗ ρμἱϑοίηνς δὲ εἶνὸ Ἰνοδὰ οὐ τ κτανὸ 
ἃ ίοπο υἱἕὰν τὸ ὕκογο ΟΥ̓ τὴ ταγθδηι ὑγόστι Ὁ. (6 ἀο.-. Ι 
σοδεοά, 

5 γἱξ, “Τοοἱ," 

8.1. 515." 



5. 50ΗΝ. σμ4ν». ΧΧ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΏ. ΨΕΆΚΒΙΟΝ. 

Β6 ποθ, [61 τὴ γμ6γθ ὕμου [Παϑὺ 1414] ΒΪπ|, 
Δηα 1 ν1}} ὕδκϑ Πἷπὶ υγᾶγ. 

16 7Ζεβὰβ βαίθῃ απίο 6", Μδᾶγυ. 586 
ξαγποᾶ Βουβοὶ ἢ, ἀπᾶ βαῖτῃ ππίο Βἷπι, ἘΔ0- 
θοπὶ; σι μῖοἢ 18 ἴο Βα Υ, ΜΙ αβύθυ. 

᾿ 

17 Ζ76508 βαῖ ἢ ππΐο μον, ΤοΌΘἢ τη6 ποῦ ; 
[ΓΙ δπὶ ποῦ γϑὺ δϑοθηᾶθα ἴο τὴῦ ἘΑΓΠΘΡ: 
θαῦ ρὸ ἴο ΠΥ ᾿υτθῦμγοπ, ἃπα Β8Υ ππΐο 
[Πθπὶ, ἽἿἼ ἀβοθηᾶ ππῦο ΠΥ ΕΑΌΠΘΙ, ἃΠα γΟῸΡ 
ῬαύΠοΡ ; πα ἐο ὅν Θοά, ἀπ4 γοὰνρ αοά. 

18 ἽΜΑνΥ Μαράδ!θμθ [οδπ167 πα [014] 
0Π|6 ἀἰβοῖρ]θβ ὑμαῦ β88 παὰ βθθὴ ὑπ [μοσὰ, 
πὰ ἐλαέ μ6 μὰ [βροϊζθῃ] ὕμθβθ ὑπῖηρ5 
αηΐο ΠΕΡ. 

19 4 [ΤΠ θη {Π|0 βᾶπ16 ἀδΥ αὖ θυθῃὶηρ, 
θοΐηρ ὕμ8 ἤγβὺ ἄαν οὗ ὑμ8 σψϑϑῖ, βθῃ ὑῃ6 
ἀοοῦβ γογΘ Βαῦ νγΒΘΓΘ {Π|6 ἋἸΒΟΙΡ1]68 ὑγ 616 
ἈΒΒΘΙΩ ]Θα ἴον ἔδαν οἵ ὑΠ86 76 8, [οᾶπιθ ἐ6- 
8118] 44 βίοοά ἴπ {Π6 τηϊάϑύ, ἀπ4 βδ10} 

Α.}. 33. 

1 Ῥε, χχίϊ, 29; 5. Μαῖξ. χχυῖ, 10; οπι. νὴ}. 20; ΗΘ, 
11..11. 

3 ΟἿ. χνί. 238. 

3 ἘρΏ. ἱ. 17. 

4 5, Μαίξ, χχυῖ, 10; 5. 1ᾶκΚοὸ χχῖν. 10. 

5. 5, Μαῖκ χυὶ. 14; 5. [ΚῸ χχῖν. 86 ; 1 ΟΟΥ. ΧΥυ. 5. 

ΒΛΑΗΙΌΙΟ. 

ἈΥΥΔΥ͂, 0611 τὴϑ σθθρα ὅποι μαβῦ 1414} Π]ΠῚ, 
ἃπα 1 588}} ἔθ ᾿ϊπὶ ἈυνΑΥ. 

16 76 518 βαϊἐῃ ἀπίο μοῦ, Μααν." 816 
δαγηῖηρ ΠΘΡΒΘΙΓ, Βα] 4 ἀηΐο Πΐπὶ 'π ΗΌτον, 
᾿ΒαΌΡοπὶ ; ψ Βϊοἢ 18 ἱπέθγργοῦθα, ΘΔ Θυ. 

17 Ζ76805 βδῖίἢ απΐο μον, ΤΌΘ τὴθ ποῦ ; 
ἴον 1 αι ποῦ γϑῦ ΡΌΠΘ ὩΡ ἴο πην Εαύμθν: θυ 
50 ἴο τὴηῦ Ὀγούθγθη, ὕο [6}1 {ποι ὑΠαῦ 1 ἀπ 
'δοίηρ ΠΡ υαπίο ΤΥ ἘδύμοΡ, 10 18. Ὑ0ῸΓ 
Ἰαῖμου ; δπὰ τὴν Οἷοά, γ 80 18 γον Οοἀ. 

ἰ 

18 Μίαν ὑπ Μαράδ!οπο ὑΠπθη νγθηῦ δηᾶ 
το] ὰ ὉΠ6 ἀΐβοῖρ]6θβ, 1 πᾶν βθοπί {Π6 Ἰμογὰ, 
πᾷ Π βαϊὰ {686 ΓΠϊηρ8 τπιηὔο ΠΊ6. 

19 Βυῦ ἴπ ἐπ ουθηΐηρ οἵ ἐπα Τιουᾶ 8. 
ἀαν,᾽ τΠ6 ἀοοῦβ οἵ {Π|0 Ρ]δοθ ἴπ Βῖοῖ ὕΠ6 
᾿ἀἸβοῖρ! 68 γον 6 σαῦμογοα ὑορϑῦμον Ὀρίηρ [αϑῦ- 
δηθὰ [Ὸν ἴδαν οἵ Ὁῃ6 68, “688. ΘΔ Π16, 
᾿βίοοὐ ἴῃ ἔδο πιϊάβῦ οὐ ὕπθιι, απ βαϊὰ ππῦο 
| - ---- - -- -- - - Ξ- 

1 χε, “ἐμοῦ ἀἰάπε Δ Ηἱπι,᾽ οὐ “Ἰαϊἀδθβὲ Ηἰπι," 
Ι 

3 8, λίαγίλαπι. 

3 οΥ, "“ἴπδὲ ἕπου ἐ6}},᾿᾽ ΟΥ “τηδυοβξ [0}} {Πποτη." 

Δ ΟΥ, “1 αν. 

Ϊ 

5 πἰκενϊακὲ, 11ξ," οἵἨ [6 Βαπαδν οἵὐἉ ἐπαξ ἀαγ.᾽ 

] 
᾿ 
Ι 

ΞΥΒΙΑΟ. 

μιαβῦ ὕδκθη ἢϊπὶ ἄνγδν, 0611 π6 σμθυθ ὕδβοιι 
μαδβῦ αἱ α 5 Ηΐπη, απαϑ 1 5881} σὸ πᾶ ὕδίκθ ἢϊπὶ 
ἈΥΥΆΥ. 

16 6818 βδι ἢ} ἀπο μοῦ, Μανυ. 8586 
ἔαρ 6 4 ΠουΒϑΙ δ, ἀπ 5016 βαῖῦ ππίο Ηἰπι 1Π 
Ἡοῦτον, Βαϊ; νυ 10 ἢ 18 ἴο Βαν, ΤΘΔΟΠΘΕ. 

17 {6515 βαῖθ ἢ αθΐο μου, γᾶν ποῦ ΠΑΡ᾿ 
πηΐο πι6; ἴον ἰΠΠπουῦο 1 δπὶ ποῦ ΡΌΠΘ ΠΡ 
ἴο ΤΥ Βαΐμου: θαῦ ρὸ ὕο τ Ὀγθύῃ θη, 
ἈΠΑ͂ Β8Υ ἀηΐο {Ππ|6πὶ, 1 ρῸ ΠΡ ππῦο τὴΥ Τὰ- 
86 ν, ἃ γοῦν ΕλύΠου; ἀπ τὴν Οοα, δπα 
γοῦν Οοα. [ 

18 ΤΠ θη οὔθ ΜᾶνΥ Μαράλ]θπθ δπᾶ 
ΔΠΠΟΙΠΟΘα ἴο ὕΠ6 αἴβοιρ]65. ὑπαῦ 5886 πδὰ 
Βθοπῦ ἐπ Του, απ ἐλαέ 6 μδὰ βα146 ὑΠ686 
ὑπῖηρβ απο Π6Γ. 
4 χτιχ.---1θ Βυῦ ψθη 10 γγ88. Θυθῃ]ηρ 

οἵ ὑπαῦ ἢγβὺ ἀδν οἵ ὑπ συϑεῖς, δα {Π| (0078 
οἵ {8 ρ'δοθ ἴῃ ὑμ] ἢ ὑΠ6. αἸΒοῚ 165 γγ 610, 
ΘΓ [αϑίοπϑα ἔρον δα οὗ ὑπ6 {6 85, 68118 
ΘαΠΊ6, Βύοοα  ἃπηοηρ' ὕμ6 πη, 8Π4 5814 πηΐο 

τε, “ἴποὰ ἑοοκοβι.᾽ 

3 χῦ, “ἴποὰ Ἰαϊά θϑι.᾽ “ 

3 Ῥροβορῖζο οπἱίβ " πᾶ, το ΗτΚΙ. ΒῸρΡΙΪο5. 

4 “τοῦ Μὸ ποῖ. ΗΓΚΙ. 

5. 1, “ὉΠαῦ 586 5δνν.᾽ 

6 11{, “Ηδ 5αϊά. 

7 Ῥρβοῆ. οτηἶίβ " δηᾶ,᾽ νυ ποῖ ἩΥΚΙ. ΒᾺΡΡ 65 "δπα βίοοα.᾽ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ, 

Του, ἢ ὑμοὰ αἰαδϑὺ ὕαϊθ Εἴτη, {6}} τὴ 
πΒῖῦ μον ὑποι μαβὺ Ἰαϊά μἴπ),} ἐπαὺ 1 πιΔΥ 
ΒῸ τηγ86]11, δμὰ ἕακθ εἴπ τὶ τηθ, ἀπά 
δποῖηῦ Βῖπὶ τ ἢ οἰπὑπηθηΐϑ. 

16 Απᾶ Φ6βι8 βαιά ππΐο μ6", Μϑδνυ. 
Απᾶ 886 υπγσπθᾶ μϑυβϑὶ ἢ, ἀπα βαϊά πἀπΐο 
μῖμη ἴθ {πὸ ἩΡτον Ἰαπριαρθ, ΒΑΡ οΙΪ ; 
νυ Β]Ο ἢ πηθδηθῦῃ Μαβίου. 

17 Απὰ 6808 βαϊα απῦο μον, ΤΟ ΟΝ τὴ6 
ποῦ; [Ὁ 45 γοὺῦ 1 8Πὶ ποῦ βΌΠΘ ὉΡ ὕο ΠΥ 
Ἑαύμον : θαῦ ρὸ ὕο πιν Ὀγθύμρθῃ, ἃηα 06}} 
ὑπϑιηβ 1 ρῸ ἊΡ ἀπύο τὴν ΕΑύΠ6:, ἃπα γοὰ" 
ΤαθΠθυ ; απο ΠΥ Θοα, ἀπά γοῦν Θοά.ὃ 

18 Απᾶ Μανγ Μαράδίθπθ ψϑηὺ ἀπά 
Ὀγουρῦ ὑΠ|6 πουνβ5 ὕο {Π8 ἀἰξοίρ] 68, ἃ 5116 
Β814 ππῦο μθηι, 1 μᾶγθ βθθὴ οἱ Τιορᾷ -ὃ 
84 5116 [014 {ππθπὶ τυ μαῦ Π6 βαϊἃ απῦο ΠῸΡ. 

19 Απᾶ ἴῃ {Π0 θυθηϊηρ οἵ ὑμαῦ ἄδΥ 
νῃο ἐς ἢνϑὺ οἵ ὑπ νϑοκ,θ 0Π6 θοῦ 
οἵ ὉΠ6 ρδοθ ἴῃ μοι ὑμ6 αἸβοῖρ]68. ΘΓ 
Βαῦμογθα ἐορϑύμθν, θθίηρ [ᾳβύθπθα ἴῸ ἴϑαν 
οἵ {πὸ 88, {6815 ὀδηιοῖ ἀπά βύοοα ἴῃ ὑπ 

1 χῦ, “Ἰαϊαθβὺ Ηΐμπλ." 

3 ΟΥ̓Χ, "58 ἀπΐο {Π6ι.᾽ 

3 “πηἴο ΜΡ ΒΆΤΠΕΗ, πα γοὰγ ΒΆΤΗΕΠ ; ἃπαὰ ΜΥ ΘῸΡ, 
᾿ἃπα γοῦν Θ0}.᾽ ῬΟΪΥΕῚ. 

4. ὁ δηα βαϊά απο πο ἀϊβοῖρ]ο5.᾽ ΡΟ]. 

5.ΑΒ6. 18. χὶ. 21. 

6 φτυαμψα'αγαρ δαδᾶϊ ἑαὲ τυαψάπαϑαν τυὔδέα παϊιι “ἄϊαηι, 
““δηὰ Ηο 5}18}} τῖβο {πὸ Ὁἰγὰ (ἀν), ἃ πα 5118}} ἀνν6}} ἰὰ {πι18 
νυοΥἹα,᾽" ἅς, Αβο, 15, ἴχ. 16, 

7 πὸ, “δὰ 1 κδύυ5 οδτηθ.᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

Ὅποα Πμαϑὲ ὑδίγθη ἰιἷ ἀντΆΥ, ΒΠΟΥ Π16 Ὑ ΠΘΓΡΘ 
ὕποὰ μαϑὺ δα ᾿ϊπι, πα 1 5Π8}} ΘΑΡΡῪ Πΐτῃ 
ἈΥΥΆΥ. 

᾿ς 10 4Ζ6δβι8. βαῖι απο μοῦ, Μίανγ. 86 
ἐαγποθα ΠουβοΙ ἢ, πα βαϊα ππύο πῖπὶ ἴῃ Ἠ6- 
Ῥγον, ΒδΌΡοαϊ; συ ἢ 15, ΤΘΔΟΠΘΓ. 

17 «6818 βαῖ ἢ απο μον, ΤΌΠΟΙ πλθ ποῦ ; 
ἴον 1 δὴ ποῦ γϑῦ βΌΠηθ ΠΡ ἴο Τὴγ ΕΆΓΠΘΓ: 
Ῥυῦ ρὸ {ΠΥ ψᾺΥ ὕο τὴῦ Ὀγθύῃγθη, δη Β8Υ͂ 
ἀηΐο {πθηὴ ὑμπαῦ, Τ ρὸ τπρῦ ὕο ΤΥ ΠΑΠΘΡ, 
ὙΠῸ 8 γον ΕλύμοΓ ; ἃπα την Οοα, 0 18 
γον Θοά. 

18 Βυὺ Μδνν ὕὉπΠ6 Μαράδ!θηθ οαπιθ δά 
ὑοϊὰ {6 ἀἰβοῖρ!θβ, 1 μᾶνθ βθθὴ ὑπὸ ἸμοΡ, 
᾿ΔΠ4 {Π|686 ἅτ {}|6 {}|]Πρ8 ᾿ι9 8αϊ ἃ ππιμΐο τη6, 
] 

19. Απᾶ ἴύ θοΐπρ ὑΠ6 ουθηϊηρ οἵ {Ππ|ὺ ἀὯ 
ἐῃο νβύϑ οὔ ΓΠ6 νυ θοῖς, Π6 ἄσουβ οὔ ὑΠ6 ρ]αοθ 
ὙΠ ΘΙ ὕΠ6 αἰδοῖ ρ]68 ν γΘ σαῦῃογθὰ ὑορσοῦμον, 
Ὀοΐπρ [αϑύθποα [Ὸν [θα οἵ ὕπΠ6 1 νγ8, [68118 
οδτηθ, Βίοοα ἴῃ {Π6 ταϊάδὺ οὗ ὕμθιῃ, ἀπὰ βαϊὰ 

εχξ, “τοοκοβὲ Ηἰπι.᾽--τ' Ια’ ἀοδὲ Ηΐπι,᾽ 1,4. βδμια, 

1 11{, 5 1 5Π84}} κὸ,᾽ ΟΥ "δπὶ ζοίπρ.᾽ 

3. ΟΟΏΒΟΥ. οὗ Βίβμορβ, Εἰξ, σορέ, Ρ". 76, οἁ, Άοπι. 

410," οὐ ο ΒΑ ΟΡ ΔΒ," 

ΘΟΤΗΤΟ. 



Ομ.». ΧΧ. 5. ΖΟΗΝ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

ὕμοι μΒαϑῦ ἔα κθη Ηἷπὶ ἀνγαῦ, 06}1 Πη6 ὙὙΠΘΓΘ 
ἕβοι μαϑὺ 1414} Ὠἷπι, ὑμπαῦ ἸΩΔΥ͂ ἴακϑ Βΐμη. 

16 7688 βαῖθ ἀπίο μον, Μανυ. Απὰ 
Β86 ὑμπτποθα τουπά, ἀπὰ βαϊά ἀπέο ῃἷπὶ ἴῃ 
Ἡδῦτον, ΒΑΡθαηὶ ;2. νΒΊοΝν 15 Ἰηογργοίθα, 
ΤΘδο ον. 

17 {6888 βαῖ ἢ τέο μθν, ΤΟΌΟΝ τὴ6 ποῦ ὃ 
ἴου 1 δπὶ ποῦ γϑῦ ρΡὍΌΠΘ ὉΡ ἴο ἸὨΥ͂ Ῥαΐμοῦ: 
Βυῦ ροὸ ὅπου ὕο τὴν Ὀτοί θη, ἃπὰ 880 πηΐο 
ἔμοιη, 1,1 σοὸ ἋΡ ἴο ΤῊ Ῥαίμοσ, ἃπα ἴο γου" 
Ἑαύμθν ; ἀπά τὴν Οἱοΐ, ἀπὰ γοιν Οοα.ἢ 

18 ΜδῪ Μαράδ!θηθ οοπηθί πα {6 ]]6 
{86 ἀἰβοῖρ!θβ ἐμαῦ 8:8 δὰ βθϑπῦ {Ππ0 Τωογά, 
δὰ ἐμαῦ ἢ6 βαϊὰ ὑ}18 ὑβίωρ ἕο ΒΓ, 

4 χι.---19 Απᾶ ἴὉ νὰ {Π6 ϑυθῃΐπηρ οὗ 
ὑπο ἤτνβῦ ἀν οἵ ὑμθ θοῖκ, πα ὑΠ8 ἄοογβ 
ψΓΠΘΓΟ ὑἢ:6 ἀἸΒοῖρ]68 ὑγθυθ ραιμοτοά ἰορϑῦπον 
Ῥοΐπρ [αϑύθηθα ἴον ἔϑαν οἵ ὑΠ6 96 8, 6818 
οϑῖηθ δηα βίοοὐδ ἴῃ ὑπο τυϊαβὺ οἵ ὑμ6πὶ, δπα 

ΘΕΟΘΆΘΙΑΝ, 5ΠΆΨΟΝΙΟ. 

ΔΥΔΥ, [611 τὴϑ ψπθτο ὅποι μαϑῦ Ἰαϊάι ̓ ΐπη, ΔΥΥΔΥ͂, [611 τὴϑ μοτθ ἔμοι Παβὺ Ἰαϊὰ Ηΐπὶ, 
Δη4 1 5888}1 ἕαϊκθ ῃἷπι ἔπ θ ποθ, Δηἃ 1 8}}8}} ἔφ κθ Ηΐπὶ ἀναγ. 

10 768ὰ8 βα]4 υπΐο μον, Μαγυ. Βμο, 10 7688 βαϊᾷ υπΐο μοῦ, Μαγυ. Βαυΐ 
Ἰοοκοά ουξ, ἀπ βαϊ4 απίο Βἴτη ἴῃ Ἡρθγονν, 8[|6. ϑΗΒΘΥΙΠρ βαϊ4 ἀπίο Εἶπ, ΠΑΡ Ροηΐ ; 
ἘΔΡΡαηΪ ; ὌΥ ΜΙ οἢ ΠΘΥ τπθϑη, Θδομθν, ΒΊΟΝ 18 ἱπογρυοῦθα, ΤΘΔΟΠΘΓ. 
δηὰ Β}6 τδῃ ἔονγδγβ Ηἰπὶ ὕο θιιθγᾶοθ Βΐπη. βῤ 

17 {6818 5814 πππΐο μθγ, ΤΌΘ ΟΝ πὸ ποῦ; 17 “6808 βαϊα ππΐο μον, ΤΟΌΘΝ τη ποῦ; 
[ον 1 απὶ ποῦ γοῦ βόπο ρ9 ἴο την Ἐλύμθυ: [Ὁ 1 πὶ ποῦ γοῦ βσΌΠΘ ἊΡ ἴο ΠΥ Ῥαΐμον: 
50 ΔΥΑΥ͂ ἴο ΤΥ ὈγΘύμ ΓΘ," Πα βὰν τηΐο θυ ρῸ ἴο την Ὀγθίἤγθη, δη ἃ βὰν πἀπέο ἔμθιι, ] 
Β6πη, 1 ροὸ ἋΡ πηΐο τΔΥ ἘΑύΠοΓ, ἃπΠ 4 γον 1 ρῸ ἃρ πηΐο τὴν Εαίπον, απ γοὰν ἘΔ Ρ τὸ 
ῬΑύμου ἢ απο τη Οοά, ἀηα γοιν αοὰ. Πα τη Θά, δῃὰ γοὺν Θοά. β 

18 Μααν Μαράαδ]θπθῦ οᾶπιθ ἀπηα ἰο]4 ἢἷΪ8 18 Απὰ Μαῦν Μαράδ]θπο ολππθ απᾶ ἐοιὰ 

6 Βρ8κθ ὑμ8 πο ΠΡ. τε ὑμὰῦ Β6 Βδὰ βαϊά ἔμιθβθ ὑδΐηρβ αηΐο 
ἼΘΙ 

Φ ̓ χΥ.---19 Απὰ δ8 6 ἀδὺ οτϑθν [ο-, Ἴ τχν.--1ὸ ὙΠΘη ἰῦ 8 δνθηΐπρ ἴῃ 
γΡ 8. Θυθηΐηρ οἵ ὑπαῦ ἢνϑὺ οὗ {π0 στθοκ, ὑμαῦ ἄγ οὗ ὕπ6 ἢγβὺ οὔ ἐμ γϑοῖκ, ἀπὰ {πὸ 
πα ὑμ6 ἀοοῦβ σοῦ ἐπ ἀἰβοῖρ]05 γΘΓα ἀσοΥ8 ΠΡΟ ΗΒ αἰβοῖρ!θ8. 6 ΓΘ Ἀββᾶ 
ἈΒΒΘΙΙ]Θ4 ὑΓΟΓΘ ἰαβύθπθα ον ἴθαν οἵ {π6 Ὀθίηρ [αβῦθηρα ἴον ἔδαν οὔ ἐμ θυ, 165118 
ον 8, 9688. οδιὴθ δηα βἰοοά ἴπ ὑπ τηϊάβϑῦ οαπη6 ΒΡ τι ΒἰσσαῚ ἴῃ 6} πιϊάβύ, δπὰ βαϊὰ ππΐο 

᾿ γἰξ, “τοοϊκοβῖ,---ἰαϊἀοβῖ,᾽ 
3 Βοπὶὸ σορίοβ πᾶν " ἈδΌθαηΐ,᾽ οἵπουῦ " ἈΔΌΡΙ.᾽ 
3 150, "ἄγαν ποῦ πρδ ἀπίο ΜΕ." 
4 5. Βοροῦ., ἤοτῃ ν. Ρ. 382. “566 γὸ ποὺν [ΠῸ 50Ν ΘΔ] οί 

ἔπ ΒΆτηεπ Ηἰβ αον 7)---Ης ἐπαΐ τα κοῖς ἴῃ ὀχοπδηρο κἷν- 
εἴ ἀπά ἑδκοίν ; δ ἴοοκ ἃ θοὰν ἵγομι 5, πὰ Η κὰν ὰ8 
ἥγοτη ΗἰπΒ6Ι Ηἰβ ϑρικιτ. Ἡΐογδεδ ἔπ τσοσγε Αβαϊιυαάς ψδν 
εν κα, ἐολιιϑλ κλεῖν χα ἀδαισαὰς λαὶν χοίολεὶ, ἃ5. ἴποα ΠῸ. 
δμαβύὺ ἃ ον δπὰ ἃ Το κν, νου δέ ποῖ νοπαγο ἴο 0811 ον 
ἙΆτηκα ἡ τποὰ παᾶβὲ ποῦ τοοοϊνοα [Π6 ΞΡΙ ΠΤ ὕγοπὶ Ηΐπι, 
80 8150 ἴπ0 5ῸΝ ὑνοσ]ὰ ποῦ οδ] {πὸ ἙΆΤ πὶ Ηἰβ. ον, ἱὗ 
Ηὸ μιδὰ ποῦ ἴδκοη Ηἰβ ἴ65}} ὕγοτῃ {1|66.᾽} 
5με." μοῦ 8Π0 5βᾶνγ." 
6 γδᾷγ. “οᾶπιο,. βιοοά. ν 

1 ΟῚ, "Ἰαϊά 5. 1 κἱ ἀπ᾽ υοτπιῖε ὅρο, ᾿ἰξ. “1 ἴακο Ηἰπι ΔΥΓΔΥ,᾿ τ Γαΐ, 

3 ΤῊΪ5 Ἰαξίου οἴδαβο ἰ5 ρθουν ἕο πὸ Οσουρίδη δ ουβίουι, 1 5: επὶΐ. 
3 ἀρλδγεϊὶ, ᾿ϊξ. " ΔΟσΟτα ΡΠ 56 α,᾽ “ διϊδηοα.᾽ 

4 ΤΏΘΞο υνοσὰβ οὐ ΟὟ Το κν ἴο Μαῖν Μαράδιοπο δπὰ ν. 
23 ΔΓ ὕννο ΟὗἩΓΠ 6 ἴθ 5οηΐθησο5 υυτι τοι οἷν νν ο {8 165, δὰ 
βῖνϑη ἴῃ ἃ νἱβίοπι ἴο 5, Νίπο, ΤῆὰΒ δπσουγαροα, Βαγ5 ἴΠ6 
Ἰεροπά, 5π6 θοσαη ἴο ὑγοδοῖ πὰ ἴο Ὀδρεϊζο, ἀπ 50, σοὴ- 
νογίθα {π6 ΠΟΙ οὗ Θοογρία. 566 Καγέλίϊβ ἑδκλουγενα," ] 
Ρ. 72, 54. 

5. Αὐοδρ. ΤΊ πιοίτῃν, ΡΊ]ρτ., Ρ. 150, ΔΠὯδ5 το Ματν Μαρ- 
ἄδιθμο ἃ5 ἴο αγίαηι Μεροὶρεοιῖ, [λ6 τηθδιίηρ οὐἨ ψΏΐΟΝ Τὶ 

Τὴ ὅπ Ν, Τ' 516 15 σϑ!]οα ΔΙαγίαηι δος αἰϊπεία. Κπον ποῖ, 

ἈΑΝΟΘΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

ὑοοκοϑῦ δΐπη, 061} τὴϑ ψθθγο ὕμοι Ἰαϊἀθϑὺ 
τη, δηα 1 ἴακο Ἀΐμη. 

16 Τῆθη ὑΠ|6 ϑαυοὰν Βαϊ ἕο "θυ, Μανν. 
586 ννοπαάθα πουβοὶ ἢ, ἀπά βαϊά, ΠΌΡΟΙΙ ; 
ὙΠΟ 15 Ἰπτουρτοίθα, Τθβολιου, 

17 ΤΏ θη βαϊὰ ὑπ ϑανίουν ἴο μον, Του ΘΟ 
τη6 ποῦ; 48 γοϑῦ 1 ἃπὶ ποῦ βΌΠΘ ΠΡ ἴο ΠΙΥ͂ 
Ἑαύποῦ: ρὸ ἴο ν ὈΓΟύΠΓΘη. ἅμα ΒΔΥ͂ ἴῸ 
ὑμϑιη, 1 σῸ ἋΡ ἕο τὴν ΕΆΓΠΘΡ, ἀπ ἴο γΟῸΣ 
ἘΔΟΠΘΡ ; πὰ ἴο τὴν (ὑοὰ, ἀπ ἴο γοὺν Οοα. 

18 ΤΊιθη οδπιθ ἔθ Μανν ΔΙαράδ]οποὶ πὰ 
ἀθοϊανθά ἴο ὑπὸ ἀἰβοίρ!θβ, απ βαϊᾷ, 1 βᾶνν 

τλὸ Ἰιοτᾶ, δηὰ ὑπθ80. ἐπίηρβ ἢ 6 βαϊ4 ἕο 
1η6. 
4 1,1.--193 ὙΥΒΘη Ὁ πτὰ8 ΟΥ̓ΘῚ ΟἹ. ΟΠΘ 

οὐ ὉΠ ἀδγβ οἵ τοβϑὺ, 5 αἀπὰ ὑπ ἀθοῦϑ ὙΘΓῸ 
Ἰοοκρά ψῆθτο ἐμ ἀἰβοίρ!οϑ 66 ρα πονοά, 
ἴον ἴϑαν οἵ ὑπὸ {ϑυν8,} {Π6 ϑανίοιν. σϑιηθ, 
δηὰ βέοοα ἴῃ ἐπο τοϊάϑιῦ οἵ ὑπθηη, ἀπά βαιά 

τ φεοὸ Μαχαάαϊεηΐδοε Μανία. 

3 500 “ΕἸΓγίς, Ηοπι. οὐ Ἐπαίου 5, νοὶ, ἱ, Ρ, 320, 5α. 

3 οῃ ἀπο ἐδλατγα γεβίειἀαμψα. 

4 Τῆιο Δ. ϑαχ, σοπβεσισείοι ἰ5 κίνοιν ΕΠ ΟΤΑΙν ; ὕγοπι ἰξ, 
{ξ ἀρρόδγβ ἴπαὶ πὸ Δ, Βαᾶχ, ἐγαυδίδίον ποῦς τπδξ "τπ 6 
αἰποίρ!οβ όσα καξποτο," ἀπ ποῖ "τππὲ ἴπῸ ἀσοτβ ὑνοτο 
Ἰοσκοά᾽ ΓῸΣ ὕθδὺ οὔ πὸ “οννβ. Ηοτο, Ἰονγονοτν, ἴπὸ Α, Βαχ. 
ΤΌΠΟΟΓΒ ἔπὸ Οὐκ ΠΓΟΤΑΙΥ, αβ ἀὁ πιοῖὲ οὐ ἴπὸ οἴου γοτ. 
βίοηβ, Βαΐξ “ΕἸύγίο αἰβειΠσΕΥ παγβ, “ τοσγον δὲς αἰκειρε 
δείοσεπε ὁπ ἀππὶ ἣμδα Γ0Υ ἑλσα ΤΠ ἀρίκοαν Γοίσεα οὔαπ, εἰ 
γεϊΐχιια." Ἡπι. ἴῸγ 15ὲ 5, αὐΐον Ε ν ]. ἱ, Ρ. 2830. 

5. ἐο-πιίάάες. 

αἰδοῖ ρ]68 ὑπαῦ 8ΒΠ6 βῶνν {πὸ Τιοτὰ, δᾶ ὑμπαῦ {86 αἰβοῖρ]68 ὑμαῦ βη6 "δὰ βθθὴ ἐμ Τιογᾷ, 

Ι 
| 

τα τ  -τ- ὌΠ ΞΞ- -  - -- --- ------  τε-τὶ Ι ἈΒΑΒΙΟ. ΡΕΈΒΙΑΝ. 

ὅποὰ Παϑὺ ἐδ θηῖ Πϊπὶ ἀνγαν, ἔμ θη 66}} τὴ ᾿Βἴμη ΔΥΔΥ, 061} τὴ ΒΟΥ ἔμοὰ μιαϑὺ Ἰαϊὰ 
ψΠ ΘΓ ἔποὺ ᾿ιαϑὺ 16 Ὁ} πη, ὑμαῦ 1 ΤΠΔΥ͂ 80, ἷπι, ὑπαῦ 1 ΠΔΥ σὸ δηα ἔα δἷπι. 
ἴακθ Εἰπὶ δηα ἃποϊηῦ Εἷπι.5 

16 {6808 βαϊά απῦο μου, Ὁ Μανυ. 56, 16 7688 βαϊά απο μον, Μασυ. Μᾶγν 
ἐασπο ΒΟΓΒΘ ΙΕ, ἀπ βαϊά πἀπίο Εἰπὶ ἰὰ Ηθ- ἐασποὰ τοιυπηᾷ, αν βαϊα ἀπΐο ἰἷμπ ἴῃ Ἠς 
Ὀγον, ΒΡ θοπΙ ; νοι 18, Ὁ ΤΘΔΟΠΟΥ, | ̓ πππν; ΤΌ; Μ ΙΘΝ ἰβ ἰπίογργοῖθα, Μαβίον. 

17 476808 βα]α τπηῦο μθν, Τόσο πη6 ποῦ; 17 «6808 βαϊᾷ απίο ἢν, Οὐπὴθ ποῦ πθϑρὶ 
ἴον 1 δῖὴ ποὺ γϑῦ βΌΠ6 ὑρ8 απο ΠΥ ΕΆΡΠΘΓ : πη6; ὈΘοδιΒ6 1 πὶ ποὺ γϑὺ βΌΠΘ ὮΡ ἕο τον 
50 ἴο πιῦ Ὀγούμσθη, απὰ {6}} {πθπὶ {πα 1 ΤῬαίβοῦ: πον 80 ἴο τὴῦ Ὀγοίγοη, δη ΒΔΥ͂ 
80 ἊΡ υαηΐο τὴῦ Ταῦ ον, ἀπὰ γοιν Ταῦ υ; ἀπο ὑπθπν, ἐθαῦ 1 σὸ ὼρ ἱπῦο ὅπ 6 ΡΓΘΒΟΠΟΘ, 
πα τὴν Οοά, ἀπά γουν οὐ." οὗ τῦ Ῥαΐδον, πὰ γοὺσ Ἐδίθου ; δηᾶ ΠΥ 

᾿Θοα, ἀπᾷ γουν (οὐ. 
18 Μανν ὑθ Μαράδίθηθ σϑπιθ ΩΝ 18 Απὰ Μαγν Μαράδίομο οατηο ἤρου ἐμας, 

Ὀγουραῦ εἰαϊπ 85 ἀπο ἐμ ἀϊβοῖρ!θβ ὑπαῦ ρ]αοθ ἀπο ἐμ αἰδοῖ ρ]68 αἀπὰ Ὀγουσμδ ἔμθπι, 
886 Πδα βθοῃῦ {6 Τωοτὰ, δηθὰ ὑπαὺ μ6 βαϊαὰ ἐἰάϊηρσβ, δπὰ ἐλαΐ 86 ιαὰ βθθὴ ἔδθ Τογὰ, 
{δ απΐο ΒΘ Γ. ᾿δηὰ ἢ6 μδὰ ρίνοη μθν ἔμ 686 ομαγρθβ. ὃ ] 

4“ χιιν.---1θ Απᾶ ψ θη ᾿Ὁ τὰ8 θυθηϊηρ δ χι..--19 Απὰ ψ θη ἰδ τὰ8 ουθηΐϊηρσι 
οὗ {παῦ γ᾽ ψΒΐοι ἰβ ὑΠ6 ἢνβϑὺ οὔ ὑπὸ οἵ {δ ἢγβϑὺ ἀδὺ οἵ {πθ υυθοῖς, ὑπ Ἀροβίϊοβ 
ψΘο ς, ἀηᾷ ἔπ ἄοοῦβ οὐ {πὸ ρ]αοθ ἰπ νυ μοι ποτ Θοπδ ἰηῦο Ὁ 6 ΠΟ 86, ἀπὰ παὰ Γαβῥοποὰ 
8 αἰβοίρ!οβ ΜΌΤΘ ἈΒΒΘΙῚ]64 νυ γῸ [αϑύθποα {Π6 ἄοον ἴον ἴδω οἵ {6 {6 γ8, βυδάθηϊν 
Ὀθοδιι5θ ὍΝ {6 ἴδαν. οἵ {16 ὕΒΟΕΝ 808. {ΠΟΥ ιν [6808 Βίαηαϊησ ἴῃ Ἐ86 τοϊάϑὲ οἵ 

1 δ, " τοοϊκο5ι"--ὶ «Ἰατοεί. οι Δ ὁγ, " Τοδοιοτ." 

᾿3. Τηΐα πατοοβ νεῖ τ Ἑτεορ. ιν. Ὀπ: ῬοΙΥΚΊ. οπιτα " δὰ 
δυοίπε Ηἰπι," 

5 ΤῊ νόγκὸ ὙΠ σἣ ἴα του ποτοῦ Εἰ ΟΤΘΙν, ἰ5 ποῖ ΟἸσδι ἴῃ 
πο οτἰκίπδὶ, ΤΌΘ σοπκίσιισκίοι οὗ ἰξ ἰκ οοηακοά. 

3 ῬΟΙΥΚΊ, δα " Ὁδοκ," οὐ " διχαίη," 

4 “Ἠὸ Ψ0 (15) γοῦν ΒΑΤῊ κα' -- Π ὙΠῸ (1[5} γοὺγ Οον." 
Ῥοϊγκὶ. 

] Ι 
5 “Δηὰ τυδᾶο Κπούγῃ." ῬΟΪΥΚΙ. 

6 τ. “ἐὐνδὲ 5) κανν."--ῬΟΙΥΕῚ. φαά γᾶϊ, '" αἰὰ πκοο." 



5. 5Ο0ῊΗΝ. ΟΒλν. ΧΧ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΞΒΙΟΝ. ΒΥΎΒΙΛΟ. ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

᾿πηΐο ὕμθιι, Ῥθδσθ ὅδ απο γοι. 

90 Απᾶ ψῆθη Π6 μδᾷ 80 βαϊα, ῃθ βΒῃονυθᾶ. 
ἀπίο {μθπι ἀΐδ Βα π45 δηα ΗΪβ 5116. ἸΤΒΘη, 

ὑπο τθ ὑπ 6 ἀἰΒοῖ 0168 σἰδά, ἢ 6 {ΠΟῪ 58 0Π0 
᾿μορὰ. 

21 ΤΈθη [5814 4 6805] ἴο ὑπθπὶ ὩρΆ]η, 
Ῥρδοθ ὅδ υπίο γοὰ: 348 [2] ΕδύΒΘΡ Παίῃ 
βθηΐ 1η6, ΟΥ̓́Θ 80 Β6Π4Ὰ 1 γοιι. 

᾿ς 992 Αμάσ θη} Πδα βαια ὑμ15, 6 Ὀσθαύμοα 
ὁπ ἐΐθηι, ἃπια βαῖ ἢ ππῦο ὑμθη), ΒΘΟΘῖγΘ γ9 
{86 Ηοῖὶν αποβῦ: 

28. ϑΎΥΠΟΞΘ ΒΟΘΥΘ 51Π8 γὙ6 γϑπηΐδ, ὑοῦ, 
816 τοιηϊ θα ἀηῦο ὕΠ6πὶ ; ἀπε ἡγΠ056 ΒΟΘΥΘΡ, 

᾿[5018] γ6 τϑίαϊπ, ὑΠ 6 8.6 τούαϊπϑά. 

24. 4 Βυὺ ΤΒοΙηα5, ὁπ οὗ ὑπ ὕγψὶυθ, 
ἀρ} 168. ΤΙ  γτηι8, τγ88 ποὺ ἢ ὕπο πὰ τ Π 61 
68}1}8 ΘΔ 116. 

2ὅ ΤῊ οὔμϑι αἰἴβοῖρ]θβ ἐμπορίου βαϊὰ. 
πηΐο πΐπη, 6. μᾶγθ βθθὴ ὑπ Τιορᾷ. Βυῦ, 
δι β8ϊ4 ππίο ὕμθπι, Ἐχοθρῦ 1 [588}}] 860 ἴπ΄ 

ὍΠ6πι, Ῥρδοθὶ ὅθ σὶῦἢ το. 

20 Ἠδθ β88ϊα ὑμῖβ, δἀπα βῃονθα ὑμθπὶ ΕΒ 
Βαμα ἃπΠα ᾿ἷ8. 5146θ. πᾷ {ποὺ το]οϊοθα 
ὑπ ἀἸΒο1Ρ168, ὑμαὺ ΠΥ βᾶνγ οἱ ΠοΡα.3 

21 Βιυὺ {68:18 βαϊᾷ ὑπο ὑπθπὶ ἃραὶπ,ὅ 
Ῥραοθὶ ὅθ ψὶῦ γοὰ : 88 ΤΥ ΕἈύΠΘΡ βθηῦ 
Π1Θ, 80 8|50 1 Β6Π4 γοι. 

22. Απᾶ ψ ἤθη ΠΘ Πα βαϊα ὑΠθ86 ὑμῖηρϑβ,: 
86 Ὀγθαύμῃϑα οἡ {π|θπὶ, ἃπα βαϊᾷ αηὔο ὕμιθιη, 
Τθοοῖνθ γ9 ὕπθ Ηοὶγ ΟΠ ιοϑῦ :ὃ 

28. Τῇ γο σϑιη]ῦ 51Π85 ὕο ἃ τη8},Ὁ ὕΠ6ΥῪ 588}]} 
θ6 τοι θα πηῦο Πΐπι ; δηα 1 γο τι μΠο]α 
ἐΐθ δἵἴηϑ οἵ ἃ τι, ὕΠΘΥ ἅτ τ] ΠΟ] θη. 

94. Βῦ ΤΠοτηδ5,3 ὁπ6 οὗ ὑπ ὕνσθινθ, Β8 
δ μαῦ 15. οα] 6 Τ νπ,9 ννὰβ ποῦ αὖ 4}1}}0 ὕῃ 66 
αῖῦ ἢ ὑΠπθ πὶ ΘΠ «68118 ΟδΙη6. 

25 Απαᾶ {{6}} αἰβοῖρ]68. βυ}" απῦο ΠΪΠῚ, 
78 μᾶνθ β66}}8 οὺὖῦ οσ. Βαὺ Πθ βεϊὰ 
᾿ππῖο {Ππ6π|, ΠΥ Ὶ ἀο ποῦ 566 1η 18 Βδηᾷα 8 {6 

1.}. 33. 

1 ΟἩ. χνΐ. 32. 

32 5, Μαϊξ, χχυϊ. 18; ΟἸν. χυῖϊ. 18, 10; ΗΘΦΌ. 111,.1;.2 
᾿ Τίμι. 11. 2. 

3 Κ, Μαζί. χ. 10; χυῇ!. 18, 

4 ΟἹ. χὶ. 16, 

1 ὁμαϊηδ Κκᾶη, ἩΤΚΙ., “ῬΘασο ἴο γοὺ ;᾿ δβλιδηπῦ “πιαϊκᾶσι, 
ΚΡΡοδοο 1 γοῦ,᾽ ῬΟΒΟΝ. 

3 “{π6ὴ {πο ἀἰβοῖρ!ο5 τοϊοϊσθα τυ ῆθη πον βᾶνν πὸ Το κν.᾿ 
ἩχΚΙ. 

3 ῬρβΟΝ. οὐἱτβ " ἀραῖπι,᾽ τυ ῖο ΗΤΚΙ. ΒΌΡΡΙ 65. 
4“ βαϊὰ {Π15.᾽ ΗΤΚῚ. 
5. ΟΥ̓, ἃ5 ῬΟΒΟΙ,, γοδᾶβ, “πο Ξρι σι οὐ Τταΐῃ." Βαΐ ΗΤΚΙ. μᾶ5 

{πὸ ΗοκΥ ΞΡΙΕΙΤ.ἢ δ᾽ ΕΥ̓ το ΤΏΘῊ γ6 σϑηϊξ βίηβ,᾽" ΗΥΚΙ, 
7. α'λτάϊτι. Ὀϊάδδο. Αροβῦ. ϑὅ'υυ. ο. ν. Ρ. 15,1. 1δ. 
8 Ξ'γγ, Τλῦηια. 9 5Ξ'υγ. ἐλδπηιδ. 
10 )ῦ ᾿υῦ. 866 ποῖρ οἷ. χν. 16. Ηρτο ἐδ ᾿ιοῦ σἂ Ὀ6 

ἴακοι ἰπ ΠΟ ΟΥΠΘΥ Β6ΠΞ6, Οὐ ἱπρ’ ἴο 15 ῬΙδοο ἴῃ ἔπ βθηΐθηοθ. 
ἀι “{η6 ΟΥ̓ΠΟΥ ἀἰδβοῖρ!05.᾽ ΗΥΚΙ. 12. ἐγ γο γ0 Βα Ρ’.᾿᾽ ΗΥΚῚ, 
13 110, “Ὑγ6 ΒΔΥΥ.᾿--- γο πᾶν 566 η.᾽ ΗΤΚΙ. 

τηϊάϑὺ οἵ ὑῃθιὴ, ἃδπα βαϊα ππῦο ὑμθ, Ῥθασθ 
ὅδ υὐΐο γοιι. 

20 Απά βαγίπρ ὑπῖβ, ΒΘ πηδᾶθ ἔπιθι 886 
μι πϑηα8 δηὰ "18 ἔδοὐ! ἃπα μ18 81:16. Απὰ 
Ε18. ἀἰβοῖρ]θ8. στο]οϊοθα σμθ ὉΠΟΥ͂ ΒΔ ΟἿΣ 
Ποτὰ. 

21 Απά ουν Τιογὰ «6δι18" 8814 ἃρϑῖη απΐο 
ὑπμθιῃ, Ῥθᾶθθ ὅ6 ὑπύο γὙοι: 488 ᾿Υ̓ ΒΟΟΣ 
βϑηῦ 116, 80 1 480 Β6πά γοιι. 

22 Απᾷ βαγίπρ ὑπ]8, ἢ6 Ὀγθαύῃθα οἱ 
ἐΠιθπὶ, 8Π4 8814 απύο ὕμθηι, ᾿μθοθῖνθ γ9 Ὁ86 
οὶ. ΟἸιοϑῦ : 

28 {0πῦο ψ]ΠΟΠὶ γὙ6 γϑμηϊῦ Β1η8, ὕΠΘΥ 58118}]} 
Ὀ6 τϑηλ θα ἀπῦο ὑμθη ; πη πῦο ὙΠΟ ΠῚ 
γ8 τϑιἱν ὑπθπὶ ποῦ, ὕΠΘ Ὺ 88|8}} ποῦ ὈΘ 16- 
τηϊύοα.“ 

24. Απα ΤΠοιηδ8, ὁπ οἵ ὑμ8 ὕνγθινϑ α18- 
οἶρ]θβ, μοπὶ ΠΥ ΟΔ]164 ΤΙ γτηι5," τνἃ8 
ποῦ ψῖῦ ὑμθῖὰ 6 «[68}18 ΟΔΙΏΘ. 

25 Απᾶ {π6 οὔμϑι αἰβοὶρ]θβ βαϊ ἃ ππΐο 
Βῖτη, 9 Βαᾶγθ βθθπό ον Του. Τῃθη ἢ6 
βΒ814 πηῦο ὕμθῃ, ΤΠ 1 πᾶν ποῦ 8667 Π15 

1 ῬΙαῦῦ 5 οᾶ, αἂὰβ καὶ τοὺς πόδας, ν»ιϊοῖι Ῥοϊγβὶ, οπιϊίβ, 

3 ῬΟΙΪΥΡΊ. οπἱβ “1 Εβυβ.᾽ 

“Θοσογαϊηρ; ἴο.᾽ 

4 Ὠϊάαβο. Ἀροβῦ. “ΖΕ: }. {1}. ν. 25, δὰ μ. 70, ἄβηια “ἄὐὶ 
ϑίπιαέ ἄηξα ἐααβᾶγ' Ἰαΐϊα ψασαϊιυδηϊᾶ Κιυαππᾶηο, ὅζο., “ ΤῸΣ 
(μῖ15. 18. ὅπ οὔϊοθ ὑπαῦ δἰπάθε ἔποβο γη0 ἄθδβοσνο ἡ ρ"- 
τηθηΐ,᾽ ΟΥ̓ “ῬαΠΙ ΒΗ πιοηΐ,᾽" ἄτα, 

5. Ἐπ}. ΤῬϊάϊηιοβ. 

5 110, “νγὸ β5δνν.᾽ 

7 Ηϊτ. 171 βανν,᾽ “(Ὠγιιβῦ," " Ὀγοιυρξ ποῖ,᾽ 

8 ΟΥ, 

ΒΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

{π θη, Ῥθδοβθ ὅθ απο γοι. 

20 Απὰ μανίπρ βαϊὰ {πβ, 6 βμονθᾶ. 
᾿ΠΠπθπὶ ΒΒ μδη48 δηα ἢΐ8 οἰάθ. Βαῦ ὑμθ, 
᾿αἰβοῖρ!θβ το]οϊοθα σῆθη ἐΠΘΥ βαν ὑμ6 Τμογά.. 

21 Ἠὸθ βαϊ4 δρδὶη πηΐο ὑπθη), Ῥθδοθ ὅδ 
πηΐο γοὰ : 1ῃ 11Κ6 ΠΙΔΠΠΘΙ 88 ΤΊΥ ΒΑΥΠΘΡ 
Βθηὖ 1η6, 80 1 4180 Β6π4 γοι. 

22 Βαυῦ ἤθη ἢ Πα 8814 {Π18,86 Ὀσθαύμθα 
ἰηὔῦο ἐμοὶ" ἴαοθ, δὰ ἢ βαϊ4 απο {ἢ61), 
Ῥοθῖγθ γ6 ὕμθ Ἠοὶν Ο ιοϑῦ : 

23 ΤΟΥ ὕο ψΠομὰ 6 81|8}} σϑηῦ 8118, 
ΠΘΥ 88|8}} 6 σϑιρὑξθα ἀπο ὕπ θη ; ὕπο Ὺ 
ἴο ὕΠοπι γ6 81|8}} σϑύδϊ ἢ {Π|6ΠῚ, ΠΝ 88}8}} 
Ὀ6 τοίύαϊπρά ἀπίο ὑμθπ}.} 

᾿ς 924 Ῥὰῦ ὙΠΟΙΊΔ8, ὁπ6 ἔλοπὶ διμοηρ {Π6 
ὕποῖγο, ψιμῸ 18. ΟΠ] ΤΙαΥπλι8,2 γγὰ8 ποῦ 
ὉΠ6 10 ΘΠ “[68118 ΟΔΠ16. 

20 Τ|ιΘ οὔδον ἀἰβοῖρ 98 ὑμθῃ βαϊα ὑπίο 
᾿δἴπῃ, γὸ Βᾶνο βοϑη {ῃ6 Τιοστᾶ. Βυῦ πθ 
᾿βΒαϊᾷ αηΐο ἔοι, 1 1 866 ποῦ {86 ῥτϊπίβ οἵ 
Ι 

] ΕΝ Ϊ 
ΓΙ ἘΚ ΑΠΑῚ ρίνο γοῦ [Π6 τηγβέοτυ οὐὗἩ [πὸ τοπηϊββίο οὐἉ βἰπβ 
ὁπι ΘΑτί ; ἀΐε Καα μείείπακὸ παρὴ εὐοὶ, ὅκς., τας ἀπο Ὠΐτη 
ἴο ἩΠΟΤῚ γὙὸ τοῦς οα. σαχίι, ΒΟΥ 508} 6 χοτηϊ ρα ἴῃ 
ποανοη,᾽" ἄς, Ρβε15 Βορ εἶδ, ". 374 

2 58}, Πίάδμπιοι, 

3 11{, " ψγὸὺ Βᾶνν.᾽ 

πηΐο ὕμθηη, Ῥρδθθ ὅθ πηὖΐο γοι. 

20 Απᾶ Βανίπρ βαῖα ὑπ18, ῃ6 βῃονθα 
Ὁπθιὴ ἷ8 μδΠ 485 δπα ΗΒ βῖ46. ΤῊΘ αἰΒο1ρ168 
ΒΓ ΘΙ ὍΓΘ σο]οϊσθ τη 6π ΤΠΘΥ Βανν {Π|6 Τωογά. 

21 Απά Πο δβαϊά ἀρδὶπ ππῦο ὕπιθπι, ῬΘδ0Θ 
ὅδ αὐῦο γοὰ : ἃ5 ΠΥ Εαύπου Παὺ βθηῦ Π16, 
80 Β60η4 [γοιι. 

22 Ἀπον Βανίηρ βαϊα {π|8, ἢθ Ὀγθαῦπθα 
Ἰηΐο ὑμοῖν ἔδοθ, ἃπὰ βαϊ 4 ππαῦο ὕΠ0 1}, Ἑυθοθῖν 6 
γ9 {π ἨοΙΥ μιοϑῦ εἰ 

25 Απά {Π0ὺ ἴο ψΠοπὶ γ6 5118}} σϑηλῦ 
ὉΠοῖν. βῖη8, ΠΟΥ 8118}} 06 τϑιηϊ θα πηΐο 
ὑπο ; δηα ὑπο γ ἴο συ ποῖη γ6 818}} υϑύδ! ἢ 
Π 61, ὍΠΟΥ Β84}} Ὀ6 τϑύαϊπϑα ππῦύο ὑπθῃ}.5 

24, Βυῦ ὙΨΠποιηαβ, ΠπῸ 15 οα]Π]θὰ Τιᾶγ- 
τη 18,5 οπ6 οἵ ὕ86 ὕνν ἜἸγθ, γγὰ8 ποῦ τὶ ὑΠ θη 
σΉθα 1 6508 οδΙη6 πο ᾿ἔβθχα. 

25 ὥΤΠο ἀἰβοῖρ]οβέ ἔπη βαϊὰ ἴο μῖπι, 76 
αν βοοηῦ ἐπο Του. Ἠδθ βαϊὰ ππίο ἔμθιη, 
{ΠΏ16881 560 86 ργὶπῦ οὗ ὕΠ6 Π8118. ἴῃ 18 

ΘΟΤΗΙΟ. 

1 ΘΟΏΒΘΟΥ, οὗἩ Βίβπορβ, Εἰξ, σορί. ν. δῦ, οἀ, οπι, 

3 1ὰἀ{, 5, ΒΔ511, σορέξ, ν. 38, ἀπά 148, 5, Οτοόμκου. σορί, Ρ. 
248, 5Βη. οὐ, ἤοπι. 

3 ΜορΝ, Πίδεπιοα, 

4 Μοιηρῖ, οτηἱτβ "οὔποτ᾽ 1 ῬΟΒοΙι, 

5}, ψ͵ὸ βδᾶυν.᾽ 



σμ.». ΧΧ. 

ἈΕΜΕΝΙΑΝ, 

βαῖ ἢ ἀπίο ὑμθηι, ΗΑ ἢ δ τι γοα. 

90 ὝΒοη μ6 λαώ βαϊᾷ ἐπμῖβ, ΒΘ βῃονθα 
ἔμιθηι Ηἷ8 Βα πα 51 ἃπα ἢΪ8. 8146θ. Απᾶ {που 
το]οϊοθα ὑπὸ ἀἰβοῖρ]θ8. θη {ΠΟῪ 8ανν {Π|6 
Τιονὰ, 

21 Ἠθ βαϊδπ απο ὑπθηι ἀραῖη, ἩΓΘΑἢ ὅθ. 
ΙΔ γοιι: 48 ΤῊΥ͂ ΕΑΥΒΘΙ ΒΘηὔ τη6, 1 αἰβο. 
Βθηὰ γου. 

20 Απὰ 48 6 βαϊὰ ὑπῖ8, 6 Ὀγθαίῃθα 
οἱ ἔπιθι, δπα βαῖθ, Ἡθοθῖγο γ9 ὕπ6 ον 
ΘΟ Βοϑὺ :ἢ 

23. Τῇ γο σϑιηϊῦ {86 81Π8 ὅο ΔΠΥ͂ 016, {ΠΟῪ 
8841} Ὀ6 τοιηϊυθα ἀπῦο ὕμθπι; ἃπᾶ 1 γ 
τϑύαϊῃ ὑπο ὕο ΔΠΥ͂ 016, ὑΠ6Υ 818}} ὈΘ6 τὸ- 
[αϊποά, ἡ 

94. Βυῦ ΤἼοτηΆ8, ὁη6 οὔ ὑπ ὕνγοῖνο, οδ]]οὰ 
Τνΐπ, πτὰϑ ποῦ πὶῦῃ ὑμθπὶ ΠΘη «6818 
ΘΔ 116. 

25 ΤῊθ οὐμιον ἀἴβοῖ ρ]88. βαϊ ἃ ἀπῦο ἈΪπη, 
6 Βανθ βθοηΐ ἐμ Τωουά. Απά Β6 ββῖ ἢ 
ἀπο ὕμθηι, ΤΠ 1 866 ποῦ οἡ ἢἷ8β μᾶπα 8 

1 γαγ, " Ηἰβ απὰβ ἀπὰ Ηἰβ ἴδοΐ διὰ Ηἰβ βίἀθ,᾽ ἀρτεοίης 
στ Ἐτηΐορ. ΡΙδῖτ 5 δὰ, 

3 γὰγ, "γτοοοῖνο ΠΟΙῪ ϑρίγις," ἴῃ Κθποταὶ ; ποῦ {πὸ ΗΟ ΨΥ 
ΘἼΟΒ7 ἴῃ μαγιϊσυϊατν, 

5 3 Βοχὴδ σορίθβ. οὐηἶδ "οἴ μοΥ,᾿ τ ῬΟΒΟῚ., ΜοΙρ., πὰ 
ὉΓΒ. 

4 1, “Ὁπδῦ νγ 6 ΒδῪν.᾿ 

ἈΝΟΊΤΟ-ΒΑΧΟΝ, 

ἴο ἔμθιι, Ῥθαᾶθθ ὃ6 ψ τ γου.ἷ 

90 Απὰά 88 δ6 βαϊὰ {π15, ἢ βμονᾶ ἔμιθπὶ 
᾿ἷ8. Βαπάβ ἀπ ἢϊβ βἰάθ. ΤΠθη πότὸ ὑπ. 
ἀἰβοῖρ!98 σα" ὑπαὺ ὕπο ν μα βθθὴ ὑπο Ἰμογὰ. 

21 Ἠὸ βαυϊὰά ἀραὶπ ἕο ὑπθπὶ, Ῥθδοθ θ6 
ἢ γοι : 88 ΤΥ ΕΆΓΒΘΡ βθηῦ 116, 80 1 
Βθηα γοιι. 

9259. ΥΠοη ᾿θ βεϊα ὑμῖ8, ὑμθη πΠ6 ὈΪΘν 
οἡ ὕπθαι, πη βαϊα ὕο ὕμθπι, ᾿θοοῖγθ γ6 ἘΠ 
ἩὸοΙν Οοϑῦ: 

28. ΤΉΟΒ6 ΜΓ ΠΟΒΘ 81η8 γ6 [ογρῖγο, ἔπ Ὺ Ὀ6 
ογρίνθη ὕμθπι; δηὰ ὑπο8θ ΜΠ086. δίνη γὙ9 
χε μι ο] 4, ὑπο 6 π᾿ ΒΟ] θη. 

94. Βυὺ Τμοπιαβ, οηθ οἵ ὑπ ἔνγοῖγθ, τ μῸ 
8. οαἸ]οὰ Ῥιάγιμυβ, ὑμαὺ ἴ8, Τνῖπ, ἴπ ον 
Ἰαπρσιασθ, ΒΘ γ88 ποῦ 10} ὕπο τ μθπ [0 
ΒΑΥΙΟῸΡ ΘΔ ΠῚΘ, 

25 Το βαϊὰ ἔπ οὔποτ ἀϊβοῖ ρ᾽θ8 ὕο Ὠΐπι, 
Ἧγὸ βὰν ἐλ Τιοσὰ, ΤΆ θη βαϊὰ μθ ἴο ἔϊιθπι, 
1 Ὀοϊῖονο ποῦ, θχοθρῦ 1 866 {πὸ [Ἀβύθῃὶ ηρΒ 

Τοαπιθ ἀπ βιοοα ἱπ ὑΠ6 τηϊάϑὺ οἵ ὑμιθπι, ἀπά 

5. ΖΦΟΗΝ. 

ΘΕΟΆΘΙΑΝ. 

οἵ ἔπι, ἀπά βαϊ4 απο [μθι, Ῥθδοθ ὅθ υῖθἢς 
9. 

ἕ 920. Απᾷ 88 Βο βαϊὰ ἐμ18, "6 βου ἕραὶ 
μἷβ Βαπ 8 ἀπὰ μἷβ 8146θ. Απά {π6 ἀἸβοῖρ 68. 
το]οϊοθὰ πμθη] ὉΠΟῪ 8αν {86 Τιογά. 

21 7688 βαϊα απῦο ἔμθπι δραΐη, Ῥθδοθ ὅθ 
ΜΙ γοὰ : 88 ὑμ6 Ἐδέμ Βθηῦ ΠΊΘ, 801 4]80. 
Β6Π4 γοὺ [ουίῃ. 

99. Απὰ 88 Βα βαϊᾷ 818, ῃΠ Ὀσθαυῃθαᾶ οἡ 
[πθπι, ἀπά 58αϊ4, ᾿θοθῖνθ γθ μθ ον 
ΘΠιοϑυ :3 

28. ΤΆ γϑ σϑυηϊῦ β'Π8 ἕο ΔΠΥ͂ ΠΊ6, {Π6Υ͂ 
588}1} 6 σϑιηϊ θα πἀπῦο ὑπ; πᾶ ἰ γο 
τούαϊπ ὑΠ|6 β᾽Π8 οὗ ΠΥ ΠΊΘΗ, ὉΠΟΥ͂ 8118}} ΞΞ 
γοίαϊπϑά. 

94. Βυὺ ὙΒοΙηα8, ομ6 οἵ ἔπ ὕπο νθ, γΠῸ 
15. οὩ]οα ΤνἸη,5 τσὰϑ ποὺ πὶ ὉΠπθ πὶ ΤΠ Θ ἢ 
1 68018 ΟΔ 1:6. 

25 ΤΠ οἶμον ἀἴβοῖρ]65. ἰο] 4 Ηἷπὶ ὑπαῦ, 
ὙΥ6 Βᾶνθ βθθὴ {6 Τιορά. Βιαῦ μθ βαϊᾷ απίο. 
Ὁπθηὶ, ΤΥῚ 566 ποῦ οῃ ᾿ἷβ βᾶπ 48 ὅΠ6 ῥυϊηῦ, 

1 ΟΓ, “88 {ΠΗῸ ῚῚ 58} ν.᾿ 

3 γηϊὴρ δ δέ ἢ δαϊὶ ἐδπιΐάα, ᾿ἰϊ. “τοσοῖνϑ γὸ ΠΟΙ͂Ρ ϑρί γί, κ᾿ 
ὁὯ6 τοδάϊπρ οὗ ἴπ6 Αὐτηθηΐδη Υ, αν. 

3 γιαγο)ιδίυ, " Ὀνπὶπ.᾽ 

ἈΚΑΒΙΟ. 

βαϊ4 απὔο ὕμθιη, Ῥθδοθ ὅθ πἀπίο γου.ἷ 
20 Ἠδ βαϊᾷ ὑμῖβ, ἀπα ἔμ βῃονθα ὑΠπθηὴ 

μἷβ απ 8 δηᾷ ἷ8 βῖ4θ6, Απα ἐμ ἀἰβοῖρ] 68 
ψ6ΓῸ το]οϊοθα Ὀθοδιιβθ ἔΠΘΥ αν ἐμθ Τιογά. 

21 ΤΊθη 7688 βαϊα ἀπίο ὑπθη ἃραῖη,, 
Ῥϑδθο ὅδ απίο γοι : 85 ὅθ Εδύμον βοηῦ 
τη, 80 4|80 1 βοπά γοι. ] 

90. Απᾶ Πο βαϊὰ ὑμῖβ, δα Ὀγθαῦμθα οα. 
ὕποπα, πὰ βαϊᾷ παπῦο ὕμθμι, Πθοοῖγθ γ9 ὕΠ6. 
Ἡὸοὶν ΟἸιοβῦ : 

28. Το ποτὶ γ6 τϑιϊῦ ᾿ἷΒ βῖπ8, ὕΠΘΥ 
ΤῸ [Ὀγρίνοη ; δηαἃ ὁπ σοι γ6 τ] ΒΒ ο] ἃ 
πθπὶ, ὉΠΟΥ͂ ἅτ ΠΟ] θη. 

94. Βυῦ ΤΠοιηα8, ομ6 οὗ π6 ὕνγοϊνο, τμὸ 
8 οδ]Ἱοὰ ἔμ Τνῖη,5 ττὰ8 ποῦ τι ὑπ θπὶ 
ΜΉΘ Ὲ [6808 σδιηθ. 

5 ΤΏΘη {πὸ οὐμοῦ ἀϊβοῖρ]95. Βαϊ ὑηΐο 
Εἶπ, το μαγθ βθθὸὴ ὑμθ Ἰωοσᾷ. Βυῦ ἢ 
βαϊὰά ἀπο ἔμϑιι, ΤΠ 1 5660 ποῦ οἱ ἷ8 Βδη 8 

1 πιο, οπι, ἴογ Ἑδδέοσ Ὁ, νοὶ]. ἱ. ἡ. 30, δινὰ ν. 3830, 
αὐοῖοβ ἐλιῖ5 ΤΠ 5, ἐν αἰδὸ δεέισια εοιυ. 

3 γι,“ ὈΠΕΠο," δίἑάλε. 

8 υοΐϊοι κοπιονηδε αἰ τ Εν ἴῃ “ΕἸ τίς, Ἠόπι. ἴον ᾿Ξ 
5. αἴτου Ἑδβίοστ, νο]. ἱ. Ρ, 230, ππὰ δἷδὸ ἱπ Ἡότ, οὗ ἴδ 
Ῥαββίου οἵ 5, Ῥοΐοσ ἀπὰ 5, Ῥαὰ], νοὶ], ἱ, ν. 370, 

860 ποῦ {86 Ρἶδοθ οἵ ὑΐθ πα}]8 ἴῃ 8 ἔντο. 

ΒΞΙΑΥΟΝΙΟ. 

{Π 61), Ῥοδσθ δδ απΐο γοι. 

20 Απᾶ Βανίπρ βαϊὰ ὑπ18, ἢ βμονοᾶ. 
ὕθθπὶ εἶ μαπᾶβ δηὰ ἴθι} ἀπ ἢἷβ βἰ4θ. Τῆι. 
ἀἰβοῖρὶθβ ἐμθυθίογο σο]οϊοθα σβθη ἘΠΘΥ Βαννὶ 
{86 Ἰιογα.3 ] 

21 Το 1 6βὺ8 βαϊὰ ἀραΐη ἀηΐο ἔμθαι,, 
Ῥρδοθ ὅδ ηΐο γοὰ : 88 86 ἘδύΠΟΓ βΒθηῦ τη0, 
Τ α͵8ο βοπὰ γου. | 

22. Απᾷ δανίηρ βαϊὰ {πῖ8, Βὸ Ὀγοαΐ μὰ, 
πα βαϊὰ ὑηῦο ἔμθη,, ἢ Τθοοῖνθ γο ὑμο Ηοὶν 
Ομοβῦ: 

28 Τῦπίο ψ᾽ΒΟΙΏΒΟΘΥ͂ΘΙ Υ6 ΤΘΙΩΪΌ 5118, 
ὉΠΘΥ 888}} Ὀ6 τϑπιύθαά ἀπο ἔπθπὶ; δηᾶι 
ἀπο ὙΒΟΙΏΒΟΘΥΘΙ γ6 τϑίδϊπ ὑπθιη, ΠΟΥ 
888}} θ6 τϑίαϊηθα, 

24 Βυῦ Τδοιηαβ, οπθ οἵ ὑμπθ ἔνγοϊνθ, 
ΟΔ]]οα Τ π]η, ννὰ8 ποῦ ἔμθγ6 τ τ ἔμ 6 πηι ΒΘ Π 
“1 68118 ΘΔ Π16 ἴῃ. 

2 ΤῊΘ οὔθ αἰβοὶρ]θβ ὑμθγθίοστθ βαϊὰ. 
παηὔο μη, 6 μᾶνο βθϑηῦ πὸ Του. Βαῦ, 
ἢ6 βαϊά απο ὕμθιῃ, 1 1 βθ6 ποῦ οἡ δῖ8 

1 Οβίσομ,, Ομ ἐ πόξίδ, " πὰ ὕδοῖ," 

3 ΜΟΙ ᾿ἰζογΆν, “πανί θοὸν {πὸ Το πρ.᾿ 

8 ΤῊΘ 51δν. ΨὉ]]Ον 5. ἔπ Οσθοκ ἰπ σοππροξίπρ αὐτοῖς, 
νἱτἢ εἶπεν, πὰ ποῦ υυῖτ ἐνεφύσησε. 

4 Ἰ1ξ, “νγὸ Βᾶνν," 

5:9} 

ὑμθιη, δπὰ ᾿6 βαϊᾷ ἀπίο ὑμθπ), Ῥϑδσθ δὲ. 
αηΐο γοι. 

20 Ηθ βαϊά ἐξπῖβ, απ βουνά ἔμθα ἔδθ 
ΟΠ ἀ8. ου. ἷ8 Βαπα8. δηὰ ἔδοι! ἀπὰ Δττ-, 
Ρὶῦ. Απά ἐμ ἀϊβοῖρ!]θβ στϑγὸ σ᾽δα ὑμπαῦ μον. 
ΒΔ ΟἿ Τιογά. 

21 1688 βαϊἃ δραῖῃ ἀπίο ἔμθπι, Ῥθδοθ 
ὅδ απο γοι : ἃ8 ΤὨΥ͂ ΕΔΥΠΘΙ Βθηῦ τη6, 80] 
4180 βεών Υουῦ. Ι 

22. Απάὰ σῇθῃ ἢ βαϊὰ ὑποβο πογάβ,;2 πο. 
Ὀγοαῦμοα οα ὕμθη), ἃπἃ βαϊὰ, Ἡθοθῖγθ γ 
ἐμο Ἡοὶν δοθῇ: 

28 Ἐὸγ ᾿ γὸ Τογρῖνθ β᾽Π8 ἴο ΔΠΥ͂ Οη6, ΗΪ8 
ϑῖῃ. 888}} θ6 ἀσῃθ ἈΥΔΥ ἢ δηὰ 1 γὸ Ὀἰπα 16 
ΟἿ 8ΗΥ͂ ΟΩΘ ἰδ 888}} 6 θοιπά, | 

ΡΕΆΞΙΑΝ. 

924. ΤὨΟΠΊΔ5, ὁπ οἵ ὑπὸ ὑσποῖγο, πη 18 
οαἰοὰ Τ νη," τὰ8 ποὺ τέ ὑμθπὶ ἴῃ ὑπ δὲ 
ΡΙδοθ δὖ Ὁ ὑϊπιθ ὑμαῦ ὉΠΘΥ ΒΔ Ομτίδε,, 
ἤθη 6 ΘΔ ΠΊ6. 
Ὁ Τιιο ἀϊδοὶ 

ἢδΥθ 860 ΟἿΓ 
ΠΝ βαϊὰ ἀπΐο δΐτ, ΕΝ 

ογτὰ, ὙΒοΙηδΒ βαϊὰ, 1] 

! 

1 χες, "πὸ Ρόδοῦ απο γοῦ." 

3 Τηιήῖβ ἰ5 {πὸ τοδάϊπς οὐὁἩ τ ῬΟΙΥ ΚΙ. Αὐδὺ, Εσρον, δὰ 
Μοαϊοὶ, οπιίξ " αἰβο. ΑἹ. Βαγαβίδηὶ δι! υἀϊπρ τὸ εἰν ασοΐοθ.. 
{5 Ῥαββᾶχο {λιι5, “1 βοπὰ γοὰ ἀπο ἔο πδέίοηβ ἃ8 Μ᾿ 
ΒΑτη κα βοης Μὸ ἀπο γοῦ."" ΝῸ]. ἱ. ν. 178, 

3. Εἰ-Ταιύαπι, "πο Τυσίη." ] 

1 ΤῊ Ῥογαίδιηι δκτοοῖ υνἱτὴν τὸ ἘΞ ορίς πὰ Ὁ κόπο 
Μ85. οἵ τὸ Ατὐτησπίδη διὰ οὐ το 5ἰδνυοιΐο ν᾽ σγαίουβ, 

3. γιτ. “5 ννογά," ] 

5 11ςν" ἀγδβοά," ] 

4 Ῥοτβ. Τονιᾶ. 
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ΞΞΞ 

5. 5ΟΗΝ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΒΞΙΟΝ. 

ΜΒ πα πᾶ5 {π6 ρυϊηῦ οἵ ὑπ Π81}8, 8πα Ραῦ, 

ΤΩΥ͂ ἥπροι ἰηΐο ὑμπ6 ρυὶπὺ οὐ {{|6 π8118, ἃπα. 
᾿[ΠπρῸ1Β6] τὴν Βαπὰ πο μΪ8 β[46, 1 1} ποῦ 
ΓΌ6] ον. 

26 4 Απᾶ δίϊμο οἱρῃὺ ἀδγβ δρϑὶπ ΕΒ 
ἀἰβοῖρ!θβ ψοῦθ συ νμῖπ, ἀπα ΤῬΠΟΙΩα5 νΡΊθ] 
Ἔμοπι : [ἐϑη οδῖηθ {6588,] Π6 ἀοογ8 Ὀθῖηρ' 
'βδυΐ, Ὡπα βίοοα ἴπ ὑμ6 πιϊάϑῦ, ἃπα βαϊά, 
Ῥρδοθ ὅδ πηΐο γοὰ. 

97 [ΤΉ ΘΠ 581}Π| μ67 ἕο ΤΒοπηδ5, ῬθδοΝι 
ΌΠ6Ρ ὑΠγ ἤπρον, ἀπά ὈΘΠΟ]α ΠΥ ΠᾶΠᾺΒ; 
᾿ἃηα Ἰγρθδοῖ ΕΠ ΓΠ6Ρ ὉΠ Βαπα, ἀπα [{Πγ180] 
ἀξ Ἰπΐο τοῦ 5146 : ἀπά θ6 ποῦ 10 }1685, θα 
ὈΘΠ Ιου] ηρ. 

28 [Απᾶ] ὙΒοιμδβ δηβυγορθ δηα βαϊὰ 
᾿ππΐο δἶπη, ΜΚ Του 8πα τὴῦ σά. 
᾿ς 29 {6808 βίῃ ἀπίο μῖπη, ΤΒομηδ5, θ6- 
[οϑι8θ ὅποι παϑὺ 566} τη6, ὑβοὰ μαβύῦ Ὀθ- 
Ἰονθᾶ : 30] οββθά αγὸ ὕμποὺ ὑπαῦ μᾶνθ ποὺ 
866}, 8Πᾷ γοξ πᾶν Ὀε]ϊθυθᾶ. 

80 4 ὅ[Α πα] πιδην οὐμ 6 βῖρῃβ ἔγα]ν αἸα 
6508 ἴῃ [86 ῬΓΘΒΘΠΟΒ οἵ ΕΪΒ ἀἰΒοῖ 168, συμ] οἢ 
τ ποῦ πυυιδύθῃ ἴῃ {Π18 θΟΟΪ᾿ : 

1.}. 933. 

1.2 5. Ζο8ὴ ἱ.1. ] 

3 Δ Οογ. ν. 7; 1 5. Ῥεῖ. ἱ. 8. 

3 ΟἿ, χχὶ, 25. 

Οπαν». ΧΧ. 

ΒΎΕΙΑΟ, 

ΡΙδοοϑὶ οὔ 6Π6 π8118, ἀπὰ {7 1 ὑμγαβῦ ποξ τοῦ 
ἤπρθι ἰηῦο ἐμθηι,2 πα 1 βύγούοῃ ποΐ ΤῊ 
Βαπᾷ ἴο ἢϊ5 βῖ46, 1 Ὀθ]θυθ πού. 

20 Απά αἴδον οἱρῃὺ ἄδυβ ὑπ6 ἀἰβοὶρ᾽ δὲ 
ὙΓΘΓΘ ἃραίῃ τ ΌΠπ, πα ὙΠΟΙΙΔΒ τυ] {Π6 1: 
Δα «{65118 οδπη6, ὑπ ἀοοῦδ Ὀθὶπρ' [Ἀβύθπϑα, 
βύοοα ἴπ πο πα βὺ οὗ ἔπϑιη, πα βαϊα αηὔο 
ὕμοπι, Ῥϑᾶθθ ὅθ στ γου. 

27 Απὰ Πθ βαϊᾷ ὑπο ΤΒοπιδβ, Βυὶηρ' 
ΒΙΌΠ6Ρ ἐμ ἤπρΘΡ, ἃ πα 566 ΤῊΥ͂ Π8Π6 85; πὰ 
Ὀυϊηρ ὑπ γ πΒαπά, ἀηἀ βύγθίο ἐξ ὕο τὴ 5166 : 
ἀηα Ὀ6 ποῦ πῃ 6] Ἰθυὶπρ, θαὺ ὈΘ] ον ]ηρ. 

28 Απά Τ]οπιδ8 Δηβυουϑα δηα βαϊα απὔο 
δῖ, ΜῪ Τωορὰ πα τὴν Οοά. 

29 {6818 βαι0ἢ ππίο πϊπιὶ, Ν ον ὑπαῦ ὑποὰ 
μαϑὺ βθθῃ, ὕβοιι μαβὺ θ6]] θυ :6 ΒΆΡΡῪ ὑμουῖ 
{παῦ πᾶγὸ ποῦ 566ῃ, δπ4ἃ μᾶυθ θθ]ϊθνθα. 8 

80 Βυῦ ΠηΔΠΥ Οὗμ6}" βῖρῃβ αἰ «6βι5 Ὀ6- 
ἔουϑ ἰδ αἰβοῖρ! 65, συμ] 9 ἃγὸ ποῦ τυϊυζθα ἴῃ 
{818 θοΟΚ :}0 

1 “{η6 ρὑγὶηΐ,᾽ δ ἐμρῦξῦ, τὸν τύπον, ἨΙΚΙ. ; ας ῬΩΒΟΙ,, 

56ΘΠῚ5Β ἴο πᾶγο τοδὰ τὸν τόπον. 
3 εἴηΐο ἐπ ρἴδοθ οὐ [Π6 πιὰ }}5.᾽ ΗΓΚῚ. 
3 γ1Ὸ, “ποῦ Ὀο]ονπρ’, 1.᾿ 
4 «Ἠϊβ ἀἰξοῖρ]65.᾽ ΗΓΚΙ. 
5. ἐῬθδοθ ἴο γοι.᾽ ΗΥΚΙ. 866 νγ. 10,91. 
δ... “πον πδῇῷ ἔποὰ βανγοβῦ, ποὰ ὈρΙον οβέ.᾽ 
7 γ1Ὸ, “ποοαβ ἴο ἔπι6π|.᾿-- ΠΔΡΡΥ 816 {Π6γ.᾽ ΗΤΚΙ. 
8 10. “τῇ 5Ξᾶνν ποῦ δπᾶ θο]ϊονοά.᾽ 
9. 10,“ ὉΠἸο56᾽ ΟΥ̓ “ἔποπιὶ {πδΐ.᾽ 
10 οΥ, “τὶ πρ;.᾽ἢ 

ΒΑΉΤΙΌΙΟ, 

{Π6 Ππ8115 ἴῃ μ18 μΒαπάβ, δπὰ 17 1 ὑπριιβῦ ποῦ 
ΤΩΥ͂ ἥΠΡῸΡ ΠΡΟΙΒΪ ἐμ ρυϊηῦ οὗ ὑΠ6 πδ1}5, ἀπὰ 
1 Ὶ τπγυβῦ ποῦ ΤΥ Βᾶ πα ὩΡΟΠ} ΠΪ8 5146, 1 
888}} ποῦ Ὀ6]16Υ6, 

20 Βυΐ αἴον οἱρῃῦ ἀδΥ85 ὑΠ6 ἀἴβοῖ 68 ὑγΘ ΓΘ 
δρδῖη τ 1, ἀπα ΤΉ ηΔΒ αἶβὸ ψ]ῦ ἢ ὉΠΘ1Ὶ : 
6588 οᾶτη6, ὑΠ6 ἀοοῦβ Ὀοίηρ [αβίθηρα, πὰ 
᾿Βίοοα 1η {ΠΗ τηϊάδύ οὔ ὑΠθπ}, απα βαϊά απίο 
ὍΠθπι, Ῥρδοθ δ απΐο γου. 

27 ὙΠοπ ἢΘ βαϊᾷ ὑηΐο ΤΒοιηα8, ΒυΪηρ 
{ῃν ἤπρονΡ ἴο {18 Ρ]δ 60, 566 ᾿ΤηΥ͂ ΠΔΠΩΒ ; 
διὰ ΠΥ Βαπα {πγιβῦ 10 ἸΡΟΠΪ ΤΥ 5149, ἀπὰ 
6 ποῦ δὴ πο] ονον, θαῦ ἃ ὈΘΙΙΘΥΘΡ, 

28 ΤΠΟΙΠΔ8 ΔΗΒΘΡΊΠρ Βαϊά ὑηΐο ΠΪΠῚ, 
ΜγΥ Τωογὰ δπὰ τὴν οά. 

20 ,[68118 βαϊά ὑηΐο πη, Βθοδιβθ ἔποι 
᾿ιαδῦ 8663 πη6, ποι Παϑῦ Ὀθ] ον : ΠΔΡΡΥ͂ 
ὕΠο80 γγπ0Ὸ Πᾶν ποῦ 8661, ἀπαᾶ μιᾶγθ ὃ6- 
Ἰονοά, 

80 Βυῦ τηδᾶθ οὔμιοὺ βίρῃβ ,... ο 

Ι Δ εαΐσηι, "οὐ," " προπ,᾽ "τονγασγάβ,᾽ ἄς, ; θὰ ξ ΠΟΥΟΥ “ἰπ᾿ ΟΥὮ 
εἰπἴο,᾽" δπουκη Ο, Νοίάς τοπάσσα (πϊ5. “ἴπ ἐγροβ,᾽ “ἴῃ 
Ἰδξαβ,᾽ 

] 
Ι᾿ 3,04" βανυνοϑὶ Με; "Ὀοϊ νοοῖ," 

ΙΓ 8 στο σπὰ {πῸ γμτίπεοα ἐγαρτησηΐβ οἵ (5 ΟὐΒροὶ ἴῃ 58- 
᾿ πἰάϊς. 
Ι! 
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ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

Βιδη 45, ἀπ ὉΠ]658 1 ὑμριβῦ τὴν ἤπρον ὕοΪ 
ὑπ ρυϊπῦ οὔ {Π6 π8118, δπα ὑπριιβῦ τη παπᾶ 
οὶ μῖ8 5146, 1 584}} ποῦ Ὀθ]ϊθυθ. 

20 Απά δἴνον οἰρῃῦ ἀαγβ ὑπ ἀἰβοῖρ] 98 
ΜΘΙῸ δραίη ραύπουθα 1, ἀμ ΤΠΟΙΩΔΒ 
θοίηρ ψ ἢ ὑπιθπὶ : 6818 816 1Π, 06 ἀΟΟΥΒ 
Ὀοίηρ βῃαῦ, Δηα Π6 βύοοά ἴπ {Π|6 τηϊάϑὺ οὗ 
ὑμθπι, απο βαϊὰ αηὔο ὕμ6πὶ, Ῥθαοθ δδιιηΐο γοιι. 

27 ΤΠοη ΒΘ βαϊά υπῦο Ὑπομιαδ, ΟἿνθ 
πον ὑπ ν ἤπρον, πα 860 ΤῊΥ Πδηαβ; δηὰ 
Ὀνίηρ ὑπ γ Βαπάᾷ, ὑπγιϑὺ 10 ὕ01} ΤΥ 8146: δηᾶ 
6 ποῦ ἈΠΡΟ] Ιου ηρ,᾿ θὰ ὈΘ]θυθ. 

28 ΤΠ ΟΠΊΔ5 ΔΒ ΟΥΘα δηα Βα] τιηὔο ΠΪΠ1, 
ΜΥ Τωονὰ ἀπά τὴν Οἰοα.ὃ 

29. «6888 Βα ἢ ἀηὔο μΐπ), Βθοδιβο ὑποὰ 
μαβῦ Βθϑῃΐ τη0, ὕποιι μαβῦ Ῥο]ϊθνϑα :6 ΠΔΡΡΥ͂ 
ΠΟΥ ὑπαῦ πᾶν ποῦ 8661," δηα μᾶγθ θ6- 
Ἰθνϑα." 

30. ΜδηΥ οὐπουῦ βῖρηβ αἰα “68 ἴῃ [86 
ΡΙΌΒΘΠΟΘ ΟὐἨ [18 ἀἰΒοῖρ]98, ὑυμ]ο ἢ ἀγθ ποῦ 
να θη 1π {Π18. ῬοοΪς : 

Ἰ δντορ. ΟΥ̓ ἀξ, οΥὙἩ δος, ; ΠΟΥῸ ἴδ 15 ἴδκοη ἃ5 ἀδίίνο, ἀπ 
ἴῃ ἴπῸ Β6η8 οὗ 5Δη 4, οάγεη, ἡὐν. 

3. ἐδηᾷ ὅθ᾽ ΟΥ̓́Τηδκο ποῦ ὈπΡο] οἴ," 

5. ἀΐε ἀαπίοκ μαν μὲ μεππείί, “ἴοτ Του τὸ οὐ ΘΟῸ,᾽"} 
11. 5. Β4511, ν. 20. 

ὁ εἰ πηρὶο Ροτί, 

5 πε, “τηδὲ βαὺῦ ποῖ δηὰ θο]ονοά," 

δε, " οἴθιοσ τη] ἀο οἵ,᾽ 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

Βα πα8. ΠΘΓΘ ΤΠΘΥ ρῥἰθγοθα ΐμι, ἀπ 161 
Βανθ ποῦ ὑυιϑῦ τὴν ΠΉΡΘΥΒΊηὗο Πἷ8 συ 48, 
Δηὰ 11 Βᾶνο ποῦ Ὀγουρ ῦ ΤΥ μαπα ἰπῦο 
ΗΒ Β146, 1 Ῥοὶ θυ πού. 

26 Απᾷ δἴξοεν οἱριῦ ἄδγβ γῇ 8. ἀἶ8β- 
ΟἾΡΙΘ5. 6 ΓΘ ἃραΐπ τυ ΐη, ἀπ ΤΉ ΟΠΊἃ8. νγἃ8 
ΜΠΡῈ ὕμθιῃ : ὑπ ἄοοῦβ Ὀοὶηρ [βύθηθά, «16- 
8115 ΟΔ 16, ἃ Πα βύοοα ἴῃ {Π6 τϊάβῦ οἵ ὑμ61], 
Δη4 βαϊἃ πηΐο ὑπθηι, Ῥθδοθ ὅδ τπιηΐο γοι. 

27 Απὰά δἵνου ὑπδὺ "6 βαϊὰ ππΐο Τ᾽ ΠΟ ΠμΊ88, 
Βυΐηρ ΒΙΌΠ6υ ὑμγ ἤπροΡ, μα 566 ΤΥ Πα Πα8 ; 
ἃ ηα ρῖνθ ὕπν παπά, ἃπα Ὀνίπρ' 10 νυ δ ΐπι πὶ 
5166 : ἃπα Ὀ6 ποῦ ἀοιθίϊπρ,,2 Ὀαὺ ὈΘΙΐθνθ. 

28 Απα ΤΠοιη88 δηβυνθγθα δηᾶ βαϊα πηῦο 
μἶπι, ΜΥ Του ἀπά τὴν Οοά. ᾿ 

29 Απάᾶ {6818 βαϊά ὑπο Βΐπη, [5 10 Ὀ6- 
οϑπ586. ὅπου μαβῦ βθ6ῃ,85 ὑπαῦ ὕμποιι μαϑὺ θ6- 
Ἰϊονϑαϑ τη : Ὀ]θββϑα ᾿ηἀ θα ὑμθυ, γγμὸ ἡ Β1]6 
ὉΠΟΥ͂ μᾶγθ ποῦ Β6θῃ8 θ6]1θγθ. 

890 Απᾶ ΙΔ ΠΥ ΟὗΠΘΙ τ ΓΔ0198 τ τουρηῦ 
Φθβι8Β ὈΘΙΌΓΘ Η1Β8 αἰδοῖ ρ]68, συ Β]ο ἢ ἃγθ ποῦ 
νυν ὔθη 1π {818 Ροοῖς : ὃ 

᾿ ΟΥ, “1 5.811 ποῦ Ὀδ]ϊονο." 

3. γ0, “ αἰνϊαθα.᾽ ῬοΟΙΥΡῚΊ. τϑδὰβ {π|5, “Ὀυΐπρ' την ΔΉΡΟΥ, 
δια {πγαβῦ ἰὉ το ΜῪ 5Βῖάθ, απὰ Ὀτίηρ τ ν παπὰβ νὰ τοι ο. 
ΜΡΥ πδπα8, ἃπὰ Β6 ποῦ ἀοι Πρ, θαὰῦ θοϊίονο. 

8. 110, ΒΙ ΠῚ Ρ16 ΡΥ. 

᾿ 1 ΤῊΪΒ ΤῊΔΥ 8150 τοδί, "πον πο, ποῦ πᾶνίπρ 560 π, Ὀ6- 
ἴονο.᾽ 

δ. ΟΥ̓, "ὙΥἹΠπρ,.᾽ 

ΘΟΤΗΙΟ. 



Ομ». ΧΧ. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ, 

ἔδ6 βίριι οἵ [μι π81]8, απα ὑμγαβῦ τὰν ἤπρον 
ἰηΐο ὕΠ:6 Ρ]δο68 οὔ ὅΠ:6 Π8118, ἃπα Ἰηβθυῦ ΓΩΥ͂ 
Βαμα 81] ἰηΐο [8 8146, 1 θο]ΐθνθ ποῦ. 

41 χι11.--26 Απᾶ δἴξον οἰριῦ ἀδγ8 {Π|0 
αἰβοῖρ]θβ γθγθ ἃραίη νυ μῖη, ἀπ ὙΠ οΙηαΒ 
αὶ τἢ ἐποπι: “7 6808 σοιηθῦῃ, ἔμ 6 ἀοογϑ Ὀθίηρσ 
[αβίθπϑα, απ ἢθ βίοοαϑ ἴπ ὑπο τηϊάϑῦ, ἀπὰ 
βαῖ 0 τπηΐο μι, Ἡ θα ἢ ὅθ 10} γοι. 

27 ΤΠ θη [6 8810} ἀπίο ΤΠοιηδβ, Βεηρ 
ὉΠΥ ἤπρθν, ἀπ ὑπνυϑῦ 10 ΠΘΓΘ, 8Πα 866 ΠΙΥ͂ 
Βαηά8, ἀπ ὰ Ὀγίπρ ὑπ γ Βαμα ἀπα ἰπβοῦῦ 10 
ἰηὔο τὰΥ 8146; ἀπά θ6 ποῦ ῃθο]ἰθυῖηρ, θυὺ 
016 ὑμπαῦ παῦϊι ΒΟ] ον θά. 

28 ΤΠοιμᾶ5 δηβογθά ἀπ 8810 ἀπο 
δῖπι, ΜΚ Το πα τὴν Θά. 

29 {6818 βδῖἢ τπίο μἰτη, Τ᾽ ]8 ἐ85 ὈΘοδιι86 
ποὺ μαϑὺ βθθῃ τη6, δπὰ μαϑῦ Ὀο]ϊονθά : 
ΒΔΡΡΥ ὕπο ΜΏΟ ΤΥ ποῦ 866, ἃπά 5}8}} 
Ποῖα 

80 Μδὴν οὔδμον βίσῃβ ἀἰάῦ 1 68118 ἴῃ ρτθ- 
86Π09 οἵ [18 αἰδοῖ ρ 68, υυ μοι ἃτθ ποῦ πυριῦ- 
ἴθῃ ἴπ ὙΠ 15 θοοΚ: 

1 ψαΓ, " πὰ {πγαβὲ τὴν πᾶπὰ.᾿ 

3 ψαγ, "δηὰ βίοοα αἰΐνο ἴπ τη τηϊαβῦ ;᾽ ἃ βίῃρίο Ἰοζζου 
πιᾶκοβ ὅπ αἰΠΈγοπος ἴῃ {Πι6 το ποσί, 

8 γὰγ. ' θαΐ θοοδυβο.᾽ 

4 γα, "δηα 5181} πᾶνὸ Ὀοϊονοά, 

5 ψΔΓ, "Βιονγοα,᾽ 

ΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ, 

οὗἨ Ὁπ|6 8118. ἡ. δ18. Ββαπάβ, ἀπά 1 ρμαΐ ΤὩΥ̓ 
ἤρου οἡ {Π|6 Ρδοθ οὗ {86 μ8115, απ 1 ρυΐῦ 
ΤΥ Βαμα ἴο ἰδ 5146. 

20 Απά ἀραΐῃ αἴνον οἷσι ῦ ἄαγ8 ᾿ἷ8 ἀ8- 
ΟἿ ]68. νγθτθ ἱθΐη, ἀπ ΤΠ οιηα8 ψ Ὁ ὑΒθι: 
Ππ|ὸ ϑανίουν οδιηθ, ἔΠ6 ἄοογβ θοΐηρ Ἰοοκοά, 
Δη4 βίοοα ἴπ ἔπ πηὶάβῦ οἵ ὕπθπι, ἀηὰ βαϊα, 
'Ρϑδθθ θ6 ἰο γοιι.} 
᾿ς 27 ΤΊιθη ἢθ βαϊᾷ ἀπῦο ΤΊ]ιοπια8, Τ)0 ἐμ ν 
᾿ἤηρον ΒΊ ΠΘν, ἀπ 566 τὴν Βαηβ; ἀπὰ ἰακὸ 
ΌΥ παπά, ἀπ ἀο ἐξ οὴ τὴν βἰἀθ: απὰ ὃ 
τποὰ ποῦ ἔα 10 1655, δῦ [αὶ ὑμ{], 

᾿ς 8 ΤΠοΙμα8 δηϑιυθγοᾶ απ βαϊα ἴο Εἶμ, 
ἪΡΒοΙι τὸ τὰν οα πὰ τὴν Τυογά. 

Ἱ 29 7] ϑανίουν βαϊά ἴο πἰπι, Τῆοι θ6- 
᾿Ἰϊονοϑῦ, ἔου εἰναῦ {ποι Βανυθϑῦ τὴ :3. ΓΠΘΥ ἃΓῸ 
ὈΔΡΡΥ ὙΠῸ 88} ποῦ, ἀηᾷ Ὀο]ϊονοα. 

80 ΤΡ πλὴν οὔμοῦ. ἰοκθη8. σρουσεῦ 
086 ϑανίοιιν ἴῃ βίραῦ οὐ Η8 ἀἰβοῖρ]θϑ, νν μῖοι 
- ποῦ υυυϊτΐθη ἴῃ Ὁ}ἰ8 θοοΪ : 

« δἰ εοιὺ αἰδὺ, Υογοαβ δὲ ΥΥ. 10,21, ἰζ 15. δὲψ' σίδὺ πιά 
᾿θοιῦ, 

Ϊ 

᾿ 3 οίοά ἴῃ «ΕἸγτίς, Ηοπι, ἴῸΓ 150 5, τον βίου, νοὶ], ἱ, 
᾽ν. 294. 

5. 50ΗΝ. 

ΘΕΟΘΆΚΟΘΊΙΑΝ. 

οὗ [Π6 π8118, δῃ ἃ ἐμταβῦ ποῦ την ἥπροτγβ ἰμΐο Βαπαὰ {86 πτουπαβ οἵ [6 π8118, δῃα ἐμγιιβί 
ὍΠ6 Ρ]δοθ οἵ ὑπ6 πδῖ]8, ἀπὰ ρὰῦ ποῦ τη 
Βαηὰ ἕο 18 8146, 1 πιδὺ πθυθι Ὀο]ΐογο. 

20 Απὰ δἴϊθγναγ βου ὅπ οἰρ αν} ἀν ΒῚ8 
αἰβοῖρ]68. στο ἀραῖπ νυ Ἰμ1η,} ἀπά ΤΠοπηαΒ. 
180 ψ ἢ ἔμθπι: 8π8 7 6815 οαπη ἴῃ, [6 ἀοογβ, 
θοίηρ [αβέθηθα, ἀπὰ "6 βίοοά ἁπηοπρ ὑμ 61), 
ἃ Πα βαϊά απίο ἔπθιη, Ῥθαθθ ὅδ τ γοι. 

27 ΤΠοπ μ6 βαϊά ἀηΐο ΤΠποιηὰβ, Βυΐηρι 
ὑΠν ἤἥηροιβ, ἀπ ὈΘΒΟ] ἃ τ πᾶηάβ; ἀπὰς 
ΤΌ ΔΟ. {ΠΥ Παπα, ἀπα ραὺ 1Ὁ Ἰπἴο τὴν δἰάθ:. 
ἃηἀ Ὀ6 ποῦ ππΡο]]θυίηρ, θυ ὈΘ] ον. ] 

28 ὙΠΟΙΠ85 ΔΗΒΥΓΘΓΘα δ πα 5814, ΜΙγ Τιοτά. 
πα τὴν Θοά. 

20 «6808 βαϊ ἃ απιῦο ἢΐπη, Βθοσιβα ὑβοι, 
μαβῦ βθθπ πιθ, ὕμοι Ὀθ]Ἰονθβῦ: ΠΆΡΡΥ͂ ἃΓῸ 
ὉΠ 60 ὑπαῦ Βᾶνθ ἢοῦ βθ6ῃ, ἃπὰ πᾶγθ 6] ον θα. 

80. ΜδηΥ͂ οὔθ ΠΉΪΓΆ0168 αἰ 4180 «[68118 
ἴῃ ΡΓΌΒΘΠΟΘ οἵ [18 ἀἸ5οῖρ 168, ὑυΒ]Ὸ ἢ ἃτΘ ποῦ 
ασι θη 1 {Πϊ8 θοΟΪΚ : 

1 ξρίπαραπ, "ἴγοιπι νυ ἹτΠϊη.᾿ 

3.1," (δῦ 58} ποῖ δηᾶ Ὀο] ον ρα," 

ἈΒΑΒΙΟ. 

ὑπ πιατὶς οὗ ὑΠ|6 Π8 118, ἃπα ΡΙδοθ τὴν ἤηρῸΡ 
ἴῃ {Π|6 ῥσίηῦ οὐ {Π6 Π8118, ἃπὰ ᾿θᾶνθ "ὨΥ̓ 
Βαπα ἴῃ 818 βῖ46, 1 Ὀθ]ῖθνθ ποί.} 

20 Απά αἴξον εἰρη ἀαν8 ἐμ αἰβοίρ]οβ 
ὙΘΓΘ ἃρδίη Ὁ Πη, ἀπ ἃ ΤΉ μη 8 τυ ἢ ὑῃθιη: 
ἀπ «6808 σαιηθ, ὑΠ6 ἄοονβ Ὀοίηρ [αβίθηθα, 
ἃηἃ Π6 βίοοά ἴῃ {πθ τηϊάβϑυ οἵ ὑμθη, ἀπὰ 
βαϊ ἃ, Ῥοδοθ ὅδ απΐο τοι. 

Ὡ7 ΤΠ θη μθ βαϊὰ ὑπίο ΤΠοῖθαβ, Οἰἷνο3 
᾿ΠΠΘΡ ὑπ ν ἤηρσθν, ἀπ Ἰοοῖς αὖ τὴῦ Βαπά ; 
πα οἰνοῦ ΠΥ Βαπά, ἀπᾶ μὰν 1 τῃΐο ΤΩ 
8116: δηᾷ Ὀ6 ποῦ ἀπο] Ἰοντησ, ὃ Ὀαῦ Ὀο]ον- 
ἴῃς. 

28 Τῇθη ΤἬομαΒ. ἀπδοτοα ἀπα βαϊα,"} 
ΜὺΥ [οτὰ πὰ τν Θοά. 

20. «6808 βαϊ4 πηΐο πἷπι, Βθοδλιβο ἔμοιὶ 
᾿ιαϑῦ 8566 τη6, ὕδποιι βαϑιῦ Ὀο] νὰ : ὈΪοββοὰ 
ἅτ ὕΠ056 νι ῃῸ παν ποῦ 566ῃ ἴθ, ἃηὰ θ6- 
Ἰϊονο. 

80 Απὰ 4688 ἀϊὰά πιδην οὗμο Β᾽58 
Ὀοίοτο ἷ8 ἀἰβοῖρ]θβ, ποὺ υσιδῦθα ἴῃ ὑπῖ8 
θοοῖ: 

1 ογ, 5881} ποῖ Ῥοϊίονο," 

3 ΤῊΪΒ τοδα πς ΔΤ ΟΒ ΟἿΪΥ ὑσἱ τ (π0 Μοιηρμ εἰς αν, 

8. κε, “ἰποῦξ θο!ονίηι," 

4 «πηδινοτγοῦ βαγίη ῬοΟΪΥΚΊ. 

5. 1ἰπΦ "(ποὺ βαννοβῦ---οϊ ον οάβε," 

δ ογ, “ὙΠῸ βανν Μὸ ποῖ πὰ δοϊίονο," 

οο 

τ ρα 

Ι 

5ΒΑΥΟΝΙΟ. 

ΤῊΥ͂ ἤηρΘΙ ἰηΐο ἔμ9 που η 81 οἵ Π6 π8115,: 
δηα ὑμγιβῦ ταῦ μη ἰηῦο Ηἷ8 βιάθ, 1 ἢν 
ποῦ [Ἀ1}. ] 

20 Αμπὰά αἴξον οἰσθὺ ἀδγβ 8 ἀἰβοῖρ 68. 
ψΘ ΓΘ δραΐη ΠὨΐη, αηα ὙΠοΙη85 νυ ἢ ΕΠ Θ πη: 
688. ὀδμὴ ἴῃ, ὅπ ἀοοῦβ θοΐηρ [αβίθηθα, 
δηὰ ἰὸ βίοοα ἴῃ {π6 πϊάϑὺ οἵ ὑμθπ),32 πὰ 
8814, Ῥϑδοθ ὅδ αηΐο γου. 

27 Αἴτοῦ ὑμπαῦ ἢ βαϊὰ ὑπο ΤΒΟΠΊΔΒ, 
Βυίηρ ΙΕ μον ἔῃ ν ἤηρογ, ἃπα 566 ΤΥ Βαπάδ:. 
δηᾶ Ὀνίηρ' ὑπ γ παηα, ἀπὰ ὑπ γιβῦ 1Ὁ Ἰηο ν᾿ 
Β146 : δηὰ θ6 ποῦ δὴ ὑπθο]ΐθνον, θυΐ ἃ θ6-᾿ 
Ἰΐθυθν. 

28 Απαϑ ὙΠοπα8 δηβπογοά δηᾶ βαϊὰ. 
“αηΐο ᾿ἶιη, Δῖγ Τωογὰ δηὰ τὰν (ἰοά. 

29 4688 βαϊὰά ἀπο δἴτη, Βθοδαβο ὕμοι 
᾿Βαϑῦ βθθη πιθ, ἔμοιι μαϑῦ Ὀο]ονϑα : ὈΙΟββοα 
ὍΓΘ {πον ὑμαῦ ᾶνθ ποῦ 866), δῃὰ ἤδνθ 
᾿Βο]ϊονϑά. ᾿ 

80 ΜδηΥ ΟὔΠοΡ' μία ]65 αἰδὸ ἀἰὰ Ζ}6βιβ᾽ 
ἴῃ Ῥυθβθηοθ οὔ 8. ἀἰβοῖρθβ, νυ μοι τὸ ποῖ} 
τσὶ δθη ἴῃ ἔπι686 ὈΟΟΚΒ: 

1 «ἴηἴο ἔπὸ υνουστιὰ," Οπξίγομῃ. 

] 3 Οπίτομ. οὐδ " Οὗ ἘΠ6 π.᾿ 

| 3 Οβέχοσῃ, οτηἑἕβ " δηὰ,᾽ 

᾿ 41{Ὸ| "θοοδαβο ἴπου βανγοϑὺ Μὸ πο Βοϊονοάβι." 

Ϊ 

] ΡΕΆΞΙΑΝ,. 

[μαπᾶβ, πὰ 11 ρυῦ ποῦ τὴν ἥηρουῦ ἴῃ ἐμ 6 
Ῥίδοθ οὔ {8 Π8118, δηὰ ἴῃ μἷβ δύ-ΡΙ,} 1 
᾿ΙΩΔΥ͂ ποὺ Ὀο]ῖθνθ. Ι 

| 4 χι].---ῶὩ0 Απαὰ αἴϊον οἰρῦ ἀδγϑ ἐδ. 
| ἀϊδαῖρ!οα 6 ΓΘ ἃραίη τ ΐη, ἀπαὰ ὙΒΟπιαβ 
ἐπι θ ἢ ἐπθιη : ἐῃ6 ἀσοῦβ ν γῸ ἰμβίθποα, ἀπά 
Φοβι8 βιοοά ἴῃ ὕπ6 αὐϊάϑῦ οἵ ἴθ), δηὰ βαϊὰ 
ἀπΐο ἔπ ἃροβί]θβ, Ῥθᾶδθθ ὅθ αηἴο σοι. | 

27 ΔΑπὰ δ βαϊὰ αηΐο Τποῦιαβ, Βιίησ 
πον ἐῃγ ἤπρον, ἀπά ὈΘμοΪὰ τὴν ὕπο 
᾿Βαμάϑ; διὰ Ὀγηρ δἰζθθυ ὑθν Βαπά, δηὰ 
Ρὰδ ἴδ Ἰηῦο τὴν δυιη-οἱῦ :ἰ δηὰ ὃ6 ποῦ [Ὰ16}- 
ἰθβ8, θαῦ θο]Ἰονίηρ. ᾿ 

28 ΤΒοΙμαΒ δηβυγογο, Του ἀγὲ τὴν Τωογὰς 
δηὰ τὴν (ἰοά. | 

20 Μοββίδῃ βαϊὰ ὑπΐο ἐἶ, ΤΟΙ δ, 
το Παϑῦ βθθὴ τη6, δῃὰ ἔποὰ ἰιαδῦ ὃ6- 
᾿ἰονθὰ : ΒΔΡΡΥ͂ ὑμόοϑο ψῆὸ αν ποῦ Β6θ 
πιθ,2 δὰ πανὸ θο]ονοα. ὃ 

80. Απὰ τοδην οἶον" βρη ἀἰὰ «6508 ἴῃ 
ΡΥθβθθοθ οἵ ἷ8 ἀϊβοὶρ θδθ, νι δῖοι ἀγὸ ποῦ 
αὐτὶ ἔθη ἴῃ {λ18 θΟΟΚ: 

1,6. Βοῖονν πὸ δυτ Ρἱξ, Ὀσέννδον (δὲ δινὰ τπο Ἰοίΐτικ, ] 

] 3 ΤΊνο ῬΡογκίδιν ἀκτοοι υυἱ τὴν τ Αγαυὶς ἴῃ δ ἀΐπς "Μο," ἴῃ | 
᾿ τὸς βοσομὰ οἴδυκο, 

5 Τινο Ῥογείδη ἴσηδο ἘΠ γοὺ κ οὰζ {15 ποσϑο, [5 ΤῸ βίτυρὶο 
Ῥοσίοςξς, "τα βαυγοκί," ἄς. 



5. 5ΟΗΝ. σπλρ. ΧΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΒΙΒΕ. ΥΕΆΞΙΟΝ. 
Ϊ 

Ὶ 
᾿Π 81 1ΒὺὉ ἔμθβα ἅτ συϊύθη, ὑπαῦ γ6 

᾿[αΐρ }} Βα] ονθ ὑμαὺ {6515 18 {πὸ ΟἹ ρῖϑύ, 
δμ6 ϑοη οἵ Θοα; ὅ4π4 ὑπᾶῦῷ ὈΘ]ἰθυΐηρ γ6 
[ἀρ !Ὁ} Βᾶνο Π1 8 ϑῃροιθ}ι 1.18. ΠΆΠΊΘ, 

σπαρ. ΧΧΙ. 
1 Αστεμ ὕμθβθ ὑμίηρβ 6888 [5Π|0υ 764] 

᾿Βἴπηβοὶ ἢ ἀραΐη ὕο ὑΠ6 ἀἰβοῖρ]65 αὖ ἐμ 868 οἵ 

ΠΙθουίαΒ ; ἀπ οπ ὑπ|β νῖβ [8πουγθᾶ Π6 
᾿λίμιϑο! 7.1 

᾿ς 9. ΤΈΠΘΓ6 νι 6γ6 ἑοσοίμον δίπηομ Ρούθν, Πα 
᾿ΤΠοΙηα8. οα]]64 ΠΙάγιαιβ, ἀπα ὅ᾿ΝΑΌΠΑΠΔ6] 
[0] δπα ἴπ ΘΆ]Π1|66, ἃπὰ ὅ0Π6 8οη8. οἵ 
᾿Ζεθθᾶθοθ, δπα ὑπο οὐμθ οὗ [15 ἀϊβοῖ ρ]68. 

᾿ς 8. Βίιποῃ Ῥρίρθν βαῖθῃ ἀπίο ἔμ 6πι, 1 ρῸ ἃ 
᾿ββῃίηρ. ΤΉΘΥ 54 Υ πηΐο μΐπι, ΝΥ 6 4180 [50] 
ὑπο. ΤΠΘΥ παπῦ ἔογίμ, ἀπα θηΐθνθα 
ΠἸπΐο [47 5810 ᾿τηπιθαϊαίοὶν ; πὰ ὑπαῦ πἰραῦ 
ΠΘΥ οδυρμῦ πούμίπρ. 
᾿ς 4 Βυῦ σψβθῃ [{Π6] πΙΟΡΏΪΠΡ ΥΥᾺ8. ΠΟΥ 

] 

| Α.}. 33. 

Ι ΘΙ ΤαΚο ἰ. 4. 

Ϊ 2 ΟἿ. [11..15, 16; ν. 924; 1 5. Ῥεῖ. ;. 0. 

8 ΟἿ. 1. 46. 

“ Β, Μαῖξ, ἵν. 91. 

ΞΎΒΊΑΟ, 

831 Βιυῦ δνϑὴ π6β86 ὑμπαῦ ἂγθ συϊύύθῃ, ὑμπαῦ 
ΥΘ6 ΠΙΔΥ ὈΘΙΘνΘ ὑμαῦ «6808 86 ἐ8 ὅπ Μο5- 
5:8}, 086 οι οἵ ἀοα; δῃἃ δῇξον γὸ θε]ϊονϑᾶ,} 
ΥΘ πᾶν ΒᾶγΘ βυθυϊαϑύϊηρ 116 1ῃ Ἠ18 Πδιη6.3 

σμ.». ΧΧΙ. 
4 τ.-1 ΑὙτεπ ὑπθ86 ὑπίηρ8, «6818 

Βῃονϑαβ Εἰ τη56}} ἀσαΐη ἀηῦο Π18. αἸΒΟῚΡ]68 
θγ6 ὑπ βθὰ οἵ ΤΊθθνῖαϑ; Ὀὰὺ Π6 Βμονθαβ 
ΒΙΠΊ56 11 {Π||8. 

2 Το ποτ ἰορϑίμον ϑίπιοπ Ῥοίον," 
Δηα ΤΉ Οπια8, 10 15 οα]16 4 Τ νη, ἃπ4 Νὰ- 
Ὁπδη86], Β6 ὑπαῦ τοα8 οἵ Οαπαθ οὔ Ο11|66, 
Πα {Π6 Β0η8 οἱ Ζεθϑᾶθο, απ ὕνο οὔθ νβ 
Τροτη διηοηρ ὑπ αἸΒΟΙΡ 168. 

8. Βίπηομ Ροίονῦ βαι ἢ πηΐο ἔπθηι, 1 δὴ 
δοϊηρ ἐλαέ 1 οαἴο! ἢβη.7 ΤΉΘΥ ΒΔ. πηΐο 
πη, 6 αἴ8δο ἃγ6 δοιηΐπρ' εῚ ἢ ὕΠ66. Απά 
ὉΠ0. ψοπῦ ουὖ, ἃπὰ κσοὐβ ἰπίο ἃ 5110 3 πὰ 
ἴῃ ὕπαῦ πἰραῦ ὉΠΘΥ σι σμὺ πού ]πρ,. 

4 Βυῦνθη 10 νγ8519 που Πρ, «6511 Βέοοῦ 

᾿ ΤῊ τοδαϊπρ οὐ πὸ Ῥθβοῖ.. τυαηιῦ 5 σοπῆντηθα Ὀν ΗΥΚΙ. 
κΚαὰ. Ῥόδον. τᾶν τϑδᾶ αἷξο, "δηὰ (ἴῃ οσομπδίἀργαϊίοι οἵ" 

νπδῦ γὸ Ὀοϊον οα,᾽ 
2 οὗ, “6 ἴο γοὰ {πγοιρη Ηἰβ Νπηο ᾿ἶν 65 οὐ οἱουηέν.᾽ 
3. ἐγρνεδίθα᾽ οὐ "τηδηϊοξῖθα. ΗΓΚΙ. 
4 οΥ, “ομ.᾽ἢ 
5.“ Ορρῃδβ.᾽ Ῥϑβο. 
6 5, Κοίληπε. 
7 ἨΓΚΙ. οταῖῖβ " ἤβη.᾽ Βαΐ ἰπ Ἰαΐου ϑυσίδο, {πὸ ἕθστη ἰ5 

τοδάν ἀπαογβοοα οὗ " Πβμίηρ.᾽ 
5 χ1Ὸ, “ννοηΐ ἀρ.᾿ 
9 ΗγΚΙ. δα 5 " τορούπου. 
10 ἯΓΚΙ. δὰ 5 "δἰγοδαγν. 

“Ροῖοτ.᾽ ΗΥΚ]. 

ΒΑΉΤΙΌΙΟ. 

σβμλρ, ΧΧΙ. 

282 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

81 Βυῦ {π686 δύο ψυυϊύθῃ, ὑπᾶὺ γ6. Ἀ6- 
Ἰίουθ ὑπαῦ “688 ὕπ6 ΟἸ νυ βὺ 18. ὅΠ6. ὅοπ 
οἵ Θαοἄ ; ἀπᾷ {μα ἴῃ ὈΘ]ἸΘνἱηρ᾽ γ6 ἸΔΥ ΒΆΥΘ 
116 οὔθυπδὶ ὑΒτουρ ἰδ. πδη16.5 

σμ.ν». ΧΧΙ. 
1. ΑὙΤΕΠ [8686 ὑπ] πρ8 6818 τηδηἸ βίο 

ἰτη56}} ἀραῖη πιο ΠἾ8. ἀἰΒοῖρ] 68 ἡ. ὕΠ:6 868 
οὐ ΤΙ ονίαβ ; δηθὰ μ6 τηδη θϑύθαϑ ΕἸ πη861{ ἴῃ 
818. νν186. 

2. ΤΠΟΥΘ ΟΓΟ ἴῃ ΟΠ6 ΡΪδοθ βίπιοη ῬΘίου, 
πὰ ΤἬοΙηΔ8, 80 18. οδ θα ΤΙάγπιιβ, πὰ 
ΝΑΥΒΔΠδ6] παύϊνο οἵ ὕδπα οἵ Ο8}1166, ἢ 
{Ππ|Ὸ 508 οἵ ζΖοθθᾶθο, δι!ὰ οὔμθυ ὕνγο οἵ ἈΪ8 
ΑἸβοῖρ 168. 

8. Βίπποη Ῥούθι βδῖθ ἀπίο ἔμθιη, 1 ρὸ 
ἐμαῦ 1 οαἴοι ἤδη. ΤΉΘΥ ΒῈῪ πηῦο ΒΪμη, 
6 αἷβο ρὸ υῖῃ ὑπΠ66. Απᾶ 88. ὑπ 
νοηῦ ουῦ, ΠΟΥ σοῦ ἰηἴο ἃ Βῃῖρ; ἀπά {παῖ 
πἰροῦ ὑΠμ6Ὺ σαυρσῦ πούμϊπρ. 

4 Ὑ͵Βθη ἰδ γγὰ8 πιογηϊηρ [6888 βίοοα ὁ 

κοῦ ἴπὸ Ομπιβτ ἰ5 ἴη6 50Ν οὔ ον, τ {0 
Αστπσιι, ΟἿΪΥ ς 81} πὸ ΟἴΠΙΟΥ Ψογβίομβ ΓΟ οΥ ΠΓΟΓΑΙΥ {116 
Οτοοκ, ὁ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

1 οὐ, "τπαῦ ἴο γοῦ Βο!ονίηρ Πῦρ οὐὁἨἁ σζογη!Υ Ὅ6 ἴο γοὰ ἴπ 
ΗΒ παπιθ.᾿ 

3 ΟΥ̓, "του θαϊο," 

4 1, "τ οπξ υρ.᾿ 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

81 Βυὺ {π|8 ἱπαθϑὰ 15 νυ  δῦθη ἔρΟῚ ΔΙΠ ΟΠ Ρ' 
ὉΠ θη, ὑμαὖ γ68, γΥ6 τηδγ Ὀ6]θνο ὑμαῦ 6885 ἢΘ ἐ8 
ΟἸνϊβύ, ὑμ6 ὅοῃ οὗ Θοα ; ἀπά ἐλαΐ 6] ονίηρ, 
γ8 Πηᾷ ᾿Π6 Θνθυϊαβυϊηρ ἐπροαρ ἢ ΕΪΒ ΠΔΠΊΘ. 

σβλ.». ΧΧΙ. 
1. ΑνὉ ἴον ἐμπαῦ Φ6βι8 μου 3 ὨΪπηΒ6} 

ἀρδῖη πηὔο ΕΪ8. ἀἰΒοῖ 1685 πὶ ὑπο οουηύνγὅ οἵ 
ΤΊθοΥΐαΒ. ; ἃπ ἴῃ ὑΠ|8 πῖβθ ἢ βΒῃονθαβ 
Βἰπιβ6 1}, 

2 ΑΒ σοῦ ὑορθύμον δίπηομ Ῥοῦθι, πὰ 
Του α8, ὙΠΟ ΠῚ ἐμθῪ 08}} ΤΙάγηιαβ, ἀπά 
ΝαύΒδΠ86] οἵ ὕδπᾶ οἵ Ο811166, ἀηα {16 ΒΟΏΒ 
οὐ Ζθθοάθο, απὰ οἕμθν ὕντο ἔγομι διηοηρ 016 
(ἸΒ01Ρ168Β ; 

8. Βιποη Ῥϑίον βαϊα ππΐο ὑπ θπι, Τ ρὸ ἐλαΐ 
Τ οαὔοι ἤδη. Απα {Π60 βαϊὰ απο μῖμι, Α 6 
Α͵80 ρὸ ψῖθα ὑπθ6. Απαὰ ὑμπου θη, ἀπ ροίῦ 
ἰηὔο ἃ ΒῃῖΡ; ἃπα ὕΠ6Γγ6 νγὰβ πούμϊηρ ὑμαῦ ὑΠΘΥ 
ὀδαρῦ ἴῃ ὑμπαΐ πῖρμῦ, ἃπα πούμϊπρ' αὖ ἃ}]. 

4 Απᾶ αὖ ἄδνη, 6808 βύδη θυ οα {}|6 

4.86. 158. 111,17, 54., δα νἱ, 90. 
ΚΤΑΚονῖβο π6 ὑπδΐὲ 

1 οτ, "ἴῃ ΗΒ πᾶπιθ." 
τυαϊανηα μίκο τὐα τε παψϑαιυμ᾽, ἕαε. 
οπΐογοίι ἴπτο {πὸ Κη ρσάοτῃ οὐἩ ον, σαπ ΘμΟΥ ὈΥ πῸ ΟΥΠΟΥΣ 
Υν πᾶν ἴπ {Π6 πᾶπιο οὗ Ηἰβ Ὀοϊονοὰ 50Ν.᾽ Ηργμλδβ 
Β΄τη 1]. ἰχ. οἷ, ΧΙϊ, ν᾿. 87, 900. 

3. 11Ὸ|" τηδᾶθ ἩϊτηβοΙ ἢ 566}.᾿ 

8. δ'λιοτ, " σΟαΤν,᾿ “ΡΙδοο, δᾶλαν, " 568.᾽ ΙὉ τᾶν Ὸ ἃ 
τηΐβίακο οὗ 6 σορν ἰδέ. 

4. ἄξηια νῦ ἄγητιδγια γπαβαρτγᾶη, ἕο, “ ἘΟΥ {ΠΟΥΘ ΓΟ ἉΠΊΟΠΙ 
ἘΞ ΠΒΠΘΥΠΊΘΙ,᾽ ἕο. Ὀῖάδβο, Ἀροβέ. “ἜΤΕ, ν. 104. 

511{. “νοπῦ ἀρ,᾿ 1.4. ὅγτ. 

ΘΟΤΗΙΟ. 

ΘΕΈ». ΧΧΙ. 



Ομ “». ΧΧΙ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ, 

31 Βυῦ {18 πλοῖ παῦρ θΘθη τ ἔθη 
ὑπαῦ γϑ μοι θθ]ῖθνθ ὑμπαῦ 6818 ΟΠ ἰδ 18 
{π6} ὅοη οἵ ἀοα; αηὰ ὑπαῦ γ6 ΒΒου] Ὀθ θνο, 
δηα γϑοοῖγϑῦ 16 ουθυ!αϑύϊηρι ἰῃ ἢ8. Πδμηθ.ὃ 

σβΒ.». ΧΧΙ. 
1 ΑΡ Βα ὑπ18 {6818 τηαηϊοϑέθα Εἰ 86} 

ἀρσαΐη ὕο ᾿ΐ8 ἀἸΒοῖρ]68. ὈΥ ὑΠ6 8ιοῦὸ οἵ Τὶ- 
Ὀθυίαϑ ; ἃπα ἢ τηδη  θϑύθα Εἰ τπη86 1 ἴῃ {}}}18 
ψῖ86. 

2 ΤΠοτΘ πτογὸ Γοροίμον δίπηοη Ῥοΐον, απὰ 
ΤΗοιμ88. παιηθα ἐλ Τ νη, απ ΝΑΙ ΠΔ6] 
ΜγΠ0 τῦαϑ οὗἩ ἀπ οὗ {πΠ6 (Δ }Π|:θ η8, πὰ ὑἢ 6 
Β0Ω5 οἵ Ζοθθάθθ, ἃπὰ ὕνχο οὔμον. οἵ {Π6 
ἀἰβοῖρ]88 ὑπ θγο. 

8 ϑίπποι Ῥϑίθν βαῖυ ἢ απῦο ἔπ θη, Τ σοῦ ἴο 
οαἴοι ἤ8η. ΤΉΘΥ 880 πηῦο Πΐπι, ΑΘ. 4180 
οοπιθῦ ἢ ὑμΠθ6. ΤΠΘΥ οαπιθ,᾽ ἀπα θηίονοα 
ἱπίο ἃ 8ῖρ; δῃᾷἃ ὑμαῦ πίσιῦ ὑΠΘΥῪ οαιρηῦ 
πού! πηρ αὖ 8}}. 

4 Δ Βοη 1Ὁ νγ88 ἀδνύ, 1 68}}8 νγ88 βίδα πη ρ' 

1 ΑΙ ουρ "50 ν᾽ ἰπ πο οὐ κίπδ] πα5 ποῖ ἔπ Βα δχ ἐμαὶ 

5. 5“0ΗΝ. 

ΘΕΘΆΟΘΊΑΝ, 

81 Βυῦ {18 νγὰβ νυ ἐΐθη ὑπαῦ γο Ὀο]ΐθνθ 
ὑμαῦ 72 6βὺ8 18 Ο γιβύ, ὅοπ οἵ Θοα : ἀπά 
ὑμαῦ γο θο]ΐονθ, δηὰ πᾶν 1185 ἐΠγοὰρΡ Ἢ ΕΪ8 
ΠδΠΊ6.ὃ 

ΟἘ.». ΧΧΙ. 
ΤΧΥ͂Ι.--τὸ 1 ΑΥΤῈΒ ὑμ18 9680}8 τηδηϊ- 

[οβέθα" ΕἰτηΒ6 1} ἀσαΐη απο ΕΪ8 αἰ βοῖρ]68 οἱ 
{Π6 8608 οἵ ΤΊθονίαβ; δηὰ 6 τηδηϊοϑυθα 
Εἰτηβ6 6 ἢ 8. 

2 ΤΠοτΘ τοῦθ ἰορσοῦμου ϑ᾽ποη Ῥρίου, 
Δη ΤΠοΙμᾶ8Β || 15 οα]]16 ἃ Τ χη, ἀπά Νὰ- 
ὑβαηδο] ψηῸ γὰ8 οἵ δηὰ οἵ Ο811166, ἀπὰ 
ἔῃ βοὴ8 οἵ Ζθθθαθθ, ἀμ ὕνο οὗν 485- 
Οἰρ 68. 

9. Βίιηοη Ῥρϑίθι βαϊ4 ὑπῦο ὑπ 6π), 1 δὴ 
ΒΟΪΏΡ ΔΥΔΥ ἕο ἤ8., ὍΠΟΥ βαϊα τηῦο ΠῚ, 
ΝΘ αἷἰβο ρὸ νι ἔμθθ. ΤΠΘΥ ποπῦ ουῦ, 
πα οηὐθυθα ἰηῦο ἃ 88ῃ1ρ; δὰ {πᾶῦ πὶριῦ 
ὉΠ Ὺ οδαρσῃῦ ποῦ ἃ ἐμίπρ. 

4 Απὰ 88 1Ὁ θθρδη ὕο ἀἄδνη, [6815 βίοοα 

Δ Τῆιο Οφογρίδη πὶ {Π15 ΡΙασο μὰ85 πὸ Ῥᾶγίϊοϊο {πῶς την 
ἈΠΙΒΥΓΟΥΒ ἴο {πὸ ἀοΥ. ατί., νοΐ πὶ {πὸ Ὀσβὲ σορίοβ ἰδ 5. 8ὸ ἄο ἰπβίοδ οὐ ἴπ6 ἀοῦ, ἀτγί. ; θὰδ ἴῃ {πῖ8 τοβροοῖ ἰδ οἴου ̓  
δοσδῃξαδῖοα ἃ5 ἴο τιᾶκοὸ ἰΐ τοδὰ νυ ΘΟ ΔΙ οι ρμαβίβ, γΟΒΟΠΊθ]05 {ΠπῸ πῆ. [ἢ ΤΠΔῺΥ σᾶδ65 ἰδ ἰβ ἱπῃηροββίθ]ο ἕο ὦ 

ΤΌΠΟΥ Οἱ ΠΟΥ Ομ ΒΟ ΘΕ ΟΙΒΙ Υ ΟΥ' Τα ΓΠΓ]ν ἃ ἰαπχααο πα 
85 πὸ γί 0165 ὈῪ ὁπ ἐπδὲ Πδ5 ἔποπα. ] 

3 Τῆς αδογκίδη υυἱτ 51αν. οπλὶτβ. " ον ουἹαβεϊηρ,᾿ νυ οἢ 
ΤΩΣ Ετῃ., Μοιρῆ., Αὐτηθη., Δ. ϑαχ., ΑΥΆ., δηὰ ῬοΥβ. ἢ 
πᾶνο. 

3. κα΄ πεϊ ένα πιϊείε λα. 

4 απιομέδ' λαάα, "τονοαϊοα,᾽ “ πηδηϊοβίοα,᾽, ἃ5. δας. ρα- 
"πο παάεδα Υοαπῖβα, " ΤῊ Ἐονοϊαζίοι οἵ 5. ΤΟ." 

δ᾽ οΥΓ, "“ἌροΩ,᾽ “Ὀγ.᾽ 

3 γὰγ. “8πά Ππιᾶνο. 

3 λαπίη πῦγα, ἀπ. ποῦ ᾿πβίύχιχῃ, 

4 γ γ. “Ἰοΐ τι8 κὸ.᾽ 

5. Καπικ,---ἰκπαίπίη. 

31 Βυΐύ ἔπιοθθ γϑγὸ νυ τι ἔθη ὑμαῦ γ6 Ἰη8Υ 
θοϊίονο ὑμαῦ «6808 185. ΟἸ γιβέ, ἔμ ὅοη οἵ 
αοά; «δηὰ ὑμαῦ Ὀ6] ον ηρ᾽ γ6 τλδὺ Βᾶνὸ ΠΠ 6} 
| ἴῃ δ ὨΔΠ1Θ. 

] 

Ομ». ΧΧΙ. 
4 ΤΧΥῚ.--Ξ ΑΥΤΕΠ ἔθθβθ ὑπ ἴῃ 85 4 65118 

τη δ ἢ} οδίθα ὨΪΠι561 ἀραὶ ἴο [18 ἀἰΒοῖ ρ]68, 
[Ὀεἰπρ τίβθη ἔγομν ὅμ6 ἀθδά,78 Ὀν [ῃ6 β5θὰ οἵ 
ΤΙθονίαβ; δηὰ ἢ6 τηδηϊβῦθα Εἰμηβθὶ ἢ ἴῃ 
{818 νυῖ86. 

ΤΗοιη45. οαἸ]οὰ νι, πὰ Ναύμδηδοὶ ἐμαΐ 
νγὰ8 ἴσοι Οδηᾶ οὗ 8 }1166, ἀπὰ ὕΠ6 Βοῃβ οἵ 
Ζθθθάθο, δηά ὕνο οὔϊιθυβ ἴγσοτῃ διποηρ ΗΒ 

᾿ΑἸβοῖρ 68. 
9 δηοῃ Ῥοίθν βαϊὰ αηὔο {Π6 πη), Τ ρῸ ἴο 

οαἴοι ἔβη. ΤῇΘΥ βαϊὰ απο πηι, Δ 6. αἶβὸ 
δὸ ψιῦῃ ὑπ60. Τμον ποηῦ ουὖ ὑπογοίογο, 
8ηἃ φηδογθα αὖ ὁπο6 ἰηΐο ἃ Βῃῖρ, πὰ ὑπδὺ 
πἰροῦ ὑμ6 ν᾽ σδαρ!ῦ ποιμϊηρ αὖ 8}}. 

4 Απαέ θη τὖ ν88 ππογπϊηρ', {6518 βύοοα 

1 Οβέγοπι. δι ἀβ "ον ον  δβιίη,᾽ νυν ἐτἢ 811 τὸ οἴου Υ ογείουβ 
οχοορῖ αθογρ. ἀνὰ 5]αν. 

3 τ᾽ υγόγεψα ὁπο, "ἴῃ δὲ τἰπιὸ.᾿ Οπίγοτῃ. 

3 ΤΏοΒβο νογὰβ ὁποϊοβοᾶ ἴῃ Ὀγασκοῖβ ἴῃ ἔπο οὐ, ΟΥ̓ 1518, 
ἡοστη Ῥᾶγὲ οὐ {πὸ Οβίσοπι. τοχῖ, ἀπ ΟὐὗἁὨ ἔπαξ σίνοη Ὀγ 5, 
ΟὨγυ βοβίομι, 

4 Οβίχζομι, δ 5 " ἃ8 Βοὺὴ ἃ5.᾽ 

ΑΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ, ἈΒΆΒΙΟ. Ϊ 

91 Βαΐ ὑΠ|686 ὑπῖπισ8 ἅτ υυὑῦθῃ ὑμαῦ γ᾽ 31 Απᾷ {18 1 παι θη οι ἐμαὶ ἐμαῦ γο 
θοϊΐονο ὑμπαῦ πθ ϑανιοαν 15 Ομνῖϑύ, οὐ 5. τιᾶν Βο]ΐονθ {παὖῦ {6818 μ6 ἐς ὑπο ΝΜ ϑββίαμ, 

ϑοη ; ἃπα ὑπᾶῦ γ6 Πᾶνθ θἔθγμδ!! 118 μοι {}Π|6 ὅοη οἵ (ἰοα ; πὰ ν᾿ Πθη γϑ λανὸ Βο]ϊονοὰ 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

831 Βιυῦ {π656. αἶβο ὑδδι} ΔΙΘ πτὶ ἐέθη ἐδαῦ 
᾿γ6 πιδύ ὈΘ] ον ὑμαῦ 1 65808 18 ΝΜ δββίδῃ, δὴ 
οἵ αοα ; δῃᾷ ὑμπαῦ θη γ6 αν Ὀο]ϊονθα, 

γ9. Ὀ6]ῖθνθ ἴῃ ΗΒ ΠΆΠΊΘ. ΕΠ ουθυϊαϑεϊπρ θ6 γοῸΓΒ ὑΒγοαρ Ϊ ΗΪ8 πα μη6.5 Θνου] αϑεϊηρ ΕΠ 0 ὑΒγουρὶν 18. πατηοζ Ὀ6 ΚΟ ΓΒ 

Οπλ». ΧΧΊ, 
4 111.---1 ΑΘΔΙΝ ἴδον ὑπ ϊ8 ὑπ 6 ϑαν ον 

τη} ϑύθα ἰδ ) 72 Π8 αὖ ὕΠ6 8θὰ οὗ Τὶ- 
ὈΘ 88. 

ς 2 δίππιοη Ῥρίονρ, δπαὰ ΤΠοιηα8. πο 18. 
ἱπέογργοίοα Τ πίη, τοτο ὑοσοίμον, πὰ Νὰ- 
ὉΠ δὴ 86] ψΠῸ νὰ οἵ αηὰ οἵ (Δ }1|66, δὰ 
{0 Βοη8 οἵ Ζθῦθαθο, απ ὕννο οὔϊιθυβ οἵ ᾿ἷ8 
αἰβοῖρ 68. 

8. Τίιθη βαϊὰ ϑίπιοη Ῥϑίθυ. απΐο ὑπ 61, 1] 

Ομ». ΧΧΙ. 
᾿ δ] χιν.-Ἱ ΑἜτὲπ [Π18. {6808 ἀρρθαγθα 
ἀραῖη ἀηΐο ΗΪ8. ἀἰβοῖρ]685. οἢ μο ἢ 
ΤΊ γα :Ὁ πα ἢ Ἀρρθαγθα ἴῃ {818 νγ]86. 

᾿ς 9 Τῆοτο νοοῖ Βίπιοπ Ῥοέθν, απ Τ ΠΟ μἢ8 
ὙΠῸ 8. οα]θα Τ νη," ἀπ ΝΑ μΔ6] νι ΠῸ 

Ζοῦθάθθ, δια ὕνγο οὔμιθυβ οἵ ὑΠ6 ἀἰβοὶρ]θ8, 

3 Τῆθη ϑίπιοη Ῥοῖθν βαϊὰ ὑπὔο ὑπ πη, 

[Ὁ ΘΥΘυ. 

σἘ 5». Χ ΧΙ. 
1 ΑτΤῈπ {π8 ἢ. βιονοὰ ΒΒ οὶ  απΐο 

616 ἀἰβοὶρ!]θ8 ποτ ἔμ8 ἐοσϑίθον : 

2. διπηοη Ῥρίου, δῃὰ ΤΠοπα5Β το τ ὰ8 
οα]]ο Τνῖη, ἀπὰ Ναί δηλ 6] ψηῸ νὰβ οὗ 

ισα8 ἴνουι ἀπὰ οἵ (ἰ] 1166, πὰ ἔμ βοὴ οἵ Οαηαὃ) οἵ Δ} 166, πὰ ὑἰὸ βοὴβ οἵ Ζθῦο- 
ἄθο, αῃὰ ὕννο οὐ ιοῖβ οἵ {πὸ ἀἰξοῖρ 68. 

8. δίπιοι Ῥοίθυ βαϊὰ απο ὑπθῦν, 1 σὸ ἴο 
Μ}}} ρῸ ἃ ἤβμίηρ. Ὑμθη βαϊὰ ὑΠῸῪ ππῦο Τ σὸ δᾶ ἤβι. Απα {ΠΥ βαϊα ππῦο δΐιη,  οαὐοῖν ἤδη. Το οὐδιονβ Βαϊ, ΑΘ αἰξὸ ἅτ 
δἴται, Απιὰ νγθ ψ1}} ρὸ ἱυἢ ὉΠ606. Απὰ ὑπο ν Απὰ νι οοιὴθ τὶ ἔμθ6. Απὰ ἐμοῦ ψνουῦ οοιπίησ. ΤΉΟΥ ὁαπιθ, ἀπ βαῦ ἴῃ ἃ βιηὴρ, 
νϑηΐ ουὖ ἀπ τγθηῦ ἴῃ 8.10, ἃπὰ ὕΠΘΥ οαπρ οαΐ, ἀπ σοῦ ἰηδο α 5810 αὖ ὁποθ, αν ὑπο ἀπὰ ἴπ {παῦ πἰσιῦ ὉΠ Υ ὁαασαῦ πουθίησ, 
ποῦ! πρ ἴπ ἐπαῦ πἰρσμῦ, ᾿οδαρηῦ ποῦ ἃ νΐπρ' ἴῃ Ὁπαῦ πἰρθῦ. 

4. Βυῦ ὁπ ἔϊιθ θα τ ]Υ που πίηρ, ὑ}|6 ΒΑΨΙΟΩΣ] 4. Απᾶ ψπθῃ ὑμπον Βδα σοδομοὰ ὑπ} τποῦπ- 4 Απὰ Μ  θὴ ᾿ῦ ν᾽ 88 τηουῃΐηρ, 688 βιοοα 

1 ΜδΔΥΒΠΔΙ, ἴπ ἃ ποῖ ν. δ07, ποξίσον {5 τον τις, νυ οἷν 
ὙῸ 560 ἰΒ ΚΌΠΟΓΔΙΙν ἀὐορίοα ὈῪ τπὸ ΟἹά Ὑογβίουβ, 5. ΟἾγν- 
βΒοβίοπι, ΝΠ, ἄς, 

3 Λἰμκ χεκισμέεϊοάε. ΤῊ ΑΔ, δαχου οὔτε “τὸ πο ἀἰ8. 
αἰρ᾽οβ᾽ συνε " πὰ ἰὰ ἐπ 5 υνίβο βουνοῦ Ηδ ΗΟ," 

᾿ ον, “ἴπ.᾿ 

3. ῬΟΙΥΚΊ. οὐ ϑ "ἴπ Ηἰβ Νά πιο." 

3 560 θη Βαξζαίδη, Ττᾶν. νυ. ἱ. ἡ. 139, οὐ, Ῥασ. δὶ Μακᾶ. 
αἱ, νοὶ, ἱ, ᾿. 1924, 

4 Ἐτροῦ, δὶ Μοάϊς, οαιξ " καϊποτοὰ ἐοκο οί οτ," νυ σ ἢ 
ῬοΟΙΥΚΊ. Βαρρ!ο5. 

5 Εἰ. Ταισαηι, " Τσίη." 

5 ῬΟΙΥΚΊ. οὐ 5 " δὲ ὁπσο." 

τὶ! 

Ὁ κἈὲ παυειλία ελιᾶ. ὙῊΐ ἐπ ἃ Ηογα] του οτίη οὐ τἴνὸ 
ἘΡΡόκοῖι. ὅν. ἀακέϊοον ; θὰς ἰξ 5 ἐπιογίου δέν! ἵν Ῥογείδῃ, 
Το τπισδπίπ ΟὗὁὨ εἰ οἴδακο ΟΐΝ ἰὰκ Θντ. ππὰ ἴπ Ῥότα. ἱπ 
“Ὅαξ τπσκὸ εἰΐχα τπδὲ τὸ υυτί τοι, ἅγὸ υυτί τοι," του Κἢ 
πὸ Ἰδείοσ ραγί οὐ (πὸ βοπίοπος ἱπ οὐ το, 

3 οΥ, "ἴῃ Ἠἰβ Να πιο," 

3 Ῥ Καίπελ. 

988 

2 Τηθγθ τ γὸ ἐορσϑῦμον Κ᾽ πο Ῥαίοθν, δὰ. 

ἅ1κθ οἵ [ν]8. ἀἰβοῖρ!6β ὈΥ ὑδιθ βθὰ οἵ ΤΊ θουῖαβ; ἀπὰς 



5. 50ΗΝ. Οσμαν». ΧΧΙ. 

] ΑὙΤΗΟΒΙΒΕ. ΨΕΆΚΞΙΟΝ. ΞΥΕΙΑΟ. 

᾿ΘΟπι6, {6515 βίοοα οὐ ὑπ 6 5ῃογθ: [θ}7 {Π6} ὉῪ {πΠ6 νγαύθιβ δᾶάρϑ: θα {16 αἰδοῖ ρ]65 
᾿ἀἰβοῖρ!68 ᾿κπϑὺ ποῦ ὑπιαῦ 1Ὁ νγὰβ {65.15.0 

ὅ ΤΉ 3 6588 βαῖθ αμΐο ὕπθηι, 5 Ἐ}]- 
᾿ἄγθῃ, μᾶγθ γ6 8ΔΠΥ [πιθαῦ Ὁ] ΤΊΠΘΥ͂ δηβυοτοα 
ἴηι, Νο. 
᾿ 6 Απᾶ Βο βαϊᾷ απίο ἔμοπη, ἐΟαβὺ ὑΠ6 ποὺ 
οη ὅδ τῖσῃῦ β46 οὐ π6 β8ῖρ, 8πᾶ γϑ 5118}} 
ἢπα. ΤΠοΥ οαβῦ ὑπογθίουθ, ἀπ πον {ΠΥ 
ποτ ποῖ 4016 ἴο ἄγαν 1 ἴον ὑΠ6 τη] 46 
οὔ [5}68.] 

7 Τηδγοίοσθ δυμαὺ ἀἸβοῖρ]6 ἡ Πομὰ «[68118 
ΠἸονθά βαῖθῃ ἀπίο Ῥοίθν, 0 18 Ὁ86 Τωογὰ. 
ΝΟΥ σιμὴ ϑ΄ηοπ Ῥαίθν Παρ] ὑπᾶὺ 10 
γὰ8 {6 Τιογά, [Π6] ρὶτὺ λὶβ Πβιιου᾿ 8 οοαῦ 
᾿[μηέο] λΐηι, (ἴον. ΒΘ σὰ πακοϑᾶ,) δπᾶ [14] 
᾿ραϑῦ ΒΠΠη56} Ὁ Ἰηΐο {Π6 568. 
᾿ 8 [Δπ64] δδ οὔμοὺ ἀἸ5ο1 0168 οᾶπηθ ἴπ [8 

ἀταρσρσίηρ {Π6 ποῦ ψΊ} [Π5Π|68.7 

Α.Ὁ. 33, 

1 ΟἹ. χχ. 16. 

3 5. Τκο χχίν, 41. 

ΙΪ 959.0Υ, δέν. 

4 5, ΤκΚο νυ. 4, ὅ, 7. 

5. ΟἿ. χίϊ!. 23; χχ. 2. 

Ι 

618 ποῖ ἃυγᾶγο ὑμαῦ 1Ὁ τὰ ὑΠ6 Τιογᾷ. 
δ Απὰ {6815 5814 πιηΐο ἔπη}, Τι 8, πᾶν 

ΥΘ ΔηΥ ὑπηρ' ἕο οαὺ ὃ3. ΤΉΘΥ βὰν πηΐο ΒΪΠηῚ, 
Νο. 

6. Ἠθ βδῖ.} ππῦο {Π6π|, (αϑὺ γον ποὺϑ 
ἔγοτῃ. ὕΠ6 τὶρ!ῦ 8146. οὗ ὑΠ6 8}1ρ, ἀμ γθ 
ἢπα. Απᾶ {ποὺ οαϑῦ ἐέ, ἃπΠα σου] ποὺς 
ἄγαν {Π6 ποῦ [05 ὑπ6 τηυ]υϊθα46. οἵ ἢβ|165 
ὑπαὺ Ὁ μ61α.5 

7 Απᾶ{Π6 αἰδοῖ ρ]θ συ Βότὴ 6585 Ἰουθὅβαὶα 
ππίο Ῥοίθν, Τηαῦ ἐς αν ΤΠ ορα. Βαὺ Ῥοίθν, 
ψΉ ΘΠ Π6 Βραρὰ ὑπαῦ Π6 τσαϑ οὐ Τονα,ὃ ἕοοῖκ 
815 ὑπηῖς," ἀη4 οαϑὺ {410 αθουὺ Η15 Ἰοΐη8, (θ6- 
ΘΆ 56 Π6 νγ88 ΠΕΪτΘα,}) Δη4 ἢ6 ὑπ γοὺν Π]Π56 1} 
1ηὔο {6 568, ὑμαῦ Π6 Βῃοιυ α οοιηθ ἴο «6518. 

8 Βυὺ ὑπ6 οὐ αἰβοῖ 68. οαπιθ ἴῃ 6 
ΕΠ 6. βμῖρ7; (ον ἔμ Υ σοῦ ποῦ [ὯΡ ἔγοτη 8810; (Ὁ ὉΠ6Ὺ 8 ΓΘ ποῦ [ὯΡ ἴγομῃ ἰδπᾷ, 
απ, θὰ [45 1 6 γ67 ὕττο πυπαᾶγθα σα 105,) θαῦ Π|κὸ ἔσο ᾿ππᾶνθά οὐ 15,) ἀπ ὑπ Ὺ 

ὙγΘΓ6 αἀγαρρίηρ ὑπαὺ ποῦ οἵἉ ἢ8|168. 

.  ππδι “οὴ πο παπᾶ οὐ {πὸ νγαΐοσ,᾽ 1.6. οἴοβθ ἴο ἰξ,---κ οι 
{πὸ Ἰὶρ οὗὁἉ ΤΠ 568,᾽ 1.6. 5Βῆοσθ. Ητσκὶ. 

3. γ{0, “15. ποτ ἱΓἢ γοὰ,᾽ ΟΥ̓Νἴο γοὰ ἃ {πΐπρ ἴο οαΐ,᾽ 
ΗΓ,ΚΙ., ΟΥ̓ “ἴο ταβίο᾽ ἃ5 ΤὉΟο. Ῥοβοῦ. ΤῊΪΒ5 βύγαι ἢ ΠΟσνναγα 

᾿ τοπάουῖμς οὗ προσφάγιον, ΜΥΒΪΟΝ 15 Βαρρογίθα Ὀγ ΗΓΆΙ., 
πα 8411 {πὸ ὙΟΥβίοβ, Τὰν ΟὟΓΒ Α. Υ΄., Ὀὰῦ ποῦ ΒΥ. 

3 {ἢ πιοῖ.᾽ ΗΤΥΚΙ. 
4 ἩΓΚΙ. δ α5 " δργαῖ π᾿ ΟΥ̓ “ Ὁδοκ.᾽ 
5. ΟΥ̓Χ, "δὰ ἵδκϑη." 
6 10. “ννᾶβ Ἰονῖπρ,᾽ ὑγοῦ, ἱπηρουῦ, 
7. «ΟΡ μδ5.᾽ Ῥϑβοῖ. “ Ῥρίοσ.᾽ ΗΓ,ΚΙ. 
5 1. "τπᾶῇ Ηδ ΟΌγ Ποπν.᾽ἢ 
9.“ ἀγοβϑ᾽ Οὐ Ὑ"ταϊσηοηξ.᾽ ΗΥΚ]. 
10 « διὰ κἰγαάθα᾽ ΟΥ̓ “ εἰρᾷ.᾽ ΗΥΚΙ. 

Ι 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

ΒΒογΟ: 8δηὰ {Π|6 αἰδοῖ ρ]88. Κπθὰν ποῦ ΠΟΥ 
ὑδαῦ τος «6818. 

δ Απὰ «6811 5614 ππΐο ὕπθηη, ΜῪ 6}1]- Π΄ 
ἄγθῃ, 15 ὕπνο ὑμπαῦ Ὀγ σοῦ ὑπαῦ νυ πῆΔῪ θαὺ ἢ 
Απα {πΠ|6 0 βα14 τηΐο μῖπι, ΤΊ ΟΤ 18 ποῦ. 

6 ΤΉθη «6ϑὰ8 βαϊα πἀπῦΐο ὑΠ|6π|, Τιθὺ ἄουγῃ 
ΥΟῸΡ πϑὺϑ οἢ ὑπ τὶ ρῃὺ οἵ {ἐῃθ 8010, δῃὰ γ8 
588}} Ππᾶ. ΑΠπα ὑπο υ 5814 τπηΐο Εἶπη, Δ 6 πᾶν6 
Το ]Θα 811 ῃ]ρ}ῦ, ἀμ ὑΠιθτθ 18. πούπίηρ ὑπαῦ, 
γγ6 ᾶγθ οι πα : θυὺῦ δὖ ὉΠ γ πνογὰ ᾿ηἀθρά, τὶ 
Ἰοὺ ἄοννῃ ἐλθ πϑέβ.1 Απα ὑπο γ Ἰοὺ ἐλθηὶ ἄοντῃ, 
80 ὑπιαῦ ὕΠΘΥ γυθ ποῦ 8016 ἴο ἄνδνν ἐλθηὶ ἴοι 
Π6 φιδηῦγ οἵ ἤβ]168 ὑπᾶῦὺ τ88 σαι ρ ὐ.ὃ 

7 ΤΉΘη ὑμπαῦ οὔμον ἀἸβοῖρ]θ τοῖα «[6885. 
Ἰογθα βαϊά απίο Ῥοίον, Τπαὺ ἐδ οὰν Τιογά.8 
Απά ϑἴιηομ Ῥούθν, μθαυὶηρ ὑπαῦ ὑπαῦ τσαϑ 
οὐ" Τιορα, σἱραθα ΠΪπηΒ6 1 Ομ 15. Ἰοὶη5 ὑπαὺ 
[6 Β[ιοι] ἃ θ6 οονουθά, ([Ὁν 110 σγὰϑ πακθᾶ,) 
δηα ὕπτονν ὨΪΠ]8614 Ἰηὔο ἐπ βθᾶ. 

8. Απα{{| οὔποθ ν αἸΞΟΙΡ]68 ἴῃ Π|6 ΒΕ] οᾶτηθ 
ἉΒΠΟΥΘ; ἢ ((ο  Π υ θυ ποῦ [Ὰν ἕπου ἰδ πα, θὰ} 
ΟΗΪΥ ἀθουῦ ὑπο μα παγϑα οαὈΪ08,) ἀπα ὑμπον 
σθηῦο ἀραν (ἢ 6] πο ὐβ 1η υν ἢ 10 ἢ} ΓΟ 6 ἤΒΠ168. 

1 ΤῊϊβ. δασϊεῖοι θοΐη ἰπ ΡΙ αὐ 5 θα, δηᾶ ἴπ ἔπ Ἐξπϊορίο 
οὗἉὨ 6 Ῥοϊνροῦ, τηβῦ πᾶνθ θδοι ἰπἰτοάποδα ἔσομαι 5. Τκο 
Υ. δι ῬΟΙΥΕῚ. οπλὶῦβ "ὉΠδῦ νγὰβ οδαρηΐ,᾽ 

3 χαξαβαρ᾽τα τπτ-αβᾶξ, ἸΟνσ συ Οσ, ἴκὸ “ ἤβ}ν,᾽ τᾶν Ὅ6 ἔα κοι 
ΠΟΙ] ον οἷν ; {π|ὸ σου ὉΠΟΓΟΙΌΓΟ 15 ἴῃ {ΠπῸ 5Β[Πρ΄. 5 γοουτί πη ρ 
ἴο “ ᾳυδηεξν.᾽ 

3 ῬοΟΙνΡΊ. δα ἀβ "ΟἿΣ Το πὴ 1 Ὲ505.᾿ 

4 “πνοηΐ ἀοννη.᾽ ῬΟΙΪΥΡΊ, 

5. δαΐδ᾽λω. 

6 οὐ, “{παΐ πον 5ῃου]α ἄγανν.᾽ 

ΒΑΉΙΌΙΟ. ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

{π|6 Β5ῃογθ: Ὀαὺ {Π6 αἸβοῖρ]65 νυϊδβῦ ποῦ ὑμαῦ 
1 τγα8] «[{68118. 

ὅ {655 ὕμποῃ βαῖῃ πἀπύο ἐπ θη), 1,68, 
Βᾶγθ γ6 δΔῃγ ὑπίηρ ἴο ϑαὺ 5 ΤΟΥ ἀηβυγογθα 
μ]π|, Νο. 

0 Τὼ βαϊὰ ππΐο ἔπθηι, δῦ ἐπ ποὺ οἢ 
{π6 τὶριῦ β46. οἵ ὑπ β}ὴρ, δπὰ γ8 588}8}} 
ἢπά. Τηον οὐϑὺ τέ, πὰ ὑΠοΥ σου] ποῦ 
ἄγανν Ὁ ἪΡ ἴον {ΠπῸ ἀπδηυν οὗ ὕΠπ6 ἤβηι68,. 

7 ΤΊνο ἀἰβοῖρ]ο ποθι {6818 Ἰονοα βαι τη 
ππΐο Ῥρίοσν, Τῦ 18 89 Του, Τῆθη 5ϊμηοη 
Ῥρίθν γθθη ΒΘ πραγ {Παὺ 10 νγαβὶ ὑπὸ Τιονὰ, 
[6 ρίγαθα οἱ μἷβ ἤβῃθι᾽Β οοαί,8 ([Ὁγ Πθ νγὰβ 
ΠαἸκ64,}) ἀπ ἔμτον Εἰ πη Β61} Ἰηΐο {Π6 808. 

8 Ῥυῦ ἐπ οὔμιον ἀἰβοῖρ]98. οαπηθ ἴῃ ἐῃ6 
ΒΠ]Ρ; ([Ὸγ ὑπ Ὺ τ γθ ποῦ [Ὧν ἴγροπὶ {Π6 Β]10ΓῸ, 
θυΐ 48 1 ψογο ὕπο πυπαᾶγοα οὐ 108,) ἄγαν- 
ἴηρ ὑπὸ ποῦ οὔ ὑπ ἤβῃ68. 

1 γεῸ, “τῆδὲ ἰξ 15." 

3. γ{ξν 15 ἔποσο νυ ἢ γοὰ δα ρηξ οὗ ἃ ἐπΐπρς ἕο οδ.}᾽" 

3. τἰ ρερλπερεπαμίδα, τὸν ἐπενδύτην αὐτοῦ. 

ΘΟΤΉΙΟ. 



σπ.». ΧΧΙ. 

ἈΆΜΕΝΙΑΝ, 

ὁπ ὅπ 808 Βῆογθ: Ὀαὺ 86 ἀἰβοῖρ]68. ΚΗΘ 
ποῦ ὑμαῦ 10 νυδϑὶ 16808. 

ὅ 76808 βαῖ ἢ ἀπίο ἔμθηι, ΟΠ] ἄσθη, μανὸ 
ΥΘ ῬΟΓΠΔΡΒ δηγθίηρ ἕο αὐ ΤΟΥ δη- 
βιγογθα δηᾷ βαϊὰ αηΐο Ὠἰπι,2 ΝΟ. 

Θ. Ἠδϑ 58εϊ8 αηὔο ἔμθπι, Οαβῦ γοὰγ πο 
οη. ἔπι τ σὺ 546 οἵ {π6 βΒ10, ἀπὰ γ 5}|8}} 
ἢπά. ΤΠον οαϑὺ ἐέ, δπὰ ὕμθυ δου] ποὺ 
ἄγαν ἐξ, ἴον 6 τη] ἰδ 49 οὗ 8:65 ὑπ το. 

7 Τμαῦ ἀϊβοῖρ!θ νμοιη 6808 Ἰου θα" Βα 1 ἢ 
απο Ῥοίον, Τμαῦ 18 ὑπ Τιουά. Ἄγ Πθη 
ϑηοπ Ῥρίον μρανὰ ὑπαῦ 10 νναβῦ Π6 Του, 
6 ρὰῦ δθοιῦ Βἰπιβο!ῦ Εἰ ἀργοῦ, (ἴον 6 
μὰϑ πακοα,) ἀπά ὑμσον Ὠἰπιβο} ἢ ἱπῦο {ἘΠ 6 
808. 

8. Απᾷ {86 οὔπιον ἀϊβοῖρ]οβ {Πθ σα] ἴῃ 
ἐμ βῃϊρ ; (ἴον ἔμ ν πτθτθ ποῦ ΤᾺ} ἴγοπι ἰδπά, 
θὰξ ἀθουῦ ἔνο διιπᾶγθα δα 1 8,} δ Υ6ΓῸ 
ἀναρσρίηρ ὑποῖν ποὶδ τ ὕΠ6 ἤβ[ι68. 

1 μὲ, “ “τογο᾽ οὐ " ταϊ κ ῦ Ὀ0.,᾽ 

3 γαγὶ "ΠΟΥ δηβυνογοὶ Ηΐμ δὰ βαιά. 

3 ΨΥ, “7 8085 58 1}.᾿ 

4 τ." ντᾶβ Ἰονίη," ὑγοξ. ἱπηροτγῖ. 

5 1. “15.᾽ 

δ χτ, "ἘΠ οἰγ ἐδοκ]ο.᾽ 

ἈΝΟΠΟ ΒΆΧΟΝ. 

βίοοα οἱ ἐπι βύγπα :} 0116 ἀἸβοῖρ]68, μοι ρ, 
Κπον ποῦ ἔπαῦ ᾿Ὁ νγὰβ {ῃ6 Βαν] ΟΌΓ, 

ὅ Τῆρη βαϊὰ ἔμ ϑανίουν ἕο ἔπθιῃ, ΠΤ 48, 
ΒΔΥ Υ6, Πᾶν γ6 Ῥγονίβίοη ἢ ΤΉΘΥ δηβυουθα 
μἷπι ἀπὰ βαϊά, ΤΉΘγΘ 18. ΠΟΠΘ. 

θ. Η βαϊά ἴο ἔδμϑιῃ, [θοῦ ὠοιση {πὸ πϑῦ οἢ 
[Π6 τίραυ ΠΑ] οἵ {π6 θοαῦ, ἀπ γ πιθοῦ, 
ΤΟΥ ἰοὺ ἄοισπ ὑπογθίογθ, ἀπά ὑπθὺ οου]ὰ 
ποῦ ἄγαν ἴὉ ἴον ἔπθ πηυϊεἰῦαἀ6 οἵ ἤδ᾽ι68. 

7 Τθοη πὸ αἰβοῖρῖθ θοαὶ ἐμθ Τιογὰ 

5. ΖΟΗΝ. 
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ΘΕΟΚΟΊΙΑΝ, 

ὁ. {Π| ΒΠ0ΓῸ : ἀπά ἐμ ἀἰβοῖρ]68 Κπϑὺ ποῦ 
ὑδαῦ 10 νυδ81 {6 Τιογὰ. 

Ὁ 76βὺ8 βαϊα πἰπΐο ὕποπὶ, ΟΒΠ]άσθη, μανθ 
ΥΘ Δηγυηρ ἴο οαῦ ἢ ὙΠΘΥ δηβυογοὰ δηᾶ 
Βαϊ, Νο. 

0 ἩϊμπιβοΙῦ ἐμθη βαϊὰ ἀπο ἔμπθιη, Οαδβὺ 
{86 ποῦ οα ὅπ τίσεῦ β46 οὗ {86 8Β1ρ, δῃὰ γ 
8588}} πα. ΤΠμθπ ἐμοὺ οδϑῦ ὑπ ποῦ, δπὰ 
οου]ὰ πὸ τηογθ ἀσαν ἰδ, ἔγοτη 86 ἀυδηυ ἐν 
οἵ ἢ8|)68. 

7 Τιιο ἀϊβοῖρ!θ τῆοπὶ 76518. Ἰουθα" βαϊὰ 
αὐΐο Ῥροίον, 1 18 ὑμὸ Του. ΤΏθη πιο 
Ῥοίον, ψπθπ μ6 πρατὰ ὑμαῦ 0 σαβὶ {Π6 
Τιονὰ, σἰγάθα ἀθουῦ Ηἷβ ραγιηθπῦ, (ἴῸν ΠΘ 
γγ88 πα Κ64,}) ἀηὰ μ6 ρα ΒΙπηΒ6 1 ἰηΐο ὑπ 6 
568. 

8 Βαυΐὺ ἐπ οὔμον ἀϊἰβοῖρ!θβ οαπιθ τ τ δ 6 
881 ; ([Ὸν ἐποὺ τ γα ποῦ ἴὰν ἔγοιῃ ἰαπά, θὰ 
ἀθουῦ ὕνο Βυπάγθα οι 15,} ἀπα ὑπο ν ἄγον. 
{πὸ ποῦ {Ὁ}} οἵ ἤ8}168. 

] 

1 γι. “15." ᾿ 

3,1," νγὰϑ Ἰονίπρ,᾽ ὑγοῦ. ἱγσηροσῖ, 

ἈΒΚΑΒΙΟ. 

ἴηρ, [688 βίοοα οπ {Π6 8ῇογθ: δπᾶ ἐῃθ 
αἰβοῖρ]οβ Καθον ποῦ ἐμπαῦ 16 νγᾶβ «6818. 

ὅ «6808 βαϊα ππίο ἔπθιη, Ὁ γουπρ ΠΠΘΠ, 
ἰιᾶνθ γϑὶ ὃν γοὰ δηγύμϊηρσ ἴο οαὐ ὃ ΤΉΘΥ 
ΔηΒνΘΓΘα βαγίηρ, Νο. 

Θ Τηθη ΒΘ βαϊά τἰπίο ἔπιθι, Τοῦ ρῸ ὑοῦ 
πϑῦ ἔργου ἔμ6 τσ ῦ 51463 οὗ {116 8.10, πὰ γὸ 
88.8}} ηά, Απά {πθν Ἰοῦ σο, ἀπ μδὰ ποὺ 
ΡΟ Ρ ὕο ἄταν ἴῃ ἐλθ πϑέ ἴγουῃ {116 αυδη 
οἵ ἤβῃιθ8 νυ ἴοι 10 δα σδαρ)ῦ. 

7 Τῆθη ἐπαῦ ἀἰβοῖρ᾽θ τ πότῃ 16 βι8 Ἰογοαϑ 

ΒΠΑΥΟΝΙΟ. 

πρᾶν ἴῃ Βῆῃοτθ: δαὺῦ ἔμ ἀϊβοῖρ]θβ. Κπϑν 
ποὺ ἐπαῦ Ὁ τγαβ3 {6 5ι18. 

δ᾽ Απὰ 7268085 βαϊά ππῖο ἔβθιῃ, Ομ] άγθη, 
μᾶνθ γθ δυριῦ ἴο οαῦ ΤΉΘΥ δηβιυθγθ 
Βα, Νο. 

0 Τοπ δ βαϊᾷ απο ἔμ θη), Οαδὺ Π6 ποῦ 
οἱ {Ππ|6 τίσ ῦ 849 οὔ εἶθ βῃ!ϊ]ρ, ἀπα γ6 888}} 
Βηὰ. Τὸν οαβῦ ἐμογοίογο, δηὰ ΓΠΘΥ οου]ὰ 
ΠΟ τηοῖ6 ἀγδν Ὁ ἴγοπι ἴΠπ6 πιυϊεϊαἀθ οἵ 
51:68. 

ὙΠῸ ἀϊβοῖρὶθ ἐμογοίοσο σι θοτη 6818. 
Ἰονθὰ βαϊά ἔο Ῥεΐον, Τὸ ἰβ ὕὸ Τωουσὰ. ἀπά 
Βοη Ῥοΐον Βανίηρ Ὠοαγὰ ὑμδὲ 1δ ννδβ5 ἔῃ 6 
Τιογὰ, ρἰνάθά οπ 18. ἤβῃθνγ᾽ β οοδί,, ({Ὸν ἢΘ 
νγὰ8 πακϑ,) δηὰ οαβῦ Ὠἰπη56} ἰηΐο {δ|6 568. 

8. ΤΈθη ὑδμ6 οὔδον ἀἰβοῖρ!65 σαπιθ ἴπ Π|6 
Β81ρ, (μοῦ θοΐηρ ἔασον. ἴρομη ἰαπὰ ἔμδῃ 
δρουῦ ὕνο Βυπάγοα οὐδ18,}ὺ ἀγανπῖησ {Π|6 
ποῦ οἵ ἤβ[οβ. 

1 οΥ, "τοσορτιίβοι ποῖ." 

3 χιῦ, “ἰξ 15.᾿ 

3. 8]. ἐπένδυτον. 

ΡΕΚΒΙΑΝ, 

οα 0 8608 ΒΠ0ΓῈ: δηᾷ ἔΠπ|6 ἀἴβοῖρ]θ8. Καθ 
ποῦ ἐμπαῦ ᾿ῦ ττὰ8 «6818. 

δ Απά ὸ βαϊά ἀπέο ἔμθηι, Ὑ σὰ πρ' ΠΊΘῊ, 
μᾶνθ γ8 δηγθίηρ ἴο οαῦ ῦ ἼΠοΥ βαιά, Νο. 

Θ᾽ 76βι8 βαϊά, Οαβδῦ ἔμ ποὺ οπ ἔδιθ τὶρμὲ 
5146 οὔ ἐπι βῃῖρ, ἐπα γθ τῶν ἥπά. ΒΒ Θα 
μον μαὰ οαϑὺ ἴδ, ἔπ ποῦ Ὀδοδτηθ [Ὁ]], 50 
ἀπαῦ {πον οουἹὰ ποῦ ἄγαν 1Ὁ, ἔγουῃ [10 
αυδηὐυν οἵ ἤ8ιι ὑμαὐ νγὰβ ἴῃ 16. 

7 Τῆθα ἐπ ἀϊβοῖρ!θ ποιὰ Γοβι5 Ἰονθὰ,ἢ 
Ἰονρᾶ βαϊᾳ το Ῥίον, 10 18 ἐλ Πιονά. Ὑ μοι. 8614 απέο Ῥοίον," 1 1Β ἐμ Το. Απᾷ νι μθη, Βαϊ ἀπέο Ῥοίον ἐπαῦ, ΤῊΒ 18 σὰν μογὰ Δοα- 
Ῥρίον βοαγὰ ὑπαῦ 1Ὁ ννᾶβ ἐλ Τιονὰ, ὑμθη ἢ 
Ρυῦ οα ἷ8 ὑμηΐο, ἀπὰ οἰγάθα ΕΪπΙΒ61Ὲ, ([Ὁν 
[6 νγ88 δ Κ6α,) πὰ Ἰυπηροαδ ᾿πέο {Π|0 8θἃ. 

8 ΤῊ οὔμον ἀἰβοῖρ!οβ τονϑα ὑμπογο-ἴο, 

ηθῦ. 

1 “ιῦγγῖο, Ἡοτ, νοὶ, 1, ἡ. 988, δ αὐ δίς ατνίκίε, 
τ αἴτον Ηἰβ γοβαγτοσζίοι,, ΔΒ μαγὶ οὐ {πὸ ἴοχὲ ὸ κίνοβ. δὲ 
Ηαϊεπά κἰοάν ὁπ ἐλαπ αἰγαπάδ, τοι, “τὰς Βανιοῦπ βίοοῦ 
οἱ ἔδπο κίσαπα, Ὀοσδῦκο Ἐπγοῦ κι ΗἰΝ τοκαγτοσίίου Ηο δα 
σδεξ ΟΥ̓ ΔΙ} του! 65," ἄς, “ΕΠτὶς, ἴθ, ν, 900. 

3 τοῦ τα ἀααλ οἡ Ολγίκέες δέο, κο. “ἈΝ τοδά ἴῃ Οπ πτατ᾽β 
Ῥοοκ ἔπδὲ ἐννίοο Ηὀὄδ ὕὑὉδάς πὸ ποὶ Ὅ6 σαδὲ ἰπῖο πὸ βοα, 
ὁπσο θοΐοτο ΗἨΐβ Ῥαβαείου, υυἱτποὰς πεδείπις πὸ βίο οὐὕὁἉ το 
νοδῇ, βοοῖὶ αὐτου ΗἸκ Ῥαβδίοι, το! πις τ τί κῆξ βίο ἴον ἃ 
ἴοκοῦ, Τὸ ἄτγπε {ἰπὶὸ 15. {πὸ νἱβίο!α ΟἸασοῖν, κοοῦ πὰ 
Ῥϑά, ἀπὰ ἔπ ποὶ ὕγακο ΤῊ βοσοπα εἴπιο ἰβ ἔπο Γαΐζαγο 
Ομύτγον, Δ} κοοὰ δπὰ ἕαδε," ας, “ΕἸγτὶς, όσα, νοὶ. ἢ, Ρ, 00. 

8. γε. " Βῃοῖ," απά κοὐέ ἱβηδη «α. 
4 χἱξ. " πὰ τὰρχκοῦ," ἀπά ἔμχοη, ὑγοξ, οὗ δον. 

Ϊ 
διοη Ῥοίουῦ πραγ ὑμαῦ Ὁ νὰβ ὑπὸ Τιογὰ,. 
'νο ἴοοῖς μἷβ βῃῖγῦ ἀπὰ εἰθὰ ἰδ οἱ .ν18 Ἰοϊπβ,ῦ 
(ἴον ἢΘ νγὰβ παϊκθά,) δῃη!ὰ ἢ 1ϑὺ μἰπιβοὶ  ἄοννῃ 
ἰηΐο ἐπ6 8568. 

8. Απᾶ {86 οὔμον ἀἴβοῖρ]68 σαπηθ ἴῃ ἐΠ6 
ΠΟΥ γογθ ποῦ [αν ἔγομι ἰαπᾶ ; ἃ8. ἰδ ψγθγ 'βῃὴρ; (Ὁ {ΠῸῪΥ τοῦθ ποῦ [αν ἴτοπὶ απ, 
ὕπο Βαπάγοα οὐδ β, πὰ ἀσον ἐμοῖγ ἤβη- θὰ ἀθουῦ ὕνο Βαπάγοα οὐὶξ8,) ἀπα ἔθου 

(ΠΥ πότο ἀταρσίηρ ὑπδὲ ποὺ οἵ ἤβν.} ἄγον {Π6 ΠΟΙ͂ ἴῃ τυ ἴοι τότ ἔπθ ἤβμοβ. 

Δ χξ, " (15} ἔπόγο ὮὉῪ χοῦ," 

3 ῬΟΙΥΚΊ. Οὐ ἐβ " βίο." 

5. τ, “Τα Ἰονίηρ," ὑγοξ. ἱπιροσί, 

ὁ Ῥρίοτ," ῬΟΙΥΚΊ. 

5. “ΟΟρ ΔΒ," ῬΟΙΥΚΙ. 

δ 6 )ὸ κἰγξ Ὠἰ ποῖ τυ τε ν15 βη τε." ῬΟΙΥΚΊ. 

7 “δὲ ποῖ." ῬοΟΙΪΥΚῚ. 

βἰδ. θα Βίπιοι μοαγὰ ᾿ξ νγ88 ὑπο Ἰυογὰ,᾿ 
Β6 ἰοοῖκ ἷβ βῃῖϊγί, δπὰ ἐἰοὰ ἴδ δϑοὰῦ δἷ8 
πΐ 16, (θθοδιιβθ ᾿6 ττὰ8 πα κα.) ἀπ ἔμγονν, 
Εἰ ἢ Ἰαἴο ὑπ 868, απ οατηθ Ὀθίογο 6508, 

8. Το οὔμιον ἀἴβοῖρ]68 σϑῖμθ ἴῃ {6 Β8]ρ ; 
(θδοαιιβο ὑπ Υ ΘΓ ποῦ ΥΟΡΥῪ ἴὯΓ ἔγοπὶ {6 
8δόγο, θὰ ἀθουῦ ὕνο Βυπάγθα ο 1 05:) δοὰ 

. γηᾶλὶ, βίης, ΘΟ], 

5. γχς. "νᾶ Ἰονίης," ὑγοῖ. ἱπυροτί, 



ΩΣ 5. ΦΟΗΝ. Οσπλρ. ΧΧΙ. 

] ΑΥΤΗΟΒΙΒΕΡ ΨΕΒΞΙΟΝ. ΒΥΕΙΔΟ. 

9. ΑΒ8 βοοὴ ὕμθῃ ἃ5 ὕΠ6ὺ ψ6Γ6 [6016 ὕο 
Ἰαπά,7 ὕμ νυ [58νν}} ἃ ἔνθ οἵ 608]8 ὕβμθυθ, ἃπὰ 
ἤβῃ [1414] τμϑγθοη, ἀπ Ὀγθδά. 
᾿ς 10 4685 βαῖθ απἴο ὕμπθα, Βιὶηρ οἵ {6 
᾿Ε88 ψ βίοι γ8 Βᾶγθ πον οι ὗ. 
᾿ς 11 δίποπ Ῥίον νγϑηῦ [Ὁ0,] πᾶ ἀγθνν 
{86 ποὺ ὕο ἰαπαᾶ [}]} οὗ συθαῦ ἤβηθ8, πη πὰ η- 
ἀγθά ἀπά ΠΡ ἃπα ὕῃΓ66 : δηα [Ὁ 8ἃ}} ὕΠ 610 
ΥΘΡΘ 80. ΙΠΔΠΥ͂, [γὙ60] νγὰ8 ποῦ ὕῃ6 ποῦ 
Γθγοόίθη. ] 

12 7688 βδί ἢ απίο ὕπθη), ᾿σοπθ ἀπά, 
᾿ἀϊηθ. Απᾶ πομθ οἵ ἔπι ἀἰβοῖρ]6β ἀνϑῦ 5} 
μΐτὰ, Υ̓ μο ἂρῦ ὕμοι ἢ Κπονῖπρ ὑπᾶῦ 10 γγὰ8 
᾿Ὅπ6 Τοτα. 

᾿ 15. 2685. ὕπθηὴ σοιηθῦμ, δηα ἰδἰκθὺῃ 
[Ὀτθ84,1 ἀπά ρίνγθι! ὕμθπι, δηα [Η5}}} ΠΚ6- 
0156. 
| 14 ΤῊ 18. πον 2Π ὑμιγὰ ὑἱπη6 ὑμαῦ 
“όβι8. [ΒΒονθ ] ἸμηΒ6} ὕο [18 αἸΒΟΙρ]68, 
πῖπε ἐπαῦ ἢΘ νὰβ σΊβθη ἔγουι ὑΠ6 ἀθδά. 

1ὅ 4 80 σψῇθὴ ὑμπον Πα ἀϊηθα, «6818 
Β ἢ το ὅπηοη Ῥοίον, ἥϊπιοη, δοθῆ οἵ 0188, 

9. Βυὺ νῇθη ὑΠΘΥ ΘΆπ16 παρ ἴο ἸαΠ4, {ΠΥ 
88 7 ὈΓΡΠΙηΡ 6088 ἀΡγδηροα,, δηα ἢβ[ι Ἰαϊα3 
οα ὅπ θῃ, δηα Ὀγθδα. 

10 Απὰ {6βι8 βαϊ4 απο ἔπθηι, Βεὶπρ' οἵ 
ὑμ6 ἤβῃβθβθ ν ἴοι γο οαυρηῦ πον. 

11 Απά δϊιηοιῃ Ῥϑίθ ψϑηῦ ὑρ, δπᾶ 
ἀναρσσοα [Π6 ποῦ ἕο Ἰδ πα [1}}} οἵ σγϑαῦ ἤβ|ιθ8, 
ἃ Βιιπᾶάνοα «πὰ ΠΥ ἀπὰ ὑπγθο: ἀπα νι 
811 0818 ποῖ αῦ," Ὁπ6 ποῦ τϑηὺ ποῦ, 

12 Αὐὰ 46815 βαϊά πηΐο ὑπθιη, Οὐπιθ 
απ Ὀγθακίαδυθ Ῥαῦ ἃ τηδη [ΡῸΠῚ ΔΙΠΟΠΡ' 
0Π6 ἀϊδοῖριθβ. νουϊὰ ποῦ νθηὐαγθῖ ἤο 881 
μΐμη, ὙΠῸ αὐὖ ὕμπου ἢ Ὀθοαιι5θ. ΠΟΥ ὙΘΓΘ 
ΔΥΤΆΡΘ ὑπαῦ Π6 τσὰϑ οὰν Τορα.ὃ 

13 Βυῦ Ζ6βιι5 ἄγον ΠᾺΡ, ἃ ὕοοκ Ὀγοδά, 
ἀμ ἤβμθ5, δη4 σᾷγθ απο ὕμθμι9 

14 Τρῖβ ἐ510 0πΠ6. π|γὰ {ἴθ ὑμαὺ “688 
Ὰ8. Β66ἢ οἵ Ϊ8. ἀἸ5010168, ἰγου. μ6. ΤΌ80 
ἔροιῃ ὕΠ6 ἀθδά. 
4 τι.--1ὅ Βυῦ αἴζον ὑπο ν πα Ὀγθαὶτ-. 

αβίθα «6818 βα14 ππίο ϑϊσηοη Ῥοίθυ, Θ᾽ ΠΊΟῚ, 

Δ.}. 933, 

1 Αςἴϑ Χχ. 41]. 

32 566 οἷν. ΧΧ. 10, 36. 

ἘΤΗΙΟΡΙΟ. 

9. Απὰ οἢ {Π|61}" ρϑύθπρ' ἀουγ οἢ ἰαπά, 
ὑμον οι πα οο8]5 ᾿ἰρ ὐθα, 8π 6 ἔβη οῃ ὕΠι61}, 
ἃ πα Ὀγοδα σϑδαγ. 

10 Απὰ “6588 βαϊα αηῦο ὑπθπι, Βυΐηρ 
οὗ ὕ88 ἢ8}} ψν βοὴ γοι οδιρηῦ που. 

11 Απά ὅϊμοη Ροίθυ νϑηῦ ὉΡ, ἃπα ἀΡΘ 
ὑπ ποῦ ἕο Ἰδηά, δῃα 1Ὁ νγὰ8 [Ὁ}} οὗ Ἰαῦρθ 
ἤ81|168, ἃ Βυπανθα ἃπὰ ΠΥ ἀπ [Πγθ6 : δπᾶ 
ΔΙΌΒΟῸΡ 510} γγᾶ8 ὑπ6 απδηῦγ, ὑ86 ποὺ αἰὰ 
ποὺ Ὀγθαῖι. 

12 ΤΊΘη «6808 βαϊᾷ πῦο ἔΐθιῃ, ΟὍπι6, 
δηἃ Ἰοὺ τ8. πᾶν ἃ τηθ8], Απά ὑπθῦθ νγ8 
ΠΟ Ο6 ἔγοπι διηοηρ᾽ ᾿ἰ8 ἀἰβοὶρ]68 τ᾽ μῸ γθῃ- 
ὑαροα ὕο δ8]ς ᾿ἴμη πα βὰν ἕο ᾿ΐπι, ὝΠΟ αὐ 
ὑμοὺ ἢ ἴον ὕΠ6Υ πον ὑμαῦ 6 τσαϑ οὐν Τορᾷ. 

18 Απᾷ “688 οδπηθ, αηα ἰοοῖκ Ὀτθδᾷ, 
ἃ Πα ράγθ ὑπ θη, ἀπ ἤ5}} Π|κϑν 186. 

14 Απάὰ {Π18 ἐδ ὑπ6 ὑμὶν {ϊὴθ {θϑι8 
Π8.46 ΒΙ ΠΙΒ61 Βθθη ὕο Ηΐ8 αἰβοῖρ!θβ, αὐέθν" 
[18 Ὀθίηρ' ἴδοι ἔρομι ὕΠ6 ἀθδά. 

15 Απὰ αἴϊου ὑμθν παδᾶὰ {161} τηθϑὶ, “6- 
8118 Β81ἃ πο δίμηοη" Ῥοίθιυ,, δίτηοη, Βοη οἵ 

᾿ οΥ, "Ὁπαῦ νγοτο 1α]α, βοῖ." Ϊ 
3. οὐ, " Ὀοῖπε Ἰαἰα.᾽ Ῥόβοῖ. “0πδὲ (νν 85) 1αἰα.᾽ ΗΤΚΙ. ] 
3 “ΟΥ οὐ “χοῦ ἴἤοΒο ἤβηιθβ.᾽ ΗΓΚΙ, Ι 
Φ ΟΥ,  θοϊπρ' [Ὁ]].᾿ 
5 “πη Γ0Ὺ {πᾶ {ΠΟΥ ὙΓΟΓΟ 50 ΤΊΔῺΥ.᾽ ΗΓΚΙ. 
δ φομέαγιι, '.6. " Ὀγοα Κ᾽ γΟῸΣ ἴαβῦ; “ργδμάοῦθ᾽ ἰπ {Π6 οὐἹ- 

Εἶμαὶ βθπβθ Οὗ [6 νγογὰ, θὰ ποῦ ἴῃ ὑπαῦ οΟὗἨ ἃ ποομ-ἀὰν 
πιθ6 8]. 

7 Ἰ1ξ. "ννὰ5 ἀδυίη. 
5 ἀπ Το κν.᾽ ΗΥΚΙ. 
9. ει Ηρ τακοῖν παῇ Ὀτοδα πα μκίνοῖθι [Π6 πὶ, 150 {πα ᾿ 

5. ἰπιὶ Π{κὸ τηδιιπμοῦ,᾽ ΟΥ̓ Ν ΑἰΤΟΥ ὑπαΐ σἰπι ταο.᾽ ΗΥΚῚ, 
10 ἯΓΚΙ. δ ἀβ " αἰσοδν,᾽ δὰ ΒᾺΡΡΙΪΟ5 “15. 

᾿ἤβιι οὐ ἰῦ νοῦ {πὸ Το γγθραγοᾶ, απὰ {πὸ “Ὀγοδα ἃγ- 

1 ργμα, " ατδηροα." ΤῊΪΐ5. τορι Δ] ὰθ ἕο νυαξ ὑτοὸ- 
ὉΔΌΣ ἕοοΚ ΡΙδοο αὖ {16 {ἴτηθ, ΠΟ ρῚι ἈΡΡΆΥΘΛΕν αὖ γαυίδπιοο 
ν ἢ νοῦ. 138, 10 185 πὸ σαβίοπι ἴῃ {πὸ Ἐδεῦ ἴο Ιὰν ἢ {πὸ 
Βτοὰπα ἃ ἔδυν μίθοοβ οὐ Ὀγοδα (νον ἰ5 Παῦ ἀπα {πίμ), ἂὲ 
Βιοχύ ᾿ΐοῦν 815, ἀτοσπα {Π|Ὸ 8016 οὐ ἀἶβὴ νυ πῖσ ἢ 5 ρ᾽αοοὰ 
οἷ 6 σ»τουπᾶά, Ἐδοῖ κιαθβέ ΤΠ θη 5᾽ 15 ἄονσι ἕο ᾿ΐ5 Ὀγοδά, 
ἀνα ὑθαυῖηρ ἃ μίθοο οὐ 10 ἀϊρ5 ἰδ ἴῃ {πὸ ἀἴβὴι ΟΥ̓ Τα ΚΒ νυ ἱξὰ ἰδ 
ταῦ μι σαΥΤο5 ἴο 5. σπου. ἸῺ {15 οᾶδο ἴπΠ6 το δηὰ 

Τταηροα᾽ νγὰβ ὑίοοοϑ ΟὐἩἨ {Π15 τ Ὀγοδα Ἰαϊᾷ Ὀν ον ΤΟ κὉ 
Διο [Π6 ἔτο οὐ σοα]5, ΤῸΣ ϑδοῖι οὐ ΗΒ αἰβοῖρ!θβ. 

3 ῬΟΙνΡΊ. οπλἐβ " Βἰπιοιι.᾽ 

ΒΛΉΙΘΡΙΟ, ΜΕΜΡΗΙΤΊΙΟ. 

! ! 

Ϊ 

6 νγὰϑ σίβθῃῦ ἔγμοπ διηοηρ ὕπο ἀθδά. 

9. ὙΥΏ θα ὑΠ6Υ ὀᾶ ὕο ἰαπά, ὕπο Υ Ἰοοκοά 
ἀπεῖ ὕἙΘΥ 8 ἃ Πθὰρ οὗ Ἰἰρ! θα ομανοοα δ, 
Ἰαϊά, ψτῦῃ ἤβῃ οἡ 1, ἀπ Ὀγθδά. 

10 “688 βαι ἢ τπιαΐο {πθιη, Βευΐηρ οὗ ὑπ. 
ἤβιι68. ψυβῖο ἢ γ6 πᾶνθ σαπρἢῦ ΠΟΥ. 

11 δμου Ῥούον ἐμθ νιϑηῦ αρ, πὰ ἀνθ, 
ἋΡ 116 ποῦ οἡ ἰδης [Ὁ] οἵ Ιᾶρρϑ ἢ8|168, ὕπο νῸ 
66 ἃ πυπάνοά μα ΠΥ ἀπὰ ὑπροθ ἴῃ ἴδ: 
θὰ 0} ὑπῖ8 παιαθον ἴῃ ἴῦ, ὑμ6 ποῦ αἰά 
ποῦ θαι ἈΒΌΠΘΥ. 

12. 76βι5 βαϊὰ απο ἤθη, Οοιιρ, οαῦ. 
Βῦ ποηθ οἵ [18 ἀἸβοῖρ] 65 νθαῦανθὰ ὕο 5 
μῖπ, Ἶμο αγέ ἔμοιυι ὃ ἴον ὕπθῪ πον ὑπὰῦ 
0 νγναβδὸ ὕ86 Τιορᾷ, 

13. Τηθη 7 6βι8 νι ϑηῦ δηα ἕοοῖς πο Ὀνοδά,, 
δηὰ σαν ὕπθαι, να 0Π|6. Π8}} ΠΠ|κΘ ιν 186, 

14. ΤΊ ἴ8 ὑπὸ {ΠΡ τὴ ὕπᾶῦ «6818 
τη Γοβύῦθα Εἰ πη 56} ππῦο 18. ἀἸΒ0Ὶρ165 μὴ 

15. ὙΥΒθα ὑπουοίον ὑπο ν μδα θαύθῃ, Γ68118 
Βα ἢ ἀπίο Κἰιποπ Ῥούθν, ϑίπηοη οἵ Ψομη, δ. 

δα γαϊ"μῖ, 86 ς οἷν, χν!, 18, 

2 οὐ, "τὶ Ὀγοδα," 

5 11, “1..᾽ 

ὁ οτ, " θοίπις στίβοι,᾽ 

5. Βίπιῦτι μα Ἰδαππεα, 

ΘΟΤΗΙΟ. 

πο σον σανν,..6....ὅ.5Χϑὅ0ὅὃ0λϑυσυσοσσονσος σδυθοι ι βου δε .....ὄ ὁ σσθαθ  σι τοτοΘϑ.  Ξ  ΟΘ Θ  ΞΞόΞΒΒ᾿ 



σπηλρ. ΧΧΙ. 

ἈΚΜΕΝΙΑΝ. 

9 ὙΒθα ΤΟΥ ΟαπῚ6 ἋΡ οἡ ἰαπά, ὑπο Ὺ 
ΒΦ} ἃ ΒΘαΥθ ἢ οὐ ᾿ἶγθ 608]8, δη ἃ ομ6 ἢ 8}12 ὁἡ 
τέ, ἀπ Ὀγθαά. 

10 {6818 βαί ει απΐο ὑπθπι, Βεΐπρ' πιθοῦ οἵ" 

5, ΦΟΗΝ. 

ΘΕΟΆΒΟΘΙΑΝ. 

9. Απὰ ψβθὴ ἔδπον σοῦ ουῦ οπ Ἰδηά, 6 ΥῪ 
ΒΔ ἃ ἢτο οἵ οοδ]β ἰαϊά, απὰ ἢβ!υ οἡ 1ξ, δπὰ 
Ὀτγοαά. 

10. “6888 βαϊᾳ απο ὑπ θπι, Βτίηρ οὗἩἨ {Π6 
6 ἤβιιθβ' ὑμαῦ γθ Βᾶνθ ὑακθηῦ 1υϑῦ πον. ἢ) θβὶ ὑπαῦ γθ Βαᾶνθ οδιιρῦ. 

11 ϑίπιου Ῥοΐθν ἄγθὺν πθᾶν, ἃηα ἀταρσοα 
πθ ποῦ οπ ἀτν Ἰαηᾷ, [1] οἵ ἰαῦρο ἢ8})68, ἃ 
παπαάγοα ἀπά ΠΥ ἀηα ὕῃγθθ: ἃπὰ ΠΟΥ 
ὙΘΓΘ 80 ΤΔ ΠΥ, ἃπὰ ὑΠ6 ποὶδ αἸὰ ποῦ γθηὰ. 

12 7Ζ6βὺ5 βαῖἢ ἀπο ἔπ θη), Οὐοπιθ, οδΐ. 
Ἀπᾷ ποῦ οπθ οὗ {πθ ἀἰβοῖρ]685. μδ)ὰ σουταρθ 

13 7658 σομηϑίν, απὰ ἐακθῦ ὑπ 6 Ὀγθδά, 

ἴο ἀκ, ὝἼ}ο αὐτὸ ἔβοι ὃ θθοδυβο ὕπο υ Κηθνν 

δηᾶ ρσίνθυ ἔμθπι, ΠΠ ΚΘ 86. 4180 ἐμ ἤβἢ. 

14 ΤῊῖβ πϊγὰ ἀπ ἀϊὰ «{68118 πηδηϊοϑῦ 

ἰδ νυϑϑῖ ἐμ Τιογά. 

Εἰτηβοὶ  ὑο Ϊ55 ἀἰβοῖρ]98, [θυ Π 6 νγᾺ8 ΤΊΒ6Π 
ἔγοτη {86 ἀθαά. 
4 ΧΙΠΙΙ.---1 Απὰ αἴδου ὕπο υ μὰ θαΐθῃ, 

7655 βαῖθῃ απο ϑἰπηοη Ροΐθν, ϑϊπηοη, δοπὶ 

1 γΑΓ, 566, ΟΥ̓́ ΌΤΙ 56 οἰ κ.᾽ 

3. ἄσιισηι πεῖ, ΤῊ Ασπισπίδη ἀπαογβέοοα ὀψάριον οἵ" ομ6 
ἢβ)ι᾽ ΟὨΪγ, ποξ οἵ " ἤ5}1 ἴπι ΚΌΠΟΓΔΙ. 

3 “Μρ᾽ [5 υυδητηρ ἴῃ ΤῊΔΗΥ Μ55, 

4 χῸ, "οὗ τῆοβο ἤ5}65." 

5. ΨΥ, "σδαρηζ,᾽ 

δ ογ, "ἴδοκὶο. 

7 χὸ, κ1τ᾿ οΥ " Ης 15." 

5. Βοιὴρ Μ55, ουὔς " Ηἰ5.᾽ 

ΑΝΟΙΟ-ΒΆΧΟΝ. 

9 ὙΠθη ὑμοῪ πυϑοῦ οἢ ἰδπά, ὑΠ6Υ 88} 
116 ἃ οοὰὶ ἢτγθ, δὰ ἢβ8.} ὑμθγθτονον, δηὰ 
Ὀγθδά. 

10 Τίιθη βαϊὰ ὑπθ ϑανίουν ἴο ὑῃθηη, 
Βυΐηρ ὑπ ἤβῃῃ ὑπαῦ γθ ποὺ οδυρῦ. 

11 δηοη Ῥϑίον ϑηῦ Ὁρ, πὰ ἀσον Β]8 
πθῦ οἡ ἰδηά, [1}}} οἵ τπϑην ἤβηιθ8, ΠΟ ΓΘ ὑγΘΥΘ 
ἃ Βαπάγοα δὰ ὑῃγθθ ἀπ ΠῚ : ἀπά ὑποιρῃ 
ὉΠ6ΓΘ ὙΘΓΘ 80 πιϑῃΥ οὐ ὑμθπ, γγ88 ποῦ {10 
ποῦ ὈτΌΚθη. 

12 ΤΠθη βαϊὰ ἔμ ϑανϊουῦ ἕο ἐδιθπ), 
Οοιηοὶ Βιῦμον, δηα θαῦ. Απὰ ποπθ οὗ 86 πὶ 
ὑδπαῦ βαῦ ὕπθγθ ἀπσϑῦ 81 μἴτη, ΝΥ μὸ μΘ θ6 ἢ 
ΠΟΥ τυ ἰϑὺ ὑμαῦ 10 νγὰβ ὑῃ9 Τιογὰ. 

18 Απᾷ ὑπο ϑανίοιιν. ὁϑίηθ, δα ἴοοκ 
δγοδά, δηα δ]8ο ἢ5}), απιὰ ρᾶνθ ὕθθιη. 

14. Τὴ {185 νῦᾶϑ ὑ8:8 ϑανϊουγ ἐμ σῖοθ τηδηϊ- 
[οβϑίθα ὕο [15 ἀἰβοῖρ]θ8, νυ ἤθη ΠΘ ΤΌΒΘ ἔτοτη 
{80 ἀφθδᾶ. 

15. ὙΥ πο ὑπο ν πδὰ ραΐθη,ὅ 
4 1111.---Τ θη βαϊαὰ ἐλ ϑανίοαν ἕο Β΄ τη ΟῺ 

ἐν, "κο." 

3 ρῃ ἐδλυδιηι. 

3. γ{{, ὙΠ δπ [ΠΟΥ δίο." 

11 δίπιοῃ Ῥϑίθν ψϑηῦ ρ, ἀπα ἄγον {}|6 
᾿πρῦ ἴο Ἰαπᾷ, [11 οἵ νϑὺῪ ρστθαῦ ἤβ|θβ, ὑπαΐ 
γοτ ἃ Βαυπάνοα δηὰ ΠΕΡ ἀηα ὑμγθθ. ΤΊοΥ 
ΜΘΓΘ 80 ΠΙΔΗΥ͂, ἃπὰ γοῦ ἔμ ποὺ αἸὰ ποῦ 
Ὀγθδκ. 

19 7688 βαϊἃ απο ὑπ θη), Οὐπιθ, απ 
αϊπθ.3. Απὰ ποπθ οὗ ἔμθ ἀϊβοῖρ]θβ ἀιιγβῦ 
ϑ]ς δΐπι, ΑΓ μο ἂτῦ ὕποι ἢ Δὸν ΠΥ 41} Ἐπονν 
{πὲ 1δ νιαδῦ Ὁπ6 Τιουὰ. 

13. Ζ76808 οδῖηθ ἀπ ἕοοὶς ὑπ Ὀνθαά, δμᾶ 
δᾶν ἴο ὑπ θπι, 8δη4 ὑΠ6 ἢ8}} ΠΠ|κϑ 8. 

14 ΤΊ5 ὑπ να ἐἴπη6 ννὰ8 {6585 ηϑηϊοβῦοαν 
πηΐο μἷ8. ἀἰβοῖρ] 65, αὐέθν ἢθ τΌβ8 ἔγοιι. 86 
ἀοδά. 
4 τΧΎΤΙ.---Ἰ1ῦ Απά πῃ θη ὑπο υ Πδα ἀἰπϑά,. 

6808 5414 ἀπο ϑίπηοπ Ῥρέθνγ, β᾽ πιο, δοὸῃ 

Δ ἐευκία πιαΐψαπὶ, Ἰἰξ. "ΟΥ̓́ΤΠ656 5}168.᾿ 

3. ἰσααϊίενῖί᾽λ. 

5.11Ὸ| “15. 

1 ψαπιοείδ' πλαάα, ΟΥ̓, " Ὑὴ5 του δὶ," 

Ξ5ΈΑΥΟΝΊΤΟ. 

9 θη ἐμπογθίογο ὕμϑυ ροῦ ουῦ οη ἰαπὰ, 
ΠΟΥ͂ βανν ἢγο Ἰαϊά, ἀπὰ ἢ5}}} Ἰαϊὰ οἡ 1ξ, ἀπά 
Ὀγοδα. ὃ 

10 1658 βαϊα υηΐο ἔμθι, Βγίηρ ΒΟΠῚΘ 
οἵ {πὸ ἤβιιθ8 μοι γ6 σδυρσηῦ πον. 

11 Τῆθη ϑίπηοιι Ῥίον νναὶ κἰπρ ρ {Π6 
8Βόγθ, ἀγθὺ {Π6 ποῦ ἀροη Ἰδηά, [Ὁ]] οἵ στοαῦ 
8868, 8 δυπάγοα πὰ ἢ Εν πα ἔμτθθ : ὃ ὁπ 
᾿ΔΙΠουρ ΠΟΥ ὙΓΘΓΘ 50 ἸὩΔΗΥ͂, γοῦ {86 ποῦ 
ἀϊά ποῦ τοπά.ἢ 

12 9688 βαϊὰ αηΐο ἔμθιῃ, Οὐπιθ, ἀϊΐπθ. 
Βυΐῦ ποῦ ὁῃ6 ἔγομῃ διμοηρ {86 ἀἴΒοῚ0}68 γθπ- 
τὰγθα ἕο ἱπααῖγο οἵ μΐπι, Του, σηο τῇ 
μου ἢ Κποντηρ ὑμαῦ ἰδ νυδϑῦ [η6 Τιογὰ. 

13 Τηθη 6808 σαιηθ, δηα ἕοοϊκ Ὀτοδᾶ, 
᾿δηα σάνο ἴο ἔπ θπὶ, ἀπ ἢ5}} ΠΠΚθυνῖβο. 

“τχΎτ1.---14 ΤῊΪΒ δἰγοδαν ἔπ 6 ἐμϊγα Εἶπ 
αἸὰ «688 πηδηϊθϑῦ ὨΪπι56} Ὁ ὕο Ηἷ5 ἀἸβοῖ Ρ 68, 

᾿Βοΐπρ' σίβθη ἔτοπι ὑμ6 ἀθδί. 
15 ὙΥΈΘη {πον δα ἀἰηθα, 6518 βαϊά ἀπίο 

δίμοη Ῥοίθν, ϑίπιοῃ, δὸπ οἵ Ζοη88, Ἰογοϑβὲ 

1 4150, " πὰ ἃ 85}}.᾽ 

2 οὗ, "ἃ 1οδί.᾽ 

3 ΤῊ 5ῖδν. Υ΄. ᾿δ5 {Ππ|656 ΠΌΤΟΥ πὶ ζ0}} ; Ὀὰξ ἔπο Οβ. 
ἔγόμ. Οὐ, ἴῃ ἥσυχο. 

4 γἱξ. " ἀπὰ πον Ὀοΐηρ 50 την, ἔπ ποξ ἀἰϊὰ ποῖ τοὺ." Υ δ 

δ }1ξ. “ἷξε ἰ8.᾽ 

ἈΒΚΑΒΙΟ. 

9. Απὰ ψ ἤθη ὉΠΟΥ͂ οδ πη ὮΡ ἴο Ἰαπά, ΠΥ 
Βᾶ. ἃ 608] ἢγθ ρυθραγθά,} δῃὰ ἢβιι ρ]δοθα 
οἢ 1ὖῦ πᾷ Ὀγθδά. 

10 Τῆθη {6808 8814 ἀπίο ἔμθη, Βιηρσ 
οἵ {μι ἢβ!ν νυ ἴοι γ6 ὁδυρηῦ πον. 

11 Ἴμθη ϑϊπηοη Ῥοίον υϑηῦ πρ, δηα ἄγον 
ὑῃ6 ποὶ,32 28. 1ῦ νγἂβ [Ὁ}} οἵ ἰᾶγρθ ἤβιιθβ, ἃ. 
Βυπάνρα πᾶ ΠΥ δηθὰ ὑπγθο: δηα ψ 1} 
0818 ποῖριῦ 0Π6 ποῦ ἀἰὰ ποῦ τοπά. 

12 Απὰ “6βι8 βαϊά ὑπίο ἔμπθηη, Οὐπιο,. 
ὑπαῦ γο θοῦ. Βαΐ ποῦ ομθ οὗ {116 ἀἰβοὶρ]θ8 
γοηύυγοὰ ἴο δβι, δ μο 6 τραᾶϑ ὃ ὈΘοδυΒ6 
ΠΟΥ Κηον ὑμαῦ δ νγὰ8 6 Τιογά. 

18 ΛΑπὰ {6808 σαπηθ πὰ ἴοοῖϊκ Ὀτοδᾶ, δηᾶ 
ἤβιι, δηὰ ρανθ ὕδθηι. 

14 Απὰ {18 {πϊγὰ {πιο αἰα 8118 ἈΡ θα 
ἀηΐο ᾿18. αἰδοῖ ρ]68, αἴλου ᾿ΐβ τοβ στοῦ οι 
ἔγοτῃ ὕπο ἀθδᾶ, 
4 ΧΙΥ͂Ι.---1ῦ Απα πθη ὑπο Υ ̓ιδα θαΐθῃ, 

οϑὰ8 βαϊὰ ἀπίο ϑιηοη Ῥοίογ, Ὁ δίιποῃ, 

1 ογ, "νἰδοεύ, δστδηκοί." 

3 ῬΟΙΣΚΊ. δά ἀκ " ἀροῖ ἰδπά." 

9 Απὰ ψἜθῃ {ΠΥ Θατη6 ἊΡ ἴο Ἰαηᾷ, ΠΝ 
ΒΔ. ἃ ΟΠΆΓΟΟΔΙ ἔτ Ἰἰρ θα, ἀπὰ ἤβιὶ ἀπά 
Ὀγθδὰ βού. 

10 {6508 βαϊα ππΐο {86 ἀἰβοὶρ]θβ, Βγησ 
{818 τ ΐοἢ γ6 Πᾶν Ἰαβὺ οδιρῦ. ] 

11 δίπιοπ. Ῥϑίθν. νυϑηῦ ὉΡ, ἀπ ἀγασσοᾶ, 
{6 πϑῦ Ὁροὴ Ἰαπὰ, δηᾶ ὑπ πϑῦ νγ88 [Ὁ] οἵ. 
ἱρτοαῦ ἤβηθβ, ὑμοῦθ ὑθτῸ ἃ Βυπάγο δά 
ΠΥ δηὰ ἔπγθθ: νοῦ [ῸΓ 4}} ὑπαῦ πτοῖρμς Νὴ 
88}, ὑῃ:6 ποῦ νγὰ8 ποῦ τϑῃΐ. 

12 7688 βαϊὰ υπΐο ἔμθαι, Οὐπιθ, δηὰ 
᾿θαῦ γοῦν Ὀγοακίαβι.Σ Απὰ ποηθ οἵ {6 ΕΝ 
᾿οἶρ]68. ψου]ὰ 6 50 ἈΠ} 12 88 ἴο δβὶς ψμο, 
Ὧθ νᾶ8, ἴον ἐμοῦ Κπθν ὑπαῦ ἴδ 88. ἔμ. 
Τιοτγὰ. ' 
18 Μϑοββίδῃ οαῖηο Ὀθίοσο ὑπ θη), αηα ἴοοκς 
Ὀγοδᾶ δηὰ ἤβι,} ἀπὰ ρανθ ἔθθιῃ. 

14 Απᾷ ὑμ18. ἴ8 ἐθο ἐμἰγὰ εἶπιθ ἐμαῦ 4 6- 
᾿Β18 Βῃονοὰ δἰ τηΒ6 } απο Νεἷβ ἀἰβοὶρ!θ8, αἴξον 
[ ἐδαῦ 6 τοβὸ ἔτοτι ἐμ ἀθαὰ. | 
᾿ 15 Απὰ δἴτον ἔθου μαὰ ϑαΐθῃ Ὀγοακίηβι,. 
᾿Φο8ὰ8 ταυσποὰ ᾿ἷβ ἴδοθ τουσαγὰβ Βίτηο Ῥοΐον,. 

Ι 

ΠῚ καᾶλὶ, κἴπις. οΟἹ], 

3 ελακί.ἱ 'λάνγα, “γοῦΣ Ὀγοακίκας," ἴ.6. ΘΑΣΙΥ ΤΩΟΑ], δὲ 
᾿ δροῦὺξ πίμο ΟὐΟἸΟΟΝ ---5οπηστίπιου ᾿Ἰδίοσ. 



5. 50ΗΝ. 

ΔΑΥΤΗΟΒΙΞΕ. ΝΕΆΞΙΟΝ. 

Ἰογοϑὺ ὕμποι πὶ τπορθ ὕμδη ὑμοβοῦ Ηδ 
581 ἢ} απο Εἷπι, 68, Τογ ; ὑμοι πονθδῦ 
{πα 1 ον {μ66. Ηθ βαϊ δ αμΐο Πϊμη), Εἰ δρα 
ΠΥ 8108. 

᾿ 160 Ἠδ βαίμῃ ἴο Β1πὶ ἄραὶπ ὕΠ6 Βθοοπᾶ 
ἀϊπιθ, ϑὅιπποι, δοη οἵ  0Π88, ἰονθϑῦ ὑποὰ τη ὃ 
ἨΦΘ βαῖτἢ απο πῖπι, Υ Θὰ, Ἰωορα ; ὅποι Κπον- 
δβδὺ ὑπαὺ 1 Ἰογθ π66. 1ῃΕΠ46 βαιύμ πηῦο ὨΊ1η, 
[Εδ647 τη γ Β[66ρ. 

᾿ 17 Ηθ βαιῦῃ απο μἴπη {Π6 {πϊγα {ϊπη6, 
ΒΘηοη, δοὴ οὗὁἨ «οπᾶ5, ἰογθϑῦ ὕμοιι. τη ἢ 
Ῥρίθι" νγὰ8 συίθυθὰ Ὀθοδιβθ μ6 β8]4 πηΐο 
μἴμηι ὑμ6 ὑμίγα {ἰππθ, Τμοσϑϑῦ ὑμοὰ τη6 ὃ 
Απὰ ἢ βαϊά απῦο μἶπη, Πονα, Ξέμου Κπονγοβὺ 
411 ὑβίηρβ ; ὕβοι Κπον ϑϑὺ ὑπαῦ 1 ἰΙονθ {Π66. 
{65115 581 {πὶ αηΐο [ἴπη, ΕἸ Θα τὴν ΒΠ6Θρ. 

18 ὅ εν ν, γϑυῖγ, 1 ΒΔΥ απο {Π66, 
Ἄγ Βθὴ ἕπου ναδῦ γοιηρ, ἕπου ρον οαϑῦ ὑῃγ- 
561, ἀηα πι αἰκϑάϑυ πνμιῦμον ὕμποι νου] θϑ : 
θα θη ὕποι [588]}Ὁ θ67 ο]α, ὕπιοιι 5Π8}0 
βύγύοι οσῦῃ ὑπ γ Πα πα5, ἀπ Δποῦμο 888]}]} 
σῖγα ὑπ66, δῃηὰ [οᾶγΡυ] ἐλεθ ψ ἰΎΠ6Ρ ὑπο 

Α.Ὁ. 53. 

. Αςἴβ Χχ. 98; ΗδθὉ. ΧΙ. 20; 1 5. Ῥοῦ, ἰ1, 25; Υ΄- 2, 4. 

3 ΟἿ. 11. 24,25; χνὶ. 80. 

3 ΟἿ. χὶ!. 36; Αοὔβ χἱϊ. 3, 4. 

ΒΥΕΙΑΟ. 

80 οὗ 4οπ8, Ἰογϑδὺ ὑπο τὴ8 τποτθ ὑπ8Π 
{Ππ686 Ὁ} ἨΗδθ βεϊῃ υπίο Πΐμη, Ὑ θα, "ΩῪ 
Του ; ποι ἰτπον δῦ ὑμαῦ 1 ον μθ06. Ἠθ 
Β81Π ἀηὔο Πϊπι, ΘΠ τὴν Ἰδιη 08. 

160 ΗἨθ βαϊῃ ππῦο Πἷπὶ ἀραῖη Π6 βθοοπά 
{ϊπι6, ϑἴπηομ, βοὴ οὗ Φοπα, Ἰονθδῦ ὑμοα πη ἢ 
ΗΘ βαϊυ πηΐο πηι, Υ 68, ΤΥ Τιογὰ, ὑθοι 
Ἰχηονυγθϑὺ ὑμπαῦ 1 ἴον ὑπθ6. «6818. βδῖ ἢ 
απο ᾿ἴηι, ΤΠ τὴν ΒΠ6ΘΡ. 

17 Ἠδ βδῖἢῃ απύο πἷπὶ ὑπ6 ὑπὶγα ὑϊμη6, 
ΞΟΠ, Β0η οὗ Φοπ8, Ἰονοδῦ ὕπου πὸ Απὰ 
1 σνυίθνθα Ῥοίθν ὑπαῦ [6818 βαϊἃ ἀηῦο Πΐπη 
ἃ ὕμιν ὕϊππθ, Τονοϑῦ ὕπο τ Ὁ Απᾶ ἢ6 
βαιά ἀπο δῖμι, ΜῪ Τιον, ὑπο ἂρῦ δο- 
αυδίηὐοα τ] ἢ Θυθγν ὑπϊηρ τ ὑποὰ πονγοϑῦ 
ὑμαῦ ΤΊονΘ ὕπθ6. «6818 βαῖ ἢ. ἀπο Π]Πη, 
Τοπα [ῸΓ ΠῚΘ ΠΙΥ 5Π66ρ.ὃ 

18. ὙοΥ]ν, γοῦν, 1 βὰν πηὔο ὕπθο ὑμαῦ, 
Ὑμθη μοι γαβῦ ἃ ἰδ, ὑμοα νναϑὺ ρἱγαϊηρ 
ἴον ὑμ γβ8} ὑπ γ Ἰοΐη8, ἀπὰ ὕμποι υγαϑῦ τ Ἀ}Κ- 
ἴῃ ρ ἈΠ Ρ ὅποι νου] δῦ : Ὀαῦ τ πθὴ ἔποὰ 
τὺ σρονη ο]4, ὑΠουι Βμα]ῦ Βργθδά ὕΠν ΠΔη 45, 
ΔΠα ΔΠΟΙΠΘΡ 518}} σὶγα ἴον {Ππ|06 ἢν ἸοΙΉΒ, Ϊ 

Ϊ 
Ι! 

ἃ5 ἴο πὸ οΟὔπου αἰβοῖριθβ.; θὰ ΗΥΚΙ. μὰ5 πᾶσ, "ὉΠ056,᾿ 
᾿ᾶ86., .6. “ἴΠ656 αἰδοὶρ]65.᾽ 

3 οτ, “ΤΟ αὐ υνῖδο ἴῃ ΟΥΟΓΥ ΠϊΠρ’.᾽--- Τποὰ Καονοβῦ. 
ΗχΚΙ. 

3 ΜΟΙ Ἰἴτογα!ν, “ΜῈ ουγοβ,᾽ π’ χαιοδέλι. 
ΟΙὰ Νουβίομβ τη ο. ἴΠ0 βοοομᾶ πρόβατα ΑἸ ΠΟΥΘΏΤΙΥ ἔγομα 

{πη ἢχβί ; αΐ {Π|Ὸ βονϑσαὶ ᾿ἰ6α5 αἰταοϊιοα ἴῃ αἰ οτος σοῦ - 
{τῖθ5. ἴο "Βῃθορ,᾽ "δνο,᾽ “Τ8Π1,᾽ ἃ5. ὙὙ6}1 ἃ5. “ουἶβ᾽ Ὀοὶπρ' ὅ, 
πΥΆΓΟΙΥ ΠῚ.--ἼηΔΚο ἃ σουτοοῦ το θυϊηρ ΟὐἨἁ ΟἿΥ ΤΟ ΠΡ 5 
γγογ5 ἴο 5. Ῥοίθυ γαύμου αἰ σαΌ. 566 6 Οτγάϊημθ ΞΎΤΟΥ. 
Μᾶζομ. ἴῃ Οοάοθχ 11{. ἘςοΙ. Ὁπῖν. ἴϊ, Ρ. 10, 102. 

Ϊ ΒΑΗΓΙΡΙΟ. 

᾿ΠἋ δῆ, οοσα. ῬΌΒΟΝ., παῦ τηδν ΓΟΙῸ (0 ὅπ πιοῦβ 85 ν76}1 

Μοὶ οἵ ΠΥ 

σπμαρΡ. ΧΧΙ. 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

Φοπα,} Ἰονθδῦ ὕμποῖ ΠῚΘ τη ὑμαπ ὉΠ 686 ἢ5 
Απαᾶ ΒΘ βαϊά ππΐο Βἷπι, θα, Τιορ ; ἔποὰ 
Καουθδῦ ὑμυβο1} ὑπᾶῦ 1 Ἰογο ὕπθ6. ΤΠΘη 
“68118 Β814 πηὖο ᾿ῖτη, ΤΉ Θη 6 Πα ΤΑΥ͂ ΒΠΘΘΡ. 

10 Απά δραΐῃ [ι βαϊὰ ππῦο ᾿ἷπὶ Ὁποῦ: 
ἀϊτηθ, δϊθιοη, βοὴ οὗ {οπ8, Ἰονθϑῦ ποι πιθ ἢ 
Απά Βο βαϊᾷ ὑπέο μἶπι, ὅθι, ον ; ὑμοὰ 
Κηονοδῦ ὑμαῦ 1 Ἰογθ ὑπθθ. ΤΠθη μ6 βαϊα 
αμΐο μῖτῃ, ΤΉ θη θη τὴν ἸΔπι08.8 

17 Απᾶ Πο βαϊ4 ἀπίο πἴμπῃ ἃ ὑμπὶγα πιο, 
ΘΙΠμΟη, Β0η οὗ Φοπα,} Ἰονοϑὺ ὕβοιῖι τὴ ὃ 
Δηὰ Ῥοῦβθι'" γγὰϑ ρυϊθνυθα Ὀθοᾶιβθ μ6 βαϊα 
πἀπῦο ᾿ϊπ ἃ ὑμὶν {ἰπι6, Τωονϑϑῦ. ἔθου τὴ ὃ 
Απᾶ Πθ βαϊά απΐο μῖπ), Τονά, ὕπο Κπον- 
οϑῦ 411; 8π4 ὑμυβθι Κπονοδῦ [ῸΡ σθρύαϊη 
ὑμπαῦ 1 Ἰονθ ἔθ. Απᾶ [ιὸ βαϊ4 απῦο Ϊπ], 
ΤΉθη ἔθη ΠΥ ΒΠ66ρ.: 

18 οΡΠ]Υ, γον] ν 1 Β8Ὺ αηΐο ἴπθο,  ΠΘΠ 
ὕποὰ τυαϑέ ἃ γομηρ τηδη, ἴποιυ ἀἰάϑὺ σἰνὰ 
ὑπ γ Ἰοϊ 8 {πγ 86}, πα ὕμποι ἀἸάδϑὺ ρὸ ν᾿ αἰ Π6 
ὕποὰ ψου]άθϑῦ: Ὀαῦ ἤθη ὕπο τὺ σΡΟΝ ἢ 
ο]4, ἐῃου 5Π4]Ὁ γαΐβϑ ὉΠ γ μδη 485, ἀπ δ μοὐΠ 
8[8}} ρἹρα ὕΠ66, ηα ἐᾷ κα ἔμ66 νυ μι Π6 ὕΠοὰ 

1 ἘΝ ΠΟῊὴ Οὗ Τομδ5.᾽ ῬΟΪΥΡΊ. 
3 Βοῖῃ τπ6 ατθοκ δπᾶ {πθ Α. Υ'΄. Ἰρᾶνὸ ἰῦ υπάροϊἀορα 

ὙΠΟ ΠΟΥ {Π|650᾽ το ἴο {πὸ ΟΥΠΟΥ ΔΡΟΒΌΙΟ5, ΟΥ ὅο {πὸ ποίβ. 
Βαΐῦ {πὸ ἘΦ] οΡΙο ΥΘΙῸΓ 5. “ὉΠ 6 πθ᾽ ἴο {Π|Ὸ Δροβί!95, δα τη θ8 5 
ποῦ, Τονοϑῦ πο Μὸ τόσο ἔπδιι {ἢν ποῖβ ὃ--εθαῦ, ον οβῦ 
ποὺ Μὸ πιοτὸ {πδὴ {650 ἀὸ ἢ 

5 γηαλιᾶξ, ἴθ γουμρ ΟΥ̓ ΟἸ ΠΟΥ 5Π6 60» ΟΥ βοδΐῖβ. Ὀϊάδβο. 
[ἈΑροβέ. “Ἐπ. ἵν. ν. 44. ΤῆΘ Ετηϊορὶς στοπᾶουβ τὰ ἀρνία 
᾿ ἀπ τὰ πρόβατα, νοῦ, 17, Ὀοίῃ {Ὠγοὰρῖι ἀδαρεαΐ, " ΒπθοΡ,᾽ 

ἃπᾷ τὰ πρόβατα, νοτ. 10, Τμγουρὶι γπἄλαδψα, “ΜῪ Ἰδπλθ8,᾽ 
᾿Βαΐ ῬΟΙΨΕῚ. το πᾶουβ θΟύ αι ἀρνία ἃιιὰ πρόβατα, γοτ. 1Ό, 17, 
᾿ΌΥ “5ιθθΡ.᾽ 

4  αηαῦ γιαγ᾽ εἰο ἰα ΚΥιδίοβ. Ὅϊάαβο, Δροβῦ. “ἜΕ, ἱν, Ρ.30. 

ΜΕΜΡΗΙΤΙΟ. 
ἰ .-- 

Ἰογϑϑῦ ὕπου πΠ16 ΤΟ ὑΠδη ὕΠ686 Ὁ] 116 βαϊὰ 
ππΐο Πἷπ, 88, πιν Το ; ποι Κπον δύ 
μαῦ 1 Ιονγθ ὕπΠθ6θ. Πὼφ βαεϊά υὑπῦο Βίμπ,, 
Τοπα ἢν ἰδΠ}}08. 

16 Αραΐῃ ἢ βαῖ ἢ απῦο πΐμι ὑ}6 βθοομᾶ 
ὕπο, δίπποη οἵ {οΠη, Ἰονθϑῦ ὕπο Ὁ Ἠθ 
Βα] ἃ απο εἴπ), Υ 68, τὴν Πωορα ; ποι Κπον- 
οβῦ ὑπαῦ 1 Ἰογθ πθ6. Ηδθ βαϊα τιηὔο Πϊπ), 
ΤΘηα ἸῺΥ ΒΠ66Ρ. 

17 Λραΐῃ 6 βαϊᾷ απο μἴτη ὑπ6 ὑμ]0 
ὑϊπη6, ὅπποη οἵ 42 Ή0ῃη, ἰονοδῦ ὕμοι πὴ6 ὃ 
Ῥρίθι ννὰ8 ρυϊθνυϑθά ὑπαῦ 6 8814 πο ἢϊμὴ 
66 ὑμῖνα {ἰπ|6, Τωογοϑὺ ὕπο ποῦ Απᾶ 
Π6 8814 παθἴο πΐμ, Ἰμορᾷ, ὅποι Ἰκπονν δύ 4}} 
Ὁππησβ᾽ ὕβου Κπονοϑῦ ὑμαῦ 1 Ἰογθ {Π|66, 
᾿ἫΘ βαϊά υμΐο δίνη, πα ΠΥ ΒΠ66Ρ. 

18. ὙοΡΙΪγ, γονὴν, 1 ΒαΥ αηΐο Π66 ὑπαῦ, 
ΟΥΒρη ἔποιι ναϑῦ ἃ ἰδὰ, ὑποὰ ἀϊάδὺ ρὶνὰ 
{πν86 1}, ἀπα ὕποὰ αἀἰάβὺ ρὸ νι αἰ ῦμον. ἔπ οὰ 
νου] ἀοδῦ : δῦ θη ὕποι τὺ ὈΘοοπιθ οἱ], 
ὕμοιι 84} βέγθεο οὐὖ {Πν Δ Π 48, Δ Πα] ΒΟΙῚΘ 
ΟΠΘ 81|8}} σιν ὉΠ66, πὰ ἀγλᾶν ὕΠ6 6 νν ΒΙ ΠῸΓ 

1,6. τᾶοτο ἔπτη ἔπ0 56 ΟΥΠΟΓΒ ον Μο, 

3. α150, "ΤΊου αὐτὸ Καοννηρ," ΟΥἩ ΝῊ τπδὲ Καοννοῖν," 

δ. δἰ δὕπιτι, " ΤΊοα ατὸ ἀσαπαίπἝοα νυ τ} 811} το κ5," 

ΘΟΟΤΗΙΟ. 



Οπανρ. ΧΧΙ. 5. 50ΗΝ. 

ἈΒΜΕΝΊΑΝ. 

οἵ 7οπ88, Ἰογοϑῦ ἕπου πιθ πιοτθ ὕΠ δὴ Π|688 ὃ᾽ 
Ἧδ βαϊ ἢ ἀπίο Πἷπι, 88, μον ; πὰ ἔμοι 
ππούϊοϑὺ ὑμπαῦ 1 ον ἔμθθ, ἨΗθ βεῖ [ἢ ππίο 
Εἷπι, ΤΘηα τὴν ἰΔπ|08. 

16 Αραΐπ μ6 βαῖ ἢ απῦο ᾿ΐπ|, ϑ᾽τηοη, δὸη 
οἵ Ζοη88, ἸΙογϑϑῦ ὕμποιι τὴ ὃ Ηδθ βδι{ἢ ὑπίο 
Βἷπη, ἴα, Τιογᾶ ; ἀπὰ ὑμβοὰ ποὐύξοϑυ ὑπαῦ 1 
Ἰονθ ὕμθθ. Ἠθ βαϊ}}} απίο δῖπι, οπὰ τὴν 
8066. 

17 δ βαίῃ. υπΐο δἷπὶ 4 ὑπὶγα ὑπο, 
δίπηομ, δοη οἵ ΤΠ 0Π88, ἰονϑδῦ ὕπο πὸ ἢ Ῥοίου 
νγ88 ραϊποὰ θθοδιβθ2 ἢ Βα] πίο μΐπὶ ὕΠΓΘῸ 
ἐϊπηθ8, Πονοϑῦ ὕπο τ  Απᾶ [6 βαϊὰ 
πηΐο Βίτη, Του, ὕποιι τυοὐοϑῦ 4}}, ἀπ ὕμοι 
ΥΘΡΠΎ Κπουνθϑῦ ΘυΘΡῪ ὑπίηρ ; πα ὑπαῦ ΤΊονο 
ἔπθ6. «68118 βαῖ ἢ} ὑπύο ἶπη, θη ΤῊ 
ΒΗΘ. 

18 ΟΡ, νοεῖν, 1 8580 ἀπῦο ἔπ ὑπιδῦ, 
ὙΥΆΠ6 ἔμοὰ τγαϑῦ ἃ Ομ], ὕπο αἀἰάβὲ αἰνὰ 
ἐμ 86 1} δοπθ, ἀπᾶ ἔπου ἀϊάθὺ σὸ τ ΒἰΓΠ0 Ὁ 
ὅποι νου θὲ : ἀπα θη ὑπο 588} στον 
οἷά, ὑποὰ 58.410 Βο]Ϊ4 ὼρ ὑμγ παπά8, ἀπᾶ 
ΟὗΠΘΡΒ 5}|8}}5 σίγα ὑΠ|66, 84 8}}8}}8 θα {Π|60 

1 χαη 'σίῦεα. ἴ.6. τῆοτὸ ἴπδη ἕπου Ἰονοβέ (οἰ ποῦ ἔπ 656 
ἀἰβοῖρ!θβ, οὐ)ὺ ἔδιοβο ποίβ πὰ ἢβ)ιίηρ. ΤῊϊΒ Ῥᾶββαρο ἰ5 
αυοίοά πὶ ἴκὸ ἕοστηβ ὈῪ 590}. Μαηΐδε. Ηοπι, ἰχ. Ρ. 70. 

3 γαγ. " [πδΐ.᾽ 

3 ψᾷγ. "Βῃουά.᾽ 

ἈΝΟΤΟ.ΒΑΧΟΝ. 

Ῥεοῦθν, ϑίπιοῃ, οἵ “οη, Ἰονθϑῦ μοι τη6 
τΠΟΓ0 ἔμδη ὑμοβο ῦ ἨΗθ βαϊά ὑπίο Πΐπι, 
Υρα, Τιογὰ ; ὅπου Κπουθϑὺ ὑπαὺ 1 ον {Π60. 
ΗΘ βαϊᾷ ἴο Ἀἷπι, Κι ϑορῦ τιν Ἰδιη 8. 

10 Ἠθ βαιά δἀραὶπ ἴο δίπ), ϑίπιοη, οὗ 
Τοδη,5 Ἰονοϑὺ ὕπο θῇ Ηδθ β8αϊά ἴο δΐπ), 
Υρα, Τιογὰ ; ὅπου Κποννοϑῦ ὑπαῦ ΤΊονο {{|66. 
ΤΉΘη 5814 μι ἴο μἷπ), Κι ϑορῦ τὴν ἰδπι 8. 

17 Ἠὸ βαεϊ4 ἃ Ὁπϊγὰ ὔπηθ ἴο Πΐπη, ϑ΄τηοη 
οἵ Ζοη,5 Ἰονοϑὺ ὕποιι τὴ ἢ ΤΉΘη νγὰ8 Ῥϑίου 
ΒΟΡΓῪ [Ὁ ὑμαῦ πὸ βαϊα ΓΘ 6 {π|68 ἴο Πΐπη, 
Τιδνοϑδῦ ἔμοὰ ποῦ Απᾶ [ιὸ βαϊά ἕο Βΐπ), 
Του, ἔμοὰ πυοὐδοϑῦ 8}} ὑΒῖηρβ ; ὑπο υγούοϑῦ 
{παῦ Τ ον ποθ. ΤΠ θη βαϊὰ μ6 ἴο δΐπι, 

Κρορ5 πιν Βῃ6θρ. 

18 ϑοοίἢ 1 βὰν ἴο {Ππθ6, ὙΥ πθὴ ὑμποὰ υναϑῦ 
γοῦηρ, ἔμου ρἰγάθάβυ {ἢ γ861}, ἀπὰ υεθηλοβὲ 
μον ἔθοὰ που]άρϑῦ: θὰ} μθη ἔμοι 
ατῦὺ οἷά, ποὺ βύγοίοθδι. ὑπο μαπά8, ἀπά 
οὔπον σἸγάθι ὑπ 66, ἀπ ἰοαάθυ ὑπθ0 μι Ε]- 
{ποῦ ὕποὰ 1} ποῦ. 

1 ἐπόηπε ἐλαα, οἰἐ ποτ "ἔμπα ἐποβο ἴον Μο,᾽ ἐλαδ, ΠΟΤῚ, 
ΡΙ., οὐ "ταδη ἔποι Ἰον δῦ ἐποβο,᾽ ἐλασ, δος, Ρ]. 

3 γἱξ, “ποῖά, 

3. Το Δ. βαᾶχοῦ υυῖεν πὸ ΜΟΤΩΡΉ. τοδὰ " Βίπιοι οὔ “θη ;" 
δαΐ ΑΕ τίς πιοτὸ τππὶ ποθ πισπίίουβ Ὠΐπιὶ ἃ5 σμείγαη σένα, ἢ 
“ΒΟῺ οἵα ἀονο, ΔΒ δι. ἴῃ νΟ], ἱ, ᾿, 8368, 

ΘΕΟΘΆΟΙ͂ΑΝ. 

οἵ 7 0Π885, Ἰογϑϑῦ ὕμου τη 6 τῆοτθ ὕμδη {ἢ 686 ὃ] 
Ῥρίθι βαϊά υαπΐο ἢἷπι, θα, Τογᾶ ; ἕπου 
Κιονοϑὺ ὑπαῦ 1 Ἰονθ ἔμθθ. {6818 βαϊά απο 
τ, Ἐ6 13 τὴν απ 08. 

16 Ηδ βεϊά ὑπῦο Ηἷπὶ δραῖη ἃ βθοοῃὰ 
ἐϊμηθ, πιο, δοη οὗ 0Πη88, ἰονθϑῦ ἔθου πιὸ ὃ 
Ῥούθν βαϊά ὑπίο πὶ, θα, Πουὰ ; ὕδοιι 
Καονϑϑὺ ὑπαῦ 1 Ἰονθ ὕπθ6. «6808 βαϊ πΐο 
δΐπη, Τϑη δ τὴν ΒΗ ΘΘΡ. 

17 Αραΐπ βαϊὰ 6808 ἀπο Εἷπὶ ὑπ6 {νὰ 
{ἰπι6, δίτηοι δοη οἵ “ΌΠ885, Ἰογϑδί ὕπου πὴ }]) 
ῬρίθνΡ νψγ8 ρυϊθνυθα Ὀθολιιβθ ἢ6 βαϊά ὑπίο 
μἷπὶ ἐῃθ ὑμῖν ὑΐπιθ, Τωονοϑῦ ὅποι πιὸ ἢ 
Απαὰ δο βαϊά ὑπο πἴπη, Του, ὕμποι υυοὐϊοϑὺ 
81}, ἀπα ἔβοι Κπονοϑῦ 8}}, ἐμαῦ 1 Ἰονθ {Π 66. 
“6888 Β814 πῦο Εἷπι, ΤΠ ΠΙΥ͂ 5Π6ΘΡ. 

18 ὙοΥν, νου! ]ν, Τ βαν ππίο ἴπ 66, Γ Πθη 
ὉΠοὰ νναϑῦ γοιηρ, ὕμου ἀἸάϑὺ σῖτα ὉΠ γ 56 Ὁ, 
ἃηα ἀἰάϑὺ ρὸ ψ πον πο που]άοβῦ : θα, 
ΒΘ η ὅποι τὺ στον οἷα, ἔμπου Βμα]Ὁ γαῖβθ 
{ΠΥ ΒαΠ45, ἃΠ ΔΠΟΙΠΘΡ 588}} σὶγα ὉΠ|66, ἀπὰς 
5818}} 1684 ὑμθ86 νυ αἰ μου ὑποα πνου]ἀοβῦ ποῦ. 

1.6. ἔπδη ἔμθβα οὔμπον αἰβοίρι!θβ, ἐπ ἔπ 58 πΠι6 56 η56 ἃ5΄ 
6 Αὐτηθηΐδη. Το Οδογρίδη ὀχργοββίοι, πονγονοσ, ἰκε 
{πη ΟΥ̓Κ, τῆδὺ 6 ἴδκϑὴ ὈΟΓ ὙΨΑΥΒ ; ΤῸ ἴπ τησδηΐηρ 
ἱπιρ! θὰ ἰπ ἔπ6 οᾶβο ἀβοὰ ἴο ἕογπη ἔπθ σοπιραγαῖίνο, ἴπς 
Οφονκίδη, ἰ8β ποῦ δἰνγανβ ΟἸΘΑΥν ἀοῆποᾶ; δι. 5, Μαῖξ. 
ν. 47, νἱ. 35, χὶ. 90, χὶϊ. 45, 5. Ζόμη χὶϊ. 43, ἄς. 

3 ἀσὄσυεη. 

3. ἀα᾽ πιΐβηδεη. 

5ΑΥΟΝΙΟ. 

ἔδβοῖι πιθ πογὸ ἔμδη ὑπ 686 1 Ηθ βαϊὰ υπΐο 
δῖ), 88, ᾿μογὰ . ὅπου Κπονοϑϑῦ ὕμαῦ 1 Ἰον 
066. Ηδ βαϊά ὑπηΐο ἶπι, ΤΘηα ΠΥ Ἰδπιῦβ. 

16 Ἦθ βαϊὰ δραΐη ἴο ᾿ϊπὶ ὅθ βθοοπὰ 
τἴτη6, δίπμηοῃ, δοη οἵ 1 οπ88, Ἰονοβῦ ὕῃοα πηι ἢ 
ἨΘ βαϊά πηΐο δΐτη, Υϑα, Ιογὰ ; μου Κπου- 
οδῦ ἐμπαῦ 1 ἴονθ ἴθθ. Ηθ βαϊὰ υπίο ΐπι, 
ΤΘηα ΤΙΥ̓ ΒΠ6ΘΡ. 

17 Ἠθ βαϊὰ ὑπέο δἷπη ἔμ ἐμῖγὰ ἐϊπηθ, 
ϑ πο, ϑοη οἵ 1 οη88, Ἰογοβῦ ἔμου τὴ ἢ ΤΉΘΗ 
Ῥοίθν νγγὰ8 στυίθνθα Ὀθοδιιβθ ἢ βαϊά ἕο ᾿ΐπὶ 
{86 {μϊτὰ ἐΐπηθ, Ἰμονοβῦ ἔμοα τ Ὁ Απὰ 6 
βιὰ πίο ἴῃ), Τωογὰ, ἕμοὰ Κπονοδὲ 8]] 
ἐμίησβ; ὕδοὰ Κπονοδῦ ὑμαῦ 1 ἰονθ ἔμθθ. 
“168018 Βα] 4 ἀπΐο μπ), Το πὰ τηΥ ΒΏΘΘρ. 

18 ον, νοεῖν, 1 βαῪ ὑπέο ἔδθ6, 
ὙγΒθη ἔμου ψαβῦ γουηρ, ἔμου ἀϊάβε ρἰγὰ 
ὑΠγ 86}, δηὰ ὕμοι ἀἰάβὺ σὸ σι  ϊξμον ἕμοὰ 
νου] ἀθϑῦ : θὰῦ γβθη ἕπου ατῦ σγονπ οἱ ά, 
ποὺ ΒΒ] βύγϑίοιι οαὐ ὉΠΥ μαπάβ, απ 8η- 
οὔθιθυ 8588}} σίγα ὑπθ6, απ 8}84}} Ἰϑαὰ ἔπθθ 

1 Το Β᾽ανοηίςο, Κὸ ἔπ αγθοκ, ἄθοϑ ποῖ ἀδοίδο νυ μοῖμοῦ 
[815 ΔΡΡΙΪ65 ἴο ἴδ Ὀοδὲ ἀπὰ ποῖβ, οὐ ἴο ἔπ ἀϊδοῖρ!65. 

ἈΒΑΒΙΟ. 

800 οὗ 4“οπ8, Ἰογθδὺ ἴῃοι τὴθ ποτ ὑῃ 8 
{Π|686 Ὁ] ΗΘ βαϊὰ πηΐο μἶπη, Υ8α, Ὁ Τιογὰ : 
ὅποι Κπονοϑῦ ὑμᾶῦ 1 ον ὕμθο, ἨἘΐφ "βαϊὰ 
ππΐο Πἷπι, ΤΟ Πα τὴν Ἰδι 08, 

10 Τ θη ἢ βαϊὰ υπηῦο ᾿ϊπὶ ἃ Βθοοηα ἐϊμηθ,. 
Ο δἴπηοῃ, βοῃ οἵ Ζ0π8, Ἰογθϑδῦ ἔμοι τὴ ὃ᾽ 
Ηδθ βεϊά ὑπίο πἶπι, θα, Ὁ Ἰιονά ; ὑμοις 
Κηονοβῦ ὑμαῦ 1 Ἰονθ ἔθ. Ἠθ βαϊά υμΐο 
ῖπη, ΤΘη ἃ ΤῊΥ͂ ΤΆΠῚ8.5 

17 Ἠθ βαιὰ ὑπῦο μἷπὶ ἃ ὑμὶν ἐΐπιθ, Ὁ 
ΘΙ ΠΟ Π,, Β0ὴ οἵ 108, Ιονοϑῦ ὕΠποὰ ποῦ ΤΠ θη 
Ῥρίθι νγὰ8. ρυίθυθα Ὀθοδιβθ οὗ μβ βαγίπρι 
αηΐο πὶ ὕθγθθ ἐϊπηθβ, μονϑϑῦ ὑπου τη ἢ 
Απά ἢ βαϊἃ ἀπΐο πἶπι, Ὁ Τιογᾶ, ὑπο αὐτὸ 
Καονῖηρ ἴῃ ΘΥΘΡΥ ὑππρ ἢ ἀπ ἐποὰ Κπον- 
οϑῦ ὑπαῦ 1 Ἰον {δ 66. 
Τοπα ΤΥ Θιν68. 

18 1)ο ὑσαῦλ, ἐμ ἐγαθ, Τ βὰν απίο {Πθ6, 
θη ὅμοιι νναϑῦ γουηρ, ὕμοιυι ἀϊά δῦ ρὶρὰ ὑἢ 

Ἠδθ βαϊὰ ὑμΐο δΐμῃ,, 

᾿Ἰοΐπβ ἴον ἐμ ν β6 Ὁ, ἀπὰ ὑθοιι τγα! κά ϑῦ μι Βοσ, 
ἴδοι που] ἀθϑῦ: θὰ θη μοι τὸ στον 
οἷά, ἔμθα ἔποὰ μα! πο] ἃ οὐξ ἐπ ν μαπὰ, ἀθὰ 
ΔΠΟΥΠΟΡ ΕΠ8}} εἶθ ἐμ γ Ἰοὶπ8 ἴον ὑπο, δπὰ 

4,6. ἔπδὴ ἔποβο οἴμπον ἀϊβοίρ]ο5 ον Μο, 

Ι 3 866 οἷ. Χ, 4. 

| 

ΡΕΆΒΙΑΝ, 

β 
ΒΕ 

β 
ἀπᾷ 5βαϊ4, δίπιοη, βοὴ οἵ {9η8, Ἰονοδὲ ἔμποὺ 
Π1Θ ΠΊΟΡΘ ὕμιδι) {Π686 ὃ] ϑμοη Βαϊ, Υρα, 
οἷν Τιοτὰ ; ἔμβοι Κποινθδῦ ὑμαῦ 1 ἸΙονθ ἔμ, 
«6888 Β814 πηΐο Βῖπι, ΤΘῃ ἃ τὴν ἰδ πη 5 ῸΓ πη6, 

10 Αραΐη ἃ βϑοοπὰ {ϊπιθ ἢ βαϊᾷά ὑπΐο 
Βῖπι, ϑϊπιοι, Βοη οἵ Φοπ8, Ἰογθϑὲ ἔδμοιι πιὸ ὃ 
δπηοη βαϊ ἃ ἀπΐο Ηΐπι, Ὑ 6α, μιν Το ; ἐμοὰ 
Καονοϑῦ ὑμαῦ 1 ον ἔθθ. «6808 βαϊα ηΐο 
μῖπη, Τϑη ἃ ΠΥ ΒΠΘΘΡ ἴογ πη. 

17 Ἠθ βε1ὰ ὑπΐο ἴθι ὑπ ἐπῖγα ἐἰπηο, 
ΒΠηοη, 80η οἵ {ὁπ8, ἰονοδὺ δοιὰ πιὸ ὃ 
Τῆθη Ῥοίον [6] βουγον αὖ 18 δβκίηρ Ὠΐπὶ 
ὕθσθθ ὕϊπηθϑ, Πονοϑὺ ἔμοὰ τὸ ϑιηοη 
5814 πο ἷμι, ΜΥ Τογὰ, ἐμοὰ δμαβϑὺ οχ- 
Ρουίθηοθ πὰ Κηονίθασθ οἵ θυοῦν ἐδίηρ; 
ἴδοι Κπονϑϑῦ {πα 1 Ἰονθ ἔθ. «6508 βαὶά 
πο Βΐπ), ΤΠ ἃ ΠΥ ΒΠΘΘΡ [Ὁ π|θ. 

18 Τιρουὶν, ἔσαν, 1 βὰν ἀπΐο ἔπθο, ὙΥ ΒΘῃ 
ἴποι πναϑῦ γοσησ, ἔποὰ σἰγάθάβὺ ἐγ βο ἢ, 
δΔη4 τυϑηΐοβῦ ν ΒΙ ΓΒ ουβόθνοῦ μοι που]άοϑβί: 
μθὴ ὕθου ἃτὺ Ὀδοοιηθ οἷά, ἔμοι β[α]ὲ 
βέγϑίοι. Του ἐν παπὰ, απ ΔηοῦΠ᾽ 8}}8}} 
αἰνὰ ὑπθ0, δηὰ ἴακο ἔπθθ ΒΒ γβοθνοσὶ 

1 ΕἸΈποσ "τπδὴ ἐπ ἀϊξοίριοπ," οὐ "δὴ πὸ πρῖς." 
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5. ΦΟΗΝ. Οπλρ. ΧΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΘΚΙΒΕ. ΨΕΚΒΙΟΝ. ΞΎΕΙΛΟ. 

νου] οβῦ ποῦ. 
19. ΤΊνῖβ βραῖκθ μθ, βίσιϊ γίπρ τθν [ππαῦ 

ἀθδίῃ] μ8 5ῃου]ά σ]ουγ αοά. Απᾶ ψ ἤθη 
ἢ6. μδά βρόκθῃ ὑμῖ8, ῃθ βίῃ. ἀπο ΠΪπ), 
᾿ἘΌ]]ον, τη6. 

20 [Τῇ6η] Ῥοῦύβθν, ὑιγηΐπρ δθοιιΐ, βθϑέ 
δ6 ἀϊβοῖρ!θ ὅν ποῖα [6888 Ἰονθα [ο]]οσὶηρ ; 
ν ΒΟ ἢ. Αἰδὸ Ἰθαπθα ὁ Π15 Ὀγθαβῦ δὖ ΒΌΡΡΘ., 
δη4 5814, Του, τυ μοι 18. ΒΘ ὑπαῦ Ὀούγαυ θη 
860 ὃ 

21 Ῥοίθι βθοίηρ Πῖπι βϑῖῦἢ ὕο «6818, 
᾿Ἰορά, ἀπὰ νμδῦ 8λαϊϊ] {μϊ8 τθδη [0 Ὁ] 

᾿ς 99. 6588 Βα 10 ἀπο Βΐπη, ἢ 1 ψ}}} ὑΠαῦ 
Π6 ὕαγτυ 301 1 οοπηθ, τι μαῦ ἐς ἐλαξ ὕο {}|66 ὕ 
[ΌΠΠονν ὕμποιι Π16. 

25 [Τῆθη σοῦ {Π|8 Βαυπρ ΔΌΓΟΔΑ] 
Διηοησ ὑμ6 Ὀτγοίμτθη, ὑμαῦ ὑμαῦ ἀἸβοῖρ]6 
5Βο.] 4 ποῦ αἴ6: [γ80] «[6888 Βαϊ ποῦ ὑπο 
μἷπι, Ηθ [888}} ποῦ] αἷθ; θα, Τῇ 1 ν}}} 
ἐμπαῦ μ6 ὕδυγυ 1] 1 οοπιρ, ψμδῦ ἐς ἐλαΐέ ἴο 
[Π66 3 

Δ.}. 33. 

1.28, Ρεΐῖ.]. 14. 

Ι.: ΟἿ. χίϊ!, 23, 25; Χχ. 3. 

38 5, Μαίξ. χνυὶ. 27, 28; χχνυ. 31; 1 ΟΟΥ. ἷν. δ; χὶ. 26; 
Βον. ἰ1, 25; ἰἰϊ. 1] ; ΧΧΊΪ. 7, 20. 

ΒΛΗΙΡΙΟ. 

Δα 588}1 Ἰθδὰ ὑπθθ ψν μιῦπου ὕμοι νὴ] ποῦ. 
19 Βυὺ Π6 βαϊά ὑμῖ5, ὑμαῦ ἢ ββουἹὰ 

Βῃον Ὀγ νυ μδῦ ἀθαῦ] Β6 νγὰβ σθαᾶγ! ἴο ρ]ου γὺ 
αοά. Απά ψ ἤθη [6 βαϊ ὕΠι686 ὑπίπρβ, ἢ8 
βαϊά πηΐο ἴηι, Οὐτηθ αἰτϑυ πηθ.5 

41 τιττ.---0 Απὰ δίπιοπ ὑπ πθα ΒἰμΠΊ56]}, 
πα 88 ὑπ6 αἴβοῖρ]θ ψποπὶ «6818 Ἰογθα 
{παῦ νὰ σομηῖπσ' ἴσθι μϊπ; μ6 ὑπαῦ [68]] αὖ 
ΒΌΡΡΘΡ Οπ {65ι18᾽ Ὀγθαβὺ, ἃπα βαϊὰ, ΜῪ 
Τιογα, ψο ἰ5 Β ὑπαῦ Ὀδύλαγθῦ {1160 ἢ 

21 ὝΒθη Ῥοίον βανν πίττῃ, μ6 βαϊά παηὔο 
76 5ι8, ΜΥ Του, ἀπ {}}18. οπ6, ν]ιαῦ ἢ 

᾿ς 292. 6888 5410} ἀπῦο Βῖτη, ΤΕ 1 ν1}} ὑΠαὺῦ 
6. οοπύϊπαθ {1} 1 οοῦιθ, πψμαῦ ἐ8 ἐλαέ ἴο 
066 ὃ Τῆου, ΘΟπΠη6 δου πη6.5 

25. Απᾶ {Π15 βαγίπρ νοῦ [ὈγΌΠ Διηοηρ' 
86 Ὀτούμγθη, ὑμπαῦ ὑπαῦ ἀἸβοῖρ]Θ βου] ἃ ποῦ 
ἀϊ6:8 θὰῦ {6815 βαϊᾷ ποὺ ὑμᾶῦ μ Βμοι 
ποὺ αἴθ: Ὀαυὺ, ΠΥ 1 1} ὑμαῦ μΘ οομθπαθ 
{11 1 οοιμθ, νι μαῦ ἐς ἐλαέ ἴο ὑπ6θ ἢ 

ΕΤΗΙΟΡΙΟ. 

νὉ ποὺ... 
19 Απά Β6 βαϊά {ῃ15 βία γῖπρ ὉῪ ταῦ 

ἀθαῦ ᾿Θ Βῃο]ὰ πᾶν ἕο β] ον ν αοα. Απᾶ 
ΒΥ Πρ ὉΠ18 6 βα1 ἃ ἀπῦο ᾿ἶπι, ἘΌ]]ΟΥ, Πη6. 

20 Απᾶ Ῥροίϑθι ἐπσπηθα Εἰ] β  ἢ, πα βῶν 
πιαὺ ἀἰβοῖρ!θ τ οπὶ [6518 Ἰονθα Ὁ] ηρ "2 
δη4 6 ὑπαῦ Ἰθαπθα οι {6518᾽ Ὀγθαϑὺ ὑγ}}}6 
ΠΟΥ 0 ΓΘ αὖ ΒΌρΡΡΘ., ἃπ4 βαϊα ηὔο ΠΐπῚ, 
Το, ψγῸ 18 ἢ ὑπαῦ Ὀϑύγαν θυ! {Π|60 ἢ 

21 Απᾶ Ῥοίον βανὺ Ηἷπι, δα βαϊα, Τιουὰ, 
88 ὕο 818 οὔθ, μον ἢ 

209. Απά {6808 βαϊ4 απῦο πῖμι, 1 πὸ 1 
ψ11}18 ὑπαῦ μ6 σϑιλαῖῃ ἀΠ0}} 1 Θομιθ, νυ μδῦ ἐδ 
ἐλαΐ ὕο [66 ἢ [Ὁ]]ουν ὑποι τη6. 

25. Απᾷ {}15 βαγίηρ' σϑηῦ οαὔ δηηοηρ' 86 
Ὀγθύμγθη, ὑπαῦ ἘΠ18. ἀἸΒ01016 8 ου]α ποὺ αἴ6 : 
Ὀυὺ «[6βι15 5814 ποῦ ὑπαῦ ἢ6 Βῃοι]α ποὺ αἷθ, 
Ῥὰῦ Π6 βαϊα, ΤΥ Το 118 ὉΠαῦ Π6 τϑιμδῖπῇ {1}} 
Τ οοῖηο, τυμαῦ ἐς ἐλαέ ἴο π 66 ὃ 

1 ἯΓΚΙ. οπιὶὲβ “αξϊα, " γοδαν᾽ ΟΥ̓ "Ῥγοραγοᾶ, ἀηα 15 ΒΙ ΠΙΡΙΥ 
{πο ναγί. πε βδλαυαξ, "ΒΊΟΥ ἔν ΠΡ ΟΥ̓ ΝΒ] ου ἤθίῃ.᾽ 

3. ἐρἴρανο ἴο Μο.᾽ ΗΓΚΙ. 

3. «ἴον ποῖ, ΗΤΚΙ. 

Δ οσ, “6 πγαϑῦ βἹου ν,᾽ “6 νγὰ5 ἴο β]ου ν Θο᾽.᾽ 566 
ΟἿ, χὶχ. 38. 

3 οΥἹἉ, “[Πδύ Το] ον οἵ ἢ.᾽ 

8 110. 41 ἀοδίγοα,᾽ “υυἱβῃρᾶ,᾽ οὐ, "νὰ." 

4 οΓ, “Ὁπαῦ πο Ὀ6.᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 

921 ΤῊ ΐθ ομο, τι μαὺ οὗ πὰ ΓΙ... 

τμοὰ, πὸ αγέ ἕπου ὃ [ΟΠ] ὕπο πη6. 

7 Ἡ, Τυκί, ". 72. 

3 1Δ, ν»».60. 

200 

ὕποὰ νη ποὺ. 

ΘΟΤΉΙΟ. 

19 ΤῊ] ἐα νι μαῦ μ6 8814, βρη] γιηρ' Ὀγ ψΠαὺ 
ἀοαι π6 Βμου]α ρ]ουιγ αοα. Απά διανὶπρ' 
Βα 14 {}18, Β6 βαϊ4 ππῦο μἰπ), Δ Α}]ς αἴῦον 
1η6. 

20 Ῥυῦ Ῥοίου ὑπυηῖηρ Πἰτη 561}, βὰν ὕΠ 6 
αἰβοῖρῖθ σμοπὶ 6818. Ἰονθα δομηϊηρ [Θ᾽ 
Βῖτα ; Β6 ὑπᾶῦ Ἰθαηθά οἡ ͵5. Ὀυθαϑῦ ἂὖ βΒι- 
ρον, ἀπ βαϊ 4 απύο Πΐπι, Τωορα, ν]Ὸ 18. ἢ6 
{μαὖ 8118}} Ὀθύσαν ὕΠ60 ἢ 

921 Ῥαυῦ ψπθη Ῥοῦον βδὺν Βϊτη, ἢΠ6 Βαϊ απο 
7όβαβ8, Τωορά, 0818. οπ6, νυ μδῦ ὕο Πΐη ἢ 

99. 7ΖοβὰΒ βαῖ ἢ απῦο ᾿ἶτη, ΤΠ 1 11} ὑπαῦ 
[6 σϑιηδῖηὶ ἀπ} 1 σοπιθ, τυ ῃδῦ ἐς ἐξ το Π66 Ὁ 
θαῦ Ὁποὰ [Ό]]ονν τηθ. 

253. ΤΏΘη {}18 βαυἱπρ' τγθηῦ [ὉΓ ΔΙΠΟΠρ' 
Ὁπ6 Ὀσούμγθη, ὑπαὺ Ὁ} 18 ἀἸβοῖρ]6 Βῃου] ποὺ 
ἀἴδ : ὑπουρὰ {6508 βαϊά ποῦ ὑπᾶῦ 6 Βμοιυ]ᾶ 
ποὺ αἴθ, Ὀαῦ, Τὺ 1 ν1}} ὑπαῦ ἢ σϑιηδῖηΐ ἀμ 01] 
Τ οοιηθ, τι μαῦ ἐδ ἐξ ἴο {Π|66 ἢ 

Ἰ ΟΥ̓ ΤΟΥ σΟΥΤΘΟΕΥ, “Ἰ{1 Ὁ }}1} ΟΥ̓ “ νΥῖ8} ἴο Ἰοᾶνο ᾿ΐπὶ," 

3 11,5 5118}} πιοῖ,᾽ 



5. 5Ζ0ΗΝ. Οπλν». Χ ΧΙ, 

ἈΚΜΕΝΊΑΝ. ΘΕΟΘΆΚΘΙΑΝ. 

ὙΠ Όμ νυ ὕπο του] οϑῦ ποῦ. ; 

19 Ηδ βαϊά {μῖ8, βιρῃι  γίπρ ΒΥ ψρᾶὺ 19 Βὰῤ Βο βαϊᾷ {{|8, ἃπα βίρῃι θα ὈῪ 

ἀθαύῃ " βῃου]ά Ὀμπρὶ ρίονυ το αοά. Απὰ ψμαῦ ἀθαῦ μ6 Βμοι]ὰ ρ]ουν αοά. Απᾶὶ 
ψ θη Π6 βαϊα ὑμῖ8, μ6 βαῖ ἢ απο Ηΐπη, Οὐτθ θη ἢ βαϊα ἘΠΐ8, Β6 β814 ἀπῖο Πἶπι, ἘΌΠ]ονν 
ΔΙΘ᾽ τη6. ἸΏ6. 

920 Ῥροῖίον ὑπσποαᾶ δτη86}, ἀπ βθοῖῃ {μὴ 20 Ῥοίον τὰσποά ἈΪπηΒ6Π ἢ, ἃπα βὰν ὑπαῦ 

ἀἰδοῖριθ σιβοῖθ {768ι18 Ἰονϑὰ, ὑπαῦ ἢθ νγὰ8 ὕπ0. ἀἰβοῖρ!θ συ μοπὶ «6818. Ἰονοὰ Το] οὐ ; 
Θοιηΐπρ' δἰίον ; λ6 ὑπαῦ [611 ἀροη 0ι18 Ὀγθαβέ, μι ὑπαῦ Ἰθαποὰ οὴ ΗΪ8 Ὀγθαϑῦ αὖ ΒΌΡ ιν", ἃπὰ 
ἀπα βαϊα,3 Τιογ, ἀπ’ πο 18 μΒ6 ὑμαῦ 15 ἴο 8814 ὑπο Εΐπη, Του, γι μῸ 15. 6 ὕὑμαῦ Β6- 

θούγαυ ὑπθ0 ἢ 

21 Ῥεῖδν Βανίηρ 566} Ϊπ), βαϊ ἢ ἀπο 
7 6805, Τωοτα, 0818. ὁπ, νυ μαῦ ὑπθῃ ἢ 

29. 7688 βΒδι 1} απῦο Πΐμη, ΤΓ 1 11} ὑπαῦ 
Β6 Ββου]ά γϑιπδῖη ἀπ}} 1 οοπηθ, συ μαῦ ἀοῦ 
1 τιαῦτον ἕο ἔῃ66 ἢ ὕποὰ ὁοτηΘ ΔΙΓΘΙ τη6. 

28. Απᾶ {818 βαγίπρ θηῦ ἃπιοπρ {86 
θγθύμγθη πα ὑΠ6ΥῪ σοιημη Π]ν ὈΘ]θνϑ, {πὲ 
818. ἀἴβοῖρ]θ. βου ποὺ αἷθ: θὰῦ «6808 
Βαϊ ποῦ ππΐο πἷπὶ ὑμαῦ, ΗΓ ΒΒου] ποῦ αἴθ, 
θαΐ, ὑπαῦ, 1 τ ῖβὲ ὑπαῦ 6 88}} σϑιηδῖη ἀπ 1] 
Τ οφοπιθ.ὅ 

1 ψδγ, "πὸ ΒπουἹὰ πᾶν ἴο Ὀτίη κ᾽ 

3 ψαγ, “πδξ αἰβοῖρ!ο υποπι.᾽ 

3 γχξ, “ 5δί{".᾽ 

4 βοπίο Μ85. οπῖς "ἀπά,᾿ 

5. ΤῆΘ Αὐπηθηΐδηι οπιἐ5 ἐάν ἃπὰ τί πρός σε. 

ΑΝΟΙΟ.-ΒΆΧΟΝ, 

19 ΤΊ 6 ἔγα]ν βδϊ4, ἀπα θοίοϊκοπορᾶ οὗ 
νμαῦ ἀθαῦῃ ἢΘ σου]α ρ] ον ἐν Οοα. 
4 τ..---᾿)Ἴἀπα ψ θη ἢ βαϊα ὑπ, ἔπθπ φυοῦ 

[6 ἕο δῖτη, ΕΒΌ]]ον πιθ. 
20 ἌΒθη Ῥοῖον ποπαᾶρα Ἰιτηβ6 1, ΤΠ θη 

μ6 βὰν ὑμαῦ {πὸ ἀἰἴβοῖρ]θ [Ὁ] οννοὰ Βΐπι, 
ψΒοῖὰ ὑπ6 ϑανίουν Ἰονθὰ 6 {παῦὺ Ἰραπρὰ 

ἐσαγθῦ ὕΠ60 ἢ 

21 ὙΥΒΘη Ῥοίογ βαν Βῖπι, μΠ6 βαϊά ἀπο 
οβι8, οτα, πὰ τ μαῦ ἀθουῦ ἐΠ18 ὁΠ6 ὃ 

90. 7οβὰβ 584 απΐο μἷπν, ΤΠ 1 Μ1}} ὑπαῦ. 
86 βέδυϊ 1} 1 ὁοπιθ, τυ μαῦ ἐ8 ἐλαέ ἴο ὑπθ6 ὃ᾽ 
ἔμου, [Ο]]Ον τη6. ] 

28 Απὰ {δαῦ βαγίπρ Βρτθδά διποηρ {Π6 
Ρυθύβρθη, ἔμαῦ {Π185 ἀἸβοῖρ]θ Βμου]α ποῦ αἷθ: 
'θαῦ 7688 βαϊα ποῦ ὑπο μῖπι, Τμαῦ 6. 
᾿βῃου]α ποῦ αἴθ, δῦ, ΤΡ Ὶ Μ 1} ὑπᾶῦ {818 οπθ 
τϑιηδῖη} απ} 1 οοπιθ, τυ μδὺ ἐ8 ἐλαΐ ἴο {Ππ60 ἢ 

| 1 μόλε πιΐάδα πιαρίδὶ φῦραμε, Ἰἰξ. “ΠῚ 01 ἘΠ6 Ὀοὶπρ’ 
οὗἉ ἶπι,᾿ 

ΞΠΑΨΟΝΙΟ. 

ψΒΠ ν ἔθου 1] ποῦ. 
19 Βυΐῦ Πο βαϊα ἐμΐβ, βίη γί πρ ὈΥ τ μαῦ, 

ἀθαῦῃ ΒΘ ΒΒουϊά ρ]ου γ αὐ. Απαὰ πανίηρ 
ΒΡΟΚΘη 18, ἢ βαϊ ἃ ἀπίο Βῖτη, ὐπηθ αἰθυ, 
16. 

20 Απᾷ Ῥρίοθν ὑυγηϊπρ ὈΪΠ]561}, βὰν {16 
αἀἰβοῖρ]6 συ βοτὰ {6508 Ἰονθὰ σοιηΐπρ ὈΘΡΙπά ; 
ἢ ὑπαῦ Ἰὰγ οἢ ͵ἷ8 Ὀγθαβῦ αὖ ΒΈΡΡΟΡ, ἃπὰ 
ψγ»ῃ0 δα, Του, γι μὸ 18 ἢθ ἐμαῦ Ὀεύγαγ ἢ 
{Π60 Ὁ 

21 ῬροίθιΡς. βανίηρ Β66ὴ Βἷπ), βαϊᾷά ὑπΐο 
1688, Του, δηα 818 ὁπ6, νι δῦ ὃ 

22. 6885 βαϊά υπΐο Βΐπῃ, ΤΥ 1 ψ1}} ἐπα 
Β6 σομύϊηιθ ΠῚ} 1 οοπιθ, γμαῦ ἐς ἐξ ἴο, 
ὕπο ὃ μοῦ, σοιηθ δἰ ὍΘΙ ΤΏ6. 

28. ΤῊΙΒ Βα υῖηρ' ὑΠΘΓΘοΓΘ τυθηΐ οὖ ἈΠΟ σ 
0π0 Ὀτούμουμοοά, ὑπαῦὺ ἐμπαῦ αἰἴβοῖρ᾽θ 588}} 
ποῦ αἷθ:} θαὺ «6818 βαϊά ποῦ απο ἰΐπη ἐπαῦ, 
ἨΦΘ 588}8}} ποὺ αἴ6,1 Ὀυΐ, ΤΥ 1 ἰδ ἴον ἐπδῦ 
Οη6 ἴο οοπίϊημθ 11}} 1 οοιηθ, τ μδὺ ἐς ἐλαέ 
ἴο ὅΠ66 ὃ 

᾿ ογ, " ἀἰοίι ποῖ.᾽ 

ΑΠΆΒΙΟ, ΡΕΆΚΞΙΑΝ. 
Ι 

5881} τπᾶκο ὕπ66 ρὸ αἰ ῦμον ἔμοα τὴ] ποῦ. 
᾿ς 190 Ἠδ βαϊά {818 ἴο τῆᾶκο Κπονπΐ ππίο 
δἴπι οἵ ψβαῦ ἀθαῦῃ μ6 Βῃοι]ά μανοῦ ἴο 
δ] ον αοά. Απά πη μ6 5αϊα {μῖ8, μ6 
Β814 ἀπίο Βἴτη, ΕΌ]]Ονν τη6. 

20 Τῇ θη δίθθοι Ῥοίον ἐπσπρα Εἰ τηΒ6 Ὁ, 
ΔΠᾺ βανγ [Ὁ] ον πο {Π|6 ἀϊβοῖρ!θ ποι {6- 
8108 ον ; ἀπ ψγῃῸ δὖ Π|6 {πη8 οὗ ΒΌΡΡΘΙ, 

ἔβοὰ νὴ ποῦ. 
19 Ἠδθ βαιά {8 ἐμαῦ Β6 πιϊρηῦ βρη 

οἵ νι βδαὺ ἀθαῦδ μθ μου αἀἷθ, απὰ ρ]ογιν 
αοά. Υμθηῃ Μοββίδῆ βαϊὰ ἔμθδθ ψόογάϑ, 
Β6 βαϊάᾷ υπΐο ὅιιηοῃ, (οτηθ αἰτου τη. 

20 Ἠδ δυγηθα στουπα, πα βὰν ὑμπαὺ α18- 
Οἷρ]ο τ μοπὶ [6808 Ἰονθα, νμῸ ττῦβ ΘΟΠΪ Πρ 
αἰδον ; ὑπαῦ ἀϊβοῖρ!θ νμὸ αὖ {Π|ὸ ΒΌΡΡΘΓ οἵ 

δ΄ ΒΌΡΡΘΙ ΟΥ̓́Θ᾽: Ϊ8 Ὀγθαβί, πα βαϊά, Του, Ἰθαπθᾶ ὁπ ἢΐἷ8 Ὀγοαϑῦ, ἀπα βαϊ, Ὁ Του, {116 Ῥάββονθν ντὰϑ Ἰθαΐπρ' ἢ Γ65μ5᾽ θΟΒΟΠῚ, 
ἍΥΒο 18 Β ἐμαὺῦ θθύγαγθν {πθ6 ἢ 

21 Βυῦ ψ πο Ῥίον βὰν Πἴτῃ, ἔθη Π6 
β8 14. ἴο ὕμο ϑανίουγ, οσὰ, τ μαῦ 588}} {18 
ὁπ αο ὃ 

22 ΤΈΘη βαϊα {πὸ ϑανίουν ἴο μἷπ), Τ Μ.1}}} 
ἐδπαῦ μ6 σοπύϊπιιθ ἐμ ἀπ0}} 1 οοπμθ; τι μαῦ 
ἐδ τέ ἴο ὕπο ἢ [Ὁ]]ονν ὑπο πιθ. 

25. δ'ο {Π]18 Βα υἱΠρ' ΘΟ, ΠῚ6. οὐ ἃπηοηρ ἐῃ 6 

80 18 Β6 ὑπαῦ θοίγαν θῖ ἐπ 66 ὃ 

21 Ῥοίθν βαᾶνὺ Ὠΐπι, πα βαϊα ππΐο 6811, 
Ο Τιογά, ἀπὰ ὉΠ18 ὁπθ, τι μαῦ Ὀο οί μἷπὶ τ᾿ 

22. {6508 βαιἃ πηΐο πὶ, ΤΥ 1 π}}} {πα , 
'6 Ὀ6 Ἰοῦϑ ΠῚ] 1 οοπιο, τι μαῦ 18 ἐπαῦ ἴο 
ὑπθο ἢ θαὺ ὕπο [Ὁ] ον πιο. ] 

28. Απὰ {18 βαυίηρ ύθαῦ ον ἢ" ἈΠ ΟΠ σις 

δηα αβκοά οἵ Μίϑββία, Του, τι πὸ 18 πὸ ἐμαΐ 
88.8}} θθῖγαν ὑπ ὃ 

21 ΒΘ Ῥοῖθν βὰν ἀίνι, 6 βαϊα ἀπΐο 
6508, ΜΥ Του, τι μαῦ ἰδ 2» 018 ὁπ ὃ 

90. ΖΤοβι8 βαϊα απΐο δἷπι, ΤΥ 1 τ ἰδὲ ἐμπδὲ Π6 
τοιιαῖπα ἀρὰ ὑπὸ ἔθ 1 οοπιθ, αι δαξ Βαβὶ-ἢ 
ΠΘΒΒ ἰβ 1ὖ οἵ δῖπὸ ἢ του, σοπΘ ἈἰΘΙ πιθ. 

25. Απα {818 βαγίηρ υθηῦ ΤΌγΕἢ δι οησὶ 
Ὀγθύμγθμ, ὑμαὺ {818 ἀἸβοῖρ]ο ἀἶθ ποῦ : ἀπα {110 Ὀγου που οοί, ἐπὰν 8 αἰδοῖ ρ᾽6ῦ 5που ὰ {16 θρούμγοι, ἐμαΐ ᾿μῖβ ἀἰδοῖρ]ο βῃουϊὰ ποῖὶ 
08:9 ϑανίοαν Βαϊ] ποῦ ἴο δῖπι, ΗΘ ἀἴθῦμ πού, ποῦ αἴθ : θυὺ «[681}8 Βαϊ ποῦ, ΞΘ 8}}8}} ποὺ ἀἷθ: ἐβοιρα πὸ ἀἰὰ ποὲ βὰν παῖ, Θ᾽ τπῖᾶν 
θαῦ, ΤῆΒ. 1 Μ1}} ὑπαῦ μ6 οοηψίπιιθ ΠῚ} ἀἶθ, ταῦμον, ΤΕ 1 ἀπ νυ Ἰβῃϊπρ ἐπαῦ Ὁ ὁπθ ποὺ αἴθ, θαῦ, ΤΠ 1 νἶβα ἔμαῦ 6 το πιδὶῃ 
1 σοτθθ ; τ Πδΐ ἐς ἐξ ἴο ἔπθ ὃ 

1 ΤΊιο Α. ϑάχοῖι οπλἑτ5 "Γ᾽ ἐπ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν, 
απὰ τοπάοτε ἐάν ἰπ νοτ. 28, ὉΥ ἐδσ, σομιἢ σπίτι, {0 οπαίβ.- 
βίοι οὐἉ "1{᾿ ἰπ γοσ, 22, 

Δ Ὀ1 468 ἀΠ0}} 1 σοῖο, τι μαὺ ἐς ἐμαῦ ἕο ἔπ 66 ὃ 

1 “τηδκίη καγο.᾽ ῬΟΪΥΕΊ. 

3 γ{π, “τν7ὺῶβ ἀοσκείποα," 

3 “ρ ἴσᾶνὸ εἶπ," ΟΥὙἩ Τα οΥ “ΕΓῚ νυν δὴν (ἘΠ ΔῈ} ΤΊσανο Ηἰπιὶ." 
ῬοΟΙΥΚῚ. 

4 ἐν βργοδ," ῬΟΪΥΕΊ. 

5. «ἀγδὲ αἰξοίρ!ο." ῬοΟΙΥΕῚ. 

ἈΠΕ 1 σοπιθ, νυ μαῦ Ὁ ΒΙΏΘΒΒ 18 ἐμαῦ οἵ ἐμὴ ὃ 

ν λιπ. "Ὀοίοτο." 



5. ΦΟΗΝ. Ομ.». ΧΧΙ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΒΕΡ ΨΕΆΒΒΙΟΝ. ΒΥΒΙΛΟ. ἘΤΉΗΙΟΡΙΟ. 

24. ΤῊΪΒ ἰβ ὅΠ6 ἀϊβοῖρ!θ βίοι ὑοβυ βθῦα 
οἵ ἔμθβθ ὑμπίησβ, ἀπά πτούθ ὑπθβθ ὑμίη68 : 
δα ἴυε8 που ὑμαῦ μἷ5 ὑββυϊ ΠΙΟΠΥ͂ 18 ὕτιιθ. 

Ϊ 

25 ἽΓΑΠ4] ἔμθῦθ ἃγΘ 4180 ΠΙΔΠΥ͂ ΟὗΠΘΡ 
Ὁπϊπρβ τ Βἰοἢ {6808 416, ὅπ τυ μ]οι, 1 ὑπο 
᾿ΒΒοι ἃ Ὀ6 υυριὑῦθῃ ΘΥΘΡῪ ΟΠ6,5 1 ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ 
δύθη ὕμ6 νου] ᾿ὑβθ ἢ σου] ποῦ οοηὐαϊπ ὑΠ|6 
᾿θοΟΚ5 ὑμαῦ Βμοι]ὰ 6 ψυϊύθα. [Δπιθη.} 

24. ΤῊ]5 ἐβ {Π6 ἀἸΒΟΙρ]6 σμὸ θᾶΓΘ τὶ Π 688 
οἵ 811 ὕπθβθ ὑβίπρβ, δπἃ ψῸ αἰβδὸ πυροῦ 
ὑπθῖὰ : ἃ ψ6, ψγ πον ὑμαῦ [15 τὶῦμ 6855 
15 ὅτι. ᾿ 

25 Βαῦ ὑΠ6 76 ΔΓ6 4150 ΠηΔ ΠΥ Οὔ Θ᾽ ἐμ] Πρ 85 
γΒ]οἢ} {6588 α14, τ ΒΙοἢ,, ΤΠ Υ σσοτὸ αι θη 
ΟΠΘ ΒΥ 0Π6, ποῦ Θύθῃ ὑπ6 νου] ἰὑβο] ἢ, 85. 1 
Φμῖπκ, που] 6 βυίπηοϊθηῦ [Ὁ ὉΠ6 ὈΟΟΚΒ 
ὑμπαῦ σοῦ συ ἔθη. 

ΗΈῈΞΚΕ ἘΝΡΕΈΤΗ ΤῊΗΕ ἨΟΓΤΥῪ ΘΌΒΡΕΙ,, ΤΗΕ ΡΒΕΆΑΟΘΗ- 
ΝΟ ΟΥ ΦΌῊΗΝ ΤῊΕ ΕΑΝΘΈΓΙΒΤ, ΉΙΟΗ ΗΒ ΒΡΑΚΕΙὶ 
ιν ΟΒΕΕΚ ΑΥ ΕΡΗΕΒῦΒ. 

94. Απᾷ {π|8 ἐδ ὑμαῦ αἀἸβοῖρ]6 ΤῸ τᾶ 
υνϊΐπθββ οὐ ὑπ, ἀπ ΠΟ 180 τοῦθ 18] 
ἴον. ὑμαῦ γϑθᾶβοῃ :ἢ ἃπα σῷ ποὺ ὑμαῦ ΠῚ8 
νϊῦπ βα, ὑπαῦ ἐδ ὑγροῦ. 

95. Απᾶ {Π18 αἰά {π6 Τιονᾷ Ζ6βι5,32 θὰ 
ὑῃθγΘ ΓΘ ΑΪΒῸ ΤΠΔΠΥ ΟὗΠΘΡ ΟΡ ΚΒ ψΒΙΘῊ 
6508 ἀἸά, ἀπ πμθη ὑΠΘῪ ὑγ ΤῸ 8}} τυ! δύθη 
ὉΠ6 ὈΥ͂ ὁΠ6, ὕπθ σου] που] ποῦ ΒΌΓΡΟΙΥ 
οοηύδϊῃ ὑπ ὈΟΟ ΚΒ μαύνγουθ τὶ υύθῃ. Αἰηθῃ. 

Α.}. 33. 

1 ΟἿ. χίχ. 35; 3 5. 70} 12. 

3 ΟἿ. χχ. 30. 

3. ΑἸΠΟΒ Υἱΐ. 10. 

ΒΑΉΤΘΌΙΟ, 

1 ἩΓΚΙ. δὰ 5 " δια ργθδοπθᾶ. 1 ἑδηᾷ ψγ0 τοῦθ {Π15.᾿ ῬΟΙυΕΙ. 

3 ΟΓ, " ΘΟΠΟΘΓΏΪ »’,᾿ “ΤΟΙ Πρ’ ἴ0,᾿ ᾿ΤΟΒΡΟΟΌΠπρ ἴξ.᾽ 

8. ῬΟΙΥΡΊ. οπηῦβ " ἃ πα {15 αἰὰ {πὸ Το αν 1 Εβυβ.᾽ 

ΜΕΜΡΗΙΤΊΟ. 
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94. Τη}8 ἰβ 68 αἸβοῖρ]θ πο Ὀᾶγο υ]ῦ- 
Π658 οἵ {π686 ὑπίπηρβ, ἃπα Π6 τοῦθ ὑΠ 611: 
8Π4 ψ πον ὑπαῦ μ18. τ] Π688 18 ὕΓ116. 

25 Λπᾶ πιδηνὶ οὔμον ὑβὶπροϑ ἀραὶῃ αἸὰ 
]6808.; ὕΠ686, 1 ὉΠ6 ν 66 σι υἔθη ὁΠ6 ΒΥ 
οπθ6, 1 {Βῖπὶς {π6 που] που] ποῦ Ὀ6 80]6 
ἴο οοηύαϊη ὕΠ6 ὈΟΟΚΒ ὕο Ὀ6 ψυϊεύθη. 

« "τ! 65," 

ΘΟΤΉΙΟ. 
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σπ.». ΧΧΙ. 5. ΖΟΗΝ. 

ἈΚΜΈΝΙΑΝ, 

4 χιτν.---24. ΤῊΪ8. 15. ὑμ6 ἀἰβοῖρ]θ σμοὸ 
ξοβυϊ βίη οὗ ὑμπ8θ ὑβίηρδ, σγηο αἰβὸ στοῦθ 
8686 ὑπῖπρ : 8ηἃ τὸ Κπουῦ ὑπαῦ ΠΪΒ ὙΠ: 688 
18 ἔτι. 

25 Βυὺῦ ἔπογθ 810 γοῦ ἸΠΒΌΥ ὉΒῖπρβ ὑπαῦ 
7οβὺ8 ἀἰά, ν Βῖ οι 17 ὉΠΘῪ πτουϑὶ τυ υθη ΟΠ 
ὉΥ οπθ, 1 ὑμῖπ|κ ὑπαῦ ουθῃ ὑπ σου] που ]ὰ 
ποῦ ὃ6 βυϊποϊοπῦ ὕο σοηὐαϊῃ ὑπ θΟΟΚΒ ὑπαῦ 
ΜΘΓΘ τΓΙὑύθῃ. 

1 Θοπὶθ οορίοβ πᾶν" 1 νγαβ,᾽ τούοστίπ ἴο ἐπέολ, "“(Ὠἰπρ’,᾿ 
δΙνΤαΥΒ υδοὰ ἰπ {πὸ βίπρ. 

3 βότηο Μ55, δὰ 85 ροβίβοτίρέ, “"" Ἤδτγὸ πὰ ἔπ|6 σμδρίοτΒ 
ας (ἀγο} δοσογάϊηρ ἴο Το .᾽" 

ἈΝΟΠΟ ΒΑΧΟΝ. 

ΘΕΟΚΘΊΙΑΝ. 

24. ΤῊΪΒ 18 μι ἀἰβοῖρ]θ σσμο Ὀθαγθὶ υεῖῦ- 
Π688 οὗ {656 ὑδίηρσβ, ἀπὰ σῆο στοῦθ 18: 
Δ Πα τὸ Κπον ὑμαῦ Β18 τ 688 18 ὑτῈ6. 

90 Απᾷ ἔΠ6Γ6 ΔΓΘ ἸΏΔ ΠΥ Οὗ 6. ἐπὶπρΒ ὑμαῦ 
Τοβὰβ ἀϊά, μοι, 1 ΠΥ τοῦθ πυσι θη ἴῃ 
ἀοῦα!},} 1 ἀο ποῦ ἱπάοοα ὑμῖπκ ὑπδῦ ονθη {818 
νον που]ὰ οοπύαϊπ ὑμθ θοΟΚΒ τυ ύθη. 
Αμθῃ. 

ἘΝ ΟΡ ΤῊ ΗΟΙῪΥ ΟΌΒΡΕΙ, ΟΚΥ ]0ΉΝ. ἴτ σὸν - 
ΤὙΛΙΝΈΤΗ ΧΧΙ. ΟΗΑΡΤΕΚΒ, ΑΝῸ ΨΧΥΤΙ. ΟΘΗΌΆΘΗ 
ῬΑΒΑΟΘΆΛΡΗΒ. 

1 ολὐδ δειμίαά, 4150 “Ομ 6 ὈΥ͂ ΟΠ 6, “ Θδοὴ Β ΠΡῚΥ.᾽ 

ἈΒΑΒΙΟ. 

24. ΤῊΪ5 18 86 αἰβοῖρ!9 γὸ Ὀθαυθῦῃ υῖὺ- 
[688 οὔ [680 ὑπ ρβ, πα ττοῦθ ὕμ680 ἐμ ηρ8: 
δηα νγὸ ποῦ ἐμιαῦ ἢ͵8. τυ 688 18 ἔσθ. 

20 ΤΡΟΪΥ, ΠιΔΠΥ οὔπου ἐπὶ πρ8 ἔθ ΓΘ ΓΘ 
νπΐοι ἐμ ϑανίουν πτουρηῦ, 1 ΠΟΥ πῸ ΓΘ 
81} πυυϊεύθη, 1 πσθθη {18 που] τηϊσῃῦ ποῦ 
οοη αϊπ 81} {6 ὈοοΚ8. Ατηρ. 

24. ΤῊΪΒ 18 ὅπ ἀϊβοῖρ!θ γῆ ὈΔΓΘ νυ] 88 
οὗ {μῖ8, ἀπ στοῦθ Ὁ : ἀπά χὸ ΚπΟ ὑμαῦ 
Ἠΐ8. νυ ῦΠ688 18 ὕταθ. 

25 Απᾷ {6518 αἷα {μ18 8π 4} πιδηΥ οὗ ο 
{ἴηι σϑ, ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 9ὁΠ6 οἵ νι ΒΊ ἢ, τ 10 πο γθ υυτὶῦ- 
θη 1 ἀο ποῦ ὑμίπις ὑμαῦ ὑμθ που] που]ὰ 
οοηΐαϊηϑ ἔπιθι οοἸ]θοϊθα ἴῃ πυϊ ηρ,. 

ΗῈΠΕ ἘΝ ΤῊΕ ΘΟῸΡ ΝΈΥΒ ΤῊΣ ΤΙΡΙΝΟΒ ΟΕ 
ΤΟῊΝ ΒῸΝ οὐ ΖΕΒΕΡΕΕ ΤῊΝ ἈΡΌΒΤΙ,Ε, ΟΝῈ ΟΕ ΤῊΕ 
ΤΎΕΙΨΝΕ: ἨΕ ΜΨΈΟΤΕ ΤῊῈΜΊ ΙΝ ΟΠΈΕΚ ἘῸΝ ΤῊΕ 
ῬΕΟΡΙΚΕ ΟΣ ΤῊΣ ΟΙΤῪ ΟΥ' ΕΡΗΕΒΌΒ ΤΗΙΠΤῪ ὙΕΛῈᾺΒ 
ΑΥτεκ οὔκ ΤΠΟΚΌ ΒΒ ΑΒΟΈΝΒΙΟΝ ἹΝΤῸ ἨΕΑΨΈΝΊ Ν 
ΤῊΝ ΒΟΡΥῪ; 1Ν ΤῊΒ ΒΕΙΟΝ ΟΕ ΝΈΠΟ ΚΙΝΟ ΟΕ 
ἄομε. ΑΝΡΌΘ ΙΝ ΤῊΝ ἘΝΡ ΤΗΕΒΕΟΡ ΔΒῈ Ο0Μ- 
ΡΙΕΤΕΡ ΤῊΝ βΟῦΚ ΒΟΙῪ ΟΌΒΡΕΙΒ, ΤῊΕ Ῥοῦυπ 
ΠΙΨΕΜΒ ΟΥ ΜΠΡῈ. | 
Ανν μου τὸ ον ΚῸᾺ ἘΥΈΝ, ΟΆΙΡ ΨΊΤΗ - 

ΟΤ ΕΝ. 

δε. Δροείοὶ (Ἰολαπηεεὶ αἰὐυτα ἀλα γεογάλαηπ ΟΥδέεα δύο 
“εὸ Ἀγερααν κισμάλοκί ψηῖδε ΟΥαίεα σοάουπάημακο. λα 
οὐλτε ἐδτν φοάἀερείίεγαι, Μαίδλεια, Μάγοι, ἵισαα, ατοτί ον 
σΥῸΥ δὲ Οτίκίεε πιεηπίοπιψακο. " ΤῊΪΒ ΑΡΟΒΕΙΟ (ΟΠ) τυτοῖο 
πο σασίς θοΟΚ οὐὁἩ ΟΝ κατ νυ πο ἷ ἘΓΟΔῈΝ ΠΙΟΒΕΙΥ οὐ Ομ πα βτ᾽β 
αἰνίπίεν. ΤΊνο οἴπιοῦ οὐ πηχοῖ δὲν Μδείηονν, Μαγκ, ἀπὰ ΠαΚο, 
ττοῖο σδίθοῦ οὐὁἩ ΟΥ παθτ᾿β άσηδηι πδέαυγο,"" “ΕἸ τὶς, Ηόπ, 
σα ἔπ Αββαπιρίοι οὗ 5, σοῖνη, νοὶ, ἱ, ν. 70. 

Ὁ ῬΟΙΥΚΊ. οὐ ἐβ "(5 δοιὰ," 

3 ῬΟΙΥΚΊ. δ "οπὸ ὉΥ ὁπ." 

3 γξ, " σοπίδί ποᾶ ἔπ σπι." 

5ΠΑΆΨΟΝΙΟ, 

24 ΤῊ 8 18 ὑμθ ἀἰβοῖρ]8 ὑσσῖο Ὀθαγθῦ υυϊὸ- 
1688 οὗ ἔΠ686 ὑβίηρΒ, 180 ἰδὸ σσοΐθ {Π|686 
{ΐηρβ: δηὰ τ Κποὺῦ ὑμαῦ 818 πο 88 ἴδ᾽ 
ὑσιιθὶ ] 
ὅ ΤΉΘΓΘ ΔΓΘ 8|80 ΤΠΔΠΥ Οὗμ6᾽ {πίη σβ᾽ 

ΡΒ Οἢ 7 68808 αἰά, τ ΒΙΟἢ, 1 ΤΠΘΥ πο τΘ πτιῦ- 
ἔθη Οη6 ΒΥ͂ 010, 1 ἀο ποῦ λεμ {89 ψ ΒΟ]. 
πον] 1086} γου]ὰ ΒΟ] ἃ ἐπθ θοΟ ΚΒ πυτιυΐθη. 
Αἴηθῃ. ' 

ἘΝ ΟΕ ΤῊΕ ἨΟΓΥῪ ΟΌΒΡΕΙ, ΟΡ ΤΗΝ. [τ βἁτῊ 
ΙΝ ἸΤΒΕΙΕ ΧΧΙ. ΟΗΛΡΤΈΒΒ, ΑΝῸ ὙΧΥΠῚ. ΘΗΌΒΟΗ 
ΡΑΒΑΟΘΆΑΡΗΒ. 

1 Οβθοπι. Ο.. οπιῖξ " υμοῖο." 

ΡΕΆΞΙΑΝ, Ϊ 

24. ΤῊΪΒ 18 ὕΠι6 ἀἴβοῖρ]θ τ μῸ Ῥατο τ ἐποθ8 
οὗ 411} {μῖ8, αῃὰ αἷἰδὸ τοῦθ ὑμῖ8: δηὰ τὸ 
Κπον ὑμαῦ μιἷ8 τὶ 688 15 ὑγα6. 

25 Απὰ ἔπθτθ ἃγθ οὔθ ὑμίησϑ τ Β] ἢ 
6808 ἀἰα, νι μϊοῖ, 1 ΤΠΘΥ τ  Ὸ τι θη ΟηΘ 
ὈΥ οὔθ 1 ἀο ποὺ ἐδμίπκ ἔλθ που] πουϊὰ 
Βιοθ το μ6 υυϊεηρ οἵ θοοΚβ, δὰ {πὸ 
ΒΟΙΙΡ6Β οὗ ἔπι σου] που] ἴα]]. 

ἘΝΡΕΡ ἈΠῈ ΤῊΣ βου οτοκπιοῦβ ΟΌΒΡΕΙΒ ΟΣ 
ΜΑΤΤΉΕΥ, ΑΝ ΜΆΚΚ, ΑΝ ῦκε, ἈΝ ΨΦΌΗΝ. 



- ἈΠ) ΠῚ 
Ὶ» -“ἐὐθβοο ,χὅα.-.:. Ἐν ᾿ ᾿Ξ 

ΠΣ Ι ἀληυγένι Η ἤ 
δ. οὐ - ᾿ πα ΩΝ 

ἐξ "" ὧδν ἐν ὁ Ὁ «ἠκ ἀδυδων] ῥβο εν ἤχῶ, ἡ «} Ὁ . 

Ί ᾿ ε ἩΒΙᾺ 4 "δ ᾿ σάν" «ἢν ἢ ἡ δ Ν μι ρὴνν ἀνε τῷ ΠΡ ΟΝ» ὃ. 
( »Ἢἢ ΝΠ εἶ “εν ἡ 0 ΠῚ ἢ ἴ ε"» "τ αὐ δ᾽ ι", 

Ἢ “ΜΗ ᾿ ιν - " ΓΝ 
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ἢ ἂν “ οὗ ἐγ Δ. δου νά ἐν ϑη υ Ν ἤδόσυ: ! 
πν1}Π} βῶι ] ἃ ΄υδ Νἰυ νὰν}. να νι Ν υἴὸ "ηὐν “Μθ4 ᾿ δ ΝΜ ΓΤ 

“ν5 ἢ .4 Ἐν... 
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᾿ 

: 
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γεν} 

"ἢ ᾿ 

᾿ 

᾿ υχ ἷ 

ἘΠΤΙΣ 

᾿Ἵ ἐ 
ἡ Τ . 

Ϊ ᾿ 



ΝΟΥ 

ΟΝ 

ΑἸ1, ΤῊΕ ΑΙΤΈΒΑΤΙΟΝΒ ΡΕΟΡΟΒῈΡ 

ΒΥ 

ΣΕ ΤΥ ΟΥ̓ ΝΜΕΤΟΝ 

ἵν ΤΗΡΕΙ͂Ν 

ΒΕΥΙΒΙΟΝ ΟἹ ΤῊΙΒ ΘΟΒΡΕῚ, 

ΡΟΒΙΙΒΗΕῸ ΙΝ ΜΌΟΟΘΟΜΒΥ͂ΠΙΙ. 





ΝΈΟΝ 5, 
͵ 

ΕΤΟ. ] 

ΟΗΑΡΟ ῚΣ ἀρχῆς. ὙΥ|1|ο κατ᾽ ἀρχὰς ΗφὈ. 1. 10 νουϊὰ ὕε γθὴ- ΠΡ ΊΒΕΟΘΝΡΙ 

γεν. 1. ἀονοα Ὀείξον “ αὐ᾽ οὐ “ἀθουΐ {πὸ θορὶπηϊη κ᾽ {πᾶπι  ἴπ οἰ. ὙἹῖ; ἀν 
ἊΣ ΕΣ ὙῊΡῚ: . ΣΟΙ; [0γ ἐκ] Εν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος--“1ὰ {π6 θορίππΐπρ; ννᾶ5 {π6 ὑπὸ θορὶ πη. “Τὰ {πὸ ΒΟρΊΠηΪη 6 ,᾽ ΠΟυΟνΟΙ, 8, ὠμὰ ἀπὸ. 

, 

γον. Δ.Υ͂., Β. Υ.--- ἐν ἀρχῇ ἴ5 τεϊαῖῖνο ἴο {6 βαθ- ΡΟΡΠΔΡ5 [86 Ὀδδὲ δαυϊνα!θηῦ ἴον ἐν ἀρχῇ ἴῃ [Π|6 Ῥγοβοηΐ 
Ἰ τὸ πολύ- Ἰρρ ; εἰς χατὰ φύσιν ἀρχή. ΤῆιΒ ἴπ Λοίβ χὶ. 1ὅ, 16 βδίθ οἵ τπ6 Ἐπ] 5} Ιλ συαρο,. Υοὺ “θορΊ πη Πρ τ᾽ μῸ 

Ἴρνῆς ἐν γοίοιβ ἴο ἀπ Θαυ]ον ρουϊοα ἴῃ {πὸ Πδ οἵ ἔπι ΑΡοβεῖοβ ; ΠΟ 6 ΘΟΠΨΘΥΒ Π|6 τ08] πηρδηίηρ: οἵ ἀρχή {πᾶπ “ θον᾽ 
ἀρχῇ. οήκ. 1 ῬΗ, ἵν. 16, ἴο ἐπ Βορίππίηρ; οἵ 8. Ῥα0]}5 (065 {πὲ οἵ δὲ οὐ οἵ Θεός; [ΠῈῪ ἀγα δοπγοῃξίομαὶ 
νι 15 ΔΕΖ Ὁ.  ΠἸβέυυ ;--- πα ἴῃ Οοη. 1. 1, ἴο {Π6 {{π|6 οὗ {116 οὐθα- ὑϑΠ ου 55 ΟὨ]Υ. 

5 Ῥὸν δ ἐϊοη.2 Βαΐ Βοῖο, ἐν ἀρχῇ 18 δοοοπιιηοάαίοα, Ὀγ οΘο- ΔΡΧ [δ6 τοοί οἵ ἀρχή ἀπά οὗ 1.5 ἀογἰναξϊνοβ, πιοβὲ 

δρααμ λα: Ρνίβομ, ἴθ οὐ Βαϊηδη (648; ἴοι 10 Ῥοϊπίβ ποῦ ἴο {Πκο]γ {Π|6 βπβουὶῦ τ 10] ἀρχ,, ἱπη 1168 “γονΕΠ, τηνε, 

ἀν μον {ἰπι6, θὰ ἴο οἴθυπίν ; ἴο {πῸ ἀρχῆς ἀρχὴ, ὥσπερ τοῖς Πίηο55, αἸρηϊν, ἀπ γνουβῖρ.᾽ “Ὁ ψουβΒ ρία!," βαϊὰ 
μον σα βερλόγοις καὶ φυσικοῖς πᾶσιν. ᾿Αρχὴ δὲ ἀγένητον, βαγ8 ἴμ6. ΒΙΒΠῖ8 ἴο Μηι, νω βακτυμ ἀρχασι, “ποσὰ αὐὶ 

ἐπ ρήκας, Ρ]αίο," ἐξ ἀρχῆς γὰρ ἀνάγκη πᾶν τὸ γιγνόμενον γίγνεσθαι, ψοΥίΠγ, οὐ ἰξ ΒοσΟμηοί {Π6 6 Δ] π6 ἴο [6}} τιβ ἴῃ ογᾶον 
ΟΡΛΑΝΟΣ αὐτὴν δὲ μηδ᾽ ἐξ ἑνὸς, εἰ γὰρ ἔκ του ἀρχὴ γίγνοιτο, {π6 ογεαίίοη οὗὨ {118 νγον]ὰ.5 Ἡρηοο ἀρχας, ὦ, αν, δεο πνος 

Ἐπ οὐκ ἂν ἐξ ἀρχῆς γίγνοιτο, ἴῃ {Π6 νον οἵ ας γπλἶ8. “ΡυΌρον, ἀθβουνίηρ, τρονίλν ;᾽ ἀρχατ, ἂν, ἃπ Αὐδιδξ, Ναϊοὰ.ν1.15,} 
7, Ματίγτ Ζιβαθοπυβ,, ἐν ἀρχῇ ἰδιοτρόπως δὲ νῦν σημαίνει τὸ 0Ππ6 ΨῈη0 Πιὰἃ8 αἰξαϊ πο ἴο Θχοο!]οποο, ἀπα {πογοίογα ἴο Ϊ 

πλσοιαδι ἰὼ ἀ εἰ.5 Τὰ γοΐουϑ ἴο ἃ ἴαοῦ ψυΒ]οἢ οχιβίοα {ἸῸ πὶ 41} οἴου- τονὲ, ἀπ οοπδιἀογαίίοι ; ἀρχιτας, ἃ, ἂν, “ποΥ- ᾿ 
5 Θοπεριοα, ΠΥ ; ἴον ονθη {Πο86. ψ}|0, ἔοι ναπΐ οἵ τονο]αιΐοι, Βπῖρροά, ΒοΠΟῦΓΆΌ]ο, ἜΣ τς οἵ ποποιιν,᾽ ἕο. ὙΒοποα | 

τούρεν ΟὨΪν “(0 αἴτον αον, ᾿Γ ΠαΡῚν {ΠΟΥ ποις ἤπὰ ΠῚπι,᾿ ἰδ ἀρρθᾶγβ {πὰδ {116 οὐ σῖμα! πιοδηΐηρ: οἵ ἀρχή ἴδ, ποῖ 
ἀδοϊατεά {λπαὶ ὅ τε ῥεὸς δοκεῖ τῶν αἰτίων πᾶσιν εἶναι καὶ “ ΒερΙΠηϊηρ,᾽ θὰ “ ἀϊκυϊέγ,᾽ “ οἴ οο,᾽ “σου α,᾽3 οχ- 3 εἰς ἀρχάς, 

Ϊ . . ὈΟπκου Ριὶ. 7 Ατίςξε. ΄ Ἄ Ἂ Ὁ Ν, ΣΝ ΚΝ ο ΚῊΝ ᾿ 4] τ " Ν ᾿ἀ Ξ Ν ᾿ , Ἶ Ξ μον μ, ἀρχή τις, ἴον {παΐ θεὸς μὲν ὧν ἐντὶ, ---αὐτὸς γὰρ ἀρχὰ ογοϊδοά Ὀγ ἄρχων, οὐ ἀρχός Ψ}ιο, ἄρχει ἀρχήν, ἈΠ 18 Ἰοοαὶ. ς. χὶν 
"Ὰ οὐ, Ομ, 5 Ὁμμαῖαα, καὶ πρῶτον. ᾿Ἰβογοίουα Ῥυίμηιβ, ΡΥ ΠΟ Ρ5, πρῶτος." Ποποὸ ἄρχειν, « ὁ λύγει 

δ. 5ἴον, ᾿ 5 ἐς ἣ ἘΣ ᾿ 5 ἐ λΦ. ῬΉν 6.1. 9,10, Εν ἀρχῇ ἀπ θ, αἰ ον8 του ἐξ ἀρχῆς, ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἄρχεσθαι “ἴο ὈορΊη ;) ἐκ “ιὸς ἀρχώμεσϑα.5---Ηεῆοε ἀκ ει 
δῖο, Ἂ - 

ἀκ Ὁ, Ἢ, 954. ἀρχῆθεν, κατ᾽ ἀρχὰς, εἴθ.» ἴῃ ἔπαῦ 16 ᾿πη}} 168. ἃ ρΘυ]οα αἰδὸ {Π6 βοοοπάδυν πιθδηὶηρ οἵ ἀρχή, “ΜΝ Πδὲ ἰ8 ἢνδῖ," χεὶ καὶ κυ- 
10 ν. 2357, οἱ Βουῖ Ν, Σ κε ἜΦῚ 

ν΄. ὙΥΤηπηῖουα ΑἸΓΟΔΑΥ οχἰβίϊηρ: ; ὙΠΟΥΘα8. ἔπ 686 ΘΧΡΤΘΒΒ ΤΠΟΓῸ ΟΥ [685 ἢγϑί- [γα 8, οἴϊονοα ἰο ΘΟ}, οὐ ἴὸ ἃ βονογοίβῃ ; δηεὶ δι θπε παν 

τὰ Θαΐο, κε; ἃ Ρουοα οὐ σι παίπρ ἐν τῇ ἀρχῇ οἵ {86 {ἰπ|6 Δ] αἀο “ θοριπηϊπρ,᾽ οὐ ταῖπον, Ῥυϊποῖρ!ο ἢ ρυϊποὶρία μη. ΕῸν ἅμ μὔ λα. 

: ἴο. Τῆυβ Ηὸ ν}ιο ἐν ἀρχῇ ἦν, ἀπ ψ}0 {Πογοίουο 15. Π6 ἴον πὶ “ θοσΊ πηἰη.,᾽ ἴτοπὶ ἐπ 6 ΔΗ ρΊο- ϑάχοη Ὀδτιη- ἴς ΝΣ 
δέ ϑόνα βαια (0 Πᾶνα οχί βίο ἀπ᾽ ἀρχῆς,» Κπονν ἐξ ἀρχῆς Ν}10} Πα), οὐ Δ τι Πηδη, “0 ὈΘΡῚΠ,᾿ ΟΧΡΙΌ5568 ἃ ΥΟΡῪ αἰ Ετο πὲ Ῥλπθι. νοῦ 

19 8. σόμῃ {ΠΟῪ ὑνοῦῈ {Ππᾶΐ 5ῃου] ἃ θοϊίονο ;}0 ἜΝ ΗΘ ϑρθὰκβ οἵ Ἰάθα οἵ ἃ Ὀοσὶπηΐησ. [ΙΕ σοτπηο5 ἔτοτὶ πιὰ “Δ ἢ ὁροη- 

ΩΣ: σα. υἷι, ϑαΐδῃ ἃ8. ἀνθρωπόκτονος ἀπ᾿ ἀρχῆς," {Ππ|0 15, ἔτΌπι ἘΠ|6 1ηες,) ΤἸξ ατὰ ἢ ἘΠ 8. Οη τίη “ἢ δ ἐτὴς ΟΥ̓ “ἃ θερίῃ- 

τ᾿ {ἰπι6 οἵ [15 [}], οὐ οὔ {πὲ οὔ τα ; ἃ ρουϊοί βαθ8ο- πἴησ,᾽ οπτιππδη “ἴο θοσίη,᾽ ο. ΤΊ. Δ. 5, γονβίοῃ, 

αυοηξ ἰοὸ {πΠ6 ὁπα ᾿μιρ]ϊοὰ ἴῃ ἐν ἀρχῇ. [ΐ ΒΘΟΠΊΒ,. ̓ ἐβογοίοτο, ΝΟΥΥ ΡΙΌΡΟΙΪΥ τοπάοΥ8 ἐν ἀρχῇ ἴῃ Ὑμποὰ νΟΥϑ6 

ἘΠΘΡΈΙΟΣΟ ἃ Π)ϊβία κα ἰ0 8ᾶγ, ἃ8. βοπὶὸ 640, {Ππιὰ0 ἐν ἀρχῇ Ῥν ΟἿ Ε]να πα, ἴῃ Ρυϊποὶρῖο, πὰ ἴῃ αδη. 1. 1, Ὀν 

ἃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ΒΟΠΊΘΙΪΠ65. πιρὰπ {Π6 886. ἰδ ϊηςς. ΟΠ ΔητΙη ΠΟ, ἴῃ ἰπἰτῖο, Ποτὲ ἰδ Δ] αο5 ἴοὸ ἐπ ἢ οἵ. 

ΤΊο ραββασο ἀθονο αποίοὰ ἔτουη ῬΊαἴο 5}10 8 αἴο,͵ ἀσθ ας Βυΐ οἰβον ιοῦο, οὐ ΕΠ πα, Οὴ ἘΠΟΡΟ, α, τῶν 

εἰας ἐξ ἀρχῆς 15. Ἱποογγοοῦν τοπάοιοα “ δὲ {πὸ θὸ Ἐν ΕΠ πιὰ, 8 ἘΠθαι ἘΠΌΠΙ}Ρ 6,5 ἘΠδπν Ενατπδπ.10. 1 οἷν. νὶ. " 5. σόδὴ 
ὙἹ. 95 

πἷῃ ν᾿ Ὀοῖὰ Ὀγ Α. Υ͂, ἀπὰ Τὶ. Υ. ἴῃ 5. Φοῖιῃ χνὶ. 4, 64, 16 Δ. δι γοηἄουβ ἐξ ἀρχῆς 0 Ἐπυπιαη, Ὀὰξ ἐδ ν πημ, «. 

Ι ἰηβίοδα οἵ “ἴτοπὶ {λιὸ θορ ΠΗ πα’ ἃ5. 1Γ ἰδ ἡγοῖτο ἀπ᾽ ΘΟ, πιοτὸ οογγθοῖν, ΕΚᾺΜ ἘΚΠΜΙΘΤΟΛ ὡς ΎΘΤΙ 

| 

Γ 

1, 



ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΝ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤΟ 5. 520ΗΝ. [Ὁ πΔ». 1. 

“τοῦν ἔπῸ νοῦν ἢγϑί. Ενθῃ {π6 Δ. 5. ψογα ομ, 

Μ ΒΙΟΝ ἰ5 ἰοαμα ἴῃ ΟΠδσοον, ἴῃ “ον δηᾶ πᾶ, Ὀὰϊ 

ΜΠΙΟΝ ἰ5 ποῖν οὈβο]οίθ, νου ὰ θ6 ἃ θοίίου τ πἀουῖηρ; οὗ 

ἀρχή {πῃ {16 ἴδια “ θοσπηϊηρ.᾽ ὙΠὰ8 ἴῃ Οφάπιοη, 

ΝΑ ΠΥ̓πῚ ΕΒ] πηὰ 6 ἘΠ} 
όγι τϑρογιδϑη. 

ΤΉ ΘΥΘ ττα8 ποῖ ἴον Ηἷπὶ ἃ ἢγϑῦ {{Π|6, ΘΥ̓ΘΥ 

Ὀδοοπιθ Ηϊς οὐἱρίη. 

Τῆο Δ. 5. οἢ. ἘΠ Πιδἢ ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΩ ΟἹ ΔΠΤΙΠΠΘ 18 8150 

Ὀεΐξου ἔπδῃ “ἴα {πΠ6 ὈορΊπμ]ηρ,᾽ ἴῃ ὑπᾶΐ 10 Πα5, Π|Κὸ 

τμ6 ατθοῖκ, πὸ ἁὐίϊοίθ, ΤῊ Οτθοῖς βὰνβ ἐν ἀρχῇ, δῃηὰ 

ποῦ ἐν τῇ ἀρχῇ, Ὀδοᾶυβο ἀρχή, Π]658 10 θ6 {παΐ οἵ ἃ 
Ρν Ια] αν ΟὈ]δοῖ, 15. ΠΚο ἥλιος, σελήνη ὅζο., ὁΠ6, δη4 

ῬΟΠ]ΕΪῈ5. ΠῸ Αὐθοἷ6 ἕο ἀοῆπο 6. ΠΘηοο, ἀου 1685, 

{πὸ ἔογοθ ἃπα τηθδηϊηρ οὗ τὴν ἀρχὴν, ΟΠ] Ὁ, ῬΓΟΥΒΙΙΒ, 
ΤῊ ἘΠΡΊΙ5}} α]5ο, “ἴη,᾿ οὐ “ὁ. ρυἸποῖρ]6,᾽ ΓΠοὰρἢ ποί 
ἃ ΘοΥγθοῦ το ηἀθυϊηρ οὐ ἐν ἀρχῇ ἴῃ {Π18. Ρ]αοθ, ννου]Ἱὰ 

πΘνΘΡ ΤΠ 6 [685 ΘΟ ΨΘΥ͂ ΠΠΟΪΝ {γ116 ΤΠ ΘΔ ΏΪΠΡ’. 
Απιοηρ {πὸ ΟἸἹ« Ὑεὐβίομβ, ὑπ ϑὅυϊαθ, Μη ρ ΠΙς, 

ΒΙανοηῖο, Αταῦϊο, Ρευβίαη, ἃ ἃ Αὐπιθηϊαη, Πᾶνα “ἴη {Π6 

θοριπηϊηρ, ;᾿ ἴπο Οδουρίδῃ [85 “ ἴγοπὶ {Π6 ἢνβί ; δῃὰ 
τμ6. Ἐμπορὶο, νν μΐοι ἰδ, ρου μαρ5, {π6 θεβῦ υθμθυηρ, 
μὰ5 “ἦπ Ηἰβ θείης ἢυδί, οὐ “αὐ ΠῚ8Β ὈερὶπηΙηρ;᾽ 
ΦΡΟΝΡ ; ἃ βοπιθνπαξ ἀπ αι] σοπϑύ ποι! οη, νι ΠΠποὰΐ 

ἃ τοϊαίίνα ργθῆχ ἴο {π6 [0] ον ης; νου. [πὰ [815 1η- 

βίδποο γα πηαδῦ θ6 οοηίοπί ψ 1} “1η {Ππ6 ὈΘΡΊΠΠΙΠΡ᾿ 
ΔΙ ΓΠοαρ]ν (018. ἜΧΡΙΘΒΒΙΟΠ. 5608. ΟἹ ΠΙΪ Πα ἸΥΔΠἀΘ.ἼηΡ: : 
ΨΠΘΓθαὰ5. ἐν ἀρχῇ ΤΡ Π]Υ πἀπαοιβίοοα ἴῃ {818 ῬΙδσο, 
Γαῖβο5 8 ἀθονο [815 νου] ἴο {Π6 {Π 5} 0]4 οἵ ἤθᾶνθῃ ; 

{πογο ἴο ψουβιὶρ Ηΐπι, ΒΆΤΗΕα, ὅον, δα οιΥ 

ΟἼἬΟΞΊ, ψ1ὸ ἃἴοηθ 15 ΕΤΕΆΝΑΙ,. 

ἦν.---ΤῊ18. ἀοοϊανοβ {π6 οἴου οἵ τὴῦ ΟΚΡ 

ὙΥ}ιο, αἰνοδάν οχίβίθα ἴῃ {πὸ ἢνδὺ θορΊηπηρ; οὗὨ 8} 
{πησβ5. “Ὥσπερ οὖν τὸ ὧν, βᾶγ8 ὃ. ΟΠ νγϑοβίοῃ),:2 ὅταν 

: β , ΨΈΠΟΣ Ξ: , 
μὲν περὶ ἀνθρώπου λέγηται, τὸν ἐνεστῶτα χρῦνον 
: , ΕΟ Σς πτοξ Ξ ,βϑο  ῆνι κεν ; 
δηλοὶ μόνον" ὅταν δὲ περὶ Θεοῦ, τὸ ἀΐδιον δείκνυσιν 

΄“ ΕῚ ΟἿΣ. ᾿ Ν “ ΄ , , ΄ 

οὕτω καὶ τὸ ἦν περὶ μὲν τῆς ἡμετέρας λεγόμενον φύσεως, 
, , ΩΡΑΝ ἈΥῊΣ ἯΡΕΙ 

τὸν παρελθόντα σημαίνει χρόνον ἡμῖν, καὶ αὐτὸν 

τοῦτον πεπερατωμένον᾽ ὅταν δὲ 

᾿ἔ 

ἘΦΡ τος 
περὶ Θεοῦ, τὸ ἀΐδιον 

4“. ἐμφαίνει. ἴον, τό τ᾽ ἦν τό τ᾽ ἔσται, βᾶγ8 Ρ]αἴο,5 χρόνου 

γεγονότα εἴδη, ἃ δὴ φέροντες λανθάνομεν ἐπὶ τὴν ἀΐδιον 

ὀυσίαν οὐκ ὀρθῶς. Ἐν πλΐι8. νυν 68. 180. πη ὰ0}} ἴῃ 
ὯΝ - ᾿ - Ν ΕῚ . 

(Π6 Βᾶπη|6 86η86,} ταύτῃ δὲ τῇ ἀρχῇ συζευχθὲν τὸ ἦν, 
᾿ ΄ " - ᾽ , Ἀ ΄“ Α 

ἀνεννόητον αὐτὴν παντελῶς ἐποίησεῦ. ὕπου γὰρ ἀνα- 

οὗ Βιαπιδη παΐανθ.᾽ ΟἸδπιθη5 ΑἸοχ. 681183 ΤῊΝ ΟΚΡ ἱ Ραδαρ. 
᾿ τ Ν ἀϊ. Ἡγντημ. 

λόγος ἀέναος ; ἃη ἃ ΝΟΠΠ52 5ὰγ5 οἱ Η]Πη1,--- οἅ. Οὐ]. 

ἔλχρονος ἦν, ἀκίχητος, ἐν ἀῤῥήτω λύγος ἀρχῇ»  ὐτον 

ΡΙΟΡΑΌΪν, νυυϊῦοβ 15. Ἰθανηθα οαϊΐον, ἴθ ογάοι αὖ Οῃ68 
ἴο τοί αϊο πὸ Αὐϊδηβ πο, οἡ {Π|6 ἐοβεϊμηοην οἵ ΤΠθο- 

ἀονεί,3 μ6]ὰ ὅτι ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ 

γέγονεν ὕστερον ὁ πρότερον μὴ ὑπάρχων" ἃ ἀοοίυϊπα 

οοπαἀθηιπθά Ὀγ ὑπ Αὐτηθηΐαη ΟΠ αν ,} νν Ποῖ ἴθ Πμ65 

{πᾶῦ “ΤῊ Υ̓ΟΚΡ 15 δῸΝ οἵ {πὸ ΕΆΤΗΕπ ψτπουΐ {ἰπιο, 

ἀηα 1ῃ {Ἰπ|6 νγὰ8 θου ΟΡ πὰ Δίδη. ὃ 
ν ᾿ θεὶ ον ἮΈ ΚΎΥς « ΄ »»,6 “γ᾽ εν 

τρος γϑξννη Ξις πρὸ αιώνῶν ομοουσιος αὐτῷ στος ἐστιν αὑτοῦ 

3 ἩϊΞξί, 
ἘςοΙ. ΒΚ. 1. 

4 Ψατγία- 
θοάδυτῦπ 
ΟὨγίβάοι. 
Απηβῦ. 1607, 
ν. 14. 

5. 506. 8150 
Τανδηατ 
ἘρΒΘΡη. ν6- 
πῖσρ, 1845, 

6. Θοηἴεββ. 
Οὐποάοχ. 
Εςο]. Οαῖῃ. 

Υἱὸς ἐκ Πα- 

λόγος ἀΐδιος. οὐκ ἀπὸ σιγῆς προελθὼν, 5ὰγ5 δ. [σηδίϊαϑ.7 

Ῥὸν Πδ 15 “πὸ βᾶπηθ γοβίοναν, ἰο- αν, ἀη ἃ ον αν ον, 

Δ η4 ὄν “οἵ ο] 4, βαγ8 {π6 Ταγραπι οἱ [38. ἰχ. 0, ““ΠΠῚ5 τ. τας. 

ὨΔΠ]6Β ΜΘ 6 {Π| ΜΊΡ ἐν ΟΡ ΝΠ βία πο 6} ητο 8]] ἀρ 68, 7 Ἐν. δὰ. 

ὙΠΩΥΒ ΝΘ ΟΣ ΝΡ ἈΤΡΟὉ ΝΑ ΒΤ) ὈῚΣ εὐ τς ταὶ οα. 18ς, ; πᾶ 
ῤ τ κω 566 ὅπ ποίθ 

Τῆι ΔΜ οββίαϊι ἴῃ ψ]οϑ6 ἄγ 8. Ῥθδ6ο 5118} [γ6 μι ΕἸ ρ] 16 τ ἐμὴν νας 
᾽᾽ εν ΟἩ 118. 

ὁ Λόγος.--- 6 ορ᾿ ποπβ οἵ τηδην οὗ {πῸ τρεῖς Βὰ- 
{π᾿ ν55 ἡ {π6 [θυ πὶ λόγος, τ Π6η ἈρΡΡ]Π]οα ἴο {πΠῸ ϑδοοπάᾷ 

Ῥρύβοῃ οἵ 6 Μοϑε ΠομΥ ΤΆΙΝΙΤΥ, ἅτ Βαπιπιθὰ ἀρ 
Ὀν οππδάϊαβ, Ῥαζνϊανοι οὗ Οοπβίδηεϊπορ]ο, ἴῃ ΠῚ5 

Οοῃίεββίοη.ϑ Πιστεύομεν, ὅτι ἐκ τῆς φύσεως τοῦ Θεοῦ 

5. 566 
5. Αἴπιδη. ἀθ 
πο. Ἐ, Ὁ.; 
Οτδῖ. οοηΐ, 
Ασϊαππι. 
ἘθΞΘΡ. Π 6 ΠῚ. 
Ἐν. ΤΔ0.ν.. ο.Ψ 
4, 14,18, 22, 
1Δ0. νἱ. 7,12, 
18,14, ἄο, 
θα ΘΒρθοῖα].- 
Ἰν "5 Τῆθο- 
Ῥῃδηΐα, ΒΚ. 
1, 1ι, ΤΉ ΟΡ, 
8. Ααΐοϊνο. 
». 88, 100. 
“5, ΜΑΥΟΣΥ 

Ῥ. 44,40, 74, 
08, 380, ἄς. 
Αἴμθη. 1606’. 
Ρ. 10. Ταζίδῃ 
Οταῖ, ᾿. 168, 

Ἢ 7,5 , ν -“ ἊΣ Ν ᾿ Ε “ » -“ ἃ . 

Νοῦς, Λόγος, καὶ Πνεῦμα, εἷς Θεὸς ἐστὶν, ὥσπερ ἐν τῇ 9 Μμοιὰ. 

ἢ ᾿ ὅ τ Ξ Ὰ 
ἀνατέλλουσι Μόγος καὶ Πνεῦμα, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ πυρὸς φῶς 

ν θέ τ Ν 4 Ἂς, -“ ν ᾽ ᾿ ᾿ , Ν 

καὶ θέρμη" καὶ καθάπερ τὸ πῦρ, καὶ εἰ μή ἐστί τι τὸ 
Ἶ " 

φωτιζόμενον καὶ θερμαινόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅμως αὐτὸ τὸ 
- ΚΥ τὰ " ΄ δ 5 ͵ ᾿ ςι λῶ 

πῦρ ἀεὶ ἔχει φῶς καὶ θέρμην, καὶ ἐχπέμπει φῶς καὶ θέρ- 
" Ξ ε 

μην" 10 οὕτω καὶ, πρὸ τοῦ δημιουργηθῆναι τὸν κόσμον, ἦσαν 
ε ΄ὔ Ἀ - , - -“ 

ὁ Λόγος καὶ Πνεῦμα, ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ φυσικαὶ, ἐπεὶ ὁ 
Ν -“ -" 

Θεὺς νοῦς ἐστιν, ὡς προείρηται. καὶ ταῦτα τὰ τρία, 

“ - ἌΣ νὸν, , 5: ων - ν , ν ν πηρηΐα ΕἸά, μιᾷ ψυχῇ τοῦ ἀνθρώπου ἐστὶ νοῦς, καὶ λόγος νοητὸς, καὶ δέος, Ὀαν 
" ΩΣ τ “" ν ᾽. Ἃ " ν᾿ ΚιμημηοΙ, Ρ. θέλησις νοητή" καὶ ὅμως ταῦτα τὰ τρία εἰσὶ μία ψυχὴ 13, κα. 

“Ὡ , “ “ - 

κατ᾽ οὐσίαν τῇ ἀληθείᾳ. Πάλιν τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ ὀνο- " Φῶς, πα- 
ΡΣ ΒΕῚ , ῦ Θεοῦ ἡ δύ ΡΜ »οὺς͵ ράδειγμα 

μάζομεν σοφίαν τοῦ Θεοῦ καὶ δύναμιν, καὶ υἱὸν αὐτοῦ" τῆς ἑνώσ- 
εως, “ιυβείη διότι ἐστὶ γέννημα τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ τὸ γέν- 

᾿ " ω " ω Ρ ρολύτις Ἐχρ. ΕἸα, 
». 384. Β, 385 
Δ βη.; Τατίδη 
Οταῖ, ν. 14δ, 
Β.; Τπθορῖι. 
ἃ ΑΙ, μ. 
02 Ὦ. 8ᾳ.; 
5. Αἴμδη.α, 
ἷν. ; 5. Ερῆγ, 
Βογπι, πᾶν, 
Βογας, ΙΧ ΧΙ, 
Ἡμ, Ὁ 
ῬΙαο. Απαὶ, 
ΑΔ, βάχοι, ν. 
08; Ἐπιβονν, 
ΤΏΘΟΡ]Ν, Βν τ. 
ΒΚ. ἰ. 38, 84, 
ἅς, 

νημα τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου, καλοῦμεν υἱὸν τοῦ ἀν- 

θρώπου, καὶ ὥσπερ τὸ νόημα τοῦ ἀνθρώπου ἐστὶ γέννημα 

τῆς ψυχῆς αὐτοῦ" οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν θείων αὐτῶν. κ. τ. λ. 

Βαῦ, ὀχοορῦ ἴο ἃ ἰθαγποά ΟἸθοὶς, λόγος ΟὨΪν ΘοηνοΥ5 
{πὸ 14οα οἵ νοΐθο οὐ Βρ660}}.}} ΠῸ νν5 οἈ]]οα λόγος, 

ἴζ 15 5814, “αιαϑὶ ἀοοῖον Ποιηΐμ απ), λεγόμενος οἱ ἐπαγ- 

γελλόμενος, “(0] ἃ οὐ ρτοπιϊδοά.᾽ ΤΠΘΟΡ ν]δοί,12 

ον οι", σΟ]68. ΠΟΆΤΟΙ {πὸ ἐγα ἢ, ψ οὴ ἢὸ 88 γ8, {Παΐ 

Ηδφ ννὰβ οαὐ]]οὰ “όγος ἐπειδὰν τὰ τοῦ Πατρὸς ἡμῖν ἀπήγ- 
5 ποῖος, ΄ . “ “’-ξτ αν ᾿ “ Ἶ ν 

[τὲ μοι, γάγῃς σου τὸν νοῦν, προαπαντᾷ τὸ ἣν, καὶ πανταχοῦ γειλεν, ΤῸ τι8 Ηο 18 τὴ ὕοπν θοοδυβο ΘῸΡ ΒΡΆΪΚΘ " νοῖος τπαΐ 
υνήσεται ΡΞ ἘΣ ΝΡ ΝΣ 'ὼ. ἡδεῖ . ΕΝ Ὶ : τοοῖκ α νοῦν.᾽ 

Ἰνοῦς, τὴν Τθ τρέχον, οὐκ ἔα σοὺ τὴν ἔννοιαν εὕρειν τινά στάσιν. καὶ χῃίο πηᾶη {πγοι ἢ Ἡ]πὶ, θη δ σδμη6 0 ἃ8 ΠἸΌΠΙ 5. Ἐρῆγ. δὶ 
ἘΡ Ὡο ἀν ἘΣ Ἐς ἘΦ τς , ΔΕ ΞΑ, ἘΕΥΗΕΝ 

τοῦ ἣν ὑπ- ἐπὶ μὲν τῶν κτιστῶν τὸ ἦν, τὸν παρεληλυθότα χρόνον δηλοῖ Ναὺ. Ὁ. Βόστη. οἢ. Πα ]ν ἴῃ συθαῦ απ} 1] γ,. νν 11} ἃ πιοϑβᾶρο οἱ Ἰονὸ ἴἰ. ν. 11 Βς 
ερανίστασ- . νος τ »,! ΙΑ δ δ Υ ἡ ἢ Δ» ἘΠ ἄντ ΕΝ ς ᾿ Λάν, Βογαῦ, 
θαι δύναμιν; Ξ1' ΞΕ τῆς ἀκτίστου Τρίαῦος τὸ ἀεὶ καὶ τοῦτο σημαίνει. Δῃη γτοοοπο αἰ !οη, τι ἰοῦ ΠΠῸ νοιιο ιβαβοα ἕο δῖνο 8 χχχί. 5, 
Κ, ΟΥτί! ΑἹ. ᾧ ἢ ἌἋρηγχῦ ΑΥ 5 . ΠΟΥ Ω] ᾿ ἡ Σ 1" . 12 6 ἀρ δ δὲ, ΒΡΒναθπιθ βαγ8. οἵ {Π6 βϑπογαίοη οὐ ἴΠ6 ΚΝ, ἴῃ οἂν ονπ ψνολβ; {Ππαῦ γγ πα στ] ἀπ ἀουβία μα ΔΩ μὲ σον παν 
Α.Β.14Β.6. . 5 4 ἢ Η ᾿ ΓΦ ', ». δδῦ, οὐ, 
ΞΕ Ἰ2α «"); ἸΔ)α. «Ὁ Ί1:3) σιν πὰ ΟἹ ΣΟ» Ρε]ίενο ἴ, “Οον, ψ}ο,᾽ βᾶγ8 {π6 Ποῖγ Αροϑί]6, μεσ 
. Βοστη. ἱ. ΨΟ]. ᾽ ᾽ ν : ὸ . . ω Ω . . 

ἔτι {πᾶ “1 15. [Ὧν ἀθονο, οὐ ἴοο. 6} ἴον, {π6 Ἰηαυΐνν “80 απ {π|08 ἃΠ ἴῃ αἰνοΥΒ. ΠΠΔΠΠΟΙΒ. ΒραΪκο ἴῃ 



Οπαρ. 

1 ἨΦΆΌ. ἰ. 
12. 

3 5, Ζοη 
χν. 22, 15; 
χυΐ!, 8,14; 
ΧΙϊ. 40, δ0. 

3 1ὴ Ὠἰ51.. 
ἘΌΓΡΥ,Ρ. 243, 
240. 

4 Ὡς Μίὶρ. 
πὰ Ῥ. 4Σ00, 

ἙΕ. 

5 ΤΠΘΟΡὮΥ- 
Ἱδοῖ, 1, ο. 

ΘῚΝ. 8. 

7 Αγίβε, 
Ῥοσξ, 20,11, 
απ ἀς Τη- 
ἴσγρτ. ἵ, 1. 

5 Ὧο αἰπετ. 
Ρ. 86, 

9. Απιδγῆ.- 
Κοκῆα, Μᾶ. 

᾿ ΠΌΒΕΥΔΥ, 5]. 
Ι 3. 

! 

Ἰ0 1΄ὰᾳ,ν.34. 

ἵ Τὰ, χχ, 

Ι 

Τὴ ΝΟΤῈΚ ΟΝ ΤΗΕ ΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. Ζ0ΗΝ. 8 

εἰπιθ ραβθὶ ἀπίο ἴμο ἰδέ μοῖβ ὈγῪ {π6 Ριορμοίβ, ἐπ᾿ αἶβὸ Ῥίπάαν, 1 ΟἹ. ἶκ.δο. 

ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῶ Μὴ νῦν λαλάγει τοι- 

Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, Βα]: ΤῊΗΕ ΟΚΡ αὗτα---- 

Ἡ πιβ86}, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον.---ὖτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ Β6βι. φλυόρει, λήρει : 

ὐ Ξ ζ ὰ ὅν ὁ ηρ---ἃ . . . ἘΡ" 

το πὴ τσ» ΡΩΝ ἐὰ γἣν ὑας ἰρρϑὶ ΠατῚς ΧΟ Λῃᾷ {ΠῚ ππᾶν ἀραΐη αποῖο ἔγοπι ΤΗΘοοτει8,2 καᾶ τ 126} 
λαλῶ ἐγὼ, καθὼς εἴρηκέ μοι ὁ Πατὴρ, οὕτω λαλῶ ῈΡ ἵὲ Ψ ἀνλα παν τυ . 188. 

Χο.3 ες [5 ὁ “όγος {πογοίονο, θθοαιβε ἐλάλησεν, [Παΐ Ὃ ΤΟΣ ΓΗ ΣΡΑ͂ΓΕΕ [γΐ ἐμ νυν 

ἰβκ, Οον με] ἃ ἱπιουσουνβο νυ Ὁ] τι8. Ὀγ νου οἵ τποαι}, ἀπο αν ον σεν δι 
τπνουσῖ Η πη, 0 ἰ8 {ΠπῸ ΟΧρΙῸ88. ἱππᾶρο οἵ ΗῚ5 ἁπὰ--- 
Ρειβοη." ἧἅπτοκ τΔρ πίλοτος ἵῦτε Φιωτ Τοὶ δὲ ποτὶ σκιεραῖς ὀροδαμνίσιν αἰϑαλίωνες 

ΒΕΥ8 5. Οτοροιγ," ΦῚ ετδκωον ἢ πιὲπερ., 7 εττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόγον'--- 
- Ϊ 3 3 Ῥαγ, ὕ85. 

πιπ Ὑ ἄδριχιερετο--πίλουσος ετότερ- ἀη ΑΥΙΒΙΟΡ ΙΔ Π6Β, 
ἐδ οἷ “ τ δ᾽ ̓ Γι ς 

ποτ ὅν 2 50., οτορ, ᾧρωσϑι ετοότερθεω- πεῖ πδνοῦ θγ06 ἣν; ὅτι Ξςη. 
ἃ καὶ λάλος καὶ συκοφάντης---- 

ΡΠ ΚᾺ 340. “ἰοῦ Τποὰ αὐὸ τὴῖ ΚΡ οὗ {Π|6 ἐὐατε τς: Ἶ ΤΕ 
ῬΑτηεα, ΟΡ {ἸῸΠ| ονου] βίη, {πΠ6 ατοαῦ ΠΙΡΕ 150 Βα ]ρ 468, 461. 

Ῥείοβε ;-πτίμο ϑ ον τ μΐοιν πλθπ ὁὰἢη ππαονβίαηα, ἀπὰ - τὸ λοιπὸν δ᾽ εἰς ἐμὴν πόλιν κρέων 

{6 ΔΙαπ ψΠοπὶ οἴου πηθὴ ἀπ θ6 014. Ης Ι5 ὁ “όγος, ἧσσον λάλον σου πεμπέτω τίν᾽ ἄγγελον. 
88 Ὀείηρ; ἑρμηνεύς, Γπξογρνείοι οὗ ΠῚΒ ΕΑΤΗΕ ΚΒ Μ}} (ο Ὅτι χαλεπὸν τῷ λάλῳ ἐστὶ σιωπᾶν, καὶ ὡς ἐν ὕγρῳ 

8: ὁ μὲν λόγος ἑρμηνεὺς διανοίας πρὸς ἀνθρώπους, βᾶγ8 ἐστι ἣ γλῶττα' 88γ8 ΤΠΕΟρἨΓαβέιι5,5 καὶ ὡς οὐκ ἂν ᾿ΠλλτΟνμς 

ῬὨ1]ο," ὥσπερ καὶ πᾶς λόγος τὰ τοῦ νοὸς ἀπαγγέλλει σιωπήσειεν, οὐδ᾽ εἰ τῶν χελιδόνων δόξειεν ἂν εἶναι λ α- 

βουλεύματα. “Ναῃηι βαποίε Πἰτογ ἀοσοηΐ,᾽" βαγ8 λίστερο ς" 
1 μδοϊαῃτῖαβ,. ΚΠ] τη 1) 61 ΕΠ] Ια πὶ, 16] 6588 δ εγπΊΟΠΘηι, -- χελιδόνες, ὥς ποκ᾽ ἕτερπεν, 

βῖνθ ἔϊδιηι. Πὐϊομθηι ; ᾿ζοηη 16. οἐοοΙῸΒ. ΔΏΡΘΙΟΒ ἼΕ] δς λαλέειν ἐδίδασκε---5 ὁ σϑοιν, ἢ 

ΒΡ᾿ΓΓ5. 6886. Ναϊη 560 οϑύ Βρ11{π|8. ΟΠ νΌθΘ. Ἰά Σά: 83 ᾿ 
πο δρν ἐυμομ Ρ ΠῚ Απᾶ 88[ἴο λαλία, εἴ τις αὐτὴν ὁρίζεσθαι βούλοιτο, Βᾶγ5 

Δ] Π’αυϊὰ 5 σα βοαηΐθ ῬιΟ] αὐ 8.---- 116 ὁπ 81} οὐ 1ρ86 ἀμ να Ἄττ, ὰ ἘΕΧΣΥΣΖΟΣ 
ἘΠ ποτ ΣΉ ου δ τῆ ΤΠΘορΡγβίμβ, ]. ο. εἶναι ἂν δόξειεν ἀκρασία τοῦ λόγου, 

᾿νῖ 8, ἐ 6 ἢ ΟΠ γΟ06 86 Β0Π0 6 ΩΝ : ξ 
Ρ Ἷ Ἶ ν ὙΤΝ μὴ ἘΓΝΕ ΔΙ ΓΒου ἢ ἴῃ {πὸ Νονν Τοβίδιηθηῦ τ Πὰ5 ΠΟΙ ΘΙ ΠΊ6ΔῈ- 

5] γνΘΡ θα τη, οα Β0]]Π]οοῦ Ὑ Ε : ᾿ Σ 
6 Β Ε ὰ Ὧθ..8 (ἢ, ἴῃ, 88 ἴῃ οἷ. ἰν. 42. ; νἱῖ1. 48; 5. Μααν χῖν. 70. 

6} 5 δ φβοραϊατα {ὰοναΐ ἀβαναβ; 14 οϑί, ααοα 1116 δῖ τ τάδξῳ ἐς ὲ προσ. β 
᾿ : ξ : ᾿ς Βαὲ 1ἢ λαλεῖν 15. ΒΡ ]Υ “ἴο αἰξον,᾿ οὐ “ἴο Βρθᾶκ, 

τηδ βίον Γαλατ5. οββοῖ ἀοοίν πε 1)οὶ δὲ οο]οβεϊβ ἂ-- , . ς Ε : 
Ξ3 ὲ : λέγειν 5. “ἴο Βρθαῖς ν] ἢ ὙΘΆ50, ἴο ΘΟΉΥΟΥ 4688, 0 

οδηϊ ὦ Βοπιΐϊῃ πὶ Ρρτοΐον πὶ: αὐοα ἰρβαπι ἐἤεγς " ν ᾿ τ ἀκν ἤλνὰς, 
: ΒᾺῪ 5 τὸ λαλεῖν ἐΠογ ΟΥ 15 σο πουῖο, ἀπ τὸ λέγειν 15 

Ῥτΐπιο Ἰοσὰ ἔπ 5 65 αὖ ΡΥ οὰπὶ ἃ ἃ πὸ οα΄ α 6-, ἈΝ ΣΈ ΤΔΕ τὸ ανν ἔ 5 
᾿ : »» ϑρεοϊῆς, βίποθ ᾿ξ τα ῖγοβ ἃῃ ΟὈ]οοῖ, λέγειν τι. 80 

τ δῖα τ, δὲ 116 νόσοι Π)οὶ δο νοϊαηίαίομι τονοαγοῖ. Ξ ν τ Η ΑΣΣ 
Ὰ ᾿ Σ αἰ8ὸ λόγος Αἰ 8. ἔτοπὶ ῥῆμα, φωνή, φθογγή, ἔπος, ὅτο. 

Βυξ λόγος ἀοοβ ποῖ οοπ {ἸῸπιὶ λαλεῖν. “όγος, ἐξος ' ἐπ ἡσθις αν η ον τὸ, 
: ᾿ ΠοΟνν οὐ ΠΙΟΤῸ ΘΠ Ἰββϑίοη οἵ {Π6 νοΐοο. ---τὸ μὲν γὰρ 

ὙΥ Ποῖ ΠΟΥ Ὁ τηθᾶη8 “ἃ ψοτ, ἃ βεηΐοποο, ἃ αἀἸἰβοοῦγβο, ἕ ᾿ ἐν τ, τειν οὐδ, , πὰ ον; Νηρ ἃ. 
στόμα σύμβολον τοῦ λόγου" τὸ δὲ ῥῆμα μέρος αὐτοῦ" δε τας. ΑἸ. 

ΟΥ̓ ΤΘΔΒΟῊ,᾽ 15 ἴῃ 1[561}{ ἸΠΒΘΡΑΓΆΡ]6 ΠΡῸΠπι Ψυχή" ----λόγος 
δὲ φωνὴ συνθετὴ σημαντική, ---ποῦ 8580 λαλία. “αλεῖν 

καὶ λέγειν ---διαφέρει, βᾶ γ8 ΔΙΠΠΙΟΠΪι5,8 λέγειν μὲν τὸ 

τεταγμένως προσφέρειν τὸν λόγον λαλεῖν δὲ, τὸ 

ἀτάκτως ἐκφέρειν τὰ ὑποπίπτοντα ῥήματα. Αμά {18 

15. Ῥιονοῖ θοιλ Ὀγ {πὸ οἰνιμοϊοσν ἀπ Ὀγ {πὸ ἀοεῖνα- 
{ἰνο8 οἵ λαλεῖν. Τ|ι6 σοοῦ οἱ {{|8. Του πὶ 15 ΡΙΌΘΔΟΪΥ 

{πὸ ϑ'αηβοῦ λαλ “ἴο ρ]αν, βρουῦῦ τυδηίοηϊν, πα ἴὸ 
10}} {πὸ τοῦ ;᾿ ἔππι8. λάλαᾶς, “ὁη6 Ψ}10 βρουίβ, 10}}5 

ἀπο ἴοηρσιο ; λαάλαναμ, "“βρονέ, Ἰαρρίπρ, οὐ Ποκίηρ ἢ 
λαλανᾷ ὅζο.9. 800 αἶξοὸ ἴῃ ατοοῖκ λαλεῖν 15 Βα14 οἵ πιθῃ, 

οἵ δηϊπηα]8, ἀπ οὗ ἱπαπὶπηαΐο {πη σ5; δα 15. ἀουῖνα-. 

Εἰν ὁ 5. ΤῸ 8}} ΠΙΟΡῸ ΟΥ̓ 1658 ΟΧΡΙΌΒβῖνο οἵ πιοτὸ “ (Ἰ}κς οὐ 

Ῥτγαα]6 τ πουὲ βοηβο.᾽ Τι5 ΤΠ Θοουτα8,}0 

- χ᾽ ἃ στιβὰς ἅδε, καὶ ἀκρίδες ὧδε λαλεῦντι, ἡ 

δῃα---}} | 

“Αδὺ δέ μοι τὸ μέλισμα, καὶ ἣν σύριγγι μελίσδω, | 
ν᾿ “ ᾿ Δ ’ 

Κὴν αὐλῷ λα λέω, κἣν δώναχι, κἣν πλαγιαύλῳ. 

ἴι, 03, 

κ 14. ἀς 
Μίκτ. ΑΌγΡ. 
400. 

Ἔ ΄ . ἣν " ν 2 ΠΩ Φ » . - " 

ὙΥ ΠΟΥΘΔΒ λόγος, ὁ μὲν πηγῇ ἔοικεν, ὁ δὲ ἀποῤῥοῇ" πηγὴ 
Ν 4: Σ ’ , δὲ ΄ ᾽ Ἂ , " Ε λο δὰ 

μὲν ὁ ἐν διανοίᾳ, προσφορὰ ὃὲε ἣ διὰ στόματος καὶ γλωττῆς 

ἀποῤῥοῇ.8 Ὑα 566, {πο6η, {Πὰς λόγος, {πὸ Βροιξαπθουβ ἣ ἔργον 

οἰβρυϊηρ οὐ {Π6 501}}9 15 σοῃβι ἀονοὶ Ὀγν {Ππ|ὸ Οὐοο ΚΒ ἃ8 ΤΡΣΣΤ 

ἰπΒΘρ 8 }6 ἔγοαι ἴξ, νυ μθίμον ἵξ θα ὁ ἔξω λόγος, οὐ ὁ ἔσω πνεύματος. 
λόγος ὁ ἐν τῇ ψυχῇ. ΟἿ 8 βἰυρ}]ν {Π|6 ὀχργοββίοη Στ 
οἵ ἐδ οἵδιοῦ, ἃ5 ἴῃ αἰ “ταῖῖο,᾿ δὰ “οὐδξϊο,᾽ 1.6, 

“ΟΥἹΒ τέο ;) ὅτι δύο λόγοι εἰσίν, βᾶγ8 Ρ] αἴατοὶν, 1} ὁ μὲν 

ἐνδιάθετος---ὁ δ᾽ ἐν προσφορᾷ : πᾷ ᾿ι6 (615. Ὁ5. [ἈΥΓΠΟΓ 

ἌΔ]. μοκί. ἱ. 
οὔ, 

Ὦ Τὸ ῬΏΪ. 
πος. Ρυγίμο. 
'ϊ, οἁ. Τ. 

12 χόγος 
ἐνούσιος. 
5, Δέρδη, 
Νῖς. Οοης. 
ὈΙΚΡ.ΡΟ9ΟΛ. 

προφορικός, 
ἰϑϊὰ. πρωτό- 

τόκος, Τρο. 

ὅτι καὶ τοῦ ἐνδιαθέτου λόγου καὶ τοῦ προφοριχοῦ φιλία 

τέλος ἐστὶ, τοῦ μὲν πρὸς ἑαυτὸν, τοῦ δὲ πρὸς ἕτερον, ψΥ Ὠ]ΟΝ 

ἰηἀοοὰ ἰ5 τα νΠθὴ Βαϊ οἱ ὁ “όγος ἴο νοι {Π6βὸ 

Θρ ἐπ ῖβ νογτὸ ΔρΡΡΙϊοὰ Ὀν βοηῖο οἵ {πὸ Εδίμουβ,}3 ἀπά 
αἰζον {Π 6 πὶ ἀἰδιονιοα Ὀν διογοίϊο. “όγος ἔδεη, ἐς παι τ κυ γσῷ 
Ἰοηββ ἴο {πὸ Βίβοδὲ οὐάου οἵ ἱπίο]]θοὶ ; 1ξ 18. οὔξθι οὶ. ν.1ο0 ἢ. 

ζ .; ὸ 2 νδιάθετος, 
Βα οἵ (6 κοάβ, δῃὰ οἵ ον ; δῃᾷ θεῖος λόγος, λόγος 'οϊά. ν. 85 Β. 

ἕ ᾿ τ , ἐλλλμονι Δι “υκεῖν Ματζ. 
θεοῦ οἴϊεηῃ. οσσαν ἴῃ οἰαβθίο Οτθοὶς ; [Ὁ λέγειν 8 Ρ' 75 Ὁ. 

ἸΣο Μίαν. λαλεῖν ΜΈ διανοία. ῬΆΙ]ΟἾ3 ἩΠ]Παβεγαΐοβ ᾿ὰ ὈΚ ΛΌΓΟΙ, κοταῖνον ποὺ, 



ΝΟΤΕῈΚΣ ΟΝ ΤῊΗἙ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 590ΗΝ. [Ὁ8Δ». 1, 

1 ΘΟμΡ. 

λαλεῖν ἴῃ 1 
ΟοΥ. χἷν. 

3 10.1,3,24. 
! 

“Ααν. Ηκτ. 
140... σα ΧΉ, 

δ περὶ τοῦ 
τίς ὁ θεὸς 
κατὰ Πλάτ- 

᾿ ὠνα. λογ. ά. 

ΨΠῸ νγὰ8. βίνθη ἴο τῆς ἴο ἘΞ ΠῚ5 τε ῆὲ λόγος. 
Διανοίας μὲν γὰρ τὸ καταλαμβάνειν, προσφορᾶς δὲ τὸ 

λαλεῖν ἴδιον. ΤῊΝ ἜΧρΡ απ ἴο 5 ΨῈΥ λόγον λέγειν, 

λόγον εἰπεῖν, οὐσαν ἴῃ {Π6 Ὀδδῦ δαΐμουϑ, ἔνθα θη ]ν ἴῃ 

Ρ]αΐο, θαξ λόγον λαλεῖν ΟὨΙΘΗ͂Υ τη Ἰαΐον νυ} ΓΘ ΓΒ, 85 6.8". 

5. Μδικ 11. 2, ἵν. 88, ὅζο.,} οΥ 10 15 ποῦ 80 οουθοΐ, 

ΔΙΓΠΟαΡἢ ῥῆμα λαλεῖν 15 τἸρηῦ. 6 αἰδο ἀπάθυβίαπα 

{Π6 σϑϊαίϊνο τπθαηϊηρ; οἵ λόγος Θεοῦ ἃπα ῥῆμα Θεοῦ: 

ἀπ μον ἔλα ]ν δηα ἀδορὶ]ν ὁ “όγος, ὃς ἀληθείαν ἔλεγεν, 

Βαϊ οἵ ον, 1 δπὰ Μν ΒΆΤΗΕΚ ἃ16 ΟΝῈ. 

ϑροῖησ, {Π6 πη, (Π6. τηθδπηρ οὐἨ λόγος, {115 λόγος 

Ἠο]4, ἃ5. ἃ τηδίίου οὐ σοῦγβθ, 8ῃ ἰπηρουίαπέ ρ]δοο, ποί 

ΟΗΪγΥ ἰπ Οτθοῖς ϑομοο β. οὐ ῬΠΠ]ΟΒΟΡΩν αὖ ΑΙ ΘΠ5, 

Ἐρθβιιβ, ἃηα ΑἸοχαπάνα ; θαΐ 150. 1ῃ {Π|6 ἀοοἴ"]168 

οἵ αποβίϊοίβι, αὖ {π6 {{πη6 οὗ {π6 Αροβίθβ, δ τον 

{Ππ6η}. ὅϑοπιο, {πουοίονθ, βὰν ὑΠαὉ Δ]} 8105 ἴο (ἀποβίϊο 

ΟΡ ΠΙΟΠ5 168 ἴο 06 θα πμα ἴῃ ΘνΟΡῪ ρᾶρο οἵ {Π|ὸ Νοιν 
'Ῥαβίαιηθηΐ ; ψ Ή116 οἵμουβ ἄδην {Ππαᾶῦ Δην {γᾶ6ε οὐἉ {Π6 πὶ 

εχϊβίβ. ΤῈ ὑγλαἘ} 1165. ῬγΟΌΔΌΪΥ Ὀούννθοη {Π6 ἔνο. 
Ἐὸν {πὸ μον ΑΡοβι]65 πηπϑὺ πᾶν ὈθθῺ αἰῖνο, θ (ἢ ἴῃ 
Ἐπὴν Ῥυθδομΐπρ; ἀπ ἴῃ {Π|6 1} ἩΥΙΓΠ5, ἴο [Π6. ΘΥΤῸΥΒ 

ψΠΐο νοτο ΤΠ0η [δῦ βργοδαιπο; δηἃ νΏ10}}, αἰον 
(ποῖ ἀθαῖ ἢ νοῦο ἀΡΠ6] ἃ Ὀγ 4016 ἀπ ἀδυ]ηρ; τη}. 

ΤῊΪ5. 5. ποῦ {ΠπῸ ῥ]δοα ἴο δηΐου ἰπΐο ραν σα ]αν5. οἡ 

(15 βαθ)εοῖ, Ὑοῦ ομδ οαπποῦ θα ποίϊοο {Πὰὺ ὅδ, Ῥαα], 

ἴον ᾿πβίδηοο, τοίευγεα ἴο {}185. [α]5θὸ γνῶσις, Ψ ΠΘΠ. ἢ 6 

ἵργγοῖο ἴο ΤΙ ΠοΙ ἢ αὐ ΒΡμοβιιβ,2 “το Κοορ {πα ψΠ]ο 

τᾶ8 Θοπη πη 64 [0 Π5 {ειιδέ, ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους 

κενοφωνίας (καινοφωνίας να1.) καὶ ἀντιθέσεις τῆς Ψευ- 

δωνύμου γνώσεως: μὰ ἴο οΠαῦρ6 βοιηθ {Παΐ 

{πεν 5 οα ] 4 ἔθδο} πὸ Οὗπον. (ον 578 6:6) ἀοοίν]η6 
φ ’ ΄ Ν , » 

μηῦξ προσΞχειν μύθοις και γενεαλογίιαις απ: Ε-} 

ἄντοις αἵτινες ζητήσεις παρέχουσι. ΤΉοΒ6 γγοτ ποῦ, ρ ς ς ςφητησεις ΡΕΧ 

[ΔὉ]65, δας ταν ι}5, ἃΠ 4 βΘΠΘΆ]ΟΡ] 68. ΟἵὈ Θ0η8. ἰδιϑ}} 

Ὀγ πο ποβέϊοβ, οἵ ν]ηοῖ 5. ΤΡ Προ 85 σῖνοβ ἃ Βρθοὶ- 

τη6η. Δπᾷᾶ οπο οδη Πάν αΪν τϑδά, ἴον Ἰηβίδποο, Ἐρβοβ, 

τι. , 4, ὅζα, ψΠογ6 ΞΟ ἢ ἜΧΡΓΕΒΒΙΟΠΒ ἃ8 αἰῶν τοῦ κόσμου. 

τούτου, ἄρχων τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος ΟΟΟῸ, ψ ποις, 

θοῖπες τοπηἀοὰ οὗ πιδην {κὸ ΘΧΡΙ ΒΒΙΟη8, ποῦ ΟἿΪΥ 
διποηρ (Οποβίϊοβ, θαῦ ἀπο Ἰαΐον Ῥ]αίοηϊο τυ ϊζουβ,. 

ἃ58. [ἀπ Ὁ] 1οΠτι5, ἃ 45 Μαχίμπηι5 ΤΥ, ν᾽ Πὸ [6]]5 τι5,ῦ 

6.5. οὐ γὰρ τρισμύριοι μόνον θεοὶ θεοῦ παῖδες καὶ φίλοι, 

ἀλλ ᾽ ἄληπτοι τα τοῦτο με ὲν κατ᾽ οὐρανὸν αἱ Ἔπτ ον 

φύσεις, τοῦτο δ᾽ 

οὐσία τ.--- αδοχὴν ὁρᾷς καὶ τάξιν ἀρχῆς καταβαίνου- 

σαν ἐκ τοῦ Ἶ εοῦ μέχρι γῆς. 

Βυῦ 5. ΤΖομη Ἰϊνεά Ἰοηρον, πα τ τοίο Ἰδαίου {Πδη 

5, Ῥαὰ], πα βὰν ἴΠ6 Οποβίϊο ΠΘΟΓΟΒΥ ΤΟ Μ]ΔΟ]Ὺ 

βΒρυοαῦ, (πὰ πο. Ηδ ργόθαῦ]ν ψυυοΐο ἢ ΟΌ5ΡΕΙ πὰ 

ἢνβὺ ἸρΊβ616 δὲ Πρμθβαβ, νυ ποτο {Ππαΐ σοπι  παίίοη οὗ, 

Οτθεὶς ἀπὰ αβίουη. ποίϊοηβ ΠουνΒῃ6α ; γα σαπποί, 

{πογοίογο οπου αὐ 18. δἀορίίηρ, Π|ὸ δ). Ῥαὰ], σοι- 

(αἱ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ἢ ἴ1586. ΔΙΠΟΗρ {πΠ6 ΟΠΟΒΕ08 ΜΊΝοια, 

ἢ ἀοαθε]οββ Πα ἴῃ υἱοῦ τ Βρϑακίηρ οὗ ΛΔπίϊ- 

ΘΠ νΙβίβ, ἴῃ ογθι ἴο τοίαϊα ἔθη, Ομδ οαπποῦ θ6 Ἔνθῃ 

ΒΠΘΉΕν δοσιαϊπίθα ἢ {Ππ6 τυυϊεηρ8. οἵ ΡῬ]αΐο ἀπά 
οἵ 15 β6ῆοοὶ, οὐ ποίϊοθ ὑπὸ Τνοαᾳαθηΐ πιθηςίοη οἵ θεῖος 

λόγος ἃῃ4 θεοῦ λόγος πῃ ῬΊΙ]Ο, ὁ λόγος τὸν κόσμον 

διακοσμήσαις---ἰδέα τῶν ἰδέων ὁ θεοῦ λόγος---τὸν δὲ ἀόρα- 

τον καὶ νοητὸν θεῖον λόγον καὶ θεοῦ λόγον, εἰκόνα λέγει 

θεοῦ"---τοῦ τοδὶ ἂ8 ψ (ὁ ἴῃ Κὶ, ᾿νεηεθιβ,2 {Πα γα]οη- Ε. 

{ΠΠ8 δοοιδβοά 5. Φο η οἵ πανίηρ ἰΔαρ ἢ ἢἷ8 Οραοδᾷ ὅς. ἔ 
ἁηὦ [Π6 βΘπθυ το. οὐἨ 811 ὑπ]ηρ8. δοοονάϊπρ τὸ ΠΪ5 τας 

νίονν8, ἃπἃ ΠρὰΡ ὨΪπ αποία {πὸ νου 5. οἵ {πὸ ΒΟΙΥῪ εἰ Ὁ 

ἈΡοβύ]θ τὰ {Π|18. ἢνβί οἰαρίοι, ἴῃ βαρρου οἵἨ ἢϊ5 ἄοο- 

{Ὑ1Π6----ὐν Πουΐ ΤΠ ]Π]κΊ Πρ; {Ππᾶ0 δ, Φοἢ τνὰβ5 Ἰοὰ Ὀγ {ΠῸ 

Ποῖν ΟΠΟΒΤ ἴο ΟἸἸοο88 σου 81 [ο 1 Π18. ἴῃ ΡΥ ΟΙΟΙΘΠΟΟ 
ἴο οἴ 6 υ8 ἴον βοπια ἀθἤ ῖΐθ ραρροβθ8 ΤΊ] Ἰπάριηθηΐ ϑἸωάννης- 
οἵ Μαδιαν οΣ βθθμ8, {Ππθ νον 6, δου" οοΐ, 16} [6 ΒαΥΒ: τὸ τ τετες 

1 Ὅς Μιμ- 
Ρ. 4,δ,0, 

ροδοξούν- 
“Ῥανίουῦ οἷ 1ὰ οἰοβθ οϑῦ ῬΟββίθ] ὃ. Φθλη ΟρΡόβο τῶν πικρὰ 

περιαϑρῶν τπη6 γόιιτό Οπγόθοτπε ἃ ἀπο ορίμΐοι (ποβέϊαιιθ, οὗ βλαστήμα- 
ἀδπ5 1ὸ ἰδηραρϑ τηδηιο ἀὰ (ΠΟ ]οἰβπι6.᾽---- Μ 5 ἀ’ οὰ τα, ἐΡμονς 

ἢ ᾿ Σ ν ουχὶ πρὸς 
6 ηΐ-1} 66. Ἰδηρᾶρο ὕ---1}] οδῦ 16 Ρ]5. ἄοοῖ]ο, 16. Ρ] 5 αὐτὰ ἘΠῊΝ 

ΒΘΏ510]6, [6 Ῥ] 5 οΠοὺ οὐ 16 θ]ὰ5. ἀϊοαποης 465. ἀἰβοὶ- ἬΝ νο 
απο- 

Ῥ]ε5. 46 βοὴ Μαῖξιδ δ 1] πὰ βαϊνὶ ἀιοιηθ δαΐτο ὅοοϊο. τέμνει γορ- 

-οΙΆβῖο οὐ ἰὰ ανδοθ, [Ια Ῥα]θβεπο οἱ 1 Εϑυρίο, το- Ὑ ΦΎΣΕΙ 
ΡΙΓΘβθηΐῴοβ οὗ οοπίοπτιοΒ ἀδη8 Προ, ποὰβ οι] ομΐ τι] τ ΕΣ ΟΡ; 

δ; Ἐρίρῃαμ. ΘΧΡΠ ΘΙ 66 ΡΠ ΟΠπομηδπο. ὴ ἐπε τὰ 
κμο5. ποβίϊαιιοδ, ῬΡοὰν τόβοιιἀνο 108. βυδηἦβ ρνῸ- ῖρ.Πεν μδι, 

Ὀ]δηπο5 ἄθ 1ὰ οὐόδξομ. ας τόμ αο τηδξόιϊο! μὰν πῃ “ἢ ἔθιδίομτ 
ι ΠΟΒΈ - 

δῦ6. Ἰπηπηαίόν 16], ἰὼ οἰναΐο, 1ὰ ΘΟ! Ρουβαίίοη, 1ὰ γό- οἴδπι, γο.1. 
Ῥ. 54. Ν6- 
ἃπάύογ, Θοι. ἀαπιρίϊοι, οὐ 1ὰ ὑΘρυΙϑ πἸβαίίοη 65. ὄβριυὶ ὄ ΡίΙΟΙ, Ῥ ὅβρυῖβ. δρρεο]όβ ΔΕΘΈΡΤΩΣ 
αμποβί, ϑιυβί, Βοσηπηθ8, ἃἀπιοίζαϊθηῦ αἰνοὺβ ΡΥ ΠΟΙρ65. εὐ αἴνουβοβ 
Ρ. 00,54. ἃπὰ 

1πῈ6}} ΠΟ 068 ΔΙΏ51 416 ΑἸ ν ο 565 Ορόνγα 05 πδολθοοι ποθ Ρ. 310. 

4}}}5. ἀόβι 5 παϊθηῦ ΒΟ 165. ΠΟΠῚΒ ἦο ἀρχή, λόγος, 

δι Φοὰη (5. 16 
ΘΟΠΠΘΠΘΟΙΠΟηῦ (6. 500 ὄνδη 1] 6. ΠΙΟμ 6 αἴ οἾδδὲ 

Δοβα8- ΟΠ Ἰδὲ αα] ἃ ὄχιβίό ἐν ἀρχῇ : 416 οοδύ αὶ αὶ 
εδύ 16 λόγος 4 Ὅϊδα, ρᾶι ὅν ἰοπῦ ἃ ὁι6 [αἷῦ ; αι 

Ο᾽οδῦ 1ὰ1 4] οϑί 1ο μονογενής, ἰὰ ζωή εὖ 16 φῶς ααϊ 

ἀόραηα μάν 65. Ποιμπιοβ ἰ6 πνεῦμα, ἰὰ νἱο οὐ Ϊὰ 

Ἰαπιϊὸνο αἰνὶηο.᾽ἢ 

Ἰθαῦ 1 {πιὸ τουτὶ λόγος ΥἸΡ. Εν ἀπ ἀουβίοοι, Ἰοα 5. ὰ8 

μονογενής, ζωή, φῶς οἵ 46 πνεῦμα. 

88 [Ὁ ἃ5. Μ)6 61) [Ὁ]]ονν, Ἰηἴο {πὸ πὴ βίου !ο5 οὐ ΟΡ 5 

παΐανο ἃΠᾺ αὐ θαΐοβ, ποῦ ομ6. οὗ {Π6 ἴογπ8. ὈῪ 

ΠΟ}. λόγος 185. ἐν 5] ατο ΘΟΏνΟΥΒ ἴο τι8 ἃ σουγοοῦ [θα 
αὖ κατ᾽ αἰθέρα, αἱ δαιμόνων 'οἔ {Ππ|6 τρεῖς, 

ΤῊ πο {Ππά| οὐμη65 ποαιοδί ἴο 1, ἀπ Ττοτ ψν πο ἢ 

᾿Βοῖη6 ᾶνὸ ὑποιρ!! δ, Φο πα Ὀουτον οὦ {πὸ ἴουη λόγος 

Ὁ του ἽΝ οὐ ἐνοααοηῦ τι586 ἴῃ {πὸ Τὰν- 

σαπη8, ποῦ ΟἾΪν ἴον τπ6 μον οἵ ον, Ραΐ ἴον ον 

ΠΠΙπη56 1 ; [ον 10 Πὰ8 ον {ΠΗ ἰογο6 οἵ ἃ ῬΟΥΒΟΠ Δ] Οἱ' "δ οἷ- 

ΡΓΌΘΔ] ΡγΌποιη, ἃΠΩ͂ 18 ΟἰἿΘΗ τιδο ἃ8 8110}, 6.6:. ἴῃ 158. 

χὶν, 24, 2ὅ, ὙΠ ΝΞ ΠΣ ῸΞ ΠῚ ΝΘ ΩΣ, 

ἴον ΓΊΓΒ ΣΡ ΓΊΓΒ, ὅτ, 

13, 

{ ἄσοϑβ ποί, ἩλΉ ἘΝ 



παρ. ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΗΕ ΟΟΞΡΕΙ͂, 11 

5 Το Εΐάο, 
χχχίϊὶ. 

8. γ10. ἵν. ς, 

41, 
Υἱ, 63, 

1,μΔεὲ.ὶ 
οὐ, 

6.0. ΜΟΙ ον. 

ΠῚ ΓΟΆΒΟΙ ἃ8 15. λόγος ΠΟ ΥΒΕ γ᾽ ΠΝ π]θὰ 8 “ἃ νον; 

“ἃ ψοτὰ οἵ σοιηπιδηα,, ἀπ ΘΧΡΓΘΒ808 ΡΟΥβομΑ] ν,, 
ΟἾΪν θαοαιι88. ΜΟΥ Ὧ8. Δ᾽ ΠΙΔΠἾΒ. Οὐ ἢ, Πα ὁπ Ψ 

μὰ. Τῆδ βᾶπι ΜΟΥ νγὰ8. βοιηθίϊπηθ8. πο ἴῃ {6 

ἀϊαϊοοὶ οἵ Ῥαϊοβέϊπο, οὐ οἵ 8}1Π|66,} ἴῃ νυ ἰοῦ να τοδᾶ, 

,(. Ὅσο ἾἸοσὶ σιϊβοίο Ἰγ0σι» 0») ἴαδῖο τὩ ΟἿ, 
Ἰ2)ο σι;ϑοϑοτο Ξοριδο “(16 ὀχα!οὰ Κίηρ; οἵ τήρμε, 
ΒΡΟΚο {μ15 νον (ἱ Θοπη ΙΔ 4) ; ΟΥΟΥΥ ὑπϊπρ Ὀγ ΗΒ. 
νον, δηὰ ἴδ σαπη6. ΤΙ Κονῖβο ἴῃ Ρατο ὥγυῖδο ; ΒΠΕΙ 
ΟὨΪγ ἱ ἰπ ὅπ ΟἹ Τοβίαπηιθηξ, ΤῈ 15 ἀδοὰ ἴον "βουτηο,; 

88 ἴῃ αφη. ἵν. 98; Ρ5. χίχ. 9, 4, Ἰδο) Ἰλοϊλο Δὰν 

Ἰλζο ν πο Θχρ αἰηβ {Π6 γοϊαξῖνο τηθαπίης οὐ :ΔοἾλο 

πᾷ οἵ ἸΔλΟ ; αἶβο ἴπ 188. ν. 34, ζο. [{ ἰβ νου την 
οἵ τοπηαιῖς, πούνονον, πὲ ;Δο)ο ἄοο5 ποῖ ὀσοιν ἴῃ {Π6 

Νον Τοβίαπιοπέ : νο πὰ ἸΔΆΔΟ ἀιβοά ἴῃ ἰξ5. ρ]αθο, ἴον 
ῥῆμα, λόγος, ὅτα.» ἃ8. γ06}} ἃ5 ἴῃ {6 ἸάἀἸοτῃ ἸΔΆΔΩΟ ;:Δοὴ 

Ἰηβίεδα οἵ Ἰκοϊος -“οἷ. ἼΔᾺΔΟ “ἃ {πη ΒΡΟΚθη;,᾽ 

ἐᾷ νου, 15 {το πὶ ΝΥΝ ΟἾΪγ ρΡοοῦ. ἴῃ ἘΠΕ θαΐ οἵ 

σοΠΕϊπτ18] οοδαττθηοο ἴῃ Πα] ἄοο ἀπὰ ϑγυϊας ρτοβο, ἂπα 

ΘΔ Π5 “ἰο Βρθαϊς᾽ λαλεῖν ; [ὉΓ Ἴ;λο]λο ἴῃ 5. ἘΡὨγΔΘΠῚ, 

15. ΔρΡρ]Π θα (ο ροοίνγυ. [π {118 ραββᾶσο, {πογοίονθ, {Π|Ὸ 

ϑγτῖδο ἐγ βίοι πλδί Πᾶν ππἀουβίοοα ὁ “όγος ἃ5 

Ὧἢ ΟΡ Ποῦ ἸπΡ  γἱηρ; “ ΒΡΘΘΟΙ’ ΟὨΪΥ ; ἴον" Π6 το πάθυβ 
ἴδ Ποτὸ ἀπᾷ ἴῃ ἴον. χἶχ., ὃν Ἰσι ]» Ἰλδλο {πὸ βθῆβο 

οἵ ν]οῖν 15 ἀοδίουπηϊποά Ὀγ [βὰ. χὶν. 983, Δῶϑὰ: 
ἸΔΑλο αἱραθ «Ὁ “116 νου βόμο ἴον ἰτο πὶ ΜΙῪ 

τι α}},᾽ ΔΙΓΠοῸ ἢ ἸΖασιοο» ἸΔΝΔΟ (μ6 νου οἵ {πὸ 

1108, πιθᾶπβ λαλία ; πὰ ὕδζοιο ἸΔ 5υυίουγ βρθαϊκίηρ;, 
ἄλαλος, 15. ΠΟΥΘΥ Π6]655. ἰαἰζθη ἕο ἄλογος, ἃ5 ἴῃ ΞΔ 0. 

χὶ. 15, Κο. ὃ. ἘρΒγδθπι2 τυτιοβ, “ΚΟ {πὸ (τα! οὗ 
Ζοιπ Βοπ πὸ Ἰοοκοὰ αὐ Τῆιοο ἀπα ἀδβουῖθοὰ ΤΉρο, 

«αλίολλιο ἸΝ) Ἰσιδο Δι ἸΔΆλοΣ {πὰὶ ΤΊοι ατὲ 

ΤτπῈ ΟκΡ ἀπά (ον {παῖ σαπποῖ Ὀ6 βοαγο θα ' ΤΠαὶ 
ἘΠι8 ΘνοΓΥ ὁη6 5Π0 0] ἃ ρἰοΐατο ΤΉθα ἴο ΠἰΠ]56} αἴζου {Π6 
ἱπηρτοβϑίου οἵ δἷ8 (5. ΤΟ} 5) οὐνπ ταϊπα ; ἀπὰ ἐπαι 

ν6 5ῃου] ἃ ποῖ ἄατο ἐο ρίοίατο [0 ΟαγβΟΙν 65. διισῃς, 
{παι 18 [οτοῖση ἕο ΤΊΘο, ἐπ ριγῖΕ μὰ5. βίαι ροα ον 

Πιοατίβ. ἃπὰ ππαοιβίαπ πο ἀπ {ποι} 5. 1} ἐμοὶ 
ΥΘΥΥ ἴοντα 16] Ηὸ Πὰ5 ἀσναννη [ῸΣ 8 Ὀγ 0 η, ΠῚ 
παΐαϊο 15. Ὠἰ θη, γοὺ ππλῃ!βὲ ; 10 18 Ἰμἀοοα α]ίοσο- 

τον πἰἀάθη, γοῦ πιδη!οϑὺ. ἴῃ {πα 11 οχβίβ, ΔἸ ΕΠ ρὴι 

Ἰπἄθη ἃ5 ἴο μον ἰΐ ἰ8. 

θα Ἰεῖξ, {πα νῦο πιὰ βοῖχο ν᾽ μαΐ πηδᾶν θῈ 8οϊχοα."» 
Δ τορανβ πὸ Τνατη τη ἀουίηρ οἵ ὁ Ἱόγος Ὀγ “ου- 

θαπη’ οὐ ὈΥ “ ϑοῦπιο,, 1μαοίαπε 59. Βαγ 5, 

Τοῦ τὰ ἰοᾶνο ψπαΐ 18. ἴο 

ΠῚ 

τοὶ λόγον ἀϊοαμπέ, αὐδῦη ΠῸΒ νοι πὶ βῖνο βοῦ- 
που σῖι ποῦ σοτηρίοῖα το ουίηρ οἵ ὁ 

Ἐὸτν 

ΤΠΟΠΟΠῚ ; λόγος ΘὨΪ οἵ ΒΟΥΠΟΠΘΙΙ 5 αἱ Ποαΐ οἵ τὰ- 

Ἐἰοη6π), ααΐα || ἐδ, δὲ νοχ οἵ βαριθηζα 1)61.}} 

ΠΟΥ ΠΟΥ ἐΒΟυτηο᾽ σοῖηδ ΟἹ ποῖ [ΓΌμῚ βοτῸ,᾿ αὐαϑὶ “βουία, 

οταίϊο, ἴῈ 005. ποὺ Ὄχρύοβθ λόγος π᾿ {πὸ ορί πίοι οἵ 

γαντο, ἢ νΠ0 585, “' ΒΟΥΠΙΟ. ΘΠΪΠῚ ΠΟ Ροϊοδί ἴῃ ἈΠῸ 

᾿ιοταΐη 6 6586 5010, 56 αὶ οὐαϊίο σὰπι αἰΐοτο σομ] ποῖα, 

ΝΟΙον ἀοο8 “νου θα (ἃ ἔερω ) τομᾶον λόγος νυ 6ἢ, 

ΑΟΟΘΟΝΘΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ, 

“οναιίο ΜῈ μᾶνβ 566}, τΐρἈὲ ὀΧργα88 Βοίξον ; 1 118 

τοοοϊνο τπι86 αἰ ποῖ ππδῖζο ἴξ ἸηΔα πη 1551016. ἴῃς {18 
ΡΪαςθ. 80 ἐπαΐ ἔπιο Πματίῃ [8118 ἴο σῖνα {Π6 γϑὰ] τηθδῃ- 
ἴπρ οὗ {6 ατεεὶς ὁ “όγος ; ἱπάορθηἀθηε]ν οἵ 115 μὰν- 
ἴπεῖ πὸ ΔΡΕο] 6 ψ ΐο}}, 15. μογὸ [Ὁ}} οἵ ἄθορ πιθδῃΐης, 
848 δ. Ομεχεοδίοαι βᾶγβ, καὶ ἵνα μὴ “ὄόγον αὐτὸν 
ἁπλῶς νομίσῃ τις εἶναι προφορικὸν ᾿ ἐνδιάθετον, τῇ τοῦ 

᾿ἄφ9ρ ου προσθήκῃ, καβάπε Ξρ ἔφθην εἰπὼν, καὶ διὰ τῆς 

ὃε εὐτέρας ταύτης τοῦτο ἀνεῖλε ῥήσεως. 1 

ΤῊς Αὐαθῖο νουβίοι δἀορίβ ᾧμι 9} ἴον ὁ «Τόγος, ΤῈ 

15 ἀοβποα ὈΚ ἃ παίϊγο σι γα πη] γΔ ἢ ἴο Β6 “ ἀξίογαηοα 
ὙΠ ΠΙΘΔΠΙΠΡ’ :᾿ Πα 50 [ὯΓ 1 σΟΥΓΟΒρΡΟ 5 ἴο λόγος, 

θαΐ 1. ἀοε5 ποῖ, {κὸ λόγος, ᾿Π1Ρ}]Ὺ “τϑαβοῃ." [0 ΘΟΠ168 

ἔνοπι οὖ “ἴο 5ρ|1{, “ἴο οροῃ {ΠΗ 1105,᾿ ἀῃὰ ἴῃ 1ξ8 βονθγὰ] 

ἔουπιβ “ἰο δἀάνοββ, σοηνοῦβο, ἀἰβοιββ,, ἕο. [6 δῃ- 

5.615 ἴο λαλέω ΜΠ ΠΟΙᾺ ΔΩΥ οἵ 115. ΟΥ̓] [δαΐαγοβ ; [ὉΓ 
ἀ}} 15 ἴῃ “νογὰ οἵ ον’ βαϊ4 οὗ ἐπ Οὐγδη ἴῃ 

{παξ θοοΙς; κ᾽ (5 15 1Π6 βοίοποο οὔ {πῃ ον (οἵ 

6ο},) {μαξ 18. ϑοιιοϊαβέϊο Π)1νἸηϊῦν ; 88 Ῥόσοοκο ἀπά 1)6 
ὅ'δον 5Π|ονν Δα ἀΔΠ01γ.2 ἀρ {πογοΐουθ, σομιθῖπο5 

[π6 πιθδηΐηρϑ οὐ {πὸ ὅν. ἡ;λολο ἀπ ἸΔΆλο, απὰ τὶ 

8 βορὰ ὃν Μομδιημηθὰ Π]πΊ561} 3 ἴον ὁ «Τόγος, ΜΠ Θη 
6 Βρθᾶκβ οὐ Δ} .1.) ὩΣ ωἱ .τ 55 τ 

ὩΣ 9 ων ἀν, κε Μοββίδ. ΓΑ ἢ β0η οἵ 

Μανυ, ἀροβίὶο οἵ ον, πᾷ Ἠΐ5 γον νμίο, Ης 
βθηῦ απίο Μίδυυ." ΤῊ] ργόνοβ θενομηὰ ἃ ἀουθί {Ππᾶΐ 
νΒΟΙΠον οὐ ποῦ δῷ Αὐαθὶς νογβίοη οἵ {πὸ (5615 
οχίβίθα ἴῃ π6 τἰπ6 οἵ ΜοΒδιητηθα, πδ πλυβὲ αν 

θδοπ ἔδυ αν τ Ὴ ἢ ἀμ πογὰ ζοὶζ ἃ5. ἀρρ!ϊοὰ ἰο 
ΟἩμΙΒτ, δηα πιϑδῦ πᾶν ἐποῦρσης ᾿ξ σοττοοῖ, ΟΥ Π6 

μου] ποῦ πᾶν δαορίοα, ἀηὰ ἃ 10 ννοῦθ, οοπβοογαϊοα 
10 ἴῃ ᾿ἶ8. θοοῖς ψ οὶ, ἴον {ἰὸ ἰαϑὲ ἔνγεῖνο θη ΓΙ 68, 

μὰ58 ἢχοᾶᾷ {π6 βἰαπάλνιά οἵ ἔπὸ Αὐαῦὶς Ἰδησιδρο. 
Οὐπηπηθηΐαΐουβ οα ἔπ Οὐτδη, 6.6’. Ἐ]- Βεϊἀαννὶ, ααοϊοα 
Ὀγ Ηοιεϊηροι," 58 {πᾶΐ “9}Εβδὺῦ5 ννὰ8 80. οδ]]οᾶ 

«- Ὁ δῦ δγοὺῦ ϑρρ, ΔΣ Ὀοοδαβα Ηο εχί βιοά 

Ὀγ οοπιπαηα οἵ {πΠ6 Δοβε ΗἸΘΙ νἰπουΐ ἐδέμον,᾽" ἅτο, 

Ῥ]6 18] οα- ἄτῃ τυυϊτοβδ ελναῦ {πὸ ὙΠ ονα ἰ5 ΟΠ]. ζολῷ! 
θοοασβο ἢ γὰβ ογοαϊοα ως ἄλλ τ τὸ τνογὰ " θ6.᾽ 

Απα δποίμον βαυ8, ἔμπαῦ ΚἜπὸ {{|Ὸ ὁ Δ ον οἵ ΟοΡ᾽ νγὰ8 
σίνοη ἰο (Ἠκιδτ " 

Ριομιοίεα οἰ ρῖοπ ; 88. Ὁ βᾶγ8 οἵ οἴδιοῦβ, “ἐς 

βινοια οἵ αον,᾽ “τι Τοη οἱ Οον.᾽ ἡ Οἱ {ἢς ψ μος 

ὁ «ἐ} εῖ Ὀοσδιβα οδ ῳΦ ξ-. λο ω το Πε 

{πο η, {μ18 Αὐαθὶς ἴοτπὶ πᾶν Ὀ6 σοηῃβιἀογο ἃ ζαὶν, 

Ἰόγος, αἰ {6 

αὐίϊοῖο. ὅ'.6 ἔπ ἀβὸ οἵ ᾿ξ ἴῃ δ, Φό νη νὴ]. 48, 

Το Ῥουβίδη νουβίοι δἀορίβ ἔπ βαπιο Αὐδθὶο νουὰ, 
Μοτο τηοάου. νουβίοβ πᾶν ΟΠ ΟΒΘῺ Ὁ ἴῃ 15 

βἰοαά ; θὰξ ὙΤΟΠΒΙΥ : ζῶ βου! θὲ ἀϑοὰ ΠΙΟΓΟνΕν 

[5] υῖβαι Ρτον}}5. 

Το τ θϊορὶς γογϑίοα μὰ5. Φὼ : “ἃ νοῖσο, ἃ που, ἃ 

1 Ἤσπι. ἢ}, 
ἴπ 20}. 

3 ἴῃ ϑροοεὶ. 
τσ Ηἱβέ, 
ΓΆΡ. Ρν. 1908; 
δὰ ἰπ 
ΟἸγοβίογηδ.- 
τ 
Υ͂ 

Θαγ, 11, 46, 
διὰ ΒΓ, ἵν. 

,. 

οι 
Ρ 

᾿ς ΑΥδ. 
Ὁ]. ἵν ν᾿. 467. 

3 Οογδῃ, 

160. 

“Ηἰκε. Οτ. 
168, 

» Μαγποεί ὦ 
τ. Ἐοίυϊ. 
"16, 

σ 



ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΞ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. Ζ“0ΗΝ. [Ὁ 5». 1. 

βου ΠΩ ; δ Δπιθαββαᾶον ἰ5 αἶβο ο}164 ΦῸ : ὙΔΙ : 
“186 νοΐοϑ οἵ {με Κιπρ, [818 θη 45 δὴ Δα Π|0}8] τπθδῃ- 
ἴῃ; ἴο {π|5 τνογὰ, νῃθὰ ΔΡΡΠοα ἴο ΤῊ ΟΚΡ, ὑπαὰΐ 
065 ποῦ οχἰβὺ ἴῃ λόγος. [15 τοοῦ 15 πὸ Αὐαῦϊο Ὁ “ἴο 

βᾶγ,᾿ ὙΠΘΡΘΔΒ “ἴ0 βρθαϊς,᾽ “ἴο [6], 15 ἅΠῃ : διὰ 112 1: 

10 1 ἀρὰ ἴον: λαλία ἴῃ ὃ. Φοἢπ νὴ}. 48 ; ψ ΒοΡΘἃ5 

| λόγος ἴπ [Π6 βᾶπι6 νθῦβθ, ψ᾽ ΠΙΘΝ. ἰβ τομἀονεα Ὀγ ἀξ 

] ἴῃ Αὐδῦὶο, 18 γα ηβ]αίθα 1 : “ ἀἰβοοιτβο.᾽ Ὅε Ηπὰ 

ΦὴῊ ; Φιγὼῶ : “ἴμ6 νοΐοθ οὐ νου οὐὗἨ {πμ6 Οο8ρε}; 

ψ]οἢ 15 12: “ΓΊδ : “ἃ νον οὗ τεργοοῦ, ὅς. 

50. ἔαγ, {πθη, [πὸ ΕἸΒΙορῖς. τθργθβθηΐβ ἴο ἃ σου ἢ 

οχίθηϊ λόγος ἃ8. ἃ ἀουϊναίίνα ἴγοιη λέγω; Ὀαΐ 10 Πι48 

ΠῸ 81. 61616 ἃπα ᾿Π]}]165 πὸ ἔσω λόγος ὁ ἐν τῇ ψυχῇ ; ἴον 

1ῦ 15. 5814 οἵ ἐπαπάον, ᾿ν. γἱ. 1; χῖν. ὦ ; οἵα ἰγαπιροῖ, 

10. 19, δηᾷ οἵ τνγαΐθιβ, ἵζο. 

ΤῊ ΜΘ ΕΟ να 8] αΐθϑ ὁ “όγος Ὀν ΠΙσδΟΧῚ “{Π6 

ΒΡΘΘΟΝ,᾿ οὐ “νον. [ἢ 5. ΦόΠη νὴ]. 48 λαλία ἴ τοπαθνοα 

ὈγΥ ΧΙΠΟΔ ΧΙ, “Ξρεθο,᾽ Ἰοα 614, οὐ θο εν τὸ Ἰοααὶ, 

πα λόγος ὈῪ ολχι. [Ὁ 15 186 ον ΜορΒΙ1ο νον 
ἀν ΔΙ]Δ0]6 ἴο τ ρυοβοπί λόγος ; Ὀαΐ 10 ἸΠ]Ρ}168 ΠῸ Γθάβοῃ 

1κο λόγος, {ΠΟ 5}ν 11 15 Βα: ΟὨ]Υ οὗἨ τϑῦϊομα! ὈδΙηΡ5. 

1 [ἀΚ65 {86 Δ. Έ1ο]6 ; ἃ πα 15 4150 αϑ64 ἴπ ΜΙΘρὨΙΪο 
ἨϊδλΔ15 ἴον ὁ “όγος, ἃ5 Ὑ}6}}] 88 {πὸ Οτθεὶς ψογα 156], 
Τη6. ϑα αϊο νουβίοη Πᾶ5 ποῦ {Π15 νθῦβο ; θα ΟΔΟΧῚ 

ἰβ. νου ΠΟΤῈ τοπάονοά Ὀγ {πὸ ϑδθιαϊο (Π4.ΧΕ, 

| ὙΒΙΟΝ 15 {Π6 58Π16. 

11 Ὁϊα65- 
οδ]α Ἀροβῖ, 
Ομ. ἱ. 

ΤῊ Αὐπηθηΐδη νϑυβί ἢ ΔΔΟρίβ μενεῖ, “{Π6 νον. 
τι“, ἃ5. ἃ τϊοαὶ, Ἰηθὰη8 “ἃ νον, “ἃ (Π]ηρ;᾽ 

ἃ Αἰβοοῦγβο,᾽, δη ἃ ΔΉβνγοΒ (0 λόγος ἴῃ πιοϑί οἵ 18 

ΒΊΩΙ ΒΠΟΔΓΙΟΠΒ ; Ὁ 1 ΠΘΙΓ ΠΟΘΙ ΤΠ Ρ]168. ΠΟΙ ΘΧΡΙΌΒΒΘΒ 

{6 τηοπία! ἰδοαϊῦν οὐἠἨ γϑάβοη οὐ. οὗἨ γϑαβοηϊης. [{ 
1ιὰ5 ἃ ἴδι' ΤΟΥ͂Θ. ΘΟ ΓΘ ΠΘΠΒΙνΟ ΤηΘΔΏΪη ο᾽ {Π8 κπιατα-» 
Ξε, ὅζο., ΝΟ ἀηβυνον ἴο φωνή, λέξις, λάλημα, 

ὅζο. [10 15 αϑοα Ἰηνδυ} Ὁ] ἴον λόγος ἀπ ἃ ῥῆμα Θεοῦ, 

εὐαγγελίου, ὅτο., ΜΠ 0Π6 ἀυΈο]6. βυχ ἅ,Σ ΜΠ πον ον 

τῃ6 Οτοοῖκ δἀορίβ ὁ Ὀοίονο {Πϑιη ; 1Ὁ 15. [π6 Πιέϊοϑί 

ΜΟΥ [ἢ ΑΥμπιθηΐϊαη ἴο ΟΧΡΙΘΒ8. ὁ “όγος, {Ποὰ 5} ποί 

ἔα}]}ν : ἀπ πὸ οὔδει [θυ 15 α864 Ὀγ ΒαίΠον8 οὔ {πε 
Ατπηοπίαπη ΟἸαγοθ. ΤΠον 86] ἄομι, Πούγον ον, ΒῈ Ὁ ὁ 

Λόγος τοῦ Θεοῦ, κω, ὑπ} Ὀυῦ ὁ Μόγος Θεός, 

κοΐ, ἱσδ'; δ5 ἴῃ {πὸ Οὐηϊοββίοη οὗ πὸ Δυπηθηΐδῃ 

Ομ Ὸἢ,2 “ΚΤ αὶν της ον ον ννὰβ απο ἴῃ Ὀοάν, 

ΘΟΠΓΙΠ αἸΠρ’ ἈΠΟΠ ΔΗ ΚΘ Ό]6 ἴῃ Θββ6η06 ; οἵ μοι {πὸ 

80Π8. οὗὨἨ {πὰ που ὑοῦ ΘΥΘ- ΠΟ 5865; ἀηα ργοδοΠοα 

ἐνουυνογα {πΠ6 ον τπδάο ἢθ8},᾽ ἕο. Δπὰ 5. δε- 

Ρετίαη," “ΤΠ ὙΥ οὐ, ποῖ οοῃ αβοα Πκὸ ἃ βου πα ἰββοα 

[ΡΟ τὴ {86 11ρ085--τας οἴογηα] τ ΠΊπι ψμὸ θοραῦ ΠΊπι;. 

ποῖ ψογὰ ἔγοπὶ {πὸ τηοὰτ οἵ ον, θὰ ον ψ ἢ, 

σου; αἷς κει, “1 δ μἵιη, “ἐν , ἴα, ἕω δ, 

ποῦ νον ἔτομ {πὸ 11ρ8, θὰῦ Ὑογτα ον ἴπ, ἔοι, οὐ 

οἵ ον. 

ὃὉῬ,14, 16, 
18, 

3. Ἤοχῃ, 1, 
Ῥ. 12. 

Το Οδουρίαη γον ἀϑοὰ [Ὸν ὁ “1όγος 5 ξίθ ει 

ἔνουι [θα Δὼν λέγειν, νυ ἢ}]6 κα κα δά 18. ΤΠΟΥ Ὁ ῬΓΟΡΘΙΥ 

λαλεῖν. [5 πιθδῃὶηρ 15, Βοννον ον, ταΐπον λέξις πᾶ 

λόγος, ΠΑ 15 ΥΘΡΥ ΠἸμτο4. ΤῊΪΒ Ἰδη ρα ρ6 18 ΡΟΟΥ ἴῃ 

ΜΡ 5 οὗ [Π15 Κιηὰ ; δῃὰ ων (θ πες νυ ἈἸΟ᾿. ΟὨ]ν ΠΘδΠ 5 

“ἃ {Πϊπρ’ Βροκθη οἱ 8814,᾽ 18 ἀβθα ἴῃ πὸ Ν. Τὶ το 

Τοηον λύγος, ῥῆμα, λαλία, ἃ5 ἴῃ δ. Φομη νἱῖ. 48, 

ΨΥ ΠΟΙῸ 1Ὁ ΟΟΟΓ5 ὕννιοθ, ομσο ἴον λαλία, ἅμ οποθ ἴοι 

λόγος. ὍΠ6 ΔΡΓ10]6. ΡΙΌΡΘΡΙΥ 50 ο]]οὰ (068 ποῦ οχἰβα 
ἴῃ Οδογρίαῃ ; θα Ρθιβομα] ἃηα ἀοθιποηβίγαςινα ρτο- 
ΠΟΙἢ8 ἴα κα {Π6 ΡΪδοο οὗ 1ἴ, ἃ5 ἴῃ Θομἢϊο ἀπὰ Α. ϑάχοη. 

ΤΊο Β᾽ανοηῖος νουβιο μὰ5 ΤΟ ΒΟ, νον ἀΠβυν 8 

ἴο λόγος ἴῃ πιοϑῖῦ οὐ 15 δοσορίαι!οηβ, θχοορὺ {παῦ οἵ 

ἐγθᾶβοη. [{ Πὰ5 ἃ ΠΙΟΓῈ ΡΥ ΓΙΟΌΪΑν. ΠἸΘΔΏΪηο [Πδῃ 
ΓΙΑΓΟΙΡ ἀπὰ ΡΈΠΡ, ῥῆμα. Τὰ δ. Φολη νη]. 49 

τὸν λόγον, 15 τοπαἀονοά ΟΤΟΒΈΕΟΘΕ, “νον 5, δπα λαλία, 

ΡΕΟΡΡΙ, “ ἀἰβοοῦγβθβ Οὐ ΟΠ ΒΑΓ Π8 5᾿ ἴῃ 11]. 954, 

τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ 15 ἐγδηϑ]αίοα ΓΙΑΤῸΟΓΡ] 

ΒΈΙΗ ΤΙΛΤΟΜΙΈΕΤ ; ἴῃ 5. Μανῖς 11. 9, τὸν λόγον ἰ5 

ΟἸΟΒΟ, ἕο. [1 15 1π6 δ᾽ανοηῖς ἴθι {πα ΘΟΠΙΟΒ 

ΠΘαΡοϑῦ ἴο λόγος ; Πα 1 15 θα 1ῃ 8}] Θοο] οβιβίϊοα] 
ὙΠ ΡΒ ἴῃ ΘΙΆνΟΙΪΟ ἴον “ΤῊΝ ΝΥ ΟΚ.᾽ 

Τῆς Οοἴμῖς. νοιβϑίοπ μὰ8. ποῦ ἐπΠ|8 ραββᾶρο; Βαΐ 

Εἰβονῃογα 16 στθηουβ λόγος, 6.5. δ. Μαίί, ν. 97, ὈῪ 

νΛΏΚΑΘ; νι. 8, αῷ νληκάλδλ, εἰπὲ 
λόγον, ὅτο. ; ῥῆμα, ὃ. Μαξῦ. χχνὶ!. 14., ἕτο. 

ΤΠ Ληρ]ο- ὅάχοι μὰ8 ρΡομὸ ἴον ὁ “όγος, ἃἀηδ βωῦ 

Ῥομὸ ἔου καὶ ὁ “όγος. [Ι{ τοπάθιβ δ. Φόθη ν}}. 49, 

Ρρι π6 τϑοπᾶρθ τὸ τὩ1Π6 γ0]ιθ 06 ὕ βομΡαμπὶ ΡῈ τὸ 
Π6 πηᾶτζοη τΟΠΥ̓ΠΔΠ ΙΏ1η6 ΤΡΏΘΟ6 ; ψ Ποῦ 6 Πᾶνο 
ὈΟΐ᾿ “ Βρυθοίζοη,. “ ΒρΙΟΪκο,᾿ ἀπ ΚΒΡΘθοΝ :᾿ {πο Ὑ]- 

δ. 
Φόμη Πἰ. 94, τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ, Γ}}) οὖ Ττοδο 7 

γομδ, δ. Μαῦκ ἵν. 14, ρογιὸ πὸ γρδ, ἕο. ΑΔΒ ἴο 

{π6 οἰγιηο]οσῪ οἵ “νον, Α. δ. Ρογιδ, ρῥΥγδ, οι}. 

νλΏΚὰϑ9, ὅζο., 16 μου] θ6 δυτόραηοο ἴῃ πὸ ἴο 

Βρθαὶς ἀθοι ρα ]γ ; ἴον ποπὸ οἵ {π6 ἀουϊνας!ο "8. σίνοη 

ἈρΡΡΘᾶγΒ βαϊβίαδοίουγ. 1 νου], πονγονον, δ ἃ {118 ὁπ 6 

ἴο {π6 τοϑῦ, δἰ Ποιρ ἢ. 1Ὁ τηᾶν ποῦ θ6 πιοῦο ΡΙΌΒΔΌ]6, 

ΟΥ̓ ον 5 αἶδὸ ρΥγιδ ἴῃ Δ. ὅ., δὰ ΡΥ} τηθδη8 ἰαίοβ 

((ῃς Καΐοβ, “νιογοβ ἴῃ. ΟΠδμοθν), Πα 15. “οὐ 

«ἀροΙἀ6α4,᾽ ἃ “ σοιημηδη 4’ --- ϑαηβίαν. ναγάά᾽ λα ἴυοπὶ 

ναγἀά᾽ λα “ἴο οὐϊ.᾽) (Τπ 41] ΟἹ οὐ" Τμοχιοοιβ {πὸ 146ὰ5 οὗ 

“ρας η σ᾽ ἀμ “ρθη ἅτ οοπϑίἀονο 146 η0108].) 

Βας θούζον, 1 {Π]η]κ, 185. Ρομδ, ΡΥ), “τοογί," ἔνοιῃ 

(Π6 ϑαηδίς, υγία, “ἴο Ὀ6,᾽ ἀπὰ 10 ε}ῖ Ο ναγί- ἀγα, “Ἰις 

ΒΡΘα κα. Ποποο “ ψουάθη,, Ομ ΐο ΨΛΑΔΙΚΨᾺΝ 

ψ λΛΏΚΨ, νλΏ Κα, Κο. Ὑιαΐονοι" 6 {πὸ 

ΓΔ] οἰγιηο ον οὐ “νον, 10 ποἰ ΕΠ ν ΟΧΡΙΌ5868 λόγος 

σαῦθ το Ἰηρ “ΟΠ Θά. οὔ ΒΘ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΠΊΘΙΙΠ1.᾽ 

Ποὺ ὁ “όγος, Ὀδοδιιϑο Ὁ (0608. ποῦ ΘΟΏΥΘΥ ὕΠ|6 8816 

Αμπὰ {μ18 

πᾶν Ὁ6 βα1ἃ οἵ }} {Π|686 5} 5{{{π||65 ἴοι λόγος, [ο ΠΟΠΟ 

οὔ νι βίοι {πὸ ψουὰβ οὗ 5, ΑΥὙΠαΠαβιιδ᾽ ἈΡΡΙΥ Πἢ 

1645 : 10 18 ἃ πη 7 σΟΠν ΘΠ ΟΠ 8] το οὐ. 

1 Ἐχρ, ΕἸὰ, 
οὐ, ουτ, 
ΜΟΙ], ἰ1,}».221, 



Οη.». 1. ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊῈ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ 5. 50ΗΝ. 

6418} (γα ἢ 88 ἴὸ λόγος : πιστεύομεν ---εἰς ἕνα μονογενῆ 

Λόγον, Σοφίαν, Υἱὸν, ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀνάρχως καὶ ἀϊδίως 

γεγεννημένον, λόγον δὲ οὐ προφορικὸν, οὐχ ἐνδιάθετον, οὐκ 

ἀπόῤῥοιαν τοῦ τελείου, οὐ τμῆσιν τῆς ἀπαθοῦς φύσεως, 

οὔτε προβολὴν, ἀλλ᾽ Υἱὸν αὐτοτελῆ. 

καὶ ὁ Λόγος ἣν πρὸς τὸν Θεόν.--- πρός 5Βῃηονν5 {Ππδἴ ὁ “όγος 

ἰ5 ἃ ἀἰβεϊηοῖ Ῥϑύβοη ; αὶ ποι ἔπιον ἐνδιάθετος ΠΟΥ προφο- 

ρικός ΟὨΪΥ ; 88 ὃ. ΟΠ υνβοβίοιῃ γϑιηδυκ8, 1. 6., ἃ 885 ὅδ, 
Ἐργδθπνὶ βαγ8, “ΤΌ μη, ν]ιοὸ ἄνουν ἔγτοτι {Π6 Τοπηίαϊη- 

μιοδα γαϊβοα [18 νοῖοθ ἀπ ριοοϊαϊπιοά ΟΟΙ͂ Ἰσιδ» 

Ἰσιᾷ. 2αΝ» παῖ ΠῸ “Τλθὰβ ἴρβ8 φαΐ ἀρια Τοιπ).᾽ ἢ 
- Νουθοῦρ2 αἀυοίοβ {{}18. ἃ8. Δηὴ Θχϑηρ]6 {παΐ ἔοπὶ ἃ 

Κηον]οάσο οἵ {πὸ ἀἰαϊοοῦ οὐ (1166, “ οὐίαπι ατω- 
οἰβιηβ. Ν. Τ᾿ οἸανοβοοῖ, Βηβαι αν 18. μϊῸ, ΠπιαρΊβαιια 

Δ οὐἷβ Ναβαντοὶ αἰσηϊαΐοπι, ααδαι δα ΑΟοὶ γθπυβ- 
ταΐοπι σοι ροβίξιι5.---  υπασα] 8. δαϊπὶ (Δ }1|2 5 Π}18 
ΟἸιεϊβέο δ) βαιθ ΑΙροβίο!β [ατῦ.--τ-θ. 6. 50}. 1.1, πρὸς, 

τὸν Θεόν 5θῆϑβιι, πο νϑιῦο, παρὰ τῷ Θεῷ. Νραὰδ δηϊμι, 
πρός ρϑὺ 86. ἀρμαά 5'ση]Ποαΐ.---- να ας νοῦῸ ΡΘΠ68 

Βουϊρίονος Ν, Τ᾿, πο ΤΙΧ Χ νίνα 68, αὐ ρνοίαποβ, μ 7118 

ποίϊο (Δ]Π| ἀρπά.----6.ο. Οοα. Ναβ. ρ. 8, 1. 18, 

«ΖαΝ) ΠΗ «Ὁ τῷδ, Ῥυωῖον νἰδαπι, αατο ἀρ ἰο.᾽ 
Βα Νοιθοῦρ ἰδ ποῖ αυἱΐα οουτθοῦ, (15) πρός ψ]Ὲ 
{πὸ 866. ἀη4 ἃ νον} οἵ γοϑί, ἴῃ {Π6 βθῆβα οἵ “ἀρυά;,᾽ 

ἢ ροῦβ. δηα “δ᾽ νι} {πη 58, 15. ποῦ ΘΟΠΊΠΙΟΩ 
δνθῃ ἴῃ ὑπὸ Ν. Τ'ὶ ; (Θ πα] γ) ἰδ 15 Τοαπᾶ ἴῃ ὑπὸ ΤΧΧ. 
ψ ἢ {πὸ ἀοο. ἴῃ {παῦ 56Π86, 6.5. [538. χῖχ. 19, ἔσται. 

π--στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς; ὦ ΟἸγοη. χχνῆϊ. 1Ὁ, 

κατέστησαν αὐτοὺς---πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν ; (ϑτ:]}) 

ἴΐ ἰβ αἶβο [οπηᾷ ἴῃ οἰαββὶς αὐθοκ, ἐμοιβ}} γγοὶν, 6.5... 
᾿ 8 καὶ ὑνγὼ μέντοι---συνεβούλε ὑτῇ---- ἵπ Χοποόρδοι," καὶ ἐγὼ μέντοι ---συνεβούλευον αὐτῇ 

πρὸς μὲν τὸν ἱστὴν προστᾶσαν---ἐπιδιδάξαι. Απὰ ἴὰ 

Αλβ λιν ]5 ---- 
-ὁἷς πρὸς ἑσπέρους τόπους 

ἕστηκε ---- 

Ποτο ἰξ 8. ποῦ “ον ανῖβ᾽ Ὀαΐ “ ἴη,᾿ “Ὀν,᾿ ΔΙ ΠΟ 

πρός τασϑί ὃ τοπαονοα “οὐ οὐ “[οὐναν ἀ8᾽ ἴῃ ΒορΠΟΟ]68,5 

ἅπερ εὕπτερον ὄρνιν, ---ὄρμενον 

ἀκτὰν πρὸς ἑσπέρου θεοῦ -- 

Δα “ αὐὐ ἴῃ Ἰὐυτριἀο8Ὁ--- 

πρὸς γὰρ δεξιὰν αὐτοῦ θέλω 

στὰς ἀσπάσασβαι---- 

(41}}ν) .«Ζακ» Ἰ.νν ἰδ ποῦ ἃ ΟΠ] αΐβπι, “θα! ραγο 

ϑγυΐαο, 6.5. 8. Ζόμη. χνὶϊ. ὅ, “Ἐπ᾿ παης Ἶφσιο 

.«Ζαδ, «οἱ διῖ «ἀλαλλορ 5]ουϊῆοα πὸ ἐὰ Ῥαίον πὶ 

ΔΡα τὸ οὰ α]ουΐα, αατθ γαῦ με] .ΖαΝ δριά το, 

ΧΧΙΙ. 11, ἀηὰ τὸ πρὸς δειλῆς ἴῃ αεη. χχὶν. 65. ΤΘ 

86 Οὗ {Π6 66. νῖτἢ πρός ἴῃ [818 Ρ]δοο, [168 ἴα ἀθορον. 

καὶ Θεὸς ἦν ὁ “4όγος.---Τ ἢ 6 ἀγίϊοὶα πηᾶκοβ {Π|8. οοη- 

βίγαοίίοη ῥ]αΐπ ἴῃ Οὐθοκ, 8. ἰδ ἀοθβ ἴῃ οἷ... ἵν. 94, 

1 Γι θ ΠΕ ]Υ Οσοιγβ ἰπ οἰαββὶο 8ὰ- 
{Ποῦ8, 6.5. ἴῃ {Π15. το δ ΚΑ Ό]ς. ἰηβίαπος οἵ ἔπ 86 
οὗ {π6 ἀγέϊοϊα ἴῃ {Π 18. οαβο----τὸ γὰρ εἴρειν λέγειν ἐστίν! 

ΑἸβοὸ ἴπ Ρ] αἴδτο3 
νοῦς οὖν ὁ Θεός---οὐ νοῦς ὁ Θεός ; ἀπὰ ῬΠΟΒορ ἢ ο 5 

πνεῦμα ὁ Θεός. 

-τὸ δὲ λέγειν δή ἐστιν εἴρειν.2 

[680}} θεὸν δὲ εἶναι καὶ τὸν οὐρανόνϑ----νοῦν τοῦ κόσμου 

580. {παΐ 

Οὐβθηϑ τσ Εν βὰν8. οἵ ἴΠ6 ΠΟΙν Δροβεὶς πάνυ δὲ 
παρατετηρημένως, καὶ οὐχ ὡς ᾿ Ἑλληνικὴν ἀκριβολογίαν 

ἐχρή- 
ΤᾺ. ἐμ ΡΠ δες 

οοπδέσποίίοη οὗ ὑπ ῥγθάϊοαϊς θδίουθ ἴμ6 βαθ]θοῖ 15 
οἶθαν ἴῃ ατεεῖς, ποῖ δἰτοσθίμον Ὀδοδιβα οἵ {Π|Ὸ ἃνίϊο]ο, 

Βαΐ θεοαιβα ἰδ 15 Ἰἀϊοπιδίϊα δὰ ἔγοααθηῖ. ον Ἰὼ 
οἴου Ἰαησιαροβ ψ Πΐοἢ, Π|κὸ {π6 Ογθεῖς, παν ἃ ἀοῦ- 
αἰξα ἀτγίϊο!, 10 15. οἰ ἴΠο ποῖ δατη]5510]}6 οὐ πῃ Ὀἰ οτ5 

ΜΠθη {πῸ ῥγοάϊοαΐθ ἴ5 ποῦ ἂῃ δαθοῖϊνο. Ὅλ ἴῃ 
ἘΠ Ί5Ε, “ ατοαῦ 8 ἔπ6 ΠΟΚ᾽ 18 ΘΠ ρ Παῖ]ο πὰ οἶθᾶν ; 
θα {18 νΘΙῪ Ραββᾶρο, “Ὁ νὰ8 ἴμ6 δονα,᾽ (65 
ποῦ πιθᾶῃ ὑπαὶ “τπ6 οτά ννὰβ αον. ΤῊ]8. οοη- 
βένποίϊοι 18 τσ Εν παιηρα σύγχυσις, ἴον 1 Πὰ5 οὐαί 

δτθαῦ ΟΠ βίου ἃπθηρ; ἔπΠ6 ἰγαπβ᾽αίουβ ; βοῖηθ οὗ 
Μ ΠΟΙ Β6οπὶ ἴο Πᾶνα ἀπαεοιβίοοά ὁ “όγος ἴο θ6 {πὸ 

Ρτοαϊοαΐα ᾿πβέθαα οὗἨ 16 Βα )6οξ ; ν ῖ]6 οἴμοῦβ πᾶνο 

ἄοπα νἱοίοποα ἴο {μ6 βϑηϊὰβ οἵ {πὶ} οὐ ἰΟΠ σι [ῸΣ 

[ἢ βᾶκε οὗἩ δά πουῖῃς: οἰοβοὶν ἰο τΠ6 Οτοοκ. 

Τῇ Ῥοβομίίο Ἰλδλο οσι Ἰοσι «σιοΔαὶ Ἰσιδ)]ο 
τοδ 8. “οἱ Ποῖ οὐαῦ ἴρ86. ΒΟΥΊΠῸ :᾿ πιοτὸ τ δ ν᾽ ἈΠ - 
ἀουβίοοα, “δηὰ ΟΡ νγὰ8 {με ΛΥογα ᾿γβο ,᾿ τπδ “ δά 

(ἢ ον ἰἰβεὶ ἢ νὰ ον. ἨἩοϊπιδη,9 1 15. ἔτι, 

Βῖνο5 ἃ ταϊο ἴπ οὔθ ἰο ἴανοιν {Π|ὸ Οὐθοῖς πποδ ἢ Ϊ ες ὃ: 
οἵ {π18 Ῥαββᾶρο ἴῃ ϑιγυῖαθ Βαΐ 1 βοθιηβ ἃ5 1 {6 

τα] μα θθοπ πιδᾶθ ἴον {Π| Ἔχ θ 068 αῖνοι ἴο ῬτΌνΘ 
ἰδ, ταΐμου ἐμὴ ὑπ σομίγαῦν ; ἴου ἴῃ ὑπὸ ὕνοὸ ἢγβὲ 

ΘΧΆΠΙΡΙΟ5 6 αἶνοβ, [Ππ ρυθῆχ οἵ {πὸ σθὺ. Του 15 8}} 
ΔῈΝ οἰ γ, βίποθ “ ΒΘΙΠΘΠ ΠῸΒ ΔΌΓΑΒΔΠΙΙ,, ἕς., 18 

Ρουθ Εν οἰοαῦ ; ἀπ ἔμ επϊγα “ Ποι5. ὁταξ δου θαμι,; 

18 {8 ἱποουτθοῖν αμποίϊεᾷ, ἸΔΆλο Ζοσι Ἰσιδ}ο ἰη- 

βἰοδα οἵ Ἰλδδο οσι Ἰοσι «σιοΔα) σι }ο Ῥοβοῖίο, 

ἸΔΆλο Ἰοσι ωσιοΔαὶ Ἰσιδ7ο, ΠΑΥΚ]., τὰ Ἰοὰν- 

᾿ ; ὼ 
τὸν θεόνδ--ἀέρα καὶ νοῦν τὸν θεόν, 7 ἕζο. 

ΕΣ ΕΣ ’ [., ’ Ῥ ΕΣ - Μ 

οὐκ ἐπιστάμενος ὁ ᾿Ιωάννης ὅπου μὲν τοῖς ἄρθροις 
“ χ “- ᾽ ΄ 

σατο, ὁποῦ ὃὲ ταῦτα απεσιώπησεν. 

οΥ 

ἴπο οαξ ἔπο πιοβὲ ἱπιρονίδης ρατὲ οἵ {πὸ αυοίαξίοη, πὰ 
᾿βαθϑεϊξατίπρ. ἃ νον {αὶ ἀθο5 ποῖ οχῖβε ἴῃ ἰξ, Ποτο 

Ὁ 

ὅτο,, ν. 8, αηά ν. 18, ““πὰπο ααζθῃι ΠῚ ἸῺ »Ζακ δὰ ἀπὸ Ῥοβοθἶζο ἀρροδνβ ἴο πᾶν αἰπιοὶ ΟΠ] ον αἱ ΟἸοβοὶν 

[6 νϑηΐὶο," ἕο. ἕο {παΐ ἔϊπιὸ 86 οἵ πρός νι [Π 6 δοο. [Ο]]οννῖπες ἔμ Οὐθοὶς, ἃ8. 1}0 Ἰσιδ] ; οσι 1..0᾽ ᾿ 

ἴῃ Ὑ}}18. νθυϑ6, 18. ΠῸ τη Ὁ ἃ ϑνΥ 5), Πδπ {ΠῸ Ῥαββαρο ἦ Βρὶυϊτ8 ὁϑὲ οαΐμ Π)οὰ5.᾽ ΤΊ8, ποννον ον, πιθδῃ8 {δαὶ 
ἃῦονο αποίοα [τοι Πύβο ιν }8. 15. ἃ ἢ ττοῖβπι, Ὀδοδιβο ἦ ΘῸν ἰ5 ϑριγὶς,᾿ Ομ ον οὐϊπο το ἐπα ροβι τοι οἵ 

ΦΠ Γ23) ἰθ τοπἀογοα τὸ πρὸς ἑσπέραν ἴῃ Τουΐξ, ἡ μιοτο ἰξ ἰδ. θὲ ἴον {{||8, ῬΆγΆ]]Ο] βαββαροβ νου] 5]1ονν 



8 ΝΟΤΕῈΚ ΟΝ ΤῊΞΒ ΘΟΒΡΕΙ, ἈΟΟΘΟΒΘΌΙΝΟ ΤΟ 5. ΖΟ0ΗΝ. [6 Β8.». 1. 

ἵ Ρα,χχχῆῖ, [5 ὁΠ6 ἴο Ὀ6 [Δ ἔγοπι 616 81, 6.8.} Ἰσιδ] ΟΟΙ͂ μμ:3ο, 
12. 

«(ΤΠ ΠῈ5 ἴρβ6. Πει5,"--- ΤΉ ]οἢ οὗ {πὸ νοῦ Αμπὰ 

ΘΕ τ 85. ἰο2 ΟΟΙ͂ Ἰ5λιο Ἴ.;1ο, 8Δη 63 οΟΙ Ἰ5λο Ἰσιδ], 

ν ἈΠῚ: {11) ΟΟΙ Ἰσιλῦ, “Ῥεὰβ ἴρβα δυάοχ, ἕο. 
15. 9“ 08ὴ 1.5, 
ἦν. 8. 

5.2 βδ1. 
ΧΙ. 7. ῬΟΙΥΕ. 

[85 ΟΟΙ͂. 

Β. ὅος. εα. 

Πα5 ΟΟΙ͂; 
πᾷ δᾶ. οὗ 
Οτοομηῖδῃ, 
αἰτοσῖηρ ἴπ6 
56η56, 85 

σσι. 

6 . 
͵.ο; ἶ5 

ἐπ [Π6 ΘΠ Ρἢ. 
ἔοστη ΠΟΓο, 
85 ὙὙ611 ἃ5 
ἴῃ 5. Μαζί. 
σὴ. 20, χίϊ. 
43, 5. Μδτκ 
γ΄. 3, 8, 1χ.17, 
25, ἕο., πᾶ 

Ἰϑὰ οσι Δι],5 5.ιονν8 ὑπιαῦ “ αονΡ᾽ πᾷ “ Τιοκθ’ 18 

{πὸ βαθ]θοῦ ἴῃ {Π656. βθηίθηθ68: 1 80, {Π|6 05 ἰδ 

Αἶβοὸ βαθ]θοῦ ἴῃ ““ Βριυτὰ8. οϑὺ Τ)θαε,᾽ ἵν. 24: ἴον 1 
“(ον 15 Ἰυσο᾽ 50 αἶβο " ϑρινιῦ 15 ἀορ᾽ ἴῃ ὅὅγυϊδο ; πὰ 
1Ὲ φνδπιπηδῦϊο8 }} ν σοΏν ΟΡ 1016 ἴῃς {Π|6 ΟΠ 6886, 1{ τητιδί 
θὲ 80 ἴῃ {6 οἴου. ΥΥ 6 θείϊονο, πόνγονον, {Ππαῦ {ΠΟοᾺΡ]}} 
“6ὁὉ ἰ5 {πε Διά σο᾽ 16 ἀοο5 ποῦ [Ό]]ονν {Π|ᾶ0 “116 Τα ρο 

5 αὉΡ ; πᾷ πὸ θοϊον ἐμαΐ “ὑπ δ ρινιῦ 15 αον, 

6885 “ον ἴ5 {πὸ ὄϑρινι.᾽ ΤΠῚ5 τη]; 15 δίνη 

ἴο οἷν. ἰν. 94. {πΠγου ἢ τὰ ἸηΠΟἀποοα Ὀγ {ΠπῸ ϑγυϊδο 

{γα ηϑ]αΐου γν Π0, ΘΟΡ ΔΙ η]ν Ὀ6]ονοα {Π6 Ῥαββαρθ πιθᾶπΐ 
{μαὲ “ον 15 ἃ ϑριυ ;᾿ ἴον {π6. βίγθηρτ Πα τηθδη- 
ἴπρ; οἵ ΟΟΙ͂ ἴῃ 8}} [1050 ἃΠα ΠΠΔΠΥ ΠΙΟΙῸ Ἰηβίδ 668, 

15 5Πποῦνη οἰ ν]ν ὈΥ7 .σιλδλ οΝ] οἿσιδ] ΟΟΙ͂ λυ: ᾿ 

«σιλῶ οδὴ «οσι ὧλο το. Βαΐ {π6 ϑγυῖδς 

{γαπβ]αἴον, ν ΠῸ τ Ἰμθα ἴο ργονθηῦ 811 ρΟ5510]6 τπαϊβύαϊκο 

ἴῃ οἷ. ἵν. 34, ἀ14 ποίμίηρ ἴῃ ἐΠ15 ράββαβο {πᾶς οδη 
Ἰοαᾶ 5 ἕο {μϊη]κ π6 ππαογβίοοα 1ξ ἴο πηθὰπ δαρμῦ Ὀυΐ 

[Π6 ΒΤΑΙΙΠΙΔΕΙΟα] γ μου ηρ; οὗ 18. οὐπ ψογβ, “ οἱ 

Τοὰβ οὐαῦ ἴρβ6 ϑοιτηο." Τὸ Ηλι]. γουϑίοη. Ομ (5 

ΟΟῖ, νἱτποὰΐ ΔἸ ουῖπρ {Π6 6186. 

Τῆς Αταῦὶς ῬΟΙΥῈ]. τοδᾶβ ἀμ) ΜΠ ἀπά 
ΕῚ 

ΤΏΔΥ Ὀ6 ΤΟ Π- 
ἀογοα οἰ πο Γ 
“Βρῖτς,; “8 
Βρι σις, ΟΥ 
«86 ϑρισις.᾽ 

7.1 Κίηρβ 
ΧΥΙΙ, 21. 

δν ἐοὲ Το ὰβ οταὶ γουθυμη ;᾽ πὰ 
972 

“Ποὺ ἴρβα ὕ έθαπ ;᾿ δηα 1Ὁ σα 8 το πάογοα ἴῃ πὸ 

οἴμον νῶν. [Ὁ ῬΓΟΡΟΙ͂Κ τηθᾶῃ5 καὶ ὅ Θεὸς ἦν ὁ “όγος 

- «6ον᾽ ϑβυθήθοί, “π6 Ὑ͵ονα᾽ αὐθθαΐο, ἀμ « 

“ννᾶ5,᾽ ΡΙΘΟΠ., ΟἹ᾽ «Ὁ ἀοιου μη ηδίϊνο. 

ΕύΡοη. ἀολθ! ΠῚ 

5. θο ἢ 
δον, ΟΥᾺ ΑΥ 
ΝΟ]. ΤΙ. νυ. 
8300, δπα 480, 
54. 

ΤῊο Ῥοιβίδη τοδᾶβ, ἄρ ὡττωλ οὶ, “ἀπ (Ὁ 18 

(16) ον. 

ΤῊ Τιατῖη, τυ Π1Οἢ. 180 μα5 Π0 δυί]ο]6, 15 Δ ὈἸ σι Ο8 ; 

ἴον “Ποὰβ οϑὲ ϑουπιο᾽ οὐ" " οι θα τη ̓ τηθδη8 “ ΟῸΡ 18 

(16) ον. Ἔνοη ἴῃ τρεῖς {π6 ἀὔβοποθ οἵ {16 

Αὐίιοο ογοαΐοβ πἀποοιίαϊηΐν ; 6.5. νοῦς ἐστὶ βασιλεὺς 

9 Ῥιδίο, 
ῬΏΣΙΟ. 28, 6. 

ἡμῖν οὐρανοῦ τὲ καὶ γῆς," 18. ἀοίογ πη Πο ΟὨΪν Ἰρεοάιιδο 
Ρ]αίο 58 γ8, {πὶ νοῦς ὁ θεός. 

50 αἶβο {πὸ ϑ]ανοιῖο, {πᾶῦ Πὰ85. πὸ ἃυίῖοϊο, Π ΒΓ» 

ΡΒ.» ΟἸΟΒΟ “ «πᾷ ον νγ88 ({1Π|6) Ὑ ον. 

Το Μοπιρ  ο τοπάουβ {ΠῸ Οτοοῖς ΠΠ ον Ά}}ν, ΟὐΟ, 

ΠΕ ΟὙΠΟΤ ΠΕ ΠΙΟΔΧΙ, ἴον ἴὉ μὰ ΟὙΠΟΈΤ, 
Θεός, ἀπ ποῦ ΦΊΤ, ὁ Θεός : θΐ 1 γοδᾶβ, “ἀπᾷ ἃ ὅονυ 

νγὰ5 πο οὐ, ἃ5 ἴῃ οἷ). ἵν. 94, οὐ. ΠΠΕΎΔΑΖ. ΠΕ 

ἰηγουβίου. οὐ βυθδ]οοῦ ἀπα αὐ θαΐο 15. τηδάο γ]αῖη Ὀν 

Β᾽Π|11 8} ῬαββᾶσοΒ ἴῃ  μοἢ (Π6 ῬΥΓΌΡΟΥ ΟΥ̓ΟΥ 18 Ἰκορῦ, 

" γ15.δομα 6.5.0. ΦΤ οσσωσιπι ΠΕ, “{Π6 ον 15. ἃ Τήρμι, ἄς, ; 
ἱ, δ. 

ΦΤ, πνεῦμά ἐστι ὁ Θεός, “ἃ ϑϑριγι 15 (Π6 αο}.᾽ ΤῊΙΒ. 

84 {Ππ|| τπϑαπίηρ οἵ {Π18. γοῦβ6 18. [γέμον οχρ]αϊποά, 

Ὀν (μ6 ϑαμιαϊοῖ πποτε πὲ τάσυδπη, “μον ὁ: “98ὰ 

αον ἰβ {πὸ Ἰονο. ΒΒ ΟὙΠΟΊΓΤ [1158 ἴο τοπᾶου, 
Θεός ΒΟ, ἴῃ {Π15 σαβο, πιθᾶη8 " 6ο0Ρ,᾽ ἀπ ποῖ “ἃ 

ον; ν]οῖθὰβ ΟὙΠΟΎΤ ἰ5 “ἃ ον. 

μ]ΘΔΠηρ; οὗ {πὸ ᾿π 46 ἤηϊΐθ ἀρι]ο]6 ΟἿ᾽ “ ἃ, “Ομ θ᾽ θύῃ 

ψ θη ριοῆχοα ἰο ΠΟΤ “ ροᾶ, ἴ5 βῃονῃ ΒΟ ὈΥ 

ΘΆ565 ἴῃ ΠΟΙ 10 ἰβ πού πϑοᾶ ; ἃ5. ὅλοι ΠΟΥΤ 

ΕΘΗ ἔροι, “τοῖο ἰβ πὸ ον. Ὀοβίἄοβ Με; 
ὈΥ ὁᾶ508 ἴπ ΠΟΙ Οἷἵ᾽ ἰΒ βοᾷ; ἃ5, ΧΕ ΘΟΚ 

ΟὝΠΟΥΤ ἴθοκ ὯῈ οριὺκ ἴϑθοκ ΟὝρωϑϑι, 
“ον ἔΠοὰ ἀνῇ ποΐ ἃ σοὰ βθαΐ (ποῖ 4180 δι ἃ πηδὴ Ὁ 

ΔΠ4 ΒΥ Οἰδιον οα865 ἴπ ψ ΟΝ ΠΟΤ Πὰβ {πὸ ῥτὸ- 

ἢχ ἢ; δ πῶ ετοὶ ΠΟΤ ΔΆΠΕΚΡΗΤ, 
“γ}0 15 ἃ ροα ΠΠτὸ απίο ΤΠοο 5. Βαΐ, Ἀν ἹΠ]Π1ηρ; ἰο 

τϑηον ΟὙΠΟΎΤ ὈΥ “ἃ αονΡ,᾽ ἴῃ τὴν ὑγναῃβ]αἰϊοη οἵ 

{Ππ|5. γϑιθθ, 1 σάν {π6 νϑῦ θα] σοηϑύ"ποίο οὗ {π6 

ΟΥΙΡΊηΔ], “ἀπ α αοα νγὰβ {πὸ δον. ἥϊποο, "ον- 

Ἔνι, Θεός 15 οἴϊομ τομαονο ὉγῪ ΟὝ ΠΟΤ ἀπά ὁ Θεός 

ΑἸπηοβὲ Αἰ νναγ 5. ὈΥ ΦΤ, ιμς Μειαρῖο ἀπα ϑαμϊάϊο 

τηΔΥ θ6 ΤῸ ΠαοΡοῦ, “ ἀπὰ {Π|6 ον ἃ γγὰβ ἀον.᾽ 

Τῆς Αὐπιοθηΐϊδη ἔκ ἔτδ δρρ ρει, [Ὁ]]ον8. {Π6 

αἰθοὶς ; θὰὉ ἃ5 Ῥργονοὰ Ὀγν {π6 βᾶπιθ φοῃβίμιοίοη 1ῃ 

ΤΊι6 τϑὰ] 

5158. χ|ὶν. 
0, 8, ἄς. 

3 ἘΖοΚκ. 
χχνΠῖ, Ὁ, 9, 
Ἠοϑ. νυἱϊῖ. ὃ, 
χὶ. 9, ἂς, 

4 Μίοδη 
νἱϊ, 18, θη, 
χνὶϊ. 7, Εχοά. 
νἱ. 7, ἄς. 

ν. ὃ, πε ῃ ἵν, {π|Ἷνγ “ ἢ6 νγὰβ ποὺ {πὸ ἸΠρ}ύ,᾿ [}}15 

οἴαιιβο οαηποῦ Ὀ6 τοδα οὔμουνν]56 {πὰ “ἀπ οὐ ν᾽ ἃ8 

{π6 ον. ὅο ἔγι6 15 {Π15, Ὁπαΐ δ. Β ρου δη βαγ5,5 
ψΠοη αἀαοίϊηρ {Π|8 βοπίθποθ ἃ5 1Ὁ βίδηβ ἴῃ {16 

ΑΥμθηϊδη νοιβίομ, “6 πηαβὲ αἰζοπα το {1|15, ποῖ 

ἴο 76 50 τῃ0ὴ ἴον {Π6 οὐἶθι οἵ {πΠ6 ψογᾶβ, 

5. Ἡοιηὶ], 
ἦν. Ρ. 142. 

““Π ἐα[τρ. ἐπ εὐτἵει ζ΄ μι σαμεν τ ἃ5. ἴον" {ῃ6 1η- 

οΟΠ τ οβία 0] 6. γον. Οπο ΜΩ. τηθητοποά ἴῃ {πὸ 
Ανπιοθηΐδη οἀϊθίοη οὗ 1805, τοδβ, “πὰ {πὸ δονὰ 

γὰβ αο.᾽ 
ΤῈ Οδονρίδη ἀπ ἡ μΘ μὸ ὠρίθ ει 

δά {ν αἴδο [Ὁ]]ονν5. {μ6 Οτθοῖς 10 τηθᾶηβ “δηἃ ον 

ννὰ5 ὑπαῦ ον. ΤΠ 18. ργονοά Ὀν {Π|Ὸ Ῥαββαρο5 
ἀθονο αποίοα ἴῃ δου θη. 

Τῆς Ἐμορῖς τοδὰβ ΘΛ ἽἼΗ, ἤν ΟΝ Έ : Φὼ: 

ἐρι Τηοι5 1Π1ὸ ἥου πιο ; δηά ποῦ “65 ογὰῦ  οΡθ απ, 

ἃ5 10 15 Ἰποουγθοῦ]ν τοηἀονοά ἴῃ 10ρ. ΝΥ αἸτοη ἢ 5 Ῥο]υρ]οῦ, 

Μὸν {Π158 ριόποιῃ ΟΕ : |κὸ “Ὁ ἴῃ ΔΎ ΌΙΟ 15 ἀϑοά 
᾽ 

Ι 
Ϊ 

[ον “185. Βα ποῖιποι οὐὗἨ {Ππ|86. ΘΧρ ΌΒ568. πὸ ραδβῦ, 

ΒΊΟΝ. 5 το] ἃ δ. ΠΟ : οἱ {ΠὉ 1 ἴῃ αἰ υθ ας 86 η568, 

" Ἰπ ἢ. 1. 9, 16, 1. 96, νῖ!. ὅ8, ὅζο. ; δηὰ ἴὰ ΛυΆθ]ς 

Ϊ 

ὈΥ οἷς ἃ5 ἴῃ {Π|15 νοῦβο ψΥἹΓἢ {ΠῸ ποπηϊπαίνο, πα ἴῃ 

ν. 14, τὰ [Π6 δοοιβαΐνο ἴῃ {πὸ Ασάθὶο γ᾽ ογβίοι οὗ 

(πὸ ῬοΙγ Ιου; θα Ὀοίίον οχρυθβδοᾶ ὈΥ Ὁ ἴῃ {16 

᾿γουβίοι ΡΠ δποὰ Ὀγ Ἰγροπῖαβ. 7115 ἸάἸοπὶ ρῖνοβ ἃ 

ἴογοο πα θοααν (0 {}}15 βαββαρο ἴῃ ΤΠ ΠΙΟΡΙο, ν᾽ μ1οἢ 

" 158. ἱπηΡ 5510]. ἴο γοηοι ἰηΐο Τ᾽ ΠΡ} 18}}. 

ΤΙ Οοὐμῖο μὰ58. πού {118 νοῦβῈ ; θὰ {π6 ΛηρΊο- 
Ϊ 
Ι! 



Ο παρ. 581 ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤΗῈΕ ΘΟΞΡΕῚΙ, 

"- 

βαχοπ ἜπΕτ τς ΧΡ ἘΥ͂Ξ Ποῦ Ρῶ} Ρὰς ΠΣ “διαὶ 
Θον νὰβ {μαΐ τα. 

. : ᾿ 
Αὐποπρ ἔπ τποάθγη Ὑ ΘΓ ΒΙΟη8, τηοϑῦ οὐ Ὑ Β]Οἢ. τγουο 

τηδς ἀπᾶον {Π6 Δαβρίοοβ οἵ Τὴ 15}, Αὐπουίοαη, (ον- 
πῖᾶπ, ἃπα Παββίαπ ΒΙΌ]6 ϑοοίοίίοβ, {πὸ συθαΐοβδὲ Θοη- 
Γαβίοη ῬγΘν 8115 ἴπ {Π6 το ἀουῖηρ οἵ {18 νοῦβο. ΤΟΥ 
{0]]ονν ποῦ 50 τατον {Π|Ὸ αὐϑεὶς ἃ8 {πὸ νου η δου αν ὑγ8185- 
Ἰαύίοιι οἵ [6 σοπηΐγυ ἴο 10} {Π|6 ἐγα μ᾽] αἴουβ θ6Ιοηρ:. 
ΤΉ5, τηοβί οἵ {πεβ τποάογη {γα 8] ἢ [Ὁ] ]ονν (Π6 

Δα που ϊβοα Υ ϑυβίοη ; οἵου 5 [Ὁ]]ονν Τα ἘΠ ν᾽ 8 το που ηρ’, 
“πηὰ ἀοἵέ νὰν ἀα5 ὙΥοτί.᾽ ΟἸΠοΥ5 ἀραῖη, ἀρτθο Ψ 1} 
{π|6 οἹἃ ]ανοπῖο ; δἰ ποι ρ ἃ Βα] ρατδη Νον Τοβία- 
τηθηΐ, ἀπ ομο Βομοιηίαπ 1016 ποῦ ρα ὈΠΒΠ 6 ἀποὺ 
Ἐαββίαη ἰμἤποηοο, τοδα, “ ἀπα (Πς οτα ννὰβ ον, 

ψΒ116 ἀποίμοιν οαἀϊείοιι μα8, “απ ον νγὰβ {πὸ γογα. 

ΟΥΠοι οορίθ8, νυ μοι πᾶν θοῦ {πὸ ΟἹά ἀπ Μοάονη 
Ὑ ουβίοηβ οα. {Π6 βᾶιη6 ρᾶσϑ, οοῃ Ἰοὺ οαοῃ οἴμοι, 

ἃ8. 6.5. πο. ΟἹἀ Αὐπιθηΐαῃ, τ Β]ΟΝ 15. ἀπ βίαπαδγα 
δαςπουϊν, ἀθοϊατίηρ {Ππαᾶῦ “ΟΟΡ τνὰβ {Π| ον α,᾿ ψΒ1]ο 

ἔμ ΜΙ οάογη Ὑ᾽ ουβίομ βᾶνϑ ἐπαΐ κΠ6 ον τγὰ8 αοὉ.᾿ 
ΤιῈ Μοάογη ατθοὶς τ β ΕΠ] ΟΧρ]αῖη8 καὶ Θεὸς ἦν ὁ 

λόγος Ὁ καὶ ὁ λόγος ἦτον Θεός" Ὀὰὺ [Π6 τα] ΜΒ ΪοΝ 
ἈΡΡΠ 65 ἴο {Π|ὸ ατοοὶς Θεὸς ἦν ὁ λόγος, 4065 ποῦ ΔΡΡΙΥ 
ἴο ἴμο Δυπιθηΐδη, ᾿ΠδΒΙ ΠΟ ἃ8 Θεός ἴῃ ΑΥΠΙΘΗΪΔἢ 

ΠΟΘΙ (ακο5. {ΠῸ Δυ6 1016. ἃ5. 10 065 ἴη Οτθοῖ, ΤῈ 
Διημοιΐσαη ΝΜ ΒΒ Ομ γ168, ἴῃ {π6ῖὶν θαι Ὁ] οαϊ οι οὗ 

{π6 Νονν Τοβίαμπηθμξς ἴῃ ἃποοπί ἃπα τποάθιη ϑ' γυῖδο, 
ΡΠ ΙΒ οα αἱ Οὐοουηΐα}}, πᾶνο μα (Π6 σοοά ἰδβία ἴὸ 

τπᾶΚο ἐπ το ουπ ἄρρθο ] ἢ {πὸ ο]4 ; ΔΙ Πουρὶν ὑποὶν 
το ἀουίηρ; οὗ κω, λόγος ὈΥ͂ τ ρίβοσι (065 πού βθϑῖη 

50 ΒΔΡΡΥ; ἴον ἸΔδδο νυ ποῖ ἰδ ἀβ}] ἴπ {Π6 τποάουη 
Ἰαπρααρο ταῖσι πᾶν θθθη τοίαϊηθα, αΐῦ {Π|6 οδιοῖοο 

οὗ ἃ ῬΙΌΡΟΥ ἴογπι ἴον λόγος 18. ἃ Βῦιμ ὉΠ] .- Ὀ]οοἷκς ἴῃ 
186. ἐγαηβ᾽ίίοη οἵ {Π18. γοῦβο. ΤῈ θοβὺ σϑπάθυηρ; 
ἴον Ὁ 1 Κπονν, 18 {παΐ οἵ {πὸ Νον ΟΒίποβα Ὑ εβίοῃ, 

Ὀγ {πὸ ἀοϊερσαίοβ δ Πδηρδδ; {πον Πᾶνα δαἀορίοα 

ἴον ἴὉ {πὸ ΟἸνΐποβο 7΄.ο ψν Ὠ]ο ἢ. ΘΟμ65 πραιοϑὲ ἴο λόγος 

 1Δο.ίοχο ἃ8 ὁ ἀΐδιος λόγος καὶ ἐνδιάθετος. ΟΥΠοΙΒ, πκὸ ἢν. 

ΤΉ ΞΤΟΝ ΒΟ ϊἀτ, ἴῃ. Ὠϊ5. Κα πιὰ κ ἀπά ΜΟΏρΟ]η Ὑ ἜΥΒΙΟῊ8, 

μιᾶνο τοίϊαϊ πο ὑπὸ ννοτα "ΤΟρΟΒ ν᾿ Ὀὰς Π6 80 ψυυῖίο8 

ὁοἢ {πὸ {Π{Π6- Ρᾶρο οἵ 15 νουβίοη οἵ {πὸ Β10]., γαλοιυα- 
Βεγζλαπ αι {15-ἰαπιοπί, τὰ νυ οι {Πι6 ἔοσπὶ “{15- τἀτηδ 

διὰ “Ὑλποννα- θα δη,᾿ Το πον - Βα ἀἀπα, τηϑὲ ἀπ- 

ἀουθίοα] ν ἀϑίοη ἶβιν ἀπ ρα ζλ]ο 18 τοδάθιβ. 
ΤῊ5. αἰνουβιεν ἴῃς {π6 το Πονηρβ οἵ καὶ Θεὸς ἦν ὁ 

λόγος 15 Οὐ Πρ’ ἴο ἱσποιάποο οἵ {πὸ Οὐθοὶς Ἰάϊοπι ; [Ὸν 
ποῖ ΟἿΪΥ 18. {18 Ῥαββαρο βέγι οὐ] ν συατηπιδίϊοαὶ, Ὀὰΐ 
δ, ΟΠεγβοβίοῃι, το[ατἰπ ρος ἐμο56. 110 τυ Ἰῃοα ἕο τηαΐτο ἃ 
αἰδεϊποίίοι θοίνγθοι {πο αἰν᾽ εἰν οὔ ἀπὸ ΕΆΤΗΕπ ὁ Θεός 

ἰπ πο βοοοηα οἴαιιβο, απ ἐπα οὗ (πὸ δον Θεός ἴῃ 

Ὑσπιἰν.3, ἔμ ἐγ, Ὀοσαιϑο ἔπι ἀὐθίοϊο ᾽5 ποτο οὐ το, 5αν 8, 

τί οὖν, ὅταν ὁ ᾿Απόστολος λέγῃ τοῦ μεγάλου Θεοῦ 
ἜΕΞ ἐς δεν - ᾽ 

καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ καὶ Χριστοῦ 

ΑΟΟΘΟΝΌΙΝΕ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ. 9 

πάλιν ὁ ὧν ΝΥ. πάντων ἰΘεια ἐ: ἰδοὺ γὰρ ἐγεξῦβὰ ι Βοργ, 
τὴ. Οτ. 

15, 134; 
Βρίδρεὶϊ, 

Οο 
[χωρὶς τοῦ ἄρθρου τοῦ Υἱοῦ ἐμνημόνευσε. ποιεῖ δὲ τοῦτο μι, 

καὶ ἐπὶ τοῦ Πατρὸὺς----λέγων φησὶ, Πνεῦμα ὁ Θεὺ ς" Ανοϑῖα, ἘΝ 
1,35- ν.ῦ; 

καὶ οὐκ ἐπειδὴ τῷ Πνεύματι τὸ ἄρθρον οὐ πρόσκειται, κῆῷ Ππᾶ.Αἷὲ. 
ΨΟΪ.ἱ Ρ. 7565 ; 

οὐκ ἀθετοῦμεν διὰ τοῦτο τὸ ἀσώματον τοῦ Θεοῦ" οὕτω Βοηΐον, 
ὙΝΌΓΖΕΙΙΟχ. 

καὶ ἐνταῦθα, κἂν μὴ πρόσκειται τῷ Υἱῷ τὸ ἄρθρον, οὐ διαὶ 11. ν. 907; 
Ῥοῖε. Ἐξντ. 

τοῦτο ἥττων Θεὸς ὁ Υἱός. ΠΕΣ 1: 

Α5 τόραγαβ {Π6 δὑγιποοσν οἵ Θεός, ἔπ αἰ ογοποο οὔ" Ὑβοῖοα, ι. 
ΟΡΙΠΙΟῺ ΟΝ {18 5.0] οι" δηοπρ: ᾿οαυποα τηθη ἰουὈ148 ἜΝ ὁ πλλυῖο: 

ΤΥ βρθαἸκίηρ: Ῥοβιξίνοϊν. Βιυΐ, οπ ἔμ6 οπο μαπηᾶ, ὙΣρημαπιὰς. 
Θεός ἰ5 ποῦ [Κο]ν ἰο ἀοεῖνο, ἃ8 ἔμ ασθεκβ ἐπουρἢξ, ν- ἀν 

οἰ Π6υ ἔτουη θεῖναι,2----ἀπὸ τῆς θέσεως" ἥτπτοΥῦ ἀπὸ τοῦ θεῖν" Ὁ οταῦ, δ᾽, 

π-τοὖὐ ἀπὸ τοῦ θεωρεῖσθαι" ὃ----ΟΥ ΤἸΌΠ θηέομαι" ὅ--τοῦ ἔγο πη Ὁ; ἬΕΙ 
7: ΒΞ- ἐἴο δ.» Ἑαξοῦ.. βάω 1.4. ὑΡδΝ ΟΥ̓ ΠΣ δεός"8---οΥ ἔτοιι ΓΤᾺ “ἕο δ: Ἐυδεὺ, 

ψΆΠοΥ ;᾿9. Ποὺ γοῦ ἤτοι 'Γδυΐ, ΤΠ ΟΊ, οὐ Θευῇ,10.-- τοῦ ἈΘ ΣΡ θα; 
" Ϊ ἢ ὶ ἔγουη ΔῺΥ {πίη ρ; Θββοητ}}ν Θεοῖς, Ἐλεμ 885, 

1 1 ἱ, 541π|. ; Οη {πὸ οἴμιοὺ μαπὰ, 10 18. Ἔχίγιηοὶν ῬγοθΆὉ]6 {Ππ|ᾶι τὰ. δαῖπιν 
θεός, 186 Αἰιὶς ἀῃμα Ἰαΐοβί ἔουπι οὔ θεύς οὐ. θεῦς}} ᾿ζβο ὅν ὃς πῆς 
θα ἀη Α(ο αὐεοα]αξίοη οὗ {Π6 Τ)οτῖς οὐ ΖΒ ο]1ο Σδεύς,}5 τοοορο, δα 
Ζεύς, ἀμ Δεύς, ἅτ ΟὨΪΥ 1008] αἰ ογα ϊοη8 οὗ ἔπ Ὑοαϊο εὐ Ὑενον 
ΠΙΟΠΟΒΥ]]ΔΌ]Ὲ “Ζεύς τηᾶϑο. ἀῃηα ἔδμι. ἀπά Δεύ ποαΐ. "δῶν κα 
Τα. ἀἴα. ΤῊΪΒ ὕθυὰ ΘΠ πιᾶ56. Τηθᾶπ8 Αϑπὶ “ἴπὸ ρον 
811} ;᾿ ψ θη ἴδηι. “ἃ τὰν οἵ Τρ} ;) ἃπα ψθη πραΐ, 

ἐἴΠπ6. ὀχρᾶηβο οἵ ποᾶνοη. “εύς γι, 8 ΡΟΥΠΔΡ5 κἡ 
8 ΟΙον ἴουπὶ οἵ ἀΐυ, τηᾶβο. πα΄ ἴδπι. “ θυ] Ιά πον, 

“Πρ ῦ οἵ ἀαν,᾿ γον. ὈΟΥΓΟΥΒ ΒΟΠῚ6 οὗἨ 15 6ᾶ568 [ΓῸΠῚ 
ἄγψαιιδ, αἰδὸ τηᾶβο. δη4 ἴφμι. “(6 κῃ δηἃ οχρδηβο 

οἵ Βοανθη,᾿ [μαὐ. αἀϊδβ, τηᾶβο. δια ἴδῃ ; πιαλὲ οὐ 

κέίαγα γαῖ, π6 σνθαΐ οαΐον μθάνθη,.}38 ἀφᾶη--- οἰ αγῶηι. 
πιαοπλο. πᾶν. ἀπαρἠγαπᾶπι. ταοοϊαηλᾶηι. φααΠιαίαπᾶπι. 

ΚΚΈΠ6. ἤθάνθὴ οἵ {Π6 βίαυβ, οἵ {6 τποοῃ, οἵ {πὸ 8 ; 

561{-οχ᾽βεϊηρ ΠΡ 8. {παῦ πᾶν πὸ ὈορΊπηΪηρς : 1} {Π|6 

Ἰα.] «ἢ Κογαῦ δἰνο, [Π6 ὈΡΠ]ΠἸαπξ οἴ μον {γῸ πὶ 10}. 

οᾶπιθ ἔπ “ἢτα οἵ ΠΠ6,᾽ οσου!ης’ ἴο {Π6 οὐδ οἵ {1ὸ 
Μεηάςωδηβ.15 ναι 15 τηδάρ, ἴῃ Μοάοτη ϑαπβουϊί, 

(Π6 ποιηϊηδέϊνο οὗ ἄγιε οὐ αἰἴυ. 

1 μᾶνο 5Βῃονη αὖ Ἰθη ἢ οἰβον μον 15 {Πδὲ γι, 

ἜΣΕΣ Ε.- 
{γ πιο]. 5. ν᾿. 

9 ΒΙοΚΊοσ, 
Οδϑάπι. ν". 4. 
0 Βγυδιηξ, 

Δ. Μμγσιῃ. 
ΥΟΙΪ, ἱ, 18. 

11: Ομ] πὶ. 
ΘΔ]. Ο. 58, 
120. 

15 ΑἸοποὶ ἵγ. 
3, ὅ8, οὐ, Ο. 

1 ΕϊΡῸΥν. 
βαπιπ.ν. 
Ῥδββίπι. 

4 Υ̓δειδ, 
σοπηπι. οἷ. 
Χχχυῖ, ν. 
843, Βη. 

15. Τδοτς 
Αἀδην, βἶνο 
Οοάοχ Να.- 
Βαγ. ἷ, ". 14’. 

ιο μο ἱπ 
Θοὸν ἴῃ ΟἿ. 

αἴυ, πϑ, 56. νἱ. 
Ῥ. 70, 5η. 

ἸἾ Βδιδοῦ,., ἄγαιιδ, ΘΧΡΥΘΒΒ6α ἴῃ {Π|6 Ὑ δα ϊς υγουβὴρ {Π6 σοπιθἰ πο, πΕΥ. 
1, 4, 14,1, Ἰάοα οὗ Τλρ}ιῦ ἀπα Το ἃ5 ἸΠΒοράγα ] ἔγομη ὁδοὶ Οἴου", ἐς ὁ ει λα, 

δηα Ῥτοίΐδοξίοῃ, ἐπ ϑαυ]ν ἄγοαπ οἵ {1 Πιοδί!οη, ἀπ ΔΙ ΡΝΑΙ, ο 
{Π6 βανο Βορὲ οἵ {τ ΟἸιυϊβεϊδη. Τὶβ Ῥεοΐθοξίοι οἵ ἔιδν ἔρδε. 
Ηδανοη, νύδβ ποῖ ΟὨΪν {παξ οἵ “ἃ 5.161 οὐ σονουίηρς ἴον πὴ ταν 
{π6 δανλ,᾽ ἴο νυ μοι Ἡ οαν θη 15 οἴζοη οοπραγοα ἴῃ ἀπὸ 

ψοάαβ ἀπα οἰβονν πον, 17 δας ἰδ τῦαβ αἶδὸ τὸ ῥγοιοοϊίοι τ ἢ Ὁ χνζ᾽ 
ΤΑΘΒῺΒ ἢ 5. ΔΜ ΥῪ, 

Βο κὶπάὰ ἴοὸ 85, Ὁ Ποανοι Ἐδέμον "ἢ οὐ ἐἰὸ Πὶρ- 

'γεάα, 18. "ξ8-Ριΐον ;.9 δῃιὰ Ιου Πατεῤ,320 (ῃ6 ϑδηβο, ταῦ. νυ. τἱ. 

Ὦιι, Τυιι5- ρἱἐὔν,2. ΚΠ Θανο οἵ Τὐβιῦ δὰ Πἰΐο, Βὰ- πῶ ἐττὸ 

2 Ἐπηίακ, 
ΤΏγνοες, δόυ, 

οὐ, Ο. 

6ύ, ἰχ.; 

οὐ. ΜΟΊ]. 

ἌΞ. ἵν. 4δ1᾽, 
ἄο. 

ἴὰ πικ.ν. 

οἵ πδανθῃ 85 1 αἴ πον,}8 Τὸν ἀἰὸ τοοῦ οἵ “Τὰς μον ἢ {5,5 

ἐἴο οἰμουῖϑἢ δα ριοΐθοι," ΤΒὰΒ οὐ, Πγαις ρα ρον ἴῃ Σ 

πιαά μι Πψαιι-γ ταδί πα: μίία; 

Ὁ Ἰχκυν. 

᾿ ᾿ . 3 Εἰκ.Υ. 
ποτ, ἡ 15 Τὰ οὐ δα-Ρ ΐοῦ, ι. 3, χχυ, 9, 

ἄς, 

«-«φ- μος 

᾿ς ΒΡ] πιο οαμἄθηβ ααδαὶ νοσδῃΐ οπληο5 Φόνοιι ;᾿ 3 



10 ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΗΒ ΟΟΞΡΕΙ͂, ἈΟΟΟΒΘΟΙΝΟ ΤΟ 5. 50ΗΝ. [Ὁ ΗΔ». 1. 

5 Ιχχχίν. 

2 Τηΐ, το 
Ϊ Βἰγ-Νν, σο]ο- 
ῬγΤΌΟΚΟ᾿Β 
Εδ88. 

Τν. 26, 
γΟΙ. 

ἐραΐεν᾽ θείη ϑθὰ ἃ5 ἃπ θρίποὶ ἴῃ {Π6 πομιϊπαίϊνα, 
Δ γοσαίϊνα οᾶ568 ΟὨΪΥ ; ἃΠ4 Ιου ΟΥ “ἴου, [ὰ, 1]ὰ,. 

Ῥῖα οὐ Π]α, οὐ Π)]ο, Ὀδὶπρ ἃΙοηβ ἀθο! πο αἰζον {6 

ψοάϊς πιοαεὶ ; 

Διί, Ῥ]ῦν! ; 860. ἄγιμηι οὐ αἴμηι, Ζεύν, θεῦν, ἀδαπι ; 

δα ᾿ποάθρῃ ὅδηβο. ἀὔναπι, Π))]ὄνθμη, “ία ;---ῖμ. Ποὰ-᾿ 

{π6η ἄρα οἵ ὈΠῸΝ ΓΤ ἸΣΩῚ ΦῸΦ “«ΠῊς Τὕτεα- 

ΝΑΙ, ΑΝῸ ΜΙΘΗΤΥ ΟΝῈ [5 ἃ δ δηα 1614. 

Ετομι ἄγη οὐ αἰΐυ 15 ἀθυϊνθα γθρα]αυν {Π6 84]. ἀδυας,, 

ἅ, ἀπι, ομα οὗ αΐν ἤδθάνθη ; [μαἴ. ἀἴνιιβ, ἃ, ἀπη. 

ἀδυαβ 18 5814 Ὀγ ῬιοΙ. Βομΐον, Βορρ, ἅμα οἵδ, ἴο. 
ὈῈ {πὸ εὔγπιοη οἵ θεός" θαὉ Τ τπβὲ ον 1 οαπποῦ γοί 

566 ἃ5 {Π6Ὺ 40; ἴον {ΠῸν βθθὴ [0 τηᾶῖκο ΠΠ{{16 οὗ ααδη-, 
εἰῦν, συμ ]οἢ Τ (Π]ηκ οὗ στθαῦ ᾿πηρορίαπμοθ ἴῃ ἃ βοιηά, 
ΔΉ 515. ΕἸνβί, 6 18. δοηβιἀθυθα ἃ οοιηροιπα νοεῖ 

ἴῃ ϑδηβουῦ, 8Π 4 15. {Ππουθίουθ αἰνναγβ Ἰοηρ', δχοθρί 
ἴῃ ΨΘΓΥ͂ ΓΆΓΒ ΟΆ5685 Οὗ Πη6 18 ; 1{5 ΘααΪνα]θηΐ ἴῃ βοιηᾷ, 

ἴῃ Οτδοῖζ, Ὀδηρ ἡ Ταΐμον {πᾶπ ε ψ ΪΟἢ, 15. Θββθη- 

{14}}ν 80 5Πουῦ ἃ5 ἴο οοάϊθβοο ψ ἢ} {Π|6 [Ὁ] Πρ’ νοννο], 

1κὸ {πὸ ϑδηβο. ψ, 10 ΟΠ6 501140]6, 6.5. Ζεύς, θεός, 

θεῦς, θεῶν, α. ϑθοομπαϊν, {Π15 ὉΠΟΠΔΉΡΘΑΡ]6 απ8η- 

εἰν οἵ ὁ ἴῃ ϑ'δηβουῖῦ, 15 ριονθ Ὀγ {Π|6 νθὺῪ νου {Π|6 
Δθονα ΞομοἾδυβ ὈνῚ ΠΡ’ ουυγαν  ἴο Βα ρ ρον {Ποῖ} δἰγπιο- 
Ἰορν, Υυἱζ. ϑδηϑβο. δυγὶ, ἀδυᾶ, δαήρ, Ἰανὶν ; ἴοῦ {π6 ἃ 

δΔηα {Π6 6 ἴἢ δχήρ πα Ἰδνὴν το ὈΟΐἢ ]οΠΡ', ἀπ ποί 

5μονύ {|κὸ ε ἴῃ θεός οὐ ἴῃ ἀδιιβ. ΤΉΙΡ]ν, [Π6 ἀΌβοποα 
οὔ {πΠ6 ν οἱ ἀδυᾶϑ, ἴῃ δαήρ ἃ8 ἴῃ θεός, ΒΙΠῚΡῚῪ 5 οννβ {Παΐ 

{Π18 Ὁ 15. ΟΗΪΥ ἃ ἰαΐθυ ὑϑῆποιηθηΐ οἵ Ἰδηριιαρο, δηα {πα 
10 15 ποῦ τ 108] ; 51η66 {Π6 οΟ᾽ 465. ἔου πὶ ἄγιϑ Πὰ5 866. 

ἄγιπι; δα ἃ Ἰαΐον δοο. αὔνσαηι; 80 {πα {Π6 ἀοιῖνα- 

(ἴοη οἱ δάήρ ἔγοπὶ ἀδυᾶ, γΟΡῪ ἴαν ἸῸΠπῚ Ῥγονίηρ {Π6 

ΟΥ̓) οἵ θεός ἔγο πὶ ἀδυαβ, ΟὨΪΚ Ρ065 ἴο 88 {πα “ ΑΤπι5᾽ 

15 ἔγῸ πὶ " αν 5,᾽ “800 α10᾽ ἔγοηι “ 88 αἴνὸ ;᾽ δῖος [π"ΌΠῚ 

Δίιός τινα, θεῖος ἴτοπι θεός, σεῖος ἔγοπι ΣῚός, ὅζα., ΔΙ ΠΟῸΡ 

“ ἀτα5,᾽ “ α10,᾿ ἀπά, ρουμαρ5, ουθη δάήρ, ἃτ6 {π6 οἱ ἀοβί 
ΤΟΥ ΤΉ. 

ΤῊΘ Πἰβέονυ οἱ θεός Βθθιη8, {Ππθυείονθ, θυ ἕο θ6 
{π|85,, [πὶ {πο γοάϊο Ὑνουβηὴρ ὑΠθῦθ πγονῈ ΟὨΪΥ {166 
ΡΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ἀο Ε168, ἐΐδσγα ὄνα ἀδυαία].---- Πιάγαηι, ΜΠ ίγαηι, 

Ἰγαγμπαπι, Αἰ ψηῖπι ἀλλ, δγο.,2 ΜΠ] ἢ} τσ  θ6 τοἀποοί, 

Ὁ Ῥουμαρ8, ἴο οπο, ᾿πανᾶρηϊ, οὐ αἴ. πηοβί ἰο ἔνγο, [πᾶ τὰ 
ἀηα ΛΡΉΪ, 1.6., “ ρανθὴ δηᾶ (πὸ ϑη, “Ηδάγοη οὐ 

Τλρὰῖ δηὰ 116. ΤΠοβ6, {πὸ ἢγβῦ βείε]ουβ 'ῃ Οτθθοο 

Δ οἢ {Π|6 γυθϑίθυη οοαϑύ οὔ Γ{]ν Ὀγοα ἢ τυ "(ἢ ἘΠ οπι, 
ὉΠΟΙ ΠΔΠ168 οὐἨ {Π6]ν οὐ, Κθορίπρ [ον (Π6 ἢνδὲ ἀπά 
διοαίοϑυ οὗ {πθπὶ Πἷ5 ο]Ϊἀοδί πᾶπηο, Ζεύς, “εύς, Ιου, οΥ 
Ιου Πατεῤ. Ἐνουν ὁη6 οὗ {Π686 (οἰ 165 οοπεϊη θα ἰο θὸ 
δα ατοοβοα ὈΥ 118 οὐ παν] 418] πᾶπηο οὨ]γ, ἀπῈ}} ἐΠ6 
Οτοοκβ μανῖπρ; γοῆποά ἐποῖν Ἰδηριιασο, ομαηροα ἐποὶν 
Οαδίοτηβ, ἃΠᾺ τη] 0] 164 {Ποῖν κοάβ, Ζεύς τνγὰ8 ἢνϑί 
ο6]]6ἃ Θεύς, (ΠἸ6π Θεός, ἴῃ Αἰοα ; ἀπα Σιός αξ 1806- 
ἀμπιοη. Ὑῆοπ Ζεύς, νυιπουξ Ἰοβίπρ: ἀἰ οσοί μον 15 
πῃ ογθηῦ τηθδηΐηρ οὗ “ Ηρανθη, ἴον {π6 ΒοΠΘΡΑ]ἰγ οἵ 

5. αἀἴνας, Τ)) ν!5, “ιός ; ἃ. ον 1. αἴυϊ,, 

ΤΒΙΒ. 

818. νου βμρρουβ, θθοᾶτηθ τα μονῦ ἐΠ6 ΡΙΌΡΟΙ πδῖη οἵ 
[86 ἢνβί ἀπὰ οἱ ἀθβί οἵ ὑποὶν σοὰβ δοοουάϊηρ ἕο ἐπι ὶν 
ἴϑπου ; 861] γϑίαϊϊηρ ὑπὸ Ὑοαϊο [ονπηαιίοη. οἵ 1[5 
ὁ8568, ἴπΠ [οἸκθὴ οὗ 1ζ5. δηξααϊέγ, ποι. ἄγε, “εύς ; 

8. ἀνα, «Διός, ὅτα., ἈΠῸ ὑμ6 ποτα τη άθυη θεός, ἃ 

[ΘΠ ΘΗ ΡΕΪΥ οὐ Ηδ]]θμϊο τηου] ἀπ ρ:, τνὰβ Δρρ]ϊοα 
ΟΠ] ον το ἀοἰυϊο5. οὐ Ἡ]]θηῖο οὐ ασθοὶς βοίϊοι ; ἀπὰ 
ψὰ8 ὑπ ἀθο] πο ἴῃ {Π6 5πρ.. πα ΡΠ Ὲν] ΠΠ|κὸ ΔΩΥ 

᾿οἴμου ατὐθακ ποῦ. ὙΥοῦ Ζεύς ἀπα Θεός ννοῖὲ οἰἴθη 

᾿ακοη ὁη6 ἴον {Π6. οὔθ ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ Ροοῖβ θαῦ Ὀγ 
ῬΒΠΟΒΟΡΙΙΟΥΒ ; ἃ5. Πδα  ΘΗΓΠΥ Ὀγ ΡῬ]αΐο ; ΔΙΌΠοαρ} {116 

'ΠΘΝῪ ΟἼδΕΙς ἰθιη θεός σἄν οὐἹρὶη ἴο {Π6 νδιϊοιβ 

᾿ΟΡΙΠΐοη5. οὗ {πΠ6 ατθοκβ ἃ8 ἴο ἢ15 παίανο," ψ Π}]6, Οἢ μιὰ Φῖοε, ἀο 
ῬΙδς. Ἅ1,1. 

{π6 ὑνΠ016, Π6 ΡΥ ΘΙ] Πρ’ ΟΠ68 οἡ Π6 παίατο οἱ Ζεύς 7; λελποπας 
ΒΌΧαΒ, ἴ6ρ, 

ΤῊ5. Εν ρι4ο8. αποίοα Ὀγ ὃ: 35, 90, οὔ. 

ὃΣ ἜΟΩΝ 
Ῥγῶν. Ἐν. 
Ῥ. 081, Δ. δα, 
Οὐ]. 

Ὑ ΘΙ. ΠΟΙ ὉΠΔΠΙΠΠΟΙΙ8. 
᾿Ηδοαίΐειι82 βαγϑ8, 

ὁρᾷς, φησι, τὸν ὑψοῦ, τόνδ᾽ ἄπειρον Αἰθέρα 

καὶ γῆν πέριξ ἔχονθ᾽ ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις ; 
“» ΄, - "9 ε - , 

τοῦτον νόμιζε Ζῆνα, τόνδ᾽ ἡγοῦ Θεόν. 

Απα Ἐπηῖι5,3 

“ Ἰ5616 οβ 15 αρριΐον, ααθπὶ ἄἴοο, ατιθηι Οὐεθοὶ νοοδηΐ 
Ἶ4έ 224 

εραι-- 

ΤῊΙ5. δἰγ πο] οον οἵ Θεός ἐγ πὶ εἴγε, οδ ἢ ΟΠ 8Ὧ0- 

οοαηῦ ἴον θεός {κθ Ζεύς Ὀδίηρ, ΗΒ 

τ Δ ΒΟ. 16. ἃ [ΘΠ] 116, ὕνγο ΡΌΠΟΙΒ πλλπι ἴῃ 

γι, θὰ ποῦ ἴῃ ἀδυαβ. 'Τα5. ΜΘηδη οι," 
--- ὦ μεγίστη τῶν θεῶν 

3 Ἐρίοι. 
512, οα, α. 

ὁ 566 ΟΥ̓ΡΆ. 
ἔγ, νἱ. ; Ῥῃὶ- 
Ἰοπιοιν, δια, 
οἀ. ΟἹ. ; Αγ- 
ΠΟΕ ΝΣ 
17, οἃ, 6.; 
ῬΠΣζιι5, 
Ν. Ὁ. ν. 141. 

5. οχ Οασὶ- 
πᾶ, οα. ΟἹ. ». 
οὔ, 

δ. ἀηὰ 6Ὰ]- 
᾿πι, Η. 6]. 
199, η6 ῬΆ]]. 
8,10, ΘΔ], Ο, 
121 ; Ῥιυΐ. 
στρ. ἰἰ, ; 
Ταχοίδη, Π18]. 
Μαγίμ. υἱἹῖ. ; 
ἩοΥπο5 
Τυϊδυπορ δῦ, 
ἘΟΕΩΣ ΠΡ κα 
9, 54., ἅτο, 

7 ΟΥΡΗ. δ». 
νἱ, οα, οττη. 

δ ΨΆΙοΥ, 
ΒΟΥ, 5, ΔῸρ. 
Οἷν. Ὁ. νἱΐ. 9. 

Νῦν οὖσ᾽ ᾿Αναίϊδει᾽, εἰ θεὺν καλεῖν σε δεῖ,9 

Δη6---- 

Ζεὺς ἄρσεν γένετο, Ζεὺς ἄμβροτος ἔπλετο νύμφη. 

δ 4150-- 

“ Φαρρίίοι Ομ Π] ρΟίθ ἢ 5 ΤΟΡΊΠ ΓΘ Πα 16 ἀοίϊπιαιιο 
Ῥιορβθηϊίοι, σϑηϊζρχαιθ ἀοῶμ), ἀθιιθ ἀπ. οἱ 

ΟΠ 15. 5 

ΤΉ5. οὐγ πη ἸΟῪ δοθοιιη8 ΒΘΘΟΠΑΪγ---ἰον Ζεύς μᾶν- 
ἴπρ' 50 ῥ᾽ να] ; ἴοι" Β.0}} ἃ [01] ἃ58. Ζῆνες 15. πού ΟὨΪΥ 

ὙΟΥῪ ΤὯγ0, Ὀαῦ 10 185. ποῦ, Βύν Εν ΒρΘΑἸΚ ΠΡ, 50. πλ10}} 

ἃ ῬΙατΑ] 885. ἃ πη} ] 1016 οὗ Ζεύς ; {Ππ|ι5, πόσοι ζῆνες εὑ- 

ρίσκονται" Ζεὺς ᾿Ολύμπιος, Ζεὺς Κάσσιος, ὅτο.:9 {π|γα]ν, 

10 ἀοοοπηΐβ ἴον {Π6 δοσοηΐ οἵ “ ιός, « ἴ, « ἰα, νυ ἈἸΟ ἢ. Θολ 08 

[οι {116 ΘΟΥΌΒΡΟΠ ΔἸ ΠΡ; ΟΆ868 ἴῃ ΘΠ ΒΟ : ἃ Πα ἰΔβί]γ, 

ἴοι: Θεύς ἀηα Σδεύς θοῖπρ;, ΠπΚὸ Ζεύς, χηοποϑυ }] ας, 6.Ρ". 

ἢ ΤῊΘΟΡὮΪΙ. 
8 Απΐοϊγο, 
Ῥ. 76, Β. 

“Δαμάτηρ δ᾽ ἄφατόν τι κοτέσσατο" γείνατο δ᾽ ἁ Θεῦς.10 οἷν σαλμαι, 
1, Ο, δὶ 

᾿ δηα--- 190, Ἵ 

ὕει ,: ὁ Σδεὺς, ἐκ δ᾽ ὀρανῶ μέ έγα ς ΙΣ ΑἸοιαὶ 
ΦΕῊ; 

χε ἐμῶν. ̓  15. Ἐπασίρ, 
᾿ . . . Οὐοβί, 508, 

50 αἷβο (6 ατοοὶς [ου πὶ θεός, ἃ5. 1 ἴο νὶηαἀϊσαΐο 1085. οὐ. Ρύχο, 

Αν Ἰσίη, 15 Το ΘΠ ΠΥ πιο ΠΟβυ Παῖς ἴῃ 81} [5 ες «όστς Αὐγᾶη ΟΥἹρΡΊη, 15. Το ΘΕ} ν ΠΟΒΥ]]ΑΌΙΟ 1ῃ 4} 15. γοιὸ, βιϑαι; 
. Λπάγοπι, 8868, 6.8. 

δεινὴ γὰρ ἡ θεὸς, ἀλλ᾽ ὅμως ἰάσιμος,}3 

ΜΙ ΠογΘ Ῥουβοη. Ὠ]ΠΊ86} “΄ πηοποῦ, θεός 6586. τποπο8υ}1- 

θοη ; 4υοά ἴῃ οεοου 15. σΆΒ1 118 Βεο ρ βδίπη Ηΐ, ᾿η ποιηὶ- 
ῃδίϊνο οἵ ἀοοαϑαίνο βΙ Πρ] ΠΟ γ810.18 οΙΟΙῸΒ 

: ΒΌΡΡΙ, 
Βασσῃ, 

47, 1800, 
θεόν ---- 
Τγοδῆ, 048; 
Βασοῃ, ὅγ7, 
1250; Ιοπ, 
1014, οὐ, 
Μαι, 



ΘῊΡ. τῇ ΝΟΤῈΚ ΟΝ ΤῊΕΒ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΘΌΙΝΟ ΤΟ 85. Ζ“0ΗΝ, 

1178,1100. 

3 ο(Ε. Π.1. 
18, “ 

“3 Μοιηπι- 
86, {ποῦ 
1ι. ἃ, ν. 170, 
148,1320, ἕο. 
Οτοῖοῦ. αά, 
ὕαῦτ. ἵν. 7, 
Υἱϊ, 850, ἄς. 

4 ἨθβΟΝΚο 

Ρ. 1τ0δ, 110; 
Ὅε Εἴῃρ. 
Ρ. Ορίᾳυοβ, 
Ῥ. 380; 

Μοπηπηβ, 
Οβκίβομε 
5ιυά, ν. 75, 
δα ΒΌρΡΡ]. 
Ῥ. δδ, 107; 
Ἠύβοῖκε, 
ΟΒκ. ἃ, 540. 
Ῥ.1Βὲ; οΒ5, 
1141.. Οτάκ. 
Ρ. 14, 1δδ, 
ἄς, 

7 ΒΟ π, 
Α. 1π6,1. ν. 
14, 
“ θρ,γ. "Ὁ. 

282. 

9 γαςπη, 
σοόπηπι, οἷ. 
χχχυῖ ν᾿. 

᾿ 343, κα. ; 
Μεπαπά, 
10, 480, ἄς. 

οα, Β. 

Αἰοὶ μᾶπο νοοοπὶ Πα πέθυ ἱπ ΒΟΥΙΠΟΠ6 σοπέγαχίββ8 
νἱἀοπέαν, Θουγενίδης, Θουκλῆς, ὅτ. Θεοῖς ἃηα θεῶν 

8.6 4580 ΠΟ ΠΟ ΒΥ0}18}}68 ἴῃ {Π18 Ῥαββᾶσο οἵ ΤΠ θορηϊδ5,} 
Θεοῖς εὔχου, οἷς ἐστι μέγα κράτος, οὔ τι ἄτερ θεῶν 

γίγνεται ἀνθρώποις---- 

δα βοπιδίϊπηοβ ἴῃ Ἠοιηον.2 [Ιἢ {Π686 πὰ {ἰκὸ ἴῃ- 

βίδηοοβ, θεός, θεόν, θεοῖς, ὅζο., γγογ6 ῬΙΌΠπουπορα ζδψοϑβ, 

ἐἤψοπ, ἐμ ηοῖς, ἐμ ψόπι, ὅτα., πιὰ ποῦ ἐλο5, ἐλοῖξ, ἐιόηι, ὅτο. 

Δ58 τοραγβ " ἀδιι5,᾽ 10 15. ἈΙνναγ 5 αἸββυ ]Ὀὶο ; ἃ ἴδοί 
{παῦ 56 πι8 ἴο μου ὑπαῇ 1Ὁ σοΙη685 ἔγοτη θεός, πα ποῖ 

αἴνοοῦ ἔγτοτα πὸ ϑδπβο. ἄγμ; Δ ΒΟ ρ ἢ γ6 πα αἴ18, 

ἀϊϊ5, αἴθ, Ὀδοαιιβα, ἴῃ 1ιαἰη, ἔ (ἀπ ποῦ ε, ἃ8. ἴῃ 

Οτθε το) 15 {Π|6 πϑαγοϑὲ δααϊνα]θηΐ ἴον {Π| ϑδΠ80. Β6Π}1- 

γον 6] ψ. ΤῊῖ5. ἰ8 πιδᾶθ ῥ]αΐη ἰπ {πὸ {Ππηθτῖαη δὰ 
Οβοδπ [Ιους, ΡΟΙΠΔΡ8 Ζῦους, 56. 1ουξεΐς, ἃ. Δἴου ει, 

Τϊον! οὐ Ὀ]ν!,5 [ον τ ϑδηβο. ψ 15 οἴζθη ρυοποιποθα 
4] οἵ 7, 88. 6.5. π΄ ΒθηρᾺ] : δῃηᾷ 1Π6 δ, ργοποιπορα ἰὴ 
Οτθοκ πὸ Α. ϑαχ. ὃ, οὐ ἐλ ἴῃ " ἐλῖβ, Ῥᾶββεβ. Ἰηΐο ζ, 

οὐ 8. ἐλ ἴπ “τὨϊηρ,᾽ οὐ δνθὴ ἰηΐο 8, ἴπ αἰονθηῖ 

Ἰοο 165; ποῦ ΟὨΪν ἴῃ [πά4ο0- ἀογιηδπῖο, Ὀὰΐ αἾβοὸ ἴῃ 
ΘΒοπιῖς ἰδησιιαροβ. ΛΟσοΡαηρῚν τὸ ἢπα Ἰη ἴπι- 
θυίαη ἦ Ταραΐίεν οὐ δαραίεν ;᾿ Πίονο, Τ)ίον!β, [ΠΟΥ] 5, 

Ἰονῖβ, ὅς. ΤΠιοβο [ὈγΒ. ΡοΪηῦ ἴο ΟΠ6. ΘΟΙΠΠΊΟῊ 
οὐρα, γι8, νον αἸδυθηῦ ἔτοπὶ ἀδυαβ; Ὀοί οἵ 

ὙΠΟ]. ἃΓῸ σίνθη ἴῃ {Π|15 Ραββα οἱ ὙἼΡ 61], νον απο, 
ἐε ΤΆΓΩΙ 516 δύ αἴαΐα ΒΟΓΟΙΈ ΠῚ 

Τ)ῖνα ἄθδιη.--- "5 

“ἯΠ]ς,᾿ βᾶγν5 ἤουπο, “ ἶσα ἄδαηι, ἀθὰ ἄθαπι, πῚ 8} 

ΔΙΏΡ 5: ΡιΟθΔΌΪΥ ἃ8. τοσαγβ “ βὰ8. Ἰοαθπαὶ ;᾿ 
[ὉΓ 88 ἴο " πουπιὰ Ἰοαιθη 1 6 18 ψτοης ἴῃ Δἀάϊηρ, 

“κέ ῃρ6. ΔΘ ΙΘΠΪ σΥδπ ΠἸδ[οἱ αἱ αἰδιϊπραηΐ ; δηὰ 
᾿ αντοῦ 15 τρσηῦ 1ῃς ποίϊοῖηρ: {Π6 αἰ ογθηθθ, θη. μὲ 
βᾶγ 85, “1τὰ γοβροπάθαηϊ οὐ ἀϊοαπξ ἄ608, ΟἹ ΠῚ ΟΠ Π65 

ΔηΓ αὶ ἀἸχουῖὶπέ αἶνοβ."ἢ 

Τὸ ἀρρθϑαγβ, {Πθη, {παῇ {6 οὐ αῖπα] Ἰάθα Ἱπιρ]]εἀ ἴῃ 
Θεός 15 “Ταῖς ἀπὰ ΤΠ θ}} 5 ᾿ἸπβορδγΆ ]6 ἔγοπι ϑδοῖ οἵου, 

αὐτὶ Ῥεοϊθοιοη. 

ἰδ το πάνθ, αἰ ογ5 ἸΔΟῪ ἔροι {18 ἴῃ. εὐγιπο]ορν. 

10 βϑθπὶ5 ἴοὸ Ὀ6 ᾿ἀθπεϊοα! αὐ ἀπὸ Ῥουβίδη. λα. 
ἀλμαᾶ, 17 νυ λῖον 15 {Ππὰ8 ἀοῆποα ἴῃ {Π6 Βουμᾶη -ἰ δε} ;8 

“ΚΙναάα οὐ ΚἸναα αἱ (ν 1} ἀαπιπι ἴῃ {πιὸ ἤνϑὲ βν]] Δ 0].). 

18. ἃ ΠΆΠῚ6 ν᾽ ΠΟΙ. θΘ]οηρ5. ἰὸ ΤῊΣ ΜοϑΡ ΠΙση, {πκὸ 

ΠΑΝ, οὐ ΕἸ. 14}, ἀμ 15. σοπίγαοιοα, [{8. σοπηρ]οἴο 

ἴουτη ἰ5 "Κασαᾷ᾽ Τρ ΜΠ}. πιοδη8, “ἃ βοίησ ψ}Ὸ 

πιὰ5 Ὀνο σα ε Εἰ πηβο }Π ἰπτο οχίβέοποο," [ΙΕ ἰβ αἶβο βίνϑη 

ἴο ἃ Ἰοτὰ οἵ ἃ κίηρ." Τῖ8 Λ.λος. οὐ Το ο.. ΠΊΔΥ, ΡΟῚ- 

παρ5, θῈ ἔππδ βαᾶῖπο ἃ5 ἔπ αθόονὸ αποΐοὰ Ζοηπὰ φασλαία," 

“ Β6] [-οχιβίοη ̓  οὐ “ β6  [-ογραιοα ;) 80. {πᾶὲ ἀπὸ Οοε εὶς 

ΓΏΨ, σοι, ον, ΤΥ ἤᾶνο, [ἢ ΤΌΔ᾽ ΠΥ, σ ΘαΐοΥ 

ἉΠηἰν χὰ ΤΕ πόλη, τὴξ Ετεκναι, ἔπαπ ΜΝ 

ΔΝ ΟΠ ον ἴουπὶ Ὀν Ποῖ ΤᾺΜ ΤΗΛῚ ΑΜ 8ρολκβ οἵ 

ἢ νπβοΙ ἴῃ ΠῚ 5 δ οτά, 

Βυΐ {πὸ ἴευτη " Οοα᾽ Ὀγ ψ Βΐολ Θεός, 

[παν ΡΟ ΡΟΒΟΙ͂ν “ἄννοῖε δὲ β8οπιθ Ἰοπ αὶ ὁπ {λ]5 

ἢγβέ γοῦβα οἢ ΒΊΟΝ ΠΣ ΠΕΣ ἘΣ ΤΣ 

ἀπὰ {Π6 ον Ίβο 8 ἄρΤΘο, ἴῃ ΟΥοΥ ἕο 5Πον ἐΠδξ, βέυ οε] Ὺ 
ΒρΡΘαΚίηρ,, ἴΕ οαπποῦ 6 ἰγδηβαίθ ἱπίο δαυϊνα]θηΐ 
[θυ π8. ΟἾΪΥ ὕνγο ψγου 8 ἰπ 1δ οἂη Ὀδ Βαϊ [αἰυ]ν ἴο 
ΤΌ ΠοΡ {Ππ|ὸ ΟΥΡΙΠΔ] ; ἀπ {ποβθ ἔνο ἅγ6, “ἷπ’ [ὉΓ 
ἐν, ἃ “{Πε᾽ ἴου ὁ; {πὸ οἴιοιβ τὸ ἴο βοίηδ δχίθηξ 

ΟὨΪΥ ΘΟΠν ΘΠ ΙΟΠ8] θυ Ὶη8. ὙΠ] ΟΝ ἀὼ ποῖ δχρτεββ {Ππ6 
ΜΠ016 1Ἰάθα ἱπιρ}164 ἴῃ {π6 ἑοχί. ΤῊ 8. ῥγόσθββ τϊσεΐ 
θ6 Δρρ]16α ἕο δνθὺνῪ νϑῦϑα ἴῃ ὑπ ΘΌ8ρ6], νει πρανὶν 
{πΠ6 β8πι6 τϑϑαϊ, [Ὁ 15 ενϊάθπξ, ἐμπογοίογο, ἐπαΐ ἃ 

{τ η8] αὐϊοιι ἔγοτη 016 Οὐ Ὶ πα] ἰπίο ρουίθοι]ν βαμῖνα- 

Ἰοηῦ ἔθ ΠΊ8, 15 ἱΠΊΡΟΒΒ10]6 ; Βπ66. ΘΥΘΥΎ ἰδπσαδσο Πὰ5 
ἃ ΟΠαγδοῖον {Ππᾶῷ ὈΘ]Οη 8 ἴο πὸ οἵμου, Τμὶβ νου]ά, 
ἈΒΒΌΤΘΑΙν, Ραῦ ἴῃ ἃ ῬΥθοδυῖοι5 βιξαδίϊοη {Πο56 ΠῸ 
ἃγ6 ΟὈ]Ιροα ἴο 86. ΟἾΪΥ ὑγδηβίαἰϊοηβ οἵ ἴῃς ογὰ οἵ 

ον, νϑῖβ ἴ{ πού ἴον {Π6 ἀβϑϑιισάποο ἴῃ ΠοΙν Αροβ- 
(168. βᾶνθ βίνθη 8 ὈΥ οἴζθη αποίϊηρ {Π6 ϑουρίαγο 
ἔγοπὰ ἃ ὑγδηβ]ίϊοη οἵ {πὸ οὐ σῖπαὶ, ὑπαὶ ον ἰ5 

ΡῬ]οαβθα ἴο Ὀ]655 811 μβοπϑϑὺ πατηδῃ το πάθυηρβ οἵ ΗΠ 5 
ἰηβρινεά γον ;ἢ ἀπὰ ἐμαὶ Ηδ Ἰοοῖκβ ἴο {π6 βρὶυϊξ οὗ 
{Ππ6πὶ τμο6 ἔμΠδῃ ἕο {Π6 Ἰοίξον. 

θη 

Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. ----““ ΤΊα. 58 Π)6 

88 1π ἴΠ6 ὈΘρΙπηϊηρ ἢ Θουν Α. Υ., Ἀ. Υ. 
-- Προειπὼν γὰρ, καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος, ἵνα μὴ 

νομίσῃ τις ἐλάττονα εἶναι τὴν θεότητα τοῦ Υἱοῦ, εὐθέως 

αὐτιῦ καὶ τὰ γνωριστικὰ τῆς γνησίας τίθησι θεύτητος, 

τό τε ἀΐδιον ἀναλαβών. Οὗτος γὰρ ἦν, φησιν, ἐν ἀρχῇ 

πρὸς τὸν Θεόν!".---ἀὑς υἱὸς δηλαδὴ πρὸς τὸν πατέρα, 

ὡς ἔμφυτος, ὡς ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ, ὡς μονογενής" 

βᾶγ8. δι ΟΥ̓] οἱ Αἰοχαπάνια.3 [Ι͂ὼ ἴθ Εἰμϊορὶς 

ὈοΟΚΚ οὐ ποῦν, ἃ ψγουκ οἵ στοὰ θοδαΐν ἴῃ {πὸ οΥἷ- 

Βἰηδ), ἀπ τυυϊτθη, Ρουθ ρ5, ἴῃς ἐπ6 οοπέανν Βοίονο 

ΟἩΚΙΒΤ,5 ππθηϊίοι 1ἰβ Πυθα αθην πα οὗ {πὸ ΕἸοοῖ, 

τ[Π6 ὅοη οἵ Μδμ, δῃὰ οἵ Ηἰβ οχίβίθποο. ἴγοι ἃ] 

οἰθγηϊγ. [Ι͂ἢ ὑπὸ Ἰχὶϊ. Ὁ οπαρίον, ἴοῦ Ἰηβίδποο, ν᾽ 8 

το, “Πθὴ (πο Κίησβ ἀπ τυ]οῦβ, δα {πον ἐ]ιαὲ 

ΡΟΒΒ658. {6 ΘΑΥῸ]), 5}18}} ργαῖβα ἀη ὉΪ]655. απ οχίοὶ 

Πῖμν πὸ ἰ5 Κιηρ Ὄνου 8}}, νυ ἢῸ 88. οομποοα]ο ; θὲ- 

οᾶι86 ἴτοῦι πὸ ἤνβε ἔπ ἥοη οἵ δίδηῃ νγὰβ σοποραϊοά ; 

ἴον {η6 Μοβὶ Ηϊαι Κορὲ ΗΠ πὶ ἵπ {πὸ ργόβοποο οἵ ΠῚΒ 

ΔΑμπὰ 

ἴῃ οἷ. χἰϊχ. 2, 4, “Απὰ Ἰηϊαυϊον 5}}8}} ρᾷβ8. ἰκὲ ἃ 

Ῥοννοῦ, δη τονδὶ ΠΠἰπὶ ἀπέο {π6 ομόβοη.ἢ" 

βδᾶον ἀπ ἢπα πὸ ρδοο; θεσαιβο ἴπ ΕἸδοὶ βίαπ- 

οἴἢ ἴῃ ἴπ6 ρυόβοποο οἵ {π6 Τοκὺ οἵ βρὶτἰῖβ; ἀπὰ ΠῚΚ 

ΒΊΟΥ 18 ἀπο ἃ}} ἄροϑ, δὶ ΗΠ 5 βρόντον ἀπῖο 81} κθθο- 

ἐἈ ΓΙ ΟΠ Β.᾿ ποι Αμὰ πὸ ὁπ 50.8}} 6 4016 ἕο αἰΐον ἃ 

βίη σ᾽ νου Ὀείοτο ΠῚ, Ὀεσααβο ἔπε ΕἸσοΣ ἰδ ἴῃ {ἰδ 

Ργόβοποῦ οὗ {6 Ὸ ΚΡ οἵ {ἰτὸ βρὶεἰῖβ ἀοοοναϊῃρς ἴο ΕΠ 15 
ψ}}}.} 5 

γεν. 8. 

Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο. ---᾿ Α]} ἐσθ νοῦ πδάο 

1 5, ΟΉγυ. 
οπι. ἵν. 3, 

3 σουστη. 
πὶ 720 .ι. ο. ἱν. 
». 80, Δ. οὐ. ! 
Ραγ. 

3 Ἐνταὰ 
ΒΟΟΠῚ5 ἴὸ 
ἀὐπὸτ ἴῃ πα ἢ 

Ρδιρηοῖ οἢ 
ἔπ βυϊϑοςξ, 
αν. 

4 6, γ, οὗ. 

ὌΠ] πὶ. ; ἱχὶ 
10, οὐ. Α.1.. 

5 ΚοδδΙδῸ 
οἷν, χῖνὶ 
ΧΙν,, ἅτε, 



ᾧν 

ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΝ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟΕ ΤῸ 8. 520ΗΝ. 

3 5, Ἰγϑηςοῖ 
Ααν. δ. 
1,0. ἵ. Ρ. 4. 

53 Ἠοχη. ἶν. 

4ἩἨοπ.ἷν. 
Ρ.142,8πᾶ ν. 

ΓῥῬΡ. 100. 

! 

ΙΠΞ Οὐτηπη. 
| ἴπ 20}, ν.. 
δῦυ, Ο, 

ΠΑ ΒΥ. 

ἕν ὃ γέγονεν ---““Απὰ νἰςποῦῦ Ἡΐπι ννὰ8. ποῦ Δην {ΠΏ ρ; 
πδθ (Πᾶΐ νἂβ πηδά6," Α. Υ,, “1ῃαξ μαῖῃ θβθῃ 

τηδας,᾽ ἢ. Ὑ.--ποῦ 5οὸ νψε]]. 

1 οαπποῦ ΠΕΡ ηυοίϊπρ ποτα {π686 νον οἵ Ρ]αΐο," 
πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνόμενον ὑπ’ αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνάγκης 

ν ν ἃ, τ πὸ δ εν ἐν ζγ.ιν 
καὶ χώρις αὐτου εγΞνετο οὐδὲ 

γίγνεσθαι --ταύτην δὴ γενέσεως καὶ κόσμου μάλιστ᾽ ἄν 

τις ἀρχὴν κυριωτάτην παρ᾽ ἀνδρῶν φρονίμων 

ἀποδεχόμενος ὀρθότατα ἀποδέχοιτ᾽ ἄν.---ἐξ οὖν λόγου 

καὶ διανοίας θεοῦ τοιαύτης, πρὸς χρόνου γένεσιν, 

Α τϑοθηΐ {νδηβ]αΐου οἵ τ6 Νὸνν 

Ῥοβίδιηθηῦ ΡΙΌΡΟΞΕ65 ἕο γονῖνο {Π6 ραποίξαδίϊοῃ, οὐδὲ ἕν" 

Ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν---ϑαρρονίεα Ὀγ ὅδ. Ογι}} οἵ 

ΑἸεχαπάνῖα, ἃπὰ Ὀγ ππδην οὐ [Π6 ΘαΡ]Ὺ ΠΔΓΠΘ 8, ἃ8. 1 

᾿νᾶνϑ ἰνθαν πιθπίϊομθα 1 ἃ ποίϑ ἴο {π6 ὑγαῃβ]αίϊοη οἵ 

818. νθῦβο ΠἸῸΠπι {Π6 ΔΒ 141ο. ΤῊ]5. το! ηρ᾽ τνὰϑ α͵5ὸ 

δἀορίοα Ὀν Πογοίϊοβ, ἃ5 θγ Ἠυδοίθοη ; ἀπά Ὀγ γ]θη- 

{ΠΠῸ5 Μγ}10,Ἰβέον ΕἸ πο: [Π6 ορθπίηρ, οἵ [815 ομαρίον, βαγ5,2 

ἥλιος, κιτ.λ. γέγονε. 

- ᾿ - ᾿ - -" , » 

πᾶσι γὰρ τοῖς μετ᾽ αὐτὸν αἰῶσι μορφῆς καὶ γενέσεως αἴτιος 
ἀρτν ; Ἧ 
ὁ λόγος ἐγένετο. ἀλλὰ ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ, φησὶ, ζωή 

ἐστιν" ---Βαΐ ᾿ιϑὰν ὃ. ΟΠγυβοβίοπι :3 οὐ γὰρ δὴ τὴν 

τελείαν στιγμὴν τῷ, οὐδὲ ἕν, ἐπιθήσομεν κατὰ τοὺς 

αἱρετικούς. ᾿Εκεῖνοι γὰρ βουλόμενοι τὸ Πνεῦμα κτιστὸν 

εἰπεῖν, φασίν" ὃ γέγονεν, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν. ᾿Αλλ᾽ 

οὕτως ἀπερινόητον γίνεται τὸ λεγόμενον.---ἴλλλως δὲ 

εὑρήσομεν κατὰ τὸν λόγον τοῦτον, οὐ τὸ πνεῦμα, ἀλλ᾽ 

αὐτὸν τὸν Υἱὸν δι ἑαυτοῦ γινόμενον. Εἰ δὲ ἡ ζωὴ ὁ Λόγος, 

ὃ δὲ γέγονεν, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν" αὐτὸς ἐν αὐτῷ καὶ δι᾽ 

ἑαυτοῦ γέγονε κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν ταύτην. 

δι, ΒΕρου δ αἶδὸ τοί αξοβ οἵ μοι Πουοίϊοβ, ΠΟ 60ῃ- 
τοη 6 {Ππαᾶῦ 10 15 5414, 8}1 {Π]Π 08. ψ γ6 πιδάο ἵπήξανε. 

δι᾿ αὐτοῦ ; ἃ ΠΟΙΓΠΘΥ μα. ἡ Ἰεδιμἵ,Ε- ὑπ᾽ αὐτοῦ, τον 

δ Ἰμαωῖ,ξς ἐξ οὐ ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
190, μα οοπῆνμιβ {πὸ τοδα]η--- οὐδὲ ἐν ὃ γέγονεν. 
αὐτῷ ζωὴ ἣν --ΝοΠΠι5 4150, ]. α., 1.9, 

Απὰ ἴῃ Ἠομη]. ν. Ρ. 

Ἔν 

ΑΥ, τ ᾽ ᾽ “" 

--- καὶ ἐμῴφυτος εν ἐν αὕτω 

ζωὴ πᾶσι μέλουσα καὶ ὠκυμόρων φάος ἀνδρῶν. 

ΔΑπα Τα μι γτη 85 1. 6. ΒρΘαἸηρ; οὗ {Π6 πνευματομάχοι 

ὙΠῸ τγοῖ6 ἴον {πὸ Ραποξαδίίοη ἀὔονα πιθηςοπο--- ἵνα 
᾿ ." ᾿ “ . " ". 7 

γενητὴν δείξωσι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ϑὰγ5 ἐλέγχονται 

δὲ ταχέως, κιτ.λ.--- Ταῦτα λέγουσιν οἱ περὶ Μακεδόνιον, 

βᾶγ8 ΤΠΘΟρν] οὐδ ν}ιο, [Ὁ]1]ονν8 5. ΟΠ υγβοβίομι, σπεύ- 

ὅοντες δεῖξαι κτίσμα τὸ Πνεῦμα τὸ “Ἅγιον ---ἡμεῖς δὲ οὐχ 

οὕτως, ἀλλὰ στίξαντες ἐν τῷ ὃ γέγονεν, ἀπ᾽ ἀρχῆς 

ἑτέρας ἀναγινώσκομεν, τὸ, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν. 

ΤΊ εν βο Ὑεγείοη, “ ἀπ ψἸτπουΐς Η πὶ ννὰ8 πο 

ΔΏΥ {Π|πρ’ πιαάθ {πᾶ| Πα ὈΘοη πηδαο᾽" ---αρροᾶνε 

αὖ ἤγβί βοιηθ ναί ᾿ποοηρταοιβ, ΒῸΣ ἴῃ ΠΡ 58 (Π6 

ππηρουῇ, ἀπά μονῇ. ἅτ 80. ἀϊδβεϊποι, {πὰ {ΠΟῪ οδη 

ποΙΠον δἰτουηδΐο τυ [ἢ ΘΔ ἢ Οἵ 5 (ΠΟΥ ΒΟΠΊΟ Π1608 

ἀο ἴῃ Οτθοῖο, πον γοῦ θὲ βαϊα οὔ (Π6 βᾶπιθ {πη ἴῃ 

[Π6 58πι|6 βθηίθποο “Οὐ {μας ψ μοῦ. μαι. θοθη 

τηδ6,᾽ νοῦ] 5θθμὶ ΤηΟΓῈ οογγθοί, ἰῇ 580 ΡῈ {18 418- 

εἰποίϊοπ θούνγεθη ἐῃ6 ἔθηβοβ πϑοᾶ θ6 πιδᾶθ. Βα, τι 

18 ποῦ ΠΘΟΟΒΒΆΙΥ, ἱΠΔΒΙΉ ΟἿ 85. ἴδ οὰἢ ΠΤ Ϊν θ6 58] 
ἴο οχἰϑὺ πὶ [η6 τεθεὶς οἵ {818 ραββαρθ. 

Ὑὴο πιπιβῦ θθᾶν ἴῃ τηϊπα ὑπαῦ {Π| ἔδμ865 ΘΟΙΠΠΊΟΗΪΥ 

6116 Φπα δουῖβί, ἀπ ϑηα ρουΐδοῦ, ἀγὸ ΟὨΪΥ ΒἰπΊρ]ον 
ἈΠᾺ ΠΙΟΙῈ ἃποίθπξ ἴον τη5 οὐ {π6 τοοῦ ; 1655 ἀοβηϊίο ἴῃ 

πη [8 {Π6 ΘΟΥΡΕΒΡΟΠ Ἰηρ; ΤΟ ΠῚ οὗ {Π| βᾶπιθ νου Ὁ 
ἴῃ ἃ τη0 6 Ἁθνο]οροα βίαίθ οἵ {16 Ἰδηριιᾶρο; δᾶ 
ΒΟΙΊΘΕΙΠ]68 480 πι866] 1ῃ ἃ αἰ δυθηῦ βθηβο. ΤΠ6 τποτο 

τη θυ γεγένημαι 18 ποῦ {Ππ6 ῬΥΪπιϊεϊνα γέγονα, ν᾽ ΒΙοἢ 
γ608}}5 {Π:6 ὅδηβο. 2αη, γεν, γβά 0]. λαλαιι.--- γεγεν τοι 
ϑᾶπια γα, 1. 4, 2, 4., )αγαπιιδολα τα)αδό, “ ἀνὰ θεραΐ 

1 πὶ ἀπΐο ΚἹΟΥΥ :᾽ 76η-ἀϑ, γένος, ΠΟ Πιι8, ὅζο, 

Γέγονα ἰΐ 15 γι, 15 Οἰζθ ἢ δα ἃ5 ἃ ρου οί οἵ εἰμί; 

θαῦ {Ππ6ῃ 1 ΟΧΡΓΈ5565 [Π6 ρᾶβῦ 80 ἃ5 ἴο ἰθᾶνο {πὸ ὀχδοὶ 
αἀαΐἴο οἵ 10 ἴο [)6 ἀοἰουπαϊηοα Ὀγ {16 οοητοχί ; γοῦ ᾿πηΡ ]γΥ - 
ἴῃ 1η 15 αι 1 ν οἵ ρου ίθοῦ, {πα {Π6 οἴἴδοῦ, οὐ ἀπναίίοη, 

οὐ {πΠ6 δοίίοῃ ἰαϑῦβ ἄόννη ἴο {Ππ|ὸ {ἰπ6 οἵ ὑπ βρθᾶκοιυ, 
6.5. πολλῶν οὖν, γεγονότων καὶ μεγάλων κατακλυσμῶν 

ἐν τοῖς ἐνακισχιλίοις ἔτεσι, τοσαῦτα γὰρ πρὸς τὸν 

νῦν ἀπ᾿ ἐκείνου τοῦ χρόνου γέγονεν ἔτη." 

10 οἴΐϊοι αἰ ν5, ὑπονυοίονο, ἔροπι {Π|6 δου δῦ ΟἿ] ἴῃ 

118. ῬΘΟΌΪΙαν Τδ ΠΟ. οὐἨ ΘΧρΙΘββίηρ {Π6 ἀπνδίϊοη οὐ 

ΔΟΌΊΟΙ ἢ ΔΠη4 ἴῃ {18 νοῦδ6 10 566 ΠΙΒ (0 Ροϊηῦ ἴο {Π6 
Β8Π10 {1Π16 ἃ8 ἐγένετο---ὁ Πόγος σὰρξ ἐγένετο" ἶσον 

τῷ εἰπεῖν, ἄνθρωπος γέγον ε'2--οῦαῦ. 0118. ὁδη ποῖ 

Ὀ6 τεπάουθα ἴῃ ΠΡ] 151}. οὐ που νυ ῖδ ὑπ} Ὀγ ὑπ 6 ἴπι- 
Ρουβοῦ, “ ννὰ5 τηδ θ᾽ ΟΥ' “ ὁ Π|6 Ἰηἴ0 Θχ βίθποο. 

Ηειδ πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο----ὃ γέγονεν, ΟἸδα νυν 16- 
ουβ ἴο “πὸ μου άϑ᾽ ἴῃ Ηθ. 1. 2, δι᾿ οὗ καὶ τοὺς 

αἰῶνας ἐποίησεν; ἃῃηῃὰ ἴο τὰ πάντα ν᾽] ἢ) δι᾽ αὐτοῦ 

ἔκτισται, (ο]. 1. 160, “ἴον Ὁγ Ηϊπὶ ψγοῦδ 81} {Π]η 8 

οτοαίοα, ἔχτισται---ἰ Παῦ ἃ΄6 ἴῃ ἤθάνθῃ, ἃ {Ππᾶΐ ἃν 

1π {πὸ Θαν ἢ :᾿ ἢ πη ρ5. Μν ΒΙΟἢ ἦν Ρ6 τηδάο,᾽ ἐγένετο .--- 

αἱ ΗΒ νον, δηὰ αὖ ὁποθ, ὃ γέγονε. Γέγονε ἰῃ6ῃ 

4. }1ῆᾳ68 ἐγένετο ὈγΥ ΘΧΡΙΌΒΒΙΠΡ; {Πᾶῦ ναὶ ἐγένετο ΟΥ 
ἔκτισται,--νν 8. Π6 τηδάθ, ψ᾿ΒΟ]]γ, οποο ἴοι 8}}, δη ἃ 

2) 

[ιὰ8 οχίβίοα ὄνον 81Π08 ;---τὸ γὰρ γεγονὸς, ὅτε γέγονεν, 
ἔστιν.3 

ΤΊΠΘ56 νΆΡΙΟΒ8 ΤΠ ΔἸ Ρ8 οὐ γέγονε ἃ.΄6 Δραπἀδη.]}ν 
οὶ [ον ἴῃ {πὸ ΤΊ πηεοιι5 οὐ Ῥ]αΐο, νυν πον γέγονε πηιϑύ 

βουηοίϊπη68. Ὀ6 το π ον 1η ΕΠ} 15} Ὀγ {Π|Ὸ ᾿πιρουῖ,, Ὀγ 

{πὸ Ρου,, οὐ ον θὴ Ὁ. {πὸ Ρ βοΐ. 

(150 Ὀγ {πὸ ρου ροι----ῇ τε ’᾿Ατλαντὶς νῆσος --- ἠφανίσθη 

διὸ καὶ νῦν ἄπορον---γέγονε τοὐκεῖ πέλαγος Ἡδρτα 

γέγονε » οἷν 15 σοι ρ]ο νν 1} ἀπ ἀου δῦ πλαδῦ 06 τθη- 

ἀονοὰ Ὀν πὸ πα 5} ρου, “Πὰ5. πον ὈΘΘη. Πηδ6, ΟΥ 

Ὀδοοπιθ,᾿ ὙΥ Β1οἢ ᾿πη 0}168. ἃ {πη6 ποῦ γοῦ βοηο θγ, θ6- 
οδιι56 οὗ νῦν. 

ἾΗν----τότε ἀκουόμενα ---ὥστε οἷον ἐγκαύματα ἀνεκ- 

πλύτου γραφῆς ξμμονά μοι γέγονε. 

πᾶν θ6 τοπύογοὶ Ὀγ {6 ρου, “παν Ὀθοη,᾿ Ὀοσαιδο 

οὐ ἔμμονα Μ ὨϊΟΙ ὈΡΠρ5. ὅΠ6 γτοβαϊῦ οὐἠἨ {Π6 δοί!οη 

ον αἶβο γέγονε 

[60 ΒΔ. 1. 

1 Οὐδῖδξ, 
δ, πιρᾷ, 

3 Κὶ Αἴ, 
δι Βογᾶρ. 
ῬΡ. 171,6. 

5. Ασίβε, 
ΔμΔ]. Ῥυ. 1ὅ, 
᾿- 

4. Τίμ), ὕ, 

5 Τί), 7. 



5 Τίπι, 

4 Τίπι, 

5 Τίπι. 

7. Τίπι, 

5. Τίπι. 

σπ.». 1.7 

τοῦ ἃς. ) 
οὔ να 11, 1Π 6 1Π ΠΊ6. 

3 Τίτη. 0. 

30.203,6ἀ, 
ϑομποίάοτ, 

20, 

10 Τίπι. 33, 
85,86, δ,'ις, 

τ ΤΊιοο- 
Ῥῆδι. ὅγτ, 1. 

. ἤρξατο “Ὀοραπ’.--- 84 τνὰβ τηδᾶθ᾽ οὐ " Ὀδοδπιθ᾽ γέγονε." 

. ἐσόμενος.5 

ἐγ έγονε-- νοῦ τηδά θ᾽ ἀπ Πᾶνο οχιβίθα ὄνοι βίπορ. 

. πικατ᾽ ἐκεῖνα γέγονε ---- Μ61Θ τδά6.᾽7 

γονεν-ιῖν ἰοοὶς Ρ]αθθ, ΟΥ Δρροᾶγο. 9 Γέγονε 18 

ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΞΕ ΟΟΞΡΕΙ͂, 

ἄονη ἴο {π6 5ρθαϊκονβ ὑϊπ|6. [10 τηΐρ!δ, Πουνονοῦ, με, 

ΘΑ Ά]}γ γγ6}} τοπάογθά Ὀγ {π6 ἱπιρουῇ, “ θοοαπηο Δ ]α- 
50. 4150 αὐτὸ γὰρ---ἐκ τέχνης γέγονεν," 

ὙΒΪΟΝ τηδύ 6 τοπάθροα ἰοῦ Ὀγ {116 ἱπιροῦῇ, οὐ 

ὈΥ ἔπε ρονθοῦ. ] 

(πα) ὈγΥ {πὸ ἱπιρονίεος---ὁ κόσμος---δεῖ σκοπεῖν, 

πότερον ἦν ἀεὶ ἢ γέγονεν, ἀπ’ ἀρχῆς τινὸς 

ἀρξάμενος. γέγονεν' ὁρατὸς γὰρ---πάντα δὲ τοι- 

αὔτα αἰσβητὰ γιγνόμενα καὶ γενητὰ ἐφάνη.3 Ἦδριῖθ 6 

μιᾶνο {Π6 βᾶπη ἴθ η5865, πὰ γέγονε ἴῃ {Π|6 58ΠῚ6 Β6η86, 
5 ἴπ (μῖ5 {8ϊτα νοῖβο. Ῥυοοῖαβ ἴῃ ἢΐ8 Οὐπιπιοπίανγϑ, 

ΘΧΡΙαἰπ8. {Π||5 ραββασο, ἀν ΠἸηρς ἂὐ Ἰοπ σι οα γέγονε ; 
απὰ 5. ΟΠ γβοβίομ, 1. 6.) 1568. {π6 βᾶτηθ ψοΡά5, ὅτι 

γέγονε, τουτέστι, τὰ γενητά. 

Αραΐη ΡῬ]αΐο, ἴῃ {{|8. θοδα  α] ράββαρο, ἡ Ψυχὴ--- 

θείαν ἀρχὴν ἤρξατο ἔμφρονος βίου ---καὶ τὸ μὲν δὴ 

σῶμα ὁρατὸν οὐρανοῦ γὙέγονεν---ἢθι8 80 {Π|6 δου. 

Αβαΐη, “ἄαν δηὰ πἰρμς,᾽ χρόνου κυκλουμένου Ὑ ξγ ο- 
Μ"Ν { ᾽ { ἢ] ΕῚ, ΄ δ᾽ Ἕ ] 

νεν εἴδη--- θδοδηγθ᾽ ΟἹ “ ΜΝ πιδᾶς ;᾽ χρόνος δ᾽ οὖν 

μετ᾽ οὐρανοῦ γέγονεν---" Τίπια, θορδῃ, οχί βία 

οὐ νὰ8 τηδᾶθ ψιὰῃ Ποανοη’-- γεγονώς τε καὶ ὧν καὶ 

Απᾷ ἴῃ {Π|ὸ ραββαρ αυοίθα ἀθόονο, ἥλιος καὶ σελήνη 
ν᾿ ,ὔ Μ“ Μ ἶ ἈΝ .} - Δι 

καὶ πέντε ἄλλα ἄστρα---εἰς φυλακὴν ἀριθμῶν χρόνου 

50 αἷβο τὰ δὲ τρεπόμενα καὶ πλάνην τοιαύτην ἴσχοντα 

Αραΐη, πῦρ δὲ καὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ καὶ γῆ σώματα 

πάντα ὁρατὰ γέγονε--- Ὀδοαπη6. ΟΥ ΜΈΓ τηδΔ66 

γ 810 ]6.᾽ 5 
Βροακίηρ οἵ ἃ ἄγθδμι,---ὡς εἰκόνι μὲν---ἰ φ᾽ ᾧ γ έ- 

αἶβο πβοὰ ἴῃ βροακίηρ οὗ ἐπ ο]θιμηθηΐβ, οἵ πηοία]β, οἵ 

ἈΘΟΘΟΒΘΌΙΝΟ ΤῸ 5, Ζ0ΗΝ, 13 

θὲ τεπάογοα Ὀγ {π6 πη ρ] 5. ἱπιρογίθος. [ἢ 5, Φομη 
'ν]. 28, Βοπι. νἱῖ. 18, 6]. "1. 234, Ηδοῦ. νἱῖ. 22, ὅτο., 

θγ {π6 ἱπηρουῖ. οὐ ροτῖ, ; ἰπ 5, Φοιπ χὶν. 29, Λοίβ 

ἵν. 10, νῖϊ. 40, 1 ΤΊιο58. 11. 1, ὅζο,, Ὀγ (π ρου ; δῃὰ 

τ 2. Οογίν, 17, ρου. 11, 14. ν᾿ 11. 12... αἵ 8. Ε; 

δαιηα8 11. 10, ἕχο. ; Ὀγ ἔπ ρευῇ, οὐ ῥρυθβ. Ῥᾷ88., ἃ5. ἴῃ 
Βεν. χχὶ. 6, καὶ εἰπέ μοι’ Γέγονε, “1ξ Πᾶ58 κθὴ μ]δσο,᾽ 

ΕἼ 15 ἀοπε.᾽ 

ΤῊ. ΘΧΔΠΊΡ]68. ἰδῖκοι ἔγοπὶ ἔ}ι6 ΤΊ πο 5. Ψ 1} ρτο- 
ὈΔ40]ν βυ!ῆοο ἰο 5ῃονν ἐμαὶ ἐγένετο ἀπ γέγονεν ἴῃ {Π}8 
(γα γεῖβα τοῖον τὸ {πΠ6 βᾶπιθ {ἰπι|6 ; ἂπὰ {παὶ {πὸ 

ΒΥΓ., ΑὙὐπηθη., ΟθοΥε,., ὅ]αν., Αὐδῦ., Ῥευβ., ΜΙ θη Ρἢ., 

Βπι., Ὑα]ρ., ἀπά Α. ϑαχοῃ, δπὰ {πῸὸ Αὐἱμουβοά 

ὙΟΥΒΙΟΠ8, 816 ΤΙ ἢ ὗ ἴῃ τη Ἰκῖ πο’ π0 αἰδεϊποίϊοι ἴῃ ἐ}|6 
[6Π568 ὈΥ ΨὮΪΟ ὑπον τοηᾶον ἐγένετο δηα γέγονεν ; 

50 μια {Π6 αἰξογαξίουι ἰπἰγοά ποθ ἴῃ ἢ. Υ. ἀοο8 ποῖ 
ἈΡΡΘδν ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ. 
Βα {Π6 τοὰ] αἰ ον οἵ ἀπίοιπο θα ἴῃ ΕΠ15 νουβα 

Ὀγ Ν. Υ., {που ρῖι οονγθοίοα ἴῃ ν. 19, 1165 ἴῃ δι᾿ αὐτοῦ. 

ΤῊν15 αἸΠΠοα] εν, Πονγθν οι, ἰ5 θὲ ἴῃ ἐπα Οὐθοῖς, τυ μοι 

15 Ῥου βου] οἶθαν ; θὰ ἴῃ ἴΠ|6 ὙΟΥῪ ΔΓ γατῪ ΤΌ Πᾶογ- 
ἰπδ8 οἵ διά 6. φόπ. ἴῃ πὸ ΑΘ ΠΟΥ Ιβοα Ὑ ουβίοι ; οἰ ΠΥ 
“Πτουρι,᾽ “ Ὀγ, “1, “νη, “ ἔον,᾿ ὅζα., 88. ἴμ6 6ᾶ86 

ΤᾺΔΥ 6, ΜΊΠΟαῦ ΔῊ ΤΘΆΒΟΠ ἴῸ1 5.0} ναυϊοῖν. 
Τὸν, νι μδέθνοι θ6 πὸ οὐνμιοϊορυ οἵ διά, {Π6 τηθδη- 

ἴπρ’ Ἰῃπουοηῦ ἴῃ {815 ῬΥΘροβι ἴοι νυ οομ ὈΙηοὰ τ ἢ 
[Ὡ6 πιϑηϊεϊνο οα86, νγὰϑ ἰαϊὰ ἀἄονη Ὀγ {πὸ ΕΟαπά ον οἵ 
{π6 ατεεκ Ἰδμριααρο μθπ μ6 ττοίο :ἰ 

᾽ ΄ὖΛΝ " ἐν ΄ ΒΥ »- ,ὔ 

ἐν δ᾽ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀϊστός" 

διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο, 

καὶ διὰ βώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο ρὴ ς ἤρὴ ; 
, ν᾿ Δ » ’ “ Ν "» ᾿ , 

μίτρης θ᾽, ἣν ἐφόρει, ἔρυμα χροὺς, ἕρκος ἀκόντων, 
, “ μι ΕΥ ΒΥ ΓΝ ν Ἀ -" 

ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο, δ᾽ ἃ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆ ς" 

οΟουτβ, ἀπα οἵ πὸ ρανίβ οἵ {πὸ θοάν, νν 10} ἅγ6 ΠΟῪ 

{Π6 βᾶπ|86 ἃ8 ΨΠΘη {πον “ ογῈ πηδ 1610 1 ἢ} {Π6 τοβί 

οἵ {πς νου]. 
(ϑια) Γέγονε τοσϑὲ 6 τοπάονοα ὃν ὑπὸ ργοβοηΐ, 

6.5. ἴῃ ΤΊηι. 47 δα ἤπ., ψποῦο Ρ]αΐο βρθακίηρ οὗ {Π|Ὸ 

Ἰῖνου βᾶγβ, στερηθὲν δὲ τοῦ ξὴν γέγονε τυφ λόν--“ζ 

Ῥεοοιποϑ οὈϑενποίοά.; 
Αμβαίη ἴῃ ΤΊπι. 72. γέγονε 15 864 γϑροαίθα]ν ἴῃ βροα]ο- 

ἵπρ οὗ ἔπι6 ογθαίίοη οὗ δῃϊπη8}8 πα οὐ {Ππδῖν σᾶθοβ, {Π|Ὸ 
τοι αν Βισοοβδίοπ ἃ Π ἈΠΟΠ ΘΠ ΘΔΌΪΘΠ688. οὐ ν᾽ ΒΪ0}}, 
ἜΥΟΙ βίποο {ΠΟΥ ἦγ 6ΓῸ τηδ6,᾽ 15 Ὀγ ΕΒ 51} Ὀτου σις 

ἴουνναγα ἃ8. δη διριπιθηῦ ἰὼ Ριονο {Π|6 οχἰβίθποο οἵ 
ον. ΔΛπά Ῥ]αΐο επα 5. {Π|8. [ἀπιοὶ8 ἀἰαϊοσσαθ 1} 
ἴμεβθ ψογᾶβ: ὅδε ὁ κόσμος---εἰκὼν τοῦ νοητοῦ βεὸς 

αἰσθητὸς, --καλλιστός τε καὶ τελεώτατος γέγονε 

ἐἀῖ5. γον  --τονγαϑ τῆδθ τποϑὲ Ὀθδα Ὁ] ἀπαὰ ρουίδοι.᾽ 
Ιῃ {πὸ Νὸν Τοβίαμηθηϊ, γέγονε ἴπ 5010} ῬαΒΒΆΡΟΒ ἃ8 

5. Μαίε. 1. 232, χχὶ. 4, τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ---χῖχ, 8, 

δα {π|8 τηθδηΐησ, {πὸ τοοῦ πὰ βίοπη οἵ ψ Β]οἢ 

}}1 οἴμο τποδηϊησ8 ΔΙῸ ΟἾΪ ἴπΠ6 ὈγΆΠΟΙῸ8. 18--- 

“ΤΗΚΟύΘῊΗ ; ΠογΠ ν, ἀμ ἢσαγαί νον. ΤῊ Βα θ]6οῖ ΟΥ 
αϑοπέ, {πογοίοτο, δοίβ διά τινος, ἃπα δυθὴ δι’ ἑαυτοῦ, 6. 

Θεὸς ἐποίησε σημεῖα καὶ τέρατα---διὰ τῶν ἀποστόλων" 3 

καὶ δυνάμεις διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ"3--οδι᾿ ἑαυτοῦ καϑαρισμὸν 

ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ἕο." 

τπθηξ 18. αἶβὸ δχργοββοά Ὀζν {πὸ ἀδίϊνο, τ οὐ ἱἢ- 
οαΐ Ργοροβίτοη ; θα Ὁ ἴῃ ἃ βοπηθιν αὶ αἰ οστοθς βθηβο, 

ΤῊΪΒ 15. πιδθ οἷοαν θὰ ἐμς ᾿ηβίγ, ἀδέϊνε πὰ διά 
6. φοπ. ἃτ8 ΘΟ ΡΙοα ἰοροίμον, ἃ8, 6.5. ἴῃ τῇ γὰρ 

χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως ὃ ἡ 

γὴ ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος συνεστῶσα, τῷ 

τοῦ Θεοῦ λόγωδ--ον θη {Π|6 86. ΟνῸ ΟΆΒ05 ἈΓῸ 

σοπιραγο ομο νὶτ {πὸ οἴ γ, ἃ8 ἴῃ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ 
λόγου αὐτοῦ καὶ τῆς σοφίας ἐποίησε τὰ πάντα" 

τῷ γὰρ λόγω αὐτοῦ ἐστερεώθησαν οἱ οὐρανοὶ, καὶ 
- , ᾿ δὸς ᾿ ν -- ᾿ ᾿᾽ 

τῷ πνεύματι αὐτοῦ" ---͵᾽όὸΥγ Θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθε- 

οὐ γέγονεν οὕτῳ, χχὶν. 21, 5, Τολη χὶϊ. 80, ἕο.» Βῃου!ὰ μελίωσε τὴν γῆν. Βαῖ νθὰ τ ἀαίϊνα 8 κο8. ἃ 

ε 

. 93. Τ}6. ᾿πδῖττι" “Σ πω κ᾿. 

ὙΠ, ἐν. 134. 

3 Λεία χν. 
19. 

3 Λεία, 

5 ἘΡἈ.11.8. Ϊ 

448, Ῥεῖ. 
{||}. δ. 

7 ΤἈΘΟΡΠ. 
δὰ Δυζΐοῖνο, 
10. 1. ν. 74. 

Β, οὐ, ΟὧΪ. 



14 ΝΟΤῈΚΣ ΟΝ ΤῊΞΒ ΟΘΟΟΞΡΕΙῚ, ΑΟΟΟΈΒΕΘΙΝΟ ΤΟ 5. ΖΟΗΝ. [Ὁ5λν. 1. 

ῬΙΓΘΡΟΒΙΠΟη, 10 (068 ποί αἰψανέ ἀδειοιὲ δ 1ηβέτα- [ᾺΡΗΒ : ἃηα {Π6 πριν ππῆξς ΠΙΘΔΉ8, ΟΥ᾽ ὑπ 6 Ἰηβίγαμπηθηΐ 

πηθπί; ἴππι5, ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα---ἰδ ποῦ Π6- 818 {Π|6 50 Π]ΔΠΥ ἰδ υ-ἐΠοα σΉ [8, που οὐ 1685. ἰπα]- 
ΘΘΒΒΑΡΙΪν {Π6 58 Π16 ἃ5 τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν γΘΟΌ]Υ οὐ Ἰοοβοὶν οομηεβοίθα ψἱἢ {Π6 δοῖίοη ἢνβὲ βιαϊθά. 

1 00.1.16. ἔχτισται,, ἃ8. Α. ᾽ν ἀπαουβίαπα8. 1; ἴον πὸ τες ΤΠ18 ἀρρθᾶνβ {π6 τυραν νἱθὺν ἰο Ὀ6 ἰαίκθη οἵ οο- 
ΒΟΠΟΪαι νν1}} ονου]οοῖκ {Π6 801. Ρᾶ55. ψ 1 ἐν πα {Π6᾿ 

ἀαίϊνο ; ἀπ {Π6 ρου, 1 διά ο. σοη. Τῦ 15 {118 γδά]οα], 
τηθδηΐηρ; οὗ “ΠΟ ΡΝ, ἸΠ ποτα πὲ ἴῃ διά ὁ. σοη., {πᾶΐ 

ἐσρίαἰδε {Π6 γθᾶβοη ἴοι ΠΟ} {118 ῬΥΘΡΟΒΙἐἴοη. ἰδ. 

ΒΔΡΪν ον ἀϑοα ψ Ὁ} Θεός ; Ὀδοαᾶσβα Θεός, - 
ΠΊΘΙΕΪν ἃ5 ἃ τθεὶς ἴθι], ἃἰννᾶγβ ΠΟ] 45. {1|6 Πυδύ τδη τ] 

οἵ Βα θ]θοῖ οὐ' ἀροηΐ ἴῃ {Π6 βθῃίεποο. 

Βαξ νοι, ἴῃ αὐθοκ, ὑπ δοίϊοη 15 βἰαίθα 1η6]1- 

γοῦν, ἃπα ποιὰ τηθηθοη οὐ βιιθ)]θοῦ οὐ ἃρθηΐ, 

85. 10 Αἰνναγβ ΠΆΡΡΘΠΒ ΨΠΘη ἃ τ] ]6 Οὐ ἃ ρᾶββῖνθ. 
γΘ}}) 15 τι564, {πΠ6 δοίϊοπ πηαϑῦ θ6 σοηποοίθα τ ἢ {ΠῸ 

ΒαΒ]δοῦ οὐ ἀρϑηΐ Ὀν ΠΙΘΔη8 οὗ ἃ ΡΙΘΡΟΒΙΠΟΗ. 
ῬΙΘΡΟΒΙΠ ΟῚ 15 ὑπό 6. σόπ. ἴοι. {ῃη6 ἃρσθηΐ, δηα διά 
6. θη. ἴον {16 ὁ η Π6] ΟΣ" ΠηΘΔ 5 οὗ δοίϊοη ; ἃ {Π15 
Τα ]Θ 15, 1 θο]ονο, νι ποὰῦ δχοθρύϊοη ; Ὀθοᾶιβο ἐπθ. 

τη ΘΔ ΠΡ; οὐἨ “ 5 θ] οἴ Ἰοπ’ ἀπ “ σΟΙΠ Δ᾽ οὐ “ Δι0Πο- 
ΤΊ γ᾽ 1} ]164 1 {Π6 δοίϊοη οὗ {Π6 ἀσθηΐ, 18 85 1 μουθηΐ 
ἴῃ ἔπὸ Αὐγᾶπ δἔγιποι οἵ ὑπό, ἃ5 ἴπ6 ἰάοα οὔ “τηραϊα-᾿ 

ὙΥΒοη ἃ ΟἼθοῖς ἴπὶ 10 Π’ ΟΥ “ΠΠΘΔΉη8᾽ 15 1ὴ διά 6. φόη. 

ΒΡΘδ Κη; 581 ἐποίησε, 6 Πδά ἴῃ Ϊ8 πηϊπα {Π6 58Ὀ- 

Ἰεοῦ οὐ ἀροηΐ ἢυϑβύ----" Π ;᾿ δηᾷ {πη ἐπ6 αἰδοῖ ΔΟ]Οἢ 

οἵ τῃαῦὺ ἀρθηΐ--- πηδα6,᾽ ΠΟ ΠΟΙ ΠΡ ἴῃ ὁη6 σον ἃ, 

γι Π0]6 ργοροβιοη. Απᾶ ψηθη πα δα θά ἃ Ροιδομ], 
ῬΙΌΠΟΙΠ ἃπα 8814 οὗτος ἐποίησε οἱ ἐγὼ ἐποίησα, ἢδ 

σάν ἃ ῬΟΨΟΡ ἃηα ἴοτοθ [0 ἢ8. ΘΧΡΙΌΒΒΙΟη. ὉΠγΟ ΡῊ 

{815 ὑνο- Ὁ] ἃ ἀροπΟΥ οὗ ἃ βθρᾶγαΐθ ΡΙΌΠποιη ἃπά ἃ 

Ῥιόποῦὰπ ἴῃ ἔπ6 νου, ἡ 10} 15 Ἰοϑύ ἴῃ ΒΡ] 18}. ΤῊ}5 
1055 18. [6] ὀβϑρθοῖα!]ν τη οαν ΑνΤΟῦ ΚΒ ΘΧΡΙΌΒΒΙΟΠΒ. 
᾿Εγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι---ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, 

ἕζο., 4065. ποῦ ΟἾΪΥ Π]ΘΔΠ ἃ8 1 18. 60] α]ν τοπάοιοα, 

ΚΤ σαπηθ {πᾶ {ΠΟῪ τη]ρηῦ μᾶνο ἸΠ6,᾽ ον, “1 Ἰὰγν ἀοννη 

Μὺ Ιπἴ,᾿--πθυῦ “1, ον “1 αἴοπθ δᾶ, “1 Μύυ56}} Ἰὰν 

ον Μν Ἰἰἴο,᾽ ἕζο., θδσαιβο 1ῃ ΤΕ ἢ 18}, {Π6 βιιθ] οί 

ΟΥ ἀρθηῦ ο65 ποῦ ἃ] νναυβ, ἃ8. ἴῃ ΟὙθοΪς, [Ὸγ πὰ 8 Π ἴη- 

ἴθσγα! ρατγί οἵ {πὸ ἤοχίοη οὗ νϑυ 8. 
Βαξ ἤθη {ΠπῸ βάῖηο Οὐδ κ βαϊα ἐποιήθη, 6 μδα ἴῃ ἢῚ5 

ταὶ {ΠῸ δοίη ἃΙοπο βγβῦ,-- νὰ8 τηδ66 κ᾽ ἃ5 ψ ΟΟ ΡΣ 

οἡ {πὸ οὈ]εοῦ, θα, ἃ8. 1Ὁ ἡγεῖ, ᾿πἀθροηάοπξ οἵ 8] θοῦ, 
ΤῊΒ. πθ οΧρ]αϊπθ αἰ τθυνναν 5, 

“πἀπάον,᾿ “ ἀοροπάθην οἢ,᾽ οΥ, 

ἀρθηΐ, 

ΘἰΠονῦ Ὁ ὑπό, 6. φθη., 
ΟΥ ΤΠ60 88, 

“[τοπὶἢ 

νΘΙΒ10Π), ΟΥ̓ ΒΥ διά ὁ. σθη., “ ὈΥ ΠΙρΔη8 οὐ, οὐ Ὀγ 

[πὸ ἀαίϊνο, “{Π6 Ἰπβίσατηθηῦ ;᾽--τᾶηα ἢ6 βαϊά, ἐποιήθη, 

αἰ νγὰ8 τηδᾶο,᾽ ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου, “ἀερεπάθηξΐ οη,᾽ 

1.6. “ΌΥ {πὸ τηδῃ;᾽ οἵ διὰ χρηστότητος, “{ΠτΟυΡἢ 

ἸππΠ688 ;᾽ “Υ] ἢ 8 ᾿πβίγαπηοηΐ. [Ι}ἢ 

8.0). Βοηΐθηοοϑ ἴῃς βΒίαίθπιθηξς οὔ {πῸ δοίϊοη ἃἷοπο 

ἃηὰ ᾿πάἀοροπάοης οὐ {πὸ ἀροηΐξ, σοπιθ8 ἢνδῦ; 16 15. ἃ8 

0 ψοῖο {Π6 πίηρσο οὐ. Μ ΠΪΟΝ {Π6 ἡ Ο]6 βοηΐομοο 

ΟΥ̓ ὀργάνῳ, 

ΤΉΪ5. 

(48. 10 15. ψ6}} γϑηάογοᾶ ἴῃ {πὸ ΑΔ. ϑάχοῃ οὰ 

ΘΆΒΙΟΠΑΪ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ. ἴῃ ΟὙθοὶς, ἴῃς ὙΥ ΒΙΟἢ. διά ο. σόη. 

Ἰοο ΚΒ ἃ5 16 10 δα τὰυποὰ τοὰηὰ ἀροι ἰ[56}}, ἀπ ἃ πὰ 
[αἰκθῃ {Π6 ΡΙασο οὐὗἨ {πὸ ἀρϑηΐ ἰηβίοαά οὗ ΟΟΟΙΒΥΙΙΕ: 

1ἴβ οστη οὔ “(86 πιθᾶπβ, πα πον βίοοά ἴον ὑπόο. 4όη. 

πτὰ {π]ηρ᾽ ᾿πηρΡΟΒ510]6 ἴῃ τροῖ. 1 πᾶν βθαιο θα 
Βτοιρν βονονα] οὐ [π6 θθϑὲ Οὐθοῖς δα ΠΟ 5 [01 ἃ οαϑ6 

ἢ ψ ΒΊΟΝ διά ο.Ψ φοη. ἈΟ]45. ὑμ6 ρἴδοθ οἵ ὑπό, ἀπό, ον 

δνθη οὗ παρά 6. σθη.; ἃΠ4 1 πᾶν δχδιηϊηθὰ ὌΝ ΟΡῪ 
Ἰηβίδποθ ἴῃ ΨΠ]Ο διά 6. σόη. ΟσοανΒ ἴῃ 6 Νον 

Τοβίδιηθηΐ, τ ποὰῦ Ππαϊηρ ομ6. οᾶ88. ἴῃ ψ Β]οἢ διά 

6. θη. ἈΡῬΘΔΥ5 ἴο Π16, ΤΌΔΠ]Υ ἰ0 ΘΧΡΙῸ558. {π6 ἀροηΐ, 1 

{π6 τρις, Θομβίγα 0, ΒΡ ἃ πα Ιηὐθηθοη. οἵ {16 
Οὐθοὶς βθπίθποθ ψ] ἢ ἃ τ] α]6 Οὐ ἃ Ῥᾶβϑῖνα νοι, Ὀ6 

ἰαἰκοη ᾿πίο δοσοιηΐ. 

Ἐὸν ᾿πβίδποθ, ἴῃ δ, Μαίί. χχνὶ. 94, 5. Μδιῖς χιν. 

91, ὅζα., οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

ΟἹ ἴῃ ὃ. Μαίζ. χνι. 7, δι᾽ 

1. 19, ὁ ἐν ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν 

που παράδίδοται, οὗ τὸ 

σκάνδαλον ἔρχεται,---ὦ ΟοΥ. 

κηρυχϑείς,--- ΗΠ Ὁ. 11. 2, ὃ, ὁ δ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος, 

--- σωτηρία---ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ 

Κυρίου,----Αοὔϑ ΧΙ. 9, τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου, ἧτο. 

ἔπ νον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται,----τὸ σκάν- 

δαλον ἔρχεται, -- ὃ ἘΡΣ ὶς υἱὸς τοῦ Θεοῦ,----ὁ λαλη- 

θὲς λόγος.---ἣ σωτηρία ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι͵--τὸ 

γινόμενον, ὅζο., ἅγ6, ΘΔ0 ἢ}. ΒΟΥ ΘΙ Π]γ, [Π6 Ἰάθα οὴ ἡ Π]οἢ 

{π6 τηϊη ἃ ἤνϑε ἄν 6 }15 ; ἂπὰ “ πον’ οὐ "ΠΟ ρἢ ΠΟ μλ’ 

{Ππ|686. Β6ν "Ὰ] ἰαοὺβ ΘΟ 8 ἴο Ρᾶ85 18, ΣΊΔΠΙΠΙΔΕΙΟΔΠΠΥ 

ΒΡΘΑΙ Πρ, ΟὨΪΥ ΔΟΘΟΒΒΟΙΥ, Πα διά ἴῃ 8}} {Πποβ6 οχ- 
ΡῬΓΌ5568 “{ΠῸ πιθαηϑ.᾽ Τ}15. 15 τηδθ 86] {-ονἹ θη ἃ8 

τοσαῦθ. ΠΡ. 11. ὦ, Ὀγ Δ]. 11. 19, νυν μθιθ ΠΘΑΡν {Π|6 
ΒΆΠ16 566 η66 ΟΟΟᾺ}8, διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων Μ 10} {ΠῸ 
Δα που. οἵ (ρου παρ, [πι6 Ἰηβύλαπηθηῦ 15) {Π6 ἀαζϊνο, 

ἐν χειρὶ μεσίτου. 80. «ἴβδο ἴῃ ΔΛοίβ χχὶν. ὅ, πολλῆς 

εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, ---ταπα τη Ὁ]. 1. 1, Παῦλος 

ἀπόστολος οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ .---- 

ΤῊ 14οὰ 18, “6 ρθᾶσδα θῃ)]ογοά᾽ ὈΥῪ π]θδη8 οἵ ΚῸ]ΙΧ ; 

ἀπ “116 608}} οἱ δ. Ῥδὰ] ἴο {π6 ΑΙΡΟΒΕ] ἢ 1ρ0,᾿ ποῖ Ποὺ 

ὈΥ ΠαμηΔ1) ΘΟΠῚ 1 ἸΒΒ10, ΠΟΙ ΟΥ̓ ΠππΠ]8 ἢ ΠΙΘ8η8, θα 

Ὀγ ἀἰνίηθ. πιθᾶη8. ἔοι, ΠονοΥ ον σι Ὁ ΡῈ 4οο- 

{ὐϊηΆ}}ν, {πᾶὉ δι. Ῥαὰ] τϑοοῖνοα Π18. ΘΟ ΠῚ Π}158101} {ἸῸΠῚ 

ν᾽ Τοκὺ ΟἩπιδτ, ἀπ νγ8 Δρροϊπίοα ΑΡοβυ]ο ᾿γῪ 
Πα, {Π|5 σα} ἀο68 ποῦ τοϑὺ οὴ {Π|8 Ῥαββαρο ψΒΊΟ, 

ἄοοβ ποῦ βίαίε {π6 ἀρϑηΐ θὰς {ΠῸ τπθᾶη8, Απᾶ, 1 1 
γοῦῈ ποῦ ἱππουοηῦ ἴῃ {Π6 Ογροῖὶς Ἰαηρσααρο {πᾶ διά 

6. φόη. οδηποῦ οΠδπρθ ᾿]λ668. ψ 11} ὑπό ὁ. σοη., 10 
νου] ὰ 6 Ῥγονοά ὈΥ 51.101} ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ἃ8 ὅσοι ἐν νόμῳ 
ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται, ποῦ “ Ὀγ,᾽ Ὀαΐ “Πγοαρ Ν᾿ 

(Π6 Ἰανν νυ 10} σαηποῦ θ6 Δ ἃροηΐῦ ; 5Βῖπ06 1Ὁ οαηποῦ 

δοῦ ἴον 1086}; θὰ 15 δπη!ηἰδίουο Ὀ. ΠΊΘη. 

1 384 {1Π|68, 
ΟΙῊ Βεαάον, 
Ταμεῖον, 
5.0. 



σπαν. 1. 

ἫΝ ΒΔ ΠῚ6 ἴα θὲ ἘΠΗ οἵ ῬΕ ΜΝ Γι6 Ἰπβίδ Π 008 
ἴθ ΜΠ ἢ διά ὁ. σόη. 5 ἰοα ἃ ἴῃ σοπποχίοπ νυ ἢ Θεός, 

ἐαταν, 16, 5. οὐρ, ἴῃ {πὸ Τιαιεδὰβ οὔ Ρ]αίο," ᾿Επεὶ δ᾽ οὖν πάντες Ῥ. 377, ο΄ 
“ - “ ."κ , θ' μ2 
σοι τε περιπολουσι φανερῶς καὶ ὁσοι φαίνονται κα ὅσον 

ἂν ἐθέλωσι θεοὶ γένεσιν ἔσχον, λέγει πρὸς αὐτοὺς ὁ τόδε 

τὸ πᾶν γεννήσας τἄδε' Θεοὶ θεῶν, ὧν ἐγὼ δημιουργὸς 

πατήρ τε ἔργων, ἃ δι ἐμοῦ γενόμενα ἄλυτα ἐμοῦ 

510. Ρ.278, γ᾽ ἐθέλοντος" 2 δι’ ἐμοῦ δὲ ταῦτα γενόμενα 

καὶ βίου. μετάσχοντα θεοῖς ἰσάζοιτ᾽ ἄν, ““ΤΒἴηρ8 Ὀτοιρλί 

ἰπΐο οχίβίθποο, ποῦ “ Ὀγ᾽ τὴ ἃ σῖθ, αὐ “ΤὨνοα μ᾿ πὸ 
ῬΟΙ πῖθ, ἃ5 {6 πιθᾶη8. ὈΥ ΨΥ ΒΟ. {πὸ Ὺ οοπιὸ ἴο οχίϑι. 
ΤΠαῦ Ποῖα διά σαηποῦ 6. ἰάθη οἰ μ υν͵8ο, 15 ρυονο 
Ὀν Ρ]αΐο, γνο 18. ποῦ ΠΠκοὶν ἴο τηᾶῖτ ἃ τηϊβίαϊκα ἴῃ 

3:10.0.359. Π15. Οὐ ἢ ΠΠΙΒηοα βέν]θ, θη μι βαγ5,3 πᾶν δὲ αὖ τὸ 

γιγνόμενον ὑπ᾽’ αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνάγκης γίγνεσθαι" 

410.}.354. ἃη1} τῷ δ᾽ αὖ γενομένῳ φαμὲν ὑπ’ αἰτίου τινὸς 

ἀνάγκην εἶναι γενέσθαι : ἃιὰ {π|8 ἄριστος τῶν αἰ- 

510.;.965. τίων, ὑφ᾽ οὗ καὶ δι᾽ οὗ τὸ πᾶν ἐγένετο, 15, Π6 [6158 πι8,5 

ὁ γεννήσας πατὴρ, ὁ δημιουργὸς ἀγαθός. Αὐἱδίοι!ς. 4180 
5 Μείδρῃ 

γί. 7,1,6ὰ.0 
, , 

τέτινος γίγνεται καὶ ἔκ τινος καὶ τί. --- εν ε- 

σεις τινες λέγονται ποιήσεις. Πᾶσαι δ᾽ εἰσὶν αἱ 
, ςΣ Ν , Δ ᾿ μ᾿ ΄΄ ἥν. ΟΝ ΟΝ δ 

ποιήσεις ἢ ἀπὸ τέχνης ἢ ἀπὸ δυνάμεως ἣ ἀπὸ διανοίας.---- 

Τῶν δὲ γενέσεων καὶ κινήσεων ἣ μὲν νόησις καλεῖται ἣ 

δὲ ποίησις, ἡ μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ 
ν ,ὕ ἀκ, “3; ἴὰ - ῃ “- 

εἴδους νόησις, ἣ δ᾽ ἀπὸ τοῦ τελευταίου τῆς 
’ , “ - Τὶ , ,ὔ 

νοήσεως ποίησις.--- Απὰ ἀραίη, ἐπεὶ δὲ ὑπότιν ὅς 

τε γίγνεται τὸ γιγνόμενον (τοῦτο δὲ λέγω 

ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεώς ἐστι, κτλ.) ῬΆΙΟ ̓ 

Δαάτοιιβ αἴβο, ἀθ65. ποῦ 86 διά ἴοι ὑπό ὁ. σόπ., ψγμθας 

ὦ ῬοΜαρμὰι Ἰ6 βᾶγ8,7 τῷ δὴ πάντων πατρὶ Θεῷ, τὰ μὲν σπουδαῖα 
ῬΙ ν. 1, ἐ - “"- 

Β. οὐ. Ῥαγ. ὃ ιἾ ἕνεκα τῆς 

πρὸς αὐτὸν συγγενείας" ἃ 5.1}} πιοτὸ ΡοΪπιοά]ν, 80- 

- , ΄ Ν᾿ 

αὐτοῦ μόνον ποίειν οἰκειότατον ἦν 

Ἔ τρια σον ἀϊη ας ἴο Π]8. οὐνῃ 465,3 Ψυχῆς ἡγεμονικόν ἐστιν ὁ 
εἰς. Ρ. ἡ 

σ, Ὁ. ᾿ ψοῦς" τούτῳ μόνω ἐμπνεῖ ὁ Θεὸς, τοῖς δ᾽ ἄλλοις μέρεσιν οὐκ 

ἀξιοῖ--οὐπὸ τίνος οὖν καὶ ταῦτα ἐμπνευσθῇ, ὑπὸ 

τοῦ νοῦ δηλονότι. Οὗ γὰρ μετέσχεν ὁ νοῦς παρὰ τοῦ 

Θεοῦ, τούτου μεταδίδωσι τῷ ἀλόγῳ μέρει τῆς ψυχῆς" 

ὥστε τὸν μὲν νοῦν ἐμψυχῶσθαι ὑπὸ Θ ε οὔ" τὸ δὲ ἄλογον, 
ὑπὸ τοῦ νοῦ.---τῶν γὰρ γινομένων τὰ μὲν καὶ ὑπὸ 

Θεοῦ γίγνεται, καὶ δι’ αὐτοῦ. Προελβὼν γὰρ 

ἐρεῖ, ὅτι ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον. τούτων καὶ ὁ νοῦς 

ἐστι. τὸ δὲ ἄλογον, ὑπὸ Θεοῦ μὲν γέγονεν, οὐ 

διὰ Θεοῦ δὲ, ἀλλὰ διὰ τοῦ λογικοῦ τοῦ 

9 10,ν».80, ἄρ χοντός τε καὶ βασιλευόντος ἐν ψυχῇ πᾶ βεαίῃ,9 

Ἢ βούλεται οὖν διὰ ααβόνων σοὶ παραστησδι-- ότι 

ἐκλήθη ἢ σκηνὴ μαρτυρίου, σοφία μαρτυρουμένη 
ὑπὸ Θεοῦ" κιτιλ. 

ΤΊνοβ6 ΤΟ ΠΊΔΥ (5. ψν1}}} Π6ΙΡ τι ἕο ρῬὰξ ἃ τῖρθς σοη- 

βίσποίϊοη. οὴ. ὅΠ|6 ΟἾΪΥ ῬΑ ]]6] θὰῦ ὀχοορυϊοπαῦ]ο ἴη-, 

βίδποο ἴῃ ἰδ Νενν Τοβίαιηθηξ ἴῃ ψν μἰ οἷ δι᾿ οὗ ἰ5 βαϊᾷ 

οὗ Θεός .----Πιστὸς ὁ Θεὸς, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοι- ] 

νωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, κιτιλ. [08}} δ Θχοορεϊομδ  ]ο, 

εἶδ ΘΧρ] ἰοῖε ὁ {Π15 ροϊπί, Πάντα δὲ τὰ γιγνόμενα ὑπό, 

ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΒ ΟΑΟΞΡΕΙ, ΔΟΟΟΝΘΌΙΝΟ ΤΟ 8. ΖΟΗΝ. 

| Ὀοοδιβο διά ο. σόη.  βαἰὰ οἵ Θεύς 15 850 γα 1 ἴῃ δοοονά- 

ἃη66. ΜΠ} Οτθεὶς ἰαβίθ, ἐμαὶ Οοάεχ Αυρίθηβὶβὶ ἀπά 

οὔποβ τηθητοηθὰ θγ ΜΠ} απὰ Τιβοδεπάου, πᾶνο 
ὑφ᾽ οὗ Ἰηβίοδα οἵ δι᾽ οὗ ; ἀηὰ θοῖλ {μ6 Ετμϊορὶς ἀπὰ 
Με ρ Ις νουβίοηβ τόπον ἵξ, “ ΓΑ] ἘΠ] ἰΒ ον ἢῸὸ 

Θ4Π16 νου. ὃ. Ογν] ΑἸοχαηά., ἐπογοίον, πιυβὲ πᾶν 

μιά αὖ Ππδηᾷ οἶδεν ΜΙ Ν,ς ἐπαπ τΠοβο ἰτοπὰ τυ μον τ 

ὑσυρίϊαπ νθυύβίοι ν᾽ 8 τηδάθ, βίποα πο Ὀγίησβ Γουνανὰ 

τ ͵ Εἰ ϑ ὶ 
οὗ λεγόμενον ἐφ᾽ υἱοῦ, καταφέρειν αὐτοῦ τὴν οὐσίαν τὴν 

, ; ᾿ 
πρὸς τὸν πατέρα ἀνά τε, καὶ Φφυσίπῆς ὁμοιότητος, 

ουργὸν, 

διασκεπτέσθωσαν οἱ παράφρονες---ὅταν φαίνηται (ὁ πατὴρ) 

ὡς ὑπουργὸν εἶναι μερλβνοῦ; ἢ δημιο 

δεχόμενος τὸ δι᾽ οὗ παρὰ τῇ θείᾳ γραφῇ" πιστὸς γὰρ, 

φησὶν, ὁ Θεὸς, δι᾿ οὗ ἐκλήθητε, κιτιλ. Βαΐ ἴδ βοῆβο οἵ 

{Π|18. Ῥάββαρθ 15. ΟὈνίοιιβ : {Π6 Ῥυϊποῖραὶ ἀπ τοὶ σηϊη 

ἰάθα οχρυθββοᾶ ἴῃ ἐΠ|6 ἰπιπιθάϊαξ οοπέοχε ἴ8, [Π6 [6]- 

Ἰονβ}ῖρ οὗ Φεϑὺβ ΟΗΚΙΒΤῚ ἀπ {πὸ σγᾶθο Ὀοβίοιγοα 
{πγοὰρ Η τ οα ἐπα βαϊηΐβ αὲ σου. Απαά ἰπ {15 

ΒΪη6]}} νοῦβ ἃ, Ῥδὰ] τη 45 ἔθ πὶ {Πᾶς {πον οᾺ}} ἴο 

{15 [Ὁ] ΒΡ ψγα8. αἰνίπθ, ἀπὰ {πογοίονθ, ψν6}} οὐ- 
ἀονθα Ἰῃ ἃ}} {Ὠ]η 55 ἀΠα βιτο ; πα ἢ6 [6115 ἐμὴν αο» 

15 ἈΠ] Π {Ὁ} θῪ γΠΟ56. ΠΙΘΔῊ8,-τ 6 ποι ἔμ ν βῆ ν Π5. ΠΟΥ 

ἀθηϊοβ ΠῚΒ. θοϊηρ {π6 ἀρϑηΐ--- πον μα θδοη οα]]ο, 

1 δὴῃι ποῖ πον βρθδκίηρ ἃ8. 10 ἀοοίτίπο ; ας (15 

Ρββᾶρθ, σοῃβι θυ ΠΘΓΕΪΎ ἃ8 ἃ σΥΑΠΙ πηδ[ϊοα] Δα Πο- 
υἰζγ, οαπ ποῦ Ὠδ]τ γεῖσος ἀραϊηβέ ο.ο. εἷς Θεὸς ὁ 
πατὴρ, ἐξ οὗ τὰ ποῦς καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτὸν᾿ καὶ εἷς Κα (ύριος 

Ἰησοῦς Χριστὸς, δι᾽ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι’ αὐτοῦ.3 

οὐ, ὅτι εὐδόκησε (τῷ πατρὶ) δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλ- 
΄ Ἣ ΄ ᾽ «νὰ ᾽ ΄ ν᾿ λάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτὸν εἰρηνοποιῆσας διὰ 

τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι’ αὐτοῦ---ἐν 

τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, κιτ.λ." 

᾿ Οπβοι, {πεγοίουθ, νὸ Κπονν βομηθι ΐπρ: οὐ Ογθοῖς, 

ἌΡΡΘαΓΒ ἴο Ὀ6. ΘΒΒΘΠ 8} ]ν εἰσμξ, Πθὴ ἢ6 βαγβ,ῦ 
» 7 . ΄ ΄ ν ᾿ ᾿ 

οὐδέποτε τὴν πρώτην χώραν ἔχει τὸ, δι 
Α Ὁ ὩΣ ἢ 

Ο γὰρ Θεὺς τὸ εὐαγγέε- 

λιον ἑαυτοῦ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν, 

ν 4 ΠῚ , Ν » , 

οὗ, δευτέραν δὲ ἀεί. 

, ’ὔ΄ “" " 

ὑπηρετούντων τῶν προφητῶν, καὶ ἐχόντων τὸν ἢρ ῃ 

λόγον τοῦ, δι’ οὗ---καὶ ἔδωκε χάριν τοῖς ἀποσ- 

τόλοις διὰ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἔχοντος τὸν 

λόγον τοῦ, δι’ οὗ---καὶ πάλιν---δι’ οὗ καὶ τοὺς 

αἰῶνας ἐποίησε. διδάσκων ἡμᾶς ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς αἰῶνας 

πεποίηκε διὰ τοῦ υἱοῦ, ἐν τῷ τοὺς αἰῶνας γί- 

νεσθαι τοῦ μονογενοῦς ἔχοντος τὸ δι᾽ οὗ. 

Οὕτω καὶ τοίνυν καὶ ἐνθάδε εἰ πάντα διὰ τοῦ λό- 

'γου ἐγένετο οὐχ ὑπὸ τοῦ λόγου ἐγένετο, ἀλλ᾽ 

τίς δ᾽ ἂν 

δ0 ΒροδΚ5 Οτίβοη 
οἷ {Ππ|ὸ στδιητη Δ. 108} οοπβένποίίοη οὐ ἐνὶ {πϊγὰ νουβο, 
ΠΥ Ἀ]Ο}. ἀθο8. ποῖ ἴῃ ΔῺΥ δ αἰδοῖ {Πλὸ οἴου πὶ] σα τῃ 

ταῦ οὐκ Τοκρ ΟἬΚΙΒΤ ἰ5 “ον οἵ {πὸ βιυθβίδποο 

οἵ τὸ ΒΆΤΗΕα, Ὀοκοϊίοη. Ὀοίοτε ἐμ τνου]ά5,᾽.--- 

ἦν: αἱ , ᾿ 'ν, Η ᾿ , 

ὑπὸ αὐρέδίς καὶ ροόως τοι τὸν λήγον. 

ἄλλος οὗτος τυγχάνῃ ἢ ὁ πατήρ; 

. ΟῚ δὲ , ψ, ΙΓ, 
{Π|8. ῬΑΒΒδροΣ [0 8ᾶγ, εἰ δὲ νομίζουσι δύνασθαι τὸ, ὃ ν᾽, 

1 ορά. Βοτὶ-. 
νΌΠοΓ, ]. ς, 

3.1 Οογ. 
ψὰ, 6. 

4 ΟὟἹ.1.10, 
5η. 

5 ΟὈπηπι. 
ἐπ Ζο, Ρ. δδ, 
Ἑ. 
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Ι ὕοπς. α. ΑΥ. 

Ι 

ΠΥ Νίσοθο 

Ι 

αἴξρ. Ρ. 113, 
|Ὸ. 

3 δ 1η- 
οάστι. Ε.. Ὁ. 
Ρ. 5Ό, Δ. εἁ. 
ΟΟ]. 

3 Τοῖά. ν. 
53, Ο. 54, Β. 

ΓΙ 414. Βοξοτ. 
δά τάρθοσ. ΕΡ. 
Ρ. 244,60. 

5 1ἃ. ϑυτιοῦ, 
Νῖς, ο. Ηφσ. 
ΑΥ, ἀδοτοίδ. 
ΡῬ.205,ΔΑ.0,}. 

5 Λάλαυζο. 
Ἰγε. ν. 74,8. 
88, Β. 6. 

“ ρᾳῃαὶ ἴο {Π6 ΕΝ ἃ8 ἰδανεῖας ΕΡΕ ̓ϑοϊπειας Ὥ 

ἀπ {πογείονα ΟΕΪΥ “ἰμξουοῦ 0 {πΠ6 ΕΆΤΗΕΒ ἃ5 

τουολΐπρ; ΗΒ πιδηῃοοῦ.»ἢ 

Υοεΐ, ἃ5 ἴδ 15 ΠΠΡΟΒΒΙΌ]6 ἰο ἀἰβοῦβθ νοι {πὸ ἰθἐίου 

οἵἨ 5001} πιγβίθυϊθβ ψΊΠποαὺ ἐοπο 6; οα. ὅπ ὈαΡάθ 
οὐ ΠοΙ͂ν {πϊηο5. Ἰαϊά ὰρ 50. πίβηι {πᾶς θνθῃ ΔῈ 665. ἴῃ 
Ποᾶνοη Κπον {πηι πο, 8π4 ἰπ οὐἶοι ἴο νοι 8]]} 

ΡΟΒΒΙΌ]6. πϊδίαϊκα ἴῃ πιέξει οὐ ἴδ] ἴθ Ἡ πὶ Μ]10 15 
Ονε στ ἐπ ΒΆΤΗΕΕ ἀπά ἴΠ6 Πολὺ αμοϑν, ΟΡ 

Ὀ]οββοα ον γον, τ 5. ΑἸΠαπαβίαβ, ὃ φρονῶ, φημὶ 

ἐν ἐπιτομῇ: Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν πατέρα, καὶ εἰς Θεὸν. 

λόγον, τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὅτι συνυπάρχει τῷ 

ἰδίω πατρὶ, καὶ ὅτι ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ καὶ πατρός 

ἐστιν ὁ υἱὸς, καὶ ὅτι ἴσος ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς τυγχάνει, καὶ 

ὅτι ἰσότιμός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ σὺν τῷ πατρὶ 

αὐτοῦ πάρεστι πανταχοῦ τῇ θεότητι, καὶ ὅτι πάντα 

περιέχει τῇ οὐσίᾳ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ περιέχεται ὑπ᾽ οὐδενὸς 

ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

50. οἷθαν, Ποννανον, 15 {Π6. πιθδηΐηρ οἵ δι’ αὐτοῦ ἴῃ 

815 {π|γἃ νοῦβο, ἀπά 80 ΠΠ{{16 ἄοο5 τὲ μοὶρ Αὐϊδηβ ἀπά 

οἴπον Βουθῦϊοβ ἴῃ ἐπ 6 ῖν σαϊηβαντηρ {π6 Τα αί ἢ, {π80 {Πὲ 

βᾶτη6 ΠΟὈ]6- Ποανίθα ἀοίεπαον οὗ οἷν Η οἷν 1 41}}5 βὰγ8 

Ρἰαἰηὶν : 

ὄντωντὰ πάντα πεποίηκε διὰ τοῦ ἰδίου λό- 

γου ἡμῶν 

Απᾷ οἰβονμονο :3 Ὃ ἀγαθὸς Πατὴρ τούτῳ (τῷ λόγῳ) 

ἦ ΞΡΩΣ ᾿ 
ὁ Θεὺς----οὐδενὶ τοῦ εἶναι φθονήσας, ἐξ οὐκ 

“ ΄ , “ -“ 

τοῦ Κυρίου ᾿[Ιησοῦ Χριστοῦ. 

΄ Φ βο ΕῚ Ἧ, , Ἂν ᾿ 

πάντα διακοσμεῖ,--δι’ οὗ ταύτην (τὴν κτίσιν) 

ἐδημιούργησεν ὁ Πατὴρ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν ταύτης 
͵ Ε , β 5 

σωτηρίαν εἰργάσατο. Αραϊη,, Ὃ τούτου (τοῦ Θεοῦ) 

Λόγος, 

τοῦκος, 

᾽ ΄ , Ἂ, ΣΝ ἢ ΩΣ ΄ 

ἀθάνατος σοφία, ἄφθαρτος, ἀόρατος, υἱὸς πρωτό- 

συνεργὺς, ἀρχὴν 
Ξ ἘΠΕ ΘῈΣ Ξ ἐπα: ἘΕΥΝΣ 
ἔχων, μήτε τέλος ζωῆς προσδοκῶν. “ιὰ τούτου 

ἦ , 
ἄναρχος, ἀψηλάφητος, μήτε 

ἡμερῶν 
Φ. Ψ, ᾿ 7 . Ν ὝΕΣ ΚΓ 51) γλ { 
ἐγένετο τὰ πάντα, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. 

Απᾶ 5.1 σποσγο Θχρ ΙΕ ν,5 καὶ γὰρ ὁ τοῦ Θεοῦ υἱὸς-- 
Ε Ψ ᾿᾽ ΄ " " δι ΕἼ ΠΣ “ Ν ε Γ} Ν 

αὐτός ἐστι ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος, καὶ ἡ σοφία, καὶ ἣ εἰκὼν, 
ΜΝ" Ν Ν ἢ καὶ ἥ χεὶρ, καὶ Θεοῦ 

γέννημα.---ἄν τε γὰρ τὸν υἱὸν εἴπῃς, τὴ ἐξ αὐτοῦ φύ ἐννήμιοι. Ἑ γὰρ ὃν εἰπῇς, εξ αὐτοῦ φύσει 

.« “7 ΣΩΝ ΄ ᾽ ᾿ “- 
Ἢ ὀυναμις᾽ ἐν γαρ ἐστι τὸ τοῦ 

ς .ῃΠ Ἂ Ν ’ - ᾿ “ ! 

δεδήλωκας" ἄν τε τὸν “όγον ἐνθυμηθῇς, τὸ ἐξ αὐτοῦ πάλιν 
ΕῚ Υ [Ὁ ᾿ " ͵ οΥ φι “ 

καὶ τὸ ἀδιαίρετον αὐτοῦ λογίζη" καὶ τὴν σοφίαν δὲ λέγων͵ 
Ἢ ν “- κ “} 

οὐδὲν ἧττον τὸ μὴ ἔξωθεν, ἀλλὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐν αὐτῶ, ( Ἵ ; ᾽ “ 
μὐδο ΤΟ Ἐν τὸς τῶν - ᾿ 

φρονεῖς" ἂν δὲ καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν χεῖρα ὀνομάσῃς 
ν ᾿Δν ΄ὔ “ ᾿ “ ΄ Φ Ν ᾿ ᾿ 7 φλ , 

τὸ ἰδιον πάλιν τὴς οὐσίας λέγεις" καὶ τὴν εἰκόνα ὧς λεγῶν 1 

τὸν υἱὸν σημαίνεις.---᾿ Ἰωάννης τε γινώσκων τὴν χεῖρα 

εὐηγγε- 

τα δι’ αὐτοῦ ἐγ ἐ- 

50 αἷ5ο ΤΠοο- 

" ἢ " - Ν 
καὶ τὴν σοφίαν εἶναι τὸν 

͵ ᾿ ΩΡ 
λίζετο ἀρχῇ 

“ ΒΟ ΔῈΝ 
νετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ροῦν 

Ῥ 18 Απέοοϊ., Θεὸς διὰ 

Λόγον 
ων 

ἐν κιλ.. πάν 
»κ7 

οὐδεν. 
" ’ Ε " 

τοῦ Μόγου αὐτοῦ 

τὰ 
΄ Μ Υ . 

σοφίας ἐποίησε πᾶντ α᾽ ---ἔχῶν οὖν ὁ 

τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐνδιάθετον ἐν τοῖς ἰδίοις σπλάγχ-, 

νοις, ἐγέννησεν αὐτὸν μετὰ τὴς ἑαυτοῦ σοφίας ἐξε οευξά- 
τ ς οο ὃ: ι , Μ 

μένος πρὸ τῶν ὅλων. Τοῦτον τὸν λόγον ἔσχεν ὕπου ρ- 
ν᾿ - ΄ ᾽ " , Ν μ. 

γὺν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγενημένων, καὶ δι᾽ 
"- , ᾽ “ , 

αὐτοῦ τὰ πάντα πεποίηκεν. Οὗτος λέγεται 
] 
] 

ἀρχὴ, ὅτι ἄρχει καὶ κυριεύει πάντων τῶν δι’ αὐτοῦ 

δεδημιουργημένων. Απᾷ Αἰποπαροναβ,, ὁ Θεὸς ὑ φ᾽ οὖ 

γεγέννηται τὸ πᾶν διὰ τοῦ αὐτοῦ λόγου 

ΛΔηὰ Ταίδη,2 

ὅτι πάντα ὑπ᾽ αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ) καὶ χωρὶς αὐτοῦ 

Αμπὰ ΔΖυδίη Μανίγγ," ὋὋ δὲ υἱὸς 

ἐκείνου (τοῦ πατρὸς) ὁ μόνος λεγόμενος κυρίως υἱὸς, 

γεννώμεν 
-“ ν Ε) . "} » “ “ ΝΜ 

οὐπτΕἰ ΤῊ «ροχὴν δι αὑτοὺυ παντὰ εἐχτισε καὶ 

διακεκόσμηται καὶ συγκρατεῖται. 

γέγονεν οὐδὲ ἕν. 

ὁ 

λόγος πρὸ τῶν ποιημάτων καὶ συνὼν, καὶ 

ἐκόσμησε. Χριστὸς μὲν κατὰ τὸ κεχρίσθαι, καὶ κοσ- 

μῆσαι τὰ πάντα δὲ' αὐτοῦ τὸν Θεὸν, λέγεται. 

ΤῊΪ5 ΟΡΘῚ ἐδ! ΠΟΥ ἔπι οἷν Πρ οϑὺ δα ΠουἸ165, 
ἴο {πΠ6 βθηβα οὗ δι᾿ αὐτοῦ ἴῃ {118 {πὶ νοῦβθ, ΒΟ ν" 5 

θενομὰ ἀοαδὺ {πᾶῦ {πο βάν δι’ αὐτοῦ πὸ ΟἰΠΙΟΥ 

{πὰπ 115 Οὐ ΘΡΑΠΙ δ 168] ἃ Πα ἸΑΙοΠπιαίϊο ΠἸΘΔὨΪΠΡ:. 
ΤῊΙ5 15 [Π6 βᾶπηθ ἴῃ {Π18 νθ 586. 8ἃ5 ἴῃ ν. 7, νοῦ διὰ 

6. φόη. ἴδ το πάἀοροα “ ἘΠΡΟ ΘᾺ ;᾿ {Π6 ΒΔ Π16 45 ἰὴ νυ. 10, 

ψΠογ 1{ ἰβ το πἀουθα ἡ Ὀγ,᾿ ΡΙΟΌΑΡ]Υ ἴο μπᾶ ῖκα ἰδ ἀρ θ8 

ΜῊ (15 ϑια νουβα ; δπᾶ 1ῃ ν. 17, νιον ἢ. Υ.. οον- 

Γοοῖβ “θγ᾽ (0 “νου. ΑΒ ΟΥβθη 888, δι᾿ αὐτοῦ, 
5814 οὗ ΤῊΒ ΟΡ, [ο] 45. Ποῖα τὴν δευτέραν χώραν" 

ποῦ {π᾿ Ρ]δοο οἵ ἃ βθοοῃά οᾶῖιξθ, βίηθο Ηθ 15 ΟΝῈ ψ ἢ 

{πὸ ΕΑΤΗ πὶ ; ποὺ γοῦ (Παῦ οἵ δ ἱπβύραμηθηῦ ἴῃ {Π|6 

μαμαβ οἵ {πὸ ΘΆΤΗ ΕΝ ἃ5 {π6 ΑὙϊδη8 580 ; θα ἴῃ {πὸ 

ψορ 8. οἱ ΤΒΘΟρΡΠν]αοῦ ψη0 τϑῥαΐοβ ΤΠ η},} πῶς οὐκ 
εἶπεν αὐτὸς ὁ λόγος ἐποίησε τὰ πάντα ἀλλ᾽ ἐχρήσατο 

ταύτῃ τῇ προσθέσει τῇ διὰ; πῶς; ἵνα μὴ 

ἀγένητον καὶ ἄναρχον ὑπονοήσης εἶναι τὸν υἱὸν καὶ ἀντί- 

θεον, τούτου ἕνεκεν εἶπεν, ὡς ὁ πατὴρ διὰ τοῦ λόγου 

ἐποίησε τὰ πάντα.----.Ὑπόθες γάρ τινα ἔχοντα υἱὸν βασι- 

λέα, μέλλοντα δὲ κτίσαι πόλιν, ἐμπιστεῦσαι τῷ υἱῷ τὴν 

ταύτης κτίσιν, ὥσπερ οὖν ὁ λέγων, διὰ τοῦ υἱοῦ 

τοῦ βασιλέως ἐκτίσθη ἡ πόλις, οὐ δοῦλον εἰσά- 

γει τὸν υἱὸν βασιλέως, ἀλλὰ δείκνυσιν ὅτι οὗτος ὁ υἱὸς 

ἔχει καὶ πατέρα καὶ οὐ μόνος ἐστιν, οὕτω καὶ ἐνταύθα ὁ 

εὐαγγελιστὴς εἰπὼν διὰ τοῦ υἱοῦ γεγενῆσθαι τὰ 

πάντα, ἐδήλωσεν ὅτι ὁ πατὴρ μεσίτῃ αὐτῷ πρὸς τὴν κτίσιν, 

ἵν οὕτως εἴπω, ἐχρήσατο, οὐχ ὡς ἐλάττονι αὐτῷ, 

ἀλλὰ ὡς μᾶλλον ἰσοδυνάμῳ, καὶ ὡς ἰσχύοντι 

τηλικαύτην ἐκτέλειν ἐπίτασιν' (κιτιλ. θοΥ- 

τον ἤΌμπι δ. Οὐ} ΔΙοχ.) Δπα Ἰθαβοθῖιβ,5 Βρθαὶο- 
ἴῃς οὔ {πὸ ῬΆΤΗ πὶ ἀπ οἵ ΤῊΣ ΚΡ ἃ5. ΟΝΒ ν]Ὲ} 

Ἤϊμι, γε Οὐοαῖον οὐἨ {π|8. ψου]ὰ ἀπ Μοάϊαίον "ε- 

ἔννθοι ἴξ ἀπ ΗἰΒ ΒΆΤΗμπ βᾶγ8, ας» 15»σι λιο 

μϑ Σοδ Δοῖ οσι σι,Ἶ5 Ἶοσι ἘΝ ἸΔ] σιο 
αἴ ἐποτοίονο μὰ5 1ξ θθοη. ἀο]νονοα [ο τι8, {παΐ 81} 18 ἐξ 

αὐτοῦ (τοῦ πατρός) Ὀὰὺ ποῖ δι’ αὐτοῦ (τοῦ πατρός.) 

Απᾶ οἵ τηα ἥοκν, πο δα α5,5 κοΐ δ σι,.}2» οσι 

«ἩῸ {πτουρσἢ Ποῖ ἃγῸ 8}} {Πϊη 8: ὃν Θεὸν εἰκότως 
τὸ εὐαγγέλιον ὀνομάζει, Βα γ8. {Π6 516 νγυ]ξοι",7 ἐπεὶ καὶ 

Ι ξιὼ ΞΕ " ῃ ΡΣ Ύ ΕΝ ῇ ΄ ΄ 
διὰ τῶν πρόσθεν αὐτὸς οὗτος ὁ νῦν ϑεολογούμενος “όγος 

" “ , " Ω 

καὶ Σοφία καὶ [Κα Θεοῦ, καὶ ᾿Ιερεὺς, καὶ Χριστὸς, 
ν ν 

καὶ Βασιλεὺς, καὶ Κύριος, καὶ Θεὸς, καὶ εἰκὼν ἀνηγο- 

1 Τορϑῦ. 
Ῥ. 10, Β. οἅ. 
Οὐ]. 

3 ΟΥδί. α. 
το. Ρ.158, 
Ὁ. θὰ. ΟἹ]. 

3. Αγροϊορ'. 
Ρ. 44, Ε. οα. 
(ΟἹ. 

4. Ομ Π,. 
ἴῃ Ζ2Ζ0ἢ. μ. 
558, δ59. 

5 Τῆοο- 
Ῥῆδι, ΚΞ τ. 
Ὀκ. , 21, δὰ 
ἥπ, 

6 Τροῖὰ, 28, 

7 Ῥοιποηβέ, 
Ἐν.».220,Δ. 
οὐ, (ΟἹ. 



σπαρ. 11 ΝΌΤΕΚ ΟΝ ΤῊ ΟΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΝΌΙΝΟ ΤΟ 5. ΖΟῊΗΝ, 

1 Τοϊά. ν. 
280,0. 

3 οπι. Υ. 

3 ΒΙδΙοέμ. 
Ῥ. ὅ81, εὐ, 
Βοΐοτν. 

4 5. Μαί. 
1, 29, 

ρεὕτου τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι ἕτερος ὧν τοῦ πατρὸς 

ὑπουργὸς ἦν αὐτοῦ, ὥστε ἐπικελευομένου τοῦ 

μείζονος αὐτὸν δημιουργεῖν. Απᾷὰ ἴῃ οΥάον ἴο 8μουῦ, 

ἐπαῦ Βοτο ἕτερος ἴ8 ποῦ ἴο 6 ἰδίζθη πὶ ἃ ϑΞ8 06 }]Π1Δ} ΟΥ̓ 
δὰ Ατίαη βθῆβο, ΕΒ ῖ8 [αυῖμον ἀθοϊαγοβὶ ὑπαῦ ὅς 

λόγος τοῦ Θεοῦ Τ656Π10]68. Πα πη8 ἢ ΒΡΘΘΟΙΝ ΟΥΓ ΜΟΙ, ἴῃ 
[οὐ πὶ ΟὨΪΥ, προσρήσεως ὁμωνυμίᾳ" ---«ἀλλὰ γὰρ οὐ καὶ 

ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος τοιοῦτος, ἔχων δὲ καθ᾽ ἑαυτὸν οἰκείαν 

ὑπόστασιν ἰδίως μὲν ὑφεστῶσαν, ἰδίως δ᾽ αὖ πάλιν ἐνερ- 

50 {πᾶΐ ἴῃ {πὸ μουν δ οὗ 5, Ομ γγβοβ- 

ἴοπι,2 τῶν γενητῶν κἂν ὁρατόν τι ἥ, κἂν νοητὸν, οὐδὲν ᾽ γὙΞνὴ ω 6 ἢ) τον, Ξ 

γοῦσαν, κιτ.λ. 

χωρὶς τῆς τοῦ Υἱοῦ δυνάμεως εἰς τὸ εἶναι. 

παρήχθη. ΥΕ]] τὰν Ῥμούτι85 ααοίο ᾿Ιώβιος Μοναχὸς, 

ψΠ0, ἀἰβοουγβίης οὐ δ. Φόλη 1. 8, οπι. χὶ. 56, ἀπά. 

Η60. ἱ. 3, βᾶγβ, Ναὶ δὴ καὶ ὁ ἐκεῖθεν φυεὶς τῶν πατέρων 

ἡμῶν χορὴς, διὰ τοῦ Υἱοῦ τὰ πάντα τὸν Πα- 

τέρα πράττειν, θεοπρεπῶς, ἀπεδίδαιξαν. 

ΤΠ ον ἰ5 ὕπο πὸ οοηἰαβίοη ἱπ τρεῖς θούννθθη ὑπό 

ἀηα διά 6. σοπ. Ὀθοαιβα ἔποτο οαπποῦ θ6. Νοΐ 580, 
Βονονοῦ, ἴῃ ΕἸ Ρ θυ, ΤῊΟ ὕπνο ΘΟΥΡΟΒΡΟΠΟ Πρ; ριθρο- 
βιεἸ0η5, “Ὀγ,᾿ ἀπὰ “Ὠγοαρἢ,᾿ 866πὶ, που ἀρρανθηΐ 

ΤΌΔΒΟΙ, ἴο 6 αϑο4 νΟΥῪ ΡΥ], ποῦ ΟὨΪν 1η 60}- 

νουβαίοη ἀπ ἴῃ ΥΥΙ δ ηρ’, θαὐ 150 ἴῃ {πὸ ΑΟΙΠουβοα 

γουβίοη. 
ΑΒ τϑραν β ὑπό ο. ψοη.---ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ 15 

το ἀονοὰ “τορτονοα ὧν μϊπι,᾽ ἴῃ δ. Τα]κο ἢἰ. 19; θὰ 

ἴῃ 1 Οον. χὶν. 94, Η6Ὁ. χὶϊ. δ, 5. 54 Π168 11. 9, 1 15 το- 

Ὀυκοά,, “τορτονοᾶ, “οοῃνὶπορα ο[᾽ 8}},᾽ “ὁ ἴπ6 Ἰανν,᾽ 

ἅτε. ὃ αἶβο τὰ γιγνόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ 18 τοηἀογοα “ἰδὲ 

νὰ5 ἄοπο ὧν ̓ ἰπι,᾽ ἴῃ δ. Το ἰχ. 7, χα, 17, χχῖῖ. 8; 

Ρὰΐ ἴπ Βρἢ. ν. 12, 16 15 “ἄοπμα οὔ {Ἰθ πὶ. Λραΐη, τὰ 
ὑπὸ τοῦ Παύλου λεγόμενα 18 τοπἀονοα ἴῃ Αοίβ χὶ. 45, 

χχνὶϊ. 11, “πὸ {πϊησ8. Βρόκοὴ ὃν Ῥδὰὶ] ;) θαὰΐ ἴῃ οἢ!. 
χνὶ. 14, “βροόκθη οΓ Ῥαὺ]. [Ι͂ῃ Δοίβ χν. 8, ὑπὸ τῆς 

ἐκκλησίας 8 τοηάοτοα “ἦν {πὸ ΟΠυτοῖ ;᾿ ἀπὰ ἴῃ 

οἰ. χὶϊ. ὅ, χν. 4, “ὁ τ ΟΒατοΙ.; 

ἁγίου πνεύματος ἴπ Λοίϑβ χνὶ. 6, 15 τοηδογοὰ “97 (ἢ 

Ηοιν ΟἬΟϑτ ;᾽ δηὰ ἴῃ οἷν. χιϊ. 4, 2 Κ, Ῥεΐ. 1. 21, 

ἐν ἴῃς ΠοινῪ ἀποβτ, ἕο. ΤῊ 5 86 οἵ {Π|ὸ ρτθρο- 
Βἰζἴοπ “οὔ οοπιοβ ἔτοπὶ {Π6 ΑΠα]ο- ϑάχοῃ, ἴῃ ΜΠ] Οἢ 

ξ ᾿ὰ5 ἃ [ὯΓ το 6 ΘΟΙΠΡΓΘΠΘΠΒῖνΘ πηθδηΐϊηρ {Πδη δ 
ΡιΘβοπέ, ἴθ ΕΠ] 5}. ΤῸ ἈΠ ΟΥΒ [0 ἐχ τ [5 γἈΓΊΟῚ8 

ΘΟΘΟΡ(ΔΙΪΙΟΠΒ.; ΔΠ4 15. 8{}}] ργοβογνοα ἴῃ {Π|Ὲ βουηθν αὶ 

ΟὈϑοϊοῖα ἰάϊοπιβ “(αι σς,᾽ “βοηΐ, “Ἰονοῖ,, “οΔ]Ποἀ,᾽ 

“ἀοπο,᾿ “7πἀκοα;, ζζο., “ὁ, αον,᾽ “ὁ πιδῃ,᾽ ᾿ἰπβίοαα 

οἵ “ἦν Οον, “ὁ πιδῃ. ΤῈ ἀβὸ οἵ 1ΐ, πον νου, 18 

πο σοηδίδηϊ ; ἴογ {ποῦ 18. " θΟυ ὁ ἃ ψοπιδη,᾿ ἀπά 

ΚῬογη “γοπι ἀθονο ;᾿ ὈοΐΪ οολγοοῖ οχρυοββίοημβ, θυΐ 
ὑπό ὁ. σόπ. 18 Ἱποῦθ βΘΠΟΡΑΪΥ τοηήογοὰ μπαπὶ ἴῃ 

Α. ϑάχοῃ, 88, βῬᾶσ ὕπᾶπὶ 1) }ι τπὸ τοοροδθ ΡὲῸΓ 

Ραμ] Ροπ ρισοζδη, τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ 

προφήτου," ἕο. 

δο 430 ὑπὸ τοῦ 

ς ἢηα αἶϑο {Π βᾶπι6 δι θἰἔγατν το ἀουῖηρ οἵ διά α. 

“θη. Διὰ πνεύματος ἁγίου 15. τοπάογοα “λγοιμσὴ {16 

ἩοτΥ αποβτ, ἴῃ Αοἕβ 1. 2, χχὶ. 4, ΗθὈ. ἴχ. 14; θὰὲ 

ἴῃ Αοΐἴβ χὶ. 38, Βοπι.ν. ὅ, 2 ΤΉ 658, 11. 9, 2 Τί. 1. 14, 

16 15 τε παουθα “ὧν (Π6 οινυ αμοβτ. [}Ὲη Ἐρμι. 1ἱ. 8, 

ΟΟΙ. 11. 12, 2 Τί. ἢ, 16, Ηδεδ. χὶ. 88, 89, διὰ πίσ- 
τεως 15 τεπαογοα “ ἐλγοισὴ, [αι τ; θὰΐ τη ἘΡὮ. 1. 17, 

ῬὨ1]. ΠΙ, 9, 16 15 το ἀονεα “ὧν αἰ}. Αραΐῃ, τη ΕΡἢ. 

1ϊ. 18, ἐτγο Πᾶνα δ06688 δι᾿ αὐτοῦ ἐλγοιφί, Ἠ πὶ ;᾿ θα ἴῃ 
ΗδεΡ. νἱἷϊ. 2, “ψγὸ σοῦηθ απίο 6ὉΡ δι᾽ αὐτοῦ ὅψ ἨΤπ.᾽ 
Αραϊη, ΗδὉ. ἴχ. 26, διὰ τῆς θυσίας, “ὃν ἴῃμ6 Βδουϊῆσο ;᾽ 

δηα Ηδε).. χ. 10, διὰ τῆς προσφορᾶς, “ἰλγοιῆ ἴΠ6 οὔϊεν- 

ἴηρ. Ιἢ Κα, Τό 1. 7, 4180, “ἐμαΐ τηθῃ πιστεύσωσι 

δι’ αὐτοῦ Βιοι ἃ θεῖον ἐλγοισῆι Ὠϊμὶ ;᾽ ΚὙΠῸ δι᾿ αὐτοῦ 

ὑψν Ἡϊτῃ ἀο θεἸϊονο, ἴῃ 1 δ, Ρεί. 1. 231, ἕο. [Ι͂μ {Π6 
το Πἀουῖπο: οὗ πὸ Ἰηβέσαιηθηίαὶ ἀαέϊνο, “ἘΠτοιρ ν᾿ ἀπ 
ΚΡγ’ σοπεϊπ }}Υ ομδηρθ Ρ]δοο5 ; ἔππ5 ἴῃ ΗΘὉ. χὶ. ὃ, 
11, 238, 58, πίστει 15 Το πάογοα “ ἐλγοισὰ [αι Έ},᾽ νυ Ἀ1]6 

ἴῃ νν. 4, ὅ, 7, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 28, 24, 27, 29, 
80, 81, ἴδ 18 τοηδονθα “ ὃν [Ἀ1{}.᾿ 

ἘΡΟπὶ {Π18. 1Ὁ ΔΡΡΘδΓΒ ὑπᾶΐ, ΚΘ ΠΟΥ ν᾽ Ξρθακίπρ:, 1ῃ 
{π6 Δ. Υ. ὑπό ο. σόη. 15 το πἀογθα ἃ5 1 1Ὁ τνοτο ἐχ, δπᾶ 
διά 6. σοη. ἃ5 1{ 10 τηρδηΐ ὑπό; ΠΟ Θα5 {Π6586 ργθρο- 
5.015 ἐκ, ὑπό, ἃ διά, 6. σόη. ἃγ6 [αἰ ]ν τοπαογοά Ὀγ 

“οὗ, “γ,᾿ ἀηα “{πγοὰρ,᾽ ΡΥΓΘΡΟΒ ΠΟ η8 τ μοι, 1 αβοὰ 
8. ΘΟΠΒΙΒίΘΠΓΥ ἴῃ ΠΡ 5} 88 ὉΠΟῪ ἅτε ἴῃ Οτροῖ, 
νου] συθαῦ!ν τεάποο ἐπ6 παπηθον οὗ Ἰοοβ6 τ θυ] 55 
μου βίοι {ποτ βοοῖηβ ἴο θ6 πὸ Ὀεΐζοι τϑᾶβοὴ ἔπ δ 

ΘΔΓΕ 685 σΡατη μην, Τα, “Ὀγ,᾿ θούΝ ἴθ ἀομῖο δηὰ 
ἴῃ ΔΏρ]ο- ϑάχοη, μ0] 45. πιο ἐΠ6 βᾶπηθ Ρ]δοθ ἴῃ ΠΙΔΏΥ, 
οᾶ565 Μ ΒΙΟΝ 1Ὁ ἄοο5. ἴῃ {Π6 ἘΠ Ρ]Βἢ βέν]ο οἵ {6 ῥγὸ- 

βοΐ ἄαν. Βαξ {π6 τδάϊοαὶ δηα τ] Πρ τηθδηϊηρ οὗ 

ἐθν,᾿ ψ ΒΙΘΝ 15 “Πθατ᾽ οὐ “6086 ἴο,᾽ ἀηα {ΠἸΘΠ66 “ΔΡΌΠΟΥ, 
ΘοΙμΠΔ 4, ἃηα Δα ΠοΥἱν,᾿ πόνον [ουβα 68 ἴδ : ἀπα {8 

ΠπΊαΚο5 ᾿ξ ἃ ἢξ γυοπάογίπρ ἴον ὑπό 6. σεη. ὈΥ͂ σοῃ γαϑί, 

Βίηο6. ὑπό ᾿π0]}168 “ἀοροπάθμοο οπ’ οὐ “ [τΌπι,᾿ ἀπά 
“ΒΕ ] Θοἴίοι ;᾿ ἀπᾷ “ Ὀγ,᾿ “δοίϊουι ἐτΌπι,᾽ 80 {παΐ ὑπὸ τοῦ 

Θεοῦ ΠἸΈΘγΆΠν “ἀηάον αον,᾽ 1.6. “δὲ ΟΟΡ᾽Β θο οβί, 15 

ἐγ ον, "6 δ) Εεδρῃ-- δδθ} ΘΓ ΟΠ67 μτογ 6 “Όν 
ἴμς ἘΔΕΠ ον Β᾽ οὐ {Π|6 “ΘΠ ρονου 8 οὐάοτἰ ϑΟἢ δὴ ὦ 

ΘΧΡΙΘΒϑοη. ἃ8. “θῪ {ΠῸ νιᾶν,᾿ οὐ “Ὀγ {πὸ τοδᾶ,᾽ πᾶν, 
{ποτοίοσο, θ6 οουτθοῦ ; βίπσθ ᾿ ππθλῃβ. ΟἸΠΟΥ “ ΠΘᾺΓ 

ἴο,᾽ “αἰοπρ τ᾽ {πὸ τοδᾶ, οὐ ἐμτοιρν {ΠῸ ἀσοπον οἵ {πὸ 

ΨΥ ; ΠΟΡΟΥΈΠΟ]655 ΡῈ} 18. ἀβ6α ἴῃ {}}18 οα56, ἃ8 ῬΡΌΠΝ 
οὔθγπο ρΡοκ,2 τη ογτθ ἴῃ {πὸ ἐγαπβ᾽αἰϊίοι. " ΓΠτοι ΚΓ ἢ αὶ 

Βαῦ “Ὀν {δ ΔΠΟΙ ΠΟΥ τναν,᾿ ἃπα ὁ ν Δποίθου νὰν. 

ἀσον,᾿ ὁ ἰδ ποῦ σοΥγΘΟὐ]γ αὶ, “δὲ {Π6 ἀοον," ΕΓ “ἐπ᾿ 785,6, 110. 
4Δλ5 ἴῃ 8. 

θ6 ᾿πρ]ϊεἀ οὐ οχργοββοα ἴῃ ἐπ νοῦ οἵ πιοίϊοη, 8, Τονη χοι, 3, 
ΔΎ. 

17 
5:------------.......... 

1 "“ιπνίς, 
Ομ. Ὅσο. ! 

97, Ῥ. 76, 80, 
ἃς Ὁ 

3. Ξνῆς, 
Ὁπλ, ἴγος. 

98, ». 78. 

5 Τὸ, σπι, 

6. ῬΡὲὸ τη-τῶδ τς Ῥαπὶ τοᾶτο, “ὸ ἔπαΐ σοί ἴῃ αἱ Γ Φ κ ἕξ 
(πὸ ἄοον δ. Ὀὰϊ 1 “ἰπ᾿ θῈ ποΐ δχρυοββοα “{Ππγου κῃ’ 
880 ἃ θ6. ἀδοά, 8, τὸ Θοῃὶ τοῦς, ΓὉ}8 ὨρΥ]6 Γρὰ 

Ρυμι πὸ τοῦ, ΦΛΙΚΗ ΜΙΚ ΟΛΕΛΙ ΟΛϑ8 

ἸΝΝΓΆΑΓΓΙΨ “ττουμῃ Με ᾿ὔ δὴν οπὸ βοοίλ, 

Α. 5. ; “βορὰ ἴῃ, σοίλι. ; δῃὰ “Ὀγ το, Δ. Υ΄.,5 ποῖ 

ῃ 

5 ΤΌ. χ. 9: 

δ νοτ, ο, 
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1 5, Μαξί. 
ἵν. 4; ΖΕ τς, 
Ηοπ. Ρ. 10; 

᾿ 5.9 οΒηγῖ. 7. 

3 5. Μαί. 
ΧΧΙΪ, 31. 

4 
5. Αοἵβ χπὶ, 

80. ΜῈ}. ΤῊ8Β τά ϊοα] τηθδηϊπρ; οἵ “γ᾿ δοοοιηΐβ 
ΡΑΡΕΪν ἴον [08 ἀ88 ἴῃ ΒΌΠΑΡΥ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῊΒ ἴῃ Μ]10}} ἐπ 6 

Ἰπβίγαπηθηΐ ΒΘ 5 ἰο ὃ6 {πΠ6 ἀρβηΐ, 85, “Ὁ μαπά;, 

ἐν πογά οἵ τηουθῃ,᾽ “ὈΥ Ἰοἰίον, “ὈΥ ἃ πηθββθηροῦ,ἢ 
ὅζο., ΑΙ Ποαρι (μ6 Παπά, ὑπ6 τηοαί!, {π6 Ἰοῦίον, πα, 

16 τη ΒΒΘΏΡἜΙ 816 ΟΠ]Υ ΠῚΘΔΠ8 ΟἹ᾽ ΒΕΓ Π]ΘΗΐ8. 
Βυῦ ἴῃ ἘΠΡΊ5}, “ Ὀγ’ ββθῖηβ ἰο θῈ δ 15 ῬΙΌΡΕΥ, 

ΡΙδοθ ψΠμθη ἴδ ΔΡΡ]168 ἴο {πὸ ἀρεπύ οὐ ἴο {Π6 ὁάπθ :᾿ 
6.8. π6 Ἰδοραδ᾽ γ8 τηδῃ Ὀ6 Πα Ἐ6 8ηπιπὶ, ἃ. Ὀ6 Φ]σοῃ, 
Ρογιδα ΡῈ ΟΕ τοῦδ} πὰρ το, ““πηδῃ Ἰϊνθίῃ πού Ὀγ. 
Ὀγθαα ἀἰοπθ, Ὀὰὺ ὈΥ ὄνον μονα {πᾶ ροοίἢ ουΐ οἵ 

{πὸ ποῦ! οὗ ον ;} “{Πδὺ ψ ΒΟ} τγᾶ8 Βροκθπ απίο 
γοὰ ὈγῪ ον," Α. Υ͂., τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ;3 

κου, Ὀεῖηρ; βοπύ ἰουῖῃ Ὀγ {π6ὸ ἨοιΥ ἀηἨο5τ,᾽ ὑπὸ 
ΤῸ 15, ἐπογοίογθ, δα 8}}ν 

οουτοοῦ ἴῃ ἘΕΉΡ 15} ἰο βὰν, “ον πιδᾶθ {ΠπῸ ψου]ά᾽ οὐ 
κ(ἢ6 νου] νὰ τηδᾶθ ὧψ (ον ; θαΐ πού ἐλγοιμσὴ, 
αοΡ: ἴον. [Π6 δχριθββίοιη “ ἐπουρ ον, ᾧ Ὅον. 
χ. 4, 15 ποῦ ἴῃ {π6 ατθοῖκ. ΤᾺΚοιβα τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ, 

Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, “ ὑπᾶῦ ψ ΟΝ τγὰ8 Βροίζθη Ὀγ. 

{πὸ Τοκρ ὑπγοιρη ἴπῸ ριορμοῖ, 15. ἃ Ὀοίίου ἀπὰς 

ΤΠΟΤ6 ΘΟΥΓΘοῦ ΤῸ ορηρ οἵ ἐπ τθεῖς {Π8π “ΒρόοΚθῃ 
οὔ [π6 ΠΟΚΡ Ὀγ {πὸ ργορμοί, ΑΔ. . [Ιηάρρᾷᾶ, 80 δ. Ὀ1- 
ΕΥΆΡῪ 15 ὕπο ἀδ6 οὗ “ Ὀγ᾽ 1ῃ {Π6 56η86 Ὀοί οὗ ὑπό ἀπά 
οἵ διά ο. ψοπ. {παᾶῷ ποίμϊπρ: θαῦ {Π6 Θὰν [Ὁ 145 Β.0 ἢ 
ἃ Βοηΐοποθ 88, “(18 πηθββᾶρσο γγὰ8 βαηῦ ὧψ ον, ὁγ 

{π6 μαμὰ οἵ Η!Ὶ5 βουναῃῦ {π6 ριορ Ποῦ, νυ ΒΟ} 15 Ρ 8 Π1- 

τηδίϊοα!, Βαΐ οἰθαυν, 1 “ Ὀγ,᾽ ΒΊΟΝ βία 8. ΠΆΓΟΣ, 

ἴο ὑπό {ῃδη ἴο διά ὁ. ψόη., 15 τηδθ ἴο δχρυῦθβδβ ὈΟΙἢ, 
1,6, θοῦΠ {Π6 ἀρθηῦ ἀπ {Π6 ΠΊΘΔΠ8Β ΟἹ" ᾿ΠΒ0 "τη 6 ηΐ, ἃ 5 

16 15 οἰζθη ἄοπθ, 1 ἀθῆμπθβ νγ6}} πϑιίμου Π6 Ο6. ΠῸΓ 

16. οἴπον, ἀπ ἴξ Ἰθᾶνεβ {π6 τηθδηΐηρ ἀποογίδίη. 

ΤΉ5, ΠΟ ὁη6 σου] 8 Ὁ ψ 1} 6418] ὑλα Ὁ} οὗ {Π6 Βᾶτη8 
ῬΤΌΡΠ ΘΟ, “ ΟΟΡ βαϊ4 {π18 Ὀγ ὑπθ ριορμοῖ,᾽ δηὰ “ {Π15 
γγᾶ8. 5814 ὈΥ {Π6 ΡιΌρΠοί. [Ι͂ἢ {Π| ἢυϑύ ἰῃηβίαποο, 
ΔΙ ΕΠΟα ἢ 10 ταϊριῦ θ6 τηοῦο οοΥγγθοῦ ἴο ἀ86 “ {Πγο ΡΠ’ 

{Π8η “ Ὀγ,᾽ γοῦ ποῦ οᾶπ Ὀ6 ΠΟ τηϊϑίαϊκο Ὀβοᾶιβο (Π6 
ἀσοπῦ “ΟΡ 15. τηθηςοη6, 80 {πᾶὸ {π6 ῬιΌΡμοί 

ΟἸΘΑΥΙΥ ἀρΡΘΔΙ5 ἃ5 Π6 1πϑίγαμηθηῦ ΟἢΪγ. θαῦ ἴῃ {Π6 
Βθοοηα Ἰηϑίδηοο ἴῃ Ὑγ Π]Οἢ ΠΟ Ἰπθῃ 0 18 τηδο οὗ (Π6 
ἀσοθηῦ ον, ὑπ6 ῥυθροβιξοη “ Ὀγ᾿ τηᾶ 68 1 ἀποογίδϊη 
τ Ποί ΠΟ [Π6 ΡΤΌΡΠΘΟΥ Ὀ6 ἐπ6 ΡΥΌΡ μοῦ 8. Οὐ βγη, 

οὐ ἴπο θαγάοη θ6 τοοοϊνεα ἔτοιι ον ἴο ἀοἸϊνογ. 80. 
γα 15. {815, {πὲ θοῦ ἐπ Οοὔμῖο ἀπά {π6 Δ. ϑαχοῃ 

86 “{Πτουρη δηα ποῦ “ Ὀγ ἴῃ 5.10}} ἃ 0886; 88 6.8. 

ἴῃ ὃ, Μαίε. νἱῖ]. 17, ψβογο Δ. Υ. γτϑηοῖβ τὸ ῥηθὲν 

διὰ ᾿Ησαίου ὈΥ “Πα ν᾽ }}10}} νγᾶ8 ΒρΌκθη Ὀγ  βδ]αβ ;᾽ 

θὰῦ ἀπ “οίπὶς 685. ΑΤΑᾺ ΓΛΜΟΘλιΙιὰς 

ΦΛΙΚΗ ΕϑλΊΛΝ, ἀπα το ΔΑ. ϑάχοη, βὰς Ῥε 

τοοροδθη ἢ Ρυμ ἢ Εγδιδιη, “ {Πα τν 1 60}} τγα8, οὐ 18, 

ΒΡΟΚΘη {Ππγοὰρἢ 15818}}.᾽ 

ΤῊ Οοὔμῖο οἵ {18 ομαρίον. ἄοοθβ ποῖ οχίβῇ; πε, 
{π6 Α. ϑαχοῃ το πάθυβ σουγθ ον διά ο, σόπ. ἴῃ νν. 8, 7, 

- ΄ " , 
τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου,3 ὅτο. 

10, 17, ὅζο., ὈγΥ ῬαΠ ; ψ Ποῦθαβ {πὸ ἘΠΡΊΙ5. το πάοι- 

ἴῃρ5. βίδῃα ἴῃ ργθαΐ οοπίγαβ (0 ῃ6 ἢγπηποββ ἂπά 
θΘδα Ὁ} σοπβιβίοπου οὗ ἐπ αὐθοῖς ; ἴῸγ ἴῃ ἃ}} {Π|686 
Οδ568, 85 ΘΥ̓ΘΙ, διά 6. σθη. ἢὰ5 1Π:6 5816 τη δ η] Πρ ; πα 

ΜΉ ΘῺ βα1ἃ θυ οἵ {1 ἀρθηΐ οὐ" οἅτι86 οοῃβίγιθα τ ἢ 
ἃ ΠπΘαΐθι ΟἹ Ῥάββιγβ ψϑιῦ, [μαὲ ἀρθηΐ οὐ δια, ἃ8 1 
ιν ΙΔ αῪ ΤΟ πη] ὦ, πῸ ἸΟΏΡοΙ ΟσοιρΙ68 {π6 ἢυδί 
ΡῬΙδοο ἴῃ {Π6 βεπίθποθ ΨΠ]ΟῊ ἰβ {Π6η ἸοὉ ἴο {Π| δοίϊοι 

βίαθα ἴῃ [Π6 ραββῖνα νϑρὉ---θαῦ 10 Οσοιρ 65 ἃ βθοοη- 
ἀΥῪ ΡΪδοθ, ἀπ 15. ὑγοαΐοα ΠἸτθ ἃ Ἰπθδὴ8 οἱ ἰπβίυα- 
τηθηΐ. 

ΤῸ 15 οὔ οοῦγϑβα ἔσθ ἀοούγΠΆ}}γ, {Πὰΐ 15, ἃ8 [αν ἃ8 
ψ6 ὁ8Π ἀΠαΘΥβίδ Πα 5.0}} ἀν ἴα} πηγβίθυϊοβ, {πᾶῦ ν Π θα 
ΤῊΕ ΚῸΝ [8 ΒΡΟΪζθη οἵ ἃ5 (Ὁ, οὐ ἃ8. ΤῊΒ ΔΥΊΒΡΟΜ 

᾿ΔΠ4 ΤῊ ΡονΕπ οἵ ον Ηδ 8 βαϊᾷ ἴο ὕδ κτίστης καὶ 

᾿ΑΘΑΝΑΣΊΟΣ, ἴῃ 18 νϑ]!αηῦ σοἢ- 1 Τα Νίοοη, 
. Ξ ἼΥ πενεν δος ΟῪ πὴ ς -ν “οὺς Ὅομο. οοὰ- 

[αβῦ ν ἢ Αὐὶαβ,} εἶπεν" οὐκοῦν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ δημιουργεῖ ὁ ὅπ Ἀσ, ἀΐϑρ, 
τῷ ς ἐἡρῆξ ἀραὶ Ρ. 115, Δ. Β. 

υἱὸς τὸ πᾶν ---οὐκοῦν ὁ Χριστὸς δύναμις ὧν πατρικὴ, 5ᾳ. Ι 

ποιητὴς ἁπάντων. 

ἀχωρίστως πάντα, ἃ πράττει ὁ πατὴρ, πράττει ταῦτα αὐὖ- 

τός.--- τοῦ Θεοῦ υἱὸς πάντα ἐποίησεν, ἢ οὔ; ᾽ΑΡΕΙΟΣ 

εἶπεν" πῤοαποδέδοται, ὅτι πάντα ἐποίησεν ὡς δύ- 

Απά εἰἶβε- 
ΠΟΙῸΣ 6 5ᾶγ8 ἐπειδὴ κτίστης ὧν ὁ Λόγος αὐτὸς ᾽ 

Α 

ναμις καὶ σοφία τυγχάνων Θεοῦ. 

Ἐρίβῦ, δὰ 
ἀοΙΡἢ. ν. 

δημιουργὸς γέγονε τῶν κτισμάτων᾽---ὅτι ἡ πίστις τῆς τ8ι, Ο. Ὁ.; 
ΙΣ ᾿ς 86 ΒοΓᾶρ. Ρ. 

καθόλου Ἐκκλησίας, κτίστην οἷδε τὸν τοῦ Θεοῦ 171,6, ὅτ. 

Δόγον καὶ δημιουργὸν τῶν ἁπάντων. Ἰθαβο᾽α5, Πονν- 

ΟΥ̓́Θ, ὙΠῸ 566 Π18 ἴο ἰθαη ἰονγαν 8 Ρ]αΐο᾽β 1Ιῴϑα οἵ {Π6 

λόγος, ΒΟ] 6 γϑδᾶ νυ] οτθαῦ οααίίοη, ὈΟΓἢ ἴῃ 15 

Οτθεὶς δηα ἴῃ 18. ὥὄγυϊαο ὙΥΠΠΡΒ, νΠΘη ἢ Βαγ8, 6.8. 
ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος, ὁ καὶ ἡλίου, καὶ οὐρανοῦ καὶ τοῦ 

σύμπαντος κόσμου δημιουργικὸς, δραστικῇ δυνάμει 

τοῖς πᾶσιν ἐπιπαρὼν καὶ διὰ πάντων 

ἥκων, ἡλίῳ μὲν, καὶ σελήνῃ, καὶ ἄστροις ἐξ οἰκείας τῆς 

Απά ἃραίῃ, 
“Ρ]αΐο Ἀρρθᾶνβ ἴο πιο ἴο "6, οὗ 8}} πιὸ ὐθοῖκβ, ἐμ Ομ 6 

γΠ0 Δ ΠΟΥ α Θβρθοία}}ν ἴο (ἐγ 6) ἈΠ] ΟΒΟΡ ἢν, δἀηα ἀϊ8- 

ΘΟ βθα τἸσ Ο]ν οα {πὸ αοοα Οπο, ψΠο 15 {Π| ρυϊποῖραὶ 
οἱ ΕἾνβὺ διιβα οἵ 8}} ἃπᾷ ΑἸπιϊρ ιν, ΔΑ Δι, 3})ο 

»οζ δἹ Δ» 1μο;ῷ ωσιολι]ν Ἶ1.52 ὅπ Πὸ 
8δονο Πϊμηβο] Γ τἸρ] ΕἸ ννῖβο οα. {Π6 Βοοοπα (οαιι56) -"-- 

ὉΠῚ, ἣν, 

ψΒ]Οἢ 18. {π6 Οτοαίου οἵ ]}. '"᾿ --πηα καὶ δὴ τόνδε τὸν ἰἱν. Ὁ. 162, Ὁ, 
164, Α.; 

ἀεννάου δυνάμεως φῶς ἐπομβρεῖ, κ-τ.λ. 

, ἤς Ὄ ε ῇ , Ν μ ’ -' “ " 
ἔνθεον Λόγον, ἣ θεῖα γραφη--τοῖα νοσούντων Σωτῆρα καὶ Ῥτῶρ. Ἐν. 

νἱ!. 321, "., βϑξς “ ι ᾿ ᾿ , , ͵ ἱ »Ὦ., 
Ψυ ὧν ᾿Ιατρῶν πρὸς τοῦ εἰζονος ἀπεσταλμένον, χίϊ. 628, Βα.; 

χ ς Η , π ξ " ᾿ ΤΠσοΡηδη, 4 
ΞγΥ. 11, 24, 
ἀπ Νοίο ἴὸ 

αν (Π18. 15. ποῦ ἃ αμποβίϊοη οἵ. ἀοοίτϊπο, οα νοὶ Ῥτ' Το Β ὅν, 
411 θαΐ βαϊηβαγοβ οὐ {πὸ ΤῊ} ἃγὸ ἀρτοοα ; Β[πΠ66 
ΜΠ1]6 6 Βροαὶς οὗ ἃ ΕἸνβί, οὔ ἃ ϑοοοῃά, δηά οἵ ἃ 

Τηῖνα Ῥουβοι οὐ {πὸ Μοϑτ Ποιυ Τ ΚΙΝΊΤΥ, νγνὸ πονοῦ- 

{Π|6 1658. ῥτοίοββ ἀηα Ὀο]ίονο {Πα “ἴῃ {Π|8 ΤΚΙΝΊΤΤΥ 

ΠΟΠΘ 15. ΔΙΌ. ΟΥ᾽ ἈἰΓΟΥ ΟΥΠΟ ἢ ΠΟΠΟ ρ, θαΐον ΟἹ" 1688 

{πᾶ ἃποίμον. [Ὁ 15 ΟΗΪΥ ἃ αιιοϑίϊοη οὐἨ βιγδΠ ΠἸΔ 1, 

θγ {πὸ σα]ο5 οὐ νυ μ1ο}}, ππτηδ πη νον ἶβ ἃτὸ βού (0 {6]} 

οὐ ΠΟΙῪ πιυ βίου! 5, Πα ΔοοουαἸηρ [0 ψ ΒΟ. (48 [Δ] ἃ8 

γα ς 
ὧδέ πη θεσπίζει, κιτ.λ.3 



Ομ». 1. ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΗἙ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ 8. ΖΟΗΝ. 

Ἢ Ἐπον) Ἀπβποδίηρ; ΤΌΪ68. ἴῃ δὐθς, διά 6. ψθη. ἔχει 
τὴν δευτέραν χώραν, ἃ8 ΟΥΒΘΠ ΨὙΘΙῪ {πα} Βαγ8 ; 

ὙΥ Ποτοὰβ. Δοοογἴπρ; ἴο {Π|686 5816 Τα] 68. ψν Π]0}}, ἴῃ ἘΠ15 
χοβρθοῦ, ἀρ Ρθδν ΨΟΥΥῪ ἰὰχ ἴῃ ΕΠ Ρ] 8, “γ᾽ οπο οἵ {Π6 
ΤΠΔΗΥ͂ ΤΟ οΥΙηρ8 [ῸΓ διά ο. σόπ. οἴζθη. 866 η18 ἴο μο] ά 
ΘαΌΔΙν ἐπα ἢγβύ ἀπα (πὸ βθοοπὰ μ]δοθ αΐ {{6 
οἴθυηδὶ ὑγαΐῃ (μαὲ αὐτὸς ἐστὶ πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα 

ἐν αὐτῷ συνέστηκε, 18. ποΐῖ ἰο]ὰ ἴῃ {Π18 θ᾽ νουβα. 

ι. ἘΙΣΥΤΕΙΞ Οπ πὸ οομίναγν, δ. Ογυ}}} βὰγ5 αἰβυιποῦν, ἀλλ᾽ ἔστι 

δῆλον, ὡς ἕτερον μέν τινα νοεῖν ἀναπείθει τὸν 

ποιοῦντα, καὶ ἐργαζόμενον, ἕτερον δέ τινα τὸν δι᾽ οὗ 

τὰ πάντα ἐργάζεται. δύο γὰρ προσώπων ὡς ἐξ ἀνάγκης 

παράστασιν ἔχει τὸ, δι᾿ υἱοῦ ---ἐπειδὴ δὲ τὸν πατέρα 

δι’ υἱοῦ τὰ πάντα εἰργάσθαι, καὶ αὐταὶ κη- 

οὕττουσιν αἱ θεῖαι γραφαί. Βῦ οἰδονν μου Π6 Β[0 78 
ἐμπαΐ, οἵ σοῦγβο, [ἢ ἀοο5. πο ἰπ ΔῺΥ ΨΦΥ ἰοΆο]ι ἐπα 
Ἐτουμαὶ αοαἀμοαά «πα Ῥονον οὐ {Π6 ὅῸΝ ψο, αὐτός 

3 (ἢ Ὁ “κι “᾽ Ὶ 4 ἐν 

ἴδ ἰη- ἐστι τῶν αἰώνων ποιητὴς2 συναΐδιος τῷ πατρὶ, καὶ τῶν 

ΤΗΝ ὅλων δημιουργός. θοὸν {56 ΟΝυτοὶν αι ο]ίς Βοϊὰς 
Βγαρα. οραἹ: (ιν 9,.ΠῈ πποτΕ οπτ Ἀλλ ΕἸΑΆΗΤΕΙ 

εϑολριτόοοτο 9. Ππεοηρε “ον οτοαίοά 
1 Ῥροτοία πο Ϊπρ' ὀχοθρὺ {πγτοῦ ἢ ΗῚ5 ὅοΝ ;᾿ ἢ {Παὐ “ οὗἉ {πϊπρ8 

Οοπο. Νίσοι. 
Ζοοξα, σοδὰ. οἷά πὰ οἵ {πῖπρβ ποῦν, ποῦ ὉΠ6 εἰ καρ ῬοΡ 

ἥομηι [9 ΕἾ, βηΐκ οἄπιο ἰπίο οχίϑίθποθ ψἸμοις, 

ὁ δεβοροτ, (Π6 ῬΟΝΟΥ ἀπ οἤἤοδον οὐ ΟἾ ΙΒ’ :ἢἢδ᾽ δηά {Π|ὰ0 76. 
ον νΘΙμλσια [το ῬοΪδ 6 πιδμούμη 8} απ Ῥα]ι, 
“ὅπ ΡῈ 6811 το) οθαρσα τη1Ὁ τΟρΡο σθ, Ραμ. 

μι} ἀτοη θϑαμη ; “ον. ΑἸπαϊρ έν νου] τοάθομι, 
τη Κη {πγουρῖ Η πὰ τυ γποσι Ης μαὰ πτουριὶ 
8}1} ογοαΐαγοβϑ, {πτοὰρῖ ΗῚ5 ονῃ δον." δ 

ΤΊοτο 15, 18ο, ἔμ. θθβὲ δα μουν ἰῸΓ γθη ἀθυῖπρ; διά 
6. σόη. Ὀγ “ΤὨγοὰΡἢ.᾽ Διά 6. σόπ. ΟΟΟια 8 Βιχίν -Βθύ ἢ 
{ἰπ|658 ἴῃ ἔπ ἔουιν (ο5ρ615,7 θὰ Ὁ ΟὨΪν ὉΠ ΡΕγ -ϑὶχ Ε1Π|68 

ς Ἐϑπτὶς, 
οι. Μδγοῖ 
35, Ῥ. 102; 
πὰ σαι. ἱ. 
Ρ»Ῥ. 24. 

7 Ταμεῖον, 
ΟΘῊ Βεγαύοτ, 
8.0. 

Τπ ἐμεβο, διά 6. σόπ. 1 το θυθα ἴθπ {ἰπιο8. ΒῪ οἴμοι, 

Ἰάϊοπι8, ἀπ αὶ ὑννθ πεν -ϑὶχ {ἰπ|68 ὈῪ ΨΦΛΑΙΚΗ “του β.᾽ 

Ιῃ πὸ Δ. ϑάχοι, νν ΠΟ. τγ8 ῬΟΒ5688. σοπιρ]οίο, διά ο. 
σόπ. 1ϑ τθμ ἀθγθα ἰογὲν -ἢνο {{π|68 ὈΥ Ρυ)}ι, “ἘΠ ροαρ,ν,", 
ὕνοϊνο ἐἰπιθ8. Ὀγ αἰ ουοπῦ Ἰάἀϊομιβ, δα ἔθη {ἰπ|65. ποῖ 
αὖ 4}1, αἰνίηο ἃ ΨΟΙΥ ἰᾶγρο ΤΠΔ]ΟΥΥ ἴῃ [ἈνΟὰΣ οὗ 
ΕΑ ΒΥΟαρῖι ;ἢ ΘΒρΘοΙ}]ν πο π γα οοηβίον {Ππαΐ {πὸ 
Δ, ϑάχοι τοπάθυβ (πΠ6 Οτοοῖς ἐπτουρῖ πὸ ΟἹά Τιαέϊα, 
Μειδίου, πὰ {πᾶς {π6 ΟοΥ ες 15. νον ἰοπα οἵ τβίπρὶ 
(Π6 ἀαΐϊνε ποτ ἐμ6 τοῖς πνουϊὰ μανο διά 6. σϑη., 
8 σοηϑίβίοπί ἰ8 6 αδ6 οἵ μαμὶ ἴῃ Δ. ὅ., ἐπας ΟΠ τς, 
ΜΠῸ νγ88 πηδϑίου οἵ [18 οὐ ἰοηριθ, βᾶγ8 οἵ ΤῊΕ 
γύοκν, ὄνθὴ θη ΗῸ 15 βίν]α {πὸ ΥΙβάοι οἱ ον, 

{παΐ γ6 νἘ]πμμτιτα Εοδο)ν τογοθορ Ρα ἢ Ροπο, 
{1} οπὶ Θ4}16 τ γοθαρτα, ἀπ δ ι Θα}}6 Ραμ ΡὸπΘ 

Ραϊζαη ΤταγῸ το Ρργτο “{π0ὸ ΒΑτπεκ ΑἸμϊ κέν 
οὐθαΐο 4}} θεῖησβ {πτοιρῖι {παι ὙΥἸβάομι, [ὧν ννἰ8- | 

5 πιτῖς, ἀοην,᾽ Δ. Ὑ.,]7 ἀμὰ σάν ἔμοπὶ 84}} 16 τοι βὶι Π 
Ἡοπι, Ὅν 
φόνρο. Ηοχν αποβι. 8 Βαΐ, {παὲ Α. βάχομ ἰβ ἃ βοοὰ Ραΐ-, 

'ΔγΘ. ἃ5. ΟἾΘαΓ ἃ8 {πε ὺ ἅτ γι. 

ἴῃ ἔπ οβο ρου θη οἵ τΠ6 (ο5ρ6}5 νυ μοι οχίβί ᾿ῃ αοι ϊο., 

[οταο ἂν ΠΕ ἴο (]]ονν, ἴδ Βέιονσηι. μτουρἢ Με. 
Β. ὙΒοΥρο᾿Β ἐγαπβίαἰίοη οὐ 2] 15. Η μλ 68. [ἢ 
ἴδ (86 σοηδίδῃξ Α. 5, ῬΆΒ. ἰβ θα βεϊάοι τοπάογοα 
ΚΌΥ ;᾿ δνθπ ἴῃ {Π|8. ραββᾶσο, ψαοίοα ἴῃ οι]. Τ)6ο. 
27, ». 70, {π6 Ἰϑαυπθα ἀπ οουγοοῖ οαϊξονῦ ἐγαηβ]αΐθβ 
6816 μι γἹπὸ Ραγῖ μιπ6 τορος ο, “.8}1 {πη 8 ἀτα 
τηδθ {Ππγοαρ Ἠΐπι." Απά, ἴῃ τα, “(Ὠγουρ 
τη ἢ θ6 αβ6α ἴῃ ΕΝΏ] 5} ἴῃ ΔἸπιοβέ ὄν γν ἰπβίδηοο ἴπ 
ὙἈΙΟἢ διά ο. σόπ. σοι 8 ἰπ {π6 Νονν Τοβέαπιθηΐ. 

ΤῈ βθϑῖηβ, ὑμογοίονο, {πὲ βίποο διά Ὁ. ψοπ. 8 ριδ- 
οἰβαὶν {Π|6 βᾶτηθ πιθδηΐηρ ἴῃ {Π||8 ϑνὰ γοῦβα ἃ5 ἴῃ {Π6 
8 ν. ψμοτο Α. Υ΄ τομάουβ ἴδ σουτθοῦ]ν “τὨγο 
{πο γ 18 0 80 Π]Ἰοἴθηῦ τθᾶβοη ἴον μοὶ Κ πος Ταπι65᾽8 
ἐνδηβίδίουβ Βῃοα] ἃ ποῦ πᾶν τοπαοιοᾶ διά ὁ. φόη. 
“ΕΒΓΟῸρΡἢἢ ἴῃ νυν. 8, 10, 17, ὅζο., ἃ8. νψγ ὸ}} 848 ἴῃ ν. 7. 

ΝΕΙΙΠοΥ ἀθ65 1 ἀρρθᾶν ἢν ὑπὸ Ἰονίβουβ νῆὸ οοΥ- 

τοοίοα “Ὀγ’ ἰο “{πνουρ’ ἰπ ν. 19, Ἰοὔν ᾿ὲ πα] ξοτοὰ 
ἴῃ νυν. 8 δῃᾶὰ 7. Του θΉ]6855, ἐΠ18. αἰζογαϊίοα. πουϊά 

ἰναν ]αγπιθ οὐ Βαγρυῖβοα ΒΟ0Π]6 ΨΠΟ ἰᾳποϊοά ἐπ ον 
88} ΑὙἸΔΏ5Π) ΟΥΘΘρίηρ ἴῃ αὐ ὑπαὶ Ἰοὶπέ. Βαϊ {ποῖ 
18 ΠῸ ΑΥὙΙΔΠΙβ ἴῃ ἐμα ϑονῦίρίατα οἵ ΤΥ ; πὸ ποῖ 

ἴῃ πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, πᾶπ ἴῃ δι᾽ οὗ (ὁ Θεὸς) καὶ 

Οἱ {Ππ| οομέγανν ; ὑπ εβ6 νου 5 
᾿Ῥιοοϊαίαι {6 του πα] ΟΝΈΝΕΒΒ οὗ πΠ6 ΒΆΤΗΕΚ δᾶ 

ΞῸΝ ; οὗ ψ πο. ΚῸΝ δι’ αὐτοῦ 18 (014, ““ Ἰεδι,᾽ 8 γ8 
ὙΒΘοργ οὶ, “ΈΠ6 ΞῸΝ Βῃουὰ Ὀ6 ὑπουσμς ἀντίθεος 
1 ὑπό, “Ὀγ,᾽ νοῦ βοᾷ. Αὐδηΐβπι {πθη, οχἰβίβ ἴῃ 

[86 ἀπαονβίαμαϊης οὔ ἔμοβο πο οοηβέγιιθ ἔπθβα 
νοσά8, θὰ ποῦ ἴῃ {πὸ που 8 ΒΟΉ, οἵ {πο πιβοῖνγοβ, 

Οὐ ρατξ 18. ἴο 
Θμἀθανοὰν ἰο τόπον {Π6 ἐδχὲ (ΙΕ Ἅ]}ν ἀπά σομβίβ- 
(ΘΠΕ]Υ, πα ποῖ βοιηθίϊ πιθ5 ΟΠ. ὙΔΥ, ΒΟΠΙΘΕΪΠΙ6Β 
ΠΟΙ ΘΙ, ἰ0 51 Οὐ ΤᾺ ΠΟΥ ; {Π6 ἰδβὰδ τᾶν ἔπη θὲ Ἰοῖτ 
ΜῊ ΟΡ, πιοῖθ 58 εν {πὴ αἰξου τὸ πᾶνο δἰ]οννοᾶ 
οἷν Ῥτναΐο Ἰπάσιηοπξ, θΐαβ, οὐ ἴδαυβ ἰὸ ὙΥΔΥΡ ἴοο 

τπ0}} {Π6 βίου τα]65 οἵ βοιηα βου βΐρ. Δ8- 

Βαγοα]ν, ἔπ Ἐέου πα] Οοα θα, ΜΠΡῈ ἀπ Τ)οπιϊπΐοπ 

οὗ οἂν Τοκρ δεβῦβ ΟἬΚΙΒῚ ὙΠῸ ἴα ον. Β.ΕΒΒΕΡ 

τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν. 

'ῬΟΚ ΕΥ̓́ΕᾺ, 60 ποῖ τοξξ οἡ {πϊβ νοῦβο ν μῖολ, 1 ῥτοὸ- 

ΡΟΥΪν τοπάοιοα νου] Πρ Αὐίδηβ αὶ ργοβομξ πῸ 
Ὀοίίοῦ {πᾶ ἴῃ {πὸ ἀδγβ οἵ {ποὶγ στοαξ δηα ΠΟῪ 
᾿ἐβαπιρίοι- ἴος ΑΕμαπαβῖαβ. Ἐὸν {6 ϑαργθηιο Ἰλα]ο 
οἴ ἔπος Κινο ον Κινοβ, “ὙΠῸ ἀρ ] ἀοε!ι 41} θη ρ 8 

Ὀν {πὸ νον οἵ Η18 ρον ον," διὰ ““ἀπίο ΔΥ̓ ΠΟ. ΟΥΟΥΥ 

Κηδο 5}|8}} θονν,᾽ σδηποῖ ἀοροπὰ οὰ ἐδδ υθὰῖκ τε- 

᾿ἀουῖης οἵ ἃ νογὰ ἴῃ {πὸ οὐ σῖμα]. [{ γτοβίβ Β ΚΠ ΟΓ, τς 

ἢ αον ἴῃ Εϊξονηϊέν. 

ΤῊο ὥγτῖδο, θοῦ Ῥοβομῖέο ἀπὰ ΠΆγΚοὶ, τοηᾶον δι᾽ 

αὐτοῦ ἴῃ {Π18 γοῦβο ὈΓῪ σικἾσ διὰ χειρὸς αὐτοῦ. ΑἹ- 

που ρἢ τὰ 18 ΒΘ ΠΟΡΆΠΥ αἰβιιῖββο ὈΚ ΠΥ ΠΤ ΔῺΒ 

ψ ἢ “ΔΕ ἴῃ ρυτοροβίτἰοποιι, μον, αα,᾽ ὅζο., γαῖ Πκὸ 

πιοβὲ ΡΥ ρΟΒ ΠΟ ἢ5. πλδθ ἊΡ οἵ ἃ ποὰῃ δα δποίμον 

ΡΓΘΡοβιεῖοι τὰ πού Ἰοβοβ 1ΐ8. β σαὶ Ποαίίου, νυ "0 }] 

1 φυοϊορὰ 
δθονο, ἢ. 16. 



ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ΘΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΝΘΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. 20 [ὕπᾶν. 1. 

ἰβ “Ῥδν τηδπαπι,᾽ οὐ “ἸΏ πηδηιι.ἢ ἜΞΞ ρον ἧς, 

ἴῃ ὑπὸ ϑγυῖδς Ν. Τ' 10 τϑπάθυβ διά 6. σθπ. ΜΠ θη {815 

8 βα1ἃ οὗ Ῥθίβοηβ, ἃ8. “Ὁ μα ο5,90, Δοῖβ χι. 80, 

τ πτύς Ἰα1..9 “ο]2) «σι, Λοῖς χἶχ. 36, 

διὰ χειρὸς αρνάβα, δε οἱ οἱ δ χειρῶν (ἀνθρώπων) 

γινόμε τ ἜΣΣΌῊΣ 1.19 15} 10 γὰθῃ δι’ ἀγγέλων 

ἐν χειρὶ μεσίτου, ΘΔ]. 11. 19, ἕκα. ΤῈ “ Ἰηβίναπηθηΐ ἢ 

15, Πουγον δι, ΠΊΟΤ6 ἐγθα θην τοπάουθα Ὀγ {πὸ πηϊ- 

γουβΆ} ΒΒΘΠΙ ἴδια. «Ὁ, 6.5. μα ΔΝ κου» οὐ Δεηῖο 

ΕἾ ἘΠ᾿ , ἢ ἐπᾶῃ ΤΠνοαρ ’ Ηΐπὶ ; ἐποῦρῖ ἢ] οἰ θαυ ν 
πη κΚ5 {Π6 Ἰηβίν. ᾿ῃ ΠΘΠΟΟΙ,, ο. χη]. 1. 9. 

ΤῊΘ Αὐτηθηΐδη ΤΌΠΟΥ δι’ αὐτοῦ ὈΥ Ἴρπαζειε. ἸΠΒΕΓ, 
(. οὗ ἵνεων, “{Παϊ,᾿ οὐ “6, ἴπ νυ. ὃ, 7, δῃᾷ 10, θυΐ ὈγῪ 

᾽ν ὅπ Ἵ, “Ὅν Βαμα ἴῃ νυ. 19. ΤῊΝ 5 Ἔχρυθββίομ, ρτὸ- 
ὈΔ0]ν Ὀουτον θα ἔγοτὰ {πὸ ϑυυῖας σορὶοβ. ὈῪ τυ Π]οἢ {Π6 

Αὐπηθηΐδη Νον Τοβίμη πὶ νγ88, ρουπαρ5, οονγοοίοα 
ἴον 105 ἢνβὲ ἐγ ηΒ] 0. 1π {116 ΒΓ σαπΐανν σανο ΥἼ88 

ἴο 85. σπῖο}} αἰἸδοιιββιίοη ἴῃ {Π6 Αὐτπθπῖαη ΟΠ ΆΡΟἢ ἃ8 

: δι’ αὐτοῦ ἀἸα ἴῃ πὸ ατεεῖς. ὃ. ϑθρουϊδαΐ γοαἴθϑ 
τὸ» Σου Ἰργαὼ» 1..05 ὁ διὰ τοῦ (πνεύματος {Πο56 ψμὸ ἰοοῖς ἀναπίαρο οἵἨ ἥηπηζασε. Ἰγεϊμρ; πιδοᾶ 
ἐν στόματι) Δαβὶδ εἰπών, Αὐοἰβ ἵν. 20, ἀπά {Π6 “ πηΘ Δ 8’ ἐπειεαά τοῦ χη ἡ ἸΙΩΤΕ ΟΣ ἩΝΤΕ ὑπ αὐτοὶ 

Ὀγ τὰ, 6:8: σιμἾ9 -"»"» «ο σι,Ἶ5 Δλ5») δι’ οὗ οὐ ἐξ αὐτοῦ ἴῃ οΥάοι ἴο ον}}, ἀηα αποίο82 Οο]. 1. 10, 
τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ, 1 Οοι. νἱ]. Θ. [πὶ Ἰαΐον ψβοτο 86 σϑηᾶθιϑ δι᾽ αὐτοῦ ὈῪ ὙΠ ΕΣ Στ, ἀιρβοοα Ὡὴ 

ϑγυῖαο {Π6 ἀ86 οὗ τὰ 15. 1688 τϑϑύνοἰοα, δηα ἰακ65 τήζωσε, ν ΟΝ, ἴα ἠοαπα ἴῃ [Π6 βονθὴ αἰ ονοηῦ οαϊ- 

[6 Ῥίαθο οἵ «9, 6.5. υωδϑαλοσῦυ," 64]. ἵν. 28, διὰ ἤρηβ οὔ {πὸ Ν. Τ. ἴῃ Αὐπιοπίδη 1 μάνα, ἀπ ΒΥ 8 
τῆς ἐπαγγελίας 15 γοδοῖο τ--9 ἴῃ ὅδ. ἘΡΒτδθμι,} ἀμ ἐγαὲ " Ὄ ΣΕ εηΐε, {Εῥ0 Ἴ “0 Γ 

σ!]».») .ν9, σιδο γνῷ, 5 ὅον Ἰλ. ἡ." νοῃ ἴῃ [πο σευ Ἐη ΕἾ, ΚἼμογ ΒΒ ΠῚ {15 “πνὰβ τη ᾿ἣ ὅκα ἢ 

τοπιανκαῦ]6 ἱπδίδποο Ὄρ. 1 ἶν. 6, «399. δ 9 τῷ ἃρ ἀπά ἄονη ἴῃ οὐ ἴο ργονθ {π6 Ἰῃ[θυϊουν οὐ {Π|Ὸ 
5ον." Τῇ Κ. Βορθυδη τπδαθ τι56 οἵἉ [Π6 βᾶπη|6 ΜΙ ΘΝ, ἃ8 διὰ πάντων, {πα 5661η5 ἴο ἢχ {Π6 86η86 οἵ γ.9. {815 

{π᾿ 056 ἔποπα γν Β] ΟΝ {116 βία πάν οορὶθ5 οὗ {πὸ Αυπηθηϊδῃ 
ΒΙΡ]Ο τὸ ρυϊπίοα (πὰ 1 ἢηπὰ πο ναγ. Ἰθοῦ. τὰ ὑπ 
γεηῖοο δ. 1805) 1Ὁ 15. οΟἷθαν {πᾶῷ ἴῃ 18. Ορ᾿ΠΙΟα 

1 Πσοπι, ἵν. 
Ῥ. 140, 54.ν 
Ῥὰΐ 6βρ8- 
οἴδῖν ν. Ρ. 
100, 54.» ἃπα 
ἃρονο, ».12. 

3 », 156. 

1 Αἄν. 
Βογαξ, ᾿χυϊϊ. 
Ρ». 1830, Β. 

2 ΤῸ, ἴῃ Ν δῖ. 
Ὦ. ϑοσγηι. ἱἰ, 
ΡῬ. 408, Α. 

3 5, Μαζί. 

ΧΧΥΪΪ. 46; 
Ι Αςοίβ νἱΐ. 31, τ . Ξ 
ἃς. ἄοοβ ποῦ ἰοβα 15 τϑᾶϊοα! πηθδηϊηρ οἵ διὰ χειρός ΟΥ 
47 δ. ον ἴα 2 Ε ς 
ἘΣ τὰ ἐν χειρί; ἴον 16 15. αυοίοα ὈΥ ΕΠ αΒΘὈΙα5᾽ ἴπ Π15. 56η86 
ἤπ. ΡΝ "" “ 3, 

τ οἱ διὰ πάντων ἥκων τηρηϊοποα αὔονθ. [Ὁ 15. Οἶθαν, 

{πογοίοτο, [Πα μὰ σὴ Οὐ] Πρ; ἴο 105 Γ68] ΠΙΘΔΠ]ΠΡ:, Ρ ΓΕΒ ηΐ8 

ΑἸ Ποα]Εἶο5 πὶ 105. ἀδ6 τ] ἢ πραΐοι πα ρῬαββῖνθ γ}}8, 

ἃ5. 6.5. ἴῃ {Π|5 ϑιαὶ νϑύβθ, Ψ ΠΟΓΘ Ἰοσι σι]. ὧς ’ 

πάντα διὰ χειρός, οὐ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐγένετο, πηιιϑί Ὀ6 

τοδα στ {Π6 Ὁπουρηῦ ρυθβθηΐ ἴο {Π6 τηϊηα, ὑΠπᾶΐ ὅδ. 

ΑὙΒΔ Πα β 15 πη [1018 τὸν “όγον ἃ5 χεὶρ τοῦ πατρός," ἀῃα 

᾿μαῦ Ἐαβοθῖα5 Δ]1ὰ465 ἰο Η π 5 δ Ὀγ ὙΥμοβα μαμὰ 

ΘΥΘΙῪ [Ὠ]ηρ; τὰ. τηδο Σοιο δ. σι,.15;, ΟΥ̓ ἴῃ 

ὙγΠιοβο μαμὰ, 8}1 οχἰβίβ, 8 δ δ 7) Ἰσιδ}» Ἴδαϑοο 

. “ (ΟΡἾ᾽8.  βιῖου. οἱ Τηβρθοίου ΑἾ ΠΟ 15. ονον 8]].᾽᾽ 6 

ΤῊῖ5 ϑγυῖας ἸΔΊοπῚ 15 ῬΡΙΌ Δ ὈΪν {π6 οὐἹρῖη οἱ διὰ χειρός, 

πη ον ] Ἰπβίδῃοοβ ἴῃ ὅπὸ Νονν Τοβίαπηθηῦ. 

Τῆς ῬΙορὶο τθηθιβ πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο ὈῪ 

Ὠλδε: ΠΈ : Ὧπ ; “411 οαπηο Ἰηΐο οχίβύθποθ ὑΠγΟ Ρ1},᾿ 

ΟΥ “Μ͵ὰβϑ ὈιουρἢΣ Ἰηΐο οχίβίθοπος Ὀν, ΠΙμ.᾽ Διά 
6. 26π. ἴῃ {Ππ6 βθῆη86 οἵ “ {πγουρἢ,᾿ {γᾶ 8, 15 θη ον 

5. ὈγΥ ΔῊΤ' :7 ἴῃ 4}1 οἴμιον. οάβοβ Ὀγ ἢ ; ἴον, ἴπ Λοίβ 

ἷν. 2ῦ, ψοτο {Π6 ϑγυῖδο 1868 τα ἈΠ .5, {16 

Ἰιπήξαμι. πὰ ἦν ἄξια ἵν ̓ᾶνθ {Π| βᾶπη6 πθδΠΪηΡ᾽; 

Δη4 αἵ ρ. 100 ἢ βύγαϊηβ ἃ ροϊηΐ οὐ ὕνγο ἴο ῥσονὸ {Πα 

δ ἅξη ἢ, Ἥπρι δ αὐτοῦ 15 ἴπ6 5δ1π6. ἃ8 "Ὅ 

ΤΠ, Ε- ἐξ αὐτοῦ οὐ ἀπ᾽ αὐτοῦ Ὀδοαιδ6 1 πιᾶν )6 {γι 

ἀοοὐνμ}]ν ; θαῦ 1 15. ποῦ ὕὑταθ σΡϑτ (1 ΟΆ}}ν, γι4;- 

ἴπρ ἔγοπι [Π6 παίατο οὐὗἨ {π686. Ῥυθροβι θη 5. ἃπα [ἸῸπὶ 

{πὸ οαβ65 ἴῃ νυ μϊοῖ οπ6 ἰ8 ἀξοᾶ απ ποῖ ἐμπὸ οὐπου. 

Τῆς Οδουρίδη τομθυϑ δι᾽ αὐτοῦ ὈΥ ἤν βρέξαι. 
ἔθ ν, ἤνοπη, οὐ ΤΒτου ἢ ΠῚπι.᾿ ὠῤέεπ. 15 πβοᾶ ἴῃ ΚΑ, 

Μαΐῦ. ν1, 28, ἴον εἰς τὸ πέραν ἃ διὰ τῆς ὁδοῦ ; 1Π 

5. Φοδη χ. 9, ΣΕ ῥα. ἴον δι᾿ ἐμοῦ, ζκτο.; πᾶ ἷζ 

ἰδ πι864 αὖ {πΠ6 Θῃμα οἵ δυοῦῪ Ῥ ΔΎΟ 'π {Ππ6 [Ὀνπη]ὰ, 

ει {γένω τι δ Ἰβαι μα. ΠτοαΡ. αν ΤΟΚΡ 

Δ πδὺ5 ΟἩκιδτ, ΤῸ αἶβο Ἰπθ 8 “ ΓΙΌ ΠῚ, 48 ἴῃ 5. Μαῖίι. 

Ὑ}}}. 1, ίϑβαι ἡ α., ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἡἠερίθβυια 

Ὅ α. παρὰ; Θεοῦ, ὃ. Φοη 1. 7, ἵκα. 

ΤἼ.6 Θ]ανοηὶο 1568 οοπβιβίθη εν {ΠΟ σου! {116 Ἰῃ- 

᾿βἔσαπιοζαϊ οαδο ἴον διά ὁ. σόη. ΜΘ ης {Π|15. 15. Ῥαΐῦ [ὉΓ 

] ἘΒΙορῖο μὰ5. ὑνίοο ἢ. Τὴ οχργεββίοη ΠΛ : ϑγγ. ἘΠ6 τπθδῃ5 ΟΥ' ᾿πβίμα πη ηΐ. 

| γνῷ, μαναὰ] νου ΟΟοα8. ἴῃ ἔπος Ν, Τ΄ οχοορὲ ἢ θὸ. Τὸ ϑδμαϊο τομουβ δι᾿ αὐτοῦ ὈΥ ΕΘϑπητοι “ ἴον 

ἴο τόπον ὃ Ὑγε ἢμπα 10, πον- ΠῚπι’ οὐ “ἴον ΗῚ5 βα]ζθ,᾽ ἃ8 1  Π6 να ηβ]αίου δα 1 ἢ 8 

δι’ οὗ τὰ ΠΝ οι. χὶ. 30, οὐ Π ΟΡ. 11. 10. ες ἢηᾷ, Πον- 

ζο. ΤηῚ Ονον, πη {Π6 ῥῬαββᾶρο [το ἃ ϑαμιάϊς ΜΗ, αποίοα 

οἵμου, ρου Ρ5. οἱ ον, νυ τη 58, 16 ΘΟ γ8. ΟἰΓΘΠΘΥ, ν πδν (πὸ Ῥυθροβιτοη ΕΘΟᾺΡ, τ ΟΟ τ ἰπ “ αον 

6.5. ἴῃ Αβοθηβ, 188. χὶ, 4] δπὰ ἴχ, 14, νι βογο ννα τοδᾶ τρϑὰο ποίμΐπρ ὀχοορῦ {πνρουρη ΠΠ8. 5ῸΝ,᾽ {πᾶὉ την 

ΦΕήΦηΝ: ἀιοδῃ : ΗῊ» : Οὐδῶδ; ΠΛ} : Φὰ,8. :. ̓ἄτον Πρ πῦ ἀροι {18 νΟΥ80, 

“ αὐὰ {πὸ ον οἵ {1158 νου 5}}8}} ὀχρ απ ΠΊΠηβο} Το Μοιαρ το το Πἀο18 δι’ αὐτοῦ ὈγῪ {Π6 58 Π|6 [ΟΓΠῚ 

τπτουρῖ ΗΪ8 ὅον." 80. αἷβο Ἡθποοῖ, ἱν. 8. ΤῊ ἀ5 {πὸ Βδμίαϊο 7ιϑὲ ποιοῦ, ΕΘ ΟᾺΡ ΤΌΤ ΟΕ, ν ]ο 
ἘΠ ορῖο τη ἀουϊηρ ἴον δι᾿ 5. σου ποά 

διὰ χε ιρός ΟΥ ἐν χειρί. 

ἴῃ ΠερΡ. 11. 10, ΗΠ]: Ὠιδὴ: 
πάντα, ΔΙΠουσ ἢ ἢ 18 δορὰ ἴπ ΠΡ. 1. 1, 

ΟΥΘΓ, 

45,10,1.21. 

ΕΠ. 
᾿ τοπὰ." 

αὐτοῦ ἴῃ {Π|15 ϑιἃ νουξθ, 15. πο. 8 {ΠΟΥ }]}ν, “ουΐ οἵ ΠῚ8 μαπὰ,; 
| 



ΕΣ 

.] ΟἼἽΔ»Ὀ»,. 

1 Ἡΐβέ, Δ. 
15]. ν. 104. 

3 560 Ῥγο- 
ὕαφσο ἴο ΚΟΥ. 
ν. χίι, 

ΠῚ ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΞ ΘΟΒΡΕῚ, 

ῬΙΟΡοβιεοη. [ΌγπῚ8. ὑΠ6 850-011. ΔὈ]δίϊνο οα86. ἴῃ 
Οορεῖο, ἀμ ν πὶ δον γουὴ5. ἰδ 5. ποῦ 1140]6 ἴο 6 
τιϊβα πη ουβέοοα ; θα τ ἢ ποιιΐον Οὐ Ῥαβδῖνα γουῸ8 1ἱ 
ΡΙοβοηΐβ {86 βάπιθ ΟΠ ΠΟΟ]ΕΥ 5. 66. ΘΟΥΘΒΡΟ Πρ’ 
Ἔχργοββίοη ἴῃ ϑυγῖας, ἘΠ ορῖο, απ Αυπηθηΐδη. 
ΤῊ ΔηρΊο- ϑάχοι γοπμον8 δι’ αὐτοῦ Ὀγ Βα} Πὑη6. 
ΤῊ6. Αὐᾶῦὶς τοηᾶθιβ πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο ὈῪ 

δ ἃ ΚΟ “Α]] νναβ, οὐ οᾶπηθ ἰῃΐο οχίϑίθποο, Ἐγ, 

ἀβυοι ἢ, οὐ ἴῃ Ἡ πὶ ;᾿ ἀπὰ 10 δἀορίβ {ΠῸ βᾶπιθ ΡγῸ- 
Ροβίοη. ἴῃ ἔπ6 [Ὁ] πρ; γουβο, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, 

 ὃκ ἀφ. ἃ5. Μ0Ὲ}} 88 ἴῃ θ}. 1. ὦ, ο. Βαΐ ἴῃ 
Ηδοὺ. ἰ1. 10, ἀπᾷ ΟἹ]. 1. 10, ἘρἈι. ἴν. 6, 61]. 1,.1, 1 

ΤΌΠΟΥ διά 6. ψόπ. ὈΥ Στ, “ἰπ ον Ὀγ Ηἰβ παπᾶ ; ἀῃά 

ἰπ 1 Οον. 1. 8, δι’ οὗ ὃν ὦ [Ιπ {μ6 Νίοεπο Ογβεᾶ, 

δίνοη ὃν ΑΡυϊίράα,} δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο 18 {Πτ|8 

Βίνοη, ἐῶ ες ρ ὡλῦῦ σαν φ6}} ὉΥ Βοβο 

μαπὰ {πὸ νου 8. ἀπα 8}} {π|πρ8 νοῦ [τατηοα : θὰ 

ἷπ' οἴδιον ΟΟρ 68 γι τοδὶ "ἡ ω« ωϑ ἃ (οὐδ ἴῃ (6 
[6 ΠῚ5 οὐ {Π15 ϑυὰ νϑῦβο. ᾿ 

1μαβυν, {πὸ Ῥουβίαπ ἴον δι’ αὐτοῦ ψΠ1Οἢ αἰθοίβ ἴο 

6 ἃ Πἰέονα] νη ἀθυϊηρ; οὐ {116 ϑγυῖδο, ἰδ ἱ ̓ ττοϑ ὁ 
“1 δ᾽5 παπᾶ ;᾽ ον] θην ἃ πιϊβϑίαϊκο οἵ {Π|Ὸ ἐγδηβ] ἴοι. 

Ὑοῖ, ἴῃ ΠΙΥ ὑγαηβ] αἰ ]0 5. οἵἠἨ {ἢ 686 γϑυβίοη8 1 Πᾶνα 
Δα πον ἕο “ 81} {Π|Π08 σγονα πιδθ Ὀγ ΠΊμΙ,᾽ ΔἸΓΠΟῸΡ ἢ 
1 ἀἋο ποὶ {{π|η]ς 10 ἃ οοὐδοῦ το Πἀουηρ ; Ὀδοδυβο 1 
σουὰ ποῦ ἕαῖκα ἀρομ πη 56} ὑπ6 γΘΒΡΟΠΒΙ 1] ν οἵ 
ἱπέγοαποϊηρ: {815 ΔΙ του οι, ἃραϊηϑὺ {Π6 συθαΐον ἀαῦΠο- 
Υἱὲν οἵ {πὸ Δι που βοα ἀπὰ Ἰλονιβοὰ Ὑ ουβίομβ, οι} οἱ 
ὙΥ Β16} βθθ ἴο αἰΠον ΤγΌ πὰ τπη6.2 

γΕΣ. ὕ- 
Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει.---- Τὴ ἀΔΙ Κη 655, 

ΔΟΥ. ; “ἴα {πὸ ἀδυ]αιο55,᾽. ας Ὑ.--υῖσμ. 

Τὸ φῶς “{π6 ({ππ6) Πρ. Βμοπο ἐν τῇ σκοτίᾳ ἴῃ {ΠῸ 
(ΒΡ 6618}} ἀν πμ688. οἵ Ἰβηιογαμοο ἀπ ἀπ θο]]οΓ οἵ {Π|Ὸ 
ψ ΟΣ] ἴῃ ΡΈΠΟΙΆΪ ; ΟἹ, ῬΟΙΠΔΡΒ. αἶβο, ἴπ {Π6 Μοβαῖο 

αἰβρθμβαίιοη, νν Π10}} τνὰ5. οη6. οἵ βιδάονβ, σοιηρανοα 
τὰ {π6 ἸΙραῦ, {πὸ σθα} ν ἀπα βυιθβίαποα οἵ ν Πϊοὶ 
18 ἴὴ ΟἼΒΙΒΤ. 

γα; 7. 
Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν.----““ ΤῊ Β8Π16 ΟἄΠη6 [Ὁ ἃ 

νη 655,᾽) Α. Υ. ; “Του υυῖίπο85,᾽ ἢ. Υ, 

ΑΙου σι Δ. Υ. γοαὰβ. ποῦ ποθεν ἔπαη Εὶ Υ,, 

ΟΥΤΩρ; [0 “δ᾽ Ὀοίοτο " Ἰζπο55,᾿ γοΐ Τὰ, Υ, 15 [Π6 σποῖὸ 
οονοοῦ οἵ (πὸ ἔνο, ΑΔ, Ὑ, ἰαῖκοβ " νἰγποβϑ᾽ ἴον ἃ 
Β  8ι., θὰ Τὰ. Υ, τδαῖβ 16 ἃ8. δὴ αὐβίναοι οὐ γουθα] 

ποῖιπ, ΜΥ μ1οἷν ἀοο8 ποῦ γτοααῖτο {πὸ ποῦ, αὐτοῖο, Ι 
ε ΟΒΕΠΠΟΗΥ,᾿ ἃ οοπογοῖθ ποῖιῃ, ὑγοιῸ το, ἐποπ {Π|Ὸ 

᾿πᾶοῦ, αὐτῇ. τασϑὲ Ὀ6 ρτοῆχοά. 

ΤῸ 15 θα Υ ἴο [4}} ἰπῖο {Π|Ὸ οὐτοῦ οὗ ΔἸ τν ἂν 8 του] ες 

ΔΑΟΟΘΟΚΝΘΌΙΝΕ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ, 

᾿Ἰαΐο ἘΠ ΡΊ5. Ὀγ {πὸ Ἰηἀοῇ, ἀτέ. “ 8,᾿ 116 αθβθυςο οἵ }} 
᾿ΔΡΕΟΪ6 ἴῃ ατθοῖς, Βυξ τμ6 ἔνο αἰ ον ν τάν, ΤῊι5 

ἃ τοοοηΐῦ γα ηβ]αίου οἵ πο Νονν Τεβίαιπθηξς τοπαογοα 

εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ ἴῃ 8. Μαΐε. ἵν. 8, Ὀν “ἼἸΓ ΤΠΟΙ τὲ 

ἃ ὅοη οἵ αοὉ ;᾽ {π5 μαξίηρ οαν ΠΟκΡ ΟΗΕΙΒΤ, ἃ5 

ἴξ τνοθ, Οα ἃ Ρᾶ ΜΠ οἴπου βοη8 οὔ ον, ψ μογθα8 

[Π6 ατεοκ πιθδηβ, “᾿ἴ Τῆι ατὲ ὅον οἵ Θου. ΤῊ5 

ἶβ ΡῬυονθα Ὀγ {ΠπῸ ρᾶγΆ}16] ρᾶββαρ ἴῃ 5. 1Κὸ ἷν, 
8, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, ἀῃά ν. 9, ἀπὰ 5. ΔΙΑ 1]. 11, 

Απα ἐπαΐῦ υἱός, ἴῃ [815 σαβ6 

880. 4 θ6 το ονθα “ ϑοη,᾽ δοσοουϊης ἰο {πΠ6 Ογθοκ, 

πᾶ ποῦ “ἃ ϑοη, 15 γί ον πιδάο μ]αῖη. Ὀν (Ὠἷ5 ρδ8- 
8856 ἔοπὶ ΟΥροι,2 καὶ τοῦ, μονογενοῦς, αὐτοῦ 

ποίας ἐστὶ φύσεως, καὶ τίνα τρόπον υἱὸς τυγχάνει Θεοῦ 

-ὐἰχρῆν εἰς τοὺς λόγους ἀνειλῆφθαι κιτιλ. ἴῃ  ἰοἢ {Π6 

“Οπ]γ-θερούξεπ᾽ σαπποῦ θ6 “ἃ ϑοη, θὰ Ηδ τηπβὲ Ὀ8 
᾿ἐΒομ᾽ οὗ αον. 

Τῆς ΜοαρΡ Ιο, νυ Β1οἢ Πα8. θοΐἢ ἃ ἀ οἴ, ἀπά ᾿Ἰηαοῖ, 

ν΄ 616, τοϑβ Δ. ΕὙΑΑΕΤΆΒΕΘΡΕ “ἢ οδμηα ἴοι 

ἃ νι η658.5 ΤῊΘ Αὐδθὶς μὰ5 ποτα {Π6 ἀοῖ, αὐτί. ; {16 

ϑγτῖαο {Π6 ΘΙΏΡ].. [ΌγΠ ; ἃ {πῸ ΑΔ. ϑάχου μὰ5 τὸ 
πορισῃ6 776 “ἴῸν νυ ][Π655.᾽ 

εἰ ὁ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ. 

γευ. 8. 

Οὐκ ἣν ἐκεῖνος τὸ φῶς.---““Ηδ6 νγὰ8 πο {πδὲ Πσϑὲ,᾽ 

Α..; “Ηε ν88 ποὺ {86 Ἰρμι,᾿ Κ.. Υ. 

Ν᾿. Ὑ. ἀρυθεβ ἢ ὅγγ., ΕᾺΠ., Αὐπηθη., ΜΙ ΏΡΗ., 

πὰ Ατὐδῦ. ; (μ6 Α. Κ΄. τϑαᾶβ, Ἰθο σα ---- Ραμ Ἰθο το. 

ΤΠ οἴμοι  ουβίοηβ Πᾶνα πὸ δὐίϊοϊθ. Βοίῃῃ Δ. Υ΄. 

᾿δηά Ἡ. Υ΄. ἀγὸ τίρῃξ. ϑδοοίηρ {πὸ ἀοῇ, τέ. ἰ5 πὲ ἃ 

᾿'Κἱπά οἵ ἀοιποπβέναξίνο ῬΙΌΠΟΣ ἴῃ 8}} {Π6 Ἰαπσια 65 
ἴπ ΒΙΟ 1ξ οχ᾿βίβ, αηα {Παΐ, ἴπ ραν ϊοαϊαν, ἴῃ ἘΠ ΑἸ 5} 

“πο, [86 Δ. 5. ΡῈ, νὰβ οὐἹβίπα! ἢν (πὸ Α. δ. μὲς 

οὐ Ρᾶδ, δπα Ὀεδοᾶπηθ ἃ βιιθβεϊςαξα [Ὸν 1ξ ἴῃ Ἰαΐον Δ. 

ἥάχοη,---ἢ. Ὑν,, τοπάθυβ ἔμ Οτοοκ, } 6 Α. Υ͂. οχ- 

ΡΙΌ5565 1, ᾿ 

γεν. 9. 

ἮΗν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν .----““Τλαΐ νγὰϑ {πὸ ἴσας ἸΠα],᾿" 

ΔΑ. Υ.; “δεῖ ννὰ8 {86 ἔγὰθ Ἰρδι," ΠΟΥ. 

ΑἸιμοβὲ ἴῃ {πὸ πνοσβ οἵ Ρι μά δν,3.---- 

ἀστὴρ ἀρίζηλος, ἀλαϑινὸν 

ἀνδρὶ φέγγος. 

σοῖο Τὰ. Υ, ᾿πἰτοάσοοβ " {πα 85. ραγί οἵ {πὸ ἰοχί, 
θδοδιιβο, ουν]ουβ] ν, “παι 18 ἀπἀογβίοοι ; 50. ἐπαξ ἰξ 

τΐα ς πᾶν θοθη Ἰοε ἴῃ ἔπο ργθοοάϊηρ γοῦβο, ϑοπιο 

οἵ τὸ ΟἹ« γ᾽ ουβίοιβ δάορί ἃ πιᾶβο. ῬΟΥΒΟθ ἃ] οὐ τοὶα- 
εἶν Ῥιόποι, ΘΧΡΙΟΒΒΟα οὐ ἱπιρ]ϊοὰ ἴῃ {πὸ νον ; 

Ὀδοαιιβο " Πρ ν᾿ 18 παβο, ἴῃ ϑγτ, Αὐδῦ, Οορέ,, αηὰ ἘῚ}. 
-οοὃ φωτίξει --- νοι Πρ οι, Δ, Υ, ; “μοὶ 

ΤΠ νέοποῖι," ς Υ, 

Δα ΒΟΥ 68. βοοαὶ ἴο θ6 ἴῃ ἔανοαν οἵ “Πα οι}, 
ΔΓ Που “Πρ ἐπ αν’ 18 ποτ ἀδιια], “Πα οποί 

τ Κοο δἃἷδλὸ 
5. Μαῖε νὴ! 
90, Χί! 38,χυ. ὦ 
22: σοιρ. 

στ χχί. 9, 
χχΥΐ, ὅ3, ἄτο. 

5 ῬΉΠΟΟΔΙ. 
».}1, οὔ, 
Οαμ. 

501... το. ἢ 



| 22 ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΒ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 50ΗΝ. [Ὁ 5». 1. 

ταϊριῦ θα θοΐζον 5111], 1 18. βθπθΡᾺ] δοσορίαίίοη αἸἃ ποί 

τομᾶον ᾿ξ πα τη 5510]6 ἴῃ {Π15 Ρ]δοθ. 

-- πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον --“Ξ ΘΥΕΥ͂ 

πιᾶπ ἐμαῖς οοιποίς ἰπΐο {μ6 νον], Α. Υ. ; “ Ἔνθῦυ 

τη 8 ΘΟΙΪ ΠΡ; ἰηΐο ὑπ ψουν]α,᾽ Β. Υ,, 
᾿Ερχόμενον 15 ὈΥ Βο0π16 τοίου "δα ἴο φῶς, θαΐ {πὸ οοη- 

βίγποίοη 5 ἔπθη ἰογοθά, ἀπᾶὰ {πὸ βοῆβθ ἀπμαίι 8]. 

Νοπα οἵ {Π6 Ῥαίτ αν 5 δη ἃ βαϊηῦβ οἵ οἱ ὰ σου], ποπο 

οὗ ἃ8 οἅπ, Ὀ6 Ραῦ ἀπᾶον {Π6 ᾿πῆποποο οἵ {1}15 δἴθυπαὶ 
πα ἔσαθ ΤΠ ρμΐ, θαὉ ὈῪ σον] ρ; ̓πΐο {116 νον], ἸῺ γ᾽ Π16}} 

πὸ τὰ Τρ ῦ τγὰβ ἀπ οι νυ Π]ΟΪι 10 αἰ νο ν᾽ ΒΠ0Π6, Ο᾽Ὁ 
{π6γ, ἃπα γν8, γεῦα θοῦ. Πῶς οὖν, Βαγ5 δ. ΟΠ γ508- 

[οη1,} φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ; τό γε εἰς αὐτὸν ἧκον.-- 

Ἢ μὲν γὰρ χάοις εἰς πάντας ἐκκέχυται---πάντας δὲ 

ὁμοίως προσιεμένη, καὶ μετὰ τῆς ἴσης καλοῦσα τιμῆς. 

ΤΠ τοαάϊηρ οἵ Δ. Υ΄. ἐπουοίοιθ, βθθῖηβ Ὀεβί, Ὀβοᾶιβο 

[Π6 ρανεϊοῖρ]θ “ Θομαϊηρ,᾽ ΔΙΌ ΠΟῈ ἢ) ἈΡΡΆΥΘΗΓν ἃ ΠΊΟΓΕ 

ἸϊδογᾺ] υθμθυῖπρ οὐ {Π6 ατοεκ ἐρχόμενον, 15 γε 118}0]6 
ἴο δι᾽ αἰϊΐγ. ὙΠ ΤΠ ΘνΊβουβ, ἴῃ {Ποῖ} ργοΐασο, Ρ. ΧΙ. 

δάμη (μ6 ΑΙ Ποα]ν, ἀπ ἀο ποῦ ργοίοπα ἴο βοῖνα 10. 
ΝεΙΈμον ἀο 1, φογίδιηἶν, ὑποιρ]ν τ ἀ065 ποῖ Ἀρρθᾶν 
ΨΟΥῪ διθαῦ. 1 ΟὨΪΥ τηθηίίοη {Π6 σΟΠ ΒΕ ΠΟΥ ἸΟ ἢ. τ Β10 ἢ] 
Β66ΠῚ5 ἴο Π16 τηοϑύ πδίμπγα!. ΝΟΠΠιΙι52 γι 8 ἐρχόμενον 
ἴο ἄνθρωπον ἃη4 οΧρ͵αἰη5 10 {Π8--- 

καὶ γὰρ ἑοῦ μετὰ πατρὸς ἐτήτυμον ἀρχέγονον φῶς 

μουνογενὴς λόγος ἦεν, ὃς ἀνέρα πάντα καθαίρει, 
- 5 , ͵ Ξ 

πνευματικαῖς ἀκτῖσι καταυγάζων φύσιν ἀνδρῶν 

5.. ΟΥ̓] ΒΠΙ5. ἋΡ Οἡ δι’ αὐτοῦ ψΠδη Π6 5808 :} 
ε 2 Ν τ ω} δ , ΝΜ» - ε Ὁ 

ὁ Εὐαγγελιστὴς οἷδεν ἕνα κατὰ φύσιν ὄντα τῶν ἁπάντων 

δημιουργόν. οὐκ ἄρα ταὐτὸν ἂν νοοῖτό ποτε παρά γε 

τοῖς εἰδόσι πιστεύειν ὀρθῶς, ποίημα, καὶ ποιητὴς, Θεὸς, 
ϑ , » .] ε Ἂς, ΄ ἢ -“ Ν 

καὶ χτίιστῆς, ἀλλ΄ ἢ μὲν ὑποχείσεται δουλοπρεπῶς, τὸν 
- » ͵ ᾿) μά » , ΄ὔ Ν 

τῆς οἰκείας φύσεως ὅρον ἐπιγινώσκουσα. βασιλεύσει δὲ 

ἐπ᾽ αὐτὴν ὁ υἱὸς, μόνος ἔχων μετὰ τοῦ πατρὸς 
Ἂ ΄ β ΓΤ » ᾿ ἢ - Ομ ταν 

τὸ δύνασθαι καὶ ὡς ὄντα τὰ μὴ ὄντα καλεῖν, καὶ τὸ 

μήπω ὑπάρχον ἀῤῥήτῳ δυνάμει παράγειν εἰς γένεσιν. 

ΔΑπά Πιὸ οῃμᾶβ νι {Π686 ψΟΓαΒ : ἐκεῖνο χρησίμως προσ- 
θήσομεν, ὅτι δι’ αὐτοῦ τὸν κόσμον πεποιῆσθαι λέγων, εἰς 

ἔννοιαν ἡμᾶς ἀναφέρει τὴν περὶ πατρὸς, 
Ν , φ Ε ἣν ᾿ 3 κα ,ὔ Ἂς καὶ συνεσφέρει τῷ δι’ οὗ τὸν ἐξ οὗ. πάντα γὰρ 

παρὰ πατρὸς δι υἱοῦ ἐν ἁγίῳ πνεύματι. 

εὺ. 11: 

Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι.----ς Ἠδ οαῖηθ αηίο ΠῚΒ 

οὐ, ἃπά ΗΒ οὐ τοοοϊνοα ΠῚμ ποῖ," ΔΑ. Υ.; “Ηδ 

ὁδτηθ πηΐο ΠῚΒ οὐη, ἃπα ΗΒ. οὐ ΡΘΟρΪθ τϑοοϊνοα 

Ηΐϊπι ποι, Κὶ. Υ. 

Β. Υ. 15. Ὀεβῦ; τὰ ἴδια “ον σου, οἱ ἴδιοι 

“ΟΠ ῬΘΟΡΙ6. “ΗΒ ονη, Α. Ὗ, πιᾶγ, ᾿παθεά, 

᾿Ρ]Ὺ {π6 ποιΐ. πὰ τηᾶϑο. οἵ {Π6᾿ οΟΥΡῚΠΑ] ; Ὀαΐ 
Η. Ὑ. ΟΧΡύΘΒ865. 10 ΠΟΙ ΘΟΥΡΓΘΟΙγ, ΤΙ τησϑί, μον- 
ονοῦ, 6 οὐποᾶ {παὶ 1{ οἱ ἴδιοι 15. το πάθον “ ΗΙΒ 

ΟΥ̓ ΡΘΟΡΙΟ,᾽ τὰ ἴδια βῃοι ἃ θ6 τόπον “ ΗΒ οὐ 

Ιαπα,᾽ οἵ “ ΡοΟΒβθββίοῃβ ;᾿ τὰ ἴδια δὲ αὐτοῦ ἢ τὸν ὅλον 
3 Οογηχη. 

1. οι Ρ. δῦ3, 
ἐρχομένων ἐπὶ γαῖαν. κόσμον νοήσεις, ΒΆγ0γ8 ΤΠΘΟΡΠΥ]δοί,2 ἢ τὴν Ιουδαίαν, ἣν 

50 ἀο65 δ. Ογ}},3 ψ πο, τ 116 πὸ δάμη 5 {πα0 ἦν δὲ 
᾽ ἦι “, ᾽ ’ , Ξ ΄ ’ὔὕ Ν 

οὐ σφόδρα τοις ἀχροώμένοις συμῷανες᾽ πότερον ποτε τὸν 
4 .1 ΄ ᾽ Ἂν , Γν Ν - Ἅ 

ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κύσμον φωτίζει τὸ φώς, ἢ 

αὐτὸ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὡς ἀπό τινος ἑτέρου τόπου 

. μεταχωροῦν εἰς τὸν κόσμον, ᾿ἴ6 Κ'ΌῸ68Β. ΟἹ ἴο δ88γ,2 πῶς 

ἂν νοοῖτο κατὰ τὸν πρέποντα λόγον τοῦ ἀνθρώπου κατη- 

γορούμενον, τὸ, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον ἦν γὰρ ἐν 

αὐτῷ τὸ φῶς, καθάπερ οὖν καὶ αὐτὸς, ἡμῖν ὁ Εὐαγ- 

γελιστὴς διεμαρτύρατο, καὶ οὐ τὸ φῶς εἰς τὸν 

κόσμον ἔρχεσθαι μᾶλλον, ἀλλὰ τὸν φωτιξζό- 

μενον ἄνθρωπον διεβεβαιούμεθα. 

ἾΗ͂ν αἰ8οὸ οδὴ ΟἿΪγ τοίοι ἴο τὸ φῶς. ΤΏογο 18, 1 

ΒΘΟΙΏΒ, ΨΘΙῪ ΠΠ{{ΠῸ ἀν ΟΊ Τα ν τη Οὐτθοὶς, Ὠθοδιιβ6, 88 ἴῃ 
Αὐπηθηΐδη, ἦν Β85. ΠΟΙ ΠῸ ΡΙΌΠΟΙ ΟἹ Ριθῆχ, θὰ 
ἴῃ Βοπι6 οὗ {π6 ΟἹΑ Ὑ ουβίοηβ, ἃ8  Πᾶνο δἰγθδν βα]α, 

οὐηρ ἴο “ΠΡ ν᾽ Ὀοῖηρ πιο] 16, {Π6 ῬΙΌΠΟΙΙ ΟΥ 
ΡΙΘΗ͂χ αὐἰδοποᾷ ἴο ἦν πρσιηῦ θ6 τηἰβοοηβίνμιοα ἃ5 
ΤΟΙουτηρ ο Φομη π6 Βαρίϊ8ι; {που ρἢ τὸ φῶς 50 
Ρ᾽αίην θοϊοηρσθ ἕο ΟἩΚΙΒῚ {παΐ, ΜΠ ΘΠ τη ΒΟ] 1η0, 

88 ἴῃ ϑ'γν,, ΜοΏρΙΙ., ὅζο., 1Ὁ αἀἀ5. σγοαΐ ἴογοθ ἴο {ΠῸ 

Ρᾶββαρο. 

γεν. 10. 

--καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο .----““ αηα {Π νγου] 

γγᾶ8 τπηδάς Ὀγ ΗΪπ),᾽ Α. Υ., ΒΥ, 

ἐξελέξατο ὡς σχοίνισμα κληρονομίας. ΤΊΒ νου] οἷν 

δΡοδῦ ἴογοθ το {Π6 ραββᾶρο, ἃ θθᾶν αὖ ὁπθ6 οἢ {Π6 

ῬᾶγΔΡ]6 οὗ {πὸ Παβθαῃἀπηθη ἀηα {πὸ νἱπογανα, Ηον- 
ΘΥΟΙ, “ῬΟΟΡ οὐ Ἰπνοάπορα Ὀγ Τὰ. Υ΄. 15 θαΐ ἃ ΠΘΟΟΒΒΑΙῪ 
ῬΑΙΆΡΏγαβο οὗ {πὸ ΟὙθοῖς, πα 80. 15. “ἰαπα᾽ οἵ" “Ῥοβ- 
ΒΟΒΒΙΟΠΒ ;᾿ θοοδιϑ6 “ ΗΒ ον π᾿ 4068 ποῦ ἜΧρυθδ8 {πο αἰ5- 

εἰποίίου τηδᾶθ ἴῃ {πὸ Οὐθοῖκ, δα πιθᾶπβ ταῦθ οι οἱ ἴδιοι 

{πη τὰ δοὸ {πᾶ0 οἶμον. ὈΟᾺ]Π “ΡΘορ]ο’ πὰ 
“ἸΔ πα’ 5Βῃου ἃ θ6 Ἰηἰνοάασοά, οὐ ποι Πι6 ν᾽, ἃ5 ἴῃ Α. Υ, 

Τὸν “Π|5 οὐνη᾽ τηθδ 8 ΟὈν] ΘΒ], ἴῃ ΠΡ] 18}, “ΠῚ5 ον 

ΡΘΟΡΪ 6, ὙΠ} ἰΒ ποῦ {ΠῸ 86η86 οἱ τὰ ἴδια, 
ΤῊ ὅγγ., Αυηθη., αθουρ., Μοιηρ]ι., Αυδθ., ἀπ 

Ῥοιβ. ἄο ποῦ πηᾶκκο δὴν αἰβεϊπούίοη. Ὀούννθοη τὰ ἴδια 

ἀηα οἱ ἴδιοι. ΤῈ Τ1}., 5]αν., δα Δ ]ρ:., τομἄον {ΠῸ 

Οτθεὶς Π ΟΡ ΆΠν ; {πὸ Α. ϑάχοι Πιἃ5 “(0 Π|Ὶ8. ονὴ ΠῸ 

οαϊη, πα {πον τοοροϊνοά Ηΐπὶ ποῖ. Ληὰ Νοπημβ,3 
͵ ν , 

ἐγγὺς ἔην ἰδίων, ἴδιοι δέ μιν ἄφρονι λύσσῃ 

Ἶ 
ἴδιαι. 

«, εξ! 4 
ὡς ξένον, οὐκ ἐγέραιρον.--- 

ον. 12. 

- ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι.----“ ἴο 

(Ποπι σαν ΗΟ Ῥονον 0 Ὀοοομηο {6 80η8 οἵ 60», 

ΔΎ. ; “τὸ {ποπὶ σάν ΠῚ βουνοῦ ἕο θοοοπιο ΟΠ] ἀνθ 

᾿οἵ 6ον;,᾽ Κα. Ὑ.--τῖρι, 

Λοορονάϊηρ ἴο 108. Ῥγοθ 0]. οἰγ πιο] συ, υἱός Ῥτο- 



σπλρ. ΤΙ 

4 6ἅ.0οἱ. 
1073, 
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6 ῬῊΪ, 5, 
διὰ 318. 

1.1} 8, Ῥεῖ, 
1.3: Ἐρμ.1.8; 
ἨΦν». 11..11. 

5. Οοπῖπι, 
Ρ. δι, Δ. 

ῬΟΙ͂Υ πιθᾶῃ8 “ἴβ8ι6 ; Ὀαΐ τέκνον 15. “ ο" ]ἀ᾿ στμους 
ἀἰβεϊποίίοη οἵ βοχ, “ οὔϊβρυϊηρ; Υ Πατρὸς υἱὸς, μητρὸς 

τέκνον. Υἱός {πθῃ, 18. ΟὨ]Υ 88] ἃ οἵ ρούβοιιβ, οὐ' οἵ 
ἰπαπὶμηαΐο ἐμὶηρθ ῬΟυΒο Πα; θὰ τέκνον ὈΟΙοΠ 8 
Βού ἕο δηϊιπαΐ ἀπ ἴο Ἰπδηϊμλαίο Ὀοϊηρ5, ἃ8 πατρὸς, 

μητρὸς, τοκεῶν, ἀλώπεκος, γῆς, ἐλπίδος, νυκτὸς, αἰθέρος 

τέκνα. υΐ υἱοὶ Θεοῦ,---τῆς βασιλείας, ---τοῦ πονηροῦ, 

- τοῦ νυμφῶνος,--υἱοὶ ᾿Ισραήλ,--- ἀναστάσεως, ---παρα- 

κλήσεως, ---τῆς ἀπειθείας,----φωτός,----ἡμέρας, ὅζα.,) ἅτ 50- 

σα] ]οὰ Ἡδθνεΐβηηβ, οὐ ταῖν ΘΠθιηἰτἰδιηβ., 5). ΤΌ Πη 

δαορίβ ἐΠ18. βέυ]6. ΟὨΪΥ ομ6θ, οἷ, χὶϊ, 86.; θα {Π6 

οἵμον Ενδηρο] 5 5. οἴτθη. 
ΤῊ 88 τοσανβ τέκνον ΟΠ] Δ Ο 118 βαν8,----ὶ 

τέκνον, ἐλίνυσον, τέκνον πολύθεστε τοκεῦσιν" 

δηα  β ιν }8,----3 
ἄνθη τε πλεχτὰ, παμφόρου γαίας τέκνα, 

. 8η8----3 

Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε καὶ Χθονὸς τέκνα, 

Οἱ παῖδες, ἃ5. ἴῃ Ρ]αΐο, Η 6104, ἧτο. 

Ἐαυίμ ἰβ ρουβοηὶῆοα παῖς οὐ υἱός 18. υϑοᾶ ; ἃ5. ὈῪ 

ΒΌΡΙΟΟΪ68 ---ῦ 
Ρέας φίλος υἱός" 

πα Ὀγ ΡΙηααν,---ϑ 
ὦ Κρόνιε παῖ ἹΡέας.---- 

Βαΐ βἰμοθ υἱός “ἃ 501,᾿ 15. 8 οἰβρυϊηρ, 1 18. 4150 
ΤῊυ5. ῬμΠ]οοίοίοβ. 15. οα]οὰ Ὀγ ΞΌΡΠΟΟΪ 68,5 

Ποιάντος υἱός ἃ Ποιάντος τέκνον. Ὑοΐ, ἃ8 τέκνον 18 

ποῦ ΔἸνναν8 υἱός, 50 80 18 υἱοθεσία (1π 6 Νοιν Τ βία- 

τηθηῦ ΟὨ]ν) ΠΟΥ 6 ΒΡΘΟΪΔ] {Πδη τέκνωσις, ἴῃ Ἰαΐοι νυ ΥἸἕο γα; 

ΔΙΕΠου ἢ. θοῦ ἅτ τοπάονθα " δἀορίϊοη. Υἱοθεσία 18 
οὐ Βἰσμοϑὲ ργοιοσαίϊνο [ΠΕ 15 {πὸ τσμῦ ἴο 604}} ον 
τπγοῦρη (6 Ξρινῖε οἵ δἀορίίου, ΑΡθα, ΒΑΤΗΈΚ.--- 

, 
τεχνον. 

Βυῦ νι μθη {πῸ᾿ 

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ! 

Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς 

εἰς ἐλπίδα ζῶσαν---προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτὴν] Οἡ {Π18 121} γευβο, 

ΤὨΘΟΡὨγ]αοῦ τϑυηδυ 8 :8. τίνος δὲ χάριν οὐκ εἶπεν, ὅτι, 

ἐποίησεν αὐτοὺς τέκνα Θεοῦ, ἀλλ᾽ ὅτι ἐξουσίαν 

ἔδωκεν αὐτοῖς τέκνα Θεοῦ γενέσθαι ; τίνος ἕνεκεν ; 

ἄκουε, ὅτι οὐκ ἐξαρκεῖ πρὸς τὴν φυλακὴν τῆς καθα- 

ρότητος τὸ βαπτισθῆναι, ἀλλὰ καὶ πολλῆς 

σπουδῆς χρεία, ὥστε τὴν ἐν τῷ βαπτίσματι τυπω- 

βεῖσαν εἰκόνα τῆς υἱοθεσίας ἀκηλίδωτον 

διαφυλάξαι. διὸ πολλοὶ ἔλαβον μὲν τὴν διὰ τοῦ 

βαπτίσματος χάριν τῆς υἱοθεσίας, ῥαθυμήσαντες 

δὲ οὐκ ἐγένοντο τέκνα Θεοῦ ἄχρι τέλους. 

ΤΊιο ἀϊδεϊποιίοη Ὀδένγοθῃ τέκνον ἀπ α υἱός ἰ5 Οὐβοτνοά 

αἶβο ἴῃ ἔπ Νον Ταβίαπιθηῦ ; 6.5., 5. Δίας, 1, 9, 

τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ,, “ οἰ] άνοη οἵ ΑΡΥΔμδιη,᾿ ΟῚ ἢ πηθὴ 

δηα ποιηθη ; θα ἴῃ Αοίβ χιϊὶ. 30, νγὸ τοδὰ, υἱοὶ γένους 
᾿Αβραάμ. βαϊὰ ἰο ἄνδρες ἀδελφοί, ἴο “πιοπ’ ΟἸΪγ, ἴῃ ἐλ 

βυπδρόσιο, , Υ. “ομΠ]άγοη οἵ αον,᾽ ἴον τέχνα Θεοῦ 
ἐποιοίονο 15. πιοδὲ οουγοοί, 

ΝΟΤΈῈΒ ΟΝ ΤΗἙ ΘΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΘΌΙΝΕ ΤΟ 5. 50ΗΝ. 28 

--τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ζοβα αὐτοῦ.--““ἴο {Π᾿Η6Π| 

{παῦῷ θεν οὐ ΗΠ8 πηι," ΑΔ. Υ.; “ταῦ θε]ϊονα 

ἴῃ Ηἰβ παῖπο,᾽ Πὶ. Υ΄.---ὐθοίτον.} ΟΉ ΡΣΣ 

Εδνν πιοτὸ ἱπιρονέαηξ νου 5 ἔῃ δη πιστεύειν Οσσαγ ἴῃ 
το Νονν Ταβίαιποπηξ, ἀμ γοΐ ἴοιν ἅτ τπόγο αἰ που] 
ἴο τοπᾶοι δοουγαίοϊν, “Τὸ θε]ῖονο, ἴπ 118 σοτητηοη. 

δροσορίαςοη ἄο65 ποῦ ὄχργθββ [ὉΠ Κ πιστεύειν νγ΄ Β]1 6}, ἴῃ 
οἰαββίο αστθοῖκ, αἰ νναυβ ἱπηρ] 165. “ ἔγαβε Ἐνθη ἐπ 5.0} 

ἃ Ρᾶββᾶρε ἃ8 [Π18, ἣν διὰ τὸ αἰσχρὸν δὴ βοηθήσειν ὑμῖν 

πιστεύετε αὐτούς, ἴῃ ψΪοἢ πιστεύετε πηϊρς Ὀ6 τε αππσγά; 

το Δογοα “γοα Βο]ΐονο, ἱππασίηθ, οὐ Ἐπί π}ς,᾿ τὲ νου] 
θ6 5611 Βοέζον “γοι ἐγιϑέ. ὅ0 αἷβδο πιστεύοντες 

τοῖς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὁπλίταις,3 ὅζα. ; δηα «1.1. φ. 

ἐκπτώσεις γὰρ μεγάλαι παὶ σκληραὶ γίγνονται, ὅταν 

Ταῦ ΡΤ, 
Πιστεύω ᾿ἰ8. ΚΘΠΟΙΆ]]ν οοπδβένιιοα τ ἢ (Π6 ἀδξϊνο ἴῃ “ἀ- Ατοδε, 

ϑοοά Οτδεὶς τυυϊζοιβ ; δηα ἰδ 15 νουίῃν οὔ ποίϊοο, {παΐ 
Βοιη6 οὗ {πΠ6 ΟΠ οΥ 5. ἀ86 ἴδ πὶ 105. ΟἸα55108) 56η86 ; 88, 

ἴον. ᾿πβϑίδποο, ὅδ. ΟἸεπηθηβ ΑἸοχ. ἔμ5, πιστεῦσαι 
ε Σ ἘΡΤῚ : 5 

μὲν ἀληθῶς τῷ υἱῷ δεῖ, ὅτι τε υἱὸς, καὶ ὅτι ἦλθεν, καὶ 

- ΄ Υ΄ 4 
τις τῇ τύχῃ πιστεύσῃ, δια. 

5 ΒΙΤΌΠΙ. 
1,20. Υ΄. της. 

πῶς, καὶ διὰ τί, καὶ περὶ τοῦ πάθους, γνῶναι δὲ ἀνάγκη, 

τίς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, κιτιλ. ον πιστεύειν εἰς, ἐπὶ, 

ἐν, ζο., ἅτ. Ηθυγοῖβηιβ θουτονθά ἔτοπὶ “2 ἸΥΩΝΙΤ 

"Ὄνς ΤΟΝ, Ὰ ΠΣ, “ἴα ἐσυβὲ, “τοῖν, ὁπ, ὅσ. Τὸ 

θ6] ον οι, ἀϑοα ἴῃ Δ. Υ., θὰ πον οὈϑβοϊοῖο, 18. ἃ ΤῈ Π1- 

πδηῦ οἵ {π6 Α. ϑάχοη τοὶ μα ῃ ΟἹ, 85 ἴῃ δ΄, ΜΙ αἰῦ, χχνυἹ. 

48, σμῖοι {πὸ Θοίμῖς τοπάοβ ΤΣ ΚΛΏΛΝ Δ 

ἐἴο {ταβὲ ἴο,᾽ ἐΒουρ ᾿ξ γοπάθγβ τοὶ βαη ἴῃ {πὸ ᾿το- 

οοαϊπρ; νοβο ὃν ΓΑΛΠΒΟΛΝ. “Τὸ Βεϊΐονο ἃ 
ΡΘΙΞοη,᾿ πιστεύειν τινι, 18. ΤΌΔΟ]Υ ππἀονβίοοα ; θα 

Ἱ θε]ονα ἴῃ ΟΡ’ ταβὲ θ6 οχρ]αἰποα ἴο ὄνοῦν Ομ ἃ 
αὖ βο!οο]. Νοΐῖ 80, ποινενοῦ, “1 {ταβὲ ἴῃ αον,᾽ ψ ΒΙΟἢ 

ἱπ} 0168. ΒΟ] Ἰοῦ, ἀμ ἃ Θχρ] αἱῃ8 1{56}, 
ΤῈ ὅν, Επι., Αὐπιθῃ., ΑὐΔὉ., ἀπ ΜΟΠΊΡἢ., τοδὰ 

“ΕΠαῦ σου ;᾽ (πο 51αν. ἀπ Α. βαχοπ τοδα νὰ {Π6 

ψα]ς. “ποπιποιη νοηϊθηίθμι :᾿ Ὀὰ δ {πὸ Οοονρ.. ὈΟΓῚ 

ἘοοΪεβ. ἀπᾶ ΟἸν}] τοίου ἐρχόμενον ἴο τὸ φῶς. 

γεν. 14. 

Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο.----“ Απὰ {πὸ Ὑοτα τγὰ8 
πιδᾶθ ἤοβ},᾽ Δ. Υ. ; “ δῃᾷ {μ ὙΥογα θδοδπιο ἢ 65}},᾿} 

σῦν: 
ΕὙα5 πιδᾶο᾽ 5 [ἂν ἔγουι δοίη ἃ σοττθοῖ τϑ ἢ ἀου]η ρ’ 

οἵ ἐγένετο, ννἈΪΟΝ ῬΓΟΡΟΥΙΥ ΠΊΘΔΠ8, 88. 5, ΟΠ γγβοβίοπι 

τοιηαγῖκβ, εἰς τὸ εἶναι παρήχθη νγὰβ. Ὀτοιρὶι Τουτὶ 

ἰηΐο θοϊμ τ’ οὐ “ οχίβέοποο ;᾿ θὲ “ θδοδπιθ᾽ ἴδ ῬΓΟ ΔΌΪν 
811 νύουσβο. “ ἃ5 τπδ θ᾽ οοηνον8 {πὸ ἰάδα οἵ ἃ (πη, 
θοΐπρ: “πιαάο᾽ ψ Ποῖ, ἰ5 ποῖ το] ἃ Ὀν ἐγένετο : θα: “θ6- 

Θαπιθ᾽ ᾿Ὠ} 0} 165. “ἃ οἴδησο οἱ παΐαγο ΜΒ 1Ο}., ἴῃ {}}8 

86, ἰ5 50}}} Γπγέ που ἔροπὶ ἔπ ἐγα ἢ, 

Κατὰ τρεῖς δὲ τρόπους τὸ ὃν γίνεται, βαγ8 αι ἢν- 

τλϊὰ8. ΟἹ {Π18 νοῦβο, καθ᾽ ἕνα μὲν, ὅταν, ἡ τοῦ ὄντος “οΙ. ἐ, | 
, Ἶ ν Ἂ ; πῶ κὰν 5. 0 

φύσις εἰς τὴν τοῦ γενομένου μεταβληθῇ, καϑ 



Ι 

24. ΝΟΤΕῈΚ ΟΝ ΤῊΗΞἙ ΟΟἙΡΕΙῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 5“0ΗΝ. [6ΒΔ». 1. 

ΕἾ ΑΠΟΟΥ͂. 
ΓΡ. 124, Δ. εἀ. 
οὶ. 

3 ΤῊ ΟΡ. 
Ξγτ. (11, 30. 

ὃν τὸ γάλα γίνεται ΤΡ: καὶ ὁ πηλὸς ὑστράκον" καθ᾿ 

ἕτερον δὲ, ὅταν τῆς οὔσης οὐσίας σωζομένης ἀμε ταβλήτου, 

προσγένηταί τι κατὰ συμβεβηκὸς, καθ᾽ ὃν 

ὁ ΚΣ γίνεται ἀνδριὰς, καὶ ὁ ἄνθρωπος δίκαιος ἢ ἄδικος, 

καὶ τὰ τοιαῦτα᾽ κατὰ τὸν τρίτον δὲ, ὅταν τῆς οὔσης 

οὐσίας σωζομένης ἀμεταβλήτου, καὶ ἄλ- 

λη προσληφθῇ, στρατηγὸς 

γίνεται ὡπλισμένος. ᾿Αλλ᾽ οὔτε κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον 

σὰρξ ἐγένετο᾽ οὐ γὰρ ἡ φύσις μετεβλήθη 

οὔτε κατὰ τὸν δεύτερον" οὐ γὰρ ἣ προσγενομένη σὰρξ 

συμβεβηκὸς, ἀ λλ' 

κατὰ τὸν τρίτον τρόπον χρὴ νοεῖν τὸ ῥητόν" 

οὐσία χαθ' ὃν ὁ 

λοιπὸν οὖν 

δίκην γὰρ 

στρατηγοῦ τὴν σάρκα περιθέμενος, τὸν πο- 

τῆς ἡμετέρας 

᾽ , Ν ΕΣ Ν᾽, 

οὐσία καὶ αὐτῇ. 

λέμιον φύσεως κατεπο- 

λέμησε 

ΤῊ πρῶτος τρόπος ἴῃ {118 ΤΌΠΊΔΡ ΚΑ] ραββαρῈ οχ- 
ῬΙΈ5565 ΘΧΘΔΟΙ]Υ “ ἕο ὈΘοομιο. 78. ἕθνηι, ὈοΐΠ ἔγοτα. 

115 Θἰγ ΠἸΟΪΟΘῪ δ Πα τι56, ἸΠ}}}168 ἃ »ΊΔ΄ 18] πα παΐαγα] 
ῬΙΌΘΟΞΒ, Δα ]ηρ᾽ Π1Οἢ Π6 παύατο οἵ {ΠῸ οὈ]δβοῦ 18. 
οπαη σϑα ; Ὀαξ 10 ΘΟΏνΘΥ5 ΠῸ Ἰάοᾶ οὗ ἃ πηῖγᾶ016. ΤΠὰΒ. 
ΒΊΆΒ5. “ ὈΘΟΟΠΊ6Β᾽ Πᾶν {πιΌΠΡ ἢ ανγηρ, ἃηα 15 πο, 

ἸΟΠΡῸΡ δ ΥΆΒΒ.; ἃ ΟΠ] “ θΘΟΟΠΊ68᾽ ἃ ΠΙΆ, Δ ΠΟΘ, 

τοι η5 ἴο ΟΠ] Ποοά, ἕο. ; θα  “ νγὰβ πη θ᾽ 15 80 [αν 

ἃ Ὀοίζου ΓΘ 6] η 6’, {ΠᾶὉ 10 ᾿Π 0}165 8 ἀρθηΐ ὈΥ ΨΠΟΒ6 
11} {ΠῸ6 γγοῦῖς 15 στουρης. ΤΉμ5, αὖ Βοπι6, ἃ 5]ανα 
“θεσαπη ἔθ᾽ δου ἃ σευ ῥου]οα οἵ βΒ]ανοῦν ; θαΐ 
ἢ νῦᾶβ ΒΟΠΊ ΘΕ! Π165 “τη 46. ἔγθο᾽ Ὀγ {Π6 Βροπίδπθοιβ 
Μ11 οὗ 18 τηδϑίθι, [Ὁ ΒΟΠΊ6 ΒΡ6018] ΒΌΡν]66, ἕζα. 
Νον,, πΠ6 σοποορίϊοη οὗ ΤῈῈ ΟΡ ἴῃ {π6 ψΌπ]Ὁ οὗ 
[6 ιγρίη ΜᾶΡΥ νγὰβ πού ἃ πδίαγαὶ ἃπα ροτᾶαα] 
ἀονο]ορμηθηῦ οὐ Θμδηρα οὗ τὴῖ Δ οπὴ---ὁ γὰρ “όγος 
σὰρξ ἐγένετο, Βᾶγ8 ὃ. ἘΡΙρΒΔηΙα8,1} οὐ τροπὴν 

25 
ὑποστὰς" οὐδὲ μεταβαλὼν τὴν ἑαυτοῦ θεό- 

τῆτα εἰς ἀνθρωπότητ α' εἰς μίαν συνενώσαντα 

Βυῦ 1 γγαβ 
{π6 τηοϑύ τ] ΓΥ τη γΔ 016 ον" γοσἢὉ ὉΠγοαρ ἢ {Π6 

ορογαίίοη οὗ {πὸ ον αμοϑτ. [10 γγὰβ “ {6 ΤΊνη6 
᾿πηᾶσο, ΒΑὈΙΓαΙοη οἵἱἠἨ ἸΤῊΒΕ ΟκπΡ οἵἨ (ἋῸΡ,᾽ β8αγ8 

ΕΒ Ό 5,2 1Ν...5} ͵6.,0 Ἰσιδ» Ἰω.,Ο Ἰοροο, 

«5 {2) ἸΔαα,ο Ἶ..»05» ““ἀπᾷ {πὸ Ποὶν Τομρ]ο 

οἵ 6 Ποὶν Οὐν {πα νγὰβ ρυδθρανοὰ Ὀγ {πὸ βρόντον 

οὗ {πὸ οι Οηοβυ." ϑὃο {μαῦ Τὰ, Ὑ,, “ θεσαιηο’ 
ΠΟ}, οὐ 1561}, ῬυοξοἸκ 5. ἃ παΐαγα! ργΌοο88, ἅμ ριο- 

ΟἸα65. 8}} Ἰ46α οὗ ἃ τηΐϊγαοϊο ἴῃ ὑπ πηϊηα οὐἨ βι10}}. ἃ8 
ἱκπονν 1Ὁ ποῖ θο Ου μα η, 566 Π18 ἃ 1688 Πξ σοπάονὶηρ οὗ 
ἐγένετο {πᾶπ ον “ γὰ8 πιδο,᾽ ΒΟ οἵ [0561 ᾿π 0] 165 

Δ 1Π{0]]ΠΠσοηΐ ἀρσοπέ, Ὀγ 6]]Π1ηρ; 5 ΟΠ ον] ἡγουϊς, 
ΤΠΘΟΡ ἢν ]δοῖ3 συ β 5. ἀσαϊηβί ΠΣ ἐγένετο ἴῃ 

{815 Ῥ]ασο ἴῃ {πὸ βθῆ8β6 οὔ “ θθοᾶπηο :ἢ 

σὰ μὴ 
καὶ ἐτράπη εἰς σάρκα, οὐ γὰρ ἂν 

« “ε, ΄ὔ ΄ Ἢ , 
ἑαυτοῦ ἁγίαν τεζειότητά τε, καὶ θεότητα. 

Ξ δι ; 
ὅταν ὃε ἀκούσῃς 

; ͵ ; 
ὅτι ξ Ἴ νομίσῃς ὅτι ἐξέστη τῆς 

ς 

0 

᾿ , 
οἰκειὰς Φύσεως, 

τῶν ἡ τὰ 
Θεὺς ἥν, εἴπερ 
Γι 

᾿ ἢ ἵν " -΄ 

ἔτρέπετο, καὶ ἠλλοιοῦτο, ἀλλ᾽ ὅτι μένων 
᾽ ΄ 

οὐκ ἢν. 

τηθηΐ. 

'οἵ Κ΄. Ταῖς νἢ]]. 

᾿ ᾽ , δ 
ο ἢν, ἐγένετο 0 ον {πς ἢραγαίϊνο 

ΤΠ ΘΔΉΪΠΡ; ΠΟΙ. οοπνογοᾶ ἫΝ ἐγένετο, 15. ΒΙΠ1Ρ}ν, ὑπ 
“[ἀοῦ᾽ οὗ ΤῊΕ ὙΥΌκῸ [ἈΚΊηρ προη Η Ἰπ]56 1} οὐ Πα μηλἢ 
᾿Βαίαγο, Πα ΧΙ δέ! 8; ἃ8. Β0}ι, ΜΠ] ΠΠΟαῦ ΠΥ ΤΟΪΘΡΘΠΘΘ 
ἴο οἰὑΠον {Π6 “ Ἰλίθθσεε, ΟἹ ὕπ6 “ ἀπιναῦιοπ’ οἰἴθῃ 1η1- 

ΡΠ ἴῃ {Π|6 80}.. ἐγένετο. β ἢηά, {πϑυοίονο, {Π18 
τὶ ΤΕ ΡΕΒ ΕΙΣ το ονοα Ὀν γέ ἔγονε, ἃ8. 6.9.1 οὕτω 

καὶ σὰρξ ἐγένετο, οὐ τραπεὶς εἰς σάρκα, ἀλλ᾽ ὅτι σάρκα 

ὑπὲρ ἡμῶν ἀνέλαβε, καὶ γέγονεν ἄνθρωπος. καὶ 

γὰρ τὸ εἰπεῖν, ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, ἶσόν ἐστι πάλιν 

Απὰ 5. Ογι}},2 

ὅτι γὰρ υἱὸς ἀνθρώπου γέγονέ τε ἤδη, καὶ κεχοη- 

εἰπεῖν, ὅτι ἄνθρωπος γέγονε. 

μάτικεν ὁ μονογενὴς, ἐξηγεῖται σαφῶς" σημαίνει γὰρ τοῦτο, 

καὶ ἕτερον οὐδὲν, τὸ σάρκα γενέσθαι τὸν λόγον εἰπεῖν. 

50 αἷβο 5, Αὐμαμαβιιβ,3 σὰρξ ἐγένετο ἶσον τῷ εἰπεῖν 
Ἅ ρ Ὕ ῃ 

ἄνθρωπος γέγονε, κιτ.λ. 

ΤΙ οδηηοῦ, πουνονον, αΠΠἴου ο {Π|18 Βα Ὀ] θοῦ ΠΙῸὩ {Π6 

Π ονίβουβ, ψ] που συοαὺ αἸ ΗΠ ἀθηο ἴῃ τὴν οὐ ἢ ἱπα6- 
ΤΠ, ἀοα Ὀ.1655, νοὶ ρ θα γν6}} {Ππ6 πιο οἵ 

{Ππ|6 1 τ Πἀουηρ ἴον ἐγένετο ἃπ4 {ΠΟῪ ΡΙΌΡΑΌΙν παὰ 

ἴον. 1 ΤΟΔΒΟΏΒ. ΒΕΠΌΠΡῸΙ {πη ΠΥ 1 Πᾶνα ἴο Ὀ}]ηρ' 
ἀραϊηδί. Υο, ἃ5 ὑΠιοῖν γθάβοηϑ (ὁ ποῦ Ἀρρθᾶι ὁ {Π6 

Βα ίασο, 1 σαηποῦ Π6]Ρ [66] 1 ρ᾽ ΒΟΠῚ6 ΒΌ ΡΥ 156 αὖ θῖν 

Ἰοανίηρ᾽ πηα] λον {16 βᾶϊηθ τ ΟΡ]; “ γὰ5. Τηδ46᾽ 

οὗ Α.Υ͂.. ἴον ἐγένετο ἴῃ ρᾶγ8}16] ο8 565. 

ΤΊα5 ἴῃ ΟΠΔΡ. ν. 6, Α. Υ. δηὰ Ἐ.. Υ'. γθηᾶθι ὑγιὴς 

γενέσθαι “6 τηλᾶθ ψ]10]6 ;᾽ ἀπ ν. 9, ἐγένετο ὑγιής, 

ροίῃ Α. Υ. διὰ Τὰ. 0. “νγὰβ τηδθ ψ]ο]6. ΤΠ ογο 

ἐγένετο ᾿Π} 0168 ἃ Τ2]γ8016 (αϊΐα ἃΒ ται}. ἃ5 1ὴ {18 141} 

γΘ 56, ἃ5 ριον Ὀγ ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ν. 11 ; 88 10 150 
(οο5 ἴῃ ὑγιὴς γέγονας, Δ. Υ., Β.. Υ,, “ποὺ ἀτὲ πηδᾶθ 

ψ}0]ς,᾿---ὔτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὃ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ, ν. 1. 

50. αἶβὸ ἴῃ ομᾶρ. 11. 9, τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, 15 

γΡοηἀοροα, “0116 τναΐοι" {ΠᾶὉ τνὰ8 πιδᾶθ νν]πο,᾽ Ὦγ Δ. Υ. 
δηἃ 15 ἸοὉ ππα]τονοὰ ἴῃ ᾿ὰ. ἡ. Οἷν ργδνίουϑ πον - 

Ἰοᾶριο οὐ {π6 πηΐνδοϊο Ἰηνοβίβ γεγενημένον ὙΠ} {Π|6 Ἰά θὰ 
οὗ “ Βοΐῃρ; τπηδᾶο,᾽ θοῦ πθ οαὐ ὈΥ ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον," 

ψΠ]Οἢ. Πονονοι, ἄοο5. ποῦ Ὀ6]οηρ; [ο γίνομαι, αὶ Β6- 
Ἰοπρβ ἴο {ΠῸ ΟἹ ον γίγνομαι ΟΠ ἴῃ {Π|6 8686. οἵ 

“Ροροθ ηρ ἢ ἴῃ νΒ]ον. 10 {ρα ΘΟ ΠΕ]ν οοουν8. ἴῃ ΑΔ Ιο 
νΥ]Γοῦ5. ἴῃ {Π6 Ῥου . Ρᾶ88. [Ὁ 15. ὕσιιο ἐπαῦ {ΠονῸ 18 
ΠΙΟΤῸ δοίϊοη. ἱπη}] 16 ἴῃ γεγένημαι πα γεγενημένον 
(απ ἴπ ἔπ ἰἄθα σοηνουθα Ὀν ἐγένετο. Υοὺ “νν»ὰβ 

τηδ6,᾿ ν Π]Οἢ ΤΑΥ͂ Ρᾶ88 [Ὁ ἃ [411 σοην ΠΕ ]Ο ἃ] γ0- 

(ἀονΐηρ; ἴῃ {Π|8. οα8ο, πλῖρι πᾶν θθθη αἰζουοα ἴο “ νγα8 
θΘσΟΠΊο᾽ ὙΠ} ἃ8. ΤΠ ΟἿ. ΤΘΆΒΟΠ, ῬΟΙΠΆΡΒ, ἃ5. ἐγένετο ἴῃ 

{15 140} νοῦβο, ον ἘΠ] {πὸ ἀΠΠ ον ποο. ἀμ γο]ὰ- 
{ἶνα ππθαηΐηρ οἵ γέγονα ἀπ γεγένημαι, οἵ γεγονός ἃ 

γεγενημένον, ἄτα [6]Ὁ0 ἂὖ ὁη06, γεῖ τὸ γεγονός ἃη τὸ 
γεγενημένον ἅτ ῬαΓ ὁπ6 ἴον {π6 Οἴμοι ἴῃ βονορὰὶ ΜΗ Ν, 

84, ἀπᾷ οἵ 5. 71π168 11, 9, Απά 

{πὸ Ρου, ρα, Ῥᾶ58. 1η, τὸ γεγενημένον αὐτῷ,---ζῶα 

ἐντὸς αὐτοῦ γεγενημένα, ---ἐν οὐδετέρῳ ποτὲ γεγενημένον 

ἕν, 5-πρᾶγμα μόνον δὴ τῶν πάντων ἐλπίδος κρεῖσσον 

το ἘΡΡΠα. 
Δάν. ΗφΥ. 
ΜΟΙ. ἱ. Ρ.1004 
ΔΑ. 

3 Θοιητη. 
Ῥ. 94,6. 54. 

8 δα Βογᾶρ, 
Ῥ. 171,06. 
αποίρα ἃ- 
Ῥονϑ, Ρ. 13. 

4 Οἱ. ἱν. 6, 

δ ΤΊΓΊΓΟΙΒ, 
Ρν. 290, τ 
ἔργ, ραν 

- παν» 



ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΕ ΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΘΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟ0ΗΝ. Οη.». 1. τ φι 

' πμυογά, γεγενημένον, σοι] ποὺ ᾿ ἘΜΕΈΒΕΤΕ γγ88 ΠῚ ἫΝ Ἰμμιν, 8 τορατᾶβ ὁ ἔμε. ΜοπΣς πῆς ἴῃ ἢδν. 

τὐρὰ τῆς τῶν Λακεδαιμονίων τῶνδε ἤδη ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχίας. χι. 1δ, ἡἀγένοστο αἱ βασιλεῖαι, “16 Κιῃράομηβ ἀγὸ θ6- 

γεγενημένης,2 οἰΠον “ τνα8 τι 6,᾽ οὐ “ πδὰ ἰαἶκθὴ Ρίδσο," ἕοπιο,» βίαϊεβ. ΠΟ τηΐγ8 616, θαΐ Β᾽ΠΠΡῚν {Π|6 Ῥτόρτοβ5 οὗ 

νου ὰ βαϊξ ; 116 ἴῃ τηλικαύτης πληγῆς γεγενημένης, ̓ Εἶπια ἀπᾷ οὗἩ δυθηΐβ τπτοῦρῖ τ Β]Ο Κη σοπι8. ραββοά 

- καὶ τηλικούτων κακῶν αἴτιος γεγενημένος Δημοσθένης, ἔτοπι ὁη6 ἀοτηϊηίοη ἕο ἀποίμοι, ἀπ 80 " θεοαπιο, ἕο. 

3 Τπηυογά, 
{, δὅ3. 

3 βο!. 
Οτα ἢ, Ρ, 520, 
οἀ, Οχῇ. 

ἜΞΕΑ ΘΕΟΣ ΘΝ. 

μ6 ρουΐ. ραγέ. ρᾶ88. 5ῃοι!α θ6. τοπάουθα “ἡ μανὶηρ; 

παρροποα,᾽ δηα ἦ μανίηρ; θθοοιηο. 

Ὑς πανο βθοὰ {πα ΔΙποι σὴ {πὸ ἰάοα οὗ ἃ παίαγα], 

ΡΙΌΘΟ88 15 οἴζομ ἰο] ἃ Ὀγ ἐγένετο, ἀπ {Ππδΐ 80 ἴαν, “θ6-. ζῶσαν, ὩΧΧ., να] 5} ὈΠΝΗ ὙΤῚ “ Δ πιδὴ 

ΘΠ ἰ5 ἃ ἢξ γτοπάουϊηρ ἴον ἰὉ ἴπ ἸΠΔΠΥ͂ ολ868, γοῦ ἴπ΄ 

6μῖ5. οαδο ὕποῦο 18. ΠῸ “ ριοοοββ᾽ βίαια, "δ τηθ γον {Π6 
ἴδοι ἄνθρωπος γέγονε : ΜΠ ΟΥΘαΒ ἃ ΠαΙΆΓΆΙ “ ΡΓΌΘΘΒΒ᾽ 18 
οἵ ποοοϑϑιυν ἐπα ρ] 16 ἴῃ “ θθοδτηο ;᾿ 80 {Πα ὉΠ]688 {16 
Ῥτόσοββ. "6 τηθηςοποᾶ Βοίουο απ, “ο Ὀεδοοπηθ,᾽ ΟΥ 

“θροληλο,᾿ ἰδ ἱπαδοαιαΐο ἕο 6}} ἃ τηϊνᾶο 16. Τιοῦ τ8 

δχαμηΐης θυ ΘΗΥ {Π6 ναυοιι8 ο565. ἴπ ΜΒ]. γίνομαι 

8 τοπάογοὰ “ θδοομιθ᾽ οὐ “ Ὀδοδμηο᾽ ἴῃ {πὸ Α. Υ͂. 
7π1 ον. ἴχ. 30, ψὰ τοαΐ καὶ ἐγενόμην τοῖς ᾽Ιου- 

δαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος, “δηᾷ πηΐο {6 {65 1 ὈδΟδΠη6 ἃ8 ἃ 

δεν," Δ. Ὑ΄ οοντοθοῦϊν. 
ἐγ. πηδᾶο,᾽ Ὀδοδιιβα {Π 8. Ου ἃ ̓ΠΡῚΥῪ ἂπ ἀροηΐ 
οἴμον ἔμὰη {Π6 Αροβί]α μἰτηβο! ., ας {ΠῸ ἀρθηῦ 185 
ἐγώ ἱπηρ] θα ἴῃ {6 Ῥγοοθ85 ἐμαυτόν ἐδούλωσα, ἀπὰ {ΠῸ 

ΤΟΒαΪ. ννᾶ8, “1 Ὀεδοδιηδ,᾽ ἕο. 

Ιῃ ἴεν. χνὶ. 5, καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν 

φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς 

νεκροῦ" ““Δη( 10 θοσᾶπηο 85 {Π6 Ὀ]οοά οὗ ἃ ἀδαὰ τηδη,᾽ 
Α. ΄ οονγθοῦγ. Ηδρτθ {Π6 ἀρσθηῦ 18. {Ππ6 Δῃ66}, [6 
ῬΙΌΘΟ55 18 ἴπ6 ρουτίπρ οὐἨ {Π νἱα], ἀμ {Π|6 γοϑα]ῦ 15 
{παῦ “1Π6 8θὰ θδοᾶτης,᾿ το. 

Ιη εν. χ. 89, κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων 

γενηθέντες" “γε Ὀδοάμη6. ΘΟΠΙ ΡΠ Οη5. οὗ πθπὶ {Πᾶΐ 
ψΈΓα 80 πϑ64,᾿ Δ. Υ΄ οοντοοῖν. ον {Π6 ῬΙΌΘΘΒ8. 15 
ἴῃ θλίψεσι θεατριζόμενοι, ἐγ 18}5. γν μ]οῖ {πον βαβονεα ἴῃ 

σου. ὙΥ 1} Οὐ γ5, ἃ πη 80 “ θΘΟΆΠῚ6 ΘΟΠΙΡΔΠΪΟῊΒ οἵ 

{πῃ διη,᾿ ἕο. 

Βαΐ ἴῃ 5. Μαίε. ἵν. 8, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι 

γένωνται, ΜΠΐοὰ. Δ. Ὑ, τοημάονβ κθ6. τηδᾶρ Ὀγοδά,» 

τ ΐ ιν 06 το ἀογο θα πα }}Υ νν6}} “ θοοοπιο Ὀνοαά,᾽ θ6- 
οασβο {Π6 ἀσοηΐ ἀπ ΡΙΌΘΘ88. ἅτ ὈΟΥ] ἱπιρ| 16 ἴῃ 
εἰπέ, “ σοπηπηδπ αἰ, {πᾶῦ {Π|6 πλΐγδοῖο Ὀ6 τοι. 

Ι͂Ὶ Κ. Μαίι. χιὶ, 22, 82, 5. Μαιῖκ ἵν. 19, 82, 
γίνεται ἰ5 581 οὗ {π6 στόν οἵ ρῥἰαηΐβ, απὰ {ΠῸ στὰ- 
ἀ] ῬγΌσΘ55 15. Μ}6}} το άογο Ὀγ “ θοοοτηθί}.᾽ 

Ιη 5. Μαίι. χχὶ. 42, 5. Μαικ χὶὶ. 10, 8. Κα χχ. 

17, Λοίβ ἵν. 11, ἐγενήθη 15. Βα14 οἵ {6 βίομπ ψἈ]10}}, 

θοῖηρ το)οοῖοα, “ θεσαπηθ᾽ {πὸ ποαὰ οἵ {Π6 σουπου, 
Τὴ {Π|8 οα56. “ νγ85 πηδ θ᾽ νου] θ6 88 οουγοοί, 

Ιη 5. Φόλη 1. 12, τέκνα Θεοῦ γενέσθαι 18. νγ6}] Γεη- 
ἀοτοα το “ θεοοπιο. ὅεο Νοίς οἡ {παΐ νοῦϑο. 

Ιῃ 2 Οον. ν. 17, γέγονε καινὰ τὰ πάντα, ἰδ ΜῈ}]} 

τοηονο “4}} {πη σ8 ἄγὸ θδοοπιθ πον, Δ. Υ, Το 

ΡΓΌΘΟ85 Ὀοὶηρ ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις. 

Τὴ {με ΟἹα Τεβέαμιθηΐξ, ἐπ ἢγϑε ᾿πβίδηοθ γα τηθοξ 

ψ Γἢ οἵ {Π6 ἴθγτῃ " θθοδπηο,᾽ 15 ἴῃ θη, ᾿ϊ. 7, γι μογὸ 1ξ 

18. βαϊ4 οὗ 8 ῃηΐγδ0]6, ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν 

θδοδπη6 ἃ ᾿ἰν!πρ; 50 α];» ἌΗ: ΘΟ ΕΟΙΙν, ΕῸν ἴῃ ἐπ18 
6888 {Π6 ἀρθηΐ (ΟΡ, 15. τηθῃςϊοποά, απ ἔπ ῬγΌσο 85 
18, π6 ἔνγο πηῖγᾶ0 168 ἔπλασεν καὶ ἐνεφύσησεν --- πνοὴν 

ζωῆς" ἴΠ656 ἔνγο ΡΥ ΘΙ ΠῚ ΠΑΤῪ τη] ΓΔ 0}65 Βοΐηρ τοι ξ, 
Π6 τϑβα]ῦ τναβ, [Πδὺ πηδὴ “ Ὀδοδπηθ᾽ ἃ ἸἸνίηρ; 50] αἴτου 
16 δά γβοοϊνθα 1{. [ἢ {118 ὁᾶ86 “ νγᾶβ τηδά θ᾽ ψουᾶ 

'Βανθ θθθὴ οαΐξ οἵ ρμ]αδο, ἃ5. ῬΈ]]Ο ρτόρουν γθιμανκϑ τὶ 
ξι- Ρ 

κ᾿ 

οὗτος 

4 Ἷ Ν Ν » - “ , Μ " » 

ανὔρωπον δὲ τὸν ἐκ τῆς γὴς λογιστέον εἶναι νοῦν εἰσχκ 
᾽ὔ, , Μ» “.Ὁ " 

νόμενον σώματι, οὕπω δ᾽ εἰς κεκραμένον, ὁ δὲ νοῦς 

᾿γεώδης ἐστὶ τῷ ὄντι καὶ φθαρτὸν εἰ μὴ ὁ Θεὸς ἐνέπνευσεν 

1 οουἹὰ ποῦ ὈῈ τοπάονοα αὐτῷ δύν ἀληθινῇ ἧς τό ) νε ᾧῷ δύναμιν ἀληθινῆς ζωῆς" τότε γὰρ γίνεται 
Ἁ ᾽ , ΄ὔ ᾽ Α ᾿ ᾿ , 

καὶ οὐκέτι πλάττεται εἰς Ψυχὴν, οὐκ ἀργὴν 

καὶ ἀδιάπτωτον ἀλλ᾽ 
᾽ Ἁ Ν - "» 

εἰς νοερὼὰν καὶ ζῶσαν ὄντως. 

ΤὴΘ Μοιηρ 16 αἰ80 σθη 6 γ5 ΘΟΥΎΘΟΕΪῪ 1 ΠΥ ἴῃ {πα 

γοῦβ6, ὈὉῪ Διο ΠΟ ΠῚ “ θοοαπηο,, ἀμ ποὶ Ὀγ Δ ΙΕΡ 
ἐν 88 Ἰη8 46 88. ἴῃ {Π18 141} νϑῦβο. 

Ιη ὅεη. χῖχ. 96, 1,οὐ᾽8 να ἐπέβλεψεν εἰς τὰ ὀπίσω 

--καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός ----“ δη ἃ 516 Ὀδοδιηδ ἃ ρ }1ὰν 
οὗ 5410, ΔΑ. Ψ΄ οουγθοῖν. Τῆς ἀροηΐ τνα8, ἴπ6 οοιϊ- 

τη! μὴ περιβλέψῃ εἰς τὰ ὀπίσω, {6 ῬγΌΟΘΟΒΒ γὰ8. χαὶ 

ἐπέβλεψεν, πα {Π6 τοβα]ς γα {παξ 5ῃ6. “Ὀδοδηιο;, 

ἕο. 1 5}18}} γϑπιδιὶς ΡγΘβθητ]ν οἢ ἴπς Ποῦτοιν οἵ 
{818 νθ 86, 

ΤῊ βᾶπη6 ἈΡΡ] 105. ἕο οἷ... χ]ῖχ. 14, πιοτὸ ᾿βεδοθαν 
τὸ καλὸν ἐπεθύμησεν ---- ἀναπαυόμενος ----ἴ 6. τοϑας οἵ 

ὙΒ1Οἢ τγὰ8 {Παὲ ἐγενήθη πὸ “ θοσατηθ᾽ ἃ βογνδηΐ. 

ΤΙ Ἐχοά. ἵν. 8, 4, ψνθυο ἐγένετο ἈρΡΡ]Ϊο5. ἴο ΔΙοβοβ᾽ 
τοῦ, {πὸ ἀρθηῦ νγὰ8 ὅον, 18 σοπηπιδμα ἕο ΔΙοβοβ 

ψγᾺ8 ἔπ ῬΙΌΘΟΒ8, 8Ππα {ΠῸ τοϑαϊς τγὰ8. {πᾶΐ ἐἰὸ το 
“Βδοδπιθ᾽ ἃ βουροιπί. 

ΤῊῈ βᾶπηθ πᾶν Ὀ6 588] οὔ οἷν. χχχνὶ. 18, τποῦρὶι 
ἐὐνα8᾽ τηϊρης θῈ τποτο οοΥτοοῦ ; δηᾶ ἴου {Π6 βᾶπιο 
ΓΘΆΒΟΠΒ {Π6 το ἀοτηρ οἵ Α. Υ., “θεσαπηθ᾽ ἰ8 τῖσμς 
πῃ 1 ϑδπ). χχυ. 87, 1 Κίηρβ χιὶϊ. 80, χῖὶ. 84, απὰ 

Π)8η. 11. 85. Βῖ ἴῃ ἀξεῃ. χὶχ. 30, αηὰ ἔχ. χχχυὶ. 

18, ψθογο τὸ πᾶν ΓΝ οὐΪν, ψἸϊπους κὮ δι δοιϊοῃ 

ΟΥ ἴδοῦ (014 ἐμογθ νυ 18. ποῖ βάθη ἀπ σομρ]οΐα 
{πδῃ οδῃ θ6 νγ6}} ὀχρυθββο Ὀν “ Ὀθοαπιο.᾽ 

50 ἐπιαῦ ποῖ οπο οἵ {Ππ|656 χα πη ρ 65, νυ Πθὴὶ ΘΑΓΟΙΆΪ]γ 
δχαιηϊπο, οαπ θ6 ἐαἰκθὴ ἃ8 ἃ ργοοοάθηξ [ῸΓ γοη ἀθυῖη ες 
ἐγένετο ἴῃ {}18. 14{Π| νοῦβα Ὀν “ Ὀδοδιηο ;᾿ ᾿παβιηιιοὶι 
88 ἴῃ ΟΥ̓ΟΓῪ ὁπ οἵ {Πππὶ δ ἄσοηξ ἃ ἃ ῬΓΟΘΟΒΒ ἈΓῸ 
οἰθ θοῦ βίαι θα οὐ οἰθαυὶν αῃ ἀουβιοοι ; νυ μου 8 ΠῸ 8110}} ἃ 
ὙΠ] πρ; 18 ἄοηο ἴῃ {18 οαδο, δὰ {116 πιϊγαοα]οιιβ οοῃ- 



Ϊ 
Ϊ 

ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΗΕ ΘΟἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΦΟΗΝ. 

2 Ἠοῃπι. 

3 1χ{.}.100. 

“ σοπβέξ, 
Δροβέ, σορί, 
Ῥ.57; θοτο- 

τὰ σης. Νίς, 
᾿ Ζοοχα, οάά, 
Βδηϊ, ὑνΡ. 
242, 246,247, 
δπά σοὐὰ, 
ΜοΡΆὮ. Ρ. 
127. 

5. Αβοθπβ, 
15. ς. νί 1. 10, 
6, 1|,13, 

ἐορίϊοη οἵ οαν Τιοκρ {Έβυ5 θθθη Το] ἃ ἴῃ 1Π6 ργθοθαϊηρ; 

γ 86, ἃ5 1 18 ἴῃ 5. {λ|κε 1. 86, οὐ ἴῃ Κ. Μαίι. 1.20, {πεὴ 

“Βφοδπηθ᾽ τϊσιις μαγθ Ὀθθη ἃ ἢξ το ἀουηρ' οὗ ἐγένετο. 

Οὐ μαᾶ βὸῖ ἃῃ δχρυθββίοη θοῦ 56 ἃβ {παΐ οὗ 
Ζαυβέιη Μαγέγν,} σαρκοποιηθεὶς, ἄνθρωπος ἐγένετο, ὙΨἘΙΟΙ 

15. αἰβοὸ ομα οὗ ἤθ] ἔνς,2 τε] ) ὉΠαπιοδ, ἀμ ὃ ΤῸ Π]ΘΠΠ 
᾿Ναῖι ον 40. χρομδθη, 1Ε πιϊραῦ ποῦ 6 ἱποονγιθοῦ ἴο 880 {παῖ 

“Βθείηρ; τπιδάθ ἤδββι Ηδ θδοᾶπιθ τηᾶη. Βαϊ 85. πὸ 

ἈΠ αΒΙΟΙ 15. πα ἴῃ {818 14} νθῦβα ἴο ΔΠΥ͂ ῬΓΘΥΙΟῸΒ 
βίαϊειηθπξ οὗ ον ΤΟΚΡἾΒ ἱΠΟΔΡΠΔΙΙΟΙ, 10 ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο 
τπ6 {παΐ “ θεοδμηθ᾽ 15 ποῦ 50 ἀθβι να 0]6 8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ 

85. “Μ)ὰ8 τηδα θ᾽ οἵ Α. Υ. 

ΤῊΪΒ 15 ποῦ {Π6 ρ]δοθ ἴο ηΐθι' ᾿πίο πᾶν ραιῦϊοα- 

Ἰαν5; 1 ψ}}} ΟὨ]Υ τηθη οι ὑπαῦ 1ῃ 8}} {Π6 ἀθονθ ρδ8- 
Βᾶρϑβ (Ἄκθὴ ἴτομι (Π6 ΤΙΧΧ,, Ἔχοορῦ ὅδπη. χίχ. 926, 

απ Εχοᾶ. χχχνὶ. 18, ἐγένετο το πάθυβ {πὸ ἩθΌτον 
“Ὁ ΠῚ δὴ ἰάϊοπι τ μοι 18 σοτμτηοη ἴο 811 ἐμ6 ΘΠ ΘΠ ΕΟ 

Ἰαπριιαρθβ, οχοθρὲ {π6 Αὐάθὶο ἃπὰ ἘΠηϊορῖθ. [ἢ 

{686 ἴδ 15 Ἐβχργεββθᾶ Ὀγ νον ..(ὅ, φῇ : “ἴο θ6- 
οοπηθ,᾿ “ βου], τ {Π6 δοο. ΟΥ 5ἰαῦ. σομβῦ. "π ΠΡΙΠΙ 

Πιὰ8. νδυϊοι8 Τηθ ΠΪΠΡΒ ; θα ΘΠ ἰΐ 15 ἰαϊκοπ ἴῃ {ΠῸ 
56η86 οὗ “ἴο Ὀφοομηο,᾽ 1Ὁ ΔΙ ἃ 5 1} 1165 ἃ ΟΠδηρα οὗ πᾶ- 
τα, ἃ5 ἀο65 “Ὀοοοιηθ.᾽ ΤῊ]Β 15 4180 ἔσο οὗ {Π6 Ασταθὶο 

δηα ἘΠΗϊορῖο ἔθυηβ. 00). ΔΠ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ, ὑπο ΌΓο, 
οδηποῦ 6 θα ἴον {π6 Ἰποδυπδίοη οὗ ΤῊΒ ΟΚΑΡ 
νος οαυίίοη ; ἴον Ηδ ππάορνγοηῦ ΠῸ ΟΠδηρο 1ἢ 
ἐαϊκίηο. ἀροη ΗΠ πὶ ον παΐαγθ, θαῦ ππΐο 811} οἰθυμν 
Ης 15 “ρονέεοῦ ον ἃπᾶά ρμορέδος τηδη.᾿ [}ἢπ (Π6 

νογάβ οἱ 5. Θτοροιγβ ΠΤῸΚ επ ΟἸ ΕΔ τ- 
Φωπρ, ἀικότοδρς οτορ, δι καθωπι ἴ ρψ3: 
ΚΤΠοα, ἴῃ ἸΠα 15: 01 ν ἀϊάϑὺ ἴακο ἤρβῃ, ἀπ ἀϊαβί 

ὈδοοπιΘ Τ]Δ} ;᾽ δηὰ “Ποὺ αἸάβῦ θδοοπιο κ6 οὐτ- 

86 |ν68 ἴῃ 81} {π|πρ8 θχοαρύ 81η οῃ]υ." “ον ΔΕΕρ- 

ρωσκι ὄὲπ οὐφηρι εϑϑητεπ φθεὲπ 
οὐλετονδι Πδτδρος Ηρς νγᾶ8 τηδᾶθ τη 
ἴον 8, Ὁ. ἃ τλΐγδ 016, ἴῃ Δἢ ᾿ΠΟΟ Πρ 6 Π510]6 πηϊέν.᾽} 

ΤΙ πιοαηίπρ; οὐ “Ὁ ΓΠΥῚ ἀθονο Δ] δορὰ ἰο, 18 Ριονοά 

ἈΠ ἀΔ ΠΕ] Ὀ. ΡάγΆ}16] ἰπβίδηοοβ ἴῃ {Π6 οορπαία ἀἰὰ- 
Ἰδοίβ.; 96 Ὑ}1}} δ ργοβεηΐ βυίῆοο: “Απᾷ (πο 5Πα]0 

866 {πῸ ΠΟ οἵ 81} {Ππὸ56ὲ Ἡθάνϑιβ ἀπά οὔ 8}} {Ππ|6868 

ΤὨτοπο8, ὅΔΗ : ΒΤ ΔΖ ; ἈΠ : ΡΉΦ  ; ΠΟ ; 

ἐδ σον ; ΦΗΉσϑ ἢ ἀφϑὴὴ σου :; Ὀοΐηρ; σπαηροα 
ἀη0}} Ηδ Ὀδοοιηθ {ἶἰκθ ἀηΐο ψοὰ" ἀρρθᾶγδποο δηὰ 

Δοσου ἴῃς [0 γ ΟἹ ΠΠΚ6 688. 

᾿Εγένετο 18 το πάἀογοα ἴῃ {Π|8 14 νοῦβα Ὀγ Ὑα]ρ. 
“ἰδοΐα πη εϑὲ ;᾿ ϑὅ'γυ. Ἰοσιὶ “ννα5,᾿ “νγ88 τηδᾶθ,᾽ “οαηθ, 

Ἰηΐο οχἰβίεποο, οὐ “ θδσᾶιηδ : ΑΥΔ. ὼ τ δοο. 

Βεὰ. Ὡὰ ; ἀπά Ῥεοῖβ. δῶ, νν88 πηδο,᾽ ΟΥ̓ “ ὈδοδΠη6,᾽ 

Κοᾶπη6 ἱπίο οχίβίθποο ; Αστη. ηΐκ. “νγ88. τηδθ,᾽ ΟΣ 

“Βεοδιπο,, “σάπιθ ἰηΐο οχίβίοποε ; ὅ51αν. ΒΡΙΟΤΡ, 

ἐν 8,᾽ ΟἿ᾽ “οχ βίο, 4150 “ θοοαπηο,᾽ ΜΠ ποπι.; Δ. δᾶχ. 

Ρ8]" τορογιδθη, "νγᾶ8 Ὀδοοπιο.᾽ 

ΤΠοβο οβίοηβ δάορί [Π6 ἰθιτὴβ ὕδμαῦ ΤΌΠΟΘΥ 
δεδβύ ἐγένετο ; ἴον 811 ὑποϑα ἐθῦμ8 μᾶνθ, {|ὸ γίνομαι, 

ΠΟΘ ὑπ π ΟΠ6 πιρᾶπῖηρ. Βα {πΠ6 ἀδουῦβιδῃ ἔὰ8 

ἔμοπ αὐξ ἰν. μρ δε “ννὰβ τοδθ θΟά "γ᾽ οὐ “ΠΘΚΒΙΥ;ἢ 

(πὸ ΜΟπΙρΏΙς πὰ5 ΔΕῈΡ ΟὙΟΔΡΣ “Νὰ τηδάθ 

ἢ65}},᾿ “Τδοίαπι οβί Ὁ πᾶ {πὸ βδμιαϊο Διο ρ ρϑκε 

“νγὰ5. Ἰηδθ πηδη.᾽ ΤΠ6 {}}] ἔογος οἵ ἢ “ ἤθιϊ,᾽ νοὶ] 

ΕἸλοοΓο,᾽ ΠΙΔΥ Ὀ6 566 ἴῃ 500 ἃ Ῥᾶββαρε ἃ58. δι΄ 

Δῖρ οτοειτ---εἴο ἢ ΟὝΟΕΙ ΠῚ “ἀπ 1 νγὰ5 πιδᾶθ 
Πρ ον ῃ θη 1 τγὰβ Ὀδῖπρ; Πρ ΐ.᾽ 

Τ0 15, ΒΟ ΥΟΥ, ἱΠῚΡΟΒΒ10]6 ἴο γθηάδι Ἰπΐο ὁπ Δ }- 
δαδρο {Π6 Ψ ΠΟ]6 πηθδηϊηρ; οἵ {Π6 56 Βθν ἃ] (θ ΠΊ8. 

--τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν .----““ Ἠ18 ΘΊοτγ, [Π 6 ΚΊΟΥΥ ἃ8 

οἵ; δο., Α. Υ.; “Ηἰ8 βΊονυ, βἴουυ 85 οἵ, ἔζο., ΚΒ. Υ͂. 

-πιρμῦ. 

“ΤῊ Θ᾽ ἴῃ ὑπ6 ΒοΘο Πα οἴδιιβθ 18 οἰθαυν οαὐ οὗ ρμΪδοο ; 
10 15 ποῦ ἴῃ {μ6 τρεῖς : ἃπμα βίποο 1 ροϊπίβ ἴο ΟἿ] 6 

ΒΊΟΥΥ ἴῃ Ραυο]αν, “{ΠπῸ ΡἹοΡυ,᾿ τ{ οδηπού θ6 “85 οἵ 
ψ ΠΟΙ. Ἰθᾶνο5 10 ἸηΠ46ἤπηϊ06 : Ὁ Βῃου ἃ Ὀ6 “ἃ βῇουν, οὗ 

“ΒΙουγ.᾽ Βυῦ ἃ8. “β]ουγ 15 ποῦ ἃ ραρι. ποὺ, “ἃ 
ΒΙονγ’ ψουἹὰ πᾶνε ἈΠΟ ΒΘη86 ; 80 {ῃαῦ “ »]ου γ᾽ 15 
{Π6 ΟὨΪΥ οονϑοῦ το μἀθυηρ; οὗ δόξαν ἴῃ {118 Ρ]δ0ο. 

--ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρὸς, “48 οἵἨ {π6 οἷν θ6- 

δοίη οὗ {π6 ΒΆΤΗΕκ,᾽ Δ... ; “ἴτοπι {πὸ ΆΤΗ ΕΚ, 

Β. Υ.,--ἰὐεοεϊον. 

γον. 15. 

᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ.---““ ΦοΙπ θᾶγ υυ]ῦπ 655," Δ. Υ.; 

“Φόμη Ὀθαγοίἢ τυ ιζη6585,᾿ αὰ. γ΄, καὶ κέκραγε---“ πᾶ 
οΥἹ6α,᾽ Α. Υ. ; ““δηὰ οὐἱϑ," ΚΒ. Υ. 

Οχ {πο ψο]6, ρου μα ρ5, 1Ὁ γγο ἃ Βθθ πὶ τηογ πϑία- 

ΤᾺ] ἴο δαορί {πὸ ραϑὲ ἴθηβο ψἹἢὰ {πὸ Δ. Υ'., βῖποο 
{Π6 {πιὸ ΔΙ] ἀρ ἴο 15 βοπθ Ὀγ. Αὐ {Π6 8816 {1π|6, 

ὙΠΟ πον {Π 6 ΕἸδίου!οα] Ῥγοβοηῦ οδη 6 Το παἀορθ ἰηΐο 

ἘΏΡΊΙ5. ὈΚΥ ΤΠ βᾶπηο ἴθηβθ ἰδ 15. Ὀεϑύ (0 0 80, ἃ8 ἴΐ 
Βῖνοβ βιθαΐθι τα] ν ἰο {Π6 παυγαῦϊνο, ΤΠ ΠΥ, 

18. ΤΊΡΕῦ ἴῃ ΤΌΠΟ ηρ κέχραγε ὈΥ ὑπ Ῥιθβοηΐ ; ψ6 
μᾶνα 1Ὁ ΜΠ ἔνο ρυθβοηῦ ἴθη868. ἃπα νῦν ἴῃ Αὐ]βίο- 

ΡΒδΠ68,----3 

νὴ τοὺς θεοὺς, νῦν γοῦν ᾿Αθη- 

ναίων ἅπας τις εἰσιών 

κέκραγε πρὸς τοὺς οἰκέτας 

ζητεῖ τε ““ ποῦ ᾽στὶν ἡ χύτρα ;" 

--ὃν εἶπον.----“ οὗ ψ οι 1 Βραϊκο,᾽ Α. Υ.; “ οἵ ννῃοηὶ 

Ι 5414," Κὰ. Ὑ.--τὶρμῦ. 

Ὃ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ἔμπροσθέν μου γέγονεν" ὅτι 

πρῶτός μου ἦν.--- Ηδ {πᾶ0 ΘΟΠΊΘΕ}} ἴοι πιο 18. Ρ1Ὸ- 
[εὐνοὰ θοίογο τηὸ; ἰοῦ. ΠῸ νγὰβ Ὀοίονο τπο,᾽ ΔΑ. Υ.; 

“Ἠρ {Πα οοτποίῖ Αἰον πιὸ 18 δἀναποθα Ὀοίουο Π6 ; 

θοοαιβο ἢ νὰ θοίουο τηο,᾽ τὰ Υ, 

ΤῊΐ5. συνεσκιασμένη μαρτυρία, ἃ5. ὃ, ΟΠ ΓγΒοβίομηϑ 

08}}5 1{, θα ΠΠ]οα πὸ ἤνο οαγποβύ πιο 10 ἸΔθοιιΓοα ἀρΡΟῸΠ 
10 53. 80 {ΠπᾶὉ 1 5118}} ἀββιινο αν ποῦ βοῖνο {Π|ὸ αἰ οα] γ. 

[Ὁ 54». 1. 

1 Ῥιβεὶβ 
Βορμῖδ,».30, 
10. 

3 ἤδη, 070. 

3 Ἡοτῃ ΧΗ, 

4 8500 Ργοΐ, 
τὸ Κὶ ν. ν. 
χίν. 



Ηόομι. χεϊ!, 
1.ς. 

5 Ῥαχ. 40. 

3 Θοπηπι, 
ἴπ 5:5, ΥῸ]. ἰἱ, 
Ῥ.90, οἁ. ΘΟ]. 

, 

1.6 
Ἡσοια, χίϊ!, 

ΤῊΐ5, μουγονοῦ, 86 πι8 (0 ᾿ἴ6, ποῖ 80 πηῦοῖ ἰπ {Π6 

86η86, Μ ΕΪΟΝ 15. ΟὈνουβ. ἴῃ Οτοοὶς ἀμ ἴῃ οἴμον ἰδη- 

σαλρσου νι μἰοῖ δά τη [1,6 Βᾶπι6 σοΠβίγιοἰϊοη, ἃ5 ἴῃ {6 
ἐπ ΡΟ ΒΒ ΡΠ ΠΠ ν᾽ οὗὨἨ τοπαάουίηρ: [π6 Οὐ σῖπα] ἰπΐο στατη- 

παίϊοα! ἘηΡ ἰδ  μοὰῦ ἃ ῬαγΆργαβο. ΤῊ6 Βθηβ8 

ΔΡΡΘᾶτΒ ἴο θ6 (μ15: ὁ ἐρχόμενος, δ {Παῦ 18. Θοιηϊης;, 
δὐουξ 0 ἀρρθᾶν ΡαὈ]ΟΙΥ 85 ἃ ΡυΌΔομοῦ οὗ ἴΠ6 βΌΒρεὶ, 
- ὀπίσω μου, ὈΘμϊ πα, αἴτεον πιο, ἴογ 1 τν8 βεηΐ θθίουο 

Ηΐϊμ ἴο δηποῦπος Η 8 σοπιίηρ αι 0 ριθραγα Ηἰβ 
ὙΑΥ ;--- γέγονεν ἔμπροσθέν μου, 18 (α ἀφοϊαγτοα ἔοι) Ὀ6- 

ἔονθ πὶ, [ἂν Ῥγθίθγα Ὁ]. ἴο πιο, θοοασβα Ηδ 18. ἔδυ. 

διοαίου (μ8ῃ 1: ΠΟΒ6 8ιοθ8 1 ἃπὶ ποῦ ψουίῃν ἴο 
τη ]οοβα ; ἀπ ὑποτοίογο, Ηδ 18, 5118}}, οὐ ου σης ἕο, θ6. 

Ρτοίοιτοα ἴο ππὸ ; ἐντιμότερος ἐφάνη, ὃ. ΟΠ γβοβίοιι, 
νῊν ἵ--ὔτι πρῶτός μου ἦν, θεοᾶιβε ΗΘ οχίβίβα Ἰοηρι, 

θείουε πιθ, θύθι ἔγοτα 8}} εἰθυπὶίν. 

ες τυβὲ ποῖ ἴουσοῦ ἰο σοπηροῖ ἔμπροσθεν 10} 
ὀπίσω, αι ἰο ἕαϊκα γέγονε ἴῃ ἃ ῬιΌρΡὨοὗΟ Β6η86 : οὐ 
γὰρ εἶπε, γενήσεται, βᾶγ8 δ. ΟἸγγδοβίοι,; ἀλλὰ, γέ- 

γονεν. ὅτι ἔθος τοῦτο τοῖς προφητεύουσιν ἄνωθέν ἐστι, 

ὡς περὶ γεγενημένων πολλαχοῦ περὶ τῶν μελλόντων δια-, 

λέγεσθαι. Βυῦ Νομμηι52 ἀπάοιβίοοα Ὁ βοπιονῃαΐ 
ΑἸ γ πεν, ---- 

πρῶτος ἐμεῖο βέβηκεν, ὀπίστερος ὅστις ἱκάνει 

ὅττι μευ ἦν πρώτιστος--- 

"τῆς τοῦ Προδρόμου μαρτυρίας. 

ΟΠΪΚ ὍΡΟΝ {Π|8 Ῥαββᾶρθ, θαῦ ρου ἴΠ6 βθορα οἵ ἃ 

Ψ ἘΠ Οὐ ροιϑ βαγ8: ἁιδάσκει δὲ ὁ βαπτιστὴς πῶς 

ἔμπροσβεν αὐτοῦ γέγονεν ᾿Ιησοῦς τῷ πρῶτος αὐτοῦ, 

ἐπεὶ πρωτότοκος πάσης κτίσεως εἶναι, διὰ τοῦ" ὅτι ἐκ τοῦ 

πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν. διὰ τοῦτο γάρ 

“ιὰ 
Ἔ ἘΩΡ τως Ξ ν 

τοῦτο δὲ νοῶ αὐτὸν πρῶτόν μου ὄντα καὶ τιμιώ- 

φησιν" ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 

᾿ Ν ᾽ ΩΝ " “ ΄ ᾿Ν ᾿ - 

τερον παρὰ τῳ πατρὶ, ἐπεὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ 
ΨΥ. ΓΗ αν, " “- - ΦΑ ΄ Ἢ 
εγώ τε, καὶ οἱ πρὸ ἐμοῦ προφῆται εἰλήφαμεν, χάριν τὴν 

θειοτέραν, καὶ προφητικὴν, ἀντὶ χάριτος τῆς κατὰ τὴν 

Βυι ὃ 

ΟΠ υβοβίομι᾽β θχρ ἃπαῦοη. σνθη ον 18 θοίίου ; 
ἔμπροσθεν σαῃποῦ Ὀ6 ἰακοη Οὐ μουνῖβα {Πδῃ ἴῃ δηίϊ- 

{Π|6518 ἴο ὀπίσω; Οὐ ΘΟ νν 86. Ὁ 185 ππδθ ἕο τηθδῃ {πὸ 

Τὸ {18 δ. ΟΠ εγβοβίοτη 

Βα γ8," τίς γὰρ οὕτως ἠλίθιος καὶ ἀνόητος, ὡς ἀγνοῆσαι, 

προαίρεσιν ἡμῶν ἀποδεχθεῖσαν παρ᾽ αὐτῷ. 

58 Π|Ὸ {πϊηρ’ ἃ8 πρῶτός μου. 

ὅτι ὁ ἔμπροσθεν αὐτοῦ γενόμενος, πρῶτος αὐτοῦ ἦν; Εἰ 

γὰρ περὶ ὑπάρξεως τῆς προαιωνίου, οὐδὲν, 

ἕτερόν ἐστι τὸ λεγόμενον, ἀλλ᾽ ἣ, ὅτι ὁ ὀπίσω μου ἐρχό- 

μενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν.---Γοὐναντίον γὰρ, 

εἰ τοῦτο ἐβούλετο δηλῶσαι, ἐχρῆν εἰπεῖν, ὅτι, ὋὋ ὀπίσω, 

μου ἐρχόμενος πρῶτός μου ἦν, ἐπειδὴ καὶ ἔμπροσθέν μου᾽ 

γέγονε. 

Τὰ τοδάϊηρ {Π6 βανίηρθ ἀπ ἀοϊηρ5 οἵ 7 λπ {πὸ 
Βαριϊδὲ τοοοσάθα Ὀγ δι. Τολη, ννὸ πιιϑὲ Ὀθδν ἴῃ ταϊπα 
{πα Β6 νοΥῪ ΡΓΟΌΔΌΪν νυ Ἰβιιοα ἴο ΘβίαὈ] 15}. {π6 ἴδοι, 
ἔγοπι. ἔπ Ἰθαρ δι 5. οὐ ᾿ἰρ8, ἐμαὶ “6. ννὰβ ποῖ {π᾿ 
Οππιδτ,᾿ θαΐ ἰηΐουίου το Ηϊαι ἴῃ 4}} τοβροοῖβ; ἃσαϊηβε, 

πὸ ορίπίοι οἵ {πὸ ἀἰβοῖρ] 65 οἵ Τολνα εἰ Ἰθαρεϊδε πο, 

ΝΟΤῈΞ ΟΝ ΤῊΗῈ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. 27 

Βο] ἃ ̓ἶπι ἰο θὲ ἴῃς Μοββίαιι. γε Κπονῦ ἔγοτι ἴΠ8 
Ο5ρ6}, {μα Φομη τπ6 θαρεϊβὲ ννὰβ μοὶ ἃ ἴῃ βυθαΐ 
ΒΟΠΟῸΓ διποηρ ἴθ {ον 8, ἀπ ὄνοὴ Ὀγ Ποτοά. [Ιἢ- 
ἀθοά, Τοβοριβ (6115. α8,} {πα Ἡογοὰ τνὰβ ἀοίοαϊοα 

Ὀγν Ατοίαβ, Κίηρ οἵ Αγαθία Ῥεΐγεθα, ἃ8. ἃ Ῥαβμπηθηΐ 

ἴον δῖβ Βανίηρ: θεμοαάοὰ Φολπ {πὸ Βαρτῖβε. Τισὶ δὲ 
τῶν ᾿Ιουδαίων ἐδόκει ὀλωλέναι τὸν ᾿Ηρώδου στρατὸν ὑπὸ 

τοῦ Θεοῦ, καὶ μάλα δικαίως τιννυμένου κατὰ ποινὴν 

᾿Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Βαπτιστοῦ. κτείνει γὰρ 

αὐτὸν ᾿Ηρώδης, ἀγαθὸν ἄνδρα, καὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους 

κελεύοντα, ἀρετὴν ἐπασκοῦντας, καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους 

δικαιοσύνῃ καὶ πρὸς τὸν Θεὸν εὐσεβεία χρωμένους, 

βαπτισμῷ συνιέναι, ἕο. 85, ΟΠ γγβοβίοιϑ δ᾽ 465. ἴὸ 

818 Ῥαββᾶρθ, μοῦ ἢ ἀπάοτβίοοα οἵ (ῃς ἀοβέττο- 
ὕοπ οὐ Φογιβα]οπι, πα 8αν8, ᾿Επειδὴ γὰρ πολὺ τὸ 
θαῦμα εἶχον τοῦ ἀνδρὸς τούτου πάντες οἱ ᾿Ιουδαῖοι--- 

ἀπ’ αὐτοῦ τοίνυν τοὺς ᾿Ιουδαίους ἐντρέψαι βουλόμενος 

(ὁ μακάριος ᾿Ιωάννης,) συνεχῶς αὐτοὺς ἀναμιμνήσκει 

ΤῊϊβ ΤΠγον5 Ἰρσμξ, ποῖ 

διτοαῦ ρουίοη οἵ δ. Φο πη 8 ἀοβρεὶ. 

Τη6 ϑγτῖδς μὰ58 ὧς Δ λο το ρο σι-Ν Ἶοσιο 

“Ὡς τ ΟΟΙ͂ ὑϑο, Ὁ» “Απὰ Πδ νὰβ Ὀοίουτε πιο, 

Ὀεοδαβ Ηδ 8 οἱἄθι, δῃξουίου ἴο τηθ. Τῇ Αὐδῦ. 

δηἀ ἘΠ]. γοδᾶ {Π|0 βᾶπιθ. Τ}6 Μθρι. διοαρίορπ 

ἔροι χε πῈ οὐ «ορπ ἔρον ρὼ πε. “Ἂς 
μαι} ρυθοθάθα πιὸ θθοδιβο ΗΘ νγὰβ " ρυῖου 'λὸ 'ρβο. "ἢ 
ἀδουῦβ. ἃπα Ατὐπ). στο ψ ἢ ἔπς ὅτ. δηὰ Α. ϑαχ. 
ψΊ  Ὑ ]ς’., “δηΐο πὴδ δοίαβ οβδ ααΐα ρυΐου τὴὸ γαῖ. 

Οἱ {πὸ ψιΒο]Ὲ ἔμθι, ἰξ ἄοεβ ποῦ ἀρροᾶῦ ὑπαὶ 186 
ἘῸΝ. 18 δἀναποοὰ θοίογο πλ6,᾽ 15 80 βοοα ἃ τοπᾶου- 
ἵπρ οὗ {π6 τρεῖς 5. ὑπὸ Δ. Ὑ΄. “15. ῥγοίοσγοα θοίογο 
τη. [1 νου], Ῥουμαρ8, βυσροβὲ {Π|6 αἰτογαϊίου, τ 

ΔΠΉΙΒΒ10]6, οἵ “1ο᾽ ἰπδιοδα οἵ “θοίοτο ; “Ηρ ἰβ σγοαΐου, 

τ ποτα ΒΟΠΟΆΓΆΌΪῈ ὑπδὰ 1; ἐμπογοίοσο Ηφ 15 ῥγοίουδθιο, 

Οὐ ΡΓΕίουγοα ἴο πηο.᾿ 

γον. 16. 
Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, 

καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος.---- Απὰ οἵ Ηἱἰδβ [Ὁ]π6585 ᾶνὸ 

41} τν τοοϊνοα, ἀηἃ σῦᾶσθ ἴου στᾶοο," Αι Υ.; “οαξ 

οἵ Η!β ἔᾺ]π685,᾿ ἢν. Ὑ.-ττιθογο οοτγτοοῖ, 

Τῆς ονίβοιβ ἐγδηβὶαιοὰ ἢντθὲ χάριν ἀντὶ χάριτος 

Ὀγ “Βτδος ἀροῖ στδοο :᾿ Ὀαΐ αἰτουναγὰβ {πον γοϊασποα 
ἴο {6 τοηἀογὶηρ οἵ Δ. Υ΄.,3 ΔΕ Βοαρἢν ἀπο ν σομβι ον 
815. 1655 1πὲο Πρ 10]. 

οἴμπου ἰηϑίδησοβ οἵ σουϊβίοη, ἰβ ἃ ἰοββοῦ ἴο σογίαϊῃ 

τ Κ᾿ 688 γα ηβ᾽αΐουβ πὸ ἀο8] τ ἔμ Ὑοτὰ οἵ ον 

ἃ5. πον νοι ὰ τ} ὁπ οἵ Ἰμιοῖδ᾽Β ἀἰδοσιοβ. 1 
Ὑ}}} ποῖ, οἵ οοιγεθ, Βροδὶς μοι ἴνοῖν, νὰ ξ ΟὨΪΥ τοπιατκ 
{παῦ ἃ8. ΘΡΟΥΥ ὁπ6 ΚπονΒ {ποῦ ἅτ ὕπνο ἰπίογργοία- 

Ομο 15. {8 θεδατα] 
ΡΑΡΆΡ γαβο οἵ δ, ΟΠ νβοβίοιη, ἡ 0 βαν8. {παξ χάριν 

[ἰοὰ5 οἵ χάριν ἀντὶ χάριτος. 

Τμοὶν πιοἀοταϊίοι ἴῃ {μὶβ δηὰ α 

1 Απεηυΐε. 
Ζαὰ. 14". 
χυ!. ας. δ.οἀ. 
Ηυά». 

3 ἴῃ Ἠοχῃ. 
ΧΕΙ, 

4 Ἡσοπι. χίν. 
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ἀντὶ χδδιτοτ--τῦε ἐκνὺς ὅτι χάριτι καὶ ᾿Ιουδαῖοι ἐσώθοντο, 

Οὐ γὰρ διὰ τὸ πολυπληθεῖν ὑμᾶς, φησὶν, ἀλλὰ διὰ τοὺς 

πατέρας ὑμᾶς ἐξελεξάμην.---καὶ ἡμεῖς δὲ χάριτι πάντες 

Οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς, 

Οὐ 

Οὐδὲ γὰρ δὴ μόνον 

ἐσώθημεν, ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πολλῷ μείζοσι καὶ ὑψηλοτέροις. 

τοίνυν τοιαύτη παρ᾽ ἡμῖν χάρις. 

ἁμαρτημάτων συγχάρηρις ἡμῖν ἐδόθη (ἐπεὶ κατὰ τοῦτο 

κοινωνοῦμεν ἐκείνοις" πάντες γὰς ἤΠΑ ΟΡ»): ἀλλὰ καὶ 

δικαιοσύνη, καὶ ἁγιασμὸς, καὶ υἱοθεσία, καὶ Πνεύμα-. 

τος χάρις φαιδροτέρα πολλῷ καὶ δαψ.:- 

λεστέρα. Διὰ ταύτης τῆς χάριτος ἐγενόμεθα τῷ 

Θεῷ ποθεινοὶ, οὐκ ἔτι μόνον ὡς δοῦλοι, ἀλλὰ καὶ ὡς 

υἱοὶ καὶ ὡς φίλοι. ΤῊ]Β 1η οΥΡγοδ 0. 15 ΔΡρΡΑΓ ΠΕ. 

Ὀουπθ ουὐ Ὀγ Ἰΐοπι. ἵν. 18---16; χὶ. 4, ὅ, ἕο. ; 11 

ἴα κο5 ἀντί ἴῃ 18. ΤπΠ0 6 Ὀδι8] 56η86 οἵ “[ογ,᾽ {Π} 18, 

Αὐπηθη,, ΜΙ θη Ρἢ., πὰ Ῥουβ., “ἴῃ θχοῃδηρο οἵ; ἃπὰ 

. ΑΥδῦ., ὅγγ, “Ἰηβίοδα οἵ, Βα Κ΄. Ογν],} ΤΠοορῃΥ- 

᾿Ἰδοί,2 απ Οὐΐροη," ἀπαογβίαμ χάρις το θῈ {Π6 βἱν 
οἵ ΡῬΙΌΡΠΘοΥ νυ ον Φοη {πὸ Βαρειβὺ μδα γθοοῖνθα Ἰῃ 

ἃ Βτθαίοι ἄσρτοο: δηλοὶ καὶ τοὺς προφήτας ἀπὸ τοῦ 

πληρώματος Χριστοῦ τὴν δωρεὰν κεχωρηκέναι, καὶ τὴν 

δευτέραν χάριν ἀντὶ τῆς προτέρας αὐτοὺς 

50. εἰληφέναι" ἀἸπιοξέ ἴῃ ἔπ 6 ννονβ οὐ ΝΝΟΠΠ.5,--- 

ἡράμεθα ζαθέου πληρῶματος ὄψιμον ἄλλην 

ἀντίβετον προτέρης χάριτος χάριν"---- 

ΤῊΘ οἴποὺ Ἰηξεγρυοίαίοι οἵ χάριν ἀντὶ “χάριτος, [1.68 
ἀντί ἴῃ {16 1655 ΘΟΙΏ ΠΟ 56η86 Οὗ “ὉΡΟΙ,᾽ “1π Βι6608- 

5101 ;᾿5. πκ6 ἐπί ᾿η ΡΙπαᾶδν,----ῦ 

-- ἐσλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐσλοῖς 

ἔργα θέλοι δόμεν. 

ΤῊ ΪΒ. 5686 15 Βαρρουίοα Ὀγν {Π6 νγ6}}- πουγη ρᾶββαρα 
"οὗ ΤΉ ΘΟΡΙ8,----ὔ 

τεθναίην δ᾽, εἰ μή τι κακῶν ἄμπαυμα μεριμνῶν 

εὑροίμην, δοίης τ᾽ ἀντ’ ἀνιῶν ἀνίας. 

7, [0 ὙΠΟ 1 πνουἹὰ αὐ, ρουμαρ8, ἔγοῦλ “Π βοΠν]08,--- 

ἀλλ᾽ ἀντ᾽ ἀγαθῶν ἀγαθοῖσι βρύοις, 

41ε Πελασγῶν. 

δηᾶ---9 

ὄνειδος ἥκει τόδ᾽ ἀντ᾽ ὀνείδους. 

, ἴον ἴῃ Ἐπ 1ρΡ1468.---}Ὸ 

- χάρις γὰρ ἀντὶ χάριτος ἐλθέτω, 

ἀντὶ τη6 88 “ἴον,᾽ οὐ “᾿Ἰπβίοαξ οἵ. 

ΤῊ5. Ἰαδὲ ᾿πἰουργοίαίοη οἵ χάρις ἀντὶ χάριτος ἴῃ 

{μ18. 151}} νϑυῦβθ βθθηβ 10 θ6 {πῸ υἸρΡῈ ὁπ ; 1 ἤονν8 

Τηογ6 ΠΑΓΆΓΆΪΥ ἴγοτὴ 18. ΘΟ ΠΟΧΙΟ ὙΠ ἐκ τοῦ πλη- 

ρώματος αὐτοῦ, {π|6 {]Π688, ον ΟΥ ἤον!πρ; το 65 οἵ ΠῚ5 

᾿ ἔριν. 1.6, στᾶσο,}} ν ΠΙΟἢ. 88 Δρουηἀ6α ἰονναγ 5 18, 

Χάρις δ᾽ ἅπερ ἅπαντα τεύ- 

εἴα βνατοῖς, 

ΤῊΙΒ 18. {π6 βθῆβ δάορίθα Ὀγ ἰῃ6 ὅ1͵ὰν. δῃᾷ ΕἼΗ. 
Ὑ ΘΥΒΙΟΠΒ ; {Π6 Ἰαΐίοι οὗ ψ μ] ἢ, 16 10 τοβϑίβ οα δας ποηέϊο 

ΜΒ. 15. ΨΕΡΥ ΘΧρ] οὶ ; ἴον Ὁ ΤῸ ΠΟΙ Β χάρις ἀντὶ 

χάριτος ὉΥ Δ: θ : ΤΠ - ΠΡ}: 111: 
ἴον, οὐ “Ἰηβίθαα οἵ σιᾶδθ, ουδὲ ἃπᾶ ἀθονο σι! "ὰρο.ἢ 

ξῖδοῦ 

ΑΒ ἴο πλήρωμα 1ζ 18 ἱπηροϑ5! 016 ἴο τοδά 10 ἴῃ {Π15 

ΡΪδθ6, 88. Ψ}6}} 88 'ἰπ Ερῃ. 1. 98; 111. 19; 0]. 11. 9, 
ὅζο., ψΠΠποὰΐ {π]η Κη; ἐπαΐ, ἃ5. 10 Πὰ5 μεθα ποις, 

86 ΒΟΙΥ ΑΡροβί!οβ μιδὰ ἴῃ νἱθνν ποίϊοηβ ριον Πηρ; ἴπ 
{861} {π|6 ἴῃ ΟΠοοβίηρ (Π]5 ἴθα. [Ι͂ἢ {πς Πίστις 

Σοφία, ἃ ποβίϊς νους ἴῃ ϑδμιϊο, οὐ {πὸ {ἰπι6 οἵ 

γαϊθηύηιβ, οὐ. ψυυϊ θη. ΡΟ μᾶρ8 ὈΥ βοῖηῆθ Ορβῖΐα 

ΔαΐΠοΥ, να ἢπα 5ι10}} ῬΆββδρ'68 ἃ5 [Π686: “ψ ῃθη δ πδὺβ 
ἀρΡρθαγθα ππίο ΗΒ αἰβοῖρίοβ. αἰΐον ΗΠ 5. υΘβανυθοιίοη, 
δ 5αϊὰ ὑπο ΤΠ θηη, 1 οπι6 ΡΟ πὶ {Π6 ἢνδὺ ππυ βίον 

“Ἰηδίοαα, οἱἁ,᾿ ν]10}} 18 {Π6 Βθη88 ἀπάοιδίοοά ὈΥ ὡς (ῃς (Ἰβοῖρ]65 ἐπουοίονα ἐποιρς οἵ {Πππᾶΐ τη γϑίονυ, 
{πᾶῦ 10 γγὰϑ {π6 ὁπ οὐ ρου [βοίϊοι οὗ 4}1 μου θοῦ 5, 

πα {6 μιοδᾶ οὔ 8}, Δ΄ χε ἴὕτοςς πε πλη- 
ρω34.2. ΤΉΡΕΙ, δηὰ {ΠπᾶὉ 10 τγὰβ {πὸ νΠ0]6 πλήρωμα. 

- Ἀπᾶ δἴϊον Ηβ πα βροόκθὴ ἴο {Π6πὶ, {Π6Ὺ 5814 αηΐο 

ὁΠ6. ἈΠΟΙΠΟΙ, ἨΔΡΡΥ ἈΓΘ νγ6, Πα Ὀ]οββοα ἄθόνα 8}} 

πΊ6η {Πα ἀγα ἴῃ {Π6 θαυ}, θδοααβο {πὸ δανιοῦπ Πὰ5 

γον θα ἀπίο τ8 ὑπ6 {πϊηρθ δι΄ ΔΙΓΧῚ “5. πε 

πληρωϑϑλ. 4351 ΠχὼκΚ ΤΉΡΕΙ, ἀπ νγὸ Πᾶνα 
γον α {ΠῸ πλήρωμα ΜῈ 4} 15 ρου θοιοη. Ὁ. ΔΑπᾶ 

Οἰβθνν μθιθ,35. νν6 τοδᾶ {Πα “{πβϑῦ5 Βρᾶϊζο ἀπίο Ηἰβ 
αἸβοῖρ]οβ, δηα βαϊα, Β6ηο]4, 1 πᾶν ον ΔΙν ἔνδυμα, 

ἃ πη 8}} ρόνον 5. Ὀθθὴ βίνθη Μία ἤϊῸπ| {Π6 ἢιδὲ 

τηγϑίοιυ. Ὑοΐ ἃ {16 ψ  1]Ὲ πα 1 ν1}} (6}} γοὰ {Π6 
ψΠΟ]6 πιγϑίουν, τα {ΠῸ ν Π0]6 πλήρωμα, ἀπ4 1 ν}}} 
Β146 πούμηρ; ΠΌπῚ νοι ἔτοπὶ {Π18. ποῦν ; θα Ἰὴ ροῦ- 

ἐδούϊου 1 ψ}}}} ρονίθος γοὰ ἴπ {1Π|6ὸ πλήρωμα, ἃπα ἴῃ 8}]} 
Ῥονδούίοπ (ον 6Π4}) οἵ ἃ}} ρου δοίϊοη, ἃ {ΠῸ πλήρωμα 
οἵ 8}} πληρώματα, ἕο. Τῆι ΝΑ]οπ ΕἸ ἴδ π5 αἰδίονἐοὰ 

{815 11} νοῦβο {Π 8, διηγούμενος γὰρ περὶ τοῦ Σωτῆρος, 
ΚΕ 95 , ᾽ 5 

"καὶ λέγων πάντα τὰ ἐκτὸς τοῦ πληρώματος δι’ αὐτοῦ 

μεμορφῶσθαι, καρπὸν εἶναί φησιν αὐτὸν παντὸς τοῦ πλη- 

ρώματος.3 

“Βα: ουΐ οἵ ΙΒ {Ὁ]1π6885 νν πᾶν τοροϊνοα,᾽" ζο. τουτὶ 

“ἘῸ]η658᾽ ΒΆγΪν τοη ον 8 πλήρωμα, ΘΒΡΘΟΙΆΠ]ν ἴῃ {Π]18 Ἐπ 

ΡΪδοο ; “Ρ]θπῖ θα ἀ6,᾽ ψν Β]οἢ Θοηνο 5. ἃ Βοπιθνν ῃαΐ α1- 

[οτοπῦ ἰάθα, Θοπ68. ΠΘᾶΤΟΥ {ΠῸ αὐθοῖς. ᾿θυῦ ῬΟΙΠΔΡ8 

(πο θοβὺ τοηἀουῖηρ ἰ8β πὸ ΑΥΆΡΙο. καλὸ “Γ]Π 088. ἴῸ 

ον ἤον Ἰηρ,᾿ “νου ἤον,᾿ ἀϑοὰ ἴῃ {Π|ὸ Ῥουβίδη γ6ι- 

510}, 4. Υ΄. 

εν. 17. 

ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη .----“ ἘὸῸΣ [Π6 αν νγὰ8 

σίνοη θγῪ Μοβεβ---ν Ψπϑὺ8 ΟἨκιβι, Α΄ '. ; “ον 

{π6 Ἰανν νγὰ8. σίνοπ ἔπ γοι }) Μο568---Πνοῦρ {Εβῦὺ8 

Οπκιϑι," ΚΗ. Ὑ.--αι μι. 

ΤΊο ππθαῃ]ηρ οὐἨ διά ο. ψόπ. ἴῃ {}}18 νοῦβο Π88. Ὀθθη 

[08.». 1. 



ΟηΔ». 

3 Τρῃῖς. ἰπ 
Δα]. 518, 

4 8566 8150 
Ῥῃαη. 1000, 
80. 

ἘΠ χν.0ὅ. 

5 ὁζγ, τ. 
γΟΙ, ἰϊ, ν, 70 

7 Τάϊοξ, ΟΥ 
Ῥ. 74, οἅ. 8. 

5 Ῥοσβ. 327 

9 1ἃ,1}.014 

10 Τύδοῖι. 
δοο. 

11 ΝΟΤῈΣ ΟΝ ΤΗΕ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΘΌΙΝΕ ΤῸ 5. Ζ20Η Ν, 

ἔαυῦμον. ποίϊοο ἐμαξ πὸ δονρ. Πὰ8. «οι ζου εΐ 

ΚΕ γοπι,᾿ οὐ “ὈΥ Μοβεοβ,ρ ἀπὰ μὰ αι μ ὠἡῤέξα. 
, ΚἸΒτουρΝ,, οὐ “ἤτοι, δεβῦβ ΟΗΚΙΒΤ ;ἢ᾿ ΔΡΡΆΓΘΏΕΥ 
οοἰποίἀϊηρς νυ ΤΠΘΟΡΕγ]δοῦ, ν}}0 βαγ5,2 ὅρα πῶς ἐπὶ 
μὲν τῆς παλαιᾶς εἶπε, τὸ, ἐδόθη διὰ Μωσέως, ὑπουργὸς 

γὰρ καὶ ὑπηρέτης οὗτος ἦν ἐπὶ δὲ καινῆς, οὐκ εἶπε τὸ, 

ἐδόθη, ἀλλὰ τὸ ἐγένετο---αὐθεντικὸν μὲν τὸ ἐγένετο, δου- 

λικὸν τὸ ἐδόθη. ῬΠΘΟΡΕν]δοῖ, μοιγανοῦ, 8 ποτο, ἰΐ 

ΒΘΘΠΙ8, ἃ γαυίδηοθ ΜΠ ὨΪΠΊ5617, ἴῃ βανίηρ {παΐ 

ἐγένετο ἰ8 αὐθεντικόν. ὅδε αὔονθ Νοίθ οἡ δι’ αὐτοῦ 

ἐγένετο, Ρ. 16. 

γεν. 15. 

-ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.---“ Ηδ μα ἀροϊατοα Ἡΐϊμ,᾿ 

Α.ΟΥ..; “Ηδ ἀεοϊατεὰ Ηἰαι,᾽ ΒΚ. Υ. 

“δ οανοά᾽ 1β ρουμαρβ ἐμ θαβῦ σϑηουῖπρ,, 1ἢ ἦ ἀ6- 
Οἷατο᾽ θ6 ἑδίκθη ἴῃ 1ΐ5. εὐ γυη ] ΟΊ ἃ] 5θπι56, ΔΙ ὑΠοασ]ι 1 
ἄο68 ποΐ, Ἔνθὴ ἔποπ, [Ἂν τόπον ἐξηγεῖσθαι, ΘΒ ΡΘΟΙΔΪῪ 

ἴπ {π|15 ῬΙαθθ. ᾿Εξηγεῖσθαι τοῦ ΟὨΪΚ πιθδ 8 “ ἴο {6]] ἴῃ 

ἀοίδι},᾿ πᾶυτάγο, θαὉ 180 “ ἴο ᾿πίουργοῦ᾽ ἐπ6 Ψ1}] οὐ ὑπ6 

ΟΥ̓ΔΟΪ65 οἵ {π6 σοάβ. [Ὁ 15. “νουθαπι υἱύαδ] θ᾽ ἀδοᾶ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠν ἴον ὑπαΐ Ραγροβο, ἀπ νγ6}} βαϊξθα ἰο {Π18 
Ῥίασο, ψπθη 8814 οἵ Η πὶ 10 Πὰ8. ποῦ ομ]ν ἰο]ἃ 8 
οὗ τὰ ΒΆΤΗ Βα, Ὀαῦ τ]ὸ ἢὰ8. τονϑδ]θα, ᾿πίογργοίοά, 

δηἃ οχρ]αϊηθα Η15 ψ}}} ἰο 18. 

ΤΊὰ8. ΕλαΥΊΡΙ(65,.----ϑ 
οὐκοῦν δόκει νὶν στάντ᾽ ἐν ᾿Δργείοις μέσοις 

λέξειν, ἃ Κάλχας θέσφατ᾽ ἐξηγήσατο." 

Βαξ {πὸ Δ. Ὑ. “Παῦ ἀδοϊατοα  βοθπιβ Ὀδίζοι ὑπ δη 

Ἡ, Υ. “ ἀοφοἰατοά.᾽ [0 15. ποῦ ἃ] νυν 8. ῬΟΒΒΙΌ]6 ἰο τ η- 
ἄν σουγθοῦν {πὸ Οὐθοκ δουῖϑῦ Ὀγ {πὸ ἸΏ 5} πη ρον- 
ἔφοϊ ; οὐ ὑπ τρεῖς ρουΐεος Ὀγ ἴΠ6 ἘΠ ] 5}. ρον θοῦ. 
Οπ {πὸ σοπίνανυ, {815 ΒΘΘ 8. ἃ ἢΐ ᾿ηβίαπο [0 {Π8 

ταὶς οὗ τοῖς συδιητηδν, δοσουϊηρ ἕο ψΠ]οἢ {Π6 ον. 
Τηάϊο. 15. ἀβθα, οἰἴπον ᾿πβίραα οὐ {πὸ ρευίθοί, οὐ ἴῃ 

ὅπ 80η86 οἵ {πὸ ρῥγοβθηΐ, ὑν {π6 θα οἵ οοη- 
Ὀπαἰῦν, 6.6.» 

νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες" 5 

“ΡιῸ ὀνόω σε κατὰ τοῖον οἷον (τοῦτο δὴ ἔειπες" 8885 

Ἡονπο. 

Τὴ δα αιτοη ἴο {πὸ Θχδηιρ 68 πιθηἰἰοποᾶ ὃν ἸΚἀμππον, ὃ 
᾿Δμα Ὀγ Ὑ κοι, 7 ἕο Ῥύονο Ὁ, {Ππ| [Ὁ]]Ονν μος, ππὰν θ6 
πμθηζοποα : ἔγοαι “5 ον }08,----ῦ 

τοιῶνδέ γ᾽ ἀρχῶν νῦν ὑπερμνήσθην πέρι. 

πολλῶν παρόντων δ᾽ ὀλίγ᾽ ἀπαγγέλλω κακά. 

. δη4---9 

ὀτοτοὶ βασιλεῦ στρατιᾶς ἀγαθῆς 

κόσμου τ᾽ ἀνδρῶν 

οὃς νῦν δαίμων ἀπέκειρεν' 

ἔγοπι ΡΠ ο168,----10 
- ΤΥ Ἐπ , 

πα γῦτ ἣν ἐργάστεον 

ἔχρισα μὲν κατ᾽ οἶκον ἐν δόμοις κρυφῆ 

μαλλῷ--- 
δηα---ἰ ι 14. Α,.274, 

446, 450, ἄο. 
νῦν δ᾽, ὡς ἔληξε κἀνέπνευσε τῆς νόσου, 

κεῖνός τε λύπῃ πᾶς ἐλήλαται κακῇ--- 

Δηἃ ἔγοπ ΧΘΠΟρΡΟΙ,2 καὶ γὰρ νῦν, ὅτε ἄνευ ἡμῶν. 

προσελάσαντες ἐκινδυνεύετε--μάλα δὲ αἰσ- 

χύνεσθαι ἡμᾶς ἐποιήσατε, ἧτο. 

Τὴ {π686, ἃπ4 τηϑὴν οἴου ΕΚ ραββασοβ, ἔπ6 Λου. 

Τπὰ. ψοιἹὰ 06 γτοπάοτοά Ὀγ {π6 ἘΏΡΊ 8. Ρουίροί. 
μ τομἀουῖηρ οἵ {πὸ Α. Υ, “Βδΐ ἀφοϊατεά, ἴον 
"ἐξηγήσατο, (068 ποῦ, {πογείουθ, βθθπι ἱποουγθοῖ ; 6βρα- 

οἰ} ν θη (Κθ ἴῃ οομποχίοη [ἢ ὁ ὦν. 

ἌΣ 19. 
Καὶ αὕτη ἐστιν ἡ μαρτυρία.--- Απα (Πϊ8 18 {π6 

γθοο να, Α, Ψ. ; “086 ἐοβειπιοην," ΒΕ. Υ͂. 

“ΥΥἸδπο58᾽ ποῦ] θ6 θοίίον ἐμδη " ἰοβεϊπιοην.᾽ ΤῊ 
αἸδγοποο νούννθοη “ ἹΠ655᾽ δα “ (οβεϊ πη γ᾽" 18 στοαί 

Πα τ68] ἴῃ οἰυ πιο] ορῪ ; θαΐ 10 18. οἴξθη ουθυ]οο κα ἴῃ 
Ῥτγδοίϊοθ. Ομα 15 Δ. ϑάχοι, ἴμ6 οἴμοι 18 1αξίπ ; {π6 

ἴουπηον {Πογοίουο 15, σΘ ΠΟ ΠΥ βροακίηρ, (π6 Ὀοέΐον 

ἘΠ ΡΊ 5} οὐ {πὸ ἔννο. 
Τῆς ϑαηβουῦῦ υἱά, “ἰο ῬΡογοοῖνο, ἔμθποο “ ἴο νἱῖ,᾽ 

Πα Ποποθ “ἴο Κηον, μᾶ8. ἃ ρουίδοξς τὰ ἃ Ῥγοβοηΐ 

Βι]Ποδίίοη ; υϑάα, “1 γμεοιοεϊνοα,᾽, ἀπὰ {πουοΐοσο “1 
ψΙ ἃπα “ Κηον. Ξ50. αἶβὸ ἴῃ 1ιδέϊη “ νάθο᾽ οἰΐοπ 
ΘΔ Π5 “ΔΏΪΠΙΟ ΔΡΏΟΒΟΟ, 6 ]]Π10Ὸ,᾽ 6.5. ΟἿσογο τυ ε68,3 
““ Βαχηπηα [Δ] 6η οδθμι οβί, εἵ ἰάθη οχὶίβ, αιθιη ΘθῸ 
ἴαπι ν᾽ ἄθο ἃ πΐπιο, αυδπὶ 68, αΠἀτ ΟΟὰ] 8 

ΟΘΥΠῚ ΠῚ 18; ΠΟ νοῸ α αἰ ἀα ἃ 8 πὶ Υἱ 60, απο 
πο Ιἄθπὶ ἐ6 ν᾽ άδτο, οοτίο βοῖο." Ἡδησα αἶ80 

(Π6 τρεῖς ρ 68. εἴδω, ἴδω, “1 566,᾽ μετ. οἶδα, “1 Κηον ;᾽ 

μιθηςο, ἴοο, {π6 86 οὗ ἴῃ ραβὲ ἔγνωκα, “ΠΟΥΪ,᾽ ἴῃ ἃ 
ΡΓοβθηῦ βθηβθ. τοτῃ ἔμο ϑδηβουῖξ υἱά, “ ἴο ροιοεῖνο, 

ΡΓοῦ. νοΐα, Ἰ Κπον,᾿ σοι ἔπε Θοῦι. ΨΕΙΤ-Ὺαν 
ἐἴο βεο, ΨΙΤ- ΔΝ “τὸ Κυον. Δ. ϑδαχ, ριτ-ᾶπ “ἴο 
Ἰκηονν,᾿ “Ρογοοῖνο,᾽ οὐ " ἀπαἀογβίδηα." Ἐπ 6]. “ἴο νἱῖ,᾽ 

84 ρῥτοί. ΡΙΌΌΔΌΪΥ “νυ ἰβὲ,᾽ δα “ποῖ. Ηδποο Δ. 8. 
ΡΙΌ, βθοίπρ' δὲ ὁποῦ νυ ἢ ἐπ6 ταϊπα, “ἀπ ἀογβίδη ἀρ ;ἢ 

Ρισ- σις, “ἸπρΘ οι, “αα ος,᾿ “τιν ;᾽ Ρρις- Π6}", τοριῦ- 

6776, “ἃ Καον]οᾶσο ἔγομι ρογοορέϊοι,᾽ “ ΥἸΈπ658,᾿ πὰ 
κα ΜΠ ΠΏ 655, ρμοῖΒ. Ηποο, ἴοο, {π6 αἰ ογοποο Ὀοίνγθθῃ 

ἐαν,᾽ ἀπ “νυ 5,᾽ ἰὼ ΕΠ Ί βἢ, ἐμοῦ. οὶ αν {Π|6 

Β81η6 Οὐ ]οσν. “ΝΥ Ἰμ658,᾽ {πο π, 15 Κπον]οᾶρμο οἵ 
ἃ ἐμίπρο ἔγοπι ΠΥ ρ, Βοοη ἐξ τ ἐπ ογο8. οἵ {πὸ 
τὐϊη ; οὐ {πὸ οἴδιον πα, “ ἐοϑεϊπιοην,᾿ τοὶ [μαξ, 

ε οϑεϊ8,᾽ ἃ ψουὰ ριον οἵ ϑαθῖηπθ οὐ σῖμ, ἱπιρ ] 165 
ποίησ θα αἰἰοβίαιίοη οἵ ἃ ἴδοῖ, “ὙΥΙζμ685,᾽ ὀνθη 

ἰμπ ΕΘ 5}, 18. δὰ δοβίγδοι βαθδέ. δα τᾶν Ὀ6 σ0ὴ- 
βίγαοα αἱτπος δὴν ἀτγίϊοϊο ;ἢ ποὶ 80. “ ἰοβίϊπιοην. ἢ 
Φόμη {6 ᾿βαρεϊδέ, (Ππογοίογο, σου ποὺ σῖνο ἃ “ἴο8- ὁ 

Εἰπηοα ν᾽" ἴῃ {{18. οα86, ἴου ἴὸ σου ποῖ ὈῈ ρῥτοβοηΐ 

3 Οὐτορ. 
ἵν. δ, 48. 

3 Ἐρίπέ. νἱ. 
δὰ Τοτγηῦδς. 
ω 

4 δὺδ ΨῸΣ 
Ἐν 
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11 ΤΏΘ55. 
ἃ, 18, 

3 ΑοΐβχΧ.28, 
Εον. 1. 2, 

ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΗΕΒ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ5ΖΟΗΝ. 

ΠΟΤ 0 δνθηῦ ἰοοὶς ΡΪδοα ; θα μ6 πηῖρηῦ νγ6}} Ὀθὰν 

“ΥἸ η655᾽ οἵ τ μαΐ πα “Κπον᾽ ἴο θ6 ἴτιθ. “Ππ6885,ὔ᾽ 

ἐμογοίοσε, 15. θείου ἐμᾶπ ἦ (ΘϑΕἸ ΟΠ Υ." 

γεν. 90. 

--καὶ ὡμολόγησεν .----““Ῥα} σοῃ επβοα,᾽ Α. Υ΄.; ““ἀπὰ 

ἢ οοηΐεββαα," ΚΒ. Υ͂. 
Τῆς ΝΠ. Υ. τοαάβ ναῦν Πρᾶνγ, οσὶηρ ἴο “δηᾶ᾽ 

ΟΘΟΘΟΤ ΠΡ; [Πγ66 ΕἸ] Π168 1ῃ {Π15 ΒΠουῦ γουθθ. Καί 15 ποΐ 
ΑΙνγαγ 5 τϑαποῖὉ]6. ἴο τα]α; ἰδ οὐξεπ σοπβεϊιιξο5. {Π6 
Ἰάϊοπι οὗ {Π6 Ἰαηριααρα συ Β1Οἢ την Ὀ6 ἔο]0, θὰ 15 
γΘΡῪ αἸΒοα]Ε ἰο ἐγαπβὶαΐθ. Τ}18 βεοοπα καὶ ὡμολό- 

γησε 18. δου  ἀθ ΠΕ ]ν 8η ἀββενθναύϊοη οὗ {ΠῸ ἢνβί, ἀπ 15 
ἔαιν]ν τθηουοα “ονοπ’ οὐ “ θαΐ ;᾽ 10 15 πού τηθδηΐ ἃ5 ἃ 

5016 τορουϊ οι οὐ {πὸ ἢυβῦ, ἀπ οαπηοῦ {μογοου8 

θὲ τοπᾶθνθα “δπά᾽ δαιΆ}}ν γ6}}1. ΕὸΡ καί οἰΐθῃ 
τηθᾶπ8 “Ραΐ,᾽ “564 ἴῃ οἴαββῖίς αὐθεῖς, 85. ψν6}} 5. 1η} 

καὶ ἅπαξ καὶ δὶς, καὶ (θὰ) ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς" 

ΑἸ ΓΠΟῸΡ ἢ 1η2 καὶ ἐπειράσω---καὶ οὐκ εἰσὶ ----καὶ εὗρες--- 

{π {πϊνα καί 15 σουγθοῦ]Υ τοπάονοα Ὀγ “πα, 88 10 ἀ6- 
Ροπᾶβ οα {π6 ἢγβὲ ; {πὸ βοοοπμα Ὀθίηρ᾽ ἴῃ ἃπ πο ἀθηΐ. 

ἀπ τοϊαῦ. ριοροβίθοη. Τὴ ββονουδίϊοπ οἵ ΨΦόῇη 
ἴπ6 Βαρεϊϑε τηὰβὲ 6 γϑδᾶ ἴῃ σοπποχίοη ψ] ἢ {Π6 

οὈ]εςί οὐἨ {Π|5 Οο5ρεῖ, ἃ5. τοραγβ {π6Ὸ 9 νν5 ἀπ ἢ]8 
ἀἸβοῖρ]05, αὖ παῦ {πη6. ὅ66 ἃῦονθ, νϑὶ.. 1. 

ες. Φ- 

--᾿ Ἡλίας εἶ σύ ;----“ Αὐτῷ ἕπου ἘΠ1487 Δ. Υ,, “ἘἸ:- 
74}, Β. Ν.--υῖρμι. 

-τ-ὖ προφήτης εἶ σύ ;---““ Ατὸ {ποὰ {πᾶῦ Ῥτορμοῦ 

ΔΑ. Υ.; “116 ρσυορμοῦ ἵὉ Ἡ.. Ὑ.--ὐὶριῦ. 
ΔΙΙΟῸΡΉ “{1Π|6,᾽ 85. δἰνοδαν ουβουνϑα, 15. ἃ σου ρ- 

τἴοη, ἴῃ Ἰονγον Δ. ὅ.. οὗ “πα, δἀηα 15 ὉΠϑυ θίουα οὐἹρὶ- 
ΠΔ]ν {Π|6 8ᾶπ|6, γοῦ ἴῃ {πΠ6 ρῥγδβεηῦ βίαίθ οἵ {Π6 
Ἰαησααρο {παι Ροϊπΐβ ο βοπιθίμηρ δηϊοοοράρηξ. 

ΤῊο. Ριορ Ποῦ, πονανοι, μὰ8. ποῦ ὈΘΘΩ τηθη ]οη66, 

{που} να Κπονν 10 ἴο πηθδῃ ἃ ΡΙΌΡ οὐ {πα΄ ννὰ8 {Π6 ἢ 
οχροοίοα. “Ἴη6 ργόρμοῖ, {ποιοίονθ, ἀθῆμποβ 10 βαῇι- 

Οἰο μεν, Πα 18 ἃ ΤΏΟΓ6 οΟΥΓοοῦ ΤΌΠΟΥ ηρ; οὐ ὁ προφήτης, 

τ ΒΙΟ πθνον σου ἃ θ6 τοπἀογοά “ἃ ρυορ]οῦ ἃ8 Α. Υ.. 
βίαίεβ ἴῃ ἃ ΤΠ ΡΊΠ8] ποίθ. 

γεν. 22. 

Εἶπον οὖν αὐτῷ.---““ΤΏΘη βαϊά (πον ἀπίο Πϊπη,,᾽ 
ΑΔ. Υ.; “Ἴμον βαιἃ ὑπογοίοσο ἀπίο δϊηι,᾽ ᾿ὰ, Υ.-- 
ὙΉΠᾺ 

Οὖν ἴῃ {1|8. Ῥ]αοο. βΒ6θ1η8 ἴο ἱπαϊοαΐο σΟΠΒΘ]ΠΘΠΟΘ 
ταΐΠον. {πᾶ 5οαπθηο6. ον. Τὴ ῬΠΔΥβθο8. αϑκοά 

Τοθη “Πὸ αὐτῷ {ποὰ,᾿ ἃ βοοοπα ἐϊπιθ, θθοααβο πα Πα 

ΔΏΒΥ ΘΓ ΘΥΟΤΥ 916 οἵ {Π|611: ἀ ΘΒ] 005 ἴῃ ΠΠ6 ποραίϊνο, 

Οὖν 15 οἷ {{Π||8 δοσοιηῦ σοΥΤ ΟΕ ν τομογοα “ {Ποτοίουο᾽ 
Ὀ; 

[Ὁ 5». 1. 

γεν. 9. 

--:καθὼς εἶπεν ᾿Ησαΐας ὁ προφήτης.----““ Α5 5814 {Ππ6 

ΡΙΌΡμοὺ ᾿βαϊαβ," Δ. Υ. ; “88. βαϊα [βαϊαϊν {πὸ ρτο- 
Ρμου, ἢ. Ὑ.---θποῖ Βοίζου, 

γι. 95. 

-ΤΊ οὖν βαπτίζεις .---“ ὙΥῊν ὈαρεϊΖοβὲ {ποι,᾽ Α.Υ͂., 

Β.Ὁ0. 

ΤῊ ΤΠ ΡΊ ΙΒ}. ἴθν πὶ “ θαρ ϊχο᾽ 068. ποῦ δοηνου {16 

τη ΔΏΪ Πρ; γν ΒΙοἢ {Π6 αὐτοῖς ἀἰά ἴο ὑποβα τὸ βαϊὰ οὐ 
μιρανὰ 1{, Βαπτίζω 15 ἃ ΘΟΠΙΠΊΟη ἔθ π, θαΐ “ θαρίϊΖο᾽ 

8. ἃ ΒΡΘΟΙΪΔ] Οη6, πα 5ῃονγβ {παᾶῦ βιὰ 0ἢ}. ἔθου πη8 ἃ5 “ ἴο 

θαρύϊΖο,᾽ “ ὈΙΒΗ ΟΡ, “Ρυϊοϑῦ, “ ἀθδθοη, ὅζο., Ιοβα παπο 

ἴῃ ἴουοθ 8η τηθϑηὶπρ ὈΥ ποί Ὀοϊηρ' ἐναηβ]αἰθα, θὰ: 
ΟἾΪΥ ἃ5 10 ψοια ἐγαηϑουθοα. ΤΉυΒ βαπτίζω τηραπὶ 
“10 αἴρ, ἕο γγ88} :᾽ 16 15 τοπήουθα ἴῃ ϑγυῖαο (ΟΝ “ἐο 

βίδπα᾽ (1π [πὸ τγαΐθυ) “10 νγ85}},᾿ “ἴ0 Ῥ]απσο᾽ οἱ 
“ἀρ; ἴῃ Μεμρμῖο, ΟΝ ΆΟ ; Βδμιαϊο, Ε33., “ἴο 

ΡΙαηρο,᾽ “ἴο ἱπηπΊΘ 088 :᾿ ἴθ ΕΒ Πορὶςο, ΓΙ ΠώῦΦ ; “τὸ 

6 ᾿πιπ] 6 5664 :᾽ ἴῃ ΛΥΙΠοΠΐδη, ΠΩΣ ἐ[0 γγαβἢ. Οὐ 

Ρυνν {πὸ θοάν ;᾽ ἴῃ δουρίαμ, βαπτίζειν ἰδ τοπάοιοᾶ 
Ὀγ ἵωζθ,. ἡξαφα, “ἴο βἶνθ Ἰρῃς ἰο, “ἴο 6ῃ- 

Πρμίθη.᾽ Βαπτιζόμενοι φΦωτιζόμεθβα, βᾶγ5 ὅ. (]6- 

τηθηῦ Α].2 φωτιζόμενοι υἱοποιούμεβα" υἱο- 

ποιούμενοι τελειούμεθα" τελειούμενοι ἀπαθανατιζόμεθα. 

-- καλεῖται δὲ πολλαχῶς τὸ ἔργον τοῦτο χάρισμα, καὶ 

φώτισμα, καὶ τέλειον, καὶ λουτρόν" κιτιλ. Ἣ γὰρ διὰ 

τοῦ βαπτίσματος γέννησις, Βαγ8 ΤΠΘΟΡΕΥ]αοί,3 φωτισ- 

μὸν ἐμποιοῦσα τῇ ψυχῇ τὴν τοῦ Θεοῦ βασιλείαν, 

ἤτοι τὸν μονογενῆ υἱὸν αὐτοῦ βλέπειν, τουτέστι, 

ΤῊο Αὐδθὶο τοπάθιβ βαπτίζειν {π|κ6 

(π6 ὄγυϊαο, ἔβοτα. 161}. {1Π|6 τοῦ πὶ τγὰ8. Ὀουγτονοα, ὈῪ 

δας “ἴο βίαπα (1ὰ {Π6 νναίϑιὴ ;᾽ ἴῃ Ῥοιυβίδῃ οἵ {π6 

ΡοΪνΕ]. ὡϑδο» “0 γγΆΒ}} ;᾽ 1ῃ οἰ ]ς, ΔΛΏπολν 

“ἴο αἰρ, ἱπητηοῦϑο 5; ἴῃ Α. ϑάχοη, ἘΆ]]αη, “το ψν88}} 

ΟἸοαη,᾿ ποθ “ [Ὁ]|6ὺ 1 ἴῃ Β᾽ανοπίο, ἈΡΕΟΤΗΤΡ, 

ἐἴ0. βίσῃ. Ὑγ {π6 Οὐοβϑ. ὙΠοβο Ἰδηριιαρο5. Πᾶνα 
ΒΙΠΊΡΙΥ σίνθη ἃ (Πυἰβέϊαη. πα] Πρ᾽ [0 (0 Π18 1Π 60Π- 

βίαη! 86 ἴῃ 41} ΠΠἴ0, Πα 80 ἔα πᾶν {Π6 αἀναπίαρο 
Ὄνου οἴου ἸΔηΡιᾶρ.8. ἴῃ ὙγΏ 10}, ἔἸῸπι 50 πι6 ΟΥ̓ Ὶ Πα] 
τη Ἰβίαϊκα ᾿ ἐγδηβ]α 0 ΡΟ Δ Ρ8, {πὸ αὐθοὶς ἔθυ πὶ [88 
θθθ. ΟἾΪΥ ὑγαηβου θα ; {Ππ18. ἱπηρΑυ Ὁ] Πρ’ ἃ ΨΟΡῪ ἰΠὶ- 

Ῥουίθοί, 1 ποῦ δῃ Αἰ οροίΠοι ἱποουρθοῦ θα. Ἰθὸν ἰο 
ΒΥ ὑπαῦ ἃ οὨ]ἃ τῃ {πὸ ΟἸναγΟΪ. 18. οἰΓΠον ἦν αβΠοα,; 

“Ρανῆοα, “ΘΠ ρ οποά,᾽ “ ἀἰρροα,᾽ οὐ “ βίσπμρα ἢ 
(π6 ΟΥοββ,᾽ ἅτ 411 ΟΧΡΙΘΒΒΙΟΠΒ. ΤΠ ΤΌΔΟ ΠΥ ἀπάοι- 

βίοοα πα τηοτο Β᾽ σπἰ Ποαῃΐ {Π 8 {Πὺ πὸ 15.“ θαρεϊχοἀ.᾽ἢ 

50. 50 ἃ1Ὁ “ἱπβροοίον᾽ ἴον “ ὈΙΒΠΟΡ,᾿ “πλἸηἰβίοι οἱ 
“ αἰτοπ δῦ ἴον " ἀοασοοη,᾽ “ οἸ ον’ [ον “ Ῥυϊοϑε,᾿ ἴζο, 

γοεῖν δίδωσι. 

--εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς, οὔτε᾿ Ηλίας, οὔτε ὁ προφήτης ; 

---ἰ 10 τποὰ θ6 ποῦ {πᾶὶ ΟἸ ιν δέ, ποὺ 1] 188, ποι ἐπ οι" 

{παᾶὶ ρῥυόρμοι," Α. Ὑ. ; ΚΚἼΓ ἀποὺ αὐὸ ποῦ (π6 ΟΠ δῦ, 

πον ΕΠ], ποῖε μον πὸ ρτορμοῦ,᾿ ΠΩ͂, 

} 53:60 Α586- 
τήδη, ΒΊΟΥ. 
γΟ]. 11]. ». 2, 
Ῥ. 251,56. ΤῸ 
τιῖβ νγοτὰ, 

3 Ῥιούαμρ, 
1ΔλὉ. ἰ, ο. ὃ. 

8 Οομηπ, 
Ῥ. δ02, Ὁ. 

4 Βοσδθονο, 
γοΥ. 10. 
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1 Λάν. Τὰ, 
ἢ. 20. 

Τμο Β. γ. ἰβ τῖρμε ἴπ σοπαουῖπρ; εἰ---εἶ Ὀγ “ἸΓ ἐποα, 

αὐτὶ ---ὐὰ “6 ΟἸτῖβε. “Τμαῦ ΟἸτῖβί,᾽ δὴ Α. ϑαχοῃ 

ΘΧΡτοββίοη, ἰὼ π6 Ροβοαμ βίαίο οἵ {πὸ Ἰδηριιαρσο 

ἱπη} 1165 ἐπαῦ {Π6γ6 γ 6 ὕπο ΟἹ ποῦ ΟἸυἸδίβ. αὖ {πὸ 
ἔϊπιθ ; ΜΠΘΡΘαΒ ὁ Χριστός, “1πὸ ΟΠ εἸβε,᾽ “Πα ΜΙ οββίδ,᾽ 

ἰ5. ΡΙαίη, δὰ ροϊηΐβ ἴο {π6 ΟὨΪν οπθ, ὅ6θ ἃθονθ, 

γοΙ. 21, ὁ προφήτης. Βαΐ “ ποιτῃοῦ᾽ πο] ἃ ΘΟΠῚ6 

Βείέεν ἢνβέ, ἀπ "που βεοομᾷ, {Πππ8: “1 ἐποὰ ἂτῦ ποὲ 

{πο ΟὨνῖβῦ, ποίτποι ἘΠ] 4}, ποι {Π6 Ῥτορμοί.᾽ 

ψοε. 26. 

---ο-μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν.---- Βαξ {ΠθγῸ βέδπαθι ἢ ομ6 

ΔΙηοηρ’ γου,᾽" Δ. Ὑ. ; “ θαΐ ἴῃ {ΠΗ τηϊάϑ οἵ γοι ἔποῖ 

βία οι} οπο,᾿" ΒῸῪ, 

ΤΊ6 οοπβίνποξίοι οὗ {πὸ Α. Υ΄, 15 ὅπ6 θοίξοιν οἵ {16 
νο. δα θ)οοῦ,- νου, ΡΙαοθ, Τοῦ βίη οι} --- 
ὙΥΠΟΤΟ ἦ διηοηρ; ΟΥ̓ ἴῃ ἔπ πιϊάβέ οἵ γοὰ. Τῆς Οτθοὶς 
οοπβίνποξίοη οὗ {Π18. Ῥάββαρθ, ΔΙ Ποὰρ ἢ οοντοοῦ, 15. ποῦ 

80 παίαγαὶ, ἀηα ἐπογοίογο, [ὃ ἄοθβ ποῦ δῆβυγοι 50 νν6]]} 

ἴῃ ΤΏ ΡΠ ΒΕ ; ἴῃ ΤΠ οἸ 51 10 15. ποῦ Θπιρα(1ς ἃ8 10 15 1ἢ 

Οτθοῖκ, θαῦ γδίμον ἰηνοϊνο. Μέσος ὑμῶν “ἴῃ {πὸ πιϊ5ὲ 

οὔ γου, Α. 5... τηϊδδογ 6ῸΡ 18 ΠΙΟΙ8 σοθοῦ ἐπδῃ, 
“ΔΙΠΟΠΡ γου. ΤΟᾺΌΕ]6585 ἐπ Β.. Υ, δἀορίοα {115 
σοηϑίιοιοἢ [ἢ ΟΥ̓ΟΥ ἴο ὈνῚΠρ’ {πῸ δηἰθοθάθηξ “ οηοἢ 
οἴοβα ἴο {Π γοϊαῦ. ἐν μοτη,᾽ ἀπ, 80 ἔδυ, ὁουγθοῦ]ν ; θαΐ 

ΚΒ τὸ βία ἀθ}} ὁΠ6 ἴῃ {Π6 πη] 80 οἵ γοι τυ ποτα’ ἡὑνου] 
γοδα θοίίον, αὶ θ6. 85 οοιγθοῦ ; ἔοι" “πο πλ σαηποῦ 

τοί ἰο “σοῦ Ἰδὲ Βείοτο 0. Τη6 Αὐαῦ., Αὐυπηθη., 

Ε1Π., 51αν., Μορἢ., Ῥεγβ., τα “ἰὴ {Π6 τηϊαϑὲ ;᾽ ὥἔγυ., 

“ΔΙΠΟΠΡ; ;᾿ Ορογε., Ἰοσαίϊνα ἀαῦ. οὗἨ γοὰ “ἴῃ γοι.᾽ 

γεν. 97 Ι 

αὐτός 18 ἃ ῬΟΙΒΟΏΔΙ ργΌη. [{κ6 “ἢ 6, δηᾷ δχρυοββοβ 
ϑυθαΐου ΘΙ ΡΠ 518. {Πδῃ ἦ (Ὠ18,᾽ μον πᾶν θ6 βαϊα οὗ 
ΔΩΥ ΟὈ]θοί, Αὐτός ἐστι ἴῃ {Π18. Ρ]ασθ, “ἶρβ6 οβϑί, 15 

ΡΙΌΡΘΟΙν “Παΐ οπο,᾽ “πα βᾶτηθ οπο,᾽ “{Πᾶῦ γον οπο;,᾽ 
4}1} οὗ ψἘ]οἢ ἅτ γν.6}} οχρυθββοα Ὀγ “Ηδ ἴδ ἰβ,᾽) θυὲ 
ποῦ Ὀγ “{Π18 18,᾿ θδσαιδβο ἴῃ {118 οαβο “ {ἢ18,᾽ βίαπαἴπρ- 
αὖ {Π6 ὈΘρΊΠηΙΠρ οὗ {Π6 βεπέθηοο, ἰβ πηδᾶθ ἴο ἴα 

{πὸ ΡΙαθθ οἵ οὗτος, ἀηα ἰο τϑοοῖνα {Π|6 δ ρ ἢ αβἰ8 ἐπαΐ 

Τοβίβ Οἡ αὐτός. [{ἀη αἰξογαίίοη ἰ8 πθοαββαῖυ, “δ ἰξ 

18 {πᾶ σοπηθί!ι αἰου πιο, ψΠο,᾿ ὅτο,, ταΐρε ρου πα ρ5 

θὲ Ργθίδυ]6. ὅ6 νον. 1δ. 

-- αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. ---- “ὙΠ οΒα 5[106 8 

Ἰαίομοι,᾽ Δ. Υ. ; “Ἴἢ6 Ἰαίοϊιοὲ οὔ νι ῆοβα 8ἰιο}, ἢ.ὕ Υ. 

--θεεέεν. 

Βαΐ ἐρχόμενος ἰ8 οδη Γοα ἴῃ νοῦ. 9, Ὀγν Ἡ. Υ',, ἔτουι 
ἐαΠαῦ οοιποῖ,᾽ Α. Ὑ',, ἕο “ σοπηῖπρ ;᾿ ἀπά Ποῖα ἔτῸΠὶ 

“οομαηρ,᾽ Δ. Ὑ',, ἴο “παὉ σοιηθί ἢ. [5 {Π6 αἰζογαίίοη 
ΠΟΟΘΒΒΑΙῪ ἦ 

γεν. 238. 

Ταῦτα ἐν Βηθαβαρᾷ ἐγ ένετο.----“ ΤΏο56. {πη 585. το γῸ 

ἄοπα ἴῃ Βειιαθανα," Α. Υ. ; “1686. ἐμίημϑ υθτο 
᾿ἄοπο ἴῃ Βοίμαην," . Υ. 

ΤῊΘ Δα: Πονιεγ οὗ ἐπ θεὲ Μ58,., δῃὰ οὗ ἔ]ο οἰ ἀοβὲ 
δ βίοἢ 8 15 1ἴπ ανοιιν οἵ “ Βοιμαηΐα ; ψ 8116 ἐπ6 ρτο- 
ὈΔΌΙΠΥ 18 {πὰ “ ΒΟ θ αν’ ἰβ {π6 ριόρον τοδαϊης, 
Το Οοαα. γαίϊς, πὰ ΑἸοχαπά. ;---ῖμο ϑγυίδο, Ῥθβοὶ- 

ἴΐο, οα. ὙγΊάπι., ῬοΙν6]., Ογοουἶδι, ἀπὰ Ηδικεὶ ;-τ 

πε Ανδθίο, ΡοΪν 6]. ἕγροη. Μεάϊς. ;---ῖθιο ΔΙοιρ είς, 
εα, ὙΥ1Πκ., βοῖινν., ἀπὰ 1847 ;-τοβοπιο ϑαμιάϊς Μ 5 ΚΒ, ἢ 

-π--ίμς Ῥευβίαη, Ῥοϊυ ]. ; ῃ6. αϊραΐο, ἀπ πὸ Δ. 

ϑάχοῃ, τοδὶ ΒΕΤΉΛΝΙΑ : οἴπον 1688 ἱπιροτέδης ΜΙΝ ΝΕ, 
Αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος.-τ--““ Ἠ ἴξ 15, ψῃο πα ἐπο ΕἸὨορῖο, ῬοΪν 6]. ἀμὰ ῬΙ δι ;-- λα Αὐπιθηΐδῃ, 

ΘΟΠΪηρ’ αἰξεν πη6,᾽ Α. Υ.; 

αἴξου τπο,᾽ ἢ. Υ. 

“(ἢ ῖ5 18 Ηδ {παξ οοπιοίμ δα. γϑηῖος 1806, 1810, 1895, 1828, 1858, Αῃο, ἀπὰ 

Αταναῦ; 1848, Μοά. ; 18δ7, Λης.; 1858, Μοά. ;---- 

Τῆς Δ. Ὑ. 15. ΠἸ40]6 ἴο πιϊβοοπβενιοίίοη ; ἰδ πᾶν πο Οθουρίδη ἘοοΪοβ, ἀπα ΟἾν]]} ; {πὸ Β᾽ανοιίο 1811, 
τηθδῃ οἰἔποιν ἐπαῦ ΤῸ 5 ρυοίουνοα “θθοασβα ΠῸ σοπιοῖι 182.2, 4}} τοδὶ Βετπαρκα, Βετηλράπα, οὐ Βετπα- 

αἰἴξζεον,᾽ οὐ, "ΔΙ Πποὰρ Η6. σοπιθῦἢ αἴίοι :᾿ Ποῦ 8 {Π6 'ΒΑΠΑ, 

Οτθοὶς 15, 85. 1Ὁ ὑγοιθ, ἃ ΒΡ 16 τοίδγθμοθ ἰοὸ νον, 1, 

5, Ογρυίδη,} ααοίοβ {Π18 ράββαο {Π88 : 

Υδῦ 1 18 ΒαΛΪΥ ῬΟΒΒΊθ]6 ποὲ ἴὺ βιιβρθοῖ 016 

“φρο αυϊάοπι πηϊβίαϊζα ἃπηοης: ἴΠ6 οαὺ]ν ΜΗ Ν, ; θοοδαβα οἱ {Π6 ὁΠ8 
θαρέϊζο π᾿ αααᾶ, ἴῃ τηθάϊο δαΐοπι νοβέγαπι βέαξ, θα μαπα {118 Το Πα πὰ 18. ἀπ Ποατ οἵ οἰβονθοτο, ἀπὰ 

ΥῸΒ ΠΘΒΟΙ(ἰ8, ἴρ56 οϑὲ δηΐπὶ ἄ(θ απὸ αἰχὶ, Ῥοβὲ τη οὴ ἐμ οἵμον παπὰ οι μαθατα βαρ, 
γΘΠΊΘἢ8 Ποπιο, δηΐ6 τη6 ἔδοξιι8. οϑί---- ἢ 

Οἱ {πῸ οἴμοι απ “ (Π15 15,᾿ ἢ. Ὑ,, ἀοοβ ποῦ βϑοῖη 

οχδοῖ, “ΤΉ 18᾽ 18 ἴοο πρᾶν ἃ ἀδπιομβέ. ργοη. ἴον αὐτός 

ΕἼ1ρΡ86,᾽ ποῦ “ Ηϊο,᾽ οὗτος ; τπούθόνον Ὁ τοίου ἰο ἕστηκεν 

ΚΈθγο βίδη οὐ’ ἀηὰ ποῦ “ ποτ βέδη{}},᾽ ἴῃ {πὸ Ῥτὸ- 
σΟαηρ νοῦβα., [Ὁ 18. ἔσιια ὑπαὶ αὐτός 

ἰλοράκος ἴπ Κα, Μαίξ. χὶ. 14, 15 τοπάοιθα Ὀγ ΔΎ. 
Κ818 15; Ὀὰΐ 580 18 οὗτος γάρ ἐστι ἴῃ νει. 10, “ἴον ἐπ. 

18. Δ ;᾽ ἀπά θοΌἢ οαπποῖ ὃ τἰριί. 

ἐστι ὁ μέλλων 

τοπάονοά “ΠῸ 185, 

ποβίβ {πῸ τοδν 
τιοδηΐϊηρ οὗ “ Βογἀϊηρ-Ποιβο,, οὐ ΓΖ ΓΖ, οὐ οὗ 

ΓΞ ΓΞ δπὰ Ἰαΐον, ρουμαρβ, ΓΖ ΓΖ Βειμθατα, 

οὐ Βει-Ἄθαγα, “ πουβο᾽ οὐ “ῬΙδοο οἵ {πὸ νυ Ὡ] ἀογη 655, 

αὖ ὑπο ἴον 5 οἵ Τογάδῃ, Τα, νὴ, 94 532 νον {6 πιθῃ 

οἵ Ἐρβγαῖτη ἴοο]ς, ονθη “{Π|6 νναΐουβ ἀπο ΒΘ ἢ θατα 

Δηα Δογάδη. ΤῊϊβ τὴν δ 772} ΓΖ Βαιθάραβα, 

οὐ Βηθαραβά, “᾿οιιδὸ οΥ π οἵ {ἰὸ ψὩΠ ἀου 655, ππ ἢ - 

ἐἰοποὰ ἴῃ {905}. χν. θ, 6], “ἴα {π6 νυ  ἀουπθββ, Βοίἢ- 

Βαῖ ἴῃ 5, Μαῖι. ΠΝ ἕο. πα χνὶὶ. 17; οα ἔπ Ὀοντάουβ οἵ Πα} δηὰ 

χυὶ. 20, Λοίβ χ' 42, ἔρῃ. ν. 38, ἄς., αὐτός ἐστι 15. Βθεπ]δπλῖῃ “ἴῃ {Π|ὸ ΜΠ] Δ υμ6885 οὗ ΠΝ μον ΦΌΠ αι 

οὐ “ἢδ ἴὲ ἰ8,᾿ οογιθοιὶν ; θοσαιβο ννὰ8 θαρεἰζίηρ,. 
3 ἣν 

Οὐ κοηϑ βᾶγ8, ὅτι μὲν σχεδὸν ἐν πᾶσι ὅ , μ 

1 βροῦ. 
νοΙάς, Ἐν. 
Ν. Τ᾿ Βαμα, 
Ῥ. ὅ2, 70 ; 
ΚΝ αἶξο ἴοσ 

ἢ ογἰεἰοίκαι οἷν 
τις οοτγκίδη 
οὔ τοῖα. μδε. 
ΒΔΚΌ,ΒΟΟΡΟ, 
ΑΙτοσγ, ὉΌοΓ 
Οοογκ. τὸ. 
γαῖ, ἡ. 8,, 56 

3... Βίπιοιῖα 
Οπμοσι. Κ΄, Τὶ "ἢ 
Ῥ. 107, δινά 
Ν. ΤΥ. Ῥ. 4; 
Ἐοϊδληα! Ρὰ. 
ἱποδί. νοὶ]. ἢ 
». 66, ὅ:ι; 
νου Ἐδαπιοῦ 
τάροτα Ρν. 
497, 

δεν, 
τὴ ἡξ πος 

ἵν Ρ.5 
τεὐκπιζοος, 
Ὀίκᾳ. ΟἸ"ο. 
τΌκτ. ἴῃ Ζ0Ὁ 
Ορν. νΌΪ, ἰ!. 
».56556,5η. Χὸ 

3 σοπηπι. ἴπ 
ἢ), ν ]. ἢ 

Ρ. 130, οὐ. 

ὉοΙ. 
! 
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1 Ἡοτη.ΧΥΊΪ. 
Ῥχοΐ. 

3 Οοιητη. 
Ῥ. 574, Ὦ.; 

᾿ Κι ΟΥ̓ΤῚ] α50, 58 16. 
Οὐ. 
Ρ. 111, μᾶ5 

ἐν Βηθανίᾳ. 

3 ῬΆΓ.ν.100. 

Ὁ 566 Ρτεΐῖ. 
ῬΡ. ἵν. 

5ΊΊΡΧ. δα. 
ΒοΚ. 5. ν. 

5. ρα]. 
Ὗ. Β.5. νυ. 

7 οἵ, Νοτ- 
᾿ Βοσρ 11, ».16, 
20, 56. 0Π 

ὙΠ οἷ 566 
ΟἸννοΙβοι, 
αἷς ββδαθίοσ, 
', ν. δῦ, 54. 

ΒΟΥ, “τα68- 
᾿ ΒΟΠΡΌΤ. 

τοῖς τρτο τ υιΣ κεῖται" ταῦτα ἐν ΠΕΣ ἐγένετο, οὐκ 50 }]5. ἴῃ γγαΐοῦ : γοῦ ΠΟ τη8Δη ὰ8 οδ]]ο 8 ἴο 

τά ττς καὶ ἔοικε τοῦτο καὶ ἔτι χρ μ γεγονέναι. ΠῸ Φονάδη."-“ ΤῈ ΑΠρΡῸ] οὗ Τηΐο βαιϊὰ το Φόἤη, 

᾿ καὶ παρὰ “Ηρακλέωνι γοῦν Βηθανίαν ἀνέγνωμεν. ἐπείσ- ΤΠ5 Ῥαρύϊβηι νὰ νΒ10} ποὺ Ὀαρυϊχοβί, μον 15 

θημεν δὲ μὴ δεῖν, Βηθανίᾳ, ἀναημνώριεω: ἀλλὰ Βηθα- ι΄ ἀοποῦ Απᾷᾶ ΔΦολη βαιά ἰο {πὸ Απροὶ οἵ Τηΐβ, 

βαρᾷ, γενόμενοι ἐν τοῖς τόποις ἐπὶ ἱστορίαν τῶν ἰχνῶν ΞοΘοΝ» γιοὴ] Ὅν Ἰν 5 ΠΡΈΤΕΝ σὰ Ἰυαλοῦ 

᾿Ιησοῦ, καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ τῶν τουθηταν; ὅζο. 

5. ΟΠ γβοβίοῃ, μούνθυοι,, βᾶγβ,} ταῦτα ἐγένετο ἐν Βη-᾿ 

βανίᾳ, Δ Π 5000 αἴζον, ἵ Οσα δὲ τῶν Ἔρ ΠΕ ον ἀκρι-᾿ 

βεσκερον ἔχει, ἐν Βηθαβαρᾷ, φησΐν. εἰ γὰρ Βηθανία, 

οὐχὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, οὐδὲ ἐπὶ τῆς 

ΤΗΘΟΡ Εν ]δοῦ2 βὰν 8. {Π|6 
Ε ἐρήμου ἦν, ἀλλ᾽ 

ἐγγύς που τῶν Ἱεροσολύμων. 

Νοπηα5,} Πονγ ον 6 }",--- 

Βηβανίης πέλε ταῦτα θεουδέος ἐγγὺς ἀρούρης, 

χεύματος ἀντιπέρηθεν ᾿Ιορδανίου ποταμοῖο. 

νν ΒΙΟΝ 15 γδηΒ] ἴον" ΤῈΠΑΘΙΒ : 

Βείλαθαγω βεθαμπῦ μδθο ἀν᾽ πᾶ πη ῬΡΙΌΡΘ [θυ "ΠῚ, 

ΕἸΌΧιιβ ἐχ δάνουβο Φουάδηὶ Πμτη]ηΪ8. 

ΤῊς Πονίβοιβ δὐορὺ Βηθανίᾳ νι Ῥγοίουθποθ. ἴο 
Βηθαβαρᾷ,, θεσαιδε ΟΥ ΡΠ, γγ7}10 566 118 ἴο Ὀ6 {Ππ6 ἢνβί 

ἴο Βᾶνο ἱπίγοάιιοοα Βηθαβαρᾷ, δα πι15 ὑπαΐ πιο ΜΝ, 

δηἃ Ηονδοίθοη μα Βηθανίᾳ. Οἡ {πῸ οὐμοι πη, 

δ, ΟΠνγβοβέομη [615 τι5, {πα βοῖηθ οἵ {π6 πιοβύ δοοὰ- 

ταῖς ΜΕΝ, μα Βηθαβαρᾷ. 1 οδηποῦ, οἵ ὁου186, ρΓ6- 
ἐοπα το ἀδοῖάθ ἐπ ροϊηΐ, ΔΙ ΠΟ  Ρ]ι αἴτον πανὶηρ;, Π|Κὸ 
Οὐίκθη, νἱβιίθα {η6 σοαπίνν, ὁπ θὰ ἀρτθθ ψ]ἢ 

δυϊῆδ5,5 ΨηῸ βᾶγ8: ὃ δὲ λέγει ὁ 
(. 38), 
γέγραπται" 

εὐαγγελιστὴς ᾿Ιωάννης 
“ “ » “ ΕῚ , 

ὅτι ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο, ἐσφαλμένως 

ἥ γὰρ Βηθανία ἔνθεν ἐστὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου, ἣ 

δὲ Βηθαβαρὰ, ὅπου ἦν ᾿Ιωάννης βαπτίζων, πέραν ἐστὶ 

τοῦ ᾿Ιορδάνου, γραπτέον οὖν ὀρθῶς οὕτως, ὅτι ταῦτα ἐν 

Βηθαβαρᾷ ἐγένετο, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν Βηθανίᾳ. ἔνοῃ ὙΥΊΘΠΘΥ 5 

ΒαρΡΡοβιδιοη,. {πᾶῦῷ 10 πρῃῦ θ6 ΓΝ ΓΛ Βηθ-ανία 
ΚΠ μοῦιβα οὗ {μα Ὀοαί᾽ “οὐ 5810,᾿ δούοββ ὑπ Φογάδῃ, 

ἄοο5 ποῦ βοῖνθ {π6 ἀΠΠου]υν. 

ΤΙ ἱπποναίϊου οἵ “ Βείμδηγ᾽ ἰοὺ " θυ παραγ ὰ᾽ ἴῃ 
{815 ρ'ασθ, πουνονον, ΒΟ μἦβ νΟΡῪ βίγδηρΘ, Δη( 15 ποῖ 

1 κοὶν βοοη [0 Ῥυθν}}. 
- ὅπου ἦν ̓ Ιωάννης βαπτίζων .---Τ Τὰθον Αἀδηι],7 νγα 

τα, “ΤΏοβ6. ἂὐὸ (Π6 σΟΠ Δ η ΔΙηοη 8. οἵ Φοθη {ΠῸ 

Βαρεϊϑὲ : ψηθη π6 νὰ Ὀ. {πὸ δονάδη οἵ ΠἸνπρ; γγαΐου, 
θαρεϊχίπρ δα τπδκίηρ ππθπέϊοη οὔ {(Π6 πᾶπιο οἵ {116 

Τλΐο, ΤῊ Δηρο}8 οἵ 1ἡἿ6 ([λ..} Ἰμϑὸ ἔγουη. ΥΠΘΠΟΘ 
[ἢ αἰβοῖρ]68 οὐ Φόμη {πὸ Βαρεϊβε νοῦ οα]οὦ Μρη-!; 

ἀφ η8) ἀἄτονν πρᾶν (0 Φοιη {πὸ θαρίϊδί, ἀπά 561 Τςγ86], {πονοίονο δι 1 οομιο,7 Δ. Υ.; 

απίο δΐπη, Ααϊβο, {0 η, ὈαρίΖ6 8 ψ ἢ {Πν Ὀαρί 51), 

8Π4 04}} ἀρο πιθ {πὸ πᾶτηθ ἴποὰ Ῥγοδο]οβύ---- 186, 
Ἰιαβίθη ἴο π6 ονάδῃ, ἃπ4 βρυθδα {ἢν ΔΙΊΏ8, ἃΠα (αἸκο 
5 ἃπ θαρ 6 τ18 ψ Ὁ ὑπὸ Πἰνίηρ; θαρ  βπι νυ 101} νυν ἢ 10} 
(ποι Βαρεϊχοβὲ ; πα 681} ἀροη ππθ ὕπ6 πδπιρ ἔποιι 
ΡιΘδομοβί, Τηθη Μο]η βαϊὰ ἰο {π6 ΑΏρΟ] οἵ 1Τηἴρ, 

Ἰο Ἰαζωο Ἰγμ' μι τοοο ταλοϑ] 
ΤΙ Βᾶνο θθθη ὃν ΠΝ .-9 ΠΝ ΡΌΝ .6] ΠΕ ηπετ: 

Ὀδη 5. οἵἠ ΖΤονάδῃ [ον -ἔννο γοᾶνθ, ἀπὰ 1 τὐλοις 

Ἰραϑο οδα ἔλο αν ΕΣ ΠΣ ἐν 
ΓΤ ἀνῖνα πιθη (805) ἰηΐο {ΠῸ (θα δΣ Ἰροδο 

᾿δογάδη {|κὸ ἃ ἤοοϊς θείου ἃ 5ῃορμονά ; δὐᾷ ΜΠ ὯΝ 
βίδ γαϊβοὰ 1 08}}] ἀροπ ἔπθη {π6 πᾶπιθ οἵ {πὸ 
Ἰλίς,» Κα. 

γεν. 99. 

Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ’Ιωάννης.---“ΤῊὩ6 ποχὶ ἀν 

ΦοΠ ἢ βθοῦ {65ι5,} Δ. Υ. ; “ΤΠ ποχὲ ἀὰν μ6 βθοίἢ 
2655," Κ. Υ. 

᾿Ιωάννης 15. ποῦ οαπα οἸΓΠον ἴῃ ὃ. Οὐ}, Οὐρθη, 

ΟἹ ἴῃ δ, ΟἸινυβοβίουη, γγῆο ααοίθ {Π|8 Ῥαββᾶρθ ; ποὶ- 
{πον ἴῃ (σα. γ᾽ αὔϊο., ποῖ ἴῃ Αὐπιθη., Μοηρ}., ἀπ 

Αὐτὰρ. 0 10 15 Τουπα ἴῃ ΤΠΘορ ν]δοί, ὥγυ., ΕΈΠ,, 

51αν., Οθονρ'., Ν Ὁ]Ρ:., ἀπ Α. ἕαχοῦ. Νοπηιβὶ νυν 68, 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δρόμον ἄλλον ἑκηβόλος ἤγαγεν ἠὼς, 

ἁγνὸς ᾿Ιωάννης ἀντώπιον ὄμμα τιταίνων, 

᾿Ιησοῦν ἐνόησε" 

θΐ 5 {Π18 15 ἃ ραν ρῃγαβο, 10 15 οἵ πο συϑαῦ δα που ν 

1π {Π|15. δ 56. 

νον. 80. 

Οὗτός ἐστι περὶ οὗ εἶπον .----““ ΤῊ] 15 Ης,᾿ ΑΟΥ͂,., ΠΥ. 

-πιρ ῦ. 

ΔΙοι βλέπει ἐρχόμενον---ἴδε---ὁ αἴρων---4}} ἴῃ {Π6 

Ῥυθβθηῦ ἔθηϑ6, ΘΟ 168 οὗτος ὨΪΟ, “ {Π|15,᾿ ἃ5. ΘΟΥ ΤΟΙ 88 
ΧΟ, ΤῈ ΩΣ “ νι 

αὐτός “Ἠ6,᾽ 1Ρ56, ΘΟΠΙ68. δἴξοι ἕστηκε ἀπ οἴδατε ἔνο 

Ῥουθοίβ, ὑποὰρ {Ποὺ 6. ἀπαονβίοοα ἴῃ ἃ ρυθβαπξ 

Β6η86, [ἢ ΨΟΙ. 27. Απᾶ ἴῃ Ναὶ, Μαίί. χὶ. 10, οὗτός ἐστι 

αὐανβ αὐξοηίοη ἰο γέγραπται, ἃπα ἴο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποσ- 
'τέλλω, ἴῃ {Π6 58:16 ψεῖΒ6; ΨΏ116 αὐτός ἐστι ἴῃ νον. 

14, πιθδη8 “ {Ππαᾶΐ νοῦν οπθ, Πδ οὐ ψποπὶ 1 Πᾶνα βαϊά 

8}1 {1|18,᾽ 185, ὅζο. ὅθ νυ: 1 δηᾶ 927. 

τι “ Βοοαιιβο,᾽ Π.. Υ΄.--οῦϊρις. 566 γνοὺς 97. 

γεν. 81. 

-ὠἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ ᾿Ισραὴλ, διὰ τοῦτο ἦλθον 

ἐγώ.----Ἰγὰῦ (πὰ0 Ηο βμουϊὰ θ6 τηδάθ πιδηίίοϑὲ ἐὸ 
“ον {Π|8. ὁ 186 

οϑηθ 1," ΚὌ. Υ. 

ΤΊ οοπβίποίίοη οὐ {{|8 βαββαρο ἴῃ Οὐθοῖς, θαΐ 

ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴῃ ΕΠ Ρ}15}}, ἸαθΟ αν 5. ππιιο}}, ἵνα ---διὰ τοῦτο 
-- ΠΠα1᾽---ῦ {που ον, ΟΥ “ ΤῸ} {Π18. οδιιδο,᾽ (ὁ ποῖ 

ἈΒΒΌΡΘΟΪν ρθαβ {Π6 οαγ, 00} “(Ππονοίουο,", ἀπὰ 
[ον {}}18. οδ8ο,᾽ Βοοπὶ τοἀππαάδην αἴθ “(παι ἢ 

510). Υοῦ {πὸ Οτροῖς γοααῖνοβ ὁπ6. Οὐ {π6 οὔδοι, 
«“ΤῬΠογοίονο᾽ τολ 5 θοδύ, ἴΠλθον τᾶν )6 γΌ ΠΔονοα “ ἀπὶ 
Τ οπιο,᾿ ὙΠ]1Οἢ} 18. ἃ βουύ οἵ ραβϑῦ δης ργοβοηῦ ἔθηβο, 

1 ῬΆΥ, 102, 



ΟπΑΡ. ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΗΕ ΟΟΒΡΕΙ͂, 1 

1 ΘῸρ. 784, 
ει, 

2 50.Η.180. 
Ομ. 

βνιιρ. δῦ--3 

---ὠσεὶ ζωοὺς ἐναρίζων ---- 
4 ν, 4886, δηξ-- 

--οἴγε μὲν ἥμων----ὡσεὶ Δημήτερος ἀκτήν. 

ΤῊ Οὐθοῖκ σοπβέγιοεϊοι, Ἐπογοίουο, ἰ5 ρουμαρϑ, τεθέα- 

μαι τὸ πνεῦμα---ὧσεὶ περιστερὰν, καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτὸν, 

καὶ ἔμεινεν αὐτόθι" οὐ καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν. 

ΤῊ 15 Ῥτονο Ὀθογοηα ἀοαδὲ Ὀγ ὑπὸ τπδπποῦ ἴῃ ἡ Πἰοὶι 

ΣΡ ΗΣΝ 5... ΑΕΠΙδμδδῖβ ἀαοίοβ {Π|8 Ῥαββαρσοῦ ΠῸ βαγβὶ, 
Α. 

ἘΞ ς,. το Ζομα ἐδ Βαριϊοί νδο, ἴα ποῦ πιθᾶῃ 
{πα μῈ μδὰ φοιηθ πὸ γᾶν Ὀοίονε πὰ μα ἢΠηϊβμοα 
.ἷ5 τηϊβδίοη ; θὲ ἐμὲ μ6 νγὰ8 ἀ6] νουῖηρ; δὲ {Π6 ἐἰπηο 

ἢ Βρᾶῖκθ, {η6 πιθββᾶρδ ἢ6 γγὰ8 Θοπιο ἴ0 θυΐπρ. Τὴο 
Ρουΐ, οὐ ἔρχομαι ἰ8 ποῦ 50 Οἰζοιι ϑε 8 {Π|ὸ Λουβί. 
866 ἃῦονε, Νοίβ οἡ γεν. 18, αηὰ θεῖον, οἰ. νἱϊ]. 42. 

γεῖ. 82. 
Καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης.---“Δηὰ οι πη θᾶγα το- 

σον, ΑΟΥ.ο ; “Ῥατὸ νιΐποβ5,᾽ ἢ. Ὑ--οιποῖ Ὀεέίοι. 

ὅε6 Νοίδ οπ νου. 19. 
--ὔτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν 

ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν.---“41 581) {πΠ6 ρ!ν 

ἀοβοθηάϊηρ; ἔτοπι Ὠθάνθη ἰκὸ ἃ ἄονο, πα ἴξ ἃθοάθ 
ἀροη Ηἰπι,᾽᾿ Δ. Υ. ; “1 Βᾶνο βθοὴ {Π|6 ϑριυῦ ἀοβοθηα- 

ἴῃ; ἃ8. ἃ ἄονθ ἰϊοῖὴ Πθάνθη, πὰ Ὁ τοιπαϊηθὰ ἀροὴ 
ἘΠῚ Βον. 

Τεθέαμαι 18 Ὀαδὲ τοπάθγοα Ὀγ {π6 Επρ] 5} ρον, ; 

Ὀπΐ ὁπ6 παρ] ῦ 5]. ἢν ἴΠ6 ον βου ΠΟ, οἴζθη τθα- 
ἄον θεάομαι ὈΥ “ἴο Ὀ6ΒοΙ ἃ,’ πᾶν ποὺ ἄσῃβ 80 ἴῃ {Π|15 
6886 γγὮ 10}, “ θΘ ΠΟ  ἀ’ ποῦ] βαϊὺ νου 6}. ΤΠ ἀαΐε 

γγὰ8 ποῦ αν ἀἰβίαῃίύ. Οἷν ΤΟᾺΡ τῦὰ8. ΠΥΙΠΡ’ ἉΠΊΟΠΡ᾽ 
{π6 Ρξορὶθ, μὰ Ηδθ νγὰβ θθριπηϊηρ ΗΠ5. τ] ἰβίγυ. 
Το ἀδ οἵ {Π6 ρουίδοξ ἴῃ {Π15 νϑυβθ, ἱπιρ}165 {Ππᾶΐ οἷν 
Βανιοῦπ γγὰ8. ὈαρΕϊο τ] μὴ ἃ ρουϊοά οὗ {ἰπ|6 ποῖ 
γοῦ οἰαρβεά, ἰοῦ ΟΠ6 ὙΘΔΓ ΟΥ̓ ΟὁΠ6 πιοῃίμ. Τ|6 
Δοτῖβί οι ποὺ μᾶνο ὈθΘη 80 οουγθοῦ ἴῃ {118 6886. 

--καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ. ΤἼ6 Β6η86 

οἵ {πε ατθοῖκκ 15, “1 πᾶν βθθι ἐπα ϑρινιῦ ἴῃ [Π6 Βῃαρ 
οἵ, οὐ, “ἼἸΚο ἃ ἄονο, ἀθβοθμάϊπηρ ἔτοπ Πποᾶνθη ἀΡΟῚ 
Η μι, ἀπ τοβίϊπρ; ἔμοτο. ΤΠ σοπδίγαποίίοη ἴῃ τρεῖς 
ἰδ σι ριοα, θαὉ σΥΔΙΏΠΊΔΥ Ἀ]Π]ΟΥΒ Οἵ ΠῸ ΟΥΠΟΡ το που πρ,. 
ἱὭσεί ἀοο8. πού οσοι οἴζοπ ἴῃ οἰαβδίο ασροὶς ; παρα] 
ΘΨΟΙ ἴῃ ΡΙΌΒΘ; ἃΠ4 ΟἿΪγΥ ἴῃ Ροοίτν ἰο μεὶρ ουξ {16 
τηοίτο : 1 15 Βοιιοίϊπηθ8 τυυϊείοη. ὡς εἰ, ἃπα Πὰ5 ἐπαΐ, 

τηθΔ ΠΪΠ 5, “88 1{ ΑΒ. ἃ 60η]. ᾿ἰξ ΚΌΥΘΙΠΒ. ΠῸ Οᾶ86; 
ΜΠ τηϊά. οὐ ποαΐ, νου ῦ5 τὸ πα [Ὁ οοπδίταοα ἢ 

[Π6 ποπ. ἀπ τυῖτἢ δος. νου θ5, ἃ5. ἴθ {Π15. σᾶ56, ὙΠ ἢ} 

{Π|6 δοοιι8. 6.55. ἴηι «ΤΠ βου }08,} τς 
ἀμπτᾶσα δ᾽ ὡσεὶ 

κόνις ἄτερβε πτερύγων ὀλοίμαν. 

Δη4 ἴῃ Ηοβιοά---3 
--ὡσεὶ ζωοί περ ἐόντες 

" ν᾿ Ὡ ΄ ν » 

σωματικῷ γὰρ εἴδει, τουτέστιν, ὡς περιστερὰ ὥφθη τὸ 

ἈΘΟΘΟΒΌΙΝΟΕ ΤΟ 5. ΖΟῊΝ 

Ρον, 

ἐπί ς. ἀδο. ἰδ ποῦ οἴξαμ. οοηβίγιιθα ψ ἢ γουῦ5 οὐ τοϑί 

ἴῃ οἸαββίς Οστθοῖς, ΔΙ μου ἢ ἰδ 18 80 'π {πΠ6 Νον Τοβ- 
ἰἀπιοπέ, 88 6.65. δ. Τλῖκο ἰἰ. 96, ἦν ἐπ’ αὐτόν. Βαὲξ 
Οὐ βοπ’β το πηδυῖς,} ἴα ρουμαρ5 ἈρΡΠΘα]6 ἕο (Π8 οαβο : 
«ὦ “ ΄ - , ’ 

ὁ διαιρῶν παρ᾽ ἑαυτῷ φωνὴν καὶ σημαινόμενα, καὶ πράγ- 

--- 

πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἘΡΕΣΚΕΝ αὐ χαὶ ἌΡΕΙ ἐπ᾿ αὐτόν. 

ματα, καθ᾽ ὧν κεῖται τὰ σημαινόμενα, οὐ προσκόψει τῷ 

τῶν φωνῶν σολοικισμῷ" ἐπ᾽ ἂν ἐρευνῶν εὑρίσκει τὰ πράγ- 

ὑγιῆ Απὰά ἐπί ο6. 
'α66. ἴῃ {Π15 ΡΙδοθ, ψμθίμον ἰδ θ6 οὐ θῈ ποΐ σοππροίοᾶ 
ΜΠ καταβαῖνον, πᾶν θ6. ᾿πίομοα ἴο ἱπηρὶ]ν ἐπα τΠ6 

ϑρινῖε ἀϊὰ ποῖ δοΐμα!]!ν “ τοβῦ ὁ οὐν ϑάντουῦκ, θαΐ 
{πᾶ 1 ἔριν ἄοννῃ ἰον αν 5, ἀπά “ τοπιαϊποα διιξτουϊη σ᾽ 
νον Ηϊπι. ΤΠ6ὸ Ἔχργοββίοη τἰϑοὰ ὃν Ταβέϊη Ματιγεῦ 
ΒΘΟΙΏΒ δἰηιοβῦ 0 τηθᾶῃ ἰΐ ; ὡς 

ματα, καθ᾿ ὧν κεῖνται αἱ φωναὶ, 

περιστερὰν τὸ ἅγιον 

πνεῦμα ἐπιπτῆναι ἐπ' αὐτὸν ἔγραψαν οἱ ἀπόσ- 

τολοι αὐτοῦ τούτου τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν" ΔΙΕΠΟΙΡ Π6 

865 ἴπ6 ἀαΐῖνο ἴῃ, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον---ἐν εἴδει περι- 

στερᾶς ἐπίπτη αὐτῷ.3 

10 ἄοοβ. ποῦ βθθπ, πονύονον, ἔπαὶ οἰἕμου (π6 ΑΟΥ͂. 

οΥ ὅπ ΠΗ. Υ, γϑπάθυβ {Π6 ΟἾθοὶς δοουγαίοὶγν. ΤῸ 
ΑΟΎΟ 15 Ρουμᾶρ5 Π6 Βοϊίον οὗ (Π6 ἔνο ; “ἼἶἰΚο ἃ ἄονε;,᾽ 
κ“Ἴἢ {Π6 ΠΠΚΘΠ655 οὐ ἴογηι οἵ ἃ ἄονε.᾽ Βαΐ {πὸ Ἡ. Υ͂. 
ΒΘΘΠῚ5 0 ᾿π|ρ]ν {παῦ {πὸ Ξρινιῖ, νι πδΐθνον Ηἰβ ἀρροαᾶν- 

8Π06 πη]ρῦ Ὀ6, οπιθ ον ἔγοιη ἤθανθη “85 ἃ ον 
ΘΟΙη68 ἄονη. ΑΙ] πη ρῖν τοι] Ὀς γοιπονοὰ Ὀγ 
{ὐδη 8] αἰ ηρ; {π6 αὐλοῖς : “1 μάνα βθθη ἐπα ϑρινῖε Πκὸ 

ἃ ἄονα σοιηϊπρ; ἄονγη ἔοι θάνοι, πα ἴξ τοβίοα 
ἀροη Ηϊμ. ΤΠογθ οαπ 6, οἵ σοῦγβο, πὸ ἀοιθὲ ἃ5 

ἴο {π6 νἱβι 0] 6. ἴον πὶ οἵ ἃ ἄονο ἰπ ψμὶοῖ τμ6 ϑρινὶε 
{π6ῃ ἀρροαγοά. Ζόμη ἰΠπς Βαριϊβὲ πυαβὲ πᾶν βθθὴ ἰΐ, 
γον. 58 ; δηᾷ ἢ6 88} ἰξ, νου. 84. Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα 

--ὡσεὶ περιστερὰν, κατ. λ. ἩΗδᾷᾶ 1ξ ποὲ θδοη 80, 7 πη 

τ[Π6 Βαρεῖβε νου πᾶν Ξαϊά, 

καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερά (1.6. καταβαίνει). 

658 οὐ {πὸ ΕΔ ΠΟΥ5 15 ΚΘ ΠΟΓΑΙ οἢ {Πἷ5 ροϊηξ. 
οἴμουβ ὅδ. Οὐ] βαυ8, μαρτυρεῖ τοιγαροῦν ὅτι τὸ πνεῦμα 

Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα 

Το νἱῖ- 
Διηοηςς 

θεάσοιτο---περιστερᾶς ἐν σχήματι" Δη65 ἀπέπτη μὲν γὰρ 

ἐξ ἡμῶν διὰ τὴν ἁμαρτίαν, κιτιλ. ; ἀηᾷ 5, ΟἸὨγγβοβίοιμι, ὃ 
-“ Ἢ » ᾿ , ᾿ Ὁ “- ᾿ -Ν Ἀ ; 

Πῶς οὖν οὐκ ἐπίστευσαν ᾿Ιουδαῖοι φησίν; οὐδὲ γὰρ μόνο 

-. ὧὖ ᾿Ιωάννης εἶδε τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς. Ὅτι εἰ κα 
4 - - "- , ω 

ἷδον, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα οὐχὶ τῶν τοῦ σώματος ὀφθαλμῶν 

Ὁ αι εἴται μόνον, ἀλλὰ πρὸ τούτων τῆς κατὰ διάνοιαν ὄψεως, 

ὥστε μὴ φαντασίαν περιττὴν τὸ πρᾶγμα νομίσαι, Χχιτιλ 

Απα ΤΠΘΟΡ ἢν ]δοὶϑ 5 οὔ {ἢ βδπηὸ ορπίοη, καὶ σωμα- 
τικῶς κατέβη τὸ πνεῦμα, κιτιλ. ΝΟΠΠᾺῸΒ αἶβο υυυῖΐοβ,9 

ὅττι περ αἰϑερίων κατανεύμενον ἔδ δραχε χόλπων 

οὐ ϑίο Θεοῦ, πτε ερύγων πεῷ φορημένον ἥμφραι παλμῷ, 

ἀντίτυπον μίμημα πελειάδος, ἄχοις ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἦλθε, καὶ αὐτόθι μίμνεν. 

Βεβιάθβ, {π6 ἀρρόδγαποο οὗ {πὸ ϑρὶτιξ ἴθ ἐμ ἴοσμι οὗ 

ἃ ἄονο δὲ ἔπ θαριϊϑπι οἵ οὰῦ ᾿ῸκΡ δεβῦβ, ἀπ {πὸ 
᾿ἄονε δυιίουηρ, ονοῦ {ΠῸ τγαΐουβ οἵ πὸ Ποοὰ νἱτ ἃ 

1 ῬΏΠΟΟΔΙ. ἢ 
ἃ, ἔν, 
235, οὐ, Οαπξ. 

Τυγρ. Ζυά. 
Ρ. 316, Ε. 

5 ΤΌ,»».316, 
Ὦ. 5. Αἴθδη. 
ΒΟΥΤΟΨΟΥ, 

Ον. ἰ!. ν. 316, 
Α. ππσπτίοηβ 
115 85, 

πνεύματος 
ἐπιφοίτη- 
σις περι- 
στερᾶς ἐν 
εἴδει τῇ κο- 
ρυφῇ ἐπι- 
πίπτουσα. 

4 Οοπι. 
Ῥ». 116, Ὁ. 

5» 1τοἱά, ν. 
133, Ε. 

ς Ἠοσηι. 
ΧΥΊΙ, 3, 

Τ ΒυιοΟτίκ. 
σοηίγα (οἱ. 
κῃ, Ὁ. 1. 
Ρν-3γ7,ο Ομ. 
ἴδ. τοϊπκα 
τηδὲ “0 ᾽η 
τη Βαρείκς 
ΔΙσΩΟ κᾶνν 
τ Ἰνοδύονκ 
ρὸν δ πὸ 
ϑρίγιε ἴῃ τῆ 
ἩκσοτοαΒ οὔ ἃ 
ἄοσνο. 

"' σοπιπι. 
Ρ. 577, Ὁ. ὃ. 

9 ῬΆΣ, 115 
5η. 

Ῥν. 34, 

Ι 
! 

| 
Ι 



[Ὁ π.». 1. 

-τὐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς.---- ἀροπ ΠΟ ἔπιοὰ 5Π8]} 566,᾿ 

ΔΑΟΥ.; “ἀροη ν᾿ Βομηβοθνοι ἴποιι 5Πια}0 566,᾿ ἢῸ 

Α΄ Ὑ. βθθπιβ θεβῦ; ἴον ἄν δϑδοίβ ἴδῃς ἃ Πα κ68 
ΠῸ οονἑαϊπ ἴαοῦ οἵ ψ]αῦ 18 Τουθίο! ἁ πποθυΐαϊη ἃ8. ἴὸ 

πὸ {ἰπιθ οὗ 15. ἀρρθαγᾶποο; δῃᾷ 50 ἴδ ᾿πῆπθποοβ ὅν 

ΟΗΪΥ ἱπαἰγθοῦ]γ, ἀπ ποῦ 80 ἴα ἃ8. ἴο τηᾶ]τα 10 πιθδῃ 

ΕὙΥΠΟΙΏΊΒΟΘΥΘΥΙ ;᾽᾿ ἴον [818 νου] ΠΡ ]Ὺ {μα Φομπ {Π6 
Βαρεϊ8ὲ Βμοι ἃ 566 {πὸ ϑριυῦ οοπιθ ἄονη ἃπα τοϑί οὴ 
τηογ8 πᾶ Π ΟΠ6 Ρθίβοῦ. Βαΐ “ΜΠΟΠῚ,᾽ γ᾿ Π]ΟἾ. ΒΘΘΠῚΒ 

ἃ Βοοᾶ τοηάουϊπρ ἴον ὅν 1π {Π|8. Ρ]δοθ, ἀθῆπεβ δηά 
ἀοίθυπηῖπο8. γγ6}} {Π6 ΟἸΪΥ͂ ΟΠ6 οἢ ΨΠΟπὶ {Π6 ΘΡ 

τοβίοα, 
--καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν .---““ Δῃα γΟΠΔἸ Πρ; Οη. ἨΠη),᾽ 

Α. Κο; ““δῃα στϑιμδϊηηρ; ἀροὰ Ηϊπι,᾿ Ἀν. Υ΄.---ποί 

50 ψ06}]. 
ΤΆ 566 118 ΠΟ οοιτοοῦ ἴῃ ΕΏΡΊ] 51} ἴο 86 “ ΠΡΟΠ’ 

ΙΓ νου ῦ5 οὐὗἨ τποίϊοη, ἃπα “οπ’ ψ 1 γοῦ}8 οὗ τοβϑί. 

ΤῊ5 1 15 οουγεοῦ ἴο 580, “π6 [6}] οὰ 818 ἰδοῦ ἀρΟη 
{π6 φανίῃ ; “ἢ 5 βιΠπρ οα {πΠ6 σγοιηᾶ. ΤΠ6 
ΒΔΠῚ6 ΤΟΠΙΔΙΪς ΔΡΡΙ165 ἴο {Π6 ΘΟΥΓΕΒΡΟΠ Πρ; ΡΓΈΡ. “1η’ 

δηα “ἰπίο.᾽ “Πδ 15 ἴῃ {π6 πουβο;᾽ “Π6 18. ΡὍΌΠΟ ἰηΐο 
(ῃς Ποιβο,᾽ ο. Τ|ι6 ἐγαμπβίαΐουβ οὗ {π6 Δ. Υ, νοῦ 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ τη]5]οα ἴῃ νοῦ. 59 Ὀγ ἐπί γι} {Ππ6 806. ἐπ’ 
αὐτόν, απ τοπαογοα ἴδ Κἀθοαθ. ἀροὴ Η]πι,᾽ {Π|0 ρα. 
Βο]οησῖπρ ἴπ ατθοὶς γαίμον ἴο ἃ γϑὰὉ οὐἁ τηοίϊοη, ἃπᾶ 
{πο γ6 ΡΟΒΒΙΌ]Υ ἴο καταβαῖνον; [Ὁ π᾿ {Π18. γθυβ6 {ΠῸῪ 

ΤΌΠΟΙ ΘΟΥΤΘΟΟΪΥ μένον ἐπ’ αὐτόν ὈΥ “ΤΟΙΠΔΙΏΙΠΡ; ΟἹ 
Η πὶ. “ΤΠροη ΜΠΟΠ1----ἀθβοθμα!ηρ,᾽ Πα “ ΓΘΠΊ ΔΙ ΠΡ; 

οη Ηϊπι. Τῆς Ἐ, Ὑ, {γταηβ]αΐοβ ἐπ’ αὐτόν ἴῃ ὈΟΓ]} 

ῬΙδοθοβ “ἀροη Ηϊπι.᾽ 

γεν. 854. 

Κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα. το Απὰ 1 86}, 

Δα Ὀάᾶγὸ τϑοονα," ΑΟὟΥ.; “Απα 1 μαννα βθθὴ δῃὰ 

Βανα θοῦπο τ ]ΐποβ88,᾽ Β.. Ὑ.--θοίίον. 

γεν. 88. 

Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ ᾽]1.---  Αραὶη {π6 ποχί 

αν αἴξον Τομη βίοοα," Δ. Υ΄. ; ““Αραΐη {π6 ποχῦ ἀν 

Το η ννὰ8 βίδπαϊηρ, Κὶ. Υ.--ξὙ οἰζον. 

“Αἰξετ’ 15. τοἀαηάδηῦ ἴὰ Δ. Ὑ΄.; {86 “ποχὲ ἀν᾽ 
τησβῦ 6 “ αἴτον, ἀπὰ {ΠῸ 9]. Ρ. εἱστήκει 18. θεΐζον γθη- 
ἀογοά Ὀγ {π6 Θχργθββίοη οὐ σοπεϊπιδποο “τ γ88 βίδηα- 

ἵππον» {Πδπ Ὀγ “βίοοά᾽ ομΪν. 

84 ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤΗΝ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤΟ 5. ΖΟΗΝ. 

ΤοΚοη οὗ ρβᾶδθ, 15 ἴὰγ ἴο0 τιν 8 }]6 ἃΠπ Ἰηδίδῃηοα οἵ γεν. 33. 

ἃ ἴγρα τ 1(5 ἀπ 06 ΘΥΘΡ ἴο ΡῈ ονθι]οοῖκοά. Ταύ- Στραφεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ θεασάμενος αὐτούς.--- 

τῆς (τῆς περιστερᾶς) ἔφερε τύπον μερικῶς κατά τινας ἣ “«ΠΉρῃ Ζεβὰβ τανπο, ΔΠα 8αν7 {πθηὶ [Ὁ]]Ονν Ἰπ',᾽ἢ 

ἐπὶ Νῶε περιστερά" ---οὕτω φασὶ, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Α΄ Ὑ, » “Βυΐξ 76βὰ8 ἰατποᾶ, πα βανὺ {πθπὶ [ῸὉ]]ον- 
1 5. Οὐτ κατῆλθεν ἐπὶ τὸν ἀληθινὸν Νῶε, κιτ.λ.} ἸΠΡΟ ΒΕ 

Ι Ηΐογοβο].. ᾽: . Β [δῖοι ατα. “Βα 18 Παρ α]ν ἃ Ὀϑίξου τθπθυιηρ; οὐ {115 ἐγοι Ὁ ]6- 
ΒΟΙΏΘ ῬΆΡΓΟ]6. δέ ἐΠδῃ “{Π6Π,᾿ ν Β]10}} παρ Ρᾶ85 ἴον 

γεν. 88. . : ἜΑ ΚΡ τς 
ἃ ΒυΠΠοΙοπς δααϊνα]θηΐ ; “θα ̓  ἰβ ἴοο δἀνογβαίίνο [Ὸν 

1815 ῬΙαθθ. [10 ἀοθβ ποῖ ἄρρθᾶϊ, μονθυθῖ, ψυὩῪ θΟΣΝ 

ΑΟ Υ. ἀπὰ ἢ. Υ.. βου] πᾶνε γτοπάδυθά ῃ6 Οτοοὶς 
ΡδΡΠΟΙρ] 6 Ὀγ π6 ᾿παϊοαίνθ. “ἍΤ θη’ οὐ “θυὺ πϑῦβ 
Βιανὶπρ' ἔαρ πϑα (οι ἔπ} η1Π 5) ἃ Πα βθοίηρ [Πθπὶ [Ὁ]]ον- 
ἴηρ:, ΒΔΓ απίο {Π|6π|,᾿᾽ σου] Ὀ6 88 ψ6]}} ; ἕου στραφείς 

ΠΙΔΥ Ὀ6 ΤΕ ΠΡ ὈΥῪ {Π6 ῥγθβοηῦ ρᾶγέ. ἴῃ ἘΠ ΡΊ ΒΕ. 

ΤΊ γοπάουπρ οὗ ΔΑ. Υ, δα Π. Ὑ, 68}} ἴον "πᾶ, 
ψΒ]Ο ἢ} 18 ποΐ ἴῃ {πΠ6 τθοκ. 

--ποῦ μένεις ;---““ ψ ΠΘΙ6 ἀπ ]οδὲ Τῆου ὕ Α. Υ͂.; 

“ἐγ ῃονο ἀθιάοϑῦ πο Ὁ’ Β.. Ὑ.---βθα ποχύ γθιβ6, 

γεν. 89, 
-ποῦ μένει---καὶ ἔμειναν.----ἦΠο6. Ηδ ἄπεῖϊι,"- 

“διὰ {Π0Ὺ 40046,᾿ Α. Υ.; ““νῃοῖ Ης δροᾶς,"-- 
“ δῃηᾷ {ΠΥ τοδὶ ποα," ἢ. Υ,, 

ΤΊ Ῥύθβοηΐ ᾿πα. μένει ΘΧΡΙΌΒ808. ἃ ΘΟὨ Πρ 80- 
ὥοη, ὙΠ ἢν 15. πού ἰο] ἃ ἴῃ {πὸ ᾿πηρονῇ. “ἀθοάο,᾽ οὐ 

“ἀνε ;᾽ ἀπα [Ὸγ {Π18 σϑάβοη δ 18. τη ουθα ἴῃ ΚΥγ., 

Αὐιθη., αθογρ,., ΜομΊρΡἢ., ὅζο., ὉῪ “νναβ.᾽ ΑΒ 1Ὁ 15 

[πΠ6 Ῥγδβθηΐ τγ8 ΠΙΔΥ ΘΠ οοβο {Π| ρᾶβῦ ἴθηβα ἴῃ ΠΡ] 15} 
ΜΓ Ώ]ΟΙ δυϊίβ θοβὺ ὑπ οοηίοχύ δηα {Π|6 ἰδηριιαρο, 
ΚὙΠοτο Ηθδ νγὰβ ἀν Πρ’, οἱ' “ ΔΙΑ ηρ;,᾽ νου] ροῦ- 
Βᾶρ8 θ6 Ὀείίον. 

ΑΒ ἴο “Δ014ς,᾽ “αν 6}},᾽ δηα “τοιμδῖη,᾿ ὈΥ ΜΒ]Ο 

ΑΙ. δὰ Ἦ. Υ. σϑηάον μένειν, {Π6ῖν τοβρθοίϊνο τηθδῃ- 
ἴπρ’ 15 {118 :-τ- 

“ΤῸ διε, ΑΔ. ϑαχ. δη-Ὀιδαη, 8ἃ- διδαπη, Ὀιδδῃ, 

αοιι. ΒΕΊΙΔΔΝ ἰ5 ργοροῦὶν “ἴο διναϊξ, οὐ “δά ο,᾽ 

προσδοκᾶν, 6.5. δ. Μαίϊ. χὶ. 8, ΟΘΟΙΉ. ΨΏ 15 

θὰ αἰμλνὰλ. ψΨλῆ ΛἈνΝΨΛΑΚΙΖΠΠ 
ΒΕΙΔΛΙΜΛᾺ« : Δ. βαχ. Θαγιο γὰ ῬῈ τὸ σιιπθ Πη6 

θᾶ}. οὗδθ γ6 0}}}}61 γοθο]οη ἀριδϑῃ : “ Αὐὸ ΤΒοα 

Ης {πᾶῦ ἃὐῇ. σοπλὶηρ᾽, ΟἹ 518}} γγ νγαὶϊξ [Ὁ}, ΟΥ̓ αὐγαϊῦ, 
ἃπούπον ὕἢἢ 

“ΠῸ ἀν 6}},᾿ 18. {πὸ ϑ'οαπάϊη, “ ἀν ]α,᾿, Ῥγο8. “ εἷς 

ἀνε]; “ἀνὸ], ἃ ἀν ]]}πρ,᾿ ϑννοά, “ἀν ])]α5,᾽ Πδῃ. 

“ἀνθ ]α, “ἴο ἀο]αν,᾽ οὐ “ ἔδγνγ,᾿ “ἴο ἀοίαϊη ;᾽ 6.5." 

Τλαρι οὐ πὰ ΠΥΙΉ ραν, 

Τὰ Ῥ}κ ἀνα! άα μοῆν 

Δαι--- 

Τι 8 ποὺ αν, ΠΥΙΠΙρ ΡΟ ΠΥ; 

Βαϊ Ατία]υβ 85 ἀοίαϊηοα [Π66--ὸ 

Ηοποο, ΡΟ δ Ρ8, {Π|Ὸ νἉΓ]ΟῸΒ ἀου να 08 ἔγΌ ΠῚ ἦ ἄνα]α, 
ἃ “ἰταηοο,᾽ “ Β[6θρ,᾽ ὅο. 

1 Ἐάάαπ, 
Ἡδάα, 5κ,80, 



σπΑ». 1. ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΝ ΑΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΝΘΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ. 

“ΠῸ γοιηαῖη,᾽ 18 “σϑιηδη60,᾽ ἔγοη] μένω ; (βδηβ6. πιαπ᾿ 

106 Ο. “ἴο ορροβο, οὐ " βίορ 7) 
ἃ΄6 βοϊάοπι δεβὲ ἴῃ ΕἸ Ρ]15}), ἃπὰ 4 ποΐ σαγΡν ΜΠ 
τποπι {Ππ6 Β8π|6 τη θη ηρ; ἃ8 γον 5 οὐ ΝονΊ μον η οὐ βίη, 
6.8. “ἀν! ]ΠἸηρ:,᾿ “ἀθοάο,᾽ ἀπά “ πηδη βίο η.᾽ 

Οἱ {π6 ψμοὶο {μθη, {πὸ Δ. Υ. “ποτα ἀν] ]οϑὲ 

Του, δηὰ “μοτο δ ἄννοὶε,᾽ οὐ“ γ85 ἀν ! ]ΠἸηρ’,᾽ 18 

ἃ δοοὰ τοπάουηρ οὗ {πς Οτοοκ, ΤΠ} Α. 5. γϑοαὰβ 
ἢρᾶ)ν Θαγιδαγο μὰ ; “Ψ ΠΟΥ ἀνθ !]οβϑὲ οὐ Ἰνοϑὲ ΤΠοα ὕ᾽ 
ἔτομι θα], ἃ παίϊνο Ῥ]δοθ, ἃ βέαψίοη, "θαυ. Απὰ 

{ΠΟΥ οαϊηθ ΔΠ 88} ἤρα] Π6 ριιποδθ, “μοι Ηθ 

οἱ, βδμηνοι! ψΌΠΠΘα6 ;) ἰο οη, 0058. ἴοι ἕο ἄν 6}]}, οὐ' ἱπΒμ Δ], 6.8.} 

“ΤΙ ογάγηροβ, Β6 βου ἂρ, ἈΥΠῚΘ ὙΟΥ 8] Β0Π6, 
Ἡδρῖθ γ8 πὸ ἀσυ γπρ' ΤῸ ἃ8 ἴο ΌΠΠΘ,᾿" 

--ὥρα δὲ ἣν ὡς δεκάτη.---“ [οὐ ᾿ξ τνὰ8 δθοαΐ {Π6΄ 

ἐδ Βοαυν,᾽ Α. Υ.; “1ὲ να8,᾿ ΚΒ. Υ. 

4ξ ναβ, ἰδ ἀρρθᾶῦβ, ἰηἰγοάποοα Ὀγ ϑίθρμθη. Τὶ 
5 Ῥατ. 147. 15, Πουγθν ον, Τοαη ἃ ἴῃ ΝΟΠΉΙ8,2 ΡΟΥΠΔΡΒ ἴον {Π6 βα]κθ 

οἵ πηείγο. 
- δεκάτη δὲ ποδήνεμος ἔτρεχεν ὥρη, 

ΕΒ ποι: δηα Κ(, ΟἸγυβοβίοιη,3. ὥρα γὰρ ἦν ὡς δεκάτη, φησίν. 

Τῆθ ΜοπιρΙ.. α͵βο [8 δέ; 

1 ΠΕ. “ἴον ἴδ νὰβ {86 τθμτἢ Ποατ. 

Αὐὰθ. αν “δηᾷ 10 ννδ8; Αυπίθη. “ ἴον,᾿ οὐ “θθοδιιβα 

1ξ να ;»᾿ δου. “10 ννᾶ8 ;᾿ ἘΠῚ. “ἀπ6}} {Ππ6 ὑθηθ ἢ Ποαν ἢ 

Ῥειβ. “ἐπαΐ (ἀν αὖ (Π6 ἐπ ΠΟΥ 5 ὅ]αν. “ἴον 10 νγᾶ8 :ἢ 

ἌΣΝ, ὁ 
οὐαί, ἢ 
ΟὈ] οὐ ἸοΠΔ0]6 85 ἴο θῈ το]εοίεά. 

᾿ξ ττᾶβ ἤθη {πὸ ἔθη. ποὰν ;᾿ Ὑα]ρ.. “Πονὰ δπΐθπι, 
Ξο {πα (6 τοδαϊηρ οἵ {Π6 Α. Υ. 15. ποῦ 80 

Τὰ ννὰβ Πϑδι 5 - 86 

ὙΥΒΙΟΝ 18. Π6 οπᾶ οἱ {πὸ ἂν ἴῃ {Π6 Ἐαβί, ἀπά {π6. 
αἰβοῖρ!οβ. νου παίαγα!!ν βίαν ἢ ΟἿ ΤΟ ἀπΕ}]. 
1Πι6 ἸΠΟΥΤΟΥ ; “ [οτ᾿ 15 ὑπουοίογε ποΐ οἵ οἵ ρμ͵δοο, δπᾶ 

ἴδ 15 Βαρρουίθα Ὁ. 80π18 δα ΠΟΥ 168. 

γεν. 40. 

--ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου.----ἶοο οἷ). νἱ, 4. 

γεν. 4]. 
--τὸν Μεσσίαν---ὁ Χριστός. --ῖς {6 Μοββιαβ, Αὐγο; 

“6 Μοββιαι," ΗΕ. Υ.---εϊίου. “Τὰ ΟἸἈεῖβι,» 
Α. '.; “Ομγῖβι, ΚΒ. Υ.--ὐὶρού, 

Τιο ατί, ὁ 1ἰβ Τοαπά ἴῃ {πὸ ΜΙΘΙρΙ.. πΧῸ θαΐ ἴὲ 18 
ποί οἵ πιθοῖ πεῖς ἴῃ 6118. οα86, θθοδιβο " ΟΗ ΙΒ τ᾽ 

ἰ8 ΠΟΥΟΡ τσ ἴθ) Οἱ μουν ἶ86 πῃ ΜΙΘΠΙρ εἶς ΤΠΔ 88 ἃ 

ΤΠΟΠΟΡΤΆΠῚ οὐ {Πγθο Ἰοἐίον 8, Τὶ ἴον {Π|6 τ ϊο]ο ἀμ ΓΟ 
ἴον Ομπιδτ. Κὺ, ΟἸιγυβοβίομι αιιοῦοβ ὕνγῖοο 1} 18. μα8-. 

4 Τὰ σπι, 88,6, {Π8," ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός" 

αἴρω, 1507. ἈΠ ΝΟΠΠ118,5---- 

σύγγονε, Μεσσίαν σοφὸν εὕρομεν, ὃς Θεὸς ἀνήρ, 

Χριστὸς ᾿Ιουδαίοισιν ἀκούεται ᾿Ελλάξδι φωνῇ. 

ΤῊο. Αὐπιοι., θοῦρ., ΕἸ., 51αν., ἀῃὰ Δ, ϑαχ. ᾿Ιωνᾶς ΜΒΪΟΝ ττὰ5. ἃ ΟΠ εθα Πδπη6. 

ττϊο ΟἩΠΙΒΤ ΜἸΓΠοαΐ {Π6 ἁγίϊοϊο ; ὑπ ϑ'γυ, Ἰοᾶνοβ 

Βθαΐ Τιαἴϊη νγογάβ᾽ 

πα φατε ΧΕ ἢ ΦὙΠ| 

Της ὅν. ἀπα᾿ 

'οαΐ, οἵ σουγβο, ὅ ἐστι ἐελλυρμμημουάαναν Χρ ριστός. Τὴ 

μα ως ὕ85-. “ἴ͵ὲ 

μανα [οὰπα ΜΠ βία γυοβο ἱπίουρυοίδξίοη. ἰΒ [Π6 ΜῈ58- 
ΒΙΛΗ.᾿ ΔΒ(Π6 Αὐδῦ. Π'α5 πὸ οἵου ἕογτη {Π8 ἢ κιλινοὐ 

Κ{Π6 ΜΈΒΒΙΑΗ, ἴον ΟἬιβτ, ἴΠπ6 ἐγδηβ]αἴου Ἡσεο τα 

ἔγοπλ οἴμοι Ὑ υβίοηβ {π6 ἴουπι ΝΜ ἰβῖα, τ οἷ μᾶ5 πὸ 

ΠΊΘΔΠΙΠΡ’, 1π ΟΥ̓ΟΡ ἰο Τορτοβοηΐ τὸν Δεσσίαν, ἈΠ 50. 88 

ἴο ΤΌ Πάον Χριστός “Ὀγ {η6 ΜΈΒΒΙΛΗ. ὸν [Πϊ5 οδη- 
ποῦ τοίου ἴο {πὸ ἔσαθ δηα [156 Μ οββίδἢ Δ] αἀοα ἕο ἴῃ 
Δαάθῖο ψΥ  η8. 

Αὐταὶ ᾿ὰ8 ᾿ ἀοοῦ τὰ ᾿ 

] 

γεν. 42. 

--ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς.---’ απ Μ ΠΘη 9655 

6 με] ἃ μῖπι,᾽ Δ, Υ. ; “θὰ Φ6βὰ8. Ἰοοκοᾶ οπ δΐπι,᾽"" 
ἬΝ: 

Ιη ἴΠ6 θεβὲ ατθοὶς ριόξο ἐμβλέπω (“1 ἀαΐ. ; 56]- 

ἄστη ψ ἢ ἐπί δ η 4 860.) ΠηοδΔῺ8. “ἴο Ἰοοῖκ δὲ οἵ ἱπίο 
ΙΓ αὐζθμίοη. ἀπ Ἰηίογαβι; “ἰο ἢχ ομθβ δυ8Ὲ8 
ὍΡΟΙ :᾿ ΜΠ ΘΓΘαΒ ἴο “ἸοοΪς Ομ οὐ “ὉΡΟῚ,᾽ ἴο “ σομβί ον, 

᾿οἴζοπ ψ ἢ ΡΙΐγ, 18, ἐπιβλέπω «Ὁ ἀαί. ΟἜποΡΆ]]ν 
ΒΡΘΔΙΠΙΠρ, ΟΠ6. “ἸΟΟΚΒ. αἱ’ στ Ἰηΐοιοβέ ἢ οὴς “]οΟΚΚ8 
᾿Ἰηΐο᾽ νι αἰξοπέϊοη ; ἃπα ομθ “]ΟΟ 5 οπ’ σι ἢ Ηἱέν, 

ΟἹ ΟἾΪΥ “ἴο σοηϑιαον.᾽ ΤΏ 8, ἃ 5Βιοἷς τηδη ἐνέβλεψέ 

τε τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀμήχανόν τι οἷον----ϑᾶγ8 Ρ]αΐο,; αἱ 

{[Π6 τηᾶπ ψΠο, μα ὑπουρσμί, μα ἃ ἈΈΠΙΕαΣ ἴον. ΒΪπὶ ; 

᾿δηἀ δραῖη,2 ὃς ἐμβλέψας μοι καὶ θαυμάσας εἶπε, Μὰ Δἴ", 

οὐκ ἔγωγε' Οπ 186 οἴδιον παηά, ἴῃ Τμιοίδη γνὸ Ηπά,3 

τῷ μὲν ἡ ᾿Αφροδίτη---τῷ δὲ ὁ ἔλρης ἐπέβλεψεν" πα ἴῃ 

ΒΌΡΠΟΟΪ 65," --- 

ὅστις οὐ ζήλῳ πολιτῶν καὶ τύχαις ἐπιβλέπων. 

ΒδΕη γοῦῦβ οοσαν Ὀὰΐ βεϊάοιη. ἴῃ οἰαβδὶς ατοοῖὶ ; 

1 σἤδστη. 
7,οὰνν. 

χ.Ο, οὐ Κ,. 

5 Ὧο Αε. 
ὍῸ]. 90, οὐ. 
Βιρ. 

“4.8. 
1696. 

"ἐμ βλέπω 15 ἰοαπά θὰ ὁποο ἴῃ ϑορΒοοΪ 68,5 ἴῃ (ἢ 6 ΒΘ ηβ86. - ειροίτα, 

[οὗ “Ἰοοϊεῖηρ; μογα δηα ἔπογο ψ ἢ δαυποβίποββ᾽ Βοίι, ἢ 

Βουανοῦ, ὁσοὰν {γθα ΠΟΥ ἴῃ 6 ΤΙΧΧ, ; θαξ, ἃ8 
τς θ6 οχροοίθα ἴῃ ἃ ἀοροπονιαίθα βίν]ο, τ ἢ εἰς 

ΔΠα {Π| 800. ΤΟΥ τοηᾶοῦ βουνὰ] ἩΘΌγονν πογβ, 
θΐ Θϑρθοῖ}}}ν ΣΙ “ ἴο Ἰοοῖς δὲ οὐ ἰπέο νυ ἢ αἰΐθη- 

(ἰοη.᾿ Ουτ ϑλνιοῦκ ἀἸ4 πού σομίομπηραἴο ΠΟΥ βίαν 
αὖ Ῥοίου, θὰξ δ Ἰοοκοᾶ δὲ ἴσα τ ἢ ἄδορ ἱπίογοβέ, 
ποῦ ψ ΠΝ Ρἰΐγ. [0 βϑθῦιβ, ἐμογοίοτο, {παξ “μανίην 
Ἰοοκοά αὐ που] θ6 ἃ θϑίζου τοπἀογίηρ οἵ ἐμβλέψας 

αὐτῷ {π8 οἰὑπον “ ΘΟ μο] ἀ᾽ οὐ “Ἰοοκεοὰ οἱ, μἶπι. Βαϊ 

ἰξ ἄοοα ποὶ ἈΡΡΘαν νὮν {Ππ|6 Ῥατ οὶ] ἴῃ Οσθεκ βου 
θ6 τοπάογοᾶ ἴῃ Τα] 5 Ὀν ἐπ πα Ἰοαίῖνο, ὃὥ, ΟἾγν- 
βοβίοιηδ οοπποθοίβ χαὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν 

αν Ε {πὸ Ῥτοοοάϊηρ νοῦβο; ἀπ θοσίηβ ἀποίθον οἴαιιβο 
Ι δὲ καὶ ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Μ ΒΟ ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 ΠΙΆ ΚΘ 

ἃ θοίζον αἰνιβίοη. 
--ὐ υἱὸς ᾿Ιωνᾶ.-ττ- [86 80ὴ οὗ Φοηδ,᾽ Α. Υ.; “16 

80η οἵ 4{οη85,᾽ ἢ, Υ.---ἰθοϊξον ; ̓Ιωνᾷ 158. {Π6 σϑη. οἵ 

ΤΊιο ρτορθιοῖ 
Φόμδι, ᾿Ιωνᾶς, νγ88 ἔτοπι ΟΕ -Πορ οῦ ἴῃ ἐπ ἔσθ οἵ 

᾿Ιησοῦν, «σαι. χὶχ 

3 1Δ. Κορ. 
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[70 τ Ή ΠΣ 
τηδίζου ΟΣ 
τηῖ5. βαθ᾽θοῖ 
566 946. 

᾿ ΒΔΥ͂ οἡ π6 
Ῥτγορποῖ 
Ζόμδι. 

3 11,13,14. 

41, 27, 28. 

1 ΒΟΥ Τα πο 69) 56 6η1 ἴο Πᾶνα ἴοι Θοίξθη.} 

Βγυδηΐ᾽β Ἐβ8- 

Ζαθυϊοη; 5:8 [δος ποῖ ἐπ6 ῬΒαγίββαβ (ὃ. ἘΠῚ ΥἹΪ. [815 Ῥαββαρθ ; 9Π66 ἃ5 ἴδ 15 ἴῃ Ἧπε τοχῦ, ἀπα {Π6 βθοοῃά 

{πι6 Πα βᾶγ8, τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν ὁ ̓Ιησοῦς. Νοππαβ,1} 

ΤΙ ᾿ἰ. Υ. 15 τιριῦ ἴῃ ΤΟ ουηρ ΟΘ ΡΠ ὰ8 Ὀγ «Ῥρίον;, ᾿Ιησοῦς μετὰ νύκτα λιπόσκιον ἤθελε βαίνειν 

ἀπα πού κὸ ΔΑ. Υ΄ Ὀγ “ δίοπο ;) ΔΙΌ Πποαρὶν {818 Βπου!ὰ 
θ6 ρμαΐ ἴῃ {πὸ πηᾶῦρῖη. Βαΐ θριιαβ ἁιαὰ Ῥοίον υθ 8 

Βοίἢ δὲ {ππᾶῦ {ἰπ|6 ΡΙΌΡΕΙ πᾶπ168, οὗ {Π6 βᾶπ|8 τη ΘΔ ΠΪ Πρ τ, Ῥ ΟπῚ {Π|686 ΘΧΔΙΊΡ]65, Πα ἔγοπι ΤΡ ὐ πιὰ’ 5 ΟρΙμοη,2 

΄, ’ 

εἰς πόλιν εὐώδινα τανυπλοκάμων Γαλιλαίων. 

καὶ σχεδὸν εὗρε Φίλιππον--- 

τη αἰ νοπέ Ἰαπρααροβ ; Π|κ " ΕἸ θυ οἷς 1ῃ Τοαίοηϊο,, 

Εἰρηναῖος ἴὰ αγοοὶς, “ Ῥαοιῆοσο ἴῃ Βοιηδῃ, ΠΩ» ἴῃ. 

Ἡεθτονν πὰ 1.5 ἀουιναίϊνεβ, “ ΤἈ6- ΡΙΠ ο Ἰἢ ΟΠἴπεβο, 

10 ΡΡΘδΡΒ {πα΄ “που! οῸ [ον 15 ποῦ ἃ Ὀδα γθηᾶον- 

ἴῃ; οὗ {π᾿ οΥβῖπα], δἰ Ποιι»}}. ἘΠ 15 ΟΧΡ οββίομ. ἴῃ 
ἘΠ ΡΠ 5} Βθοι8. ἴθ ἱΠΠΡῚῪ ἃ σογίαϊη ἀοιθέ, ν ΟΝ. ἄθεος 

ὅτο., ψ ΠΪΟΝ 811 τπθᾶη [Π6 βᾶῖηθ {πϊηρ. ΤῊ6 Π.. Υ. ποῦ οχιβῦ πὶ {π6 τρεῖς. 
Ὁπουοίουα Θου ΘΟΥ ν᾽ ΤΌ ΠοΥΒ. ὉΠ6. ΡΙΌΡΟΙ Πᾶπη8. ΟΥ̓ 
ΔΠΟΙΠΟΙ.---- 6 ὄγυ. μὰ5. “0Π6 βοὴ οὗ ἃ ἄονο, πὰ οὗ, γεν. 44. 

ΘΟΌγ56. ΟΠ 5 ὁ ἑρμ. Πέτρος; ΕἰΏ. “8οη οἵ δο]ιη ;᾿ ἾΗν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδὰ, ἐκ τῆς π.--“Νον 

Ανάῦ. “τποὰ 5Π4}0 θ6. ο4}164 Ῥοίνοβ. ψ μ]οἢ. 5 ἰηΐου- ΡῬὮ]ΠΡ ψὰ8 οὐ Βοιμβαϊάα, {πῸ οἰΐν," Α( Υ.; “Νον 

ΡΓοίθα, ἃ βίοπο ; Ῥοιβ. “ποὺ 5ῃα]ὺ θ6 64 ἰὼ.» ῬΆΠ]ΙΡ νγὰβ ἤνοπὶ Βοίμβαιάα, οὐ {πὸ οἱέγ, Ν.. Υ.--- 

ϑβαρμα (Αγαθ. ἃ το οὐ βέοπβ,Ἕ νυ ΒΟ. 15 Ἰη θρριεἰθα πατρίδος μὲν οὐδεμιᾶς, κώμης δὲ εὐτελοῦς,5---μικρὰ δέ 
ω-Ζζῳ. (Ρει5.) ἃ βίοπο ; Ὑα]ρ. “Ὁ ρ]ιαβ,᾽ “Ῥείναβ ; τις ἦν αὕτη ἡ πόλις, καὶ κώμη μᾶλλον ἁρμόδιος λέγεσθαι." 

ἘΧΡῊΣ, δ... Αὐηθη. “ΟορΠα5,᾿ “ Βείγοβ ; ἂπα Νοπηα8,"--- 

υἱὸς ᾿Ιωάνναο σὺ μοὶ πέλες" ἐσσὶ δὲ Σίμων 
ΕΣ , ΄ ’ὔ΄ " - " 

ἐργατίνης πόντοιο, σὺ μοι κεκλήσκεο Κηφᾶς. 

δεύτερον οὔνομα δέξο νεώτερον, ἀνέρες ἄλλοι 

καλύψει 

πρεσβυτέρην Σίμωνος, ὑπέρτερον οὔνομα Πέτρου, 

" , Πέτρον ὅπερ καλέουσιν. ἐπωνυμίην δὲ 

πίστιος ἀῤῥαγέος σημῆϊον. 

ΤΠ5. 5πονγ5 ὑπαὶ ΝΟΠμι5. ἀπαογβίοοα τἰρη]ν {Π6 
τηθδηϊηρ; οὗ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοὃ. δ, Μαι. χν!. 18, 

γεν. 48. 

Τῇ ἐπαύριον. --““ ΤῊ ἀν [Ὁ] ον Ἰηρ.,᾽ ΔΑ. Υ.; “ΤῊΘ 

πεχύ ἀαν,᾽ Τὶ. Υ,.----ϑ {Π6 βαῖηθ {Π]|Π 0. “ἢ {Π6 πιοῦ- 
τον νου] 6 ἃ Ὀοίίοι το πἀθυῖηρ; {Π8η οἰ [Π16}. 

---ἠὐθέλησεν ὁ ᾿]ησοῦς. --““ Ζοϑ88 ψου]Ἱά,᾽ ΑΔ. Υ.; 

“7685 νγὰβ πη 464,᾽ ἢ. Υ. 

᾿Εθέλω 15. “5016 νο] οη ;᾽ βούλομαι, (βουλῶ, νο]ο, 

βουλή,) ἱπηρ]168. ἃ “ ρΙδη δηᾷ ὁμοίου. 
ΒΔΥ5. ΑΙΠΙΠΟΏΪΙΒ, 5.0. ἐπὶ μόνου λεκτέον τοῦ λογικοῦ" 

ΤΊ15. ἀοἤμπΊοη, 

Βούλεσθαι μὲν 

τὸ δὲ θέλειν, καὶ ἐπὶ ἀλόγου ζώου. 

ὙΠΟ. 18, ΚΘΠΟΓΪΥ ΒρΘΔ Κη ς’, σουγθοῦ, Β66 118 ποῦ (ο 

ἔανουῦν {Ππ| τοπάοιυίηρ οὗ ἢ. ἡ. ᾿Εθέλω 5. οἰξθη βαϊὰ 

Ἔν η οἵ ἱπαπὶπηαΐο Οὐ]θοίβ, ἃ5. 'ηὴ Ποτοάοίιβ,3 τὸ δὲ 

ἔπος τοῦτο ἐθέλει λέγειν, ὡς εἰ μὴ ἐθελήσει σφι ὕειν 

ὁ θεὸς---εἴ σφι βθέλο ι--ἣ χρη, ---εἰ μή γε ὕσεταί 

σφι ἥ χώρη, ὅζο. Βτοπι {118 ἀ8ο οὐ ἐθέλω 15. οι Ὀ61685 

ἀονῖνο {πα οὐ 108 ΒΟΥ! Ωρ; ΒΟΠΊΘ Πη68. ἴῃ Οἰαββίο ἀπ 
Αἰ νναΥ 5 ἴῃ τηοάονη Οτοοῖς, Κ᾿ 1] ἴῃ ἘΠ ΡΊ ΙΒ}, ἴο 

ΟΧΡΙΌΒ5. {π0 [πίατο. ΤῊ αἰδεϊποίίοη. θαύννθθη ἐθέλω 

ἀπ βούλομαι 158 8εῦ ἰὈγΕ ἴῃ (Π18. ραββαρὸ οὐ Τῇὰ- 
οὐ 1465,} εἰ δέ τις τὸ παραυτίκα μὲν μὴ ἐθέλοι ξυμπλεῖν, 

μετέχειν δὲ βούλεται τῆς ἀποικίας---ηά, ἴῃ [Π6 Β6Π86 

οὐ (18 νοῖβο, εἰ δέ τὶ ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον 

δοῦναι----ἤθελον δὲ καὶ - , , 
καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. 

ΤΊ βεηβο οἵ ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν 185, {παὐ Φ Εδῦ8 

βἰβ!ί. 

ΤΠ. 15. ΒΟΠΙ ΘΕ Π]Πρ’ ἀΠιιβαα] ἴῃ {ΠῸ σΟηβίν ποι. 
οἵ Ἡ. Υ., “Τγοπη---οῦ, ΒΊΟΝ 18, ΡΟ ΠΆΡ8, 8π Ὄνοῦ- 

᾿Απὸὴ Βηθσαϊδά 15 “ἃ Βοίμδαϊα οὐἹαπάιι8,᾽ 1.4. 

Βηβσαϊδαῖος, 1[ {πον σου] Ὀ6 5.0} ἃ ἔθυτη ; 6.5. ΗΠ ουοά. 

ψ1]. 70, οἱ ἀπὸ Πελοποννήσου ἃγ6 6816 ἃ [1{{16 αἰξεν 
Πελοποννήσιοι, αἰδο οἢ. 79. ἣἧο 4180 οἱ ἀπὸ Σπαρτῆς 

οἰ. 114, 1.4. Σπαρτιῆται, ο. ΤῊ8, ἴῃ ΒΏΡΊΒΕ, 18 

“οἱ δρανία,᾽ “πιο οἱ Ῥο]οροπποβιιβ,᾽ 1.6, ῬοΙοροηπο- 

ΒΙ8 5. δῸ ἃ͵50 ΡἢΠΠΙΡ γγὰ8 “οἵ Βοιπβαϊηα,, οὐ {π6 
ον οὗ Απάνον ἀπᾶ Ῥοΐου. Τη6 ΟὙθοῖς πᾶν θ6 ΤῸ η- 
ἀογοα {Π||5; ΟΥ̓ ἃ5 πὸ Δ. Ὑ. γοηάου5 16, οὐαἹ{1πρ: {π6 

ΒΘΟΟΠΩ “ οὗ, ψνΒ]0}} 15. 1 ρΡ]16ἃ ἴῃ {πὸ ἢνβί. Βαΐ 568 
αἰδὸ Νοίο οῃ ἐκ ἃη4 ἀπό ἴῃ ὁ}. χὶ. 1. 

γεν. 45. 

Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ’᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.----“ 6- 

8.8 οὗ Ναζαγοίῃ, {Π6 80η οὗ Φοόβορῃ," Α. Υ'.; “7:- 

8115 {Π6 50ὴ οἵ Φόβθρ}, γν Π1Ο}} 15. Π’Ό πὰ ΝΝαζανοι},᾿ ΠῸΥ, 
--τ-ποῦ οἸθᾶν, 

ΤΈς Ἡ.. Υ΄. το που {πὸ ατοοὶς ΠΠτον}]γ, Ὁ 15 ποῦ 50 
᾿πῈ6}ΠΠ101}0]6 885 {π6 Α. , Τόν τοίθυβ οἰθαυὶν ἰο ᾿Ιησοῦν, 
θὰ “ΠΟ },᾽ ἀοβριῦθ {Π6 σοπηπια αἰζοι “ΚΦ ΟΒΘΡ},᾿ πᾶν 
τοίου οἰὕΠον ἴο {ΕϑῦΒ οὐ ἴο ΦΌ560}}, ἴῃ {Π6 γϑδάϊηρ; οὗ 

᾿ἘΠ15 γ 86. 

γον. 40. 

Ἔκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαβὸν εἶναι ;---“Οδη {ΠΟΥ 

ΔΩΥ βοοά {πϊηρ οοπθ οὐὐ οἵἠ Ναζανοῦ ὕ ΑΟΥ,; 

“ΚΟ δη ΔΩ ροοά {πῖηρ σοπηθ οὐδ οὗ Ναζαγοί ὕἢ 
Τὰ. Ὑ.--ἰ ΤΠοτο᾽ ἴῃ Δ. Υ᾽, 18. ὉΠΠΘΟΟΒΒΑΥΥ. 

γον 
-ὠἀπ’ ἄρτι.----“. Πογοαξον,᾽" 

ον," ΕΒ. Υ. 

ΤῊ Του βουβ 'η ὑπο" ΡῬγοίαοοδ αποίο {818 ρΪδοο 

Δ 

ΑΟΥ. ; “το Ποηοο- 

ἡ Ποπν, χχ, χγ Ὰ]α, απὰ αἰ, ρο ; ἀπ δι, ΟΠ νγβοβίοιηϑ ὕγγῖοο αιοίοβ. 8 8Π ἰπδίαποο οἵ ἃ γον {Π|80 Πα5 ἀπ ἀουρομο ἃ ΟΠδ Προ 

1 ς. 1. 167. 

3 Τοχῆο- 
ΒῸΒ, νΟ]. ἵν Ὁ. 
26, φα. 1818. 

3 Κ. ΘΟ χυ- 
βοβέ, Ἠοχῃ. 
11..1. 

Ὁ ΤΗΘΟΡΉΣΙ. 
Οὐοτητη. ἢ. 
581, Β. 

5. φ, νἱ!. 



Οπλρ. 

3. 5, Μαῖϊ. 
Χχνί. δι. 

4 χχί!, ὕο. 

8 χί!, 7, 
σοτηρ. Ὑυὰτἢ 
χχί, 18. 

5. Τίπι. ἰ. 
10, 

7 ἃ Οἤσου. 
χνὶ. ὁ. 

ΒΡε Ἴχχυ. 
2; οχχχί. 3. 
50 αἰβξὸ ἴ[βδ. 
ἰχ. 7; Μίοδῃ 
ἦν, 7; βδῖὴηδ 
τοὺ οτίπ. 

9 γθι0. 

Ι5 6κ, Θεπ. 
ἵν. 12; Πουξ, 
χΥΙ, 16 ; 5. 
11... ἰχ.2}1 ; 
Λοῖβ ἱν, 17; 
χυ , δ; 
δ του τὰν 
ἀπὺ τοῦ νῦν 
οπι. νἱ, δ ; 

.4 Οογον. 1δ, 
" 

μηκέτι, τὸ, 
ἀπὸ τοῦ νῦν 
Ἐνῆ. ἱν. 14, 
17, ἄς, 

'᾿ ῬΙξ, 388, 
οὐ, Βοκκ. 

15 ὅ'6ο {0 
Βοθοῦα πὰ 
ΝΟΙ͂ΔΕ ΥΔΓ, 
οἱ {5 μπ5. 
Βδιζο, ΔΒ ὙΨῸ]] 
ΓΤ ΡΟΣ 
ου ῬΏγγτΐο, . 
ἘΠῚ, »».30,κ4. 
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᾿ς το Βοποοίουἢ,᾽ ἀπ᾽ ἄρτι.}3 

ΝΟΤΕΚ ΟΝ ΤῊῈ ΟΟΞΡΈΕΙ, ΑΟΟΘΟΒΘΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ20ΗΝ, 

{πο πον λογθαζέον ταθαπὶ “ ἔγο πὶ {}}18. ἔἰπι6 [ουιναγα,᾽ 
(οοιηρ. {π6 ὁπ οὗ {πὸ θποναὶ Οὐη οββίοη, “{Παὲ το 
τηδν Βογοα τον, ̓ ὅζο..) θα 10 Πὰ8. ΠΟΥ ΘΟ ἴο τηθδ ἢ 

ἐξ βοῖιθ [αΐαγο, ρου μδρ5 αἰβίαηΐ, {ἰπ|6.᾽ Ὁ ΤΠ18 4068 
ποῦ ἀρρθὰν αυϊξε οοὐτθοῦ, θοσαιβο {Π6 {γα δ] αἴου 8 οἵ 
ἐμ Α. Υ. ἀϑοᾶ θοΐἢ “ πουθαίτον᾽ ἀδηα “ {τοπὶ μοποο- 
Του ἢ, θοὴν ἴῃ 18. Ῥγοβοηῦ τηθδηΐηρ. ΤΠ8, “ 8Π6νν 
{πὸ {πη σβ ἐμὲ ἅτ [0 οοπιθ Ποιθαίοι",᾽ Ὁ αὖ Β0ΠΊ6 
{αἴανο, ἰη ἀο πα ἔἴτηο ;-- ν μὲ μου] ἃ σοπι6 [0 Ρᾶ88. 
Πιογοαίτον, 2. Υἢ} (6. βαπιο πιθδηΐηρ;, ΔΙ ΓΠου ον {86 
ἰηϊουργοίαξίοη οὐ πο ἀγθατη θορσδὴ Υ ἢ {ΠπῸ Ποδά οἵ 
8014 ; ἕου {πὸ Ὁ], μὰ5 ἴπ' νοῦ. 29, δ ΓΝ 

Κη {πὸ οπὰ οἵ ἀαν8, Τὰνρ. δ. ΠῚ Ξ, ΤΧΧ. ἐπ' 

ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν; Δα ἴῃ νοῦ, 40, ΠΣ ΣΝ 

ΤΧΧ. μετὰ ταῦτα .--“ Ηοτοαίίον 5118}} γ6 866 {Π6 ϑοῃ 
οὗ Μαη,᾽.5 ὅτο., ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε, 10 οου]ὰ ποῖ Ὀ6 “ἔτοιη 

Βοποοίου ἢ. Ξ0 αἷβο ἴῃ Κ. 1κῸ,5 ψΠοτο γ6 Πᾶνα 

ἀπὸ τοῦ νῦν, Ποῖ ἴῃ Οτθοὶς ππυβὲ πᾶν ὈΘῸΠ ( κ 

ἸΚο΄ “ Βονοαίεον, ἴῃ ποῖ ααϊία ἃ βέγιοῦ βοηβο. ΕῸΥ ΟἿΣ 
ΤιοπῸ νγᾶβ ποῦ [τῸΠπὶ {πᾶὖ τηοιποηΐ 5: {1πρ’ οα {Π| τἸρας 
μαμὰ οἵ Θον; απ ποὺ ἀ81}} αὐτο ΠῚΒ. ἈΒΟΘΠΒΙΟΗ. 

Τα 5. Το η,5 “ἋΠοὰ 58ι4}0 Ἰζηονν πουοαίίοι,᾽᾿ μετὰ ταῦτα' 

--- 0 ἢ. 5που ἃ Πογραΐέον Ὀοὶϊονο,} 

πιστεύειν 800 αἷβδο ον, 1. 19, “" πογοαΐίειν,᾽ μετὰ 

ταῦτα, δπὰ ᾿ν. 1; Ιχ. 12. 
Οἱ τ οἵμον απ πὸ πᾷ “ ἴτοσι Ππαποοίου},᾽ ἴῃ 

«ἐ [τοὸπὶ ποποοίου ἢ ἴποὰ 5ῃ4]0 Πᾶν τνᾶγ85,᾽7 ΠΡΩΌ, 

1 ΧΧ. ἀπὸ τοῦ νῦν. 800 αἶβο “πὸ Το 18 ἀθουΐ Η]8 

ῬθΟρΙο ἔτοπὶ Βοποοίου ἢ ἀπμα ἴον ονον. 5. ΚΒ, Ταῖκο,9 

“ἐ ἔγοια ποποοίουι,᾽᾽ ἀπὸ τοῦ νῦν. ὃ, ΦοΒη,10 “ ἔγοπὶ 

ΒΘ ΠοΟ οΥἢ,᾽ ἀπ᾽ ἄρτι" ““ ἴτοιι ΠΟ ΠΟΘ ΌΥΕ],᾽) τοῦ λοιποῦ" 

ἀπ “ ὈΪοββοά ἀτὸ {πὸ ἀδαὰ ψμΐοῖ ἀἰθ ἴῃ {π6 ΠΟΚΡ, 

“Ἡποοίου ἢ 15. 4150 

πιβοα γοροαίο αν 1π ἔΠι6 58 016 86η86.}3 
Εγοπὶ {Π|5. 1 15. οἷοαν {πὲ Ὀοΐῃ “ Ποποοίου" ἀπ 

ἐ γότη Βοποοίου,᾽ (ΒΊΟΝ. 15. ἃ δας] οσν,) ἀπα “Ποτο- 

αἴτον᾽ νγοτὸ ἀϑο Ὀγ ΚΊηρ {απηο8᾽ ὑγδηβ᾽αίουβ ἴῃ {Π|6 
ΒΕΔ ΠῚ6 Β6η86 8ὃ5 {παι ψ μῖοἢ {Πποβο δάνουθβ πον Πᾶνο. 

ΤΊιο αιοβέϊοη ἰ8, ἐμ υθονο, ἃ5. ἴο {πιὸ πηθδπὶηρ οἱ ἀπ᾽ 

ἄρτι ΔῃᾺ ἀπὸ τοῦ νῦν. 

τῶν μελλόντων 

᾿Απ᾿ ἄρτι οὐ ἀπάρτι, 15 νυυϊίθη 

ἀπάρτι ἴῃ οἰαβδῖς Οὐοοῖς, ἴθ οὶ 10 ΠαγαΪν ον 

οσοανβ, ΔΙΕΠΟῸ ἢ ἄρτι, τηοο, πππο, ἃπμα ἀπαρτί 1.6." 

ἀπηρτισμένως “ΘΧΔΟΙΪν,᾿ ἅτ {Ια ΘΠΕΪΥ τηοῦ ψ]}.. 

Ῥνοη ἴῃ {Πι18 Ῥαββαρο οἵ Αὐβίορμαποβ, "ἢ 

-τοὺς χρηστοὺς μόνους 

ἔγωγε καὶ τοὺς δεξιοὺς καὶ σώφρονας 

ἀπάρτι πλουτῆσαι ποιήσω" 

ἵπ οἰ ΒΟΚΚκον σοπέοῃ 8 ἴον ἀπάρτι, {ποτα τὸ ΠΡ} 

ΔΌΡΥ 65. ἴῃ Τἀνοὰν οὔ ἀπαρτί.}5 
ΔΡΡΘδν ἴο ὁσσὰν ἴῃ ἔπ ΤΙΧΧ,, νυ Β]0 ἢ} πι888 ἀπὸ τοῦ νῦν, 

ἴῃ 15 βέοδἃ. Ι͂ἢ ἐπ Νονν Τοβίατηθην Ἀ]ΟΠ 15 1 ἰοαπά. 

{πὸ βθηβ8Ὲ οἵ "ιουοαίτοτ᾽ οὐ “ μοποοίου ἢ, τυσϊεΐζοη 

᾿Απάρτι ἀοο8 ποὶ 

1ῃ 

ἐμ {86 εἴπη οὗ Κίπρ; Τατηεβὶ 
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ἀπ’ ἄρτι, οὐ ἀπάρτι Ἐτοπὶ {Π6 ΘΧΔΠῚΡ 68. ἅθονα 

ΒΔΓ] ἸΠῚΡΙΚ ἃ 5 ΘΟΟΒΒΙΟ, ΒΘΡΊ ΠΗ Πρ: ἔγοπι {Π6 τπο- 
πηθηΐ [0 ὙΥΒ]Ο 10 Δ]1ὰ4685, 5, ΟΠ υβοβίομῃ α1ἃ ποῖ 
᾿πηἀοιβίαπα ᾿ξ ἰο πιθᾶμ ἐπαΐξ Δ ΠΡ 6}8. Μγ6Ὸ 566 {ΤῸΠῚ 
ἐπαῦ τηοτηθηΐῦ ΘΟ ΙΠῸΔ}}ν ἀβοοπα πο 8 Πα ἀεβοοπάϊηρ, 
ὉΡΟῚ οἷν ΑνιΟῦΝ, 88. “τὰ ΒΟΠ οἰ ον ἢ ΠΘΟΟΒΒΑΡΙΪΥ 
ἸΏ Ρ]165; [Ὁ ΠῈ 885,2 ᾿Ως γὰρ ἐπὶ υἱὸν βασιλέως 

[γνήσιον, οὕτως ἀνήεσαν καὶ κατήεσαν οἱ διάκονοι οἱ 

βασιλικοὶ, τοῦτο μὲν παρὰ τὸν καιρὸν τοῦ σταυροῦ, 

τοῦτο δὲ παρὰ τὸν καιρὴν τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς 

ἀναλήψεως, καὶ πρὸ τούτου δὲ, ὅτε προσῆλθον 

καὶ διηκόνουν αὐτῷ, ὅτε εὐηγγελίξοντο αὐὖ- 

τοῦ τὸν τόκον, ὅτε ἐβόων" Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ, καὶ 

ἐπὶ γῆς εἰρήνη" ὅτε πρὸς τὴν Μαριὰμ ἦ λθον, ὅτε πρὸς τὸν 

᾿Ιωσήφ. ΤΠΘΟρΡν]δοὶβ. 15 οὐ {πὸ βαπιθ ορὶ πίοη. ὃ. 
ΟΥΥ]Ὲ βἰπηρῚν βαγ8, ἀγγέλους ὀφθήσεσθαι,---ὔτι προσ- 

ας γμλα5, 1.6., [ΓΟ] ννΒ 

5. ΟΠ γυβοβίομι, Πα βαύ8, ᾿ἡναβαίνοντας εἶπε πρῶτον, 

δηλῶν τοὺς ἄχρι τούτου συμπαρόντας καὶ διακονοῦντας 

Απάᾷ Νοπῃιβ,5 [πὸ ὑΠπ656. δα που 65, ΟὨΪν 

ΟΠ Β14οΥ5 ἀπ᾽ ἄρτι 85 ἸΠα]Ἰσαίπρ: ἀπ ᾿πἀοῆπιῖο Γαξιιτο, 
ἴον ποῦ Π6 οπηϊίβ 16 δἰτο σοῖο, ΔΙ ΠΟ σ}ν ἢ το μον 8 
ἀπ᾽ ἄρτι ὈΥ ἄρτι ἴῃ 6). ΧΙ. 19, Δα 58 γ8 : 

ΕΣ Ν , , , ’ « " 

οὐρανὸν ἀθρήσητε κεχγνότα θέσπιδι ῥιπῇ, 

ἤλθον---καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 

αὐτῷ. 

πεπταμένων στεφανηδὸν ἀθηήτων κενεώνων, 

ἀγγελικῆς τε φάλαγγος ἐὕπτερον ἐσμὸν ὁδίτην.--- 

Βα οὐ {15 στεφανηδὸν να πα πὸ δοοοιιηξ νυ βδΐονοῦ 

ἴῃ Ηοὶν δοιρίαστο. ΤΠ ὅ'γυ., Αν., δηα 5]αν,, τόπον 
ἀπ᾽ ἄρτι ὉΥ “ἴτοπι ΠΟΥ ;᾿ Ῥοῦβ,» “τοδὶ {Π18. πον ;᾽ 

γυ]ς., ΕΈ., Ασηθη., Οδοῦρ,., Δ. ϑαχ. οὐδ 1ξ αἰΐο- 

Βοῖμον, δηα ἐγαηβίαΐθ ΒΡ ὶν ὈΥ ἴδ {πΐατο. [ 

ΔΡΡοδνβ, {πογοίουο, {παΐ ΔΙ Πο σ ἢ. {πὸ βένϊοϊ τηοδηὶῃρ, 
οἵ ἀπ’ ἄρτι οὐ ἀπάρτι 15 “ ἔϊοπι πονν,᾿ οὐ᾽ “ Βο ποθ ουε],; 

{Π6 γτοαάϊπρ οὗ {π6 Α. Υ΄. “ογοδίτον᾽ 15. ποῖ ψιθποῦξ 

βοοά ριθοθάρθηί, 

ΟΗΑΡ. 1. 

γον. 2. 

᾿Εκλήθη δὲ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν 

γάμον.---ς Απὰ θοῖι 1 6βιι8 ν᾽ 8 οϑ]]ο, ἀηὰ ΗῚΝ ἀἰ8- 

Οἷρ]68, ἴο {πὸ πιδυτίασο," ΑΔ. Υ.; “Απα Ζόβιιβ αἶβὸ 

85 διά άοη, πὰ ΠῚ αἰβοῖρ]οβ, ἴο ἀπὸ τπδυτίαο,"ἢ 

ἢ... Τῆὸε Α. Υ. 5. ποὲ ονίηρ, Ὀαὲ (πς Ἐ. Υ͂, 15 

5{}Π] 1655 80. 

ΤῊῈ πιραπὶηρ οἵ {8 νοῦβο ἰ8, (πὲ θοῖΣ { εβυβ 

πα ΗΠ8. αἰβοῖρ!]οβ. νοῦ οἰ] οὰ τὸ {Π|6 ΠΠΔΥΓασ6, 85 
ν6}} 85 Ηἰὶβ Μοίϊιου. Τ]ν8 15. βαϊἃ ἴῃ βοοὰ Οτθοῖ, 

τ Δαν ἀπ ονβίοοά ; {πὸ ἀΠ Πα] ν 18 ἴο τόπον 1ξ αἶβὸ 

ἴῃ βοοᾶ ΕΘ]. Τρο ἢ, Υ΄. κοῖβ τἱὰ οἵ “θοιμ᾽ τὰ 

Δ. Ύ., ψ ῖοῖ τοίουβ, Ἰμοουτοοῦν, ἴο ὅν ᾶ5. οα]]οα,᾽ αὐ ἃ 

β 
1 ον. χίν. ἃ 

13; 566 Νοῖς ᾿ 
ααοίοα 1 15 αἶδο ουϊάθηξ {Ππαΐ ἀπ᾽ ἄρτι (068 ποῦ Π6668-- ὁπ οι, χΉ] 10. ᾿ 

Ι 

| 
] Ϊ Ϊ 

] 
3 στιν, χχὶ. ἢ 

! ᾿ 

53 σου. 
Ῥ. δ8:,Ε. 

“ Οοπιπι. 
Ρ. 134,06. 

ς ΚοοΝοῖις 
ἴο “Ηἰβ ἀϊξοῖρ]οβ »δ Ὀὰϊ Β. Υ. τοϊδι 8 “ νναβ᾽ ἴῃ ἃ οἱ οἷν. νἱ!.28 

] 

! 
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1}. χυὶ. 844. 

3 νἱ, 385. 

3. ΑΠΔ5. ἰϊ. 
4,16, οἀ,Οχῇ. 

4 6γ. Ογ. 
ἰϊ, δ0. 

5. Κὶ, Ζο 
ΧΥΊΪ. 

5 στα. χχὶ. 

7 5. Μαίί. 
ΧΧΙΙ. 3,4,58,0. 

5 5, Τὰκο 
νὴ, 890, χὶν. 
7, κς. ἀπ 13. 

9 Ζορῆῃ.:.7. 

ἴο Κ᾿, Τᾶκο 
Ι νίϊ, 30. 

Δ ρἢ χὶν,12, 

Ρίδσα 16 σαῃποῦ μο]4. Α5 τϑρϑνβ {Π|8. 1 Μ1] ΟἿ] 

γοπιαυῖς, {πὰς {πὸ βίη. ἐκλήθη ῥγθοοάϊηρ; {Π6 Βα] 6οὔ 

οὗ {πὸ βοπέθποθ, πιΥ 84 (065 τοῖον Δοοου ἸΠρ᾽ ἴο ἃ 

Θἴθεκ, πα αἶϑδο ἃ Ηδοῦτον, ἰἀϊοπι ἰο ᾿Ιησοῦς ἃπα ἴο 

μαθηταί, {πᾶὉ 15 ἴο ἃ ὈΙαγ8] ; ψ ΠΘΥΘα5 {Π|6 51Πρ’. “νγα8,᾽ 

οαηποί Ὀ6 πιδάδ ἴο δοῦ 0} ἃ ρατῦ ἴπ ΕΠΡΊ5} ΜῈ Π- 

ουΐ νἱοϊθποα ἰο {π6 Ἰδηριαρο. Τὰ, Ηομπον,, 

ἤδη νῦν, Ἕκτορ, μεγάλ᾽ εὔχεο" σοὶ γὰρ ἔδωκε 

νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ ᾿Απόλλων, οἵ με 

δάμασσαν 

ῥηϊδίως" 

αἰ5ο---ἢ 
᾿Ατρεϊδαί τε, καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 

ἠνώγει Πρίαμός τε καὶ ἄλλοι Τρῶες 

ἀγαυοὶ, 

εἰπεῖν,---- 

Πα Χοπορθοι :3 Ῥγοχοπαβ ἔΠπθη βα]4, ἔπεμψέ με 

᾿Δριαῖος καὶ ᾿Αρτάεζος πιστοὶ ὄντες---καὶ κελεύουσι 

ῬΙ]αΐο 4150 πι868 {Π6 ΘΧΡ ΈΞΒΙΟῚ φιλεῖ σε 
ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ, ὅο. Βαΐ {πὸ οὔδει οχ. ἔτομι 1]. 

ἰ. 9δῦ, αἴνεπ ὃν Καμμον᾽ 15. ποῦ βοοί, Ἰπβηη0}} ἃ5 

γηθήσαι την Μ0Ὲ}] τοίου ἐο Πρίαμος, ἃπά κεχαροίατο ἴο 

φυλάττεσθαι. 

Πριάμοιό τε παῖδες ἃμι ἄλλοι τε Τρῶες. 

ΤῊ οὈ]οοῖ οὗ {Π15 αὐοοῖς Ἰάϊομι 18 ἴο Θομβι ον {Π6 

π  Ὸ ΟΥ̓ ΤΠΟΓ6 50] 6ο8 ἃ8 9Π6; 6.8". “[ΈΠ ον ἀπα πιούον’ 
ἃ5 Ῥᾶιοηίβ ; “ὁ πϑῦβ δπα ΠῚ5 ἀἸΒΟΙΡ]68,᾽ ἃ5. 4180 016 ἴῃ 

[Π6 5βέναϊοδὺ οὗ θοπάβ8.5 ὃ, ΟΠ υγβοβίομι ρῖνοβϑ {815 

Ρᾶββαρο {μ08,0 καὶ ἐκλήθη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τοὺς γάμους. 

Ην δὲ καὶ ἡ μήτηρ τοῦ ᾽Ιησοῦ ἐκεῖ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. 

Τ , {πουοίοσο, [Π6 βίπρ'. “νγὰ8. ο]Π16α᾽ 15 νοϊδιηθα [Ὁν 
ἐκλήθη, {πΠ6ὴ {πΠ6 βεοομα καί 5Βῃοι]α θ6 γοπάθγθα ὮὈγ 

ἐν}, “9πϑῦ5 ψ] ἢ ΠῚ5 ἀἰβοῖρ] 68 νγὰ8 Θὰ] 64 ἰο {ΠῸ 

ΤΠΔΡΡΙ ΡΟ ; οἱ", (ποῦ 50 νγ6}}} “ΤΈΒΌΒ νγὰ8. οα]Π]6 ἃ πΠ}}ς 
Ἠ!5 αἰβοὶρ]οβ᾽ ἕο {Π6 τηᾶυτᾶρο, ὅἴποο δέ τηπδί ργο- 

ὈΔΌΪν θῈ τοηᾶονυοα “πᾶ, ἀπα καί “ αδο,᾽ Ὁ πηϊρμΐ 

τὰ {Π5, Δπα {πϑῦ8 ἢ ΗΠ8. αἰδοῖ 165. νγὰ8. αἶβὸ 

6Δ}16 4 ἕο {πὸ τηδυυῖαρο.ἢ 

“45 ο4]164,᾽ Α. Υ. ; ““ν8 διάάοη,᾽ Κ. Υ.---Βοίι 

γΟΓῸ8 ἃΓ6 ιι564Ἅ 1 {π6 Α. Υ΄, [0 {ΠπῸ βᾶΠ|6 ῬΌΡΡΟΒΘ, 

θὰ: ποῦ 1 θχδοῖν {Π|6 8816 Β56η86 ; ἃ8, “Απᾷ Πα βεηΐ 

ἔου τ ἢΐ8. βουναηΐβ ἴο 08}} {ποτὰ {πᾶ τον ΒΔ ἄθη ἰο 

{πὸ νοἀαϊηρ.᾽ 7 

(Πς Ροον.᾽)8---ἰί Τὸ ο4}},᾿ 15. καλ-εῖν, “ἴο Ὀϊα,᾽ 15. Α. 5. 

-- θη ποῖ πηαἰκοϑῦ ἃ ΒΌΡΡον 68}}} 

Ριδϑδῃ “ἴο ὑϊα,᾽ οὐ “ σΘοτητηδηα. “ΤῸ ὈΠ4᾽ 18 πονο-᾿ 

ἴον ομ ον ἀβοὰ Ὁ ἃ βυροιίον, 6.5. “ΤΠο Ποκρὶ 

μι 6}} ὈϊΔάθη ΗῚΒ κοδίϑ ;9--ἰς ΤῊ ΚΊηρς βοπῦ βουνδηΐβ. 

ἴο δ᾽ἃ το {π᾿ τηαυτίαρο. --πὰ ῬΠαυῖβθο, 180,19 ἀθδινθα, 

ΟΥ̓ ἀϑικοῦ, ἡρώτα, ον ϑανιοῦκ (0 οαῦ νυ} Ὠΐπη, ἀπᾶ 

θα Πίπι, ὅτο. ; ΔΠ4}} “. 608}} ποῦ (Πγ τἰοῖ ποῖ ἢ θοαν 8. 

ἰοδῦ {πον διὰ {πο ἀραΐη," ὅθ. “Τὸ 68}},᾽ ἴπ {Π|8 

56η86 οἵἁ “ ΘΔ] ἴο ἃ [ραβί, 18. σθυ τ! Π]Ὺ ΠΟΙ ΓΘ 50 

[οΥ τη], ΠΟΙ 80. ροβίεϊνο ; 10 8 τηθιο νυ αίνίπρ ποίϊοο, 

ΔΠ4 5. θοβῦ ἴῃ {Π|ὸ τποα!] οὐ δῇ Ἰηΐοσῖου. ΤΟ Ε1658, 

οἷν ϑΑνΊΟῦ ΚΒ [6 Π45 αὖ δπ νοι, πὸ Η μη, ροον, 

θαΐ {π᾿ 0 [6]6 ἴον. Ἰη {Π6 ουθαΐοβδῃ τοβρθοῦ ; 80 {πὲ 
ἐρΔ]]6α᾽ νου] βθοῖη θείίον [πὴ “ΙΔ ἀθη,᾽ ᾽πὶ {15 νουβ6. 

γεν. ὃ. 

Καὶ ὑστερήσαντος οἴνου .----““ ἈΠ ΜΉΘ ἐπον ναπίθα 

ψ]π6,᾽ Α. Υ.; “Απᾶ νβθὴ {Π6 σῖὶπα [41168,᾿ ὔΚκὰ. Υ. 

ΤΊ πιθδῃ]ηρ; 18. {Π|6 βᾶτηθ, θὰ {πὸ το ἀθυϊηρ οὗ 
Ἐς. Ὑν 15 πῖσοἢ ἐπ Ὀαδύ. 

γεν. 6. 

σαν δὲ ἐκεῖ.---““ ΔΗ {ποῖα ψοτο ἐπονα,᾽ Α, Υ͂. ; 
“ΝΟ ὑΠπ6γ6 σου {ποιο,᾽ ἢ, Ὑ.---ἰρ ζει. 

4έ ταϊνοάιιοαβ ἃ ποὺ βιιθ]θοῖ, γνΒ]Ὸ ἢ 15. θαδὲ ἄομθ 
ΜΠ “ πον.᾽ 

γεν. 8. 

---φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ.-τοῖς ὈΘὰΡ ππίο {Π6 βΌγοι- 

ΠΟΙ οὗ {π6 ἐδαβί," Α.ὔ Υ.; “θθᾶν ἀπίο {πὸ τα]ον οὗ 

{86 ἔεαβι," ΚΕ. Υ. 

Τῆς Ἁ. Ὑ. 868 “βόνθιμον" 1η {18 νθβ6, δηᾶ 
ἐαα ον ἴῃ πῸ ποχί. Οἱ ὑποβα ἔσο ἔθυηβ “τα]ονἢ 

ΒΘΘΠῚ5 Π6 πιοϑῦ ΔΡΡΙΌΡΥΙαΐο ἴον ἃ βίθνν αι ἃ ΟἹ πηαβίοι" 
Οἵ ΠΟΙ ΠΊΟΠΙ6Β, Μ}ΠΟ ἴῃ ΒΟΙΠ6 ΟΆ865 νὰ ὑπ οὨϊοῦ 

Βαρδί. Νομπὰβ τ6πο15 ἀρχιτρίκλινος ὮὈγ εἰλαπίνης 

μεδέων, ταμίας, ἀμ πομπός" ἃπα 1 {1115 γγοι ἃ βύνιοο]ν 

αὐθοὶς πᾶυγαῦνο οὐἨ Οὐθοὶς τπδ πον, τγ8 τ ]ρ ἢ ρο}- 

ΒᾶρΡ5 ἴὈγτὰ 8 θὰ ἔγομι {πὸ νον ἀρχιτρίκλινος οἵ 
{π6 βίαίίοι οἵ οἂν 'λνιου᾽Β Ποβῦ αὖ ὕδπα. ον 
1]. ῬΟΙΧ᾿ ἴῃ Π18. Θπμαπηονίϊοη οὐ {πὸ μέρη οἰκίας, 

ΒΆΥΒ, οἶκος τρίκλινος, πεντάκλινος, ἢ δεκάκλινος, καὶ 

ἁπλῶς πρὸς τὸ τοῦ μεγέθους μέτρον ὁ τῶν κλινῶν 

θα0 {Π15 νγὰβ Ῥγοθ Ὀ]ν ἃ τηδυῦαρο δοοον- 
1ηΡ; ἴο {6 υν 151} Οαβίοιη8, 50 ὑπαῦ Ὀγ [Π6 ἀρχιτρίκλινος, 
ἃ ἴθυπὶ ΤΟ πα ΟΪν ἴῃ {πὸ Νον Τοβίδηηθηΐ, 18 τπθαηΐ 

ΟΠ6 ΨΠῸ ργθϑιἀθα ογοῖ {πὸ [δαϑύ (ο 566 {Π80 ΘνουΎ ὈΟαγ 
γνᾶ8 αἰξοπαθα ἴο ; 11 5016 Οά865 Π6 γγὰ5 ἃ [μονϊΐο ; 

ἀριθμός.3 

᾿ ΄, “ ΄ ». ΄ " " ῃ 
ἂν μητε τῷ μεθύειν εὐάλωτος ἥ, μὴητε προς τὸ πίνειν 

ἀπρόθυμος, ἃ8 Ῥ] αἴανοἢ Βα γ 5 οὐ {Π6 συμποσίαρχος" 10 ὦν 
παροινίας ἀρχὴν λαβούσης ---δεῖ οἰκείως ἔχειν καὶ φιλικῶς 

πρὸς ἅπαντας---παντί που δῆλον. 

ψοι. 9. 

Ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτ.---- ΒΘ η {Π6 ταν οὐ {Ππ6 

[φαϑύ μδά ἰαϑίθα,᾽ Δ. ; “Βα  νῆθὰ {πὸ σαΐον οὗ 

{π6 δαβὲ ἐαβίοα,"» Κ. Υ.---θροίτον, 

4έ φαπηοῦ ν6}} θ6 ἸοἵὉ ουδ ; ἀπ ἐγεύσατο ἰ58. Ὀοίίοι 
το πον “ αδίοα,᾽ ἐπαη “δα ἰαβίοα. 

τ ᾿ ἈΪ ς εἶ 
ποὺς οἶνον οὐκ ἔστιν ἰδία κρᾶσις, ἦν τῷ συμποσιάρχῃ 

᾿Ανϑρώπου δὲ 

γινώσκειν προσήκει." 

---ὐντληκότες ““Παά ἀγαννη,᾽" Πὰ, Ὑ., 18. αἷἶβο βοίζον 

{π8ῃ ““ ἄγον ;᾽ Πκοννῖ8ο. φωνεῖ ““ ο]]6.}},᾽ ᾿πβίοδα οὗ 

“ἐφ ]]οα,᾽ 

[Ὁπλ». 11. 

11,70, σα, 
ΒοκΚκ. 

3 ΑἸβο νἱ.7. 

3 ΒΥ ΏΡΟΒ, 
» 9. 

4 ῬΙυΐ, 
ΞΥΤΏΡΟΒ, 1, 
ἰν, 2, 



Ομ». 11.]} ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΞΒ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΘΌΙΝΕ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ. 

ψον. 10. --σὺ τετερήκας.---““ διέ ἴμοὰ μαδὶ Κορί,᾽ ΔΟῪ.; 

- πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησι.----““ αὖ {π6 ὈΟρΊ Ηρ; “που Παϑὲ Κορε,» ᾿ὰ., Ὑ᾽.---ὐθοέίον, 16 16 06 σϑαὰ νἱτ] 

ἄοιδ 56ὲ ον βοο νῖμο, Δ. Υ.; ““βουζθιν οὰ ἔπ6 ῬΙΌΡΟΡ ΘΠ μαϑῖβ, ΟΥΒουυγῖβο “ ὀπιέ᾽ 18. ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ [ῸΥ 
Βοοά νῖπο βνϑὶ,᾽ Β. Υ͂. {π6 ἀπάογβίαπαϊηρ; οἵ {π6 σοηρτοραξίοι ἡ μθη. {15 18 

ΤΙ Α. . βθθπιβ ἕο πᾶνε ὑπαἀοιβίοοα πρῶτον ἃ5 ἃ τοδὰ ἴῃ ΡΌΒ]ς. 

δἄνοιθ, ἀπα Β. Υ. 88 δὴ 84]. ἀργθοίηρ Ψ1}}} οἶνον. 
ΤΊ6 βθη86 οὗ {Π6 νθῦβθ 18. {Π6 βᾶπιθ, δἰ τπουρ Π.. Υ΄.. γον. 11. 
ἰδ Ῥουμαρ8 ὑπο δείξουν οὔ πὸ ὕνο. Πρῶτον δᾶν. ΜΠ 16 }} Ταύτην ἐποίησε τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς.---- 

Βῃο.} 4 θ6 τοπαογοα “ αὐ ἢνϑι,᾽ “αὖ {π6 θΘρΊ πη Πρ; 15. (ΤΠ ϊ8. Βορίπηΐηρ οὐἨ πιΐγαο!οβ ἀἰὰ 76885, Δ. Υ'.; 
μα μμννν χαῖμον ἐξ ἀρχῆς, ἃ8. ἴπ΄ Τλιοίαη,} οὐ μὴν ἐξ ἀρχῆς γε “ΤῊ 5 Βασι πηΐηρ; οὔ 5 πΐνδοῖοβ ἀἰὰ δοβα85,᾽ Κι. Υ͂, 

οὐδ᾽ αὐτὸς ἅπασι παρεγένετο. ΤῈ Τὰ. Ν. 15. ῬυΌθΔ0]ν ἀπὰς ονουβιρῃῦ ; ἴον “ ΗῚ5᾽ 15 
Το ἀοβουρίϊοη οἱ {Π18. πιανυϊαρο- ἴδαβέ 15 σου ἐΔ1 ΠΥ ἤοτο ἱπίγοδαςοάᾶ ΔΕΒ ρῃι ποῦ ἴῃ ἐπ Οτοεῖς, ἀπα ἰῈ 15 

ποὺ Οτθεῖς, ἴον ἴῃ αὐθθοο ΠΠΈ6Π6 οὐ ΠΟ ᾿ν]Π6 νγὰ8 ἀγα π]ς γῃόγθονοιν ΟὈ]Θοὐϊο πα ]6 ἰπ ροϊπΐ οὗ σταιαπιατ. “ΗΠδ᾽ 

ἀυυηρ; [Π6 πη] ἰζβο] ἢ, ΟΠΪ]Υ ὁπ ἀταιρῦ οὗἩ Ῥαγ6 φαπποῦ οοπιθ θοίογο 18. 8 ]οοί, “πβῦβ, οὐ μουνῖβα 1ἴξ 
πο, ἄκρατον ἀγαθοῦ δαίμονος ; θα τ]λοι {Π|6 αἸθ[ι68. ΠροΘβΒΆΡΙΎ τοί 8 [0 ΒΟπῚ6 Ὁὁπ6 εἶβθ. ΤῊΪ5 15 ἃ ἴδμηϊ- 
ΘΛ ΤΟΠΙΟΥΘ ἀπ {Π|Ὸ (ἀἰοδβονῦ τγ88. ὈτΟαρ ἰπ {Π|Ὸ Πὰν θαῦ ἱποουρθοῦ ἰαϊοπι, βίποθ ἱξ τΘΆ]}]ν πιθδηβ ἐπαΐ 
αν]; Ὀερᾶη, Βθποθ συμπόσιον---ἰγαῦ ΒΘΠΘΙΆΠν οὗ «7 πϑῦὺ5 ἀια {15 ῬεσΊ πη η οὗ βοῦϊθ οὔδ οἶἰβο᾽β τη118- 

Ὑΐπο τιϊχοα ἢ πγαΐον. Τ}}18, ΠΟΥΟΥΟΙ, γὰ8. ποῦ οἷθβ. Τῇ Δ. Υ͂. ἰβ θοίίον. 

οΔΠ]οα ἐλάσσων οἶνος, ἴον ᾿ξ γνᾶβ {πΠ6 σαβίοπι ἴο πὴὶχ 6. χαὶ ἐφανέρωσε.----“Ξ ἀπ τηδηϊβεκίοα [οΥῈ},᾽ Δ. Υ͂. ; 

ἡ Ἐφ 88, Πρϑῦ γπ6 ὙΠ τγαΐοι", 6.8:. ἴῃ ΑὙἸΒ[οΡ ΒΔ Π68,2 ᾿“ φηα πιδηϊοκίοα,᾽ Β.. Ὑ.-ττῖβ θούου ; 85. “Του 15 
ἔχε καὶ πιεῖν κεκραμένον τρία καὶ δύο, ΠΡ ]Ι6α ἴῃ “ πιδη!οϑί.᾽ 

ὁπ Μ ποῖ ἐπ ΒΟ ΒΟ αβὲ αα5, ἀρίστη δὲ κρᾶσις οἴνυ --ἐπίστευσαν.---«“ )ο]Ἰονοα οη,’ Α. Υ͂.; “ Βεϊϊοενοά 
3 Ῥοίρποβ, δύω μέρη καὶ ὕδατος τρία. Απᾷ Αἰποηδοιι5,3 ἴῃ, Β. Ὑ.---θοϑι." 

140. χ. 28, ᾿ ϊ 

86. Τ' Πῶς δὲ καὶ κεκραμένον 

πίνειν τὸν οἶνον δεῖ; κατὰ τέτταρα καὶ δύο. εν. 12. 
Ἢ δ᾽ οὖν κρᾶσις αὕτη παρὰ τὸ ἔθος οὖσα ἐπέμνησε -κατέβη εἰς Καπερναούμ.---8Π ον πον δοοαγαίθ ἐπα 

τάχα καὶ τὴν θρυλλουμένην παροιμίαν, Ἐναῃρεϊιδὲ 18. ἴπ μἷβ ἀοβουιρίϊοη. ΕῸν τοι Οδπᾶ- 

ἢ πέντε πίνειν, ἢ τρί᾽, ἢ μὴ τέτταρα. 861-61}, ἴθ ἐμ ΡΙαίῃ οἵ Ἐ]- Βαξία , {π6 τοδὰ σοθβ 

ἄονπη ἴο ἐπ 5[ιοῖα οἵ {π 5θὰ οἵ (1116, νυ μοτο Οδροῖ- 

ΠΔῈΠῚ ἰαΥ. 
-καὶ ἐκεῖ ἔμειναν.----ἰς ἀηα ἔΠ6Υ σοπίϊηποα {ποτο,}ἢ 

Αγ; “πᾷ {ποτ {πον οοπεϊηιοα,᾽ ἢ. Ὑ.---ἰτΐοναὶ, 

δα πποῦο Πονηρ,. 

θά αν, ΑἾ5ο ἴπ Απδουθοη ἢ ΤῊ8 (065 ποῦ βθοιη (0 πᾶνε θθθῺ 
{16 οὐιβέοτι δπιοηρ {πΠ6 760 }5, βίποθ νῖπ6 χοᾶ 1 

5. 15.1.99. γΥ δέου 18 ΘΟῸ ΡΠ] 6 τ} “ΒΙΙ νου ταν ποα ἴο ἀνο58.5 ΤῊ15 

{π6 ἢ, ππαῖκοβ οὐν Βανουι της οἵ νγουκῖπρ; {Π 15 
τϊγΆ 66 8}} {Π|6 πιοτὸ βρη οδηῦ ; ἀηἃ 10 ἐοη5 ἴο γοαΐο 
800} [ὉΠ ΟΧΡΙ Ββίοη5. ἃ5. {Π|5, ἴον ὑν μον. ὉΠΟΓῈ 18. ΠῸ 
ψγαγγαηΐ ἴῃ Βουϊρίανο : “ΤἈΚοινβο αἴτον. Πανὶπρ, θαΐθῃ, γεν. 18. 

Τῆι αἰάϑὲ ἰακα {πὸ οαρ, ΔΙΚΘΟΤΕΙΪ ἐϑολρεπὶ Καὶ τὸ πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων.---- πὰ ἐπ 96 8᾽ 

ποστδρ, ἅτε {ϑω ἢ ἂἄλολι πελα οὐὖ- Ραββονον, Δ. Υ, ; “ἀπά {πὸ ραββονοὺν οἵ ἴπ6 16 ν8,᾿} 

Δλοτ, Τῆου ἀἰάβυ ταὶχ 1Ὁ οἵ {πὸ {ττξ οἵ {π6 νὶπὸ ΒΩ. , ν 
“ΠῊς 76 8᾽ Ῥάββονον 15 θεβί, “ΟΓ᾽ αῖνοβ ἴοο ΜΝ ὙΥ 0}} τναΐον.᾽ὅ ἢ ᾿ιαδὶβ ἴο {πὶ ἼΣ ἃ ᾿ρ] ο5. . ΟΥΟΡΌΓ, - . κι ἃ Ἔ ΘΠΊΡ 515 ἴο {Π18 σοηλνο, ΔΠῸ ΠΡ }105. [Πδὲ 

. 212. Πρῶτον δάν. ΟΟΟ. 18 ἴῃ ἃ ΒΟΠΊΘΝ Παΐ βιμ} 1}. Οσοαϑί 0 ΠΩ Ρ Ἶ ὅ ΕΟ ᾿ Ἐ ; } 
7 χίν. 48. 1 7 ΓΕΒ ΟΥῈ ἡγοῦ Οὐ ΠΟΥ ῬΆΒΒΟΥΟΙΒ, ΟἹὁἨ ΟΥΠΘΙ ΠΔΓΙΟΠΒ ; ΥΥ ΠΟΥΘΒΒ 

ΕΣ ἴῃ ΑΥμοησθιβ, 
ἰδ ννὰ8 {πὸ οὐἷν ρα οἵ {πὸ κὶπάὰ, ἀπὰ {πὸ «ον 8᾽ 

οὐ. ἴἶὰ “{π|8 18 δπαῦ τπδη θ᾽ νουκ,᾿ ἴδ αἰΐοη- 

᾿ἄοη ἰθ ἄταν ἴο ἀπο ποῦ ; Ὀαὲ ἴῃ “185 15 ἔπ νου Κ 

᾿ οἵ ἐμαῦ ταδὰ,᾽ πὸ ταϊμα ἔὰτὴβ ἴο ἐ6 πιδη. 

Δ. Οἵνῃ σε πρῶτον τέρψομεν, πάρεστι δέ. 

Β. Τὸ δεύτερον δὲ τῷ με κηλήσεις τρόπῳ ; 

Α. Μύρῳ σε χρίσω πάμπαν εὐόσμῳ δέμας, ἵζο. 

ΤΊιο ὅγυ., Ασαῦ., γ α]ρ., Εππ., Ῥοῦβ., Δυπιθη,, θουρ'., 

5]αν., ἀμ Α. ϑαχ. γτοδ πρῶτον ἃ8 δᾶν.; 6 Μομῃι- 

ῬἈΙΕΙΟ πιδὺ θ6 σοπδέγαοα οἰ ΕΠ Υ τναν, {κὸ ἀπὸ αὐτοῖς, γον. 14. 

--ὅταν μεθυσϑῶσι.-τκς θα το Πᾶνα νν6}} ἀγαηκ," -ττοκαὶ εὗρεν. ἀπ Τοαπὰ,᾿ Α, Υ,; “διὰ δ 

ΑΟΥ.; “θα πιο μαᾶγα ἤγοοὶν ἀταηὶς," ἢ. Υ.-- τοαπά," ΠΥ, 

ΒδΠῚ6 86η86; θὰ “παν ἀγαπὶς ἔγο γ᾽ που τοαὰ Τ|ιὸ Δ. Υ. 18 οογγοοῖ, θοσδαβα οὗ {πὸ σοιηπιᾷ αἰζου 

πιοτὸ Ἠποηι]ν, ἴον “παυο 2 ΓΕ] γ᾽ οἰαβιν. ἢ ὁδοὶ “Το γαβα οπι᾿ ἴῃ νον, 18; Ὀὰΐ 5. ἴμ6 ἢ, Υ᾽ Π5 ἃ [Ὁ]} 

οἶποι. ᾿βίορ, " Π᾿ ἰβ τοχαϊβίξο ἴθ {18 ΡΙδοο. 

1 56ς ΟἿ, 1. 



40 ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊ ΘΟΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΈΒΘΌΙΝΟ ΤΟ 5. ΦΟΗΝ. [Ὁπλ». 11. 

1 Ἡοτ, 
χχιϊ, 

3 ΟὐτΏΠη, 
Ῥ. 1068. 

3 οὐ, Ναῖέ, 

41, 80, 

γεν. 15. 

- πάντας ἐξέβαλε.---- Ηδ ἄγονα ἴπθηὶ 81], Δ. Υ. 

«Ἧς ἄτονε 8}},᾿ ἢ Υ. 

-- τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας.----““ ἀπ {116 5660, 

πα ἐπα οχϑη," Α. Υ.; ““Ὀοΐῃ [16 ββορ ἂπᾶ {16 

οχει,᾽ δ. Υ. 

ΤῊς Βονίβοιβ βεοπὶ ἰο πᾶν τοδᾶ πάντα ᾿ηβίοδα οἵ 

πάντας, ΜΈΙΟΙ ΟἸΘαν]ν τ ΐουΒ ἴο πωλοῦντας ἃπα ἴο κερ-᾿ 

ματιστάς; ἰῇ 10 ΘΙ ποῖ 80, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς 

βόας »ὨϊΟΝ ἃ’6 τηθηἰοπμθα ἴῃ ὅΠ6 ΡΥΘΟΘ Πρ νΟΥΒ6, 

σου !ὰ ποῖ μᾶνθ Ὀθθη δα άρα ἴῃ {15 ρ͵δσθ; θυ {ΠῸν 
πον ΔΔ46 4 Ὀδοδιιβο {Ππ6ὺ γα ποῦ Ἱποϊ θα ἴῃ πάντας. 

“ΠΉριἢ 81}, οὗ 1π6 Δ. Υ.. 15, ὑπμουθίονθ, ἃ δείξουν σθη- 

ἀουῖπρ ἐμδη Ἡ.. Ὑ. “411. Μοιθονοι, 1ὰ. Ὑ΄. γϑϑβ 85 
1 “θοίἢ {86 5ι6βὲρ ἀπά {Π6 οχθη’ ψϑῖῈ “ 811’ {Παὖ νυὰξ 
ἀγῖνοπ οαξ οὗ [π6 ἰδθπιρὶθ. Βαΐ ποιίμον Δ. Υ. ποὺ 
Ἐ.. Ν. βϑοῖηβ ἴο τϑ πον ὅΠ6 ΟἸθοὶς οχδοίϊν ; 1ὑ ταῖρι 
τὰ {πὰ5: “Ηδ ἄγονα {πδπὶ 4}} οαΐ οὗ {Π6 ἴθηρ]6, 
ΜΙ ἔπ6 5ῃθορ πὰ {Π6 οχοη." ΤῈ Α. ΄. δοπιοξ 

ΠΘΆΤΟΡ ἴΠ6 Οτοοῖς μα ἢ. Υ΄., Ὀαὺ “δῃά’--- δ α’ 15 

Πρᾶνυ ; “ν᾽ --- ἀπά’ 18, δ Ἰθαβϑί, 85. βὉοα ἃ τ6η- 

ἀονίηρ; οἵ τε--- καί ἃ5 “" ἀηα’ --- Ὧη4,᾽ ἀπά τϑαᾶβ Ὀοίζου. 
--τὰς τραπέζας.----“ {6 (4065, Α. Υ.; “μεῖς 

140165, ΒΕ. Υ. 

ΤῊΪ5. το πἀουῖηρ οαηηοῦ Ὀ6 βαια ἴο 6 ἱποουγθοῦ, 

ΙΓ ΠΟ Ρ] αἱ τράπεζαι ΟΡ Ποῖ 80 ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ ἃ ρδρῦ οἵ 
{Π6ῚΡ ΟΥ̓ΠΘΙΒ ἃ8 κεφάλη, χείρ, ὅζο. ψυ Β10}}. γΘαᾺ]ΡΘ 10 

ῬΟΒβθββῖνα ΡιΙΌΠομη. 

γεν. 16. 

Καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν.----“΄ Απα 5614 

παηΐο {Πϑῖὰ {παῦ 50] 4 ἄονοβ," Α. Υ. ; ““Απᾶ ἴο ἐπθη] 

{παῖ 5014 ἄονοβ, Πε βαϊα,᾽ ἢ, Ὑ.---ιηοῦο οχαοῦ. 

γεν. 17. 

-- γεγοαμμένον ἐστίν.----ι 0 ψγὰ8 τυϊτίοη," Α. Υ. 

“10 15 νυυτίθι,; ἢ. τισι, 

--τὸ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με.--- “ἴΠ6 268] 

οἵ Τ πο ποῖιβα πα ἢ οαΐθη πιὸ ἀρ,᾿ ΑΟὟ ; “6 268] 

ἴον ΤΊϊηο Πποιβ6 518}} θα πιὸ αρ,᾿ ΠΥ, 

ΚἸἼΤΠ6 264] οτ᾽ 15 θούζον {πη “16 268] οὐ, ΔΙΠΟῸ ἢ 
πὸ Α. 5, [5 Ρ1Π6} ΠῸ7γ6] ἀπδὰ ; Ὀὰ0 {πὸ ῬΘνΊ8618 

ὑνϑηβ]αίο {ΠῸ Γαΐ. 2, τη. καταφάγεται Ὀδοδιι86, ΒΥ {ΠῸΟΥ, 

κατέφαγε Μὰ5 ἱπίγοάιοο Ὀγ ΟΡ θη ἴῃ 1118. ]δβὲ 

ΘΙ ΠΟῊΒ ; ἴον 15 οα, οὗ 1549 Πὰ58 καταφάγεται. Βαϊ 

κατέφαγε 15 ἴΠ6 σογτοοῦ γοδαϊηρ οἵ {πὸ ΤΙἸΧΧ, ἔου {ΠῸ 
ΗὸὉ. ὩΓΟΩΝ ἴῃ Ῥ5. ᾿χῖχ. 10, Κα, ΟΠυγβοβίομι! γοδβ 

ν»»- 

καταφάγησε; ὃ, ΟΥ̓] πᾷ Οὐροη ἤανο, τόσο Σὲ γῆσεν [:)  ὍὍἙ 
ὙΠ πᾶν Μ5Β,, καταφάγεται, ψὨϊοῖ Οοα. Μαι.3 

Βῖνοβ Ἰποουγθοῦν κατεφάγεται. ΝΟΠΠιιβ᾽ ΤΟ ΠΟΥ 1, 

ζήλος ἐμὲ ζαθέοιο Θεοῦ καταδαίνυται οἴκου" 

ΤΊ ὅγιυ., Αὐδῦ,, Επ., Ῥονβ., Θθουβ., ἡ Πρ, ΜΟΠΙΡ],., 

Δ, βάχ,, πα ΤΠΘΟρ νυ ]αοί, τοδὰ κατέφαγε; {πὸ Αττηθη. 

καταφάγεται ; ἴπ6 ὅ]αν. ργοβῦ. “δαίθίἢ πθ πρ.᾽ ΤΉριο 

; ἄοε8. ποῦ ἄρρβθᾶν ἃ β.ΠΊοΙθηῦ γθᾶβο (0 τηαΐζο {Π15 
ΘΠ δ ΠΡ, Βποθ κατέφαγε ἰδ {π6 το δαϊηρ οὗ ὈοῚ ΤΧΧ. 
ἀη4 Ηδε}0., ἀπ τγγου]ᾶ πιοβὲ παύαυ αν οσοαι ἰο δ. ΦοΠ πη, 

ὙΠῸ τϑοουἦβ {ΠπῸ ἔθ] ]ηρ5 οὐ {ΠπῸ ἀἸΒοῖρ 165. αὐτου ὉΠ οῖν 
᾿Μαβίου μιδα βΒῆονηῃ ΠῚΒ 268] ἴον ΗῚ5 ΒΑΤΗΕΚ᾽Β Ποιιδβθ. 

γεν. 18. 

᾿Απεκρίθησαν οὖν οἱ Ιουδαῖοι καὶ εἶπον.----““ ΤΉΘΠ Δ η- 

βυθοῦ {Πη6 Φονν8 πα βαϊὰ ππίο Η ηι," ΔΑ. Υ.; “Τῆς 

δον 5 {Πυθίου δηβυγου θα δηα βαϊὰ αηΐο ΠΙηι, Πὰ0 Υ. 

᾿-ποροίίον. 
᾿ 

γον. 90. 
᾿ς -- ἐγερεῖς αὐτόν.---““ψ}}0 ΤΊοα γοαν ἴδ αρ,᾿ Δ. Υ.; 
“ γαῖβθ 1Ὁ ἃρ,᾿ Κ.. Υ.---ὐθλοίίον. 

᾿ς ἥδ Δ. Υ. ποοᾶ ποῖ μᾶνο πιδᾶθ ΔὴΥ δ] θυ οι ἴῃ 
! 

ἴμ6 τη άουῖηρ; οἵ ἐγείρω ἴῃ {Ππ|658 ὑπ γ 6} 868. 

γεν. 92. 

-ἔλεγεν αὐτοῖς.--““ 5814 πηΐο {Π6,᾿ Α. Υ.; 

( 5814,᾽ Β.. Υ. 

Το Π. Ὑ. ουβ αὐτοῖς ἃ5. Πᾶνιηρ θΘοη πο πορά 

θΥ Βίθρμρῃ, ΔΙ ΓΠοὰρ ἢ 10 15. πού οαπα [ἢ ΒΕ οα. οὗ 

1549. ΤΠΘΟρΠν]δοῦ Π85 αὐτοῖς, ἃ. ΟΠ »γβοβίοι! απ 
ΟὐἸρθη2 μᾶνο ὅτι τοῦτο ἔλεγε. ΝΟΠΉτ5,3 

1 Ἠοι. 
ΧΧΊΙ, 

3. Οογητη. 
Ῥ. 180. 

--Οὀἀὀναμνήσαντο μαθηταὶ, 

ὅττι δόμον δέμας εἶπε. 

ΤῊ ὅ'υυ., Αὐπιθη., Ασα)... ΜΙ οιΡΙι., ΕῸΠ., 5]αν., αθουρ,, 

Ῥειβ., ἃπα ὙῸ]ρ. τοδα ἔλεγε οὐἱν ; {π6 Α. βαχ. δοπ 
Πι85 “ βαϊα ἰο ἐπεπηβοῖνοβ." Τὸ ἢ. Υ. ἐπουοίογο 15 θοβί. 

--ὦ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς.--““ ψ Ποῖ 9685 μὰ 5αϊᾶ,᾽"» 

Α,, Ὑ. ; “μι8α βροϊζϑῃ,᾿" ΒΚ. Υ. 

“δα βαϊἀ’ 18. ἃ Ὀοίζον ὙΠ θυηρ οἱ εἶπε. Α.8 
ΟὈΒουνθα ἃῦονθ, “(0 βρθαϊ᾽ 18 λαλεῖν; Ὀπὺ λόγον 
λαλεῖν 15. ΟἿΪΥ ἰοαπα 1η {πὸ Νοιν Τοβίδιηθηΐ ; ΠΟΥ ἃ8 

εἰπεῖν, “ἴο Βα γ,᾽ ΟἿ᾽ “ (6}1,) ψνΒ]οἢ. 15. [Ὧν πον Ροϊηἰοά 

Δη4 ἀοἤηϊίο {πῃ λαλῶ, 15 Τοπη4 ἴον {Πα γθάβοη νυ Ἱἢ 

λόγον ἴῃ {π6 Ὀοβῦ δαῦπουϑ, 85 ἰὴ ῬΙ]αίο, ἡ Φαῖδρον μὲν 4, οὐρα; 

τοιοῦτόν τινα λόγον ἔφη εἰπεῖν, ἀπ 21, ἐγὼ δὲ δὴ 

βούλομαι πρῶτον μὲν εἰπεῖν ὕ χρή με εἰπεῖν, ἔπειτα εἰπεῖν" 

Δηαἃ ἴῃ Πριπμοϑίμοηοβ,ὅ Φίλων, εἷς τῶν πρέσβεων, εἶπεν, " περὶ τῆς 
παραπρεσβ, 
»ν. 427, οὐ, Οχ, 

δ0].ν1},194, 

᾿ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, λόγον---ὑπὲρ ὑμῶν ἄξιον εἰρῆσθαι. 

-ὐἐπίστευσαν---τῷ λόγῳ,--οῖῃ ἴΠ6 ψνονβ οὗ ΡῬιπάαν,ῦ 

-τελεύτα- 

] σαν δὲ λύγων κορυφαὶ 

ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαι. 

'ππτῷ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς --οῖθ ἃ ΨΟΥῪ [Ἰοαπθης ᾿4Ιοηι; ἐκ 

δὲ τεκμὴρ ίων, ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντι μοι 

πιστεῦσαι ξυμβαίνει, βαὰγ8 ΤΠ ον ἀἰ468.7 ἀπο 

γον. 928, 

--ἐν τῇ ἑορτῇ.----“1ῃ (16 ἔοαϑί ἀν, Α. Υ', ; “αἱ 

6 ἔδαϑι,᾽ Κι, Ὑ.--Ἰ σοἰίον, 

3. Ὁ, 1.106. 



σηλρ. 11] 

1 ΤῊ! 5 ἰάΐοπι 
5 ποῖ σοῃ- 
βίδηϊξ, Οοτηρ. 
πιο Ῥόβοῖ, 
Ὑείε ΗΥΚΙ. ἵπὶ 
οἢ,ν.39 ; δηδ 
πο 5'υτ. υυ τ 
ἔπο Οτθοκ ἴῃ 
{15 νΈγβο, 
δηὰ δ]5ὸ ἰπ 
οἷ, γν, 32. 

3 Οοπηπι, 
Ρ. δ0Ὶ, Ο, 

3 Θοτηπη, 
Ῥ. 143,Ε. 

4“Ἡοηπι. 
χχίν. 

5 οπι. 
Χχίν, 

--ϑεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει.----Ξ ΜΠ ΘῈ 

{πον βᾶνν {Π6 τηϊγδο 168 10} Ης αἰ4,; ΔΟ Υ. ; “)ε- 

ΒοΙἀϊηρ; Ηβ ταῖγδο] 68 1 οἢ Ης αἰά, ΠΟΥ. 
“ΒΟ  ἀϊηρ᾽ 18. Ὀοίίον ἴον θεωροῦντες {Πδη “ΜΠΘῊ 

ἔθου βᾶνν ;᾿ Ὀαύ {π6 ΟἼοῖκς αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει, 

ἈΡΡΘδΙΒ ἴο θ6 ἃ ΞΘ ΒΘ Ἰ151},} ἡν Β]ΟΝ Οὐ. ἴῃ ΟἴΠΟΥ 
ἸΔηριιαρ68, 8110} ἃ8. ὥγυ., Ε.ἢ., αθονρ.., ὅζο., ἴῃ γῃ]Οἢ 
ἀοα]8 ργοποιπ8 οαηποῦ 6 τοηάουθ ἴῃ {Π6 58 ΠῚ6 
τ]ΔΉΠ6} ἰηἴο ΒΡ] 5}. “ ΠῚΒ τηϊγδο165 τ μϊοὴ Ης αἰά᾿ 
15. ἃ ἰδαίοοσΎ ἴθ ἘΠ ΡΊ 5}; ΗΒ πλΐγ8 0165. ποῦ ἀοπο 
Ὀγ Ηἴπιὶ ; δηα {π᾿ τηϊγ8 6165 νυ] δ ἀἸ4 νοῦ ΗΙ8. 
Αὐτοῦ ὑπογοίον Βῃου ἃ θὲ ἸοἴὉ οὐ ἴῃ {πὸ ἐγδηβ]ἰίοη. 
ΤῊ8 15 συ μαὲ {πΠ6 ϑ'υγ., Αὐπιθη., ἃ. ϑαχ,, Μεϑρῃ., 

Ατὐαῦ., μανα ἄοπο ; {πΠ6 αφουρ. ἀηα ὅ5]αν., Θοηβιβίθηε!ν 

νὰ {Ποῖν οὐσῃ ἰάϊομ το πον {Π6 Οτθοὶς Πορα]]ν ; 

ὙΥ Ἡ116 ἐπ ἘΈΠ. μὰ5. “ἐπ βίση ποῖ ΗΘ μαα ἀοπο.᾽ 
ΤΠ ΘΟΡΠν ]δοὐ 2 Ομ (8. αὐτοῦ, γ᾿ 10} Κ΄, ΟὙΤῚ] τϑίδὶ 8 :3 

δηᾷ 5, ΟΠ γβοβίοιη" 85 ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν ---ἰοι εἰς 
. κ », ὦ“ 

τό ονομα αὐτου. 

γεν. 94. 

--οὐκ ἐπίστευσεν ἑαυτόν ----“ αἸά ποΐ οομηταϊξ Η]ηι- 

561 απίο," ΔΑ. Κ΄; “αἀἴά ποὲ {νιϑύ ΠΠμηβο ἢ ἰο,᾽ 

Ν. Υ.---θείίον. 

--διὰ τό----““ θαοδιδβο,᾽ Α. Υ. ; ““(ογν {μπαὶ,᾽ Β. Υ.-- 

Ῥοίίοι. 

-γινώσκειν πάντας---. ΟΠγγβοβίοιηδ 88 πάντα. 

ϑοπιο ΜΌΝ, οἵ πἶτα γοδα πάντας. 

γεν. 25. 
Καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν--- ΑΔ ποοάρά ποί;,᾽ 

Α.ΟΥ.; “Απά Ὀοοδυβα Ης ποοαρὰ ποὶ,᾽ ΒΕ. Υ. 

ΤΙ Δ. Υ. Ἰοΐξ οὰξ ὅτι πους τθάβοη. Ι 
--ἵνα τίς----ἰ ταῦ δηγ,᾿ Α. .; “ταῦ δὴν οπο,"] 

Ἐ. Υ. ---θείίου. 

ΤΊ Ἰ ονίβουβ Β66 ΠῚ ΠΊΟΓΕ ΘΟΥΤΘΟἔ ἴῃ {Π|15 ΡΙδθο, ἃ8 
τ ραν 8. “ΔηΥ,᾽ {πη ἴπ οἷ. ΥἹ1}}. 48, 4. ν. 

--αὐτὸς γάρ----- ἴον Η-ς;," Α. Υ΄.; “ἴον οἵ Ηἰπι- 
861}, Β.ὕ.ὄ Υ.Ψ 

Το Α. Υ,, σοπάθυβ {Ππ Οτθοῖς, γυμῖο ἢ. πιϊρξ αἴ8ὸ 
Ὀ6 ἐτδηβ᾽αἰθά ᾿ουο, “ ἴῸν Ἡ πι86 1} 5 θα ἐΠ6 δα! Πουϊὲν 

ἴον " οὗ Η πιβ6} 1 (068 ποῖ ἀρρθᾶν. 

! 

ΟΗΑΡ, ΠΙ|. 

γεν. 1. 

ἦν ὃδέ---ο ΤΉ οτα ννδ8,᾽ Δ. Υ.; “Νοιν ἐῃοτα νναβ,᾿ 
ΗΝ. ν.---βεΐίον. 

“Νον,᾿ δ π6 Βορίπηϊπρ οὐ ἃ παιγαίνο απ οἵ 

ΔΠΟΥΠΟΥ ΟΠ αρίον, 15. ἃ βορὰ τοπάουίηρ ἴον δέ, Ἰοῖε οὐξ, 

Ὁ Αι 

γεν. 2. | 
Ὕ ᾿ ν ᾿ -»" Οὗτος ἦλθε πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν---““ΤῊ6 βᾶπι6 οὔπιο ἴο 

ΝΟΤΕῈΚ ΟΝ ΤῊΗΕ ΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΝΌΙΝΟ ΤΟ 85. ΖΟΗΝ. 

7685, Α.( Υ.; “ΤΠ βᾶπιδ οάπιθ ἰο Η!π,᾿ . Υ͂.-- 

ΤῊς Δ. Υ. 15 τἱρμῖ. 

ΤῊ Ἰλονίβοιβ ἀἰβοαγὰ τὸν ᾿Ιησοῦν, γΥΒ]Ο ἢ Ἀρρδαῦβ ἴο 

μιανα θθοπ ἱπίγοἀασοα Ὀγ ϑέοριοπ., 8. ΟΠ γβοβίομι, 
Ἰ.6. τραῖβ αὐτόν; 80 ἀο Οοά. ναί. ἀπ βενθγαὶ οἵμοι 

ΜΕ5.,2 τοροῖμοῦ ἢ Αὐτηθη., ὅ]αν., Επ., ἀπ Δ. 

ϑαχ.: θὰ ὅγν., Ὸ]ρ., ΔΙοΘΡἢ., Ατὰθ., δηὰ Ῥειβ. 

τοδα τὸν Νοπηιβθ αἰ50ὸ υτιίοβ, Χριστῷ ᾽Ιησοῦν. 

νυκτὸς ἵκανε. 

Τιβ δἀαϊείομ οὔ τὸν ᾿Ιησοῦν γγᾶβ ργΌθΔΡ]ν Ὀτοιρις 
ἴῃ ὈΥ {Π6 αἰνβίοι οὐ {Π6 ἰοχὲ ἰπίο ραγρταρηβ, ἀπὰ 

Ἰαΐθυ ἰηΐο ομαρίουγβ, ἰο 6 γοδᾶ ἴῃ ομαγο 65, ποῖ οοη- 

ΒΘΟΌΡΙΝΟΙΥ, 88. ΟΥΙΒΊΠΑΙΥ τσ ἐΐθη, θα βοραγαΐοὶν ἀπὰ 
Αἰβ)οῖ μα ]ν. Τῇ {Π18. {μϊγἃ ομαρίον. πγοῖο αἰ νναν5 τοδα 
ἃ5 Ρατύ οὗ {Π6 βεοοῃᾷ, δῃα ἴῃ οοπποχίοη τ τ ἴξ, ἔμ πὶ 

τὸν ’᾿Ιησοῦν “ΟἹ ποῦ δ ΠροΘββᾶτυ, θθοδαβα αὐτόν ἴῃ 
ατθεκ, ἀπὰ “ Ηἰπι᾿ ἴῃ ΕΠ] 5}, νου] οἵ σοῦγβα τοίου 
ἴο “Ηἰπι’ ἴῃ γον. 94 οὐ {Π| ργεοθάϊπο ομαρίου, Βαΐ 

Μ ἢ {Π6 Ργοβοηΐῦ αἰνίβίοπ ἰπίο οΠαρέοιβ, οὰν ϑκ- 
ΜΙ ἾΒ. ΠΔΠῚΘ Πιδὺ ΠΘΟΘΒΒΑΓΪΥ 6. ὈτΟΌΡς ἴῃ ἴον 
π6 θούξοι πα ουβίδηαϊηρ οὐἨ ἔμ6 Ῥθορ]θ, τ ]0 ΤηδῪ 

ἢθαν {Π18 γτοδα ἴῸν {π6 βεοομα 1,6580η, δα οδπηοΐ 

τοδά 10 {πη βοῖνοθ. “Ἅ{Ἐβυϑβ᾽ Βμου] ἃ θ6 ἰπβου θα ἱπίο 
{π6 ἘΠ ΡΠ 5 ἰοχί, πα “ Ηἰπι᾿ δα ἀοα ἴῃ ἐπα τπὰγρίη. 

γεν. 8. 

-π-- γεννηθῇ ἄνωθεν ---““ῬοΥη ἀραῖη,᾽ οὐ, ““ἔγομι ἀθονο,᾽ 

Α. γ.; “Ῥοσῃ δη6ν,᾽)) οΥ, ““ἴτοπιὶ δδονο," ΚΕ. Υ.-- 

θείου ; βίῃοε ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις" 

ΝιΙοοάδιηιιβ, μούονον, αἰ ποῖ ππάαευβίαπα ἄνωθεν 

ἴῃ {Π6 βθη86 οἵ “[τοτὰ ἀθονο, Ὀαὲ ἴῃ ἐμαΐ οὗ “ ραΐη,᾽ 
ΟΥ᾽ “ΠΟΥ ;᾿ ὨΘΠΟΘ ἢΪΒ ΤΟΡΪΥ. 

ἔλνωθεν 15. “ἔγοῦι δυονο,᾽ δηα 4}} οἵ μοῦ πηθδηϊη 5 
ἄἀοτῖνο ἔγοπι {Πα ; 6.65. Εα νυ ρ  ἀ65,"--- 

Ζεύς----ὅταν ἄνωθεν ὄμβρον ἐκχέῃ. 

84 ΞΡ οΟΙ65,5---- 
ἄνωθεν, ἢ κάτωθεν ; οὐ γὰρ ἐννοῶ. 

δηα---ῦ 
100]. 

ΦΙ. 
’ , ΝΜ . δ , 1 

πέτρᾳ πέτρας ἄνωθεν αἱμάξω πεσών, ἧτο. 

Ηδμποο ἢριγαιίνοὶν, “ἔγοπι ἐπ6 θοσὶ παϊηρ:,᾿ ἃ5 ἴῃ Π6- 

τη ϑἔΠ6η68,7 βούλομαι δὴ καὶ περὶ ταύτης ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς 

φω  διΝ ΟΝ Ῥ»; ΓΝ; 
χρατ΄ ἐμὸν τοὺ αὐτιχὰ 

εἰπεῖν καὶ διηγήσασβαι---κἂν ἄνωθεν ἄρχεσθαι δοχῶ ; 

8 Π4 {ΠΠ|8 “ΌΨΟΥ ἀραὶ, “ἀπονν. ΑἸ] {Π|686 πιο 8 
ΔΙῸ ΔΡΡΙΪΙΟΔΌ]Ο ἕο ἄνωθεν ἴῃ {Π|8. γοῦ86 ; ἴον ἰδ 8 Ὀο (ἢ 

“[γοπὶ αθονο,᾿ “ ἀρσαΐη,᾿ δηα “πον. Ποηρο ἔμ αἰἴ- 
[ογθηξ παν 5. ἴῃ ὙΠ Ιοἷν 1 88. Ὀδοπ τοπάουοα ἴῃ {πὸ 

ΟἸἹα Ὑουβίοηβ : τὸ ἄνωθεν ἐνταῦθα, οἱ μὲν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

φασιν, οἱ δὲ ἐξ ἀρχῆς, βᾶγ8 δ, ΟἸγγβοβίοῃι, 1.6. δὰ 

οὐ 

δ, γε], ἄνωθεν λέγει τὴν διὰ πνεύματος ἀναγέννησιν, 

Τηνὰ5 το Ααιπιθη, ᾿δ5 “ [ΓΟ ΠῚ 

αθονο ;᾿ Μορ}Ι. “δποίμονῦ ἐπι ἡ Ῥοβ. “δ ηΠον ̓ἢ 
Αὐαῦ. “δηοίμοῦ ἔἰπιο ;᾿ ὥἄγν. “ΤᾺ πὶ ἐπ ὈΟΘΊΠηϊηρ ᾿ἢ 

ἐχ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ.8 

" 

ἴῃ ιΐ5 οὐ, οὗὨ 
15δ40, 

Ι 

1 τεϊβήουπα | 

! 

Μοπεοποι ὦ 
π᾿ ΜΙ1}5 οα. ὦ 
0]. οι. Ι 
1710, Ι 
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ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΕΒ ΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 50ΗΝ. 

1 τ, 16. 

3 πιτιο. 

3 Τίς,11,6, 

" 6δ].ν].8. 

Ἐ1. “ ἀραίη ;) Ὑα]6.. “ ἀεπιὸ ;) 51αν. “ἔγοπι ἀθόονο ν᾿ 
αδοις. “ἃ ββοομά ἐϊπη :᾿ Δ. ϑαχ. “ἀπο. Νομπαβὶ 

ΤΟ Πο 5 1ἰ εἰ μή τις---θνητὸς ἀνὴρ τίκτοιτο τὸ δεύτερον---- 

ἔλνωβθεν ΟΟΟα 5 ἐγθα θην ἴῃ ὑπὸ ΤΙΧΧ.., θα ποῦ ἴῃ 

Π|6 βθηβ6 οὗ " ἃρ81},᾽ ΟΥ̓ “8ΠΟν.᾽ 

ἡ Ἐ5: Ὁ: 

--ἰἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος ---“ οἱ ναΐοι' ἀπα ὁ {Π6 

δρι!,᾿ Α. Υ.; “οὗ ναίει διὰ {με ϑρινιι," ΒΚ. Υ. 

Α5 οί Α. Υ. «πᾶ Ἦ. Υ. πηἀοιβίδηα πνεῦμα οἵ 

ΚΒ δρινε,᾽ 1.6. μ6 οιν αμοϑυ, Ἀ. Υ. 15 τρηΐ 1 

Ἰηβου ϊης 9 Ὀεΐονα “{Π6 δρινι,᾽ δοοοναἸηρ; ἴο {π6 γα ]6 
ὙΠ ]Ο ἢ Τα ΪΓ65 {Πα “ Οἵ ἃ5 τπατῖκ οἵ {πὸ σϑη. 5ῃου]ὰ 
6 τορθαΐθα Ὀθίονθ δυθῖυ ον ἴῃ {Π6 βθηίθποθ ἴο 
ΒΙΟἢ 16 Ὀοϊοηρθ. [Ὁ 15 ποῖ δἰναΥΒ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴῃς 
Οτθοῖς, Ὀθοαιβα {π6 ΟὝθοῖς μᾶ8. αἰβεϊποίϊνα Θπἀ]η 55 

[0 ΘΥΘΙῪ 6886, 80 ὑπαΐ ἴῃ Οὐδεὶς ἔνο ο 8 1η {ΠῸ 
ΘΘΗ ν 6 πᾶν Ὀ6 ΡὌγοΡ πο ὈΥ ΟΠ6 ΡΓΘΡΟΒΙΓΙΟη, ]Ποὰΐ 
ΔΠΥ͂ ἈΠ] Ι Ραϊγ. Νοῖ 50, πουγυθν, ἴῃ ἘΠΡΊ5ῃ. Βΐ 
[6 Π. Ψ. “οὐ ναΐον ἀπὰ {Ππ6 Κρινθ᾽ 1ΠῚρ]165. {παῖ 
“παίον ἀπ ΘρΙΥΙ ̓  ἃΓ6 ΟΠ6 ὉΠ]Πρ', ΟΥ̓ ΘΟΠΙΡΟΙΠ(, 51Π06 

γαἴονἢ Δ]ῸΠ6 15 ἴῃ ἴΠ6 σ'6η.; ὙΠΟΙΘαΒ. {Π6Ὺ 16 (|8- 
τἰποῦ, ἀπ 5ῃοι ἃ θοΌἢ ἴῃ ΒΡ] 5} 6 Ρὰξ ἴῃ ὑπ ββῃ. 
Ὀγ Ριθῆχιης “οὐ ἴο θᾷ0}), ἃ8. ἴῃ Α. ϑάχοῃ : ὈισΟη 

ποῖρὰ ὕθο τοτ-οθη ποθ ΟΕ ρξθσθμθ. ΔηὉ ΟΕ βᾶϊὰ 

Ῥαϊζιμ [τὰ] 6.2 
Νονθνί 6 1655, (Π6 ἰαοῦ ἄδθβοῦνοβ βοῖηθ ποίϊοθ, ἐπί 

ΠΟΤῈ πνεῦμα ᾿ὰ85 πὸ ἃυο]6; καὶ πνεύματος, ποΐ καὶ 

τοῦ πνεύματος. [Τί 15, {Ππογοίογο, {|κὸ ὕδωρ, 5Βίαϊεα ἴῃ 8 

Ἰηἀοἢ ἰο 56 η86 ἴῃ {118 ν6 86, Ὀθοᾶι86 10 15 Θχρ]αϊηθα 

ἴῃ νυν. ὁ ἀμ 8. Τύ 866 118 88 1 οὰν Βανι κ᾽ 5. ΜΟΙ 8 
τηθδηῦ 51} }]Ὺ {Ππᾶῦ “οχοορῦ ἃ πιὰπ 6 “ΤΘ ποθ ἢ ΟἹ 
“ΒοΥπ’ ἀραὶη ἴῃ ὈΟΩῪ πα βρίὶνϊξ, μ6 οαπποῖ δηΐου. 
ἱπίο {πὸ ἰπράοπι οὗ 60} ;᾽ Πανὶπρ ἴῃ νἱονν Π6 ἀνα-᾿ 
γέννησιν διὰ τοῦ πνεύματος,---ἰῃ ΒΡΙΡΙΓ.4] ἀπ ΤΟ] 

Ραγέ οὗ τηδὴ τθηθυγο, ἃΠα 88 10 χοῦ τοουραίοα Ὀγ {Π6 

ἀνακαίνωσις τοῦ Πνεύματος ἁγίου,3---ἰγαῦ ποῦ {πὸ ΠΟῪ 

αμόϑι Ἠϊτηβε] ἢ, ποτὰ ἢ τηθη ομ5, αἰ8ὸ οχρ]αίη-} 

Ἰηρ; πνεῦμα, ψ6η Ηδ 88γ8, νϑὺ. 6, τὸ γεγεννημένον. 

ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι" “(Ππὰὲ ΜΒ 18. θουη οὗ 

{πὸ δρινϊέ, 15. ΒΡ ΓΙ, 1.6. 15. Βρ᾿μ]τ8] ἀπ ΠοΪν, πηθοί 
Ῥαγίαϊκοι" οἱ πὸ Κιηράοπι οἱ ον. ὙΥΠθη τη {πὸ 

Νοῖν Ταβίαπηθπς Πνεῦμα 158. ΔρρΙοα ἰο (πὸ Ηοιν, 

ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 Ὀ6 τὸ πνεῦμα ἑαυτοῦ, 1.6. Β6 {παῤ βονϑίῃ 

([0) ἴον: μ18. ἢθβ]}. 51}8}} οἱ [ῃ6 ἢ6βἢ γυθὰρ δου ρίϊοη ; 
Ὀαῦ μι {Ππΐ βουγϑίῃι (10) ἴοι ({Πὸ οὐ) ΠΪ5 βριυἹῦ, 1.6. Ὁ 
ΠΟΥ ΕἸ γ 1 Πρ. {Π|6 ἢθ5}}, δα Πἰνὶπο ἴῃ ἀπ {πο ρ {πὸ 

ΒΡ ΤΌ, 588}} οὐ ({Π|6 οὐ οἱ) ᾿ΐβ βριυῖῦ, {ππ|8 τοπουγοᾶ 
ἀηὰ ΡῬυνῆθα, γϑὰρ ἃ8. ἃ τοναυα, 116 δυο] αβίϊηρ, 
[Ὁ Μ 10}. ἢ15. ΒΡΙΡΙῦ 15. {Ππθη ΒΕ ; {πᾶῦ τπὰπ θεϊηρ; 
{Π6η το ηθυγοα ἐν τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς αὐτοῦ." 

ΤῊΝ τα]ρ ῦ θ6 {Π|6 γθᾶβοη ἔου συμ ἢ} ἐξ 15 ρυοῆχοά 
ΟΗΪΥ ἴο ὕδατος. [Ιουν ϑάντοῦπ τ]βῃθα ἴο Πᾶνο βρθοὶ- 

Πρα {π6 ἀρθηΐ, πὸ Ἠουν Ομποϑυ, τίμιοι {πΠ8η Η 5 
ψΟΥΪς ἀναγέννησις διὰ τοῦ Πνεύματος, ΗΘ ργΌΡΔ]ν που] 

Ιη ἐξ ὕδατος, 

ἐκ 15 ἴδοι 1ῃ {Π6 βᾶπηθ πῃ 1 56 η86 ἃ8 ἴῃ ἐκ τοῦ 

Πᾶνα 5814 ἐξ ὕδατος καὶ ἐκ τοῦ πνεύματος. 

καρποῦ γινώσκεται,---ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίειν, ---ἐκ τοῦ εὐαγ- 

γελίου ζῇν,---πα, ἸπΠ6 664, ἴῃ ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγεννημένον, 

}} οὐ 10, Δ ΠΙΔΩΥ ΠΠΟΤ6, σαηποῦ 06. [ακθη ἴῃ 

[Π6 βύγιοὐ ἃπα 1106 γ8] βθηβ6 οἵ ἐκ ἴῃ ἐκ τοῦ στόματος, 

- τῶν μνημείων,---ἐκ τῆς γῆς, ὅτο. ; Ὀαὺ 116 ἐκ ἴῃ τὸ 

γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματος ἐστιν ἁγίου,2 ἀπ 

Ποῦ 85 ἴῃ (Δίαρίας---ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς,3---ἶον ἴῃ {Π|686 

ΥΘΥΒ6Β Ὑγ6 ἔαϊτΘ ἐκ ὁῃ68 ἴῃ 108 ΒΕ ΘΟ] 1106 γ8], ἀμ ἃ Ομ66 

ἴῃ 15. πο 164 56η56, ἐποιρὴ 10 γο]αΐθβ ἴο {Π6 58 Π16 

Ῥϑύβοῃ. Μογϑονοῦ, 6 μηδὲ ὈΘΑῚ ἴῃ τηϊηᾷ, {παΐ τ 

ψο ἰακο ἐξ ὕδατος 1ῃ ἃ ΠἸ[0γᾺ} Β6η56 οὐἨ “οαΐ οἵ ναΐοι", 

ὯΟῸ βαρύϊδιι. θαῦ ΠΥ πη ΠΟ ΒΟ. ΘΟ [6 ΒοΡΙρύι ἃ] οὐ 
νὰ }]14., Βεΐ να ἀο ποῖ ἐμ]η]ς 50, θθοδιιβο γα ἰδῖζο ἐκ 

ἴῃ {Π|5 Ρ]αοα ἴῃ ἃ πιο πῆρα Βθη86, γ᾽ ἈΪΟΪῚ 5θθι5 ἕο 6 
ΔΡΡΙΠΘΔΌΪΟ ὈΟΐ ἰο ὕδωρ ἃηὰ ἰοὸ πνεῦμα ---80 ἃ5. ἴο 
70 0π6 βοπἀθυϊηρ; οὔ {Π18 Ῥαββαρο Ὀγ ““οχοορί ἃ 

τὰ 6 θοῦπ οἵἠἨ ναΐθι" δῃηα ὁ 5ριυ1{. ΤΊ5 γτοη- 

ἀουῖηρ; οὐ {Π6 ΟΥΡΊ ΠΑ], γν Β]0 ἢ) 18. 88. ΠΠΓον] ἃ8. 1 Θὰ 
θ6 πιδᾶθ ἴπ ἃ Ἰἰαηραδρο (Πὰὺ 5. ΠῸ Οά868, τηϊρΐ 
ΓΘΠΊΟΥ͂Θ ἸΠΔΠΥ ἃ Β{π|}}}}11}»- Ὁ] οἷς ̓ ῃ {Π6 γᾶν οὐὁἨ νγθαὶς 
ὈνΘΙ ΠΡ ἢ ; 88 10 ΟἾΪΥ 5ίαξίοβ ὕνγο [ἀοὐ5. τ Π10}}, ποπο οἵ 
{πο ἀἰθηϊοβ; {πὸ Αἰ ογθποο διημοηρ {ποιὰ Ὀοΐπρ; 

ΟἾΪΥ ἃ8 ἴο {Π6 {1π|6ὸ δῇ ψ Ἐ10}} {Ππ6 βοοοηα οὗ {1656 

115. (ακ65 Ρ]δοο. 
θα {Π6 86. γΘ ΠΥ. (8. ἃ΄Ὸ Πϊη 8. ΟὨΪν,, ἴον {Π|ὸ οΟη8]- 

ἀοναίίοι οἵ θείου. βοθοϊαῦβ ὑΠπᾶπ τιν 80}, [0 πψουἹὰ 

6 ΡγΘδαπηρύμποιιβ ᾿ῃς 6 ο 5ρθᾶϊς ροβι [νον Οἡ. 80 
ΒΘ αν ἃ τηαίίου. ΤΠὸ Δυηηθη, γοδ8, "οὐ νγαΐου" ἀπα 

οὔ ϑριυῖ; ΜορΙι., ὥὄγυ., Αὐὰ., 51αν., “οὐ ναίοι 

ΟἬΟΒΥ, ἰδ δἰπιοβῦ ᾿πυδυῖδ Ὁ] (ακ68. οἰἴπον {πὸ ἁνίοὶς, 

τὸ Πνεῦμα, “16 ϑρίτιι,᾽ οὐ 16 18 δ! πο Ὀγ οἰμ που. 
ἅγιον οὐ Θεοῦ, ὅζο. [ἢ ΨΟΓΥ ΤΩΔΠΥ ᾿πϑίδ Π6 68 ἴῃ ΨΥ ΠΟ ἢ 

πνεῦμα 15 βα1 οὗ {πὸ Βρί τὴν οὐ πιδι, δ οἰ ἐμοῦ ἄοοβ ποῖ, 

ἴαϊκο {ΠῸ ἀεϊο]ο, οἱ" 1 1 Π88 1δ, ἔπουο οὰπ θ6 ΠῸ ΤΌοτας 

ἴον τη δι πέουριθίαίίοη. ΤΉα8,2 ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα, 

ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν" ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ 

πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον.----Σάρξ᾽ 

Δ πνεῦμα ἅτ μ]ασοοά ΠοιῸ ἴῃ ορροδιμίοη 0 ΘδοΒ,ς 
ΟΥΠΟΙ ΘΧΔΟΙΪΥ 88 {ΠῸῪ τὸ ἴῃ γον, Θ; ἀπᾷ τὸ πνεῦμα 

ἀπ ϑρινῖ ;᾿ {πὸ ΤΠ. πὰ Α. ὅϑαχ,, “οὐἨ νναίον: ἀπᾶ 

Ἡοιν αποβτ; (θονρ,., " οὐ νυαΐθι" ἀπ ϑριὶν ; ἀπά 

γα]Ε., “οΧ δῆὰὰ οἱ ϑρίθϊει ϑαποίο. 

ὙΕ,, ἢ, 

--ἄνωβεν----ϑοο ον. ὃ. 

γον. 8. 

---οὐκ οἶδας -τιν σαηδέ πού {6]],᾽) Δ. Ὑ, ; “Κηονοϑι 
ἐ ᾽ 

ποῖ, Π.. Υ.--ὐαπηο βοηβο ; αἱ Τὰ, Ὑ, 15 δομο σουγοοί." 

ἷ, 

[παρ᾿ ΤΠ]. 

Δ Ἐρἷν.23, 

3 5, Μαίί, 
18, 30. 
8.10, 16. 

4500 Νοίο 
ΟἹ ΟἿ, ἰ, 10. 



᾿ 

Ι 

σπᾶν. 111. ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΈΉΘΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. 

ϑόπιο οὗ {π6 Ὑουϑίομϑ τοπᾶοι πνεῦμα ἴῃ ἐπῖ5 νοῖβο οἵ 5 [Π6 ΠΘΟΟΒΒΑΓῪ ΘΟΠΒΘ]ΊΘΠΟΟ οὐ “ Βα] Ἰονίηρ ἴῃ [Π 6 
ΒΥ “Βρίυϊε, ἀπὰ βοπιθ ὈῪ “νη. ΨΠΘΟΡ γ]αοῖ τὸ- ΒῸΝ οἵ ον ;᾽ “Βόβοονον ὈΘ] ον ει 5}8}} ποΐ ρου 5}, 
πηδυ]ς8,} ἀπὸ αἰσθητοῦ παραδείγματος πειρᾶται διδάσκειν Ὀὰξ 5}}8}} Πἶν6,᾽ 15 ἀββιγθαν αἰ οροπὲ ἔτος ἦγ μοβο- 

αὐτὸν ----ἀπὸ ἀνέμου, φησὶ, μάνθανε τὰ μείζονα, κιτ.λ. νου’ ὈΘ] ον οί πᾶν ποῖ ρογ 5}, θα τηᾶν Πνο.᾽ “588}} 

ΟΡ “ΒΒο. ἀ’ ̓ πΠρ}168. οογίαἰϊ πέν ἢ “τηδυ οὐ “τηϊρ 
εν 10. ΟἾΪΥ ΡΟΒΒΙΒΠΠἸγ. Νονν, ΠΟΝΤΕΥΟΥ τΥ6 ΠΔΥῪ ἐγαβίναίς 

-ὁ διδάσκαλος τοῦ ᾿Ισραήλ---- ἃ τηδβίει' οἵ [5186], (ΡΒ. ῥγοπηῖβα ὈῪ ον παπξ οὗ ῥα ἢ οΥ Οὔ υνν 86, 
Α.ΟΥ͂.; “186 ἰοδομον οὗ [51:86],᾿ Κ΄. Ὑ.--τοουγθοῖ, {πὲ Ῥγοιηἶδβο 18. ΠΟΘ υΓΠ6 1685 Βυγθ, “γοα πη ἀπο’ ἴῃ 

1 ἀοε8 ποῦ Ἄρρβᾶὺ ᾿ονν ΝΙοοάθιηιβ τγᾶϑ ἔπ ον ΟἬπιθτ. ΘΟ σδηποῦ {Πογοίογο πᾶν “ππᾶν᾽ οὐ “ταὶ σα’ 
ἐθδοθον οὐἨ [βγᾷ6], ἈΠ]685. Π6 τν 88. ΤΟΙ ΚΑὈ]6 δπηοηρ᾽ ἴῃ ἔπ νου ἴπρ’ οἵ ἃ Ῥγοιηἶβο οα ΘΟ 5 Ρατέ ; ἴον ἔῃ θη 

Οἴδιοιβ; γοὺ ὑπὸ Οτθοὶς Ἰθᾶνοβ πὸ ὁβοΐοο ἴῃ {Ππ6 τθη- 6 ποιὰ θ6 πὸ ρτοιιῖβο, θὰ ἀπὰς ἀποουίαίῃ. ΟΣ οοη- 

1 σογητη. 
Ρ. ὅ04, Δ. 

ἀουῖηρ,. 

ψεῦς 11- 
-ὖ οἴδαμεν λαλοῦμεν --ἰ γα Βροαὶῖς {μπαῦ ψὸ ἀο 

Κπον," ΔΟΥ͂.; ““ν βρθαὶς ὑμᾶῦ ψῃῖο να Κπον,"» 

αἸοπα] ἀρυθοιιθπξ οἷν. ΤῊ που] ποὲ θδοοπιο 
[π6 Μα]εβίν οὗ (ον ἐονναυ β ῬΌΟΥ ΒίΠΠΟΥ5 500}. ΔΒ νγ6 
᾿16, ἀπίο ΨΠΟπὶ οἴου πὶ [6 15. ἃ ἔγθε με Ττοτη πη, 

ἜΠοαρ] ἀοροπάϊπρ: οἢ οὐν οι οἴονίβ ἕο νυὶπ ἰΐ αἱ 
{Π| Ἰαϑβέ. 

ἈΝ. Υ.---Βοίίον. ᾿ς ἌΒλμου] 4’ 15. 16 Ραϑύ οἵ Δ. δ, γ664], Ρ. γοθοὶδο, 
ΑὙΜμαῦ᾿ οὗ ὅς Δ. Ὑ. τὰν Β6 8ῃ. οὐ Ἱβῖμα! πλἰβρυϊηῦ 50]. γ0Ύ}6, “0 οννο, ἕο θῈ οὈ]]οα. Ἄπύε ὼς Ρὰ πι6 

ἴον “νι μαῦ;᾿ οὐ “ΜΟΙ τνὰ8 ἸοὉ. οαδ Ὁ τηϊδίαϊκο. γοθα]σ, ““ ΡΥ γι μαῦ ἐμοὰ οὐγοϑὲ πη6 ;᾽} Βιπὶ γΌΘ 0 ]δὸ 

ΤΙ. Α. Υ. βεϊάοιη μὰ8 {Π6 γοὶαΐ. “παι νιποὰὶ πθὴ ῬΥΤδπδ ρμιιηδὰ, “ον Ηἰπ ἔθη ἐποιβαπα Ρουη (5. 

ι. ρα ΚΜ ΒΟ, 6.5.2 “πα ψνΒ]οἢ τ αβ,᾽ “(Πᾶς 10 ἢ ν6 πᾶνε σον, 94, 1706] 18. αἶβὸ ἃ βίβηῃ οὗ {πὸ ἔα. ν᾿ δη ἰη- 

β60η. “Ὑπαῦ ΜῈ] οὐδατβ ἀθοιξ ΒἰΧίν {ἰπ|08. ἴπ Πηϊξῖνο, 6.5. ΡῈ τὺς. γοθάϊοη τοὶ βαπ “ ἐΠπαΐ 588}} γοῖ 
ἐμ6 Α. Υ΄., γμουθαβ " ἐπα᾽ 810 πο, ἴῃ {Π|6 Βθη86 οὗ “{Παΐ | θε]ΐονο.5 Τὰ οι. ΟΛΙΝ5 δκλὰ ψΚλῃϑ- 
ψΠ]ΟΝ,᾿ 15. Τοαπὰ θα γάγοϊγ. 6 αἰδο ἤηᾷ “ἐπαῦ, ΟΛΙΝΝ, “1ὸ πιπϑὲ ἱποιοαβο 8. ΨΦΛΤΕΙ 5ΚΏ.- 
{μαι,᾽3---ὸ ἴον {παὉ {Πα 15 ἀδίθυιηϊπηο 5881} θ6 ἄοπο,, ἈΛπ8 ΒΙΟΛΙΜλ- -ϑκλλμ Ὠνϑλ- 

ἕο. ΤῊΪΒ 566 Π|5 ἴο 510} παῤ δα 08] οαν6 νγὰβ ποῖ. ε ΐ 
Βαβίονοα οἱ 811 ραγίβ οὐ {πὸ ΒΙ0]6 ὃν Κίηρ Ἰαπιενε ΤῸᾺ ΓΜ, “ψ)ιαῦ γγὸ Ἰηὰν ονγο, οὐ “06 ἰπ ἀο)}"--- 
{γδηβ] δου ; 8πᾶ ἐπαΐ Β0π16 οἵ {Ἰοηὶ μδἃ ποῦ 50 βοοὰ, “ἴο ον ἀοθίοιϑ,᾽ ΙΚ 5κλὰ ΨΛΏΚΚΟΛΝ, 

8Π ΘΆΓ 85 Οἴθοιβ. "41 τησβὲ νου." 5 ΨΛΤΕΙ ΘΚ λάσὰΜμ 

---μαρτυρίαν--- ΠΟ ΓΟ, “ (αϑεϊπηοπ γ᾽ 15 ἰπ το ποοα ἰὴ ΤΆΠΟΛΝ, “παρ τὸ παυβέ, ἴ.6. ἅτ Βοιπα ἰο 

Β. Υ΄. ἴπ ῥγοίδεγεπος ἴο “ νυ Ἱεποββ,᾽ ΡΥΌΡΔΌ]Υ οα 4ο- (0.6 1 τοπάθιβ {π6 Οὐθοῖκ ὀφείλειν δῃᾷ μέλλειν ; 

οοαπηΐ οὗ “ (εβε1 γ,᾽ ν Ἡ]ΟΝΝ 15. γγ6}] 5814 ἴὰ ἔπι βᾶπηθ γοῦβο 8) {818 ΟὈ] Πρ ὐϊοι Ἱπηρ] 16 ἴῃ “ 5}}8}} ἀπ “βῃου], 
ἴῃ οοπηδχίοι ὙΠ “Ππδὲ γὸ Πᾶνα βοοη." ἢ ᾿ΟΧρ αΐη5 νΠν, ἴῃ ΕΉ Ρ] 5}}, (15. νου Ὁ οαπ θῈ σοηδένιοα 

ΟὨΪΥ ὙΠ {Π6 ἢν ροῦβ. ἰπ {ΠῸ ἔαξ. δηα οοπαϊε, οὐ 
5.0]., θοοδιιβο [ἢ 6 ΒρΘα κου ἁἴοπθ οαπ Ὀἰπα Ἀϊπιβο ἢ ἴο 
ΔηνΠϊη τ, θὰ πιυβὲ Ἰρανο ἰδ ἴο ἴπ6 ορίϊοη οἵ {πὸ 
᾿ΒΘΟΟΠα οἱ {π|γὰ Ῥουβοη; {ππ8 “1 5118}} Ὁ “γου 
οΥ “δ ψ}}},᾿ “1 Βῃοὶ α,᾽ “γοὰ ννου]Ἱά,᾽ ἕο. 

Ου {πὸ οἶμον παμα, “ταν ἀπ “ται, Δ. 8. 

τηδταη, ΡΥ, πΠσο, 18. “ἴο Ὀ6 8016, οὐ “οδι.᾽ 1ὲ 

ΓΘΧΡΓΈΒΒ68 ΡΟΥΘ 8 τηϊσἢῦ ἔγομι βέγοη σῈ ἢ ΟἾΪν ; ἴῸΓ 
ῬΟΝΟΥ {ἸῸΠπῚ Δ ΠΟΥ 15. τοπάογοά ὈγΥ ΔΏΡρΘΑΪ, 7 
θη. βέγθη ρα! [Ὁ115, τϊρε σοοβ; Ὀὰΐ βίγοη κί 18 

ἀπ οογξαϊη Ὑ1}} ππδη, δη 50 15 σης, ΤῊ5 ΘΧρ] δ ἢ8 

-- μὴ ἀπόληται---ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.---" βου! (6 ἈΠΟΘΡ ΑΙ ΠΥ Πρ] οὰ ἴῃ ΘΙ.  τοῦνν ὉΕΙΕΣ 

πού ροιῖβι, δξ Πανο οἴουπα! ΠΠ|6,᾿ Δ. Υ.; “πᾶν ποῖ, τηΐριι ;᾿ ἁπὰ ἴῃ {{15 Ρ͵δοο ᾿ξ ΒΘΘΙΩΒ ᾿ ἴΆΚ διύδν ἴτΟ πὴ 

ῬΟΥβα, θὰ τ Πᾶνα οἴουπαὶ {|6,᾿ ΒΕ. Υ. Δπᾶ ν. ἴδιο ἈΠΟΟΠἰ ἰομαὶ Ὠδίατο ου ΟΟΡ᾽ 5. ρατί, οἵ Οτν 

16, “πιρῃῦ ποὺ ρουίβῃ, θὰδ ταΐσις, Πᾶνο οἴουμαὶ τὸ δὶ οἵ Τὸ ἕο 8 ἰὼ ΠῚΒ ὅῸΝ ; ν᾽ βοῦοδβ " βου ά 
16,’ Β.. Υ. ΓΘΧΡΙΌΒΒ0Β ἰξ [ὉΠ]ν. 

3 Δβίπ 
Ὅδῃ, χί, 80, 

“ Βεονοῖς 
ὁ οἷ. ἱ. 10. 

γεν. 12. 
--τὰ ἐπουράνια ----΄ ΟὗΓ ἸΘάνΘΩΪΥ {π]η55," Δ. Υ..; 

“ἘρδνθηΪν {πϊηρ8,᾽᾿ ἢ, Ὑ.---οθοιίον. 

γεν. 18. 

π-ἀἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν ----ἐΞ ἤΔΕἢ ἀβοοποα πὰρ 

ἴο πρανοη,᾽᾿ Δ. Υ.; ““Βδῖἢ δβοοπ θα ἱπίο πράνοη,᾽" 

Ἡ. Ν.--ὐροίίον. “ αοπο ἀρ’ νου] θο ργοίουδὈ]ο. 

γν. 1 «πὰ 16. 

᾿Αἴδα τοι λάθεται 

ἄρμενα πράξαις ἀνήρ." ] ἶ ΨΝ, 

“ΒΒΟα Δ᾽ 866 π}8 ἃ Ὀοέξου το πἀθυϊηρ {ΠΔῃ ὁ Πλα ν᾽ οΓ --ἶνα κρίνῃ τί ἴο οοπάοπηη,» Α, Υ. ; “το Ἰπάρο,» 
“ας. [πὶ Ὑ}Π|688 ἔπ0 γΟΥ568 “ οἴογμα] {0 15 Βροκου ΒΥ, 
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1 5, Μαδίς. 
ΧΥΪ, 98. 

3 5, Ζοδη 
χυί!. 20. 

3. ὁἢ, 11.830. 

485, Μαῖι. 
νἱ, 19, 

5 5, 9“) 
ἶχ, 4. 

5. 1ακο 
χυί!, τὸ. 

Τὰς ἴῃ 5 
Τακο , 12. 



ΝΟΤΕῈΒΚΒ ΟΝ ΤῊΞἙ ΘΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΦΟΗΝ. [Ὁπλν. 1. 

1 Απί,8090. 

3 κατὰ 
φιλ. ἵν. 60. 

3 ἰὰ,}.».234. 

Ἐ.. Ὑ΄. 15 ἃ Ὀοξζεν το θυῖηρ οὗ κρίνειν ; Ὀαΐ 10 4068 
ποῖ ἀρρθὰῦ ψΠν [μ15 500]. ΜΠ} ἵνα ποι] ποῦ Ὀ6 
τεμάονοὰ Ὀγ {Π6 βᾶπιθ πῃοοῦ ἴῃ ΠΡ] 15}, ἀηἃ {Π8 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΩ͂ ΜΠ ἵνα σωθῇ. “Ῥὸν ΟΡ δβοηύ πού Η]5 
ΞῸΝ ἰηΐο ἐπ νου] {πᾶς Ηδ 5ῃοι] Ἰπάρο {π6 νον]ά, 
Βα {παᾶὶ {π6 νου] μου] 6 βανθα ἐπγοαρῖ Η]μ ;᾽ | 
οὐ, “θαΐ {πα {πτοὰρ Ηϊπὶ {π6 μου] βιου]ὰ θ6 

βανοᾶ." Δι᾽ αὐτοῦ,---566 ποίβ οἡ οἷ. 1. 8, 1.6. 

--ἶἵνα σωθῇ----““ τϊρηῦ 6 βανβᾶ,» Α. Υ'., ἀπ Ἡ. 

-- ἰ 5ῃου]α᾽ Ὀ6 βαγϑά, νου], ρου μαρ5, θ6 Ὀοίζοι. 

γαῖ. 18. 

---οὐ κρίνεται --- “18 ποῦ ΘΟΠΔοπηποα," Α. Υ.; 

“ἐρριηοῖῃ ποῦ ἰηΐο πα ρπγοηΐ ;᾽ 1.6. 858. 1η {Π6 ΠηΔΡ’.. 

ΤοΔἸ Πρ’, “15 πού Ὀεδϊηρ Ἰυα 564, ΚΒ. Υ. 
Κρίνω, ὈΟΈΙ ρου 15 ῬΡΟθΆ0]6 ϑδηβοῦιῦ οὐγ πο] ορΎ, 

ΔΗ ἤγοιη 105 ΟΥ̓́ ΘΊΠ8] 56 ἴῃ ἩΟΠΊΘΙ, ΠΠΘΔῺ5. ΒΙΠΊΡΙΥ, 
“(0 ἀἰβοουπ, “ἴο βοῖ ἀραγί,᾽ οἰἴπον βοοᾶ ἔλαϊρ ἔργοις 
θ4, οὐ τἰρμὲ ἔγοὰ πτοησ. Ηρφποο “(0 Ἰυαρ6,᾽ 1.6. 

ἴο ἴουτη ἃ ἡπαριηοπέ, τὸ κυρίως δοκιμάζειν ---ἰλαῦ ᾿πά46- 

Ῥοπάθη]ν οἵ ργαῖβθ οὐ. ΘΈΠΒα}6, Εἰ ΠΠ 6 οὐἨ ὙΒ]10} 18 ἃ 
βοραγαίθ δοί. Τηι8 ΒΟΡΠοΟΪο8,} 

καὶ νῦν, ἄναξ, τήνδ᾽ αὐτὸς, ὡς θέλεις, λαβὼν 

καὶ κρῖνε, κἀξέλεγχ εἰ - 

ΤῊ Μ. κρίνομαι 15 “ἴο θὲ {πὸ οὈ]εοῦ οὐ {πᾶ Ἰυ4ρ- 

τηρπΐ; ἰο "6 ἡυᾶρσοά, θαΐ ποὺ ἢ ΘΟΘΒΒΑ}}}Υ ΘΟΠἀοπη Πα ; 

ἴον κρίσις 15. 1Π6 ψγ]016. Ῥγοοο γα 1ῃ σον, ἔτοπι {116 
δοοαβαίϊοη ἴο {Π| βοπίθηοθ, μ᾽ ΠΘί ΠΟΥ {Π|15 Ὀ6 8π Δο [8] 
ΟἹ ἃ ΘΟΠ οι ΠδΙΊΟῊ ; κρίνεσθαι, “ἴο θ6 δοουβοα,᾽ “ἴο "6 

οΔ]164 ἐο Ἰυασηηοηΐ :᾽ ἃΠα περὶ θανάτου, ἴον ἃ οὩρ1(8] 
οἴἴδποθ δηα ἀθαῖῃ. ὙΥΠΘη {Π185 15. ἀπάουβίοοα [ΓῸΠῚ 
[Π6 βθ]θοῦ τηδξξοι, {Π6η κρίνομαι την πιρδῃ “(0 το- 
οεἶνο ἃ νου ϊοῖ οὐ σοπἀοιηπδίοη,᾽ ἃ5 ἴῃ ΤΠ) μοί 6 η685,2 

κακούργου μὲν γάρ ἐστι κριθέντ' ἀποθανεῖν ; ΟΥ ΨΏΠΘΗ ἃ 

γοΡ Ὁ ἴ ΔΗ ΠΠ 6818. πη 0}168 1ξ, 885 τοὺς νόμους---λύειν, 

τοὺς μὲν κεκριμένους ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀφιέντες. 

ϑ΄ποο κρίνομαι πηΘ 88 “ [0 ΘΟΠΔΟΠΙΠ’ ΟΗ]Υ ὈΥ 1Π}0]}- 

ΟΔΕΙΟΙ,, 1 15 Β8 [Ὁ 1, ἃ8. 1 {Π|18 Ῥᾶββαρθ, ἴο τη οι 1 Ὀγ, 

18. Τ68] τηθδηϊηρ οὐ “7υαἀριηρ. ΒῸΡ {ποῦ 18. ΠΟΙῸ 

ποίμϊπρ ἴο 150 ̓ν} οὰν' ἀθοι ἀπο: οἢ {Π6 Β6η86 οἵ “6ο0η- 
ἀοπιπαίϊοη,᾽ θὰς “Ἰααἀρστηθηῦ, ΘΧΡΥΘ5565 ααϊΐ6 ΘΠΟῸρΡΉ. 
Το Π.. Υ. 15, {πογοίοσο, ργοίογ Ὁ] ἕο {πὸ Α. ἡ, ΑἹΙ 

{πὸ ΟἸἹὰ Ὑ᾽ δὐβίοῃβ οχοορύ {πὸ Λυπηοπίδη τοδὰ “πα ρσοα, 

γεῖ. 19, 
--ἢ κρίσις το’ φοηἀοπηπδίοη," Α. Υ',; “7066- 

τηοηΐ,᾽" ΒΕ, Υ.--ὐοείον. ᾿ 
Τὸν 1 κρίσις 158. ΤΟ ΠΠογοα “ σΟΠομηΠα ΟΠ’ ἴῃ {Π}18 

ΡΙασθ, Ποῦ 1Ὁ τηθδη5 ΤΑΙΠΟΥ “Ἰπαρτηοηΐ,, “ἃ σαιι86 

ἴον Ἰυάρτηοης,, 16 οαρπηῦ {Π6 τποῦα ἴο θ6 τοηαογοά 50 
ἴῃ ΟἿ. χνὶ. 11, ψΠοτο, Βόννονον, [Π6 Α. Υ, μᾶ8 “)πᾶρ-} 

τηθηΐ,᾽ ἀηὰ “Ἰυαροα,᾽ σοντθοί]ν. 
τ, αἷς ὙΠ} Ὑὲ 

--τὸ φῶς, τὸ σκότος---ϑὅδα οὗ, 1, 7. 

π-τἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα---““ Ὀδοδιδ6. {Ποῖν' 

ἀοδαβ νοῦ 6ν]},᾿ ΑὖΟ Ὑ. ; “ἴον Π οἷν νου Ϊκ5 ὑγοα 6Υ]},᾿ 

Β. Υ.---ὐῖρθῖ, 

ΕὙοΥΚ,᾿ ἀπά ποῦ “ ἀοεα,᾽ 15 1π6 ἘΠ ΡΠ5}) ἔον ἔργον ; 
ΒΙη06 ἃ “ ἀΘρ4᾽ πιδὺ δ 6ν}}, γοὺ ποῖ Π14}0]6 ἰο 1ι46:- 
πιοηΐ, ποῦ 80, πού νοῦ, τυ ἃ “πους,  ΠΙο Π6π 

6Υ1] αἰνγαν 8. ἀθβοῦνο8 ῬᾺ ΙΒ το ηΐ, 

“ΤῸ νους, ψ Π]Ο. Πὰ5 ΡΥ ΌΔΌΪΚ ΟΠ6 ΘΟΠΊ ΠΟ ΟἹ Ὶη 

ψ ΠῚ ἔργον, 15 1π6 Α. 5. γύγιοαη, οι. ὕΛΏΚΚ- 
ΟΛΙΝ, «πᾶ ᾿πηρ]1ο5. “ ππαἰκηρ,,, “Ραῤίπρ ἑοροῦμον ;" 
πα πού “ ἀοΙΠρ,᾿ ΜΠ]ΟΝ 15 ἜΧρΡΡοββθα ἴῃ Δ. δ, Ὀγ δο. 
Εργον 15 {π6 δούϊοη οἵ ψ1}], ρα μροβο, δα Ἰμ{6]]Πρθποο ; 
οἱ μέν γε, νεωτεροποιοὶ, καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς, καὶ ἐπιτελέσαι 

ἔργῳ ὃ ἂν γνῶσιν,---ἐνῚθυμεῖται γὰρ οὐδεὶς ὁμοῖα τῇ 

πίστει καὶ ἔργῳ, 8ᾶγ8 ΤΗΘΟΥΙα68;} ᾿ΠΟΓΘᾶΒ 
“(ΟἸΠ ρ΄ ΟΧΡΙΘΒ5568 Β1Π1|016. δοίϊοθ. ΑΔΒ τοραρβ ἔργον, 
Αὐιϑίοι]θ βᾶγ8:2 τέλος ἑκάστου τὸ ἔργον.---Τῶν 
δὲ 

11,γ70,190. 

3 Ἐτ}. Ἐυὰ. 
ὶ,. 2, 5. 

᾽ “ Ἁ Ν ω ΓΙ ΄ » ἡ ΔΙΆΘΣ ΦΕ δ 

ἐν ψυχῇ τὰ μὲν ἕξεις ἢ δυνάμεις εἰσί----τὰ δ᾽ ἐνέργειαι 

καὶ κινήσεις.---καὶ ὡς ἔχουσιν αἱ ἕξεις πρὸς 
]. ΄ “ κ᾿ ΑΝ ἀν ϑυνῦι ΄ ν 
ἀλλήλας, οὕτω καὶ τὰ ἐργαὰ τὰ ἀπὸ τούτων πρὸς 
Ϊ ᾿ ᾽ ,ὔ » ν -" ᾿ Ν - -“ 

ἄλληλα ἐχέτω.---ετὶ ἐστ ψυχῆς ἔργον τὸ ζῇν ποιειν, 

τοῦ δὲ χρῆσις καὶ ἐγρήγορσις.----ὦστ᾽ ἐπεὶ τὸ ἔργον 

ἀνάγκη ἕν καὶ ταὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ἀρετῆς, 

ΤΙ ἔργον, 

{Π6ῃ, 18. δορουἸηρ' το {ΠπῸ ἕξις, ἀπ {Π]18. 15. ἴῃ {πὸ 

ψυχῇ. Τὸ 15 θοδα  α}]Υ βοῦ ἰουτ ἴῃ “ ΗΔΡΡΙΠ 685 
δηἀ ἃ}1 {π6 ιγίμθβ. οὐονηΐηρ τὸν νενικηκότα τοὺς 

ἔργον ἂν εἴη τῆς ἀρετῆς ζωὴ σπουδαία. 

μεγίστους ἀγῶνας---καὶ τὰ μέγιστα θηρία---τὴν ἄγ- 

νοιαν--- τὴν πλάνην -- τὴν λύπην.---τὸν ὀδυρμόν----τὴν φιλαρ- 

᾿γυρίαν---καὶ τὴν ἀκρασίαν, καὶ τὴν λοιπὴν ἅπασαν 

"κακίαν. Πάντων τούτων κρατεῖ, καὶ οὐ κρατεῖται, 
“ κ᾿ ΄ - “ » " ΦυΝ 
ὥσπερ τὸ πρότερον. Ω καλῶν ἔργων, ἔφην ἐγὼ, 

καὶ καλλίστης νίκης.᾽3 8. Ταῦ, 
ΔΕΙΡ Οοθοῖ, 219, 

Πονηρὰ ἔργα, πογοίονο, αν βθῃζοποοα θθοδιβ οἵ οα. Απθί. 

{16 ἕξις ἀηα οἵ {Π|6 ἐνέργεια {πᾶὉ ψτοιαρῦ {πο μ ; πᾶ 
[118 ὀχρ]αἰηβ ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ εὖ 1 ον, ", 

Θεοῦ, μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι" ---πα 10 ἐαγίμον ΒΠ ον 8 

Ψ Ἐν νγὸ πᾶνο ἦν γάρ ἴῃ {μ18. ΡΪδοο, ᾿πβίοαα οὐ ὅτι ἦν. 

Τῆς Τὰ. Ν. Ὁπογοίοσο, “ἴον {Π6ὶῦ νου ΚΒ ὑγοῦο ον]],᾽} 

18 πῖιι0}} {Π6 θοδὺ το μου ηρ; οἵ {Π6 τοῖς. 

γεν. 20. 

- καὶ ἔρχεται ---- ΠΟΙ ύμ ον. οοπηο}," Α. Υ.; 

Ι᾿ ἃ Πα οοιηοῖῖ ποί,᾽ Πὰ, Ὑ.-τουρῦ, 

ΤΊ Δ. Ὑ. μα, ρουμαρ8, [ἢ νἱονν {ΠῸ “ποῖ᾽ ἱπιρ]168 
ἴῃ “ παίοιἢ,᾽ 1.6... “Ἰονοῦ ποῦ ;᾿ [Ὁ “ποι ον,᾿ 601]. 
το] αΐτοβ “ποῖ᾽ θοίονο 16, Οὐ “ΠΟΥ αἰΐου; ΠΠ|ὸ {π6 

Αι 5. πάγρογι---πο. θα {Π|ὸ Ῥυόποιη. 861]. “ποῖ ον, 

ΠΆΡΟ]}, πᾶν δία Ιοηθ. ἥἶθο ποίο ὁ 6). ν. Ὁ, ΥἹ], ὅ, 

᾽ 
ουκ 

γογ. 21. 

Ὃ δὲ ποίων τὴν ἀλήθειαν --- Βαΐ πὸ {παὲ ἄοοίῃ 

| (τα, Δ, θαι Πο {παι ἀοοίι ἐπὸ γα ,᾿ ἢ, 



ΟΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ΘΟΞΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΈΌΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ, παρ. 11 

--θείίον ; δἰ ἐμοιρῖ ποι ποι ΘΧργθββϑίοη. ΤΌ ΠΥ 8. {116 
τρεῖς {]]ν. 

ΤῊς Α. Κ΄. πᾶβ, γ6. Ρ6 ῬὕγοΡ γοδρῶ τ π6}}.6, “Π6 

{παῷ μου κοί γα ἢ,᾿ ν Β1οἢ, ῬουΠΡ5, ΘΧΡΙΓΈ8868 θΘΕ[οΥ 
{π6 τπηθϑηΐηρ; οὗ ὁ ποίων. Δπά Νοπηιβ,} 

ὃς δὲ θεουδείῃσιν ἐτήτυμα πάντα φυλάσσει, 

ἵξεται αὐτοκέλευστος ὅπη φάος, ὄφρα φανείη 

ἔργα, τάἄπερ ποίησε Θεοῦ τετελεσμένα βουλῇ. 

γον. 2. 
ἮΗν δὲ καὶ ᾿Ιωάννης ---ἰ Απᾶ Το αἶβδοὸ νγ88,᾽ 

“Βα Φόμη αἶβοὸ νναβ,᾽ αὶ. Υ΄.---ὐθοιίον. 

Ἄν: »- 

γον. 25. 
᾿Εγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννου μετὰ 

᾿Ιουδαίων ---“ΤΠοα ἐμοῦ ἄγόβα ἃ απδβέϊομ. Ὀδίνθθη 
ϑοπιθ οἵ 7Ζομπ’5 ἀἰβοῖρ!ο8 ἀπ {π6 765, ΑΟΥ͂.; 

“ΤΉοα ἔπ ογῈ ἀιΌβο ἃ ααθβέϊοη οἡ ἔπ6 μαι οἵ 70} 5 
ἀἰβοῖρ]ο5 τ ἃ δεν," ΠΥ. 

“Οπ {πὸ ραν 5 ἃ ἔδυ τποῦο οουτθοῦ. ΤΌ Π θυ Πρ’ 
οἵ ἐκ ἴῃ {Ππ|5. ρΙασθ, {π8ῃ “ θέν θοη,᾽ ᾿πδϑιλ 0}. ἃ5. ἢ 

Βῃον5 ὑπαῦ {ΠπῸ αιοϑέϊοη. ἃιΌβ6 ὁ {Π6 8146 οὗ {0115 
ἀἰβοῖρ!ο5, ἡ Ποῦθαβ. “ Ὀοίννθοη’ ἰθανοβ 10 ἀπαθοϊάοά. 

“ὙΠ ἃ 7 ν᾽ 15 βιρρονίοα Ὀγ (οά. γαῦ. ἀπ βδνοιαὶ 
οἴπον ΜΙ5Ν,, τοσοῦ μον 16} {πὸ Ἐπ ΐοριο, ϑγυῖαο, ἀπα 
Ῥουβίαη ουβίοηβ. Τὴ6 Οὔμοβ πᾶν “ΜΠ 96 νν)5.᾽ 
ΝΟΠΠ52 ῬΔΓΔΡ ΙΓ ΆΒ68 1Ε ὑππ8: 

-ἔρις δέ τις ἀμφὶ καθαρμοῦ 

ἔπλετο μυστιπόλοισιν ᾿Ιωάνναο μαθηταῖς 

ἱΕβραίου μετὰ φωτός .---- 

δηα 5. ΟΠγυβοβίομη, ΨηῸ0 4150 τοδὶ μετὰ ᾿Ιουδαίου 
ΘΧΡΙ αἴ ἢ 1ῃ ἔμθβ νου 8:3 οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου 

λαβόντες ἕνα τῶν βαπτισθέντων ἐπεχείρουν, τοῦτον πεί- 

θειν, ἀλλ᾽ οὐκ ἔπειθον. “Ὅτι γὰρ αὐτοὶ οἱ ἐπιδραμόντες 

εἰσὶν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνος ἐζήτησεν, ἄκουσον πῶς τοῦτο ὁ 

Εὐαγγελιστὴς ἠνίξατο. Οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι ᾿Ιουδ αἹός 

τις μετ᾽ αὐτῶν ἐζήτησεν, ἀλλ᾽ ὅτι ζήτησις 

ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννου ἐγένετο μετὰ ᾿1ου- 
͵ . ἢ Ξ 

δαίου τινὴς περὶ καθαρισμοῦ. 

γεν. 26. 

-τ- σὺ μεμαρτύρηκας ---“ἴο ΜΠοπι ἔποὰ θαγοβὲ 

νυ ἰξΠ 655, Δι. ; “τὸ νψ οι ἔποῖ παϑὲ Ὀοσὴς υυἱύ- 

Ὠ685,᾿ ἢ, Υ΄.---απαυοβυϊομδὈ]ν τρί, 

γον. 27. 
--οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲν, ἐὰν μὴ ἢ 

δεδομένον αὐτῷ. ---- "ἃ τηδῃ οἂπ τϑοοῖνο ποι ϊηρ᾽ ὀχοορὶ 

1ὸ θ6 σίνοι μἴμ),᾿ ΔΝ; “ἃ τπδὴ απ τοσοῖνο ποίμϊηρ, 

ὁχοορύ δ παν θθθὴ σίνοη," ἢ Υ. 
Το ΑΔ. Υ. ἰ8 τ θοΐίον τοπάουϊηρ οἵ {πὸ ἔννο ; ἴον 

(πὸ ῬΡαϑέ, “παν θθοπ βίνοη, οἵ Τὰ. Ὑ, ἰβ ποῦ δαβὶϊν 
ἀροοαπηίοα ἴον; πὸ Δ. Ὑν, Βονονον, νοὶ πᾶν ἄσημος 

γ6}} 0 ἰπβοτέ ἰηΐο {π6 ἰοχῦ {Π6 τηδυρῖηα] τϑδάϊηρ: 
“ἴακα ἀπο Ὠϊπι56} ἢ, νυ Βῖοἢ 15. Οἰθαυ]ν [Π6 86 η86. οἵ 
᾿λαμβάνειν ἴῃ {{||8. ΗΪδοο; 85 ἴῃ οἷν. χ. 17, 18, τίθημι 

'τὴν ψυχήν μου ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν; --ἐξουσίαν 

ἔχω πάλιν λαβεῖν “ἴο ἰαἸκο᾽ αὐτήν ; --ταύτην τὴν 

ἐντολὴν ἔλαβον “1 τορεϊνοα᾽ παρὰ τοῦ πατρός 

μου. ἴπ ἘμρΠβη “ἴο τοροῖνο, ἱπηρ! 168. ΠΘΟΟΒΒΑΙΙΥ͂ 
(μαΐ ἃ {μϊηρ; Βῃου]ὰ Ὀς “βἴνοη. [ΙΕ ἰβ, ἐπογοίοτο, ἃ 
Ρ]δομαβπι ἴο β8Υ {παῦ ἃ τηδὴ οἂμ γοοοῖνο ποίμϊηρ, 

Ἔχοορύ 10 θ6 ρίνθη μΐμῃ ; ποῦ 80, πούύενον, ἐμαξ ἃ τπδῃ 

οδπποῦ “ (Κα ἃ ἐμ] τ᾽ πηΐο Ὠϊμηβ6} ἢ, θα {πὲ 1 πηαβὲ 

θὲ σίνθῃ ᾿ΐπι, ἃ8 ἴῃ [15 Ῥάγα}]6 1} ράββασο, ΠῸΡ. ν. 4, 
καὶ οὐχ ἑαυτῷ τὶς λαμβάνει τὴν τιμὴν, ἀλλὰ 

ὁ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ ὁ 

““Αμᾶ μὸ τηδὴ ἰακοίδι ἐμἰβ Ποποιν. ἀπΐο 

᾿ΒΙπηβο ἢ, θαὰξ μα ἐπαῦ 15 οα]]ο οἵ Ὁ», ἃ5 τῦᾶϑ Δᾶγοη." 

ΑΟὟ. Κ(. Ομυνβοβίομι ὑπαουβίοοα λαμβάνειν δτὸ ἴῃ 
[6 856η86 οὗ ἑλεῖν “ἴο ἴακο,᾿ θη ἢ βαϊὰ 1.6. τὸ γὰρ 
ΞΞ “ δεὶ δύ ᾿ ΗΒ 5΄'»" Υς ΦΙΝ , » - 

εἰπεῖν, οὐδεὶς δύναται λαμβάνειν, ἐὰν μὴ ἦ δεδομένον αὐτῷ 
, 

᾽Δαρών. 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἐντεῦθεν οὐδὲν ἄλλο δηλοῦντός ἐστιν, ἢ ὅτι 

᾿καὶ ἀδυνάτοις ἐπιχειροῦσι, καὶ ὅτι θεομάχοι ἐντεῦθεν πάλιν 

εὑρίσκονται. 'ΤΪ5 15 4150 ἴΠ6 Βοη86 Νοππβ᾽ αῖνοβ ἰΐ, τς 

οὐδὲν ἑλεῖν δύναταί τις ἐπουρανίων ἀπὸ κόλπων, 

εἰ μὴ τοῦτο γέρας θεόθεν κεχαρισμένον εἴη. 

ΤΩ Αὐπιθη. μὰ8 “ἴαϊζα απίο᾽ οὐ “ἴον Εἰπιβο ἢ; 

ΜοιαρΙι., “ἕακο δυρηῦ {τομι οὐ “ οὐὨ Βἰτηβο] ἢ ἃ]οπο ;" 
ΚΥΥ., “ἃ Ἰη8 οδηποῦ ἴα κα δυσἢξ ἔτοιηἡ οὐ “ οἵ {πὸ 
πη Ρ.]56, Οὐ ]5}} οὐ Β18 50}],᾽ 1.6, " οὗ μἰπιβο ; τ, 

“ἕαἶκο ἔου' Εἰ πη56} Ὁ, οὐ “ππΐο Εἰ πιβο]Γ ;᾽ Δι ὅ., ἢ6 πλεοτ 

ΠΠΔΠΠ ΠΔΏΡΙΠ τ ἘΠὉΘ]ΓΌΠ, “ πᾶ οαπποῦ ππάονίακο, 

᾿ΤΘοοῖνΘ, ΟΥ ἰδκα ;᾿ ὅ]αν., " ἴακο,᾽ ἴο ψ τοι ἔπ ΤΠ αββίδῃ 

Μευβίοθ δᾶᾶβ, “απο δἰ πιβο] ἢ, οὐ “ἴον Βἰπιβοϊ ἢ ;" 

θοῦ.» “ἴακα οὔ᾽ οὐ "ἴου ᾿ἰπιβο  ,᾿ ὅτο. 

γεν. 29. 
-- χαρᾷ χαίρει----“ γ6)] οἱ οο} στθαίν,᾽ Α. Υ. ; “τὸ- 

᾿7οἰσοῦμ τ Ἰον,᾿ ΠΟῪ. 

ΤῊ. τρεῖς, ἃπα αἴ5ὸ Εαβίουη, Ἰἀϊου χαρᾷ χαίρειν, 

ζζο., Θαπποῦ νγ06}} 6 τοπάθυοὶ Ἰϊζου}ν ἰμῖο ἡ α 5}. 
Τὴ τγδηβ] αἰ ρ᾽ ΟΠ πὰ8 ἴο ἴακα ἰηΐο σοηβιἀογαΐίοι ἐΠῸ 

ἰῴοα5, {πὸ μαι 5. οἵ ἐπουρ], ἀνὰ {πὸ σαβίοπιβ οἵ ἴῃ 6 

ΡΘΟΡΙο, 0 Βροκὸ δῃὰ νυ τοίο {πὸ Ἰαπσασο ; ἤσποο {116 
ΑἸΒΙ σα εν, {πὸ τοβροηβὶ ὈΠΠ Δ ν, δα οἴτοη. ἀπο Ἰμηροββὶ- 

ὈΠΙῸν οἵ {πὸ ἰαβὶς. [ἃ ΕΠ 5}, “ το ]οϊσοῖι νυ 11} Ἰον᾽ 
8 ἃ Ρ]ΘΟΠΆ5Π), βίη ὉΠ6. οαδπποῖ το]οῖοο νυ ἱ ἢ στοῦ, 
Ἰθαΐ 48 {πὸ βθηβ οἵ {πὸ ὀχργοββίοι 15 Βι π᾿ ν᾽ Ἰῃ θη 8ὶ- 

εἶν, " το]οϊσθῖ στοδεν,᾿ Δ. Ὑ,, ἈρΡΡοαΥβ ἴο θ6 ἃ δείξουν 

το ἀουῖηρ οὗ ἔπ ατοοὶς ἐθδὰ Εὶ, Υ,, 

γεν. 81]. 

-ὐὸ ὧν ἐκ τῆς γῆς ἐχ τῆς γῆς ἐστί----ι  ἢο ἐῃαΐ ἰβ οὔ {Π6 

ΘΑΓΕΝ, 15 δαί ν,᾿ Α΄ ᾽ν ; “ἢ ἐπαξ 15. οὐ {ἰὸ δαυίῃ, 

15. οἵ τὸ βασι, ἢ Υ, 
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3 566 ποΐθ 
ΟἹ ΨΕΤ. δ. 

3 στ, 
ἜΣΧ, 

[ὅπᾶρ. 111. 

ΤῊ 6 ΔΑ. Υ. τοπᾶθυβ ἐμ6 σεῖς θείου ὑμπαη Ν. Υ., 

Δηα ἰ5 πιογὸ Πκοὶν ἴο θ6 “ ἀπαονβίοοα Ὀγ {Π6 ΡΘΟΡ]6.᾽ 

Ἔκ ταθδηβ “ ἤτοι, “ οαΐ οὗ, ἀπᾷ “ οἵ ;᾿ ἀπὰ 1Ὁ 15 ἀξοᾶ 

μετα ἴπ ἐπὶβ ὑποίοϊ ἃ βοηβο. “Οὐ 16 15 αἷἶβὸ ἔτι, 

τιθᾶπ5 ὈΟΙΝ “ {τοπι,᾽ “ οαΐ οἵ, ἀπᾷ “ οὗ ; Ὀαΐ {πὸ πιθδη- 

ἴπρ; 15 ποῦ οὈνίοιιβ, ἃπα {π6 βθηΐθηοθ γΠ8. ΠΘΑΥΠΪΥ 1} 
«οὐ θὲ πβοᾶ ὑνῖοο ἴῃ ἰζ, πα ϑδοὴ {ἰπη6 ἴῃ ἃ αἰ ογθηΐ 

Βθηξ6. “δ {Πα 15 οἵ {πΠ6 δαυῖῃ, 18 οὐ {Π6 θαυ, 

βου πα5 Π| βαυὶπρ {Π6 βᾶπι6 {Ὠ] Πρ’ ὕνν]ο6 νου. ΤῊΘ 
Δ. Υ. οθνϊαίεα {158 Ὁ το πάθυϊπρ; ὑπ βεοομα ἐκ τῆς 

γῆς ὈΥ “ΘΑ ΓΒ] ν,᾿ ΒΊΟΝ 15 108. ΠΙΘΔΠΪΠΡ᾽ ; ἴον “ θαυ ἢ γ᾽ 
ψουά θῈ χοῖκός, ἃ8 ἴῃ 1 Οἵ. χν. 47: ὁ πρῶτος 
ἄνθρωπος ἐκ γῆς, χοϊκός" {πᾶ 15, “οὗὁἨ φαυτἢ,᾿ οὗ {Π8 

ἀπδὲ οἵ [6 δαυί}, δπὰ ἐποιοίοσα “" θαυίῃν ; ὙΠΘΙῈ 
πο Α. Υ΄ 15 στοηρ; ἴῃ δά ϊηρ; {Π6 Δυΐ]ο]6, ἀπ το πα θι- 
ἴπρ; 88 16 (068 ἐκ γῆς, “οἵ [π6 Θαν}.; 

(ἄνθρωπος), ἐκ σπορᾶδος ὕλης, ἣν χοῦν 

Ὃ δὲ γήϊνος 

κέκληκεν, 

ἐπάγη." 

Ιη {Π18 ραββᾶρ “ ἔγοτη δον δηᾷ " ἔοι θ6] ν᾽ 
ΔΓ Ῥ]δοοα ἴῃ ἀϊνθοῦ δη Ποβὶ8. Ηδ ὑπαΐ 18. ἔγο τα 

Δθονα 8 ΠουΘΗΪΥ ; Π6 {πᾶ 15. ἔγοιη {πὸ Θαν ἰ8᾽ 
ΘΑΥΓΏΪν, ἀπ ἐπογοίογο Βρθαῖκοί οὐ {Π6 θαυ οὐ οὗ 
δαγΈΒ]ν ἐπἰηρθ. ΤΠῈ ἢνβῦ ἐκ τῆς γῆς 18. 8ἃ5 ἴῃ Βον. 

ΧΙ]. 11, ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, “οα οὗ {πΠ6 ΘανῈ} ;᾿ {116 

ΒΕροΠα ἐκ τῆς γῆς, ᾿η68}}8, “ ΡΑΥΓΆΪΚ6Β οὗἩ {πΠ6 ΘΑ} 0}, 18 

ΘΑΥΓΠ]ν,᾿ ἸΔΟΎ ἸΟΥ 1π ΘΥΘΙῪ ΝΥ (0 ΠῚΠῚ ΠΟ 158. ἃῦονα 
411.2. Ζόμη {πο Βαρίϊξι βα14 {118 οὐἨ μἰπιβο! ἢ ἴο {Ποϑ6 
οἵ 818. αἰβοῖρ]οβ. γηῸ νυ βῃθα ἴο οχίοὶ ᾿ϊπὶ ἅθονα 

ΟἩΚΕΙΒΥ ἴῃ {Π6 ογο5 οὗ ὑπὸ δον ψ Ποῖ ἔπμον Ὀνοιρ 

ἴο πη, 1ῃ {Πποὶν ἀἰβραΐία ἀροαῦ ραν βοαίοη (Ὀγ Ὀᾶρ- 
Εἰβτη.)}) ΑἸ] {π6 βαυίηρβ οἵ Φο πη {πὸ Βαριϊδύ, γθοου θα 

Ὀν δ. Ζο0]1π, τηᾶῖκο 16 Ῥγοθα0]6 ὑπαΐ, 85. Ὀοίονο στο- 
πηδιϊοα, {Π6 Ενδη ρ ] δῦ Πδα ἴῃ νον {Π6 ἀἸ501Ρ0168 οἵ 
Φοη (Π6 βαρ(βέ, θη π6 ψντοΐθ Ρου]οη8. οὐἨ ἢ15 
οβρεὶ. ὃ. ΟΠ υυβοβίοιηβ βᾶγβ, Ὁ ἐκ τῆς γῆς ὧν, 

φησὶν, ἐκ τῆς γῆς ἐστί. Καίτοι γε οὐκ ἐκ τῆς γῆς ἦν 

αὐτῷ τὸ πᾶν, ἀλλὰ τὰ κυριώτερα οὐράνια" καὶ γὰρ 

Ψυχὴν εἶχε, καὶ πνεύματος μετεῖχεν οὐκ ἐκ τῆς γῆς. 

Πῶς οὖν ἀπὸ τῆς γῆς αὐτὸς εἶναι λέγει; οὐδὲν ἄλλο 

ἐντεῦθεν αἰνίττεται, ἢ ὅτι Μικρὸς ἐγὼ καὶ οὐδενὸς ἄξιος 

λόγου, ἅτε χαμαὶ ἐρχόμενος καὶ ἐν τῇ γῇ τεχθείς" ὁ δὲ 

Απὰ Νοππηιβ.ἢ 

--ὸ δὲ χϑονὸς αἷμα κομίζων, 

Χριστὸς ἄνωθεν ἡμῖν ἀφῖκται. 

φθεγγόμενος χϑονὸς ἔργα, πέλει γαιήϊος ἀνήρ. 

Μοϑβῦ οἵ {πὸ ΟἹὰ 

Ὑ εὐβίοηβ το πον {ΠΗ Οὐθεὶς ΠΠτ να} ν, θδοαιβο {ΠῸ6 Ρτο- 

ῬΟΒιΠΙΟη5. {ΠῸΥ 86 ἴον ἐκ αν {πὸ βᾶπιθ ὑνοίο] 

τη Δ Πρ : ἴΠ6 Αὐπηοπίδη, που νυ, ἴῃ Οὐ ον [0 πηδῖκο ἢ 

ΤΠΟΤῈ ΟἾδαΥ, ἢδ8 παρ ερίρε τσ εσασ ν ξινξεγνίσε ε 

“16 ἐπαῦ 15 οὗ {Π18 δαγτἢ,᾽ οὐ “ οὐ (π6 ποῦο θα ἢ,᾽ 15 

“οὔ {πὸ δαγῆ. Τῆ|6 ΜΟΙ ΡΒ Εἴ 150 πηαῖκο5 1 οἷον ὈγῪ 

τηοδη8 οὗ ΟἽ δπᾷ οὗ 6. Τ|ς ΔΛ. Ψ' τιὰν βίδῃηᾷ ; 

Ὀαΐ 1 1Ὁ τηὰβὲ θῈ αἰζουρᾶ, (ἤθη 10 5ῃου]α θα αἰξονοά 

γαιήϊος, ΤοΥ  Β6118, ποῦ “ (ΘΥΤΘΠ.Β.᾽ 

ἐμὰ5: “ἢ {δῦ 15 " του οὐ "οαὐ οἵ’ {π6 δαυ}), 15 

οἵ {Π6 φαυτῃ.ἢ 

ἘΣ: ὃν: 
π--χαὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδείς ----““ ἃ ΠΟ ΠΊΔΠ 

τροοῖνοῖ ΗΒ ἰδβυϊπηοην," ΑΟ Υ.; “πα Ηΐβ. [εβίϊ- 
ΤΠΟΠΥ͂ ΠῸ πΊ8Π τϑοοινοίῃ,᾽ ἢ. Υ.. 

ΤῊ15 Ἰπνουβίοη ἡ ΒΟ. 15. ποῦ 80 πδίαμα] ἴπ ΕΠ ΡΟ] 5} 
5 1η Ὑθοῖς, Το πο ι8 {818 οἰαιβα 1658. ΒΡ ]6 {πη 1π 
{π6 Α. Υ.., δηᾷ 15 {μεγοίογε πϑϑᾶϊθββ. Βαΐ “ νι ζμθββ᾽ 

ψοῦ]Ἱὰ Ὀ6 θοίζον {πη “ ἐθβϑπποην .᾽} 

ΕΣ Ὁ 
--ἐσφράγισεν ὅτι --““ μΑ.} βοΐ ἴο Π18. 568] ὑπαὶ αοὰ 

18 ἴσα, Α. Υ, ; “δ βαεῖ δ18 βθὰ] ἰηδὶ αοα 15 

ἔτ θ ΠΟΥ: 

ΤῊ αἰ δυθποα οὗ ἸάἸοπ τη Κ68 1Ε αΠΠΠ σα] ἴο τθη ον 
δοσαγαίο!ν {Π15 Ῥάββαρσο, ν Π]Οἢ. 15 ποῦ νου Ὺ γν6}} ἔνα Π85- 
Ἰαίοα ἴῃ Α. Ὑ., ἀμ Ῥϑυ μὰ Ρ}85 1658 50 ἰὴ ΒΗ. ἡ. Σῴφρα- 

γίζω τπθδηβ ὈΟΐἢ “ ἴο 868], “ἴο 86ΐ ἃ 868] ἴο, δηὰ “ἴοὸ 
᾿βίδιηρ.᾽ [Ι͂ἢ {815 Ρδοθ 10 τϑίουβ ἴο {Π6 ουβίομι Ργο- 

᾿να]θηΐ ἴῃ {Ππ|6 λαβὲ ΠΟ Ὲ ΙΓ Πρ’ 15 ΚΠΟΝη ΟἾΪΥ ἴο ἃ 
ἔανγ, Πθῖ6 811 Ἰούίουβ ἃ΄Γ6 ὙΥἹ 6 ὈΥ ΔΙΠΔΠΊΘΗΒ6Β, 

8η4 {Π6 Ρθύβοη ὙΠῸ αἸοίαίοβ. {Π6 Ἰοέζοι: βούβ Π18. 56] 

[ο {πα Ἰούξοι,, αὐ {π6 [οοὐ οὗ {πΠ6 ρᾶρθ, 88. νοποῃ]ηρ: 
ἴον 158. δι ποηθοἰγ. “ΤῸ 868] ἃ [Ἰοίζον,᾽ ΒΟΥ ΟΡ, 

ἴπ {Π6 ὙΥεβέ, οὐ " ἴο βοΐ 568] ἴο ἃ ἀθϑᾶ,᾽ ἃγ6 {υγὸ νΘΡῪ 
ΑἸ γοη! δοίβ ; ΔΙΕΠοῸρῚ ἐμ ν γα ὈΟΐἢ Ἔχρυοββθα Ὀγ 
[Π6 β88π|6 νον", σφραγίζω, “ ἴο ᾿Π]ρΡγ688 ἃ βαπηρ᾽ Μ]Π 

ἃ σφραγίς ΡΟΙ ἃ 5οῖὉ Βα θδίδποο, ν᾽] οι {Π]6 ἢ θΘΘΟΠ68 

[Π6 σφράγισμα, 8568], ἃηἃ {Π|ηρ; 568 ]64, 6.8. ἴῃ Τλαν]- 

ῬΙ465.2 
φέρ᾽, ἐξελίξας περιβολὰς σφραγισμάτων 

ἴδω, τί λέξαι δέλτος ἥδε μοι θέλει. 

Σφραγίζειν, ὨοτΕνΟΥ, τγα8. ΟΠΙΘΗΥ “00 βοῦ οπθ᾽Β. 568] 
ἴο {πὸ ἴοοὐύ οἵ ἃ Ἰοίζου. τυ μοῦμον ἴῃ ἸηΪς οὐ ννὰχ ; θαΐ 

“[ο 868] {πᾶ Ἰοἰίον’ τὰβ δχρυοββοά Ὀγν σφραγῖδα 
ἐπιβάλλειν, ἃ5. ἴῃ ΑΥΙΒΕΟΡΠΙΔΠ68;5 ῸΡ {Π6 Ῥαββαρο οἵ 

πυρί 465,} σφραγίζεις γράμματα, ἄοο8. ποῦ ἱπ|ρ]ν 
᾿“6Π|6 ΒΘ] ηρ’ Ρ οὗ {Π6 Ἰοίτον,᾽ θα {Π6 βίδῃιρίηρ οἵ 

(86 Ἰοζουβ οὐ ϑυ ΕἸ πρ’ 10} ἃ 868] ΟΥ̓ βίϑηρ οἡ {Π6 
δέλτος, ῬΓΟΌΔΌΪΥ τηδάο οἵ ἃ ἡγΆΧΥ βιιθϑίαμποο. 

ΤῊ ἤραναίίνο τπθδηΐηρ; οὐἁ {Π|8 Ῥαββαρο 18. ΟὈν]ΟΙ8. 

Τὸ 18, [πα πὸ {πᾶὉ 188 τϑοοϊνοα {Π|ὸ νυ τπο88. ὈΡουρ 

ἴο ἃ8 ἴτοπι Ἡθάνοη Ὀγ ΟἬΚΙΒΤ, Πᾶ8. δοῦ 118. 808] [ὁ 
(6 πιοϑβᾶρο, ΟἹ ἃ5. 16 Ὑγο 10, [0 {Π|0ὸ Ἰοίζου Πὸ ὈΥΪΠ 18, 

Ὀγ Ρε]τονίηρ; 18. Τοποῦν ; πα {ππ|8. ἀθοϊανοβ. {Ππαΐ, ἴον 

᾿Δἰπηβ6}}, ἢ Βοϊΐονοβ ΟΡ 18. ἔσθ ἃπΠ4 ΗΠΒ. ΠΙοββαρα 
δας ποηίο. Κ΄, ΟΠ γγβοβίοπι Θχρ] 8 τὸ δὲ ἐσφράγισεν, 

ἔδειξεν ἐστί" ΤἘλα γ τη ἰι185 ΟΡ 68 10 ἃ βᾶγ8, ἐσφρά- 
Μ 5 ᾽ ν- " . ν ᾿ ΄ 

γισεν ἤγουν, ἐβεβαίωσεν, ἔδειξεν, ὅτι ὁ πατὴρ ἀληθής 

ἐστι" δὰ Νομπι8, 
-ὗς δὲ οἱ ἀνὴρ 

ἄρτυρα μῦθον ἔδεκτο θεηγόρου ἀνθερεῶνο μάρτυρα μύϑον εὔεχτο ϑεηγύρου ἀνϑερεῶνος, 

1,6. 

Δ 506 ποῖ 
οἱ ΟἿ. ἰ. 10. 

5 Ηΐρρ.860, 
οἀ. Μ. 

8. ΑΥ̓͂. 650, 
ΤΉ βυη, 41δ, 
ἄς, 

4 ΤρῈ, ἴῃ 
ΑἸ, 835, 54. 

5. ΟΟΠΏΊΠΏ, 

61, 187. 

Ὁ 



ΟηΑΡ. 

1 5ρο ποῖος 
οἡ. ΘἈ, ἱ. 18, 

ΝΟΤΕῈΒΚ ΟΝ ΤῊΗΞΕ ΘΟΞΒΡΈΕΙ, ΠῚ ΑΟΟΘΟΈΘΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ. 47 

ἀψευδὴς βροτὸς οὗτος ἑῷ σφραγίσατο μύϑῳ 

ὅττι Θεὸς πέλε μοῦνος ἐτήτυμος. 

ΤῊ βοηίθποο " μα βεΐ ἢ18. 808] ἐμὲ (οὐ 18 ἔγαο,᾽ 

ΤΥ. ἄοε5 ποῦ βθϑῖὴ δἰ ΠΟΥ στδιηπηδέϊοα] οὐ ᾿πέ6}} 110 ]6. 
ΤῊ ΔΑ. Υ΄. σοπιθ8 πάγον πα Οτεεὶς ; δηὰ 1ἢ που]Ἱὰ θ6Ὲ 

ΘΆΓΟΙ 501}} ἴῃ {185 τῦῖβα, “ βδέἢ βεῖ 8. 868] ἴο {διαί 

6ὉὉ ἰ5 {τπ6.᾿ 
Οτθοὶκς Πἰζθυα]]ν ; Ὀὰδ ἴῃ 80 ἀοϊῃρ ὑπο ν βροαὶς 1(1ο- 
τηδίϊ αν : {π6 Β]ανοηο Πὰ8. “ΘΟὨΒντηθίΝ ; με Δ. 

ϑάχοι,, "5  κ βου :᾿ ἀπ (ῃς ἘϊΗϊορὶο τοδᾶβ, ΟΤΏ : 

ΔΊΗ ΠήνΟ : Δὴσο; 5; ΦΛΈ 1: “6ον [ιὰ5 
βθα]δὰ οὐ βέαιιροα μἷπη, {πᾶξ, (ον, θθοδι86) ἢ 18 ἔστι 
ΟΥ τ] θουβ,᾽ 1.6. “ἐπαῦ {Π6 τηᾶη ΤῸ τϑοοῖνοβ {86 
ΜΙ Π655 15 σὶρ μΐθοιιβ ἴῃ 80 ἀοϊηρ.᾽ ϑθθῖηρ', Πούγ νου, 
{Παὲ Πϊ5. ἜΧχριθββίοη 18 ὈΥ ΠῸ ᾿πθ8η8 ἀπαογβίοοα Ὀν 
δνουυ ροῦν, ἰξ τοϊσηξ 6. Ὀεβί, ροῦμαρβ, σὰ {ΠῸ 

ΒΙανοηΐο γουβίομ, ἴο βαθβεϊξαξε “ σομ νηοί οὐ " αἷ- 

ἐοβίοιἢ ; ηὰ το ρὰῤ ἔπι Ἰἰξοταὶ τοπάθυϊηρ οὐ {πὸ 
Οὐκ, “ Βδ.ἢ βού ἢ15 868] ἴο, ἴῃ {Π|6 πιδυρίη. 

γεν. 84. 

Ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θε-ός---“Ἐὸὃὸὺν δ νσνποπὶ Οοά 

Μιαΐἢ βεηί, Α. Υ.; “Τὸν Ηδ σοι αοά 56πί,᾽ 

ΡΥ; 
ΤῊ ππηρονῖ, πὰ ρον. ἀτὸ ΘαΌΔΠΥ ΔΡΡ]ΙΟΔΌ]6 ἴο ἐπα 

οἰγοιτηβίδηοοβ. Δ] αἀθα ἰοὸ ; θα {Π|Ὲ ἱπιρουῇ, “ βθηῦ 15. 
ῬΘΥΠαρ5. ὑπο πιοϑὺ οουγθοῦ τοηαουηρ οἵ {Π6 τρεῖς, 
ΔΙΕΒουρ ἰδ ταπβὲ θὲ οὐπϑαᾶ {μα “ βοπί,᾽ τηϑαῃΐ οἵ Δ... ; “80 Ηδ οοιμθῖι," ΟΥ̓. 

ΟἩΚΊΒΤ, 566 118 (0 5:10 {Π15 Ρ]δ66 1655 ἔπη “μα. βοηΐ.ἢ} 
--ἐκ μέτρου ----“΄ ὈΚ πηθαϑατα μπίο ἀΐηι," ΔΑ. Υ. ; “Ὁγ 

τηραϑινο,᾽ ΗΟ Υ. 

ΤῊΙ5. οἸοαυν τοῖουβ ἴο ΟΗΚΙΒΤ ; 80 {μας {Π6 δαάϊ- 
τοι οὗ “τπέο ᾿ϊην ἴῃ Δ. Υ. 18. ποΐ δἱϊοροίμον 1416. 
δι ΟΠ υγβοβίοπι ππἀουβίοοα ἰξ 80 :2 τί δέ ἐστιν ὅ φησιν, 

οὐκ ἐκ μέτρου δίδωσιν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα ; Θέλει δεῖξαι, 

ὅτι πάντες ἡμεῖς μέτρῳ τὴν τοῦ πνεύματος ἐνέργειαν 

ἐλάβομεν" αὕτη γάρ ἐστιν ἣ μεριζομένη. Οὗτος δὲ 

ἀμέτρητον ἔχει καὶ ὁλόκληρον πᾶσαν, τὴν ἐνέργειαν. 

ΤΕ πιϊα5᾽ ΘΟρΊ65. {Π18. ΡαΡΕΪν ; θὰ πο δα 45, ἐνέρ- 
γειαν ταύτην ἀμέτρητον ἔχει, καὶ ὅλην, ὡς ὁμοφυή. Απᾶ 

ΤΠΘΟρΡ νυ ]δοί,5 Χριστῷ δὲ οὔτε ἐν μέτρῳ, οὔτε ὅλως 

δίδωσιν, ἔχει γὰρ αὐτὸ οὐσιωδῶς ὁ Χριστός. Απάὰ 

Νοππιβ,ῦ 

οὐ γὰρ μέτρα λόγοιο φέρει Λόγος, ἀλλὰ οἱ αἰεὶ 

μούνῳ πνεῦμα δίδωσιν ἀειλιβέος ῥέον ὀμφῆς. 

Νοΐῖ ομὸ οἵ {πὸ ΟἹ« ᾽ ουβίοῃβ δ 5. “απίο Ηΐτ ;) {πον 

8}} τοπᾶον {1 Οτοοὶς Πϊτ να ]ν, 

γεν. 86. 

-τὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ---“ Ὡς ἐπαὲ Ὀο]ονοῖλι ποῖ {πὸ 
ΒοΙ Αὐ ΒῪ: 

δ66 {πὸ {να ηβ]αἰοπ 5. οὐ {{π|8 βοιίοποο τὸ μἰοἢ ΒΟΟΤῚΒ 

ἴο ᾶνο οβοαροά ὑπὸ ποίϊος οἵ {πὸ πον βου. 

ϑοιηο οἵ ἐπ ΟἹὰ Ὑουβίοηβ στοπᾶον ἔπ. 

ΟΕΗΑΡ: ΤΥ. 

ψεν.. 1. 

--ῦτι ἤκουσαν --- ον ἴπ6 ῬΠΑτγίβοοβ μαᾶ ἢραγᾷ,᾽» 

Α..; “(δὲ ἴῃ6 Ῥμαγίβοοβ δὰ μεοαγὰ," ΒΕ. Υ,.-- 

παθοῖ Βοξξοι. 

“Ἡονν᾽ 18. δυύθῇ ΠΟΥ τ86ἃ ἴῃ [Π]8 56η86, θαΐ ἴῃ ἃ 

Βέγν]6 ὕοο {8021} 18 ἴον (15 Ῥ]δοο. 

γε, 2. 
Καίτοιγε--- Τμουρ",᾽" Α. Υ.; “Απὰ γε," ΒΥ. 

-ππιαθοἢ θοίίεν. 
Καίτοι ᾿ιὰ8 ΒΟΠΊΘΕΙΠη68. (Π6 β6η86 οἵ “δου ρ ;᾿ 

θαξ οπο [δ6]5 {πὲ {115 15. ποῖ 18 ἱπβογοπί τπθδηΐην, 
ἃηα {πΠαΐ “ἀπα γοῖ᾽ δχρυθββοβ ἴδ τηοτ ΘΟΥτΘοΕΪΥ,, 68- 
ΡΘΟΙΠν ΜΠ η γε ἰ8 δαἀοα ἰὸ καίτο. Τῇῆὰβ ἰπ,} 

ὡς καὶ, κιτιλ., καίτοιγε ΟἸΘΑΥν τηθδηβ “πᾶ γαεῖ. 
Βαΐ ἴῃ ἃ 51Π|1}81 οᾶ56, ψΠΠοὰξ γε, ᾿Ὁ Βῃοα ἃ Ὀ6 τθη- 

ἀοτοα “ονονοῦ᾽ οὐ “δηᾶ ἱπαοοα; 85. ἴπ3 καίτοι, 

ἔφη, σὺ μὲν, ἣν καὶ δύνῃ κωλύειν, ὀλίγους τινὰς κωλύσεις, 

κιτ.λ. 

γυ. 4, δ. 

ἼΕδει δέ----““Απὰ Ηδ πιυβὶ,᾽ Α. Υ.; “Νον Ης 

πηπϑί, πὶ, Υ. ἔρχεται οὖν---““ ΤΏΘη Ηδ οομηοίι,᾽" 

λεγομένην Συχάρ--- 

“ἐγ ΒΙΟἢ 15 οα]]6ἃ Κι γοθαν,᾽" Α. Υ. ; “ οα]]εὰ ϑγομαν,᾽"»" 

Β. Υ.--Τῆς Ἀ. Υ. 15 σουτθοῖ ἴῃ ΟΥΟΥΥ ομ6 οἵ ἐῃεβα 
ΔΙ ΟΥΔΕΙΟΠΒ. 

| γεν. 6. 
---ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ ----“ 5αῖ ἐδ οἡ {6 

ψ6}},᾿ ΑΟ Ὑ. ; “νγὰβ βιδεϊηρ ἔμ 8 Ὁν ἐπα νι 6}},᾿ ΒΟΥ. 

Το τρεῖς ἱπηροῦῇ, πη. 18. θοϑὲ στοηἀογοά ὈΥ “85 
β:{{1Ππ|0-,᾿ ΒΊΟΝ σοπποοῖβ ἰδ τ ΠΠἢ τ δὲ [Ο]]ονν 5, “45. ἢ ὸ 

ΔΒ 5Β᾽{{ΠΠῸ᾿ ἃ ΌΠΊΔ ἢ Θαπιο,᾽ ἕτο. 

᾿᾽Επὶ τῇ πηγῇ τὴᾶν Ὀ6 τοηάουθα θΟΎ} τνᾶν 5, 88. ἴῃ 
Δ. Υ. δπὰ Κ᾿ ν. ; θὰῦ {πὸ τοπάογίηρ οἵ ἐπε ἢ, Υ. 15 
ΡΟΙΒαΡΒ ἔπε θοβὲ δῃᾷ πιοϑὲ παΐατα!, [π΄ ἐμ Ηοὶν 
Τπα πηγαί, ΑὐΔ0. ωϑδπε ΚΟΥ Ο8᾽ ΟΥ̓ ἁ Τουπέδὶηβ,᾽ {Π|6 

νδίου οἵ ὙΒ]Ο} ΟἰΈ ΠΟΥ αῖβοβ ἴὸ ἀπο βυσίασο οἵ ἔμ 
ΠΘαΥ , ΟΥἹ ΒΡΓΪΠ 8. δ {πὸ Ὀοϊίοπι οἵ ἃ νν6}}, ἃ5 ἴῃ {815 

Οᾶ56, ἈΓῸ Δ΄ αν 85. Βυστο Πἀοα Ὀν ἃ Ὀτοδα οὐτὈ-βέοηθ 
ΟΠ6 ΟΥ̓ ὕπνο ἴδοΐ Ὠἰα}, ἀη ἃ ἃ8 ππδὴν ἴοοῖ τ Ἰάδ, οα ψ μϊο 

ΠΝ ΌΠΊΘη τοδί {ποἷν' τυδίου - ρον πθὴ ἐπ ν οοπηο ἴο ἄγαν, 

᾿Δη ὁἢ οὐ ἀραϊπϑὲ νυ ΒἰΟἢ. ΠΊΘῚ ἩΥΘΑΓΥ οἵ {Π6 γαν οἰ ἴΠον 
δἷδ οὐ τοβὲ ἐποιβοῖνο Οὐ ϑανιοῦπ ΠΙΔΥ Πᾶνα 5αΐ 

Κα α5,᾿ ἰκὸ ἃ ΘΑ τηλη, ποὶ “Ὀγ θὰξ “Ομ {ἰδὲ 

συγ -βίοπο, ἔτασηηθηΐβ οἵ Β]ΟὮ τὸ δὲ ργοβοπὲ ἀἰ8- 
Ρἰδοοά δηᾷ ᾿νίηρ ἀθοὰξ, ποαν πὸ τηοὰ ἢ οὐ ἔμα πν}}]. 

Οὐ, Ρουθ ρ8, Ηδ τπὴδν Πᾶνα βδὲ οἢ {πὸ στοῦ, Ἰοδηϊηρ, 

’ ᾿ μ᾿ Ψ »" ΄ - 

καίτοι γ᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὕτω καλὸς κἀγαθὸς ἦν ἐκεῖνος, 138. 

1 ΧΟΠΟΡὮ. 
Ρ. {{|. 

3 Τὸ. ν. 4, 
25. 



ΓΖΌΒΗ. χυ. 10, 

! 

48 ΝΟΤΕῈΚ ΟΝ ΤῊΝ ΘΟΒΡΕΙ, ἈΘΟΘΟΒΘΙΝΟ ΤΟ 5. ΦΟΗΝ, [Ὁ 85Δ». 1Υ. 

11..20. 

3 ἃ5 ἴῃ 

Φασρ,. 1, 15. 

3 Ἠοστ. 
ΧΧΧΙῖ. 

4 ρο. 98. 

5. 10.356,36. 

δ τυ, γ10., 

7 Απδῦ. 
συγ. νἱ.ο,11,.4, 
οὐ, Οχί, 

5. Ὁ; 

9 1ἃ. Ογτον. 
. 6. 1}. 

10 ψ!, 60. 

1 φῇ!, 217. 

ἀραϊπβὲ [μ6 οαγὈ-βίομθ, ἃ5. δ. ΟὨνυβοβίοιῃ ὑποαρ, 
Τί δέ ἐστιν οὕτως ; οὐκ ἐπὶ θρόνου, φησὶν, οὐκ ἐπὶ προσ- 

κεφαλαίου, ἀλλ᾽ ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν ἐπ᾽ ἐδά- 

φου ς.--τὸ ἄτυφον γὰρ ὁ λόγος διδάσκει, 848 Ἐαθν- 

μλΪὰ5; ἃπά Νοπηαβ,,} 

-ἀμπαύσατο μόχθου, 

ἑζόμενος παρὰ πέζαν, ὅπη “χθονίου διὰ κόλπου 

ὑγρὸν ὕδωρ ναέταις ἀγχίπτολις ἔβλυε πηγή. 

ΤΉ οβε πηγαί, Το αϊη5 οὗἉ ΠνῚ Πρ’ νγαῦο!", ὑγ6 τ ΒΊΝΘΙ 1 

1ηΠορίδηοθ,2 θθοαιβο {ΠῸῪ [116 ποῖ, Π|κ86 νγν6 115. οἵ 
ΤΠ φγαΐου, ΟἹ Οἰβίθυηβ, ὑπᾶῦῷ τηϊρης Ὀ6 ἀπρ' αἰτηοϑῦ 

ΔΉ Πογ6. Βυῦ ᾿Γ τγὰβ ἃ ΨΘΡῪ ἘΠπιδιαΪ ΟΟΟΙΓΘΠΟΘ 

ἴον. ἃ ψΟΠΊΔη ἴο οοΙη6 (0 αἀτανν ννδίθι" ἴθ Π6 πη] α]6 

οὗ ἴῃς ἄαν; 16 νοι πάνθ Ὀθθπ ἔα πηονῈ παία!] αἵ 

{Ππ|5. Ποὺ ἴον ἃ ἤοσοϊς οὗ 5ῆδορ ἃπὰ βοαΐίβ ἰο Πᾶνθ 
Βα Ρο ἀνοὰπα (Π6 νν6}} γι τη ἴον {Π|6 ΒΡ ον 
ἰο ναΐθι πο. Τ7]|ιῸ οομϊηρ οὐ ἴπ6 δαπιδυ δ 

τΟΙηΔΠ, {Π6η, τγᾶ8 ἀου ὈΓ1688 ργθοοποουο Ὀγ ΠΤ Ίνὶηα 
Μ1}1}, δἃ5. ἃ παίαγαὶ ᾿πἰγοάαοίίοη οἵ οἂν ϑανιοῦ μ᾽ 

τ ἰΒϑίοη. ἈΠΙΟΠΡ [Π6 δαιηδιυίδηβ; ἣ. ΟΠ βοβίομι 
{πουρμέ 50, ἔοῦ μ6 βᾶγϑβ: ἤδει μὲν γὰρ συμβησόμενον 
τὸ κατὰ τοὺς Σαμαρείτας" ἃ πὰ ΟΠ ΔΠΟΐΠΟΙ ΟΟΟΔΒΙΟΠ,9 

τὰ πολλὰ ἀνθρωπινώτερον ὠκονόμει, ὥσπερ γὰρ ἐβούλετο 

πιστευθῆναι ὅτι Θεὸς ἦν, οὕτως ὅτι Θεὸς ὧν, σάρκα ἐφόρει. 

᾿Επί ς. «αἰ. ναθὰηβ ΘΓ “ Ὀγ’ ἃπ4 “ ομ᾽ οἵ “ὑροῃ,᾽ 
ἴῃ {π6 Ὀοβὲ δαῦμουβ; ὑπ οοπίοχί αἰοηθ ἀδθοϊάθβ {Π6 

ΤΊὰΒ τη ΤΙ ΡΙ465,} ἃ5. “ οπἢ ΟἹ“ ΠΡΟη,᾽ 
κεῖμαι ἐπ᾿ ἀκταῖς---ἄκλαυστος, ἄταφος--- 

δης---ὃ 
, 

πάντες δ᾽ 

Π]ΘΘΠ]ΠΡ. 

3 Ν ““« ᾽ὈἭὋΗἡ -“ 
“χαιοὶ ναῦς ἔχοντες ἥσυχοι 

θάσσου σ᾽ ἐπ’ ἀκταῖς τῆσδε Θρηκίας χϑονός" 

85 “ ὈγΥ̓ ΟΣ “Π687,᾽6 
"4 Πῳ » , - ς: ο» 

--τίν᾽ ἄνδρα τόνδ᾽ ἐπὶ σκηναῖς ὁρῶ 

θανόντα Τρώων ;-- 

Ιη Οὐ. 1247, ἐπί ο. (ἰαΐ. γηδὺ πιθᾶῃ οἰ ΠΡ “ Ομ ΟἹ 

ἐηραν, Ὀγ,᾿ ὑπ ΠΒοιιβθ8 Ποῦ πηθηςοηοθα θοῖπρ ἢαί- 
τοοίεα ; 

φόβος ἔχει με, μή τις ἐπὶ δώμασι 

σταθεὶς ἐπὶ φόνιον αἷμα πήματα 

πήμασι ἐξεύρῃ, κιτ.λ. 

Ι͂ῃ Χοπορθοη,7 κρήνη --- ῥέουσα, ξύλα δὲ πολλὰ ---ἐπ᾽ 

αὐτῇ τῇ θαλάττῃ. Απάβ ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βα- 
͵ Ἵ Ξ ᾿ Ἄς 

σιλέως βασίλεια---ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου 
Ι 

ποταμοῦ, “Ὀγ ΟΥ̓ “ΠΘ81 [ἢ 6 ΒοιιΓΟ65 οὗ [Π6 γἶνϑι Μαν- 

Βγ88 ;}9 στὰς---ἐπὶ τῇ εἰσόδω, “ βία ηρ; αὖ {Π6 6ῃ- 
γᾶποο,᾿ θὰ 4180. “οἢ {Π|6 {Πγ68Π014,᾽ ὅο. ϑροασϊιίηρ 
οἵ Οτόρυβ, Τ μον 41 465}0 βαγ5, ἐπὶ γὰρ τῇ ᾿Ερετρίᾳ τὸ 

χωρίον ὄν, {πα 15, “ΟΥ̓ΟΙ ἃραϊηϑῦ ;᾽ οἡ {Π| οἴμοι Βδηά, 
ἴῃ Ἠοτοάοξαβ,}} οἱ Πέρσαι ---ἔγένοντο ἐπ᾽ ἀκρωτηρίῳ 

“ Μ νά ξ ᾽ Ρ 

τοῦ οὔρεος, “16 ῬοΥδίαΠ8 ρροαᾶγοά οὰ {Π6 ἴορ οὗ {πὸ 
τποὰηΐαϊη,᾽ ἕο. 

Βίποθ “οη,᾿᾽ “ὑροη,᾽ οὐ “ὈγΥ,᾽ “πρδι,᾿ “ἰοναγᾶβ,᾽ 

“ρδϊηβί,᾽ ὅζο.») Δ.Ὸ Θ]ΌΆΠ]Υ σουγθοῦ το ουηρ8 οἵ ἐπί 

ὁ. ἀαἰ. ἴῃ ΟΙά γ᾽ οιβίομβ πᾶν το πάθον ἐπὶ τῇ 
πηγῇ δοοογάϊ!ηρ ἴο {π6 οαβίομπι οἵ [Π6 σοιη 165. ἴῃ 

ὙΠΙΟΝ (ΠΟΥ ΟΡ ΒΘΥΘΙΆΠΥ πιὰάθ. ΤΊ]5 γν. πᾶ 
Αὐτά. τόπον τ ΝΣ ἐοη, ἐΡΟΙ,᾿ οἱ “Ὀγ,᾽) “ΠΘΔΥ ;᾽ 

Αὐπιθη. ᾽ 4, δον. ψέξεπε, ὅ]αν. ΠᾺ, ΜομρΗ. 

Δηα δ Π14. ΦΙΙΚΕΤ “ οπ’ οὐ “ἀρομ’ ΟοὨΪν, Ὀδοδιιδθ ἴῃ 
8}} {Π|οϑ8 σοι η 165 ἐπί ᾿πς {815 οᾶδ6 νου] ΡῈ. ἀπάοι- 

βίοοα ἃ {16 Ῥουβίαῃι. τθαάβ, ἀυμλ.ς- ἰλά 5 “οη {πὸ 

θογάον οἵ {π6 ἰουπηίδιη,᾽ 1.6. οἢ {Π6 σαν Ὀ-βίοπο ἀτοὰπά 

10; ἴον 16 τησβὲ 6 80 1ῃ {Π18 οᾶβ6, βίποο {πὸ ἰοπηίαϊηι 

γγ85 ἃ Μ}0Ὲ}}. Τη6 ἘΠῚ. τεαᾶάβ “ῇ : “πϑᾶν,᾽ οὐ “γ᾽ 

πα {πῸ Α. 5. γε Ῥεϊθπὸ γε ὃς Ρᾷπὶ ὉΥ̓́]}16, “{Ππ6 

ϑανιοῦκ βαύ δὖ {πὸ ν6]},᾿ ψν μῖοὴ ἡ πἀθυϊηρ σης θ6 

ΡΙΘίδυδὉ]6 ἴο “Ὀγ {πὸ ψῸ}},᾿ 1 6 Α. Υ. τπὰβϑὲ θῈ 
αἰονθα, Βαΐ οἰγπον γ που ῖη; πιὰν βίη, ΔΙ ΓΠοῸΡ ἢ 

Η. Ὑ. 15. Ῥϑυμαρβ {Π|ὸ τηοϑῦ παΐαρα! ἀηα ΡγΟθΔ]ο. 
Οὕτως τᾶν ἸΠΊΡΙΥ 5:{{Ἰηρ οἢ. ὅΠ| ργοιχηὰ ἃ πα ΘΔ ΠΙΠΡ; 
ἼΚ6 ἃ ὙΥΘΑΡΥ ΡΠ ΠΘΥΙπῚ ἀραῖηϑῦ {Π|6 αν Ὀ- βίο, 

γε ει. 8. 

᾿ --ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσ ---““ ἴο Ὀὰν πηραί,᾽ Α. Υ͂.; 

“το θὰν [οο4,᾿ ἢ. Ὑ.-ττππονο ἀ8α8], Δ] Ποιιρ}} {Π|Ὸ 
ΔΑ. ϑαάχοῃ τηθζθ, " πιραῦ,᾽ ἴῃ {Π|6 βθῆβο οἵ “[Ὀο4,᾽ 18 

᾿οἴΐθη 564 Δ] ηρ; 6. ΡΟΟΙ;, 6.5’. “5Ίθθη. πηθαΐ᾽ δηᾶ 

ἘΒαΓΟΠου᾽ 5 πηθαί. “ ΥἹοί 15 15. ἃ ᾿)ο(ἔθι" ΤΠ ἀθυἼ ΠΡ; 
οὗ τροφάς, ἀῃηα 50 1ῃ οοῃβίδηῦ π86 ΔΙΠΟΠΡ; ὕΠ|6 Ῥοον,} 

θαΐ ρου} ρ85 ἴοο [π}1}18}. 

ψεῦ. 9. 

-- Σαμαρείτιδος ---““ γγοιηδη οὐἨ ἁ ϑΘδῃλανῖα," Δ. Υ.; 

“ἃ Βαμηαῦ αι. νοιηδη,᾽ ἡ. Ὑ.-τοβᾶπιθ 5686; θα 

Ἡ. Ὑ. 15 186 τοῦδ οουτθοῦ οἵ {πο ὕννο. 

--᾽ Ιουδαῖοι Σαμαρείταις----ι 16 Δ ον" 8-ον ἢ {Π6 δὰ- 

᾿ππδυϊδη5,᾿ Α.Υ.; “26 »ν5-νν ἢ} δατηδυϊίδηβ,᾽ ΕΟ Υ. 

Δραῖη, {ΠῸ Βθῆδο 15. {Π6 βᾶπιο; ἴου' {ΠῸ}Ὸ ϑγο γα ποί 

ὕνο παίίοηβ οἱ 705 οὐ οὐ δαιηδυδηβ, 80 {πᾶὉ {ΠῸ 

ἀοἴ, αὐὸ. Ἰοαβ ἴο πὸ τηϊβίακο. Νονουμο]ο58 ἃς Υ, 

ἰ5 ὕπο θοβύ στο πουϊηρ. 

ΧΡ, ν 

--καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαβύ----““ ἀνα {π6 νν6}] 18 ἄθορ,᾽ 

Α. Υ. δπὰ ΠΝ. Υ. 

Ποῦ] {γα πβ] αἴ οἢ8. ἃ16 ΤΊΡῚΕ ἴῃς γῸΠ ΟΡ ηρ πηγή ἴῃ 
'γοῖ, 6, δηᾷ φρέαρ ἴῃ νν. 11, 12, Ὀγ “νν6}},᾽ ΔΙ Ποιὰ}, 

ΒύυἸοὐ]ν Βροαἰκίηρ, ὑπΠον ΟἸΠον ἴῃ πιρδηΐηρ. [ΙΓ 18 

Ο]16ἀ πηγή 88 Ὀοϊηρ οἵ ]ἰνίηρ ναῖον, (γον, 11,) 

7 Δ000᾽8. αἰ, ἀπ ἃ ρατὶ οὐ {Π|ὸ ᾿ππου απο 6 Ἰο[Ὁ ; 

ἴον ἃ Μ06}1-Βρυ]ηρ᾽ 18. ΜΟΡΠ ἃ ρτθαῦ (64] ἴῃ {Πα 

᾿οοπηίνγ. θυΐῦ 85 16 νγβ ἃ ψ6}1, ἃηα ονθὴ ἃ ἄθορ 
ὉΠ6, 88 Κ΄. ΦοΠη βᾶγ8. σου θοῦ ν, {πΠ6 πηαΐη Ἰάρα οἵ 

(6 ο]θοῦ γϑίουγο ἴο 15. {παΐ οἵ “ν6}} ;᾿ {6 παΐαγο 
οὗ {Π6 νγαίου ἴῃ 10 18. ΟἾΪΥ ΔΟΟΘΒΒΟΙΥ. 6 ΤηΔΥῪ 

1 506Υ.33. 



σηλΡ. 

1 Μίγαν. 
Αὐδςο, 57,1. 
ῬΡ.Ι19,ο,Οχ. 

3 (ξα. οἱ]. 
ὕ8δ. 

5. Τὰν, 1. 
31,12, οὐ, 
Ῥὰς, 

4 τὴν, νἱῖ!. 
30,1. 

5. ΑἈπδΡ. 
ΑΙΟχ.ἰἢ..4,3. 

5 8566 {πῸ 
ΟΙΑν Ἔγβίουβ 
Του ἐποῖτ γοτι- 
ΠΥ ΔΝ ΠῚ 
Ρδββαζο. 

7 ῬΟΜαπ. 
ἀϊ Οτ. ν. 10. 

5 Τίγηρουβ, 
χὶ, ν. 250. 

5 Τὴ Ξγτοῦ, 
δὰ πε, Εν, 70. 
πδππὶβ ΟΧ 
τδγτῃ. οἵ 
παιπι, Η αἵ. 
εἷσε, 150, 
Ῥ. 10, Βα. 

ἴθ πο. Ρ. 
80, 

νι Ἰπεςὶ "Ὁ. 
48,17, 34, 20. 

ἄν ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤΗἙ ΘΟΟΒΡΕῚ, 

ποίϊοθ ἐμαὶ {π6 Ἐνβαροίβὲ 8. ἐδγβ πηγή, ποΐ κρήνη, ΠΕ 
5ῃονν8 {Ππαξ ἰδ τνὰ8 ϑαυνουπθ Ὁ. τπαβοηνν, ἀπ ὉΠ 15 
ὨΘΑΓΟΙ ἴῃ ΠΠΘΔΏΪ Πρ: (0 φρέαρ {πδῃ 15 κρήνη. Κρήνη, 

ῬΙΟΌΔΡΙΥ ἔγΌπὶ κάρηνον, 15 {Π|6 νυ αἴοι: δούπια ]ν θα Ὁ Ὀ] 1, 
Ὁρ, {πὸ “ Βρυϊηρ,᾽ 

ἀναῤῥίπτει ὕδωρ εἰς ὕψος, Βὰγ 8 ΑὐἸδβίοι]ο ;} ἀμ ϑορ οο 165 

τοῦθ θοδα  Ὰ}}ν,2 

-- ἀύπνοι 

κρῆναι μινύθουσι 

Κηφισοῦ νομάδες ῥεέθρων .---- 

Ὑὲ δῖο, ὑπογοίονο, το] ἃ Ὀγν Ῥαιιβαηϊαβ,"} οὔ ἡ {πα ΠΚ 5 

{παῦ Βρυᾶπρ ἃρ Πηγάσῳ---τὴν γῆν θίγοντι ---τῇ ὁπλῇ" 

ὙΠΟ Θα8. πηγή Τηθὰ 8. ΤαῦΠον {Π6 “ ἤουνῖηρ ΒΌΡΡΙΥ ἢ 
νναίον,᾿ ἃ “ουπέαϊη,᾽ ἃ8 πηγαὶ ποταμοῦ ; ἃπά ἴῃ ἃ ἢρ;. 

Β6η86 πηγαὶ πημάτων, ἐπέων, δακρύων, το. 

Ν 9 Ἁ , ι , “- » -“ Ε 

πηγὴ Ολυμπιὰς καλουμένη τὸν ἕτερον τῶν ἐνιαυτῶν οὐκ᾿ 

ἀποῤῥεῖ. 

ἀνίσχει; 6.5. Αὐτίαη ἀθβου θη; {Π6 ἐοαπίαϊη οὗ 
Φαριίοι ΑἸπιηοῃ, βαγϑ,ὅ καὶ πηγὴ ἐξ αὐτοῦ (τοῦ χώρου) 
ἀνίσχει, οὐδέν τι ἐοικυῖα ταῖς πηγαῖς ὅσαι ἄλλαι ἐκ γῆς 

ἀνίσχουσιν. ΑΘ 866 {Π|6η, ΠΟ πηγή ΘΟΠΊῸ5 0 ὃ 

πιθὨ ΟΠ ἴῃ σοΠ Ποῦ ο. ψ10}} φρέαρ ἔτοπὶ τι] ἢ} τὲ 
ΟἾΪΥ ΟΠΠἼον 8. 1ῃ ἀθρι ; ἀπ {Ππᾶ0 ἃ ψν6}} οἰ ει 15, ἃ5 ἴῃ 
{Π|18. οά86, {πὸ ἄθορ τϑοορίδοϊο οὗ ἃ πηγὴ ἀνίσχουσα, 

ἂὖ {Π6 θοζίοπι οἵ 11. ΒῸν ΨΠΘη ἃ πηγή νγὰ8. ἀνα] ]Δ Ὁ ]6 
ἴον {π6 ᾿τητηοἀϊαΐθ ἀ86. οἵ τηδη, Ὁ τναβ, {πὸ ἃ νι }},. 

ΑἸ αν 5 Ργ βοῦν ὈΥ ἃ βου οὐ τηβοηνν ἀτοιης 1{, 

γεν. 12. 
---Ο καὶ οἱ υἱοί ----ἰς δῃηα ἢ18. οὨ] ἄγοι," Δ. Υ. ; “διὰ 

15. 50η8,᾿) ἃς Ὑ.-τῦῖσιῦ ; ἴον ὁπ ἀααρ!ίοι ἴο ἔννοῖνο 
Β0η5 ΟΟΪά ποῦ τπᾶϊζο {πὴ τέκνα τοῦ ᾿Ιακώβ ἴῃ ἃ. 

ΠαΡγαΐνα τυ ἴθ τορος. Μοιθονονῦ, ΤΊΠ8 ἢ 15 

τηθη ἰοπθ ΟὨΪΚ Οθ6 ᾽ἴῃ ΘΟΠΠΟΧΙο. ὙὙΠ ἢ {Π15. (ον, 

ἴῃ ΜΠ 10 ἢ, ῬγΟ θα ]γ, 5116 Πνεα ἀὐνὰν ἔτοτ Ποῖ [Ἀ0]10 05 
ἰθηΐ8, 

-καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ ----“ἀηα 115. σας 016,᾿ ΑΟΥ,,, 

Β. ν.6 
Θρέμματα ἰ5 βαϊά ΟΠ] ν οἵ ἀουποβίϊο ἀπ μια }5, οἰ ΕΠ ον 

[ε, οὐ ἀϑοὰ [Ὸν [οοἕ, -ττοαίι]ο, 

[6 γπ,  ΠΘπ ἢ 8ᾶγ8, θρεμμάτων ἐστὶν ὅτε πλήθη μυρία 
πρὸς ἑνὴς ἀνδρὸς ἄγεται τοῦ τυχόντος---τὰς γοῦν πολυ- 

ζώους ἀγέλας τῶν προβάτων, αἰγῶν, βοῶν, ἄγει ποιμὴν, 

αἰπόλος, βουκόλος, κιτιλ. Απᾶ Ρ]αΐο,8 ὅδε ὁ κόσμος 

ἡμᾶς ὅσα τε ἄλλα θρέμματα ξυνέστηκεν ὁρατά" Θρέμ-᾿ 

ματα, 18. α͵8ο 8814 οἵ ποιιβοο] ἃ βουναηίβ,; 1᾿, Μιϊτονθ 

ααοίο5. ἔγνοῦν ΟΠ ]ον,}0 ἩὙΥ̓ΤΩ ΚΑΙ ΤῊ ΓΥΝΩΑΙΚΙ 

ΜΗΤΨΡΙΩ (ἰοτία ΜΗΤΡΙΑῚ ΚΑΙ ΤΈΚΝΟΙΣ ΚΑ͵ΑῚΙ 

ΘΡΕΜΜΑΣΙ ΠΑΣΙ δα [οῖῃ Ἅ ΚΑῚ 

ΤΕΚΝΟΙΣ ΚΑ͵ΑΙ ΕΓΓΟΝΟΙ͂Σ 

ΜΟΥ͂ ΚΑΙ ΛΠΕΛΕΥΘΕΡΟΙΣ; πη κβαϊᾷ οὔ σαίεϊο, 

Ῥοοοοῖο, 

Πδποο, 

πηγή, ἴμ6 ΒΌΡΡΙΥ οὐ ναίοι, ἀνα ποῖ κρήνη, {86 δοίιαὶ, 
ΒΌΒ]., 15 βαϊᾷ ἴο Ὀ6 ᾿πιουμπη θη ; ἃ5. Ὀζγ Ῥαιβδῃ αβ,:, 

Κρήνη (Ὡδη ἀνα ῤῥίπτει ὕδωρ, Ὀαΐ πηγὴ, 

ῬΆΙ]ΟΥ ἀοῆποβ {δ 15. 

ΚΑΙ ΘΡΕΜΜΑΣΙ] 

ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 5. ΖΟ0ΗΝ, 49 

ΜΕΤᾺ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΕΜΜΆΤΩΝ ΛΥΤΩΝ ΒΟΩΝ 

ΤῈ ΚΑῚ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΩΝ ΝΟΤῸ.- 

ΦΟΡΩΝ (ἀοαθι]εββ ΝΩΤΟΦΟΡΩΝ). 
οἱ “ ποδὰ οἵ {πὸ Ὀτοοῖς,᾿ ---κρήνη τις 

| ει. 18. 

- πᾶς ὁ πίνων ----ἰ’ νῃοβόονονῦ ἀγιηκοίι,᾽" Α. Υ͂.; 

“ΘνΟΡΥ ὁ6 {πα ἀνηκ οι, ὶ. Ὑ.---ϑαπηθ βθηβο ; Ὀὰὲ 

Ἡ. Ὑ. 15 θεβξέ ; ψ ]ο ὃς δ᾽ ἄν 15. ψὸ}}] γτοπάονοα “ψΠο- 

Βοονον Ὀγ Α. Υ'. ἀπά Νὰ. Υ΄ ἴπ (Π6 [Ὁ]]ον Ἰπρ᾽ γ 86. 

γεν. 14. 

--- γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ---΄΄ 58}8}} Ὀ6 ἴῃ 

Βϊηι ἃ νγ.6}] οἵ νναίον," Δ. Ὑ. ; κ' 588}} θδοοηιθ ἴῃ Ὠΐπα 

[8 Μ00}} οἵ νναΐεν,᾽ ἢ. Υ. 

γῆς Βᾶνε βθθὴ {παῦ ἴξ βθθι!β δοβδὲ ἴο δορί {πὸ 
(ον ἦ Ὑ76}} ἴον. πηγή ἃηα φρέαρ, ἰπ νν. 0, 11, 129, 

᾿θεσααβα ἴῃ ἘΠ Ρ] 5} “ [οπηξαὶπ’ ἀηα “ νν6}} ἀγὸ ποῖ 80 

ΠΘΔΙ 680} ΟΥΠΘΙ ἴπ ΠΟ ΠΪΠσ’ ἃ5. {ΠΟΥ ἅτ ἴπ Οτθεῖς. 

Βαΐ 1π {{Π15 Ρυ]αθα πηγή 5ῃοι α θῈ τοπάογοα Ὀγ “Ἷουη- 

(απ. ὍΠ6 146 ἴο θ6 σοηνονθ Ὀγ {Π6 οτἰ βίη] ἰ5, 

811 ΘΥΟΥ ἤν Πρ ΒΌΡΡΙΥ οὐ τναΐου, ὑπ δθαυπάδποο οἵ 
ΨΒΙΟΘΙ 15 βθθη ὈΥῪ 105 “6 ]Πηρ ἀρ. Τ5. σου] ποῖ 
ἀρρθᾶν ἴῃ “ἃ ψ}6]] : θαξ 10 15. ον! ἀθῃῦ ἴῃ “ἃ ἔοαη- 
΄[αϊη. Ηδά οὖν ἥανιοῦκ πιοδηΐ ἃ “ ψῈ]},᾽ δ πουἹὰ 
'Βανε πβοά Ἶ;9 φρέαρ; θα φρέαρ οουϊά πον ἴῃ 

᾿ατθεὶς "6 ἁλλόμενου ὕδατος ; μΟΙ ΠΟΥ σου] ἴξ τοπάον Π 6 

ΘΧρυθββίοη. ον ΠΟΚΡ ῬΡΟΌΔΌΪΥ ἀβοὰ Ἶλλο» ασλο 

ΤᾺ Ὑ ]6:. 8 “ [Ὅη5,᾽ ἀπ 4}} ἐιο ΟἹ Ὑουβίοηβ ἐχοθρῦ 
ἴθ Α. ϑάχοι τομᾶον τπ6 τρεῖς ΠἸξογΆ  ν ; αἰνίπο ἃ 
αἰ δυθαῦ ἕουπι ἴον πηγή πα ἴον φρέαρ. 

᾿Βεβῦ γθηάονοα μοῦ Ὀν “ 5818}} θθοοπιο. 

] ψεῦς 17. 

| -Οὐκ ἔχω ἄνδρα ---“1 πᾶν πὸ μαβθαπᾶ,᾽" Α. Υ͂. ; 

“1 μᾶνα ποῖ ἃ πιυϑθαπα,᾽ ἢν. Υ΄.--ὐρίζον. 

᾿ς -π- Καλῶς εἶπας ---ἰ  ΤΏοι, Παβῦ τν 6 }} καἰ," ΔΎ. ; 

“Τμοα βαϊάϑε νο}},» ΠΟῪ. 
Λοοονάϊηρ ἕο {πὸ τρεῖς Ἰἀϊομι εἰπεῖν ἰ5 Ὀοεϊου. Ποτὸ 

ἴμδῃ οἰμμοι λαλεῖν, λέγειν, φάναι, κα. [ζ ᾿ὰϑ πο μοῦ- 

δεῖ, θα ΟὨΪγν ἃ 1 δουι. εἶπα, αι 9. δου. εἶπ 

ΟΜ ΉΠΟΪΝ γοίουΒ 0 ἃ {ἰπη πιοτὸ αἰβίαμς ἔπαπ {πὸ 1 δοῦ, 

'ΤῊΙ5 ταῦμου ἢΠ]8 ὑπ Ρ͵δοο οἵ ἃ ρουΐδοι, απ ἃ ἰβ τηοτὸ 

᾿ἀοβηῖίο. ΤΊο τνοπῖᾶπ δα Ἰπβὲ ΒρΌΚοα : 
᾿τπογοίοσο {πὲ {πὸ ΔΟΥῪ, 

Ὀν τς Ωρ] 5 ρονῦίοοῖ, ἀπ ποῖ Πἶκὸ τὸ Εὶ, Υ, Ὀγ 

86 ἱπηρου, ποῖ τνου]ὰ θ6 ἃ Ὀοΐίοῦ το ἀουίηρ ἴον 
(86 2. δου. Ἰβεβίοβ, εἶπα 18 νουῪ ἰγοαα πεν 
αϑοα ἴον τὸ ρου, 5 ἴῃ δορ οοΙ οκ,} 

Γενήσεται 18 

" 
ὉΥ ΟΥ̓ εἰπὸν, 

᾿ξ ΒΘΟΠΊΒ, 

ἰβ τισι Ε ἴῃ τοπἀογίηςς εἶπας 

εἶπον. 

πῶς εἷπας; ἣ τέθνηκε Πόλυβος ;--- 

β8 ἃ ὈγΥ Φοσαδίθ ἴὸ {Π|Ὸ ΠΟΒΒΟΠΡΟΙ 80 δα Ἰι5ὲ 
᾿ΒΡΟΚοα,, 800 αἷβὸ ἴῃ (4. Οὐ]. 8599, ἧς. ; νμοτοδβ ἴῃ 
] εἶπον μὲν οὐχ 

Στ ῶ 
ἅπαξ μόνον -- 

1 σὰ. κπκ 
94 

3 (ἀ.Κ. 
ὅβο 



50 ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ“Ο0ΗΝ. 

εἶπον τοίειβ ἴο {Π6 εττα ἘΠ ΤΕ θὲ Ἐαππσττ 91 

1 866 ποῖξ »α] 4, Δ η4 τηονα {πᾶ ὁμ66 ἴοο,᾽ ὅτο.} 
ΟἿ ΥΨΦΟΓ. δ0, 

8: 18- 

- καὶ νῦν ὃν ἔχεις---““Ὧπα Π6 ΜΠΟΠ [πΠοὰ ΠΟΥ 

πδδο τς Ὁ; 

ΤῊς ΔΑ. Υ. 15 τἱρμῖ. 

οὔ εἴπιθ ρυδβοηΐ : Ὁ Ἔνθ πιο 168 νου ῦ5 ἴῃ [6 Ραϑὲ 

οἱ [αῦ. ἐδ η5658 τ ἢ ψ ]Οἢ 1ξ τηὰν Ὀ6. σοηβίνοα ; ἀμᾶς 

ψ θη Ἰοϊποα τ δέ, δή, γάρ, αὖ {π6 θρΊπηῖπρ; οὗ ἃ. 

βοπίθηοο, ἐπουρῖι ἰδ τπᾶγ θ6 τοπἀονοα ἰπΐο ΕῊΡΊ] 5} 

ὈῪ οοπ)αποίίομβ, γοϑῦ 10 5111] σοί! ηβ 15. ΘΠμνδοῖου Ἰῃ 
ατοοῖς. Ηδριθ, δομηϊηρ; αἰξοι ἔσχες, 10 ΟἸΘΑΡΙν ἀοἤπΠ68 

ἔχεις, “ποτὰ ποὺ Παϑ αὖ ργθβθηῦ :᾿ ΔΙΓΠΟῸΡἢ. {18 
νου] παγο θθθη θειίον ατοεὶς, ὃν νῦν ἔχεις, ἃ8. 1Π 

«πα πον π6 ψ Ποπὶ ποιὰ μαβι,᾿ ΠῸΥ., 

Νῦν, θη δάνου, 15. αἰνγᾶγβ. 

ἘΝῚ ΣΕ {815 ΕΣΤ πρὶν ζο., “ποὺ [ιαϑῦ βαϊὰ 

[815 ἐγαο,᾿ 1.6. “ἐσο]γ.ἢ 

οι. 21]. 

-ἔρχεται ὥρα .---“ (Π6 ποὺ οοπλεί,᾽ ΔΑ. Υ. ; ““8ῃ 

βοὰν οοιηοῖ,᾽ ἢ. . ὅτε οὔτε--““ θη γα 588}} 
ΠΟΙ ΓΠΘΥ 1π {818 πηουιπΐα!η, ΠΟΙ νοῦ αὖ δου ιβα] θη, 0 }- 

5810 {π6ὸ Ῥαῖμον," Δ. Υ.; “μος ποιῦπον ἴῃ 0Π15 
πιο ηΐδῖ ἢ, ΠΟΙ ἴῃ ΦοΓ ΒΆ] οι, 5118}} γ6 νουβ 0 {Π|Ὸ 

Ἐαίμορ," Β. Υ. 

Απ αἰζοπιρῦ αὖ Κϑορίηρ ἰο {πὸ αὐδεὶς σομβένι [0 ἢ 
15. ποῦ ΠΘΟΟΒΒΆΡΥ, ᾿ΠΔΒΏ]Ο). ἃ8 10 18. ποῦ 80 Οἶθ8}" ἃ8 
[Π6 τοῦθ ΒΠΏΡ]6 ΒΡ] 5}, “8η Ποὺ οΟπιοί,  ΠΘη 

γ6 518}} τνουβῃὶρ {π6 Τί ον ποι [Πον" 1ῃ. [818 τπουῃίαϊῃ 
ποὺ γοί αὖ Ψουβα]6πη.᾿ 

[Ὁπᾶρ. 1Υ. 

ῳ ΤΡΠεν,, Ῥ]αΐο, μανθάνομεν οὖν ὅ τι νῦν ἡμῖν ἐστὶ τὸ ξυμβαῖνον---3 

: τῷ μὰ τοῦτο ὃ σὺ νῦν ἐφθέγξω"5 ἣν νῦν λήθην καλεῖς, ὅζο.( Υει γεν. 92. 

ἐλ γα ἐπα βοπιθν μαῦ ΡΔΙΆ]16] ραββαρ68, 6.5. ἴῃ Χοπο- Ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε---«“Υ γΟΥΒΠΪΡ ΥὙ6 

νε΄ Ὅστορ. Ρμοη,5 Καὶ νῦν, ἔφασαν, τούτους λαβὼν ποίει, το. Κηον ποὺ νι μαΐ,᾽ Α΄ Υ. ; “Υ ψόουβῃρ μαῦ ψ ΒΟ ἢ 

5 10.486. καὶ γὰρ νῦν, ὕτε---ἐκινδυνεύετε, ὅζο.,6 ψΠΟΙΒ νῦν 18 Υ6 Κπον ποὶ,᾿ ΠΥ. 

βαιἃ οἵ {1π|6 

ἘΡ ἘΠΕ: Ῥ]ΑΓΟ.7 ΤΟ «ΥῈ 
ὌΝ 

παντὸς τοῦ εἰναι" 

ΤΊις Β.. Ὑ. ἀρρθᾶνβ αὖ ἢγβύ βρη θοΐίον ὑπὰπ Δ. Υ. 

10}, πον νυ ἢ 6655 το ηου5 ὑπ ατθοὶς πιο 6 ΘΟΡΤΘΟΙΪΥ 
τμαη ἢ. . ΤῈ βθηβ ἴῃ τρεῖς 15, " Υ6 γΟῦΒ ΠΡ ἃ 

Ῥτγεβθηῖ. [15 ψῈ}} δχρ]αϊποά Ὀγ 
Ξ ᾿ ΩΝ, 

μὴν νῦν ἀεὶ τῶ ροσ τ τῷ ἑνὶ διὰ 

ἔστι γὰ ὰρ ἀεὶ νῦν ὅταν περ ἥ. 

Βαϊ “πον, ἐποῦρ ἢ 1δ 15. δὴ δάνοι οὐ {{π|6 ριδβοηΐ 

ἴῃ Ἐπ 5}. 88. νν 611 ἃ5 1η ατθοῖς, γοῦ τη ΠΡ] 15}. 10 15 
Αἶβοὸ ϑεῦ 48 ἃ Θοῃ)]αηοίίοη, δοοουἸηρ; [0 {π6 Ρ]αοα 1 

Οὐσαρίο8 ἴῃ (πα βθηίθποο 76 Δ. Υ. πιαῖζθβ δὴ 
αὐνονῦ οὗ 1ξ 5 ἴῃ Οὐθοῖς, Ὁ. οϊπίπρ Ὁ το {π6 νϑρὉ 
ἐἢον δαβι. ΤῈ Τ.. Υ,, ποννανϑι, 1565 10 45 ἃ 60η- 

Ἰαποίίοι, Ὀγ Ρ]δοῖηρ 16 [αν ἔγοτὰ {Π6 νοῦ} δηα δἱ 
{π6 Ὀοριπηϊπρ; οἵ {πὸ βοηΐθμοθ, “Δηαἃ ποὺ μ6 ΨΥ ΠΟΙῚ 
ποὺ Παβί.᾽ ΤῊ]Β ἈΡΡΘαΥ5. ΠΟΙ ΠΟΙ 50 ΘΟΙΤΘοῦ ΠΟΙ 80 

Ὁπϊηρ οὐ Ῥούβοη ΜΠ]0} γο Κπον ποῖ ;᾽ Ὀυΐ Τὶ. Υ,, 
τηΆ το 5 10 βαγ, “Υϑ ψ υβῃὶρ {Ππᾶῦ ἡ Π10}}, 1.6. νυ μαίονου 
γ8 ἵτπονν ποί.᾽ Ποῖο {Π6 56η86 15 τοϑίνοίοα Ὀγ προσ- 

κυνεῖτε, ἸΠΑΒΠ] Οἢ ἃ5. ἴΠ 6 βδιηαυδη8 αἸἃ ποῦ ἡνουΒΕ]ρ 
ΘΥΘΡῪ {Π|Π 6’ ; θα οὨΪν 414 πού ἱκπονν μπὶ ψ Ποπὶ {Π|6 Ὺ 
ΜΟΙ ρροά οα Μοπηῦ Οουΐσιιη. 80. 15 ὅ γοβίυοίοα 

ὈΥ [π6 οοπίοχύ ἴῃ λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν! ἴο ΟὯΘ 

δοῦ οὐἱν οἱ Μαῖν Μαράαδϊοπο, ἀπ ποῦ ἴο 8}} 5116 αἸά. 
Τλκονβο ἅ ἴῃ 5. Μαιῖς ἰχ. 9, 5. Το χ. 98, 94; 

ΟἾθαν 85 ἴῃς ΔΟΥ͂. 

- τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας ---- 1 {Π|αὖ Βα! 480 ὕποὰ ρα Ϊν,᾽ 

ΑΟΥ.; ““ἴὰ {818 μαβῦ {ποὰ βροίζοῃ ὑγα{},᾿ ΠΥ, 

ΤΊιο Τὰ. Υ.. 15. τρῦ ἴῃ. το ουηρ; εἴρηκας Ὁ {ΠῸ 

Ρουιΐ, ; θαΐ εἴρηκας 51 (ο θῈ {Π6 μονῇ. οἵ ἐρῶ {αΐ. οἵ 

εἰπεῖν, τηῖϊσηῦ. αἰδο Ὀ6 {π6 μου. οὐἨ εἴρειν----ἴΟΥ, ἃ8 
Δἰνοδαν τηθηξοποα,8 τὸ λέγειν δή ἐστιν εἴρειν, 58 Υ8 
ΡΙαίο,9 5 {πὲ ψ Ποῖον 

εἴρηκας ΘΟἸ165 ἔοι ἐρῶ οὐ ἴγτοιη εἴρω, 16 τηθδη5, “ὑποὰ, 
μιαϑὲ βαϊα᾽ υδίμον. {πάᾶπ| “(πο Παβ ΒρΟΚΚΘῊ :ἢ 

ὅ ἴῃ 5. Μαῖίι. χὶϊ. 9, ὅζο., ἅτ Πμ] θα 1π ππθδηϊηρ ὈΥ͂ 

{π6 βιθ]θοῦ. πηδίίου. Δ. Υ. {πουοίονθ 18. υἱρῦ ἴπ 
τὉ Πἀθυηρ; ὅ Ὁ. “ὉΠαῦ ψ ΒΪο ν᾽ ἴῃ δ. Μαίῦ, χιϊ. ὦ, βίποθ 

τι τοίουβ ἴο ὁπ6 δοῖ οὐ μ᾽ μοὶ Πρ; ΘανΒ οὐ δον ; θὰ 
᾿πΆΒΠ1 10 }} ἃ5 προσκυνεῖτε 18 ἃ ΚΌΠΟΡΆΙ (οΓ ΠῚ ἃ Πα 1180] 

ἴο τηϊἰβοοηβίνποίίοη, ὅ 5ῃοι ἃ 6. Ἰϊμηῖ ο ἴῃ ἸὐπΠρ 15} 

[ο ὁπ οδ]θοῦ οἵἠ ψουβῃΐρ, ὈΥ̓ γον ηρ; 10 ἃ8. Α. Υ͂. 
μαᾶ5 ἄοπθ. Οἱ {πὸ ν μο]6, ὑπο, Δ. Υ. 15 θ686. 

κυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν ----ἐ γα ἵππον τυ Πδῦ νγ8 ὑγουΒῃ 10, ΔΟ.. 

ἰδ. σου τα ἢν πθαιον {πὸ Οὐοοὶς ὑΠμδπ “ νγ6 ὙγΟΡ ΒΒ} 10 {πῇ 

5. 566 ποῖρ 
ἘΠ ῚΣ 

9. ΟΥ̓ΔΙΣ]. τὸ γὰρ εἴρειν λέγειν ἐστίν.}0 
δ, 

Προσ- 

1ὸ Τῦ, 34, 

γοΐ ἐρῶ, 

ἔγομὶ ῥέω, ταῖρι! αἶβὸ θ6 τοπάογοα “ἴο αἴΐον.᾿ Εἴρηκας ΜΈ]ΟΙ,, 1.6. ψ]αίβοονον, νγὸ ἱκπονν,᾿ ἢ, ΔΩ 

τοῦτο, “ἴμοι Παβέ βαἱᾷ {118,7 ἀληθές, τ΄ ἔσο, 1.6... --ὔτι--ς ον, Α. Ψ,; ““Ὀεοδιβο,᾽ ᾿ὶ, Υ.---θοξίον, 
11 σοτηπι. ἕ ἘΞ ἸΣΡῺΪ1 Ϊ Ϊ . τὸ δὲ μα σαν ταν ἐςγα]ν.᾽ ΟΥὐροη" ὉΠ ἀονβίδη 48 16 δάἀνου]8}}γ : τὸ δὲ. 

ἤτ» γεν. 28. 
τάχα ᾿Αλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ---“ Βαῦ Ὁπ6 που σοιηο.},᾽» Ἄν 

( ον θοῖς δα ποιὰν οοπιοίἢ,᾽ Τὶ. Υ΄.---θοίίου, 

-- καὶ γὰρ ὁ πατήρ---“ ἴον {116ὺ Τα ]ιοι' 86 Ἰκ [ἢ Β10 ἢ 
το ψουβὶρ Η μι, ΑΚ Ὑ. ; “(ον βιοι {π6 ᾿αί μου α]80 
ΒΟΟΙΚΟΙ ἢ 88 ΗΠ 5. ννουβῃρρονβ, Πὰς Υ,, 

ΤῊς Π. Υ. 5 τρί! π΄ τοπἀουϊηρ; προσκυνοῦντας ὈΥ 
ΜΟΥΒΠΙΡΡΟΙΒ ;᾿ θὰς “ [ογ--τῖμο Ἰδέ που «50, ἀσ65 

- ᾿ ἣΣ ΝΜ Ω Ν ᾽ ΄ ᾽ ΄ - 

τοῦτο ἄληθες εἴρηκας, οἱονεὶ ἐλεγκχτικόν ἔστιν, ὡς τῶν 

προτέρων οὐκ ἀληθῶς ὑπ’ αὐτῆς εἰρημένων" καὶ 

οὐκ ἣν ἀληθὲς τὸ, οὐ συγχρῶνται ’]ουδαῖοι Σαμαρείταις" 

αὐτὸς γὰρ ὁ ’]ησοῦς---συγχοῆται Σαμαρείταις, ἵνα καὶ 

αὐτοὺς ὠφελήσῃ. ΛΑπά Νοπημ8,].ο, τοῦτό μοι ἀτρεκέως 

ΤῊ 15 ὁη6 οὗἩἨ ἔποβο σαβθ8. ἴῃ ΜΒ ]Οἢς θοίἢ 

Οτοοὶς ἀπα Τιαΐίη δα]θοίίνοβ παβϑῦ 6. τοπάονοα Ὀγ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΙ Πρ; Δάνου5, 85, ποὺ ἰην τα5 Γδοἰβεϊ, “ μοι ἡ 

μυβήσαο. 



σπρ. ΝΟΤῈΒΚΒ ΟΝ ΤῊ ΘΟΞΒΡΕΙ, 1Υ.] ΛἈΟΟΘΟΝΘΌΙΝΟ ΤΟ 5. 20Η Ν. δ1 

1 5608 
ῬΆΓΆΙ1ΟΙ οαβο 
ἶπ ποΐε οἷν. 
1, δ. 

31, 139, 

3 Ησοπι. 
χχχίν, 

41. 1830. 

ποῖ Ἔχρτεββ καὶ γὰρ ὁ πατήρ. 

γε ἴῃ γὰρ {γε ἄρα) ἰβ ππϑδηΐ ἴο θθαν οὴ τοιούτους, ἀπὰ 

ποῖ οἢ πατήρ; ἴ.6. “500}}, ἃπἃ πὸ οἴμοιβ, ἄθθβ {ΠῸ 

ῬΑΤΗΕΚ 566} :ἢ᾿ ΨΠΟΙΘΔ5, 85 ἴΠ6 Βθῃηΐοποο ΠΟΥ βίδηεἰβ 

ἴῃ Β. Υ., 16 βθοηβ ἴο ᾿πρ}ν {παῦ “ἀπ ΒΆΤΗΕΝ 8180, 

85 Ὑ}6}} 88 Β0Π6. 16 οἾ56, βθ} κι 8β10}} νου Β Πρ ρονΑ.ἢ 
Βα {πὸ Οτθοῖκ πιθδη8 “ ἴοι 8110}, δὲ Ἰθαβί, (ου ἴῃ- 

ἀεε,) (μ6 ΕΑΤΗΕΠ 56} κοῦ] ἃ8 ΗΒ νου ΠΙρΡοΥΒ.᾽ 

Ψ εν. 234. 

-ἰν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ ----““ἴὴ Βρ᾽ τ ἀπ ἴῃ {γα },᾿Ὁ 

Α. Υ. ; “Ἰὰ βριγιξ δηὰ ἰγυ,᾽ ΒΥ. 
ΒΕ ΘΕ Βρθακίηρ Α. Υ΄. 15. {Ππ|ὸ τποϑῦ σουθοῖ ; [Ὁ] 

ὉΠ|688. βριγῖῦ ἀπὰ γαῖ 6. πο {Ππϊηρ:, “1π’ Βῃου!ὰ, 
οοπια θοΐοντο οδο. 6 Α. ϑαάχοῦ Πιὰ8 Ἰά!οπηδΕ οΆ}]γ,. ] 

Οἢ. ταγσο ἃηδ οὁἢ. ΤΟ ΕΘ, ΌΠ617.6, “ἴῃ Βρ᾿ῦ πα ἴῃ 

ἐγαςἢ,᾽ 1.6. “ ΒΡ᾿ΡΓΔ}ν ἀπα ἐρα]ν.᾽} 

γεν: 37. 

---μετὰ γυναικός---““ ἢ (μ6 ποπιδη," Α. Υ͂.; 

“1 ἃ ψοπιδη,᾽ ΚΕ. Υ.--τίριέ. ΤῊ ἀἰβοῖρ]οβ γοη- 
ἀεονοα δ Π|Ὶ5 ἐαἸ Κίη συ, ποῦ τ} ἐΠπαῦ ῬΑΥΕΙΟΌ]81 ὙΠ 81, 
Ῥὰῦ ΜΠ δὴν πνομηδη δ 8]]. 

---οὐδεὴς μέντοι εἶπε---“ γοῦ ΠΟ πηᾶη 8414," Α. Υ.; 
“ἐγρί πὸ ὁπ 8αϊα,᾽ Τὰ. Ὑ.--οθοίίον, ἃ5. οὐδείς Ἰπ]0}168 
τῶν μαθητῶν τιηἀονβίοοά. 

ΝοΠΠ 152 το πᾶουβ {Π18 Ῥαββαρο ἔπιι18, 

οὐδέ μιν εἴρετο Πέτρος, ἅτε θρασύς" οὐδέ τις αὐτὸν 

τολμήσας ἐρέεινε, τί δίζεται ; ἢ τί μετ᾽ αὐτῆς 

φθέγγεται ; 

γεν. 29. 

--μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός ;---- “15 ποῦ {Π158 {Π6 

Ομ εῖϑὲ ὉὉ.Α Ὑ. ; ““φαη {Π18 θ6 ἴ6 ΟἸτϑὲ Ὁ ΠΥ. 

ΤΊ Α. Υ. τϑηάθιβ μήτι ἴῃ [Π6 ΒΆπΠ16 ΨΥ ἴῃ δ. 

Μαίι. χὶϊ. 33, “15. ποῦ {18 {ῃῆ6 ὅοῃ οἵ αν Ὁ κἱ 

ἈΡΡΟΔΥ5. τρθε!ν. Μήτι ἴῃ 800.) ἃ ῬΑΒΒΆΡῸ ἃ8. {Π]8 

ΒΘΟΙῚΒ 0 10} 1658 ἀουδὺ ἴπ {πὸ ταϊπα οὔ {Π|Ὸ βρθάκον ἕζο. 
{πὰ “ ὁπ {118 "θὲ ᾽ ὃ, ΟΠ εν βοβίοιηϑ βᾶνβ {μαὺ {πὸ 
Βαπιδυϊ δ νΟΠπΊΔΠ, οὔτε ἀπεφήνατο σαφῶς, οὔτε ἐσί- 

γησεν" ἀπ Νοπηιιβ," Ι. ο. 

- ἢ ῥά νυ Δαβὶδ 
Υ ᾽ ΄ , Γ ᾿γ 

οτος ἀριστογόνηιο βοώμενος νιὸς χάνει : 

γεν, 50. 

᾿Εξῆλθον οὖν----““ ΤΠ οη {μογ ψοηΐ οὐἱ," Α. Υ; 
“ἼἼιον νοηΐὶ οὐν,᾿ ΚΟΥ, 

5... ΟΠινγβοβίουη. ἄθθβ ποί ρσῖνθ {{8 βαβθβασο, θὰὺὲ 
Οτίβοπ 1. 6. [88 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως, νοι {Ππ|Ὸ 

Δύπιθη., ἰθουβ., ἀπ Ῥοῦβ. (ῺῸ]]ον. ΤὴῈ ΜΟΏΡΒΙ. 

Βδ5 " νοτὸ ; ϑαμα, “Ἰριταν ; κα. ἀπὰ ὥγυ, " ἀπά ;᾿ 
Αὐδ. δπὰ Δ. ϑαχ. "ἴθ ;᾽ γα] 6. “ ἐγρὸ. 

7 }6 τοϑέν! οἱϊνο ΟΣ οἵ 

Ξ-- - "---" - ----- 

--καὶ ἤρχοτὰ Ἢ ὁ8η16,᾽ Α(Ο Ὗ. ; “νψοῦθ σοιηΐηρ,᾽ἢ 
πον: ---οοτοοίῖγ. 50 α͵80 ΟΣ 1 

ἔνθα χρόνου μεσσηγὺ, πρὶν ἄστεος ἔκτοθι βαίνειν, 

στεινομένων νεφεληδὸν ἐπήτριμα κύματα λαῶν. ΄ Ἴ μα 

γεν. 82. 

-- βρῶσιν ἔχω---““1 Πᾶνα πιραΐ,᾽) Δ. Υ͂, δπᾷ ΚΕ. Υ. 

10 ἀοε58 ποῖ ἃρρθᾶγ γὴν Π.. Υ΄. ἴῃ νοῦ. 8, ἐγδηβ]αἴοβ 
'τροφάς “[οοἀ,᾽ ἀπ Ποῖ βρῶσιν “τηραῖ᾽ ψ] ἢ} {πὸ 

ΔΟΥ. Τῆι Α. ϑαχοῃ 865 πηθζθ, " πηϑαΐ,᾽ 1.6. ΔΗΥ͂ 

μΐηρ; ἐπα 15 οαΐθῃ, [οοα ; τροφαί 15 ταί μον " νοΐ] 8᾽ 

ἊΠδη “ [οοα. 

γεν. 59. 
᾿ --φαγεῖν---“ ογῆΐ ἴο εδἱ,᾽ Α. Υ.; 

[ἐδ Ὁ ΒΥ. 
᾿ς ἘΟυρ θ᾽ 18. ἱποουγθοῦ]ν βρεῖς ἴῃ θοῦ οα868. [1ὲ 
αρμῦ το θ6 “" ἀπιρηξ,, ἔοι ἐῃ6 Α. ϑάχοι αἷς, ἀπ Πς, 

ρας, “Δα ρ  ,᾿ “ Δην ηρ.᾽ 

οασῃς ἴο 

γεν. 84. 
-ἶνα ποιῶ τὸ θέλημα-τ-““ἴ΄ο ἀο {86 ν}}}, Α.Ὁ0Χὕ.; 

“το Ὀ6 ἀοίηρ {π6 Μ1}}, ΒΥ, 
Α ροοά ρδιΆρῃγαβο οἵ {πὸ ἰοχί. “Τὸ ἀο᾽ ἀο65 ποΐ 

αὖ 8}1 οοηνου {Π6 ἱπίθηξίοη οἵ ἵνα νυ} ἐπ Βα] αποῦῖνο 
ποιῶ; “ἴ88ὲ 1 ἀο,᾽ οὐ “{παῦ 1 πιᾶν,᾽ οὐ " βου] ἀο,᾽ 

μου] οἰλ που ποῦ ἄσγθθ ἹΠ} ὑπ Ἰάθα οἵἨ ἃ σοπίϊπααὶ 
᾿δοίίϊοῃ, οὗ [οοά, πον πιθηΐ, ἀπ οὗ βαρροτί ἱπιρ!ϊοὰ 

ἴῃ ἐμὸν βρῶμά ἐστι, οἵ ἔποβθ Θχρυθββίοηβ νου θ6- 

'βρθδῖς Ἰπα ΠΥ ΟΥ' ἱπη ρ Ββ  Ὀ1Π1ν ἴο ἀο {πὲ ν}}} : “ ἴο θῈ 

ἀοίηρ {Π6 Μ}}}},᾿ ΒΟ ΟΡ, ΘΧΡΙΌΒ865 γ06}} {πὸ Οτθοκ. 

| γεν. 85. 
᾿ς πο ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, τις ΒΘ 014, Γ 88 Ὺ απίο γοῦ, Τοοκ 

0η,᾽ Α.Ο Υ.; “1ο, 1 βὰν ἀπίο γου, Βεμο]α," Κ.. Υ. 

Οα ἴπ ἡ μο]6 {πὸ Δ. Υ. ἀρρθαῦβ ἕο Ὀ6 {πὸ Ὀοβί, 

“Το "ἢ 15. ῬΙΌΡΟΥΙν ἴπ6 Δ. ϑάχοι ]ὰ “Ὁ "' ἀβοὰ ἴῃ 
{Π6 νοὺ. 88, ἰὰ οορ “Ὁ Μαβίον "2 δηᾷᾶ “οἱ "᾿ ἴῃ- 

[61].») 858 1ὰ ἤρθτ, “ΟἸ! ν᾿ μδὲ τᾶν ΑἸπεσν αον ἀο,; 
1ε ἀγαννβ αἰξοηξίου, 6.5. Πμ του, Πρ σθῃ, 

Ιὰ ἢ πὸ ρισοζοδθ μθ, "Τοκρ, ΠοκΡ, ἰὸ Ε αν ΜΝ Ὸ 

ποῦ ριορμοβὶθα "4 θὰξ ᾿ξ ἀοοβ ποῖ ροϊμξ ἴο δὴ οὐ]δοῖ 

88 ἀὁ ἰδού ἀπὰ “ΒΟ ΒΟ] ἃ,᾽ ΓἈπλ Πα ν]ν “Ἰοοκ,, 56 "ἢ ΒΟ ἢ 

15 δὴ ΔΑ. βᾶχοῃ ἰάϊοπι, 6.5. Τοσα πὰ ἢ ΘΕπὸ πὸ. τοῦ 

Ἴποδοῦ [Ὁ } “ΤΟ πον  Ὀε ο] ἃ Ποτο σοὸβ ἔιο 
Ταῦ οἵ ον "δ᾽ ἸΙοτο, μονονον, ἰδού 8 18. [Ὁ]]} 

᾿ππρδηΐης οὗ “ΠΟΙ "ἢ Τλοβα το ἱπεου)θοιϊο5 “1 
Δ η4 “ θΟΠΟ᾽ Δ᾽ ἀτὸ ὈΥ ΠΟ ποδη8. ἀδοὰ πα βου πηϊ παίον 
ἴῃ ἔδα Ὀδδὲ τι ίο 8, κὐρὰ 8 πὸ Α. Υ., Μιηίοι, 

ΘΒΔΚΟΒροατο, ὅτο, ; οὐ. 

Ναξ. οὔ, 
Ουκζπνετί, 
Ρ. Μο, 

Ἡσπι. οἱ 
Αδοσηκ, ἢ 
806 

ΒοΟσΟ Ηεν. “ΝῊ, ἰο γοὰ πον, 1 παᾶνο βροκο ἴο (06 ῬΌΓΡΟΒΟ 
ΣΝ 

ΔΑπὰ αἶβο, 
βοσῃο 3 

Απερ. “Τὸ γοὰ πον ; γοὰ ΠΥ "ἢ 

Ξ΄ἬἭσπι. ἢ 

3 10, ν.77. 

“ “εις, 

» 5, Ζόνη 
', 36, αὐυοϊοά 

» ἴθ ἘΠἸΓ Ήοπι. 
οὴ Κ, 72 0ῃη 
Βαδρί. ν. 350 

Γ͵ν, δοι , 

ὁ ΜΊΗίοταῚ 
Ταῖο, δες ἰ. 

! 

Ϊ 

| 
Ϊ 
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1 κ, ΕΘΝ. 
Π|. δοὲ τ, 
86. 4. 

2 Ῥαγ. Τοῦ 
1], 

5.10.1. 

Φ Ατηπη.30. 
εα. Β. 

5. Ττδοῖ. 
1081. 

Ὀν ΜΌ1Ὰ, ηισάα, νον ῬΙΌΡΔΌΪΥ οομλο5. {πτου ἢ 

{πὸ Ῥουβιαπ ἔσοῖα {ΠπΠ6 Ζεπα πιαξάα, πιατακο, “ τἰοῖ ἴῃ 

δ 5,’ “οιΠΟῺ] ; κα 1Π6 βθῆβε οἵ {πὸ ραββᾶρδ 
ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 ΤΘΟ ΙΓ {}}15 το ἀθυϊηρ οὗ μισθός. ον ὈΟΓΝ 

“ΒΟΥ ἃπα “ὙΘΔΡΟΙ τϑοοῖνο “ ψαροβ’ [ον ὑποὶν τ6- 
ΒΡθοῦϊγθ ὑψοῦ]. ἢ {Π|6 “ΤΘρου᾽ 8ἃ΄οπθ, που υοΥ,, Υθοοῖν 5 

“616 τουνανα᾽ οἵ {Π|6 βουγθυβ [01] δα οἱ ἢἷ8 οὐ, ὙΠ 

Ἰ16 σΆΡΓΙ65 {ῃ6 5ῃθανο5 οἵ Πἷβ παγγοβί. 

Βυι,} 
ΑἸοςίου. “Ἰιοοῖ μον 1 ἀπὶ ὈΘ τ ]ἸομΘα ; δελοῖα τλΐῃμ 6 ἈΥΠῚ 

15, {κὸ ἃ Ὀ]αβίβα βαρ! ηρ, τ πον ἃ ἀρ. 

ΔΑπά Μηῖοη,2 
- “σὴ ἴο 

Α νἱοϊοηΐ οὐοββ ψἰηα ἔγο πὶ οἰ Π 6. οοαβ 

ΒΙον 5 1Π6ηὶ {γᾶ ηβυθυβε.ἢ 

Δπαᾷ,3 
-- “80 1Πϊοκ 1Π6 δϑὺν ογονα 

ΒΘ σδυτη᾽ ἃ ἀπ πο ͵6 βίσαιτθη᾽ ἃ ; {1}} 1ῃ68 βρη] βἴνθῃ 
Βελοϊά ἃ οπαογ "ἢ" γεν. 57. 

Τπ {π|85 νουβα “" Βειο] ---Ἰ"Ὲ αρ γοῦν ογοδττσαη ἃ ᾿Εν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός --““Απᾶ 
Ἰοοῖς ομ᾽ οὗ {πὸ ΑΔ. Υ. βθθπὶ τποῦθ παύαν ]ν ΠΙπ]κοα 

τορϑίμον ὑπδῃ ““1ο 1--- Ὁ ἀρ γοῦν ογ65---δπα Ὀ6Π01 
οἵ Τὶ. Υ΄, ᾿παϑιμιιο} ἃ8 “ ἸοοΪς οΠ᾽ 15 1Π ΘΥΘΙῪ Τθβρθοΐ 
Ὀείίον {πὰῃ “ΘΠ ο] 4. “Τὸ θ6]014᾽ 15 οὐ βΊ ΠΑ }}ν {ΠπῸ 

ΒΔ. ἃ5 “10 θ6πο  ἀ᾽ ἴῃ {Π6 βθηβ6 οἵ “ θθμοϊάθη,᾽ 

ΠΘΙΟΙΠ 15 {πα΄ βαυίηρ {ππ6,᾿ ΔΑ.Ο Υ.; “ὸν Πογοὶῃ 15 
[[ἈΠΠ]1641 ἐμαὶ ὑσιια βανιηρ',᾽ Π.. Υ.---θοῖίον. 

-ὖτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίζων --- 

“0η6 ΒΟΥΘΟἢ Πα] ΔΠΟΥΠ ΟΡ γϑαροίἢ,᾽ Α. Υ. ; ““Ὁπ6 185 

{Π|6 ΒΟΥΟΙ Δηα ἃΠΟΙΠοΥ {Π| τθαροι", πὰ. Υ, 
“Βοππα,᾽ οὐ “οὈ]15 64. [ΤῈ 15 186 Α. βαχ. θ6- Πθα]αη, Τ|15 15 ποὺ οῃἱν ἃ θοίζει: γθμουϊηρ οὗ (μ6 τρεῖς, 
“ἴο πο! Ὀγ,᾿᾽ “ἴο φοπβιαον, 11. ἀπ ἢρ". “ἔο οὔβουνο ;᾿ θαῦ 10 5665 150 ἴο δχρύδβδβ θοίίον ὑπὰπ Α. Υ. π6 
ΨΠΘΡΘὰΒ θεᾶσθαι ἰ5 τὸ ὁρᾶν τι τῶν τεχνικῶς γινομένων, σδοπέναϑι ἰηξοπαοα ἴῃ ὑπ ρτόνοι θοίνγθθῃ ὑπ ΒΟΥΚΟΡ, 

οἷον πάλην, παγκράτιον, γραφήν," 4180 “ἴο νἱον,᾽ ἴο | ἐἼ7Π}0 Βουγ ἢ} ἴῃ Προ, ΔΠ4 {ΠῸ τϑᾶρον, γγη0 “ ρδί μου ἢ 
“ἸΟΟΚ ἀΡΟΙ,᾽ (θέατρον, θεαταί, “ βρθοίαίουβ,᾽ ταῦπον [πὰ 5. 5ἤδανοξ. ψιῃ 7ῸῪ ;ἢ 116 βεῆβ οἵ ψ μοὶ 15 Βοπι6- 

“ΒΘ ΒοΙ οι ;) ἴο “ οοπίοιηρ]αίο,᾽ 6.5. ϑορθοο 65,5 γγμαῦ Π|κὸ {π6 μι 6}} πον 

ἰδοὺ θεἄ σθ:ε πάντες ἄθλιον δέμας, (ΞΟ νῸ5 ΠΟῚ ΨΟὈΪ5. Π16} ΠΕ α015 ἀρ685,᾿ το. 
ὁρᾶτε τὸν δύστηνον --- μ 

Μοτθονοι, ἃ5 7800} 5 Μ6}1 8 οῃ. ὁπ οὔ [π6 Ἰονγον οἵ ΥἸΡΡῚ] ; 5. ΟἹ γβοβίομηξ ἀῃαἀονδίδη ἀβ μισθός οἵ 
ΒΡαῚ5. οἱ Μοιπί Οου!ζίπι, ΒΊ ον {Ππὰπ {Π|6 Ρίθοο οὗ “τονατὰ ;» τις πὐσίο ὃ ΠΤΕΡΟΥ͂: καὶ τίς 9 ἩρΡΎΝ Φ 

Βτουπα δαοοῦ βᾳνα ἴο Ψο56Ρ}}, Μν Β]Ο.. 1165 ἴῃ {Π6 να] 7 69 Φς ον ΤΥ ας θὰ ετΑ ολ ΚΑ ΩΣ τ᾽ ὍλΑ έμεα στ 

θοῖονν, “Ἰοοῖς οὰ {πὸ ἢ6]45,᾽ Ὄχριθββοβ ψ)6}} ψηαὺ {Π6 Ἐὐ καῖ αν ΡΨ ϑ ΚΟ ΟΠ λτῸ "πτ Μέμνηται δὲ καὶ 

αἰβοῖρ]65. πντιϑῦ πᾶν ἄοπο ψ μοι οὐν ϑανιοῦκ βαϊα λόγου παροιμιώδους περι Φεροβενονν παρὰ ἐπ λλτλιις- πος 
{15 ἴο {Π6π|, ΔΙ Πουρ Ἠδ πιθαηΐ ἴΐ Πρυγαίίνε!γ. Το Ἔ ΛΕΝΟΣ οἱ ΤΌΛΛΟΙ; ΕὐτΟτΕ ἌΛΛΩΣ όταν “τα 
ἘΟΕ ἔπ ν ὑπ 8 πὶ ΤΙ ΟΙΘα. ὈπῚ ὕποπθ ΠΒ]5 το τι, {80 ὉΠ στ σεν ΛΟ τρυ- ἀρ τονε ἀ ΠΟΤΌΝ ἘΣ Δ 
ΒΆΠῚ6. ῬΟΒ ΓΟ, 85. 1 {ΠῈΥ Πα Ἰοοκοᾶ οἱ {Π6 βᾷπιοβ “7, οὗτος ὁ λόγος ἐνταῦθα μάλιστα τὴν ἀληλον το 
ἔγοπὴ {Π6 ἌΡΡΟΙ τον 5. οὗ βθαΐβ ἴῃ ἃ ΟἿθοὶς διηρῃὶ- “7 ἐπ Ωῦτο ΚΠ δία ᾿ ὑμεῖς δὲ 
{Πμραίγο. Ιτ ους κα ρ ποὺς τους ἐκ τῶν ἐκείνων πονῶν ὰἀ μαᾶασ θ ει. 

---ῦτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη---““ ἴθ᾽ {ΠΟῪ 816 

ὙΠ αἰνεδν ἰο πδινεβί,᾽ Α. Ὑ.; “(Παῦ {Π6ὺ ἃγ6 
γΠ]τ6 ἴο παννοβί αἰνοδαᾶν," ἢ Υ. 

“Ταῦ ἴοι ὅτι 15 θείίεν {πὰ “ ἴον ; Ὀαξ “ αἰνοδᾶν᾽ 

15 Β ΓΟ ΪΥ Ἰηζοπ 464 ἴο ααΔ} 1 ν “ ἀγὸ :᾿ 10 5 υ] ἃ ἐΠπουοίουο 

θὲ πρᾶν ἴ{, “{παῦ {Π|6 ν ἃ. ἰγοδαγ ν]} 16 το Παννοβί. 

᾿Επόνησαν μὲν γὰρ οἱ προφῆται, 

" ΜΝ 
Καὶ οὐκ εἶπε, τοὺς μισθούς" οὐδὲ γὰρ ἐκείνοις 

» ε . 5 τος Ὥ τὰ ν᾿ ν 
ἄμισθβος Ὁ πολὺς εκεινος πόνος ἀλλά τοὺς καρ- 

, 
πούς. 
] 

γει. 88. 
--αοὐ κεκοπιάκατε ---“κεχοπιάκασι ---- γα Ὀρδίονοα πο 

᾿Ἰαθοιιν----]ουνοα,; ΑὉ νο ; “γο πᾶν θοβίονοα πὸ 
ΤΕΣ, 88, ἸΑΒΟΟΤΕ ΒΑΕ Ἰαροινοα,᾽ Τὶ. Ὑ.---οουγοοῦ. 

-- εἰς ζωὴν αἰώνιον ----"’ ἀπο ᾿ς οἴου), Α. Υ.;, 

“ἀη00 οἴουμα] ΠΠ,᾽ Β.. Υ.--ῶὶ Ὑ. 15 ποῦ ΟὨΪΥ ποΓος 
Πονίπρ ἔπη Ἰν. Ὑ.., θαὺ 10 ρῖνοβϑ βυραΐοι θα ρμδβὶ5 τος 
Κ ρίογ 8] Ὁ. Ρ]δοΙηρ; 10 αὔίου “ 11[6.᾽ 

γεν, 959. 

--ἐκ δὲ---πάντα ὅσα ----΄ Δηα----8}} ῃδὐ ονον,᾿ ΑὔΟΥ.; 

“ἐῃρνγ----8}} {Π1η 68 ὑπαῦ νον, 1ὰ. Ν.---Οἰ οἴου, 

-ὁ σπείρων ----ὁ θερίζων .----““ Ὡς {πὰὉ Βονο!," --- Πα 

[μὉ τοαροῦ," Δ. Ὑ. ; ““1ῃ βονίον," ---ι [16 τϑᾶρον,᾽ γεν. 40. 

Τὰ. Υ.---"οιίον. | --ἦλθον -- μεῖναι ---- καὶ ἔμεινεν ---- ἐ γοῦα ΘΟΠ16---ἰ αὐ 

δοπιο οἵ {πῸ ΟἹα Ὑ ουβίοηβ. βθοὰ ἰο πᾶν ππᾶον- Ης νου]Ἱὰ [ἀυτυ --τηἃ ΠῸ ἃροάο,᾽ Δ. . ; “οδῃη6--- 

βίοοὐ μισθός ἴῃ {Π6 5686 οἵ “τοιναγ,᾽ δηα πο ἡγαρ68; ἴο [αΥΥΥ --σδηα Ηδ ἰαυνοα, ΠΟῪ, 

84, 10 ἈρΡρθδγβ, τρην. Νοῦ ομἱν 18. “του ἃ [πὸ οἷ, ἷ, 39, {πὸ Η. Ὑ, γτοηᾶθιβ ἔμεινεν ὈΥ “10- 
τπρδηΐηρ οἵ μισθῆός, γοπαἀογοῖ ἴῃ {Π6 Β]ανοηΐο Ὑ οὐ βίο | τη] Π 0 ̓ 1 ῬΥΘΟΙΒΟΪν {ΠῸ βατηθ οᾶ806, ΤΠΟΙῸ 15 ΠΟΙ Ὸ 

1 ὅρο Νοΐθ 
ἡ Ὗοσ, 87. 

3 οι. 
χχχὶν, 



ΟῊΔΡ. 1Υ. 

᾿ Θη λαλιά 
66 Νοίε οἷ. 

1.1. 

γοϑὲ ππηρ] ἰοἃ ἴῃ “τοπηδϊποά᾽ {πὰπ ἴῃ “ταν θα, 1 18, 
ἐμογοίοιο, ἃ ἄτίον νου ἴον ἔμεινεν νν Π1Οἢ. τ α8. [ἢ ΔΉΒΊΝΟΥ 

το {πὸ τεααοδϑὲ οἵ {π6 ρθορὶς ὑπὰῦ Η 6 5ῃοι]4 τϑπιαὶπ 

ψ ἢ ὑπ πη. 

γεν. 4]. 

-τὸν λόγον αὐτοῦ----“ ΗΒ. οὐὰ νον, Α. Υ.; 

“«ἩΗ}!5 νονὰ,᾽ Ἀ. Ὑ.---ρθοιίοτ. 

γεν. 42. 
---οὐκ ἔτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν ---“ Νοὸν 6 

θο]ΐανθ, ποῦ θθοαιβο οὐ ὑπ ν βαγίπς, Δ. Υ.; “Νὸ 
Ἰοηρον (ὸ ννα θο]ονο θθοδαβα οὐ ὑπ γ βρεθοι," ἢ. Υ. 

ΤῊ5. τθπουϊηρ ἰ8 ποῦ [ἰ{6γ} ὑπὰη Δ. Υ., θὰΐ 

{ποῦ 1 βοιμοί ϊ πρ’ ἈΡρΑΥ ΘΗ Υ πνοαῖς ἀπά θα] ἴῃ 
“Νὸ Ἰοηρον ἄο ννὲ ;᾿ {818 ᾿πνουβίοη (068 ποῖ 810 (18 
Ρίαθο, νν πο τα αἶγο8 βοῖηθ ἱποορύϊνα ραν 016 ἴο ἴα Καὶ 
{πο Ρἴδοα οἵ ὅτι ἴπ τῃ 6 τρεῖς; {Π|15 ὅτι ΠΟΥ Θν ΘΙ, 15 

ἰβπονοά Ὀγ ἀπο Τὶ, Ὑ,, θδοαιβα. μοι 10 οαηποῦ θ6 
ἐγαηβαἰοα ἦ {Παλ᾽ οὐ “ Ὀεσαβ6. Βαΐ ΙΓ αἶνοβ ἃ ἴουοο 

ἴο ἔπι6 δϑβουξίοη ἡν]Ὸἢ 18. Ἰοὺ ἴῃ ὑπ ἣ. ἡ. ΤΠ 

ΑΟΥ. μιὰ8 βαγδργαβοα 10 ν ἢ ἦ πονν,᾿ 1 ὑπ1η]κ τἸσ εν, 
θαῦ {Π6 ἔὰνη οὗ {π6 βοπίθποο ἴῃ Δ. Υ,, 15 ἴοο δι [ΓῸ ΠῚ 
{πᾶὲ οὐ (Π6 οὐἱρῖμαὶ!, [0 που τὰμ Ὀδίζον. {Π|118, 

ΝΟΥ 6 πὸ ἰοησου θο ον Ὀθοᾶιβο οὗ {Ππ ὴν Βρθθο.᾽} 
--ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός----““ ᾿πάθρα, 

ΝΟΤῈΚ ΟΝ ΤΗῈἙ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ, 

᾿Ζοναβαοπι,"--- ΝΌπηαΒ, 1.6., ἐν ἕρκεσιν ᾿Ιεροσολύμων, ἰ5 
θεβὲ ᾿θῖθ, βϑοῖηρ ΟὟ ϑάυιοῦκ τοβϑιἀθὰ ἀπά ννοηΐ 
ἀθοῦῦ ν μ η ὑπ6 Ῥγεοϊποίβ οἵ {παΐ οἰΐν. 

! 

| γεν. 46. 
--οθιἰ]ὶς τὴν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας -τι Ἰηΐο δηᾶ οἵ 6Θ8- 

1166, ΑΔ. Υ΄.; “απἴο;,᾽ Κ.. Υ.--οὐῖρμε. 

] 
] εν. 47. 

᾿ς Οὗτος ἀκούσας ὅτι ’Ιησοῦς ----““Ὑ͵ΏΘη. Πα Βοανὰ ἐμπαΐ 

'Ζο5ι5, Δ. .; “ὙἼλιδ βᾶπιο, γβθη ἢ6 Βραγὰ ἐπαΐ 
Ψ4ε805,᾽ ΕΗ. Υ. 

Οὗτος 15 “Πθ᾽ ΜΠ} ΘΙ ρμδ518 ; 1.6. “ {Π15 τηδὴ ;᾽ δὰ 

“Π6 βατηθ᾽ (068 ποῖ βίαπα νν6}} αὐ {πὸ θοριππίηρ οἵ 

(μῖ5 βοπίομοο, μι οι τθαβ ταῦ θοὸν μθανηγ. [ἐ πουϊὰ 

θ6 ΠΘΑΙῸΡ ἐπ Οτθοκ ἔπι8, " Ηρ, οὐ ταΐμον. “ ἐμ 15 

τη, παν] ηρ Ποαγα ἐπαῦ }6βι8.᾽ 

--ἵνα καταβῇ --- {πὰ Ηδ νουἹὰ οομμς ἄονη,᾽" 
᾿Α. Υ. ; ““ἴτο οομλθ ἄονη,᾽ ΚΒ. Υ. 

Τῆς Δ. Ὑ. νϑηάθιβ {πὸ ΟἼθοὶς ΠϊξογαΠ]ν ; θαΐ {Π6 
580}. ΜΠ} ἵνα 10} 15 ἸαἸουπδίϊο ἴῃ ατθοὶς αἴξοι γον Ὁ 

οὐ ἀβἰκῖπρ, Ῥγανἱηρ;, ὅζο,, 18. γγ}6}} τοπάθυθα ἴθ ΕΠ 5}. 
Ὀγ {πὸ ᾿πΠηϊέϊνο, ἀπ τϑϑ 8. Ὀθίίον, ΔΙ ΠΟ ρῖι πα ἰπ- 

Πηϊν 15 ποῦ 80 ΘΧΡΙΌΒΒΙΥΘ ἃ5 ὕΠ6 Βθ] αποίϊνο, 

γεν. 80. 

[6 Ομνῖβέ, τπ6 ϑανίουν οἵ {πὸ νου], Α( Υ. ; “ἴὰ- 

ἀροὰ {πὸ ϑανίουν οἵ {π6 νου]ά, ὄνοὰ {π6 Ομεῖδί,Ὁ. 

Ἀ. Ὑ.---ΤῊ 5. 15. πθατον ἴμ6 ατθεὶς ; θαΐ “ονοη ποοᾶς 

ποῦ θὲ ἰπἰτοάποοί, 
! 

γεν. 48. Ι 

--τὰς δύο ἡμέρας---“ἴνο ἀαγ85, Δ. Υ.; “186 ὕπνο, 
ἀ4γ5,᾿" Κα. Υ.--ὐὶρι. ᾿ 

γεν. 45. ] 
--ὔτε οὖν ἦλθεν --- “θη Ηδ ννὰβ8 σοπιο,᾽" ΔΑ. Υ. ;} 

θη ΠΗ οαπηο,᾽ ᾿ὶ, Υ.--ὶβ ποῖ οοΥτθοῦ, 

ΕὙὰ5. οομηο,᾿ ψ οῖ ἄοο5. ποῦ τόπου ἐπ ατοοὶς 

[ΑἸ ἘΠ Ἃ]]Υ ᾿πὶ 0118. Ρ]ᾶσο, πηιθϑπ8, {Ππᾶῦ βοιμο ἱποἤπῖο 

{πιο αἰτζον {πϑῦ5 μαα γτοδομοά (Δ }1|66 τπ6 ΟΠ] δ ἢ5 

γτοοοϊνοα Π πὶ; ὙΠ ΘΓΘἃ8. “ΘΑ ΠΊο᾽ ΟΧΡΙΘΒ565. ὑΠαὲ {πον 
νΥο]σουποα Η πὶ “ δὲ Η18 σοι η τ᾽ ἰπίο {πποῖν σοί. 

ἘΞ" ᾿Ιεροσολύμοις ----΄ αὖ Φον 84] 6," Α. Υ. ; “ἴῃ 

Του βίοι," ἢ. Υ΄.--θοίξον. 

“Τη’ σίνοβ βρᾶοο, 8ῖΖθ, ἀπ ἀν  ]ηρ’, ἴο {πὸ ΡΪδοο 
τηθηξοπο, ἃη 185 τποτο ἀϑθ}}}ν ῥτοῆχοα ἴο ἰασθο 
οἰδο8. {πῃ “ αὖ ;) 6.65. ὁΠ6 πον ᾿ΘΆ 8, Θχοορῦ ΔΙ ΠΟῺΡ' 
{π6 ροῦν, “1 νὰβ δ Ἰωομάοι :᾿ ΟῚ Ρτδροβιεϊοηβ, 

ΒΟΥΟνΟΡ, την θ6 υϑοἃ ἢ {Π|Ὸ βαπμθ πᾶ, θαϊ 
ἰπ ἃ αἰβογομπῦ βθῆβο; ἴοὸ 6 “αὐ Οχίουν,, ἰβ ποῖ 

το θὲ “ἴῃ Οχίον. Τθοβο τὸ πἰοοθίϊοβ οἵ ἰάϊομι 
ΨΥ Π]οἷν 1 18. ποῦ Αἰνναν8. ΘαΒΥ (0 δχρίαῖθ. Βαΐ “ἴῃ 

-π-τ-ῷ εἶπεν---“Παὲ 9655 μδ4 βροίθη, Α. Υ.; 
“ἐρεῖς, ΒΕ. Υ. 

Το Α. Υ. βθθπὴβ ἴο ᾿ᾶνα δὴ εἶπεν ἃ5 ἔῃ ϑγὰ 

Ῥεῖ. οἵ εἶπα, νγνῃϊοῖ Πὰ8. ἃ ΠΘΑΙῸΙ, πιο ἀοῇηϊίο, ἀπὰ 

ἸΠ0γ6 Ροϊηίοα 55 η!Ποδίϊοη ὑμδὴ εἶπον ; ὙΒΟγοαΒ. {Π6 
Β. Υ. υπάἀοιβιοοα εἶπεν ἴο θῈ ὑπ ϑιὰ ρογ, οἵ εἶπον, 

Βίποθ {πο πᾶν τοπάονοα ἰδ Ὀγ ἔπ ἱπηροτῖ, Τΐβ, 

Ἰιονγθνθν, 15 ἴοο Ἰηἀοβηϊία ; ἴον 1ξ Οἰθαν!ν τοίουβ ἕο {Π|Ὸ 

νον β εβῦβ Βαὰ Ἰυβ8ὲ βροίθη ἴο {Ππθ ποῦ]οιηδη. 
Εἶπεν, {πογοίουο, Βοθ 8 ἴο θ6 {Π|6 188 δου". σαῖπου τ δῃ 

Φηα δογ., ἃπα 18 θεβὺ τϑπάθγοά ποτ " πδὰ βροκοη; 
οὐ “5814. 

--καὶ ἐπορεύετο---- πὰ πὸ ψγοηΐ 8 γᾶν," Δ. Υ; 

““ δηᾷ τνοθηῦ ἢ18 νὰν," ΠΟΥ͂. 

ΕΛ οῦ γοπάἀθυϊηρ τηᾶν θ6 ΘΟηϑι ον Ἰϊξογα ν σοῦ- 
τοοῦ , θὰ ἢ. Υ΄. τοδάβ θοβί. 

γον. δ]. 
ΕΖ, ΡῸ , 

--- “καὶ ἀπηγγέειλαν λέγοντες “Απα ἰο]ὰ λέμι, βαγ- 

ἱπρ., ΑΟῪ. ; “ δῃα Ὀτουρσλὶ τἰάϊηρ 5," Ε.. Υ..---Οὐοἰίοτν, 
--ᾶτι ὁ παῖς σου ζῇ--- ἢν 800 Ἰἰνοῖι," ΑΔ. Υ.; 

“ιν Ομ Ἰϊνοῖ,᾿ ἢ, Ὑ..--οθοείον. 

Παῖς 566 15 τότ παίαγα! ἴῃ τοῖς ἰὼ 6 το οἵ 

ἈΠ Ἰηίογῖου ἰον τὰ 118. ΒᾺΡΟΥΙΟΥ : οονσ, ΤΘΟποββὰ δα ν5 
ἴο Α76χ,3 

-οΟ νόμιζε κἀμὲ---- 

ξὺν παιδὶ τῷ σῷ δουλίαν ἕξειν τροφήν. 

ΑἸ πο ΟἹά Υ οὐβίομβ, οχοθρὲ ἔμ Αυπιθηΐδα μ μϊοὶ 

1 β5οὸ ποίο 
ΟἹ νοσ. 17: 

δ ὁ οἷ, 
1, 22. 

51. 400. 



84 ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΕ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 590ΗΝ. 

1 566 ποία 
οἱ ΟἿ. 1. 12. 

3 566 ποία 
οἷ Οἢ. ἵν. 45. 

Ι 2 εσπο- 
εἴσῃ, Ρ. 13, 

εὰ, Β, 

[85 “ Ομ] 4,᾽ τοπάον παῖς Ὀγ “5οη. Βαΐ, ἀραῖῃ, {818 

15 τθογα ἰαἸοιπδίϊο τ [ἢ βοπηθ οἵ {Π6π|.} 

γεγ. δ2. 

-- τὴν ὥραν ἐν ἧ---“{π6 ποὺν ψ]θη,᾽ Α. '΄. ; “186 

ποῦν ἴῃ νοι," Β.. Ὑ.--ὐείζου. 

ΑἸΕΒΟΌρΡΙ “ αὐ᾿ ἰδ ἴᾺΡ σπποῦθ ἀϑ8] ὑπδῃ “ η,᾽ ψ] ἢ 
“μουν, γοῦ “ἱπ᾿ 15. οἴϊομ ἀϑοὰ ἴῃ {πὸ ἡ. Υ'., δη, 

ἜΧΡΓΈΒβ65 θοϑῦ {πὸ Θεοῖς ᾿παθῆπιίθ δοοαβαίϊνα οὗ 
{ππὸ: τὴν ὥραν---ὥραν ἑβδόμην ---ϑοπ]6. ἔΠπη6 1π {Π|6. 

βουθηίῃ μοὺν. [ἔ τΠ6 δχδοῦ {ἰπ|6 γοῦ8 τηθη ]οη θα, 

ἴὸ νουϊά θὲ σ ἢ {πὸ ἀαῦ. νἱμοὰῦ ργθρ. ἀπά ἴῃ 
ἘΠΡΊΒἢ. τ ἢ “αἱ; “ἴπ {Ππ βθνθηῦ Βοαι,᾿ “αἱ ἢνς, 

τηϊπ αΐο8 ρᾶϑύ 5ἰχ." 

γι. ὅ9. 

-ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ---“ αὖ [Π6 βαπη6 Βοιν,᾽ Α. Υ.; 

“1ῃ {παῦ Βουγ,᾽ Κ. Υ.---ἰ Ἰη’ 15. θεὐίοι, ου δοοοιηΐξ 

οὗ ἐν, Ὀὰΐ {6 ἔοτοο οἵ {Π διέ 1616 Βθθπη8 Ἰοϑβί. 

ΟΗΑΡ. Υ. ] 

γεν. 1. 

Μετὰ ταῦτα----“ Αἰζον {}15,᾿ Δ. Υ΄. ; “Αἰον {Π658 

{μ1ηρ5,᾿ Β., Ὑ.--ὐὶρ μι. 

γεν. 2. 

--ἐν τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις ---““ αἱ δεγαΒΆ]6η,᾽ ΔΑ. Υ'.; 

“ῃ {ον βα θη, ἢ. Ὑ.--ῦῖοιί.2 ] 

τς: 9. 

- πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων ----“οἵ ᾿πηροϊοη (ΟἸ1κ,᾿ 

ΑΟ ΨΥ. ; “οἵ [με 5ιοἰς, ᾿ὰ. ν.---ροίίου. 

Τῶν ἀσθενούντων ΟἸΘΑΥΪΥ τοίου 8. (0 “{Π6 510]ς ἴῃ {ῃ. 

ἴον ;} 1.6. ἴο ἃ ἰασα Ῥγορουθοη οἵ [πθῖη. 7116 Δ. Έ0]6. 

θοΙΒ ἴῃ τοῖς ἀπὰ ἴθ ΒΡ] ΙΒ. Ροϊηΐβ το {Παΐ, ἃ5,. 

6.5. ἴῃ “ {Πς 5ιοἷς ἀπ υνουπ θα, 1.6. οὗ {Π6 ἃγτην. 
] 

ΨῈΣ, 4, 
Ἷ ς ἼΣ - 

- κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ----““ ποηῦ ἀονῃ δ ἃ οοὺ- 

ἰδὶη 86 8480},᾽ Δ. Υ΄. ; ““μοηΐ ἄονη δὖ σου] ΒΘ ΒΟΉ, 

ΡΥ: 
ΤΊοβ6 τ ΠΟΥ] 68 ΔΓ6 5ΕΓΙΟΟΎ ΒρΡΘΔἸΓ Πρ’ ῬΑΥΆΡΉΓΆ565 

οἱ κατὰ καιρόν, ἃ1) ΘΧΡΥΌΒΒΙΟΙ ὙΠΟ} ΟΟΟῸΓΒ ΥΘΡῪ 56] ἀΟΤὴ 

ἵπ {π6 θεβῦ δυίμουβ; Δ ΓΠΟῸρ κατὰ τρόπον, μέρος, 

μικρὸν, δύναμιν, γένος, κράτος, κατ᾽ ἐνιαυτόν, καθ᾽ ἑνά, 

ἴζο., ἅτ τποῦ νὴ ΠΡοααθηῦγ. [Ὁ ῬΙΌΡΟΙΪΥ πιθΔη8, 

“ΔΟσΘΟΥ Πρ: (0 {ἰπ|6, 56Ά80η, Οὐ Ορρογίαηϊν., Ἐκρ. 

Τλιοῖδι,3 Πονηρὸς γὰρ ἀεὶ ἐκεῖνος----ἀποδιδόασι γὰρ αὐτῷ 

κατὰ καιρὴν τοὺς τόκους, “ ΔΟΟΟΙΟΙΠΡ [0 ὕἰπη6, δ ὅπ 

τσ ῦ {ἰπη6.᾽ “Κατὰ καιρόν βοΥ] αὐἱὰ ατέοο ἀἰοϊξαν,᾽» 
βᾶγ8 Ηοιηβίθιμαϊ8, “αὐαοά ἢῤ βίαίαίο, ορρονίαπο 
[ΘΙ ΡΟΓΘ, απο Προ ΒΟΥ Ϊϊι8, πος Οἰἐἰ8. ον] ἀοθοθαί.᾽» 

καιρὸν μὲν ἄγνωστον 

[Ὁ 55». Υ. 

ΤῊ8, ἴοο, Ὠίορθη. Τμδονί.} βαγ8 ἐμπαῦ Ῥ]αΐο τνὰβ πηϑθ " 11.14,6ά. 
Ἠάαθῦμ. 

ΟΥ̓ ἴο ῬΟ]]15, κατὰ καιρὸν διὰ πρεσβείαν ἀφιγμένῳ. 
ΤΑ κοννβα ἐπ ὅ0Π0]. οα. ΑὙἸβίορ μδ652 Ὄχρ]δὶη8 πὺν- 

Τη Βοπι. 
ν. 7, Χριστὸὺς---κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. 

ΟἩκιδῚ αἰοα--- η ἄπθ {ϊπηθ, αὖ 0η6. υἱριῦ {ἱπη6.ἢ 

Ιη {πὸ 1 ΧΧ. κατὰ καιρόν οσογΒ ἴῃ 400 χχχίχ. 18, 
κατὰ καιρὸν ἐν ὕψει ὑψώσει, ΜΝ ΠΘΙ6 16 ΤΘΠΘΙΒ ΤᾺΣ 

“ΔΟοΟΡἸηρ; ἴο {1π|6,᾽ ὅζα. 

ΤῊ. ΔΠΡῸ] {Π6ῃ οαπι6 ἀονγῃ ἰηΐο {6 Ροο], δ ἃ 

5.14 0]6. {1Π|6 ΟΥ ΟρΡρογ(αη1ῦν, “ ΓΟ ΡΟΙῈ ΟΡΡουία ΠΟ, 

δοοογάϊηρ το {πὸ Ἰπάρῃηθηῦ δηα ψ1}} οἵ Ηΐπι “ΠῸ 

Παΐ ἢ ραῦ {ἰπη68 ἃ Πα ΒΘΆΒῸ 8 ἴῃ ΗἸΒ Οὐ ΡοννοΥ ;᾿ ὅτι 
ὁ καιρὸς οὐκ ἔστι χρόνος δέω" Θεῷ γὰρ καιρὸς 

β » Ν ε - Ἅ » δ Ν 7, 
ἄνει γὰρ ὡρικῶς, ἢ εὐπρεπῶς ἢ κατὰ καιρόν. 

μὲν ἔστι, χρόνος δ᾽ οὐκ ἔστι δέων διὰ τὸ μηδὲν εἶναι 

θεῷ ὠφέλιμον, 8ᾶγ8 Αὐδίουῦ]θ.3 Τηθβθ {Ππ|68 δηᾶ 
ΒΘΆΒΟΠΒ. Ὀδὶηρ᾽ ἀΠΊΚΠΟΝΗ ἴο ΤΠ6Π, ὑΠ6Υ ἈρΡρθδν ἀπ6- ὅ' 

[ΘΠ] Π6 4, Πα 8.6 {ππ8 8814 ἴο Ὀδ το]α νον ἴο τι8, 
Κρονίδη, 1.6. Κ ἀποδυίδιη Βοαβοηβ.᾽ τι οὐ πάντοτε τὸ 

θαῦμα ἐγίνετο, βᾶγ8 ΕΑ ΠΥ Πηα8, 1.6. ἀλλὰ κατὰ 

τοῖς ἀνθρώποι ς" 

Κατὰ καιρόν 15, {Πποτοίονα, βαϊὰ πῦποὰὺ ὑπ Δι 10] ; 

θα ψμθη {Π|Ὸ {ϊπι6 ἰ8 ἢχθὰ ἀπα οονίαίη, “22, ἃ8 

ἐᾷ [δαϑύ,᾽ ὅζο., ἔΠ6 1 15 κατὰ τὸν καιρόν, ἃῃ ΘΧΡΙ6Β- 

5100. Ψ ΠΟΙ ΟΟΘΕΥΒ ΨΟΥῪ ἔγθα θη ]γ. δ. ΟΠ γβοϑίομια 
οεβ. ποῦ αἰαάθ ἴο κατὰ καιρόν, Ὀχῦ 6 8 γ8 πηοϑὺ 
Ῥϑδυθ αν : ᾿Αλλ’ ὥσπερ ἐνταῦθα οὐχ ἁπλῶς ἰᾶτο 

τῶν ὑδάτων ἣ φύσις (ἢ γὰρ ἂν διαπαντὸς τοῦτο ἐγίνετο)" 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ τοῦ ἀγγέλου ἐνεργείᾳ" οὕτω καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν 

οὐχ ἁπλῶς τὸ ὕδωρ ἐργάζεται, ἀλλ᾽ ὅταν τὴν τοῦ Πνεύ- 

ματος δέξηται χάριν, τότε ἅπαντα λύει τὰ ἁμαρτήματα 

π-τ-οὐ γὰρ ἄγγελός ἐστιν ὁ ταράσσων, ἀλλὰ ὁ τῶν ἀγγέ- 

λων Δεσπότης ὁ τὸ πᾶν ἐργαζόμενος. Καὶ οὐκ ἔστιν 

εἰπεῖν" ἐν ὦ ἔρχομαι κατελθεῖν, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ κατα- 

βαίνει. ᾿Αλλὰ κἂν ἣ οἰκουμένη πᾶσα ἔλθη, 

ἥ χάρις οὐκ ἣ 

γεια δαπάναται, ἀλλ᾽ ὁμοία μένει, καὶ τοιαύτη, 

ἀναλίσκεται, οὐδὲ ἐνέρ- 

οἵα καὶ πρὸ τούτου. 

ΤῊ ὅγυ., Αὐὰθ., δηα θοῦ.» Το ποθι κατὰ καιρόν 

ὈΥ «9 «9:9 “ἤἴοτι {ἰππ6 ἴο {πη ;᾽ θα {Π| Ἡδνὶς- 
Ἰεθᾶνι νυ 50. Π88. 9] Ἅ29 “αὐ 411 ὑϊπιοβ :; ΕΠ. 

Δ ηα Αὐπηοη. “ αὖ {1Π|68 ;᾽ ὅ]αν, “ ΘΥΘΥΥῪ γοαν.᾽ ῬΟΙ8., 
Μοηρ., ἀπὰ μη] ά., οὐπῦ 10 ἰτοροῖμον. Δ. ϑαχ. 

“αὖ ἢ18 {ἰπ|6. Δ α]ρ;. “ Βοοιηα πὶ το ριι5,, ΝΟΙΠι8 

ἄοοβ ποῦ 146 το {πὸ ἀηκο], θαὉ ἀθβου 65 {110 νγαίου, 

“Ἄλμασιν αὐτομάτοισιν--- ὀρχούμενον ὕδωρ. 

Βαΐ 10 {π18 Ρο0] θ6 88 ΤΠ ΘΟρΡ ἢν] οῦ ῬΙΌΡΟΥΥ γΘΠΊΔΥ ΚΒ, 

ἃ ἤρσαγο οἵ θαρίϊ8ηι, {πῃ “αν σου ῥα} ΒΘΆΒΟΉΒ,᾽ οὐ αἵ 

ἐᾷ σογίαϊ ἢ 568 801},᾽ ὈΘΟΟΠΊΟΒ ἃ 5{1}} 1688. δοοιγαῖο τθη- 

ἀονίπρ ἴον κατὰ καιρόν, ΜἘΪΟΝ 18. Ὀοϑὺ ἰγδηβὶαίοά 
“ἘΠΊ ρΡοῦῈ ΟΡρογίαπο. 

--ὖ δήποτε κατείχετο νοσήματι --- κ΄ γᾶ Ἰη8 6. ΜΠ0]6 

οἵ ν)]ηδΐβοονοι ἀἰβοαβο πὸ πα, Α. ,; ““ννὰβ τιδᾶο 
͵ 

ΞΡιπέ. 063. 

5. Απαϊγί, 
Ῥυίου. ἱ, 86, 

4“ Ἠομπΐ!. 
χΧχΧΥΪ. 



Ομ.» Υ.] ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΗῈ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΈΘΙΝΕ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. 

᾿ πβοῖο, ἢ Ἐν ἜΈΞΕΙ͂Ε ΤΡΈΡΕ 6 νὰϑ - ἐδμμιοῦ, εἰ ΓΞ Ξ ἱπῆτμῖν ὑμπαὲ τν88 οα ΕΕΙΤΕΡΕ “8 15,᾿ νυΒῖ οὶ ἴῃ 

0 Υ. [πεν τ 18. Βα ἱπηρ] 16 ἴῃ ἐμ6 γέ ϊο]6, ἃ8 τῇ κεφαλῇ, 

ΚΒ. Ψ. αὔεοῖβ ἃ ᾿ἰΐθγαὶ ἐνδηβίαίίοη οἵ τΠ6 Οτθοὶς, τῷ πνεύματι, ὅτο., “ ]5 Βοδά,᾽ “815 βριγδ.ἢ 

ΒΊΟΝ, 1 ἔραν, ψ1}} ποῦ ἀὸ νϑγν νγ}6}} ἰὼ ἘΠ ρΡ]15}, ἀ6- 
βρὶζς. {π6 σοπηπιᾶ αἴζον. ἦν Πο]ο.᾽ ὍΠ6 τηθδηϊηρ οἵ γον. 6. 
ἴι6 Οἴθοκ 18 ἐμαὶ ἐπα βιοἰς τηδὴ ψνὰ8 πιδᾶς ψμοϊΉ,, -τοῦτον ἴδων---κατακείμενον ---“ἐ8ανν ἈΪπι 11ς,᾿᾽ ΑΟΥ͂.; 

ΜΠαΐονοῦ ταϊραρ θ6 {Π|6 ἀἰβοαβ ψ ἢ ψ ΒΙΟΝ μθ γὰ8 58 Βῖπα ᾿γὶπρ;,᾽ Β. Υ.---Βοϊίον. 
Αϑηϊοιοά. Απᾶ ἰδ ἰβ ἐμβ (014 φουυθοῖ]ν ἰπ Οτθοῖς; ὀ ΔΝ Πὶπὶ ΠΠ6,᾽ πηθδῺ8 {πὶ {Ἐβῦ8 88}}7 Ἀἷπὶ ἴπ ἔλι6 
θοοαιδβο ἵπ Οτθοῖς {Π6 παϊπα ἀν 115 οα {πὸ ἔδοὶ βιαίοα δοὲ οἵ ᾿νίηρ: ἀονῃ : “ βανν ἈΪπὶ Ἰγἱπρ τηθΔ}8 {πὶ Ης 

α 866 ποίς ὈῪ {Π6 ραβϑῖν οὐ τη ϊ 4 4]6 ν. ὑγιὴς ἐγίνετο," ἰνγοβρθοῖϊνο 580 πὶ ἴῃ ὑπαΐ βίαίε ; πὰ ἴξ 15 ἃ [ἰΠᾺ} στο ἀουίηρς 

πλεο ἐν ΔΏΥ Ῥαγίϊοα αν ἑοσ Πρ; ὑπ6 ἀΐβοαϑο ΤΉ]5 ἴῸΓΠῚΒ οὗ {π6 Οτθεῖς, θοὸν {πὸ ΑΔ. Υ΄., πονονον, ἰδ πηᾶν δ 
5814 {παΐ, ᾿ἸπδΒπη 0} ἃ5 ἴδων, ἃ8 ΜΠ ἃ8 βλέπῃ, νον. 19, ἃ Βα θβοαιοηΐ, ἀΠ4 ἴο ἃ σογίαϊη οχίθηΐ, ἃ ἱπάθροπάθης ΩΑ γΧτο, 

βοπίοποο, ἴῃ ΜΒ ΙοΝ ᾧ νοσήματι τοίοτβ ποῖ [ο ὑγιὴς 4" 7» Ἰπυϑὲ ΒΌΨΘΙἢ ἃ ῬΔΙΠΟΙρΡΙ6, ἀμ πού {πὸ ἱπἢπηϊέϊνο, 

ἐγίνετο, Ὀὰΐ ἴο κατείχετο. Βαΐ {Π18 σοπδένπουϊοη (068 [86 ᾿πῆπίτινο “11ο᾽ οἵ Α. Υ. ννοι]ὰ θ6 ἃ οογγθοῖ στθη- 

ποῦ βυΐἱξ ἴῃ ΒΩ θη. Ῥτοτι (Πΐ5 ἱποροπάοῃι βέαξο- ἀθνῖη6,, ΠΥ Πι6 δ )θοῦ πιαίξον αἰ ποῦ γθαμῖγο ἃ Ρᾶν- 
τηθηΐ οὗ δὴ δοίίοη Ὀγ ὑΠ6 Ρᾶ88. οἱ' τ ἀ]6. νου ἴῃ Τ1οΙΡ]6, ὄνοι ἴῃ ἘΠ Ρ]Ϊ5}.. ᾿ 
Θτοοκ, ἀορομάβ ἔπ ἰάϊοπι ποιϊοοα αὐ οἷ. ᾿. 3, τ "έλεις ὑγιὴς γενέσθαι ;---ἰς ΜΠ] ἴμοὰ θ6 πιδᾶο 
ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ὅτε. 6 ΜΠ οἷο Ὁ ΑΟ Υ. ; “Ἰοβίγοβὲ {ποὰ," ΒΥ. 
πον παῖπο ἀἱν ἬΘΒοῖΝ ἸΩΝΝῚ ὈΤΝΠ ΝΞΓΙΓῚ, “ὙΠ ΙΒμοβὲ ὑποὺ,᾽ που] βθοῖὰ Ὀεϊίεν ; θὰ: “ὙΠ 

᾿ ἢ 
Ομαὶᾷ. ΠΡΤΙΙΝΊ ὉΤΣ ΡΑΘΝΊ, Θοη. τ. 8, ὅσο., νἰΐοι ἐλ α Ἐχρτοῦϑοα θέλεις, αῃ,ἀ ταν βίαηιᾷ Ὁ 
15 Ἱμφουτοοῦ]ν τοηετοᾶ ἴῃ [μ6 ΠΧΧ. καὶ ἐκρύβησαν ὅ ὅ ψον. 7. 
τε ᾽Αδὰμ καὶ ἣ γυνή, Ἰηϑίοδα οἵ ἐκρύβη ὅ τε ἜΠΩ, Ὃ ἀσθϑενῶν---““[π6ὸ ἱπιροίοπξ τιδᾶῃ,᾿ Α. Υ͂. ; “τ 

καὶ ἣ γυνή. 80 {πᾶΐ, οἰ τΠιον {116 ϑοπίοποθ 8Ποα] [γ6, εἱοὶς τβδη,᾿ Ἐ, Υ.--ἰβ θδέξου ἐπ [π6 ῥγεβοπὲ βίας οἵ 
“6 νγ8 τιδᾶθ ψΠο]6, τ᾽ παΐονον ταϊση θ6 {Π| ἀἰβθαβθὶ ἜΠ ἰδηβιαρο. 3 
6 ιδ,᾽ οἷ οἶδε ἐπ Α. Ὑ'΄. 5ῃοι!ὰ θ6 τοίαϊποα, ϑίποθ, - ὅταν ταρωχϑῇ---““ ΜΠδη Ἐπὸ ναῖον ἰβ ἐγτοιθ]οᾶ,» 
ἴδ τοπᾶρθυβ (πὸ ατθοὶς πα ἰβ τπορο οουτοοῦ {πὴ {Π6᾿ ΑΟ ΚΟ; “Βαῦη. θοθα (τοι ]οα,᾿ . Υ.----ἶῖβ ἃ Βοίξον 

ΒΥ. ἴῃ {818 Ῥάββαρ, ΞΞ οὗ {π6 δοῖ.. 58}. ; Τηουθον ον {Π6 τναΐου ῃδά 
θθοη ἐφοι ] δα (ον εἰ) γπθ ονθ ἔπ ἢγϑέ πιδῃ 

ἩΝ ᾿βἔερρεᾷ ἴηΐο ἰ{. 
-καταβαίνει ---“΄ βίδρροιῃ ἄν," ΔΑ. Υ. ; “ βοϑίῃ 

»Γ ον," ΚΒ. Υ. 
“ΒΙΘΡΡΟΙ ΒΒ’ ΘΧΡΥΌ5568 θοβϑὲ ἔπ Ἰὅθἃ ἱπηρ]1οα ἴῃ {πο 

Οτϑοὶς; ἴον {πὸ ἴδοΐ οὐ {{Π18. 516}. πδὴὶ θδὶηρ αἰ νγαν 8 

Ριθοοάορα ὈΥ βοπιθ ὁπ6 οἶδ μθη ἢδ αἰζοπιρίοα ἰοὸ 
βίορ ἄονη, Βῆοννβ {παὶ μ6 ἀϊὰ 80 Ὀγν 5]ον βίθρϑ, ἃ8 
Βοπι οἵ {πὸ ΟἹ« Ὑουβίοηβ τόπον ἰδ, π6 “ΒΟ Ὀ]οά.᾽ 

ΤῊϊβ, ΒΟ ΘΝ, ΒΌΡΡΟΒ6Β μῖ8 θοῖπρ 0]6 ἴο “" βίδῃα ν᾿ 
θα 1 "δ ἀγασσοᾶ Ὠἰμηβο }  ΔΙοπρ οἢ ἔπ στουπά, ἔμ θ 

“ βοοί᾽ 15 τῖρμε; ἴον {815 ἀσο8 ποῖ ΠΘΟΟΒΒΆΓΙΪν ᾿πηΡΪν 
ἐν Ἰ Κη σ᾽ ἴα πὸ ῥρτοβοηΐ βίαϊο οἵ {πὸ ἘΠ] δὲ ἴδῃ - 

Ην δὲ-τ--τριάκοντα ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ --- 

“Απα--ον οι μα δὴ ἱπῆνιηϊίν {μῦν - εἰραῦ γοδγ8," 
ΑΟΥ,; “Νον --οῦν τοι παα θδθη {πἰτύν οἰ ρς ὙΘΔΓΒ 
ἴῃ δ18 ἱπῆνπῖν," ΚΟΥ. 

Τῆς Β. Υ, τοπάθυβ {π6 Οὐθοῖκ Πἰζογα}]ν, θα (068 
πού Ἀρῥθᾶν 80 Ἰ(Ἰομηδίϊο ἃ8. Δ. Ὑ΄. ; [ον ἴο πᾶνε δὴ ἰῃ- 

ΠΥ ΠΗ 15. ΤΟΥ ἀϑὰδ] {πῃ “(0 τ: ἴῃ 80 ἱπῆντηϊέν 
Βυΐ 885 δυοῖν ὁπ πον ἔχειν Οἴζθηη Ἰηθ8 8 “(0 θ6;,᾽ 
ϑρδῃ. “ οβίαν,᾽ “86. Πα θοΥ ;᾿ ΘΒΡΘΟΙΆΠ ΠΥ τυ] δάνουθ8, 

καλῶς, μετρίως, ο. Τμὰ8 νὰ ἢπα ἴῃ Ῥ]αίο,; ὑγίως 

ἔχειν, “οβίδυ Ὀθηο,᾽ ἴο θ6 νγ6}} οὐ ἴῃ ΠΘΆ ἢ, εὖ ἔχειν τὸ 

ἐάν 91... σῶμα, ὅζα. ; δῃηᾷ ὅπῃ ἔχει," γι] οι ἴῃ Ἰαΐου ἀπ τηοάθυπ πε ΕΟ. 

3 Ῥῃρρίο, 
| 90. 

Θτοοὶς θοοαπιο πῶς ἔχει. στο, ἐν τῇ ἀσθενείᾳ, 5. ραΐ, γει. 9. 
] ἴον χαλεπῶς, 16 ὅπῃ ἴον πῶς ; ἀῃᾷ ἰδ τοτηϊμ 8 ὁπ οὐ --ἣν δέ---“ ἀπ οὰ {πὸ βάτο ἀαν,᾿" Δ. Υ΄ ; “πον 

μ6 οροπίπρ οὔ {π6 Ὑποτοία : 'οῃ ἐμαὶ ἀν," Β. Υ΄.---θοιίον. 
ΕΥ̓͂. Εἰς λιμένα καταβαίνων Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φερο- 

μένῳ ἐκ Κορίνθου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ᾿Αθήναζε. ὦ γεν. 10. 

ΤῈΡ, Ζῶντι ἣ τετελευτηκότι ; ᾿ς ---ἄραι τὸν κράββατον ---- ἴο οαντν ἴἢν Ὀεα,᾽ ΑΟΥ͂.; 

| ΕΥ̓͂. Ζῶντι καὶ μάλα μόγις' χαλεπῶς μὲν "γὰρ “ἴο ἴακα ἂρ (Ὡν θεὰ," Κ. Υ. 

ἔχει καὶ ὑπὸ τραυμάτων τινῶν, μᾶλλον μὴν αὐτὸν ἨἩδοτο {πε Α. Υ,, ἰδ τίσις; αἴρω τἸμθδὴβ ᾿ϊξογα! ]ν “ ἴο 

αἱρεῖ τὸ γεγονὸς νόσημα. ἴακκο μ᾿ ἃ πφαει ἴῃ οὐου ἰο ΟΔΥΥ ἰδ ; θα ἰΐ 4180 

Τῃ {18 γθῦβθ, ΠΟΥ ΘΥΟΥ, τῇ ἀσθενείᾳ οδημποὺ 6 γοη ἀογοα πμθἈ 8 “ ἰο ΟοΥτνἡ ὙΠδὲ ἰβ ἐμ 8 ἔακοη ἊΡ ; 6.5. ὅ0- 
“ἀπ ἰμβνπἐν,᾿ 85. δ 18 ἴῃ. Α, Υ᾽,, ἔου ἰδ νγὰβ ἐλὲ ρᾷγ- ρβοοὶοβ," 

! 
! 

δῦ 

1 566 ποίς 
οὐ σὰν. 

5. 56 ποΐς ] 
οἱ ΟἿ, ἱ. 43, 

3 56 
Ῥτοῦ. ἴο 

Ϊ 
! 
Ϊ 

] 
Ϊ 

Ἑ. Υ. ν. νἱὶ. 

.Α,. δ 



ὅθ ΝΟΤΕΝ ΟΝ ΤῊΝ ΟΟΠΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΘΌΙΝΟ ΤΟ 5. ΦΟΗΝ. [6Ὁ8.». Υ. 

1 ὙΥΔΟΝ. 
790. 

3 κατὰ 

Κτεσ.».500, 
εὰ, Οχή. 

Ι 
3 ΒΚ. ἰϊ. 8, 

ἱν, 108. 

ΤΕ. καὶ δὴ κομίζει προσπόλων ὅδ᾽ ἐγγύθεν.--- 

ΑΙ. αἷρ᾽ αὐτὸν, αἷρε δεῦρο. 

Απά,} 

ἮὮ παῖ, πρόσελθε, μὴ φύγῃς--- 

ἀλλ᾽ ἄρον ἔξω, καὶ μάλισθα μέν με θὲς 

ἐνταῦθα. 

Μογθογαν, ψμθὰ {π6 Τὸν 8. ποῖ {Π18 τπᾶπ π πᾶ 

[Ἀκοπ ἋΡ μἷβ θεά ἀμ ννᾶβ Θαυυγἱ πο 1 ; [Ὁ ἢ ν᾽Ὰ5 

γα  ΚΊηΡ’, νον. 9. 

γεν. 12. 

-τίς ἐστιν--- μας πᾶ 15 ἐπαῦ ΒΟ 5614," 

Α..; “Ὑ7μο 18 ἔμ πιᾶη ψϑῖομ 56], ΚΒ. Υ.-- 

Βοίίου; θὰ {π6 βεῃΐθποο σουὰ σὰμ Ὀοίίον {Πὰ8,. 

ΕὝ8ο ἰ5 ἴπ6 τηϑη ὑπαΐ 5814. 

γει. 18. 

-ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν --““ ἴον δ6δι18 Πα σοηνογθα, 

Ηπιβεῖ ἢ ἀναγ," Δ. Ὗ.; “ἴον. Φεβὰβ μιαᾶ τ πάγαννπς 

Η!πιΞε]}, Ἀ. ΣΕ ΣΥΝ «“ἨϊμΞ6ΙΡ 15. ποῦ ἴῃ {ΠπῸ᾿ 

Οτθοῖ ; ἀπὰ προᾶ ποῦ θὲ δα ἀβδα ἴο “νι αγαν,᾽ πϑαΐ. ν. 

-ἐν τῷ τόπω---““ ἴῃ ἐπαῦ Ρ]αοο,᾽ Α. Ψ.; “1ὰ {π6| 

ΡΙαςο,᾽" Β.. Ὑ.---θοίίον. 

ΟΣ: Ἰ,- 

-χεῖρόν τι--““Ἰεδῦ ἃ ψοῦβ {Π]|ηρ,᾽ Α. Υ. ; “.1εβὲ 

ΒΟΠῚ6 ΜΟΥ 86 {Π]πρ’,᾿ ἢ. Υ. 
Β. Ὑ. τᾶν Ὀ6 ἐποιρθῦ θεβί; γϑῦ 8ἃ8 “βοῦ!6. ΜΌΡΒΘ, 

Ἐπὶ πρ᾽ Δ “ ἃ γγουῦβο [Β]Π ρ΄ ἃΓ6 ΠΟΑΙῚΥ ἸΔἀΘὨΓ108] ἴῃ [818 

Ρΐδοο, ἀηὰ “16βύ δ᾽ γθδβ πον ἤπομ]γ {Πδη. “ 1οϑύ ΒΟΠη6, 
{μ6 ΔΑ. Υ. τᾶν βίαμηά. | 

γι: 16. 

---διὰ τοῦτο----““(Πογοίονο," Α.Υ͂. ; 

Β. γ.---πῖοτο ροϊηἰοα ἁηα Ὀοίίον. 
-ὅτι ταῦτα ἐποίει---“ Ὀοσαιβα Ηθ μα ἄοπο,᾽ Α.Υ.;. 

“Ῥροδιβα Ης ἀἰα," ΚΒ. Ὺ.. 

᾿Εποίει 18 δἰ πον ἱπηρουῖ, οὐ Ὡπα 80}. “85. ἀοιηρ’ 

τ “αἰ. Τῇ Α, Υ'΄. 5 ναϊποά ἃ ροϊπῇ οὐ ὕνο ἴῃ 

τ Πἀονηρ Ὁ Ὀ. π6 0]. ρον. θθδσαιιβα ἐποίει ΒΘΘ ΙΒ. 

ἴο τοίου τὸ {πὸ τηϊγδοὶθ ᾿8ὺ υοασηῦ, Οπ {Π6 οἴου 
μπαπά, {πΠ6 Ἐ. Ὑ. τοπάουβ ἐποίει 88 1 {Π6 Ἐναηρο δι, 

ΔΡΡΙΙΘα 16 ποῦ ΟἾΪΥ ἴο {Π|8. ὁπ6. τηΐγδοῖο, θὰ (ο, 
Οὔποῖβ ἄοπα ὈῚ οὖν ϑανιοῦπ ὁὴ. ὅπ δά ὈΆ0}- ταν, 

ὙΠΟ. ἀγα τηθηθοποὰ ὈΥ {ΠῸ ΟὔΠον ᾿ὔνδηρ 188, “Ὅτι, 
ταῦτα ἐποίει, Ὀδροαιβα δ αἰά, 1.6. Ηὀδ νγὰβ ἴῃ ΠῚ 

μαδιῦ οὐἨ ἀοίπρ, {π686 {πϊηρ8. οα (π6 ΑὈθΑ }- ἀν. 
Βοίἢ πηραηΐϊηρβ οἵ ἐποίει ὁσοιν ἴῃ οἰαβδὶο αὐθοῖς; 6.5. 

“ον [815 οδ86,᾽ 

: " . ῶ “Ὁ᾽» ΄ ε , . 7 Ϊ᾽ Π 
ἴῃ “ βομῖηο5,2 τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Κόττυφος---ἐκκλησίαν, 

ἐποίει τῶν ᾿Αμφικτυόνων. Ἡδρτο ἐποίει 18. οἰ ὑΠ6ν προ. 

ΟΥ ΦηΔ δου, δοοουάϊηρ ἕο ψΠΟΙΠΟΥ ΟΥ̓ ποῖ 1ξ 18 60η- 

προΐοα ν 1} τὰς γν. ἐπιεψηφίζων"--οῖη ΤΉ ον ἀ1 468,3 ἡ δὲ 

εὔνοια παρὰ πολὺ ἐποίει (1 πη ρο11.) τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἐς 

τοὺς Μακεδαιμονίους᾽--οἰη Ἡογοἀοία5,} ᾿ Ἀρυάνδης ---- 
᾿: ΣΆ 

ἀργύ- 

861} ἀο 1{. 

Φηα 801. ἃ5 1η} ἐποίεε δὲ ταῦτα 
τούτους ἀμφοτέρους, ὅτο. ϑοοίπρ' {πᾶῦῷ {Π18 βθηΐθηοα 

ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ, 15 ΒΘηθια], ἃῃα ἐπαὺ 1{ 

οαηποῦ ΔΡΡΙΥ ἴο ὑπᾶῦ ομ6 5801} ἴῃ ῥα ϊοι]αι τυ ΒΙΘἢ 

Πιὰ5 ΠΟ 8} Έ1616, Ὀὰΐ το ἃ 5801} ν᾽ Β10}}, ΓΘΟΌ ΡΠ ρ᾽ ἃ5 16 
ΑἸ ΘνθΡῪ ὑυθοἰς, την Ὀ6 ΘΟΠΒΙ ἀνα ἃ8 ἃ ΘοὨ Ἰητι8] ἃπα 
ποῦ ἃ5 ἃ ἀ6ῇηϊίο οἱ Πα ρμουϊοα οὗ ἔπη ; {6 ΠΟΥ. 

ΒΘΘΠΙΒ 0 Πᾶνα Το ηἀογθα ἐποίει σου ον Ὀγ “ αἸα,᾽ ἴῃ 

{Ππ6 56η86 οἵ “ νγὰβ ἴῃ {π6 πρὶ οἵ ἀοϊηρ.᾽ 

ριον τὠυτὸ τοῦτο ἐποίεε" 

γει. 18. 

-ἔλυε τὸ σάββατον---““ Βα Ὀτο]τοη," ΑΔ. Υ.; 

“θγΌΚο,᾽ ᾿. Ὑ.--οαὶρης ; 85 ἔλυε 15. αἰδὸ {π6 πηρονῇ. ; 

ΚΡυόκο ΒΔ  Ά}]ν,᾿ οὐ αὖ Ἰοαϑύ “ ιυΠποαῦ ΒΟΡ 0] 6. ἃ8 
ΟΡΡουνδαπῖῦν οἰενθα. 

--ὠἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν----““ θὰ} Βαια 

αἶβο {μαὖ αοά νγὰβ Ηἰβ Βαίμεν," Α. Υ. ; ““αΐ α͵8ο 

ρα] οα Οοα Ηἰβ ονη Βαίπον,᾽ Π.. Υ.---θοίίον. 

ΤῈς Α. Υ. 411 θα Ἰϑαγθβ ουὐ ἴδιον “ ἢ18 ΟΥ̓ :᾿ [Ὁ 

᾿Ἐ ΠΪ5᾽ 8 ποῦ ΠΘΟΟβΒΑΡ ΠΥ ἀΠΔονβίοοα ἴῃ πατέρα, ΜΆΘΟΙ 

5 πποὰῦ [π6 ἀοἴ, ἀνῇ. τόν, θθοαιβο {18 185. ΠΡ} Π166᾽ 

ἴῃ ἴδιον, {παΐ γοβύυοβ ἂμ ἀθῆμποβ πατέρα. 

γι. 19. 

-ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα.---“ θα ψῇηδΐ 

Ηδ βίῃ {πὸ ᾿αϊμον ἀο,᾽ Α. Υ.; ““βανοὸ ψνῃαῦ Πδ 

᾿Β66 [ἢ {π6 ῬαΙΠπον ἀοϊηρ,» ΠΟΥ. 
“Βροῖι {πὸ Ταίου ἀο᾽ βθοιηβ τἱρηΐ. [Ο τοιηδικοά 

» αὖ νου 6 {παὉ “8ανν ΐπὶ 116᾽ πιθαηΐ ὑΠπᾶΐ ΠῚ “ βανν ΠΪΠῚ 

ἴῃ {πῸ δοὺ οὗ Ἰγίπρ' ἀονη.Ὁ Βα “ἴο 116᾽ ΟΧΡΙΘΒΒ65 
ἃ 51ΠΡ16. ΠΙΟΠΙ ΘΠ ΑΡΥ ΔΟΙΟΙ ; ΜΠΟΡΘΩ5 “0 (ἢ 110 }168 

οομπαἰΐν. “θοῦ ΠῚπι ἀο ἃ {πη ρ᾽ πιθᾶη5 {παῦ ΗΘ 

5665 ΠΊπὶ ἀο {πὸ ψ 016 οὗ ἴὲ ; “ βθοῖ} Η πὶ ἀοίηρ; 1 
᾿π}}] 165. ΟἾΪΥ {πὰ δ 8668 Πϊπὶ οσοιιριοα ἴῃ ἴ{. 

ΒΌΟἢ. αὖ Ἰοαβί, 15 Π|6 βθῆ86 {πὸ ραν! οῖρ]6 ἴῃ Πρ] 15}. 
ΒΘΘΠῚΒ. [0 ΘΟΠΥΘΥ ἴῃ {Π||8. οα86, ἴῃ Υ 101} 10 προὰ ποῖ 
ΠΘΟΟΘΒΑΙΪΥ τόπον. {πΠ6 ραν οῖρ!ο ἴθ τρεῖς; θ6- 

οαιβο βλέπω ἄο68 ποῖ, {πὸ λέγω, κωλύω, βούλομαι, 

ὅζο., ἴαϊκα ἂῃ ᾿ῃΠη να αἴτονυ ᾿ξ. ὅ.0 {παᾶΐ, νυ μου, 

ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιεῖν χνου]ἃ ποῦ, 1 {Ππ]η]ς, 

θὲ Οτθοῖκ,, {Π18, ΠΓουΆ ΠΥ νοπάογοα ἴῃ ΤΡ] 5}. νοι ]ὰ 

ΒΡ ΘΥΥΓΕ: θὲ θούλ συδιη τη δΕ108] δα σου, ΝΟΥ 

ΟἸοαυ]ν, {ΠῸ Βθη8. οὐἨ [Π185. Ῥαβδαρ 18. {Πᾶ0 βίποο {Ππ6 

5ῸΝ ἀοοἢ νυ παῦ {πὸ Ατη πὶ ἀοο6}}, 6.8:. σορίοΒ {Π6 
"Ῥαϊξοτη βοῦ ΠΊμ, νον, 90, Ηδ πιαβὶ ἜΡΕ 566 {Π6 

ΒΆΤπΕπ ψουῖὶς Ὁ οἵ, 5 10 πνοτο, Ὀοίονο ΠῚ δὴ ΠΊηι- 

Τι 15, ̓ πἀοοα, θὰ Ὁ ἡ (ἢ [θαι ἀπ {γομ Ὀ] 1; 

{πα οπὸ οδῃ αὐδοπιρέ ἕο νυυῖδο οἢ. 810 }}. ΠΟΙ τυ 506 }168 ; 

Βα} 1 πὶ οὨΪγν ἰγγίπρ ἴο ἀοἤμο νγου 8 ΘΟ μβιβίοην. 
᾿Νοπηιβ2 ἔμι8 το μ ον ποιοῦντα, 

οὐδὲν ἑῇ ἰότητι δυνήσεται υἱὸς ἀνύσσαι, 

εἰ μὴ ἐσαθρήσειεν ἑὸν τελέοντα τοκῆα. 

--ὁμοίως-τ--". ΠΠ]κονν15.,᾽ Α. Ὗ. ; “ἴῃ 1κ6 πιδηπον,᾿ἢ 

1 Ἠρτοὰ. 
κ. ψῈ, 1δ6. 

51, γα; 



ΡΥ ρᾳῃῃῳῃᾳᾳᾳ6υ σ΄. αν ““«΄0ᾳ0ᾳῳ0«Ὅἔρ» Ὁ ἫΝ ΜΠ 

σπ.». Υ.] 

ππασασσσσσαδδΝΝΝΟΝΒΝΝΒΟΒΟΝΟΝΟΝΝΝΟΝΕΝΟΝΟΝΟΝΕΝΟΝΝΝ ὉΒΝΝΒΟΒΗΝΟΝΝΝΒΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΒΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΕΞ 

ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΗΞἙ ΘΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΘΟΝΘΙΝΟ ΤῸ 8. ΖΟ0ΗΝ. 

Ε1, 83. 

Β. Ὑ.--τπθανν βᾶῖηθ 56η86, πριηῆν ὦ ποῦ 88 Π|6 ἘΠῚ 
τ ΘΪΟσΎ ; θαὺ ΔΑ, Υ΄ γϑδαβ θοβί. 

γεν. 20. 

--καὶ μείζονα τούτων ---““ ἀπὰ ΠΟ Μ1} βῆον Πίμ 
διθαίθι νου ΚΒ {πᾶη {Π|656,. Α. 0; “δηὰ ρυθαΐον 

γ ΟΣ Κ8 ἔπη {Π|656 ν0}}} Ηὸ δον Ηἰπι,᾿" ἢ. Ὑ.--οθοείοι: 
ΤῊΪ5. Ἰηνουβίο, ψ ]ο ἢ γοπμουβ ὑμ6 τρεῖς Πἰτου}]ν, 

18. ΠΟΤῈ ΘΙ ρας ἔπη Δ. Υ͂. 

ψον. 21. 

---οὕτω καὶ ὁ υἱός -τ-’ Ἔανθὴ 80 μ6 ϑοη," Α. Υ.; 

“έργθη 50 {πὸ ϑοη αἰβο,᾽" Κὶ. Κ.---Ἴο Α. . γοπάουβ καί 

Ὀν “ὄνθὴ ;᾿ δῃηᾷὰ {πὸ Κὶ. Υ'. Ὀγ “ αἶβο ;᾿ “ δνθη, ὑποιὉ- 

ἴον, 1ῖβ τοἀαηάδηΐ ἴῃ Πὶ. Υ. ; “80 {πὸ ὅοῃ αἶβο. 

γεν. 22. 

τηδη,᾽ Α. Υ.; “Βὸν πειίμπον ἀοίμ {πὸ Ῥαίμον," ΠῸΥ.. 

Οὐδέ τὰν οοηπθοῦ ἃη ἃἰγμη. δη ἃ ποραῦ. βθηίθησθ, 
᾿ ξοοῖ μον, 85. ἰπ {Π18. οᾶ56 ; ΔΙΕΠΟῸΡ ἢ δέ Πδ5 ἃ Β[ΓΌΠ 

Βαυΐ, 1ξ 18 ποῦ 80, 1 θεἰΐονθ, νι, ἰδ] αποῖϊνο ἴοτοο. 

δ7 

ἤδ ΟΧΡΓΕΒΘαΒ 8. ΔΟΙΊΟἢ ΔΙ ἱοροί μον Ραϑέ, γαῖ ὄνθὴ ἴῃ 
{πᾶῦ τεβρθοῖ, ᾿ξ 18. ἃ ΨΟΥΥ ΡΠ Δ 0]6 ἴθπβ6, βίποθ ἴῃ {πὸ 
Ἰῃη ἀἸοαξῖνε ᾿ξ οὔτοι ΑἸ ἐοσπαΐθβ νυ {ἢ {Π6 ᾿πιρετῇ. μετ, πὰ 
Ρ]. ρον, αη ἃ Βοπιθίϊηη68 μα5 Π:6 56η88 οἵ {Π6 ῥ᾿γθβ. ἀπ 

Ρονῇ. ; ἀηὰ τὰ ὅπ οὔ Που πποο 5 1Ὁ 18 ἀβθα ἴῃ ἃ ραβέ, ρτε- 

βθηῖ, δπἃ [αΐατο βοηβθ. 18 188 δου. ραγί, δοΐ. οἴξεμ 
ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ Οᾶ868. ΨΠΘΠη ἰξ τηυβὲ ὃὈ6 τεπάογοά Ὀγ {πα 
ἘΠ ΡΊΙβι ρονίθοῦ ; 6.6’. ἴῃ Βόρθοο οβ,} ΡΒ] οοοίο8 5αν8 

ἴο Ηφγου]οβ, ψΠὸ μδα Ἰυδὲ βρόκθῃ, 

ὦ φθέγμα ποθεινὸν ἐμοὶ πέμψας 

χρόνιός τε φανείς. 

10 τηϊρ ιν 180. 06 τοηαογοά Ὀείξεν, ρογθαρβ, Ὀγ {Π6 
Ρευῖ, τπὰπ Ὀγ ἐπα ᾿πιρονῇ, ἰη3 

Φοῖβος δ' ὁ πέμψας τάσδε μαντείας, ἅμα 

σωτήρ θ᾽ ἵκοιτο, καὶ νόσου παυστήριος. 

Βαΐξ 10 πηαϑὺ θ6 τοπάογεὰ ὃν {πὸ ρμογίθοϊ οὐ ἴΠ6 ρτοβοηΐ 
ἼΠ ΒΌΟἢ, ΡαΒΒΑΡΌ8, ἃ8 δος, οἵ αν ρι 65,3 

Οὐδὲ γὰρ ὁ πατήρ---“ ὸν {π6 ῬΔΓΠον Ἰυάρο ἢ πὸ , ΦΙΊΣ Ε΄ ἂν 
- γέγωνε τ ες δόμους 

Ἄ Γν , ἃ ΄, , νν 

ἢ σανίδα παῖϊσασ', ἡ λόγους τη χο ἐσω. 

76 πᾶν βθθηΐ {Ππδ0 1 δοι. ἰη4.. εἶπα ΠΙΔΥ αἰβὸ θ6 αὐ δίοιο σα 

Ἰϑπάονοα Ὀγ {π6 ρουΐ, : ἴον 15. 15. ποῦ ἃ Ῥδο Ἰαυὶεν 
οὗ βίν]6 ἁιμοηρ {πὸ ἐπα σϑ ἴδ η8. ΟὨΪΎ, βίποθ νοὶ βηᾷ ἴὲ 

πὸ σοη) αποίϊοη “ΠΟΘΙ ΠΟΥ ἡ ἡ Β1ΟἾΝ γΘα α1γ68 ἃ ῃθρ να 180 ἴῃ ῬΓΌΞΘ, 6.8’. ἴῃ ΧοΠορμοη,5 ἐκ τούτου οἱ ταρά- 
Ὀείονε 10. 
ἴον ποῖῖ μον ἀοοβ μ6 ὈΪαπηθ τὴ6 προ θβϑ]ν,᾽ θαῦ “ πιν, 
[αΐμον ἰ5 ποῖ Βδι5}, ποι μοι ἄοοβ πα, ἕο. Τὸ ΔΑΟΎΥ͂. 

Μιὰ8. οτηἰ το δἰτορσοί μον οὐδέ, θαΐ βῖποθ 18 Τη ἈΠ] Ρ᾽ 

15 συ ΠΟ Ά}}ν οὐ δέ 
τσ ἢὉ ῬΟΥ Δ Ρ5 ΤΠ ΠΝ “ον, ονθὴ {πὸ Ῥδίπον οι} 
ποῦ Ἰυρο ΔΎ πηδῃ ;᾽ οὐ δέ, “ποῦ ὄνθη;,᾽ “ΔΗ͂ 
τηΔῃ.᾽ 

π- ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν --- θὰ Πα} σοπιηἐοα 

4}} Ἰαάσιιοηι," ΔΟνΟ ; “θὰ μαι σομηπηεα Ἰὰά6- 
πιοπΐ Δ] οροίμοι," πὰς Υ,, 

Βς Ὑ. ἀρρθᾶνβ ἃ πδοά 688. δἰἐουίιοη. οἵ (6 ᾿ξ] 

,ὔ 

οὐδένα, 

“Πα οὐ “θυ ποῖ, {815 βοηΐθποθ. 

Ομ οαπποί βαν, “ΜΥ [αίπον ἰονο8β Πη6, ξαντες ἘΠΕ ΟΣΣ οἵ βοϊάϊειβ γῆο παᾷ πυαυξὶηϊοά, 

᾿8πα μοῦ ἰπ {Π6 δοὲ οὗ ἀοίηρ 80; 80 {Ππδᾶΐ οἱ ταρά- 

ἕαντες, “ἴοβα πὸ Πδά οὐαί (ἢ158 ἀἰβίαυν θα ο᾽ 15 ἃ 

Ρ]. Ρενῇ, 

Ροϊηΐβ ἴο {Π6 δοῖ οἵ βομάϊης, ἀοπμθ ομοθ ἴον 8}} ἀπ 
Ραϑέ, γοῦ 8 οὖν ἼΟΚΡ ΟἩΒΊΒΥ νὰ8 ἔπθ οὰ ΠΗ 5 
τ 550}, ἃ πα βροακίης οἵ Ηϊιηβ0} {--ττὰϑ ἐκ τοῦ Θεοῦ 

[ἢ {18 νϑῦβϑο τὸν πέμψψαντα αὐτόν ἐπου μι ἰξ 

Ι 

1 Ῥμίοςί. 
1445. 

3 ’ὰ. (,ἀ. 
Β. 160. 

5 τρις. Τ. 
1278, ἀπ 
Οταβί. 1314. 

17 

5. ΆΠΔΌ. 
110. ν. ς. 10. 

ἐξῆλθον καὶ ἥκω, 10 βοδῃι5 {πᾶΐ {πὸ Δ. Ὑ, πὰβ ποῖ ἄοπα δ ον ῖι, 

γ]Ο]θοα ἴο ὑπ6 αὐθοκ Ὀγ δἀορεϊης “ον ΠδῈἢ βοπὲ 

Ηταμ ;᾽ θα {πὲ ὄνθῃ ἴπ {6 πδχὶ νοῦβο τῷ πέμψαντί με 

σις θ6 νοηάονο “ἴῃ ἢ ἡ]ὸ μι} βοΐ ππδ.᾽ 

Απὰ “τὰς Βαΐπον πο παῖ βοῦς Ηϊ που ὰ τοδὰ 

Τ 5οὸ δ Πα μ]αϊη τη ἀθυῖηρ οἵ {πὸ Δ, Υ΄., ποῦ ρι ΝΟΠπαΒ) ΓΝ Παοην {πη “6 Εδίμοῦ ον πατ ἢ βομξ 

Β661η8 ἴο ἰανουν ᾿. Υ,. Ἢ. 
Καπηοτν, ΟΥ. 
5, 441-445, 

ὙΓΠΟΓΟ ΟἾΒΟΥ 
σχαπιρίοκ οἵ 
{π᾿ δογιἰννή, 
δ μασί. ἀχὸ 

οὔτινα γὰρ κρίνειε πατὴρ ἐμός" ἀνδρομέην δὲ 

γεν. 94. 

3. 506 ον, 
1, 10, 

ὄψιμον υἱέϊ δῶκεν ὅλην κρίσιν -τ- 

γε πᾶσαν κρίσιν 566 Πὶ5 ἴο ἱπρ}ν, ποῦ {π6 ψν μ 0] 7αι}6-- 
πιθηΐ, ὅλην κρίσιν, Ὀας {Π6 τίσις ἕο Ἰαά σο, το σοπάθιηη 

δηἃ ἴο ΔΌδοΟΙνο, ΠΘπονου ἃ κρίσις Οσο 8, 

ΠΘΑΙν το {Π6 βαιὴθ ἐπίῃ; ΤΠ ΟΗΪΥ ψ]8} ἴο ἀϑβοουίαϊη 

{π|6 Ἰάθα ἱπιρ] θα ἴῃ {πὸ οἰ μα], 

γον. 28. 

.-τ- ἵνα ---τιμῶσι ---- ἐς 5Βῃο ἃ ποπουν," ΔΟΥ͂.; “ 

δοθοῦν", ἃ. Κ.2 

-τὸν πέμψαντα ----ς ν ]οῖ πα ἢ βοηΐ Ηΐπι,᾽" Α. Υ.; 

ν ]6ἢ βοηΐ Π αι," ΒΥ. 

ἴπ ἃ βοῃίθῃοο οἵ {18 Κίμα {πὸ ραβὲ ἴθπβο ὀχργοββοα 
Ὀν {πὸ 180 δου, ρατέ, δοῦ, 18 ἴῃ ἃ σγοδΐ ἀἄορστοο τοϊατῖνο 

ἴο {π6 βιιθ]θοῖ ἴθ παη. Τὸν ἰυποιρῖν {Π6 δουὶϑὶ ἰη- 

ΠᾺΥ 

Τὰ σοηλο8 

--πιστεύων τῷ πέμψαντί με ----““ θΟΙ ον 61} ἴῃ. Ηπι,᾽ 

ΑΟΎ.; ““Βο]ονεῖ Πα," Κ. Ὑ.--ονι κι, 

--εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ---ἶρο οἷν. 1. 19, 

εν» ΚΝ 

Ραββοα," ἢ. Υ.---ἰοοβ ποὶ βθὸπὶ ἴῃ ἀοοονίαῃμος νυ} 

- μεταβέβηκεν --- "“ ἰΒ Ραβεορά," Α. 

ἴπς Ρτοίαδοο ἰὸ ἢ, Υ, ῥ. νὴ]. πὰ ἰχ, 

ον. 235. 

ΥΩ -ἔρχεται ὥρα--- ἀπὸ ᾿οὰν 18. σομιίης," Α. 

“ Βοὺγ οοιμοι,᾿" ἢ. Υ. --Οπλεϊίεν. 

γεν. 36. 
υἱῷ -τῖ  8ὸ δὲ} Ης αίνθῃ ἴὸ ἐπα 

; “80 βάν Ἦδ ἴο {πὸ ϑὅοη αἴ5ο,᾿ ἢ. Υ.-- 

-ἔδωκε καὶ τῷ 

Βου Ἄενιε 

κινῦῃ, 



8 ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤΗΝ ΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟ0ΗΝ. [Ὁ8Δ». Υ. 

1 Ῥιπά. ΟἹ]. 
ἵϊ,. 118, 54. 

31,110. 

3 Ἠοπ. 
Ἰ, ὁ. 

Βείίευ. Τῇη6 Α. Υ. Ιϑᾶνοβ οαὖ καὶ, νν Β]ο. 15. [Ὰ}} οὗ 

τηΘΔ ΗΠ ς ΠΕΙ6, 

γεν. 928. 

-- ἔρχεται ὥρα---“ ἴπ6 Βουν,»᾽ Δ. Υ', ; “δὴ μβοιν," 

ΕΒ. Υ. ϑδε6 νου. 9ῦ, δὰ ποίβ οῃ οἷν. ἵν. ὕφ. 

γεν. 99. 

--- ἀνάστασιν κρίσεως ---ϑ86 οἷν, πἰ. 19. 

--οοἵτινες ἔχαι- 

ρον εὐορκίαις 

ἄδακρυν νέμονται 

αἰῶνα. τοὶ δ᾽ ἀπροσόρα- 
» ΄ 1 

τον ὀκχέοντι πόνον. 

γεγ. 80. 

--τοῦ πέμψαντός με Πατρός.--“ οὔ {π6 ῬΑΙΠοΡ ΠΟ 

Βιδ(ἢ Ξξεπῦ Με," ΑΔ. Υ. ; “οὐ Ηϊτ μοι βού Με, 

ΗΝ. Υ.--͵-δϑο αῦονθ, νοῦ. 9. 

ΟΥ̓ ἅ1}1 ἐς ΟΙά Ὑειβίομβ {π6 ὅ1αν., αδθοῦρ.., πὰ 

Α΄. ϑάχοῃ αἴοπο πᾶν “" οἵ {πὸ Βαδίμον.᾽ Νοππμ8,2 

--οὀοὐ γὰρ ἱκάνω 

κῦδος ἐμὸν τελέειν διζήμενος, ἀλλὰ τοκῆος. 

γεν. 852. 

οἵ ποῦν. 

ἦν ὁ λύχνος, {πᾶὉ {Ππ6 Ἐν 18 ἐξήρκει καὶ διὰ τούτου 

ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην ἐξεχύθη), ἐμοὶ δὲ οὐδὲ θαυματουργοῦντι 

ἐπιστεύσατε" διὰ τοῦτο ὑμᾶς ἀναμιμνήσκω τῆς μαρτυρίας 

ΤῊΙ5 Β6η56. Δρρθᾶγβ ρα ψ ΠῸη ἰαίζοη ἴῃ 

ΘΟΠΠΟΧΙΟη. ΜῈ {Π6 Ργθοθαϊηρ ἀπ {Π6 [ὉΠ] Ἰηρ; 

γοῦβθ8. Νοπημβ,, ΠΟΥΤΟνΟΡ, τϑηθ 8 παρὰ ἀνθρώπου, 

{ὨγοὰΡ ἢ μερόπων, {ἢ 8, 

ΕΣ , 

ἐκείνης. 

- ἐπιχϑθονίης δ᾽ ἀπὸ φωνῆς 

μαρτυρίην μερόπων οὐ δέχνυμαι,:---- 

---ἵνα σωθῆτε----ἰ τηΠαὐ γα πρηῦ θὲ βανϑᾶ," Α. Υ.; 
“Πα γ6 την θ6 βανεά,᾽ Ἀ. Υ.---θοίίον. 

γεν. 85. 
᾿Εκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων ---“ Η6 

γγΒ ἃ 0 ΠΙΠρ' Πα ἃ 5Π1ηῖπρ Πρι,᾿ Α. Υ.; “Ηδ 
γὰ5 {Π6 ἰὰπὴρ Πρ 64 ἃπα 58}}1π|πρΡ.,᾿ Κ᾿. Υ. 

ΤῊς Ἦν. Ὑ. 15. οούγθοῦ 1ῃ ΤΌ Πα θυ ηρ {πὸ ἀοἴ, ἀγί οἷο, 
ὙΒΙΟἢ 5. ΒΕΓ ΠΡῸΪΥ ονοι]οοκεὰ ἴῃ Δ. '.. ; ἴον: ποῖα, 1 

ΡΟΙπίβ Θβρθ οι ἢν ἴο Φο ὑπ Βαρυϊβί, πὸ νγὰ8 ποῖ 
ΠΘΙῸΪΥ “8 ἰΔΠὴρ’ οΥΓ “ἃ Πρ ὐ,᾽ το οὔποθ ΡΟ ρΠοἰ8, 
θυΐ Πα γγὰβ " {πε Ἰδιηρ,᾿ οὐ “{Ππὸ ἸΙρ ὐ,᾽ “Κτῆοτο ὑμδῃ ἃ 
ῬΙΟρΡΠοΥ, δνθὴ “{π6 βρτθαίοϑῦ οὐ {μθ πὶ (Παΐ ἅτ θουπ 

δι. ΟΥΥ] βαγ82 οὐ {π6β6 νου 8 ἐκεῖνος 

μόνου κατασημῆναι τὸν ἅγιον βαπτιστήν, ΤἰοΥΡ Πρ; [0 

ἡτοίμασα λύχνον τῷ Χριστῷ μου.3 Απαὰ ΤΠΘΟΡ ΙΝ] δοὺς 

1 Ῥασ. ς. 
ν.}. 131. 

3 ΘομηΠΙ, 
Ῥ. 340, Ὁ. 

8 Ῥρ, 
οχχχίϊ, 

4 Οοιηπη. 

ἔλλλος ἐστίν----““ ΤΏΘΥΕ 15 Δηοῖ ον,᾽ Α. Υ.; “1 15 {Β1η|κ8 ἐπι Φο ἢ {Π|᾿| 1θαρεϊβύ ννὰβ οα]]θα λύχνος Ὀδοδαβο Ρ' ὅ3:: 

δηοίμον,᾽ Κα. Ὑ.---θείζον, 

γεν. 58. 

᾿Απεστάλκατε ---““Υα βοηΐ, Α. Υ.; “Υε δΒᾶνε 

βοηΐ," ΗΕ. Ὑ.---ὐὶριε ; μεν, βαιαὰ οἵ ἃ {πϊηρ; Ἰαίοὶν 

ἄομα. 

--μεμαρτύρηκε--ος θᾶτῈ τυϊίης55," Α. ΚὟ.; “ΜΒ 

ὈοτπΘ τη 655," ἢ. Ὑ.--ῦὶρ ῦ. 

γεν. 84. 
3 λ ο» ᾿ Ἁ » ’ Ἁ , ΄ 

Εγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω--- 

ΚΒ 1 τοοοῖνο ποῖ ἐθϑεϊ ΠΟ ΠΥ ἔτοπὶ πιᾶη,᾿ ΔΟΥ͂.; 

“«Ἡονθοῖ {Π6 νυ τποββ οἢ 1 γχϑοοῖνο 15 ποῦ ἰτΌτη. 

τηδι,᾽ ΕΒ. Υ. 

ΤΉ οβο τοπἀουίπηρβ ἅΓῸ νΟΥΎ ΟΠ σθης ἴῃ τηθδηϊηρ... 
ΛΔοοοτγάϊηρ ἰο ἢ. Ὑ. τῆς νὐΐηθββ ον ϑάντοῦκ τ0- 

οοἰνοα ννᾶβ ποῦ {το πὶ τηδὴ ; θαῦ ᾿Ὁ τϊρθῦ πᾶν Ὀθθη 
ἔγοιη. δὴ ΔηρῈ]; ψ ΒΟ}. 15 ποῦ {Π6 86η86 οἱ {Π6 

ΟΥ̓ ΚΙ ΠΔ]. 

Α.Ο Ὗ. ουν ϑανιοῦκ, 88 ον, 41 ποῖ νηΐ οὐ ΓΘ ΓΟ 

[6 νυ ἱῦποββ οὐὗἨ πῆδῃ, {πᾶ ἰ5, οὐ Φόμη {πὸ Ἰθαριδ. 

80. 5. Ογγ] δπὰ ΤἼθορ ναοῦ πἀπάἀουβίαπα ᾿Ὁ; πὰ 5, 

ΟἸιτγβοβίοπι 8αγ58,32 Ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν ᾿Εγὼ 
ι ΤῊΝ , ͵ ] 

μὲν οὐκ ἐδεόμην τῆς τούτου μαρτυρίας, 

Θεὸς ὦν, τῆς ἀνθρωπινῆς" ἐπειδὴ δὲ μᾶλλον 
- , Ε ΄ ᾿ ΄ ΄ ᾿ο Ν 

αὐτῷ προσείχετε, καὶ πάντων ἀξιοπιστότερον ἡγεῖσθε, καὶ 
Ὁ) Φ ςς ἐ . Ζ ᾿ ᾿, ὧν ͵ 
ἐκείνω μὲν ὡς προφήτῃ προσεῶράμετε (καὶ γὰρ ἢ πόλις 

Αοοοτάϊπρ το (ἢ ᾿ἰδογα] τϑπἀονίης οὗ {πὸ 

“μΐ5. Προ ἡ ] ἢ. νγὰβ πού οἴκοθεν, ἔγοιη Ἀἰμ86}}, ἀϊβαρ- 

"Ῥεαγεὰ ἅμα τε ἐφάνη ἣ τοῦ Κυρίου ἡμέρα, ἤτοι διδασκαλία. 

Βυύ ᾿. Ν. 15 ποῦ 80 ΒΆΡΡΥ ἴῃ γομάθυηρ ὁ καιόμενος 

δ γ “Πρ ὐοα.᾽ ΤΙῃ τρεῖς, {Ππ6 δοιῖνα Ἰάθὰ οὐ “θυγη- 
ὴρ, ᾿ ΜΠΠΟΙΔ. ΤΠ Ρ|168. ΘΠΟΡ ον, ἃΠ4 ἀονοϊορπηοηΐ, δα 
ΘΟΠ ΠΑ 01, 15. ἸΠΒΘΡΆΡΆΌ]6. ΠἸΌΠῚ καίω, δα καίομαι. 

νθῃ [Π6 δχρυθββίοηῃ πῦρ κάειν ἢν ξύλα ἔχωσι,5 τη θα Π8 
ἴο Κοορ {πὸ ἤνο θαγηὶηρ, ἀπ ποῖ “ ἴο Πρ ἃ ἤτγο;, 

ψ ΒΟ νου ἃ ναύμου θ6 πῦρ ἅπτειν, 6.5. ἁφθεὶς ὁ νηὸς, 

᾿ κατεκαύθη. θ-- ὁ βάτος καίεται πυρὶ, (Η εὐ. ΦᾺΣ Ὕ5) 

ὁ δὲ βάτος οὐ κατεκαίετο ;7 ἴον καίειν, καιέσθαι, πιοὰῃ 

ἐτοὸ θυγη,᾿ ονοὴ ψἸμοὰΐ ἢἤτο, 6.5. ἡλίου καύματα,---- 

Ἔνοη ἴῃ η 8}, “το ΠΡ Ης ἃ 

Ἰατηρ,᾿ λύχνον ἅπτειν,δ οΥ “ἃ Ἰαηρ Ἰρ  οα,᾽ λύχνα 

ἅμμενα,"---ὐα “ἃ ἰδῖαρ θαυγηῃϊηρ,᾽ λύχνος καιόμενος, 

ΘΟΉΨΘΥ ΥΟΙῪ αἰ δυθηῦ Ἰάθαβ. Α ἰὰπὴρ ὑπᾶΐ 18.“ θὰνη- 
16 πμιιδύ 06. “Πρ 64 ; αὖ {Π6 βᾶμηθ {ἰπ|6 1Ὁ τηᾶν θ6 

“προ νἱπουῦ δούνο!ν “ θαγπῖηρ. Οπο ἔθη 18 

Ρᾶββίνο, {πὸ οὐμον 18. δοίϊνο ; "Πρ 6 ,᾽ {πουοίονο, 18 

ποῦ ἃ οουΓοοῦ το ον] ἴῸΥ καιόμενος, νυ ΒΙΟἾ ΤηΘΔΠ8 

δοῦν ον “θα ηἰ πη ρ᾽ ἃπα βίνιηρ; Πρ 0, 

ΑΒ ἴο λύχνος, ἴδ τηὰν θ6 Το πἀονοα “]αιηρ,᾽ 1 ὁπ 

ὁ καύσων (ἄνεμος), ὅτο. 

θθδν8 ἴῃ παϊπὰ {π6 Κη οἵ 5π|8}} ρουίαθ]ο ἰαπὴρ 10 

088. 00 τηοονη 4685 οἵ “ἃ Ἰατηρ᾽ ἀΠ ον 8ὸ νυ] ἀο]ν 

ἔγοιη λύχνος ὑΠπᾶὺ “Πρ. οὐ Α. Ὑ., μὴ ἢ τομάευβ {Π6 

ἰπὐθηθοη οὐ {πὸ οὐ δ], τ! Γἢ τιμαὶ. 10. «16 νγ88 

{6 Ιᾶτὴρ θαυ μη ἃΠ 4 ΒὨϊπἰηρ,᾽ οὐ “Ης νγ88 {π6 

δ ΧΟΠΟΡΗ. 
Εὑς. χνυὶϊ, 8. 

56 Μοτοῦ, 
ἰ. 10. 

7 Ἐχοά, 
:|,. 

5 Αὐβ- 
τον, ΝᾺ, 
18, δῃ, 
1584, 

» Ἑυτίρίά. 
ΟΥγοὶ. 511. 

16 ῬῸΣ 
λύχνος, 
ἕκο,, Β06 Απὶ- 
Τῆι, 8, ΚΡ. 
87, δ α]οῖς,; 
1], ῬΟῚ], 
Οποι, νἱ, 
1083, νἱῖΐ, 171, 
Ῥι οπρο- 
ΟἸΔΠν χ. 11δ,; 

ῬΏγγι. Εο], 
Ῥ. δ0, 54, οὐ, 
τον, 



᾿ 
ὅδ 

σηλρ. 

11, 128. 

3 Ἠοπι.χὶ. 

5 506 
π056 γΟΥ- 
505 ΤῸΓ {π6 
τοπάογίηρ οὗἉ 
τπῖ8 νογβο. 

41,140. 

5. Θότῃ, ᾿. 
ὅ84,Ο, 

6 νοὶ]. {|, 
ΠΡ. 307. 

. 5, Μαῖί. 
Υ. 20. 

5 σπι, νἱ. 

᾿ ΞϑΡΒΝοΙΟΚ. 
Β΄δου, ἱ. 137. 

1ὸ τινά, ν᾿. 
4, 

ΝΟΤῈΣ ΟΝ ΤΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΘΌΙΝΟ ΤῸ 85. ΖΟΗΝ, ΤΠ] 9 

θαγπίηρ δηἀ βμ!ηῖπε, 

Βεξίοι αἰνογαείοη οὐ Δ. Υ, {παπ {πὸ πο αίνοῃ ὃν ΚΕ. γ. Α. Υ. ““ρτϑαῖον ἐμδη ἐλαΐ οἵ Το η᾽ βεθηῖβ, ἐμογοίογο, 

- πρὸς ὥραν---ι’ ἴον ἃ βθαβοῃ," Δ. Υ.; “ἴον ἃ οἰθαγονῦ απ πποτο οοτθοῖ ἴμδη Βὶ, Ὑ,, “ γοαῖον ἔβδη 

Ἰῖρλε,᾿, τηϊρξ, ρερπαρβ, θ6. ἃ ἴον πολλὸν ἑλάσσω τῆς τοῦ πατρός. Τῇδ τοηἀοτίηρ οἵ Ἐς 

Ὡς, ΒΥ. 

᾿. Ν. 15 βεγδρβ μ6 Ὀοίίον οὐ {Ππὸ ἔννο. 
[ΔΚε58 ὥρα ᾿ϊξοΓΆ]]γ, 

ὑμεῖς δ᾽ εἰς στροφάλιγγα μιῆς ταχυδινέος ὥρης, 

κείνου μαρτυρίγσιν ἐφαιδρύνασθε φανέντος. 

Νοπημδὶ 

Φολη,᾽ δῃὰ 15 ργείθγα!ο ἴο ἰδ, 

--- ἔδωκέ μοι----"’ Πα. αίνεη Με," Α, Υ,; “88ν8 
Μ-,᾽ ΒΕ. Υ. 

ΒΝ. Ὑ. 15 ἐμ πιοβὲ ᾿ϊέθγαὶ, βρευθδρβ; ἴῃ. δογίβὲ ἰπηά,, 
ον νο , 15. 80 ἔγθα θη } ν πβθ ἴῃ ατροῖκ ἰηβέθαᾷ, πὰ 

Τὸ δὲ, πρὸς ὥραν, βᾶγ8 ὃ. ΟΠ γγβοβίοπι,2 τὴν εὐκολίαν αἰπηοϑέ ἴπ [Π6 86ηβ6 οἵ (δ μονῇ. ἀπὰ 9}. ροτῇ,, (μὲ 
αὐτῶν δεικνύντος ἐστὶ, καὶ ὅτι ταχέως αὐτοῦ ἀπεπήδησαν. ᾿{Π6 τεπἀονίηρ οἵ ἔδωκέ μοι ἀδροιβ οα ἐπ! φοηβέγιιο- 

Το ὅ'γυ., Αὐάθ., Εἰ, ἀπ Μφαρὶι., γοαὰ νυ ττἢ Ὑ ]6.,,. δοπ [Π6 ἐγαπβ]αΐουβ ρας ἀροη ἰδ. Α.. Υ. γοηάθυβ ἰξ 

“δὰ πούδηι ;᾿ Ροῖβ, ἀπά ὅ5]ὰν. “αὖ {Ππ6 {ἰπὴ8 οὐἠἨ 18 [48 1Γ οὺν ϑανιοῦπ ψοτῈ δ ἔπ {ἶππ6 οπηρὶογοᾶ ἴῃ 
Ἰισλε ; Αὐπιθῃ., θοῦ.» πὰ ΑΔ. ϑαχ., γαπηθ ἢρι]6, βηἰβηΐηρ {Π6 τνουὶς αίνου Ηΐπὶ ἴο ἀο; νος ΕΗ, Υ͂. 

“ βοῦ!8 Ὑγ 8116. 

γεν. 860. 
᾿Εγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ ᾿Ιωάννου --- 

ἌΒὰ 1 Βᾶνο ργραΐον. ννἰζη688. ὑπὰη ἐλαΐ οἵ Ζομη," 

ΔΑΟΥ.; “θὰ {π6 ἐοβθμμηοην νυ Βῖοὴ 1 Πᾶνα 15 οτοαίοι 
ἐθαπ 2 0η,᾿ . Υ,, 

Τ|ιὲ ὅ'γι,, Μϑρῖι., Ασπηθη,, αθουρ,., Δη4 5]αν., Πᾶνα 

“ ρυραΐον ὑμδῃ {παΐ οἵ Φόθ ;᾿ Δνᾶ., ΕῸΠ., ἀπ Ῥογβ., 

“ριθαῖθι. {πδη {Π|6 υΐηρθββ οὐ Ζόμη :; (οὐμϊο, δηὰ 
Ῥϑιμαρβ, Δ. ϑάχοη, " βσύθαίοι ἔπη Το η.᾽5. 5, ΟἸνγ- 

ΒΟΒίΟΠῚ ΒΆΥΒ ΒΙΠΊΡΙΥ, μαρτυρίαν μείζονα τοῦ ᾿Ιωάννου" 

ποίαν δὴ ταύτην ; Τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων. Νοηπιι,: 

-᾿Ιωάνναο δὲ φωνῆς, 

μείζονα μαρτυρίην μεθέπω, καὶ ὑπέρτερον ὀμφήν. 

ΤΊ. σοι ραγίβοη, ποννθνοῦ, 15. Οἰθαυγ τπδθ ὈγῪ Οὐν 
ϑανιοῦκ, θεΐννοθα ῃ6 νυἱΐηθββ ΗΒ νου κβ θᾶτο ἴο 

ΗῚ5 πιϊββίοη, ἃπα {Π|6 υνυἱΐηοβ5 Φόὴ ἰῃς Βαρεϊδέ θᾶγα 

οἵ ἢ. Τὶ 1βΒ [η6 ᾿ηξοηῃίίοη οἵ ἐμς ατροὶς ; θὰΐ 

ΒΥ. “ρνθαῖον ἐπ δ 9 0]νη’ οβῖαὈ] 15 }}65 1}16 ΟΠ ρα ΊΒοὴ 
Ῥδέννθθη {πὸ υυἱΐηοββ οἵ ΟἩΚΙΒΤ δηὰ {Π6 βουβὸ οὗ 

οι {πὸ θαρίϊδέ. ΤΗρορ γ]δοιδ ρας. ἱπέο οὐν ὅ- 
ψΙΟῦ ΒΒ το} {Π0 ννουτάβ; ᾿Εμαρτύρησε μὲν, 

φησὶν, ᾿Ιωάννης περὶ ἐμοῦ,---ἀὺὙπᾷά ΕΠ γυλϊ5ῦ θοσίη8 
ψ , τὴν μὲν γὰρ τοῦ ᾿Ιωάννου μαρτυρίαν ἠδύνατό 

τι διαβαλεῖν, κιτ.λ., ὸν ἴῃ {Π|8 ρίας ἐμ αὐτί, τῆς 18 

οἰδανν ἀπαἀογβίοο, ἃ8 6,5. ἴῃ ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἣ 
δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων,7---εἰ γὰρ 

σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, 

ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα" 8 ἴοΥ τῷ τῆς ἀνασ- 

τάσεως, το, : ἀηα ΟΥΟν ΘΧδθ ρ]65 βίνοη Ὀγ ΟἸαββίαβ," 
ΜΠ0 8, Βοιν νου, ΨτΌηρ ἵπ αποίηρ οἷν, 1. 1,10 χαὶ 

Θεὸς ἦν ὁ λόγος ἴῃ Ῥτοοῦ {παΐ Θεός ἴδ {μι βαδ]οοῖ δπὰ 

ὁ λόγος {πὸ διύυϊθυιΐο, 580 ἃ5. ἴο γοδά, “δηὰ ΟΡ ννὰβ 

{ἰὸ ν᾽ οτά,;» 
ΤῈ {κο οπιϊββίοη. οἵ {πὸ ἁυίϊοϊο ἴῃ σοι ραγαίϊνο 

ΒΘηζθμθο 8. ΟΘΟΌΤΒ [ΓΘ] ΘΟ ἴῃ οἰαββῖο δα ΠΟΥ, ἃ 8 

6.8. ΟἸΘΑΥΥ ἴῃ πυραμίδα δὲ καὶ οὗτος (Μυκερῖνος) ἀπε- 

λίπετο πολλὸν ἑλάσσω τοῦ πατρὸς, ἐείκοσι 

ποδῶν καταδέουσαν κῶλον ἕκαστον τριῶν πλέθρων, κιτ.λ., 

ΓΘΙΕΓΒ ΒΙΠῚΡΙΥ ἴο {Π6 δοίϊοῃ, ἀοηθ ἴῃ ἃ ἔΐπιθ θηξίγοὶ ν 
Ῥαβέ, νι ποὰς ΟΧΡ ΘΒ 5 ΔΠΥ ΘΟΠΒΘΩΠΏΘΠΟΘΒ ἔγομι ἰξ 
[ἀΚίηρ; ΡΙασα δ {πὸ {πηι ὑπθβθ που β τγθῦρ βαϊα, 
Οπα παίμγα!]!ν Ἰθ8 8 ἰόντι 8 {ΠῸ το ἀουίης οἵ ΔΑ. Υ͂. 

---Οαοὀὐτὰ τὰ ἔργα---“ (Π|6 βᾶπὶθ ψογκβ,᾿ Δ. Υ. ; “ἘΠ ς 
γε γον κβ, ὶς, Κ΄ -ττιηονα Ἰἀϊοπιαίϊο. 

2; 87. 

Καὶ ὁ πέμψας με πατήρ---“ Απᾶ (πς δίπουν Ηΐπι- 

561 ψ ]οἢ} μαί βοαῦ Με,» Α. Υ,; “ δηᾷ τῆς Εδίμον 

ὙΥΒΙΟΝ βοης Με, ΒΕ. Ὺ. 

“Ἠμμη56} 0 οἵ (Π6 Α, Υ.. 15. ποῦ ἴῃ με ατεεκ. 

ΒΔΙΠον πο θη Με, νου! τοδα θδιΐον. 2 

ὺ 

γεν. 38. 

-ὖν ἀπέστειλεν -το γθοπ Ηο δίῃ βοπς," Δ. Υ.; 

“πο Ηδ βρηΐ," Κ. γ.-τϑοο Νοίς οἢ ἔδωχέ μοι, 

νον. 3506, Το ρετῖ, ἀπέσταλκα νΥ ο ἢ) Οσοὰτβ ἰἢ ΘΓ. 
898 18 ποῦ ἃ ἴογηι ὙΟΥῪ σοι ΟὨ]Υ βοᾷ. 

γεν. 39, 

᾿Ερευνᾶτε τὰς γραφάς --". Βραγοβ (ἢ βου ρίμγοβ,"ἢ 

ΙΑ. Υ, ; “ΟΥς βρδυο ὑπὸ βογιρίαγεβ," οὐ “" βθδγοὶ,» 

᾿πδγρ,, ἢ,, ΒΥ, 

ΤῊ. πιδ]ουϊν οὐ δας μου 8. 18. ἰὼ [ἀνοῦν οἵ {Π|Ὸ 

ἰπιρογαῖῖνο, Νοπηὰβ υντῖτ65,} 
γραπτὰ θεοῤῥήτων μαστεύετε θέσφατα βίβλων, 

ἦσιν ἔχειν ἔλπεσϑε, χρόνου παλιναυξέϊ κύχλῳ 

ζωὴν οὐ μινύθουσαν. 

δ, ΟΠ γγβοβίουυ. ἀπαἀογβίοοά ἰδ ἴῃ {πὸ ἱπηροῦ., ἴου 6 
Ἐ ὡ ἡ “. ᾧ 

ΩΝ παραπέμπει αὐτοὺς ταῖς γραφαις, δειχνὺς οτι χαὶ 

ἡ τοῦ Πατρὸς μαρτυρία ἐχεῖθέν ἐστι; δῃα δ διασχάπτειν 

αὐτοὺς μετὰ ἀκριβείας κελεύει νῦν, ἵχα τὰ ἐν τῷ 

βάϑει κείμενα δυνηθῶσι εὑρεῖν. Ἡρηρο ἘΠ γτΐὰ8 1], ο. 

᾿βθρῖη8. [0 Ὀογτονν, “ {ππὸν το, δηδ αἰᾷ ἢοΐ βραγοὶ,᾽ 
διὰ τοῦτο κελεύει ἐρευνᾷν,---ἐπιτάττει νῦν διορύττειν --- 

ἵνα δυνηθῶσιν εὑρεῖν. Απᾷ Οὐμεηδ βᾶγ8, “,ὰ τοῦτο δεῖ 

ἀκριβῶς τὸν ἐντυγχάνοντα, τηροῦντα τὸ τοῦ Σωτῆ- 

ροος πρόσταγμα τὸ λέγον, ᾿Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, 

κιτιλῖ Κι Ονρυίδηϑ μα8, “ Βογιιϊϑανηὶ βου ρίαγαβ, ἢ 

Ἠοτγοάοί. 
. Β, 6.134. 

δον, ναγ. 

91, 184. 

“Ησοπι. ΧΙ. 

»Ήσοπ ΧΙ 

4 ῬΏΠΟΟΑΙ 
σι, Ρ. 15 

" Δάν 
αὐ, 1Δ», 1 )] 

18, 
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ἷ, Ρ. 286, ἅς 

600 

Ἱ Ὁο Ταῖ- 

] 

3 (ΟΠΊΠῚ. 
Ρ. 260, Β. Ο. 

3 ἢ Ῥ. 380 
οὐ ν. 

Ὁ 1014. 11. 
ΡῬ. 8901. 

5. τ΄0ϊὰ. 
ΧΧΊΪΝ, ν. 40. 

] 
5. Οοπηπι. 

Ῥ. ὅ35, Ὦ, 
] 

7 Οοτπ. 
Ῥ. 280, Ε. 

566 ποῖα 
ὁπ (ἢ, ἱ, 43. 

| 
Ι 9 Ριπά, 
Ι Ῥγέν, χί, δ0 

16 Ἑατίρ. 
ΗΕ]. 841. 

τ ἐπα ᾿πηρογαῦϊνο. 

ζο., πὰ 5. ΑἸΠδμαβίιβ Βθθπι8. ἴο αποία {Π|18 νουϑ ἴῃ 

Οπ [πὸ οὔμον μαμὰ ὅδ. ΟΥ̓] 64115. {π6 Ἰ᾿πηρουαῦϊνο 

ἼΒΘΠΒ6 ΒΊΨΘΠ (0 {Π18 ΡΆΞβαρ, λεία, καὶ ἱππήλατος καὶ 

τετριμμένη διάνοια τοῦ ῥητοῦ, πα Ξᾶγϑ8, ἀναγνωσόμεθα 

τοίνυν ἐπὶ τὸ χρησιμώτερον βλέποντες, καὶ τὸ τοῖς προ- 

«ποδοθεῖσιν ἀκολουθοῦν, οὐ πάντως προσταχτικῶς, ἀλλ᾽ 

ὡς συνέσει μᾶλλον, καὶ ὑποστιγμῇ.2 ΟἾΠΟΥ ΔΓ ΠΟΥ Ὁ168 

ΓΟ αἶβο ἴῃ ἴανουν οὐ {π6 1πα]οαίνο ; ἀπ {Π6 σοη- 

ποχίοη Ὀεδύνγθοη ἐΠ18 νθῦβα 8πα {Π6 ποχῦ ὈΘΡΊῚ ΠΗΙΠρ; 

Μ ἢ “ἀπ γεῦ ἕον καί---ἃὰ βοοά γϑπ θυ] ηρ’---ἰὶβ Μν6}} 
Θέ} ὈΠΙΒη6α Ὀγ ΒΥ. 

Τῆς ὅγγ., Ε.ἢ., Αυππθη., 51αν., ΜΘ ρ ι., Ασα., πα 

Α. Βάχοη ΥΘΥΒΙΟΩΒ Γρδα ἐρευνᾶτε 1Π {Π6 ἱπηροιΓαὔϊνα ; 

{π6 δοῦρα. ἴῃ {π6 Ρύ65, 1παἴ0., δπὰ {Π6 ῬΟΙΒ. τηᾶν 

θ6 πηρογαῦνα οὐ Ἰηἀ]οαὔϊνα. 

γεν. 40. 

- οὐ θέλετε---- γα Ψ}}} πού, Δ. Υ. ; “γε δ ποῖ 

ψ]]]1ηρ,᾿ ΒΕ. Υ. 

᾿Εθέλω ταθδηβ οί ἰο “ 1} δηὰ ἴο “6 ψΠ]]πρ; ;᾿ 

, 85. 6. 5. ἴῃ {Π6ξ56 Ῥδββᾶρθβ ἤοὰ ἴπθ Τπερίοίαε,", 

᾿Ηπείγετο οἴκαδε" ἐπεὶ ἔγωγ᾽ ἐδεόμην καὶ συνεβούλευον, 

ἀλλ᾽ ἐΡας 6 νου ποῦ ;---ἀηά,3} 

᾿Ακούεις δὴ, ὦ Θεαίτητε, ἃ λέγει Θεόδωρος, ᾧ ἀπιστεῖν, 

οὐκ ἤθελε 

ὡς ἐγὼ οἵἷμαι, οὔτε σὺ ἐθελήσεις, “ἴποι τὸ ποί 

ΜΠΠ]ΠΠΠ 6’, ἀββαγθαϊν ;᾿---αἰβοῦ ἐὰν γὰρ θεὸς ἐθέλῃ καὶ 

ἀνδρίζῃ, οἷός τ’ ἔσει, Κα. Βαΐ Θοπβιἀθυηρ {Π6 618- 

Ῥοβιτοη οὗ {πΠ6 δον τονναυἂβ ον ΤΟΚΡ, οὐ θέλετε 

Βα] οἵ {πὲ πὶ ἴῃ {18 σα56 1} 0}168. ῬΟΒΙν 6 “Ψ1}},᾿ δηα 

. ξὸ {π|η18 ΤῊ ΟΡ νυ] δού Μ}0,. 

γοαφάς ἴῃ {Π6 Ἰπιροι αΐϊνο, ΡΌΘΒ. 

ποΐ οἿΪν “ αἸβροβιίοῃ 

τοαάϊησ ἐρευνᾶτε τὰς 

οἢ. [0 8αγ,ῦ ἀλλ᾽ ὑμεῖς οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρὸς μὲ, ἵνα ζωὴν 

ἔχητε,---ὦστε κἀντεῦθεν μανθάνωμεν, ὡς ἐμπροαι-, 

ρέσεως ἧσαν κακοὶ, οὐκ εἶπε γὰρ ὅτι οὐ δύ- 

ἐλθεῖν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐ θέλετε ἐλθεῖν. ὃ. σε], 

“ἸΒΙΟΠ Π Δ ΠΟ πἢ [ἢ 

νασθε 

αἶβδοὸ 5668 πιο [Πδη οὐ θέλετ 
᾿ ἢ 
! ΨΠΟη Πα 8ᾶγ8,7 ἐπὰν δὲ ταύτας (τὰς γραφὰς) ἐμο 

, τ , ἐὰν ΄ ᾿ 
μαρτυρούσας εὑρίσκητε, καὶ ζωὴν ὀνομαζούσας ἐμὲ τὴν | 

Ἧι; ᾿ , ; “ Α τα“ Ν 
αἰώνιον, οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρὸς μὲ, ἵνα ζωὴν 

50. πᾶῷ {π6 γεπάονϊηρ οἵ Α. Υ΄. “'γο 

Ὑ1}} ποί,᾽᾽ βθϑῖηβ δ6βί.8 | 

εχῆτε, κιτ.λ. 

γον. 41. 

Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω ---“1 γοροῖνα ποῦ, 

Βοποῦν ἤἸῸπη. ππθη,᾿ Α. ΥὟ.; “1 τοοοῖνα ποῖ βουυ 

ἔγοπι τηρη,᾽ Ν᾿ Υ. 

Δόξα, ἴτοπι δοκέω, ἴ.ᾳ. δόκησις, δόγμα, διανοίας ἀπο- 

τελεύτησις, 18, ΟἸ55ΙσΑ}}ν, “ ορί ποη,᾿ “ῬᾺΘ]Ϊο ορίπίοη, 

πα (Π6 αἰδεϊποίίοη ἐΠπαΐ τόθ] 5. ἔγοπι ἰδ; 88. ΜΉΘ, 

6.5. ΕαΡΙρΙ 465. βαγβ, δόξα φέρει κλέος" {πΠ6η ἐσθλὴ ἐν 
( δ ΤΡ βροτοῖς κομίζεται, ,Ἃ , ῬΈΕΝΝ τ 

ἀνὴρ δόξαν εὐκλείας ἔχει,---αὐτοῦ 
ἀ ρὸν " σ΄ , Ξ 
δόξ᾽ ἐπιφλέγει,9 ὥστε καὶ δόξαν λαβεῖν.19 

“Δόξα ἴὰ {15 βθῆβ8 18. πιο Ὁ {πδη τιμή πα αἰ ον 5 

ἔγοιη κλέος. 

ἔπαινος" κλέος δὲ, ὁ παρὰ τῶν σπουδαίων" }---εἰ δὲ τῶν. 

Δόξα μέν ἐστιν ὁ παρὰ τῶν πολλῶν 
1 ΑΨ ΠΊΟΝΙ. 
ἜΑ 

[Ὁπ5λ». Υ. 

πολλῶν, ὅτι τῶν οὐκ εἰδότων. Δόξα ἴῃ {16 ΣΧ ϑῦδεει 

βία παβ [Ὁ πιᾶην ΑἸοροηῦ Ἠ θγ ον [ουιη8, ΔΙΠΟΏΡ; 
ΟΥΠΟΥ8 ἕον “ΤῚΣ; ἰιθποθο {Ππ0 οὐ]ιοι" 5111] σπονο πιο! ῆοα 

τη θα πη ρ5 οὐὗἨ {115 ἴθυτη ἴῃ ἐπ Νὸν Τοβίαπιθης. Βαΐ 

τιμή, “ΒΟΠΟΙΓ,᾿ ἸΠΊΡ] 168. “ Ρεβρθοῦ :᾿ [ὉΓ ἃ ΠπιδΠ Π]ΔΥ 

Ὀδ6 οονο θα ν1}} οἹοΥῪ ἃπα γοῦ 06 νϑὺὺ Π{{1Ὸ Ποποιανοα 

Οἱ τοβρθοίθα [Ὁ 18. Ρυϊναΐθ που] οἰ ανδοίου πὰ 
νουἢ. “δόξα {Π6π 15 ποῦ 6 ΡΌΠΟΡΪΟ Πα Πιον 6 ῬΌΠΟΙΡΑΪ 
ἐπδη τιμή, ἀπ τηᾶν 6. θοϑῦὺ γυθηουθα “ ἀἰβεϊποίϊοη,᾽ 

“Πομηδρθ,᾽ ΟἹ᾽ “ ΒΊΟΥ" ἴῃ {Π18. νεῖϑθ. ὃ. ΟΠ" βοβίομι 

ἄοο5 πού δβχρίαϊῃ ἔῃ ἰθυτη, θιιῦ ΟἾΪΥ ΤΘΆΒΟῚΒ ἸΡΟῊ ἴ, 
ΝοΠΠτι58 ΒαΥΒ, 

τιμὴν ἐκ μερόπων οὐ δέχνυμαι" 

81, 100. 

Κ΄. Οὐ} πῃ ἀΔουβίαπαβ δόξαν οὐ λαμβάνω 85 Βἰπρ)Υ. , τοῖα, 

βίας ηρ {π6 ἴαοῦ, “1 γὙϑοοῖνθ 0 ΠΌΠΟΙ, ΠῸ ΠΑΡ. 

οὐ ἀἰἸδεϊποίίοη. ἔΠῸ ΠῚ ΠηΔη.᾿ 

αἰβὸ τ ὅδ. Οὐ}, ἴο ππθᾶῃ, “1 ποοά πὸ β,ἿοῦῪ {ΠῸΠῚ 

π]6ῃ, 1 πᾶνε Μν οὐ β͵οῦγ. δοπιθ οἵ {Π6 νθιβίοῃβ 
4. ν. ἀπάουβίοοα δόξα οἵ “ αἸονν ; {π6 ΤΠ ορὶο, μονν- 

ΘνΟΙ, ΓΘ Π 46 υ5 10 ἐΠγΟα Ρ ἢ. ἃ Ρα Ρ ἢν α86 οἵ 15 οὐ, α.ν. 

γον. 48. 
-- ἐὰν --- ἔλθῃ ---- ““ 5}}8}} οοπι6," Α. Υ.; 

οοπιο,᾽ Π.. Υ.---αἹρ ί. 
“βου 

γεν. 44. 

-πιστεῦσαι ----"6 Ὀ6]ΊΘνο,᾽) Α. Υ., Κ᾿. Υ. 

ΤῊΒ 180 δου. Ἰηἴ. ὁοοαυα 50. 6] ἀοηὶ 1ῃ {Π6 Νοιν 

Τοβίαιηθηῦ, ἐπαξ Ὁ οαρηῦ ποῖ, ρου μᾶρ8, ἴο θ6 ογοῖ- 
Ἰοοϊκοά, ἀπα ὑγοαίθα ἃ5. 1 10 γγοῦ Π6 Ρ168. Ἰηἢ, πισ- 
τεύειν. Πιστεῦσαι γοίοιΒ ἴο {Ππ6 ῥαϑῦ, ἃ5 106 ΘΧρΡ ΌΒΒ68 

(Π6 παι οὐ {π6 πηϊηα, οἵ πανίηρ θο]Ἰονοα, οὐ ἐναβίοα ; 

6.5. ΤΙ ογ ἀϊἀοβδ βαγβ, ἐκ δὲ τεκμηρίων, ὧν ἐπὶ μα- 
Ϊ »" “ , 

κρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει---ἀπὰ 

5{1ΠΠ] τιον ΡΟΙΠ 6 α]ν νυ} ἃ νον Ὁ ἴῃ {Π|Ὸ Ραβί, ἴῃ {Π6 

ΒΡΘθοῖν οὐ {π6 ΟοΥἸ πυ}ἸΔη87.--ἐπεὶ αἵ γε ὑμέτεραι ἐλ- 

πίδες ἤδη, τινάς που καὶ ἀπαρασκεύους διὰ τὸ πισ- 

τεῦσαι ἔφθειραν' ἀπ ἀραΐη,8 βεβαίοις πιστεῦσαι, 

Βαϊ οἵ ἃ μαθιῖ. Τῆδ βθηβο οἵ πιστεῦσαι ἴῃ {Π}18 νΟΥΒ6 

ΒΘΟΠῚΒ (0 6, “πον ἴ8. 1δ ῬΟΒΒΊ]6. γοι Βῃοι ἃ Πᾶνο 
Βο]ονοά ΜῈ ἴοι 41} 1 πᾶνο βαϊὰ ἀπὰ ἄομο θοίονο γοα ; 

γοῖ Μ]Π0 ΟἾΪῪ ἸΟΟΙς [ὉἹ πηδη 8. ΟρΙ ποι ; [Ὁ 1 ἃ ΠῚ 

Ροον ἃ ἀοβρίβοα οὐ πηθη.᾽ 

--ο-δόξαν--- λαμβάνοντες --- νΥν Ὦ10}} γοοοῖνο ΠΟΠΟΙν,᾽ἢ 

ΑΟο; “ΨΒ116 γο τϑοεῖνο ρ]ονυ,᾽ Κι. Υ.- Ἴλιο τρεῖς 
πᾶν Ὀς τοπάογοα θ00}} ναγβ. θα0 {Π|Ὸ γϑηθρ]πρ; 

“ β]ουν" ἴον ὅόξα ἴῃ {1Π||8. ρ'ασο ἀθθ8. ποῦ Β5660}1 80 δ810- 

ΔΡ0]6 ἃ5. ἴῃ γον, 41; γοῦ 16 15. αἰ βοῦν (0 τηᾶϊκο {Π6 
Το Πόρος. τη οιβ ἢ Ὀγν ἩΠΠΩ : 

506 θυ πιὰ8 15. 1. Ρ. ὦ, δηὰ Ἰρίδβυ, ατο- 
Αἰ ποι οη. 

«Ποποῦτ.ἢ 

5 
ΤΠΘΟΡ Εν ]δοὺδ ἰαῖκοβ 1, 1. σου. 

Βκ. 1.1. 

ἰν, ὑ8, 

ἴν, 7γ0, 

Ι 

πὰ ὐὐ ιυ δδδδδ δ δ ποι Ἰδσωνα 
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ΚΟΥ ἴῃ 4. Τνυδο! Οοιμηι. ἴῃ ΙΝ Δδιϊίορ. Ρ. 87, (6 ξενίας 868, 88, ἥ γε ὑπὸ τὴν Ἐπ νεῖν ἀλλ ίδι ἣν 

ἴον (6 αἰ ονοποθ Ὀθέννθοη ἩΠΠΔ : “ Βοποιν,, ἀπὰ καλοῦσιν, οἱ ἐκεῖ βάλατταν. 

ΠΝ : “ἰουγ. ] 
- παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ ---(“ ἴγοπι ἀοα οαἱν," Α.Υ͂.; 

βροτοί. ἐς ἔρχῃ {16 οὨ]γ αοᾶ,᾽ Β. Υ.---τὶρλυ.} το ΒΟΥῸΡ 

γεν. 45. 
 π" γε ὑσπιδ,᾽ Α, Ὑ.; “γε ορο, ΒΡΥ͂. 

--ο-ἰθείτου ; 1.6. ἐγ πᾶν μβοροά εἰεμιοιίον 

γεν. 40. 

Εἰ γὰρ ἐπιστεύετε---““ ον μὰ γο Ὀο]ϊενο," ΑΟῪ;, 

ΚΒ ᾿ξ γε θεν α, Κὰ. Ὑ.--ταναοῖ θέον. 
--ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί-- γε που πᾶν Ὀε]ϊονοὰ 

Με," Α. Υ.; “γε νου]Ἱὰ θε]ϊενο Με,᾿ Β. Υ. 
ΑἸΒΠΙοαρ᾽ι ᾿ξ βθθμιβ 0. Ὀ6 5 γα! ΠΙΠΡ’ ἃ ΡΟΪΠΐ ΟἿ᾽ ὕπνο, 

ἴο τοηάοι ἐπιστεύετε ἄν Ὀγ {πΠ6 Ργ68. οοπαὶ., γοῦ 10 15. 
{Π6 πιθδῃΐηρ οὗ {Π6 οὐἱσῖπα]. “Ὑἵο ψουἹὰ πᾶν θ6- 
Ἰϊενοα,᾽ οἵ Δ. Υ. 4068 ποῦ ἱποῖαας {πὸ που 5. ἰαΐοὶν 
οὐ ᾿ι8ὲ Βροίκζθῃ Ὀν οὐ ΠΠΟΚΡ ; θα “που θε] ον ς᾽ 
πο] 68 411 (Παῦ ἐνὸν ΠῸ βαϊα ἴῃ {πεῖν Πρασησ. Νον᾿ 

1 {π6 ραβϑὲ νγοῖθ ποῦ πϑοὰ ἴῃ Οὐθοὶς Ὁ μου] ΔρΡΡΪν 
ΟἾΪΥ (ο {Π6 γον 8 βροΐζθη αἵ Π6 τπουπιοπῦ ὈγῪ ΟἨΒΙΒΊ, 
ΜΠ ]οἢ ον ἀθηυ]ν νὰ8. ποῦ ΠῚΒ τππθαμίηρ. ΤΠη6 ραβδί, 

ἐπογοίουθ, ἰ5 πθο θα ἴῃ ὐθεῖς, δηὰ οὐδὲ θ6 τοπάοτοα 

θΥ {πὸ ρῖοβ. οοπά. ἴῃ ΒΉΡ 5}, δοοον ἴῃ 6: ἕο {Π|6 Ἰ ἴοπὶ 

οὗ 680 }} ἰδῃσαᾶρ. 

ΟΗΑΡ, ΥἹ. 

γον 1. 

- ἀπῆλθεν ὁ ᾿]ησοῦς πέραν --- 7655. ψγοηΐ ονον,᾽ 

Δ. '.; “ 7εβ8ὺ8 νϑηΐ δινδὺ νον, Κ. Υ. 

Αι, Υ. 15. θεβὲ ; ἴου. ὁπ οαηποῦ “βοὸ ονθν τ πουὲ 

“ΒΟΙΠΡ’ ἀναγ ἰγοτη ΠΟΙ ΟἿΘ 18: ΠΙΟΓΘΟΥΟΙ ἀπέρ- 

χόμαι ἰβ "ἴο ρο,᾽ 1.6. “ἴο πῖον Πθποα,᾽ ἀπ ἔρχομαι 
ἰ8 ΒΡ Ϊν “10 τπονὸ δἰ Πον.᾽ 

εἰς τὰ μέρη Τιβεριάδος. 

-- τῆς θαλάσσης---- {Π6 808 οἵ Θ4}1|66,᾽ ΑΨ... ΠΥ. 

ΤῊ5 18. ἃ ποι ἴ5πη. Τ39 Ὁ 3. ἐπ 868 οἵ Ομ η- 

ΠΟΙΌΓΙ,᾽ Δοσουα της: ἕο {Π|Ὸ [παδίογη ουβίοιι οἵ ΟΠ] Πρ; 

3 Ἠοπη. 
ΧΕΙ, 

3. 7 ιν. 
ΧΙ, 27, 
Νύσαρ. 
ΧΧχίν, 11, 

τἶνον. ΤΉν8 ἴῃ Αὐαθὶο καϑδ ἀρΡ 68. ἴο ἀλ6 Μοάϊτου- 

τάποδη, ἴο {Ππ6 ὅρα οὔ ΟΔ]} 166, ἀπά το ἔἰο Ποδὰ 868,} 

απα ἴο {πὸ ΝΊΪΟ, νυ Β] οι ἰβ βοπιοί πιοβ οα] οα ΔΝ πὰ Ψ}} 
᾿ 4 ΚΆΜΔΙΙ ἥ ἊΝ 

δ πκν ὑΠ6 ϑϑθοῦ 868. Ογδοὶς υνυϊΐουβ, Πουγον ου, 68}} {116 
τον Δτο 808. ΟὗἨ (Δ}1166. λίμνη, ἃ8. ἄοοθ 5, Τλῖκὸ {πγουρλουί, 

πόδ Βοῖῖο ΓΟΒΘρ ν5ὅ πιοπεϊοηβ. λίμνη Γεννησάρ; ἃπᾷ δ, Ολτν- 

5 σπν. ᾿). ΒΟβίο πη, ἢ βροακίηρ οἵ 5, 20}, βαγ8, οὐ γὰρ ἀπὸ 

τὴς θαλάσσης ἐθήρευεν, ἀλλ᾽ ἐν μικρᾷ τινι 

ἌΣ ΡΝ λίμνῃ διέτριβε. Αὐἰϑίοι]α βοθῖβ ἰοὸ αἰϊο ἴὸ 

ἀοοτο ἴ. 18,.. }}}8. Ἰδαίου οαϑίομη,7 θη Βροαϊκϊηρ: 

5), ΟΠ γβοβίοι τοδ 53, 

“86 8᾽ ποῦ ΟὨΪΥ {Π6 86ὰ [86], ϊ 180. ἃ ἰακο, δ ἃ 

ΡΟ ΔΌΙν οὕ 

| οε,..9: 
᾿ς τ--αὐτοῦ τὰ σημεῖα ----. ΗῚ5 τηΐγ80168,᾽ Δ. Υ.; “16 

᾿πἰ 0168, ΒΕ. Υ. 

ΤΠ. ΨΝ. Ἰεᾶνεβ οὐδ αὐτοῦ ἱπίγτοάασοά Ὀγ Βίορ!ιοη. 
ΟἹ ΒΘορ ιν ]δοὺ ᾿ιὰ5 αὐτοῦ, θὰ ΝΟΠητι8 οὐηἱἐβ ἴε,} 

λαοὶ 

| θαύματα παπταίνοντες, ἅπερ κάμεν ἠβάδι μύϑω. 

' ΤΊα ον βειβ το]θοῦ αὐτοῦ νη, 88 ἴπ (Π18. οᾶβ6, 1 

18 Ἰηἰνοάποο Ὀγν ϑθρΠ θη οη {Π|6 δα! πουὶεν οὐὗἨ πλὴν 
'ΜΒ5., ψ}}]16 {πὸ ν Ἰμἰτοάσποο ἰξ ἴῃς ἐποῖν {γδηβ] αἰϊοη 
ΕΗ 1 5 οἰἴμου ποῖ βίνθῃ οὐ ποῖ προοββαυν ἷπ|- 
ΡΙΙοά ἴῃ {πὸ τρεῖς, ἃ5 6.5. ἴῃ οἢ. ἴἰ. 11, ν θοτο ἴδ 15 
᾿βδἰα ἴο θ6 ἀπαοιβίοοα ἴῃ τῶν σημείων. Βαξ {π6 τξὸ ᾿ 

οὔ {πὸ ἀοἴ, αὐτο] οἴϊεπ αἰ ον 8 Ἰαἰουπ ει }}ν ἴῃ ατοεὶς ᾿ 
πᾷ ἴῃ ἘΠΡΠΒΕ, 88. ΜΙάΟΙν ἃ5. Οτθεὶς ἀπ ἘΠ] 5ἢ 
1Ι4θὰ8 ἀοϑ. ΤΊι8 6.6... ἃ αὐθεὶς Ομ] 4, βρθακίηρ οἵ Ηἰ5 

ΤἈΓΠΕΡ βαϊἃ οἰι μον ὁ πατήρ Οἱ πατήρ ΟὨΪΥ, ἃ8 6.8. 
ἘΡΈΠΕ ἴο Ποὺ βιβίον, 2 

1.6. 3.3,4. 

--συνεσσεύοντο δὲ 

: (ὰϊρ. ᾿ 
ν 5 (ο!. δ07. 

--᾿Αντιγόνη, συ δ᾽ ἐνθάδε 
΄ , “δ - ω ᾿ 

φύλασσε πατέρα τόνδε. τοῖς τεκοῦσι γὰρ 

οὐδ᾽ εἰ πονεῖ τις, δεῖ πόνου μνήμην ἔχειν. 

“ΤῊ [αὐ ον’ τη ΠΡ 5} νοι! θ6,. ἀὰ ἰπβαϊῖ, ποῖ 80 

ἴῃ ατθεῖς ; ἀπά “{Π|6 ρανθη β᾽ νου] ποῦ 6 σγαιῃ πη - 

[ἴοι]. 1 ἰ8 ΒιΠΊΡΪῪ ὁ πατὴρ, κατ᾽ ἐξοχήν, {Ππᾶΐ 18 

ἐααγ" ΟΥ “ΟἿΣ [αίπον,᾿ δοοουιϊηρ ἴο ἘΉρ 5} ἰ46 85. 

ἐπ ϑλδα [Π6 88 οἵ {πὸ ἀοἴ, ἀνὲν ἴῃ {π6 νοσαξίνο, ὁ 

οὗτος, ὁ πατήρ, ὁ δεῖνα, ὅτο. ; ἴον Θὰ {Ππ|6 ροββοββῖνο 

Ῥιοη. 18. τα "θα, 1Ὲ 15 ἐχρυβεβὰ ἃ8 6.8. ὮΣ Απαροης, 5 ὦ ΔηπΕ: 
-κοιμήματ᾽ αὐτογέννητ᾽ 

] ἐμῷ πατρὶ δυσμόρου ματρός--- 

80 αἶδβο, ὁ Θεός, “ 6οὉ ;᾽ θεός, “ἃ ποά ; ὁ Θεός, “Ο Ο05}} 

ἴον “ἀπ σοά, ψιποαὺ ορὶτ οὶ, σον νβ ἃ νοῦν αἰ - 
 ουθαῦ ἄρα ἔοι ὁ Θεός. 
81 Δα]δοίίνοὶν οἵ ἃ “801,᾿ ΔΏΒΥΟΙΒ ἴο {ἰἸὸ ὅ]αν. 

Τχοϑαγονιοὶ, ὅζο. 

ΤΊογ. 566 Π15, {πο οἴουθ, ἴο θ6 πῸ 1ιι8ὲ γοαβοὴ ἴον 
Βα ηρ {πὲ ἦ Ὠ15,᾿ “Πον,᾿ “ὴν,᾿ ὅζο., ἅτ οἴζεῃ ἱπιρ] ]οὰ 

᾿οΥ ΘΧΡΓΘββοα ἴῃ {πὸ ἀο, τὸ, ἴῃ Οὐθοῖς, πόλον Ὀοοδιιβο 

ὝΠ656 ῬΡΟ55. Ῥτοπ 5 ἅτ ἀβοὰ ἴῃ ΕΠ ΚΠ ἰβἢν ἴῃὰς δἰ πα] 

ΠλΚονῖβο ὁ τοῦ Καίσαρος 

4 5οὸ ποίο 
ἢ οὗν, δ 

οα805.} ΤῊ 15 Ργονοὰ ὈΥ σομηρανίης αὐτοῦ τὰ 

᾿σημεῖα οὐ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἴῃ {Π}8 Ρΐδοο, ψαἢ αὐτοῦ 

τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει τι οἷν. 1ϊ. 38. ; δινὰ αἰβὸ Ὀν σοπιραᾶῦ- 

ἴῃ {π|8 1} τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ἴῃ οἷν. ᾿ϊ. 11, 

ψοὰ Πὰς Υ,, οἵ ΗΒ υὐΐγδοὶοβ,᾿, πὰ τὰ 

᾿ἔργα σου ἃ ποιεῖς, οἷν, νἱϊ, 8, ὅζο., 1δ νν}}} βθοπὶ ον ἀθης 

τον. " 

(ας τὸ νου ἀπαἀονβίοοα ἴῃ τῶν σημείων, οἷν. ᾿ἰ.. 11, 

8 ποὶ αὐτοῦ, νυ] ον, κα σου, οἷν, νἱὶ, 8, 15. ἃ ΒΘ ιθμιὶ- 

ΑἸ τὰς ΟἹὰ Ὑενβίομβ," " 806 ποὶς 
ὲ ᾿, ΡΨ σα ΟἿ, 1, ᾧν, 

ὀχοορὲ {Π6 ὅἴαν., γοδὰ νὰ 5, ΟΠ γβοβίοι, ὅτι ἑώρων 

{ἰϑιηὅ----αΐ ἃ οὐ ὧν ἐποίει. 

ς - ; 
τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 



ΝΟΤΕῈΚ ΟΝ ΤῊΝ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 50ΗΝ. [Ὁπλν». ΥἹ. 

1 Ἠοιηΐ 

ἷ, Ρ. 182. 

3 ὅες οἷ. 
γ, 46 

3. (πη. 
Ἰ ν. 276, Α, 

᾿ - πεῖ τ ᾿ ΐ μαι ΕἸ ΡΟ γοπάθυβ ΟΡ} δα τ μηδ ΠΠ6ῃ.. 

---ἐπὶ τῶν ΕΙΣ δ, ἘΠΣ “Ὁ ὙΙΣ ΠΕΡ νοι αἰ5- 
βαβοά," Α. Υ.; ““οῃ ἴπθη {πὲ στοῦ 510," ΒΚ. Υ. 

“ΒΊΟἸκ᾿ 15. ἃ θείου σϑηαουϊης οὗ ἀσθενὴς ὕΠδη “ α18- 

εαβεα. ΤηῈὸ Δ. ϑάχοῃ τϑαῖβ, ὁπ. Ῥᾷπη ΡῈ Ῥϑ]}οῃ. 
το-πποπαπιοδο, “ὁπ ἔμοβ8 {μαῦ γον ἱπβτιησά, [ον 
τπ6 Τιαΐϊη, “ϑαροι 815. ααὶ ἱπβυμπιαθαηίαν,, πο. 

Θοιμῖο μὰ5 ΕῚ ΘΙΠΚΛΙΜ “γ᾽ οὐ “θοαὶ (μ0) 

810 Κ.᾽ 

γε ῦ. ὃ. 

-εἰς τὸ ὄρος--““τηἴο ἃ τπουπίαϊη,᾽ Α. Υ΄. ; “Ἰηΐο 

{π6 τηοπηῃίδϊη,᾽ ΒΚ. Υ. 

Η. ΨῸ 15 τἰρθῦ; τὸ ὄρος Ποῖθ 18. “{π6 πηοὰπίδϊη 
τδηΡ,6,᾽ ὁ {Π6 δαβίθι ἢ δἰ οὐ {Π6 βεᾶ, αἰ βΕ! πη ρα]βιιθά, 

ἔγροηὶ τὸ πεδίον, [Ππ6 Ρ]αΐῃ οὐ Ὀονάον θούννθθη {Π6 8115. 
πα {πὸ βοῶ. 76 Δ. ϑαχοῃ το ἄου5 “Ἰη Ἰηοηΐθῃι,᾽ 

ὈΥ τῇ δηη6 τσ ηδ, “πο ἃ τῃοα 81 },᾽ ἸΠΟΟΥ ΘΟ]. 

Ψψεν. 4. 

---ἡ ἑορτή---““4 [εαϑι,᾽ Α. .; “τε ἴδει, Ἀ. Υ. 

Ἡ. Υ. 15 θεβὲ ; ἴον. {π6 Ῥάββονοὺ νγ85 [Π6 ῬυΪΠΟΙΡΑ] 

ραϑδὲ οἵ {πὸ 75: 8150 δ] θα ἣ ἑορτή ΟὨΪΥ, 1ῃ 

δι Φόλη ἵν, 45 ; τηουθονοῦ, {πὸ ἀοῇ, ἀΡΌ 016. πηδᾶν ποῦ 

Ὀ6 50 ΠΡ Εν Βα ρργοββθα τὴ {Π6 ἐγ ῃ5] Ίοη. 

Βαυὶ {πε 

ΠΑΝ - 

15. Βοῖίον. ἃ Πα ΠΟ 6 ΘΧΡΥΙΈΒΒΙΨΘ. 

τοδάβ. καὶ ΣΕ τ ας τοῖς ΣΡ ΛΠ ὁρᾷ ὄχλον πολύν. 

Νοπμαβ,} 

---δι᾿ εὐδένδροιο δὲ λόχμης 

ὀφθαλμὸν ἀνάειρε, καὶ ἄσπετον ἄλλον ἐπ᾿ ἄλλῳ 

ἔδρακεν ἀγχικέλευθον ἐπήλυδα λαὸν ὁδίτην. 

Απᾷᾶ ὙΠΘΟΡν] οί οἶνοβ, ἴὰ πο ἰοχί, ἐπάρας οὖν ὁ 

Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς, οη΄ ΨΨΒΪΟΝ Π6 τοιηδ}]8. τίνος 

ἕνεκεν εἶπε, τὸ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ; ἵνα 

μάθωμεν, ὅτι οὐκ ἐρέμβετο τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆδε κἀκεῖσε, 

κιτιλ.---τέλος ἀνέβλεψε τοὺς ὀφθαλμούς, κιτ.λ. 

---ῦτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται---““ἃ βιδαΐ ΘΟΠΙΡΔΗΥ͂ 

οοπηο,᾿ Α(Ὄ Ὗο; “Ἴμαῦ ἃ σρθαῦ τη] 46. οοιμθί},᾽ἢ 
Ἡ.. Ὑ.---ἰῖπο} Ὀοίίον. 

Τὴ Οτδοὶς 8 ἴῃ ΕΉΡ] 5 ὅτι “{μαΐϊ,᾽ σου ἴῃ πὸ 
ψῖβ6 θ6 Ἰοίε οαδ; ἴον οἡ 10 ὨΙΠρῸ5 {πὸ ΠΟ] 6 νου 86, 
-- πόθεν ἀγοράσομεν ;---““ ὙΠ ΘΠΟα. 51|8}} ψ θαν,᾽ 

“ὙΠ Θηο6 δ᾽’ νγ6 ἴο Ὀὰν," ΒΌ Υ.. 

Π. Υ. τοαάβ ψῖ Οοά. γαῖ. ἀπά ΤΠοορ νυ ]δοῖ, 
ἀγοράσωμεν “ ΥΠΘΠσ6. π]ρ ῦ γα Ὀὰγ ; Ὀὰΐ “τὸ νι ο᾽ 

Νομηιβ88 μαὰ5. {86 

1Ώ616. 

εἰπὲ, πόθεν 51: εσθα πολυσπερέων χύσιν ἄρτων 
: Ὁ 
ἀνδράσι τοσσατίοισιν; πτ' 

δι. ΟΠΒυγβοβίομι. [ἰ8, πόθεν ἡμῖν ἄρτοι τοσοῦτοι, ἵνα 

θὰ δ. ΟΥ}}} δη 4 8411 {π6 ΟἹα Ὑοτβιοχίο 

Βᾶνθ {Π|| ἰαΐ. ᾿πα!]οαίῖνο, ἀγοράσομεν. 

φάγωσιν οὗτοι ; 

γεν. 

᾿Επάρας ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμούς .---““ ὙΠΘη 

δεβὰβ {πθη 164 ἀρ ἀϊδ ογοβ,᾽ Α. Υ'.; ““Δ6βὰ5 {πο ̓  

ΤΠ Πρ’ ἊΡ 18 ογϑβ, ΚΝ. Υ. 
ΤῊ15 ξοπέθηοα νου] στη Ὀοέξου ἐπ πι5, “ ΤΏΘη 6585 

ἕο. ΤῊ8 15. Δποίποι ἸηβίδηοοΣ οὗ δὴ 

δουϊϑέ οὶ ηρ' το Πἀονοα Του δ 10 4}}ν Ὀγ ὑπ ριθβθηΐ 

ἴον “ Βανίηρ το ἀρ’ νου] Ὀ6 ἴοο [ὈγΠ)ὰ] ἀπ πῃ- 
ἀϑαα]. ΥὙοὐ θνθὴ {Π|8 ψου]α θ6 ῥρυθίθυ Ὁ ]6 το Α. Ὑ.. 

ΚὙΠοη. 965805 {πη ΠΟ ἀρ 8 ογε5,᾽ ψ μ]οἢ, Ὀγ. 

τοπαἀονίη; (Π6 Οὐθοῖς ραν! ρ!6 Γπτοαρα [πο ἱπα!οαῦίνο, 
Ἰαγ8 σιθαίου βύγοϑϑ ἔῃ προ θ6. οἡ {118 ᾿ποϊἀθηίαὶ 

ῬΙΟΡΟΒΙΙΟΗ, 

αἱ θεασάμενος ----“ Δηἃ 5αν,᾽ ΔΑ. Υ.; 

ΡΣ ΈΣΝΙ 

Β. Ὑ. 15. τἰσηῦ ἴῃ ἀβῖπρ {πὸ ΡΥ ΟΙΡ]6, Δ] Έ ΠΟ 6} 

115 το ἀθυ πη 0685 ποῦ ΘΟηνοΥ ὕπο {Ὁ}] ἴονοο οὐ {Π6 
ΟΥ̓ Πα]. Τη οι. ἵν. 55, ΒΗ, Ὑ. γομάουβ θεάσασθε Ὀγ, 

“γε Ὀεμο] ,᾽ το 15 ΠΊΟΙῸ ΘΧΡΙΘββῖνθ. “ ΘΘΘΙ ἢ ρ’ 
18. ἰδών, ὁρῶν, οὐ βλέπων ; θεασάμενος 18. “Β66ΙΠΡ;,᾽ 

τύπον “ Ἰοοϊηρ αὐ, ψ ἢ Ἰπίονοβε ; “ ΘΟ ὨΒΙ ἀουἽηρ,᾽ 88 

ουν ϑανιοῦπ ἰοοϊκοά οἢ {Ππο56 5660. {πᾶὲ Δα πῸ 

Βπορμοτᾶ, 5, Ογν!β ἀπάοιβίοοα θεασάμενος ἴο οχ- 

ΡΊ688 ἸΠΟ ΡῈ {πῃ ΠΠΘΓΟΪΥ “ ΒοοΙ ηρ,᾿ ΜΚ ΠΘη 6 βᾶγ8, ἀλλ᾽ 

οὐ μέχρι κέψεως 

τιμῶσιν αὐτὸν δρίξεται χάρις---ἀλλ᾽ εἰς τροφὰς ἤδη καὶ 

ὅ. 
ἊΡ ἢ 

οὺν ὁ 

Ππηρ ἀρ, 

“ ηᾷ 5θ6- 

, ΝΠ 
μόνης τῆς ἐπισ ἐπὶ τοῖς 

πανυδαισίας εὐτρεπιζόμενον. ὃ, ΟἸγγβοβίομη, Πουγν ΟΣ, 

; “νμαῦ Ηρ νὰβ ἀρουΐ ἴο (0, 

γεν. 6. 

Τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν----- Απὰ {Π15 Ηο 5βαϊᾶ 

ἴο Ῥιόνθ δῖπι,᾽ Α. Υ.; “Βαῦ 1185 δ 584 ργονίμρ 

μῖη,᾿ ἢ. Ὑ.---αλαοῖ Ὀοείου, 

-τί ἔμελλε ποιεῖν ----““ ψιραὶ ΠΟ νου]ά 4ο,᾽ Α. Υ͂. ; 

᾿ Ἡ. γ.--αἰθο ἃ πιυοὴ 

θορίον τθῃἀουῖηρ; οἵ μέλλειν ἴῃ {18 Ρ]αθ6. 
Τλι5, καὶ ὡς μέλλουσα, Σάμος θᾶσσον ἐτειχίσθη" " 

-- παράχρημα μέλλων" --οὀὁπόσ᾽ ἂν μέλλω πράσσειν"---- 

οἢ {π6 οὔπον μαηᾷ, ἡσυχάζετε μὲν γὰρ μόνοι ᾿ Ἑλλήνων, 

ὦ “ακεδαιμόνιοι, οὐ τῇ δυνάμει τινὰ ἀλλὰ τῇ μελλήσει 

ἀμυνόμενοι" ----ς ΔἸ ννᾶγ 5 ἃρουΐ ἴο 40, ἀμ πθνοι ἀοἱηρ;. 8 

ἴον. 9. 

Ἔστι παιδάριον ἕν ὧδε -----““ ΤΙ 15 ἃ ἰαὰ Πι616,᾿ 

ΑΟΥ.; “ὙΒονο ἰδ ἃ ΠῚ ||Ὸ Ἰαα Πονο,᾽ πὶ. Ὑ, -πουῖρ}, 

-- πέντε ἄρτους κριβίνους---“ ἤνα ὈΔΙ]ον-Ἰοαν 65) οΥ 

“ρα κο5.᾽ 8566. {π6 {ἐγνδηβ᾽αίοηβ, Τύ 18. ἸΠΙΡΟΒΒΙθ]6 

οὐ ποῦ ἴο ποίϊσο {π6 ψοη θυ] ἀοσανδον οὐ (π6 Ἐνδη- 
δο]150.-- Τ}6 Ῥάββονοι γὰ8. ΠΡ ἢ --τδηα {Π6 {πιὸ οὗ 

γοδι" νν88 ἴοο ΟΔΥΡΚ ἴον ον ὈΔ,]οΥ -Ὀνοδ ἃ ἴῃ τηοϑβῦ 
Ραυῖβ οἵ Ῥαϊοβείπο, 1θὰῖ οὐἱηρ (0 {Π| Ἰονν Ἰθνο] οἱ 

{πὸ ὅθα οὐἠἨ ΟἍ]1|6ο, 81} {υι8. ἀμ ΟΥῸΡ8. ΚΙ ΌΜΙ ΠΡ ΟἹ 
115. Ῥδμ]κβ, το ΘΆΥ] 161" {πὰ Οἰβονῃοῦο, ἢ δοσοπηΐ οἵ 
(Π6 αυοαίοι ποαΐ. ὅ0 {Πα0, ΔΙ ΠΟ. Ἰαΐο ἴῃ ΜΓ 
Οἱ' ΨΟΥῪ ΘΑΥΪΥ ἴπ Δρυ}],9 {ποτ τνὰ8. ΠΟΙ αἰνοδν Ὀγοδά δ᾽ "ἢ 

11. 10; 

3 Οογητη, 
Ῥ. 038, Ὁ. 

81, 14. 

4 Τριογά. 
νἱ, δὶ. 

5 Ἑατρία, 
Ἐρίβε. 

6 ΒΟΥΤΟς; 
σ'ὰ. 

7 ΠΡ Ξι 
ἱ, 60. 

5 560 {Ππ0 
ποίο οἢ 

ἤμελλεν, 
γοΣ, 71. 

ἢ ΟΥοβδνν, 
Ἡδστη, Ἐν, 

ΑΡΤΙΙ 



ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤΗῈ ΘΟΟΒΡΕΙ͂, σπλΡ. Ὑ1.} 

οἵ ταί μογ, οαἶκο5, ἴο μὲ Βαὰ πιδᾶάθ οἵ (δαὶ γεδτ᾿β 
Ῥαυον ; ἴον ψ]θαῦ νγ88 ποῦ γοῦ {1}} σύονη. ϑρθακίηρ, 

σααελχια Ὁ οἵ {πο Ἰαμὰ οὗ Οεδπποβαγοῖ, δοβορθιιβὶ βαγβ, Παρα- 

οἃ, Ηυάθ. είγε, δὲ τὴν Γεννησὰρ ὁμώνυμος χῶρα, θαυμαστὴ φύσιν 

τε καὶ κάλλος" οὔτε γὰρ αὐτή τι φυτὴν ἀρνεῖται διὰ 

τὴν πιότητα, καὶ πᾶν πεφυτεύκασιν οἱ νεμόμενοι.---καὶ 

γὰρ οὐ μόνον τρέφει παρὰ δόξαν τὰς διαφόρους ὀπώρας, 

ἀλλὰ καὶ διαφυλάσσει. 

--καὶ δύο ὀψάρια ---““ δη ἔπνο 5Π18}} ἢβ|ι65,᾿ ΔΟΎ,, 

ΒΟΥ. 

Ε ῬτΟΡοΥΪν, ὕννῸ 5Π18}} ἤβ|ι65 Ὀνο]οά. Νοππιβ,32 
ἐστί τις ἐνθάδε κοῦρος, ἔχων κριθώδεας ἄρτους 

πέντε, καὶ ἀγχιπόρου διδυμάονας ἰχθύας ἅλμης, 

ἰχϑύας ὀπταλέους διδυμάονας. 

ἔρψον, ἰῇ ἔγοπὶ ἕψω (7) ρυορουν πιθᾶη8 ψ]ιαῦ 15 οοοἸκοα 

, ἶ δ᾿ χαὶ, ον ΒοΙ]οα ; πα προσφάγιον, ν]ιαῦ 15 δαΐθῃ 1} Ὀγοδά,5. 
ΠΡαῦΣ εἰρι; Αὐϊβέορμδποβ,, κοττάβων, ὄψων, πότων, ἕο... 

᾿ Ῥαχ 195, κόνδυλον ὄψον δ [{ 4180 τηθδὴβ Ψμαὺ 15. “ ὈΓΟΙ6α,᾽ ἃ5 

[τοπὶ ὄπταω ; ὀρθοί! ν ἦ ἤβι᾽ ψμΐο, ἔτοπὶ θοΙ Πρ’ ἃ 
[ανοινῖία Το ἴῃ αὐθθοθ, σᾶπιθ αὖ Ἰαβὲ ἴο Ὀ6 οα]]οα 

οὐ τ δας ὄψον ΟὨἸγ, οὐ ὄψον θαλάττιον. Αἰδποπεοαθ,5 ἃ δοοά 

ΔΟΓΠΟΥν Οἢ {Π|8. Βα] οἴ, βαγ8, Εἰκότως πάντων τῶν 

προσοψημάτων ὄψων καλουμένων ἐξενίκησεν ὁ ἰχθὺς, διὰ 

τὴν ἐξαίρετον ἐδωδὴν μόνος οὕτως καλεῖσθαι. --- Οὐκ ἢ 

ἀγνοῶ δὲ ὅτι ὄψον κυρίως καλεῖται πᾶν τὸ πυρὶ 

κατασκευασόμενον εἰς ἐδωδήν. ἤτοι γὰρ ἑψόν 

ἐστιν, ἢ παρὰ τὸ ὠπτῆσθαι ὠνόμασται. Πολλῶν 

οὖν ὄντων τῶν ἰχθύων, οὃς κατὰ τὰς ἑκάστας ὥρας 

εὐ ἧσῦΡοϑ, ἐγδαινύμεθα, κιτιλ. Ρ]αΐαγο. 1807 τηοπέϊοηβ, ζήτησιν 

ἀνρηςξὲ Ψ ὑπὲρ ὄψων, πότερον τὰ ἐκ γῆς, ἢ τὰ ἐκ θαλάττης, ἐπιτη- 

δειότερα ----ὡς γὰρ, πολλῶν ὄντων ποιητῶν, ἕνα τὸν κρά- 

] τιστον ἐξαιρέτως ποιητὴν καλοῦμεν᾽ οὕτως πολλῶν ὄντων 

ὄψων, ἐκνενίκηκεν ὁ ἰχθὺς μόνον.---καὶ μέντοι 

καὶ πιπράσκεται παρὰ λόγον ἁπάντων τιμιώτατον τὸ 

] θαλάττιον ὄψον, κιτιλ. Ηρῃορ, ὀψάριον, ἃ ΠΠ{Π6| 

] ἢ51., τοδᾶν ἴοι ἰοοά ; {πᾶΐ 15, Ὀγ θα ἀπα θαΐθη ΠΝ 

Ὀνεδά. 

ΤΊιῈ ὅδα οἵ ΤΊ ον ῖα5 15 ργαιβοὰ Ὀγ Αὐδθὶο ροοίβ ἴον 

] ἔμ αθαπάδποο απ ἤασνοιν οἵ (58. ἤβῃ ; ἃ8. ο.ρ. Ὀγ. 

οὐ κόσμο Α]- ΜοίαπαΙ,3 

ΠΥ ΩΝ μῦς. ὡο ἃν τος ῦ ο ὁ ἰρκ 
πω τῳ οὔ μμω χοῦ 

Ϊ ἴδω μμ νΩ ταῦ ο ϑ βὰ μεῖς ἂν 

“«Οὴ ϊβ νγαΐουβ Βῃϊπ68 186 πιοοῦ ὁποίγοϊοὰ ὈῪ ἀδυκ-]οοκίπς 

] βτονοβ; 
᾿ 118 Ὀοᾶν, βοῦξ, απ ἃ ψιτποὰαΐϊ Ὀοπ65, 66 π|8. ὙΠ ἀδῸρ  ΟΥΒ 
] γδὺ ΠΌΟΤΗ, 

ὁ ἰδὰν ἴὰ ἀβυηοΥ ἴοΥ {Ππι; γοὶ ἰῦ ΠΟΙ ΠΟΥ ΘΟΠΙρ] αἴ ἢ8. ΠΟΥ 
] 8665 ἴξ Ὀϊοοα.᾽" 

αν ρασς ΠῚ Η8}} οἵ ε}}15 Ἰακο ἄγ αἴβο, ρουθμαρ8, Δ] ἀοα ἴο Ὀγν 

[Ἰοῖαι αἴας. ΑΡΌ] Ὅ]α, ἃ ἀϊβοῖρ]ς οἵ ΑἸ]- ΜΙ οϊα μα 1.9. Δπὰ 1056- 

ἀρ δον ον ῬΏ 810 βαγ8 ὑπαὶ, γένη δὲ ἰχθύων ἐν αὐτῇ (τῇ λίμνγ) 

τ βοῖο διάφορα πρὸς τοὺς ἀλλαχοῦ γεῦσίν τε καὶ ἰδέαν. ϑροαϊι- 

ἈΑΟΟΘΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ, 

Ἰπρ αἶβο οἵ ἐδ ἤν Οδρμδγηδαμι, Β6 τηθῃ 08 1 νά. 8. 

ἃ ἤβ!ι Τοπα ἴῃ 16 ΠΚὸ ἔπ κορακῖνος οἵ ΑἸοχαηάνία ἴῃ 

Ἐρυρι.2. Αὐ τὸ ριοβθηῦ ἄαν ἤβῃῃ 511} ἔουπηβ {Π|6 γος βἰειται 
ΡΥΪΠΟΙρΑ] ἀρέϊο]ο οἵ ἴοοά οἵ {Π6 ἴδιν ᾿ῃ μ᾽ απὲβ. {πὲ ἬΝ ἀιθο: 
᾿ϊνθ οἡὐ {μὲ ββοῦοβ οἵ {Ππ| Ἰαϊκθ. Απὰ ποῖ [Ἀγ ἔποπα Δύο, νὴ, 

{π6 βροῦ οὐ νον {Π18. τα ϊγᾶο]6. ρυ θ Ὁ] ν ἴοοΚ ΡΪδοο, τὰ. μοι 
ΠΥ ἀπ ΠΟΥ οἡ {Π6 171} οἵ Αριὶ], σοπειβεθα οἵ οοᾶνβο 

θαυ]ον - τοδὶ, ἃ 5118}} ἢβ}} Ὀγο]οα, ἀπ οἰϊνοβ, Οὐοπι- 
Ρᾶϊο οἷν. χχὶ, 9, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην, καὶ 

ὀψάριον ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον. Νὼὸ οπο ψ|ὸ μα ποῖ 

Ὀ6θὴ ΟΥ̓Θ-ἸΓη 685. σου] ἀοβουῖθο 80. ἔσαϊν ἀπ ἀοία}}8 
οἵ νοῦν - αν ΠΠ {6 ἴῃ ἐπαΐ Ἰαηὰ. 

ψον, 10; 

Εἶπε δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς----“ πὰ 6808 8614, ΑΥ͂.; 

581, ΒΌΡ. 

ΤῊ ἴογοο οὐ δέ ἴῃ {Π18 Ῥ]δσα ἰβ ἔε]ξ ; Ὀὰξ ἴδ 15 νοὺν 
᾿ἀβῆοα!ε ἴο γτοπάοι ᾿ξ δοοαγαίοὶγ. “ἍΤ μθὴ Φεβὰβ βαϊα, 

πη] ῦ, ΡΟΥΠΔΡ5, ΟΧΡ 658 ὅπ6 οὐἱρῖπα!, 
ὙΥὲ βου] ποίϊος ἀνθρώπους ἀπὰ οἱ ἄνδρες ἴῃ {Π15 

γΘΙΒ6 ; 8η4 δραΐῃ οἱ ἄνθρωποι ἰπ νοι. 14. ΤῊς ὅυυ., | 

Αταῦ., Ἐπ α., 51αν., Ῥοιβ., δἀῃᾷ Οοιμΐο, πμαῖκα ψῖτἢ 6 ' 
γα]ρΡ. {π6 αἰδεϊποίίοη. “ Πομηϊ πο β᾽ ἀπα " νἱν. ΤΊο 
ΜερΙι., ἀδουρ., Αὐπηθη., δηὰ Δ. βάχου αοβρεὶβ (ὸ 
ποῦ ; ΔΙ[ΠΟυΡ]Ι ἀλιζεῖοϑ 88γ8, ῬΘ π ῬΘμοη. τοσθαϊδο 
ἕο δαπι ΞΟΠ ΘΟ 6. ΕἸ δαγθπδ ρθ}ὰ ; Βογιδοπ ἈῈ τς 

“7655 

3 Ἠοπη!. 
ἴον Μιά. 
1κσηξ 5. ν. 

δα πιθ πη, ὅζο., ἀν Π]ΠἸπρ ὁ ἔπ ποτὰ ρόμα. [Ὁ ἰ5 
ΡΙΌΡΔΌ]6 ἐπαΐ, ΔΙ ΠοαρῚν [Π6 τυ 016 πα! εἰξαο, ἄνθρωποι, 
ΜῈ τηδθ ἴο 80 ἀοννη ἴο οδῦ, πε}} ἔμπον παὰ πδᾶ 

6 ΠΟΙ}, νοΐ, {πᾶῷ δοσουαϊης ἴο οαβίοῃι, ἔΠ6 π]Θῃ, 

ἄνδρες, βαὲ ἀοννη ἢγϑί, ἀπ ΟὨ]Ὺ αἰξεν ἔμοι {Π6 ϑγουπ ἢ 

ἃ πα ΟΠ] τοῦ. 5), Μαί]ιον ὁ βθθιηβ 0 ἱπιρ]ν Ἰξ, ἴον 

6 πῆθη αἰοπθο γεγο τοοκοπεᾶ ; 

4 χίν, 91], 

«ὍΝ ᾿ , τ 

οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 
ΡΥ ΦΈν ν ῃ χ - " δέ 
ανὸρες ώσϑΞει πενταχισχίλιοι, χῶρις γυναικῶν χαὶ παιῤίων. 

γεν. 11. ᾿ 
- τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαϑηταί---ἰϑ Ἰοἴε οὐξ ὈὉν ἢ Υ, ' 

85. Βανίηρ Ὀθοη ἰπἰγοάδισο Ὀν ϑίορμοη. Βοῖϊι ὃ, 
Ογὴῖ} ΠΕΠ ΤΒΘΟΡν]δοῖ, μοννον ον, πᾶνο {15 οἴδαβα ἴῃ 

ἴδιο ἐοχὲ ; δἐπουρὶν ποίεμον 5. Ομ νυ βοβέομι, ποὺ Οοά, 
γαίῖο., ποι δηΥ οἵ {πὸ ΟἹ Υ᾽ οὐβίοηβ ὀχοθρὲ ὅ]αν. δὰ 
Θρονς. ἰᾶνο ᾿. Απᾷ Νομημβ, 

Χριστὸς, ἀεὶ ζώοντι χάριν γενετῆρι τιταίνων, Ϊ 

51. 37 

ἔκλασε συμπλεκέος παλάμης γαμψώνυχι παλμῷ, 

καὶ πόρε δαιτυμόνεσσι, καὶ ὥρεγε πᾶσιν ἐδωδὴν --- 

“ ΠΚκονν ῖβο,᾽)) Α.ὔ Υ.; --- ὁμοίως ---- “ἀρ Κα πδη πον," 

Ἡνὰ 

“ΤΑΙ κονν 86 ᾿θ τηοτο ϑαχοῦ ἔδαῃ “ἰὴ ἰκὸ τδηπον," 

δα τποτοίογο Ὀοϑί. ΤῆῈ βθῆβο 15. ἔπ βᾷπιθ. ὅ66 

αὔονο, οἰ. ν. 19, 

γε, 19, 

'Ὡς δέ---- Βεη,᾽" Α. Υ.; “Νον πβου,᾿ ΒΥ. 



ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΝ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 5“0ΗΝ. [Ὁπᾶν. ΥἹ. 

ΙΣ 566 6.1]. 

[7: 

: 5, Μαῖί. 
χχί, 20. 

“Νον᾽ 15 ἴοο δβχριθββῖνα ἃ ρδνρίϊοϊα ἴοι" {115 ΡΪδοα, 
ΠΆΗΙ ΠΟ ἢ ἃ5 ἴξ 15 ποῦ ἔπ ὈΘΡΊ ΠΗ] Πρ οὗ ἃ ἔγ65 ἢ} παννα-, 
ἔἶνο. “Απᾶ’ που] βθθπὶ ἕο θ6 ῥγθίθγα Ὁ]6, βίποθ "θα 

νοι ἃ Παρ α]ν 40 ; “ ἃπά ψ θη ὑπον ἡγοῦ Π]]οα,᾽ ἕτο. 
--ο-Ολέγει----“ Ηδ 5414,᾿ ΔΑ. Υ. ; “Ηδ 581, ΒΒ. Ὺ. 
Ἐ. Ν. 15 τσὴ τη ΟὈΒΘΥΝΙΠΡ᾽ ἃ5 ΤΠ 10} ἃ5 ΡΟΒΒΙΌ]6 ἴῃ 

ἴῃ 80 ἀοϊηρ. ΥὙοῦ “ {πουθίουιθ᾽ ἴῃ {Π|6 βθῆβ ἴῃ Ὑγ ΒΟ. 
Β.. Ν. βῖνο 10,1 πονον βίη 5 γν6}} ἃ5. δηςθοθάοπέ, Ὀαΐ 

ἃ8. ΘΟηβοαιθηΐ, ἤριθ, πονγονοι, δηα ἴῃ {πὸ ποχῦ 

νοῦδ6, 10 βύδη 48. ἃ5. δηξοοοάθηΐ ; 1.6, 10 5 γ 8. “{Πογο- 
ἔονθ’ οἵἨὨ νῆδῦ (Ὁ]]Ονν5, ἀμ] }κ οὖν ἴῃ {Π||5 ἀνριιπιθηΐα- 
{ΠΥ 8 5686. 

ἘΠΡΊ5} {πὸ ΒΙβίον. ργθβοπΐ οὐ {πΠ6 τρεῖς, ὙΠο ΕἼΠ1- 
ΟΡΙο, Αὐπιθηΐϊαη, ΜΙ ΘΠρ ΠΟ, ἀπ ϑδΠἸ 16 νθυβίοη 8, (0 

50 ΥΘΙῪ ΘΈΠΟΡΑΙΪγ. Τη6 ὅσα πού 50 οἴη ; ὑγ}}116. 

(π6 ϑ]ανοηῖο, Θδβουρίαθ, Αὐαῦῖο, Α. ϑάχομ, ἀπᾶὶ 

Θοιμῖς, τομάθν Ὀαξ βοϊάουῃ ἐπ τθοὶς ρυθβοπί λέγει. 
Ὀγ ἃ ΘοΥΓΘΒΡΟΠ Ϊπρ (6 η86. 

] 
--τὰ περισσεύσαντα κλάσματα --- {π6 ἔνα ρτηοη 5 

{πᾶὉ γϑπιδίη,᾽ δπὰ γον. 18, ““ουϑι δηὰ δον," Δ. Υ. ; 

ΚτΠη6 ἐναρτηθηίβ {Πᾶῦ τοιηδὶη ον, ̓ἡ Π.. Υ΄.---ὐείϊον. 

“Απα δθονο᾽ 15 πη ρ]164 1ῃ “ον οι", ἃπα 15, αὖ Ἰθαβί 

αὖ Ργθβοηΐ, βοιπθν μαῦ [ἈΠ1116 0. 

γεν. 18. 

Συνήγαγον οὖν---““ ΤΠογοίοτα {πεν ρδίμονθα," Δ Υ.;, 

“ὅο {δ6Υ βαϊμεγο," ΒΥ. ] 

“Βοἢ 1Π1Ρ 1165. ΠΘΔΥ]Ὺ ἃ5 τη πο. ἃ5 ἀηα γραβ θοίίεοι" 

[Πδὴ “ ἐπουοίουο,᾽ νυ ΠΙΟἢ. 15, πον [6 1655, ἃ ΤΠ0 16 ἃδοι- 

ταΐθ το π θυῖηρ οἵ οὖν ἴῃ {815 Ρ]δοο ; βίῃ {Π6 (50 10168 
ΒαιΠογοα {Π|6 ρα ριη ἢ 5 “1ἢ σΟΠΒΘα] θη οο᾽ οὐ {Π6 οὐ οι 

δίνθη ὃγ Π6 ΤοκΡ. 

γεν. 14. 

Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες----““ ΤΏΘη {Π|086 π]6 ἢ, ΜΏΘΗ 

{πον μαᾶ βϑθη,᾽" Δ. Υ. ; “Τῆο πιθη {πογοΐίουθ, ἤθη 

ἴμεν 88, Νὰ, Υ.---Βοίῃ Α. Υ. δηὰ Ἐ. Ν. τηᾶν Ὀ6 

τ με. 

Βον ἰδών, ΔΙ ΠΟ 5] ἃ Ὁ ηα ΔΟΥ. 18. πον υ 16 1688 πι56α 

5. ἃ ῬΓ6Β. (6η86 ; {Π|6 οὔθ νοῦ 08 ΘΧριΌββῖνο οὗ {Π6 

ΒΘΏ868, ΟΥ̓ οὗὁἨ ΟροιαύϊοηΒ οὗ {Π6 τηϊη ὦ, ἃ8. γνούς, 

νοήσας, οἶδα, ὅζο., 6.5. ἴδε, ἴδου, ἰδού, οὐ ἰδοῦ, ἰδεῖν, ὅτο.1 

411 οὐἠ 10}, Πονγον ον, ΘΧρΡΙΌ558. Δ δοίίοη Δ] Γθδαν 

Ραβέ ; ἴον “1 β6θ᾽ (6113. οὔ δὴ πη ρ 65510) Αἰ γθδαν γ6- 

οοἶνοα, ἀηα [6] 88 ργοβοηξ. δυο, ἐπουοίονο, ἰδών 

ΠΥ 6 ἀπάουβίοοα ἴῃ 105 ᾿ἸηΠογθηΐ Ραβῦ ἔθ η86, ἃ8 6.8. 
ἴῃ ἰδόντες οἱ μαθηταί,2 νν Β16}} ταῦ θ6 το πάονοᾶ “ πὰν- 

ἴπρ; 8661, 5ἴποθ ἱξ γίουβ ἴο ψ]αὺ μιὰ Παρροποά, 
παραχρῆμα ; 80 {ΠαᾶὉ {Π| αἰδοῖ ρ]65. πηιϑὲ πᾶνο ΒρΟκΘὴ 

ΟἿΪΥ δἴτον μανίηρ; τυ ποββοα {Π6 ονομέ. [ἢ {15 Ῥ]δοο 

{Ππ|0 856η868 οἵ ἰδών τηϑύ ἀθρομα οα ψ μοῦμοι (Π6 τηθῃῚ 

ΒΡΟΚα οἵ ΟῊΚΙΒΤ 45. οἵ “πὸ ρυόρ οί, ψν μ}]6 πον 

ΓΕ βθεῖπρ Η πὶ δούμα}]}ν τνου της οὐδ {Π18. τ ΐγ8616, 

ΟΥ̓ δἰτοι {πον Πα δαΐθη. ΤῈ ἄο68 ποῖ ἅρρθᾶν, πον- 

ΘνΘΓ, ἢν ᾿ς Ὑ΄, 58:0] ἃ πού τοπᾶου οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες 

--- ἔλεγον Ὀγ {Ππ|6 ρνεοῖρ]6 Πκο ἐπάρας οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς--- 

λέγει ἴῃ νοῦ. ὅ ; οχοορύ ἴδ "6 ἴο Ιὰγ συοαίου βίγ888. ΟἹ 

οὖν ἴῃ {Π|8. ΡΪαθθ, ἃ 50 το πᾶον {πὸ Οτοοῖς ρανθοἰρ]ο 
Ὀγ {ππ ᾿παϊσαξίνα ἴῃ ἘΠ μρ] 58. Ἐ,, Ὑ', 15 ρουθαρϑ τἰρμῦ 

πὸ προφήτης ὁ ἐρχόμενος ---“ (ῃὰὺ Ῥτορμοῦ ὑπαὶ 

5Ποα] ἃ οομηο,᾽ Δ. Υ. ; “ἼΠ6 ριορμοῦ ὑμαΐ σοχηοι}ι,᾽ 
Βιν. 

“Ταῦ 15. ΘΟΠΙ Πρ’ μου] βθθῖὶ ἴο ΘΧρῦθϑβ Ὀδίζον 

{Π6 ατοοῖς :3 ον Πού 16 πηθδΠ5 ποῦ ἃ Ῥιορ μοῦ τ ΠΟ ννἃ8 
᾿ΔΟύΆΔΠν ΘΟΠ]ηΡ᾽ ; θαῦ ὁπ6. ΜΠ0 δα Ὀδθὴ Ἰοῃρ οχ- 

Ρθοίοα, ἃπὰ γγᾶβ ὑπουρῦ ἕο Ὀ6 ἀθοιῦ ἴο Θομηο. 

γεν. 16. 

᾿]ησοῦς οὖν γνούς---““ ὙΥΠ6η. 9655. ὑΠουοίουθ ροὺ- 

᾿ροϊνοα,» Α΄ γ᾽. ; “ Ζ6βὰ8 ὑπουθίονο, Ἰπονηρ," ΒῸ Ὺ. 

ΤΊ]6 58 Π16 ᾿ΘΠΊΔΥ]ς ΔΡΡ 1658 ἰο {π6 το θυῖηρ οὐ {Π15 
οἰαιιβα ἃ5 ἴο {π6 Ὀυ ΠΟΙ νυ 56. 

---ἀνεχώρησε πάλιν--- Ηδ ἀερανίοα ἀραὶῃ Ἰηΐο ἃ 

πηοπηΐαϊη,᾽ Α.Ο Υ.. ; “ ψιΠ γον ἀραὶπ Ἰηἴο {Π6 πηοιιη- 

(αἰ, ἢ, Υ.---θοίίον. Ποιὸ Πὰν. Ὑ΄. Θουγθοῦ!ν Ομ 8 

“ΔΙ 56 1 Ἰηὐτοἀπορα αἰίου “  Π ἀσαννη’ ἴῃ οἷ. ν. 18. 

γον. 16. 

Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο---“Απα ΠΘη οὐθὴ νγὰ5 ποῖῦ 

οοπ16,᾽ ΔΑ. Υ.; “Βυΐ ψῃθὴ δνθὴ νγὰβ οομιο,᾽ ΚΒ. Υ͂. 

-ὐρείίεν. 

δι: 17. 

-- εἰς τὸ πλοῖον ----““ Ἰηΐο ἃ 581ρ,᾽ Α. Υ. ; ““Ἰηἴο {Π6 

5110, Β΄. Ὑ.--ὐῖρλε, 

ῬῸΡ 10 γνᾶϑ, ἀοι 016 858, {π6. 5810 ἴῃ ννΒῖο ἢ ὑπο ν μδά 

ΒΌΠ6 {π|0Π6},--ττῦ 6 ΟὨΪΚ οη6 ὉΠ6 16, νοι, 9. [ 

-- ἤρχοντο -- “ἀπ ψοηΐ, Α. Υ.; “δῃηαὰ ψοῖο 

βοΙηρ,᾽ Τ᾿. Ὑ.-ττὰ Ὀοξίον (θη β6. 
59 Ὁ᾽ 

Βὰΐ {ποῦ 18. ΟἾΪΥ Ομ. καί ἴῃ ὕΠ6 οὐδ Πα] ; καὶ 

ἐμβάντες---- ἃ Πανὶηρ Θητου θα Ἰηἴο {Π|6 5810, {πὸ ν 
ΜΟΙ. ΡΌΪΠρ, :᾿ (“ΠΟῪ 5οὺ 581} ψοῦὰ 6 αν πΠΟΓῸ 

ΠΙΔΠΔΡΘΔΌ]6 ὑΠ8 “νγοῦ6 σοὶ ηρ,᾿ {{ δ γοῦθ ἴῃ {π6 
Οτοο]ὴ. 

- καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει ---- “ἀπ 10 8. ΠΟΥ 

ἀανς, Αν. ; “ δηὰ ἀδυκηοβθ μδα ποὺ οοῖμο οη,᾽ἢ 

ἘΠ: 

Μοτο Ἰἰΐουα] 88. τοραν 8. σκοτία, ΔΙ ΠΟΙ ΡῚ “ ἀπα 1{ 
Πδ ΠΟΥ σιόνη ααν κ᾽ νου ὰ γοπ οι ἐγεγόνει Π]ΟΥῸ 

ΘΟΥΘΟΙΥ,; ἃ8. “θθοοπιο αὐ κ᾽ νου ποῦ 81 {Π||8 

ΡΪδοο. 

γεν. 18. 

-ἥ τε θάλασσα ---διηγείρετο --ο ιν  {Πη6 868 81ΌΒ6,᾽ 

Α. Υ.; “116 868 νγ88. υἹβίηρ, ΒΕ, Ὑ.-τπιιότο ΠἸξογα], 

84 τηοῖϑ γὰρ, 

1 Κρ Ρχοῦ. 
ΤΟΕΟΨΝ.Ρ.χ. 

3 566 ποΐο 
ὁπ ἐρχόμε- 
νος, (ἂν. ἰ. 9. 

8 5ρ66νΥ. 8. 
τὸ ὄρος. 



ΘῊΡ. 

1 806 0"). 
1, 27. 

3 σογηπ. 
Ῥ. 303, Ε. 

3 ΟΟΠΉΠῚ, 
Ρ. ὅ42, Ὁ. 

ΙΪ 9 Οτο.- 
ΠΜΜΟΙΙ, Ἠδγτη. 
Ἐν. ν. 122, 
Β6. 144, 5η. 

5 5, Ταικὸ 
ΨῊ], οὐ, 

δνυν, 37. 

7. 5, Μαῖί. 
ἰχ. 1, 

Υ1] ΝΟΤΕῈΚ ΟΝ ΤῊΗΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΝΘΌΙΝΕΟ ΤΟ 5. Ζ0ΗΝ. 

ὝΕΣ ΤΕΥ 
--θεωροῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν ---“( [ΠΟΥ 866 Φε5υ85,᾽ Δ. Υ. ; [θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας,"----εἰς τόπον ἔρημον πόλεως ἢ δ. ομη 

Κεαμον ΒΟ ο]ὰ Φο5ι5," Ὸ Ὁ. 
“ΒΘΠο Ια’ ἴῃ {Π|8. γοῦβο ἈΡΡΘᾶγ8. βίγδηρο Ὀδοδιιβο 

ΠΟ ἰ8 υϑοᾶ ἰο “5.6. ΕἸΓΠΟΥ ἔθυμη, ΠΟΥΥΘΥΟΥ, ΤΥ 

ἀο; ὑμοιρ “ θΘ ΠΟ] Δ᾽ ππᾶν, ρουμαρ8, Ὀ6 Ῥγοίον ]6. 

γεν. 21. 
ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ----“΄ ΤΏΘη {ΠΥ 

ΜΠ ΏΡῚν τοοοϊνοα τ ἰηΐο {ΠΗ  8}ρ,᾿ ΑΟῪ. ; “ὙΠρα 
πον νου νυ ΠΠἸπρ’ ἕο τοοοῖνο Π πὶ ἰμίο {πὸ 5810,᾿ ἢ. Υ.. 

ΤῊΐΒ 8. ἃ ΟΡ αἰ Βίοα]Ρ βοπίοποο ἰοὸ γοπάθι ἰηΐο. 
ἘΏ ΡΠ Ἰ5}., οὐνῖπρ᾽ το ἘΠ ΡΠ] Εν οὐ ἐθελεῖν ἀπά ἴο {με 
Β{{Π{π6585 οἵ “ἰο ψ}}}.᾿ ΤῊ βθηβα ἴ8, ὑπαῇ νμθα {ΠῸῪ 
ἀϑοουίαϊποα {Παὺ ἰδ τὰ {πὸ ΤοκΡ, ἔμεν νυ ἸβΠοα {πον 
τα] ρ ς ἴαϊκα οὐ τοοοῖνα Ηΐπὶ ἰπίο ἔπ 8}}}0 ἀπὰ μιᾶνε 
Ηΐπι τὶν ἔμοπι, ἀπ πὸ ἀοαδ πιο οἴου β ἕο 40 50. 

ΤῊβ. 566 Π8. ὈουπῈ οαδ Ὀγ {π6 οοπίοχύ ἴῃ δ, Δίδυϊι. 
Α. Υ., Βονονον, ᾿πρ]165. ἐπαξ “Ηὸ νὰβ ἴῃ {πὸ δοί 
οἵ σοιείηρ; ἰπίο {π6 810 ;᾽ δῃὰ ΚΒ. Υ., {πὰῦ “ἴον 
μαᾷ πὸ οδ]οοίίοπ ἰο Η]8 ἀοίῃρ; 8ο᾽ --- ποῖον οὔ ψνμ ον 
ἰᾷοαβ οχβίβ ἴα {π6 οὐἱρῖμαὶ, Βαΐ ποῦὸ λαβεῖν Βπου]ά, 

ΡΟΥΠαρ5, θ6 τοηάονθα, “ἴο ἴακο ;} “ὙΠοη {πον νἸβμθα 

το (ακο Πΐπι ᾿ηἴο {πὸ 5810. Νοπημ, 1.6,, 

καί μιν ἑλεῖν μενέαινον ἐς ὁλκάδα, καὶ μένος ἅλμης 

ἦν τότε, καὶ πέλεν ὅρμος" 

Μοβὲ οὗ {μ6 ΟἸὰ Ὑ᾽ δὐβίοῃϑβ (4.ν.} τομάον ἔμ6 Ονθοὶ ὈῪ 
“δηα {πον νἰβηθᾶ, οὐ Ἰοηροα, {Πὰὺ {Π6ν τηϊρῦ ἴακο, 
χοοοῖνο, οὐ Ὀτίηρ; Ηΐπι ἰηἴο {ΠΗ 5810. Απά ὅδ. ΟΒτγ- 
βοβίοπι ὙΠῸ {πὶπκ8 18. ΠλΙγ8016 18. αἰ ουθηῦ ἔγοπὶ 
πὸ ομο τοϊαϊοὰ Ὀν 5. Μαίθηονν, βᾶν5 τ} 5, Ογμ]], 
οὐ συνεισέρχεται δὲ τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς,2 (παὲ {π6 

Τοκὺ ἀἰὰ ποῖ μοῦ ἱπίο {π6 β8Πὶρ ; ὁ ᾿Ιησοῦς ἅμα τε 
ὥφθη, καὶ ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτῶν. ᾿Εμοὶ δὲ καὶ τοῦτο! 

δοκεῖ τὸ σημεῖον ἕτερον εἶναι τοῦ παρὰ τῷ Ματθαίῳ, 

κειμένου. Καὶ ὅτι ἕτερον, πολλαχόθεν δῆλον .---- νος δὲ, 

ἕνεκεν οὐκ ἀνέβη εἰς τὸ πλοῖον ; τὸ θαῦμα μεῖζον ἐργά-. 

σασθῇαι βουλόμενος, κιτιλ. ΤΠΘΟρΡ γ]αοῦβ 4180. [Ὁ]]Ονν5 
5, ΟΠ υγβοβίοπι, οὐκ ἀνέβη δὲ εἰς τὸ πλοῖον, τὸ θαῦμα 

μεῖζον ἐργάσαι βουλόμενος. 

ἩΪ, πουνογον, γγα Ἰοοῖς δ {}|18. πδυγαίνο ἃ8. σίνοη ὈῪ 

(Π6 ἴουν Ενδηρο βί8, ποῦ ΟὨΪΥ 011 16 ΔΡΡΘδι ΟΠ 
Δη {Π|6 88π|6, 8 {ποι} βοπιθ ἀδίδι]5 ἂτὸ πιοηεϊοποα 
ὈΥ ὁπ Ενδησο θέε ν] ἢ ἀγὸ Ομ ἐοἀ Ὀγ Δποί μον, 
Βαΐξ, ἔτοτα ἴδ, γγὸ τᾶν θ6 Θμδ ]οὰ ἰο ἢχ ἔπ6 ργοῦδῦ ]. 
Βἰ[65 οὗ ὁπ οὐ ὑψνῸ ῥ΄αθοβ οἡ {πο βιιοτο οὔ {πὸ ἰὰΚο. 

Ουν Τοκρ μανὶπρ δυτῖνο αὖ {πὸ οοὰπίνν οἵ {πὸ 

Οδάαγθμοβ," ἥτις ἐστὶν ἀντιπέραν τῆς Γαλιλαίας," ἴον, 

{μᾶὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν, γοϊανποά, 1.6. 

“ Ραϑϑοα Ἴνον, διεπέρασε, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν, 

ἀηΐο Οἀρονπδιιτη. 7 
ὙΥΒΠ]|6 ἴῃ ἔμοβο ραν Ης πρᾶν οἵ Ποιοὰ πανίης, 

θοποαάοα Το {Π|ὸ Βαρίϊδι ; καὶ ἀκούσας, ὁ ᾿Ιησοῦς, 

καλουμένης Βηβσαϊδά.3 

Τ 5 ᾿ καλουμένητ᾽ εν ἀ ΠΕ ρμοϊπίβ ἴο ἃ ἕονγῃ εἰεμου σΟπι- 
Ῥδγδανεὶυ ΠΠ {116 πον, οὐ οα θὰ ὈΥ βοῖιθ ΟἿ ΘΓ πδπλ6 δὲ ἔδ6 

εἴπη {18 παγγαῖγα νγαβ τυ τεπ, [{ ΘΕ ΠῚΒ 88 ἴΓ τ μδη 5. Φομη 

πγοΐο .ιἷβ ΟΌΒΡΕ] {Π6 πάγη " 1 Ὁ] ϊα5᾽ νὴ88 50 βἜΈΠΕΓΑΙν ἴῃ 56, ἔπδὲ 

[6 νεῖβιδὰ ἴο ρεγρεζυδέθ ἔῃ 6 πᾶπιθ ὈΥ ὙΒῖοῖ πα ἴονγη σπταπὲ 

ΔΙΠΟῺΡ μἷ8 σουιπίγγτηθη τ μ6 πη Β6 ἀπὰ ᾿ἶ8 ἔθ] ον ἀἰβοῖρ 65 [0]- 

Ἰονγεὰ {πεῖς ΜΆβτεπ ἐπί πογ ; δηὰ ποῖ ἔπ6 πεν ἐοτγεῖστι Ε{Έ16 

Εἶνθπ ἴο ἴῦ ὈΥ ἃ Βοδίμθη ργίηοθ Καλουμένης οσουϊὰ ποὲ Ὀ6 

βαϊὰ οἵ {π6 ἴονγῃ οἵ πάτον ἀπά Ῥεΐεσγ, σι μῖο ττᾶ5 πὶ ἴδ 6 

τηοϑβί Ροραϊοιβ ρατέ οὔ ΘΔ ]1166, ἀπὰ ἰβ ἐπογείογο δἰ νγανβ εἰμ ῦ 

Βηθσαϊδά οὐ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίατ' π᾿ ογάετ ἴο ἀἰϊδεῖησυΐδα 

1 ἔγοτῃ ἐμἶβ οἵμονγ Βειϊμβαϊα οἵ ΟΔ]οπ  εἶβ, οα ἴπ6 οἴδιον κὰδ 

Φοτγάδη, πὰ πϑᾶγ ἔπ πουεμογη ΒΠογα οὗ [6 ἰακο, τῆς ᾿Αγρίππα 

βασιλείας οἱ ὅροι." 

ῬΒΠΙΡ, ἐοίγαγοι οἵ ΤΥΎδΟΒοηεἶβ,5 οα]]οὰ ἐμ Βεξμβαϊάα, ΠΙ 

7] 145 ;-- κώμην δὲ Βηθσαϊδὰν, πρὸς λίμνῃ δὲ τῇ Γεννησαρίτιδι 

-Ἰουλίᾳ θυγατρὶ τῇ Καίσαρος ὁμώνυμον ἐκάλεσεν. ΤῈ νγῖ5 

ποῖ [ἈΓ ἔγοτα {π6 τοοαῖῃ οὔ ἴπ6 Φογάδη, τ μῖο μετὰ πόλιν 

Ἰουλιάδα διεκτέμνει τὴν Γεννεσὰρ μέσην ---ἀπὰ ἴξ Γογπιοὰ ἴπ6 

βου μογη Ῥουπάδτυ οἵ Τυδομποηϊεῖβ, ἀρχομένη ἀπὸ Διβάνου 

ὄρους καὶ τῶν Ἰορδάνου πηγῶν ἡ χῶρα, μέχρι τῆς Τιβεριάδος 

λίμνης εὐρύνεται' ἀπὸ δὲ κώμης καλουμένης ᾿Αρφᾶς, μέχρις 

ἸΙουλιάδος ἐκτείνεται τὸ μῆκος." 

Δυληἶ8--- Ρὶ ̓Υΐτηα σΟηγ ΑἸ] απ ἕαϊξ οσοαβῖο, πη Ἰδσὰπι 86 Γαπαϊξ, 

ἀἄδπὶ Ρ]αγο5 ΘΘπθβάγατη γοοᾶπί, ΧΥῚ. Μ. ραββασηι Ἰοηρίξαάὶ- 

πἶβ, νι. Μ. ᾿δπεα ἀἸ πῖβ, ἀτηορηΐβ οἰγουπηβορίαπι ΟρρΙ ἀϊβ : δῸ 

ογϊεπίο, Τυϊϊαας, οὲ Ηρρο : ἃ πιργ αἷς Ταυγίονεθα, 40 ποπιΐηδ 

ΔΙΙααὶ δὲ δοῦσα Δρρο απ : δῸ οσοϊδεπί ΤΊθογίαὰθ, δααΐὶβ 

Δ] 15 βα! αὐτὶ. ὙῊ6 βἰξαδείοη οὔ Βειμβαῖἀα δ ]185 15. ἴμ8 

80 ἴαγ ἀδέοσγτηϊηθα, 85 θεϊοηρσίηρ ἴο ἴπ6 τοίγαγοῦν οὐ ῬἈΠρ, 

ΔΙΕΒουρ ῬΕΟΙοτα ν᾽ βαγ8, πόλεις εἰσὶν Γαλιλαίας --- Σαπφουρὶς, 

Καπαρναοὺμ, ᾿Ιουλιὰς, Τιβεριὰς (λίμνη.) Βαξ Βδ 15 ποῖ ΔἸ νΥδΥ5 Τὶ 

χδοῖ ἴπ βιοι ἀδίδι!ϊβ ; ἰπαβιηαοῖ 85 Βεϊμβαϊάα 1 ]ϊ85. τᾶ ἃ 

ἔγομίϊον ἕονγη οὐἨ ΤΥδομοη εἶθ, οα ΟΥ̓ ποδΓ ἔπ Ἰεἴξ απ οὗ ἔδ6 

Φοτάδη. Μογδεονογ, ἴπ6 ἔγοπιΐετβ οἵ βασι Ῥγονίποοβ. οἴϊτθη 

Βαϊ το : ἴῸΓ Φοβορμαβ}} βαυβ, κἀπὶ ταύταις ἥτε Γαμαλιτικὴ 

καὶ Γαυλανῖτις, Βατανεία τε καὶ Τραχωνῖτις, αἱ καὶ τῆς 

᾿Αγρίππα βασιλείας εἰσὶ μοῖραι, αἴζεγ πανΐπρ βαϊὰ Ὀεΐοτγο ἔπδὲ 

ἔθου πτεγὸ οἱ ὅροι οὗ Α στ ρρδ᾽ 8 ἀοτηϊηϊοηβ. 

ΤῊῖβ τόπος ἔρημος Ὀοϊπρ' εἰς τὸ πέραν, ψ ἢ τόσα 

ἴο ὅπ ποῖ θοῦ μοοά οὐὁἨ Οἀρουπδαπι, ἰδ τη δὲ ᾿ᾶνὸ 
θθοη οἡ ἔπ που -Θαβίου ΒΠΟΓΟ. 

Τὸ σουϊὰ ποῖ βανα ὕδθθι οὰ ἴπ6 υγοβίοσγῃ βἰἀθ οἵ Τογάπῃ, θ6- 

οδιι86--- 
(α) ἅδοπ ἰξ πουϊὰ ποὲ μβᾶνὲ θδθὴ εἰς τὸ πέραν, "οὨ π6 

οἴδιον 5'άα οὗ [πὸ βεα,᾿ Ὀὰξ δος {πὸ βιογο. 

(8) Οἱ εἶν πεεβέογι ββόοτγο ἔδπογο ἰ8 πὸ ἀδβοτὲ μἶδοα, τσοὶ 

1658 6 ἰαῦχα δπουρ ἴο δοοοιπτιοάδίο να ἐπουξαπὰ πηδῦ 

στ ποπῆοπ ἀπὰ οἰἑ!άτοι, βουτὰ οὐὁἨ Μδράπϊα ἢ δπὰ πογίὰ οἵ 

Μαράαϊα βρτγοδὰβ πὸ Ἰαπὰ οἵ Οσπηδβαγοῖ οοἰοδγαϊοα ἕογ ἐΐβ 

τἰοποεα, θεδαῖν, δὰ τπΐοῖς ροραϊακίοι ἢ ποῖ ἴο πιδῃίοι ἐἶι6 

7ενῖβιι οἰγτθοῖος οὔ ἐνὸ παπῖο δπποξαᾶγοξ, Ὁ Ὁ Οπηπο- 

βαγΐτυ, ὁ Καγάδσηβ οἵ ῥτίπουβ. 

(γ) Τλιβ ἔρημος τόπος οουὰ ποῖ θ6 ἔαγίμογ ἄονσι ἔπ 

οαϑίογη βιοτο, εἰναὶ ἰδ, Βοπι ον μοτῸ Ἕχδοῖν ορροκίτο ἴδ Ἰαπὰ οἵ 

Οδηποξαγοῖ, Ὀοσδαβο, ποῖ ΟΝ ἰβ πότ δὲ {πὸ ἴοοϊ οἵ ἴδ 

βἴδορ ἈἢΠ8 ἔππὲ τῖβο ἤγουν {6 Ἰακ πὸ ῥ]αΐη τὶὰθ ἐποῦρη ἴοτ 

80 στοῦξ αὶ τηυϊεϊταο, ὈὰῈ ἐγ ἰξ μαὰ ὕδοη δηγσμογο εἶδ ΤΠ δὴ 

εἰς τὸ πέραν πὲ {πὸ ΝΕ, οπὰ οὗἉ {δ Ἰαῖκο, ξ σου! ποῖ 6 {δαὶ 

μη ἱποδοϊϊπηβ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ, 

καὶ προῆλθον αὐτούς 3.--ἴον ἴῃ [πὲ σαθὸ 7 ἘΒῸὺΒ τηῦβὲ Βανο 

᾿ Η Ἀ, ἐττΣ 
ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ," ----καὶ ἀπῆλθεν πέραν τῆς ον 5 

ἰχ. 10. 

Χί!, 21. 

ΒΕΙΙ. 7... 
8,1. 

θῦ 

5. Μαεαῖς. 

5 5, Τλῖκὸ 

4 5, Ζοῖη 

5 Τοβερῆ. 

9 Β,ΤΚο 

7 Απίῃ. 
Ζαυά. χνί!. 
2,1. 

σ. 

δ Ὅε ΒΕῚ!. 
Απὰ Ρ]ϊην," “ Τογάδηϊβ 5.1]. 3,5. 

»Ναδξ, Η. 

1 τ. ν. 
16, 4, οὐ. 

Ἦ Ὅο ΒΕΙ͂!, 
Ζαά.1}}, 3, 5.. 

Υἱ 
ἩΦ Μαῖκὶ 

ὶ Ι 
Ι! 
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66 ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΗΕ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤΟ 5. ΖΟΗΝ. 

3 5, Μαῖϊ. 

3 5. Τακο, 
αθοιὺξ 4 Ρ-Μ. 

4 Θ»,μ. 

5 5, Μαΐξί. 
5. Μαγκ. 

5 5, Μαχκ. 

7 5, 2οη. 

5. 5, Μαζί, 
Ξ, Μαγκ. 

9. 5, Ζ0Πη. 

Ἰο 5, Μαζί. 
. 5. Μαγκ. 

] τ 5, ΖοΒπ. 

Ϊ 1 5, Μαγκ. 

13 5, 7. 

Ἦ ΞΙΜατκ, 
5. Μαῖέξ. 

δ 5, Μαδίξ, 
χν, 30. 

γϑδοϊ θα ον ογΥ οἵπεν βροΐ οι ἐμπδὲ 546 Ἰοπρ; Ὀδΐοτγθ [Π6 τα] Εἰ 468. 

Βαϊ πᾶσαι αἱ πόλεις μετα ΔρΡΙΐΪ65 οὨΙΘΗ͂ν ἴο (Π6 ὕονΠΒ ΟΝ ἔπ 6 
τοβίθσῃ 5μοσα, ἔΠ6 τη Βαθ [δηΐβ Οὗ τ μοι σου] 866 {μ6 Βοδὲ 

ἴῃ ΡΒ ἢ τᾶβ ΟἿΣ ΤΟΚΡ, βίθεσϊηρ ἴου {μ6 ἔρημος τόπος, ἃ ΠΟ 

δτεαὶ αἰϊξίαποθ ἔγοτη [μ8 βου; πᾶ ἔπι οου]α ργθοθὰθ Ηϊτα 

ἘΥ τυππῖπρ' {1 1Π 6. 

ΤῊ6 τποβῦ ῬυΟΌΔ0]6 5ἰζα ὑπουοίουο οἵ {π|8 ἀθβονΐ 

ῬΙδσθ 15 1Δ14 ἀἄοντι ἴῃ 1). ΒΟ ΙΠ50Π᾽8. δοοιῦθ ΠᾺΡ 
οὗ {Π6 5θὰ οὗ 6811|66 : 10 15 [Π6 Ὁ]! οὐ γαῦμ οι βθη1]6 
5Β'ορθ ἐμαῦ δχίθπῖβ ἴῃ ἃ βοιιθμαΐ ἐπ] Δη ρα] αν 5Πὰρ6 
ἔτομι [Π6 Π1}18 ἕο {π6 868 ; πανὶπο {πὸ Φογάδη ἴο {Π6 
νθβέ, ἃ οἰαῖη οὗ πιοαπίδ!ηβ ἴο {Ππ6 δαβύ, {Π6 ἰαϊζθ ἴο 

{π6 βου, πα Βειῃβαϊάα Φ}Π185 αὖ ἴΠ6 πουῦμοι οχ- 

ἐγομηϊίν οὐ {π᾿ ἐγ] η 5116. 

ΤῊΪ5. ομαῖπ οὗ τπουπίαϊπβ 15. τὸ ὄρος τιδπίϊοπαα ἴῃ νϑυ. 18, 

ἀπα ἰ5 δπἀθὰ το ὈγῪ Φοξορμιβ,} βρθακίπρ οἵ ἴπ86 οδμαΐῃ οἵ 

τηοαηΐαϊηβ ὁπ [Π6 δαβίθγῃ βἰ86 οἵ Φογάαῃ, ἀντίκειται δὲ τούτῳ 

τὸ περὶ τὸν Ἰορδάνην ὄρος, ἀρχόμενον ἀπὸ ᾿Ιουλιάδος καὶ τῶν 

βορείων κλιμάτων, παρατείνων δὲ εἰς μεσεμβρίαν. 

᾿Οψίας δὲ γενομένης,2 ψΠΘη ἡ ἡμέρα ἤρξατο κλίνεινϑ 

[Π6 ἀἰβοῖρ]65 οᾶῖηθ ἴο {Εβῦ8, δπα δϑικοα πη ἴο βεπᾶ 
ΑΑΥ Π6 τηυ]τας, {παῦ ὉΠΟῪ τῖροῦ Ὀὰν ἰοοά. 
ΤΊοη {Π|6 ταϊγαοὶα ττὰ8 υτουρ ἢ ὐ---πα αἰζοι {Παῦ---ον 
ἀθουῦΐ βιιηβοῦ" εὐθέως ἠνάγκασε---αοῦιβα οὐ {ΠπῸ 5πουΐ 

{6 Π---τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον 

καὶ προάγειν εἰς τὸ πέρανϑ --πρὸς Βηβσαϊδάν,----καὶ 

ἐμβάντες εἰς τὸ πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Κα- 
! 

-Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτός8---αὐ αν, 

[ἢ 5κὺ Ὀοίπρ; ονεγοαϑύ ὈΥ ὑθᾶβοὴ οἵ (Π6 νγοϑύῦ ν]ηα, 
--ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἰκοσιπέντε ἢ τριάκοντα,9 

-π-ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς (ὁ ’]ησοῦς) περιπατῶν ἐπὶ τῆς 
1 Μ δ Δ - ; “ 

θαλάσσης.10 "Ηθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον,1} .--- 
Ἁ ᾽ , Ν ᾿ ν Ε Ν - ν ἢ ΄ . καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἐκόπασεν ὁ 

ΓΑ 12 ν᾽ τΟλΔ . “- Ὑ "Ἂν “ “ ἜΑ] ἄνεμος" 3--- καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς, 

ἣν ὑπῆγον."---- Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν Γενη-. 

σαρὲτ, καὶ προσωρμίσθησαν.15 

ΤῸ 18. οἷθαν ἔτοπὶ {Π||8, {πᾶὺ πρὸς Βηθσαϊδάν, εἰς 

Καπερναούμ, ἀμ εἰς τὴν γῆν Ἐνησαρέτ, ὙΟΙΟ ἴῃ {Π6 

βᾶτη6. αἰγοοίϊομ, ἀπ ἐπουοίουο ΠΘ8} οδο ἢ) ΟἰΠοΙ; οὐ 

τίμιον, {παὺ Βοιμβαϊάα πὰ Οδρογπδιπὴ ἡγοῈ ποῦ ἔδυ 

ἀρανέ, οα ὅπ Ἰδηᾷ οὗ Οδηποβατοί. Απᾶ {Π15. ὑγδοῦ, 

οἵ Ἰαηα, νυ ἢ ]ο ἢ 18. πον 1164 Ἐ]-ΟἸαν οἷν, 1165 αἵ ἐμ 

ἴοοῦ οἵ {πὸ 1118 {Παΐ τϑοθᾶς [τοπι {πὸ Ἰαϊζο ἴῃ ἃ οἷν- 

οαΐαν οὐ] ποθ, Ὀούσγοοη Μο)4ο] (ΜΑρ 4814) οἡ {πο 

8Π016 πα ᾿Αἴη οἰ- ΤΊη οἷοβα ἰο μδαῃ ε]- ΜΊΠγ ΟΝ, ἃ. 

ἀϊδβίαποος οὗ πού 1688 ἔῃδη ἔῃγθα μλ1]65.; αἰδου {Πδὲ, [Π6 

Ἐὸν [π6 ἅθονυθ ἀπά ἴον {{π|6 ἐΟ]]Οννὶ Πρ ΓΘΆΒΟΠΒ : 

(α) βίποθ Οδρθυπαιπι τνᾶ8. εἰς τὸ πέραν ἴον {π6 ἀἰδβοῖρ]ο5, 

ΒΘ {Π6Υ βίαυίεα ἔγοπι {Π6 ἔρημος τόπος, ἰζ οοι]ὰ ποΐ ροβ5- 

Β'Ὀ]ν αν Ὀβθὴ δ ΤῈ} Ηΐι, τ ποτα Μτ. Υ. ἀθ Ψεῖάβ ἀπὰ 

ΟΥΠΟΥΒ Ῥ]δοθ 1{, ΕῸΣ πθὴ ἴδ που]ὰ μὰν ῬΘΘ ἢ ΟΠ]Υ ὕπο ΟΥ̓ 

ἔδμγθθ ταῖ1]65 Οὔ ὁπ. ἃ δἰπιοβί βίγαϊ σῃξ 11π6 οὔ 5ιογθ ; πᾶ 

(ΒΚ ἴδ ννου]ά ποῦ αν Ῥθθὴ ἷπ ὑπ Ἰαπὰ οἵ Θδηποβαγθέ; ΤῸ 

(7) 85 ἴο ἐμ ΠΟΥ οὗ βοιῃθ {παΐ Τ6}1 Ἡ τη ἴβ ἃ τϑιπηδηΐ οὗ 

{π6 πᾶτηθ Οδρθγηϑιτα, ἰξ 18 ἀρ ῖηδβί 811 γθᾶβοῦ, ϑατοὶν ὁ ΤῸ]] 

)α,᾿ οΥ ΤῸ] Αϑ᾽ ποιὰ ἤδγεῦ Ὀ6 βαϊᾷ Ὁ βοθοῦ-τϊη θα 
ΒΘΟΡΤΔΡΙΘΓΒ ἴο ΤΔΔΓς {Π|6 5168 οἵ Βείμβαϊάα οὐ οἵ ΤΊ θουϊαϑ, ἃ5 
Του πδηΐ5 Οὗ [Π|688 ΠΔΠΊ6Β. 

ΤΠονοίοσο, Οαρθυύπδαηι, θεϊηρ; εἰς τὸ πέραν ἔγομι {Π|6 

ἔρημος τόπος, τι Πᾶνα ὈΘΘη βοιπθνῃοῦα Ὀούννθοα 

Μάαράα]α ἀπ ’Αἴη οὐ- ΤΊη οἡ (Π6 βθα- οαβϑὲ. 
ν 

Ὅτ, ΠοΡίπβοη Ὀ]δο65 Ὁ αὖ Κηδη 6]- ΜΊΉγ ΘΙ, υμδγα ἔμοτο ἃΓ6 

τοι ηβ οἵ βἔομοθβ δηα γα 5 ἢ θδοασβα μ6 {πϊηκ5 ἐμαὶ τπ6 

Τουπίαϊπ ᾿Αἴπ εἰ- ΤΊΠ, υΒ]ΟΝ ἰβ οἷοβα ΒΥ, 18 ἔπ ὁπ τηθαπξ ὈῪ 

ΦΟΒΘΡΒ 5 ἀΠ6ΘΡ [Π6 πᾶπι8 "ΟΡ μαγπδῦτα." Βαΐ ΦοΒΟρ 5 5885 

ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ, ὑπαῦ {Πι6 θυ Ὁ] οὔ [μ6 ῥ]αἴη οἵ ιβππ θβασθῦ ἰβ ουϊηρ, 

ἴο ἃ “ΒΌΡΡΙΥ οἵὗὁὨ τγαΐθυ᾽ οὐ “Τοπηζαϊ π’ οΔ]]οὰ ΟΡ αν πδιτ : 

πρὸς γὰρ τῇ τῶν ἀέρων εὐκρασίᾳ καὶ πηγῇ διάρδεται γονιμω- 

τάτῃ, Καφαρναοὺμ αὐτὴν οἱ ἐπιχώριοι καλοῦσι. ΤῊΪ5 οδἢ- 

πού ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΔΡΡΙΥ (ὁ ᾿Αἴῃ οἵ- ΤΊη, τ μΙ ἢ 18. αὐ {π6 οχίγθιιθ 

Θπᾷ οἵ {π ῥ]αῖπ, δ {πὸ ἔοοῦ οὗ ἃ στόοκὺ ρχοιηοηίουυ, δηᾶ 

ΟἾΪΥ τ] ΐη Οπ6 Οὐ ὕο Βυπαγθα γαγὰβ οὐ ἐπ Ιακθ, Βαΐξ ἰξ 

σου] ΔΡΡΙΥ ΓαύμΘ ἴο {1Ππ|ὸ ἐοαπίαϊη οὗ 6]- Μαδαυναγα!, πὶ 

δουπηθδηῦ ΒΌΡΡΙΥ οἵ ναῖον ἤονῖηρ ἔγοσι {Π|6 υγοβίοση 46 οὗ 

[86 ρῥ]αΐπ, υἱρθς ΤὨγοαρῚι 10, ἀιηϊα σγονοβ οἵ οἱδαπάθυβ απ οὗ 

ὉΡΤ5- σαβίιβ, ἰηΐο {Π|6 Ἰαϊζο. ΤῊΐβ 8. [Ππ| υἱοπιοβί, δηα τα ὰβὲ 

μαᾶγα θη {π6 ρ]δαβαμπίοβῦ, ραν οἵ {π6 Ρῥ]αΐῃ. 80. {παῖ 1 τγ 

ΤῊΔΥ ἀουῖνθ ΔΠΥ͂ ῬΥΟΌΔΌ]6 ἀαία ἔγοῦιλ {Π6 γηθδπηρ οἵ Οδρδν- 

δα μη ὨΥΤΣ ἼΒΞΞ3, “Ῥ]θαβαηΐ ΟΥ̓ ΘΟΠΟΓίΔ 016 υὙἹ]ᾶρθ,᾽ ἴῈ ἰβ ποτ 

ΠΠΚΟΙν ἴο πᾶν Ὀθθὴ δὲ ΟΥ̓ ΘᾺ {Π6 ὈΪδοθ μοῦ ἐμ Ὀγοοῖς 
Δίου ἤονίηρ ἰπίο {Π6 βίγθαπι {Ππᾶΐ σομι68 ἔσο Δαν οΥ- 

Βαβαάίγοὶι, Θυ ρΟ65. {561} ἱπίο {πὸ Ἰαϊκθ, {πῃ ΔΏγ ΠΟ γο οἶδα 

οπ {ΠπᾶὉ Βῃογθ ; {πᾶ ἴδ, ἀθοσ ΠΑ] ἔ- γᾶν θούνσθο Μαράλ]α ἀπ 

Καδη οἱ- Μίηγθμ. Μογθουθι, Φοβθρμιβ, ο. ἢἶβ ΔΥ ΓΙ Όμα 

ΒΘΡΡΒουΐβ ἴο πιθοῦ 5.11 ἴῃ {π6 ποῖ θοαγ μοοα οἵ 1 ]185, μὰ ἃ 
{Ἀ}} ἔγουη 8. μογβα εἰς τελματώδη τόπον ἐμπεσών. Θραύσεως 

δὲ τῶν ἄρθρων γενομένης ἐπὶ τὸν καρπὸν τῆς χειρὺς, ἐκομίσθην, 

μ6 βᾶγ8, εἰς κώμην Κεφαρνώμην λεγομένην" ἔτοτα ΒΘ ΠΟΘ Β6 

γ5 (ἈκΚθὴ ἴο ΤΆΛΙΟΙθα. 8. ὙΠΟγο 15, 1 ΓΒΙΏΚ, πούϊπρ π᾿ {8185 

δοσοὰιηξ (0 ῥγθυθηῦ ὁπ6 Τγοαὶ (αἸκίηρ Κεφαρνώμη ἴογ ΟΘρε- 

πϑυτη. ἈΑπὰ 885 ἴ0 [Π6 τελματώδης τόπος, ὈΟΓ ΤΥ Οὐ ΠΟΥΒ6 

δα {Π056 οἵἉ τὴγ βουνδηΐβ, σοῦ ψἱ{}} αἰ ΠΠ Οα]ν {ΠγΟαρῚν ἃ ἸπΆΥΒΌΥ 

Βτουπᾶ οὗ βου οχίθηξ θοΐνθοι {πὸ Τοαηίαϊη οἵ 6]. Μυάδα- 

τδγα ἢ} ἀπ Μαράαϊα. ὕὐπάοι {ἰν8 δα ρροβίεϊου, Οἀρουπαιαι 

νὰ] πᾶν θθθα (Π6 ῬΥϊποῖρα] νη] αρθ, ἀπ ποῦ τθογο {πᾶπ ἃ 

γα }]6 ἔγτομι {πὸ δοοίάρης, ὙΠ {ὈγΟΠΠΥ οὐ {π6 Ρ]αΐη, ποννονοῦ, 

ὙΠ  {γα]ν θ6 βαϊὰ το θῸ οὐνηρ' ἴο {πᾶν Γουπίαϊπ ; ἴον ΔΙ ΠοῸ μα, 

ΒΟΙΠ Οὗ 18 τγαῖου ΓΒ ἴο τγαβίθ, ἃ ὈγαπΟΝ οὗ ἴξ ἤοννβ ἰηΐο {π6 

ΟΠΔΠΠΟΙ οὗ {πὸ βίγθαμη οὔ δ ααν οὐ-- θάνοι, πὰ σοπεϊπιιοβ 

ἴο νναίου {86 γ]αῖπ, νθὰ ἴπ6 τηοαπίαϊπ-τοΥγθης 18 τυ. 

Βα {πὸ ἀνὰ} βοηύθησο αἰίονοὰ Ὁγ. οὰν ΤῸ ΚΡ 

Ἀ1118. υδ Ἰποῦθ ΔΌΡΙΡΕΪΥ ἔγνοια {πὸ Ἰαϊκο, Ἰθανίηρ 1016 ἀραίηδέ Οα ρου πα πλῦ ΠΊαΪτ68. 16 ἸΠ]ρΟΒ510]6. ἐπα δὴν 
ΟἿ᾽ ΠΟ 5ρ8οθ Ὀοίνθοη ἔΠ6πὶ δηα {ΠῸ νναίουβ οαρο, 

Νον ὁπ {Π|8 ἰαπᾶ οἵ ΟΘοηποβαγοῖ, τὸ Πᾶνα {ΠῸ 

Ὑ76}] ἀϑοογία! μ6α βροῦ Ε]- Δ 6) 46], Μαρ4α], ψ ]θιο οἷν 
ΤοκΡ Ἰαπαοὰ αἴξεν. Πανίηρ ἐοα {πὸ ἔσαν (Ποιβαμπὰ ;1 
ΔΗ οι {Π|5 Δ πα τγὸ πγαβύ Ἰοοὶς ἴον {Π6 5ἰΐοβ οἵ Οα-| 

Ροτηδαπὶ δηὰ οἵ Βοιμβαϊάα. 

ἔγδσοβ οὐ 1{ βῃου]α " ἸοὉ ; ἕως ἄδου καταβιβασθήσῃ, 

᾿Π]ΘΔΠ8 ἈΒΒ. 0 4] ν {Ππῶ0 105. Ῥ]αοα 5ῃ οι ἃ βοοι ἰκηονν ἰξ 

'Π0. τηοϊὸ ; Π4 {πᾶῦ |κὸ ϑοάομι 10 βου! αὐίουν 

Ῥοῖβῃ., 

ΤΊ ἄσοπι οἵ ΟΠοναζίη ἀπα οὐ Βοιβαϊα, μόονγονοι, 

νᾶ8 σου] οα 1} {πὸ [αΐο οἵ Ἴ το ἀπ οὐ Βίάοη ; ἀπ 

1 ἘΣ 
ἦν. 18, 

[Ὁ 858». Υ͂Ἱ. 

Μαῖί. 

3 Ὧρ ΒΕΙ]. 
Ζαᾷ, {|, 10, 
8. 

8. Ὧρ νἱτἢ 
Βαδ ς, 72. 

"-σασ τὰν ν -ππϑΝδδ δ δοΕηεϑδ νειν εν δονειι 



ὕπαρ. Υ1] 

1 Κοϊαπὰϊ 
Ῥα]. ἱ. 721. 

ΝΟΤῈΚ ΟΝ ΤῊΞ ΟΑΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΘΌΙΝΟ ΤΟ 5. 50ΗΝ. 

88 οἵ ἔΠι686 οἰξῖο8, 80 ὑπ 16 Δ΄Ὸ ΓῸΠΊΔΙΠΒ. Μ᾽ ΠΟ την Ὀ6 ΚΘΟΡ οἷοδα ἴῃ Βῃόοῦθ, θη ΠΥ βίατθα ἴῃ ἐῃ 6 ἀϊτοο- 
ἔποβα οἵ {π686. ὕνγο 5Π18}} ἰοννπβ. οἵ Ἕ4}1166. θ61}"- 
8814, νι ] 0), 88. 18. πᾶπιθ ἱπ}0}168, νγὰ8 ἃ Ηβῃϊπρ; νἹ}- 

Ἰαρο, τπιβὲ πᾶν θΘθὴ ἡ ἃ ρατύ οἵ {π6 βῃιογ βαϊξοα 
[ο {π6 οΔ]]1πηρ οἵ ἤβῃουιηθη. ΤῊ]8. 18 {Ππ|ὸ οα86 ψ]ἢ 
{π6 ψΒΟ]6 οχίοπί οὗ βου ἔτοπι Μασάδα ἴο Κῆδη 
6}- ΜΙ ΙΊΠ ΘΒ, ἩΠ]οἢ} 18 ἃ σάν ον ΒΒ Ἰ νῖ πο; ὈΘΔΟ ; ΠΟΥ ῚΝ 
οὗ ἐπαΐ, {Π| 5ῃου6 18 πιοτὸ τασσοα δ πα Β(Ο ΠΥ ; ὉΠῸ}] 
αὐ ΤῸ] Ἡδμι, ἴ6 18. βίστονσῃ. ἢ Ἰατρο βίοποβ ἀπά 
θου]άουβ. [0 15 ἐπουθίουο ροββίθ]ς ἐπαῦ {π6 τποπ 8 
οὔ σα 5 ποὰν ΚΠδπ οἱ- ΜΊΏνοῖι ροϊμῦ ἰο {πο 5ϊζε οἵ 
Βειμβαϊάα, ἀπα ἐπαῦ μονάχη, [π6 ῬγΌθΆ0]6 τηθδη]ηρ; 
οὐ μι μῖοῖ 18, “τορι οὐ ταρροα Ρ]Δοο8᾽ ἸἼΓΊ, τλᾶν 
μιανο Ὀθθη ἂὐ ΤῸ}} Ἠ ἅπι. 

ΤΊ 5. 18 [Ἀγ τοῦτο ΠΚοὶν ἔπη ἐμαὶ Βίγ- Κα ὀγᾶζθι οα {86 Β1}18 

ποΐ ἴαγ ἔγοταη. Ὑ00Ὁ Ὑ υβαΐῇ, Βῃουϊὰ τπᾶυῖς ἐμαὶ βροῖ. ΕῸΓ τὸ 

σαπποῦ θῈ ἴοο οδιεϊουβ ἴῃ δοοθρεϊπρ πᾶτηθ8 ΟΥ̓ ΡΙδοο8 ἷπ {86 

Ηοὶν 1μαπὰ {πᾶξ ἀγα ποῖ γγ6}} δας μοπεϊοαξο. Νδτμ6Β οὗ ρ]ασθβ 
86, τ οἵ τα ͵5}} οἴεγοα ἕο ἔγυθ!]εγβ ἴῃ ἐμαὶ απ, ἃγ- 

το 168 οὔ ἃ Ρῥγοδίδο!ο ἔγαάβ. 

Τὴ {π|8 οαβ6 ἐπὸ ἴον π8 οἴξζοηοϑε νἱϑιίθα Ὀγ οἂν ὅ.Α- 

νιοῦκ ἀστίηρ ΗῚΒ ἀΔ1}ν τυ 118 δΙοπρ; ὑπὸ Βμοῖο οἵ {1Π| 
Ἰακο, νου] 41} 116 ψι μη ἄνο Οὐ 51Χ π}1168.; {Παῦ 18, 

Οδρουμδῦση ὁπ6 ἃπἃ ἃ μα] ἢ τη]]6 ἔτοπι Μαρσαα]ὰ ; 
Βοιμβαιἄα αὖ ὑπὸ βᾶτηθ ἀἰβίαποθ ἔοπὰ ΟΔρου ΠΔῸΠῚ ; 
δηα ΟἸοναζίη ὕννο οἱ ἔπ γθ 6 π}1168 [υ 6. 

Ι οατηθ ἴο {Π|8 ΘΟ πο βίοι ἴον ταν 56}, ἴοι" Πδν]ηρ' 
Βροηῦ οἱ ἔδπαῦ 8ῇουθ ἃ ψΠΟ]6 ἄαν, ἀανηρ Β]οἢ 1 
γα] Κα δἰξοπεϊνο!ν ἔγοπι Μασάδα ἴο ΤῸ }}] Η πὶ ἀπ 
θδοῖς, τοδάϊηρ δὲ {ΠῸ βατηθ {ἶπη6, {Π|8 βίχί ομαρίον 
οὗ 5. Το η, δὰ {πὸ ρᾶγΆ}16} ραββαροβ ἴῃ {πὸ οὐμου. 

(0865. 
Ὑμοα. νὸ Ἰοίε ϑαίοα οὐ {πῸ 171} οἵ Αρη, 1 

Ὀ]Ον, ἃ σθηη]6 ὈγθοΖα ἔγτοπι {6 νγοϑὲ ; θὰ} ὈῪ ἐπ {ἰπι6 

νγὸ τοδοιοα {πὸ Ἰαπα οἵ (ἰδπηοβαυοὺ αἰίου ϑαηβοί, {6 

θγδοζο ᾿ιδα τίβεὴ ἰηΐο ἃ πἰσ ἢ πα, ἀπ πο ταὶ 
οᾶπι6 ἰο Μαράα]α γα ἰοα πα 16 4}} θα ἹπιροββιὉ]6 ἴο. 
Ῥίξοι ἐπ του ῦ θδοδιβο οἵ {ΠῸ σα ]6. ΑΔ ἴΠ6 πρὶ ννὰ8 
ααἰΐο ἀατῖς, Τ σου] ἃ ποῦ 866 {Π6 ἰαϊκο ; 1 οου!ὰ οαΪν 

᾿θαν {Π6 ΤΌΘ Πρ’ ποῖβο οἵ {πὸ τσᾶνοβ, ὑπουρ ὑπον, 
ΤΌΒ6 {τῸπι ἔπ Ἰαπᾶ ; πα 80. θοϊβίοιοιιβ τγὰβ {πῸ᾿ 

ΜΟΔΙΠον (μας 1 αἰ ποῖ [Ὰ}} ἀβ]θορ ἀπὲ} ἀπὸ νὶμὰ 
δθαίοα ἰονναν 8. ἄγη. ὕπο 1 τΌΒ6 αἵ βὶχ οὉ]οοῖς 
πὸ Ἰαϊζα τνὰβ τοῦτο ἐγαπα.}}, ἀπ {Π|Ὸ Β]ον ονοιοαϑὶ 
δ ηὦ Ἰονοῦησ. Ετοῖη ἃ Βεῖσηῦ ἀθονὸ Μαράήαϊα, 

Βονονον, 1 οουἱὰ ἀἰβεϊπ ιν ποίϊσο ὑπαὲ ἀποὺ ἐμο, 
ἴθ οἵ {πὸ Ἀ1|5. ἐμαὶ υἶϑο ΔΌΡΥ ΡΟ ἔγοπὶ {πιὸ Ἰαϊκο 
πον οἵ {πὸ ἰαμὰ οἵ (οπποβαγοῖ, ὑπὸ πὐδίου τ 8 
ΠΘΔΙΪΥ ΒιηοοΥ] ; 8116 δὲ βοηιο αἰδίαποθ {ἸῸΠὶ ΠΝ 

Βῃογο, ἀπ αἰοπρ {πὸ ας Ὀθδο οἵ (Π6 ὀρθὰ Ρ]αίη 

οἵ Οοπποβαγοῖ {πὸ ϑανίαθα οὔ {πὸ ἰακὸ τγᾶβ 5{}]} 

τοῦρι, Ὑπαὶ Ἰοὰ πὸ ἴο {πῖηὶς ἐπαῦ ὑπὸ τη Παά 
ποῦ γοῦ τἴβθὴ 50 ᾿ἰρἢ ἃ8. ἴο ἱπάοο ἔΠὸ αἰδοῖ ρ]ο8. ἴὸ 

{ἴοι οὐ Οδρούπδαμπι ἀπ Βοι βαϊάα. [Ὁ τοβο ἰηΐο ἃ 
Βα16 ἀθοιξ ἀπ Ποὺ αἴτεον ΠΥ πδα βέαγέοα, ἤθη ἐμοῦ 
οου] ἃ πὸ Ἰοηρον ραίη ἔπ ἰθ6 οὔ ἔμ ἈΠ15; θὰ  τγοτο 
ἀτίνοῃ θεὶς ᾿πίο {Π6 ρθη 868 νι θ οι τοβα ἀρδϊηβέ 
{86 1Π|,--τ-ῖον 10 νγὰ8. Ὁ] πρ: το πὶ {π6 Ἰαπὰα οἵ αδππο- 
βαγοῦ,- τη τΌ86 ΠΙΡΉΟΥ 88 {ΠΟΥ ΟΆΠῚΘ ΠΟΔΙΓῸ ἴο 
{πᾶῦ ορδη ῥ]αΐπ, 
ΤῊ αἰδβίαποθ ἴῃ ἃ αἰγοοῦ 1π6 ἔτοτῃ Βει βαϊα ἕο 

([Π6 ἀεβοῦῦ Ῥ]δοθ μοῦ {Π6 πΐγαοϊο 88 στοῦρδξ 
ΤΠΔΥ 6 Δθουῦ 581χ τη1168, ΜΒ ]ΟΝ τηϊρῦ πᾶν θθθὴ 
ἄοπο ὈΥ {πὸ ἀἰβοῖρ]68 ἰπ ἂῃ ΒΟῸΣ ΟἿ ὑπ ἴῃ Βπιοοῦ 
ναίει, δοσουαϊπρ ἴο {Π6 58|Ζ6 οἵ ἐμ θοαΐ. ΤΉΟΥ 
μα ποὺ ὈΘΘη ΤΌ Πρ ἃθοὰΐ βούοπη οὐ εἰσηξ ΠΟΌΓΒ, 
ἀαγίηρ ΒΟ. ΠΟΥ ΟὨΪΥ πιδάθ ἴπγθθ οὐ ὉΌΙ τη1]68 ; 
δ ηἃ [Ὀὰπα {πθιηβοῖνε 8. ΠΘαυ]ν ορροβὶέα {πεῖν ΠοπΊΘ, 
θαῦ ἴῃ {πὸ πηιάα]6 οἵ {ῃ6 ἰακθ, ἴπ ἃ ἀαυὶς πἰρὰΐ 

(ἔον Εϊαβίον. νγὰβ πἰρἢ αὖ μαπα, δη ἃ {ἢ ο 6 τῦαϑ 88 γαῖ 
ΠῸ πΊ00},) ἃη4 Ὀυϊειοα Ὁ {ΠῸ τᾶνεβ μη ἔπ 8.Α- 
σίου ἈΡροδγοα ἴο ἔμθπι. 6] ταϊρηῦ μον τ ῖ8} ἴο 
ἰαἰςα Ηϊη οὴ Ὀοδι, πα οπσθ πιοῖδ ἴο ἴδ] βαΐα ἴῃ 

Η!5 Κεϑορίηρ. ᾿ 

γεν. 22. 
-ὁ ὄχλος---“ ἔΠπ6 ρθορ]6," ΔΑ. Υ.; “16 τὰ]ε- 

ἰπάς,᾽ Κ᾿. Ὑ.---πἸλοίίου. 

--ἰδών.---- ἐς γνῃ θη ---ϑανν, ΔΑ. Υ. ; ““Πανίηρ βθθὴ,᾽ 

Β. ν.--ὐῖρθι. 

οτος ἰδών 15 Ὀεϑὲ τοπάοιοα Ὀγ ἐμ ραβί. Βαΐ 
{Π6 18 18 ΔΡΡΑΙΘΠΕΙΥ ἃ βίγδηρα ἀνακόλουθον ἴῃ Ἦ. Υ, 
θαύνθθη γου. 9 πα 24: “Τῇ. υυυϊεϊξαἀ6---Πανίηρς 

566 1,᾿" “6 {Ππ6 τυυ]ξαἀθ {πογοίονο βανν,᾽ ἅζο. 

ΤῊΪ5 15 ἀνοϊ θὰ ἴῃ (πο Δ. Υ΄., “θη ἴῃ6. ΡΘΟρ]6--- 
β8νν,᾿ “σποὰ {π6 ῬΘΟρ] ὑπιθιοίουο βανν,᾽ ἕτο., ἴῃ 

ψΒΙΟΝ νοῦ. 944 γοϑιιπο8. νοὶ. 29, ὈτΌκοη οἱἕ Ὀν {πὸ 

ἱποϊάθπέ ριΌρΡ. οἵ νου. 38. ΑἸΒοαρΡἢ ἰδών ψττποὰξ ἃ 

σοπιρ οιπθῃΐ πιδῪ ἄο ἴῃ Οὐθοῖς, ν Ὁ ὅτε οὖν εἶδεν αἴτον 
ἵι, Β. Ν΄. ἀοεβ ποὲ γοδά 80 νγ6}} ἃ5 ἃ. ἡ. ΟἿ δ4]] {ἰὸ 

ΟἸα γεοιβίομβ {Ππ|ὸ ὅ1ἀν. ἃἰοθθ ἀσύθοβ τὰ Εν Υ, ἰὴ 
τη ἀουῖηρ; ἰδών ὈΥ {πὸ ραβδὲ ρατί. ; 8}} {πὸ οἰδθουβ, 

ἐχοορύ Οδοῦρ. ὑπαὶ γοηᾶον ἰδών ΒΓ “ απάογβίοοά,; 

στο 80 ἴὰν αἰϊ Δ. Ὑ. δ5 ἴο τοπᾶου ἰΐ Ὀν {Ππὸ Ραβὲ 

ἰηἀϊοαίνο αἰϊπους “πο. ΝΟΠΉν8. 18. 5{Π] ΠΟΤῈ 

Χρ] ϊοῖ!, δα 5 ὅτε," 

ἀλλ᾽ ὅτε--- 
λαὸς ἐϊκροκάλοιο πέρην αὐτώπιδος ἅλμης 

ἱστάμενος σχοπίαζεν ὅτι ζαϑέγ, παρὰ λίμνῃ 

ἰχμαλέης οὐκ ἦσαν ἱμασσομένης πέλας ἀχτῆς 

στοιχάδες ἀλλήλῃσιν ὁμόζυγες ὁλκάδες ἄλλαι, 

εἰ μὴ νηῦς μία μοῦνον ἀνέμπλοος, ὅττι καὶ αὐτὸς 

οὐ τότε ποντοπόροιο μίης ἐπὶ νηὸς ᾿Ιησοῦς 

ἀγχιθέοις ἑτάροισι συνέπλεεν' ἀλλ᾽ ὅτι μοῦνοι 

γαῖαν ἐς ἀντιχέλευθον ἐναυτίλλοντο μαθηταὶ, 

Ἰ ς, νἱ 
1,8. 
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ἄλλας νῆας ἑλόντες, ὅπη Τιβερήτιδες ἀκταὶ, 

πόντον ἐπεσσεύοντο.---- 

--εἰς τὸ πλοιάριον----““ Ἰηΐο {πὸ Ὀοαΐ,᾽ Α. Υ. ; ““τηΐο 

{μ6 5110," ΠΥ. 
Τὸ 4068 ποῦ ἃρρϑᾶν ψῃν Νι. Υ΄. τ οθυβ τὸ πλοίαριον, 

116 1016 Ῥοδί, ὈῪ “86 5810. [Ι͂π τϑὺ. 17, τὸ] 

πλοῖον, ΑΙ ΓΠΟῸΡῚ 10 ππαδέ πᾶν Ὀθθη “ἃ Ὀοδί,᾽ 15 πογοι-᾿ 

{86 1655 πιθ ΠΟ ΠΘα 1η {Π6 ΚἜΠΟΙΟ 56η8868 οἵ “{Π6 οὐαί 

ἴῃ. πο {πὸ ΤΟΚΡ Πα βφομα {μι {Ποὺ τι ΗΠ5 415- 

ΟἸΡΙ65. Βὰΐξ Ποῖ {Π18 βᾶπ|86 πλοῖον 15 ΒρΘοΙἤθα ἃ8 
πλοιάριον, “ἃ 1{{1|6 θοδί,, ἂἃπ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ἴῃ Ὀοίίον 
Καθρίηρ Ὁ} Ππ6 ΒανΡυῖβα οὗ {πὸ στιὰ] ας ΤΠ δῃ 
πλοῖον ψΟ]α Πᾶνα Ὀθθη. ΟἾΪΥ “ἃ ΠΠ{{16 Ῥοαΐ,᾽ ψ 10} 
ΒΑΡ αΪν τΌΟ πὰ ΘΠΟΙΡῚΙ ἴῃ 1ΐ ἔῸΡ 18. ΠΑ]]ονγθα οὐονν. 

δ, ΟΠ γβοβίομι ἃηα ΑΥΆ. οπϊξ τὸ πλοιάριον, {Π6᾿ 
ΟἴΠΟΙ νυ ΒΟ Π8 τηδ κα πὸ ἀἸθρο πα Ὀδίνγθθη πλοῖον ἀπ, 
πλοιάριον. 

---συνεισῆλθε----““ πγοπὲ ψ ἢ} ---ἰηΐο,᾽ Α. Υ.; “ποηΐ 

τορσϑίμον ψ]}---ἰηῖο,᾽ ΒΥ. 

Α΄ Ὑ. 15 θεβὲ ; ἴοι" " νΠΠ’ το 605 συν, ἃηα “ἰορο-, 
Βον᾿ νΒ]ΟΝι 15 ποῦ ἴῃ {π6 ΘΟ θεῖς, 15 1 ρ]164 ἴῃ “1 }.᾿ 

---ἀπῆλθον ---- “ γΕ16 ΡΌΠΕ ἅναν," Α. Υ.; ““ποηΐ᾿ 

ἀναγ, Πι. Υ.---θοίτει. 

Ηροῖο ἀπῆλθον 15. ν76}} τοπάονοα “ οηῦ ἃνγᾶν, 88. 

{ΠποῖῈ 15. πὸ δάνθ» οἵ ρα {κ6 πέραν αἰξει 1{, ἃ5. 
Ϊη ψοσ. 1. | 

γεν. 29. 
Ἄλλα δέ--- Ἠοπθεῖς {Ππογ6 οατηθ οἴμοι Ὀοαίβ,᾽ 

κε ΎΠογο που αἰὰ οἂὐ Ὀγοδα αἰζον {πᾶῦ {ΠῸ6 Το κΡ,᾽ 
Α. Ν.; “ΥὙοῦ οἵμοι θοαΐβ οδπιθ,᾽ ““ψΠοΓῸ ὑπΠ6Υ αἴθ 

{π6 Ὀγτοδαά ψπθη {Π6 ΤοκΡ,᾿ ἢ. Υ. 

Ἡ.. Ν. 15 τριῦ 1 το πἀθυηρ' {Π6 ἃν 61018 Ἰῃ τὸν ἄρτον,, 

ΒίΓΔΏΡΟΙΥ Ομ] (6 ἴῃ Α. Υ. Τὸ νγὰβ ποῦ δὴν Κὶπᾶ οἵ, 
Ὀγοδά ---ἰὐ νγγὰ8. “πὸ Ὀγοδα πηδθ᾽ ὈΥ τ] γ8 016, ΘΠ Ὀ]Θ ὴ 
οἵ Η]μπ56] , ἀπ ονον μ]οἢ Ηδ μα σίνοη {πη 8. 

] 
εν. 924. 

---οὐδὲ οἱ μαθηταί----““ ποιίΠον,᾽ Δ. Υ'. ; “πον γοεί;,᾽ 

Β. Υ.---Ποίίον. 

---ὐνέβησαν καὶ αὐτοί----“ {ΠΥ 180 (οο]ς Βῃ!ρρίηρ,,". 

ΔΑ. Υ.; “(μον οπίογεα τηΐο {Π|ὸ 5}}105,᾽ Κ᾿. Ὑ.-- 
Ὀοίίοι, 5. καί ἄοθβ ποῦ βθθπὶ θοσΠη6 ουΐ ὈΚ Δην ΒΡ 
Δα μουν. Αὐτοί, Πονθνον, 18 ρίνοη ὈῪῚ Λυιηθη.,, 
ΜερΙ., ἀθουρ., 51αν., Δ. ϑάχοῃ, ἀπα Ῥογβίδῃ ; δπᾶς 

Ὀγ ΤΙΒομοπάοτί. | 

γεν. 27. 
᾿Εργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν----““ ΤιΑθοαν ποῦ ἴον {ΠῸ 

τηοδΐ,᾽ Α. Υ͂. ; ““ὙγοΥῖ πού ἴον [Π6 τηοαὶ,; Κα. ἡ. ᾿ 

ΤΊΙΟ 56η86 οἵ [Π]8 Ῥαββᾶρ 15 οὔγίοιβ, θὰ {Π6 σοη- 

ΟἹ χρήματι ἐργάζεσθαι, ἀοο5 ποΐ, ἴο πιν Ἰτπον] θα ρ6 

αὖ Ἰοαβί, ὁθθ" ὉΠ66 ἴῃ ΟἸαββὶο Δα ΠΟΥ 5. ἴῃ ἃ ΡΔ1Ά116] 
Βθῃΐθποθ : ἴοι ἐργάζεσθαι κακόν, ἀγαθόν, δικαιοσύνην, 

ἁμαρτίαν, μουσικήν, ἔργον, χρήματα, τὴν γῆν, ὅτο., 40 

ποῦ Θχρ]αίη ἐργάζεσθε τὴν βρῶσιν. Τῇ ῬΙΌΡΘΙΥ τη Π8 

“ἴο νοῦς οὐ, ἀπα Ποποθ 8}1 [5 οἴμοι" πη θα Π]ηΡ8 
᾿ιὸ. ἀπ ἢρ. ῬΡ]αΐοξ βᾶγβ ἰο {π6 ρᾳγροβο, εἰπέ μοι, 

οὐ ταὐτὸν καλεῖς τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πράττειν; Οὐ μέντοι, 
Ψ 9, Ἂν ἘΔ ΄ Ν - 

ἔφη" οὐδέ γε τὸ ἐργάξεσθαι καὶ τὸ ποιεῖν' 

ἔμαθον γὰρ παρ᾽ ᾿Ησιόδου, ὃς ἔφη ἔργον δ᾽ οὐδὲν εἶναι 

ὄνειδος.----οἴει οὖν αὐτὸν, εἰ τὰ τοιαῦτα ἔργα ἐκάλει καὶ 
» ΄ Ν ΄ ᾿ “ ν Ν μὲ ᾽ Ἂν 

ἐργάζεσθαι καὶ πράττειν, οἷα νῦν δὴ σὺ ἔλεγες, οὐδενὶ 

ἂν ὄνειδος φάναι εἶναι σκυτοτομοῦντι ἢ ταριχοπωλοῦντι 
Ἅ ἘΞΩῚ ψ: ἘῸΝ ΄ ΕῚ ἮὟ , " τ ἢ ἐπ᾽ οἰκήματος καθημένῳ; Οὐκ οἴεσθαί γε χρὴ, ὦ 

Σώκρατες, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος, οἶμαι, ποίησιν πρά- 

ξεως καὶ ἐργασίας ἄλλο ἐνόμιζε, καὶ ποί- 

μὰ μὲν γίγνεσθαι ὄνειδος ἐνίοτε, ὅταν μὴ μετὰ τοῦ μα μὲν γὶγ ς ᾽ ἢ 
“ ἐ » Ν 2. ΌΝ » Ἂν 

καλοῦ γίγνηται, ἔργον δὲ οὐδέποτε οὐδὲν ὀνειδος. ---- τὰ 
Ϊ Ἀ -“ Ἂν.9 , ΓΩ μὴ ᾿ ΄ Ν 
γὰρ καλῶς τε καὶ ὠφελίμως ποιούμενα ἐργα ἐκάλει, καὶ 

ἐργασίας τε καὶ πράξεις τὰς τοιαύτας ποιήσεις. 

ΤῊΘ Ῥαββᾶρ πϑαιθβύ ἰο ἐργάζεσθε τὴν βρῶσιν {Παΐ 
ΟΟΟῸΒ (0 ΠΙ6 15 ἴῃ )6πιοβίμθηθβ,3 ὡς ἐξ ἀτελείας 

τε ἕξων καλὴν ἑταίραν, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ταύτην ἐργα- 

σομένην καὶ θρέψουσαν τὴν οἰκίαν" “ἴο ῥιόσατο {Π6 π6- 

ΘΟΒΒΑΙΎ ὑπ]ηρ 5 ὈζῪ πο ΚΊηρ; ἴοι {Π|6η1.᾿ θα. ονθῃ {Π|Ὲ 
Ῥάββᾶρθ 18. ΘρΡΆ0]6 οὐ ἔνο γον ηρ 8, ἃ8. Μ06}} 88 

ἐργάζεσθε τὴν βρῶσιν, ΜΟΙ τηΔῪ τηθδ οἰ ΓΠοι" ἐργά- 
ζεσθε ἄξια τῆς τροφῆς, πα “Ταροῖνα 10 ἃ58 ὙΟῈΡ 18- 

ψαγὰ ;᾽ οΥγ, “ΜΟΥ 10 οαἱ ;᾽ 885 μουσικὴν ποίει καὶ 

ἐργάζου ; δηᾶ, 

--εἴργασται δ᾽ ἐμοὶ 

«μητρῷον αἷμα.Ὁ 

5. ΟΠ υϑοβίοιη7 Ὄχρ]αηβ ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν 

τὴν ἀπ. ὉΥ μηδεὶς ὑμῖν ἔστω λόγος ταύτης τῆς τροφῆς, 

"-εἰ δέ τις ἀργῶν γαστρίζοιτο καὶ τροφῆς ἐπιμελοῖτο, 

οὗτος τὴν: βρῶσιν ἐργάζεται τὴν ἀπολλυμένην' ὥσπερ 

εἴ τις ἐργαζόμενος τὸν Χριστὸν τρέφοι, καὶ ποτίζοι, καὶ 
2 οὖ 5... “ ᾿ ’ Α, ᾿ Ἀ ΄ ᾽ » 

ἐνδύοι, οὐδεὶς οὕτως ἀναίσθητος καὶ ἀμαθὴς, ὡς εἰπεῖν, 
᾽ , - ᾿ ΄ ᾿ -“ φἴ Ὁ 
ἀπολλυμένην βρῶσιν ἐργάζεσθαι τὸν τοιοῦτον, δι᾽ ἣν 

τῆς βασιλείας ἡ ἐπαγγελία τῆς μελλούσης καὶ τῶν ης ς ἢ ὙΥ ἧς . 

Το Αυπιθη., Οοί}., ΜΘμρ}ι., γι.» 
5 ον Ὁ 
ἀγαθῶν ἐκείνων. 

., τόπου Ὁ ἢ Ὑα]ρ;. “ ΟΡρογδιηϊη! ποθὴ οἰ θαπὶ 
4] ΡοΥ ,᾽ ψ Π]0ἢ 18. ποῦ “(0 μους [ον.᾽ Το ΑΥδ. 
Δα Α. ἕαχ, τόπου 10 “νους πού [ον {ΠῸ τηοαί.᾽ Τα 

5]αν. ἀπ οοῦρ. “γοΥΪς ποί,᾿ οὐ “πᾶ ποί {πὸ 
πιραί,᾽ ἕο. ΛΑπά Νομηιῖ8,5 

ἀλλὰ πολυπλανέεσσεν ἐάσατε σύνδρομον αὔραις 

δαῖτα ταχὺ φϑιμένην, καὶ ἀνύσσατε μᾶλλον ἐκείνην" 

εἰλαπίνην μίμνουσαν ἀειζώοιο τραπέζης --- 

Οὐ {1{|ὸ ἔοι μ8. “ Ἰα θοῦ’ ἀπ “ νους, “νου 15 Ρου- 
ΒΕγπσ 0 ἢ. 18. ὈΥ ΠῸ ἸΠΘΔΠΒ8. Οα8Υ. ᾿ΒΕργάζομαι νἈ]Ο Παρ8. {Π6 τποῦο ἀρργορυίαξο ;9 “Ἰαθουν᾽ ΘΟΉΥΘΥΒ. Δ 
ὈΟΘΟΘῸΓΪΒ ΥΟΙῪ [ΓΟ ΙΘΠΕ]Υ οἰ ΠΟ ΜΠ ἔνγο δ.) οὐ ΜΠ | ἰάοα οἵ “ {ο1],᾿ νν]10}} 18. ποῦ πΘΟΟΒΒΆ.]ν ἱπ]}]164 οἰΓΠον 
[Π6 ἀαΐ. οὐἨ {π6 Ῥθυύβοῃ Πα πηθδη8, ἃ8 ξένῳ τῷ σώματι ἴῃ ἐργάζομαι οὐ ἴῃ Δ. ϑάχοη, ρΥ)οδη. 

[Ὁ 5». ΥἹ. 

1 566 ποΐθ 
οἢ ἔργον, 
ΟἿ. 11,19. 

3 Ὁπαντηϊᾷ, 
23, οΥ. 

8. σοῃέγδ 
ΝΥ. ἢ. 
1474, οα, 
Οχῇ. 

4 ἃ5 ἴῃ 
Χοι. αἴοοι, 
Χν  Τῦ. 

5. ῬΠξθῦο, 
11, αὐ Υ. 

6 Ογοδβί. 
278, οὐ, 
Ῥογβ. 

7 Ἠοπι. 
χὶ|ὶν. 

51, 114. 

9 Κρο ποθ 
ὁπ. ΟἿ, 111,10. 
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-π-τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός .----“ ἴον ἀοῇ, ἀτξ, [Ὁ ἔνγο γθαβοῃβ: 18[, θθοδῦβο ἃ 
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ἢ ἐπίκλησις 
Ηἰπι παῖ Θοά {π6 Εδίμον βοα]οὰ,» Α. Υ΄.; “ἴον ἴπ αγθοῖς ταῖκοβ ἴξ, 85. 6.5. Μάρκος τε Βροῦτος ὁ Καπίων 
Ηΐπι μαῖἢ {πὸ Εδίθον βθα]θ, ὄνοὴ οὐ," ΠΟΥ. 

Α. Ὑ. ἀρρθαιβ στρ. ΤῊο πδέιγαὶ σοπβενιοίίοη οἵ 
Ἐ. Ψ. ἴον ὁπο ηῸ πὰ8. πού Ὀθθὴ τδαριῖ ἴῃ {πὸ (Ἀ10}} 
οἵ ΟἩΚΙΒΤ τηᾶϊτοβ οὰν ϑανιοῦπ 580 ὑπαΐ ΠῚ νγὰβ 
βθα] δα ““Ὀγ {Π6 ΒΆΤΗΕΚ, ονοῖ ὃν Θον,᾽ ψΒῖοῖ ἴπι- 
Ῥ᾽Ϊο5. δἰεμον, ὑπαὶ ΟΡ 15 ππονὸ {πῃ (6 ΠΆΤΗΕΚ, ΟΥ 

παῦ {πὸ ΒΑΤΗΕΕ αἴομο 15 ον, ἴο ἔπε δχοϊαβίοη οἵ 

{Π6 οὔπιον Ῥθύβοῃβ οὔ (ῃ Μοβϑὺ ΠΟΙν Τυϊπὶγ. ὙΒουθαΒ 
ΟἿ Αγ ΟΝ 5 Ἰηθη οη τγᾶ8 ἰοὸ β8γ {παξ Ηρ ννᾶβ 
8608]64, ἀρργονεὰ Ὀγ {πὸ ἢτνβε Ῥογβοὴ οὗ (6 Οοα θα, 
ΠΆΠΠΟΥ {Π6 ΕἌΤΗΒΕ; 845. Ὀοὶπο Ηδ ψπο, ἰπ {πὸ 
ΘΟΟΠΟΙΏΥ͂ οἵ οἂν γϑάἀοτηρίϊομ μα βοπῦ Η πὶ {Π|ὸ ΟΝ 
ἱπίο {πῸ νου] 8. {πὸ Βιρδᾶ οἱ 1ηἴὸὼ. Τὸ {818 1{ 
τᾶν θ6 τορ] θα ἴῃ ἕανουν" οἵ Ἀ.. Υ., {πΠαὺ ἃ8 1Π6 δονν8 
ἀἰὰ ποῖ θεϊϊενα Ηΐ ἰο 6 ἐπ6 δον οὔ αν, αἴϊον 

πανίηρ δα τπ6 ΒΆΤΗΕΝ Πα ἀρρτονοά Ἡΐϊηι, ΠΟ 
ἀρᾷ ὁ Θεός ἴῃ οὐᾶον ἴο {6}} ἔπι ἐπα ΠῚ νγὰ8 βοπί 

Ὀγν Ηϊπη ἡνμοπὶ ἃἴοπα {πον οα]]οα αον. Τ|6 ΔΛ. ΎΥ͂. 
ΘΧΡΙΌΒΒΟΒ {Π18, ΔΠ4 18. ποῦ ΠΙΔ0]6 ἴο {Π:6 βαπιθ ἀἄοιι ]6 
Ἰη ΘΠ ΠΡ ἃ5 ἐπ ἢ, ἡ. ον, (Π6 αἰΐεπιρί ἴο τθηάθν 
{Π|6 ἀγέϊο!α 1ῃ {Π|18 Ρ]ασο 15 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ΤῸΣ {ΠπῸ ἔπ6 
ΘΠ ἀουηρ’ οὗ {Π18 Ῥαββᾶρο ; 51Π06 1ξ 15. ἃ 686 ἴῃ Μ Π]Ο}} 
ἀπ ἀοῇ, ἃνέ. ὁ σαπηοῦ θ6 τοπάονοά ἴῃ ἘΠ 5}, ἔον 
ὁ Θεός 15 " αον,᾽ ποὺ “{π6 αον ;᾽ ἀηα Θεός ἰ5. “ἃ κοἄ;᾽ 

ΠΑ ΠΙΔΥῪ ἴῃ 5018 ΘΆ865 ἃἴ8οὸ 6. “{Ππὸ κοὐ. Ἡδρτο, 
Ἰονγον οι", {Π6 ἀτΈϊο] 6 15 Ἰη ἀἸβρθηβΆ 0]6 ἴῃ ασθεῖς, ἴον 11 

ὙγΟ]Ὸ ὁ πατὴρ--- Θεός 1ξ γγοι ἃ τηδο ὁ πατήρ {Π6 5ι]6οΐ, 
8Δηἃ Θεός 1π6 αἰγὶ θαΐα; 88 1ἴὴ ΟἿ. 1. 1,-- Θεὸς ἦν ὁ 

λόγος, 4.ν. ;-πτν ΠΘΡθα8. {Π|6 ἁγίϊο]α θοίονε πατήρ πὰ 
Ὀείονο Θεός οἸθανν Βῃονν5 {Π656. ἔνγοὸ του πη8 ἴο 06 οπο, 

δηὦ {ΠῸ βᾶπιθ 8] 6οῦ οἵ {ΠῸ βθηΐομοθ, οὐ ὁπ6 δηΐ 
[Π6 5816 ῬΘΙΒΟΠ, 85 ἴῃ 6). χχ. 17, ἕο. Βαΐ 115 

ὁδηποῦ θ6 ΘΧριοϑβοα ἴῃ ἘΠΡΊΙΒΙ οἰ Πουννῖβο {Ππἢ ἃ5. 
Δ... ἀο65, “αον {ἴπ6 ΘΆΤΗΕΕ ;᾿ ἴον “ἐπ ΒΆΤΗΕΕ, 

σον; “πὸ ΒΆτηα, 600; οὐ “ἔπ ΘΆΤΗΒΕ, ὄνθῃς 

Θον ;᾽ οἰ πον αἷνο ἃ αἰ ογομῦ τηθδηΐηρ", οὐ" αἰνις {Ππ6. 

ἐπίκλην," ---Κάσσιός τε καὶ Βροῦτος ὁ Μάρκος,2 ἅτο. 
θά ν, Θεός ον ἴακοβ {πῸ ἀοῖ, ἀγί. ἃ5. βυθ]θοξ, ἴῃ 
οὐάου. ἰο γϑὴκ ἴῃ {Π| βοηΐθησο ψ ἢ ὁ πατήρ, ἴῃ [ἢ 6 
Βθη86. Οὗ οἰ). νὴ]. 41. ον, θεός θοΐπρ ἃ ΘΟΠΊΠΙΟΝ 
ποιῃ ἴῃ Ογροῖκ, 15 βροοϊβοά δηὰ τπδᾶδ ἃ ῬΙΌρΟΡ ποῦῃ 
ἴο ἀεποίο τὸν Παντοκράτορα, τῇ τοῦ ἄρθρου προ- 
τάξει Βυῖ ἴῃ Ἐπρ] πη “ αν’ 8. ποῖ ἃ δοπηηοῃ, 
θαῦ ἃ ρτόροι ποὰῃ ἐπα Ὥθνοῦ οὰπ ἕαϊκο ἔμπο ἁτίϊοῖο, 
ὀχοορῦ νΠθη ᾿ῦ ὈΘΟΘΟΠΊ68. ΘΟΙΠΙΠΟΠ, 6.6’. " ἔΠ 6 κοάᾶ᾽ οὐ 
ΚἍΠ|6 βο 68 ;᾽ οὐ ΠΘη ἴδ ἰβ βροοϊῇθα ἃ5 “πὸ ον οἵ 
Αγ απ, ἕο. “ον, ἐπογοίουθ, ἃ8. ἂἃπ ἘΠρ 5 ἢ 
ΠΟ, ΠΟ] 5 πη ο}} {Π6 βάθη ρἷδοα ἔπαὶ Ζεύς ἃἰα α5 
500} ἴῃ ατοοῖκ, ΤΚὸ “ον, Ζεύς Βαγάϊν ἐνοῦ ἴοοῖ 
{Π|6 ΔΡΈΪΟ]6, ὈθΙηΡ; ἃ ῬΙΓΌΡΟΙ ΠΟιμη, ΟΥ ΠΆΠΙΟ ; 6.6’. ἴπ 
ΒΟΡΒοΟΙΪ68,;} 

ὁ τῶν ἁπάντων Ζεὺς πατὴρ ᾿Ολύμπιος, 

{πᾶ μοι! θ6 τοδὰ ὁ τῶν ἁπάντων πατὴρ, Ζεὺς ᾿᾽Ολύμ- 

πιος, δῃ πο ὁ Ζεὺς ᾿Ολύμπιος πατήρ, κα. ; {κα ὁ 

πατὴρ αὐτοῦ Κρίτων, ἀῃ ποΐ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὁ Κοίτων. 

Βυΐ θη πο ἐπίκλησις ΟΥ̓ ἐπίθετον 15. ἃ ΘΟΠΙΠΊΟΙ 

ΠΟᾺῊ, ἰζ πηδᾶν ἴα Κα {Π|6 ἃυτ]616 ἴῃ ΕΠ 5. ἃ5 1ξ ἄοο5 ἴῃ 
ατεεῖς, 6.5. ὁ Σάμιος Θεόδοτος, ὁ ῥήτωρ, “ἴπια ϑαμηΐδη 

ΤΗδοάοίιι5, {π6 ογαῖον.ἢ 

ΤΊο τοπάουϊηρ οὐ Δ. Ὑ, ἐΠμο θἴοΓῈ 566 Π15 ργΘίου Ὁ] ο 
᾿ἴο ἐμαΐ οἵ ἢ. Υ. 

ΝΠ. αν 8,7 
τοῦτον ὅτι σφρήγισσε πατὴρ Θεός .---- 

δηα 5. ΟΠ γυβοβίοῃι,β ἐσφράγισεν ---ἀπέδειξεν, ἐξεκάλυψε 

διὰ τῆς αὐτοῦ μαρτυρίας. 

1 τρεῖς {που οὰἢ 06 ΠΟ Ὠγϊδίακα ἃ8 ἴο ἐσφράγισε, 
᾿ΠΔΒΠ 0} ἃ5 βρῶσις ἰΒ ἴειῃη, Βαΐξ ἰπ {πιὸ γουβίοι5 

ΨΥ ΒΊΟΝ. οἰμον ἀο ποῖ αἰβεϊπ εἶθ) σοπουβ οὐ τοπον 
βρῶσις ὈΥ ἃ τπιᾶ86. ποιῃ, 88. π6 Αὐηθη., Δὐλθ., 

ἀθονῦρ., δη ΕῚἢ., {πογδ τᾶν Ὁ6. δὴ δἰ βίοι ἰὸ {πὸ 
Θαβίομι σΟμη ΠΟ ἴῃ ἔμοβα σοι τϊ65 οἵ βέαπιρίηςσ {Ππὸ 

ἐξα, ὲ θιοδα τ ἃ ῬΘΟΌ]ΙΙ πιδυκ, ἃ8. ἃ παδγαηΐοο ἴον ἰ5 
80] 6οῦ ᾿πίο ἔνγο αἰ υθ Ὁ ΡΟΥΒΟῚΒ : Ε Ε ε 1εὉ Ξε τὸ γρνο δον ἃ ᾿Βοοά αυδ εν. Σφραγίζω πηθᾶπβ Ὀοῖ]ι “ ἴο β'ση ψυ τ} 

ΤῸ 15 ἔσθ ὑπαὶ ὁ Θεός 15. τσ Εν τοπάονοά βὐρ ἢ εἷσποι, “ἴο βοὲ ἃ βραὶ ἰο,᾽ ἀπᾷ “ἴο βέδιηρ, ἀπὰ 8. 
3) «6 » Ϊ ΠΤ Ξ 4 ἫΝ , 

τν τ ὯΝ Υ. διὰ ἐρον, ᾿ Ἀ. τοι αἰ ΜΙ. Ογεὶ ΒΘΟΠῚΒ ἴῃ ἴανοιν οἵ αἰνίηρ ἴο ἐσφράγισε {πὸ 

Ἐπ Ίμης; ὅϊεν ἐφ ρτηδςς ἰαοο εὐλλθμ μι εὐο, πηρδηΐπρ; οἵ ἔπο βίδῃ}ρ Οἵ 6 ΟΧρυ 85 ἱπιᾶσο οὔ ἔπ 
ΠΟΙΙΠΟΡ πατήρ ΠΟΡ Θεός 18 0 ]6οῦ; λιότθ, {16 γ θοῖμ, ΒΆΤΗΕπ οἡ ἔπ ὅοΝ, βοὴ ἢ6 βαν8:9 ἐπιδώσειν μὲν 
6 860}; ἔποῦο, {Π6 {6 ν}5. ΒΡ ΪΥῪ βία ἐπαΐ {Π|ὸ ομο. γὰρ 

ῬΆτΗΕκ {πον Βαὰ, ἰδ ὀγοη δλαν, ' ᾿ἐσφραγίσθαι γὲ μὴν ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἑαυτὸν παραχρῆμα 
“τ τὸ μὲν γὰρ 

Λ ν 

πατρόθεν, ἐκ Διὸς εὕ- 

᾿ Ἀ , α ΟΣ Ὁ Α; 2 ἀπ 
τὴν βρῶσιν αὐτοῖς,----τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου φησὶν, 

διϊσχυρίσατο' ἣ τὸ ἐσφῥαγίσθβαι πάλιν, ἀντὶ τοῦ, 

κεχρίσθαι τεθεικώς, κατασφραγίζεται γὰρ 
χοντο--- Ιὁ χριόμενο ς" ἤγουν ὅτι μεμόρφωται φυσικῶς πρὸς τὸν 

Ὀὰς Ποτο, τ ἅτ ἰο] οἵ νβαὲ ἐπ ΕΑτπεπ ᾿ΠῸ ᾿ξ πατέρα δειχνύς. Ὅμοιον οὖν ὡς ἔλεγεν ---ἐχρίσϑην, καὶ 
ον, ᾿ιὰ8 ἄοπε. ᾿ κατεσφραγίσϑην παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς εἰς ἀπαράλ- 
ΤῊ αἰ σα]Εν ἴῃ {πὸ τοπουϊηρ ν}}} ἀἰβαρροαν {Π λακτον ὁμοιότητα, τὴν ὡς πρὸς αὐτόν, ----ὅτι καὶ ὁ υἱὸς, καὶ 

6 ΘΟ, ΒΙ ἄν ὁ Θεός ἴῃ {118 Ρ͵δσο ἃ5 ἴξ 8 δτδτητη δε οα }]}ν, ἐν σαρχὶ γεγονὼς εἰχὼν ἀπαράλλακτος ὑπάρχων τοῦ 
Δ ἐπίθετον οὐ ἐπίκλησις οἵ ὁ πατήρ, ἰμαὺ ἴα κ68 {Π6 πατρός, κιτ.λ.}9 

ἔ 

1 Αρρίδῃ. 
ἐμφυλ. 5, 
Ρ. 97, οὐ. 
Ῥαγ. 

5 τυ͵ἱὰ, ». 
251. 

5 5, ΟἹεπι.. 
ΑἹ. Βίσομ. 
{, ν. 460, 
οὐ, ΟΟἹ 

4 Τυδομίη. 
475. 

5 Ῥμιδάο, 
δ, ν. 130. 

5 Δρρίδη. 
ἐμφυλ. 5, 
Ῥ. 337. 

Σ1..218. 

81, ο. 
Πα. χιν 

» Ομ. 
Ῥ. 800, Ο, Ὁ, 
Ἑ. 

Ἰ9. β'οοδῖκο 
Ὁ. ν. 805, Εὶ 

| 
Ϊ 



ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤΗἙ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 5ΟΗΝ. 70 [Ὁ 8Δ». ΥἹ. 

“Ἡϊπ μαῖῃ αΟνΡ {π6 ΕἌΤΗΕΕ βίδπιροα, που] ρτο- 
ῬΆΌΙΥ ΘΟΠΥΘΥ ἃ Ὀείίεν βθηξ8 οὔ {Π| οὐἹβῖμα] ΤΠ Δ 
«Ἡϊ Βαῖ αον {π6 ΕΆΤΗΕΚ βθα]θα. 

ΤΊῈ Αταῦ., ΜΙ ιηρἢ., ἂμ Δ. ϑαχ., ΓΌ Πον ὁ πατὴρ---- 

ὁ Θεός Ὀγ “ον {π6ὸ ΒΑτΗβπ.᾽ Τὴ Αὐπιθη., 6}, 

ϑυν., Εδη., ὅ51ὰν., δῃὰ (θοῦβ., πκ6 Νοόπηιβ, 1.6. Τὸ ΠΏΡ]165 {Πα “ ΔΙΌ ΠοσΡ}ν {Ποὺ ἴθ᾽ ἀπ “ αἴτοι: Παν]ηρ; 

πατὴρ Θεός, Ὀὰὺ {π6 ΔΒ ϊο μᾶ5. ἃ ῬΘΟΆΠΑΥ γϑδάϊηρ᾽, βαΐθη,᾽, νοῦ {πον ἀἸθα. “ι4 ἴδ, νου ἐπογοίουα 
πᾶι πὰρ πεπτ ἃ πποῦτε πεῖν οΦρα.- "θὲ θούζον, Ῥθῦμαρ5, ἔπη “ ἀϊοά’ οὔἱν. ΤΊον “ ἀἰά 

ΑἸΖΕ 3.93.9330ς1, “ἴον {Π15 15 Ηθ σποπὶ ον {πὸ ὰ- θα! ---δηα “ αἸὰ ἀἸο.᾽ 
ΤῊ 566 ]64, οἱ Βίαιηροα ΗΠπι.᾽ --ἐν τῇ ἐρήμῳ ---“ ἴῃ {Π6 ἀδβον,᾽ Α. .; “1ὴ {Π6 

2 . 

ὙΠ] ον η685,᾿ ἢ Υ. 
γεν. 938. ᾿ ᾿ς ΒΙΓΠον ἴθι 15 Θ΄ ᾺΆ}}Υ ΘονΡθοῦ ἴῃ {18 Ρ]αοο, "Κρη- 

, -ι ἢ ) , Ι , ῳ ω » » μι Τί ποιοῦμεν ; “ ΥΥ̓Βαΐ 5118}} νγὸ ἀο ᾽ Α. Υ.; «ὙΠ αῦ μος (πᾶ. χώρα) ἰ5. εἰεπδν ἔρημος ἄνδρων ἀῃᾳ ἄπολις 
πιϑέ γιὸ (ὁ ἢ ἢ. Υ. : ΟΗΪγ, πὸ {πὸ “ ψ ] θυ πμ 655 οὗ {πάεθα,᾽ θα ποῦ πιπουΐ 

ΒΥ. νϑδὰς ὙΠΓΒ {6 Οοά. ναι. Τρ δρ κα »θοίίεν, ογαίον, ἃ5 ΑὙΡαη,, ΒΡΘΑἸΚΙ ἢ; οὐ 6116 πιᾶνοὶι οὔ ΑἸοχαμ ον 
ΡΘΙΒΔΡ5, Ἔβρβοία}]}ν νυ 1]}} ἵνα ἐργαζώμεθα ἱπητη ἰδ ο νι [86 οὐδο]6. οἱἠ Φαριζον. Απηπηοη βαγβ,} Μέχρι μὲν ι Ἐχροὰ. 
αἴζον. Νοηπαβ ].ο. ΑἹ. ἡ. 8, δ. 

γι. 81. 
-ἔφαγον ---“ ἀἸᾷ εαἱ,᾽ Α. Υ͂.; “ αἱο,᾽ ΒΚ. Υ. 
ΤΉ Θθ6. ὕνγο ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ. ἅτ ΑἸΠΚΟ ἃ8 (0 {πιὸ ; Βαΐ 

Β͵ΘαΐΟΙ 5158. 18. ἰαἸἃ οἡ “ ἀἸ4 οαὐ᾽ {ΠΔη οἡ “δία. 
“1 οὐ 15 ῬΡυΌθΆΌ]ν θοϑύ, δοοου προ" ἴο {Π6 οοηίοχί. 

ΐ δὴ Παραιτονίου παρὰ θάλασσαν ἤει δι᾽ ἐρήμου, οὐ μέν- 

εἰπὲ, τί κεν ῥέξωμεν ; ὅπως θεοτερπέϊ θεσμῷ τοι δι᾿ ἀνύδρου τῆς χώρας, ---Οἱ' ἔρημος πᾶν Ὀ6 Π|κ6 {πὸ 

ἀδβοιυ οὗ δ1η, 

---ἐρημάδος ἐγγύθι Πέτρης 

ἃ5. ΝΟΠΠΙΙΒ. ΡΔΙᾺΡΠΆ568 ἔρημος Ἰῃ {Π||8 ΨΕΥΒ6; χῶρος 

| ἔργα Θεοῦ τελέσοιμεν ;--- 

ΤῊο Αὐπιρη., αοίμ., δ. Οὐ], ἀπα Κ΄, ΟΠ "γβοβίομῃι, 

τοδα ποιῶμεν : γα]α., ΕΠη., Αὐδθ., ὅ'γυ., Μϑωρῃ.,, 

ΒΑ ΒΠ4., Οεονρ., ὅ[αν., Δ. ὅϑαχ., δπὰ ΤΠθορν]δοί, ΝΥ ν ΄ ΄ » ν Ψ ὧν νὰ 
-τὰ μὲν κύκλῳ πάντα ἔρημα καὶ ψάμμον τὸ πᾶν ἔχει, 

ποιοῦμεν. ΑΨ, Ὁ 3 , » ΑΝ γος .τὴὰνΐ Ν ’ὔ 

καὶ ἀνυῦρον αὐτὴν,---ἐστὶ ὃε ἐρημὴ τε ἡ οδος, καὶ ψάμμος 
ἵνα ἐργαζώμεθα----““ {πα νι τη]ριῦ μου,» ΑΟΥ.;, 

“(δ νγὸ πᾶν ψουκ,,᾿ ἢ. Ὑ.---οουτοοί.} 
3 Αὐτίδῃ, 1 866 Ρτοΐ. ἣ πολλὴ αὐτῆς, καὶ ἄνυδρος.3 ᾿ς 

ΒΟΥ. Ρ. 
ἐν} 5 

γεν. 82. 

γον. 99. π-οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν ----ἰ ΜΙοΒ68. βᾷνε γοῖ ποῦ 
ἵνα πιστεύσητε---““ (Πδὖ γα Ὀ6]ονο,᾽ Α.Υ͂. ; “αι, ἔπαν Ὀνοαα, Δ. Ὑ.; “Μοβοβ μας ποῦ βίνοη γοα 

γα 5βου]α θε]ονς,᾽ ἢ. Υ. ΠΕ μιοδα, Β. Υ. 

“ΒΘ Που]α ΒΕ] Ιον θ᾽ 15 ἈΠ α ΟΒΕ]ΟΠΔΌ]Ὺ ἃ σονγθοῦ τθη-. «Ὑρῃ 15 ΟἸΟΔΝΥ ἴον “γοῦν {ἈΈΠοῖ5 ; ἀπα {πὶ8 

ΤΠ Οαὐμῖο. ΜΠ ]ά65 ἰο ἃ {ϊπιθ Ἰοηρ; ραϑβύ, ψυθ10}} ἴῃ ΤΏΡ 5} ΓΘ αἰ Ὸ5 
ἀηὰ Α. ϑάχοῃ 1 15 ἔγιιθ, γον 16 ὈῪ {Π|6 ῬΓῸ5. 5.0}., (ῃς Τπηρονίδοῦ ὁ βᾶνο, οὐ {πὸ πῖονὸ ἀοῆπῖίο “ αἰ α οἶνο. 

] Ὀαΐ ἴῃ {Π|686 Ἰαποιαρο 5 {πὸ ἐαΐανθ ἴθηβο (0685 ποῦ «ΗΔ ποῦ βίνοῃ γοα’ ἱπηρ]108 {παρ Μοβοβ ψψὰβ ἰπ 

᾿ οχίδι; ἀὰ ΒΚ ΔΙ Φ ΓΛΛΠΒΟΛΝ νουὰ (ῃς μαρὶι οἱ δίνη ὑπο Ὀγοδα [ΠῸμπ {ἰπη6 ἴο {ϊπ|6, 
06 ταῦμον δεῖ ὑμᾶς πιστεύειν {Π8η ἵνα πιστεύσητε ; ἴοΥ Δῃ4 Παα ποὶ γοῦ “ρίνθη. ὑπ Ὀγοαᾶ ἔγοπι Ποανοη,᾽ 

| {ΠΠ|ὰ βο᾽ἀοπὶ ἀ8ὸ8 ΘΚ ΔΑΝ οχοορὶ ἰο ΤΟΠΟ ἩνΠΟΡΟαΒ ἐρανο᾽ οὐ “Αἰ οἶνθ᾽ ὀχριθββοβ Ποῖα {ΠῸ 
80πη6 ΟὙθο]κς δα αϊναϊθηῦ 510}. 85 δεῖν, ὀφείλειν, μέλλειν, ᾿Οτοοὶς Ρουίθοι ν᾽ ΒΊΟΝ. 1ΠΡ0]105 ἃἢ δοίϊοη. ἄοπθ ΟΠ66 

ἕο. ; ἅπα ονθὴ Μ ΠΟ πιϑοὰ ἴῃ Δ ΔΡΡΆΙΘΠΕΙΥ Γαΐαγθ ον 811 αὖ ἃ ρανίϊου]αιν {ἰπιο Βροοϊβοα οὐ ππαουβίοοά, 

56η86, δ ΠΟΥΘΙ 0565. 1[8. τηθαπίπρ; οἵ “ἀοθοο. Βαϊ δηᾷ πόνον βῖποο; Πα 80 [1 “βανο᾽ ΤΌΠΟΥ δέδωκεν 

(5Π8}} πὰ “ 5:0} 4’ ἃγθ ᾿πο θα ἴῃ ἀΔ}]}ν το; ἈΠ Θχϑοῖ]γ. Οὐ δέδωκεν {Π6 ἢ πιθδηβ, {πα Μοβοβ αἰ ποῖ 
ἴῃ {{||8. 6α86. “5Βῃοι α Ὀο]Ιον οὐ ΘΧΡ Ό8868. Θχδοῦ]ν {ΠῸ οἵνο ὑποπὶ ὑπ6 Ὀνοδα οὐ πράνοι, ὅτε οἱ πατέρες τὸ μάννα 

ἀουῖηρ: οἵ {Π6 δοι. 5110]. ἵνα πιστεύσητε. 

ἄσρτοο οἵ πρϑορββιυ οὐ ἀν πη ρ]16 ἃ 1η ἵνα πιστεύσητε. 

-- ἀπέστειλεν ἐκεῖνος ---““ Ηδς Δί} βοηΐ,᾽ Α. Υ.; 

“ἨΞξ βρυ, 8. Υ. 

ΤΊΘ βθῆ86 ΔΠη4 Ρ]Δ 66 Β66 πὴ (0 τϑααῖτο “ ΠΔ0}} βοηΐ ;᾿ 

ἴον 1Ὁ τοίουβ ἴο ΠΊπὶ ν᾽ Π0 γγὰβ. Βροακίηρ αὖ {Π|0 {1π|6, 

Τηο Οτθοῖς 565 {Π6 δουϊδῦ οὐ ἱπάοβηϊίο ρμαβῦ ἔθη, 

ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἃπα {Ππ|ῶῦ Π6 ΠΟνΟΙ σανθ 1ζ Β1η06. 

80. {πα0 {πὸ ΔΑ. Ὑ. πᾶν δία ; οἱ" 10 πρὶ ῦ ρου] Ρ5 θ6 

Ἰτογοα ἰο “ Μίοβοβ αἰὰ πού αῖνο γοι {πὸ Ὀνοδαᾶ, ψ μϊοὶι 
8 ΠΟΙ Ὁ ῬγΘοῖβο {πᾶ ἡ βανο.᾽ ῬΠ]ο Δ] Ἰηρ; ἴο {18 
ΒΆΥΒ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὑπεράνω παντός ἐστι τοῦ κόσμου, 

- "“ , " 

καὶ γενικώτατος τῶν ὅσα γέγονε' τοῦτον τὸν λόγον οὐκ 
8. ῬΏΪΠΟ 

1, Το, 
ΑἸ, {ἰν », 08, 
Β, 

ΜΠ]ΟἾ. 15, ἃ85. 76. ΠᾶνΘ 5661, ΒΟΠΙΟΕ 165 Το Π οροα Ὀγ 

{6 ρου, ἀπά ᾿πηρουῖ, τη ΠΡ] 15}}.2 

γεν ᾿ , Π 
γε ν οἱ πατερες." 

3 ὅδ ποΐο 
Η ὁεισαν οἱ πάτερες 

ΟἿ ΟἿ, ἱ. 18, 

γον. 58. 

ὋὉ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων----““ ΒῸν {ΠῸ 

θνοδα οἱ αοά ἰ5 Πο ψ 10}. σομηο ἄονη,᾽" Δ. Υ,; 

“Ῥὸν {Ππ|ὸ Ὀνοδὰ οἵ Οοὐ 15 {Ππᾶ0 νυ μ]οἢι οοπιοῦ ον,» 

Β. Υ. 

γεν. 80. 

--τ-τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ----“ Ὑηδῇ 58]ρῃ βῃοννεβί 

ἴποὰ {Ππ6η,᾿ Α. Υ.; “ὙΠαῦ βίῃ ἀοοβὲ ἔμοα {μοη;,᾽ 

Ἐ. Υ.---Πεϊίον. 



ΟηλΡ. ΥΙ] 

1 Οοτημη. 
Ρ». 312,0. 

3 1.0}. 445, 
πὰ χίν. 31δ, 

ΤῈ β86θπι8 8 ἰΐ Α. Υ. νψϑῖο δοϑέ. Ὑ76 πὸ Ἰοηβον 
ἢθᾶν οὔ {πὸ βϑηονῖς βρῶσις, Ὀχ0 πον οὗ {Π6 5ρθοίαὶ 
δια] πηαΐίος ἄρτος ; πα ἴξ 068. ποῦ βθθπὶ {Πκοὶν {Ππαΐ 
{Ππ6 τπϑβοι πη βΘΠου ἴῃ {Π]18 Οᾶ56 18 ἃ ΤΠ0γ6 οΟἰποῖ-, 
ἄθησθ. [1 ὁ καταβαίνων 8. τοηάογοά “{πᾶῦ ψ ΒΙοΝι, 

Θομιθ ἢ ἀοννη,᾿ ὕπθη ᾿ξ πᾶν ΔΡΡΙΥ ἴο {Ππ6 τηδηπᾶ, ἴῃ 
ΔΡΡατθηΐξ σοη γδαϊοίίοι ἰο νν. 51, θ2. θξ δ8 16 ἰ8. 

οἷθαν ὑπαὶ Ηδ ἰ5 τηθαπῦ ΠῸ ἰ5 {πὸ Βιοδά οἵ 1ηἴς,. 

Ρὰῦ ἴῃ ΔΗ 6518. τὸ ΠῚ5 ἔγρο {Ππ6 τπδηπα {πᾶῦ [6}}} 
[γοπὶ Πράνοῃ, ὁ καταβαίνων Ἀρροᾶγβ (0 θ6 ν16}} γϑη-᾿ 
ἀοιοὰ Ὀγ Α. Υ., “ΗςὌ νοι δοπιοίι ἄονη. 5. 
Οὐ] ἐπουριξ 5ο. Ηδ βαγβ,} μὴ γὰρ δή τις οἰέσθω, 
φησὶ, κατ᾽ ἀλήθειαν ἐκεῖνον εἶναι τὸν ἀρτὸν τὸν ἐξ 

οὐρανοῦ, κατανευέτω δὲ μᾶλλον ἐκείνῳ τὴν ψῆφον, ᾧ 

περ ἂν φαίνοιτο προσὸν τὸ πᾶσαν ἀποτρέφειν δύνασθαι. 

τὴν οἰκουμένην, καὶ ὅλῳ χαρίζεσθαι τῷ κόσμω τὴν ζωήν. 

Βαΐξ, παπἰονθπμαΐοϊν, πὰ οἵ {πὸ Ὀδαπίν ἀπά οἵ, 

(π6 ἄθορ ἀπά βοϊοπιη ἐθδομίπρ οὐἨ {115 Παρίου 18 Ἰοβί. 
ἴῃ Ἐπ 58 ἘΠπροι {16 ἸαΙομ ας 86 οἵ Ὀοίἢ “ Ἰοαῦἢ. 
δηὰ “ Ὀνοδά᾽ ἴο τόπον ἄρτος. Δ ΠΘἢ. Οἱ ϑανυιοῦπ, 
5814 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς ---ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, 

ζο., Ης 5αϊἃ ποῦ ἔπὰὰ οἰμον τπ6 Α. Υ. οὐ ἢ. 

μὰ5. ἴο 8ῃον ἴον 10. ΠΕ τηθδηῦ ἴο 88γ, “1 αἷοιο, " 
ἅτ ἴΠ6 Ἰοαΐ {ΠπᾶὉ σίνου ΠΠ{6, ὑν θη ὈγΌΪΚΘη πα θαΐθη 
58. Ὀγοδά, ἴον: {πὸ Πἴὸ οὗ ὑμθῖὰ {Ππαὺ Ὀοϊονο ἴῃ Δῖο.᾽ 

Τ15. θοδα ἃ], ὁπ ἀθαυῖπρ ᾿Ἰάθα οἵἠἨ απίοιι ἴῃ ΠΗ νπο. 

15 {πὸ Ηδαά, {π6 πα βοῦσος οἵ οὐ ᾿Π6, 15. Ἰοβί ἴῃ 

“Βτοδα’ οἵ 16; ἴον. “Ὀγθα᾽ ἰβ {πὸ ρῬουἴοη. θαΐθῃς 
ΟἾΪΥ, ἃπα ποῦ ἔπῸ Ὁη6 Ππιᾶ88. οὐ ἰππ|ρ, {πὸ “Ἰοα 
ν᾽ ΐοῖι αον 8 πουν βμμηθμῦ ἃ85. “ Ὀγοδα᾽ ἴο 8ἃ}} {πόβο 

ψῸ ρατίαϊκο οὔ 10 ἴῃ οοπηπιοη. 18 566 Π18 ριον, 
ὈΥ βρῶσις Ὀοὶπρ; βα14 οἵ σάρξ ἴῃ νον, δῦ, ἡ γὰρ σάρξ, 

μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις. Βα πὸ ποιὰβ ΡΙΌΡΑθ]γ, 

αϑοα ὈΥ οἷν ϑαντοῦπ ἃγὸ 5{{Π] τπόγο [Ἁ]] οἵ πιθδηΐης,, 

νοι. 48, Ἶχ.» ἸοωΝ, ."] 9} «πὰ αἱ νου. δῦ, 

ἸΔΆαο)ο «σιοδιὶ] Δῆμ; πὶ ΑΗ ὙΒογος 

πλ ἰ5. θοΐμ σῶμα ἀπᾷ σάρξ, ἀπ ἸδΩκαδ πιθαπδὺ 

τ γα ἔπ δ ἄρτος. 

γεν. 84. 

Εἶπον οὖν αὐτῶ---““ ΤΠΘη 5514 πον ἀπο Ἡ πὶ,» 
ΑΟΥ.; “ὙΜοΥ βαιά ἐπογοίουο ἀπο Η π,᾽ Κι. Υ.-- 

-π-ρθείίον, 

γεν. 85. 
-έ--ἰ δὰ, Α.Ὀ Υ.; “νι, Β. Ὑ.---Ἠείίον. 

---οὐ μὴ πεινάσῃ ---οὐ μὴ διψήσῃ --τον’ 5.8}} πόνον 

ἈΠ ροΥ--Β }}} πονον {Π|τ8|, ΔΛ. Υ.; “.58.)8}} ποὶ 
Ἰνα ἢ ρκοὺ--- 58}} πόνον ἐϊνϑι,᾿" ΠῸ Υ,, 

ΤΊνο τθαβοη ο68 ποῦ Ἀρρθαν γὩν {πὸ Ἰὶ, Υ, βου] 
τοίου ὑπὸ ἢνβὲ οὐ μή Ὀγ “ποῖ,᾽ ἀπά {πὸ βοοομα Ὀν 

ον ον, βίποο πώποτε ΟΥΤἀΘμ Εν αι} 168. ὈΟῚ] πεινάσῃ 

δῃα διψήσῃ ἃ5 αἰδιϊηο δοίβ, 6.65. ἴῃ Ποπιον,2 

ΝΟΤῈΚ ΟΝ ΤῊΗῈ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΝΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟῊΝ, 

οὐ γάρ πώ ποτέ μ᾽ ὧδε ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν, 

οὐδ᾽ ὅτε σε πρῶτον “ακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς 

ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι, 

νήσῳ δ᾽ ἐν Κρανάῃ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ, 

ὥς σεο νῦν ἔραμαι, καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. 

δα ἴῃ Ρ]αίο,; οἱ ἄρα φρονήσεως καὶ ἀρετῆς ἄπειροι---- εἰ Βον. χὶ, 

ὑπερβάντες δὲ τοῦτο (τὸ μεταξὺ) πρὸς τὸ ἀληθῶς ἄνω 

οὔτε ἀνέβλεψαν πώποτε οὔτε ἠνέχθησαν. 

ΝΟΙΠ82 ῬΑΓΆΡΠΓΆΒ05 10 {Π|8, 
-αἴϑοπι λιμῶ 

οὔποτε πξινήσειεν ἀνὴρ βροτὸς εἰς ἐμὲ βαίνων. 

καὶ πᾶς ἡμετέρην ἀστέμφεα πίστιν ἀέξων, 

οὔποτε διψήσειεν, ἕως ἔτι καμπύλος ἕρπων 

αἰὼν εὐρυγένειος ἀτέρμονα νύσσαν ἀμείβει. 

ΑἸΙ πὸ ΟἹα γ᾽ ουβίοηβ τοπᾶον {μ6 Οτθοῖς Πϊξογα! ν ὈΓγ 

“ Π0Π--- ΠΟ ἈΠΑῸΔΠῚ,᾽ {Ππᾶξ 15, “ ποΐ---ποῦ ἴον ονοΥ.ἢ 
Επμον {πη {π6 Α. Υ. τᾶν βίαπα οὐ Ὀ6 αἰίονοὰ ἴο, 

ε 588}} ποῖ μη ροι---ἃη ἃ 5118}} ποῖ {Ὠϊγβῦ ἴον. δνοὺ ;} 
ψΠΘΥΘΌΥ “ ποῖ᾽ ἴῃ ὈΟΐ ΡΙΌΡΟΒΙΠΙΟῺΒ 15 αι Πα Ὀγ 
ΕΙΣ ΘΚ ΟΥ,᾿ 85 1 15. 1ὴ Οτοοὶς, 

γεν. 86. 
-ῦτι καὶ ἑωράκατέ με----ἰ. {πᾶ γα α8ὸ πᾶνε 866 ῃ 

π6,᾿ Α. Ν.; “Πα γθ Βᾶνβ βύθῃ 866}} πηθ,᾽ ΚΒ. Υ. 

Ν. . γϑηάθυβ καὶ--τκαί σταθμοὶ θοίέου ἔπη Δ. Υ͂, 
Το βοοομὰ καί τηϊρηῦ ὄνοὴ 6 τοπάογοα ὃν "πὰ 
γοῦ ; “γα Βᾶνε δύθὴ βθθὸη Νίο, ἃῃὰ γε 4ο ποΐ θ6- 
Ἰιονα.᾽ 

γεν. 87. 

Πᾶν ὅ---““ ΑἹ] {παι,᾽ Α. Υ. ; ““ὙΥαίβοονον," Κ. Υ. 

ΤΙῈ Δ. Ὑ.Ὸ ἀρρθᾶῦβ Ὀοϑέ. [ἐ γοηάουβ ἴῃς Οτοοῖ, 
ΔΠ4 566 Π18 (0 Πᾶνα {18 δἀνδηίασο ονοῦ Εὶ. Υ΄. (πδὲ τὲ 

ΠῚΔΥ ΠΙΘΔΠ ΘΙ ΕΠΟΙ πᾶν ὅ οἵ πᾶς ὅς. ΤῈ Οτθοῖς πιυβὲ 

πᾶν πϑοὰ ἐπ πουΐον πᾶν ἴῃ οἶον ἴο ἱποϊας 8]}. 

0 σου ποῦ πᾶν θθοθὴ πᾶσα, πᾷ πᾶς ποῖὸ πουἹὰ 

μᾶν τοβίυοίοα ἀΠ6 θοιῃ α] 688. ἰόν οἵ {ποβο που 8. 

Βαΐ ἴῃ Ἐπ ρ ΙΒ ἢ. ἦν μαϊβοθνον᾽ ΔΡΡ] 165. οἰ ον ἕο Ἰηδηϊ- 
παΐα {πη 6.8, ἃ ΠΟΥ ΤηθΔ}8 “Ν᾽ Πδΐονου σοπιθεὶ,᾽ ζο,, 

ψΠ]οἢ, βύσ οὐ] ν Βρθακίη τ, ὁ ΔΡΡΙΥ ΟὨΪν ἴο ἰηἰογῖου 

ΔηΪπλα]5. “ ΥΥ̓ ποβοονον᾽ νου παν θδοπ ποατον {116 

ἱπέοπεέϊοη οἵ ἐπα οὐἰσῖπαὶ, 5. ἴῃ οἷν. ἵν. 18, 14,  οΓὸ 

πᾶς τοὺς δέ ἃτὸ Δρριορυίαίοὶν ἀϑοά. Βαΐ “4}} ἐδπιαῖ᾽ 
οἵ ΔΑ. Υ΄. δβυνοῖβ ὑπ 6 Ῥαγροβο θοϊζοσ, Νομπηιβ οχ- 
Ρἰαΐηβ πᾶν ὅ Ὀγ, 

πᾶς βροτὸς ὅν μοι ὅπασσε πατὴρ ἐμὸς, εἰς ἐμὲ χάμψει 

ἴχνος ἑὸν, θεόθεν πεφορημένος. 

γεν. 38. 

“Ὅτι καταβέβηκα--ο" ον 1 σας ἀἄονῃ,"} 

“ῸΥ 1 απὶ οοῦπα ἀονη," ἢ. Υ.. 

Τοῖς ἢ. Υ. ἀρροαιβ θοβέ. [6 τϑηάουβ ἐλήλυθα ἴῃ 
οἷν. γὴν 432, ὈΥῪ {πὸ βᾶιμο ἔδηβο, τιν. “1 σαπιο 

Α. Ψι} 

31, .43. 

31... 
1500. 



72 ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤΗΕ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. ΖΟΗΝ. [Ὁ ΒΔ». ΥἹ. 

1 566 νοτ. 
[ 10, ἀπ οἢ. 
'ϊ. 23. 

3 866 ποῖ 
᾿Γοἢ ΜΟΥ. 20, 
ὁπ ΟΝ. 111,1 

81, 165. 

ον’ 15 ἴοο ἀἰβίαηί ἀπᾶ ἴοο ἱπάθῆμῃιίο ἴον κατα- 

βέβηκα; ε.5. ἕστηκα, ἔγνωκα, ὅτο., “1 Βίαπα, “1 

Κπον, ὅς. 80. αἷἰβο μθιθ, “1 οᾶπιθ ἄονῃ, ἃπ ἃ 8 ΠῚ 

Βογδ,᾽ 1.6. 51 δηλ ΘοπΒ ἀοννη.ἢ 

γεν. 89. 
- τοῦ πέμψαντός με πατρός---““(ῃ6. λΙΠον᾽ 5. Μ}}} 

16 Πα βοηΐ τη6,᾿ Α.ὔ Ὗ.; “1}6 ψ}}} οἵ Ητηι ἐπδύ 

βοηΐ τηθ,᾽ Κα. Υ. 

Β.. Υ. οἴηῖῖ5 πατρός, ψΊΓ Οοά. γαί., 5. Ογυ}], θὰ 

ΤΠΘΟΡΗ Ἰδοῦ, πα οἵμον ΜΙ 55., π6 ΜορΙι., ϑδ μα, 

ϑγυ., Αὐδθ., Ῥοιβ,, δηα 5, ΟΠυγβοβίοπι. 1η6 ἘΠΠ., 

51αν., Οθουρ.., Δ. ϑάχοῃ, δηὰ Ὑα]ρ.., πανθ “ νοϊαπίδβ 

6] 15, 4] τἰδὶε πιθ, Ῥαίνβ.᾽ [Ι͂ἢ {π6 οὐ γθυβιοη 
ὉΠ 616 ἀρρθαιβ ἴο θ6 ΒΟΠ16 ΘΟὨ ἀΒΊ0 Ὀδίνγθθη {Π15 νΘ 56 

ΔΠ4 {πὸ ργθοθάϊηρ. ΤΠ6 οοπδίραοίϊοιι οἵ [15 Ῥαββαριθ 

ἴὴ Ἡ.. Ὑ. 15 θεβί. [1Ἃπ11}6 ΑΔ. Υ. “ν ΒΟ ’ τοίουβ ἴο {Π6 

ΚΜ}}},᾿ δηα ποὺ ἰο {πὸ “ Βαίμον. Βαΐ {Π6 ΕΆΤΗΕΚ 

δηα ποὺ ΗῚ5 ψ}}}, δ5 1 16 ποτα ᾿πἀοροπαθηΐ οὗ Ἡ]πι, 

βοηΐ {π6 ὅ0Ν ἱπίο {πῸ ψοῦ]ὰ. 

γεν. 40. 
-πᾶς ὁ θεωρῶν ----““ ΟΥΟΥΥ 916 ΜΝ ΒΟ 56οῖ}}," Α. Υ.; 

“ἐ ΘνεὺῪ ὁπ6 ψ ΠΟ ἢ) Ἰοο κοί οπ,᾽ Ἐ.. Υ.---ὐοίίεν. 
Θεωρέω (θέαν- ὁρᾷν) ᾿ταρ]165. Ἰοο κί πρ: 1} ἃ ΡΌΙΡΟΒ6 

8Π4 Ἰη θη οη,͵ 81 566Π18 (0 ρΡοϊηΐ ἴο 6ἢ.. 111. 14. 

-ὔἔχῃ ζωὴν αἰώνιον----““ τη ἢᾶνα νου] βίϊηρ ΠΠ{6,᾽ 
Α, Ὑ. ; ““βῃου]α πᾶν βνθυ]αβίϊηρ; Πἴς,᾿ ΒΥ. 

“ΚΠου]α,᾽ 85 1ῃ {Π6 ΡΥ ΘΟΘ Πρ; νοι 86, Β6ΘΠ15 θ6ϑύ ;2 

ΝοΠηι55. πἀπαουβίοοα ἀναστήσω ἃ58 5.0]. ψ ΠΟΙ Π6 

ΤΌ Πα ογβ Ὀν {Π6 ορί. 
-“ ’ὔ 9 - ͵ ΄ 

τοῦτο δὲ παμμεδέοντος ἐμοῦ πέλε πατρὸς ἐέλδωρ 
,ὔ 

6. 

ΕΣ Ἴ 3. ΑΔ, " δέ, δὶ ἢ 
οφρα κεν ὧν γενετῆς ἐμὸς ὥπασε μηδέν ὁλέσσω, 
» Δ » 4 2 , ῇ 

ἀλλά μιν αχλυόεντος ἀναστήσοιμι βερέθρου 
΄ ΄ 

νοστιμον ἐκ νεχκυώῶν. 

ΑἸΙ πο ΟἹά ευβίοηβ, μονγονον, οχοθρί ἔπ ΜΙΘΏρ].,. 

ὙΒ10ἢ). Πὰ5 {Π6 5.]., τόπον ἀναστήσω οἸΕΠονΡ Ὀγ {Π6 
ἔαῦ, ᾿πΠ4, οὐ ὈῪ ἃ Ῥυθβοηῦ Ταὔανο τη ἀἸοαξϊνο, 

γον. 42. 

-πῶς οὖν λέγει οὗτος--““ ΠΟΥ 15 1Ὁ {πο η {πα Ηδς 

58 1{},᾿ ΔΎ. ; “δον {Π6η Δο.ἢ {1118 τηδη βὰν, ΒΟΥ. 

“ΤΠ15 τηδη’ 15. ἃ πη π0}} οῦ(οΥ το ἀουηρ οὐ οὗτος 
{πΠδη “Ηε’ οὗ Α. ἡ. Μαοὶι βέγοββ 18 Ἰαϊἃ οἡ οὗτος, 

ε 866 ποίς ΨΥ ΠΟΙΘΔ8 ΠΟΘ Γοβίβ Οἡ " Πο.᾽ ἢ 
6 οἷν, ἱν, 47. 

--καταβέβηκα---“41 σάπια ἄονη,᾽ Α. Ὗ. ; “1 δ) 

οοππα ἄονη,᾽ ἢ. Υ.---ϑθο νον, 88, 

γεν. 45. 

--ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθών---““ 6 ἐπαΐ 

Βα Πραυ ἀπ μα Ἰοαυποὰ οἵἨ {πῸ λίπον,» Δ. Υ.; 

6. {πᾶΐ παῖ Ποατὰ ἴτοιη {πὸ Βαίπου, ἀπα πίῃ 

Ἰοαυποά,» ἢῸ Κ. 

᾿Ακούειν παρά τινος Οσοπγ5. θὰ: 56] ἄοπὶ ἴῃ οἸαββῖο 

᾿Οτθεκ. Α ῬδιΆ}16] ραββᾶρ, μόνθνεν, 18. Τοαπα ἴῃ 
᾿Βορμιοοῖοβ,} ὙΠοτο ΟΥθοη βᾶγ5 ἴο (ΠἸριι8, 

λέγοιμ᾽ ἂν οἷ᾽ ἤκουσα τοῦ θεοῦ πάρα, 

ἐπ μαῦ 1 Ποανὰ ἔγοιν {πὸ σοά. ΑΔ βιπη11αν, θαΐ ΠΠΟΓ 6 
πδίατ] ΘΟΠΒΕΓΟΙΙΟΠ ΟΟΟᾺΡΒ ἴῃ ΧΟΠΟΡΠΟΙ,2 ὁ ’Δρμέ- 
νιος, ὡς ἤκουσε τοῦ ἀγγέλου τὰ παρὰ τοῦ Κύρου ; 4͵80 

ἴῃ [86 ΤΧΧ. 3 ὁ ἀκούων οὐκ ἔστι σοι παρὰ τοῦ βασιλέως, 

ΩΣ ΓΝ ἽΝ ΟῚ ἃ ΘΟΠΒΟΡΙΟΙΟΙ. ἃ5. ΤΆΤ 

ἴῃ ΠΌΡΟΝ, 85. ἴδ 15. ἴῃ Οθοῖς; ἕου 12 ΜΔ ἴῃ {5 

5686 15 ηοῦ Δοσοιῃηςθα [Ὁ1 1 ΤΟΧΊ ΘΟ Ή8, ΔΙΓΠΟῸΡῚ νο πα 

16 αἶβο ἴῃ 158. χχὶ. 10, Ὁ ΓΤ) ΓΝΩ δ  ρ μὴ ἼΩΝ 

ἃ ἤκουσα παρὰ Κυρίου Σαβαώθ, α. Τ7|}}5 1άϊΐοηι, 

ΒΟΥ Εν ΘΙ, ΟΟΟΙ8. Οζα πο ἴῃ ὃ. Φομη {πὰπ ἴῃ ΔΠΥ 
ΟὗοΡ' ΥΥΠΠρ᾽ ; Δα 10 15 τη ἀθυθα ἴῃ Δ. Υ. δἰ μον ὈΥ 
“ΠΘαν᾿ ΟΥ “᾿θὰν οἱ, ἀπ ἴῃ ΚΒ. Υ. Ὀγ “ἤθαν ἔγοπῃ,᾽ 

ἐχοορύ ἴῃ οἷν. 1. 40, ψ πον Τὰ. Υ΄. [0]]ονν8. Α. Υ'., δὰ 
6 Πο18 ἀκουσάντων παρὰ ᾿Ιωάννου Ὀγ “ πεατ ΦοΠη 

ΒΡΘΑΪΚ,᾿ σι Π]ο ἢ 15. ποῦ δέν οα]ν οονθοῖ, ἃ8. Βπονη ὈῪ 
6 Θχδιηρ]6 ἤτοπὶ ΧΟΠΟρΠοι ἀθονο αποίοα, ψ ΠΟ Ὁ 
Αὐηθηϊαβ ΘΑ {Π6 ΠΠΘΒΒΘΏΡΘΙ,, ἤκουσε τοῦ ἀγγέλου 

(λαλοῦντος, τὰ παρὰ τοῦ Κύρου. 

᾿Ακούειν παρά τινος “ἰ5 (0 ἢθαν [ΠῚ Δ ποίου τ ]δὲ 

ἢ βᾶγβ, Οὐ ΨΠαὺ ΠῸ Πὰ8 ἴο 880, δἰ [Π 6} ἃ8. δάνίοο, 

ΟΥ̓ΟΥ, ΟΥ̓ 5ΠΏ0]6 ἸΠ ΠΟΥ Π]δύ]οη.᾽ ΤῸ 4068 ποῦ ᾿Π}}]ΥῪ 
ΟὈΘάϊοποο; ἴον. ἀκούω ἴῃ {Π18 86η86. 185. οοῃδίνποα 

ΠΠοὰῦ ἃ ΡῬΥΘΡΟΒΙΓΙΟΠ, ἃ8. [ΓΘ ΘΠ]Υ τὼ Ἡοροάοίαβ. 
᾿Απά ἴῃ [118 γϑιβο 18. ΠΙΘΔΉΪΠΡ 18. ΟἸθαυν ἀθπηρα ὈγΥ 
μαθών, Δη 4 15 85 10 οι οχρ]αϊηθα Ὀγ Το ϑίΠ θη 65,5 

μὴ θέλουσι μὲν οὖν ἀκούειν οὐκ ἔνι δήπου μαθεῖν.----ΠὉ 15 οα΄ οχΐ 
{Π6 “β'δοθ οὗ 600 ργθνθηῦηρ; α5,᾽ [π6 ΕΑΤΗ ΕΝ ἄνγαν- 

ἴπρ᾽ 8 ἰο {πΠ6 50Ν {πᾶῦ {πγοὰρὴ Ηΐη γ᾽ τηᾶν θ6 
Βᾶνο, ἴῃ ἃ νοΐοθ ψ Ώ1ο}, Π|κὸ ἐπΠαῦ οὐ {π6ὸ Ἡφάνοθβ, 15 

ΜΠ Ποα  ΒΡΘΘΟΙ οὐ ἸΔμρδρο, ἈΠ νοῦ 5 ποαν, Νοηηβ,0 

πᾶς γὰρ παμμεδέοντος ἐμοῦ παρὰ πατρὸς ἀκούσας, 

καὶ ὁ μαθὼν, ξὸν ἴχνος ἐτήτυμον εἰς ἐμὲ κάμπτει. 

Βαῦ 1 να ὀχρδίη ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρός ἃ8 νγ6 0 

{Π6 Ῥαββαρ ἄθον ποθ ἔγοπὶ Χοπόρ οι, {Π 6} ἴῃ 
παρὰ πατρός γγ6 γοδα {Π|6ὸ τηοϑϑᾶρο οὐ ἴονα που ἔν ΠῚ 

ον [πο τη μα, ΜΠ θη ἀο]νονοᾶ {Πγοι6}} ἨΠῚ8. Μο8- 

ΒΘΠΡΘΙ, {πΠ6 ΔΏΡῸ] οὗ ΠῚΒ Ῥγθβοποθ, ΤῊΝ ΔΥΟΚΡ, 0 
᾿ἀροϊανοά Πμι αἀπίο υ8. “οι ἴΠ6 ΕΆΤΗΒΡΝ, 15 

{πουοίονο {πὸ θοῦ σϑηδονῖηρ οἵ παρὰ τοῦ πατρός, ἴῃ 

Ππ|6 Ῥυδβοηΐ βίαίο οἵ {πὸ ἘΠρΡ 15} Ἰαηριιαρο. 

γεν. 46. 

-- παρὰ τοῦ Θεοῦ---“ οἱ ἀαοά,᾽ Α. Υ΄.; “ ἔγοχῃ 

Θοα, ΝΗ. Ψ.---θούίου. 8.66. Ῥγοοοάϊηρ νοῦβ6, ὙΥΠΘΙῸ, 

8.5 ἴῃ {Π|15 Ρ͵ασο, "οὐ 18. ἀβοὰ ἴῃ {Π6 ΠΟΥ βοιηθν μαῦ 
οὈβοϊοίθ βθη86 οἵ {π6 Δ, δ΄, οῃ, "οἱ, “οαὖ οὗ, “Ὀγ,᾽ ὅτο. 

ον. 48. 

-ὁ ἄρτος τῆς ζωΐῆς---““ {Πδὺ Ὀγοδᾶ οἵ 1π|6,᾽ Δ. Υ. ; 

᾿ {π6 Ὀνεδά οὐ ΠΠ|,᾿ πὰ Υ. 

95. 
1 (Εἀ. Τυτ. 

, ᾿, ΟΥΤΟΡ. 
ἀ1..1. 

3.2 βγη. 
Χχυ. 8. 

4. σἩ 40, 
νἱ. 45, νἱ}. δ1, 
σἱϊ, 90, 40, 

ΧΥ. 16. 

! 

5 Προοιμ. 
47... 1570. 
ο 

561, 104. 



σπλΡ. ἀὐο 

Βοιμ ἘΕΡΈΣΈΓΗ μιανο Το ἢ ΒΆΠῚΘ Τη Δ] ηρ ; Ὀαΐ 

οὐ δα ποῖε Βς Ὑ,, 15 (Π6 τοτο οογτθοῦ οὔ [Π6 ὑνο. 
δηὰ ΟΣ . 33, 

γεν. 49. 

---καὶ ἀπέθανον --- “Δ ἃτὸ ἀοαα,» Α. Υ.; “ απὰ 
μον ἀἸεα,᾽ Τὰ. Ὑ.--αῖσιῦ. 

“Ατὸ ἀθδα,᾽ ν Β]οἢ ἀοο85 ποῖ τοπᾶρυ ἀπέθανον, ἴπ- 

Ῥ]Ϊ68. ΟὨΪΥ “παΐ {ΠΥ ΓΘ. ΠῸ ΠΙΟΙῸ ;᾽ ΜΠ οτθδβ, "πὰ 
{πον ἀϊοα,᾿ ]]οἢ τοποιβ ἀπέθανον σΟΥΓ ΘΟ] γ, ΠΘΔἢ5 
{παὺ αἴϊον πανὶηρ δαΐθη ἐΠ6 τπδηηα, δ πα Δ] ΕΠ οι 6]}ν 
{πὸ ν αἴα 1ΐ, {ΠῸ ν πονου 6 1688 ἀἸοά, 

γεν. Ό1. 
--καὶ ὁ ἄρτος δέ----““ ἀηὰ (Π6 Ὀγοδᾶ;," Δ. Υ.; 

δηᾶ {Π6 Ὀνοαά,᾿ ἢ, Ὑ. --οτθ οι Ὀοζίον. 

“16 15 ονου]οοκοα ὃν Δ. Υ. ; γεῖ καὶ---δέ σαπποῦ θῈ 
πθαιοα {π85. Βαΐ ψῇηθίπον πυυϊΐθη καὶ δέ ἃ5 ἴῃ ορὶο 
Ροοίβ, οὐ καὶ ---δέ νυ] Βαν γα] το 8 ἸμΓθυυ ΘΠ] Πρ’, ἃ8 
ἴῃ ΡγΌβ6 ψυϊίονβ, καὶ δέ ἀγανν5 Βρθοῖαὶ αἰέθηξίοη 
ἴπ6 οἴαυβθ ἴῃ {πὸ βθηΐθμοα ἴο νν ἴον 10 ὈΟΙοη 58 ; 

{πτου σι {6 δαἰνονβαΐϊνο ἴογος οὐ δέ; 1ξ πηθδη8 “ δηᾷᾶ 
ἰπάθοα,᾽ “πα οβρθοία νυν, “8 Πα τπουθονοι,᾽ ὅζο., 6. 

“γρᾷ, 

Ἐν. Δ βομν] 5,2 
᾿ χλιδῶ ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ, 

ἐχϑροὺς ἴδοιμι" καὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 

“Δηα 1 τηθᾶη {Π66 ἴῃ ραν ϊοα αν Ὀγ ἡν μαὐ 1 5αγ.᾿ 8.0 4150 
. μή Ν , μυ ’΄ ᾿ - ΑΝ 

εἶ ὅπορ. ἴῃ Χοπορθοη,3 Οὕτω μὲν τότε διεπράχθη" καὶ νῦν δὲ ἔτι 
. 34. 

οὕτω διαμένουσιν αἱ τότε γενόμεναι συνθῆκαι ----“ἀπα ᾿Ἰπἀοοά 

---88}}} δὲ ρυθβθηῖ,᾽.---' ἀπ δνθῃ--τίο {Π6 ργοβθηΐ ἀν, 
Ἐν ἴο!4. ἐν. ὅζο, καὶ πολεμικώτᾶτοι δὲ λέγονται οὗτοι" 

ΘΒΡΘΟΙΑΠΠγ ἀγο 58 14,᾽ οὐ " ἀηα ὑΠοβ6, ἱπάοοά,᾽ ἕο. ΤΠ 

Β. Υ΄., ἐπουοίουθ, 8 ἃπ ἱπηρτονοιμθηῦ ἀροὸὰ Δ. Υ,, 

ὙΠΟ. 18. γθαὶς απεὶ ἱποουγθοῦ ἴῃ {Πι|5. ρασο. Αε {δὸς 
βᾶπιὸ {ἰπ|6, “ γθα, ἃ’ ἀοε8 ποῦ βῖνα {π6 αὐθοὶς ἔμ]]ν. 

βίδποοβ ἴῃ. ψΒ]ο Οὐδεὶς ΒΟ! τ ἴθ] πὲ {πον 
ΓΘ ἈΠΆΡ]6 ἴο ΤΌ Πάρον ἴῃ ΠΡ] 5} ἰο ἐμοὶν βαςἰβίαο- 
[ἴοη. Βαῦ ἴῃ καὶ ---δὲ, δέ ὈδΔΥΒ ροπ ὁ ἄρτος---τὸ 

σῶμα, δ 5Βῃοι!ὰ θ6 ὀχρυοββοα δου ἰμ ο]ν ἴῃ ηρ- 
Ἰι8., [Ιπ “γοᾶ, ἀπ {Π|ὸ Ὀυθδα,᾽ ὅζο., γϑα, Β66Π18 ἴὸ 

Ὀθαι ἀροπ {π6 0]. βοηΐθηοο ὑππαῦ [Ὁ]]ονγ8, ἀπ ποὶ 
ΡΟ “ Ὀγοδα᾽ απὰ “ Ὀοάγ᾽ ἴῃ ραγίϊοι]αυ. 

ἀουίηρ. 
ΤΊ γ α]6.., Ασπιοη,, αθονρ,., Δ. βάχοι, απ ΜΙΟπΊρ,, 

το Πον οὐΪν καί, ἱτ ἀπ Α. Υ.; θὰς ὅγυ., Αὐδρ., 

Β6ι., ὅ]αν., Ῥοῦβ,, ϑδμ!4., ἀπὰ Οουμῖο, τοπᾶοι 
"ἢ" 
ὁξ 

ααϊξο 1 {6 }]Π Πρ 0 16. 

-- δὰ {πόοβο. 

1 18, 1 Μ}6}1 πον, ὁπ6. οἵ τΠ086. ἱπηαπηθυΆ} ] 6. ἴη-᾿ 

Υοῖ, οου-᾿ 

Βιἀουῖης ὑπὸ αἰ ούοποο οἵ Ἰάϊομι, ἴδ 18. ἃ ἴαὶν τοπ-᾿ 

Ἰἀϊουμ δ ον. 

γεν. ὅ2. 

--ἰμάχοντο----ἰἐβίτογο,᾽ ΑΟΥ.; “οοπίοηπαοα;,᾽» ΚΒ... 

ΤΙΘ αἰτογαϊίομ. ἰβ ΠαΡαΪΥ ποοοβϑανν : " ϑίτονο᾽ ἰβ᾽ 
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ΠΤ 68. 

- οὖν--- ἐΠοη,᾿ Α, Υ΄.; “ἐποτοίογο, ΚΕ. Υ.-- 
Ὀεξξον, 

γεν. 84. 

---ὁ τρώγων ---ἰ“ ψΒο80. οαίοίἢ,᾽" Α. Υ.; “86 {μὲ 
οαίοιη,᾽ ἢ. Υ.--λσειίου. 

Νοπημιῖβ,} 11. 3. 15. 

--ἀμὴν ἀμὴν λόγος ἔστω, 

εἰ μὴ σάρκα φάγητε γλυκύ τε καὶ αἷμα πίητε 

υἱέος ἀνθρώπου, ζωὴν ἔχετ᾽ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς. 

ὃς δέ κε σαρκὸς ἐμῆς γεύσαιτο καὶ αἵματος ἀνὴρ, 

οὔποτε λήγουσαν ζωὴν πανακήρατον ἕξει, 

καί μιν ἀναστήσω ὅτε λοίσθιον ἥμαρ ἱκάνει. 

δ,. ΟἸΠγυβοβίοπι. Θβρθοί!]ν μοι] θ6. τοδὰ οα (8 
οπαρέθν.2 ᾿ Ἐπ τλτοος 

χινῖ!, 

γεν. δ7. 

-- ἀπέστειλέ με ---““ ΠΑ βοπὲ πιο, Α. Υ.; ““βεπέ 

π16,᾽ Β΄. γ.---ἰιοῦα οογτθοῖ. Υ̓ξ 566 ποΐϑ οῃ υ. 39. 

--διὼ τὸν πατέρα----“Ξ Ὀγ {π6 ἘδΙΒον,᾽" Α. Υ.; “Ὁγ 

ἤθᾶϑοη οὗ {πὸ Ταιπον," .. Υ΄.--δι ἐμέ--- Ὀγ της, 
Α, Ψ. ; ““ὉγῪ τϑᾶβοῃ οὗ πι6,᾿" Κὶ, Υ. 

Α. Υ. δπὰ ᾿.. Υ. τπθᾶη ἐπ βάπιο ἐμίηρ; Βαὲ Ἡ. Υ, 
ἰἴ8 ἔπ τηονο ΘΧρ] ἰοῖξ ἀπ ἐπ Βοέζον Ἰπτ  ὐέϑα οἵ {π6 
νο. “Διὰ τὸν πατέρα, “ ὈΥ ΠηΘΔΠ8 ΟἹ᾽ γδᾶβοη οἵ ἴΠ6 
ῬΑΓΠον,᾿ ἃ8 ἴῃ Ποιηον,3 Ἰ ΜΕΝ 

Χ, δΊ1᾽0, 

κεῖθι δὴ αἰνότατον πόλεμον φάτο τολμήσαντα 

νικῆσαι καὶ ἔπειτα, διὰ μεγάθυμον ᾿Αϑήνην. 

δηα Δ βομν 8,1 ἀνέρος 
ὁρᾶτε δεσμώτην με δύσποτμον θεὸν, 

τὸν Διὸς ἐχθρὸν --- 

διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 

Δῃα ἴῃ {18 ραββαρσο οἵ Ρ]αΐοῦ νυ ποτα διά τε ἐπ ἀοο, εὐ δου, ἰπ. 

ἰ8 Ῥ]δοοα ἴῃ σοπέγαϑε νυ ἢ ἃ ἀαξ. ὃς ἂν αὐτὸ τοῦτο 
διαπράττηται ἢ φθόνῳ διὰ φιλοτιμίαν ἢ βίᾳ διὰ φιλονεικίαν 

ἢ θυμῷ διὰ δυσκολίαν ---' Ὀγ τϑάβοι οἵ. ἢ 

Υοὲ “ θϑοδυβο,᾽ 1.6. “ὈΚ οασβα οὗ, νουϊὰ 6. ἃ 58{}}] 

Ὀρέζοι τϑηἀουῖης οὗ διά ο. ἀδο. ἀοορονάϊηρ ἰο ἔπ ἀὸ- 

Ππιίοα οἵ Θεόδωρος, δ--ἢ δὲ διὼ, γενικῇ μὲν ἐν ἐρ- ε γραμμ. 
εἰσαγ.».3»}. 

α ἰ- δά. ὅάμνια. γειάν τινα, ἣ τὸ μέσον δηλοῦσα. αἰτιατικῇ δὲ, 

τίαν. διὰ σὲ ταῦτα γράφω κ.τ.λ. 

γεν. δὅ8. 

-ὁ ἄρτος---. τ[Παὲ Ὀτοαᾶ;,᾽ Α. Υ. 

Ἀ. Ὑ.---δοὸ ποίε οὶ οἷν. ἰ. 8. 

-τὸν ἄρτον τοῦτον ---“ οἵἁ {118 Ὀγοδα,᾽ Α. Υ͂. ; “ ἐμὲ 
Ὀτοδά," ᾿ὶ. Υ.--ἰλοϊίον. 

--- καὶ ἀπέθανον --τἶδο ν 

; “δ Ὀτοδὰ,᾽» 

. 49. 

γεν, 60, 

--ἀκούσαντες --- “Μὰ ἔμον μα πραγ," Δ. Υ.; 

ἐγ μθὰ ἴπον ποατα," ΠΟῪ. 
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“Ἡδνίηρ πραγ νου] θα 5.1] θάνοι ὑπ αγθοῖι. 

-πσκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος---“ [Π18 15 ἃ Βαι 

ΒαυΙηΡ.,᾽ Δ. Υ. ; “(815 βαυηρ' 15 μαυα,᾽ Ἡ.. Υ.. 

Ἡ. Ν. 15 ποῦ ᾿ἰἴογ] ὑπᾶπ ΔΑ. Υ.; θα 16 ἀοοβ. ποῖ 

τοδα 50 ψῈ]]}. 

ἐπ: 61" 

Εἰδὼς δέ---““ὙμΘη. 7168ὰ5 Κπον," Α. Υ.; “Βαϊ 

δεβαβ Κπονῖηρ,᾽ Ἀ,. Ὑ.---ὐοίίοι. 

-ῦτι γογγύζουσι ---““ {πα0---τηαττηπνοά," Α. Υ͂.; 

“ὙΠαῦ -τοῦνοῦθ πα πη 6;,᾿ Β.. Υ᾽.---θοίίον. 

Ἠδῖ8 {Π6 Ρ 68. πηι θ6 ταπάθρθα Ὀγ (Π6 ραβὺ 1" 
ἘΠΡΊ5η. 6 Πᾶνα {815 ἴῃ “ νγιθ᾽ ---δη γν8 αἰἶβὸ πᾶνε 

{Ππ6 ρυθβθηΐῦ οἵ ἀπγαίϊοη ἴῃ “πα υ ΠΡ] ηρ᾽.ἢ 

γι. 62. 
᾿Εὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ---““ Πλαΐ ἀπα 

1 γα 588}} βθ6 {Ππ86 ϑοῃ οἵ τηδῃ,᾽" Δ... ; “Πα {πθῃ 

1 γε 5ῃοι]ὰ Ὀθμο] ἃ ὑπὸ ἕοη οὗ πιδη,᾽ Κὶ. Υ.---θεέίον. 
᾿Εὰν (εἰ---ἄν) νι 8.0]. οαπποῦ θ6 τοπαουθα Ὀν 

“Ἰ γ6 51|8}},᾽ ΔΙ Ποαρὴν 1Ε τηᾶγ Ὀ6 βαϊᾷ {πᾶῦ “1 γα 
58.4}}᾽ 1π|}0}165. 1658 ἀουθὲ {Πδῃ “1 γα μου]. Βαξ 
{Ποῖ 15 πὸ ἀοαθὲ ἴῃ ἐάν, ΔΠΥ πηον8 πᾶπ ἴῃ {πΠ6 Πκὸ 

Ῥαββαρο, κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, ΜΕΙΘῊ ἱΠηΡ]168 

ἃ ἰαΐαγο ονθηῦ. Υ̓Θα]α ἦν Παῦ (Ποη 1Γ γα τοῖα ἴο 
Ὀ6ΠοΙ ἃ ἐπα οι οὐ πιδη,᾿ 6 Βοίέον ὃ 

--ἀναβαίνοντα ---““ δδοοπα πρ,᾿ Δ. Υ. ; ““ ἀβοοπάϊπρ, 

1Ρ, Β. ν. 

ΤῊΘ Ργ65. ραγέ, 18. θοξξον ; θαῦ “ τπι|ρ᾽ ΒΘ61η8. ἀππ6-᾿ 

Θαβϑανγ. 866 οἷ, 1. 51, ““ἀβοοπάϊηρ; δηα ἀοβοοπα-, 
ἴῃ; 1π|. 18, ““ δδοοηἀθα ἀρ (ο,᾽ ΔΑ. Υ'΄, ““ δβοοπαρα 

ἱπίο.᾽ Β.. Υ.; χχ. 17, “ποὺ γοὲ δβοθηεβά ἰο,"- 

Ἀδοοπα ἀπο. [Ιἢ {Π|8 νοῦ. Θ 2, “τιρ’ 8 ποῦ ἴῃ {Π6 

86 η86 οὗ “[ο᾽ Ὑ 10}, τη]ρηῦ θ6 Ῥοίίον, ον, βύγιου]ν 
ΒΡΘΑ ΚΙ ηρ’, “ἴ0 ἀβοθηα Ἂρ ΜΠΟΡΘ᾽ ΠΙΔΥ ᾿ηθᾶΠ ΤΆ πον, 
“ἴο 50θηα ἴγοιη {Ππ|6 ρ]αθα ψῃοῦο,᾽ {Π8 “ἴο [Π6 Η]δ66 

ΠΟΙ ;᾿ Ὀδοᾶιβο ἦγ ΠΘΥοἢ 18 ποῦ οονδοῦ ἴῃ οἰἕμον 

6886; ἴον ἴῃ οπ6 16 5ῃοι]α θὲ “ψἈΙ Εν, ἀπα ἴῃ ἐμοὶ 

οὔπο ἦν] Ποποο. Βαΐ “ ἀβοθηάϊηρ νν Β ΠΠον,᾿ που] 
ηοῦ 4, ΔΙΓΠουρ ἢ {Π|18 15. τυ μαΐ 15 τηθαηΐ ; θα “ ἀβοοηά- 

ἴῃς ἴο γι ογα, ταϊσηῦ Ὀς Ὀεϊίου. 

ΤμῸ Δ. 5, τπδῃπΠ6}" ὅιαηῖι ἃ] σι ζοηδα ΡΠ 6 δ} 

ΡΏ 7, πονγονον, Β6θ 5 (0 ἰανοαν θοῖἢ Α. Υ'΄., ἀπ ιν. 

| 

γεν. 68. ] 

-ὦὄ ἐγὼ λαλῶ --- {μα 1 Βροαῖ,᾽ ΔΑ. Υ.; “(Π4} 1 

μανα βροίκθη," ἢ Υ. 

Ἀν Υ. γοαᾶβ ψ ἢ ἔπ Οοά. Ὑ᾽ αἴ. λελάληκα. ΝοΠηα5,2 
τ | 

ὕθων δ᾽ ἡμετέρων ῥόος ἔνθεος οὺὃς ἀγορεύω μυήω ἡμετερ ῥύος ἐνήεος ους γόύρένώ, 

ζωὴ ὁμοῦ καὶ πνεῦμα πέλει, καὶ ἐτήτυμος ὀμφή. 

5. Ογη}, Κι’, ΟΠ νγβοβίομ, ἀπ 411 ἔπ ΟἹά ᾽ οιβίοῃβ, 

οχοορὺ (ἀθου. ἀηὰ ΤΠ ΘΟρΡἢγ]αοῖ, νΐο πᾶν {πὸ 

ΡΓΘβοηΐ, τοδά λελάληκα. 

ΡΟ ΩΝ 
τούτου ὁὴ 

--- πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν --- ““ἐΐοῃ ἃν βριυἱῦ, ἐλον 

816 Ἰπ|ς,᾿ Αὖ Υ. ; ““ἀὐὸ βριυἱδ, ἅτ Π|ς,᾿ Β.. Ὑ.---ὐειίον. 

γε γ. θά. 

--καὶ τίς ἐστιν --“ψῆη0 5ῃοι ἃ θοίταν μἰιη,᾿ ΔΥ͂.; 

ἐγ }Π0 10 νγὰβ {πα 5Βῃοι]α,᾽ ἢ. Υ᾽.--Ἰθοῖίον. 

Ὑοῦ “0 Π6 ναβ᾽ νου θ6. θοίίον 1 Ὁ τγοῦδ ἃ85 

Ἰ]Ἰοπηδίϊο ἃ5 “ΠΟ Ὁ γνᾶ5.ἢ 

γὲεγ. 6ὅ. 

-διὰ τοῦτο ---“ {πογοίονο," Α. Ὑ. ; “ον [Π15 σαιβο,᾽» 

Ἐ. Ὑ.---Βοῦίθν, δβρθοῖ!]ν αὐ {πὸ Ὀορὶππΐπρ οὐἨ {Ππ6 
Βθηΐθηοθ. 

--εἴρηκα ---ἰ Βα14 1,᾿ ΑὉ Ὑ.; “Πᾶνθ 1 β814,᾿ ΒύΥ͂.. 
ποεῖρμῦ. 

---ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ----““ ἀχοορύ 10 γγ6 16 βίνθη 
ππηίο μ1π|,᾽ ΔΑ. Υ΄. ; ““οχοθρῦ 10 πᾶν Ὀθθη βίνθῃ τπίο 
᾿  ἐνον Πτὴν Αγ 

“Ἐχοορῦ ἴὲ Ὀ6. βίνοη. Βἰμη,, τηρηῦ θ6. θείου, 
Νοπηιῖ5 δα ].} 

εἰ μὴ ἀφ᾽ ἡμετέροιο θεῷ πεφιλημένος ἀνὴρ 

τοῦτο γέρας δέξαιτο χαριζομένοιο τοκῆος. 

γεν. 66. 

-ἐκ τούτου---“ Βγοπὶ {παὐ ἐΐηι6," ΔΑ. Υ.; “ὕροπ 

15, 0 Υ. 

ΝοΊΠι5, οὗ χάριν. ᾿Εκ τούτου 15 ῬγΌΡΕΙΪν “ ουὐ οἵ 
{Π15᾽ {ἰπ16, οὐ᾽ Οἰποαπηβίδηοο, ἀπ {ππ8,Ὰ ΠἸῸΠῚ {ἢ 18 

ὁ 186, ΟἹ' “ [ἸῸΠῚ {Π|18 πηομηθηΐ. 5. Τῦ ΟΡ ΘΒΡΟΙ ΑΒ ἰο ἐν 
τούτῳ, 6.5. ἴῃ ΧΘΠΟΡΒΟΙ,; ἐν δὲ τούτῳ με ἔπαισεν ὁ 

διδάσκαλος, γν Β]Ο., ΒύνΙΟὐΠν ΒρθαἸκ Πρ, 15 θοίτοιυ τη ἀθυοά 

“ἀροη {Π|8,᾿ ἐμὰ ἐκ τούτου ν}110}}, ΟΧΡΥΘΒ568 ἃ τ βα] 
ΟΥ̓ σοηβθαιθηοο, Υ βπά ἐκ τούτου ἴῃ, ἃ5. 10 ψ6 6, 
ΒοΙΠ 56 565, ἴῃ Πογοαοίιβ,5 Σκύθῃσι δὲ ὁμιλήσαντά μιν 
ἀκρητοπότην γενέσθαι, καὶ ἐκ τούτου μανῆναι. --- 

ἡκόντων τῶν Σκυθέων ἐπὶ ταῦτα--- μαθεῖν τὴν ἀκρητοποσίην 

παρ᾽ αὐτῶν ἐκ τούτου δὲ μανῆναί μιν νομίζουσι 

Σπαρτιῆται" ἔχ τε τόσου κιτιλ. [Ι͂ἢὶ {π6 ἢνβύ Ἰηβίδηδα 

ἐκ τούτου τηὯγ γτοίθι" οἰ Ποῖ ἴο ὁμιλήσαντα, οΥ" ἴο ἀκρη- 

τοπότην γενέσθαι, ἀηἃ ἴῃ {Π6 βοοοπά Ἰηβίδποο 10 ΤηΔΥ 

Αἶδὸ τοίου οἰπον ἴο ἡκόντων τῶν Σκυθέων ΟΥ ἴο μαθεῖν 

τὴν ἀκρητοποσίαν, ἃ {Ππ8 10 την Ὀ6 ΤΠ οΡοα οἰθ πον 

“ΡΟ πὶ {Πᾶ0 {ἰπ|ο,᾽ οὐ" “ ἴτομι {815 σαβο, [ἢ ΧΘΠΟΡΠοη, 

ἴῃ ΠΟ ἐκ τούτου ΟΟΟΙΥ8 ΝΟΥῪ Οἰθη, νν6 γοδαῦ ᾿Εκ 

ὁ ᾿Δστυάγης ἐπισκώπτων, “ἴῃ ΘΟΠΒΘΟ ΘΠ 6 

οὗ {Π||8᾽ αὖ {πὸ βίβῃῦ οἵ Ογυῖβ ἰαἸκῖπρ; ἥ'δοα᾽β ῥΙδδο; ἐκ 
τούτου δὴ ἀνήγαγεν ὁ ’Δστ,.Ἴ “οῃ {πᾶΐ δοοοιηΐ,᾽ ὅζο., 

μέχοι μὲν δὴ ἐξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς οἱ παῖδες 

ταῦτα πράττουσιν" ἐκ τούτου δὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρ- 

χονται,5 “ ἴνοπι {Ππαῦ Εἰπηο,᾽ ἅς. 80 {πᾶῦ 1ῃ {818 Ῥ]δδο 

{Πη6 ΔΑ. Ὑ΄. “ἴτοπλ {Παῦ {1π|ο᾽ 18 τἱρῃί, ΤῊ ΚΒ. Υ. 

“ἀροη {Π15,᾿ ΠΟυ ΟΥ̓ ΟΙ", ΤΡ} μά 58. ἃ8. θοίηρ Ἰἀϊουπηδίϊο, 

θὰ: βιγιοεν βροαϊπηρ, 1 15 ποῦ 80 τη 0 ἢ} θοίίοι {Π|Δη 
! , 

Δ... 8 ἴο "6 ἃ 108] ᾿πιριονοπηοηΐ, 

11.242. 

3 ῬῸΥ {πὸ 
ΒΟΨΟΥΑΪ ΤῸ }- 
ἀουῖηρβ οὐ 
{πο ΟἸά Κογ- 
5Β[0 15 566 {Π6 
ΤΥδη5]ἃ- 
Το 5. 

3 5οο ποῖ 
ὁ (ἢ. χῖχ. 
12. 

4 Οὐτορ. ἰ. 
Ὁ, 17- 

δ γνἱ. 84. 

5 ΟΥτΌρΡ. ἱ, 
3,10, 

7 1ὰ.1,4,24. 

Β1,, 8. 



σπλρ. 

1 566 ποίς 
οἡ οἷ. ᾿. 43, 

3 866 οἷ). 
χὶ, 27. 

4 Βοθοῖ, . 
10, Νοίο οἱ 
“νει θ55," 
Τοτῖπο 86 οὗ 
ἔγνωκα, 
οἶδα, ἄσς., πὶ 

ἃ Ῥγοβοηξ 
ΒΘΏΒΟ ; 8150 
οἷ, νἱ. 14, 

5. 5, Μαπίϊ. 
νἱ. 5, 32, 

5 χχί!, τ. 

γ1 ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊἙ ΘΟΒΡΕΙ, ΛἈΟΘΟΒΘΙΝΕ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. 

Ψεν. 67 
-μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ---- Μ}}} γο «180, Α. Υ.; 

“γα γα τῃϊπαε4,᾿" Κ.. Υ.} 

Βοίι αοιμ. Φ5 ΨΊΔΕΙ͂Ψ, ἀπὰ Δ. 5. Ργ.}16 το, 
ἕανοιιν Α. Υ. 

γον. 68. 

᾿Απεκρίϑη οὖν αὐτῷ ---“ ΤΊιο ϑίπποι Ῥοίον ἀηβινουθα 
δῖ), Δ. ΎῪ., χα Θοι., Ἐπ μ., 51αν., θα Α. ὅαχ.; 

“«δηοη ΡῬοΐοι" ἀηϑινουοά ἷπι," ἢ. Υ., σι Οοά. 

γαὶ., Αὐπιθπ., ΜοιαρΙ., β6μ1., 8 γ.., Ῥδῖβ., Αὐδῦ.) 
δὰ αφουρ. Νοηηιβ,2 

καί οἱ Πέτρος ἔλεξε, βοώμενος, οὔνομα Σίμων, 

πρὸς τίνα φέρτερον ἄλλον ἱκάνομεν ; 

---ῤήματα --- “τι νονά5,᾽ Α.Ὄ. Υ., ΒΥ, ᾿πβοῦῦ {Π6 

ἀοῦ, αὐὸν νυ ΒΟ ἰβ ποῦ ἴῃ {Π6 ατεοῖκ. 

γον. 69. 
-πεπιστεύκαμεν ---““ νι θε]ϊονο,᾽ Δ. Υ'΄.; ““νὸ ιᾶνθ 

Βεϊϊενεα," ἢ. Κ΄. -τουιαμ, 
Ἐ.. Ὑ. 15 θοβί, θθοαιβα “γὸ πᾶνο Ὀε] ον, ΓΠοὰΡ ἢ 

ἃ Ῥαϑύ ἔθηβο, γϑῦ ἱπι0}165. θ6] ἰοῦ ἴῃ Ῥίον αὖ {86 {{π|6 

[6 Βροῖκ.ἕ 
--καὶ ἐγνώκαμεν ---“ Δη ἃτ6 5ιγο,᾽ Α. Υ. ; “8πά 

Κηον," Κ. Υ. 

ΤῊβ 15. αἶβὸ ἰρμον οχριοββοὰ Ὀγ {π6 ῥρτοβοπΐ, 1 
ἐγνώκαμεν 06 τομάονοα Ὀν “το ἱκπονν ;᾿ θα 1ξ πᾶν 4150 
τηθδ “ψΜὸ ἰᾶνο ἀβοουαϊποά,᾽ οὐ “ ἀπαονβίοοα. ΤῊΣ 

ΤΟΑΒΟΠΪ Πρ’ ΠΡΟ {παΐ, “ ἀβοουίαϊ πο {μαΐ,᾽ ἕο. (ϑεὸ 

4150 οἰδρ. 11. 94, γ᾿ Ποῖ πιστεύειν, [ΠΟΘ ἴῃ ἃποίμοῦ 

8686, 15 Του πα 1} γιγνώσκειν.) Ξ'0 4180 ἴῃ {818 

Ρᾶββαᾶσο, ἐγνώκαμεν 15, γ6 Πᾶν “ ἀβοουξαϊ πο, νν μᾶνὸ 

ἐηδάο ουΐ,᾽ “πἀπαογβιοοα ;) “ν6 πᾶνο Ἰοαγηξΐ ἔτοπὶ 6χ- 

ῬΟΙΊΘΠΟΟ ;᾽ 88 πὶ ΒΌΡΠΟΟΪ 65, νυ μθὴ ΤΙ οπιθββᾶ ΓΟΡΤΌΔΟἢ 68 
ΑἸ]αχ ἴον μῖ5 πορ]θοῦ,, 

ἔγνωκα γὰρ δὴ φωτὸς ἠπατημένη, 

καὶ τῆς παλαιᾶς χάριτος ἐκβεβλημένη -- 

γιγνώσκω ΒανΙΠρ’ ΠΟΙῈ {Π6 56η86 ἴῃ ψ ΒΟ Ρ]αΐη- 

πολλοὺς τῶν ᾿Αθηναίων οὐ γιγνώσκω: Τα ἀἰδοὶρ]68 

τπογοίονο βαϊ4 ἐγνώκαμεν; ποῖ ΟΗΪΥ οἴδαμεν, θαξ, “τ᾽ 6 

Ἰζπονν 1 οἡ Ῥτοοῦ ροβιζινο, [Ὁ ΟἿΣ Οὐ βοῖνοβ.᾽ ΤῈ6 
ΔΑ. Υ. “νι ἅτ βιιγθ,᾿ 15 ποῦ αν ἔγοτῃ (ἢ βξθῆβα οἵ {π6 

ΟΥ̓ ΘῚ ΠΑ] ; Ὀὰξ {πὸ Τὰ. Ν. “νὰ Κπονν,᾽ βαϊὰ τ ἢ ῬτΌρον 
ΘΙ Α515, 18 ἃ βοοα τϑηάουηρ.. 

γεν. 70. 

--οὐκ ἐξελεξάμην ---ι ἤν 1 ποῖ οἰοβθη,᾽" Δ. Υ. ; 

“414 1 ποὲ οἰιοοβο," Ἀ.. γ΄. ---θοιίου. ᾿Εξελεξάμην, 

“Ἱ ομοβο ἴον Μγϑβεϊ , 

γε: 71: 

--οὗτος γὰρ ἤμελλεν αὐτὸν παραδιδόναι ----“ ἴον 6 1ξ 

γγὰ8 ἐμαῦ 5ῃοι!α θοίναν Πἰπι,᾽ Α. Υ. ; “[ῸΣ 1Ε γᾶ 

Βα ἐπαξ νγὰβ δθοαΐ ἴο θοίταν μϊηι,᾽ ἃ. Υ.. 

Τῆς Α. Υ. 5. ἔπ θεϑὲ τοπάογίησ, ΔΙ μου ἢ ποῖ 
πίστις ἴοοῖς ρῥΙαθα αὖ ἃ οουίαϊη ἀθβηϊία {ἴηι {Π|ξ τγαβ. 

Ραϑέ, Ὀαὲ ἰξ Ἰαβέθα ἀρ ἴο {πὸ ὑϊπι Ῥυθβθηΐ θη δ. Ρρίον. 

ΒΡοΪκο, ἴῃ 105 οἰβρυϊηρ οὐ᾽ τοβα]ε, γνῶσις. 
{Πποτοίονο νν6}} βαϊὰ ἴῃ ἐπ ρουΐθοῦ μὰ Οὐθοῖς, ἀηα 15 
ΘΠ ΌΆ]]Υ τ 6 }} τοπάονοα 80 ἴῃ ΤΠ Ρ] 5}; ν Β1|6 ἔγνωκα 
ΜΒ ον μὰ8. δὰ ἸΠπουοῦ 860η86 οἵ {Ππ6 Ῥγθβοηΐ ἴθηϑο, 

ἰβ. Α]50ὸ ψ6}} τοπάθυοὰ Ὀγζ {Π|ὸ βᾶπηθ ἴθηβο οἵ {π6 νοῦς 
ἐἴο Κπον᾽ ἴῃ ΕΠ 5}; ἴον δοίπα] Κηον]οᾶσο 15. {Π6 

Πιστεύω ἰ5᾽ 

αυϊές οχαοί. ΖΤα6αβ ᾿βοαυοῦ τνὰ8 ποῖ “θοῦ ἰο 
θοίναν μἷ8. Μίαβίον, θθοαιβο ἔμ 686. {πη 8. ἴοοῖ ῥΪδοα 
αἱ Οἀρουπδαηι δ {πὸ ὁπ οἵ {Π6 βθεοομα ψϑᾶν οἵ ΟΌΓ 
ΒΑνΙΟῦ 5. ΠΝ ΠΙΒΕΓΥ ; ὁη6 ΨΠΟΪῈ γᾶν Ὀείοτε Η!β 
Ραββίου. Βαϊ {π6 τηθαπὶπρ οἵ ἤμελλεν 15 (πὲ δ 4α8 
γγὰβ ἔπ οπ6 Ψ}0, αὖ Βοπι6 [αξαγα {ἰπ16, τγὰ8 ἰο Ὀοῖταν 

μἰβ Μαβίου. Τῆὰβ ἴῃ Ῥ]αΐο,3ϑ χρῆ διανοεῖσθαι, τὸ 

πρεσβύτερον ὡς οὐ σμικρῷ τοῦ νεωτέρου ἐστὶ πρεσβευό- 

τΌ8.}} οὗ ῥγονίουβ Ορθιδεϊοη5 οἵ {πὸ τηϊη. Νὸ οπο, 
πιονγονον, θὰ: ΒΟ ο αν 8. ἃ8. δοοιναίο 88. πὸ Πλον βο 5 

Βῃονν {ποιηβοῖνοϑ ἴο θο, τοῦ ἃ τηαῖζο Βα ἢ ἃ ἀἰϑεϊποίίοη. 

δια νὰ πᾶν ἐγνώκαμεν ἀπ πο οἴδαμεν, (ον. 
οἴδαμεν νου ποῦ πᾶν ὀχρυοββοα {ΠῸ οογίαϊην οὔ . 

Οἷδα, γα πᾶν θοίουο τοιηδυκοα, Ἀ]ΠΠ16 5. 1Ὲ᾿ 

15 ἴο εἴδω, ἴδω, πιθδη5 “1 ΚΠΟΥΝ,᾿ 88. ἃ ΠΙΟΤῸ ῬΡΟΓΘΘΡΈΪΟΙ 

ΨΊΓΠΟὰς γΘΑΒΟΏΪ Πρ’ ΟΥ᾽ ΤΟΒΘΔΙΌΝ, {παΐ 18, “1 ρογοοῖνο, 

ΕἹ 860, οὐ “1 πᾶν β66ῃ,᾿ οἰ τιον νυ τε {Π6 Ον 68 οὐ τς 
{16 τηϊη, ἀπά 1 ἤανο ποῖν {Ππ6 ᾿πηργοββίοη οἵ παὶ Τ᾿ 
πᾶν ἐλ5 βθθη. Τ85 οἷδα 15 ῬΙΌΡΟΥΪΥ πιβοα 1ῃ 560} 

πίστις. 

ῬΑβϑαρο8 88, οἷδε πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε 

τούτων πάντων, ἴον ΘΟ 8605, Κπονβ ἰπξαϊεῖνο]ν ; 
οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, δ ννα Ἰπονν {τοτι ΠΘΆΥΒΑΥ ; δ νου, 

18, Γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς, Εδυβ Κπονίηρ ποῖ οΪν ἰῃ- 
{αϊεῖν ον ἃ5 ον, ἰδὼν, θὰ: ὈΥ τναἰο θη: {Π|6 Ἰπ ἈΠ ΠΟΥΒ. 

84 πνονβ οἵ ἔποβο 0 δἀάτοβεο Η πὶ, απ {1}5 

μένον, ἔν τε θεοῖσι καὶ ἐν ἀνθρώποις τοῖς μέλλουσι 

σώζεσθαι καὶ εὐδαιμονεῖν, “ΜΟ αἴ ἴο ἵνα ἀπᾶ ἴο 

οοπτῖπαθ ΠαρΡΡΥ.ἡ Απᾶ Βορ οοΪοβ," 
ἔξοιδα γάρ νιν, παντὸς ἂν λόγου κακοῦ 

γλώσσῃ θιγόντα καὶ πανουργίας, ἀφ᾽ ἧς 

μηδὲν δίκαιον ἐς τέλος μέλλει ποιῶν. 

“ἢ ἐπ οηα,᾿ ψπθηθνοῦ ὑπδὲ σοτη68. 

ΒΡ ΙΥ “αἶα Γαξατο,᾿ ΕΠπαν νυ Β] οἷν 15 σους, οὐ ἴο θὲ ; 

Τὸ μέλλον, ἰ8 

τό τ᾽ ἔπειτα, καὶ τὸ μέλλον, 

καὶ τὸ πρὶν ἐπαρχέσει. 

Τῆὰ5. μέλλειν τηᾶν ἰαϑὲ δὴ ἱπἀοῆηϊξο ἴογ πη. ἕο βᾶγβ8 

τὸ μέλλειν, -οαηὰ ΤΕμπονἀἰἀ68,7 
. ν Δ ὯΝ " ᾿ “" " ’ ᾿ Νιν 8 

καὶ τὸ βραδὺ καὶ μέλλον,--ο-Οῶλ τῇ γνώμῃ μειζόνως ἐσέπειτα 

Πατρί 65,5 μακρὸ 

ἔμελλε πράξειν, -τοδη ἃ Βορμοοὶοβ,9 

ἔμελλες, τάλας, ἔμελλες χρόνῳ 
ΝᾺ ΝΨ δυ»ἭἍἌ , ᾿ 

στερεοφρῶν ἂρ ἐξανυσειν Χαχὰν 
- , " " 

μοιρᾶν ἀπειρέσιων πονῶν. 

ΒΡΟΚΘη. ΘΕ] ΘΠ 65:11 488. πι568 1 ;2 τοὺς μὲν λόγους τοὺς ᾿ 3 Τπυογά, 
ι. 86. 

51». ἰχ. 
1, οὐ Κ΄. 

4 Ῥιοοῖ. 
407. 

» Δηΐᾳ. 
δι]. 

“ Βδοοῦ 
377. 

71, 53. 

5 10|Δ.}. 
130. ἥτοι 
ἐνεστῶτι 

χρόνῳ ἣ 
μέλλοντι-- 

τὸ ἔμελλον 

συντάττου- 
σιν οἱ ᾿Αθη- 
γναῖοι. 
ῬΈΏΓυτ ον, 
Ἐρίε, οἱ. 
1οὔ, ν. 5886. 

ῬΆΑΙ. 025. 



70 ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΞΒ ΘΟΟΒΡΕΙ, ἈΟΟΟΒΘΙΝΟ ΤΟ 5. Ζ0ΗΝ. 

ῬάΑΓΟΓΡ,. Υἱ. 
Ῥ. γ46. 

4 500 ποΐς 
Ἰ ο (ἢ. νἱ. 2. 

5 ΟΥ.Ρ. 
202, 3810} οὐ, 

Ῥ. 
7 Τοϊά, 
61. 

Τῇ 5.0 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚ5. ἃ5. ἴΠ 688, 4150, οὐδὲ μελλήσομεν 
ἘΠΕῚ έ λδικεῖν -- πρέπε ὺ " - τιμώρειν, --μέλλοντας αθικειν -- πρέπει πολὺν χρῦνον 

βουλεύεσθαι,2-- μέλλειν Πὰ5 {Π6 56η86 οὗ “ θοϊηρ; ον, 

« ἀε]αγ τη ρ;,᾽ “ Ἰποπά!ηρ; ἴο,᾽ “πᾶπιὶ γουθαπὶ μέλλειν, 

βᾶυ5 ἃ βιυθδΐ β0Πο] Αι, Ὁ “τηαχὶπιᾶπὶ ἢαθοῦ οατη γ 6.018 
θέλω, διανοοῦμαι, ἔοικα, ὀφείλω, ἐλπίζω 5151} ]Π61η.᾽ἢ 

50 {πα οἰ ν {πὸ Δ. Υ., “τΠαῦ 5ῃοι]α Ὀείσαν Η πηι, 

τηδν βίδης, οὐ 1{ πησῦ θ6. δἰ[ορθα ἰο, “ἴον 10 ννὰβ. ἢ8 

{πᾶὉ νγὰβ ἴο θοίγαν ΗΠ μη], 1 “ νγαβ᾽ ΘσΟαν Πρ; ΟΥ166 1η 

{818 βεπίθμποθ, ἀϊα ποῦ πιᾶκα 1Ὁ ἸπΔ τ] 5510], 

ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 

, γεν. 1. 

Καὶ---μετά---““ ΑΥἴον,᾽ Α.. Υ. ; “Απᾶ αἴτεον, Π. Υ. 

-ἐν τῇ ’Ιουδαίᾳ ----““ ἴῃ δοντν,᾽ Α. '. ; “ἴα δυάα, 

ἘΝ. γ.---ροίζον. 

γε: 8. 

--θεωρήσωσι ---ϑϑο ὁΠΔρ. νἱ. 19. 
--τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς-τ-- (ῃ6 μοῦ κβ {παῦ ποι 

ἄοεβι," ΑΟ Κ.; “ΤῊν ποῦκβ 16. πο ἀοοβί,᾽» 

ΒΟΥ: 
Α΄. 15 θεβέ. “Τὴν γον ϊβ νΒ]οἢ Του ἀοοϑι 18, 

γγ6 Πᾶν 566η,} 8η αβίθιη ἸΔἸΟπῚ; Ὀαὺ 1 ΠΡ 5} 11 
γοδβ {πκὸ ἃ ἰδαίζοϊοσν, Ὀδοᾶβα {Π6 ΜΟΥ 5. ἃ ΠΔἢ 

(065 16 Ἀ5ΒΈ ΓΘ Ϊν ἢ]5 ΟΥ̓. 

ψεν. 4. 

----αοὐτός ---““ Π6 Ἀ]η1561,᾽ Α.. Υ. ; ““ Βιπιβο], Κ. Υ. 

--ὐοίίον. 

---εἰ ταῦτα ποιεῖς---““1 ποὺ ἀο {ποβ6 {π]ηρ8,᾿ 

ΑΟΥ. ; “Ἴἴ ἔποὰ ἀοοδῦ {Ππ686 {Π|ηρ5,᾿ ΒΚ. Ὑ.--οτιρ μι, 

ῬῸν Ποῖο ὕπο 15. πὸ ἀοαδέ οἱ ΘΟὨ ΓΙ ΠΡΌΠΟΥ ; 1{ 18, 

ἐβίποο Τποὰ ἀοοβὲ {Π|686 {π]1ηρ5.᾿᾽--΄ ΤΠ 15 {πο οΐουο 
ΤΊ ΕΠἸῪ σοηδύνιρα νυ] {πὸ Ἰπἀ]οδίϊνο ; ἴον" [Π6 ἀοα]6 

Ῥτοβοπί 500]. οἵ ψ θοὴν ΤΠ μα]ον ΜΕ αΥΓαΥ Βροα 85 ἀ005 
ποῦ οχίβῦ ἴῃ {Π158 Ρ]δθο. 

-- φανέρωσον ---- Βῆονν {Πγ8617,᾽ Δ. . ; ““τηδηϊβοϑί 

{πγ86]Γ,’ ΗῸ Υ. 
ΤῊ Πὰ. Ὑ. 185 τηογο βύγιοα]ν οογγοοῦ ; Ραΐ (Π6 Α.Υ͂. 

ὙΥ1ΟΪΝ 15 ΒΆΧΟΠ, ΟΧΡΙΌ5565 {Π6 ΟὙθοὶς Βα {Π Ἰ θη Ε]ν νυ 6]], 
8ΠᾺ 15 ΠΟΙ ΤΌΔΟ Ϊν ἀπαονβίοοα Ὀγν {Π6 ΡΘΟρ]ο. 

γεγ. ὅ. 

---οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ----““ [ογ΄ ποῖαΠον ἀἸα 85. 

Ὀτοίμνθη," Δ. Υ.; “(ον ονοῃ Πῖ5 Ὀγοίῃγο ΑἸ ποῖ, 

Β.Ὺ. 

Το Τὰ. Ὑ. 15. οογυοοί. “ ΝοΙΈΠου’ 60}. ΤΟΠΪΤ65 

“ΠΟΥ αἴον 1, ΑΔ, ϑάχοη, Ναῦθῃ π6--πὸθ. Βυΐ 

Βοτα ἴῃ Δ. Ὗ. 1Ὁ βίδη 45. ἴῃ {Π6 [τ 1}1}, πα ᾿ποογγθοῦ 

Β6η86 οἵ “ποῖ ὄνοη. θὰ “ποιίπον, ΑΔ. ϑαχοη 

πδ΄ ὅ07., πᾶι}}6}}, “ποαίον,᾽ 1.6. “ποῦ οἰΓΠ6ν,᾽ ῬγΌποιη. 
Δα] θοῦ. πηᾶν βίαπα Δ]οπο,7 6.6. 

[παν, ὙΠ. 

Νε δό μὰ πάδεμ, ἤνπε ΠΔΌΡΕΠ] πὸ γὲ ΤΥ̓ΕπΘ 
Π6 Β6Π|6, πὸ ΡῈ }]Ὲπ6 πὸ 168}}.1 

“1)Ὸ ἴποὰ ποἰ πον ; ῥγαῖβο ἔμοι ποί {Πγ56]}, ἀμ οὐ πιϊπδΐθ 
ποῦ {πγ 861}. 

γι. 6. 

Λέγει οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς--““ΤΏΘη Δοδι βαϊα,᾽ Α. Υ͂. ; 

“6585 ὉΠου ον  βαῖ},᾽ ἢ. Ὑ.---θοιίου, 

68: 8: 

---εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην ----“ ἀπίο {}15 [δαϑί,᾽ Α. Υ. ; 

“ πηΐο {ῃ6 [δαϑι,᾽ Β΄. Υ. 

Π. Ὑ. οὐηῖβ ταύτην νι} Οοά. γαί., 5. Ογν]}], ἀπὰ 

5. ΟΠ γβοβίοιῃ ; θὰ. ΤΠ ΘΟρΡ ἢν ]δοῖ, ἀπ 8}} (πὸ ΟἹὰ 
γουβίοηβ, δχοορῦ {πὸ ΜΡ]. δηα βαμ]4,, μοι 

ἀριθ0 ΜΠ} Οὐα. Ὑαΐ,, τοη ον ταύτην. 

γον. 9. 

Ταῦτα δὲ εἰπών----“ὙΠΘη Ηδ μά 5614,᾿ Δ. Υ.; 

““Απὰ νη, Ν᾿. Υ.---θοίξον, 

γεν. 10. 

---ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ--““ἃ5 16 66 ἴῃ βεογοί,᾽» 
ΑΨ. ; “88 ἴῃ βϑβοῦεὶ,᾽ ΕΠ. Υ. 

Τῆς Δ. Υ. 15, 1 θ6]ονο, {πὸ πον Ἰἀϊομηαίϊο. “ Α8᾽ 

ΒΘΘΙῚΒ [0 θ6 60]. ἴῃ ὁπ6 ἃηὰ δἂν. Ἰὼ {π6 οἰμοι. 

δῦ: ΤῸ: 

---ἰν τοῖς ὄχλοις ----““ ΔΙΟηΡ, ἐπ ΡΘΟΡ]6," Α. Υ.; 

“ἐδιηοηρ; {Π6 τη αἰ] {π|65,᾿ Πὰν. Ὑ.-- πον σον θοῦ, 

Οἱ ὄχλοι τοίθυβ ἕο {Π|6 βοραναίθ οὐον 45 ἰὴ αἰ υθης 
Ρανῖβ οὐ «Ψθυτιβα] θη) ἀν ηρ᾽ {Ππ|6 [οαϑί. 

--οΟοὶ μὲν----ἄλλοι δέ---"ς ἔον: βοιηθ---οῦ μον 5, Α. Υ, ; 

“ἐ βρ1η6---ΟἰΠ6}5,᾽ ἢ. Υ. 

ΤῸ 15 1] ΡΟ Β51010 0 ΤΌΠΟΥ Ποδί]Υ μὲν ---δέ, ---ὐ Π]0ἢ 

ΤΊΘΔΠ), “80Π16. Οἢ {Π6 ὁπ6 Ππαηᾷ, οὔπουβ οὰ {Π| οἴμοι 

μαπα.᾽ “ον βομιθ 5816 ---ὐν 1] 6 Οὐ ΠΟ 8,᾿ 15. ἃ Ρᾶϊἃ- 

Ρα56, ἃπά ποῦ ἃ τη θυῖηρ. ῬΟΥΠΆΡ58, ἴὉ 15. θεβέ 
μὰ Ἡ. Ὑ., ἴο Ἰδοῦ 10 ἃοπθ. 

γεν. 14. 

Πδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης---““ ΝΟΥ ἀροὰΐ {πὸ 

πη ἀϑὲ οὐ {πὸ [οαβι,᾿ ΔΑ, Υ.; “Βα θη 10 ννὰ8 πον 

Ἔδο μιἱᾶβε οὐ {πὸ ἔοαϑι,᾽" Κ᾿. Υ. 

ΤΉο Βθη86. 15, “θὰ ψῃθη {Π|6 ἔδαβί νγὰ8. ΔΙ "οΔαν 

ἸΔ] ονον,᾿ ὙΠ] 6}} 15 ΟΧρ τ ββοα [Δ1}}ν γγ6}} θγ {πὸ Α.Υ͂. 
"Πδη---τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἰδ πο ὈΔΑΪΥ τοπαογοα 

“4 Όου {πὸ πα ϑὲ οὐ {Πὸ [οαβι,᾽ δα δέ αἱ {πὸ Ρὸ- 

᾿Β᾽πηϊηρ οὗ ἃ ἔγοβιν Παυγα νο, ἩΔῪ ΡΟΒΒΙΟΙν θ6 ΤῸ η- 
ἀονοα “πον ΜΥ1Π| 88. Τλλ10}} τρις ἃ5. 10 18. το ποθ 

“δρα’ Ὀγ ΔΑ. Ὑ., απᾷ Τὰ. Ν. ἴῃ οἷ. νἱ. 29, ὙΠ οΙθα5 
858. ΤΡ ἦ8 Τὺ, ὙᾺν {Π|6 σοηβένιοι ο. ἄοο5. ποὺ ΔρΡΘδι" 
[ΟῚ οἷοαν, “Νονν᾽ 8 δάνοι" οὗ {πιὸ ρυοβοηῦ σαππού 

] 

1 ῬγογοΌ. 
Α. ϑᾶ8χ. 38, 
ἴῃ ΟοἸ]θοῖ- 
προ Α. δᾶ χ- 
ομΐσα, 1. Ο, 
Μύμοσ, Ρ. 
86, 87. 

3 560 ποΐθ 
ἢ οἷν. ν. 32. 



ΟηΑΡ. ΥΙ1] 

τῶ αἴτει ἐξ νναϑ᾽ ---} ΧἼκἀ στο Π δαπηδὲ Ἐπ (ἀΚ6π 

88 6οη]. ἴπ ἔΠ6 ῥἷασθ ἰδ σοι ρί68. ἴῃ ὅΠπΠ6 Βθπίθποο--- 

ἀπ {π|8 ἴοο αἴϊου. “ψνμθη. [Ὁ μαᾶά Βείίον 6 ἰοίτ 

οαΐ; {π6π ὅπ οοπδίνποίίοη οὗ Δ. Υ΄. Μ}} θὲ Τοαπὰ, 

πρᾶτον ἴπ6 οὐ σῖπα] {πδὴ Τὰ. Υ,. 

γεν. 16. 

᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς ---““ 7655 απϑινοτο {πο πι,᾽ 

ΑΟΥ.; “7 65ὺ5 ὑπογοίουο ἀπβυνονο {ποιη,᾿ ΠῸ 

Ἀ. Υ, «α(άβ. οὖν νι Οοά. γαι., ὙΠΘορΡ νυ ]δοῖ, 
Οοιι., θὰ 51αν. Βαῦ 41} Ππ|ὸ οἴμον ΟἹ Υ οὐβίοῃΒ 

δὰ 5. ΟΥ̓] οὐαὶδ οὖν. 55. ΟΜιυγβοβίοιῃ ἄοθβ ποῖ 
ααοίο {}18 νθῦ86. 

γεν. 17. 

᾿Εάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν ----“΄ Τῇ ΔὴΥ τηᾶπς 

Ψ}}} ἀο μῖὶ5 ψ}}, ΑΟ΄ν.; 

ἴο ἄο μὶ5 νν}}}, ΚΒ. Υ.. 

Β.. Ὑ. ἀρρθᾶγβ ἕο "6 ἃ ονοιβιρἢξ. 
τοπάογοα “8 τηϊπἀοα,᾽ θέλημα 5βου]α θ6 γτοπαονθα 

“ΤΡ ΔΩ τὰδὴ Ὀ6 τηϊπἀοά, 

Ι 
Ι 

Του. 1 θέλῃ Ἢ 

ΝΟΤΕΒΚ ΟΝ ΤῊΗΕ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΈΚΘΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ. 

| γεν. 18. 
-τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν ----““ ἢ]8. σἼοΥν {παῖ 

βοῃῦ μῖπ,᾽ ΔΑ. Υ.; “16 βῇογυ οἵ δἰπὶ ὑπαῦ βθηΐ 
δῖπι,᾽ ΚΕ. Υ. 

ΔΙ. 18. ἃ σᾶγο] 688. ̓πηϊξαίοη οὗ {πὸ Δ. ϑάχοῃ βὼ γ 
Ρυϊδοχι ΡῈ ὐπὸ γοπδο, νυ οι 8 οουγθοῦ ἴῃ Δ. ϑᾶχ., 
θὰῦ ποῦ ἴῃ Ἐπ] 5, ΤῊς τοϊαϊν Ῥσοη. 18. ΠοΙῸ 

ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴπ ΠΡ] 8} πὰ ἴῃ Δ. ϑάχοη, Ὀθοαιβο ἴΠ6 
Α. ϑάχοη, {{κὸ {πὸ Οοὐμῖο, ἀθο! ηο5. οὐΪν {πὸ ρτοβεηΐ 
ῬΑΡΠΟΙΡΙο, υ ΒΙοἢ ἴῃ ἘΠ 51. 15. Ἰηναν 8 0]6, ὃ. {Πα 

Οτθεὶς δη4 Τιαίϊη. Ῥαβϑὲ ῬΥΓΟΙΡ] 68 ταϑὲ "6. τοπάοιοα 

οἰῦμου ὈῪ {πὸ ρυδβοπέ ρατί, 85 οἴξεη ἴῃ οί μος, οὐ ὈΥῪ 
{Ππ6 ᾿παϊοαξῖνο, ΠπΚ ἐμ Δ. ϑαχοη βοπογαν, ἀπ ἔπ 
ἘΠΡ Β}}. ΔΙ νΑΥ8 ;-τ-ο. ας. τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οίῃ. 

ΨΙΘ ϑλνλολνινϑ Θ1Κ, Δ. ϑάχοη, Ρ6 

ΠΥ π6 γΓοηδο, “Ὁπαΐ βοηΐ Πϊμι.᾽ 
Βαυΐξ Βεῖδ {πὸ δηἰθοθάθηῦ 18 ποῖ {πὸ βᾶτηθ ἴῃ Δ. 

᾿Ἐπππα 84 ἴῃ ΕἸ ρ] 5}. Τὴ6 Α. ϑάχου ΡῈ} ἰ5. {16 

δ6ῃ. οὗ ρμωῦ, “ἐμαὶ, ἀηὰ ποὲ οἵ Πο, “πο, βϑηΐ Π17", 

“15; διὰ “παι οὐ “{παὲ οπθ᾽ 18. ᾿πγδυϊαῦ]6 ἴῃ 

«τη. ΤὨΐβ, Βουονον, νοι! ποῖ ἄο, θοοαιβο {πὸ ΠΡ] Ι5},, 1.6. 10 15. ἀθο!πθ ΟὨ]ν ΥἸῈΠ ῬγΘΡΟβ  ἴομ8, ἃ5 

Ροϊπέ οὔ {πὸ ἐχρυοββίοῃ Ἰοϑὲ βίβιιν οἵ μι Πὰ. Υ,., 15. θ6- “ οὗ {παὐ,᾽ ὅζο. ; ψΠΟυΘαΒ “ Πἰ5᾽ ἃ νοὺν αἰ οτομέ σοι. οἵ 

ἔνγθθη θέλῃ οα {Π6 ρα οἵ πιδη, ἀπ θέλημα οῃ {πὸ ρατῦ “πο, ἔτοπι “ οὐἨ Ἀϊμι,᾽ πα ποΐ ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΠΙΘΔΠ8 [0 Ὀδ 

οἵ αον; ἃμᾷ Ὀοΐμ ὑΠπ6ϑ6 τηδῦ οἰθαυν θ6 γοπμἀονθα, ἀβεα ἸπαἸβουτϊ παίοϊν, ἀθποῖοβ ἸηΠουθηΐ Ῥοβδοϑϑίοῃ 

ἐΨ}}}. ΤὍΠ6 σουηραυίβου θούνθοη {πὸ “ Μν1}} οἵ 6ον,. ἴῃ {πὸ δπίθοοοπί. νἱποιξ, Πονν ον οι, ΟΧΡΡΘββίηρ τὲ 

δη {Π|6 “αἰ α’ οὐ “ ἀἰβροβιεϊοπ’ οὐ πιδῃ, 15 ποῦ θυθῃ ; 

θαΐξ {πὸ οομ ταβέ 15 ρουίθοῦ Ὀθύνγθοη {Π6 ἦ Μ1}}} οὗ πηδῃ 

δη4 {παὶ οἱ ον». 
-πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ 

--“ νμοῖμον ἴδ Ὀς οἵ αοά, οἵ τολοίλον 1 βρθᾶῖ οὗ τὴηγ- 
56}, ΑΟὟΥὸ; “νεῖμεν ἰδ 18 οἵ αοά, οὐ ψῃοίπον 1 

ΒΡ6αΚ οἵ τιν 80}, ΒῸῪ.. 
ΤῊβ βθηΐθηοα ἴϑ 811 θὰξ ἀπ παρ Ὁ ]6 ἴῃ ΤΠ ΡΠ 5}. 

“ὙΥ̓Βου μον οοη]. {πὸ ποαΐ. οἵ “ψΠομ ον 8}. αἰνναν8 
τοαυἶτοβ “οὐἢ αἴτου ᾿ξ, Δ. ϑάχου. ἤρεοδογι Ρ6---Ῥο, 
᾿ρε δ }ι---ορ δ πὸ οὐ ΡῈ πὸ, δῃᾷ ἴῃ {Π|Ὸ βᾶπιο 86η- 

ἴδποο τ ἢ {πὸ βᾶπιθ Βα ]θοῖ. Βα ποῖ 6 πᾶν 
ὑνο αἰδιϊπος. ρυοροβιἐϊοηβ ἃπὰ ὕπνο βιιθ]θοίβ, “πὸ 
ἀοοίνίπο,᾽ ἀπ “Ἰ βροαῖς. Τ}8. τοπουβ {πὸ βένιοῦ 

το ἀουηρ οἵ {πὸ Οὐθοὶς “ τυλοίλον πὸ ἀοούυϊπο 15 οὔ, 
ον ον 1 βρϑὰϊ οὐ τιν 56} 7, ἐπα πλ] 5810 ]6 ἴῃ ΤΠ 6] 15} ; 
ΔΙΓΠουριι “τϑλοίλον {πὸ ἀοοίτιπο 18 οἵ ον ογ" οὗ Βοπὶὸ 

ὉΠ6. οἶβο,᾿ ἴβ αυϊίο οουτοοῦ. ὙΠ οτο 185, ἐπουθίουο, πὸ 
ομοῖοο Ὀοένγθθη, οἰζμου θεῖπρ αν οὗὁἨ ἃ βοϊθοίβιι ὈΚ 

᾿Ἰῃἰγο πποῖηρ, ἃ βθοοπὰ δα κούνονι ἴδον “ὉΓ;᾽ 88. Α. Υ. 
πὰ ὶ. Υ. πᾶν Ὀοῖἢ ἄοπο; οὐ υϑίηρ “Τ᾿ ἴῃ. θΟΓ 

ΤΠ ΘΠ 68 οἵ {Π6 βοπίθμοθ “116 51|8}} ἱκποιν οἵ {11 
ἀοοίτιπο, 1 10 15 οἵ ον ; οὐ 1 1 βρθαῖ οἵ πινβοῖ ἢ 

γοῦ ον 80, ἰδ 8 ΟΧ ΤΌ ΟἾνῪ αν κυνανα, 
ΟΠ οΥ5 πότερον--- ὮὈγ εἰ----ἥ, 

γνώσεται ἡμετέρης διδωχῆς χάριν, εἰ γενετῆρος 

ἔστι τὶς οὐρανίη θεόθεν δόσις, ἣ ἐγὼ αὐτὸς 

φθέγγομαι.---- 

ΝΟΠΠῸΒ 

80 πῶς ὩΣ ἃ8. “οἵ Βἰπι᾿ ἄοοβ. ΤῊ]5 15 ρτονθα ὃν ὑπ 
Θ6η. ἴῃ ᾽5.}1 “ΗΠ8,᾽ ὑπουθίουθ, αἰνγαυ 8. ΒΡ Ροβεβ δὴ 

απίοοοράοπί ἴῃ ΕΠΡΊ 5; ἃηα 5. ἱποουτθοῦν Ρ]δοοὰ 
Βοίοτγο, ἰπβίοδα οἵ αἰζον ἴδ, ἴῃ ον. 11. 11, θγ {π6 6- 

ΥΙΒΟΙΒ ΗΟ, ΨΟΙΥ ΡΙΌΡΟΙΪ πιοπὰ {πὸ Δ. Υ. ἴῃ. {}}18 

Ρΐδοο. 
᾿ς ---καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν ---- δῃἃ πὸ ἀητ]ρ}ι- 

ἐδοῦβῃοβ8 18 ἴῃ δΐη," Δ. Ὗ.; ““δῃα {ποτ ἰβ πὸ 

ἀπνἸ  ἀ θουβιι 688 ἴῃ δῖηι, ΠΟΥ͂. 
ΤΊῈ οοπδέγιοιίοη οὗ {Π15 βοπίθησο ἴῃ Δ. Υ.. 

Δ. ϑαάχοι ἐπδη ἴῃ ἢν. Υ΄., θα} 15. ποῦ [δ ]ῦν. 

15. [6585 

] Υ 

Οὐ Μωσῆς δέδωκεν “Ιὰ ποὺ Μόοβοβ σἴνὸ 

γου;," Α. Υ.; “δι ποὺ Μοβοβ σίνοη νοι," ἢ. Υ, 

Ῥοββιθὶν ΒΝ. Υ. πιᾶῦ ὈῈ {πὸ πιοτὸ οουτοοῖ οἵ {{π|ὸ 

ὕνο ; δ ποιρὴ Δ. Υ. ροϊπίβ πιοτὸ ἀἰβεϊηοιν ἕο {πὸ 

ἀἰβίαμς. εἴπ θα ἀπὸ αἰε ἴοοῖς ΡἾδοο, απ τοηοῦβ 

( ατοοῖς ρουΐδος ἴθηβο. 

6Υ. 19, 

ὑμῖν ---- 

-τί με ζητεῖτε ἀποχτεῖναι --οι  ΜὮν 5Ὸ γὰ δδοιιξ ἴο 

11 τι, Α. γ.; “ὙὙὮΥ 866 γὰ ἴο ΚΙΠ πιο,᾽ ΚΒ. Υ͂. 

-« Ὀοΐζον, ἃ5 ἴῃ νοῦ. 90, 

γεν. 3]. 

ΔῈν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε---“1 ἢδνο 

᾿ἄοπο ομα ννουΐς, ἀπ γὸ 1} ππᾶῦνοὶ,᾿ ΑΔ. Υ,; “1 ἀϊά 

πο νους, απ γα 4}} πιᾶγνο],᾿" ἢ Υ, 

ΤΊλνὶβ ἰβ ἂπ ἰηβίδποο ἴῃ πο οαδ ἔδηβο ἴῃ Οτοοῖκ 

το." δοὰᾶ 
τ ῖβ νὸ 6 
ἴον “πδῦβ 
Οππιδτ Ηἰκ 
ΒΔΚΟ.᾽" ΟἿ]. 
ἴον 811} οοπὰ. 
οὔτηση. 
Τ οὔσο κδνν 
τ 5 δἰτοτοᾶ 
ΓΚ πὸ παπᾶ 
οἵδ Βίβπορ 
ἴο “κοῦ 
Οππιδτ᾽β 
5ΔΚΟ : ποί. 
ποῦ 5ὸ νψῈ}}, 
ΠΟΙ 50 δον. 
ΠΤ 



ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΕ ΘΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΦΟΗΝ. 

ἄσοβ ποῖ πιᾶῖθ [μ6 βΒ8 16 ἱπιργθββίοη οἢ ἔπ|6 τηϊπα ἃ8 

ἘΠ6 οουτθβροπαϊηρ ὁπ ἴῃ ἘΠΡΊ5ἢ. Οπα ἴ66]8 {Ππδὶ 

πεποίηκα που] ποῦ ἃο; 1 που] ποῦ ΟἿΪΥ Πὰς ἴο 

μπαξ ὁπ νους οὨΪγ, θα 50. 5β'πρ]6 10 οαΐ ἔνογτη οἵ Ποὺ 

ἄοπο 5'ποα ἃ5 ἴο ἱπηρὶ]νῪ {Ππᾶΐ 10 τνᾶ8 {ΠῸ ΟΠ] ΟΠ6 ΜΟΥ] 

τηθηξϊοπῖηρ. Μογθονον, {Π6 τοῖν 016 μοτ ΔΙ] το 

ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἴοοῖς ῥ᾽δοο αὖ ὑπ βθοοῃα ῬΆΒΒΟΥΘΙ, ὨΘΑΡΪΥ 

ὁΠ6 γθδι θοΐονα {815 ἀἸβοοινδο ψἹἢ {Π6 Δ 5 ; 10 νγᾶ8, 

ΡοΥμαρ5, [μ6 ὁπ6 ΜΙΟΘΡ ῦ αὖ ἐπα ἀἴπιθ {ΠπᾶὉ βένθος 

ἔμοπὶ πιοβί, θοΐηρ ἄομθ οα ὅΠ6 580 α{}), ἃ {Π6 ὁῃ6 

οἵ ψΠο ΤΠΕΥ ΠΟῪ τοι π 464 Ηΐπ. ᾿Εποίησα ἀπά 

θαυμάζετε ἄστεθ ΜΧ6}} ἰοροῖποι ; Ὀὰ0 “1 ἀἸ4,᾽ 866 15 

το 68}1 ἴον δἰ μου “]αβϑί ψθαν,᾿ ΟΥ̓ “50116 {1π|6 ΔΡῸ,᾽ ἴῃ 

ογᾶον ἴο οοππροῦ Ὁ Μ Γ “ γα 8}} πλᾶννο]},᾽ ἂὖ ρυθβομῦ. 

ψοῖ. 929. 

Διὰ τοῦτο Μωσῆς---“ Μοβε5β {πογϑΐογο,} 

“Ἐον (15 οαυ5ε," ἢῸ Ύ.. 

ΤΊν5 15 βοπιθνμαί αΠΠοα]Ό ο ἐγδηβ]αΐθ ; ἔοι μόνο. 

διὰ τοῦτο σαπποῖ πᾶν ὕπο ἔοτος οὐ οἰ ον “ὉΠοΡοίονο᾽ 

οὐ “ἴον {Π|5 οαπδο,᾽ βίποθ ὑπο 15. ΠΟΙ ΠῸ ΘΟΠΟΙ αΒΊ05 

Ἄς ΜΝ"; 

[πᾶν. ΥἹ]. 

[86 ΘπΙρ αδϑὶβ Ἰαϊὰ οἢ “ἃπα γϑ᾽ ἴῃ {πὸ Δ. Ὗ, ψετα 
Ἰηζοπαθά, [πΠ6 αὐθοκ που] θὲ καὶ ὑμεῖς. 

γε. 98. 
Εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος----““ Τῇ ἃ πιδη---το- 

ΘοΙνΘ ΟἸ ΓΟ. ΠΊΟΙΒΙΟΙΗ,᾽ Α. Υ.; “1 ἃ τηδὴ γϑορθίνοι ἢ 

ΟἸΡΟΙΠΠΟἸΒΙοη,᾽ Π. Ὑ΄. --ουϊρς ; ἴον τΠπογ8 15. πὸ ἀοαθὲ 
ἴῃ ἃ ἰδοῦ {Πδὺ ἴοοῖκ μδοα [τοαιθηί)γ. 

--ἷἵνα μὴ λυθῇ ---“Βῃο ἃ ποῖ θὲ Ὀτοκθη,᾽" Δ. Υ.; 

“τηᾶν ποῦ θ6 ὈνΌκοη,᾽ Β. Υ.---οἰίον. 
ΒΒΟαΪα’ ἸΏ Ρ]168 ἴοο. Πη6}}. ΠΘΟΘΒδν ἴον {Π15 

ῬΙαοθ, ὑπὰῦ γοϊαίθβ 0 ἃ οᾶ86. ὙΠ]ῸΙ ν5. ΟὨΪΥ ἴο θ6 
ἀνοιοά. 

γεν. 96. 

-Ο καὶ ἰδε---““θυΐ 1ο0,᾽ Α. Υ.; “πᾶ 1ο,᾿ Β. Υ.--- 
θοέέον, 1 “1ο᾽ 15 τοίαϊ θα. 

π-μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες---“ἀο {ῃ6 

τα] 5. Κπον ᾿πα4664,᾽ Δ. Υ. ; “Πανο ὑπὸ ΤΌ]ΘΥΒ. ΘΟΠῚ6 

ἴο Κπονν ἱπάοοα,᾽ ᾿.. Υ.---ὐθοίζον. 

“Αβοονϑαϊηθα’ τ]ρηΐ, Ροῦμαρβ, 6. ργοίουδ Ὁ] 6. ἴὸ 
3. 566 ποῖδ ] οἵ ἀὐσυμπηθηῦ. 8. ΟΒυυβοβίομῃ (068 πού δχρίδίῃ ἴδ ; 

! Ι οἢ οἷν, νἱ, 00. 

πᾷ 5. Οὐ}, Μ ΠΟ βαγ8 οἵ 10,1} βαθὺς μὲν ὁ λόγος, καὶ, 
“φρο ἴο Κπον.᾽2 

χ σαπίτη; ---ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ Χριστός :--“ [δῦ {818 18 
᾿Ῥ. 410, Β. δυσέφικτόν πως ἐστὶ τὸ ἐπὶ τῷ προκειμένῳ θεώρημα, 

ἄοοβ. ποῖ πιᾶϊκα δι τοῦτο ΥΘΡῪ οἷοαν; Ψ 8116 ἼΠθο- 

ΡΕΥ]δοῦ2 5οΊνοβ {πὸ αἰ οα] εν θν Ῥαποιπαιηρ; {116 τοχί 

{π5, καὶ πάντες θαυμάζετε διὰ τοῦτο, ἃ5 ἴῃ ὃ. Μαίϊ., 

νὶ. θΘ. Βαΐ θαυμάζειν ἐπὶ, διά, ὅτο., 15 “Ἰπῇ πιο Οτῶ- 

οἰξαιῖς ; ἴῃ οἰαββίς ασθοὶς θαυμάζει βΌνΘΟΙΠΒ. ΟὨΪΥ [ἢ 6 

δϑηϊξῖνα οὐ ἔπ δοοιιϑαίίνο. ΝΟΏΠΙΒ ΤΌ Ποι8. Ὁ οὗ, 

χάριν : Ἰναῦ 10 Β66185 [0 06 ΨΊΟαΐ γΟΆΒΟΠ ΟΥ ΘΟΠΠΘΧΊΟΗ 

ψ Ποῖ ἴδ βίαπᾶβ. ἘΓΠγ μλἸα5, ὑπο θἴουθ, ἈΡΡΘΔΙΒ. 

ἴο Ὀ6 τῖρθῦ ἴῃ βαγίηρ, 1.6.3 τὸ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι 

νῦν αἰτιολογικὸν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς κεῖται κατὰ συνή- 

θειαν ἑβραϊκήν" λέγει δὲ, ὅτι ΔΙωύσῆς παρέδωκεν ὑμῖν τὴν 

περιτομὴν, καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον" Διὰ 

τοῦτο 18 αϑοα Ὀγ {πὸ ΤΧΧ, ἕο γοπᾶον Ἰ3 δ, ΓΙῚ μὰ 

ν.0) ΞΡ “Ῥτοίροϊο, “οἵ παπο, ἀπ “Ργορίον αποά. 

ΤΆ 566 115 ἂϑ {{ 10 5Βῃοι ἃ Ὀ6 ἀπάονβίοοα ἴῃ {Π18 νοΓ86, 

ἴῃ ἴπ6 86η86 οἵ ἸΣᾺ “ἀπάοοα,᾽ “ἐτα]ν,᾽ “Μοβοβ ἴη- 

ἀοοᾶ,᾽ οὐ “Μόοβοβ ὕγαϊν βάν γοὰ {Π6 Οἰγοα πιο βίο :ἢς 

ἃ5 ἴῃ [88. χὶῖχ. 4, διὰ τοῦτο ἣ κρίσις μου παρὰ Κυρίοι : . 4. διὰ τοῦτο ἣ κρίσις μου παρὰ Κυρίου, 

ἕζο., “Βα τον τὴν ἡἀριποηῦ 15. ΜΠ {πὸ Τοκν, ΔΟΥ,, 

Οὐμουνῖβο 1Ὲ Ὀγθαῖκβ {πὸ {πγοδα οὐ ον ϑανιοῦκ᾿β α15-᾿ 

οοιτβο, ἱπ Ψ ΒΊΟΝ ΤΠογΘ 18. ἈΡΡΑΓΘΠΟΎ πού] ηρ: ΠῚ 

τοαυΐτοβ. “ἘΠοΡο ον θ᾽ οὐ " ἴον [118 σασιβο᾽ πὶ {Π18 ΡΪδοο,, 

--οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστίν ----“( ποῦ θαοδιδο 1 

18. οἵ Μοβεβ,᾽ Δ. Υ.; “ποῖ {παῦ ἰ0 15. οὐ Μοβοβ, 

Β. Υ.--- οίίον. ] 

--καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον ----““ ἀπὰ γο 

ὁπ {πὸ Βα Ὀ 0} ἀαν ΟἸτοα τ οἶδα ἃ τηδη,᾽ Δ. ,; “ἀπά, 

οι {πὸ 58 ΔΕ} ἂν γα Οἰγοι πη οἶ86 ἃ τπᾶη,᾿ ἢν. Υ, ] 

Τῆς ἢ. Ὑ. 15 τότ παίασαὶ ἀπα τοῦδ [ον], " 

ἔΠ6 νον ΟἸ τι, Α. Ν΄.; “τῃαῦ {18 πῃ 8 [Π6 

Ομνῖϑι, Β.. Ύ. 

Ἐν. Ὑ. ουὐμβ {πΠ6 βοοομᾷ ἀληθῶς ψῖῃ Οοα. γαί., 

5, Οὐ}, Αὐτηθη., ΔΑ, ὅαχ., Αὐδῦ., γ]., Μορμ., 

ΒΔ Π1α., δηα Π]ανοπῖο. Τῆ6 οί. ἀπ θονρ. Πᾶνθ 

680}} ἀληθῶς---ἀληθῶς. ΤῊηΘ ὅν. πα Ῥϑυβ. ᾶνο ΟἿΪΥ 

(Πς Ἰαϑί, ἀληθῶς ὁ Χριστός. 8. ΟΠ γβοβίοῃι μὰ8 οί ἢ 

ἀληθῶς---ἀληθῶς ἴῃ {π6 ἰοχί, ἀπ ἀληθῶς ἔγνωσαν--- 

ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ Χριστός, τὰ ἴ[Ππ6 Βοάν οἵ Η]5 ἀἸβοοινβο.3 

Νοπμαβ,} 

ἤ ῥα θεογλώσσων μερόπων ἀΐοντες ἰωῆν, 

ἄστεος ἡγεμονῆες, ἐμοὶ δεδάασι πολῖται 

“Χριστὸς ὅπως πέλεν οὗτος ; 

ΤΊΠο τοδαϊηρ; οὐ δίθρμοη, ἀπ {Π6 τη ουηρ οἱ {6 

Α. Υ΄,, Ππογοίονθ, ἃ ποῦ ψτΠποὰξ δα μουν. 

γεν. 27. 

-ὁ Χριστός---““ ΟΠνῖϑι, Α. Υ΄.; “186 Ομνϊβί," 

Βν. 
ΤῊ Ἰμονίβουβ ἃ’Ὲ τἱρηῦ ἴῃ δἀορίϊηρ {ΠπῸ νΠ1ο]ς 

θείονε “Ομ καβι, ν᾽ ποηθνον ἰδ 15 Το ἴῃ {πὸ οὐ ρΊ ΠΑ]. 

ΤΥ ᾿πβίοαά οἵ “ΟἸκΙΒτ’ ψ Β]ο ἴῃς ΤΠ ] 181}. ΘΟ ΝΟΥ 8 

ΠῸ πηοδηΐηρ, ἔπ. ἕουπὶ “Αποιϊηΐοα᾽ ἡγοῦ πιϑο, 80. ἃ8 

(ὁ Βαᾶνο, Πἰκο {π6 Ογθοῖς, ῥυθβοηῦ τὸ {πὸ τη {Π6 

ἴοτοο οἵ {παῦῷ πᾶῖηὸ Ποπονον Ὁ 15. αἰζογοῦ, ἴπ6 α1- 

[ογοθσο Ρούνοοη “ Αποιηΐοα᾽ δηὰ “ΤῈ Αποϊπίοα᾽ 

νοι] αὐ οσο ΡῈ [ε1{. “Αποϊηίοα᾽ νοῦ] βουπηά 

τπογο Π|κο ἃ ῬΙΌΡΟΥ πᾶτρο ; θὰὺ “ἼῊς Αποϊπίοα,᾽ {|κὸ 
ἃ ἀἰδεϊποῦ ἀρρο]]αἴίνο οἵ ΠῚπι ν᾽ Π0 ἃἴομθ τν8 ἃποϊηίοα 

ψῖΠ βριν. ἀπά ψ ἢ Ρόνον, ἴο θὸ οὐν Ῥιορμοῖ, οι 



σπλρ. Ὑ11.] 

1 566 ποῖο 
ὁπ οἷ, ἰ..1, 
Ρ.11. 

ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΗΕ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΈΉΘΙΝΟ ΤΟ 85. 5“0ΗΝ. 

Ῥυϊοβί, ἀπ οἷν Κίωξ. Τῇ νὰ ποαγὰ {παὶ “ Αποϊηίοα᾽ 
ὁαῖηθ ἤτοι Ἠδάνθη, Ὁ που] βύνῖκο {Π|6 ΘᾺΡ ΥΟΙῪ 
τ 0} ἃ5 ἢ Πρ δ6] οὐ Οαθυῖ6] πα θθθὴ βοηδ ἢ. ἃΠ 
εὐταη ἔγουα οα ΗἸΡῚ : Ὀαῦ ΜΠ Π6η γα τοῦ (014 {Ππαᾶΐ 
“ΤῊ ΑΝΟΙΝΤΕΡ᾽ οἵ (ΟΡ νγαβ δοίιδ!]ν βαεπῦ 0 118, 

ἴο αῖνθ 18. ἃ βῃδιθ ἴῃ ΠῚ8Β Αποίμπεϊηρ, ἀπ {Π6η ἴῃ 
Η5 Κιηρσάοιι, ον μϑανΐβ ϑγο]ἃ αὐ ΘΠ66 Κ ΒΡ ἂὖ {ΠῸ 
πΘ5. ἱπ ΒΆΠΙὉ]6 ΤΟΥ ΒΡ ἃ σνατααο, 

ΤῊΣ 58 Π|6 τπᾶνγ ὕὈ6 βεϊ οἵ {πὸ ΠΆ]]ονγο ΠᾶπΘ 
“} Εβυ8,᾽ αὖ ψ ]ο ἢ. ΘνΘῪ Κηθο 588}} θονν. Α'8. {}18 
ὨΔΠΠΘ 8 ΔΌΟΥΘ ΘΟΥΟΙΎῪ ΠΔΠῚ6 ὑπαῦ 15 πδπιθά, 10 πα 
Βείίον πού Ὀ6 ἐνδηβαίθα ; ἴον Ὁ 15. ΠῚ5 ον Νδιηθ. 

ΥὙοῖ, ἴῃ 186 Θᾶγ8 οὗ ἃ ον οὐ οὗ ἃ ΟἸγἸβύϊδη β γυῖδῃ 1 
βοππάοα “ϑαντοῦκ ;᾿ δηᾶ ἐμθιθ 15. Βοιπθί βίης ἱποχ- 

ῬτΘΒΒΙθΙν Του τ ρ’ ἴῃ Π6 πιβα οὐ {18 τνουὰ “ϑαντοῦ κ᾽ 
ἴῃ ἔπ τηδηὶν ἰδησααρο οὐ ἐπ6 ΔΏρ]ο- ϑάχοη {γδ8]4- 
ἴον μΐ ἢ δἀορίβ 10 ἐμγουρῃουῦ ᾿Ἰπϑίοραα οὗ “δ εβυβ.᾽ 
86. Ῥα]οπδ ρθο0, “{π6 δάνιουμ ψορύ, [6118 18 ΠΟ] 
ἐμὰη “{πϑῦ5 νορῦ. [Ια {πὸ ΑΠρΊο- ΒΆΧΟη. γΘΡΒΙΟῚ, 
{πογοίοσο, " Βαντοῦπ᾽ ΡΘΠΘΡΔΙΥ 88. ὑΠ6 ΔΡΈΟΪῈ “ ΤῊΕ 
ΒΑνιοῦκ,, 885 ἴῃ Οἴθοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, ὈὰᾺ  “ΟἩΚΙΒτ,᾽ 

ψ ΠΟΙ 18. ΟἾΪΥ 8η δα]θοίϊνε οἵ οὔῆοο, πονϑὺ Πιὰ5 Τί, 
86 Ῥω]οπδ (μι), νη ἴῃ δ. Μαί. 1,21, νγὸ ηά, 
Ῥὰ πϑμιγσ ΠΥ} παπηᾶπ ΒΘ] πδ, “(Ποὰ παιηοβὲ ΠῚ 5 
Π8Π6 δανιοῦπ.᾽ [Ι͂ἢ {Π18 Τοβρθοῦ {Π6 νοδοιβ οὐ {Π6 
ΟἸα Τοβίδιηθηξ ἴῃ ΠοΌτονν πδα, ἀηα 56}}} πᾶνθ, συοδῦν 

ἴΠ6 δἀναπίαρο οἵὁἨ οὐμθῦβ, 'π ὑπαὺ {16 ἔθυιη8. ΓΠΊΓ., 

Γ᾽, ἣν, ὉΟΝ, ΘΟΠΥ͂ΘΥ ἰ0 {Π6Π| ἃ Ἰβεϊποῦ τπθδῃ- 

ἴπρ; οἵ Εχίβίοποο, ΜΊΡ ΗΕ ἀπ ἃ Ῥοόννοι;, {Ππ| Ἰαξτον οἵ ψ ἈΪο]ι 
816 Ἰοβέ ἴῃ {Π6 ἔοσπι “ αο 5. Εοι {πη ἴοι τη “ ΟΡ’ Π85, 

ΒΕΓ] ν ΒρΡΘΑἸπ ἢ, πὸ ἀοἤηπιίθ πιθδῃὶηρ ἴον 41} γιὸ 
ἀο ποῖ πον 118 ρυΌθ 0 ]6. οἰγπηοϊοσν.} 850. αἴ8ο {πὸ 
Οτοοῖβ, Ἰσπουδηΐ ἃ8 πον να οὐ {ΠῸ γ68] ἀουϊναξοη 
Πα τηοδηΐπρ οὐ ἤεός, πον ποῦ ὑπ οῖΠ ον ἴο θο]ϊονο 
ἰπ θεός οὐ ἴῃ θεοί, ἘΠῚ} (Πη6 πιϊπὰ οἵ Ῥ]αΐο βορὰ 

Ης ναβ ὁ Θεός. ὙΥ1 τοραγὰ ἴο ΓΙ {6 βιυθβεϊςαξο 

“ΤοκΡ,᾽ ᾿πἰτοάαοοα ἰηΐο {Π6 Α. Υ. ἔοι {πὸ ΤΙ ΧΧ. 

ΘΟΏΥΟΥΒ Π0 ἰάθα οἵ {π6 οὐἹβῖπαὶ, γον 15, Πονν ον ον, 

Ὀδδα  Ἢ}}ν τοπάονοά ἴῃ {π6 Τγοποῖ Ὑουβίου. Ὀγ 
ΤΡΈΤΕΚΝΕΙ.. 

Βυΐ {Π||8 15 πού {πὸ ρἴδοα ἴο βὰν πιοῦὸ Οἢ {5 580- 
766ὲ τπᾶη ἐμαῦ Δ] ποι ἢ “ ΦΕβυβ᾽ σαηποῖ ἕακο {πὸ 
ΓΈΙΟΪΟ ἴῃ Ἐπ ]]5}}, θοσδιιδα ἰπ ΕΏΡ]5}. ἰδ ἰβ ἃ ῬΥΌρον 
Πϑπη6, γεοὺ “ΟῊΚΙΒΤ,᾿ ν᾽ ΠΙΟΝ 15. ποῦ ἃ ῬΙΌΡΟΙ ΠΕᾺΠ]6, 

ΠΙΔΥ ἰακο ᾿ξ, πα 18. Ὀοΐξου υντ ἐπα υἱοῦ δ ἴῃ 

Ἰηοϑὺ Οᾶϑ05 ἴῃ ἔθ Ν, Τὶ Ιπάροά, ἴὰ ΠΡ ἢ] 5}, {πὸ 

ΔΓΕΙΟΪο Ὀεΐονο " ΟῊ πιβτ᾽ Πὰ5 ἐῃ6 βᾶτηο ἴοτοο, γδὲ νυ ἰε} 

ἃ ῬΓΘΟΙΒΟΙν ΘΟ ΓΑΙ γΟϑα] Ὁ, οὐνἱηρ ἴο {πὸ αἰ ουθησο 

οἵ ᾿Ἰάἀϊοιη, 858. 1ξ μὰ5 ἴθ Οὐθοῖκ Ὀοίογτε Θεός. Εν ἴῃ 

ΕΠ ρ] 5} “ἐπ αοά᾽ 18 θεός, ἀπά “ονΡ᾽ 15 ὁ Θεός. 

“ΤΠ ΟΗΚΙΒτΤ᾽ Β᾽η65]05. οὐδ “ΤῊΒΞ ΔΝΟΙΝΤΕΡ,, ἃκ 

ὁ Θεός ἀο68 ὑπὸ Οὐἱν Τυὰθ ον ἤτοι (Ποβ6 ὑπαΐ τὸ 

- τ Ε 
ἼΟ ροάβ: οὐ γὰρ Θεὸν ἁπλῶς προσεῖπεν (ὁ ἀπόσ- 

τολος), τῇ τοῦ ἄρθρου προτάξει τὸν Παντοκρά- 

'τορα δηλώσας, βᾶγ8 δ, ΟἸοιηοπξ οἵ ΑἸοχδηάνῖα. 
! 

γεν. 238. 
Εκραξεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς---““ ΤΏΘΩ οτεα;," Α. Υ.; 

“Τμογοίονο οὐἱοα,᾽ ΚΟΥ. 

ΔΒ {Πογ6 15 βίγ6858 ἰαἰἃ οἡ " ἐπογοίουο, ἴξὲ οαρμξ ἴο 

βίδα αὖ {πὸ Ὀερσίπηΐηρ οὗ ἔΠ6 βοῃΐθηοο ; οἵ υ νΊ86 
10 μοῦ] βουπα Ὀείέοι 1 ᾿ξ δοέιι}}ν ἕοοῖκ {π6 ρ]αοα οἵ 
[:" ἴῃ “Δπβῦ8, {πογοίονο, οὐἱοᾶ ,; δηὰ ὄνθὴ {Ππ5 

να Κοηθα Ὀν 1ΐ5. ρμοβι ἴοι ἴῃ {Π6 βοπέθποο, ἴξ πϊσμΐ 
6 ἃ [αϊν' ἡ που]ηρ; οὗ οὖν ἴῃ {Π18. Ρ]δσο. 

-διδάσκων ----“ 88 Πα ἰδιρμν,᾽" Α.. Υ. ; “ ἐοδοληρ,᾽ 
[Ε. Υ.---θοίτον. 

-- κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί-τ--’ γε Βοίἢ 

'Κηον πι6, απ γα Κπονν ἡ Πθησο 1 δω,᾿ Δ. Υ,, ΚΕ. Υ͂. 

Οἴδατε, ποῖ γινώσκετε οὐ ἐγνώκατε, ἴον {Π6νῪ ΟἿΪΥ 

Καθ ΗΠ ἔγομι μθαυβαν ἀπα Ὀν ββῃῦ ; θαξ τνοτ ὈΠπᾶ 
ἴο ΗΐΒ το] πδίινο ἀπ οὐἥοο. Οοιρ. νον. 37--- 
τοῦτον οἴδαμεν ---ὁ Χριστὸς δὲ οὐδεὶς γινώσκει “ 5}18}} 88- 

Ήδειο, 48 αὖ νοῦ. 17, νἱοϊθποα 15 

ἄοπο ἰο ἘΠΡ] 151} σ ἈΠ Πᾶν ἴῃ αὐξοηηρίϊης ἴο το πον 
(Π6 ατθοῖς. ΤΠ βθοοπᾷ “ γθ᾽ ουρθῦ ποῦ ἰο θ6. Δ8 
{π6 ΡΠγᾶ86. ΠΟΥ βίη 8 1Ὁ τη 6 88, “γ8 ὕγῸ (γ05 ἃπηὈ0) 
Κπον Με, ἃπὰ γε Κηον,᾽ ὅζο., ΠΟΘ 8. {Π|6 ΟὨΪΥ ὙΥΑΥ͂ 

ἴο τϑ πάθοι ΔΡρυοχι μηδέν ον ἐΠ6 οὐ η8] ἰβ, “γα θοίἢ 
'Κποιν Με, δηὰ Ἰάπονν 6 πο 1 8 ΠῚ,’ ---' Ὀου μ᾽ ἀεῆηίηρ 

{π6 ἔτνο οὈ]δοίβ. οἵ {πεῖν Κπον]εάρο, 1.6. “ Ηΐπ,᾽ ἀπά 
ΚἼΠ|6 ρἰδοα ψοποο ΗΠ οδμπηο." 

σου ΐαϊη᾽ πόθεν ἐστίν.3 

γεν. 29. 

᾿Εγὼ δὲ οἷδα αὐτόν ---“ Βα 1 Κπον Ἀϊπι," ΑΟΥ͂ ; 

“1 Κπον μϊπ,᾿ ΚΒ. Υ. 

Ἠρῖο νὰ τηὰν [66] {Π6 ρΡονογὶν οὐ {πὸ πιθϑηβ οἵ 
το μους. ΤΠΘ ΞῸΝ βαγ8 οἷδα οἵ {π6 ΕΑΤΗΈΕΝ, ἃ5 

ἵπ οἷν. νἱ. δῦ, 16 ΗΘ ἀ80ὸ5 {ποῖ ἐγνώχατε 88 

᾿τορανβ (Π6 {ον}. ; Ὀδοδαβο ΗῸ 15 6 Ὄχριθββ ᾿ππᾶσο 
οἵ τὸ ΒΆΤΗΕκ ψπἢ} πο Ηδ ἰ5 Ομπο, απ ἤὸ 

{πον οονο, Κηον 8 Η πὶ Ἰηταϊ νον ;-τεθαν το 168 

οουϊὰ οἷν πον Ἡ πὶ ἱπιρου ἤθοι!ν, ἀπ {παξ ἰοο Ὀγν 

᾿ην  ϑεϊ καίϊοη δα τονοϊαίίοη. 

ἈΝ. Υ. οὐ δέ τὰ Οοά. αξ., ϑ'δμιά., Αὐπιθα,, 

Α. ϑαχ., γα ]8., δὰ Β]ανοηῖο. Τῆι Οοίλῖο, ὅ'γγ,, 

Οφους., δηἃ ΜΙ ΘπΙρ}ι., ἢ δ, ΟΥ̓] αὐ ΤΠΘορ ν]δοῖ, 

τοδὰ δέ, Τῆι Αὐαῦ., Ῥεῦβ., απὰ Ετἢ., τοδὰ χαί, Κ. 

ΟἸιυγβοϑβίοιῃ ἰνὰ8 οἶδα γὰρ αὐτόν---ἀηα ΝΟΙΝ 8,3 

αὐτὰρ ἐγὼ μάλα τοῦτον ἐπίσταμαι, ὅττι παρ᾽ αὐτοῦ 

αὐτὸς ἔβην ---- 

80 τᾶ ἴῃς δέ οἵ {πὸ ΔΑ. ΄, 18 ὕοΐ νου δας μουν. 

-τ-ῦτι παρ᾽ αὐτοῦ εἶμι --ν ἴὉγ 1 δὴν [τη  ΐηι,᾽ 

ΔΟΥ. ; “Ῥοσδῦβο 1 δαὶ ἔἴγτοπὶ μἷμπι,᾽" Ὸ Οὺ. 

Το Κ᾿ Υ. 18 τρις, Οτοδὶ βέγθββ τοβϑίβ οἱ. ὅτι ἴῃ 
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80 ΝΟΤΕῈΚ ΟΝ ΤῊΝ ΘΟΟΒΞΡΕΙ͂, ἈΟΘΟΘΟΒΘΙΝΟ ΤΟ 5. Ζ“Ο0ΗΝ. [Ὁπλρ. 1. 

1 566 ποία 
ΟΠ (ἢ. Υἱ. 57. 

31,190. 

{815 ΡΙαθθ. [{ ἄοθβ ποῦ τῃθροὶν βίαίθ ἃ ἰδοῦ Π| “ ἔου,᾿ 
Ὀαΐ σῖνοβ ἴπθ οᾶθβθ. : 

- ἀπέστειλεν----““ Βα βεπί,᾽ Δ... ; ““βεηΐ,᾽ ΚΒ. Υ. 

--θοίζον.ἢ 

γεν. 80. 

᾿Εζήτουν οὖν --- ““ΤΉδπ {πον βουρμί," Α. Υ.; 

“««Π)ιογθίονθ βουρμῦ {πεν,᾿" Ἀ. Υ.---καὶ οὐδείς ---““θαϊ 

ΠΟ πι8η,᾽ Α. . ; ““γεῖ πὸ πιδη,᾽ ΚΒ. Υ.--- 686 

]ογαίίοηβ οἵ Ἐ. Υ. ἅτ βοοά. 

γεν. 51. 

Πολλοὶ δέ---““Απά τηδην,᾽ ΔΑ. Υ΄. ; “Βα τηδηγ, 

Η. Υ.--ἐκ τοῦ ὄχλου---“ οὗ {π6 ρΘορ]ο,᾿" Δ. Υ.; “ οὗ 

186 τα] ξπα6,᾽᾽ ΒΚ. Ὑ.---θροιίου. 
--ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ---““ψΒΘη ΟἸγῖδῦ. οομπηοίῃ,᾽; 

ΑΟΥ.; ““σβδϑη {π6 ΟΠ εἰβύ 15 οοιηθ,᾿ ΠΟῪ. 

ἽὝὍὍταν νΜἸῈ {πὸ 5]. 1Π}}0]165. τοῦθ ἀοαθύ {πᾶπ 15 
ο] ἃ ἴῃ “ἢ θη----ἶβ σΟΠΊ6,᾽ νν ΠΙΟἢ. ἀββαυῖβ ἃ ἰδοί {Πᾶΐ 15 

ΟὨΪν ἰαΐαγο. ὙΥ̓ΒΘΡΘαΒ π6 ππθδηϊηρ; οἵ [Π6 ατδοὶς 15, 
ΚΥΒΘΠΘνΟ ἔπ6 ΟΗΚΙΒΤ ΤΠΔΥ ΘΟΠΙΘ᾽ ΟΥ̓ “ ΘΟΠΊΘΙΠ.᾿--- 

Τῆς Α. Υ΄., {πογοΐοσο, βθοῖηβ ἴο 6. ΠΟΔῸΣ (Π6 τρεῖς 

ἔμαη Κ. Ψ.; νὰ Ἡ. Υ. 18. τριῦ πῃ τ Πα θηρ ὁ 
Χριστός Ὀγ “[Π6 ΟἩκΙ5τ.᾽ 

2) 

γεν. 82. 

--ἥκουσαν---τοῦ ὄχλου ----“ Πρανα {πᾶ {Π6 Ρ60ρ]6 

τα στρ οα,᾽" ΑΚ. ; “ραν {Π6 τα] πα πη  Π1}}- 

ἴηᾳ,᾿ Κ. γ.-τῖριί. 
-ταῦτα---““ 500} [{Π]1ηρ5, Α. Υ,, δ5 1 10 νι 18 

τοιαῦτα ; ““ἴΠ686 {ππη55,᾿ Κι. Ὑ.--ουιρμῦ. 

π--οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς---“΄ τ[Ὡ6 ῬΠΔΓΒ668 

δηα {Π6 ομϊοῦ ρυϊοβίβ, Δ... “186 οἰϊοῦ ρυϊοβίβ ἀπά 

6 ῬὨαγίβοοβ," ἢ. Ὑ.--ννιῖ Οοα. γαῖ., Δυπιθη., 

ΔΙΟΉρΙΙ., ϑδμ14., Δ. ϑάχοη, Ανὰῦ., Ἄα]ρ., ΕΤΒΙΟρ., 

πα Οοοῦρ. Τηο Οοίμϊο ἀπ ὅ]αν. ἀρῦθο ΜΠ} {Π6 

Α. . Τῆι ὅγυ. δῃὰ Ῥριβ. γα ἀπέστειλαν καὶ οἱ 

ἀρχ. 

5. Οὐ], οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 

Μ ψ , 

5. ΟΠ υγβοβίοπι ἢὰ8 καὶ ἔπεμψαν ὑπηρέτας. 

ΤΠΘΟΡ ἢν ]δοῦ, 
Ω “« , ..0. ΕΝ Ὁ ᾿ Ν 2 

οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιξρεῖς᾽ ἢ ς ΟΠ Π118, 

---πολυγλώσσοιο δὲ λαοῦ 

ἔκλυες λαὸς ἄπιστος ἁμαρτινόων Φαρισαίων, 

. 
Φ καὶ φθονεροὶ προΐαλλον ὀπάονας ἀρχιερῆες.--- 

γεν. 88. 

--εἶπεν αὐτοῖς ---- βαϊὰ 965815 ππηίο {Π6πὶ,᾽ Δ. Υ.; 

“ἐ βαϊα 7685, ΚΗ. Υ. 

Ἡ. ν΄. οπαῖβ αὐτοῖς ἢ Οοα. γαῖ,, Ασπιοη., ΘΟὍΕ}., 

Α. ὅαχ., Μειρι., ὅ'γι., αδθοῦβ., δἰαν. Βυΐ {6 

γυϊ!καίο, ϑαμ14., Αὐαθ., ἀπὰ Τ᾿ ορίο, 5. Ογεῖ!, ἀπά 

ΤΒΕορΡ Εν ]δοῖ, πᾶν αὐτοῖς. 5, ΟΠ γγβοβίοπι ἄθθ5. ποῖ 

δῖνο {{|18. οἴδιβα. 

- καὶ ὑπάγω---“ αηὰ ἐλοπ 1 κο,᾽ ΔΑ. Τ.; “δα 1 

8ο,᾽ ΚΗ. .--Ἴ΄Λοπ ἰῃὰ Δ. Ὑ,, 18. ποΐξ πΘοοΒΒΆΓΥ. 

γεν. 834. 

--ούὐμεῖς οὐ δύνασθε---““ ἐλίέμον γα οδηποῖ οοπι6,᾽ 

Α. Υ.; “γ8 οδημποῦ οοπιο,᾽ ἢ. Υ. 

“ΤΠ Πονἢ ΙΒ ποῦ ΠΘΟΟΒΒαΤῪ ΜΙ “ΠΟΤῈ 5; Ὀαΐ Ὁ 
νου ΡῈ 50 νι “  ΒΙΓΠ ον. 

γεν. 8. 

Εἶπον οὖν οἱ "Ιουδαῖοι --““ ΤΟ Ξαϊᾷ {πῃ 76νν8,᾿ 

Α. Υ.; “Το ὸνβ {θη βαϊᾶ," ΒΕ. .---Α. Υ. 15 ἴῃ 

811 γοβρθοίβ θεβί. 

---οοὗτος ---“ Β6," Α. Υ.; “015 πιδη,; Ἐ. γ.- 

θείου. 

--' Ελληνας--- ἴΠ6 (Θῃ61|65,᾿ οὐ “ΟἼΘοΚ8,) πδνΡ;. 

τοδᾶ,, Α. Υ. ; “186 ατδοῖεβ, ΚΕ. Υ͂. 

Ἀ. Ν. ἀρῦθοβ ἢ Μοιαριι. ἀπ Α]αν. ; θαΐ (6 
γα]Ε., Ασπιθη., αοῦ}., Α. δαχ., ἄθουρ'., Αὐδῦ., Κ'ψυ.» 

Ῥειβ., ἃπὰ Ε1., τόπου ἹΕλληνας Ὀγ “ ΟΘμΕ1168᾽ οὐ 

“ Ναιίομβ.᾽ Τμδ ϑδιαϊοι μὰ5 εϑριρδιὶ ΕἼ ΔΙΔΟ- εν ὕκρδτα, 

πορὰ. ἀὴρελληπ ἄεγζοβϑὼ ᾿δοτεειειιτ ον Τ᾽ 
“πηΐο {πὸ ἀἰβρουβίοη. οὐ {πὸ ΗΘ] πο5, {παρ ΗΘ τᾶν 
ἴθδο ἢ} {πὸ Οτοοῖβ.᾽ ΤῊΙΒ Το Ἰηρ᾽ 15. ΤΘΠΊΔΡΚΑΌ]Ο ἴῃ 
{ΠᾶὉ 10 πηαῖζο5 ἃ αἰβεϊποίίομ θούννθθι Πρ ΕΛ ΛΗΠ τπο 

δ Ι]οπο5, ἀπ ΠΟ ΕΕΙΕ ΙΓ, οἱ γαῦμον ΠΟ ΕΑ ΙΕ 

ΚΈΠ 6. ΟὙΘο κ᾽ ῬΥΌΡΟΥΪν 50 οα]]6α ; ἃ 566 18 [0 ἀρτθ6 
ψ 1 ἀπούμοι ρυρύϊαμ δα Πουγ, ΝΟμπιθ, 80 

. 8 

γε 65,2 ἘΔ ΤΟΙ 

μὴ σπεύδει περι οιἰτὸς ες αστεαχ γείτονα αίνειν ς 

ἧχι! πανελλήνων σπορᾶδες στίχες, ὄφρα καὶ αὐτὸν 

θεσμὸν ἑῆς σοφίης ᾿Ελλήνια τέκνα διδάξῃ ; 

50 ΤΟΠΊΔΥΚΑΌ]6. 15. {Π15 οοἰποιϊάθποο, {πᾶ οπ6. [66 }5 

ἰοπιρίοα ἰο βιιβρθοῖ, οὐ [0 ψ 8} [Ὁ ἃ ηιϊδίαϊςο οἵ 

ἴπ6. οοργίθε ἴθ ΠΠΡΕΆληπ ἰὸς ππῆρελληπ. 

ΕΠ ον τϑαάϊηρ:, ΠΟ ΟΥ", ΘΧΡΥ 5865 Π6 βίαϊο οὐ {Π] 08 
αὖ {π6 {1π16, γν ῃ6 ἢ, δ " βῖποθ {πΠ6 Μαρθαοηϊαη οοη- 

᾿ααοβί, ἦν δ᾽ οὕτως ἀκμή τις ᾿Ελληνισμοῦ καὶ πρόσβασις 

ἀλλοφυλισμοῦ,5 81} ονΘΡ {1Π|6 οἰνΠ]Π1χοα Ταϑύ, ἃ5 (ο οχ- «ὦ 

τοη4 (6 ἕοῦὰ ἽΕλλὴην [ο β0 οὗ {πὸ ΟἸθη 165. ἃ8 

ΒΡΟΚΘ {πὸ νυ] 46-5ριοδα αἰ] οοίβ. οὐ Οατθοὶς, οὐ νυ μΐοι 

Ταϊδη: βαᾶγ8, ἀπορῶ τινά με δεῖ καλεῖν Ἑλληνα. 7|ι6 

[θυ ὙΕλληνες ἴῃ πὸ τηοὰτ οὐ 765. νοι] ποῦ ἃη- 

ΒΟ (0 “(ΘΠ Ε1|68᾽ νυ 16}, νου] γαύμου τπθᾶῃ “ 4] 

ΠΑ ΟΠ 8’ οχοθρῦ {ΠπθμΊβοῖνο 8 ; 80 ὑπαὶ ἡ διασπορὰ τῶν 

Ἑλλήνων που] θ6 οἰτμου {πὸ {6 νν}8. βοαίτονο ἀμηο  ρς Ι. Ὁ ΜΝ 

ἔπ αβίουη. ΟἼοοῖς τνου]α,5 οὐ 85 δ. ΟΠ γυβοβίομι ἀπὰ ΡΝ ΩΝ 

ΤΠ ΟΡ ν]δοῦ βὰν, {πὸ ἀνθ ὶςβ ἐπουηβοῖνοβ .ῦ διασπορὰν 

3.2 Μδρο. 
18, 

4 Οταΐ, 
σοηίτα, 
Οὐτοο, δὰ 
ἰηἰξ, 

ν. ὕγο, Ο, 

7 Οομητη, 
ν. 440, κα. 

5. λόγος 
κι Ἑλλήνων 
Οτγαΐ, ο, 
(Ἰσηίοβ, 
Ῥαββίπη, 

9 Οταδΐῖ, 
σοπίτα, 
Ασίδῃ, ἵν Ρν. 
οὔ, Β, 560 
8150 {Π|ὸ 
ποῖοι τὸ {πὸ 
ΒΟΝΌΓΗΙ ψΟΓ- 
Βίομε ΟΥὗἩ {Π18 
Ῥδδβαρο, 

δὲ ἐκάλουν τοὺς ἐθνικοὺς, ὡς ἐν παντὶ τόπῃ διεσπαρμένους. 

ες ὑπογοίουο ἤπὰ Π6 ον πὶ “Ελλὴν ΡΌΠΟΡΆΠΥ πιδοᾶ 

ἢ {πὸ Ν. ΤᾺ ἀπα Ὀγ {πὸ οανν ἸδαιΠοῦβ ἴῃ {Π6 Β0η86 
ῬοιΝ οἵ “ Οτροιβ᾽ πα] οἱ “ΕΠ ΠἸοιιβ᾽ οὐ “ ΟΠ {185 ;᾿ 

ἃπα “Ἑλληνες ἴῃ {παῤ οἱ “(ἀθηίο8 :᾽ 8. ὈγῪ δ. Ογυ},7 

δηα ὃν δ. ΑΥΠαπαβίπβ, 5 110, οὐκ’. φαουύίηρ ΤΠ οπι. 1. 90, 
Ϊ ᾿ ᾿ ,ὔ νυ Ν “ 
Ι88γ5,,9 ὁ μὲν ἀπόστολος αἰτιᾶται τοὺς “Ἑλληνας, ὅτι 

ἤ ; ἐν 
κτίσμα σέβουσι, λέγων ἐλάτρευσαν τὴν κτίσιν παρὰ τὸν 



“Θοαπίγγμδὴ ἃΠ ἰονη,᾽ 1.6. “ΡαβαΠι8. οὐ Ορρὶ- ὑγο]}. Ὁ ΤῊ ΒΒομα εἶς πο οἵ πηγή πα φρέαρ ἴῃ ἐπαΐ 
νίάμαν α΄ ἀαπι.᾽5 41} οἰναρίοι, 18. γθιυιδυ κα θ]ν ἢ] αδίταιοα Ὀγν {πὸ ΠΟΌτον, 

ΤΊιο τοηἀουῖηρ, οἵ Δ. Υ΄. “{Πὸ ΟΘμΕ1165,) ἐπογοίονο, θὰ Ἔβρθοία!]ν Ὀγ {μ ΟΒαϊάθο οἵ θη. χιϊ!. 7, 14, 
8 ποῖ οοὐθοῖ ; δῃα Δ] Ππουρῖ ὑπαῦ οἵ ᾿ὰ. Ὑ. “πὸ πὰ χχὶν. {πγτουρ]οαυΐ, α.ν. ; ΔηΠἃ πηγὴ ὕδατος ἀλλο- 

Οτροῖκβ,᾽ ἀσθ8. ποῖ Θοηνου ἔπ ΜΠ0]6 πηθαπῖπρ οἵ οἱ μένου ἴῃ σοπποχίοι ΜΝ 1} φρέαρ 5 αἶδοὸ τπθητϊοποὰ ἴῃ 

“Ἕλληνες ἴῃ {Π|8. Ῥαβδᾶβο, ἰδ 18. ΠΟν ΘΙ ΕΠΟ]Ο85 {Π|6 Ὀθέξου οι, ΤΌπ Βαϊ αἰ ἢ ̓5. ἀοοοιΐ οἵ Τοβορ 8. ν᾽ 6}}, μοὶ 
οὐ {Π ἔνγο. μιὸ Τϑαπὰ ἴῃ 6 γανὰ οἵ ἃ 5118}} τιόβαθο, δ ἀταηκ 

[οἵ 1ϊ8. τυδίου, νον νὰβ ταὶη παΐου ; ἀκὰῦ Ὁ λαοῖν 
γεν. 86. ον τὰ 

] Τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ---““ Υδΐ πιαππον ὁ βαγίηρ, 

8 {}18,᾽) Δ. Υ. ; ““Ὑῶαΐ 18 {818 βαγὶπρ,,» ΚΒ. Υ. Ἰι6 88 γ8, " ὑπδὲ νυ δέου 50. ννγ6}}5. Ἃρ ἔχοιμι ἷξ. 8 

ΤΊ πποϑὲ ἰάἀϊοπηαιίς. τη ἀουίηςς οἵ {πὸ Οὐθοῖκ 8 

ΔΎ. νἱθιοαῦ τἰι6 ᾿ζΆ]165, “Δ μα βαγῖπρς ἰ8 {15 ὅ᾽ | γεν. 89. 
- καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ----“ Δηὰ ψΈογο 1 ἀπὶ, ἐλίίλο γα ---ὔμελλον λαμβάνειν---" 5Βιοι ἃ τορεῖνς," Δ. Ψ.; 

οδηποῦ Θομη6,᾽ Δ, Υ, ; “ δηά ψ ΠοΙῈ 1 8π), γ σαηποῦ “γοτο αθοὰξ ἰοὸ τοροῖνο," Ε. Ὑ.--οναί πον ἐνοτο ἴο 
ςοπη6,᾽) ἢ. Υ. τοοοῖνο. ἢ 

Τιιο ἢ, Ὑ'. 18 πιοῦὸ Ἰἰξουα], ἱπαβηναοῖ ἃ5. ἰδ ἰῃίτο- ---οὔπω γὰρ ἣν πνεῦμα ἅγιον---" ἴον ἀπο Ηοὶν Ολιοβὶ 
ἀσοο8 πὸ νου ἐ]λαξ 18 ποὲ ἴῃ {Π|6 οὐ σῖπα] ; πον ον 6- τνὰ8. ποὶ γοΐ σίσον," Δ. Ὑ.; “ἴον ἔλα Ηοὶν Ομιοβὶ 

ἰοβ8, Δ. Ὑ. νου]ὰ θ6 βίνιουν ϑροακίπρ (π6 θοίξοι τνὰ8 ποῦ γοὶ,᾿" ΒΟΥ, 
ἘΔῺ Ρ]15}} οὗ {π6 ἐννο, 1 ἰπβίοαα οἵ “ Ὁ μον τὲ ἀϑεὰ Ὅ1}Ὲὰ Δ. Υ, βϑοιὴβ ἴ0 ΘΧρυο85. {πὸ βοῆβο οἵ ἔϊΐπὸ 

Ϊ Α ΠΥ τὴ πὸ [ωἱ᾿ ἀλλα τὸν εἰ ο} ω “θὰς ἀπὸ Κοοροῦ ἰοϊὰ α5,᾿᾽ δ᾽ 

ΝΟΤῈΚΣ ΟΝ ΤῊΗΞ ΘΟΟΞΡΕῚΙ, ΑΟΟΟΝΌΙΝΕ ΤΟ 5. ΖΟΗΝ. 81 

ἡ δι δαὶ κτίσαντα Θεόν, ΠΠ|κὸ “Ἑλλην ἴῃ 6.5.1 ἦν δὲ ἡ γυνὴ ᾿Ελλη-. “ΤΠοτο ; Ὀαξ “ἐπογθ᾽ που] ποῦ θ6 80. οουγοοῖ ψ τη 

αἷδο 5. Ογη] νὴς, Συροφοίνισσα τῷ γένει" το. ᾿“80,᾽ 88 “1 πον. 8,66 γον. 84. 

τὰ ταν}, ΠῊΪ5 18 χτοπαοιοᾶ Ὀγ ὕ0]6]6, ΛΘ ὭΨΨΑΝ 

555. ΕἸΝ 9 ΠΛΙΨΝ , Δ. 5. γοδιοο Κὶ μι μὰ γ γεν. 87. 
Ῥώδοη, “ἐπδὲ ποσὰ τγὰ8 ΠΘΔ 6 η,᾽ ΟΥ 88 δοπ| Εν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς --““ Τὴ 

σοι] 8ᾳν, “ ρᾶρδῃ 5; ἴοι {Π||86 ἔνγο ἰθι1Ὲ8 ἅτ αἷ- (Π6 ἰαϑύ ἄν, ὑπαὶ συθαξ ἀκῃ οἵ (6 [δαβί,᾿" Α. Υ.; 

Ἰιεὰ ἴῃ πιθδηΐηρ. “θαι οη’ οαππο ἀοτῖνο ἤτοτ “ΚΟ Νον ἴῃ πο Ἰαϑὲ ἄν, {16 συοαξ αν οὐ {πὸ ἔδαϑβε,» 
ἔθνος οὐ ἐθνικός; πὲ 10 σΟΙη68. ἔγοτι “ μοαίῃ,᾽ ΔΑ. 5. ΚΒ. Υ. 

μα, αοιμ. ΠΛΙΦΨΙ, “4 Πεϊὰ, οὐ ΟΡΘΠ ΘΟΙΠΕΙΥ “έ οαπποῖ 6 ]οἴξ οὐκ ἰπ {Π||8 Ῥ]δοα ; ἀηᾶ "πον 

ὙΠΟ ἢ,, ἴῃ (ἢ ΠΟΥ. 15. σΘΠΘΥΪ]ν οονουθα 1} Βιοα.}), (0). ΒΕΒΕΙΝ ἴο τϑηᾶθν ἰδ [ΑΙ] πν6}1. “ΤΊ]αῦ ἀαν, 

Βοαί οι, οὐ οἵμον Ἰον βῃσιθ5. ΤῊὰ5 “(Π6 {165 οἵ Δ. ν, 18 ΠΘΆΓΟΡ {6 Α, ϑάχοῃ {μδῃ Η.. Υ.. “το ἀαν,᾽. 
ΡΒ Μαα, [μ6 Βε14,᾿2 15 τοπονθά ἴῃ Θοιμίς ΒΆΜΛΗΝΘ Τὰ ἰδ, ΠΟΥ Ον ΘΙ, ἐδ: Του] ἀηα οοτοοῖ. Βαΐ 

ν 38, 80. Ξ ἔ ᾿ ᾿ : ἈΛΙΨΟ 55, ἢ ΠΕ 1η τ 1065 ἀν ἔνν]σο, ΒΟ ἢ 15. ποῦ ἴῃ {π6 
ἩΛΙΦΙ τοτεο ἐμὸ ααϊ. ΠΛΙΨΜᾺ, ΝΕ, Α. 5 ατοοὶς, Τῇ Δ. Υ͂, 15 ἴο θὲ αἰξογοᾷ νου] ποὶ “πον 
τρια δα βαδεῆθες ἐμ ἜΤΙ λ Ξ ἰχλῆ πὰ ἢ {86 Ἰαβέ, [6 βυθαῦ ἀν οἵ ἐπ6 [α8ὲ, τοπᾶθν {πῸ 

ἀρξῖντας Ἀνω ων ΤΉ γε 88 ΟἼθοῖκκ Ἰαἀϊο πη Εἰ  }]}ν 
“Ραρδηπβ᾽ ἴῃ 15. ΟΥΡῚΠΆ] ἃ Πα ]αΐοι 8686, ---ϑΊ Π6 8 

{6 Α. 5. τὸ ΕΥ̓ τιιπο, 5 τοπάοιοα ΠΛΙΨ ΟΣ 5 προ 

ἢ 5, 1πικὸ ΘΕΘΕΊΝ ΑΙΖ, “953. - θυ 15 ἴμ6 τοὰϊ ϑάχου τοπάουϊηρ, εὐοτοι κὰν τ ΤΡ : χν. 16. Ὰ , τ τι πκαθὼς εἶπεν ἣ γραφήττ“ 88 ἴπ6 βουϊρίανο [δι] 
ἴον. ;9:9 βάρβαρος, ἀουϊνοα ἃ8 {118 15 ΡΙΟΡΑΟΙΥ. κα ΛΟ: ἀπ περ ον 

ἔνοπι ἢ: [9 “80η᾽ οὐ “πιδὴ οὗ {Π6 ορϑὴ δοπηΐνν,. τ βμά Ἢ ἐν ν λοις αὐτί το: ΠΕ Ὑπ 
Τῆ5, θ6. (δο}}} δα] δογπηαπ τ ρθα σ ρι ὃ ΠΡ πη 6 " ἣς εὐγερυ μεν ττ τὐ πὰ ἐστε μὲν 

ΚΑ  Βάχοι ΠΠ 86 ἢ Π1Ὁ ΠΘΕΠΑΓΟΐγιο ἐοσ ΠΠΠΙΟΤα ΘΟ τ Π6,} “μονα, Ἱ ὩΣ εθ ρυγῥρκόννς ϑνυδιξε λα 
ΟἸτοῖ. ρ΄. ᾿ ἔ 1688, ᾿ν. Ὑ. 18. ἃ ἔνε θη ἀουϊηρ ; ἀμα Δ. Υ᾽, 15 1π6 πιοβὲ 
120, δα. Τὰ. (1 {Π|18 γϑα}) (ὑθου] {1|6 Δ] ἀουπιδπ, ἰοὰρ ῦ 10} 1)6-᾿ ἐπ ἀρε Ὁ πὶ Ἰαρὰ ἐκ Ὲ ΠΑ Ηδάδη 5 Ἶ ι ἐμέν ζει Ὶ οογγθοί, 1 εἶπεν 15 {η6 18[ δοτγὶβὲ; 1 {π6 9η4, " βαϊὰ 
υδοὰ [Ὁ ΨΟΏΒΠΠ] ΤΠ6Π, ἀραϊηϑῦ ΠραύΠ6η τηθῃ αὐ ΥΙΟρΘΔῊ- 
ΦΘομμΠθ᾽ ὈΥ ΣῈ 5 Ν νγοα α θ6 Βοϊίον. 
“Εμτῖς π΄ ὈΘΟἢ,᾽ ὅ6. [0 πουἹὰ θ6 1 γο]οναηΐ ΠοῈ (0 βὰν ᾿ ΤΡ ᾿ ἐρε ΓᾺ ᾿" Ἠόπν. ἴῸγ ι ἐπαείενΣ ὲ --- ποταμοὶ ---ὔδατος ζῶντος --- “ὙἰνοΥΒ Οὔ] νΊηρ; τγαΐου, 
ΠΤ ΒΕ; γαῖ ΤηογὉ Ο {πὸ πηΐϊνγοιϑαὶ ΓΘ] αἀἸοθ. Οὐ σοποοὶς ἐμαί γον 

κάμης πΆ ΤΉΔΪΚΕ8. 8 τορι ρ μι ει ἔξαρηνς μ Ξ: τόνε ὑξῃ ΤῊΒ ἜΧΡΙΘΒβΊΟη ΒΘΘΠῚΒ ἴο ἴανοιι ἐπ ΤΟ πλδυς τηδο 
Δ ΤΘΟΙΒ Ἰουμαῖ ἌΡ Βα ς Αρρλ ΟΥΠΙΒ Ὑ ΟΥ̓ οη οἷ. ἵν. 14, 88 ἴο ἐδ γηθδηΐης οἵ πηγή ἴῃ {παΐ 
8η4 Οἰοηέι]ο, Οτροὶς ἀπα Βαυθαγίδῃ ; θα ἃ 5 πριν γοδδ, Ψ μΘτα ἐδα ἱπιᾶροιν ἴη Πεξίδτή. δνδθη Ἐμήάγε- 
ἰηβίαποο οὐ {Ππ|5 αἰβυϊποίϊομ θοίνν θη ἴον ἀπ σου ΠΥ ἵνα] Ἴ ΜΝ ; δῸΣ μὴ ΤΡ τ ̓ 

ΟΟΟῸ 5 ἴῃ ὑπὸ ΕΠ ΒΙορΙο νουβίοη οἵ (0]. 111.. 11, ψ ΠΟΓο Ἐν γ. ὙΒαρ, ΚΑτε,᾿ Μ6 ἅτ [0], τσ νοὶ ΣΝ) ἀμμάιος 
βάρβαρος, Σκύθης, 18. τοπάοτοῦ φῶ : ΦΙ]Π 14: ϑὸν τ ον, “15. ἃ Τοαπίαϊπ. Ἰϊνίπο, ἀπ ΡῬτοσαν πες ἬἜΚΟς. 

Βκ. νἱΐ. δὰ 
ἴπ. 7618] 
οὐ. Ὁ, ". 32, 
δ. Ηυκη. 
Ὁ. αἴ], δὰ ἴῃ, 
110. Λάδππι. 
». Β, 29, ἄς. 

3 ΚΚ͵ Ουτί! 
Ηἴοτν. σας. ν". 
148, ΟἱἉ, τηση. 

τους πηγὴ 

φρέατος 
ὕδατος 
ζῶντος. 
δ'ρο αἴκὸ ας, 
ΧΥΙ, Ρ. 180, 

3 Τγαν. 
ΨΟΪ, ἰν νν. 155 
οά. Ῥαγ. 

! 
4“ ροὸ ποῖ 

οὨ ΟἿ, νἱ, 7). 
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11, 140. 

3 Ἡσοπι. ἸΪ. 

3. Οο μη. 
Ῥ. 470, 475, 
Ὁ. 866 8150 
5. ΟΥτ Ηΐογ. 
σαδΐ. χυῖ. Ρ. 
180, Α. 

4 ΟοἸΤη. 
672, Β. 

Ι 

᾿ 5 Ἐγᾶρτη. 
᾿ βδῃϊά. Α. 
Θδεογρῖ. ν. 

Ἰ 260, 287. 

ΝΟΤΕΚ ΟΝ ΤῊΝ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 5“0ΗΝ. [Ομ λ». ΠῚ 

ΟΥ̓ ΘΙ ΠΆ] ; τυ μονθαΒ {ΠπῸ Ἐν. Υ΄. {ποα6}ν Παν] 5 ΠΙ8 0] 

ἴο θ6 πιϊϑαπογβίοοα, ᾿μαβηι ἢ ἃ5 ἐμ Ηουυ ΟΉΟΒΤ 

εχἰ βία, θὰ} τγὰβ ποῦ γοῦ βεπὲ ἔγομι Ἠ θᾶνθῃ ἃ8 ἃ ΒρΘο ἃ] 

δἰ ἕτοιμα {πΠ6 ΒΆΤΗ Βα. Νοππαβ," 

εἶπε προθεσπίζων ἐπιδήμιον ὄψιμον αἴγλην 

πνεύματος, οὗπερ ἔμελλε τυχεῖν θεοδέγμονι θυμῷ 

πᾶσα πολυσπερέων μερόπων πεισϑεῖσα γενέθλη. 

5. ΟΒεγβοβίοηι,; Οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον, τουτέστι, 

δοθὲν, ἐπεὶ ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη, δόξαν καλῶν τὸν 

σταυρόν. ὃ. ΟΥ8 βᾶγβ, πῶς οὐκ ἦν τὸ πνεῦμα ;--- 

ἐγίνετο μὲν γὰρ ἐν προφήταις τὸ πνεῦμα,---ὅταν οὖν 

ἡμῖν ὁ θεῖος εὐαγγελιστὴς, οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα, λέγει, 

ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη, τὸν ὁλοσχερῆ καὶ 

ὁλόκληρον κατοίκησιν ἐν ἀνθρώποις τοῦ 

ἁγίου πνεύματος σημαίνειν αὐτὸν ὑποτοπήσωμεν. 

ΤἬΘΟΡΠν]δοῦ᾽ ἀρτθοβ τ δ. ΟΠ γβοβίομι, ἃηὰ οχ- 

ΡῬΙδίηβ οὔπω γὰρ ἦν ὈῪ οὔπω ἐκχυθὲν δαψιλῶς ὡς ὕστερον. 

ΤΗ6 Αγηθη., ΜΙ θρ., ἀπ ὅ]αν., [Ὁ]]ονν (πὸ ατθοῖ. 

ΤΙ Θοίμῖο αἀἀ5 ἈΝᾺ ΤΜ ἐπ’ αὐτοῖς ; (πο Ψα]ρ., 
ὅγι., Δ. ϑάχοη, ἀθουρ;., ἀπ Ρ6γ8., 84 “ ρίνθη.᾽ ΤῈ 

Ατὐαθῖς, απὰ Ἐπ ορὶς, Ρ] αὐ 5 δα, το “ποῖ γοῖ δοπιο :» 

θὰ ΒῈμ. ἴῃ ῬΟΙν5]. μᾶ8 “ποῖ ἰο {πθπι,᾿ 1.6. “{Π 6. 
μαὰ ποί. Βαΐ {πὸ γοδάϊηρ οἵ {π6 ϑδμ!α1ο νου βοηϑ 

ἰ5 πὸ πποϑῦ γοιηδυ κα ]ο, Κ’ ΠΑ ΤΟΎΖΧΙ ΠΠΔ. τΔΡ 

ΠΕ “ἴον {πον παά πού γοῦ γδοοῖνθα Φρινῦ,᾽ ἴῃ Δ η{1- 

{μεβῖβ ἰο πεπῖδ. ΕΟ  Χυτο, “(μο ϑρίνιν 
ὙΒΪΟΝ (ΠΟΥ τγοῖῈ [0 τοοοῖνο᾽ ἴῃ {Π6 Ῥγθοθάϊπρ; 56η- 
ἴθποθ. ὅο {πα {πΠ6 Δ. Ὑ΄. μᾶ5. τηᾶην ἃ βοοά ρῖθοο- 

ἀοηῦ ἴον δά αϊηρ “ αἰνθη. 
---ῦτι ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη ----““ θδοαιδα ἐπα 658 

γγὰ8 ποῦ γοΐ β]ουῆθα," Α. Υ΄.; ““Ῥθοοᾶιβα μοι [ΠῚ 
γγ5 6505 γοῦ σ]ου θα," ἢ Υ.. 

ΤῊΙΒ. βεπίοπος οἱ ᾿ὰ. Ὑ. 15. ποί τρί ; “ Ὀθοδιβ6 
ΠΟΙ ΠΟΥ’ ἄοο5 ποῦ βοιηα οουγοοῖ. ὅ6ο ἅθογθ {6 

Νοίθ οἡ γι. ὅ, ψοῦο “ποι πον 18. ἸΠΘοΥ Οὐ] ν αϑοα 

ἴῃ πὸ Δ. Υ΄., θὰ ΡΙΌΡοΥν οοντθοίοά Ὀν ὑΠ6 Ἰονίου, 
ὙΠῸ ΠΟΙ ἀπ αἵ οἷν. ν. 99, βθθῖὴ (ὁ πανὸ οοιητηϊ ρα 

[Π6 ΘΥΙῸΣ ΠΟΥ τπεπἀθα οἰβονοτο. ΤῊ γοδάϊηρ οὗ 
ΑΔ. Υ. 18 Ὀεϑί. 

γεν. 40. 

-τὸν λόγον ----“΄ (818. Ββαγ!πρ;,᾽" Α. ΥὙ. ; “818 βαυ-| 

1ηρ55,) Β..Ὺ. ' 

Οοά. γαί., αοίλ., ΜοιαρΙ., τῶν λόγων τούτων, 
πτλύπιθη., ἀθουρ., ΕΠῚ., 5]αν., τὸν λόγον, --- ϑΆ 1... 

Επεια δ .ΧῈ τὸν λόγον τοῦτον,----ΑΥαῦ., ὥγτ., ῬοΥβ,») 

γ]Ε:., “ΒΟΥ ΠΊΟΠΟ5᾽ ΟΥ̓ “ ΒΟΓΠΊΟΠΟΠῚ 6}18.᾽ 

γεῖ. 41. 

--- ἄλλοι δέ---"ς 5βοπη6,᾽ ΔΑ. Υ. ; “ οὔμουβ, Κ.. γ.-- 
ἔρχεται ----ἰς 588}} σοπιο,᾽ Δ, ', ; “ φοπιοίμ,᾽ ΚΒ. Υ.-- 
τσ, 

γεν. 42. 

ἡ γραφὴ εἶπεν---“ δ} {Ππ6 βουὶρίιγο βαια,᾿ ΑΟῪ,, 
Β.. 
ΤῊ σθᾶβοη 4068 ποῖ Δρρθδι) ἴον νυ ἈΪοι Τὰ. Υ΄ αἰξουοα 

Δ, Ὑ. “ΒΔΕ 5614’ ἴον εἶπεν, ἴο “ Βα 1}, ἴῃ νϑν. 58, δῃᾶ 

Μιὰ ποῦ ἄπο 80 1ῃ {815 γθῦβ6 ἃἶξο. 
--ὁ Χριστός---“ ΟὨνῖϑι,» Α. Ψ', ; “16 Ομεῖβί,᾽" 

Π. Υ.--ὐὶριῦ.} 

-καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης----“ δηῃᾷ ουΐ οὗ {Π6 

ἰονη οὗ 6. Β] 6 μθαι,᾽ Α. Υ. ; ““δῃᾷ ἔτοῖὰ ΒΘ  Β] μοι 

[π6 ἴον ψμοΡο,᾽ Τὶ. Ὑ.--ῦῖρμι. 

Ηδιθ ψ πᾶν ἐκ ἃπα ἀπό 1ῃ Ῥ θοίβοὶν {Π6 58Π18 
5686 88 1 6). 1. 44, Δη χὶ. 1, α.ν.----ἰ.6. οὐἱρῖη “οαΐ 

οὔ ἀηὰ οὐἹβῚη “ ἤΌμ.ἡ ΤἼ]Π6β6 ὕνγο ΡΥ ΡΟΒ ΠΟ ΠΒ. ἃΓ6 

γὩΘΙΟΆΠ]γ, ἀπ τοπηαὶη, ἀἰβυιποῦ ; ΔΙΓΠΟῸ ἢ. οπ6 πιθοὶβ 

ΟΟΘΔΒΙΟΠΆΙΥ ΜΠ “΄ ἐκ ΡΓῸ ἀπό, οΥ “ἀπό ριῸ ἐκ. 
Βαΐ ἔκ τινος γίνεταί τι, Ἀπ ἀπό τινος ἔρχεταί τις, ἴῃ- 

ναν 0 ]γ. “Οαΐ οἵ᾽ ἀηα “ ἔβομη’ τηὰν ποῦ ἴῃ ΕΠ 5} 
06 5814 οἵ {Π||0 βΒᾶπι6 Ῥθύβοῃ Οἱ" ρΪδθθ, 6.5. “Ηδ 15 οαὐ 
οἵ Τιοηάοῃ, ἐπι {Π6 πηθί "ΟΡ 0115. οὐ ᾿πρ]δηα,᾽ 5. ἴῃ 

οἰ. 1. 44, δῃὰ χὶ. 1, ἢ. . Βα “ἢδ ἰβ ουὐ οἵ, οὗ 

“νομι Τμοπάοη {πὸ πιΘ ΌΡΟΪ15,᾽ ο. Βα θη ἔνο 

αἰβεϊποῖ Ῥ]δθοβ οὐ Π6 βᾶτηθ Ἰο δ ΠΥ ἀγθ Βρθο θα “ οαΐ 

Οὔ’ οὐ “ ἔτο π᾿ τηᾶν Ὀ6 τιϑ6 ἴῃ ΒΡ 15} ἃ8 ὕΠΠῪ 816 ἴῃ 
ατθοῖς, ἐπορ} ποῦ νοὺῪ ἸαΙομ δ ΊοΆ}}ν, 6.Ὁ:. κὸν μὲν 
τῇ προτεραίᾳ ἑσπέρας ἐκ Ποτιδαίας ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου,2 Ἶ 

ΤΟ αὐυϊνοὰ {πὸ ἀν Βοίονο ἴῃ ὑπ6 ονθηϊηρ ουΐ οἵ 
ῬούΙάδθα, ἔτοπὶ {Π6 οαμρ.᾽ ᾿Από 15 ἢδῖθ ἴον. θεν ἴῃ 

ποῖ ἴῃ ΟἸαχοπιοηεο,, γϑίμοι ὉΠ 8η “αὐ ΟἸαζοπηθηςο ;} 

1κο ἐτύγχανον πρώην εἰς ἄστυ οἴκοβεν ἀνιὼν Φα λη- 

ρόβϑεν," “ἴγομι ποιπο, ἔγοπὶ ῬΠΔΙΘυ αι ;᾿ Ὀούἢ ἴῃ {16 " 

Β6η86 οἱ ἀπό. 

γον. 44. 
- ἤθελον ---- ““ που]ὰ, Α. Υ.; “νοι πηἱηοᾶ,᾽ 

Τ᾿. Ὑ.---αοο5 ποῦ βθοιὴ (0 βιι0 {Π15. Ρ]αθθ 50 ν6}} ἃ8 
“ποῦ]α.᾽ 5 

1 566 γΟΥ. 
96, 

3 Οδδυτηὶα, 

3 Ἀ 9 ἣν ἮῈ ᾿» ἸᾺ ᾽ ᾽ ἘΠ ᾽ ΄ ᾿ ᾿ 8 Ἢ 

ἐπειδὴ ᾿Αθήναζε οἴκοθεν ἐκ Κλαζομενῶν ἀφικόμεθα,5 “ἔγοπ . ᾿ττὰς 

Ὁ 5. ΠΏΡΟΒ. 

5. 8500 ποῖ 
οἱ οἷν, ἱ, 48, 

---ἀλλά---“ἐ γ.,᾽ Α. Υ. ; ““πρνϑυῦ 6 1685," ΒΕ. Υ. 

“Βα βθθιὴ8 ααϊία β{ΠοἸθηῦ. 

γον. 40. 

---ἐκεῖνοι-- ἐπ ογ,᾿ Δ. Υ΄,, Τὰ. Ν.--ϑπου!ὰ ΡῈ τοη- 

ἀογοα “ {Π656,᾿ ΔΙ ΠοῸ ἢ 10 ππθᾶ 5 “ ὉΠο80.᾽ [ον ἐκεῖ- 

νοι Υ 18 10 ἀρχιερεῖς, {πὸ ΘΟΠ]οΥ Ῥυϊοβίβ, νυ Π]0 ἢ}. οὶ; 

τηθη ]οπο αἰζου ὑπὸ οὔ ον 8, ππδῦ θ Πα ἀοα ἰο Ὦγ 

ΚΎΠ656 Βα] 4. ΑΒ 016 ρἢηναβο πον βία 8, “ὑπ γ το- 

[ονβ ἴο “{π6 οὔοουβ,᾽ δηα, βύυ οὐ] ν Βροακίηρ,, ΤΠ 0.5 
(116 γοῦβο ἀμ] (6 }} 161 0}]6. 

γεν, 48. 

Μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ---““ ανο δὴν οὐἨ {Π6 ΤΌ ]ΟΥΒ 

ΟΥ̓ οὗ (6 ῬΠαγβοοβ Ὀο] ον οὐ μΐμ ὕ Α. Υ.; 



ΕΞ ώττ-  Θσασ σ΄ Ὁ. ΠΠΠΠΞἷἕἷς ς΄...  ς- ΠΠ π τἀδκ 

Οπαρ. Ὑ11Π1.] ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΗΒ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟΕ ΤῸ 8. ΖΟΗΝ. 

“δὴ Δηγ οἵ [Π6 ταΐοτα Βοὶϊονοὰ ἴῃ ῖπη, οἱ" οἵ {π6 
ῬΒανῖβθοϑ Ὁ ΗΟ. 

ΤΙο ἢ. Ψ. ἀρρθᾶγβ ἱπνοϊνθὰ δηᾷ ἱποούγοοῦ ἴῃ 
ἘΠ Ρ 5}, ΑΙ ΠΟ ρ ιν 10 15 8ἢ αἰξοιηρὺ αὖ ἃ ᾿ϊξουαὶ τθη- 
ἀεοτγῖηρ; οἵ {μ6 ατθεὶς (1580) " δι} δηγ᾽ 15 ποῦ ἃ δοι- 

τοῦ τη θυῖηρ οἵ μή τις ; 10 Βῃου ἃ 6 “ Βα} δὴν ομο;,᾽ 

θδσαιδβο “ΔΩ Υ,᾽ ΜΒ]ΟΝ 15 ᾿πἀθο  π0]6 ἴῃ ἘΠ} 15}), γοῦ, ἃ5 
ἴπ Α. ϑάχοι, "00 βίῃ ρ'. ἀπ Ρ]. δοσογάἸηςς ἴο {πὸ σοπίοχί, 
15. ἤθύθ πιδα βίης. Ὀγ “μδ0}.᾽ ΤΊΠ8 “ Τγνβ ἀηβινονθὰ 
πὶ δηἀ 5αϊ4, 1,ἅ, τι! Ρὰ ταῦ τ 6} Ὁ 0 Ε]16 τοῖς Ριητ 

ΕΥ̓πδαπ οἢ γη γῆ τα οὔθ οἢ ΡΥ στὰ οὗ δα οὴ 
ἐς Βίοτο. ΣΡ Ώ ΤΙ ΠῚ Ομ Ριπταπι ;ἢ ΠΟγΘ 6 Πᾶνα “Δη ν᾽ 

50], ΟΧΡΌ τι. 

ἀν έτοα, δος, ὈΟΙΝ βἰηρ. ἴῃ “ δηνἰηρ;,᾿ ἀπ Ρ]. ἴῃ “8ηΥ 
Μάη σῖν. σ. οἴου ἘΠ πη ρ 8. ἦΑΠγ’ {πογοίουα τθααΐγοϑ ἃ νοῦ {Παΐ 

ἈΡΤΘ65. 1 (Π6 Βα θ]6οῦ το ψν Β 10 ἴδ τοίοιβ. Ποτα 10 

τοίδιβ ἴο “ΤᾺ ]οῦ5. ἀπ ῬΠΔΡΙβοθβ,᾽ πα {πο οἴου " Δην᾽ 

Βεΐπρ᾽ Βογα Ρ]., γα αϊν85 “ μανε᾽ 85 1ἴὴ Α. Υ., δῃᾷ ποῖ 
“Βα ̓ δἃ8 ἴθ ΚΒ. Ὑ. (9 πᾺ}γ), δϑῆις ἴθ Α. ϑάχοῃ 
ΒΌΨΘΡΠΒ ἃ ΒΘ, 6.5. Πηδος Ρης τύδο) Ὀδύη ΟΕ 

ε ἰδ μας ΝΑ ΖΆ]Θ ἢ 73. δηα ἴῃ ἘΠΡΊΙΒ}. 180, “ ΔΠ γ᾽ ΠΠΔΥ θ6 60η- 
βίγιο ἢ οὐ υτποὰέ “ οὗ, ἃ5 6.5. “Δ}γ οὗ {πο,᾽ οὐ 
ΚΔΩΥ ῬΠΑΥ 5668 ;᾿ θαΐ ἴῃ ἃ αΠογθπΐ βθηβο. ΤΉὰ5 {ΠῸ 

ΟΕΑΡ; ὙΠ, 

ΤῊ Οοαά. Υ αεϊς., Α]., [6 Ῥεβομιίο,ἕης θοβὲ 58. οἵ 

{[Π6 Ηδυκίοδη γ᾽ ογβίοη, ὑπ θοβὲ δὰ οἱάοβὶ Αὐπηθηΐαπ 

ἀπ Μορμ τς ΜΗ Β., ἐμ αοεμῖς ἀπὰ 6 ϑδμϊαϊς 
γουβίοηβ; δ. Οὐ], 5, ΟΠ γγβοβίομι, Οτίρθη, ΝΟΠΠ ΙΒ 

84 ΤῊ ΟΡ Εν ]δοῖ, ἕακα πὸ ποίϊοα οἵ πὸ ἢγϑέ δἴθνοῃ 
νΘΙΒ65 οὔἩ {18 ομιαρίενυ. Βυΐ 5, Αἰμαμαβίαβὶ βαγβ, 
πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς διαλέγεται αὐτοῖς. καὶ ἐπείρωντο ἀνα- 

τρέπειν αὐτοῦ τὰ ῥήματα. ἐνταῦθα τὰ περὶ τῆς κατη- 

γορηθείσης ἐπὶ μοιχείᾳ. πάλιν λέγει αὐτοῖς, ἐγὼ ὑπάγω, 

κιτιλι δΔαβίιη ΜΑΙ 150. βθθιη8 ἴο ἰ]πἀ6 το τη ΐ5 
ΡΑΡΔΡΡΆΡ},2 θὰδ 1 Πᾶνα ποῦ θθθὰ 8Δ0]6 ἕο ἢμα {πὸ 
Ραββᾶρθ. “8, Αὐριυβέϊηιβ,᾽ βαγ8 ΒομοΙ Ζ, “ αἰχὶξ 
᾿ναπο Ἰοοαπι ἀθ δἀυ]έοτα ἔοπιηα ἀοϊθέιιι Γαΐββθ ἃ 
58] αἴαγ 5. ΡΘΕ] ΓΘ πτἴε Ποβεῖθιιβ..5. ΤῊΘ τποτὸ πιοάουῃ 
Αὐτηθηΐϊαι ΜΞ 5., {πῸ Ὑα]5., αδογρ., 51αν., Αὐδθ., 
Ροῖβ., ΕῸΠῚ., δῃὰ Α. ϑαχοὴῦ γ᾽ ουβίοηβ, σοπίαϊπ ἴῃ8 

ὙΠ0]6 οὐἨ 0}}18 ῬΆΡΑΡΙ ΡΠ ; ἀπ Τα ΠΥ πηΐα8 1.6, βᾶν8, 
Χρὴ δὲ γινώσκειν, ὅτι τὰ ἐντεῦθεν ἄχρι τοῦ, πάλιν οὖν 
᾿ ΄ὔ ᾽ φω᾿ 9 - , ’ τὸ " 

ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ᾽᾿]ησοῦς, λέγων, ἐγώ εἶμι τὸ φῶς τοῦ 
,, ΕἾ ν »"- » ΄ ᾿ ’, Δ Ε μη 

κόσμου" παρὰ τοῖς ἀκριβέσιν ἀντιγράφαις, ἢ οὔχ εὕρηται, 
. 5 5 5 Ι , ΦΧ , ΄ Α. Υ. “Βανα δην,᾽᾿ ΒΟ} 18 Ρ].») 18 ἃ θα4 γνεπάοιϊηρ οὔ ἢ ὠβέλισται, διὸ φαίνονται παρέγγραπτα καὶ προσθήκη" 

μή τις, ΜΈΝ 15. 81η5. ; δηᾷ Β.. Υ΄, “Πιιἢ δηγ᾽ 15 ποΐ 
διδταπηδύϊοα! μου τ ποὰὺ “πο. Μογθονον, ᾿. Υ.. 
15. ἴοο ΠϊζογΆ} ἴῃ Ῥ]δοὶηρς “ οὐ οἵ {π6 ῬΠΑΥΙβοοβ᾽ δὲ {86 
ἐπα οἵ ἔπ νϑῦβθ, μοι Ὁ ἄοοθβ. ποῖ τοδᾶ νν6}}] ἴῃ 

ΒΗ  5ῃ. Τὺ τς Α. Ὗ΄. 15 ἴο "6 αἰζογτθά, 1Ὁ ταῖσιν ΡῈ 
{ππι8, “ δὶ δὴν ὁπ6 οἵ {Π6 σα]οῖβ οὐ οἵ {πὸ Ῥἢανὶ- 
8668 θα] ον ἴῃ Η πὶ ἴ᾽ 

γεν. 49. 

--ὄχλος--- ὁ ---  ρρορὶς ψο,᾽ ΔΑ. Υ. ; “τηυ]θίαάο 

1 0},᾿ ἢὰ. Ὑ.--Ἴοουτεοί. 

ψον. δ]. 

--ὠἀκούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ --““ ἤδαν ἰπι,᾽ Δ. Υ. ; ““Ἰρᾶν 
νι φδο ον, ἔγοηι ἰπι,᾿ Β.. Ὑ. τττοουτοοί. 8 

γεν. δ2. 

---καὶ ἴδε, ὅτι προφήτης ---““ δηὰ Ἰοοῖϊς : ἴον ουξ οὔ 

ΟἍ]1||66. δυϊβοῖι πὸ ριΌρμοι, Δ. Υ.; “δηά 566 ἐπαὶ 
ουΐ οἵ ΘΔ}}66,᾽ ἕο., αὶ Υ. 

Το 1ὰ. Υ. “ βεθ᾽ 15 ρυόθθ]ν θοΐξον ἔπαπ “ Ἰοοϊκ᾽ ἴῃ 
{815 μἴδοθ. [10 18 ποῦ ϑᾶϑυὺ (ο ἀπο ὄχδοῖ]ν {πὸ τοϊαἴνο 
τηθδηϊῃρ οἵ {Π6 ἱπιρογαίίνοβ βλέπε, ἴδε, ὅρα, ἕο. Ἴδε 

4 06 ποῖδ ων { ἶνο᾽ νυ] ᾿ οἱ ἀνα θοίο ἔγοπὶ εἴδων 15 ῬΥΟΡΟΙῚΥ “ Ῥογοοῖν θ᾽ νν Ὁ} {Π|6 ον οἵ {Π6 
τηϊπὰ οὐ οἵ ἴπ6 Ποδ, υ]αὺ ἰβ ργοβοπέ. Βλέπε ἴβ᾽, 
“ἕατη {Π6 ΟΥ68. ἐουγαυ 5 ἰδ ;᾿ ἀπ ὅρα, “οροπ {ποι}. 

[ἢ {18 νοῦβο, ἔμ Τὰ. Ὑ. « βραυοῃ, δῃα 566,᾽ τπθδ 8 

ἐ ΒΘΔΡΌΝ,, αη ἃ ροτοοῖνο {π6 [χοῦ {παὺ πὸ ρτορμοῖ, ἕο. ; 
ὙΠΟΥΟαΒ ἴθ ἀπ Α. ὙᾺ, “βοδυο᾽ δηὰ “Ἰοοκ᾽ ποδυὶν 

πηθδ ἔπι βᾶπι|6 ἐπ, Τὰς ἢ, Υ, “ βοδυοῖ απ βοο,ἢ 
ἐποτγοίονο, 15 θοβί, 

᾿καὶ τούτου τεκμήριον, τὸ μηδὲ τὸν Χρυσόστομον ὅλως 

μνημονεῦσαι αὐτῶν: Βα Υ πλΐτι5. ἴῃς ἢ ΘΟΠΊΠΊΘἢ ΓΔΙῪ 
᾿[Ό]]ονν8, θοΥΡΟν 5. το π), ΟΥ̓ οορίοβ, δ, ΟΠ υυβοβίομι ; 

θῦ ΒΘ τηϊρθξ πᾶν Κπονπ ἐπα 5, ΟΠ γβοβίοπι τὸ- 
᾿Ἰθοἰοα οὐμον ρονυεϊομβ οὗ ἔμ Ν. Τ' [ουιπὰ ἴπ πὸ θοβὲ 
ΜΞΝ. Βεβίοβ (}18 ὁπ; 80 ἐπαΐ ἐμ ἴᾳοὶ οἵ 5. Ομεν- 

βοβίοπι ποῦ δἀπη!ξεϊπρ, {Π|18 ῬᾶνΆσ ΡΝ 8 ποῖ ααϊΐο ἃ 

τεχμήριον {Πιᾶ0 1ξ 18 ποῦ δι ςῃθηΐο. [ΙΓ ἰξ ἰἴβ σοπαΐπο, 
ἰδ ἀοε8. ποῦ βθθῃὴ ἰὸ ὃὈ6 δὲ ἔμ τἰρμξ ῥἷδσο; ἴον ἰξ 

᾿Ὀγθακβ {Π6 {πγοδα οὗ οἷν ϑανυτοῦιβ ἀἰβοοαγθο ἴῃ ἃ 
Ἰμδηπον ἐπαξ (615 ἀραϊηδέ ἰξ, 

] γοσ. δ. 
-π-σὺ οὖν τί λέγεις ὈὰΓ νμδὲ βαγοϑὲ ποι Ὁ 

ΑΟΥ.; “νι μαῦ ἐμθὴ βαγοϑὲ ἔπου ὕ᾽ ἢ. Ὑ΄.---ὐθοέίοι. 

γεν. 6. 

Τιο Α. Υ. αἀα45. “ας ἐλουγὴ λδὸ ἀθαγὰ ἐλθηι ποί,᾽" 
υἱξποιιξ 5 Ποϊοη γοάβοη. 

ψαν. ἢ, 

-τὸν λίθον ----““ἃ βίοῃβ," Α. Υ.; “86 βίοῃβ,»" 

Β. Υ. ---τιριν. 
ὰ παι ὰ : : ᾿ Σ 

-Ἣς δ' ἂν περιγένηται ἀναμάρτητος, βασιλεύσει 

ἡμῶν καὶ ἐπιτάξει ὅ τι ἂν βούληται ἀποχρίνεσθαι. Τί 

σιγᾶτε ;" 

, γεν. 9. 

4έ--- Ἀπ," Α. Υ.; “Βυϊ; ΕΒ. .---τῖ δε. 

--ἀκούσαντες --- “ἴΠον πολ μουν ἱξ,). Α΄ Υ.; 
Ι . ὃ ἃ . 

ΚΈδοΥ πανί ποατὰ ἱε,᾿ Β.. Υ.--ὐῖσλε, 

83 

1 5γηορβ. 
βδοσ. βοσ. 
ΨΟΙ. 11, »..132, 
σ. 

3 71υβὲ. 
Μαγίστ, 
Ορρ. δά. Οοἱ. 
ἴῃ ᾿πάϊςς. 

3 560 Οοὰ. 
ας. οὐ, Μαὶ. 
δα ἐπ6 
σγιεῖοβ θα 
τιῖβ δα ίοςξ, 

ὁ Τηονοίείς, 
10, Ρ. 801, 

ον Υ. 



! 

ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΗΕ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕΟ ΤΟ 5. 50ΗΝ. [Ὁπλ». ὙΠΠ: 

1 Βυξ ῸΓ 
πρεσβύτε- 
ρο5 ἸΕ 

νέος Ξεθ 6.5. 
ἌΡΟΙΪ. ϑοοτ. 
92, ». 337; 
ἘΠ νΡΉΓ. 1. 
Ρ. 102. 

3 566 ποῖβ 
ὁπ Οἢ. ΥἹ. δ. 

3 566 ποΐθ 
ὁπ (ἢ. ἱ. 19. 

4 566 (ἢ, 

5 Ἑυτγίρἱα, 
Ογοὶ. 642, 

-ὠπὸ τῶν πρεσβυτέρων ---““ ἔγομι {μ6 ο]465ι,᾽ Α.ΓΚ.; Ψον. 90. 

“ἔγοιῃ {Π6 6146ν5,᾿" Β. Υ.. --διδάσκων----“΄ ἃ5 ἢ ἰδαρμ,᾽ Α. Ὑ. ; “48 Β6 γγᾶβ 
Τῆς ΜΡ ὨΙς βίνοη Ὀγ ὙΠ ΚΙηΒ. Ὁ]ΙΟπθ τοδβ ἰθδοῃ]η ς᾽ Νὰ. Υ.. 

“ 6] 465 ; 411 πὸ οἴμοι Ὑ  υβίοπβ τοπᾶον ἴὉ “ οἰ ἀοβι,, “ΤΟΔΟΒΙ Πρ’ ΟἿ που θ6 45 οουγοοῖ, Δ Πα τηο 6 
οἱ “" οἰἀο5ι.᾽ “ἘΠ ον β᾽ τῆν θ6 θεβὺ μι ἔσχατοι  Ἰ|{ογα]. 

--ῦτι--“ [ον,᾿ Α. Υ΄. ; “Ὀεδοδιβο,᾽" Β. γ.--ὐῖραι. 
γε. 10. 

᾿Ανακύψας δέ----“ὙΥΠ6ΘΩ. 9655 πᾶ 16 ἀρ Ὠϊηι- στο ΟΣ 
561}, ΔΑ; “Απά ψ θη Ψ{6βὰ5 μαᾶ πο ρ μἰπι- ---ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ---“1π γουν 51π85,} Α. Υ.. ; “ἴῃ 
561, ΒΕ. Υ. 

“ξ οαπποὶ θ6 ομ πο μορθ. Βαΐ “ν]θη,᾽ ὅτε, 

Ἰὰγ8 βυθδίοι βίγθββ Οἢ ἐμ6 βίαίθηιθηῦ ὑπᾶπ {πὸ Οτθοὶς γεν. 99. 

ῬδΡΕΟΙΡ]6 ]οη6, γνἩ]0}} τᾶν 6 τϑηάθυθα αἶδὸ ὃν 16 - οὖν .--- {Πρη,᾿᾽ Α. Υ.; “ {μονοίονο," ΚΒ. Υ.-- 
ῬαυθΟΙρΡ]6 ἴὴ ἘΠ Ρ]15}}..2 Ὀοἰζον. ὶ 

--κατέκρινεν ----ἰς Πα σομαἀοηηποα,᾽ Α. Υ͂. ; “ αἸ4 
οοπάοιῃη,᾽ ἢ Υ. γον. 94. 
ἘΝ, βεθ8 ἴο ΘΧΡΙΌΞΒ ἴοο αἰβίδηῦ ἃ {ϊπ|6ὸ [Ὁ - ἐὸν γὰρ μὴ πιστεύσητε-- “ἴον 1 γ6 Βο]ονο ποί,᾽ἢ 

νυ Παὐ Πα 1ι8ὲ οσουχτοά. ᾿Α. Υ. ; “οἱ δχοοερὲ γα θ6]ϊδνα,» ΚΒ. Υ.---ΤῊ6 Α. Υ. 
5 [6 τηοϑύ Πϊξουαὶ ; {Π6 βθῆβθ Ὀβίηρ, “ἴῃ οᾶ56 γοὰ 

γεν. 19. 580} ἃ πού Ὀο]ονο.᾽ 
- μαρτυρεῖς ---- “μοι θεαγοβί τοῦτ," Α. Υ.; 

“ἜΠοὰ αὐῷ Ὀθαυῖηρ υιΐπ68585,᾽) ΠΕ. Υ΄.--θοίίον.8 τηπς ΟΥ̓ 

---εἶπεν --- ““ 541},᾿ Α. Ὑ.; “5α]4,᾽ Β.. Υ. 
γεν. 14. Ὑν ἄοο5 Τὶ. Ὑ. φονγοοῦ εἶπεν ἴῃ ον. νἱῖ. 58, ἔγνοια 

-- ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε---ἰ θὰ γο οδηπού [6]],᾽ Α.. Ὑ΄. 5, “ἢ; 1) βαϊᾶ᾽ ἰο - 5810}, ἀπ ογ6 ἔτομὰ “ βαιΠ ἴο 
“θα γε Κηον ποί,᾽ ἢ. Υ΄.---ὐοέζον. ἐβαὶα Ὁ» 

γοῦν βἰη,᾽ Κ.. Ὑ.--θοίίον. 

-τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν ----“Θνθὴ ἐδ βαηὶο 
γον. 16. {πᾶὉ 1 581 πίο γοὰ ἤοπὶ {Π6 θορ πηϊηρ., ΔΟΎ.; 

Καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ---“ Απιὰ γ66 11 πάρ," ΑΟΝῸ; «γα ψΒ ο ἢ 1 αἶδο ΒΔ ἀηΐο γοῖ [ΟΠ {πὸ ὈΟΡΊη- 
ΚΎρ8, ἀπὰ 11 5ῃου]ὰ Ἰπᾶρο,᾽ Κ. Ὑ.---θοίίον. εἴης, ΠΥ. 

Τὸν καὶ ---δέ 866 οι. νἱ. 61. “ΤΕ 1 ἠιάσθ᾽ τιν ὕ6 ἡῃς Α, Υ͂, ἴβ ποί ΥΘΡῪ ΟΓθαν. ὅθ {πὸ ἐγνδηβ᾽ αι ]οη8 
Εἰ πον ᾿πάϊ6. οὐ 880]. ἴῃ ἘΠ ΠΡΊ ΒΗ ; θὰ 88 1 Βῃοι]α θ6 
{Π6 8110]. οαν δοοοπηΐ οὐ ἐὰν, {π6 Τὰ. Ὑ. μὰ5. ἄοπθ νν6}} 
ἴο δάορ! “ 5ῃοι]ά. 

-ῦτι μόνος οὐκ εἰμί---““ ον 1 8ῃι ποΐ αἴομβ," Δ. Υ. ; 

“ Ῥροδιδο 1 δηὶ ποῦ δἰοηο, Β.. Υ.---ὐὶριι. 

ἴον {Π6ῖν νυ ]ο5. ΤΟ μου] Ρ8. τ Β]Οἢ, σοπηθ [ἸῸΠ] τὴν 
ἀρχήν, Ὀδίπρ' ἰαϊζοη. ὈΥ Βοη6 ἃ5. 1ἢ 10 τοίου (ὸ 
ΟἩΚΙΒΤ ἃ5 “πὸ θοριπηηρ ;) ΜΠ οΡοα5. Ποῖδ 10 18 ἴο 
06. ἴαίκθη. Δάνου }}}γ. ΟἾΠοΙΒ. ποῦ οὐΪν ἰακα τὴν 
ἀρχήν δ 5έαηςνοῖν, θὰ6 σοηπηοοί {115 να {πὸ [0]- 

ον ἴῃ; νΟΙ56, ἃηα τοδα ὅτι ἴον ὅ τι. Νομημ8, 1.6.1} 
γεν. 17. 

- καὶ ---δέ---οςς 4150,. Α.Ὄ Κ΄. ; ““τηοσθονον," Κ. Υ.-- 

τσ. 

᾿ τίς σὺ πέλεις ; καὶ Χριστὸς ἀνίαχεν, ὅττι περ ὑμῖν 

ἐξ ἀρχῆς ἀόριζον, ἔχων νήριθμα δικάζειν 

] καὶ λαλέειν. 

ον. 19. δο 480 ὃ. ΟΒυγβοβίοηι, σὺ τίς εἶ; Τί οὖν ὁ 
---οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα μου ---““ γα ποίἐπον Χριστός; Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 

ΚΠΟΥ ΠΙ6, ΠΟΙ ΤΥ ᾿ 0}16ν,᾽ ΔΑ. Υ, ; “γο Κηοιν ποῖ εμον Ἢ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστι" τοῦ ὅλως ἀκούειν τῶν λό- 
Τη6, ΠΟΙ ΠῚΥ λίπον, Τὶ. Ὑ.--ποῦ 50 δια], Ὀὰς ποῖ γῶν τῶν παρ᾽ ἐμοῦ ἀνάξιοί ἐστε, μήτι γε καὶ μαθεῖν, 
οοντοοί. ἢ ὅστις ἐγώ εἶμι. Τ]ΘΟΡ Ἰδοῦ [Ὸ]]ονν5. δ. ΟἿ ἐγ βοβίομπι 

τ εἰ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἤδειτε ἄν---““1 Δ) γοδᾶβ ὅ τι, θὰ 8. ΟΥ̓ Πα ὅτι, ἀπά Οὐβοηϑ 
γ6 μια ΚηονΝ τη6, γ6 50} Πάνο ΚηΟν ἢ ΤΥ Εὰ- ΟΗΪΚ ρῖνοβ σὺ τίς εἶ; ΑΒ 1Π6 δρο, τὴν ἀρχήν οαηηοῦ 
{πεν 4180, Α. Υ. ; ““Ἰ γα Κηον ππ6, γα ψΟυ]ἃ Κπονν δ6 ἴῃ δηβνον ἰο σὺ τίς εἶ, (Πο5ο τοδὰ θοδὺ 80 ἔαϊκο 
ΤῊΥ ᾿αΥμον 4150, Τὰ, Ὑ.---τπλαοῖ θοίίον, Τὸν {ΠΗ Ρ]. 1 ΔανοΡΌΊΆΠ]ν Πκο Α. Ὑ, ἀπὰ Τὶ. Κ΄. νι δ᾽ τι ἀπ ποῖ 
Ρου, ἤδειν, Ατε, ἤδη, 18. ἐα]κοη ἴον δ ἱπιρογίθοί, οἶδα ὅτι. ΤῊ γυ]ραίο, πουνον ον", ΤΠ ἀογ8 τὴν ἀρχήν ἃ5 11 
θοΐπε; πιϑ6α ἃ5 ἃ Ῥυθβθηΐ [6 Π86 ; ἃ8 6.6. γο ἡ ἀρχή, “ Ῥεϊποῖραπι, ααὶ οἱ Ἰοαποι ν 8 ;) οἡ 

πάλαι μὲν ἡ δὴ σ᾽ ὄντα τοιοῦτον φύσει" ὙΥΒ]Οἢ. νγ παν . 10} [υ10᾽ 5 ῬαΡΆΡΠνᾶ86 ἴῃ ΠΪ8. Ῥγοίδοο ἴὸ 
Ὁ 

1 Ἡομ. 
1{|,Ἃ. 

3. Οογηχῃ, 
». ὅδο, Β, 

3 ΟΠ, 
Ῥν. 285,6. 

4 Πορίπηϊξ, 

ὃ 
“ 2) Κ 5 δ κλόνον ἢ γυν δ᾽ οἱὃ᾽ ἄμεινον." {π6 Ἡορίαίουοιι ;"---ο Τὴ ρυϊποὶρίο, ἅζο., βαδ 17 οἡ οὐ ΟΧΕΙΡΡΕῚ 



Οηλρ. ἜΠΕ 

ἜΣ Σ ἔπ δηζιηπ ΖΟΓΈΘΟΡ ἘΞΗ͂Ν Βθορθηδα Η 
ΘΟΠΡΔΗ : --ο ρα Ρθαἢ ΘΕ τΘ]ν ταγΌ] οι πὶ Δηδτισθ. 

Ῥ ὐχιπ Υ7 ΟἸη)Ὸ γρὰ γρὰ 7}} ορθδ τὸ Ῥᾶπ) 
Ταδοιγοιπι. Ις Θοὺὴ Δητη ΡῸ τὸ 600 7Ὀ}|1606.. 
Ῥαμλ Ρη δητιπ ρθη το ̓ τοδ Εφθδομ πθορθπὰη Ἴ, 
ΘΟΠΡαη. ΚῸ} Ρᾶη ΡῈ ἴδ τοῦοθορ Θ}}16 τογοθδρτα 
Ραμ Ροπὸ διηιι. γ6 ΡῈ ρΡῷ γ ΘΈ]6 ΟΕ δππὶ ἀσοππθδ, 
ΡῬΙΓδοπι ΟΕ Ῥάτ ριγᾶῃ Εεοδομ.}. “Τὴ {Π6 ΒΘ ρΊ ΒΕ; 
ον ογοαίθ πϑᾶνοη πὰ θαυ :---ία κοι, ΠΟΥ ΟΥ̓ ΘΙ, ἴῃ 

ἃ ϑρ᾽ εἰδα8] βθηβ6, {πᾶς ὈΘσΙπηΐηρς 15 ΟΗ Ε151, δοοονᾶ- 
ἴηρ ἴο ψαῦ ΗΠ] πιβο ἢ βαϊα το {πὸ 168, “1 ἀπὶ Ὀορίη- 
πηρ ὑμπαΐῦ βρθὰῖ ἰο γοι. ΤὨνΟῸΡ (815 θορ πη ΐπρ 
ΟοΡ {πὸ ΒΑΤΗΕΚ στοιρηξ Ποᾶγθη ἀπά φαγί, [ους 

{παι Ηρ οτοαίοα 8}1 ογοαίτιροβ {μγου ρα {Ππαῦ 50Ν, 80 
γγ88. ον ον Ὀοροίίοη οὐ Ηΐπὶ; ὙἸβάοιῃ οἵ {Π6 ψῖβα 

ΒΆΤΗΕΚ." 
Ηρ τὴν ἀρχήν οἂπ ΠᾶνΘ ΟἾΪΥ {γγ ΠΙΘΔΏ]Π98. 

τιον 16 15. ὑπ δοο. οἵ ἔπη οὐ ῥΪδοθ, πα 15 ὕΠι18 
ΕἼγοπι ἐπ θορΊ πη η:,᾿ “αὐ ἢγδί ;᾿ ΟΥ̓ 10 ΠηΘΔΠ8 “6ῃ- 
Εἰγο]γ,᾿ “το ΠΟΥ ;᾽ ἃ 56 η56 ἀουῖνοα ἔγοτὴ ἐπ ΤὈγτηου ;2 

ἃ5 6.8. 1η οἱ δὲ Περσικοὶ νόμοι προλαβόντες ἐπιμέλονται, 
3 

1 566 ποῖΐθβ 
ἢ ΟἿ, ἰ.1,3, 

3 866 ποία 
οἱ (ἢ. ἰ..1, 
Ρ.1,2. 

3 Χρῃη. 
Οὐτόρ. 1.2,3. ὅπως τ ὴν ἁ ΡΧ ὴ ν μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται --- 

ὙΠ Θγ6 ἰτοπὶ {Π6 οοπίοχί τὴν ἀρχήν ΤΥ ΤηΘΔ ἢ εἰδμου. 

“ δὺ 1π|{10᾽ οἱ “οππϊπὸ.᾽ ΠΝ. Υ, αἴνοβ η6 Ὀθβὲέ σθη-᾿ 
. - ! 

ἀουηρ; οἵ {815 ραββαᾶρϑ.᾽ 4 866 ποθ 
ΟἿ ἢ, ν. 25. | 

! 

γεν. 96. 

-ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με--- ὈὰΐΓ πὸ ἐπᾶΐ βοπὲ τη6,᾽ 

ἃς. :; 5. 566 ποΐο 
ΟΠ οἷ". ν. 23, 
δηὰ νἱΐ. 18. 

ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΗΕ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΝΘΙΝΕ ΤῸ 8. ΖΟΗΝ, 

ΙΑ. ν.; 

,Β6η86, “6 ΜγΠ0 Πανίηρς Βο] εν α, θο] ον 8 πονν.ἢ 

-- πεπιστευκότας αὐτῷς---“ ἘΠῚ μα ϊογεὰ « {γ] ἩΕΣ 

“ἐν 16 Πδά βεττἢ ᾿πη, 100. 

Ἀν ὙᾺ 18 Ρθυμαρ8. ργοίθγα Ὁ]6 ἃ5 τοσατβ (Π6 ἔθηβο, 
Δ ἀοοΙ 46] 80 88 τοραγβ (Π6 τοπάουῖηρ οἵ αὐτῷ ; 
ΔΙΓΠΟΙΡ} πεπιστευκώς τηᾶῦ Ὀ6 ἔακθη ἴπ ἃ ργδβθηΐ 

ΤῊΙ5 
ΒΘΘΙῚ8 ΡτΌγο Ὀν, “1 γὸ οοπέϊπαο ἴῃ τὴν ποσὰ ;᾿ ἴον 1 

πεπιστευκότας τοϊοντοα ἴο βοῖηδ ψἢο Παὰ Βοϊονοᾶ ἀπ 

τπθη μιδα γοϊαρβθά, ουν ΤοκΡ νου] Πμᾶνο βαϊα, “ ἢ γα 
μια σομεϊπιδα ἴῃ ΜῪ ψογὰ.᾽ Πιστεύω Π{κ6 γινώσκω, 

εἴδω, κράζω, ὅζο., δηἃ βοπιηδξϊπιο5 ται ζτο., 15. αβεὰ 
ἴῃ ὑπ ρου. ΜΠ ἃ Ῥγθβοηῦ βθηβ6.} “, ΣῈ 
κότας Πα8, Βύγ] ΟΕ] ν Βρθακίηρ:, ἃ Ραβέ βἰ βηϊ βοδέϊομ οὨ]ν τοῖς 5 οδ. 
ἴῃ ΒΡ] 5}, ἀπ ἐπαΐ, ἴοο, οὐνἱπρ ἴο {ΠπῸ οοπίοχε ἐπδξ 

ΤΘαΪΓ65 “ Πα’ ἴον " πανο.᾽ Οἱ πεπιστευκότες ἅτ {ΠΕΥ͂ 
0 “Πᾶνα Ὀ6] ον, ἀπ νι Πὸ ἐμογοίογο θοϊΐονο ποῦν. 

Βαΐ 16 οαπποῦ Ὀ6 80 τοπάθγοα ἴῃ ἘΠ 5} ἴῃ (Ὠ5 ρίασο. 
---ἐὰν ὑμεῖς μείνητε--- μαθηταί μου ἐστέ----““1ἴ γα ο0η- 

{ἰπὰ6---ἰλόη ΡῈ γ6 πιν αἰβοῖρ]68 ἱπάθοα," Δ. Υ. ; “1 

Ηρτο πεπιστευ- 

6 σοῃέϊηιιο-τν 6 ΓΘ ΤΥ αἰδοῖ ρ]65. ἱπἀθοά," ἢ, ἥῶξ; 
θοίζον ; ῥγονι θα “ σοπεϊητιο᾽ θ6 ἰακθὴ 5 Βα δ] αποῖῖνο. 

γεν. 88. 

-- -δεδουλεύκαμεν ---- ἐγ ογ6 ΠΟνΟΥ ἴῃ θοπᾶαρο, 
᾿ᾶνθ πόνον θ6οη,᾽ ἢ. Ὑ. ---οογγοοί, 

τΑΣος: 
( 

γεν. 84. 
Ω Α, : ἘΟΥ, ἐγ 

-πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 

“ον θεῖν πα {πὲ βοΐ τηο,᾿ Β.. Ὑ.--οὐθροϊον. 5 --τῖς βόθυνον σομλτ ἐς ἢ δ᾽ ἰβ Π6 βουναπέ οἵ 5ἰη,᾽)} 

“Ἤν θεν γοπάθυβ Ὄχδοῦν ἀλλά ἴῃ {Π|8. ΡΪδοθ; Δ. Υ. ; “θνοῦν οὴδ ἐπιαῦ σοπημἰἐ θε}ἢ βίη 15 ἴπ6 θομπά- 

“θαυ 15. ἴοο δἀνουβαῖϊνθο. Τη6 [Ὁ] πο: ἱπνουβίοη, τηδη οἵ 51η,᾽ 1, Ὑ.--ῦῖσθε. 

“δη {π6 {πΐηρ8 ποῖ 1 Ππρατὰ ἔροπὶ ΐπ|, ἔμθθῈ “γονν ομ6 {Ππαΐῦ σομημη οι} βἰη,᾽ ἢ. Υ'΄,, ἰδ ῥτο- 
ΒΡοαΪς 1 ππίο {πὸ νου], ΠΟ ἢ. 18 ἃ Πϊξου 8] το ἀουῖη ἴΘυ Ὁ ]6 0 “ ἡ Ποβοθνοῦ σοπιμ οι} δἰ μ᾽ οἵ Δ. Υ΄. ἴον 
οὔ {πο τθοῖκ, σῖνοβ ποῦ ΘΠ ΡΠ 8518 ἴο {Π6 ΨΟΡῪ ΌΡΙΒ ἔν ΤΘΆΒΟΠΒ ; (15{,) ἢ “ΟνΟΥῪ ποθ᾽ 6 πᾶν πᾶς ὁ, 

δε ὃν Α. Υ,, θαι Αἰ θμα]ν ἀιταηροά, “ἍΤ οβο᾽ ὙΠουθα8. " νΠοβοονον᾽ νου ἃ ταῖν θ6 ὅστις οὖν οὐ 
ἴοι ταῦτα 18 50 τηογδ οοττϑοῖ {πη Α. Υ.. (Θπα]ν,) Α. Υ΄. ὑνοαὶβ ὁ ποίων ἃ5 ᾿ξ ᾿ξ ὑγοτο 

ἴμο ̓ παἸοδῖϊνο ; πο υθαβ ἢὰ. Ὑς τόπου ᾿ξ ἀ5 1δ πα θ6 

γεν. 28. ᾿τϑηάονοα ἴῃ ἘΠ] 15}},2 ν Ἐἢ στοϊαξ. ρσ. ἀπα ἰπάϊο. ᾿τοβ, 
--ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατήρ μου, ταῦτα λαλῶ “ Βογνδηϊ᾽ 30 αῖνοϑ ἃ ψτΌηρ ἰάοα οἵ δοῦλος. “οῦλος 

π΄ “Βυΐ ἃ5 τὶν Βαῦμον Πα.ἢ ἐαιρ! τπηθ, 1 Βρθαὶς ἔΠ686 ἴ 6 σοπουῖο ἔογπι ἱπο αἰ; οἰκέτης, οἰκότρεψ, ἀνδρά- 

6 ν 
ὅστις ἂν: 

5 5ρο ποῖα 
ἡ ΟἿ. Υἱῖ, 18. 

5 ῬΟΙς, ἰ. 
4,6, 

τπϊηρ5,᾿ ΑΟ ον; θαῦ ονθὴ 88. ΠΥ Εδίθον ἰδαρ]}ῦ ποδον, ὅτο., Ὀὰδ ἴῃ ΔῺΥ 86 ἃ “ θΟΠαΠΠΔη,᾿ ἃ5. ΑΥΐβο ᾿ς Τααοσά. 

τηθ, 1 βρθαὶς {Π|686 {π]η 65, Πα (οὐ]68 βαγβ, ἄλλου δ᾽ ἐστὶν ἄνθρωπος, ὃς ἂν κτῆμα ἡ ἢ εἰ Ὁ ᾿ “ ᾽ ( κ᾿ Απηπιοῦ, 

“ΤΑυρΠ ν᾿ 18 ποτα οοντθοῦ ἔπ δη ὁ ΒΔΕ ἐδαρλ ;᾽ Ὀὰ} ἄνθρωπος ὦν. «Δοῦλος, ΒΟΙΥΟΝΟΓ, νὰ Ποὲ 50 τηθηΐαὶ ἃ ΔΕ τῆ 
1: 4068 ποῦ ἄρρθαᾶν ψπθηοο ᾿ὶ, Υ΄, ἀουῖνοβ “δνθη. ᾿ομαυδοίοι. ἃ8 ἀνδράποδον, ον 5... Βιαβί αβ βροικίπα ἰο αἴκεναι οὐ 

μόνον δοῦ- 
.ν]8. Βο] ἀἰοιβ βᾶγβ, καὶ τῇδε ὑμῖν τῇ ἡμέρᾳ --ἢ 4 8η- λοι κιγε 

Τῆοπι. Μαρ. γεν. 29. ναίων τε δούλοις, ἣν τὰ ἄριστα ἄνευ ἀνδρα- Ἐλαραταγν: 
Ν 

-ὅτι ---ἰς [ον,᾿ ΔΑ. Υ.; “Ὀεοδιβο,᾽" Ἡ. Ὑ.---ἰὐοίίεν. ποδισμοῦ ἣ βθανατώσεως πράξητε.--- Δοῦλος ἀϊβοτοα ὐμβλῳ οἱ ἢ ; ᾿ μοῦ ἣ ς πρῷ ς ἐτρας 3 οἴκῳ, 
-- τὰ ἀρεστά --- {Πα Ρ]οα8ο,᾿ Δ. Υ ; “ἀπὰς ἅγο ἴτοπὶ οἰκέτης ἴῃ {Ππαὶ ἰδ τνα8 αἶϑὸ ἰδίκθη. ἴῃ ἃ βραταῖίνο Ὑρὴκ 

ἡ] οαβὶη ς᾽ ἢ, Υ΄,---ὐοιίον. 860η80, δοῦλοι μὲν γάρ εἰσι καὶ τῶν ἡδονῶν, καὶ πάντες Τέκ α᾽ αι 
ὩΣ 3 μος ἐς ω ᾿ 5. ὙΓΤΟΠΚῚΣ; [ὉΓ 

οἱ ὑποτεταγμένοι ὑπὸ βασιλέα---οἴκεται δὲ, δεσποτῶν. » δὲ πλῆ- 
μὴ τῶν 

γεν. 8]. Οἰκότριψ, ἴοο, νΥὰβ ὁ ἐν τῇ οἰκίᾳ διατρεφόμενος, (διατρι- οἰκετῶν, 

| - οὖν-- “16 η,᾽ Α. Υ.; ““ἐποτοίοτγο," ἈΚ. Υ.- βόμενος ἵ) ----ὸκ γονέων δοῦλος, Ἡ βγΟ]".----ὃν ἡμεῖς θρεπτὸν ἀρητο αν 

] θείίεν. καλοῦμεν ; οἰχέτης δὲ, ὁ δοῦλος ὁ ὠνητός.ὃ ΤΉι5 Αἰδο- ἐττὰ ς σδς τς 
Τα. «.ν. 
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1 νἱ, ο. 10, 
Οἀ5. 

2 (α. ΚΕ. 
1123. 

3 Ῥοϊΐς, ἱ. 
"ΗΝ κῈ 

4 σοιρ. 
πὸ Οοῖ, 
αγαν, "αἴτοτ,᾽ 
ὙΠ οἢ, 

ΓΚ ον οτ᾽ ἢ Δ8 
πὸ Ῥγοῦδαθο 
ΔΙ ΠΙΥ. 

Ὠδθιι5,} διαφέρειν δέ φησι Χρύσιππος δοῦλον οἰκέτου, --- 

διὰ τὸ τοὺς ἀπελευθέρους μὲν, δούλους 

ἔτι εἷναι" οἰκέτας δὲ τοὺς μὴ τῆς κτήσεως ἀφειμένους. 

ὁ γὰρ οἰκέτης φησὶ, δοῦλός ἐστι κτήσει κατατεταγμένος. 

καλοῦνται δ᾽ οἱ δοῦλοι ---ἄζοι καὶ θεράποντες, καὶ ἀκό- 

λουθοι, καὶ διάκονοι, καὶ ὑπηρέται. ΤῆπΒ. ἴοο ὅορ!ιο- 

165,2 

ἢ δοῦλος, οὐκ ὠνητὸς, ἀλλ᾽ οἴκοι τραφείς, 

ΒονΒ {παΐ δοῦλος τηϊρηῦ, οὐ τηϊσς πο, 06 οἴκοι 
τραφείς, ΜΏΘΥΘαΒ. οἰκέτης Πα οἰκότριψ ΜΕΥ ΠΙΟΒΕΥ 

ΒομΊ6- θοΓη. 

Ὗς ὅτ πού {πογείονο οα]οά ΟΡ 5. οἴκεται, θαΐ 

ΗΙ8 δοῦλοι, Ὀδοᾶιβα, ἃ5 8 ἤᾶνθ Ἰι8ύ 566}, δοῦλοι 

ΔΙΕΠΟῸΡ.Ὶ ὠνητοί, γγ6 16. α͵50 Βουηθ !Π|68 ἀπελεύθεροι, βοΐ 

ἔνθα ; ποῖ 80 {π6 οἴχεται. 6, ἴοο, γγοῖδ πού Ππομλθ- 

θοΥη, Ὀθαΐ ὠνητοί αὖ ὑπ6 ΒΙρμοδύ ρυῖθο, {παᾶῦ οὔ {ῃ6 

Ῥτθοῖουβ Ὀ]οοα οὗ ΟἬκιβι, ἔγοπὶ {Πι6 ἐμρα] ἄομῃ οὗ 51} ; 
ψγ6 Ὁπογοίον Ὀθοᾶπη6 οαν ΤΟΚΡ᾽Β κτήματα, θαῦ ΟὨΪΥ 

ἴο "6 δἀορίεα Δηα 5Ξ6ὲ ἔγθε ἃ5 Η15 μη] ἄγ θη ; ἃ5 ἔθη 5 
πα Ὀγοίῃγθη οἵ ΗΒ δον. ΟἿ ΒΟΥ͂Ν 66 15 ποῦ ὉΠ6 

οἵ σοπβίγαϊ ηΐ, ΟΥ᾽ τη. ΒΕ Ὀ]ΘΟΙΊΟΙ ; γ6 ἃ16 ποῦ {Π68- 

ἴογτβ, ἀνδράποδα ; Ὀὰαΐ ΟἿ ΒΘΡΨ]66 18. 9η6 οὗἨ ψ]]1ηρ; 

ομοάϊοποο ἴο Ηϊπὶ πηΐο ΠΟ νγα ὈΘΙΟηρι ; [Ὁ ἃ 561- 

ναηΐ οἵ ον, 18 ἴῃ ἔπθ Πρ] οβῦ βθῆβθ οὐ ὑπ ἔθ}, 

δορογάϊηρ ἕο Αὐἱβίου θ᾽ 5 ἀθΠπιοη οἱ δοῦλος," κτῆμά 
τι ἔμψυχον.---ΟὉ δὲ βίος πρᾶξις, οὐ ποίησίς ἐστιν" 

διὸ καὶ ὁ δοῦλος ὑπηρέτης τῶν πρὸς τὴν 

πρᾶξιν. 

Τηο σον “βουνδης ἴῃ 18. Ῥγθβθηῦ δοσθρίδίοη, 

15 ὑπηρέτης ἃπια διάκονος---- ὙΠ 056 ΒΟΥ ΙΟΘΒ Ὑγ6 16. ΕΓ ; 

ἃ ηἃ {Ππογείογθ, ορίϊομαὶ οα {Π|6ῖ} ραν. 

οἰκέτης, ἃ ποῖ δοῦλος, 15 {πογοίουο πιδοᾶ ἴῃ δ, ᾳΚα 

χΥϊ. 18, οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν--- 

γ᾽ Π1ΟἿ. ΠΊΘΔΠ5. ΤΏΟΓ6 ἔΠδη “ΠΟ βουνδηῦ ΟΠ Πᾶνα ἔῸ 

τηδϑίουβ.᾽ [Ι͂᾿ Λοίβ χ. 7, οἰκετῶν 18. Ὀδίζου νοπάογοα 

“ΒουΒομοΪ ἃ βουνδηΐβ,; ἴῃ ἤσηι. χὶν. 4, Σὺ τίς εἶ ὁ 

κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην ; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει" 

85 ἴῃ δ, Το, οἰκέτης 15 ΘΧρ]αἰποά Ὀγ {Π6 ἀθονα τὸ- 

ΠΥ ΚΒ; 85 αἶβο ἰὴ 1 ὃ, Ῥοῦ, 11. 18, ψβοῦο οἴκεται ΔΓ6 

το] ἃ ἕο θ6ᾶν {Π6 γοῖζο νυ 1]]ΠἸΡ]ν ; ἀπ 510 {π6 οομτοχί. 

γον. 8. 

--οεὶς τὸν αἰῶνα ----ἰ’ ανον,᾽ Δ. Υ. ; “ [ον Ἄνον, 0 Ὺ. 

νΈΈμο, “ἐνον,᾿ 18. αϑοα ἴῃ {Π6 βοη8ο οἵ εἰς τὸν αἰῶνα 
ἴῃ Κ. Μαῖίί. χχὶ. 19, πὸ βθοῃθθ ΠΡ Π6. Ρ  σΠῚ ΟΕ 

ΡῈ δοδηηθδ, τοηάογθα οἢ Θ0Π6776 ἴῃ 5. ΜΔ χὶ. 14. 

Ιη 5. Τόλη χὶν. 10, 

αἰῶνα, π΄ οἴου ΠῚ ΠΊ, ΦΡΕΠΘ. Τη1]Ὁ ΘΟΡ. 

ν6 ἢηπα α80 μεῖς "θο, εἰς τὸν 

Υεῦ ΦἘΠ6," 
ΡΕΡμαρ8. ἴτοιη. αἰών, 566 π|8 ἴ0 οἴηθτασο {ἰπι6 ῥαβί 

Πα ἴο σοῖηθ, ἃ5 ἴῃ 

ἴγοτα “Ὀ τις ααοίοα δὲ νον. 9 ; ψΠογΘα8 “ ἴον ὄνου 

{κ᾿ “νου]αβεϊη σ᾽ 566 Π|8 (0 μοϊπί τγαῦμοι (0 {{π|6 

ἴο σόπιθ ΟὨΪγ, τἱποὰς οπὰ; [ὉΣ εἰς τὸν αἰῶνα 18 

ΘΈΠΘ. δοθππθὉ ἴῃ {Π6 ρμαββαρο 

ΤῊ βρθοιῆς, 

ΒΘΠΘΡΆΪΥ το ον, οας ΘΟΠΥ̓Γ6, ΟΥ̓ Θ6Π6]76, ΟΠ 
ῬΘΟ]ΟΪ]δ, ὅτο., ἃπα ΔΘ Ἐ6]} γθΡῪ 86] ἄοπὶ οοοανα ἴθ ἐπαὶ 

56 η86. ὅ0 {πᾶ Ἦ, Υ΄, “[Ὸ1 δν ον’ 566 15 ῬγΘίθυΔ0]6 ἴο 
Κογ ον’ ἴῃ [}18 ἈΪδοδ ; 88 " ἔογ᾽ το ποι εἰς. 

γεν. 86. 

--ἐὰν οὖν---“1 ὑπογοίογο," Α. Υ,; 

Ν. Υ.---οίζου. 

τ ἢ ήτο 

γοΥ: 87. 

--ὠἀλλὰ ζητεῖτε---- χὰ γο ββϑεϊς," Α. Υ. ; ““πδνϑῖ- 
{Π6 1658 γϑ.βθοὶς, Β.. Υ. 

Ηοιο Τ.. ΄. ββθπιβ [0 ἔγθαῦ ἀλλά ἃ8 1 1ξ γψγϑῖα ἀλλ᾽ 

ὅμως, ἈΠ 50 τηᾶ]6 {Π6 ΟἼθοὶς βαῪ εἰ καί, οὐ καίτοι 

οἶδα ὅτι---ἀλλ᾽ ὅμως, ΜΠΘΡΟΙη οἶδα ὈδοοΙη65. {π6 ρτο- 
᾿ἴα5]5. ἀηἃ ἀλλὰ ζητεῖτε [Π6 ἀροάοβιίϑβ,---ἶῦ ἈρΡΡΘΆγ8, 

νη Πποὰῦ Βα ΠοΙθηῦ τθάβοη. ΒῸΡ Ποῖα ἀλλά 15 δάνοι- 

βαΐϊνθ ἰο ἐστέ ; βῖποθ μ6 Φθνν8 βοιρῃξ ἰο Κὶ}}  πϑῦϑ 

ποῦ θδοδιιβθ, οὐ ΑΙ ΕΠοιρ., ΗΠ Ἰπονν {Πθπι ἴο θ6 6}}}}- 

ἄνθη οὐ Αθνάμαπι ; θαΐ ὈοΙηρ; 5.0}, {πον Ὀ6]164 {ποῖν 

Ε||6 θ. ὑγθαῦϊηρ; ᾿15. θη ἀπ ΠΙΟΚΡ ἃ5 ὕΠον αἸ4. 
--ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεὶ ἐν ὑμῖν --““ θαοαιιδ6 ΤΥ 

ψογ Πα0}} ΠῸ Ρ]δθο ἴῃ γου," Α. Υ.; ““θδοδιβ8. ΤΩ 

ΜΟΥ σα] πο ἢ} ἢ στοὰ ηα δπιοηρ νου," ΠΟΥ͂. 
Νοπημβ,1} 

οὐ γὰρ ἐμός ποτε μῦθος ἐς ὑμετέρην φρένα δύνει. 

Βαΐῦ δύνειν ἐς ἰδ ποῖ χωρεῖν ἐν. Χωρέω, {ποὰρἢ ἃ 

ΥΘΡῪ ΘΟΠΙ ΟΠ γΟ 1, νυ 10} ΠΟΥ {πη ΟΠ6 Π] Δ ΏΪηρ: ἃ 

Θοηβίμποα οἰ ΠΠ16 0 νυ Πποιιῦ ἃ ρ Θροβιἐΐομ, οὐ" νυ Ἱἢ διὰ, ἐς, 

εἰς, ἐπὶ, πρός, ὅζο., οσσιν 5. δας βο] ἄοιη τ τ ἐν ἀπ {πὸ 

ἀαῦνο. Τ|Ὲ τοηουῖηρ5 οὗ {πΠ6 Α. Υ. πὰ οἱ ΠΥ. 
αἸον θαῦ ΠΕΠ]Ὸ ; ἴον Α. Υ. ἀο658 ποῦ πιθᾶῃ οὐ χωρεῖτε 
τὸν λόγον μου; Ὀυὺ γΑΌΠΟΓ 85 ἣὅ, ΟΠ γβοβίομη γα 5,2 
Οὐκ εἶπεν, οὐ χωρεῖτε τὸν λόγον, ἀλλ᾽, οὐ χωρεῖ ὁ ἐμὸς 

λόγος ἐν ὑμῖν, τὸ ὑψηλὸν αὐτοῦ τῶν δογμάτων ἐπιδεικνύ- 

μενος. δι Ογυ}}85 ἀοο5. ποῦ ὑπνονν Πρ οἢ. [Π6 ΑἸ ΑΠῚ Π1Δ]" 

οὗ {πῖ5 γουβο ; ψΆ116 Οὐῖροηϑ ΒθΘ ΠῚ} (0 ἰῖκο χωρέω ἴῃ 
8. δοίϊνα ἃΠ6 ἴῃ ἃ ποιιίου 561186, Ψ θη ΒρΘα κί ηρ; οἵ {Π6 

Ἰοϑύ 5ῆθορ οἵ [5.86], ὅζο., ἢ βᾶγϑ8, ἐοίκασι δὲ οὗτοι, πρὸς 

Ι 

Δ ε , Ν “ Ν 7 ᾽ Ὁ ᾽ὔ 

οὺς ὁ λόγος, μὴ χωρεῖν τὸν λόγον, οὐ δυνά- 
Ω ᾽ , ᾿ ΄ ν ᾿ 90.) "» 

μενον εἰς αὐτοὺς, δι’ ὑπερβολὴν μεγέθους ἰδίου τοῦ 

ΛΔηὰ ΤΠΘορ ν δου, διὰ τὸ 

τὸν λόγον τὸν ἐμὸν ὑψηλότερον εἶναι τῆς ὑμῶν διανοίας, 

ΔΑπά πα νηλῖι5, ].6,, 

ΕΣ ἣ Ξ 
ὑπὲρ αὐτοὺς, χωρεῖν, κιτ.λ. 

καὶ μὴ χωρητὸν ὑμῖν. 

Βᾶγ8, ὅ λόγος μου, ὁ διδασκαλικὸς, ὑψηλὸς ὧν, οὐ 

χωρεῖ ἐν ὑμῖν τοῖς ἔχουσι νοῦν ἐστενωμένον 
ὑπὸ φαυλότητος καὶ χαμαὶ συρόμενον. 

γε ἤπὰ ἴῃ Δὐεὶς νυ τουβθ πὸ Ππρα αΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ, 

---καὶ ὁμολογουμένως γε-τ-ὸ λόγος ἡμῖν χωρεῖ, 

θαῦ ἴῃ ἃ νυν ΟΠ υοηῦ 56 η86. [τῸπὶ νγναηῦ οὐ ἐν. Ι͂ἢ 

᾿θατὶρι 468,7 πονίθνοῦ, νν6 γοδᾷ, 

] κἀκ τοῦδ᾽ ἐχώρει ῥόθιον ἐν πόλει κακόν, 
] ἢ 
{πὲ 56 61}5 ἴο Τἀνοὰν [ἰ. γ΄., ἃ5. 150,8 

11, 10]. 

3 Ἠομ,1ἶν, 

3. ΟὐΠλπ,, 
548, ΒΩ. 

4. Οοιηπὶ, 
Ῥ.901, Ὁ, 

5. Ομ, 
Ρ. 084, Β. 

δΧρη, Οἷς, 
1,11, ἄς, 

7 Λπύτγοπῃ, 
1073, οα, Μ. 

5 ΤΡ, ἴπ 
Τὶ, 1328, πὰ 
ῬΙαῖο, Ερ, 
ΥἱΪ, ἡ. 3, οὐ, 
Υ. δο. 



1 Τοη. 173. 

. ΤΙΠ] 

᾽ ΄ 
λόγοι δ᾽ ἐχώ 
κλέπτοντες ἐκ γῆς ξόανα καὶ θυηπόλους ; 

οα {π6 οἴμον πδμᾷ Α. Ὑ'΄. βθοιηβ (9 θ6 βυρρονίοα Ὀγὶ 
οὐ πείσῃ; χι{ρῶν ἐν δίναις 

ταῖς ᾿Αλφειοῦ παιδούργει 

ρουν'" τίνι λόγῳ πορθμεύετε 

ἢ νάπος "Ισῦμιον, ὅτο. 

γοι. 38. 
---καὶ ὑμεῖς οὖν ---“ ἀπὰ γο,᾽ ΔΑ. Υ'. ; “ δηᾶ γε {πκ6- 

ψ156, ΚΒ. Υ. 

ΤΊΟ Θπιρμαβῖ8. ψυμΐο ἴῃ Οτοοὶς γοϑίβ οι ἐγώ, ἴῃ 
ἐγὼ ὃ ἑώρακα,---λαλῶ 15 Ἰοϑῦ ΒΟΐΒ ἴῃ Δ. γ΄. ἀπά ᾿. Υ. 

᾿Εγὼ λαλῶ, ἰΒ ποῦ “1 βρθαϊς,᾽ οὔἱν ; ἴον. λαλῶ 8Ιοπθ 

τλθδη8. ὑμαῦ ; πὲ ἐγὼ λαλῶ 15 γαΐπον, “1, Ὁ} Τὴν 

Ρανέ, οὐ “οπ ἔπθ ομθ μηά, ἀο βρθαϊς, ὅζο. ; 6βρ6- 

οἶδ!}ν σοπβι ἀουῖπρς {Ππ6 ο]δοα ἐγώ ὁσοιρίο8. αὖ {π6 μοδᾶ 
οἵ {πὸ βοπέθποθ, τ ἢ λαλῶ αὐ ἴπ6 οπα οἵ ᾿ὑ. Τ|6 

ΒΆ1Π6 ΘΠ Π518 γΓαϑίβ οὴ καὶ ὑμεῖς---ποιεῖτε, ψΊ {Π6 
δαἀαπίοη οἵ οὖν οἰ ἐοα ἴῃ Α. Υ., θὰῦ Ῥγοροῦὶν οχ- 
Ρτοββοα ἴῃ ἢ. Κ. ὙΒοίΠον “ΠΟ Ίβθ᾽ θ6. ον θ6 ποί 
ἃ Θουτθοῦ ΤΠ ουῖπρ οὐ οὖν, ἀνθ ἴῃ {Π|8. Ρ]δθθ, Π]ΔῪ, 

ΡΘΡΠαρ5, θ6 αιοβεϊοποά. 

γεν. 40. 
-ο-ὗς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ----΄ {Πα Πδ0} ἰο] 4 

γοῦ {π᾿ ἀται},᾿ ΑΟ Ὑ. ; Κ Ὑμαῦ ΠαΕ} Βροίκοι απίο γοὰ 

{86 ἀγα}, ΒΥ. 

ΒΕ. Ν. βθθιηὴβ Ὀεϑῦύ. “Το]ὰ {πὸ {ται τπᾶν τοίου 
ΟὨΪΥ ἴο ὁπ6 δοῦ οἵ βρθακίπρ ; θα “ Βροίζθπ {πὸ γαίἢ,; 
18. ἃ Ὀοέίου γοηάοεῖπρ οἵ {Π6 Οὐδεὶς λελάληκα, Μ ΠΙΟἢ 
᾿π 1168 δὴ δοίϊοη ραβί, νοῦ σοπεϊπιιο πα ἰβΕπρ᾽ Ρ 
ἴο {6 {ἰπι6 {118 νγὰ8 βαϊά. θὰ ποῖίμον Δ. Υ. πον 

Ἐ. Υ. τοπᾶάουβ π6 τοῖς, νοὶ οαπποῦ 6 ἐταπϑαἰθα 

ἱπίο πο] 5. Τὰ {πὸ ατθοῖκ ὃς---λελάληκα τοίουβ ἴῸ 

μέ, οὐ ἴο ἐγώ ππάοιβίοοά ; ψΠοῦθα8. “ ἐμαῖ--- 80} 

ΒΡΟΪκοη,᾿ οὐ “ὉΠαῦ--τΒροΪκο,᾽ τηπιϑὲ οἵ πϑοοβϑιν σϑίοι 
ἴο “ἃ τηδη,᾿ ψ᾿ΠΘΥΟΌν το οὐ {πὸ θοαυΐν ἀπ ἴογοο 

οἵ {δ ]15 ραβϑᾶρο 15 Ἰοϑδί. Δίουθονθι, ἄνθρωπον πιαβί θ6 
γο ποτα “ἃ τηδπ,᾿ ἀπ ποῦ “ πᾶ’ ΟὨΪΥ ; ἴον ΔΙ ΕΠοῸρ ἢ 

ἐγο β6εὶς ἴο ΚΠ τπθ, τπᾶπ,᾿ τνου ἃ σοηνοΥ βοπιο οὗ 
6 ἄθορ πιθδηϊηρ οἵ {Π686. τουβ νυ Πθη Βροΐζοη Ὀγ 
Ηϊὰὶ ψῸ νὰϑ τῆδᾶς δίαπ [Ὁ ΟἿν 5Ά|Κο,-τενοῖ {πὸ 

σοπβίνποιίοι. τνουϊά, ρουμαρ8, παγαϊν ἀο; ἀπ {ππῸ 
ῬᾶγΑρ ταβο, “γα βοοὶς ἴο Κ1}} πιὸ, 0 ἅπὶ ἃ τῆλ {Ππ δὲ 

το] ἃ γοὰ {πὸ ἀραῖς μῖολ 1 πρανὰ ἤτοσι ον, νου 

Ιθανο ἃ ΨΎΟΩρ’ ἱπιργοβϑίοη {ΠγοιρῚ “ ἀπι᾿ ἰπ τοάιοοί, 
νοι νου ὰ Ῥ]δοο οὐὺν ΠΟΚ᾽ οἢ ἃ ΡῈ ΜΠ οὐἴπον 

πο ἃπα ΡγΌρμοῖβ 0 αἰἶδὸ ραν ἴτοπὶ ον {πὸ 

πηθββασο ὑπο ν οᾶτηο ἴο (ΕἸ νοι. 
---ἤκουσα----““1 πᾶγα ποαγα,᾽ Α. Υ.; “1 Βοιατᾷ;," 

Ἀ. Υ.---αποῖι θεξίου. 
“1 παν ποανά᾽ νου] 6 ἃ θοίίον γοπουϊπρ οἵ {πὸ 

Ρουίδοῦ δὴ οἵ {Π|6 ουδὲ ; ἀπ 1 νου], ἴῃ Τα 15}},} 

ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΒ ΟΑΟΒΡΕΙ, ΔΟΟΟΆΒΘΌΙΝα ΤΟ 5. Ζ20ΗΝ. 

᾿πΡῚῪ ἐπαῦ ἐπ ἐγα τ Δ] 64 ἰο τνᾶ8 μϑανα αἵ ἃ γθὺν 
τοοοπξ ἀαίθ. ΤΆΐβ ταῖσιν πᾶνα θθθπ ἔμπα οαβο ἀυτίπρ; 
ὁπ6 οὗ {πὸ τναίο ἃ} ἢἰρ 8. οὰγ ΜΙ ΆΒΤΕΝ βρθηΐ ἴῃ 
Ρίάγοι τὸ ΗΒ ΒΆΤΗΕΚ ; γεῖ, 88. ἴῃ 8ἃ}} ργοθδθ 1 ν 
{Π15. τοίουβ ἴο {Π6 ἰὴ “ θοίοτο ΑΙ γα ἃ πὶ νγα8, 1 διη,᾽ 

{π6 8δοι. ἤκουσα, “1 ποανῇ,᾽ νγᾶ8, 1 {Ὠ]ηΚ, ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ 

νυ οπ, ἀηἃ ποῦ ἀκήκοα, ννμΐ6}), δοσογάϊηρς ἴο ἐπ6 

οοπίοχί, τϊῦ θ6 τοηάονοὰ “1 μᾶνα Ὠρατὰ. δ ἰ5, 

5.5 δ. ΟΥΥ}} Η!οΙο5.,} πρὸ πάντων τῶν αἰώνων Θεὸς ἘΠ ΣΝ 

λόγος" ---λόγος υἱὸς, λογικῶν ποιητὴς, λόγος ἀκούων 
3 566 ποΐδ 

οἱ ἢ, '..1, 
Ρ. 3, 3, διὰ 
οἱ οἷ, νἱ. 45. 

τοῦ πατρὸς, καὶ λαλῶν αὐτός.3 

γεν. 41. 
Ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα ---““Υ 4Ὧο ἐπε ἀοε45,» Δ. Υ΄; 

«Υ 4ο {Π6 ψονκβ,᾽" ἢ. Ὑ.--ἰσσεϊίον, 

Εὸν ἔργον 866 ἃῦονε ἢ. ᾿]. 19. Βαξ “γε ἀο᾽ ἀο68 
ποῦ ΤΌΠΟΙ {Π6 ΘΠ ρ] 8518 οἵ ὑμεῖς ποιεῖτε, ΒΟ, 

ΡΙΌΡΟΥΙΥ Βρθδ κίηρ, σοί! 8. ἔγὸ Ῥτοποῦηβ. [ΐ 15 
γα Π6ν, “ γοα, γοὰ ἀο {ΠῸ ψουκβ,᾽ ὅζο. 

γεν. 42. 

---ἥκω---ἐλήλυβα-----“Ξ ΘΔ Π16---οδη16,᾽) Α. Υ.; ““δ8ῃ] 

οοτη6---ἃτὴ σοπλ6,᾽ ἢ. Υ.. 

ΤΊ γθακη 688 οἵ ἐγδηβ᾽αἰϊου 5ονβ 156} ἴῃ ἃ οαβ8 

{|κ6 {π15, θη ἔννο νου Ὁ5. οὐ βὰοι ἀδ]Ἰοαΐοὶν αἰβεϊποῖ 
ΤΠ ΘΔ ΠΪΠρ᾽ ἃ8 ἥκω ἀπ ἔρχομαι, τπηϑὲ θ6. τοπάογοα ἴῃ 

ἘΠΡΊ ΙΒ. ὈγῪ ὑπὸ β8ᾶπιθ νοῦ. κω 18 “ἴο τϑδοὶ ἃ 

(θυ, “Το ἀν 6, ΠΙ ον], -ττὰβ  Π θη ΡΠ ΘΓ 65 ἴῃ Εατ]- 

ΡΙ 685,3 βᾶν8, 3. ΑἸἹςσβέ. 
δ50. 

ὃς τηλίκος δ᾽ ὧν κἀπὶ τέρμ᾽ ἥκων βίου, 

ΔΠᾺ ἴῃ ὑπ ΤΗρεοίι5,} Τουρβίοη, πάντως ἔγωγε καὶ «ὦ  Ῥ' 
ἀναπαύσασθαι δέομαι, ὡς ἐξ ἀγροῦ ἥκων, το. ; οὐ ἤσα- 

5 Αροΐοκ. 
Ἶ ᾿ ἐὸν Β5ος. 18,Ἀ. 

Ι͂ῃ {μ}8 νοῦβο, ἐπογοίονο, ἥκω ρὰΐ αἴξον ἐξῆλθον, δηὰ 399. 

χ ἢ 1ξ, πιθδη8, “1 οαπιο οἷ οἵ᾽ δηὰ “" οτο ἴ δ. ] 

Βα ἐλήλυθα ΘΧΡΥΙΘΒΒ65. {Π6 ῬΙΓΟΘΤΟΒΒ. ΠΗΡ] 16 ἴῃ ἕο 
“φομΘ᾽ ΟΥ “80 ;᾽ 6.5. διὰ μακρᾶς ἐλθὼν κελεύθου, ---- 

τίν ον, -ττὰβ ἴῃ ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαθίας ἥχω.5 

6 Του. δ51,} 
δοὰ ῬγοσΥ͂. 

ἄσσον ἔρχεται: ἰξ οοπι68 Μ6}}, ἐπογοίοτο, αἰζον ἀπ᾽ ἧ" 

[ἐμαυτοῦ, ΕἹ αἰά ποΐ βοῖ οἵδ πὰ σὉῸ οὐ δὴ οὐγαπα οἵ 

᾿Μίπο ονη---θαξ οὐ ἐμαὶ οἵ Ηϊΐα ὅς με ἀπέστειλε.᾽ 

Ὗς πᾶνο ἃ πκὸ Ἰάϊουι ἴῃ παν ριάο5,7 Τ ττοδῇ. ἱ. 
Ε Αι ᾿ ἥ Ρ' 9, δι ος, 
Η κω, νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σχότου πύλας 1,93, ἄς, 

' λιπώ ν-- 
] 
[51 δοπιο, ποτ 1 δην. Βαΐ ψ θὰ ΟΥθοιβ βαγ8, 5 ("ἀ. Τγτ. 

ἫἜἝ , εἰ ; 1439. 
οὔδ᾽ ὡς γελαστὴς, Οἰδίπους, ἐλήλυθα, Ϊ 

! 
ον ᾿ἰβπιοπο,9 ὁ σα. οι. 

ε ᾿ τ 865. 
ἃ δ' ἀμφὶ τοῖν σοῖν δυσμόροιν παΐδοιν καχὰ 

νῦν ἐστι ταῦτα σημανοῦσ᾽ ἐλήλυθα, 

θοῖλ {πὸ πποῖϊνο, ρανροβο, πὰ Ῥγοσγοβ. οἵ σουηΐηε, 

16 ᾿π ρ] 164. Τὸ βαῦῖο (  ἀΐριιβ, ἐπογείονο, αἰὰ νν6}} 
85Υ,}0 Ἰϑ αὐ Τυτ. ΒΕ, Α 

--- αὐτὸς ὧδ᾽ ἐλήλυθα, ᾿ 

“Ἱ δὲν οοηιθ ἈΠΕ ον τὸ ᾿θαν ἴον πη 80}, ὅζο., ἀμ ἃ αἶδο,}} ἡ Ομ ΘΟ, 
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ΟΥ 
Ρ. 

1 506 ποΐθ 
Δ ΟΣ ἀν Ἂν 
2. 

3 ΑΠΔ]. 
ϑάχοι. ἢ. 63. 
Ξ Ἰδτίς, 
Ηοτη. ἱ. 274. 

31,120. 

5 Ῥγαι, ἱ, 
79, 

5 ΟἹ, χί, 
10. 

ἥκω γὰρ ἱερὸς εὐσεβής τε, καὶ ρων 

ὄνησιν ἀστοῖς τοῖσδε. 

ΤΠρΙῈ 1 πὶ, 1 οομηθ ἀπάρθι {πΠ6 φῬγοίθοίοη οἵ {Π6 
βοᾶβ, Ὀοίἢ ἃ πουβῃῖρροι οὗ {Π6πὶ, ἀπα;,᾽ ἕζα. 

ἽἬκω, [Ὠογοΐουθ, πη ΒΟΥ ΟΧΡΙΌ5565 {Π6 ΡΡ βαπΐ [θη886. 

Τπη {μ15 49πα νεῦβθ, ἐξῆλθον ---ἥκω ᾿πρ]ν {ΠῸ ἀπαύ- 

γάσμα τῆς δόξης τοῦ πατρός, ἴπ6 ὈυρΩῦ τὰν οὗ Τρ 

᾿Ἰββαρα ἴτοπὶ ΗΠ πὶ γΠ0 15. ον πη ἃπηα ΚΠ 16]4, ἀπ 

τ ΟΠ] ηρ᾽ {815 Θανί ἢ ἴο 681} 10 1ἴο 118 :----ὰ ἑανουνα 
ἱπιᾶσθ ποῦ ΟἾὨΪΥ ΔΙΠΟΠρ᾽ ΘΑΡ]Ὺ ΟΠ τἸδίϊαη ἀπ βίου 
τρῖζονβ,} γι ηο Ῥογγον θα 10 “ποτὰ {Π| Π1}15 οἵ Αὐγᾶπα, 

θὰΐ 4180 διποπρ οὐμθιβ οὗ {Π6 που, ἃ5. 6.5. ἴῃ {Π6 
Α. βάχοη ΠΟΙ ὁπ ΕΔ], ΒΘΘα]δ᾽ ῬΡὰ Γὰηηδη 
τη] τἰθάρ 776, οα. ῬΡ8 6 17, ΓΡὰ ΡῈ 81} ορθδοῃ, 

Βδόσι ἀπδ ὈΘΟ] ΠΥ}, ὅθ. ὅρα θᾶ ὑμιγῦ ἅπα 
πηδομβόητς Ρὰ ΠΙΘΠΠΙ} ΠΥ7}776, 6.2. Απά ἐλήλυθα 
15 Β814 Ὁ. ΠπῸ ΜΙ ββθηροι οὗ Ῥϑδᾶθθ, 0 βού οἱἵ᾽ ἀπὰ 

ἰαυν θα ποΐ ἀπ0}} Ηδ οᾶπιθ ἃπα ἀο]νοσεὰ ΗΠ τη68- 

βᾶσθ, ᾿Εξῆλθον---ἥκω---ἐλήλυθα τϊριῦ ὉΠ ογθΌσ6 Ρου- 

μᾶρβ θῈ τϑπάογθά, “1 απ (ον ἴγοπι {Π| ΘΆΤΗΕΚ, 
ΠΑ ΠΕ 1 ἀπ; ἴον 1 ἂπὴ ποῦ οοιηθ, ἕο. Ἐαίῃγ- 

τ Ϊ 5 ΤΊ ΡΠ Ε]ν βαγϑ, καὶ ἥκω --- πρὸς ὑμᾶς, ἀμ ἀπέστειλεν, 

Απᾷ Νοῃμα8,5 

καὶ γὰρ ἐγὼ θεόθεν πεφορημένος ἐνθάδε βαίνω. 

ΑἸΙ {15 Ἰθδ8. τι ἴο τθηηδιῖς {πᾶῦ πο η {πὸ ΟηΪϊγ- 

Βοροίίοη οἵ {πὸ ΑΤΗ ΞΕ Βροα ΚΒ οἵ Η]πη861} Ηδ βαυϑ8, 

ἐξῆλθον ἐκ τοῦ Θεοῦ, οἱ παρὰ τοῦ Θεοῦ οὐ Πατρός, ἃ5 1ῃ 

6ἢ. γὴ]. 42, χνὶ. 927, 28, κα. ; θαῦ ψῃ θη {Π|6 ἀἸΒ010168 

Ὑ0, ἃ5. γοῦ Κηθν ΗΠ Ἱπηρου θοῦ]υ, Δ] 464 ἰο ΗΙ5 

ΘΟΙΏΪΠΡ’ ἤο] (ὉΡ, ὑπον βαϊα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἀηα παρὰ 

τοῦ Πατρός ἃ5 ΟἿ). ΧΙ. ὃ, χν]. 80, ἕο. ὙΠ αἰ ονθηΐ 

ῬΙΘΡΟΒΙΓΠΙΟἢ5 ἀδβοῦνο Θβρθοῖ8] Πποίϊοο 1ῃ {18 Ρ]δοα ; ἐκ, 
“ουΐ οἵ,᾽ οΥἸσ πη ἔτοπ παΐανο Δη Θ556η06; παρᾶ, ἀπό, 

οὐ ρῖη “ ἔγοπη’ Ρ]δ66 ΟἹ ῬΘΥΒΟῚ : ἃ5 ἴῃ ῬΙΠ4αν,; 

-τὸ μὲν γὰρ 
᾿ Η ν 
εκ «4ιος εὑ- 

. ἄρλετ  δ- ΞΞ , 
---ς πατὴρ υἱὸν, ὡς νοῦς λόγον. 

Πατρόβεν, 

χονται---- 

Δη6---ῦ 
9.» “ ᾿ Ἂ; - Εκ θεῶν γὰρ, μαχαναὶ πᾶ- 

σαι βροτέαις ἀρεταῖς, 
Ν Ἄ, . Ν ἴω] 

καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ βια- 
: , ποῦς 

ται περίγλωσσοι τ ἔφυν. 

ΔΗ 41580----ϑ 
- Ξῆῖν ΡΝ, ΠΡ» Ε ΤᾺ 

Ἔκ θεοῦ δ᾽ ἀνὴρ σοῷαις ἂν β εἴ ἐσαεὶ πραπίδεσσιν. 

---οὐδὲ γάρ----““ ποῖίμον, Α. Υ.; “10ν ποιμον,» 

Ἡ. ν.---ϑδο ἀθονο, οἷν. νἱῖ. ὅ, 89. 

γεν. 44. 
--- ϑέλετε ποιεῖν----’ γα Μ}}} 4ο,᾽) Α.. Υ.; 

ἀ0 ΒΟΥ. 
ΤῊ Α. Υ.. 15 Ἰιΐογα], {Ποὰρ ἢ “11 ἄοοβ ποῦ ἃ] γΥ 8 

τϑηᾶον ἐθέλω; Ὀυΐ Ἡ.. Υ, 15 ἴοο ἴτδθ ἃ βδγάρῃγαβα οὗ 
ὍπΠ6 Οτθεὶς : “ ἴο ον ἰο (ο᾽ ἄο68 ποῖ δβχρύδβββ (Π6 ἴῃ- 

᾿οἸπδύιομ δηα (6! Ποναΐθ ρανροβο οὐ ἐθέλω 50 πιποι ἃ5 

ῬΙ ϑαβανθ οἱ Θοῃ θη ηθπῦ 1ἢ ΠΑΡ δι] δοίίομ. 1 οδἢ 
ἢπα πον οι ἐθέλω ποιεῖν ἴῃ {Π6 56η86 οἵ “ἴο ἴονε;᾽ 

ΟἹ' “ ἴαϊκα (6! Πρ} τη ἀοΙπρ.᾽ [0 15 Ἰηἀθθα βομηθίϊπη68 
το ηΠἀονθα Ὀγν “το ΒῈ ποηΐ,᾽ “ἴο 186,7 “Ὀ6 Δ0]6,᾽ ἃ5 Ἰὴ 

Ἡενοάοίιτι8,} ΤΊον α1465,2. Ρ]αΐο,3. ὅζο. ; Ὀὰΐ ἴῃ 8}} 

[Π686 Ῥαββαρδδ ἐθέλω πῖρηῦ θ6 τη ονθα “ἴο ν}}],᾽ 6.5.5 
τῷ εὖ βουλευθέντι πρήγματι τελευτὴ ὡς τὸ ἐπίπαν χρηστὴ 

ἐθέλει ἐπιγίνεσθαι, “ ἃ ΤἈνΟαγΆ]6 5516 ν}}}} 1 ΡΘΠΘΙΆ],᾽ 

Χο. ΑΙ] {πὸ ΟἹά ουβιίοηβ ἄρτθθ ψΊ ἢ {Π6 Α. Υ. ἴῃ 
ΓΈΠαΘυηρ; ἤθΡῈ θέλετε ὈΥ 115. παία ἃ] ΠΙΘΔΠΙΏΡ; “ Υ8 
11}, “Ἰηξοπα,᾽ οὐ “58. Τὴ ΒΒ νΊβοῚΒ. Βθοη ἴο 

τηᾶϊκ ἔγθθ 1} ἐθέλω, ψν μ1οἢ {ΠῸν τοπᾶον Ὀγ “ ἰο Μ1}]},᾿ 
ἐἴο "6 πηϊηοὰ ἴο,᾽ “ἴο Ἰονο ἴο,᾽ ὅζο. Βαΐ ἴῃ ἐγδηβ]  ]ηρ; 
ψ6 ουρηΐ ἴο 660 ἃ8. ΠΠΠΟΪΝ ἃ8. ΡΟΒΒΙΌ]6 ἰο {πὸ ΠἸθγὰ] 

δ ηα ΟὈν]οι5. ΤΟ ουϊηρ οὗ ἃ [6 γη1, Δη4 Ἰθᾶνα {Ππ|ο88 

0 το ἴο μὰ ἀροῖ 10 {Π6 Ἰηθαῃ]ηρ ὑπο {Π]η]ς 
θεβί. Νομπηιϑὅ ΡΡΔΡΏΓΆΒ68 ᾿Ὁ {Π18, 

-ποθοβλήτους τε μερίμνας 

“γα ἴογε ἴο 

πατρὸς ἀερσινόου μενεαίνετε πάντες ἀνύσσαι. 

Κ΄, ΟΠ υβοβίομηϑ (0685 πού βθοιὴ [0 ἈΠαονβίδηα ἐπιθυμίας 

50 πη π0}} οἵ “ Ἰυβίβ᾽ ἴῃ βΌΠΟΙαΪ, ἃ8 οὗ {Π6 {6 νν8᾽ νυ 5} 
ἴο Κα}}] Ηΐηι, ᾿π Ῥαν οα]αν. 

ἀλλὰ, τὰς ἐπιθυμίας αὐτοῦ ποιεῖτε, δεικνὺς ὅτι σφοδρῶς 

- ᾿ 

Οὐκ εἶπεν ἁπλῶς, τὰ ἔργα, 

κἀκεῖνος καὶ οὗτοι φόνων ἔχονται, καὶ ὅτι φθόνος ἦν ἡ 

αἰτία. Οὐρθη,7 Ποννον ον, ΘΧ ]αῖη 8 1, οὐ μίαν, ἀλλὰ 

πλείονας ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς τούτου. 

---οὐχ ἕστηκεν --- “6 ἃροάς ποί, Α. Υ,; 

βίδηθι} πο, Κὶ. Υ. 

ΤῊ ἸλονΊβου8 ἔα ἕστηκεν ἴῃ {Π6 βθῆβα οἵ {πὸ 

ΡΙΓΘβθηΐ, ὙΥ 101} {118 μου θοῦ ἔθη86 ὙΘΥῪ ΡΌΠΘΙΆΠΥ Πιἃ8 
ἴῃ οἰαββίο σθοῖς [Ὁ τπϑὺ 6. τοπιαυκο, ΠΟΥ ΟνΟΓ, 

{πᾶῦῷ ἕστηκα ὈδΟΟμ68. ἰπ νη 8116, ᾿π] 0 }168. {πῸ Ρτο- 

βθηΐ, ἃη τᾶν {Ππι5 θῈ το ἀογοα {Πγοι ἢ 10 ἴῃ ΤΡ 5}, 

ΟἾΪΥ Ὀδοδιιβθ, ἃ8. ἃ ρουΐθοῦ, 10 1Π}0}168. {Ππ6 ραϑὲ οἵ ἃ 

“ἐν ηΒΠ Εἶν Δοί!οη {110 Ἰαδίδ ρ [0 {116 Ῥγοβοηῦ {{π ; 

“Ἐς 

ΤΙῃ {Ππ686 Θχδρ]68, ἐκ, {που} 10 1Δὰ5 {Π|6 βᾶπ|6 ΠΊ08- 8. ὅ. ἕστηκα, “1 56 την 801}, “1 βίοοῦ, αἀπα μᾶνο θθοῃ 

ἴῃ, “ουν οἱ, πιιϑύ γοῦ θῈ τοπάονοά ἴῃ Τη] 8}, ἰβέληαϊηρ ΘΥΟΙ βίηοο ;᾽ {πογοίογο, “1 πον βίαμα,, Βαϊ 
“ἔτότη,᾿ οὐνης ἴο {Π6 ἀΠογοποο οἵ Ἰάἀϊοιη ; 6.5. “ (τοις ἀμ Ῥγοβοηῦ ἔθηβο ἴῃ ἘΠ ΡἸ 5 οοπίαϊ 8 πὸ ραϑ ; δηᾷ 

αορΡ᾽ 88 ἃ μ᾽ σοφίας {πᾶ σοτη68 “ ουΐ οἵ’ Η μι, θοῖηρ (ἢ6 ΤΟΙΌΥΟ, 1Π ΘΟΥΘΙῪ Ἰπβίδποο, 1 [8118 0 ρῖνο ἃ σου θοῦ 
Ρανΐ οἵ ΠῚ5 αἰέν θαϊοβ. 

ΟΥ 4}} ἐὸ ΟἹ Μεγβίοηβ, {πὸ Ασταθὶς 18 {πὸ οαΪγ 
ΟὯΘ {πᾶῦ Οὔβοννοβ {πῸ ἀἰβογτοποο οί. ἥκω ἀπά 

᾿δη {1}} τοπουίηρ οὐ {πΠῸὸ Ογθοὶς ἕστηκα, ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ 

ΜΉΘ, 88. ἴπ {Π|8. οα860, {Π6 ραβί, ἃ8. Ψ060}} 88 {π6 ριὸ- 

βοῃΐ, 15. οΙθαυν ΔΠ 6 (0 ἀΠ οχριοββοά, ΤΠ οροίοτο, 
ΕἸ βίαπα, 15 ποῦ, Βύ ΟἽ ν ΒΡΘΑ ΚΙ ἢ ρ;, 50 ΡΟΟα ἃ ΤΌΠᾶοΥ- ἐλήλυθα, ψ ΒΙΟΝ 1δ τη 65 τν0}} ς-...5- ἀπ (59). 

Δ 1,74, νἱϊ. 
0. 

311, 80. 

3 Ἐρρ. {ἰ. 
γ5. 

Γ 

4 Ἡοτοᾶ. 
ψἱϊ, 157, 6.6. 
Ριπά, Ῥυίῃ. 
να. ἤθελόν 
κεῖβ "1 
νγου]ὰ :᾿ 1 
ἀοΙρς ἱπ’ 
ἰδ ἃ Ρᾶγᾶ- 
ῬὮγαβο. 

5.1. 162. 

5 Ἡοτ. 
1ὶν, 

7 Οοπημη, 
ἴῃ 20}, ν᾿. 
800, 
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Του Υ͂. 

3 Α. 101. 

81|͵ ἱν. 
462. 

9 Λεῖβ 
Χχν!. 22. 

10.} (ογ, 
Υἱ!. 37. 

13 (Ὀπηηι. 
Ῥ. 318,8, 54. 
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ἰηρ οὗ ἕστηκα 5, “1 πᾶνε θθθὴ βίδπαϊηρ,, ψυἈ 10} ἴπι- 
ὈΙΪο5. ἃ ρᾶβῖ, ἃ οοῃίϊπιιοα, ἀπ ἃ ριθβθηΐ βίαϊο. 
ΤῊ ΙΒ 18 οἴθαυ]ν βθθὴ ἴῃ ἡ βοῦν ]α5,} 

σπτττυχαι 

τείρουσ᾽ ἴάτλαντος, ὃς πρὸς ἑσπέρους τόπους 

ἕστηκε κίον᾽ οὐρανοῦ τε καὶ χθονὸς 

ὦμοις ἐρείδων-- 

ποῦ ΟὨΪΥ “ 5ίαπαϑ ; Ὀμπὲ “88. Ὀθθη βίδηαίηρ ἔγοιῃς 
νου] βίϊηρ, ἀμ α αὖ ρυθβοηΐ βία πβ Ὀθαυηρ,᾿ ὅθ. ὅ0 

αἶβο ἴῃ ϑορΒΟΟ] 685,2 ἴῃ ἃ ἐγαηβιτνο βθηβθ, θα μαϑύ, 

-τί γὰρ δὴ παῖς ὁ τοῦ Λαερτίου, 

ποῦ σοι τύχης ἕστηκεν; ἣ πέφευγέσε; 

δηα 5}}}} πιονα ροϊπίοα ν᾽ τη Ἡοπιον, ὅ 
- σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 

ἕστη χ᾽, ὥσπερ ἐμοὶ, πιέειν, ὅτε θυμὸς ἀνώγει. 

Τὴ {15 441} νϑυβα ἕστηχε 5668 0 ΘΟΠΥΘΥ {Π|6 58 Π16 
ἰάθα 88 ἴῃ {π6 ἀθόονα ραββᾶρο ἤτοπὶ “βου ]ι8 ; τοίου- 
τἰηρ; ἃ5 ἴξ 4065 ἰο π6 [8]}] οἵ ϑαΐδῃ, νη ἀνθρωποκτόνος 
ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ν'ο {ποη [6}] μὰ ᾿ὰ8. τοπιαϊπθα [Ἀ]]Θὴ 

ΘΥΟΙ βίηοο, Ὀδοδῖιβο ὕΠ6γ6 18. ΠῸ {γα ἢ} Ἰη πηι. Καὶ ἣ 

αἰτία γετοῦ μὴ ἑστηκέναι αὐτὴν ἐν ἀληθείᾳ τοῦτον 

εἴρηται τὸν τρύπον, βᾶγ5 ΟἸρΘη," ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν 

αὐτῷ. ᾿Εκεῖνος γὰρ ἔτεκε τὸ ψεῦδος πρῶτος--- καὶ αὐτὸς 

αὐτῷ πρῶτος ἐχρήσατο, ἀ448 δ. Ομινγϑοβίοιῃη.5 ἼΠθο-, 

ῬΕν]δοῦ ἀπάουβίοοα ἕστηκε οἵ {Π6 ῥΡαβῦ, ἴον 6 σοῃ ναϑίβ 
ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν ἐκεῖνος, ΜΠ) ὑμεῖς---- 

μὴ ἱστάμενοι ἐν τῇ ἀληθείᾳ, μηδὲ ἐμμένοντες τῷ 

ἐμῷ λόγω, κιτιλ.δ ἘΌΓΠγ τη 57 Θχρ] αἷμβ οὐχ ἕστηκεν, 

οὐκ ἐμμένει, τουτέστιν, ἐν τῷ ὀρθῷ βίῳ οὐκ ἀναπαύεται, 

ἀλλὰ μισεῖ τὴν τοιαύτην πολιτείαν. 

ἀεογβίοοα ἕστηχε οἵ {1} ραϑβί,-- 
-οὐδ᾽ ἐνὶ θεσμῶ 

μίμνεν ἀληθείας θεοπειθέος, οὐ γὰρ ἐν αὐτῷ 

ἦεν ἐτητυμίη. 

ΒΩ ἴῃ τπ6 ΤΙΧΧ. ἀπά ἴῃ το Νον Τοβίαπιθης ἕστηκα 

ἢι88. ἃἰπιοϑὺ αἰννανβ ἃ Ῥιθβοπΐ βἰκηἸ Ποαίίοη. ΥὙοὲ ἴῃ 
ΒΌΟΝ ἃ ρᾶβϑαθα ἃ8 ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα,9 

ἕστηκα ταῖσι νν6}} θ6. τοπάἀοτοα, “Ἰ πᾶν βίοοι οὐ 
σοπεϊπιθα ἀπο (Π18 ἀαν,᾽ ἰπϑίοδα οἵ “1 οοῃίϊηϊιο 
αηΐο {15 ἀαν.᾽ ΙΚονῖβα ἴῃ ἔσῃ. ν. ὦ, ἐσχήκαμεν, 
ἑστήκαμεν, ἴᾶνα ἃ Ῥαβύ- Ῥγοβοηῦ 5 πη Ποδίίοιι ἐπαΐ οδπ-᾿ 

ποῦ θ6 τοπάονθα ἱπίο Βηρ θη. ΑἸ80 ἴῃ ὃς δὲ ἕστηχεν 

ἑδραῖος,}0 ἑδραῖος τοϑὶβ οἢ {Π|6 Ῥαϑί- ρυθβθηξ ἔθηβο οἵ 

ἕστηκεν ; 88 ἴῃ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκε καθ᾿ ἡμέραν λει- 

. τουργῶν,"" καθ᾿ ἡμέραν 4150 τοβίβ οὰ ἴῃ. ΟΥΙΡΊΠΔ] 5ὶρ:- 

πἰβοαιίοπ οἵ σοπίϊπαϊέν ᾿πηρ]ϊο ἴῃ ἕστηκε, οἡ νυ ΒΙοΝ.ς 
Οτίρθη αν. }}9 ψΠοη ἢ βαγ5,}2 εἰ δέ τις μὴ οὕτως 

βιοῖ οὐχ ἕστηκεν ἐν τῇ ἀληθείᾳ, κιτ.λ. 

Τῆς τοηδουηρ οὗ {6 Α. Υ. ““ἀρθοάς ποί,᾿ ἴον 

ἕστηκεν, ὑμογοίουθ, 866 18. τοίου]. τὸ πὸ ἢ Υ.. 

“ βίδηοῖ}} ποῦ ; ποῖ δἰ ἐοροῖ μον. Ομ αΥδΠ πιο α] 
ῬΥΪΠΟΙΡ 65, θὰ αἶβοὸ ἴῃ ἀσυθθιηθηῦ ἢ ἀπὸ οοπίοχί. 

--ὅτι----"  [ογ,᾿ Α΄. Υ. ; ““θοοδυβο," ἢ. Ὑ.---ὐειίεν. 

Βυι Νοηπαβδ ππ-᾿ 

--ο-ὀΟαοὐτοῦ---“ οὗ 1ὲ|,,).Α. Υ΄. ; “τὨοτοοῦ," Β. Υ. 

ΒοΙΝ τεπάθυϊηρβ ΠΊΘΔ ἢ (Π6 ΒΆπ|6 ἔμ] Πρ', 8Πἃ Γαίογ 
ἴο ψεῦδος ; Ὀαΐ ἐπαξ οἵ {π6 Α. Υ. τοδάβ Ὀεβί. “" ὰ- 

ἐλον ἐλογοοῦ"" οἱ Ἀ.. Υ΄ ῖ5 ποῖ 80 ἥονϊπρ 88 “" (ΕΠ Υ 
1 

γεν. 45. 

᾿Εγὼ δὲ ὅτι----Ξ Ἀπα Βεοαιβο 1 (6}} ψοῖ {6 ἐγα,᾿ἢ 
ΑΟΥ.το; “Βαϊ θδοδαβο 1 βρθαῖς {πὸ ἐσαῖῃ,᾽" Β.. Υ.--οὶκ 

Ὀείίου. ἥδε δῦονθ νον, 40, ἴογ ἀλήθειαν λελάληκα, 

Δ η νοῦ. 88 ἔον ἐγὼ δέ. 

γεν. 46. 

Τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας ;--“ ὙΥΒΙΟΝ 

οὗ γοὰ σοην ποθ μι οὗ 5ἰη ὕ Α. Υ. ; “ΟΝ οἵ 

γοῦ σοηνίοίοί ἢ πιο οὗ βίη ὕ Π., Ὑ΄.---θοιίον ; 866. ἔδε 

εν βεα ενβίομ, ργοίδοο, Ρ. υἱΐ. 
---εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω ---- ἀπ 11 54γ {π6 ἐγατ,᾽" 

ΑΟΥ.; “ἼΓῚ βροὰκ ἐγαῖῃ,᾿ ΚΒ. Υ.---ἰρφέξον, οπϊξεϊηρ: 

δέ ᾿πἰτοἀποοα Ὀγ ϑίερμθη. ὃ. Οὐυὴ] ομἱίβ δέ, ΤΊθο- 
ΡΒυ]δοῦ τγείαϊ πβ 16, ἃπὰ Οὐροη δπὰ ὅδ, ΟΠ γγβοβίοιη 
ντίο, ἐγὼ ὃ 

ν᾿ 
ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω. 

γεν. 47. 

--διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ----“ γο {πογθίοτο ΠΘᾺΣ 

ἐμόηι ποῖ, Α. Ὑ'. ; “ἴογ {818 σᾶσβο γ6 ΠΘΔΓ {Π6Πὶ 
ποί,᾽ ἢ. Ὑ..--ροῦμαρ8, Ὀεέξου. ΤῊ βαρρτγοββίοη οὗ Ϊ 

αὐτά ἴῃ {Π18 6856 15 ἃ ΥΘΥῪ {γϑηπθηΐ δαβέογη Ἰάϊομη. 

γεν. ὅθ. 

᾿Εγὼ δέ---““Απάᾶ 1, Α. Υ.; “Βιυ: 1,᾿" Β.Χ.- 
"θείου. ὅδ ἃθονβ, γεν. 58, 45. 

γεν. δ]. 

-- τὸν λόγον ----““ τῇ Αγ η σ᾿" Δ... ; “ν νογὰ,"» 

ἈΝ. Υ.---οείον, ἃ5 ἴῃ ποχῦ νοῦβο. ΑἸΕΒουρὶ λόγος ἰ5 

ἴγοτη λέγω, “ἴο 88γν,᾽ γοΐ “βανη σ᾽ (065 ποῖ ΟΧΡΓῸ88 

λόγος ἴῃ {Π|8 Ρ]αοο. Ἵ 

γεν. δ2. 

--᾿ Αβραὰμ, ἀπέθανε---“ ΑὈγΑΒδ πὶ 15. ἀοδα," Δ. Υ', ; 
“ αεα,᾽ ΚΕ. Υ.---Ὀεΐτοτγ.} 

-καὶ σὺ λέγεις---- 8Δη4 ποὺ βαγοϑὲ," Δ. Υ͂. ; 

“δῃᾷ νεῖ, ΗΠ. γ.---Ὦ παῖ Ὀοΐίον τοηἀουίηρ οἵ {πὸ 
βϑοοῃς καί. 

1 5ρὸ ποῖος 
ἡ (Ὦ, νἱ, ἐρ. 

γεν. 53, ] 

--ὖστις ἀπέθανε ---- ἀπέθανον -- “ΒΟ 15 ἀοαὰ,᾽ Α.Υ͂.; 

ἜΎΒΙοἢ ἀἰϊοα," ΚΟ Υ.. 

“ιοά᾽ 18, οἵ σοῦτβο, 6 τηθδηΐηρ οἵ ἀπέθανε, Ὀυὲ 

ΚΒ νοῦ 6. Ῥτοίον Ὁ]. ἴὸ ἦν Βΐολ,᾽ «ὙΥΒΪΟΝ ἰδ 

᾿ἀοδα᾽ ἤον8 δα] γ, ποῖ 80 "ψπϊοὰ αϊοά ;) θὰΐ “Ατὰ- 

μαμὰ μμο αἰοα," ννουἹὰ χοδα θοέζον. 

αα 



90 ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΕ ΟΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. [Ὁ πλ». 1Χ. 

5 566 ποΐο 
ὁπ (ἢ, νἱ. 60. 

- κόσμον εἶναι, ὅτο.1 

᾿ αὐτὸν ἐδόξασεν,Σ 1[ [π6 τολάϊηρ Ὀ6. σϑηυίπο.3 

γεν. 54. 

᾿Εὰν ἐγὼ δοξάζω ἐμαυτὸν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστι--- 

“ΤΕῚ Βοποῖι" πιγ 56} ἢ, παν ΠΟΠΟᾺΙ 15 πού ]ηρ.,᾽ Δ. Υ͂.; 

“ΤΕῚ β]ου νυ πιγβ6] , ΤΥ ΒΊΟΥΎ 15 ποίμιηρ, ΠΟῪ. 
Οομβιἀουῖπρ {παῦῷ {Π6 βριγιύαα] ῴθὰ οἵ “β]ουγ᾽ 

αἰζδομποά ἴο δόξα, νγὰβ ἢγβέ ᾿πίτοάπορα ἔοι {π6 ΤΧΧ. 

1πίο {π6 Ν, Τ΄., ἃπα γγὰβ πη [0 ΘΟ ΘΥ ἃ ΠΟΥ ΠΙΘΔΠ- 

1ηρ, [Π6 ἔδγπὴ “ ΒΊΟΥ γ᾽ 15 Π80]6 ἴο Ὀ6 πιϊβιιπἀονβίοοί, ἃ5 
Ι ἤδαν 1 15 1η {815 οᾶβο, 1ξ 10 θ6 ἃἰνγαυβ τιξοᾶ ἴον δόξα. 
Τη {815 ραββᾶρο δόξα οἸθαυ]ν τηθδη8 ἃ αἰ Ἔρθης (Ὠ]ηρ; 

τοι ψμαΐ ᾿ξ (065 ἴῃ 6.5. οἢ. 1. 14, δόξα ὡς μονο- 

γενοῦς" οΥ, δόξασόν με---τῇ δόξῃ ἢ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν 

Ηδι δόξα 15, “ἃ 5οοα Ορϊπίοη οἱ 

ΟΠΘ᾽ 5. 5611, ἀηᾶ δοξάζω 15 “ ἴο ἴογηι ἀπα ἴο βίαίε {Ππδΐ 

ΟΡΙΠΙΟΙ ;᾿ ἃ5 ἴῃ {Π6 ΤΆΓΘ ΘΧΡΙΒΒΒΙΟΠ, ἐπὶ πλέον τι 

Βὸν 

ΔΙΊΟΩΡ ὑπ Οὐθοῖβ {Π6 πηθδηϊηρ; οἱἠἨ δόξα ριΌΌΔΌΪΥ 
ΠΟΘΙ 1056 ὨΙΡΊΘΥ {πη 1η---ῷ 

τί δῆτα δόξης, ἢ τί κληδόνος καλῆς 

μάτην ῥεούσης ὠφέλημα γίγνεται ; 

ΠΟ 6 δόξα τοίουβ ἴο {πὸ οοἸθὈυγ οὐ 11] δύυοιβ 

ΑΒΘ η5, ἃπα 15. ἀῦονα κληδὼν καλή, Τη6 16 “ σοοά τὸ- 

Ρουῦ.᾽ Απά 80 10 18 ἀπαουβίοοα Ὀγ Οὐΐρθη,5 ἃ8 [ἈΚ6ὴ 

ἴῃ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ Μ 1} {Π6 ΡγΘο Ἰηρ' νοῦβῈ ; ὈΥ δ. Οὐ}, 
Ψ}Ο 5805, μόνον γὰρ οὐχὶ τοῦτό φησι, μηδεὶς ἐφ᾽ ἑαυτῷ 

φρονείτω μέγα τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κιτ.λ. ; 8η Ὀγ Νοππηι8,7 

αἴκεν ἐπαινήσω, καὶ ἀγήνορα μῦθον ἐνίψω 

ὑψώσας ἐμὸν εὖχος, ἐμὸς λόγος οὐδὲν ὀνήσει. 

Απά ἘΠ ινγιηΐι5, 1.6., βαγ5. οἵ δόξα μου οὐδέν ἐστι, 

πρὸς τὴν ἐκείνων γὰρ ὑπόνοιαν τοῦτο εἶπεν, ἶσον λέγων τῷ 

ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, “1ῇ 1 Ὀθαγ τ] Π688 οὗ 
Μυϑε] , εἰ. ν. 51, ζζο., ἀηα ἐὰν ἐγὼ μεγαλύνω ἐμαυτὸν, 

δοκῶ ὑμῖν ψεύδεσθαι, ὅτο., τοί ον Πρ: το οἰ. ν. 57. ΑἹ] 

{π6 ΟἸἹά Ὑουβίοηβ γα {Π}18 γ υ86 ἴῃ {Π|6 Β6η86 ΒΊΝΘΗ 

Ὀγ ΔΟΝ,, γνΒ]ΟΝ. 560 18 Π6γ6 Ῥγθίογα Ὁ] ἰο {Ππαῦ οὗ Τ.. Υ. 

γεν. δ. 

Καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν---““Ὑοῦ γα Πᾶνα ποῦ πον 

δ,’ ΑΔ. Υ. ; “Απὰ γε Κπον δῖπι ποί,᾿ Ν. Υ.-- 

Ὀεέίου. 

ΤΊ ΘΓΟ 15. 0 “γο᾽ ἴῃ {Π6 οὐἹρῖπα] ; ἀπ ἔγνωκα Πᾶ8 

ἃ Ῥαβῦ βι σὩ]Ποδίο ἢ. ̓αβύϊηρ πρ το {Π|ὸ Ῥγοβοηῦ {Ἰπη6,5 

Δη4 {Ππογοίοτο ραβῦ- ρυοβοηΐ, “ γο Κπον.᾽ 

- αὶ ἐὰν εἴπω----ἔσομαι----ς αηὰ 1 1 5Πο} 4 588ν--ἰ 

518}} "ς,᾿ Δ. Υ΄. ἀπὰ ἢ. Υ., ἀοο8 ποῦ βθθῖὴ 80 παίαγαὶ 

ἴῃ ΕΠ ΡΊ 8}. ἃ5 ἴῃ τρεῖς. 

ΘΟΗΑΡ. ΥΚΧ, 

ΜῈ 1. 

καὶ παράγων---““ ἈΠ 85 «768: ραββοᾶ Ὀγ,᾽ Δ. Υ͂.; 
“ Απά 88 πὲ ραββοᾶ ὑυ,᾿" ΒΚ. Υ. 

Δ ἴῃ οἷ). 11,2 -κ() 80 ΠΟΙ 4180 [Ὁ Β66ΠῚΒ ΠΟΟΘΒΒΔΙΎ [Ὸ 

Βαθδυιςαία {Π6 πᾶπηα οἵ ουν ΤοκΡ {πϑῦ5 ἴον “Πο; 

ΟΡ: ἴο {π παγγαίϊνα θδϊηρ (ἰβ]οϊπίο ἃ Ὀγ Βεϊπρ: 
αἰνιἀοα Ἰηΐο οἰιαρίθυβ ὑϊιὰὺ ἃγ8 δἰ γγᾶγβ γϑδα βθργαίο! υ 
ἴῃ Οματοι. 

68: Ὁ: 

---ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ ----““ [πα΄ ἢ8 γγὰβ θουπ,᾽ Δ.ΟΥ͂.; 

“τη μ6 5ῃοὰ!ὰ "6 θονῃ,᾽ Κ.. Υ.---ὐὶρι, 

γεν. 8. 

--ὠήἥμαρτεν.--Ξ Πα(ἢ 5βιππηρα," Α. Υ.; “ αἰά 5ἰη,"» 

Ἐ. γ.--αοι Ὀεύξοιν, τττβᾶτηθ ἔθ η86 ἃ 58 πη6 {ἰπ|6Ὸ ἃ5 

ἴπ {Π6 Ῥγθοθα!ηρ᾽ νο56. 

πε: (Ὁ: 

-- καὶ ἐπέχρισε ---΄ ἀῃα ἢ6 δῃοϊηίοα,᾽ Α. Υ. ; “ἀπά 
ἀποιηἰοα,᾽ ἢ. Υ.--θοούίοι ; ἐπί, πόοννθνον, 18 οὐ θά. 

Τῃ Οτθοῖ, οὐηρ [0 {Π6 ῬοΥΒΟΠΆ] ΡΙΌΠοιπ Ὀοὶπρ; 

Ἰπο] 64 ἴῃ {Π|6 ἰδ μι] παύου. οὗ {Π|ὸ γοῦν, ἴξ τὴν Ὀ6 

τορθαϊθα ψιπουῦδ ργοάαοίηρ {Π6 τυ υ 658. οἢ {Π6 

θα γ ΒΙΟΝ,, τη ΤΡ] 151} γ ΘΒ} 05 Το πὶ [Π6 ριοποῦη Βοϊηρ; 
αἰδαποῦ ἔνοπι {πὸ νοῦ. Βεβιάθβ, {π6 τϑρϑυϊ τοι οἱ 
“θ᾽ βἴνθϑ ἴο {1115 οἴδια58 ἃΠ ΘΙ ΡΠΔ515 ν᾽ Π]ΟΙ. 15 ποῦ ἴπ 
[Π|6 οΥἸ ΡΠ]. 

γον. ἤ- 

---ῦ ἑρμηνεύεται ----ἰς ψΏΙΟΝ 8. ὈΥ Ἰηςορργοίδϊοη," 

ΑΟΥ.; “νΒ]0} 15 Ἰπἰορριοίοα," Ἐ. Ὑ.--προιίοι. 

γεν. 8. 

--ῦτι τυφλὸς ἦν---ἰ  (Πὰ0 ἢ6 ψὰβ ὈΠπᾶ,᾽" Α. Υ.; 

“Πῦ 6 νψγὰβ ἃ θθρραν, Β.. Υ. 

ΤΊ Του βοὺβ ἴῃ {ποῖ Ῥγοίασθ, Ρ. ἷν., βίαίο {Π|6 
ΤΘΆΒΟΏΒ. {πᾶ Ἰοα {Πποπὰ ἰο δάορύ “θορϑαν’ ἰηβιίοδα οἵ 

“Β]1η,᾽ τυφλός, ψ ΠΟ} τνὰβ Ἰηἰγοάποορα Ὀγ Π.. Βίορμθα. 

ΤΉΘΥ ἃ θΟΡΠΘ ουὐ ποῖ ΟἸΪΥ ὈΥ ἸηΔην ἱπηρουίαῃΐ 
Μ5Ν., θυ αἷἰδο Ὁγν Μοιμρμῦ., δ }14., ὅγν., ΕΈΠ., 

Ατὐὰ., αοῦ., Α. ϑαχ., Αυπηθη., αθουρ.., δῃαὰ γὰρ. 

ΤΠΘορΡμγ]δοῦ τυ 1} 5]ὰν. ἀπ Ῥου8., τοδὶ τυφλός. Κ', 

ΟΥΥ}} ἃπα Κα, ΟΠ γβοβίομ πᾶν ὅτι προσαίτης ἦν; 

απ ΝοΟΠΠιι5,3 

γείτονες ἐφθέγγοντο καὶ ἀνέρες ἴδμονι λαῷ 

1 ΟΟΥΉΠΩ, 
Ρ. θυ8, Ο. 

3 οπι. 
τινὶ]. 

31, 46, 

οὐ πέλεν οὗτος ἐκεῖνος ἐν ἄστεϊ τυφλὸς ὁδίτης, 

ὃς πάρος αἰτίζεσκεν----; 

-ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν ;----ἰ ηρ {πᾶ 88 δηᾶ 

θεραοα, ΔΑ. Υ.; “ὸ {πᾶῦ βιψζοι δπὰ Ὀορρεί,᾽» 

Ἡ. γ.---οπο οοντθοῦ. 

ΤῊ. Οἰγοι πἸβίδ 068. ἅΓ6 {που ΟΡ] ]ν παίαναὶ. [ἢ 
(πὸ δαδὲ θορραν8, ΒΡ ΟΠ] ν Ὀ]1η4 ΠΟ σαν, ἴα κα Ρο8- 

ΒΘΒΒΙ0Π οἱ ἃ ρυ οι] αν Βροῦ ἴῃ ΡΆΡ]1ο {που ἢ αν 68, 

ἀηα {Ππογο 80 Πα ΙΓ} }}γν Ὀορρίηρ ἃ γι μο]ο ΠΙοΕἴπιο. 

0 τοπιϊη 8 ὁπ6 ΟὗἨ ΤηΔηΥ ἃ βοθπο δὖ {ΠπῸ σαίοϑ οὗ 
Τογυβαίομι, οἵ ΠΟΌγοη, ἀηα οὐ Μοβιι ; 88 α͵80 
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τέκνον τυφλοῦ γέροντος ᾿Αντιγόνη--- 

τίς τὸν πλανήτην Οἰδίπουν καθ᾽ ἡμέραν 

τὴν νῦν σπανιστοῖς δέξεται δωρήμασι, 

σμικρὸν μὲν ἐξαιτοῦντα ; 

τουαΪη 8 ὁμ6 οἵ ἴπ6 βροῦ ἴῃ βίσις οἵ {π6 ΑοΙΌΡΟΪ ΙΒ 

5{11]---- 
-- βρύων 

δάφνης, ἐλαίας, ἀμπέλου" 

ὙΠΘΓΘ, ΘΥ̓Θἢ δ ριθβθηΐ, 
-͵-πυκνόπτεροι δ᾽ 

ἔσω κατ᾽ αὐτὸν εὐστομοῦσ᾽ ἀηδόνες. 

γει. 9. 
- ἐκεῖνος ἔλεγεν ----““ διέ ἨΘ᾽ 8614, Α. Υ.; “86 

5814, Β.ὕ. Υ. 

ΤῊ ὁμέ οἵ Δ. Υ. 15 ποῦ πθοθββαῦν ; ὅΠ6 ΘΠΊΡ 8518 
οἢ “ἢ 8αἰἀ᾽ 15 συθαίθυ. σι θοὰῦ {Ππ6 ΘοΟΠ] αποίϊοη. 

γεν. 11: 

--ἀνέβλεψα----“1 τοροϊνεα 585 ι,» Δ. Υ.; “το- 

οοἰνοα 5βιρμι,᾽ Β.. Ὑ.---ὔεο ἀθονο, νϑῖ. 6. 

γεν. 12. 

--σλέγει---ς Πα 5814, Α. Υ'΄. ; “δ β41},᾿ ΒΚ. ν.- 

Ὀοίίον. 

γον. 18. 
--ἄγουσιν----ἰς [Π6Υ Ὀγουρ αι," Δ. Υ. ; “Ἴμον Ὀτῖμρ, 

Β. Υ.---ὐθοίίον. 

τ γεν ΤΆ. 

-ἰΗν δέ---ς Ἀπὰ 1ἴ νγα8,᾽ Α. Υ. ; “Νον ἰΐ ννᾶ8,᾿ 

ἘΤΥ: 
“Νον᾽ 15 ποθ ἃ τηποῖ θοίίον τοπἀουηρ οἵ δέ ἔπ δη 

“δηα.᾽ 

γεν. 16. 

-πάλιν οὖν--“Πθη ἀραϊη,᾽" Δ. Υ. ; ““{πογοίογα 
ἀραὶη," ΠῸΥ. 

Ρατῦ οἵ {πὸ Ῥ ΙΑΥΊ5668 18 βγη. 
-πῶς ἀνέβλεψεν.----““ Ππονν 6 μὰ γοοοϊνοα ἢΪ8 βιβλ, 

ΔΑΟΥ.; “Δον 6 τϑοοϊνοᾶ ἢ18. βίβμι," ᾿ὶ. Ὑ.--τιιοτο 

ΠΤῚΝ 

γεν. 16. 

- παρὰ τοῦ Θεοῦ--- οἵ αοα,᾿" Δ. Υ.; “ἴοι αοα;᾽» 

Ἐὴ ὟΣ 
ΔΒ {Π|5 ὀχρυοϑβίοπ τοίουβ ἀπου θέον ἰο Ουν ὅκ- 

νιοῦπ βροακίηρ οἵ ἘΠ ΠιΒο] ἢ 8 βοηῦ ἴτοπι ον, παρά 

ἰβ. θεβὲ τοπάογοα Ὀγ “ ἔγομι,᾽ νυ μὶοὴ 18 ποῦ ΠΙΆ Ὁ] ἴο ἃ 

ἀουθ]ς τπθδμὶης κε “ οἵ, Νοπημβ, ].6.,) το θυ ἰδ, 

4 “ῃ Ϊ . Ν »»Ν . Ἷ . 

ὙΜΒογοίουθ᾽ 18 850 ἃ Ἱπουθ σουτοοῦ ἐγδηβ] δ ἴοπ οὗ" τι, 1.6. τὸ αὐτὸν εἶναι Χριστόν, ἀπ ἐπ ]8 4180 τινί, 
οὖν ὕπᾶπ “ΤΠ 6η ;) ἴον {Π|ὸ οαπβα οὗ ἔπι ἱπα νυ οα ἔμ 6 

οὐ θεόθεν πέλεν οὗτος---ἀπα ἘΜᾺ ΓΗ τηΪα5, οὐκ ἔστι παρὰ 

Θεοῦ, ἀπεσταλμένος δηλονότι, ἢ οὐκ ἔστιν ἐκ Θεοῦ. 

ψοῖ:.17. 
--ῦτι ἤνοιξε---- (ΠαὉ ἢς Πα ορεποάᾶ, Δ. ΨΥ. ; 

“ἐ βροίηρ {παῦῷ μ6 παῖ οροποα," ἢ. Υ,. 

ΑἸΌΠΟῸΡΉ “ βθοῖῃρ᾽ ΔΡΡΟδΥ8. δὲ ἢγβε βοιπονηδέ οἵ ἃ 
ΡΓΑΡγαβο, γοῦ 10 τ }}ν 15 Ἱπηρ]16 ἃ ἴῃ ὅτι, ἀπ 5ῃου]α 
θ6 ἜΧργοββϑα ἴῃ ΕΠ ] βῃ. ΤΠ πποδηϊηρ οἵ {π6 αὐθοκ 
Βθῃΐθποα 15, “ὙΠαΐ βαγοβέ ἴποι οἵ Η πὶ, ον ΗῚ5 πανὶηρ᾽ 
ΟΡΘηΘα {Πϊη6 ογ685 ἢ Βαΐ {μ18 νου θῈ ἴοο ἔτθε ἃ 
το πουησ. “Ταῦ ἴον ὅτι τηυβὲ θ6 τοίαϊπο, ἀπὰ 
“ ΒΘΘΙ ΠΡ ΟΥ̓ “ΘΟΠΒΙ ἀΘ. Πρ’ πιαβύ θ6 δἀἀοα ἴον {Π6 βακο 
οἵ οἰδάγπ 688. 

γεν. 18. 

Οὖν---“ Βυι,᾽ Δ. Υ. ; “Τμοτοίοτε,᾽ Κ. Ὑ.---οουτεοί. 

--ὅτι τυφλὺς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν ----““ [πΠαὉ ἢ πὰ θδθα 

ὈΠΠπὰ ἀπά τϑοοϊνοα ἢ15 βισμι, Δ. Υ. δπὰ ἢ Υ. 

1 τυφλὸς ἦν 15 τοπαοτοα “δα θδοη ἈΠ] πηα,᾽ ἀπὰᾶ 
πού “ψγὰβ ὈΠΠ1Π4,᾽ ἃ5 10 τηϊρηξ 6, {πο ἀνέβλεψε Βῃου]ὰ 

Ὀδ τοπάρθγοα αἰβοὸ "μδὰ γροοϊνοά ἢἷ8. βίσῃι." “δα 
ὀδηποῦ Μ06}} Ὀ6 πιδάθ ἴο σόνθυπ Ὀοΐῃ “ θθθης Ὀ]ϊπα᾽ 
Δη4 “ τερεϊνοα .᾽ πὰ ἀνέβλεψε 5 γ, }} ἃ5 τοῦ ἀναβλέ- 

Ψαντος, “ὙΠῸ Πα τϑοοῖνοα ἢΪ8. βιρῃν, τοίουβ ἴο {π6 

5816 {1Π|6. 

γεν. 21. 

---τίς ἤνοιξεν---“ ψη0 Πα οροποα,᾽" Δ. Υ, ; “πὸ 

ορεπϑα," Ἀ., Υ΄.---ροιίον. 

γεν. 22. 
- ἐὰν ---ὁμολογήσῃ ---- ΗΠ ΔῺΥ τππδὰ αἰὰ οοηΐο58,᾽"" 

ΔΑΟΝ; “1 ΔΕΥ τπδη 5Βου] ἃ δοκηον]οάσο," Π. Υ.--- 
θείξον. 

Βῦ “σομἤοβ8᾽ 18. αὖ Ἰοαβϑῦ ἃ5 σοο ἃ στοπάουϊηρ οἵ 
ὁμολογέω 88. “ ΔοΚΠΟν]οαρο :᾿ 1 ἰδ ππαβὲ θῈ αἰξοτοά, 

δάμη Βῖπι ἰο Ὀ6 ΘΟ ΚΙΒΤ,᾿ ταϊρηῦ ΡΟΣ Ρ5. οοπηο ἃ 
Ππ016 πθάτου {πὸ αὐθοῖς, ον εἶναι 5. Πότ ἀπάουβίοοῦ ; 

ἃ ΠᾺ ὁμολογεῖν 15 ἴο θ6 ἰῖκοι ἴῃ ἔπ βθηβα οἵ ὁμολογεῖν 

“ἴ0 ΟΥΒΠΟΥ5 ;᾿ ἴον ὁμολογεῖν τινα ἰ5 ποῦ ατοοκ. Νοι- 
Ὶ ᾿ 1}. 116. πυβὶ τον ἰΐ, 

ὄφρά μιν ὃς δέξαιτο νόῳ καὶ Χριστὸν ἐνίψη, 

μὴ ζαθέου ψαύσειε βεοκλήτοιο μελάθρου. 

γεν. 28. 
“νὰ τοῦτο----ἰς ΤὨοτοίοτο," Δ. Υ, ; “ον {15 σδαβο,᾽"ἢ 

Τὰ. Ν΄.---ὶβ πιοῦο ὀχρ] οι, θὲ “Ἐποτοίουο᾽ ἰ8 βυ!Ποἰοηΐ. 

γον. 34. 

᾿Εφώνησαν οὖν---““ ΤΊ οη οΔἸ]οἃ ἐμογ,᾽ Α. Υ. ; “850 

{πον οΑ]16α,᾿ ἢ, Ὑ.-τοῖβ ἃ σοοὰ ρῥδυαρῆγαβο οἵ {πὸ 
ΟΥἹΡΊΠΔ].3 Ὁ 500 Ῥγοῦ, 

ΚΌΕΟΥ».χ 

| 

' 
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1 Κορε Ρχοῦ. 
ἴο Ε-Υ.ν. 
νεῖ, 

3 566 
᾿8ΌΟΥΘ, ΥΟΥ. 
18. 

31. 126. 

4 566 ποῖα 
ΟΠ ΟΝ. νἱὶ. 17. 

5 ΒθρΡΡ]. 
4125 

5.ΑἹ. 1004. 

Ϊ 7170, 129]. 

5. ἙΠοςῖτα, 
037. 

9.1, 180. 

-ἐκ δευτέρου ---““ ἀραῖη," Α. Υ.; “16 βεοομᾶ 

{π|6,᾿ ΒΕ. Ὑ.-ττιποῦα οογγθοῦ.} 

--ὃς ἦν τυφλός--““τμαὲ νγὰ8 ὈΠ|π4,᾿ Α. Ὑ.; “1μαι 

μιαᾶ θδθὴ δ] 1π4,᾿ ἢν Ὑ.- ρου μπᾶ ρ5 Ὀοζίοιν ; ἴον {Π6 τηδ} 

ΠΟΥ Βα Ὁ ; Πα ἦν οἴὔοη [αϊκοβ {Π6 ρἴδοθ οἵ ρ]. Ρ. ἴῃ 
Οτεοῖ.2 “Ὑαβ,᾽ Πονγανοι, την ΠΠΡ]Υ {πὸ ρ]. μονῇ. 

-δὸς δόξαν τῷ Θεῷ ---'" βῖνο αοα {ΠΗ ῥγαῖβε, Δ.0Υ͂. | 

“ ρἶνθ βίουυ ἰο αοα,᾽ Β.. Ὑ.---πηποῖι θοίίον. ΤῊ] 15. 
ἃ Ἡεθτον ἸΔΙοτηδί]ο ΘΧΡ ΙΓ ΒΒΊΟΗ, [50 ΞΘ ἸΏ ον 27, 

νΒοἢ ὁπ ΠαγαΪν Ὀ6 ταπαθυδα οἴμθυννῖβθ. Νοηπιιβ,5, 

δὸς τέκος, ὑψιμέδοντι Θεῷ χάριν, ὅς σε σαῶσας ] 

δ 

ὀφθαλμῶν πόρε φέγγος. 

γεν. 9ὅ. 

Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν, οὐκ οἶδα -----““ Ποῦ. ῦ. μΠ6 6 ἃ. 

ΒΙΠΠΟΙ ὁ" πὸ, 1 Κπον ποῖ," Α. Υ.--τς ψῃοίμοι--- 

ΟΥ̓ π0᾽ 566 π1|5 θείζεν ἐμδη “ΘΠ ἢ 15 ἃ Βίπποι, 1 

Κηον ποί, ἢ. γ, Ἐνεη {Π6 δᾶνῦ 566 ΠῚ8 [0 ΤΌΘΕΙΓΟ 

ἐοΥ αἴϊου “μϑίμον.Ἐ. ΤῊῈ ον Ίβουβ νυ Κ ΒΘ ΠΕΣ 

6 15᾽ ΡΙΟθΔΌΙν ἴῃ οὐον ὅο το ποι εἰ ψ] ἢ {Π6 Ἰπα]οὰ- 
ἔϊνο. βυΐ “νυ μείμον,᾿, 1.6. “ ψἢ-ο, ψἢ-ἰ ἢ, νΠ-αὐὶ 

Εἰ ον, θἢ Ἰπα ἴδ. οὐ 8.]., ΘΟΥΙΓΈΒΡΟΠ 48. ἔο πότερον, 

ἈΠ Ππκὸ 10, 10 ΑΙ ταν 8 θαυ 65 ἤ, “ οΥ,᾽ αἰΐονυ. Ηφιδ 

ΚΟΥ 15 ΘΧριοββοα ὃν ἀ. Υ. δηᾶα ππάονβίοοα Ὀγ Ν᾿. Υ. 

Βαΐ εἰ ν ἢ ᾿πα16. 56 θπ15 ταίπον ἕο θ6 τοηἀθυθα ὃν “1 
-ὔτι τυφλὸς ὦν --- ψΏΘΙΘαΒ 1 ψγα8 Ὀ]1π4,᾽ Α. Υ. ; 

“Β6ῖηρ ἃ Ὀ]Π1π4 ππδη,᾿ ΚΒ. Υ. ] 
Τὴς Α. Υ. ὀομμθβ πϑαγοβδῦ {π6 τηθδηϊηρ οἵ {6 

ατθοῖκ, ψνΒ]Οἢ). γοίουβ ἕο 18. Ὀεὶπρ τυφλὸς ἐκ γενετῆς, 

ΟΥ γεγενημένος. Τυφλὸς ὧν (068 ποῦ 55. αν πηθδη 

{Παὖ “ Βεϊηρ; ὈΠπὰ Π6 πον σοι] 866,᾽ Ὀὰὺ {Ππᾶΐ ΠανΙΠρ’, 
θαθ ὈΠΙη ποῦ Ὀγ δοοϊἀθηΐ, Δ, 85 10 ψγογο, οἵ ἢ}15 

ΨΟΙῪ Παῖηγο, 6 οουἹά 566; ἃηαἃ 80 Πα Θχοϊαϊπηθᾶ, 

ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη, ὅσ. Τυφλὸς ὧν γΟΟΥΒ ἴο 

[μ6 ραβδί, ΠΠ|κὸ οὐδὲν ὧν τὸ πρίν, ἴῃ Εν Ρ᾽ 468,5 ον 

μηδὲν ὧν γοναῖσι, ἴῃ Βορ] 165,0 δηκ,7 
, Ξ ΣΝ | 

οὐκ οἶσθα, σοῦ πατρὸς μὲν ὃς προὔφυ πατὴρ, 

ἀρχαῖον ὄντα Πέλοπα--- 

οΥ,3 
Α ᾿ μὰ ΄, » ἠ᾽ ΄ , ,ὔ 

τὰ τ᾽ ὄντα πρόσθεν, ἄλλα θ᾽ εὑρίσκω κακά. 
δ 
ι ἃηα οἷν. χ. 8, πάντες ὅσοι ἥλθον κλέπται εἰσὶ κα 

λησταί, ἴον ἦσαν, ο. ὅ᾽0 {παΐ “νγὰβ ὈΠ1η4,᾽ Β66Π18 ἴο 

το πον {πῸ Οσθοῖς θοίζον {μ8η “ θοῖηρ ἃ ὉΠ πηδη, ΠΟΥ 
1 866,᾽ νι Β 10, βύυοα]ν ΒρΘΑἸκΙ Πρ’, πο η8. {πᾶς Π6 νγᾶ8 
ὈΠΠἃ ἀπ γοῖ βὰν αὖ {Π|6 Β8 16 {1π|6, ΝΌΠΠΙΒ τπιη661- 

βία π48 τυφλὸς ὦν οἵ {ΠπῸ ραϑί,9 

--οἶδα δὲ θυμῶ ] 

ἕν μόνον ἀτρεκέως, λοχίης ὅτι σύντροφος ἠοῦς 
ἜΣ ἄρον, ΚΠ ΣῊ " αν: 
τυφλὸς ἐγώ βλάστησα, καὶ ἵσταμαι ἄρτι δοκεύων, 

Απᾶ (πὸ Θοῖ., Α. ϑαχ., Μορῃ., ϑδ14., ὅ811αν.,., 

αεοτρ., Αὐπηθη., Αὐὰῦ., ὅγγ., Ῥοῖβ., δηᾶᾷ ψυΐᾳ., 

ΤΌΠΟΙ τυφλὸς ὦν ὮὉγ {Π6 Ραβῦ : {π6 ΕἸΠΙορΙο. ἃἴοπο 

τοαβ ὁι : δὰ : “]1πὰ 1. Κ8., ΟΠ γγβοβίοπι ὀὐλη 

Ποῦ ΤΘΙΏΔΥΪ. ΟΝ. τυφλὸς ὦν, Ὀ Π6 Βρθαὶβ οἵ {Π6 τηδῃ 
ΜΠΘη μ6 σου] 8686 88 ὅ τυφλός :1 50 τυφλὸς ὧν 88 ,.} ἔοι. 
ὁ ἦν. 

γεν. 26. 
Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν--- ΤΉΏΘη 5814 {πον ἴο Πϊπὶ 

ἀρ 81 η,᾿ Α. Ὑ. ; “ὙΠΕΥ 8614 ἴο Εἶπ ἀρδῖη,᾽ Ἀ.. Υ.-- 
ὙΥΏ]Ο ἢ} ΟΠ15 δέ. 

γεν. 97. 
--τί θέλετε----μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε--““πηογοίονο ψουἹὰ 

γ6-- ον} γ6 «͵50,᾿ Α΄. Υ. ; ““νδβογοίονο νου] γο--- 

ψου]α γα 150,᾿ ἢ. Υ. 

10 ἀοε5 πού ἅρρθᾶν ψῃγν Πθῦα θέλετε 5ῃο ἃ θ6 γθη- 
ἀογοα Ὀγ “νου ,᾿ οὐ ἢν {πὸ ἢνβύ Βμου]α θὸ “ νου] 

ΔΠᾺ {Π6 Βοοομα “ Μ11]᾿ 88 1η ἃ. ἡ. “ Ὑου]α γο᾽ 4068 
ποῦ 5661 [0 ΘΧΡΙΘΒΒ μὴ ἴῃ μὴ θέλετε ; ἀπ “ που]α᾽ 

ΒΘΘΠῚΒ ΤΑΓΠΟΡ (0 6 τϑη ον Ὀγ {Π6 ορίαὐ. ἃ5 6.5.2. ἡ, Τπθδε. 

εἰ γὰρ σύ μοι ἐθέλοις συνεῖναι, ἐξαρχεῖ καὶ οὐδένα ἄλλον ἐὰν 

ζητῶ. ᾿Εθέλω ἀρᾷ βούλομαι ἃγ6 ψ6}} οοῃ ναβίθα 1 
{815 ἀϊαίοσιο,3 

ΣΩ.. ᾿Αλλὰ βούλει ἐγώ σοι εἴπω ; 

ΘΕ. Εἰ σὺ βούλει. 

8 Τοῖὰ, 6, 
Ρ.11. 

γεν. 928. 

᾿Ελοιδόρησαν οὖν αὐτόν ---“« ΤΉ Θη {Π6ν γον] θα ἈΪπι,᾽ 

Α. Υ.; “ΤῆοΥ τον]]δα δῖ," Κι. Υ͂. 

ΑἸ] {πὸ ΟἹα Ὑουβίομβ γοδὰ δέ Ἰηβίθδα οἵ οὖν. 

ψ τι. 99. 

---λελάληκεν ---ἰ΄ Βρᾶκο,᾽ ΛΔ. Υ, ; ““Βα(ἢ βροϊκθη,᾽" 

ΒΟ 
“Βραἰκο᾽ ἀπαοι θύραν Βα 15. ὑπὸ ΕΠ] 5} ἸάἸομ ἴῃ 

{Π15. ΡΪασθ Ὀθίζου {πη “ μ40}} Βροκοη,᾿ ψ πο}. ὈΥ]ΠΡ8 
Π|6 δούϊοῃ ἴοο Πρ} (Π6 Ῥυθβοηῦ {116 Πα ΒΘΘΠῚΒ [0 

᾿ΡΙΥ {πὰ0 ΜΌΒο8. γνὰβ 501} «α]ἷϊνθ. 6 ρονίθοί 

ἴῃ Οὐθοῖς οἰζοη σοι θ᾽ η68. θοΐἢ ἀοῆπ. ἀπα ᾿πἀοῆη. 
Ρουΐθοῦ τὰ ἘΠ Ρ 5}, οὐνίπρ (ο {Π6 αἰβονοποο οἵ ἸἀἸομ. 

10 Βθθπι5 {παῦ {ΠπῸ ὑπη6 οὐ Μοβοβ νν88 ἴοο ἰοῃρ ῥαϑὺ 

ἴο τηᾶῖκο “ ΒΔΓ ΒρΟκ μ᾽ 85 Δρρ] 164 0]6 ἃ8 “ βρᾶαϊκθ,᾽ 

-- τοῦτον δέ----““ α8 [07 {818 7οἰϊοιυ," Α. Ν'. ; “Ὀαΐ 88 

ἴον {Π18 τηδη,᾽ ἢ. Ὑ. -ποπιαοῖν θοίίου, 8 10 το 0 Υ8 δέ, 

Πα Βα βυπο8 “τηδη᾽ ἴον {πὸ [Ἀγ 1} 1αν ἴον πη, “ [Ὁ]]ονν.ἢ 

γον, 81. 

--ἀλλ᾽ ἐάν τις---ἴ, καὶ ποιῇ----ἰ“ Ὀὰΐ 1 ΔῺΥ τηδη Ὀ6 

-αηὰ ἀοοι}," Δ... ; Κ΄ θὰῦ 1Γ δὴν πδὴ Ὀο---ἀπᾶ 
40,᾽ ᾿΄. Υ.---ὐοίίου. 

Βλασφημούντων οὖν αὐτῶν ἀκούοντες οἱ θεοὶ οὐκ ἀπο- 

δέχονται τὰς πολυτελεῖς ταυτασὶ πομπάς τε καὶ θυσίας" 

ἀλλὰ δοκεῖ μοι πολλῆς φυλακῆς δεῖσθαι καὶ σκέψεως, 
ὁ ΑΙοῖν. 

βος, 90, Ὁ. 
122, 

Ὑ , ΄ , ᾿ 3 ν ΄ 4 

ὁ τι πότε ῥητέον ἐστὶ καὶ μῆ. 

γον. 82. 

--ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ---““ βίησα, {π6 ψουν]ὰ 



Ομ». 1Χ.] ΝΟΤΕῈΚ ΟΝ ΤΗΕ ΘΟΞΡΕΙ͂, ἈΟΟΘΟΒΘΙΝΟΕ ΤῸ 5. Ζ2Ζ0ΗΝ. 

Ὀορδη νγὰβ 10 ποῦ ποαγα,᾿ Α. Υ'. ; “ βίπος ἔπ μου] 
θοσδη 1Ὁ τγὰ8 ποῦ μοαυα,᾽ Τὰ. Υ᾽΄.---ἸΙέογα] πα οογγθοί, 
ΤΊ Α. Υ. 18. μοῦ ᾿ἰ80]6. ἰοὸ "6 τηϊδαπάουβίοοα 

Δοοουϊηρ [0 {Π6 ἸπΔ ΠΟΘ. ἴπ ὙΠ] ἐΠ18 Βθηΐθποθ 18 

τοδα, 16 την τηθᾶῃ {πα “ βίποθ πὸ νον θοσδη ἰξ 
ψ͵ὰ8 μοαν.᾽ ᾿Εκ τοῦ αἰῶνος, 1.4. ἀπ᾽ αἰῶνος, 15. “ Ροϑύ 

ΒΟΙΉΪΠ τη ΤΠ ΘΠΊΟΣ Δ ΠῚ,᾿ ἃ Πα ποῦ {Π6 Π Ὁ. ὉΠ." 

--- τι ---τις----ἰς {πὲ δὴν τηδη,᾽ Δ. Υ. ; “αὐ δὴν 

οπ6,᾽ Κ. Υ.---υεἰΐον. 

-π-τυφλοῦ γεγεννημένου----“ οἵ οπα {παΐ τγὰβ ΒΟΤῊ 
ὈΠπη4,᾽ Α. Υ.; “οἵ ἃ τπδὴ Ὀοτῃ Ὀ]1πα,᾽ ἈΚ. Υ.-- 

Ὀείέεοι. 

γον. 58. 

-παρὰ Θεοῦ---“ οἵ αοα,᾽ Α. Υ.; “΄τοπὶ αοα;,;» 

Ἐ. Κ.--ϑθ ἀῦονο, νοῦ. 10. 

γον. 84. 
---ὅλος --“ ΔΙΓοσ οί μον, Α.Ο Υ, ; ΚΠ 0}}ν,᾿ Π.. Υ..-- 

τη οὙ8 ΠἸΓ6γ8}, ῬΘΥΠΔΡ5, ἃ5. ὅλος πα ἦ ΝΠΟ]6᾽ πᾶν Ρο8- 
510]}γ οἰαῖπη το] δῦ! ομβἢῖρΡ. Βαΐ ἔπ το πάουηρ οἵ ὑπὸ 

Οτθοὶς δα]θοίϊνο Ὀγ {π6 ἘΠ] 5} Δάνθυθ, νυθακθὴβ {ΠῸ 
ἕογοθ οἵ {Π6 Ὄχρυθββίοη. 

γεν. 85. 
--καὶ εὑρὼν αὐτόν ---““ Δ ψΠΘη Π6 παᾶ [οὰπὰ 

Ἀ1πὶ,᾿ Δ. Υ. ; “δηὰ μα ἔοαηά μϊηι,᾽ ΒΚ. Υ͂. 

Τῆς Δ. Ὗ'΄. 15. πὸ θεϑῦ σοπάοθυϊης οὗ ἐπ6 οὐ σὶπα] ; 
θα “Βαντηρ Τοὰπα ΕἸ πλ’ ταῖρῖνε θ6 θείου 5}, Μονο- 
ονον Τὰ. Υ΄. τηἰτοάμπιοοβ ἃποίμον καί ἡ μ 10}. 5 ποῦ ἴῃ 
{π6 τρεῖς. 

γεν. 86. 

--ἵνα πιστεύσω -- τῷ 1 ταῖσι Βο]ονο, Α. Υ.; 
“Πα 1 τπὰν θο]τονο," Πὰ. Ὑ.---θλοξίον. 

γεν. 57. 

Εἶπε ὃδέ--“ Αηά 7688 53614,᾿ Δ. Ψ. ; “6805 5βαϊα,᾽ 

Κ, Ὑ.-- μι οι Ἰοαν 8 ουέ δέ, 

---καὶ ἑώρακας αὐτὸν, καὶ ὁ λαλῶν---ἐστι----““ ἴῃοὰ 

ἢαϑὺ θού ἢ βθθη πὶ, ἀπ ἰδ 15 πὸ,᾿ Δ. Υ, απὰ ΠΥ. 

ΤΊ8 ἀο68 ποῦ τοδὶ {πκὸ βσοοὰ σγατητηδν, πα ἰΐ 

ἀο65 ποῦ βθθῖὴ ἴο τοπῖου {6 Οὐ αῖπα] τυ ΒἸοἾ, ππθὰΠ5 

“δα ποὺ ᾿ιαϑὲ βθοη Πμ, ἀπ ἰδ ἰΒ δ {παϊ,᾽ ἕο. 

Βυῦ “ΒοΕ,᾽ μοι ον ἀθηε]ν ὈοΙοπ 8. ἴο.  ἐπου Παβί,᾽ 

ΤΟ] ἶγ68 Αἰον ἢν “ἀπ α᾽ το οομπθοῦ ἴξ ψ ἢ βοιμοι ϊῃηρν 

εἶδα ὑπαῦ ΠΠΔΥ αἶδὸ 6 βσονουποά Ὀν “ἰποι Παβί. 
Τὰ “(που παϑὲ θοῦἢ βοθὰ ἀπ ποιὰ ΗΠ πι᾿ 18 οοΥ- 

τοοῖ, θθοδιδ6 “566 π᾿ ἀπε “ μοαν ἢ ἀγὸ ΘαΠΆ}}ν σονογποᾶ 

Ὀν “Βαβι. Βθαΐ ἴῃ “ἔποι παϑὺ Ὀοΐἢ βοου Ηΐπι, ἀπά 

δ 18. ἢ, πὸ σοῃ] αποίίοι οομπθοῖβ ὑπ βοοομπα πϑιη- 

θυ οὐ {πὸ βοπίθηοο ἀθροπάθηξ οἱ “ θου μ᾽ τε “1ξ 1κ 

θ᾽ ὑπὰῦ οαπποῖ θ6 βονογσποὰ Ὀγ “ παβὲ ;᾿ ἴου "ἴδοι 
Ἰιαϑὲ οί ---ταπα 10 5 μι, 15 ἰαπιο.3 

γον. 89. 

---ὖἦλθον ---“1 ἃτὰ οοπιο,᾽ Α. Υ, ; “1 οαπιο,᾽ ΠΥ. 

π-οουτοοῖ. ᾿᾽Ηλθον ΠοΙ6 νγᾶ8 ποΐ βαϊα υυῖτἢ {Π6 βατηα 
Ἰπ θηξοη ἃ5 οἰζμοι ἐλήλυθα οὐ ἥκω ἴῃ οἷ. νἱϊ. 42, 

---τυφλοὶ γένωνται--- “τη με θ6 τηδᾶς Ὀ]1π4,᾽ Δ.Υ͂.; 
“σι ῦ θϑοοιμο Ὀ]1πα,᾿ ἢ. Υ. 

ΑΒ. ἴῃ οἷν. 1. 14, 50. αἶβὸ ποῖ {π6 γοηδογίηρ οὔ 

Δ, Υ. ἀρρθᾶῦβ ἴο θ6 {π6 θείου οὐ {πῈ ὑνο. Ἵνα--- 
τυφλοὶ γένωνται, 18 ΟἸΘαυν ρας ἴῃ ἀπε Πο815. ἴο ἵνα οἱ 
μὴ βλέποντες βλέπωσι. Νοὸν {{|8, ἃ5. βιιοινῃ ὃν τλ6 

γΠΟ]8 ΟΠ δρίοιυ 15 ποῦ ἃ πδέιγαὶ ργΌσ655, δας ἃ τηΐγδοὶο. 

Α5 {Π6 Ὀ]ϊμα τϑοοϊνοα {ποῖν ρας Ὀγ {Π6 Δ]ταϊ σαμεν 
ἴουοἢ οἵἨ οὔν ΤοκΡ ΟἩΚΙΒΤ, δηα ποῦ Ὀν {Π6 τποτα 
ἴδοι οἵ ἢΠΒ Ῥυθβθηοθ οἷ ΘαΡ ἢ, βίποθ πὸ οἵμον Ὀ]ϊπὰ 
γγοΙῈ Προ] θὰξ ἐμοβο πὸ [6}] ἴῃ ψ ἢ Ἡ ἴπι, 50 αἶβοὸ 

Πραγδ νου, [μο56 νη 5ανν αἰ ἃ ποῦ συδάα }}Υ Ὀδοοπιο 
Ὀ]1η4, οὐνηρ' ἴο ΗΒ ἀπβθοη ἱπῆπθποο, θὰς {πον γοΓα 
τηδάθ ὈΠΙπὰ Ὀν Ηἰβ νον, ἀοοίγτϊηθ, ἀπ ΘχδμΊρ]ο, ἃ5 
{γᾺ]Ὺ 85 {π6 Ὀ]1Π4 νοῦ πιδᾶθ ἰο 566. ποῖ Ὀγζ ἃ βθογοῖ 
ἰηἤποποο, θὰ. Ὀγ Ηὶ5 ποτ ἀπὰ ὃν Ηἰβ τοιοὶ. 

γεν. 40. 

Καὶ ----οἰ ὄντες τ Απᾷ βοηῖὸ οἵ {πΠ6 Ῥἢανίβοοβ ψ ῃ οὶ 

ψοτο," Δ, ; “Απά ἰμοβο οἵ ἔα ῬΠαγβοοβ ψ Β]οἢ 

νοι, Ἐ. Υ.---ἰὐοίίον. 

-καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμιεν ;-τ-  ἃγ6 γα ὉΠ πα 530 Ὁ 

“ Ἀγ6 Ψ 6 α͵5ὸ δ] Ὁ ᾿ἰ. Υ.---Ὸἰὐ ἴον. 

ΤῊ Α. Υ. ππθϑηβ, “τὸ νὰ ὈΠ Πα 85 τὸ] ἃ5 ἀθαῦ Ὁ 

θὰ Π.. Υ΄. βαγ8 ψ]}δῦ {ΠΥ τηοαηξ, “ἀγα να Ὀἰ πα, Π|Κὸ 
[Ποβ6 οὗ σμομ ΤΠοὰ βροαῖκοϑὲ ὕ᾽ 

γεν. 41. 

---οὐκ ἂν εἴχετε ---- γα Βῃου ἃ Πᾶνα πὸ βῖη," ΔΟΥΎ.; 

“γα ποῦ] να ΠΟ 51η,᾿" Β. Ὺ.. 

Τὰ πὸ ῥγοβοηξ βίδίο οὐ {π6 ἰδησαδσο “ νου] Πανο᾿ 
ἰἴ8 ἤθῦα Ὀδέζον ἔπδὴ “Βμοα ὰ πᾶνο ;᾿ γοὶ “5ῃου ἃ Πᾶνε 

ψΟ] ἃ θ6 τηοτο οουγοοῖ, ΒίΠ66 ᾿ξ ΟΧΡΙΌΞΒΟΒ ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ 

Θοπμβοαιθποο. 

Τ πιυβὺ θορ ἰθᾶνο ἰο αποίο ἤτοπὶ Ῥ]αίο ἃ θοδαξιία! 
Ῥαββαρο ποὶ αἰτοοῖ μου ἰγγοϊοναηΐ ἴοὸ {πὸ βαθ]θοῖ ἴῃ 
μιδηα, {πα 5ῃον 5. Το ΟΠ ΚῚν Πονν στοῦ πλϊπ 45 βουσῃς 

Οον “1 ΒαρΡΙν ἔπον παρε [66] αἴζον Πα ἀπὰ μὰ 
ΗΠ π᾿ ἴῃ {πὸ ἐν Πρ νε οἵ ἘΠ οῖγ Οὐν ΤΟΆΒΟῚ ΔΙΌ 6, 

ΣΩ. ᾿Αναγκαῖον οὖν ἐστὶ περιμένειν ἕως ἄν τις μάϑῃ 

ὡς δεῖ πρὸς θεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους διακεῖσθαι. 

ΑΛ. Πότε οὖν παρέσται ὁ χρόνος οὗτος, 

ὦ Σώκρατες; καὶ τίς ὁ παιδεύσων; ἥδιστα γὰρ 

ἄν μοι δοκῶ ἰδεῖν τοῦτον τὸν ἄνθρωπον τίς ἐστιν. 

ΣΩ. 
ἈΠΩΣ “ - ΝΗ ᾿ ΕἸ 
ὅοχει μοι, ὡς περ τῷ Διομήδει φησὶ τὴν ᾿Αϑηνᾶν μηρὸς 

Οὗτός ἐστιν ᾧ μέλει περὶ σοῦ" ἀλλὰ 

ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀφελεῖν τὴν ἀχλύν, 
᾿ς ἢ ᾿ Σὰ χα ὅστε Ἂ 
ὄφρ᾽ εὖ γιγνώσχοι ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, 

᾿ Ἀν πος ΓΡΡΡ Σ Ε ς 
οὕτω καὶ σοὶ δεῖν ἀπὸ τῆς Ψυχῆς πρῶτον τὴν 

[7] 



] 

94 ΝΟΤῈΚΣ ὉΝ ΤΗΝ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 8. ΖΟΗΝ. [ὉπᾺ». Χ. 

1 ΑΙοῖδ. 
ϑὅ6ς. 92,23, 
Ρ. 195,6... 

3 κατὰ 
Κτεσ. ν. 
᾿ 548, εα, ΟΧΥ. 

] 
! 

! 

3 5, Μαζί. 
χχί. 40. 

4 Απέρ. 
8. 

5 Ἑυπηδηϊά. 
810, οὐ ΝΕ]. 

56 Απᾶγ, 
1033, ἄς. 

ἀχλὺν ἀφέλοντα, ἣ νῦν παροῦσα τυγχά- 

νει, τὸ τηνικαῦτ᾽ ἤδη προσφέρειν δι’ ὧν μέλλεις 
, ᾿ Ν }Ὶ ΕΣ Ν τι ᾽ θ ΟΞΕΞ 

γνώσεσθαι ἠμὲν κακὸν ἠδὲ καὶ ἐσθλόν 

νῦν μὲν γὰρ οὐκ ἄν μοι δοκεῖς δυνηθῆναι ; 

ΑΛ. ᾿Αφαιρείτω, εἴτε βούλεται τὴν ἀχ- 
τ Ἵ, 4 ε » δ ἤ» ἿΝ 

λὺν εἴτε ἄλλο τι. ὡς ἐγὼ παρεσκεύασμαι μηδὲν 
Ἂ - - ε “4 Ὁ , “ , ᾿ 
ἂν φυγεῖν τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου προσταττομένων, ὅς τίς ποτ 

ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος, εἴ γε μέλλοιμι βελτίων γε- 

γέσθα ι.} 

ΘΗΑΡ. Χ- 

γεν. 4. 
Καὶ ὅταν---ἐκβάλῃ--“ Απὰ ψῃδη πο ραςοίἢ ἔοντ,᾽" 

Α.Υ͂..; ““Απᾶ ψβθη πο μα ραΐ ἴουι,᾽ ΚΒ. Υ. 

Τῆς Α. Υ. 15 θεβί. Ὅταν 15 “ΠΘη, ΨΠΘΠΘΥΘΙ",᾽ 

ΟμΙοΗν οομβένιιθα τ} [π 6 Βα] αποῦνο 80}. ἃπα {Π6ῃ 
ψΠ ἢ ἃ {πξαγα οὐ ρυθβοηΐ βθηβθ, 6. 1ῃ ΖΕ βομ πο5,2 

εἰς τρία μέρη διαιρεῖται ἡ ἡμέρα, ὅταν εἰσίῃ γραφὴ 

ΑΙβο,3Ὡ; ὅταν οὖν 

ἔλθῃ ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, ὅζα. ΤῊ δου. 58]. 

αἰβὸ Πᾶ5 ἃ ἔαῦ. οὐ ῥγθβοηΐ, οὐ ᾿πἀ θῇ 56η86 ; 6.8". 

ἴῃ ϑοροο 68,3: 
μή νύν ποτ᾽, ὦ παῖ, τὰς φρένας γ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς, 

παρανόμων εἰς τὸ δικαστήριον. 

γυναικὸς οὕνεκ᾽ ἐκβάλῃ ς-- 

Δ η4 τη “Π βο νυ] 8,5 
ν ο ΕΣ ΩΝ Ψ Ν 

- σὺ δ᾽ εὐπειθὴς ἐμοὶ 

γλώσσης ματαίας μὴ ᾽κβάλῃ ς ἐπὶ χβόνα 

καρπὸν φέροντα--- 

Δ Πα ἴῃ Ἐπ ρ 465,0 
πόσιν τρέμουσα, μὴ δόμων νιν ἐκβάλῃ. 

ΝΟΠΠῚΒ 1.6.7 το 615 ὅταν ἐκβάλῃ Ὀγ 

᾿Εξαγαγὼν δ’ ὅτε πᾶσαν ἀολλίσσῃ στίχα ποίμνης. 

10 παδίζουβ ποῦ τποῦ ἴῃ Εἰ Ρ]15}} ψ πούμον 10 ΡῈ 

“Ῥαξίοῦ {ον τ’ οὐ “ μαι ρμαῦ [ον Π,᾿ Ὀδοάιιβο “ ΡΌΙΠρ; 

θοΐονα {Πποπλ’ ΠΘΟΘΒΒΑΥ]Υ [Ὁ]]ον8. ὅταν ἐκβάλῃ; οηΪν, 

ΚΜ ΠΘη 6 ΠαΙἢ ραῦ [ΟΥ}},᾿ ἀο68. ποῦ 566 Πὶ 80 βοΐ ἃ 

το ἀουηρ οὗ {Ππ6 ΟὙσθοκ 88, “ἤθη Π6 τηᾶγ, οἱ ἀοίἢ, 

Ραΐ ἔου τ Π18 5Βῃ6θρ.᾽ 

--ὖτι---“ [ογ,᾽ ΔΑ. . ; “Ῥοοαιβο,᾽ ὰ. .--τ-οουτοοί, 

βίπος {ποῖ Κηονίηρ {Π6 ΒΡ ΠΟΓαἾ ΒΒ νοῖοθ Οαιιβ08. 
{μοπὶ ἴο [ὉΠ]ον ΐπι. ΤῊΐ8 ἀρρ]165 ἴο ὅτι ἴπ ἐπ ποχὲς 

ΥΈΓ56. 

γοῖ. ὅ. 

’Αλλοτρίῳ δέ----““ Απά ἃ βίγαηρον," Δ. Υ. ; “Βαϊ ἃ 
βίγδη ρον, ἢ. Υ.---οογγοοῦ. 

---μὴ ἀκολουθήσωσ ι----ς ψ1}} {Ποὺ ποῦ (Ὁ]]ονν,᾽ ΛΟ. ; 

“ἼἸοΥ Ψ}}}} ποῦ [0]]1ονν,᾿ Β.. Ὑ.--τπιογο Πἰΐουα], πποῦα 

οἸηρ αὔϊο, ἃπα γϑαβ θοίίον. 

γεν. 7. | 

ἵν εῦ: 9. 
- καὶ νομὴν εὑρήσει---“ ἃηα ἤπα ραβίατο," Δ. Υ. ; 

““ δηᾷ 5}8}} Ππὰ ραβίινο,» ". Υ᾽.---ροίίον. 
Τῆς Α. Ὑ΄. τμαῖτοβ " Β88}}᾽ ἴῃ {π6 ρυθοθάϊηρ οἴδιβο, 

αἶβὸ ρον “ Ππα’ 1π {Π|8.; Ὀαΐῦ 10 15 θοίίου ἰο τορθαΐ 
ἐ5}8}}᾽ Ὀοίουδ “ πα’ αἷβο. 

γεν. 10. 

--Ογὼ ἤλθον---“1 ἃπι οοπιθ,᾽ Α. Υ. ; “1 οδπις,᾽ 

Ἐ. Υ.---"οίίεν. 
Βυΐ Πδιδ ἃΒ οἴϊεη θἰβθιν οι, {Π|Ὸ ΘΙ Ρ]Παβὶ8 οὴ ἐγώ 

15 Ἰοβύ.} 1 566 
δον, οἷ. 

---καὶ περισσὸν ἔχωσιν---““ Δ ὑπαὶ {πον ταῖρμὶ τ ὅδ 

Βανθ 10 ποῦ ΡΠ Δ μΕ]ν," ΔΑ. Ὑ΄. ; ““Δρυπάδημγ,» 

Β. Ὑ.---Ποίδον. 
“ΜοΥθ᾽ 15 ποῦ ἴῃ πὸ αγδοῖς, ἀπ ἸΏ} ]165. ὑπῶΐ {Π6 

866 60 μά Ἰἴδ Ὀοΐονο {πὸ αοοά ΞΠορμονα ραν ΗΒ 
Οὐ ἴοι {Ππ|6πὶ, ἀπ {πα Ηδ ΟὨΪΥΚ βάν 1τὖ ἴο {ποῖ πῃ 
συθαΐου Δα Π Δ Π66,---τυν 10} 15 ποῦ [Π6 οᾶβ6. ΝΥ ΠΟΥ ἃΒ 

[π6 ΟὙθο Κ ΒΙ ΠΡ }ν (6115 ΗῚ5 ονουἤον!ηρ ἴον ἀπά {ΠῸ 
18 ἀπ ΥἹΘΠ65. τγ πᾶν τϑοοϊνθα ἐκ τοῦ πληρώματος 
αὐτοῦ ; πᾷ {Π18 15. Μ6}} τοπάουθα Ὀγ ἢ. ἡ. Νομηαβ, 
πόνον ον, ἀπἀονβίαη 8 1, 

ἠὲ περισσὸν ἔχοιεν ὑπέρτερον --- 

γεν. 11. 

--τίθησ ---- ρἴνοῦ!," Α. Υ.; “Ἰαγοίι," Ἀ.. Υ.-- 

ΠΟΤῈ οοΙθοΐ. 

ϑ τὰ 
--θεωρεῖ τὸν λύκον.---““ Βεοῖ! (ῃ6 νοὶ , Α. Υ. ; 

“ΒΒ ] οι ὑπ6 πο] ἡ, ΠῸ Ὗ. 

ΒυΣΟΟγ Βρθδκῖηρ;, “ἴο ὈΘΠΟ] ἀ᾽ 18 ἃ ἔα" γοπἀθυ!ηρ, 
οὗ θεωρεῖν. ΑὉ {1 8ᾶ1η6 {ϊπι6 10 1π}0}168 ΤΠ 0 ΓῸ “ [ΘἰΒιι 16 
ἀης 6] ον αὔθ μ᾽ ὑΠπὰη ὑπ οοηίοχί βθθιη8. [0 {π|8{1γ. 
Εν ΠῸ ΒΟΟΠΘΙ ἄοοθ8. ὑπ ΒΙΡΟ Ϊηρ᾽ ΡΟ σοῖνο ΟΥ̓ 866 {Π6 
ΜΟ] , ον αὖ ἃ ἀἰβίδμοθ, ὑπᾶη ἢ6 ΤᾺ η8. νύν, ἃπὰ 

Ιθᾶνθϑ {πὸ βῆ6ορ. ὅο {πᾶ {π6 το ἀονῖηρ; οὗ {πὸ Δ Υ͂, 

Β66 118 Ὀούίοι ποῦ ἔθη ἢ. Κ., Νομππὰβ 1.0.2 ΤΟ 6 5 

θεωρεῖ Ὀγ ἰδών “ Βερὶπρ;,᾽ 

-- δὲ μίσθιος οὐ πέλε ποιμήν" 

δήϊον ἀγχικέλευθον ἰδὼν λύκον ἅρπαγα μήλων, 

κρυπτὸς ἀλυσκάζων ὑποδύεται---- 

---ἁρπάζει----“ οαἰο ου},᾽ Δ. Ὗ'΄. ; ““ἐραγοῦ,᾽ ΒΥ, 

---ροίτον ; θα} “ταν μοῦ’ νουὰ θ6 θοίίου 536}}}, 1 

τ γγοῦο Δ ]58106, 

γεν. 14. 

-τὰ ἐμά---ΚΗΟΥ τὴν 8ἤθορ, ΔΑ. Υ.; “Ἰἴκπονν 
παϊηο οὐ," ἢ Υ. 

Πρόβατα 18, πὸ ἀουθί, ἀπαονβίοοα ; γοῦ ἃ8 ἴδ 18 
Εἶπεν οὖν --- “ΤΠοη Βαϊα,» ΔΑ, Ψ.; ““ὙΠογοίογο ποῦ ὀχρυθββοᾶ, ἀπὰ Ἰοᾶνοβ {Π6 4. ΘΒΕ]0η), ἃ8. 1 ὑγογῸ, 

βαϊα,᾽ Κ. γ.---ἰ εἴίον. [ὉΡ6π, πο Π. Υ. 15 θεβί, θθοαιβο 1Ὁ τ μ618 {Π6 ΟὙΘοΚ, 

31, 41. 
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ποιὰ ΔἸ Πο ἢ ΟΥ̓ τἀ ἕδτονα ἈΠβοδΝ ἐμὰ 
ποΐο8 ἃτ6 ποῦ ἃ Ῥυγδοίϊοα] σομη πη ηΐανν, 1 οαηποῖ ΠΟΙ 

ἘΪ ἈΘΌΕΣΕ ψΠαῦ 8ὰγ85 Εἰ. Μαηΐον," ααοίϊπρς (Π 18. νοῦ86, 
“γινώσκειν Ὦ.]. αὐ βορὰ ἴπ Ν. 7, Βαθοῦ βίη ῆοα- 

ἐπα, 17. ΝΗ απιαπαὲ ν. ο. 1014. ν. 95, 27, οι. χ. 19,᾽ 
ὅζο., ἴπ ῥτοοῦ οὐ νγῃ]οῖ μῈ σῖνοϑ 8Π ἰπβουρύοη ἴο 

Βῃον {Ππαΐ ὄνομα γνωστὸν πολλοῖσι βροτοῖσι, τηρῃὐοηδα 

ἴῃ 10 ᾿π}}}168. “ποῖ βοϊαπὶ θμΪπὶ πούμι, 56 ἀπιαῤτο 

ἀυοαιιδ 6]8 Ποιηθη ἴδοονο. ΤῊ] 15 ἴσα οὗ γινώσκω 
τὰ ἐμά, ἃ8 ΤΕΘΟΡ.γ] οὶ Ὀδαα  Ἅ}}Υ σουμαυ 8,2 ψῃ θη 
ἢ βᾶγ8 {Πα γινώσκειν ΘΟΠ168 ἰτοτ {πὸ Θὐοα ΞΠ6ρ- 
Βετά, συγχνάκις ἐπισκέπτειν τὰ πρόβατα 

ὡς ἐπιμελούμενος αὐτῶν, καὶ αὖ γινώσκεται ὑπ᾽ αὐτῶν 

ὡς ἐπισκοπῆς ἀξιουμένων, κιτιλ. ΤῊΙΒ ἜΧρ]αὶη8 {Π6 

εὐ δ Ῥο ἔογοο ἀμὰ θθδυΐν οἵ [π6 ψογάβ οὐ Κ΄. Ρείον, 3" τε γὰρ 
ὡς πρόβατα πλανώμενα' ἀλλ᾽ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν 

ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν--- 

γον ἦβ υΒ]οἢ βὰν θα 1016 ἴῃ ΕΠ ] 15}}, Θοπιρανδα νυ 10} 

{Π|6 11 ΠιΘΔ ΠΡ’, ΟΣ ΔΠΥ͂ ΟΠ 6 ΨῈΠΟ Πὰ5 θ6 ΘΠ ἴῃ {Π|6 Θαϑί, 
Δπα ψνΠ0, ἐπογθίουθ, οδ ἢ Θηΐοι" πο ΘΥΘΡῪ ἀθίδ!] οὐ {115 

τουο πη ρ; ΡΆγΆ0]6. 

3 Οοπηπὶ, 
1.σ, ν. 700. 

γεν. 15. 

Καθὼς γινώσκει με ὁ πατήρ ---Α5 ἴῃ Βδίμον Ἀποννθῃ 

π|6,᾽ Α( Υ. ; “Ἐνθῃ 88 π6 Βδίμον Κπονοί πη6,᾽ 

Β. Υ. 
ον ΤῊς Ἡ. Υ. σοπηθοίβ {Π18 νθυβα Ψ Ὁ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ, " 
ὟΝ Τ (Ἀ]ηἸκ, τ Ο]ν ἀπ Ὀοδα 1} γ, Ῥαξίϊηρ: Π6 “ον μ᾽ 

ἱπιρ 164 ἴῃ καθὼς ---κἀγώ, ἴῃ Θχδοῦ ἀπ  Π6515 ἴο ταῦ 
8068 θείοιο, “1 Κπονν ΜΊπο οὐνη, δη ἃ ἀπὶ Κπονὴ οἵ 

ΠΟ Πη, Ἔν ἢ ἃ5 ἴπΠ6 ΒΆΤΗ ΕΠ Κποννοίῃ ΜῈ ἀπ 1 Κηονν 

ΕἾ Ἀλλα Η πι,᾽ {πδὲ 8}1} ““τὴᾶν Ὀ6 οπο. 5. Νοπηιβ, ].ο., 
41, 40. 

ποιμὴν καλὸς ἔφυν, καὶ πώεα καλὰ νομεύω. 

γινώσκω δ᾽ ἐμὰ μῆλα, καὶ ἠθάδα μηλοβοτῆρα 

ταῦτά με γινώσκουσιν ἴσῳ διδυμάονι θεσμῶ" 

ὡς γενέτης νοέει με, καὶ ὡς νοέω γενετῆρα. 

οἶσααι. 5, Ογη},7 ἀπ 5. ΟἸι υβοβίομῃ ἃ͵5Ὸ δοππροῦ ἴδπιο86 ὕνο 
ὁ Ἠσμχ. ὕΈ 565.8. ΤῊ5 18. ὁπ6 οἵ {Π6 την ἰπβίδῃοοβ ἴῃ ν ΒΪ ἢ 

{π6 αἰνιδίοη οἵ {π6 ἰοχὲ ἰπΐο γευβαβ, 88 αἰζοτο {πὸ 

Β6Πη86 ἴον {Π6 ὙΟΥΒΘ. 

γεν. 16. 

---κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν τι [πο πὶ αἶϑὸ 1 τηυβὲ 
Ὀυϊηρ,,᾿ Α΄. ; ““ἜΒοπι 4180 πιιϑὲ 1 Ὀεϊηρ,᾽» ἢ. Ὑ.-- 

ΡΟ Ρ5. Ὀοϑέ, 

--μία ποίμνη ---- οπα [014,᾿ ΑὔΥ..; 

Ἐ. Ὑ.---αἴοπο οογγθοῦ. 

Ποίμνη ΠΟνΟΥ τηθδηΐ “ἃ [0], Ὀὰῦ “ἀπο ἤροϊτ᾽ ἰΐβο 

Ποίμνη ἰδ ῬΥΟΡΟΙ͂Υ ἔπ οὈ]εοῦ οἵ {πὸ ποιμένος οᾶτο ; 

δηα {πκὸ ποιμήν [Ὁ Ῥγοῦ Ὁ ]ν ἀουῖνοϑ ἔγοπι ἔπ ϑδηβοῦὶ 
πᾶ, “ἴο ἔεοα,᾽ “το μου ῖβι ἀπ ἕο ῥγοίθοι." ὃ {παΐ 
ποιμήν τπᾶῦ δ ἀκίπ ἴο πατήρ, ψνἈϊοἢ Πα8. 1Π6 βδ πιὸ 

οἴγιμοη ; ἃπα ποίμνη 18 [ῃ6 ποιμένος οαγο, χ οι ς 

“ρῃς ἤοοϊ,᾽» 

Οἰοτίβμθ8 88 δΐ9 τἰπαη ἀπῆρε δ18 τ ἢν 
8. Βύ σαν ὕσαθ ἴῃ {Π6 οαϑέ. 

Βιυΐῦ 858 ἴῃ {Π6 Θαϑύ 80 αἰ8ὸ ἴπ ατθθοο, ποίμνη νν88 ποῖ 
ΑἸ ΔΎ 8. ἜΧΟΙ αβίν ο] Υ οἵ βιεερ. Ἐνθη {πε ποιμήν πιϊρ ξ 

ἰιᾶνα βοαΐβ ᾿ιπ 61 15 ΘΙ ; Ὁ ἴΠ6 οποίος πρόβατον 

ἰ8 ποῦ ἴη6 βρθοϊῆς ὄϊς, τη. ἂδπὰ ἢ; θαὰξ ἴδ πηρδηΐ ΠΑΤΡῚ 

ΟΡ ΠΑ} ν τ μαίονοι προβαίνει εἰς τὴν νομήν. ΤὨυΒ ει. 

Ηετοάοίιβ βαγ8,} τὰς βοῦς τὰς θηλέας Αἰγύπτιοι πάντες υκ. ΓΈ ΚΟ] 

ἌτΩΝ 
κρῷ"5 ἃ πρόβατα ἴῃ (δ βοῆβα οὔ ἔπ δβιορ μου’ 5 απ, την 
“Προκκ᾽ ψγορα οὐ ΠΑ} }ν οα]]16 τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων" 83." 
ἴον πρόβατα, πάντα τὰ τετράποδα, 5ᾶγ8 ϑυ 445.) Τιαΐον, ὑκι ἡ, 15, ο., 

ΒΟΥΟν ΟΝ, πρόβατα νγὰ8 βαϊα Βροοῖ}}}ν οἱ τὰ λεπτὰ τῶν ον Πν 

προβάτων ΜῈ ]οΝ, [4}} ἐο [6 5ᾶτὲ οὗ {πῸ ποίμην ; ἀπά ἀν ρος 

{6 ἀἰβυιπούϊοη θαύνγαθοη βουκόλος, αἰπόλος, συβώτης ὩΣ ΜΠ} 

Δη6 ποίμην, 811 Θμ ὈΓαΟρα ἴῃ νομεύς, Ὀδολπι6 σροδίου: 

88. ΜῈ] ἃ5 Ὀδθύνθθη βουκόλια, αἰπόλια ἀπ ποίμνια, τ: 

᾿ἤγ5 

. ᾿ , ,΄ ᾽ὔ , 

ὁμοίως σέβονται προβάτων πάντων μάλιστα μα- 

ΠΞΡΣ: Ι 

ὅπου δὲ αἱ ὄϊες καὶ αἱ αἷγες ἵστανται, αὐλὴ καὶ σηκός" 

ΠΑ ὁ τῶν προβάτων ἡγεμών νγἃ5 6816 Βρεοία!}}ν ποιμήν, 

ὥσπερ ὁ τῶν αἰγῶν αἰπόλος. 

Υοὐ Δ εποὰρ ἢ Βοί ἢ ποιμήν, ποίμνη, ἀμ πρόβατα, τὸ ἣ 

ἸΟΥ6 ΒΘΥΘΙ ΠΥ [0 Ὀ6 ἰαἰκθ ἴῃ {Ποὶν τοϑίγ οἴ 56η86, 
πρόβατα [41}8 ἴο τοπάον {π6 [1] ἀπ ἄθορ τηθαπΐηρ οἵ 

[Π6 ΘΧρυθββίοη ΡΙΌΡΔΌ]ν ἀϑθα Ὀγ οὐν ϑανιοῦκ, νΠ δὴ 

Τδ βραϊκο {Π18. Του ηρ ῬαγὉ ]6 ἴῃ ΗΠ οὐ ἴοπριιο, 
᾿ «ἔς ᾿. 5 56 ποῖδ 

ΤΉοτο, 88. Ὀοΐοτο ποίϊοθα,6 τνὸ πᾶν [πὸ ἀἰβεϊ ποι οι, τὸ εἰν ἔταιιο. 
“. ᾿ : Ἰδείοη οὐ τὴ 5 

ζ Ν Ὠδρίεγῇ τᾶς θούννοθ ᾿δᾺ Β,ΘΟΡ δηὰ σοαίβ,᾽ ἴπ6 5ῃθρ μον 8 τ τς μεσ γῳ 

“Προ, ἀπ 13:5 ἐβῃθερ.᾽ Ηἰἴἰβ 5ῆδθρ αἷοπε ἢδᾶν 

ΗΙβ νοῖοο, θὰ ΗῚ5. Ιονα ὀχίθπἦβ οὐοὸῦ 4}} Ηἰ5 ἥοοϊο, 

Δ η4 ΗΒ Ἰ1ἴδ 15 ἔγθοὶν σίνθη ἴον ᾿ξ. “1 δὰ ἴπ6 αοοά 

ΒΒορμονα σὰν «ον, 5οῇου σιαφ" ας Ἶ.5330 
πὰ (6 αοοά Ξμορ ιογὰ Ἰἰαγοῖ ΗΠ5. ΠΠἴδ ον ΠΙῚ5 

Προ, νοῦ. 11, “1 πᾶνο αἶβὸ οἵϊιου 5ῆδθρ, «ὧν Δι) 

με] 19 «οἱ -ὉὉ (πο [ πιαβῦ Ὀυῖη δ, πα ᾿ξ 588}} 

θ6 811 οὔ ἤοοκ 1.39 τνο Ἰμυ σιδλο 115 Ἰοσιλο 

Δ ὁπ ΠΘρ μονα," νοῦ. 16. Τλιοβο [ραϊαγοθ ἃΓῸ 
Ιοϑὲ ἴῃ ἴπ6 Ηδγκίοαμ. νϑυβίο. ὙΥ ἢ ο, ὑγδηβ] της 
[τοπὶ {6 Οτοοὶς, Βοπιθν ας ΘΑΥ ΘΙ Οβδὶν δηἀ ἴῃ ἃ [688 
5 Ρ16 ἀπ 1655. τηδ]ν Ἰάϊοιι ἔπι ἢ Ῥοβολῖτο, ᾿α85 

το ἀογοα πρόβατα {πτουρηοαξ Ὀγ ἸΞ:5; ἐμὰς νυϊείηςς 

658. ἸἀἸοπλα ον πὰ Ἰοβίηρς τη οὶ οἵ {Π6 πιδαῃίηρ, 

δη4 Ὀοδαΐν οἵ {6 ΟἸάον ὥγυῖδο, 

ΠῚ τὸ {π|8 ἰῦ δ βα4 ἐμαὶ πρόβατα, ἀπ ποὶ ΠῚ 

ἰ8 {π|6 ᾿μβρὶνοά ἔθυπι, ἴδ τὴᾶν ὈῈ δηβινοτοά {παᾶὶ ἐμὲ 

Ηοιν αμοϑν δὰ ἴὸ ἀβὸ απ πουγβ ἔποπα ἴῃ 

οχιβίοποο ; δηα ἐπαῦ {π6 τόσαι ἴῃ ΟὝο Κ ρίόβα πθαᾶγοβῖ 

ἴο 6 {ἍΠ]|ὸν ϑγυῖας ννὰ5 πρόβατα ; {ποῦσὶι {Πιῖ8. σοι- 
νΟΥ5. ποῦ 8}} {πιὸ ἀδορ τηοαπίῃρ οὗ {πὸ νου 8. ΡΥ ΔΌΪν 

αϑοά Ὀν οἂν Τμοπῦ. 

Νοπηυβ, ].ο.,7 1, 
-χαὶ μία ποίμνη 

58 

ἔσσεται ἀμφοτέρωθεν ἑνὸς τελέθουσα νομῆος. 
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ΒΕ 7: 

Διὰ τοῦτο---““ ΤΠοΓείονο,᾽" Α. Υ. ; “Τὸν {818 σαπιβε,᾽ 

ΒΥ. 
“ΕΣ {Π|1|8. σα 56᾽ 566 ΠῚΒ ἴ0 ΠΏΡΙΥ Τ]ΟΓ6 ἔπη διὰ 

τοῦτο, ΜὙ ΠΟΙ 5᾽ΠῚΡῚΥ Βᾶγ8, “ἴῸν [118 ΤΘΆ5Ο0Π, ΔΙΠΟΠΡ, 

ΟΥΒΟΙΒ :᾿ ψΠΘΡΘα5. ἡ [Ὸν ἘΠ15 οδιιβθ᾽ δῦ} 6}" ἱΠ}0 1168 “ΤῸ 
{815 Θά πι86 8Π6 πῸ Οἴπον.᾽ “Διὰ τοῦτο ἴ ῬΥΌΡΘΙΪΥ “ ἴον 
15, Δπἃ 10 566 ΠῚ5 ἴο ΘΟ0Π16 ΠΟΙ ἴο “ {που οίουο᾽ 

{πη “ἴῸν {Π18 οαιι88 :;᾿ ἃπα 15 ααϊΐα Βα Ποϊοπξ ἴοὸ 
το μον {116 Ογθοῖς, αὖ Ἰθαβὲ 10 {Π|85 Ρ]δοο. 

---ΐἵνα πάλιν λάβω αὐτήν--- {παῦ 1 παρ ῦ ἰαϊτα 1 

8 6.81η,᾽ Α. Ὑ.; “μα 1 πιΔῪ ἴα 1 ἀραῖη," ΒΕ. Υ͂. 
---θοίίει. 

γεν. 18. 

-ἔλαβον---ἰ Πᾶν 1 τεοοϊνοα," ΔΑ. Υ. ; “γεοεϊνοᾶ 

ΤΙ, Ἡ. γ.---οπο οουτοοί. 

γεν. 19. 
--διά----ἰ [ογν,᾿ Δ. Υ. ; “ῬΒεοδυβο," ΒΕ. Ὑ.---είίον. 

γεν. 20. 

πολλοί---“Δηἃ πιδην 5814,᾽ Α. Υ΄.; 
Ἡ.. Ὑ. ομἱίβ δέ, 

-ἔλεγον δὲ 

“ΠΔῊΥ 5814, 

γεν. 21. 

-- ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστι δαιμονιζοιένου----““ [Π686 

ἅτ ποῦ {6 ψγογαβ οὗ Ὠἷπι [μδὲ Πα} ἃ ἀον]],᾿ Δ. Υ. ; 

"κ [Π686 τνογᾶβ ἅττα πο ἔῃ ποχᾶβ οἵ οπο ἐπαξ Βδίῃ ἃ 

4εν]}, ΒΥ. 

Τῆς Α( Ὑ. 15. τριῦ ἴῃ πού χοροαύϊηρ Π|τὸ Β.. Υ. 
“6 νονᾶβ,᾽ ΒΟ. 15. ΟὨΪΥ ὁπ66. ἴῃ {Π6 οΥἹρ πα]. 
Βαΐ Τὰ. Ν', 15. τίραῦ ἴῃ θοριπηΐπο [Π6 βοπίθποο Μ ἢ 
κἴμο686. νονβ,᾽ ὉΠπουθΌν Ἰαγίπηρ; συθαίου ΘΠ ρδ515. Οἢ 
ταῦτα τὰ ῥήματα, ΔἸ ΠοὰρΡἢ ἦ ΓΠ686᾽ ἄο68. ποῦ γϑ πον 

{π6 {}} ἔογος οἵ ταῦτα ψ]Ὸ} {ΠῸ αὐτί. τά αἴτον ᾿ξ. 1ι 
ἀο68 ποῦ ἀρρθᾶν, μογανον, ἢν {Π| Οτθοῖς τοπάονοᾶ 
ἸΠοΡΆ}}ν νου] ποῖ (0,----ὸ {ΠἸ656 ψνουβ ἀγα ποΐ οἵ ὁπ6 
{πὲ ΠΑ ἃ ἀον]].᾽ 

γεν. 22. 

᾿Εγένετο δὲ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς “Ἱεροσολύμοις.---- 

“Απά 16 ννὰβ αὖ Ψουυβαϊθπι (Π6 [δαβὲ οὐ [μ6 ἀοαϊοα- 
{οη,᾽ Α. Υ. ; ““Νον Ὁ νγὰβ πὸ ἴραβέ οὔ {π6 ἀοᾶϊοα- 

[ἴοη δὲ Ψογαβαίομ," ἢ. Υ.---οίίον. 

᾿Εγένετο ταῖρῃξ 6 θοίίου υθηογθα “ ννᾶ8 τα Κη; 
ΡΙαςο,᾽ οὐ “ Βαρρεμποᾶ ἰο θο,᾽ ἐμὴ “1ξ νναβ. “Νον ἰξ 
Βαρρεποὰ ἰο δὲ {Π6 [δαβί,᾽ ὅζο. Νοππιαβ) ].6, το μο 8 
ἐγένετο Ὀγ 

καὶ πάλιν ἥμαρ ἔην πανδήμιον, κιτ.λ. 
ΤΊιο Ἰβονίβοιβ σεπάον ἐν “Ἱεροσολύμοις ἴῃ 6ἢ.. ἰν. 40, 

48, ὈΥ “ἴῃ Ψογιβ]οπι τὴ ρ Εν : δας ποτ Ὺ “αἱ 
Φουα] ηη,᾽᾽ αἷ50ὸ ΤΊ ]ν, ῬΟΥΠαΡΒ ; ᾿Παβι 0 ἢ 88 {ΠῸ 

Ἰᾶθα οομνονθά ὉΥ ὑπ ΟἼθεκ, 15 ποῖ ἃ βροῦ ψιθθῖη 
ΨΦοναβα μη, {τὸ {Π6 ἐθιηρ]θ, ὅτο. ; Ὀὰὲ 15. ἴο Βρθο 

δου δα] πὶ ἃ5 {πὸ Ῥ]αοα ν]ιογα {Π6 [δβϊνα] ἰοοὶς ρΙδοο. 

γεν. 98. 
Καὶ περιεπάτει ὁ ᾽Ιησοῦς --““Απᾶ 765ι5 ναϊκοᾶ,"» 

Α. Υ.; “Απᾶ 2688. γὰβ ψαἰκίηρ,» Π. Ὑ.--ππποτα 
ΘΟΥΤΘΟῦ. 

Περιπατεῖν οἴξοη το ἀθυ5 {π6 Ἡ θνονν ἼΦΠΠΠ “ἴο 

νας το ἃηα ἔγο,᾽ οὐ ΒΑΡ ΠΆ}1ν, ὅζο., ἃ5 ἴῃ 2. ἥδιη. 

ΧΙ. ὦ, βίῃ. 11. 11, ψῆοῖα καθ᾽ ἑκάστην δὲ ἡμέραν 

περιεπάτει ὁ Μαρδοχαῖος κατὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν 

"57 ΠΏ, ἕο. 

γον. 94. 

Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις ;----“ ον Ἰοπρ' ἀοϑὲ 

ἴΠοὰ πηᾶκ6 τι8 ἰο ἀουθὺ ὕ᾽ Α. Υ΄ ; “ον Ἰοπρ ἀοβὲ 

μοὰ ΠΟΙ ουν πιϊπα ἴῃ Ξαβρθηβο ὕ᾽ Β.. Υ᾽.--α Ὀοίίον 

ΘΠ (ΘΙ 6’, 

Δἴρειν. τὴν ψυχήν 15 ποῦ ΟΠ ἴῃ οἰδββίο τρεῖς, 

ἴῃ ΜΜΕΙΘΗ τν6 τθαα Ἰηβίθδα αἰωρεῖν πὰ αἰωρεῖσθαι, {88 

Π]ΘΔΠΪ ΠΡ’ ΟἵἨ γ᾿ Ἀ]Οἢ. 18 Ἔχρ] απο Ὀγ Ρ]αίο,; ὑγρὸν τοῦτο 

--αἰωρεῖται δὴ καὶ κυμαίνει ἄνω καὶ κάτω ; ἃ8 8150 

ἴῃ ῬΙπααν,2 ᾿ 
--τπὸ ὑεὲ χνωσσων 

ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, ---- 

δια {Π||5 αἰωρεῖσθαι τὴν ψυχήν. ἘαΓΠγΠϊα5. 1.6. οχ- 

Ρἰαῖη8 ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις Σπ- αἰωρεῖς, ἀναρ- 

Απὰ Νομηαβ ].ο.,} 

ἡμείων τέο μέχρις ὑποκλέπτεις φρένα μύθοις ; 

αἴρειν τὴν ψυχήν 15 Ἰοιηα γαγοὶν ἴῃ ἴπ6 ΤΙΧΧ,,, ἃ5 

6,6. π Ῥβα]μι οἰ. 8, θα ἴῃ {Π6 Βθπβο οἵ ΣΡ ΞΣΓῚ δἰ 8 
“ἴο Ταῖβο {ΠῸ 50] ἰοὸ ὅον. Τ7|ι6 Θοίμϊο, Α. ϑάχοῃ, 

ΜοηρΙ., ὅζο., γοαᾶ αἴρεις ; θα} [π6 ϑ'γυῖδο 560 18 ἴο 

ἰαν ἀπαονβίοοι ἰὑ αἱρεῖς ; 
--εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός---““1 τοὰ 6 {π6 ΟΠ εἰβί,᾽» 

Α, Υ.; “1 τποὰ τῇ {μ6 ΟἸιυϊδέ, (611 8. ρ]ίη]ν, 

Ἡ. Υ.--οουγοοῖ, 

ΕἸ τ {πὸ ᾿πα ἴα. γοατῖνο8 {Π6 Βᾶπ16 τηοοῦ ἴον “1; 

Οὐ συ ῖ56 {Π6 860η86 18 Δίου. ΤΠ πηθδηΐηρ οὐ {ΠῸ 

Α΄. 185, “ΠῚ 5ο θὲ Το αὐῦ [πὸ ΟΠ ΕΙΒῚ δη ΠΟ ὉΠ6 

οἶβθ, {πθὴ ἼΠποα Πιαϑύ ἃ τἰσην (0 Βροαῖς ῥ]αίη]ν ; ἀπὰ 

80 ἀο.᾽ Ῥθυῦ {1 Τὰ. Ὑ. πιθᾶπ8, “ 1611 τὰ8 Ῥ] αἴ ]ν {πὸ 
{γα }},----ἰ! ΤΉοιι τὸ τὰς ΟἩ κιβ5τ.ἢ 

- " ᾽ ’ 

τᾶς, μεταξὺ πίστεως καὶ ἀπιστίας. 

ει. 26. 

Εἶπον ὑμῖν----“41 ἰο]ἃ γου," ΔΑ. Ὑ.; “1 Βανα ἰο]ά 
γου;,᾽ Β.. Υ. 

ΤῊ ον Βογ8 5661 0 Πᾶνα τοηοτοὰ ἐΠ15 δου δὲ 88 

1{ 1ὸ γγοτο {πὸ 18. εἶπα Ἰηδέοδα οἵ {πὸ 94, Βὰΐ {π6586 

ἴθη868. ΟΕἸΠῸΡ νυ άοὶγ. Τ]}λ5 ΠΘοαθα βαγ8 (0 {Π6 
ὙΟΠΠΔΠ ὙΠῸ Πα 1ι18ὺ Βροκοη,5 

ἐν Αν  ἄνο οἷς , 
καλῶς μὲν εἰπᾶς, βύγατερ---- 

1 Ῥῃεοᾶο, 
140, οα ΚΡ. 

3 Ἂ, 
10. ἐν 

ἱ, 

8 ΧΟΠΟΡΙ., 
συγ. ἰν. 4, ν. 
179, δα. Οχῇ, 

41, 87. 

5 Ἑαυτγίρ, 
Ηρο, 370. 
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1 566 δἴ80 
πῸ ποῖ ὁπ 
καλῶς εἶπας 
οἷ, ἵν. 17. 

3 Ἠε]. 
103. 

8 ΟἵΥ., 1205. 

4 Ῥιαπ. 
802. 

5. 10,916. 

51, χίχ. 

711. ἱ], 
203, 

5 (Κα, οἱ]. 
032, 

ὃν, 442. 

ΒΟ ππαδὲ θ6 τοπάορο, “(ποι μαϑὲ νγ}6}} 8614, 

ἀαυρμίον. Ὁ. Απαᾶ Μομοϊδιβ ἕο ΠοΙοπα,:2 
ὡς εὖ τόδ᾽ εἷπας, πλὴν ἕν,ττ-- 

(μῖ5 ἕν πΒανίηρ: 186 δβοαροά ἔτοπι Π Ιομα᾽Β Π|ρ8.. ὅ0 
αἶδο Οτοβίεβ ἰο Ῥυ]δ}β,"Ἑ ὡς τἄλλα γ᾽ εἷπας---ἀπά 
Τοοαβίο ἴο ῬοΪγπίοοβ, ἢ 

δούλου τόδ᾽ εἶπας, μὴ λέγειν, ἅ τις φρονεῖ" 

δα Οτθοη ἴοὸ ΤΊ τοβίαβ, 
τί φής; τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦθον, ὦ γέρον ; 

ἐν Παῦ βαγοϑὺ (ποι ἢ τ] αΐ 15. {818 βίουυ ὑποὰ Πιαϑί 
Ἰαδῦ βαϊα, οἱ ἃ τπδὴ Ὁ ἕο αἶβὸ πῶς εἶπας ; τεροαίοα]γ, 
ἐν Βαΐ Παϑὺ (ποῖ 8814 ὕ᾽ οὐ “ψ Παῦ βαγοϑὺ ἔποα ἴ᾽ 
Ἐπγουσπῃοῦῦ {Π6 Τα ίο8. 

Εἶπον, οὐ μια οἴου παπᾶ ἰ5 “1 βαὶ,᾽ πᾶν 06, ΠΟΤῈ 

ἔπαῃ πο; ἃπᾷ ἰξ οχίθμἦβ ονοῦ ἃ στθαίον βρᾶθθ οἵ 

τἰτηα ραβέ, ἀπὰ 18 1658 ἀθῆηϊίο ὑμδη εἶπα. ὙΠὰ8 ἴῃ 

Ηοιπεν,ὅ 

-᾿ Ἀργεῖοι, μῦθόν τ᾽ εὖ γνῶτε ἕκαστος 

πολλάκι δή μοι τοῦτον ᾽Αχαιοὶ μῦθον ἔει πο ν' 

αἶβο 1685. βιγιο]ν ἀοῆποα ἴπ ἰθηδ86, 88 οἴζθη ἴθ ηα ἴῃ 

{πὸ βᾶπιθ δαΐθοι, 7 

τὴν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

ὦ γύναι, ἥ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες. 

βαϊἃ τὸ ΠοΙοπα, νμο Πα 80 Βροίζθα. Βῦ δορθοοίοβ 
15 τηοῦα σονγθοῦ, 8 

εἶπον μὲν οὖν καὶ πρόσθεν, ἐννέπω δὲ νῦν. 

Απὰ Ῥμι]οοίοίεβ ἃ] αἀϊηρ ἕο ν παῦ πὸ πὰ τηρπίϊοποᾶ 

αὐ ἴπ6 θεσὶ ππΐπρ οὗ ἃ Ἰοπες ἀἸδ]οριι βᾶγ5,9 

οὐ τοῦτον εἶπον, ἀλλὰ Θερσίτης τις ἥν, 

“1 αἀἰά ποῖ πθᾶπ {πὶ8. ὁπ, θὰ {πο γῈ τγὰϑ ἃ σουίδ! ἢ 

ΤΒουβιῖοβ, ἕο. δια οὐ τοῦτον εἶπα νου] ποῖ Πᾶνα 

ὕθοη τοῖς ἔτοπὶ ἐμ6 ρθη οἵ ϑόρμοοϊοβ. ὙΠῸ τθη- 
ἀονίηρ οὗ {πὸ Δ. Υ., “ΤΟ (ο]4 γου ἴῸγ εἶπον ὑμῖν, 

ἈΡΡΘδι5 ὑπογοίοτο, θοίίον {πῃ {πα οἵ Νὰ. Υ΄., “Τ πᾶνε 

το] ἃ γοιυ.᾽ 
-τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ---ταῦτα --ἰ. ἴΠ6 ΜΟΥ ΚΒ {πα 1 

4ο---ἰμον,᾽ ΑΟ Νο; ΚἼμ6 νουβ ὑπᾶῦ 1 ἀο---ἰπ68ο,᾽ 

Β. Ὑ.---ἰοο5 ποῦ Ἀρρθᾶν 80 ψ16]}. 
ΤῊ οὐον ἀπ τπθδηϊηρ οἵ {πὸ ΟὙσθοῖς 15 ταῦτα τὰ 

ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, “ {{π656 ψνΟΥ 5 {πὰς 1 ἀο, Ὀδαν νυ [π6 85 

οἵ Με, δὰ, 1 εἴη, βου ἃ 6. ἐμπι8. ἐγ ῃβ]αΐοα, 

ΤῊ, ποννονον, [Π6, ρου μα ρ5, δοοιἀθηΐα! βοραγαίίοι θ6- 
ἔννθοη τὰ ἃπᾷ ταῦτα, 18 ἱπίεπαοα ἴο ἰὰν βέγοβδβ. οἢ 

ταῦτα αἴξεν Π6 τηδῆποῦ ΘοΙηπιοη ἴῃ ὥγτῖδο, ἀπ 15 

τπ8 ἴο θ6 οὈβευνεὰ ἴῃ Ἐπ ρ] 5}, ὃς οᾶπ ΟΠ] θὲ 

ἃ8 ἴιο Α. Υ. ὰ5. ἄοπο ἴξ. “ὙἼὴὲ ψνουκϑ ὑπαὶ 1 ἀ0 
-πῖμον ;᾿ Ὀδοααβο “ὉΠ γ᾽ τοῖουβ ἴο “τΠ 6 νου 5,᾽ 1.6, 

ἴο 81} {π6 ὑγου 8 Δ] ἀοὰ το. ὙΥ̓ΠοτοαΒ π6 το π θυϊη 
οἵ ταῦτα Ὀγ “ {π686,᾽ ἴῃ Πὰ.. Ὑ΄ βᾷγ5 γέμον πο] οσηε]ν, 
“οὗ {πὸ ψουκβ ἰπαΐ 1 ἀο--οιθοβο οὐϊν, μα ποῖ {Πο86, 

θαυ νυ ἰμ 688 οἵ Μὲ ;᾽ Ὀδοῦσβο “ὉΠοβθ᾽ ροὶπίβ ΟὨΪΥ ἴοὸ 
βοῖμο οἵ “{Π6 νου 8, ἀηα ποῖ ἴο 8}} οἵ {ποπι. 

γεν. 26. 
᾿Αλλ᾽ ὑμεῖς---““Βαΐ γε, Α. Υ.; ““Νενενῖμο] 688 

γ6,; ΒΟΥ. 
ΤῊς Α. Υ. 18. Ἰϊέογαὶ ; θὰ Ἐ. Ὑ. 15. ἃ σοοὰ ρᾶτὰ- 

Ργᾶβθ, ἵπ σοπποχίοῃ νυ τ {Π|6 ργθοθαϊηρ, νΈγ86. 

--οοὐ γάρ ἐστε---“ θεσδιβα γ6 τὰ ποί, Α. Υ.; 
“ἐ[οΥ γα ἅτ ποῖ, ἢ. Ὑ.--πιιοτο οοττϑοί. 

γεν. 28. 
-λαὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτά ---ἰΞ ποΙ ΓΠ6 888}} Δ 

τη Ρ]ΆΟΙς {ποπι,᾿ Α. Υ. ; “δηὰ ποῆθ 51|8}} ἴθδγ 

{π6η},᾿ ΚΠ. Υ.--- ̓ οἴξον. 

“ΠῸ ἐδατ᾽ 15 ἃ δείξει τοπαουϊηρ οἵ ἁρπάζειν ἴῃ 815 

Ρΐδοθ {πδῃ ἴῃ νοῦ. 19; Ὀδοαῦβο ποτ ἰὕ 15 οοῃβίτα θα 

ψῊΓἢ “ [γοπιἢ οὐ “ οαΐ οἵ; ὙΠΟΥΘαΒ ἴῃ νοῦ. 192, Ὑ ΠΘΓΟ 

10 Πᾶ58 ΠῸ ΡΙΘΡΟΒΙ ΟΠ, ᾿ἃ πᾶν θ6 (ἀκοὴ ἴῸγ “0 ἴδαγ 
ἈΒΌΠ ον ὙΥ ΠΟ}, 15 ποῦ {πὸ ταὶ τηθαπὶηρ; οἵ ἁρπάζειν. 

γεν. 29. 
--ὃς δέδωκέ μοι----ἰς μοι σάν ἐλοπι ταρ,᾿ Δ. Υ.; 

ΚΜ ΠΙΟΝ. ΒΑΓ} βσίνοι ἐπθῖὴ ἴο της,᾿ Ἐ. Ὑ.-ορουπαρ8 

Βαΐ ἴῃ {μ18. ΡΙδοα {Ππ ἱπηροτῇ. ΚΒΟΣ 
δάνο ἐλόηὶ τη θ᾽ 18 ῬΟΥΠΡ5. τηοτο Ἰαϊοπηδῖϊο ; ἃπ ἃ οχ- 

ῬΓΈ5868 8ἢ δοίϊοῃ ραβύ, ἔπ σθϑα]ὲ οὗἨ νυ μ]ο}ι ἰαβὲβ ἴο {Ππ6 
Ῥιδβοπΐ {1Π|6, 88 006}} ἃ5. 4065 δέδωκε. 

- καὶ οὐδείς τ’ ἀπ πὸ πιαπ,᾽ Δ. Υ. ; “ δηὰ ποῃο,᾽} 

Π. γ.-- πὸ οπο, νου], ρου μαρ5, θ6 Ὀοξξον. 

ΠΊΟΤῈ οοιδοῖ, 

γον. 80. 

-ὁ πατήρ---““ πῃ Βαίμον," Δ. Υ. ; “τμὸ Ἐδίμον,"» 

Ἐ. ν.--ῦῖρῦ, θθοδαβο {18 τοπάἀθυϊηρ οἵ ὁ πατήρ 18 

οοπβρογαῖοα ὈΥ ἀβᾶρο ἴῃ Δ. Υ, Βαΐ “ ΒΑΤΗΕκ᾽ οἠΪγ, 

[6 τϑὰ] πιθαπίηρ οἱ ὁ πατήρ ἴῃ Οτοοῖι,1 ἀπά ὅπ οὨΪν 

τοηἀθτὶπε οὗ ὁ πατήρ ἴῃ 41} {πὸ ΟἹ Ὑεγβίοηβ νμ]ο 
μάνα πὸ (οἴ, ατέ., δια νοὶ βοιηδεϊπιοβ ἴῃ ἔμοβο ἐῃαΐὶ 

μιᾶν 1ΐ,--τῖβ ἃ [ὯΥ ποτ ΘΠ θυ Πρ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῚ ; δβρο- 
ΟἾΔ} ν ἴῃ ἐπ τποὰΐ οἵ Πΐπ 0 ἐδυρσις ἴο βὰν 
“Οὐκ ΕΑΤΗΕΕ ΝΉΙΘΗ ΔΆΤῚΝ ΠΈΑΝΕΝ,᾽" ἴο μόδα 

ψ ΒΠοὺ “Ηδ 18 ποῦ δϑῃδιπιοα ἴο 08}} Ὀγοιμγθη.᾽ἢ 

Βὰΐξ “το ἄοοβ ποῖ τομάθι ἐσμέν πιϊμῃοαΐ “ννο ᾿᾿ 

Β[Π08 “δΥθ᾽ 18. ΟὨΪΥ ὑπὸ Ὁ]. ἃπὰ 18. πὸ ἀοἤηϊίε μοῖ8. 

ψἸ Ποὰΐ ἃ Ῥτοποιῃ. 

γον. 81. 

᾿Εβάστασαν οὗν---οἱ Ιουδαῖοι --- Το ἀμ6 76 ῖν8 

ἴοοῖκς ἈΡ βίομοβ," Αὐ Κ.; “Ὑλὸ 16 νν5. Ὁπογοίοσε ἴοο Κ 
ἀρ βίοποβ," ἢ, Υ.---ὐοιῖευ. Βαϊ ἐβάστασαν βδδῃη8 ἴο 

ἱπη Ρ}νῪ ἐπαὶ ἢ βίο 5 ὑγοτο ἰασσο, πθᾶνν, πὰ Ὀγουριΐ 

ἔτου Βοιπ ΠΟ ΠΟΔΣ δὲ δδηά. 

γεν. 88. 

-ὠΟ καὶ ὅτι σύ---- αηὰ Ὀδοαιιβα {παὲ ἐμου,᾽ Δ. Υ. ; 

“ αηᾷ Ὀοσδαβα ἔμοιι,᾽" ἢ. Υ.--οοττοοῖ. 
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98 ΝΟΤΕῈΝ ΟΝ ΤῊΝ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΝΌΙΝΟ ΤΟ 5. ΦΟΗΝ. [Ὁπλν. ΧΙ, 

γεν. 85. ΟΥΘΡΞΙΡ Ὁ} ΤΠ6 τπθαπῖηρ; οὐἨ {Π|6 ΟΥἾΒΊΠΆ] 15 ΟἸΘΑΥ]Υ ἔτ 

- λυθῆναι --““Ὁε Ὀτοίκοη,᾽ ΔΑ. Υ. ; “Ὅε της νοἹα,᾽ [Πα ρίνοῃ ὈγῪ Δ. Υ. Νοππιβ 1.0.3 τοπάθυβ 1, ἐὴρε μαναὰ 

Ἐ. Υ.--ΤῊῆς Δ. Υ. 15 186 τῆοσα ᾿ἰΐον] οὗ {Π6 ἐνο. ἦν δέ τις ἀδρανέων νοσερῷ πυρὶ Δάζαρος ἀνὴρ μεν τὶ ἐδ 

Βηθανίης ἔντοσθεν ἀειδομένης, ἀπὸ κώμης 

] γεν. 56. Μάρϑης καὶ Δίαρίης,--- 
Ϊ ἜΝ - Ὶ - 2» Ε Ν ᾿ τ 
] τ ἡγίασε---- πΑ1} βαποιιῆεα," Α. Ὑ..; “ἐβαποι 64, ΤΉ ΘΗ 5μοννΒ ἐπαὲ Πὸ ΤΙΣ Εν ἀπάουβίοοα ἀπό ἀπά ἐκ 
| 10. Υ.--οοντθοῦ. ἴο ΠΡ] {Πὸ βᾶπη6 {π]πρ; ἴῃ {18 Ὁ]αοθ. ᾿Εκ ᾿παϊ]οαΐοβ 

{π| ἤνβέ οὐἹβῖμ, “ουΐ οἵ ;᾽ ἃπα ἀπό {Π|| Βεοοῃ ἃ “ ἤ"οπι : ὅς ἢ ὅοο ποῖος 

γι. 88. 6.5. ἴῃ Ῥ]αΐο,ἐ Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φερομένω ἐκ Κορίνθου ἐν ἘΝΤΟ 
» ἊΝ - - 3) -- ἋΣ Η ᾿ς πὶ ον Τὸ Ὧι Ἂ ῃ ἢ Εἰ δὲ ποιῶ-- Βα} 11 ἀο," Δ. Ὑ.; “Βααλ ΊΕῚ (0) πὸ τοῦ στρατοπέδου ᾿Αθήναζε. Ληάὰ, τὸν Ἴωνα χαί- 

2) Ἷ δδιδάν 5, Ἴ » {Π6η1,᾿ ἢ. ΠΕ ἐσρτρσθεα Ὑμαΐ, 15 ἀπ επεἰσηα, Πς |ρειν' πόθεν τὰ νῦν ἡμῖν ἐπιδεδήμηκας; ἢ οἴκοθεν ἐξ 

ΣΩ. ---ξυμβαΐνειν μοι Ὅ510} καὶ ποῦς τὸ τοῦ "Βλέσου:5 Βαΐ βομηθίπη88 ἴῃ Οἰαβθίο Οτθοὶς, ἀπ “ἰΡ.1οι.. 

ποιηξου; οἸλεγει ἘΝ ΕΘ ΤΟΣ ἘΝ ΟΥα ἜΡΟΙΤΟ ως οἴΐζθη 1ῃ {πὸ ΤΙΧΧ, ἀπά ἴῃ {πὸ Ν. Τ'., ἀπό ψ ἢ ἃ ποὰῃ 

ταν. 77 ΓΒΕ ἔργα, κακῶς δέ, φησιν, ἠπίσ- ἢ ΡΪδοο, τηθδη8 ποῦ {Πᾶῦ ἃ ΠΙΔΠ “ ΘΟΠ]68. [ΓῸΠπὶ ὑπο να, 
Ἐρουασοο,  σιαπιον πίσσα θαι {ΠπαὉ Π6 15 ἃ μαΐϊνε οὐἠἨ ἐπαῦ Ρ]δθθ, ᾿π46 οὐἹαηά 8. 

ΤΉαβ, ϑόρμοοΪοβ,0 ὁ Ἐ]οοίτ. 

γον. 89. ᾿ ΡΈΕΙ 2Ά ΩΣ εἷς ἀπὸ Σπάρτης, δύο ΤΗΣ 
-καὶ ἐξῆλθεν ἐκ----““ Βαΐ ἢ6 οβοαροα ουἱ;,᾽ ΔΑ. Υ͂. ; ἐξ ΧΡ ΡΝ ἘΝ ἜΣ; 

Ἔ “ίβυες ζυγωτῶν ἁρμάτων ἐπίσταται" 
“Δα 6 ραββ6α ουἱ," ΠῸ Υ. " : : , 

Ξ ἐμ -- ἕκτος ἐξ Αἰτωλίας 
Ιη οἷ. ἴν. 80, νἱϊ. 59, θοίῃ Α. Υ. δᾶ Ἐ. Υ. ΣΎ ΞΕ ἀττρν 5. Ὁ 

ΚΞ; τ Ξ Ἂν ΕΣ ξανθαῖσι πύλοις" ἕβδομος Μίλγνης ἀνήρ, 
6 Π66. ἐξῆλθεν ἐκ, “πυϑηΐ ουΐ οἵ, ΤΙη οι. ν1]. ἐξῆλθον τὸ Τρ κα ᾿ τος Ψοὴ 
ΐ ᾿ ᾿ ὁ δ᾽ ὄγδοος, λεύκιππος, Αἰνιὰν γένος" 
ἐκ, θοΐ Α. ν΄. ἀπά Τὰ. Ὑ. γοπάου ἴδ, “1 ργοοθθαθα ᾿ 5 ᾿ Ξ : τας 

ἩΑΗΤΕΕΞ ἔνατος, ᾿Αθηνῶν τῶν θεοδμήτων ἀπὸ, 
οἢ ἔπαϊ 
ψΈΤΞΟ. 

ἔγοπ,᾽2 ἀηἃ ποῖα Α. Υ. ὃν " ἐβοαρϑᾶ οι, δηᾷ Ἡ. Υ. 
Ὀγ “ραββεά ουἱ. Τῇῆο ΑΔ. Υ΄. οουμμθβ πϑαγοϑὺ {πΠ6 1η- 

το πέϊοη οὗἩ {Ππ6 ΟΥἸ Ὶ ΠΑ] ; 51Π606 16 το μοῦ {Π6. ὕννο ἐκ 

νυ ΓΠποὰῦ στϑρθίϊοη ; Ὀυΐ Τὰ. Ὑ, “γῬΡαββοᾶ οὐ’ 15 βοιπθ- 
ν᾽ ἢ ἀπαβααὶ. ΝΟΠΏΒ, ].60., ΤΌΠοΥ5 1ξ, ὁ δὲ φθαμένῳ 

ποδὶ βαίνων----Ἰδα  γτλῖα8, 1.6., ἀναχωρεῖ. ΤΒΡΟΡ Υ- 

Βοιωτὸς ἄλλος---- 

Ηδῖθ ψ͵ὸ πᾶνε ἀπό δῃὰ ἐκ ἴῃ {Π6 βᾷπι6 5680, δηᾶ 

ΒοΙ υδοα ἴο ἴουτη ῬΔΙΓΟΠ ΠΏ]05 ; 1.6. ἀπὸ Σπάρτης 

ἴον Σπαρτιάτης ; ἐξ Αἰτωλίας ἴον Αἰτωλικός, ἀη ἀπὸ 

᾿Αϑηνῶν ἴον ᾿Αθηναῖος ; 850. 150 ἴῃ ΗΠ ομπον,7 {ΠΟ 5 γ8, οὐ ἅν χα, 

Ἰδοί, 1.ς. ὑποχωρεῖ. εἴσομαι ἐξ ἁλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν, 

ἥ κεν ἀπὸ Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι, 

γεν. 40. φλέγμα κακὸν φορέουσα--- 

-ἦν βαπτίζων---““ Ὀαρ(ϊχεα,᾽ Α. .; ““νὰ5 θᾶρ-] δγο κεφαλαὶ ἀπὸ Τρώων τηρδη8 “ ΤΊΟ]Δἢ ΠοΔ(5,᾽ 1.6, 

{21ηρ;,᾿ Β.. Ὑ.---οοντθοί. Ττο]Δη8. ὅδ0 4130 “άζαρος ἀπὸ Βηθανίας 15 “ Τιᾶζᾶιι5 

ΒΘ Δ Π]ΘΙ515᾽ 85. 1Ὁ 15 ΒΟΙηΘ 65. ἐναπβαίθα, Απὰ 
γεν. 41. {Π|8 Ῥαΐ ᾿πίο Ἐπρ]15}} 18, “ Τάχα. οἵ Βοίμδην, οἵ 

καὶ πολλοὶ ἦλθον----- ἀῃη!ὰ την τεβουτοα,» Α. Υ᾽. ; {πὸ ἕονπ οὗ Μανυ. Τύ ν}}} γα νν6}], {1118 σου γοῦν 

“ δῃ ἃ πηδὴν οαπηο,᾽ Π᾿. Ὑ΄ -ππιπουο [Π{6γ8]. Το ἀοροα ; θὰ 48. ΤΠ] δυ]κοα αὐ οἷ. 1. 44, {116 βοοοπᾶ 
-- Ἰωάννης μέν---“Φολη," Δ. ; “2οληὴ ἱπάοοα,"  « οὐ᾽ μοι 15 ἱπιρ] θα ἴῃ ὑπὸ ἢνϑὺ ΠΙΔΥ θ6 οὐ! ο(, ἃ8 

Ἐ. Υ.---θοίζον. Μέν οαπποῦ θ6 Ἰοῇ ουί. ἴπ {πὸ Α. Υ,, “1μαζανιβ οὐἠ Βοίπδην, (π6 ἴον οἵ 
- πάντα δὲ ὅσα---““ Ὀὰΐ 411 {π]πηρ8 {πα|,᾿ Α. Υ.; Μαιν. 

“θὰΐ 411 {π]ηρ5 ν᾽ μαίβοονον, ἢν, Ὑ.---θοίίον. 

γεν. 8. 

--αἱ ἀδελφαί---“ ἢ5 βιϑίονβ,᾽) Α. Υ. ; “116 5ιβίθνγβ,᾽ 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. ΠΝ. Υ.--οουγοοῖ, 

γεν. 1. 

ἾΗν ὃέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ ΜΒηβανίας, ἐκ τῆς γον. 4. 
κώμης---“Νον ἃ οεγίαϊπ πιάπ νγἃ8 516Ἰς, παηιθ Τσἃ-  ᾿Ακχούσας δέ---“ὙΒοη 7685 Ποανα," Α. ΒΝ 
τι8, οἱ Βοίπαην, {πὸ ἴον,» ὅτο,, Δ. Υ. ; “ΝΟΥ (Πογθ ψμθπ {65ι85 Βοαρα,᾽ Κὰ, Ὑ.--τθοῖτου ; [ον δέ οαπποῖ θ6 
ΜΒ. ἃ ΘοΙίαη ΤηΔΠη 5810}. [Πδη164] ]ιαΖαγιιβ, ἔγοπὶ οί οαί.3 ποτ κα τς 

ΒοΙΠΝαπν, οὐ {πο ἐοινη,} ὅτο,, Πὶ. Υ͂. ᾿ ἵνα δοξασθῇ---“ ἐμιαῦ---τοῖρμ δ αἰοτίβεᾶ, Α. Υ.; ἔρδ ολ ιν 
ΤΊνο ἀυταηροιποηΐ οἵ Π.. Ὑ΄, 15 ουνίουβ]ν οίίον ἔπαης “{παῦ-- παν θ6 β]ον οα,᾽ Η. Ὑ.--οουτοοί, βίποο {15 

{πᾶν οὗ Δ. Ν΄. ὀχοορὺ “ἔγοπι Βοίμδην, οἵ {πὸ ἐονν,᾿" ἀον. 8]. Π88. οἴἴζθη. ἃ Γαΐαγο βοηβο, πα τοίονϑ ἴὸ 
ὙΥ ΠΟ) (068. ποί ρ᾽θᾶβο {Π6 δὰν, ἀπ ἸοοΪ8. Π|κὸ π΄ νν Πμαῦ νγὰϑ ΒΠΟΡΕΎ ἴο (αἸκο Ἀ]δοο. 



σπαρ. 

ΟἹ γοΥ, 20. 

3 Αβτο- 
5 ἴπ6 

τοπέϊοι οὗ 
{πὸ ἀοῇ, ἀτί, 
ἴπ {15 σᾶδο, 
566 ἴΠ6 ποΐο 
ὁπ ΟἿ. χὶϊ, 18, 
πὰ χί!, δ. 

31,98. 

ἘΒΘθμαΐ6 Α ΟὟ. 

ΧΤῚ 

ο.. 6, 

“Ὡς οὖν ἤκουσεν ----“  Ποη ἢ πὰ ᾿ιοαναὰ ἐμπογοίονο," 

, ΚΕ ΎΥΒοη, ἐμπογοίοτο, μῈ μοανα,᾽ κι. Υ.--θείέον.} 

--τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας---- “6 

δὔοαθ ὕννο ἀαγ8. 8{1} ἴῃ {Π6 ρ]δθθ ποτα ἢ ννα8,᾿} 
ΔΟΥ͂. ; “δὲ ὑμαὲ της μα σομεϊπαθα ἔνγο ὅαγ8 ἴῃ {Π|6 
Ῥίδσοθ ψθθυθ μ6 νγα8,᾿ ἢ Υ, 

“ΔΕ {παῦ {πιο ἄοο8 ποῖ τοδα νγ6}} [Ὁ τότε ἴῃ {18 
ΡῬΐδσο ; 10 15 ἴοο ἔογτμαὶ πη βρθοῖῆο, “Τπθη’ ψου]ὰ 
τοδὶ Ὀοίίον, ἀπ νου] γοπάον τότε θα Ά}}ν ννῸ ]] ; 
“Ἐ6 ἔδθη οοπεϊπιοα,᾽ οὐ “πο ὰ πα σοπέπαοα, οὐ τ6- 

τηδἰ 64 ἔννο ἄαν5,᾿ ἕο. 

γε τ. ἡ- 

-κετὰ τοῦτο---“ αἴζον {παι,᾽ Δ. Υ. ; 

ἈΝ. Ὑ.--οοννθοῦ. 

-πλέγει ----““ βϑῖ ἢ ἢ ,᾿ Α.ὔ Υ.; 

Ὀοίίον. 

--τοῖς μαθηταῖς--- ἰο λὶδ ἀΙΒο 1 0165," Δ. Υ͂.; 

{86 αἰδοῖ] 685,᾿ Ε.. Υ᾽.---ὐθείϊουν. 
στο, πὰ ἴῃ {πὸ [Ὁ] νης νοῦβθ, Π6 ον 5618 

ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙ ΒΥ ὈΘαι οαδ 06. ΤΟΠΊΔΙ 5. τηδῆς αἵ ἢ. 1ἰ. 
11, ἀηὰ νἱ. 2, οὴ Π|6 Βρργθββίοη οἵ αὐτοῦ.2 

“ αἴζου {815,᾽᾿ 

“ἢ 5810}, ἢ. Υ.-- 

{ {0 

γεν: 8: 

Οἱ μαθηταί---““ Ηϊς ἀἸ561ρ165," ΔΑ. Ὅτι “ΠῊς 4185- 

ΟἸΡ 65," ἢν. Ὑ.--αῦιρμε, 
--νῦν ἐζήτουν ---- (ἢς 7615 οἵ Ἰαΐθ βουσιί," Δ. Ύ.; 

“ἀΠ6 768 νοῖο Ὀὰὺ πον βοοκίης, Κὶ. Υ.---ὐλείζου. 

Νοππα8 1.0.3 το θ 18 νῦν Ὀγ ἄρτι. 
Ραββιν, ᾿Ἰουδαίης μανιώδεες ἄρτι πολῖται 

λαϊνέοις μάστευον ὀϊστεύειν σε βελέμνοις, 

καὶ σὺ μολεῖν ἐθέλεις ὅτι δήϊοι εἰσὶ πολῖται ; 

γον. 10. 

-ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῶ ----““ θροαιιδο {πο γο 15 

πο Ἰισις ἴῃ δϊπι,᾿ Ας Υ΄. ; “Ὀοοδσβο {πο Πρ 8 ποῖ 
τι τὰν. 

ΤῊ 5. 15. 8η ᾿πϑέδποο ἴῃ ψΒ10}} ἐη6 ἀοἤπο ἀυέϊο]ο 15 
ποῦ ἀϑοὶ ΑἸ} κα ἰἀϊουη δ. }}ν ἴῃ 4}} Ἰδησιιαοβ. {Ππδΐ 

πᾶν ἴξ. Τῆὰβ τὸ φῶς 18. 8814 δθβοϊαΐοϊν, θὰξ ἴῃ 

ἘΠ Ρ 5} 1 18. “Ἰηρσλι,᾿ ἀπ ποῦ “ἀπὸ Ἰίρσε,᾽ δχοορὶ 
ἴῃ ΒρΘΟΙαὶ Ῥαβϑαροθ, ἃ8. 6ἢ). 1. 8, 9, νἱϊ. 19, ἕο. 
{Ππ|6585, Ὁπογοίονο, τὸ φῶς θὸ ἴαϊκοη ἴο τοίου ἴο “πὸ 

ΤΑρλθ᾽ ἴῃ Ῥαυθϊοι!αν τηθητϊοποα ἴῃ ἔΠοβο ραββαροβ, ἰΐ 

τησϑύ τοῖον ἕο “Πρ Δ᾽ Βαϊ ἈὈβο] αΐοὶγ. ΔΒ ἴῃ {Π5 

Ῥδβϑαρο, τὸ φῶς γϑίουβ πὸ ἀοαθὲ ἴο {πὸ παίανα! Πἰα]ιὶ 

οἵἨ ἄαν, πα ποῦ τὸ ΟἩ πιβν {πὸ Τῆήρπν οὐ τὸ ννου]ὰ, 

᾿ξ ΒΘΘΤῚ5 {Ππᾶῦ ἐπ ἀοἤπϊξο ἀνεϊο!ο θοίουο “Πρ τ᾽ 5που 
θ6 Ἰεῖε οαν ἴῃ Τλησ 151}, ἀπα {ππι8. πιαῖκο ἐἰνὸ το ἀουίης, 

οἵ Α. Υ΄. τποῦα πδἔα γα] ἃ8. Μγ06}} 858. τποῦὸ οοττοοῖ (ἤδη 

{παῖ οἵ ἢ. ἡ. Νοππῖβ ].ο.," 
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ς δὲ διαστείχει λιποφογγεν σύρδρομος ὄρῷνῃ 

ποσσὶ χαριζομένοις, σφαλερὴν ὁδὸν οὗτος ὁδεύει. 

ΕΝ Εν 

--μετὰ τοῦτο----“΄ αἴζον {παΐ,᾽ Α. Υ.; 

Β. Ὑ.--οοτγοοῦ. 

-- κεκοίμηται ----ἰς 5] 66 ροί," Α. Υ.; “15. ἴδ] πα 

5]66ρ,᾿ ᾿ὰ. Ὑ.---α γθὰ}]}ν βοοά τοπαονίηρ οὗ {Π18 τηοβέ 
Ὀδαα Ὁ} ᾿πιασο. Νοηπι5, ].ο.,} 

ὕπνον ἀναγκαῖον καὶ ἀμεμφέα Λάζαρος εὕδει 

φίλτατος ἡμείων ξεινουδόκος᾽--- 

Το Α. '. γοπάοιβ κεκοιμημένοι Ὀγ “{παῦ 5]ορῦ᾽ ἴῃ 5. 

Μαῖίί. χχνι. ὅ2, χχυ, 18,1 Οον. χν. 30, 1 ΤΊ6β8. 

ἰν. 15, ἕζο., θα ἐκοιμήθη, βαϊ4 οὗ Κ΄, Βέορμθη, Ὀγ “[6}} 

5166 ;"---πνου 5 οἵ σουμηοτξ Θβρθοῖδ!]ν ἔγοπι {πιὸ 1108 οἵ 
Ητπὶ ΠΟ ἴΟ1 5 ονθιοατηθ ἀθαίῃ, θδοασβα ΠῸ 18 ἴΠ6 

Ποβασυτθούίοη ἀπα {πὸ 1 ἴδ. 

Υοί, Δπουρὴ δ αἴομο “ θτουρας ἱπηπιονία!ν ἴο 
Ἰιριε {πγοαρῖ {Π6 ΟΌ5ρ6}᾽ [Π6 βρὶεἰξ οἵ [πὸ ἐπουσμι- 
[Ὁ] ἀπά πηοϑύ θαυ ποϑὲ πποπρ ἔπ ὨραίΠ 6 η5, βου σις 

οοτηΐονξ ἴῃ {πὸ {πουρ! {Παξ ἀθδῖῃ 15 ἃ 5]δθρ. 
ΣΩ. Δυοῖν γὰρ θάτερόν ἐστι τὸ τεθνάναι" ἢ γὰρ οἷον 

“ αἰζονῦ (818, 

ἊΝ τ δ᾽ ν ῇ δὴ , δε ν ν" δι 

μηδὲν εἶναι, μηδ᾽ αἴσθησιν μηδεμίαν μηδενὸς ἔχειν τὸν 

τεθνεῶτα, ἢ κατὰ τὰ λεγόμενα μεταβολή τις τυγχάνει εἐὐμεώτα, ἢ ἐγόύμενα με ἥτις συγ χαΨΕ 
- - - “ “- , 

οὖσα καὶ μετοίκησις τῆς ψυχῆς τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε 
, 

εἰς ἄλλον τόπον" 

ἀλλ᾽ 
ΠῚ “» ᾿ ΄ ἔχις" Ἂ ν : ΄ 

μηϑεν ρα, χυμασιον κερόος αν εἴη ὁ βάνα- 

Ν ν ἈΝ . ᾿ » , » καὶ εἴτε δὴ μηδεμία αἴσθησίς ἐστιν, 
-“ ᾿ γ, “ Φ»ν 

οἷον ὕπνο ςζ,) ἐπειὸαν τις καβεύδων μηδ ονὰρ 

᾿ τ - ΄ ἢΖ ’ ᾿ , δ Ἐ » 

τος.--- Εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θανατὸς ἐστι, κερδος ἔγωγε 
»πἋ 

λέγω" καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος 
΄ 

φαίνεται οὕτω 

Τῆδε 

κοιμᾶται. θνήσκειν μὴ λέγε τοὺς ἀγαθούς. 

δὴ εἶναι ἣ μία νύξ.3 
"ο 9. » 

Σάων ὁ Δίκωνος, ᾿Αχάνθιος, ἱερὸν ὕπνον 

γον. 12. 

---σωβήσεται----“Ὧδ᾽ 58}8}} ἀο ν}}, Α. Υ. ; 

8Π8}} τοοονον," ἢ, Ὑ.---ὐοίτον. 

ΤΠΒΕΟρΡ Εν ]δοὶ," ἀρκετόν, φασιν, ἐστὶν, εἰ χεχοίμηται, 

Δυὰ Νοπημβ,ῦ 

“6 

4 ᾿ " 3 τ᾿ῷ 'δο 4 "- » .- 

σωθήσεται, οὐκοῦν οὐ δεῖ ἡμᾶς ἀπελθεῖν. 
δῷ ἈΡΑώΣ ὅν ὦ 

Λάζαρος εἰ κνώσσει, σόος ἔσσετα;:---- 

γον. 18, 

-ὖὔτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει----" (Πδὲ ἢ 

μια βροόίκθῃ οἵ τακίηρ οἵ γτοϑὲ ἴῃ βοορ," Δ. Υ̓́, ; “ταὶ 

[6 Βρᾶᾷκὸ οἵ {πὸ ἐακίηρ οἵ γοβϑὲ ἴῃ βἰθορ," ἢ, Υ.--- 

Ὀούζου 8. τ ραγ 8. λέγει ; πα χοίμησις 15. Μν 6}} τοη- 

ἀοτοά “τακίηρς οἵ γοβϑὲ,᾽ βίποο κοιμᾶν 8 βαϊὰ οἱ ἕλχος, 

βλέφαρα, ἄνεμος, ἕζο. 

γεν. 14. 

--τότε οὖν----“Ἰδη 7268ι5," Α. Υ΄.; “τὨεὴ 58αϊὰ 

1 6βθὰ5 ἐποτοίονγο," Ἀ.. Ὑ.---ἰθὐεξον. 

1.39. 

3 Ἀροϊοκίδ 
Βόοοτ, 82, ". 
80. Ϊ 

5. ΘαΠΠΐπι. ] 
Ἐρίκτ. 10, Ι 
ὅδ, δπὰ 11. 

χυί, 679, 5. Ι 
ἅς, Ι 

] 
Ι 

4 Οοπμ. 
ΡῬ. 790. 

51, 4. 
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1 566 ποΐβ 
ΟἿ ΨΟΓ. 30. 

3 Οανγ5. 
ΨΙΪ. 205. 

“ Οὐν58. 
ΧΧ. 58. 

Ι] 5.1δπ.]. 
1, 11,10; 158. 

Ἰ χινῖϊ, 1, 54., 
᾿ ἄε. 

ΟἹ σὮ, ΥἹ!, 
31. 

γεν. 16. 

Εἶπεν οὖν Θωμᾶς---““ ΤΏΘη 5414 ΤΒοπιδβ," Α. Υ.; 
“ΤΠ οτηδ8 ὑπδιθίοιε 5814,᾽ ἢ. Ὑ.---ἰθοίίοι. 

γεε. 19. 

---Οἐληλύθεισαν---““ οαπη6,᾿ Α. Υ.; ““Παᾶ οοπμο,᾽ 

Ἐ. γ.---οονγθοί. 

γεν. 20. 

--ὡς ἥκουσεν----’ 85. ΒΟῸΠ ἃ5 8516 Ποαυῇ,᾽" Δ. Υ.; 

“ΠΏ 6η 85}6 μοανα,᾽ ΒΗ. Υ.1} 

ΓΑΒ 51:6 Πϑαγα᾽ σουἹὰ θ6 τηοσο Πἰ{6}8] {πᾶ “ ἃ8 
ΒΟΟΉ ἃ5.ἢ 

--ἰκαθέζετο---““ 5. 511, Α. Ὑ. ; ““γγὰβ βι{{1πηρ’,᾿ 

Β. Υ. 

ΤῊ Οὐδεὶς ππηρογῇ. 16 15 ἔσαθ, 1Π 1168. ΘΟἢ δ Πα Π ΘΟ 
οἵ δοίίοῃ, Ὀαῦ “ γγὰβ β ξη΄ ἄοεβ πο βθὲπὶ (ο βυὶ 
{1Π15 ῬΙαθο 80. νγ6}}, βθυιαρ5, 88 " τϑιπαϊπϑα βιτ{ϊπρ,᾿--- 
καθεζόμενος μεῖναι χιρόνον.3----ΤῊ 5 ΘΧΡΓΟΒ568 {πὸ Ἰηΐεη- 

ἄοη. οὗ [π6 ΟΥδαῖκ, ψ Β]10}} 15, {πὲ ΜΙΑΥΎ τνᾶ8 βι{{1Πρ’ 

ψΠοη Μανία Ἰοἴξ, πα [πὲ 586 οοποϊπιιοα ἐο 510 αἴζον 

Μανῖπα τγὰβ βΌμ6. 8516 γγὰᾶβ βι{{{πρ’ γθορὶηρ', 85 {ΠῸ 

Θαδίοπι 15 1 {Π6 Θαϑύ [Ὁ1 γυοη θη 0 ΠΟΙ ; ΝΟΠΠα5,3 

-ἐν δὲ μελάθρῳ 

ἐνδόμυχος Μαρίη μαστίζετο πενθάδι σιγῇ, 

οἢ ὅπ ἤοοι οἵ Ποὺ ροοι" Βομῃγοβίοδα ; 5π6 αἸὰ ποῦ, ἃ5 
Ἡομιογ ἢ βαγ8, 

κλαῖε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν λέκτροισι καθεζομένη μαλακοῖσιν, 
᾿ Ἑ ἢ ε 

θὲ ἐκάθισε κλαιοῦσα---ἐπὶ τὴν γῆν. 

γεγ. 92. 

᾿Αλλὰ καὶ νῦν---“Βυ 1 Κηον, ὑπαῦ ὄνθὴ πονν,᾿» 

ΑΟΎ. ; “Νενονίῃθ]εβ8 ονθὰ ποὺ 1 Κηον," Κὶ. Υ.- 
Ὀοίίον. 

--ῦτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ ----““ ψ Βαίβοονοι (που τ 1] Ὲ ἀβὶς,᾽" 

ΑΟΥ., “τμαΐῦ νι ῃαΐβοονον (πο 51Π|8}} δβὶς,᾿ ἢ. Υ.. 

ΤΊΙο ᾿παἀϊ!οαίίνο ἴῃ ΒΡ 5} ἀο68 ποῦ βθθηι [0 ΤΌΠΑΟΥ 

[ἈΠ Ὺ {π6 ατθοὶς βαθ] αηοῦϊνο ψ ἢ ἄν. ---΄ ΥΥ̓Παΐβοθνον 
ἴποὰ πηαγοβύ 5|ς,᾽ τσ, ρου μα ρ8, Ὀ6 Βοίίον. 

γεν. 296. 

κἂν ἀποθάνῃ ----“ [που ρ ἢ Πα νοι ἀοαα,᾽ ΔΑ. Υ.; 

“ὙΠουρι πο αἷς, Πὰ, Ὑ.---αἴοπο σουγθοῦ, 

Τῆο ΑΔ. Υ. πιθδηβ {παῤ “1 ἃ τη Βο]Ϊανο θοΐπρ 

ἀοαΐ,- τον θη ἀοδα :᾽ ψ Ποτθαβ Πὰν, Ὑ, τοπουβ ἐπ 6 

Οτοεῖκ, τυ Β]οΝ 15. ἐπα, Β6 {πᾶῦ θΟ]ΠἸΘν οί, 5}88}} Ἰΐνο, 

ον θὴ {που ἢ μ6 αἴθ ν ἤθη ἢ8 ΒΟῸΣ 18. ΘΟΠη6. 

γον. 27. 

-ἐγὼ πεπίστευκα --“1 Βο] ον ο,᾽ Α. . ; “1 Βαγα 

ὁ 866 ποίο 6 ]]αγοα,᾿ Τὰ, Υ᾽---ρουπαρ5 ποῦ 80 νν76]].Ὁ 

ΤΊο Οὐθοῖκ τπθᾶπ8 {πΠαςῷ Μαγίμα Πδα Ρο]Ἰονθα ἀπι1] 

{π6 Ριθβοηῦ {ἰπ|6, ἀπ ἐπογοίογο ἀἸὰ πον Βο]ΐονο; 

ΜΠ ΘΡΘὰ5 Τὰ. Υ. πιαῖζαβ μοι βὰν ὑπαΐ 56 πᾶ Βε]ονοά, 

1ΠΔῪ Ὁ Ἰαίο]ν, θυ 4068. ποῖ βὰν παῖ 8118 ποὺ ὃ6- 
Ἰιθνθά.., Νοπμ 81 ἀπἀουβίοοα 1ζ ἴῃ ἃ Ῥγθβθηΐ Β6Π86, 

-εἶπε καὶ αὐτὴ, 

Κοίρανε, γινώσκω, καὶ πείθομαι ὅττι σὺ κόσμῳ 

Χριστὸς ἀλεξικάκοιο Θεοῦ λόγος υἱὸς ἱκάνεις. 

ΤΙ ρου, τη αὐθοὶς Ἔχρυθββθβ 8ῃ δοίίοιι ἄομο, βε{164, 
ΔΟΘΟΠΙΡ ΒΗ 6, γ᾽ Β]Οἢ. 1π νου 8 ἀθποίϊπηρ: δοίβ οἵ 1Π6 
μη Π|κ πιστεύειν, ὁ ΟὨΪΥ Ὀ6 το πἀονοᾶ ἴῃ ἘΠ 5}. 
Ὀγ {π6 ργεβεηΐ. ἣὃὅ, ΟΠυυβοβίοῃι ἀμαουβίοοα ἰΐ 50 ; 
ἴον "6 βᾶγβ,2 ᾿Ακούσασα γὰρ, ὅτι, ᾿Εγώ εἰμι ἡ ἀνάσ- 

τασις καὶ ἣ ζωὴ, οὐδὲ οὕτως εἶπεν, ᾿Ανάστησον αὐτόν" 

ἀλλὰ τί; Πιστεύω ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, κιτ.λ.---δηᾷ 

ἐαγΈ μον Ομ, πιστεύεις τοῦτο ; λέγει ἐκείνη, Πιστεύω ὅτι 

σὺ εἶ ὁ Χριστός.---η6 το ἀθυηρ; οἵ {πὸ Δ. {πογοίουα 

ΒΘΘΠῚ8 Ὀοδί. Βυῦ θοίῃ Α. Υ. πὰ Ἡ. Υ. Ἰοβα {86 
ΘΠΙΡ 8515 οἢ ἐγώ. - 
-- ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος --- ““ ΠΟ. 5Που]α 

οοπη6,᾽ Δ. Υ. ; “ Β]Οἢ σοπηοί,᾿" Π,. Ὑ..--ὐὶρ λυ. 3 

γεν. 98. 

-ἀπῆλθε---“ 5ῃ6. ποῦ Ποὺ ψν,᾿ ΔΑ. Υ.; “316 

ψϑηῦ ἀνγαν,᾽ ΠΝ. Υ, 

ΤΠ τοπάουϊηρ οὗ Α. Υ. μιὰ ὑπο Τὰ. Ὑ. Ῥυθβοῦνοβ 

1η γνϑι. 40, “νγϑηῦ {Π 61} ὑγαν 5, ἴῸ" ἀπῆλθον, Β6ΘΠ18 

ΡΓΘίουθ]6. 

-πάρεστι---““ 18. Θ0π16,᾽ Α. Ὗ΄. ; “15. Βοιο,᾿ ΚΒ. Υ. 

-ουρθῦ, 

---καὶ φωνεῖ σε----“ ἀῃηᾷᾶ οΔ]]6 0 ἢ} ἴον {μ66,᾿ Α. Υ. ; 

“ἐ Δηα οΔ]]ο.ἢ {π66,᾿ Νὰ. Ὑ.---θοίίον. 

γον. 99. 

᾿Εκείνη ὡς ἤκουσεν ---- “ΑΒ ΒΟΟΙ ἃ8 816 ποανα,᾽ Δ.Υ͂.; 

“ ῃρη 516 Βοανῇ," ἢ Υ. 

ὙΥΠΘα. 5.6 πρᾶν νουα 6 ὅτε ἤχουσεν, θα ὡς 

ΟΧΡΙΘΒ565. ἃ 5ΠΟΥΟΙ {Ππη6 ἃ ἃ ποῦ τὰ ρ᾽ ἃ δοίίοῃ 

{Πδ8π ὅτε ἃπα “ψ ῃοη. ΤΠ|ι6 Α. Υ΄. τϑηάθυβ {Π6 τηθδῃ- 

ἴπρ οὐ τΤπι6 ατθοῖς ; θα {Π6 ἴονοο οἵ ἐκείνη αὖ {π6 ποδὰ 

οἵ {πὸ βοπίθποο 18 ἰοϑῦ ἴῃὰ οί Α. Υ, δῃπὰ Ἐ. Υ. 

“ΤῊ αΐ οπο, ἃ5 56 ῃδαυα,᾽ [6115 τπονο {πη οἰ πον ΑΟΥ͂. 

οὐ τ Ὑ. ; θὲ 10 15. ποῖ 80 ἤον τη ἢ 

-ἐγείρεται----καὶ ἔρχεται ----. 8116 ἃΙΌΒΘ --- Δ} Θ8Π16,᾽} 

ΑΟ. ; 516 δι] βο ἢ τη σουηοίῃ,᾽ Τὶ, Υ.---ἰροίίον. 

γεν. 80. 

-ἀἰὀν τῷ τόπῳ----““ ἴῃ ἐμαῦ Ρ]δοο," Δ. Υ.; ““1π {π6 
ΡΪδος," Τὰ, Υ.---ἰθροίίον. 

ΤΊ ἀνέϊοῖο ἴῃ ΤΠ] ]5}}, ἃ5. ἴῃ Οὐκ, Ὀθοοπθ8. ἀ6- 
πιοηβίγαίϊνα θγ θοῖηρ; ἀοΠηϊίο, 

γον. 81. 

--ὖντες---καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν----ἰς ΟἿ) ὙΧ6ΓῸ 

--δηά σοπηονίοα Πιον,᾿ Δ. . ; “γν Β]οἢ. ννοιο-τταπα 

ψ τ ΘΟΠ ΟΥτπρ’ πον, ας Ὑ.--θοίίον. 

11. 88. 

8. 566 (ἢ, 
Ὁ: 

4 560 ΨΟΥ, 
20, 32. 
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γεν. 82. 

ἋἪἫ οὖν Μαρία ὡς ἦλθεν----““ Το θη ΜΆΓΥ νὴα8 

οοπι6,᾽ ΔΑ. Υ,; “Ματῖν ἐμπογοίονο, νυ μθη 5016 σᾶπιο,᾽ 

ΒΥ. : 
ϑ'66 νοῦ. 29. Τῆοτο 15 σγοδίοι βίγθϑβ ἢ "ΠΟΘ Πἢ 

ἐμ δῃ οἡ ὡς---πηᾶ οἢ “ ἀηὰ 5αν᾽ {μδη οἡ ἰδοῦσα. Τῆς 

Οὐθοῖκ οοπϑίυιουοη ῬΆ5865 ΤΆΡΙΟΪΥ Οὐ ὡς ἦλθεν---- 
ἰδοῦσα αὐτόν, ἴῃ οτάον ἴο σοπιθ αὖ ομοο ἴο {Π6 ροϊηΐ, 
ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ: Ὀὰΐ {6 τοπάονπηρ ἴῃ 

ἘΠΡΊ5ἢ θοὶἢ ἰπ Α. Υ. ἀπά Τὰ. Υ'. 15 πθᾶνυ πὰ ον 
φοΙηρδτοα ψ ἢ {Π6 οὐ σῖπα]. Ηοτο α180 οὖν Βοθιη8 ἴο 
τηθδῃ “ὑπ οη,᾽ Ἰηβίοδα οἵ “ ἐπετγοίογο. 

γεν. 833. 
᾿Ιησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτήν ----““ ὙΥ 6 6815. ὑπογθίουα 

88} πον, ΔΎ. ; “1 68ὰ8 Ὁπογοίογο, ἤθη ἢ 58νν ΠΟΥ," 

Ἐ. Υ.---δελίον, ἴῃ ἐμαῦ 10 ἄταννβ π6 αἰξθπίϊοι, πΚὸ ὑπὸ 

ατθοκ, ἰο {πβῦ8. Βαΐ βε6 ρυβοθαϊπρ' νου 86. 
--ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι----““ πα στοαποά ἴπ {Π6 

ΒΡ 1, Α΄; κνγὰ8 βΥθδε]ν τπονοα ἴῃ 15 βρ νῦ,᾽ 
ΠΥ: 

Νοππαβὶ ἀπαἀονβίοοα 10 Πἰκὸ Τὶ. Υ., 

--πνεύματι πατρώῳ δεδονημένος---- 

ἃ ΤΠ ΘΟΡ ν]δοῦ,2 Βρθακίηρ οὐ οὰν ΤΟΚΡ, 5808, εἰς 
δάκρυα μὲν ἡ φύσις ἐκινεῖτο---ὁ δὲ Κύριος ἐμβριμᾶται τῷ 

πάθει ἐν τῷ πνεύματι, τουτέστιν, ἐπιτιμᾷ διὰ τοῦ πνεύ- 

ματος τῇ συγχύσει, καὶ ἐπέχει ταύτην---ἀἄνθρωπος γὰρ 

ἦν ἀληθῶς, κιτιλ. ΕΓ ν πιὰ. ἢ.1. σορὶοβ ΤΒΘορν- 

Ἰδοῦ, ἀπα 445, δριμύ τι καὶ αὐστηρὸν ἐνέβλεψε τῇ συγ- 

χύσει (ἔπεσχε τὴν σύγχυσιν 8. ΟἸινγβοβίοπι, 1.1.) ἵνα 

μὴ μετὰ δακρύων ποιήσηται τὴν ἐρώτησιν. Πνεῦμα γὰρ 

ἐνταῦθα νοεῖται, τὸ πάθος τῆς συγχύσεως" ἐμβριμη- 

σάμενος δὲ ἐτάραξεν ἑαυτὸν, ἤγουν, διέσεισε. Απά, ἃ]- 

Ἰαάίπρ ἰο ἐμ6 βθηβο οἵ πνεῦμα σίνοι ὈγΥ Νοηπιβ, μ6 
ΒΆΥ8, τινὲς δὲ πνεῦμα, τῆν θεότητα αὐτοῦ νοοῦντες, ἑρμη- 

ἐνεβριμήσατο τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει ἐν τῇ 

θεότητι, κιτιλ. ϑοιηθ σοπηπιθηΐαίουβ πὶ βοῖηδ οἵ 

{π6 ΟἹ« Ὑουβίομβ ἀπάογβίοοα ἐνεβριμήσατο ἴο πιδδῃ, 

Ἱποιθρυῦ βριτϊξα βὰ0; ΟΥΠΟΥΒ. ΤΟΟΚ Ὁ ἴῃ {Π|Ὸ 5686 
οἵ ἐταράξατο. Ἰθὰῦ βοοίης ἐτάραξεν ἑαυτόν [Ὁ]]Ονν8, 

6 ἢνϑε τηθδηϊηρςς “ΠῸ τερυκεὰ ΗΒ βριτἰξ,᾽ οὐ 
“Θμροκοα ΗΠ πιο ἢ, μ οι 15 ἐπαῦ σῖνοι Ὀγ ΤἼΘορν- 
Ἰδοί, ὅ. ΟὨγγυβοβίοι, δῃἃ ΕαΓΠν Πλῖι18, Β6θι8 ἴο θ6 

ῬτοίουὈ]ο, 

’ μά 

γνευσουσιν, ὁτι 

γεν, 85. 
᾿Εδάκρυσεν ὁ ᾿Ιησοῦς. ΤῊ ΐ8, {Π6 5!ιουοβέ, ἰδ γεῖ {πὸ 

τηοϑῦ ἰουο  π ς᾽, νοῦβο ἴθ ΠΟΪΥ ϑουὶρίατο, [ΙΕ {6}}5 
8}} τνὸ ποοᾶ Ἰκπον ; {παι ΠῸ 18 ὁπὸ οἵ Οὐν οὐαὶ 56 νο8, 

οἂν ατοαῦ Ηρ Ρυϊοβέ, Ηϊπιβοὶ δ τοπὺομοά τυϊεμ ἐλιὸ 

[6] ἸπῈ; οἵ οἂν Ἰῃ Πγτϊεῖοβ. Βαΐς ἀπὸ Ἐπ α δι “1 Εβὺ8 
ψορί,᾽ 18 οοἹ ἃ ἀπε Π1{6}688 σοπηραγοα 1} ἐδάκρυσεν ὁ 
᾿Ιησοῦς. “7 πϑῦ8 5Βῃ64 ἔρδγϑ,᾽ οὐ 83{1}} πιογὸ ᾿ϊτογα}]ν, 

“ς 58μ64 ἔθαιβ, (Π6 ϑανιοῦκ,, ψουἹὰ 06. ἃ θείζει 

το Πἀουηρ’, ἀπ ἃ Ἰηογ6 ἐο  ΐ ἢ ρ’ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟη. 

γεν. 86. 

Οὖν---“ ΤΏοη,᾽ Δ... ; ““Τποτγοίονο," Κ. Υ.--ὐῖρμε, 

Ψεν. 57. 

Τινὲς δέ---- Ληὰ βοιμο," Α. Υ.; “Βαῖ 58οπι,᾽» 

Β. Ὑ.---ὐῖρσμε. 

-τοῦ τυφλοῦ----“ οἵ {μ6 Ὀ]1π4,᾿" ΔΑ. Υ.; ““οἔ {πὲ 

ΒΠπὰ τηδη,᾿ ΚΝ. Ν΄---οοττοοῦ ; ̓ξ Δ] 465. ἰο οἷ. ἰχ., 

Ὀαῦ τη Α. Ὑ΄. τοδα8 88 1 ἰδ σοῦ {Π6 δγοβ οὔ {πὸ δ] πὰ 
ἴῃ ΒΈΠΟΙΆΙ. 

--ἷἵνα καὶ οὗτος--- {πὸ ὄνθὴ {Π|5 τηδη,᾽ Δ. Υ͂. ; 

“ αἶβὸ ὑπαῦ {18 τηδη,᾿ ἢ. Ὑ΄.--ὐὶ σις, 

ΤῊ σϑηογῖπρ οἵ Α. Υ., ψΒΙΟἢ ἀρροαῖβ δ ἢνβέ 
ἴο Ὀ6 ΠϊΐοιἉ], 185. ποῖ 80 ἴῃ γυβα]ϊϊέν. Εον ἰξ βαγ8, 

“ρου Ηδ ποῖ πᾶνε οδιβοα {πδὲ Ἔνθ {5 πιδῃ, ἷ.6. 

δνΘ {Π|18 ῬΟοΥ πηᾶπ, Βῃου] ἃ ποῦ πᾶνε ἀϊεα.᾽ ὙΠ οτθαβ 

{πὸ ατθοῖκ πιθὰηβ νυ παὺ Τὰ, Υ᾽. τπᾶκοβ ἰδ βὰν ; ποι ρἢ 
καί, “ ΘνΘηἢ ΟΥ̓“ 4150,᾿ ΘΟΠΙΟΒ, ἃ5 ἴδ πιιϑί, αἴζου ἵνα: 

[οὐ 16 οου]α ποῦ Ὀ6, ποιῆσαι καὶ ἵνα οὗτος, νι ΙΟἢ 15, 

πιονγονοῖ, {Π|6 τισι τη θα πὶ πος αίνθη Ὁν Π. Υ͂. 

γον. 58. 

-ἐμβριμώμενος --- στοδηϊης," Α. Υ.; “βυοϑῦν 
πιονοα," αὐ Υ. 

ΤῊ 8 Ῥ]ασο βοθιηβ (0 ἔδνουιν ἐΠ 6 ἰπἰγδηβιεϊνο τπθδῃ- 
ἴηρ; οὗ ταράττομαι αἴνοη ὈΥ͂ Βοπια ἴο ἐμβριμῶμαι ἴῃ 
θΟΓΩ {Π|8 νοῖβο ἀηὰ {πὸ ὅ3ι4 ; 8ὸ 88 ἴο τολὰ {πὸ 

ϑϑνα νϑῦϑο " βυθδεν τηονϑα ἴῃ βριὶτἰϊ,) ἰηβεέθδα οὗ “ τὸ- 
θυϊκοά Ηἰ5. 5ριυΐ,᾽ οὐ “σμοοκοά Ηϊμβο ,᾽ ὙΠ οτο 8, 
πιονγανοῦ, ΠῸ ΔὈΒο] αἴθ γθάβοὴ ὙὮΥ ἰδ πᾶν ποῖ θ6 ἔα κθὴ 
ἴῃ ἃ {ὐγδηβιςίνο 56 Π86 ἴῃ νοῦ. 53, δὰ πόσο, ἴῃ δὴ 

᾿αγδη δι εν Β6η80. 

--͵ἶἣν δὲ σπήλαιον ----’ ̓ ξ νγνὰ8 ἃ οᾶνο,᾽ Α.Ο Υ͂, ; “πον 

ἰξ ννᾶβϑ ἃ σανβ, ἢ. Υ. 

ΔΈ οὐπποῦ θ6 ]εἴξ ουΐ, ἃ5. ᾽ξ 18 ὉῪΥ Δ. ἡ. “Νον᾽ 

ΘΧΡΙΌΒ568 10 Ὑ06}} ; “ Ὀαζ᾽ νου ἃ αἰ5οὸ τόπον ἰδ, ὄνοι ἴῃ 

{15 ΡΙδοο. 

-ἰπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ ---- Ἰὰγ ἀροη ἴτ,᾽ Δ. Υ΄ ; “Ἰὰν 
ἀρσαϊηϑὲ 1{,᾿ ἢ. Ὑ.--ῦῖΥῃ 15. ποὺ δᾶβν ἴο ἀδοῖάο δθίννθθη 
Α. Υ. δυὰ ΒΕ. Υ.; θὰὲ Α. Υ. ἀρῥεϑδγβ τἱρὶξ. 

ἜἘπίκειμαί τινι ἀντὶ τοῦ βαρέως πρός τινα 

διάκειμαι" καὶ ἐπίχειμαι ἀντὶ τοῦ πλησίον τινὸς 

κεῖμαι. 15. Βαϊ Ἰ1ξ, ἀπ ἢς. οἵ ἰγόορβ, ἃ5 {ται θεν 

ἴῃ Χοπόρθοι δηα ἴῃ Ἡογοάοίαβ ; οἵ ποοοββιεν, απ οἵ 
ἀοοῦβ, ἃ8 δια. ἴῃ Ἠοιμον, 

σταϑμοῖὶν ἐχάτερϑε, θύραι δ᾽ ἐπέκειντο φαειναί" 

αἶβο οἵ “ἃ πδιμο,᾿ ΨΠΐΟΝ 18. “ἀρ θ᾽ οὐ πίνῃ, ἃ5 

καὶ μὴν τό γε ἀγαθὸν, τοῦτο τῆς φύσεως πάσης τῷ 

ἀγαστῷ βούλεται τὸ ὄνομα ἐπικεῖσθαι, ἴον ἐπίχειται.3 

᾿Επίκειμαι αἶδο ᾿ποδὴ8 ἴο “16 οπ᾿ 88 ἴῃ οἷν. χχὶ. 9, 

ἃ ἃ 

Ἰ ΤΏ σπι. 
Μακ. ". 1948, 
οὐ, Εἰΐκον, 

3 Οὐδενὶ], 
ὅ8, ν. 362. ᾿ 
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1 ΑΙ ΠΠΟΝ. 
Ῥ. 20, δὰ. 
Βοκκ. 

3 ΟΥτορ. 
γ᾿ 9, “0, 

3 

ἀδξ, 566 ο}!. 

1,134. 

ἵν. ὅ. Ϊ 

! 
Ι δῬΏ 55. 
1120, 

5 Ἠετῦδοὶ. 
531, 

«ΟΥΘΙ]αΙα νοῦ ψΠΠ ἃ 5ίοπο. 

ἀνθρακιὰν κειμένην, καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον" ἀπ ψΠΘΩ 

[0]]οννοά Ὀγ ἐπί 85 ἴῃ {818 ϑ81}) νϑυβθ, [Π15 ΒΊΘΔΠΪΠΡ: 

Β66ΠῚ5 5{1}] το 16 οθαν. Μοβί οἵ με ΟἹὰ Ὑουβίοηβ 
4:ν. ἀπαουβίοοα 16 π8; [Π6 (οἴπς ΘΒρθοι}]ν 15 
ὙΟΙῪ Εχρ]ἰο, ΟΛῊ ϑτλινὰ πελκλλ- 

ΓΊΔΛ ΛΘ ΠΕΈΛΚΟ, “«πὰ [δ οανθ] ννὰβ 
Τὸ 4}1] ἀδρεπαβ οἢ 

νυ Βθέμον {Π6 στᾶνο τγὰ8 πο οαΐ οἵ {Π| ρου ΡΘμἸο]αν, 
ΟΥ ἃ5 1ἴὲ οἴΐθη τγᾶβ, ουΐ οἵ {π6 Ἂρρδι 8146 οὔ {π6 τοοῖς. 
Ιηῃ οἰἴμον οαβ 1 ψουἹὰ Ὀ6 ἃ σπήλαιον, 1.6. “ πιδ 8 

ΜΙ ἢ ἢ Π45,᾽ ἴον ἄντρον καὶ σπήλαιον διαφέρει" ἄντρον 

μὲν, τὸ αὐτοφυὲς κοίλωμια' σπήλαιον δὲ, τὸ 

χειροποίητον. 

ΤῊΙ5 ραββᾶσο οἵ Χοπορθῃοη," Πονίθνοι, οἱ δὲ κατὰ 

τὸ στόμα δὴ ἔτι μόνοι ἐλύπουν, καὶ δῆλοι ἧσαν, ὅτι 

ἐπικείσονται ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ τε καὶ καταβάσει--- 

Β66ΠῚ8 [0 νοῦν {Π| το θυηρ οἵ ἢ, Υ. 

ΤῊυ5. Ποῦ 16 πρσηῦ Ὀ6. “ὉΡΟΠ,᾽ 85 {Π6 βογᾶνο, ἃ]- 

ἘΠοῸΡῊ ἃ σᾶνθ, ΠΥ Πᾶνα ὈΘΘΠ ΟἹ {Π6 ΠΡΡΟΙ 5οὁρε οὗ 

ἴῃ τοοῖ. Νοῃπαβ, ἢ.].,3 

καὶ χθόνιον σπέος ἦεν ἔσω γλαφυροῖο μελάθρου, 

καὶ λίθος ἀντιτύποιο φέρων μίμημα θυρέτρου, 

ἀμφιπαγὴς, ἰσόμετρος ἐρείδετο χάσματι τύμβου. 

Ιῃ Ἐλαυιρί 65, μουγθνοι, 

-Οἐπὶ γὰρ τῷ Κλυταιμνήστρας τάφω 

χοὰς χεόμενος ἔκλυον --- 

ἐπί τηθδῃ8 “ἀρομ,᾿ {6 τάφος Ὀοίπρ' ἃ ΤΠ θη ΟἹ 

ἃ ΒΑΙΟΟΡΠΔρΊΙΒ. ΘΟΠ ΔΙ ΠΙΠρ᾽ Π6 Δ5Π68 οὐ {πΠ6 Ὀοᾶγν οἵ 
[Π6 ἀοαα, ἀροῦν 16 ἢ ΠΠ αἰ Ἰοη5 τγοι οἴογθα , θαΐ 1η5 

Καπανεὺς προσῆγε λόχον ἐπ᾽ ᾿Ηλέκτραις πύλαις" 

ἐπὶ 18.“ ἊΡ ἴο᾽ οὐ “ ἀρδιηϑβῦ :᾿ 88 1η 

τὸ δεύτερον δὲ ποῦς ἐπαλλαχθεὶς ποδὶ, 

ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὶ στὰς, ἐκαρτέρει μάχῃ. 

᾽Επί ΜῈ ἀαῦ. 15 ποῦ νϑὺν ἔγθααθην ἰοαπα ἴῃ {Π6 
86η86 οἵ “ δραϊηϑβ ; {πορ}} 10 15 1π ὑπαΐ οἵ “νοι 

ἀρδϊηβί,᾽ “ ἃΪοπρ,᾿ “ἀροη,, ζο. Βαΐ {ποῖ Πὰν Ὀ6 

ἀοαθὲ ὁπ {Ππ6 βυθ]θοῦ, ἴῃ {Π15 5811} νευβο. 

γεν. 89. 

-οσλέγει ὁ ᾽Ιησοῦς----“΄ ο8ὺ8 5614, Α΄. Υ. ; “7688 

581{},᾿ ἢ. Ὑ.--ῸῸ οἰίον. 

γον. 40. 

--ἐὰν πιστεύσγς, ὄψει----“ 1 τ1Ποὰ που]άοϑύ Ὀο]ϊονο, 

Ποὺ 5μου]άοβε 566,᾽ Δ. Ὑ. ; “1 τΒοὰ Βε]ϊονο, ἔποὰ 

584} 866,᾿ Κ. γ.--οινο θείου. Τῆς Δ. Υ. τὰ {118 

0886, 18 Ἱποογγοοί, 

γον. 41. 

Ηραν οὖν----““ ΤΉ Θη {Π6Υ ἰοοὶς ἀτναν," Δ. Υ.; “80 

ὙΠῸ ν ἴοοῖς αννᾶν,᾽ Κ.. Υ᾽.----θοίξοι, 

---ἄνω----ρ,᾿ Δ. Υ.; “ὑρνατα,᾽ Ἡ, Υ.---ὐθλείίον, 

γεν. 42. 
᾿Εγὼ δὲ ἤδειν----““Απὰ 1 Κπον,᾽" ΔΑ. Ψ.; “Ὑ61 

κΚηον," Κὶ. Υ.---θροίϊον. 

“ου {Π βαῖκο,᾽" ---“πιυ!δαας,᾽---  βέαπα δγουηᾷ," 

Ἐ. Ὑ.---ἰθροίίον {μὰ Δ. Υ.. 

-- ἵνα πιστεύσωσιν -- ““ὑμαῦ {πον τηᾶν θε]ϊονο,"ἢ 

ΔΟΥ. ; “ἀμαῦ {π6ν πρ ῦ Ὀο]ϊονο," ΠΟ Ὺ. 
ΤΊ ον Ίβοιβ Πθυα Β6θπὶ ἴο πᾶνο ὈγΌΪΘη ΓΠΡΟ ἢ 

{Πποῖν γα]θ, νεῖ, ρ. νἱῖ., οὐ ομδηρῖπρ “τα ρα τ᾽ Ἰηΐο 

“πηδγ᾽ ἴῃ ἀδροπαθηϊ οἰαιι885. οὗ {πὸ ριθβοηΐ οἱ" {αὐ} 
{τη6. Ἵνα πιστεύσωσιν ᾿'ἃ8 ΠΘΙῈ ῬΓΘΟΙΒΟΙν {Π6 Β8Π16 
ΠΊΘΔΠΙΠΡ᾽ ἃ5 1η Ψ6}. 1, ἃ οἢ.. Ιχ. 88, χ, 58, ἧτο. 

Τὴ {Π|18 νϑβιβο 16 πιαβῦ τοί ἴὸ {Π6 Ῥγθβοηῦ οὐ {π6 

ἐαῦαχα, βίποθ ον ΠΟᾺῸ Πα ΟὨΪΚ 1υδ8ὲ ΒρΡο θη {πὸ 

ψουβ ΜΉ Ηδς βα]α {πα {ποὺ ταϊρηῦ Ὀο]ϊονο. 
Οὐρθηΐ Βρθακκβ οὗ 10 88 τῶν μελλόντων λέγεσθαι ἐν τῇ 
εὐχῇ. ΑΒ [815 νὰβ ἴΠ6 ΧΡ βοὴ οἵ οὐν ΒΑ του ΕῈ 
Ὁποὰρμΐ, Ἰηέθη το, οὐ ΜΡΊ8 ἢ δ [Π6 ἔϊπηθ, ΝΟΠΠ82 51. 169. 

ΘΠ ου5 ν6}]} ἵνα πιστεύσωσιν Ὀγ ὄφρα νυ ῖ0} ὑπ ορίαζινο. 
ἀλλὰ χάριν λαοῖο παρισταμένοιο πιφαύσκω, 

ὄφρα κε πίστιν ἔχοιεν ἀρείονα μᾶλλον ἀκούειν 

ὅττι σύ με προέηκας-- 

ΤῊ τοπμαουϊηρ οἵ Δ. Ὗ΄. ὑπογυίου ἀρρθᾶνβ Ὀεβί. 

γον. 48. 

Καὶ ταῦτα εἰπών ---““Απὰ νοη δ ἔπὺ8 μὰ 
ΒΡ  κθη,» Α. Υ. ; “Απᾷ ψπθὰ Ηο μα {ππ8 Βροῖκθη,᾽ 
Ἡ.. γ.---θροίθον τη γίμπι. 

---ἐκραύγασε----“ Ης οτἱεᾶ,", Α. Υ.; “Ηδ6 οὐοᾶ 
ουἱ,᾿ ἢ. Ὑ.-ποιηοῦο οογγθοῦ. 

γεν. 45. 

---οὖν ---- ““ {πογοΐοτο;,᾽) -- οἱ ἐλθόντες --- ““ ψ ]οἢ Ὠδά 

οοΙη6;,᾽---καὶ θεασάμενοι ----““ δια 566η,᾽ Κ.. Ν.---ὐλοίίον. 
Ηρ ἴπ6 ονίβουβ ἅτ τρηῦ ἴῃ {Π6}" ὁ οῖοθ οὗἉ 

(6η56, θα “παάἀ᾽ 5Βῃοι]α 06 τορθαίθα νθίουθ “ βθϑῃ. 

γον. 47. 

---οὖν----« ΤΊΙοη,᾿. ΑΟΚΥ.; ““Τ)οιοίονο," 0 Ν.--παιρι. 

--τί ποιοῦμεν----“ ψιμαῦ ἀο ψ ἢ" Α. Υ.; “ναὶ 

416 μὰ ἴο (ὁ Ὁ Π. γ΄. --οιηποῖ Ὀο(ίον. 

Νομπιβ ἢ.].---τί ῥέξομεν ; πᾷ π᾿ ΒΟΡΠΟΟΪο8, 

τί χρὴ ποιεῖν, γυναῖκες ;5 8 Ἰχδοηίη, 
ῃ ΄ «4 8δ. 

τί ποτε ποιήσεις ; ἤ τ, ττἢ 

Βαῦ ἴῃ οὗτος, τί ποιεῖς 5 16 Ἰηρᾶη8, “ψ ῇηαῦ ρί ὕπο . χίβοι, 
ϑαρ, 008, 

ἀθουΐ ὕ᾽ 
-ὅτι οὗτος ----““ ἴον {18 τηδη,᾿ Α. Υ'. ; “βϑεϊῃηρ; 

[8185 τδη,᾿ ᾿ὰ. .-τῖβ ἃ βορὰ ρδιαριναβα οἱ {16 

οὐἹρὶπ]. 

γον. 48. 

---καὶ ἐλεύσονται ----“΄ Δ ἃ 5118}} σοπιο,᾽ Δ. Υ', ; “ δῃὰ 

{011} οοπηο,᾽ ᾿ὰ. Ὑ.-οιῖρη; δὲ Ἰοᾶβ ἴῃ {π6 ῥγοβοηΐ 
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βίαίο οὗ {π6 Ἰαηρααρο. θαῦ {Π6 {πὸ. τ} “ 1} 15. ἃ 
τοιιηδηῦ οἵ {6 Α. ϑαχ. ὈΥ̓́}16 βοιῃθεϊπηθβ πβϑᾶ ἴῃ {Π6 
8816 6886, ΜΠ ἃ Τηθδη]ηρ οὗ “Μ1}},᾿ ἀπὰ ποῦ ἢ 

ΟὨΪν {μαΐ οἵ ἀπ πποουίαϊη ἐιΐαγο. 

γον. 49. 

Εἷς δέ τις---“ ΑΛπὰ οπα οὗ ἐποπηι,᾽ Δ. Υ.; “ἀπά ἃ 

οογξαϊη οη6 οὗ {π6πὶ,᾽᾿ ἢὶ. Ὑ΄.--τοουτοοί, 

--ἀρχιερεὺς ὦν---“ θοϊηρ, ἐμ μὲσ γρυῖοβι, Δ. Υ.; 

““Ῥοίηρ; ΒΙρῖν ρυῖεϑι,᾽ Β.. .---θοείον. 

γεν. δ0. 
---οὐδὲ διαλογίζεσθε ----““ πον σοηβι ον," Α. Υ. ; “πον 

ἄἀο γε οοπδίαον, ᾿ὰ. Ὑ.-- ἢ}. στθαΐου. ΘΠ ΡἨ8515, 

Β0 166 το {Π|6. οἰΓσατηβίδῃοθ. 
Βαυΐ 10 τηῖσθξ θ6 αβικοα 1 “ ποιῦ μον νου] ποῖ 6 

ῬτΘίουθ]6 ἰο “ποι ἴῃ {118 Ῥ]δοθ, βϑοῖηρ “ ποί᾽ 1π|- 
ΡΠΙΘα ἴῃ “ ποι ϊη τ᾽ οοπιο8 θοἴογο ; πὰ 1 50, {Π 6 ψ Ὲ} 
ἃ 86 ΠΔ]ΟΟΪΟῚ Αἰτον “ αὖ 8]}.᾿ 

γεν. 81. 

Τοῦτο δέ----““ Απᾶ {}15,) Α. Υ.; “Νον {18 ἢ 

ΒΡΆ ΚΟ," Β.. Υ΄.---θοίξεν. 

γεν: θαι 
--ὐπὲρ τοῦ ἔθνους ----““ποῦ ἴον {πᾶὖ παίϊοη,᾽ Α. Υ.; 

“ἐηοῦ [ον {πὸ παίίοη,᾽ ἢ. γ.---ὐοίίον. 

--ἀλλ᾽ ἵνα καί---“ θὰΐ {παὲ 4]50,᾿ Δ. Υ.; “Ῥὰΐ 

αἶἰβοὸ {παᾶ|,᾿ Τὰ. Ὑ.--οὐὶριῦ, ὅ'6θ. αῦον {Π6 ποίθ οῃ 
γον. 957, ἵνα καὶ οὗτος. 

--ἵνα---συναγάγῃ εἰς ἕν----ι. {μαὉ ἢδ βου! σαίμοῦ 

τοροίμον, Δ. Υ. ; “ τΠδὲ ἢ πϊσιῦ σαῦμον ἑοροίμον,᾽ 
πον. 

Ἐὸν “ 8[ιου]α᾽ ἀπά “ πη ρΐ,) 566 {π6 ποῖ οἱ οἷν. {ἰ]. 
106. “ΜΙρΝ 15 θοϑὲ ; "βου α᾽ ̓πη 0} 168. ἃ ἄορτοο οὗ 
Δα ΠΟΥ ὁπ {Π|6 Ρατΐ οἵ δϊπὶ {Πα βαγ8 1ξ, ἃ8. ψ6}} 
ἃ5 8 ΟὈ] αὐίοη ἀμ ἀαΐν οα {Ππ6 ρα οἱ Πΐπ ἴοὸ 
ψΠοπι 1Ὁ 18 5814, ψ Π]οἢ 15. ποῦ ΔΡΡ]ΙΟΔ0]6 ἰο ΠΗ μ 

ὙΠῸ αἰά 4}1 οαξ οἵ ἔγοθ, ππιπουϊοα ἰονο ΤῸγ 8. 

--  καίμον ᾿ηΐο.᾿ ἢ, Υ᾽.----ὐθοίίον {πδη “ καίμου ἱη’ἢ 
ὍΓΆΑΟΥ͂. 

-τὰ διεσκορπισμένα----““(Πδ γγογο βοαιίογοα,᾽" ΑΟΥ͂,; 

“δῦ τὸ βοαϊίοτοα,᾽" ἢ, Ὑ..--οθοιξοι, ἃ8 18 15 ἴσιο πον. 

ΤῊ ς Ενδηβκο] Ἰδὲ, νἤοπ τυ εηρς, 561, Κ ἐΠαὐ ἀγὸ ; (86 
{γδΠΒ]αίουβ ΔαδρΕ Πρ, ̓ ξ ἕο {Ποἷν οὐνα ἔἶπηο, βαϊα, “ἐμαὶ 
νγοο.᾿ υΐ οοτηρ. τυφλὸς ὦν, 0. ἰχ. 9ὅ. 

γον. ὅ8. 

-οὖν---- (Ποη,᾿ Α. Υ΄.; ““ἐμοτγείοτο," ΕΗ. Υ.- 

Βοίίον. 

γον. δ4. 

--ἀπῆλθεν----““ ποπὶ,᾿ Α΄ Υ΄. ; “ἀερατίεα," ΚΕ... 

-- πο οοπηΐνν," Β.. Υ΄.---ἰς πρᾶν πὸ ν Προ," ΠΕ. Υ͂. 
! 

“το ἃ οἰέν,᾽ Π, . ττᾶγο 8}} ἱπηρτονθιπθηΐβ ἈΡῸῚ {Ππ|Ὸ 
ἌΣΥ.: 
-- κἀκεῖ διέτριβε----ς αηα {ποτα οοπεϊπποα,᾽» Α. Υ΄.; 

“ἐ δηᾶ ποτὰ ἑαυτὶοα,᾽" ΚΟΥ. 

Νοηπαβ, ἢ.}]., ὁππόθι μίμνε. Τῆς Α. Υ΄. τοπᾶοθυβ 

διατρίβειν, γΥ ΒΙΟἢ Θσσαγβ ἴῃ δ, Φοἢη δηᾷ ἴῃ 6 Αοΐβ, 

ὈΥ “ἴο ἐατνγ,᾿ “ σοῃζϊπιιο,᾽ “0 146,᾽ ἀπ “ἴο θ6.᾽ [πῃ 

οἷν. 11. 29, {ον τομᾶον 10 Ὀγ “ ἑαυ’ ἴῃ ρυθοῖβοὶν {Π6 
5816 Ἰηβίδησο ἃ8 [Π]8. 

γον. δὅ. 
- τὸ πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων.----“ Απὰ Π6 76 ιν 5᾽ ρ888- 

ον, Α.Ὄ Υ.; “Νον (Π6 Ῥαββονονῦ οὗ πς 6 ν8,᾿ 

ΗΠ. Ν., 866 ὅδ ποίθ οῃ οἷ). 1ϊ. 19---- τγὰβ πἰσ ἢ δ 
παπᾶ, Α. Υ. ; ““νὰβ πίρῃ," Β.. Ὑ.---ἰ νὰβ πὶρῖ 15 
ΘΠΟΟΡὮ ; “δ μδηά᾽ 18 "πη ρ] δα ἴῃ ἰϊ. 

γεν. 56. 

-π--καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων---ἰς ἀηἃ βραϊζα διποὴς 
{πομηβοῖνοβ," Α. Υ. ; ““ δηᾷ βαϊα διηοηρ: ἐΠιθπβοῖν 68,᾿" 

ἈΝ. Υ.---ὐοίίον. 

γεν. 57. 
“εδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 

ἐντολήν ----ἰ Νον Ὀοίἢ ἐπα οἰιϊοῦ ρυϊοϑὺβ ἀπ {ἢ ῬΠδτ- 
5668 Πδ4 αἼνοη ἃ σοιηπηδηπηθηΐ,᾽" Δ. Υ. ; “Νον {πὸ 

ΟΒΙοῦ ρυϊοβίβ ἀπ {πὸ ῬΠδνῖβθοβ," ΒΥ. 
Ἡ. Ὑ. ομιῖῖβ {Π6 ἢγβὲ καὶ ἃ8. θοὶπο δα δρᾶ Ὀγ δέε- 

Ρίιθη. Νόοπο οἵ {πε ΟἹα Ὑ᾽ δὐβίοῃβ τθπᾶθν ἰδ, 
--ποῦ ἐστι----  ψ ΒΘγο ἢ6 πνεγο,᾽) Α.ὔ Υ. ; “νι οτα μα 

85, ἘΒυν;: 

ΕὙΥΒοτο μ6 ἡγοτθ᾽ 15. ἔμθ Δ. ἕαχοῃ Ὦρα μ6 Ρῷ γι, 
ΠΟ, ΒΕυΙΟΥ] ν ΒΡΘΔΙΚΙ ἢ ο᾽, Β66ΠῚ5 ΠΙΟΤῸ ΟΟΙΤΟΟῦ ; 51Π06 
ἴδ πηθϑ 8 “τ ΠΟῈ μ6 τρις 6. Βαυΐ Ἐ. Υ. 15. ἃ 
ΠΠΟΓῸ [ἰΐο ἃ] το μἀογῖηρ; οἵ πο Οτοοκ. 866 νοῦ. δ2. 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

γεν, 1. 

Ὃ οὖν ᾿Ιησοῦς---“ ΤΏΘη 7655," Α. Υ΄. ; “76β8ὺ8 

ἐποη ΒΥ. 

Ι͂η Δ. Υ. “ἐπ οπ᾽ ἰβ δὴ δάνουν οἵ ἔἰπιο ; ἴῃ Ἐ. Υ. τὲ 

ἰδ ἃ οοπ]πποξίοη, {πὸ “ Ἐπογοίουο᾽ Ὀν νμΐοῖ πο ο- 

Υἶβοῦβ ΒΌΠΟΡΑΙΪΥ τ μον οὖν. Απὰ ἱηαἀορά “ {πογοίοτο᾽ 

τσ ς Ρουμαρ5. θ6. Ὀοϊξου μοτὸ ἔμδῃ ὁ ἐποη,᾿ ν οὶ, 

βία σϊηρ γπογὸ ἰδ ἄθο8, Βοοπι8 ἴο σῖνο Π6 βοπέθησο 

ἴοο ἀοἰουμϊηθα ἃ βοηβ. [{ “ἐποπ᾿ 8 ἴὸ θ6 ἀπάοῦ- 

βίοοα ἴῃ ἐπδ βοῆβα ἰξ ᾿ὰ8 ποτὲ ἴῃ ἔπος ΔΑ. Υ., ἐμὲ 

βοῃίοποο που ]ὰ τοδὰ Ὀοΐίοῦ {ππ8: “ ΤΉοη, βὶχ ἀδγν5 
Ὀοΐοτα ἐμ Ῥδββονοῦ, {εϑῦϑ σα ἴοὸ Βοίδπδην ᾿᾿ 
ΝοΙΠ 5) ῬΔΓΆΡ ΓΆΞΟΒ ἴξ ψν 1} ὅτε--ς 

δύσατο Βηθανίην, ὅτε γείτονος εἶχον ἑορτῆς 
"» ᾿ .. ε 

ὃξ πάρος ἥματα μοῦνα λελειμμένα κυχλάδες ὧραι. 



104 ΝΟΤῈΞ ΟΝ ΤΗῚἙ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. [Ὁπ4». ΧΙΙ. 
τ- 

-ὃν ἤγειρεν ----“ ΠΟΠῚ Π6 ταϊβοα,᾽ Δ. Υ. ; “τ μοὶ 

Φεβὰβ ταϊβεα," ΒΥ. 

ϑοῖιο Μ55., ἀπά βοῖηθ οὗ (ῃ6 ΟἹ ᾽ Θυβίοῃϑ α.ν.; 
οτη “Δ Εβυϑβ.᾽ 

γεν. 2. 
᾿Εποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ----““ ΤΠΊΘγ6 [Π6Υ τηδάθ8 

μἰπὶ ἃ ΒΌΡΡοΡ,᾽ Α. .; ““δο {π60ὺ τιδᾶθ Πϊπὶ ἃ 

] ΒΌΡΡΕΥ {Πποι6,᾿ ἢ Υ. 

] ΤῊς Δ. Ὑ΄. οὐδ οὖν, τυ Β]Οἢ 85 ἃ ἀθβμῃιτα πηθδηϊηρ; 

Βοιθ. ΤῆοΥ πιδάς Ηϊπὶ ἃ ΒΌΡΡον ἔμθιθ θθοαῦβο ἤδ 
γγὰ5 ἃ ἔγοηἀ πα πα Ὀεϊονεα : ᾿ὰξ 1ῃ {Π|15. Βρ6018] 
ἰπβίαποο {Π6 ν᾽ τηδᾶθ 10 Ὀδοαιβα ΗΘ πα γαϊβοὰ 1 Ἀζαυιι8 
ἔνοπι {πὸ ἀθαά ; {118 Ὀεϊηρ; ΗΙ5 ἢνβύ νἱβιῦ ἴο οί πδην 
Αἰτον {Πα ονοπί. οὖν {Π6ῃ, 15. “Ἰϑιδαν,᾽ “ ὉΠου οἴου :ἢ 

Ὀυΐ “80᾽ ᾿Π]}]}165 {Π6 βᾶη6 {Π]ηρ’, Πα 866 Π18 0 881 
Ὀεβύ {{Π|1|5 ραθθ. ὃ. ΟὨυνβοβίοιη! αοίοβ {118 Ῥᾶββᾶρ8 
ἴμ5, καὶ εἰστιᾶτο παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ Μάρθα διακονεῖ, 

Αμπά Νοππαβ,2 

καὶ οἱ δόρπον ἔθεντο φιλοστόργῳ δὲ μενοινῇ 

καὶ Λάζαρος ἐσθίει. 

Μάρθα διακτορίην πολυχανδέος εἶχε τραπέζης. 

Εἷς δ᾽ ἣν δαιτυμόνων ἔτι Λάζαρος, ἶσος ὀνείρῳ 

] πασιφανής. 

| ΝΟΠΉ.5, 1Π ΤῈ ΠΟΙ ΠρΡ; δεῖπνον ὈῪ δόρπον, πα ον Βιοοα 10 

οἱ (6 ονθηΐϊηρ πιο], βοῦν ἰοῦ βαηβοί, Τ7Τ|16 

ἴθ “ΒΌΡΡΟΙ,, Πονγονοι, ΘΟΉνΟΥΒ ἃ αἸἨογθηῦ Ἰ4θ8 

ἔγοπ {πᾶς οἵἨ δεῖπνον, γν 160} τγὰ8 ΟἿΪΥ (Π6 ῬΥΠΟΙρΡᾺ] 

τηθ8] οὗἩ ἴΠς ἄν. Τὸ ννὰβ βΌΠΟΙΆΪΠΥ θαΐθη αἰξοι {ΠῸ 
Ποαῦ οἵ {π6 ἀαν, αἰΐοι βϑαηβοῖ, θα πού 80 Ἰαΐθ 88 

Κ ΒΌρΡΡον.᾽ Βαυΐ {Π6 Ι4688 οὗ ἃ “βιρρον᾽ 86 γοἰαῦϊνθ 
ἴο {1π16 Δ Πα ΘΙΒΙΟΠΊΒ ; 850 {Πδΐ ψ 10} τηοϑὲ ΤΡ ΒΗ η6 ἢ 

μι6 τθὰ] θαυϊναϊοηῦ οἵ ἐποίησαν αὐτῷ δεῖπνον 185, “πον 
τηδᾶς ΠῚΠ ἃ ἀἰππον.᾿ ὅ66 {Π6 ποίθ οἱ οἷ. χχὶ. 19, 

ΟἹ δεῦτε ἀριστήσατε, “ Θ0Π16, 84 Ὀγοαϊίαβι,᾽ Δη 4150 

{μ6 ΟἹά Ὑουβίομβ ἴον {Π6 1} το ηἀθυϊηρ οὐὁἨ {115 νϑυβα. 
5. Θοπατ, ἜΣΟΝΣ ΣΟΥ : τ ΤΠ ΘΟΡν]οῦδ τοιηδυβ, Τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς λαμβά- Ῥ. 732. 

γουσι τὸ ἐν τῇ τοῦ πάσχα ἑορτῇ τυθησόμενον πρόβατον 

-ἀμέλει καὶ τῇ πρὸ ἕξ ἡμερῶν, ἥ ἐστι ἐνάτη τοῦ 

μηνὸς, ἁβρότερον ἑστιῶνται, καὶ προοίμια τῆς ἑορτῆς 

τὴν ἡμέραν ταύτην ποιοῦνται, διὸ καὶ ᾿Ιησοῦς συνεστιᾶται 

εἰς Βηθανίαν ἐλθών. Ἡδτο, {ποη, αἰὰ ουν ΒΙ]οββοά 

ΤοκΡ θορη ΠῚΒ Ἰαδύ Ῥάββονον; ἃ ἔαοῦ ἡ Π10}} ρῖνοβ 

ΤΠΟΓῸ ΒΙ 5 ΠἸἤΠοαποθ ἴο ΗΒ νου 8 αὖ νοῦ. 7. 

γον. ὃ. 

---νάρδου πιστικῆς---- οὗ Βρ᾿Κοηαυα,᾽» ΔΑ. Υ. ; “ οἵ 

] Ῥὰτο βρικοπαν,᾽» Τὰ, Ὑ.--ὐὶριί, 

] Το Δ. Ὑ. ομβ πιστικῆς. Βὰξ ψΠοΙΠον πιστικός 
4 Βροῖρχ. , : Ν 

Ἔξ ΤΈΩΣ ΟΟΠῚ6 ἔτῸΠῚ πίνω ΟΥ̓ ἔοι πίστις, 86 το ἀθυῖηρ οἱ 
ἅς. 

, 
5. 869 {Π6 

Ι οἸά ψΨογβίοπβ 
᾿ἴοτ {πο ίγ τοι - 
ἀοτίης οὗ 

᾿ πιστικῆς. 

[Ἐ1: 11: 

6586Π06, 16 πηϑὲ παν θοοη γοῆποᾶ.5 Νοπηαβ,0 

-- Μαρίη δὲ μύρου θυόεντος ἑλοῦσα, 
Ἐπ ὑῶν, 

πιστικῆς τρία μέτρα φατιζομένης ἀπὸ νάρδου, 

Ἀν. ΜΝ, 15. οογτθοῦ ; θδοῦιβ ὄνθη {Π Ἰααϊά, |κὸ δῃ. 

μάρμαρον ἠέρταζε βεβυσμένον ἄγγος ἐέρσης 

ἠύκομος Μαρίη" 

ΝοΙου ὃ. Οὐ}}}, Κ΄. ΟΠ υγβοβίοπι, ποῖ ΤἼΘΟρ νυ Ἰδοῦ, 
ΘΧΡ]αΐη πιστικῆς ; ΕΓ γτηΐα5, 11.]., πιστικῆς, ἤτοι, 

ἀκράτου καὶ καταπεπιστευμένης εἰς καθαρότητα, ἢ καὶ 

προσηγορία τις ἦν τοῦτο μύρου. 

Τὺ {16 [Ὁ] ῖηρ; ραββαρο ἔγουι ὃ. ἘρΡῚρ δ λιι5᾽ νγὰ8 ἘΣ 

ποῦ τυ θη ὈΚ Πϊπὶ ἰὼ 51 {115 παυγαίϊνο, Ὁ 15. οὗ ἀπγτοῶρ 

Β0Π16 γα]6. Ηδ βᾶγβ, ᾿ἡλάβαστρον μύρου, βικίον 

μέν ἐστιν ὑέλινον, χωροῦν λίτραν ἐλαΐου. 

τὸ δὲ μέτρον ἐστὶ ξέστου τὸ ἥμισυ: ἀλάβαστρον δὲ 

κέκληται διὰ τὸ εὔβθρυπτον. 

γον. 4. 
-ὖ μέλλων --ἰ ΒΟ 5μου]α, ΔΑ, ,; “νῖοὰ 

ψγὰ8 δυουί,᾽" ΚΒ. Υ. 

ϑθοηρ Φ4ὰ5. ᾿βοαριοῦ σγοῦἹὰ ᾿θοῖναν ΗΒ Μαβίοι 
ψιῦμῖπ 116 τπογθ ὑπᾶπ ὑπθηΐν-ἴοαν Πὰν 5, “88 
ΔΡΟυ ἢ 15. ἃ Ὀοίίοι τ πἀθυϊηρ οὗ ὁ μέλλων (Πδῃ οὗ 

ἤμελλεν ἴῃ οἢ.. νἱ. 71, ᾳ.ν., {πᾶῦ τνὰβ βαϊα οἵ Δι688 

Ἰβοαυϊοῦ ἃ ὑγΠο]6 ὑνγοϊ νοιηοηἢ Ὀοΐονο {Π6 ονοηΐ ἴοοΪς 
ΡῬίδοο. 

γεν. 6. 

-ἐβάσταζεν --“ θαγ6,᾿ Α. ἡ. ; ““Ρ»υυ]οϊποα;," ἢ. Υ. 

ΤῊ 5. ἔθ Βο1.18 βία προ [ἢ {Π18. ῬΙδθο, ΔΙ ΕΠΟῸΡῊ 

ἅπαξ λεγόμενον ἴῃ ΤΙῦ. 11. 10, ἴον μὴ νοσφιζομένους. 

ΤῸ 18 θὰ ἃ ῬΙΆΡἤγαβο οὗ πὸ Οτοοὶς, ψ Π]οἢ. τπὰν γοῖ 
6 ἀπαογϑίοοα οὐθυννῖβθ. “ δυο’ οὐ “ΤΟΟΙΚ ἀννᾶγ,᾽ 

ψ υ]α τηθδη {Π|Ὸ 58 π|6 {Π]1Πη 6’, Δα ΒΘΘΠῚΒ. ΠΟΙ ΠδύαΓΑ] 

{Ππ8ὴ “ ρυμ)οϊηρά. 

ΤΉοβο νΟ ΒΊΟ8. 5661 [0 ἤᾶνο γ]ρηῦ οἡ. {ΠῸ 1} 5146, 
ὙΥ ΒΊΟΝ το παον γλωσσόκομον Ὀγ “ ΟΠοδύ,᾽ “ἸηοΠΘΥ -ΟΠμοδέ,᾽ ρῃγνκῖο, οα. 

"] ᾽ ΠῚ ᾽ " Τοῦ. Ρ. 08 ΟΥ̓ “ΒΕ }1η6,᾽ “Βου]πΙαπι,᾽ Δ. ὅδ. γΓογη.3 ἀν ἡἤλον 
Ἐν, ΜύμπζοΥ, 
5 ΤΏ], ᾿. 
“4, 55. ἘΠῚ Βὲ 

Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε .----“ Εὸϊ [Π6 ῬΟΟΥ 

ΑΙναΥ8. γ6 Πᾶνα," ΑΔ. Κ΄. ; “Τὸν {ΠῸ ῬΡοον γ6 βᾶνθ 

ΑἸνναγ5," ἢ. Ὑ.---θοῦίον σοηϑύνποίίοι ἴῃ ἘΠ ΡΊ 5}, 

γεν. 9. 

-διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν----“ ἴοΥ Φοδβ8᾽ Βαϊ," Α. 

“θροδαβο οὗ 7685," 0 Υ. 

ῸΥ [6 βαϊκζο οἵ’ μιὰ5. ἂὖ Ῥυθβοηῦ ἃ Ἰποδηϊηρ [ᾺΥ 

τη "6 ΘΟΠΙ ΓΘ ΠΘϑῖνο ὑμδη ἦ Ὀοοαιιδο,᾽ ἃΠ ἸΠ]}]168. ἃ 

οονίαϊη ἄορτοο οἵ αἰοούϊομ ν᾿ 10}. 18 ποῦ ΧΡ ΟΒΒ0α 1 

{118 οα86, βίποο {πὸ δον ννοηῦ “ ποῦ ἴον }658᾽ βαῖζο ;᾽ 

ΔΙΌΠΟΙ ΚΡ ἢ ἴῃ στρα] ν 1Ὁ ΟἾΪΚ τηθ8}}8 “ἴῃ {Π|6 τηαίίον οἱ, 

ὙΠ: 

Δ, βαχ. μα} Ῥω]θηδο)" Ριηζοη, 11. “(πο δανιοῦκ᾽β 

(μϊηρ5.. 1 νγο ἀβϑαπιο {Πᾶ0 “ 5αἸκθ᾽ 18. {Π6 8816. ἃ8 

Κ βα1κ,᾽ “880 116,᾿ ἃ “{Ὠ]ηρ.,᾽ ἴον 6 ναοῦ 8. ΒΆ|(68,᾿ 

ψουἹά θο {Ππ6 Ρυοδοηΐ οααϊνα]οηῦ ἴον {}18. Δ. ὅδχ. 

Ἰάϊοια. βαῦ 1ῃ {Π18. 686 “ βα|κθ᾽ Β5ῃοι ἃ δἰ ννᾶν8. 6 11 



ΟπΑρΡ. 

1 866 ποίς 
δ7. 9 ἢ, νἱ, 

3 566 ποία 
ἢ ΟἿ. χί. 90, 

31, δδ. 

ΧΙ].] ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊ ΘΟϑΡΕΙ, 

{16 Ῥ]αταὶ, 6.65. “ἴον ἶ5,᾿ “ἴον {πεῖν ϑακοι. Β.Υ.Ψ] 
“Βροδιιβο,᾽ ὑπουοίογο, 5. θοβί.} 

γεν τῦ. 
᾿Εβουλεύσαντο----“ σου οα,᾽ Α. Υ. ; “τοοκ οοὰῃ- 

86: ἘΠ .}0Ὲ: 

ΤῸ 18 ποῦ θαϑύ (0 ἀθοιάςρ θοίννθοπ {Π686 ἔτνο Ἔχρτοβ- 
ΒΙ0η5 Ψ ΠΪΟΝ Πᾶνα ἐΠ|6 βᾶπηο οἰγιποϊοσν. “ΤῸ σομπβα]έ, 
ν. δοί. “δοηβυ]ῖο,᾽ βθθῖη8 ἴο θ6 συμβουλεύω, ἀπά ἴῃ 

ἘΠ ΡΠ 5} ἰδ σθα αἶγοβ. ἃ Θ0Π1}}., ὁ ἃ ρουβοη,᾿ “ἃ ἔποπα, 
ὅο. Ηδῖὸ 1ὲ 15 ν. πϑοαΐ, πα γοπάθιβ νι 6}]} βουλεύομαι," 

Βίησθ ἴδ (068. ποῖ ἱπΡ]Υ {παξ {Ππ6 ῬΠΑΥΙβοο8. ἈἸνναν 8. 
ΘΟηΒα] 6 ἰοροίμον ; αὐ {πᾶῦ ἰοτὰ ὑπᾶῦ ἄν {πον 
Τουπιθά ἐμ Ρ]αη πα ἀε]θοναίθα ὁ ἴζ, εἰ {ἢ 6ι ἀἸοπο 

ΟΥ̓ Τοροί! οι, ἃ8. οσοαϑίοη. οἰενθα : οοπιρ. οἷ. χὶ. ὅ9. 
συνεβουλεύσαντο, ““ τοοὶς σοι 56} (οσοίμον," Δ. Υ΄. ἀπὰ 
ἘΣῪ: 

8... 1: 
---ἀκούσαντες--““ ΜΉΘ {πον μοανα," Α. Υ. ; “μὰν- 

ἴῃς μρανα,᾽ Κ᾿. Ὑ.-- ποι θείτον.3 
---εἰς Ἱεροσόλυμα ---““ ἴο ον αβα]θηι,᾽ Δ. Υ. ; “ Ἰηΐο 

Φεγυβαίθι,» ἢ. Υ.. 

Ηρα “το᾽ 185 θεβί. ΤΠδ πιυϊεϊαθ ποανρὰ οἱ ΠῚ5 
ΘΟΙΏΪη ς᾽ ]ΠΘη ΠῚ ννἃ8 γοῦ ἃ Ἰοῃρ; νὰν οἵ ; ῬιΌθΑ]Υ αἱ 
τΠ6 θοαὶ πηΐπρ; οἵ ἐμ6 ἀεβοθηΐ οἵ {πὸ Μοὰηΐ οἵ ΟἸΪνο8, 
μι} -ἀ-πλ}16, οὐ πποτο, ἔγοπι ὑΠ6 οἷν. “Τηΐο᾽ νοῦ] 
ἱΡ}]ν {πᾶς Ηδ ννὰβ δοίι!} }ν Θη θυ πο 1π αὖ {Π6 σαΐο. 
Βὰῦ {π|8 νγᾶ8. ποῦ {Π|ὸ οᾶβ6 ΠΘῺ ὕπο ν νοῦ ἰΟν ἢ 
ἔγοιη ὑΠαΐ σαίο ἴο πηθοῖ Η ηι. 

γεν. 18. 

-τὰ βαΐα τῶν φοινίκων ---- ὁ ὈγΆΠΟΙΙ65 οἵ ρα] πὶ ἐγθοβ,᾽" 

ΔΟ. ; κ θνδποΠ65 οὗ {μ6 Ρα]η-ἔτοοβ, ἢ. Υ, 
Το ἸλονΊβο 5. νΟῸ της ἴῃ το ἀουῖηρ ἐμ ἀοἴ, ἀὐί, 

θοίονθ “ ρᾷ]πη-ἴγθοβ :᾿ θα θο1ἢ {πον ἀπὰ Δ, γ΄, οαρλς 
ποῦ 0 πᾶν οπἰοὰ 1Ὲ οίογτα “ Ὀγάποοβ.᾽ Ῥα]η- 

{γ6 68 ΘΔ ἢ πον οι πανὸ Ὀ6θη Ρ] ΘΕ] ἀτοιηα Του ιβα! πὶ, 
ἃ5 {Π6 501] ἰ5. ποῦ βυϊο το {Πποη. “ΤῊ μρᾶ]πι-ἔγθοβ,᾽ 

τπογοίονο, ἔτσι νΒΐοἢ τὰ βαΐα νγοῖο [δίζοη, ὑγο ΤῸ 

ῬΙΟΌΑΌΙν ἃ ἴδνν οἵ ἐποβα ἔγθοβ, σρονῖπρ ΤΟ ΘΟ. Οὴ 
ἀπὸ Μοιηΐ οἵ ΟἸΐνο8 οὐ βούπονν ΠΟΥ ΠΟᾺΡ ἴῃ {πὸ ναὸν 
οἵ Δ Ποβαρμαῦ ; ἔγθοβ ψν6}} πόννὴ ἴο 8}} {πὸ ἱπΠ0]- 

ἰδηΐ5 οἵ Φουα βαϊοαι αὖ {πΠ6 ἔἶἰπηο, ἀηὰ ἰο δ. Τοῦτ Ηϊπι- 

861 ψῇοη πὸ ἸοΈ (π6 οἷἐν ἴον Αβία Μίπου, Ἧς 
{πογοίονο ἀθῆποβ {6 γάπο 68. οὐἨ {πὸ ΘΟ] Ρα]πι- 

{τδ68᾽ {π6 πιαϊετι6 σοι] πᾶν Ρ] αοκοα νι πθὴ κοϊῃρ 
[οὐτἢ ἴοὸ ποῦ οὐ ΠοκΡ. Νοππιιβθ Βθθ8 ἴ0 Παᾶγο 

ἀπ ογβιοοα ἰδ {ἸΠ8.; [Ὸν δ ΒΆγ8, 

ἤλυθον ἀντιόωντες" ἀπ᾽ εὐδένδροιο δὲ κήπου 

ἀκροκόμους φοίνικας ἐγυμνώσαντο κορύμβων. 

ΤῊῈ Οὐθοὶς ἁυίίοο ἴ5 πόσο {1} οἵ πιθαμῖπε; ἃ5. δ 18 

ἴῃ οἷν. χὶϊὶ, ὅ, τὸν νιπτῆρα, ὅζο., 4.Υ. 
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-π- εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου ὁ βασιλεὺς 
τοῦ ᾿Ισραήλ----ς Ὀ]οδβεά ἐδ {πὸ Κίηρ οὐἨ [βυᾶθὶ ὑπαὶ 
ΘΟ θΕἢ ἴῃ ἔΠ6 πδπης οὗ {πὸ Τονὰ,᾽ Δ. Υ΄. ; “Β]οββοα 
18 ΒῈ {{παῦ σοιποίι ἴῃ {Π6 πᾶηιο οἵ (πὸ Τιογὰ, ἐμ Κίς; 
οἵ 18.8.6], ΒΟ. Υ. 

ΤῊΙΒ. οἰδιαβθ 18. Οθν] αν θοϑὲ τοπαογοά ἴῃ Β. Υ. 
Τὴο Δ. Ὑ., βύυιου!ν βρθακίηρ, πιθᾶπβ {παᾶΐ “ νΒαΐονοῦ 
Κίηρ; οὐ Ιβγᾶθ] σᾶμηθ ἱπ {Π6 πδῖηο οὗἨ ἴῃ6 ΤΟ ΚΡ, νγὰϑ 
Ὀ]Ε5564 ; ψ μοτθαβ ΠΕ. Υ. τη ᾶουα {πὸ Οστθοὶς ἀκ Ραἰην 
ἃ5 ἴδ οὰπ 6 ἄομε ἴῃ ἘΠΡΊ5ἢ. ΤᾺΐβ, Βουνονον, νου 
θ6 Ρ]αίηον 8611, 1, κ᾽ τη ατθοκ, ὁπ τηϊσῃς βαῦ- 
5εξαξο “6116 Θοπη Πρ ἴον “6 {παξ οοπιοῖι." 8. Ομνν- 
ϑοβίοπη᾽Β ΠΟΤ] ἴον ῬΑ] ϑδιιη αν 5μουὰ θὲ τοδὶ ἴῃ 
Οτθεκ. Νὸ ἐγδπβ]αϊοη οἂπ 0 ἰζ Ἰαδιϊοα. 

γεν. 14. 
Εὑρὼν δὲ ὁ ’Ιησοῦς ὀνάριον---““ Απὰ 7658, νι δη Π6 

μαά ἰοηἃ ἃ γοιιηςς 855,7 Δ. Υ. ; “Βαΐ Ζοβιβ Βιαν]ηρς 
ἰοα Πα ἃ γοιιηρ; 455,᾿ ἢ. Ὑ΄.---θοείον. 1 

χαῖρε ἁγνὴ θύγατερ Σιὼν, καὶ πολλὰ παθοῦσα, 

αὐτός σου βασιλεὺς ἐπιβὰς ἐπὶ πῶλον ἐσάγει. 

πρᾶος πᾶσι φανείς----2 

Νοῦ 8}} {})6 ἔγθαιιθπέ πιθηεΐοπ οὔ ΒἸ ΡΥ] ἶπ6 νουθος ὃν 
Τμαοίδηζῖι5, οαη Ἰοδα ὁπ6 ἴο ριι στοαῦ [αἰ τ}ν ἴῃ τἢοβο. 

γεν. 16. 
Ταῦτα δέ---““ ΤΊοβ6. ἐπΐπρβ ἀπάογβέοοα ποῖ ἢΐ5 

αἰβοῖρ!ε8. αὖ ἢ ἢνβι, Δ. Υ.; “Νοῖν ἔμεβο εἰιΐπϑ 
[15 αἰδοῖ ρ]65 ἀπ ονβϑίοοα ποῖ δὲ {πὸ ἢγβε," ἢ. Υ. 

ΟὙθοὶς Ἰμνούϑιοπ 065. ποὺ αἰνναν8 Ὁ {η6 ἘΠ ΡΠ πὴ 

βίγο. ἢ, Ὑ. 18 τίσιν ἴῃ τοπάουίης δέ; θὰξ τι ϊβ 
Οἰδιδο πριν στὰπ θοιέου. {πυ5, ΚΝ Ηἰ5. αἰβοῖρ]ο5 

ἀπἀουβίοοα ποῦ ἐΠι686 ἐπ ΐπρ5 αἱ ἴῃς ἤτοι. 

γε ν, Τῆς 
-τἐκ τοῦ μνημείου ---- οαὐ οἵ Ϊ8 στανο," Δ. Υ.; 

“ουΐ οἱ {πὸ σνάνο," ἢ. Ὑ. --οὰπαοβεϊοπῦ]ν τίσι. 3 
---ἐμαρτύρει----  Ὀατο τϑοονᾷ," Α. Υ.; ““θατε νυϊξ- 

6655, "ἢ, Ὑ.---ΟὈἼἀθτοίζον.ἢ 

γεν. 18. 

---ὐπήντησεν αὐτῷ ---- χοῦ μαι, Α΄ Υ ; ““πποπὲ ἴο 
τηθοῖ δἰ, ἢ, Ὑ΄.--οὐῖσιε 5. τὸ {Π|6 56η8ο, τπουρσὶι 
ποῦ ἰϊξοναὶ], 

Νορπι,5 

οὗ χάριν ἀντιόων πολὺς ἔῤῥεεν ἐσμὸς ὁδίτης. 

Ὑπαντᾶν ΜῈ ἀαΐ. 18“ το πιθοῖ,ἡ Ὀὰξ ψ ἢ ἰπεοηζίοῃ, 

8041 {ποτ ον τ ἱε]} τηοξϊοη ; οὐκ. ἴῃ Ἐυτρίἀο5,} 

μολὼν δ᾽ ὑπαντᾷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. 

δηα ἴῃ ΧΟΠοροη,Τ ὁ μὲν οὖν Κῦρος---λΔἰ ναπηδήσας 
ἐκ τῆς ἕδρας ὑπήντα τε αὐτῶ" --- ὑτήντησε 
μὲν οὗ, οὐδὲ ἀνέστη. ΒΒ ψνῖτ τη κει. πμίο ἰὲ 

1 56ὸ ποῖξ 
οἱ ΟἿ. νἱ. δ, 
διὰ χί, 30, 
ἄς. 

3 Οτδο. 
ΒΙΌΨ]]. οἀ, 
ΘΑ]. ν. 745. 

5 5ρο ποῖο 
οἡ οἷ". νἱ. 3, 
δι ΟἿ. χί. 7. 

" δα ποία 
οἱ οἷ, ἱ, 10. 

51, γ8. 

“ ΒαρΡρΡὶ. 
308. 

7 Ονγν. 
Ὠϊες. νἱ, 8, 
1δ. 

ΤΟ, σον, 
ἰχ, 15, 



! 
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ΤΆΡΟΪΥ ΒΌΨΘΡΗΒ, 1ξ Β6ΘΠῚ5 ΓΑΒ [0 ΤηΘΔ ἢ ἴ0 πιθοῦ Ὧο- ᾿ Τῆς Πονίβουβ ἰηξοπ θα ῬγΟθΔΌ]ν ἴο τη οι αὐτός ὈγῪ 

τς Ποῖ, οΙ ἀο ΠΑ}, “ ἴο [8}} ἴῃ τ,’ 6.6. ἴῃ ΒΟΡΒΟΟΙ68,} ΚῬ. 1ἴβε! ῖ, Βυῦ “Ἰρβθ, νοι, ΠΚὸ αὐτός, του] 1ὰν 
νῦν δ᾽ ἀνδρῶν ἀγαθῶν ΡΙΌΡΟΙ ΘΠ ΠΑ5]5. Οἢ ὁ κόκκος τοῦ σίτου, οαπποῦ 6 

παιδὸς ὑπαντήσας, το πἀουθα “ Ὀγ 1{56]} ;᾽ 0115. 15, τηογθονοῦ, ἱπιρ] 164 ἴῃ 

Τη {π|5 18. γοῦβθ, Πουγανον, ἴΠ6 ΞΘη56 18. βϑί]6α “ δοπθ. ΤΊ]οτθ ἀοο5 ποὺ βθὲπὶ ἴο "6 ἃ πιο δΐ 

ὈΥ νεῖ. 18, ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ. Θααϊνα!οπύ [Ὸν αὐτός Γμ8ῃ “ Ὁ ;) ὄνγθα “ 1501 ψνουϊὰ 
ποῦ ἹΠΙΡΙΌΥν {Π|6 56Π86. 

γεν. 19. 

--ὠὀπῆλθεν---““ ροπ6,᾽᾿ Α. Ὑ.; ““βοπς ἀνναν," Κ. Υ. γεν. 95. 

Α΄. 15. Βι βΠοἴθπαν οοντθοῖ. ρχομαι ΔΟΟΟΡΪηρ; - ζωὴν αἰώνιον ---““ 116. οἴου μ8],᾿ Α. Υ΄ ; ““ οἴουμπαὶ 
ἴο 118. ΘΟ ΠΟ] ΟΘῪ 15. 5ΙΠΩΡΙΥ “ἴ0 πίονα Οὐ ΡΙὈΘΘοά,᾽ 11ς,᾿ Κ᾿. Υ, 

Πα ἴῃ αΥΘΘΚ ᾿ ΠΙΘΔΠ8 “ [0 Θ01ὴ6 ;᾽ ἀπέρχομαι, ἔπειο- ΑἸ, Υ, γϑαᾶβ Ἰγεϑέ ; “ δίθι 8} ἰβ ἃ θοῦ δῃ ἴῃς ἴο 
ἴογθ, 18“ ἴο τηονα [Ροπ],᾿ “ἰο βο.᾽ ΤῊΪ5. 15. ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ (ῃ6 οαάοποα οἵ [πὸ βοηίθποα ἐπδη “ ΠΠ6.᾽ 
τη 6 οθαν ἴῃ ΕΠΡΊ5 ὈΥ ἃπ δάνον οἵ ρίαθβ {|κ8 
ΚΕ ἈΓΟΙῚ ὉΣ “ΟΥΕΣ; ὉΠ: Υἱ 1’ ΠΥ: γεν. 26. 

-ὁ πατήρ---“ πῖν ΒαΙμον," Α. Ὑ. ; “τη Βδιπον;,"» 
γεν. 90. Β. Ὑ.---ὐἰριι. οἱ δθὸ ποῖο 

σαν δέ τινες “Ελληνες--““ Απά {Π6γ6 γγοῖ σουίδ! ἢ ὑετὸς 

ατθεκβ, Α. Υ. ; “Νον {πδγ6 ψνο 6 σον ἑαϊη Οὐ} Κ5,᾽} ῶΣ τς 

ἜΣ: --ἀλλὰ διὰ τοῦτο---- θὰ ἴον {118 οαπ86,᾽ Δ. Υ͂. ; 

“ΝΟ ἰ5 δείξουν {πῃ “ πᾶ. Αϑ τοραγᾶβ Ἕλληνες θα γοῦ ον {18 οαπ56,᾿ ΒΥ. 

ἴῃ 85 ῬΙαθθ ἀπᾶ ἷπ οἷ. νἱῖ. 85, βεὲ {π6 Ἰβαυμοὰ, “Ὑοῦ᾽ 18 ποῦ ἴῃ {116 Ἰδαῖος; πιογθονον “ θαΐ γε; 
ἐγθαῖίβο οἵ ϑαϊπιαβίαβ, Π6 ΗοΙ]οπίβίϊοα Ο. Ρ. 98, 54.» ΒΟ. 18. ΘΟΠΠΠΙΟΠ ἴῺ [ἈΠΔ1]Π1ΔΓ Ἰπύθυοοιιγ86, 15 Βύν οὐ] Ὺ 

ἀπὰ Ῥαπιβ ΗῸ]]. ρ. 102, 5Ξᾳ. ϑ0οι. ἃ ραββαρο 5 5ΡΘΆΚΙΠΡ, ἃ ἰαιίο!ορν ; δἴμοθ ὅΠ6 Οτθοὶς τρις θ6 
εἶ δ᾽ οσπῖι, (γ 15,2 ὅπλα λαμβάνεις κατὰ ᾿Ιουδαίων, καὶ Σαμαρειτῶν, Το Πἀονοα ΘαᾺΆΠ]Υ νν6]], “ θαὰδ ἔον (818 οαιβο,᾽ οὐ ἴῃ {Π6 

πους καὶ ἔβνων----πῶς κατακοντίσγς τὸν Ἑλληνα, ΘΟΙῚΡ. ψ 0} 56 η88 οὗ Π.. Υ͂. γοΐ ἴοι" {Π|8 οαιβ6.᾽ 

οὐ δια, μήτε κληδόσι πρόσεχε, μήτε ταῖς μυθώδεσι τῶν ἑλλήνων,5 Ὁ 
».88,54.. ΤΠΔΥ 5ΠΟΥ ἴΠ6 5686 1ῃ ΨΥ Β]Οἷ ὕΠ6 ἴοι π “Ελλὴν ν᾽Ὰ8 5 Ε ᾿ ον. ὧδ. ᾿ ΚΝ 

σπον νῆος, (ΘΚ ἢ ΒΥ ΠΙΔΏΥ ἢ ---ὖλθεν οὖν φωνή ---ἰ ὕποτο ΘΔ Π16 ἃ νΟΙΟΘ---ϑα 0, 
Α. Υ. ; “ἼΒοτο οᾶπιθ ἃ νοἱοο,᾽ ἢ. Υ. 

Δ ΘΙ. Τηε Πονίβοιβ χοῦ τἰσηῦ Ἰῃ Ἰδανὶηρ ουΐ “ 8αγίπρ," 

--ὠἀπὸ Βηθσαϊδά---“ οἱ ΒειΠκαϊαα,᾽ Δ. Υ΄. ; “ἴοι ὙΓΏ]Οἢ} ΠΙΆ ΪΚ65. ὅΠ|6 βθηΐθησα γοδα Ποανη]ν. 

Βειπβαϊάα," πὶ Υ. 

Η τα ἀπό τηᾶν θ6 τοηἀογοα οἰΠ οι “ οἵ οὐ “ΠἸΌΠῚ,᾽ γεν. 929. 

βθοίηρ: ΠῸ ἐκ [Ὁ]]ονν8. γβοϊαὐϊπρ: ἕο {Π6 βᾶπιο ἴονῃ ; θα) --λελάληκεν---“ Βραϊκιο,᾽ Δ. Υ'΄.; “ΒΔΓ Ν. 8ροίκθη," 
τὶ ὅδε ποῖο Θ]ν ἴο {Ππ|6 ΘουΙΠΕΥ ἰο ΜΒΙΟΝ. {116 ἴον θο]οηροα.5 ΒΝ. Υ͂.---οογγθοῦ. 
Ἐπ ΡΛΘΝ ὡς Ἢ Πα ἀπ πὰ ἀεβιγεα ἢ1η},᾽ Α. ' ; ““ρταγβᾶ ὙΠ τῦ. 

ΡΨ ον ας μεν, ---δι’ ἐμέ---ἰ  Ὀροασβα οὗ πιο, Δ. .; “(Ὁγ τὴν 
γον, 92. 56 |κ6,᾿ ΚΒ. Υ. 

Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς----( Απὰ 7658, Δ. Υ. ; “Βα 7655, Της λον βουβ το πον διά ἴῃ νοῦ, 9, Ὀγ “ θοοδιβο,᾽ 

Β. Υ.---"Πεΐζον. ταίΠοῦ μὰη Ὀν “ἴον ὑπ βακο οὗ, {κὸ Δ, Υ. ; μὰ 
-ὐ κόκκος τοῦ σίτου---“ ἃ οογῃ οἵ νπραὶ," Δ. Κ΄; πον θη Α. Ὑ. Πιὰ8 “ θϑοαιβο,, {Π|ῸῪ ὑναηβίαίς 

“ἃ ρταῖη οἵ ν]ιοαί,᾽ Κ.. Υ. ἐὸν {πὸ βαϊζο οὐ θα ἴῃ {1Π|8 Ἰπβίαποο {ΠῸῪ ΓΟ 

Α. Ὕ.ο βθοπι8 οουσθοῖ. “Α οογῃ οἵ ψῇραι 15 6. υπἀοιθίθα]ν τἰρηῦ; ὑπο Όν Ῥγθβουνίηρ [π6 ῬΓΆ]16] 

ΚΛΏΚΝΕ ΘΛΙΤΕΙΒ, ΔΑ. 8. ρώδσομο οοῃπ, θούννθοη {Π|6 ὕννο οἰδιιβοβ οὐ {π6 νουῦβο.ἢ βπρΣ τος 

ἈΠ 18. τον ἀπαοιβίοοα, 6.65. “ἃ ὈΑΡ]ΘΥ - ΘΟ ,᾿ 

ζο.; γοῦ “ βιδηππι Πᾶ8, ῬοΥΠαρ8, Οη6. οὐ σῖη ΜΙ 

ΚΛΛΠΚΝΚ ον νὰ ἈΚΚΑΝ. Βα ποιίοο {πὸ 
ΑἸ σοῦ ἀδ6 οἵ {Π6 γέ ϊο]6 ὁ κόκκος, “ἃ ΘΟ. 

γεν. 24. 

--αοὐτὸς μόνος μένει----““ 10 ΔΌΪΔΟΙἢ δ]οπο,᾽ ΔΑ. Υ.; 

“1 ἀὈΙ θοῦ Ὀγ 1056} αοης," ΚΒ. Υ. 

γον. 89. 

-- πρὴὺς ἐμαυτόν----““ αηΐο η16,᾽ Α. Υ͂, ; “ἀαπίο πην- 

8617, Β.. Ὑ.--ὐοιϊον. 

γεν. 88. 

-ποίῳ θανάτῳ ---- ψαῦ ἀοαι},᾿ ΑΔ. Ὑ', ; “ ν]ῇαῖ 

τ ΠΠ6} οὗ ἀραῖ},᾽ ᾿ς Ὑ,-ττιηοτο οουγοοί, 
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γεν. 84. γεν. 59. 

--ὁ Χριστός----“ ΟὨγτῖδι,᾽ Α΄ ; “186 ΟἈτῖβι," Ε..} --ὖτι---“ Βεσαιβα {πᾶϊ,᾿ Α.. '. ; ““1ἴτον {παι,᾿᾽ ΒΕ. Υ͂. 

ΝΣ ΤῊ Ἰλονίβοιβ ἃτθ τὶ σηῦ ἴῃ ῬΥΘΒΟΥΎ ΠΡ; {πο ΔΡΈΟΪ6. Τ8 που]ὰ θ6 θοίίον 1ἢ ἐπα Π ονίβουβ τοπαογοα τ 
δῃ οἷ ν 97, Ὀαΐογα “ ΟἨΚΙΒτ.᾿ [Γἔ οαρῦ πονον ἴο θ6 οπιϊἐτε4.} ΤΑ. Υ. διὰ τοῦτο Ὀγ “(ποτοίονο. Βαξ, Βανίηρ ἱπίτο- 
πὰ οἢ. ἱ, 41, ς Ν 
ὙΥπογο ἔπι ἀυοοα “ἴον {Π||5᾽ ἴῃ π6 ἢἤνβε βϑηΐθποθ, “ἴον {μα ' 

ἜΣ ἴοτ γεν. 8ῦ. τηθδηῦ ἴῃ ΔΠΟΐ ον 86 π86 οδηποῖ Μ06}} βίαπα ἴῃ ἴΠ6 

δχριστόε οὖν. μοη," Α, Υ.; “ Τβετείοτο,» Β.. Υ͂.--- βεεοπά. 
βοαον ον πεξίον: 

- καὶ ὁ--“ ον Βο,᾽ Α. Υ.; “ δηᾶ με,’ ΚΒ. Υ. δε, γεν, 40. ᾿ 
ΤῊ6 Α. Υ. οοπηροίβ, ἴὲ που! βοθπὶ παΐαγαγν. γοῦσασες τ ὯοΣ πῃ ἀονβίαπα,"} Α. Ὑ. ; “ἀπά 

ὁποιρι, {Π6 Ἰαΐίου ραν οὐ {Π|8 νϑῦβὲ ψἱ ἢ {Π|6 ἰουπηον, αμΔεογβίδηά, Β, Ἷ: 
Π π ξοιμοΒι Υ:. Νοππῦββ ἘΝ. Υ. 8 ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ θοβέ, Τηο Οὐθοῖκ πηθδη8, "6 

ὃς δὲ διαστείχει σφαλερῷ ποδὶ νυκτὸς ὀδίτης [8 ὉΠ πάἀδα {Ποῖ ονοβ, ὅζο., ἐμαῦ ΠΟῪ μου ὰ ποῖ 866 | 

πλάζεται ἀγνώσσων σκολιὴν ὁδὸν ὁππόθι βαίνει. Δη ἃ ἀπαουβίαπα, πὰ "6 ἐσηγονίοι, ζο. ὙΥ οτθδ {πὸ 
ο᾽ δοτμα, ΤᾺΘΟΡ γ δοῖῦ απαονοίοοι ἴξ βο, ὁ δὲ περιπατῶν ἐν τῇ Α. Ὗ΄. 566πΠῚ8 ἴο βᾶν, “Ηδ [8 ὈΠ παρὰ {πεῖν ἐγοβ, ἕζο., 

“που. ἀπιστίᾳ, οὐκ οἷδε ποῦ ὑπάγει. Απα 8. ΟΠνγβοβίοπις μι πεν 5μιου]ἃ πρ τες δηἃ ποῖ ἀηἀονβίαπά,᾽ ἕζο. 
ποις ἐκηυοίδα ἐπῖα οἴδπιοο ἐπα; ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ, οὐξ Ἵνα μή Βονουηϑ ΟὨΪγ ἴδωσι ; ἫΝ ἴῃς Α. Υ. ἐγδηβ]αἴοβ ᾿ 

οἷδε ποῦ ὑπάγει. ὙΤμ6 Μοπιρ., Αὐιηθπ., Ατᾶθ., ΕἸΒ., ἴδ 8 1 1Ὁ βονθῦπθα 1830 νοήσωσι. Βαξ 1ὲ ὅσεν ποῖ 

πὰ Θοοῦα., τοδὶ “ ἐον᾽ οὐ " θοσαιξο ἢ {πα να Ι κοῦ, ἀΡΡΘᾺΣ ΨΥ 86 ν ν. Βμου!ά τοη δον ἈΑῚ- πος ἀ- 
δ. Ἴμὸ ϑαμίά., ΘοΙΒ., 8ῖαν., βιὰ ψαῖρ., μανε, "δπα, (ἐγ ΒΕΪν ἴῃ καὶ νοήσωσι, καὶ ἐπιστραφᾶσι, καί, ἕο, 66 
μα ἐπαῖ, κο. Τὴὸ ὅ'γυ. ἀπᾶ Ῥοιβ. τηᾶν θ6 τομαοτοῦ, Νοπηιβὶ ἀπαουβίοοα ἴδ ἴπ [Π6 βθηβο οἵ ᾿ὶ, Υ,,, δῦσα! 

“[ον μ6 παῖ, δηὰ τπ6 Δ. ϑαχ. [α8, “᾿ι6 {ΠὰὉ νγἱκ- ὀφθαλμοὺς ἀλάωσεν ἐμῶν ἐπιμάρτυρας ἔργων, 
εἰ, ὅζα. καὶ νόον ἰθυκέλευθον ἐθήκατο τυφλὸν ἀλήτην | 

-ἐν τῇ σκοτίᾳ---““ ἴῃ ἀαυ η6858," Δ. Υ. ; “ἴῃ {Π6 μὴ κραδίῃ νοέωσι, καὶ ἀθρήσωσιν ὀπωπαῖς, 
ἀαυκηοβα, ΠῸῪ. καί μοι ὑποστρέψωσι --- 

Εν τῇ σκοτίᾳ, ἰδ ποῦ ΠΟΟΟΒΒΡΪΥ ἃ ἀοἤπιίθ 56Πη- ΤῈ ἰβ αἴδο {μ6 βοηβὲ οὔ ἴπ6 Ηθῦτον, [58. νἱ. 10, 
ἴσπορ, ΔΙ ΕΠου ἢ {Π|6 ἀοἴ, ἀνεϊο]6. ρυθοθάθβ σκοτίᾳ, θα} “ΜΆ ΚΕ {π6 Ποανὲ οὐ ἐπὶ. βθορὶς ἴαξ, ἀπᾷ ἷ8. δαγϑ 
ἴξ θθοοπιθ8 ἀοἤηϊτο ἴπ ΠΡ] 8}} 1ξ “ἀπ᾽ θ6 ρυοῆχοά ἴο ἤθᾶνυ, ὡῃμᾷ Πἰβ ουθθ αἰπὶ (δπιθαν οὐ ἔατῃ Αϑι4ο) 

« ἀἀυ]ση658 ἢ Ὀεσαιβο ὑπ8 τὰ ἘΠῚ μ ἀῤ: ἜΤΗ Ξἢ ἢ βὶ ἾΣΣ9) Μη ὙΣΝΩῚ ΟΞ ΠΝ ΓΞ 
5. 866 ποίς ἈσΤΘΟ ἴῃ {Π|8 Τοβροοῖ. ἀπο Δ ΤΡ Δ τὴ ΠΣ ΎΟΝ ἡ ΗΝ ΟΡ Φ ΗΚ. ΤΥ ν τὴν 

ἀπὰ αρονεν᾿ ψΒΙΟἢ ΠΡμς ἢ ΤΙ οἷν. 1. “16 Τρ ἢ 18. οἰθαυν ἀ6- 2 ἈΞ τολένς Ρ γ πϑν, ᾿ 

ἢποά, ἀπὰ {Π|6ὸ δυέϊο!α 15. {που θίουθ σου ον υϑοᾶ; δ ἜΡΤΕΣ τς [18 μιϑαντὲ ἀπαἀογβίαμ ἃ, ἀμ πὸ ἕατῃ ἀπά 

θαὰῦ πόνο, {Π18 βεπίθποθ καὶ ὁ περιπατῶν, ὅζα., βοομιϑ ὦ ἢν] Μῖπι. | 

ἴο Ὀ6 ἃ σϑόποιαὶ γα βίαια ἴῃ βαρροτέ οἵ {Π6 βρθοϊαὶ 
τηθδηΐης οἵ {Π6 ρῥγοσοάϊηα οἴδιιβο, “νας ἹΠ πη6, ἐάσῃ ὰ γεν. 41. Ι 

θ6]ΐονα ἰπ ππθ, Μ Ἀ1]6 γα πᾶν Π6 Πα ,᾿" ὅτο., “ἴον ὸ τος εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ---- ὙΠ α. ΠΟ 58} δι ΒΊονν 

{Παὲ νγ κου ,᾽ ὅσο.-τβαϊ σθηθυα]]}ν, οἵ παΐαγα] οὐ οἵ δ ϑρᾶκο οἱ ἐνὶ, ΑΟΎ.; Κ ν θα [6 δανν Πΐ8 ΒΊΟΥΥ ; 
ϑρί᾽υεἰταα] Δαν κποβδ. πὰ 6 Βρᾶῖ οἵ μῖπι," αὶ. Υ,. 

Τῆς βοηβ6 οἵ {Ππ|686 ὑννοὸ το ἀουη 58 15 ποῖ ὀχδοῖὶν 
ΨοΡ. 86. ἴΠ6 βαᾶπια ; ̓ξ ἀδροηβ. ὁπ ἔα ραῃοίυδέϊοη δηα δῃι- 

Ι - ζως τὸ φῶς ἔχετε--- “ΜΝ γα πιάνο Πρ,» Α.Υ͂.; Ρδ515. Το, Οτοεὶς ΗΔ υὲ τοπάογοά οἰἴ πον ὙΑΥ, 

“ ΜὨΐ6 γα πανο {πὸ ΠΙσμι, Β. Ὑι-ττοοντοοῦ. θα: τμ6 αἀάϊεϊοι οἵ “ νο᾽ ἴῃ ἀπο βεοομα οἴδυβο οἵ πὶ Υ, 

Το Α. Υ. υπᾶοιβίοοα {Π|8 ροποιαν ; ἔμο Β.. Υ΄. δ 18 ἈΠΗΘΟΟΒΘΆΓΥ. 
ΔΡΡΙΥ ἴδ τὸ τὴῖξ [την οἵ {Ππ| νγου]ά, ᾿ 

--ἶνα γένησβε---- “(μὲ γα τηᾶν θ6,᾿ Α. Υ͂. ; “τπαὶ γεν. 42, 

γ6 πιὰν Ὀδοοιηο,᾽ Ἀν, Ὑ΄. ---οουτοοί. ᾿ Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων ---“ Νονοτέ 6688 

«- υἱοί--.". οἰ] τοι, Α. Υ.; “50πη85," ΕΒ. Υγ.--- ἅπιοπρ; ἔμ οἰϊοῦ τΌΪοτβ, ἡ ΔΑΟΎ ; “ Νονογί 6} 655 ούθα 

φ Βοοποῖος σ Ἰγξ.δ οὐ {δ τα ]εγβ,᾽" Νὶ. Υ͂.---θοιίοτ. | 

το γε ἠδ ἀπεχθ νΞιῖ δᾶ ἀοραιεα," Α. Υ.; “ἀπὰ] ---οὐχ ὡμολόγουν ---ἰ ἀν ἀἰὰ ποὲ σοηίοβ. ἀΐηι," ] 

τ βοΐ κοο μ6 ἀορατίοα,» Βὶ, Υ.7---θοίίον.--- “ ἀπὰ αἰᾷ μἰάς μΐτα- ἃ. Υ.; “ἀμὸν αἰὰ ποὺ σοη ε88 1ὲ,᾿ ΚΒ. Υ.---θειίετ.5 ὀ᾽ 8δὸ ποίο 

Ἰοτοο ρΟΠ Α. Υ' ; “ἀπὰ Βἰὰ μἰπιθο}},» 11. Ὑ΄-ττθοῖτον. Νοπηιϑὴ ἀπαἀογβιοοί ἰξ 80, λ1. 170, 
“θιὰ μὲἀ6,᾽ Ἰαγ8 ὉΠΠΘΟΟΒΒΑΓΥ 5ιγ88. οἢ “ δϊάο ᾿ς 

“Ια τοδάβ θεζίου. 

πον , 
ἀλλὰ φόβον καὶ ζῆλον ἀλυσχάζων Φαρισαίων 

ἀν "τῷ ἐν ῈΣ 
ἀμφαδὸν οὔτις ἔφγνεν ἑὸν νόον .---- 



108 ΝΟΤῈΞ ΟΝ ΤῊΗΞἙ ΘΟΞἙΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 5“0ΗΝ. [ὕπᾶρ. ΧΙ]. 

1147. 

Ρ. 

902. 

Χ 

283, 

γεν. 48. 

- τὴν δόξαν--- “(6 ργαῖβα οὗ πιβη,᾽ ΔΑ. '. ; “πὲ 

ΒΊΟΥ [Πα 15] οὔ τηοπ,᾿" ἢ. Υ.----ϑϑο ποίθ οὴ ἢ. χὶ. δ4. 

γεν. 44. 

᾿Ιησοῦς δέ----“. 7 6515, Α. Υ.; “Βυϊ 7685, Β.. Υ. 

ποιιρλί. 

γεν. 45. 

Καὶ ὁ θεωρῶν ἐμέ---““Απά [6 ὑπαᾶῦ 566 0}} πηο,᾽ Α.Υ͂.; 

“«Απᾷ Βα {πα θϑΠο] ἀοίἢ της,᾿ Κ. Ὑ.--τϑϑο ποῖθ οἢ 

ἢ. ἴν. 56. 

γεν. 46. 

--ΐἵνα -- μὴ μείνῃ----ἰ  {Π|Ὁ ---- ἃὈϊἀ6. ποῖ, Α. Υ,; 

“ [ἢα---τοιηαὶη ποῖ, Πὰ. Ὑ.----ἰ τοπιαῖη’ τηὰν Ὁ θεβῖ ; 

γοῦ 866 ποίβ οῃ 6}. 1. 39. 

Βαΐ {πὸ ον βουβ βθθῖὴ ἴο πᾶνο οὐθι]οοϊθα “1 ἃμη 

ΘΟΠη6 ἃ ἸΏ ἱπίο ἐμθ μουν], Δ. Υ.., ἴον. ἐγὼ φῶς εἰς 

τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἃ5 {πον ΑἸ ΖΙ ἀπὶ {π6 ὅν οὗ 

ον, [π6 τεπάουηρ οἵ Α. '. ἴον" υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἶμι, 

οἰ. χ. 86. Ηρσια “{Π6 ὕπαο Τρ}, Ηδ {πᾶῦ βὰγ8 οὗ 
Η]πη5εΠ , “1 δπὶ ΤΗΕ [16 ῊὉ οἵ {π6 ψουν]α,᾽ οἢ. ᾿χ. ὅ,. 

ΘΟυ]4 ποῦ 5ᾶν, “1 ἃπὶ ἃ 11} δ᾽ ΟὨ]γ-ττοπθ οὗ ΠΠΔΗΥ :᾿ 

ποῖ Π ον 4065 {πΠ6 ατθοῖς ΠΡ ]Ὺ 10. 
᾿Εγὼ φῶς-- ἐλήλυθα 15. 5814, 10 Ἀρρδδγ8, δ᾽ βο αὐ] γ,, 

ΕἸ ἸΙρηῦ.---ὦ ἔποαιθηῦ ἸαἸοπ. νν10}} Δα] οὔ 68, ἃ8 6.8. 

ἐγὼ πρόφρων, τάλας ἐγὼ, τάλας, ὅτο., ἃπα ποῦ γὙᾺΠῈ 

ΜῊ ποὰη8. πὶ ἈρροΒι ΠΟ η, [αϊκοα Δ ὈΒΟ] ἴον οὐ δά- 

Ἰθοἴνοϊν, 6.5.--- 
οὔθ᾽ οἱ κατ᾽ οἶκον ἦσαν, ἀλλ᾽ ἐγὼ τροφ ὅς" 

ἡ πεσας ἐγὼ δ᾽ ἀδελφή σοι προσηυδώμην ἀεί." 

θα 1 παγδο, 1 5 βίον ; {κὸ θεοὶ θεῶν, ὧν ἐγὼ δη- 
3 Τίτη. 16, κ᾿ ΄ ΨΟΡΆ ΝΣ 5 
277. μιουργὺς πατὴρ τε εργῶν, οἵ ψῃῖο 1 δῖ 

" ρον 4. ογραίηρ [ὙΠ γ,᾽ ὅζο. ; οΥ,3-- 

οἰκτρὰ σὺ, τέκνον, ἀθλία δ᾽ 

δηα,1---- 

. ᾿ ἐγ 
4“ (ὰ. σοι. 

ὡς μὴ παρέλθωσ᾽ αἱ κόραι, γέλως δ᾽ ἐγὼ 

ξένῳ γένωμαι τῷδε ---- 

Τὴ ἔποβο ὕννο ἰαδῦ ΘΧΆΠῚΡ]65 {Π|ὸ Ἰηἀοῦ, νῦ. νου] 6 

τοααϊνοά ἴῃ ἘΠ Ί Βῃ. Ὁ. {πὸ ἀΠΠονοποο οὐ Ἰάϊοιι, ας 

ποῦ Ὀδοδῖιδα ἰδ 185 ἱπιρ]16ἃ τη (Π6 Οτθοῖς ; [Ὁ] ΘΟΠΙΠΊΟΙ 
ΠΟΙΠ8. 80. 8604] ἃ΄Ὸ ᾿πκὸ ῬΙΌΡΟΙ ποιη5. ΜΠ ποῦ {16 

ἢ 6--ττ- ἀοἴ, ἀγίιοϊα ἴῃ ἃ 51Π|1}ἃ 6ᾶ86, 6.5. ἐγὼ ᾿Ιωάνν 
δ Βδγ. 

χί!, 8, 16. 

5 σι. ΟοἱἹ. 
385, 

ἔπεσον, --- ἐγὼ ’Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου,5 ὅζα., ΟΥ̓ 

ὦ," ὅζε. Τ}8 

18 οἰθανν ργονοα ὈΥ 51 Π|}}1 Οᾶ8685. ἴῃ ΨΚ ΠΙΟἢ {Π|6 4 εἴς, 

. 
ὃς ΕἾ δνθη Πἶκα Ῥτόπομη. 841]. 6.6. ὅδ᾽ ἐκεῖν 

7 Οτοβέ. γέ, 15 866, 6.6.7 

ἐγὼ δ᾽ ὁ τλήμων τοιάδ᾽ ἐκπλήσειν κακά, 

ὁ (πα, θο1. ψγ]οἢι αἸΠἴογ5. 85 τ 0}. Ἰῃ 56Π86 ἃ5 1 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη ἔΓΌΠ1,5 
"7 γος ΨΥ Σ 

σπτουστανος ΕΎ ὦ, ποι γάς 

αἱ . ὦ φερόμαι τλάμων; 

10. 1391.. ΟΥ̓ ἔγΌΠ|,9---- 

ἔπαισε δ᾽ αὐτόχειρ νιν 

οὔτις, ἀλλ᾽ ἐγὼ τλάμων. 

Ιπ Π|κ6 ΤηηΠ6}, ὁ μονογενής 18 Ἰπἀ 664, “(Π6 δον οὗ 

αου;᾽ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ; ὈὰΓ Δ] Ποὰρ}} Ηδ οαπποῦ θῈ 
ἐᾷ ὅοη οὐ αον,᾽ Ηδ 15 πονθυῖμο]εββ “δον οἵ 60} ;ἢ 

80 υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι, Βῃοι] ἃ Βανα θεθη τοπαοιθα Ἰῃ 

οἷ. χ. 56, “1 ἃπι ὅον οἵ 605.) τ οΞ- 
Μοβὺ οἵ {π6 ΟἹὰ Νενβίομβ οἵ {15 4δ:}. νοῦβὸ α.ν. Ἐ ΧΥΙδ 87. 

τα, ν] Ὁ} συθαῦ ΘΠ ΡΠ 8815, “1 ΤΘΤΘῊΗΤ 8ΠῚ ΘΟπι6 ἰηΐο 
{π6 νον]α,᾽ ἀπα 10 Δρρθδ 8, "Ρ Ε]ν. 

-ἐν τῇ σκοτίᾳ---““ 1ὴ ἀΔν]τ685,᾽ Α. Υ. ; “ἴὴ {16 

ἀανκη 55, ἢ. Ὑ.---ὐθοῦζοι, ἃ8. {Π|Ὸ βριυιῦαδ] ἀδυτη 688 
Ε 566 
15 Ποῖα πιϑαῃί.3 δον, ΥΟΓ. 

85. 

γεν. 47. 

--αμὴ πιστεύσῃ ----΄ ἀπ Βα] εν ποί,᾽ Α. Υ. ; “ ἀπά 

Κθορ {πθὴὶ ποῦ," ΠΥ. 

Πιστεύσῃ, Δορογάϊπρ; ἐο Π.. Υ΄., 665 ἴο πᾶν Ὀθθη 
1ηἰτοάαοοα Ὀγ ϑίοριθη. Νοηηι8,8 

ὅστις ἐμῶν δέξοιτο θεόσσυτα χεύματα μύθων, 

81. 184. 

καὶ μὴ ἀσυλήτοιο νόου σφρηγῖδα φυλάξῃ, 

οὐ κρίνω ποτὲ τοῦτον ἐγὼ βροτόν.---- 

ΤἬΘΟρΡγ]δοῦ᾽ [ὰ8, καὶ μὴ πιστεύσῃ: ὃ. ΟΥ̓], ΝΑ, 
ΟΠ υγβοβίομῃ, πα Τα ἢν πλῖτι5, 4ο ποῦ ααοίθ {Π6 ψ’Πο]6 
οὗ {818 νϑῦβθ. ὅ66 {Π| {νη βΒ] []ου8 ἴον {Π6 ΤΠ ου]ηρ; 

οὐ {π6 ΟἸΙα Ὑοβιοηβ. 

4 Οοττῃ. 
Ῥ. 748. 

γεν. 49. 

Ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα----““ ἘῸΓ 1 Πᾶν ποῖ 

ΒΡΟΙΚΘῊ οὗ την861}, Δ. Ψ. ; “Βροδσβο 1 βραᾶϊα ποῦ οὗ 
την 86}, Ἀ.. Υ. 

ΤῊ5. 1 δου. 15 οἵ σοῦγβο τῆοτο ἱπἀοῆμϊίο {πᾶπ {ΠῸ 

Ρενῇ. λελάληκα, θα 10 γοϊαΐοβ ἴο ἃ πη 0}. ΠΘΑΙΌΡ ἀπὰ 

ΠΟΤ ῬΑ ΓΙΘΆΪΑΡ {ἰπη6. {Π8η ΟἰΠου {Π6 Ἰπ ρου, οὐ ὦ 

80". “1 βραϊκθ᾽ βθθη8. ἴοο ἰηἀοῆηϊίο ; οὐ ϑανιοῦκ 

τ ἴον 8 ἴῃ ΒΘΠΘΙᾺ] [0 411 16 μα βαϊάᾷ οὐ παὰ θθοη ἴῃ 

{πὸ μα ὶῦ οὐ βαγίηρ, ὰρ ἴο {πὸ {πιο Ηδ βαιἃ {Π|686 
νου β : ἀηα {Ππ|8 οδη ΠΔνΪν Ὀ6 το πἀονοα Ἰηΐο Ἰ ΠΡ] 15}. 

ΟΥΠου να {Ππὰπ ἃ8. Δ. . μὰβ ἄομπο 1. ΒῸΡ Ποτο ΕΠ 

ἐλάλησα ᾿νιὰ5 ποῦ ααϊζα {Π6 Βδ 6 8688. ἃ5. 6.5. 1 6]. ο, 

ΧΙ. 21, α.ν. 

Βα {πὸ Θπρμδ818 οα. ἐγώ 15 Ἰοβί ; “1, βοῃῇ ὁ) ἃἢ 
ΘΥΓ Πα, ἀπ ποῖ ἰο ἀο Μίπε οὐ ν1}}, 1 πᾶν ποῖ 

ΒΡοΚθη οὐ δίγβε!", ὅζο. 

--τμοι ἐντολὴν ἔδωκε ---- κ΄ ΚΟ 1η6 ἃ ΘΟΙΠΙΠΔΠἀπιθηΐ,᾽ 

Α. Υ. ; “μάνα πιὸ οοπιηδηδηηοη,᾽) ἢν, Ὑ΄.---οουγθοῦ. δ ὁ 866 ποίο 
Οἡ ΟἿ". ἵ, 7, 
δα ἀὔονο, 
νΟΥ, 4, 

γεν. δ0, 

- ζωὴ αἰώνιός ἐστι τι’ 18. 10 νου] δίῃ," Α, Υ.; 

“(15 νου αδιίηρ ΠΠ|0,᾿ ἢ, Υ,, 

ΤΠ, 45. 1 βίαπ 5. ἴῃ Ἰὰ, Ὑ΄,, βαϊῖ5. θέ ὑπὸ τΠγ{ΠΠὶ 

ἀπα σαύοποο οὐ {πὸ βοηίοποο, ΔΓ ΠΟ α ]ν {πὸ βάπηο ἰωπὰ 

οἵ αἰξογαύίοι ἴῃ Πὰς, ἀο65 ποῦ 40 80 νν6}} αὖ νον, 9, α.ν. 



σπᾶν. 

1 566 ποῖδ 
οἡ οἷν. ἵν. 18, 

3 566 ποῖδ 
ὁἡ οἷ, νἱ, δ, 
πὰ χὶ, δ, 90, 
82. 

5. ΘΟ, χν !, 
4; Β6ὸ ποῖο 
9 ΘΕ. ἱ. 10. 

Φ ΤΙ, ἵν. 
168. 

5 Οομτ,. 
Ῥ. 780. 

5 Ἠοπι. 

1 Ῥιαξ, 
ϑγτηρ. ἰ. 
αὐροβέ. ἱ. 1. 

8 Ῥιδίο, 
Οοηνίν. 145, 
Ῥ. 114. 

ΧΙΠ] ΝΟΤῈΞΚΒ ΟΝ ΤῊΞ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ. 

-- εἴρηκέ μοι-τ-ῖς 581 ἀπο πιο,᾽ Δ. Υ.; “Βαί! βαϊά ιν. ἀπάογβίοοα ἴξ “θοσαῃ ;᾿ οὐ “ δ ΒΌρΡΡεν {ἰπιὸ ;ἢ Ὀὰϊ 

απίο πιο, Τὰ. Ὑ.-πτιῆοτο οογτθοῖ, ρευμαρ8; γοῦ 1ὲ Νοηπαβὶ ᾿θᾶνοβ {Π| αιθϑίϊοη ΟΡ, 

τησϑὲ θ6. Ὀοτπθ ἴπ τηϊη, ἐπαΐ 88 εἴρω ᾿8 ΠῸ 1 801. 
{π|5 Ῥουῦ, δοῦ. τηδῪ ῬΓΟΌΔΌΙΥ Ὀ6 ἀϑοὰ ἴπ {Π6 β8θη86 οἵ 
(16 1 οἵ 2 δον. ἃ8 Μ}6}} ἃ8 6.6. ἀκήκοα, ὅτο.} 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 

Ψε. 1. 
--εἰδώς---“ς ΜΉΘ --- Κηον,᾽ Δ. Υ.; “Κπονιηρ,"» 

Β. Υ.---Ιείίον ;2 εἰδώς -ττια υυϊϑὲ,᾿ ποῖ; " Κηθν,᾿ 88. ἴῃ 

εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν,3 1.6. Ρετγοοϊνοᾷ ; 

ΜὙ6}} ἐχρυθββ8α ἴἰὴ---ὶ 
εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἷδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ 

θυμὸν, 

ἔσσεται ἦμαρ, ὅταν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ 

καὶ Πρίαμος, καὶ λαὸς ἐύμμελίω Πριάμοιο. 

--ἠγάπησεν---“ "δ Ἰονοᾶ,᾽ Α. Υ. ; “Ἰονεᾶ,; ΚΒ. Υ. 

ΤΙῈ Α. Ὑ΄. βϑθπὶβ ἴο πᾶν τερθαϊθα {Π6 Ῥτόποιπ Οἢ 
Ῥάγροβο, θθοδιβο οὔ {π6 ἱποϊἀθηΐ Ῥγοροϑι το ἢ 8 γν Β1ῸΝ 
οσσαν θεύνγθοι {πο 5 δ] οὗ ἀπὰ {185 νου. [ΙΓ πιϑῦ θ6 
ποιϊοοᾶ, ποινονον, ὑπαὶ στοροδῦης {π6 Ῥτοόποῦῃ “ ἢς᾽ 
ψΒΐοι, ἴῃ Οστθοῖς 18 Θχρυθββοα ΟὨΪΥ ἴῃ ἴΠ6 γον}, δῖνεϑ 
[Π|6 βδῃ)6. ΘΠ μα818. ἰοὸ {Π18. οἰαιιδθ 88 1[ {ποῦ 16 
αὐτὸς ἠγάπησεν, ΜΠ ἃ βοιμθν μα ΑἰΠἴδγθαὶ Β6η86. 

ΤῊ Δ. Υ. βθθῖηβ ἴο τπᾶκο “6 Ἰονθ ὕπθῖι ππίο {Π|6 
ὁπ ,᾽ ἃ οοῃβοάπθποο οὗ “ ΗῚ5 Ππανὶηρ; Ἰονοὰ ΗΒ οση.; 
Βαϊ {πὸ Οτοοῖκ ἀπα 6 Ἡ. Υ. αν βιπηρὶν {πᾶ {Εβῦ8 
πιανίπρ Ἰονοὰ Η8 οση, Ἰονεὰ {ποπὶ ἀπίο {Π6 οπᾶ;, 

1.6. τΓπαὲ Ἠδς οουἹὰ ποὲ ἴον ἔπθῖὰ οὐμουνν 186. ἔπ 8 ἢ 
[ΑἸ Ὁ Ὰ}}ν, οοπηρ] θέον, απίο {πὸ πὰ οὗ ΗΒ βέδν δϊποῃρ, 
{π6πὶ, οἵγ, ἴο {Π6 αἰίοτιηοβί. ΤΗΘΟρΡν]δοὶδ πα ὃ. 

ΟΒγγυβοβίοπιδ ππαονυβίοοά ἰδ 80: 7Τὸ γὰρ ἀγαπήσας 
αὐτοὺς, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτοὺς, τοῦτο δηλοῖ, ὅτι οὐδὲν 

ἐνέλιπεν ὧν τὸν σφόδρα ἀγαπῶντα, εἰκὸς ἦν ποιῆσαι. 

Το Π. Υ΄., (μῳ οἴογο, βθθῖηβ θ68έ. 

γεν. 2. 

Καὶ δείπνου γενομένου ---ἰΚ Απὰ ΒΌΡΡοΥ θεϊηρ οηἀ64," 

ΔΑΟΥ.ο; “ΔΑμπὰ νῇ θη ΒΌΡΡΟΥ ννὰ8 Ὀοραη,᾽" ἢΥ͂. 

ΤῊ σι ο]6. ἐταπβαοίίοι. ἔτοπι {Π 18 νοῦβα ἴο οι. χὶν. 

51, ἱποϊαβῖνο, βθοῖβ ἕο Ὀ6 ἴῃ [νου οἵ {Π 6 τοπάουϊης 

οἵ ἢ. . ΤΠ δεῖπνον Ἰαϑίε, ργΌΡΟΥΪΥ Βρθα κί, ἴγΌ τη 
π6 τηουπθπΐ ἔπον 811} 8ὰὲ ἀονη ἴο πιθαΐ, ἀπ0}} {Π6 

ΤμοκΡ 58], ““ Αὐσῖβο, Ἰδοῦ ὰ5. σὸ ἤθποο ; Δἰ[Ποιρ ἢ {πὸ 
ΒτθαῖοΥ Ρατὲ οἵ {Ππαΐ {ἰπι6 νγὰ8 ποῖ οσοιριοα ἴῃ δαϊίη ρα, 

θαΐ ἴῃ ἐμ τποϑὲ ἐοαομίηρ, Δ τποϑὺ βοϊθιηη ἰῃΐοῦ- 

σοῦγϑο ὄνον 6] ἃ οὴ. αν τἢ, 

Λοσογάϊηρ ἴο {Π6 τθα] τποδηΐηρ οἵ γενόμενος, δείπνου 
γενομένου Θλ ΟὨΪΥ͂ ΠΘδἢ ἦ ΒΌΡΡΟΙ Ὀοῖπς θοσιη ;᾿ 88 

6.5. ἴῃ ζητήσεως ᾿Αϑήνῃσι μετὰ δεῖπνον γενομένης,7--- 

ἡμέρας γενομένης, 6.8 Μοβὲ οἵ πὸ ΟἹά γ᾽ εγβίοηϑ 

“7 

--ἑσπερίου δὲ 
δείπνου γενομένοιο φιλοστόργοιο τραπέζης. 

ΤΠΘΟΡὨγ ]δοὶ5 βθθπη8 ἴο πᾶν ἀπάογβίοοά ᾿ξ ἴῃ {Π6 
56η86 οἵ Α. Υ΄., Καὶ τὸ δείπνου γενομένου οὐ μάτην κεῖ- 

ται, ἀλλ᾽ ἵνα δειχθῇ τὸ ἀπάνθρωπον τοῦ ᾿Ιοὔδα, οὐδὲ ἣ 

Οτβκθηϑ τῆς τραπέζης κοινωνία κατεδυσώπησεν αὐτόν. 

11. 6. 

3 σοιηπι. 
Ῥ. 751. 

5 σοιηπ), 
ἴῃ Ζ60 Ὁ, Ρ. 

ἀπάογϑίοοι τὲ “ΘΠ ΒΌΡΡΟΙ τγ88. θοση,᾽ Τοπιδυ Κη; “ἢ 
γΘΓῪ }086}γ, {πῇ (818 18. Ῥτογοᾶ Ὀγ 1π6 ΤΟκῸ υἈΒΕϊηρ' 

Η8 ἀἰβοὶρ 6β᾽ ἴδεὶ θοΐουθ {πον δοίαδ}]ν θοραπ ἴο οαΐ, 
ΔΟΟΟΥΔΙηρ ἴο ουδβίοπι : Ὅτε πρὸ τοῦ δείπνου καὶ τῆς 

ἐπὶ τὸ δειπνεῖν ἀνακλίσεως οἱ δεόμενοι τοῦ νίψασθαι τοὺς 

πόδας νίπτονται" ὑπερβὰς δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τῷ λόγῳ 

ἤδη ἀνακλιθέντα τὸν ᾿Ιησοῦν ἐπὶ τὸ δειπνεῖν ἐγηγερκέναι 

ἐκ τοῦ δείπνου, ἵνα δειπνησάντων ἄρξηται νίπτειν τοὺς 

πόδας τῶν μαθητῶν ὁ διδάσκαλος καὶ Κύριος" πρὸ μὲν 

γὰρ τοῦ δείπνου ἦσαν λελουμένοι, κιτιλ. Κὅ. ΟΥΤΊ] δηὰ 

Ἐλα  μγμλὰ5. ἀο ποῖ ]}ἀς ἕο {μ18. Απά 8, ΟἸγυ- 
βοβίοπι, Οὐ γὰρ πρὶν ἢ κατακλιθῆναι, ἀλλὰ μετὰ τὸ 

ΤΊῈ τοπάοσιηρ οἵ 
Π. Ν. 15 {πογοίογο οουστθοῖ, ἀπ Ῥγθίθυ Ὁ]6. το {παΐ οἵ 
Ανς 

--ἤδη βεβληκότος- ----“΄ Πανίης; ποῦ ρΡαΐ," Δ. Υ͂.; 

“ἐΒνΙηρ; αἰτοδαν ρα, Π.. Ὑ.--ορυοίογδὈ ]α. 

ΟΣ " 
ἀναπεσεῖν πάντας, τότε ἀνέστη----. 

γεν. ὃ. 

---ὔτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθε---“ {παὲ ἢδ6 γγἃ8. ΘΟΠῚ6 ἔτΌ Τὴ 

Οοά, Α. Υ.; “μαῦ δὲ οαπηθ [ουῃ ἔοι Οοα,᾽» 

ΗΠ. Υ.---᾿είου. ὅ'66 αὔονα ποίθ οἡ οἷν. νυ. 42. 

-καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει----““ ἀπ ποηξ ἰο αον,᾽ 

ΑΟΥ.; “πὰ νὰβ βοίηρ ἴο αοά,» Κ. Υ.---ἰῆθαν ῥτο- 
[Θγ8 016. 

Ἐ.. Υ. σϑηάοῦβ ἴπ {116 ΟὨΪῪ ῬΟΒΒ10]6 τὰν ἴμ6 ργοβθηΐ 
ἱπάϊο. ὑπάγει. 

γεν. 4. 
- Εγείρεται----“ Ηδ τίβεῖ," ΑΥ̓͂; “αἰβεῖ," ΒΥ. 

--α-θοίξον, τυ ῖτἢ {Π6 Διο ραποϊαδέϊοη. 
---ἐκ τοῦ δείπνου ----““ [τοῦ] Βρρογ," Δ. Υ. ; “Ττὸπὶ 

(86 βαρρεον, Ἀ. Υ.---θοίίον. τ δηα Ἰαϊα,᾿ Α. Υ,; 
“ δηᾷ Ἰαγοίι," ἢ. Ν.---πιοτα οοτγοοέ. 

--καὶ λαβών»----“ αηὰ ἰοοῖκ,᾽ Α. Υ΄., Β. Υ. 

“Απάὰ ἰακίης,᾿ οὐ " πανίηρ ἰκοη,᾿ τπὐϊρσαξ 06. ποτα 
σουτοοῦ απ τοαΐ οίζου, ἱπαϑιη οι ἃ5. {6 βυδάδη 

ομδησο οἵ ἔθηϑο ἴῃ “ τίβοί," “ Ἰαγοῖν,᾽ “δπα ἰοοῖκ,᾿ 18 

ὈΥ ΠΟ ΠΊ6Δ}8 Ρ]οαβίπρς [0 {Π|6 ΘΔ γ. 

εν. ὅδ. 

--εἰς τὸν νιπτῆρα --- Ἰηΐο ἃ ὕδβοη,᾽" Δ. Υ. ; “ἰηΐο 

{μι θαβοη," Κ. Ὑ.--ῦῖρμε. 

5. Φοθνη νγὰ8 Ὑυ της οἵ ἃ ἐς ἴῃ ἀδὶ]ν ἀ56, δηᾶ 
Καον ἴο 8}} ; 1ξ ννᾶβ ποῖ δὴν Κιμα οἵ ὕαβοι, Ὀὰὲ ξ 

4“ Ησοπι. 
Ιχχ. 2. 



11 ΝΟΤΕῈΣ ΟΝ ΤΗΕΒ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 5“0ΗΝ. [Οπλν. ΧΤΊΠ. 

1 Αβῖπ οἢ. 
χὶϊ. 13, ἄς. 

3 8ες ποῖθ 
οἱ οΟἾ. ἷ. 51. 

5. Ἑωτγίρίά, 
Ττο). 1144. 

4 ΑΙςοβῖ, 
160. 

» Απᾶρ. 
00. 

νγὰ8 “{Ππ6 Ὀαβοπ᾿ τπιϑϑᾶ ἴον {παΐ βρβοῖδ! ῬΌΓΡΟΒΘ αἱ 

ΘΥΘΙῪ ὈΓΪΠΟΙΡΑΙ τηθ]. Τπθ 86 οἵ ἴπθ6 ἀεβηϊίε 

ΔΡΕΙΟΪ6 ἴπ {Π18 οα86} βῖναβ βγθαῦ τα] ῦν ἃπα ὑγαΐῃ 

ἴο {Π6 παιταΐϊνα οἵ [πὸ Ενδῃροβί. 

ῈΕ: Ὁ. 

ἜΕρχεται οὖν----“ ΤΠΘη οομηοί ἢ 6,᾿ Α. Υ.; “80 

ἢ σοπηείῃ,᾽ ΚΝ. Υ.---ἂ σοοά Ῥδιάρναβθ. ὅ6θ ποίβ 

Οἢ 6}. ΧΙ. Φ. ἶ 

γεν. 7. 

-μετὰ ταῦτα---“ Πογοαίτον,᾽ Δ. Υ. ; “' αἰζουναγβ,᾽" 

ΒΟΥ: 

“ΑΥξου γα υ 8 ἀοο5 ποῦ 566 }1} 80 βὉοα ἃ ΤΌΠΟΙ; 

85 “ Πογοαίίθι. Μετὰ ταῦτα 18 ἀοβηϊίο, “ αἰξοι {Π6 58 

πϊηρϑ ;᾿ νου 5 “ αἰτου νυ ἀ5᾽ 15. ἸηΔοἤμπιῖο, ΠΚοὸ ὕσ- 

τερον, γον. 906. Βαΐ “ογθαί(ον,, ΠΟ ἀ065 ποί 

566 πὶ ΟὈβο]οία ἴῃ {1185 56η56,2 το πᾶουβ ἴπ6 ατθοὶς ᾿μο 6 

δοραγδΐεϊυ. 

λχξ δὶ 
---οὐ μὴ νίψης---εἰς τὸν αἰῶνα----“1Ποὰ 5ΠΑ}Ὁ ΠΟΥΘΥ 

ψγΆ5},᾿ Α.ὄ. Υ. ; ““πδνδὺ 5πμ8}0 [πΠοὰ νγ85},᾿ ἢ. Υ.. 

ΤῊΙ5 ἸΠνΘΥΒΙΟΠ ον ο5 σγθαίοι ΘΠ ΡΠμ8515 ἔπη Δ. Υ͂. ; 
Ὀαΐ 10 4065 ποῦ Θοπη6 ἊΡ ἴο {π6 ἀ6}18] οχργοββοὰ Ὀγ 
[Π6 οὐ ]ΠΔ]. 

γεςν. 10. 

--ὁ λελουμένος----““ Π6 {Πα 15 ψγα8ῃ64,᾽ Α. Υ.; “ἢ 

{πα παῖ θθθη θαιΠ64,᾽ ἢ. Υ. 

ΤΊ ΤΠ ν βου 8 ΓΘ ῬΟΥΠΔΡ5 οουτθοῦ 1η δἀορίϊηρ, {Π| 
Ῥαβύ ραγῦ. ἴοι. λελουμένος ; θαΐ {Π6Ὶ} ΤΟ Πα ονηρ οὗ 1{ 
ὈΥ “ ὈΑΙ Πα’ 18 ποῦ 80 βοοά 88 " ψγαβῃθα οὗ Δ. Υ. 
ΤῊ 1ᾶρὰ ᾿Ἰπίθπα θα Ἰῃ καθαροί ἐστε ἰ5, ἴο θ6 “ ψγαβῃθα 
ΟἸοαμ’ ἴγοῖη βίδϊη ΟἹ [ἸΌϊη βἰπ. 80 οπδ “ ψΆΒΠ68᾽ 

ΟἸοῦΠ65, θα οπο “ θα 65 ἴον ΠΘΆ]0}} οὐ Ῥ]θαβιιν ; ἀπά 
ἐ{0 Ῥαΐπο᾽ οὐ “ἴο γγ85Π ἃ Παμᾷ οἱ ἃ ἴοοΐ, 15 ποῦ {Π6 

ΒΆΤ]6 {Π|ηρ. Νον λούειν Τηθ8 8 “0 ὈδίΠ6. ΟΥ̓ νγ88ἢ 

{86 σι μ0]6 Ὀοᾶν,᾽ Ὀοίοτο ἃ πιθα], οὐ᾽ αὖ 8ηγ οὔθ {ἰπ|6 ; 

Δηα νίπτειν [0 γγα8}} οἵἵ᾽ ἃ βία! η οὴ ἃ ρατί οἵ 1. ΤΉυ5, 
Σκαμανδρίους γὰρ τάσδε διαπερῶν ῥοὰς 

ἔλουσα νεκρὸν κἀπένιψα τραύματα, 

Βγ85 ΤΙ ΓΠΥ Ὀ1Ὲ8 ;95. Δη4 ἃ βουνδηΐ," 

--ὕδασι ποταμίοις λευκὸν χρόα 

ἐλούσατε--- 

80. αἷβδὸ Βόρῇοοϊοβ," 

ἐπεὶ θανόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ 

ἔλουσα, κἀκόσμησα, κἀπιτυμβίους 

χοὰς ἔδωκα. 

Τὴ 8}} {Π686 σᾶβ65 λούειν ΤΠ 688 “ 10 ψγ85}},7 δηα ποί ἴο 

“Ὀδ.Πθ᾽ 1η6 ἀοαα, πὰ νίπτειν 15. 0 Οοαηβ ὕΠπ6 βΌΓΟ 
ἔγοπι {Ποῖν που πἦβ, 80 αἴ80 λελουμένος ἴῃ {Π|8 ψΟΓΒΟ 

18 πηθδηΐ οἵ “ νγΒΠ 1 σ᾽ {Π6 8016 Ὀοάν, ἀπά νίπτειν οἵ 
γΔ8Π1ηρ’ {Π6 ἴδοΐ οὨΪν. 

Οὐβθη} 810 4685 ἴο {πὸ παι οἵ γυδβμϊηρ᾽ θοΐοτα {Π6 
ῬΓΙΠΟΙΡᾺΙ τη68] ; πὰ Χ πόροι 150,2 ἔπειτα δὲ αὐτῷ οἱ, 

μὲν γυμνασάμενοι--οἱ δὲ λουσάμενοι παρῆλθον (ἐπὶ τὸ Ἱ 

δεῖπνον). Νοηπαβ,3 

οὐ χατέει νεαροῖο λελουμένος ὕδατος ἀνὴρ, 

εἰ μὴ μοῦνα ποδεσσι καθάρσια νίπτρα πορείης 

εἰνοδίης. 

Βυὺ ΤΠΘοΟρΡ ν]δοῦ᾽ απιἀουβίοοα λελουμένος ἴῃ {Π6 5656 Ξ 
οἵ “νγαβῃθα,᾽ ἀπά πού “ θα {Π64,᾽---ἐλέγχει τὸν προδότην, 

ὡς ἀκάθαρτον γνώμην ἔχοντα, καὶ δεόμενον τοῦ 

ἀπολούσασθαι τὴν πονηρίαν, καὶ μεταβου- 

λεύσασθαι. 

-Ολλ᾽ οὐχὶ πάντες---“ θὰ ποῖ 8]},᾽ Α. Υ. ; “ γοῖ 

ποῦ 811 ΠΥ: 

ΤῊΙΒ 15. ῬΟΥΠΔΡ5 ΡΓΘίουΆ0]6 ἴοὸ Δ. Υ͂. 

γεν. 11. 

- τὸν παραδιδόντα αὐτόν --- ““νῆο 5ῃουϊὰ ῬοέναΥ 

1}, ΑΔ. Υ. ; “Μὴ ὑπαῦ 5ῃο] 4 θοίγαν μῖπι,᾿ ΒΟΥ. 

-ροίίον. 

- διῶ τοῦτο ---- ““ {πογοίοτε," Α. Υ.; 

οαῖι56,᾿ Β. Υ. 

ΒΌΠΟΘΙΥ βρθαϊκίηρ Α. Ὑ. 15. οονγροῦ,-τό ἐπ ρθίοιο, 
1,6. “ [ον {815 ;᾿ πονθυ 6655, διά ὁ. ἃ66. 18 αἰτιατική.5 

“ον {815 

γεν. 18. 

-ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος---““ ΝΜ αβίον ἀηᾷ Τιονὰ,᾽ 

ἈΝ  ς 

ρτο ὑπ ΕΠ Ρ]18}} ΟΧΡΡΌββίοη ΔἸ Γορ οί μου [4118 (ὸ 

το ηαον {π6 ατοοὶς. ΤῊ (οὕς ΔΡΈΙο] 6 θοίοιο διδάσκαλος 

18 Βοῖα {11 οὐἠ [αν ἀθθρον τηθδηϊηρ πη ον 1ῃ οἷ. 
11. 10, ψοα ΠΕ. Ὑ. ποιϊοορα 10; ἀπά 10 ἰἴ5 τποστο {πὰ 

ἃ ΤΠ]6 16 νοραΐϊνα, ΤΠ|6 βθηβα οἵ ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ 

Κύριος ἴῃ {π6 πιοαςῃ οὐὁἨ {Π| ἀἸΒοΙΡ 05. 15. "οἷν Μαβίον 
ἃ Πα οὐ ΤΠΟΚΡ,᾿)6 οὐ, ῬΟΙ Πα Ρ5, οὐθα ἴῃ ΠΡ 5}, “{Π6 

Μαβίοι" ἀπὰ [πὸ Το κΡ,᾽ 5. 6.6’. ἴῃ 6. χὶ. 28, ὅζο. 

γεν. 15. 

-- καθὼς --καὶ ὑμεῖς ----“, γα Δ. γ8 4180, Β.Υ;; 

“448,7 Α. Υ.; ““δνθῃ 88, Β.. Υ.---ρεύίου. 

γον. 16. 

ἔστι δοῦλος μείζων ----ς {Π6 βουύνδηῦ 18. ποῖ 

Βιοδαίον," Α. Υ. ; “τον 18 ΠῸ βουναηῦ ργθαίον," 0. 

Τῆς Δ. Υ. τοαὰ {πὸ Οὐθοὶς ἃ5. 1 16 νοι δοῦλος οὐκ 

Βυῦ ἴ τὸ νοῦ 850, δοῦλος νου πᾶνο 

» 
- οὐχ 

ἔστι μείζων. 

μδα {Π|ὸ υῦο]ο, οὐκ ἔστιν ὁ δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου 

“οῦλος, Ἰονονοῦ, ἃ ΠΟ δα δίαηςινο, οἰ πρ; 

Βογ ἴῃ δὴ ἱπαοἤϊζα 56η86, οὐκ ἔστι τὰὰδύ θ6. ἀπάον- 

βίοοα 58 ἢν. ν΄. πᾶ58 ἄοπθ Τ|ιὸ {ναηβ᾽αίουβ οὐ Δ. Υ, 

τη ϊβέοοϊς βου ΠΔ 08 {Π6 τπθαῃῖηρ οἵ οὐκ ἔστι ἴῃ {Π18 ἀπὰ 

αὐτοῦ. 

Χ 

Π|κ6 Ῥαββαρθβ, [Ὁ Β1.10}} ΘΧΡΡΟΒΒΙΟῊΒ ἃ8 οὐκ ἔστιν ἄξιος Ὦ 
»»Ὁκ “9 "ἊΝ » νος δι» 10 ἌΝ 

-.-οὐκ ἔστι καλόν"--οΟ᾿οὐκ ἔστιν Ξμιὸν ὁουναι" “ποὺ γάρ Εστι 

1 568 
δΌοΟνο, γοΓ. Ὡ. 

3 σοην. 
. 7; δπὰ 
ΡΙαῖο, Οοη- 
νἱν. 2, ἢ. 7, 
ἃς. 

81, 46. 

4 Οοιητα. 
. 758. 

5. 8566 ποΐο 
οἷ οἷ. νὶ, ὅ 7. 

6 5οο Π6 
Φο]]ονν τ; 
᾽ 

ΔΑΟΥ, δπὰ 
Βν. 

ὉΓΒΘ ἴῃ 

7 ὅρο ποῖ 
ΟἿ οἷν. νἱ, ῶ, 
ν Ἷϊ, 27. 

ΒΚ, Μαῖί, 
. 37, 38. 
9 5, Μαξ. 
38; 

Ἰο 5, Μαξ, 
ΧΧ, 23, ὅο. 



ΟπλΡ. ΧΙΠΠ1 ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΕ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΝΘΌΙΝΟ ΤΟ 5. ΖΟῊΝ. 

ΤΕ αν τῇ χρυκτόν! 

ἀΒΠΊΟΝ ἃ8 οὐκ ἔστι 15 {πεῖ 8814 οἵ δα]δοξίνοβ οὐ οἵ 
πρΘαΐου ῬΥΟΠΟΌΏΒ {Πδιηβοῖνεβ οἰτπον ᾿πἀεἤπιίο, οὐ ἀο- 
ἤπεοὰ Ὀγ ὑμπᾶῦ τ ΒΟ (ΠΟΥ αυλ}γ. ας οὐκ ἔστι 

ἊΜ ᾽ ,’ ΕᾺ ΗΡ ᾽ “ , ᾽ ν 3. 5. Μαῖίί. προφήτης ἄτιμος, εἰ μή,2---οὐκ ἣν αὐτοῖς τόπος,3---οὐκ ἔστι χί!!, 57. 
εἦδελακο μαϊητὴς ὑ ὑπὲρ τὸν δεσπ. ἢ ἅγ6 [ἈΠῚ1]1Ὰ ΕΧργεδϑίοτβ ; 80 ἃ1Ὸ 

7. 
45. 2οῳ οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν͵,5--οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν, 

δος, ἀλλὰ Θεὸς ζώντων" ψΒΟΓοΙη γ6 μάνα οὐκ ἔστι Ὀδίοτο 
ἈΧΗ 85, ἀρ ἃ (ἢ. 58Π16 ΠΟῸΠ ΜΠ δηα τυ] Ποὰῦ ἐπ ἀοῆπίτα ἀγίϊο]6. 
37. --οὐδὲ ἀπόστολος ---- ““ ποῖέμον 6 {πᾶΐ 15. βθηΐ,᾽» 

Α΄. ; “ΠΟΥ Δροβίϊε," Β. Υ͂. 

“ΑΡοβΕ]ο᾽ 15 πεῖ ἀπάουβίοοα ὈῪ αἰπηοβί 8}} {Π|Ὸ 
κα γι. ΟἹα γειβίοηβ. Νομπι8, Πονγονον, ὃ ΟΧρ]αΐη8 1Ὁ ἴῃ 

{86 5686 οἵἉ Δ θΒβδοΥ, ΟΥ̓ ΠΊΘΒΒΘΏΡΟΙ, 6.΄. 
οὐ πέλε λάτρις ἄνακτος ὑπέρτερος" οὐδέ τις ἀνὴρ 

ἡγεμόνος πέμψαντος ἀπόστολος ἐστὶν ἀρείων. 

ρα ΤΠΒΘΟΡ ν]δοί,7 οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος 

αὐτὸν, ἔστ᾽ ἂν ἦ ἀπόστολος. Ναεϊίπον ὅδ. ΟΠ "γβοβίοι 

ΠΟΙ ΟΥσθη ἴοοΚ ἀπόστολος ἴο Τη6Δη ΔΗΥ͂ {πὶπρ ας Δἢ 
ἈΡΟΒΙθ. Ποννονοῦ ὑπᾶῦ τηὰν Ὁ6, ἀπόστολος ἴῃ {Π]8 

Ῥίδοθ πηαϑὲ θ6 τοπάογοα Ὀγν ἃ βυθβίαδηξινο, ἀπ ποΐ, ἃ8 
Α. Υ. ἄοεβ, ὈῪ ἃ ραϑῦ ραγίοῖρ]θ. Ηδς {πδὲ 15 " βθηΐ᾽ 

αὐ 18 ὁ ἀπεσταλμένος. Βαΐ ἀπόστολος τηιδὺ τηθᾶπ Οἰ πον 
“ΔΡΟΒΕ]6᾽ ΟΥ̓ “ΠΙΘΒΒΘΠΡΟΙ.ἢ 

ψ Εν: 17. 

--μακάριοί ἐστε---“ ΠΔΡΡΥ ἅτὸ γε, Δ. Υ͂. ; 

ἃγ8 γ6,᾽ Β΄. Ν.--πιθοῦα οοττθοῦ, 
“ Β]οββϑά 

γον. 18. 

-οὀοὗὺὗς ἐξελεξάμην ----““ χ Ποπὶ 1 παν ομόβοη,᾽᾽ Δ. Υ.; 

“θα ψοῖη 1 ομοβο,᾽ ἢ Υ. 

“ΤΠ οη ΠΟ πῚ,᾿ 15. ἔπ Ὀδέζου τοπάουϊης ἴον οὕς οἵ 

πὸ ἔνο : Ὀαΐ 15 δο 1". πλ1. ΒΘΘΠῚ8 ἴο ἱπ}Ρ}Υ “ ΘΠοοβίηρ 
σε οὐνς μος [Ὁ 0 ΟΠΟΒΟΙ ,᾿-τό ἀΠο8θ. ϑ]οτα ΤΟ οἸο86 [ῸΓ πιγβ86}}.}9 

106}. γ0. Νοππαβ,}0 

--οκοἶδα καὶ αὐτὸς 

οἵους πιστοτάτους καὶ ἀμεμφέας ἄνδρας ἐδέγμην. 

-ἐπῆρεν---““ Παῖἢ ᾿Π το ἀρ,᾽ Α. Υ. ; “64 ἀρ,᾿ 

ΒΥ. 

ΟὈὐμΒι ἀουῖπρ ἐπαίρω ᾿ὰ8. πὸ μετ, ἱπάϊοαῖζῖνο, {παι 
ΒΟΠΊΘΕΙΠΊ65 {Π6 1 δογ, ἰαῖκοβ {π6 ῬΪδσο οὔ ἴξ, απ {παΐ 

{818 ἀιοίαιίοη. 8. Ῥαυ σα αν τοίοσοποο 0 Τα ἀ5,, 
ὙΠῸ νγ88 ἴῃ ἴῃς δοί, 50. ἴο βρθαϊς, οἵ {ἰ{εϊπρι αρ ΗῚ5 
᾿66] ἀραϊηϑί ἷ8 δίαβίον, {πὸ τοπάουίηρ οἵ Α. Υ͂. 
ΔΡΡΘανΒ θοϑί, “ Τα[οὰ ἀρ’ 15. ἴοο ἱπάοβηϊίο ἰο αὶ 
{π15. Ρἷδοο. 

Ψν. 19. 
--ἰ ̓ π' ἄρτι ---“ Νον," ΔΟΥ͂. 

ΒΥ. 
Τιο ᾿, Υ. 8 δὐοριοὰ {πὸ τηδυρῖπαὶ τοδάϊης οἵ 

ΔΙῸ Νοπηὰϑ τοηάοι8 ἀπ᾽ ἄρτι Ὀγ ἄρτι,}3 
ἣ βροποῖο 

ὁἢ ΟἿ, ἰἱ, δῚ, 

121, 86. 

Βαΐῦ ἔϊιοβα ἃγα πο ῬΆτα οὶ ῬΒΒβδβοα, ἴη- 

; “ἌῬτοια ᾿ιοποοίου! ἢ," 

- τόπερ ἔσσεται ἄρτι βοήσω, 

ὄφρα μιν ἣν τελέσειεν ἕλιξ χρόνος ἐγγύθεν ἕρπων, 

μῦθον ἀναμνήσεσθε παλαίφατον, ὅττιπερ ὑμῖν 

ἐσσόμενον θέσπιζεν ἐμὴ πρωτόθροος ὀμφή. 

Απὰ ΤῬΒΘΟρΡ Εν ]αοί,} πῃ ουβιαπαϊηρ 15. ἃ5 ΔΡΡΙΥ ΩΡ, ᾿ ρτια. 
ἴο {πάα5 ᾿βοαγὶοί, ΒαΥ͂Β, ταῦτα δὲ πάντα, φησὶ, προλέγω 
περὶ τοῦ προδότου, ἵνα ὅταν γένηται, πιστεύσητε, ὅτι ἐγὼ Ι 

εἰμὶ, τουτέστιν, ὅτι ἀληθεύω. ὃ, ΟΠ γγβοξίομῃ (065 ποῖ ' 
46 ἴο {Π|8. νοῦβ : θὰ: θοῖη ΤΠΘορ ιν ]αοὶ ἀπὰ | 
ΟΥροα τοροδίθα!ν τυ γιί ἀπάρτι, [86 Ἰαξίου ΟὨΪΥ ὉπΟ6, 
].6., ἀπ᾽ ἄρτι, Δ! θΟΐΝ πιβ6 1Ὁ ἴῃ {Π|6 βθη86 οἵ “ πονν ;ἢ 

ἴον 1 18 ποῦ θᾶβυ ἴο δχρίαϊῃ ἔμ8 πηθαηΐπρ οἵ “ἴτομι 
ΘΠ Θ οτ ἢ, ἴῃς {15 ρἷδοθ. Οτίβθι, ἱπάθο, τοῖουβ 

ἀπ᾽ ἄρτι ἴο {μ6 ραβῖ,2 τὴν ἀναφορὰν ἡ λέξις αὕτη ἔχει 

Θὰ  χο 
Βῖνοβ 85 {6 Βεοοῃα τηθαπίῃρ; οἵ ἀπάρτι ““ ἴογεϊα5 ἄρτι, 

3 0, 304. ] 

ἐπὶ τὸ προειρημένον τὸ, οὐ περὶ πάντων, κ-ιτ.λ. 

ππη0, 76ἐπέ ; δηα ἴο ργόνο 1 ἢ αυοίαβ {8 ραββαρο, 
ἢ. χὶν. 7, ἀῃὰ ἢν. χῖν. 18; δῃᾷὰ πὸ Τὰγίμου τοίου 

ἴο {Π|6 Ραββϑᾶρο δἰνθδαν χαιοίθα αὐόονοῦ ἔγοιη Αὐϊβίορῃ. 
ΡΙαι, 588, 

μ Ν ΠῚ . ν ΄ 
εγὼγϑξ καὶ τοὺς δεξιοὺς και σώφρονας 

" δε ποῖδ 
οἱ οἷ, ἱ, δ]. 

ἀπάρτι πλουτῆσαι ποιήσω, 

{ππι8 τυ τΐθη ἴῃ 6 ΚΚοι5 πὰ ἴῃ Βυαποκ᾽β οἀϊείοη. 

Βαΐ Ὀοίλ ἐμ ϑομο]α, ἀπά {6 Νοίε γ᾽ ἀτίοσα τι 5μουϊὰ 

06 τϑαᾶ, ἃ8 ν76}} ὃἃ8 ῬὨγυ πο 8,5 ἄρτι ἥξω μηδέποτε, " δ“. το- 
ΘΚ, 8.0. Ρ. 

εἴπῃς ἐπὶ μέλλοντος---οὐ ἔπ 5Ξιθ]6οξ οἵ ἀπάρτι. 16,41: 

ΒΊΞοθ ον βᾶνβ, “ Ογαπιπιδίϊοὶ Ἀ]ογίααο ρυτροϊρι πὲ 
ἀπάρτι 6586 πιθοῦ, ραμίὼ ρμοϑέ, 7αηι, (αἱ ΜΙ αιε. χχνὶ. 64, 

Ὀ1 Ηεΐπβ. Ἰοσὶ νοϊεθαΐ, αὐ Αροο. χὶν. 18, ἀπαρτί, 

αὖ τοίογοίαν δὰ γοῦθὰ ναὶ λέγει, οὐπέγα ΟΠ πο πὶ Ἰο]πο παὶ 

αϑι1π|} ἀπαρτί οπιπῖπο, ργΌγϑιι5, ρίαπο." Απὰ Τιοθθοῖκ, δ 
“Δὴ ἀπάρτι 8. ἀπ᾽ ἄρτι, 1.6. ἀπὸ τοῦ νῦν, 40 βοηδιι 

Ν, Τ᾿ δαοίοτοβ αὐαπεαν, Αἰτοὶ ἀβαυρανουϊηξ, τπᾶσπο- 
Ρθι ἀιιθὶέο, ποῖ Απὐϊα εἰοϊβέεθ ἐοβεϊ πη μοῦ 5815 

οοπῆάο, ἀπάρτι ἀρὰ Ῥ]αίοποπι Οὐπιϊοαπὶ ρ᾽Ὸ ἀπὸ 
νῦν Ἰοσὶ Δ ἢ γτηδη 8, αἱ τ ϊ σοπηπηαϊξοῦ οαπη 6]05- 

βαίΐοσα Βγαποκίαπο ἀθθῦγαββο νἱάἀοίαν," [Ππάουδι- 

᾿6α]ν {Π|6 οὐ σῖη8] ππθδη μη: οὗ ἀπ᾽ ἄρτι 5. “ Βοποοίοτε,᾽ 
ἀπὸ τοῦ νῦν; ἀη 80 ἴδ τᾶν θ6 τοπαάοιοα, ἱπ βοποιαὶ, 

οχοορῦ ἴῃ {Π|8. νοῦβο δηὰ οἢ.. χὶν. 7, ψν μογο ᾿ξ ΒΘΟΠῚΒ 

ἴο τοαυῖτο ἔμ το ουηςς αἴνοη Ὀγ Οτίσοη ἀπὲ 

ΝΟΠΠ8, ΜΠΟ56 Δα ΠΟΥ ἐν τηδν θ6 οἵ βοπῖο γε ις ἴῃ 

{815 Ῥαυεῖσα]αν οαδ6. 

Τ ΤῊ Απος, 
ΒοκΚΚ, νυ. 70. 

Ι -π-απρὸ τοῦ γενέσϑαι----“ θοΐοτα 10 οοπια,᾽ Α. Υ͂. ; 
᾿“Βοίοτο ἴδ δοπιο ἴο Ρα88,᾽ ΒΥ. 

Το ΔΛ. Υ, βοοπὶβ ἴο ἰἰᾶνὸ ονουοοκοὰ “ἕο Ῥαᾳβ8᾽ 
Αἰτον “ οοπιθ᾽ ἴῃ {18 ΡΪδοο. 

Ψ ν Ἰριοζ ᾿ 
στοτ ἐξελέγχων μόνος 

ἀλάβειαν ἐτήτυμον 

χρόνος ----8 " Ῥιπά. Οἱ. 
χ, ὅδ. 

γεν. 91]. 

-- τῷ πνεύματι ---- “ἴῃ 8ρί τς," ἐπα ΟΕ τ 
, 



--- 

ποῖῖΠον “Π6 βᾶνθ ὉΡ {π6 β]ιοβί,᾽ ποῖ γϑὺ “18 Ἰοβί 

ες Ὁ Τα: Βτρδίῃ ;) θας “6 Ἰοβῦ ἢἰ5 16. Απᾶ,3 
οἴμοι κεφαλῆς, οἴμοι κροτάφων 

πλευρῶν τε, 

] Κ 185, ΤΥ ᾿ιΘδα ! 8188, ΤΩ ἰθΏ0] 68. ἃΠα ΤΥ 51(168 "Ὁ 

ζο. 

γεν. 99. 

Εβλεπον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί----“ ΤΊ δα {ΠῸ 

αἰβοῖρ]658 Ἰοοκθα οπα οι ἃποίμον,᾽ Δ. Υ., 
Εἰσβλέπειν, ἀπ εἰσβλέψαι, ν᾿ ΒΟ ὁσοὰν Ὀαΐ 56]- 

ἄομι, αἰου ἔγοιη βλέπειν εἰς. Εἰσβλέπειν 15 “ ἴο Ἰοοῖκ 

] ΟὨἢ ἃηᾷ “Ιηΐο,᾿ . θΟΓ ἢ ἐπ βθηβ6 οἱ “[ονναγαβ :ἢ 

βλέπειν εἰς 15 ταῦπον “ ἕο Ἰοοῖκ ἰο,᾽ Ὀαΐ {115 “ [ο᾽ τηιιβί 

] ΒΟΙΠΘΕΠη65. 6 Το ἀογθα “ αἱ᾽ ἴῃ ΒΉΡ]5η. ΤΗυΒ ἴῃ 
ες ἘαΤΙρΙ65,: Ε]θούτα βαγ8, 

| οὐκ ἂν δυναίμην μητρὸς ἐσβλέψαι τάφον, 

ΖΓ σου] ποῦ Ιοοὶς ((6] 1 οναίε!γ, ἑοῦ 45) Ομ ΤΥ 
τηοί οι 5 Το πι}).᾽ 

Βαΐῦ ἴῃ ΒΟΡΠΟΟ]68 5}Π18 58 γ8,5 

γῦν δ᾽ ἡνίκ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἔστιν, εἰς σὲ δὴ βλέπω, 

ἐθα πον {Πᾶὺ Π6 18 ἼῸ ἸΠ016, 1Ὁ 18. ἴο {π66 1 Ιοοϊς, ἴο 

ἈνΘηΡο,᾽ τα. 

5 Ἑ]οοίτα, 
84, 

5 Α,.564.,. Απά Τρομηοββὰ 8808 (0 Λ]αχ,ῦ 

ἐμοὶ γὰρ οὐκ ἔτ᾽ ἐστὶν εἰς ὅ τι βλέπω, 

πλὴν σοῦ, 

“ον 1 Πᾶνα ποίῃϊηρ εἾ56 ἴο Ἰοοὶς ἰο θαΐ {Π6ο,᾽ ζο. : δ ᾿ 
7 ἴῃ 5... , ΧΟ. ) { 27 ,» ᾿ πε 

Μαξε. χχί!. Βλέπειν εἰς 15 “ ἴο Ἰοοῖκ ἰο’ οἵ “ αἱ,7 οὐ γὰρ βλέπεις 
[16, 5. Μαῖκ᾽, : ἘΝ 

χίϊ, 44. εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων : ἃ ἴῃ ΕἸ ΡΙ4 68,8 
Ι 8 ΐρρ. ΠΣ - 
Ὁ ὁ δ᾽ ἐς πρόσωπον οὐ τεκμαίρεται βλέπων ; 

9 Ῥῆασπ., Ὀαΐ 1 τπθδῃβ “ ἴο Ἰοοῖκ αἱ, ἃ8 1ξ νγοῖθ, ἃ ἰαυσοί,--- εἰ 7 δον ς 458, 

19 ὨΟΊΟς. ταὐτὸν ὄμμασι βλέπων,9---εῖη Ῥ]αίο,10 ὁ σκοπὸς οἷ 
χί, 11,6 Γ.. ; πσΎμο ἐπ τοὶ ᾿ ἕ ὙΌΚΨΟΝ 

βλέπειν δεῖ,---εὶς ἕν βλέποντα πρὸς τοῦτο ἀεὶ 
᾿ ΄ ΄ να τ ν » ΡΒ 

τὰ πάντα οἷον βέλη ἀφιέναι.----νοῦν γὰρ---εἴπομεν εἰς 

50 450,11 εἰς δὲ 

ταῦτά τις αὖ βλέψας ἡγήσαιτ᾽ ἂν πάλιν, ὅζο. “1μοο]ς 

15 Λοίϑ {1. οἢ π8,᾽ ΑΚ Ὑ',, ἴον βλέψον εἰς ἡμᾶς,12 νν}}] Πατα]ν Βαϊ, 
4, . 

88 ἴΠ6 Ἰᾶπι6 πιᾶῃ νγὰ8 ᾿γ1Πρ’ οἢ {Π6 σγοιηα ἀπα {ΠῸ 

ΟΣ" ΔΡΟΒ.165 γγ ΤῸ βία αἴης ; ΔΙΕΠΟΙ Ρ Ἢ ἴπ Τα νΊρΙ 65,13 
)5, 

τ σοηνίν, .Δ 8 Ξ Δ ΤΟΙ͂Σ ᾿ 
Οοηνίν. σὺ ὃν ἐκεῖνο οἷ δεῖ βλέπειν, ὅζο. 

Π11ν}..38, 

δ 
, ΠῚ δα . , 

βλέψον νῦν ἐς τόνδ᾽, ὦ τέκνον, τὸν φίλτατον, 

10 πᾶν ὃ6 τοηάογεὰ δα 8}}ν γν6}], “ Ἰοοὶς οπ’ οἵ “Ἰοοῖὶς 

510 οἵ “ἴο ΤΘΟΙΪη6 δ πηραΐ :;᾽ 88 6.5. 5. Μίδας ν. 40, 

τὸ παιδίον ἀνακείμενον, ὅτα., γοῦ “αὖ πιραῖ’ Βῃου]ᾷ, 

ΡΙΟΡΘΙΥ ΒρΘ ΚΙ ηρ', Ὀ6 Ἔχρυθϑβθα, βθοῖηρ {Πᾶὖ ἴῃ γϑυ. 

12, ν ἴᾶνθ ἀναπεσὼν πάλιν, ἃη ποΐ ἃ ἴῃ ὃ. Μαίϊ. 

ΧΧΥΙ. Φ0, ἀνέκειτο. ᾿Εν τῷ κόλπῳ, ποιγονον, που] 
06 το πάθον, ρου Ρ5, “ἢ {πϑῦϑ᾽ Ὀοβοιη’ ψι ἢ Δ. Υ,. 

γί μον {Π|8}} “Ἰὴ {πϑῦδ᾽ θοβοιη.᾽ [ἢ οἢ. 1. 18, εἰς τὸν 

κόλπον 15 ΓΘ ἀθνοα “ἴῃ {Π6 Ὀοβοῖῃ οὔ θοίι Ὀγ Α. Υ͂. 

4η4 Τὰ. Ὑ., θὰ  {παξ 15. ποῖ ἃ ρΆγ816] οᾶβο ; ἔου [Π6 

Ομ]γ-θεροίίοη οἵ {π6 ΒΆΤΗΕΚ βίαπαβ ἴο ΗΒ ΕΆΤΗΕΚ 
1ῃ ἃ ΨοΥῪ αἰ ον θηΐ το] αϊοη. ἰροτὶ {πᾶς ἴῃ ν᾽ ΒΟ ἢ ονθῃ 

[Π 6. Ὀοϊονθα ἀἰβοῖρ]ο βίοοα ἕο 18 Μαβίοι. ΝΟΠΠῚΒ 
βᾶγϑ,} 

--ἀνὴρ δέ τις ὃς παρὰ κόλπον 

ἀγχιφανὴς ἀνέκειτο φιλοστόργου βασιλῆος, 

τούτῳ Πέτρος ἔνευσε. 4 

Ιῃ Κ΄. Τμικο νἱ. 88, νγὸ γτϑδά, δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον 

ὑμῶν, “ὉΠΟΥ͂ Μ01}] σῖνο Ἰηΐο γου" ὈΟΒΟΙῚ ;᾽ πὰ ἴῃ οἰ. 

Χν]. ὁ, γγο αν ὈΟ(ἢ εἰς Πα ἐν ; 6.9". ἐγένετο ---ἀπενεχ- 

θῆναι αὐτὸν εἰς τὸν κόλπον τοῦ ᾿Αβραάμ-----““Ἰηῖο ΑΡτᾶ- 

Πιη}᾽8. θόβοιι,᾿ --πά νοῦ. 99, ὁρᾷ τὸν ᾿Αβραὰμ, καὶ 

Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ, “ἴῃ 1.18 Ὀόβοπι ;) Βαϊ 

{Πο56. οα868. αἰ Ὸ} [ΠΡΌ {π|8. ΤΠ6 Θχργοββίοη ἐν τῷ 
κόλπῳ ἴῃ {118 ΦΘ να γϑῦβο βαϊα οὐ δ, Φό μη, σοι ρ]οα τ 16} 
ἐπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ στῆθος, νοΥ. 90, Βμον5 ὑπ 

γΉ1]6 δ {{Ππ|ρ: αὖ πιθαὺ ὑπὸ θοϊονοα ἀἸβοῖρ]6 ἂν ἢ ἢ 18 
Μβίου᾽βΒ ὈΌβοιι, 1.6. οἢ. {Ππ6 ἋΡΡΟΥ Ῥανῦ οἵ ΗΠ] οἰιοβί, ἃ8 

10 γι ἀρϊηβὺ ΠῚΒ ΒῃοΌ] 6, κόλπος θοΙ Πρ; “ΤΟ ρΊΟ οἶσθα 

Ρθοίι5. ἱπίτα Ὀτγδο ἶα,᾿ μθηοο ἢ ἀτορροά 8. μοδά 

Ἰοννοῖ ἄν οἡ { πϑῦ5᾽ Ὀγοαβί. Απα {Π18 Βθοιη5 [λυ ΠῸΣ 

ἴο 5πονν {ΠπᾶῸ ον ΤοκΡ ἀπ ΠΠῚ5 ἀἸβοῖρ]68 “βαι᾽ αὖ τηϑδί, 

᾿ἃ5. {Π| Θιιβίομι 15. αὖ ρυθβοηῦ ἴῃ {Π6 Θαβί, ἃνοιη ἃ 

[40]6. οἴου τουπ οὐ οοἰαροη, ΜΠ {Π6 αἴδ8.ι ἰπΐο 

γΥ 10} ΟΥΟΥῪ οη6 αὖ (8016 αἰρροά 1118. Ὀγοδά, ἵπ {Π6 

οοηΐσο, [Ι}ἢ ἐπ πουβο οἵ ὑπὸ ῬΠανῖβοθ, πουνονογ, ΠῸ 

τηϊιϑύ πᾶν τοο! πο αὖ πιοαΐ αἰτου {πὸ Ἰλοπηδη [ἈΒΏ]ΟῊ ; 

Οὐ ουῖβο {Π6 Ῥομϊτθηῦ ψνοπιδη σου] πού Πᾶνο “ βιοοῦ 

θ᾽ πα’ ἴῃ οὐάον ἴο ἀποῖὶπί ΗΒ ἴροί,---παρὰ τοὺς πόδας 

αὐτοῦ ὀπίσω κλαίουσα. 9αῖ ἴῃ {Π6 πΒοιβα οἵ 1μαζᾶυι8 

αὖ Βοιμδην-ττὰ [Ἂν τπορο ἢ} 0] 6 Ἀθο6--ονῃοτο ΠΟ 

ΡΙΟΡΔΟΪΥ δαὺ αὐ (Ὰ0]6, α5 ΠῸ ἀἰὰ ἴῃ {118 ο86, ΜΑΡΥ 

112 ΝΟΤῈΝ ΟΝ ΤΗΝ ΟΟΞΡΕΙ͂, ΑΟΟΟΈΘΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. [Ὁπᾶρ. ΧΙΤΠ]. 

| Βρι,» Β.. Ὑ.--Ρεῦμαρ8. τηογα οογτθοῦ, ΔΟΘΟΥ Πρ 0 αἱ.᾽ ΤῈ ἀρροδνδ, ἐμουοίογο, ὑπαὶ “{π6 ΑἸΒοΙρ] 65 Ἰοοκοα 
| Οτθοῖ Ἰἀΐομι. ἃῦ ὁπ6 Δποΐθον,, του] θ6 ἃ Βείίον. τοπάθιϊηρ οὗ 
πα τς Βυῦ Νομπαβ ἀπάεγβίοοα 10 Πογαὶ οὗ ἐπ ϑριυ1 οἱ ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους, ἔπδπ “ Ἰοοϊτο οπὸ οὰ ποῖοι. 
χί. 38. 60», ϊ --ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει----““ ἀοαθεϊπρ; οὐ νῃθπα 

--καὶ ὀμφῆεν στόμα λύσας, ἢ6 βραϊκβ, Α᾿ Ὑ΄. ; “Βθοίηρ ἴπ ἀοαδε αθοὰὺὺ ἡ Ποπὶ μα 
πνεύματος οὐρανίου δεδονημένος ἔμφρονι παλμῷ ΒΡαΪκο,᾽ Τὰ. Ὑ.---ῆὸ ρυθαῦ ᾿πιρτονοπιοηΐ. 
Χριστὸς ἀσιγήτοιο νόου κυμαίνετο πυρσῶ. 

Βαΐ {}15 15. [ἀν - οί μθα, Πνεῦμα, κεφαλή, χείρ, ὅζε., γεν. 28. 

| ΒΘΙἄοτπι ἰαϊκο ἃ ροββοβδβίνγε ῬιΌΠΟαΠ ἴῃ ΟἾθο ; 4]- Ἤν δὲ ἀνακείμενος---“ Νουν {Πθῖ8 τγὰ8 Ἰθδηΐπρ' ΟΝ 
| Ὁπουρὴ 1Ε πηαβῦ θ6 Βαρρ] θα ἴῃ ἘΠ ΒΕ ; 6.5. ἴῃ Ψ6βι8᾽ Ὀοβοηι,᾽ Α. Υ' ; “Νονν ἔπουθ γγὰβ υϑοπϊηρ' δὲ 
τοῦ ἘαΣΙΡΙ (65,2 πιραῦ ἴῃ Φ6βι5᾽ θόβοπι,᾽ ἢ. Υ. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀφῆκε πνεῦμα θανασίμῳ σφάγῃ, ΑἸΠΟαΡἢ ἀνακεῖσθαι ἀο68. ποὺ Δ᾽ να 8. πηθᾶῃ “ ἴο 

11, 108. 
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ΟηΔΡ. 

3. 1|. νἱ, 
400. 

5. ΤΌ, 467. 

ΧΙΠ] ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΞΒ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΉΌΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ0ῈΗΝ, 

τηϊριῦ δμοὶπῦ ΗΒ ἔδοί, σι ποὰΐ βίαπαϊπρ Ὀο πὰ 

Ηϊπι. 
Ἔν τῷ κόλπῳ, ὨΟΥΤΟΨΟΥ, 88 Ὑ76}} ἃ8 ἐν τοῖς κόλποις," 

18 Βέγ Ἵ]Ὺ βρθακίπα, “ἴῃ {πὸ Ῥόβοιη ;᾿ ἀπ αιοβίϊοη 
18, ἐμογθίογο, νυ μοίμον {πὸ ἘΠ] 5} οααϊνα]οηΐ ἴῃ {15 
ΡΟΙδοθ 18. “οὨμ᾿ οὐ “ἷπ {π6 Ὀόβοπὶ ;᾿--τυοῖ {Π6 Δ. Υ͂. 
“0ῃ ἴῃ ὈοΒΟΙη᾽ 566Π185 θ6ϑέ, βιρρογίοα 8 1ξ 15 Ὀγ {π6 
Δ, 5. οὴ Ρὼ 7 Ῥω ]θηδο} Ὀθδ]ιπιθ. 

γον. 94. 

- νεύει----πυθέσθαι --““ θοοΚοποα --- {παῦ πὸ 8μουϊὰ 

5|-, Δ. Υ. ; “ Ὀεοϊκοποίη---ο αβὶς,᾿" Ἡ.. Ὑ.-- πόσα 

σουτοοῖ. 
-τίς ἂν εἴητ- χη ἴξ βῃουϊὰ Ὀε,᾽ Δ. Υ.; “ψῃὸ 

ἴδ τβ, ΒΕ. Υ. 

ΤΊ5 15 ποτα ΘΟ] αἶα] ἔπη Α.. Υ.; θὰὉ “πὸ 10 
ταϊρις θ6᾽ που] θ6 ἃ θοῦξου τθπάουϊηρ; οὗ {ΠῸ Οὐδεῖκ, 
ΔΠ4 αἶ5ο οοιγθοῖ. 

γον. 95. 
---αὐὠἰπιπεσὼν δέ---“Π ἔῃθη ᾿γῖηρ᾽ οα δ 6βιβ᾽ Ὀγοαϑί,» 

ΑΟΥ.Ο; “86 {πθπ Ἰθαπὶπρ δος ὁπ {6805᾽ Ὀτααβί,» 
ΒΥ. 
ΤΙ Π.. Υ.. βθοῖηβ ἰο ᾶνε τοδά ἀναπεσών ; ἴον {Πθγα 

18. ποίῃϊηρ; ἴῃ ἐπιπεσών ἴο 7 8{Π )}ἷ}8ὧ μὸ γϑῃμθυῖπρ; “ Ἰθδη- 
ἰπρ; Ὀδοὶς.᾽ [Ι͂ὰὼ 5. κὸ χν. 290, νὰ τοδί, ἐπέπεσεν 
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ ---ἰ!6 (ΥΠοΓ “ [6}1 ἀρὸπ ΗΪΒ8 

808 ΠΕΟΙς ;᾽ ἃπᾷ 80 «80 ἐπέπεσε ἐπὶ τὸ στῆθος, {Π6 

ἀἰβοῖρ!ς “ (611 ἀροι μἷ8. ΜΙ αβίθυ β Ὀγθαβί,᾽ ἴῃ (ο θη οἵ 
[οπἀἄμοββ ἃπᾶὰ αὐἰδομτηοηῖ. 5. αἰπιοϑῦ συλ! 85 

ὁπ οὗἉ {Ππ18 ραββᾶσο οἵ Ποιμποῦ,} Ποτο 6 Βρθαῖβ οὗ 

Απάτοιηδοῖιο, 
ν ΄ “ 

παῖδ᾽ ἐπὶ κόλπον ἔχουσ᾽ ἀταλάφρονα, νήπιον αὕτως 

ἱΕκτορίδην ἀγαπητόν, --- 

αηα,3 

ἂψ δ᾽ ὁ πάϊς πρὸς κόλπον ἐὺ ζώνοιο τιθήνης 

ἐκλίνθη ---- 

Βίηοα κόλπος 18 τὸ ἄνω τοῦ πέπλου ἣ χιτῶνος, 1ΐ 18, 

ψοεν. 27. 
Καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν----“ Απα αἴξεν [6 

800 ϑαΐδῃ οπίοτοα;," Α. Υ.; “Δηὰ αἴον. ἴΠ6 800 

βίγαι σέναν βαΐδη οηϊοτο,"» ΒΥ, 
Δ. Υ. οπιίίβ τότε, ἀηὰ Ἐ. Υ΄. ΒΡ 168 ἴὲ Ὀγ “βίγαϊ βμε- 

γαΥ,᾽ ἃ Βουι ον δέ ἔγθο ραγαργα86 γαῖ μον [Π8} ἃ σοῦγθοῖ 
ΟΠ Δοτηρ. Μετά πιοτὸ μο] 45. ἔπε ρίαος οἵ ὅτε ψ ἢ 
τότε, “  ΏΘῊ--- 6 },᾿ 85 1 ἀο68 δἰζεν ἃ ραϑβί ρατί. 6.6'. 

εἰσελθὼν--τότε, ὅτα., οὐ δ᾽ πρῶτον---τότε, ὅζο. “ Απὰ 

αἴξον {Π6 800, ἔποὸπ ϑαίδῃ ηΐογοά,, ψουἹὰ ποῖ 40, 

θδοδιιβα {πὸ {ἰπηο ἱπιρ! θα Ὀν “(ΠΟ π’ 15 αἰγοδαν βροοὶ- 
βεὰ Ὀγ “αἴτον {Π6 500 ;) 80 αἷ80, ᾿ξ “ψνμθη’ ῥγθοθᾶοβ ; 

ΔΙ ΌΠΟΌ ΚΙ. ἰδ 15. 580. ἴῃ ἃ 1688. ΠΙΆΓΚΟα τπδηΠῸῚ Ὀδοδιδ6 
ἐν ΒΘ π᾿ ἰ8 ποτ ἱπἀοβηϊξο (μδῃ “ αἴτεον ἐπαΐι. ΤῊ 8 
ἰβ ΡΥ Δ Ό]ν [Π6 σθάβοη ἴον τ Β οἷ {Π|6 Ἰάϊοπι ὅτε ---τότε, 
ἈΒΊΙΆ] ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ ἰΔΠ τι σο5, μ88 ὈδοοηῈ ΟὈβοϊοΐα ἰπ 
πιοάθγῃ ΕΠ 5} ; ἴον Ρα---ρὰ 8 γεβαϊαν ἀπα πιβι] ἴῃ 

Α. Βάχομ, ἃ5. ψ }} .«Β ΟΛΝΏΠ--ΨΑΆ ΝΠ Π ἰὰ 

Θοίϊο. 
---λέγει οὖν--“ΤΏΘΠη 7655 5814,᾿ Δ. Ὑ΄.; ““Δοβὰβ 

τπδγοίογα βαῖ0}},᾽ Β.. Υ.---θροϊίον, 

-- ὃ ποιεῖς----“ [Πα (ποὺ ἀοεβί,᾽ Α. Υ͂. ; “πδαῖ ἔμοα 

ἀοοβι,᾽ Β.. Υ.---πῆοτο σοντθοῖ ; ἴῃ {Π6 Ῥγαβθηΐ βίδΐε 

οὗ {86 Ἰδηριιδρο. 

γεν. 99. 

--τὸ γλωσσόκομον εἶχεν ---“ Βα {86 θαρ,᾿ Δ. Υ͂.; 

“ Κορῦ {π6 θα, ἢ. Υ΄.---ὦ βορὰ ρᾶγδρθγᾶβο, 1 “ θαρ᾽ 
18 τείδι πο. 

566 {π6 ΟἸα Ὑ᾽ εγβίομβ ἴον {ποὶν τοπἀθυϊηρ οἵ γλωσ- 
σόκομον. Τὰ ννᾶ8 ῬΤΟΡΕΙΥ ἃ “ ΠΙΟΠΟΥ͂ οἰοβί,᾽ δηὰ ποῖ 

ἃ θὰ5. Νοηπαβ,"} 
--Ὗτινὲς δοκέεσκον ἀσημάντῳ τινὶ μύθω, 

δουρατέην ὅτι χηλὸν ἀνηέρταζεν ᾿Ιούδας. 

Μὴ οἱ κοίρανος εἶπεν ἑῶ σημάντορι μύϑω 

ὄφρα κεν ἐντύνειεν ὅσον χρέος εἶχεν ἑορτὴ, 

ἢ ἵνα τὶ πτωχοῖσι βιοπλανέεσσιν ὀπάσσγ' 

Βύυι αν Βροακίηρ, σον {πῃ στῆθος ; 50 {πᾶ (μο ἅπα ΡΒνγ πο ι832 βαγϑ, Γλωσσόκομον :---διεφθαρμένως 

Βο]ονοα αἰβοῖρ!α πυρὶ ἐπιπίπτειν ἐπὶ τὸ στῆθος οΥ̓ ΗΪ8 
Μά βίοι, αἴζον πανὶπρ τϑοϊ πο οα ΗΠ 8 θοβοπι. Εαιην- 

λέγεται ὑπὸ τῶν πολλῶν' ἐχρὴν γὰρ γλωττοχομεῖον 

λέγειν Τὸ νγ8ϑ οὐ ρ Πα} ἃ οα86 ἴον {πὸ γλωτταὶ 

τὐΐαβ, ἢ.1., ᾶ5, ἐπιπεσὼν δὲ ἐκεῖνος οὕτως---οὕτως, ὡς αὐλητικαί, ἰοΠριι68. Οὐ τϑο 8 ἴον ἔλι6 οἰατίποῖ- κὸ Ἰὰ- 
ΓΝ ὁ Ἑ ᾿ ᾿ , ᾽ ᾿ , 

ἀνέκειτο, τουτέστι, μὴ ἀναστὰς, ἀλλὰ μόνον μεταστρα- 

φείς. Απὰ Νοπῃηιβ,5 

-ὁ δὲ θρασὺς ὀξέϊ παλμωῳ | 

στήθεσιν ἀχράντοισι πεσὼν πεφιλημένος ἀνὴρ ] 

δαινυμένου βασιλῆος---- ] 

γεν. 26. 
--οκαὶ ἐμβάψας τὸ ψωμίον----““ ἀπ μοῦ μ6 διδᾶ 

αἰρρεᾶ {πὸ βορ,᾽ Δ. Υ.; “ δῃᾷ ἀϊρρίπε {πὸ βορ,᾿ Ὁ. 
10 ἀοοβ ποῦ ἀρρθὰν ψ ἢν ἐμβάψας ποι! ποῖ θὲ 

του ογοὰ Ἰἰδογα ]ν, “πὰ πανίης αἰρροά {πὸ 800 5) ὲ 
σοῦ! Ὀ6 πποτο οουτροῦ ἔπαπ οἰπον Δ. Υν οὐ ἢ Υ, 

Ἶεννε]8, ἕο. 

βίσαπιοηῖβ ἀϑο οἵ οἱ ιποηρ ἐπα Οὐθοκβ ; {6 Ὡδηιο 

τ85 αἰζογιναυβ. Ἀρρ]ϊοὰ ἕο ἃ οἰνοβὲ ἴον οἱοῖϊιοβ, Ὀοο 8, 

Βαϊ οὐ ίμα!ν, ἴὲ μα8. ποιιῖηρσ ἰο ἀο 

ΜΊΓ ἃ Ὀδρ᾽ ΟΥ̓ Ῥαγ86. 

γεν. 82. 
--εἰ ὁ Θεὺς ἐδοξάσϑη.----“ ἢ αοα ὃὕς α]οτιβοά," ΑΟΥ,; 

“1 Θοὰ ἰ8 αἰοτιβοα,» Ἀ. Ν.--πιθοτο σούγοοὶ ἃ8. ἃ 
Ραβὲ ῥσοϑ. ; ἴον ἰοστὸ “ὙΠ᾿ Ἰπι } } 105. πὸ σομἀἸεῖοἢ οὐ ἀπ- 
οοτίαἰηΐγ. 

βὰς νὩν 15. ἐδοξάσθη τοηάογοά ᾿οτο Ὀν ἐμ ῥγ8., 
δηἃ ἴῃ οἰ. Υἱὶ. 89, ἀπὰ χιὶϊ. 16, Ὀν (6 ραβὲε ΤῈ 
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1 

5 ἘοΙος. 
». 98, οὐ, 
Γοῦοςκ. 

2 0ὴ 
ὙΒΙΟΝ δοὸ ἢ 
πο Ἰοασνοά 
ποῖου οὐ ἴδὸ 
οὐϊτον. 



ΝΟΤΕΒ ΟΝ ΤῊΗΒ ΘΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. ΖΟ0ΗΝ. [Ὁπλρ. ΧΙΥ͂. 

1 ἘῸΓ 
ἐδοξάσθη 
ΤΩΔΥ͂ ΓΟΙῸΓ ἴο 
[6 ΚΒἼΟΥΥ 

βαίνῃ ἴο ΟἿΓ 
ΤοκΡ ἀατίπρ 
{πὸ ργϑορά- 
ἴπιρ΄ γᾶ 5 οὗ 
ΗΙ5 τηΐπῖβ- 
ἰσγ: 5. ΓΚ 
ἧν.15, 5 ἤπ 
ΧΙ. 4. ΟομρΡ. 
8150 οἢ.]. 14, 
ἢ... 11, νυ [ἢ 
Χυΐ. δ; ἴΠ6η 

᾿ εὐθὺς δο- 
ξάσει του] 
τοῖον ἕο Ηΐβ 
σοτηΐπε Ρ85- 
βίοῃ. Οὐτηρ. 
οἷν. νἱῖ. 30, 

Ι χὶϊ, 16, 23, 
238, ἄς. 

51, 165. 

ἴθη86 068 ποὺ ἀθρεπα ὁπ οἰΐμοι οὐδέπω, ὅτε, νῦν, ΟΥ 

εἰ, βίηοθ ἔπθβα ψορβ ἅτ οἶζθη οοπβίσιθα σι αἰ- 

[ογθπὶ ἴθπβθ8. Τ|6Ὲ ατεεῖς ἐδοξάσθη σΟμΒΙ 6.5 [Π6 80- 

ἴοη ΔΟΟΟΙΊΡΠΒΠ64, ἃ5 νῦν ἐκρύβη,--νῦν ἤκουσα, ἕζα.», 

ἀπ 10 ἀἰοτβ ψ ον ἔτοπὶ 6.5. δεδόξασται τὸ δεδο- 

ξασμένον, Ὁ ον. |. 10, δ. Φομη χνι. 10, 1 Ὅον. 

ΧΙ, 926, ὅζο. 

(ον Ποῖ ἐδοξάσθη Ὀγ {16 ραϑβί.} 
-καὶ ὁ. Θεός---“ (οὐ 5181} 4180, Α. Υ.; “ αοά, 

4150 5}8}}, Β.. Ὑ.--τ-οουγθοῦ ; καί αἴεοίβ ὁ Θεός, ποῦ. 

δοξάσει. 

γεν. 86. 

--ολέγει---“ 5814, Δ. Υ΄.; “5βδ1},᾿ ΚΒ. Υ.---θοἰίοι. 

γεῖ. 87. 

--ολέγει---“ 5414,᾽ Α΄. Ὑ.; “ 581},᾿ Β.. Υ.--εἰέον. 

--ὑπὲρ σοῦ ---“ ἴον {ΠΥ 56ς,᾿ Α. Υ΄. ; “ἴον {π66,; 

Ἐ.. Ὑ.---αἶβο πποῦα οουτθοῦ. “ ον {Πν βαϊζο, που] 
θὲ σοῦ ἕνεκα, ΟΥ ἕνεκέν σου. Νοπημ8,2 

καὶ ψυχὴν ἐθέλουσαν ὑπὲρ σέθεν ἐγγυλίξω. 

Βαΐῦ πιὰ οὗἉ ὑπὸ οτος οὗ {Π15 ἃπα {|κ6 ΘΧΡυΒΒΙΟΠΒ 
18. ἰἸοϑῦ ὈῪ τοπάουπρ Ψυχή, “ Π|6,᾽ ἀπ πού “ 5ου].’ 

“ΒΟῸΪ’ 15 Τἀϊοπηδίϊος ἰὼ μ6 ΟἹ οιβίοηβ, πα 15 πού 

ἘΠΈΒΕ8] ον θὴ 1η ἘΠ ΡΊ]8}. 

γεν. 88. 

--ὑπὲρ ἐμοῦ----““ [0 τὴν 566," Δ. Υ'. ; “[ῸΓ της; 

Ν. Ὑ.--εοουτοοῦ. 

ΟΗΑΡ, ΧΙΨ. 

γι. 1. 

--πιστεύετε---““γε Ὀε]ενο,; Α. Ὑ',; “Ῥε]ϊονε,"» 

ΟἹ “γε Ὀε]Ἰενο,᾽ Π.. Υ. 

ϑν οὶ] οὗ {πμ6 ΟἹα ὙοΥβΊ9η8, α.ν.,) ΤΌ η-᾿ 

εἰ μὴ πολυμέλαθρος ἐμὴ πέλε πάνδοκος αὐλὴ, 

ὑμῖν καί κεν ἔειπον ὅτι προκέλευθος ὁδεύσω--- 

ϑ66 [Π6 ΟἹ Υ᾽ δὐβίοῃϑβ ἴου {Ππδὶν τπμἀουϊηρ οὗ {115 νοῦβο. 

γεν: 9: 
-- πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι---“1 Μ1}} οοπιο 

ΔρΙη, ἃ τθοοῖν γοι," Α. Ὑ.; “1 ν1}} οοπιθ ἀραῖπ 
ἃ Πα ψ}}} γβοοῖν γοιι,᾽ ΠΗ. Υ. 
ἮΝ. 15 [16 πῖοῦθ μη ρμαίϊο οὐ {πὸ ὕπο. θαΐ 

ΔΙΌΠΟῸΡῚΙ “ Μ}11} τὰν θ6 οουγθοῦ ἴῃ {Π|8 ρΊαοο, 10 ἄοο8 
ποῦ οχὶϑύ ἴῃ {Π6 οὐἹβῖπαὶ. Τ|6 ρυθβθηῦ ἔρχομαι ρἶνο8 
ΜΌΠΔΟΥ Ὰ] ἔνα} ἀπ ΘΠΟΥΡῪ ἴο οἂν ϑαντοῦπβ ριο- 
Τηἶβθ, “1 ΘΌΠ16 ἉΡΆΪη :;᾽ ἀπηα {16 5[π|ρ016 ἔπξ, παραλή- 

Ψομαι, “1 588}} ἰαϊκθ γοὰ ᾿ππίο ταγβο] Γ᾽ ΘΧΡΙΈΒΒΘΒ 150 
πὸ παίανα] οὈ]οοῦ οὐ ΗῚΒ σομηΐπρ, τι ποὰὺ οἰΕΠ ον 
{πὸ ἀοιθῦ οἱ {πὸ πιϊβρῖν!ηρ᾽ ᾿πη0]164 ἴῃ “ ψ1}}. ΤῸ 

Α. Βάχομ 865 {ΠῸ ριθβοπῦ ἔνῖοθ, 1ὸ ΘΟ Π]6 ἈΠῸ 1ὸ 
ΠΙΠῚΘ ; ἴον θη {πὸ ἰαΐ. οὐἠἨ ἔρχομαι 15 γοηαϊνοά, [Ὁ 
15. 80 Βαϊ, 88 6.5. ἴῃ δ. Μαϊί. χχὶν. ὅ, 5. Μαιῖκ 

ΧΙ. 9, ΧΗ, 6; 5. Ταῖκο χχὶ. 6, 8; 5. Φοόομη χὶ. 48 ; 

1 Οον. χυϊ. ὅ ; 2 δ. Ροί, 1. 8, ὅζο. ; βίποθ. ἔρχομαι 

ταχύ---ἴδου ἔρχομαι ταχύ, Ἰλεν. 11. ὅ, 16, χχὶ!. 17, ὅζο., 

μιᾶνθ ἃ ααϊΐα αἰδυθηῦ τπθδηϊηρ [ποΐῃ ἐλεύσομαι δὲ 
ταχέως πρὸς ὑμᾶς, 1 Ὅον. ἵν. 19, γεηάογοα ΠΚὸ ἔρχο- 

μαι, ὈΥ “1 ψ}}} οομηο,᾽ Δ. Υ. 

γον. 6. 

-ὼῷ;.αὶ ἡ ἀλήθεια---“(6 ὑγταῈ},᾽ Δ. Υ, ; ““δηᾷ {ΠπῸ 

ὑραθ},᾽ Τὰ, Ὑ.--ῦὶρ ῦ. 

ΑΔ. Ὑ. ᾿ΓΟΠΡΙΥ ΟἸΙ5. {Π6 βεοοηα καί, ἃ5 10 β͵ἾνοΒ 
6648] ΘΠ Ρ)8518 ο ἀλήθεια, ἴο ὁδός ἀπ ἴἰο ζωή. “Απᾶ᾿᾽ 

ῖ8 βονονον ᾿πἰγοδαοοά ἴῃ {Π οα. οἵ ΔΑ. , ρυϊαίορα 

ψ ἢ {πὸ ατοοὶς αὖ δι θυιαρο ἴῃ 1894. 

6.7. 

-εἰ ἐγνώκειτέ με---““ 1 γε μα πον πιο, Δ. Υ.; 

Το Οτθοῖς Ἰρανοβ 16 ἀπαοοϊἀοα Ποῦ ον 16 15. (16 “Π γο Ἰωιον πο, Τὰ. Ὑ.---ϑθο οὴ. πεπιστεύκαμεν καὶ 
ἱπηρογαῦνο οὐ {πΠ6 ἱπαϊοαῖϊνο ; {Π6 τοδαϊηρ οἵ {Π6 
Α. Ὑ. ββϑῖηβ τηοϑῦ παίανα!. ὅθ {Π6 ΟἹὰ Ὑ Θ βΊο 8 
ἴον {ποῖν το πμἀουῖπρ οὗ [Π15 γοῦβθ. ΝΟΠΠι8,3 

μὴ νόος ὑμείων δεδονημένος ἄστατος εἴη, 

ἀλλὰ Θεῷ καὶ ἐμοὶ πιστεύσατε. 

5. ΟΥ̓], δι. ΟΠ γβοβίομι, ΤΠ ΘΟΡ Εν] οί, ἢ.1., Βθοπὶ ἰὼ 

μαννα ἀπαογβίοοα {118 γοῦβα ἴῃ {Π6 Β6Π80 ρίνθῃ ὈΥῪ 

Δ. Ὺ. Ῥυὲ {ποῖ {γταπβαΐουβ αἰ ; ΟΠ Βαυὶηρ, 
“ οὐοα τ{15,᾽ (ῃς οἴδιον “ ογεαϊέίε.᾽ 

γεΥ. 2. 

πορεύομαι---“ἙἸ ρνο, Α. '΄,; “Ῥεσαυβα 1 ρο,᾽ 
ΒΕ. Υ. 

ϑοιη ΜΒ, αν ὅτι, ψ ]οἢ {π6 ονίβουβ μᾶγα 

δἀορίοα. Νοπηαβ," 

ἐγνώκαμεν, οἷν. νἱ. 069, θ6 15. ποῖ {πὸ γᾶν Ὁ]. ῥΡον, 
ἐγνώκειν ἃ ραϑύ ἴρηβο, 1 ἔγνωκα 18. ῬΓΘΒ., {|κὸ οἷδα 

δηα ἠδεῖν Ὁ) 
-ἐγνώκειτε ἄν.---- γε 5Βῃοι]α πᾶν Ἰτποννη,᾽ Δ. Υ.; 

γα ψουἹὰ κπον,᾽ ἢ. Ὑ.---Ἠορομαβ οα {πὸ ριοοοα- 

ἴηρ γοῦβο.. Ὁ “5]10υ 4 18. ἃ Ὀοίίον τ που! ὑΠ ἢ 

“νου ],᾽2 ὉΠποὰ ἢ ποῦ 50 ἸΔἸοπιδίὶς αὖ {Π6 Ῥγοβοηῦ ἀν. 

--ἀπ’ ἄρτι---Νοπηιι5,3 

ἄρτι δέ μιν φράσσασθε, καὶ ὑψιμέδοντα μαθόντες. 

ὅδ ἀθονο οἷν, χα]. 19. 

γεν. 9. 

-καὶ οὐκ ἔγνωκάς με---- ἀηα γοὺ ᾿ιαϑύ ποὰ ποῖ 
Κπονα ππὸ, ΡΒ ἵἢ Α΄ Υ.; “ δηᾷ γοῖ ἀοβὲ (ποὺ 

πού Καονν τηὸ ὕ᾽ Τὰ, Υ΄.---οουγοοί. 

1 0 ποΐο 
οἱ οἷν, Εν 
10. 

3 500 ποία 
ὁπ οἷα, 111,16. 

81, 27. 
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γεν. 12. 
--- μείζονα ---““ ργοαΐον τυογκ5, ΑΔ. Υ΄.; “βτοαίου 

{πϊηρ8," ΚΒ. Υ. 
Δ. Υ. απαἀουβίοοα παίανα!]ν ὁποιρῖι, ἔργα, Ὀδοδιιδα 

οὗ {π6 οοπίοχί ; Β.. Ὑ. βθθπιβ ἴο ππαἀοιβίαμα πράγ- 

ματα." 
--τὸν πατέρα μου---““τὴῦ Βαίμοτ," ΔΑ. Υ. ; “186 

Ἐαίμον, ΚΒ. Κ.2 
ΒΘΡΠ θη Βθθπ8 ἕο πᾶν δἀἀοά μου. Νοπηυβ, 
ἔργα τάπερ τελέω, μιμούμενος αὐτὸς ἀνύσσει, 

1 8566 ποΐο 
οἱ (Ἀν, νἱ. 2. 

2 566 ποΐο 
οἢ οἷ, νἱ. 2, 
ἀπά χ. 30. 

καὶ τούτων πολὺ μᾶλλον ὑπέρτερα θαύματα ῥέξει, 

ὅττι μολεῖν ἀκίχητος ἐπείγομαι εἰς γενετῆρος. 

ΕΣ: 
---ϑεωρεῖ αὐτό----““ βοοίἢ Εἰμὶ, Α. Υ.. ; “ θομο] οι 

πἰπι,᾿" ΒΥ. 
Τιεἱ οἴμιουβ Ἰπᾶσο οἵ {πὸ ῥγορυϊοίν οὔ “ θθμο] ἀθι’ 

ἰπι [15 νοῦβα δηᾷ νον. 19, ὅθ. [6 σου αν 15 ἃ σοοᾶ 
το πἀοτίηρ οἵ θεωρέω, θα Ὁ 80. 15“ ἴο 860 ἴῃ ΠΙΔΗΥ ἴη- 
βίδμοοβι Ῥθυπαρβ Ὁ 18. 18. που! ; Ὀαΐ {ποτα 15 
Βοιηθί ἴῃς: {πᾶ ΒΘΘΠη5 βίσδησο ἴῃ “ ὈΘΠΟ] ἀοὑΠ’ Ἰπϑίοδα 

οὗ “βθοῦ μ᾽ ἴῃ {815 Ρ]δθο. 
--ὔτι----“ ἴον," Α. Ὗ. ; “ θεοαυβο,᾽ ΚΒ... Υ.---οουτθοῦ. 

γον. 18. 
---ὀρφανούς---“Ξ φοτη οΥὉ}658, Α. Υ΄. ; “οὐ βιδῃ8,᾽ 

ΕΠΥ. 
ΒΒ. Ὑ. 15 1π6 τποῦο οοὐτθοῖ οὗ {πὸ ἔνο ; δ που 

Βοτο ἢ οὐ “ ἀοβεϊξαϊο᾽ οι μάνα θθθα θείου {πᾶ π 

εἰπὸν. “ Οὐοτηίου 16 58᾽ 18 ἃ ῬαυΆΡ γαβο, πὰ ἀ068 ποὶ 
το πάθον ἔπ οὐἱσῖπα], ἡ Β]οἢ ΟΧρυθββοβ {Π6 βίαϊο πὰ 
ἀοϑειξαξίοι οὗ οὐρθαπ8. Νοππιιβ," 

--οὐ γὰρ ἐάσω 

ὑμέας οὐρανίης ἰσόζυγος ἐκτὸς ἀγωγῆς 

ὀρφανικούς. 

᾿Ορφανός, ἡ, ὄν, ἰδ, ΡΥΟΡΟΥΥ Βρθακίηρ, ἃῃ δἀ]δοίϊνο, 

“Βογοῖι,᾽ “ ἀοϑυϊξαΐο,᾽ 6.5;. ὀρφανὸς δὲ ὧν ταύτης τῆς ἐπι- 

στήμης," πα ἰξ ΔρΡ] 68. ἕο βᾶγθη 8. ἃ58. Ὑγ06}} ἃ5. ἴο 6}}}}- 
ἄγοη, ὅζο., οἶκος ὀρφανός, τύμβος ὀρφανός ;---ἰο Ρᾶ- 

γοηΐβ, τοκέων ὀρφανοί," ὀρφανὸν γενεᾶς ;--οῖο οἰ] άτοη, 

41. 70. 

δ ΑΙοῖ». 
8ος, 10, ν». 
115, 

5 Ῥιπά,ΟΙ. 
ἶχ, 02. 

ὀρφανοὶ πατρός, μητρός, νύμφαι ὀρφαναί, ὅζ6., ψἈ]ΟΪΝ ἀγὸ 

8}1 σοιητιοη ΘΧΡΓΟββίοηβ, πα 5ῃον ὑπδὺ “ ἀοβεϊζαϊο᾽ 

ψοῦὰ θ6 ἃ Ὀοϊίει το ηουῖπρ; οἵ ὀρφανούς ἴῃ {}}18. γοῦβο 
{πα “ οὐρδη8. ΒῸΣ {πὸ ΠῸΚῸ γα8 ποὶ ΠῚΒ ἀἰ8- 
ΟἾΡΙο5᾽ λίπον; ἀπά πὶ ᾿πρ] θη. “οὐρα π’ 15. βαϊ4 

Ομον οἵ οἰ] ἄγοι. ὑπὰῦ πᾶν Ἰοϑὺ θοῦ} ἐαί μον. πὰ 
τηοίμιου, βίῃοο δ 15 τποσο οουτοοῦ ἴ0 580 “8 [0 ΠΟΥ} 6 588᾽ 
ΟΥ̓ “ἃ πηοί μου ο88᾽ οἰ], πο ὁπ Ραρομΐ ΟὨΪΥ 18 
ἀοδά, ἐπδῃ ἀπ “Ουρι δπ οὗ [Δ Ποτ᾽ οὐ “ οἵ τπιοί μου ;᾿ ἴον 

οὐδ᾽ ΠΘη υϑ6α 5. δ]. τπθδῃ5. θοτοῖς οἵ θοιἢ 

Ρανοπίβ, ποι ῖν τυ ο πὶ Βα θϑι. δ τὴᾶν ἱπιρὶν {πὸ 1ο85 
οὔ οπο ραγθηΐῦ οὔΪγ. Ἰθὰϊ ἃ8 “οΥΡ ΒΔ’ 15 πο ϑ]ν ἴα κοη 

ἴῃ 15. 861]. βθη86, ονθπ ΠΟ ϑοἃ ἃ8 ἃ δΒιι8ξ., 6.6’. 

“οΥ̓ΡΏδΔη-Ποπιο,᾿ ὅζο., 1ξ βϑοηβ θεβῇ ἰὸ Κορ ἴο 118 

ΒΘΠΘΙΆΪ πιο ΏΪηρ’, Ἡ ΠΙΟΝ 185, ἔμ αξίον θογθανοπιθηΐ οὗ ] 

ἃ ΟΒ]]ἃ ἔγοτη {Π|6 1088 οἵ δϊ5 ραγοπίβ. ΤῊΙΒ 18. ἴπη- 
Ρ]ϊοὰ ἴῃ ὀρφανός ἀπ ἴῃ Α. ϑδάχ. γεθορ-οι]δ, ἃ " βίερ- 
ΟὨ]]α,᾽ 1.6. ἃ “ Ὀογοε Ομ 114. ΤΠΐβ ἀραίῃ 18 ψγ6}} το] 

Ὀγ ἴμο Θοῖι. ΨΙΔΏΨΛΑΙΚΝΘ, ρουθαρϑ ἃ “νἱδοννοᾶ 
ΟΒ114,᾽ ἃ οἰ] ἃ το ἰβ πἰκὸ ἃ "πάν, ϑαπβο, υἷ- | 

ἀ᾽ λαυᾶ, ῬοΒ510}ν “νἱάπα,᾽ “ ἱ μοα᾽ οὐ “ βεραγαΐο ἔτΌ τὰ 
ἃ ΒαΒθΔη(, 1.6. ἀπο οί μοΥ,᾽ 1.6. θογοῖε ἀπὰ ἀθβεϊζαΐεο. 

Τη ατθεὶς ἃ8 ἴῃ ΕΠ Ρ ἴ5}} ὀρφανός βαθ8ὲ. πόνον 0568 ' 
118 Β6η86 ἃ8 Δα]θοίίνθ. ΒῸΡ ψμθη ἰΐ το]αΐοβ ἴο “" οἢ}]- ᾿ 
ἀγοη’ ὈεγοίὉ οἵ ὁπ ραγθηῦ ΟἾΪΥ, πατρός οΥὁἮ μητρός 18 

δαάοα. Βα ψῃθη ἰδ βέδη 5. δυβοϊαἴοϊν, 85. ἴπ {Π18 
6886, 1δ 1Π10}168 “ αἰΐον Ὀοτοανομηθηΐ. 

γ6 8. 19. 
---θεωρεῖ---ὔοο νοῦ. 17, δηα ποίβ οἢ οἷν. χ. 12, ὅζο. 

γον. 90. 

᾽ν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ----“ Αἴ (μαὲ ἀαγν,᾽ Α. Υ.. ; “Τὰ 

(μαΐ ἀαν,᾽ Β. Υ΄.---πιοτο οοτγθοῦ. 

γον. 99. Ϊ 

Λέγει αὐτῷ ’Ιούδας, οὐχ ὁ ̓ Ισκαριώτης----““ δὰ 448 5810} 

απΐο πΐπη, πού ᾿βοδυϊοί," Α. Υ. ; “Δ αάα5, ποὲ ᾿βοαυιοῖ, 

58 1ἢ ἀπίο μἰπι,᾽ ΚΕ. Υ΄.--Τ 5. το πἀθυϊηρ ἀοροπ 8 θα 

ὙΥΠΘΌΠΟΣ ᾿Ισκαριώτης 18. ἃ Ῥα[ΓΟΠΥΪΟ, ΟΥ̓ ἃ ΡῬΙΌΡΕΟΓ 
ὨΔΠΊ6. 

γε. 28. 

---τὸν λόγον μου ---ν νογαβ," Δ. Υ͂,; 

νοτα,᾽ Ε. Υ.---οοντοοῖ, 

{ ΠΥ 

γεν. 95. 
-- παρ᾽ ὑμῖν μένων ----“ Ὀοὶπρ; ψοξ Ῥγθβοηῦ νυ ἢ γοιι,ἢ 

ΑΟΥ.; ““ψἬΠΠΟ γοῦ δοϊάϊηρ τ} γου," ἢ Υ, 
ΤῊ β 185. ἃ Ὀδίξοι τϑπἀουϊηρ ἃ5 τοραγὰβ Ἁ. Υ, “ θεϊηρ; 

Ριδβθηῦ 5:᾿ ΔΙ ΕΠορ “ γοῦ᾽ ἈΡΡΘΔΙΒ. ὉΠ ΘΟΟΒΒΑΙΎ, Β[Π 66 
10 15 1πη}]16 4 ἴῃ ἦγ }16,᾿ δηα 18 ποὺ ἴῃ ἔπ ατοοκ. Βαΐ 
ἢν ἀοο5 ἢ. Ὑ΄. τοπμάου μοῦ μένων Ὀν “ ἃὈϊάϊη,᾿ ἀπὰ 

αἰΐουβ Α. Υ. “δυϊά θ᾽ ἴον μείνῃ, ἴο “ τοπαῖπ᾽ ἴῃ οἷ. ἰ. 

39, χιϊ. 460, ἕζτο., ἀπ ποῖ ἴῃ οἰ.. χὶϊ. 24, α͵5ο 

γον. 26. 

Ὃ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον----“ Βαϊ {16 

Οοιηἴοτίον, τολίολ ἐς ἴῃ. Ηοὶν Οοβι," Δ. Υ͂.; “Βαξ 

τπ6 Οουίοτίον, ονοα ἔμπὸ ον Οοβι," ΠΥ, 

10 ἄοο8 ποῖ οἰθαυν Ἀρροᾶῦ ἢν ἔἰὸ αὐθοῖκ μου ά 

ποῦ ὕ6 τοπαογοα Πϊξογα! ν, “ἀπο Οοταοτίου {πὸ Ηοὶν 

Οιοβί, νἱτμουξ δὴν δαἀάἀϊεῖοι ; {μ6 Θμ ρμδβὶ8 νουἹά 
ῃ ῃ ᾿"  Ῥὸσς {πθη τοϑὲ οα πὸ "οἷν ΟἾιοβε. ΩΝ 

΄ ᾽ ΄ " ᾿ μι . Ι 

---καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἅ--- Δηὰ Ὀτηρ 8}} πρτου ςς . 37, Ρ. ὅ9. 
{ϊηρβ ἴθ γοὰν τοπποι θγῶποο, τ᾽ μαϊβοονον,,"ἡ Δ, Υ͂.; 
“ φῃᾷ Ὀτίηρ ἴὸ γοῦν τοππθι ὈγΆΠΟΟ 4}} ἐμ] η 6.5. τυ 10 }},᾽} 
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1 566 ποΐθ 
ὁ ἢ. ΥὙἹῖ. 
32. 

31, 102. 

81,113. 

41,120, 

5 Οαΐσον. 
χίν. Ρν. 145, 
ΔΑ, 54. 

Β. Υ.---εϊξον σοπβίγποίοη ; ἴον πάντα ἅ 15, 5.00] Υ 

ΒΡΘΔΚΙΠο,, “ 8}} {Π]πρ8 ΒΙΟΝ,᾿ πα πού “ νι ῃαΐβοθνον. ἢ 
ΝΟΠπι5,2 

αὐτὸς ἀναμνήσει πάλιν ὑμέας ὅσσα παρ᾽ ὑμῖν 

ἔννεπον. 

γεν. 238. 

᾿Ηκούσατε---““Ὑς μανε ποατᾶ,᾽ Α. Ὗ', ; “Ὑς ποαιᾶ,᾽ 

ΝΒ. Υ.----υεϊίον. 

--ἐχάρητε ἄν.--“ γε που] το]οῖοθ, Α. Υ.; “γε 
σου] ἃ μανο το]ο οοα,᾽ Ἡ.. Υ᾽.---Ποέίον. 

--ῦτι εἶπον, πορεύομαι---““ Ὀροαιδα 1 86], 1 ρο," 

ΑΟΥο; “Ἴμ661 ρο,᾿ Π. Υ.---οὐριπηρ εἶπον, ἱπβογίοά, 
10 ΔΡΡθαγβ, ὈῪ ϑίθρμεη. 5. ΟΠυγβοβίομη (065 πού 
αυοίε εἶπον ; θαΐ ΤΠΘΟρΡΠν]δοί Πὰ5 1. Νοππαβ,3 

-π-- χάρμα φέροντες, ὅτι χθονὸς οὖδας ἐάσας 

ἵξομαι ὀψικέλευθος ἐμῷ πέμψαντι τοκῆϊ. 

ὅτι----“ [ογ,᾽ Δ. Υ', ; ““θεσδιβο,᾽ ΚΒ. Υ.---ρθοίίεν. 

γε. 29, 

--πιστεύσητε---“ γα τηϊρῃΐ θ6]1ονο,᾽ Α. Υ. ; “γε 

ΤηΔΥ θα ϊονο, ἢ. Υ᾽.--Ὀοιίον. 

γεν. 80. 

Οὐκ ἔτι πολλὰ λαλήσω---“ Ἠογοαΐίον 1 ν}}}} πού (41 

τηπ0}},᾿ ΑΟὟ.; “1 νὴ] πὸ τποΐο ἰδ} τηὰο ΜῈ 

γου,᾽ Ἐ. Υ.---ἰθοίζον. 
Ομ Ἰάϊομη [Ὁ ὉποίῃονΡ ; πολλά ἴον. πολύ, δη 

“τα 0} [ῸΥ “ πηΔην.᾽ 
--τοῦ κόσμου τούτου ---““ οὗ {Π18 νοῦ], Α. Υ. ; “οἵ 

[π6 ψου]Ἱά,᾿ Τὰ. Ὑ---οπη!{ϊπρ; τούτου ἰηἰτοα προ Ὀν 

Βίθρμθη. Νοηηιβ ἀἸἃ ποῦ ππαονβίαμα 10 οὐ {18 
ψοῦα,} 

--ἀπροϊδὴς γὰρ 

ἀενάου κόσμοιο φανήσεται ἀρχὺς ἀγήνωρ. 

Βοίμ δ. ΟΠυυβοβίοιῃ δηἃ ΤΠΘΟρ γ]δοὶ το τούτου ; 
θαΐ 5, ΟΥ̓] ομηἹῖ8 1. 

ΟΗΑΡ. ΧΥ. 

γεν. 2. 

--- καθαίρει αὐτό---“ Ὡς Ῥαγροίι 1,7. ΔΑ. Κ.; “16 

οἰοαηβοίς 11, ἢ. Υ. 

Ὕγετο Ὁ ποῖ ἔου ὑμεῖς καθαροί ἐστε αἱ νου. 8, {παΐ 

πιβύ θ6 τοπἀογο “ γα ἅγο οἴθαη,᾽ καθαίρει αὐτό νου] 
θὲ τοπάογοά θοβὺ “μ6 ρυιποίι 1{. Ὑ76 ΠΔΥ ΠΘΙΘ 
ποίϊοο τ} 5, ΟΥ̓] οὐ Τογιβαϊοπιδ {παΐ [Π 686 ττουᾶβ 
ΜΌΤΘ ΒΡΟΪΚΘῚ ὈΥ οἷν ΤΟΚΡ ΜΠθΠ, ἀιοαπα {Π6 οἰ 
καιρὺς τῆς τομῆς ἔφθασεν" ---ἄρα οὐχὶ νῦν ἡ γῆ ἀνθῶν 
πλήρης; καὶ τέμνουσι τοὺς ἀμπέλου ς---Ξαν- 
θικοῦ τούτου τοῦ μηνὸς ἐνεστῶτος ;--ὁ μὴν---τοῦ πάσχα᾽ 
-π- τότε τοίνυν γέγονεν ἥ σωτηρία--οὗτε τὰ ἄνθη ὦφθη, 

ν « ᾿ ν δ “- τ ͵ 7 - “Ὁ καὶ ἡ τομὴ ἔφθασε κῆπος ἣν ὁ τύπος τῆς ταφῆς, 

καὶ ἄμπελος ἣ φυβθεῖσα, καὶ ἐ 
», ΝΜ 

ἀμπελὸος εἰρῆκε. 

-- καρπὸν φέρῃ ----““ ὈγΙηρ; ἕου τ ἔγαϊ!,᾽ Α. Ὗ. ; “θθᾶν 

ἔπα!,᾿ ΒΕ, Ὑ.--ποτ ἸἀἸοιηαίθ. Νοηπαβ,, 

---τὸ δὲ ποικίλον οἴνοπι καρπῷ 

γειοπόνος βιότοιο πατὴρ ἐμὸς οἷδε καθαίρειν 

ἀρτιφύτοις πετάλοις, ἵνα μείζονα καρπὸν ἀέξῃ. 

ΕΣ. 9. 

Ηδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον---“ ΝΟΥ γα 

ΔΙ οἰθδῃ {πγ 9} {Π6 ψονα,᾽ Α. Υ, ; “Υ̓ο ἃγὲ οἴδδῃ 
ΑἸνοδαν ὈῪ σθᾶβοη οὗ {Π6 πον," ἢ. Υ.---ἶἰβ θοβί.2 

“Νον’ ψῃθυ 10 βίαμαβ ἴῃ Δ. Υ. γϑαάβ τπορα {|κ6 
ἃ 60η]. {Ππδῃ ΠΠ|κ6 8ὴ δάνθι οὗ {ἰτη6 ; Ὀαΐ ἤδη 15. 8]- 

γΓΔΥ 5 Δ Δνου, Πα ἴῃ {115 γτθβρθοὺ αἰ ν5 ἔγομη νῦν, 
γΒ]ΟΝ,, ΤΠοῸΡ] 1δ Πονοι Ἰοβθ8. 1[5. τηθδηηρ', 8 Οἴζθη 
ἀϑοα Π|κὸ “πον ἴῃ ΡΒ) 88. ἃ Θομ]ποίίοη. “]ιά 

6. 60. 50, 15 80 ΤΆΡΟΙΥ αϑοα ἴῃ {Π6 56η86 οἵ “{ΠγοΡῊ,᾽ 
νΠ]Οἢ ΡΙΌΡΟΥΪν ὈΟΙοηρ5 ἕο {πῸ σϑηϊξινο οαβθ, ὑπαὶ 

[86 νϑπάουῖηρ οὗ Π. Ὑ, 15. ποῦ οπ]ν θεβί, θαξ οθνίουβ.3 

γεν. 4. 

---οὕτως οὐδέ---““Πο τπονο,᾽" Δ. Υ. ; “ 80 ποιμον,» 
Β.Ὺ. 

ΤΆ “ αϑ---οαηπού----βο ποι [Πον,᾿ οὐ Τὰ. Ψ., 15. σουγθοῦ, 

10 18. ἀΒΒΥ αν ἢού ἀρ ΘΔ] ἴο {Π6 θὰ". “Νο πον 
18. ᾿πἀθοα βαποίοηθα Ὀγ “ποῖ᾽ ἰπ “ οαπποῖ,᾽ θαΐ οὐδέ 

ΤΆΓΠΘΙ ἸηΘΔ 8 “πού δυθη,᾽ “4150 ποΐ,᾽ {πῃ “ ποι μου, 

γ᾽ Π]ΟΪῚ ΔΠΒΥΥΟΙΒ (0 οὔτε. ΤῊ Β0η86 ἈΡρθδγ8 [0 Ὀ6, “88 
[Π6 ὈγΆΠΟἾ,, ἅζα.--τθὸ α͵δὸ ποῦ βύθῃ γοι, ΜΎ Ὡροϑί]6β, 
Θμον θα ν1}}} Βα ρου παῦαν] ΟἹ 5, ὅζο., απ θαι Ἰαβύ- 

ἴπρ ἔραϊῦ, οχοθρῦ γ6 δϊ46 ἴῃ Με. Ἠριο Δ. Υ. 15 
ῬΙΟΘΔΡΪν ἃ Ἰνοίίου' σθη ἀουῖηρ; ἐπαη Πν. 

γεν. ὅ. 
-φέρει---“ ὈνΙηροῦ ἔονΠ," Α. .; ““Ὀραγοί!,᾽" 

Β. Υ..----ὖτι-- ς ἴον,᾿ Δ. “Βεοδαβο," ΚΕ. Υ. 

γον. 6. 

---καὶ συνάγουσιν αὐτά----““ ἀπ πθη ρα οι {Π6η],᾽ 

ΑΟ Ν.; ““ἀηᾷ {π6ὺ βαῦμον {ποηι,᾿ Κι. Υ. 

ΔΑ, Ὑο βθθπβ θοβῦῇ ; πού ΟἿΪΥ (068 “πηθη’ τοδᾶ 
θοῦίου πὰη “πον, θα 1Γ 18. α͵80 ἃ ρᾷνο Δ. ϑαχοῃ 

Ἰάοπι [0 186 “Τηδη᾽ οὐ “ Π]6ηΠ’ ἴον “ὑπ γ,᾿ Εν. “οη.᾽ 

Νον 6 ]658, ἴῃς {Π18 νΟΡῪ ΡΪασο {πὸ Δ. ἥαχοῃ 88 
[τς ταδομιαδ μα, “ἼΠον σαῦμον {Π6πη.᾽ 

ΤΊ βοῆβο οἱ {Π|8 Ῥαββαρο 15 σθϑ 1]ν ἀπαογβίοοί, 
ποῦν βίη αϊπρ; {Π| τναπί οὐ οοπποχίοη θούνγθθη “ἢ 6 

18 σαϑύ [Οὐ 88. ἃ ὈΥΆΠΟΙ-ττα πα πιο ραύμοι ὉΠ 6η}.᾿ 
ΝΟΠΠΙ18, 

---βάλλεται ἔξω 

ἡμερίδων ὡς κλῆμα---- 
, ΄ καί μιν ἀναλέξαντες ἔσω βάλλουσι καμίνου 

11. 8. 

3 566 ποῖθ 
ἢ ΟἿ. νἱ. 57. 

3. 566 ποίο 
ΟἹ ΟἿ. ΥἹ. δ4. 

4 566 ποῖθ 
Ὁ οἷν, ν. 29, 



1 χίχ. 
87ὅ, χχ. 401. 

31... 1.27. 

Ι ΦΒαΐησπηι. 
Β,1, 

! 

οὨ οἷ, ἱ, 14, 

5 8000}. 
χίν, 26. 

αἰθέριοι δρηστῆρες" ὁ δὲ φλογέῳ πυρὸς ἀτμῷ 

καϊέται-- 

--καὶ καίεται ----ἰς ἀπ {πὸ ἀγα Ὀυγποᾶ," ΔΟΥ.; 

“δηὰ ἐμπον θα," ΒΨ. 
Α. Υ. (Κε8 καίεται ἃ8. ἃ ραββῖνο, θυῖ ἢ. Υ. ποτα 

ΘΟΥΓΘΟΙ]γ, ἃ8. ἃ τη] 16 γον ; ἀπ ἴῃ 80 ἀοίηρ, ὈΘΔΥ8 
ουΐ [Π6 ΤΟΠΙΔΥ 8. πιδθ οἢ καίομαι ἴῃ 6ἢ. ν. 80, αν. 
ΤῊ6 Ρά88. οὐ {πὸ τη, τηθαπὶηρ οἵ καίομαι 15. ποΐ 
Ια 5. Οἰοαυν ἀοῆποά. (ἰθπουΆ }]ν βροακίηρ, τ μθη 
16 18. Ῥᾶ88. [Π6 ἀρθηΐ ΟΥ̓ ΤηθΆ 8 8 βίαι, 6.5. πυρὶ 
κατακαίεται, Ρᾶ58. ὃ. Μίαίε. χν. 40, “15. θαγποά ἴῃ 

{πὸ ἤνο,᾽ Δ Ποὰρ ἢ καιομένην ἐν θεί», καιομένη πυρί, 

Βεν. χίχ. 90, χχὶ. 8, ζζο., " θαγηΐπρ ὙΠ ὈΓΙΠηβίοῃο, 

ἤγο,᾽ ὅζο., τ πα] νοῦῦ8. Βα θη καίομαι 

βίδη 8 9 πθ 1Ὁ ἢ)ἃ8 τη ϑΈ]Υ ἃ τ] 4]6, ἀπ ἴῃ ἘΠ Ρ] 5}, 
8 ἰῃίτδηβ. 5686, 88 1η οἷ. ν, ϑῦ, δ. Τα χιϊ. 8, 

ἕτο., δηα 4150 1η]---- 

ὡς δ᾽ ὅταν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ 

καιομένοιο πυρὸς, τὸ δὲ καίεται ὑψόθ᾽ 
ὄρεσφι, 

σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ. 

ΤΠ σ - 
---αἰτήσεσθε---“ “γα 8181} 85]ς,᾿ Δ. Υ. ; “γε δβϑὶς, 

εν. 
Αἰτήσεσβε 5661η8 ἴο Πᾶνα Ὀθοι δαορίοα Ὀγ Ξΐθρπθη ; 

ϑ, Οὐ}, Βοννονοι, ὃ. ΟΠ γγβοβίομι, δηα ΤΠ Θορ Εν ]δοί, 
Βᾶνε αἰτήσεσθε, ἀηἃ Νοπηι5,2 

ὅσσα λαβεῖν ἐθέλητε, καὶ αἰτίζητε τοκῆα, 
ΡΝ ᾽ Ὁ , , 

ὑμὴν εἰν ἐνὶ πάντα τελείεται. 

γεν. 8. 

---καὶ γενήσεσθε.----““ 80. 51|8}} γ6 θ6 ΠΥ ἀἰβοῖρ]65,᾿ 
ΑΟΥ. ; “80 588}} γα θδθοπιο τὰν αἰ8ο1 0165, Κι. Υ΄.-- 
σουτϑοί, 

Γενήσεσθε---ὠἀπαρτισθήσεσθε. παρατηρητέον οὖν ὅτι ὁ 

καρπὴν πολὺν φέρων, οὗτος ἀπαρτίζεται μαθητὴς τοῦ 

Χριστοῦ Ἠδετο γίνομαι 8. τἱσιαν τοπαοτοὰ “ θο- 
ΘΟΠΠ6 ;᾽ [ἴογ {πΠ6 Ἰοηρ ἃ πα 5107 ῬΥΌΘΘΒ8 158. [0 ὈΘᾺΣ 

Ϊ, “ 866 ποδ χῃῃοἢ ἔταϊ.᾽4 

ΨοΣ. 9. 
-π-μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ ----’ οοπέϊηια. γα ἴῃ 

ΤΥ ἰονα,᾽ Α΄ Υ.; “δ0ϊ46. γὸ ἴῃ τὰν ἰονο," Κ. Υ.-- 
ΤΊοτΟ 18 πιοῦὶδ ἴῃ θοῦ] {π686 το ογίηβ." 

γος. 11. 
---μείνῃ----πληρωθῇ ---- ““ταΐρς τοπιδίη, ἴΔΥ Ὀδ 

[0]}}, Α.(. Υ.; "“πιᾶῦ Δυϊας,᾽ ““ππὰῦ ὃ6 {Ὁ]8]1εἀ,᾿ 

Β. Ὑ.---αβ ἴῃ οἷ. 1, 929.5 

2), 

γεν. 15. 

Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλου. ----“ ἩΘποοίοτ!ἢ 1 08}} γου 

ΝΟΤῈΒΚ ΟΝ ΤῊΝ ΘΟΟΒΡΕ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤΟ 5. 7“0ΗΝ. 117 

ποΐ βουνδηίβ; ἴον, Δ. Υ΄. ; “"Νὸ Ἰοηρονῦ ἀο 1 68}} γοὰ 

Βουνδηΐβ.; θδοδιβο,᾽ ἢ. Υ.---ὐοιίον. 

--τι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου----" [ον 

8}} Ὠ]ηρ5. ἴπᾶῦ 1 μανα Πποαγὰ οἵ πὶν Βδΐποῦ 1 Πᾶνα 
πιδᾶς Κπον ἀπο νου, Δ. Υ΄. ; “ Βεοδῦβα 1 Βᾶνα 
πιδ.6 Κπον ἀπέο γοῖ 8}} {πη {πᾶς 1 Ὠρατὰ ἔγουη 
τηΥ Βα πον," ᾿ὰ, Ὑ.---α θέον τοπάθυϊηρ,. 

γεν. 16. 
Οὐκ ἐξελέξασθε---“Ὑε6 πᾶνε ποῖ ομοβοη," Δ. ΥΨ. ; 

“Ὑς αἸά ποῦ οῃοοβο,᾽" Πὶ. Υ.---οουγοοξ, 

- ἐξελεξάμην --- 1 μανο ομοβοη,᾽" ΑΟΥ͂. ; “1 οἰο56,᾽ 

Ἀν. Υ.---θειζον, ΔΕ Ποαρῃ ἔμὸ τὐϊά. ἐξελεξάμην τηθᾶτι8 

πογ6 ἔπη ΠΊΘΙΟΪΥ “1 ομοβο.᾽ Οἴθεῖς πη ἀ]6 γογθ8 
ἰοβθ πιο οἵ {ΠῸ ἴογτοθ οἵ ἐποὶν τηθαπίπρ ΜΠ θη τδη- 

ἀογοα ἴῃ ἘΠ ρ] 5} ὈῪ δοίϊνα οὐ ὈῪ ἱπιγαπβιεϊνο γοτθβ ; 
88 ἴῃ {818 6886, Δ ἴῃ {παΐ οἵ καίομαι, το. 

--καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ---΄ ἀη οτααϊποα γοι," Α. Υ͂.; 

“ δῃᾷ δρροϊηίοα γοιυ;,᾿ ἢ. Υ΄.---θοίξον, ἴῃ ἀπ ρτοβοπὲ 
βέαΐο οὗ {Π6 Ἰαπσιιαρο. Νοππι, ἢ.].,} 

ὑμέας ἐκ πολέων νοερῇ φρενὶ πάντας ἐδέγμην 

πιστοτέρους, καὶ ἔδηκα συνήλυδας, ὄφρα μολόντες 

καρπὸν ἀεξήσητε--- 

“ΟὐΥαἀαϊηρα᾽ γγου]α ΘΟΠΨΘΥ͂ ἃ [Ἀ]56 ἰάθα. ΤῊ ἀροβί!θβ 
ΘΓ 88 γοῦ ΟὨΪΥῪ αἰδοῖ ρ]68, {Π 6. το γο ΟὨΪν ἀρροϊητοὰ 
ἴο {Ποῖ οὔοο; θὰς ποῖ γοῖ [ὈΥΠΊΆΠν βοπξ ὃν {Π6 
ΤΟΚᾺΡ οι {πον πλϊββίοη ἃ8 ἃροϑβέϊοβ, ἀπ {πον πδα ποῖ 
γοῦ γϑοοϊνοὰ {6 ΠΟῪ ΘΟΉΟΞΥ. 

--ΐνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε ----΄ {Πδὲ τ Βαΐβοονου γα 888}} 

αϑὶς, ΑΟ Υ. ; “ἀμαῦ νι ῃδέβοθνον γα αβι,᾿" ΚΕ. Υ͂. 

10 8ῃου]α Ὀ6 “τΠδὲ τυ δίβοθνου γ6 τπᾶν ἀ5ς,᾽ 8β8Ὁ- 
)αποῦ, ν] ἢ ἃ Ῥγοβοηΐ ἀπ ἔξ, βθῆβο. “Υδ δϑδκ᾽ ψίτῃ- 

ουΐ “τηδγ᾽ τοδβ Πορα Πἰκὸ {Π6 Ἰηαϊοαίῖνο ; νοὶ “ἐμδΐ, 
Ππκὸ ἵνα βΌνοΓΠΒ “᾿6 ΠΠΔΥ αῖνο ἰδ γοιι.ἢ 
18 Β1] αποίϊνο. 

--καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ ---ϑδ6 νοῦ, 9, 11, οἷ. χὶν. 

Βιυὲ αἰτήσητε 

[20, ὅτε. 

-οὐ γὰρ ἡὐσέβεια συνβνήσκει βροτοῖς" 

κἂν ζῶσι, κἂν βάνωσιν, οὐκ ἀπόλλυται.3 

γεν. 18. 

-εἰ---μισεῖ---ι ἢ ἀπ πνουἹὰ Βαΐο γοαυ," Α. Υ.; 

“Βδίθι νου," Ἀ.. Υ. -οὐῖριε, 

ΤΉ ογΟ 15. ποιοῦ ἀοαθδὲ ποῦ οοπαϊξϊοη ; ἔπὸ νου! ἃ 

Ὑ1}} ΒΌΤΟΙν πδΐο γοὰ ; “θη οὐ “ἰῇ ἴξ Βμαξοῖν νου, ὅα. 

--μεμίσηκεν--- “ διε, Α΄. Κ΄; “δαῖ Βαϊοά,᾽"» 

"ὶ, Υ.---ὐθοίτον, ἴον {86 ΤΙΟΚΡ τᾶ8. βροακὶηρ οἵ ἃ ἴδοὶ 
{παν δα Ἰαβέοα ἂρ ἰο ἐμ ἐπι Η βρᾶκε. 

γον. 90. 

--οὐκ ἔστι δοῦλος ---- (Π6 βοσναπὲ 8 τοὶ, ΔΟΥ͂.; 

“(Ποῖ ἰβ πὸ βογναηῖ," ἢ, Υ.3 

- ἐδίωξαν ---ἐτήρησαν --τ  ἢανο ρΡεγβοουξε""--ο Πανὸ 

λὴ 

11, 60. 

! Ϊ 
" βοὸ ποῖο 

ἢ (ἢν, χίμ, 

16, 



σππππππππτπτπτπτπ τ τ ἔ Π ͵ τ πππ π ἑ ἑ τσπΠπ----.-.-- τ τ  ὄτ-ς-ς-:".ΧῈἡῳὩῳὼδλδ ο----Ξ: .ὕ“ὍΦᾳοἂὡΦἀΔΦΨΤΦΕυΕὯΥΨἔἔΦΦεο--ὕὦψ.νὕ»ὕνΨ.ὦ0ὉὖᾧΌὖ0|ΖΤὩ-οοοπ““΄“ορορΠΠΠρΠπρΠρ6Ππ-ΠπΠΠΠπΠρὖῸΠῤπ΄ρῤῤὖ6Π6ῸοᾷΠρ5ρν..πῸποΠορθορ-ππ|.πΠΠπΠππππππῸΠποΠοπρ“πορσρρροκρκρρρροοοοοο, 

118 ΝΟΤῈΚ ΟΝ ΤῊΗΞΒ ΘΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΘΙΝΕ ΤΟ 85. ΖΟΗΝ. 

Κορί,᾽ Α. Υ.; “Ρογβεουίοι᾽-- Κερι," ἢ, Υ.---Ἰ καὶ φράζειν, ὅσοι ἐμοῦ πώποτε ἀκηκόατε διαλεγομένου" 
Ῥεΐξον. ; πολλοὶ δὲ ὑμῶν οἱ τοιοῦτοί εἰσι" φράζετε οὖν ἀλλήλοις 

---τὸν λόγον μου---“΄ Τὴῦ βαγίηρ, Α. Υ.; “τὴν εἰ πώποτε ἢ σμικρὸν ἢ μέγα ἤκουσέ τις ὑμῶν ἐμοῦ περὶ 

τ ἩΕΘΒΡΙΒ νον," Κ. Υ.--ὐεεΐον.: τῶν τοιούτων διαλεγομένου" καὶ ἐκ τούτου γνώσεσθε ὅτι 

τοιαῦτ᾽ ἐστὶ καὶ τἄλλα περὶ ἐμοῦ ἃ οἱ πολλοὶ λέγουσιν. 
γεν. 91. 

᾿Αλλά --- “Βυι, Α. Υ.; “Ἡονθεῖ,; ΒΕ. 0Υ.--- 

θείίεον. 

᾿ 11.867. Νοηπα5, ᾿.].,2 ΟΗΔΡ, ΧΥῚ. 

ταῦτα δὲ πιστὸν ἐμεῖο δι᾿ οὔνομα φῶτες ἀλιτροὶ ἤει: Ὁ» 

ζηλομανεῖς τελέσουσιν ἐς ὑμέας" -- π-ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ----  γρα, {Π6 {ϊπη6. σοιποίμ,᾽ 

ΑΟ.; “γεδ, δῇ ποὺ οοπιοίι,᾽ ΒΚ, Υ. 

γεν. 99, ΕΥρα, ἃ ἔϊπι6 Θοπιοἢ,᾽ νου] Ὀ6, ρου μα ρ8, ἃ Ὀδίζον 

] -π--άἁμαρτίαν οὐκ εἶχον----". [Π6Υ Παά ποῖ πιά 5ἰη,᾽ τη ἀθυηρ; [Π8ῃ οἰΓΠθΡ. “Ώρα, Μ]ο]ν Δοοουπρ; ἴο 18 

] ΑΟΝ. ; “Ἴμαν ψου]ά ποῦ πᾶνε 5ἰη,᾽ ἣὰ. Ὑ.---θοίθου. { ῬΟΒΒΙθ]6 Αὐγδη οὐυ πη] ορΎ, ΠΊΘ 85 “ἃ ΒθΆϑ0η,᾽ἢ “ἃ ρουϊοα 
] ΤΟ ατθοῖ,, ἀπά {Π6 ἐναηβϑιαύϊοη οἵ 10 Ποῦ ἀπ αἱ οἵ {Ππ|6,᾽ 15 ιβοα Τρρα πο Ε]γ, ον θη ἴῃ ὑη6 Νὸνν Τοβίδ- 

γ6}". 24, ἃγ8 680} [Π6 ΟὩ]ν ψν ἴῃ ΜΠ]οἢ {Π6 1ἄδα οαη] πιθηΐ, ἴῃ 108 ἢνβύ τηθδῃΐηρ', ἃ8. Ὑ76}} ἃ5 1ῃ 1{8 Ἰαίϑι' ὁΠ6 
᾿ θ6 ΘοΥΡΘΟΕν γομοΡθα ἴῃ {Ππ656 ὑνο ἸΔΠριαΡ 68. οὗ “δοῦν. (ἀἝ που ΠΥ Βρθακῖη, ΒΘ ᾿ξ ΠἸΘΔΠ8. ἃ 
] -πρόφασιν----“ Ο]0Κε,᾽ Α. Ὑ. ; ““δἜχοιβε," ΗΒ. Υ. ρογιοά οὗ {ϊπηθ, 1Ὁ ἄοθβ ποΐῖ αϊζθ {π6 δυί]ο]6 ; θαΐ 

| ΒΟ 5. πῖοῦθ ἀϑὰ8] {πᾶπ Α. Υ΄., γεῦ φομβι ἀογίηρ  ΜΠΘη 1Ὁ 15 Ραῦ ἴον “ Ποαν, 10 οἰΠον Πὰ8. {Π|6 ἃν 1616, οὐ 
[86 το} τηθδπηρ οἵ πρό, πρόφασις 18 [106 γ᾽ }}ν ἃ} ἃ ΠΌΠῚ 6)", ΟἹ 0116 ΟὗΙο ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ ἴῃ {Π6 οοηίοχύ 

ΒΥ ΠΡ ΟἹ ΒΡΘΘΟΙ Ἰηοη θα ἴο ΘΟνο 81 δοίϊοη ; ἀπ [ἴο τοϑύνοῦ ὥρα ἴο ἃ 5ϊπρὴβ "ποι. ΤῆΒ δ. Μαῖί. 
] 80 1Ὁ 18. ΠΟΙ ΘΟΙΤΘΟΙΪΥ γθηαορθα “ ο]οἰκο᾽ {μδη “ οχ- [11]. 19, καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ---- 1 ὑπαὶ 

] ου56.᾽ “Εχουδο,᾽ ΒΟΥΟΥΘΡ, ΠΙΔΥ οΟἴτοη θ6 θεβύ, 885] 56} -βαπηθ ποιὰν, “αὖ {Παΐ νοῦν πιοιηθηΐ. δ0 180 ἀπὸ 

5Ὲρο, 380, 6.55. 1η ΕΠ ΡΙΡΙ4 68,3 τῆς ὥρας ἐκείνης, 6Ἰ,. ἴχ. 3.9, “ἔνοια. ὑπαῦ νοῦν Ποαν.᾽ 

πρόσπιπτε δ᾽ οἰκτρῶς τοῦδ᾽ ᾿Οδυσσέως γόνυ Αραίΐη, ὁ. χχν. 19, τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ὥραν, :----ἕκτη,--- 

καί πεῖθ᾽" ἔχεις δὲ πρόφασιν' ἔστι γὰρ τέκνα | ὡς δεκάτη,---δώδεκα ὥραι,---ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται---- 

καὶ τῷδε, τὴν σὴν ὥστ᾽ ἐποικτεῖραι τύχην. ἐννάτη ὥρα,---ἶλθεν ἣ ὥρα, παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἣ ὥρα, ἧτο. 

ἴῃ τΠ656 πὰ |πκ ραββᾶρδββὲ ὥρα 18. οἴθαυν “ Ποιυν.ἢ 
γεν. 95. Βαυῦ ἴῃ 6.».} ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης----ὦρα πολλή,2 

| ---ἵνα πληρωθῇ ----““(Παὐ--οταῖρ ς Ὀ6 {Ὁ]Π]16α,᾿ ΑΟΥ͂. ;) ---ἔρχεται ὥρα" ἃηα,5 ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, 

| “ παῦ--τιηαν 6 {Ὁ]Η]16α,᾿ ᾿.. Ὑ.---θοίθον. ὥρα 15 ΟἸθαυ]ν πού “ πουν,᾿ Ὀαΐ “ {πιὸ ;᾽ 80 αἰβο,: πρὸς 
] ὥραν, “ἴοι ἃ β86480η,᾽ “ἃ ψἘ1]6,) ποὺ [ον “ 8η Ποὰτ ;) 

γεν. 96. ΘΥΘΠ ἢ 50.0}} 8 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΩ 85,5 ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς 

μαρτυρήσει ----““ 818}} ἰοδεν, Α. Υ'΄. ; “8118}} ὥρας, “(πὸ ποὰν οἵ ονθῃϊηρ;,᾽ ἥ ὥρα 15 ἃ ἀοῆπιίο Ποὺ 

[σαν 1, ΒΕᾺΡ νυ ΐη655,᾽ ἢὰ. Ὑ.---Ἰἰοίζον. ἢ αὖ  ΒΙΟἢ ἡ ὀψία Ὀεραμ ; γοῦ 10 18. γι 6}} το μἀογοα “ ονθη- 

{146 ; ἴον Α. δίαχ. σιδ, Ἐπρ'. Ἅ (146᾽ 18. 8011} ἴῃ {16 

γον. 27. ΒΆ116 οοΟπδίδην τι8ὸ ἃΠᾺΑ δοοορίαίϊοι. ἴῃ δολπαϊηδνίαη 

καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε τος Δ! ἃ γ6 4180 888}] θθαν ἰδμστιαθ 68 ἃ8 ὥρα 15 ἴῃ αἴθοϊ.. 

νυ] 655, ΑΟΥ͂. ; ““δηᾷ γο 4180 ἃ1Ὲ νυ ]ΐη 5865," ΚΒ. ἡ.) --κἷνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ---“ {πᾶ ΜΥΠΟΒΟΘΥΘΙ" Ποιὰ 

| -πτ-ϑες {πὸ ΟἹ Υ᾽ δυβίομβ οἵ {1:18 γϑυϑο. γοι, Δ. ; “Ἴπᾶῦ νοῦν πιδῃ {Ππᾶὺ ἸΠ]]οῦἢ νοι,» 
ΕΠ 51. 107. Νοπημ8, ἢ.].,5 ἘΡ Ὺ: 

] - πολλὰ καὶ ὑμεῖς ΤῊἷ8. αἰξουαίίοη ἄοο8 ποῦ βθοπὶ Ποοοβϑαργ. Ὑοῦ 1ἴ 
ἀμφ᾽ ἐμέθεν φθέγγεσθε δαήμονι μάρτυρι μύθῳ. τι ἢ Ὁ, ῬΟΙμαρ85, 6. Ὀοίίον ὑμ8, “{Πᾶῦ ΟνΟυῪ πηδη’ 

| Ληὰ ΤΠ γτηῖαβ, }..1., καὶ ὑμεῖς μάρτυρες τῶν λόγων ΟΥ “ΟΥΟΡῪ ὁπ6 ΨΏῸ [ΟΠ] γου. “ΤΠαῦ᾽ (068. ποί 

ρος καὶ ἔργων μου, κιτιλ. Βαΐ 8, Ογγῖ]δ ῥαϊκοβ μαρτυρεῖτε γρολ 50. ΨῈ}} δον " πλδη᾽ 8.“ ΨνΠ0,᾽ ἀηα [Ό]]Ονν8. ἴοο 
| ἴῃ ἃ [αὔαγο 56η86, Τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας----μαρτυρήσει 'Βοοη ἴον “{πα0 σοοη)]. Μογθονον, “" πιδπ’ 18. ποΐ 

| περὶ ἐμοῦ" μαρτυρήσει δὲ πῶς; ἐνεργῆσαν γὰρ ἐν ὑμῖν --- ἰ ΠΘΟΕΒΒΆΓΠΥ π]0}164 π΄ πᾶς ; [ο1 10 οου ἃ [)γ6. ποῖ μον 

μάρτυς ἔσεται δίκαιός τε καὶ ἀληθὴς,---μαρτυροῦντος δὲ πᾶν πο πᾶσα. Πᾶς ΠΟΙῸ ΠΙΘΔΏΒ “ ΘΥΘΙῪ ΟΠ6,᾽ ΠηΆ80. 

] τοῦ πνεύματος, συνεπιμαρτυρήσετε, φησὶ, καὶ ὑμεῖς αὐτοί. ἀῃᾶ ἴδηι. 

| «ὦ, Αροῖος. Οὐοτηρᾶτο 50 ἴμ Οτθοὶς οἵ {Π15. νουβο υν}}}---ῦ --δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ---“ Μ0.1}} ΤΠ ης 

(386. ΣΩ.- -μάρτυρας δ᾽ αὐτοὺς ὑμῶν τοὺς πολλοὺς {πα΄ πα ἀοοίἢ αοα βουνίοο,᾽ Α. Ὑ. ; ““ψ}}} {πἰηἸς ἐμαΐ 
΄, Ν ᾿ "“ ΄ “ » ΄ φς»7 

παρέχομαι, καὶ ἀξιῶ ὑ μᾶς ἀλλήλους διδάσκειν τε ᾿ὸ 15 οἴου! ηρ ἃ βουύνίοα αηΐο Οοα,᾽»  Υ. ᾽ 

[παν.ὔ ΧΥ͂Ι. 

1 5, Μασκ 
νἱ. 36. 

3 Κὶ, Ζολπ 
ἦν. 21, 33. 

8. 5, Ζόοπ 
ν. 36. 

Κ᾽, Ζοη. 
ν. 38, 86. 

55. Μαγκ 
ΣΧ, 11- 



παρ. ΧΥ͂Ι.] 

1 Ττο. 823. 

Α1. 4. 

3 Ρ]αΐο, 
Ῥμεοάγ. 49. 

ὁ ῬΠΟΣΠΐ88. 
222, 56. 

5 ἙἸοςσῖσ, 
432, 56. 

5 5'ὸ ποῖα 
οἱ οἷ. 1.1, 

ΝΟΤΈῈΒ ΟΝ ΤῊΞἙ ΘΟΒΡΈῈΠ, ΑΟΟΘΟΝΌΙΝΟ ΤῸ 5. Ζ0ΗΝ. 

Τὸ “ἀὁ ἃ 8βθυνίοο, οὐ ἴο "ἀο βογνυῖοο, δηᾷ ἴο " οἴου 

ΟΠΘ᾽Β ΒΟΓΨΊΟΘ8,᾽ ἅΓ6 ΒΔ] ΘΧΡΙΒΒΙΟΠΒ οὗ γοΥῪ ΑἸ το πέ 
τηθδηΐης; δὰ ἰο “ΟΥ̓ ἃ βουνίοθ᾽ γϑαὰβ βοιηθ ναί 
Βέγδηρθ, ἈΠᾺ 18 ποῦ 80 ροοα ἃ το πουηρ οὗ λατρείαν 
προσφέρειν ἃ8 ΑΔ. Υ. ΤῊΙΒ 18 ὁη6 οἵ {πὸ τηδὴν ἰη- 
Βίδῃοοβ ἴῃ ΨὙΠ10}} ᾿ς 18 8Π ονουϑιρηῦ ἕο ῥγοῆχ {ΠῸ 
ἘΠ 58 ̓Ἰπἀεῇπιίο, οὐ πιοτὸ ἔγαϊγ, [μ6 Ῥαγεῖνο ἀγίϊοὶο 
“δ᾽ ἴο ἃ ὅτϑοῖς ψογὰ πιο! ἀγέϊοϊο ; ἴῸΣ “ἃ βουνιοο᾽ 

18 ποῦ “Βϑινιοθ.᾽ Ὑοἱ λατρεία 18. “ΒΟΥΝΙΘΒ :᾽ ἃπα οδη 
θ6 τεπαογοα ὈΥ “ἃ β6υνὶοθ᾽ ΟὨΪΥ ἀπᾶον οοτίαϊπ οἷγ- 
Ουμηβίδ ΠΟ 68 ; 88 6.65, ψΠ6η Πα ΙῆΠΘἀ Ὀγ δη δἀ]θοίϊνο ; 
(8 Ἐαυριάοβ,} 

“Λαομεδόντιε παῖ, 

Ζῆνος ἔχεις κυλίκων 

πλήρωμα, καλλίσταν λατρείαν. 

Απα λατρεύω ἰ8 ποὺ ἰο “ἄο ἃ βευνῖοο, δαΐ ἴο “ ἀο 
ΒΟΥΨΙΟΟ,᾽ ἴο “5οινθ᾽ (ΟΡ ΟΥ ἃ τπηδϑίευ. ΝοΟΠηι5,2 

ἀλλὰ ταχὺς χρόνος οὗτος ὅτε φρεσὶ πᾶς βροτὸς ἀνὴρ 

ὑμέας ὃς κτείνειν ἀλοιητῆρι σιδήρῳ, 

δουλοσύνην ἔλποιτο Θεῶ φιλέοντι τελέσσαι. 

Αἱ λατρεῖαι αἶδὸ τηθᾶη8, ποῦ “{Π|6 86 ν 668, ΟἹ" “86 Γ- 

νἱοο8,, θὰὉ {Π|6 ον} ραγίβ οἵ λατρεία, 1.6. “ Υἰτο8 
8Πα στο οπἶοβ᾽ μοι ἱποϊαἀοα βδοιῆσοβ ; θεῶν 

εὐχαί τε καὶ λατρείαι"3. ἃ5 τὴ Ηδθ0. ἰχ, 6, ἀπα ἴῃ Ῥυσ!- 
ΡῬΙ4 65,5} 

ἔτι δὲ Κασταλίας ὕδωρ 

ἐπιμένει με κόμας ἐμὰς 

δεῦσαι, παρθένιον χλιδὰν, 

φοιβείαισι λατρείαις. 

Προσφέρειν αἶδο 18 8414 οἵ θυσία, λουτρόν, 1.4. λοιβή, 

ὅζο., 6.8. ἴῃ ΒΡ ΟΟΪ 68,5 
-οὐ γάρ σοι θέμις, 

οὐδ᾽ ὅσιον, ἐχθρᾶς ἀπὸ γυναικὸς ἱστάναι 

κτερίσματ᾽, οὐδὲ λουτρὰ προσφέρειν πατρί. 

ϑοοίηρ ἴποπ {π|6 τπθδπὶηρ οὗ λατρεία, ἃπὰ 118. οοη- 
ΠΘΟΙΟη ΜΠ} προσφέρειν ΔΠΔ ὙΠ ὁ ἀποκτείνας, ἰΐ 

ψΟΙ] βθθη 88 ἴἴ {πὸ Ὀοϑὺ στοπάογιηρ οἵ λατρείαν 
προσφέρειν ΝΟΥ ΟἸΠΟΥ “ ἴο (ὁ βουνίοθ, οὐ θοίζεν, “ἴο 

ΟΥοΥ ἃ βδουϊῆοο, 

Βυΐξ ψν ἰ8. δόξῃ γτοπάουοά ὈγῪ μὸ ἔαξ. ἱπάϊο. ὕ 
ὙΥμοα᾽ ἴῃ Δ. ϑάχοι, Αὐπιθηΐδη, ὅζο., βσονουηβ {ΠῸ 

80]. πκὸ ἵνα ; ἀηα Ποτδ “τηδῪ πη Κ,᾿ {π6 τοπάουϊηρ 

οὔ βονειαὶ οἵ [Πς ΟἹ Υ δὐβίοῃβ ἴον δόξῃ, (068 ποῖ βθθ πὶ 

ουΐ οἵ ρ]αςο. 

γεν, 4. 

᾿Αλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν --- Βαξ {π686 {πη 55 

μάνο 1 ἰο]α γοι,᾽ Α. Υ΄ ; “Ἡονθεῖς 1 πᾶν βρόκϑη 

686 {πὶπρ8 ππίο γου,᾽" .. Υ.---θοίίου. 
Λαλέωδ ἰΒ ΒΡ ἴο Βρθᾶκ, ἴο αὐζοῦ ; ἴξ 18 ποῖ τον 

80 ἀοβἤηϊίο, ποὺ 80. ἀοἰογπϊ πο, ἃ5. ἴο “ {6 }},᾿ νυ αῖο ἢ 

ἸΠΔΥ θ6. 881 γαΐποῦ οὗ ἃ ραγεϊοαϊαγ νου, οἰτοιπι- 
βίδποο, οὐ ὁτάον, ἔμὰπ οἵ {τοιοῦ σον βδ ΊΟΠ8, ἃ8 

ἴῃ {815 οᾶβ6. “ον εἶτ᾽ 4150 15 1688 δἀνογβαίϊνε ἔμ δη 

ΚΡ, ἀπά βθθπὶ8 ἴο τοπᾶον θείου ἀλλά ἴῃ {18 Ῥ]δοθ. 
-ὖταν ἔλθῃ ἡ ὥρα---““ “οη [Π6 εἴπη 588}} σοιης,᾽ 

ΑΟΥ. ; “σθη [Π6 ΒοὰΓ 8 οοτιο,᾽ ΚΕ. Υ. 

ΤΊ σοῖς πθῦο 566 Π8 ἰο ΤΟΙῸΓ ἴο ἃ ραγίϊσυ αν ΒΟῸΣ 
οἵ ἃ βίνοη ἄδν, βίποε ὥρα 85 ἴΠ6 ἀγίϊοϊ ; [Ὁ {818 
ΘΧΡΓ ββίοη 18 τοῦ ἀοβηϊίο ἔμδη ἔρχεται ὥρα ἴῃ νεγ. 2. 
ΤΒογα ἰδ γοίθιβ ἴο ἃ ἔπ μη ἴπ6 Αροβίϊοβ ἴῃ 
ΒΘΠΘΙᾺ], 88 ἃ Ὀοάγ, τοῖο ἴο βαβου ρογβαοιτίοη, δηὰᾶ 

{μ18. ψγ Κηον οχίθμαθα Ὄνοῦ ἃ ΠΌΡΕ οἵὁἨἠ γρᾶγβ. 

Α8, πόνονον, ἴμογα τηυϑῦ πᾶν Ὀθθη ἃ θεαί ππίης οὗ 

Ρειβοοιίομ, ἃὖ ἃ ραγ οαϊαν μον, αἰβδγοπὶ ἱπ ἀδΐα 

δηα Ὀ]δο6 [Ὁ δυεῖν ΔΡοβίὶα βθνθγαν, οὐῦ ϑανιοῦκ 

ἸοΥΘ βᾶγ8, ἃ8. ἰῦ Ὑγ6γ6 ἴο ΘΡΘΓῪ Δροβέϊθ βεραγδίεϊυ, 

ἐν Βθη {πὸ βοὰν οὗ [ΠΥ ὑτ]8] σοιηθίἢ,᾽ οΥ τδέθογ, "την 
ΘοΙη6, ἔλθη, τοιηθιθον, ὅθ. ΤῈ τοπάογίπο “(Π6 
μουτ’ οὐ Ἀ.. Υ. 15. ἐπογοίογθ θοίζον ἴῃ {Π18 νοῦβα ἐμδῃ 
ἴῃ ψϑ . 2. 

-- ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ----““ ἀπ ἔΠ686 

{πϊηΡ.8. 1 βαϊ4 ποῖ απίο γοι αὖ ἴπ6 Ὀοριπηίπρ,» Α.ΨΥ.; 
“θαῦ {Π|686 ὑπῖηρ8 1 1014 γοὰ πού αὖ {μ6 θοσ Π ἢ], 
ἢ. Ὑ.--ΠΒοίίον. 

Ηδρφῖο εἶπον ῖΒ ΜΧ0}} σοπποοίοα ψ ἢ ἡ ὥρα ἀπά ἐξ 

ἀρχῆς, Ὀοΐ ἀεῇπιξθ ὀχργοββίοηβ οἵ {ἰπη6, δη σοΐευβ 
ἴο ΟΥΘΤῪ Ρανἐοαϊαν. νΒ1οῖ {Π6 ΑΡοβέϊοβ γου]ὰ τὸ- 
ΠᾺΘΠ 6, ἃ8. ΔΡΡ] ΘΔ 0]6 ἴο {ποὶν Ῥαυεϊοαϊαν ἐγίαὶ, αἵ 

{ΠαὉ {ϊπ|6 ; ΠΟΥΘα8 λελάληκα τοΐουβ ἴῃ ΦΌΠΟΓΑΪ ἴὸ 

δῦ {π6 ΤΟκΡ Πδὰ 5αϊά. 

γεν. 6. 

--ἀλλ᾽ ὅτι ---ἰΞ Ὀὰξ Ὀδοδαβε,᾽" Α. Υ΄. ; ““γεῖ θ6- 
οδαβο,᾽ ἢ, Υ.---ἰθοίίεν. 

--λελάληκα---ἰ 5814, Δ. Υ΄.; ““βροόκοη," Κ. Υ.--- 

Ὀείξον. 

- γεν Ὁ; 

--ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω --- ἴμα0 1 ρσὸ ἀναν," ΔΛ. Υ.; 

ἐπα} 1 ἀοραι,᾽ Κ. Ὑ.--πιηοτο οοττεοῖ. 

Βυῦ ἐγώ 15 Ἰοδὲ ἴῃ ἴδ ὑγαπβ]αϊίοη. 

ἀϊοπῦ τπὰΐῦ ον 1, γον πὴ ἀπ Μαβίογ, οὰ τυ ποτὰ 

ἃΙοπο γοῦ ὑγιιβέ, Βῃου ἃ ἸΙοᾶνο νου, ἕτα. 

ἐὰν δὲ πορευθῶ ----ς θὰ 1{{ᾧξ1 ἀοραγί,᾽ Α, Υ ; “θὰ 

11 ρο,᾿ ΚΒ. Ὑ.---ὶἰβ ἃ θοϊίου τοπαἀουηρ οἵ πορευθῶ. 

ΤῈ 18 ἐχρο- 

γεν. 8. 

--ὐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας---"’ ἢ ψ}}} τὸ- 

Ρτονο (οὐ οοηνίηςο) ἴΠ6 του] οἵ 5ϊη,᾽ Δ. Υ'. ; “ἢ 

Μ1}} οομνοῦ ἔἶο νου] ἴῃ τοβροοὶ οἵ 5ιη," ἢ. Υ, 

“Οοην ον" 15. οἰοατ!ν Ὀθεῖξου ἐδ “ σον ποθ᾽ ἴῃ ἐμ ῖβ 
Ρίδοα; θαὲ ἐλέγχειν περί 18 ποξ “ ἕο σοηνῖοξ ἴῃ γοβροοῖ 

οὗ, ἃ βοπιον παξ βέγδη σε ἰάϊοπι ; Ὀαξ 5 ΡΥ “ ἴο οοη- 

νἱοὶ οἵ Τ|δ ΟΣἿΪν 5βιτααῦ ΘΧΡΓοββίοπ ἴῃς Οἰαββίο 
Οτοοὶς {πὲ Οσσυγβ ἴ0 πὴ δὲ ρῥγοβοηξ, ἰβ,} χαὶ σύ γ᾽ τορὰ.. Ῥα. 
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120 ΝΟΤΕῈΞ ΟΝ ΤῊΕἙ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. [Ὁμὰν. ΧΥ͂Ι. 

ἐλέγξαι μ᾽ οὔπω δύνασαι περὶ τούτου---“ σοηνοῦ τη6 οὗ γεν. 15. 

το ΤΡ {815,᾿᾽ ἀπά ἐλέγξαι ὅτι. Νοπημβ,2 ---ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται ----“ 6. 588}] ἴακα οἵἨ π)1π6,᾽ 
ἘΣ 1:80. -ἀπειθέα κόσμον ἐλέγξει, ΑΟΥ. ; “ἢ 5}8}} γσβοεῖνα οὗ πιῖπο,᾽ ἢ. Υ.. 

εἵνεκα δυσσεβίης ἀλιτήμονος" 10 ἀο65 ποῦ ρρθὰν γὴν Α. . βθηάθυβ λήψεται Ὀγ 

ἃ5 1 πὲ μαὰ ππαογβίοοα 1 ἴῃ ἐπ6 βθηβ6 οὐ “ 818}} [γβοθῖνε ἴῃ νϑὺ. 14, ἀπ Ὀγ “αἸκθ᾽ ἴπ {115 νϑῦβο. 

τορίονο {π6 τον] ἴοι βἰη.᾽ Βαξ “ οομνιοῦ οὔ’ ἰ8] “αμβάνω οαηποῦ 06 τοπάθιθα πθρο ὈΥῪ “ (8 κ6᾽ 88. ἴῃ 

ΟἸθανν {Π6 56 η88. ἴῃ ΥΠΙΟἢ ἐλέγχω 5Πο.] 4 θ6 ἴαίκθη 6ἢ. 1. 27, 10 πηαϑὺ Ὀ6 “ τθοοῖνθ, οὐ μου ννῖβα 10 πνου]ὰ 
ἘΣ Βξο ποῖ Ἤρ το, 5 ᾿πΠΡ}]Ὺ {πὰς {πὸ {πιὰ Ῥοιβοὰ οὗ πὸ Μοβϑῦ Ποὶν 
ἘΠΠτεπιτιυ; ΜΈΣΡΙΟΙ Τυιπιν που] δοῦ οἵ ΗΒ οὐνῃ Δοοου 85 16 σοι νυ ἱ[}- 

Ξε  ωρερέε ΞΞεεῖεδεβ» ΑΝ ΝΕ ΘΗ Δ." 18. ὙῈ - 5δο οαὖ {Π6 Καον]οάθο ΟἹ" σοηϑοηΐ οὗ {π6 οἴμουβ. ΕῸΓ αἱ- 
ΤΕ ΤΡΡΕ ΘΝ ΤΡ ὉΠοὰρ} ὁπ ΜΠ ἴδιο ΒΑΤΗΞΕ ἃπα [Π6 ΟΝ, 60-6 618] 

] Ἶ : ἃΠ οο-οἴου 8] 1 {ποθ πὶ, ΗΘ πον Π6 1688. “ρτὸ- 

] γον: 11: οοράθἢ ἰἸΌπι {Π6 ΕΑΤΗΞ ΕΗ πα {Ππ6 ΚῸΝ ;᾽ πατὴρ μὲν 

| -- κέκριται --- “5 Ἰυδρεα," Α. Υ.; “Βα. Ὀδθῃ δίδωσιν υἱῷ, καὶ υἱὸς μεταδίδωσιν ἁγίῳ πνεύματι" αὐτὸς 

] Ἰυαρεά, ΚΟ Υ. γάρ ἐστιν ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ λέγων ---ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ 

Α. Ὑ. ββθπιβ θεϑί. Κέκριται ΘΧρΡυΈ5865 ὑπαὶ {π᾿ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει, κιτ.λ.᾿ τς στα 
Ἰπάσπιθηῦ μὰ8 θθθη ρᾷββοα, ἀπ {πᾶΐ, μθῖμον σα] Ἔν δὲ μαῆν 

ον. 18. νἱἷ. ν. 46,.Α. 
οΥ' ποῖ, ἢ 15 ποὺ πα σε. Μογθονοι, Π. Ὑ΄. γϑ μά οὺ8 

κέκριται ὈΚ “15 Ἰπάροα᾽ ἴῃ οἰ. "1. 18, αν. ; ἢν {Π θη 

ΒϑῈ Ὀγ {πὸ ρῥγεῖ. (οί. ὕ 

γεν. 18. 

--ὁδηγήσει----““ ΒὨ6 Μ1}} σας, Α. Υ'΄ ; “86 58}8]] 

δυϊας,"» ΚΠ. Υ. 

Οομβι ἀουῖπρ; Ηΐπη ψΠο βαϊα {}15, “8181 τηδὺ Ὀ6 
θαβέ ; οἴβουνιβα ἃ. Υ. πουἹὰ θ6 Ροίίξει. 

καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν---““ ἀῃα 6 Μ1}}} 

] 550" γοὰ {πϊηρ8 ἴο οομης,᾿ Α. Υ. ; “πᾷ [6 5}8]}} 
[611 γοὰ {π6 {Π]ηρΡ8 ἴο οοπιο,᾽ ἢ. Ὑ΄.--οθοίζον. 

] “ΤΒΙηρ5. 0 ΘΟπ|6,᾽ ὈοΒιἀο8. ΟΠ ΕΠ Πρ: {1Π|6 ΔΡΕΙΟ]ο, 
1π1 1165. {πᾶῦῷ {πὸ Οὐοτλονίοι: νου] {61} παὰρμύ θαΐ 
ὉΠ]ηρ5. ἴο ΘΠ; ΨΠΟΙΘαΒ. (Π6 Δυ1016 τὰ ἐρχόμενα, 
ἀθοϊατοβ {μα Ηδ ψ1}} 1611 {π6 {π|η58 ὑμαῦ ἃγθ ἴο 

ΘοΙη6, τ᾽ Παΐονου εἶδ Ηδ τηΔΥ ΘΟΠΙΠλ]οδία. 

---᾽ἀναγγελεῖ----““5ῃον," Δ. Υ.; “10}}, Β. γ.-- 

Βετο, δπηὰ αὖ νοῦ. 14. 

“7Ὸ}} ἀοε68 ποῦ βθοῖὴ ἃ βιιΠοϊθηΐ το μἀθυηρ ; “ 5Π8}] 

] ΔΏΠΟΌΠΟΘ,᾿ ΟἹ “ Ὀυηρ Δ] .5,᾽ ταϊρ ῦ, Ρουθ Ρ8, θ6 
| Βείίοτ. ᾿Αναγγέλλω τηθᾶη8 “ἴο της Ὀδοὶς {4 ]ηρ 8 

ἔγοτῃ ; ἀηὰ [15 15. Μ6}} βαϊὰ οἵ Πίμὰ ψο βθ68. {μ6 

Γαΐαγο 85 1 10 γγογο ργοβθηῦ. Ἦδφ 58}}8}] οοῖπιθ ἴο γοι 

{τοπὰ Ὠράνθη γου" αἰδίαηῦ ΠΟΠη6, ἃπα 8588}} Ὀυὶηρ 
γοῦ {πο π66 {161πρ85 οἵ {Ὠϊη 8 Η το μ88 βθθὴ δ ηα Ἰζπονν8, 
ψ ΒΟ ἢ} [0 γοὺ ἃγ6 {Π]1η 65 [0 σοπη6 8Π4 8 γοῦ ἀμ πον ἢ. 

Νοπηι5,: 41,42. 
Β ; δὲ 

--ισσομενων ὑε, 
ἡ ᾿- ] Κεν "- " ῇ [γε ΄ Ἔ Μ Εν, 

ὑμῖν εἰν ἐνὶ πᾶσι προϑεσπίζει τελὸς ἔργων. 

γεν. 14. 

--τ-ῦτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται --““ ἴον Π6 8}}8}} τδοεῖνο 

οἵ τηϊπο,᾽ Α. Υ.; “Ῥεοαῦβο 6 58}}8}} σϑοοῖνο οἵ 

πιῖης,᾽ Κα. Υ΄.--ροίίον, ἐμὲ δοξάσει ----ὅτι λήψεται, 1.6. 

λαβών. 

--οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ--- νῷ οδῃποῦ [6}] ψῇῃδΐ ἢΘ 

βαῖ0},᾿ ΔΑΟ.; “ν Κποὸν ποὺ οὗ ψῇῃαῦ ἢ6 βρθαϊ- 

Εἰ ΒΥ. 
ΤῊΙ5. βθμΐθμοθ, νΥ ΠΟ}. 15. ἃ θείου τ μουηρ ἐμὰ ῃ 

ΔΑ. ., γτοαάβ ἰοββ Πυαθην. ΤΠ τηοτο [ἈΠ] 1δι οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠ, ἦγ ἰτπον ποῦ ψΠαῦ Π6 15 [Δ] ηρ᾽ ἃρουΐ,᾽ 18 
᾿ἸΠΔ Π1551016. Βαΐ “ψ μοῦ ποῖ, Δ. ϑαχ., ρΡθ ΠΥ̓́ΤΟΙ, 

νου] θ6 ἃ 5{}}} θοέζου γθηἀουϊηρ οἵ οὐκ οἴδαμεν. 

γεν. 19. 

-καὶ εἶπεν ---““ ἀηα 5414,᾽ Α. Ὗ. ; “δηὰ με βαϊα,᾿ 

Ν. Υ.---Πεΐζου. 

γεν. 90. 

-ὅτι κλαύσετε----““ [Πα γ6 51}8}} πψϑθρ,᾽ Α. Υ.; 

κγ6. 51|8}} ψϑορ, Κ᾿. Ὑ.--- οι ον τηᾶν ἀο ; {ποιρΊι, 
Ῥουμαρ5, Β.. Υ. 15 τῆοῦα οουροοῦ ἴῃ οὐ ἰηρ’ ὅτι ον 

ἴῃ ΒΟ} ἃ 656 ἃ8 {Π]18. 

γεν. 91. 

---διὰ τὴν χαράν --“ ἴον 7ογ,᾽ ΔΑ. Υ.; “1ογ δον 
7ον, ΚΒ. Υ. 

Ῥν  ἀομτ]ν (6 νέο] ἰακοβ. (η6. ῬΙασο οἵ [}:6 ροβ8. 
Ρτοποῦη ἴῃ ἘΠ ΠΡ]Β},, 88 ἴῃ τὴν κεφαλήν, ὅζο. 

γεν. 92. 

- καὶ ὑμεῖς οὖν----“ ἀῃᾷ γα πον {πογοίοτο," Δ. Υ. ; 

“ἐβ0 γ6 4580 πονν,᾽ 1. Ὑ.----αηποἢ Ὀοίίον. 

---οΟοὐδείς-----““ 0 τηδη,᾽ Δ. ΄. ; “το οῃορ;,᾽ ΚΕ. . 

ΤΊ15. 15. ΔρρδΘ ΠΟΥ πιουο οουγοοῦ πὰὴ Α. . Υοῦ 
10 4065 ποῦ ὀχρυύθββ [Π6 τηᾶ80. οὐδείς ; “πὸ ομθ᾽ Βθοϊπρ; 

ΔΡΡ]ΙΟΔ 016 ἴο πᾶ ἃ Πα Ομ Δ ἢ ἃ8. νν6}}. Απά Θοπρ. 
πᾶς ὃ, ““ΜὨοΒοΟνοΙ,᾽" Α. Ὑ., “δνοῦν πιδη,᾽ Κὶ. Υ.., ἴῃ 

νον. 9, ψ ἢ οὐδείς, ““ὯΟ πδη,᾿ Δ. Υ., δηὰ “πὸ ομο;,᾽ 

Π. ., ἴῃ {μῖ8. Ρἴδοο, 

ΒΕ ΥῪ ἵ 

Αὐτὸ Β0 ἢ}. ἰτου αἰ ΠΒ. ΠΘΟΘ8- 

3 5600 ποῖθ 
οἱ ΟἿ. ἱ, 10. 



ΟηΑΡ. 

1 Αγῖβε. 
Ἐποῖ. {{|..11, 
14, Απηοι. 
οὐ, Βεκκ. ν". 
9, 54. 

ΧΥ͂ΙΙ.] 

γεν. 25. 

---ἐν παροιμίαις---- ἴῃ ΡΓΌνΘΡΌ5,᾽ ΟΥ̓ Κ΄ ΡαγΔ0]65,; 
Α. Υ. ; “ἴῃ ραν] 68," Κ.. Υ΄.---ὐείίεν. 

Παροιμία 18 ἱπάοοα θούἢ ἃ “Ῥγόνου θ᾽ ἀπ ἃ “ ρατὰ- 
ὉΠ; θὰ ψιθπ πιϑδηΐ ἴον ἃ “ ργόνευ θ᾽ 1ὲ 18 παροιμία 

γνωμική, ἈΠ4 85 5.10} ἴδ οἴζθη θθοοπι68 ἃ μαρτυρία, ἃ8 

Ὀοΐπρ 8) ἀχίοπι ΘϑιδὈ 564 ἦγ ἴπ6 οχροιίθπος οἵ 
ΠαΓΙΟΠ8 ;᾿ θα ΝΠ θη παροιμία 15 πιθδηΐ [Ὁ ἃ “ ραγὈ ]ο᾽ 
μεταφορὰ ἀπ’ εἴδους ἐπ᾽ εἶδός ἐστιν.1 

---ἔρχεται ὥρα ---ὔθο ἀθονο, γϑῦ. 2. 

-ἀναγγελῶ ὑμῖν--τι 1 58.8}} μον γου," Α. Υ.; 

“1 5}}4}} (6}} νου, ἢ. Υ. 

᾿Αναγγέλλω 15, 1 βῬΟ551016, 561}} πῦογο ΘΧρυΘΒΒΙν 6 ἴῃ 
{πὸ πποὰτἢ οἵ οὐν ΠΟΚ᾽ βροακίηρ οἵ ἩΠ56]} ΤΠ δὴ 1{ 
15 δ νοῦ. 18, σι Ηδ {6118 8. ποῦ οἡἱυ {πα ΗΘ 
ἷβ Ἔν ῦ ργθβθηῦ ἢ ΗΠ 5. ΟΠ τοι ἴῃ 5 ϑριγιῦ, θαΐ 
{πΠαῦ Ηδ Ψ1}} Ὀνΐπρ Ὀδοῖς ἰο 5. {1ἀἸηρ8. ἔτοιη ΗΒ 

ΒΑΤΗΕΙΒ. Που86, ἈΠ ΠΟΥ Ηδ ἰδ ΡΌΠΘ ἰο ΡῬΓΘΡΑΙ ἃ 
ῬΙδσα ἴοι: ἐμοβα ὑἐμαΐ βεῖνθ ΗΠ. “1 5118}} (6}} γου 

15. ΠΠ6 1655; “1 584}} τίη, γοῦι {14 ]Π 658 ΟἹ Ἰῃουτη γοὰ 
οὗ {πὸ ΒΑΤΗΕΚ ΟΡΘΏΪγ, οὐ Ρ] Ια] γ,᾿ τσ ῦ, ρου μα Ρ8, 

Ὀ6 οι δῦ πρατον ἴΠπ6 ατθεῖκ. 

γεν. 37. 

-- παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον.----““ 1 οατηα ουὖ ἔτοπι αοα,᾽ 

ΑΟΥο; “1 δα ἰουτὰ ἔτοαι αοα," "ὶ. Υ.---Οὀὸοίζϊεν; 

1.4ᾳ. ποχῦ ψνϑῦβ6, νου, 90, ἃπὰ ὁ. ν1. 42, ἕζο. 

γεν. 29. 

--ολέγουσιν ---ο΄ 5α1ἃ,᾿ ΑΟΥ.; κ'βαν,᾿ Β. Υ.--τιριι. 

--- παροιμίαν οὐδεμίαν ---““ πὸ ρτόνο,᾽ Δ. Υ.; “πὸ 

ῬάχΔὈ]ς,᾽ Ἐ.. Ὑ.--θοῦϊου. ὅδ νον. 90, 

γον. 90. 

Νῦν οἴδαμεν ὅτι οἷδας πάντα---“ Νοῦν ἃτ6 Ψ6 8010 

[πὲ τμοι Κιιουνοβὲ 411 ἐμ ηρ5,᾿ Δ, Υ. ; “Νον Καον 

γι {παΐ (Ποὺ Κηον οϑὲ 8}} {πἰηρ.5, ΠΝ. 
ΤῊς Δ. Υ. βεϑθιηβ ἰο μᾶνθ τοδὰ ἐγνώκαμεν ἴον οἴδα- 

μεν. ΤῈ ΠΕ. Υ. γτοπάθιβ {πὸ ασθοῖς σογγθοῦν ; θαΐ 

“ΠΟΥ ΠΟΥ --- που εβί᾽ 50 οἷοβα τοσοίμοι το Πθαν ]γ. 
“6 νοῦ ἐπαΐ ἔποιὺ νυοίίεβε," νουϊὰ θ6 ππογὸ οοτγθοῖ ; 

θαῦ ἀπίονεπαίοϊυ 10 ὑνοῦ]α ποῖ ἱπιρτονο {Π6 τα γ τη 

οὔ {π6 βοπέθποο. 

γεν, 89, 
-πτὸὲν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε--ἰ ἴθ ὑπὸ που] γὸ 

518}} παν {ὐϊθα]αίίοι,᾽ Α. Υ. ; “ἴῃ 16 νου] γε 

παν ὑυϊ θα]αἰϊοη,᾽ ἢ. γ.-ττῖσαο ; ἀλλὰ θαρσεῖτε, Βα γ8 

οὐν Μίαβίεν ; ἃ νὰ δοϊϊονα παῖ, ἴθ τπ6 δἰ ρἢοβὲ 

8686, 
- τὸ δὲ τυχεῖν 

πειρώμενον ἀγωνίας 

παραλύει δυσφρόνων.3 

ΝΟΤῈΚ ΟΝ ΤΗΕ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 5. 50ΗΝ. 

ΟΗΑΡ, ΧΥΙΙ. 

ΘΕ 

Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ̓ Ιησοῦς καί---““ Τα86 ψγοτβ βρᾷκα 
Ψέβιι8, ἀπ {πὸ ἂρ δἷβ ἐγοβ,᾿ ΔΟΥ,, ΕΟ Υ, 

Ονηρ; ἴο (815 ἱπνογβίοῃ ἔπ ργοάϊοαΐο “ἔμ6β6 νου 5᾽ 
ΟΟΟΌΡ 65 ἴΠ6 ΡΪδοο οἵ {π6 βιθ)]εοῦ “ } Εβυ8,᾽ ἀπ {ποτο- 

ἴογθ πηᾶϊκο8 ᾿ξ ΠδΟσβθαυῪ [0 ἰηβοτέ ἃ ρτοποιῃ Ὀοίοτο 
“Προ ἀρ; “{π686. νοτάβ βρακα {εβϑῦ8, δῃᾷ δ 
᾿Ππεὰ ἀρ. Βυΐ “}Εβῦ8 βρᾶκ ἔδμεβα νψογὰβ δηᾶ 
πε ἀρ,’ νοι] θ6 τοὶ Ὀείξου. Τηνογβίομ 15 οἴϊοπ 

ΡΥΔΟΙΙ Δ Ὁ]6 ἀηα ὄνθὴ οἰεσαηΐ ἴῃ ατθεκ, θὰϊ αν κινατὰ 
ΟΥ̓ ᾿πη ΡΟ ΒΒ 1016 ἴῃ ΕΠ] ]15}}, οὐνἱπρ ἴο Π6 νγαπὲ οὗ οαβ68 

ἴῃ ΠΟΌΉ8, ΜΥ Β]Ο ἢ ογθαΐθβ σοη βίο η ΠΟΤ ΠΟΠῸ Οχἰβἕβ 

ἴῃ ατεεῖκ. 

γεν. 2. 
--- καθὼς ἔδωκας --- “85. ἴβοὰ ᾿ιαϑέ δίνῃ δΐπι,᾽᾿Ὁ 

Δ. Υ'. ; “ δοοογάϊηρ; 88 ἔμοὰ ρανεβὲ δῖηι," Β.. Υ.-- 
ΡοΥμαρ5 θοέίοι, γοῖ ποῦ 80 ἤονίησ, 

---ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, δώσῃ αὐτοῖς----““ τπαὲ ἢα 

ΒΠου] ἃ οἴνο οἴου πα] ἸΠ6 ἐο ἃ8. τπδην 85. ἴμοι Παβὶ 

δίνοα Βῖη,᾽ Α. Υ.; “δὲ πῇ ϑδΐβοονον. ἔμοὰ Παβὲ 

δίνη μΐμ), ἴο ἐμθι Π6 Βῃοα ] ἃ αἶνα δἴουμαὶ ᾿ἰ{,᾿ ΒΟΥ, 
ΤῊ Δ. Υ'. 15 186 ΟὨΪΚ τᾶν οἵ τϑπάουϊηρ ἐμ ἷ5 Ρᾶ8- 

βᾶρο ἴῃ ΕΠ] 8}, Πὰ. Ὑ, ““νυ)ιαίβοδνοι --ττῖο ἐμθη,᾽ 
ἈΡΡΘΔΥ8. ΒΟ  ν Παῦ Ῥ ΘΟ αν ἀπ τυσσοά. ὅ66 ποῖδ 
οι οἷ. νἱ. 57, πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατήρ, ἴῃ γον. 89, πᾶν 

ὃ δίδωκέ μοι: [μ6 Πονίδετβ ἰᾶνα τοπαογοᾶ ἰξ Πέοτα]ν 

ἃ Πα ψγν6}} Ὀγ “ 8}} νυ ἢ οι ἐμ ΒΆΤΗΕπ μα} σίνοη Με; 
(18. το ἀουῖηρ Ἡ ΒΪΟΝ 18. τποτο Πἰΐοναὶ πα “ τ παΐ- 

ΒΟΟνο"---}}}} οοῃβέγιιο γγ6}} ψυ ἱἘ} “ το ἐπιθὴι ;᾽ γοῖ τ 
οσοηϑίσποϊίοη ἴῃ ΕΠ] Ϊ5}}. νν}}} πονοῦν βαϊξ 50 νι Ὲ}} ἃ5. ἰξ 
ἄοο5 ἴῃ τρεῖς. 

γεν. ὃ. 

-ἡ αἰώνιος ζωή τοῖς φίεγπαὶ [{6,7 Α. Υ.; “τς 

οἴονπαὶ Π{6,᾽) ἢ. Ὑ.--τποτο οοτγοοῖ. 

ΑἸΕΒοιρ. “ Πἴδ᾿ τὰ ἘΠ  βῖι οαπηοῖ Αἰ νᾶ γ 8 ἕακο {πὸ 
Δεῖ. ἀτί. νοι της αὐθοκ μὰ5 ἰξ, γοξ ἵπ ἐμῖβ ῥ]δθα 

᾿ἥ ζωή, ἃ5 ἴῃ οἰ. ἴ. 88. ἃ βαγεϊοι αν ἀπ Βρθοῖαὶ πιθδῃ- 

ἴπρ’ τυ Ἰοἢ το αἶγοβ {πὸ ἀδἤῃιίο ἀυείοϊο. 

--ἵνα γινώσκωσι---- {πα {πὸ ν πϊσινε πον," Δ Υ͂,; 
“ἴο Καονν,᾽" . Υ.- Τα Βα] αποεῖνο βου! θς ῥτὸ- 

βουνοί, “ἐπαξ ἐμὸν μου ϊαὰ Καονν ἐδθο.᾽ 

---Ον ἀπέστειλας ---ἰ  γουη πο ᾿αϑὲ βεπὶ,᾽ Α. Υ͂. ; 

ἐγ ΒοΩ ἕπου ἀϊάβὲ βομα,᾿" ἢ. Υ΄.--ο-ποθηοζίον, 

γεν. 4. 

᾿ς παοἐγώ σε ἐδόξασα --- 1 μανο α]ουι δὰ ἐπες,᾽ Δ. Υ.; 

“1 α]ουῆοα ἔπος," Κ. Υ. 

᾿ΑΒ δοξάζω μὰ8 πο Ρογῖ, Ἰηα. δοῖ., θὰξ οὐΪν πιϊά,, 
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1 ὅ66 ποῖα 
Γοα οἷ,, νἱ, 60. 

| 
Ι 
] 
! 

{Π6 1 801. πιτιβῦ βοπιθί! Π]65 ἔα κα 115 Ὁ] 6θ, ἃ5 10 Β6ΘΠῚΒ 

ἴο ἄο ἴῃ ἐμ15 οαβ6. ΕῸν ὑπ6 ἘΠΡΊΙ5} ἱπιρου, “1 β]ον-  τι---δέδωκας -- ἔλαβον ---καὶ ἔγνωσαν ---παρὰ σοῦ 

βεα᾽ τοϊαίεβ ἴο ἃ {ϊπι|6 ΄αϊξε βοπ ὈΥ; θα οὐν ΤΟκΡ ἐξῆλθον 

μια θεθη, ἃΠα τῆᾶβ δοίμα!]ν, 9]ουγίπρ ΗΠ 5 ΒΆΤΗΕα, οεἰνοα᾽"---ς ἃπὰ πᾶν Κπουνη᾽ ---ἰς οαπη6 ουΐ ἰτοιη᾽--- 

αἱ [πε ἐϊπιὸ Ηδ οὔθιθα {Π15 ᾿πίθυοθσβονΎ Ῥτάγου ἴο “Πᾶνα Ὀε]ονοά,; Δ. Ὑ. ; ““ θεοαιβο᾽ ---ἰς Παβέ βίνθη 

Ηΐπι; 80 {παΐ {μ6 οοπίοχί β66ΠῚ5 ἴπ ἔαγοιν οὐἨ γϑη- ---΄ {ΠΟΥ τϑοοινο᾽ ---ἰς ἀπ Ἰκηον" ---- ““οαϊτηθ. [ον 

ἀονηρ ἐδόξασα ἃ5 ἴπ6 Α. Υ. ἀο65; Ὧπὰ 8 16 Βο- ἔοι," τι πον θο]ϊενοά,᾽ Ἡ. Υ.---θοιίου. ΚὌμμον, 

γίβοῦβ ἐμ πιβοῖν ϑ 414 ἴῃ οἷ. χἱϊ. 98, “1 Πᾶνε ρου δα. αὐ. αὐ. νο]. 1. Ρ. 70, Ὀδᾶνβ οὴ. δοιηθ οἵἨ {Π686 αἰίθνὰ- 

γεν. 8. 

ἐπίστευσαν ----““ ἴον ---““ σανοδβι᾽--ἰς πᾶνε τθ- 

Βα {πὸ ἴονοα οἵ ἐγώ ἴῃ {Π18. ρ]δθθ 18 ἀπίονεηδίο υ, 
Ιοβέ 1π ἘΠ6 ὑγδηβ]αίοη. 
-- ἐτελείωσα --- “1 Βαᾶνα Ηπιβμεᾶ," Α. Υ.; “1 

Ππιβμοα,᾽ Β. Υ. | 
Οοπβί ἀουΐης; ὃ δέδωκάς μοι ν 16) Ἱπη πη Ἰαίοὶν [0]-᾿ 

Ἰοννβ ἐτελείωσα ἀπά ἐδόξασα, [Π15 τα]6 οὗ αὐτοὶ βυϑηι-, 
ΤῊΔΡ 566 Π|5 ΔΡΡΙΘΔθ]6 Πογο--πίμαῦ μθ πη {86 δου. 

Εἰ ΠΠον Δ] θυ μαΐοβ οὐ 18 ἑοα πα ἴῃ [Π6 βᾶπιθ βθηΐίθποθ. 

ψΊ ἢ τπ6 ρον, ον Ὁ]. ρουξ. {π6 {νϑηβδοῦίομι πιθηςοποά 
ἰβ Θοηβι ἀουθα ἃ5 ἄομθ, [Π6 μονῇ. οὐ" Ρ]. Ρυΐ. βινιηρ 11 

ἃ 86η56. οὐἨ ἁ σΟΠΕΠΕΪΥ ἀρ [0 {Π|6 Βρθδϊκθυ 5 εἶπιο.. 
δ δέδωκάς μοι, “ΒΊΟΝ τποὰ Παβὺ βῖνθη πι6,᾽ {Π6γ- 

ἴογο, 4ια  1ῆ68 5. 10 ὑγοτο [Π6 τὸ ΔουΊβίβ ῬυθοθαἸηΡ., 

ἈΠ σῖνοβ ἔπθπη [Π6 56η86 ΘΧριθββοα ὃν Δ.ΟΎΥ͂. Βα 
ΑΔ. Υ. τοπάθυβ Ἱποου οἵ] ὃ δέδωκάς μοι ὈΥ “ΠΊΟΝΙ, 

(μοὰ βανοβϑῦ τη, θθοασβο ΔΙ ποὰρ ἢ {Π6 βἹ τοοῖς 

ΡἾδοα ἴῃ ἃ {ἰπη6 Ἰομηρ; ῥαβί, γεῦ [Π6 τηθῃ βΊνΘἢ Ψ6ΓΘ 

Ῥτοβοηΐ. 

! 

γε. 6. 

᾿Εφανέρωσα --- “1 Πᾶνα πηδηϊοϑίεα," Α. Υ͂.; 

τηδη  ο5ι64,᾿" ἢ Υ. 

Ηστο ἀραὶη {Π6 το ἀοτπρ οὗ Α. Ὑ. βθθπι8 Ὀοϑβί ἴον 

{Π6 τϑάβοη ἄῦονο τηθηἰϊοηοά. 

Ραβί, ἄοπο αἱ ὁποθ, ἃπὰ οὔθ ἴῸν 811, [Π6 τϑβὰ} οὗ 

ψθ οἷ Ἰαβίοα ἀρ ἴο {πὸ {ἰππ6 ον δανιοῦπ 8αϊ4 τ΄; 
ἴον {πὸ τηθῃ Ὁπ06 σίνοη Πΐπ Ὀγ π6 ΒΆΤΗΕᾺ, ψΌΓῸ. 

Η15. Βαῦ {πὸ τηδηϊ[οβίϊηρ οὐ {Π6 ΒΑΤΗ ΙΒ. Νάιηα, 

ἴο [Π056 58Π1|6 Τ16, ψγὰἃ8 ποῖ ἄπ6 δ οο6 ἀπ ὉΠ06 

ἴον 81} ; ἴον {Π15 δοὲ οχίοπαθα ονοὺ ἃ βρᾶοθ οἵ {1π|6 ᾿ 

8 πα (μ18. σου] ά οὐΪν ΡῈ. ἜΧργοββθα ἴῃ τθεὶς Ὀγ {Π|᾿ 
1 δου., νυ ΒΟ 15. ραβί, [658 πάθη! {Π|ὰπ {Π|6 ᾧ δου... 

Δ τοίου [0 ἃ {Ππ|6 ΠΟΤ αὖ παη. ΤῊ ρον, ἀοἤπιΐο, 

ἴῃ Ἐπρ 5} “που παϑὺ σίνοη ἴο Πη6,᾽ 5668 [0 ΤΘΠΌΪΓΘ 

[86 βᾶπιθ ἴ6η86 ἴῃ “1 πᾶν τηδη βίο’ οχργοββοά ὈῪ 

ἐφανέρωσα. Τῆς Δ. Υ. 15 ἀραίη ἱποογγθοῦ ἴῃ {Π|8 ἀπά 

ἴπ 86 [Ο]]ονν πος νου868. ἴῃ τΘἀονῖηρ {πὸ Οτοοὶς ρον- 

ἔρος Ὀγ {π6 ἘΠ Ρ Ι5}} Ἰπηρουίθοῦ, 

47 

Δέδωκάς μοι 15. Δῃ δοί 

Ϊ 
᾿ 

γεν. 7. 

-- νῦν ἔγνωκαν---““ ΠΟΥ {ΠΟΥ πᾶν Κπονπ," Δ. Υ.; 

“πον ἴμεν Κπονν,᾽ Κι. Ὑ΄.--ὐοίίοι.} 

- παρὰ σοῦ----““ οἵ {πες, Α. Υ.; “τότ {Π66,᾽ 

Ἐ, Υ.---οογτθοῖ, 

{Ἰ0Π8. 

Βυΐ ἔγνωσαν ταῖρι Ὀ6 τ πἀογθα θοἐξθυ, ῬυΒΔΡ5, 

“Δοκπον θα σοα,᾽ οἱ᾽ “ ἀβοου [απο : ἴον “ Κηθνν᾽ 1 108 

πδ8] δοσορίαςοη. (0685 ποῖ ΘΟΏΥΘΥ αιϊΐθ {Π6 58 Π|6 
ΤΘΔΏΙΠΡ:. 

γεν. 10. 

Καὶ τὰ ἐμὰ πάντα ---““ Απὰ 411 πη 810 {Π|Ππ6,᾿ 

ΑΟΥ.Ο; “Αμα 8}} {πἸπρ5 {παῦ ἅγ6 πϊπθ 816 {]η6,᾽ 

᾿. Ὑ.--τιηονο Πτθν αὶ, ρου ΠΔΡ8. 

Βυὲ 1 τὰ ἐμά 15 τεμάοιοα “ {Π|ὺ 816 τ]ηθ᾽ τὰ σά 

5ῃου ἃ 6 τοπαάογοά “ἐΠαὺ ἀνθ {Π1π6,᾽ ἀπα ποῖ “ {μ]ηθ᾽ 

ΟὨΪΥ. 

ἴον: ΤΣ: 

Καὶ οὐκ ἔτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ --- Απᾷ πον 1 ἃΠ| ΠΟ 

ΤΏ} ἴῃ {π6 νον] α,᾿ Α. Υ.; “Απᾶ 1 8ῃ πὸ τποΓ6 ἴῃ 

{π6 νουν]Ἱᾶ,᾽ Ἀ. Ὑ.--τιηογα οουτθοῖ, “Νον᾽ οἵ Δ. Υ͂, 

15 Ῥυϊηίοα ἴῃ 1{8}165 1η {ΠπῸ ΔΕ θυ άρε δα. οἵ 1894. 
Υεὺ “πὸ Ἰοπρου τρις θ6 ΡΡοίου Ὁ]. τὰ {Π|15 Ρ]δοθ 

ἴο “ΠΟ ΠΊΟΓΟ,᾽ 51Π06 10 15 ἃ “αοβίϊοη. οἵ {ϊπι6, πα ποί 
οὗ φυλ}ν οὐ οἵ ααδηίγ. 

-καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ.----΄ θα {Ππ|656. ἃγ6 ἴῃ {π6 
μοῦ Ἱα,᾽ Α. Υ. ; ““ δηὰ {686 γα ἴῃ {π6 πον], ΚΒ. Υ. 

Α. Υ΄. βθοιηβ {π6 θεβί δα τποϑὺ παίαγαὶ τη ουϊης, 

οἵ {τπ6 βθοοῃὰ καί; ππούθου ον “ δη---ηα---ἀηα᾽ 15 

ποῦ Ρ]θαβίηρ ἴο {πΠ6 θᾶγ. Τὴ6 56 η86. ἈρΡΡθᾶΡα ἴο ΒΕ, 
47 Ἰοᾶνο {π15 νου, Ο ῬΆΤΗ πα Π θαὉ {Ππ686 ΤΌ ΠΊδ] ἢ 

ἴῃ 10; Κϑορ ἐπθπι,᾽ ἕο. Νοππαβ,} 

κόσμῳ δ' οἱ μὲν ἔασιν" ἐγὼ δ᾽ ἄρα γαῖαν ἐάσας 

πρύς σε πάτερ παλίνορσος ἐλεύσομαι" 

--- τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, οὺὃς δέδωκάς μοι 

-- Κρορ {πγοαρ! {πῖπὸ ον ἢ πᾶιηὸ ὕΠοβ6 γΒοτα ΤΠ 

μιαϑὺ σίνθη πι6,᾿ Α΄ Κ΄. ; “Κοορ {ποῖ ἴῃ {Π ν ΠᾶΠῚ6 
ψ ΠΟ. ὅποι μαϑῦ σίνοη πιο,᾽ ἢ. Υ᾽.--ολο]οοίηρ; οὕς 

᾿πἰγτοάασοά Ὀγ ίορμοη. 

ΤΊ Ἰλονίβουβ πᾶν τοδὶ ὅδ, “(πὸ πδῖηο ΜΒ ΟΠ,᾿---- 

ΜΠ βοπιο ΜΆ, [16 ὅ'γυ., Αυδῦ., ὕὰ]ρ., Δ. βαχ., 

Μορἢ., δ }14., ἀπ Αὐτποη. δ ουβίοηβ, ΤΠ ΟοΠ]ι., 

Ῥεονβ., Επμ., Οθονρ., 8πα Ξ]αν., τοδὰ οὕς. 85, ΟἸγγυ- 

βοβίοπι (068 ποῖ θχυρ᾽αίη {Π|8 οαδο, ρυΌθὈ]γ Ὀοοαιιδ6 

πο {πουρ 16 ὁπ6 ψ 1} οὺς δέδωκάς μοι ἴῃ π6 ποχί 

νΟΙΒ6. οὴ. ΜΡΏ]Ο Π6 ἄν }15, ΤΠ ΟΡ ναοῦ τοδ 8. οὗς 

δέδωκάς μοι: θὰ: ῬαΓΠγτηϊὰ5. ἀπαουβίοοα. 10 ἴο τοί 
» ΞῚ [ ] ᾿ ᾿ 4 Ὁ. ἀρ ᾿ΦΣ " 

ἴο ονομιία 5᾽ ΤΟΙ ΠΕ ΒΔ Υ͂Β, Ζιὰ τοῦ ονόματος σοὺ τοῦ πᾶντῦ- 

Ὁ ὅν 1 

3. }),,], νοὶ, 
ΤΠ, ν». 571. 
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δυνάμου, ὃ ἔχω φύσει κἀγώ" πάλιν δὲ τὸ δέδωκας, ἵνα 5. Βυιρβέ, ἘΠΘΥ ΑἸ τγαγβ ἑακο ἔμιο ἀγίϊοϊθ. ΤῊΐβ. ΡΙδοα 
μὴ δόξῃ ἀντίθεος, ἢ ὃ δέδωκάς μοι, ὡς ἀνθρώπῳ. 'δηᾷ 1 Κ΄, Φολιη ν. 19, ἀτὸ ρουθαρ5 ἔμ ΟὨΪν ᾿πβίαποοβ 
-- καθὼς ἡμεῖς 85 ψὸ ἃγο,᾽ Δ. Κ.; “Ἔνθ δ8᾽ 

νὰ ἅτγο,᾽ ἢ. Υ.---θποίϊίον. 

“Ατο,᾿ ΜΉΠΟΙ 15 ΠΘΟΟΒΒΑΤΎ ἴῃ ΕΠ ΡΠ 5}, 15 ποὲ πο-᾿ 

ΘΟΒΒΆΤΙΪΥ 1ΠΊΡ]16 4 ἰπ ἐπ Οτθοκ; ἀπα τε κθηβ ἔπο 
ἴοτοο ἃπα ἔθυβοπ 658 οἵ {Π|6 οὐ βίη]. 

γεν. 12. 

--Οὠἐφύλαξα---“1 Κορε, Α, Υ΄ ; “1 ναϊομοά ονον,᾽" 

Ἡ. Υ.--- ποτα οογγοοί. 

Ῥὸν ὅλο Α. Ὑ΄. πιᾶῖκο8 πὸ ΑἸ Έγοποα ᾿λδένν οι ἐτήρουν ἴῃ ον}].᾽ ΙΕ 15 ργοῦ}}]ν ἀπ ογογβί σαν οὰ ἴπ 6 ρατὲ οὔ 
ἀπ ἐφύλαξα. ΒοΙ {Ππ686 ΘΧργθββίοηβ Ὀδ]οηρ ἴο 
ἃ ΒΒοριιονᾷ. ὙΤήρειν 18. ῬΓΟΡΟΙν, “ἴο 566 ἴο {Π6 νν6]- 
ἴατο οὗ, ἴο νυδίο ἃ5 ἃ Βῃορμογα, " ἴο Κϑορ :᾿ φυλάσσειν 

15." ἴο ψυδίοἢ, οὐ " γαγα᾽ 85 8 σθαι ; ὈΟΐἢ οὐἨ ν᾽ }10}} 
οἴξοη (Ὁ}} ἰο {πὸ Ἰοΐ οἵ ἃ Βιρμογα ἴῃ {Π6 οαβϑέ. ὅ'0 αἶβὸ 
της αοοά ΞΠορμεν καὶ τήρει καὶ φυλάσσει ΠῚ ον ; 

Ης Ἰοαᾶβ ἐμθπὶ ἰο βσύδθι ραβίμνθϑ ἃΠ [0 ΓᾺΠΗΪΏ 
ΒΕ ΘΔ ΠΊΒ, 86} ΠανΊη ρ᾽ γᾶν 64 ΟΥ̓ ἔτοτι ἐμαὶ {ΠῸ ΠΟ 
Δηα τΠ6 θοᾶτγ. 

ΤΊ Οτθοῖς οοπβίγαοξοη, Πποννονθν, ἄοοβ ποῖ βυὶῦ 

80 Μ}6}} 1π ἘΏΡ]5}ι : “1 τναίοῃθα ονοῦ ἔποβ6 ΠΟΠῚ 
ΤΠοι Παβὲ σίνοη Με, σοῦ] τοδα πλθ0}} θδέξοι" {881} 
“(Πο56. ἐμαῦ ἔποὰ παϑῦ σίνθη Δ 1 νψαίοποα ονον,᾽ 

ΒΥ: 
---καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ----““ ἀπ! ποπο οὗ ἔμ 6 πὶ, ΑΥ͂. ;᾿ 

“δηᾷ ποῖ οἱ οἵ ἔπθπι,᾽ Πι. Ὑ.--οθοοίξουν. | 

Οὐδείς, Πονγον ΟΡ, ῬΥΓΟΡΟΥΪΥ ΤΠΘΔ 85 “ποῦ δυθπ ΟἿ6 ;᾿ 
δηα {Ππ|ι8 τοπἀθγοα 1Ὁ οῦ]α δα ἴογοο ἴο {18 Ῥαββαβο, 
“Δα ποῦ δνθὴ ὁπὲ οἵ {πθπὶ Ῥου 56 4’---οῦ “ αι} 
Ῥου 864. Τ|ιο δουϊβίβ πα ρουΐθοίβ οἵ {Π18 οπαρίον 
Β66ΠῚ (0 το] γα ἀτέμον σου βίοη Δοοουαϊηρ ἴο {Π|6 
ΓᾺ]6 ἀθόον Δ] 464 ἰο. 

! 

γον. 18. 

ἵνα ἔχωσι----ἐν αὐτοῖς ----ἰ΄ (Ππδὲ ΠΟΥ τηϊσιε πανο"--- 

“ἴῃ {ποπηβοῖνοβ," Α. Υ. ; “δὲ {ΠπῸν τηᾶὺ Βανο".---᾿ 
“1η {π6πὶ, ἢ. Υ.---εῖίον. Τῆς Α. Υ΄. βθϑῖηβ ἰο. 

Βανο τοδα αὑτοῖς ἴον αὐτοῖς. 

γεν. 14. 

---χκαὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς ---““ ἀηα ἐπ νου] 

Βιδι παϊοά {πθηι,᾿" Δ. Υ.; “δἰ ἀπὸ που Βαϊοά 
{ποι,᾿ Κ.. Υ.--ϑοο αὔονο, νου. 19. 

γεν. 1ὅ. 
--ὐχ τοῦ πονηροῦ ---““ (το {6 ον]},᾽ Α. Υ. ; “[τῸπὶ 

601}, ΚΒ. Υ. 

ΝΟΙΕμον οἵ {πόδ το που σ8. ΒΟΟΠῚΒ ααϊΐο οουτοοῖ, 

γε μανα ἰπ ὑπὸ Νοιν Τεβίαπηιοπέ. ὁ πονηρός, “ἴΠ6 

ν]Οκοα πο, δηα τὸ πονηρόν, “πὸ ον}},᾿ οὐ “Ον]] ν᾿ 

ἴον ἴῃ ἔμ Ν ιν Ῥοβίδπηθηῦ ἤθη πονηρὸς, ρόν, ἃτὸ ἀϑοῦ 

ἴῃ τ ΪΟἢ τὸ πονηρόν 15 τηδδηΐ, πα ποΐ ὁ πονηρός, ἃ5 

Β[ονν Ποτα Ὀγν ἐχ, “ον οὗἍ, ἴῃ σοπποχίοη ν] ἢ τη- 
ρὕσγς, Πα ἃ5 Βῃιοννη ἴῃ 1 5. Φόμη ν. 19, Ὀγ ἐν. ὸγ ἴῃ, 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ,"---τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ,2--- 

τε τηξα δῆς, Μι , : ' 
φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ,3----ἃ5 1η,3 νενικήκατε τὴν πονη- 

φόν,---- πονηρός 18 Οὐ ἸΔΘηΕ]ν ἀπάογβίοοά. Ἔνοη ἐκ τοῦ 

αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ τισδὲ τηοδη ἦ ἐπαξ ποὺ μου] οβὲ 
ΚΡ ὕμθπι οὐ οἵ 6ν]} ;᾽ 88 ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται, “ Ποῖ ἢ 

{π6 ὑγαπβ]αἴογβ, ἕο στοπᾶον ἐκ 'π ἐπιὶ5. νοῦβο “ουξ οἵ, 

Δα “ ΓΙΌπη ;᾿ {ΠΟῸρἢ ἐκ πηθᾶῃβ “οαΐ οἵ’ ἰπ Βοίἢ 
8868. άρης ἐκ τοῦ κόσμου ἀπ τηρήσῃς ἐκ τοῦ πονη- 

ροῦ ; “ ἰλϊκθ ἴθι οαΐ οὗ ἐΠ6 νου] ἀ᾽ ἀπά Κοορ ἴμθπι, μοὶ 
“ἔνοπι’ ἴ8Π6. Υ}} {Ππαξ τηϊρμξ Παρρθη ἴο ἔποπι, θαΐ 
“ουΐ οὔ’ 1{, 1.6. ἔτοπι [Ἀ]ΠἸπρς Ἰηΐο τ. ΝΟΠπα58 ἀπ- 
(ἀογβίδηβ 10 οὗ ὁ πονηρός. 

ἀλλ᾽ ἵνα μιν βλεφάροισιν ἀκοιμήτοισι φυλάξης 

δαίμονος ἀρχεκάκοιο δυσαντήτων ἀπὸ θεσμῶν. 

γε 17. 
-τ- ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ---““ΤὨτοῦ ἢ (πν ἐγα!,᾿" ΑΟ Υ,; 

κἴπ τιν {ται,᾿" ΗΕ. .---ὐοίίου. ὅθ ἐμ ΟἹ γεγ- 
ΒΙ0Π8 Ὁ" {ποὶν τθηἀοσίηρ οἵ {Π5 γϑῦβα. 

γεν. 18. 

-ἀπέστειλας--- ἀπέστειλα ---κ που Παβὲ βοηΐ,"--- 

μανο βοηΐ,᾿ Δ. Υ, ; “ποὺ ἀἰάπε βοπά,᾽᾿ --τλο 1 βοηϊ,᾽ 

ΗΝ. Υ. 

ΤῊ Οτοοὶς δου 15. Ποῦα ἴα ππογα βυϊ Ὁ] 6 ἔμ δ 

(86 ΕΠ ΡΊ 5} ἱπιρουίοος, 7ηι6 Α. Υ΄ φογίδι ἢν ΒΘοτη8 
θεβέ, δοοογάϊηρ ἴο {Π6 οοπέοχε. 

γεν. 19. 

--ἵνα ὦσιν ἡγιασμένοι----““ τηῖρῃι,"---ις (Ὠγοῦρὰ ἐμ 

τα, ΑΟΥΌ ; Κμᾶγν,"---ἰ ἴὴ γαῖ," ἢ. Υ.---ὐθοίξοτ. 

γεν. 20. 

Οὐ περὶ τούτων δέ --ἰς ΝΟΙΕΠΟΥ ᾿τὰν 1 [Ὁ ἔδοβο 

αἴοπο, ΔΎ, ; “Υοῖ, ποῖ ἴον ἔδιοβα δοῃμς ἀο] ργαν," 

Ἰὰ. Υ.---θειέον. 

- πιστευσόντων ----““τῆδξ 5}}8}} δεϊῖονε," Α. Υ. ; 

“Πα: Βοϊϊονο," Κ. Υ. 

᾿Αλλά τηυβὲ θῈ τοπάογοᾶ " θαϊ,᾽ βο ἐπαὲ δέ 5. μὰ ]] 

{γδηβαἱοὰ " γοῖ. Πιστευσόντων ΒΟΘΠῚΒ ἕο ᾶνο θΘΟΠ 

ἰηἰτοάαοοά Ὀν δέοριιθη. Νοπηιβ,9 

--οὐχ ὑπὲρ αὐτῶν 

μούνων ὑμετέρην δέχομαι χάριν, ἀμφὶ δὲ πάντων 

ὅσσοι λύσσαν ἄπιστον ἀποῤῥίψαντες ἀήταις, 

ὀρθὴν πίστιν ἔχουσιν ἐμῶν διὰ μῦθον ἑταίρων ---- 

δι, Ογτ},}0 5), ΟΠ γυβοβίοπι, "ἢ δα ΤΠΘορ ν]δοῖ ;}5. ἐὸ 

1 5, Μεῖ. 
νἱ. 13, πὰ ἢ 
Β,ΙΓΆΚοχί, 4. 

3 ἘΡΉ. νἱ. 

5 ΩΤΡΠΟΚα, 
1.3. 

4 5. Σομης 
'πονηροῦ,5 15 Βα] οὗὨ ὁ πονηρός :---λλαῦ Ποῖα ἵνα τηρήσῃς ἅ. 

5. Τὸν. 18. 

ὁ 8. Μαῖι. 
Υ, 37, διὰ 1 ] 
8. σόμη 1. ς 
2. 

18. ΖΟμἢ 
ν. 10. ᾿ 

81, 53. 

Ὶ, 69. 

᾿6. (οπιπὶ 
». 0994. 

Ἡ Ἡσπι, 
ἰχχχίϊ! 1. 

" Οὐππὶ 
Ρ. 9. 
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1 566 νΕΓ. 
11, 

Ατάϊβπι Ατανι; Ῥεῖβ., ἘΠῚ; ββϊα., ψαὶς,, “ἀπά: Ἂς 
ϑαχ., τεδα πιστευσόντων; ἴῃΠ6 ΜΟΙΙρΡ]., ὅϑ'υγ., ἀοί}., 

51ν., ἀηα δους., τοδα πιστευόντων. 

γεν. 91. 

--Οσὺ πάτερ ἐν. ἐμοί----““ που, ΕλΙΠον, αγέ ἴῃ πη6,᾽ 

ΑΟΥ.; “Ἴμου, Βαίμον, τη τηο,᾽ Β..Υ.--τιλοῦδ δι ρΠμδίϊο.} 

--ἵνα καὶ αὐτοί---“ [πὰὉ {Π6Υ 4150,᾿ Α. Υ΄. ; “ δνθὴ 

80 ἐμαΐ ἐμ ὺ 8150,᾽ ἢ. Υ. 
“Ἔνοη 50᾽ 8 δά θα Ὀγ ᾿. Κ. νιποῦῦ ἀρρανθηΐ 

ΤΆΒΟΠ ; ἴον 10 15 Ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ. 
- -ἀπέστειλας---““ἴπου Παδβὲ βοηῦ πη6,᾽ Δ. Υ. ; “(ποὺ 

ἀϊάβὺ βεπα τηρ,᾽ ΚΕ. Ὑ.---ῆδϑο νοῦ. 18. 

γεν. 22. 
- ἣν δέδωκάς μοι---“ ψΒΙΟΝ ὑποὰ σανοβῦ πιο, ΑΟΥῪ.; 

“ΒΟ ἢ ἔμοὰ μαβέ βίνθη πιρ,᾿ ΒΥ. 

ΑἸΘοαρι {μ6 τοῖς ρουΐθοῦ 15 ΡΌ ΠΟΙΆ ]]ν Βρθακίηρ, 

ψ6}] τη ογθα Ὀγ ὑπὸ μορίου τη ΕἸ ΡΠ 5}----νοῦ ἃ5. γ᾽ 6 
Βιᾶνβ 8] "ει ν βθθὴ ἴῃ {Π]5 ομαρίοι,, {118 τα]6 15. 1Π1800]6 

ἴο δχοθρίοηβ ; δι) 1ζ τᾶν Ὀ6, Ῥϑυ μα ρ58, 88 βυθαῦ Δἢ 

ΟΥΘΥΒΙσμξ ἀἸνγανβ 0 τοπάθν {πῸ αγθοὶς ρονίθοῦ Ὀγ 186 

Ρονίθος ἴθ ἘΠΡ ΠΒΉ, ἃ8. ΠΡΟ ἴοὸ 4ο 1{. ΡΙΌΌΔΟΪΥ 

δέδωκα, δέδωκας, ἴῃ {Π|5. ΟΠαρύον τηϊριῦ θ6 τοπάθροα 

ἴῃ 0116 ἰηβίδηοα ΜΠ Α. Υ, ὈΥ “ βανο,᾽ οἵ " Ββανοβί,᾽ 

ὉΠ ποῦ ΔἸ νγᾶγ8. ὈΥ “ αϑύ βίνοη᾽ ψιι Β. . [ 

ἀορομᾶβ ου ψΠμδύ νγ ΒΌΡΡροβα πὸ 1Ἰηἰθῃύϊο οἵ οἱ 
ΤΟΚΡ ἴο πᾶν Ὀδοη ἂ {π6 ἔϊππθ. [Ι}ἢ {Π18 γνοῖθ6, 

ἴον. ἰπβίαποθ, ἐπθ τϑηἀοηρ οἵ Α. Υ. βθθπ5. ἃρ- 

Ῥδυθηεν {π6 θεβύ ; ἴον, αὖ ὑπ6 ἔπι ον ΤΟκΡ αἱ- 

ἰεγοά {ποβε πογάβ, δ νγὰβ ἴῃ ἄθορ δἰ] ούοη. ἀπὰ 

Βα] ν, ἀοβρίβοά οὐ τηθη, δ βου ον [ἃ] ὄν η τιηΐο 

ἀοαῖῃ. ΤΠ6 σ᾽ουν {παΐ Ὀοϊοηροα το Ηΐπὶ ἃ8. {Π6 

5ῸΝ οἵ (ὉΡ, νγᾶβ 80 0 βρθᾶϊς θο!ρ56(, ἴον" ὄνθὴ ΠῚ5 

αἰδοῖ ρ] 65 πο μάταν γοῦ Ὀε]Ἰονοα 1 ΠΊπι, [ο 800 ]ς ἃπα 

ἀοπιοά Ηϊ. ἨΗδ βθϑπιβ, ὑπογοίουνθ, ἴο τοίου 1ῃ {Π15 

γοῦ8Β6. (0 {ΠπῸ βΊουυ μον ΠῸ μαα ψ τ] {πὸ ἸλΤΗ Ἐκ 

Ῥοίοτο {π6ὸ μου] ννᾶ8, νοι. ὃ ---ἰῦ 80, {μθ ἣν δέδωκάς 

μοι, 5ῃοι]α θ6 ἐγδηβ]αίοα, “ 10 ΤΊοι σανοϑύ Μο.’ 

Βαῦ 1 τ ΡῈ ἐποῦρηῦ ὑπᾶΐ δ τοίουτοα το {πὸ β]ουν 
{παῦ ὈοΪοηροα (ο Ηΐπ οἵ τἰρμί, ἀπ ὰ ψ ῃϊοῖ Π6 το- 
οοἰνοα ἔγοπι {πΠ6 ΒΆΤΗΕΚ, 85 πὸ ΟΝ οἱ ὅον, {πθὴ 

ἣν δέδωκάς μοι τασδῦ θ6 ἐγδηβίαίοα, “ ψ πΐοἢ Τα Ἰιαδί 

δίνοη Με. Τῇ τοπαουηρ οὐ {πὸ Α. Υ΄., “ὙἘ]Ο]Ν 

Τῆοα σανοβὲ Δο,᾽ βθοῖηβ, μου ΟνοΓ, πηοϑύ δα 406 (0 

{818 ὈΙδοα. 

ΤΊο ἀβ6. οὗ {πὸ 1 δου. ἀπ ρογίδοῦ 1ῃ {1118 οΠδρίου, 
ΘΒΡΘΟΙΆ}}ν ἴῃ γαῖ. 4, 60, 8, 12, 18, 922, 90, ἀπᾶ 20, 15 

ἔγαασις ἢ στοαΐ ἀΠΠοα] εν ; ἀπ Βοθη8. ἴ0 ΤΟ Ὁ 

Γασίμον αἰζθπίϊοη οι {πῸ ρατὺ οὗ {πὸ Τλον 5008. 

γεν. 28. 

-ἶὔτι οὔ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας----““ {πα [Ποὺ 

Βαβῦ βεηῦ 6 δηὰ παβὺ Ἰονοά {μειῃ,᾽ Δ. Υ. ; ““τῃδΐ 

πο αἰάβε βεπὰ πιο, δπὰ Ἰονοάβε {πειῃ,᾿" ἢ. Υ.-- 

0 Γ6 οοΥγθοῖ, θαῦ Βουηθν δῦ τυροϑά. 
Τὸ 5ῃουϊὰ δ “ ἀἸάβυ βοῃᾷ Δο δῃᾷ ἀϊάξί ἰονα ἐμ θηι,᾽ 

οὐ “{παῦ Του ἀϊάβε βομα Δο, ἀπά ὑπαὶ Του Ἰονοαβὺ 

ἀμοῖι ;:᾿ θαΐ {π6 Ἰαὐίον οὐὗἨ {Π|6568 15 θδβϑῦ, 1 βὸ 6 {815 

86 η86 15 πιβοὰ ;---ἰτπαὺ ΤΠοα ἀϊάβὲ βεμα ΜῈ, ἀπὰ ἐλαΐ 

Τά οιι Ἰονεάϑί {Ππθῖὰ 5 ΤΠοα Ἰονεάβε Μ6.᾽ 

γεν. 94. 

-ὴἣν ἔδωκάς μοι----“ ψΒῖο ποι Παβὺ βρίνθῃ πιθ,᾽ 
ΑΟΥ,, Π. Υ.--ἶϑο νον. 99. 

γει. 96. 

- καὶ ὁ κόσμος ---“ἴμ6 μον] παῖ ποῦ Καονῃ 
{π66,᾿ Δ. Υ. ; ““ δῃηᾷ {Π6 μου] πον ἐμθα ποί,᾿ Β. Υ.. 

“Απαὰ [Π6 νον], ἕο., τοαὰβ βοιηθνμαῦ ΡΥ ΠΡΕΪΥ 

αἴτου “Ὁ υἱσμίθοιβ ΒΆΤΗΕκ, ἀπα ἐπ νου]. ΤΠ 

56η86 οὗ καί ΠΕΙῸ 5668 ἴο 6 “ΘΕ]Δη1,᾿ “ 450, “1ῃ- 

ἀεοά ; “Ο τἱρμίοουβ ΠΆΘΗ Εκπ, ὕΠ6 νου], ᾿ηΠ4 664, Πα ἢ 

ποῦ πον {πθο, θα 1, 1 αν πον ΤΉ δΘ6 ἔΠῸΠὶ 

Θν οι] βίη, ὅθ. ΔΒ τϑραν 8 “Ἰχηθνν,᾽ Πγ6 6 {1Π|68 1 

818 νθιϑθ, ἃπα “ Τ τηδ66 Ἰπποννη᾽ 1η νοῦ. 90, 10 τᾶν Ὀ6 

ΘΟΠΙ ΘΠ ἀ6α τὸ {Π6 {νέου οΔγ ἃ] γονιδίοπ οἵ {πὸ 

θαυ ποβῦ ἃΠ4 ᾿θαυποα Τἰθν βουβ {ποιηβοῖνοβ. “ Πονοῦβι, 

᾿ιονγονοι, 15 θοίίου {πῃ “ μαβὲ Ἰονοᾶ, ΔΑ. Υ., απὰ “1 

Μ1}} τηάῖκο 10 Ἰσηονη,᾿ Β.. Υ΄., 15 ἃ θοϊίοι τθηἀθυηρ οὗ 

᾿γνωρίσω {πῃ ἦ Μ1}} ἀθοίαγ 10 οὗ Α. Υ. 

Βαΐ {Π6 Βα ]θοῦ τηαίζοι οὐ {}15 ΟΠ ΡΌΘΥ 15 80 5016Π1}), 
80 (δθρ ἃπαὶ 80 πηυβίθιουβ (Πα, 85. ὑπΠ6 Πὰν 5618 

{Πποῃηβοῖνοβ [6]0,} ὁπ ΒΠνηΚ5 ἔθοπὰ {Π|6 ΤΟΒΡΟΠΒΙ ΠΙΠΕΥ κμο 
οἵ ἤχτηρ; {Π6 βθη86 οὗ τη6. οὐἹρίηα] Ὀγ ἃ το πάουϊηρ οὗ ἴδ: 
ὉΠ Β ΟΥ̓ ΜΚ Π10}}, ἴον 41, ππαϑὺ ἀοσνδᾶο ἕο Πυμηδῃ 

᾿Αἰπιοηβίομβ ὅπ ἀπθοιμοα Ἰονο οἵ οαν Ποκρ ἀπᾶ 

᾿Μαβίον ροαγοὰ [ὈγῈΠ ἴῃ {Π15 ῬυΆγον ἴον ΗΠ18. ΟΠ ΟΝ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠΙΙ. 

γεν. 1. 

-εἰς ὃν εἰσῆλθεν ----ς Ἰηΐο ψ μοῦ 6 δηίοτο, ἀπά 

818. ἀ1501}165,᾽ Α. Υ., Β. Υ. 

ΤῊς. σοπδίσιοιίου. οὐἠ {{|8 βεῃίοποθ νοι ἃ βθθῦι 

βοὕίον {Ππ18, “ Ἰητο ψ πο} ΗΠῸ μα ΠῚ8. ἀϊβοῖρ]οβ. θῃ- 

(ογοα,᾽ οὐ “Ἰπΐο ψ μῖο δ οπίοσοα νὰ ΗΒ. α15- 
οἰ ρ 65. 3 566 ποίο 

οἷ οἷ, (1, ἢ, 

γον. 2. 

---ἤδει δέ-τς μα 0 668---Κηον,᾽ Α. Υ. ; “πον 

7.448---Κπονν,᾽ Πι. Ὑ.--πθλοϊίου, 

γον. 8. 

--τὴν σπεῖραν --- ἃ Ὀαηα οὐἁ τηρη,᾽ Α. Ψ',; “186 

θαπαὰ οἵ τποη,᾽ 1, Ν΄--ὐηιιοῖ θούίου, ἀμ χποτὸ σουγοοί. 



παρ. ΧΥΤΠ] 

5. Τομα 88 ΜῊΝ οἵ δγεπίβ δπὰ οἵ εἰΐπρϑ ἴα- 
τ Πὰν ἕο Πΐπὶ ἀπ ἴο Π]8 [6] ]ονν ἀ18010165 ἀπ ἴο οἶμον 
Ὀτγοίμτθη. Οἰθπ, πὸ ἀοαθέ, {Ποὺ ἰαὶκοα διηοηρ, 

οὔ πηθη,᾽ ἕο. ; ποῦ Ππκ8 “ δΔηγῪ πἰρ ΐ,᾿ “ΔΠΥ ΒΌΡΡΟΙ,᾿ ΟΥ 

“ΔΗΥ θαηά οἵἨ πιθη,᾽ ἴο {πθμι ; ἴον ἴμοβ γοτο ἕο 6 
1 866 ποΐθ5 ῃ σαν μη ΤΟΙ ΕΓΘΑ [ὉΓ ἜνΟΓ. 

183, ἃιιὰ χῆ!, 

" γεν. 4. 
-π- εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτόν---““ Κπονίηρ; 

8}} {πϊηρ 8. ἐπα 8ῃοι ἃ οοπιθ ἀροὸπ Βἰμ," Δ. Υ͂.; 
““ Καονΐπρ 8}} {Πϊπ.8. {Ππδῦ ποτ Θοτ Πρ’ ἀροῖ ΒΪπι,᾽} 
ἈΝ. Υ.---οοντθοῦ. 

ΑΔΒ τοραγβ εἰδώς 566 οἷ). ΧΙ. 1. Τὸ Β66ΠῚ8 ἃ ΡΥ 
{πα ρισαπ ἐπα οογγθοῦ Δ. ὅϑδχ. ἴον εἰδέναι 5Βῃοι ἃ βῸ 
οαΐ οἵ 86 ; [ὉΓ Β[Υ1ΟΟ]Υ ρα κΚίηρ γα “νοῦ τ Παῦ 15 
ΟΠ ΠΡ’, 1.6. 6 Ρογοοῖνο ἴδ ; θὰ νγὸ “ Κπον᾽ 10 ΟΠΪΥῪ 
ἔτοτὰ Ἔχρουΐθηοθ ΟΥσθη ΠΟ Πρ 18. ὙΘΥΒΘ2 1508 

] ἐπιστάμενος, ῬΙΟΡΔΌΪΥ ᾿ξ 566 Π|8, ἴπ ΟΥον ἕο βία] 15} 
| πὸ οοπίγαβὲ θθένγθοῃ ον ΠΟΚ᾽ Β Κπον]οᾶσα οἵ Γαΐατο 

ΘΥ̓θηΐβ, Πα {Π6 [ὈγοθοαἸηρ8. οἱ Τιθοη 88 το, εἰδώς 

Β βου] ποῖ βαννῖν {Π6 βριῦ αὐ {πὸ ΤΠθτιπορυ]α, 
ΒΒ] [0 ὨΪΒ πη6, ἀριστήσωμεν, ὡς ἐν ἄδου δειπνοποιη- 

σόμενοι. 

γον. ὅ. 

---εἰστήκει----“ 5βἰοοα;," Α. Υ.; ““νγ͵ὰβ βίδπαϊηρ, 

Β. Ὑ.--οοτγθοῖ. 

39 

γε. 6. 

] --ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς---““ ἃ5. Βοοη ὑπο 88 ἢδ μαᾶ 

Βαϊ ππίο ἔποπα, Δ. Υ. ; “85. Βοὺὴ ἴπθη 88 ἢ βαιά 

απίο ἔμ οπι,᾽ Πὰ. Ὑ.---ὐθοίίον. 

γεν. 9. 

- οὖς δέδωκάς μοι----"“ ψΠοηὶ ἔμοὰ ρσανοϑὲ πιρ,᾽ 

ΑΟΥ.; “ποσὶ ἔμοὰ Παϑὲ ρίνοῃ πιο,᾿ ΚΒ. Υ.---θθὸ 

δθονο, οἷν. χνὶϊ. 39, 

ΨΘΕΣΙ: 

--- οὖν----““{Π6η,᾽ Α. Υ'΄.; “τμογείοσο, ΒΕ. Υ.-- 

| τρί, 

γεν. 12. 

-ἥ οὖν σπεῖρα--- (μη π6 Ὀαπα," Α. Υ. ; “80 

16 θαπά,᾽ Ἐ. Υ.---οϊίον. 

] 

γεν. 18, 
-οΟὺς ἣν ἀρχιερεύς ---ι’ ὙΠῸ τν88. {π6 ὨΙσἢ. ργίοβέ," 

ΛΟ; “ἘῸ τγὰβ ΒΙρἢ ῥτιοβϑι,᾿ ᾿ὰ Ὑ.--τοοττοοῖ. 

ΤΊ ον βου τηδᾶο ἴῃ ἐΠ18 Ῥ]αθο ἃ οογγθοίίοι τ ΠϊοΝι 
ΠΟΥ βθοῖη ἴο Πᾶνα ογου]οοϊκοα δ οἷν. χὶϊ. 40, ᾳν.--} 
ἦν ἀρχιερεύς, 1.4. ἐγὼ φῶς ---ουἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι -- βασιλεύς 

ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊ ΘΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ 8. ΖΟΗΝ. 

γεν. 16. 

᾿Ηκολούθει δὲ τῷ ’Ιησοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ ὁ ἄλλος 

᾿μαθητής---ἰς Απὰ Βίπιοπ Ῥεΐον [Ὁ]]οννοὰ }6βιι8, ἀπ 80 

ἘΒοιηβοῖνο8 οὗ “{Π6 πῖρμς, “16 Βαρρον,᾿ “ἴπ6 θαπὰ αἰἰά ἀποίμον ἀϊβοὶρ]ς," ΑΔ. Υ.; “Απὰ ϑδίπποη. Ρεΐεν 
δηα {Π6 οἵπον ἀἰβοῖρ]ο [Ο]]οννοα 7 68ι5,᾽ ἢ. Υ. 
ΤΊ οἴμον ἀἰβοῖρ θ᾽ 18 οἰθανὶν Ὀοξξον ἔμδπ " Δποῖθον 

αἰβοῖρ]θ. Βαϊ διεμουρη ἐπ6 τηθδηΐηρ οἵ οί β6η- 
ἴθῃσοβ ἰδ {π6 βᾶτηθ, {π6 Δ. Ὗ. νυ μΐο Ῥτθβεσνοβ ἴῃ 6 
ατθοὶς σοπϑιγιιοείοη, βθθῖηβ Ῥγοίθγα]8 ; Ὀθοδιιβα ἰξ 

ΒΘΘΠῚΒ ἴο ἰὰγ οι θαΐου βέγοββ ἢγβέ, ὁπ. ϑίτηοη Ῥείε 
θοῖπρ ἴπ6 ἢτβε ἴο (Ὁ]]οὺν ἷβ Μαβέον---ἀηα ἔμθπ οα 
{π6 οἵμον αἰβοῖρ]θ “ σοτηΐηρ αἴξον Ῥοΐεν.᾽ Το Ἰάϊομι 
ἠκολούθει---- Σἴμων ---καὶ ὁ ἄλλος μι. ἴΒ {πκὸ τπαξ ποεϊοοᾶ 

ἴῃ ΟἿ, 11, 2, αν. 

γεν. 16. 
-- ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ----““ {παὖ οἵον ἀ]801ρ]ς,᾽ Α.Υ͂.; 

“186 οἴμιον ἀϊβοῖρ]ς," Κ.. Υ. 

Α. Υ΄. βθθπ8 θεβϑί. Ὃ μαθητὴς ὁ ἄλλος 15. ΒΌΓΟΙΥ 

ΠΟΓΘ ΘΧΡΙΈΒΒΙΥΟ {πη ὁ ἄλλος μαθητής. [ΙΓ Β66πι8 ἴο 

ΤΟ 6 “ {Παι᾽ Ἰηβίοδα οὗ “ ἐπε.᾿ 

δ τ ΣΕ ἐγ ν 
Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ ;-τ-κ. Αὐτῷ ποῦ ἴποὰ α͵80 

ὁπ οἵ {18 πη 58 (Ἰβοῖρ 68 Ὁ ΑΔ. Ὑ΄ ; “τὲ ὕποὰ 8150 

ΟὯ8 οὗἉ {Π18 τπηδη᾽5 αἰδοῖ ρ]68 ὕὉ Ἐ, Υ΄.---οοιτοοῖ. 

Νοΐ οηἱν 15 {π6 τοπάογίπρ οὐ Β,, Ὑ, ποτα παΐαγαὶ 
ἴῃ {Π6 πιο! οὗ {π6 ταὶ νῃὸ Κορύ {Π6 ἄοον, Βα ἴὲ 
ἰβ ἃ Βοίζευ. ὑγαηβ᾽αίϊοη οἵ (μ6 τες ἵἱπ ψ Βϊοῖ μή 

ἴῃ {Π|8 ὈΪαθθ Ὄχριθββοβ 86. βίπιρ!α ἀοαθδὲ οἵ “ατὶ 
πο Ὁ νιϊποαῦ {π6 “ ποί.᾿ ΤῊΪΒ ἱπβίαποο ἰβ {|κὸ μὴ 

σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβ. οἷν. νῖϊ]. ὅ8, οοτ- 

τΘοῦΪν τοπάογοα Ὀγ ΔΑ. Υ΄. “τὲ ἔβοι αγοαΐον," ἕο, ; 
αἶ80 οἷ. ἵν. 19, ἴχ. 40; 5. Μαίε. νἱῖ. 9, 10 ; 5. 1Κὲ 

ΧΧΙ;, 8ὅ ; Αοἰϑ νἱϊ. 18, ὅζο. 

γεν. 18. 

Εἰἱστήκεισαν δὲ ---πεποιηκότες --- ὅτι ---- ἐδερμαίνοντο---- 

ἑστὼς ---ϑερμιαινόμενος.----ς Απα,"--- “ βἰοο;,᾽" -- ““νῆὸ 

μα τηδάο,᾽ -- “ [οὐ,᾽" --- ““ βἰοοῖ,᾽ ---  ννασπιθὰ Εΐπι- 

561}, ΑΟὟ΄. ; “Νον,"--- νοτο βίδπάϊπρς,"---ς Πανίηρ, 

τηδάς,)---ἰς θδοδαβο,)" -ιΚ τὰβ βίαπαϊηρ,᾽"" ---ν  γαγιη- 

ἱπρ; δ πι86}},"--Ἴι Ὑ..---ατὸ 81} ἱπιρτονουιθηΐβ οὰ ἴδιο 
τ ἀουη 5 οἵ Δ. Υ. 

γεν. 20. 

- ἐλάλησα ---1 ϑρακςο," Α. Υ. ; “1 Βανὸ βρόίοϑι,» 

ΚΒ. Υ. τοδάϊηρ λελάληκα, τ-τᾶβ ἐλάλησα νγ88, ἰξ ἈΡῬΘΆΓΒ, 

ἰηἰτοάασοά Ὀν δέορη. Νοππαβ," 

-ἰὐγὼ φιλοπευϑὲϊ κόσμω 
; 4,1. γώ τ νος , 
ἀμφαδίην ὀάριξζον ἐν εὐαγέεσσι μελάθροις. 

εἰμι ἐγώ, ὅζο.---“ 1 Τρλι---οὶ δαὶ δον οἵ αον’---ὶ Βοῖλ 8. Ομ γγβοβίοιν απ ΤἈΘορ ναοὶ τοαὰ ἐλάλησα; 
ἅτ Κιηρ, {πὰ8 τοπαοτοᾶ ἴῃ οἷ. χίχ. 91]. δὰῖ δ. Ογτ] πὰ5 λελάληχα. 
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11, οὅ 



126 ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤΗΝ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 5. ΖΟΗΝ. [Ὁπὰρ. ΧΎΙΠ. 

1. 566 
Κὔύππον, ατ. 
6. νοὶ]. ἵν. 
820,54. 

31,1δ. 

Ηοπι. 
Ιχχχίϊι, 3, 

4 ΟΟΤΏΠῚ, 
Ῥ. 808. 

5 σοι. 
Ῥ. 1080, 

] 

---ἐν κρύπτῳ ἐλάλησα οὐδέν----““ 1ῃ Βοογοῦ Πᾶγθ 1 βαϊὰ 

ποίμϊης, Α. .; “ἴῃ βεογοῦ βρᾶῖκθ 1 ποίμϊηρ,» 

Ἀ. Υ.---θοὔίεν. 

εν: - 
-τί ἐλάλησα----“ δῇ 1 Πᾶνα 5814,᾽ Δ. Υ. ; ““ νι βαὶ 

1 5ρᾶκε," Ἐ. Υ.---βείζον. 
---οὗτοι---“ {πε ν,᾿ ΑΔ. Υ. ; “(μ68ς,᾽ Β.Υ͂. 

σεῖο Α. Υ͂. βεοιηβ τσ ὐ, ἀ}]655 " {Ππ6β6,᾽ ἢ. Υ., θὲ 

τηδάα ἴο ταΐοι ἴο [Πο86 ὑΠαῦ γγοῖῈ ρυθβθηΐ, 1.6. ἴο ἈΠ οπηδη 

ΒΟ] Ἰ6Υ5 ΔΠ4 {ΠῸ ΦΘΊ8}} ογοννα : [ον “(ἢ 686᾽ ΟΠ) ΒΟΔΙΌΘΪΥ 
ΔρΡὶΪν ἰο 5. δομη ἀπά Κ΄. Ῥεΐθυ. οὗτος, ον νου, 18 οἴη 

581 1η ατθαῖκ, ποῖ οὗ {πὸ ποαυδβί δὖ ἢδηα οηἱυ, Ὀὰΐ οἵ 

{πὸ Ἰαξῦ πιθηθποπαά,} ἃη ἃ πᾶν {Πθῃ Ὀ6 τοπθυθα “ {Π18,᾽ 

ΟΡ “{Π686᾽ ΟΠΪΥ πΠοπ ἴῃ ἘΠΡΊΙ5}, “ {Π|5᾽ οἵ “ {Π|656᾽ 
ἃΓ6 πού ΠΠκο]γ ἔγοτα {πὸ οοπίοχί ἴο Ἰοδα ἴο ἃ πηϊβίαϊο ; 
ΟΥΒου 156 οὗτος 15 Το πἀογθα “6,7 οὐ " [16 βαπιο,᾽ ὅζο., 

858 6.5. 10 δ. Μαίϊ. χυ!. 4, χχὶ. 42, χχιν. 18, χχυὶ. 

920, ζε. Ἠδεταε οὗτοι 566 115 ἴο τ ἴον γαίῃ ιν ἴο τοὺς ἀκη- 

κούτας, τί ἐλάλησα αὐτοῖς" αἴ ἃ ρου]οα Ἰγοδαν ραϑί, ἴῃ ἃ 

Ῥίασα ἴα ἀϊβίαπέ, ἀπ ὑποπιβοῖνοβ αὐβοηΐ. ὅο ὑπαὶ 
ΑΔ... “Ἴμον Κπονν,᾽ 566 18 ΤΟΓ6 οοΥθοῦ {Π8η Π.. Υ͂. 
Κ[μ686. Κπον.᾽ Ὑοῦ οὗτοι την Πᾶνα Ὀθθὴ βαϊα Ὀγ 
ΟἿ ΤΠΟᾺΡ, ἴῃ οὐ ον [0 ἴαϊτο {Π6 οτονγὰ ργθβοηῦ 88 νΐ- 
Ὥ65868 οἱ ΗΒ [οδο ]ηρ:. 

γι. 22. 

-ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος---““ Δηἃ ψῃρη πο Παδᾶ 

{π8 Βροκβθη," Ἀ. Υ.; “πᾶ ψῆοὰ μῈ μαᾶ {μὰ 

516... Β΄ . 

“ΑΙ αἢ 15. θεοί {Πδῃ “ Βροϊζθῃ ;᾽ Ὀὰὺ “ {Πι18᾽ 15. ἃ 
ἴτε Ῥαγρηγαβο οἱ ταῦτα. “ΤῊ 8 που! 6 Ὀείίοτ, 
84 “ {Π686 νου 8᾽ οὐ " {Π]ηρ8,᾽ θ6ϑύ. 

-παρεστηκώς---(ψ0 βίοοα Ὀγ," Δ. Υ.; ““ν}ο 

νγα8. βίδῃηἸηρ;,᾿ ἢ. Υ᾽.---θούίον, ρου μα ρ8, οομβι ἀθυϊηρ: 
[ῃ6 56η86 ἴῃ Μ ΈΙΟ ἕστηκα 15 ἴΔΚοη. 

γεν. 24. 

᾿Απέστειλεν αὐτὸν ὁ ἔάλννας---““ ΪΝοῖσ ΛΉΠ85. Παᾶ βοηΐ 

μϊπ|,᾽ Α.ΟὟ.; “Αῃπᾶ8 βεπῦ μϊηι,᾽ Κα. Υ. 

ΤῊΙΒ το οιηρ; οἵ ἀπέστειλεν 18. θοϑὲ ; Ὀαξ {π6 οοη- 
ταχύ Β66ΠῚ8 0 ΤΟΟΌΪΓΘ ΒΟΠῚ6 ἱποδρύϊνα ρυθο]ς. ΠοΓΟ. 

Το Α. Ὑ. βθϑπιβ ἴο πᾶν τοδά οὖν αἰΐζου Β6ζὰ. 

Νοηηι8,2 

ἔλννας μὲν---- 

᾿Ιησοῦν προέηκεν ἑῷ λυσσώδεϊ γαμβρῷ 

ἀρχιερεύς---- 

5, ΟΠ γβοβίοπη" Πᾶ8, πέμπουσιν αὐτὸν δεδεμένον πρὸς 

Καϊάφαν, ΤΠ ΘΟΡΠγ]δοί,, ἀπέστειλεν αὐτὸν ὁ ἔλννας, ἀπᾷ 

5. Ογι]},5 ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ ἔάννας. 

γεν. 9ὅ. 

-ἣν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος -ττ-Ξ βίοοα ἀηᾶ ναγπηοῦ, 

Β πη86] Γ, Α΄ Υ. ; “νγὰβ βίαπαϊηρ Πα τγδττηΐπρ; ΠΪπι- 

561, Β.. Ὑ.--Ἰἰ οἴἴον ; 866 νοῦ. 18 δηᾷᾶ 92. 

---εἶπον οὖν----““ {πον βαϊά {πογοίοις," Δ. Υ.; “80 

ἴΠδγ 8814, Β.. Υ.---οίίον. 
---μή καὶ σὺ εἶ---““ατὸ ποὺ ἰδοὺ, Α. Υ.; “ αὐί 

{8οὰ,᾽ ἢ. Υ.--θνϑο νον. 17. 

γεν. 96. 

---συγγενὴς ὧν οὗ---““ Ὀοϊπρ; ἠδ ΚΕἸ πβιηδῃ ΠΟ Β6,᾽; 

ΔΟΥ. ; “Βεῖηρ; ἃ Κίπβιμδῃ οὗ δϊπὶ ψμοβο,᾽᾿" ᾿ὶ. Υ.-- 
θεείον.ἢ 1 506 ποΐίθ 

ΟΠ ΟὨ, νἱϊ. 18, 

γν. 28, 88. 
--εἰς τὸ πραιτώριον.----““ απο {Π6 ΠΔ8]] οὗ Ἰαἀοτηοηΐ,; 

ΟΥ ““ΡΙαἰο᾽β. ἤοιβο,᾽ Α. Υ. ; ““απἴο {Π6 ραΐδοθ οἵ 
{πΠ6 φΌνουπον,᾽ ΒΥ. 

ΑἹΙ [686 το παθιῖηρθ ἅτ Ροοά, Ὀαύ Π.. Υ, 15 {π6 
θεβὲ ; θδοαιβα 10 βίαίεβ ψμαῦ [η6 Ῥυφοίου απ τγ88, 

ὨΔΙΊΘΙν {πὸ τβιἄθηοο οὗ {Π6 οἰ Ἰοἴ οπηδη τηδρὶβίταΐο. 
---ἵνα μὴ μιανθῶσιν ----““Ἰοδῦ {πον 5που!α Ὀ6 ἀ6Π]6α,᾽ 

Δ. Υ.; “παὉ {πον τηϊρθῦ πού 06 ἀ6Η|6α,᾽ ἈΚ. Υ. 

ΤῊΙΒ Ἰαϑύ ὑπ ἀθυηρ 15 [Π6 πηοιο ᾿ἰζοι ἃ] οὗ [Π6 ὕνο ; 
Ὀὰὺ “Βῃοι!α ποῖ᾽ πᾶν 6 Ργοίθν Ὁ] ἴο “ ταϊρ δ ποῖ. 

γν. 929, 81, 88. 
---οὖν ὁ Πιλάτος---“ Ῥι]αΐο {ποη,᾽ Δ. Υ.; “Ῥι]αίο 

ἐμεγοίονο, Κὶ. Υ.---οθοίζου, 

γον. 91. 

Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς ----““ ΤΆ. γε Βῖπ, Α. Υ.; 

“ἼΆΚο Βἷπὶ γοῦν Βο νεβ,᾽ ἢν, Ὑ. τπτιηονθ οι ρΠ δίς, πα 

ΠΟΥ ΘΟΕ. Βαΐ τπποῖθ [68] δηα Ὀοίξον 511], 

“ΤΆΚΟ Βῖπι, γοα :᾿ ἴον “ βεῖνοβ᾽ 15 ποῦ ἴῃ {πὸ τθοῖς. 

γεν. 82. 
-ποίῳ θανάτῳ---““ψΠαὺ ἀοα.},᾽ Α. Υ.; ““νμαΐ 

τη Π6}" οὗ ἀοαί,᾽ Τὰ. Ὑ.--τοουγθοῦ. 2 3.866 οἷν. 
χὶϊ, 38, 

γεν. 84. 
τοῦτο λέγεις---““ Βαγοδύ ποιὰ {118 {π|ηρ’, ΔΑ. Υ͂.; 

“ βαγοϑβῦ ὅπου {}15,᾽᾽ ᾿ὺ, Υ᾽.---οονγθοῦ. 
-περὶ ἐμοῦ ----““ οἵ τηο,᾿ ΔΑ. Ὑ. ; ““ Θοποουηῖηρ; τη6,᾽ 

Ἐν: 
“Οὐ πιο τθμ θυ περὶ ἐμοῦ 50 Π 0] 0] ἴῃ {1118 ο886, 

Δηἃ τοδ8. θούζου ΓΠ Δ “ ΘΟΠ ΘΟ ΜΙ ΠΡ᾽ τπη6.᾽ 

γον. 8. 

- παρέδωκαν ---- “Πᾶν ἀε]ϊνοτοά," ΔΑ. Υ.; “ἀ6- 

Ἰϊνονοα,» ᾿ὰ. Ν.---ϑροῖηρ {Π6 1 δοι.. παρέδωκα Β66Π15 

ἴο ἄο ἴον 1 δου. δηᾷ ἴον {πὸ ῥγοῦ. ρον, {π6 Α. Υ. 

ΤΑΥ͂ ΤΟΙΏΔΪΠ ; Β1Π66 1ὑ ΤΟΙΟΒ [0 Δ δοίίοη. ΟὨΪΥ Ἰυ8 

ἄοπο. ΠΥ. Βοννονον 15 {πὸ τηογο σονγοοῦ οἵ {π6 ἔνγο. 

Ψεν. 86. 

---οὶ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο----““1Π6π ψου]ὰ 

ΤΥ Βουναπίβ ἤρ},» Α΄, Υ, ; “ἢν βουναηΐβ που ]α 



σπλρ». ΧΙΧ. 

“που ]ὰ ;) ἀπᾶ “{Π6π’ 15 ποΐ ἴῃ {μ6 ατθεῖι. 

γεν. 87. 

--σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ ----““ ΤΠοα βαγοβί 

ἐμῇ 1 δῃὶ ἃ κιηρ," Δ. Υ.; “τῃοὰ βαγαϑῦ ; ἴῸν 1 81 

ἃ Κιηρ," Β.. Υ. 
ΤΊ Οὐθοκ τπᾶν Ὀ6 τοηάογοα οἰ ποῦ πᾶν ; Ὀὰΐ 

Δ. '. βθοιηβ ἴο θ6 Π6 τοῦδ παΐαγαὶ το πἀουὶηρ; οὗ {Π6 
ἔνο. Τ|ι6 ἀουθὲ ἴῃ ῬΙαΐοβ τηϊηα τνὰβ Π|κο δὴ δά- 
ΠΏ] Β50) οἵ οἷν ΠΟΚΡ᾽Β. ΚΙΠΡῚΥ οἰΠαγδοῖοι, ἃπὰ 88. 1{ 
ΜΟΙ, 8ὴ Ἰσηοιδηῦ Ποιηᾶρο (0 1Ἢ,Ὠ θα {π6 οοη- 

] ποχίοι ἴῃ “ ἼΠοα βανοβῖ; [ο1 1 Ὧπὶ ἃ Κὶπρ,᾿ 4068. ποῖ 

| τ ]ν ἀρρθαν. [Ι͂ἢ θΟΐ ἔΠ686 τ ΒΘ ηρΡ5, ΠΟΥΥΘΥΘΓ, 
] 16 ἱπά οἵ, ἀνέ, τυ θα κθὴβ {ἢ 6 ΘΧ ΡΥ ΒΒΙΟ : “1 8ηὶ ΚΙΠρ,᾽ 15 

ἃ Ὀοίίον δααϊναϊεπέ ἴον βασιλεύς εἰμι ἐγώ, [Πδη “1 ἅτ 

ἃ Κίπρ' ;ἢ ὁπ οὗ πιδην, οΪγ ; ψ᾿ΠοτΘα8, “1 ἃτηὴ ΚΙηρ’ 
κε, “1 τὰ αον,᾽ δυβοϊαίοϊν ; 1.6, “ Κιπρ; οἵ Κιηρϑβ.᾽ 

Ηριο ἀραΐη, ἐγώ 15 Ἰοβὲ ἴῃ ἔμι6 ὑγδηβ] τ η.} 

---οὀὀἀγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι----“ἴο {π|85 ἐπα τγὰβ 1 

θονη,᾽ ΔΟΥῪ.; ““ἴο {Π18 ομὰ πᾶν 1 θθθη θουη,᾿" αὶ. Υ. 

ΑΔ. Υ΄. 15 Ῥργοίυδθ]ο ἰο ᾿ὰ. Υ. ; θὰ [π6 τυαἢ 15, πὸ 

{υδΠ5] δύ] 0. ΘΔ Π ΘΟΠΥΘΥ͂ Π6 ἴΌγο6 δ Πα πηθδῃ Πρ; οἵ {Π|6 
το. “1 γγὰβ ὈΟυπ᾿ 8668 τηογα ἸαΙοτηδίϊο {ΠΔἢ 
ΚΤ μανο θθθη ΠΟΥ ;᾿ γοῦ {18 15. ψγθαὶς ὈῪ {πὸ 5146 οἵ 
{Π6 οΥἹ ΟἽ ΠΔ], ἀη ἃ Ἰθανοβ ουέ ἐγώ. 

--ααὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα --- ́  ἀηα ἴοΥ {}}18 σαιι86. οϑτηθ 

Ι,,Α. ΓΚ. ; ““ πᾶ ἴο {18 δῃα δὶ] οοπηρ,᾽ Κ. Υ.-- 

Ὀείίον.2 

--- ἵνα μαρτυρήσω ---- {ΠαὉ 1 5ῃο } ἃ Ὀθαν τυϊΐη688,᾽" 
ΑΟ. ; “μα 1 πηδὺ Ὀθαν τίη ο88,᾽ ΚΒ. Υ. 

Δ. Ὗ. 5θθπη5 {Π6 τῆοτο πδξαγαὶ οἵ [Π6 ἔννο. 

1 566 ποῖδ 
᾿ 9ὴ οἢ.. νἱ. 16, 
᾿διηᾷ χίχ.21. 

1 

3 866 ποία 
οἡ οἷν, ΥἹῇ!. 
42. 

γεν. 40. 

᾿Εκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες---“ ΤΉ Θη οὐἹοᾶ {πο ̓ 

8}} ἀρσαῖη," Δ. Υ, ; “ΤΠ οα {π ν 8}] οὐδ ουΐ ἁσαῖη,ς 

Ὁ; | 

ΤῊ τποδηΐηρ οὐ ἔπ Οτθοῖς Ἰαγὶπρ βίγοβϑ οὴ. πάλιν, 

18, “{πθῃ {πον οτἱοὰ ουΐ ἃραίη, 8}} οἵ {μ6πι.᾽ 

] 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. | 
γεν. 2. 

--Οἰἐξ ἀκανβῶν.----“ οἵ ἐποτη8,᾽ Α. Υ., Β. Ὑ.--αμὰ 8]} 

' γ οὐβίοηϑβ ; πὰ ποί ἐξ ἀκάνθων ἃ8 βοιηθ τεοοηξ που]Ἱά- 

Ὀδ ΒΟΠΟἾΔΥΒ. ἈΒΒΌΠΊ6. 

ΤΙ ἄκανθαι οἵ νοι ον ΒΙεββοά ϑανιοῦπ᾽β 
ΟἸΌΝ ΜΒ. τῆλ, γοτο τηοϑῦ Πἰκοὶν ὑν58. οἵ {πὸ 

ΘοΙμηοηοϑὲ βάτος οὐ ἄκανθαι,3 ἴῃ Ῥαϊοβέϊηο, στον πε 

ΘΥ̓ΟΓΥ Ψ ΠΘΥῸ ΟἹ τ αϑίο στοι πα, ἀπ τοδαν αὐ παπ. ΤΊ] 
ὈΥΆΠΟΙΟ5 ἅτ ἸΟη 6’, β[οπογ, ἀπ νοῦν ἱμοτην, ἐποιρ ἢ 

6 {ΠΟΥ ΠΒ ἃ’ [ἊΣ δρατῇ ; 80. {παΐ Ὁ τγὰβ νγγυ6 }} βαϊξοὰ 
ἴο {πὸ Ῥάγροβο οἵ ἔμ Πλοιηδῃ βο] ἀἴουβ, 

3 ΖΙ συ Ὦυ5 
᾿ Ἰοξαμ, 1,, 5, 
ΠἼαΚο νἱ. 44; 
. 8. Μαῖι. νί!. 

] 
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βρμι;; Ἑ. Ὑ.--- ποτα σογγοοῦ ; ἴον ἄν ἰβ8 ἱποίαἀεὰ ἰὴ ΤῊϊβ βάτος ΟΥ ἄκανθαι ὈδᾶΓΒ. 5118}} τοιχηα ἐδβέθ 688 

θοΥΤΙ68, οἵ {Π6 5126 οἵ ἃ σγᾶρθ; Βοποθ, πὸ ἀουβθέ, 

ΟἿ ΒΑνΙΟῦ κ᾽ 8. ΔΙ] βίο ἰο ἔμεβα ἄκανθαν ψ θη Ηδ 

5814.,} μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλήν ; ἀπᾶ 

γμοη Ηδ δαδεὰ ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα, δ αἶβο μιδὰ 

ἴῃ ΨΙΘν ΒΟΠπῚ6 οἵ {π6 σοιηπιοπθδὲ {{ 15.165. ἰπ {6 

ἰδ, {π6 ἱπνοϊαοσαπι οὐ νυν Ὡ οἷ 15. Ἔχδ ον (Π 6 Βῃαρα 
ἃ οοἸουν οὗ δῃ ἱηνουίοά ἢ, ΤῊ8. βθθπὶβ ἴο βΒ[ιονν 
{πᾶῦ {πΠ6 τποῦα οοτθοῖ δοσοιπὲ οἵ οὐν ΘΑνυιΟῦ ΕΒ 

ψΟΤβ 1π {Π18. Ἰαίίον οᾶβ6 18 σίνοη Ὀγ δ, Μαίίηον, 
ἃ παίϊνο οἵ Ῥα]οθβέϊπθ, ἀπά ποῖ Ὀγ 8. ΤμΚο. 
-- περιέβαλον ---- ““{πογ ρΡαΐ οπ," Α. Υ.; “πον 

οΟοι μοα,᾿; ΒΌ Ὺ. 

Περιβάλλειν ΘΧΡΓΕ5868 ἔΠ6 ὙΤΆΡΡΙ Πρ’ ἀρ ὙΠ} ἱκάτιον, 
π΄ ἴο διηθγαοο,, “ἴο Βαγοι πα, ΘΠΟἴοβθ, οὐ θην ορ, 

Απά ἴῃ ἘατΙρΙ 465,2 

-πολυποίκιλα φά- 

νἱ!, τό. 

2 ΤρῊ. 
Τδυγ. 1}17. 88 6.8. περιβάλλει με σκότος. 

ρεα καὶ πλοκάμους περιβαλλομένα 

γένυσιν ἐσκίαζον. 

Νοπηι5,3 31. 

καί μιν ἀνεχλαίνωσαν ἐπὶ χροῖ πέπλα βαλόντες, 

Σιδονίης στίλβοντα σοφῷ σπινθῆρι θαλάσσης" 

ΤῊ Α. Ὑ. “Ραΐ ομ’ [8 οἰδίιη8 δ Ἰθαϑὲ ἃ8 ΒΕΓΌΠΡ' 88 
“ οἸοῦ 64, ἴῃ τμ6 τοημἀθυϊηρ; οὗ περιέβαλον. 

γεν. ὅ. 

--οὖν---“ ἀπ 6η,᾿ Α. Υ.; “{δοτγοίονς, Ἐ. Υ.-- 

θοίξον. 
--καὶ λέγει---- ἀηα Πὴαΐο 5αϊ1," Α. Υ. ; “πᾷ ἢς 

ΒΕΙΝΝ νον 

ΤῊς Α. Ὑ. βθθπὴβ τρις ἴῃ Ἰηβογέϊηρ Ῥῆαίε. Ὑε 
πηϑύ θΘΔ ἴῃ τιϊπα {Πδὲ {Π6 ΒΙΌ]6 18 ἔα θοοῖ οὗ {πὸ 
ΡΟΟΙ ἃπα ππ]οανπδα, γ}10 σθαι αἶγὸ ἕο μᾶγ ονουν ἐμ ἰηρ’ 
τηδ 6 ἃ8 Ρ]αἰη ἃ5 1Ὁ οδῃ Ὀ6, Ηδοτο ἔπ τοπάοτίηρ οἵ 
Ἀ, Υ. ταῖρθς θ6 τοίνυν ἰο ΠἘβῸ8 ὈΥ̓ ΤΊΒΏΥ ΠΟ ΠΟΥ 8 

οἵ {πὸ σοηστοσαίίοι γμὸ μοαρὰ ἰδ γτοδὰ ἴῃ Ομ ατΟΝ. 

γεν. 6. 

--οἱ ὑπηρέται ---ἰ {6 ΟἰἸοῦ ῥγιοϑὲβ ἀπ οῆοοτβ," 

γι; “δ οἰ ϊοῖ ρυϊοβὲβ ἀπά {πὸ οἰδοοτβ," ΠΥ, 
ΤῊΙ8 15, οἵ οοῦγβο, τυρὶ; βοοῖηρ ἔπ ἰοῦ ῥυοβἕβ 

ψΌΓΟ ποΐ ΟἰἕΘΟΥΒ ἃ5 ννῈ}}, 

--λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς --ττοῖ ἴα γὰ λιῖην," Δ. Υ',; 

κα Κο Ὠἷπὶ γοιγβοῖνοβ," ἢ, Υ.---ῦλοο οἷν. χνῆὶ. 81, 

Ἂς" 

γα ΣΝ, 

--ουϊὸν τοῦ Θεοῦ----“ 86 ὅοη οἵ Οοά;,᾽" Α. Υ., Β.Ὸ Υ. 

ΤῊ ἀοἴ, ἀτί. 18. ποῖ πΘΟΟΒΒΑΤΙΪν ἐπ ρ]ϊο ἴῃ Οτθεκ, 

δηᾷ ἰξ 18 ποῖ ἱπα ἸΒροπβα 0 ]6 ἴῃ ἘΠ ΡἸἸ85}..6 “ΒῸΝ οἵ Οορ᾽ “ 5οὲ ποῖς 
μοτο 8. ααϊΐο ὁποιιρὶὴ ἴον ἔα οοηίοχε, θα σομρ. 46: 

νυ Ἐἢ οἷν. ἰχ, 86. 

ΒΒ, Μεῖς. 



128 ΝΟΤῈΚΣ ΟΝ ΤῊΗΞΝ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΑΟΟΌΒΘΙΝΟ ΤΟ 8. ΖΟΗΝ. [Ὁπλρ. ΧΙΧ, 

5 Ἠεδηΐς, 
1 ν. 3, 86. 
] 

3 Ἡΐρροὶ. 
] 303. 

4 1ὰΔ. εςτο. 
ΒΏγ, 026, 

γει. ὃ. 

--- τοῦτον τὸν λόγον ---“ [Παὖ Βαγ!πρ,," Δ. Ὗ. ; “(818 

βαυ πη," ἢ. Υ.---οοντοοί. 

γεν. 10. 
-ῦτι ἐξουσίαν ἔχω---καὶ ἐξουσίαν ἔχω ----“{πὰ0 1 

Πᾶνα Ῥονον, ---ᾶπα πᾶν μόνον," Α.Υ͂., ΒΗ. γ.-ἰἰμαΐ 
Ι Πᾶνα ρονγοι---ᾶηα {παΐ 1 πᾶν ρονγαι,᾿ πηρ}ΐ Ὀ6 
Ὀείέεν. 

“Ὅτι βονθυ 8. ΒΟ οἸαιιβθβ, ποῦ ΟΠἩΪ]Υ Δοοουηρ ἴο 
8 Ιἀϊοπὶ οὗἨ {πὸ ἰαπριιασο, Ὀπξ αἶδὸ θθοδιβθ, ασθοκ 
ψΟΥῸ5. ΠΑΥΙΠρ᾽ ῬΟΙΒΟΠΔΙ θυ] Δ ]ΟΠ5, ΠῸ ΤηἸδίακθ οδ ἢ 

ἴακα ΡΪαοθ. Νοῦ 80 1ῃ Πρ] 8ῃ. ΤΉ8, καὶ ἔχω 18 
“ἃ 1 μανο,᾽ δῃηα ποΐ, “πὰ μᾶν ; θαΐξ {Π6 βθηΐθησα 

σου ποῦ τοδ ψ6}} σι ποὰΐ ἦ ὑπαθ᾽ τη {Π6 βθοοπά 
αἴδαβε ; “(μαῦ 1 Πᾶνα βρόνο [0 ογυον Το, ἀπά 

[πᾶ 1 πᾶν βου ἴο το]θᾶβο Τα,’ ἜΧΡΥΈΒ568 {Π6 
Οτθεῖς, Πα 15 το Γ6 ΘΠ ΡΠδύ1ο {Π8πῃ 0Π|6 Τηογ6 [ἈΠ11]1181 
Δηα 1655 οοΥτθοῖ “ ἀηα Πανο.᾽ 

γεν. 11. 

Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν----““ΤΠοα οουϊάοβε ἤᾶνα 

0 Ρόναι αἕ αἰΐ,᾽᾿ ΔΑ. Υ. ; “ὙΠοὰ σψου]άοβῦ ἤᾶνα πὸ 

Ῥονεν, ΒΚ. Υ. 

“ΤΈοα 5Βου] ἀοβι᾽ που] οῖνα ἈΠΟί 6. 56 η86 [0 {Π|6 

Ῥθγᾶβα ; “ἔμοὰ που]άοβ ἡ ΠαραΪν βυῆοοβ ; “που 

σου] ἀοβ[᾽ ΔΒΒΌΓΘΑΪΥ 566Π18 ὑπ θοβύ το πα ογηρ. Οὐκ--- 

οὐδεμίαν 15 4180. Π|016 {Π8} ΤΠ ΘΓΟΪΥ “ΠΟ ρονον.᾽ “ΤΒου 

οου]ἀοβύ ποῦ πᾶν ΔΠΥ ΡΟΥΘ.) ΟἹ“ ΔΠΥ͂ ΡΟΥΤΘΙ" δύ 8]],᾿ 
τηϊρθ, Ρουμαρ8, Ὀ6. ἃ θοίον. γϑηἀθιηρ {πῃ οἰ Π 6. 

ΑΝ τ οε Βον; 

--ὁ παραδιδούς με σοί----““ ἢ {πὰΐ 46] νογοα πη6 απΐο 

{Πες, ΑΟΥ, ; “ὲ παΐ ἀο] Ἰνουθῦ. τὴς ἀπίο {Π6ο,᾽ 

ἈΝ. Υ.---Α. Υ. 15 θεβί. 

Νοππι8, }..1,, ὅς με λαβὼν παρέδωκεν--- 

γεν. 12. 

Ἔκ τούτου---“ Λπα ἴτοῖι {ποποοίουτ," ΑΔ. Υ,; 

“ὍΡΟΣ {π|8,᾿ ΕΒ. Υ. 

ΤΗο ᾿ἰηξοηοη οὗ Δ. Υ. 185 θοβϑέ. Νοπῃπαβ,] 

ἔνθεν ἐπικρίνων Πιλάτος ἐνέαινεν ἐᾶσαι 

᾿Ιησοῦν ἀδίκαστον---- 

ΑΒ τεραγβ ἐκ τούτου, 866 6}}. ν]. 66. “ Τροη {}18,᾽ 

18 ποί, 10 ἀρ ρθᾶυ8, βιγ! Εν Βροακίηρ', ἃ το Πα ουηρ; οὗ ἐκ 

τούτου, Ὀὰΐ 15, Ὑ Π6π Δ πλ]8810]6, ἢ Ἰάϊομι [Ὁ Δποί μου, 

5. 6.6’. ἴῃ ἀκούσασι ταῦτα τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔδοξε--- 

ἐκ δὲ τούτου πέμπουσι δικαστάς, κιτ.λ.,2 ἐκ τούτου 

ΤηΔΥ Μ06}} θ6 τοπαογοά “ ἀρο [Π 18. Ὑο ἢπά ἐκ τοῦδε 

ἴῃ ἴπ6 ῬΥΑΡΊΟ5 ἴπ {16 Βᾶπι6 Β6Π86, 6.6’. πη ΕἸ ρΡ (65,3 

---ἠρξάμην μὲν οὖν 

ἐκ τοῦδε σιγᾶν τήνδε καὶ κρύπτειν νόσον. 

50 αἷ5ο," 

ἐκ τοῦδε βαίνων, ἅρματ᾽ οὐκ ἔχων, ἔχειν 

ἔφασκε--- 

ϑοοῖηρ, {π6η, ἔτοπι 0Π6 οοπίοχέ, ὑπαὶ ΡΙ]αΐα βέτονε 

ἴο τϑίθαβα {εβϑῦβ, ὈΥ πιο {Π8π ὁπο δοί, ἐκ τούτου 
4065 ποῦ 566ΠῚ 0 ἱπ1|Ρ0}Κ {Π6 Ξροπίδηθοιιϑ δοῦ ὀχργεββθᾶ 
Ὀγ “ἀροη [15 ; Ὀαΐ, ταῖμθν, 16 Βῃουϊα 6. (ἀκοὴ ἰπ 

{Π6 56η86 οὗ Α. Υ. “ἔγτοπι {815 {π|6᾽ οὐ “ τηοπηθηΐ." 

---ἔκραζον----“ οὐἱεᾷ οαἱ,᾿ Α. Ὗ. ; “ οὐἱοα," ΚΕ. Υ. 

Κράζω 18 τοῦ ἴΠ 8 “ ΟΥὟῪ 5 10 15 ΤΓΠΟΙ “ 0 ΒΟΙΘΔΠῚ,᾽ 

ΟἹ᾽ ΒΟΙΘΘΟΝ Πκ6 ἃ τάνθη. Βαΐ ποιίμον Δ. Ὗ, πον ἢ. Υ͂. 

τη ον {Π6 σΟὨΠ 64 Βοιθᾶπι οὗ {π6 τηυ] τάς, εχ- 

ῬΓΘΞβοα Ὀγ {πὸ πηρονΐ, ἔκραζον. Νοπηι8,1} 
λαοὶ δ᾽ ἀντιάχησαν ἀσιγήτου κλόνον ἠχοῦς 

νηρίθμοις στομάτεσσιν --- 

-πᾶς ὁ---“Ξ ψΒοβοανον,) Δ. Υ. ; “ ἜνθῖΎ οπ6 ἐμαί, 

Π. Ν.--ἰ νοῦν ὁπ6 ψιΠο᾽ που] ἤον Ὀεἰίοι. 

- βασιλέα αὑτὸν ποιῶν ---““ τηδ]κο (ἢ ΒΪΠ156} ἃ Ἰκἱηρ;,} 

ἌΝΕΥ: 

Ὑγου]ὰ πού “Ἰππρ’ 6 Ὀοίίον ὑπᾶη “ἃ Κὶηρ ἵ᾽ 

Οομρ. εἰ. χ. 88, ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν, “ αο»,᾽ ποί 

ἐᾷ (οὐ.᾽2 Νοπημβ,3 

πᾶς γὰρ ἑαυτὸν ἄνακτα λέγων ψευδήμονι μύθῳ, 

Καίσαρι Τιβερίῳ ψευδώνυμος οὗτος ἐρίζει. 

γεν. 18. 
-- τοῦτον τὸν λόγον----““ [Π18 Βαγ]ηρ;,᾽ Α. Ὑ΄. ; ΚΠ 686 

ψονβ,᾽ ΠΟΝ.--τοῦτον τὸν Δ. δίερῃθη. Βαϊ Νομηὰβ,: 

καὶ Πιλάτος τρομεροῖσιν ἐν οὔασι μῦθον ἀκούων. 

δ. ΟΠ γβοβίομη. οὐμἹΐβ {Π18. νοῦβο; θαΐ ΤΠΘΟρΡὨγ]δοῖ 
Μα8 τοῦτον τὸν λόγον, Δῃη! δ. ΟΥ̓] τὸν λόγον τοῦτον. 
ϑε6. {πΠ6 ΟΙα ὙοΘιβιοηβ. [0 {Π| 6} τ που ηρ5. οἱὁἨ {Π18 
νοΓ886. 

--καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος----““ ἀηα Π6 5αΐ ἀονῃ 

ἴῃ ὅΠ6 Ἰυἀρτηοηί-5θαΐ,᾽ Α. Υ. ; “ δηᾷὰ βαῦ ἀουνπ ἀρῸα 

{π6 ἡπαρπιοηῦ-5θαί,᾽ ἢ, Ὑ΄.---θοίίον. 

γεν. 14. 

---ἣν δέ---“ αηὰ 1Ἅ ν8," ΔΑ. Υ. ; “πον 10 ψ88,᾽ 

ΙΒ. Ὑ.--ὐοίίον. 

γεν. 19. 

ἔγραψε δέ---““ ηὰ ῬΙ]αία ψνχοίο,᾽ Α. Υ', ; ““Ἰμοτο- 

οΥοι Ῥιϊαΐς ψτοίς, ἢ Υ, 

ΤΊο Α. Ὗ. οπιῖίβ καί; δηᾷ Τὰ. Ὑ. το θυ δὲ καί Ὀγ 

“ΤΠΟΥΘΟΥΟΥ ;ἢ᾿ [ἈἸγ]ν νν6}}, 88. “θα! νου] ποῦ 40 ἴῃ 

(18. οᾶ56, ἃπα “ δηα᾽ ἄοοθβ ποῦ τόπον δέ. ΥὙεἱ “πιοτο- 

οὐ ον, ̓  ὉΓΠοῸρἢ 1δ 866 Π18 ΒΟ Παῦ ουὐ οἵ μ]δοο, [6]]85, 

πον 6 16858, {παῦῷ ῬΙ]αΐο υγοῦο {Π6 {Δ 0] 6 8. δὴ 8.4]- 

[ἴοπὰ] ᾿πβαϊ το {Π6 {6 νν}8, 

δὲ γεγραμμένον----“ Δ (Π6 νυν ἰηρ; τν88,᾿} 

Δ Ύ.; “ δῃά μοῦ νὰ υυίθη,᾽ ᾿ὰ, Ὑ.--οσουγοοί. 

΄ 
--ν 

ψον. 90. 

“Ἑβραϊστὶ, ᾿Ἑλληνιστὶ, 'Ῥωμαϊῖστί ---ι ἴῃ Ἠρῦγον, 

1, δ. 

3 Ξροποΐθβ 
οπ οἷν. χυ. 
37, χίχ. 91; 
διὰ ον. δ:. 

31, δ7. 

41, 50. 



ΝΟΤῈΒΚ ΟΝ ΤῊΗἙ ΘΟΒΡΕΙ͂, 

1 566 ψοΓ, 
12, δπὰ οἷ. 
χίχ, 37. 

3 566 ποῖδ 
ἢ σἈ,, ἱ..1, 
Ρ.7. 

81, 110. 

ἘΣ ΞΕ πα Ἐρίαι;" ἴα Ρ “η Ἠδθτονν ἘΞ ἴῃ 

Οτοοῖς, πα ἴῃ ]μαϊϊη,᾽ ΚΝ. τ δ δηραι Ὀὰΐ “ ἀπά’ 

τσ ἢ Ὁ γγ6}} θ6 Ἰοΐε οαὐ θεΐονο “ἴῃ τρεῖς. 

γεν. 231. | 
-οὖν---{Π6η,᾿ Α. Υ.; ““ἐμεγείοτο, ΒΕ. 0.--- 

οοΥτοοί. 
- βασιλεύς εἰμι τῶν ᾿Ιουδαίων----" 1 τὰ Κίηρ οὗ {πΠ6 

δεν5,᾽ ΑΟΡ.; “1 δὰ {πε Κίπρ οἵ ἔπ6 716νν5, ΒΟΥ. 

Τῆς Δ. Υ. 15. θεβί, Ηρτιε βασιλεύς οου]ά ποῖ θ6 

τοπάονοα “ἃ Κη. ΝΟΙΓΠοΙ 15. {818 ᾿πηρ]Π 16 ἴῃ {πὸ 
Οτθοκ. Τλῖ5. 18 βίιρὶν {πὸ τορου οι οἵ ννμαξ οὐνὶ 
ΤΙΟᾺΡ αββογίεα οἵ Ηϊβο ἢ ἴῃ οἷν. χνηϊ. 57, βασιλεύς 

εἰμι ἐγώ---πᾶπιοὶν Η15. Κη αν οὐἶοο πα ριοτοσαΐξῖνο 

που Δ τοίογθησθ, ἴῃ {Π|5. ΡΪασθ, ἴο ἃν Κίηο- 
ἄοπι ἴῃ ρατγίϊοαϊαυ. Ὁ βασιλεύς ἴον {π6 ἐἴπι6. θεὶπο 

ν8. οἰἴμον Ἠδτοὰ οὐ δα. Ηδά οὖν ϑανιοῦυᾷ 
Βα! ἐγώ εἰμι ὁ βασιλεύς, δ ψουϊὰ {πθὴ πᾶνε ἄπο 

μι μαΐ Ηἰ5. δοοιιβοιβ ἰαϊά ἰοὸ ΗἾ5 ομανῦρο---πᾶς ὁ βα-᾿ 

σιλέα αὑτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι ---Ὀεοαιβα Ηδ 
νου πᾶν ὑπθη βιὰ ἢ ΗΒ. οὐνὴ τποὰῦ}} ποῖ. 
τπαῦ Ηδ ννὰϑ "Κινα, θὰῦ “6 Κιπρ οὗ {π6 {6ν8,᾽ 

ἴῃ Ορροβί (ἴοι [0 {Ππ6 {πιο τοὶ βπΐηρ; βασιλεύς. Πυθ, 
αὐζθητοι ἰο {818 01} 5Πονν {Π6 ας ΒΆΥΟΆΒΠΩ 
Οἢ {6 «16ν}5 ἃ8 Ὑ06}} ἃ5. {π6 5{1}} αν ρ᾽ Θητηϊν οὗ 
Ῥιηαίθ ἃσαϊηδὲ Ἠοτοά, ἐχρυθββοα Ὀγ {π6 δυο] Ἰῃ᾿ 

ἢ8. βαγίηρ, πὰ νυϊ πο οα ἐπ (Δ 0]6ῖ, ψὶτὰ {Π6 

γί. ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων ; ἃ5. Μ0Ὲ}} ἃ5 {Π6 βυυθορίηρ 
ἀθπῖαὶ οὐ {πὸ οἰ ϊοῦ ρεϊεβίβ ἰὸ ΟἨ ΚΙΒῚ οἵ 8}} οἰαἰ πη ἴο 
ΔηΥ Κιησάοπι ψπαίονον, ἴῃ {πεῖν βαγίηρ οἵ Ηΐπ 
ΒΙ ΠΡ] βασιλεύς ἀηα ποὶ ὁ βασιλεύς. Τῆ)ιῈ ἔοτοα οὔ. 
(16 ἀγέϊο!α ἀηα {π6 ἀὔβοηοο οὗ ἰ2 ἴῃ {18 ρ]δοθ, ἅτ 

Βῃον ὈῪ Οα568 ἴῃ ὙΥ ΠΟ ον ϑάντοῦπ, βρθακίης οἵ 
Ἡ πη ἢ, σου ἃ ποὺ πᾶν ἸοἙ δ οαξ, 6.5. ἐγώ εἰμι 

ἥ θύρα, ----ὁ ποιμὴν ὁ καλός, --- ἄρτος τῆς ζωῆς, ἡ ἄμπελος 

Νομηι5,3 

μὴ γράφε, μὴ γράφε τοῦτον Ιουδαίων βασιλῆα, 

ἀλλ᾽ ὅτι κεῖνος ἔνισπεν ἑῇ ψευδήμονι φωνῇ, 

κοίρανος 'Εβραίων τελέθω, σκηπτοῦχος ᾿]ησοῦς. 

ἡ ἀληθινή, ἴχο. 

γεν. 94 
-τὰ ἱμάτιά μου .---- τὰν τρσκαῖιιι Ἀν» τὴν 

δαγπιθηίβ,᾽ ἢν, Ὑ.---τοι ον ὁπ6 οὐ {π οἴου τπᾶν 0. 

γεν. 9ὅ 

Εἰστήκεισαν δέ---“Νονν ἔμ οτο βιοοα,᾽" ΑΟΥ͂.; “Βαϊ 

{ποτὸ βιοοα,"» Κ. Ὑ.-- Ὴν ποῦ “ νοτο βίδα ϊηρ,᾿ ἃ5 μ᾿ 

οἷ. χνῆ!. ὅ, 18 ὃ 

-τοῦ Κλωπᾶ---“ οἵ ΟἸΘορ α5,᾿ ΑΟΥ. 

Ἐς ΝΟ ὑπὸ τπᾶυρῖμαὶ τοδάϊηρ οἵ Δ. Υ͂. 
; “οἵ ΟΙορδ8,᾽" 

γεν. 96. 

--ἰδών---““ νΈΘη---ϑανν,᾽ Α. Υ', ; ““ βοοίηρ," ΒΥ." 

---Ο-οοΥγθοῖ, 

[1 {Π|5 οᾶ86 παρεστῶτα, 

οἵ τελειωθῇ, 

ΑΟΟΘΟΒΝΌΙΝΟ ΤῸ 8. ΖΟΗΝ. 

τ Βαὺ (815 νϑῦβα ννουἹὰ ποτὰ θεϊέεν οοηβέγιεα {Π5, 

“δ εβῦυβ {πογοίογο, βοοῖηρς Η8. τηοίμον, ἀπά τμ6 ἀΪ8- 

᾿οἰρ]ο γι Βοπ Ηδ Ἰονεα, βίαπάϊηρ Ὀγ, 581 },᾿ 48. Ἔνθ 

ὁ βἔδηάίηρ Ὀν,᾿ που ἃ ΔΡΡΙῪ 
ΟἾΪΥ το “{Π6 ἀἰβοῖρ]α ψμοπὶ Ης Ἰονεά. 

γεν. 37. 

Εἶτα λέγει ---ἰς ΤΉ δα. βαῖ ἢ μ6,᾽ ΔΑ. Υ. ; ““Απᾷ {πθη 
ΠῚ ΠΟ ΈΎΥ, 

“Απά τπρὴ Ηδ 54 1},᾿ νου] βθοῖη τότ παΐαγαὶ 

ἃΠἃ ἀΡΊΘΘΑΌΪ6 ἰο {Π|6 ΘΓ, ΘΟΠΙΪ Πρ’ ἃ8 ἰδ 065. αἰτον 
“}Εβυ5--τβαὶἢ.ἢ 

γεν. 38. 

-ἤδη τετέλεσται----" “ΠΟ ΔΟΘΟΙΡ ἰ5ῃ64,᾽ ᾿ ΘΑ δῊ 

“ηον ἢπιβμεά,᾽ ΚΕ. Υ. 

ΤῊ 8688 οὗ τετέλεσθαι ἴῃ ἐῃϊ5 νθῦβθ, 15, ποξ “ 8ο- 

[0 Ά}}ν ΠΏ 5Π64,᾽ ἔον, 1 50, ᾿ξ οουἹὰ ποῖτ μον ἀστθ ψ ἢ 

τετέλεσθαι ἴῃ νον. 80, ποὺ νι τ ἵνα τελειωθῇ ἣ γραφή 

ἴῃ {Π15 νθιβα ; Ὀὰῦ {Π6 8θη86 18, δβρβοί! ν πἸτῃ 
ἤδη, “θοϊηο; ἴῃ ὑπ δοί οἵ θεΐηρ Βηϊβ θα. Βα 1 {πο 

ον ίβουβ ργοίον " Πηἰβ θ᾽ ἰὸ “ ΔΟΟΟμΙρ ἰϑ ιοά᾽ ἴον. τετέ- 
λεσθαι, ᾿Ἢ ἀοο5. ποῦ ἀρρθᾶῦ ΨΥ ἴῃ {Ππ6 δ Πη6 νοῦβ86 
ΠΝ δορί “ ΔΟσΟμΙ ΡΠ 15}16 1 ἴον τελειωθῇ, ἱπβιοθαά οἵ 1ΐ5 
ΒΥΠΟΠΥ πα “ [Ὁ] Π]16(1,᾽ τυ Ἀ]1οἢ 15. 5. ἰδ νοῦ σοηβοοναίοα 
ἃ8. ὈΘΙΟΠρΊηρ ἴο “ Βουιρίαγο ;ἢ ΘΒροοία ἢν ἃ5. ΒΟ ν ΤᾺ] 

Μ55. γϑδὰ πληρωθῇ ἴῃ [15 ΡΪασθ ἰπβίοδα οὔ τελειωθῇ. 
θαῦ 1 “ Δοσοπιρ 5ο᾽ 15. ἀθοπηθ ἃ Ἰδυνα] το πους 

δῃα {πουοίονο αἶβοὸ οἵ τετέλεσθαι, (δὴ {6 

ΑΟ. 18 ἴπ6 Ὀεδὺ τη ἀουϊηρ οὐ {π18 νοῦβα ; Ὀδοδιιβα 

ΠΟΥ 5 “(0 ἢ 8} ροΐπβ ἕο ἐπα δοίιια] οπάϊπρ οἵ ἃ 

(μη ρ οὐ οἵ ἃ ἐγδηϑδοίίοη, “ἴο δοσοιηρ 15} οὐ “ ἴο 

Ὰ1Π}’ Ἰοοκβ ταῦμον τὸ {πὸ  ο]ο ἐγαπβαοίίοη. ἃ5. ἔπ 

ΔΟΘΟΙΠΊΡ ΙΒ] πθηῦ οἵ ἃ Ριόρθθον. Ττ5 οὐν ΤΟκΡ 

Ομ κιβτ, Μ᾿ Ἀ1]6 ἴῃ {Π| Ἰαβὲ δοὶ οἵ Η 8 αἰοιίηρ βαουιῆσο, 

ἈΠ 1 ἴῃ οὐου {λας {18 ΔΟσουΡ ἰΒμπηθπΐ οἵ ΡΙΌΡΠΘΟΥ 
᾿βῃουϊὰ 06 {Ὁ]Π|16 5αϊα, “1 εϊνβὲ Ὁ ἀπα {Πϊ5. ἄοπο, 

Ηδφ δχοϊαϊπιο, “1 15 Παϊβιοα "ἢ 

γεν. 99. 
--καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες --- ἀηᾷὰ ρΡὰξ ἐξ ἀροι ἢ γ8- 

50},᾽ ΑΟῪ'; “δηᾷ ἢχοά ἴξ ἀροὴ ἃ β.4}Κ οἵ ᾿γββορ," 
ΒΥ. 

ΤῊῚ5. 18 ἃ ῬδΙΆρΡἢγαβο οὔ ἔἰο οὐ σἰπαὶ : 

ν ΜΠ, 

ἴον περιθέντες 
τηθδ 5. “ Βανί μὰ τουπαᾶ,᾽ οἰεθον ὑσσώπῳ 

Ἰπτοῦ “ἴο;,᾽ 

᾿ἔοσπὶ μὰ8. θθθη ΡΠ θὰ ἰο 80 τῦδὴν αἰ ογοις Ρἰδοΐβ 

{πὲ Οοἰβιιβὶ ἀοθραῖγβ οὐ αὐεϊνίηρ δὲ ἔπ ἐγαῖῃ. 
Α, τα οὰ Εχοά, χὶϊ. 15, αἴϊου αινίηςς πὸ Αὐαθὶς 

ὨᾶΠ6. ἴου ΔΥΤΝΝ, δὰ αἶβὸ ἔπ Ἐυτοροδῃ ΣΥΝ 

“ΟΥ̓ βαηαπ),᾿ σου ἤοββοβ ὙΠ ΡΣ ΝΡ ἀπαὶ πὸ ΚΘ 

πο ψιθαὲ ᾿ξ τ 88, ΟὨΪΥ {παὲ ἰδ οουϊὰ ποῖ θὲ ἃ ἰαῦρὸ 

Ρἰαπέ, βίπος ἴδ ἰβ σοηίγαβίοα τὰ ἴῃς σον; απ 

καλάμῳ; ἃπᾷὰ ἃ5 τορατὰβ ὕσσωπος, {18 

1 

129 

ν Ἠΐογοῦ, ἢ 
ΤΡ. 407, 5ᾳ. 
ῃᾳν. 



ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΞΒ ΘΟΞΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤΟ 5. ΖΟΗΝ. 

ΒΔΌΡΙ ὅ.. Τάγομ! ἀπ ΑΑΡθδπ6] {Προ πὸ ἸΙρ Ὁ οἢ 
{πὸ βυθ]εοί. 
Βα {π6 ομϊοῦ ἀρραγθηῦ ἀΠΠ οα] ἐν 1165 1ῃ το Ι]ΠΠ ς᾽ 

ὑσσώπῳ περιθέντες ψ]ἢ περιθεὶς καλάμῳ, 5. Μαίι. χχν. 

48. Τ}5 ἀΠΠου]ῦν, πουγανον, ψν}}} αἰβαρροαν 1Γ νγα 
[6 κάλαμος ἴῃ 1ΐ5 βέγ!οῦ βθῆββ οὗ " γε ;᾿ δῃᾷ ὕσσω- 

πος ἴον οἰἴΠ οι “ ΠΥΒΒΟΡῈΒ ΟἰοἸ Π8]15,᾽ 1,., ΟΥ̓ Β0π16 ΟΠ. 
5Ό0Ϊ. ἀγοτ δύο ρ]απξ σοτ ΠΟ ἴῃ {Π6 ΒΟ} οὗ ΕπιτΌ ΡῈ 
8Π4 ἴῃ {Π6 Εαβῦ, ἀπ ψν 6}} βυϊίοα “ ἈΒρθυ  Ὶ 15. Ππιβύνα- 
1θι5, ἔχ. χιὶ. 16, ἕο. Μοβῦ ρυόθδῦν ὑμθῖα γὰ8. 

τον αὖ παη ἃπα ΠΘΆΙ ὑπ 6 ΟΓΌΞ5, 510}} ἃ Ὀθ ΠΟΙ οὗ 

ἤγ5βορ [ἰδὰ δὲ ἐπ6 ἐπα οὗ ἃ τϑε, ἴοι" {πὸ ρᾷγροβε οὗ 

ΡΠ ΚΠ ρ᾽ ΥῚ ἢ [Π6 νἱποραν οοπίδϊ πο 1ῃ {Π|6 ν6586] 

βοῦ Ὀγ, {π6 σουπαβ οἵ {ποϑα ὑπαῦ σου οὐ πο Πα 1η 

ΟὐἾΘν [0 ῬυΟΪΟΠρ; ἐμοὶ" ἀροηγ. ΤῊ18 θα π0}} οἵ ἢγ8- 
800, Βονονοῦ, οουα ποῖ οοπΐαϊη Πα] Βα] οἰθηΐ ἴοὸ 

ἀαθποῖ {Πἰγβὲ ; 50 ἃ Βρᾳῃρ8 γγὰβ ΠΠ]Θα ν 10} ὙΠ ΟΡ. 

Δ Πα 58}}, {Π6 ἢ Ῥ]ασθα ψιπῖπ ἐπ6 Ὀαποἢ οὗ ἤγββὸρ 

ὑσσώπῳ περιθέντες, οῃ {π6 Ροϊπί οἵἨ {πὸ τοθ, ἀπὰ ὑμὰ5. 

Β6] ἃ ἃΡ καλάμῳ ἴο οἂν δαντοῦκ᾽β ᾿ρ8. ὉΠ δοοοιηΐ 

δίνθη Ὀγ ὃ. Μαίμονν ἀπ {πὲ ρίνθη ὃν ὃ. Φόη ἃγ6 
{Π5 ΡΘΡδοῦ! Υ γθοοποι ] 40] 6 ; οὐ]ν δ. Το μη “ βία πα] πρ; 

Ὀγ’ οου]άὰ τυιΐπθβ8 {Π6 ψ ΠΟ]6 ἐγ ηβδοίίοη, μα {Π6 ἴδοί 

οἵ {π6 Βρᾷῃρ θοίηρ᾽ Ρ]αοθα νυ Ἱπ]η {πὸ ἤγβ80ρ, ἃπὰ 
{Ππ5 Βα ΤΟ Π 466 Ὀγ 10; ΗΘ Θα8 δ. Μαίίηον δἰ[Π ον ἂἱ 

ἃ αἰδίαποθ Οἱ' ῬΡΘΓΠΔΡ5 ΔὈβθηΐ, ταί {πὸ [χοῦ 1658 1ῃ 

ἀοἴαι! {μη αἸὰ 5, Το “νη 5ανν ἀπα θᾶγῈ τυ] η68585.᾽ 

ἴῃ ἃ ᾿Ἰθαγποά αἰββουίαξοη. οα {π6 “ ΠΙγββορ οἵ 

--- ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν.---““ Ὀδοδαδο 1Ὁ γγὰ8 {Π6 ριθραγὰ- 

θοη,᾿ ΑΟΎ' ; “ βίποθ 16 γγὰβ {πῸ ργορατγαίίοι, Κ. Υ. 

--π-πΙΠο01 8 οοΡΓΘοΐ. 

Ηρῖο οὖν 15 αἶδο Ὀείίον τοπαθνθα “ἐπ θη, Π,. Υ., ἐμδῃ 

“ἸΠογοίονο, Δ. . Βαΐ {πὸ δοπβύναοίίοι οἵ {πὸ νυ Π 016 

οὐ {Π18 νϑύβθ 15 Ἰδθουνθα, ἀπ ἢθᾶνυ. 

γεν. 82. 

Ηλϑθον οὖν----“ΤΉΘΠ οδπι6,᾽ ΔΑ. Υ.; “δο---οαμη6,᾽ 
Ν. Υ.---δεΐίον. 

γεν. 88. 

᾽Επὶ δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν ἐλθόντες----“ Βαΐ ψΠΘη {ΠΟΥ Οαπη6 

ἴο Δεβιι8,᾽" ΔΑ. Υ. ; “Βαϊ σομηΐηρ ἰο 9 6βιι5,᾽ ἢ. Υ.-- 

ΘΟΥΓδοῦ ; ΠΘΙῈ 10 σου] ποῦ θ6 “ Βανὶηρ᾽ οὐ “ Ὀθίηρ; 

'60Π16 ;᾿ ἃπᾷ “ψ ΠΏ ΘΠ 18 πού 50 ψ6}} ἴῃ {}18 οᾶ56.} 

--ὡς εἶδον ----“’ 84 8νν7,᾽ Α. Υ'΄ ; ““ψῃθῃ {Π6ΥῪ 58 07,᾽; 

Ἢ. Ψ-.---τπονο ΠἸΐοραὶ, ἀπα Ὀοέίον.3 

γεν. 84. 

᾿Αλλ’ εἷς---““Βὰῦ οπο,᾿" Α. Υ.; ““Νεονονί 6 1688 

οπ6," ᾿ς Ὑ.---ἃ βοοά ρδιΆΡΠΓΆ86. 
- ἐξήλθεν --- ““σαπι6 {ποιθουΐ, Α. Υ.; “{μθῖ8 

οᾶπ|6 οὐἱ,᾽ ἢ. Υ.----θοίίον. 

γεν. 85. 

---μεμαρτύρηκε---“ Ῥᾶγτα τεοογα,» Α. Υ'. ; “Βαίῃ 

Ὀογπο νὶη 655, ἢν Ὑ.-- αὶρῃς; ἴον Κ΄. Φοιη ΔἸ] 65 

[παρ᾿ ΧΙΧ. 

οὐ Λαύουτι. ϑοτρίατε,᾿ 7. Ἐσυθεβ Βογδ, Μ.1)., “ὅδ., ΑΥΡ ΕΒ. 50} ΒΡ ἰο δὲ ψίξπδεε Ὀγ σψοτὰ οἵ τηοὰί}, οἱ ἴο ἢ18 
Νο. χν. 5, Ἰθησ σύμ Ἰῃ ἔανουν οὐ ἾΣΟΣ θεϊπρ᾽ {Π6 οαρον-ἔτοθ. ΤῊ]8. γγριτίοα τϑοοτα, οὐ [ο Βοίἢ. 

ΘΟ ΤΑΙ ΗἾν σΤΌΝ5 “Ουΐ οὗ {Π6 γν8}} ἀηα οἱ οἵὨ τοοκβ᾽ -ἣ μαρτυρία---““ τερον,» Δ. Υ'΄ ; ““νυιῖΐηο6585,᾽ ΒΥ. 
ἴῃ 86 βου οὐ Εατορα ἂμ ἴῃ {Πὸ ΤΠ αϑῦ; Ὀαΐ 10 -- αὐἱρην.3 σία ΤῊΣ 
σοι] θ6 ἀπῆϊ ἴον {πΠ6 ρυυροβα οἱ Ἰῦχ. χιὶ. 15, 5. 1 

18. ἃ Ἰάγβο βῃ να, ποῦ ἈΠΠΙΚΘ ἃ ὈΡΔΠΙθ]6- 115}}, {πον ὁ ᾿ γον. 86. ᾿ 
μα ΜΓ Ἰοπς {μδη]πρ; οὐ ἀτοορίπρ; ὈγΆπομοβΒ, 1 ΕΞ νετο γὰρ ταῦτα---“ ΒῸν {πι686 {Π]πΡ.8 ἡγ6 6 ἄομηο, 
{γα ΠΕ]ν Βανν 10 ΚΙΌΜΙΠΡ 1η αν γαὶ Ρ]Δο685; θὰ 1 ΑΟΝ; “Τὸν {1686 {π]η 6.8. οᾶτη6 ἴο Ρ488,᾽ Νὰ, Υ᾽.--- 

ἄο ποΐ το ΠΊ ΠΊ 6} ΕΥ̓ΘΙ 86ΘἸηρ' ἃ ὈΓΆΠΟΝ ΟἹ ἃ βίθι οὔ [λρτούρρυσοοι ἱ 

ἴλ τὸ ψΒΟΝ. ονοπ {π6 ἀρροᾶγαποο οἵ κάλαμος πὶ ἵνα ἢ γραφὴ πληρωθῇ----““Ππιαΐ ἴλι Βουϊρίατο 8ῃου]ὰ 
ΔΡΡὶν. {6π|], {πουοίουθ, τγο οᾶπ ἀβοουΐαϊη {π6 {γα ἢ 06 []Π]1εὰ,; ΑΟΥ. ; “ ἀπαῦ [6 Βογίρίαγο παρ 06 

88 ΤΟΡΓ 5. ΔΊ δ, τγ 6 ΓΘ ΒΟΔΤΟΟΪΥ Ἰπ8{ΠΠ 64 ἴῃ Ἰηβονί- [Α]Ε]1εὰ,» ΚΟΥ. : 
ΚΒ ΒΟΟΪαἢ ἰβ. ποτα Ὀοϑύ ;5. Ὀδοᾶσβ ϑου!ρύινο πλαβῦ “4 866 ποῖος 

ἴπρ’ {πὸ νου “ βία! κ᾽ θείου “ Πγ5800,᾽ ᾿παΒη} 10 }} ἃ8 αι ον, {1}. 1, 
πηοϑύ ΡΙΌΘΑΡ]ν “ 5.8} ἀοθβ ποῦ Ὀθϊοηρ ἰο 10. 

566 {π6 ΟἹα Ὑ ΕἸ ΒΙ0ῃ5 Ὁ} {Π|6 11 56 ν 8} τη ον 18 

οἵ {15 νϑυβο. 

ποοβ θ6 {ὩΠΗ]1ο ; “ παρ υἢ ποῦ] ἸΏ Ρ]Ὺ ἃ ἀοαθι. 

γεν. 88. 

Μετὰ δὲ ταὔτα-τ--““ Απᾶ «ἴον {}18,᾽ ΔΑ. Υ. ; “ΔΑπά 

αἴτεον {π656 {πη 5,» Εν. Ὑ.--οσογγοοῦ, 

-κεκρυμμένος δέ---““ Ὀαΐ ἴῃ βοογοῖ,᾽ ΑΟΥ͂. ; “ἸΠουρἢ 
ἴῃ βρονοῖ, Κὶ. γ.--:. γ. 15 186 τηοτὸ ἢ ογᾺ] οὔ [Π6 ἔνο. 

--ἶἾοε----" τοοῖς,᾿ Α. Υ. ; ““Ττοοἱ]ς ἀνγαν,᾽ Ἀ.. Υ.-- 

οοΥγθοῖ, 

γεν. 81. 

--μὴ μείνγ---" Βῃου]α ποΐ γϑπιαίη,᾽ Α' Υ. ; ““τϊσθς 

ποῦ τοιηαῖη,᾽ ἢ. Υ. 

Τῇ ἦἰο 165 ἀἸὰ {Π|8 δυυ που αξίνον [πὰὲ {Ππ6 Βοά 68 

Βῃου ἃ ποῖ τϑιπᾶῖη, 8ἃ8. Ὀδπηρ ἀρδϊηδί, {Ποῖ ἰανν, 

“ 5Βῃου ἀ᾽ 15. θοβὲ : θὰ 1 {ΠῸ ν ργαγθα ΟἩΪΥ, 80. ἃ5. ποῖ 

ἴο τα {ΠΗ υβὶς οἵ {πὸ Ὀοα168 Παπρῖπρ; Οἡ {Π16 ΟἸΌΒΒ65 

ὁ 186 Βα ΔΓ, {Π θη “ τα! τ᾽ 5μοα]ὰ θα δἀορίεα, 

Ψον. 89, 

ἼΗλθε δὲ καὶ Νικόδημος ---““ Απα {Ποῖ οΔΠ16 α͵80 



ΟηλΡ. ἜΘ τη 

1 566 ποῖδ 
ἡ οἢ, χνυ , 
15, δηά 1, 

3 Βυΐ Βδὸ 
οἷ, χχί, 3, 

ΝιΙοοάοφιηιι,᾽ γῇ τ: «Απὰ ἔποτα ΘΆΠ16 ΠΕ ΈΕΤΗΙ 

αἸ80,᾿ ἢ. Υ.---αΟἷ. Ὑ΄. 15 1Π6 πποῖο Πουνῖηρ οὗ ἔπ ἔννο. 
---φέρων---“ ἀπ ΒὈτουρμ,» ΔΑ. Υ' ; “ Ὀγπρίηρ," 

ΝΒ. Υ.--οοττοοί. 

γεν, 40. 

-ὀκαβθὼς ἔθος ἐστί---““ ἃ5 ἴῃ:6. Τη8η161---ἰ5,᾽ ΔΑ. Υ.; 

“85 15 ἔῃ τηδηπον,᾽ ἢ. Ὑ.-- τ, Ὑ, 18 θεβί, ἀπ πιοβὲ 

ἢονντηρ,. 

γεν. 42. 
᾽Εκεῖ οὖν---““ΤΠοτο Ἰαϊά πον 9658 {μογείογο," 

ΑΟΥ.; “Τποτο ὑμογοίονο," Κ. Υ. 

ΔΑ, ὙΟ 15. ραΐῃη θοβί, ἀπ πιοϑὺ ἤονϊπο, ὅϑᾳ0ἢ 

οὗ οᾶτα ; θαΐ τηοϑὲ ῬγΟ Δ Ὀ]ν {Π6Ὺ ἃ Γ6 8Π ον βιβΐ. 
-οὔτι ἐγγὺς ἦν---". ἴον {π6 ΒΕρΌ]Ομ γα τγὰ8. Πρ δ 

Βαηα," Δ. Υ. ; “85 [86 Β6ρα ἢ γ6 τνὰ8 ΠΡ αὖ παπά,᾿ 

ΣΝ. 

ΤΊῈ σοπδέναοίίοη. οἵ {Π18 νοῦβα ἴῃ Πὶ. Υ. Ἰαθουνβ 

τηοτο ἔπδη ἴῃ Α. Υ. 

ΟΗΑΡ, ΧΧ, 

ΜΠ ΕΣΡ: 
Τῇ δὲ μιᾷ--- Τὸ ἔγβὲ ἀδγ,᾽ Α. Υ.; 

ἢχνϑὺ ἀν," ΠΥ. 
“ξ 5 ψ6}} τεη θυ “ πονν᾽ ἴῃ [Π18 ρΪδσα, 

ψεν. 8. 

--καὶ ὁ ἄλλος μαβθητή.-ς---“ ἀηα {Πᾶΐ οἴπιον ἀἸβοῖρ]ς,» 

ΑΟΥ.; “ ἀηὰ {8 οἵμον ἀἸ5οὶρ]ς,᾽ Κὰ. Ὑ.--ουῖρε.} 

-καὶ ἤρχοντο εἰς ----“Δηα (Π6Υ οαπι6 ἴο," Α. Υ.; 

δη {πον πνοηῦ ἰονναγ5,᾽ Β.. Ὑ.--ῦῖρμι.2 ( 

γεν. 4. 
Ετρεχον δέ---““8ο μον ταη,᾽ Δ. Υ.; 

γ6η., ΒΩῪΥ͂. 

Νεῖτμον το ἀουῖη ρος ΟΧΡΥΘ5865 ἔπ τορος ; θὰ: ΑΟΥ͂, 
ΘΟΠΊ68, ΡΟΥΠΆΡ5, ΠΟΑΤῸΡ ἰ0 10 ἐπαπ ἢ, Υ. Τὸν καὶ--- 

“Απά {πον νθηΐ 
τουνατ 5. {Π6 ΒορΌ]ομτο ; θὰὉ {πῸν ττοπὲ σαππίηρ, ἀπ 
ἃ8 πον τδη,᾿ ἕο. 

“Δπᾷ {πον 

δὲτικαί 15. ποῖ "δης---πα-ταηα.᾽ 

γεν. ὅ. 

ΒΟ Πἷ8 γα πβαίου. ΤΌ Π Δ 6Υ5 
ΘΟΠῚΙ δ ΟΠ 8ἃ8 “88 185,᾽ “{Πογ ὑπογοίουο, Βιονν ψϑηῦ Γα πη] μὰ ;ἢ 

ΝΟΥ {π6. 

, [ΙαἸβοὶρ!ε,᾿" Α. Υ.; 

ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤΗῈ ΟΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝΕ ΤῸ 85, Ζ0ΗΝ. 181 

ῬΓον68 {πῇ {Π6 ϑερυϊεδετο ν᾽ 88 τ μππῖε ἫΞ τΌΟΚ,, 1.6. 
Βοννι ἴῃ {πο 546 οἵ ᾿ξ. Ηδὰ ἴὸ θϑθὴ ἃ ἴοπῦ οὐ ἃ 

δγανο, μὰ 5ῃου ἃ πᾶν κάτω κύψας, οὐ ταῖμον ἐγκύ- 

Ψας, ἃ5 1η2 καὶ τὸν πηλὸν ---ὐἐπὶ τοῦ νώτου ἔφερον ἔγκε- Ν 

κυφότες τε, ὡς μάλιστα μέλλοι ἐπιμένειν ---ἀηἃ ἴῃ 

ΑὐἸβίορ δ η 68,3 

-ἰολβοὺς ἄρα 
ζητοῦσι ;---- 

τί δ᾽ ἄρ᾽ οἵδε δρῶσιν, οἱ σφόδρ᾽ ἐγκεκυφότες ; 

ΝοΠηιιβ᾽ βᾶγ8, 

-ἀνχιφανὴς δὲ 

ἱστάμενος παρέκυψε, καὶ ἔδραμεν ἔνδοθι τύμβου, 

ἀντωποῖς βλεφάροισι κενήριον ὀξὺ δοκεύων.---- 

“οὲ βρεοίανιε ἱπίγα 

ἃ5 1{ πὸ πᾶ τοδά, ἔδρακεν ἴον ἔδραμεν. 

Βυῦ {ποῖα ἰβ ΠῸ τϑᾶβοη ἴο βιιβρθοῖ 8 ΘυΤΟυ ἴῃ [ἢ 6 

ἰεχί. Παρακύπτω ἱπηρ| 168 “Ἰοο κί; αἱὐ'ου “ἰηΐο ;᾿ 
ἴον. 10 18, ῬΡΙΌρουν, " ἴο βίοορ δῃᾷ ἰὰγῃ {π6 ᾿ιοδὰ 5146- 
γΆΥ8, ΟἿ᾽ [ουγαυ 5, ο ἸοοΪς αὖ οὐ ἰηΐο ἃ {μϊπηρ.᾽ Τὴ 
146 οἵ “ Βίοορίπρ; ἀοννη,᾽ 15 ποῦ Θχργθββαα ἴῃ ὅ', 8 π|65 
.. 25, δῃά 1 ΚΝ. Ρεῖ. 1.12, Α. Ν. ΤὨϊβΒ νεγῦ οἴξεδῃ 

ΟΘΘῸ 8. πη ΑὙἸΒΙΟΡ Δ Π65, γΠ0 ἀοῇπο5 16 τ. 6}} ἴῃ {818 
1η6,5 . 

ΝΕΑ. ἀδ᾽ ὁπόσα βούλει, καὶ παράκυφθ᾽ ὥσπερ γαλή" 

ἴον {Π6 πιοίϊοηβ οἵ ἐμ πιοαὰ οἵ ἃ υγεᾶβοὶ τη ον οχ- 
Δού]ν παρακύπτω, ννἈΪο ἢ παϊρξ θ6 ἐναηβίαιθα ἴῃ Ἐ}ιῖ5 
Υ6 86, “ ἃ Βίοορίηρ, 5146 ἴο Ἰοοῖς, ἢ β8νν,᾽ ὅζο. 

-π--τὰ ὀθόνια κείμενα --το  ἴη6. οἰοίμο8. Πἰς,᾿ ΔΑ. Υ.; 

.“ἼΠ6 οἰοίμοβ Ἰνηρ;,᾽ Κ᾿, ταῦ βιι. δ 

γεν. 8. 

Τότε οὖν εἰσῆλθε ----" ΤΏΘη πτὸπὲ ἴῃ αἶβο ἐμδὲ οἴμοι 

“ΤΠ δὴ νοπξ ἴῃ ἐμογοίογο ἴπ6 οἴμοΣ 

αἸβοῖρ]ε 4150," ἢ, Ὑ.---ὐθοίίον. 

γεν. 14. 

Καὶ ταῦτα εἰποῦσα---- Απὰ ψ Ποη 88|6 πδὰ {π8 

5814,» ΑΔ. Ὑ.; ““Απᾷ Βανίηρ ἐπὰ8 βαϊα,᾿ Κ. Υ. 

“ΔΑπᾷ Βανίηρ βαϊἃ {15 που ἃ 6 51}}} θείου. 

--καὶ θεωρεῖ ἀηα 86οῖ},᾿ Α. Υ.; “πὰ θε- 

Ἰοϊάοι,᾿ ι. Υ΄. --σοντοοί, 

γον. 15. 

--ολέγει---" βαἰὰ,᾽ Α, Υ. ; “ βα1},᾿ ΚΒ. Υ.--ααἈ. Υ. 

Πιὰ5 “88 11}} ;. “ βαϊἀ᾽ 18. δὴ οὐογβι ας τὶ ΕΠ, Υ.}8 οὐ, 
Καὶ παρακύψας---“ Απὰ [ὸ βίοορίηρς ἄονη, ἀπά οἵ Δ. Υ͂. 

ἰοοζίπᾳ ἴπ, 5, Α΄, ; “Ἀπ βιοορίηρ ἄονη, ἀπὰ 

Ἰοοκίηρ ἴῃ, ἢ βοοῖι," ΠΟΥ, 

ἈΝ. ρυΐβ "πιο Ὀείουτε “βθοῖ μ᾽ ψ ἢ θοξίου τθάϑοι 

ΡΟΡΝαρ58, ἐμδπ ἢ Α, Ὑ. θείοτο " βέοοριπο ἄονπ." 

θυὶ παρακύψας πιθδη8 “ βέοορὶ Πρ οὐ " Βανὶηρ βίοοροά 

αϑιἀθ τὸ Ἰοοῖκ.᾿ ΙὉ ποῖ οὨ]ν βιονβ {ἢ ἀροῦνδον οἵ 
{6 «ἰδδουιρύίοι, ας οοπῆνμαβ ὑπὸ οοπίοχε ψ ἈΙΟΝ, 

-ὔτι ὁ κηπουρός ἐστι ---ος πὶ ἕο Ὀ6 ἔπι σαγάθηον," 

ΑΟΝ. ; “ναὶ πο ννᾶ8 ἴπ6 σαγάοπον," ΕΚ, Υ,, -οὐὶριι. 

---εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν--το  α{ τὰ παϑὲ Ὀοτηδ 

πὶ," Α΄. Κ΄. ; “ἸΕ τθοὰ ἀἰάθε ὕδαν δὶπ,᾽ ΒΕ. Υ.-- 

Νὸ οἵδιοῦ ἔδηβο Ὀὰδ 1 δουῖδὲ ἰὼ τεὸς ποιὰ ἀο μετὸ ; 

θαϊ τὸ ἱπιρογίοοι Ὀν νυ οἷν ἰδ 8 τοπἀογοὰ ἰὼ ἢ Υ, 

βθομ8 ουΐξ οἵ ρἴδοο, 

1 Αβίῃ οἷ, 
ψἧ. δ, 8. 

3 Τυογά. 
Γ, δ. 

41.22. 

5 ἘσοΙοβ. 
9094. 

6 56 ποῖ 
οἱ οἷ, ν. ὅ. 
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Μεεὶ 17: 

--καὶ Θεόν μου --“ πὰ ἐο τὰν Οοα," Α. Υ͂. ; “ διὰ 

τὺ Οοα,’ ἢ. Υ.---οοττθοῖ. Τηθ σϑροίτϊοπ οὗ “ἴο᾽ 
Ῥεΐοιθ "οΡ’ 5868Π)8 0 ᾿ΠΠΡ]Ὺ ὑπαΐ “ ΕΆΤΗΕ π᾿ ἀηα 
“ΘοΡ᾽ ἃἴ6 ποῦ ὁπ6 δπᾷ {Π6 βᾶπι|6 Ῥϑίβοῃ. 

γει. 18. 

--ἔρχεται--“ οαπηο,᾽ ΔΑ. Υ.; 

τρί. 

--ὠΟπαγγέλλουσα---“ ἰο]4,᾽ Δ. Υ.; 

1η55,᾿ Ἦ, Υ΄.--θείξον. 

---εἶπεν----““Βροκθη,᾽ Α. Υ. ; “ βαἱα," ΒΕ. Ὑ.--ὐἱρθῦ. 

“ ροπηοίῃ," Β. Υ.-- 

“ΒΥ ηρΊηρ; ἐ14- 

γεν. 19. 

Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ----““ ΤΉ ΘΠ {Π6 58 Π18 

ἀδγ αὖ βνεηϊηρ," Δ. Υ.; “δὴ 1 νγὰβ ΘΥΘΏΪΏ ΡΣ: 
{μοραίονθ, ὁπ ἐπαῦ βαιηθ ἀδν,᾽ Νὰ. Υ᾽.---θοίον. 

Βαΐ οὖν Ἀρρθδᾶγβ ἴο θ6 “{Ππ6η,᾽ τίμιον ὑπδῃ ἦ {Ποτ- 

ἴογα,᾿  Βὶοἢ ἀοαβ ποῖ βθθπὶ ποοάθα ἤθιθ, {Ππ6 86 Π56 

θεΐπρ, “ὙΠ Ομ, οα {πᾶ βᾶπι6 ἄαν, θεῖπρ {μ6 ἢγβί ἄν 
οὔ {π6 νγϑεῖκ, σγῇθη 1Ὁ τγὰβ δνυθηϊηρ,᾿ ὅσο. 

“ΤῊ ἄοουβ Ὀεϊπρ βμα θοῦ {Π6 αἸβοῖρ]65 το τὸ 
ΔΒΒΘΙΊὈ]οα [ῸΥ ἔραν οἵ [η6 76 ν85,᾽ Δ. Υ., ΒῸ Ὺ. 

ΤῊ ἀἰβοῖρ]65 σγοῦα ποῦ “ Ἀββθιῃ Ὀ]6α ἴοι ἴθαν οὐ {Π6 
ον 5, θαΐ {πὸ ἀοοῦβ γ γα ΒΕ οα {πᾶῦ δοροιηΐ. 

ΤῊΙ5 βεπίθηοο, ἐπουείονθ, Βῃοα] ἃ θ6. οοπβέναοα ἐπιι8, 

“ΤῊ ἀοοΥ8 ψΠοΡα {Π|Η6 ἀἸβοῖρ]68 γγθ 6 Ἀ556 Ὁ] 6 Βαϊ ηρ; 
88αΐ ἴου ἴδαν οὗ [π6 {ε6ν8,᾿ χα. 

-- ἦλθεν ὁ ̓ Ιησοῦς--““ οάτηθ 76805,᾽) Δ. Υ͂. ; 

οαπη6,᾽ Κ.. Υ.---Ποἰΐον. 

“ 7658 

γεν. 291]. 

Εἶπεν οὖν---ὁ ᾿Ιησοῦς--““ΤΠοη Βαϊ 6805," Α. Υ, ; 

“ΠΉρη {6515 βα]α,᾽ Β.. Υ.---βοίίον. 

---καβθὼς----ὁ πατήρ--““ 48 πιῃ Ἐαίμον,᾽ Α. Υ, ; “ 

{π6 Βαίμον," ᾿ς Ὑ.--οονγοοῖ. 

γεν. 9. 

-ἐὰν μὴ ἴδω----““ Ἔχοορέ 1 5}8}} 866,᾽ Δ. Υ.; “ 

οΘρί 1 8ες;,᾿ Νὰ, Υ΄.---θοίίον ; θὰΐ “ ἀΏ]688 1 566᾽ πιρμΐ, 
ῬΘΙ αρ5, θ6 Βείξοι 511]. 

--καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου----“ ἃ {Πναϑὺ ΤΥ παηα,᾽ 

ΔΙ; “πὰ ρὰΐῦ τὴν μαηᾷ, Ἐ. Υ.---οίίον ; ἴον 

βάλω [ιᾶ8 {Π6 βᾶτη6 56η86 του ρου {15 νουδο. 

ΟΧ- 

Ψεν. 26, 
- ἔρχεται ὁ ’Ιησοῦς -- ““ 7658 ΟΔΠΊΘ, 

“ ροχηθί,᾽ .. Υ.---ὐοίίοτ. 
"7 ἊΣ ὙΠ) 

γεν. 27. 

Εἶτα λέγει---““ΤΏοΠπ βαῖἢ ἢς,᾽ Δ. Ψ.; 

{μαὺ ἢ βαϊ},᾿ ἢ. Υ..---δεξίον. 

-καὶ βάλε---““δηᾶ (ῃταβὲ 1, Δ. Υ.; 
τ, Ἐ. Υ., 1.ᾳ. γεσ. 2ὅ, αν. 

τ Αἴίου, 

“δῃᾷ μὰΐ 

ΠΝ 98, 
Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς---““ Απᾷ ΤἼοΙαΒ ΔηδνοΙΘα,᾽" 

ΛΟ. ; “ ΨΜομηὰΒ ἀπβυθιθα,᾽" Ἐ,, Ὗ-- το]θοιίπρ; καί 

᾿πίγροάποοα Ὀγ ϑίθρμοη. 

γεν. 99. 

---λέγει---- 5814, Α(ὄ. '. ; “βα},᾿ Β.. Υ.---Α᾿ Υ. 

Πιὰ5 “' β8 10} ; “ βα]α᾽ 15 Πθι'6 88 ἴῃ νϑὺ. 10, ἃπ ὀγοῦ- 
Βι σὺ τη Β.. Ὑ.}8 δα. οὗ Α. Υ. 

γεν. 80. 
Πολλὰ μὲν οὖν ----“ Απα τηδηγ---ἰναϊν,; Α. Υ.; 

τὰ Μδπγ --ίνα]ν," Ἡ.. Υ. ; μέν οἁπποῦ νγ6}} 6 Ἰο[Ἐ ἘΠ 
ἢ6 6, ἴον" 10 15 {Ὁ} οὐ τηθδῃΐπο, 

γεν. 81. 

- ἵνα πιστεύσητε ---““ (ηὰ γα τηϊρ ῦ θο]ϊονο,᾿» Α. Υ.; 

“ὉΠαῦ γε πᾶν θ6] ον, ἢ, Υ.---Βείίον. 
--ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ----“« γα τηϊρηῦ Πᾶνα 

1πξ8 ΤΒγοαρ ἢ. Π15. πᾶπις,᾽ ΑΔ. Ὑ.; “γα πδὺ Βᾶγα Πδ 

1 ΒΪ5 παιηὸ,᾽ ἢ, Ὑ.--πποῖ θοίξοι. 

Ηδφοτθ, ον νυ Ρ, 

ΟΠ ΘΡΙΠρ; ἃ5 

᾿ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΟ 18 πη} ]16α ἔρομι “ 6] Ἰονὶηρ᾽ 1η ΠΪ5 Παπιο,᾿ 
Ὧ5 ὍΠ6 ΟπρΠΐ ἴο θο] ον. 

8 πᾶν ποίϊοθ μοι {Π6 ἴοτοθ οἵ {πὸ αὐύϊοϊο ἴῃ 
ὁ ̓ Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

ΚἸΠΔΥ Πᾶνο᾽ 15 ποΐ 80 ροοᾶ ἃ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 

Ἀπ 

---ἐφανέρωσεν ἑαυτόν ----““ Βῃονγοα Βἰ π1561}, Δ. Υ,; 

““ τηδη] οϑιθα ΠΙμ1561{,᾽ ἢ. Υ.. 

Βοῦ]ι νοῦῦβ τηθᾶη {Π6 βδῖηθ {πϊηρ: Δ. Ὑ', 15 πιοϑύ 

ΤΘΔ ΠΥ ππαἀονβίοοῦ ; Ὀας Ἡ.. Υ, 15, πολαον {πὸ ποῖα 

1ι0θΡ8] τθ θυ ῖηρ: οὐ {πὸ ἔννο. 

γεν. 9 

-ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας----"“ οἵ Οδηᾶ οἵ (Δ]}1|66,᾽ 

Α. Υ.; ““[γο πὰ οὗ 6]166,᾿ Κὰ. Ὑ.2.---Ηὀογο ἀπό 

ΤΔΥ 0611 θ6 τη Δογοα “ ἔγοπὶ ;᾿ Ὀαΐ ὁ 15. ἸοἴὉ οὐδ θο 0} 

ἴῃ. Α. Υ. δηὰ 1ὴ ΚΒ. Υ. 

γεν. ὃ 

᾿Ερχόμεθα καὶ ἡμεῖς----““ 6 180 ρο,᾿ ΑὌ Υ΄. ; “Ὑγς 

᾿αἾ50 οοιης,᾽ ΠῚ Υ. 

ΤῊΙΒ 15. ἃ πιδίξοιυ οἵ Ἰάοπι, τυ ΠΟΥ ΠΟ “ σΟμη θ᾽ ΟΡ “ 50᾽ 

θ6 θεβί ποιὸ ; ἴον ἔρχομαι {τὸ ΕΡΆΣ ἴῃ ΠΟΡΙΟν ΠΠΘΔΠ5 

οἰΠΠον.8 Οομηρ. οι. χχ. 18, 96, 

-εἰς τὸ πλοῖον ----““Ἰηΐο ἃ 58}1ρ,᾿ Δ. Υ΄.; 

810, Κὰ. Ὑ.--θούίον. 
“«Ἰηΐο ἐδ 

γεν. 4. 

Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης---“Βαῦ ψΠοπ {Π6 τπονηΐπρ; 

“ΒΒ α Πᾶνο,᾿}} Ὀδοδιιβα ἃ Ἔρθοστις 1 566 οἷν. 
. 16. 

3. 500 ποίο 
ὁπ σ᾿, ἱ, 44, 
πα χίϊ, 1. 

3 566 ποία 
σι οἷν, νἱ, 1, 
οἷν, νἱ!, 42, 
νὰ ὁΒρο- 
ΟἰδΠΠν Χχ, 8, 

4 506 οἡ 
{8 ἀσίίοο ἴῃ 
5.10} ἃ οᾶδο, 
ποίο ὁ ἢ, 
ΧΙ, 18, ΧΕΙ, 
δ, ΧΥΙΙ, 3, 



ΝΟΤῈΒ ΟΝ ΤῊΞἙ ΘΟΒΡΕῚ, Οπ.». ΧΧΙ] ἈΟΘΟΟΒΘΌΙΝΟ ΤῸ 8, 20ΗΝ. 

γγ88. ΠΟΥ͂ οοτηο,᾽ Δ. Υ. ; “Βυῦ ψθῃ ΠΟΥ Πρ’ νγ88 

ΠΟΥ οοιηο,᾽ ἢ. Υ΄.---ὐοίίον, 
Βυΐ πρωΐα 850. ὥρα νγᾶ8. ΘΔΥ]1ΟΓ {ΠΔΠ “ ΠΟΥ ΠΪΠ 6’, 88. 

1ξ 18 οἴϊεπ ἀπάουβίοοά, Πρωΐ οὐ πρωΐ---ἀου Ὀ 688. 
ἈΚίη ἰο πρό, ργτθ, ρτο, ϑδηβο. ργα-τονγαϑ 80 Θαυ]ν {Ππαΐ 
1ξ Θπη6 ἴο τηθᾶῃ “ Ὀείοτο {πὸ ἀρροϊπίοα {πη ;᾽--- ἔστι 

Απὰ,2 

πρωὶ δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ---- 

ὑπ᾽ ἠοῖοι---ϑοῃ,. ὑπὸ τὸν ἕω, ὑπὸ τὸν ὄρθρον. 18. ΒΟῸΣ 

ἴον {6 {ἰπ|6ὸ (αθουῦ {πὸ δι} οἵ Μαγ) ἃπὰ ρΐδδο 
τηθῃς]οπηοα ἴῃ ἘΠ18 νοῦβ6 τγὰ8 Ὀδίνθοη 4 ἃηα ὅ Δ.Μ., 

1 πού θαυ θυ ; ἔον [Π 6 ἔαοξ οὗ {π6 ΑΡΟΒΕ168 ποῦ γθᾷ αν 
ΤΘΟΟΡ ΙΖ Πρ’ {Π6 ΤΟᾺΡ, τη ΡαγΪν Ὀ6. ΟΥ]πρ [0 {ΠπῸ 
πα Ἰϑυ ποῖ ἸΙρ ῦ οὐ {πὰῦ ποὰν θοίοτ {Π|6 δὰ τοβα--- 

Β[π06 ΠΟΥ γ6Γ6 ΟἾΪΥ ὕσγο πα παγοά οὐ 118 τοι απ. 
Ηρτο πρωΐας δὲ γενομένης 15. “1Π6 ΘΑΥῪ ΠΙΟΙῊ ;᾽ Ἡ ΒΘΙΠΟΡ 

“ΠΟΤ, “ΠΟΙ ΏΡ,᾿ “ΠΠΟΡΒΘΝ,᾿ θ6 ΟΥ ποῖ αἰκίπ ἰο {π6 
τοοῦ οἵ “τηῦνκ,᾽ “ ἀἴπι ἸΙΡ τ᾽ οὐ “ ἀλΥ ΚΠ6Β8 ;᾽ ΟΥ ψΠ6- 

{πον ἐμγο ἢ “ ππουτον᾽ 10 θ6 το]αίθα ἴο {Π6 βᾶπι8 τοοί 
85 ἡμέρα, ἃ8 Οἀϑαι θ0η. ΟΌΒοΡν 68,8 6.6’, " βοοα πηουγονν,᾽ 

γαθὴν ἡμέραν.----Βαῦ {Π18. 15. γϑυῪ ἀοαθ α]. 

---οὐ μέντοι---““ θα} ---ποί, Α. Υ.; “πονθεῖί---- 

ποῦ, Π.. Υ΄.---θοίίον ; [Π8 ἀνοϊαϊηρ “ θαν ὑνῖοθ ἴῃ 

1Πι6 8816 γ 86. 

δὲ Εν ἡ. Ν μι Ν " , “ 1 

. 0Ε πρῶ! καὶ ἄντι του πρὸ του δέοντος καιίρου. 

5 Ῥυὶ “απ! 
Είγχτα. Δηρ. 
5.Υ. 

γε... ὅ. 

-- μή τι προσφάγιον ἔχετε ;----Ξ ἤᾶνα γ6 ΔΩΥ τηθαΐ ἢ 

Α. Υ. ; ““Βᾶνβ γβ δῃγ ἢϑ8}} Ὁ ΒΥ. 

Δ. Ν. 15 Ἰϊέουαὶ, ἀπὰ ἢ. Α΄. 185. ΟΕΪΥ ἃ ῬΑΙΆΡγΆΒ6. 

ΠΣ Προσφάγιον ΟΥ προσφάγημα, ἃ Ἠδ]]οη]ο νονὰ, πιδδηΐ, 

ἈΠΗ͂Ν. Ρ. 304, ὄψον αὖ Α(Π6η8--ὔψον ᾿“ττικοὶ, προσφάγημα Ἑλληνες ἢ 

Βαξ ὄψον οὐ 1.6.,) ΜΠ Πδΐονου 18 δαΐθῃ τ Ὀγοδᾷ ; “ΟὈβοηπίατη.᾽ δ᾽ 

τ γον ΤΕΘορΡ ν]δοί,0 ᾿Επιστὰς δὲ αὐτοῖς κάμνουσι καὶ ταλαι-᾿ 

ΜΉ αΥςν. πωρουμένοις, οὐκ εὐθέως ἑαυτὸν δείκνυσι, βούλεται γὰρ 
ϑ8υἱάπ8 8ιν. Ξ ἈΡΦΓ ἘΝ Ων τ : 
Ὁ, 803, ἐο}]5 πρῶτον αὐτοῖς εἰς διάλεξιν ἐλθεῖν, ὅθεν καὶ φησὶ, παιδία 

τηδὲ " Ν, οετλᾳ εν μήτι προσφάγιον ἔχετε ; ὡς μέλλων τι ὠνήσασθαι παρ 

ὀψημαἢὴ αὐτῶν' ἀπὲ Νοππιι5,7 
προσφά- 
γον. 

5 566 ποῖα 
ὁ ΟἿ, νἱ, 0, 

ὀψάρια. 
5 σοπητῃ, 

Ῥ. 841, δπὰ 
5, ΟἾΓΥΒ, 
Ἡοπι. 
Ιχχχυί!!, 2. 

71. 19. 

ν 

καὶ ῥοδέῃς ἀκτῖσιν ὅτε ζόφον ἔσχισεν ἠὼς, 

Χριστὸς ἐὐκροκάλοισι παρ᾽ ἠόσιν ἵστατο πόντου, 

πρώϊον ἴχνος ἄγων ἐπιδήμιον ἠθάδι λίμνῃ 

οἷα βορῆς χατέων ἁλιδινέος" οὐδὲ μαθηταὶ 

δερκόμιενοι γίγνωσκον ὅτι σχεδὸν ἦεν ᾿Ιησοῦς. 

ὑγροβίους δ᾽ ἐρέεινεν ἐθήμονας ἰχϑυβολῆας, 

πλωτὰ τελεσσιγόνοιο κομίζετε δεῖπνα θαλάσσης, 

παῖδες ἁλὸς δρηστῆρες ;-- 

ΤΙῈ Αὐπιθη., ὅγγ., ΑὐΆθ., Ῥόοῦβ., Μορἢ,, Ξ1]δν., 

πὰ (ἰθουβ., ΤΌΠΟΥ προσφάγιον ὈΥ “Βοπηοίϊπρ ἕο 
οδὲ ;᾽ πὸ ΕἸμϊορίο, ὈῪ “ βοιποι ἷπρ, [Ὁ 8. ἴο οδὲ ;᾿ 
{πὸ α ρκαίο ὈῪ “Ραϊπιοπίαγίιπι ;᾿ πὰ ἐπο Α. ϑάχοι 
Ὀγ “ἰοοά᾽ οὐ “ Ῥχονίβίοῃ." 80 πα (μ6 Α. Υ, "8 βοοὰ 
ΔΆ ΠΟΥ ἴον σϑπἀουΐπρ: ἴῈ θῪ “ πιοαΐ,᾽ ἴ.6.. Βοιποί εἴη, 
ἴο οδί, Οὐ “ Ῥγον βιοπ᾽ ἴῃ {Π6 Ὀοδί. 

Μν 0 Βὲ 
- τῶν ἰχϑύων ---“ οὗ ἤ8}ι65,᾿ Δ.Υ͂, ; “οἵ [Π6 5868," 

. Ὑ.---θοξίον ; 1.6. “πο ἢβ},᾿ οὐ “6 ββΠεβ᾽ 7αδβὲ 
οδαρ ΐ, 

δ 7. 

Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας--“ Νον θη ΒΞ πη 

Ῥεῖον μεαγᾷ,» Α, Υ'.; “ Βίπιοπ Ῥοΐον ἔμθη, Βρδτῖηρ;,᾽ 
ΒΕ. Υ.---Βείεον. 1 

-- καὶ ἔβαλεν ----“ ἀηᾷ ἀἰά οαδι,᾽ ΑΔ. Υ΄. ; “ ἀηᾷ οαβί,᾽» 
ἈΝ. Υ.---Πείέεν. 

γεν. 8. 
Οἱ δέ----“ Απὰ ἐμ6,᾽ Α. Υ΄.; “Βα ἐς," Β. Υ.-- 

θοίξεν. 
-- τῷ πλοιαρίωῳ---- ἴῃ ἃ 1016 5810, Α. Υ. ; “ἴῃ 

[6 Ὀοαὶ,» Η.. Υ.---ιηοτα οουτοοῖ. ΤῊ Βονίβουβ σθη- 
ἀον ἰατο τὸ πλοιάριον, ν᾿ ]0}} {ΠΟῪ το]θοίθα ἴῃ οἷ. 
νἱ. 22, Ὀγ “{Π6 Ὀοαΐ,᾽ ἃ! γϑμο. ΘνΟΓΥ ΠΟΤ πλοῖον 
Ὀγ “581ρ.’ 

Βαΐ βἰποθ πλοῖον 18 ΟὨΪΥ “π᾿ Παΐ Ποαίβ,᾽ ἃ οταίε, πα 
Βίῃοθ {Π6 ἴδυπὶ “ 581 ρ᾽ 15 ἀπάονβίοοα ἴῃ {π᾿ (ο5ρε]85 
ἴο πηθ8ἢ “ἃ Ὀοαΐ,᾽ 10 Β66Π18 ἃ ΡἱἐΥ ποῖ ἴο δορὶ {μῖ5 

[6 ΠῚ, 80 88. ἴο τηᾶ Κα ἴῃ ΕΠΡΊ5}} {πὸ Αἰ γοποο τπδᾶθ 

ἴῃ τρεῖς θοένγθθη πλοῖον, πλοιάριον, ἴῃ ἔπ (565, 
ἃ πα ναῦς ἴῃ ἔθ Αοίϑ. 

--ἀλλ᾽ ὡς----“ Ὀΐ 885 ἰξ γγοτα,᾽ Α.ὔ Υ. ; “ Βαΐ ρου,» 

Ἤ. Ὑ.---Ο:. Υ. βϑθιβ θεβέ. 

γεν. 9. : 
Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν--τ-. ΑΒ. Βο0η {π6ῃ ἃ8 

{Π6Ὺ νοῦ οοπιδ ἰο ἰδηα,᾿ ΔΑ. Υ. ; “Α5 βοοῦ (ἤθη 85 

μον δὰ βοπο οαξ ἀροι {Π Ἰαηα,᾽ ΠΕ. Υ͂. 
᾿Απέβησαν τοῖοτβ ἰο ἐπιοὶγ κοι εἰπο ἄοννα ἔγτοπι ἐπα 

θοδΐ ; “οοπι οὐΐ,᾽ {πογοίοσο, νοῦ ἃ βθοπὶ ῬτΟίογΌ]6 

ἴο “βόηθ οὐ. ΕΣ {πὸν ὑοῦ “ σομπιϊηρ᾽ ον αγὰβ 
{π6 Ποῖ 0 δα οΔ]]6 ἴο {πθπὶ ἔτοπι ἐπ 5Πογο. 

-- βλέπουσιν--- [ΠΟΥ 88:7," Α. Υ. ; “Ἰμον 866,᾿ 
Ἡ. Υ-.---Βεξίον. 

- καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον ---““ ἀηᾷ Π8}} Ἰαϊὰ ἐΠοτοοι,» 
ΛΟ. ; “ δῃᾷ ἢβῃῃ ᾿γίῃρ {πϑρθοι,᾿" ἢ. Υ͂. 

᾿ΟΨάριον ἴῃ ἐ}8 ῬΙδσα 866 π}8 ἴο θ6 ἃ [αγέθιον ῥτοοῖ 

ἴῃ ἔανουν οἵ προσφάγιον ἴῃ νεῖ. ὃ, Ὀεὶπηρ τεπαογοᾶ 

“ΒοΠΠΘ Βϊηρ’ ἴ0 οαΐ,᾽ ἀπὰ ποὲ “ ἢἤδἢι 32. οἰ ογινῖβ προσ- 

φάγιον που! παν Ὀθομ ἀδοὰ αἶβὸ μόγο, οὐ ἐψάριον 

{μοτο, ᾿Επικείμενον 8 “ ᾿γίηρ᾽ ταῖμοῦ πα “Ἰαϊὰ ;᾿ 
ΔΙ Πουρ ἢ ἔβη σου]ὰ ποῖ Ἰὶὸ οι τῆι ἔτο οἵ ο08]5 υῖτὶ- 
ουΐξ θοϊηρ Ἰαϊὰ ἔοτο. 

γεν. 1]. 

᾿Ανέβη Σίμων Πέτρος ---ἰς διπηου Ῥοΐοῦ πτοπὲ ἀρ,᾿ 
ΔΟΥ.; “ Βίιθοη Ῥεΐοσ νγοπὲ δροαγά,᾽" ἢ. Ὑ.--τιρουγοοί, 

᾿Ανέβη ἰπίο ἔμ θοδὲ ψἤοποο ἀπέβαινε ἢδ “ΟΔΏδ 

ουΐ, νοῦ, 9. 

1 δε ποῖϑ 
οἱ οἷ, νἱ. 14, 
διὰ χί. 90,32, 

3 βροΟ ποῖδ 
ΟὩ (Οἱ, υἱ, 9. 



184 ΝΟΤΕῈΒ ΟΝ ΤῊΝ ΟΟΒΡΕῚ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΟ ΤῸ 5. 9“0ΗΝ. [Ὁπᾶρ. ΧΧΙ. 

- καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη---““ ἃπα ἴῸΣ 8}]} γεν. 16. 

ἘΒοΓα ὑγΕ 6 50 ΠΙΔΠΥ, γεῦ τγὰ8 ποῦ {Π6 ποῦ Ὀγόκθη, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου ---““ Βερὰ τὴν ΕΠ ερρ,» 

ΑΟΥ.; “ἀπᾷ ἔον 81} {πϑῖδ τοῖα 80 τηδηγ, ὕΠ6 πο γὰ8 Α. Κ΄. ; “ΚΘῸΡ τιν βμδθρ,᾽" ΚΝ. Υ.---θοίίει. 

πού Ὀτόκοη," Β.ΟῪ. “ΠΤ πα ΜΥ 5ῃδθρ,᾿ πιῖρΐ, ρευμαρβ, θ6 Ὀδίζοι 861]}. 

Ἡ. Υ΄ ξβϑῖηβ θεδῖ ; ὉΠ]685 “ἴον 811 6 ἰάϊκοη ἴῃ {πῸ “ Κορ’ 15 τηρεῖν ἃπα φυλάσσειν ; Ὀαΐ ποιμαίνειν, [6 

5686 οἵ “ΔΙ ΠΟΙ ΡὮ ;ἢ ἴῃ ἐΠπαὐ οαξ6 “ γοῖ᾽ 5μου]ὰ [Ὁ]]ονγ. γον οὐἨ {Π6 ποιμήν 18 τίμιον “ ἴο ἰεπα. 15 ἴθ πὶ, 

Βονονοῖ", [4115 ἴο τοπάθι [Π6 οαγα ἃηα ναι] 655 οὗ 

γεν. 12. ποιμαίνειν.} το Ὁ 
Δεῦτε ἀριστήσατε---““ Οοτηο ἀπά αἸπε,᾽ Δ. Υ., Β.Υ. 

ΤῊ6 Οττθοῖς οχριεββίομ, μοῦ τοπἀθγοα Ἰηΐο ΤΠ ΠΡ] 15}, γεν. 18. 

8Που] ἃ 6, “ οοτπθ ἀπ Ὀγθακίαβι. Νοῦ οὔἱν ψγὰβ 6 - ὅταν δὲ γηράσῃς---“““Ποπ Ποὺ 588} 6 ο]α,᾽ 
ἄτπα ἀρουῦ ργοθ 80 ]ν ἤν οὐ 5ὶχ ἴῃ {πὸ τιον ππρ,, Ὀαῦ Α, Υ΄ ; “γριὰ ἴποὰ τύ ρρονπ ο]α,᾽ Ἀ.. Υ.---θοίίον. 

ἄριστον, ἃ8 ἜΥΘΡΥΌΟΔΥ ΚΠΟΥ͂Β, ψν88 ὑΠ6 ἢγϑί, δα δεῖπνον -- καὶ οἴσει---“ ἃ ον," Δ. Υ.; “πα 58|18}} 

γγᾶ5 {86 Ἰαϑέ, τιθὰὶ] οἵ {π6 αὐθοῖκβ. ἴάριστον, περὶ ὥραν οανγγ,᾽ Κι. Ὑ.-ττπιοῦδ ομρμαῦϊο, Ἀπ ποῖ σοΥΤΘοῦ. 

πο βαῖααα, τρίτην, παρὰ τὸ εἰς ἀριστείαν προσέρχεσθαι. Απά,2 

ἜΒΕῚ τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐν κλισίης ᾿Οδυσεὺς καὶ θεῖος ὑφορβὸς γον. 19. 

χνΐ. 1, 3. ἐντύνοντο ἄριστον ἅμ᾽ ἠοῖ, κειαμένω πῦρ--- - ποίῳ θανάτῳ.---““Ὅγ ν]ιαῦ ἀθαί},᾽ Α. Υ'.; “Ἐν 

συ μοῖο {Ππ6 ϑοΠο]Ἰαβύ 5ᾶν8, "Αριστον---τὴν ἑωθινὴν τροφήν. ταῦ τηᾶπποῖ οὗ ἀθα},᾽ ᾿.. Υ΄.---οογγθοί.3 βεο ΝΝ 

να, Απα Οὐροπῦ Ππαϊηρ, ἃ ΒΡ Σ 18] τηθδηΐπρ; ἴῃ ἄριστον πτιτος 

Δηα δεῖπνον, Βα γ8, ΒρΟΔἸΚΙηρ; οὗἨ {16 δεῖπνον ἴῃ Οἢ.. ΧΙ. γεν. 20. 
--καὶ νῦν τοίνυν λελέχθω ὅτι ἄριστον μέν ἐστιν ἣ ᾿ΒΕπιστραφεὶς δέ---““ ΤΠ Θη Ῥαίον, ὑαγῃϊηρ; ἀροαῦΐ,᾽ 

πρώτη, καὶ πρὸ τῆς συντελείας τῆς ἐν τῷ βίῳ τούτῳ Α. Υ.; “Βαυΐ Ρεῦεν ἑὰγπηρ ἀρουΐ,᾽ Ἐ.. Υ.. 

ἡμέρας πνευματικῆς τοῖς εἰσαγομένοις ἁρμόζουσα τροφή ΤῈΘ Ργ68. Ραγί. ἴῃ {Π|8 ὁ486. 18. ἃ8 ΤΔΙοπηαῦϊο. ἴπ 

] δεῖπνον δὲ ἡ τελευταία--- ἘΠΡ ΙΒ}. 5. ἴΠ|6 2 801. ρᾶτῦ. 18 1η ΟὙθεῖκ. 

γον. 18. γεν. 21. 

-- τὸν ἄρτον--“ Ὀγοδα,᾽ Α. Ὗ'.; “186 Ὀγοαα," Ἀ. 7.) - οὗτος δὲ τί ;----““ἀπὰ πα λα {18 τηὰπ ἄο 

-οαιρμῦ. Α. Το; “πᾶ νῇαὺ 5118}} {1118 τηδη [40] Ὁ Ἀ. Υ.. 

--τὸ ὀψάριον---““ 5}, ΔΑΟῪ.; “116 ἢ8},᾿ ἢ. γ.--- «Το 18 πού ΠΕΘΟΘΒΒΑΡΙΥ͂ 1Π1}0}1648 ἴπ 186. Οτθοῖ, 

ῬΘΙΠαΡ5 ποῦ 580 ψῈ}]. ΒΙΟῊ πηθδη8, “ΠμΘκρ, Ὀαὺῦ [818 ὁπο, τι μαΐ οἵ μἰπι ἢ 

ΤΉ5 15 Θμ ΙΓ Ϊν ἃ τηδίίον οἵ ἸάἸοπι. [1 νν6 σοπη ρα 

{μ6 86 οἵ προσφάγιον, οἵ ὀψάριον, μὰ οἵ ἰχθύς ἴπ [818 γον. 38. 

ὁμαρίον, γγα 588}} ἐπᾶ ὑπαὶ ὀψάριον ἀῃὰ προσφάγινν ᾿Εξῆλθεν οὖν ὁ λόγος---“ ΤΠΘη ποπὶ {Π18. ΒΑ]: 

τα ἀδοα οΟἸ]οοίί νον {|κὸ “ Πβ8᾽ ἴῃ ἘΠ] 15}, βί πη ρ]ν ἀργοδα, Α. Υ.; “ὙΠ18. βαγίπρ {πθγοίογο θηΐ 

το ἀοῆπο [π6 παίατο οἵ [οοά, ἀπᾷ {παὶ ἰχθύς 15. 1η- αργοδᾶ,᾽» ΚΒ. Υ.---ὐοίζον. 

τεπαοα ἴο 5ϊπρ]6 ουὐ “8 ἤβ|,᾽ Ὧπὰ “ἤβιιοβ. 1 πο, ---καὶ οὐκ εἶπεν ---“ γοῦ 7Ζοθὰβ βαιὰ ποῖ," Α. Υ.; 

Δα 1 ὀψάριον 15. ἴο 6 ἴακοῃ ἷἰπ {πΠῸ 86η86 οὗ 6.5. ““ δηᾶ γοῦ 9688 βιὰ πού," ΒΥ. 

δύο ὀψάρια, “ ὕνγο Ε118}1 ἢ5|ι68,᾿ 6[ι. υἱ. 9---τηθῃ ὀψά- «Απὰ γοῖ᾽ 866 118 ΠΟ] Ὁ [τα Πὰν πα Ἰἀϊοτηδέϊο πὰ π 

ριον ἴῃ νοι. 9, μου ἃ θ6. τοηαογοα “ ἃ ἤ8}}, ἀῃἃ ποῦ δουγθοῦ ; βίποο " γο᾽ 18 Βα βιοϊοπί. 

“ἢβ’ ομἶν, 85 10 18 Ὀγ θοΐι Α. Υ. ἀπὰ Τὶ. ἡ. Βυῦ --σὅτι οὐκ ἀποθνήσκει----““ πο 818}} πού 416,᾿ Α. Υ. ; 

ἱπαβιπιο 48 {παῦ ὀψάριον τγᾶ8 προσφάγιον, ἴ.6. “ ἢ!’ ““τῃαῦ Π6 γ5 ποὺ [0 αἷς, Βὶ. Υ᾽.---θοίίεν. 

] οΟἸ]οοῖ. ἀπ ποῦ “ὁπ ἤβμ᾽ οὔἱγ, ἂμ {μπᾶΐ βοπιθ οἵ. 

“186 Π5}᾽ τῶν ὀψαρίων---ποῦ “ {16 ἤ8|168᾽ 18 οαπιρηῦ,, γον. 95. 

νοῦ. 10, τπᾶῦ Πᾶνα Ὀθοη αἀαοά ἴο [Π6 ὀψάριον ἐπικεί- ὕἴΕστι δέ---““ Απᾷ {ποτ ατο,᾿" ΑΔ. Υ.; “Μογθϑονεῦ 

μένον, γογ. 9, πὸ ἀεΐ, αὐτῷ. ἴθ {π|8. 130} νϑῦβ ροϊηίβ {πον ἀγο,᾿ ἢ. Υ. 

ἴο ὀψάριον νεγ. 9. ποῦ ἃ5. ἃ 81η516 ἢβ], Ὀὰΐ 8. “ ἤβιι᾽ «ΜΟοΙθον ἢ ΒΘΟΙῚ8 [0 Το πον δέ ἔα τ] γ᾽ 0}} ;3 Βου- ΞΕ 9- 

οΟἸ]οο νου. [ἢ νον. 10 θ 6} Οτθοῖς ἀπὰ ΤΠ ΡΠ 18}, {π6 ὄνον, “θα Γ᾿ νου] ποῦ θὲ οαὺ οἵ ΡΙαοο. 

ἀεῖ, ατῇ. 15 τεφαϊτοῦ οη ἀοοοπηΐ οὔ {116 τεΪαί. ὧν, “ΠΟ; ᾿Αμήν--- Αἰποι,; ΔΟΥ͂. 

θὰΐ {ποτὸ 8 ΠΟ 5.101} ποΟο ΒΒ Ὑ ἴῃ {Π|8 ὁ886. 850 1πὲ ΗΝ. Υ͂. το]θοῖβ ἴδ, 88 βανίηρ: θθθη δα 4οα Ὀγ ΒΓορ θη. 

μοτο ΑΟΥ͂. τπιᾶν ρουμαρ8 θῈ θεβέ, Οὐροπ 868 ἰχθύς ἴπ | ΟΥ τὰς ΟΙά γειβίομβ, [6 ΕΠ ορίο, ΘΙανοηῖο, αθογ- 

«οήξαυ σαφῶς δὲ φαίνεται ἰχθύος μετὰ τὴν ἀνάστασιν βεβρω- πἴαῃ, ἀπὰ Α. ϑάχοῃ, δἴοῃς ᾿ᾶνο “Λιηρη ;) ἴπ6 οἴ ουβ 

9; ΟΊ 55, συ αι ἴξιν ὭΣ 
οὐ. Οἀπί, 

ΖΟΒΕΡῊ ΜΑΒΤΕΗΒΆΝΡ σ0., ΡΕΙΝΤΕΗΒ, ΑἸ ΠΕΠΒΘΑΤΕ ΒΤΈΚΞΕΥ, ΚΟΝΌΟΝ, 
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