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Φαἰιοτίσε Φιεεῖν Γεσίαϊιεπί του 

ΕΡιῤορίό απὸ 6 οῇεπες. 
(ΕΝΕΕΑΙ, ΕΡΙΤΟΕ :---. ο. δ. ΡΕΒΒΟΙΥΝΕ, Ρ.Ὀ., 

ΈΒΙΦΗΟΡ ΟΕ ΊΟΕΟΕΡΤΕΒ. 

ΤΗΕ 6ΟΡΕΕΙ, πόσα. 

οΊ ΜΑΝ. 
ΠΙΤΗ ΜΑ4ΑΡ5, ΝΟΤΗ 4ΑΝΡ ΙΝΤΠΟΡΟΕΟΤΙΟΝ 

ον 
ΤΗΒ ἘΒΥ. α. Β. ΜΑΟΤΕΑΒΕ, Ρ.Ρ. 

ΠΑΏΡΕΝ 05 5Τ ΑὉαΌΡΤΙΝΕ΄5, ΟΑΝΤΕΒΒΌΕΒΣ, ΑΝΡ 

ΙΑΤΕ ΗΕΑΡ ΜΑΒΤΕΒ, ΟΕ ΕΙΝΑ8 ΟΟΙΙΕάΕ ΒΟΗΟΟΙ, ΤΟΝΡΟΝ. 

«ΑΝ Ὁ 

ΕΡΙΙΕΡ ΕΟΚ ΤΗΕ ΡΥΛΠΡΙΟΣ ΟΡ ΤΗΕ ΟΔΝΙΕΙΡΙΤΥ ΡΕΕΕΣΣ. 

Φαιιστίσε: 
ΑΤ ΤΗΕ ὉΝΙΥΕΒΡΙΤΥ ΡΕΕΡΕ, 

Φοπῦυπ: Ο. ο. ΟΤΑΥ Αν 50ΝΡ, 

ΟΑΜΡΒΗΙΡαΕΒ ὉΌΝΙΥΕΗΒΡΙΤΥ ΡΒΕΡΕ ΝΑΒΕΗΟΌΡΕ, 
ΑΥΕ ΜΑΕΙΑ ΤΙΑΝΕ. 

1599 

[411 Πίφ]ίς γεεετυεᾷ.] 



(απιπτίπσε: 

ΡΒΙΚΤΗΕΡ ΒΣ 6. σ. ΟΠΑΣ, Μ.Α. ἅ 50ΝΑΒ, 

ΑΤ ΤΗΕ ὉΝΙΥΤΕΕΒΡΙΤΣΧ ΡΡΕΡΒΡΒ, 



ΡΒΕΕΒΑΟΕ 

ΡΥ ΤΗΕ αΕΝΕΒΑΙ ΕΡΙΤΟΣ. 

ΤΗΕ (επετα] Εάῑίογ οἳ Ίο (απιῤγίᾶφο Βιδῖο Που 

ο]ιοοίς ὑΠϊπ]κς 10 τὶσηὺ {ο βαΥ Παῦ Ἠο ἆοθδ ποῦ Ἠοιά 

Ἠ1πηδδ]{ τοβροηβΙρ]θ εἰίῃογ {οτ πο Ιπίετρτείαδίοη οἱ 

Ῥατίου]ας Ῥαδδασθς πΥἨ]ο] Πο Ἐάϊίοτς οἳ ἴμο βευεταΙ 

Ῥοο]εβ Ἠατο αἀορίεά, οἱ {0Γ αΠΥ οΡΙΠΙΟΏ Οοη Ῥοϊηζς ος 

ἀοοίτίπο ἴλαῦ {πετ ΤΙαΥ μανο εχρτθβεεᾶ. Τη {μο Ναι 

Τοαβδίαπηεηύ Ίποτθ Θθ5ρθοΟΙΑΙΥ απεςίοΏ5 ατῖσς οἱ ἴια 

ἀθερεςύ πθο]οσίσα] Ιπιρογί, οἩἳ πΠΙοὮ {με αὈ]εξύ απά 

πηοδῦ οοηβοϊθηΊοις Ιπίθγρτείετϐ Ἠαγο ἀῑΠετεά απᾶ 

αἱ παγς Ὁπ]] ἀῑᾷο. Ἠίδ αἴπι Ὠας Ῥθεπ 1π αἰ] 5αοἩ 

63565 {ο Ίθανο ϱαςἩὮ Οοπύπραίος ο ἴπο παπ{αυθετεάἆ 

εχετοῖπθ οἱ Ἠϊ5 οὔΏ ]πάσπιθηῦ, οπ]γ {ακίπς σα{θ ἐλαί 

ΤΊΘΙΘ ΟΟΠίΓΟΥΘΙΑΥ εἩοι]ά ας ἔατ α5 ῬοβεῖρΙο ὃο ανο]ἀεά. 

Ἠε Ἠα5 οοηεπίοα Ἠϊπιβδε]{ οἨἩΙεβγ πψΙἩ α οατε[α] 

ΤΘΝΙΘΙΟΏ οἱ ἴ]μα ποῖθς, πΙθἩ ροϊηᾶῖπςσ οιιῦ ΟΠΙΙβ5ΙΟΠΒ, πηΙδ] 



ΡΕΕΡΓΑςΡ. 

εασσεςήησ οοσββοπα]Ιγ ἃ τθοοηβΙιάθγαβοη οἱ 80118 

απεδίοΏ, ος α {π]]ετ ἰγθαίπιεπύ οἱ ἀϊβοα]6 Ῥαςεασες, 

οπηά {πο ηχο. 

Ῥεγοπά ἰΠῖβ ο Ίας ποῦ αὐϊοπιρίθᾶ {ο Ιπίςγίετο, 

{εε]ησ Ἱυ Ῥείζετ ὑ]αῦ εαοᾶ Οοπιπιεηίατγ βλοι]ά Ώανα 

196 οἵΏ Ἱπά]ν]άιαὶ οἨατασίετ, απἆ Ῥεῖηπσ οοην]ησεἁ 

ἴπαῦ {Παβηπεδς απά τατιευ οἱ ἰγεαπισηῦ 4Τἴθ ΤΠΟΤΘ 

ἴπαη ἃ οοπιρεηβαθίοη {οτ αΠΥ Ἰαο]ς οἳ απ]{οτπϐγ 1π 

ἴπε Βετίθβ. 



ΏΡΙΤΟΏΣ ΡΕΒΕΒΑΟΒΗ, 

Τν ἴλο ρτεραγαῦίοη οἳ υπ] Ἠάϊδοη οἳ ἴπο ἄτεεκ Τεχί 

οἱ Θύ Ματ]ς ἄοερεΙ ἴμο ποτ]ς ΡγϊποῖραΙΙγ οοπβι]ζεᾷ Ἠανο 

Ῥθει Ἑγιάεν (οποογάαποῬ ο) ἐ]ο Ἅειο Τεείαπιεπέ, απᾶ Ττοιι- 

πας’ οἳ πο ΤΙΧΣΧ.; ατίπιπις ΕάῑΠοη οἳ ]]κή (ἰαυῖς, 

ἴμο ᾖ/εωίσοι οἱ ἈῬομ]εαβηστ, απᾶ Ότεπιετς «ἰδ[ίο-ΊἼνεο- 

ζοψἱσαῖ «Πεαῖοοι ο Ίσειο Τεείαπιοιέ ἄγεεν; Ὃτ ἨΜοα]ίοπ)5 

Ἐάιίοτι οἳ πο «γαπιπιαγ; οοάφϊπ5 6γεεᾖᾷ ἠ[οοᾶς απἀἆ 

Τεπορ8; Ο1γάθ ἄτεεᾷ ηπίααμ; ΟΙγᾶς Ποπιαϊῖο απᾶ {οάεγτ 

6σγεεᾖ, απᾶά ὙΨϊηοεηῦ απᾶ Ῥουτπε] ἠ{οάεγη ἀγεε, 

Ῥείότεποθβ Ἰανο Ῥδεη ρῖνεη ἴο Τήρ]ιθ{οοῦς Γογα Πε- 

ὑγαῖοα; Ὑοβιοουῦς Γπίγοᾶμοίίοτ {ο ἐ]ο έωάη οὗ ἐᾖε «οβρεῖς; 

Βοτῖνεπεις {πέγοάιιοίίοπι {ο ἐλο Ογέἰσίθπο οἱ ἐλμε Άειο Ίοδία- 

οπεηί; Ἡαπιπιοπάς Τεαίιιαί Ογιοίσπι; Εοοῦῦς Γἱκέογίσαί 

/οοίωγε οἹ έ]ιο Πήγε ϱΓ οι” Πογᾶ;, Τάάάοπ Βαπιρίον Πεοίωγεν, 

εἆ. 1982; α8 αἶδο ο πο Οοπιπιεηίατίος οἳ Μαι]άοπαίις, 



νὶ 31105 ΡΠΕΡΑ(ςΡ. 

Ῥεησα], ἼΊθγετ, απἆ Ἰ4ησθ, απᾶ νατίοαβ πιοάρτη Ῥοο]ς οἳ 

ὑχανε]. 

1 Ἀανο {ο ὑπαπ]ς νετ βΙποθτε]γ πι Ετίοπά απά οοἸ]εασιιθ 

ιο Ἐεν. ΤΠοιηας Ἰα]ετ, 5αῦ-Ἰατάεη οἳ Βδὺ Αισιςήπος 

0ο1]εσα, ἔοτ Ἰοο]κῖπσ οσ6υ ιο 5Ἡθεῦς 5 Όπου ραβ5οἆ Ἡτοαρ]ι 

πο Ῥ16558, απά {ου ΠΠΑΏΥ να]ααβ]θ 5αρσοβοηϐ ΟΠ ΒΘΥΕΓΩ] 

ΡοΙηβ, 

α. Ε. Μ. 

Ὁπ Απασετικε5 ΟοΠ1ΕΟΣ, 

Νου. 26, 1882. 



ΟοΝ ΤΗΕ, απΕΒΕΚ ΤΕΣΧΤ. 

Ίν απάρτία]ίης αη θΙθοη οἳ ἴο (τεεῖς ἰεχὺ οἳ ἴα 

Νενυ Ταραπεπύ πΙ Εησ]ϊδ ποῦθς {ου ἴ]θ πξο οἱ Ῥε]οο!ς, 

ἴμο Ὀγηαϊος οἱ ἴμπο Οαπιῦτιάσεο Ὀπινοετεϊιγ Ῥτοβς Ἠανο ποῦ 

ἰποισλύ 165 ἀεβίταὈ]ο {ο τερτῖηῦ ιο ὑοχῦ η ΟΟΠΙΤΙΟΠ αδθ”. 

Το Ἰαγο ἆοπε ΌΠίβ πγου]ά Ἰανο Ῥεεη {ο βδεῦ αδἰἀάο α]] με 

πηαύετῖα]ς ὑμαῦ Ἠανο αἶπορ Ῥθ6εη αοοιπηπ]αίθοᾶ ὑοπατάς ἴπο 

{ογτηαθΙοη. οἱ α οοττθοῦ ὑθοχί, απᾶ ἴο ἀἰδτεσατά ἴῑπο τοεδα]{5 

ο ἰοχίια] ογΙοῖδπι 1π 155 αρρΠΗσαίῖοη {ο ΜΑ». Ὑενβίοηβ 

απᾶ Ἐωίμασδ. 10 πας {6]ῦ ὑμαῦ α ἐοχύ πιοτθ 1η αοοογάαηοθ 

νησι ἴμο Ῥτεδεηῦ Βαζ οἳ ους Κπογ]εάσο πνας ἆθειταρ]ο. 

Οπ ἴμο οὐλμετ Παπά πο Ὀσηάϊοςδ πετθ απαβ]θ ἰο αἀορύ οπθ 

ο ἴμο πογθ τεορηπῦ ογ1ἱοα] θοχίς, απᾶ ἴμεγ πγετο πού 4ἱβροδεά 

{ο πιαίθ {παπιδε]τες τεδροπηβῖΡρ]θ {0Υ ο Ῥτεραταθίοη οἱ απ 

”. Τηο ἔοτπι οἳ {πῖβ {εχί πιοξῦ πβεᾶ ἵη Ἡτπσ]απᾶ, απᾶ αἀορφεᾶ ἴπ 

Ὁτ Βοτῖγεπετ5 οάἹδίοπ, 15 ἐ]αῖ οἳ ἐο μϊτᾶ οὔ1ᾷοη οἳ Ῥορετί ΦήεΡΠεΠ5 

(1550). Το παπηθ “«Ἠεοεῖτεά Τεαχί ” 18 ρορα]ατΙγ βῖτεη {ο ἴ]ο Ἐ]πενίτ 

εζΜ]οη οἳ 1688, πη]ῖο] 15 Ῥαβοᾶ οἩ ἴἨῖς θἄ]ῖοη οἳ Βίερμεπβ, απᾶ ἴθ 

ΏβΊηΘ 15 Ῥοιτοπθᾶ έτοιη α Ῥηγαβθ 1Π 6] Ῥτείαοθ, ''Τεχίαπι ετρο Ἠαῦεβ 

Ώπηο 88 οπιηίραβ τεορρίτπη.” 



.-- ΡΡΕΕΑΤΟΡΥ. 

επ{ϊγε]γ που απά Ιπάερεπάεπό (εχῦ: αὖ ἴλμο 5απ1θ ᾖπιο 16 

πγου]ά Ἠανο Ῥδευ οἈγίοιβΙγ Ἱπιροββίρ]ο ῦο Ίεανο 165 ἴο ἴμα 

Ἱαάσπιεπυ οἳ εαοῖι Ἱπάϊνιάπα] οοπύτιαθος 0ο {Γαπιθ Ἠ]5 ΟΠ 

υοχῦ, α5 ἰπῖς γγου]ά Ἠατο Ὄθει {αΐαΙ {ο απγυμῖησ Πο απῖ- 

Γογποϊῦγ ο οοηβΙβθεπογ. ΤΊεγ Ῥεμεγεᾶ Ἠοπετεγ ὑ]λαῦ  σοοᾷ 

ὑεχῦ πι]σηέ Ὃρ οοπηφτασῦεᾷ ὮΥ απιρ]γ ὑακίης ἴλμθ οοηςοηύ οξ 

ἴ]θ ἴπτο πιορῦ τοορπῦ ογ]δίοα] εἀ1δΙοης, 6Ἴποςθ οἱ ΤϊβοιιεπάοτΕ 

απᾶά Ττεσε]]θβ, 45 α Ὀαβῖίδ. ΤΠθ 6απ1θ Ῥγιποῖριθ οἳ οοπ5δοηύ 

οοι]ά Ὦο αργρ]εᾶ {ο Ῥ]αοθδ ππετο πο ὕπνο οτ]]σα] εάΙδΙοηΏΒ 

πγθτθ αὖ νατῖαποθ, ὮΥ αἱ]οππσ α ἀείεγτπιϊπῖηςσ νοῖοθ Το ἴμα 

{οχῦ οἳ Βύερηεπς πμεγθ Τδ αστεθά πνΙζἩ εἰθ]ετ οἱ ὑπεῖγ τεαᾶ- 

Ίπσς, απάἆ ὕο α ὑμ]τά οἶδίοα] εχῦ, ]ιαῦ οἳ Το ἈπλάηἨ, νγ]θτθ 

ἴμο ὑεχῦ οἳ Βίερμεης ἀἰπεγεᾶ {πτοπι Ῥοῦῃμ. ΤΠ 6 πιβηηθΓ 

γεαᾶῖησς Ῥεου]ῖαν {ο 9ης οὐ οὔ]ες οἱ ἐπθ ὕπο εἀῖοης ποσ]ά 

Ῥο ραβεεἆ οτε α5 ποῦ Ῥοΐης 5αρροτίθᾶ Ὦγ βαβήοιεπύ οχ]ἶσα] 

οοηδεηῦ; γΏ]]ο τεαάῖησς Πανίησ πο ἆοαβ]ο ααὐΠοτῖῦγ πνου]ά 

Ῥο ἐγθαίεά α5 ῬΡοββεβεῖησ απ αἀθᾳιαῦθ 5]θ {ο οοπΏάεπορ. 

Α {ευ πνοτάς νη]] εαῇοο {ο εχρ]αῖη ἴπθ τπαήπθς 1η 

νγη]ο]ι ἐ]ς ἀεεῖση ας Ῥθει οαντ]εά ο, 

Τη {ιο 4οΐς, ο Πρίςίζε, απά ἴ]ο [Πουεαίίοπ, ὙΠετενετ 

ἴμο {εχῖς οἱ Τιδοπεπάοτξ απἀ Τνεσε]]ε αᾳτες, Ὀλμεῖτ Ἰοῖτί 

τεαάῖησς ατο Γο]]ουεά νηθ]λοαῦ απγ ἀθνίαθοη. μετ ἴΠαγ 

ἀιβετ {τοπα εαοἩ οὔπετ, Ὀαῦ πεϊίῃετ οἱ ἔλεπι αστθοθς υηζ] {ο 

ἰοχῦ οἳ Βύερηεπε α5 Ῥτϊηῦεά ἵπ Ὦγ Βοτϊνοηετ΄ς θά ΙΙοπ, ἴ]θ 

οοΏδεηςδ5 οἱ Τμαζµπιαηη. ση Ὦ εἴίλοι 15 ὕαχκεπ ἵη Ῥγθίεγεηςς 

ἴο ἴμα ὑεχύ οἳ Βύερῆεηπβ, Ίπ αἰΙ οἴπει ο.δες ἴμο {εχύ οἳ 

ΒίερΏεης 8 τερτεδεη{εά ἵπ ντ Βογίγεποτ” οάϊδοη Ίνα Ῥεετ 

{ο]]ουγεά. 



ον ΤΗ. ΕΡΕ ΤΡΑΧΊ. Ικ 

Τη Όλο 6.οεφοῖς, ο 5ἶησ]ο πποβΙΠοαύΙοπ οἱ 15 Ῥρ]απ Ίαρ 

νσεπ. τοπάετοἆ ΏΘΟΘΒΒΑΤΥ ὮΥ λα Ἱπιροτίαπορ οἱ ο Βἶπαί 

Μ5, (59), ΝΠΙοἩ ν/ας ἀἰδοονετοά ἴοο Ἰαῦο το Ῥο αδοᾷ Ὦγ 

ΤΈτερο]]ες οχοορύ ἵπ ἴλο Ἰαδύ οἹαρίοτ οἳ Ῥύ «ος (.ομρα] 

απά 1π ἴε {οονῖπς Ῥοοἱδ. ΑοοοτάϊπαΙγσ, 1 α τεαάῖησ 

ΨΥΠΙΟἩ Ἔγεσε]]ε Ίας ριαῦ ἵπ Ἠβ τιατδῖη αστεο ση κα, 

16 {5 οοπβἰάστοᾶ 35 ΟΕ ἴ]ο 5απ1ο ααὐλοπΙῦγ α5δ α τοπᾶῖπσ 

νηηῖοὮ Ἡο Ἠας5 αἀορίεά ἵηπ Ἠῖ (οχῦ; απά 1 αηπγ υοτᾶς 

νγ]η]ο] Ττασε]]ες Ίαςδ Ῥταοκεῦεά ατο οπαϊθθοά ὮΥ ΑΝ, ἴποςδο 

ψγοτάβ απο Ἠετε ἀεα]ὺ νηζῃ αξ 1ΕΓ το]εσοθεά {γοπι Ἠῖ5 θεχῦ, 

Τη οτάες ἴο 5εοατο απὶ[οτπιὐγ, πο βρε]]πσ απἆ ἴμο 

αοοθηὐτιαθ]οη οἳ Τϊςεοπεπάοτξ Ἠανο Ῥοειπ αἀορίθεά π]θτε Ίια 

ἀἱβους ἔτοπι οὔπεν Ἐάῑίους. Ἠ1β Ρτασοίῖορ ας Ι]κουγῖςσο Ώθει. 

{ο]]ογγεά αξ τοσατάς ἴ]ο Ιπβετίῖοη ο ΟΠΙΙΡΙΟΠ οῇ Τοία 5αῦ- 

οτρῦ ἵη ΙπβπΙνες (45 ζῆν, ἐπιτιμᾶν), απᾶ αἆγετΏα (45 κρυφῆ, 

λάθρα), απᾶ ἴ]α πιοᾷο οἱ Ῥγϊηδϊησ 5ΠΟΠ οοπιροβῖζο {ΟΥΠΙ8 α5 

διαπαντός, διατί, τουτέστι, απᾶ ἴμε Ἰ]κα. 

Τ]ο ραπούιαὔῖοη ο{ Τδομεπάοτ{ ἵπ Ἠ15 οἰσῆί]ι οϊδίοη Ίας 

παπα] Ῥοεπ αἀορίθεά : ποτε 16 ἵ9 ἀερατζεά {νοπι, έμε ἀθνῖα- 

ἄοτ, ἑοσείμεν πΙζἩ πο τεαδοης ὑΠμαῦ Ἠανο Ιεά ἴο 16, ση] Ῥο 

{οππᾶά πιεηθιοπθᾷ 1π ἴπο Ἀοῦθ. Οποίαθίοη5 ατο Ιπᾷϊοαίθά 

Ργ α οαρ]ία] ]εῦῦετ αὖ πο Ῥερϊηπῖηπς οἱ ὅπο βοηύοηοσθ, Ί/Πετε 

, πΠο]θ Υογ5θ 15 οπα] δέος, 155 οπηϊββῖοη ἵ5 ποῦθᾶ ἴπ πο πιαγσῖη 

(ασ. Μαϊζ. κνή. 21; ακι. 19). : 

Τ1ο ἰεχῦ 19 ργϊπθες ἵπ ραγασταρης οοιγεςροπαῖησ {ο ἴμοβα 

ο{ ἴπο Ἐπσ]ϊε] Ἐάϊίοτ. 

Α]ὐ]λοιισ]ι 16 πναδ ἨΘΟΘΡΡΑΤΥ Ὀλμαῦ ἴμο ὑοχύ οἱ αἱ] ο 

Ροτίῖοης ο ἴῑο Ναι Τεεαπισηὺ βΠοπ]ά Ὃο απ]{ονπαΙγ ο0η- 

ΒΤ ΜΛΔΕΚ 
ὀ 



ὃς ΕΛΑ ΤΟΥ. 

εὐγασθθᾶᾷ Ίπ αοοοτάαποθ η] ]ιοδο σεπεγα] τ]ο5, οαο ο 1δοχ 

μαςδ Ῥεεν ]εί αὐ Ῥρετ{εοῦ Πρενύγ ἴο εχρτεςς 5 Ῥτοίεγεπόοθ 

{ου οὔ]ει τοβάῖηπσς ἵη ἴμο Νοίε». 

10 16 Ἠορεάᾷ ιαῦ α ἰοχύ {ογπιθᾷ οἩ ἴ]εδο Ῥηϊποῖρ]ες 

ν]] ΓωτΙγ τεργεβεπῦ ἴ]ο τοβα]ύ5 οἱ πποᾶενα οποῖδπα, απά 

Ψ]] αὖ Ιεαδῦ ο αοοερῦεᾷ ἂ5 Ῥτείεταβ]ε ο « ὔλλο Ἡεοεϊνεά 

Τοχί” ἔου αδο ἵπ Ὀολοο]», 

ϱ. ο. ΘΤΗΥΑΛΤ ΡΕΠΟΙΥΝΗ, 



ΟΟΝΤΕΝΊΤΡ. 

ΤΝΤΠΟΡΤΟΠΤΙΟΝ. ΡΑάΒΒ 

ομαρίεγ Ἱ. πο Τηῖο οἳ ΒΕΜΑΤΙ «κ νο. «νεος. Χηϊ- αν 

ΟἸαρίεγ 11. ΟἰπουππηβίαησθΒ ο {πο ΟΟΠΙΡΟΒΙΜΙΟΠ 

ο Γμο «οββο]ς ο τεστ ες τν τον ο νεος αρ οια χνι- χ 

ΟΠιαρίεγ Ι1Ι. ΟΠατασίοτΙδίῖος οἱ {πο οβΡρε]...... κκ-- κκν 

ΟΠιαρίεν ΙΤ’. Απα]γβίβ οἳ ἴ]ο (.09βΡεΙ ινε νι. πχν- -χχχὶ 

σΠαρίετ Ἐ. Τοχί οἳ ιο Νου Τορίατηθηὔ......... κακχϊ]- “ασχῖς 

αμοσις ο σα ρε ρασο ές ρεμαε  ροπα ερ μ Ἅνο 1--4τ 

λαο απο ο μονος ανα. 490-911 

δη  ορἈραροβετό αρ στο ο ος 218-925 

(κο μι  ΙΗΡ Μπ ο μμ, 220- 9599 

πΕΕΚ ΙΝΡΕΗΣ......... ο ο ο λος 295-. «986 

Μλνε- Έηππ Τππρτς Ἠπρυτιν Ἐτ ἨΕΜΟΡ...... ο Πασο ϊίῖε-ραῃπε 

πῃηςπ Ό5Α ΟΕ: (ΑΤΙΓΕΕ νοκ νο νεο «νο λο ενος αἲ οπιᾶ οἱ υοἴιμπο 

ῬΑτιββτΙΝΕ ΙΝ ΤΗΕ ΤΙΜΕ ΟΕ Ο0Β ΒΑΥΙΟὉΤΕ ἄο. 



εσοπιραπίοπι οἱ ἴ]ιε δαϊπίθ[ ᾿ἴινας ἐ]ΐπέ 

Το ἰαβίο ἰ]ιαί ἄγορ ο) Ῥεασε ἀῑυῖπα, 

Ἠγ]ιοπι ἐ]ιέ φγεαί εοἶάίεν οἱ ἴ]ι Πιονᾶ 

σαἴδᾶ ἰ]ιοε ἴο ἰα]ιο Ἰιὶδ Ἰαδἱ Γαταιυαῖί, 

Τεαελίπρῃ ἴιε 6Πγο]ι οτί] 1ο {ο 1εῖῖ 

Τι δίογὴ οἱ γοι ἴουο τεβδοτᾶ. 

αΤμο ΟἨτίβΙαπ Ὑθαχ.”. δί Ματς Ώαμ. 



ΙΝΤΕΟΡὉὌΟΤΙΟΝ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΑΗ, 1. 

ΙΙΕΒ ΟΕ ΑΤ ΜΛΕΚ. 

τ. ΤΗΕ παπηθ οἳ ια απί]ιου οἱ ἴ]ιο Βεοοπᾶ (90βΡε] Ίαςδ Ῥθεπ 

ππῖνογκα]]γ Ῥε]ενοᾶ ἴο Ῥο Λ{αγομ. ἨΙ5 ᾖονίδῃ ΠαΠηΘ γγαβ8 ΤοἩῃ, 

πΠΙο] 15 ἴλα 5α1Πθ ας οἸαπαη ({ᾖο φγασε ο ἄοα). Ὑθ οἳη απιοβῦ 
ἔταοο ἴ]ιο βἴερς ἩΠεταῦΥ μα {ἔογπηετ Ῥεοαπης Ἠ]β Ῥτογα]επί ηαπ]θ 

η ἴ]ο ΟΠπτοἩ. Ἰωάνης ὁ ἐπικαλούμενος! Μάρκος ἵΏ Αοῦς χῇ, 19, 

950, Χγν. ὃ7, ΏΘοοπιθβ Ἰωάνης 4ἱοπθ ἴἵπ Αοὖδ χΗΙ, ὅ, 19; Μάρκος ἵη 

Αοἲςδ αγ. 99, απᾶ ἰπεπορ[ίογγατᾶ ἴμετο 15 πο οἨαηςσε, 0ο]. 1ν. 10: 

Ῥμισπιοη 24: 9 Τήπη, 1ν. 11. 

πτ. Τηο ἘπαησεΗβῦ πας ἴμο βοη ο{ α οεγζαῖη Ματγ, α αεν]β] 

ΠΙΚΤΤΟΠ Οἱ 8οΠ16 ΡοβΙδίοη, πο ἆπγε]ῦ αὖ 1 εταδα]ετη (Αοἴς κ. 19), 

απᾶ πταβ ΡτοβαΡΙγ Ῥουη οἱ απ Ἠε]]επῖςίίο {αταῖ]γ ἴπ παῖ οι. Οέ 
Πῖ5 {αῦμεν πε Ἐποι ποζῃίησ, Ῥαῦ πο ἆο Κποπ Όμαῦ ἴμε {ήπιτο 

Ἐναησε]βῦ γτας οοιδΙη” ο Ῥατπαβας οἳ ΟΥτι5, ἴπο στθαῦ Γ]επᾶ 

οἳ οί Ῥαπ]. 
ΤΠ. Η18 πιοῦῃεχ πποα]ά 5Θεπα {ο Ἠανο Ῥδεῃ ΙπΙπιαζε]γ αοφιαϊπθεά 

φΙτἩ οὲ Ῥεζετ, απᾶ 1Τδ παΒ ἴο Ίιεγ ἸοἈβθ, 45 ο α {απιϊ]αχ Ἠοππο, 

ἴμαῦ Όλο Αροβίο ταραϊγοᾶ (Α.Ρ. 44) αἴνοτ Ἠϊδ ἀε]νεταπορ {Γοία 

1 τοὺ ἐπικληθέντα ἸΜάρκον, Λοίβ χΙ. 25: τὸν καλούμενον ἸΜάρκον, 
Αοῖβ αν. ὃ7. 

1 ἜηἨο ἄτεε]ς ποτᾶᾷ ἀνεψιὸς πδεᾶ ἵη Οο]. ἵν. 10, Μάρκος ὁ ἀγέψιος 
Ῥαρνάβα, 15 αρρ]Πθᾶ {ο οοβίηΒ-Ρ6ΓΠΙΑΠ, πο οΠϊ]άτεη νυπείπες οἳ Ίππο 
Ῥτοίμετβ ο οἱ πο βἱ5ίθτς οΥ οἳ α Ὀτοίται απ α Βἱ5ί6Υ, α5 15 15 οατο[π]]γ 
ἀεβπαᾶ ἵπ Ῥο]ας 11. 28. ΤΠϊ6 5εηβο 15 αἱ5ο Ίας ἵπ Πο Βερίπασ]ηξ, 
Ναπι, αχστ]. 11, καὶ ἐγένοντο Θερσὰ καὶ ᾿Ἠγλὰ καὶ Μελχὰ καὶ Νουὰ καὶ 
ΨΠαλαὰ θυγατέρες Σαλπαάδ, τοῖς ἀνεψιοῖς αὐτών. ἩὮρ. 1Ηρπιοοῦ οἩ 
0ο]. 1ν. 10. 



χὶν 1ΥΤΛΟΡύΟΤΙΟ ΟΛ. 

Ργϊφου1, Της {αοῦ αοοοὐπῦς {οΥ οὐ Ματ]ςς Ιπήπιαζθ αοφπαϊηΐαηοθ 
ση λαο ΑΡροςθ, {ο Ψ]ιοπι 88ο Ἡθ ῬγοῦαβΙγ οπεᾶ ΠΒ οοΏγΥθΥΑΙΟΗ, 
{ου 6 Ῥοῦεγ οα]18 Ἠϊπῃ ᾖῖ8 δοη.”. 

τν. 9 Ἠεαν ο Ἠϊπα {ογ ἴ]πο Πτοῦ ᾖϊπηῬ ἵπ Αοἲς χἩ. 2ὔ, πθτθ πο 
Άπά Ἠϊπα αοοοπαραησΊης Ῥαπἱ απά ῬΒατπαβρας οἩ Ἰ]αῖγ τεῦαγη {γοπι 
1εγιδα]θπα {ο ΑΠΙΙΟΟἨ (Α.Ρ. 46). ὨἨο ποσῦ οοπ165 Ῥείοτθ α8 ο ἴ]ε 

οεσαβίοη οἱ πο εατ]οςῦ παΙββῖοΏαΣΥ 19οπΥΠΕΥ οἱ {Πο 5.Π1θ ΑΡΟοΡΙΙ6Β, 

Α.Ρ. 48, πΠθη Ἡθ Ἰ]οϊηθᾶ ἴ]θπι α5 ὑ]μεῖν πιπ]βῦεγ (Αοἴβ κΙΠ. 6)3, 

Μπι ἴΠαπα Ἡο ποπ νἰδ]θθᾷ ΟΥρτΙβ, πηζἩ πη]ο] Ιβ]απᾶά Ἡθ πΊαΥ 
Ῥατο Ῥεεη Ῥτονίοιβ]σ αοαιαϊηζεᾶ, α5 Ῥείπρ πο πα νο οουπτγ ος 

Ῥατηαβραβ. Ῥαΐ αὖ Ῥετρα 1η ῬαπιρΏηγῇα, π]θη ἴΠθγ πετο αροιῦ {ο 

οπῦθγ οἩη πε πΊογθ ατάποας ρατὺ οἱ ἐλεῖτ τηϊββίοἩ, Ἡθ 16[5 ἔΠαπῃ, απᾶ 
{0Υ 8ΟΠ16 αποχρ]αϊηεᾶ τεᾶδοη ταὔῦαγηες ὔο 66γΠβα]επ], {ο Π5 πιοῦμεν 
απᾶ 5 Ἠοπηθά. 

γ. ΤΠ οοουττοᾷ αροιῦ Α.Ρ. 4δ. ΊἨτεο Υθατ α[εγπατᾶς, 

Α.Ρ. 51, ἴμθ Β4Π1Θ ΑΡΟΡΙΙΘΒ τοβο]νθᾶ {ο 5εῦ οιῦ οη α βεοοπά τηῖβ- 

ΒΙΟΠΑΣΥ ἴοιγ. Ῥαῦ οἨ Ὀμ]5 οοσβδῖοη, ἵη βρῖζθ οἳ ῃο εαγηεβῦ ἀθδῖτο 
οἱ Π15 Ιάπβπ]αη {ο ἴα]κο Ἠϊπα η Ἡ ἔ]πετη, Βὺ Ῥατ] τεβο]αὔε]γ ἀθομπεᾶ 
ο α5οοία{θ ἨΙπιβε]{ ασαῖη πηζλ οΏθ πο ἄοραγίεᾶ /γοπο ἔλεπι [οπου 
Ραπορ]ωζία απιᾶ οεπέ πιού ου] έλοπι {ο ἴλο ωοτᾷ (ΔοῖΒ αν. 98). 
ΤἩο Ίβδιιθ ππαβ α 5Λαγρ οοπι{οπ{{οπδ, νυπῖοα τεςα]υεᾶ 1π ἴἨο 5ερατα- 
οι οἱ »ῦ Ῥαι] {γοπι 15 οἷά {πεπᾶ, πο, ἰακίπσ Ματ]ς νηῦἩ Ἠῖτα, 

1 Συνιδών τε ήλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς ᾿Ἰωάνου ἐπι- 
καλουμένου Μάρκου, Αοῖς κ. 12. 

3 Μάρκος ὁ υἱός µου, 1 Ῥεῦ. γ. 19. Τπετο 15 πο βο]ᾶ ρτοαπᾶ {οχ ἴ]ιο 
οοπ]οσίπτο {ιαῦ (α) ἴἶιο Ἐγαηροε]δί πας οπθ οἳ {]θ Βετεπίγ ἄἰδοῖρ]ος, ου 
ὑπαῦ (0) Ἡο ππαβ οηθ οἳ ἔποςθ πο πετο οβεπᾶςᾶ αὖ {πο βαγῖηρ οἳ ΟἨτῖβί 
1η Πο βγπαροσαθ οἳ Οαρειπατπα (ζομπ τΙ. 68, 60) Ὀτί πας αξεγνατᾶς 
ποη Ῥαοἷκ Ὦγ Βὺ Ῥεΐε. ΤΠο ἴπΠθοτγ, Ἠοπεγετ, 18 ποῦ {ο Ὦο πἩοΙγ 
το]θοῦεᾷ πγ]ο]ι ποπ]ά Ιάσπ[γ Ἠϊπι ση {πο τοις τΙΒΗ, πο ΟηἨ ἴ]α 
πϊσηί οἳ ος Τιοτᾷ5 αρρτεηοηβίοη, {ο]]οπεᾶ 1ἵπ Ἠῖς5 Ἠσ]ί Ἠπαη τοῦθ, 
ΝΠΙΟἩ ο 1α[ύ Ίπ ο Ἠαπᾶς οἳ {πο οβ]οετβ ππεη Ἡθ Πεᾶὰ ἔχοπα επι (Ματ]ς 
χἰΥ. 61, 69, πΊετο 5οθ ποίς). 

8 Ἐϊχον δὲ καὶ Ἰωάνην ὑπηρέτην, Αοἲς κ. ὅ. 
4 Ἰωάνης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾿ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα, Αοἲβ 

χἰΠ, 19. Βοπ1θ {Π]η]ς Πο αἴπιρ]σ πιεηεᾶ {ο τε]οῖπ Βὲ Ῥεΐοτ απᾶ ἴ]ιο 
οἶμεν ΑΡοβίΙ6Β8, απᾶ Ίιατο ἐΠεῖτ ]αροτσς αὖ «6ταβα]ετας (11) οἴμετς Ἠο]ᾶ 
ἰπαί Το 6Ώταπ]ς {τοπα {9 ρεγίῖς οἱ γίυσγε απᾶ ρογίῖς ο} γοῦῦστε (3 0ο. χ!, 
26) ἵπ ἴπο Ἰπίετῖοσ οἳ Αβία ΜΙπογ, 

ὅ ᾿Ἠγένετο δὲ παροξυσμὸς ὥστε ἀποχωρισθήῆναι αὐτοὺς ἀπ ἀλλήλω», 
Αος αγ. 99. “γεπεπιεπ{ῖα ποίαίιτ Ἠοο Υαοτρο. Έατπαβαβ εραπ]{α{ο, 
Έαπ]πβ τοτ]ζαίο ποραίατ,”.  Βεησε]. 



1ΝΤΠΟΡΟΤΙΟΝ. χν 

οποθ ΤΊΟΤΘ τοραϊτθἆ ἴο ΟΥΡτΙΡ, π]η]]ο ο στοαῦ ΑΡροβίιο οἳ [πο 

(6ηΠ/1168, αοοοπιραπίθά ὮΥ Β]Β, Ργοοθθάθά ὕμτοιση Ῥγτία απᾶ 

ΟΗοία (ΑΛ οἴς αν. 99-41). 
νι, Αἲ ή Ροϊηῦ Θὺ Τηκοῦ πατγαῦίνο ἴα]κος Ίθανο οἱ ὕο Έναπ- 

σοι. Ἐιαέ παΐονου πας ἴλο οα5ο οἱ Ἠή5 ναοι]αβίοη, 10 ἀῑά ποῦ 

Ίοαᾶ ἴο α Ώπα] 5οραγαῦίοη Ῥθῦπθοη Ἰϊπα απά Θὲ Ῥαπ]. Ίο Ηπά Πίτα 

Ὦγ ἔλο ΑροβΏ]οΏ εἶάο ἁπτίης Ἠϊβ Ενοῦ ἱπηρτὶβοππηεηῦ αὖ Ῥοπιο, 
Α.Ρ. 61---68, απἆ Ἡο 18 αοἰεπον]οάρεᾶ ὮΥ Πίτη 38 οπθ οἳ ᾖῖ5 ευ 

οϊῖοω-ἴαδοωγεγα ωπίο έ]ο ζἰπφῶοπο οὗ 6ο, γ]ιο Ἠαὰ Όθθυ α οοπι/ογό" 
ἴο Ἠϊπι ἁπτῖης ἴ]λθ πγθατΥ Ἠοιτς οἳ Ἠῖ5 ἱπργίδοππιθηξ, Αἲ ἴπο ἴἴπηο 

τον 9ὲ Ῥατ] τας ἀἱδραίο]ίπσ 1]ς 1εῦζου {ο ἴ]ο Οοἱοβρίαης δῦ Ματίς 
οοπύθιηρ]αξοᾶ αν οάίΠΘΥ ἴο Αβία ΜΙπου, απᾶ Βὺ Ῥατπ] ρτορατθά ὕμο 

Οµτ]κίαης οἳ ΟοΙοβ5εθ ἔο σἶνο Ἠϊπα α ΠΤεπᾶΙγ τοοερίοπ”. 
ντ. γε ποσί Ίανο ἴγασθ οἱ Ππα {π αποῦῃογ ραξεασο οἱ ἴπο Νου 

Γοβίαπιθηί, Τη 1 Ροῦ. ν. 18 οσοι ἴλο πογάβ, ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν 

Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μάρκος ὁ υἱός µου. ΈΤοτη Ό]]ς νγο Ιη{αυ 

Πιαί ο ]οϊποά Εὶς ερίτί σα] {αὔμου, ἴμο ρτοαῖ {π]οπᾶ οἱ 5 πιοῦΠετ, αὖ 

Ῥαβγ]οη, ἔπεη απά {ου 5οπαθ Πιπάγοά 76.Υ8 αθοτπατάβ οπθ οἳ ὕ]μο 

ομ]θξ αθαῖς οἱ «οπίβη ου]ιτθ, απά αβεὶςσυθά πα ἵπ Ἠϊ5 Ίαροιτς 

απηοησβῦ ΠΒ οπΏ οοΙΠΙΥΥΠΙΘΗ. 

νπ. Έποπι Ῥαβγ]οη Ίο ποι]ά 5εεπι {ο Ἠατο τεξατηθᾶ {ο Αδία 

ΜΙπου, {ον ἁπτίης Π]5 βθοοπά Ἱπαρτϊδοππιεηῦ, Α.Ρ. 68, ύ Ῥαπ] 

πτηήης {ο Τπποῦ]ιγ οἶιατσες Ἠϊπη ἴο Ρτῖπς Ματίς τη Ἠΐτα ἴο Ώοππο, 

οἩ ὅ]πθ στοιπά ἴμαῦ Ἡθ ὧας ργοβίαῦζε ωπίο ἠπο Ποη ἐλμα πιπϊδίηγ». 
Έτοπα [Πίς Ροϊπὸ ἴπο Νου Τοβυαπιεηὺ 18 αἰ]επύ τοδροοβίηρ Όπο 

Ἐναπσο]]αῦ. Τὲ 19 ποῦ ἱπιρτοβαβ]θ, Ἡοπενετ, υμαῦ Ἠο ἁῑά ]οἵπ ἴ]ο 

ΑΡοβί]ο αὖ Ώοπαθ. «Αί{ἴτ ἴλο τιατύγτάοτα οί Φὺ Ῥοΐοτ απά Ῥύ Ῥαπ1, 

οοο]ορ]αβθῖσα] ὑταςϊθιοη α/ῆτπας ὑλλαῦ δὺ Ματίς νριεά Βργρῦ ή, {οαπάςᾶ 
ἴμο Οµατοι οἳ Α]οχαπάτία, απ ἀῑεά ὮΥ ταατγτάοταδ. 

1 Οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν 
μοι παρηγορία, Οο]. ἵν. 11. “' Τηϊ6 οοπιπιεπάαἴοΥγ ποίῖορ {5 δερεοῖαΙ1γ 
Ἱπ[οτοβίῖης ας Ῥοΐηςσ {πο Πταῖ πιθηὔΙοη οἳ Βί Ματ]ς 5ἴποῬ {πο 5ερατα{ίοπ 
οἱ 6οπ1θ {πε]το 798Β Ῥ6ΓοΥΘ,” Λοῦβ Σγ. 99. ΒΡ. ΠρΠ/{οοῦ ἔτι ἴοο. 

3 'Ῥὰν ἔλόῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν, Οο1. 1ν. 10. 
ὃ "Ἠστιω γάρ µοι εὔχρηστος εἰἶς διακονίαν, 2 Τι, 1ν. 11. ΤΠπβ ἵη {9 

ΙαΐοΥ 76815 οἳ {πθ Αροβ/]ο”ς 116 Ἠο Ἰιαᾶ ου ἴτοῖγ οβαοεά {ιο πη!ατοπταΡ]θ 
ΙΠΙΡΥΘΒΡΦΙΟΗ 16{0 Ὁγ Ἠ1β εαχ]1ου ἀθεογίῖοη. 

4 Ῥπβορῖα» Η. Β. 1π. 16: Ἠϊετοηι. Ψἱγ. Π1ιςί». Ἡ. 8. 
δ Αοοοτᾶῖηρ. {ο Ἰαΐ6γ Ἰοροπιᾶς Ἠ19 Ῥοᾶγ πας τοπιοτεᾶ [γοπι Α]θσα1ι- 



Χνὶ ΙΝΠΠΟΡΟΟΤΙΟΙ}. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ, ΤΙ. 

ΟΠΙΟὉΜΡΒΤΑΝΟΕΞ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΜΡΟΒΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ,, 

. ΊΓΗΕΝ πο Ρ888 {ΟΠ ἴπο Ἠναπσε]Ιςδῦ ἨΙπιβε]{ ἴο ἴ]πο (9οβρο] 
πμΙο] ο τοῖς 16 15 παὔατα] ζο αξ]ς {ο απεβδίοπς: (1) Ἠλοι ας 
Τε τί (1) Ἠλογα ας έ γαι (1) 3ο ωᾖοπι Ί0ας τΐ 

τυγέοπι (1ν) ἴπ ω]αί ἴαπφμαφο Ίρας ἴἵ τωγπέέοτι 

π. Ἠλειβ ὌὍρου ἴλμῖ5 ροϊπυ ποϊμῖησ αρβο]αῖα]γσ οργίαϊη 8 

ϱο α/ἠγπιες, απἆ ἴ]ε (95Ρ8] 1956]{ αβογᾶς 5 πο ΙΠ{ογπηαβοη. Το 

Ἐναησε]Ιδῦ 185 πιοηβοπες α5 α το]αῦῖνο οἱ Ῥατηαβαβ, 88 α σοπη]ογέ νο 
96 Ῥαυ], απᾶ Ογοβίαῦῖο Τον ἴλε πιϊπίκίγη (0οἱ. ν. 10, 11). ἘῬαῦ 
ποϊμῖησ 18 βαϊᾷ οἱ απγ στεαῖετ ἀἰδαποίοη. Ὑα πια οοπο]αᾶο, 

Ώπεγείοτε, Ό]λαῦ Ἠ]5 (ο5Ρ6] πας ποῦ πτ]σνεη Ῥοίογθ Α.Ρ. 69. Ασαϊη, 
πο ΤΙΑΥ 5 οργζαϊη]γ οοπο]αάς ἴπαῦ 10 πας ποῦ πτίεη αἴἴεν ἴ]α 

ἀθδίτιοῦίοη οἳ {εταδαίθτη, {ου 16 15 ποῦ Πε] ἐπαῖ Το πγοι]ά Ἠανο 

οπϊε{οᾶ {ο τεοογᾶ 8ο τοπιαχ]καβ]ο α {α]β]ππεπό οἳ οἳσ Ποτά Ῥγο- 
ἀϊοβΙοη5δ. ἨσποῬ Α.Ρ. θ8ὸ---Τ0 Ῥδεοπιθ οἱ Ππιζς, Ῥαῦ ΠΘαΥΕΥ ἔμαπ 

υλ]β πο οαηποῦ 5ο]. 
τῃΠ. Ἠ/λεγεδ ΑΒ ἴο ἴμο ρ]ασθ, ἴμο πεϊἰσηύ οἳ ἑοδίίπιοησ 15 ἵπ 

{ανοιχ οἳ {πο Ῥε]ίεξ ἐ]ιαῦ ἴ]ιο (οβΡρε] τας πτ]σθεη απᾶ ραρΗςᾗεᾶ αἲ 

Ἠοπιθ. Τη ἴμς ΟἸεπιεηί, Ἐπδεβίας, 6γοπθ, ΕΡρίρῃαπΠΙΙΦ α]] αστεθ, 

0ΟἨΥγεοξύοπι Ιπάεθᾶ πιεηθίοης Α]εχαπατία ας ἴμο Ῥ]ασθ οἱ 155 «ΟΠ]- 
ΡοβίῖοἨ, Ῥαῦ Ἠῇ5 βἐαζεππεπό τοσεῖνεΒ ΠΟ οοπΗΥΠΙΔΊΙΟΗ, 45 οἴλεγνήςθ 

16 οοπ]ὰ ποῦ {α1] {ο Ἠαγτο ἆοπε, ἔγοπα απγ ΑΙοχαπάτίηρ π]ζεΣ, 

1. ο ωλοπιέ ἜΤηο ἰπαάϊβοπα] βἰαζοπιοηὸ 15 ἴαῦ 15 ππαβ 

πτιτῦεη ῬτίπιατΙΥ {ου 6εΠ{1165, απᾶ εδρεοϊα]]γ {ου ἴποςο οἱ Ῥοπιο, 

Α τονίαιν οἱ ἴμε (9ο5Ρε] 105ε]{ οοπβτπας {]]ς νίαν. Έοσ 

ἀτῖα {ο ὙαηῖοῬ Α.Ὀ. 527, υΠῖοἩ πας Εοττα]]ψ Ρ]ασθᾶ ππᾶςχ Ἠϊς Ῥτοῖθο- 
οηπ. Έσποο “' {ο Τοπ, ἐς ϱΥτηΏο] οἳ Βὲ Ματ]ς, Ώεοαπιο {πο βαπᾶατᾶ 
οἱ ἴπο Ψεποίαηπ Ῥεραρ]ο. 

1 Τηο πιοβί ἀἰτεοί {εβπιοπΥ ἃ5 {ο ἀαίο 5 ἴλαί οἳ Ίτεπβαβ, π]ο 
β4Υ5 ἴπο «οδρε] πας ἩτΙζΕη μετὰ τὴν τούτων (5οἳ]. τοῦ Πέτρου κ. τοῦ 
Παύλου) ἔξοδον, 11επ. 1. 1, Ρ. 114. 

3 Βίουν Ία5 οοπ]οσίατοᾶ ἴπαί ού Ματ]ς πτοίθ αἲ ΑπίΙοοἩ. ΕῬπαὸ Ἠϊ8 
στοιπᾶ 107 {Η18,  οοπιρατῖδοη οἳ Ματ]ς αν. 21 π(] Αοἲς χι. 20, 15 ποί 8 
βπᾖποῖεπό Ῥα515 {οχ πο {θουγ. 



1ΥΟΡύΟΟΤΙΟΝ. χνΙϊ 

(ἱ) ἀἲἲ γ6εγοιορ {ο ἔ]ιο «Γοιοίδι Ίιαω τς οπιἑίεᾶ, απᾶ οἩ Ἠϊδ οὗ 
ααἰΠονόγ ἴμο Ἐναησο]ἰεύ πηα]κ6ς πο αποδαδίοης ἔγοπι ἴλο Ο1ᾷ 
Τοβίαπαθη!, υπ ἴμο οχοθρίΊοη οἳ {]οβο ΙΠ ὅ]ιθ ορεηῖπσ ΥΘΥΡ6Ρ 

Πγοπι Μα]. 11. 1 απά Τ5αῖαΙι χΙ. 91. 

(Ἡ) Ἠογᾶς απε επρἰαϊιεά ω]ίο] σοι] πιοί Όο υπάεγδίοοᾷ ὃγ 
6οπέῖῖο γεαᾶςγδ: ἉΒοανηργές (11. 11); Ταλιθὰ κούμ (ν. 41); 

Κορβᾶν (ντ. 11); Βαρτιμαῖος (Χ. 46); λεπτὰ δύο, ὅ ἐστιν κοδράν- 

της (κ. 49): ᾿Δββᾶ (πῖν. 96); ᾿Ἐλωῖ, ἐλωῦ λεμὰ σαβαχθανεί 

(ἄν. 94). 
(11)  Αἴἴ σοποαζοφίσαῖ ποζϊῖσο» οξ οαΥ Πογνᾷ ἀεδοεπῦ αγθ οπη]σζες, 

(1ν) «ειωίδι 8αφεθ απᾶ οἴματ Ῥοϊηίςδ, ση νο ἆαινς οπ]γ 

οοιι]ά Ῥο εσροοίεᾶ {ο Ὄο {απηϊ]αχ, ατθ ε]αοϊάαθεά. ΊΤΠιαβ πα 

απο ἴο]ά ὑμαῦ οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγµῇ νίψωνται τὰς χεῖρας 

οὐκ ἐσθίουσι (νΠ. 9); ἴιαῦ ἴο Μοιπίό οἳ ΟΙϊνθβ 15 κατέναντι 
τοῦ ἱεροῦ (ΠΠ. 9); ιαῦ ιο Ῥαββογεν παβ Ι]]εά τῇ πρωτῇ 

ἡμέρᾳ τών ἀζύμων (χῖν. 19): ἴ]ιαῦ ἴ]ιο «Ῥγερατα[ίοη, παρασκευή, 

ναβ “ο ἆαγ Ῥείοτο ἴΠο Ραβρραῦη,) προσάββατον (ΣΥ. 49). 

(π) Ασαϊΐη, Βὺ Ματς 15ο 5ογοτα] Τιαθίη {ΟΥΡ πγἨ]ο]ι ἆο ποῦ 
οσοιχ 1Π {19 οἶμεν (1ο8ρε]Β, 45 σπεκουλάτορα (γΙ. 27); ξεστῶν 

(σ, 4); κοδράντης (κ. 49); τὸ ἱκανὸν ποιῆσαιξ-αβδίασθτε (αγ. 
16); κεντυρίων (αν. 99, 44, 40)3. 

ν. πι ω]αί απφμαφοξδ ΑΦ ο ἴΠο ]αησιασο ἴπ πΠ]οὮ πο 
(.ο8Ρε1 πα8 ντ] τίεη, ἴλατο ΠεγΥοτ Ἠαβδ Ῥεεη αΠΥ τεβδοπαΡρ]ο ἀοιρύ 

ἴπαῦ 15 πα πτισρεη ἵπ ἄτοθεκ. Τῆο Ἡγροϊμερῖβ οἳ α Παδη οτ- 
σἶπα]” τοβῖς οη πο ςαβιοῖεπῦ {οππάαδίοη. Α ρογήοη οξ α 5αρροβδθά 

ογ]σίηα] απύοσταρ] οἱ ἴμο Ἐναησε]εῦ ἶ5 εἩεππη ἵπ ἴῃο ΤήὈταχγ οἳ 
οί Ματς» αὐ ὙεπῖοἙ, Ὀαῦ 165 Ὠαςδ Ῥθεπ αβοεγύαἰπθᾶ ὕο ο ποταΙΥ 

Ρατῦ οἳ απ αποϊεηῦ Τοπ ΜΑ. οἳ ἴμο Έοαν «9ο5ΡρεΙβ, αποΐῃοτ {ας- 
πιθηῦ οἳ ΠΠΙΟἩ οχἰςῦς αἲ Ῥνασιε, απᾶ σας {οτππετ]γ Ρτοβοιγεᾶ αὖ 

Αααεῖα. 1 ἴπο Ἐναησε]ϊδὲ Ἰαςά ντ] σθεη ἵπ Παπ, ἴ]ιο ]αησιαςθ 

1 Τμαῦ 1η Ματ] αν. 28 18 Ιπ{εγρο]αί{εᾶ. 
3 Τη τεπιαχκαβ]θ Ιηβετίίοη οἱ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ἵη χὶ. 17 απᾶ {πο 

οπβεῖοη οἳ ἴπθ Ππηϊίαίοης οἱ {ιο πηΙββΙοπ οἳ ἴμο Αροβί]ες ἵπ Μα(ή. Χ. 
316 8159 ἄοδεινίηρ οἳ αἰζοπ{Ιοη. 

ὃ Ἔπτο Βγτίαο Υεγβίοης οοπί{αΙπ Αα, πιαχσῖπα] ποῖο {παῦ Ἰζαγ]ε ργεασ]ιεᾶ 
αἱ Ῥοπιε ἵπ Τιαΐπ, θπᾶ ἴοαι ΜΒΡΒ. (Οαεη{. κ.---χΙΠ.) αρραπά α ποίος, τὸ 

κατὰ µάρκ. εὐαγ. ἐγράφη ῥωμαϊστὶ ἐν ῥώμῃ μετὰ ἔτη ιβ τῆς ἀναλήψεως 
τοῦ κυρίου. 



ΧνΙ 1ΥΤΠΟΡΟΟΤΙΟΠ}. 

ο α Ίαγσο απἆ Ιπογεαρίησ Ῥοάγ οἱ ΟΗτΙ5Μ8ΠΡ, 15 {5 απαοοουπ{αΡ]θ 

λιαξ πο αποϊοπῦ απίλου ςἹου]ά Ώανο τπεηβίοηϱᾶ {ο {ιοῦ. ΄ 
νι. Όπ αποϊμον Ρροϊηῦ πα ὑερίίπιοπγ οἱ ιο οατ]γ ΟΠατοὮ 18 

αἶδο απαπίπιοις, νἰσ. ἰλαῦ ἴμο Ἐναηρε]ϊδῦ οοπιρο5θἆ Ἠ15 (οβρο[ἱ 
ππάθΥ ο 67ο απἆ ἀτεοῦίοι οἱ Βὺ Ῥεΐεγ. Α8 ἴο ἴΠίδ {αοῦ ἴμο 
πιοτάς οἳ ᾖοἨη ἴπο Ῥτεδργίαυ, ααοϊνεᾶ Ὦσ Ῥαρίαβ], το εχρ]οῖῦ. 

«Ματ]ς,» ντο τεαᾶ, “Ἠανίησ Ῥεοοπηο πο Ἰπύετρτεῦετ οἱ Ῥεΐετ, πτοῦε 

αοοιταῖΐοθΙγ αἲὶ ῑιαῦ Ἡο τοπιεπιρογθά”; Ῥιαῦ ο ἁἀῑά ποῦ [τεσοτᾶ] 
{π οτᾶεν ἐμαῦ πη]ο]ι νγαβ οἶ]οι βαὶά οἳ ἆοπο Ὦγ ΟΗχὶςί. Έοτ Τε 
πθϊζῃογ Ἠθατά ἴ]ιθ Τιοτά που {ο]οπεά Ἠίπα; Ῥαῦ α[τεγπατᾶς, α5 1 

βα1ά, [αὐζασλεά Πήπηδε]{ {ο] Ῥεΐετ, πο αδεά ἴο {ταπιθ Ἠ15 νεαοβῖης 
«3ο πιεοῦ ἴπο γγαπῖς οἱ Ἠϊ5 Ἠθαγετς, Ῥαΐῦ ποῦ α5 πια]ῖησ α οοππεοῦεᾶ 

ηατα νο οἳ ἴμο Τιονᾷ ἀἴδοοιτςος. Ἠετε 1ν ἶδ ἀἰδαποῦψγ αδ- 

ποτιοά αι ὺὸ Ῥεΐετα ἴεαομίησ πας ἴμο Ὀαδίβ οἳ ἴπο Βθοοπά 
(.οβΡε]. . 

νπ. Ἐαια]]γ ἀεβπῖζο 18 ἴ]α ος ποπγ ος ]αΐεγ πϊθετς. Της 

αδήπ Ματίτ (Α.Ρ. 100---120) αποὐες ἤοπι ἴμο Ῥτεδεπύ (,οερε] 

απάσχ ἴ]ο Ιί]ο οἱ ἴμο Μεπιοῖτβ οἳ Ῥεΐειδ.» Ίτεπαας (α.Ρ. 17τ--- 

909) αββετίς ἰ]ιαῦ α[νοτ ἴ]ο ἆθοθαξδο οἱ ἴπεςο (Ῥεῦεγ απἆ Ῥαι]), 

Ματς, πο ἀῑξοῖρ]ε απἆ Ιπίετρτείετ οἳ Ῥεΐετ, Ἠπηβε]ξ αἶξο Ἠαπάςθά 
ἄοπη {ο 5 1η πτ]δίης Πο ἐλήησς νΥΠΙοἩ πνθτο Ῥγεασηεᾶ Ὦγ Ῥεΐετ". 

Οτίσεη (Α.Ρ. 186-- 254) 5αὖ5 ΒΜ]] πιοτο εχκργεςς]γ ἴλαῦ “Μαν]ς 
τηαζθ Ἠ15 (.9βΡε1] α5 Ῥοΐῦετ σαϊάεά Ππαδ ΟἸἰεπιεπύ οἳ Αἰαχαπάτία 

1 Ἐππερῖας Ἡ. Ε. Π1. 89: Ῥοπίμ Πεῖῖ. δασγ. Ἱ. 195 Β. Μάρκος μὲν 
ἑρμηνευτὴς Ἠέτρου γενόμενος, ὅσα ἐμνημόνευσεν, ἀκριβῶς ἔγραψεν, οὗ 
μέντοι τάξει τὰ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἢ λεχθέντα͵ ῆ πραχθέντα. Οὔτε γὰρ 
ἤκουσε τοῦ ὗ Κυρίου, οὔτε παρηκολούθησεν αὐτῷ: ὕστερον δὲ, ὡς ἔφην, Πέτρῳ, 
ὃς πρὸς τὰς χρείας ἐποιεῖτο τὰς διδασκαλία», ἀλλ οὐχ ὥσπερ σύνταξιν τῶν 
κυριακῶν ποιούµενος λόγω», ὥστε οὐδέν ἥμαρτε Μάρκος, οὕτως ἔνια γράψας 
ὡς ἀπεμνημόνευσεν. Ἑνὸς γὰρ ἐποιήσατο προνοίαν, τοῦ μηδὲν ὧν ἤκουσε 
παραλιπεῖν, ἤ ψεύσασθαί τι ἐν αὐτοῖ. Όοπαρ. Ἠϊεί. Ἔσο. ν. 8. 

3 ΟΣ ναί "Ἠο (Εείε) πιεπβῖοπθᾶ ”” (ἐμνημόνευσεν). ΤἨ9 ποτᾶ 15 απι- 
Ρίσποτας απᾶ πιαΥ Ἠαβτο εἴίμετ οἳ {Ἠθδθ ΠιθαπῖηρΒ. 96ο Ἰοβίσοῦί5 
Ιπίγοᾶ. ἰο ἴιε ἄοδρεῖ», Ρ. 190, η. 

ὃ πετ Ματίῳτ, Ρίαϊ. ο. 106. 
4 Ίτεῃ. ο, Ηαγ. π πι 1 Μάρκος ὁ µαθητὴς καὶ ἑρμηνευτὴς Πέτρου, 

καὶ αὐτὸς τὰ ὑπὸ Πέτρου κηρυσσόµενοι ἐγγράφως ἡμῖν παραδέδωκε. Τη απΠ- 
οἴποι Ρ]ασθ ο. Ἠσγ. ΠΠ. 10. 6, Ἡθ ο8]115 {πο Ἠταπρε]ςδί {πίεγργες εἰ 5εσ- 
ἑαίογ {-- ἀκόλουθος) Ρεἰτί. 

6 Ἐπαδευῖας Η. Ἡ. νὶ. 26: ὡς Πέτρος ὑφηγήσατο αὐτῷ. ἈΒ69 Οτῖραπ 
Οοπιπι. πι Μαἰἰ. Ἱ. 



ΙΝΥΠΠΟΡΟΟΤΙΟΝ. χὶχ 

(Α.5. 191---909) τηρηῦῖοηβ ας α “ὑταᾶΙῖοη οἱ πο ε]άει5 οἳ {ΟΓΠΊΘΥ 

Οπωο, ἴλαῦ πΠθη Ῥοΐου Ἰαά ριβ]ΠοΙ Ῥτοαομθά ἴπο ποτά ἴπ 

Ἐοπιο, απᾶ ἀθο]αγοᾷ ἴμο Δοβρεἱ Ὦγ Ιηβρίταβίοη, “ἴΠοςο πο πετ 
Ῥγοροηέ, Ῥοΐπο ΠΙαΠΣ, αγσεά Ματίς, 48 οηθ π]ιο Ἠαά {ο11ουγεά Είπα 

{γοπι α ἀῑδίαπὺ πιο απά γοπιθπιρογθά π]αῦ Ὦθ βαἱἀ, 6ο γοοογά 

πιλαξ Ίο βἰαΐεά; απᾶά ἴπαῦ Ἡθ Ἠανίησ πηαάθ Ἠϊ5 (19οβραΙ, ϱατο 15 ἴο 

ἴλοδο πο πιαάο ἴπο τθαιοθςῦ οἳ Ἠήπαὶ.) "Τετύα]ίαη ασαῖη (Α.Ρ. 

190---990) αβῄτπις ἐ]αῦ “ἴλο οβρο] οὗ Ματς ἵ5 πιαϊἰη{αίηαά {ο ο 
ῬοίοιΆ2;” π]ῖ]θ 6γοπιθ (Α.Ρ. 946-- 490) ἴε]]ς α5 ὑπαῦ “δ πα 

οοπιροδεά, Ῥοεΐεγ τε]αίίτπς, απά Ἠο ντ πρ». 

νιπ. ΤΙ 8 {θςΙπιοηΥ οὗ ἴἶιο εατ]γ ΟΠαποἩ Ῥείογο Ἡ5 πε 

ΤΙαΥ οοπο]αᾶθ, ποῦ Ιπάεεά ελαῦ ο πατγα(ϊτε, 85 πο Ἠανο 16 ἵπ ἴμο 

βοοοπἆ (9οβΡε1, πας ιο ΑΡροβίΙθἨ, Ρα 
(α Τ]παῦ ππεη ἴπο Ἐγαπσε]αῦ, αἲίο; 5οραταζίοη οπι Πί5 

τηββῦθγ, απἆθν ἴλμο σαϊάαπορ οἱ ἴλο Ἠο]γ ρϊπζ, οοπιροδεά 

Ἠΐ5 4οβΡε], Ἡθ τορτοάασθᾶ πΙαΠΥ οἳ ἴ]π οτα] οοπιηχαπ]οαΏΙοΠβΒ 

οἱ δὲ Ῥοΐθγ{; 

(0) Τπαῦ {ο ἴ]ιο Ίθθη ΠΙΘΠΙΟΥΥ οἱ ἴμθ ΑΡροβίε, τοσβ]]]πο 508ΠΕΡ 

ἵη ὙγλίοἩ Ἶε Ἠσά οξζοι Ώογπο α Ῥτοπηπεηῦ Ρρασῦ, απᾶ οἳ πγπ]ο] 

Ἡο παβ αΏ 676-Ψ0ΠΘΞΑ, ππθ 01/6 ἴμο σταρΒῖο οο]οπτίης, ἴλμο 

Ῥἰοῦατοβαιθ ἔοπσμθς, ἔἶπο παἰπαύεηθςς οἳ ἀθία, πΠΙοἩ 5 

εέΙηβογργεῦοτ” τουεγοπ{]γ Ρυθβογνες, απά {αμ{α]]σ επβην]πεὰ 

1η ἴ]ιθ ρᾶΡ6Β ο{ Πἱ5 (οβρο]. 

τε. Τη οοπ{ογπαΆγ σσ] ἐ]πῖς νίευν Ἱνο Επᾶ Ῥαβδασος ἵη ού Ματς 
π]ογθ ἴ]ιο ΑΡοβί]θ {5 ερθοία]]γ πποπὐἸοπεᾶ, π]ί]ο ο ἵ5 οπα]σεά 

Ώ} ἴμο οἴπεγ Ἐγαηρο]ςῦδ. Της πο ατο ἴο]ά 
(1) Τυ πας δὲ Ῥεΐος π]ιό {ο]]οινοᾶ αξέου ος Τιοτά ἴπ ἴλλο 1πον- 

Ίπο α{96Υ ἴ]πο πιίταο]ας αὖ Οαρευπα τη (Ματς Ἱ. 96); 

1 Ἐπβος. ἩἨ. Β. τν. 14: Τοῦ Πέτρου δηµοσίᾳ ἐν Ῥώμῃ κηρύξαντος τὸν 
λόγον, καὶ Πνεύματι τὸ εὐαγγέλιον ἐξειπόντος, τοὺς πάροντας πολλοὺς 
ὄντας παρακαλέσαι τὸν Μάρκον ὧὦς ἂν ἀκολουθήσαντα αὐτῷ πόρρωθεν καὶ 
µεμνηµένον τῶν λεχθέντων, ἀναγράψαι τὰ εἰρημένα" ποιήσαντα δὲ τὸ εὐαγ- 
γέλιον, μεταδοῦναι τοῖς δεοµένοις αὐτοῦ. 

3 Πρτα]Παη 4υ. ΠΙατοα. Ἱν. 5: “'Ἠοαί οὗ Ματοαβ ᾳποᾶ οζ]ᾶϊο Ῥοΐα] 
αβτπιαίπς, οπ/πβ 1πίεγρτθος Ματοας.” 

8 «Ἠαβοεβαῦ οσο [Β. Ῥαα]ας] Τήπαπα Ἰπίεγρτείεπι; εἰσαῦ εὔ Ῥ. Ῥείτας 
Ματοσπη, οπ]αβ Ἐγαπρε]ίαπι Ῥοΐτο πατταπ{ο οὐ 11]ο βοτιρεπ{ίθ οοπαροβΙζαπα 
οϱῦ.. ἆᾖθτοπιθ αἆ Ηεαϊὐίαπι, Ἡιρ. ΟΧΧ. 

4 Ῥαρίαξ 5 αποἰεᾶ Ὦγ Ἠπβερίαβ, Η. ΠΒ. τατ. 99. 



πχ ΤΙΝΤΛΟΡΟΠΟΤΙΟΠΙ. 

(8) Τί πα ο π]ο ἆτουι αὐοπίίοη ἴο πε ταρίά πι ζμετίησ ος 
ἴ]πο Βσ-ίχεο (ΜατΚ χι. 21): 

(8) Τί νας Ἠο, π]ιο νηδ]ι ἴμτορ οὔΠετβ οἱ ἴμο ΑΡροβί]ας, αδ]εὰ 

οἳγ Τιοτᾶ α5 Ἠο βαῦ οη ἴμο Μουιπί ο{ Ο]νες τοβρθοῦῖηα ὔιο 
ἀθβαποβίοη οἳ 1 ογαβα]ετη (Ματίς αΙΠ. 8): ὁ ο. (5 Ακόων 

(4) Τὸ να ο Ἠϊπι βρεοία]]γ απιοηπσςῦ ἴ]ο τα. {ο π]ιοτη 

ἴλο απΏσα] ἀϊτεοίθᾶ ἐπαῦ ἴ]ο απποαποεπιεπῦ οἱ ἴμο Ἐδβιγγου- 
Ώοη ΑΠοι]ᾶ Ὦο6 πιαᾶο (Ματς χνι. 7). 

Χ. Απά, οἨη ἴλο οἴῃεςγ Ἠαπᾶ, 16 Ἠαςβ Ῥδοη ἰλοισ]ξ {ας ἴ]ια 

πιοᾷθΒίγ οἳ {πο ΑΡοβί]θ, απχῖοις ο Ῥα55 ογετ πη]αῦ παϊσΏὲ βρεοία]]γ 
τεάοιπᾶ ὕο Ἠ]5 οἵύΏ Ἠοποιτ, Ἠαβ οαιιδαᾶ πο οπιϊβδίοη ο 

(α) Ἠϊδ παπιθ 48 ἴπο Ῥτοπιρύες οἳ ἴμο ᾳπεδΒοη τερρθοβῖησ 

«τηθεαῦς ποῦ ἀεβ]τησ α πα (οοπαρ. Ματ]ς νΗ. 17 νι Μαϊ, 
ο, 18)” 

(0) ΗΒ πα]ίπσ οἩη ἴ]ια 868 (οοπαΡ. Ματ]ς νΙ. 60, 61 πηῖθ]ι Ματ. 

χἰν. 926- 51); 

(ο. πο π]τασ]ο οἳ ἴ]α οοἵηπ 1π ἴΠο ΠΑ11 πιοιῦἩ (οοπηρ. Ματ]ς 

ἵπ. 35 ελ Μαθῦ, αν. 94-97): 
(ὄ) Ηίς ἀεξισηπαίίοη ας ἴ]ια Ἠοο]ς, οη πγΠπῖοἩ λα ΟἨτο] βΠοι]ά 

Ῥο ΡαΏ]6 (οοπαρ. Ματ]ς νι. 99, 90 ππῖἩ Μαΐί, πνἰ. 1Τ---19)/ 
(ο. Ἠὶς Ῥεῖηπσ βεπὸ πηζἩ αποϊμεσ ΑγΡοβΏΙθ {ο πια]κ τοαᾶΥ ἴ]α 

Ῥαββογοτ (οοπαρ. Ματ]ς χῖν. 18 πθ]ι Τμήςα χχὶ. 8): ἰ «ες 
(48) Το {αοῦ Ενας 18 να {ου Λύππι οδροοία]]γ ἐῑναῦ-οιχ Τιονᾶ 

Ῥταγαᾶ πα Ἠϊς {αι πηϊσαῖ ποῦ «αζετ]γ {1 (Ίπικο ασ. 

91, 59). 

ΟΠΑΡΤΕΗΒ, Τ11. 

ΟΠΑΕΑΟΤΕΠΙΡΤΙΟΡ ΟΕ ΤΗΕ ἄ0βΡΕΙ, 

ι. ΕΠΟΝ ἴμο πια, απᾶ Ῥ]αος, οἳ 155 οοπΙροβΙΦΙΟΠ 16 ΠΟΥ Ρᾶ55 

Οη {ο πο σφεπογαῖ ολαγασίεγὶδίῖος οἳ ἴπο (ἄοβΡε]. 

Ἡ. Όπο ρεοα]ατΙίγ αἰτῖκες ας ἴπα πιοπιεηξ πε ορεΏ 1, ἴμο 

8Ώδθπορ οἱ ΑΠ ϱεπεα]οσΥ οἱ οι Ἰονά. ΊΤΠϊ8 18 ἴμο Ἰκογ {ο πιο] 
ὑμαῦ {ο]οπ5. Τὸ 15 ποῦ ἴΠο ἀθδῖση οἱ ο Ἐναηπσε]αί, Ἰ]κα δὲ 

Ματίπονν (1. 1), {ο Ῥτεδεπύ οἳτ Τιονὰ {ο 8 α5 ἴ]πα ΜΠερδία]ι, έλα 801. 



ΙΥΤΠΟΡΟΟΤΙΟΥ. χχί 

ο «ανά απά 4ὐγα]απι, ο, 1κε δῦ Ππ]κο (11. ὀ8), 45 Όλο Ὁτί- 

νογφα] ἨΏδάσθπιου, έἐλο δοπι οί 4ἄαπι, το]νίο] Ίδαδ έλᾖο 9οπι ο) ἀοα. 

ΙΠ. Ἠίςδ ἀοξίση 15 ἴο Ῥτοβεπύ ἨΗίπ {ο πδ α5 {λαο ὑποαγπαίο 

οοπιάεγ-ωοτ/ὔιφ Φοπι οἱ ἄοᾶ, ζἴυῖπφ απιᾷ αοἰῦιφ απιοπιςέ πιο, πιά 
{ο ρουτίγαγ ἨΗίπα ἵπ ἴμο Π11ΠθβΒ οἱ Η15 Ηνίης 6ΠοΓσΥ1. 

τν. Τ]ο Ππιϊςβ Ιπάθαοᾶ απἆ σοπετα] οματασῦετ οἱ ιο «ποτ]ς αὖθ 

ΏΟΥΊΘΤΘ Ώποτθ «ὐηκίησ]Ιγ ἀεβδοτιρεά Ό]πατ ἵπ ἴο πονάς οἱ ἴμο 

Ἐναπσοα]Ιςύς οπΏ στοαῦ ἴθασ]ιαυ ἵη Αοῖδ χ. 96-- 42, πΊθη 11ο αἆ- 
ἀτοβξδοά Ἠϊπιδα]Ε ο Οοτπθ]Ιας. Οοπιπιοποῖης γη ῦΗ ἴῃΠο Ῥαρίίδτα ος 

1ο]π απά Ἠΐ5 αηποιποσπιοπῦ οἱ ἴ]πο οοπιῖησ οί Οπο ΜΙσΗίΙον ἴπαπ 

ἨΙπιβε]{ (Αοΐμ κ. ἃΤ; Ματς 1. 7), Πο Τε]]5 α5 Που, αὐ Η15 Ῥαρίίσπι, 

ὤοᾶ αποὐιέεώ «ἴοδις οἱ Δαεατοίι ωί {ο ΠοἰΥ «λοδί απ ωή 

οιυο» (Αοἳς κ. 98), απᾶ Που αἴτοτ ΗΒ ἰοπιρίαϊοη Ἠο « ωσπί 
αθοωιέ ἀοῦπφ φοοᾶ, Ῥτονίησ ἨΙπηβε]! Τιοτά ογετ πΊαη απά παϊπτο, 
απά “Λοαζῦιφ αἴξ ἐλαί 1ωογο ορΏγοβδεᾶ οἱ ία αευιῖ; Πογ 4ο ωαδ 

ο], Πίπι” (Λοίς κ. 98). 

ν. μεσο παρ πιατ]ς οαῦ αἱβο Πο Ἰπος οἱ πο (οβροα]. ΊΤπ 
Κοερίης ἴο Ί]επα, ἨοΊΕΥθΥ, ἴΠο Ἐναπροα]βῦ ἆοαεβ ποῦ ΠΙΘΙΘΙΥ ο1το- 
π]ο]θ θαο] Ιποϊἰάεηῦ, Ῥαῦ « βαττοιπᾶς λατπι πηἩ αἱ ἴμο οἴτοιτῃ- 

5ίαποςς ἴλαῦ πηαάε ἴ]ιαπι Ἱπηρτοβείνθ ῦο πο Ῥγβίαπάοτς” απᾶ 

οοπβύταίης αβ 0ο {6ο οι ἄεερ αι Ιπιρτθβδίοη πα8. ΤΠαβ πθ 

ποῖῖσθ 
(α) Ίτπ 1. 99, 27, ΠΠ. 19, νΙ. 9, ού ποτά απᾶ αοὐῖοη5δ οἳ ος 

Τιοτᾶ οα]]οᾷ {οτῦἩ αωο απ ωοπᾶογ Ίτοπι πο οτοπάς ἰλμαῦ 

Ῥε]ιο]ᾶ ἔποαπη ; 

(ϐ) Τη 1ν. 41, νἰ. 61, κ. 924, 26, 99, Ἠοῦν ἴλο Β4Π1θ {εε]Πησς ὙγεΓθ 

εγο]κεᾶ ἵπ {λο Π)ἰρορία» ; 
(ὁ ἵα 1, 10, Υ. 91, 91, νΙ. 98, νΏ. 1, Ἠοιπ ἴμο πια] ύαᾷος 

{ἠγοπιφοᾶ απᾶ ᾖγοδδοᾷ αροηπ Ἠϊπα 5ο ἴΠαῦ {λογο αδ δσαγος 
γΟΟΠΙ {ο δίαπᾶ οἨ δἳύ (1. 9, 11. 99, ἵν. 1), οἳ ζοΐδωγο Θυθηι {ο 
οαΐ (11. 90, ν. 91): 

(ὄ) Ίωπ νι. 6θ, οι ἴο ἀϊδεαδεά ππετο Ῥτοισ]Ώῦ ἴο Ηῖτη 1η 

ΏΊΤΩΡΟΤΑ, απᾶ ]νέ]ογβοευε) 1ο οπίεγεῶ, ἐπίο υἴζζαφαδ ο. οἴξῖα», 

οἨ οοωπέγη, {]ιογ ζατᾷ έλα ἰοῖς ἔτι έλο ύγοοίς, απ δεδοιισλέ ΕΠῦπι 

1 Ὑγαείοοίία Τπίγοᾶιοαίίοπ, ϱ. 961. 
1 Κιιο’» Ρἰυϊίσαϊ 6ψεἰορωάῖα, ππ. Ῥ. Τ1, 8τᾶ εζ1βίοἩ, 



κχη 1ΝΤΠΟΡΟΟΤΤΟΟΥ. 

ἔλιαέ ἐλιεγ οἱρ)ιέ {οιο],  ἅ ωεγο ὃωέ έο Ὀογάογ ο) ΙΠί φατ- 
πιοπέ; απ αδ πιαπγ αἱ ἑομσ]λεά «Ἠύπ ω6γο πιαᾶο ϱεγ/εαῖη 
τολοῖε; οοταΡ. 1. 98, 54, ΠΠ. 10. 

(ο. Τη]. 25--26, 11. 11, Το ἴμο ππο]εαπ βΡΙΤΙΙ πο ΒΟΟΠΘΓ 
βαν Ἠίτη ἴΠαη 01εγ {611 ἆοππ Ῥοίοτο Ἠϊπα σγύπᾳ ο] α ζοιαᾶ 
νοΐσε, Του αγί ἴλο 5οηι ο ἆοα. 

νι. Ῥαῇ0 πῃ]]ο ἴ]ιο Ἐναπσε[ϊςί ἴπις Ῥτίησς ουῦ ἴ]ιο ἀῑνίπε Ῥοψγεγ 

οἳ Ἠίπι, Ἡ/Πο πα ἴπο «Τήοη οἳ {πο ἰπῖρο οἱ ;αάαΗ, Ἡε αἶδο 
1ην1665 οι αὐθοπίΙοη ἴπ α 5ρεοῖα] ΠΙΏΠΘΣΥ ο Η18 Άπια Ίε-- 
δοπαζὕη. ἜΤπαΒ Ίο 0ε]]β 18 ου οἳτ Τιοτά 

(α) Οοα]ά σ’τευο (νΠ. 94, νΏΠ. 19), οοπ]ᾶ ἴουο (κ. 921), οοα]ά 

7εεῖ ρίζ (1. 94), οοι]ᾶ αροπιᾶογ (νἹ. ϐ), οοι]ά Ὦο πιονεά τη 

τ]σμῦθοιβ απᾷογ απᾶ ὑπαἰφπαίίοπ (ΠΠ. ὅ, ν ΠΠ. 19, 95, κ. 14); 

(0)  Οοα]ά ο βεηβῖρ]θ οἳ Ἠπππαπ Ιπβτπι]θς, οοι]ᾷ ᾖωπφεγ (κἰ. 

19), οοα]ᾶ ἀεβίτο γεδέ (νΙ. 91), οοι]ά εἴεερ (1ν. 98). 

νπ. Ασαΐη, ἵο ἵν ου Ματς, π]ιο αἶοηπο ἀθβοτίρες, οη 5εγετα] 

Ο6Ο8ΒΙΟΠΕ, ἴμο ΥετΥ ῬοβίὔΙοη, ῃπο ΥετΥ δε5ύατο, {Πο γαιγ ποτάβ 

οἱ Πῖς Ὠϊνίπο Μαξίεγ :--- 

(ἱ) ΈΤ]ιβ πο ατο Ῥιάάςη 6ο ποῖῖοθ 

(α) ἩἨοιπ Ἡε ᾖοοῤεᾷ γοιπᾶ νι οοπιρτεΏεηβίνο σαζθ προηπ Ηί5 
Ἠααγετς (ΠΠ. ὅ, 94), προη ἴ]ιθ ΊΟΠΙΕΙ νη Ἡ ἴμο ἶβδαο οἱ Ῥ]ουά 

(ν. 99), αροη ΗΙ5 Τ]δοῖρ]θς (κ. 25), αροη ἴ]ιθ Βεθηθ οἱ ποῖδγ 
Ῥαγίης απά εε]]]τῃς ἵπ πο Τεπιρ]ο (αἰ, 11); 

(0) Ἠον Ἠο {οοᾷ ζΜτο οἰν]άγοπ ἐπίο Πίς αγπηβ, Ιαἱᾶ ΙΠὺ Παπᾶς 
ροπι ἔλοπυ απᾶ Ῥ]εεδεά ἴλεπι (κ. 96, κ. 16); Ἠοπ Ἠο {ποά 

γοιμιά ἵπ ἨοΙγ 8Ώσετ Το τερα]κο ού Ῥεΐετ (νΠ. 98); Ἠοπ Ἡο 
Ίροπί Όε[ογο ἨΙ5 ΑΡοΡβί]ε5 οἨη ἴμο παγ {οπατάς «9 εταδα]επι (Σ. 
99); Ἠοπ Ἡο δαέ ἆἄοιυι απᾶ οαζ]εά λε Τπωεῖυε ίο ΙΠὖπιυ νο Ἱπ- 

βἰτιοῦ {θπῃ 1Π α Ίθβδοη οἱ Ἠυποϊ1ςγ (1π. 96); 

(1)  Ασαΐπ πο 86ΕΠ1 ὔο Ἠθατ (α) ἴ]ο τετ Απταπιαῖο ποτάς ἴλΠαῦ 
{61 ἔτοπι Ἠ[β ἨΡΒ, Βοανηργές (11. 11): Ταλιθὰ κούμ (ν. 41): 
Κορβάν (τῇ. 11); Ἐφφαθά (νΠ. 94); ᾿Αββᾶ (αὶν. 96); απᾶ (6) 
ἴῃπο βἰσῃς π]]ο] πο βἱραῦ οἳ Ἠππιαπ πηῖδοτγ ἆταυν {ογῦ]ι ἔγοτα 
Ἠ1β οοπιραςε]οπαΐἴθ Ἠοατῖ (νΗ. 94, ΥΠ. 19). 



1ΥΤπΟΡύΟΤ/ΙΟΝ. ΧΧΙΙ 

ντῃ. Τῃπ Κοορίπς ντι ἐπ]ς ταῖς, δὲ Ματ] οαχο[α] {ο γεοονά 
πϊπιιῦο ρανοι]ατβ οἳ Ώ6γδοπ, πνωπιῦο», ἐἴπια, απιά ᾖρίασε, Ὑνῖο]ι 

αἲο απποῦῖοθᾶ ὮΥ ἴπο οἴμει ἘγαπρεΙβίς1: 

(α) ΆΌεγεοπ; Ἱ. 99, “ἜΤπεγ επετοᾶ Ιπίο πο Ἠοιδο οἳ Φὔποι 

απά Απάγεω ωτᾖ «απιες απ ο]; 1. 96, ήπιο απιὰ 

ἴἨθΥγ έλαέ 6γε δι Πίπι {οΠοπεᾶ α[ῦει Ἠϊπι 3 1Π. 6,“ ἴμο 

Ῥματίδθες ᾖοοῖς οοιηΏςο] ον ένο ΠΗεγοάίαπα ; ΠΠ. 395, «ιο 

Φογ1ρθ5 υ]]ο σαπιε ἆοτυπι [γοπυ «Ἰογιδαίοπι φαϊᾶ ,” κ, 11, 

«Ἠο ποπῦ οαῦ απο Ῥεύπαπγ τί {ια Τωείυο;” κὶ.21, “ Βείσν 

σαζζύιφ έο γεπιεπιόγαπισο, Βαϊὔι απύο Ητα 3 κΠΙ. δ, ' Βείε αγά 

«απιθ απ οἹο]ι απἆ Απιάγεω αξ]κεά Ἠϊπα Ῥτϊναἴε]γ ;”. χὶν. 65, 

«(ιο δογναπές ἀῑὰ 5ἰτῖ]κο Ἠϊπα νηθ]ι ἴμο ραίπης οἱ {μαίν Παπά»; 

χν. 91, “«ΒΙπιοῦ, α (ηγοπίαπ...ἴλο Γαΐλᾖο» οἱ Αἴεπαπᾶεν απιά 

Ίωγις;” αν. Ἱ, “ο ους παγ, "οι Ἠϊβ ἀδοίρ]ες απά 

Ρείογ.” κ 

(0) Δωπιρεν; ν. 18, “ἴΠι6γ πετο αδοωέ ἔωο {λοιδαπᾶ ; νΙ. 7, 

«Ἠο Ῥεσαπ ἴο βεπὰ ἴἔπεπα {οτῖἩ, έρο απ ἔτο ; ” νι. 40, “Ἱιογ 

παῦ ἆοππ Ίῃπ ΤαΠΙΑ, ὂγ /πιάγεᾶ» απ ὃψ Πίες; κὶν. 90, 
«Ῥείοτο ἴμο οοοῖς οτού ἔτσα, ἴλοια εΠα]ύ ἀεπγ πιο {γέσι” 

(ὁ Πύπο: 1. 36, “ἶπ ει πιοτηϊης...α Φγεαέ Ἰομτ[ο δε/ογο ἄαι ;' 
Ἡ. 1, ««αξτεν 5οπιο ἄαις; 3 ἵν. 36, “πο Β8πηο ἄαγ, Λο ια 

6υεΊι Ίρα5 ο0Πιος” γἱ. 9, «πΠει {Λο σαδύαίλ-άαγ δα σοπιος” 
χὶ. 11, “απᾶ ποῖν ἔᾖε ευεπέίᾶο 10αδ σοπιο»”. κ. 19, «πε 6ὔστι 

τ0α8 ο0πιε;” αν. 3925, “απᾶ 16 πας λαο ἐἑλωίγᾶ Λουγ; πγνι. 9, 

φογή εατγ ἴπ {λο πιο πι], {ο Πγεί αγ οἱ {λα ωθοῇο) 

(ὤ) Βασ: Ἡ. 19, “Ἡο πεηπῦ {οτίἩ ασαῖη ὂγ {λο 5οα-θίᾶο »” 

ΠΠ. Τ, “ζεδας νη]ιάτον Ἠἰτηδε]{ {ο έλα δεα; ” Ἱν. 1; “Ἠο Ῥεσαη 
αδαΐΏ ἴο ἴεαο]ι ὂή {ο 5εα-δίάε; γ. 90, “Ἠε Ῥεσαπ ἴο ραβΗδΗ 

πι Πεοαροζίς; ” νἩ. 91, “ ἴἨτοισῃ 1ο παάςῦ οἱ ἴλο εοαςί» ο 
εσαρμοίζὑ;ὸ κ. 41, “ απά ὧἆεβαβ παῦ ου6 αφαϊπαί ἐᾖε έγοα- 

δή)” κ. ὃ, “«Ἠε 5αῦ προ ἴμο Μουπέ οἳ 011ναΒ, ουϱ’ αθαἰποί 
ο Τεπιρία,” κἰν. 68, “ απᾶ Ὦο πγεηῦ ομέ {πίο {ο ρογοῦ;” αγ. 
99, 6απᾶ πΊθη ἴμο ορηἑατίοη, γ]]ο]ι δέοοᾶ ου9) αφαύπδέ Πύπ ;” 

αγἰ, ὅ, “ἴ16γ βαπγ α 7ουησ τηαΏ αἰθθίῃσ ον {ο σέ 5ἱᾷε.» 

1 Ῥοχ Βύ Ματ] δε οἱ ἀἰπαιπα[άνεβ, 5οθ ποίθ ΟΠ οἶαρ. Υ. 98. 



Χχ]ν ΙΝΤΠΟΡύΟΟΤΙΟΝ. 

τχ. Τ]ϊ5 παΙπιαῦεΠΘΒΣ απά ρανΠοα]ατΙῦγ οἳ οΏβοτνα[ίοι αγο Τ6- 
Ποοίἰοᾷ Τη ἴμο ]απσαασο απᾶ 5ἴγ]ο οἳ ἴμο Ἐγαησο]ίςῦ : .. 

(1) Ἠῖβ ρηγαδες οἱ ἐγαπδήΐοπ α1θ ἴειεο απ ΗἨνε]γ: εφ. «4πιᾶ 
οίγαἰσλέυαγ” οοσατ8 αροιῖ 27 της ἵη Ἠῖ5 οβΡε]. 

(9) ο {πεαπεπῖΙγ Ργείετς ο Άγεδεπέ ἵο ἴο Ἠϊδοτῖο ὕθηςο : 
1. 40, «ν]ιογο οοπιοίῇι ει Ίεραν νο Ἠϊπα : Ἱ, 44, “ απά σαι απῦο 

Πίτα: 1, ὃ, « Τπ6Υ οοπιο απίο Ἠίπα, Ρηϊηρίης οπθ βίος οἳ ἴμο 

Ρα1ςγ:3 Ἡ, 10, “ Ἠο φαί] ο Όἶπο αἶε]ς οἳ ἴπο ραἱςδγ:” Π. 17, 

«που Ἴθδας Ἰιοατά 15, Ἠο σαΐέ]ι απῦο ἔμεπη :3 αὶ. 1, “ Απά 

πηθη ἴΠογ οαπ1θ π]σ] {ο {εγΙδα]εΠ]...Ἠο δοπαεί Γουέιν Όντο 

οἱ Ἠϊς ἀῑδοῖριος:” αὶν. 45, “ΙπιπιθβιαζεΙσ, π]ῖ]ο Ἠο τεῖ 

βΡα]κα, οπιοίἠ ἆαάας;” χὶν. 66, “!ἴ]ιετο σοπιοί] οπθ οἳ Ό]ε 

τηθ]άς οἱ ἴ]ιε Ἠϊσ]ι ρτ]εςῦ.» 

(9) ο ο{ἵεη 1ος α ὤἶγεσί Ιη5ίεαά οἳ απ΄ ὑιάζγοσί οΥπι οἱ ετ- 

γοδείοπις Ἰν. 99, “Ἠο κφαϊά απῇῦο ἴ]ο 5θα, εασε, ὃο οὐ, 

γ. δ, “΄Ἠε βα]ᾶ, σοπιο οµέ οἵ ἐλε πιαπ, ἴποι ππο]εαπ βρϊῦ ; 
ν. 9, “Ἠο αξκεὰ Ἠΐτα, Ἠγλαί τς {]γ παπιεξ” ν. 19, “ ιο ἀετῖ]β 
Ῥοδοιισμίό Πίτα, βαγῖησ, Φοπά 1ι5 1Πῖο Όλο 5νήπθ ;”. τσ]. 25, “Ἡθ 

ΒΥάΤΘ πη{ο Ἠθς, Ἠ/λαίδοευεν έλου αλα α»ᾗΏ οἱ ππο, ἶ ωπῖ σῖνο 

ἅ {μου νἹ. 81, “ἨἩο ραὶᾷ απίο ΌἨεπα, (οπιο Ίο γοιγεεζυθδ 
αρατί; 3 ἀπ. 325, “΄Ἠο τερα]κεᾶ ἴπο {οἱ αρῖτῖό, βαγίπσ απῦο 
Ἠήτη, Γιου ἀωππῦ αιἆ ἄεαί ερῦέ, 1 οἸἶαγφε ο. πας ας 

ποηῦ Ἠϊπη, εαγίπςσ, Τ16γ ωϊ[ῖ γουογοτιοο ΠΠ! 50η. 

(4) Ἐοτ ἴμο Ρα] οἱ επιρηαδίς Ἡθ γεροαίδ αθ]ναί ο ιαδ δαϊᾶ, απᾶὰ 

οοαρ]ε5 ὑοσεῦλετ ποτᾶς ος ῬΗταβθς οἱ ΑΙπηῖ]ατ Ιπιροτί "ο 

Ἠεϊσ]ῃίεη απἆ ἀἆεβπο Πϊ5πηθαπῖπς; 1. 45, “ Ῥαΐ Ἡο πεηῦ οαῦ απᾶ 

Ῥοσαπ ο ριθζδι ἴέ πµοῇ, απᾶ {ο ὀζαξε αὐγοαά ἴπο πιαῖίαυ :” 

11. 26, ““Ἠο οαηποῦ σίαπᾶ, Ῥαῦ Λαίᾖι απι ει; ” Ἱν. 8, “λαῦ 6ρταπς 

τρ απά ἔπογεαδεά ; απᾶ ὀγουφλί Γον; ” Ἱν. 95, 94, “απᾶ τοῦ] 
πιαπ μοι Παγαδίε δφαβο Πε απῖο ἴπετι...Ῥαῦ απίλοιωί α 
Φαγαῦῖο δραᾗε 19 πιοί απῖο ἴπετα ;” ν. 28, “ ὑιαῦ 5Ἠο τηαγ Ῥθ 

ἠοαῖεᾶ, απᾶ 5/9 σ]ια[ῖ ζῖνε ; 3 νι. 95, “"Επᾶ 5ο οαπηε Ίη σίγαἰφᾖί- 
αγ ο] ᾖασίο; ” νΠ. 91, “γοπο τω, οί οὗ έε Λεαγί οἳ 
ΠΊΘΩ: ν]Π. 16, “έλα ἔραυεπ οἱ πο Ῥ]ατίςδεῬϐ, απά {Λο ἴεαυεπ οἳ 
Ἠετος ;” κὶν. 68, “7 ᾖπου πο, πεἰίλεγ απάετείαπιά ἶ π]Ώαῦ 

Όπου βαγεςί1. 

1 Τί 16 τοπιαγκαδ]α ἴ]ιαῦ {Πθτο 81ο 5οπιθ ἱπο]άρπίς πηῖοι δὲ Ματ]ς 



ΙΥΤΠΛΟΡΟΟΤΙΟΊΙ. ΧΧΥ 

κ. Το βαπι πρ. “Τη αιρβίαπος απᾶ βὔγ]ο απά ἰπεαζπιοπ{,” 1 
Ἰα5 Ῥθοηυ πα] φαΐ, “ἴλο ἄοβρε] οἳ Β. Ματκ ἵδ οβεηδία]Ιγ α 
ἐταηβοτίρὺ ἔτοπι Ἠ{6. Τ1θ οοαγβο απ ἶβδαο οἳ Γαοῦς απο {π]ασαᾷ 
ΊΏ 16 να πο οἱθατοξῦ οιὔ]πθ. 1 αἲ οὔμοι ατσαπιοηῦς ασαϊηςδῦ 

ἴ]ιο ταγυΠ]ο ογ]βίΏ οἱ ἴ]πο Ἠναπσε]ίο πατγαξίνος Ίπογο πγαπ/ίης, {Πίβ 

γϊνιᾶ απᾶ βἰπιρ]θ γασογᾶ, 5ὔαπαρεά νησι πο παοδὺ ἀῑβλποῦ ΊπιρΥθΡΡ 

οἱ ἱπάθρεπάεπος απᾶ ογἰσίπαΠΏγ, θοῦα]]γ αποοππθοῦθᾷ πΙνα πο 

ΒΥπΙο]ἴβπι οἱ ἴἶιο Ο]ά ὨιερεηραίίοἨ, {οῦα]]γ ἱπάεροπάεπῦ οἳ ἴῑο 
ἄθεροι τθαςοπίησς οἱ πο Ἀθπ, ποι]ά Ὦο βιήΠοἰεηῦ {ο τοβαῖο α 

Όπθουγ 5αΏγενβίνο οἱ αἲ] {α15λ ἵπ Ἠϊδουγ. Τ19 ἀθίαΙ]β π]π]οὮ πποτο 
ογἱσίπα]]ν αἀάνθοββοά {ο ἴπο γνίσοτοις Ιπίοιῆσεποο οἱ ΈῬοπιαη 

ἨΘαΙΘΙ5 αγθ βὔ1]] Ρτοσπαηῦ συ Ιηβίγιοίοη {ου πδ. ΤἩηο {θασβίης, 

πῖο]ι ΄πιοῦ ἴλμεῖν παπῦς) ἵη ἴ]ο Πτεῦ ασο, Επάς α οοιτοβροπάΐης 

Πε]ᾶ {ον 10β αοὐϊοη πουγ 1.3 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΤΥ. 

ΑΝΑΙΣΡΙΡ ΟΕ ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΊ. 

ΤΗΠ {ο]οπίης απηα]γβίς ση] ρἱνο α 6εποτα] 1άθα οἳ ἴμο οοΏβῖγΠο- 

Ποπ οἳ οὺ Ματ]ός οβΡε! :-- 

Ῥληπ Τ. 

1. Τ19 ῬτοραταΏΙοι :---ᾱ. 1---15. 

(α) ΤΠο Ῥαρβρπι απᾶ Ῥτοπολῖηρ οἳ 1οἩἨ..,...ῖ. 1---θ. 
(6) Τπο ῬΒαρίρπι οἳ άθβΠΒ .. νο νο «ο «95222005... 1, 9-11. 
Ὁ) παρ ποπριοασΠ ο. ος  ττσνοςτα νο στα.» 1. 12-19, 

0,βοσνο ἵπ [Πῖ5 5θοὔίοη (1) έλε οοπιοϊδεἸιοδ» οἵ ἐλο [πίγοκιιοίοπι ; 
(1). έλα αὔκφεπσε οἱ απῃ/ Φφοποαῖοφγ οἱ ο ονά, (1) ἐμε ([ῇγδέ 19ο 

απᾶ Β. Τιακο Ίατο ἵπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ, απᾶ ΠΠΙοἩ 31ο ποῦ Γοαπᾶ ἵπ Β. 
Μα(ίΠου;; (α) ἴ]ιε Ὠεπιοπίας (οπαρ. 1. 28---21: Τμ ῖν. 95-01): (0) {πιο 
{οι”πσ {ιγοιιθ]ι ἄαλῖῖοε (1. 9δ-- 99: Ία]ο 1ν. 42---44): (9) ἴιε Ργαγεγ οἱ 
ἴλιο Ὠοπιοπίας (τ. 18: Πα]κο νη]. 98); (ἆ) ἴ]ιο εοπιρἰαῦπὲ οἱ ιο Αγοδίῖο 
Ίο πι αθαἴπεί οπο ἐ]ιαί οαδὲ οιέ ἀεπιοπο (1Σ. 98: 1Τμακαῖς. 49): ἴ]ιο ποπλεΠ 
Ῥχϊηρίης βρίοθε {ο {πο βερπ]οἨτθ (ατΙ. 1: Τα] κχὶν. 1). Α παίατα] απά 
αἄθεαιαίο εκρ]απαίῖοη οἱ 15 15 {ο Ὀο Γοππᾶ ἵπ ἴπε ζαοῦ ύμαί ἴῆιθ ὕνγο 
Ἐναπσε]]βίβ γγοτο αὖ οπο Ῥοτῖοᾶ οἳ {ἐλαῖτ Ί1γες Ὀτουρ]ιή ἵπ οοπίαοῦ σηζ]ι 
οαοἩ οἴτιετ (60ο1. 1τ. 10, 14: Ῥημί]επι. 94). | 

1 Ὑγερίοοί()5 “' Πιτοᾶποίίοπ,’ Ῥ. 901. 

ΕΤ ΜΑΗΝΕ σ 



ΧΧΥΙ ΙΥΤΡΟΡΟΟΤΙΟΥΝ. 

οἳ . Μαν Γαυοωγᾶο Γογπιιῖα οἱ ἐγαπδύΐον, '"Απᾶ οἰγαίσλμό- 
ναγ; (ν) ἔμε φγαρ]ίο {οιιο] ἐᾖιαί οι «Πιογᾶ ωαδ  ωλι έλα οοϊά 

ὀοαδίδ. 

Ῥαηπ ΤΙ. 

ΤΙ. Ί11ο9 ΊοτΙκς οἳ σμτ]ςῦ Ίπ Εβδίοτη ἄα11ες:--ἰ. 14- «ν]ὶ. 29, 

(ΑΔ) δεοίίοπι (1). 
Απποπποθιησηί οἱ ἴμο ΕΙπσᾶΟΠΣ., ιν νωωνω νεος 1. 14. 15. 
Φα οξ ια ται ΡΙΞΕΙΡΙΘΕ το... 1. 16- 20. 
Οπτο οἳ ἐ]θ ἄεπποπῖας αἲ ΟαΡεγΠαΆτΗ ........ 1. 21- 26. 
Οπχο οἳ Ῥοΐθγ)5 γη{α5 πιοίἩθγ απᾶ οὔ είς... 29---δ4. 

Ἑεἰϊτεπιεπῦ ἴο α 5ο]ἱζατγ Ῥρ]αοςς ...... 1, 96. 
μοι ή ση αρ νν ά δεεος ον 1. ὃ5- 9. 
οπή ρίπα οἳ 3 Ί6ρθΕς νο ον ο εδ εεεσς 1. 40-45. 

ἘἙεήϊτοπιεπί νο ἀθβετῦ Ώ]4088 ......... 1, 456, 
Οοπιπηθποθιιθπί οἳ πο οοπΗ]οῦ νι χο τα] ησ Ῥοποίβ:---- 
(4) Τ1ε ουτο οἳ {119 ρ8ΤαΙΥ{16..... νο έν νν τν. π, 1-12. 
ο) ορή ο Β. ΜΑΙΠΘΤ ιο «νο «« ον «κο «κο νος τς Π. 19-22. 
(9) Ἔπο Ῥἱβδοῖρ]ες Ρ]αο]ς {πο 6815 ΟΕ 601... 25-28. 
(4)  Οπτο οἳ ]λο πια η νι ἐΠο γἰ(πετας απιά 1. 1---θ. 

Ἑού]τοπιθπῦ Όο ἴ]θ Τ.Θ ..... ιν νε νν. Πα, τ---19, 

0Ἠβουγο ἵπ Πῖς 5οοῦῖοηπ (1) ᾖοιρ οσο] υἰσίογ] ο έλα Ινεάσεπιν 
ἵς οοωεά ὂψ α ὐλάγαωαί ωλίσο] 867005 αἱ α Ῥγεραγαίῖον ᾖογ 
Ἴεδ Άγοςγεδς; (13) ἴλο οαιίδε8 οἱ ἴ]ο ορροδᾶίοπ ο ἔλμε ἢΒλαγίκαϊς 

βατέγ, (.) αδειπιρίέίονι ὃγ οι Γογᾶ οἱ Ῥοωεγ ἔο Γογφῖνο δὔτις (Π. 6, τ), 

(0) εαἰύι ο {γριὐζίσαπδ απᾶ δἴππεγ απ πιεφίεο οἱ ἴαω οἱ 

]αφύις (Π. 16-99): (ο) αἰϊογεὰ ὑπ]γααίοπι οἱ Φαὐσαϊσαϊ γἱ68 

(1. 99---98). 
(8) Βοοίίοπι (1). 

(ὁ) -Ο81]οἳ 019 ΑΏΟΒΙΙΘΒ.Ε κ ὁτ ον κ νο δενονα σοκ θε 11, 19-.19. 

(8)  Ορροβϊεῖοπ οἱ ἴλπο Βογῖ6Β {γοπα Ζογαβα]οπα.. 11, 20---50. 
α) Γποποιασπατεα ον ο ο ο ο ο. 11. 91---ὁδ. 
(δ) Ῥαταβρ]ες οἳ ο Κἰπρᾶοπι : 

(1) πο Βοπας ος τα αοα-- ἵν. 1---θ. 
(ϐ) Ἐπκριαπαίίοι οἳ ἴπο Ῥαταβ]θ...... ιν. ιν... 1. 10---25. 
(8) Ἔπο Βοεᾶ ρτοπ]πρ 5θοτεί] ........-..... 1ν. 26---29. 
(4) Τῆο Μιαβίανᾶἆ-βθθά «.... «νεο νο τε νετ ντος 1ν. 90---94. 

(ε Βὶρης οἳ ἴΠο Ἐϊπράοπι: 
(4) Τηο εΠ]]πς οἳ {πο Β{ΟΥΠΗ ...... εν νν εν... 1ν. 96-41, 
(ϐ) Το ἄιάατεπο ἀθπιοπῖ8ὸ ...... κκ νε κ νω νέο ν. 1---20. 
(9) Τηο ποπιαη πΙΗ {πο 15516 .....ν ιν. ων. γ. 25---54. 
(4) ΤΠο ἀααρβίαι οἳ Ζ4ἱΓΠΒ «νι νννννωωλενένο ν. δὅ-- 49. 

(ὃ ἈἘε]εοβοη αὐ ΝασατεῦΏ «.. ον νκο κ νκκ λεω κκ εον γἰ. 1---6. 
Ἐείϊταπιεπῦ 1Πἱο ἴπο Υ1118Ρ88.......,.. νι, 6. 



ΙΥΤΓΡΟΡΟΤΤΙΟΝ. πχν]ϊ 

0,ρβουνο ἵπ ἐ]λίς ποοδίοπ (1) έλα Γοιιάαξίοη οἱ έλα Οὐιγο] ὃγ {λα 
εἶεσίίοπι οἵ ἐε Αγροδίΐος; (11) {λαο ἄεεροπιύπα οἵ έλο σοπ]ζίοί τω έ]ιο 
ΛἈλαγίφερα, (11) {λο ἴδια ο ἴλο ορροδίέζοτο πι ιιδεζίε[. 

(0) δεοίίοπι (11). 
(α) Μιββιοπ οἳ ἴἩθ ΑΡοβΙΙΘ8 ... νεος κοκ εκ ωκνων έως τι. τ---18. 
(β) πο πιατᾶεχ οἳ {πο ῬΒαρί]βῦ «ιν νν νοκ έν ννν κο, νι. 14- 9. 

Ἑαὐϊταοπιθπῦ Το α, ἄεβετῦ ρ]αςς ......... τι. ο0---52. 
(Υ) Τ1ε {εεάϊῖηρ οἳ {πο Ἐϊνο ΤἩοιβα ιά... νέων έν. ντι, 9ὺ---44. 
(δ) Ἔπο παϊαπρ οἩ Ί6 ΒΘΑ ο... ον νο νερο. τι. 456-. 52. 
(ε) Ὑιοβοτῖθβ οτεχ ἀδεαβο {π 81] 155 ΓΟΥΤΗΡ ......... τι. 5ὺ---50. 
(Ὁ Ἀεπεπεᾶ ορροβῖΠοπ οἳ {Πε Ῥ]ματίδαϊο ραχζγ...σῇ. 1---25. 

Ῥείζϊγεπιεπί Το ἴπθ Ώοτάες5 οἱ Τγτο 
παπα ΙΟ -ςς πολ ε σεουσο στο να, 94. 

Ο,βαινο ἵπ {πῖς βεοὔοη (1) ἰμο ἄε[πίίο κίερ {αμενι πι έλο 

πηϊδδίοπι οἱ ἐλο Τωεῖυο ; (11) {ο ε[[οοί5 ο] έιε πιωγᾶεγ οἱ έᾖε Βαρέίί ; 

(1). ἐλε κἰφπί[οαποο οἱ ἐἶο ]εοᾶίπφ οἱ ία ἔοε Τ]ουδαπά αἱ έ]ιο 

86άΡΟΛ. ο] ἐλο Βαδξουε». 

Ῥαηπ ΤΙ. . 

111. Τ19 ΊΤοτκς οἳ Οµτ]ςδῦ Ίπ Νοτίπετη αα1]68 :---νΊ]. 24---Ίσχ. 50. 

(Α) δεοξῖοπι (1). 

(α) Ἠεα]]πσ οἳ ἴπο ἀααρ]ίει οἳ ἴπο Βγτορ]αν- 
τση μαι Μος ρε δυὐρεζυῥοσοσοςς να, 24- -50. 

(8) ἄταᾶπα] Ἠεα]ῖηρ οἳ ἴπο ἄθαξ απᾶ ἀππηρ ... ... τι. 91-57. 
(Υ) Ἐεεᾶῖπρ οἳ {1ο Έοατ ΤΠοαβδαπά .... νι νε ννν. νι, 1---. 
(δ). Τ]ηο Ῥματίδοςς αδ]ς {ΟΥ α ΒΊΡΏ .. νεο κκ νε νωκεν νέος νι, 10- 19. 
(ε) Νατηῖηρς ασαϊπεί {Πε Ί6αγεή οἱ {ο ΏΗΒΥΙΕΘΘΒ 

πα ος Εδτοῦι, ροές ο ον- να, 14- 1. 
(9  ἄταᾶπα] οπτο ο ἐ]πο Ῥ]Ηπα ππαἩ . εκενεενεοτοὰ. 22-26. 

Ῥεήταπιεπῦ ὗο ἴπεθ ποϊρΏουσηοοᾶ οξ 
Οδ σος ῬΜΗ Ρον ο ον θον, νιῃ, 27. 

0,ρουνο ἵη ἐμ]ς βεοξίοη (1) έᾖε γεπιοιυεά ορροδίέῖοπι ο] ἐᾖε []ιαγί- 
φαΐο ραγίη; (1) έλα γογµοδί Το α εἶση ; (11) έλα λοφρο οροποᾶ αρ Που 
ἔλο (επέζες {πι έλα σιγο ο] {μα ἄαιιφλίεγ οἱ {λα δγορ]ιωπισίαπι; (1ν) 
ἐλο 115 οὗ επίεγπιαζ Ίπθαπιδ απιά ἐ]νο φγαᾶιαζ παέµγε ο] ιο πιζγαςῖος ο]. 

ος 

νὰ) ὢ Τηε νὰ 4ποεβίοἩ, απᾶ οοπ/{ο»εῖοη οἳ Β. 
κό ΠΕ κ Ρικ ον ορ σε ας νι, 97---98. 

ο2 



Χχν]ϊ] ΙΝΥΤΛΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

(β) ΤΊιε πεί οἶοαν Ῥγοδϊσίίοπι ο) ἐ]ιο Ῥαφείον... ΠΠ. 94--Ίχ.1. 
Ῥεθϊτεπιεπῇῦ Το ἴπθ ππομπ{αῖπ ΤΑΠΡΘ 
οἳ ΒοΓΠΙΟΠ. νεος ο Ισ. 2 

ο) Ἑποπτοπραριταµοπ ο ο... Ισ, 2- 19. 
(6) ηο Ἱπαβμο 6Η] ος... ννώτς κε ο κ. 14- «27. 
(ε Τπο 5εοτοῦ 6οπτςςῬ οἳ βὐτθηρί] .... ιν κκ κκ τ νε ωνς Ισ, 28, 29. 
(Ὁ  Βεσοοπιᾶ Ῥτεασίοπι ο ἐ]ιε ῬαβδίΟΊ, ν ινε νν των νο. Ισ. 51, ὅρ. 
(η) πο Αρορίϊες {ατπσᾗί (α) Παπ, απᾶ 

(5) 6 ἄσπα αλ ίος.νο νοοεκοσν κκ. δι Ιχ. 99---50, 

0,ρογνε {η ῖς βοοὔίοη (1) ἐλο ἱπιρογίαπσο ο] ἴλο ογὶδῖ πι ἴλα 
Φαυϊοι5 Πικέ (11) έλα δοοπιτιδί οὗ έλο «φιεδίίοπι αἀαάγεδεᾶ ἴο 
ἴλο 4γοσίζον; (11) ένο ἱφπζβσαπσο ο ἐλο Τγαπδφωγαίίον; (1ν) {με 

7ιποδα οἵ {ο πιαίογίαϊ ἴπιαβογγ οπιρ]ογεᾶ ή δ. Μαν ἴπι ἀεδογίδίπι 

{ἵ 5 (ν) έ]ιο οοηΊΠΙΕΠΙΟΕΠΙΟΛέ οἵ ᾖο ορετι απτιοιιοοπιοπές ο] ἐᾖια ΠΓαδδίοπ. 

Ῥαηπ 1ΤΥ. 

ΙΨ. 3119 ΊΠοτ]ς οἳ 6ητ]5ῦ ἵπ Ῥετερα :---Σ. 1-51. 

(α) Τ]ο ᾳπαθβίοπ οἳ πιατγῖαρθ απἆ ἄἴνοτοςῬ ......Χ. 1---19. 
(β) Πο Ῥ]εβεῖηρ ο Η{έ]ο ολ ]άτθη ... ιν... ια. 19---16. 
(ο) Πρ ππσαφοαπρ τα]θῦ ον κε εντ ννε ο ττες χ. 11- 29. 
ϱϱ) “ΓΗθ ἀβηραροἳ ΦΙΟΠΘΗ. εν. - ον κ -ντ κος σα νεο κ. 28. 
(ε) Ἔπο τοπατά οἳ βε][-βαογίῇορῬ......... εν ὀελκκκνπα θι--λν 

Ο0,βευνο ἵπ μῖς βοοθίοτ (1) έλα οοπ]ζίαί αωθίί ἐᾖο ᾖήογαγο] 6ὖεπι 

ἵπ Όογφα. (1) ἐλο ]εωποδ οἱ ο γερογάεά παγασῖεν α[ίον (λε 
ΤΡαπβ/φωγαζίονι. 

Ῥλδητ Υ. 

ν. Το ΤιΑ80 ΖοΟΠΤΠΕΥ Το δεταδα]εῖ απᾶ ἴπθ Ῥαβ5ΊοἨ :---κ. 8ὲ---χν. 4Τ. 

(ΔΑ) βδεοίίοπι (1). 

α) ἸΤ]γᾶ Ργεαἱαίίοπι ο) ἐ]ιε Ῥαβδίο «εννοω εν Χ. 92---94. 
δι Τ19 απι)Ιδ]οπ8 Αροβί]θΒ ., ον ε.Χ. δὅ-- 45, 
ο) Βηπᾶ Βαταπιώας να ών. χ. 40-65. 
(δὃ ΤἨο αποϊηµηρ αὖ ΒδίΠΒΠΣ ...-. ιν νο ν τν νωνον χὶν. 9---.. 

Ο0,βετνο ἵπ ἴήβ βαοἰίοη (1) Λοιο ιίοπ παδίε έλε Αροβίῖος “Ὅ 
106γο ἴο οοποργε]οπιά ἴλο ἑοα οἱ α δ/Γογύπῃ οβείαἠι; (11) νο πλ 

ες πό 



1Ν1ΤΓΡΟΡΟΟΤΙΟΓΥ. χχῖΙχ 

(5) δεοίοπι (11). 
Τπε Ἐνενας ος Ποια ΊΤπσες: 

(α) Ραϊπι δωπάαι]. 

(α) ΤτἉο Τταπιρῃα] Ἠπίσς . ντο νκ ντο νκωννν πὶ. 1. 11. 
(6) Ἠεύτεπιεπῦ ο ΒείΠαΠΣ ....... κ κ νε κκ νο. πα η. 

(8) ΠἩΜοπᾶαιμ. 

α) Τηο ππἰΠοτῖηρ οἳ {πο Ῥαντοη Πσ-ίτοῬ .., ΧΙ. 12-14. 
υ) ΆΤἨο βοοοπᾶ οἸοαπεῖπς οἱ {Πο Τοππρ]ο ...χὶ. 15---18. 
(ο  Εοεϊϊτεπιεπῦ το ΒείπαΠΥ ....... νι εν νεν. αή. ον 

(). Τιορᾶαμ. . 

(α) ΤΠο Ίοβςοπ οἳ ἴμο πα ]ογοᾷ Πσ-ίτοο.....χῖ. 20---20. 
(0) Πο απθβίίοη οἳ {πο ἀεραίαίοη οἳ ἴμπα 

Βαπ]ΏοθάτΙπη απᾶ ἴλα οοαπ{ετ-ᾳπθβΙοπ.χὶ. 21---55. 
(9) Τ]πο Ῥαναῦ]ο οἳ ἴλπο Μιοἷκοά Ἠτπεραπά- 

ΠΠΘΠ ο ος ιομο ο οδς ο εοεσ νε ταο τι. 1-12, 
(4) Ἔπιο 5αῬί]ο ᾳπαβίῖοπε 

(4) Οἱ ιο Ῥμαγίδεο; {πε ἰγίῦιϊῖο- 
ΠΟΠΗ εν ονΕενώ καο ον τών ος χῃ. 19---1Π. 

(ϱ) ΟΕ Πιο βαάάπσεεξ; ἐπατεξδιωγοσίοπικ, 18-27. 
(9) ΟΕ {πο ΤΙΑΥΥΟΥ; ἰ]ιο ἱπιροτίαπσο οἱ 

ἴ]ιο 6οπιπιαπ[πιοτ{8 «νε νωννννννων χ. 28---54, 
ἃ (ο) ΈΤ1ο ΤιοτᾷἩ οοιιπῇθΥ-(ΠθβίΙΟΠ .. νι. ιν. χι. 50-40. 

(9) Ἔποα οβοτίπρ οἱ ἴΠο Ῥοου πίᾷον  ..,... κ, 41-44. 
(02). Ἐτεδϊιοίῖοπ οἳ {πο Ῥοβίτασίίοη οἳ ετ- 

5816Πῃ απᾶ {ιο Ἠπά οἳ {πο ΊΜοτ]ά ...κ, 1-97. 

0/βευνε {π ἴΠῖβ 5οοδίοπ (1) ἐλο ϱγο/οιώιά ὑπιργεδείοπ, αἱ [εί Ύγο- 

ἄιοεα ὃγ έο Τγωπιμλαῖ Ππίτη ; (11) {ο ἀἱ[σγοπορ δείωσεη, ἐιο Πλέ 

απιά ἐ]ιο δεοοπιᾶ οἴοαπδίπφ οἱ {ο Τεπιρίο; (111) έλα ἄοορεπίπα οἱ ένο 
διέέογ ιοδέπί(ηγ οἵ {ιο Μἱογαγο]/ {οιραγᾶδ οι’ [ογα (ἵν) ΕΠΗ πωδ[ύπιο 
ϱΟΠΊΡΟΡΊΙΥΟ απιϊαςί έᾖο σοη]ίαί ; (ν) 15 πουπφµεγοᾶ απιᾷ 1ιζοπι- 

φθγαδίο οοπνἸαίοπι οἱ ΠΠ [ύπαῖ ζπρή, 

(6) δεαίῖοπι (11). 
Έπη Ένεντς ος Ἠοισ ΊΤΕΕκ οονΤνύΕῦ : 

(α) ᾖἸεάπεκᾶαι. 

Ρθο]1βῖοΠ αἲ Βείμαπγ. 

Οοπιραοῦ οἳ πο Τγαϊξοτ ιο ννκνννοι παπι Ἱ. 9, 10, 11. 

(6) Τπιγεᾶαιμ. 
ῬπεοίΙοης τθβρθοβῖηρ {πο Ῥαββοτος ..... χἰν. 12-16. 
ἸηβΩζαίΙοπ οἱ {πο Ἠο]γ Ἐποπατίςῦ ...... χὶν. 17---26. 
ῬτοϊθβίαΙοηβ οἳ Β. Ῥεῇθῦ ......ν......... χὶν. 21-51. 
ΤΠο Αροησ 1π θίΠΒεπιαπθ ...........ῖ..«ᾶῑν. 92---42. 
Ἑπο  ΑΡΡΤΘΗΘΗΕΙΟΠΙ ΟΕ τοσο ο νοροτες χΙν. 45---ὔθ. 
Τ1ο Τποιᾶεπί οἳ {πο Ὑοιης Μαι ......... αὶν. 61, 62. 



ΧΧΧ ΙΥΤΠΟΡΟσΤΙΟΙ}Τ. 

(Υ) γίᾶαν. 

(α) πο ΠοσήμΗ πρ] ο ο. χῖν. σὺ---θδ. 
(0) Τπο ἄεπια]ς ο . Ῥείθς ...-νν ντ ντ ος -- χὶν. 06---Τ2. 
(ο) Ἔϊπο ἰτια] Ὀείοτο ΡΙ]αΐθ ......... ιν... εεενιΣσε Ἱσ1δ. 
(α) πο Θτπσισασο, ιο. οὉ- χτν. 16- 92. 
(ο) ΕΠΟ ΡΕ. τοτε ο χγ. 99- -41. 
() Ἔπο Βασ] ος τις τετ εσον, ΜΑ χγν. 42- 4π. 

0,βεινο ἵπ ΠΠ] Βεοδίοι (1) ἐλο επίγειο πιπίειεδς οἱ ἐλο ἴτι- 
δέγιοὔίοπδ γεβροσίϊποφ {λα Ἰαδί διῤρο; (11) {λαο επραπείοπ οἱ ἴλο 

παγγαζζνο ἐπίο έλα [ήχο οἱ α ἄἰαγγ αξ 109 αρργοασΛ έλμο Ραδδίον ; 

(1) {ιο ὑποίαοπιέ ο έλα γοιώιΦ πια πι έ]ιο άαγάσπι γεοογαεᾶ οπζη ὃή 
. Ματ. 

Ῥαηπ ΥΤ. 

νι. Οπνῖςῇ ΥΙοίοτγ ονψετ ἴπε ἄτατο, απᾶ ΑβοθπβίοΏ 1Πῖο Ἠθατεῃ : 

--ᾱγι. 1--20. 

(α) Παείετ Ἠνο. 

Τῃο τορῦ οἳ ΟἨτῖςῦ 1π ἴπο Τοπυῦ ......... ανν Ἡ, 

(8). Παδίοετ Ώαιμ. 

(4) Τῃε νιεῖ οἳ ἴ]ιο Ἠο]γ Ὑοπιθῃ............ πνι. 1. 9. 
«1 υπο πομπγεβομο ας ος ον εν νο σεονδσεν νι. 4---Β. 

(Υ) ΤΠ αρρεαγαποθς αἲνετ {ο Ἠεραχτεσίίοι {ο 
Ἡ, Μα ΜαρᾶαΙΘΠΘ ενος οιοςκ«οά  στος χτ]. 9---11. 
(ο Εποιθιεσιρίθῃ, ος «σε ειράστε σος. χτι. 12, 19. 
ο) μις προς Χν. 14. 

δ) Τ]ο Ἰα56 οπἈατρο απᾶ ἴ]ιθ ΑΒΟΕΠΒΙΟΠ ».νι νετ ν τοι χτι. 15- «19. 
ἃ Τμο Βεβείοη αὖ ἴῃε Ἠϊσηί Ἠαπᾶ οἳ ἄοα...... χνἰ. 19, 20. 

Ο0,βετνο ἵπ 5 βοοδίοι (1) Ποι ἴοπιᾳ ο Ιἰδορίεν ᾖεσιίαίοά 
ὀε[ογο {εί ωοιίά αοοορί {ο ]αα οἱ ᾖο Πνεσιγγεοίίοπι; (1) Λου 

ποζπιμίο απιᾷ αἰκίίποί απο ἴᾖο γοΠπιΙΒεδ τι ἐ]ια ζαδέ εἶαγσο οὗ ποῦασι- 

ἴομ8 ροιρογ; (11) Λοιυ {ιο Αοοτιδίοπι 86ΕΊΊ {ο Ποτπι ή. Μαγῇ έλο 
ζαδέ οἱ έλα πια ωὔ]αάγαωαῖδ ο ἰλο 1ογᾶ, ωλίοῖν λαᾶ αἰογπαίοᾶ 
ου 5ο πια υἱοίογῖοδ; (1ν) Λοιο {ᾖο φγοωί] οἱ ἐλο Ο/νωγο]ι {5 ἐγασεᾶ 

ἴο έλο οοπέζπιεᾶ ορεγαξίοπι ο Μεγ Αδοοπᾶσᾶ 1ογᾶ. 

Νοτε 1. 

Τμο Μίχασ]ος οἳ οαχ Τιοτᾶ τθοογᾶθά Ὦγ: 5. Ματς πιαγ Ῥο ατ- 
ταηΏσοᾷ ας ἀἱδρ]αγίης Ἠ18 νἱοοτίοιβ Ῥοπεγ 976Υ 

Αα... 



1ΥΤΛΟΡΟΟΤΙΟΟΝ. νὁ ὁ 3] 

() Ναίιτε. 
(α) πο ΕΙ] ῖπρ οἳ ἴπο ΒὕΟΓΠΙ .. ον νοκ ον ενν ενος (ν. 96-. 41). 
(8) Ἔπε {θεᾶίηρ οἳ ἴμο Ἐϊπο ΤΠπουβαπᾶ ... ..... (σι, 90-44). 
(Υ) Τπο πα[ίπρ οἩ {19 ΤιΑΚΟ Ἅ...... νο. νι... «(σι 45-52). 
(δ) ΤΠ {εεᾶῖπρ οἳ {πο Έοατ ΤΠοπεαπά ......... (σι, 1-9). 
(ε) Το πιίπετίπρ οἳ ἴπο Ἐϊσ-ΤτεςῬ ............... (αι. 19---14). 

(1) Ττιε δρὶγἰί-ιυογ]ᾶ. 

(α) ΤἩηε ἄεπιοη οα5ῦ ού 1π {πο Βγηβρορίθ ...... (ἳ. ϱ8---26). 
ρα παν ο ο κ  ας οσρορρες (στ. 1---20). 
(Υ) πο ἀααρῃίετ οἳ {ο βγτορ]αι]οίαπ 
ο ο με μο  μπ οροας (σα, 24-90). 

[ο πιο Ἰπαα]ήό Ῥαγιο οτ ανοιςςκκκκά λος περοςἜ απ. 11--29). 

(1). Ῥίΐδραςο. 

(α) Βπποπ)ς ψᾖθ)β ΥΙΟἴΠΘΓ .. νο νο νε νοκ κκ νεο νο κενο πα, οὐ οἳ). 
(β] ΤποἹερες ο λα οα- ΜΕ ος ᾱ, 40---45). 
ο μι μην ο ο ο ορ (Ἡ, ὃ---19). 
(δ. ΤἨΠο οστο οἳ ἴπο χηαΏ πλ πο πΠετεα 

παπα τοις τον σος νεο τος ο ανδςν (1. 1. -δ). 
(ε) ΤἨο ποπιαη ψΙ{Ἡ {πο ἴδεπο οἱ Ρ]ουᾶ ......... (5. 25---54 
(ὃ. 1Τ19 ἆθαξ απᾶ ἆππιΏ ΠΙ8ΔΠ. .. ιν νο ον νε νενεν τον (σα, 91-57). 
(η) 1Τ1Π9 ῬΗπᾶ τπᾶἩ αἲ Βεῦηββ]8 νι νων εν νν. (σιή.ο0- 96). 
(Ο)) Βατ Β ρνςς νο ν νεο νντοο εν ον (κ. 46- 69). 

(ν) Ὀεαίῃ.. 

πο μπρμιθς ΟΕ ΗΤΠΒ ιν. ο. νετ εστν το. (τ. 21-48). 

Νοτη ΤΙ. 

ΠἩπ ῬΑΒΑΕΙΙΗΞ5 ΕΕΟΟΒΡΕΡ ΕΒΥ ῥ. ΜΑΠΚ. 

(1)  Ραταῦῖες οἱ ἴἶιε Βατ ἄτοιρ, Γγοπι έλα Θοπιπιεπισεπιοπὲ ο} ἴ]ιο 
Μπίδίγη {ο ἴ]ιο ἠΠἱδείοπι ο ἴ]ιο δευεπί!/”ι--- 

(ο ροκ αρ ακσορ ο νᾳ (ν. ὃ---8). 
(8) 3ππο 5εεᾶ ϱτοπ!ηΡ 5ΘΟΓΘΌΙΥ .........ν ιν νε κ τν εν. (1ν. 20-29). 
(ο) πο παιμτά-μοεᾶς τίες,ο όρο δν τει κτκτε οόάθοονς (ν. 90- -59). 

(1) ῬαταῬία ο ἴ]ιε Ππίογπιεδίαίο ἄτοιρ, /γοπι ἴ]ιο ΠΜ ἰρείοπι οἱ ιο 
δευεπ! ἰο ἔλε Γιαδί οοιγτιε ἑοιναγᾶς «Τεγιδαίεηι :---- 

Νοπ6, 

(11) Ραταῦῖεε ο {ιο Εἰπαϊ ἄτοιρ, ἐπιπιεᾶίαίεῖι Όε[ογε απ α[ίατ ἴ]ιε 
Σπίτι ἰπίο «Τογιδαίοπι :---- 

Τμο ιοκοά ἨἩαεραπᾶπιεα ...... ΟΜΩΣ (κα, 1-11). 

1 Μίταεῖες τεοογᾶεᾶ οπῖι Ὁψ 5. Ματς. 
3 Ῥος πας απταηρεπιθηί οἳ μο Ῥαταβ]ες οἳ οἩχ Τιογά 560 Βπιϊεμ)ς 

Ρἱαίοπατή οἱ ἴλε Βἰ0ϊε, Ἡ. Ῥρ. τθ2, τθ8. 
ἃ Ραταῦῖε γεοογᾶεᾶ οπῖη υη 5. [αγ]. 



ΧΧΧ 1Ν1ΠΟΡύΟΤΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Υ. 

ΤΕΧΊ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΡΤΑΜΕΝΊ, 

ΤΠΕ ονιάρησο {ΟΥ ἴμο θεχῦ ο{ πο Νοαιν Τοδατηεηῦ 90Π1Θ5 ἴο 8 

{γοπα τος 5ογοος: (1) ΜΡΡ. οἳ {πο πΥΠο]θ οΥ Ρογῦϊοπ5 οἱ ἴ]ιο ουν 

Τορίαπηθηῦ; (1) ααοίαίοις ὮΥ λαο Ἐαύμοι; (11) Αποϊεηῦ γευ- 

ΒΙΟΠΒ, 

(1) Μαπιδογίρί». 

Νο νοτ]ς λα Ίια8 οοπ1θ ἀοπΏη ᾖο 115 ΠΟΠΗ Ῥγοίαπο ντους 

ΡταβεΠ{5 8ο ΠΙΑΠΥ να]ααβ]ο αποϊοηὺ ΜΑΣ. ὮΥ π]ῖο ο εδίαρ]ΙδΏ 
198 ὑεχῦ α5 ἴπο Νοαν Τερίαπιεπύ. ΤἩο εατ]οβυ οἱ ἴμοδο ΜΒ. ατο 
σα]εά Ὁποῖαι Μ95, Ῥεσβιδο ἴμαγ ππετο Ἱγϊίεη ἵπ Ίαγσο οαρῖία] 

Ἰοῦύοτα οη Ώπο τοε]]απῃ, οὗ ἴ]ιαο Ῥτεραγθά β]ΙΠ5 οἱ σαἱνος ον Ι1ᾷ5. 
Ἰμαΐοι Ό]Παη ἴ]οδο οοπιθ Οππρίνο ΜΑΡ, 5ο οα]]εά οπι Ῥοῖησ 
ππθίοη 1Π αι οἱ βἱνθ (οΙΙΤο) οἳ ταηπ]ης Παπά. 

(α) ὕποαί ΜΑ. 

ΤΈ]ο {οΠοπήης 18 α. Ὀτίεί αοοοιηῦ ο Βὶκ οἱ ἴ]ο ππορῦ ἱππρογίαπῦ 
Ὁποία] ΜΡΡ,: 

() Χ. 6οάεα Φἰπαϊϊίσι. ΤΗΙ8 ἶ5 Ῥτοβαβ]γ ἴο ο]άαοδυ ΜΒ, οἳ 
ἴλο Νου Ταεζαπιεηῖ ποῖγ οκζαηὀ, απᾶ 18 ἴ]ιο οη]γ Ὁποῖα] ἴ]ιαῦ 

"οκ Ρ1ΐ5 {πο π]ιο]θ Ναι Τοβζαπιοπῦ επ{Ιγε]σ. 

10 Ἠαβ Ώθεη αββῖσηαᾶ Το ἴ]ια {οι οεπίτγ, απά γγαςδ ἀἰδοονογοᾶ 

Ὦγ Τβδο]επᾶοτ{ ἵπ ἴπο Οοπνεπί οἱ οῦ Καΐματίπε ου Μουπό 
ΦΙπαῖ ΙΠ 18569. ΤΗΙ5 Οοᾶες ἶ5 που αὖ δύ Ῥεΐοτερατς. 

(1) Α. Οοάεα Αἴεπαπάγύπι. ΤΗϊ5 ΜΒ. Ῥε]οπςς {ο πο ῥΙΠ 
ορηύατγ, απᾶ παδ Ῥτοισηύ Ὁγ Οντῇ Ίμασαχ, ΡαἰπίατοἩ οἳ Οοη- 

εἰαπθίπορ]θ, {γοπι Αἰεχαπατία, απά γγαςδ αΓζεγπγατάς Ρτεδεη{θᾶ 

Ὦγ Ἠάπι {ο ΟΠατ]ε5 1. 1η 1628. Τύ οοπίαϊης πο ππ]λο]θ (.οβρα], 
10 18 ποῖ 1η ἴ]ο Βγιςη Μαβοιπῃ. 

(πι) Ῥ. σοάεω αΐΐσαπις. ΤΗϊ8 Ῥε]οπσ5 ἴο ἴ]ιο Ζουγί] οεηῦιτΥ 
Ῥαῦ Ῥεπαρς ποπιαπ]ιαῦ Ιαΐοτ απ ο Οοᾶεκ βΙπαΙμοιβ, Τὸ 
αΡΡοαΤΒ ο Ἠαγθ Ῥεεῦ ἵπ ο Υαδϊοαη Τάρτανγ αἲ Ώοπιε αἰπιοςῦ 

, ποπα πο εδαρΗδΏπηεπό οἱ ὑπαῦ Πρτανγ ΡΥ Ῥορο Ἀίομο]ας . 



1Ν1ΛΟΡΟΟΙΙΟΝ. ΧΧΧ 

(4. 1455), Ὀὲ ἵ9 βταῦ ἀἰδεποί]γ Πουνά οἳ 1η 1504. 1Η οομίαΙηΒ 
ἴ]ιο ν]ο]ο .ο5ρο] σέ] Όλο οχοορίίοπ οἱ χο οοπο]αδίου; Ῥιή 

ἴμο 5οτῖϱο, οοηἴγατγ ο Ἠ85 δια] οαδίοπ], 164Υ6Ρ ἃ Ίο] 

οοἶαπατ Ῥ]απ]ς Ὀθίογο ἴμθ οοπηπιεποεπηεπῦ οἱ ἴῃο ποχῦ Ῥουῖς, 48 

1{ αν/ατο οἱ αΏ ΟΠΙΙΒΒΙΟΗ., 

(ιν) Ο. 6οἄευ Εήγαποα, ΤΠΙ8 Ῥε]οησς ἴο 1ο Βχςῦ Πα]Ε οξ ἴ]μο 

Β{Πιν οοπίιτΥ, απᾶ 5 α ραΠπιρεθβῖ, ἴπο οπἰσῖπα] νπϊῖης 
Πανίησ Όαση ρατα]]γ ταρρεά οιῦ, απιά ]ιο πγοτ]ς5 οἳ Ερταθπη 

ἴλμο Αγτίαη ντ] νεη ΟΥοΥ 16. 

Τη ἴ]ιο 5ουοηίθεπ{]ι οσπύιτΥ ἴμο ο]άεν πι ίτς σας ορβογνος, απιά 
α στθαῦ ρογίῖοη οἳ 16 τοοογοτεά απἀ ραρ]βμεᾶ. 10 16 πουν Τη 

ἴμο Ναὐίοπα] ΤήΌτατγ αὖ Ῥατίς, απά οοπὔαΙΏΒ ἴῃο πιο] (ΔοβΡε]. 

(ν) Ῥ. Οοᾷευ Ὀερα. ΤΗΙΒ ἵδα ΜΒ. οἱ πο αοἱωί οἱ δευεπέ] 
ορηΐτΥ, απά Ἠαβ α Παδίη Ὑογείοη α5 σγο]] α5 πο («τοε]ς νοχῦ. 
Τῇ νιας σἴνοη Ὦγ Ῥεζα ἴο ἴμο Ὀπινενεϊῦγ Τά ρτανγ οἳ Οαπυρτϊάσα 
ἵη 1581. απά 15 τοπιαγ]καὈ]ο {ου 105 Ιπίεγρο]αζίοη5 απᾶά νατίοιδ 

τοαςΙηςς. Τὸ οοπίαϊης πο π]ο]ο οβρε]. 

(ν) 1. Οοάσα Πορίμς. ΤΗϊ5 ΜΒ. ἵ βαρροβεᾶ {ο Ρε]οπα Το ἴ]ιο 
Ελ οεπύατγ, απὰ ἴΠοισ]ι Ἰαῦθγ ματ ἴλο ΜΑΣ. ]αδῦ 1πθη- 
Ώοηοαά 15 οἳ στοαῦ οτ]θίοα] γα]αο. 16 ο]οβε]Υ γεδετηΡ]ε» Β, απά 
15 ΠΟΥ Ῥρτεςοινοά αἲ Τοιπβ. Τὸ οοπίαίης ἴμο π]ιοἰο (οβρο[ 

εχοερῦ χ. 16---ὀ0 απά αγ. 2---20. 

(0). σωρεῖνο 9. 

Οπτεῖνο Μ59. ἆαΐο {γοπι ἴμο επί] οεπύατγ οππατάβ, απᾶ οἳ ἴ]ο 

(οβροῖς ἴο σνο55 ἴοῦα] 15 625. ΤΠαΥ ατα ΠΙΟΡΙΙΥ ἀεποῦεά ὮΥ 

ΠΤΠΘΤΑΙ5, απά ἴμτερ πηαΥ ο πιεπ{]οπθᾶ 45 ΡοββεδΣῖης ΠἨ]6]ι αὔΠο- 
ΙΟΥ 1η τοίετεηοθ ο ἴ]ιθ ἄ9βΡοΙ8: 

Ἱ. Οοᾷεα Βαξζοπκί. Τὸ 15 Ρτοβοτνεὰ αἲ Ῥαδ]ε, απᾶ Ίιας Όεθυ 
αββίσηοᾷ {ο ἴῃο Τοπίι οεπύατγ. Τηο βἴγίο οἱ πτϊήπς 15 

«ρ]οσαηῖ, απάἀ ταΙπαἴθ, απ 15 Γα11γ {ατπίς]ιοᾶ να ῬγοαθΗ]ησς, 
αοοθηΐ5, απά Ιοΐα 5αρβοπρῦ. Τ]ο ἹπΙία] Ιεῦζετς ατο οἳ]ό, απά 

οἩ Πο Πγ5ῦ Ῥασο οἱ οαοἩ οβρο] ἴμο {α]]-ροϊπό 15 α Ίαγσο ϱἳ]ῦ 
Ῥα[. Τη ἴμο 4οβρεῖ5 ια {οχὲ ἶ5 αγγ τεπιατ]καῦ]ο, αἀΠοτίησ 

Ρτεξζγ οἸο56]Υ ἴο ιο αποίαὶς Έ1!, απἆ οἴ]ετ οἱ {ναί οἶαβ5]1. 

1. Βοχγϊνοπογ)5 Γπίγοᾶ. ἰο ἔ]ιε Ογἰεἰείσπι οἱ ἴ]ιο Νειο Τεδίαπιεπῖ, Ρ. 105. 



χχχὶῖν 1ΥΤΡΟΝΟΟΤΙΟΝ. 

89. ΤΗϊ5 οοπίαίης αἲ] ο Ναι Τοβίαπιεπὺ εχοερῦ ἴλο Άροσα- 
1569. 1Τ{ὲ ἶ5 αββΙσηεᾶ ἴο ἴμο Πζευεπί] οεηϊατγ, απᾶ τθβεπηΡ]θ8 

ΒΤ1, πποτο ἴμαπ αΠγ οἴμοτ Οπτείνο ΜΡ.1 

909 αἶδο ἆεδετγεβ ππεη/ΙοἩ, α5 Ῥείης τα]ααβ]ο ἵπ τε[ετεποθ Το ἴμο 

(.οδΡρεῖβ, π]ετο 105 τεαάΊησς αἴθ τετΥ ]κο ἴπο αποῖαΙ Ῥ. 10 
α5 Ώπισγοις πήπαἔθ πηαγσίηα] ποῖθς 1η γογπ]ίοη, ουγίουβ]γ 
{γύπια πια”. 

(1) Βαἰπίκέίο ϱμοίαξίοης. 

Τπο πιαϊοτῖα]ς [ου ἴμῖς Ῥταπο] οἳ ενἰάεηπος απθ {4Υ 1655 ςαἲῖς- 
{αοἵοιγ Παη 01οβθ ο ιο ΜΑΣ, ΤΠΙ8 15 ομΙεΗΥ οπΊπς {ο πο {αοί 
ἴπαῦ 5ο Η{ή]ε τοα] οτἰθίσα] οαἵε ἨαΒ, 45 γεῖ, Ῥεεη ερεηπὺ ἴηπ εζ ης 
{Πο πτ]ησς οἱ ἴμο Εαΐίπετε. πα] ΙΒ Ῥας Ῥεεπ ἆοπο 15 πι] Ὦο 

ΠΠΡΟΡΒΙΡΙΘ 6ο Ῥ]αος Ἱππρ]ῖοΙν οοπΏάεπος 1π πο α]]εσεά ἰδβύπιοπγ 

οἳ α Ἐαΐμετ ο αη7 Ρατσι]αν τοαᾶίπσ, 1 165 ο Ἱπ{εττεᾶ ΤΕΤΕΙΥ 
{τοπ ἴῃο αρρεαταποθ οἱ ὑλαῦ τοαᾶῖης Ίπ ἴμο οοπΙΠΙΠΟΠ εαΙᾷοτη οἳ Π19 
η ήησβ. Ῥαϊτίβθιο οἴζαοης ατθ τα]ααθ]ο α5 αβογάῖηπσ δεβιπιοηγ 

ἴο πο εχἰβίεποῬ ο α τεαᾶίησ αἲ α ἆαΐο ἤχοα νηἑΠίη οεγζαϊῖη Ἠπα]ϊς. 

ΤἩθ ασο αὖ π]]ο]ι α Ἐαΐετ Ἠναά πιαςῦ οἱ οοισβδε ο ἴα]κεηπ 1Πῦο 

αοοοιπό 1π πψεϊσμῖησ Ἠϊβ εγἰάσεποθ, απᾶ ἴμο οατ]ετ αΤθ, οείεγῖδ 

φατίδι», ἴἨο πιοτθ γα]παβ]ο, Ὀῦ ἵπ 5οΠ1θ σ.δες ἴμε ονΙάεποθ Τθαο]θ8 
Ῥαο]ς ἴο α Ρετῖοᾶ Τατ Ῥεγοπά ἴλαῦ οἳ απγ οχἰείῃπσ ΜΑ55. ἨΤ]πε 

Ἰαῦοατς οἳ Οτίσεη (Α.Ρ. 156-954) απἆ Ἐαδεβίας (Α.Ὀ. 264-940) 

{ου πο ἄτοε]ς [εσό, απᾶ οἱ Ῥ. «6Γοπ1θ (Α.Ρ. 94ὔ6---490) ππετο ᾱἷς- 
Ὠποῦ]σ οτ]ῖσα], απᾶ αρρεα] {ποπ παρ ο πιο {Τοπ οΠ6 ΜΙ. {ο 

αποίµον οἱ στοαῦετ απθΠοτΙγ. Τε ναἶαε, Ἡοπετετ, οἳ εγεπ ἴμα 
πιοδῦ ἀεβπῖίο αποϊαδίοη 1Ππ ἴμο Ἐαΐμετβ 18 οπ]Ιγ οοττοροτα/Ίνο. 

Φἰαπάϊησ 7 115δε]Ε, 8αοἩ α αποἰαίοη πια ΠΊΘΔΠ Πο πιογθ ἔΠαπ {ἐ]αῦ 
ἴμο πτ]ταν {οιπᾶ ἴΠε ρα55ασθ 1Π Ἠ]5 οἵπΏ 90Ρ7, ΟΥ 1Π ἴμοςδε οχατηϊπες. 

55 Ηΐπι π ἴθ {οτπι {π πλῖο]ι Ἡς αιοῦθς 16. Παπούα, Ἡοπενατ, 

βιιο]ι α αποίαδίοη 18 εαρροτθεά Ὦγ οἴπεγ σοοᾷ ονΙάεποθ ἴμο πτ]θογ”Β 

οιιζλοτῖῦσ Ώθ6οοπ]ες οἱ στεαῦ Ιπιρογίαπορῦ, 

1 Βογϊτεηετ)5 Ιπίτοᾶ. ἰο ἐιε Ογἱοίσπι ο ἰ]ιο Νειυ Τεδαπιεπῖ, Ῥ. 1065. 
3 Τυίᾶ. Ρ. 191. 
ὃ Ἠατηπιοπᾶ” Οιΐΐπες οἱ Πεπίμαϊ Ονεοίδπι, Ῥ. 61: Βοτϊγεηετ)ς 

Γπίγοᾶιιοίϊοπι, ϱ. 969. 
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(απ) Αποϊοπέ γογδίοχδ. 

ΕΥ α νετβῖοη 18 πηθαπῦ α ἴταπβδ]αδίοη 1Πῦο 8οππο οἴ]ετ Ἱαπσπασο 

ἴμαἨ ἴ]μο οτἰσίπα], απά 1Π πο ο8δο οἱ ἴΠο Νεν Τορδαπιεοπύ ἴ]ο 

ἄπτοε]ς ὑεχί Ἠαβ Ῥεεη τεπᾶετεά Ιπῇῦο ἴπο Ίαησαασο ο αἰπιοδῦ εγετΥ 
Ῥθορ]ο μαῦ Ίαβ Ῥθθη ποη οΥ6ΥΓ ὕο ἴ]πο ἘαϊΠ. ΑΙ οἳ ἴμθβο 

ΥΕΙΒΙΟΠΒ, ἨοἵπΘΥετ, ατθ ποῦ οἱ οτ]θῖοα] να]αθ. Τηο ο]άεν οἱ ἔποπι 

Ἠανο Ῥθεπ ὑταηαιηϊτθοᾶ ἴο α8 ἵηπ ΜΑ, Ί]κο ἴ]ιο (τεε]ς οτ]σίπα], απᾶά 

η ΒΟΠ1Θ ]αΏσιασθς 19 Ἰαγο α Ίαγσο ηιΠηΡΘτ ο νεΓδΙοΏΣ, ΥηΙ]ο 1Π 
οὔ]ιαί5 ἴ]α {ἰοῦα] ΠΠΙΡ6Υ 18 Υ6Υγ πια]. “ΤΕ απ αποϊεηῦ ΥοΓΒΙΟΠ 

αοοοτᾷβ πΙζἩ ἐπ εατ]γ ἄταε]ς ΜΑΡ. ἵη 8οπιθ ραγζίοα]ατ τεαάΙπᾳ, απ 
Ἠ8γο αὖ ]εαςῦ απ Ἱππροτίαπῦ Ῥτοοί οἳ ἴλε εατ]γ Ῥτενα]επορῬ οἱ ἐ]ιαῦ 

τοβάῖησ. ΤΕ α Βεοοπᾶ γοταῖοηῃ βαρροτῦ πο τεαάϊῖησ ἵπ απθβθοΠ 

ῦμο ποὶση{ οἱ ενίάεποο ἴπ 105 {αγοιτ ΏθοοΡηθ5 ΘΠΟΤΠΙΟΙΒΙΥ στοαοτ].” 

Ἔηο {οΠοπίης πιαΥ Ὀθ πιοπῦ]οπθᾷ αδ πο πιοτθ ἱππροτίαπῦ Υεί- 
ΒΙΟΠΒ: 

1. (α) αΐι Γαέῦα. ΤΗϊΙ5 οατ]γ Τιαβίπ γοιβίοι πταδ τηκάθ ἴη 
ἴμο Φεσοπᾶ οοπύατγ. ἜΠο ἴμτορ Ργϊποῖρα] Οοάἱοε ατο 6οα. 
Ῥενοεζζεησίε αἲι Ἡ ετοα]]ῖ ({οατῦ]ι ορηίατγ). Τὸ ρτοῦαδ]γ ρτεςεηί5 

ἴπο Ῥοδί οχαπαρ]θ οί α ρτο-Ηἱετοηγταίαπ ὑοχὲ; 6ο. Γογοποπςίς 

αὖ Ύετοπα ({οατῦα ον ΕΕ οεηζατγ). Τὸ οοπίαϊης5 ἐμο {οατ 
(.οβρο15 νηζι 5ουοτα] ΠΙαΐας; 6ο. 6οἴδεγέύπις αἲ Ῥατίς (ε]ουοηῖ]ι 

οεπῦιτγ). Τό ρτεδοπῦς {η {ο {οαν (οβρεῖς α ΥετΥγ Ριτο Ἠίοτο- 
Ὠγπηίαη Ἰοχύ, 

(β) γιΐσφαίε. Μαϊπ]γ α τενΙβῖοη οἳ ἴ]ιο οἷά Τιαβῖπ ὮΥ 9. ἆατοπ]ο, 
Δ.Ρ. 969---δ. Ίο Ῥε5υ Οοᾷϊοθν ατα 0ο. Αππιίαέύνις ἵπ το 
ΤαπτοηβίαἨ Τά βτατγ αὖ Ἐ]ογεποο, Ρε]οηπσίπς ἔο ἴ]ο βΙχζἩ οδΠῦσΥ; 

απά πο Οοα. Γωζάσπιδις οἳ ἴπο ΑΏΡεΥ οἱ Ἐπ]άα Ιπ Ἠεβεο- 

0αββο], αἶδο Ῥε]οπσίηπσ {ο ἴ]μο Εἰχῦ] οεπίιτγ. Το Ρτοβεπί 
γπ]ραΐο 198 ἴμο τοβα]{ οἳ α {ατίμο τον]ϊδίοη πηαάθ αὖ ἴλπο οπά 

οἱ ἴῇλο αἰσίθεπ{Ώ οεΏ ΜΥ. 

2. οδηγίας οἨ 4γαπιαϊο Τεγδίοηδε---(α) Ῥεδ]νίο οἩ γγίαο Τζφαίο, 

πο] ἔτοπα 155 οοηζαϊπίησ ποϊύηετ 9 Ῥεΐατ, 9 απᾶ ὃ {οἩ, 

{αάθ, ος ἴπθ ΑΡοσοβΙΥΡΞθ αΡΏΡθαΙΑ ἴο Ῥε]οηπς {ο α Ρετίοᾷ 

1 ἨἩαπιπιοπᾷ”5 Ομέζίπος οἱ Γεπίέμαϊ Ογικοΐσπι, Ῥ. 4Τ. 
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Ῥτενίοιβ ἴο ἴπο {ουιτῦῃ οεπύατγ, πΠοη Όμλοδο Ἠρίδί]θς Ίετο 
{ογτηα]]γ τεοεϊνεᾶ Ιπῖο ἴ]μα 0αποῃ. 

(8) Οιγείοπίαπ Αηγίαα. Οοπίαϊηεᾶ ἵπ α εἶπσ]ε ΜΑ. οἱ ἴἶια Πῆ01ι 

ορηΐῦατγ. Τ6πας Ῥτοισηί ϱγ Ατοπάεασοη Ταδίαπι {γοπι οπθ ΟΕ 
ἴμο ΝΗπίαη τηοπαβύετίε5. Τὸ οοηβὶδῦς οἱ {γασπιοηΏς οἱ ἴ]ιο {ουσ 

(.οβΡο15, απἆ πα5 ραρ]ε]οά Ὦγ ντ Οατεῖοπ ἵπ 19868. 

(9) ΒΠοπεπίαπ ο Παγοῖοαπι γγίαο. ΤΗΙΒγγαΒ α γετςίοη πιαζθ 
αὖ ἨΙεγαροῇς ἴπ Εαδύετη Ὀγτία, Α.Ὀ. 508, αἲ ἴ]ιθ βΒασσθβ[]οηπ ος 

Ῥμί]οσεπαβ, ΡίςΠορ οἱ Ἠιεταρο]ϊ5, απᾶ τενίθεά αἲ Α]οχαπάτία, 

Δ.Ρ. 616, Ῥγ Τῃοπια8 οἱ ἨΠατ]κο]. Τ{5 οΠατασῦετῖς{]ο {οαῦατο 18 
156 5ογν]]ο αἆπογεπορ ἴο ἴμο ἄγαοῖς; “πγοτᾶ βὔαπᾶβ οΥ6Γ ασαϊηςῦ 

πγοτᾶ, απά ραγ{ο]ο νο ρατίῖο]ς, 6γεη {ο ἴλο αὐίοτ ἀεβίτασοῦίοι 
οἳ υπο Ῥστίας 1419 1.3 

ΤΗΙ8 νενγ {αοῦ πια]ας 16 α να]ααβ]ο πγῖζηοςς το ὅἶπο οιτοπύ (θες 

υοχῦ αὖ ἴ]ο Όπηρ πα 16 πταδ πιαζς, υ17. ἴ]ο βεγοπ{Ἡ οεηίιΙτΥ. 

(δ) «εγαβαῖεπι δγγίας, Ῥε]οησίησ ἴο ἴπο ΗΕ οὐ βἰχίῃ ορη/τΙγ. 
Τὺ πναβ αἱβο πιαᾶο {οπι ἴπο (πθε]ς Ἱπάερεπάεη{]σ οἳ ἴα 

Ῥοαββμῖίο, απᾶ πιαηΥ οἳ 159 πογάς τααγ Ῥο Π]αδίταξοα ἔποπα ἴμο 
0Πα]άεε ρογβῖοη οἳ ἴμο Ο]ά Τοδίαπιεηξ, {τοπι ἴλο «/εγαδα]θπῃ 

Τατσατη, ΟΥ ἴμα Τα]πιαά. 

(ο Καγαρλοπδίαπ ηγίαο. 39ο οα]]εά {ποπα ἴῆμο Μοπαςίενγ οί 

Οατοαρμίμα, ἵπ Μεεοροίζατηῖα, πηετο 16 ας υπ σοη. Τὸ πας 

ἀἰδοογετεά Υ Οατάϊπα] Ἠβεπιαη ἵπ ο Ὑαἴϊσαη, απᾶ οοηπίαἵπβ 
ἴμε ΒαΠΠθ Ὀοο]ς α5 ἴ]ο Ῥεβμῖτο, {ο π]]ο]ι ναγβῖοη 15 Ῥοασ5 α 

σοποτα] τοβετηΡ]απος, 

9. Γσηρίίαπι Υεγβίοπ. ΟΕ ἴλεδο ἴπο ἴητοο οΠῖεῖ ατθ: ἴμο 
Μεπιρλάίο, Τλοὐαίο, απᾶ ἴπο Βαβλπιωγίο Ττο Ετεῦ Ὅπο οπ]γ 
οἳ ἴμερο ατα οἱ οτ]σοα] να]αε, απᾶ 10 ἶ5 ὑποισ]ᾗί ἴΠαῦ α Ίατσα 

Ῥογ/1οιι, 1 ποῦ ἴ]ια γγ]ο]α, οἳ Ῥοῦ] οἳ ἔπεπι π]αγ Ῥο α5οτ]ροᾶ ἴο 

ἴμο 5οοοπά οδΠ αγ”. 

4. «οἶμίο Ῥεγκοηπ. Μαᾶφ Ὦγ Ό]βιας, Ῥϊδπορ οἳ ἴιο οἴῇς, 

Α.Ρ. 948-588, οἳ π]ϊο]ι ἴ]πο πιοςδῦ Ἱπιρογίαπό Οοᾶες 15 ἴπο 
0ο. 4γφοπίεις, Ῥτεσεινεά αἲ Ὁρεα]α. 

1 Ἠαπιπιοπᾶ, Τεσί. Ογῖ. ϱ. 68. 
3 Βοο α Ῥαρογ Ὁγ ΒΡ. Τήσ]{οοῦ 1π Βοτίγεποι’5 Ππίτοᾶιοϊιίοπ, ϱ. 919, 

[ο]. 



ΙΝΤΛΟΡΠΟΤΙΟΝ, χχχν]ϊ 

5. -Απιλίορίσ Ῥογείοη, Ὑ]οἩ Ίαδ ποῦ γοῦ Ῥεοιῃ θά 1θοά πι 
ογήσα] οαγ6, απᾶ ἴμο ἀαΐο οἱ πἨ]ο] 18 ποῦ ποπ. 

6. Τ]ο Αγπιοπίαπι Τογδίοπ, ΧποπΏη ἴο Ἠανο Ῥεθοη πιαἆο {Γοπι 

ἄτοε]ς ΜΦ5, αροαῦ ἴ]ο πιϊάζ]θ οἳ ἴ]ο {11 ορπύατγ. 

(1ν) Το Βγπίοῦ Τευί. 

Ἱ.. Τηο επ το Νου Τοβαπιεπῦ νγας ρτ]ηίας {ου ἴ]πο ἠτβῦ {πιο ἵΏ 
ἄτοαε]ς ἵπ πο ΒΕΙἩΏ νο]απιοθ ο{ ο Οοπιρ]αθεηβῖαπ Ῥο]γσ]οῦῦ 

(5ο σα]]εά {ποπι Οοπαρ]αζαπηξ- ΑἼσα]α, ἵπ Βραίη, π]εγθ 15 γγαδ 

Ῥτϊηζθά παπάς υπο ραίτοηπασο οἱ 0ατάϊπα] Χίππεπες). Τὸ Ώδαυβ 

ἴμο ἆαΐο οἱ 1514, Ὀαῦ πας ποῦ ραρΗκῃΏαά 1 1699, π]εη 

Έταρτηαβ Ἠαᾶ αἰτοαᾶσ ῬαρΗβ]θᾶ ἴμτερ οάΙθίοης οἳ Ἠῖ5 (τοεῖς 
Τοβύαπιεηὔ. 

Π. Ἐτοβρεῃ, α οε]εργαῖεά Ῥτίηῦεν οἳ ῬΒαβ]ο, Ῥεῖΐης αηχίοις Το 

αηἰϊοϊραῦο ἴμλο Οοπιρ]αζθηβίατπ ο{δίοη, Ἰπνιιοά Έναρπωας ἴο 
Ῥτερατο α ἄτεε]ς Τεχὺ {ον ἴΠο ῬθῬῬ. Τ]6 πποτ]ς πας ἆοπο 1π 
βτοαῦ Ἠαβῦο (6 ρταεοΙρίαὔαπα γετῖα5 απαπα ο Ισατη Ἀ), απά πναβ 
οοπηρ]εῦεά ἵπ Ἐερτιατγ, 1516. ΑΦ πασ]ἡῦ Ῥο εχρεοῦεᾶ, ἴμε 

ΜΜ, αδεᾷ πετο οἱ Ῥα0 Π00]ο ογ]θῖοα] πα]αο. Τπάθεᾶ, Έταδπιαβ 

{οαπᾷ 15 πΘΟΘΒΒΑΥΥ ὕο β4ΡΡΙ7 ὑπείτ ἀεβοϊεποῖθΒ 7 τεἰταπε]α ης 
{γοτη πο Ταἰίῃ, 8 Ῥγοσςθββ, οἱ πἩ]οΏ ἐτασεβΒ 5111 τεπιαῖΏ 1π ἴ]α 

Ἡοοεϊνεά Τοχί, ο.σ. Αοἲβ Σχ. ὅ, 6; ἘἨογ. κκ. 16, 17, 18. 19. 

19 ποτ] οἳ Ἐταδπιας 18 Ἱπιροτίαηῦ, α5 Ἠῖ5 {ουτῦῃ ο {ον 18 

Ῥτασῦίοα]]σ ἴ]ιο Ῥαβίβ οἱ πο Ἡεοείϊτεά Τεχύ. 

ΠΠ, Τηο 5εοοπᾷ εά1δίοη οἱ ἴπο Ἐ]σονίτβ, ραβ]ςῃηοᾶ αἲ Τιογάεπ 

1η 1698, Ῥτοίθβδες 1η Πο Ῥτγοίασθ ἴο οοπζαίη «έ Τεσέωπι Ίάτα αἲ 

οπηπΊθς γοοερέιπι;” απᾶ ΠΠ] τεορηῦ 0πιθρ ἴπῖςα ὑοχί νγας 
Ρεπετα]]γ αοοορῦεά. Τὸ 1 ἀεδοτ]ροά 8 α ἴοχῦ “{ογηιεά οἨ 

Ἰαΐο Μ. ααὐΠοτίῦγ, νΙυποιῦ ἴ]ιθ Ἠε]ρ οἱ απγ οοπιρ]εῖθ οο]]α- 

Βοπβ οἵ οἳ αηΥ τοαίησς (οχοερῦ οἱ Τ)) οἱ α Πτα οἶαβ» ΜΕ., 

πζμοαῦ α σοοᾷ {εχῦ οἳ ἴμο Ὑπ]σαΐο, απά π{ζποιῦ ἴμο αβεὶςῖ- 
αποθ οἱ οτἱεηζα] γογςίοης.Ὀ 

1ν. ἸἹιασμπιαηπη (1851) πας ἴπο Πταῦ {ο αοῦ αδἰἀάο ἔπα Τοσύίις 
Ἠεοερίαβδ, απάἆ {ο ῬαβΙβΙ α ἰοσὺ οοηβγαοϊοἆ οπ ἀθβηῖίτο 
Ῥτϊποίρ]ιθϐ. ἨίΙβ αἴπι ππαβ {ο Ῥτοβεπύ πο ἄτεοὶς Τοχῦ α5 

16 αἴοοᾶ Ἱπ ἴΠο {οατίἩ οθρΏῦΙσγ, απᾶ Το αἰαῖηπ {Πῖς οπά Τε 



πχχν]] 1ΥΤΠΟΡΟΤΤΟΥ. 

τοδογεᾷ {ο α {επ αποϊεπὺ ἀοοαππεηπῖς, εκο]ιάῖησ {πο Ίαγσε 

ΠΙα]οτΙζγ. ΗΙ8 ἰεχί φε]άοπι τεςῦς οη ποτε ἔπαπ ἔοις ΜΡΕ,., 

ΒΟΠΙΘΙΙπΙΘ5 οἩ οΠΙΨ οπθ. ΟΕ ἴπο ἄπτθεις Ἐαίπετβ Ἰε 5αϊῖᾶ Ίια 
επιρ]ογθᾶ οπΙγ Οτίσεη. ΤῃΠοιβ]ῃ Ἡε ραῖᾷ στεαῦ αἰθεπίίοη {ο 

Όιε Τιαίη Ἶε πεσ]εοῦεά ἴ]ια ογεηία] ΥεγξΙοΏΒ. 

ν. ἜΤτεσε]]ες (1857) {ο]]οπεᾶ ἴῑιο εχαπιρ]ε οἳ ΤιαοἨππαηπη 1π 
πεσ]οσίῖτπσ ἴῃο Ίαχσε πια]ογΙῦγ οἱ ΜΡΕ, ἴπ πο {ογππαδίοη οἱ ΠΒ 
ἴεχί, ἴΠοισῃ ο Ῥη]]ά5 προη α πάετ {οαπάαβίοη, ααπαϊζίπσ 

ἴμο ἰδδπποηγ οἱ αἰ] αποῖα] Μ9,, οἳ ΥεγδΙοΏ5 παρ ζο ἴια 

βεγεπίἩ οεηύσγ, απᾶ οἱ Ἐαί]ιοτς αρ {ο Ἐπδερίας (990 Α.Ρ.). 

νι. Τϊβοπεπάοτξ (1841) ἀῑά πιογε ἔ]λαπ αΠΥ οηπ6 Ῥείογε ΟΥ 5Ίπος 

18 πης ἴο ΙΠΟΓΘάΞ6 οἱ Κποπ]εάσο οἳ αποϊεπὲ ΜΜ». Ἠίβ 

εἰσηί] οά1δίοπ, ραρΗβῃεᾶ αξίον Ἠϊ5 ἀἴδοογειγ οἳ ἃ ἵ5 τπαγ]οά 
Ὦ} α οἶοδο αἀπετεπορ ἴο πο τοαάῖησς οἱ λαί ΜΡΒ., Ῥαἳ 18 
ποτ]ς 15 Ῥαδεἀ ροπ ἐ]ια ἀἰσσαπα οἱ Ταςμπιαπη ἐλαῦ ἴπαο {εχε 

πηαςδῦ ο βοισηῦ 5ο]εΙγ Ποπ αποϊεηὀ απιζῃοτῖθθς απᾶ ποῦ 

ἤγοτη ἴ]α 5ο-σα]]εᾶ γεοεῖνεά {εσῖ, ἔιοασ] Ἰῖς Ἰαβοιτ Ἠαγο 

Ῥτον]ιάεά Ἠϊπα πλ α ΠΙΙΟΙ Ίαγσεν Πςδί οἳ αιἰποτίΠες ἔΠαπ 

πας αάπηθεεᾶ οἳ ΚπονΏ Ὦγ απΥ λπαῦ νγεπέ Ῥείογε ἨΙτῃ, 

νΗ. ἜΤ]με Ἰαδί στεαῦ εζ1δίοη οἳ ἴ]μο ἄτοεικ Τεχί οἳ πο Νεπ 

Τεδίαπιεπὺ 15 ἴμαι οἳ ἨΓοβίοοῦυ απᾶἆ Ἠοτί, 1881. ΊΤ]ηεςδε 

εζ1ίογ5 Ῥτοοεθᾶ οἩ α 05Η Ἠπθ. Αοοερᾶπςσ {πο τεςα]ίς οἱ 
ἴμο Ίαῦοιτς οἱ ὑμαῖν ΡγεάθοΘΞΒΟΤΒΘ α5 τεσαγᾶς ἴ]ο τεαᾶῖησς οί 

ΜΒΡΡ., ἴπεγ οοπΙρατε απἆ οοη{ταςυ {πο νατίοις αποϊεηῦ ἆοσι]- 

πηεηζς βἨοενήησ ἴλπαῦ ἴΠεγ ἀῑνιάς ἔμετηβε]γες Ιπίο οεγίαϊῖη 

6τοΆΡΒ. 

(α) Τε ]ατσεοδῦ πἽπηΡογ οἳ ἀοσοαπιεπίατγ ατιζΠογῇθΒ, Ιπο]αάῖησ 
Α. (οξ {πο ἄοβρεΙβ), {Πο Ἰαΐετ αποία]ς, τηοςδῦ οἳ ἴμε οατείνες, 

ἴ]ιθ Υεγδίοη8 οἱ πο {οπτίῃ απᾶ {ο]οπ]ηπσ οεη{ατῖθς, απ ἴπθ 

Απζοομίαι ἘαΐμετΒ, Ῥτεδεηῦ 45 πλ α εσυ ἀοπιϊπαπὸ 1πΠ 
Ὀγτῖα 1π με {οπτΏ] οεπίατγ, απᾶ ια γεδα]έ οἳ α ἀε]ρεγαῖε 
τον]δῖοη αροιῦ ἴΠαῦ Ῥοτίοᾶα. ΤΠ15 16 {1ο Μεχῦ ποπ ΚΠΟΥΏ 8 
ἴμο Ἠεοείγεά Τεχῦ. 

(0) Τη ἴπο βοοοπά απά ήτα οεπ{σθΒ ἴΠοτο αΓο5θ α Μεσῦ ἵπ ἴ]θ 
Ἠαβδῖ- -πιατ]κοᾶ ὮΥ α Ίοτε οἱ ραγαρηταδο, απᾶ ἴπα Ιηβογίῖοη ο 
ἐταςΙβοπα] Ιποϊάρης. ΤΗΙ5 18 που τερτεδεπ{εά Ὦγ Ὦ. 



ΙΥΤΡΛΟΡΟΟΤΙΟΓΥ. χχχῖχκ 

(ὁ Αποϊπογ {ογπι οἱ ἴμο Ταεχκύ πναβ {ουπᾶ ἴη Αἰεχαπάτία, 

πηαχ]κεὰ Ὦγ νατίαδίοης Ιπθεπάεά {ο 1Πδατο γετρα] οογΥθοῦΠΘΒΡ. 
ΤΠΙ8 {οσῦ αΡΡΘΕΥΒ πιοβδῦ »ἰτοπα]γ ἵπ Τ,, 

(ὔ) Α ἰοχῦ πΠΙοἩ 18 {αγ Γοτα ἴμο οπαταοῦετίδίῖο5 ο{ ΠΥ οἱ ἴῃα 
Ῥγοσθάϊησ στοἩβ5, απά ἴΠθγο[ογθ ἨΘΑΥΘΥ Πο οπ1θίπα] Ἰαησιιασθ 

οἳ ὕιε αν Τεδαππεπὺ ντ1θι5. Τηϊ5 ὑοχί 15 {οαπά ἵπ Β, 

απά, Ὀα0 1655 Ῥιτα]γ, {πι ὃ8, 

νΙΠ, ΤΠθ οοπιραΠΥ αρροϊηζοά Ὦγ πο οοπγοοα/ίοη οἱ 6απίει- 

Ρατγ ἵπ 1570 {ο τενῖδο ἴο Αιὐμοτίκδεά Ὑουδίοη ππαάθ οεγίαῖη 
α]ἐοταῦ]οη5 ἵπ πο ἄπΤθοις Ταχῦ, πΥΠΙοἩ Ἠαγο Ῥοευῦπ ραβΗεΠεᾶ 

βοραταῖεΙγ, απᾶά πΠΙοἩ επηΏοςγ {ο α Ίαγσο αχθεπῖ ο τεβι]{ς 

ο{ Όλο Ἰαβοιτβ ο{ ΡρτενΙος ογ1{1οβ1. 

(ν) Το ερίμαφίί. 

Τ1ο (γοε]ς Ὑογβίοη οξ πο ΟΙά ΤορίαπιεπΏ πηαᾷο αἲ Α]εχαπατία, 

Πλ ἴῃθ 5οοοπᾶ οδηζΙτΥ Ε.ο., {οΥ ἴ]ο Ῥεπαβῦ οἱ ἴμε ἄπγοεὶς-ϱρεακίησ 
ᾖαπνς, 15 οα]]εᾶ ἴμο Φερίιασιηί (ΠΧ Χ.). Τε ἄπτεε]ς οἱ ο ΤΙΧΧ. 

--]]κα ἴπο Ἐπσμβι οἱ πο Α. Υ. ου ἴμε «οτπαπ οἳ Ἰΐ]ετ--- 

παζατα]]γ ἀοίετπηϊπεᾶ πο (πΤοε]ς ἀῑα]εοῦ οἱ ἴμο πιαςδς οἱ ἴμο 1επβ, 
απᾶ ἴ]ετείοτο 0Π]5 νετείοη 15 οἱ σγοαῦ γα]πο {ο ο αἰπάεπῦ ο{ ἴῃα 
Ναι Τεδίαππεπῦ αξ Ῥτονίάϊησ εχρ]απαβίοηπ5 οἱ με ἀἴβεγεποἙβ 

(1) οἱ οοπβίγιαοβίοη, απᾶ (11) οἱ μα δες οἱ πονάβ, πΠ]οϊι ᾱἱδ- 

Ππσι]β] ἴμο (τοεὶς οἱ ἴπο Ναι Τοπίαπιοπό Ποπ ἴιαῦ οἳ ἴ]α 

ΟΙαβρίσα] πτ] ζεις, 

1 Ῥοτ πιοχθ ἀεἰαϊ]αᾶ Ἱπ[ογπιβίοη 566 Βοτϊγεπετς Ιπίτοᾶιοίίοπ 1ο 
ἴ]πο Ογιἰοίρπι οἱ ἴ]ιε Νειυ Τεδίαπιοπί; Όπποιυ ερίοοβίς ΑτίίοΙες ἴπ 
ΒτηΙμς Πἱἰοίοπαγή ο ἴ]ιο Πϊίνϊε οἩι ἴπο “«Νευ Τερίατηεηί, απᾶ 
1ο “Ὑπ]ραίο, νατίοαβ ατίοιοε ἵπ ΚΙο᾽ Ἠιὐϊίοεαϊ Οψειορώᾶία 
Ἠαπηπιοπά8 Οιζίπες οἱ Τεπίιαϊ Ογιοίδπι αρρῖεᾷ ἰο ἴε ει Τεδ- 
ἰαπιοπιῦ. 

3 60 ΑγίίοΙο οἩ “Βερίααρίη {πι πα) Γἱοίοπαγ ο) ἴ]ιο Ρ1Ό]ε 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΑΑΡΚΟΝ 

.) ” ” ᾽ ο) α Αα Αα 

1 'Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Θεοῦ, 
2 λ / } ων ο 2. ζοὰ / 2 λ καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἡσαΐα τῷ προφήτη, ᾿Ιδοὺ 

{ λ 

ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου, 
εν / λ 2δό «9 λ ] ) Αα 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 
{ η ν 4 μ πλ β - 

ἐρήμῳ, ᾿Βτοιμάσατε. τήν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε 
ν / μη τας χην) 5 / « / 

τὰς τρίβους αὐτοῦ. ἐγένετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων 
3 α 2 / λ / / / » ἐν τῇ ἐρήμω καὶ κηρύσσων βάπτισμα µετανοίας εἰς 
/ ζ ο λ 1 / ων 

ἄφεσιν ἁμαρτιών. ' καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα 
λ α 

ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμεῖται πάντες, καὶ 
ἐβαπτίζοντο ὑπ) αὐτοῦ ἐν τῷ Ιορδάνη ποταμῶ ἐξομολο- 

6 ρ 4) μα ο 

« / ” 5 6 ἔι  ] 

γούµενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδε- 
/ / / Ν 

δυµένος τρίχας καµήλου καὶ ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν 
ώ Ν . ο) Αγ, . / λ / ψ τ Ν 

ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. | καὶ 
ῃ / ς / ’ .) 

ἐκήρυσσεν λέγων, Ἠρχεται ὁ ἰσχυρότερό µου ὀπίσω 
Ν ες - κ. α) 

µου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν 
ς / 1 ο) 8 2 Δ 3 / ς [ο “ εν 

ὑποδημάτων αὐτοῦ. "ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς 
/ ς . / 

δὲ Βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. 
"τς σαι / ] 1 / αν ς / μὲ . ” 

αἳ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἠλθεν ᾿Ιησοῦς 

ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν 
5 δ / ς ον / 10 λ 2Ωλ . / ώ ν 
Ἱορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου. ' καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ 

- Γω) 

ὕδατος εἶδεν σχιζοµένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα 
Δ . 

ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν. '' καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐς 
ῳ . ο κι ῷ , . 

τῶν οὐρανών, Σὺ εἶ ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 

9Τ ΜΑΕΕ. ΑΔ. 



2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 1. τρ 

Ἰ)Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν 

ἔρημον. "καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳω τεσσεράκοντα ἡμέρας 

πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, 
καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 

- 9 

Ἡ Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ιωάννην ἠλθεν ὁ 
Ί] ο) » ον Τρι / / Δ . /. 

ησοῦς εἰς τὴν 1αλιλαίαν, κηρὐσσων το ευαγγέλιον 
Αα Αα 15 64 /{ ς αἳ Δ η 4 

τοῦ θεοῦ Ἰ ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγηικεν ἡ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ' μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ 

. / 

εὐαγγελιω. 
Δ / / - 

ο Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 
3 . 

εἶδεν Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφι- 
βάλλοντας ἐν τῇ θαλάσση' ἦσαν γὰρ ἀλεεῖ. ᾗ καὶ 

- ς ο) Αα 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω 
ε [ο / { ο) } / 18 Ν 1 / . / 

ὑμᾶς γενέσθαι ἀλεεῖς ἀνθρώπων. ' καὶ εὐθέως ἀφέντες 
τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ προβὰς ὀλίγον 

εἶδεν ᾿]άκωβον τὸν τοῦ ΖΦεβεδαίου καὶ Ιωάννην τὸν 
. Ν ) ο) Ν .) Δ 3 ” [ή / 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίω καταρτίζοντας 
Ν δί 20 ” θὺ 7 / . ε.α Δ α /{ τὰ δίκτυα. ” καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς' καὶ ἀφέντες 

τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίω μετὰ τῶν 
α ᾿ Αα ω) ο) 

μισθωτών ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 
ι) / / μ ο) Ἄ Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ' καὶ εὐθὺς τοῖς 

σάββασιν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν. ”' καὶ ἐξεπλήσ- 
σοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς 
ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖ. " καὶ 
εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύµατι 
3 θ / ν .. γ θά . η); ο Ν / 
ἀκαθάρτῳω, καὶ ἀνέκραξεν έγων, Τέ ἡμῖν καὶ σοί, 
Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἴδαμέν σε τίς 

ες / [ων ω) [ων 

εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. " καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 

λέγων, Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. “καὶ σπαρά- 
ἕαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ 
µεγάλη ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. "' καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, 
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“” - ς λ / δν 5 Αα 

ὥστε συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο; 
Ν Ν . 20. ν » / Α 

διδαχὴ καινὴ κατ ἐξουσίαν' καὶ τοῖς πνεύµασι τοῖς 

- ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ' "καὶ 
ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περοημη 

τῆς Γαλιλαίας. 
9 α ο 
"Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς 

Ν μι [ο / Ν . / Ν. 3 / Ν τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου μετὰ Ιακώβου καὶ 
ι] ΄ ς ΔΝ / / 

Ἰωάννου. " ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, 
π Σων / αν το Ν κ τα 31 Δ 9 

καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. "' καὶ προσελθὼν 
. Δ / ω ΔΝ . - .) Ν ή 

ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ 
/ Δ / σος 80 , ν / 4 

πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. Οψιας δὲ γενομένης, ὅτε 
Μ΄ ς ο ” λ ὼες γς λ Φ »/ ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακώς ἔχον- 

Ν Ν / 898 ..-. ε / μ 
τας καὶ τοὺς δαιμονιζοµένους' Ὁ' καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπι- 

Ἀ μ Δ ΄ 34 Ν 9 / 8 

συνηγµένη πρὸς τὴν θύραν. καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς 
. /- ν 

κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοιο, καὶ δαιμόνια πολλὰ 
Ν . ή ” / / »/ 

ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν 
αὐτόν. 

α Β / ω) Α 

Ὁ Καὶ πρωῖ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν 
3” ./ { . ” / Δ / 

ες ἔρημον τόπον, κακεῖ προσηύχετο. καὶ κατεδίωξαν 
}.ἉΑ 7 ϱ ᾽ 

αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ αὐτοῦ, ' καὶ εὗρον αὐτόν, καὶ 
/ . ο] ϱ/ / α / 98 ΔΝ / 

λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. "' καὶ λέγει 
. [ο ” ώ α 3 Δ ) / / 

αὐτοῖς,  Αγωμεν αλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωµοπολεις, 
[4 2 Αα / - ο 99 εὰ 

ἵνα κακεῖ κηρύξω' εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. "' καὶ ἦλθεν 
η δε ζα » / λ κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλι- 

/ Δ / / 

λαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 
40 δε ΑΗ λ ο ὰ.-δλὶ / . πο « Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλὠν αὐτὸν 

ΝΔ - / α ” ϱϐ/ . Δ /. , / 

καὶ γονυπετώὠν λέγων αὐτῷ ὅτι ᾿Βὼν θέλῃς δὐνασαί µε 
/ / Ν ” 

καθαρίσαι. καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
α) / ΔΝ Α / {ιν 4 λ 

αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτώ, Θέλω, καθαρίσθητι. ''καὶ 
ηλ 2 ων 2 Α / 

εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθερίσθη. 
Α 3 - ο) λ / 1 / 44 λ “καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῶ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, "' καὶ 

Α 2 
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/ .) Αα / Δ » 1 Ν ” 

λέγει αυτῷῶ, Ώρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃης, αλλὰ ὕπαγε 
ΔΝ - ια) 5 [ο ΔΝ / Δ ο] 

σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερε καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ 
ο) Δ / . 

καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωῦύσῆς εἰς μµαρτύριον 
- ζ 

αὐτοῖς. ό δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ 
ὃ / Δ / [ή / 3 Ἰν / 

ιαφηµίζειν τὸν λόγον, ὥστε µηκέτι αὐτὸν δύνασθαι 
Αα α ια) 

φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ ἔξω ἐπ᾽ ἐρήμοις 
/ 9 τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν. 

Ν [ Ν , - 

2 Καὶ εἰσελθὼν πᾶλιν εἰς Καφαρναοὺμ δύ ἡμερῶν, 
» ; ο . / . / 9 λ / 
ἠὐκούσθη ὅτι ἐν οἴκω ἐστίν. " καὶ συνἠχθησαν πολλοι, 
“ / - Δ λ Ν Ν / Ἅ .] / 

ὥστε µηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὸ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει 

αὐτοῖς τὸν λόγον. "καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν 
παραλυτικὸν αἱρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. “καὶ μὴ δυνά- 

ᾧ α ΔΝ ο, 3 

µενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν 
ή ε) Αα Δ ΄ 

στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον 
λ ο 

ὅπου ὁ παραλυτικος κατέκειτο. ᾿ καὶ ἰδὼν ὁ ̓ Γησοῦς τὴν 
/ . α / Αα ο / ια, / / 

πίστιν αὐτῶν λέγει τῶ παραλυτικῷ, Τέκνον, ἀφίενταί 
4 κ / - . 

σου αἱ ἁμαρτίαι. "ἦσαν δέ τινες τῶν γραµµατέων ἐκεῖ 
/ ” ο) 

καθήµενοι καὶ διαλογιζόµενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 
Γή οὗτος οὕτως λαλεῖ; βλασφημεῖ τίς δύναται αφιέναι 

{ / » λ ων ς / 8 . ) λ α) ο σ [4 

ἁμαρτίας, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός; Ἀκαὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ 
α ο ο ϐ / 

᾿ησοῦς τῷ πνεύµατι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν 
- . α ο) 3 ο) 

ἑαυτοῖς, λέγει αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς 
Α / - Αα 

καρδίαις ὑμῶν; ὃ τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παρα- 
α ια / / ες ς / Ἀ ῃ) [ον ”/ 

λυτικῷ' ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καὶ 
ολ Ν / / Ν /{ 106 Δ σον 

ἄρον τὸν κράβαττὀν σου καὶ περιπάτει; "ἵνα δὲ εἰδῆτε 
ο 2 / ”/ ε εν ο Ὁὁ / . Α Αα α υ , 
ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέ- 

ε / / α ο υπ Ν / ” 
ναι ἁμαρτίας, λέγει τῷ παραλυτικῷ' ' Σοὶὺ λέγω, ἔγειρε 

/ Ν ϱ- Π 

ἄρον τὸν κράβαττὀν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 
” / 

καὶ ἠγέρθη, καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν 
” / 4 ὼο./ / λ γω 
ἔμπροσθεν πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν 
τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι Οὕτως οὐδέποτε εἴδαμεν. 



υ.. 

πι 28 ΚΑΤΑ ΛΛΑΡΚΟΝ 5 
ν λω9 / λ [ ὦ 

ἡ Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ 
3’ / λ ο ψ ν ὃο . / 1 ὄχλος ΊΊρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς». "κα 

/ αν ο { 

παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καθήµενον ἐπ 
Δ / λ / ” . ” , Δ 3 

τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει µοι. καὶ ἆνα- 

λ 
[ 

ν 
͵ 

. . α α 

στὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. " καὶ γίνεται κατακεῖσθαι 
. Ἀ ) ο) 2 2 ω) λ Ν Φ Δ ς 

αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελώναι καὶ αἆμαρ- 
/ ο 2 ο) Δ α - ο) 

τωλοὶ συνανέκειντο τῷ ]ησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" 
3 Δ / δν / ». α 16 ο. 
ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ "καὶ οἱ γραµµα- 

ο) [ο / Ν . / 

τεῖς τῶν Φαρισαίων. καὶ ἰδόντες ὅτι ἤσθιεν μετὰ τῶν 
α λ ς [ο / ο ο Αα 

τελωνών καὶ ἁμαρτωλών, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
ιό, λ ια) το κ. ο) 1 / ΔΝ / 

Οτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλών ἐσθίει καὶ πίνει; 
1π Ν . / τε σ ω / 9 α .) / ” 

καὶ ἀκούσας ὁ ᾿]ησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν 
5 3 , . αρ ν .) 5 α ”/ ὁ . - 

οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ αλλ. οἱ κακώς ἔχοντες' οὐκ ἦλθον 
/ ” Ν [ά ’ 

καλέσαι δικαίου ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. καὶ ἦσαν οἱ 
/ Δ 8 α Γ 

μαθηταὶ ᾿Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες. καὶ 
”/ ΑΝ / . - / ς Ἆγος 3 / 

ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διατί οἱ μαθηταὶ ᾿Ἰωάν- 
Δ ιά κ Αα / 

νου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσω, οἱ 
λ . 5 α 

δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν; "καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
ο ον ο τὰ [ ς ΑΝ ο » . ϱ 
ὁ ᾿Ιησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφώνος ἐν ᾧ 

Ἀ .) [ο] 

ὁ νυµφίος μετ αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν; ὅσον χρόνον 
Ἀ . α / / 

ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ αὐτῶν, οὐ δύνανται νηστεύειν. 
0 / ν « / ” ) Αα ” . α . ς 

ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αυτῶν ὁ 
/ /{ ., ο] / 

νυµφίος, καὶ τὀτε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα. 
δὴ) ος. εως ς ’ . / . / πι 

οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ 
4 / ἕλ 2 λ / ”/ Ἆ / 2 ολ 

ἱμάτιον παλαιὀν᾽ εἰ δὲ µή, αἴρει τὸ πλήρωμα αὐτοῦ, 
λ ὃν ω α ω 

τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
.) 

"καὶ οὐδεὶς άλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ 
ΑΝ έ ες / ς 5 νὶ 2 / Ν ς ιο 3 / 

δὲ µή, ῥήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται 
3 1 λ Δ 

καὶ οἱ ἀσκοί. ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς. 
98 ται Ανν, 9 . / / 
Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσ- 

Δ - , ς Ν 3 α 

θαι διὰ τῶν σπορίµων, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαιτο 
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ς - / λ { Α ς ο) ὁδὸν πουεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. "καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
2/. πι / Αα α / Δ 3 
ἔλεγον αὐτῷ, Ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ 
” 95 Ν / »ςο/ τε, / 
ἔξεστω; καὶ λέγει αὐτοῖ, ΟΌὐδέποτε ἀνέγνωτε τί 
.] / / [ / / Ν .] / . αν ἐποίησεν Δανυείδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς 

Δ ς 3 3 ο 96 Αα  θς» . Ν ο η α 
καὶ οἱ μετ αὐτοῦ; Ὁ πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 

ο Ὁ) α 9 / » / Δ Ν γ/ Α 

θεοῦ ἐπὶ ᾿Δβιάθαρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προ- 
ή ων 1 . ΑΛ . 

θέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, 
Αν . ο) 3/: . - 

καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; " καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, 
μι { Δ Ν η νο ΑΛ. . ζ 

Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, καὶ οὐχ ὁ 
”/ Δ λ / 28 ϱ, /{ / ε) ς {Ελ 
ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον' "ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς 

τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. 
1 Ν » Α ' / » / ν 4 ον 

ϐὃ "Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς συναγωγήν, καὶ ἦν ἐκεῖ 
/ Ν ο ..) ΔΝ / 

ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα' "καὶ παρετήρουν 
- / ΄ [4 

αὐτὸν εἰ ἐν τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατη- 
, . α Ν α . Αα λ 

γορήσωσιν αὐτοῦ. "καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπω τῷ τὴν 
- ”/ / ” . Δ / 4 λ / 

χεῖρα ἔχοντι ξηρᾶν, ᾿Βνγειρε εἰς το µέσον. ᾽ καὶ λέγει 
2 - ”’ α / . Αα Ἀ 

αὐτοῖς, Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ ΚαΚΟο- 
Αα - Ἀ [ο ιά / 

ποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. 
5 ν / η ν ο.) Ἡ / 
καὶ περιβλεψάµενος αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, συνλυπούµενος 

Ν ο] Αα - ώ / ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, 
/ - / 3 

Ἔλκτεινον τὴν χεῖρά σου. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη 
ς Δ . ο) 6 9. Ἀ / ζ Αα Σ/λ λ 
ἡ χεὶρ αὐτοῦ. "καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ 

Α {ξ, ο. ’ 1 / 3 3 σπα ώς 

τῶν ᾿Ἡρωδιανών συμβούλιον ἐποίουν κατ αὐτοῦ, ὅπως 

αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 
” Ἀν. Κωδ ο) λ ο ο 3 α ὁὸ { 

Καὶ ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητών αὐτοῦ ἀνεχώρησεν 
’ Ν α α) . 

εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
Ν Αα ᾽ .) ἠκολούθησεν καὶ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας, "καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύ- 

- . Γω) 

µων καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ ᾿Ἱορδάνου 
/ Α ΛΑ / . 

καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδώνα, πλῆθος πολύ, ἀκούοντες 
ιό Ε] / 5 θ Λ 2 αζ, 9 λ 5 ο) 5 - 
ὅσα ἐποίει, ἦλθον πρὸς αὐτόν. ' καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς 

η) α ϱ / ο) . ο) ὃ Ν ν ., 
αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, 
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΄ λ 4. νι, Ν / 
ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν ' πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, 

3 α τς λ ο ν / 34 ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα αὐτοῦ ἄψωνται, ὅσοι εἶχον 
λ / λ 3 δα µάστιγας. "καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν 

ϱ) Αα ν / / / ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντα ὅτι 
αι -ᾱ-ς εν ο ο 19 Ν ν / αν πεαν ο 

Σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ πολλα ἐπετίμα αυτοίς ἵνα 
λ α. - 

μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιώσιν. 
οκ κκ σ / ῃ ν Ν - πι αἱ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς 

/ δν η κ. αλ α ν τν 14 ά, 4 / 
ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. '' καὶ ἐποίησεν 

/ [ή 5 ) .) ω) πα 1 / ο) Ν 

δώδεκα ἵνα ὧσιν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς 
β 15 α., 2 / ) / Δ / { 

κηρυσσειν καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια 
ν , / Αα / / ὁ τ / 

"δκαὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον' ' καὶ Ἰάκωβον 
ο) / / δι Αα 

τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ 
. { Ν } / . [ο κ / Α 

Ιακώβου, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Ἑοανηρηές, 

καὶ ᾿Ανδρέαν καὶ Φίλιππον 
ο εν ιά 
Ὁ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς 

καὶ Βαρθολομαῖον καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ ᾿Ἱάκω- 
ν ο) α 

βον τὸν τοῦ ᾽᾿Αλφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν 
Καναναῖον "καὶ ᾿]ούδαν ᾿Ἱσκαριώθ, ὃς καὶ παρέδωκεν 
αὐτόν. 

ἵ 3 Καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον' "καὶ συνέρχεται πάλιν 
μή “ λ / 5 Ν /{ / - 
ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς µήτε ἄρτον Φφαγεῖν. 

1 ω) Αα Αα / 

καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν. 
” δα -6) » / ϱο ε αν ε. ὃν κ ἔλεγον γὰρ ὅτι ᾿Εξέστη. "καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ 
“Ιεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ. ἔχει, 

Αα τά . α ”/ . , , / Ν καὶ ὅτι Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ 
δαιμόνια. "' καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς 
ἔλεγεν αὐτοῖς, Π] ὥς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν; 
καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν µερισθῃ, οὐ δύναται 

ο ς / ης οῦ ὃν ες δλδ Ν 
σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη. " καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν 

- 1 / α 

µερισθῇ, οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι. "' καὶ 
δε Α . ο μτο ο] / ο / . / 

εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἐφ ἑαυτόν, καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται 
Φ 2 λ Ν 

στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. Ὁ ἀλλ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς 
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Ν 9 τν Α . ο) . Ν λ ο / ” ο) 

τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ 
. λ . Αν / λ 

διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρώτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε 
ν ο: η Αα δ / 9ϐ Ἱ. λέ ορ ὦῷ 

τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. ᾽ αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
΄ α ο ω ε / δν ς 

πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἅμαρ- 
/ / λ ϕ . τήµατα καὶ αἱ βλασφηµίαι, ύσα ἂν Ἁλοσῤηησακα 

ὃς δ) ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ὤγιον, οὐκ 
ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχος ἔσται αἰωνίου 
« / 304 3/. Αα ” / ” ἁμαρτήματος. Ὁ' ὅτι ἔλεγον, Π]νεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 

81 . ” « / αἱ ελ ων ο Ν Φα Καὶ ἔρχονται ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
/ } α 

καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες 
πνῃ 80 νο. Ν 4 ΝΑ ” Ν / 

αὐτον. καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιω 
3 . .) ΔΝ ς / Δ ς ᾧ / ”/ 

αὐτῷ, Ιδοὺ ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω 
ο / 38 νν 3 λ 3. α / / α] 

ζητοῦσίν σε. Ὁ καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, Τίς ἐστιν 
{ 

ἡ µήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί µου; "καὶ περιβλεψά- 
Ν Ν . ἁ / / / .”/ 

µενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθηµένους λέγει, Ἴδε 
« / Ν κ, 8 / 35 ἃ Λ / Ν ἡ µήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί µου. Ὁ ὃς ἂν ποιήση τὸ 
θέληµα τοῦ θεοῦ, οὗτος ρρομε µου καὶ ἀδελφὴ καὶ 
µήτηρ ἐστίν. 

4 ̓  Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. 
Ν / Αα 

καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν 
[ο Α - / Γι 

εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσση, καὶ πᾶς 
ε ν ν ενος ».  ὁ ας Ὦ ία 9 Ν ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. "καὶ 
ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇΏ αὐτοῦ, ' Ακούετε ἰδοὺ ἐξῆλθεν 
ὁ σπείρων σπεῖραι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειω ὃ 

λ 1 Δ μ ες / ον σον Ν Δ ν) 

μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδέν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ 
/ α / 5 λ 3/. ./ δι. Αλ Ν Α 

κατέφαγεν αὐτό. καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρώδες, 
ή 3 - ο) / λ Σλλ ὠ /{ Δ Δ Όπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ 

. / ο, 6 να 9 ς 4 ῃ 
μὴ ἔχειν βάθος γῆς' "καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, ἐκαυμα- 

λ 

τίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. Ἰ καὶ ἄλλο 
3/ .) λ 3 λ. 5. «Ἔ ς 4 Ν ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ 
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/. Φιν Δ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. καὶ ἄλλα 

/ 3 λ ο) λ 
ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλην, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀἆνα- 

/ λ . { / 

βαήώοντα καὶ αὐξανόμενον, καὶ ἔφερεν εἰς τριάκοντα καὶ 
) ς { Ν } ς / 9 ν .. Ν / 5 

εἰς ἑξήκοντα καὶ εἰς ἑκατόν. ᾽ καὶ ἔλεγεν Ὁς ἔχει ὠώτα 
/ ν) 

ἀκούειν, ἀκουέτω. 
10 νι . Δ / η καν ε Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ µόνας, ἠρώτουν αὐτὸν οἱ 
λ , λ 4 ” λ / 11 λ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δωδεκα τὰς παραβολάς. ' καὶ 

3/- ὧ ο) « ο) Ν / ά Αα 

ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμῖν τὸ µυστήριον δέδοται τῆς βασι- 
α ΑΦ λ ο) . 

λείας τοῦ θεοῦ ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς 
Δ Μα ϱ / / 

τὰ πάντα Ὑίνεται, ' ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ 
3 4. ” 

ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντε ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιώσιν, 
/ 3 / λ 2 ο) 2 α 18 Ν / 

µήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖ. "καὶ λέγει 
. Αα ώ ./ λ Δ / Δ Αα 

αὐτοῖς, Όυκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς 
/ Ν λ / 14 ε / ν 

πάσας τὰς παραβολας γνώσεσθε; ''ὁ σπείρων τὸν 
/ / 1 ὁ ο ) ε Ν Ν εντ µη 

λόγον σπείρει. " οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου 
/ ς / κ. 3 / ” ον 3/ 4 

σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθὺς ἔρχεται ὁ 
[ο λ / - 

σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν αὐτοῖς. 
ς / 

"καὶ οὗτοι ὁμοίως εἰσὶν οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόµενοι, 
δ{ ε) / λ / 2 Ν λ ο) / 

οἳ όταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὼ χαρᾶς λαμβᾶ- 
πλ τος 1π Ν . ” Ν 2 ς . 2 Δ 

νουσιν αὐτόν, '' καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἄλλα 
/ ώ τα 9) / / Ἀ ο Δ 

πρόσκαιροἰ εἰσιν, εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ 
τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ 

λ /  ψ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόµενοι' οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον 
3 9 λ ο 9 ω Σα / 
ἀκούσαντες, καὶ αἱ µέριμναι τοῦ αἰώνος καὶ ἡ ἁπάτη 

ω / νν ς ») Δ λ τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευό- 
/ Ν / / 

µεναι συνπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος «γίνεται. 
ο) ς Ν Αα Δ λ 

Ἀ καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, 
ο / ν / / 

οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται, καὶ 
Αα ΄ Ν ζ Δ 

καρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν 
ς / 21 Να... 3 ω / 2/ ς / 
εκατον. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος 
σ ΕΤ ΚΤΓΑΝΝ / ον εώδ ο. ὂν / ἁοις δρ απ ἵνα ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ 



1Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΝ’. 21 

µ / Αα» - ϱο. ὁ Α ” / Σλ Δ τὴν λυχνίαν τεθῇ; ''οὐ γὰρ ἔστιν τι κρυπτόν, ἐὰν μὴ 
ἵνα φανερωθῇ' οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθη 
εἰ φανερόν. 
4 ανν Ε ο. καὶ ἔλέηεν αὐτοῖς, Ῥλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ µέτρῳ 
μετρεῖτε µετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν. 
96 ἃ ο” δοθγ ο -ᾱ- ο τν ᾽ ” ν΄ ἃ ὃς γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ 
ἔχει ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ. 

” »/ 5 ᾿ / ϱ / 
ει τι εχει ὠὦωτα ακονειν, ακουετω. 

ς α ο) 

Ὀ Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὡς 
/ / Ν / Ν Αα Αα ΔΝ 

ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, ” καὶ καθεύδῃ 
/ / 4 / 4 - 

καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ 
’ . ο η 5 . ω 

καὶ μηκύνηται, ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. " αὐτομάτη ἡ γῆ 
α ο /{ φ καρποφορεῖ, πρώτον χόρτον, εἶτεν στάχυν, εἶτεν πλήρης 

α Αα /{ .. / ο” { .] 

σῖτος ἐν τῷ στἀχυϊ. "ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς 
1 / Δ / “ / ζ / 

ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. 
2/- ο { Δ / ωὶ 

Ὀ Καὶ ἔλεγεν, Πὠώς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ 
” Ἀ / .) Δ Αα - ο Ες / 

θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῆ θῶμεν; Ἱ' ὡς κόκκῳ 
/ εν / α Δ α Αα εν 

σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, µικρότερον ὂν 
/ . / Αα ΔΝ ο) α λ / 

πάντων τῶν σπερµάτων τών ἐπὶ τῆς γῆς, Ἱ' καὶ ὅταν 
ω] 3 / Δ / α Αα 

σπαρῇῃ, ἀναβαίνει καὶ «γίνεται μεῖζο πάντων τῶν 
/ Δ α / / 4 / λαχάνων, καὶ ποιεῖ κλάδους µεγάλους, ὥστε δύνασθαι 

Ν . . Δ Δ Αα 2 Αα 

ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκη- 

νοῦν. "καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει 
. α λ / λ 1 ’ ᾿ / μ΄ 84 Δ Ν 

αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἠδύναντο ακούειν' '' χωρὶς δὲ 
Α . ο) - / λ [ο 

παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις 

μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα. 
85 ν / ο πι νες  α ον ὰ τς, ο / Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα ὀψίας γενοµέ- 

μὴ νης, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. "' καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον 
. ς 5 [ο / Α΄ Ἡ 

παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα 
α 5 . ο) Ν / 

δὲ πλοῖα ἦν μετ αὐτοῦ. Ὁ' καὶ γίνεται λαῖλαψ. µε- 
ος . Δ ο) 

γάλη ἀνέμου, καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, 
ϱ / / Ν - 38 ν 8 ον τσ - ὥστε ἤδη γεµίζεσθαι τὸ πλοῖον. "καὶ ἦν αὐτὸς ἐν τῇ 
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΄ ΕΝ ν Ν { ϐ ὃ ῶ ας { 

πρύμνη ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων' καὶ ἐγείρουσιν 
. ων { ) / 

αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ µέλει σοι ὅτι 
9 / 89 Ν κ Ἅς δὲ μα) Ν ἀπολλύμεθα; Ὁ' καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῶ ἄνέμῳ καὶ 
ω ο] / /{ ν 3 . 

εἶπεν τῇ θαλάσση, Σιώπα, πεφίµωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ 
/ { ὰ αἩἈ .) α 

ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. "' καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
/ / ω 

Τί δειλοί ἐστε οὕτως; πώς οὐκ ἔχετε πίστιν; "' καὶ 
; / / . 

ἐφοβήθησαν φόβον µέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους' 
/ 9 / ς Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα 

{ . . 

ἡπακούει αὐτῷ; 
κ . Αα 

6 Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πἐραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν 
/ Αα [ο 2 δα / 3 ιν α 

χώραν τῶν Γερασηνών. " καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ 
/ δν ος . » ) 

πλοίου, εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν µνηµείων ἄνθρω- 
/ 2 Ν / πος ἐν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ, | ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν 

[ον / Ν δν 4 / . / « λ μ / 

τοῖς µνήµασιν, καὶ οὐδὲ ἀλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο 
αν δν αν Α ς αὐτὸν δῆσαι, ' διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύ- 

΄ λ / ρε 5 α ΔΝ ολα σεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ αὐτοῦ τὰς ἀλύσεις 
λ λ ςδ) ΑΦ θ λ ὃ Ν .”/ Ἡν.. καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτον 

λ λ 4 / . 

δαµάσαι, καὶ διαπαντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς 
α / 5 Δ { 

µνήµασων καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων 
ε Ν (θ 6 λ 5 Ν λ Ἱ ο βαν - ἑαυτὸν λίθοι. "καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ μµακρὀθεν 
.”/ Ν / . [ο] π Ν / Αα 

ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ, ᾿ καὶ κράξας φωνῇ 
/ / αφ. λ λ ρα α ζν ο ο ο 

µεγάλῃ λέγει, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ]ησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ 
ος «ς / ν / / / β2/ 
ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, µή µε βασανίσῃς. "ἔλεγεν 

λ ο ΕΚΟ ΤΕ, θ Ν ο λ λ / 1 3 γὰρ αὐτῷ, Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἄν- 
, 9 δι / ο, / 3” / Ν / θρώπου. "καὶ ἐπηρώτα αὐτόν, Τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει 

. ο) Ν 3/ / 4 / ὼ 10 Δ 

αὐτῷ, Λεγιῶν ὀνομα µοι, Ότι πολλοί ἐσμεν. - καὶ 
΄ / ο, ον νΝ Ν ον Ν /- ”/ α 

παρεκάλει αὐτὸν πολλα ἵνα µῆ αὐτα αποστεἰλῃ ἔξω τῆς 
/ π Ὁ δὲ ε] α Ν. ο” 3 / ΄ / 

χώρας. ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει άγελη Χοίρων μεγάλη 
Εκ. 1 λ / ΝΔ / / 

βοσκοµένη! '' καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες, Πέμψον 
ς - 2 ΔΝ / ϱ . .) Δ 3 / 13 Δ 

ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. ᾽ καὶ 
εν) Α 2 [ο ν ε] /{ ΔΝ ’ Ν 

ἐπέτρεψεν αὐτοῖ.. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τα 
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3 / ο τρ 2 Ν / Ν / ς 

ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ 
» / Ν ω) ω) ε] λ 

ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς δισχί- 
λ / ο) [ὸ 

λιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσση. "καὶ οἱ βόσκοντες 
. ΔΝ »/ ΔΝ σᾱ / . λ / Ν 9 

αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς 
Ν 3 ρα. . 9 3 α δε 8 Δ / 15 Ν 

τοὺς ἀηγρούς' καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. " καὶ 
Δ 3 ο α 

ἔρχονται πρὸς τὸν Ιησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιµονι- 
{ / ω) 

ζόμενον καθήµενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν 

ἐσχηκότα τὸν λεγιώνα, καὶ ἐφοβήθησαν. "καὶ διηγή- 
3 [ο ω / α 

σαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ 

καὶ περὶ τῶν χοίρων. ' καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν 
3 Α ας ω ο μά Σα 18 κ ῥα / 
ἀπελθεῖν ἀπὸ τών ὁρίων αὐτών. καὶ ἐμβαίνοντος 

ώ Αα 3 λ α / ” λ 4 Ν 

αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς 
” 5 3 ο 9 19 Ν 3 Σι. . ᾗ ώ λ / 
ἵνα µετ αὐτου γ. καὶ οὐκ αφηκεν αὐτόν, αλλὰ λέγει 

. ϱ Ν 5 λ λ / 
αὐτῷ, Ύπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ 

[) / ζ / / 

ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κύριός σοι πεποίηκεν καὶ 
Σ. / / 20 Δ λ α θ λ αγ / 1 

ηλέησεν σε. καὶ απῆλθεν, καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν 
ο / Α ” ας Ὅετω ο 

τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ]ησοῦς, καὶ πάντες 
/ 

ἐθαύμαζον. 
91 ρα ὃ / α Ἂ. Αα / { 

Καὶ διαπεράσαντος τοῦ ]ησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν 
. Δ νΑ / ./ Ν 1 ” ὧ / σος 

εἰς τὸ πέραν, συνήἠχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αυτόν, καὶ ἦν 
ΔΝ Φ Α . 

παρὰ τὴν θάλασσαν. ' καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυνα- 
. 

γώγων, ὀνόματι ἸΙάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς 
λ δ » ο 98 Ν αλα ων / / 

τους πὀοὸας αὐτου,'' καὶ παρακαλεί αύτον πολλα, λέγων 
α Γ Ν / / } / .”/ ϱ } Ν - Αα ὅτι Τὸ θυγάτριὀν µου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς 

ΔΝ . . ο] [ά [η Ν / 94 Ν ν] 

τὰς χεῖρας αὐτῇ, ἵνα σωθῇ καὶ ζήση. "καὶ ἀπῆλθεν 
. ο) ο ΔΝ ια) / . ο / Ν 

µετ αυτοῦυ, καὶ ἡκολούθεί αυτῶ ὄγχλος πολυς, καὶ συν- 
» 

έθλιβον αὐτόν. 
λ / 

Ἀ Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη, 
Αα ς ο) ων 

"καὶ πολλὼ παθοῦσα ὑπὸ πολλών ἰατρῶν καὶ ὃδαπα- 
/ Ν τς . [ Ν Ν ώ ος 

νήσασα τὰ παρ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα 
ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, "' ἀκούσασα τὰ 
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περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳω ὄπισθεν ἥψατο 
ο. / αν 8 κτο «Τη ν ο Εἳ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" "' ἔλεγεν γὰρ ὅτι ᾿Εὰν ἄψωμαι κἂν 

- ε / ὦ ο θ / 99 Δ 6 κά 9 / θ 
τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι. ' καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη 

/ αι ο ὰ / [ο / Α 

ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῶ σώματι ὅτι 
- Ν 3 ΔΝ ο ᾳ [ω) 

ἴαται ἀπὸ τῆς µάστιγος. ' καὶ εὐθὺς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπι- 
Δ 3 ς . Δ 3 ) α / ε] Αα .) 

γνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπι- 
Αα Ὁ / / Αα ς 

στραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν, Τίς µου ἤψατο τών ἱμα- 
/ 81 νι» πμ. ε θ Ν » . Ῥ / 

τίων; '' καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ µαθηται αὐτοῦ, Ώλεπεις 
/ Ν / / / 

τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, Τίς µου ἥψατο; 
α λ ο) / ῳ 

ὑ καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. ὃ ἡ δὲ 
λ . λ κά ὸ ο) ον / 8 γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέµουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, 

ς) ω) Δ ς 3 Αα - 

ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν 
.--. 84 « κ.α » 3 [ῃ ε / 
ἀλήθειαν. "ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θύγατερ, ἡ πίστις σου 

/ ι / κ Αν Τὸ ς λ . ἀ α σέσωκέν σε ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς 
/ / 

µάστιγός σου. 
952 . ο -Ὁ ω] / 3 ΔΝ Αα ο) 

Βτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἄρχισυ- 
/ / 4 [4 / .” / { αχ. 

ναγώγου λέγοντες ὅτι Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν, τί ἔτι 
ς . - 

σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; Ὁ ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς παρακούσας 
/΄ ο) 1 / 

τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, Μὴ 
. / / 87 Ν . Μ 29. / 2 

Φοβοῦ, µόνον πίστευε. καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα µετ 
3 Αα ῳ .] Ν ον / κ 3 / . 

αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ἰάκωβον 
3 Ν 3 ν / 

καὶ ᾿Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν ᾿Ἰακώβου. "' καὶ ἔρχονται 
3 Δ ιω - . Αα / 

εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον 
Ἀ { 1 / ἐς] λ λ καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά, Ὁ' καὶ εἰσελθωὼν 

/ 5) . Αα 

λέγει αυτοῖς, Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον 
. 3 / Σ. Δ ω) 

οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. " καὶ κατεγέλων αὐποῦ. 
ο. κ δὲ Ε] Δ / / λ / 

αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα 
” / ΔΝ Ν 3 - 

τοῦ παιδίου καὶ τὴν µητέρα καὶ τοὺς μετ αὐτοῦ, καὶ 
/ - 

εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον. "' καὶ κρατήσας τῆς 
λ - / / ᾧ [ο Ν / / .] χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ, Ταλιθὰ κούμ, Ὁὃ ἐστιν 

μεθερμηνευόµενον, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. '' καὶ 

Ν 
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ΑΛ /{ . 5 Ν - 

εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει' ἦν γὰρ ἐτῶν 
/ ς ν ὁο/ ην . / / 43 Δ δώδεκα καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει µεγάλη. “Ὁ καὶ 

. α / α Αα 

διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ 
Αα ᾧ [ο . 

εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 
- - . λ 

ϐ Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πα- 
/ . ο] ΔΝ . ο] . ο) [4 Ν 3 - 

τρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
5 Ν / / ./ / .) ω] 

καὶ γενοµένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συνα- 
α, Ν ο. / . ; / 

γωγῇ' καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, 
αν / { / [4 α 

Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ; 
’ [ο ΔΝ - - [ο] 

καὶ δυνάµεις τοιαῦται διὰ τών χειρῶν αὐτοῦ γίνονται; 
δ 3 ϱ / . ς / ε εν » / η 
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸος τῆς Μαρίας καὶ 

’ Αα ” 

ἀδελφὸς Ιακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ιούδα καὶ Σίμωνος ; 
Δ 3 5) "4. ς . λ λ Αα 1: Δ ς ζω λ καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς ; καὶ 

” / 5 ο) 4 Ν αν ο ες 5 α 
"ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. " καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς 
4 5 ” / / η πο Αα / 
ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι 

ο) ” ο) ο) » 

αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
ο ” ο . 

αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, 
/ λ ο) 

εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν. 
/ Ν [ο Α 

ὃκαὶ ἐθαύμαζεν δια τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. καὶ περιῆγεν 
/ / 

τὰς κώµας κύκλῳ διδάσκων. 

”Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς 
/. / . - Αα 

ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν 
ο] ’ [ή - / 

πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων, καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα 
λ / . ζολ ε Νεος / κ 8ὲ λ 

μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον µόνον, μὴ ἄρτον, μὴ 
͵ Α . Ν / / ϱ 2 δα ἲς / 

πήραν, μὴ εἰς τὴν ζωνην χαλκον, ᾿ ἄλλα ὑπ'οδεδεμένους 

σανδάλια, καί, ΝΠὴ ἐνδύσησθε δύο χιτώνας. "' καὶ ἔλεγεν 
.) Αα [ή ΣΑ ε] / ε] α) / 3 ον / ο 

αὐτοῖς, Όπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ µένετε ἕως 
9 α αν / [ο 

ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. '' καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς 

μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμών, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε 

τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδών ὑμῶν εἰς μαρτύριον 
ω / / [ο] Ν αὐτοῖς. '" καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα µετανοώσιν. "' καὶ 
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/ / 

δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἦλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς 
ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 

"Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης, φανερὸν γὰρ 
. Γ 3 Σ ω να ό “ 3 / ς 
ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν ὅτι Ιωάννης ὁ βαπ- 

τίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρών, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ 
/ - .α 

δυνάµεις ἐν αὐτῷ. 3" ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ηλείας ἐστίν' 

ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητών. 
᾿ εἱ . / 

'"ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρώδης ἔλεγεν, Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα 
Ὁ / Φ μή 1. ὁὸ σας / . 
]ωάννην, οὗτος ἠγέρθη. '' αὐτὸς γὰρ ὁ ᾿Ἡρώδης ἆπο- 

στείλας ἐκράτησεν τὸν Ιωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν 

φυλακῇῷ διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ 
ος ο αν ωςο μι οφ .. Τι ν. Ν ς 

ελφοῦ αυτοῦ, οτι αὐτὴν ἐγάμησεν ἔλεγεν γαρ ὁ 
ἴ / ο ῬἩ ὃ [4 Ο . ./ / 2/. Ν 
ωάννης τῷ Ἡρωώδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν 

γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. " ἡ δὲ “Πρωδιὰς ἐνεῖχεν 
αὐτῷ καὶ ἦθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο' 

αν . Α 

9 ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν ᾿Ιωάννην, εἰδὼς αὐτὸν 
ΔΝ / / 

ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ 
” / ε 

ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἠκουεν. 
9ι η / μη, 2 / / « / - 

καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε ᾿Πρώδης τοῖς 

γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐ- 
τοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Ταλι- 

Αα μη ω 

λαίας, "' καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρω- 
Π ιν . / ” [4 / πα 

διάδος καὶ ὀρχησαμένης, ρεσεν τῷ Ἡρώδῃη καὶ τοῖς 
/ ς λ αν α Αα / 3/ συνανακειµένοις. ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπεν τώ κορασίῳ, Αἴτη- 

/ ἂν αι / λ δ / ο 99 ν αν 
σὀν µε ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι "' καὶ ὤμοσεν αὐτῇ 
« Ὀ μα αν οέ / 9 ο, α 
ὅτι Ὁ ἐάν µε αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασι- 

4“ 3 ω) 9 - ω 

λείας µου. καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί 
. / ς λ - κ Ν ᾽ ’ Αα 

αἰτήσωμαι; ἡ δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπ- 
/ 25 λ } 6 ο) θὲὺ λ δ λ ν τίζοντος. " καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὼ σπουδῆς πρὸς τὸν 

τς τς κ ᾱ / ον ' ο ο 
βασιλέα ἠτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῶς µοι ἐπὶ 

Ν / ο Αα 

πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. "καὶ περί- 
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/ ς λ Ν ιά 

λυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὄρκους καὶ τοὺς ἆνα- 
/ . η / . » ον; οτ Ν ΦΩλ 

κειµένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν. Ὁ καὶ εὐθὺς 
ο) / ς Ν { .] / 3) 

ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι 
ι) . λ 

τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ' καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν 
1 ω Αα Ν 3/ μ Ν . α » 3 

ἐν τῇ φυλακη, καὶ Ίνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ 
/ 

πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον 
ώ ία) Αα 

ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. Ἀ καὶ ἀκούσαντες οἱ 
. Αα ον ων ωὸ α 

μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθαν καὶ ἧραν τὸ πτώμα αὐτοῦ, καὶ 
.] 

ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνηµείῳ. 
ροἹς - / κ / λ χε Αα Ν αἱ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν ]ησοῦν, καὶ 

.] /{ .) [ο / ”/ ) / λα .] / 

ἀπήηγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 
91 Ν / 3 α ο [4 Αα 3 Ν .] 32ρ/ 3 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ ἰδίαν εἰς 
3 3 ’ 

ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ 
3 / λ ιά ζ / / λ ” Δ ” 

ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν 
νὼ 3 ῳω . / Α / 

εἰκαίρουν. Ἱ' καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρημον τόπον τῷ πλοίῳ 
Γη 6 

» ος / 88 ιν 9 . Νας πε τν κατ ἰδίαν. ἹὉ καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνω- 
/ ω Φα Αα /. 

σαν πολλοί, καὶ πέἐζῆ ἀπὸ πασών τῶν πόλεων συνέ- 
ὃραµον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς. "καὶ ἐξελθὼν 
5 Ν ”/! ΔΝ ε) / 3 ο / 4 

εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίαθη ἐπ᾽ αὐτούς, ὅτι 

ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο δι- 
{ . Ν ’ 35 ΔΝ η) “ [ο / 

δάσκειν αὐτοὺς πολλά. Ὁ καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γινοµένης 
λθό 8 δν ς θ Ν 3 . ἔλ, ο [ή Β δν 

προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι Ερηµός 
2 ς / 4 σι πα 3 / 
ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή:  ἀπόλυσον αὐτούς, 
ο] . / 5 ν / 5 Α ν / 5 
ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώµας ἀγο- 

/ ς Αα / / 37 «ε δὲ » θ λ 3 
ράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν. Ἀ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

9 . / κ, Ἆρ ε » ων Ν / ο ιά 
αὐτοῖς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ, 
κ. / . { ὃ / ὃ / / 

Απελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους, 
ν / οἱ γη - 88 ς ο) / ης / 

καὶ δώσωµεν αὐτοῖς φαγεῖν; "' ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Πόσους 
ς / / 

ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε, ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν, 
 ὅᾱ / 9 ὃς ο οέδν Α 

Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. Ὁ καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι 
/ / / ς α . / 

πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 
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Ν Ὁ καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαί, κατὰ ἑκατὸν καὶ 

λ / 41 Δ λ λ / / κατὰ πεντήκοντα. "' καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους 
] / 

καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλό- 
γησεν, καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς 

- Α ο) - 

μαθηταῖς ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας 
ἐμέρισεν πᾶσιν. "καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθη- 

5 { 

σαν' "καὶ Ἶραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνων πληρώ- 
᾽ Αα ΝΑ ς 

µατα, καὶ ἀπὸ τών ἰχθύων. '"καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς 
ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 

45 Δ 1 Ν 2 / λ Ν . . ο) Αα 

Καὶ εὐθὺς ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆ- 

ναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθ6- 
ῃ / 9 λα 9 / τὸ 46 πας / 

σαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. " καὶ ἀποταξά- 
α ο) το θ λ 3 , 47 ς µενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. Ἱ καὶ 

. / / - Δ [ο 1 / ο) / 

ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης, 
λ / λ ο) ο) 

καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 3 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανι- 
- ο ὴ Δ ς ή 

ζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐ- 
α λ / Δ / - 

τοῖς, περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς 
. Δ ο) 3 ΔΝ Αα / Αἱ ας Ἡμ. 

αὐτοὺς περιπατών ἐπὶ τῆς θαλάσσης. καὶ ἤθελεν παρελ- 
θεῖν αὐτούς' "οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν περιπατοῦντα ἐπὶ 

ω / 3 

τῆς θαλάσσης ἔδοξαν φάντασμα εἶναι καὶ ἀνέκραξαν' 
η. . δν 5 νο / ον ην 
πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδαν καὶ ἐταράχθησαν. ὁ δὲ εὐθὺς 

α. / ν 3 ο) Ν / .) [ο Αα ] . 

ἐλάλησεν µετ αὐτών, καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε, ἐγω 
1 . 

εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. " καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ 
πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ 

[ο 2 Α ο) 

ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο. '' οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις, 
. ) ολο ς / / ἀλλ’ ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωµένη. ἡ 

λ / αψ Αα ἡ Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν Γεννησα- 
λ Ν / Α ρὲτ καὶ προσωρµίσθησαν. "καὶ ἐξελθόντων αὐτών ἐκ 

τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπυγνόντες αὐτὸν Ὁ' περιέδραµον ὅλην 
αἳ . 

τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις 
λ / τοὺς κακώς ἔχοντας περιφέρειν, ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν. 

5τ ΜΑΕΚΚ Β 
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56 ἡ κ Δ η / » / . . α Λ 

καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κωµας ἢ εἰς πόλεις ἢ 
ο) - / λ ὧ Αα 

εἰς ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, 
’ Ἀ ο / δι 

καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἵμα- 
ο / 3 / . ο ὃ / 

τίου αὐτοῦ ἄψωνται καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσώξοντο. 
ο Ν α / 

Τ | Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί 
ω] ῃ ιν) Χο ΄ 5 ΔΝ 

τινες τῶν γραµµατέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων. "καὶ 
ω 3 . / - / 

ἰδόντες τινὰς τών μαθητών αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν, 
Ἀ Ν / 8 ς λ 

τοῦτ) ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους,--- οἱ γαρ 
” Δ / εν ” ο Εν ΔΝ ω) ” 

Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ ᾿Τουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψων- 
α ο) / 

ται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν 
α / λ ε λ 3 }Σλ Ν , 

τῶν πρεσβυτέρων, "καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσων- 
Ν /. 

ται οὐκ ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον 

κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων 
πὴ ια .] Α Ν ε 

καὶ κλινών- καὶ ἐπερωτώσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
γραμματεῖς, Διατί οὐ περιπατοῦσιν οἱ µαθηταί σου κατὰ 

- ο) Ν 

τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν 
3 / λ ” ε 6ς 1 ς . ο. α 3 

ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον; ᾿ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Καλώς ἐπρο- 
.[. ς ο) ΛΑ [4 - 

φήτευσεν ᾿Ἡσαϊΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπ- 
4 9 ς ) . / ή ο λ / 

ται ὅτι Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν µε τιμᾶ, ἡ δὲ καρδία 
“ 

Α / 3 2 ω - 

αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ' ΄ µάτην δὲ σέβονταί µε δι- 
ὃ / δ ὃ / .) { 3 / [να / 
άσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. " ἀφέντες 

τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀν- 
; 9 σον . ο) ρ- [ο 2 Αα λ 3 θρώπων. " καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλώς ἀθετεῖτε τὴν ἐν- 

λ ο) α ΄ / 

τολὴν τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 
10 .. Α Δ ο / 4 / Ν Δ 

Μωῦσῆς γὰρ εἶπεν, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν 
/ Φ ς Αα / ο / / µητέρα σου, καΐ, Ὁ κακολογών πατέρα ἢ) µητέρα θανάτῳ 

/ κ ς Αα / 3 

τελεντάτω. ᾿ ὑμεῖς δὲ λέγετε, ᾿Εὰν εἴπη ἄνθρωπος τῷ 
Νοκ α / Ζ- Αα / 2 Λ ) 

πατρὶ ἢ τῇ µητρί, Κορβᾶν, ὃ ἐστιν δώρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 
15 κκ 1 ω 

ὠφεληθῆς, '᾿οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ 
Ἀ Α Μι πη 3 Αα .ν / α - Αα 

ἢ τῇ µητρι, '᾽ ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παρα- 
/ ζ Αα ϱ 

δόσει ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε. καὶ παρόμοια το:αῦτα πολλὰ 
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1 ” 4 Ν / / λ ν 3/. 

ποιεῖτε. '' καὶ προσκαλεσαµενος πᾶλιν τον Οχλον ἔλεγεν 
: η] , . 

αυτοῖς, Ακούσατέ µου πάντες καὶ σύνετε. '' οὐδέν ἐστιν 
” αἱ Ἡ / .) / . Εώλνί Ν / ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύνα- 

Δ 4 [ο] Α 

ται αὐτὸν κοινώσαι ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπο- 
/ ᾷ. λ [ο] λ η” 6 ε. 17 κά ο. ρευόµενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. αἳ ὅτε 

ε) - ) 9 3 Δ Αα ” ώ / . ΔΝ 

εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν 
« Ν νι ον λ / 18 Ν / κ. πι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν. "καὶ λέγει αὐτοῖς, 

/ Ν ο) 3 Αα Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 
”/ . / ευ) λ ”’ 3 / 

ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται 
Α . ο) 

αὐτὸν κοινῶσαι, ' ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν 
καρδίαν ἀλλ εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰ τὸν ἀφεδρώνα 
3 / / / ΔΝ / 90 2. 

ἐκπορεύεται, καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα; "' ἔλεγεν 
/ α η, ΄ - - 

δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ 
ον Ἡ ον. λ 3 Ά / ων . / 

τὸν ἄνθρωπον. "' ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώ- 

πων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, πορνεῖαι, 
/ Αα / 

κλοπαί, φόνοι, "' μοιχεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, 
Σ / ς 

ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, 
ο) / Γ 

ἀφροσύνη' Ἔ' πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύε- 
[ο Ν / ται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

ω . Αα Νο 

 Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου καὶ 
Αα Ν 9 Δ ο . / . / 3/ ωὴ 

Σιδώνος. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνώναι, 
Αα 5 ΔΝ ε) 

καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν' Ὁ ἀλλὰ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ 

περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκά- 
[ο ν. / 3 ” 

θαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ" 
ο) . / 

5 ᾗ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει καὶ 
.) [ή 3 ΔΝ [ο Ν ὃ / ” / .] ” [ο] λ 

ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιµόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς 
] α υγ Νο 3 ο) 3/ ο) ή 

αὐτῆς. "' καὶ ἔλεγεν αὐτῇ, Ἂφες πρῶτον χορτασθῆναι 
ν / ν 5 / » λ Α λ ./ α 

τὰ τέκνα οὐ 'άρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν 
/. λ ο) / ο) ο « δ ε) 6 ) 

τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 3 ἡ δε ἀπεκρίθη κα 
/ λα / / . λ Δ / ς / Α 

λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς 
ος Ὑουδο 16 οιπ{{θᾷ οἩ {ο Ῥοςδύ Μ5Ρ8, απἰ]ουΙέγ. 

Β Ζ 
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3 ο) λ Αα ο) 

Τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. " καὶ 
9 9 Δ μ / ϱ/ ρ / α εἶπεν αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυθεν ἐκ 
ιο οἹ . ” 

τῆς θυγατρός σου τὸ δαιµόνιον. '' καὶ ἀπελθοῦσα εἰς 
Δ - αι σα λ / / 3 ἃ λ τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν 

κλίνην καὶ τὸ δαιµόνιον ἐξεληλυθός. 
/ ο 3 

Καὶ πάλω ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν διὰ 
Αα α { 

Σιδώνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον 
Αα ο. ὅ / 85 λ / ” ο ον 

τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. "' καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν 
νὰ / Δ ο] ον α΄ 3 α . Α 

καὶ µογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ 
λ » 88 9 / σον ας 3 τὴν χεῖρα. "καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου 
νο. ”/ Δ / ) α α κ α 

κατ ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ 
΄ α / . Αα .] 

καὶ πτύσας ἤψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, "καὶ ἀναβλέ- 
Σ Αα 

ψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ, Εφφαθά, 
λ . . Αα { 

ὅ ἐστιν διανοίχθητι. "' καὶ ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, 
λ Φ / . α 

καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει 
/- 3 ο) / 

ὀρθῶς. Ὁ καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν' 
Αα / . α 

ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσό- 
8' Ν ς Αα 

τερον ἐκήρυσσον. ' καὶ ὑπερπερισσώῶς ἐξεπλήσσοντο 
Αα / 

λέγοντες, Καλώς πάντα πεποίηκεν, καὶ τοὺς κωφοὺς 
α . / Δ . / ο) 

ποιεῖ ακουειν καὶ ἀἆλάλους λαλεῖν. 
. ς / / Αα 

8 ᾿ Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου 
λ λ / 

ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσάµενος 
λ / 3 - 9 

τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς, " Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ 
/ κ κ . / 

τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν µοι καὶ 
5 ./ / / 8 ν ὁὶ 9 / . 

οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν. "καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς 
5 Α / ω Α 

νήστις εἰς οἶκον αὐτών, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ' καί 
3 2 ΔΝ / / . 

τινες αὐτῶν ἀπὸ µακρόθεν ἥκασιν. ' καὶ ἀπεκρίθησαν 
1 ο ζ Δ 1 α ϱϐ /{ ’ { / αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί 

/ / » 

τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ ἐρημίας; καὶ ἠρώτα 
. / / ” / ς μ 8 5 { 

αὐτούς, ΠἩόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν, ἅἙπταά, 
6 Ν ζλλ, α λ, 3 - 3 Ν Α ας 9 

καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς' καὶ 
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Ν λ ε . . / ./ Ν 
λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ 
ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθώσιν' καὶ παρέ- 

ή, Μ 

θηκαν τῷ ὄχλῳ. Ἰ καὶ εἶχαν ἰχθύδια ὀλίγα' καὶ εὐλο- 
- / 

γήσας αὐτὰ εἶπεν παραθεῖναι καὶ αὐτά. "καὶ ἔφαγον 
αᾳ / 

καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἠραν περισσεύµατα κλασμάτων 
9 /: ἑπτὰ σπυρίδα.. ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι' καὶ 

ἀπέλυσεν αὐτούς. 
Ὀ Καὶ εὐθὺς ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητών 

” α . 

αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὼ µέρη Δαλμανουθά. "καὶ ἐξῆλθον οἱ 

Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συνζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ᾽ 
.) α ο) α ω) 

αυτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. 
19 νο 5 / α / η Αα / ο. Ν καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί ἡ γενεὰ 

“ [ο ο) ολ λ μη 6 πν . / Αα αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἁμὴν λέγω ὑμῖν εἰ δοθήσεται τῇ 
[ο / 18 νι Ν ι͵ Ν / .. ἡ) γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. "' καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς 

ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. "καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, 
λ .) να) / 3 9 ..ε - ” [ο / καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον µεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 

. α [ω) . 

"καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων, Όρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς 
/ . / Δ α ῃ Π / 16 Ν 

ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης ᾿Ἡρώδου. " καὶ 

διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι Άρτους οὐκ ἔχομεν. ᾿ καὶ 
- α σᾖ 

γνοὺς ὁ ̓ ]ησοῦς λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους 
2 ο) .) 

οὐκ ἔχετε; οὕπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωµένην ἔχετε 
6 ΔειΦ β} ο η » 

τὴν καρδίαν ὑμῶν; ' ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε, καὶ 
/ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε, καὶ οὐ μνημονεύετε, ΄ ὅτε τοὺς 

/ 

πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους 
{ - 

κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέγουσιω αὐτῷ, 
/ 

Δώδεκα. "' ὅτε καὶ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 

πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; καὶ 
/ ς - / λέγουσιν, Ἑπτά. "' καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Οὕπω συνίετε; 

.. ϱ) - "Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν αὐτῷ 
’ κΝ ο) 1 4 ιά 3 Αα “/ 

τυφλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτον ἵνα αὐτοῦ ἄψηταυ. 
Ν 3 / ” Δ - ” { 

"καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν 
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ο / λ . [ο] 

αὐτὸν ἔξω τῆς κώὠμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, 
ο Αα 1. ΑΝ / 

ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπει. 
/ Ν 1 / / 4 

Ἀ καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν, Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς 
ω α - . / Δ 

δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας. " εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς ρα ὁρ 
Ἀ 3 Ν 3 Αα π / ν 

χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν καὶ 
ε) / λ αν κ ὃ . α/ 28 ΔΝ 

ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν δηλαυγώς ἅπαντα. ”' καὶ 
.) / 3 Ν η 34 3 . / Ν 3 λ 

ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων, ΜΓηδὲ εἰς τὴν 
. / κώµην εἰσέλθῃς. 

͵ ῳ . α ε - 
Ἰ Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ]ησοῦς καὶ οἱ μαθηταὺὶ αὐτοῦ εἰς τὰς 

/ τς, / κα Φ λύ . ο 3 [ο οδώ 3 

κώµας Καισαρείας τῆς Φιλίππου καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπη- 
Π Ν Δ .) Αα / 3 . / / 

ρωτα τους μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς, Τίνα µε λέ- 
ε θ 5 ρε δὲ 9 α / 

γουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; "' οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες 
ὅτι ᾿Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι ᾿Ηλείαν, ἄλλοι 
1ο ϱ . ο. 29 λ Αλ } / . / δὲ ὅτι Εῖς τῶν προφητών. καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς, 

Αα 3” ο 3 ς 

“Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος 
α 9 : λ { ο) 

λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ Χριστός. Ὁ' καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 
να να ν 

ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. Ὁ' Καὶ ἤρξατο διδάσκειν 
. κ ω Δ ελ Κως [ο] /{ Δ Αα Ν 

αὐτοὺς ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ 
ς Δ ωὰ / ον 

ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιε- 
- / ΔΝ 3 Πω] 

ῥέων καὶ τῶν γραµµατέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ 
ΡΕ, ᾽ ο 80 Ν / ν / [ 

τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. '' καὶ παρρησίᾳ τὸν λόηον ἐλιά- 
’ ς / . Ν - 

λει. καὶ προσλαβόµενος ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν 
ο απ) ην ς δν 5 λ Ν 8 ν Ν 6 λ θ) αος 

αὐτῷ. "'ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ε) / Πέ ν λέ αρ 1 / 

ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει, Ύπαγε ὀπίσω µου, σατα- 
-” ” α ΔΝ ο) ο Δ ΔΝ Αα . / 

νᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
94 νι / κα λ - . 
Καὶ προσκαλεσάᾶµενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς 

Β τα ο, / σα ή) . . 
αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Όστις θέλει ὀπίσω µου ἀκολουθεῖν, 

ν . Αα 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, 
εἱ Δ Ν 

καὶ ἀκολουθείτω µοι. ' ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν 
ον ρα - . / κα πᾶ μη » / λ 

αὐτοῦ σώσαι, ἀπολέσει αὐτήν' ὃς δ) ἂν ἀπολέσει την 
ο) [ωὰ ον ο) 2 

ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, σώσει 
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. Α ΔΝ / 

αὐτήν. Ὅτί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον 
» ν λ . ο οἍμιη ᾿ ῳ 

ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ὅ τί γὰρ δοῖ 
ῄ : ἳ - -  Ὢ το Ά κα σσις 
ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὁ' ὃς γαρ ἐαν 

Αα Δ ολ /΄ Α - / 

ἐπαισχυνθῇ µε καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ 
/ ο) ς κά . 3 / 

τῇ µοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλώ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
3 / ᾽ / “”/ 3/- .) Α / Αα 

ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, Όταν ἔλθη ἐν τῇ δόξη τοῦ 
α ο) . / - [4 / Λ 

πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τών ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Ὁ ! καὶ 
3/. 2 . π / ς . [4 .] / 2δ - 

ἔλεγεν αὐτοῖς, Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν 
λ / / Ἂ 

ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν 
/ α ω - 

ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 
ς κ Δ ) ο) μ "Καὶ μετὸ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν 

/ ΔΝ 

Ἠέτρον καὶ τὸν ᾿]άκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει 
9 Ν αι ο ς λ » ὁςο/ / ν 

αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν µόνους, καὶ µετεμορ- 
. | ων) 

φώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, ' καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
/ ν / ων λ δις ολ Αα α ” 

στίλβοντα λευκὰ λίαν, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ 
4“ ο) α 

δύναται οὕτως λευκᾶναι. καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ηλείας 
Ν .. . ον ν [ο] ο 2 . δ λ 

σὺν Μωῦσεῖ, καὶ ἦσαν συνλαλοῦντες τῷ ᾿]ησοῦ. 5 καὶ 
ς - Αα 

ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββεί, καλόν 
- ϱ 3 α 

ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωµεν τρεῖς σκηνάς, 

ο) µίαν καὶ Μωῦσεῖ µίαν καὶ Ηλεία µίαν. "οὐ γὰ σοὶ µί εἲ µίαν καὶ ίᾳ μίαν. γὰρ 
3/ Αα 3 30 Δ 3 7 Ν 3 / δει τί ἀποκριθῇ' ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο. Ἰ καὶ ἐγένετο 

/: .] / .] - ΔΝ .) / ΔΝ .] ω 

νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς 
/ ω / 1 ς ε/ σ 3 / } / νεφέλης, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε 

ο) ΔΝ 3 

αὐτοῦ. " καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα 
νὰ . ΔΝ εν) ω Ἰ) 

εἶδον ἀλλὰ τὸν ᾿]ησοῦν µόνον μεθ) ἑαυτῶν. ' Καὶ κατα- 
η - ο κώ α Ὢ 

βαινόντων αὐτών ἀπὸ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς. ἵνα 
ὃ κ.α ἷὸ ὃ / .) πέή ς ζλ ον ο μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, εἰ μὴ ὕταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 

θρώπου ἐκ νεκρών ἀναστῇ. "' καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν 
κ.ε λ . Ἐ 

προς ἐἑαυτους συνζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρών ἀνα- 
ω 11 .. / πι / / / 

στήναι. καὶ ἐπηρώτων αυτον λέγοντες, Ότι λέγουσιν 
« - ο / / [ο [ο 

οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν 
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ω . ο) ς / λ λ ο 

πρώτον ; 'ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ηλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον 
λ ος / Ν ον ἀποκαθιστάνει πάντα. καὶ πὠς γέγραπται ἐπὶ τὸν 

Αα / Ν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ; ἵνα πολλὰ πάθη καὶ ἐξουθε- 
[ο α / λ νωθῇ. | ἀλλὼ λέγω ὑμῖν ὅτι Καὶ Ηλείας ἐλήλυθεν, καὶ 

2 / .” ” 4 3/ λ / .] ο) . / 

ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 
Δ 3 ἀ "Καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδον ὄχλον πολὺν 

Ν . α ΔΝ . / 

περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συνζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 
Ν 3 α ζ ή / λ 

Ἰδκαὶ εὐθὺς πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, 
ΔΝ / ε] / 3 

καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. Ἰ' καὶ ἐπηρώτησεν 
3 / α Δ ’ . 

αὐτούς, Τΐ συνζητεῖτε πρὸς αὐτούς;. '' καὶ ἀπεκρίθη 
. Α ω α] ο ὉἩ / ”/ Ἀ ε/ 

αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν µου 
ΔΝ / ” ”/ 18 Ν . 3Δ 3 Ν 

προς σε, ἔχοντα πνευμα ἄλαλον, καὶ ὅπου ἐαν αυτον 
/ ς / αρα. λο.. / Ν /ω κ. εσας 

καταλάβη ῥήσσει αὐτόν' καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὁδόν- 
/ 5 λ. . - ια) 

τας καὶ ξηραίνεται' καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ 
ο] / Δ ο 19 ε ον 3ὁ Ν 3. ο 
ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. "' ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς 
λέ πι) ον ϱ / Δ ς ο) ” - 

έγει, γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι ; 
9/ / ο ε αν / δ. Α / 20 ὶ 
ἕως πὀτε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετε αυτὸν πρός µε. καὶ 

τον αν . ω 

ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτόν, τὸ πνεῦμα 
, . / α Αα 

εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς 
ε) / . / 21 Ν α] , λ ' » ἐκυλίετο ἀφρίζων. "' καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐ- 
τοῦ, Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ 
9 ᾿ . { σ ολ εἶπεν, Ἐκ παιδιόθεν' "' καὶ πολλάκις καὶ εἰς πρ αὐτὸν 

/ / . Μπ μα ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλὰ εἴ τι 
ο ο. ν 3 μδ κα τω 8 «ε Ν 

δύνη, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ ἡμᾶς. 3 ὁ δὲ 
α α / ΔΝ α 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τὸ εἰ δύνη; πάντα δυνατὰ τῷ πισ- 
/ ο4 ΣΩ) / ς Δ ο] / 3/- 

τεύοντι. εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεηγεν, 
ΛΑ / ο. 3 / οὗ ὸ9 κα δν ἁ 

ἨΠιστεύω' βοήθει µου τῇ ἀπιστία. "' ἰδὼν δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 
ο » / ”/ ” / » / - 
ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ 

/ / . - λ / ο) 

ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ, Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, 
νο Ν 2 / 1 3 3 [ο] Ν / α) /' ἐγὼ ἐπιτάσσω σου, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ µηκέτι εἰσέλθης 

. / Δ .ἲ Δ / Σς. 

εἰς αὐτόν. "' καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν: 
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Ας ς 9 / / Δ λ / “ 

καὶ ἐγένετο ὠσεὶ νεκρος, ὥστε τους πολλους λέγειν Ότι 
3 / οπς 4 - / Αα Δ . ” Ἡ 

Απέθανεν. " ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγει- 
/ ) ο - 

ρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. "' καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον 
ε Ν . » » σο/ 2 / ο ο δι 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ’ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν, Ότι ἡμεῖς 
. .) / ” ο) ώ / 99 Δ 5 . α α 

οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; "καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Γοῦτο 
λ / 1 1 λν / 1 α . να Α 

τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται, ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇΏ. 
ο α / ’ Φ ο 

Ὁ Κακεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Τα- 
2 / ., / 

λιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῦ "' ἐδίδασκεν «γὰρ 
λ ν α α Νο 3 ο 4“ ς [αν Αα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ υἱὸς τοῦ 

.” [ο] 

ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἆπο- 
Αα ’ ο) ς 

κτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
3 / 80 ε ΗΝ, / νο Νο Αα 
ἀναστήσεται. '' οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο 

᾿ Αα 

αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
88 ντα, ῃ / νο. πο, τσ / 
Καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ. καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενό- 

/ . ή; ην μ) [4 [ο] 

µενος ἐπηρώτα αὐτούς, Τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε; Ὁ' οἱ 
Αγ / Ὀ Ν 3 / Δ / 3 ο) 

δὲ ἐσιώπων' πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ 
ς / ν) / 

ὁδῷ τίς μείζων. " καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα, 
ΔΝ / 3 . ”/ / α Αα ./ / 

καὶ λέγει αυτοῖς, Βζ τις θέλει πρώτος εἶναι, ἔσται πάν- 
”/ λ / / 86 Ν Ν / 

των ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. "καὶ λαβὼν παιδίον 
/ Ελ / Αα 

ἔστησεν αυτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν, καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ 
9 στα πο Α 4 . ͵ / / εἶπεν αυτοῖς, '''"Ὁς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται 

.] ὃν ος ζ / 1 Ν δέ : Ν δ Ἀ ) Ἀ δέ 

ἐπὶ τῷ ονὀματί µου, ἐμὲ δέχεται’ καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, 
ε α 4 / 3 Ν Δ 2 / ; 

οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. 
/ .) ο οι 3 { / 

"Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάννης, Διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν 
ω) 3 / / εν) / / ελ ” λ αν 

τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ 
ες νι / αἱ ή) . 3 , ος ορ 89 « 
ἡμῖν, και ἐκωλύομεν αὐτον, Ότι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν. ἡ ὁ 
Δὸ ο » 9 Ν / λα. 5 Ν / ώ 
ε ᾿Ιησοῦς εἶπεν, Μὴ κωλύετε αὐτόν' οὐδεὶς γάρ ἐστιν 

/ υ] . / / 

ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου καὶ δυνήσεται 
Ν Α / - «40 λ ᾽ κκ τρίρ ταχὺ κακολογῆσαί με' "' ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ ἡμών, 

ς ς . εν Δ / ς α / 

ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. "'ὃς γὰρ ἂν ποτίση ὑμᾶς ποτήριον 
ᾳῃ Ε αι ΄ ο λε ος / μον / 
ὕδατος ἐν ὀνόματί µου, ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἁμὴν λέγω 
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ο) 9) λ ο Ἆ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσει τὸν μισθὸν αὐτοῦ. "' Καὶ ὃς ἂν 
α . ω) / 

σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς 
1 / / 1 . α [ο . / / } Ν 

ἐμέ, καλὸὀν ἐστιν αυτῶ μᾶλλον εἰ περἰκειται μύλος ὀνικος 
Αα λ 

περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασ- 
48 Ν }λ / [4 / 3 / 

σαν. καὶ ἐὰν σκανδαλίζη σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον 
Αα . φ 

αὐτήν' καλὀν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, 
΄ - ο) » λ / 2 

ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα απελθεῖν εἰς τὴν φέενναν, εὖς 
Δ ζ /{ / 

Ἐ καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζη λ ῳ ἃ ΣΕ. 
τὸ πρ τὸ ἄσβεστον. 

3 ος ο... / 2 / 5 ω » Ν 
σε, ἀπόκοψον αὐτόν καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

Ἀ / / ”/ Αα Ν 

ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν 
[4 ώ 

Ἐ. καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζη σε, γέενναν. 
. . 

ἔκβαλε αὐτόν καλόν σε ἐστὶν μµονόφθαλμον εἰσελθεῖν 
ο Αα Ἀ ’ α] / 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
ὸ . Δ / 484 4 / 3 Αα . 

βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ 
Αα Ν ᾳ 3 / 49 . Δ Ν 

τελευτᾷ καὶ τὸ πὂρ οὐ σβέννυται. πᾶς γὰρ πυρὶ 
/ / Ἡ) 

ἁλισθήσεται. Ὁ καλὸν τὸ ἅλα' ἐὰν δὲ τὸ ἅλα ἄναλον 
. ο) / γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα 

Δ .] / α] ” / 

καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἄλληλοις. 
10 { κ ον, 3 Ν ” 2 η α 

Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστᾶς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς 
. / Αα /{ 

Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συνπορεύονται 
/ .”/ Ν . / Ν 4 "3 / 1 / 

πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν 
/ - ” 

αὐτούς. " καὶ προσελθὀντες οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐ- 

τὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες 
ή 8 « ανω Ν 3 .. α τω ” / 

αὐτόν. ᾖἸ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετεί- 
Αχ 5” / ο οὔς 

λατο Μωῦσῆς; "οἱ δὲ εἶπαν, Ἠπέτρεψεν Μωῦσῆς βι- 
/ . / { να - δε λ ὁ . 

βΒλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. ;ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 
ιν . [ο Ν ΑΝ / ς Α ./ εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμών ἔγραψεν 

- Ν ΔΝ 3 - 

ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. ' ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως 
Ν ω . 

ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.  ἕνεκεν τούτου κατα- 
/ / λ /; ᾽ Α ν Ν , Β Ν 

λείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν µητέρα, "καὶ 

3. Ύεχεες 44 απ 46 οπαϊδεᾷ οἩ {με Ὀοεί ΜΒΡΒ. απι(λογῖ(ν, 
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”/ ε / 3 / / “/ . / 3) Ἅ ὃ / ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα µίαν, ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο 
« ς ο 

ἀλλὰ µία σάρξ. "ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος 
Ν / 10 Ν ] Ν χμ / ε θ Ν μὴ χωριζέτω. 3 καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ 

λ ’ . / ΝΕ με! Δ / , α Ὃ αλ περὶ τούτον ἐπηρώτων αὐτόν. ' καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὁς ἂν 
1 / Ν Αα . Αα Ν / 3/ ” 

απολυση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαµήση ἄλλην, μοιχᾶ- 
» 3 ο ο πω ο ΦΛ ον ὰ, 8 / λ / ται ἐπ᾽ αὐτήν. "καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα 

αὐτῆς γαµήση ἄλλον, μοιχᾶται. 
15 λ { 3. ον ο ϱ/ τα ο πα Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα ἄψηται αὐτῶν 

ε νὰ θ . -ᾱ / . / 14 Ὢ Ν δὲ οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. "' ἰδὼν δὲ 
τμ ] ο Αα 

ὁ ]ησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Αφετε τὰ παι- 

δία ἔρχεσθαι πρός µε, μὴ κωλύετε αὐτά' τῶν γὰρ τοιού- 
} λ 4 / Αα Αα 15 ὁ κ / ς. ν 

των ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. αμην λέγω υμῖν, ὃς 
ο) ο) . 

'ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ 
κ το ν ῃ σα 16 πα / ον 

μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. καὶ εναγκαλισάµενος αὐτα κα- 

τευλόηει, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτά. 
1τ ος / κ ες / Ν Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόὀν, προσδραμωὼν 

9 Δ / εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε 
. / / / ω Ν »/ , 18 « 
ἄγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ' ὁ 

ΔΝ 3 νε ον) 2 Φ μα / .] ’ 1 Ν 

δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἑ{ µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς 
ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. '' τὰς ἐντολὰς οἶδας, Νὴ µοι- 

/ Ν ’ Ν λέ Ν ὃ / 

χεύσῃς, μη Φονευσης, μὴ κλέψης, μὴ ψευδοµαρτυρησῃς, 

μὴ ἀποστερήσῃης, τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 
3 ω) . 

πὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλα- 
/ » / αλ ον ὦ μα ἐν / ας κλα ξάµην ἐκ νεὀτητόὀς µου. " ὁ δὲ ]ησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ 

. / εν) ΔΝ ΔΝ - . ο” ς α ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἑν σε ὑστερεῖ ὕπαγε, 
ὄ ./ / Ν δὸ α α ον. 

σα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θη- 
Ν 3 . Αα ΔΝ ο 3 / ο ε Δ σαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι. "' ὁ δὲ 

/ » 9 χό Μη ῆχβ λ, / μι Ν στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ 
/ / α 

ἔχων κτήµατα πολλά. Ὑ' καὶ περιβλεψάµενος ὁ ᾿]ησοῦς 
/ α α α . 

λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρή- 
1 α α / 

µατα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 
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. - / . ο) 

οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ 
9 Αα / 7 Δ / 1 Ἀ / Αα 

]ησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς 

δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν' 

Ξεὐκοπώτερόν ἐστιν κάµηλον διὼ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς 

ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 

εἰσελθεῖν. "' οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες 
πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; " ἐμβλέψας 

3 ο) ς . α / λ . / 3 / 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, 
Ε » » Ν α, / Ν ν λ Αα Αα 
ἀλλ οὐ παρὰ θεῴῷ' πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ. 

. ο] 3 - 

ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκα- 
/ Ν μα) 6 / / ρο ε » Αα 

µεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι. "ἔφη ὁ Ἰησοῦς, 
α .) ιν. α 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελ- 
Α αλ 3 Ν Ἀ / Ἀ / ο / Ἀ 2 Ν 

φοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ µητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς 

έ ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, ἐὰν μὴ λάβ ἔνεκεν ἐμοῦ κ Υγ , ν μὴ η 
ο) .λ - ο] γρ α) 

ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ 
΄ 

ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ µητέρας καὶ τέκνα καὶ 

ἀγροὺς μετὰ διωγμών, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ 
λ / 81 λ Ἀ, α »/ λ 

ζωήν αἰώνιον. '' πολλοὶ δὲ ἔσονται πρώτοι ἔσχατοι καὶ 

οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. 

'"Ἠσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, 
κ τα / ὃν λ ς 2 ο) λα . 5 ως καὶ ἦν πρὀάγων αὐτοὺς ὁ ]ησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ 

ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς 
/ ” .) . / λ /. 3 - 

δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὼ μέλλοντα αὐτῷ συµ- 
βαίΐνειν Ὁ' ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ 

Αα α 1 . 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν 
καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ 

. α 3/ 

καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν, "καὶ ἐμπαίξου- 
σιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ µαστιγώσουσιν 

ΔΝ α Δ . 

αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἆνα- 
στήσεται. 

κ εν ο. ι 
Ὁ Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿]άκωβος καὶ Ἰωάννης 
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. α 

οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες αὐτῷ, Διδάσκαλε, θέλομεν 
4 κ δν δι. / / ε τα 86 {« μ ον 
ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσης ἡμῖν. ὁ δὲ εἶπεν 

ο σι / / / τν ο νε Δ 8 κ τὰ 
αὐτοῖς, Τέ θέλετε ποιήσω ὑμῖν; Ὁ' οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, 

Ν [4 α [4 {ων .] α λ ω) 1 3 α 

Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιών καὶ εἷς ἐξ ἀριστερών σου 
/ ᾽ ο / 8856 ον 2 ο 9 Φα 

καθίσωµεν ἐν τῇ δόξη σου. "' ὁ δὲ ]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
. ”/ / . Γον 6. ” ΔΝ / ων 

Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ 
εν) Ν / Ἀ ν ν  ὸ Ν / 

ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθή- 
39 εςϱνὶ 86 ο ῃ ο να α 3 

ναι; ' οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
ο) Δ { 3 λ / / θ λ Δ / 

αὐτοῖς, Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπ- 
Δ / αν τισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτισθήσεσθε "τὸ δὲ κα- 

/ .) [ω) ον .] . / 3 ./ ” Α ω) 

θίσαι ἐκ δεξιῶν µου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, 
» μ ω ζ / 41 Ν 3 / ε δέ / 

ἀλλ) οἷς ἠτοίμασται. "' καὶ ἀκούσαντες οἳ δέκα ἢρ- 
.) α νὰ ο / αν. / 40 λ 

ἕαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ιακώβου καὶ Ἰωάννου. '' καὶ 
Π ] ΔΝ εν ) / .] α .”/ 

προσκαλεσάµενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε 
α / - ο] 

ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν 
/ Αα 

αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτών κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 
/ 6 κ  ἃἩ οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀλλ ὃς ἂν Θέλῃ μέγας 

; ο Αα / ε Αα ων 3 

γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, ' καὶ ὃς ἂν 
ς ω / Αα / α 

θέλη ὑμῶν «γενέσθαι πρώτος, ἔσται πάντων δοῦλος. 
5 ΔΝ 4 κά ο 3 / » Αα 

5 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, 
ο λ Αα 

ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον 
. Ν - 

αντὶ πολλών. 
τς ν” »ς / ν / δες αἱ ἔρχονται εἰς Ἱερειχώ. καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ 

3 ο 5 λ Δ [ο [ο ὦ ο) ἃ. 3ἵ ε α 

ἀπὸ Ἱερειχὼ καὶ τῶν μαθητών αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ 
ς ον / ο) λ / ε] / 

ὁ υἱὸς Τιμαίου Βαρτιμαῖος, τυφλὸς προσαίτης, ἐκάθητο 
Ν λ οδό 4π Αμ) / [οὴ η) Αα ς 

παρὰ τὴν ὁδόν. " καὶ ἀκούσας ὅτι Ιησοῦς ὁ Ναζαρη- 
{ / ο 

νός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, Γἱὲ Δαυεὶδ ᾿Ιησοῦ, 
κ 48 νά. / - . ο ώς 
ἐλέησον µε. καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ίνα σιωπήση 

Ν / ες 

ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Γἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν µε. 
ο ὁἽἹ ικα ῷ / »./ Ν καὶ στὰς ὁ Ιησοῦς εἶπεν, Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φω- 

Ν νν μ. 3 / / α 

νοῦσιν τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ 
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50 « ον αρ Δ / 5 Αα 3 

σε. " ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας 
5 Δ κ . Αα 51 Ν τ) Ν . Αα 4 ἦλθεν πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν. καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ 
σ α 5 / ς λ 

]ησοῦς εἶπεν, Τί θέλεις ποιήσω σοί; ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν 
5 ἵς . ϱ 5 / δδ ς ϱ) ὸ » 3 

αὐτῷ, Ταββουνί, ἵνα ἀναβλέψω. ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 
4 

αὐτῷ, Ύπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ εὐθὺς 
ο Ν » / .) ος Ανά α” ε - 

ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. 
/ αι. ς / .) υ 

11 ᾽ Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ 
Δ / λ Ἀ ΓΑ. ο υ α . / κ 

καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιών, ἀποστέλλει δύο 
- α Αα 3 - / 

τῶν μαθητών αὐτοῦ " καὶ λέγει αὐτοῖς, Υπάγετε εἰς τὴν 
/{ / ς Αα λ 3 ’ 

κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς 
) Ν ς { ω) / » » Ν . Δ η αὐτὴν εὑρήσετε πώλον δεδεµένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὕπω 

ώ / { ὁ / 9... Ν λ / 8 Ἱ) 

ἀνθρώπων κεκάθικεν' λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. καὶ ἐάν 

τις ὑμῖν εἴπη, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, Ὁ κύριος αὐτοῦ 
” Αα. λ / 

χρείαν ἔχει, καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 
ο ϱ Δ [ο 

“καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον τὸν πώλον δεδεµένον πρὸς τὴν 
-- 3 

θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. 3 καί 
- α / ) ο ” 

τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς Τί ποιεῖτε 
/ Δ Αα κ κἩ ε δὲ ῳω . α θ λ κα ς 

λύοντες τον πώλον; οἱ ὃὲ εἴπαν αὐτοῖς καθως εἶπεν ο 
. μα. κ μι ᾿ [ 7 Ν / Ν ο 
]ησοῦς' καὶ αφῆκαν αὐτούς. ΄ καὶ φέρουσιν τὸν πώλον 

λ λ 2 [ο] ΝΔ .) / . Α Ν 4 / 

πρὸς -τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια 
σ πμ » 5 ο)δ. Ἴρ 8 λ Ν ας 

αὐτών, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτόν. "καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια 
.) Α ”/ ο Δ ο / 3”! Ν / / 

αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας, κὀ- 
- ϱ / 

ψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. ' καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκο- 
Α / ] / 1 / ς 1 / 

λουθοῦντες ἔκραζον, Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 
3 η, / με τι] 2 / δν / / 
ἐν ὀνόματι κυρίου '' εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία 

[οὶ Δ ς Α / 3 λ .) Αα ς ΄ 

τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δανείδ, ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 
11 ες κε / ῃ εν Ν 

καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν' καὶ περι- 
/ / νο . / ῳ - 

βλεψάµενος πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν 
. / Ν α / 

εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 
- / 3 3 

᾿"Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ ῬΒηθανίας 
1 Δ Ν Αα 3 ” 

ἐπείνασεν. "καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ µακρόθεν ἔχουσαν 
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φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθων ἐπ᾽ 
9 / ο λ 4 

αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα" ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν 
σύκων. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῃῆ, Ν[ηκέτι εἰς τὸν 
αἰώνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ µα- 
θηταὶ αὐτοῦ. "καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ 

εἰσελθωὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦν- 
[ω) 4 ο) 

τας καὶ τοὺς ἁγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τρα- 

πέζας τῶν κολλυβιστών καὶ τὰς καθέδρας τών πω- 

λούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν, '' καὶ οὐκ ἦἤφιεν 
α α Αα 

ἵνα τις διενέγκη σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ, ' καὶ ἐδίδασκεν 
... Ἔ 5 

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Οὐ «γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός µου 
9 ζω) / Φ α - 

οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς 
. / οὰ 

δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον ληστών. καὶ ἤκου- 
« 3 [ον ΔΝ ο α 

σαν οἱ ἀρχιερες καὶ οἱ γραμματεῖ, καὶ ἐζήτουν 
ω) 4 » . 1 ο) - 

πὠς αὐτὸν ἀπολέσωσιν' ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶς 
Ν ς / Ἀ - 

γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχΏ αὐτοῦ. 
19 λ σα 2 λ Ες 3 / 3/ α / 

καὶ Όταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύετο ἔξω τῆς πό- 
λεως. 

0 λ Ἆν ο Αα "Καὶ παραπορευόµενοι πρωὶ εἶδον τὴν συκῆν ἐξη- 
/ ο 

ραμμµένην ἐκ ῥιζών. "' καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει 
αν Ῥ 8 / ἴδ [4 α ἃ / ς. / 29 Ν 

αυτῷ, Ῥαββεί, ἴδε ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται. "' καὶ 
ε ος ἑσνία ο Φα Αα ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ἔνχετε πίστιν θεοῦ. 

.α 9. η / ε) αρ Ν Ἀ ”/ ο 3 / ” 
αμῆν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, Αρθητι 
λ / » / 

καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν 
Α / 3 Α 3 ελ [ο] 

τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πιστεύη ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, 
” » α« 4 ὃ Δ Αα / ε α / ω ἔσται αὐτῷ. ιὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα 

/ ΔΝ α 

προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, 
Λ. / ε - 5] Δ / 

καὶ ἔσται υμῖν. "καὶ ὅταν στήκετε προσευχόµενοι, 
κ 3 / .”/ / 

αφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 
» - Φ. . - . αν  ἵσ - 

εν τοῖς οὐρανοῖς αφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν.Ἔ 

κ ος Ἠ Ύειρβε 26 οπι(έεά οἩ ἴ]ιο Ῥορί ΜΒ5, βαἰλοχίτγ. 
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2τ ΜΜΕ, / 
Ῥαὶ ἔρχονται πάλιν εἰς “Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ 

ζ α ο .) ο) ”/ Νν ανν 6 

ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ 
ε) - ς [ο 

αρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι, '' καὶ 
) 

ἔλεγον αὐτώ, Ἐν ποία ἐξουσία ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι 
Π : Π ον 

[4 α ω] [4 

τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῆς; 3 ὁ δὲ 
3 Αα ων) . [ο .] [ή ιά [ο] ο/ /{ Δ 

]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον, καὶ 
3 / ω) ς [ο α 

ἀποκρίθητέ µοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳα ταῦτα 
α 30 Ν / νΜ.) / ε) 2 “.. . Ἅ 

ποιῶ. τὸ βάπτισμα τὸ Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ 
. / . / / 81 Ν / Ν 
ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ µοι. "' καὶ διελογίζοντο πρὸς 
ε Δ / . Δ ”/ 18. . Αα ᾿ Αα / 

ἑαυτοὺς λέγοντες Ειὰν εἴπωμεν, Εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διατί 
. ο] 7 3 / 

οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; '' ἀλλὰ εἴπωμεν, Εξ ἀνθρώ- 
ο) 3 / λ 5 λ 

πων; ἐφοβοῦντο τὸν λαόν ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν 
Ὁ / ”/ ” / 9 88 ων / 
Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. καὶ ἀποκριθέντες 

α ὸ ο) / ϱ) ”/ Δ κε / 

τῷ ]ησοῦ λέγουσιν, Οὐκ οἴδαμεν. καὶ ὁ ]ησοῦς λέγει 
3 Α σολ ” Ν / { ο) ] ἵνα 1 / - 

αὐτοῖς, Ουὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποία ἐξουσία ταῦτα 
2 Ὀ Ὀ 

ω) 

ποιώ. 
/ [ο [ο - 

12 ' Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν. 
. ’ / 

Αμπελώνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν, καὶ περιέθηκεν φραγ- 
/ 

μὸν καὶ ὥρυξεν ὑπολήνιον καὶ ὡκοδόμησεν πύρηον, καὶ 
8 - 3 Ν 9 δ. 

ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. " καὶ ἀπέ- 
λ Ν Δ ” Αα α ϱ Δ 

στειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ 
Α ” / . Ν Αα ο Αα . Αα 

τῶν γεωργών λάβη ἀπὸ τῶν καρπών τοῦ ἀμπελῶνος' 
8 Δ /{ .) Ν ἔδ 4 .) / { 4 ια 

καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. καὶ 
/ ῄ / α ν ” 

πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον' κἀκεῖνον 
ἐκεφαλίωσαν καὶ ἠτίμασαν. Ἱ καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν 

3 Α 3 / ΔΝ Δ 3/. ω) λ 

κακείινον απεκτειναν, καὶ πολλους ἄλλους, οὓς µεν 
/ ων) . ’ 

δέροντες, οὓς δὲ ἀποκτέννοντε.. "ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν 
ευ ο. . | ᾽ 
ἀγαπητόν' ἀπέστειλεν αυτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς 

/ α 5 ; λ ε/ πο»... ασ Ρα]. 
λέγων ὅτι ᾿Εντραπήσονται τὸν υἱόν µου. | ἐκεῖνοι δὲ οἱ 

λ 9 

γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι Οὗτός ἐστιν ὁ κληρο- 
/ « α Γ » ε... ῃ ε 

νόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμών ἔσται ) 
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/ : 8 Ν / ε) / ο, ον τῇ 

κληρονομία. "καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέ- 
α ὼν / ο 3 . 9 / / ς / 

βαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελώνος. "τί οὖν ποιήσει ὁ κύριος 
ω . ι μ / 

τοῦ ἀμπελώνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, 

καὶ δώσει τὸν ἀμπελώνα ἄλλοι». | οὐδὲ τὴν γραφὴν 
/ λα / ων 2 / ιά .) ταύτην ἀνέγνωτε, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδο- 
ο Φ 3 / . λ ον, αἩ ν 

μοῦντες, οὗτος . ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας "παρὰ 
/ α] ά [ζ4 ἓ η ” χ 1 2 α 

κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς 
νς Αα 1ο Ν ε) / 1 Ν α Ν ς / 

ἡμών; "καὶ ἐζήτουν αὐτον κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν 
. / λ τὸν ὄχλον' ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν  παρα- 

λ 3 ΔΝ ) / .) ΔΝ 3 ο) 

βολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 

ἡ Καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτὸν τινὰς τών Φαρι- 
- Αα 2 / 

σαίων καὶ τῶν Ηρωδιανών, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόηῳ. 
.) Φ 

καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αυτῶ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι 
/ 

ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενός' οὐ γὰρ βλέπεις 
α) / 3 / ο 3 .] 2 . / Ν ζ ν 

εἰς πρὀσωπον ἀνθρώπων, αλλ, ἐπ ἀληθείας τὴν ὁδὸν 
Γω) [ω) / η ./ ο) / ω) Ἀ τοῦ θεοῦ διδάσκεις ἔξεστιν κῆνσον ἸΚαΐίσαρι δοῦναι ἢ 

νε Ἐ ων Δ λ. ο 15 « λ 3 λ 3 α Ν ς / οὗ; δώμεν ἢ μὴ δώμεν;  ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπό- 
Ἀμ » ο) / / / / / 

κρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί µε πειράζετε; φέρετέ µοι δηνᾶ- 
σ / 1 ε ον Ν / κ -ω / ριον ἵνα ἴδω. ᾗἹ οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος 

ς 2 κ “ Ν ς 3 / - λ 3 ὦ ω) / ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Γαί- 
1τ ες ον 2 Αα 9 ο Ν / ν 

σαρος. " ὁ δὲ ]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὰ Ιαίσαρος ἀπό- 
/ λ ω ο α ω Δ ε) / δοτε Καίΐσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θΘεῷ. καὶ ἐθαύμα- 

ἕον ἐπ᾽ αὐτῷ. 
ο ϱ "Καὶ ἔρχονται ὙΣαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες 

/ ο] λ / λέγουσιν ἀνάστασιν μὲ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέ- 
΄Ὕοντες, '' Διδάσκαλε, Μωὺσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ᾿Εάν 

Ὃ 

[ 

} Δ ε / Δ . [ο] λ λ τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπη γυναῖκα καὶ μὴ 
ω [ύ 3 3 [ο ἀ ῃ [ο Δ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβη ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ 

.] / / ο: 3 ω ) α 90 ες Νο» ΔΝ ἐξαναστήση σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. "' ἑπτὰ ἀδελφοὶ 
κε ς 3 
ἡσαν' καὶ ὁ πρὠτος ἔλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνήσκων 

. .. [ρ] 3 / "οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα. ' καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, 
5Τ ΜΑΚΚ κ 
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ιν λ λ / ' σος , καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα καὶ ὁ τρίτος 
13 / ”/ ὡσαύτως' "' καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρµα. ἔσχατον 

.Ν / / 

πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. Ὁ ἐν τῇ ἀναστάσει, ὅταν 
α / ων / / ς ε 

ἀναστώσιν, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον 
-ὰ λ [ω 4 . - ν Α 3 ὃ Ν ω) 

αὐτὴν γυναῖκα. "' ἔφη αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο 
ο) λ 2ο. / λ λ λ ΔΝ / 

πλανᾶσθε μὴ εἰδότε τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν 
[ο] ) / ο] 

τοῦ θεοῦ; Ἔ ὅταν γὰρ ἐκ νεκρών ἀναστώσιν, οὔτε 'α- 
ο] ./ / 3 ” δα ς 3 Ε) ο) 

μοῦσιν οὔτε γαµίζονται, ἀλλ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς. " περὶ δὲ τῶν νεκρών, ὅτι ἐγείρονται, οὐκ 
ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλω Μωῦσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πώς 
κ δὰ.  ἰς Δ / 5 σε ὰ ὦ ς 

εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων, Εηω ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ὁ 
Ν. Ἡ ἥ ντε κ 5 / οι ε Δ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ιακώβ; Ὁ οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νε- 

κρῶν ἀλλὰ ζώντων. πολὺ πλανᾶσθε. 
98 Ν ς ϱ ο / λ / . 
Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραµµατέων, ἀκούσας αὐ- 

Αα / λ / Α 3 . Α 

τῶν συνζητούντων, ἰδὼν ὅτι καλώς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, 
3 / 

ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 
ς ο / 

Ἀἀαπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι Πρώτη ἐστίν, Ακουε Ισραήλ, 

κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστίν, καὶ ἀγαπήσεις 
/ ν / 3 ” ω / Ν 1 

κύριον τὸν θεὀν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ 
Ὀ ο Αα λ .) α/ [ο / Ν 

ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ 
»ᾳ ϱ/ 2 ῃ / 81 / α 5 / 
ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. "' δευτέρα αὕτη, ᾿Αγαπήσεις 

Ν / [ά { / / 3/. 

τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὀν. μείζων τούτων ἄλλη 
/ ω) / 

ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. Ὁ' καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμµατεύς, 
ο 9 

Καλώς, διδάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες ὅτι Ἑξς ἐστὶν καὶ 
. Σ/ 3 Ν . ο) 98 Ν λ 2 ΗΝ 

ουκ ἐστιν ἄλλος πλην αυτοῦ. καὶ το αγαπᾶν αυτον 
/ [ο] Αα 

ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν 

περισσότερόὀν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ 
ων Αα 84 ελ. σσ α ” Ν  ὦ 4 τα τῶν θυσιών. "' καὶ ὁ Ἰησοῦς, ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχώς 

ἆ ϐ ο} 9. π ο . Ἀ ρα λ ο) β λεί πεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας 
Α ο ) 

τοῦ θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
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ἡ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς ἔλεγεν διδάσκων ἐν τῷ 
ε Αα Αα / ς α “ ς Ν {ελ 

ἱερώ, Πώς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Ἀριστὸς υἱὸς 

Δανείδ ἐστιν; Ὁ' αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύµατι τῷ 
δν δν α ς / α / τ 16 ε] ὃ α 

ἁγίῳ, Ἐϊπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ µου κάθου ἐκ δεξιών 

µου ἕως ἂν θώ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδών 
/ 

σου. Ὁ αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόθεν 
3 ο Ν ε/ μας λ ” ”/ 3 ες / 

αὐτου εστὶν υιος ; καὶ ὁ πολυς ὄχλος Ίκουεν αὐτου ἡδέως. 
ω Αα / ώ λ καὶ ἐν τῇ διδαχΏ αὐτοῦ ἔλεγεν, Βλέπετε ἀπὸ τών 

γραµµατέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ 
ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς Ὁ καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν 

ταῖς συναγωηγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις' "οἱ 

κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τών χηρώὠν καὶ προφάσει μακρὰ 
προσευχόµενοι, οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. 

Καὶ καθίσας κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει 

πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον' καὶ 
λ ω] 

πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά, '' καὶ ἐλθοῦσα µία 
/ Δ ”/ Δ ὃ / 4 2 ὃ / χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, ὃ ἐστιν κοδράντης. 

34 καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐ- 
α ιν) Δ / ε α- [όή ς / / ς Δ ο 

τοῖς, Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χῆρα αυτη η πτωχη πλεῖον 
/ / Α 

πάντων βέβληκεν τῶν βαλλόντων εἰὖς τὸ γαζοφυλάκιον' 
3 α ΄ 

“πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη 

δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, 
α Δ / αν 

ὅλον τὸν βίον αὐτῆς. 
1 αν / . απ α ες α / 

19 ᾽ Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λέγει 
3” Ἀ 

αὐτῶ εἷς τῶν μαθητών αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ 
/ ο) « 

λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. "καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπὲν ϕ 
αὐτῷ, Ἑλέπεις ταύτας τὰς µέγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ 
3 ῳ) 

αφεθῇ λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. Ἱ καὶ καθη- 
/ ο α . µένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τών ἐλαιών κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, 

τν [ος . Ν 3 σα / / ν . / 

ἐπηρώτα αὐτὸν κατ ἰδίαν Πέτρος καὶ ᾿Ἰάκωβος καὶ 
1. ο, ον / ω α / 

"Ἰωάννης καὶ ᾿Ανδρέας, ' Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται ; 
νὰ ο 
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λ / Ἀ α [ο / . . 

καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν µέλλη ταῦτα συντελεῖσθαι 
/ σς 3 α ή η .) α / πάντα; ᾿ ὁ δὲ ᾿]ησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς, ῬἙλέπετε 
/ ς [ο /{ 6 ΔΝ 3 / 1 Δ ω) 

µη τις υμας πλανήση. πολλοι ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ 
ο / / [οι .) / 3 Δ λ { 
ονοµατι µου, λέγοντες ὅτι ἐγωῶ εἰμι, καὶ πολλους πλανη- 

πο ν / / κ λ / 
κώταν, δὲ ακούσητε πολέμους καὶ ἄκοας πολέ- 

ο ο; - / 
µων, μὴ θΟῥοεῖσθε' δεῖ γενέσθαι, ἀλλ) οὕπω τὸ τέλος. 

σουσιν. 

Σἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ 

βασιλείαν, ἔσυνται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί. 
2 ν ὁσςο/ ο / κ πε στο Ε ορ ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα. ἈἙλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς' παρα- 

δώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρή- 
λ ε) λ 4 / Δ / / 

σεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε 

ἕἔνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. καὶ εἰς πάντα τὰ 
” 2 . - Αν / 11 4 
ἔθνη πρώτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. καὶ ὅταν 

[ὸ . 

ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλη- 
σητε, ἀλλ) ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα, τοῦτο 
τε, ή! .. η ή, ρᾳ, 

α . ο ο λ λ 
λαλεῖτε οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ 

ω / Δ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον. Ἰ' καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν 
εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται 
τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς  Ἰ' καὶ 
/ / { Ἀ / Δ αν ὁ { . ς δὲ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά µου ὁ δὲ 
ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

'Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρημώσεως 

ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ  ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, τότε 
ε . ο 5 / / 3 Α ας πδνς λωσ ο οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳα φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,  ὁ δὲ ἐπὶ 
Αα / λ { . λ 4} λ . 

τοῦ δώµατος μὴ καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν, μηδὲ εἰσελ- 
ο) ” } 

θάτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, ΄ καὶ ὁ εἰς τὸν ἄγρὸν 
μν Ε] / . Δ 1 / 3 Ἁν ξ / ” Α μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

1 ὸν λ νο κο ἃ / Ν Α / 
οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζού- 

- ιά 

σαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραι.. ᾽' προσεύχεσθε δὲ ἵνα 
νν ς ως ε] α 

μὴ γένηται χειμώνος. ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι 
/ / 3 3 3 ο / Ν 

θλίψις, οἵἷα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως, Ὦν 

Ὄ --- 
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”/ { θ / ος Αα Αα Ν ) Ν / 20 Ν 1 

ἔκτισεν ὁ θεός, ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. Ὁ καὶ εἰ 
3 / / Ν ς / . Ἀ α] / - μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα 

σάρξ' ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολό- 
λ ς / 21 λ / Φχ ασ ./ ”/ ο) βωσεν τὰς ἡμέρας. ' καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπη, 1δε ὧδε 

ε ο η  ρίὰ ν / ϱ0 3 / Δ ὁ Χριστός, ἢ ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε. "' ἐγερθήσονται γὰρ 
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα 
καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, τοὺς ἐκ- 

/ 4 ς ῳ Ν / / ε α / 
λεκτούς. "' ὑμεῖς δὲ βλέπετε προείρηκα ὑμῖν πάντα. 

3 ᾽Αλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλίψιν 
λ / ζ [ο / ΔΝ ς / 8 / 

ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει 
τὸ φέγγος αὐτῆς, Ὁ καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάµεις αἱ ἐν τοῖς οὐ- 
. ; η Ν / ” Ν ον 

ρανοῖς σαλευθήσονται. "' καὶ τὀτε ὄψονται τὸν υἱὸν 
ω 3 / 2 / 3 / Ν / τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάµεως 

ο λλής καὶ δόξης. καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγφόκαυο 

καὶ πισημόξει τοὺς ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ἀγέμων 
ἀπ᾿ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. "'Απὸ δὲ’ τῆς συκῆς 

/ 

μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος 
ς ον / χα / ΔΝ / / [ὁή 1 Ν 

ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύη τα φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγυς 
“ - . 

τὸ θέρος ἐστίν' Ἔ οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γι- 
νόµενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραι.. "' ἁμὴν 

/ α ὧν “ . λ / « Ν [ζ4 / “ λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθη ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ 
[ο / / - 

ταῦτα πάντα γένηται. "' ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύ- 
/ / 

σονται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ μὴ παρελεύσονται. 
80 ΤΠ λ δὲ ω ς / ο / Ἀ ο α/ 3 ΔΝ 1ὸὃ ερὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἵδεν, 

δὲ σι 4 } . ο) δὲ ς ε/ ” Ἀ. δει / οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ. 
93 / ᾿ ο Ν / θ : 3 ἴδ 4 

βλέπετε ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε' οὐκ οἴδατε γὰρ 
/ ς πο - ἃ ἰ δν ον πότε ὁ καιρός ἐστιν. Ὁ' ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς 
ΔΝ  Ῥ .] - Δ Ν - / . Αα Δ 3 τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξου- 

σίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο, 
ο) . / 

ἵνα γρηγορῇ. ᾿"γρηγορεῖτε οὖν' οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 
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ὁ κύριος τῆς οἰκίας ας ἢ ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ 
ο” ἢ πρωϊ. ἵὃ μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρη ὑμᾶς 
καθεύδοντας. "" ὃ δὲ ὐ ὑμῖν λέγω, πᾶσιν λέγω, Ἰρηόρως 

14 ᾽ Ἡν δὸ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄξυμα μετὰ δύο 

ἡμέρας, καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς 
αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσι ᾿ ἔλεηγον 
γάρ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, µήποτε ἔσται θόρυβος τοῦ 
λαοῦ. 

"Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Ῥηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος 
τοῦ λεπροῦ, κατακειµένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα 

ἀλάβαστρον µύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς' συν- 

τρίψασα τὸν αλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 
«ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, Ες τί ἡ 

ἀπώλεια αὕτη τοῦ µύρου γέγονεν; "ἠδύνατο γὰρ τοῦτο 
τὸ μύρον πραθῆναι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ 
δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς' καὶ ἐνεβριμώντο αὐτῇ. 3ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν, "Αϕετε αὐτήν' τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; 
καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί. Ἰ πάντοτε γὰρ τοὺς 
πτωχοὺς ἔχετε μεθ) ἑαυτών καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε 
αὐτοῖς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 3 ὃ ἔσχεν 

ἐποίησεν ' προέλαβεν µυρίσαι µου τὸ σώμα εἰς τὸν 
ἐνταφιασμόν. ' ἁμὴν δὲ λόγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχόῇ τὸ 

εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν μόος 
λαληθήσεται εἰς μνηµόσυνον αὐτῆν. . σ 

"Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώθ, ὁ εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθεν 

πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. Ἡ οἱ δὲ 
ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀρηύριον 
δοῦναι καὶ ἐξήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ ας 

"Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρα τῶν ἀξζύμων, ὅτε τὸ πάσχα 

ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις 
3 / ς / ος / λ κε 18 Ν 

ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φώγης τὸ πασχα; καὶ 

ι 
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} /. / . . 3 ο Δ ψ . . 

ἀποστέλλει δύο τών μαθητών αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς, 
η / 3” κ { ΤΠ / 6 ιδ »/ 

πάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 
[ο] ΔΝ 

κεράµιον ὕδατος βαστάζων' ἀκολουθήσατε αὐτῷ, '' καὶ 
/ Δ / ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότη ὅτι Ὁ διδά- 

/ : Αν. λ / / ρ λ 
σκαλος λέγει ποῦ ἐστιν το καταλυμᾶ µου, ὅπου το 

/ Δ Α Αα ὅ εν) Ε 

πάσχα μετὰ τῶν μαθητών µου φάγω; Ὁ καὶ αὐτὸς ὑμῖν 
δείξει ἀνάγαιον µέγα ἐστρωμένον ἔτοιμον, καὶ ἐκεῖ ἑτοι- 

µάσατε ἡμῖν. Ὦ καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἷς 
/ Ν 3 . α 

τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἠτοίμασαν 

τὸ πάσχα. 

Ἱ Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὼ τῶν δώδεκα. 
ο . - 15 καὶ ἀνακειμένων αὐτών καὶ ἐσθιόντων ὁ Ιησοῦς εἶπεν, 

ὃν: λ ψ. ς [ο] “ ω 1 κά ο) / ξς, θ / μὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε, ὁ ἐσθίων 
9 ο) τα. εν ο ο) ο) λ [ή Εν ς 

µετ ἐμοῦ. οἱ δὲ ἠρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αυτῷ εἷς 

κατὰ εἷς, Μήτι ἐγώ; "' ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βἶς τῶν δώδεκα, 
ὤραῃ / οκ λ / οι 4 ς Δ 
ὁ ἐμβαπτόμενος µετ ἐμοῦ εἰς τὸ τρύβλιον. ”' ὅτι ὁ μεν 

Αν [ο 3 υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐ- 
Ως ο Ν λ Αα ιν) / 1 / .) ωὶ ς ζλ Αα 

τοῦ: οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι οὗ ὁ υἱὸς τοῦ 
᾽ / / μ Ν 3 πο. α . 3 
ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεν- 

η, ς 3/ εν] ο ϱρ] λ 3” { 3 ω 

νήθη ὃ ἄνθρωπος ἐκεῖνο. "Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν 

λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν 
ῶ [ο 3 . ο. αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Λάβετε τοῦτό ἐστιν τὸ σώμά µου. 

25 λ λ / 3 / 2/ απο καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, 
ν 3 . 3 ο / 94 ν. 9 λα. αν; καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. "καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό 

1 Δ ο - ἐστιν τὸ αἷμά µου τὸ τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον 
ς Ν ο) ο / α) / 

ὑπὲρ πολλών. Ὁ ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω 
.] ο) 4β, Αα Αα 

ἐκ τοῦ γενήµατος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
[ὁή ας / Δ 3 Αα / ο α 

ὕταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. .] 
. λα 6 α Αα α Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιών. 

/ ο Αα / 

"καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθή- 
ε- / Ν σεσθε, ὅτι γέγραπται, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ 
πι 
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πρόβατα διασκορπισθήσονται. " ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερ- 
θῆναί µε προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλιλαίαν. 3 ὁ δὲ 
Πέτρος ἔφη αὐτῷ, Βὲ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, 
3 . 3 1 / 80 Ν / 3 Ὢ Ἑ 9 ο) 3 ΔΝ / 

ἆλλ, οὐκ ἐγω. "' καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ιησοῦς, Αμὴν λέγω 

σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα 
φωγῆσαι τρίς µε ἀπαρνήση. Ὁ ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει, 

- νο 

Εάν µε δέη συναποθανεῖν σοι, οὐ µή σε ἀπαρνήσομαι. 
ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 

9 ν Ν 5 / αν ο Νν χ / Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσηµανεί, 
Ν / » ων 5 Αα / ω 4 

καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε ἕως προσ-. 

εύὐξωμαι. "καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ἰάκωβον 
.. ὅ / » ] Αρ α 3 Αα Ν 

καὶ ᾿Ἰωάννην μετ αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ 
ἀδημονεῖν, '' καὶ λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή 

µου ἕως θανάτου µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε ἹὉ καὶ 
Ν ” α προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο 

[ον 3 / 3 / αι 3” ” ς / 96 λ ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ ὥρα, Ὁ καὶ 
». 5 Α ς / / / : / ἔλεγεν, ᾿Αββᾶ ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι παρένεγκε 

Δ / .) ο ) Αα 3 3 . Φ 8 /. 9. Δ 

τὸ ποτήριον τοῦτο ἅπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ 
/ / 57 α Ν εκ.» ” Ν ο) / τί σύ. Ἱ' καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, 

Ν / - / / / 5 3/ 
καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας 

µίαν ὥραν γρηγορῆσαι; " γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, 
ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυµον, 
ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. Ὁ' καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο 

Ν  ονς. / κ. 40 ας / Φ 
τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. "' καὶ ὑποστρέψας εὗρεν αὐ- 

ν / / ων Ν : 3 Ν ο 
τοὺς πάλιν καθεύδοντας' ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 

καταβαρυνόµενοι, καὶ οὐκ ᾖΊδεισαν τί ἀποκριθῶσιν 
Ὃ νο οί ν Ν / κ.» ας / αὐτῷ. "' καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύ- 

ὃ λ ὰ λ 5 / θ 5 ω”. τα ς γα ετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε ἀπέχει ἠλθεν ἡ ὅρα, 
3 λ / ς ΕΝ Αα Σ / . Ν . ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας 

δη ς ο) 40 } / 6 .”/ 3 ὃ Ν ς δ τῶν ἁμαρτωλών. "' ἐγείρεσθε, ἄγωμεν' ἰδοὺ ὁ παραδι- 
δούς µε ἤγγικεν. 
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ἡ Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται Ιούδας 
εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ µαχαιρών 
καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραµµατέων 
καὶ τῶν πρεσβυτέρων. "'"δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς 
αὐτὸν σύνσημον αὐτοῖς λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός 

ἐστιν κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλώς. Ὁ καὶ 
ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει Ῥαββεί, καὶ 

(κατεφίλησεν αὐτόν "' οἱ δὲ ἐπέβαλαν τὰς χεῖρας αὐτῷ 
καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. “ εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων 
σπασάµενος τὴν µάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρ- 
χιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον. "καὶ ἀποκρι- 
θεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε 

μετὰ µαχαιρών καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε' ' καθ ἡμέραν 
ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατή- 
σατέ με ἀλλ ἵνα πληρωθώσιν αἱ γραφαί. ὃ καὶ ἀφέντες 
αὐτὸν ἔφυγον πάντες. '' καὶ εἷς τις νεανίσκος συνηκο- 
λούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ 

κρατοῦσιν αὐτόν 5’ ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς 
ἔφυγεν. 

ἡ Καὶ ἀπήγαγον τὸν ἼἸησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, 
καὶ συνέρχονται πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύ- 
τεροι καὶ οἱ γραμματεῖ.. καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ µακρό- 

θεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ 

ἀρχιερέως, καὶ ἦν συνκαθήµενος μετὰ τών ὑπηρετών 
καὶ θερµαινοµενος πρὸς τὸ φῶς. 3 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐξήτουν κατὼ τοῦ Ἰησοῦ µαρ- 

τυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ εὕρισκον' 

πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι 
αἱ µαρτυρίαι οὐκ ἠσαν. καί τινε ἀναστάντες 
''. ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ λέγοντε ὅ ὅτι 'Ἡμεῖς 

' ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἐγὼ καταλύσω τὸν 
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Αα λ ο ο) 

ναὺν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
” . / ῃ / 59 ν η 4 
ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. Ἀ καὶ οὐδὲ οὕτως 

4 ο) λ 1 λ ς . ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτών. "' καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 
λ ια) [ω) / 2 . 

εἰς µέσον ἐπηρώτησεν τὸν ᾿]ησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνη 
ι) ῳ) ς λ / 

οὐδὲν τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 'ὁ δὲ ἐσιώπα 
ς λ / καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα 

.. Ν / . Αα λ . ς λ ς {Ελ ] 

αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ εἲ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 
κ ν .] α 4 / Ν 

εὐλογητοῦ; Ὁὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν, ᾿Εγώ εἰμι, καὶ 
ο » Αα 

ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιών καθήµενον 
) κν α - ο) 

τῆς δυνάµεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελών τοῦ 
. ο) } λ λ ο) 

οὐρανοῦ. 3 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτώνας 
α ος / / / ” / 6 ὁ / 

αὐτοῦ λέγει, Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; -'"ἠκού- 
ζω / / ς.ὁ οὰ / ο" λ 

σατε τῆς βλασφημίας τί ὑμῖν Φαίνεται; οἱ δὲ 
..λ ο / 

πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου. " καὶ 
ια) Αα / 

ἠρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐ- 
α ΔΝ / Δ /, αν Ν / 

τοῦ τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν 
. α τος 

αὐτῷ, Προφήτευσον, καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν 
3/- 

ἐλαβογν. 
66 ν / α / / ΄ α δα / Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ἔρχεται µία 

ο) οῖ ω) . ο) 

τών παιδισκών τοῦ ἀρχιερέως, " καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον 
/ ω / 

θερμαινόµενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ μετὰ 
Αα . ς . ” α 66 «ς Δ } / 

τοῦ Ναζαρηνοῦ ἧσθα τοῦ ᾿ησοῦ. ὁ δὲ ἠρνήσατο 
/ ”/ 9 .”/ .] / Ν νά ά Δ 

λέγων, Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι σὺ τί λέγει. καὶ 

ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 
69 ΔΝ [4 δί |ὃ ω] . ΔΝ ”/ / ῤ - 

και ἡ παιδίσκη ιδοῦσα αὐτὸν ἠρξατο πᾶλιν λέγειν τοῖς 
. τν / 

παρεστώσιν ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν. "'ὁ δὲ πάλι 
Αα λ ιά α 

ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάἄλιν οἱ παρεστώτες ἔλεγον 
α ω) ” ν τος λ α 

τῷ Πέτρῳ, ᾿Αληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ' καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἴ. 
) / / 

Ἱ ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα 
κά ὧν . πι / το κ «αλ τα / τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. ᾿' καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου 

2 / 7 / ΔΝ 2 / ς / νὰ ο 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα 

. 
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ς - 3 ὑυ οᾱ Αα ας ΔΝ 3 » Α Ν 

ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς 
’ η 

τρίς µε ἀπαρνήση. καὶ ἐπιβαλων ἔκλαιεν. 
1 μα / 15 ᾽᾿ Καὶ εὐθὺς πρωὶ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ 

ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραµµατέων καὶ 
/ α / ὕλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν 

Ν / / 9 κα ο / ο Ν ε καὶ παρέδωκαν Ἠειλάτῳ. "καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ 
Πειλᾶτος, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; ὁ δὲ ἆπο- 

λ ον ον Ν / 8 Ν / δι σς 
κριθεὶς αὐτῷ λέγει, Σὺ λέγει. "καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ 
οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 3 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐ- 

/ Ἀ 3 . / Σο/ 3/ / α 

τόν, λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδεπόσα σου κατηηγοροῦ- 
δς ον Α ο ορ ον 5 / α / 

σιν. ᾿ὁ δὲ ᾿Τησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν 
ο) [ο / 

τὸν Πειλᾶτον. "κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσ- 
εν Α κ δὲ ς / Ῥ ω λ µιον ὃν παρητοῦντο. ᾿ ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ 

- - - / / 

τῶν στασιαστὠν δεδεµένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον 
/ ϐ κ Ν ς ”/ αν ϐ πεποιήκεισαν. " καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι 

θ Δ να . . α 9ος δὲ Π [ο 3 6 ] Αα καθως ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς. " ὁ δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς 
/ . α - 

λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τών Ιουδαίων; 
105 / ας το .. βὁ δ δ / ον ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν 

ο ΜΗ ω Ἑι -ς να . αγ λ ” ο οἱ ἀρχιερεῖς. ᾽' οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα 
μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃη αὐτοῖ. ''ὁ δὲ Τει- 
λᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί οὖν θέλετε 
ποιήσω ὃν λέγετε τὸν βασιλέα τών Ἰουδαίων; "' οἱ δὲ 

/ . 

πάλιν ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν. '"ὁ δὲ Ἠειλᾶτος 
3/- . α / Ν 2 / / εςν Ἀ 
ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ ἐποίησεν κακὀν; οἱ δὲ περισσώς 
ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν. 'ὁ δὲ Πειλᾶτος βουλό- 

ο) , ς α α 

µενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν 
Ῥαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν ᾿]ησοῦν φραγελλώσας 

ἵνα σταυρωθῇ. 
16 (){ δὲ ον ο 3 λα ο 2 3 ἱ δὲ στρατιώται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, 

/ / ο / Ἀ ν 
ὃ ἐστιν πραιτώριον, καὶ συνκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν 
1Ί δυ- οᾱ δ δν » / ν θέ καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν 
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ο 3 / Ψβ' - Ν 

αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον' "καὶ ἤρξαντο 
{ - ο) Αα . 

ἀσπάζεσθαι αὐτόν, ἃΧαῖρε βασιλεῦ τῶν Ιουδαίων: 
19 Ν 3” 2 ο) λ Ν / Ν τι καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάµῳ καὶ ἐνέ- 

Φ ΔΝ / /{ 

πτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 
90 ιο  νρ ον πο) ων. ν καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορ- 

/ λ / 1 / φύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια. καὶ 
Ρ] ’ ” Ν α 

ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσουσιν. "' καὶ ἀγγαρεύου- 
/ ο 

σιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον 
. 3 3 . Δ / .] / ας / [4 

ἀπ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿ Αλεξάνδρου καὶ '“Ῥούφου, ἵνα 
/ ν Ν ο αν 99 Ν / 3. δι θες λος ἄρη τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. "' καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν 

.ν / / / / 

Γοληοθᾶν τόπον, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόµενον, Ἱρανίου 
/ 98 Ν (δ ο. / 3 ον ο δὲ 

τόπος. καὶ ἐδίδουν αὐτῶ ἐσμυρνισμένον οἶνον' ὃς δὲ 
 7λλ 94 Ν - ος Δ / 

οὐκ ἔλαβεν. καὶ σταυροῦσιν αὐτόν, καὶ διαµερίζονται 
νο 3 { .) ο) / ο) .. Ἀ ) Δ / ας ψ 

τα ἵματια αυτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ τίς τί ἄρη. 
953 δὲ α / ος / 9 26 Ν Ην δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 3 καὶ 

α ς ε, λ α ο τρ , ω ε) / « ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, Ὁ 
Δ Αα 

βασιλεὺς τών Ιουδαίων. 
α, ια) Αα α Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο ληστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν 

ἃε 99 Ν ε / 
και οἱ παραπορευοµενου 

λ ο ε . / .) - 

καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 
/ Ἀ.ωἈ ο) λ . Φ λ 

ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αυτών καὶ 
[ή ας ως / ΔΝ Ν λ . ο Ν 

λέγοντες, Οὐᾶ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομών τρισὶν 
- Ά 2 ΔΝ . Αα 

ἡμέραις, ' σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 
81 « / λ έ {ο . 3 / λ ώ / 
ὁμοίως καὶ οἱ αρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλίήλους 

ν ον / ”’ ” ”/ ε ν 
µετᾶ τῶν γραµµατέων ἔλεγον, Άλλους ἐἔσωσεν, ἑαυτὸν 

- . 

οὐ δύναται σώσαι' ὁ Ἀριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἱσραήλ, 
α α κ Οδ 

καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύ- 
” . . 

σωµεν. καὶ οἱ συνεσταυρωµένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐ- 
/ 88 Ν / / 9 ς » / 124 

τόν. Ὁ' καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκὀτος ἐγένετο ἐφ ὅλην 
ν αρ η” » 84 Ν ο αἱ / ΣΩ / 

τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. "καὶ τῇ ἐνάτη ὥρα ἐβόησεν 
α ῳ / Αν Αν λ 

ὁ Ἰησοῦς φωνῇ µεγάλη, Ελωὶ ἑλωῖ λεμὰ σαβαχθανεί, ὅ 
Ἐ ὙΎοθ1βο 25 οπα({εᾶ οἩ ἴ]πο Ῥεδί ΜΡΡ,. απ(ποτίζγ. 
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Β ; ε / « / 5 / 
ἐστιν μεθερμηνευόµενον, Ὁ θεός µου ὁ θεός µου, εἰς τί ἐγ- 

κατέλιπές µε: "καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες 
ἔλεγον, Ίδε Ηλείαν φωνεῖ. Ὁ δραμων δέ τις καὶ γεµί- 
σας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, 
λέγων, Αφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ηλείας καθελεῖν αὐτόν. 

Ἡ ὁ δὲ Ἰησοῦς αφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. "' καὶ 

τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν 

ἕως κάτω. 
893 ᾽ 75 / ς Ν Ε » / Ιδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας 

. ο ϱ 4 1ο. / - . ον ΄ ς, Ἡ 

αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν, εἶπεν, Αληθῶς οὗτος ὁ ἀἄν- 

θρωπος υἱὸς ἦν θεοῦ. "' ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ µακρό- 
θεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ 

Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ ᾿Ιωσῆτος µήτηρ καὶ 

Σαλώμη, ' αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ 
καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι 

αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. 
/ 

Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὃ 

ἐστιν προσάββατον, "ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμα- 
1 2 / / ν] λ Φ.Α 3 ΄ 

θαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχό- 
λ / ο) ο / ὧ ο να 

µενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, τολµήσας εἰσῆλθεν πρὸς 
Δ [ο] λε η, Ν ω ο. 2 α 44 ς Ν 

τὸν Πειλᾶτον καὶ ἠτήσατο τὸ σώμα τοῦ Ἰησοῦ. " ὁ δὲ 

Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν, καὶ προσκαλεσά- 

µενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέ- 
θανεν' καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ 

ω ο, / 46 Ν 2 / ὃ / θ Ν πτώμα τῷ ἹἸωσήφ. "' καὶ ἀγοράσας σινδόνα, καθελὼν 
, Ἡ » 

αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν µνη- 

µείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν 
λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. Ὁ' ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγ- 

.ν Ν / σ ” / α / δαληνὴ καὶ Μαρία ἡ ᾿]ωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται. 
Αα ε 

16 ᾽ Καὶ διαγενοµένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ 
. / 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγό- 
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ρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. " καὶ 
λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ 

μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. "καὶ ἔλεγον πρὸς 
ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας 
τοῦ µνηµείου; "καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἆνα- 
κεκύλισται ὁ λίθος" ἦν γὰρ µέγας σφόδρα. ' καὶ εἰσελ- 

θοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήµενον ἐν 
τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξε- 
θαμβήθησαν. Ὁ ὁ δὲ λέγει αὐταῖ, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε. 

ἼἸησοῦν ζητεῖτε τὸν ἸἹΝαζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον᾽ 
ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε' ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 

"ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ 

Πέτρῳ ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν΄ ἐκεῖ αὐτὸν 
ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. "καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ 
τοῦ μνημείου εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, 

καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον' ἐφοβοῦντο γάρ. 
᾽Αναστὰς δὲ πρωὶ πρώτη σαββάτου ἐφάνη πρὠτον 

Μαρία τῇ ΜαγδαληνΏ, ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαι- 
µόνια. '' ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ αὐτοῦ 

γενοµένοις, πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν. ") κἀκεῖνοι ἀκού- 
σαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ αὐτῆς ἠπίστησαν. 

Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανε- 
ρώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευοµένοις εἰς ἀγρόν. ' κἀκεῖνοι 
ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς' οὐδὲ ἐκείνοις 

ἐπίστευσαν. 
'"Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἔνδεκα ἐφανε- 

ρώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκλη- 

ροκαρδίαν, ὕτι τοῖς θεασαµένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον 
οὐκ ἐπίστευσαν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς 
τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάση τῇ 

κτίσει.  ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ 



η 
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ἀπιστήσας κατακριθήσεται. '' σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύ- 

σασιν ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόματί µου 
/ 3 [ο : / / α 

δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, ηλὠσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, 
[ᾳ) 3) 2 

""ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιµόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς 
βΒλάψη, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλώς 
ἔξουσιν. 

ὍὉ μὲν οὖν κύριος μετὰ τὸ λαλῆσαι .αὐτοῖς ἀνε- 
2 λ ο Αα 

λήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιών τοῦ 
νι 3) ο) να ον / αν ο) ο) 

θεοῦ' "' ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ 
κυρίου συνερηγοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὼ τῶν 
ἐπακολουθούντων σημείων. 
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ΝΟΤΗΣ». 

1πι ἴ]ιο γοπιαγ]ι οπ ἴ]ιε γεκιι]ί ο) ἑεωιαῖ γουϊθίοη ϱγε[ιωεᾶ ἰο ἴ]ιο Νοϊΐες 
οπι 6ασ]ι Ο]ιαρίστ, {ὲ ἰδ πιο ἐπιέεπασα ἰο οπιίεγ πιϊπιιεῖι! ἡπίο εασ]ι ογἠἶσαὶ 
Φοΐπέ, θέ ἰο ἠπαίσαίο φεπεγαῖῖι ἴ]ιε ἅγίγί απᾶ ἱπιροτί ο) ἴ]ια εογγες- 
ἱοπ8, απιᾷ οσσαφἰοπαϊῖ ἰο δἰαίε ἰ]ο ϱτοιπιᾶ οτι τω]ιίο] α τεαᾶῦιρ ἴδ 
0τε[εγγεᾶ. 

ΟΗΑΡΤΕΗ, Ι. 

1. Της ποτᾷβ υἱοῦ θεοῦ τείαϊπεᾶ ἵπ ἴπο Τοχύ ατο βαρρονύθᾶ Ὦν ΒΡΤΙ, 
α]] Οπτβῖνθβ, απᾶ αἲ] αποϊεηί Ὑδυγβίοηβ. ΤΠ6ύ ατθ οπι]δζεᾷ οΏ]Υ ἵπ οηθ 
ὉὍποϊῖα] ΜΒ, δὲ α5 οοτταοίθᾶ Ὦγ ἴπο ἀῑοτίποία, απά πο οπσβίποβ 28, 206. 

4. ἐν τῷ 'Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ. ΤΗΙ8 18 ἴπθ τοπᾶῖπσ αἀορίεᾶ Ὦγ 
Τιεοβεπάοτί 1π Ἠ]ς αἴσΏπίἩ εἄιίοη οἩ ἐπθ ααὐπογΙγ οἱ ΔΔΕΡΡΤΙΔ. Τχε- 
Ρε]]εβ Ῥ]ασθβ πα τῷ ἵπ Ὠτασ]καίβ. Οτῖσεη 1ν, 12603 οἱῦεβ ὁ Μάρκος δύο 
προφητείας ἐν διαφόροις εἰρημένας τόποις ὑπὸ δύο προφητῶν εἰς ἓν συνάγων 
πεποίηκε, καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἡσαϊᾳ τῷ προφήτῃ. 

11. ἐν σοί. ΤΗΙΡ 15 ἴπο τοκᾶϊπρ Ἠετθ οἳ ΤΙΤΤΥ πι πο Ῥ6βύ αποῖα] 
ΜΡΡΒ., απᾶ ἴμο Ὑπ]ραίο, Βγτίαο, ἀοἰπῖο απᾶ οὔπετ ὙΘΥβΙΟΠΡΒ, 

16. ἀμφιβάλλοντας. Τ19 Τοχίαβ Ῥεοερίαβ τοπᾶβ βάλλοντας ἀμφί- 
βληστρον. 19 τεαᾶϊηρ ἵπ {πο {οσί ἶ6 αἀορίεᾶ Ὦγ Τ/ΤΤ. 

21. Καφαρναούμ 18 [οππᾶ ἵπ 8ΒΡΔ, Οχἱρεη, πο Τιαήπ, Μεπιρμ]ῖο, 
απᾶ οἴ]]ο Ὑδγβίοηβ, απᾶ ἔτοπι πο [βοΠίγ οἳ 1ΐ5 Ῥεοοπηίπρ βοξυεπεᾶ 
ὮΥ οοργ1βί8, ἵβ {ο Ὀο Ρρτοίετγοᾶ ἴο Καπερναούμ. ἉἈθ6 ΒΟΤΙΥΕΠΘΥ5 Ιπίτο- 
ἄιοίῖοπι {ο ἔἶιε Ογιἰσίδπι οἱ Ν. Ί'. ρ. 458. 

2Ί. τί ἐστιν τοῦτο; διδαχἠ καινή. Τηο Τοχίαςβ Ἠεοθρίας 88 τίς 
ἡ διδαχἡ ἡ κανὴ αὕτη; Τηθ τοπᾶῖηρ Ίπ {ο ἰοχί ἵβ βαρροτίεᾶ Ὦγ 
ἴπθ Ῥορύ εᾶ1[οτβ. 

84. Τη9 αἀᾶΙβίοη οἳ Χριστὸν εἶναι ἵπ 8ΟΠ1θ ΜΒΡΒ. αηᾷ ΥΕΥΒΙΟΠΒ βΘΕΠΙΒ 
ο Ετῖβθ ἔτοπα α, ἀθβῖτθ {ο οοηέοτη δι Τμ1]κο 1ν. 41. 

ΒΤ ΜΑΚ Ῥ 
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1--8. Τη ῬΕΕΡΑΟΗΙΝά ΑΝΡ ἘΒΛΑΡΤΙΘΝ ΟΕ 190ΗΝ. 

Μας, 1, 1---10, Ίακο 1, 1----14. 

1. ἀρχή. Βύ Ματ]ς οΟΠΙΤΠΘΠΟΘΕΒ Ἠϊ5 ἄοβρε] επᾶάεπ]γ απᾶ οοποϊβε]γ. 
Ἠο ἄοεβ πο Ῥθρίη πΙζ] Α. σεπεα]οσγ οἳ οἳτ Τιοτᾶ κο Βὲ Μαζίπατν, οΥ 
ση {Πρ Τη{ΑΠΟΥ, Ἠχκο Βΐὲ Τα]κα, ο ση Ἡ {πο ἄοοἰτῖπθ οἳ {πο Ἐετηα] 
ἸΠοτᾶ, 35 Βύ ὀομῃπ. Ἠίβ οΏ]εοῦ 15 {ο Ῥουσίταγ ἴπο Βατίοαχ ἔπ {]ιε 
Ταΐπεβε οἳ Ηίς Ιυίΐπρ επεΡΦΝ, Ἀπᾶ ἴο ἄθβογίρο Ἠ]1β, οβήοῖα] Ἠΐο απᾶ 
παϊηϊδαγ. Ἐο ἐπετείοτθ Ῥερίπς ση Ἠϊς Ῥαρίίσπι, απᾶ Βχρί τε]αίθς, 858 
Ιπχοᾶπσίοιγ Το 15, ἐιε Ῥγεασλίπῃ οἱ ο]πι πε Ῥαρίίεί. 

τοῦ εὐαγγελίου. Το πιεαπῖηρ οἳ εὐαγγέλιον (1) ἵπ Ἠοπηατ 16 γειναγᾶ 
Τογ σοοᾶ πει, Οοπαρ. 0Ο. χτν. 152 απᾶ 166. Οοπαρ. ΑτϊδίορἩ. Έπ. 666 
εὐαγγέλια θύειν “το βαοτίῃος Τοχ σοοᾶ παεπβ’; θ67 εὐαγγέλια στεφανοῦν “το 
ΟΤΟΥΠ ΤΟΥ σοοᾷ παπβ” (1) ἵπ Ἰαΐεν ἄτθε]ς, Ῥ]αῦ., Παοῖαη, Αρρίαη, φοοᾶ 
τἰζΐπᾳς. πο ΤΙΧΧ. πεο 1{ ἵη {ο Βτεί 5επεο ἵπ 2 Βαπῃ. ἶν. 10 ᾧ ἔδει µε 
δοῦναι εὐαγγέλια, απᾶ 2 Βατη. Χν]. 22, πετε 16 16 816ο ΠΠ) ΞΞ γευατᾶ 

7ογ α σοοᾷ πιεβδαφο, απᾶ 1η πο ἐΠ]τᾶ ΒΕΠΡΘ, 8 2 Βαπι. χγΙ]. 96, 4 Κίπσς 
να. 9, Τέπας {απηϊ]αχ {ο {Πο ἨοπιαἨβ, οοπηΡ. Οἷο. αἲ 4ἱἱ. Π. ὃ ««Ῥτίηπσπι 
π οΡΙΠΟΥ εὐαγγελία. Ὑα]αιῖαβ αΏξο]αίας ϱρῦ.. Τη {πο Ν. Τ. 16 ἀεποῖεβ 
σοοᾶᾷ πεις, απᾶ 8ΙπαΥΕ πΙίἩ α βρεοία] βἴρηίβοβησθ,ξ-έ]ε πει ο) ἴ]ιο 
αοἰὐιαῖῖη Γι]βεᾶ ργοπιΐδε ο) εαἴυαίίοπ, ἔλε πεις ο) ἑαἴυαίίοπ, ΟΟ0ΠΙΡ. 
Αοΐς κ. 995, ΒΕΡΗ. ΠΠ, 6, τὶ, 19, αα]. 1, 6, 14. Τί οσοττΒ ἔοαχ {1Π1ΘΒ 1Π 
Βὲ Μαΐζ., οἰσΏί 6ππες ἴπ Βύ Ματ], Ῥαί 8 ποῦ {οαπά ἵπ Β6 Τιακα οΥ 
Βύ {οἶιπ ἄοβρε]. Όπορ 16 15 [οαπᾶ ἵη ἴἶο ΑΡΟΟΒΙΥΡΕΟ χἰν. ϐ ἔχοντα 
εὐαγγέλιον αἰώνιον, ἄπᾶ οπο0θ ἵπ 1 Βὺ Ῥεΐετ ἵν. 11, πἩῖ]ο ἵπ {πο 
Ἐγρ]ρί]ες οἳ Βΐ Ῥατ] 16 οοσατβ βΙχίγ-οπθ {παθ5, απᾶ {πβ {ο Ἠϊπα 15 πο 
19β Ῥτοπήπεπσθ ἵη {πο ΟἨτὶςίαη ποσαΡα]ατγ. 

υἱοῦ θεοὺ. Οοπααεῦ ἴπο οχρτθβείοηπ πι δύ Μαϊ. 1, 1 υἱοῦ Δαυεὶδ 
υἱοῦ ᾿Αβραάμ. 1ο Εχει Ἐταηπρε]ϊεί πτ]{θς ΓοΥ ᾖθπς, ἴμθ 5εοοπᾶ {ος 
αεπίϊ]65, απᾶ ἄπε]]ς ερεοία]]σ προη α πιβπϊ[ερίαί]οπβ οἳ {1ο δοπ ο 
ἄοᾶ ἴπ Ηϊ5 νιάεεῦ Ερηετθ οἳ αοὔ]οΏ, ἴπ Ἠ1β τε]αίίοπβ {ο Ἠεῦτεπβ απ΄ 
Εεπί]εΒ. 

9. ἐν τῷ 'Ἠσαϊᾳ τῷ προφήτῃ. ΤΗ15 15 ἴπο Ῥείέετ τοαᾶῖπς {παπι {ο 
ἐν τοῖς προφήταις οἳ ἴπε Τοσύτβ Ἠοοερίας. Το οἴζβίίοη 15 Εγοπη πο 
Ῥτορ]οείς, (1) Μα. 11. 1, (1) 18. ΣΙ. 9. ἨΙΠ οπθ θχοβρίοη, απᾶ ἐπαί α 
τονν ἄἀοαρί[α] οηθ 88 ο 155 ϱεππΊηθηεΒς (6Η. αχτ. 268), ἐῖς 156 {πο οη]γ 
αποἰαίῖοη Τοπ α Ῥτορηοίῦ πιαᾶρ Ὦγ πο Ἠιναηρεμβί ἨΙπηδθΙξ {π {π]1β 
οζΡε]. 

κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου. Τ19 ἵπιαρετγ 15 ἔακκεη ἔτοπι {πο ρτεΒᾶ 
αἰταῦερῖοα] ποτ]: οἳ επξίθτη ΟΟΠ(ΊΘΤΟΣΒ, ΠΟ Ὕθχο ποπῄ {ο βεπᾶ 
Ἠοτα]ᾶ Ὀο[οτς {επι {ο οα]] ἴπο Ῥεορ]ο οἳ ἴπθ οοαπζτῖθβ ἑΏτοαρῃη πΠῖο]ι 
{που ραβδεᾶ ἴο Ῥτερατο ἴοχ {μεῖτ οοπιῖηρ. 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. ΌηΠ βποἩ ΑΠ Ο0Ο8ΔΙΟΠ {ο πιακο 
«πρ Ἠϊσηπαγ,” Τ8ΙΙ6ΥΒ Ἰαᾶ {ο ο Β]]εᾶ, Ἠ1115 Ιετε]]εά, Ώγο-ραίἩβ 
βἰταϊσΏίεπεᾶ. 

4. ἐγένετο Ἰωάννης, «ο]ίι «απιο, πω]ιο Ὀαριὶσεᾶ ἴπ ἴ]ιε ιοϊ]άεγπεβδ. 
Πο Ατίϊο]ο 15 {ο Ὦ6 Ιπεετζεᾶ Ὦεχθ, 5 1η Ἠετ. Υ618. 



1. 6] ΝΟΤΕΣ. σι 
ἐν τῇ ἐρήμῳ, 1.6. ἴπο ἆπγ απᾶ ππρεορ]εᾶ τορίοη οχίοπᾶίηπρ ἔτοπα 

Πιο ραΐθβ οἱ Ἠεῦτοη {ο ἴπθ βΊοτθβ οἱ ἴμο Ὠθαᾶ Ῥεα. “Πέ 15 α ἄτεανγ 
ψγββῦθ ΟΓ τοο]γ Υα]1ο78; ἵη ΒΟΠ1Θ ρατίβ βὔοτη απά (ογγῖρ]θ, {6 τος] ο]ε[ῦ 
απᾶ ΕΠαἰίοτεά Ὦγ οατίπαπα]κοβ απᾶ οοπσα]βίοηβ Πο τ1{β απᾶ ϱοΥρθΒ, 
ΒοπιθὔίπηθΕ α ἐποιβαπᾶ {οαεῦ ἵπ ἄερίἩῃ, ἰποαρῃ οπ]γ Π]τίγ ου {οτῖγ ἵπ 
να σα... Το π]ιο]ο αἰβίτ]οί 18, ἵπ. {αοῦ, ἴπο ϱΊορο οἱ {πο πα]ᾶ]απᾶ οἶια]]ς 
απᾶ Ἰπιθρίοηπθ ἨΠ1118, ἔγοπι ἰλαῖτ Πϊσῃοαβύ ροϊπῖ οἱ πθατ]γ 8000 {θοῦ ηπθαχ 
Ἠερτοπ, {ο 1000 οἵ 1500 Εοοῦ αἱ {πο τα]]οεγ οἳ ἴπο Ὠεαᾶ Ῥεα. Τῃο 
Ἠερταοπα Εῇ] οα]] 1 φοβμίπιοη (1 Βαπι. αχ, 19, 24), “Πιο αρρα]]ῖπρ 
ἀεβο]αίῖοη,) οἱ ΄ἨΟΙΤΟΥ,) 

κηρύσσων, “' ρτοσ]αϊπαίηρ 85 α Πογα]ᾶ.”. ΤἩο ποτά ἵ5 αρρτορτίβ{θ {ο 
Ἠ18 οΏ]σο 88 {ο Φωνὴ βοῶντος. 

ετανοίας͵, 6Ίαπβο ο) πυπᾶ, γεροπίαπσο. ΤΗΙΒ πψοτᾶ, τατο ἵπ Ο]αββῖ- 
ο πάίμις, οοσοΆτβ βε]άοπα ἵπ {πο ΤΙΧΧ. Οοπιρ. Ῥτογ. χὶν. 16 ἄκακος 
πιστεύει παντὶ λόγῳ, πανοῦργος δὲ ἔρχεται εἰς µετανοίαν, απᾶ ποῦ ο{ῦθη 1η 
{πο Αροοιγρῇα, 56ο κά. χὶ. 24, κ. 10: Ἐϊοό]θβ. χ]1ν. 16. ᾖΤή 15 {οαπᾶ 
{ητεο {1ππθς ἵπ δύ Μαίου, ὑ]οῬ ἵπ Βύ Ματ]ς, ἄγο {πας Ίπ Βύ Τιαα, Ῥιιῦ 
ποῦ ἴῃ Βἱ ἆομπ (οβρεὶ ου Ἠγρίβίθςβ. Τί ἀεποίθβ ποτ {Παπ Ἠπθγθ 
66ΡΟΥΤΟΊΥ ΟΥ τερτεύ {ου βἶτπ,; απᾶ Ιπιρ]ίθβ ΄«οΏαπσο οἳ 116, οπαισο οἳ 
Ἠδατί.”.  Οοπιρ. ἴμθ πιαγρῖπα] τοαᾶῖηρ οἳ Α. Υ., “απιεπᾶπιοπύ οἱ 46.32 
ΤΗθ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΏ βάπτισμα µετανοίας Ο0ΟΙΙ8Β Ἠθτθ; (1) Τμακο 11, ὃ; 
(01) Αοΐε κ. 24: (ν) Αοΐς χὶσ. 4. 

εἰς ἄφεσιν, Πίο γεπιβθίοπ. Οοπαρ. Μαϊ. απχνι. 28: Τιακα 1. τη. 
1ομη τοπ]τεᾶ οἳ α1] πιο ο8Ί1θ {ο ἨΙπῃ α οπαηρθ οἳ πη]πᾶ απά 119 ση] 
8, νΙΘΥΥ ἴο ρ8τάοη Ίτοπα {πρ ΜεββίαἩ. ΤΠαβ Ἠϊβ Ῥαρίίαπι πγαβ ῬΓ6ραΤα- 
{ου {ο ἴπαῦ οἳ ΟἨτ15{. ώ 

ἄφεσιν. ΤΠΙ5 πονᾶ απᾶ {ο τοτὈ ἀφίεναι, ἴΤοπα ὙΥΠΙΟἩ 16 60Π1ΘΒ, 18 
πβεὰ 1π {πο Ν. Τ, {ο 6χρτεςς ἴπο αοῦ οἳ [οτρίτεπθββ π]θίΏθυ οη ἔλθ 
ρατύ οἳ ἄοᾶ οἳ οἳ ππαΏ. ΤΠο Πριατο Ἱππρ]εᾶ 16 εἶἴπει (1) ἰπαί οἳ 

.. Τοναινίηρ ἀεὈύῦ αὖ {πο εαν οἳ ]αῦΐ]6θ ΟΥ τθἱθᾶ5θ (οοΠΠΡ. ἔτος ΟΥ ἐνιαυτὸς 
τῆς ἀφέσεως, ΟΥ ΒΙΠΙΡΙΥ ἄφεσις, Τι6Υ. καν. 28, 51-40, παν!]. 94), νήηθη 
α]] ἀθΡῦβ ππετο τεπηὔθᾶ; 5οο Ττεπο, Ν. Τ'. ηπ. ρ. 110, οἱ (11) ο 
εἸεύάτρ ο” {116 βαοτϊβοῖα] ἄοτο οΥ βοᾶρθ-ροαῦ οἩ ἴἶπο ΏαΥ οἱ ΑίοΠΘ- 
πηεηζ ο βΥπβο]ῖεο ἴ]ο ραὐδίηπρ απαΥ Οἱ ΒΙΗΑΒ. 

δ. πᾶσα ἡ ̓ Ιουδαία χώρα. ΤΠΙ8 βἰτοηρ οχρτθβείοΏ 15 Ῥοσπ]ίαχ 6ο 
Βή Ματς. Ῥταἡ 16 19 Π]ακίταϊοᾶ ὮΥ πο οἴῃος ἄοβρείβ. Τ]ηο ογοπᾶς ἴ]ιαί 
Βοο]κεᾶ {ο {οἨμπ Ῥαρίίβπι Ιπο]αᾶεά τερτοβεπίαἸνες οἱ 6υαιΥ οἶαβ», 
ἘΠαχίβθΘΒ απᾶ Βεάᾶποθθς (Μαΐδ. ΠΠ. Τ), ἰακ-ραίμογαιβ (Τια]κο 1. 19), 
Βο]άϊεχς (Τµα]εο 11. 14), τίοἩ απᾶ Ῥοου (Τ/ακο 11. 10). ͵ 

ἐβαπτίζοντο, ετθ Ὀαρίϊπεᾶ, βποοθββἰνοΙγ, οΏθ α1ἴ6γ αποίΠαχ, 38 {1 
ἴθηβο Ιπᾷ1οβί6Ρ. 

ποταμφ. ΟΏβετνο {]θ πο οἳ ἐλμῖς ψοτᾶ Ὦγ ἴ]ιο Ἐγαησα]ϊςῦ, π]ιο πτῖίθς 
{οΥ τεβᾶθτβ ποῦ {απηῖ]αχ υη(Ἡ ἔλπο {οροσταρ!σ οἱ Ῥα]θβίίπο, 

ἐξομολογούμεγοι, αε]ποωϊεᾶρίπᾳ οἳ ἀεοαγίπῳ }ιῖῖη, ορεπῖψ. ΤΠ 
Ψγοχᾷ 16 αβεᾶ (4) οἱ “«ορεΏ οοη/{ΘΒΡΙΟΠ” 45 Ἠοτο, Μα{ύ. 11, 6; Αοΐµ χὶχ. 
18, ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν; «181ηθ8 Υ. 16, 

ρ2 



52 ϱτ ΜΑΡΚ. π. δ-- 
ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοι: τὰς ἁμαρτίας, ΟΥ (11) οἳ “έπαηχς απᾶ ργαῖβθ,” 
85 1η Μαζί, χΙ. 9ὔ ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ, Ίνακο κ. 21: Ῥοπι. αν. 9 
Ῥμ. Π. 11: Άροο. ΠΠ. δ. 15 15 οοπιπιοπ]γ πεεᾶ Ὦσ ΤΙΣΧ. 85 ἴπο τεή- 
ἀθτῖηρ οἳ ἔπο Ἠεῦνεν ΠΠ “ {ο ρἶτο {μαπ]ς,” Ἠεποο 1ψ6 περ ἵπ Ν. Τ. 1η 
{Πί5 56ηςθ. 

6. ἐνδεδυμένος. Τ1ο Ἐναπρε]βύ ἄτανδ οι αὐζεπί]οη ὔο {ητορῬ Ροϊπίβ 
Ἰη ταίετεηοθ ἴο {πο ῬΒαρίιεί: 

(α) ἨΗίς αρρεαταπεο. Ἠθ τοσβ]]οᾶ ἴπο αβοθ[οῖβπα οἳ {19 Ἐϊββεπο. Ἠ[β 
ταϊπηθηξ Ὑγαβ οἳ {πο οοαχςθβῦ ἰεχίατε, 5πο] 85 πας ποτη Ὦσ ΕΙ] 
(2 Κίπρα Ἱ. ϐ) απᾶ {ο ῬτορΠείβ ροπετα]]σ (ΖεοἩ. χΠϊ, 4). ἩἨίβ 
βίτᾶ]θ, Αη οτηαπιθηύ οὔίση οἳ ἴῑα ρτεαίεςδί τίοηποεςε ἵηπ Οτῖοηία] 
οοβίαπηθ απᾶ οἱ {πο Βποβῦ Ἠπεη (56σ. αΗΠ. 1; Ἐπ. αν. 10) ος οοίζοι 
οἵ επιρτοϊάρτεᾶ ππῖ(]ι ϱ1]νατ απᾶ ρο]ᾶ (Ώαπ. χ. ὅ; Ἐεγ. 1. 18, αγ. ϐ), 
πας οἳ ππ{αηπεᾶ Ἰθαίμοτ (2 Ἐϊπρε 1. 8), Ἠ]κα (]ιαῦ ποτη Ὦγ {1θ 
Ῥοᾶοπῖη οἳ πο ρτοβεπί ἄαγ. 

(0) Ηὶς αἱεί ναβ ἴλο Ῥ]αϊπεδί απᾶ ἰπρ]θρί. Τιουπβίβ πετθ Ῥοι- 
πη]ζθᾷ 5 η ατο]ο οἳ {οοᾶ (Τι6γ. χι. 21, 22). Βοπιθίίτηθς {αγ 
π/εγθ στοππᾷ απᾶ ροππᾶεᾶ, απᾶ ἴπεη πη]χεᾶ νηζ] ἤοαχ απᾶ γγαίοτ 
απᾶ πιαᾶο 1Πίο οαΚκθβ; Βοπιεπιθς {Πθ6Υ ποιο ϱα]τεᾷᾶ απᾶ {πετ 
εαίεη. Έος ουἰῖᾶ Ίιοπει οοπαρ. ἴπθ βὔοτγ οἳ ζφοπαίμαῃ, 1 Βαπι. χῖν. 
256- 2η. 

(ο) Εὶς πιεκασα. (1) Τ]αῦ πο πιεπηρετς οἳ {πο Ἐ]θοί Ναίϊοπ πετ 
αἲῖ πιοτα]]γ ππο]εβΏ, απᾶ αἲῖ ποεᾶεᾶ ποτε] απᾶ βρϊτιθαα] τερεπεγᾶ- 
Ποη; (9) ἴμαῦ Οπο παρει ἴπαηι Ἡθ πας οοπιῖηπρ; (8) ἰλαῦ Ηο 
ποπ]ᾶ Ῥαρίϊσο ππ(Ἡ {ο ἨΗο]γψ ἄπορί. 

π. ἴἔρχεται, οοπιεί]: ποίθ ἴπθ Ῥτοδεπύ ἴεηβθ. ἨΠΙἩ Ρτορ]είῖο {016- 
εἰρ]έ ἔ]ιο Βαρίϊςδί βοος Ἠίπα αἰγθαᾶγ 99116, απᾶ ἵπ {πο τη]άρί, 

κύψας. ΤΠϊ8 εσρτθβείοη 18 Ῥεοπ]ας {ο Βίέ Ματ], απᾶ ΕΧΡΤΕΒΞΘΒ 
γϊινια]γ {πα τηεπ]α] οἸατασίετ οἳ {πο οΏ]σορ οἳ {αβίεπῖηρ απᾶ ππ{αβθεπῖης 
ἴπο ἔποπσ οἳ ἐππθ βαπᾶαβ]ς, 

τὸν ἱμάντα. Πε ἴποηρ ος [αβίεπῖης Ὦγ πΠΏ]οἩ ἴο βαπᾶαΙ παβ 
βοοπτεᾷ {ο ἴπο {οοῦ. Οοπιρ. ἄοθῃπ. χὶν. 28: Τβα1. ν. 27, απᾶ Αοῑς ασ, 2956 
ὡς προσέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμάσιν,-- απᾶ αξ ἴ]ιει ]ιαᾷ εεᾶᾷ λΐπν 1ρ αωζί]ι 
ἔλιε ἐ]ιοτιᾷ». 

8. ἐν πνεύµατι ἁγίω. Βί Ματ]ς οπη1ϐ5 {6 “Πτα πἨῖοἩ Βὲ Μαπεν 
1οῖπς ψΠ(Ἡ ἴπο Ἠοιγ ἀΠοβί. Έοτ πε ἔοτοθ οἱ {πθ ποτᾷς, 5εο Οαττϐ 
Βὺ Μαίίπεν 11. 11. 

ϱ. 11. ΤΗΕ ΒΑΡρτΙιβμ ΟΕ 68808. 

Μα[ῦ,. 11. 19- 1. το 1, 91, 92. 

9. ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, 1.6. {οπατᾶς {πο ο]ο5θ οἳ {6 7εαχ Α. σ.σ. 
Τ81, οΥ Α. 2. 28, π]εη οἳσ Τιοτᾶ πας αροαί {Π]τῦγ γεβτΏ οἳ αρο (Τπι]κο 
ΠΠ, 28), ἴπθ πιο αρροϊη{εᾶ {οχ {πο Τιετι(εβ οηίταηοσθ οἩ “"ἴπθ βετνίοῬ οἳ 
{ο πα ϊπ]α[τγ” (Ναπα. Ίν. 8). 

ἀπὸ Μαΐζαρέτ. Βὲ Ματ]ς αἀᾶς {Ἠᾳβ, {ο Βί Μα(έ]ιεν5 πιοτθ Ρεποτα] 
βἰαζεπιεπῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας (Μαἰδ. 11. 18). Αἱ Νασατείῃ, α ἴοση 
πΠΊΠΟΠΏ Απᾶ πηπαπιεᾷ 1π ἴπο Ο]ά Τοαρίαππεηϊ, ἴ]πο Τιοτᾶ Ἠαᾶ τοσα 



1] ΟΤΑ. σ3 
πρ ἵπ Ῥοαοεί[α] βοο]ιβίοἩ, ΜΙπογθαβῖπρ ἴπ πηῃβᾶοπι απά βἰαίατο απᾶ ἵπ 
{αγουχ ψηίἩ ἀοᾶ απᾶ πια” (Τμα]κο . 59). 

εἰς τὸν ᾿Ἱορδάνην. ἨἘήΐπατ (1) αἲ Έποη πθαχ {ο Βα]ϊπι, {οἨτ ΠΠ, 298, 
61οβο {ο ἴ]ιο ραββαρο οἳ {1ο οτᾶαπ αἲ πο αποϊοπῦ Γοτά τθαχ Βποσοί]ι, 
πγηΙο] 8οππθ Ἠατο Ιάεπ1β6ᾶ στ] {πο Ῥοαίπαρατα, ος ταίπον ῬείπαἨγ, οἳ 
Βύέ ζομη (7ομἨ 1, 28): ο (1) αὖ α πποτο βοπίπθτη {οτᾷ ποῖ [αγ ἴγοπι 
ήοτῖοπο, νου {πο πια] αᾶθς υπαί Ποσ]κοᾷ {τοπ ο πάσα απᾶ 1 οταβα]θπα 
(Ματ]ς 1. 6) πγοα]ᾶ Ἠατο Γοππᾶ α. βρεθεᾶϊθγ απᾶ πιοτθ οοπγοπ]θη{ 800ΘΒΒ. 
Ἔτοπα ὃύ Μαίίμαι νο Ίδατη {]ιαίῦ (1) ἴπο Ῥατροτί οἳ ο ΒανίοατΒ 
1οπχποαγ ἔτοπι (4Π11εο πας {]ιαί Ἠο τηϊσ]ί Ῥο μας Ῥαρβποᾶ (Μα:έ. ΠΠ. 198): 
{παῦ (1) Ἠίς Ἑοτεγαππετ Ιπβίαπ{]γ τοοοσπ]ροᾶ Ἠίβ βαροτΠαπιαη απᾶ 
βίαΙΠ]εββ παίητας ἴ]αῦ (111) Ἡο ἰπιεᾷ εαγπαβί]Υ {ο Ῥτενεπί Ἠίπα; ἴλαί 
(ν) Ἠ1β οῬ]εοίΙοπβ Ὕετο οποττα]εᾷ Ὦγ Πο τερΙγ Πιαί εμας 16 Όεσαμπιθ 
Ἠίπη {ο “Γ118] αἲ] τισΠίεοιβποβΒ,” 1.Θ. 6ΥΘΥΥ τοααἸτοπισπ{ οἳ {116 Τιαν’. 
Βύὲ Ίωμακο ἴε]]5 τ15 {μαί ἴ]ο Βαρίίαπι οἳ οι Τιογά ἀῑᾷ ποῦ ὕα]κο Ῥ]ασο {111 
ςαἲῖ ἴλε Ῥεορῖε Ἱαά Όεεπ δαρίίσεᾶ ’” (Τιαχο 11. 91). 

10. καὶ εὐθής. ΤΠ18 ἵ Βὲ Ματ] {πνοπτῖθο οοπηθοβῖηρ πογᾶ απᾶ 
Γοτπια]α οἳ {ταπβῖδίοηπ, οοπβίαπ{]γ τοοπττῖησ {τοπ ἴΠὶβ {πρ οηγ/αΤάβ : 
Οοπιρ. 1. 12, 28, 1ν. ὄ, 15, νι. 10, 1π. 15, ΣΙ. 8, απᾶ οἴ]ιοι Ρ]8068. 

εἶδεν, 1.6. πού 1ομπ, Ῥαΐ ἴπο Βανίοατ, ἔποπσ] {ιο οοπουττεπί Ῥο]ιο]άϊπσ 
οἳ {πο Ῥαρίςί 1β πού εχο]πᾶεᾶ. Οοππρ. {οἶνπ 1. 989. Ὑο πα βο]θπιῃ 
Ῥταγθτ Ῥτοσεᾶῖπρ (1) οἳτ Τιοτᾷς Ῥαρίίδτα, (1) ἨΙβ οἸοῖσο οἱ ἴμο Τνε]νε, 
(Ίμαχκο τί. 12), (13) Ηίς ἘταπββριταοἨ, (1ωα]ο Ισ. 29), (1ν) Ἠϊδ Ασοπγ 
Ιπ {πο ἀατάςη, (Μαἴδ. πχγΙ. 99). 

σχιζομένους, γοεπάίπᾳ, οἵ ραγίϊπα αδιιιᾶσγ. ΤΠΙ8 ἵ5 οπο οἳ Βύ Ματ]ς8 
Ρταρ]Ώ]ο {οποΠθΒ. 966 Παἰχοάποίίοη. Το βαπ1ο ποτᾶ 15 αρρ]εά {ο (1) ἴΠο 
οἷά σατπιθηί{ νη(] {11ο πεύ Ρῖεσθ, καὶ τὸ καινὸν σχίσει (1μ]κο ν. 96); ἴο 
(1) ἴπθ τοπά(πρ οἳ {πε νεῖ] αὖ ἴπο Οτποϊβχίοη, τὸ καταπέτασµα ἐσχίσθη 
εἰς δύο, Μαἰο αχνῃ. 61: Ματς αν. 98; Τια]κο αχκηι, 46: {ο (1141) ἴπθ 
τεοηάϊπσ οἳ {16 τοσΚκβ ΟΏ [πο Β8ΠΙΘ Ο008ΒΙΟΠ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 
Μα[{. παν]. 51: ἴο (1π) ἴπο ποί ἵπ ἴπθ Τια]κα αἴῇογ ἴ]ο Βεβατγεοῦίοη οὐκ 
ἐσχίσθη τὸ δίκτυον, ᾳοημτ αχ. 11. 

ὡς περιστεράν, ἴο υΠῖο]ι Βύ Τια]κο (11. 99) αἀᾶς σωματικῷ εἴδει. 

11. Φφωγἠ ἐγένετο. ΤΠο Πτα οἱ ἴπο ἴἨτεο ἨΠεαγεπ]γ Ὑοΐσθβ, {ο ο 
Ἠεατά ἀπατῖπρ οαν Τιοτᾷς ΜΙΠΙΡΙΣΥ, νῖᾳ., αὖ (1) Ἠϊβ Ῥαρίρσπι: (11) ἨίΒ 
ἘταπββριταΠοπ (Ματ]ς ας. τ): (111) ἵη ἴπο οοατίΒ οἳ ἴπο Ταπηρ]ο ἁπτῖπρ 
Ἠο]γ ἸΜΓεε]ς (1οὗπ κ. 28). ΤΠϊς οΐσς αἰθβίθᾶ 1π {πο ῬτεβεπορῬ οἱ ΗΙ8 
Ῥοτεταηπθτ ἴπο Ὠϊνίπο Ναΐατο οἳ οἳσ Τιοτᾶ, απᾶ Ιπαισαταῖοᾶ ἨΙβ 
ραῦ]ο ΜΙΠΙΕίΥ. ΤἨο Ῥαρίίβπι ΠΒ 8 Υ6ΙΥ Ἱπιροτίαπό εγεπύ ἵπ οΣ 
Τιοτᾷ”β Ἠΐο---- 

(4) Νεθρᾶίπσ πο Ῥατίβοαίῖοα Ἠίπιβε] Ἡο απ ιεᾶ {ο 16 α8 
ἴπο Ἠεαά οἳ ἨΙβ ἘῬοᾶγ, ιο ΟΠατοα (ΒΡΕ. 1. 22) {ον αἲ Ἠία 
ΙΠΘΊΠΡΏΘΙΡ: 

(ϱ) Ἠε παβ ὕπαβ Ὦγ Ῥαρίαπι, απᾶ ἴπο πποίῖοηπ οἳ {Πο Ἠο]Ιγ ἄΠοβί 
πΏΙοἩ {οΠοπεᾶ (Μα{ή0. 11. 16: οοτιρ. Ἡσ. αχὶσ. 4- 57: Τιευ. νγΠῖ, 
1-50), βο]οπιπ]γ οοπβεοτα{εᾶ {ο Ἠ15 οῇ]ορ 85 Ἠθᾶεεπ]εΓ ; 



σ4 στ. 1ΑΤΙΚ. [τι τα 
(8) Ἐο «εαποθβθᾶ παΐίετ {ο ιο πιγείῖσοα] ψαεΏῖηρ 8γΓΑΥ οἳ βἶπ.” 

Βεο ἴ]ιο Ῥαρίίεπια] Οῇῇσο; 

(4) Ἡο ρατε {ο Ἠ15 ΟΠπτο] {οχ α]] Πτπο α βἰτῖ]ίτς τεγε]α οι οἳ {16 
Ῥϊνίπο Ναίπτα, ἴπε Ῥοπ βαὈπαϊἑμηπρ η αἲ] 1οψ]Ηπθββ {ο 6ΤΕΙΥ τε- 
απιτεπιεπὺ οἳ {πε Τιαπ, ἴπο Ἐαίπετ αρρτονίηρ Ὦγ α τοῖσοο {τοπα 
Ίθατεη, πο βρὶτΙ0 ἀεεοεπαίηρ απᾶ αὐϊάΙπρ προπ ἴπα Βοῦ, “1 αᾱ 
οοτάαπεπα εἰ νιᾶάερῖς Ττπ]ίαίαοπι.. Β, Απρ 

ἐκ τῶν οὐρανῶν, οι ο] ἰ]ιε Ίιεαυεπβ. (Ἠεν. Ύ6τΒ.) 

ἀγαπητός. Οοπιρ. {ο ποτᾶς οἳ ἴπθ Απρε] {ο ΑὈταματη λάβε τὸν υἱόν 
σου τὸν ἀγαπητόν (ἄεη. κχσῇ. 2), απᾶ Ματ]ς χΗ. 6 ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν 
ἀγαπητόν. 1Π {ια ἄοβρε] {ιθ ποτᾶ 15 α]παγς πβεᾶ 1π τείθΓθποθ {ο 
Οτῖςί 85 πο Ῥε]οτεᾶ Ῥοπ οἳ ἄοᾶ. “Αγαπητός, Ὀπίοας, ᾳαἱ ΑΠΙΟΥΘΠΙ 
Ῥαΐτῖς ΠΟΠ οπτη 8ο ραταίατ.”. Ῥεηρε]. Ἠετο 16 16 ο]οβδε]γ το]αῖθᾷ ἔο 
μονογενή»ς, ΟοπαΡ. ἆομτ 1. 14-18, 11. 16- 18, 1η πΥπΙο] 4οβΡε1 1ἱ 15 ποῦ 
Γοππά. Οοπιρ. Ἠοπι. 0, πτ. 906 μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός, απᾶ Ο. τν. 811, 
11. ντ. 401 π]ιογο παῖς ἀγαπητὸς ψηλοί μοῦνος ἀεείπηβῖες 8η οΠΙΥ βοΠ. 
««Τηο πϊβείοπ οἳ ἴ]λα Βοη 15 ἴπο τεγε]α{]οπ οἳ {11ο Ἐαί]ιοτ)5 Ίογ6;: {οτ 88 
Ἠοε ἶρ {ο µονογενής, ἴ]ιε Εαἰλον᾽ς Ίουε 15 ρεν{οςί]γ τερτεξθιιζθᾶ 1η Ἠίτα,” 
(8εε 1 ᾖοἶνη {ν. 9), ΤησΏ{{οοῦ οη Οο1, 1. 19. 

ἐν σοὶ εὐδόκησα, ἔπ Τε οοπιρἰαειϊ, Ὑπ]ς., ἵπ Τ16ε Ι απι ιοεῖῖ ρίεαφεᾶ. 
Ἐὐδοκεῖν, ἃ Ιαΐ6 πιοτᾶ ποί Γοππᾶ Ίπ Αἴῑο Ὑτίίθις, 16 αβεᾷ 1π ἴηἨτεθ 
οοηδίτασοίΙοης: (1) πΙίμ απ Ππβπ]ήνε--' {ο Ὦθ Ῥ]εαβδεᾷ” {ο τθβο]γο,” 
Ῥοπι. αγ. 26, εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ  Αχαία...... ποιήσασθαι, ἀα]. Ἱ. 
16, ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεο...... ἀποκαλύψαι; (11) να δι απ αοοπβα{Ίγο--' ἴο 
νο Ῥ]θαδεᾶ πό], {ο έα]κο ἀεΙσί 1π Μαΐί, κ. 15 (ΝΕ), ὁ ἀγαπητὸς ὃν 
εὐδύκησεν ἡ ψυχή µου; Ἠεῦ. Χ. 6, ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδόκησας; Χ. 8, 
θυσίαν...... οὐκ Ἰθέλησας οὐδὲ εὐδοκησας, (1131) πηζἩ εἰ θπᾶ ποοαβδαἰτο 
3 Ῥεϊ. 1. 11, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα : Οἵ (1ν) ἐν απᾶ α ἀαΐϊνο-ξ'{ο Ὦε ρ]εαδεᾶ 
1Π,”. {ο “«Ἠανο οπϱ5 Ῥ]θαδυτο Γα]]γ βαθϊςβεᾶ 1π: 9 0ου, κ. 10, διὸ 
εἰδοκώ ἐν ἀσθενείαις; 1 ΟοΥ.Χ. ὅ, οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν, αὐτών εὐδόκησεν 
ὃ ΘΟέο. “Ἐν, ἵπ πιβαῖπιθ ποίαῦ οῬ]εσίαπι, ἀεϊπᾶς αδίατα οΒΊιδΏΠΗ. 
Οµ]εείαπι Ῥεπο Ῥ]αοϊα ρβίετηῖ οδί ΈΠίας Ῥετ 5658, εὖ ἵπ ἘΙο οπηπε5 
οὐ οπιπ]ι,”  Ῥεηρε]. 

19, 19. ΤΗΕ ΤΕΜΡΣΑΤΙΟΝ. 

Ματζ. 1ν. 1---ᾗἴἶ. Τιακο 1ν. 1---19. 

19. καὶ εὐθύς. 6ο αὔοτο, υ. 10. ΤΠπε οὐ]εοί οἳ ἴπε βατιοπτ5 
Ητεί Αάνεπί νας {ο ἀεβίτογ ἴἨε πγοτ]κκς οἳ έλα ἀεν]]” (1 ἆομπ ΠΠ. ϐ). 
Ἠ]1β τετγ Βχβί πνοτ]ς, {Πετείουθ, Ίγ88 6ο 6Ἠ{6Υ ΟἨ ἃ οοπΒ]οί νηζἩ {πο στα 
Έπεπαγ οἳ πιαπ]άπά, 

ἐκβάλλει, ἀγίυεί]ι Ηίπι Γογτήι. ΤηΙΒ 15 α είτοησετ ποτά ἔπαπ {ἐλαί 
επιρ]ογεᾶ Ὦγ Βὲ Μαζθιεσ, π]ο 8475 ἀνήχθη (Μαή. ἵν. 1) ος Ὦγ Βὲ Ἱπκο, 
ΝΟ 5835 ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι (11ακο Ισ. 1). 16 ἀεποίθεΒ {πε Ώϊνιπε 
Πππρα]δο οἳ {πο Ἠο]γ ἀΠοεί, πΏΙοὮ οοπδἰταϊπεᾶ Ἠϊτα ἴο ρο ΤοτίἩ {ο ἴμθ 
οποοιη{θι, απᾶ Ἠϊπίς αἲ α Ταρίά ἐγαπείαίίοπ, ΒποΏ 5 ἴπαῦ Ὦγ πΠΙοἩ 
Ῥτορβείβ (οοπιρ. 1 Είπρς αν. 12: 2 Κῑπρε Π. 16; Εσείς. νι. ϐ), απᾶ 
Ἐγαπσε]είς (Οοπαρ. Αοΐβ ν, 99) πετεο ομπςσΏῦ πρ Απᾶ οβχτιεᾶ {ο 



μαι. Τ. 19.1 ΝΟΤΗ. ος 
ἀβίαποο, Τηο ποχᾶς οπιρ]ογθᾶ ὮΥ α] ἐμο Βγπορίϊςίβ Άτο ἔοο οχρχοββῖνο 
{ο ἀθβοτίρθ α ἄτεατα, ἴπ6Υ οἸεατ]γ Ῥοϊπῦ ο 8η αοἰτπα] Β8οεΠθ, 

εἰς τὴν ἔρημον. Ἐήίπει ο πή]άστηοες οἳ όπᾶσα, οἵ ἴθ Ἰοηποῖγ 
ἀθβοτῦ πιοπηἰαΙπς θα5ύ οἳ ἴπο ᾖοτᾶαπ. Το ἰπάΙοπα] εἶνο 18 Ίο 
πιοπη{αίη Ωπαταπίαπία, α Ἠϊση απᾶ Ῥτοοϊιρίνοας πα]] οἳ τοοζ, {πε]γο 
ου Β{ΐοσπ Ἠπᾶτεᾶ {θοῦ αΏοτο ἴπο Ρρ]αΐπ πορί οΓ {πο {οτάαπ Ώθαχ Ζετῖομο.” 
Το ϱἶᾷο {αοῖπςσ ἴμο ρ]αίη 16 5 ρεγρεπάᾶ]οπ]ατ απᾶ αρρατθη{]γ 5 Ἠϊρ]ι α5 
{πο Ἐοο]ς οἳ ἄρτα]ίατ, απᾶ αροπ {πο βατηπη!6 αὖθ ΕΠ] νῖςιρ]ο πο ταῖπβ 
οἳ αΏπ αποϊθηὀ οοπτοηῦ. Μιάπαγ Ῥε]οπ α1θ οΒΥΘΥΠΕ Ἠθιη Τη {16 Ῥοι- 
Ῥοπάίοπ]αχ τοσο, πῃθτο Πεγπϊζβ ΕΟΥΙΙΘΙΙΥ τοἰτοᾶ ο {αδῦ απᾶ Ῥταγ 
ἵπ Ἱπαθαθίοι οἳ πο '«Ἐοτί Ώαγσς. Ἀοβίπβοπς Ῥατεδίίπο, τ. ὅθτ: 
ΤΠοπηβοπ΄”8 ΤΓ,απᾶ απᾶ Ῥοοί, 611: Ττϊδίαπι, ϱρ. 208, 909. 

18. πειραζόμενος. Ῥύ Ματ]ς ΟΠΙΡΙΘΕΒΕΡ {ο Πϊβίουγ Ὦ7 οπα[ζῖης ἴἶθ 
ναχῖοις Γοτ1β οἳ ἐ1ιο ΤοπιρίαΠοπ. Ῥεοπ]ατ {ο Ἠ18 αοοοιπῦ α1θ (1) {πε 
πβο οἳ “' Βαίαπ Ιπβίθαᾶ οἱ ἴπο Ώοαν]]; (1) {πο βἰαθεπιεπύ {ιαί οατ Τιοτᾶ 
πναβ «πΙσἩ {11ο ψι]ᾶ Ῥεαςίς.”. πο Ἠνιὶ Οπο β6επΙΒ ἴο Ἠαγθ Ῥεεη Ῥεῖ- 
πα ὐθᾷ {ο ἴεπιρύ Ἠϊπι ἀπτίηρ ο γ]ο]ε οἳ ἐ1ιο [οτῦγ ἄαγς, Ὀαῦ αὖ {1ο 
οπᾶᾷ οἳ ἴλαί ρετ]ιοᾶ ο Ἠατο αβεαϊ]οά Ἠϊπι νηίἩ Ἰποτεββεά ΙΠ{εΏΒΙΩΥ 
ἔπτοιρ] 6Υ6ΙΥ αὖεηπο ᾖλπαῦ ποι]ά αἸατο, α5 α[ίογννατάς ἵπ (6{]- 
β6ΠΙΑΠΘ {μτοισι ϱτειγ οἩαππε]ὶ ἴλπαί οοτ]ά {ει απᾶ αΏραΙ (Τα]κο 
ἵν. 19). 

ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, αἱ ἰοπιρίαδαίμγ α Φαΐαπα, Ψαΐσ. Τ1ο Ἱπιρετ[οοῦ ἵπι- 
Ρ]16Β {πο οοπίππαπςθ οἱ ἴμο ἰεπρίαθίοη,. ΤΠο Ηθῦτον ποτά “'Βαΐαη,” 
Οἱ π]]ο]ι διάβολος 15 α. ἄτθε]ς τεπᾶθτΙΏς, 18 '"οπθ ἩΠο πθείβ ος “'οΡ- 
Ῥοβ8Ρ,᾽ «απ αἀγετδαγ. Τὸ οσσατΏ 5οτεγα| ἴππες ἵπ {πα Βγπορίϊςίς, 
Ῥαΐῦ οηυΙγ οποθ 1η Βύ ζοἨη χΙΠ. 27, εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς. 

μετὰ τῶν θηρίων. Τ1ε5ο ἴπ οασ Τιοχά”5 ᾖἴπῃο παῖσΒ{ Ἰπο]ιᾶς {πο Ῥθαχ, 
ἴμο ραπίλαν, ἴπα πο], ἴπο Ὦπεπα, ῬοββίβΙγ ἴπο ἨοἨπ. “Τη ἱπιρ]θα 
{ποπσηί ἵ5 Ῥατέ]γ ἴ]ιαῦ ἐμαῖν Ῥτθβεπος αᾶάεᾷ ἴο {πε {εττοτβ οἳ {πε Τεπηγρ- 
ἰαήϊοπ, Ῥατί]γ ἐλαῖ ἵπ Ἠ15 Ῥεϊπς Ῥτοίεοίεᾶ ἔτοπι πεπα, απ]ατί Ὦγ ἔΠατα 
88 Δάαπι 1π Ῥαταᾶίρο, πας ἴμο Γα]β]πιεηί οἳ {πε Ῥτοπα5θ 1Π {9 ΤεΙΥ 
Ῥβα]πι πγπΙοὮ Γανπ]δηεᾶ {ο Τοπιρίεν ση] 15 οΏ1εῖ πεαροῃ, ἴμαῦ ο 
ἔναθ οἩΙ]ᾶ οἳ ἄοᾶ εΠοπ]ᾶ ἰτατηρ]θ απᾶει{οοῦ “' πο Ποη απά αἀάθτ,” 
ἴπο “έγοιησ 1οη απᾶ {πο ἄταροῃ  (ΡΑ. χοὶ. 15: Το σ. 19). 

οἱ ἄγγελοι. Βί Μαἰζποπ τοοοτᾶς ἴ]ιο ταηϊςίτγ οἳ Απρε]ς αἱ ἴ]πθ οἼοβθ 
88 ἴο α Ἡαθανεπ]γ Ῥτίησο (Μαΐῦ, ἵν. 11). Βὲ Ματ]ς τεοοτᾶβ α. παϊπΙβύτγ 
οἳ {πο βαπηθ οο]εςίῖα] γιςιίαηζς αρραταπ{Ιγ ἑμτοιρποτί {πο ὑτῖα]. 

διηκόνουν ΓΤΟΠΙ διακονέω βτῖοΙγ ΤΙΠΘΑΏΒ {ο 56779 αἲ {αλρ]θ, ἴο 
ἑεχηϊηϊρίοτ {οοά. ΙΗἰπἰςἰγαὐαπὺ ἐὶ, Ὑπἁϊϱ. Οοπιρ. Μαϊι. κκ. «28: 
1μα]θ 1ν. 99: Αοἴβ τὶ. 9. 

14, 16. Ἑποιννικα ος οὖς Τιοβρ)β ΜΙΝΙΕΤΗΣ. 

Μαέ. 1ν. (12), 11. Ίπχκο ἵν. 14, 15. 

Ῥεϊποεη {ο οτεπίς ]αβῦ ἀαβοτῖροᾶ απᾶ ἴποβθ οη πΠΏῖοἩ ἴπο Ἐταπσε]]εῦ 
ΏΟΥ οηἴθτα, τητςῦ Ὦο ρ]ασθᾷ 5ετετα] τοοοτᾶεᾶ οΏΙεβγ Ὦγ Βύὲ φομ; νίζ., 
(1) ἴ1ο ἑεεάπποπσ οἳ {ο Βαρίβύ {ο ΟἨτ]ςί ας {ιο Τιαπιῦ ο ἄοά (1οἳἩ 1, 
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19---54): (9) πιο οατ]γ Ποϊπῖηρ οἳ Απᾶταπ, {οἵἩπ, ΒΙΠΠΟΗ, ἘΠΙΠρ απᾶ 
Ναίμαπασ] (ομπ Ἱ. 9δ---δ1); (8) ιο πιαττίαρε αἱ Οαπα (1ο Π. 1-11): 
(4) Πιο βτεί νΙβῖό {ο δεταδα]ετα, βταῦ οἸεαπεῖηρ οἳ {ο Τεπαρ]θ απᾶ οΟΠΓΕΓ- 
επος πΙ(Ἡ ΝΙοοᾶςπατβ (ύομη Ἡ. 19-20, 11. 1-21): (6) πο τα ϊπ]είτγ δι 
{πο Ῥαρί1βὶ (1ο 11, 22---5): (6) υπο Ἱπαρτϊβοππιθηί ο {πο Ῥαρίῖςί (Τα]το 
ππ, 19, 20): (1) ια τείπτη οἳ όθβδας {ο ἄα]]εο {ΠἩτοιρ]ᾗ Βαπιατῖα, απᾶ 
ἐο ἀἴδοοιτβο πΙ{Ἡ (ο ποπιατ αἱ {αοοβ᾽5 πε]] (1ο ἵν. ὃ---49): (8) οπτο 
οἳ {]1θ ποβ]επιαπ’Ε βοη αἱ Οαπα (Ζομτ Ἱν. 48-54). 

14. μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι. Τ19 ο8156ς οἳ {πο ἱπιρτϊεοππιεπό ο 
ἴπο Ῥαρίδί ατθ πηοτθ 1117 τε]αῖθᾶ Ὦγ πο Ἐγαπσε]ϊςί οἩ. τί. 17---90. 

εἰς τὴν Ταλιλαίαν, απᾶ οοπιπιεποθᾶᾷ {Πο ρτοαί αΠ]θαπ παϊπϊςίαγ. 
6αΗ1εο πας {πο πιορύ ποτίποτη απᾶ με τηοδί Ῥορα]οπε οἳ {1ο {Ἠτοο Ρτο- 
ΥΙΠΟΘΡΒ, 1Π{ο πΠΙοὮ ἴπο Ῥοπιβηβ Ἠαᾶ ἀῑνιᾶεᾶ Ῥαϊοξᾶίπο. Τί, πας {ο 
Ῥοπιαη Ῥα]οβίίπο πλαί {Πο πιαπα[ασοίατίηπρ ἀῑδίτιοίβ 8το {ο Ἐπσ]απᾶ, 
οογεταεᾶ νηζἩ Ώαβγ {οππβ απᾶ {αεπιῖης Υ]]]ασος, Ώοπιαπ οπβίοπι-οἳ56Β 
απᾶ (Ἠτίγίης Ββ]ηοτίθς. 69 ΒίΑΠΙ6Υ8 ἰπαί απᾷ Ῥαϊοείΐπα, ϱΡρ. ὃΤὲ--- 
87. 

τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. ΤΗϊ5 15 {ιο ρτε[εταῦ]ο τοπᾶίπᾳ. Βο Ἐοτ. 
7ειβ. 

1] 16. ὁ καιρός, “'ἴμο ΒεαβΟοἨ,’ πἹογθ ἀεβπῖίο {Πατ χρόνος, 1.6. 1ο 
στοαῦ Γοτο-ογάαϊπεᾶ απᾶ ῬτεᾶΙοεᾶ ᾖππο οἳ ἴπο ΜεβεῖαἩ. Οοπιρ. πα]. 
Ίν. 4, ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὺς τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ. 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ος α5 ἴἵν ἶς οα]]οᾶ ἵπ Βὲ Μαίίπει ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανών. (Οοπιρ. ΏαἩ. Π. 44, η, 18, 14, 27.) Ἴπο εκρτεββῖοι 
ἄοποίες Ἠοτο Τε Κἰπφᾶοπι ο ἄτασα, ἴπο νὶβιρ]ο ΟΠατο], οἳ νἨ]οὮ ουσ 
Τιοτᾷ ἀεβοτῖραᾶ (α) ἵπ {πε Ῥαχαβ]θ οἳ “ἴπο Μαβίατά Βεεᾷ ” (Μα. κ, 
81. 92), 155 ε]ΙσΏῦ απᾶ ἄεςρϊςεᾶ Ῥεσιππίπς; (0) ἵπ ἴπαί οἳ 61ο “Ἠιάᾶεπ 
Τιθαγοη ” απᾶ {πο “' Βοεᾶ ρτοπΊης εοοτεί]γ,’΄ 1098 Ἠϊάᾶεπ απᾶ πιγείετίοτβ 
ποτ]Ιηᾳ, (Μα{{. χι]. 98; Ματ]ς 1ν. 26---29): (ο) απᾶ ασαἶπ ἵη ἴμο Πταῦ 
ύπο Ῥαταῦ]ας 165 πα] απᾶ αββατοᾶ τιαππρΏ ἵπ αρίΐο οἳ ἴ]ο οΏρίαο]θβ 
εοῦ ΓοτίἩ ἵπ {Πο Ῥαταῦ]ο οἳ “ἴπο ΤατοςῬ” (Μα{ή. κ. 294 90). 

πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, Βεϊίευε ἴπ, γεροξο 11ου αι ἵπ {ιο 
ἄοερεῖ. Οοπαρ. ἨΡΗ. ἰ, 15 ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ 
πνεύματι. Βὺ Ματ] αᾶάς ἴΠ]β {ο πο εἴπαρ]ε “περεπί ” οἳ Βὲ Μαἰίπεν 
απ, 9). 

19--90. ΟΑ1Ι, ΟΕ ΤΗΕ ΕΙΠΡΤ Έοσεα ΏτβοίΡΙ,ΕΒ. 

Μαϊι. 1. 18--22. Τιακο γ. 1---ἶΙ. 

16. καὶ παράγων. Τ1ε Βανίοαχ Ἠαᾶ σοπιθ ἄοιυπ, κατῆλθεν (Τπαια 
1ν. 81: ἆομπ 1ν. 4Τ, 51) ἔτοπα ἴπο Ἠϊρ] οοαηίτγ οἳ (ἄα]1166, απᾶ ποῖ 
πιαᾶρ ἨΗΙ5 Ῥεγπιππθηί αοᾶε 1π {πο ἄαερ τεἰτεαῦ οἳ {πε Θεε οἳ ἄα]]6ε αἲ 
ΟαΡροιηααπα “Ἠϊς οσΏ οἵιγ (Μαΐέ. 1ν. 18: Τα] ἵν. 51), ππεηπορ Ἐεθ 
οοα]ᾶ εαβῖ]γ εοπιπηππ]σα{ε, 85 πε]] Ὁγ ]απᾶ α5 Ὦγ πο Τιακα, πΙἩ ταΥ 
Ἱπιροτίαηῦ ΟΠΒ, απᾶ {π {πο οτεπύ οἳ απγ ἰἨτεβίεπεᾶ Ῥοτβθοι{Ιοη 
τοῦ1τθ 1Π5Ο 8 ΥΠΟΥΘ ΒΕΟΠΤΘ 1ΘΡΙΟἨ. 



1. 91.] ΝΟΤΗΦ ς] 
τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας---οα]]εᾶ (1) ἵπ ἴπο ΟΙά Τορβίαπιοπί ἡ 

θάλασσα Χενερέθ, “' έ]ιο δεα οἱ Ο)ιπιπιεγοί]ι,”” (Νάπα. κχχὶν. 11: ἆοβΗ. κ. 
8) Ίτοπα α {ουνπ οἳ {Παί ΠαΠΙθ π]ΙοἩ βἰοοᾷ αὖ οἵ πθαχ 195 ΒΗΟΤΘ (1οβΗ. 
χὶχ. 96); (1) ἴπ ἴπο Νανυ Τοβίαπιοηῦ, (α) ἡ λίμνη Τεννησαρέτ (1μαχο Υ. 
1); (0) ἡ θάλασσα τῆς Τιβεριάδος (1οἳπ πκχί. 1), απᾶ ΒΟΠΙΘΠΙΠΙΘΒ 
(ο) ΒΙΠΙΡΙΥ ἡ θάλασσαξξί]ο δεα (Μαἰί. Ἰν. 15). 

εἶδεν Σίμωνα-- πΊοπι Ἠο Ἰαᾶ αἰτεαᾶγ Ιπν]θεᾶ {ο Ἠϊβ αοπαϊΙπίαηοθ 
(1ο 1. 40-42): Ἠο που ο8]15 Ἠ]πα {ο {9 ΑΡοβί]οβΗῖρ. Τ]ο τοσοθηί 
οπτο οἳ {11ο 5οπ οἳ ἴπθ οῇ]σατ 1π Ἠοτοῦ” οοατῦ Ἠαᾶ τοἈαβεᾶ ππποἩ Ιπίετερῦ 
αἲ ΟαρογπαἩτη, απᾶ πιβΏΥ Ῥτοβεθᾶ προη {μα Βατίοατ {ο “έ]ισαγ ἴ]ιο Ἠ]ογᾶ 
ο ἄοᾶ ”” (Τμα]ε ν. 1). Τί Ῥεσαπιθ οἶεατ, {πεταίοτο, {παῦ απ ορρογζπ1ὔγ 
σας οΏοταᾶ {ον η αοἰῖνο απᾶ βγβίετια{ϊο παΙπΙβίτγ 1π ἀα1116Θ, απᾶ ἴοατ 
οἳ {πο πάπηροατ α[ὔετπατᾶς Ίεπούῃ α8  ἴμο Ένπε]νο 3 ππθγο πού” Ῥε6υή]ᾶ- 
ηΘΏ{ΙΥ αἴἰαοπεᾶ {ο ἴπο Βαγιοατ΄Β Ῥ6ιβοῃ, απά Ἰπνοβύεᾷ ππΙζἩ ῬούπθΥ ἴο 
Ῥοεσοππο /«ῃβῃοιβ οἳ τηθη.” 

ἀμφιβάλλοντας. ΤΗ8 18 {Πο Ῥοΐίοτ τοπᾶϊπᾳ, σαδἰῖπᾳ α πε. Τηο 
ποῦ βθά 15 ϱροσοϊβεᾶ Ὦγ Βύ Μαίίμαιπ ἵν. 18 8 απ ἀμφίβληστρον, ΟΥ 
σαφίζπᾳ-πεί, Πβῖπ [ιωιᾶα οἵ {ασιΐζωπι, οἴτοα]αν ἵπ εἨαρο, ']]κο ἴπο 
{ορ ο α {οπή. Τπο πεί Εροκεη οὗ 1π Μα(έ. χι. 41, 48, σαγήνη, 15 ἴ]ο 
ἄγας-ποαί ος Ἰιαιζίτιᾳ πιαί, ἴ]πο Ἐπισ]β]ῆ 5οαῖπιο ΟΥ 86απι, 5ΒοπιείΙπιθς Ἠα]{ α 
αη]]θ 1π Ἰεησίῃ. ΤἨε δίκτυον βροκεη οἳ 1Π Τα] ν. 4--θ: Μα ἵν. 90: 
Ματ] 1. 18: ὅομπ αχί. ϐ, 16 ἴπο θασ-παί οτ Ὀαβ]ιοί-πεί, 5ο οοπβίτασθᾶ 
Ἀπᾶ πογ]κθᾶ α5 {ο 6ποΙοβθ 11ο ΠΕΠ οτί ἵπ ἆαερ παΐθγ. 

19. καταρτίζοντας. ΤΗΙβ νοτᾶ ΓΤΟΠΙ κατὰ Απᾶ ἄρτιον, αρίτιπι, ὑπίεργιπι 
γεάᾶετα, ἀεποίθΒ (1) {ο πιεπᾶ, 85 Ἠθτο απᾶ ἵπ Μα{ῦ. Ἱν. 91: (11) ἐο αἄογπι, 
εφιζρ, αγγαπᾷε, πια]ιο Ῥογ]εοί, 88 Ἠεῦ. ΧΙ. ὃ, κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας 
ῥήματι Θεοῦ; (131) {ο οογγεοί, τεβίογε, 1. υ, 1, καταρτίζετε τὸν τοιοῦ- 
τον ἐν πνεύµατι πρᾳὔτητος. 1Π Ῥτοίαης απἴΠοΥΕ 16 15 αβοᾶ αβρεοΙα]]γ 
85 α, βατρῖσα] ὕετπι, οἳ βεἰῖηρ α Ῥοπο οΥ ]οἶπῦ. 

30. μετὸ τῶν μισθωτῶν. ΤΠ πιεπίῖοπ οἳ ἴΊαβε Ἠϊτεα βογγαπίς, οἳ ἴ]ια 
ὕππο Υθ8ΡεΙ5 επιρ]ογεά (Ίμικο ν. Τ), απᾶ πο ϱαὈβεαισπύ α]]τιδίοη {ο 
Βύ ομπ]ς βοαπαΙπίαποθ ππΙδι ἃ ΏθίβΟη ΙΠ ΒΟ Ἠ]σἩ α Ρροβῖθίοη 85 ἴ]α 
Ἠ6Ἡ Ῥτιεβί (όομηπ αν. 16), 6εοΠῃ {ο Ιπᾶίοπίο ἴλπαῦ Ζομεᾶαο, 1 ποῦ 
8 ΘαΙ(ΠΥ τηΒΗ, Υ88 αὖ ΑΠΥ ταίθ οἳ 6ΟΠ16Θ Ροβίδίοη αὖὐ Οαρεγηαπ. 

ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. Έοχ {16 παϊτασπ]οιβ ἀτατιρ]Ώύ οἳ Βεῃθς π]]ο] 
ποοοπαραπ]θᾶ οἱ {ο]ουγαᾶ {Π1β Ιποϊᾶρπί 5εο Το Υ. 9---11. Οὔ,βοινο 
Ἠοπ σγαᾶμαϊῖη πο Έοιας Ἠαᾶ Όθεη οα]]εᾷ {ο ἐΠεῖτ Πεν; γγοτῖς; (1) Βτδί 
αγ πατε ἀβοῖριθβ οἳ {ιο Ῥαρίκύ (ὔοῦπ 1. ὃδ); (9) ἴΊεη {16Υγ πετ 
ἀἰτεουθᾶ ὮΥ Ἠϊπι ἴο ιο Τιαπιῦ ο ἄοᾶ ({οιπ 1. 86): (8) αξιοτπατᾶς ἴΊ1ογ 
πετ {ην]τεᾷ ὮΥ οἳσ Τιοχᾶ {ο 869 ποιο Ἠε ἀπε]ί (1ομπ 1. 99): (4) ἴπεπ 
ἴπαγ Ῥδσμπιθ ππθββος οἱ Ηϊ56 Πταῦ τηίτασ]ο (ὔομ Π. 9): (6) πουν αίετ α 
Συτίμετ οκΗΙΡΙΊοη οἳ Ἠ1β Ῥοψεγ οσα παίπτθ {Παγ απθ εηγο]]εᾷ απιοπρεύ 
Ἠ1β αἰζασ]ιθᾶ {οἩοπείβ. Το β]] πιουθ Εοτπης] οα]] γγαβ Υεῦ ῦο 60ΙΠ16, 

ϱἱ-.286 ΤΠΕ ΟύΗΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΏΕΜΟΝΙΑΟ Α΄ ΟΑΡΕΕΝΑΌΝ. 
Τιακο 1ν. 91- -ὂπ. 

81. Ἑαφαρναούμ. ΟβΡρεγπαΆπα 18 ποί πιοη]οπθᾶ ἴπ {πο Ο]ά Τοβίαπιοη{ 
ΟΥ {πο ΑΡροοτγρΏα. 1ῆ παβ βΙἰααίεᾶ οη {1ο γθβίετη βΊοτε οἳ {πο Τια]κο, 



ς8 7 ΛΓΑΗΚ. Π. οἱ--- 
1η “«ἴῑο ]απᾶ οἳ ἄεπποεεατεί” (Μα{ά. πῖν. 94: οἨη ντ]. 1, 24), απᾶ 
ψας οἳ βαβοῖεηί εἶπθ {ο Ὦε αΊπαγβ οα]]εᾶ '΄ς οι” (Μαό. ἴκ. 1). Τί 
πα5 α οπβίοπις εἰαθῖοπτ (Μα{{. Ιχ. 9: Ίμακε τν. 27), ΕΠᾶ ο απαχίετῃ οἳ 
ἀείαοΏπιοηί οἳ Ἠοπιαη βο]άϊετ (Μαΐΐ. ΙΙ. 8: Ίακο να, 1). Τί τας 
{πο βοεπο ΟΕ ΤΙΦΗΥ αἰτ]]εῖηςσ Ιποϊάςηῖς 1η ἴπο ἄοβρε] ἨΗϊξίοιγ Ὀεβῖᾶςς {παί 
Ἠεγα τοοοτᾶθᾶ. 16 πας αἲ Οαρογπαππη ἴπαῦ ἴπο Τιοτᾷ Ἠεα]εᾶᾷ Βπποπ)5 
[6 πιοίπετ (Μα{Μ. η]. 14): πποισ]{ πο πηῖταοΙθ οἩ {6 ορπ{ττίοη”Β 
βοτγαηί (Μαΐΐ. νΏΠ. 6); οπτεᾷ πο ραχα]γῖο (Μα!ζ. 1π. 2): οα]]εᾶ Τιοτὶ 
ἔτοπα ἴπο Το]]-ποαξο (Μαέ. 1π. 9): ἐπαρπί Ἠϊ5 Αγροβί]ο8 {πο Ίεβεοπ οἳ 
Ἠαπαϊ{ψ ἔτοπα ἴπαο οπι]ᾶ βεῦ ἵπ {Παῖτ ταϊᾶςύ (Ματς ἵπ. ὃδ---δτ), απᾶ 
ἀε]ινετεᾶ ἴ]αο ποπάετία] ἀἄἱδοοαιβδα ταβρεοῦῖηρ ἴπθ “"Ώτθαᾶ οἳ Το” 
(Ἴομπ νι. 59). 

τῃν συναγωγήν, ἴλε 5Ί/παφοσιο ΟΥ ἐ]εῖγ γπαφοφιε. Τπθ ποτᾶς ἵπαρ]γ 
ἴπαί {Πθταο πας οη]γ οης, ῬτοραὈ]γ {παῦ Ῥαό ου τερα]ό {ον {πο ἆαπβ 
Ὦγ πο σοοᾷ ορπίατίοπ (1μπ]ςο τῇ. ὅ). 

23. οἱ γραμματεῖ. Τ19 ΒοτίραΒ, Φορ]ιεγήπι, ἀτεῦ οἈπ1θ 1Π{ο Ῥτουη]- 
ΏθΠοΟθ 1π {Πο ΏὨτπο οἳ Ὥστα. ΤΠαῖν ἀπ παβ ἴο ϱοΡΥ, τοαᾶ, βἰπᾶγ, 
οχρ]αῖπ, απᾶ '«[οεπορ τοιπᾷ”” ἴπαο Τιαπ να “πο ἰχαᾶΙδοη οἳ ἴμο 
Ἠ]άενβ ”” (Μαἴ{. αν. 2). Το Βοτῖρθβ Ῥτορετ οπ]σ Ιαβῦεᾶ {111 πο ἀθαῖῃ 
οἳ Βίπποπ «ἴπο οστβί, Ῥ.σ. 900. Τη πο Νεπ Τεβίαπιεπί ἴμαγ ατα 
εοπηθίΊπαθα σα]]οᾷ “«Ίαπγετβ 3” (Μαΐ. ασ. 956), οι “'ῬΏοοίοτβ οἳ ἴμα 
Τι8νν  (Τμακο ν. 17). Τπαϊτ ὑθαοβῖης πας Ῥτοεπαϊπθη/{]γ βεοοπά-Παπᾶ. 
ΤΠογ βΙπιρ]γ τορθαίθοᾶ {πο ἀθοῖεῖοπς οἳ Ῥτενίοις Ἠαῦθβῖ. Ῥταί οἳτ 
Ίιοτᾷ”5 {οασβῖτς πας αὐβο]πίθ απᾶ Ιπάρρεπάθηῦ, ἨΗίδ ἔογπισ]α Ίγας ποῦ 
«Τ0 Παί]ι ΌθεεἨ βα1ᾶ,”΄ Ῥαή “ Γ2α9 ιπίο οι.” 

29. ἐν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ, ἴπ απ αποῖαπ δρίγϊ, 1.6. ἵπ Ἠ]5 Ῥοπος, 
πηπᾶοτ Ἠϊ5 Ιπῄπεησθ. Βύ Ίπα]ία ἀθβοτίρας ἴ]ο ΤΠΑΏ 38 ἔχων πνεῦμα 
δαιµονίου ἀκαθάρτου (Ταχθ 1τ. 98). Ἐο Βεθπ18 ο Ίανα οπἰοτεᾶ αποῦ- 
βεγγεᾷ απιοπσ5ί {πε {ΠτοἨς, Ὀαῦ πας αετπγατᾶς ππαβ]ο {ο τοβῖςδί ἴπο βρε]] 
οἳ {παί Ῥτπτο Ἐτθρεπος. 

94. τί ἡμῖν καὶ σοί, ΠΜετα]]σ, το]ιαὶ ἵδ ἰ]ιογε Ὀείιοοσπι 118 απᾶ ΤΊιεο 2 
1ο ἔα οἳ ἴπο Τεχίας Ἠεοερίας 15 οπιϊ{θᾶ ἵπ πο Ῥοεί ΜΕ. Τί 15 ποῦ 
ἴπο πιαη Πο ογίθβ οπὀ 6ο ΠΊΠΟἨ α5 ύμο νι] Βριπϊἡ π]ΙοὮ Ἠαᾶ αξπχροᾶ 
ἀοπιϊπῖοι ο56Υ ΠΠ. 

᾿Τησοῦ Μαζαρηνέ. ΔΑ {πο απσε]5 Ἠαᾶ ἵπ 5οπσ8 οἳ ταρίατο τοοοσηῖςεᾶ 
ἐμεῖτ Ἐϊπς (Ίπικο Ἡ. 15, 14). 5ο ἴπο τσ] αρϊτςς Ἱπείαπί]γ τεοοση15θ 
Ἠ]πα, Ῥαῦ πα οτε οἳ ἄθρραῖν. ΤΠοαγ οτίποθ πο Ἠορο απᾶ πο ϱπΏ- 
ΗΊΡΒΙΟἨ, ΟΠ] Ιητείεταίθ Ἠοβίϊ]ίγ. ΤἨαγ “«δεῖίευε απἀ ἐγοπινῖε”. (1ᾳπ1θβ 
Ἡ, 19). Μαη αἸοπθ τεοορηῖβες ποῦ {πο “'Κίπσ ἵπ Ἠϊς Ῥοααίγ” (18. 
χαχιῃ. 11). “«Ἠο παβ ἵπ {πο ποτ]ά απᾶ {νο γγοτ]ᾶ γγαβ πιαᾶς Ὁγ πι, 
απᾶ σεῦ “ {πο ποχ]ά Ίσα Ἠϊπι ποί ” (οι 1. 10). 

25. ἐπετίμησεν, Ἡε τεοι]εᾶ Ἰῖπι. Τποτς] ο Ἰιαᾶ Ώοτπο {εςπποηγ 
{ο ΟἨτὶςί, τεῦ Ἠϊ5 {οδπιοπγ 15 ποῦ αοοερθεᾶ, 1ογ 16 πας ῬτοβαδΙγ 
Ἰπεπᾶςά ΟΠΙΥ {ο ἆο παντα, “' {ο απ[]οϊραΐθ απᾶ ταν ἨΙβ ρτονῦ Ῥπτροβθ 
απᾶ ΡρίαΠ.. Οοπιρατο πο οοπᾶποῦ οἱ δύ Ῥασ] Ίπ τείρτοποθ {ο ἴμο σἱτ] 
Ῥοβεεββεᾷ πΙζΏ ἔπο πγεῦμα Ἰύθωνα (Αοἲβ χτΙ. 16-18). 



1. 59.] ΝΟΤΗ. 60 
Φιμώθητι, 16. ὃε ππιιαᾳ]εᾶ. Ἔλθ Β8π1θ ποχᾶᾷ 18 πβεᾶ Ὦγ ους Τιονᾷ 

1η τθρι]κίησ {Πο ΒίΟΤΠΙ ΟΠ {Ἠθ ΊαΚα, σιώπα, πεφίµωσο (Ματ]ς 1ν. 99). 
Φιμοῦν, (4) ἰο εἴοδε {]ιε πιοιέ]ι οτί] α πιιρρῖο. Οοπαρ. 1 Οοτ. Ιχκ. 9, 
οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα, Ψετεθ απᾶ 1η 1 Τΐπι, ν. 18 ἴπο οἰίαήοη 18 
ἔγοπα πο ΤΙΧΣΧ. οἳ Ῥεπί. κχκτ. 4: (11) {ο γεᾶιισο {ο εἴἶεπεε, 88 (α) 1Π 
Μα{{. κκ. 54, οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδου- 
καίους; απᾶ (0) οἳ πο πιαη πΠο Ἠαά ποί οη {πο ποάᾶίησ-ραγπιθηῦ, 
ὁ δὲ ἐφιμώθη Μαΐ. αχ. 12: απᾶ (ο) 1 Ῥεῦ. Π. 16, ἀγαθοποιοῦντας 
Φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν. 

26. καὶ σπαράξαν, απ ιο]ιεπ Ἰιο Ἰ]ιαᾷ ἴογπ Ἰῖπι, 1.6. Ἠπᾶ ἴΠτοπγη 
Ἠϊπη ΙΠπίο Ααίχοπς οοπγπ]βίοΏ5, απᾶ αοοοτᾶῖησ ἴο Βέ Τμ] αοοοππῦ, 
Ἠαὰά Βππᾳ Ἠϊπα εἰς τὸ µέσον (1μα]κε 1ν. 96). Το βγεί παῖτας]ο τοοοτᾶςὰ 
Ῥγ Βύ Μα({. 16 ἴπο Ἠεα]ης οἳ α Ίερει Ὦγ ἃ {οισἩ (Μαΐΐ. νι. 1-4): 
ὕιο Ετδί πῖταο]ε πΠ]ο Βύ ἆοΏτπ τοοοτᾶς 16 {πο οἸαπσῖπσ πναῖίοι Πίο 
νήηθ (ομη Ἡ. 1---11): πο Πταῦ πηῖτασ]ο τεοοτᾶθᾶ Ὦγ Βὲ Ματ]ς απᾶ 
Βί Τμαχκε (ἵν. ο5---τ) 16 {Πῖβ οαβύῖπρ οπῦ οἳ α ἀεπιοη 1π ἔλο βγπαΡβορτθ 
οἳ Οαρετπααπη, 

21. τί ἔστιν τοῦτο; Ἠιαὶ {ες 12 Ττπ αξοπϊεΗπισπ{ αὖ π]ιαί Ὠσπα 
Ἠαρρεποᾶ ἴπιαγ ἀθπιαπᾶ πιογθ Ῥιεσίς ΙΠΙΟΥΠΙΒΦΙΟΠ 8 {ο {16 οἴτοπτη- 
Ρί8η965 οἳ {μπε 8569. 

30- -4ᾱ, Τηῆης5 ΟὐπΕ ος Ῥετεςς ΊΙΕΒ 5 ΜΟΤΗΕΒ ΑΝΡΟ ΟΤΗΓΕΕΒ. 

' Μαΐέ, νι. 14- 17. Ίμακο 1ν. 98, 41. 

99. ἐκ τῆς συναγωγῆς, τ0]ιοπι ἴ]ιει ]ιαᾷ σοπιε οτι οἱ ἴλιε 5/παφοφιο. 
ΤΗ(5 16 ππεηῖοπεά αἶδο Ὦγ Βὲ Τµαῖα, Ῥαέ Βὲ Ματ]ς αἶοπο {ε]]ς αβ ]αί 
Ἠο πεηί Ιπίο πο Ἠοιβο οἱ ΒΙπποη απᾶ Απάται, ψῃ ᾖαπΠιθ απᾶ 
ο81, 

ἦλθον, 1.6. ἴπεθ Τιογᾶ απᾶ ἴ]ιο ἔοαχ ἀῑδοῖρ]ες πΊιοπι Ἡο Ἰαά αἰτειᾶγ 
οβ]]εᾷ. 16 ας α Βαυραζη-άαγ, απᾶ Ἠο ΡτοῦαβΙγ πεπόὂ {ο {πε ΑΡροβί]θ5 
Ἠουςε {ο οαί Ὀτεαά. Όοπιρ. Ίωακθ χἰν. 1. 

80. ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος. Έοτ Βὺ Ῥαπ]Β αΠπβίοη {ο Ἠϊτπα α8 
Α ππατγγτεά πιαπ βεθ 1 Οοτ. 1κ. ὄ. 

πυρέσσουσα, Βύ Μα(ίπεν (νΙΠ. 14) Ἠαβ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν: 
Βί Τπι]κο 1. 98 νηΙ(] {πο αοοαταζε ἀἱασποβίβ οἳ  ΡΙγΡβΙοΙβΏ ΕΧΡΙΕΞΡΘΒ 
16 Ὦγ συνεχοµένη πυρετῷ µεγάλφ. Ἰπύειπαϊ{θεηί {εγεχ απᾶ ἀγβεηίετγ, 
{πο Ιαΐΐοι ο{ίεπ {αΐα1, αγ ογάἴπατγ Αταθίαπ 4ἱβεαβθς. 

81. προσελθών. ΟἩβθινο αἰ] πα ρταρΏίο {οπσοΏεςβ ἴπ {15 Υετβο; 
() προσελθών, Ἡε οεπέ ἴο πο ϱαΏεται; (11) κρατῆσας τῆς χειρός, Ἡε 
ἴοο] Πιεγ ὂψ ἐ]σ Ἱιαπᾶ; (11) ἤγειρεν αὐτὴν, Ἡε Ιἶ[ιοᾶ Ίιογ ρ; (11) καὶ 
ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, πα ἴθυει φιεέεᾷ Ίιετ; (Ἠ) καὶ διηκόνει αὐτοῖς, 
ΆΏᾶ 87ιε θεσαπι ἰο πιἰπἰδίαν απ{ο ἴ]απι. 

καὶ ἀφήκεν, κ.τ.λ. Τ1θ αζάΙδοη οἳ εὐθέως ἵπ 85οπ1θ ΜΑΡΑ. 15 Ῥτο- 
Ῥαβ1Ιγ α σ]ο5ς. 

82. ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος. ΑΙ ἴητερ Ἐναπσαε]είς οατεξα]]γ τεοοχᾶ, ἐ]ιαί 
16 ναβ πού Β1] {1ο 6η πας βείίης ος Ἠαᾶ αοἰπα]]γ ϱοῦ, ἐαί Ἴιοςθ βἶε]ς 
πετθ Ὀτουρβηί ύο 6θρᾳΒ. ΤΠ τθᾶδοη οἱ {115 ῬτοῦαβΙγ παβ (1) αἰϊπος 
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ἴιαί {που γγαιοᾶ Οἱ] ἴ]ο τηῖᾶ-ἄαγ Ἠθαῦ πας Ῥαςί απᾶ {πε οοοΙ οἳ {1θ 
ογοπῖηρ 188 60116, ΟΥ (2) ἴπο ἆαγ Ῥοεϊηρ ἰπο Βαὐραία (Ματς 1. 29-52), 
ἴΠ6εΥ νετο πηνή]]ησ {ο γὶοἰαΐθ ἴπο 5αοτθᾶ τορί οἳ {1ο ἆαγ, απᾶ Βο 
ψγθ](θᾶ 111 165 πτας οπάεᾶ. 

88. ὅλη ἡπόλις. ΤΠΙ6 ρταρΒῖο {οτο] αἶ5ο ππθ οπθ {ο δή Ματς. 

84. καὶ οὐκ ἤφιε. Τ]ο 1θβΡοΏ 18 1ΠΟΥΘ {ΠΙΙΥ βίγειπ Ὦγ Βὐ Τα]κο 
Ἱν. 41. Ῥδυ Μαίμεν Ἱπ Ἠϊς ολατασυθγϊβῖο αγ τθίθτβ Ὥετο ἴο {ια 
ῬτοΡΠθογ 15α1. ΠΠ. 4. Β96ο Αρρεπᾶϊσ, Ρ. 918. 

95---99. ΒΡΟΙΙΤΑΒΥ ῬΗΑΥΕΣ. ΤουΠ 1Ν (ΑΙΙΙΕΒ. 

Τα 1ν. 42---44. 

86. πρωῖ ἔννυχα λίαν, Όετ/ εαγῖ, ιο]]ο Μέ τοαδ 11εἳ πιφ]έ. "Ἔννυχα, 
πθιῦ, Ῥ]αγ. ποσύι. ΤπΠιβ ποῖο οἳ πιο 16 Ῥοσσ]αν {ο Βύ Μαν]. Ἡο 
Ῥνϊησα ἴ]ιθ βοεπο Ῥε[οτο οιχ 6765. ΤΠ6 Ῥτοτίοας ἆαγ Ἰαά ῬδεἨ α Ίοης 
ἄαγ οἳ οοπβ1οῦ υηζ]Ἡ απᾶ νΙοῦοτγ ο1οΥ {πο ΚΙπσᾶοπι οἳ ΒἵΠ απᾶ ἀθαίη. 
πα Τιογᾷ πο ταῦΙτεβ {ο τ6ίτθ8Ώ Ἠιπηβε]{ Ίπ {πο Ἠεᾶβτεη οἳ ΡΥ8Ψ6ΕΣ, 1π 
οοπαπιαηΊοη υπο] ἨΙς Ἐαΐματ. ΈἘο Ῥτερατθς Ἠϊπιβα][ 1π Πο ἀερετί ἔοτ 
α. Βεοοπᾶᾷ ρτοαῖῦ πηϊββῖοη οἱ Τιογο, 0Πῖ5 ὤππρ αοοοπιραπΙεᾶ Ὦγ Η1Ρ ἄτεί 
Τοπ ἄἱξοῖρ]ες. 

ἔρημον τόπον. “'Α τοπιβτκαρ]ο Γθαύατο οἳ {πε Τια]ο οἳ επηοθεατεί 
φας ἴπαῦ 165 σταβ οἸοβείσ βαγτοαπᾶσαά πι ἀεβετὸ βοµίαᾶθε. Τπεβο 
ἑᾷεεετί ῬίαςθΕ,᾽ {πας οἼοβ6 αὖ Παπᾶ οπ {πε {αῦ]ο-]απᾶς οΥ 1π ἴ]θ τΑΥΙΠΕΒ 
οἳ {πο θαβίθτη αππά ἹΘΡίΕΤΥΏ ΤΑΏΡΘΒ, 6ατο ορροταπΙῖες οἳ τεὔϊγεπιοη{ {0Υ 
χθβῦ ΟΥ Ῥταγοτ. 'Ἠ]ϊρδίπσ πρ εατ]γ ἵπ ἴ]ο ππογηῖηρ νγηῖ]θ 16 πας τεῦ 
ἄατ]ς) ος “Ῥραβεῖηςσ οοσ ἴο ἴ]πο οἴπεχ β1ᾷ6 1π α Ῥο8ῦ, Ἡο βοαρΏί {ος 
βοΠ(πᾶθΕ, ΒΟΠΙΕΙΙΠΙΘΒ 8Ίοπθ, 5οπιείΊπαθς η] Ἠϊς ἀἰδοῖρ]εβ. ΤΤο Τια]κα 
Ἰπ 0Π15 ἀοαρ]θ αβροοί 15 {Ἠπβ α τεβεχ οἳ λαῦ ππῖΊοη οἳ 6ηετργ απᾶ τοβῦ, 
οἳ αοἰϊνο ]αροατ απᾶ ἄεαρ ἀενοβοπτ, πΠΙΟ 15 {πο 65βοποθ οἱ ΟἨτΙβῖαπ- 
10γ, 5 16 παβ οἳ {πο ΤΗ{ο οἳ Ἠϊπα, ἵηπ π]οπι {παῦ απῖοη πας Βτδῦ {απρύ 
απᾶ εΠαυνπι. ΒίαπΙοΥ΄5 δἰιαί απᾶ Ῥαϊεκίίπε, Ὦρ. 9Τ8, 9τ9. 

προσηύχετο. 3Νοίθ ἴἶα Ιπιρετ[θοῦ ἴεηπβα, Ἠε οοπέϊπιιεᾶ ἵπ Ῥταφεγ. 

86. κατεδίωξαν. Τ16 πγοτᾷ οπΙγ οοσιτβ Ἠθγθ απᾶ 15 νετ οχρτθββίτο, 
16 ἀεποίες (1) {ο Γοϊῖοω ]ιατᾶ πφοπ, Τηπο. τ. 491 τῃ. 84: (11) {ο Ῥιγειε 
οἰοδεῖψ, ἴο ἴταε]ι οµί, 35 οἳ 5ο]άϊει Ῥαχεαῖης α Το8, 1 Μαοο. γΗ. 4ὔ, 
ΧγΙ. 9: Χεπ. ἁπαῦ. τν. 2.5. Οοπιρ. 8ἱβο Ῥαχ. 1ν. 25: ο πάδῃ στι. 2. τ 
ο6ΟΙΥΒ 1η α σοοᾷ Β6Ἠ59Θ 1η ἐ1ο ΤιΧΧ. γοΓβίοη οἱ ἘΒ. αχΙ], ϐ, τὸ ἔλεός σου 
καταδιώξεται µε πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς µου. 

Σίμων. ΒΙπιοπ απᾶ Ἠϊ5 Εγιεπᾶς α]πποςί Ἠαηί{εᾶ ἔοχ Ἠϊπι, ΤἩ6 εµτη- 
οϱί Ιπιρι]βίγεπεβς οἳ {πο Αροβίιε αἰτεπάγ Ῥεσοπιθς αρρατεπ{. ΈΤἨ9 
πηοᾖῖνο 15 πιοτθ Σπ]1γ ρῖνει Ὦν Βύ Τιακα, 

98. κωμοπόλεις, υἴίαφε-ίοιυπ οἳ οουπιόγγ-ίουπς. πε ψοτᾶ οπ]σ 
οοσατβ Ἠετο, Ὀταῦ 15 Γγοαααπ{]γ {ουπᾶ ἵηπ Βγσαπίήπο νυτΙὔετΒ οἳ πο Μιά] 
Ασοβ. 10 56ΕΠΙ5 {ο Ώαπτε Ώθεπ οοϊηοᾶ {ο ακρτε5ς ἴπο οἸατασίετ οἳ βπο] 
Ῥ]αος5 α5 Ῥε[]μεα]ᾶα, ΟΠοτασῖη, απᾶ οὔπετβ οη {6 εἨοτο οἳ ἴ]α 5εα ο 
α11166, πΠΙοὮ ππετθ πιοτθ {Παπ “' τι]]αροΡ,”. γεῦ οοι]ά Ἠατᾶ]γ Ῥο οἸαββεᾶ 
85“, οι(ἶθς. 
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εἰς τοῦτο Ὑὰρ ἐξῆλθον. Ῥεϊπιϊ ΒΘΙΠΙΟΠΘΒ θβα Ἠαροπέ οπἰρτηλ,θ 

απ]ά : αθᾶ Ῥαπ]αίῖπι αροτίπβ ἄθ 5ο Ἰοᾳπϊίαν, Ῥοβίεα ἀῑοίπιπα ογαῦ: 
εωῦΐ α Ῥαΐτο. ἈῬθηροα]. Πο πψοτᾶς οἳ Β. Τα] ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστά- 
λην, οοππεοί {πο βαγίηρ σι Ἠίς παβεῖοη 88 8 πηο]ο. 

40--4δ. ΤΗΕ ΟΤΙΕΑΝΕΙΝά ΟΕ Α ΤΙΠΡΕΒ, 

Ματί, νι. Ἱ---ᾱ. Τικογ. 19-15. 

40. καὶ ἔρχεται. ἁπᾶ ἴ]εγε οοπιεἰπ. Ἑ. Μαχ]ς 45 πδαα] Ῥγείετβ ἴμθ 
Ῥτθβεη{ {ο πο Ἠϊβίοτίο {6ηβ6. 

λεπρός. “«Οπο αΏ]οῦεᾶ πΙζἩ {πο τηοβί ὕδιγίρ]ο οἳ 411 πια]αά1ες, 8 
Ἠπῖηρ ἆθαίμ, α Ῥοϊβοπίης οἳ {πο βρτίηρς, ἃ οοιταρίης οἱ αἲὶ νο 
Ἠππιοπτς, οἳ Ηΐ6: α ἀϊβεο]αίίοη Πίο Ὦγ Πίο οἳ ιο υ]οῖο Ῥοᾶγσ, 5ο 
Ελαέ οπο Πτηῦ αἴίοτ αποἰ]ος ποϊπα]]γ ἀεοαγοᾶ απά {6]] απαγ.”. Τηο 
ᾖ6πᾳ οα]]οᾶ 1{ “πο Ἐϊπσον οἱ ἀοᾶ,” απᾶ οπιρΒα Ισα]]σ «πο Βίτοκο;” 
{Π6Υ πατε οχρεοἰεᾶ {ο οπτο 16 (50ο 2 Κάπρα τν. π). αι Ἡρ οοτετεᾷ 
(Ώποξ. πχὶν. 11), απᾶ Ῥατο Ἠεαᾶ (Τετ. χῖτ. 8, 9), απᾶ τεπί σαΠΙΘΗΙΒ, 
{πο Ἱερει Ῥοτο αΡοιιῦ ψαζῃ Ἠϊτω {πο επιῬ]επας οἳ ππογζαΠζσ, / ΠΙπηδα]! α 
ἀτοεαᾶ[α] ραταβ]ο οἳ ἀεαίμ..  Οοπιρατθ {πο οα565 οἱ Μοβες (ΕΣ. 1ν. ϐ), 
ση (Ναπι, κ. 10), Νααπιαη (2 Κίπρε τ. 1), ἀεΠαπί (2 ΚίπρβΒ 
. 27). 

γονυπετῶν, Γα]ϊΐπᾳ οπι Ἰφ Ίσιεε Όε[οτε Ἠίπι. Ἑ. Ματ] αἶοπο ἆ6- 
ΒΟΥΙΡΘΒ {156 αἰῆίιᾶς οἱ {16 Ἱερεχ, 88 15ο ἴπο ]οοῖς οἳ οοπιραββίοΏ ππΠΙο]ι 
Ῥεαπιθᾶ {οτίΏ ἔγοπα {1ο {8ος οἳ {6 Τιοτᾶ, 5ροκετ οἳ ἵηπ {11ο πεσύ τετεθ. 

41. ἥψατο, λοπρῃ ΠΙβ αοἲ σας Εἰτο]γ Γογράάεη Ὦγ {πο Μοραῖο 
Τιανγ α5 οππβῖηςσ οεγεπηοπῖα] ἀεβ]οπιεηπί, ἜῬτί ““Ἠα, Ἠιπιβο]! τοπιαΙηῖης 
ππάςβ]εά, ο]εαηςεᾶ Ἠϊπι ποπ Ἠθ {οποπεά; {οτ ἵπ Ἠίπ ο οπθτοβτηθ 
ἀεαί1, απᾶ Ἠεα]{Ἡ βΙο]κηθβς, απιᾶ ρατ1γ Δοβοπιοπέ.” 

48. ἐμβριμησάμενος, Ἠανίπῃ εἰγίοίῖι ος εἰεγπῖη οἸατφεᾶ Ἰῖπι. Ἔμο 
τετΏρ ἐμβριμᾶσθαι 0. ΠἹΘΑΠΒ ΄έἶο τος” 45 8 ἨοἨ, οἵ "ποτ 88 
Ἠοχβθ, 49βομ. Τ]ιεῦ. 461. ΤΠεη (1) ἴο ΄"οπαχρο πηζ] γεμεπιεπί ἑμτοαῦς” 
οοπηρ. ΑγἱβίορΗ. Κπὶρλίς, 866: (1) «νο επ]οίη αὐτ]οῦ]γ,” "το οοπηπιαπᾶ 
ψηζΏ βἴετηπθββ,’ Ἠθτθ απᾶ Μαἰκ. ἷς. 90: (11) ««ἴο Το ]οπᾶ]γ ΙπάΙσπαῦ)) 
Ματ]ς χἰν. δ. Τη ζοἼη χἰ. 98, 98 ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύµατιξ-“' {6]έ ἵῃ- 
ἄἰσπαίίοη ἴἵπ Ἠ]1β αρϊτί{, ος οπύπατᾶ]γ εκρτεβαῖηρ 1ΐ, “' στοβπεᾶ 1η Ἠϊς 
αρῖτϊ{,» 

ἐξέβαλεν αὐτόν, “' Ηε εοπὲ Ἰΐπι ομί,1.6. Ἠο ιΐ Ἰνΐπι Γογί]ι, Ἠ ο Ἱνιυγγλεᾶ 
Ἰέπι αωαή. Όοπαρ. ἴμε ἐκβάλλει οἳ Ματ] 1. 12: ““Ἠο ποπ]ᾶ α1]οι πο 
Ἠπησετίηᾳ, Ῥαῦ το π]τεᾶ Ἠϊπα 6ο Ἠββύεπ οη Ἠ]8 ετταπᾶ, Ἱαβί {1ο αρ οἳ 
ψηιαῦ Ἠαά Ῥεεη ἆοπο ϱΠΏοπ]ά οαίταη Ἠϊπη.” 

44. σεαυτὸν δεῖξον, ''ἴλαί Ἡθ πια αἰθεεῦ ἴπο τεαΗϐγ οἳ ἴἩγ 1βς. 
(1ετ. αἰτ. 8). 

ἃ προσέταξεν ἹΠωῦσῆς, τνὶπ. (1) πο Ῥϊτᾶς, “α1πνο απᾶ οἶθαἨ,””. Τιν. 
χἰν. 4, (2) οεᾶαχ γγοοᾶ, (8) βοβτ]εῖ, πᾶ (4) ἨγββοΡ; Επίς πας ἴοτ ἐς 
Ρο] πηίπασγ ΟΘΓΘΠΙΟΠΥ (Τι. αν. 4 η. Οπ {ιο εἰσλίῃ ἄαγ {ατ[]αν 
οὔ[ογίπρβ Ίπετθ ἴο Ὦθ πηβᾶθ, (1) πο Ίο Ίαπαβ π] (Πού Ῥ]6παΙβ], (2) οπθ 
επο απ, (8) {ἨτεῬ {επί] ἄεα]β οἳ Άπο Βοαχ, (4) οπε 1ορ οἳ οἵ]. 1ιεγ. 
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χῖν. 10. Τὲ {ιο Ίερογ π8β Ῥοοτ, Ὦθ παβ Ῥογπη]μθᾷ {ο οἩθγ οπθ Ἰαπαῦ 
απᾶ ὕπο ἰπτί]οάοτεβ οΥ ἴπο 7οἅπρ ΡίσεοπΒ, πδη οπθ ὑεπίῃ ἄεα] οἳ ἄπθ 
Ποπ. 

εἰς µαρτύριον αὐτοῖς, Γογ α ἰεδίἴπιοπή αραἴπεί ἴ]ιεπι, 1.6. εβαϊηβῦ 
Ειαῖν απρο]μδί ἵπ τοαβῖπσ {ο αοἰππογ]θοάρο οατ Τιοτᾶ {ο Ῥο αἱ] Ἠα 
οἸα]πηθᾶ ἴο Ῥθ. Οοπιρ. Με. νὶ. 11 νι Τα]κε 1Σ. δ. 

4δ. διαφηµίζειν, ἀἰΙαπιατθ, Ὑα]ς. ος ἀϊνα]σατα, ο ριδ]ΐκ]ι {ὲ πιο]. 
ΤἩο ποχᾶ οσοι {ητθορ {πες 1Π {Πθ Ν.Τ., Ἠετο απᾶ ἵπ Μαϊ, 1χ. 91, 
Χχν], 16. ΟΟΠΙΡ. διαφέρει τιωά, Ριπᾶ. Ῥψί. αι. 91. ἨῬιήαπιατο α]]- 
ᾳπθπι απιοπσβύ πο Τιαβῖπς παβ αβθά 1η πιαίαπι Ῥατίεπι. ΟἰΠαβ 1η 
Επη]]αχ οἰτοππηβίβποθβ {οαπᾶ 16 ΙΠροβεΙρ]θ {ο Ἱθερ 51]θηθθ; οοπΡ. (1) 
ο Ῥ]πᾶ παεῃ, Μα. Ιχ. 90, 81: (9) ἐλο πιαη να απ Ιππρεβίπηθης 1π 
Ἠϊ5 ΑρθεσοΒ, Ματ]ς νι]. 96. 

ὥστε µηκέτι. Τη πες πγοτᾶς πο Ἠαύθ ροτΠαρβ 9Π6 ΟΕ {Πο ΤΘΔΒΟΗΩΒ 
πἩγ ο Τιοτᾶ οπ]οϊπεᾶ βἴ]οπορ ΟΠ {]θ Ἰ6ρο. Α. οετίαϊῖῃ ἄθστεορ οἳ 
ΒΘΟΤΘΟΥ απιᾶ ΥΘΒΕΙΥΟ νγας5 Ρ]αΙΠΙΥ ΠοοθΒΞΕΥΥ 1η τοβρεοῦ {ο ἴπο Τιοτᾷ”ϱ τηῖ- 
860168, ΟΥ 16 ποτ]ᾶ Ἠαγο Όθεη Ιπιροββίβ]θ ἔοχ ΗΙπα {ο Ἠαβτθ πιονθά Ε/οπα 
Ρ]866 {ο Ῥ]ασς, 

ΟΗΑΕΡΤΕΗ ΤΙ. 

δ. ἀφίενται Τ/ΤΤν Ιπβίθαᾶ οἳ ἀφέωνται. 15 ἵβ βαρροτίθοᾶ Ὦγ Ἑ απᾶ 
Οτίρεη, απᾶ Ὦγ ἃὲ 1η Υουρο 9. 

16. οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων Τι(πιαχρ.) ΤἙτίποπ πιαγρ.). Το 
χοβαάῖηρ 1π {19 {οχί 15 βαρροτίεᾶ Ὦγ ΡΤΙΔΝ. ο 

11. εἰς µετάνοιαν ἶδ αἄάεὰ α[ίετ ἁμαρτωλοὺς η ἴπο Ταχίαις Ἐθ- 
οορύαβ. 16 16 οπηοᾶ Ὦγ ΤΤΊτ. 

90. '«Τηο τομᾶ]πα καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί, ἸὙπαίΏεν {πα 
Υ6ΥΑβΘ οπᾶς ος ποῦ νιἩ {Ἠθβθ πποτᾶβ, αΡΏΡΕΒΥΒ {ο Ώατε Ὀθεη {πο οτῖσῖπα] 
{οτπα, βἶπορ 1ῇ Γπ]]γ εχρ]αίΏβ α]] {με οἴπετβ, α5 οἴίπετ οπισπᾶα[ίοηβ οἳ 
οοπβίγποίίοἩ, ος οοττθοοπς τοπ ρατα]]α] Ῥ]αςσθβ, ΒοτΙγθηοτ Ρ. 498. 
᾽Αλλὰ οἶνον νέον 8 Άπ. 85 ἵπ Τοχίπβ Ἠεοθρίιςβ 18 οπιϊίοά ϱγ Τίδοπε- 
4οτξ απᾶ Ῥ]ασθᾷ ἴπ Ὀτασ]κεύβ Ὦγ Τχθρθ]16Β. 

Τ. 1--1δ. ΤηΗΒ ῬΑαβΑτντιο ΑΝΡ ΤΗΕ Ῥοπεη πο ἘοπαιτηΏ 81Ν8, 

Ματ. ικ. 1---δ. Τπικο γ. 17--26. 

1. καὶ εἰσελθών. Παπ {πο Ιαΐο οχοϊζεπιοη{ Ἠαᾶ 5αὐρβιᾶςᾶ, 

ἐν οἴκῳ. Είπαν (1) ὕπ ἐ]ιε Λνοιιδο, ΡοββῖΡΙγ ἨΙβ οπΏ Ἠοπςο (Ματς 11. 
90), ος ἰ]αῦ οἳ Β. Ῥεΐετ, ος (11) βΙπαρΙγ “' αὖ οπιθ. 

2. Χωρεῖν, 9ο ἴ]ιαί ἴ]θγο Ίυαδ πο ΙοπΦ6Υ γουπι [οι (πεπα], πο, πιοί 
ευεπ αὐοιὲ ἴ]ε ἄοογ. (Ἠεν. Ὑεις.) Ἐοι χωρεῖνξξίο Ιιοιᾷ ος οοπἰαίπ, 
ΟΟΠ1Ρ. ΦοΗἨ . ϐ οἳ ἴ]πο παίετροῖς αἲ Οαπα, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο 
ἢ τρεῖς; Χχὶ. 2ὔ, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον Χωρῆσαι τὰ γραφόμενα 
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βιβλία; Μαϊό. αὶκ. 11, Οὐ πάντες Χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον. Όπ {Ππῖβ 
οοσΒΒΙΟΠ αἰ] {πε αγεπἹθβ οἱ αρΏτοβοἩ {ο ἴπθ Ἠοπβε πετο Ῥ]οο]κεᾶ πρ, 
Ἀηᾶ ἴπο οουτύ-γατᾶᾷ ος γοββρα]θ πας ]6ᾶ, απᾶ οοπ]ᾶ πού οοπ{αϊπ {ἴ]ο 
ΏΤΠΤΩΡΘΥΑ πο Βοσ]κοᾶ {Π10ἨοΥ. 

8. αἱρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. ΌἨβαιτο ἴπο ΡϊοβοσίαΙ ἀθβπΙίεηθβρ οἳ 
ἴπο Ἠναπρο]μςί, 

4. ἀπεστέγασαγ--' ππουγοτθᾶ," «ἴοο]ς οϐ {μθ τοοξ.’. Τ1ο ποτᾶ οπ]τ 
οοσυτε Ἠθτθ, ΤΠαγ αΏΡεΒΣ (1) {ο Ἠατο αβοεπᾷαᾶ {ο ἴπο Βαΐ τοοῦ, ρτοβαΡ]γ 
Ῥγ α Βισύ οἳ βἴερβ οπ{βιᾶο (Τα . 19); (9) ἰο Ἠανο Ῥτοκαι πρ {πο 
πρ οἳ Ἠϊη βἴοπθ Α149Β, βοπιείῖπαθς πβεᾶ αἱ ἐπῖς ἄαγ; (8) ἴο Ίατε 
Ἰοπγετθᾷ {ο ρατα]γίῖο προπ Ἠϊβ Ὠοᾶ ἰ{πτοαρῃ ἴἩο ορεπῖηπρ 1ΙΠίο {πε 

-Ῥχθβθηςορ οἱ ἴπο ἄτεαῦ ἩἨθα]ον. ΤἨθ τοοπι π8β ΡΤΟΡΒΡΙΥ 8Π Ἱρρε- 
οἩαπαθεχ, ἹπΙοὮ ο[ίοη οχεηᾶθᾶ οΥ6εΥ {πο π]οἷθ αγθα οἳ {πο Ἠοιβθ. 
Ἔοχ οἶπθς ποίῖοθβ οἳ ΑποὮ ἹΡΡΕΓ-ΓΟΟΠΙΒ 6ΟΠΙΡ4ΥΘ Αοίβ Ἱ, 18, Ιπ. 97, 
οκ. ὃ, 

ἐξορύξαντες, 10]ιοπ 1]ιοι Ἰιαᾶ Όγολεπ {ί Ἱρ. Ἔπεο ποτᾶ οοσοατβ 0ηΠ09 
αραίη ἵπ πα]. ἵν. 16, εἰ δυνατὸν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώ- 
κατέ µοι, 1/οι ιυοι]ᾷ Ίιαυε Ῥ]ιο]ιεᾶ οιέ γοι ΌΕΥ1 6165. 

δ. τὴν πίστιν αὐτῶν, [λοῖτ {α{Ἡ, 1.Θ. πο {αλ οἳ 1, οἳ {πο Ῥρατα- 
1ψίΙο Ἠϊπιρε]{, απᾶ οἳ {πορβο {παί Ῥοτο Πῖπι. 

τέκνον. Ἑ. πο ν. 20 ρῖτοΒ ἐπο ποτᾶβ 38 "Ανθρωπε, ἀφέωνταί σοι 
αἱ ἁμαρτίαι σου. Βῦ Ματ] Ώαβ Ῥτθβοτγοᾶ {πο {οπᾶστες ποτᾶ, 6Υ6η 88 
Βύ Μαίίπαι Ώας ἄοπο ἵπ Ἠ]5 αοοοαπ{ (Μα{ή. 1Σ. 9). 

ἀφίενται, “΄αγε ογσίνεπ, ο '"ατε Ὀείπρ /οτφίυεπ,”. Ἰπβεεαᾶ οἳ ἀφέ- 
ωνται 1η ἴπο Ἡθοα]τεᾶ Τοχῦ. 

αἱ ἁμαρτίαι. Ἠ1β βἶπβ πιαγ Ἠατο Ῥθοπ ἆπο {ο βἰπ{α]6χοθΈβθΒ. Οοπιρ. 
ὤιο πποτᾶς οἳ πο Βατίοιχ ἴο ἴ]ο πΊαη πο Ἠαά απ Ἱπβγπγ ἐΠϊτίγ- 
απᾶ-εἶρηύ 76818; Ἴδε ὑγιὴς γέγονας' µηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν 
σοί τι γένηται. οοἨπ γ. 14, 

6. τινες τών γραμματέων. Ῥατίης οαχ Τιοχᾷ)5 αΏβεπορ ἔγοπι Ο8Ρού- 
ΠΘΤΠΙ 16 πγοπ]ᾶ 56επα {πετε Ἠαᾶ αττιγοᾶ πο οπ]γ ἔγοπα 41166, Ῥαΐ ΘΥθΏ 
ἔτοπι ζαάδα απᾶ ζεγαβα]οπα (Τμα]κ ν. 11), ἘΠατίεεθς αηᾶ Ία9/γετβ, πιο 
ππθτο ΙΠπβίάΙοιβΙγ παἰοπίησ αἱ] ἴλμαῦ Ἠο ἀῑᾶ. Ἐπηίβεατίθς ἴτοπι {πθ 
Ἠοββῖ]ο Ῥατίγ αὖ 6εγαβα]επα, πΠετθ ἴπο Τιογά) ἀἄθαίὮ Ἰαᾶ α]γθαᾶγ Ῥθεπ. 
ἀεοετεθᾶ (ομΏ γ. 18), Που Ῥτουεθᾶεᾶ {ο ϱΒΙΤΥ οτί 8 βεβ]οᾶ ραπ οἱ 
οο]]εοίῖπρ οΏαχσεβ αραἰπδύ Ἠϊπα απᾶ (ἨἩππατῆτρ Ἠ]Ιβ πγοτ]ς οἳ ΠΙΘΥΟΥ. 

τ. τί οὗτος. Ἠ7 ἀἄοί]ι ἐ]ίς απι ἔ]ιμβ βρεα]ι} Ἠε Ὀἱαδρ]ιεπιεί]. (Ἠν. 
Ὑαις.) Τ1ο οἸαῖτη {ο ἔοχᾳίνο βίπς ἱπιρ]θᾶ ϱ οἸαίτη {ο ἀῑπαποῦ οᾳ ααΠ16γ 
σιζΏ ἄοᾶ ἵπ τθβρεοῦ {ο οηθ οἱ Ἠίς πιοβύῦ {ποοπηπηαπίσαβ]θ αθα]ραίθΒ. 

8. ἐπιγνούς, Ἰποωϊπρῃ {]ογοιρ]ῖή. Ἔπε ἐπὶ ἵπ οοπιροβῖῖοτ 1β 
Ἰπ{θηβίσθ, Οοπαρ. 1 Οο5Σ. ΧΙΙ. 12 ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους, τότε δὲ 
ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. ΤἩἨ9 βοι] οἳ πο Ἐεάεθπιετ γγβ 
Ἠππιαν, Ὀαί Ἠϊς αρῖτι ναβ ἀνίπθ, απᾶ Ὦγ ἐΠῖ ἀῑνίπε {αοπ] Ἠο 
Ῥεπείταῦεᾶ απᾶ {πεη τατεβ]εᾷ {ο {παπα ἐμθ « {ΠποισΠΏίβ απᾶ οοαηςε]ς ος 
{παῖχ Ἠθαχίς.”. Οοπιρ. Ἠοῦ. 1ν. 19, απᾶ {οχ ἐΠῖ5 ρεοιΠατ]γ ήνίηο {αου]έγ 
866 1 Βαπι, χτΙ. Τ; 1 Οπτοῃ. ααγ!Π, 9; 29 ΟἨχοῃ. νἰ. 90, 



όη 4 ΜΑΡΠ. [μα θ 
9. εὐκοπώτερον, ΓΤΟΠΙ εὔκοπος (εὖ απᾶ κόπος), φιῖ Γαοἰ[ί Ιαῦογε Ῥεγ- 

αρίἔιν. Α ροβί-ο]αβείοα] πγοτᾶ αδεᾶ οΏπ]γ ἵπ ἴπε Βγπορίϊιο ἄοβΡεἱ5, απᾶ 
ἴπετο ΑΙΤΑΥΒ ἵπ ἴ]ο οοπιραχα{Ίτθ ἄθρτεθ. Όὔ,εεινο π]αῦ 15 Ἠθγο οοἩ- 
ὑχαβθεᾶ. ἨΝοῦ, '' ἨΓΠΙοἩ 1β δθαβ6τ, {ο {ογρῖνο ΒΊπ οἱ 6ο 18159 α Ῥαχα]γ{ῖο 2 
Ῥαῦ « Ἠ/ΠΙοἨ 16 θ8βίαχ, 6ο εἰαίΐπι 16 Ῥοπθχ ος οἰαῖΐπι ἐπαῦὃ {ο αγ, ΤΗΥ 
βΙΠβ ο {οτρίτεη {μεθ, ΟΥ {ο δα, Ατῖδοθ απᾶ γαι] 2 ας Ἡο Ἠαᾶ αἰτθβᾶγ 
βα]ᾷ {ο {πο ἱπιροίθηί πιαη αὖ πο Ῥοο] οἳ Ῥεί]μοαρᾶα (ζοἵπ τ. 8). 

10. ἵνα δὲ εἰδῆτε. “'Βγ ἀοΐηρ ε]αῦ π]Ἡ]ο] 15 οπραΏ]ο οἳ Ῥεῖπρ ρα 
{ο {ιο Ῥτοοῦ, Ι ππ]] νϊιπᾶϊσοαίο ΜΣ τὶρ]Ώῦ απᾶ Ῥοπογ {ο ἆο ἐπαί πΠΙοΗ, 
1η 155 τετγ παίατε, 15 Ιπονραβ]θ οἳ Ῥοϊπρ Ῥτογεά, 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. ἨΤΗΙΦ 15 {ιο Πτεδῦ πιο {Πῖς {1ῇ]6 οσοσαχς ἵπ 8ὲ 
Ματ]ς, ποτ ππθ Ππά 16 14 Ὠπιθρ. ΤΠΙΒ ]θ 15 πετετ αρρ]ϊοᾶ Ὦγ {]ιθ 
στ1{οτβ οἳ 6ο (οβρε]β {Ππεπιβε]τος {ο ἴῑπο Ἐίογπα] Βοη οἱ ἀοᾶ. ὙἸπεη- 
6ὖεχ 16 οεσΆτΒ, {5 15 6ο αρρ]θᾶ Ὦγ οἳσ Τιοτᾶ, απᾶ πο οἴπατγ. ΤἨοτο ατα 
οηΙΨ {μτορ αχοερΏΙοηΏβ {ο {Πῖ5 τα]θ, (1) πηετο {1ο {ΐ]θ 18 αβοᾶ Ὦγ 
Βίορηει (Αοίβ ΥΠ. 66), απά (2) Ὁγ Βύ ἆομπ (Ἠετ. 1. 19, αῖν. 14). 
Ῥατίηρ {1ο ρετῖοᾷ οἱ Ἠίςδ βο]οπτη Ἠθτο οἩ οατίἩ, ἴΠογθ ππαβ πο {56 ος 
Τιοτᾶᾷ ππᾶβ Ῥ]εαδεᾶᾷ 5ο οΠ6ηΠ απᾶ βο οοπβίαπ{]γ ἴο αΡΡΙΥ {ο ἨΙπιροξ, 
Βοη οἱ α Τι Ἠο ΜΑΡ ποῦ. ΒΘοπ ο Μαπ Ἠο παβ. ΤἨοθ ποτᾷ πβθᾶ 1π 
ἴηο οτἱσῖπα] ΓοΥ “πιαπ” ΙπΙρΙθΒβ Ίπίπιαπι Ὀείπα, απᾶ ἴ]ιο ΕΣΡΤΘΒΒΙΟἨ 
ἀεποίθε {παί Ἠο πἩο π8β {Πο Βοηπ οἳ ἄοᾶ ἔτοπι 81] Ἐίογηϊ{γ Ῥθοςπιθ 
ἴπο “΄ βοη οἳ Μαπ”) 1π 61πῃπς, ἴπθ βεοοπᾶ Αἄαπῃ, ἴ]θ βοοοπᾶ Ἠθαᾶ οἱ οατ 
1906, ἴ]θ οΓΟΥΏ οἳ οἳσ ἨαπιαπΙ. Έοτ ἴπο οχριθβδίοη 1Π {πο Ο.Τ. β6θ 
Ῥαη. ντ. 19. 

ἐπὶ τῆς γῆς. ΤΠϊ6 Ῥοποχ 18 ποῦ εχοτοὶεεᾶ, 38 7ο {Π]π], οπ]γ ἵπ 
Ἠρανθη Ὦγ ἀοᾶ, Ὀαΐ αἱδο Ὦγ ἴπο Βοπ οἳ Μαπ οἩ δατί]. 

11. κράβαττον, Ἰεοίμβ, 8 Ῥοτίαρ]ε Ῥα]]εί, ΠΜ] πιοτς (Παπ ο πιαί, 
πβθά {ου πη]ᾷ-ᾶαγ βἱεερ απᾶ ἴμο βετνίοοθ οἳ {ο βοὶκ. Τὸ πας οἳ ἴ]ο 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΘΕΡ ἀαβοτίρθοη απᾶ πβθᾶ Ὦγ ἴπο ροοτθβύ. Οοπαρ. Ματίς 11. 9, 
11: Ίπκο ν. 18, 25: ὀομτ τ. δ---12: Αοΐς ν. 16, 1Σ. 9δ. 

19. καὶ εὐθύς. Ο,βατνο {πο επᾶάεππθββ απᾶ οοπιρ]είεπθββ οἳ {πο 
οπτθ, απᾶ οοηίταβε 16 πἩ πο πηῖτασ]εςβ οἳ απ ἘΙαἨ (1 Κίπσβ χτ!]. 
11- -98), οἵ απ ἘΙβμα (2 ΚἴπρΒ ἴν. 99---ὂδ). 

19--99. Όλι, ος Ὁπ ΜΑΤΤΗΕΠ; ΤΗΕ ΏΙβσοοῦΒβΏ Απ ἨΙβ ΗοῦβΕ, 

Μαζ. 1. 9---17. Τιακο ν. 21---99. 

19. ἐξῆλθεν, 1.Θ. τοπι ἴΠο {οππ Οἱ Ο8Ρ6ΓΠΒΊΠΙ {ο ἴἩθ ΕΏοτο οἱ 
{πο Τιακθ, ΡρτοραδΙγ ἔπτοαρῃ α αρα οἳ Πδμοαιβ) Παζ απἆ οπβίοπ- 
ἨοΆβ6Β. 

14. Λευείν. ΤΠϊῖβ πας ρτοῦαβΡ]γ ἴπθ παπιθ Ὦγ νγπῖοἩ Ὦο πας ποπ 
{ο Ἠ15 ὀθπίδα Ὠχοίμτεη. Ἐο τηαΥ7 Ἠατο οἨΏαπροᾶ Ἠίβ παπιθ αξῖο; απᾶ 
1η ΠΙΘΠΙΟΣΥ οἱ Ἠ15 οα]], 6ο {παί Ἡε πἩο Ἠαᾶ Ῥείοτο ῬΏθεη Ίσπποππι Ὦγ {ο 
ΏΑΊΠΘ οἳ Τιογῖ, π88 ηοΥ ΚποΥη 35 Μαίμαιν, ος ΜαίαίΠΙαΒ, Αα {αγοττ]{θ 
ΏΒΙΗΘ απηοπρεί Πο ἆσὶγς α[έεχ ὑ]ια σαρνιἴσ, απᾶ -- Τεοᾶοτε, ἴπε “« απ 
οἱ ἀοᾶ.” 



τι. 18.] ΝΟΤΗΣ. ός 
τὸν τοῦ )Αλφαίου. Βοπιθ Ἠατο Ιᾷαεπιβεᾶ {Ππῖ ΑΙρηΦας νι 

Α]ρηααβ 1ο [αΐ]αον οἱ Βύ ἆαπες πο Τις. Ῥτπή 1π {Πο Ἠδίς οἳ ἴπο 
ΑΡοξί]οβ ΤἩθ πο 8τθ Πθγετ παπηθᾶ {ορεῦπας, Ίϊκο οἴπεν Ρραῖτρ οἳ 
Ῥτγούμετς ἴη {πο Αροβίο]ίο Ῥοᾷᾶτ. 

ἐπὶ τὸ τελώνιον. Τμ ἄοιαπο οἳ ἴπο Τιαἷθ, '«ἴπο ρ]ασοο οἳ {ο]] ”) 
(Ἀεν. Ὑεν.). Πο ποτᾶ οπΙγ οοσοατβ Ἠετο ἴπ Ν.Τ., απᾶ ἴπ {πο ρατα]]ε]β 
Μα, τς. 9: Τπικεγ. 27. Βιπαίεᾶ α5 Οβρεγπβατη πας αὖ {πε ππο]εας οἳ 
χοβᾶς γΠΙοὮ ἄϊγετσεᾶ {ο στο, ΏαΤήΒβοΠΒ, {6Γ1β8Ι6ΥΑ, απᾶ ΒεΡΡΠΟΤΙ5, 16 
88 α Ότςδγ ορηίτο οἳ πιοτομαπάϊςα, απᾶ α, παίατα] Ῥ]αςς {ου {πε «ο1]θο- 
ΏἼοη οἳ {ο]18 οἩπ πο Πε]ετίεςβ απἆ οἩ {πο {τπῖρ απᾶ οὔπεχ ρτοάσοε ἴπαύ 
πηβδᾶθ πρ {πε οχροτῦβ απᾶ Ἱπιροτίβ οἱ {πο Ρ]ασθ. 

ἀναστὰς ἠκολούθησεν. Ίθ πιαγ Ῥε]ίετο ἐῑαί ἵπ {Πβ οᾳ56, 35 Ιπ ἴπα 
Ἀηα]οσοιβ ϱ85ο οἳ {πο 8οη8 οἱ ἆαπιθ απᾶ Ζερεᾶθο, ἴπατο παςβ 8 
Ῥτεραταίίοη Γον πἩαῦ ποπ ἴοο]ς Ῥίβσθ. ἩἨθ Ἠαᾶ αἰτεαάγ Πβίεποᾶ {ο 
8οτηθ οἱ πο ἀἱΞοοΠΤΒΘΒ, ηθ Ἠαᾶ αἰτθοαᾶγ Ῥεπε]ᾶ βοπιθ οἳ ἴπο πποπᾶτοιβ 

 πηῖτασ]ος οἳ ΟἨτ]βζ, 5ο {παῦ Ἡρ παβ ποπ, Ιηπ {ῃο 6768 οἳ Ἠίπι πἩο το8ᾶ 
{πο Πεατῦ, ρτερατθᾶ {ον Ἠ]5 οα]]. 

1δ. κατακεῖσθαι, Ἰιο γεοϊϊπεᾶ, α1ίει ἴ]ο Ῥοπιαη [α5Ηίοηῦ,. Τί 15 δὲ 
πα] νο {αο]]ς π5 παῦ δύ Μαίίπαυ πιαᾶρ δοχὴν μεγάλην, ““8 στεαῖ 
{θα 1π Ἠοποιχ οἳ Ἠϊ5 πο Μαρίοι (Πακ τν. 29), απᾶ Ῥεγπαρβ 
Ὦγ παγ οἳ {ατοπε], Ἱπνιιθᾶ {ο 16 πιαπΥ οἳ Ἠϊβ οἱά Εἔπίεπᾶςβ απά 
ποθΙρΏΡροιτΒ Ῥε[οτθ Το επύετεᾶ οἩ Ἠ]5 πει οα]1πᾳ. 

καὶ ἁμαρτωλοί. ΤΗ6 {αχ-ραίΠοτεχ πας {ο ρατίαἩ οἳ Ῥα]εξείης,. Τ19 
οἶαβς {ο πΏΙοὮ Ἡθ Ῥε]οπροᾶ Γατπιεά ἴπΠο Ὦοπιβη ἰαχθ6ς, απά 1π Ἰ]αΐεχ 
Ώπαθς πποτο πβια]]γ ἨῬοπιαη ἘπὶςσΠίβ απᾶ ππεη οἳ πθα](Ἡ απᾶ ῬοβΙοη. 

'.Τπορςο Ἠετο α]]αᾶςθᾶ {ο πετο πο 1π/{ατίογ οβΊ66ΤΒ, πα/ῖνες οἳ {πο Ῥτονίησθ 
 νηθτθ ἴπο ἴαχες πστο οο]]οοίεᾶ, οα]]εά ῬτοβετΙγ Ῥογέίογεδ. ο πο- 

{οτίοαβ πετο ἴἨαγ [ο ταραοϊγ απά ἀἰδποπεβίγ μαι Βαεύοπίας (Υ10. 
εβρ. τ.) Όε]]β π5 Που 5εγετα] οἶδες ετθοοίοᾷ Ρίαύπ65 ἴο Βαβίηας, “' ἴθ 

'. Ποποβύ ραῦ]ίοα :) απᾶ ΤηΠεοοσϊθαβ ἵπ 8ΏΒΥΕΥ ἴο {πο απεβίίοη, ΥἩΙο] 
ΨΘΥΘ ἴπο γουβδῦ Ἰεπᾶ οἳ νηι]ᾷ Ὦοεαςδίβ, σαῖᾶ, '' Οπ πο πποηζαΙηΒ Ώ6αΓβΒ 
Ώπᾶ ἨοηΏβ; 1π οἵδίες, ραβ]Ισαπς απᾶ Ῥεύμ[ορροιβ,  Τηο ἆανς Ιπο]αᾶᾷεά 
ἔποαπα 1π πο 581Πθ ομίεροτΥ πΙἩῃ Ἠατ]οῦβ απά ΒΙΠΠΘΙΒ; 566 Μα, αχῖ. 
81, 99, ανηῃ. 1π. Όμβεττε ἴ]αί 1π Ἠ]5 .οβρεΙ Βύ Μαίμπαπ β1οπο 5γΙο5 
Ἰΐζπιδεί{ 1π {πε Π5ύ οἳ πο Αροβί]ος “πο ραρΗσαη.” 

ο 16. γραμματεῖ τῶν Φαρισαίων, ἁπᾶ ἴ]εγε ]οἰϊοιεᾶ ἨΗίπι αἶδο 
Βογίῦες οἱ έιε Ὠ]ιαγίδεεδ. Τϊπθβθ Ἡετο ῬτοβαβΙγ ἴποδο πἩο Ἠαᾶ οοπιθ 
{τοτα θταβα]επι, απᾶ Ἠαά Ῥεοη Ῥτθβοπί αὖ ἴἶιο Ἠοα]ῖηπς οἱ ἴπο Ῥρατα- 
Ἰγῶο. ΤπΠεγ ποπ]ά ποῦ επίατ πε ραρῃσαη’5 Ἠοαβδθ, Ρας ποι]ά 5ἰαππᾶ 
οπύβῖᾶθ απᾶ παίοἩ {πο ταϊπρ]εᾷ σαθβίΒ. ὅτι, 590 Αρρεπᾶϊσ, Ρ. 218. 

17. οἱ ἰσχύοντε». Οοπαρ. ΒοΡΗ, Τταε]ι. 294: Χεπ. Ο1. ντ. 1. ἘΈος 
πο τε[ετοπος {ο Ἠος. γΙ. ϐ ρίτει Ὦγ Βὲ Μαίίπενν, 5εο Μα{ΐ. ΙΧ. 19. 

18. οἱ µαθηταὶ ᾿Ἰωάννου. Έτοπι ἴπῖβ νε σαΐμοτ (1) ἴλαίῦ ἴπο 
ἀϊδοίρ]ες οἱ πο Ῥαρίϊεί οοππαθά ἁπτῖηρ οἳσ Τιογᾷ”5 παΙπΙβίτΥ 6ο Εοτπα 

-.8, βεραχαΐθ Ῥοᾶγ (οοπαρ. Μαΐθ. χὶ. 2, χἰν. 19): (1) ἐλαί {Που οοπἠπιεᾶ 
{ο οΏβετγο τα] πΠ]οἩ Ἡο Ἠαᾶ ρῖντου ἔμεπι, Παά ἐμαῖτ οὗ η {αβί-άαγβ 
Ἀπᾶ ὑΠαῖν οὗ {οτι οἳ ΡΤΑΥΟΙ (οοππρ. Ίμακθ χί 1) ΤΠεγ οοσ]ᾶ πού 
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Γα1] {ο {εε] ἴμο εοπἰταξδί Ῥεύπεεπ {Πποαῖτ πιαβίετ ἵπ Ῥιϊδοπ απᾷ αραβ 
αἱ ἴλα Γοαβῦ. Ῥειπαρςβ ἴπο Ῥματίςσοθϐ Ἰαᾶ βο]ο]ίεά παπι {ο πια] 
ΟΟΠΊΙΠΟΠ ο81156 ππτἩ {Πεπηβε]τες ἵπ {Πῖς τηα(ζετ. Τηεῖτ τῖσοτοιβ αβοεί]- 
οἵθιη ο ετεᾶ τατίοἩς ροϊπίς οἱ οοπ{αοῦ Ὀεύπθεη {πετ απᾶ {με ἀῑβεῖρ]εβ 
οἱ {πο Ῥαρίςί. 

ἦσαν νηστεύοντε.. Ῥετμαρς {Πῖς 1θαξβί {οο]ς ρ]ασο οἩ ο9πΠ6 οἳ {]αῖτ 
ΝΘΕΚΙΥ [αβίΐς. 

19. οἱ νυἱοὶτ.ν. ἘὮγ “ο ομΙ]άταη (4 5οἩς,” Βετ. Υευς.) οἳ {1ο Ῥτϊάς- 
οπατηΆεγ” ατθ πηρα 6 {πο {τιοπάς απᾶ οοπηραπῖοης οἳ ἴἶπα Ὀτιάρστοοπι, 
1ο αοοοπιραπ]ῖεᾶ Ἠῖτη {ο ἴμο Ἠοιι5ο οΓ {11ο Ὠτίάς ἔοτ {Πε τηαιτίαρο. Οοπρ. 
1πᾶσ. χὶν. 11: ὁομτ 11. 29. Ἐπ]] οἳ πιραηῖπσ ας {πο ποταᾶςξ ατθ 1Π {Ἠθῃ- 
5ο]σ6β {μεγ ραΐπεχ α ΓΥ65Η βἰσπίῃσιηςσο ἔτοπα ἔλο ποτᾶς οἳ ἴπο Βαρίςί 
τοοοτᾶᾷεᾶ 1π {πο Ἰαβἱ οἳ {πε αΏογο-πατηθᾷ Ῥαββ8σθ6β. ὨἨο Ἠαᾶ Ροϊπί{οᾶ {ο 
Ίθεας α5 "μα ἙῬτίάεστοοπι ”) (ὔπ. 1. 29). ἜΤηεςο ποτᾶς οἳ Η15 στοαί 
Ῥοτεγαηππον ἴηΠα Βαγνίοιτ πού τοσβ]]5 {ο ο ππϊπᾶ οἳ ἨΗϊς ἴπαπίτθυς. 
««Ύοιχ οπη Μαβίετ, Ἡε 5οθθΠηΡ {ο βαγ, ““ερακο οἳ Μο ας {πο Ἐτιᾶο- 
6τγοοπῃ. 1 1 απι {πο ἙῬτιάερτοοπα, ἴπθδο Μγ ἀῑδοίρίες ατε ΜΥ ἠπεπᾶς 
απᾶ σᾳθβί5. 15 15 Ῥοβείρ]ε Γοχ {πΠεπα {ο {α5ΐ, πγπῖ]ε {πο Ῥτιάσστοοπι 18 
ΝΗἩ {επι} 6ο ΤτεποΠ)5 Αέιᾶϊίες, ϱ. 110. 

90. ἐλεύσονται δὲ ἡμέρα.. Ἠαά ἨΗε εα]ᾷ πο πηοτο, ἴμο τερ]γ πγοπ]ᾶ 
ανα Ὄθδει βια/Ποῖοπί, 1Π5 Παβεάβεοᾶ Ἠίβ οοπᾶποῦ. Τί αοκρ]αϊπεᾶ Ἠίς 
πηοᾶθ οἳ αοἲοῃ. ἘῬπί ϱαᾶάεη]γ ἴπετο 6ΟΠΊΘΒ 8 «Ἠαηρο. ΤΠο οοππ{θ- 
ηβπςθ οἱ {μα ΟΠΙεΓ ἀποξί αἲ {πο Γεαςί 5 ογοτσαβῦ. ''"Τηο ϱμαᾶου οἱ ἃ 
ραπ [ια] ΥΙΒΙΟΠ ΒΘΘΠΊ5 {ο Ρ855 8οτοβς Ηϊς Ότου.” (οᾶεί οἹ Τε ν. 
95-55.) Ἔπο ἰοπο οἳ οχκπ]ίαίίοη 15 εχομαηρεᾶ {οτ α {οπθ οἳ ἄθαορ 
φο]οπηπΙϐγ. 15 ἀἱδοῖρ]θβ οοπ]ᾶ ποί Ταδῦ ποπ, Του η Ἠίβ Ῥγθβεηςθ 
Επεῖτ 1ο πας Τα]. “Ῥαΐ, Ἠο πεηπί οἩ, “Πο ἄασρ π]] οοπ16, πει 
ἴπο Ἐνιάσθρτοοπι ΒΗΔ]ΙΙ Ῥο {ακεη απαγ ἔγοπι {πεπι.. Τμοβο πονάς ατα 
ποίσθΟΥΓΗΥ α5 πο Βτεῦ τεοοτᾶεᾶ ΙπΙππαίίοη 1π {πο Βανίοπατ’5 ραρ]ο 
ἐοασμῖπςσ οἳ πο οοπιῖπσ Ἐπᾶ. Τ]Παί ρίτεη 1π οοπτοτββ{Ίοη γη] Νίοο- 
ἄεπαας (ομπ 11. 14) πας 1655 οἶθατ απᾶ α ΤΠΟΥΘ Ῥτϊναίθ ΙΠΙΤΙΔΙΟὮ. 

ἀπαρθῃ. Οωπι αὐῑαίις Γιργ. Ὑπαϊρ. γ ἰμῖβ νοτᾶ οπ]γ απβοᾶά Ἠεγο 
Ὦγ ἔπε έτερο Βγπορίϊβίς «ᾖεβας ονιάᾳπ{]γ ΑΠΠΟΙΊςΟΟΘΡ Η{5 νιο]επί ἀθεα{ῃ, 
«Τ]ο ραβεῖνε αοτ]ςί οππποί,’ α5 Β]εε]κ αἀπα1ΐς, “"Ὃο οκρ]αϊπεὰ οὔμεχγγῖβθ. 
ΤΠΕ τοτΏ αΊοπο Ιπᾶ]σα{θς α, βίο] οἳ νο]επσα, Ὦγ ππΙο {μθ παΏ]εοῦ οἳ 
Όιε νετὺ νη]] Ὦο απ Μίοη. Οοπιρ. 1 Ο9. γ. 9, ἵνα ἀρθῆ ἐκ µέσου ὑμῶν ὁ 
τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας: ἀοᾶεί. “Νοτ ἀῑοῖί οπτη Ό 115 ἀῑδοερεενϊέ, 
Ώθο ΟΠΠ πποτίαας Γαοτῖς, 5εᾷ οσπα /αρ]αίας {αονῖθ, βἰση]βοαης πΙΤ8- 
Ῥι](εν αὉ 1118 1ρ8ῖς Ῥπατίδοϊς ᾳπἴραβοαπι Ἰοᾳποδαίαν 4θ πηεᾶῖο {ο1]εῃ- 
ἀυπι..  Μα]άοπαίτς, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, εθε Αργρεπᾶίσ, Ρ. 918. 

91. ἐπίβλημα. «ἀάἱίαπιεπέιπι. αδδιωπεπέμπι, Ὑπ]ρ. α Ρίεεεγιΐ ἵπ. 

ῥάκους ἀγνάφου, οἳ αιπάτερεεᾶ οἵ τιπέεαα]εᾶ εἴοί], Τι, ἵπιρεπις, 
ψηπΙο]ι Ἠα5 πο ραββεᾶ {τοις ἔΠο Γα]]ετ΄5 Παπᾶ», Όαῦ 15 πθύυ Επ πΠ- 
ἀτοβδεᾶ, απᾶ 5ο {65Η απᾶ Βἰτοπρ. 

εἰ δὲ µή, οἰλογιῖεο, εἶκε; 1.6. απ]6ββ Ὦς ααἲς Όναβ, Τι81. αἰοφιιί. 

Οοπιρ. ζοἶνη αἰν. 2, εἰ δὲ µή, εἶπον ἂν ὑμῖν; Αροο. 1. ὅ, τὰ πρῶτα ἔργα 
ποίησον ' εἰ δὲ µή, ἔρχομαί σοι. 
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χεῖρον. Βύ Τµι]κο αἀᾶβ καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ 

ἀπὸ τοῦ καινοῦ. Ῥεο Αρραηᾶϊσ, Ρ. 918. 
80. ἀσκοὺς παλαίους, ὑπίο οἷᾶ ιυΐπε-εμίπα (Ώεν. Ὑετβ.); γε», Υα]ρ. 

πο Οπίοπία] Ῥοῦί]ος αγ Β]ΕΠ5 οἳ ϱἩθερ ο ροαΐ8. ΟΙά βΚίπ-Ροῦβθβ 
πγοιι]ᾶ οταα]ς απιᾶ Ίσα]. Μαη ἆο ποῦ Ῥοτχ πθιν, ο απ{ογπιθπύθᾶ, Ὑῆπιθ 
Πίο οἷᾶ απά ΊΥΟΥΠ ΥΙΠΘ-ΡΒΙΙΠΒ. «ΜΥ ἀϊβδοῖρ]6ς, οαχ Τιοτᾶ ΒΘΘΊΙΙΡ {ο 
βΑΥ, ''α1θ ποῦ γοῦ βίτοης. ΤΊ6Υ Ὠαναο πού γοῦ Ῥθεπ Ῥαρθπεᾶ 1πίο 
Όλο Βρϊπϊ6. ΤΠαγ ποθὰ ἰοπᾶςγηθβΒ απᾶ οοηβἰάσταίἸοἨ. ΤΠεγ οοπ]ά πο 
ΊΠΟΤΘ οπᾶθ 56ΥοΥθΘ πθυ ἀοοίτῖπο ἴΠαη απ΄ οἷά τοῦο οοπ]ᾷ πο ΙπβεγύῖοἸ 
οἳ α Ῥίοςθ οἳ πού ο]οίῃ πνη]ο]ι Ταᾶ πουοτ ραβδεᾶ {Πτοπσ]ῃ {11ο Ἠαπά» οἱ 
Όιο {π]]ου... Τα ἐγαϊπῖπσ ἨΙς ἀβεῖρ]ες οἵχ Τιοτᾶ ποετθχ {οο]ς {πο οἱ 
πῄπθ {τοτα {πεπα 011] {6γ ποτο οαραῦ]ε οἱ το]ςἩῖησ {]ιο που. Τη Ώοτη. 
Χἰν. Ίν9 Ἠανο ἴ]λο Ῥεςί ρτασἰῖσα] οοπηπηεηίατγ οἩ Η15 πνοχᾷς. 

εἰ δὲ µή, Οἱ]ιογιωΐεο ἴ]ιο αυύιο πωῖῖ Ὀιγοί ἴιε »ῖπ5, απιᾷ ἴ]ιε αυΐπε 
Φογίρ]ιεί]ι απιᾷ ἴ]ιε 5]ῦπιδ (Ἠευ. Ὑετβ.). 

ἀλλὰ οἶνον νέον, Ὦιιέ [ἴπαγ Ῥιι{] τιοιο τωΐπιε ὑπιίο [οξ]ι ιοῖγιο-θ]οΐπδ (Ώεν. 
Ὑ6ιβ.): βλητέον 15 οπη]θᾷ 1Π πο ρορῦ ΜΡΡ. 

9359-08. Την ΏτβοιρΙΠΒ ΡΙσοκ ΤΗΕ ΕΑΗΡ ο8 Οο0ἨΝ. 

ΜΕ σα, Ἴ--α. ποπ Ἱ--δ- 

93. ἐν τοῖς σάββασιν. τὸ σάββατον Απᾷ τὰ σάββατα, Νηλείας Ιπ 
βπσα]ατ οἵ Ῥρ]ατα], τπθαη (1) ἐ]ιο δαυθαί]ι: οοπαρ. Τις. γΙ. Ἱ, ἐν τῷ σαβ- 
βάτῳ; Μαίἰζ. κανΗ]. 1, ὀψὲ δὲ σαββάτων; (1) 1ο ἐπιεγυαϊ Γγοπι 07ι6 
ϱαὐύαί]ι ἰο απιοί]ιαγ, ἴ]ιο τυεε].: οοπαρ. Τις. πνΙ. 12, νηστεύω δὶς τοῦ 
σαββάτου; Ματ]ς χγ. 9, πρώτῃ σαββάτου;, Μαὐῦ. αανΗΠ. 1, εἰς μίαν 
σαββάτων. 

ὁδὸν ποιεῖν, οἶζῃατ (1) θεφαπι, αξ ἰ]ιεγ ιυοπῖ, ἐο Ῥίισο] ἴ]ια αγ οἱ σούτι 
(Ώεν. Ὑετβ.), οἳ (11) Όέφαπ ἰο πια]νε ἐλοίγ τυαή, Ῥϊιμο]ίπα (Ἠεν. Ματ.). 
Ἔτοπα δὲ Μαίου πο Ίεατη {παῦ {αγ πετο απι Ππιιατεᾶ (Μαἰὀ. κ. 1). 
Πο α οὐ ἀεβοτιρεά τηαχ]κ6 {Ποθ βοαξ5οη οἱ ἴθ εαν. ΤΠ πΠοεαῦ πας τ1ρο, 
{ου ἴμαγ πνοπ]ᾶ ποῦ Ἠατε ταρΏοᾶᾷ Ῥατ]ογ ἵπ ἐπεῖτ Παπάς (Τ1]κο νι. 1). 
Πο πῃαΥ οοπο]αᾶς {Ποτθίοτθ, ἴ]πθ ᾖππρ Ίαβ α Ἠεεκ οΥ ἴπο α[ίαι ἴπο 
Ῥαββονοαχ, πεη με Ητεί τῖρο εΏθαξ π/α8 οβετεᾶ α5 ἴπε Ἡταιῆταϊζς οἳ {Πο 
Ἠαχγοξβῦ. Έοχ {πε οχαοί ἀαΐο οἳ ἐς βαρραίἩ 5οο Ὑιαβε]ετ5 67ηοπιοῦ. 
ορ. Ῥ. 225 5ᾳ. 

94. ὃ οὐκ ἔξεστιν. ΤπΠεγ ἄῑά ποῦ αοοπβθ ἔΏθιη οἱ ἐΠιαίε, Γοτ 1ο Ταν 
π]]ονγοᾶ ναί ἴμαγ ππετο ἀοίπςρ (Ώεαί. ασῖπι. 26). ΤΠαγ αοοπβθᾶ {]θιη 
οἱ Ρτοίαπῖπσ πο Βαθβραῦμ. Πο Τιαπ οἳ οοιτβε {οτραάο τεαρίηπσ απᾶ 
{μτθρηίπσ οη {λαῦ ἄαγ, Ὀαῦ πο Ἠαξρῖς Ἠαᾶ ἄεοιᾶεᾶ {]ιαῦ ετεΏ {ο Ῥ]ο]ς 
ΟΟΤΏ 88 ο Ῥο οοπβταεᾶ 48 τεαρῖηςρ, απᾶ {ο ταρ 16 α5 {πτοβμῖηρ. 
ΤΠαγ επεη Τοτραᾶ πα]]ίπσ ΟἨ ϱΤ8βΕ 88 α βρεοῖες οἱ {μτοεβίπς, απά 
πγοτ]ᾶ πο α]]οπ 5ο πηπο] αΑ α, Γγαϊῦ {ο Ὦο Ῥ]ασ]κοᾷ ἴτοτα α ἴχθρ ο {]αί 
ἄαγ. ἈῬεο ΤήσΠ[{οοί, Ἠογ. Ηεῦ. ἵπ Μαϊτ. κα. 9. 

35. οὐδέποτε ἀνέγνωτε, ἄἱᾶ 3ε Ίιευεγ γεαᾶξ Τ1θ απθεῖοι παβ αἩΏ 
3βρεα] {ο ἴπο Ῥ]αγίεεςδ οἩ {πο ρτοιπᾶ π]θτο {ου ἐποαρΏῦ «πετηβε]γες 
5ἰχοηςσθβύ. Οοτ]ᾶ ἴΠεγ αοοαξο Ώαν]ᾷ, ἴμο {οαπᾶοτ οἳ ἴ]ια Ἰαπσάοπι, οἳ 

π 2 



68 ο ΜΑ ΕΚ. [11. 26--- 
Ραβραἴ]ι-Ῥτοα]ίπς, Ῥεσαπβο, ἵπ α ομ5ο οἱ αγσεπέ ποσᾶ, ο 5οί αἲ παἈσ]ιό 
ἴπο Ίαν οἳ οιάίπαποεςὸ 1 {αγ οοα]ά πού ἄο {παῦ, οοσ]ά ἴ]ιογ οοἩ- 
βἰβίθη{]γ Ό]βπαο Ἠϊς ἀϊδοῖρ]ες {ογ αι ἔΥ ΤΠοτθ {π1β1ησ {ΥΒΠΡΡΤΘΒΡΙΟΗ 2 

τί ἐποίησεν Δανείδ. Ὠατῖᾶ Βγίηπς ἔτοπι Βατ] οαπῃθ “είμαι οη 1θ 
Βαὐδαί 198ε]ξ, ος πΠθη {ο ΒαρραίὮ ας Ῥαῦ πεψ]γ ϱοπο” (ΓΗσ]/{οοῦ, 
Ἠογ. Πεῦ.), {ο {πε Πϊσαρτϊθεί αἲ Νο, απᾶ επ{ετοᾶ ἴ]ο Ταῦογπασ]θ, απᾶ 
αἲο οἳ ἐπο Ἠα]]ογγεᾶ Ῥτοκά (1 βαπι. ασ]. 1-9) οἳ {16 /΄ σα]θΒ οἳ πο Άοπς,” 
ἑε(ῃο Ὀτοαᾶ οἳ {πο Ῥτοβεπος”” π]ΏϊοἩ πο βίαηρετ πηὶρηί οαί (Έσ. σαν. 90, 
κχὶσ. 9δ: Τιου. χχὶν. ϐ6---8). 

296. ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ, ω]ιοπ 4ὐίαί]ιαγ σας Πϊρ]ρτίεκί. Τη ἃ Βαπι. νι. 
17, απᾶ ἴ]πο ρατα]]ε] Ῥ8βδαρο 1 Οµτοη, χνΙῃ, 16, πο Απᾶ 4ἰπιείοσ]ι 
ϱαραα(αζθοᾶ {οτ ΑΡίαίΠαΣ; νη]]ο ἵπ 2 ΒαΤῃ. κχ. 2ὔ, απᾶ 6ΥΕΙΥ οἴπετ 
Ῥαβεαρο οἳ {πε Ο. Τ., πθ α1θ {ο]ά 16 σος ΑὈϊαί]ιαχ γιο πγΒς Ρτϊθβ θα 
Ζαᾶο]ς ἵπ Ῥανίά)β τεῖσπ, απᾶ {παῖῦ Ώο πας {πο 6οη οἱ ΑΠΙπιε]θοῃ, Τπνο 
οχρ]απαίοηβ Ἠατο Ῥθεη βαρρερίεᾶ: (1) ἴπο παπιο π]αΥ Ἠθγο Ῥοθ σῖτεπ 
οἳ {ο ποτε Γαπποπβ Ῥτϊιθβῦ οἳ {πο πο, πο, {ποασΏ ποῦ {6η Ἠϊρ]- 
Ῥτϊοςῦ, ΤΠΑΥ Ἠανο Ὄθεη αἱ ἴμο Ταβεγπασ]ο αὖ {πο {πιο το[οττθοᾶ ἴο; (1) 
Ίο πιαγ Ἠανο Πε]ροᾶ Ἠῖς {αΐπατ, α5 ΕΙ ΒΟΠ5 8ε6ΠΙ {ο Ἠατνο Ἰα]ροᾶ 
Ἠΐπα (1 Βαπι. ἵν. 4), απᾶ Ῥεῖηρ 5 Ἠϊς ΠΙσΕί εμουγεᾶ (1 Βαπι. αχ. 20), 
βἰχοπρ]γ οη Γαν]ᾶ βἰᾶθ, Ἡο ππαγ Ἠατε Ὄθεηι ϱἨΙθΒΥ οοποργπθᾶ 1Π 
α]]οπίηςσ Ἠϊτη {ο {αχ ἴ]ιο εΠαιντεαά. 

τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως, Π{. {ια Ὀγεαᾶ οΥ ἴοαυσβ οί ἴ]ε Ῥιΐπα 
οχι. Ὑπα]σ. ραποΒ Ῥγοροδίεοπί. Δά]εοίῖνες οἳ πιαθετῖα] Ῥεϊπρ αἰπιοβί 
οπ//γθ]γ παπΊπς ἵπ Ἠεῦτοασ, ἴ]ο πδο οἳ ο αἰὐγῖρα τε σοπ1Ἴνο 15 ΥοτΥ 
{γοαπθηῦ, ΈΟΥ {ιο ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ 6ΟΠΙΡ. ἴΠο ΤΙΣΧ. οἳ Ἐχοά. κκαγν. 19, 
χχχὶχ. 96. Τη σαν. 29 {Πε α1θ ομ]]εᾷ οἱ ἄρτοι οἱ ἐνώπιοι; απᾶ ἵηῃ ΝΘΗ. 
Χ. 98, οἱ ἄρτοι τοῦ προσώπου, ''Ὠτοιᾶ οἳ ἴἩθ Ῥτοεβαπος. Βοπιθίίτηθβ 
Πιογ ετο οα]]οᾶ “ οοηήπαα] Ῥτοας,” α5 Ῥεῖηπρ δεί {οτί ρετρείπα]]γ 
Ῥοΐοτο ἴ]α Τιονᾶ. ΤἨθβα πε]νο Ίο8Υθβ ΟΥ οα]θβ ποτ Ῥ]ασθᾶ 1π ἔπο 
Ρρῖ]ες (Τιον. ασὶν. ϐ) οἩ “"ἴπα ρατο ἴαρ]θ” εγετγ Βαῦβαία, πηΏ α ρο]ᾶθῃ 
οι οἳ {ΓαΠΚΙΠΟΘΠΞΘ ΟἨ 6860Ἡ Ρί]6 (Ἠχοᾶ. κατ. 90). 

28. ὥστε, 50ο ἰ]αί ια οτι οἱ πιαπ ἱδ Πιογᾷ ουσπι ο ἴε δαυθαίήι, 
ϱ ααπαϊπϊείταἼπσ απᾶ τα]ῖησ οτοΥ 165 ἵπ 115 Ναι Τοβίαπιεηύ Γα1β]πιαη ὃ 
απᾶ {τορᾶοπη,’ ΤιαηἨρο. 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΤΙ. 

6. Τ]ο τεαᾶϊηρ ἐποίουν 18 βαρροτίεᾶ Ὦγ ΤιαοµπιαΏΏ πλ ΑΡΓΤΙ, {]ιο 
γα]σαΐο, ἀοἴλίς, απά ΑτπιεηΙιη ΥΕΓΡΙΟΠΡ, ΤΙβοΠ6ΠάΟΥΕ τοαάβ ἐποίησαν 
πιζη ΝΟ0ΟΔ. ἜΤτερε]]ος πηἩ ἘΒΤ; Ίαβ ἐδίδουν. 

14. ἐποίησεν δώδεκα. Τ16 αἀάϊδοπ οἱ οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν 
18 απβαρροχθεᾶ Ὦγ {ο Ῥορῦ ΜΒΒ. απᾶ {5 ποί αἀορίεά Ὦγ ἴπε Ιεπᾶῖηα 
οδοτβ. Βεο Τµαχκο τν. 189. 

16. ΧΒΟ3Δ ρτοβχ καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα. Τ19 ποτᾶβ 8τθ παηίηᾳ 
Ίη ΑΟΖΡΡΤΙ, ΤιαίΙη, Βγτίας, ΜαπηρΠΏϊδία, απᾶ ἀοἰμῖο Ὑδγβίοης. 

39. ἁμαρτήματος ἵ5 αἀορίεᾶ Ἠετα Ὦγ ΤΙΤΤτ. ἘΈοτ κρίσεως έπετο 18 
Ῥαί Πἐΐ]ο ααὐπον1ζγ. 



ΤΠ. δ.] ΝΟΤΗ. όο 

ΟΗ. ΤΠ. 1--6. Τηπ Μαν πΙτΗή ΤΗΕ ΊΓΙΤΗΕΒΕΡ ἨΗλνο. 

Μαιῦ, κΙ. 9---14. Τιακο τι. 6---11. 

1. καὶ εἰσηλθεν. Το Ιποίάεπί οοουχτεᾶ αἱ Οαρετηπαατη απᾶ Ῥγο- 
Ῥαῦ]γ οη 116 {οἱ]οπίπρ Βαρραία (Τια]θ γΙ. ϐ). ΤΠ παττα(ῖνο οἱ Βΐ 
Ματ]ς Ἠθταο 15 Ῥεοπ]ατ]γ υ]ἰνιᾶ απᾶ Ῥϊοζοτῖα]. Ἠε ῬίασεΒ ἴ]ο βοεΠθ 
βοἰπα]]γ Ῥοίοτθ π5 απᾶ τε]αῦεΒ 16 τετγ πιο] ἵπ {πο ρτεςεη{ 0θηβθ, 

τὴν χεῖρα. Ἠίς γίφ]έ Ἠαπᾶ, 88 πο Ίθαγη τοπι {πθ αοοπταίο ΠβΙΥΕ- 
6νο οἳ πο Ρ]ηγβίοῖατ Βΐ Τα. Τὸ παβ Ῥτοραδ]γ πού ππετε]γ ρατα]γδοᾶ 
1η πο βἴπαοςς, Ῥαή6 ἄτιοᾶ αρ απᾶά ππετεᾶ, {πο τορυ]ς οἳ α ρατίϊα] 
ΒΙΤΟΡΗΥ. ΟΌΟοππρ. 1 Κίπσς χΠΠ. 4, Του ἴΠθ ρα8τα]]ε] ο.5ε οἱ /6τοῦοαῃ], 
ΒποἈ α πιπ]αάγ, πΠθη οπσθ οδίαρ]β]θᾶ, 15 Πποπταβ]θ Ὦγ ΑΠΥ Ἠάππβη 
βτζ, 

3. παρετήρουν. Ἐσπ οὐϊίφιο εί οεσιζο, Ῥθησει. Τη ποτᾶᾷ ἵπι- 
ρ]ες βἰταίασεπα απᾶ Ἠοβίλίγ. Οοπαρ. (1) Τα] χὶν. 1, καὶ αὐτοὶ ῆσαν 
παρατηρούμενοι αὐτόν ; (1) Ίμικε κκ. 20, καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστει- 
λαν ἐγκαθέτους; (11) Αα Ικ. 24, παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας 
ἡμέρας τε καὶ νυκτός, ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσι. 1 ο6οιΥΒ ἵπ ΟΟΠ]ΠΠΟΔΙΟἨ 
πΙ ἐνεδρεύειν, {ο 1ἱε ἵπι τωαῖῖ, 1π πο ΤΙΧΧ. Ὑετρίοη οἳ Ῥ6. κακνῇ. 192; 
Ἠιβί. Βαβ. γ. 16. Έου αποίἩατ {οτος οἱ {πο ποτᾶ οοπαρ. ἄα]. 1ν. 10. 

8. λέγε. 16 ποπ]ά 66θπι ἐ]αῦ πο Ῥμαχίδεες Εχδί αρκεᾶ Ἠίτη εἰ 
ἔξεστιν τοῖς σάββασιν θεραπεύεῖν; (Μα{ῦ. κ. 10). ΤΠΙΒ απεβοη Ἐε 
ΒΏΒΨΘΥΘᾷ, α8 παβ Ηίς ποπ, πα ζΏ 8 οοιπ/{εγ-ᾳπδβίίοἩ. 

4. οἱ δὲ ἐσιώπων. ῥΒὺ Ματς 8ἱοηθ ΠηεηΜοηβ 1] βἰτι]άηπρ οἱ- 
οπΠΙΞἴ8Ἠ0Θ. 

δ. περιβλεψάμενος. Ἠθ ἰοο]ιεᾷ γοιπιᾷ αροη {λἨεπι, 6αχγογίηαρ 68ΟἩ 
{αοο πα έαπ α]]-επιρτασῖπσ σαζθ οἳ ρτ]οξ απᾶᾷ απσον.. “ γααβΒ 
ΟἨτίς πια]ία Ἡποβ ἄοοθηπί.ι Ῥεημραε]. Ἐεε]πσς οἳ “εστία” απᾶ 
6 ΆηρθΥ 3 8γθ Ἠετο αβοτ]ρεᾶ {ο Ἠίπι, Πο παβ «νετ ἄοᾶ απᾶ τετ; 
Μαπ, ]πβῦ α5 ἵη αποίπεχ Ῥ]αος πο τοπᾷ {]αί ΄Ἠο περῦ ”’ Ῥε[οτο {πα 
χβΙβῖηρ οἳ Τιαζατας (1οιπ χἰ. 96), απᾶ “«5]ορυ ” Ῥείοτο Ἡο αἰ]]εᾶ {πα 
βίοτπω (Ματκ 1ν. 98), απᾶά παβ “απ Ἠππρτες” (Μαΐέ. ἵν. 9), απᾶ σαβ 
«ᾳχοθεᾶ]πσ βοττον{α] οὔεη ππίο ἀεαίῃ ”(Μαΐΐ, κστ]. 98). 

συνλυπούµενος. 3Ἓυλλυπέω, {ο πια]ε αποί]εγ 8Ίιατε οπε οτε], 
ο6οἱΥΒ 1Π 4η Αοΐϊτο {ογΙἩ {π Ατιβίοῦ. ΕΠ. Νίο, τε. 11, 4: ἵη α Ῥαββῖνα 
ἔοτπι ἵπ Ἠάί. νι. 89: Σ]8Ε, Βερ. 4652 Ἑ-- οοπ/αἰδίατί.  Οππι τ]βδία 
Ἱαρία οοπ/αποία ο5ύ Ίτα αρία,”. Βθηρε[. 

πωρώσει. πώρωσις, (1) ἴ]ιε Ῥγοςσθ Ὁὴ αω]ίο] ἴο επἰγεπιϊῖον οἱ 
7γαοἴιιγεᾶ Όοπεδ ατε τειπτεᾶ Ὁψ α σαϊιδ; (1) σαἰοιβπεδε, Παγάπεξδδ. 
Οοπιρ. Ῥοπι. ΧΙ. 26, πώρωσις, ἀπὸ µέρους τῷ ᾿Ἱσραὴλ γέγονεν; ἘΡῃ. 
Ίν. 18 διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτών. Έοχ {πε νετῷῦ πωρόω, “'ἴο 
Ῥείτγ,”. «ένο Ἠατάση Ιπίο 5ίοπο, οοπιρ. Ματ]ς τι. 62, τη, 11; δο]π 
ΧΙ, 40: 2 0ο, ΠΠ, 14. 

ἀπεκατεστάθη. ΤΠΙ8 {οχπιβ οπθ οἳ {πο 86ΥεΠ παῖχαοῖος τουρσί 
Ὦγ ος Τιονᾶ οἩ ἴμο Βαυρα(]-ᾶαγ. ΤἩο οίῖεν βδὶπ πεχθ, (1) Τμο 
ἀεπιοπῖαο αὖ Οαρετπασπα (Ματ]ς 1. 291): (9) Βπποπ”5 π[θς πιοΐῃοτ 
(Ματ]ς 1. 29): (8) πο Ἱππροίεηπί τηαη αἲ ἴ]ο Ῥοοὶ οἳ Ῥείμεβάα (1ο]τ 
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ν. 9): (4) ἴπθ ποπιαη ψ(Ἡ α ϱρ]τῖ οἳ Ιπβγπαϊςγ (Τωπ]κο αἲΠ. 14): (6) ἴῑιο 
ΠΊ8Ώ ΠΟ Ἠαᾶ ἴἩο ἄτορβσ (1αίκε αῖν. 1); (6) πο πιαπ Ῥοτα Ῥ]Ηπᾶ 
(οΆτ 1κ. 14). 

6. ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι. ΤἩο Ῥ]αχίβοθβ Ἠθτθ τπεη{ίοπεᾷ Ργο- 
ῬαβΡΙΨ Ιπο]ιάςά ἴΠοβο Ὑ]ο Ἠαᾶ σοοπ1θ τοπ «εταβα]ετι. ΤΗΙ6 πιαᾷθ 
{ῃαῖτ ἀεΙβεταὔΙοΏπβ Ίηοτθ Ἱππροτίαπό ἴἨαη {Πποβθ οἳ α τηθγε]γ ]ουαί 
πιεεβτρ οἳ Πο Ῥατίγ. ΤΠε Βατίοατ Ἠαᾶ ποῖ πιετε]γ Ῥτοίκεπ ᾖλαῖτ 
ἰταάΙΙοΏΒ, Ῥαί Ἡο Ἠαᾶ ραῦ ἴπεπα ἵο Αἴ]εησθ Ῥε[οτο α1 {πο Ῥεορ[ο, 
Τη ἰπεῖτ Ῥ]μπᾶ Ἠαία {αγ ἁῑᾶ ποῦ αἨτίπ]ς 66η ποπτα Ἰοϊηίπσ {ο Ἠε- 
χοᾶίαΏΒ, ἴμο οοττό Ῥατίψ, απᾶ {Πεῖτ Ῥομίῖσα] ορροπεη{β, απᾶ ἰα]άπςσ 
οοπηςε] νηη {Πθιη Που ποτ τηϊ]σΠέ ραί Ἠϊπι {ο ἀθαίῃ. Α Ῥείοιθ αὖ 
2εγΠβα]επῃ 6ο ποΥ {1Π ἄα11εο {Π]Α ἀθείση 15 ἀεΠρεταβεΙγ {ογπιεᾶ. 

μετὰ τῶν "Ἡρωδιανῶν. ΤΠ18 16 {πο Πτεῦ οοσαβῖοη οἩ ψἩΙοἩ ἴο 
Ἠσοτοᾶίαπε ατθ πιοηΠοπεᾶ. Ίο α]α]] πιθεῦ γης] έπεται ασαῖπ ἵπ Ματς 
ΧΗ, 19, οι ἴπο “ Ώαγ οἳ Ωποεβίίιοπβ” ἵπ Ἠο]γ θες. σα5δῖ α5 ἴπο 
ρατκεαης οἳ Ματίιπβ πετο οα]]εά “«Ματίαπί, οἳ Ῥοπιραῖϊας ''Ῥοπι- 
Ῥείαπ], οἱ Οὔπο « Οὐιοπίαηῖ,” 8ο ᾖμθ Ῥαγήίδαπς οἳ Ἠοετος ἴ]πο ἄτοαα ὃ 
απᾶ Ἠ]5 ΒΙΟΟΘΒΒΟΤΒ νγογθ σα]]οᾷ ΄Ἠετοᾶίιαπί.. σαψὶςδη Πϊβίοτίαπς {θ]] 
π8 ἐπαῦ ἵηπ ἴ]πε εατ]γ ἆαγς οἳ Ἠετοᾶ ἴπε ἀτθαί α 5εοθῖοπ οἱ ο βοτῖρθς 
πἰζασπεᾶ {]ιδπιβε]νος ο Ἠϊ5 Ῥο]ογ απᾶ ρατίγ, απᾶ ετεη Ἰαιᾷ αβῖᾷς 
{Πθ βοῦεχ σατΏ οἱ {Πεῖτ οτᾶςτ απᾶ αρρεατεᾶ 1π ἴπο σοτσεοις ταϊπηθηῦ 
ΨΟΥΠ ὮΥ Ἡετοᾷ”5 οἴπετ οοπγθΙθγβ. ΤΠοςο Ἡογοάίαπβ Ἠγοτο {μθ ΒΙΟΟΘΒΒΟΤΒ 
οἳ ἴῃεβο α]ί]α 1π Ῥο]1ογ, ἵπ ἨαβίῦΒ, απᾶ ἄεππδαποιν, ΤΠεΥ {ογπιοᾷ α 
Ῥομσα] ταίηετ (απ αι τεἠρίοις Ῥοάσ. Δάοριπρ βαᾷάποθαηπ οΡΙΠΙΟΠΒ, 
ἰμεγ Πο]ᾶ ἴλπαῦ πο Ἠορθβ ος ἴ]ο {ενίδῃ παδίοη τεβίεά οἩ {με Ἠσατοᾶβ 
38 ο Ὀπ]νατ]ς ασαϊηςδῦ Ἡοπιαπ απηῬΙΒίοἩ, απἆ αἱπιοβύ ]οο]κθά {ο ἴ]θπι 
{ου α. Τα]β]πιοπί οἳ πο Ῥτορηεοῖες τεαβρεοπσ {πο αἀγεπί οἳ ἴπα 
ἸΜοββίαἩ. ΤἨηαγ {αποατεᾶ ἴπα οοπιρτοπαβο Ῥεύπθεηυ ἴπο αποϊοπῦ Γα1δ]α 
απά Ἰαΐ6γ οἰν]]βαίίοτ, πγηϊο ἨἩἨετοᾷ Ἱπαπσαταίαθᾶ, απᾶ Ἠ15 ΕΠΙΟΟΘΒΒΟΤΒ 
επᾷεατοπτεᾶᾷ {ο τεβ]5ο. Όπ οπθ οοσαβῖοη οἳχ Ποτά πανΏς Ἠϊ5 ἆἵδ- 
οἴρ]ες ασαϊπβῦ /« {πο Ίδαναι οἳ Ἠετοᾶ ” 1ἵπ οἸοβο οοππθοβον νψαζΏ “ ἴ]θ 
Ίεαγεη οἱ πο Ῥπματίδορρ” (Ματ]ς νΏΠ. 15: Τα] κ. 1). (α]εο Ῥοϊησ 
{ιο οἩ]οξ οεπίχο οἳ ΟἨτῖβί”5 αοἰϊνΙζσ, πο Ῥπαχίρεθβ τοπ Γπᾶσα Ἱνθγθ 
6]αᾷ οη ἴπο Ῥτεβεπί οοσοαδίοπ {ο αγα1] {Παπηβε]γοβ οἱ αἩπγ αἷᾶ ἔνοπι ο 
ἰοίτατοὮ οἳ 0Π15 ρατί οἱ Ῥα]εβίϊπο απᾶ Ἠ18 {ο]]ούθις, 

π--1-. ΓΙΤΗΡΒΑΜΑΙ, 05 ΦΕ508 το ΤΗΡ ΤΙΑΚΕ ΟΕ 4ΕΝΝΕΒΑΒΗΤ. 

Μαϊζ. 1ν. 24- 25. ΊΤμακο νι. 17---19. 

Τ. πολὺ πλῆθος. Όὔβαινο {]ιθ πὶᾷᾳ ατθΒ ἴχοπι πνΠΙοἩ 1ο τητ]ή- 
ἰαάθ.πετο πο ραὐμετεὰ {οσείμες; ἴ]θ τορίοη (1) οἳ Έστα απᾶ Βϊάσπ 
απᾶά ἄα]]6ς 1π {πο ποτύ] οἳ Ῥα]ερίπε; (2) οἳ ;πᾶσα απά 1αταβα]ατη 1Π 
{Πε οεπίαθ, (9) οἳ Ῥετῶα, “«Ῥεγοπᾶ {Πο «οτάαηπ ” οπ ἴπε εαδί, (4) οἳ 
Ἱάαπασα, ἵπ ἴχιοθ εκίτθιηθ βοπῦἩ. ΤΠΙ5 15 {πο οπ]γ Ῥ]ασε πηετε Ἱάππισα, 
ἴπο οοαπίγ οοσαρ]εᾷ ΡΥ {πο ἄεξοεπᾶάαπίς οἱ Έαα, 15 πιοπὔϊοπαᾶ 1π [ο 
Ν. Ἔ. Τη ἴμο Ο. ΤΈ. ἴΠθ παπῃθ 15 Γοππᾶ ἵπ Τβαϊ. χχσἰν. ὅ, 6; Ἐσε]ς, 
ΧΧΣΥ. 15, Χχχτ]. 4. 

9. πλοιάριον, ἆ δπιαῖῖ »Πῖρ (/:α Π{ί]ο Ῥοαί,” Ἠεν. Ὑαχ.). Τ16 119 ο 



ΠΠ. 19.] ΝΟΤΑΡΑ. 7ι 
{Ίιθ 8θΑ, ἵπ 1ο ϱΠῖρ π]Ἡῖο] γαβ ΠΟΥ ἨΙβ ομ]ε[ ρίασθ οἱ Ἱπβίτιοίίοη ἴπ 
οβρροβίδίοΏ {ο ἴ]ο 5Υπαροραθ, Ἠεπορ[οτίἩ Ἠαᾶ 158 οοπηπαθησειπεηῦ, 

10. µάστιγας. µάστιξ, (1) Παρεϊζωπι, εοιίσα, τυ]ιζρ οἳ 5ζοιγᾷ6, ἵπ 
πι]ϊο] 5οπηςο 16 16 τιδθᾷ ἵπ Ῥτου. χχγΙ. ὃ; Λος κχῖι. 24: Ἠεῦ. κι. 96: 
(4) α ρίαφιε οἳ ἀῑεεαδε ἰογίιιπίπᾳ ἴ]ιε Όοᾶψ; Οοπιρ. Ματ ν. 29, 94; 
Τμι]κο γΙ. 91. Ἠοπι. Πἱ, κιτ. 819, ᾽Αλλὰ Διὸς µάστιγι κακῃ ἐδάμημεν 
"Αχαιοί. 

11. ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν. Τ1ἱ9 {οτοθ οἱ ἐῑπο Ἱπιρετίεοί Ἠοτο 18 Υ6ΥΥ 
αἰτί]άπα, ἁπᾶ ἴ]ιο ιπείεα δρίγἰί, ιο]επδοευσγ Πιο ὑὈειεῖά Ηίῖπι, }εῖῖ 
ἴοιυπι Ὀ6]ογο Ηίπι απἆ ογἰειῖ οιέ δα ἵπρ (Ώου. Ὑεχβ.). 

ὅταν πε] Ιπιροσξ, Τηά1ο, 8, 18ΐἱ9 απο {ος πο ο]αβεῖοδ] ὅτε ΟΥ ὁπόταν 

φίε]ι ἐλο βαρ/αποῦνθ. ΟΡ. ἄεπ. ααχν. 9; Ἐχοᾶ. αν. 11: 1 ΒαΤΗ. αυ. 

84. ὅταν ἵρ Ιοαπᾶ πψ]θ]ι ο Ῥτορβεπίό Τηά1ο. Μαχ]ς χὶ. 26, απᾶ νηζῃ ῦλο 

Αονὶςί Ίη Ματ]ςχί.19. Τη πιοᾷσγη ἄχοεῖς 18 19 ἔτοο]γ αδεᾶ γὶῦῃ 61ο Τηά1ο. 

ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Τη ἴ]μο βγηασοραθ οἱ Οαπρεγπαππι {16Υγ Ἠαᾶ οα]]εᾷ 
Ἠϊπι “πο Ἠο]ιγ Οπο οἳ ἀοᾶ” (Ματίς 1, 24), ἴππαγ πο Βοκπον]εάρε 
Ἠ]πι ας ““ἴπο Βοη οἳ ἀοᾷ ”” (οοπιρ. Τιακο ἵν, 41). 

19. ἵνα μὴ φανερόν. “Ἠθο ἔεπιρπβ εταῦ; ηθο 1, ΏγΡΟΟΠΘΡ,᾽ Βοηρε]. 

19-19. Τηπ ΟλτπΙνα ΟΕ ΤΗΕ ΤψΜΕΙΝΕ ΑΡΟΡΤΙΙΠΒ. 

Μαιῦ. κ. 9---4. Τιακο τι. 12---16. 

13. καὶ ἀναβαίνε. Ίο Ἠανο πού τοιοῃοᾶ αΏ Ἱπιροτίαηί ἑαγηῖηρ- 
Ροϊπέ ἵπ {Πο οβΡε] ἨΙβίονΥ. (1) ΤΠο ἔαπιθ οἱ {119 Βανίοιχ παά βρτεαά 
αὈτοαά 1Π 6ΥεΥΥ ἀῑτεοίίοη ἐΠτοιρ]ποιπῦ {πο Ἰαπᾶ, απᾶ μα οπττεπί οἳ 
Ῥορα]αχ {εε]ηρ παᾶ 5εῦ βἰτοπσ]σ ἵη Η1β {ατοιτ. ἘῬτπή (1) πο απϊπιοςΙῦγ 
οἳ ἴπο τα]]ησ Ροπθτβ Παά ἀεερεπαᾶ ἵπ ΙπίθηβΙΩΥ αἰ]κο ἵπ αᾷσα απᾶ 
α1116Θ, απᾶ απ αοὐϊνο οοτγθβροπάθεηποθ Ναβ ροῖπσ ο, Ῥείπθεη {πο 
Βοτίρθβ απά Ἐ]ατίβεθβ ἵπ ῬοῦἩ ἀῑβίτιοιϐ τοβρεοίῖηπρ Ηίπι. Μεαπψη]]α 
(11) Ἡοε Ἠπηρε]{ αᾶ βεεπιοᾷ {ο βἰαπᾶ αἰπιοβῦ 8οΏθ. Α. [ον Ἱπάθεᾶ Παᾶ 
ραΐ]λετθᾷ τοαπᾷ Ἠίπι α5 Ἠ[β ἀἱδεῖρΙ6Β, Ῥαΐ 5 γεί {αγ αῑά πο ρτεδεπῦ 
{μο αρρθαταπσθ οἳ α τθρα]αχ απᾶ ογραηΙσεᾷ Ροᾶγ, ποτ Παςᾶ ΓΠ6Υ τεοεϊνεᾶ 
8 ἀ1βί]ποῦ οοπηπηϊβείοπ {ο ἀϊββεπη]παίθ Η15 ἀοοῦτίπθβ. Βπο] α Ροᾶγ παβ 
ΠΟΥ ἴο Ὦο [ογπηθᾶ. Βπο] 8, ΟΟΥΩΤΙΒΡΙΟἨ γα 8 ΠΟΊΥ ο 6 σἵγεη. Αοοοτᾶ- 
ΊπρβΙγ Ἠο τεβτεᾶ {ο ἴΠο ὄρος, ἴῆθ πιοαηίαΙη-ταηροθ ποδύ οἳ ἴπθ Τιακα, 
βπᾶ βρεπῦ ἴ]ο γγοῖθ π]ρΗῦ {π Ῥταγες {ο ἄοα (Τμα]κο νῖ, 19). ΈΤΠο βσεπθ 
οἳ Ἠ1β τεϊτεπιαηῦ απᾶ Ιοπα]γ νὶσι] ντας ἵπ αἲ] ΡρτοβαβΙΠίγ (Πιο βἴπσα]ατ 
οἰογαῦίοη Πού ΚΠΟΨΗ 88 πο Κατῦῆν Ἠαίίῖη, οΥ “ Ἠοτης οἳ Πα η, ἴπο 
οπ]γ οοπβρίσαοα5 111] οἩ ο Υεβίετη βἷᾷθ οἱ {πο Τια]κε, απᾶ ὁ ἰηπρα]ατ]γ 
εἀαρίθεά Ὦγ 105 οοπ/{οτπιαδίοη ῬοῦἩ ο Τοπ α Ῥίασρ ἐοτ βΠοτί τεβιτε- 
χηθηῦ, απᾶ α ταπᾷοσνοιβ [ουν ραζμοετῖης πια] ὐπάθβ.. Τπεη αἲ ἆαπη οἳ 
ἴπο {ο]]οπίτπς ἆαγ (Ίμακο τί, 19), 

προσκαλεῖται, Ἡε οαἰ[εί]ι ιὐπίο Ἠίπι, ΤἨθ νετρ ἵηπ {πο Ν. Τ. α8 ἵη 
ΤΙΚΧ. 18 πβθᾷ οπΙγ ἵη πο πα]ᾶᾶ]θ, {ο σα]ῖ ἰο οπιεδεἰ{[. 1 οοἑατβ εἰα 
πας ἵπ Β0 Μαἴί]ανγ, ης 41Π16Β ἵπ Βύ Ματς, ἴοαχ πιθα ἵπ Βύ Τα, 
Ῥαἡ 19 ποῦ Τουπᾶ ἵπ δὐ φομπς ἀοβρε]. 1ο Τιοτᾶ 5ε]οσίεᾷ λα ΑΡοβί]εβ 
Ττοπα απιοησςύ {Ἴποβα Ίο Ἠαᾶ σταάπα]]γ σαζπεταᾶ τοιπά ἨΠίτη, 



72 ο ΜΑΚ. ΠΠ. 14--- 

14. ἐποίησεν. Ἡε ογᾶαϊπεᾶ οἵ αρροϊπἰεᾶ, ΤΠ ἴπῖβ 8εΠΡο οἳ ποιεῖν 
6ΟΠΗΡ. Ἠεῦ. 1. 2, τώ ποιήσαντι ἀυτὸν. Ἡ1ίλετίο ἴΠεγ Ἰαᾶ Ῥεεη Ἠ[ς 
ΣτΙεηᾶβ απᾶ ἀἱδοῖρίθς ἵπ α πετ ΒΕΠΡΘ, ΠΟΠ Ἠο {οπηβ]]γ οα]]οᾷ παπι, 
απᾶ Ἰοϊηεά {παπα ἵπ α απῖτεᾶ Ῥαπᾶ, ἐ]ιαῖ (1) ἴπαγ “ππϊσΏύ Ῥο πι Ἠ πα 
(οοπαρ. Αοΐς]. 21), (11) ἴπαῦ Ἠο ταϊρηί “«βοπᾶ παπι [οτῦ]ῃ ” 8 Πετα]ᾶς ἴο 
ῬτεβοἩ, απᾶ (11) μαί {πεγ “παϊρΏί Ώατο Ῥοπει {ο ομδῦ οι ἀεπιοης, 
{οχ Πο νοτχᾶβ ο Ἰιοαῖ εἴσ]πεβδεν ᾿) 81θ οπαμθθᾷ ἵπ ΒΟΠ1Θ οἱ ἴπο Ῥοςύ 
ΜΡΡΒ, 

δώδεκα. (1) Τ]ιο πιωπιθεχ οἱ ἰ]ε Αροείῖο. ΤἩοθ πππιρες βε]εοίεᾶ, 
ΒΏΡΥΕΤΙΗΡ {ο ἴπο πειτε 6οἨ5 οἱ ᾖαοοῦ, πας ϱπια]] Ιπᾶᾷθεᾶ α5 οοπιρατεά 
νη{Ώ πο Ἠππᾶτεᾶς π]ο οηπτο]]εᾶά {Πετηρε]τες ας ἀἱδοῖρίιες οἵ α Ἠ1Ιε] ος 
Ά απηα]1θ], απ {λεῖτ Ῥοβῖοη ἴω [ο ττας Ἠαππαρ]θ απᾶ οὔβοπτο, Ῥαἱ “έλα 
τυεα]ε ἐ]ιῖπιᾳ5 ο) έ]ιο ιυογῖᾶ 1υσγε {ο σοιοιιᾶ ἐ]ιο ἐ]ιῖγιςς ιυ]ιῖο]ι αγα πες] 
ο ο. Ἱ, 27), απᾶ ιοβο Τππε]νε ντο {ο Ὦθ {πο Έπεῖτο Ε]αχβ οἳ {ια 
ΟπατοἩ. 

(4) Τ]ιεϊγ εαϊ]ίπιᾳ απιᾷ ἰγαϊπίπα. 0ἩΏβεστο {μαῦ {με οα]] Πρ απᾶ ὑγαϊηῖης 
οξ {1ο Έππε]το γ/αβ 8 πιοβῦ ἱππροτίαηί ρατί οἳ οἩσ ΤιογάἩ ταϊπϊςθετία] πγοτ]ς. 
(α) Ἱπαταθ8α{ε]γ α[θει ΗΒ Ῥαρίίβδπα απᾶ Τοπιρίαδίοη Ἡο Ῥεραη {ο ϱγθ- 
Ρ81Θ ΒΟΠ16 ο ἔμθτη Γοχ ὑΠεῖτ Σαίπτο γοσα{ῖοη (1οἨπ 1, 96---51): (0) {ο ἐΠεῖτ 
(χβΙηῖης ἩἨο ἀθτοίεᾶ {πο στεαῦετ ρατί οἱ Ἠ]β ἠππο απᾶ βἰτεπσί]; (6) αἴνον 
Ἠ1β ταεβυττθοίοη Ἡε οοπ{ιπαθᾶ {οτ Μοτῦγ ἄαγε ἨΙ5 Ῥογβοπα] αβοτίς {ος 
ἐΠεῖχ Ιπιρχογεπηεη{, απᾶ (4) αἲ Ιαβῦ Ἠο Ῥθβίοπεά προη {]θπι Ἠ1β Ρτο- 
πη]ςθᾶ ρ1{{ οἳ {πο Ἠο]γ ἀποςί, 

(1) ΤΠεϊγ ἐῖο. πο πΒπηθ 8ἱβο νἩΙοὮ Ἠε σαγο {ο {παπι ἄθβειτεβ 
πἰζοηθίοηπ. Ἠο παπιθᾶᾷ {]θπι ᾿Αποστόλους (Τμα]κο γΙ. 19). ᾿Απόστολος 
ΙΊΘΩΗΒ (1) 45 4η αἀ]εοίίτε, ἀερραίο]ισᾷ ος δοπιέ Γογίῇι, (1) αβ α βαυβίαπίϊνε, 
ΤΠΟΥΘ {Παπ ἄγγελος, ποῦ ΟΠΙΥ ἴ]θ ΠΊΘΒΒΕἨΡΕΣ, Ὀαΐ πο ἀε]εραίο οἳ ἴπε 
Ῥ6ΥΒΟἨΠ ΨἨο βοηᾶς Ἠϊπῃ. 

(α) Τη εἰαβεῖοα] ἄπθε]κ ἴπο ποτᾶ ππαβ α]πιοβί οπη{ϊτεΙγ τοβἰγϊοοᾶ {ἴο 
ἄοποίθ α “' παντα] εχρεάΙΠοπ,” α  ᾖοοῦ ἀεεραίσ]λθᾶ οη Γοτεῖση βογνίσθ,᾽ 
απά 1η ἴμο Αίῑῑο ἀἰα]εοῦ ΠΙβ β6ηΒθ Β66ΠΙ5 ἴο Ἠανο οτε] βαρογβεᾷεᾶ 
6ΥΘΥΥ οί μου. 

(0) Τη ἴῑο Βερίπασϊιπί ἴ]ιο πιογᾶ οοσιτς οΠΙΥ οποθ, σίπ. ἵπ 1 ΚίπρβΒ 
χῖν. 6, 1η {πε Β6ΠΒΘ Οἱ “'α ΠΊΘΒΒΕΏΡΕΥ,᾽ «6οπθ Ίο Ἠ85 α ΟΟΠΠΙΙΡΕΙΟΠ 
ἔτοπα ο,” πηθτο ΑΡΙ]α] {πο ῬτορΠεί Β4Υ5 {ο ἴμο πῖ[ε οἱ πατοβοατα ἐγώ 
εἰμι ἀπόστολος πρὸς σὲ σκληρός (1 ΚΙπρΒ χὶν. ϐ). 

(ο ΑΝ {λα Ιαΐ6τ ἆοπνβ ἴπο π'οτᾶ πγαβ 1Π ΟΟΠΙΙΠΟἨ δε, απᾶ πας {θ 
Μ1]ο οἱ {ποβο πο ποτο ἀεξεραίο]οᾶ ἔτοπι {πο πιοίύποτ οἱ ςγ Ὦγ ἴπο τα]οτς 
οἳ ἰποθ τ80θ ΟΏ αΏΥ {οταῖση ΠΙΙΒΙΟΠ, δβρεοία]]γ 6ο οο]]εσίβίοη οἳ πε ἰτι- 
Ῥπίς ΓοΥ ἴπο Τεπαρ]ο Βοτνίσθ, πΏ]]θ “' αξίετ {πε ἀθβἰτασῦῖοη οἳ Σ6γΠβ8]θπα 
Ῥ6ΙΒΟΠ5 Ῥεατῖης {1ο {1ΐ]6 οἳ ΄ Αροβί]α5᾽ {ογπιθᾶ α. βοτί οἳ οοπποῖ] αροτῦ 
ιο ὀοπί5ῃ ῬραπίατοἩ, αβεϊδπρ Ἠϊτα ἵπ Ἠ]β ἀο]ρεταίίοΏς αὖ Ἠοππθ, απᾶ 
οκοοα{ῖπσ Ἠϊ5 ογᾶετς αἈτοκβᾶ. 

(ἆ) Τπαβ πΊεη Ἠο επιρ]ογεᾶ 16 {ο ἄθεῖσηβίο Ἠία ἱπιπιρᾶϊαίο απᾶ 
πιοβῦ Γαγοατεᾷ ἄἱβοῖρί6ς, “΄ οι Τιοτᾷ πας πού Ππίτοᾶποῖηςσ α που ἴθγπα, 
Ῥαΐς αἀορίῖτσ οπθ πΠΙοἩ ἔγοπα 1ΐ5 οπττοηῦ πδασα ποπ]ᾶ βασσεξί {ο Ἠϊ5 
Ἠθατθις {Πο 1άθα οἳ α Ἠϊση]γ τεβροηβῖρ]ο πηϊρβίοη,””.Ιπ Ἠοῦ. 11. 1 Ηο 
ἨΗΙπαβε]{[ 15 βἰγ]εᾷ τὸν ἀἁπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν ; 
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απᾶ ἵη 4οἩπ αν]. 18 Ἠο βαγΒ, “ΛΑ ἴποα Ἠαςύ βοη{ Τηθ (ἀπέστειλας) Ιπΐο 
Ώιο πτοτ]ᾶ, εΥεη 5ο Τ 45ο βεη{ (ἀπέστειλα) {πεπι Ιπίο {11ο πγοτ]ᾶ.'. Β6α 
ἴπο ἙΒ)ρ οἳ Ῥατπαπι)ς ϱοπιπιεπίατη οπι ἴ]θ ΠἨγρίείῖε ἰο ἴ]ε ἄαἰαίίαπε, 
Ρ. 94. 
ν) Τίς οἱ ἴ]ιο ΑΠροδίϊο. Ὑθ Ἠατο ἵηπ {πο Νοπ Τεραπιθπύ Γοιγ 

Ηβές οἳ {1ο Αροξί]ε”: (α) Μαΐΐ. κ. 2: (0) Ματ] ΠΠ. 16: (ο) Ίακο γι. 14: 
(4) Λος 1. 195. Το Ροβθίοη οἳ ΒοΠ1θ οἱ {πθ παΊΠΘΒ τατίθς 1η {πο Ηςίς, 
Ῥαῦ 1π α]] ἔοατ ἐῃπο Ἰοαάσςτς οἱ ἐ]ο ἐ]ωθε 6γοιρς 81θ ἴπθ Β81πΠθ, Ἐδίεχ, 
ῬΠΙΠρ, απᾶ ὀαπιθ6β, ἴπθ 5οηπ οἳ ΑΙρῃΘάΒ, πΠΙ]ο ἵπ α]] ἴοατ πάαβ 
Ἰβοαβτ]οῦ 15 Ῥ]ασαά ᾿Ἰαβῦ. Αοοοτάϊηςρ {ο Βύ Ματς ομία]οραθ {αγ πιαΥ 
Ῥθ ατταηρεᾶ 1π {ητεο ϱΤΟΊΙΡΕ: 

(4) 1 Ρεΐετ. (1) 6 ΡΗΜΙΗΡ. (11). 9 ἆαππορ ἴπο Τι6β8, 
9 181ηΘΒ. 6 Ῥατίπο]οπιοθυ. 10 Τπαᾶᾶκαβ. 
ὃ ζοπη. τ Μαιμενν. 11 Βπποπ {πο ΟαπαπΙΐθ, 
4 Απάτεπι, 8 Τήοπι88. 12 ζαᾶας 15οατ]οῦ, 

(α) ἄτοιρ Ἱ. 

16. () Πέτρον. ΤἨθ παπιο οἳ Βγπιθοη (Αοίς χτ. 14) οἵ ΒΙΠΙΟΠ, 8 
«Ἠθαχοετ,” ἐς βοη οἳ ᾖοπας (7ομ 1. 49, πχὶ. 16), πΠοπι οἳχ Τιοτᾶ βἩτ- 
ηπβΙηθᾷ Ῥοΐοτ ο; Ο6ΡρβαΒ, ιο Ἠοσ]ε-πιαπ, βαπᾶς Ἠτεῦ ἵηῃ α1] ἴ]ιο ἴοατ βία. 
Ἠο πναβ Ῥτοισῆί αρ 1π Ἠῖς {αμα οοοπρα[ίοη, 8 8 ἨβΗΘΙΠΙΔΏ ΟἨΠ ἴ]θ 
ἄα1]θαπ Ία]α, απᾶ γε οτἰσίπα]]γ αἲ Ῥεϊηβδαϊᾶάα, απᾶ α[θογπατᾶς ἴη 
α. Ἡοιβθ αἲ Οαρεγπαππη (Ματ]ς 1. 21, 29). Ἠις οατ]αςί οα]] οαπηθ 6ο Ἠϊται 
{μτοαρ]Ώ Ἠϊς Ῥτοί]αν Απάτανν, ΨΠο Μο]ᾶ Ἠϊπα {πο ἸΜορρίας, ἴπθ ' Αποιηιεά 
0πθ,’ Ἠαᾶ Ῥδεη Εοαπᾶ ἵπ {1ο Ῥθχβοη οἱ {6 Τιοτᾶ (ομτ Ἱ. 49). Ἠία 
βεοοπᾶ οα]] {οο] Ρ]ασθ οη ἴπο Ία]θ πθαν ΟαρετπαΆπι, πΠετθ Ἡθ απᾶ {πο 
οἴποεν {ητεο η {Πῖς ϱτοαρ πετο ΒΡΠΙηςρ. Ἡεθ 18 βρεοϊα]]γ Ρτοπιϊπεηῦ οἩἨ 
νατ]οἩ5 οοσββῖοΏς5 Ῥεΐ[οτο {Πο τεςδί οἳ {ιο Αροβί]θ5. Βοπιείίπιθς Ἡθ 6ρεα]ιΒ 
ἔπι ἐ]ιεῖγ παπε (Μαΐζ. χὶχ. 21: Ίμαἷ χα. 41); ΒοπιεΒΙπηΘΕ αΤιβΙΗΟΥΘ τ10]ι6τι 
αἲϊ αγο αζαγεδεεᾶ (Μαΐΐ. αχνι. 16: Ματς νι, 29): βοπιθπηθς ο 18 
πάτεβξεαᾶ αξ ργἰπείραϊ, 6ΥεηΏ απποηςΡ ἴμΠο Γαποπτθᾶ Τητεο Ὦγ οι Τιοτᾶ 
Ἠίπηρε]{ (Μα{{. πχτι. 40: Τπικο κκ. 91): βοπιείίταες ο ἶ5 αρρεα]εᾷ {ο 
Ὦγ οἴπετς α5 γερτεβεπέΐπῃ ἰ]ιο τοδί (Μαὐῦ. αν. 24: Αοΐς 1. 9π). Αα 
{ῃο Αβοθηςίοη Ἡς 48ΕΊΤΩΘΡ α ῬοβίΙοη οἱ βρεοία] Ῥτοπαίπεησθ (Αοἲς 1, 15, 
Ἡ, 14, 1ν. 8, ν. 29). Β6ο Αρρεηᾶϊς, Ρ. 219. 

1π. (1) "]άκωβον. «ῥαπιθς {ιο βοη οἳ ΖεῬεᾶςο απᾶ Βα]οπ1θ (Μα{. 
πχν]]. 56: Ματ]ς πτ. 40), α ηαίϊνο οἳ ἙΒοἱ]Πρβαϊᾶα, οοπΙπΙΟΠΙΥ Ί«ΠΟΠΏ 88 
ᾖαπηθς “πο ἀτεαῖ,) πο Πταδί οἳ ἴπο ΑΡροβίο]ῖο Ῥοᾶγ {ο βαῇετ πιατίγχ- 
ἄοπι, απᾶ ἴπο οηπΙγ οπθ οἱ πο Έηγε]το νηοβο ἀεα[ί 15 αοὐαα]]γ τεοοτάεά 
ἵπ πο Νεν Ταρίαππαη{. Βεθ ΑΡρεπᾶϊσ, Ρ. 919. 

(11). "Ιωάννην {πο Ῥτοίπες οἳ Ζα1165, νο ΏΘΥοΥ {η Ἠΐ5 οβρο] ϱα1]8 
Ἠπηβα]ξ Ὦγ {Π1β παπῃα, Ὀπό ΒΟΠΙΘΙΙΠΘΒ ὁ µαθητὴς ὃν ἠγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς 
(οι σα. 285, χὶκ. 26), ΡΟΠΙΕΙΙΤΙΘΡ ὁ ἄλλος μαθητής (οἨη χν{. 16, 
ΣΧ. 2, ὃ). Το Ἠϊπι οαχ Τιοτᾷ οη {πο ΟΤοβ8 οοπητη]Εθᾷ {]ιο οαγο οἳ Ἠ1β 
πηοίἩεν. ΤἨ6εθ Ῥτοίματς ππετο βαγπαχηθᾶ Ὦγ οἳχ Τιοτᾶ, αεοοτᾶ(πς ἴο 
Βί Ματ], ἙῬοανηργές, ἔτοπι {1ο Αταπηαῖίο Ἠ'πε΄-γεμεδ], 1.6. /"δοπ5 ο 
πιάσουν,” ἵπ α]]αβῖοτ ἵνα πηαΥ Ῥε]ϊονο {ο ἴπο Ώ6ιγ ἹπἰπορΙᾶ 7οα] πΠΙοἩ 
ππαχκεᾶ {Πεῖτ οματασοίεν, ΟΕ ς Γεαίπτο νο Ίνα ἴτασθς ἵπ 1μα]κ 1Σ. 
δ4: Ματ]ς 1Σ. 98, κ. 97. 
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18. (1ν.) ᾿ Ανδρέαν, α Ῥτοίπες οἳ Βὲ Ῥεΐο (Μα{. 1ν. 18), απᾶ 1ο Ἠῖπι 

α πανο οἳ Ῥεύηβαῖᾶα, απᾶ α ΕΟΥΠΙ6Υ ἀἰδοῖρ]ο οἳ {πο Ῥαρίςί (1οὓπ 1, 40). 
Ἡγ Ἠ16 πἹθαηβ Ἠ15 Ῥτοίμοετ Βίπιοπ πας Ῥτοτρ]ιί {ο ἆθβας (1οἩ 1, 41). Τη 
πο Πςίς οἱ 11ο Αροβί]ες ρίνεη Ὦγ Βὲ Μαίου απᾶ Βὲ ΤΠ] Ἡς ΑρρεασβΒ 
αοοοπά; Ῥαΐ 1π Βίέ Ματ]ς απᾶ Αοβ 1, 18, {ουτίῃ. Ίθ Ἠανε {ητορ ποβίοεΒ 
οἱ Ἠῖπα ἴπ {πο (οβρεῖβ. (1) Οπ Πιο οοσαδίοι οἳ {πο {ερᾶῖης οἳ {πο Εἶνο 
ΤΠοπβαπᾶ 16 15 ο πο Ροϊη{β οπί ἴπο ΠΕ6]6 1αά γγΙέἩ {1ιο ἄνο Ρατ]ογ 1ο8γος 
απά {ο ἔννο β568: (1) π]επ οεγίαῖη ἄτοεκς ἀθβῖγεᾶ ἴο 5εθ 7658 16 Ἱγβ 
πο {η οοπ]αποίίοη νηίἩ ΕΙΡ πο Ιπχοᾶποεᾶ ἴἼμεπα {ο ἴ]θ Τιογᾶ (ζομ 
κ. 295): (11) {οσείῃετ ψ{Ἡ Ῥεΐες, 41168, απᾶ 1οἨπ Ἡθ Ιπᾳαἰτεᾶ ρτῖνα{εΙγ 
οἳ ος Τιογᾷ τοβροσίῖπᾳ Η15 {αΐπτε οοπαῖης (Ματῖς κ, 8), 

(0) ἄτοιρ Ἡ. 

(π) Φίλιππον. ΡΗΙΗρ αξο παβ α παθίνο οἳ Ῥεί]ρβαϊᾶα απᾶ οπθ οἱ 
ο εατ]αΡύ ἀἱβαῖρΙ6βΒ (ὔοἶση Ἱ. 49). Το Ἠῖπι ἤχεί οἳ ἴλο πμοῖθ οἶτοῖο οἳ 
Πιο Αροβί]εβ Ἱπετοθ βΡοΚεηΠ {ο ΒΟΙΕΠΊΠ πγοτᾶβ ᾿Ακολούθει µοι. 1ΐ ναβΒ 
{ο Ἠϊπι ἴμθ ᾳπθβίίοη ψαβ Ῥαῦ ΄“{ο Ῥχοτο Ἠίπη,” Ιόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους 
ἵνα φάγωσιν οὗτοι; (4οππ γὶ. ὅ-- 9); ἰοσθίπεν νι Πῖς Εποπᾶ απᾶ 
{61ου {ούπηδπιαη, Βό6 Απάᾶτον, Ἡο Ὀτοπρηί ἴ]ο Ιπαπτίπςσ ἄτοθε]κς {ο ἴλο 
Βανίοας (1ο χἰὶ. 20-22): 16 πας Ἡθ πἩο βδ]κεἆ Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν 
πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν (1οῦη χίν. ϐ8). 

(ν)  Ἑαρθολομαῖον. 1.6. Βατ-Το]πιαϊ, ἴ1θ ΄! δοπ οἱ Τοϊπιαί,” απιᾶ 
ΡΤΟΡΕΡΙΥ Ι4εη{]οα] φη(Ἡ Ναίμαπαε], “'φίί ο ἀοᾶ.”. Έοτ (1) Βὲ ζ5ομπ 
ὕπ]ορ πηθηθίοηβ Ναίμαπαε], Ώδύεγ Ῥατίλμο]οπιθι (1οὗπ 1. 46, κσῖ. 9): 
(1) {μα οἶπεν Ἐναπρε]ίβίβ α]] 6ροα]ς οἳ Βατί]ο]οππθγγ, πούθγ οὗ Να{Παπαε]: 
(314) ΡΗΙΗΡρ Ενεί Ῥτοιςηί Ναμαπας] {ο ἆ6βαβ, απᾶ Ῥαγί]μοΙοπιθυγ 18 ΠΠΘΠ- 
ὥοπαᾶ Ὦγ 6ας]ι οἳ ἴμο Βγπορίίο Ἠναπρε]ςίς πηπιεδἱα{ε]γ αξξετ ΡΗΙΠΡ; 
(19) Βὲ 1ο] οοπρ]θς ΡΠΙΠΗρ νι Ναλιαπαθ] Ῥτεοίδε]γ ἴπ ἔμο βαπιθ αγ 
ὑλαί Βίπποῦ ἶ5 οοπρ]εὰ να Ἠΐ5 Ῥτοίπαυ Απάτον. ἨἩεερεοίῖπσ Ἠΐπι, αἲ 
Ἰθαςβί ππᾶσθχ {ο παΊπο Ναίμαπαθ!, πο Ίθαγπ {γοπη {1ο .οβροῖ5 Π{6{]θ πιογθ 
ὕλαη (α) Ἠῖ5 Ῥϊτίη-ρ]ασθ, Οαπα οἳ ἄα]]6ρ (1ομη χσὶ. 9): (0) Ἠϊβ αἴπαρ]ᾳ, 
ρι1]ε]εςς εΠατασίετ ({ομτ 1. 47): απᾶ (ο) ελαί Ἡθ γνας οπθ οἳ {ιο ΒΘΥΘΙ, 
{ο πποπι οασ Γιογᾷ 5Παπγαᾶ ΗΙπιδε]Ε Ὦ} {1ο Ία]κο οἳ ἀεπποεβατεί αξίοι ΗΙβ 
ταβαττεοβίοπ (1ο χχἰ. 9). 

(πι) ἩΜαθθαῖον. Μαίου, οἳ Τιενῖ, πας οα]]θᾷ, 8 πθ Ἠανο 5ΘεΠ 
4Ώοτο (Π. 14), ἴτοπη ἴ]ιο χεσθῖρί οἳ οπβδίοπα οὐ Οπρεγπαππη. Ἠο Ίγ8β ἵπ 
8 ῬοβΙίοη {ο τπατ]ς Ἠ15 οα]] Ὦγ ππα]άπσ α “στοαῦ [ομβί”” (Τακο ν. 29) ἵπ 
Ἰοποιχ οἱ Ἠϊ5 πευ Μαξίανγ, απᾶ ἵπ 15 πού 5ΡΠοτθ ηο ἀοαβρί]θβς {οιπᾶ 
Β6ΟΡ8 {ου Π15 Γοτππαχ Ἱαδῖζς οἳ εχασίΏηεΒς απᾶ οατοε[α] οὐβετναίξίοη. Ἰογθ- 
0Υ16Ι Ἡθ παδ, ἵηπ 9Π6 86Π56, ἴῃθ βοπο]αχ οἳ ἴπο Αροδίοᾗς οοπΙραἩΥ, 
ποηιαϊπ{εά α5 Ἠϊ5 Ῥτενίοις οα]]τπα τεααϊτεᾶ Ἠϊπα {ο Ῥε, πη(Ἡ ἄτοαεῖς 35 
πε]] α5 πΙ(] Αταπηαῖο, η] Ῥοπ απᾶ ΡαΡεΓ. 

(πι). Θωμάν, οσα Ἠ]5 οἴπες παππο Γἱάγπιαβ, α ἰιοῖπ (οἨπ καί. 16, 
αχΙ. 9), ηα5 Όεετ Ὦγ 5οπηθ βπΏβροδεᾶ {ο ἨαΥο Ῥθεηπ α Ὀτοίπεν οἱ 5ἱ Μαί- 
ἔπανν,. Ἠίς οἨαγαοίεν γγαβ ταατ]κεᾶ Ὁγ α ἆεερ αἰίασΏπιεηπό {ο Ἠϊ5 Μαρίαυ 
απᾶ α τοαᾶΙηθςς 6Υ6Π {ο ἀῑο σηΙθ] Ἠίπι (ήομπ χὶ, 16), Ὀπῦ αὖ ἴῃθ βαπηθ 
πιο ὮΥ α ύοπάσπογ {ο πϊβσϊνίπρ απᾶ ἀεβροπάεπογ, πΥΠΙοἩ τπαᾶθ ἨΙπη 
6υΥ6Υ τεαᾶγ {ο {α]κο ἴ]πο ἆαχ]κατ γίου οἳ {ΠΙΠσ5, απᾶ {ο ἀῑβίταξδύ οἶ]αν 
ανΙᾷεπορῬ {Παπ ἐλπαῦ οἳ βἰσ]ῃί (1οΏτι χὶτ. ὄ, ας. 25). 
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(ο) ἄτοιρ Π1, 

(1π) ᾿]άκωβον. ὅαπιθῦ πο βοη οἳ ΑἱρῃΦαβ αἵπασα Ἠεαᾶς {Πῖβ 
σγοιρ. Τα Ματ]ς σαν. 40 Ίο 18 ΒἱΥ]Ιθᾷ ᾿Ιάκωβος ὁ μικρός, '' Γ3Π1θ6β ἴ]θ 
1Η1416,” {ο ἀἱδπριαίΙδη ἨΙπαι {γοπι 141θβ {θ βοη οἳ Ζεμαᾶςο, οἶ]ος (1) 
Ῥοσμπβθ Ἡθ α8 7ο"ηροτ {μαπ ἴ]ο οἶπθι 8πΠ168, οἳ (11) Ῥεοαιςδθ, 1]κο 
Ζαοο]ιςβ, Ἡθ παβ ΒΠοτύ οἳ βἰαζττο. 

(«) Θαδδαῖον. οσαᾶας, ἴπο Ῥτοίπας, ος Ῥοββῖρ]σ α βοηπ ΟΙ ἆαΠ16β, 
ῬΙΕΠοΟΡ οἱ «εταβαίεπι (Αοίβ 1, 19), οἩ, α5 Ἡθ ἵ5 παρ] θετπιεά Ὦγ Βύ 
Ἰομπ, “1 πᾶαβ, πο Ιδοεαγίοί,” Ἠπᾶ Ὅπο οἴπεγ π8πηθΘΗ. ΒΥ Βὲ Μαίϊίμου 
Ἡθ 15 οα]]εᾶ Γιευῦσώιι, ὮΥγ Βὺυ Ματς Τ]αάάσιδ. ,ΤΠθ ἴογπιεν ποτά βαρ- 
Ροβίβ α Ῥοβεῖρ]θ ἀθτιναίίοη ἔχοτα πο Ἠεῦτιθυ 32, ἠοατί, απᾶ Ῥοϊη{β {ο 

πΒΥΠΙΙἩ απᾶ θιΥΠ6ΒΙΠΘΑΒ οἳ «εἨατασίατ, νΠι]ο ἴπθ Ιαΐθοτ Ιπᾶ1Ιοβίαος 8 
οοπηθοίῖοη πα 1Π, πΠΙοΗ ἴπ Ἰαΐο Ηερται ππεαπῦ {πο {δπια]ο Ὀτοαρῦ, 

απᾶ ΙπάΙσα{6ς, 16 Ώας ῬοεἨ ὑΠοασ]ηί, α {θπηΙη]πθ {θπᾶθγηςβς οΥ ἀαγοίθα- 
ὨΘ6βΒ. ΌποῬ ΟΠΙΥ ἄο πο Επά απ βαγίηᾳ οἳ Πῖ5 τεοοτᾶεᾶ ἵπ ἴ]ο 4οβΡαΙΒ, 
ΠΑΙΩΘΙΥ ἵπ ἆομη χὶν. 22, Κύριε, καὶ τί έγονεν ὅτι ἡμῖν µέλλεις ἐμφα- 
γίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 

(Ξἱ) Σίμωνα τὸν Καναναῖον. ΒΙπποπ, {πο ἰἐΠϊτά ἵπ {5 στοαπρ 
ποοᾶᾷαεᾶ απ αρΙἰΠεῦ {ο ἀἰδπσιΙθῃ Ἠϊπη ποια ΘΙΠΠοΟΠ Ῥεΐεγ. Τί 18 ρἴναῃ 
ἵπ (ντο ΤοΥΠΙΒ; (1) Καναναῖος ΟΥ Κανανίτης, απᾶ (1) Ζεἰοίο. Τη9 ερε]]- 
Ἰπσ οἳ ἴμθ ἴοτπιθ: π8ΠΙΘ 1π [Πο ἨἩπσ]εη Ὑεγβίοι 18 παρ]οαᾶίησ. 1Τέ 
15 ποῦ α. Ίοσα] ὕεγπι ΙπάΙσαπο ἰπαῦ Το γα α πα[ῖτο οἱ ΟπαδΗ, οἵ οἱ 
ὅαπα, Ῥαῦ 16 οοπηθοίοᾶ γίἩ ἴμο Ἠεβταν ΔΩ, {ο ὖε Ἰοῖ, ἰο ϱἴοιυ, ἴο 

ὂε Ζεαϊοις, απᾶ ἵπ 10 ἄταε]ς Γογπα 18 τεργεβεπίαά Ὦγ ζηλωτής, α ποτᾶᾷ 
ψγἩπΙο]ι Ιπάϊσαῦεβ ὑλμαί Ῥαΐοτο Ἠ]β σα]] Ἡθ Ῥο]οπσεᾶ ὕο {ο ϱοοῦ οἳ '«ἰα 
Ζαα]οῦς.”. ΤΠΙβ πας ἴπο ΠαΙΠΘ Ὦογπθ Ὦγ ἴπο {οἸ]οπ6ιβ οἱ ααάαςδ οἳ 
άαᾖ]6θ, ἴπο Ώετος αχ ρατίγ οἱ {πο ἄαγ, ὪἩο τεσατᾶαᾶ {]ιο ργεβαπςθ οἳ 
ὕπο ἨοπιαἨβ ἵπ {μθ Ἠο]γ Τιαπᾶ 85 Ίπδαβοη ασαϊπαδῦ ἴπε πια]οξίν οἳ {εἶιο- 
ΥαΏ, απᾶ ἵπ Ἰαΐῦες 7θαΥΒβ Ώεσαππθ α βοοϊεῖΥ Ί]κο ἴπο Τία]ῖαπ Οατοοπασί, 
αἰχ]]κίπσ βεοτεί]σ εἰ αἱ]ορθᾶ 'Ἠποιη]ος οἱ {πε Ταν, 

19. (κ) ᾿]ούδαν ᾿Ισκαριώθ. οιπᾶαβ, βοπιεπηθς οα]]εά «έέιο 80 
ο Φἰπιοπ” (οι νι. τ1, χα. 4, κΙΠ, 2, 26), ΠΙΟΥΘ πεποτα]]γ "« Γεεαγίοί,” 
οἱοβα5 {πο Ἠ5ί ἵη α]] ἴπο ΝατταίΙτθβ. Τὸ 18 αἰπιορί οετίαῖπ {Παῦ 16 16 α 
Ίοσα] παππθ απᾶ ἴ]πο (ἀταοῖζαᾶ {οτπα οἳ 15]-Ιζογίοίζι, α πι8 οἳ ΚογίοῦΠ 
ἵη πάρα (408. χΥ. 26). Ἠε παβ ἴἶαβ ἵπ α]] ρτοβαβΏ1{γ {πο οπ]γ οπο οἳ 
11θ πειτε, πιο 88 α πα/Ινο οἳ βοπίἩΏθγη ταίῃμετ (Παπ ποτίΠοτη Ῥα]6β- 
πο. Έοντ ἴπο Ῥτοβαβ]θ πποίνθβ {]αῦ 1εᾷ Ἠϊπι {ο Ῥασοσπιθ ἴπο ἰἱῇοΥ 
ϱοθ ποῖθ Ρε]οπ οη οπαΡ. χῖν. 10. 

20---60. ἩἨοΟΠ 6ΑΝ ΒΑΤΑν ολςτ οὖτ ΒΑΤΑΝ2 
Μαίΐ. χι. 22-. «δη. 

19. καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον, οἶίποι (1) απιᾷ ἰ]ιοι εοπιο ἴπίο α Ἰιοιιδα 
(19ου. Ύεγ5.), ο (1) απ ἰ]ιοί 6Οπιο Ίοπια (Ώθυ. Μαπ.). 

30. συνέρχεται πάλιν ὄχλος, αρρατεη{]γ αὖ Οαρογηαππα, ν]ῖοὮ αᾶ 
ΏΟΥΝΥ ΡοσοΙπθ οαχ Πιοτᾷ5 {οππροτανΥ Ποτηθ, 

ὥστε μὴ δύνασθαι, 5ο ἐ]ιαί ἴ]ιει οοιἰᾶ ποί 8ο πιιο]ι αἱ εαὲ ὑγεαᾶ. 
Αποίμει οἳ Βύ Ματ]ςς αταρ]]ο ἴοασμαβ βρι]ησίηπσ {γοπα υἰνιᾷ τοπα]ηῖ- 
ΒΡΕΠΟΘΒ οἳ {Πο Βοεπο. Ώθθ Αρρεπᾶϊσ, Ρ. 919, 



Ἰ6 ο Ι4ΛΚ. πια 
81. οἱ παρ αὐτοῦ, Ηί5 [γἱοπᾶς, 15. ἔ]ιοβε /γοπι Ἠ πι, ἔ]ιοδε Ίχοπι Ἠϊς 

Ίοπις, 1.6. ποῦ {πε Αγροβί]6ς, Όαύ Ἠ1ς τε]α{Ίνας, Ιπο]αᾶῖπς «Ἠῖς ῬτοίΏτε 
απᾶ Ἠῖαβ πιοίμογ,) πο αἲθ ποβῖοθᾶᾷ Ἠστο α5 σοῖηπρ ΜΕοτίἩ, απᾶ α. Τοπ 
ΥΘΙΒΘΒ Ιαΐ6Υ οη α5 Ἠατίπσ αττιγεᾶ αἲ ἴπο Ἠοπβο πΠθτο οἳχ Τιοτᾷ παβ 
(Ματ]ς ΠΠ. 91), οἵ {πο ρ]ασθ πηετθ {]ιθ οτοππᾶς πετο ἐΠμτοηρίης Ἠίπῃ, 

ἐξέστη. Ἠε {εξ δεείᾶε Ηἰπιεεϊ/. Οοταρ. 3 6ος. τ. 18, εἴτε γὰρ ἐξέστη- 
 Θεῷ, εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. ἜΤἨαεγ ἀεεπιεᾷ ἴπθ Ζθα] απᾶ ἄαῖ]γ 

ἀεγοίίοπ {ο ἨΙβ Ίαροατ οἱ Ίοσθ α ϱβοτί οἳ οοβίαβΥ οὐ τε]σίοας επἰλιιςῖ- 
8511, πΠΙοἩ πιαᾶς ἨίΙπα πο Ίοηςφ6ς πηββίεν οἱ ΗΙπιβε]Ε, 

90, οἱ Ὑραμματεῖς. ΤἩε Ποβί]ε Ῥρατίγ ποπ Φεγβα]θπα, ποβοεᾶ 
89ογθ, οοπβιβάηςρ οἱ Βοχίρεςδ απᾶ ἘῬματίδεἙς, 1 Ηπαετεᾷ αἲ ΟαΡρετ- 
ΠΤΙ. 

Ἑεελζεβούὺλ. ἔχει. ἘῬεεῖσερα] παβ {ἴο Πίο οἳ α Ἠεαίμεηπ ἀεἴίγ, {ο 
ΨΊΟΠΙ {πο 6ης αδογ]ρεᾷ {πο βονεταὶσηίγ οἳ {πο '' εν] αρἰπ{5..(α) 
Βοπ1θ ποπ]ᾶ «οπποοῦ πο παπηθ πα Ζεὐᾶῖ, Ἠαβιίαοη, 8ο πηα]αάπα 16 
ἴπε Τιογᾶ ο] ἴ]ιο ἀιυεϊίιᾳ (Μαΐν. κ. 26), ἵιπ Ἠ]5 οἩατασίον οἳ ««ρτίποθ 
ο {πο Ῥοποι οἳ ἴπο αγ (ΒΡΗ. Ἡ. 9), ος οἳ ἴπο Ίοποαι ποτ]ᾶ, οἱ 8 
οοοαργσῖησ 8 πιαηβίοπ 1Π ἴπο 5εγοπ{ἩΠ Ἠθανεηπς. (0) Οἴποιβ ποπ]ᾶ 
οοπηθοί 16 πα 2εὐεῖ, ἄισις, απᾶ 5ο πια]κο 1{, έλα Ἰογᾶ οἱ ἄιπι οι ἐ]ια 
ἴισιρ-]11, α. ἴεττα οἳ ἀθγ]ξίοη απηοησεί {1ο {εις {Ο0Υ ἐ]ιο Ιογᾶ ο {ᾷοῖς, 
ἴ]ιο Ῥγύπεο οἱ ΤΓαΐξε φοᾶδ,. ΤΠϊ5 Γοατία] Ῥ]ας5ρΏεπαγ πας τερεαῦεᾶᾷ πποτθ 
ἴπαη οπςθ. 966 Τα] χὶ. 15 εα. ἜΤπετεα ἶ5 αποίἸαχ Γογπι οἱ ἴμο ποτὰ 
Ῥαα]σεραῦ, 1.6. Ῥαα] πεβραβ, “ἴλο ]οτᾷ οἱ Π165,” ἴπθ ροᾶ οἳ ἴπο ρτεαίεξίῦ 
οἳ Ἐαρίογη Ῥοβ{5. 

98. πῶς δύναται σατανᾶς. Ὀεῖηρ απ Ἰγγθβιςρ]ο αγριπιεπέιπι αᾱἆ 
ιοπιΐπεπι Ἠο 5Ἠθυννς ἴπεπι {πο αΏδαταίγ οἳ βαρροβῖηρ ἴλαί Βαΐαηπ οοα]ά 
Ῥο Ἠῖ5 ΟΊΨΏ 6ΠΕΠΙΨ. 1 πεϊίπετ Κπσρᾶοπα, πον ο (Μα, χἩ. 25), ηΟΥ 
Ἠοπςδο οοτι]ά βἰαπᾶ, ν]επ αῑτιάθεᾶ ασαϊπεῖ 166], πιασ]Ὦ 1655 οοι]ά ἐ]πθ 
επιρίτο οἳ {πο Ἠνι] 0π6, 

ϱπ. εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ. 'Ο ἰσχυρὸς 5 Βαΐαπ; Ἠϊβ Ἠοιβε ος 
Ῥα]ασο 15 ἴπ1ς Τιοταου πποτ]ᾶ; πο Βἰτοηρετ {Παπ {ηο Βίτοης ἵ5 Οητςέ, 
πιο Πτεί Ῥοιπᾶ ἴμπο Ἐν] 0πο, πΠεπ Ἠο ἰππηρηεᾶ οσοι Π5 ἑεπιρία- 
61918. Οοπιρ. Τιακο χὶ, 91, 22. 

28. πάντα...τὰ ἁμαρτήματα, αἲῖ ἐ]ιεῖγ εἶπδ ε]ιαῖῖ ὂε ογᾳΐυεπ τιπίο 
ἴ]ιο 80186 ο) πιοπ, απιἀ ἐ]εί Ὀἰαδρ]επιῖο τυ]ιεγειυέ]ι-δοευεΥ 1]ιοι  5]ιαῖῖ 
ὐΙαδρ]ιοπιο. 

99. ὃς δ ἂν βλασφημήσῃ. Τ1οθ βἵπ, αραϊηδί πνἨῖο]ι ποβο ποτᾶς 
8ὖθ α. Γεγ]ρ]ο Ῥαϐ ππθτοῖ{ αἱ πατηῖης, 15 ποῖ 8ο ΠΙΠΟἨ αη ααὶ, 88 αι δίαίᾳ 
οἳ βἶῃπ, οἩη {πο ρατῦ οἳ 916, πο 1π ἀεβαπεορ οἳ ΗσΠί απᾶ Ἰπποπ]οᾶσο, ο 
φοἱ ΡιῬο»ο τε]θοῖΒ, απᾶ ποῦ οπ]γ τε]εοίς Ὀτ{ Ρεγβουσγε» ἵπ τε]εσίίηᾳ, {πα 
πατηϊίησς ο οοηβοῖθησθ, απᾶ {ο ἄχαςε οἳ {πο Ἠο]σ Βρίτϊε, πο Ὀ]πᾶθᾶ 
ΡΥ το]σίοας Ὀϊσοίτγ ταίἨοτ {απ 850196 8. ϱοοᾷ ποτ] {ο {ο Βρϊτϊς οἳ 
ἄοοᾶ Ῥτείεχβ {ο αβοτῖρε 16 {ο ἐπο ΒΡρϊτϊς οἳ ν]], απᾶ έπας 1 {αγ ραίς 
««ρ]{{6χ {οχ βθοί᾽’ απᾶ “' αποοεῖ {ον Ῥ1666χ, « ἆατκπθββ ἔοτ Ἠσ]ᾗί”” απᾶ 
ἑ«ἨΠσ]λί {ου ἀατ]κπεβς. Βπομ α βἰαίο 1 ρογβετετεά ἵπ απᾶ ποί τερεπίεᾶ 
οἳ οχο]αᾶᾷθς ἔτοπι ρατᾶοη, {ο 16 18 {ιο εἴπ ιιίο ἀθαί]ι βροκαι οἳ 1π 
1 ᾳομπ . 10. 



1ΤΠ. ὁ5.] ΝΟΤΗ, 77 

ἔνοχος ἔσται, «]ιαῖῖ ὖε σι]ί. "Ένοχος, ὁ ἐνεχόμενος, ΠΜ. οπι6 1υ]ιο ἵκ ετι- 
ἰαποφῖεᾶ ἵπ, οἨ Πιεῖᾶ Γαεὶ ὃν απι]ΐπῃ, 5ο ἴ]ιαῦ ο οαηποί 6β68Ρθ, ἴπο 
ΤιαίΙπ ἀουίποίιςε, οὐποαίιδ, οοπιρ. Ἠεῦ. 1. 156, ἔνοχοι ἦσαν δουλείας, 
ιῦ]εοί {ο ὑοπᾶαρο. Τη ο]αδεῖσα] ἀτοαε]ς 15 ἀεποίθᾶ οπθ φιζζίψ, οἵ Μἰαυῖε 
ἰο Ριωπίς]ηπιεπέ, απᾶ 1η {15 86η5ο 15 αδεᾷ 1π {ο ΤΙΧΧ. οἱ Τεν. αχ. 9, 11, 
18, 16. Τπ {πο Ν.Τ. 15 16 οοπείγασίθᾶ (1) πΠἩ α σεπ]{]νο οἳ {7ιο οὐ]σοί, 
αραϊπρί νΏῖοἩ ἴλπο ο επορ 15 οοπιπα]δίθᾶ, οοπαρ. 1 691. ΧΙ. 27, ἔνοχος 
τοῦ σώματος κ. τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου; 6885. Π. 10, πάντων 80. ἐντολῶν; 
(1) πι α σοπ]6]το οἳ {16 οτίπια, 88 Ἰθχθ, η (Ἡ πο] «ΟΠΙΡ. τῶν βιαίων, 
Ῥ]αῦ. 1,ορᾳ. αι. 914, Ἡ; ἱεροσυλίας, 2 Μαςο, κ. 6: (11) νηζ]ι α ρεπ]ῇτο 
οἳ πο Ριωπίφ]ιπιεπέ, θανάτου ἄθπΠ. Χχνι. 11; Μαίό. πχτι. 66: Ματ] χὶν. 
64: (1ν) νηζ] ο ἀαίνο οἳ ἴπο ἐγίθωπαί, πΥΙοἩ οοα]ᾶά 1πβ]οῦ {Πο Ῥραπ1α]ι- 
πηθηΐ, τῇ κρίσει, τῷ συνεδρίῳ Μα(ῦ. ν. 22: (τ) νη(Ἡ εἰς απᾶ αηἩ αοοπβα{]νο 
οἳ {1ο Ρίασε νηοτθ ἴπο ραπΙβἩπηεηῦ εποτ]ᾶ Ὦο Ῥογπθ, εἰς τὴν γέενναν τοῦ 
πυρός Μα{ί. τν. 22. 

αἰωνίου ἁμαρτήματος, ''οἳ απ εἴοτηα] βἶπ,” οἳ οπθ πηηῖο]ι 1, ση ἔ]ι 
155 οοΏΒεΠΊἹΘΏςΘΒ, οχίεπᾶ {πτοτπρ]οπί ἴπο 8Ρ6Ρ. 

91--36δ. Ἠτρ Μοτηῆξβηβ ΑΝΡ ἨΙβ ΒΠΕΤΗΕΕΝ 6ΟΜΕ το ἨΙΜ. 

Μαϊζ, χι. 40---60,. ΊΤια]κο νι. 19- 21. 

81. οἱ ἀδελφοί. Τ]αῖγ 8ΠΙΘΒ, 281168, 40565, ΒΙΠΟΠ, {πᾷαβ, ατε 
Εΐνοη Ἱι Μαξ. χΙΠ. 66 απᾶ Ματ]ς νι. 9. 

82. ἐκάθητο. ΌἨβεττο {πο ρταρ]]ο {οποῖὶ ἵπ ιο Ῥοβίατο Ἠθτο 
1ηᾷἱοα{οᾶ. 

Α τοπᾶϊπσ Ἠστο 5αρροτίεᾶ Ὦγ ΜΒΡΒ. οἳ Ἠϊσα απαἰΠοτιῦγ 15 ἀδελφαί, 
ΤΠ15 ποπ]ᾶ οχρ]αῖτπ ἴπο επιρηαίΊο αἀάϊ οι οἳ ἴπε ποτᾶ 1Π τετρο ὃδ. 

ζητοῦσίν σε. ΤἨεΥ Ἰαᾶ αἰτεαᾶγ ϱοηπθ [οτίἩ ἔτοπι {πο Ῥ]ασο πΊετο 
{16Υ α,οᾶςφ ἵπ ᾳποςί οἳ Ἠίπι, 5εο 8Ώοτο τ. 21. ἜΤπε πιοβῖνε πψΠῖοἩ ]εᾷ 
πο πιοί]εχ απᾶ ἴπο Ὀτείητοι (οοπαρ. ζο]τ νΙ]. ὃ---ὅ) {ο βΒθε]ς {ο Βρεα]ς {ο 
οἳσ Τιογᾷ οἩ 015 οεσβδΙΟΠ 165 οἩ ἴ]πε βατ/ασθ οἱ ἴλο πατγα{τθ. 'Νοθτεσ 
Ῥοΐοτθ ἵηπ Ἠϊ5 (α11]εαΏ τηΙπΙβγ Ἠαά Ἡο βὐοοᾶ 1π βποἩ ορεΏ απηίαροη- 
16η {ο {1ο Βοτῖρ6ς απἆ Ἐ]αχίβοθϐ οἳ ΟαΡογπΒΆη απᾶ ὁσταξβα]επι. Τί 
Ῥεομβτηθ ΚΠΟΠΏ {πα ἴΠεγ Ἠαᾶ {ακκεπ οοιηΕξε] νηζἩ ἴπε Γο]]οπετβ οἳ πο 
{οίτατοὮ ασαϊπςδί ἨΙς ο. Μαξ Ἠο πού σοῖηρ ἴοο Ταχ ἵῃπ {μας ἀατῖπρ 
{παπα {ο ἴμο α{{θιηοβί) Ύγας 16 ποῖ ηΘΟΘΕΒΑΥΥ {ο Ῥτοπ]ς Ίπ προη ἴμα 
ἄἰδοοπτβθ πἨ]ο] νας 5ο Ίθεη απᾶ βπρίπς 1π 156 τερτοο!βῇ”. Ῥεαπ 
Ῥ]ατηρίτο οἩ Μα[ή. χ. 48. 5 

88. τίς ἐστιν. “'οηπ αρογπῖς Μαίταπι, βοᾷ απ[εροπϊ{ Ῥαίοπι. 
Ῥεηρε]. 

84. καὶ περιβλεψάμµενος. Όπ {15 ρταρΒ/ο {οτιο] εοε Τηἰτοᾶπο[ίοη. 

3δ. οὗτος ἀδελφός. Έος α 5πΏβεαιπεπί τερεθϊοη οἳ {6 βαγίης 
ΟΠ αποῦΏθΓ οοσαβΙοη 56θ Τ1]κο ντ]. 21. 



18 ϱ’ ΛΙΑΝ. Ισ. 9 

ΟΠΑΡΤΗΗ 1γ. 

1. συνάγεται ΔΡΟΤΙΔ, πΙοἩ 18 πΠοτθ 1Ιπ {16 ΒίσΊο οἱ Βί Ματ] 
ἴματπ ἴμο συνήχθη οἳ ἴμο Ποσοϊνοᾶ. 

4. Α{ίογ τὰ πετεινὰ Ὡοορ]νοᾶ τοαᾶβ τοῦ οὐρανοῦ. Τὸ 15 αρρατοπ{]σ 
Ἰππςογίθά {ποπα πο Ῥατα]]εὶ ἵπ Βύ Τπικθ. Ἔ]ο πποτᾶς ατοθ οπθᾷ 1πΠ 
ΝΑΡΟ, 

6. καὶ ὅτε ἀνετείλεν ὁ ἥλιος ἄΡΒΟΡΤΙΔ Ιπείθαᾶ οἳ ἰἨο ἡλίου δὲ ἀνα- 
τείλαντος οἳ Ἠεσεϊναὰ τοπ ρατα]]ε] ἵπ Βί Μαίου. 

10. τὰς παραβολὰς ΔΒΟΤΙΔ Ιηδίοαᾶ οἵ τὴν παραβολὴν οἳ Ἠεο, 

11. γνώναι 15 Ιηβεγζεᾷ Ίπ Ἠοο. αἲἴοι δέδοται {γοπ1 ρβ8τα]]εἰ5 ἵπ Μαν 
απά Τακο: οτι. ΝΑΡΟΙΚΤΙΠ. 

19. Α[ογ ἀφεθῇ αὐτοῖς Ἠεο. ΙΠβοΤί5 τὰ ἁμαρτήματα: οπι. ΝΡΟΤΙ. 

186. Του ἄλλοι Ἠεοεῖνεᾶ τοβᾶβ οὗτοι ἔχοα Ῥαγα]]ε] ἵπ Βὲ Τι]: θεχύ 
ΝΡΟΙΡΤΙΔ. 

90. ἐν Ιπβίθαᾶ οἳ ἓν ὑννῖορ 15 1ο τοαᾶῖπς οἳ ΔΑΔ, απᾶ 16 αἀορθεᾶ 
Ὦγ Τδοεπεπάοτί απᾶ ΤΈτερε]]ε8. 

22. ἐὰν µή, ἴ]ιο Πατάοςί απᾶ Ῥερί ατι(]πεπ{Ιοπ{οᾶ τοβᾶίτρ. 

24. Αίοι προστεθήσεται Ἠοο. Ιηβεγίβ τοῖς ἀκούουσιν. Ο11. ΝΡΟΡΤΙΔ, 
Ἠαθίπ, Οορίϊῖς, ἄπιμιορίο, απᾶ Ατπιεπίαι Ύ6γβΙοΏΒ. 

21. βλαστᾷ ΤιΤ Έτ ναι ΒΟΙΡΤΙΔ. 

286. Ἴοο. ΕΓἴεί αὐτομάτη ΙΠβοτίβ γὰρ: οπι. ΝΑΡΟΤ,. 

πλήρης σῖτος 15 {ο τοαάΙπρ αἀορίεᾶ Ὦγ Τιασππαπη, Τήεομαπᾶοτξ, 
απᾶ Ἴτορε]]6. πλήρη σῖτον, 5αρροτίοά Ὦγ ΝΑΟΣ, 15 αἄορίεά Ὦτ 
Ὑμαρβίοοίί απᾶά ἩἨοτί. ΊἨο αεσπβαΊνο ΑΡΡΕΒΥΡ {ο Ῥε α σταπαπηκ{]σθ] 
οογγθοθῖοι ο ραΐ 16 ἵπ αρροβΙΙοη η {11ο ρτεσθάϊίηρ ασοσπβα[Ίνο, 

80. θῶμεν, ΤΗΙ8 15 {με τεαᾶῖπρ αάορίαᾶ Ὦγ ἴμε πποδί γοσοηῦ ο 1ζουβ 
η ζ]ι ΦΡΟΙΤΙΔ. Ἔοο. τεΒᾷβ παραβολῇ παραβάλωμεν. Ῥοΐ] αγε ἅπαξ λεγό- 
µενα, Ὀτιῦ ἴπο τες ἵπ {πο ἰοχί ἵ5 {ο 1655 οΏτίοις οχργθββῖοἩ, απᾶ 
15 ἨαταΙγ 1]κα]γ {ο Ἠατο Ῥθει εαυςθαίεά ἴοτ {πο οἴπετ; 16 αἱβο 
Ῥτοβοπ{β ἴμο Ἠβγεηεχ οτᾶει οἳ {Πο ποτᾷςδ, απά 15 εαρροτζεᾶ ΤὮ} ἴἶια 
χποΡῦ αποϊοη{ί {οβπποηγ. 

40. τί δειλοί ἐστε οὕτως; πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν; ΔΡΡΤΙΔ, Τοπ, 
Οορίϊῖο, απᾶ ιΠιορίο Ὑαιβίοπβ. 

1--θ. ΤηΗ5Γ ΒΑΠΑΒΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΟΝΕΕ. 

Μαϊζ. χ. 1--Β. Ίνα] τη, 4- 6. 

1. παρὰ τὴν θάλασσαν. Τ1ε βοθπετγ τοιπᾶ {ιο Τια]κο ἄοαρί]ερς 
Εασροξίθᾷ ΠΙΑΠΥ οἳ ἴπο ἀοίαῖ]ς οἳ ἴ]ο Ῥαταῦίες ποπ ἀεμγετεᾶ. (1) 
Οµ {μα εποτο πας {Πα ταξί τη] ὑιᾶε ραζλμεγεᾶ “οαί οἳ ετειγ ον 
(1μα]κο να. 4); (9) ἔποπα ἴπο βεΠΙπρ-Ῥοαῦ ἴμο 67ο οἳ πο Ώάνίπο Βρεα]οΓ 
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πγοι]ὰ τορί οἩ (α) Ρραΐσομος οἱ ππάα]αήησ οοτη-βε]άς να 1 ἐοάᾶσι 
Φαἰ]ασα ταππῖης {μτοιρῃ (Ἠθπη, 11 γοσ]η/ Φγοιπιᾶ οἳ ο Π1]]-βΙάθ Ῥτο- 
ἐγααίπρ Ἠθγθ απά {Ἴογα, ἴλπο Ίαχρο Ὀιβ]ιο οἱ ἴ]ογπ ρτονῖπρ 1Π {ιο νΘΙΥ 
πηϊ]ᾷδί οἳ ἴπο πανίπσ νηθαῦ, ἴ]ο ἄθερ Ίοαπα οἳ ἴ]ο φοοᾶ γἰσ]ι δοῖἱ νΏ]ο]α 
ἀἰςμπραΙςηθβ ἴμα γγ]ο]ο οἱ ἴπο Ῥ]αΐπ οἱ ἄεππθβαταί ἀεβορπαίπρ ο1οβθ 
{ο 1ο νγαὔοτ’5 οᾶσο; (0) ἴῑιο τηπιβατᾶ-ίπεο, ὪΠΙο στονβ οβρεοία]1γ οἩ 
ἴπο ϱἩοτος οἱ ἴμο Τια]κα; (ο) ἴπαο ΒβΒΠΘΥΠΙΕΠ οοηπθοίθεᾶ πα πο ρτοαί 
Άβ]ογ165, πΙοἩ οποθ πηαάο πο ἴαπιο οἱ ἀεππθεβατεί, ΡΙγΙπρ απαϊἁἀδί 1{β 
πηβγνο]]οα5 β]ιοα]ς οἳ 45Η, ἴ]ιο ἄγαπ-ποί οἳ Ἰιαιζύιρ-ποί (ΜΜ. κι. 47, 
48), ἴ]ο εα»ἑἴπφ-πιεί (Μα. ἵν. 18: Ματ]ς1. 16), ἴπο ῥαᾳ-πεί απᾶ Ὀαρ]εὶ- 
πιεί (Τµα]κε ν. 4-9): (4) ἴλο ποπιαπ απᾶ οἩ]]άτοη οπιρ]ογθᾶ ἴπ Ῥίοἰῖπα 
οπῦ γοτα πο π]θαί ἴπο {α]] στθεΏ β{α]]Κ5, οπ]]οᾶ Ὦγ ἴπα Αταῦ», ζΖιωυᾶπ, 
ἴπο ἄποεῖς Ζἱραπία, ἴ]ιε Γιοϊία οἳ πο Ὑπ]ραίε, ἴπο έαγεν οἳ οαι Ύ6γ- 
βοη; (6) ἴπο οοππ{]εβς ἤοσ]κς οἳ Ῥϊτάς, ααπαίῖο {οπ]ς Ὦγ {πε ]α]κο-βΙᾶο, 
Ῥατίτίᾶρας απᾶ Ῥρίσθοηβ Ἠογνοτίηπσ ΟΥ6Υ {ιο τοὮ ῬΡ]αϊΐπ. Ἀ6θ Βί8ΠΊΙ6Υ8 
δὐιαί απ Ῥαϊεδίΐπιε, ϱρ. 425-421: Τ]ποπήβοπ)8 Γιαπᾶ απιᾷ ἴ]ιε Ἠοοί, 
Ῥ. 402: Ττιδίτανη”ϐ Ταπιᾷ ο Ιεταεῖ, Ῥ. 451. 

εἰς πλοῖον, {πίο α Όοαί, Ῥτοβαβ]Ιγ οπο υΠΙοἩ ο Ἰαᾶ ἀοβιτοά πηϊσ]ί 
Ῥο ἴπ αἰεπάαπσος προη ΗΙπῃ, 

0. ἐδίδασκεν, Ιε Ὀεβαπι ἰο ἑσας]ι ἐ]ιοπι. Έτοπι ἴ]ο αποθβίῖοη οἳ ἴμπο 
41βοῖρ]ες (Μαΐδ. χῖ. 10) 16 18 οἶθαν (λαῦ 0Π]8 πας ἴπ α ϱτθοαῦ ἄθρτοῬ α 
ΏΘΙΥ ΓοΥπι οἳ ὑθασλμίπσ 0ο ἴπΠοπι,. Ἠῖβ ἰθαοβίης Ἠαά Ῥεοπ ἀῑτοοί απᾶ 
απθασοπ]ς[ῖο {ο ἴμθ Ῥτε]αᾶ1σθς οἱ πιαἩΠΥ ΝΙΙΟΒΘ ορβροβί{Ιοη 15 Πα τοἈδοαΠ. 
Ἠο που Ρρτεβοπίς 16 {η α ΕΟΥΠΙ ΥΠΙΟἨ νγαβ αἱ οπΏσθ ΊΠΟΤΘ αὐγασίῖνθ, απᾶ 
Ί655 ορεΏ {ο αἴίας]ς. 

ἐν παραβολαῖς. παραβολὴ ἄεποῖος () α Ρραοῖπᾳ Ὀερίᾶε, (1) α 60πι- 
Ῥαγίπα, α οοπιραγίδοπ. ὮΥ ἴλο ἄτοθῖς ἐταπςδ]αίοτς οἳ {με Ο1ά Τερία- 
πηθηί 165 ππαβ επιρ]ογαᾶ {ο τορτοβεπύ ἴπο Ἠευται πιαβ]ιαῖ, ΟΟΙΗΙΠΟΠΙΥ 
χοηᾷορτθᾶ ῥγουσγῦ, οἵ δἰπιϊ[{έιιο :---- 

(4) ἴπ ἴ]ιε Οἷᾷ ΤΠεβίαπιοπἰ, παραβολὴ ἀεποίθς---- 

(α) ΑΠογὶ ργουετύὸς: 38 ἵπ 1 Βαπῃ, Χ. 19, καὶ διὰ τοῦτο ἐγενήθη 
εἰς παραβολήν; χκχῖν. 14, καθὼς λέγεται ἡ παραβολὴ ἡ ἀρχαία; 
2 ΟἨτοή. νΠ, 20, καὶ δώσω αὐτὸν εἰς παραβολήν. 

(β) ΌὈατ]ι Ῥγορ]ιοίίο ιίογαπσσδ: 5 Νατι. κκ, , καὶ ἀναλαβὼν 
τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν; Ἐλε]ς. χι. 23, τίς ὑμῖν ἡ παρα- 
βολἠἡ αὕτη ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ἰσράηλ; 

() «πίρπιαίΐίο πιασίπι: 88 ἘτοΥ. 1.6, νοήσει τε παραβολἡὴν καὶ 
σκοτεινὸν λόγον. 

(1) ΤΠ ο ἄοδρεῖε, 16 ἀεποίθς--- 
(α) Ολοτί δαψίπρο: 38 Της, 1γ. 98, πάντως ἑἐρεῖτέ µοι τὴν παραβο- 

λὴν ταύτην Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν. 
(8) « οοπυρατίδοπι τοἰἐ]οιέ α παγγαϊϊυε: 5 ΜΠ. κ. 98, ᾿Απὸ δὲ 

τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν (11εΥ ραταῦϊε). 
(Ύ) σοπιρατίδοπο τωΐΜ]ι παγγαϊίυες ο εαγέ]ῖ ἐίτιρς τοὐ(]ι Ἱιοαυοπῖη, 

5 1η {μθ Ῥαταβ]ες οἳ οἳσ Τιοτᾶ, γΙο]ι {α]κο {Ἠο {οτπι οἳ α ΠΒΙ- 
χαίινο οπιργασίης [αοῦς πακέτα] απᾶ ρτοβαβ]α 1π {Παπιβο]νος, 
ποῦ, 88 1η {1ο ΈαῇΡ]ο, {αοῦς Ιπιροββῖρ]θ απᾶ Ἱπαρτοβαῦ]θ, 



δο 7’ ΜΑΚ. ΠΥ. 2-- 

ΤοαοΠῖης ὮΥ Ῥαταῦ]ος ας Γαπαϊ]]ατ 1Ώ ο βοἨοοϊβ οἳ {πο Ἐαβθίβ, 
Ἀπά ΤΙΑΠΥ ΡοῦἩ Ῥεαπ{α] απᾶ Ιπίετοςίπρ απο {ο Ὀθ {οαπᾶ ἵπ {πο Τα]- 
πηπᾶ. Ἐπί {Πεγ πετο τεβεγνθᾶᾷ {οχ ἴ]οβο τοοδἰνίης α Ἠΐρῃηοτ ἔοτπι οἱ 
εἄποαΙοη, απᾶ ἴπ Έοσ]ας. καχν]Π, 88, πα τοαᾶ ἴλΠαῖ ἐπ ἠ]]οτς οἳ {πα 
ΒοΙ] απᾶ πο οι] γαίοτς οἳ ΒοοΚβ ατθ “' ποῦ {οαπᾶ πΊθιθ ῬαταβΙθβ 41θ 
5ροκεη.”. Οαχ Τιοτᾶ εσἰεπᾶθᾶ {ιο Ῥαταῦο]ίο {θαοΒῖηςρ {ο α]ἱ οτἆθτβ 
απᾶ α]] σταἆσβ. 

8. ᾽᾿Ακούετε. “'Μαχοις Ῥιθοῖρπο απᾶἴθαπα τετΏῖ οοπηπηεηᾶα{, στ. 24, 
25, 99, Ῥεηρε]. 

ἐξῆλθεν ὁ σπείρων. ΤΗ. {ιο 5οιυεΥ υεπὲ [οτί] {ο 8ου. ΤἨορ πΙΒἩ 
Φ/Ἠο56 ἔογπα απᾶ γγοτ]ς πετο 5ο {απηϊ]ῖαχ ἔο {πο Ῥοαξαπίς οἳ ἄα]θε η ἴ]θ 
βεεᾶ-ππο οἳ {πα γεατ. ΤἩθ εκρτθβδίοη τυεπὲ Γογίι Ἱπαρ]θς ἐλαί ἴ]πο 
ΒΟΊΥΕΥ ἄῑᾷ ποῦ 5οἵἩ ηθαχ Ἠ15 οὗη Ἠο5θ, ΟΥ ἵπ α ϱαχάεη {ρηοθᾷ οἵ πα]]θᾶ, 
Ῥαέ πεπύ Γοτί] Ιπίο ἴπο ορεη οοιΠγ. ΤΠοπιβοη)Β Γιαπᾶ απᾶ έ]ιε Βοοῇς, 
Ρ. 82. 

4. παρὰ τὴν ὁδόν, Ὁψ ἴ]ε ιοαφείᾶς, 1.6. 9η {πο Ἠατᾶ [οοῖ-ραίἩ, ος 
χο8ᾶ, Ῥαβεῖης {Πτοισ] {ο οα]]να{θᾶ ]απᾶ. 

δ. ἐπὶ τὸ πετρῶδες, οπ τοσῖη φγοιππᾶ (Βου. Ὑευβ.), οἨ, 88 16 18 6Χ- 
Ῥτεβδεᾶ ἵπ Βύ Τ]κο νΙΠ. 6, ἐπὶ τὴν πέτραν. Παῦ 16 τιεαπέ {5 πού 
891] πηϊηρ]οᾶ γη] βἴοηθβ, ἴοτ {πθη {θγθ πγοι]ᾶ Ὦο πο Ἠϊπάταπορ {ο ἴθ 
τοοῦς αἰτικίπᾳ ἀεερ]γ; Ὀαί ἴπο {Πῖπ οομίπσ οἳ πηοπ]ᾶ οοτοτῖης {ο 
Βαγίασθ οἳ α τοοῖς, νο] εἰχείο]ιεᾶ Ῥε]οι απᾶ Ῥτοβεηίθᾶ απ {πιραββαὮ]θ 
Ῥαττίεχ {ο {πο στογ{]ι οἳ {1 τοοίβ. 

6. ἀνέτειλεν. ᾿Ανατέλλω, (1) ἰταπβΙ]να]Ιγ, ἐο πια]ε ἰο αγίδθ; ΟΟΠΊΡ. 
Μα{ή. ν. 46, τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς. Οοπαρ. 
ἄεπ. 11. 18: Ἠοπι, Τί. ν. τπτ; (11) ΠπίχαπεΙβνεΙγ, {ο αγίδε; ΟΟΙΠΡ. 
Μα[ύ. ἵν. 16: Ματ]ς χτι. 9: 6απ16Β 1. 11. 

π. εἰς τὰς ἀκάνθας, 115. απιοπᾳ»έ ἐ]ιε ἴ]ιογπ5, 5ο {ατηϊ]αχ {ο πο Ἠπς- 
Ῥαπάπιαη ; ἴλο “ ΝΑΡΙς” οΓί1ο Αταῦς, πἩῖοὮ ρτον5 αραπᾶάαπ{]γ ἵπ Βντία 
απᾶ Ῥα]εδίϊπο, απᾶ οἳ ν/]οἩ {1ο Οτοση οἳ Τηοσης πας ρτοβαβΙγ ΊποΥεη. 
ΤΠαεγ πετο ποῖ τΙβΙῦ]ο αἲ ἴ]ιο πιο οἳ βοπ1πς. ΤΠαῖτ ρτοπίἩ απᾶ ἰπαῦ 
οἳ {πο ρταῖη νψοηπῦ οἩ βπηπ]ίαπθοπβ]γ. 

8. εἰς τριάκοντα. Βέ Τα] 8478 ΒΙΠΙΡΙΥ καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὺν 
ἑκατονταπλασίονα (νΙΠ. 8): Βὺ Μα(ίΠαυ, καὶ ἐδίδου καρπὀν, ὃ μὲν ἑκατόν, 
ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα (κΩΠ. 8). Βὺ Ματ]ς Ῥεσῖης ἔγοπα {πο ]οποβῦ 
χδίττΏ, απᾶ αβοεπᾶς {ο πο Ἠϊσ]εβί, 16 15 βαϊᾶ οἳ ΤΊδααο {]αί Ἰο βονγθᾶ 
απά “«ταοεϊνεᾷ ἵπ {πο βαπιο 7θ6αΣ απ Ἠαπᾶχθα-[ο]ᾶ”” (ἄεπ. αχτι. 19). 
Ἠσοτοᾶοίας {ε]]5 15 {λαί πο Παπάτοεᾶ-Γο]ᾶ παξ α 6ΟΠΙΠΠΟΠ Τ6ίπτηΏ 1η {πο 
ρ]αΐπ οἳ Βαῦβγ]οἨ, πἩ]]ε α Ἰάπᾶ οἳ γγἨπῖ{θ τπαῖπο ο ἵαπ 1η Ῥα]ερίῖπο τείατηβ 
βογοτα] Ἠππᾶτεᾶ-{ο]ᾶ, Οὔ,βεττο {ο ἴοατ Ἰπᾶς οἳ βοῖ]. ΤΠ ἴπο Πτεί {πο 
βθεᾶ ἀῑᾷ ποῦ ερτῖησ πρ αὖ αἲ]; ἵπ {πο βοοοπά 15 βρταησ αρ, Ὁπί 5ο0Ἡ 
νη(ηθτθᾶ απαΥ; Ίπ πο {ΠΙτᾶ 16 βρταηπσ πρ απᾶ σου, Ὀπό γιε]ᾶρᾶ πο 
Γταϊξς ἴη πο {οπτίἩ 15 βρταπσ πρ, τ6π, απᾶ Ῥτοισηί {οτίῃ ταις; απᾶ 
45 {πογθ 4τθ {ητθῬ οαπ56ς οἳ απ ({1]1Π6Ρ5, 5ο {Πετθ 818 ἔητερ ἄθστθθς 
οἳ ἐπαϊμα]πςςς, Ὀτὸ οπΙγ οπς ο85ο οἳ Γπ({ᾳ]ηθβδ. 66 ΑΡρρεπᾶ!σ, 
Ρ. 919, {ο {ἐΠῖ5 Ῥᾶββᾶρε, απᾶ {ο αἀαΙδοπα] ποίεβ ΟἨ ΥΕΙ56Ρ 14-.-20. 

9. ὃς ἔχει ὦτα. Τ]εςεο βο]επιΏ πγοχάς 4τε Γοιπᾶ 1π ἴμο {ηχερ 08- 
Ρα. Όαχ Τιονᾶ ἵβ τεοοχᾶεᾶ {ο Ἠ8Υθ πβεᾷ ἴἨεπι ΟΠ γε οΕ08ΒΙΟΠΒ; 



τν. 19] ΝΟΤΗΡ. 8ι 
(α) Μαϊ. κἰ. 16: (9) κ, 43: (8) Μαχῖς ἵν. 9: (4) ἵν. 98: (6) Τιακο κἰν. 
96. ΤΠαεΥ ατο ποῖ {οππᾶ ἵπ Βὐ ομπΒ ἄοβρο!, Ῥαῦ οσσἩτ εἴσΕίῦ 6ππθ Ίπ 
ἴμθ Ἑοο]ς οἳ Ἐογε]αίίομ, . 7, 11, 17, 29, ΠΠ. 6, 19, 99, κΠΠ. 9. 

10---2δ. πμ ἘΧΡΙΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ῬΑΗΑΡΙΙΠ., 

Ματῦ, χῖῃ. 10---95. ΊΤνα]κο νι. 9-18. 

10. καὶ ὅτε. Βύὺ Ματ]ς Ἠονγο απ{Ιοϊραίοβ ππαίῦ {οοῖς ρ]ασο α{ἴθγ ο 
Βανίοιν Παά ΄ βοπέ ἐ]ιο πιιίιιᾶες αιοαγ”. απᾶ ''φοπο ἴπίο ἔ]ο Ἰιοιιδο”” 
(Μαΐΐ. κ. 96). 

οἱ περὶ αὐτόν. Βὺ Μαίου βα78 ΒΙΠΙΡΙΥ οἱ µαθηταἰ. Βὺ Ματ]ς Ιπάῖ- 
63168 {πο Ῥτεβεποθ οἱ οἴπετβ Ῥοβίᾶςς. 

κατὰ µόνας. ΟΥ αβ 16 16 ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΘΕ ππΙδίθη Καταµόνας (59. χώρας), 
βοογδίπι, δοΐι. Τ1ο πονάς οσοστ (1) ἵπ Τηπο, 1, 89, τὴν μὲν οὖν γενομέ- 
νην ναυμαχίαν αὐτοὶ κατὰ µόνας ἀπεωσάμεθα Ἐορωθίους; ΑΠᾶ δΤ, ὅπως 
κατὰ µόνας ἀδικώσι, 8πᾶ 6ΟΙΠΡ. Χεη, επι. τα. Ἡ, 4: (1) ἵη ἴπο ΤΙΧΧ. 
οἳ αν 1ν. 8, Σύ, κύριε, κατὰ µόνας ἐπ᾽ ἐλπίδι κατῴκισάς µε; ἆον. 
κπ. 1. 

11. ὑμῖν, Ὁπίο γοι ἶδ ϱἴυοπ ἰ]ιο ποτ ο ἴ]ιε Ιπιφάοπι οἱ ἄοᾶ; 
γνῶναι οἳ ἴχιο Ἐιοσεῖνεᾶ Ἐᾶ. 1ἱ5 οπα{εᾷ ἵπ πο Ῥεβί ΜΡΡ. 

τὸ µυστήριον. Τηθ ποχᾷ Μυστήριον ({τ. μυεῖν, ἰο εἶοδε ἰ]ια πιοιµί]ε, {ο 
ὑπίέίαίς), (1) α τεϊφίοιι6 πι/βίεγ 11ο Πιοβε οἳ Ἠ]αιβίβ ἵπ Αίῑίοα, 1πίο 
πγπΙοὮ ΤΊΘΏ ΊΠΘΥΘ ΙΠ10ἱα06ᾶ; (11) α κεστεί, Ὀαῦ ϱεπετα]1γ οπθ αΙτθαᾶγ γο]ᾶ 
οἵ «αραΡ1θ οἱ Ῥεῖπρ {ο]ᾶ. Τητβ 1 ἵ5 αρρ]εᾶ {ο (α) {ιο ἄοερεῖ ἱἱεεί[, 38 
Ἠθγο απᾶ Ίπ Ἡοπῃι, ΧγΙ. 96, µυστηρίου...Φανερωθέντος; 1 Οον. Ἡ. 1, 7, 
καταγγέλλων τὸ µυστήριον τοῦ Θεοῦ ; ἨΡΗ. Ἱ. Ὁ, γνωρίσας ὑμῖν τὸ 
µυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ; ΟΟΠΠΡ. 8ἱ5ο 0ο]. 1. 26, 21: Ἐον. κ. Τ; 
(β) ιο υαγίοµ8 ρατί απᾶ ἰγιί] οἱ ἴια ἄοερεῖ (οοταρ. Μαϊ. 1. 11 
1μα]κε ν ΠΠ. 10): α5 (1) ἴπο οα]] οἳ πο επ] (11Η. Π1. 9); (11) πο τε]α- 
Ώου Ῥούνθει ΟἨτῖςδὲ απᾶ Ἠϊς5 ΟΠατοἩ (ΕΡΗ. τ. 92): (11) ἴ]πθ «Ἠαηρο ἴο 
Ῥο υτοπσ]{ αὖ πο τοβαττεοίίοη (1 Οοτ. αν. 61). 

τοῖς ἔξω, {ο ἔ]ιεπι ἐ]ιαί ατο ιοϊ]οιωί. ἼἩθ ακρτθβεῖοη 6 Ῥεοπ]αχ {ο 
Βήέ Ματς, Βύ ΜαίίΠον Ίαβ ἐκείνοις δέ, Όωμίέ ἰο ἴἶιοπι; Βύ. Πα] τοῖς δὲ 
λοιποῖς, ὐιμὲ {ο ἐ]ιε γεδὶ. Οοπιρ. 1 ΟοἨ. τ. 19, 15: Οο]. 1. ὅ; 1 Τή6βΒ, 
αν. 9. 

19. ἵνα βλέποντες". Βὲ Μαχ]ς αξίοι Ἠϊβ ππ8ΏποΥ ϱἱνθβ {πο ηοτᾶβ οἳ, 
Ραΐ ποῦ 35 α αποίαξίοη τοπι, 18. γΙ. 10, Αί πο ερίηπίηρ οἱ Η15 παϊπ]β- 
Υ οαχ Τιογᾶ ἀῑᾶ ποῦ ἴθασ] Ὦγ Ῥαταβίες. “' ΤΠε ΒετπιοἩ οἩ {πθ Μοιπό 
ΠΙΑΥ Ῥθ ἴαχκεοη 35 ἴ]α ἴγρο οἳ ἴπα ΄ ποτᾶς οἳ ρτασο᾽ ν]ῖο] Ἠθ βραΚκο 
ἐποί 88 ἴῃο ΒοχΐρθΒ, Βθαλίιᾶθβ, 1418, Ῥτοπαϊςθς Ἱπεχθ αθετοᾶᾷ ἀἱβδ- 
Ὠποῦ]γ, ποῦ Ιπᾷθεᾶ πΙζποιῦ βἰπηϊΙξαᾶθς, Ῥαί ση απ ίαᾶες (Παί οχ- 
Ρ]αΙπθᾶ {παπηβο]νες. Απᾶ ϱο Ἠθ οοπΙπιθᾶ {ου 5οπιθ παρ. Ῥπό Ἠῖς 
ἀϊτοοῦ {θασἩίηρ 188 πιθῦ η] ΑΟΟΥΠ, απΏο]Ιθέ, απᾶ ἨατάπΘβΒΒ. ΕΤΟΠΙ 018 
Έπης {ουγγατᾶ « ραταβ]θβ’ επθεταᾶ ]αχραῖγ 1πίο Ἠ1β τεοοτᾶεᾶ {εασεβῖπᾳ, 
απᾶ Ίπετο αὖ οπσθ αἰἰταοίῖνθ απ ρεπα]. (α) Αἰγασίΐυε, 38 ''πβαπιεηίβ 
οἳ οἁποαίίοη ἔοχ {Ποβθ Ίο πθγε οἩΙ]άτθη Ιπ αρο ΟΥ οἸατασίεχ, απᾶά 
οβργῖης ἵπ α. βἰγ]]κίηρ ἔογτα ΠΩΙΟἩ {ΟΥ ἴμο ΠΊΘΙΠΟΥΥ {ο ταζαῖπ, απᾶ {οΥ ἴ]πο 
ἀοσοῖ]ο απᾶ ἐππ[]ι-]ουίπρ {ο Ίθαγα; (ὐ) Ροπαῖ, 88 ἑορῖπρ {πο ἀἱβροβίβοῃ 

. Ἱ .219. ντε Ῥορ ΑΡρρειαϊσ, ϱ. 219. Ε 
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οἳ ἴποβο πο Πείοπαᾶ {ο επι; πη(Πᾶτα πρ {ιο Ἡρ]ιί ἔτοπι ϱπο] 35 
Ἰοτεᾶ ἄαχ]κποβς απᾶ πετο πα] Ῥ1Πᾶ, απᾶ Ῥτοίθοίίηρ {πο ππίἩ ἔτοπα 
ἴμο πἹοσκενγ οἳ {πο βοοβες; Βπᾶΐπρ οτί πο Β6 Ἡθαγετς, απᾶ ]οαᾶΐηρ 
ἴπεπα, Ῥτ{ ἔοπι ΟΠΊΥ, ΟΠ {ο ἄθερει Κποπ]εᾶσο. Βεθ Ατίϊσ]ο οἩ Ῥαγαδίες 
1η ΘπηΙ(μ)ς Βἰοῖε Ρίου. 

βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν. ΤΠΗϊ5 οοιτεεροπᾶς νη(Ἡ Τπα]κο νΙ. 10, Βὲ 
Μα{ίμειν Ἠαβ ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσω... “' Τηθ πα] ρατίῖο]ο ἵνα 
ἀθποῦθβ Ιπ{θηίῖοη ΟΥ αἴτῃ. Ἐπέ 1Π τερατᾶᾷ {ο ἄοᾶ ἄθα[τρ, αἲ] τοβα]{β 
816 ἐπίεπᾶεα τεβη]{ς, απᾶ {πο πβπα] ἀῑδίιποίίοι Ῥοΐπθειυ οοηβεοτ{ῖτθ 
αηπᾶ Άπια] οἶβαδες ἶ5 Ἰοδί. Τ1ε τερςα]έ οἳ ἐεασλίης Ὦγ ραταδ]θς τας ἐπλαί 
ἴῃθ οατε]εςβ απᾶ ΙπᾶΙΗογοπί ἀῑᾶ ποῖ απᾶοτρίαπᾶ, 15 σας ἴ]ο Ιπίοη{ίοτ 
οἳ ἀοᾶ; ἵπ οίμεχ ποτᾶς 16 15 α ερϊτΙέπα] Ίαπ ἐλαῦ ἴΠοςδθ οἩΙγ πο Ἠατθ 
πίστις 5Πα]] Ίθανη..  Οαστ ο Βδΐί Μαΐῦ. χΠΗΙ. 18. 

µήποτε, [εί ]ιαρῖη ἴ]ιοι! »]ιοι]ᾶ ἔγπι αραΐπ, απᾶ {ὲ ε]α]ὶ ο [ογσίνεπ 
ἔλεπι (εν. Ὑ6χβ.), Έοτ ἴλμο {ταηβΙίγθ προ οἱ ἐπιστρέφειν 6ΟΙΗΡ. 688. 
ν. 19, καὶ ἐπιστρέψῃ τι αὐτόν; [ον ἴπο Ιπίχαηβῖμνο Μαϊζ. κ, 15: 
Τμα]κο χτ], 4: Δοῖςρ 11, 19, κατι. 27. 

19. οὐκ οἴδατε Έοι {πῖς Ῥαταῦ]ο αΠοτᾶεᾶ {1ο αἰππρ]οβί ἐΥρο ος 
Ραΐΐετη οἳ α Ῥαταβ]θ. '«Ῥαταβοία ἆθ Βομπίης, ΡΥΙἨ8 ας {απᾷατηεηία]15. 
Ῥεησε]. 

πάσας τὰς παραβολάς, αἲϊ ἰἶιε ραγαῦὈῖο (Ἠεν. Ὑετς.), ος αἰἲὶ ΜΗ 
ΡῬαγαῦϊεε. Βθ6 ΑρρεπᾶϊΣ, Ρ. 919. 

17. πρόσκαιροί εἶσιν, οεπᾶιγο ΓοΥ α ιο]ῖῖα, ἐεπιροταγῖ, Ὑπα]ρ.; οοπ1Ρ. 
2 ΟοἨ. 1ν. 18, τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια; 
ἨεΡ. ΧΙ. 26, πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσω. 

γενομένης θλίψεως. Της εαχ]γ ἵηπ Ἠ18 ππ]ϊείαγ οἩχ Τιοτᾷ Γοτοσθείς 
8 01πης οἳ Ῥεγβδσπ{ίοἩ, 

θλίψεως, {ΤοΠη θλίβω ἀθποῖθς (1) ῥΥεβΡιΙγε, ἐ]ναῦ πἨϊοἩ Ῥχθββος ἩροἩ 
οἳ Ῥητᾶεπςβ έλα βρΙσῃ, ἴποη (11) ιο ἀῑδίγερε ατίδίης Πετείτοτη. ια. 
ἐγδι]αξῖο, ἔτοπα ἐγεδιιζιιπη, ἐ]ιε ἐΤιγοξ]ιίπιϱ-γοῖῖεν. 

18. καὶ ἄλλοι, αι οί]εγ ατα ἴ]ιει ἐ]ιαί αγε 5010 απιοπᾷ έ]ιε έ]ιογη», 
ἴλεξο ατε ἴ]ιει ἐ]ιαί Ίιαυε Ἰιεαγᾶ ἰ]ιο ιυογᾶ. Βεθ ΔΑρρεπᾶϊσ, Ρ. 219. 

19. µέριμναι, ΠΟΙΘ {Παη 68168; ἀῑείγτασίϊπα απαἰεἰίον, πΏῖοἩ, 48 
16 πετθ, σέ α πιαπι ἴπι 5ιΠΙᾷΕΥ (µερίζω, µερίζοµαι). Όοταρ. Ὑἱχᾳ. 4εΠ. 
1γ. 285: 

“εΔίᾳαπο αΠΙΠΙΠΠΙ ΠπΠΟ Ἠπο ΟΘΙΘΥΕΠ1, Ὠππο ἁῑνιάϊτί 1πο, 
Τη Ῥαχίεβαιθ ταρῖῦ ταχία5, Ῥεταπθ οπιπία τετβαί.”) 

Τογ. 4πᾶγ. 1. ὅ, 95: 

“Του πιο ἱπιρεάϊαπό οἳγς, απ ΠΙΘΙΤΩ απΙπππτα ἄἴνογβο ὑταμπηῇ, 

Τ]ιο ππογᾶ ο0οπΥΡΒ ἵηπ {πο Βγπορ[βῖς, Ῥαῇ ποῦ ἵπ Βί ἆοἨπ 6οβρο]: 
ἵ6 16 9π66 αδεᾷ Ὁγ δὲ Ῥαπ], 2 Οον. κ. 28: οποθ Ὦγ Βέ Ῥαΐον, 1 Ῥοῦ. 
τ. Τ 

αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι. Έοχ 015, ρεοα]αχ {ο Βὲ Ματ], Βὲ Τια]κο 
τηῖ, 14 Ώῃς ἡδονῶν τοῦ βίου. ἈὮ66 Αρρεπᾶϊσ, Ρ. 290. 
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συμπνίγουσιν. ΑΙ {ο ἔχοο ΒΥπορῦίο ἄοβρε]ς π5ο ὑλῖς πογᾶ Ίθγο. 

Έ οι αποίηθχ β6ηΠΡο9 5οθ Τι1]{ο γι. 42, οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 

90. καὶ ἐκεῖνοι, ἁπιᾶ ἰ]οβο αγε ἴ]ισι ἐ]ιαὶ 1υεγε 5οιύτι 1ὐροπι ἔ]ιε φοοᾶ 
στοιιᾶ. Βθο Αρροηπᾶϊσ, Ρ. 290, 

ἐν τριάκοντα. ἐν ποῦ ἕν, ἐγίι-Γοἰῶ, απιᾷ εἰωίηῃ-Γοῖᾶ, απιά α Πιάγοᾶ- 
}οἱᾶ. Βεο ΑρρεπᾶϊΣ, Ρ. 220. 

21. µήτι ὁ λύχνος, {8 ἴ]ιο ἴαπιρ Ὀγοιιφ]ι το ὃς γιιΐ πάση ἴ]ιε Ότιβ]ιοῖ ῇ 
μὴ 8ατδὶγ 16 6 ποῦῖ 1ο αχίο]ο Ἡοτο απᾶ ΜΗ {1 πο πεχί ἨΟΙΠΒ 
Ῥοϊπίβ {ο {πο Αἰπιρίο απᾶ Ππάιδροηραβ]ο Γατηϊατο 1η 6Υ6ΙΥ {θυίβῃ 
Ποιβο]ο]ά. ΤΤἨο οΙπαΥΥγ ]απ1ρ 1π πβο ὮΥ {Πε Ῥοους πας απ δατίΠε- 
Ψ/81Θ Ι8Π1Ρ ἵπ ἐπθ ϱΏαρο οἳ α ΕπιαΙ] Ῥ]αΐο ΟΥ Ρ81068Υ, ΝΙΤΗ πο εἆσε 
ὑαχπθᾶ αρ αἲ οπθ βἶάθ ο Ἰο]ᾶ ἴ]θ πα], απᾶ οοπίαΙπίης α 5ροοπ/{α] 
οἳ οἳ. Ἐπί πιαἩΥ Ἠεγα πιαᾶθ ο Ὦο ρεγπιαπαεη[]γ βαβρεπάθᾶ Γτοπι {ο 
πα] οἳ οθί]Ίπρ, απᾶ οὔμετβ ἴο Ὦο βεί οη /ἴα9Ι6Β, ΒΏεΙν6Β, Ὀταοκοαίβ, 
ΟΥ οἩη α α]] ρεάςβία], ο: βίαπᾶ. Τι6ΏπΠεΡΒ, Ρίδίε Τιαπᾶςδ απιᾷ Οιιδίοπι8, 
1. 192. 

τὸν µόδιον, λε ὑιι]εῖ, ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ ππεᾶβατο ζοππά 1 ΘΥΕΥΥ 
Ἰ6ψ15Η Ἠομβθ. 

τὴν λυχνίαν, οἩπ ἴ]ιο δίαπᾶ, 1.6. ἴ]ιο ἰαπιρ-είαπᾶ. ΤΗΙ6 ἵδ α. βἰαΐο- 
πηρηῦ οἳ πο οπᾶ {ον νη]οι Ἡα οοπῃάθᾶ {ο ἴἨεπα Πο τηγβί6τΥ οἳ ἴμα 
ἸΠπρσᾶοτα ἵπ ραταβΙ68. ''Ὦο πού ΒΙΡΡΟΒΘ Παῦ πα Τ πον οοπαπηῖῦ {ο 
γοα ἵπ βθοτοῦ, 1 ποα]ά Ἠαγνο οοποθα]θᾷ {ου 6ἵ6τ; ἴἩο Ησηί 15 Ιάπᾶ]οεᾶ 
9Υ Μο 1η γοι, ἴπαῦ Ὦγ γοαχ πΩΙΠΙΦ{ΥΥ 16 πιαΥ 4ἱ5Ρ6ΙΑθ ἴῃο ἄατ]«πθβς ο 
ἴῃο π]ο]ο ποτ]ᾶ.”.Ἐναρηαβ, “ΟἨτίδίις, Ἱαχκ γετα, οππα Ἠναηρε]ῖο 
νοπῖθ. ἩἘδ Ἠοπιο 1ρ8οθ ἀερεί 6856 ποι 1ΠοΙΠΒ, 5εά οαπάθ]ασταπα.” 
Ῥεηρε]. Όεε ΑΡρεπᾶῖσ, Ρ. 920. 

22. ἔλθη. '' Ὁ]ίτο,) οοπιρ. οἨπ ΠΠ. 21. «14 0 βποοεβεῖνο ἵπ Ίου 
βεροπ]ο; εὖ Πεῦ Ῥ]οπθ, απππαι Ταπκ οπωπία ΠΠαβίαρίέ,” 1 ο, 1ν. δ. 
Ῥεηρε]. 

24. ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε ΑοοοτᾶΙηρ Το {16 ππεαβατθ οἳ γοατ αΡΠ{γ 
απᾶ ἄἴ]σαπος αξ Ἠθατθις 7θ γΙ]] τεοεῖνο ΙπβδίγαοῦίοἩπ, απᾶ αοοοτᾶῖηρ ἴο 
ἴπε ππθαβιτο οἳ γοαν ἀΙσοησο ἵπ {εασμίπρ ψΙἩ γοαχ Μαρίεγ θά ἴο 
τοιχ Ἰποπ]θάρθ. Ιοσεπᾶο ἀἰξοῖπιις. 

26- 09. ΤΠς ΒΕΕΒΡ άΒΟΜΙΝά ΒΕΟΒΕΤΙΙΣ. 

96. οὕτως ἐστίν. ΤΠϊ5 18 ἴ]ιο οπ]γ ραταρ]α πἩΙοΙ 15 Ῥεοισ]ίαχ {ο Βύ 
Μαχτ]ς, απᾶ «6ΘΠΙΒ {ο {α]ο {πο Ῥ]ασς οἱ “ιο Τιθατεπ ” τεοοτᾶεά Ἠγ Βή 
Μαἰίπευ (Μαΐή. χΠ, 99). 

ἄνθρωπος. Ία πεοᾷ ποῦ Ἰπαπίχθ ἴοο παϊηπ{θΙγ πο ο ΒΟΝΕΥ 1, 
ἔποαρα ῬνϊπιατΙ]γ 16 ταίθτβ {ο ἴλπο Τιοτᾶ Ἠίπιβομ. 10 16 ἴπο Ῥτορετίγ 
οἳ ἰλθ βοθοᾶ πηῖοὮ 18 Ιπίοπᾶεᾶ {ο οηΏρᾶρθ ο αἰθεπίοἨ, ἴπο βεοταεῦ 
ΘΏΘΙΡΥ οἳ 1515 οπΏ, ἴπο Ῥτϊποῖριο οἳ 1ΐο απᾶ ρτονία πηθηῖπ 1ἱδε]ῇ, 
πΠθγεῦΥ 16 βρτίηρ8 πρ απᾶ ΡΤΟΝΒ. 

28. αὐτομάτη, ο 1ιεγεἰ[, οἳ Ὠδι οὗ αοοοτᾷ, βΒΡοΠ{αΠΘΟΠΊΡΙΥ. Τηε 
πιοτᾷ οοσατβ οπΙΥγ οπσθ αραῖη, νἰχ. ἵπ Αοΐβ κ. 10, οἳ ἴπο ραΐο οἳ ού 
Ἐεΐθι”5 Ῥτίβοη, αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖν. 

Εε 2 
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99. παραδοῖ”, εἶπεν (1) {5 γίρε (Βου. Ὑετβ.), ος (11) αἴζοιυεί]ι (Βεν. 

Μαχ.), αααπᾶο ροσ ἐγαοῦαβ πιαζατ](κίθπι Ἡοπετῖο. Έοχ ἴμο Βτεί τθηᾶθχ- 
Ίηρ οοπρ. Ὑἱτρῖ] ἄεο. τ. 281, 

εεΜα]ία αἄθο ρε]ῖᾶα πιθ]ῖας 5ε ποουῖο ἀεᾶεγοα. 

Έοχ γιο βεοοπᾷ τῆς ὥρας παραδιδούσης, Ῥο]. κχΙτ. 4, 9, Ίδοο. 106. 

ἀποστέλλει, ]ι6 Ῥιἑεί]ι Γογί] οΥ δοπάοί]ι ΓογίΠ. Έον ἴπο αρρΠοαξίοη 
οἳ ἴμο πψοτᾶ {ο {πῖησς 88 πε]] 5 Ῥ6Γ5ΟΠΒ 6ΟΙΠΠΡ. Λοῦς κ. 9θ, χὶ. ὀ0: 
ᾖοε] ΠΠ. 18, ἐξαποστείλατε δρέπανα, ὅτι παρέστηκεν ὁ τρυγητό». 

παρέστηκεν, {5 6οπιο. Τα ἴΠΙβ ΒεΠ5θ ἴμο ποτᾶ 15 ο] αβθᾷ Ἰογο, 
Οοπαρ. ὁο6Ι 11. 19 8Ώογο. 

90--54. Τητ ὮλΗλΡΙΕ ΟΕ ΤΗΕ Μσρταηβρ ΘΕΕΡ. 

Ματ. κ. 91---δ2. Τιακο χι. 19- «19. 

80. πῶς ὁμοιώσωμεν. ΤΗϊ5 πιεἰποᾶ οἳ αρκίηρ α απθβῖοη Ῥοα[ουθ 
Ῥερίηπίηρ ἃ 4βοοιχςθ ΨΒ8 ποῦ ΠΏΙΠΟΜΗ {ο ο Ἠαῦρῖ, Ἀ6ρ {πε 
Ρατα]]ε] 1π Τπι]κο κ. 18. 

81. ὧς κόκκῳ, αδ ιιπίο α ογαΐπι ο} πιιδαγᾶ 5εεᾶ, ΟΥ {ΐ {δ Πἶ]ιε α γαι 
οὗ πιιδίαγᾶ εεᾷ. πο ρτοψίἩ οἳ α ποτ]ᾶ]γ Ιάπσάοπι Ὠ8ά Ῥεεη αἸτθονᾶγ 
πού Γοτίῃ αππᾶθι {πο Ίπιασθ οἳ α 1πθθ, απᾶ {]αί οἳ ἴ]ο Ἰηπσᾶοπι οἳ ἄοᾶ 
815ο Ἠδά Ῥεθη Αἰπηϊ]βτ]γ οοπαρβτεᾶ. (966 Ῥαπ. 1ν. 10-15: τε]. χν. 
29, 94, πσχ]. ὃ- 9.) ὡς ἱ6 οοττε]α{ῖνο {ο ἐ]ο πῶς ο νετ. 80. 

σινάπεως. Μιείατᾶ (σίναπι) ἄοθβ ποῦ οσσοαχ π ἴο ΟΙ4 Τοβίαπιεπό. 
Τη {πο Ν. Τ. 16 15 {ητοο ἀἼπιθι πηεπ{Ιοπεᾶ ὮΥ ον Τιοτᾶ, απᾶ οἩἳ 68ο] 
οοσββῖοη πα ταῖΘτοησθ {ο {πο βΠηα]]πθβς οἳ 105 βαθᾶ; (1) Ἠστο απᾶ 1π 
{πο ρατα]]εΙς; (13) 1π Μαίθ. κν,. 20, πει τερτοτίης Ἠίςδ ἀϊδαῖρ]αος {ου 
{λμαῖτ απῬε]εξ; (11) ἵπ Ταία αν. 6, ππεη αε]εᾶ Ὦγ Ἠίβ ἀἱβαῖρ]ες ἴο 
ΙΠΟΙΘ856Θ {αῖτ ΓΗ. Έτοπι {Ἠθβθ Ῥ8βδαρος 1{ 15 επἰάεπί {παί ἔ βπαα]] 
88 α ϱναῖη οἳ τηπείατᾶ 5οεᾶ πας  Γαπηϊ]]ῃχ απᾶ Ῥτοτετρ]α] ΘΣΡΥΘΒΡΒΙΟΠ 
οἳ πΥἩῖοἩ οἳχ Τιοτᾶ πιαάθ 5ο, Ττδίτατα, Ναι. Ηίδι. οἱ Βϊδϊα, ρ. 419. 

ἐπὶ τῆς γής, Ίέροπ ἴ]ιε εαγίῖι. Τα Βὲ Μαϊ κ. 91 πο π]ηη ἴΒ 
τερχερεη{εᾷ 48 δα] ης απά βονήπς 16 ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ, πη]]θ Βὲ Τµα]θ 
χΠΠ. 19 ΕΑΥΒ εἰς κηπον ἑαυτοῦ, ]ιΐφ οιυπι θαγᾶειι. 

µικρότερον. '"Ῥπια]] 88 α ρταῖπ οἳ πιαβίατᾶ 5εθοᾷ ” γαβ 8 ῬτογοχΏ]α] 
οχργθβΒΙΟΏ ΑΠΙΟΠς ἴμο 16ης {ος βοππεμῖης εχοθεά]πρ]Υ πηππίο, Τηο 
πηπβίαχᾶ-βθεᾶ 15 ποί ἴπθ Ἰεαδύ οἳ αἲ] 5εεᾶς ἴπ ἐλο ωογῖᾶ, Όται οἳ αἲὶ 
νιἩΙοὮ ἴπο Παβραπᾶπιαι 85 αοοπδίοπιθᾶ {ο δοι0, απᾶ ἴ]ο “ ίπθρ,᾽ ἩΠΘη 
{π]] ρτοπΏ, 88 ]81ρου ἔπαη {πο οἴποτ Ἠετββ ἵη Ἠ]5 ρατάεπἩ. 

82. κλάδους μεγάλους. 1η Ἰοί οοπη/τίθΒ, α5 ἵη ο πάρα, {θ ππρίατᾶ- 
6ο αὐίαΙης α σγοαῦ 5ἱζθ. ΤΠΏΟΠΙΒΟΠ, Γιαπᾶ απᾶ ἴ]ε Ῥοοῇ, Ῥ. 414, 16118 
πβ ης Ίας θ6θπ 16 οἩ {1ο τίοὮ ρ]αῖῃ οἳ Αἰκκάχ ας {α]] ας {ο Ἀοσςο αηᾶ 
15 τίᾶςδτ. Α. τατῖεῦγ οἳ 16 πιαΥ Ἠβτο Ῥ6ει σιζϊυαίεᾶ ἵηπ πο Ὠππο οἳ 
οασ Τιογᾶ, πο] ϱτθΥΥ {ο απ 6ΠΟΣΠΙΟΙΡΘ Α17θ, απᾶ Α]ού ΕοχίἩ Ίαχρο 
ῬταπςἨθβ, 5ο ἴ]ιαῦ {πο Γον] οἱ {πο αἲν οοπ]ᾶ Ἰοᾷαο 1 1η ἴηπθ Ώγαηο]θς οἳ 
1{. Τ6 τιαγ Ώατο Ῥ6επ Ῥετοπη]α], Αηᾶ Ἠαγε στονΏη {ο α οοπβἰάεταβ]θ 
ἴχθο, απᾶ {Ἠθχθ 81ο ἐταβίβῖοπςβ {π {1ο οοπη{τγ οἳ 516] 5ο Ίαχρε ὑ]μαῦ Α 
Της οοι]ᾷ ο)ΙηὮ 1πίο ποια, ΈΤΠΟΙΗΡΟΠ, Ρ. 414. 

” 9ο6 Αρροεπαϊς, Ρ. 520. 



ΗΥ. ὃτ.] ΝΟΤΗ. ὃς 

τὰ πετεινάὀ. ἸΝοῦ {ο Ῥαι]ᾷ ιαῖν πθβίβ ἵη 16, Ῥα{ βἰππρΙγ {ο Ιοάσο οἵ 
Ῥ6το] ἔμοτο {ο οαῦ ἴ]ο 5οοᾶς οἳ νἩ]οἩ σο]άβπομες απἆ Ππποείβ 81Θ ΥΕΙΥ 
ἴοπᾶ, Ἔτρίτατα, Ναι. Ηἰ5ῖ. ο) Β{0ῖε, ϱ. 478. 

κατασκηνοῦν, 1. {ο ἄιεῖϊ ἵπ επί, Ίθτο {ο “βεύ]ο,”. ος “τορῦ 
προη,’ οτ /]οᾶρο.”. Ἑοβῖᾶςς ἴΠῖβ Ῥαββᾶρο απᾶ {πο Ῥρατα]]εῖς ΜΤαΐσ. χι. 
99, Τιαίκο χηΙ, 19, ἴπο πγοτᾶ 15 οπ]γ {οππᾶ ἵπ Αοῖς Π, 26, καὶ ἡ σάρξ µου 
κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι,  αποἰαίῖοη {τοπι ῬΒ, χτἰ. 9. Οοπιρ. ἆογ. 
αχ], θ, οὁ9ο8. 4πὶ. ΥΠΠ. 95. 

85. τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς. ΤΠΗϊ5 εΊοπαο {παί δὲ Ματ]ς 
νιας Γατηῖ]αν πΠἩ ππαΠΥ οἴπετ ραταδίας οἳ οἳτ Τιοτᾶ πγΠΙο] ο Ἠαςβ τοῦ 
χοοοτᾷεᾶ. 

καθὼς ἠδύναντο. ΤΠΙ5 τε[ετβ ποῦ {ο {]αῖν ψοτίμῖποβα, Ῥτῦ {ο {λαῖτ 
“αὈΙΠ{γ {ο αρρτομεπᾶ. “Νοη Γεγεραπί αρετής ἀῑσοῖ,; Ῥοησε]. 

84. τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς, ἰο Πίε οτυτι ἀἱεαίρίε». ἈΝοίο ἴ]ιο αἀά[δῖοπ 
οἳ ἰδίοις. 

ἐπέλυεν, ]ιε επροιυπᾶεᾶ (Ἠεν. Ὑετβ.). Το ποτᾷ οπ]γ οσσοπτβ Ἠθγο απ ἵπ 
Αοΐς χὶκ. 99, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται, {έ β]ιαῖῖ ὂε εἰε]εᾶ ἵπ 
ἴιε γεφιιίαγ αβδεπιῦῖη. ἐπιλύειν, ἴο 1πῖοοδα, ἰο εοἴυο; οπρεᾶίγε ΤΘΠΙ 
οΟΠΙΤΟΥΘΙΡΕΤΗ, οπγρἰίσατε τ6πι ΟΏΡδοΠταΙΙ 15 πβοᾷ οἳ Ἰοοβῖπρ, εοϊνίπᾳ, 
Ἰπζεγρτοίίης Ἰποζίγ Ῥοϊπίβ, τιάᾶ]εςβ, ἄατ]ς β47ΙΠΡ8Β, ἄτθατηβ. ΟοπΙΡ. 
αθπ. ΧΙ. 12: Λος χισ. 99: 2 Ρεῦ. Ἱ, 20. 

36- 4ι. ΤΠΕ ΘΤΙΙΜΗΙΝά ΟΕ ΤΗΕ ΡΤΟΒΝΜ, 

Μαϊ. νιῃ. 25-- 27. Ίμα]κο νι. 22--.25. 

8δ. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρ. Της Βί Ματ]ς σίνεςβ α ἀαβηῖίο Ἡϊςεοτῖοα] 
β6πεηοθ {ο ἴπο Ῥτοσεαϊηρ βθοΒοη. ἨἘείοτθ ἴπο ΒἴΟΥΠΙΥ Υογᾶσδο οἩτ 
Τιοτᾶ αὐτετεᾶ {ιο βτεί ραταβ]θς οοποθτηῖηρ {1ο ΚΙπσᾶάοπα οἳ Ἠθβτθῃ. 

εἰς τὸ πέραν. Α{ίετ α Ίοηρ απᾶ εχηαπείῖηρ ἄαγ ο πεοᾶεᾶ τοβίτθ- 
πηθηΐ, απᾶ 16ΡΟΒΘ οοπ]ᾷ ποπῄΏετο Ῥο πποτο χθαᾶΙ]γ ορύαϊπεᾶ ἔπαπ 1π 
ἴλο εοΠίπᾶς οἱ {πο δαβύετη ΕΠοτθ, 

36. παραλαμβάνουσιν αὐτόν. ὮῬο. ““Ἡ, αποταπα εταῦ Παγῖβ, 8ΒΕΊΙΙ- 
βογο αᾱ ἰτα]ιοιεπάαπῃ.’. Βεηρε]. 

ὡς ἦν, “'βἶπε αρραταίι,” Ῥεηρε], 6υεπ αἱ Ἡε υα». οσᾳβδὲ Ῥο[οτο {]ιο 
Ῥοαυῦ Ῥραῦ οἳ {ηἨτεο οἳ πο Ἰβίεποιβ {ο Ἠίς γονᾶς ἀθβίτοᾶ {ο αἴίπομ 
{οαπηβε]γθΏ {ο ΗΙπη α5 Ἠ!β ἀἱβαίρ]ας, (1) α 5οτίρο, (5) απ αἰτενᾶγ Ῥατ- 
απ] ἀἰδοῖρ]ε, (5) αποίῃετ πο π]ρ]οᾶ Βτεί {ο Ὀἱᾶ {ατουγα]] {ο Τ1ς Εγῖοχιᾶά 
αἲ Ἀοπιθ (Μα{0. ντ]. 19---23: Πμαχο ἴπκ. τ- -69). Οοπιρ. ὧς ἐστι ΤιΧΧ. 
4 ΚίπρΒ τῇ. Τ. 

9Ί. λαῖλαψ µεγάλη ἀνέμου. ύ Τιικο πβθῬ (Πρ πγογᾷ λαῖλαψ Ίετα 
(σΠ, 25) 85 πγε]] α5 Βΐ Ματς, Βύ Μαίίπαν (ν, 94) Ἠ8β σεισμός, υ]ο] 
18 ρεποτα]]σ αδεᾷ οἳ οατίΠᾳἹα]ΚθΒ, Λαῖλαψ οπΙγ οοοπτς ϱἱβειγῆετο ἵπ 
2 εϊ. Ἡ. 1Τ, ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμενοι. Βεε ἴμε ΤΙΣΧ. οἳ ᾖετ. κχγν. 89: 
5ου ασ]. 18, σχχνψΠ. 1: Βαρ. τ. 16, 24. κίνησις νεφῶν καὶ ταραχὴ μετὰ 
εὐδίαν, Ἑαδία(ΩῖαΕ, 16 πας οηθ οἳ {Ίιοβο βιάάεπ απά γἰο]επέ βᾳπα]18 {ο 
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νγμΙο]Ἡ [πο Τια]κο οἳ ἄοπποβαταοῦ πας ποβοτΙοπβΙψ οχροςεᾶ, Ίψίπρ ας Τν 
ἄοοες 600 {δεί 1οπαι παπι ἴπο 5θα απᾶ βατγοαπᾶεά ὮΥ πιοπη{αΙη ΡοΙΡ6Β, 
πυἩΙοὮ αοἲῦ “«Ί]κο σἰσαπ{ίο ἔαππε]ς ἴο ἄταπι ἄοπη {θ οοἷά ππᾶς ἔτοπα 
{ιο πποιπίαΙης... Τηθβε νΙπάβ ατο ποῖ οπ]γ νιο]επί, Ὀταῦ ’Ἡθγ οοπ1θ 
ἄοππ βαάάςηΙγ, απᾶ οι ψΊεη {Πε ΑΊΥ 15 Ροτ!εοί]γ οἶοαχ. ἈΘ66 ΤΠοπι- 
βοἩ”5 Γιαπᾶ απιᾶ έ]ιε Ῥοο]ς, Ῥ. 914: Ττιβίταπας Τ,απιᾷ οἱ Ιδγαεῖ, Ῥ. 490. 

ἐπέβαλλεν, Όεαῖ, οἵ ταἴΊἨθχ, Όέραπι ἰο Όσα. Έοι οἴῃοι πβθῬ οἳ {πο 
πιογᾷ οοπαρ. Μα. ΙΧ. 16: Ματ]ς χίν. 46: ἆοἨπ ντ. 44. 

γεµίζεσθαι, 10α8 που Πῑϊίπᾳ (Ἠεν. Ὑετ5.), οἵ θερφίππίπρ ἰο 0. 

88. καὶ αὐτός,'' Απᾶ Εξο, 1.6. ἴῑιο Μαςίοτ,”. Τ]6 ποπηπα/{]το οἱ αὐτὸς 
18 ν6ΥΥ χατο 1π ἴμο Ητδῦ ὕπο Βγποραςίβ, Ῥαῦ του ϱΟΠΊΙΠΟΠ 1Π {1ο ήτα, 
Τ{ Ἠαβ Ἠσγο (1) ἐπο Ῥχγορεχ ο]αβεῖσα] Τοτος οἳ οοπίταςί, Ὀτί 8ἱ5ο ΡοβδίβΙσ 
(1) Ὠιο βεηβο οἳ ἐλμο το]αίῖοη οἳ {πο ἀἱβαῖρ]ας ὔο ἴ]πο Μαβίετ 35 αὐτὸς ἔφα. 
Οοπιρ. ΤΙΧΣΧ. 8 Κίπσβ κνηι. 7,11; 2 Ῥεῦ. Π1. 4: 1 1ομη 1.12: 2 1ομη 6, 
πἨθγθ αὐτοῦ 18 πδεᾷ οἱ ΟἨτ]ςί ναού αΠΥ εκρτθβςθᾶ απθεοεᾶθηί,. ἈῬ66 
Οατγ οη Μαϊί, νι. 24. 

προσκεφάλαιον, οπ ἴ]ο οιβ]ῖοπ, Ῥα]νίπατ (Υπ]ρ.). Τπο 1εαίμενα 
οπςΠΊοη οἳ 16 ΒἴΘΕΙΡΙΙΑΗΠ. ΤἨε ποτᾶᾷ οπ]γ οσσατβ Ἠετο 1π Ν.Τ., Ὀαῦ 
εοπρ. ΤΧΧ. οἳ Ἐτσε]ς. κΙΙ. 18, 90, ἴδου ἐγὼ ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια ὑμῶν. 
Ῥίου 0888. 69. 

διδάσκαλε. Βέ Τμα]κο γΗ1. 94 Ἠμβ ἐπιστάτα τερεαίεᾶ. 

οὐ µέλει σοι. ΤΗἱ6 ραΐΠπείίο αρρεα] 15 ρεοπ]ίαχ {ο Βύ Ματς, '"Νοπ 
Ιταβοϊίατ Ῥοπαίηας ἱηρογτίππῖας οταηθίραβ.. Ῥεηρε]. 

99. ἐπετίμησεν. ΑΙ ἴητεο Ἐναπρε]είβ τεοοτᾶ {Παῦ Ἠο γεῦι]εᾶ ἴπο 
π]πᾶ (οοπαρ. ΡΑ. ονΙ. 9), Βὲ Ματ] αἶοηπο αἀᾶς Ἠϊς ἀἰδεποί αἀάτεββ ἴο 
ενα {ατίοις εἰοιηεηίς5. ἐπιτιμᾶν, (1) ἴο ἂςκ α Ἰπάϊοία] Ῥεπα]ίγ (τιµή); 
ὕπθη (11) {ο τοῦτι]κο ΙπᾶΙσῖαΙΙγ; ἔπατ (11) {ο τορα]ο 6επετα]]γ. 

πεφίµωσο, 568 49οΥθ, Ἱ. 26. Οοπιρ. ΜαϊΜ. νΠ. 26: Τµ1κο νΗΠ. 94, 
απᾶ ποῦθ. ΤΠ ροτ[θοεῦ Ιπιρεταῖῖνο οἳ ἴ]α οτἰσίπα] Ιπιρ]ίθβ {πο οΟΠ]- 
πηαπᾶ {λα {πα τοβα]ί εἸοα]ά Ὦο Ιπβίβη{ΒηΘΟΠΒ, “΄σιώπα, ἀεβὶδίθ 8 
βοπ]έα; πεφίµωσο, ἀθβὶςίς αὖ Ἱπαρεία.”. Βεηρε]. 

40. δειλοί. 1ο ποτᾶ Ώοερίάες ἴπε Ῥρατα]]εὶ ἵπ Μα{ί. νΠ. 26, οπ]γ 
οοσοπτβ αραῖπ ἵΠ {ια {εγγῖρ]ο Ῥαβξαρθ Άροο, χχἰ. 8, τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ 
ἀπίστοι.. Τ]ο εαὈβίαπίϊνο δειλία Ο0ΟΙΤΒ οποςθ 2 Τΐπι, 1. τ; ἴλο νοτῦ 
δειλιᾶν, ἆοιτπ χὶτ. 27. 

πῶς οὐκ; “'Ηαρασταπέ ΠΠ ]άτη απίθα, οἩσ οτοᾷρτεπ{.”. Βεησε]. 

41. καὶ ἐφοβήθησαν. Βί Ματς α5 πςπα] αἀάς ἱπίενερίπς ἀθίαϊ]ς; 
οὔβοττο {16 “«Ῥιοίοτῖα] νινιάπθβα ἴπ ἴμθ παχτα/]νο οἱ {μθ Υού8Ρε; ετεή- 
Ίπσ; ἴμθ ϱΟἨΥΟΥ οἳ οἴμει Ῥοαΐ5; {ιο νίο]επορ οἱ ἴ]πο βἴογπι; {16 ΒΗΙΡ 
αἲ] Όαἱ εΙπ]ίπα; ἴμο Ίπιασθ οἳ Ἠϊπι π]Ίιο ε]αερί οἩ πο Ρίου; {1θ τθ- 
Ῥτοαο] οἳ ἐ]ιο ἀϊδίγεβςθᾶ ππεη ἔλλαί /θβαςβ οαταᾶ ποῦ; ἔλο ποτᾶς οἳ τερακε 
{ο πο ππᾶ; {ια βίτοηᾳ τερτοοί οἳ {1 ἀἱδεῖρ]ες; ἐπεῖτ ρτοαῦ ἴθας, θπά 
1{5 ε[οοῦ.’΄---8ηρο. 



γ.5.] ΝΟΊΗΑ. 8] 

ΟΗΠΑΡΤΕΗΕΗ Υ. 

1. Γερασηνῶν, ΝΙΡΕΡ Τιαῖῦ., ἶ6 εἰαίεά ὮΥ Οτίσεη (ΟΡ. τγ. Ρ. 140) {ο Ῥο 
Πιο ρτεγα!]ῖπρ τεαᾶϊπς, απΠᾶ 18 αἀορίεᾶ Ὦγ Τϊβοπεπᾶοτέ απᾶ Τχοασθ]]6β. 

2. ἐξελθόντος αὐτοῦ ἵπ Ῥ]ασο Οἳ ἐξελθόντι αὐτῷ οἳ {ιο Ἡοορῖνοᾶ 
ἵδ βαρροχίεά Ὦγ ΔΡΒΡΟΤΓΙΔ, β6γεταὶ οἩχβίΥ6Β, στ. Οορί. απᾶ 3Πιορ. 
ΤοθτβῖοΏΒ. 

8. ἁλύσει. Τηπθ Ἡθοεϊἷγοᾷ Ἠ8β ἁλύσεσι, ἃ οοιΥθοβῖοη {ο ας πα 
ΓοἸ]οπβ. ΤΠοε βἵπρα]ατ 15 βαρροτίθᾶ Ὦγ ΒΟ1Τ,, απᾶ αἄορίεᾶ ὮΥ ἴπε 
πηοβί τοοθηΏῦ 661{01Β. 

οὐκέτι οὐδείς, α βἴτοπσ πορα{ίοἩπ: 1πβ. ΝΡΟΙΡΤΙΔ. 

9. λέγει αὐτῷ 18 {αχ Ῥεΐίε βαρροτίθᾶ ἴΠαη ἀπεκρίθη λέγων. 

14. ἀπήγγειλαν, Ἰπεδίεαᾶ οἳ ἀνήγγειλαν, ΝΑΒΟΡΚΙΙΜΠ. ἍΑΒεε 
Βοχίνεποετ”ς Ππιίγοᾶισίίοπ, Ῥ. 10. 

43. καὶ ἔρχεται. Ἔεο. αἴετ καὶ Ιηβετίς ἰδού, ἴτοπι ἴπαο ρ8τα]]α] 
Ρα558ᾳ65 ἵπ ἹΜαἰίπαι απᾶ 1μάκα. Τί 15 οπηϊθοᾷ ἵπ ΧΔΒΡΤΙΔ απᾶ ἴλο 
Υπ]ραία, Βντίας, Οορίς, απᾶ ΔΠΠιορῖο Ὑδγρίοης. 

86. παρακούσας, βαρροτίεά Ὦγ 8ΙΒΓΙΔ 16 απ Ιπίετερείησ γατῖαζ]οη 
απ α4άβ α ρταρµ]ο {οποἩ. 

1--20. Τππ Ἠσλιικα ΟΕ ΤΗΕ (ΑΡΑΒΕΝΕ ΤΕΜΟΝΙΑΟ. 

ΜαΜῦ, τη], 98-94. Τια]κο ντ]. 26-59. 

1. εἷς τὸ πέραν, ἴο {πο Ἐαρδίοτη 51916, Ὀτῦ ποῦ 676Ώ Ἡθτθ πας {]ιθ 
Τιοτᾷ ἀεβΙποαᾶ {ο Ππᾶ Ῥεασθ οἳ τος. 

Τερασηνῶν. ΑΙ {περ ἄοβρεῖς πηΙο] τοοοτᾶ ἴΠῖς παῖτασ[θ ΥαΤΥ ἵη 
ὑΠαῖσ τεαᾶΊηρς Ῥεύπθει (1) ἄαᾶαγεποες, (9) ἄετβεδεπεδ, Απᾶ (8) ἄετα- 
586ΕΠΕδ. (α) «αᾶἄαγχα, ἴΠο οαρίίαΙ οἳ Ῥετεα, Ίαγ Β.Ε. οἳ πο 5οιίΠθγη 
οχἰτεπιϊζγ οἳ ἄεπποβατεί, αὖ 5 ἀϊβίαπορ οἳ αροπῦ ϐ0 βἰαάϊία ἔγοπα Τἱ06- 
τίς, 1{5 οοππίαγ Ῥεΐηρ σα]]οᾷ ἀαάατΙς; (8) ἄεταξα, οἵ ἴλπθ ἔΟΊΥΏ 66Ώθ- 
18ΙΙΥ απάειείοοᾶ Ὦγ Οπῖς παπ]θ, ]αΥ οηΏ ἴῃο θχίΤΘΠΙΘ θαβἴΘΥΏ Ππιϊς οξ 
Έθτεα, απᾶ παβ ἴοο ἔαχ ἔτοπη {ο Τα] {ο ρἶνο 1655 Π8Π1Θ {ο ΑΠ ἀἰδίτίοί 
οἩ 1ΐ{β Ῥογάσθτβ; (Υ) ἄεγφερα, οἳ ψἩΙοὮ ἴπο ἄογαξα Ἠθτθ 5ΡοΚθΘΗ οἳ {8 
ΡΤΟΡΑΡΙΨ αποίπετ 1οΥΠ1, Ψ8 α Η{ί]ο {οπηΏ πθαχ]γ ορροξίίο Μασᾶα]α, 
πο ταϊπεά βἶΐ{θ οἳ πλῖοἩ 15 ΕΠ] οα]]εᾶ Κπεγρα, ἵπ ἴπο πεϊσαρουτῃοοᾶ οἳ 
ΝΠΙΟὮ /«τοςΚβ πΙ(] σ8Υ6Β ἵΠ {λεπι Υευγ 5ι{{αβΙθ {οχ {οιπῦΒ, α γοτάαηί 
Επατᾶ νηζ] Ῥπ]ροτβ τοοῦς οἩ υΏ]οῖι ἐλπο βγίπο πιϊσΗέ {εθᾶ ” (Μαοστοροτ’5 
}οῦ Τοψ), απᾶά α βίεοερ ἀεεοεηί ἴο {1ο Υεισεο οἳ ἴμο Τιακο, οχαοῖ]γ 
οοττεβροπᾶ ση {1ο οἰγοππηδίαποθϐ οἳ ἴἶα πηἰτας]θ. 

3. ἐκ τῶν μνημείων. Τ]6βο {οπιῦς που οἶέ]ου παίατα] οπτος οἵ 
ΙΘΟΕΒΒΕΞ Ἠθππ Ὦγ ατύ οπί οἱ {πο τοσῖ, οἱὔθω 5ο Ίάχρε 48 {ο Ῥο βπγρ- 
Ῥογίεᾶ ψηζἩ 6οΙαπ1ΏΒ, απᾶ ση οε]]β προη ]αῖγ εἶάθς ἔοτ {πο τθοθρ- 
Ποη οἳ {1ο ἆεαᾶ. Βπο]Ἠ Ῥ]ασθβ πεγο τεσαχᾶεᾶ 38 πποῖθατ Ῥοσβτςθ οἱ 
Ώιο ἆθαᾶ πιεπ)5 Ῥοπθβ Πίο πγετο ἴποτο (Ναπι, χῖς. 11, 16; Μαι, 
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αχ]. 21). ΒιοἩ {οπ10β οαπ 5Μ]] Ῥο ἰσαοεά 1Π 1ΠΟΥΘ (]λαΠ οπθ οἱἳ ἴ]λθ 
ΥΑΝΙΠΘΒ Οη πο οαβίθγη β1ᾷο οἳ ο Τιαίθ. ΤΠοπιβοπ)5 Γ,απᾶ απᾶ λα 
Ῥοο, Ῥ. 916. 

ἄνθρωπος, α Ίπαπ. Βὲ Μαλεπν (στ. 28) πιοπ{ΙοπΒ {πο ἀεπιοπίαος, 
ὲ Τμακο (τΙῃ. 21), κο Βὲ Μαν], οπ]γ Ερεα]5 οἳ οπθ. ῬτοβαβΙγ οηθ 
ναβ Ὀθίίου ΊππονΏ 1π ἴμπο οοιπίτγ τοππᾶ {Πατ {πο οίΠαχ, ΟΥ 9Π6 π88 50 
πηποἩ Πετοςετ {λαῦ {πο οἴπετ γαβ Πατα]γ ἰακεπ απγ αοοοπηῦ ο. 

8. οὐδὲ ἁλύσει, απᾷ πο πιαπι οοιῖᾶ απι πιογο Ὀἶπια Ἰιῖπι, πο, πο τοζί]ι 
α ε]ιαΐπ (Ἠεν. Ὑους.). "Αλυσις ἵ5 8 σοπετα] ακΡΥΕΣΒΙΟΠ Τοτ απγ Ῥοπᾶβ 
οοππεοξῖηπσ ἴμο Παπάς οτι Τεεῦ;: οοππρ. Αοἴςδ κεί. 95: Ἠρῃ. τι. 20: 
Ὢσγ. κκ. 1. πεδαὶ ποτο τεβἰτιοτεᾶ {ο ἴπο {αεῦ. 

4. διὰ τὸ αὐτόν. ἘαοἩ Ἐπναπρε]ϊεί αᾶάς βοπιοίμῖπςσ {ο οοπιρ]είθ 
ἴο Ῥϊοίιχο οἳ ἴ]ο {ειτίρ]α νιβιαοἩπ, απᾶετ ὙΠῖοἩ {πο ροββεββεᾶ 
Ἰαυοπταεᾶ. Βδὲ ΜαΜμανν (ας Ἡε πηαάθ {πο αγ ΙπιραββαὈ]ο {ον ἴτα- 
νο]]οτς (ντ. 268): Βύ Ίπι]κο ἐπαί Ἡε πας πιλοπί οἰοίμῖης (νῖῃ. 27): 
Βἱ Ματ]ς ἴλαῦ Ἰθ οτἷοᾷ πὶσηῦ απᾶ ἄαγ απᾶ οαί ἨΠΙπαβε][ ση βἴοηπθς 
(ν. 5). 

συντετρῖφθαι, Τοντ αποί]ον Ἱπβίαπορ οἳ {πο οχκταοτάΙΠΒαγ ΠΙΠΒ- 
επ]ατ βἰγεπσί]ι πη]]σ]ι πιαπῖαςσς ρα {οτίῃ ορ Αοΐς χὶχ. 16. 

6. ἀπὸ µακρόθε. Τὴϊ5 Ῥατίίοπ]ατ ἵ5δ Γοαπᾶ οπ]γ ἵπ Βί Ματς, 
Ὑη]]ο, α5 α πια, Ἰ1ο 15 αἰἰτασίοᾶ ἰονατᾶς ἔῃο Ἠο]Ιγ Οπο; 88 Ῥοβεοββεᾷ 
Ὦγ {μα Τιοσίοπ͵, ο ἀοβίτος {ο πΙίμᾶταιν Γγόπη ΗΙπη, 

π. ὁρκίω σε. ἸἈΝοΐῖσε {ιο Ιπίοτπιϊκίττο οἳ Ῥταγίπς απᾶ αἀ]ατῖηρ, 
βο οματασίθτὶς[ίο οἳ ἀεπποπῖαο ροββθδείοηπ ὙΠεη Ῥτοτιρηί Ιπίο ἴλε Ῥτ6- 
5οηςο οἱ Οµτίςύ. 

9. Λεγιών. “'Ἠε Ἰαᾶ 6οσπ {πο {]]ο]ς απ βειγῖοᾶ ταπ]ςβ οἳ α Ώοπιαῃ 
Ἱερίοτ, ἴπαῦ Γεατ[α] Ιπδίγατπεπ{ οἳ οΡΡρτθβδίοη, {λαί δίσπ οἳ {αττογ απᾶ 
ΤοαΥ Το {1ο εοπᾳπετοᾷ ΠαΙΟΠΒ.’ Έπταη 5ποἩ, ἔοττ]ρ]ο 1π ἐμοῖτ βἰτοησί]ι, 
Ιπεχοταῦ]εα Ἰπ {λπεῖτ Ποβ]ίψ, πετο ο “']οτᾶς ππαηγ, π]ΙοἩ Ἠαᾶ 
ἄοπιϊπῖοη οὖ6χ Ἠϊπι. ΟοπΠρ8ΥΘ (1) πο «6βαοτεπ ἄαεπιοηπβ,” Ὦγ πποπι 
Μαιν Μασᾶα]οεπο πναδ Ῥροββος5θᾶ (1μι]κο νΙΠ. 2), (141) {Πο “«βετεη οἴ]λοτ 
αρ]ν](β). «6νποχςθ {Παπ {11ο Ητςί, πΏ]ο οας ]μοτᾶᾷ ἀθεοτίρες α5 ἰα]ίησ 
πρ ἐλμαῖτ αΌοᾶς ἴπ α πΊαη (Μαΐ{. κ. 45). 

10. ἔξω τῆς χώρας, οἱ 85 {έν {5 αχργοβδεᾶ ἵπ Βὲ Τι]κο (νΙΠ. 81), εἰς 
τὴν ἆβυσσον, ἴπίο ἰ]ιε αὖι/55, οἵ Ὀοἱίοπι]εδδ ρίΐ (Ώεγ. ἷσ. 1, 2, 11). 

11. ἀγέλη µεγάλη. Τ]9 Ἰαπ]6βς παίατο οἳ ἐ]ο οοιΠ/{τγ, π]οτο {68 
Ἠγεᾶ πα]ηρ]οᾶ ΥΠ επίΙΙ6Β, {πο Ἐναπμε]ϊδί ἀαποίθς Ὦγ πα οἴτοππῃ- 
βίαησο οἳ {με πο ἐΠοαξαπᾶ βπίπθ, επιρηαβὶσζῖης {ῃο ρτθαίηε5ς οἳ {πο 
Ἠοτᾶ. 1 ἐλεῖτ οπΠο5 ποτε οη]σ ἵηπ ρατί ᾖσῇς, πο τηθτε]γ ἔγα[βο]κοᾶ 
η ἴ]θςξο απῖπηα]ς, βὐ]] {Πεγ πετο ποῦ ]α50βεᾶ Ῥεΐοτο πο Ταν, Τηο 
ἐαγ1{οχγ Ναξ ποί α]{ορεί]ετ {απ1δῃ. 

18. κατὰ τοῦ κρημνοῦ, ἄοιοπ ἴ]ιε δίεερ {απα]]αχ {ο ἴ]θ τεαᾶθτβ οἳ 
ἴμε ἄοβρε]. “'Αί ΚἨετρα, πηθτα {ἴ]θτε 5 πο Ρτεοῖρίος τΠηπΊηΏσ ΒἨΘΘΥ 
{ο ἴπο 5οα, Ῥαί α παστοψ Ῥε]ί οἳ ῬεασΒ, {1ο Ῥ]αβ Ῥελ]ιπά 15 5ο βἴθθρ, 
απᾶ ἴπο ΕἨΟΙθ 8Ο ἨΏΒΙΤΟΠ, ἰπαί α Ἠοτᾶ οἳ πἶπο ταβηῖηπς Εταπ{ῖσα]]γ 
4οσπ, πααδί ορτίαῖπ]γ Ώατο Ῥεεη οπεγπλε]πιεᾶ ἵπ {πο 5ε8 Ῥθίογθ {1θ6Υ 
οοτ]ᾷ τασοτετ {Πεπηβε]τες.. Ττϊβίταπα)β Τιαπᾶ οἳ Ιεταεῖ, Ῥ. 462. 
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16. καθήµενον---'' δειϊσπίσπι, υοδἰζἔιιπι, βαπιῶ πιοπθῖδ, ο απέθα, Γαἱββεύ 

εἶηο απἰοίᾳ, γαβεΙῦτς, ταοπΙβ αρα... Βεηρε]. 

ἱματισμένον. Ἐεοαᾳβθ, 5 Βΐέ Τικ Ἰπ[οντας ας (ν1Ἡ, 27), Ῥο[ογο 
ἴλο πτείο]ιθᾶ ΠΠ 1006 πο οἶοί]ιθς. "«Οηπ ἀθβοεπαῖηρ {τοπα {πο Ποϊρηίβ 
οἳ ΤιοΏαποἩ, 1 {οππᾶ πιγβα]{,ὸ τος ὙατρατίοηἨ, ««π α σεπιείεγι]... 
Το εἴ]οπος οἳ ἴ]ο π]ςσΗύ παδ που Ῥτο]κετ Ὦγ /εγσο γεἴῖ5 απιᾶ Πιοιοζίπᾳς, 
ν/μ]ο]ι Τ ἄιεοογεγθᾶ ρτοσθεᾶςεᾶ {τοπ α πα]ιοᾶ πιαπίαο, Ὑ]πο Ίναδ βρση ης 
φτὮ 6ΟΠ1Θ πῃ]ᾶ ἄορβ ἴοτ Αα Ῥοπς. Τ1ιο 6γαδοσπέ απ ἴ]ιο 0γο58, 11. 
959, 

1π. καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν. Μαπγ πετο ἀοαλρί]οβε αηπογοαᾶ αὖἲ {πο 
Ίοβ56ς ἴπαογ Πα αἰτοαάγ βαβίαϊπεᾶ, απᾶ [εατοεᾶ στεαῖίατ Ίοββος τηῖϊσηύ 
Γο]]οτ. “'Απά {παῖτ Ῥταγον πας Ποατᾶ: Ἡο ἀῑᾶ ἀερατί; ο {οοῖς ἔποιη 
αἲ {Παῖν πγοτᾶ: απᾶ Ιαῦ {επι αἱοπθ” Οοπιρ. Ἠχοά, Σ. 28, 29. ἘΤτεησα 
οπι ἰ]ιο ΙΠἰγασῖε», ϱ. 11Τ. 

18. καὶ ἐμβαίνοντος, απᾷ αἱ ο α5 οπἰογίπᾳ πίο ἴ]ε Όοαί (Ώεν. 
Ῥουρ.). 

ἵνα μετ αὐτοῦ ᾖ. Ἐλάίπατ (1) ἵπ α αρ οἳ ἄεοροβί ρταίιᾶο 
Ἰοηρίπς ἴο Ῥο σα Πῖ5 Ῥοεπείασίοτ, ο (1) Εθατῖηρ Ἱεβί ἴπο ΤΠΒΊΠΠΥ εΠθ- 
1Π16Ρ, {Τοπ πποπα Το Ἠαᾶ Ῥεεπ ἀε]ινοτεᾶ, ΕΠοτ]ά τείατη. Οοπιρ. Μαΐῦ. 
χἩ, 44, 45. “«Ότας Ἠοπιπεπι αὐ]ασίαταῦ α βαἱ5; νἰτίαβ Ἴθβα 6ππα 
{απεβραί,”. Ῥεηρε]. Οπ ἴ]μο δε οἳ ἵνα α[ίθτ Α τετρ οἳ Ῥταγίης ο: 
Ἀθ]εῖησ 9οο Ἰλίπατ, Ῥ. 806. 

19. οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν. “'ἩΠπαναῖοτοῦ ΤΠ Ἰδα]οᾶ πΊαη Ἰαᾶ 
Ποπᾶς αἱ Ἠοπαο. ῬτοραβΙγ Ἡο πας 1π ἄαηπροτ οἳ ἀοξρίεῖης Ἠϊ5 οι 
Ῥεορ]θ.”. Ῥπί ππειοιβς οἩ οίΠατβ (οοπιρ. Μαΐῦ. νηῖ. 4: Ίπι]κα νΙΠ. 6θ) 
α[ίεγ εΠοπίπρ Τοτίῃ οπατᾶβ ἴπεπι Ἠίβ πηϊγασπ]οἩπ5 Ῥοπογ, {πο Τιοτᾶ 
οπ]οϊποᾶ βἱ]επσθ; ΟΠ {5 πιαηπ Ἡο επ]οϊπεά ραὈ]οϊΨ. ἈἩἨο αρροϊπίβ 
Ἠήπῃ {ο Ῥο α Πνίπς ππεπιοτία] οἳ Ἠϊςβ οπη βατῖησ ῬοΠΘΥ, ΒΠᾷ βΒΟ Το Ὦθ- 
οοπιθ ἴμο ρτοαῦ Ώτοβοβογ 1π {πο Πα]{-Πεαίποπ ἀῑδίτιοῦ, 

καὶ ἀπάγγειλον. “'ΤΠαῦ ᾗαβας ἀῑᾶ ποί {οτριᾶ, Ῥαί οοπιπιαπᾶ {1ο 
Ῥτοπαπ]ραίίοη οἳ ἴπο πιβ{ίαχ, 16 αχρ]αιπεά Ὦ} {1ο ]οοα]1ΐγ (Ῥεταα), 
νεο Ἠο πγαβ 1688 ΚπονΗ, απᾶ πηογθ ἴλετο παςβ ποῦ {πο βΒαπΠιθ ἄαπρογ 
85 1η ἄαμ]εο ἔτοπι πρτοαχ οοποθτηΊπς Ἠ[β ρ6ΓβοΏ.’ ἩΜσγον, 

90. ἐν τῇ Δεκαπόλε.. ἨΤΠεη ἴ]ο Ώοπιαπϐ οοπαπετεᾶ Βστίᾳα, 8.0. 66, 
ἴπεγ τερι1]ό, ρατί]α]]γ οο]οπῖπεᾶ, απᾶ επᾶουγεᾶ νηίἩ ροοπ]ατ Ῥτϊνί]οσθβ 

ο είθη οἱΙθΒ,’ ἴμο οοπητΥ πΠΙοὮ ας οα]]εᾶ Ώθδυαρο![ῖδ. ΑΙ οἳ ἔἩοτα 
1, πσΙ(Ἡ ἴπο οχοερίοη οἳ ΒΟΥΙΠΟΡΟΙΒ, Ἐαξβί οἳ {ο {οτᾶβη, απᾶ {ο 

Όπο Ῥαβῦ απά Ῥοπ{μ-Ειαβῦ οἳ {πο θα οἳ ἄα]168θ. Τ]Ἡαγ πετο αοοοτάῖπς 
ἴο ΕΗπγ ν. 18 (Όπ{ ἔμετο 18 6οπιθ γατία{ίοη 1π {ο Π5{β), 1 Βογίμορο[ς, 
2 ΗΙΡΡΟΒ, ὃ ἀαάατα, 4 Ῥε]]α, 6 Ῥμήαδε]ρῆία, 6 «εταρα, 7 ϊΐοη, 
8 Οαπαίμα, 9 Ώαππαρβοας, 10 Ῥαρμαπα. Ῥίο]οπιγ Ιπο]αᾶος ΟαΡί{ο]αβ 
ΑΠΙΟΩΡ ἴηο εη. ΤΊθ πατηθ οπ]γ οσσπτβ {Ἠγεο εππθς ἵπ ἴμο Βοχϊρίατθβ, 
(α) Ἠετε; (0) Μαι. ἵν. 26, απᾶ (ο) Ματ]ς νΗ. 851: Ὀπέ 18 6Θ66Π15 {ο Ἰατθ 
Ῥθεεη 85ο επιρ]ογεᾶ {ο ἀεποίθ 8 Ίαχρο ἀῑείτιοῦ εσίεπᾶῖηπᾳ βἶοπς Ῥοΐμ 
Εἶάος οἱ {πο νοτᾶβῃ, 
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οἱ 94. ΤΗΕ ἙἘΈΕΤΙΤΙΟΝ ΟΕ 24ΙΠ08. 

Μαϊσ. 1. 18---19. Τιακο τή, 40-49, 

21. εἰς τὸ πέραν, 1.8. 11ο Ἱπορβίοτη δ1ᾷο οἳ {1ο ΤιαΚα, πθαχ Οαρθγπαππι, 

22. εἲς τῶν ἀρχισυναγώγων. Ἐαοὶ Αγηασοραθ Ἠαᾶ α Ἰπᾶ οἳ 
Οπαρίετ οτ Οο]]θρο οἱ ἘάαιΒ, Ῥτεδιᾶθᾶ οσο Ὦγ α τιῖεγ, π]ο βαρετίῃ- 
γεπᾶεᾶ ἴ]ο Β6ΥΥΙ665, απᾶ Ῥοββοβςεᾶ {ο Ῥοπεγ οἳ εχοοπιπηππΙοα{Ιοη. 
Έτοπα {5 Ῥ]ασθ, ϱ.5., οοπιραχθεᾷ πα Αοΐβ χῃ, 15, 16 ποπ]ᾶ Ἀρρθαχ 
ἴλαῦ βοπιθ βΥπασοσαθΒ Παᾶ βετετα] τή]εΥβ. 

᾿Τάειρος. Τ{ ἵ5 Ῥαΐ τατε]γ στο Ίκποῖη ἴἩθ παπιες οἳ λοβθ πΊιο ποτο ἴῑια 
ορ]εοίς οἳ {πα ΒανίοπτΏ 1ΠΘΙΟΥ. ὨἨο α[οιπατᾶς ῬτοῦαβΙγ πα5 οπθ οἳ 
ἴποβδθ Πο σ81Π1Θ 6ο ἴπο Τιονᾷ ρ]οαᾶίπσ ἔοτ {λε οθηίατίοη αἲ Οαρογηααπα 
(Γπικο τη. 8). ἜΤπε αἰά Ίο ἴποη αβ]κεᾶᾷ Γογ αποΐΏθτ, Ἡθ ΠΟΠ ΟΓ8ΥΘ8 
{ον Ἠϊπηβε]ξ, Ὀαῦ ππᾶεχ {πο Ῥτθβεατε οἳ α 511] στοαίοτ οα]αταΙζγ. “'θπο 
ἴεππροτο Ματοιςβ Ώου βοτρεῖς οαΐτας 6αβγο Β]ία αἄπαο τερετῖτί 1π 
Ῥα]θβίτπα, ρούαϊ6, ἩΜασηπαπι τοτιαθῖς ατσαπιθσηύαπα θρῖ, αποᾶ 1ρβα 
ποπηῖπα Ῥτορτία η Ἠϊρίοτία εγαησε]ῖσα ροπαπίατ,”.  ῬΒεησε]. 

25. τὸ θυγάτριόν µου. θυγάτηρ µονογενής, 1μα]ο γΗΙ. 42. 19 πα8β 
αροπαύ Ὅπε]το γθατς οἱ ασο, 

ἐσχάτως ἔχει. “Τη οχἰτοπηῖς ο50.’. Οπο οἳ {πο ΓιαΙηῖςπης οἳ Βύ Ματίς, 
ΟΟΠΗΡ. ἀπέθνησκεν», 57ιο ἴαι α ἄφίπᾳ, 1αίκο νΙα. 49. 

ἵνα ἐλθών, ΠΠ Ῥταγ Τήοε] ἰ]ιαί Τ]ιοι οοπιο απᾶ ἴαι Τ]η! Ἰιαπᾶς οπ 
ιο. Ἱπ ἴμο Ν. ἨΤ, ἴπο πθακεπθοᾶ ἵνα υπ πο οοπ]απαῦινγθ 15 αβθᾶ 
35 α 5οτὺ οἳ Ιππροταίπθ. ΟοπΙΡ. 2 0ο. ση], Ἱ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ 
χάριτι περισσεύητε; ἘΡΗ. γ. 985, ἡ γυνη ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα; Ἀπᾶ 1η 
Τ8π, Οἷο. Έαπι. κτν. 20, 19ὶ πἲ βἶπί οπιπῖα Ῥαταία. Ί1Παχ, Ρ. 996. 

95-94. ΤΗΕ Ἠπλιινα ΟΕ ΤΗΕ ΟΜΑΝ ΠΊΙΤΗ Αν 15508 ΟΕ ἘΒτιοοῦ. 

Μαίί. 1Σ. ο0---22. Ίμακο νιΠ, 485---48. 

2δ. καὶ γυνή. “'Βπο]Ἀ ογεγβοπῖηρ 6ταςθ 18 ἵπ Ἠίπι, πο Ῥτίπσρ οἳ 
ΓΗ16, ἐλαῖ α5 Ἠο 15 Ἠαβίοπῖηᾳρ {ο {ια αοοοπαρ]ςη]ησ οἳ οπς Ἰοτ]ς οἳ 
ΗΙΑ Ῥσπει, Ἠθ αοοοπιρΙςΏθΏ αποίΐἨοετ, 85 ὮΥ ἴἶο γαγ.. ΤταοποἨ, Ρ. 
188. 

ἐν ῥύσει αἵματος. Ἠετ πια]αᾶγ παβ οβροοῖα]]γ αββίοβπσ (Τιεν. αν. 
19-21), το ποῦ οπ]γ ἀῑᾶ 165 απβί Ἠεν {οτ αἱ {μα τε]αοπςΠ1ρ5 οἳ Ἠΐ6, 
Ῥαῦ νγας Ῥορα]ατ]γ τεσατᾶεᾶ 5 ἴ]ιο ἀϊτεοί οοπβεαπεπορῬ οἳ βἴπ[α] Παδ1{5. 

27. τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. Τ]6 Ίαπ οἳ Μοβες οοπιηαπᾶεᾶ εγετγ Ζεπ 
ἴο πθαχ αὖ 6πΟἩ οοΓΠεσ οἳ Ἠ15 ἰαἰέ]ι Α προ ος {αββεὶ οἳ Ώ]πα, 6ο 
χοπαῖπᾶ {θπιῃ ἴΠαί ἴΠθ6Υ πεχο ἄοᾶ Ῥεορ]ο (Χαπι. αγ. 97--40: Ῥεπῦ, 
κκ. 19). ''Έπο οἳ ἴπαβο Εγίησες απς5αα]]γ Ἠππσ ἄοππ αἲ ἴ]α Ῥοΐίοπι 
οἳ {πε τοῦθ, πηΙ]ο οπθ ΏἨαηπς οπου {πα βΠοπ]άσν πετ ἔπο τοῦθς γαβ 
{αβἱοποᾶ τοαπᾶ {πθ Ῥετβοπ.  ΠἨοβ8ο πΠπο πΙιβηθᾶ {ο Ὦε οβίθεπιεᾶ 
επηιπεπ{]γ τοε]ϊρῖοας ππετθ ποπ {ο πιακο Ῥτοαᾶ, οὐ “' επ]ατσο με Ὀοτᾶςθτβ 
οἳ ὑπεῖτ ρατπιεπίς” (Μα{{. ασ. 6). 
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28. Έἔλεγεν Υάρ. ἨΝοΐςο {πο ἱπιροτίοοί, “' Ἱκορί βαγίησ ΟΥ6Υ βππᾶ 9ΥοΥ 

Αραϊη {ο Ἠοθτβα]/{.» 

80. τίς µου ἥψατο. Ἠθ πιο γυΠίἩ ἴπο πο οἳ Ἠϊς Βρϊτϊ6 βΑ1Υ 
ΚΝαΐμαπαεΙ ππᾶρτ ο Πρ ἴτερ (1ομπ 1. 4Π, 48), τεοοσπ]βθοᾶ αὖ οποσθ 
(Ματς ν. 90) {Πιο παρποί[ῖο {οποὮ οἱ Γαϊ[Π Ἠούεγου πεα]ς απᾶ ἐτοιηρ]ῆτς 
(ωα]κο νΠ]. 46). “ Μαηπγ ἴπτοπς Ἠίπι, Ῥαΐ οπΙγ οπθ {ἴοπςμθβ Ἠίπι” 
6 σατο Ῥτοεπαῖ{, βά65 {απρῖς, βαγ5 Βέ Δασαρίϊηο. 

82. περιεβλέπετο, “Ηε ἴοολεᾶ γουπᾷ αδοιί”. (Ἠετ. Ύετβ.), ος Ηε Περί 
οπι ἰοο]είπᾳ αἲῖ τοιπιᾶ. Ἠτδ 6αγθς παπᾶοτεᾶ οἵ6τ οηπθ α[ύετ {ο οἴ]ατ ος 
1η πιαἩΥ {8068 Ῥε[οτο Ἠίπα, 11] {μαγ Γε]] οη Ἠει Υπο Ἠαᾶ ἄοπο {Πῖς 
{Π]πρ. Νο Ώατο Ἠστο α »ἰτ]πρ Ῥτοοἳ οἳ Βὐ Ματ]ςς σταρΒ]ο ῬούποΥ. 

38. τρέµουσα. 916 ΠΙΑΥ Ἠαγο ἀτειᾶεά Ἠ1β απΏρετ, ἴοτ αοοοτᾶῖης 
1ο ἴπο Τιανγ [Τιεν. αν. 19) πο ἔοπομ οἳ οπ6, α Ποιο α5 51ο πα5, οιβθᾶ 
οετεπποπῖα] ἄεβ]επηαηῦ ππ/{Ι] {χο οτεηῖηρς, 

καὶ εἶπεν, 1.Θ. ΡΙοΡΒΡΙΥ αἱ] ἴπο ρατοπ]ατβ πο Επᾶ Ίη Υεγςος 25, 26, 
απ {11β Ῥε[οτο α]] πο Ῥεορ]θ (111 1. 47). 

84. θύγατε, Ότχ Τιοτᾶ 15 τοεοτάεᾶᾷ {ο Ἠατο αἀάτεςεεᾶᾷ πο οἴποι 
ποτηαπ Ὦγ ἐς 56, 1 οα]πιεᾶ α1] Ώεν ἀοαρίς απᾶ ἔθατβ. 

ὕπαγε εἰς, εἰί]ιατ (1) “' επίεχ ἐπίο Ῥεασε,” αὈῖ ἵπ Ῥαοςπη, 85 {πο Γαίατο 
εἰοπιοηίῦ ἵπ πΠῖοἩ {πγ {ο ο]α]] πιουθ, ος (11) πο εἰς ἵπ {1 {οτπιπ]α 

Ί1ΔΥ ΤΙΘΤΥΘΙΥ ταρτοβεπύ {πε Ηεῦ. Ὁ Τη ιο Ῥῃταβθ π]ου2 πο. 

96-49. ΤΗΕ Ἠλίβινα ΟΕ ΤΗΕ ΤΏασαΗΤΕΕΒ ΟΕ «ΑΙΠΌΒ. 

Ματ, Ικ. 29-96. Τπα]κε τη. 49-. -56. 

3δ. σκύλλει. Τ1ο τοτῦ πηθεαπΒ (1) {ο Πα, (11) {ο Γαΐφιιε ΟΥ 10ΟΥΤΙ. 
14 15 οπ]γ πδοᾶ (1) Ίετο απᾶ 1π {Πο Ῥαχα]]ε] ἵπ οἱ Ππ]κε τί]. 49: (1) 1η 
Βύ Μαΐζ. κ. 96, τοὺς ὄχλος ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι; (131) ἵπ 
Βὲ Τμα]ε ν]]. 6, κύριε μὴ σκύλλου. 

86. παρακούσας ΠΙαΥ ππθαἨ (1) ουεγ]εατίπῃ ἴ]ο πυογᾶ δρο]ιεπ (Βεγ. 
Ματ.), ἱπάιεα πρ {παί ἐς τετγ Ιπβίαπί ἨἩ ο Ἠεαντᾶ {Πο πηθβεαρε, πο Τιοτᾷ 
Ἠαβίεπες {ο τεββειτθ {πθ τα]ες νψηἩ α ποτᾷ οἳ σοπβᾶεησθ απᾶ 6πηοοι- 
χαρεπιεηί; οἵ (11) ποί Ἰιεοάΐπᾳ ια ωογᾶ 5Ῥο]ιεπι (Ἠεγ. Ὑετβ.). Οοπιρ. 
Μαϊ. χν]]. 1Τ, ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτών. ΤΠΙβ 15 {πε πδαα] πιεαπίης 
οἱ {πο νετ», οὐέ(ετγ υεῖ πεφἰἰφεπίεν αιιᾶίγο. 

3π. εἰ μὴ Πέτρον. ΤΗϊ5 18 {πο Βγβῦ πιο πο Ἠεατ οἳ απ ο]εοβίοῃ 
ψημῖπ ο εἰεσίίοπ. “' Τπαί υη]οα ο πας αροιπῦ ἰο ἄο π88 5ο στθαῦ 
απᾶ Ἠο]γ {]αί {ποςο {ητεο οπΠ]γ, ἴ]ιο Ώοπετ απᾶ οτοπ οἳ {116 Αροβίο]ῖο 
Ῥαπᾶ, πετο 1ΐ5 β{ῆπα ψίηθρκος.’ Τ1ο οἴμετ οσσαβΙοΏΒ ἩΠεη πο τθαᾶ 
οἳ 6αοἩ απ εἰεοίῖοη Ίγετο ϱ(πα11Υ 5οἸθπιη απᾶ βἰσπ]βοαπό, (1) ἴπο Τταηβ- 
Βριταίίοη (Μαὐ6,. αν. 1); απᾶ (2) ὕπο Αροηγ η {ο ἄατᾶςη οἳ εἴ]- 
56Ίη8Ώθ (Μα/ύ. κχτ!. 9η). 

98. καὶ ἀλαλάζοντας. Τ16β6 πθτο {πο Ἠϊτοᾶ ΠΙΟΠΥΠΘΥΑΒ, οΙεβΥ 
ΨΟΠΙΕΏ; ἨἨΟΒΘ Ῥαβίπθβς 165 πας {ο ϱ6αῦ ἐλπαῖτ Ῥτααςίς (ΤΠ1κο νΗΙ. 9), 
ΏΏᾷ {ο τηα]ο ]ομᾶ ]απιρηίαίΙοης αὖ Ταπεγα]β; οοπΙΡ. 2 ΟἨτοή. κχχγ. 25: 
σετ. ἴκ. 11, 18; ΑπΠΟΒ γ. 16, Τπε Ἠαυβιπίο τα]ε Ῥτονιάεᾶ [ον ἴπθ 



92 τι ΛΑ Πο. [ν. 96--- 
Ροοτθβῦ 1βγαθ]Πίο αὖἲ Ιεαβί νο Παίε-ρ]αγθτβ, πᾶ οπο πποατΠΙΠς ποπιαἩ. 
Α Ἠπ]εν οἱ {πο Βγπαροραο, Ὀεγεαγεᾶ οἳ Ἠῖ5 οπ]γ ομ1]ά, πιβΥ πγε]] Ἠατο 
Ῥεεη Ρτοᾶῖρα] Ίπ ἴ]θ εχρτθβεΙοη οἳ Ἠῖ5 στῖαξ, “«Α5 ΒΟΟΠ α5 ἀθαί] {α]κθβ 
Ῥ]ασ6, ιο Γ6πια]6 ΠΠΘΠΙΡΘΥΒ οἳ πο ἹἩοπεοπο]ᾶ απᾶ {ο Ῥτο[θββίοπα]. 
ΤΙΟΠΓΗΊΏῃ-ΨΟΠΊΘΏ ΑΏΠΟΊΠΟΘ 16 {ο {πα ποϊσηροατποοᾶ Ὦγ βοὐίτπρ τρ 
ὑμαῖτ ΑἨτίῇ] απᾶ Ῥϊετοῖηρ 617, οα]]οᾶ «πο {α111, νηῖο]ι 15 Ἠοατᾶ αἱ 
α ρτοιύ ἀἰδίαπσθ, απᾶ 4Ώοτσθ 6Υ6τγ οἴπει ποῖδο, 6εΠ ἴ]μο ἀῑπ οἳ Ῥαΐ196, 
απᾶ 16 απο οἸατασίετῖρί]ο οἳ ἴμο Ῥαδῦ. Τη ΜίσαΠ 1. 8 16 19 οοπιριτοᾶ 
{ο ἰπθ οἱ οἳ ἴπο βογεοσ]-οπ]. Ὑαπ Τιεππερ ΠΒἰδίο Τιαπᾶς απᾶ 
σιξίοπις, 11. 6986. 

89. τὸ παιδίον, τὸ κοράσιον, Μα. Ιπ. 94, α ἀππιππίινο οἳ αΏθοβοῃ. 

καθεύδει. Βρεκ]ίηπρ οἳ Τιαπαταβ οἩτ Τιογτᾷ ΡΑΥΒ, Λάζαρος ὁ φίλος 
ἡμών κεκοίµηται (ποῦ καθεύδει) ἆοἨπ χὶ. 11: απᾶ οἳ Βὲ Βίερμεηπ 15 18 
Ρα]4 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη (Λοῦς νἩ. 60). Ἔπο Τιοτᾶ οἳ Τήΐο {ακες 
ΑΑΥ λα ποτᾷ οἳ ἴθαχ, /«Φ]ιο {8 ἄραᾶ,” απᾶ ραῖς ἵπ 116 τουπα {]αί 
ηλ]]ά6χ νγοτᾶ πΥΠΙο] ρῖτας Ρτοπ]1βο οἳ απ αππα]κοηῖΊης, ««Φ]ιε εἱοορεί]ι. 

κατεγέλων, {]ισι Ἰατιμ]ε ΠΗίπι ἰο 800ΥΠ,. Ἐοχ ἴλπο ἴοχορ οἳ κατὰ 
οοπρ. Μαΐζ. κχτ]. 49; Αοΐβκς. 97. 

41. Ταλιθά κούμ. Ῥουβί]οβς Ιέ Ῥοΐοτ, πο πας ΠΟΥ Ῥτοβεπί, 
ο[ίεη τεσβ]]εᾷ {πε αοὐτπα] πγοτᾶς πβοά οἩ {ΠΒ πποπιοταῦ]θ οσσοαβῖοη ὮΥ 
ος Τιοτᾷ, απᾶ {ο]ᾶ ἴππετη {ο Ἠϊ5 ἐγιοπᾶᾷ απᾶ Ιάπρπιαη 9ύ Μαχ]ς, ο 15 15 
{ο βαΠ1θ Ἐναπρε]ϊδέ, π]ο Ῥτθβοιτθος με ΥοχΥγ ποτᾶ, Πο οαχ Τιογᾶ 
πβθᾶ, πποη ο ορεπεᾷ {πο ογας οἳ ἴ]ια Ῥ]ϊπᾶ 1παπ, Πρ]ρ]ιαί]ια (νἩ. 94). 
Πο ππθη{]οη οἳ {]ιοβο πογᾷβ ποθς {ο Ῥτουο ἴλαῦ 1η ογάίπανγ Πίο ον 
Τιοτᾷ αταϊ]εᾷ Ἠ πηρε]! οἳ {πο ρορα]ατ Ατατηπῖο ἀἴα]οςί. 

40. εὐθύς. ''Νοπ ἄαθπιαπι Ῥαπ]απι Α95ο τοσο]]σῖζ. Ῥεπσοα]. 
Τ]ιοτα 18 πο βἰχασσ]θ, πο οβοτύ οἩ {μα ρατί οἱ Ἠϊπι, πο 15 έέ]ιε 
Πιοβιγτεοίίοπι απιᾷ ἴ]ιε 11ο” (ζοΏτη καὶ. 25): νο τοαᾷ οἳ πο “' οτγίπρ ππῖο 
ἴμο Τιοτᾶ, ος 6 βὐτείοβμίτης Ἠίπηβο] προπ ἴμο ο]]]ᾶ ἔμτεο πιθβ” 5 1π 
πο οαβθ οἳ Πα] αἲ Βατερία (1 Κίπρεβ αν, 21): Ἠο Πείῃ ποῖ προῃπ 
ἴλο ομ]]4, ο ρα{θοίἩ ἨΙβ πιοπί{Ἡ προπ Ἠογ τποπ{Ἡ, απᾶ Ἠίβ 6768 προπ 
Ίαν 6768, απἀ Ηϊς Ἠαπᾶς προηπ Ἠει Παπάς 5 ἵπ ἴπο σ.5ο οἳ Έ]ρῃα 
(2 ΚίπρΒ 1ν. 94), Ἡο 5Ρρεα]5 Ῥαῦ α γγοτᾶ απᾶ Ιπβίαπ{]γ Ἡε 15 ορεγεᾶ. 

γόρ. ἈἘοάΙί ο βἰαΐαπα εἰαζῖ οοηρταθη (επι. 

ἐξέστησαν, “'ἰ]ιοί Ίυεγο απιαβοᾶ εἰγαίσ]ιίωαι ιοϊί]ι α στεαῦ απιᾶβο- 
πιοπιί’ (116. ὙΎδυβ.). ἔκστασις ἀεποίθς (1) α ίχαποε, ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν 
(Ρείετ) ἔκστασις (Δοίς κ. 10); γένεσθαι µε ἐν ἐκστάσει, χχῇ. 17, νηνἩ 
ΝΗΙΟἨ οοπΙρ. 2 Οου. κἩ. 2, 8 (11) απιαρεπιεπἰ, αωςε; ἔκστασις ἔλαβεν 
ἅπαντας (Ίμα]κο ν. 26): εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις (Ματ]ς αγ]. 8); 
ἐπλήσθησαν θάµβους καὶ ἐκστάσεως (Δοίς 1Π. 10). 

49. καὶ εἶπεν. Αἴ οποθ΄Ίἴο βἰτεπσίπαοι {πο 11ο πας ποπᾶφτεα]]γ 
τθβ{ΟΥΘᾷ, απᾶ ὗο Ῥτοτο {]παί ϱΏςθ Ίγαβ πο βρῖ16, Ῥαῦ Ἠαᾶ τεβ]]γ τείατπεᾶ 
(ο ἴλλα τοα]θ]ας οἳ α πποτία] οχΙδίοησθ. Ὑνοῖ, 5006 Αρροπᾶϊσ, Ρ. 251. 
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ΟΗΑΡΤΕΕΗ ΥΤ. 

1. Έοχ ᾖλθεν, αἄορίθᾶ ἴπ {πο Ῥεοθϊγθᾶ α[ίον {πο ρατα]]α] Ῥ]ηος ἴπ 
Μαμίμθυ, ΝΒΟΤΙΔ τεαά ἔρχεται. 

9. ἐνδησύσθε ἵβ ἴπο Ῥοΐΐετ τεβᾶῖπᾳ, ἴΠοιισἩ ἐνδύσασθαι 18 ΒΙΥοΏΡΙΥ 
βαρροτίαᾶ. Πο οἩβηρο Ἰπ ἴπθ οοπβἰτποίοη, απᾶ {πο ἀἰτοοῦ 41πο- 
(ήΐοη οἳ {Π]5 οοπιπηαπᾶ, πηβ]κο 1ὔ πιοτθ οπαρΠα/{ίο απᾶ 1π Ἱαερίηρ γη 
ἴμο εἰγ]ο οἳ δύ Ματίς, 

11. ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται. Ἓεο, αἲ εηᾷ αἀάβ ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀνεκτότερον ἔσται Ἄοδόμοις ἢ Γοµόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει 
ἐκείνῃ. πε πποτᾷβ Β66Π1 ἴο Ἠανο Ῥδεπ Ιπίτοάπιοθᾶ ἔτοπα πο ρατα]]εὶ 
Ῥ]ασο ἵη δὲ Μαζίπαιν (κ. 16), απᾶ ῬτοβαβΙψ ἔποτη ΠΙΘΠΙΟΙΥ. ἎῬοτ ἴμθ 
ΟΠΙΒΒΙΟΠ πθ Ώατο ΝΒΟΡΤΙΔ. ἈῬ66 Βοτίγεποτ’ς Ιπίγοᾶ. Ρρ. 981. 989. 

16. ὃν ἐγώ. ΤΠο τεαᾶίηρ πΏΙοἩ ἆτορβ ἴπο ἐστιω' αὐτὸς απᾶ ἐκ 
νεκρῶν Οἱ {ο Ἡοαοθϊνοά ψΙνῃ Πο οἰάρδύ πποῖα]ς 8ΞΒΤΙΔ ἶ5 βίχοηρΙγ 
ειὐπεπ{Ισα{εά, απᾶ α4άΡ ἴοτοε απᾶ σταρΒῖο νίσοαν {ο ἴμο πγοτάβ. 

40. πολλὰ ἠπόρει, ΄"παβ πιποὮ ρετρ]εχεᾶ,”. Ιπβίθιᾶ οἳ {πο πολλὰ 
ἐποίει οἳ {πε Ἰεοαίνεᾶ, 16 βαρροτθεᾶ Ὦγ ΝΒΤΙ απᾶ ἴιο Μεπιρῃη]δίο 
Ὑδγβίοήπ. ΤΠ αιιίΠοτίθθβ το {6πψ, Ὀπί ἴπογ απο Βτρῖ-ταίο, απᾶ 
ΙΠ{θγπα] ενἰάεπορ Ῥ]εμᾶς Ῥοποτία]γ ἵπ {βγουν οἳ ἴ]θ τριᾶϊηρ. 866 
Βοτίτεπει’5 Ιπίγοᾶ. Ῥ. 506. 

23. αὐτῆς. Έοτ ἰΠῖβ ΝΒΡΤΙΔ τοαᾶ αὐτοῦ. ΤΠϊς Ῥ]ασθς Βΐ Ματς 
1η ἀῑτοοί οοπίτβαΙοθοη πα /οβδερΏτἉς, πο 6χΡΤΘΡΒΙΥ βἰαΐος {λαῦ ἴμο 
61115 πβτηθ πας Β8ἱοτηθ, απᾶ ἴπαῦ εἨο νας ἴμο ἀααρ]μίει οἳ Ἠετοᾶ 
ῬΠΙΠΡρ Ὦγ Ἠετοᾶῖας, ὪἩο ἅῑά ποῦ Ίεανο Ίαν Ἠιςραπᾶ 0] αξίοι {ιο 
Ῥ]τίῃ οἳ Βα]οπιθ (408. πι. Χιπ. γΥ. 4). Αὐτῆς οἩ ἴπθ οί]ιε; Ἠαπᾶ 
ΒΙΥΟΠΡΙΥ 6ΣΡΙΘ6Ρ56Β πο ντος {εο]ῖησς ἰπαί ογοπ ἩἨσοτοᾶίαβ οοσ]ᾶ 
Βίοορ 5ο Ιοἵ. 66 Βογϊνεπετ)Β Ιπίγοᾶ. Ρ. 418. 

ἤρεσεν, Ιπβδίειᾶ Οἱ καὶ ἀρεσάσης, 38 τειᾶ ἵπ ἴμο Ἡεοαίνεᾶ, Ιοπᾶβ 
οπιρΏαβῖβ {ο {6 Υοιβθ. 

27. ἐνέγκαι Το: ἐνεχθῆναι, ἵηπ {πο Ῥθο., αἀορίοᾶ Ὦγ Τβοπεπᾶον! απᾶ 
Έχτοαρθ]]6β, 15 ἴπθ Ἠαχρῃοχ τοβᾶίηρ απᾶ ῦο Ῥο ρτε/θγγεᾶ. 

89. ΤἨο οἱ ὄχλοι οἳ ἴπο Ῥεοα]νεᾶ 15 παπί]ηρ ἵπ ΔΑΒΡ. 

49. ἩἘΟΥ κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις οἳ Ἐεο, ΤΙβοπεπᾶοτΕ 
1845 κλασμάτων δώδεκα Κοφίνων (8) πληρώματα (ΝΡΤΙΔ) ἴθ Τπογθ 
ἀμΠοι]6 τοαᾶϊπρ απᾶ Τηοτθ Πε] {ο Ώατο Ῥεεη βοξ[οπεᾶ {ο λαί οἱ {ια 
Ῥεοε]ϊνεᾶ. 

1--6. ΟΠΗΙΑΒΤ 18 ΡΒΕΒΡΙΒΕΡ Απ ΜΑΖΑΠΕΤΗ. 

Μα{ῦ. κ. 54 58. 

1. εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, 1.8. Ναγζατείη απᾶ {πο παϊσΏροιγ]οοᾶ. 
ΤΗ18 ν]βῖ{ 15 οη]γ τθοοτᾶεᾶ Ὦγ Βὲ Μαἰίπιεν (α11. ὄδ- -ὄθ) απᾶ Βὲ Ματῖς, 

4. Μἤρξατο. Έος Ἠίβ {ογπηθι γ]βΙ6 Ἠστο 56ο ΤΙΙΚΘ ἵν. 16 βα. Τα 
οοπάιοί οἳ ἨΙβ ἨΘΒΙΘΥΒ οἩη {115 οοσαβῖοη ἀῑᾷ ποῦ Ῥαίγαγ ἴλο [ταπθϊίο 
νιο]εηπσς οχΗΙρῖθεᾶ αἲ Ἠϊβ Ετεί νὶςιῦ. 



94 ϱτ ΜΑΛΚ. [πα ο 
τίς ἡ σοφία, τυ]ιαί {9 {ιο υϊδᾶοπι ἐ]ιαί ἵς φΐυεπι ἰο ἐ]ίς πιαπ 3 (Ἀεν. 

γετβ.). 

δυνάµεις,απᾶ [νη]ιαξ τποαπ] ιο] Ῥοιυογς (Βαν. Μαν.) ωγοιρ] ὃν Ἠία 
]απᾶς2 ΤΠΙ8 15 οπο οἳ πε ἔοἩἽχ ΠΔΤΙΘΕ ρῖτεη ΤὮγ ἴπο Ἐναπσε]ϊείς {ο 
{μα πιῖτασ]θςβ σΠΙοἩ ἴπο Τιοτᾶ παςβ Ῥ]οιββεᾶ {ο ποτ] πΏϊ]ο Ιποατπαίθ 
Ἠετο οἩ θατίΗ. ΤἨηαγ ατο ο8]]εᾶ: 

(α) Τέρατα, 8 ἴθτπι ΏΕτοι πδεᾷ αἶοπο, Ὀπό αἶπαγς ἵπ οοπ]αποβίοη 
ψηζΏ οὔπεχ ΠβΠΠΘΡ. Τ16 παῖταο]θβ ατθ οοπ{6Ιππα]1γ ϱ’γ]εᾷ σημεῖα καὶ 
τέρατα, ΟΙ σημεῖα ΟΥ δυνάµεις 41οπθ, Ὀαῦ Πετεχ τέρατα 8ἱοηθ. ΒΥ 
{15 πγοτᾷ {πο οεΏβεοῦ οἳ αβοπϊδμπαεη{, π]οὮ ἔ]θ νγοτ]ς Ῥτοᾶπασθς 
οη ἴπο Ῥε]ο]ᾶστ, 15 ἰταπς[εγγθᾷ {ο {πο ποικ 10βα]ῖ, Τπο πποτᾶ 
οπ]σ οοσπτβ οπσθ ἵπ Βύ Ματῖς, ἵπ ΧΙ. 92, απᾶ ἔλοατο 16 15 Ίῃπ οοἩ- 
Παποοη ση σημεῖα. 

(8) Σημεῖα, 88 Ῥεῖπρ {οκεπβ απᾶ ΙπᾷΙοαῖοπβ οἳ βοπιθίβῖηρ Ῥεγοπᾶ 
ἴΠεπιβε]νες, οἱ {πθ πθαχ ργθβεπος απᾶ πγοτ]ῖησ οἳ ἀοᾶ, ἴμο 5εα]ς 
απᾶ οτεάρη{α]ς οἳ α Ἠϊρῃετ Ῥοποτ. Τηθ ποτᾶ 15 απ εβρεοῖα] 
{ανουτ]ζθ ψΙθη Βὲ ἆομπ, «ποπρΏ η οἳχ Ὑδγβῖοη “ αἴσπ)) {οο ο/ζ6π 
Είπαβ Ῥίαςσθ {ο {πο ταριοετ “πχασ]θ,” {ο ἴπο στεαῦ ἀείτιτησπί οἳ 
Όπα {τπο πηθαπῖης απ Γοτοθ οἳ πο ποτᾶ. ΤΠο Ἠοτὶςοᾶ Ὑοδτβίοη 
ῬΤΟΡΕΣΙΥ βῖνος “« βἶσης.””. Τό οσσατς {Ἠτερ {ἴτηθς ἴπ Βὲ 1οἩπ, ὑπιςρ 
1π Βὲ Ματίς, πτι. 1Τ, αγ. 20 αἼοπα, απᾶ οπσθ 1π οοπ]αποίίοη γηζ]α 
τέρατα, ΧΙ. 25, 

(Ύ) Δυνάμεις, ἴπαί 15, οἳ ἀοᾶ, οοπηῖηπρ ΙΠίο απᾶ ποτκῖης 1π {Πῖβ 
ποτ]ᾷ οἳ ο1ΥΒ. ΑΑ ἵη ἴηΠθ τέρας ἴ]α ο[εοῦ 15 ἰταπβ[ογτθᾶ απᾶ 
6ΐν6β α ἨΒΠΙΘ ἴο ἴπθ 8156, 5ο Ἠθχθ {6 οπΊΊ5ο ρῖτος 165 παπιθ {0 
{πο οΏθοί. Πο ποτᾶ οσοι ἔοαν πιθρ ἵη Βὲ Ματε: ν. 90 
(Α.Υ. υἱγίμε, Ὦ. Ὑ. ροιυε}), γΙ. 2, υΙ. 14, Ικ. 99. Τα οἳσ Υεγβῖοη 
16 16 τεπᾷετοᾶ ΒΟΠΙΘΙΠΙΘΒ /"πυοπᾶεγΓιῖ ι0ογβ” (Ἠεν. Ματ.) (Μα:ΐ, 
τη. 22), βοπιείῖτηθς «πιῖφλιίη ιοογ]ις’’. (Μαΐΐ. χὶ. 20: Ματς τι. 14: 
Τμακο κ. 19), απά 511] ποτ Γε(πεπ{]γ “' πιγασϊες” (Λοῦς Ἡ. 29, 
χὶς. 11; ἀπ]. Η. 6), πας ἀοΐπρ απαγ π(Ἡ α. Ῥοτίίοη ο 168 Γ0Υ66. 

(δ) ἛἨργα. ΤΗϊβ 15 α αἰσπίβοαηπύό ἔετπῃ τετΥ Γγεαπεπ/{]γ αβεᾷ Ὦγ δὲ 
ομπ. αι Ἠϊπα ταῖτασ]ες ατθ {πο παίπτα] ἔογπι οἳ τυογ]είπᾳ {οι 
Ἠίπι, π]ῃοςβο Ναπιε ἵς ἨἩοπᾶετ[ιῖ (1581αἨ Ικ. ϐ), απᾶ πο {Ἰετο- 
Τοτο ἀοσίμ /' ποτ] οἳ ποπάςτ. Οοπιρ. ζομἩ τι. 28, τῇ. 21, σ. 
256, 85, ὃδ, χὶν. 11, ὧο. Βεο ΑΡΡ. ΤτεπεὮ οπ ἐῑιε Ῥαγαῦῖε, 
Τη/ποᾶ. 

8. ὁ τέκτων. Ἀ8πτο ἵπ {λμῖς οπθ Ῥ]ασθ, οἳσ Τιογᾶ 15 ποπΊατο Ἠίπι- 
5ε]ῖ οα]]εά "πο Οατρεηίον.”  Αοοοτάϊῖηρ {ο ἴπο οπβίοπα οἳ {πο ἆαπα, 
66η {πθ Βαῦδβίβ Ἰεατηῦ 6οπηθ ἨαπαΙοταξ. Όπο οἳ ἐλπαῖτ ῬτοτεχΏςβ π8β 
ἐλαῦ “«Ἠοθ πἩο {αασπῦ πο Ἠῖς βοη α ἰταᾶς, ἰ{απσΏί Ἠϊπῃ {ο Ὀ6 α {ῃα,”) 
Ἠεποο Βύ Ῥαπ] Ιθαγπί {ο “«Ίαροαν πΙ]ι Ἠϊς οπΏ Παπάς” αἲ ἴμο ἰταᾷς οἳ 
α ἰοπί-πηακεν (Αοΐς αντί. ὃ: 1 Τμ6Ῥς. Ἡ. 9: 1 Οοχ. 1ν. 19). “Τη ἰπο 
οἶδῖες πο οαχρεπίθτ ποπ]ᾶ Ῥο (τθεκς, απᾶ εΚΙοᾶ ποτκτηθη: {πα 
οαγρεηύεχ οἳ α Ῥτονϊποῖα] τί]]ασε οοπ]ᾶά οπ]γ Ἠατο Ἠε]ᾶ α τοτγ Ἠππιρ]θ 
ΡοβΙθίοη, απά 5εοιχεᾷ α Τ6ΙΥ πιοᾷρταίθ οοπιρείεποθ.’. Έαττατς ΙΗγε 
ο) ΟΠιγῖεῖ, τ. 81. 

κ Ῥθο ΑΡΡΕΠάΙΣ, Ρ. 351. 



ντ. .] ΝΟΤΑΕΡ. ος 
ἀδελφὸς ᾿Ἰακώβου. ᾖ1Τί 1β Ῥοββῖρ]ο {παί ἴ]ο ἴοατ “'Ῥνοίπουβ)) Ίοτθ 

πηθΏΩΙΟΠΕᾷ, απᾶ “πο ΑΙβίθΥβ,” ΠἩοΒο Π8ΠΙΘΕΒ 81ο ποπ/ηἼθτθ τοσοτᾷεᾶ, 
ΨΘΥΘ ἴ]ιο οἩϊ]άτοηι οἳ Οἶοραξ απᾶ Ματγ, ἴμο βἱβίου απᾶ 1βΙΠΘΡΒΙΚΟ οἳ 
πο Ῥ]θββεά Ὑπτοίπ, απᾶ -βο ἴπο οοπβίηβ’ οἱ οἩσ Τιοτᾶ. (Οοπιραχθ 
Μα(ῦ. κχνΗ. 66 ψΠίἩ Ματ]ς αν. 40 απᾶ ᾖομπ χῖκ. 26.) «ἆοβορῃ ποα]ᾶ 
ΒΘ6ΤΏ {ο Ἠατο ἀῑθοᾶ αὖ 5οπιθ ᾖππρ Ῥείποθσθη Α.Ὀ. 8 απιᾷ Α.Ρ. 26, απᾶ ἴποτο 
1 ΠΟ 1ΘΗΒΟΠ [οΥ Ῥομονίηρ {]παί ΟἼοραβ παβ αἱνο ἁπτῖπρ οἳν Τιοτᾷ5 
ΠΙΙΠΙΑΥ. Τὸ Ώαβ Ὀοοι βισσθβίεᾶ, {Πιογείογαο, ἴλπαί ἴ]ο ἴπο πΙάοπθᾶ 
βϊδίους πΊαΥ Ἠατο Ἰγοά {οσείμαχ, ἴλθ ΤΠΟΥΘ 80 48 οπθ οἱ ἔπθια Ἠαᾶ Ῥτ 
0Π6 ΒΟΗ, απᾶ Ἡοθ παβ ο[ίοπ {α]καη {οι θυ ϱΥ ἨΙς πηϊπ]βίατῖα] ἄπίΙθ6β. 
ΤἨτοῬ οί]αν Ἠγροίμαβθβ Ἠανο Όδοη {οτπιθᾶ τορρθοίῖηρ ἴπεπα; (1) ια 
{π6γ πετο {πο ομ]άτει οἳ ΖοβερΏ Ὦγ α {οΓΠ16Υ ΥΒΥΤῖ8Ρο; (9) ναί ἴΠογ 
Φ6Υθ ιο ο]Ι]άτοι οἳ ἆφοβεορΏ απᾶ Μανγ; (8) ἴπαί ᾳοξερῃ απᾶ Ο]ορας 
Ῥοεΐπρ Ὀτοί]μθίβ, απᾶ ΟἼορας Ἠατίπρ ἄῑεᾶ, 1 οβερΏ ταῖδεᾷ πρ βεαᾶ ἴο Ἠ1Β 
ἄθαᾶ Ὀτοίμοτ, δοεογᾶ(πσ {ο ἴπο Τιονίταίο Ἰα1ν. 

4. προφήτης. Οοπιρ. Τιαἷε ἵν. 94. 

6. ἐθαύμαίεν. ΌΟπχ Τιοτᾶ ἆοθβ ποί πιαχτε] αἱ οἴπες Ἠππιαν ἐπῖηρς 
ΡΘ6ΠΘΤΑΙΙΥ, Ὀπί Ἠο ἆοθβ πἹαχτε], οἩ {πο οπθ Ἠαπᾶ, αὖ Γαϊδῃα, πἨθη, 8 1Π 
ἴηθ 9.56 οἳ πε οθΏηίτΙΟοἩ, 15 ΟΥΘΙΟΟΙΗΘΕ ἵη 155 ρταπᾶεατ αἲ] Ώππιαπι 
ἨϊπάταπσθΒ, απᾶ, οη ἴπο οἴμον, αὖἲ αηλρε]αθξ, π]ση 165 οςἩ, ἵπ ἴπο {8ορ ος 
ΏΠΤΙΘΤΟΠΙΡΘ Ὠϊνϊίπο πιαπΙ[θβία{ΙοπΒ, Πατάεπ 198614 1πίο α π]]Γα] ταε]εοῦίοτπ 
οἱ ΗΙπηβεΙ{,. ο ποἵ ΒΘ6ΘΙΩΒ {ο Ώατο Ιε[ί ΝαπαγεῖἩ ΠΘΥΟΘΥ {ο τείπτη {ο 
Ἡ, οἵ ῬτθαοὮ 1η 1618 βΥπαροραθ, οΥ τον]ςῖῦ ἴπο Ἠοπιθ πηθτθ Ἠοθ Ὠαᾶ 5ο 
Ίοηρ {οῖ]εᾷ ας πο ν]]]ασο Οατροηίον, 

καὶ περιῆγεν. “'Ῥεπεβοίαπι ἴαπιεπ Ῥγεθαϊηί 66βιβ ραἰτῖα ρα». 
Ῥοθηρε]. ΌΟπ {ο ογεηῖησ οἳ ἴ]θ ἄαγ οἱ Ἠίς τε]εσίῖοη αἲ ΝαζατείἩ, ος 
ΊΠΟΥΘ ΡΤοβαΡΙΥ οἩη {μα ΠΠΟΤΤΟΠ, οἳΥ Τιογᾷ αΏρθαΥΒ {ο Ώανο οοπιπρησϱᾶ 
α βΠοτύ οἴγοπϊό {π ἄα]116ο, ἴπ {1ο ἀἰτεοίίοη οἱ ΟιβρεγπΒβΆτη. 

π--19. ἩΜΙββιον ΟΕ ΤΗΕ ΤΜΠΤΝΕΗ. 

Μαῦι. σα. ὃ---15. Ἰπ]κοςς. 1--6,. 

Τ. δύο δύο. Βὺ Ματ] αἶοπο τθοοτᾷς 05. ἘΒίπορ π]εῖέ, (Τ1]ς.) ένο 
απιᾶ ἴπυο. ΝΠαη πα οατάϊπα]ς αγθ τερεαζεᾶ Που βἰαπᾶ [ου ἁἰςτῖρι- 
Ἀναβ. ΟοΠ1Ρ. µυρία µυρία 3ΠδοῃΠ. Ῥεγε. 981; συμπόσια συμπόσια, πρασιαὶ 
πρασιαί, Ματ]ς νι. 99, 40. Πο τερεξθίοη 15 ργοροτ]γ Ἠεργαϊβίϊα, Ῥαή 
8 {οππᾶ ἵπ πιοᾶρτη «ῑθε]ς, ΒοΡΠ. ἄγαπι. ϱ. 143, ΒπΠᾶ 80Π16 Ῥορα]ατ 
ῬΊταβθΒ 81θ πιοᾷο]]εᾶ οἩἳ 15 ἀῑδγίραΙνθ ΕΟΥΠΙ; 8 ταξιδεύουν γιαλὸ 
γιαλὸ, “'ἴΠαγ νούαρο 81οης ἴ]ο οοαβῦς” ( οφαβί οοββῦ’’); Ὑϊποσοπί απᾶ 
Τιο](βοπ’5 Μοᾶεγη ἄτοεεᾖ, Ῥ. 910. (ἄτθε]ς νγΙῖθγβ 56 κατὰ ΟΥ ἀνὰ -δύο, 
οοπ1ρ. Πκα κ. 1. 

8. καὶ παρήγγειλεν. Ἀοπ {ο]]οι5 8 Ὀτίαί ΒΙΠΊΤΙΑΣΥ οἳ {]ιο «Ἠαχρο, 
πηϊοἸι {πο Τιογᾶ ρτοσθεθᾶθᾶ {ο ρῖνο ἴἨθπι ΟἩΠ 0ἨΙβ οοβΡΙΟΠ, απᾶ π]]ο] 
ἵβ τοοοτᾷεᾶ αὖ {αχ ρτοα/ῦεχ Ιοησίῃ Ὦν Βὲ Μαΐΐζπονν, π. ὅ- -49. 

εἰ μὴ ῥάβδον. ΤἩαγ πετο {ο σο {οτί ψζἩ ἐ]αίν ϱία[ ας αγ Ἰαᾶ 16 
αὖ πο παρ, Ῥαί ἴΠεγ πετο ποῦ (Μαΐύ. κ. 10) {ο σε] οἵ ΏΥοσιΙΥο 01ο, 
μὴ κτήσησθε, Τον [ιο ΡἩΥροβθ6β οἳ {5 ΙοπτησδΥ. 
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πήραν, πο 1οαῖ]εί (Βου. Ὑετς.). Πο να]]οί ος βοχῖρ οἳ {πο ἄα1Πεατ 

ρεαβαπίς πας οἳ Ιεαίμες, “'ἴπο Εκίπβ οἳ Ιῑᾷ5 αἰτιρρεᾶ οϐ π]ο]θ, απᾶ 
ἰαηπεᾶ Ὦγ α Υ6ΥΥ ΕΠΠΡΙΘ ῬΤοςθΒΒ,’ α5εᾶᾷ οερεοῖα]]γ {ο οιτιγ ἴλαίτ οοᾶ 
ΟΠ α ΙΟΠΥΠ6Σ, απᾶ ΒΙάΠΡ οΥεΥ {πεῖν ϱποπ]ᾶετβ (ΈἩοπαβοπ)Β ΤΓιαπᾶ (υπιᾶ 
ἔ]ιο Ῥοο]ε, ϱ. 955). 

χαλκόν. Οοπιρ. Ῥε]οπ χΙΙ, 41, βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 
ΤΠε Ώταββ ΟΥ οορΡρεχ ποπ]ᾶ τερτεβεηῦ ἴπθ παζ]γο οΠΥΤΕΠΟΥ. 

9. ἀλλὰ ὑποδεδεμένους, “δέ [ίο Ρο] ε]ιοᾷ ιωζέ]ι ἑαπᾶαἰς’(Ἠεγ. Υεγβ.). 
ΤΠαύ 15, (αγ νετθ {ο {ακθ πο οίπεν εἨοθς νΠ(Ἡ ἔπαιη Γον ἰγανε]]ῖης 
ἁτπαη ἐΠεῖτ ογάίπατγ βαπάα]5 οἳ ραΐπι-Ῥασ],”. Βο πονπ “πα ἀαΠ]θαπ 
Ῥθαβα ΠΕ ΊΤΘΔΥ 8, 608ΥΒ86 βἨοθ, αηΠΕΜΕΥΙΠς {ο πο βαπᾶα] οἳ {θ αποϊθηΐς, 
τιν πΠθτ6χ {αλα πο ραϊτα πα {πεπι,. Τη δύ Μαίμου κ. 10 νο Επᾶ 
{πο Αροβί]θβ ομιιἼοηπθᾶ ποῖ {ο {αἷθ ὑποδήματα, 81068, οἳ Βοἱ6 1θ8ἱΠ6Υ, 
απᾶ πετείοτε α πιαχ]ς οἳ πηοτθ Ιασττῖοτς Ἠπίηρ. Β6εθ ΑρρεπᾶϊΣ, Ρ. 231, 

10. ἐκεῖ µένετε. ''Ί]θη Αα ΕΙΤ8ΏΦ6Υ 41ΤίΥ6Ρ ἵπ α νῆ]ασο ΟΥ 4Π 
ΕπΠοαπΙΡΙΠΘΠ{, ἴῃο ΠΘΙΡΗΡΟΠΣΒ, οη6 α1ΐ6τ αποίΐΠμοας, πιπβί ΙπνΙ{θ Ἠϊπα {ο 
οαῦ νηθ μετα, Ἴῃογε 15 α βἰτίοῦ οΠαπείίο αΌοπί 16, Ιπγο]νίπρ τησ] 
ορίοπία ου απᾶ Ἠγροοστίβγ: απᾶ α {αΐΙπτθ 1η {μα ἄπο οΏβογγαποῬ οἳ 
Ες Αγδί6ιη οἳ Ποβρ]ιζαλζγ 15 νιο]επ{γ τεβεπ{εᾶ, απᾶ ο[δεπ Ἰουᾶς ἴο 
αΠεπαίίοη απᾶ Μειᾶς 4πποηπς πθΙσΏῬοττβ. 16 αἱβο ΟΟΠΒΙΠΙΘ5 πηπο] 
πῃθ, 681565 ππαρπα] ἀἰβίτασδίοι οἳ παῖηᾶ, Ιεαᾶς {ο Ι1ενΙζγ, απᾶ 6Υ6υγ- 
παγ οοπηἰογαοῦς ἴῃο 5ποσθΒς οἳ α βρϊ μπα] τηϊρεῖοη. Τ]9 Ἠναπσε]βίς... 
ΝΘ6ΥΘ βεηῦ, ποῦ {ο ϱθ Ἡοποιχθᾶ απᾶ Γεαξίεᾶ, Ὀτί {ο οα]] ΤΊ6η ὔο τερεπῖ- 
8Ώσ66, ῬτερΒτο {16 ππαγ οἳ {πα Τιοτᾶ, απᾶ Ῥτοσ]αῖτα μα {πο ΚΙπσᾶοπι οἳ 
Ἠθατθη 88 αὖ Παπᾶ. ΤΠ6γ πθτεθ, ἴἨογθίοτθ, ΠΥβύ 6ο βθε]ς α Ῥεοοπιίπς 
Ἠαβιίαίοη ο Ἰοᾷσο 1πΠ, απᾶ ἴποναο αὐϊᾶς απ6] ἐλεῖν υγον]ς ἵη ὑμαί οἳογ 
ππαβ αοοοπιρΗςηαᾶ.”. Τ]ιε Τιαπιᾷ απ ἰ]ιο Ῥοο]ι, ρ. 941. 

11. ἐκτινάξατε, '' 6Ίια]ε ο αἲ οπσε, πιιοαῖ ΊΠΟΥΘ αἄο.͵ Έον 
Ἰπβίαποςθς οἳ ο σαττγῖηςρ οτῦ οἳ {15 οοπηπιαπᾶ, οοπηΡαΤθ {χο οοπᾶποῦ 
οἳ Βύ Ῥατπ] αἲ ΑπΙΟΟὮ 1η Ῥϊδιάϊα, Αοἲςβ χΠΙ, 51, απᾶ αἲ ΟοτίιπίἩ, Λος 
χνΙἹ.θ. ἜΤηο αοΠοη πηαδὲ Ὦο τεσρατᾶεᾶᾷ α5 ϱγπιρο]σαΙ οἳ α οοπιρ]θίθ 
οεββαίοη οἳ α1] Γο]]ουβηῖρ, απᾶ α τεπαποϊαίίοη οΓ αἲ Γατίμεν τεβροηβῖ- 
Ῥ1Π{γ. 1Τὲ πας οπβίοτηᾶτγ πα Ῥπατίβθες πΠεπ {αγ οπ{ετοᾶ ο πᾶερα 
{τοπ α ἀθπίι]ο ]απᾶ, {ο ο ἴπ1β ἵπ ἴοκεη οἳ τοπαποϊαίίοη οἳ α]] οοπι- 
ΠΗΠΠΙΟΏ πι ἨθαίΠεηῖςδπα; {]οβθ πο τα]εοῦεᾷ {πο ΑΡοβίο]ῖο τηθββασθ 
ππετθ {ο Ὦο Ἰοοκεά προηπ 5 ἰΠοβε πἩο Ρ]αοεᾶ {πεπιβε]τας Ῥεγοπᾶ ἴπθ 
Ῥα1θ οἳ 1611οπβΗΙρ πιά οοΠΙΤΠΠΙΟΠ. 

18. Ἠἤλειφον ἐλαίῳ. Βί Ματ]ς αοπθ πηθη/{Ιοης {Πῖς αποϊηῖπρ 85 ἴ]θ 
πηθίηοᾶ, ἨΠΕΤΕΡΥ πο Ἠοα]ῖπρ οἳ {πο εἰσ]ς πας οβεσίεᾶ,. ΤΠοπση ποῦ 
6χΡρτθβδΙσ ογᾶθτθα, 16 πας ἀοπρί]οβς Ἱπιρ]αᾶ ἵπ [πο Ιπ]αποίίοη {ο “' θα] 
ἴπο βἶο]κ” (Μαΐΐ, κ. 8). ἜΤπε Ῥτορπεί 1ΙΕαῖαὮ (1. ϐ) α]]αᾶςΕ {ζο {πο π5θ 
οἱ οἳ] {οτ πθβΙοῖη8] Ῥάχροβ6β, απᾶ νο Απ {Πῖα {ογπι οἳ οπτθ ρτεβοτιρθᾶ 
ἐΠ]τίγ ΨεΒ5 Ιαΐετ παπι θῖς ἄοερα], ὮΥ δὲ ζαπ16ς 1π Ἠῖς σεπετα] Ἐρίςί]ο 
(σ. 14). Τὸ ναδ πιποἩ πδεᾶ Ὦγ ἴο Φεπςβ {οτ οπχαίῖνο Ῥάχροβθς, απᾶ 
{πας επρρ]θεᾷ αἱ οπος α Βἰῆίπσ ΑγπΙΡο]ὶ απᾶ απ οβιο]εηί ΤηΘΑΠΕ 1Π 
ἴηθςδα πιτασπ]οαβ οπτθς πτουιρΏῦ Ὁγ ἴπο ΑΡροβίϊθ8. Έοιτ ἴμο πβο οἳ 
βΥπιρο]σα] πηθᾶῖα Ὦγ οασ Τιογᾶ Ἠιπηβε]ξ σοπχρ. Ματς νΙΠ. 95: 1ο]νπ 
κ ο. 



νι. 17.] ΝΟΤΗ. 9] 
14. 99, ΤΗΕ ΜΌΕΡΕΕΒ ΟΕ 00ΗΝ ΤΗΡ ΒΑΡΤΙΡΗ, 

Μαέ, χἰν. 6---19. 

14. ὁ βασιλεὺς 'Ἠρώδης. ΤΠ πας Ἠογοᾶ Απίίραβ, α ΒΟΠ οἱ 
Ἠετοᾶ {1ο ἄτεαί απᾶ Μα]ίΠακὸ, α Βαπιαχίζαη, Βὲ ΜαΜΠονν (κίν. 1) 
απᾶ Βὐ Τιακο (ἴπ. τ) βὐγ]θ Ἠίπα ΤΠοχθ οχασ{]γ ὁ τετράρχη», ἴπο τα]εχ οἳ α 
Γουτί]ι ρατί οἳ ἀῑβίτιοῦ Ιπῦο ν/πίο] α Ῥτονϊῖπσς Ψ8β ἀῑνιάεά. Ἀο ἶ6 Ίετο 
οα]]εά βασιλεὺς 1π ο αποϊεπό ος πγὶάθ β6Π56 οἳ {πο ποτᾶ, {πδί α5 Τεῖ- 
οἴατας, είγατοῃ οἳ ἀπ]αΐία, ΠΠοβθ 68180 Οἶεθτο ἄθίοπάςᾶ, 15 οα]]οᾶ 
«Ἰάπσ” Ῥγ ΑρρίαηἾ. 

ἐγήγερται. Ἠετοᾶ ραΏ]ίγ οοπεοῖεπορ ἐτ]ππιρηθᾶ οτεχ Ἠΐς Βαάᾶιι- 
οθᾶη Ῥτοίθβεῖοη οἳ Ῥ6]ίε[ ὑ]αῦ ἴπετο 1 πο τεβαττθοβίοη. Όοπιρ. Μαϊ. 
νι. 6; Ματ]ς νΙΠ. 15. Ώοεαι Α]οτᾶ τεπιαχ]κς {παῖ ἐπί Ιποϊάεπία]]γ 
οοπβτπας Βἱ οομπ) βἰαϊοπιοπί (ς. 41) ια {πο Ῥαρίςί νποπσΏέ πο 
ΤΠΊΥΑΟΙο Ἠ]]ε Ητίπρ. 

ἐνεργοῦσιν, ἐιε υογ]ις οἱ ροιυεγ [ο πι Π]ο] Ἡθ Ἰαᾶ Ἠθατᾶ] ατε ααῖῖυςα, 
ΟΣ 1ο], ἴπι Ἰήπι. Ἓεν. Ὑθτ. ΊἼιοδο οιῦ6Υ8 10ο] ἴπι Πάπι. ἐνεργεῖν 18 
πβθᾶ (1) ἰταπβῖμπε]γ ἵπ 1 ΟοΥ. χ. 6, ὁ αὐτὸς Θεὸς ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα 
ἐν πᾶσιν; οοπαρ. κ, 11, α1. 1. δ;, ΕΠΙ. Ἡ. 18, ὧο, (1) παχαπβιβγα]γ 
ἵη ΏΡΗ. Ἡ. 2, τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας, αα]. Π. 8. 

1δ. εἷς τῶν προφητών, 1.θ., “«οἳ ἴἶιο οἷᾶ ρτορ]είβ, οὖοπ 1 πού 
Βο ρτεαί 8 ἘΙας. Τιβησο, 

16. ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα, «7οῇπ, τ0]ιοπι 1, ἴ]ιο Ῥτοποτπ ἐγὼ “«Ἠαβ {πο 
επιρηαβίβ οἳ α. ρα] οοπβοίεπσθ,’ Ὀε]ιεαᾶεᾶ, ιο ἱδ γΐδεπ. «οβθβΗτΙΒ 
ΟΟΠΠΥΠΙΒ {πα αποοοππί οἳ {πθβο Γογεροάίπσς πε Ἡο {ε]]5 ας ἐ]ιαί αἴδετ 
ἴπο παζίεν ἄείεαίῦ οἳ Ἠετοᾶ Απραβ ὮΥ Ατείΐας, ἴ]ο Ῥοορ]θ τερατάες 16 8β 
α τισηίθουβ τεἰτιραδοη {οΥ πο πηπτᾶει οἳ ἆοΏμπ (408. ἀπί, ἄντῃ. 
υᾳ. ϱ). 

17. αὐτὸς γὰρ ὁ "Ἠρώδης, ΓοΥ Ηεγοᾶ Ἰπιε]/ ]ιαᾶ δεπὲ Γογέ]ι απᾶ 
Ἰαϊᾶ ]ιο]ᾷ οπι οοήπ. Βὲν Ματς πον Ῥτοσεθᾶβ πποτθ {αγ ἴπαπ {ιο βτοῦ 
Ῥναπρε]ϊδί {ο τε]αίε ιο οἰγοππηβίαποθς οἳ ἐπ τηπτᾶςτ οἱ ἴ]ιο Ῥαρί1βῦ. 

ἐν φνλακῇ. Αἱ Μασματαβ, οΥ 61ο “ Ῥ]αο]ς Ἐογίτεββ” ἵπ Ῥεχῶα, ΟἩΠ 
{ο Ἐαρίογη βἷᾶς οἱ {πο Ώεαᾶ θα, Πθ8Υ ἴ]ο βοαίΠετα {τοπίο οἳ 18 
{εἰχαχοἩγ. Ἠοτοᾶ)β {αΐπεν Ἠαᾶ Ῥπϊ]ό Τε ἵπ οπθ οἳ ἴπα πιοβί αρταρί 
ψΒάΥ5 ἴο πο εις οἳ πο Ώοαᾶ Ῥεα, 6ο οἵθγαππο ἴλα γψη]ᾶ Αταῦ ἰπίρες οἳ 
ἴῃο ποαϊἰρηῬοτιτποοᾶ. ΤΠοασ]Ώ ογΙρίπαΙ]γ 1π ἴμθ Ῥοββεββίοη οἳ Ατείαβ, 
Ἠετοᾶ Ἰαᾶ ῬτοβαβΙψ βΒεϊπθοᾶ ἴμο {οτίοβς αἴἴετ ἴηο ἄερατίατο οἳ Ἠ18 
Ἠχαί ν{α {ο Ἡεν {αζ]ον)5 αἰτοπα]ο]ᾶ αὖ Ῥεΐτα (498. Απ. χνττ. 5. 9). 

διὰ "Ἡρωδιάδα. Ῥατίης οπ6 οἳ Πῖ5 ΊΟΠΥΠΕΥΘ {ο Ἐοπιθ, Ἠατοά 
Απρας Ὠαᾶ {επ ἵη ση Ἡοτοᾶῖας ἴμο νψίο οἳ Ἠϊ5 Ῥτοίπαν Ἠοατοᾶ 
ΤΠΙΗΡρ, α βοη οἳ Ἠετοᾶ {μα ἄτεαῦ απᾶᾷ Ματίαπηπθ, πΝΠο γαξβ Ππνίης 
{ηετο 358 8. Ῥτϊταίθ Ῥ6ιβοηπ. ἨἩθτοᾶῖας παβ ποῦ οη]γ με αἰςίθτ-ἵη-]ανγ, 
Ῥαΐς ἴ]ο ποσο οἳ Απίῑρας, απᾶ αἰτεαᾶγ Ἰιαᾶ α ἀαασΏίεν πο πας5 ϱΥοΠΏ 
πρ. Ἠετοᾶ ἨΙπιβε]ξ Ἰαᾶ Ίοπς ες πιαχτ]εᾶ ἴο ἔλο ἀαπσ]ίεν οἳ Ατοίας, 
απηῖν οἳ Αταδία Ῥεΐτωα, Ὀτπό ἴπῖς ἀῑᾷ ποῖ ρτογεπῦ Ἠϊπι ἤγοπα σουτ ης 
απ αἀα]ίετοας 8ἱΠαησς σΙζ] Ἠετοβῖας, απά 519 οοπβεπ{οᾶ {ο Ώεσοπῃθ 
18 πηῖ[α, οη. οοπᾶΙῖοη {]αί ἔο ἀααρ]ίεν οἳ ο Αταθίαπ Ῥτίπσο παβ 

βτ ΜαΕκ α 
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ἀιποτοαθᾶ. Ῥπαΐό ἴμο Ιαΐΐεχ, βπβρεοίῖπσ Ὦθν Ἠπεραπᾶ”ς ρα] Ραββίοη, 
ἄιᾶ ποῦ πα] {ο Ὃο ἀϊνοτοεᾶ, απᾶ ἰπᾶισπαπ{γ Πεᾶ {ο ἴπο οαεί]ο οἳ 
Μαοημανας, απᾶ {ἴΊοπσρ {ο Ὦ6τ {αΐπετς τοσ]γ {οτίχθβς αἲ Ῥεΐτα, πο 
{οτί αββεπηρ]θᾶ απ ΑΥΠΙΥ {ο ἄΤεηΠΡΘ Ἠθυ ἩΤΟἨΠΡΒ, απᾶ ἀαίοαίεᾶ 
Ἠενοᾶ ἵπ α ἀθοῖρῖνθ Ῥα[ί]ε (498. ἀπι. ν. 1). 

18. ἔλεγεν. Τπρετ[θοῦ, “' νο]ᾶ Ἠϊπα ασαῖπ απᾶ αραϊπ.”» 

ἔχειν, “'ἴο πιβΣΥΥ.᾽᾽  Οοπιρ. Μα(δ, κκ. 28, πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 
1 ΟοΥ. . 1, τοιαύτη πορνεία...ὥστε γυναϊκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 

19. ἐνεῖχεν αὐτῷ. ᾿Ἐνέχει, (1) ἴο ]ιο]ᾷ οἱ Ίιθερ αεί ιοἰ]ίπ; Ρ88Β. 
ἴο ὂε Ἰιε]ᾷ /αδΐ, 5886 8Ώογθ πηάθχ ἔνοχος, ΠΠ. 29: (11) {ο ἴαχψ ιιρ οΥ σ]ιογίθ]ι 
τυγαί]ι αφαἶπδί αποίλΠεγ; ἀῑαίο οἰλρίϊσα, Ῥ]εΏΏ χόλον ἐνέχειν τωἰ. 
Οοπιρ. Ἠσγος. 1. 118, ᾿Αστυάγης δὲ, κρύπτων τὸν οὗ ἐνείχεε Χόλον διὰ τὸ 
γεγονός; σππ. 21, ἅτε σφὶ ἐνέχοντες αἰεὶ Χόλον; ΤΙΧΧ. οἳ ἄεπ. σσ. 28, 
πθυθ {πο ἁγίηρ ζασοοῦ 5875 Οἱ «οβερῃ, Ἐΐς ὃν διοβουλευόµενοι ἐλοιδό- 
Ρρουν, καὶ ἐγεῖχον αὐτῷ κύριοι τοξευμµάτων, ΝΠΙΟἨ 15 τεπᾶετεᾶ 1π οἳχ Ύεχ- 
βἰοΏ, “΄ ιαιοᾷ Ἠϊπα.”.  Αοοοτάϊπρ {ο ἴΠ1β οοπβἰτασοθίοη {6 ποτᾶ Ίοθτο 
ψοτ]ᾶ παθᾶπ {Παῦ 5Ώθ ποιιγἰ]εᾶ απι ὑπιωατᾶ φγιᾶπε αφαἰπεί ἴπο Βαρίςί, 
ος δεέ ιεγδεῖ{/ αφαἶποί Πίπι, 35 16 18 τεπᾷετεά ἵπ ἴπο Ῥενίδεᾶ Ὑετβίοη. 
Ού]6τβ γγοπ]ᾶ απᾶεγείαπᾶ {ιο ο]]1ρβῖ5 {ο Ὦε οἳ τὸν νοῦν, 35 νι ἐπέχειν, 
Τμι]κο χὶν. Τ, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο; Αοἲβ 1Π. ὅ, ὁ δὲ 
ἐπεῖχεν αὐτοῖς; Επᾶ ΠΥΙΙἩ προσέχει», Αοἴβ τη]. 6, προσεῖχόν τε οἱ ὄχλοι 
τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου; Χγι. 14, προσέχειν τοῖς λαλουμένοις 
ὑπὸ τοῦ Παύλου; 1 Τϊπι. 1. 4, μηδὲ προσέχειν μύθοι. Πο ΒΕΠ5Θ ποπ]ᾶ 
ίπεπ ο, {ο οὔδεγυοθ, ἴο ιωαίο]ι Πιοδἱ1είψ, ἐπείαίαδαίιγ εἰ, Ὑπ]ρ. 

ἤθελεν. ῥΑ7ιο ἀοθίγεα {ο Ἱε]ῖ Ἰιΐπι, 81ιο ]ιαᾶ α δοἰέῖεᾷ ποῖε]ι {ο ἄο Ρο. 

90. συνετήρει, Ἱιερί Πῖπι 5α[6, 1.Θ. ΓΤΟΠΙ Ἡθι Ῥ]οῦ5. ΤἨο ποτᾶ 15 αβεᾶ 
ἵπ δὲ Μαϊζ 1π. 1Τ, οἳ Πεν πῖπο Ῥεϊησ ραΐί Ιπίο πθυ Ῥοίβθβ, καὶ 
ἀμφότεροι συντηροῦνται, απᾶ 1π Ίπκο Π. 19, οἳ ἴμο Ὑπρίπ-Μοί]ες, 
πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα. 

πολλὰ ἠπόρει, ]ιο 10αβ πιιο]ι ρεγρ]επεᾶ. Οοπιρ. Ζοημη χΙΠ, 22, ἆπο- 
Ρούμενοι περὶ τίνος λέγει; Αοΐς χχν. 20, ἀπορούμενος ἐγὼ εἰς τὴν περὶ 
τούτων ἕήτησιω: 2 0ο. Τν. δ, ἀπορούμενοι, ἀλλ οὐκ ἐξαπορούμενοι; πα]. 
ἵν. 90, ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. Ἔμε τεαάῖπσ οἳ {πο Ῥεσοϊνεᾶ Ὑετείοη 18 
πολλὰ ἐποίει, Ίιο αἰᾷ πιαπα ἐλίπιὸ---πιαἩὗ [πίπρς, Ῥας ποῦ ἴπο οπθ 
ὑπ]ηρ. ο νψοτπ]ᾶ ποῦ ραῦ απαγ Ἠῖς απ]απν{α] νο. “ου Ματ] ̓  
ΠΕΥΥ{1ΥΘ ϱνθθ α ῬΡϊόζατο οἳ ἴπο ἴππογ οοατὸ Ἰπίχίσαθβ, απᾶ Ῥεατβ 
ον]άεποςῬ οἳ χαεπ ᾳποβ]οπίης οἳ 89ΟΠ16 ο7θ-πΠ(πθβς 85 {ο Γαοῦς.” 

31. εὐκαίρου, οοπυοπἰεπί Τοτ Ἠατ {ε]] ἀοείσης. ΊἨο ποτά ο] 
οεσπτ5 οηςθ αρα1Π, Ηεῦ. Ιγ. 16, εἰς εὔκαιρον βοηθείαν. 

τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ. Τ]ιο πνοτᾶ οπ]γ οοσατβ Ἠετο απᾶ ἵπ {πα ρ8ΥΑ]]αΙ 
Μαϊζ. χὶν. 6. Τ]α ἀαίῖνο τπατ]κς Ῥγθοίβθ]γ {ιο ἰἶπιο Ίυ]ιοπ; οοταρ. τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ; τῇ τρίτῃ ὧρᾳ, Ο]ψᾶθ'5 δηπίαα, Ῥ. 90: ἴλα ρ]ατα] ἵδ αδεὰ 
1ο ἴπο πβπηθ οἳ α {ορ[]να], οοΙΗΡ. ἐγκαίνια, ἄζυμα. Τενεσία, (1) 5 Ἠετο, 
ἕέᾳα Ῥϊτίμᾶαγ [οβενα],” (11) α πιεπιοτῖα] Γεαδύ ἵπ Ἠοποας οἳ ἴ]ο ἀεπᾶ 
κερί ο {πο αΠΠΙνΟΓΡΑΥΥ οἳ Ρ1Τ{11, πγΠ]]ο τὰ νεκύσια γγαΒ ἴπθ Εεαςδξ ουβετναᾶ 
ΟΠ πο ΑΠΠΙΥΘΥΡΑΥΥ οἳ ἀεαίἩΠ. τὰ γενέθλια, ἵπ Οἱαβεῖσοα] ἄτεοθκ α Ὀἱτί]- 
4απγ {εαβί, ἵηπ Τσο]. ἄτοε]ς α {εαδί οοπηππεπιογαήηρ  πηατφτ’5 ἀθαίμ, 
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απᾶ Ἠ1β Ῥϊτία Ιπίο α που 116. ΤΠ Ἱπηϊδαθῖοη οἳ ἴλε Ώοπιβη ΘΠΙΡΘΤΟΙΑΒ, 
ὕιο Ἡοιοᾶβίαπ Ῥχίησθβ Ἱκαρί (]ιαῖν Ῥτίάαγς να {εββθῖηρ θπά τθγεΙτΥγ 
θπᾷ πιαση]βοσηί Ῥαπαπείβ. 

τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ, ᾖῖβ Ιογᾶθ. ἩΜεγιστάνες, Ῥγϊποαῖρε», ας. ἵΒ 
Ροβύ-ο]αββίσα], Τιοῦθοσ]ς αἆ ῬΗτγση., Ῥ. 196. Τό οοοιβ ὑπῖορ ἵπ {1ο ΑΡο- 
68ΊΥΡΕ6, τν]. 16, οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, απᾶ αν]. 28, οἱ 
μεγιστᾶνες τῆς γῆς; απᾶ 1η ο ΤιΧΧ. οἳ Ναβαπι Π, 6, Π, 10; ἆογ, 
χχιν. 8; Ώεη, Ἱν. 98; 1 Μαοο. ΙΧ. 97. 

τοῖς χιλιάρχοις, ια λέθ]ι οαρἰαίἴπε (Ἠετ. Ὑ6β.), ος πιἱέανι Εγέῦιιπιον 
(Ώεν. Μαν.). Οοπιρ. ἆοἨπ αν]. 19 ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ Χιλίαρχος. ΤΠα 
ποτᾷ οσσοατς {γεαπεπ{]γ ἵπ ο Αοίβ, 85 χχὶ. 91, 52, 98, δτ: απᾶ πῃ 
µεγιστᾶνες, Δροο. γι. 15. ΤἨ9 ποτᾶᾷ ἀεποίθρ ἴμε παϊΗίατγ οβ]οῖα]ς, Ιαδῦ 
88 μεγιστᾶνες- -ἴ]ε αἰνί]. 

τοῖς πρώτοις, ἴ]ο ομιεῖ ποπ οἳ ἄα]19οΘ, ἴῑιο (αΠ]εαη πορθβ σα 
ΠΘΤΑΙΙΥ. | 

32. τῆς θυγατρὸς αὐτῆς, απᾶ ω]οπ ἴ]ο ἄαιφλίεγ ο ἨΗεγοᾶίαν 
]ιεγδεἰ/ σαπιο ἵπ. πε ποτᾶς πιατ]ς βἴτοησ]γ ἴπε αοῦ {ο πΠΙοη 51θ 
ἀσπιθοαπαᾶ Ἠεγρε]!. πο, ἨογοςΏ ού π]οσθ,  σταιᾶ-άαπσ]ίεγ οἳ Ἠατοᾶ 
ἴῃο ἄπτοααῖ, απᾶ οἳ Ματίαπαπθ, α ἀεβοσπᾶαιῦ ἴ]αγαίογο οἳ ΒΙΠΙΟΠ ἴ]ο 
Ἠίσῃ Ῥτίθβί, απᾶ οἳ με στοαῦ 1πο οἳ ΜαοσαβεαΏ ῬτίηΟΘΒΡ. Ἠθι Π8ΊΠΘ 
Ν88 Βα4]οίηθ, απά 819 αἴογπατᾶς ππαττῖίθᾶ (ἱ) ΒΗΙΠΙΡ ἴπο (είγατο]ι οἱ 
Έγασ]οπ1{1β, Ἠεχ πιαίοτηα] ππο]θ, (11) ΑπίβζοβαΙαβ, πα Ἰάπς οἳ Ολα]οῖβ, 

ὀρχησαμένης. Α πο]αρίποαβ Ῥαηίοπηϊπηίο ἆαποθ. '' Ἠετοᾶῖας, ἆθ- 
βρετα/θδΙγ Ώοπῦ οη οοπιραβεῖπρ {πο ἄθαίι οἱ 6ομηω ἴπο Βαρίςβί, ἆθοἷβ 
Ἠεν οὕπ ἄαπρΏίεν 1π {πο αρρατε] οἱ α Ἠατ]οῦ, απᾶ εεπᾶς Ἠαν Ιπίο ἴ]ια 
Ἰα]] οἳ {οαβΏηᾳ {ο ροτ{οττη {πε 5Παιπε]εςδβ αἱπια] ἄαπος, 1Π ἴπε Ργοβεησθ 
οἳ πα Ἰάπσ απᾶ ἨΙβ τενε]]Ίηπσ οοπιραπΙοΏΘ, οαβίαπείς ἵηπ Ἠαπᾶ, απᾶ 
Δοοοπιραη]εᾶᾷ Ὦγ 119 τοσα] πηπβίο. Α. Ῥοῦεγ Π]πείταίοπ νο οοπ]ᾶ ποῦ 
Ἠανε οἳ ἴ]ο πποτα] ἀθσγαᾶαίῖοπ οἳ πποί]οτ απᾶ ἀααρ]ίοτ απᾶ οἳ ἴἶο 
ψ/πο]ε οοινζ.. απ Τιεηπερ, π. 628. ἘΈοτ Ἠοτασθ᾽ ορίπΊοηπ οἳ ἴα 
οβεοῦ οἱ {παρε το]αρίποαβ ἄαποθβ βοο 0Ο. τττ. θ. 21. 

45. ἕως ἡμίσους. (Οοπιραιχο ἴπο νψοτγᾷς οἳ ΑΠαδιεγΠς {ο Εβί]ου: 
«ἨὙπαῦ 15 ΤΠ ῬεβίοἨ, 4πθοπ Ἐβδίπογ απᾶ 16 εἸα]] Ὀο σναπίοᾶ 
ἴπθο: απᾶ πΏαῦ 15 ἴγ τοεαιαβί» απᾶ 16 ε]ια]] ο ρογ/[ογπηθᾶ, ουοιι ἰο 
{ια Ἰια]/ ο) ἴ]ιο Πεϊπιφάοηι ” (ΕἱβίΊοτ ν. ὃ, νι. 9). 

24. τὴν κεφαλήν. Ἠετοᾶίας βαν ἰμαί Ίου Ίο ΠΒ 60Π1Θ. Νο 
Ἰθηνε]]εά ἰχίπ]οί, πο τογα] ρα]ασθ, πο βΡ]οπαίά τοῦθ, ϱΠοι]ᾶ Ὦα {μα 
χοναχά οἳ Ἠετ ἀαρΏζοις {δαί--- Λβ]ς,””. βαῖᾶ ϱἩθ, «« {ος ]ιο Ἠοιᾶ οἱ 
10Ἠπ {1ο Βαρίϊσου, Ξ 

26. ἐξαυτῆς. Ἱαραυτίκα, Ἠοβγομ. ἐπυπιεαίαιεῖμ. Οοπιρ. Λοίςσ. 88, 
ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα : χχὶ. 0, ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας; ΡΗΙΙ. Π], 
20, ἐλπίζω πέμψαι...ἐξαυτῆς. Β]ο6 ΙΙ] Ἰανο πο ἀθίαγ. ἜΤ]αο τομπορί 
παπί ο ρταπζεά αἲ οπ0ο, 

ἐπὶ πίνακι, ΄΄α Παΐ ψΨοοᾶςη ΙεΠςΊιοχ, οἳ. Πίο πηθαξ Ίνας βογνοᾶ. 
Οοππρ. Ηοπι. Ο. 1. 141, δαιτρὸς δὲ κρείων πίνακας παρέθηκεν αείρας. 
Τ]ιο οἱᾶ Ἠπιρ]ϊδ]Ἡ πνοτᾶ εΠιαγαογ, Ὦ} Νο 1ὲ 19 Ἠογε γεπᾶετγοῖ, 35 ἵπ ἴ]λο 

α2 
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ρατα]]ε] Μαᾖῦ. πῖν. 8, 15 αἶξο οοπποοίθᾶ υηζἩ {1ο Ἐϊγαησ] ε]ιαγφεν απᾶ 
Ἠπρ., σ6αγΦΟ, ἰ]ιαί οτι ιυ]ῖε]ι απι]ίπα {5 Ἰαϊῖᾶ, α ἀῑδ]ι, Έοτ πε ἀῑπαϊ- 
ηπ{ατο οἳ πίναξ, πινακίδιον, οοταρ. 1ακο 1. 08. 

26. περίλυπος, επεεεᾶίπῃ 8ΟΥΥΗ. ἜἼπθ ποτᾶ ἀθποίθ οχίτοτηθ 
γοχαθίοη απᾶ ϱτεῖ. 16 19 αβεᾶ οἳ (1) ἴπα τῖοη τοαπρ τα]εχ, ὁ δὲ 
ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη, Ίπακο πνῖι. 985: (9) οἳ οασ Τιοτᾶ 
Ἠϊπιβε]έ 1π {πο ἀαχάεη οἳ ἀθίΠΡΕΠΙΔΒΠΕ, περίλυπός ἐστω ἡ ψυχή µου 
ἕως θανάτου, Μαἴδ. κχτι. 98; Ματ]ς κιν. 94. 

διὰ τοὺς ὅρκους, /0Υ ἴ]ια 8α]νο οἱ Ἱιδ οαί]ι, Ῥ]ατα], πΥΠΙΟἩ Το Ἠαᾶ 
χαρεα{εᾶ]γ αὐίεταᾶ. 

ἀθετῆσαι, ἴο ΤΠΠ8ΙΚθΘ ἄθετον, Ια9]655 απᾶ 1ΠΙΡΥΟΡΘΣ. 16 ἀεποίος (1) 
ἰο Ίπα]ο ἐπυα]ίᾶ, οἱ αδοϊίε]ι, 88 οἳ α ἄθοτεο ογ οοτεπαπ{, Ματ] ντ]. 9: 
ααἹ. Π, 16: Ἠερ. κ. 28: (1) ἵπ τε[θτθηςθ Το 8 Ῥ6υβδοἩΏ, 6ο ἄαρτῖνο οἳ 
α Ίοσα] οἸαῖπα, ἴο γε]εοὶ (Ἠεν. Ύ6ἵβ.), εγπετε, 1εριᾶίαγε. Όοπιρ. Τια]α 
χ. 16: ἆομηπ κ. 48. 

2Ί. σπεκουλάτορα. ΤΗ{6γα]1Σ, α »οἰάίεν οἱ ἴ]ε φιατᾷ. Τπο πψοτᾶ 
σπεκουλάτωρ ἀεποίες (1) α ἴοο]εγ-οιέ, 5Ῥ4, δοοιὲ; (9) α δρεεῖαῖ αἄ]ιωίαπιέ, 
εοἰάΐεγ οἱ έλα φιαγᾶ. Τπεςδο 5οοαίς Γογπιθᾶ α βρεσῖα] ἀνιβῖοη 1η θ40] 
Ἰοσίοπ; Ότί ππάἆθχ {ο 6ΠΙΡΘΤΟΙΒ α Ῥοᾶγ Ὀεατίηρ {Πῖ5 ηατηθ Ία5 ερεοία]]γ 
αρροϊπίοᾶ {ο ριατᾷ ἴἩο 6ΠΙρθ6τοΥ απᾶ οχκεοαίο Ἠϊ5 οοπιπιαπᾶς (Ταο, 
Ηδί. τ. 94, 25: τι. 11; Βπεῦ, Οἰαιᾶ. παχν.). ἨεποῬ {16γ πετο ο{ίεη 
οπηρ]ογεᾶᾷ αξ ερεοῖα] ΠΙΘΒΞΕΏΡΕΙ5 ἴπ εθοκίπσ οτ{ {ποβο πο Ίθγθ Ῥτο- 
βογ]ρεᾶ ος βεπίεποθᾶ {ο ἀθαίῃ (Έεηεσα, ἄε Ίτα π. 16). Τη ἴ]ε θατ]ες 
Ἐπρ]ίδη Ὑονείοης {με ποτᾶ 15 τοπᾷετεᾶ /΄Ἠαησπιαη, Ῥαῦ μῖς ἔευπα 
ἄεβοτίῶθβ α πἹετο αεοἰᾶθηῦ οἳ Ἠ]5 οὔῇορ. ΤΠε πβο οἳ α πηΠ{αχγ ἴθτπι, 
οοπαιραχθᾶ σηἩ Τα ἴπ. 14, 18 ἵη αοοοτᾶαπορ πλ ἴπο {αοῦ ἴλαῦ 
Ἠοτοᾶ γπαβ αὖ {Ππῖς πιο τηθ]άπς αχ ΟἨ ΑτεΐαβΒ (498. ἁπιίᾳ. ΧΥΠΠ. 
δ. 1). 

39. τὸ πτῶμα. Τιαῦ. σαὕαυεγ; ἐ]ιθ ο0ΥΡ56, ἴ]ε ἄεαᾶ Ὀοᾶη. Οοπιρ. 
Μαϊ. κχὶν. 28, ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα; Άροο. ΧΙ. 8, τὸ πτῶμα αὐτών 
ἐπὶ τῆς πλατεία. ἩσαποῬ ἴπο Ιπεγρτείαδίοη οἳ Μαΐζ. κσῖν. 28, πηῖο]ι 
ΥΘΙΘΥ5 16 {ο οατ Τιοτᾶ ἵ5 ἹπαΙεραίαδΙγ {αἱ56. Τη οἰαββῖοβ] ἄτθε]ὶ πτώμα 
15 σεπετα]]γ 1ο]]ονγεᾶ Ὦγ α σεπ1νο οἳ {πο Ῥεσξοῃ. 

καὶ ἔθηκαν. Απά (επ “επί απᾶ ἰοίᾷ «εδι” (Μαἰζ, αὶν. 19) οἳ 
ἴμο ἀεαί]ι οἳ Ἠϊ5 στοαίέ Ἐ'οΤΕΓΙΠΠΘΣ, ΟΥ6Ι ΠΟΠ Ἠο Ἠαά Ρτοπουποθὰ 5ο 
χοπιαχκαΡ]6 α επ]οσγ (Ίωαχκο νι. 21, 28). 

90-44, ἨὮσπτοην ος τῆς ΤπΕΙΝΕ. Έσπρινα ΟΕ ΤΗΕ Ἐπνε ΤΠοῦβΑΝυο. 

Μαϊ. χῖν. 19-. 21. Ίμακοαῖσ. 10- ΊΤ. οσο]. τί. 1-14. 

80. συνάγονται, α ϱταρΒῖο Ῥγοδεηί. ΤΠεϊχ Ῥτῖος ἐεπία{ῖνθ παΙβΕίοη 
π88 ΠΟΥ ΟΥ6ΣΥ, απᾶ {Πεγ ταίατπθᾶ ο Οαρετηαππη. : 

81. ἦσαν γάρ. ΤἩθ Ῥ8ββοτει πα5 Πού πῖρῃ αἲ Ἠαπᾶ (7ο ν]. 4) 
απᾶ ο Ῥστίπα οοπιραπῖθς ποπ]ᾷ Ὦε οἩ {16 ΤΠοΥθ {οψατᾶβ ἐλα Ἠο]γ 
οσ. 

ἀναπαύσασθε, Τ1θ οοπιροαπᾷ ἀναπαύεσθαι Ιππρ]ῖ6β “« τε]ακαίίοἨ, 
εο[γεβΏπηεη{, οἳ 8 ῬγοραταίΙοη {ο {με τεπεσα] οἳ Ἰαροις ος ϱαΏοτῖπα. 



ΥΙ. ὁδ.] ΝΟΤΗ. ΤΟΙ 

Τ]ιο ΒΙπιρ]ο παύεσθαι 6ΧΡΙΘΒΡΟΡ α. Άπα] οοββαὐῖοη.”. Οοπιρ. Ῥμαῦ. Ψἱέ. 
1ηιοι[ῖ. ὅ πολλών αὖθις ἀνακινούντων τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον ἔφη Μάρκος 
αὐτὸν οὐ πεπαῦσθαι ἀλλ ἀναπεπαῦσθαι. ὮΡ Τσ]λίίοοί οἩ ΡΗ]οπιοη Τ. 

82. εἶς ἔρημον τόπον. ΤΊα6Υ οτοββαᾷ ἴμο Τιαίκα οἳ εππορβατοί 
(0ομή νΙ. 1) απιᾷ Ῥτοσοθᾶσᾶ 1π ἴ]ιο ἀἰνοσβίοπ οἱ Ῥείηραϊάα-σα]ας, αὖ 10ρ 
ἨΟΣ{1-ΘιβἴθΥΠ ΟΟΥΠΟΥ (Τπ1]ο ἴκ. 10), Ιπβῦ αΏογο 6ο οπύγαποο οἳ ἴ]ιο 
ύογάαη Ιπίο 16. Ῥείηραίάα-ἑα]αβ πας οτἱρ]πα]]γ οηΙγ α. γ]]]ασο, Ὀπί 
Ν5 τερι]{ απᾶ επ]ατγροᾶ Ὦγ Ἠετοά Ῥ]1ΠΙρ ποῦ Ίοης αἲίοι ἴλπο Ρἰτίῃ οἱ 
ΟἨν]βῦ. Ἠο τα]βεᾷ 16 {ο ἴ]ο ἄἰσπΙζγ οἱ α ἴονπ, απᾶ οα]]οά ἴδ ο ία 
α[ίον ο] ἴ]ο ἀπασμίου οἳ Απσιρίς, απᾶ εὐαείο ἵπ Ἱοποιχ οἱ 
Δασιδίαδ. ΡΗΙΠΡ οοσιβίοπα]]γ τορῖάοᾶ έΊστο, απ ἴἴιογο ἀῑεᾶ απᾶ ν/8Β 
Ῥατῖος 1π α. οοβϐΙγ {οπιῦ (198. ἁπιίη. αντ. 4. ϐ). Το ἴ]ιο ποπ] οἳ ἴέ 
ΝΑΒ ἴῃΠο ᾳτοεπ απά ΠΒΥΤΟΝΥ Ρ]αΙπ Π1-Ραἰἶ]ια]ι, ἐν αὐθαπᾶαπί ῥταββ, 
απᾶ αριπάαπύ 6ρασο Τοτ {119 πα] ὐαάος ἴο Ἠαγο βαὐ ἀονπ ” (Τν{ρίταπι”5 
1/απιά οἱ Ι9γαεῖ, Ῥ. 459). 

95. πείῃ...συνέδραµον. Τ1ο πηπ]ιᾶςς βαν; ἴ]ιο γοββοΙ βἰαγί [εοια 
Οαρεγπατη, απᾶ απἱέΚ1γ ταη αΊοησ ο οοαμδί απᾶ τοιπᾶᾷ {]ιο πογί]θγΏ 
οχἰτοιη{γ οἳ {πο Τια]κα, νοτο που ππεῦ λα Η{{]ο οοιπραΥ ἀἰδοπιρατ]ΐηρ 
ΟΠ {πο ϱΊοτθ. ΤΠ πιοίῖνο οἱ ἐλεῖν οοπαῖηρ ἵπ β116]1 ΊάΥρο πΙΠΙΡΟΥΕ 15 
5ἰαίοᾷ Ὦγ Βύ ζομπ, γΙ. 9. 

86. ἀπόλυσον. ΑἸτοαᾶγ οατ]]ου ἵπ ἴ]ο ἄαγ ἴμο Τιοτᾶ Ἰαᾶ αβ]κοᾶ (]ιο 
Αγροβί]ε ΕΠΙΗΡ, Ἡ΄]ιόπιοο β]ιαῖῖ τοε Όιήῃ Ὀγοαα ἐ]ιαί ]ιοδε πια εαέβ απᾶ Το, 
ὑμ]π]άπρ οἳ πο οὔ]θς ΒαΡΡΙΘΒ βαΥο 516] α5 παίατα] 1πθᾶΠΘ οοτ]ά Ῥγο- 
ουχθ, τερ]εᾷ {Παῦ ἴωο Ἰιιπάγεᾶ Ίοπσο ποπ]ά ποῦ ϱα/]οο {ο Ῥτογϊῖάς 
βαβίεηαησθ [οχ 64ςἩ α πἹπΙΡοτ (7ομη γἰ, ὅ---Ἱ). ποπ Ἠο ΙοΓί Πῖ σο- 
{εβδίοπ οἳ ἹπαβΙμίγ {ο ποτῖς ἵηπ ἐλαῖν πι]πᾶς, απ 16 πας που 1π ἴ]ο 
ογοἠΜ]ᾷο {]ιαί ἔπε ΑΡοβΙΙΘ8 οαΊηθ {ο Ἠἴπα νηϊ(]ι {11ο ΡγοροβίΜίοη σοπἰαϊηοᾶ 
1η {Π15 γουρο. 

87. λέγουσιν. πι οπο πιοπ{ϐΏ ἴ]πογ 66απα {ο Ίατο τοϊύογα[οᾶᾷ π]αῦ 
Βί ΡΗΠΙΡ Πας βαῖᾷ οατ]]ος 1π [πο ἆαγ. Βθθ ΑΡΡεΠΕΙΣ, Ρ. 391. 

δηναρίων διακοσίων. Τ]Ἠθ αρεοϊ[γῖπρ οἱ ἴπῖβ βαπι ἵδ ροοπ]αχ {ο 
Βύ Ματς απά Βΐ ἆομπ. ΤΠο ποτᾶ ἰταπβ]αίοᾶᾷ επι 15 ἴπαο ἀεπατίμ5, α, 
βἴ]γοι οοἵπ οἱ ἴπο Υα]αο οτΙᾳῖπα]]γ οἱ 10 απᾶ αεγνατᾷς οἱ 168 88565. 
Τπο ἀεπατίας πας Πτεί οοϊπεᾶ 1π Ῥ.0. 2969, οἨ 4 γεατς Ῥοεΐοτο ὕ]ιο βτβί 
Ῥυπίο αχ, απᾶ οπἱσίπα]]γ σγας οἳ {πο τα]ιιε οἱ 844. οἳ οαχ ΠΙΟΠΕΥ, ]αΐ6ς 
ιτ. 1 πας νε ἆαγ-πασες οἳ α ]αροιτον ἵπ Ῥα]ερίίπο (Μαΐΐ. ας. 
2, 9, 19). «Ιῦ Βο Ἠαρρεπβ ἴλαῦ ἵπ απιοβῦ ΘΥΘΙΥ ο.5θ ποιο ο πγοτᾶ 
ἀοπιαγίιδ ο0οΆ1Β 1η ἴπο Ν. Τ. Τ{ 18 οοππεοίθᾷ νηζ] ἴ]πο 1ᾷθα, οἳ α 11ρετα] 
ος Ίαχρο απιποιπί; απά γεῦ ἵπ ἴηαβο Ῥαβεασθς ἴμο Ἐπσ]α]Ἡ τοηάετῖπρ 
Π8ΠΙΘΒ 8, 5ΠΠ1 ΥΠΙΟΗ 16 αρβητᾶ]γ απια]].. ῬτοἙ. Πς{οοῦ οπι ἴ]ιο 19ε- 
υἱεῖοπι ο) {ια ΔΝ. Ί'. ϱ. 166. 

88. ἄρτους, (Πῖη απᾶ οτΙβρ οαἷες πΏῖο] οοπ]ὰ Ὦο Ὀχο]κοῃ, Οοπαρ. .1Υ. 
γ. 67, 

Ωπαπίο ροττασῖῦ ΠΙΠΥΙΠΤΙΥΟ ῬαΠΘΙΩ 
ὙὝικ [τασίαπι. 

ὑπάγετε, ἴδετ. Ίη ἰἴμο Ιπίοτνα] Ῥείπθεη {λαῖν σοῖηπσ απᾶ 16- 
ἑπτη {Παγ Ιοατηῦ ἐλαῦ α ]αά ἵπ ἰλαίν οοπιρᾶΏΥ Ἠαᾶ Τνε ὐατίοι ἴοαυοξ. 

ιο 



το2 ο Μα. μα ο ρ--- 

«πιά ἴωο Απιαἰῖ [δ]ιοδ, Ὢ Πίο παγ οοτ]ᾶ Βεοιτο ΓοΥ ῬΙχόοΠΒβο. ΤΠαΥ 
ψθ6γθ οπ]γ θατίει ἴοαυσς (1οΏπ νΙ. 9), ἴπο ἔοοᾷ εγεη {Ίοπ, Γοχ {μα πιοβί 
Ῥασέ, οἳ Ῥεαβίβ, ο ο[ {116 ροοχ απᾶ {ια πη[οταπαίθ. Οοταρ.2 ΚΙπρβνΠ. 1. 
Το {αοῖ Ἠαβ απ ἱππροτίαπί Ῥεατίης οἨ ἆαᾶρες γΙ. 15. 

89. συμπόσια συμπόσια, ὖγ οοπιραπίοδ, ΠΜ. ἁγίπ]ίπᾳ Ῥαγίΐεδ. Έος 
ἴπο οοπβἰσαςοίΙοη 5686 84Ώογθ ΟΠ δύο δύο, Υετβθ Τ. 

ἐπὶ τῷ Χχλωρῷ χόρτῳ. Βύ Ματ] αἶοπο ΠΙΕΠΙΙΟΠΕ {πο 46ο 4458, 
ερ] {γδρ] 1 {πο βρτῖηρ οἳ {6 Υθ6αχ, Ῥοΐοτο 15 Ἠαᾶ Γαᾶσςα ανα ἵπ πε 
ΒΙΊηΊηστ Εππ.. ΤΠ παβΒ ἴῃμθ Β8εΒβοη οἳ {μα Ῥ8ββοτοχ, οοττεβροπά1πς {ο 
ουν ΜατοἹ οἳ Αρτ], ἨεπορῬ {Πετθ νγαβ “"πειο]ι 1455 ἴπι ἴ]ιε Ρίασε;  οοπιρ. 
ζομτ τι. 10. 

40. πρασιαὶ πρασιαί, 10. ἴπ Ραγίσγγεδ ος (αγᾶσπ-υεας (αγεοϊαιίπι). 
Οοπιρ. Ἠοπι, Ο. ντ. 121, Ἔνθα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον 
ὄρχον; χχιν. 247: ΤηΠεορμ. Ηῖει. Ρίαπί. τν. 4. ὃ. "'"Α8 {Πεγ βαΐ 1π {Ἠθβο 
οταστ]γ στοαρΒ προπ ἔπθ ρταβ», {πο αγ τεά θπᾶ Ό]αο απιᾶ γο]]ου; σο]οατβ 
οἱ []πα ο]οί]ίπς, πνΠΙΟΠ ἴπο ροοτεδί ΟτΙεΠ{8]5 νγεαχ, οα]]εᾶ αρ 1η ἴ]πο Ιππασ]- 
ηβ{Ιοη οἳ 5ὲ Ῥοαΐοχ α τη] ἡπᾶε οἳ Βοψεγ-Ρθᾶβ ἴπ βοπηθ νγε]]-οα]αναίθᾶ 
πατάεπ.”. Ῥαντανς 14ο οἱ Οδ, ϱ. 402. “Οταν Ἐπρμδα ἐπ γα] 
ἆοθβ ποῦ τορτοᾶπςσο ἴπε Ῥϊοίπνο {ο ἴπε εγε, σἰνίπς ταίπετ {]1θ ποβοι οἳ 
οοππαοιβ Ἠπεβ. γομξνας Ῥοΐίου, “Ὦγ ρατίίος; Ῥετπαρς ἔπι σγοι(ρα 
ποπ] ο α5 ΠθαΥ 48 πο σοτ]ά ρεί {ο 16 1π ἘπρΗςΗ.”. ΤΈταοπο]μ, ΜΗγαεῖς», 
Ῥ, 205. Βὲ Ματ]ς πετε, ας οἸ5αιἨετοα, ἀοιΏί]θβς τορτοᾶπσες ἴ1ο ἄεξοτῖρ- 
Μοπ οἳ ἐλο 6οοπο Ὁγ Βὲ Ρεΐογ. 

κατὰ ἕκατον. ''Τγο Ίοης τονβ οἳ 100, α 5Ποτίοχ οπθ οἳ 60 Ρ6ΙΒΟΠΡ. 
πο {οπτί εἶᾶο τειηαϊπθς, α{ίετ {Πο ΠΙαηπΠθΥ οἳ {μα {αῦ]ες οἳ ἴ]θ 
αηοϊθηῦς, οιπρίΥγ απᾶ οροῃ.. ετ]ασῇ. 

41. εὐλόγησεν. Το ποτᾷς, {ποιρ] ποῦ ᾳἴνεπ, πποτο ρτοβαΡβ]γ ἔποςδα 
οἳ ἴπο οτάΙπασγ στασθ Ῥοΐοτε τηθαῦ 1π πδο ἴπ Ίεταε]. ''Ἠο σῖνες {μαπ]κβ 
{ο ἀοᾶ, 88 {ο {αΐμον εατγοππᾶθᾶ Ὦγ Ἠϊ5 Ποαβε]ο]ά πγαβ οἩ ἴ]ιο ο6οΒΒΙΟἨ 
οἳ {πο Ῥαβεοτοχ πγοπῦ {ο ἆο, ἔοτ Ἠ15 παίατα] σἳ[ίς απά οογεπαπί Ῥ]εβρίηρα, 
ΤΠΙΕ αοἰῖοπ 15 πιαᾷο α]πιοξδί οᾳπα11γ Ργοπαπεπ{ 1π 6ας] οἳ {με ἔοιν Νατβ- 
Ἴν6β, απᾶ αΡἴεγ {1ο ἐΠαπ]κβαϊνίης, Ἠο ἀῑςιτιραίεᾶ {πε {οοᾷ, 85 ἴ]ο {αίμοας 
Να5 αοοπβἰοπιεᾷ {ο ἆο αἲ {πο Ῥαβομα] τηθα]... Βο9ρ ποίθ 9ἩἨ χἰγ. 16. 

κατέκλασεν καὶ ἐδίδου. Τ]16 Βτδί οἳ {μεβο ποτᾷς ἀοποίθς απ {πδίαπ- 
ἰαπεοις, 1ης βεοοπᾷ α εοπέίπιοις αοὈ. Τηο πια] ΠρΠοαάοη οἱ {ο Ίοατος 
απᾶ ΒΕΠθ5 Ἰαᾶ α Ὀεριππίηρ απᾶ νεπῦ οηΠ 1Ιπ ἴπθ Ἠαπᾶς οἳ Οπτίεί 
Ῥεύπεεη ἴπο αοίβ οἳ Ὀτεα]ίης απᾶ ἀἰδίιραμπς ἴπο χοιά, Οοπιρ. 
9 Κίπρα 1ν. 49-44. 

49. καὶ ἡραν. Τη ορεᾶῖεπερ {ο οἩςσ Τιοτᾷ5 οοπηχηαπᾶ (1ομτ ν]. 19), 
Πο ποπ]ά {εαοἩ παπα ὑ]ιαῦ παδἰεία]ηε5δς 6Υεηπ οἱ πηϊτασπ]οαβ Ῥοπθς 
ν/ᾶ5 ἨΠΟΙΙΥ 811επ {ο ἴ]ο Ώ]νίπθ ΘΟΟΠΟΠΙΥ. 

κλασμάτων, ὄγο]επ Ῥίεσθς, [ποῦ οταπαβς, Ῥα{ “' ροτΙοπβ’ Ῥχο]κοῃ οῦ 
{οι ἀἰξιτιρα{οἩ,] ἐιοεῖυο Ὀαδ]νοίιῖ5, απᾶ αἴξο ο) ἴ]ιο Πδ]ιοα. ΑΙ ιο 
Ἐναησε]δίς 1] Ίεγθ Ίδε κόφωοι Το ἴπθ ΕΠΙ] οΟΠΙΠΙΟΠ ιυΐεκεγ- 
ῥαμ1εεῖς, ἵπ πὙπῖο] Ἴ165ο Γγαρπηεη{5 νετε σο]]εοζεᾶ, αὖἲ ἴμε {εεάῖησ οἳ ἴπα 
Έϊνε ΤΠοιυδαπᾶ, απᾶ {1ο πγοτᾷ σπύριδες, ΟΙ Ί8τρε τορε-δαρ]κοίς, πεη {ΕΥ 
ἄεβοτιῶο ἴπο {εεᾶϊπρ οἳ πο Έοατ ΤΠοπβαπᾶ. Τηθς5ο νς]κεγ-Όαβ]κοί5 
π6ΥΘ {θ ΟΟΠΗΠΙΟΏ Ῥοββθβείοη οἱ {με ᾖθννς, 1Π πΥΏΙοἩ {ο σατΥγ ἐλπαῖν ξοοᾶᾷ 
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ἵη ογᾷοτ {ο αγοῖᾷ ρο]]αοπ νι Ἠδαίποπς; “αάαοϊς, απογαπα οορ]ιῖπιι5 
{οεπαπι(πθ βαρο]]εσ,” σαν. δαῖ. τα. 14. ἜΤ]ῆο 6απιθ ἀϊρμποίίοπ ἵ5δ πιο 
Ὦγ ον Τιονᾶ πηοη ἩἨθ αἱ]αᾶοβ {ο Ῥοῦμ πϊτασ]ος (Ματ]ς υπ, 19, 90: 
Μαἴζ. κ. 9, 10). 

44. πεντακισχίλιοι. Ῥεβιᾶσβ Ίύοπιεπι απιᾷ ο]ιᾶγεπ (Μαἰί. κὶν. 21), 
Νο που]ά πού εἰς ἆοννπ ση {ο ΊποἩ, Ῥα βἰζ ος βίαπᾶ αρατῦ. 

45-50. ΤΗΕ Ατκπινα ΟΝ ΤΗΕ ΤΙΑΠΕ. 

Μα!ΐ, χὶν. 23--.95. οδοἩ. γΙ. 15- 21. 

4δ. καὶ εὐθύς. Ί]Πο Ιπιρτθβείοη πηαᾶο προηπ {ο ροορ]θ ὮΥ ἴἶα 
πηγασἷς ]δῦ παγταζεᾷ πγαβ Ῥτοίοαπᾶ. 16 παβδ πο ροραίαγ εκρεοίαἰίοτ 
{]ιαῦ ἴ]πο Μαρεῖα] ποι]ᾶᾷ ταρθαῦ {μπα τη ίτασ]ες οἳ Νο56Ε, απά {15 ««θτγοαᾶ 
οἳ νοπᾷσγ, οἳ π]ῖο ἔπεγ Πας 1αβῦ ρατία]απ, τοσβ]]εά {ο ἴἶπο τηϊπάβ οΕ 
ἴπο ταπ](αᾷςες ἴπο ππαηπα, ΥΠΙο ἴμο ἀτεαί Τιανρίῖνει Ἠ8ᾶ ρίνεη ἴὕο 
ὑ]παῖχ {οτοίαἴὮθιβ. ΤΠἩ6γ πστο οοπνϊποεᾶ, λπετείοτοθ, ελπαῦ ἴπο Βανίοαν 
πγ88 ποπ οἶποετ ἴπαη «ιο Ῥτορ]εί,”) οἳ ποπα Μοβος Ἠπᾶ 5ΡροΚοΏ, απά 
η 015 οοπνΙοοη ἴ]ιογ πγοπ]ᾶ Ώαγο {αλιοπι Ηίπι Όι Γογσε απιᾶ πιαᾶε Η πι 
α Ἰοπῃ ({οἴνη γΙ. 14, 16). Το ἀείοαί 0Π16 Ἱπίεπίίοη Πο Βανίοιχ Ῥαᾶς 
Ἠϊβ ΑΡοβί]68 {α]κο ϱΠ1Ρρ απά 6Υ058 976Υ {ο ἴπο οὔμεν βἶᾷθ οἳ ἴ]πο Τιακο. 

πρὸς Βηθσαϊδάν, 1.6. ἴ]ιο ιυοδίοπ Ῥεϊμεαϊᾶα, ἴ]ο ἔοηπι οἳ ΡΗΙΠΙΡ, 
ΛΠΦΘΥΥ, απᾶ Ῥείεν, ἴπ ἴ]θ ποϊρ]ρουχῃοος οἱ Οαρειπαιπι (ον γι. 11). 

46. καὶ ἀποταξάμενος, απιά α[ίεν Ἠο Ἰιαᾷ ἰα]ιοπι ἴεαυο οἱ ἰ]ισπι 
(1ἱον. Υ61β.). ᾽Αποτάσσειν, ἰο δεραταία, {ο δεί αρανί. Τα ἴμο Ν.Τ. ἴ]ο 
πγοτᾷ οοστβ οη]γ {η ὑμῃο ππ]άά]ο {ογπα, {ο δΕεραγαίο οπιοδεῖἰ/ Τγοπι, ἰο ἑα]ε 
ἴεαυε οἱ, υαἰεάίσεγε, Ὑπὶςδ. Οοπαρ. Τα] Ισ. 61, πρώτον δὲ ἐπίτρεψόν 
μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν µου; Αοῦβ χνιΠ. 18, Ὁ δὲ Παὔῦλος.,.τοῖς 
ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος. 66 8ἱδο 2 Οοτ. 1. 185. Τη εἰαββίσαὶ τθεῖς 
ἀσπάζεσθαί τια ΝΒΒ ἴΠαβδ πβεᾷ. 6ο Τιορεσ]κ αἆ ΡΙΙΥπ. ρ. 985. Έου 
ἴῃμο {οτορθ οἳ γοποιιοῖπ, τεπαπ{Ιατθ, σοπρ. 1] χἰνγ. 9δ, πᾶς...ὃς 
οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσι». 

4Π. ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης. Πέ] αἲὶ ἐαεῖν οβοτίς απᾷ {ιο {οῖ] ο 
ἴιο επ{ῖτο πΙρ]ιῦ {6Υ λα πο {ῃ οοΏβΘΊπεπος οἳ σοπίτατγ πΙπᾶΒ (7οἨπ 
νι, 18) αοοοπαρΗξ]αᾶ πποτθ {Παπ Πυο-απια-ἔιοσπίι ου ἐπί! Γγῖοπᾳς, 1.6. 
ΒΟΒΙΟΘΙΥ πποτε ἔμαπ Πα] οἳ ἐ]λαῖτ αγ, ἴπο Τια]ο Ῥεῖτςσ Εοτίγ οἱ {ογῦγ-μνο 
{ατ]οησβ Ἰω Ῥτθας{], πΏεη οπἹθ οἳ ο βαᾷάσπ Β{ΟΥΠΙΡ, 6ο πνΏΙο] {]πο Τια]κο 
15 βαρ]θοῦ, ταβῃεᾶᾷ ἀοπι {τοπη {μθ ὙγΘΒὕΕΥΗ πποιΠ{αἱΠΒ, Ῥ6θ αΡοΥε, 1γ. 97, 

48. καὶ ἰδών. ''Βί ἰαπποη ποπ ῬΡήάβαπατη πιαύπχατη οββοῦ, γοη]1ῇ διά 
605... ἜΒεηρε!ι. 

βασανιζοµένους. ΤἩθ ναιΏ ἀφποίθρ 1π {πο αοἰῖτο νοίοθ (1) ἐσ ἐεδί 
πιοίαῖς τοζέ]ι ἔλιο ἰοιισ]ιδίοπια, (3) {ο ασ], ἰογίιγε, (8) ἰο ἰογπιοπὲ 88 ἴπ 
Μαΐί, νηΠ. 29, οἳ πε εν1] βΡρὶχζ, ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς, 
απᾶ ΠΠ. 6, οἳ {πο οεπίττίοη’5 βεγνβηὔ, δεινώς βασανιζόµενος. Ἠετο 1ΐ 
ΒΟΘΙΊΒ {ο Ἱππρὶγ {παῦ (Ἠ6γ πετο {ογίιγεᾶ, ὑα[Ἱοιῖ, Ὦγ ἴῑιθ ν/8νΘΡ, νΥπῖοὮ 
πθτθ Ῥοϊεετοις Ὦγ τεββοΏ οἳ {Πθ βίτοης ψηπᾶ ναί Ῥ]ου (7ομτ τν]. 18). 
ἨΝΠοΙΕ ὑταηβ]αίες 16 /«ὑγαυαιίπρ ὕι τοιυπρ;”. ἘγπᾶαΙο απᾶ ΟΤάΠΠΙΟΥ, 
εἐγοιθῖεᾶ ἴπ γοιοῖπ. 



τοῦ οτ ΙΓΑΤΚ. εαν. - 
περὶ τετάρτην. ΤἨθ Ρτοροαχ {απ15Ἡ του]κοπῖηρ τοοοσπ]ροᾶ οπ]γ {του 

νιαϊῖομες οΥ Ῥρετιοᾶς, Του νπ]οἩ βοπ/]πε]5 ο Ρϊα]είς τοπιβ]πεά οἩ ἄπἴγ. 
Το ππετο οπ{]σ]εά (1) ἴἶιο ᾖγαί, οἨ ὑεφιπίπα οἳ ἴ]ιε τωαίσ]ιος, ἔτοπα 
βιηβοῦ {ο 10 Ῥ.πι. (ατα. 1. 19), (9) ἔτιε πιἰάᾶἶε ὐαίσλ, ἔτοπα 10 Ρ.πα. 6ο 
2 α.τι. (ασ. να. 19), απᾶ (8) ττια πιογπίπιφ αοαίσ]ι, ἴτοτα 2 8.ΤΑ. {ο ΒΠΠ- 
χ]βο (Ώχ. χὶν. 24: 1 Βατ. χὶ. 11). Αῇογ Πο Ἠοπιπηῃ 5ΙΡΥΕΠΙΔΟΥ ἴπο 
ΠΠΗΡετ οἳ παίομΏαες πας Ιπογοαβεᾶᾷ {ο Γοιγ, Βοπιθθίπηςς ἀεβοτιρθᾶ ὮΥ 
ἐμαῖτ παχπετῖσα] οτᾷατ, α5 στο απᾶ ἵη Μαϊί. χὶν. 26: βοππείτηθς ὮΥ 
πο επι (1) ευσπ, ο]οξίπς αἱ 9 Ῥ.πα.; πιάπἰφ]έ; εοε]-ογουῖπα, αἲ 
δα.τι.; πιογιίπᾳ, αἲ 6 8.τῃ. 

καὶ ἤθελε. Ἠο οαπ16 απῖέο πθαχ {Πεῖχ γεββεὶ οι πο βἴοτπι-{ορῦ 
ΝΑΥΟΡ, απᾶ βεεπιθᾶ {ο γΙβῃ {ο Ἰοαᾶ ἴ]ο γγαΥ Ὀε[οτθ {παπα Το ἴ]ιο γγθβίετ 
ΒΗΟ16. Οοπιρ. 1ιπ]κο χχὶν. 28, 29. 

49. φάντασμα. Απ ππδιραίαη[]α] αΏρθαχαποθ. ο {16γ {ποιρηί 
ΟΠ ἴμο εγεπίης οἳ ἴπε ποτ]ᾶ)5 Βτεί Ἠαβίετ Ώαγ, ππεη {Π6γ βα Ηἶπα 
Ἀ{ΐίου Ἠί5 ταδατνθεσίοη. 66 Τ1]α χσῖν. 96, ὃπ. 

60. ἐλάλησε...καὶ λέγει. λαλεῖν Ῥοϊηίς πιετα]γ {ο φοιπᾶᾷ απιᾶ ιιίεγ- 
απςο, ἴηθ 6επετα] 1άεα οἳ (α]]ΐπσ; λέγει ἴο Ῥιηρογ. 9 Επᾶ ιο πο 
ννοτᾷςβ ]οϊπες ππΙζἩ εἰπεῖν 1η Μαξζ. χκὶα. ὃ, αχ]. 1: Τμι]κο κχὶγ. 6; ἆο]π 
νΠ. 12. ἘῬτπί οἴίοη α5 ἴῃμο ποτάβ οσσατ {οσείμαν ἵπ Απο Ῥῃταξδθς 88 
115, εασἩ 15 {γαο {ο 165οπη ΠηθαπΠίης. ᾿Ελάλησε γη]] 6ΣΡΥε5Ε {19 Γποῦ οἳ 
ορεπῖηρ {ο πποπ{Ἡ {ο ΕΡρεα]ς, α5 ορροβεᾶ {ο {με τεπιαϊηῖης ϱ]επί (Αοὐβ 
ΧνΙΙ. 9): καὶ λέγει Ῥτοσθεᾶς {ο ἄεοίατο γ]αῦ πο βροα]κατ αοὐπα]]γ βα1ᾶ. 
Ττοπο]Ἠ)ς πΟΠΙ/ΠΙδ, Ῥ. 215. Βεθ Ῥε]οιν, ντ]. ὃδ. 

Θαρσεῖτε. Βὲ Ματ] ἄοοφ ποῦ τοοοτᾷ Βὲ Ῥεΐοτ αἰθεπιρί {ο πο ἴο 
Ἠἱ5 Τιονᾶ προπ {Πο Τιαἷο, ση]ο]ι 156 τε]αἰεᾶ οπ]γ Ὦγ δὲ Μα(ίΠοαυν, χὶν. 
258---50. 

δ1. λίαν ἐξίσταντο. οἰηρεῦαπί (Υπ]σ.). Ἀσεται Ἠαά {ιο ἄἰξοῖριθς 
Ῥθεῦ 5ο 1Πιργθββοᾶ Ὦγ μα πια]οξίγ οἳ ΟἨτὶςί α5 {αγ πεχο ΠΟΥ 1π Οϱ0Π- 
«οαποπςθ οἳ {5 πιτασ]θ. Ῥδύ Μαϊίμπον, χὶν. 98, ἴε]]ς απ8 παῦ {ιο 
ΙΠΗΡΥΘΒΡΙΟΏ τηαάθ οχοπᾶεᾶ 159 6ο ἴ]ποβο Ίο πθτο ση] πεπα 1π {πα 
ΒΗ1Ρ, 1.6. ῬτοῦαβΙγ {με οτι. ἸἈοῦ οπ]γ αἷᾷ {μασ αρρτοιδςἩ ΕΠίπι πΙἩ 
απ οππατᾶα απ[οτριάᾶεπ ροδίαχο οἳ ποτβΗῖρ, “«υτπί {παγ αποπεᾶ, ἴος 
ἴμο Εχβῦ ππρ οο]]εομτείγ, π]αῦ οπθ οἳ ἔπεπι Ἠπᾶ Ίοης βἶπορῬ βερα- 
τα[ο]γ ἀεο]ατεᾷ Ἠϊπι {ο Ῥ6, ἴ]ιο δοπ οἱ 4οᾶ” (Μαΐζ. χὶν. 95; οοΠΠΡ. 
1ομὴ 1. 49), Ὦ)ρ ΕΙσο({Β Τ,εοζιγε», Ῥ. 211. 

62. πεπωρωμένη. ὮΒεθ ποίθ 8Ρο7ε, ΠΠ. ὄ. 

59--.66. ἨΜΙΠΔΟΙΕΒ ΟΕ ἨΕΑΙΙΝά ΙΝ ΤΗΕ ΤΙΑΝΡ ΟΕ (4ΕΝΝΕΒΑΒΕΤ, 

Μα{ΐ, χῖν. 94- 6. 

63. καὶ διαπεράσαντε. ΤἨθ 86Π56 πιαγ Ὦα τεπᾷεγοᾶ οαἶίπες (1) 
απιᾶ το]ιοπι ἴ]ιει} ]ιαᾶ ογοξεοᾶ ουεν, {]ισ οαπιε ἴο ἔ]ο Ἰατιᾶ ιπίο ἄοππο- 
δατεί (Ἀετ. Ὑετς,), οΥ (11) το]ιεπι ἐ]ιει} Ἱιαᾶ ογοδεεᾷ ουετ {ο ἴχιε Ἰαπιᾶ, ἴ]ιει 
σαπιθ ιὐπίο ἄεππιεδατεί (ἨἈετν. Μαπ.). 'ΓΗΙ5 τορῖοη 18 οπ]σ πιεπᾳοπθά 
Ίθτθ απᾶ 1π Μα{ύ. πὶν. 84. ᾖΤὲ 15 ἴμο 6ατηθ 85 ἴῃθ πιοᾶστη εἷ- α]ιιιυείγ, 
α Γοτι]ο ογθβοεη{-ΕΠαρεᾶ Ρ]αΐπ, οη {πο ποτίμ-πεβίετη 5ΊἼοτθ Οἱ {19 ΤιαΚκε 
οἳ ἀεππερατεῖ, αροαί 23 πηῖ]θς 1π Ἱεπσίῃη απᾶ 1 ἵπ πάσα, Έτοπα 188 



ΥΤΠΙ.] ΝΟΤΗ. τος 

βμο]{ογοᾶ βιὐπαίίοη, απ οβροοία]1Υγ τοπ 155 ἀορτεββίοπ οἳ ΠΙΟΥΘ ἴαΠ 
500. ἐαοῦ Ῥοἱον {ο ]1ουοὶ οἳ πο οσθαἩΠ, 105 οπιαίο 15 οἳ απ αἰπιοβί 
ἱτορίσα] οἸατασίον. «οβορμαβ βραα]κ οἳ 15 α5 1 165 Ίνθυο απ΄ ΘΗΥΓΠΙΥ 
ραχαςϊδο, ἵη νη]οῖ 6Υ6ΥΥ Ἰπᾶ οἳ αβεία] Ῥ]απί ρτοῖιν απά Ποιτῖβ]ιεᾶ., 
408. Β. ο. ττ. 10. 8. 

προσωρµίσθησαν, απιᾷ πιοογος ἴο ἴ]ιε 5Ίιογε (εν. Ὑατβ.). 4Ρρίσισγιπιί 
(Υπ]ρ.), προσορµίζεσθαι, Τ888. απᾶ Μι44. {ο σοπια {ο απιο]ιογΊισαγ α Ῥίασο. 
Οοπιρ. Ἠάι. νι. 97, οὐκ ἔα τὰς νέας πρὸς τὴν νῆσον προσορµίζεσθαι; 
Αγτίδη, Βαφεᾶ. Αἶέα. Ντ. 4, προσορμιζόµενος δὲ ὅπη τύχοι ταῖς ὄχθαι». 
Τ]ιο πγοτᾶ οπ]γ οσοσιτς Ίθτοα ἴπ πο Ν.Τ. 

64. ἐπιγνόντε. Τμο ἄαπηπ Ἠαά ποπ Ῥτοοι, απᾶ ἴ]ο Ῥοορίοθ οἩ 
βΊοχο αὖ οπσο τεοορη]πεᾶ πο ἀτεαῦ Ἠεα]οτ απᾶ οταγεά ἨΗίς5 Ἠε]ρ ἵπ 
Ῥε]α][ οἳ ἐπαῖν βἰοῖς απᾶ αἰΠΒιοίαᾶ. 

56”. ἐν ταῖς ὠγοραῖς, «πι ἰ]ο πιαγ]εί-ρίασε». Οοπιρ. Ῥο]ου νΙ. 4, 
ἀπ᾿ ἀγορᾶς, ο {οΥΟο τοΥοχβί; Μαϊή. χ. 16, ἐν ἀγοραῖς καθηµένοις; ΣΧ. ὃ, 
εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορά ἀργούς. 

παρεκάλουν. ΌΏβοινο {πο Ιπιρεχ[οοῦβ ἐτίθουν, παρεκάλουν, ἥπτοντο, 
ἐσώξοντο. 

ἵνα. Τη Ἠε]]οπὶθίίο ἄπθε]ς ἴμο Ἱςο Οἱ ἵνα 15 οχἰοπᾶεᾶ {ο οὐ] πα 
ροαίοπιθ βΕἴοτ πγοτᾶς οἳ επ{χθα{γ, οοπιιπαπᾶ, ἅο., Ιπβίθαᾶ οἱ ὅπως οἱ ἴμα 
ἸπῃπΙήνο. «οοάφίπ)β ἄγεε]ι Μοοᾶς απ Τεπςες, ρ. Τ8. 

τοῦ κρασπέδου, (πιυγίαπι (Υα]ς.), {ᾗ ἴὲ ωεγε Ὀιμὲ ἴ]ια Ἰοπι Αἲ 
ο8οἩ οοΥΠεΥ οἳ {πο τοῦο ποτη Ὦγ {πο 16ης ἴποιο γγας α {αβ5ο], ἵπ νο] 
ψηῖ]ο πο οὔπαει {πτθαάβ πετο νηΠίθ οπθ παβ οοπβρίοποαβ]γ 1ο, 
ΒΟΟΟΤΑΙΠ5 {ο πο οοπιπιαπάπιεπί οἳ ἴπο Τιαν, Νππηῦ. αν. 58, 99. 
Ἠεπορ {πο Ἠεπι οἱ {πο ραχπιοπ{ Ὠαά α οετίαίη βαποδΙγ αἰἰασ]ιθᾶ {ο 10. 

ἐσώζοντο. ΌΟΟπΙΡ. ἴ]ιο 9356 οἱ ἴο ΟΠΠ η ΑΠ Ίβρπο οἳ Ῥ]ουᾶ 
το]αίεά 8,οτθ, Υ. 2ὔ--54. ἈΒοοτ αξίεν [ο]]ογγαᾶ {ιο 6Υ6Γ-Ιπθιποταβ]θ 
4Πβοοπχβδο βο βακΙησΙσ ἵπ αοοοτάᾶαποθ γἩ {ο Ῥτοβοπύ ῬαβΒοτεγ- 
ΒΘΗΒΟΩ ἵηπ {Πο ΑΥπασοσιο οἳ Οαρθιπβαπι χθβρεοθῖηρ '«ἶ]ο Βγεαά ο 
1ο” (1ομτ τι. 22---08). 

ΟΠΑΡΤΗΕΗΕ ΥΤΙ. 

9. ἐσθίουσιν, ἴἩθ τοιᾶῖης πάορίεᾶ Ὦγ Τϊεοποπᾶοτί απᾶ Ττδσο]]εα, 
15 Τοτο υινιᾷ {Παπ πο ἐσθίοντας οἳ ἴ]ιο Ἡθοεῖναᾶ, π]]]ο {11ο αἀάῑδίοπ ος 
ἐμέμψαντο 15 αἩ Ἰπβίαηςς οἳ ἕέα πονᾶ βαρρ]οᾶ ἔγοπι {ο πιαχρῖπ {ο 
οχρ]αῖπ α 5αρροβεᾶ Ἱπερα]αχ, οΏεοατθ, οχ Ιποοπιρ]είο οοπβγαοβΙοπ.’ 
ΒΟΥΙΥΕΠΕΣ, Ρ. 19. 

8. πυγµῇ. ΈἘος 615 Τδοπεπᾶοιῖ τοιᾶς πυκνὰ νηζ]ι δὲ. 
8. ΤΗθ ψογᾷβ βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων, Καὶ ἄλλα παρόμοια 

τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε, 819 οπηΜεοᾷ Ὦγ Τιεοπεπάοτξ απᾶ Ῥ]ασθά ἵπ 
Ῥτασ]κοῦς Ὦγ Ττοσθ]]εβ, 

19. καθαρίων. ΤΗθ πιβοπ]ῖπο ἔοτπι 15 Γοππᾶ ἵπ {πο ἱπιροτίαπέ 
πποῖθ]β ΔΑΡΤΙ, ἴπς ἔοαχ οπχβῖνθΏ 18, 28, 69, 194, απᾶ α 156 παπιῦθΥ 

Χ 86ο Αρροηᾶϊχ, Ρ. 921. 



τού ο ΜαάαβΙ [ντ. Ἱ--- 

οἳ οὔ]ουΒ, α5 νε] ας ἵπ ἴ]ο βγεί ἴννο οἀ{ίοπς5 οἳ Ἐπαβπηας. Τη ἐμῖς 
{ΟΥΠ1 16 γης αἀορίοᾷ απᾶ απάετείοοᾶ α5 τοϊογτίπς {ον 1ΐ5 ϱαν]οοί {ο 
ἠιο Ὠϊνίπο Βρεακοτ ὮΥ Οτίσοη απᾶ ἄΤασοιγ. 

24. καὶ Σιδῶνος 16 ψαηίϊῖηςρ ἵπ ΒΤΙΔ. Τί να ρτοῦαΡ]γ Ιπίγοᾶισθᾶ 
{τοι Μαΐζ. αν. 21. 

ο 81... διὰ Σιδῶγος. ΤΗΙΕ τοπᾶῖπς ἵρ βαρροτίοᾶ Ὁγ ΝΒΡΓΙΔ, απᾶ 1β 
αἀορίεᾶ Ὦγ ΠαομππαπἩ, Τιβομοπᾶοτί, απᾶ Τνορο]]ο». 

3δ. ἠνοίγησαν ἵδ πἀορίοᾶ Ὁγ ΤιΤΤχ ἵπ Ῥ]ασο οἳ διηνοίχθησαν πι ἴ]ιθ 
Ἠοσεῖνοά Ὑουρίοη. 

1-08. ΟΟΝΤΗΡΊ ἨΙΤΗ ΤΗΕ ῬΗΑΠΙΒΠΠΕΒ ΟΣΕ ΖΠΡΠΌΒΑΙΙΕΜ Ο6ΟΝΟΡΗΝΙΝα 
ΤΠΑΡΙΤΙΟΝΡ ος Έλληνα, 

Ματί, αν. 1--20. 

1. συνάγονται, απ ἴ]εγε απο ϱαἴ]ιοτοᾷ ιιπίο Ἠίπι (Ίου. Ὑοι».). 
Ψναβεπύ {εηβο. Α Γον ἀἆαγ5 οπ]γ Ίγεγο αββἰσποᾶ {ο Πο Ῥ6γοΠΙΒΊΟΘ 
ΟΙ ἴῆοβε ἀθοᾶβ οἳ ππενογ ἀεβοτῖροᾶ αὖ ἴ]ο οἶοβο οἳ {πο Ἰαδί οἹαρίου. 
Ριαΐ πο ΒανιοιτΒ Ίαροατ οἳ Ἰουθ Ἱθτο 8οοη τπᾶοΙγ ἱπίοιταρίοά. 
Ἠανίηπρ Κερί ἴπο Εεαςί αἲ :εγαβα]θτα 1ο Βοτϊρθβ απᾶ Ῥ]ατίβορϐ 16- 
{αγποθᾶ {ο' 5εεκ οτί τιαἰζοτ [οι αοοπβα{Ιοη ασαϊηπευ Ἠίπη, ΤΠο οοπ- 
Ῥπα ο οἳ {πο Ῥπατίδεςος οἳ α411εοθ απᾶ {ιο Ῥμαχίδοος οἱ Σάρα, Ἠαᾶ 
α]χειάγ Ῥεοι οοποεχίεᾷ απᾶ επἰεχεά προ, απᾶ {εγ ποπ νγαἰο]οᾶ ΗΙβ 
6Υ6ΙΥ 5ίεΡ. 

ἐλθόντες. '΄Τμο Βαπ]Ἡαᾶτίπ ποχο ἵπ οοπρίαπῦ οοπηθοβίοη απᾶ οΟἵΥ- 
γοβροπᾶσπος υηζη ἴ]ο βΥΠασοσραθΒ οἳ {ο ΡΤοΥΙΠΟΘΒ, απά 6Υοπ γι 
ὕιοβο οἳ {οτεῖρη Ἰαπάς (Αοίς ἶχ. 2). ἨΒοππθ, {Ἠογε[οχθ, αΏροϊπίοᾶ ὮΥ 
Ώπθτα ἀἰῃΠσοπ{]γ νυὶςιυοᾶᾷ ἴπο Ῥτονίπσθς, απᾶ παϊολμεᾶᾷ οβροοϊα]1γ {μοβο 
ἰοασἩθτβ πΠοςδο ἀοοίπῖπος ἀεο]ϊποᾶ Ίτοπα πο ρτϊποῖρ]ες οἳ Ῥ]ματίδαίβηι, 
οὐ {πο Ἠθαᾶ οἱ νΥπῖοἩ βἰοοά {]ιαί οἳ ἰπαάϊμοπ,”. Τιαπσο ἶπ ἶοο. 

2. κοιναῖς χερσίν, τοῦτ΄ ἔστιν ἀνίπτοις. Της Βύ Ματς εκρ]αίης Εον 
Ἠΐ5 Ώοπιαη τοβἆθτβ, απᾶ {πεπ Ῥτοσεθᾶβ ΠΠοτθ {]11Υ 6ο 5εῦ {οτί] οετίβ]τ 
16ΥΙΡΗ βαρος. 

8. ἐὰν μὴ πυγµῇ. Ο8 {ο νατίοἈςβ πιθρπῖπρς ψ/η]ο] Ἠατο Ῥεσοη βιισ- 
βοβἰθᾷ {οτ {Πῖβ νγονὰ (ο ο]]εξ ατο (ἱ) ἀἰπίφοπιῖι (ον. Ὑετς.), (1) [γο- 
φιιοπιζ, εγεῦτο Ὑπ]ρ., (11) τοζέ]ι ιο [8ὲ, 1.Θ. Ἠανίπς οἸοπο]λεᾷ ἴμπο Ἠαπά, 
ἡεασίο Ῥισπο,”. (ν) ὑποϊιαΐπα έ]ιο Ἱιαπᾶ αξ αγ αξ ἴ]ο τογὶέ, ΤησΗ{[οοῦ. 
Ε. Ἠεν. Ματ. ΄«ιρ ἰο ἴ]ιε εἶθου.  Τϊπο ποτᾷ οοπ1ιθ5 {τοτη πύξ, πύκω, 

Τι{. Ῥμπρβο. ο Επᾶ 1π {πο ΤΙΧΣ. οἳ Ἐσ. αχ. 18, ἐὰν δὲ λοιδορῶνται 
δύο ἄνδρες, καὶ πατάξωσι τὸν πλήσιον λίθῳ ἢ πυγµῃ. “«Ίπεη {αγ 
παβηεᾶ ἰΠεῖτ Ἠαπάς, ἴπευ παβηεᾶᾷ {]ιε Πδί ιιπίο ἴ]ιο ]οϊπέίι οἱ ἐ]ιο 
αἲπι. Τη Ἠαπᾶς ατε Ῥο]]α{εᾶ, απᾶ πιαᾶρ οΊεμΏ 1ιπίο ἔ]ιο ]οϊπίίπα οἱ 
ἰ]ιο ατπι.. Πρπίίοοί, Ηογ. Πεῦ. ροπ δὲ Ματη. ἼΠεη παει πας 
Ῥουχεᾶ οἩη πο Ἠαπᾶς, {Πεγ Ἰαᾶ {ο Ῥο ΗΜίεᾶ, γεί 5ο {παῦ ἴἶιο ναῖίοτ 
αΠοπ]ά ποαϊῖπετ ταηπ αρ 4Ώοτο {πο ππϊςύ, ποτ Ῥασ]ς ασαϊπ προπ {ο 
Ἠλαπᾶ; Ῥοβί, {ποτείοτοα, Ὦγ ἄοαρ]πρ ἴπο Πηρενς Ιπίο α Πδί. Το Τ5ταε]- 
1665, πο, 1]κο οἶπες Οτιεπία] παίοΏς, ἴεά η Ἡ ἠλλεῖτ ΒπσεΥβ, πγαβμοᾶ 
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, ἠιαίν Ἠαπᾶς Ὀο[ογο πηθα]5 {οΥ ο βα]κο οΓ οἸοαπ]1ποββ, τι {οβο οἱβ- 

{οπαΣΥ ναβηῖπρς νοχο βίου ἔτοτη {]χο οογεπιοπία] αλ] ος; ἴπ ἔ]λο 
ΓΟΤΠ1ΘΥ Ὑαΐθιν νγ5 ροι} ες 1έροπι ἴ]ιο Ἱιαπιᾶς; ἵτπ με Ἰαΐΐθι ἴ]ιο Ἠαπιάς νογο 
Ῥίιηιεᾶ ἴπι ιοαίεγ. ἨςἨ, {]ογαίοτθ, ΒΟΠ16Θ οἱ {ιο Ῥματίροθϐ γοπιαχ]κοᾷ 
ὑπαῦ οας Τιοχᾷ”5 ἀἱβοῖρ]ες αἴο υγ] «' ιπσαβ]ισχι Ἱιαπᾶς,’. 16 15 ποῦ {ο Ὦο 
ππαρτβίοοᾷ Πὔετα]]γ {Πιαῦ ἴΠογ ἀῑᾷ ποῦ αἱ αἱ νναδῃΏ ἰιαῖτ Παπάς, Ῥα{ 
ὑμαί {Που ἀῑᾷ πού 1οαδ]ι ἴ]ιεπι ὀτοπιοπἰαϊἰη πεοονᾶῖπς {ο (ῑιοῖ ΟΥ 
Ργασβῖοθ. Απά {Πῖβ πας οχροοίοᾷ οἳ ποια οπ]γ α5 ἴμο ἀῑροίρ]ορ οἳ α, 
γε]ΙαΙοιιβ ἔθασμοι; {ο ἴΊερο τοβπθπηΘη{β Ίνεγο πού ρταοῖροἆ ὮΥ ἰλο 
61488 οἱ Ῥεορ]θ ΠΤοπη υΥΠΙσἩ ἴμπο ἀϊβοῖρ]θβ πγετο ο]Ιοβγ ἄταννη. 

τὴν παράδοσιν. Πο Ῥαυρίπίσα] τα]ος αὐοιύ αὐ]αίΙοπβ οσοιΡΥ α 
Ίαχσο ῬοτίΙοη οἳ οπ6 ΒθΟΜΙΟΠ οἳ ἐ]ο ΤΓα]πιαᾶ. 

4. ἀπὸ ἀγορᾶς, απᾷ α[ίον πιαγΏεί, α Πογο, αἱσ.; 1.6. «έτυ]ιοπι ἰ]ιοι 
607π6 [γοπι ἴ]ιο πιαγ]οί-ρίασα,” Βο]]. ἐλθόντε.. Οοᾶεκ Ὦ Ίιας {πο αάά[- 
[οη ἐὰν ἔλθωσιν. Οοπαρ. ΑγγίαἩ, Πρίοί. τα. 19. δ, ἂν μὴ εἴρωμεν 
φΦαγεῖν ἐκ βαλανείου; παπά Βίαβο Χχ. Β, παραπλησίως γὰρ ὥσπερ ἀπὸ 
νεκροῦ τὸ λουτρὸν ἐν ἔθει ἐστίν, οὕτω καὶ ἀπὸ συνουσίας. 

ἐὰν μὴ βαπτίσωνται, εποσρί [ιο τρα»]ι ἐΠιεπιδεῖυεδ; πεί δαριίζοπίν, 
Υπ]ς. ''"Ἔ]ιαε ρτοργοββίοη ποι]ᾶᾷ Ῥο 05: Ἱ, Ῥοθΐοτο ΘΥ6ΥΥ τηθα] ἴ]θ 
παβµῖηρ οἳ Ἰαπάς; Ἡ, Ῥαΐ, αἴὔον ἴ]ιο τοίπτη {Τοπ πιατ]κοί, ν]θγο {]θγο 
88 8Ο ΠΙΟ ἀἆαπρεγ οἳ οοπαῖηςρ ΙΠίο σοπ{αοί πα πποίοβη ΠΙΘῃ, {1ο 
υα{Ἡ γναβ αβεᾷ 5 α παβμῖης οἳ ἐ]ο γΥπο]ο 1παη. Ταπσθ. Έοιτ βαπτί- 
ζεσθαι ΟΟΠ1Ρ. 4 Ἐ1ΠΡΒ γ. 14, καὶ κατέβη Ναιμὰν καὶ ἐβαπτίσατο ἐν τῷ 
Ἱορδάνῃ; Ἠπ]ο ΧΙ. 9δ, ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη; ο παϊεμ κ. Π, 8, καὶ 
ἐξεπορεύετο κατὰ νύκτα...Καὶ ἐβαπτίχετο ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς 
τοῦ ὕδατος; ΦΙτας] χκχκχῖν. 50: Ηευ. 1ς. 10. 

ξεστῶν, τιγοοογαπι, Ὑ α]ρ., ροίς; ἰλῖς 15 οπθ οἳ δὲ Ματ]ςς ΤιαΙπϊςπις. 
Τ6 15 α οογγαρίίοη οἳ {Πε Τιαϊῖη δεσίαγζιιδ, Α, Ώοτηβη ΠΙΘΑΒΙΤΘ Ὀοί]ι {οτ 
(ΠΙπσς Παπῖᾷ απᾶ ἀττ. 

καὶ κλινῶν ἶ5 αἀᾶθα {π 5ετοτα] ΜΡΡΒ. Τὲ πιοαπβ ζαπηιιοείπῃ-οοισ]ιοἈ, 
ἑο]μπ]α, ἴμο Ώθπς]θς ο οοιισᾳθς οη πγμῖο] {11ο ἆενγς τοσ]Ἰποᾶ αὖἲ πιθα]5. 

δ. ἀλλὰ κοιναῖς, διέ εαῖ ἐ]ιοίγ Ὀγεαᾷ ποζέ]ι ἄαβ]εά Ἱιαπᾶς (Ἠου. Του».). 

κοινὸς ἵδ "“ΟΟΠΙΠΙΟΠ” 35 ορροβοᾷ {ο ἰλπαῦ Πίο] 15 ϱοὲ αρατί Εοτ 
οΠρῖοαβ Ῥπγροβθβ οτ οοπβεογα{εᾶ; Ἠεποο 16 Ῥα556ς ΙΠίο ο πιθαπῖπρ 
οἳ “ἀεβ]εῖ.’”. ΟΕ. Αείςσ. 15 {ον {λε ἐγαπβΙθίοη 86Π56. 

6. καλῶς, τυεῖῖ ἀῑᾷ Ι5αίΐαλι Ῥγορ]ιοδη---ιοεῖῖ, Γωῖῖ ιοεῖῖ, εαὶᾶ ἵπ ἰτοηγ. 
Ῥ6ο 1581. χχῖσ. 19. 

τ. ἐντάλματα. Οοπιρ. Οο1. Π. 93, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκα- 
λίας τών ἀνθρώπων. : 

9. καλῶς ἀθετεῖτε, /μῇῖ ιοεῖῖ ἄο γε γε]εοί: Έοπο ἱγγίιπι Γαοἰίς 
Φτάοσερίτιπι ΠὨεῖ, ὙΥαἱᾳ. 

10. Μωῦσῆς γὰρ εἶπεν. Οοπιρ. Μαΐζ. αγ. 4, ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο. 
19 τατ]αὔίοη 15 Ιπβίτασίνο, 

11. ὑμεῖς δὲ λέγετε, Βιέ {ο 2αή, 1 α πιαπ ε]ιαῖῖ «αχ! {ο Τε Γαί]ιογ οΥ 
Ἰΐ8 πιοί]ετ, Τ ια ιο]ιεγειοέ]ι ἐ]ιοιι πιἰρ]ιίσεί Ίιαυε Όσεπι ρτοβέεᾶ ῦψ πιε, 5 
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ζσογῦαπι, ἐ]ιαί {5 ο δα, ἀἴνεπ Πίο ἄοᾶ] (Ίνεν. Ὑευς.). ΟὔΠιενς ποτα]ᾶ σῖνο 
ἴπποβο ποτάς απ Ιπιρεγαίθῖινα {οτσθ, ιοί ἰ]αί ιο]ιεγοιυἰέ]ι ἐ]ιοιι πιίᾳ]ιίέοδὲ 
Ίιαυε Ὄεοπι Ῥγοβίεᾶ Ὁψ πιο, ὂε Οοτόαπ. ἜΤΠο βοτῖρεβ Ἰε]ᾶ (παῦ 16 νας 
ΠΊΘΥΘΙΥ ΏθΟθΞΡΑΥΥ {ο Ῥτοποππσς ἴμθβο ποτάβ οτετ απΥ Ῥοβεοββῖοη ΟΥ 
Ῥτοροετίψ, απᾶ {οψατάς Ῥατοπῦς πἩο περᾶθᾶ βποσοατ {πο βοηπ Ία5 
οχοπιρύ ποπ ρει[οτπηῖηπςσ α παίατα] ἄπίγ, παγ, Ὀοαπᾶ ποῦ {ο Ῥοτίονπη, 
παπά γεί ποί ορ]σεᾶ τθΒ!1γ {ο ἀετοίο ἴμο βΗπΏ {ο ἴ]ιο βαινίοορ οἳ ἀοά 
ΟΥ οἳ {1ο {επιρ]θ. 

19. τῇ παραδόσει ὑμῶν. Τ1Πο ὅεπο ἀἰδμπσαϊεποᾶ Ῥοείποεηῃ {1ο 
« Ὑγτιθθη Τιαν” απᾶ {πο ἰπαϊποπα] ος  Ὀπνωνιίεη Τιανν.. Τ]ο 
Ὀπντιθίεη Τι! πας βαϊᾷ ἴο Ἠατο Ῥεειπ οτα]]γ ἀε]μγοτθᾶ Ὦγ ἀοᾶ {ο 
Μοβθβ, απᾶ Ὦγ Ἰήπα οτα]]γ ἰπαπεπα εᾶ ἴο {πο Ἐ]άσιδ. Οµπ 16 ναβ 
{οππᾶθᾶᾷ πο Τα]τηπᾶ οἱ “« ἀοοίτίπο, πο οοηβ]ςίς οἳ (1) πιο ἨΗἱε]υια 
ος “«τερεβοη ” οἳ {πο Τιαν, (9) ἴῑνο ἄεπιαγα οΥ “βαρρ]επιοπῦ ) {ο 16, 
Βο οκίταντασαπῦ ἄῑᾷ {ιο τεποαταίοη ΓοΥ ἔπο ΤταᾶΙοπα] Ταν Ώεσοπιθ, 
ὑλαῦ ἴἨετο πας απποησεύ ππαΠΥ οἴμοτ βαγίπσς ἴΠπῖβ αξβεγοῃ, “Τηο 
Τιαν 15 Ἠ]κο ρα]ί, ἴπο Μίςεηπα Ίο Ῥοργρατ, πο («ποπιατα 1]κο Ῥαϊπαγ 
ϱρίοθ.”. ἙΒαχίοτῖ, δήπιαφ. ει. οἩ. ΠΠ. 

14. προσκαλεσάμενος. Α ριαρΏῖο {οποἩ: απιᾷ τυ]ιοπ ο Ἰιαᾷ σαϊϊοᾶ 
ἰο ΠΗἰπιδεί{ ἰ]ιο πιιλέιιᾶε αηαῖπ. Ἡο αργρθα]ς {ο ἴπο παπα] ιάο 8 
ποτίλ]ετ (Ίλαη {πο Ῥλατίβοες {ο τοσαῖτο Ώ]νίπο ἑπαίζἩ., 

16. κοινῶσαι, 16. ἰο πια]ιε ΕΟΠΙΠΙΟΠ, ποπ {ο ἀεῇβῖο. ΤΠο ΟΙαβείσι] 
ψιοτά ποπ]ᾶ Ὦο βεβηλόω. ΟοπΙΡ. Αοΐς χχῖ. 28, καὶ κεκοίνωκε τὸν ἅγιον 
τόπον τοῦτον; Ἠεῦ. ΙΧ. 19, ῥαντάζουσα τοὺς κεκοινωµένους. 

17. οἱ µαθηταί. Έτοπι ού Μαίου πε Ίοατη {παί ἴλο 4πθβΙοπος 
ν/αβ ού Ῥεΐετ (Μα{ΐ. πγν. 15). Α5 ἵπ {πο πα]]άτπσ οἨη ο Ἱαΐαετ, 80 
Ὢστα, Ἡθ πποάθξβί]γ ΒΡΡΙΘΞΞΟ6Ρ ἨΙπιβε]ξ ἵπ ἴπο ἄοβρεὶ Ισ ἵγαβ 
υϊθίθη απᾷθτ Ἠ]5 676. 

τὴν παραβολήν. ΤἩαγ τοσατᾶθᾶ {Ἡο ποτᾶς πετοᾶ ἵπ ἴ]ο Ἠεατῖησ 
οἳ πο πι]χαά πια] αᾶς, απᾶ πΏ]οἩ ἄεαρ]γ οβεπᾶθᾶ {ο Ῥπατίβοες 
(Μαέ. αν. 19), 85 8 ραχαβ]θ, οἱ “' ἀατ]ς ϱαγίης. 6ο ποῖθ 4Ώοτε, 1. 9. 

19. εἰς τὸν ἀφεδρώνα. Α Μασεᾷοπίαπ ποτᾶξξ]αίπίπα, οἶοασα, οΠΙΥ 
Ἠθτο απᾶ Μαίζ. αν. 17. ”"Αφεδρος ο6στ5 ἵπ Τεν. κ. ὄ; κατὰ τὴν 
ἄφεδρον αὐτῆς, χγ. 19, ἐν τῇ ἀφεδρῷ αὐτῆς. Έοτ ἴ]ιο Ἐπα]βὴ πγοτᾶ 
ἀταιιφ]ιέ ἴποπι Ἰοε]. ἄτα[, ἄτερ», ἀῑτί, [οοπιρ. Α.-Β. ἀἄταῦθε, ἀγέ[ε] 
οοπ1ρ. 2 Κίπρς κ. 27, “' Απᾶ {Ἠογ...... Ὄταἷκο ἄοππη {πο Ἠοαςξο οἳ ἘῬαα], 
απᾶ τηφᾶο 1δ α. ἀταιιφ]ιί-]ιοιδε απῖο {πρ ἄαγ. Ῥμακοβρεατε, Τίπι. ο 
Α1π. ν. 1. 105. 

193. καθαρίζων. Αοοοτᾶῖηρ {ο {με ραποπα{ῖοη αἀορίεᾶ ἴπ πο Τοσέ, 
{Π]5 πωαςο. ρατ{ΙαΙρ]ο αΡΡρ]Ιε5 {ο ἀφεδρώνα. 1ο ἀφεδρών 15 ιαί πγπΙσ]ι, 
α5 ἴ]θ ρ]ασς ἀεείίπεᾶ ἔοτ ἴπο Ράτροςο οἳ τεοθϊνίης πο εχοταΏῖοἩπδ, Ῥατ]- 
Βο5 {πο πηθαῦ. Ἠεποο 15 15 ραῦ ποῦ 1η {πο αοοπδα.Ίτο, Ὀαί 1π πο ποπιῖ- 
ηβ/ίτα, α5 ἔποιρ] καὶ ὁ ἀφεδρὼν δέχεται, ΟΥ 5οπιθίβῖηᾳα εἰπηῖ]αχ Ὠαά Ῥθεεπ 
βεὶᾶ ῬτονίοαδΙΨ, 5ο ἴλαί ο ἀφεδρών ἄΡΡΕΔΙΒ 85 ἴμο ]ορίσα] βαθ]εοί, 
Οοπαρ. ΜορΗ. ἁπιίᾳ. 259, 

λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐῤῥόθουν κακοί, 
φύλαξ ἐλέγχων φύλακα. 

κ 5οθ ΔρΡρεπᾶϊς, Ρ. 251. 
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21. διαλογισµοί. Τηϊτίοση ΓΟΥΠ19 οἳ οσῖ] 1ο Ἠθγθ ποῖϊῖοθᾶ α5 Ῥτο- 

ορεάῖπο ποπ ἴπθ Ἠθατί. ΤἩο Βταί β6Υοη ἵη ἴπο Ῥ]ατα] ΠπΊΡοΥ, 8γθ 
Ῥγοάοπιϊπαπέ αοἰίοτδ; ἴπο Ἰαΐιος Εἰα ἵηπ {πο ΑἹηρα]ατ, «ἱςδροδίίοπ. 
Οοπιρ. ἴ]πο Ῥ]επάῖπς οἳ {πο βἴπσα]αχ απᾶ Ῥρίανα] ἵπ Βὐ Ῥαα]β ΘΏΊΠΙΠΊΘ- 
ταὔΙοἩ οἳ {πο ποί]Β οἱ {πο Πδρῃ, αἱ. ν. 19-21. 

22. πλεογεξίαι, αυαγίώ, Ὑαϊς.; “απατῖδες,” ἨΓγομ. ΤΠο ποτὰ 
ἀσποίθβ πποχο {Παπ Πο Ίηθχθ Ίοπο οἳ ΤΟΠΟΣ, 16 18 ««ἴῃμο ἁταπίπσ απᾶ 
Επαίολῖπςσ ο ἨΙπαβε]ξ, οἩ πο βἰπποτ” ραχί, οἳ ἴΠο οχθαίατο ἵπ ΘΥΘΥΥ 
{οτπα απ Ἰᾳπά, ας 16 ἸεΒ οπῦ οἳ απᾶ Ῥογοπᾶ Ἠϊπαβα]{,.  Ἠεπορ πο βπᾶ 
16 ]οϊποᾶ ποῦ οπΙγ πΠΗ κλοπαί, ἐ]ιε[ίβ, Ἀετε, πά η εωἰογίΐοπ, ἅρπαξιν, 
1 ΟοἨ. . 10, Ῥαΐῦ αἱβο πΙζ βἱ15 οἳ ἴμο Β65Η ας ἵπ 1 ΟοΥ, Υ. 11: ἨΡΗ. 
ψ. ὃ, ὅ; Οο]. 1Π. δ. ϱ Ἱπρατψ απᾶ οογείοαβηθΒΒ πια Ὦο βαῖᾶ {ο 
ἀῑνιᾶρ Ῥούποσι {πεπα πθατ]σ ἴπο π]πο]ο ἄοπιαϊη οἳ ἨπππαβΏ βε]β5ηποςβ 
απᾶ νὶσθ.. ἨἩοπο οχίτα Ῥεαπ απαοπς Ῥαβρα]απι ἵπ οτθβίγα 
πιαζοτ]θ]1 το] Ῥετ το]αρίαίεπα νο ρε ανατθίαπη.. 9εοθ σιποη Τήρ]ί- 
{οοῦ οἩη 0ο]. Π1. δ. 

πονηρίαι, πεφιϊίαο, Ναὶρϱ. Ἔπο ποτᾶᾷ οσοι ἵπ ἴμπο βἵπρα]αχ Ιπ 
Μαΐς. αχ. 18, γνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν, απᾶ Ἀσαϊη ἵη 
Τα] χὶ. 99: Ἠοπι. 1. 29: 1 ὅον. σ. 8; ἨβρΙ. τι. 19. Τῃπ ἴπο ρ]ατα] 
16 οη]σ οοστ1β ὑπ]ος, Ἠετθ απ ἵπ Λος ΠΠ, 26, πηθτθ ππθ Ἠαγο ὑταπβ]αἴθᾶ 
16 « ΠπΙ(πΙ6ί6Β.. Τί ἀεποίθρ ἴ]ο αοἴϊνα ποτ]απο οἳ ονΙ], «, ἴ]ιο οαρίαϊζαβ 
ηοΟσεπά1,” ΟΥ 88 ὀθΥ6πγ Ταγ]οτ εχρ]αῖης 1δ, αΏ “ ΑρίΠΘΡΒΡ {ο ἆο βΠτοινά 
(πτηςβ, {ο ἀε]σηί 1π πηϊβομΙεξ απιᾷ {ἱχαρεάϊθβ; 8 Ίοῦ9 {ο ἰτοιρῖο ουσ 
ποῖσΏροτιχ απᾶ {ο ἄο Ἠϊπι 1] οῇ]σερ; ΟΥΟΒ5ΠΘΒΕ, Ώ6ΙΥΘΙΒΘἨΘΕΒ, απᾶ 
ΡΘ6ΥΙΡΊΙΠΕΡΒ οἳ ααὐῖοι 1π οἩχ 1Π6εγοοπβο.. Ττοποβμ΄ Ν. Τ. γποπή/πις, 
Ρ. 96. 

ἀσέλγεια. Τη οἸαββῖσα] ἄῑθε]ς ἀσέλγεια πεποεγα]]γ βἱσηίῇθς Ιπςο]επορ 
ος νἰο]επος {οπατᾶβδ αποίΐΒαςσ, ας ἵν 5 ἀεβποεᾶ ἵπ Ἑε]]κος Απεεᾶ. Ῥ. 
451, ἡ μετ ἐπηρεασμοῦ Καὶ θρασύτητος βία. ἹΊπ ἴπο ἸΙαΐοτ χθες ἴ]πο 
Ῥγοπαϊποεπί Ἰάθα 15 βοηπβπαΠ{γ, ἑτοιμότης πρὸς πᾶσαν ἡδονήν: Πέήπι. 
Μασπ. ἵαπ οας Ὑεχεῖοα 15 15 ἰναηπβ]αίοᾶ σοποτα]]γ ἰαεοϊυίοιιδπόδε, 88 
Ἠοθτο απᾶ 2 095. χ!. 21: ἄα]. ν. 19: ἘΡρῃ. 1ν. 19: 1 Ῥοῦ. ἴν. 8; ΑΟΠ16- 
ἠπαθρ (2) / ωαπίοππεδδ,”. 88 ἵπ Ῥοπι. ΧΙ, 195: 2 Ῥεΐ. Π. 18. ΊΤ]ο 
γπ]ραίο τεπάετς 16 ποὺ “Ιπιραα]οϊῖα, που “«Ιαβοίνία.. Τη ἄα]. ν. 
19, 16 οοσα15 ἴπ οοπ/αΠοοη νη(Ἡ ἀκαθαρσία, ΟἨ ὙἨ]ο] ΒΙ5Πορ Τήσ]ί- 
Ιοοῦ τθπιατ]ς5, '' Α π]αη 1η8Υ Ὦθ ἀκάθαρτος απᾶ Ἠ]ᾶθ Ἠϊδ Επ; Ἡς ἆοθρ 
πο Ώθοοπης ἀσελγὴς ππ{] Ὦθ αΏοο]ςς ραῦ]ίο ἄθοεπογ. 3 

οφθαλμος πονηρός, “'οσιῖω πιαϊίθπιιβ, Ἱπγιάϊα εὐ ἆθ πια]ῖς α]οηπῖβ 
σαπάϊατα.. Βεηρε]. 

ὑπερηφανία. ΑΒ α βπρρίαπ{ϊνο {Πῖς υοτᾷ οπΙγ ο6οΠΥΒ Ἠθτο ΙΠ 
{ο Ν. Ἡ. Πο αἄ]οοίνο ο6σαχς ἵπ Τπκο Ἱ, 61, διεσκόρπισεν ὑπηρη- 
Φάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν; Ἠοπῃ. Ἱ. 90, ὑβριστὰς, ὑπερηφάνους; 3 
Τ]πι, 11. 2, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι; 86 6ύπ16β Ἱν. 16; 1 Ῥεί. ν. 5. 
ΤΠ ἴπτπο βεαῦ οἳ 0Π]β Αίπ, πο ἄετπιαν / Ηοσ]υπιιέῇ, 1δ πηθΠίη, απᾶ 
οοπβϊβίς 1Π οΟΠΙΡΔΥΙΠΡ ΟΠΘΡΕΙΓ βεοτεί]γ ιοῖί]ι οἱμετβ, απᾶ Η1πσ οπθβε]{ 

:αὖουε οἴἩατβ, ἵη Ῥεῖπς Ῥτοπᾶ ἔτι ἐ]ιοιρ]. Ττεπο]μ’ς 5ΥΠΟΠΙ/ΠΙΕ, Ῥ. 98. 

ἀφροσύνη, 50Π8εΙΕΦΑπ6ΒΕ, 'ἀεπιεπί]α.” ἜΤ]ο νοτᾶ οπΙγ ο6ςΥ5 Ἰθγα 
1π {πο Ο8ΡεΙΒ, απᾶ ἵ5 πβεᾷ {Ίτεο ᾖπιος Ὦν Βὲ Ῥαπ], 9 Οον. χὶ. 1, 17, 



11Ο ο ΜΑΛΙΠΚ. [ντ 22--- 

91. Οοπαρ. Βὲ Το χὶ. 40, ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ 
ἔσωθεν ἐποιήσε; “"Οατπδα οἳν ΙπβΙρίιεηί]8 οχίτεπιο Ίοσο Ῥοπαίατ: ααθβ 
οὕἵαπα τοσα οπηπῖα {αοῖς Πποπταβίῆοτα. Ἀοηπ ἵπ βο]α το]απίαίε οβί 
οογγαρίίο Ἠπππαπα. Ῥεηρεα]. 

24 90. ΤΗΕ ΒΤΕΟΡΗΦΝΙΟΙΑΝ ΟΜΑΝ. 

Μαΐῦ. αν. 91---28. 

94. ἐκεῖθεν δὲ ἀναστάς. ΤἨε πβ]εγο]επορ οἳ οἳτ Τιογᾷ)5 οπεπα]6ς 
π8β που αβδαπηῖησ Ἠουτ]γ α πιογθ Ιπιρ]ασαΡ]ο ἔογπι. Τ]πο Ῥματίβαϊο 
ρατίγ {η Ειαδίοτη (α1116ε πγθγε ἀεερισ οβεπαάεᾶ (Μαΐ{. αν. 12); 6ὖεπ {οβε 
ΝΥΠΟ οπσς ποπ]ᾶᾷ Γαΐπ Ώατο Ῥτογεπίθᾶ Ἠϊπι ἔτοπα Ἰεανίπρ ἴποπα (Τια]κο 
ἵν. 49) Ψεχο Π]]εᾶ υπ ἀοπρί απᾶ βαβρίαοπς; Ἠετοᾶ Απρας πας 
ΙπᾳπΙτίπρ οοποετηίπςσ Ἠίη (Ίμικο ἴσ. 9), απᾶά Ἠϊςδ ἱπαπϊτῖες Ῥοᾶθᾶ 
ποίμῖπς Ῥα0 ΠΠ. Ἠο (Πετείοτο πού Ίθατθβ {ου απμῖ]ο δαβίετΏ (ἄλ]μλ]ος 
απᾶ 1ηα]θς ἨΙβ παγ ποτίῃ-νγεςί {πτοασῃ {ο πιοπηίαϊπς οἳ πρρος 
ἄα1]εο Ιπίο ἴπο Ῥοτᾶετ-]απᾶ οἱ Ρηωπίοῖα. 

τὰ ὅρια. Ἠῖβ {τανο]]ηρ {οπατᾶς ἴ]εξο τερῖοη5 παβ πο Ῥτορ]οίίο 
απᾶ αγτηβο]σα] τερτεβεπίαθίοη οἳ ἴμα Γαίατο Ῥτοστθββ οἱ ΟἨτὶςΠαπΙίγ 
{γοπα {1ο ὦἆενυς {ο ἴ]ο (46Π/1165. Βο 1π αποϊοπῦ 6ππες Ἠ]]αἩ (πανε]]εᾷ 
οτί οἱ Ἠ1β ο/η Ἰαπᾶ Ιπίο Ῥ]ωπῖοία (1 Κίπρε αν, 10-94). 

Τύρου. Α οε]ερταίεᾶ οοπιπιετοῖαΙ οἵγ οἳ απ ατΙϐγ, βἰθππίθᾶ Ιη 
Ῥμωπιοῖα. ΤΠο Ἠθῦρται παπῃθ Τζόν”. αἰσηίῇθβ ΄ΐα τους, απᾶ γα] 
Ἀστεθβ η {πο βίο οἳ Φγ, ἴμο πποᾶετπ {ον ΟΠ 8. ΤοσΚΥ Ῥεη]ηβα]α, 
πΝΠΙοἩ νναβ ΓΟΥΥΠΘΥΙΥ απ 15]απᾶ, απᾶά Ίαβς (παπ 20 τ]]ος ἀῑδίαπ{ Ιτοπῃ 
ΒΙᾷοη. Ίψε Βνεί σεί σπηρεες οἳ 155 οοπάΙοπ 1π 2 Βαπῃ. ν. 11 ἵπ οοἩ- 
ποθοίβοη να Ἠίνασα, Κίπρ οἳ Έστε, πιο βεπύ οεᾶαγ-πγοοᾶ αιᾶ ΥΥΟΤΙΠΕΗ 
{ο Ὠανιά απᾶ αίθγνατᾶβ {ο Ῥο]οπιοῃ (1 ΚΙπρε 1Σ. 11-14, κ. 29). 
Ααβ τηαττ]ιεά α ἀααπρηίετ οἳ ΤΠοῦα], Κίπρ οἳ Έστε (1 Κίπσα χτι. 91), 
απά ναβ Ιπςσιπηθπί{α] {π Ιπτοᾶποῖης ἴμο Ιάο]αίτοις πγοτβΒῖρ οἱ Βαα]ϊπι 
απᾶ ΑρβΠίατοίη. Τμ ρτοβρετ!γ οἳ Ἔγτο ἵηπ {μα τηε οἳ οἳχ Τονᾷ ας 
ναιΥ στοαί. ΒίΤαΡο ϱίνεΒ αη αοσοοαπύ οἳ 15 αὖ ἴΠ]5 Ῥοτῖος, απᾶ βρεα]ς οἳ 
πο στοαί πγθἙ]ζ] νΏίοἩ 16 ἀατινοᾶ [ποπι ἴμο ἄγερ οἱ ἴμπο οε]εργαίεᾶ 
Ἐγτίαη Ῥατρ]θ. 16 πναβ Ῥετῆαβρβ 1ποτθ ρορα]οι5δ εΥ6η {αν 6γπβα]ετῃ. 

Σιδῶνος. Τ]1ε ἄτοεε]ς ἔοτπα οἳ {Πο Ῥμωπϊσίαη παπηε Ζ1άοπ, 8 αποϊθηί 
απᾶ νθοα]]ν οἴιγ οἳ Ῥπαπῖεῖα, βἴθπα{οά οἩἨ {6 ΠΒΥΓΟΥΝΥ ΡΙΒίτ Ῥείνγεθη 
Ὠπο Τιεραποπ απ ἴπο βοα. ΤΙ Ηεῦτεν παΊηο Τεἰᾶδπ βἰσηΙβθς Ἐ1β]ι- 
Ἰηπρ ος “«ἘΙςΠειγ.”. ΤΠ πιοᾶστη ΠαΊΠθΘ 15 ῥαΐᾶα. 10 1Β "πηθη ἠοπιοᾶ {πι 
ία ΟΙᾷ Τορίαπισπ{ί ας οαχ]γ α5 ἄσπ.χ. 19: 6οβ1. χὶ. 8; σας. 1. 91, απᾶ 
ἵη Αποϊοηῦ {Ἴπ1θβ Ίνα5 ΠΟΤΟ Ππῃποπ]α] εσεη {Παπ Έντα, {ποιρ] ἔγτοπα {]ια 
πια οἱ ΒΟΙΟΠΙΟΠ 16 αΏβοεαΙΒ [ο Ἠανθ Όδεῃ 5αρογζΙπα{ο {ο 16. 

34. ᾖθελε Τοβῖτίης 5εο]αβδίοη απᾶ τορί α[ἴον Η15 Ἰαΐε ]αβου1». 

95. ἀλλ εὐθύς, ὑιμί »ἰγαϊφ]έιυαι: 8ο βρεθᾶΤ]γ ἄῑᾷ ἴπε πες οἳ Ηϊς 
απχ]να]. βρτοιᾶ. Πο [απιο οἳ ΗΙ5 πηΙγαςσ]ος Ἰαᾶ αἰτεαᾶν Ρρεπείταίαὰ 
6Υ6Π {ο {μοδα οἱᾶᾷ Ῥπαπμίσίαη οἴ[ίθς, απᾶ πε Ἠατο 5οεπ (Ματ]ς 1. ϐ) “α 
ρτοαί τω] 1{πᾷςθ”. οπα Έντο απᾶά Β] οι οοπηῖης {ο ἨΙπι (οΟΙΠΠΡ. 8150 
Μαι. 1. 94). 



ντΙ. 90.] ΝΟΤΙΡ. τ11 
26. "Ἑλληνίς. Βί Μαίίμενν ἆθβοτῖρθβ Ἠ6γ 88 γυνἡ Χαναναία (αν. 29). 

5ύ Ματ]ς ἀεβοτῖρος εν ας (1) Ἑλληνίς, (2) Συροφοίνισσα τῷ γένει. Τῆο 
Ηγαῦ ἴθγτη ἀεβοτίρθβ Ἠθυ τοε]ρίοη, ἐΠαῦ 5Ώθ ναβ α ἀεπίιΙθ; {ο 5πεοοπᾶ 
ἴπο βίοο]ς οἳ πΠΙοἩ βἩο ο8Ιπθ, /« νο νγαβ οὖθη {λπαί αοοιτβθᾶ Εβἰου]ς 
οπσθ ἄοοπιθᾷ οἳ ἄοάᾶ {ο {οία] οκοΙβίοη, Ῥπό οἳ ΙΥΠΙοἩ βοππο Ώταπο]ιθβ δα 
Ῥθευι. βραγεᾶᾷ Ὦγ ἴλμοβο Βτβῦ ρεποταβίοηβ οἱ Ίβγασὶ ἰπαῦ εΠοα]ᾶ Ίαγνο 
οχἠγρα{εᾶ {Ἠοπα τοοῦ απά ῬταποἨ. ἨἘνειγίμίηρ, ἰΠατείοτθ, π8β βραϊηβύ 
ὑπῖς ποππαἩ, γεῦ εἨο πας ποῦ Ἠϊπᾶετοᾶ Ὦγ {παῦ ενεγγἰῃῖηρ τοπ ἀγαιγ- 
Ίηρ πΙρῃ, απᾶ οτανῖης ἴ]ο ῬοοἨ ἰἴλαῦ Ἠθι βοτ] ]οπρεᾶ α[ίογ.. ΤτεποἩ 
οπι ἐ]ιο Ῥαγαῦίος, ρ. 9859. Β]ο 18 οα]]οᾶ α Βγτογ]ιωπίσίαπι, ο ἀἱβαπραϊςΠεᾶ 
{τοπ ἴῃο ΤΡΥΡ]ιωπίσίαπ8, ἴπαε ῬΠωαπίοῖαπς οἳ Ατὶσα, ἐπαῦ 15, Οατίμαρο. 
Ῥπωπῖοία Ῥε]οπσοᾶ αἲ ἴΠ]β της {ο ἴ]ιο Ῥτονίησθ οἱ Βστῖα, 

2Ἱ. καὶ ἔλεγεν αὐτῇ. Βὲ Ματ]ς ρ858ε5 πποτθ ὮγίεβΥ 976Υ {1ο Ιπίθγ- 
ιο παν 90 Μαϊίμον. Τηε Ἰαΐίετ Εναπρο]ϊξῦ Ῥοϊπίς οαῦ {ηγθῬ βίασες 
οἱ 0Π1β ποπιαπς τα]; (4) Ῥιεποθ; “ ε απβιεγεᾷ ΊιεΥ πιο α ιυογᾶ” 
(Μαΐΐ. αν. 29): (1) Ἠα[αραὶ; “΄Γ απιπιοί δεπέ Όιωί ωπίο ἴ]ιε Ἰοδί 8Ίιεερ οἱ έ]ιο 
Ίιοιιδε οἱ Ιταεῖ”” (Μαΐδ. αν. 24): (11) Ἡερτοβομ; "Τί 1ἱ8 ιοί πισεί {ο ἑαᾖο 
ἴ]ιο οἰιιζγεχις Ὀγοαᾶ απιᾷ σαδὲ τὲ ο ἴ]ιο ἄορς” (Μαϊῦ. αν. 26). ΕΒταύ ἵη 
βρίίο οἳ αἱ ϱἶιο ροιβονοτεᾶ, απᾶ ΑπιαΙΙΥ οοπᾳπεχεᾶ. 

τοῖς κυναρίοις, ''Ιέῖο ἄοφθ.. «ΤΠ π]ε]ρς”. Ἠπομὲ; “πιο 
ππε]ρς” Ῥγπάα]αε, ΟΤαπΙςνΥ. ΤΗ6 σ6πς, “«ἐιο ο]ιϊιάγοπι ο} ἴ]ια Ωἰπιφᾶοπι 
(Μα[ῦ. νι. 19), Ὕετο ποπῖ {ο ἀθβίσηβίο {Πο Ἠεαίπεη ας “«ορδ, ἴΠο 
ποῬ]ο οματασίοτϊβθῖος οἱ πΥΠῖοὰ απηῖπιαὶ απο βε]άοπι Ὀτοαπρ]ύ οταῦ ἵπ 
Βοτιρίατε (οοπηρ. Ώει{. χα]. 18: οᾖοῦσκεςσ. 1; 2 Κίπρς νι, 19: Ῥμ], 
Π1. 2: εν. κχῖι. 16). οτε Ἠοπογνετ ἴμο ὕθτπα 15 βοιππογᾗαῦ βο[ίεπεᾶ, 
1ο Ἠεαίπεη ατα οοπηρατοᾶ ποῦ {ο ἴπο ρτοαί γη]]ᾶ ἆορρ Ιπ{δβίηρ Ῥϊαξίοτη 
ἴοπης (1 ίπρα χὶν. 11, κτἰ. 4: 2 ΚΙπρ81κ. 10), Ῥαί {ο ἴμπο βπηα]] ἆορβ 
αἰθαο]εᾷ {ο Ποπβε]ιο]άς. Τη {ο Ἐαβῦ ποΥ/ Πο ΜαΜοιπείαηβ αΡΡΙΥ πίβ 
Ώ8ΤΗΘ ο ἴπο ΟµτΙβΗαης. 

28. Ἰδαί, κύριε' καὶ τὰ κυνάρια. Τεα Τιογᾶ; ευετ ἴ]ιε ἄοφ» ιἰπῖογ (ιο 
ἰαῦῖε (Ἠεν. Ὑενβ.). Ἠει νεα” 18 ἴμο 'γοα”” οἳ αἀπ]ββίοη ποί ο 60Ἡ- 
ἱπαςΙοβῖοη. 16 αοοερίβ ἴπο ἀεο]αταίίοη οἳ ΟΠτῖβό, απᾶ ἵπ {]αί Υ6ιγ 
ἀεο]αταθίοη 816 α{Ἡτπιβ 15 ἰπνο]γεᾷ ἴπο ρταπίηπρ οἱ Ἠθγ ῬεΒοῃ. 
μα βε]ᾶάξί Τῆποα ἆοσβλ Τί 18 νε]; 1 αοοερί ἴπο ΐ]ο απᾷ ἴπο Ῥ]ασα; {ου 
ἴμο ἆοσρε ανα α Ῥογίίοη οἱ {πο πιθαί-- ποῦ ἴ]πο Βτβί, ποῦ ἴπο οΙ]άτθηΒ 
Ῥοτίίομ, Ὀαῦ α Ῥοτίοι βΜΗ]]---ἴ]μο οτπΙΡΒ πΥμῖο {11 ἔποπι πο {αλρ]6. 
Ἐον νπογᾶβ βροα]ς ἴο 15 ΘΥ6Π ΠΟΥ Δ6ΥΟΒ5 ἴπθ ορη/πιγίθς, απιᾶ οαχ ΟΠγο]ι 
αἄορίς Ἠεν νγογάς οἱ Γαϊδῃ 1π {1ο '«Ῥγαγετ οἳ ΗαπιΡρ]θ Αοσθββ αἲ ἴ]ιο 
οε]ερταίῖοη οἳ ἴπο Ἠοίγ Βπο]ατῖαῦ, 

Ψιχίων. Τ]ο πγοτᾷ ἆοθβ πού οσσγ 1Π ο]αβεῖοα] ἄὖῑθείς, Τί ῬτοραΡΙγ 
ἀαποίας βοπιθύηίηας πἹοτο {παν νηαῦ υοπ]ᾶ αεοϊᾶεπἰα]]γ {α]] ἔτοπι μα 
(8016. Τ{ νγας ἴμο οαβίοπι ἀἄπτίπς {πο πηθα] Γον ἴπο ραερυς α{ΐον (πτςί- 
ἵπα μαῖγ Παπάς 1πίο {πο σοπΊποπ 15Η {ο νρο ἔΠαια οπ ἴμο βοβί πνηῖίο 
ρατῦ οἳ {πο Ῥγοαᾶ, ὉΠΙοἩ, Πανῖηρ {παβ αβεᾶ, ἴμεγ {]ταιν {ο ἴ]ιαο ἆορβ. 

30. εὗρεν. ΤΗτβ ἴ]ο ἀααρηίου πας Ἠεα]θᾷ ἴπ οοηβε(Παεπςσθ οἳ ἴ]α 
πιοῦμθν5 [αϊδ]ι απᾶ ἴπ ΑΠΒΥΕΥ {ο Ἰευ ῬαΨ6ΙΑ. ἜΤΗΙβ 15. Ιπρίαησθ οἳ α, 
οπχε ο[οσῖοᾷ αἱ α ἀἰβδίαπσς: οἴ]ιον ΙπβίαποθΕ Άγ6, (1) ἴπο ποῦ]θπιαΠ)5 801 
οὐ Οπρετπσάτη, πποπα ος Τιονὰ Ἠεα]εᾷ νγῖ]ο ΗΙπαβε]{αί ὅαπα, (20οἨπ 



ΤΤ2 ο ΛΑ ΙΙ, [ΥΤΙ. ὀ0--- 

1ν. 46), (9) πο οοηίπτῖοη”ς βεγγαπῦ (Τια]κθ νῇ. ϐ). ΤἩ9 οα59 αἱ5ο οἳ τς 
Ίοπ6]γ ποπιαη ποῖ 5αΠοτίηρ ἴῃΠο Τοτᾶ «ο ϱο” απ] Ἠο Ἰαᾶ Ῥ]οβεεᾶ 
ἸθΥ (οοπιρ. επ. χαχη. 24- 93) 18 ἴΠο στεα[εΒῦ οἳ {ια {ητθῬ αβοθπάῖηρ 
ἄερτθαθβ οἳ {βΙ5Π, “αδ 15 πιαπ]{θβίς 1186] η {πο Ὀτοα]ίησ {Ἠτοπσ] οἳ 
Ἠϊπάταπσθβ ὙΠΙοἩ ποπ]ᾶ Ἱεερ ἴποπι ΟἨτίβ, πο ρατα]γθο Ότοῖο 
{ητοιρ] {ιο οιζωαγᾶ Ππάγαπιοε», πο οΏβίαο]θβ οἳ {]ῖπᾳς πιεγεῖη οπίογιαὶ 
(Ματ]κ Π. 4): Ῥ]πᾶ Ῥατήάτπερας {Ἠτοις] {ια ]πάγαπαος ορροεεᾶ Ὁψ Ιεΐβ 
7εοιῦ-πιοπ (Ματ]ς κ. 48): Ῥαῦ {ΠΒ ποπΙΒἩ, ΠΙΟ Ἠετοῖσκ]]γ ἔπαη α, 
{ητοπρ] αργφαγεπέ ]ιϊπάγαπισες, ευεπι Γοπι Ο]ιγίεὲ Ἠίπιδει[.”. Ἔτεπολ ο 
λε Ιγασίε», ϱ. 941. 

91-97. Της Ἠπλτικα ΟΕ ΟΝΕ ΏΕΑΕ Ανο Ώσμε, 

Μαΐῦΐ, αν. 29- 51. 

81. διὰ Σιδῶνος, {]ιγοιι] ἰάοπ. ΤΠΙ5 ἵβ {ιο ρτε[ογαΡ]ο χοαᾶῖτπς 
Ἠετθ, απά 15 5αρροτίεά Ὦγ βετετα] ΜΡΡΒ. απᾶᾷ βετοτα] αποϊαη{ ΥΘΙΒΙΟΠΑ. 
Βοο οτΙᾷσα] Νοΐεβ 8Ώοτο. 

ἦλθεν. Το ἀῑτεσίίοη οἳ ἴ]ιο 1οΠΥΠ6Υ ΡΡΘΑΥΡ {ο Ἠατο Ῥθθη (1) ποτί]ι- 
παχά ἰοπατᾶβ ΤεβαποἨ, ἴΠαη (2) ἔποπα ἴμα {οοῦ οἱ Τιεβαφοη {πτοιρ] 
Ώπε ἆθερ Ροτρο οἳ {πο Τιθοπ/θβ {ο {πο 5οπτοθβ οἳ {πο {οτάκῃ, απᾶ ἴπθποθ 
(8) αἶοπςρ 1{β οαβδίετη Ῥαπ]ς Πίο ἴπο τορίῖοης οἳ Ώδοβροῇβ, υἩ]σ]ι 
εσἰεπᾶεᾷ 8 {αχ ποτ αξ Ώαππββδοί5, απᾶ 8 {αχ ποπίἩ 88 {ἐπο τῖτον 
1αΌβοῖς. 

82. µογιλάλον ΓΤΟΠΙ µόγις απᾶ λάλος, µογιλάλος, βραδύγλωσσος, 
ἀγκυλόγλωσσυς, Ῥα]αίΙεπΕ, οπθ πο οοσ]ά πια]κο πο Ιπ{ε]Ησίρ]ο βοιπᾶς. 
Οοτηρ. ΤΙΧΧ. οἳ 1β81. χχχγ. 6, τρανὴἡ δὲ ἔσται γλῶσσα µογιλάλων. 1{ ἆοθ 
ποῦ ““ΠΠΡΙΥ λα Ἡο πας α τηπίθ, 48 ΒΟΠΙΘ Ἠανο ἰἴποιρ]μί, Ῥαέ ἰπαί 
η] Ἠ15 ἀθαίἨΠθββ πνας οοηπεοίθᾶ α ἀῑδίατραποῬ οἱ ἔ]ιο ογραη5 οἱ 5Ρθες1ι, 
Βο ἐ]αί ης σοι] τηΒ]κο πο Ιπ{ε]]Ισιρ]ο βοαπᾶ»β. Τγπᾶα]ε τοπᾶςΥβ 1ὐ “οπθ 
λα ῦ πνας ἀε[ίο απᾶ 5ἐατηστοᾶ 1π Ὦγβ βρες]θ. 

παρακαλοῦσιν. Τ]]8 ἶ6 οπο οἳ {16 {ευ Ιπβίαποθε πθγθ ο Γτ]οπᾶς 
οἳ ἴ]ιο ϱαεχαοι Ῥτοιρ]ί {1 βΙο]ς πια 6ο ΟἨτῖθί, Ίο Ἠατε α]τθαᾶγ πιεῦ 
η αποίἸοσ Ιπδίαποθ 1Π {1ο ο.5ο οἱ {1ο ρατα]γίῖο Ῥοτπο οἳ {οτχ (Ματ]ς 
1, ὃ---6), απᾶ ϱΏα]] πιθεί να ζὮ αποίΒαχ 1η 6116 «859 οἳ ἴπο Ὀ]]πᾶ πιαη οἳ 
Ῥοαηξαϊάα ἵη Ματ]ς τη]. 22-26. 

98. ἀπολαβόμενος. Όοπιρ. Ματ]ς τη, 25. ΊΗΣ2 (1) Βοπιθ ἐπί] 
16 π8β {ο αγοῖά α]] βποπ απᾶᾷ οβίοπίαθίοη; (9) οἴμετβ {ο Ῥτοτεπί α 
Ῥαῦ]οΙγ νγἩπῖοἩ ταῖσ]ιῦ Ῥτίηρ {ορεί]ετ {πο ἄθπ[ῄ]ος 1η ογογᾶς; (8) οἴμαις, 
{αχ ποτε Ρτοβαβ]γ, ὑῑιαῦ αρατί ἔτοπα {ο ΙπζεγταρίΙοηβ οἳ ἴπο ογοπγᾷ {πα 
1Η8Ώ πηϊσηῦ 6 πιοτθ τθοϊρ]εη{ οἳ ἄεερ απᾶ ]αβίΐτρ ΙΠΙΡΥΘΕΡΙΟΗΡΒ, 

τοὺς δακτύλους αὐτοῦ. Τη {]ῇς πιαπ΄ς ο856 ἴμετε Ίπετο ον]άοπ{]γ 
οἹτοππηξβίαησθς πΥΠΙοἩ τοπᾶστεᾶ 15 πεοθβΡαΥΥ {]αί Ἡϊ5 οπτο β]Ἰοπ]ᾶ Ὦθ 
(4) σταᾶπα], απᾶ (2) εβεοίεά Ὦγ νῖεῖρ]ε εἶσης. Απᾶ 5ο οἩσ Τιοτᾶ (α) {οοῖς 
Ἠϊπα αβῖᾶς ΠΤοπα ἴ]α πη] αᾶε; (0) ραί ἨΗίς Βηρεις Ιπίο Ἠ]β 6.15, (6) 
ἰοπολεᾶ Ἠΐ6 ἔοηριο να (Ἡ πε πιο]βίατθ οἳ Ἠ15 πιοπ{Ἡ (οοπαρ. οἩ. τῇ. 95: 
Ἴομπ 1. 6; 2 Κίπρ Ἡ. 21): (4) Ιοο]κοᾶ πρ {ο Ίααγεπ (οοπηρ. Μα. χὶν. 
19: Ματ]ς νι. 41: ᾖομπ κ. 41), απᾶ αἰρῃοᾷ (οοπαρ. Ματ]ς νηῖ. 19: 
1ο]η χὶ, 58, 98), απᾶ (6) βΡα]ο ἰλο οπς ποτᾶ Ἠρ/υρ]αί]ια (οοπαρ. Ματ]ς 
ν. 41). 



ντπ.] ΝΟΤΗ. στ 
84. ἀναβλέψας. Τ]ή5 αρίαχποᾷ Ἰοο]ς οχργθβεῖνο οἳ 8 ααἰ ο Ργαγοι 

απά 8 αοἰσποπ]οᾷσιπσπί οἳ Ἠίβ οΠοΠΘΒΕ πα ἴμο Ἐαί]ιαν, οσσι18 
αἱδο (1) ἵπ ἔ]ιο Ῥ]οββίηα οἳ ἴῑπο Βγο Ίοαγθβ απᾶ πο ἤρ]ιορ (Μα{δ. χἰν. 19; 
Ματ]ς τἰ. 41): (9) αἲ ἴ]ια ταϊβῖηρ οἳ Τιαζαχπβ (1ο χὶ. 41): απιᾶ (9) Ῥοΐοχο 
ἔιο ρτοαῦ Η16]ι-ρεϊοβ{]γ Ῥταγοι {ου ἴῑια Αροβί]ες ({ομπ ανιῖ. 1). 

ἐστέναξεν, ]ιο εἱρᾳ]ιεῖ. Ίο τηςΥ νγε]] Ῥε]ίονο “’ έ]ναί ὑῖς Ῥοου Ἠο]ρ]θβρ 
ογθοαίατθ ΠΟΥ Ῥτοαρ]Ώί Ὀοθίοτο Ἠίη, 0 Ἠνίης Ῥτουί οἳ ο ντου]ς 
ημΙο αἵπ Ἠαᾶ Ὀτοιραί αροταί, οἳ ἴπο τηα]ῖσο οἱ ἴμο ἄθνι] ἵπ ἆ6- 
Γουπαῖης ἐῑπο Γαῑτ {θαίχος οἳ ἄοά” οτἱρίπα] οτθΒΙοἩ, πταηρ πο στοᾶτι 
τοπ Ἠ1β Ἰθατῦ.” : Ἔτοπο]ς ΙΠίγασῖος, Ῥ. 9585. ἐστέναξε ΟΠΙΥ ο6οπΤΒ 
Ίθγθ 1Π 6ο ἄοβροῖςβ. Τη ἴ]ιο Ἠρὶςί]ος Ίγο βπᾶ 10 ἤγο π1θΡ, Ῥοπῃ. ΥΠ. 25: 
9 Οον. γ. 2, 4: ἨΗευ. κ. 17: ζαπιθς ν. 9: ἴπο βἶσῃ οἳ ἔπο “'Ἠπτείροτη 
ΑΠΙΟΠς ΤΠΑΠΥ Ὀτοδίῆμτει  (Ώοπι. γΙΠ. 29), αὐθορῖης ]ιαί ἴΠο Ἠιπαῃ 
βΥπιρα{Ηῖ6Ρ οἳ {11ο Βανίοτχ Ίν6γθ οο-οχίεηβῖνο ψα]ι Ἠππααη βαΠετίηρ απᾶ 
Βοττούγ. Οοπιρ. ζομ χὶ. 99. 

Ἐφφαθά: “«Ῥτῖπια τοσ, απᾶ[ία ϱπχᾷο.”.  Ῥεηπσε]. Τηο αείπα] Ατα- 
πηθίο γγογᾶ απεᾶ Ὦγ οασ Τιονᾶ, κο 1ο / Ταίμα οπταΙ ”” οἳ Ματ]ς ν. 41, 
ἐχοαβατοᾶ αρ ὮΥ αοίπα] 67ο απᾶ ο8χ Ὑ{ΠΘΡΡΟΡ, ΟἨ ἨΠοπΙ ἴμο ΔὐΙΟΠΒ 
πβοᾷ απᾶ ἴ]ια πιοτᾶᾷ βροκεη πηπᾶάθ απ ΙΠπάεΙΙΡ]θ ΙΠΙΡΥΘΡΒΙΟΗ. 

86. αἱ ἀκοαί, “ποη ππἩβ 1Ώ 4πτο πηραίτςδ.”. Ῥεηρε[. 

ἐλάλει. “΄ ΤΗο ἆππιρ τηαΠ, ἀλάλος (Ματ]ς ΥΠ. 53), τεβίοτοᾶ {ο πια 
βΡοθο1, ἐλάλησε (Μαἴῦ. 1κ. 98: Ἰμακο χι. 14), ἴπο Ἠναησε]ϊρυ5 Π41γ οτη- 
Ῥ]ογίης {Πῖς ποτά, ἔοτ {11εγ αγθ ποῦ οοποργπεά {ο τοροτῦ π]αί {11θ ΤΣΗ 
βαϊά, Όταέ οπ]γ πζἩ ο {αοῦ ἡ]αῦ Ίο πο Ῥείοτο πας ἀαππιρ Ίγαβ που 
αΡίο ἴἔο ΘΙΠΙΡΙΟΥ 15 ογραπ5 οἳ ΒΏοθοΟἩ. Οοπιρ. λαλεῖν γλώσσαις, Μαγ]κ 
χγΙ. 17: Δοῖς Ἡ. 4: 1 0ου. κ. 560: Ττοπομ)ς ΦΥΠΟΠΙ/ΠΙ5, Ῥ. 214. 

86. διεστείλατο αὐτοῖς, ἴ]λαῦ 15, ἴῑπο Εγιεπᾶς οἱ πο α[ῃοίεᾶ 1π8Η, 
πο Ἠαά αοοοπιραπίθᾶ «ος Γοηοποᾶ Ἠϊπι 1Πίο ἴῃο Ῥνεβεποο οἳ ἨΙΒ 
Ἠαα]ον. “« Βοπίαπα 118 ργαοῖραο ἀπ]απρῖ βοίατα, απῖ οπτα Γπογαη{.” 
Ῥεηρε]. 

μᾶλλον περισσότερον, ἰαπίο πιαρί ΏΡῖι5 Ὑπ]ς. Όὔ,βοινο ἴμο 
βἰοπσ]απῖηπςρ οἳ ἴ]ιο «οπιρατα[ῖγθ ὮΥ μᾶλλον πΏΙοἩ 15 ποῦ Ιοϊποᾷ {ο 
ἔλο βαροτ]αἼνο. Οοπρ. 2 Ο0οΥ. γΗ. 18, περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ; 
ῬΜΙ. 1, 985, πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον. που ἄγαπιπιαν, Ῥ. 900. 

8Τ. καλώς πεποίηκεν. ''Έοτπιπ]α ἀποδοχῆς, Δοίς κ. 95; ΕΠΙ. ἵν. 14.” 
Ῥοηρε]. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΥΙΙΙ. 

1. Έου παμπόλλου οἳ ἴ]ο Ἡοοαϊγεᾷ πάλιν πολλοῦ 15 ἴ]ο τοαᾶίπς οἳ 
ΝΡΡΙΙΜΝΔ, π]]ο {πο ὁ Ἰησοῦς αἲίει προσκαλεσάµενος ἶ5 ΡιοβαΡΙΥ 
8Ώ εκρ]αηαἴοτγ Ιπίετρο]α{1οἨ. 

24. ΤΠο οκρτοθββῖνθ τθαᾶϊπσ βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὧς δένδρα 
ὁρῶ περιπατοῦντας, Ώ85 ἴ]ιο ργεροπᾶθταποῬ οἱ απἰ]οσ]θίες ΝΑΒΟΙΤΙΝ απά 
18 βἀορίαᾶ Ὦγ {πο πιοβῦ τθυθη{ 6ς1{οτς. 

5 ΜΑΚ Ἡ 



Τ14 ο ΜΑΛΚ. [Υ1ΤΤΙ. Ἱ--- 

96. διέβλεψεν 566Π15 ποῦ {ο Ἠανο θες ππάογρίοοᾶ. Ἠσπορ {πο 
νασ]οτιβ οΟΥΥΘΟΙΙΟΠΒ ἤρξατο ἀνάβλεψαι Ὦ ; ἐνέβλεψεν Ο3: ἐποίησεν αὐτὸν 
ἀναβλέψαι Ἐεο. Τεχί δΡΟΙΤΙΔ. 

96. μηδὲ εἴπῃς τιωὶ ἐν τῇ κώμῃ. ΤηἩοξο ποτᾷς αγ οπιϊ{οᾷ Ὦγ Τ1ςς]- 
οπᾶον[ απᾷ αὖο Ῥ]ασεᾶ 1η Ῥτασ]κείς Ὦγ Ἔνεσρε]]ος. ἸμΜοαβίοοῦῦ απᾶ Ἠοτίῦ 
Ῥ]ασο ἴ]ιοπῃ 1π πο τιατρίη οἳ {]εῖν εζΙοτπ. Πα ατο οπη{μεᾷ Ὦγ 
ΝΡΤΙ, απᾶ οἩἳ ἴπο ῬτϊποῖΙρίθς σαϊάϊπρ πο Ῥτεβδοπίέ ὑεχί {αγ απο ποῦ 
Ιηβοχίθᾶ. 

98. αὐτῷ λέγοντες οπηϊεζοᾷ ἵπ πο Τιοο. 416 βαρροτ{οᾶ Ὦγ 8ΡΟΙΡΤΙΔ, 

99. ἐπηρώτα αὐτούς. ΤΗθ λέγει αὐτοῖς οἳ ἰμο Ίθο. αΡΡεατβ {ο Ῥα 
ἰα]κοη ΕΓοΙ1 {πο ρατα]]ε] 1π ἨΠα[ίλαυν; {εστί δΡΟΙΡΤΙΔ. 

3δ. ἀἄπολέσει ΝΡΒΟΡ οουν. ΓΔ. Ἆος, ἀπολέσῃ ἴτοπι ραχα]]ε] ἵπ Μαί- 
{πουν απᾶ Τα]χο. 

ση. ΥΤΠΠ. 1--θ. ΤηΠππ Ἐπερικα ος ΤΗΕ Ἠοσπ ΤΠποῦβΑνο, 

Μαιῦ. αν. 92--98. 

1. πολλοῦ ὄχλου ὄντος. Τ]1ο εῆοσί οἳ ἴΊεδο ππϊτασπ]οτς5 91168 ΟΠ 
ιο ἹππαΡ](απΐς οἳ {16 Ἰα]{-ρασατ ἀῑδίτιοῦ οἳ Ώεοαρο]Ιβ π88 τ6υΥ ρτοαῦ. 
Ῥο πΙάε]γ Ίναβ ἴπο ἔαππο οἱ ἔποτη ερτοθᾶ αρτοαᾶ, {Πμαί ρτεαῦ τη] Π{αᾶθς 
Ῥχουσηί ἐ]ιαῖν βἷο]ς απίο ἴμο Τιογᾶ (Μαΐΐ. πν. 50), απᾶ τρπαγᾶς οἳ ἔοτγ 
ὑποιραπᾶ, ποαί οοππίηπσ οππεΠ απᾶ οΠΙ]άτεη (Μαΐς. αν. 98), 
σαΐμετοᾶ τοππᾶ Ἠϊτι απᾶ Ἠϊς ΑΠΡοβί]6ε5, απᾶ οοππιεά πα Επι 
αργαχᾶς οἳ {ητερ ἄαγς (Ματ]ς ντ. 3). ἡμέραι τρεῖς, 508 Αρρεηᾶς, Ρ. 221. 

8. ἐκλυθήσονται, ἀο[είεπί ἴπ υἱᾶ (Υπ]ς.). Έοχ ἐπὶ ἔοτορ οἳ ἐκ- 
λύεσθαι «ΟΡ. 1 Μασο, 11. 1; (πα]. νι. 9. 

4. καὶ ἀπεκρίθησαν. Τποιρῦ {ο Αροςί]ος ατθ {πο ὙἩτ]ίοτς, ἴ]16Υ 
4ο ποῦ οοπσσα] ἴποπι Ἡβ λπαῖν οὗ ΑΠοτίσοπΙΙηςδΒ, ΟΥ ἴμο {αοῦ ελαί 
ἴἨ6γ Ἰαᾶ βο βοοἩ Σοτροίίεη 5ο ρτεΒῦ α 1ΠΙΤας19. 

πόθεν δυνήσεταί τι. Τὲ Ίας Ῥθεπ βπρσεδίεᾶ ἴλπαῦ «Τὸ 16 οπο- 
1ΠΟΥΘ πας ἵπ πιο οἳ ἀπββοαπ]{ απᾶ ἀῑδίεβδ. ΑΙΙ ἔογπιεντ ἀε]ϊνοι- 
8Ἠ6ΕΒ 8106 1Π ἄαηπρετ οἳ Ῥεΐης {ογσοίίεπ; ἴπο πηϊσΗίγ Ππετροβίίοτς οἳ 
ἀοᾶ᾽5 Ἠαπᾶ ἵπ {οτπ]εν Ῥ8ββασος οἳ πηθᾳ’ς τας {α]] οπ6 οἳ {παῖγ Πῃθ- 
1ΠΟΥΙ65, ΈῬασςἩ που ἄπΠοα]{Ψ αρρεατς Ιπεπτπποππίαβρ]θ: α5 οπθ ΓΤΟΠΙ 
νιΏ]οὮ {πετθ 15 πο οχἰτιοαΊοι; αἲ 6αςὮ τοσπττίπς πθοθβδΙζγ 15 Β66ΠΙ5 88 
Όποτβ] πα πψοπᾶςτς οἳ ἀοᾷ5 στασεθ 81ο οχλαπείεά απᾶ Ἰαᾶ οοπιθ ο 
3η οπᾷ.”. Οοπιρ. (α) Ἐςσ. στῃ. 1--τ, (0) Ἐκ. πτὶ, 15 πι] Ναπι. χὶ, 
21, 25. ΎταηποὮ οπι ἴ]ιε ἸΠϊγασϊες, Ῥ. 956. Β]11 16 Ώαςδ αἱξο δει πε]] 
ομβειγαᾶ {παί '"τΙβΠΥ απᾶ ΠΙάἨΥ α ππε Ἠαά ἴπο Αροξβί]θς Ὄθει γη] 
πηπ]Π{ιᾶςς Ῥε[οτθ, απᾶ γεῦ Οη Ο9Ππ6 οσσ85δΊοη ΟΠΙ7 Παᾶ Ἠο {εᾷ {ἔλεπι, 
Ἐπτίμαχ, {ο επσσοξῦ {ο Ἠίπι α. τερεβΊοη οἳ πα [οεάῖησ οἳ ἴμο Ἐϊνο 
ΤἘΠουβαπά ποπ]ά Ὦ6 α ρτεςδαπιρᾷίοη πΠΙοὮ {πεῖν ΘΥετ-άεερεπίης 16Υ6- 
χεηος {οτραᾶθ, απᾶ {ογραᾶς 1ΠΟΙΘ ἴπαπ 6πειγ α5 ἴπαγ τεσα]]εά Ίου 
Ῥεχβ]βίεπ{]γ Ἡο Πα τε[αςεᾶᾷ {ο ποτ] α βἱσῃ, ΒΠΟΠ ας 0Πΐ5 πας, αὖ ἴηθ 
Ῥιάάϊπρ οἳ οίπειρβ.. Ἐαντα)ς Το οἱ 6ιπίδί, 1. Ῥ. 450. 



ντ. 111] ΝΟΤΗ. ττς 
ἐπ᾽ ἐρημίας. Τ]ϊ5 νγονὰ οπ1γ οσοι ἵπ ὑ]ο ἄοβρο]β Ίσγο απ Τι 

Όλο ρατα]]αὶ Μαῦῦ. χν. 958. δὲ Ραα], Πονθναυ, Βρο8Ι(Α οἱ κωδύνοις ἐν 
ἐρημίᾳ, 9 Οον. κὶ. 396, απᾶ ἵπ Ἠευ. χὶ. 98, 8οπιθ οἳ ἴμο Ἠθιοθ οἳ 
Τα1611 αγθ ἀοβοντ]ρεᾷ 5 ἐν. ἐρημίαις πλανώμενοι. 

π. ἰχθύδια. Όπο οἱ Βὲ Ματς ἀἰππιπιίίνος, Ὀτί 1 ἵρ [οαπᾶ ΤΠ {ο 
ρατα]]οὶ οί Μαΐΐ. πγν. 94. 

8. ἑπτὰ σπυρίδας. Νοῦ ἴ]ιο απιαΙ] υν]οκου κοφιοὶ οἳ ο ΤοΥΊΠ6Υ 
πη]γασ]ο, Ῥιΐ Ία1σο Ῥαβ]κοῦς οἳ τορθ, 5ποἩ ας λα ἵπ νΙοἩ Βὺ Ῥα1 νναβ 
Ἰοπψοιοά [τοπ {πα πνα]] οἳ Ώαππαβοπς (Αοίς 1κ. 25). Να ποίῖοο αὖ οπ6θ 
ειο ἀἱεγοπσο Ὀδύνθοη 0Πῖβ απᾶ {πο Μιτασ]ε οἱ ἴπο Ἠ]νο Τπουρβαπά: 

(α) Ἔπο ροορίο Ἰαᾶ Ῥουι υη]ι ο Τιοτᾶ αριγατᾶς οἳ ἴ]του ἆαγΡ, 
α Ῥοϊπί ποῦ ποῖθᾷ οι ἴμθ οἴπον οοσαβΙοἩ ; 

(0) Βονεη Ίοιγθβ αγο που ἀῑδιτιριιίοᾷ απᾶ α. ἴοη Πρ1ος, ἴπεη Ώνο 
Ίοαινοβ απιά ἔννο ἄβ]ῃος: 

(ο. Έϊνο ὑποαβαπᾶ πετο [οᾷ πα, ἔοττ {ποαδαπά ατθ [θά που; 

(ὔ  Οπ {ΠΡ οεσαβΙοΏ 8Θ6Υ6Π Ίαχρο τορο-μαρ]κοί5 απο Β]]εᾷ νι ἴναρ- 
πηθηΐ5, οἨ {πο οἴμοεν πε]το επια]] νσ]κογ-ραβ]κείς. 

(ϱ) Πα ππογο εχοϊίαρ]ε Ἱππαβϊίαπίβ οἳ ἴμο οοαςί-νί]]αροβ οἳ {ιο 
Νοτί] ποπ] Ἠανο ἴα]κοπ αιιά ππαᾶο Ἠπῃ α Ἰῑπς (1ο νΙ. 15): ο 
16Η οἳ ΏεόαροΠ5 απᾶ ἴ]πα Ἐαβίετη ΒΠΟΥΘΡ Ῥογπαν ΗΙΠ ἴο Ίοινα 
ἴποπα υηίποαί απγ ἀειποπβίταθίοη. 

10--01Ι. Της ΤΙΗΑΝΕΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΗΑΗΙΡΕΕΡ ΑΝΡ ΟΕ Ἠσποῦ. 

Μα{{. χτι. 4-19. 

10. εἰς τὰ µέρη Δαλμανουθά. Όοπιρ. Μαϊζ. αν. 59, εἰς τὰ ὅρια 
Μαγαδάν. Νοίμίιςσ 15 ποπ οἳ Ῥαἰπιαπαίμα. Τὸ τππδί οἸεατ]γ Ώανο 
Ῥθει πθαχ {ο ἹΜαρᾶα]α, νο πιαγ Ἠαγθ Ῥεομ Ίο ἄῑθε]ς π8ΠΙθ οἳ 
0Π6 οἳ {ο πιαπγ ΛΠἱρᾶοῖν {1.6 παϊοἹ-ἴουγαιβ) {ο Ῥο Γοππᾶ ἵπ ἴ]ο 
Ἠο]γ Τιαπᾶ, ῬοββΙβΙγ πο Ι{ἰφααϊ-εῖ οἱ 1οβΠ. χὶκ. 98, απᾶ 195 Ῥ]ασο 
ΤΗΥ πο Ῥ6 οσσαρ]εά Ὦγ α πιῖβεταρ]ο οο]]οσξίοπ οἳ Ἠογοίς ΙΠΟΝΠ 88 
αἴ-Με]ᾶεῖ, οι ἴ]ιο πΥθρίθγη βἱᾷ6 οἳ ἴ]ιο Τια]κα, απᾶ αἲ ἴ]πο 9.ΗΒ). ΟΟΓΠΘΥ 
οἳ ἴπο Ῥ]αϊπ οἳ ἄαοππορβατοῦ. «.αδῦ Ῥοίοιθ τοαομίπα ἸΜε]ᾶαι, Ίνα 
ογοββεᾷ α 19116 ορ6ιι Υα16Υ, ἴπο Αἴπ-ε|-Ῥανιᾶςα, πΙζ] α. 161 το] 6ΟΥΠ- 
Πο]άβ απᾶ σαχᾷςηβ βίνασσ]]πσ αΊποπσ Ίο ταῖπς οἳ α τνί]ασε, απᾶ 
80118 Ίαχσο απᾶ ππογθ αποϊοπῦ Γοππᾷαβίοηπςβ Ὦγ βεγετα] οορίοαΒ ΣοπἩ- 
πΙηΒ, απά Ῥτοβαβ]γ 1άδπίέϊοα] νη(Ἡ Πιο Ῥαππαππί]α οἳ ἴ]ιο Νε Τοβ- 
(απιεηῦ.””. Ττιβίταπα5 Γιαπᾶ οἱ 15γασῖ, Ῥ. 425. 

11. καὶ ἐξῆλθον. Ότχ Τιοτᾶ 366ΠΙ5 ῬατροβαΙγ {ο ΊἸανο ανοϊζεά 
βα1Πηπσ {ο Ῥείμβαϊᾶα οἳ ΟαρθγπαΠτ, ὙΠϊῖοη Ίαγ α Πτα ποτ οἵ 
Μασάα]α, απιᾷ υνπῖο]ι Ἰαά Ώσσσιπο ἴπα Ἰαβᾶ-απατίοτς οἱ ἴο Ὦ]α1166ΘΒ; 
Ῥιαΐῦ {που Ἠαᾶ αρραταη{ϐΙγ ναϊοἸποᾶ ἴον Ἠϊβ αγτῖνα], απᾶ πού ΄σαπιο 
Τοτί]ι”” ἰο πιοοῦ Ἠίπι αοοοπαραπϊθᾶ Του ἴπο Πτδῦ ἔἶππο Ὦγ ἴπο Βαάᾷποθθβ 
(Μαἰῦ. πτι. 1), ἐΠεῖν τίνα]ς απᾶ ϱ6ΠΘΠΙΙ68. 

ἤρξαντο. ΤΊΕΥ Ἰαᾶ πιαᾶο {λαίτ αγταπσεπηεηῖς ΓοΥ α ἀθοῖθίνο οοπῖοςῖ, 
πιο] Όδσατ πηϊδ] α ἀεπιαπᾶ ἔοτ α βίρη, 

π2 



ττ6 55 ΜΑΕΚ. ντ. Ἡτ- 
σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ. Τε β4119 τεφπθΡί Παᾶ αἰγειᾶγ Όεοτ ίσος 

Ρτοβθιθᾶ. (1) Αἴίοι ἴἶιο Ητεῦ οἸοαηβῖης οἱ ἴο Τοπηρ]ο (όομπ Π. 18): 
(9) αἴνοι ἴπο [οεᾶΐηπςρ οἳ ἴΠο Ἐϊνο Τποιβαπά (ομη τί. 50): απᾶ 
(9) αραῖιπ εποτοῖσ α[ίεν ἴπο πα]]απρ {Πτοιρῃ ο οοτπβε]άς (Μαΐή. 
χἩ, 98). ἘὮΥ βποἩ α “αἶρῃ” παβδ πιραπί η οπγγατᾶ απᾶ τἰῖρ]θ Ίπ1- 
ΙΗΙΠΟΊΕ αρρθβταη6θ 1π {θ ΕΊκγ οΥ ΒΟΠ16 υιβῖῦ]ο τηαπ][εβία βίο οἳ ἴἨο 
Φιεσ]ιύια]ι, ἴ]ιθ ογεᾶσπ{]α]ς οἳ α Ῥγορ]μοῦ. ΤΠεγ αε]κοᾷ ἵπ ε[αοῖ, “(νο 
αβ Ὀτοαά [τοπι Ἠθατθη, α5 ἸἼο5ος αῑά, οἳ βἶσης η πο ΒΠΠ απᾶ ΤΙΟΟΠ 
Ί]κο ᾖοδπτα, ΟΥ οα]] ἄονπ (Ππιπᾶεγ απά Τα] 1ο Βαπηπα], ο ταῖη απά 
Πτο κο Ἐ]]α1, ο πια] ἴπο βαπ {πτη Ῥασ]ς οη ἴμο ἄῑα] κο Τβαίαῇ, 
ο 1ο6 ας Ίθαν {πα Βατι-Ιζ61, ελα ΄ ἀαππρ]ίεν οἳ {ιο Ὑοἱσθ,᾽ ὑπαί πο τπαΥ 
Ῥε]ϊενο Τηεο.” 

19. ἀναστενάξας, {πσεπιίδεεπα, Ὑπ]σ.: ἴ]ιο ποτᾷ οπΙγ οσοἹτβ Ἠοτο 
ἵη Ν.Τ. Ἔπο ἀνὰ ἵ5 Ιπίεηβῖνε, Ἡε εἰφ]οᾶ ἄεορῖῃ, αὉ πιο Ῥεείοτο 
βαβρίτῖα ἆπσοςρῃπβ. Όοπιρ. ΤΙΧΧ. οἳ Τιαπι. 1. 4, οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἀναστενά- 
ἴουσιν; 2 Μαοο, γΙ. 90, µέλλων δὲ ταῖς πληγαῖς τελευτᾷν, ἀναστενάξας 
εἶπε;. Ἠετοᾶ. απ. 86, ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀναστενάξαντα. Όταν Τιοτὰ 
« β]σῃοᾶ ἄεαρ]γ ποῦ ΤΠΕΤΕΙΥ, Ὑ6 πιαΥ οοπο]αᾶθ, αὖ ἐπαῖ Ἠατᾶεποᾶ 
απροα]ιαξ, Ῥαῦ αἱβο νηΙθ {ο Γ6ο]ῖῃρ Ππαῦ {ο ἀθοῖδίτο οτἱδίς οἳ ἴ]ιο 
βονογαποθ {ποπι πο τα]]ησ Ῥοψοτβ Παᾶ οοππθ. “Έου ἴπο ἀεπιαπᾶ {ου 
ἃ 5ίση {ΤΟΠ ἨεβΤεη 85  ἀοτηαπᾶ ἰπαῦ Ἠο ϱΠοτ]ᾶ, α5 ἴπο ΜοαρδίαἩ 
οἳ {λαῖν οχρεοίαίΊοη, αοογθεᾶ1ῦ Ἠιπιβα]ξ ὃν α στεαῦ οτετπιαδίετίης 
πηγασ]θ; πας 16 πας {απάσπιεπία]]ν βΙπηῖ]ατ {ο ιο θεπιρίαίοη ἵπ {πο 
ΨΠΊάΘ6ΓΠΘΒΕ, πγηΙοὮ Ἠε Ἠαά τερε]]εᾷ απᾶ οτεγοοπᾳθ.’’. Τ8ηρ6ο. 

εἰ δοθήσεται, Π0. {[ α 5ἶρπ β]ιαῖῖ Όε αἴνεπι, 1.Θ. ἔισγε β]ια]ῖ πο δίρπι ῦο 
ϱἴυεπι απίο ἴλπῖδ σεπεταοπ. Α. Ῥοοπ]ατ πιοᾷρο οἳ περαθίοη 15 σοἩ- 
βαίαᾶ ὮΥ ο οοπ]αποβίοη εἰ ἵπ Γογπηπ] οἳ βπγοατίηᾳ, ἵπ υϊτύπε οἳ απ 
ἈΡΟΒΙοΡΕΒΙ5 οἳ ἴ]ιθ αροάοβῖ. Οοπιρ. Ἠεξρ. 11. 11, 1ν. ὅ, ὤμοσα, εἰ 
εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν µου. Ατὶςϊ, Ἐπ. 698 εἰ µή σ᾿ ἐκφάγω... 
οὐδέποτε βιώσομαι; Οἷο. Ἔαπι. ικα. 1513, πιογίοΥ, 5ὶ Ἠαρθο. Έοι ΤΙΧΧ. 
πβασθ 560 ἄθΠ. χῖν. 25: Ῥεμή. 1. 95: ὃ ΚΙπρε 1. 6ἱ1, Ἡ. 8, 4 Κίπρε 
11. 14. Α. ρίση βπο] α5 ἴ]ιογ οχροοίθοᾷ πας ποῦ Ρἶνεπ, Ῥαῦ 'ἴπο βἶση 
οἳ 6οπα] ἴμο ῬτορΠεί πας τοποηβα{εᾶ (Μα{{. χν]. 4). 

13. καὶ ἀφεί. “'στπβία βοτετίίας,. Ῥεπρεῖὶ. “ΤΠ πας Ἠϊς Βπαι 
γο]θοβίοη ΟἨ. ἴ]θ Υ6ΙΥ βροῦ πηθγο Ἠο Ἰαᾶ Ἰαροττοᾶ πποβύ, απᾶά Ἠο παβ 
Ἰοανῖης 16, {ο τοίπτη, 1πᾷεθᾶ, Γον α Ῥαβδίης νἰβΙζ, Ῥαῦ πετεχ {ο αρρεαχ 
αραῖη ραβΠοΙγ, οἵ {ο ἴθασμ, οἵ γοτ]ς τηΙτας]θ5.” 

16. τῆς ἵύμης. Τιθανεπ ἵπ Βοπρίατο, ΨΙίὮ {πε βἴπρ]ο οχορρίίοη οἳ 
ειο Ῥαταβ]ο (Μαΐ6. κ. δδ; Τπι]κο κηῖ. 20, 21), ἶ5 βΙΑΥ5 α ΒΥΠΙΡΟΙ οἳ 
ονΙ] (οοπαρ. 1 Οογ. Υ. 6, Τ, 8: πα]. ν. 9), εδροοία]]γ Ιπεϊαῖοας εν1], 35 
1έ ἳ6 1οτ πο ταοβ ραγί αἱδο ἵπ ἔπο Ἠαυρίπῖσα] πντίθτς. Βεο ΤήρΠί[οοῦ 
οπ Μαί{. πτῖ. 6. Ἔπια βἰῖοῦ οοπαπηαπᾶ 6ο ἴπο ομΙ]άτετπ οἳ 1βταε] ἴ]αῦ 
Όιογ εΠοπ]ά οατε[α]]γ Ῥαῦ απγαΥ εΥετγ ῬαχίῖοΙο οἱ Ίθαπεπ οπί οἳ {είς 
Ἠοτςος ἀπτίηρ {1ο Ῥαββογνει-ιγοεῖς, τερίς οἩ {15 νίουν οἳ 15 α5 ετ]]. 

"Ἠρώδου απᾶ, 5 16 15 ἵη ἴ]ο βχςί ἀοβΡε], οἱ ἔ]ιε δαάᾶισεε. Τε 
ἵθαγοη οἱ {ιο Ῥματίβεςβ τας Πή/ροσγί5ή (1 αἷο κ. 1), οἳ ἴπε Βαβάποςες, 
τιπθε]ία[, οἳ Ἡετοᾶ, τυοτιάἰίπεδε; αἱ πἩΙοἩ ποτξίηςσ ἵπ βεοτεοΥ απᾶ 
«ἴσπος, απᾶ αρτοβᾶίποσ υηζῃ ὑθιτίο]ο οετἰαϊπίγ, ο8αδε {λαέ ἵπ ιο επά 
«{ῃο ποῖθ ΠΙΏ 15 Ιθαγεποεᾷ,”) απᾶ Ἠ15 πο] παίττο ἰταπδίοσπαθᾶ, 



ντΠΠ. 5ὔ.] ΝΟΤΕΡ. ΙΤ] 
16. ὅτι ἄρτους, Ὅτι Ἶς ῬτοβαβΙγ ποῦ οπ1βα] Ὀταί{ γεσίαζυισπι, αβεὰ 

{ο Ιπἰτοᾶασο πο πποτάβ οἳ ἴπο βρεαΚοΥ. 

17. πεπωρωμµένην, 85 ΟΠ {πθ ΤΟΙΤΗΘΥ ΟΟ008ΒΙΟἨ, πο πα]ίπρ οη {ο 
βοα (Ματ]ς νι. 59). “Ἐκ οοτᾷο Ἱπάπταβίο παπα ἴπ νίδαπα, απ Ιίαπα οὐ 
ΠΙΘΠΛΟΤΙΑΠΙ,”. Ῥεηρε]. 

19. πόσους κοφίνου, ΌἨβ6χτο Ίοι οἳχ Τιογᾶ τορτοᾶπσας ἵπ {Π]β 
α]]αβίοη ο ο ραζθίτσ Γοτ οἳ Ἠίβ ππϊτασπ]οαβ Ῥονθυ ποῖ οΠΙΥ ἴμα 
Ῥγθοίβθ ΠΠΠΊΡΕΣΥ Ῥαΐ πο Ῥτεοσίδο ϊπᾷ οἳ Ραβ]είβ {ακεη πρ οη 686] οοσᾶ- 
ΒΊΟΠ,. 66 8ΛΟΥ6; ΟἨ Υ. 48. γοιξ Ῥτίηπσς οαῦ 0Π15 ἵπ ἨϊΒ ᾖΥαπβ]αδίοη: 
« γμαππο 1 Ῥτα]ς ἴγαθ Ίοοποβ απιοηπρ Τγτο γοπβαπᾶ, απᾶ Ἠοι ΤΙΑΠΥ 
σο(η/πς αι οἳ Ώχο]κεπο πηαίο 76 ἴοκεη Ἡρθ...ΨΠΕΠΠ6Θ 8159 β6ιισΠθ 1ο0168 
ΞΙΠΟΠΡ {οπτθ ἐποιδαπᾶ, Ἠοὶν 1ΠΑἨΠΥ ἰοερῖε οἳ Ῥτο]κοπο πηοῖίο 16 {οΚ6η πρ)” 
Φοθ αὔογο οἩ γι. 49. 

90 06. πες ἘΒτινο Μαν 1ΙΝ ἨΑΡΒΤΕΗΝ ΒΠΤΗΒΑΙΡΑ, 

22, Ἑησθαϊδάν. Ῥείμεαϊᾶα ὅαἡᾳαδ, οἩη {19 Ν. Ἡ. οοαςί οἳ ἴπα 
Τια]κο. 

τυφλόν. “'Βὲ Ματ]ς αἶοπο τεοοχᾶς {Πῖ5 Πήβίουγ οἳ ΟἨγίρ[5 Ἠδβ]ΐηα ] 
ποτ] ἀπτῖηρ {πα {πιο οἳ Ηϊς βπα] πιοαπίαἰπ {αγε]ς αἷοηρ ἴ]πο (αιι- 
Ἰοη1ΐς τ8ηϱ6, ΟΏ Πο Παβίετη βἱᾷ6 οἱ {Πε {οχάςῆ απᾶ {πο Ῥ6ε8, οἱ ἄα1ε6, | 
Τ]ιο τεπιθπαβταποςῬ οἳ Β6 Ῥαΐογ ργοαβογγοᾶ {οΥ Ἡπβ {πθβο βρεοῖα] ἔγθαβατας, 
Ῥο]οπσίπρ ο α. 0Ἴππθ 8ο Ῥγοθπιπεη{Ιγ παβπιοταβ]θ {ο Ἠϊπα απᾶ ΙΒ΄ 
αρἰγ1ια] ἀεγε]ορπασπῦ,”. Τιαπρθ. 

39. ἐπιλαβόμεγος. “'1ρ5ο ἄποεραι, Μασπα Ἠτπ]{αβ.” Ῥεηρε]. 
Έναη αβ Ἠο ἅῑά πνΙ η ἴ]ιο οἴμενγ βα{θτθΥ, ΠΨΠοβΒθ 6886 Ο6Π1ΠΘ Ῥε[οτθ τις 
1η Μαχ]ς γη. 9δὺ. ΑΦ ἰπΠαπ, 8ο πού, ἴπο Τιοτά πας Ρ]εαβθαᾶ ο πποτ]ς 
ρναάπα]]γ απ η Ἡ εχίετηα] Εἶσηδ: (1) Ἠο Ἰουᾶς ἴπο πιαπ οπί οἳ 6ο 
{ον (11) αποϊπίς Ἠ]5 .676β πι {πο πιοϊβύατο οἳ ἨΙβ πιοπίῃ; (111) 
Ίαγ5 ἨΙβ Παπάς προηπ Ἠϊπι ἐπίοο (Ματ]ς να, 25, 25): (1ν) Ιπαπῖτερ οἳ 
[πα Ῥτοσχεςβ οἳ Ἠ15 τοβίοταοη. δὲ Μαχ]ς Ώαβ α Ῥεοπ]ίατ Εθε]ῖησ Του 
{πο σταά πα], παίατα], ρτοβγθββῖνο ἄεγε]ορπιεπί οἳ {πο Ἰαπρᾶοπι οἱ ἀοᾶ. 
Τι8ηρο πι ἴοο, 

94. βλέπω, ““Ι εοο πιεπ, ΓοΥ Ι δε]ιοῖᾶ ]ιοπι, αξ ἴγεεδ, τὐαΙ]ίπᾳ” (Ἠεν. 
ΥοΙΑ.). ο Ἠαᾶ ποῦ Ώεση ῥογπι ῬΗπᾶ. ο τεπιαπιβετεᾶ ἴ1θ αΡΏΡΘΒΤ4ἨΟΘ 
οἳ παίιτα] οὐ]οοίβ, απᾶ 1π πο Ἠασο οἱ Ἠ18 Ὀτισβίθηϊπρ γΙβίοη Ὦθ βαΥ/ 
ορτίαῖη πηοτσίηρ {ογππβ αΡοιπῦ Ἠϊτα, “'ἴχτοθς Ὡς ϱΠοπ]ά Ὠατθ αοοοππἰθᾶ 
{πεπα {γοτη {]αίν Παρ, Ῥαύῦ πηθη Τοπ 0Πθῖγ πιοίοη:”. Ὁράω αΡΡρ]Ι6Β 
{ο Ῥος1]γ βἱρῃί; βλέπω ἴο πιεπία] νἰβδίοη οΥ οοπβιάοταΒοῃ,. 1 ΟοΥ. 
1. 296: 2 ΟοἨ. ἵν. 18: Ἠοπι. γ, 25: Ἠεῦ. Π, 8, 9, οὕπω ὁρῶμεν (πο ἂο 
ποῦ Υοῦ 566 πια οἳχ Ῥοᾶ11γ 6ΥεβΒ) αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα" τὸν δὲ 
βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν (ΙΙ ἴμο 67ο οἳ 
Γα1{Ἡ πο οοπίεπηρ]α{ε). 

25". καὶ διέβλεψεν. Τη ἴεπβοβ Ἠθτο αὖθ ἀεβεντίηπσ οἳ ποσο. ο 
Ἰαῖᾶ ἨΙς Ἠαπᾶς προηπ Ἠ]β 6768 (8 πιοπιεπίατγ αοἴ), απᾷ διέβλεψε, 1ιε 
Ἰοο]λεᾷ 5ἰεαᾶ[αδιῖη, απ ΙπβίαΠπίαπεοτΒ αοἲ, ατιᾷ Ἰιο τυας γεδίογεᾶ, απιᾷ 8αιυ 
(Όεσαπ απᾶ οοπ/ητιεά {ο 566, Ἱπαρέή,.) αἲὶ ἐ]ιίπῃς οἴεαγΙη. Έον ἴμο ἴογορ 
οἳ διέβλεψε οοπαρ. Μα{{. νΙῖ. ὅ, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος. 

Ἀ ϱοο Αρροπάϊκ, Ρ. 951. 
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δηλαυγῶς-- τηλαυγῶς, ἴποπη τῆλεξα[αν ο, απᾶ αὐγή, Ὀγίφ]ιίπος». 

Τ1ο αἀ]εοίῖνο οσοι 1π ἴμο ΤΙΧΧ. οἳ ζοῦ ααανῃ,. 90: Ρε. χὶσ. 9. 
Οοππρ. αἶδο Ρἱοά. τ. 6θ, τηλαυγέστερον ὁρᾶν. Βεε Αρρεπᾶϊς, Ρ. 999. 

36. καὶ ἀπέστειλεν. ΤΗϊ5 16 οηθ οἱ ἔ]ιο {ενν Ιπβίαποςς οἳ α βἰγῖοί]γ 
2γοφγεδείυε απιτα ταροχᾶεᾶ 1Π {ια ἄοβρεῖ5. “«Ἠϊδ ἐγοπᾷς αρ]κοᾶ {]αί 
Ἠο πψοπ]ᾷ {οπο] Ἰήπα. Το ή5 ἄεππαπᾶ Τον απ Ἱπβίαηίέ αοί Γο]]ουνοᾶ Ὦγ 
3η. Ἰηβίαπῦ οπτα, {πο Τιογᾶ ορροβθᾶ ἨΙ5 οἵνη ϱ]οὺ αππᾶ οἰτοιτηρίαπ{ῖα] 
πιοίηοᾶ οἳ Ῥτοσσᾶαχθ.” Τ8ηβθ. Οοπαρ. ἴπε οπτο οἳ Νααπιαη, 9 Κΐπρβ 
γ.10, 11, 14: 

μηδέ, ἆο πο ευεπ επἰοη ἴπίο ἴ]ε υἴαφε. “εδαβ οε]εὈτῖζαξεπα 
{αρ1ΐ6, 6ο Ἱπηρτϊπηϊς ἴ6πηρογθ.”. Βεησε]. Έον ο οΊαιβο {ο]]οπψίπς 1Π 
Όια Τοεχίαβ Ἠεεαρίαβ 5εθ οτ]]οα] ποῖο 8Ώοτε Ρ. 114. Βεο ΑΡΡ., Ρ. 229, 

9η ΙΧ. 1. Ο3ἨβΛΗΕΑ ΡΗΙΤΙΡΕΙ. 

Μαϊ, χτι. 19--28. Τιακο1χ. 19-27. 

21. καὶ ἐξῆλθεν. Τ1ο Ἠεάεεπιετ απᾶ Ἠϊς Αγρορίϊες ποπ εί οαί 1π 
α. πογίλετ]γ ἀΙτθοβοη, απᾶ ἰχατε]]εᾶ 8οπ1ο 26 οἱ 90 πηῖ]ες αἶοηπς ἴ]α 
θαβίθγΏ Ῥαπ]ςς οἱ ἴ]ιο ζογάασπ απᾶ Ῥογοπᾶ ἴπο παίετς οἱ Μετοπῃ, βθε]πς 
{με ἄεαρεξί βοἡμ{αᾶο απο ἔπο πηοππ{αϊης, Γοχ αἲι Ιπιροτίαπύ ογ1δῖς 1π 
Ἠ15 ΤΗ{ο σας αὖ Ἠαπά. ὍΤ]1ο εολί{ιᾶς οἳ {πο Ῥασι[α] ἀῑβίνιοξ, πν η ἔ]λοτ 
0πθ Βανίοαγ πο ]οπγπογεᾶ, 15 Παβίααίεά Ὁγ {πο [αοῦ {]ιαί 1 15 {πο 
οπ]γ ἀῑδία]οί οἳ Ῥα]θξίϊπο πηετο α τεσεπύ {Τανε]]ετ Γοαπᾶ έλα ρεϊίσαπι οἱ 
ἴ]ιο ιωϊάεγπαδς (8. ο]. ϐ). ῬΘεο Τποπιβδοπ’5 Γιαπᾶᾷ απᾶ ἴ]ιο Βοο], ῬΡ. 
200, 261: Οαβρατῦς Ππιγοᾶιοίίοπι, ϱ. 169, π. 

τὰς κώμας. 116 Π{ΐ]ο οοπιραἩγ αἲ Ἱεησίῃ τεβομεᾶ {ο “' υ{αφεςἙ, 
α5 15 15 Πίετα]]γ, οΥ πο “έραγίς ος “' γοφίοπς. (Μαἰῦ. κνΙ. 19) οἳ {ο 
γοπποίθ οἵιγ οἳ Οὔβαχθεα ῬΗΙΠΗΡρϊ, ὨθαΣ νἩΙοἩ 16 15 Ῥοββῖρ]ο Ἐο πιαγ 
Ἠανθ ραβ5αᾶ {π Ἠίς οἴτοπῖς ἔτοπα ΦΙάοπ αι {ουν Ὑδε]ς Ῥείογο, Β6ο Ἀρογο, 
να, 94, η., ΒΙδπορ Ε]οοί{ς Τιεσίιγες, Ῥ. 225. 

Καισαρείας τῆς Φιλίππου Ίαγ οη {πο ποχ]ι-θιβί οἳ {ο τερᾷγ απᾶ 
ΙΙΞΥΡΏΥ Ῥ]αϊπ οἳ ΓΕ ΠΗιῖε], οἶοβο ἴο Ὅαπ, ἴἩε εχίτθπηθ ποτ] οἱ ἴ]α 
Ῥοππάατίθος οἳ αποϊθηέ Τδταε]. (1) Τΐ5 οατ]θδί παπῃθ ποσοοτᾶ(ησ {ο ΒΟΠΠΘ 
παβ Ῥαα]-ααᾶ (6ο5Ἡ. χι. 11, κα. ἤ, κ]. ϐ) οἵ Ῥαα]-Πειπιοη (ὔπᾷς, 
Πα, ὃς 1 ΟἨτοῃ. ν. 28), πση 16 πας α Ῥπωπίοῖιη ο ΟΒπααΠΙΐ{θ ΒΗΠΟ- 
ἐπαχγ οἳ Βαα] ππᾶςεΥ {πο αξρεοῖ οἱ ΄΄ἀαᾷ, οἵ {ῃθ σοᾷ οἱ σοοᾷ Τοτίαπο, 
(1). Τη Ἰαΐεχ πλθς 16 πας ΚΠΟΨΏ 85 ΈαΠΙΠπα ΟΥ ῬαπεᾶΒδ, ἃ ὨΒΠΙΘ ὙγΠΙ6] 
16 ἀθγ]γεᾶᾷ ΕΤοπ1 8. 6ΔΥ6ΥΏ ηθαχ Πο ἴοπη, “'αὐταρί, ῬτοᾶϊριοπβΙγ ἄοερ, 
απᾶ Τα] οἳ ς]]-αΐα»,. αἀοριθᾶ ὮὉγ ἴπο ἄτεεκς οἱ ἴο Μαεεᾷοπῖαιι 
Ἰπσᾶοπη οἱ ΑπΙΟΟΗ, ας {πο ποαχοξί Ἠκοπθςς {πα Βστῖα αβογᾶαᾶ οἳ {πο 
Ῥοεα τα [α] Ἡπαπεξίοηθ ρτοῖίοθΕ, Πίο] 1Π {]αῖτ ού οοπΠ{Υγ Ἠ6Υθ 1Πβ6- 
ραταὈ]γ αβεοοϊαίθᾶ να ἴμο νγονβμῖρ οἳ ἴ]ο ϱγ]ναπ Ῥαπ, απᾶ ἀεᾶιοαιθᾶ 
{ο ἴ]ιαῦ ἀεΙ{Υ. ἛἩσεποο 155 πιοᾶειη αρρε]]α οι Βαπεακ. (11) Τ]ο {οπη 
γοαϊηθᾶ {πῖς παπ]θ ππᾶεχ Ἠετοᾶ ἴ]ο ἄτθαί, πΏο Ὀπϊ]{ Ἠετο α βΡ]επᾶῖᾶ 
{θπηρ]θ, οἳ ύπ6 πϊίθξί τααχΏ]α, πυΙοἩ Το ἄεάΙσαίοᾶ {ο Απσαδίας Ο.βα. 
(πν) 16 α[εγπατᾶς Ῥεομπιο ρατύ οἳ πο {ἴθττίοι οἳ Ἠετοᾶ ῬΜΙΗΡ, 
{ούτατοὮ οἳ Τταυ]μοπΙς, πο οπ]αγσεᾷ απᾶ επ ρε]]1ε]εᾶ 16, απᾶ οα]]οᾶ 
16 σσδαγεα ΡΠρρί, Ῥατο]γ αἲζεν Ἠῖ5 οπη Ἠ8Π16Θ, απᾶ Ῥρατί]γ αξίετ ἐλαῖ 
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οἳ ἴ]ο ΈἘπηροθτον ΤΙβογΙΠΒ, 4908. Απο αν. 10. 8; Βεῖῖ. ιᾶ. τ. 91. ὃ. 
Τύ νας οα]]οᾷ Ο8ρβαταα Ρ]ιρρί ἴο ἀἰεαπραϊξη 16 ἔτοπη Ο8βαχθα Ῥα[εβ- 
ἐὐπιω, οἳ Ο8β8ΤΥθα ΄΄οπι ἴ]ο οεα. Ὥεαηπ ΒἰαπΙαΥ. οα]1ς ἵν α Βντίαη 
ΤΊνοΙ, απᾶ '« οεγίαϊπ]γ ἴπετο 18 τηπιο] ΤΠ ἴἨο Υοοῖςβ, 6ΛΥΟΥΠΒ, οββοβᾷθς, 
απᾶ ἴπο παίιτα] Ῥοατπίγ οἳ ἴπο βοθΠ6ιΥ {ο τοσα] πο Ἐοπιαν Ταραχ, 
Ῥομ]ιπᾶ ἴμο ν!]]ασο, 1π [γοπῦ οἳ α στεαί παίητα] ϱΔΥΕΥΗ, αι 11νογ Ῥανβίβ 
{οτ{]ι ἔτοπα {πο εατίἩ, ἴπθ ΄πρρεγ 6οπτοθ) οἳ ἴμο οτᾶαπ. ΤηβοτΙρ[ΙοΠΡΒ 
απᾶ πῖσ]ας Ίπ ἴ]μο {αοθ οἱ {πο ο]ῇς {6]] οἱ {πο ο]ᾶ 1ᾷ9οἱ ποτβΏῖρ οἱ Ῥαα] 
Ἀπᾶ οἳ Ρατ... Ττβίτατη, Γιαπᾶ οἱ Ιεγαεῖ, Ῥ. 681. 

ἐπηρώτα. 10 παβ ἵηπ ἰμῖς ἀθβοτί τορῖοη 0]λαί {πο Αροβί]ε οη ΟΠ6 
οοσββΙοΏ {οαπᾶ Ἠίπι επρασαᾶ Ίπ βοΠίατγ ρτασοτ (Τια]ο Ισ. 18), α βΙσηῖ- 
Ποατῦ αοὐῖοη πΥΠΙοἩ Ἰαᾶ Ῥγοοεᾶεᾶ 5εγετα] Ἱπιροτίαπί εγοπ{β ἵπ Ἠις Πο, 
38 (α) ἴπο Ῥαρίβδπι, (0) ο εἰεσθίοη οἱ ἴπο πε]νο, απᾶ (6) ἴ]ιο ἀῑδ- 
οοιγβθ 1π {ο βγπασορΊθ οἳ ΟπροτπαἈπα. Τὸ πναβ ποῖΥ ἴλθ ΏΥΘΟΠΥΡΟΥ οἳ 
α. ΒΟΙΘΠΗΗ απᾶ πποπηθηίοαςβ απεβίοπ. Ἠιίπεγίο Ἠο 15 ποῦ τοοοτᾶςᾶ ἴο 
Ἠανο αξ]κοᾷ ἴπο Έπε]το απ απθβίοηπ τοβρεοίησ Ἠίπηρε], απᾶ ο 
πιοα]ᾶ Β6ΘΙ {ο Ἠανο {ογβοχπθ ἴο Ῥτ6βς ἨΙ5 ΑΡροβί]6ς {ον απ οχκρ]οΙό 
αγονα] οἱ Γαϊδ]ι ἵπ Ἠίς [πα] ἀῑνιπΙγ. Ἐτπί οη {Π]β οοσαβίοπ Ἠο πηὶβ]ιθᾶ 
Το αβοθγύαϊῖη ΕγοΊη {Ἠεπι, ἴ]ιο βρθοῖα] πΙίπθβξας 5 0Π6Υ Ἰιαᾷ Ῥδετ οἳ Ἠίβ 
μία απᾶ ἆαῖ]γ ποτᾶς, ἴπο ταρα]{ς οἳ {ποβα Ιαβοατς, π]ο] Ίνθγθ που; 
ἄταπνῖηρ 1Π 01ΠΘ Β6ΠΕΘ {ο α οοβο, Ῥείοτο Ἠο ποπ οἩ {ο οοπηπαππ]σα{θ 
το επι οὔῃοαγ αππᾶ ΠΠοτο ρα(η{α] {ταζῃς. 

28. οἱ δὲ εἶπαν. Τη ἴλΠῖρ ΒΏΡΠΕΥ πθ Ἠαγο ἴμο οχρ]απαθίοἩ, Πῖο]ι 
ΟΟΠΊΤΠΠΟΠ ΤΙΙΠΟΠΥ, ἵπ Ἠϊς οπη ἆαγβ, οβοιοᾶ οἳ Ἠίς τηαγνε]]οιβ πποτ]κς. 
(1) Βοπιθ, Ἰ]ο {πο σα]]{γ Ἠοτος, βα]ᾷ Ἠο πας ο]ιπ {πο Ῥαρίθεί τῖδοπ 
{τοτα {πα ἀθαᾶ; (2) οἴπετβ ἴ]ιαί Ἠο παρ Ἠ]αἩ, Ίο, 1]κο ἘπποσΠ, Ταά 
ηθυογ ἀἱαᾶ, Ὀαῦ πας ἴα]κεη πρ Ῥοᾶ1]γ {ο Ώεατεη απἆ Ἠαᾶ πουν τοαγποᾷ 
ας Μα]ασΠΙ ργεᾶϊοἰοᾶ (ν. 6); (8) οἴπετα ἴπαί Ἠο νγαβ {ογοιηία]Ἡ (Μα{ῦ. 
Χν]. 14), νο γγαβ οκρεοίθᾶ {ο ἱπαπραταίθο ἴπο τοῖση οἳ ἴπο Μοαρβία]: 
(4) οἴπετς ασαῖη {λμαί Ηο γγαβ οπο οἱ {πο οἷᾶ ῬτορΠείς” (Τπι]κο 1ς. 19). 
Ῥπΐ ἴπαγ ἀῑά πού αᾶᾶ {παί απγ τοραχᾶθά Ἠίππ αβ:ἴπο ΜοαβρίαΙΠ. 

99. σὺ εἳ ὁ Χριστός. Το ἴ]ιθ πιοπιθηίοτβ 4πθβΜΙΟἩ, ΛΒιιέ 1ο]ιοπι 841) 
Ίο ἰ]αί Ι απιῖ Βὺ Ῥοαΐετ, ΔΑ ἴπο τοιᾶγ βροϊκθεπιαηπ οἱ ἴ]ο τορί οἳ {πο 
ΑΡΟΒΙΙΘΒ, πιαᾶθ ἴἩθ εΥ6Υ-ΠΙΕΠΙΟΥΑΡΙ6 τθρΙγ, Τ]ιοι αγἱ έἶιο Ο/ηἱβὲ, ἔ]ια 
ΛΠορεία]ι (Μα{δ. πνῖ. 16: Τια]κο ἰπ. 20), ἔ]ιε δοπι οἱ ἴ]ιε Πυΐπιᾳ ἄοᾶ (Μαϊῦ. 
χνϊ. 16), Ῥαΐ ἵη {1ο ἄοβρε] νυτῖτθεπ αππᾶε Ἠ15 67θ πο ρτεΒί αΠΠΟΙΠΟΘ- 
πηρηῦ τοβρεοῦῖης Ἠ]β οΨΏ ΠΙΘΙΙΟΥΗΡΙΘ οοΠ{θΒΒΙΟΠ, απιᾷ {πο Ῥτοπιίβο οἳ 
Ῥεου]ατ ἀἱσπ1ῦγ ἴπ {ο ΟΠατοὮ πο Τιοτά ππαβ αθοπό {ο οβίαΡ]1ρῃ, Επᾶ 
ηΟ Ῥ]α06. 

81. ἠρξατο. ΤἩθ αᾳποβίῖοη απᾶ ἴ]ο απβπετ ἵν οα]]οᾶᾷ {οτί] πποτο 
81ο ῬτοραταίουΥ {ο Εἴταηπσθ απᾶ πποπγηζα] ά1Πσβ, πγἨΙοἩ Ἠο που 
Ῥεραπ ἴο τεγεα] ἀϊβλπο[]γ {ο ἴμπο Αροβίϊες τοβρεοίίπρ ἨΙπῃβε]{, {ου οἶδατ 
απᾶ {11 Ῥείοτο Ἠίς ογες γα ἴ]ιο πγ]ποἰο Ἠϊβίουγ οἳ Ἠίς οοπαίπς ΒΙΙΠ6Υ- 
1Πσβ, ἴπο αρεπῦς {Πτοιρῃ ποπ 6Π6Υ ποπ]ᾶ Ῥο ῬγοισΠί αροιῦ, ἴλο 
ἔογπα ἴΠαυ πγοπ]ά {αχα, {Ἡθ ρ]ασς ππεγο Ἠο ποπ]ᾶ απάετσο {]θπα, απᾶ 
ὑλοαῖν 1βραθ, α ταγβἰετῖοπς τοβιχτθοξῖοη α{ἴεγ {μτεο ἆαγς. 

δε. Τῆϊ6 ποτᾷ 16 ἱπιροτίαπθ. ή Ιπᾷ]οαίος ος Τιογᾷ”ς Ῥοχ[θοί οοἩ- 
ΒΟΙΟΠΡΠΘΒΡ οἳ α Ὠϊνίπο ρίαπ τα]ίησ Ἠ[ςβ {ο ἔτοπι Βγαῦ {ο Ἰα5ΐ. Ἠο προς 
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ιο β4π1θ πγοτᾶ (α) ἵπ Ἠϊς οἸη]ά]οοᾶ, ἐν τοῖς τοῦ πατρός µου δεῖ εἶναί µε, 
Τιαχκο ἩἩ. 49: (6) αἲ ἴ]α οοπιπιεποεπιεπί οἳ ἨίΙς πΙπΙΕίχΥ, εὐαγγελίσα- 
σθαίἰ µε δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ: ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην, Τια]κε 1ν. 45: 
(ο) αἴτοι Ἠϊς ῬοβαντεσίίοἨ, οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν, Τιᾳ]κθ 
πχϊν. 26. 

παθεῖν. Έοτ ἴπο ερεοῖα] αρρ]Ποα{ίοπ οἳ πάσχειν Το ἴπο επΠετῖπρα απᾶ 
ἀθαί]ι οἱ ΟἨτ]56, οοπαρ. Τµαία αχ]. 16, πρὸ τοῦ µε παθεῖν, 1 Ῥεῦ. Ἡ. 21, 
Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν. Ίητοιρα ἴπο Ὑπ]σαίο “«Ῥαβείοπ Ἠα5 
ραββεᾶ γη ἐς {οομπ]σα] β6ηςο ΙΠπίο Ἐηρ]ιςὴ ας 1π ''Ῥαββίοπ-{]ᾷ6,” 
ἑ«Ῥαβεῖοη-ποε]ς.”. Οατγ οη Βὺύ Μαϊ. πτ!. 21. 

ἀποδοκιμασθῆναι. Έοτ ἴ]ο πςο οἳ {5 ποτᾶ-- γοργοδατὶ, γεριαἰατὲ, 
οοπηρ. Μαϊζ. πχΙ. 43, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες; 1 Ρεῦ. 
Π. 4, τ; Ἠεὺ. κ, 17. 

ἀποκτανθήναι. Ἐον ῖβ Ἰαΐέο {ΟΥΠΙ ΟΟΠΙΡ. ἐκτάθην, Ἠοπι, Ο. αν. 
59Τ: ἀπεκτάνθαι, Ῥο]γο. νπ. Τ. ἜΤηε ποτᾷ 1186] 5 Μοππᾶ, Ὀοβίᾶς 
ἴμα ρατα]]ε]ς, 1π Μα{6, κχΙ. 6: Ματ] 1κ. 91: ζο]μπ ν. 18, νΗ!. 29: Λος 
ΠΠ, 16: Αροο. Ἡ. 19. 

82. παρρησίᾳ, ορεπῖή απᾶ τυϊ]ιοιὲ ἀἰκφιῖδε. Οοπιρ. ζομτ χκὶ. 14, 
τότε εἶπον αὐτοῦς ὁ ᾿]ησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανε, ''Τηεπ 5α]ᾷ ἆεδας 
ππί{ο ἔπεπα ρ]αϊπΙη, Ἱασαταβ ἵρ ἀεαᾶ.”. Ῥεΐοτο ἴμῖς ἔπετο Ἰδᾶ Ῥδεῃ 
1η ΠπιαΠοης οἳ ἔμο Ἐπᾶ, Ῥα{ {Παπ {1εγ Ἠαᾶ Ῥεεη ἄατ]ς απᾶ οπΙσπηα{1σα]. 
(α) Τπο Βαρίβί Ἰαᾶ ἔπίσο Ῥοϊπιεᾶ Ἠϊπα οπῦ 45 ἐο ]ιαπιῦὸ ο ἄοᾶ 
ἀοθίϊποᾶ ἰο {αλα αιῦα ἴ]ιο θἶπι ο ἐλο ωοτιᾶ (οιπ 1. 29). (0) Αἲ ιο 
Ητεί Ῥαββογετ οἳ Ἠϊς ραβ]ο παϊπϊβίτγ Ἠο ἨΗπηβε]Ε Ἠαᾶ 5ροκεη {ο ἔ]ο 
Ίθηψ5 ο α Τεπιρῖε ἰο ο ἀἄεδίγοιεᾶ απ τεθιέ[έ ἴπι ἔ]γεο ἄαιε (οι Π. 19), 
αηᾶ ἴο ΝΙοοᾷεπιπς οἳ α [είπα ρ ο) ἴο δοπ ο μαπι, εὖοπι αξ Π0βο68 
]ιαᾶᾷ Τ{γιεᾶ ι1ρ ἔ]ια εεγρειὲ ἵπ ἴλιε πυἰάεγπιεξ (1ομτ 11. 12-16); (ο) ο 
Ἠαᾶ Ιπππαίθᾶ ΤΙΟΤΘΟΤΟΥ {ο {πο ΑΡρορί]ες (]αῦ α αγ ποπ]ᾶᾷ οοπιθ πἩθΠ 
ἔιε Ὠγίάσεφγοσπι ]ιοιῖά Όο ἰα]οπτι Γγοπι ἔ]οπι (Μαἴέ. ἱκ. 15), απᾶ (4) ἵπ 
ίππο Αγπασοσπο αἱ Οπρθγηκαπη Ἡοθ Ἰαᾶ ἀεε]ατοᾶ {παί Ἠο πας αΌοπί {ο 
αἴυο Ἠ15 Ποβ]ι ΓοΥ ἐ]ιο Πμί[ε ο) έ]ιο ιοογ] (1ο τι. 41---51). Νου ΓοΥ {θ 
βγεί πιο Ἠο ἄπε]ί οπ Ἠίβ απ{α] Ἐπίαπτο ἀϊςξαποίγσ, απά πα οοπη- 
Ῥ]είο Ετεθεᾶοτη οἱ βροεσ!. 

καὶ ὁ Πέτρος, Τ]ο βε][εαπιο Ῥοΐσγ, πο α πποπηεπέ Ῥοΐοτο Ἠπᾶ ψῖ- 
ηθβςθᾷ 5ο ποβ]ο απᾷ οπ{5ροκεπ α οοη{θβ5ῖοη {ο Ἠῖ5 Τιονᾷ”5 νιπϊσγ. 

προσλαβόμενος, 1.6. {οο] Ηίπι αθἰᾶε Ὦγ ἴπα Ἠαπᾶ ος Ὦγ ἰπο το, 
απᾶ Ῥεραη θατπθεβί]γ απᾶ ἸονίπρΙσ ἴο τοπιοηβίταίο νηίἩ Ἠϊπι, Τ]Πο 
Ίάεα οἳ α βαΏετίπς Μεδεῖα]Ἰ νγας αὈΠοττεοπί {ο ἸἨϊπι απᾶ {ο αἲ] ἴ]ιο 
ΤΈνγε]νο. 

88. ὁ δὲ ἐπιστραφεί. Ό,βειτο ἴπα σταρ]ηῖο {οποπες οἳ Βὲ Ματίς, 
ΤΈ]ε Αγροβίϊο πο Παά τοβίγαἰπεᾶ ἴπο Ἐναπσε]ϊ5 ἔγοπα Ῥγθβθινίησ {1θ 
γεοοτᾷ οἱ ἴ]ιαῦ νυπῖσ]λ τοᾶοαπᾶεᾶ {ο Ἠϊ5 Ἠϊσ]εςί Ἠοποτχ, ΒΙΡΡΙΘΡΕΘΒ ἴθ 
γοοοτᾶᾷ πεϊίπεχ οἳ Ἠϊβ οπ παὶβία]κθη Ζ681, ποτ οἳ {πο {επῖρ]θ τορ]κο 16 
οα]]οᾶ {οτίη. 

ὕπαγε. Τ16 του πογᾶςβ πΠϊοἩ Ἠο Ἠαᾶ πδοᾶ {ο ἴπο Τεπιρίας ἵη {πο 
π]άετποςς (Μαἴθ. 1ν. 10), [ος ἵπ ἰππίἩ {Πο Αροξί]ε πας αἀορίῖπς ἴμο 
τοιγ αχσαππεπ{ πυπῖσ]ι {χο στου Ἐποπαγ Ἠαᾶ αάορίοᾶ {ποτο. 
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σατανᾶ. ἘΈοχ Ῥοΐοχ πού {οο]ς {116 ρ]αοθ οἱ ἴῆμο Τοπιρίου ἵπ οοπηβο]]ΐηρ 
ΕΠΟ] Αα 601156. Οοπιρ. Μα(ύ. ἵν. 10. 

οὐ φρονεῖς---΄Τ]γ Ἠεατῦ 15 βαῦ ποῦ οη {πο {Πήπρβ οἳ ἀοᾶ, Ραΐ {ιο 
{πῖηρβ οἳ πποη.’., Οοπηρ. Ἐοπῃα. γΠΙ. ὅ, τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν ; 
Ῥμη]. 1, 19, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες; Οο]. ΠΠ. 1, τὰ ἄνω Φφρονεῖτε. 
Ἔοχ {ιο προ οἱ {πο ποτᾷ ἴπ οἱαββῖσα] (ἄτοαε]ς οἱ Ῥρο]δῖσαΙ ρατβαπβΠΙΡ, 
ΟΟΠΗΡ. Φρονεῖν τὰ Φιλίππου, Ὠεπιοδίῃ. Ἠάαί. π. 162: νπ. 1095: Βορῃ. 
Απι 9τ4. Τ19 ἱταπβ]αίίοη “«βανοπτοςί”) 1η {πο Ἐπρ]ϊςῃ ὙδΓβΙΟΏ 6ΟΠΙΘΒ 
{τοπα ἴ]πθ Τια[Ιη 9άρεγο, ἴπτοιρ]ι {πο Ἐγεποὴ. 

84, τὸν ὄχλον. Ένεη ἴπ {Ίθβο ]οποα]γ χαςβίοηβ οοηβϊάεγαβρ]θ ΠἹΠΙΡΘΥΒ 
πγοιι]ᾶ 6θαπ {ο Ἠπτο {ο]]ογαᾶ Ἠϊπι, αρραταπ{]γ αὖ 6οππθ Π{{]ο ἀϊρίαπσθ. 
ΈἨοθβο Ἠσο που σαϊϊῖεᾶᾷ ἰο Ηῖπι, απᾶ αἀάταρξεᾶ {ο ἴπαπι, 88 Υα]] ας {ο ΗΙς 
ΑΡΟΡΊΙΘΒ, 8οπ1θ οἳ Ἠ[5 ἀεεροβύῦ θεασβίηρ, πια]κίηρ ἴΠαπα 6Πατοτβ ἵπ {18 
Ῥρατί οἱ Η15 ΙπβίΥποΙοη. 

ὅστις θέλει. Έοχ ελα ἔογος οἳ θέλει Ἡςτθ, οοπ1Ρ. {οΏτπ νΙ, 17, ἑάν τις 
θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν. 

ἀράτω τὸν σταυρόν. ΈἘοχ {πο Εγαί παπηίησ οἳ {ο Ογοβς ὮΥ {ια 
ΒανίοἩτ, Ο6ΟΠΙΡ. Μαΐ{. Χ. 98, ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. Βύ 
1πι]κο ({κ. 28) αἆάβ καθ) ἡμέραν. Τσο 18 ποῦ α Ἠϊπί 8 γοῦ ἐ]αῦ Ἐο 
πιοπ]ά ϱαῇθγ, 1 Ἠο εαβοετοᾷ αἲ α1Ι, β8γο αἲ ἴ]ο Ἠαπάς οἱ ἴπο ους. 
Ὑείῦ αἰτοιᾶγ Ἠο Ίαςβ Ῥείοτο ἨΙβ 67ο {ιο Ίνοπιαπι ῬαπϊβΗπησπῦ {οΥ ἴ]ια 
πηα]ο[θΟῦοΥ απᾶ ἴηΠς6 βἼανο. Αἰγοαᾶσ Ἠο 15 {ατηϊ]ίατ πνΙἩ ἴ1ο 1ᾷ68, οἱ ἴ]ιο 
01088. Τ16 ποτ {π]]ς τοπ Ἠϊβ 18 Βο οΒβιΙΔΙΙΥ απᾶ αποοπβοΙοΒΙγ 
ὑαί ντο {οτσεί νγαῦ 16 ΙΠΙΡΙΙΘΕ, απά ἴλπο Ιπβῖσ]Ώί 15 ρίνθβ {Πίο παῦ σας 
πῬρθγΠιοβί 1π πο πηῖηᾶ οἱ {πο ΒροθαΚεχ, 

86. τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον; Τ1θβο αγο ἴ]ο πιοπιοταὈ]ο πονάς 
ψηπῖοἩ ΤΙσπαβίαβ Τιογο]α Ίγας οοπρίαπ{]γ πηἰβρετίησ ΙπΠίο {πο θατβ οἱ 
Χανίει {111 ιο Ἰαΐΐευ τοβο]νεᾶ ἴο Ῥθοσππο ἐ]πο Αροβί]ο οἱ {πο ΤΠᾷ16Ρ, 

κερδῆσαι. ΟΌοπιρ. ΕΠΙ. 11. Τ, ἄτωα ἦν µοι κέρδη, ταῦτα ἤγημαι διὰ 
τὸν Χριστὸν ζημίαν. ΤΠο οὔει οἳ “'ραϊηϊίηπσ ἴπο π]οῖα ποτ]. οοἹ- 
βὐαζεᾶ α βρεοία] Ῥοχβίοη οἳ πο ΤοπιρίαΒοη. Οοπιρ. Μαξ. ἵν. 8, ὁ 
διάβολος... δείκνυσιν αὐτῷ πᾶσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσµου καὶ τὴν 
δόξαν αὐτῶν. 

ζημιωθῆναι. ἵλα Ἠανα {Πῖς ποτᾶᾷ πβοᾶ (1) αἈβο]αβεΙσ, αξ 1 0ος. 11. 
16, εἴ τιος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημίωθησεται; (11) υηθ ἐν απᾶ 
ἀαίΐνο, α5 2 Οοτ. νΠ, 9, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν; (1) νηἩ απ 
«οοιβα{Ίνο, α5 ἘΗΙΙ. ΠΠ. 8, δι ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην. Έοι ψυχὴν αβοὰ 
Ίετο ὮΥ Ρὺύ Μαἰίπεν απά Βὲ Ματ]ς, 9ὲ Τι] (1κ. 2965) Ώᾳς ἑαυτόν. 

9Ί. ἀντάλλαγμα. Έου ἴμο ργοτοτρία] θχργοββίοη οἱ ἐ]1ο ρτεοϊοιβηθς 
οἳ Ῥ]γείσα] Πα, οπηρ. Ἠοπι. 11, τς. 401, οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον; 
απᾶ Ἐν, Ο7, 1156, 

ἀλόγιστον δέ τι 
τὸ πλῆθος ἀντάλλαγμα Ὑενναίου φίλου. 

Τ]ιο πιοτᾷ 1{δα]ῖ οοσατβ οη]γ ἵπ Ν. Τ. Ἠθγο απ ἵπ ἴμο ραχα]]α] ρ]αος οἳ 
Βύ Μαϊί., χν. 20. 
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(σπλν. 9. Ἱλ ἀμὴν λέγω ὑμῖν. ΤΗϊ5 ππε]]- ποπ {ογπηπ]α Ο0ΟΠΤ8 
19 ἄπιορ ἵπ δὲ Ματς, 91 επιος ἵπ Βὲ6 Μαίίμαυ, 7 ἀἴπαθς ἵη Βὲ Τα]κα, 
96 ἴἶπιος ἵπ Βὲ ἆομπ. 10 αἶπαγβ Ιπἰχοᾶᾷπσοθς βοΙΘΠΙΏ απᾶ Ἱπιροτίαπῇ 
βΏΠΟΠΠΟΘΠΙΘΗ{8, 

τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων. Οἱ ἴποβο ἴπεη βἰαπᾶῖηρ ηθαχ {ο Τιονᾶ, 
(α) ἴἨτεο, δὶχ ἄασς ανεγφατᾶς, Ῥεμε]ά Ἠϊπι ὑχαπββσιτοᾶ; (0) 1], 6ατο 
916, Ὢ6Υθ Ψ1{Ππθ6ββες οἳ Ἠ]5 τοβιττθοβΙοη απᾶ οἳ {πε ἀθβοεπί οἳ {πε Ἠο]γ 
αΠορί αὖ Ῥαπίεσοξῖ; (6) οπε αἲ Ια5ί, Θὲ {οἩἨ, εατνϊνεᾶ πο οαρίατο οἱ 
1θγαβα]οιη απᾶ πα ἀθβίτασίίοη οἳ ἴπαο Τεπιρ]θ, απᾶ οἩπ θαοἩ οἳ {περα 
οοσθβΒΙΟΏΒ, /«ἴπο Ἐίπσᾶοπι οἳ ἄοᾶ οαπιθ πΙ Ῥοπογ... πο {πι 
ποπ] {ερίαΙοη πν] ο αὖ οι Τιογᾷ5 βεοοπᾷ οοπιῖηςρ 1π ΡΊοΥγ {ον ἴμο 
ππῖγθιρβα1] Ιπάσπιεπί οἳ πια] ]πᾷ, 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΧ. 

3. Ἐεο, α[ίογ λίαν Ιπ5ογίς ὡς χιών. Οπι, ΝΡΒΟΤΙΔ. 

19. ὁ δὲ ἔφη ΝΒΟΤΙΔ Βγχ, 6ορί. ἈἘθο, ἀποκριθεὶς εἶπεν. 

16. αὐτοὺς ΝΡΒΡΤΙΔ ἴοχ Ἐθο, τοὺς γραμματεῖς. 

20. δύνῃ Τοι Ἠεο. δύνασαι ψΙ( ΔΔΡΡΤΙΔ. 

29. καὶ νηστείᾳ, Ιπβοτοᾷ στα 1π Ἠεο., αγθ οπαϊοᾷ Ὦγ Τϊδοποπᾶοτ! 
οἩ {λα βἰτεπρί] οἱ ΙΒ απᾶᾷ Ῥ]ασεᾶ {Π ἴ]α τπαχσίπ Ὦγ Ττοσο]]οβ απᾶ Ὦγ 
ὙΠΓερίσοίξ απά Ἠοτῦ. 

81. μετὰ τρεῖς ἡμέρας ΝΡΟΙΡΤΙΔ: Ἐεο, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ. 

42. λίθος μυλικὸς Ἠεο., μύλος ὀνικὸς ΝΡΟΤΙΔ. 

44 46. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πὂρ οὐ σβέννυται ΟΠΗ. 
ΝΡΟΤΙΔ, απᾶ 5ο Τϊβοποεπᾶοτί απᾶ Ἠαξίσοίί απᾶ Ἠοτί; Ῥ]ασοᾶ 1π Ὀγαο]ς- 
οἱς ϱσ Έτεσε]]α». 

49. Α{ί6ι ἁλισθήσεται Ἠεο. ΙΠ5ογῦ καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται: 
οτι, 8ΡΤΙΔ. 

9-19. Τηπ ΤπΑΝΕΕΙάὉΒΑΤΙΟΝ. 

Μα. αν. 1-15” Ίιακε 1σ. 28- 96, 

9. μετὰ ἡμέρας ἕξ. Βί Τιπ]κο᾿Ά πνοχᾶς ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ (1π. 98) πια 
Ῥο οοπβἰάετεᾶ απ Ιπο]αβῖτε τεοἰκοηίης. Τ16 Ππ]ς 15 Ιποπβῖοπα] ῬδίπθοἨ 
ἰμε απποταπεαεπιεπύ οἳ {11ο Ῥαββίοπ απᾶ ἴπο ἑοτείαρίθ οἳ ϱ1οτΥ. 

τὸν Τ]έτρον καὶ τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν ᾿]ωάννην. Το Ποψετ απᾶ 
οπού οἳ {πο Αροβίο]ο Ῥαπᾶ, ἐ]ο Ῥεϊνί]εσεᾶ ΤἨταο, πιο Ἰαᾶ αἰτοαᾶγ 
ψηζηεβδεᾶ Ἠϊς5 Ῥοπει οὖεν ἀθαίᾗ ἴπ {πα εἶιαπηροεν οἳ {αἴτας: Βύ Ῥοΐαγ 
πΝἩο Ἰοτθοᾶ ἨΙπι 5ο πΙποἩ (1ομπ χκσῖ. 17), Βὲ ζομπ πΊοπι Ἠο Ἰογεᾶ 5ο 
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πηΠο] (1ο χι. 90), απᾶ Βἱ ζαΠ168 “πο ποπ] Ητεῦ αἰ[αςί ἐ]αί ἆθαί]ι 
οοσ]ά ας {1ο ας Π{ο βαραταίθ {τοπι Ἠ1β 1ογο” (Αοίΐς χι, 2). ΎΤτοπο]Β 
ὐιιάἱον ἴπι ἐ]ιο ἄοβρεῖ, ϱ. 191. 

εἴς ὄρος ὑψηλόν. Όπο οἳ {πο ἨΠΙΠΙΕΤΟΠΕ πιποππὔαΙπ-ταηρθς 1π {1ο 
ποϊσἸρουτ]οοϐ, Ρτοβαβ]ψ οπο οἳ {1ο ΒΡΙΙΥ5 οἱ {πο πιαρπ]βοσπύ Απου-ο]πᾶ 
ἨσστιποἨ, {πο χποβί ὈδαιιδΙ{α] απιά οοπερίοποιι5 πιοπηζαῖη ἵπ Ῥα]εβίϊης οὗ 
Βγτία, Τ]Πο Βιάοπῖαπς σα]]οᾷ Τι ΙπΙοἩ. “  ὐγοαβίρ]αίο, ” α.ηαΊΠο βιρᾳροβίοᾶ 
Ὦπ 1ΐᾳ τοιπᾷοᾶ σα Πἡύετῖπς ἴορ, Ὑπεη {πο ϱαπ’Β ταγ5 απο τοβοσίαᾶ Ὦγ ἴπο 
ΕΠΟΝ {λαῦ σογθνς 16 (Πού. 11. 9: Οαπί, ἵν. 8). Τὸ πας 8]ξο οα]]εᾷ βίο, 
«ιο εἰουαίεᾶ, επιὰ 18 ποπ Πού 58 οεῦεῖ-εδ]ι ]ιοἰ]οι, «ἴἶιο ο]ιίαί 
πιοιωιίαίπ.. «Τη νηαίθνεν ρατί οἳ Ῥα]ορίίπο {ο Τβγασ]ίο ἰπππιθᾷ Ἠ1βΒ 
ογο ποτίηγατᾶ, Ἠδιπποη παβ ἴμετο εγπηιπα[ῖηρ {πο νίαυ. Έτοπα {μα 
Ρ]αϊη αἶοπσ ἴ]ο οοαςῦ, Τοπ πο πποπηίαϊπς οἳ Βαπτιατῖα, Γτοπι ἴ]ο 
ογάση Υα]]ογ, {τοπ {]ιο Παϊρ]ίβ ο Μοαῦ απᾶ ἀ]οαᾶ, ἔτοπηα ἴμο Ρρ]αΐθαιι 
οἱ Ῥαεπαπ, ἐπαῦ ρα]ο-ρ]αθ, 5που-οαΏγρεᾶ οοηθ {οΥπ]ς {6 οης {θαίπινθ 01 
ἴλο ποτίῃατγη Ποτίζοή.. 

κατ ἰδίαν μόνους. Βΐ Τμακο ἴε]]ς 9 ἐΠαῦ οπο ορ]θοοῦ οἳ ἨΙ5 οπη 
να (μάτανγα] ας {μαῦ Ἠο παϊρ]έ 6Ώσασο ἵπ ΒοΙΙαΥΥ ΡΥαΓ6Υ, προσεύξασθαι, 
κ. 28. ο πιαγ Ιπίαυ, {Πετείοτο (οοπιρανίπσ Τμ] 1π. 9τ), ἴἶαί 
ουσπιτιῇ Υταβ πο ᾖππς οἳ {Πῖ5 βο]ίατγ τατεπιθηῦ. Τ19 {αοῦ υπαί 1{ τας 
π]σ]{ τηπδῇ Ἠαγο ΠπβπΙζεΙγ οπ]ιαποθᾶ ἴο σγαπᾶσατ οἱ {16 5οθΠ6. 

µετεμορφώθη. Τ1ο νγοτᾷ ἀεπιοῦθρ α “' οἨΏαηρο” (μετὰ) οἳ “«ἴλο αΡ]ᾶ πα 
ΤΟΥ 2 µορφή, 1η οοη/ταβί ὗο µετασχηµατίζεω, ὪΝΠΙοἩ ἀεποίθβ α. οἈαησα 
οἳ “΄ εκίετπα] αΏρθαταπσθ.”. Τὸ 18 πβεᾶ Ποτο Ῥοῦμ Ὦγ δὲ Μαίου απᾶ 
Βίή Ματ]. ού Ίπικο (ἰκ. 29) Ώα5 Ἰπβίεαᾶ ἐγένετο...τὸ εἶδος τοῦ προσώπου 
αὐτοῦ ἕτερον. 10 οοσοιτβ ἴπῖορ ασαϊη 1η ἴπο Ν. Τ., (1) 2 Οο5. 11. 18, 
ἡμεῖς δὲ πάντες...μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, απᾶ (1) Ῥοπι. κ, 9, 
καὶ μὴ συσχηµατίζεσθε (0ε πο }α5ίοπεᾶ) τῷ αἰώνι τούτῳ, ἀλλὰ µετα- 
μορφοῦσθε (06 3/6 ἴγαπιδ/ογπιεᾶ) τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοό. Έοι Ι{β ἴοχορθ 
88 {ηγο]νίηρ απ “Ιηπατάπθες οἱ «παπσα, α οΏαησο ποῦ εχίοτηα], ποῦ οἱ 
αοοϊἀση{5, Ῥαό οἳ εββαπσθ,” 5οο Ττοπο] Ν. Τ. δηπι., ϱ. 2032, ν]ιθγθ 119 16- 
ΤΠΞΣΙ(Α, “ΙΙ Τ πετ {ο οἨαπσο α. πύοεὮμ σατᾶθη ΙΠπίο απ ΤύαΠαΏ, ἴμῖς 
ψιοπ]ᾷ Ὦθ μετασχηματισμός: Ῥαῖ 1 Ἰ πετο {ο ἱχαπβίογπ α. σατᾶεπ Ιπῖο 
βοιπείηῖηπς πιο] ἀῑβοτοηί, βαγ α ρατᾶθη Ιπίο α οἵύγ, ἐμῖς ποπ]ά ο 
µεταμόρφωσι».’’ Ῥ68 8ἱ5ο ΒΙ5ΠποΡρ ΤήσΠ{{οοῦ”β ποίθ οη ῬΠΙΙ. 11, 6---ΘΒ, 

ἔμπροσθεν αὐτῶν. Έτοπα ἴ]αθ τεσοοτᾶς οἱ Βἱ Τπι]ο (1. 29), νο Ιπίου 
ὑμαῦ πνἩῖ]ο Ἠο γαβ επρασεᾶ ἵπ ῬΤΒΥΟΥ, ἐν τῷ προσεύχεσθαι, ἴλθ πβαγε]- 
Ίοπ5 οπαησθ ο8βΠθ οὖεΥ Η15 Ῥθγβοῃ. 

8. καὶ τὰ ἱμάτια. Τηο Ῥϊνιπϊγ ψμῖπ Ἠϊπα ϱἨοπο {μτοπρ] {ιο 
ναϊ!πρ ΒθβΏ, 111 Ἠίς ταϊπιεπύ Ῥεσβτπς οχοθοᾶΊπο ὙἨ]ζε 85 ἴ]ο ἨαΗηί, 
ὡς τὸ φώς (Μαΐθ. χν. 9), οΥ, αοοοτᾶίπᾳ {ο ἴμο Ἠεοεϊνοᾶ Τεχέ, 45 ἰ]ιο 
ΒΏΟΥΥ ΟἨ με Ῥθ8]ς5 αρονο Η]πι, “βο 85 πο Γα]]6γ οη αγ] οοπ]ᾶ πιο 
ὕποπα ” (Ματίς ἐκ. 8). “Βὲ Ματ]ς Ῥουγον5 οπο Ίπιασο ΙΤοπα {πο ποτ] ο 
ἨΒΤΙΙΤ6Θ, ἄΠΟἴΠΘΥ Ίοπῃ {μα ῦ ο[σπα”ς αγ{ απᾶ ἀθνίσς; ὮΥ ἴμαξο ο βἴτασσ]οβ 
{ο δεί Τογ{Ἡ απᾶ ταρτοᾶπςσο ἔου Ἠ15 τεαάςτς ἴπο ἐγαπβορηάαπῦ Ῥτ]σ]λίποςς 
οἳ ὑ]ιαῦ Ησηί νγῖο]ι πουν αχταγοᾶ, απᾶ {τοπα Ἰθβᾶ {ο {οοῦ, ἴπθ Ῥεγεοηῃ οἳ 
ὕιο Τιονᾶ, Ῥτοα]κίπο οτί] ἔτοπι γη(Πῖπ, απᾶ ογεγβοπΊπς λε Υειγ 
ραχπασπίς πΠ]ο] Ἠο πποτο; παπί] 1Π {]αῖν οὖθβ γιο Ῥε]ιο]ά, Ἠο βερπιεᾶ 
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{ο ο]οίῃο ἨΗΙπηξε]! γη] Ἠσ]ηί ας πΙἩ α σαγπιεηέ, Πσ]ί Ὠαῖης Ιπᾷερᾶ {]θ 
Ῥτορεχ απᾶ Ῥεοπ]αχ ραχπιοηπί οἱ Ὠοαϊή (5. οἵν. 2; Ἠαῦ. 11. 4). 
ΤἘτεπο]μ΄ς δέιαϊίος, ϱρ. 194, 196. 

λευκὰ λίαν. Τ19 Τεσίας Ἠεοερίας αἀᾶς ὡς χιών, πἨΙοἩ ποντᾶς ατθ 
παπῄῖηρ 1Π {ο ΜΡΒΡ, αποϊεᾶᾷ αὔοτε, ΟτΙήσα] Νοίε Ρ. 122. Τ1ο ποτᾷβ 
8τθ οπηΜ{θᾶ ὮΥ Τιβομεπᾶοτὲέ απᾶ Ἔτερε]]θβ. Ὀ6εε Αρρεηᾶϊς, Ρ. 222. 

4. καὶ ὤφθη αὐτοῖ. Πο {περ Αγροβί]ες Ἠαᾶ ποῦ πΙπεβεεᾶ {πο 
Ῥοσϊηπῖηςσ οἱ {15 τηαχνε]]οαβ οΏαησθ. ΤΠαΥ ]ιαᾶ Όθεπι ιωείφ]ιοᾷ ἄοιῦπι 
τοζέ]ι 81εερ, ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ (1μακο Ιχ. 2), 1γίπρ νυταρρεᾷ 1ῑκο α1] 
Οτιεηία]ς Ίπ ἐπεῖτ αὐθαξδ οἩ πο στοαπᾶ, Ὀτα{ απγαἰεπεᾷ ρτοβαΡὈΙγ ὮΥ ἴμο 
ϱαρεγπαίττα] ΠρΡΗ4, ἐ7ιει! ἐΠιογοιις]ιῖ γοιιδεᾷ {ιεηιδεῖυεδ (διαγρηγορήσαντες), 
απᾶ 5αὶν ἨΙς σ]ογγ απᾶ ἴπο πο πιεη βίαπαίηπς ψἩ Ηίτη. ΤΠ ναβΒ 
ο1εβτ]γ πο πακίηρ νῖδίοη ΟΥ ἄγθαπῃ. 

"Ἠλείας σὺν Μωύσεῖ. (ἱ) Απιοηρ α]] {πο Ῥτορ]εί5 απᾶ βαϊηίς οἳ ιο 
ΟΙά Τεξίαπιεπ{ {]ιθβο ν/οτθ ἴ]ιο πο, οἳ πὝ]ποτη οπο Ἠαᾶ ποῦ ἀῑεᾶ (2 Κίπρρ 
Ἡ, 11), απᾶ {πε οἴπει Ἠαᾶ πο 80ΟΟΠ6Υ ἰπδίεᾷ οἳ ἀθαίῃ (Παπ Ἠίς Ῥοάγ 
πας ση Πάτανγη ἔτοπα ππᾶεχ {πα ἀοπιπίοη οἳ ἀθαῦη απᾶ οἳ Ἠϊπι {]ιαί 
Ἠαπᾶ {πο Ῥοπεν οἳ ἀεαί]ι (Ώεαί. κκχὶν. 6: ὅπᾶς 9). Βοΐμ, {πετεῖοτε, 
οαπηθ {τοπ ἴπα 6τανο, Ὀαί [ποπ {πο ρτατο οοπαιογεᾶ. (1) Αραϊπ, 
{λαβθ ἔντο θτε {6 αοκπον]εᾶσεᾶ Ἠεαᾶς απᾶ τερτθβεπἰα{ήνθΒ, {πο οπθ οἳ 
ἴμο Τιαῖγ, ἐ]ιο οἴπεν οἳ {ο Ῥτορβείς (οοπαρ. Μαίδ. τῇ. 12). 

ἦσαν συνλαλοῦντε. Βὲ Τµαο {ε]] 5 π]λαίῦ πας ἰμο εαρ]θοῦ οἳ 
πηΥΡἰθγίοας5 ΟΟΠΥΘΙΑΟ Μο πο Τητος ππετα Ῥτϊνι]ερεᾶ {ο Ἠεατ---' έ]ιε 
ἄθεεαβε, τυ]ιῖέ]ι Πο υα» αὐοιιέ ἰο ασοοπιρ[ἰξ]ι αἲ εΤεγιδαίεπι’’ (1πα]κε 1κ. 91). 
Βέ Ῥοαΐον Ἠϊπιρε]! περτοᾶπσθβ {Πῖς τεπιαχ]καΡ]ο πγογᾶ ἴπ Ἠϊ5 βοοοπᾶᾷ 
Ἐρίεί]α, 1. 16. '«γοσαῦα]ατη γα]ᾶς ρτ8γα, 4πο οοπΙπείαχ Ῥαβδίο, ΟΥαΣ, 
Μος, Ἠοριιτεςσίίο, Αβοθηβῖο.’.  Βεησε]. 

δ. ὁ Πέτρο. Ἐαροχ, ατἀεπέ, Πηρα]εῖνο 5 αἱπαγδ. Τ]ϊ5 Ῥτοροβα] 
Ἡς ππαᾷο α5 ἴ]πο παγβ{ειῖος υἰςιζαΠ{5 Ίετο Ῥεΐίης ῬΡατίεά [ποπ Ἠίπα (Τμ1κο 
Ιχ. 98). 1ὲ νιας Του ἨΙπα {οο Ὀτίεί  60ΟΏΥΘΥΕΘ, 6οο ἐχαηβῖθηί α ϱΗΠΙΡΡΘ 
απᾶ {οτείαείο οἳ ἴ]ιο Ἠθατεη]γ ΡΙοΥΥ. 

καλόν ἐστιν. “Ῥοίΐίοτ, 35 πο ἀοαρί Ἡς6 {α]ῦ, ἵπαπ {ο ο τε]εοζεᾷ οἳ 
Ώπο 695, Ῥείίοι {Παπ {ο βαΏεγ πιαηΥ ἐπίησα οἳ 11ο Ἐ]άετς απά ΟΠΙαΓ 
Ῥτϊερίς απᾶ ΒοχϊῦθῬ απᾶ Ῥο ΚῑΙεά”’ (Μαίό. κνΙ. 21). Ττεπομς δειᾶίες, 
Ῥ. 205. 

σκηνάς. ΤἨτεο ὈοοίἩς οἳ παξ]οᾶ Ῥοπσ11, κο ]ιοςθ οἳ {1ο Ἐεαρί οἳ 
ΤαμοτηαοΙθΒ. Τό βεοπιθᾶ {ο Ἠῖπα {λαῦ ἔμο Ἠοιχ {οτ πε 1οπς-]οοκεᾶ-ίου 
τοῖση Ἠπᾶ «0Π16. Έτοπι {]θ 5Ίορθβ οἳ Ἠειπιοηπ Ἡᾳ ποα]ᾶ Ἠαγο Ἠαᾶ 
πο Τιανς οἱ ἴμο Μεν Κἰπσᾶᾷοπα ργοσ]αϊπαθᾶ, 5ο ἐῑιαί αἲ] ππεη πηῖρ]ῦ 
τοοοσπῖβο {16 ἔγπε ΜαεείαἩ αἰζεπάςᾶ ὮΥ ἴπο τερτοβεπ{ανθβ οἳ ἴμο Ο]ά 
Ῥιερεηβαβίοὴ. 

6. οὐ γὰρ δει, ποῦ ὃ λέγει, '"το]ιαί ]ιε καίᾶ, 5 Βὲ 1µα]κε (1κ. 99) 88 
1, Ῥαῦ τί ἀποκριθῇ, 'το]αί ἰο απβιοεν. 

ἔκφοβοι, {]ιο ὄεσαπιε (ποῦ ἐ]ισι 10εγε) 8οτε α)γαῖᾶ, ''αδαδὲ Ὦγ ἀτεᾶς,” 
Ίγεμξ, Να οπΙψ Επᾶ ἴπο γψοτὰ οπςς αραῖη, ἵπ Ηευ. χῇ. 21, Μωὺσῆς 
εἶπεν, Ἐκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος. Τὲ ἀεποίας {πε νειγ εχἰγειαΙ{γ οἳ Τατ. 
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τ. νεφέλη. Νοῦ ἀατ] απᾶ πππτ]γ, ας Ὀγίφ]ί, φωτεινή (Μα. χνῖ. ). 
16 ονοτβ]λαουγθᾷ ἴ]ιο Ἰαησίγου απιά πο Ῥτορ]οί, απά ῬοίΠαβΒ 8ἱβο ἴῃο 
Τιονᾶ. "«Τπσί ἵπ 15 πἰπποβύ ΙπίθηβΙϐΥ ῬοΥ{οτΙΒ ὑ]ο ε[οοίβ οἳ 4αΤΙ«ΠΘΡΡ, 
1465 «5 ε[οσίια]]γ α8 ἴλο ἄἆατ]κπθβς νγοι]ᾶ ἀο.. Οοπρ. 1 Τΐπα, νι. 16, 
παπά ἴπο ποτὰβ οἱ ΜΠίοπ, « ἀατ]ς γη] οχοσΒς οἳ Πρ]ή, 2 απᾶ οἳ ὙΓονάβ- 
Νοτί, ““α σ]οτίοιβ Ῥτίνασγ οἳ Πβ10.. Ἐτοπομ)5. οιᾶίσ», ϱρ. 205, 206. 

ἐγένετο φωνή. ἼΤἨθ βαπιο Ψοΐσορ πΠΙσἩ Ἠπᾶ Ῥθοι Ἰοαγά οπςθ Ῥο[οτο 
αἳ ἴηο Ῥαρίίριι (Μαἴή. ΠΠ. 11), απᾶ πνΠῖο] νγαβ {ο Ὄο οστά ασαῖπ Ὑ]εη 
Ἠο βἰοοᾶά οἩη {μα {γθβΠο]ά οἱ Ηϊς ῬαβείοἨ ({ομη χι. 28), αὐίοβῖπρ ΗΒ 
Ῥινιπϊιψ απᾶ ΒοπβΠῖρ αἲ ἴπο Ῥερίππίης, αὖ ἴ]πο πη]ᾷᾶ16, απᾶ αὖ ἴ]ιο οἱοβο 
οἳ ΗΙβ πϊπΙβίγ. Τιοοίπρ Ῥαο]ς αΓἴογννατᾶς οἩ Πο Βο6Πθ ΠΟΠ Υοισῇ- 
5α{οᾷ ο Ἠϊπι απᾶ {ο ἴπο Βοπς οἳ Τπαπᾶςν,” Βύ Ῥεΐοτ βροα]ςς οἱ Ἠϊπῃ- 
8661 απά Ποια 5 “«ογοπίπεβςες οἳ Ηίς πια]εβίγ (2 Ῥεΐετ 1, 16), 
1.6. Π{6γα]]γ, 88 ΊηΘΏ ο Ἠαᾶ Ώθσι ααπιζείοᾶ απιᾷ πιείαίοῦ ὑπίο οσγοἰ 
απιᾷ Τιοῖι! π»ἰστίοδ, απᾶ 54Υ5 ἰ]παῦ ἴμο Ὑοΐσο οαπηθ {Τοπ {πο οχοο]]οπί 
Ρ]ουγ” (2 Ῥοΐεν 1. 13), ἔνοπι ἨΗίπι, ελαῦ 15, πο ἀντε]ί ἵω πο οἱοιπᾷ, 
ν/ἩΙοὮ Ίγαβ ἴ]ιο βΥπιΏο] απιᾷ {ιο τε]ῖο]ο οἱ ἴπο Ώϊνίπο Ῥτοβεποθ. Βύ ο] 
3159 οἰεατ]γ α]]ιάθΕ {ο χο βοθπο ἵη ἆοἨπ 1, 14 απᾶ 1 οἱ 1. 1. 

8. περιβλεψάμενοι. Αἱ βταῦ (1) ἴ]ογ {ε]Ι Ῥτοβίταίο οη ὑλαῖτ ἔαοσβ 
(Μαΐΐ. κνῃ. 6: οοπιρ. Ἐσ. 11.6: 1 ΚΙπαβ χὶκ. 19), ἴποη (9) τοοογοτῖης 
ΠΟΠ ἴ]ο ΑἨοοῖς οἳ ἴπο Ὑοίορ ἔποπι Ίσανεπ (Μαξῦ. αν, 6; οοπιρ. 
Ἐκ. αχ. 19: Ἠαυ. ΠΠ. 2, 16: Ἠεῦ. κ. 19), ἴμογ (8) βαάάεπ]γ ρασεά αἱ! 
ετοιπᾷ ὑποπα, απά βατὸ πιο πια, 8αυσ ε]σδι οτι. 

9. ἵνα µηδενί. Τηϊς ἵπιρ]ῖας ὑπαί ἴ]μου Ἱπεγο ΓοτῬιᾶ επ {ο τουοα] ἴ]πο 
πιοπᾶετβ οἳ {πο π]σ]ό, απᾶ π]αῦ ἴπαγ Ἠαᾶ Βεοπ, 6Υ6η {ο ἐλεῖτ {ο]]1ουγ- 
ΑΡΟΡΙΙ6Β. Τ16 5εαΙ βεῦ αροη {λεῖτ ΗΡΑ Ίγα5 πο {ο ο τοιπονεᾶ {411 αξίες 
ὑλο Ἡθβιττδοσίίοη, 

ἃ εἶδον. ἆ ἑώρακαν (8ὲ Τ/1]ς6), τὸ ὅραμα, “ἴλο ὑμ]πρ 56ο ” (Βέ Μαὐύ]ον). 

10. συνζητοῦντε. δύ Ματ]ς αἶοπο ΙΠΕΠΙΙΟΠΒ {πο ρετρ]αχίῦ πΏ]σϊι 
{πῖς Ίππσιαρο οἳ {μεῖν Τιοτά οοσαβιοπεᾶ {ο πα ΑΡοβίΙθ68. Τὸ πας ποί 
[πο απθβίίοη οἳ ἴ]θ τεβατγθοῦίοη σαεποτα]1γ, Ὀαίυ οἳ Ηίδ τοβαγτθονίοη, 
Ἀπᾶά ἴ]πο ἄεαί]ι, 8ο αρΠοττοπῦ {ο ὑλπεῖν Ῥτοα]πᾶϊοθβ, []αί τοπάστεά Ιΐ 
Ροββίρ]ε απᾶ ΠΕΟΘΒΒΗΣΥ, Ισ] ὑτοαρ]θᾶ επι, 

11. ὅτι λέγουσιν. Ἠοι {6 {ΐ ἐ]ιαῖ έ]ιο Ῥ]ιαγίδεςς απιᾷ ἴ]ιο 5ογίῦσβ βα 
ἐ]ιαί Εί]α]ι πιιδὺ Πϊγὲ σοπιο (Ώεν. Ματ.)2 Ἐεν. Ὑετβ. “Το βογίρεβ 
βαγ,’) ὧο., ]λαῦ 15, Ὀείογο πο ΜεβδίαἩ (ΜαΙ. 1ν. ). 

19. "Ἠλείας ἐλθών. Αοοοτᾶῖηρ {ο πο ραποπαίίοηπ αἄορίεά 1π {1ο 
{αχί {Π]8 γοχβο ταἩ», “' Ῥπΐ ο βαϊά απύο ἑματα, ΕΗ1]8Ώ οοπιείΏ Πτβύ, απά 
τοβθοτείΏ αἲἱ ἰἨ1πσεβ. ἘῬπαή Ἠον ἵ5 16 πτ]τίεη οἳ {ο Θοη οἳ Μαπδ Έον 
νιηαῦ ραχροςθ ἴς Ἡο τερτεβεπίθᾶ 858 οοπιίπβ2 ΤΠαῦ Ηο τηαγ βατ πΙιΒΊΥ 
{Π]Ιηρς απιᾶ Ῥο βεΐ αὖ παπρηῦ. 

18. "Ἠλείας ἐλήλυθεν. Τπαί 18, ἵη {11ο Ῥεβοτ οἳ ζομη {πο Βαρίϊρί, 
85 15 οἶθαχ {χοπ Μαΐΐ, καν]. 189. 

καὶ ἐποίησαν αὐτῷ, “' Ῥεσοβιιδθ {που ἀῑᾶ πιο γεοορπίδο Ἠϊπα.”. Οὖκ 
ἐπέγνωσαν αὐτόν (Μαἰδ. χνή. 19). Α. ἴθν τεπιαχ]β Ἠθτο 1 ποῦ Όε ού 



τό ϱτ Μ{ΑΤΚ. [Πα 
οἳ Ῥρ]ασθ (1) Οι ἰ]ιο ἴ]ιγοο αοθοιηιί5 οἱ ἔἶιο Τπαπδ[ιφιαἰίοπι; πα (11) ο 
ἴ]ισο πισαπιῖπιῇ απιᾶ δἰφπιί[ισαπισε ο} ἴ]ιο ευσπιί Μἱδεῖ[. 

() Τι Τ]ηγσο Αοσοιώιί. (α) ΔΙ ἴπτεο Ἐναπρε]Ιδίβ τε]αῦο ἴπο οοΠγΥεΙ- 
βαΐϊοη πηῖο Ῥτοσεᾶςᾶ, απᾶ πο Μιτασ]ο πνμΊο]ι βποσθοᾶεά 16. (0) 
5 Μαίου αἱοπο τεσοτᾷς ἴμο Ρρτοβύταθίοη οἳ {ο ἀῑδοῖρί]ας {]πτοπσ] 
οχοθβςῖνο {θ8Υ, απᾶ ἴ]ιο Τιονᾶ”ς βἰτεπσίπεπῖπρ ὕοποἩ απᾶ οπεοτίηρ 
πγοτάς, π{ζετεᾶ οποθ Ῥ6ίοτθ οἩ {πο ΒἴΟΥΠΙΥ ]α]κο (Μαἴύ. κν1. 6, τ, χὶν. 
91), τοσα]]ῖης, α8 ο Ἠορτανυ Εταπσε]Ιδί, ἴο βοεπο ἴπ ἴμπο Ἐχκοάας 
Ἠηθι {ο {αοο οἳ Μοβοβ 5Ίοπο, απἀ ἴπο οΠι]άτοη οἳ 1βτας] 10ογα 
α[γαίᾶ ἰο οοπισο πρ] ἸΠΐπι (Εκ. κασχὶν. 29, 90). (ο) δέ Ματς ἵπ 
ἀαβοτϊρίηπσ {ο ο[βοοί οἳ ἴπο ταπρβσιταίίοἩπ, πβος {πο βἰτοηρσορί 
ππαζθτ]α] 1Π18ΦΘΥΥ, 80 88 1ο Γιο οτι εαγέ]ι οαπι το]ίσπι, οπᾶ Ὦθ 
8ἱοπθ Ίας ἴ]ιο πάση γαπῖβηῖησ οἳ {πο Ἠεατεπ]γ νΙβί(οτΒ, απᾶ ἴπο 
ΙπᾳπΙτῖησ Ἰ]οοῖ]ς ατοαπᾶ οἱ πο ἄἱβοαίρί6β, απἆ {]ιοίν αποβοπῖπα 
απιοπσςῦ {θιηβε]νος Υ]ιαί « έἶιο γἱδίπιᾳ Γγοπι ἔ]ιε ἀοαα οοι]ᾷ πιοαι 23 
(4) Βὲ Τια]ο αἱοπο {ε]]5 α5 ]παί ος Τιοτᾷ πα5δ οηΏσαραᾶ 1π ρταγοτ αὖ 
πο πποπαοη{ οἳ ἨΙς σ]οτιβοαίῖοη (Τωα]κο 1κ. 29), απᾶ πποπ/{]οπξβ μα 
αΙππιῦτοι5 απᾶ πα]κο[α] οοπάΙοπ οἳ {ο ἴπτορ νΙίΠΘΒΞΘΒ, ἴ]θ 
ϱα0]οοῦ οἳ παιγβίογίοιβ 60ΟΏΥΟΥ5Θ Ῥαίποοπ {πο Τιοτᾷ απᾶ Ἠίς νυῖίοτς 
{ΥΟΙΗ {]ιο οἴ]εγ πγοτ]ά (Τακθ ἰς. 91), απᾶ {ιο ζαοῦ {μαῦ πο Ἡεατεπ]γ 
γοῖσς κιισεοεᾶεᾶ ἐλεῖγ ἀεραγίιγε (1μακο Ἱκ. 95). (ϱ) ΒῬοΐμ δὲ 
Μαιμου απἀ 86 Ματς Ῥρ]ασοο Ίπ Ἱπιπιεβϊαίο οοππθοβῖοη πι ἴπο 
Ἠνοπί {11ο τοπια]καὈ]ο οοπγογςαζῖοι αροαί ἘΙαβ, Ῥαέ Βὲ0 Μαϊίμοαν 
αΊοηπθο αΡΡ]68 ἴ]ιο Τιοτᾷς ποτᾶς οοποθγηῖπς {παῦ στοαί ῬτορΠεί ἴο 
1οἩπ ἴμο Ῥαρίϊςί (Μαζζ. αν. 19). 

(1) Τι πιοαπίπᾳ απᾶ εἰσφπίίσαπεο ο ιο Ἠυεπί. "ΤΠϊδ πο πιαγ 
Ῥομςγο Ἰαᾶ τεβρεοί (α) ἴο ἴΠο ΑΡοβί]ο5, απᾶ (0) {ο οτι Τιοτᾷ ΗΙπαβε]/. 

(α) 49 γεφαγᾶς ἴ]ιε ΑΡοδίΐε. ΤΠΙ5δ οπο [πα] πιαπΙ[εβίαίοπ οἳ ΗΒ 
Ῥϊνϊπο σ]ουγ, ἅπτῖπα {ιο Ῥετίοᾶ οἱ ἴῑπα Γποατπαίίοη, αςβ ἀοβίσπεα 
{ο οοπβτπα {λοῖτ {α16Η, {ο οοπα{οτί ἔποπα 1π Ῥχοβροσῦ οἳ {]αῖτ Μαρίετϐ 
αρρτοβολίης 5αΏοτίηᾳσ5, {ο ρτοραχο ἴπεπα {ο 5οθ ἵπ Ἠί5 ῬαββίοἨ {ο 
Σα]β]πιοηί α]κο οἱ {πο Τιαν απᾶ πε Ῥτορλείς, {ο ρῖτο ἴπεπα α 
ᾳἩπαρςο οἳ {1ο οε]εςβα] Μα]οβί οἱ Ἠϊπι ποπ {Που Ἠαᾶ ρίτεῃ 
τρ α]] {ο {ο]1ου. 

(0) 45 γερατᾶς οι Ιωτᾷ. ΑΦ τοσατᾷς ἴπο Ἠαάθαππει πθ πιαΥ 60Π- 
οἶαᾶς {λαῦ ἴ]ιο ἐταπβασίίοη πιαχ]κοᾷ ἨΙ5 οοπβεοτα{Ιοη α5 ἴμο Ῥϊνίπο 
γιοίῖπι, Πο γγα5 {ο ΔοοοπΙΡΗΕΗ {1ο στοαί ''Ώεσθαδο” αἲ Πεγαδα]επα, 
6ὖοη α5 ἴμο Βαρίίσπι Ιπααρπατα{θᾶ ἴμπο οοπιπιεποεπιθηί οἳ Η15 ραβ]]ο 
πηϊπΙβίτγ; 16 πα8 ιο 5οἸθίαἨ αἰθορίαίίοτπ οἳ Ηί5 Ῥετ[εοῦ ΟΠΕΠΕΒΒ 
η] Ἠϊς Εαΐμοτ ἵπ Ἠθασοπι αὖ ἴ]ο τετγ πρ ποπ Ἠοθ πας αθοτί {ο 
ἀοβοσπᾶ 1πίο ἴπο Υα]16Υ οἱ ἴ]ο ϱΠαᾶοπ οἱ ἀθαίῃ. 1Τή να», α5 1 ηα5 
φγα]] Όσοι οα]16ᾷ, '' πο βαπηπη1ῦ-]ογα]”” οἳ ἴ]ιο Τή{ο Ἰποαχπαίθ, Έτοπι 
ἐπῖς {πιο {ογπατᾶά ἴπΠοθτο 15 α Ῥεγοερᾶβ]ο «παπσο. (α) Ηίγασϊος, 
πη]ο] ἨΙ]αογ{ο Ἰιαᾶ αὐοαπάςά ἵπ Ῥτοᾶῖσαι Ῥτοίαδίοη, πε]]-πῖσα 
ο8α5ο. ΤΠο56, {οΥ πΊοπι “ρῖσης ” οοπ]ᾶ ατα1], πθτο αἰτεαᾶγ ποἩ. 
Ῥουν ἴ]ιο τος, ΠΟ ΊΠΟΙΘ οοι]ά Ὦο ἄοπθ. ΤΠαεγ πετχο Ί]κο {μοςο, 
απποηρςῦ ποπ ἵπ Ἠῖς θαχ]16Υ τηπ]ςίτγ '΄Ἠο οοπ]ά ἆο πο παϊσ]έγ 
ποχῖς Όθοβαςο οἳ ἐλεῖχ απΏθ]αξ.”. (0) Α5 τεραγάς Η15 {εαολίπᾳ, 
ραῦ]ο αἀάτοβες, Ῥε[οτο ἐἶια τα]θ, ΠΟΥ Ῥεσοππθ {ει απᾶ τατε; ΗΙ5 
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βροοϊα] τονο]α[ίοπ5 οἳ ο Επίπγο ο ἴἩο οἩοβοπ Τνγο]νο Ὀεόσπιο 
ΙΠΟΥΘ {θΙΙθΠῦ, απᾶ {πουν απΙ{οΥπα]γ οἴχο]ο, πποπβ]ητοιᾶςᾶ ἵπ ἴγρο 
οχ βρατο ος ἀατ]ς βαγΙηΡ, τοιπᾶ ιο ΟΥ0ΡΒΡΒ. 

14 29. Τππ Ἠπλιακα οἳ ΤΗΠ ΤΙΟΝΑΊΙΟ Ῥοτ. 

Μαῦζ, χτι. 14- 1. Τα] 1ςσ. 97--49. 

14, καὶ ἐλθόντε. "Παπ ἴΠαγ ομπηθ.”. ΤΗΙς 15 ἴπο ργοίογαΡ]ο 
χοαβϊπασ. πο στοαῦ Ῥρίοίιτο οἳ Ἠαρμασ] Ίαξ οπβητ]ηθᾶ {οτ 6ΥΟ6Υ ἴ]ο 
οοπίπαβύ Ῥδίνπεση ἴ]ο 8όθΠθ ΟΠ [ο Μοππί οἳ Ιοτιβοαίίοη απᾶ ἰλμαί 
Ισ αγαϊίθᾶ ἴ]ιο Βανίοιν απᾶ ἴμο Ἠτερ ΑΡροβί]ο5 οἩ ἴἨο Ρ]αΙπ Ῥο]ουν, 
Ῥούνοση {1ο Πατιποπ]εςβ ο{ Ἠθαγεη απά {ιο Ἰανβ] ἀϊδοοτᾶς οἱ οατίἩ. 

γραμματεῖς. Τῆας {ων ποτ Ἰαᾶ ἴ]ου Ῥοπαίταοᾶ ἴπ {Παῖτ αοὐῖνο 
ἨοβίΙΠ{γ {ο ἴμο Τιοτᾶ. ΜαπγΥ οἳ ]λεπα γγοι]ά Ῥο {οαπά ἴπ πο ἰδίτατοὮγ 
οἳ ΡΗΠΙΡ. 

1δ. ἰδόντες αὐτόν. Ἠῖβ ἴαορ ποι]ά 56απα, Π]ο {παῖ οἳ Μοεες (Ἠσ. 
πχχὶν. 90), ἰο Ἠανο τοἰαϊποᾶ ἴπασθς οἱ πο οε]αξί]α] ϱ]οτγ οἳ ἴπο Ἠοίγ 
Μοαπῦ, υη]σὮ Ἠαᾶ ποῦ Γπᾶςᾶ Ιπίο πο ἨἩσαί οἳ 6οπΙπποἩ ἄαγ, απά Β1]εὰ 
{ιο Ῥε]ο]άστς η] απο απᾶ ποΙᾷσΥ, 

1δ. ἐξεθαμβήθησαν. ΤἨο ποτά Ῥοϊπίς {ο απ οχίτοπηϊζγ οἳ ἴδγτοΥ, 
ίιρογε Ῥογοι]εῖ δισιί, οὐδίέιρε[ασούί. Τὸ οἑοατβ οποθ 1π ο]αβείσα] ἄΤοαεῖς, 
ΟΥΡΗ, ἀτσ. 1911. Βί Ματίς αἶοπο αβος 16 Ίπ {πο Ν. Ἡ. ὙΠαί 18 Ἠοεγε 
βαϊά οἳ ἴ]πο πητ]Ηπιᾶεβ 15 βαϊά (1) οἳ οαχ Τιοτάᾷ ἵπ θἴΠβεπιαπΠθ, καὶ 
ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν (κὶν. 99), απᾶά (ἳ) οἳ ἴλο Τιο]γ 
ΝΟΙΠΕΠ αὖ {πο Βερι]σητο, καὶ ἐξεθαμβήθησαν (Στ. ὄ). 

17. τὸν υἱόν µου, απᾶ Ἠ1β '' οΠΙΥ ΒΟΠ, μονογενής (µα]ε 1κ. 98). 

ἔχοντα πνεύμα ἄλαλον. ᾿”Λλαλος ΟΠΊΥ οσοατβ Ἠθγα απᾶ ἵπ γΙ, 9Τ. 
Πο ΤΙΧΧ. πβε 16 ἵπ Ῥς. ασχὶ. 19, κασγΙ]. 14: απᾶ Ῥ]αίατομ, Οταο. ἄε[. 
458 Ὦ, Ἠ8β ἀλάλου καὶ κακοῦ πνεύματος πλήρη». 1ὲ ἀθποίθρ ἁππαῦρ Τη 
χοβροοῦ ἴο ατοπ]αίο 5οαπᾷβ, {ο πΠΙοἩ Ίο σοτ]ᾶ ρῖτο πο αίίθταπσο, 
ἔποπσῃ Το οοπ]ᾶ εαάἄεπ]γ οτγ οτί (Τιαχκε 1χ. 99). 

18. ὅπου ἐάν. Αοοοτᾶῖπςσ {ο Βὲ Μαίίμεν ἴ]οβο οτἵδος Ἰαᾶ α οοἩ- 
Ὡθοίίοη πΙνἩ οΏαΏΡ6ε5 οἳ ἴμο πποοῦ (Μαὔΐ, αν. 15). 

ἀφρίζει. ἀφρός, 6Ώιπια, οοσΆΥβ Τα] Ικ. 99. Τ]ο ναιὈ οπ]γ ο6ογΒ 
Ἠετο 1Ώ {πο Ν.Τ. ΟΌοππρ. ΒοΡἩ. Ιεοίν. τθθ, 

ὁμοῦ γὰρ ἀμφὶ νῶτα καὶ τροχῶν βάσεις 
ἠφριζον. 

ξηραίνεται. Ίο Ἠατο {15 ποτᾷ αρΏρΠεᾶ {ο οοτη-Ρ]απίς, Ματ]ς 1ν. ϐ, 
καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη: {ο Ρ1885, {1168 1. 11, ἀνέτειλεν Ὑὰρ 
ὁ ἥλιος...... καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον; ἴο ἴμο Γοππίαϊπ οἳ {πο Ῥ]οοᾶ, Ματ]ς 
Υ. 29, καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος; ἴο Ναΐετ, ΑΡροο, χι. 19, 
καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ; ἴο {πο Ἠαπᾶ, Ματς 11. 1, ἐξηραμμένην ἔχων 
τὴν χεῖρα. Ἠετο 1ΐ τπαγ ἀεποίθ ο1ὔμΠατ (1) {παίῖ Ίο ρΙποθᾶ α1ναΥ, 1] οπο, 
{116 ναι βρτίηρς οἱ ἨΊΟΡΘ Π{α πθτο ἀτιεᾶ πρ, οἱ (1) ἐλαῦ 1η {πο Ῥαχ- 
ΟχΥΡΠΙ5 οἳ Ἠ15 ἀῑδοτάςτ Ἠ15 Ἠπιρεβ Ώεσαπιο πηπαζατα]1γ ϱβ απᾶ βἰατ]ς. 
Οοπιρ. ΤιΧΧ. ὃ Κίπρε αι]. 4. Ττεηπο]Ἰ οπ έ]ιε Ῥαγαδίςα, Ῥ. 9τ9. 
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19. ὦ γενεὰ ἄπιστος. Τ]ερο ποτᾶς, ἔλποιρα ρεϊπηαπ]γ αἀάγεββεᾶ 
{ο ἴπο [αΐπ6τ, αΡΡΙΥ α]6ο {ο πο βαττοππάῖπρ παπα] ὑιᾶθ, απᾶ Ιπάεαᾶ {ο 

α. 

Όιο ν]ο]θ 1 εν]βῃ Ῥοορ]ε οἳ ἨΠΙΟἨ Ίο παβ α τεργεβεπία{νθ, απά Ίπα 
66Π56 {ο {πο ἄἱβοῖΙρ]6ς. 

ἕως πότε. “' Ἠανο 1 αροᾶο πη(] γοι αἲ] ἰΠπῖς πιο, απ Ἠανο γοι 
Ῥτοβίεά βο Π {6ο Ὦγ παγ (θασμΙπρ 2”. Οοπιρ. ζο]μτ χῖν. 19. 

90. συνεσπάραξεν, “'ίογο Ἰιΐπι φγίουοικῖι”’ (ου. Ὑετβ.) ος “6σοπ- 
υιι]εεᾶ Ἰΐπι” (Ἠεν. Μαν.). Τπο ῬτεροβίΙοη Ἠαδ απ ΙπεηβΙ[γΙπρ Τογσο. 
Τηο πγοτᾷ 15 αἱβο {οαπᾶ 1η Τπικο 1χ. 42, Ὀαό ποΨΊεχε εἱδθο. ΤΤο τηοτθ 
Ἰπίχοάποίίοι {ο οασ Τιοτᾷ Ὀτίησς οἩ ο9πΠ6 οἳ {πο εαάάεπ απά 0εττῖρ]θ 
ΡΗΤΟΣΥΒΙΗΒ {ο νΠΙοἩ Ἠο νπας Παβ]ο. 

21. ἐπηρώτησεν. “'Α5 πο Τιοτάᾷ οπ οαεσαβδῖοπ ο} αποίποτ ἀλμποι]ό 
απᾶ Ῥετοτς οσο (Ματ]ς ν. 9) Ῥεραη α οοπγειβα{οη ψΙΏὮ ἴπο βαῇοτοχ 
Ἠιπαβα]Ε, βοε]ῖησ {μας {ο ΙΠπβρῖτο ἨΙπη γης οοπβάεπος, {ο Ῥτϊπς Ῥαο]ς 
βοπιθίηϊησ οἳ οπἰπηπθςς {ο Πὶ5 βοπ], 5ο ἆοεβ Ἠο ποπ ση {1ο τθρτθ- 
βοπ{α{ἶνο οἳ ὑμ15 εαΠοτον.”. ἜτοεποΠ, ΙΗέραεῖεδ, ϱ. 9τ4. 

23. εἴ τι δύνη. "ΙΓ ἴ]ιοι εαπεὶ ἄο απι(]ῖπφ.. ΤΗΙΒ 15 απ εκ- 
Ῥτθββῖοη Ῥείο]οπῖηπς αι ΥετΥ Ιπβτηι Τ4158, νγπῖσ αἲ πο Ῥεσιππῖπρ Ἠαᾶ 
Ῥοεπ {οο Ἰδα]ς, Ῥαῦ Ἠαᾶ Ῥθσοιπθ ΠΠΟΥΘ απᾶ 1Ποτθ Ἰεα]ς οπίπς ο {πο 
Γα1]ατο οἳ {1ο ἀῑδαῖρ]ες {ο αἷά Ἠϊπα. Ὦθο Αρρεπᾶῖς, Ρ. 929, 

ἡμῖν. ΤἩηο Ῥ]ατα] εἩθνβ Ἠου επ{ϊτεΙγ Ἰῖδ οἵ Η[α 5 Κπῑς αρ ντ] 
Ἠ15 ο1]ᾷ”5. 

48. εἶπεν αὐτῷ. “Απᾶ σεεαβ εαἰᾶ ππίο Ἠϊπι, Τ ἐλοα σαηβί! ΑΙ 
ἰΠΙηρβ Ύπο Ῥοβεῖρ]ο {ο Ἠϊπα ἐλαί Ῥε]μαγοί]μ.”. Έοτ ἴἶο πδο οἳ ἴμο 
ΑγίῑσΙθ οοπαρ. Μαἰίῃαυ χὶχ. 18, ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν, τὸ οὐ φονεύσεις; 
1μακο ΙΧ. 46, εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τὶς ἂν εἴη μείζων 
αὐτῶν. 6ο ΑΡΡεηᾶϊσ, Ρ. 222. 

24. κράξας. Μαπγ αποϊοπῦ απ]ιοχῖος αᾶᾶ Ίοτο μετὰ δακρύων. 

πιστεύω. Τ1ο Εαϊς] οἳ {ιο Ῥογβοη Ὠαΐπς ΙπΠροβείρ]θ, ἐπο {πί]στ”ς 1β 
ποσερίεᾶ Ιπείεαᾶ; ετεη 5 {ο Ἀγτορ]απίσίαη τηοί]θχ΄8 1η {1ο τοοπα οἳ 
Ίετ ἀααρλΏίετ” (Μαΐτ. πτ. 22). 

τῇ ἀπιστίᾳ. ''ΟπΠΙΨ Ἠθ νο Ῥε]ϊογα5, 6958595 οασ]Ώύ οἳ {πο 1πΠῇθ- 
1ο οἳ Ἠ]5 Ἠδασζ.”. Ἔτεπς]ι, 

2δ. ἰδὼν δέ. Βί Ματ] αἶοπο ποῖῖορς ἐΠῖς σταρ]]ο [θαίπτο. 

ἐγὼ ἐπιτάσσω. Το ἐγὼ 15 ται επιρ]αίο,. “Τσο, απἠλοίοπ αᾱ 
ἀἱδοῖρα]ος, απ ποή τα]πεταπ{.”.. Ῥοησε]. 

καὶ µηκέτι. “'Ἠο εἶα]] τοῦ ἴα]ο αἄταπίασε οἳ Ἠ]5 Ίοπς ΡοβΒΘΒΕΙΟΗ, 
Ῥτοαδοεπ{]γ {ο 6οπ1θ Ῥαο]ς (Μα!{, χΙὶ. 45), απᾶ τεββεοτύ Ἠῖ5 ἄοταϊπΙοἩ; ἴπθ 
ους 5Ώα]1 Ῥο αὖ οποθ Ῥοτ[θοῦ απᾶ ]αξάπς. 

28. καὶ εἰσελθόντος, κ.τ.λ. ΤἨΗΙβ οοπιθΏ οτπό οπΙγ ἵπ Βὲ Ματ]ςβ 
ἄοΡβΡεΙ. 

ὅτι ἡμεῖ. ΤΊα6γ Ἠαᾶ ποί εκοθρεᾷεᾶ {είς οοπηπαἰβεῖοηι (Μαΐζ. κ. ϐ). 
Τηε6Υ Ἰαᾶ οἩ ΓΟΥΠΙΘΙ Ο0Ρ8ΒΒΙΟΠ5 Γοτπᾶ {πο ἀανῖ]ς 5αῇ]εοῦ {ο έΊιθπα (Τωα]κθ 
χ. 11). Ίπθχε πας {]1θ 5εοτοῦ οἳ {λαῖχ ἀεῖεαῦ ποῖν 2 

ΜΜ ΠΠ. 
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99. τοῦτο τὸ γένος. ΤΗΙβ ῬΏταβο 56618 {ο Ιπᾷ]οαίο {]λαῦ ας ἴποτο ἵ5 
, ἨΙΘΤΒΥΟΊΙΥ οἳ Ἠθ8ΤεΠ, Βο {1ογο 18 8η Ιπγοτίοᾶ ἨΙ6γατο]γ οἱ Πα]]. Οοπιρ. 
Μαΐΐ. κἲὶ. 46, ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ; ΕΡΗ. τσ]. 12, τὰς 
ἀρχάς, τὰς ἐξουσίας, τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, Ὢπθτο {θγα 
18 Ῥτοβββ]γ α οἴπιασ, πιουπ{ίπρ αρ ἔτοτα οπθ ἄθστοο οἱ αρ]τιζααἱ ρούγατ 
απᾶ ταβ]ΙσηΙ{γ ο αποίἨοτ. 

ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, “΄σαπι οοπιο οιὲ Ὁὴ ποἰ]ιίπρ.”.. 10 ἵδ α 
ΒΙΤΟΏςΡ ΘΧΡΥΘΡΒΡΒΙΟΗ. 

90---93, ΒΡΠΟΟΝΡ ῬΠΕΡΙΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΑΦΘΙΟΝ. 

Μαϊἡ. κγι. 22, 28. ΊΤµιχκο Ἱπ. 48- «45. 

80. κἀκεῖθεν. ΈἘτοπι ἴμθ ποτίἩθιγπ ΥβσΙΟΏΒ, Ιπίο π]ἩΙοἩὮ ον Τιοτᾶ 
Ἠαᾶ Ῥοπείταῖοᾶ, Ἠθ ποπ {πγποά Ἠϊ5 βίαρβ οπσθ πἹοτο {οπψατᾷς ἄα]196, 
Ῥτοραβίγ {α]ίπρ {πο τοπίο ὮΥγ Ώαπ 80Γο0βΡ ἴμο ϱΊορθβ οἳ ΤΙ6ΡΑΠΟΠ, ας 
εβεαρῖης {πο Ῥραρμοϊγ οἳ ἴπο οτάίπατγ Ἠ]σ] τοαᾶβ, απᾶά βοοπτῖπς 
ΒΘΟΙΘΟΥ απᾶ αοο]αδίοη. «Τι πας ἴπο Ἰαβῦ πιο ο ππαβ Το τὶς ἴμο 
βοθηθ οἳ 5ο ρτοβῦ α Ῥατί οἳ Ἠϊίβ ραρ]ο Πΐ6, απᾶ Ἐο {αε]ί, α5 ο 
Ἰοπχπογοᾶ οἩ, {]αί Ἠο ποτ]ᾷ πο πποτθ ραβ8 {γοπα γ]]ασο ῦο ν!]]ασο 8 
ΟΡΘΠΙ7 ϐβ η ἆαγβ 6οπο Ὦγ, Γοτ πο 67ος οἱἳ Ἠ[β 6ΠΘΠΊΙΘΒ Ίπ6ΓθΘ Θ676ΥΥ- 
ψ]θγθ προη Ἠίπῃ, 

παρεπορεύοντο. Ῥγαίογργεδἰεαπέιν, Ψαΐο. ΤΠϊβ ππογτᾶ οεσιτ Ώνθ 
ὤπαθρ ἴπ {πο Ν. Τ. Τί 1 αρρ]εᾶ {ο {ο ἀῑβοαῖρίος ραφεῖπᾳ (]ιγοιιφ]ι 
ἴπο οοτη-Πε]ᾶς (Ματ]ς Π. 28): {ο {λαῖν ραδεῖπᾳ η 8ἶοπς ἴπο τοπᾶ γοπα 
Ῥοείμαπγ απᾶ ποβοίπρ ἴπο πηἰ]λετοᾶ Ώρ-ίτθυ (Ματ]ς χὶ. 920): {ο ἴΊιοβο 
{παί ραδεεᾶ ὂψ απᾶ τογῖ]εά οἳσ Τιοτᾶ προπ {πο Οτοβς (Μα{δ. παν]. 99: 
Μαχ]ς αν. 29). Ἠθτὸ Ἱ6ν ΑΘΘΠΙΑ ἴο ἄαποίθ ἰλαῦ, απτοϊάϊπσ Ῥορα]οτπβ 
Ῥ]αοθΒβ, ο απᾶ Ἠίβ ΑΡροβί]εβ ποασΏί ὮΥ-ραίΠβ απιοπς ἴῑπε ἨΙ115, ποτε 
Ἠο ποπ]ᾶ πηθεῦ ἔθιν απά Ῥο Π{έ]ο Ίσποπγη, 

81. ἐδίδασκεν γάρ. Τ]ο ἴεπεβο ἵ5 Ιπιροτίαηῦ, ἘἨο πας εηπσασθά 1π 
οπ/{οτοῖπσ ὮΥ ταϊύταῦεᾷ {εαοβίης {16 Ίεββοη Ἠο Ἰαᾶ αἰτθοαάγ Ῥεσαπ ἴο 
Ἱποπ]σοαίο τοβρεοίηρ Ἠ1β αρρτοαοβμῖηρ Ῥαββίοῃ, 

καὶ ἔλεγεν. ἨῬϊάᾶῖηπς Ἠίς Ἠθατθίβ, α5 Ῥύ Τικ ΙΠΤΟΤΙΗΒ ἩΒ, σα 
βροοῖα] βο]οπιπῖήγ {ο 1εῦ Ἠίς πποτᾶβ ΄ αἶπ]ς ἄοπππ Ιπίο 0]αίγ 6815, Θέσθε 
ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν (1Σ. 44). 

παραδίδοται. Ί6 ποῖῖσοο ἴ1ο σταᾶαΜίοπβ 85 οοπιραταά πηζ] {πο Εγβῦ 
Ῥγοᾶιομοη. ΤΠαῦ Ἠαᾶ Αἰπιρ]σ {οτοβμαᾶοπεά Ἠίβ τε]εοθοη 88 ἴ]ο 
ΜθβεῖαὮ Ὦσ ἴμο ἆαπβ, απᾶ Ἠαᾶ α]]αᾶθᾶ {ο ἨΙβ ἄεαίῃ Ὦγ ἴπο ΙπᾶςβπΙζε 
Ῥαβεῖίνθ ἀποκτανθῆναι. ΤΠθ Ῥτοβοπῦ ΒΡθΞΙβ οἳ Ἠίβ Ῥοίταγα] Ιπίο {ια 
Ἰιαπᾶς οἱ πιεπ, Επά ἴπογ ΕΏα]1 Ῥαῦ Ἠίπα {ο ἄθαῖη (Μαΐΐς, αν. 28). 

ἀναστήσεται. Αραΐπ πο Ῥθβπχτοσίίοη 15 ἀἰδίιποί]γ Ῥτεᾶϊαδεᾶ. 

82. καὶ ἐφοβοῦντο. Βἱ Τηι]θ 81βο ποῖῖοθς {λ]ς Γοιτ ἴο Εε]ς υ]αῦ Ἠίβ 
ποχάς τοα]]γ πιθαη{ (κ. 46), απᾶ Βύ Μαϊμεν αάάβ ἴπαῦ {πο ΑΡροβί]εβ 
ποτθ οχορθᾶΊηρ ΒΟΙΥΥ, ἐλυπήθησαν σφόδρα (αγ. 29). 

απ ΜΑΙ 1 
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88--θη]. Ἔπυτ 4ΠΒΑΤΝΕΡΒ 1νΝ ΟΗΕΙΡΊΤ5 Κτκαρομ, 

Πα{{. αν. Ἱ---δ- Τπι]κο ασ. 46-. 48: 

95. καὶ ἠᾖλθον. Αί Οαρογπαππῃ {ο Τα] ϱΠε]ε] {ο ἴμο Βαποῦπανγ 
αὖ οταδα]θια Ίγαβ ἀεπιαπάςά, 88 τουοτᾶεᾶ Ὦγ 0 Μαζίμουγ αΊοπο (αν. 
94- οπ). 

84. τίς μείζων. Τ1αγ οα]]εᾷ {ο πα]πᾶ Ρετῃ]αββ {πο Ρτα[εΓοποο ϱΊναπ 
ΟΠ Ἠσθιιποη {ο Ῥοΐοτ απᾶᾷ ἴ]ιο βοης οἳ ΖεῬαᾶςθ, απᾶ πον ἀϊβδριίθᾶ νο 
Β]ιοιι]ά- ο ἴ]ο ρτοαἰαβῦ ἵπ ἴπο Μαββίαπ]ο Ιπράοπα, πγΠΙο] Που Τοπᾶ1γ 
Ῥο]ονοᾷ πας αροπῇ ο Ὦο βρεθά11γ εεῖ πρ. 

Ῥοτ ἰλο πεο οἱ {11ο οοπηραχα{ϊνο Ἠετο ταί]ιον ἴπαη πο αροτ]αᾖ1πο, 5οθ 
Ὢιπου, 508 απᾶ 906. 

36. καὶ καθίσας. ΌἨεοινο ἴ]ιο βογογα] σιαρΏ]ο απᾶ ρα[]αίῖο {οπσ]θβ 
Τη {πρ απᾶ {ο {ο]]οπίηᾳ Υειβο. (ἵ) Ἠοε εἰίς ἄοιωπ; (1) Πε εαῖῖε ἔ]ια 
Τπυεῖυο ἰο Ἠίπι ; (131) Ἠςε ἰα]εδ α Πέ]α οι] απᾶ }ίαςεδ ἵὲ ἵπ ἴ]ιε πιῖαεὲ 
οἱ επι; Β. 1ο (Ιπ. 4) ποῖσθ ΤΟΥ ἔστησεν αὐτὸ παρ) ἑαυτῷ; 
(ν) Ηε ἰα]ισς 1 ἔπίο Ηἱδ αγΠι5, πᾷ Ἴλεπ Ἠ9 βΡεαΚΒ {ο {μαπη. 

86. ἐναγκαλισάμενος. Τ19 ασθῖοπ 15 τοοοτᾷεᾷ Ὦγ Βύ Τιακο (1. 268) 
οἳ ἴ]ιο ασεᾷ ΒΥΊΙΘΟΠ, καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας; {Ἠο γετῦ 
15 οπΙγ αξεᾶ Ὦγ Βὲ Ματς, (α) Ἰετα, απᾶ (0) Ῥε]οπν, χ. 16, οἳ {1ο Βανίοττ 
Ῥ]αερβεῖηρ 11ο οἩή]άπεπ, καὶ ἐναγκαλισάμεγος αὐτά. Οοπιρ. ΤΙΣΧ. 
Έτου. τι. 10: αχῖν. 98. 

988--41. Τητ (ὉπβτΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΤΙΠ {0ΗΝ. 

Τωα]κο ἴσ. 49, 50. 

38. ὁ ᾿]ωάννης. Τ1ο Αροβίϊο παδ Ῥτοραβ]γ 1θᾷ {ο πια]κο ἐ]ιο 6οπι- 
πηπ]θαΊοι Ὦγ πο τεπιατ]ς οἳ ἆεβας αροπίό τοσαϊνῖης ἓν τῶν τοιούτων 
παιδίων ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου. 6 τπᾶΥ ΑΙΡΡΟΕΕ ἴ]θ ᾳπεβοη 41089 1π 5 
πηϊπᾶ Ίου {1 ἰ]ιογ ποτο Το ϱο 1π τοοορηϊδίης {ο Ῥτθβεπορ οἳ Ἠ15 
Ώβ1ΠΘ 1Π ο{Ἠ6Υβ Ῥερ]άςβ {ιο ἀῑδαῖρ]αος. Τμ4ηπρθ. ΤΠ οοσβΒβΙοηΡ οἩ ὙἨΙΟΕ 
Β, ζομπ 15 τοοοτᾶᾷςᾶ {ο Ἠατο ΕΡΟΚΕΠ {ο οἩσ Τιοτᾶ ατθ Τετγ {οΥ. 

ἐκωλύομεν. ΤἩο {εηςδο ἆοθβ ποῦ Ἱππιρ]γ (παῦ {Ίιογ εποοθεᾶεᾶ, Ῥαῦ ἐλλαῦ 
{αγ ἰπ]θᾷ {ο Ῥτετοπῦ ου {οτριᾶ Ἠϊτη. 

οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν, ος α5 Βὺ Τπικο (1χ. 49) Ίαβ 16, μεθ) ἡμών. 
6. 0,βεττο π]αῦ {ο Αρορίϊο α/ήγπιβ {ο Ώανο Ῥεεη {ιο ϱτοαπᾶ οἳ {αίγ 
χθρτικα, «Ἔεοατβο Ίο ήο]οποίαπ ποῦ τι, ποῦ Ῥεοβιδο Ὦα {ο]]οποίἩ 
ποῖ Τ]ιεο.'. 1 18 ἴ]ιο π{ίεταπσο οἳ εχαἰἰθᾶᾷ ρατίγ ΤεεΙπσ. “Ίο σαί]ιογ 
ἔχοπα {Πῖ5 Ῥαβεαρθ,) ΟΏΒΘΙΥΘΕ ἸΜσγον, ΄«Ἠοι πρ] ἴπο πγοτᾶβ απᾶ 
1πῃπεποῬ οἳ ΟἨτὶρί Ἠαπᾶ πτοιρ]ό οπίβῖᾷο {ο 6Ώ]ετο οἳ Ἠ]β Ῥογπιαπεπί 
ἄερεπάαη{Β, εχοϊ!πρ ἴπ Ιπϊνιᾶπβ8]β 8 ἄοσρτοο οἱ Ερϊτιπα] 6πθταΥ ἐλαῦ 
Ῥοετ{οτπιεᾶ π]τασ]θς οἩ Ο{Π6Υβ,”” 

89. μὴ κωλύετε αὐτόν. Οοπιρβτθ ἴμο ποτᾶς οἳ {οβῃτα απᾶ {1ο 
τθρ]γ οἱ ΜοβθΒ. Ἀαπι. χί. 28, 29. 

40. ὃς οὐκ ἔστιν. Τπαϊ ἴπ {ΠΒ Ἠο]ψ τερῖοπ οἳ {οπᾶεν ῬθρίππΙπρβ 
{Ίιεγ τηαγ ποί Ῥτθα]ς α. βἶπρ]ε Ῥ]αᾶο οἳ Ἠίς ἀε]σαίο ρτονψίῃ, Ἠθ {πτπβ 
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Ἠ1β]άπο]γ γα ἰοἸνγοτᾶ, “ Ἠο ἴ]ναί 15 ποῦ {ου Μο 15 αραϊπβῦ Μο, 1ου ἴ]χοπα 
1Π{ο ἴ]πο ἀἱβοιρ]αβ) παζο]νοτᾶ, “ Ἠο ἰ]ιαῦ 15 ποῖ αραϊπδῦ 5, 15 οη ου} 
β]ᾳ6.” 

41. ποτίσῃ. Του ΕΊιο Ἴκο οἳ Εις του πὴ(Ἡ {πο ἄοπρ]ο εοοπβαἹνο, 
οοΙΠΡ. 1 0ου. ΠΠ. 9, γάλα ὑμάᾶς ἐπότισα, 

ποτήριον ὕδατος. ἨΠϊολ α1] ϱαγε τοἙᾶΙ]γ ἴπ {πορβο βα]ίΥ Ιαπᾶς. 

40- 50. ΑΝΟΙΡΑΝΟΕ ΟΕ ΟΕΕΕΝΟΕΒ. 

Μαϊζ. αν]. 6---0. Τια]κο χνιι. 1, 2. 

42. ὃς ἄν. Ἔτοπι οὔἤθποθα ἴο ἨΙβ «11ο οΠ6ΑΒ, Ἡο Ῥτοσθοᾶβ {ο 
βροα]ς οἱ οῇθπσθβ ϱεποτα]1σ, οἱ ετοιγίΠ]ηρ ἐιαῦ Ἠπάςτς {πο ῥτορτθβ ος 
ὑχο ρίγα] 116, 

μύλος ὀγικός. Τή{θτα]Ιγ, «ὁ απι αἲδ-πυΠῖ ἱοπος,”” , τα]]]-βἴοπθ πιπεᾷ Ὦτγ 
8Η 888. ΤΠΘΡΘ πετοθ 1ΠΠΟΠ Ίατγρετ απά Πεανίετ {Πατ {ο βίοπθ6ς οἱ Παπᾶ- 
Π]Ι]]6. Οοτηρ. ΟΥ. Εαλῦ, ντ. 918, /' Ἐν ᾳπεθ ραπηῖσθαβ γεγραῖ αβε]]α τπο]αβ.” 
15 νας ποῦ ο «απψίςῃη ραπῖρμτηςεηί, πό πας ποῦ πΠΙΚΠοΟΥΏ ἴο {ο ἄτεο]κβ 
απηᾷ ἨΟΠΙΑΠΒ. ΟΌΟοταρ. ΑπίβίορΗ. Ἰφιΐες, 1960: δαν. δαί. ντ. 9195: 
ΒπθίοἩπ. Οσἑ. τσντ. “' Ῥπάασοσαπι πιπΙβίτοβαπο Ο. ΒΙ,.,οπεγαἰο» οταυΐ 
οπιᾶσγο οογυἰσϊδιι ρτεροϊρι(ανῖξ 1 Βάπιθη,” 

τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, 5ο Βύ ΜαΐίΠθυ. πιστεύειν τι ΤΙΕΝΠΒ “ἴο 
Ῥε]ϊετο απγοπο,” 1.9. {ο αοοθρῦ Ἠϊ5 βὐαίοπιοπίβ 5 {γπθ; πιστεύειν εἰς 
τίνα, ""ἴο Ώθ[Ιθτθ α ΏθτΒΟἨ,’) {ο ραύ οπθ)Ώ γ]ηο]ε ὑταβῦ 1η Ἠϊτη. 

45. σκανδαλί{ῃ σε, '΄ οβΊ5ο ο ἴο βππαβ]α, Ιομᾶ ἴμοο Πίο αἶῃ. 
Ὀρεσία] πιεηίΙοη 15 τηαᾶο οἳ ἴλο Ἠαπᾶ, ἴπο Ἐοοῦ, ἴμο Ἐσο, ἴἶοβο 
ΠΠΘΙΩΡΘΥΒ ΥΠΘΤΘΡΥ ππθ ο αΠΙΙ85, ΟΥ τυαῖ]ε αβίταγ, ΟΥ ᾷαζε οι υαῦ 1β 
βΙπ{π]. 

εἰς τὴν γέεναν. Τήΐετα]]γ, “«ίο «ε]οππα.” “«Τπο Ἐανῖπο οἳ 
Ἠίπποπι, 8ἱβο σα]]εᾷ “' Τορ]ιεί]ι” (2 Κιῑσβ αχ. 10: Ίραί. κας. 99), 18 
ἀθβοτιραᾶ ἴπ 2ο5Η. κνι. 16, 5 ο ἴπα βοαῦἩ οἳ Μοαπί ΖἱοἩπ. 1Τύ5 {οΐα] 
Ἱεηρίῆ 15 α πι]]ο απᾶ α Ἠα]. Τὸ 185 α ἄθερ, τεγεᾶ ρ]επ, ϱΏταύ ἵπ Ὦγ 
χαρσαᾶ ος, πο ἴπο Ῥ]οαυ]ς πποππίαϊη-ριᾶθβ τβῖπρ οὖ6ν αι. 1ΐ 
Ῥεσαπηθ ποἰοτίοτς 1π ἴ]μο Πππες οἱ ΑἨαζ απᾶ Μαπαβξο] ας {χο βοθηθ οἳ 
ἴπο Ῥατρατοιβ τ]{οβ οἳ ἸΜο]αοοἩ απᾶ ΟΠα6ΠΙοΡΗ, Ὑθη ἴ]ο Ιάο]αίτοιβ 
Πηπαβριθαπῦς οἳ «9 εταβαίοπῃ οαβύ {Πεῖτ βοΠ5 απᾶ ἀαασΠίαις 1Πῖο ἴ]ο τε - 
Ἠοῦ ΑΤΠΙ5 οἱ α. πιοηβίετγ 14ο] οἱ Ῥταςββ Ῥ]ασεά αὖ {πο ορεπίπσ οἱ ἴ]ο 
χανίηθ (2 ΚίπρΒ ατι. ὃ; 9 ΟἨτοῃ. κκ. ὃ:; αγ. νΙΙ. 91). Το ραΐῦ απ 
οπᾶ ἴο ἴἨθβο αβοπαϊπαθίοης πο Ῥίασο πας Ῥο]]αίθᾶ Ὦ}γ ἆοβίαἩ, ὪΥο 
βργοας οΥοΥ 1{ Ἠππιαι Ῥοπ6β απά οἶ]λεν οοτγαρίΙοΠΒ (2 Κίπσς ακῃ. 10, 
15, 14), ἴτοπι πΠΙοὮ {πιο 165 ΑβΘ6ΠΙ5 {ο Ίαγθ Ῥθοοπιθ ἴ]ιθ 6ΟΠΙΠΙΟἨ 
ο6ββροο] οἳ ἴπο οἵοσ. ΎΠἨα6ρο ἵπππππμηπ τ1{θβ απᾶά βαυβοαπεηί ϱ0616- 
πηοπῖα] ἀεβ]επισπ{β σατιδεᾶ ο Ἰαΐεν ἆουγ5 {ο τοσατᾶ 1{ νι Ἱοχτου απᾶ 
ἀθεἰαβίαίῖοὮ, απά {Παγ αρρηθᾶ {πθ παπ]θ ρίγεηπ ἴο ἴπθ γα]]1οὗύ ἴο {ια 
Τίαςε οἱ {οΥπιεπό. 

48. ὁ σκώληξ, υογποίς, Ἐοπα. ΤΠ. πτττ. 654, θυμὸν ἀποπνείων, ὥστε 
σκώληξ ἐπὶ γαίῃ. Ἀβροεοϊῖαῦ. ρεηπας τεγπηῖς οπᾶανετα οογτοᾷεπ{ς, ΒΙ1. 
κ. 11: 2 Μασο. ΙΧ. 9. Τ]ο ποτᾶβ στο αγθ οἶῦθᾷ {τοπι ΤεαῖαἩ Ιπτί. 294. 
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49. πυρὶ ἁλισθήσεται. Βα]6 απᾶ Ώτο Ἠατο Ῥγοβθσ[θς ΙΠ ΟΟΠΊΠΙΟΠ. 
Βα]ΐ, κο α βαρίο Ώατπρθ, Ῥεποίμαίες αἲ ἐλαῦ ἵ5 οοιταρΏν]θ, απά 
βεραταίος {ιαί υηῖοὮ 15 ἄεοαγίησ απᾶ {οπὶ, πΠ]δύ 1 Άχερ απᾶ 
ᾳπΊοκαοηβ ἔλαί ν]ΙοἩ 15 βοαπᾶ. Ἐῑτο ἀεβίτογς ἐπαί πνἩΙοἩ 15 Ῥετίβῃ- 
3916, απᾶά {Πογεῦγ οβία]1ρ]ιοβ ἔπθ Ἱππροτίε]αδ] {π 155 ρατεδῦ Ῥετ[θοίίοἨ, 
απᾶ ]εβάς {ο πού απᾶ ΊΠΠογο Ῥεααδ{α] ἔοτπαιβ οἳ Ῥεϊηπς. Τπαβ Ῥοῦμ 
οβεοί α Ιπᾶ οἳ {ΤαΠΒΓΟΤΙΙΒΙΟΠ. Νογ “' 6γειΥ οπ6,” οἳς Τιοτᾶ βα1ἴῃ, 
ἑεερβῃα]] Ὦο ςα]έθᾶ η τος αἴίμετ (1) ὮΥ Ἠ15 νο]απίατγ οπύετίης ἩροἨ 
Ά οοπσβθ οἳ ϱε][-άεπία] απᾶ τοπτιποϊαθίοη οἳ ἨΙβ ΒΙΠ5, απᾶ βο αῦ- 
τηϊδ]ης {ο ἴπο ριχ]{γίησ το οἱ ϱε]1/-ἰταπβ[ογπιαίοἩ; οἵ (2) Ὦγ Πῖ5 
Ῥοΐπς Ιπνο]απίατγ εα]ίθᾶ νηζὮ {ο το οἳ οοπάεπιπίης Ἰπάσπιεηῦ 
(Πεῦ. κ. 27, κ. 99), 48 ἴἶπο νΙοβπιβ οηἩ {πο α]ίατ πετθ βα]{εᾷ νηζῃ βα]ό 
(Ίιου. Π. 19: Ἐσε]ς. χΙΙ. 24). Ἀ6ε Ἰ8η1Ρ6. 

60. καλὸν τὸ ἅλα. Τη 15 ΚΙπᾶ απᾶ 1ΐ5 εΏεοί, 45 Ῥτοδετνίηρ {Τοπι 
οοιταρίοἩ. 

ἀναλον. “Τί πας πο Ὦοα]ῖιοξ οἳ λα ἆεννς {]αῦ εα]ξ ποα]ᾶ Ὦσ εκ- 
Ῥοβιπθ {ο ἴπο αἲν Ίο5δε 195 υἰτίπο (Μαέ, ν. 19) απᾶ Ῥθδσοπιθ Β41{16ΡΡΒ. 
Ἔμο βαπιο {αοῦ ἶ5 Ἱππρηεᾶ 1π ἴ]ο εκρτθβεῖοης οἳ ΡΗΠγ δαῖ ἴπατε, δαΐ 
ἰαῦσεσστο, απᾶ Μαππάτεϊ] αββετίς ἐ]αί Ὦο Μοππᾶ {πο ϱατ/ασο οἳ ο βα]ζ 
χοσῖς 1Π {λπῖς οοπᾶΙοπ.’. ΤΠοΙΙΡΟΠ, Γιαπᾶ απᾶ Ἀοο]ι, Ῥ. 982, ἄε- 
βοτῖρος “« {πο βποθρίηςρ οαῖ οἳ {πο ϱροϊ]θά βα1{, απᾶ ἴλμο ομβίίηρ 16 Ιπίο 
ἴμο βἰτεςῖβ,᾽᾿ 45 αοὐῖοης Σαπη]]αχ {ο αἱ πιεῃ. 

ἐν τίνι. Ἐν 18 ο]οαχ]γ Ιπβίταπαθηία] 5 ἵπ Μαϊ, Π, 11, αὐτὸς ὑμᾶς 
βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 

ἀρτύσετε. ἀρτύειν-- (1) αρραγατο, ἴποίγισν, '"ἴο 3ΊΙ8ΠΠΟ, 1η8]Θ 
χοπάγ,; Ἠοπα. Πἱ. κα. 86, 0.19. Τ8 (11) σοπάἰπιεπεί αδρεγ(εγε, οοπάϊτα. 
ΔΑ α οπ]παχΥ πγοτᾶ, “'{ο 4πθβΒ βανοισγ πθαζ,” {ο βειβοη.”. Τι Ν. Τ. 
16 οσοατ5 (α) Ἠετε, (0) Τ]ς. κὶν. 84, απᾶ (9) 6ο]. 1ν. 6. 

ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα. Τη ἴ]θ ϱΟΙΙΤΠΠΙΟΗ Ἠξο οἳ Οπεπία]ς, 5α]6 πναβ α 
βἶσῃ οἳ βαοτοᾷ οογεπαηῦ εησαρεπιεηί5 απᾶ ορΗσα[ίοηΒ (μεν. Π. 195 2 
Ο0ἨτοἨ. κΙΠ, 6). Το εαῦ ϱα]ί ἐοσεί]εχ, πιεαπ{ 6ο πηα]θ Ῥε8ος, απᾶ ΘΠ{ΟΣ 
ΙΠίο οογεπαπέ πΙθ]ι θασ] οἴπαοι. Ἠεποθ ἴπο οοππθοβοη Ἠετο Ῥδίπθεπ 
Όιο ἀἱκοῖρ]ες Ἠατίης κα] ΤΠ ἔΠθπηβε]νθς απᾶ Ὀοῖηᾳ αὖ Ῥεᾶςθ οΠθ γη ]ι 
αποΐ]οσ, Ὑηῖο]ι οαχ Τιοτᾶ Εατί]οι οπ[οτοθᾶ ἀπτίηρ 015 “ Ῥτῖεί ρετῖοᾶ 
οἳ ἐταπατ]Ηγ απιᾶ βθο]αβῖοη ”. Ὦγ βρεα]άπς οἳ ο ἀπίγ ποῖ οπ]γ οἵ 
ανοϊᾶΐης αἲὶ ᾳτοαπᾶς οἳ οὔἴσπος, Ῥπέ βἰδο οἳ οπ]ἠναήπα α βρΙπό οἳ 
ᾳοπίΊοηεςς απά {ογρῖγεποςς (Μαΐ6. ανΏ. 16---90), πγἨῖοἩ Ἠο Π]αξίταἰεὰ 
Ὦγ ἔπο Ῥαταῦ]ε οἳ έ]ιε Τιοδί Β]ιεερ (Μαέ. αν. 12---14), απᾶ έ]ιε Ώεὐίογ 
τὐ]ιο οιυεᾶ Τοπι Τιοιιδαπᾶ Ταἰεπίς (Μαἴῦ. κυνη. 21---56). 

ΟΠΑΡΤΕΒ, Χ. 

6. Δίογ αὐτοὺς Ἐθο. Ἠα5 ὁ θεός, ΝΠῖολ 15 οπηὔεοᾷ Ὦγ Τήβομιοπάοτὲ 
απᾶ Τχερε]]ες ο {ο απἰ]ιοσίϐ οἳ ΝΒΟΤΙΔ, απά αἱ5ο Ὦγ ὙΓεβίοοῦί απά 
Ἠοχῦ. 



ες εν] ΝΟΤΠΡ, τ23 

16. κατευλόγε, Ἐθο, πὐλόγει, αγοϊᾶῖηρ ἴ]ο ππαραα] οοπιροππᾶ, 
απᾶ οοη{ογπαῖπρ {χο οτᾶςτ 5ο ἴπθ Ῥατα]]α] ἵπ ϱύ Μα(Πονν. Τοχί δΡΟΤΙΔ, 
νηηίο]ι 16 πποτθ {οτοῖρ]θ απᾶ οοπαρ]αίο {απ {πο βἴππρ]θ γοτὸ ποιά Ώαγθ 
Ῥοσυι. ἈῬ6θ ΒΟΥΙΥΕΠΟΕΣ, Ιπίγοᾶ. Ῥ. 606. 

21. Α{ί6Υ ἀκολούθει µοι Ἐοο. Ιηβετίδ ἄρας τὸν σταυρόν. ΤἨθ ποχᾷς ατα 
οπα]ζοᾷ Ὦγ Τϊβο]ιοπᾶοτί απᾶ Έτοεσε]]οβ ο {πο απιζΠοτΙϐγ οἱ ΔΡΟΡΔ. 

99. τ μητέρα ἢ πατέρα. ΒιοἩ 15 ὕπο οχάε αᾶορίεᾶ ὮΥ ἴ1θ τηοβῦ 
χθορηῦ 616οΥΒ. 

ε 
46. τυφλὸς προσαίτης. Ἓθο. Ῥείογο τυφλὸς Ἰπβετύ ὁ απᾶ οπ(β 

προσαίτη». 

Οπ. Χ. 1--15,. ἩΜΑΠΠΙΔαΕΞ ΤΙΠαάΙΡΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕΡ ῬΠΛΗΙΞΓΕΑΡ, 

Μαίζ. χὶς. ὁ---ἶο. 

1. καὶ ἐκεῖθεν. ἈῬούπεεπ ἴπθ ανοπίβ ]πβύ τοοογᾷοᾷ απᾶ ἴποβο οἳ 
Ψ/ΠΙΟἩ ἴμο Ἐναηπρε]Ιβί πού Ῥγοσθθᾶβ {ο ἰτθαί, ππαπΥ οἴμοιβ Ἠαᾶ οὐ- 
οπτγθᾶ, ἨΥΠΙοἩ Το Ἰαά 'ραββδεᾷ οἵ6τ. ΤΠο πιοδῦ ἱπιροτίαπό οἳ ἔ]οβο 
ψ/θγθ 

(α) Τ]ιο υἱεῖί οἱ οι Τιογᾶ ἰο οεγιβαῖοπι αἲ ἴ]ιε Ἐεακί οἱ Ταὐεγπαεῖος 
(ζομη νΠ. 8---10), τολῖσ]ι 1υα» πιαγ]ιοᾶ Ὁψ 

(α) Τ]ιε γευιζα οἱ ἐ]α '"90π56 οἱ ΊΠιιυιάογ” αἲ ιο οἶνιΠἰκ]ι σ0τι- 
ἄιιοί οἱ ἔλιε ὑπ]ιαὐ[ίαπί οἱ α δαπιαγίίαιι υἰῖαφε οτι ἐ]ιείγ 
Ίσα]! {ο ἴ]ιε Ηοῖι Οἶέη (Τια]κο 1κ. 61- 66); 

(0) Ροίεηιπι ἀΐβοοιγβε» ἄπιγπῃ ἴ]ιεο Ἠεα»ί, απ απι αἰεπιρί ο) ἴ]ιο 
Φαπι]ιεάγίπι ίο αρργε]ιειιᾷ Ηίπι (οι γα. 11-62, γηῖ, 19--- 
δν); 

(ο ΊΤ]ιε ορεπίπᾳ ο) ἴ]ιο 6ος οἱ οπα Όουπι υἰἰπᾶ (1οἨη 1π. 1---41), 
ἴιε γευεἰαίίοπι ο) Ηἰπιβε[{ αἱ ἰ]ιε ἄοοᾶ Φ]ιορ]ιεγᾶ (1ο 
χ.1--18): 

(8) ΙΜΠπϊείγαίίοπς ἴπ «Γιᾶσα απιᾷ Πβείοπι ο) ἐ]ιο δουοπιί (Τμα]κο κ.---- 
πι, απ] 

(Ύ) Τεῖέ {ο «Γεγιβαίεπι αἲ ἴ]ιο Ἐεαεὶ ο) Ὠεάϊοαίϊοπ (οι κ. 22-09): 
(δ. Του ἵπ Ῥεγώα (1μακο χι. 20- κνῃ. 10); 
(ϱ ΊΤιεγαἰρίπφ ο) Παζαγι8 (1οὓτ χΙ. 1---46) : 
(Ὦ 1εβοῖυε ο) ἐ]ιε δαπι]ιοζγίπι ἰο ριέ Ἠϊπι ἰο ἀθαί]ι, απᾶ Πε τοίγο- 

ππιεπιέ ἰο Ερ]ιγαΐπι (1 ομη χὶ. 41---64). 

ἀναστὰς ἔρχεται. Τ19 Ῥ]ασθ, νηζηον Ἠο που τογθᾶ, Ἠαβ' Ῥεθι 
Ἰ4επάβεά η ΟΡΗΤΑΗ, απᾶ γτας βἱἡααᾖεᾶ 1Π ο γηᾶο ἀθεετί οοπίτγ 
ποτίη-θαβί οἱ /οταβαίοπα, πού {αγ {χοπ Ῥοεΐ]ιε], απᾶ οἩ {πο οοπΏπθς οἳ 
Βαπηατία, Οαβρατί ποπ]ᾶ άδεια γ 16 νη(] α ρ]ασς που οα]]θᾶ Ε]-Εατῖα, 
ος Τ]-ΕΤ8Η, αὈοαῦ 2 Ἠουτ Ν.Ε. οἳ ΝαΡίοπβ. Ο/οπ. απᾶ ἄεοῃ. 
Ιπίγοᾶ. Ῥ. 186. Έετα ἵηπ απ]εῦ απᾶ βοο]αβίοη ἘἨο τοπιαίπθᾶ {1]] {πο 
ΑΡΏΡΙΟΒΟΗ οἳ πο Ἰαβῦ ἛῬλβεονετ, απᾶ ἴπαοη οοππηοποθᾶ α ΓαΤογα]] 
1οάΥΏΘΥ 8ΙοΠΡ ἴπε Ῥοτάεγ]πο οἳ Ῥαπηατία απᾶ α]]οο (Τμ]κο κν, 11) 
ΏΠᾷ 8ο ὂψ ἐ]ιε Γγί]ιεν εἰᾷε ο) «ογάαπι ἑονανάς πάσα (Ματίς κ. 1). 
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πάλιν ἐδίδασκεν. Ῥοτίῖοηβ οἳ Ἠϊβ ἐοαοΏῖης αὖἲ {ῖα ρατίϊοπ]αχ Ῥεγ]οᾶ 
816 τοοοτᾷθᾶ Ὦγ Βὲ Τα, απᾶ Ιπο]αᾶα {πε Ῥαπαβ]ιες οἳ (α) ἐιε Ὁπ]ιδί 
«Γιᾷφε, απᾶ (0) ἔ]ιε Ῥ]ιαγίδεο απιᾷ ἴ]ιε Ῥιθ[ίσαπι (Ώα]κο αν. 1----14). ΟἨ 
ἴλο ἐτοπ{ϊ6γ οἱ ἐ]ιο τορῖοη πού ἐταγεγβεᾷ οσσπγγεᾷ 1η α]] ρτοραΡρΠΙζγ {1ο 
Ἠεα]πσ οἱ {πο Τεη Ἱιερεις (Τμακε κνή. 12-19). 

2. Ὑυναῖκα ἀπολῦσαι. Βὺ Ματ]ς οπη{5 {πο Ἱπιροτίαπί πνοχάβ κατὰ 
πᾶσαν αἰτίαν, '"Τοι 6ΥΘΥΥ οαιι5ο) σίτου Ὦγ δὲ Μαζπον (αἰς. 9). Οτ 
ήβ Ῥοϊπέ {πο τίνα] 5οἸοο]ς οἳ ἨΙ]ε] απά ΒΠαπιπιαϊ Ἰπθχο ἀῑνίάεᾶ, ἴ]ιο 
{οιτηθ: αἀορίίπς {πο ΤΙΟΙΘ Ίαχ, ἴπο Ἰαΐΐετ ἼΠο βἰτίοίαι γΥίθυ;: ἴπο οηθ 
Πο]αϊπρ ἰ]ιαῦ απ αἀῑἰειίλο, πο] Ίο 16]6 {ουγατᾶς Ἠετ, ποτ]ᾶ Πα α 
ΙΠΔΏ ἴπ Ῥραὐήηπσ απΑΥ ἨΙς πο; ἴπο οἴὔμαιτ, ἰιαῦ οπΙψ ποἰοτίοαβ 
ππο]λαςϐ1ῦγ οοπ]ἀ Ῥο α εαῇΠοΙεηῇ ΥΘ8βοἩ. Τὸ ας αἱδο Ῥεοι βαροθβίεά 
ἔλαί πο οῬ]θοεῦ οἳ ἐ]ιο απεβίοπ τηαγ Ἠαγοθ Ώθετ {ο 1πγο]τθ ΗΙπα η ἐ1θ 
ο α]ίετοας θείτατοἩ, ἵπ ΠΊΙΟΡ6 {6ΥτΙ{οΥΥ Ἠθ γ8βΒ. 

4. βιβλίον ἀποστασίου. Ἀοε Ώεαῦ, κχῖν. 1. ἨΜοβες ἀἷᾷ ποῦ οοπ]- 
πηαπᾶ, Ὀαῦ οη]γ ρεγπωίέεᾷ 16 (ἐπέτρεψεν), απιᾶ ]αἱᾶ 16 ἄονπα ἐπαῦ 16 εποπ]ᾶ 
ποῦ ο ἄοπο ἨαββΙ]γ απᾶ Ῥραββιοπα{εΙγ Ὦγ πηετθ γγοτᾶ οἳ πιοπ{], Ῥαῦ 1π α, 
βοῦ ἔοτπι, ψη]ι α Ὑπϊσίοη ἀοσυπαθηῦ Ῥτοροτ]γ Ῥτοραχεᾶ, αὐθεβρεᾶ, απᾶ 
οχεοπἰθᾶᾷ Ῥοΐοτθ α πηβαϊβἰταία, 1Π ογᾶςχ {ο σῖτο πιο Γοχ τεβεοδίοη απᾶ 
Β6οιΤθ ῬΙοβοχ ουἰάθποθ. Οορίθ5 οἳ βποἩ ««θΗ]]5 οἳ ἀἴνοτος”) ατο βΜ1]] Ρ16- 
βογνεᾶ, απάᾶ {ιο ογπιπ]α 15 σἴνεπ Ὦγ Τήσ]/{οοί, Ἠογ. Ηεῦ. οἩἳ Μαΐῦ, γ. 91. 
ΤἨο βατπο Γ{αοἵ]1ζγ οἱ ἄἴνονος 5611 ρτογαῖ]ς 1π Μαλοιπείαπ οοιΠ/{116Β. 

δ. πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν, “"Ἠανίηρ τεδρεοί ἴο, πΙΗ α νίθυΥ {ο {μθ 
Ἠατᾶπαβε οἳ γοατ Πθατίβ.” 

6. ἀπὸ δὲ ἀρχῆς. Έτοπῃ ἴ]ο Ίαπ οἱ Μοβθ5 Ἠο αΡΡεα15 {ο α Ἠϊσ]ου 
απᾶ απ{θϱτΙος Τια1Υ, αηᾶ {πο οπἱρῖπα] οτοαίοη οἳ ΤΠΒΗ. 

9. ὃ οὖν. Τη δὲ Μαίου χὶπ. 4 ἴπο ποχᾶς 8γθ {ο ποτᾶςβ οἳ ἄοᾶ: 
ἵπ Βὲ Ματ] ]ιογ ατο {πο πγοτᾶς οἳ ΟἨτὶβί. ΤΠεγ απο ποτᾷς οἳ ἄοᾶ α8 
Ῥοΐης αἴεγπα]]γ να]ᾶ; ἴἶιεγ αγο ποχάς οἳ ΟἨτίβέ, α5 τα]ες {ος ΟἨτΙβί]αΠ 
Π{ο το-οδίαὈ]ϊςεά Ὦγ Ἠίπι, πο “αἀοτπθά απά ῬεατΙβεᾷ” πο Ἠοίγ 
ορἰαίο οἳ τπα{τΙπιοΏΥ γη Ἠϊς Ῥχεδοπσοθ απᾶ Ετβί πηῖχασ]θ αὖ Οαπα οἳ 
α11εο. 

10. εἰς τὴν οἰκίαν. Βὲ Ματ] αἶοπθ τπεη{ῖοης {5 Ῥατί οἳ ἴ1θ 60Ἡ- 
νογβα{ῖοη α8 Ἠανίης ἴα]κοπ Ῥ]ασς ἵπ ἴπθ Ἰοιβθ. Ἠο τεεοχάβ βετετα] 
οοπβᾶσπ{α] Ποτβε]ιο]ά ποτᾶς οἳ οαν Τιονᾷ {ο Ἠίβ ἀῑδαῖρ]6ς, ϱ.5. οοἩ- 
οριηῖπς (α) ἴ]ιο ροποι οἳ οαβίϊπρ οπῦ ἄεπιοης (ἶΣ. 28, 29): (0) ιο στου 
η πο ἸΙηπσάοπι οἱ Ἠθανεη (ἷκ. δὺ---π); απᾶ (6) ατα, ἴμο ΟἨτῖβΙαη 
Ί81ν οἳ πιατίαᾳθ. 

15-16. Βύεεηη ΤΙΤΤΙΕ ΟΠΙΙΡΕΕΝ ΤΟ 6ΟΜΕ Ὅντο ΜΒ, 

Ματῦ, χὶσ. 19-16: Τµαχκο χν η, 16-17. 

18. καὶ προσέφερον. ΤἨ6βο ῬτοβαβΙγ πατο οργίαϊη Ῥραχοηίς, γιο 
ἨἩοποπτθᾶ Ἠϊπι απᾶ να]ιιθᾶ ἨΙς Ῥοποαάιοβοη, ΤἨο “«ομα]άντοιὁ ἵπ δὲ 
Ματίς απᾶ δὲ Μαἰίπου αγ “Ιπ[απίβ) 1π Βῇ Τµα]κο κΥηῖ, 15. 

ἵνα ἄψηται αὐτῶν. Ἐοχ ἴ]αο 6θᾳπεπσθ οἱ {πο εαρ]αποίνο οἩ ἴμο 
Ἠϊβζονϊο ἔθηπβδθρ 5 ἴλο οβαὈ]μρβ]λεᾶ πδαρε 1η Ἡε]]επῖρμο «τεθίς 56ο 
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Ὕππεν ὍῬ. 960, ποίθ 2, απᾶ ϱ. 5695. δύ Μαίίπαοπ (αἷς. 19) αἄᾶς, ὑ]ιαῦ 
«ἩἨο ελοπ]ᾶ αγ Π15 Παπάς προη {παπα απᾷ ρταγ {ΟΥ {Πθπῃ,” ἵνα τὰς χεῖρας 
ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται, 88 αοοῦ ἀῑᾶ οι Ἐγρηταίτη απᾶ ΜαπαΒβΡΘΙΙ 
(ἄεῃ. κ]νιῃ, 14). Ἠευταν πιοῦΠεΥβ ν/οτθ θοοπβθοπιθᾶ 1π Π1β ΠΙΑΊἨΤΊΘΥ 
{ο βθθίς α Ῥ]εββίπρ {οτ {ποαῖτ ομϊ]άνεα {τοπι πο Ῥτοβίάσηϊς οἳ ἴ]ο 
ΑΥΠΡΟΡΊΙΘΒ, Ίο ΠθΥο νοπί ο 14Υ ἰΠοαῖν Ὠαπᾶβ προη {ποατια, “Αίῑον 
11ο {αΐ]ιου οἳ {πο ο], 6αγ8 πο Ταἰπιπᾶ, “ας ]αϊά Ἠϊςδ Ἠαπᾶρ οἩ Ἠϊβ 
οἩ]]ᾷ8 Ποαᾶ, Ὦθ 16 Ἠϊπῃ {ο ἴμο οἰάςιβ οπθ Ὦγ οπθ, απά {αγ αἱδο Ῥ]οβςοᾶ 
Ἠΐτα, απᾶ Ῥταγεᾶ {ια ο τηὶσΠύ τον πρ {απποτϐ ἵπ {πρ Τιαν, [αἰθπ[α] 
1η πηαχτίασθ, απᾶ αραπᾶαπί ἵπ ροοᾷ ποσ]ΚΒ. 

14. ἠγανάκτησεν, ΤΠϊ8 {οαίατο 15 Ῥοοπ]αχ {ο Βὲ Ματ. Οπ]γ 
181617 ἴ]ιε Τιοτᾶ Ἠαᾶ εκρτες5εᾷ ΗΒ Ίοτο {οπατᾶς {11ο ομή]άτετ 1Π α, γθιΥ 
χοπιαγκαΡ]ο ΊΠΒΏἨεΘΥ (Ματ]ς Ιχ. 96, 9π). ΤΠο τετρ, π]]οἩ ΘΧΡΙΘΡΒΡΘΡΒ 
οκίτεπιο στῖθί απᾶ ΙπάΙσπα{ίοη, οοσατβ ἴμτερ πηςθς ἵη Βδύ Μαζίμονγ, ὑπγῖορ 
1η Βύ Ματ], απᾶ οπσθ ἵη Βύ Τπτκα, Ῥαῦ 15 ποῦ {οαπᾶᾷ 1π Βύ 6ο). 

ἄφετε τὰ παιδία. Έοχ {Πῖ8 {οτοθ οἳ {ο τοτΏὈ οοπΙρ. Ματ]ς 1. 84, καὶ 
οὐκ ἤφνεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια; Υ. δΤ, καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ αὐτοῦ 
συνακολουθῆσαι; οΏἨ ΧΙ. 44, Λύσατε αὐτὸν, καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγευ. 
ΥΨΙΙΠ Ἠο]γ ἀἴβρ]θαβατε ᾗαβας {α]κες {πο ἀῑπα {α1{Π1 οἳ ἴμαθβθ ποίΒατβ, απᾶ 
ἴῃο γεῦ ἀἴπππααγ, πποοηβοίοαβ Γαϊ(π οἳ ο ομΙ]άτεηπ ππᾶετ Ἠίβ πηρ.» 
ΤΙΑΏΡΘ”8 1ή[ε οἱ Ο1ιἱεέ, 1. Ῥ. 451. ἘἨσετθ νο Ἠατο {πο απ(]οχ]βαξῖοη οἱ 
1η[απῦ Ῥαρίρτα, “Τη ρ8τναΠβ πΒΙς οὗ ποπᾶπτα Ῥαρβπαξϊβ ασποβοα/τι 
Αάαπι; ἵη ῬαχναΠς παθῖς εὐ Ῥαρθϊσαβίς οἳ οἨ Ίοο τοπα[ῖβ ασποροαίατ 
ΟἨτίβίπιβ, ΟΩπῖ Αάαπι πηοη ασποβοῖδ Ίπ ρβΥΥΠΙΙ5 παΔΙβ, πθο ΟἨτίβίατα 
Ῥοΐετίό 1π τεπα/1β.. Βῇ Απσ. 6ουπι. 1Τ4. 

τῶν γὰρ τοιούτων. Ἠοθ 5475 ποῦ ο έ]εδε, Ὀαῦ οἱ 86] αξ έ]ιεβο: 
βΠοπίπς {λαῦ 16 15 πού ομΙ]άτεη οπ]γ, Ῥαέ ἴλα ἀϊβδροβίδίοπ οἳ ομ1]άτατ 
πΠΙοὮ οὐίαϊπς ἴπο Ἐϊπρᾶοπι, απᾶ ἴπαῦ {ο βποη 8 Ἠατο {ο Ἱῆ]κα 
1ἨηΠΟΟΘΊΠΟΘ απᾶ βΙπηρ]οΙζγ ἴῑπθ τοπατᾶ 18 ρτοπαβες. 

16. ἐναγκαλισάμενος. 6 8Λοτθ, ἴχ. 86. Ἠο ετογ ρϊτοίη ΠΙοΥθ 
Ίηαη τηεη αδ]ς ος ἐμ]π]ς, Ἐν Παᾶ Ῥεεπ αΕ]κεᾶ οπ]γ {ο {οποἩ {ιο αλ]]άτοη. 
Ἠο ἀοὐἩ 1ποτθ, Ἠο {ακεί] ἔΠαπα 1Ππίο Ἠ{β ΣΤΗΒ, ΙαγεῖὮ Ἠία Ῥαπᾶς προη 
1ηθια, απ Ῥ]οβδεῦ] 6Ἠθπῃ, 

κατευλόγει. Ἐκοερί ἵπ Μαΐή. χῖν. 19; Τμη]κο χσἰν. 80; Ἠοῦ. χι. 90, 91 
εὐλογέω 18 {ἔοαπᾶ πηποτπύ ἴμο απσιηθηῦ ἵπ Ν.Τ,. ΤἩἨθ κατὰ ἵπ ϱ6Ο0Πη- 
Ῥοβίμίοτ 18 ΙΠπ{θηβῖτο, 88 1η καταφιλέω, Μαΐῦ. χχγι. 49, 

11--51. ΤΠΕ Ὥποη Ὑοῦνα Ἐστβῃ, 

Μαν, χὶς. 16-50; Τα]κο χνΙΗ. 168- -50, 

1Π. καὶ ἐκπορευομένου, απᾶ α5 Ἠο παβ ροῖηρ Γογίῃ. Ἠο πας Ἰπδί 
βίατήίης, 10 ποτ] 56επ1, οη Ἠῖς ]ᾳ5ύ Ίοπχηαγ {οψατᾶς Βείμαηγ. 

προσδραµών. Ἠο ταη πρ {ο Ἠϊπι, αρρατεπ{]γ ἔτοπι Ῥο]μ]πᾶ, 6ασοΥ 
απᾶ Ὀτουίη]θοβς,. ΤΠαηπ Ἐθ Ἰπο]ῦ Ὀοΐοτο Ἠίπι, 5 πας πδια] Ὀθίοτο η, 
τεπογα{οᾷ Ἠαβρβι. 



τ2ό δΤ ΜΑΠΚ. [α. 17--- 

Ρεἷς. Ὑοππρ (Μαϊ. χὶκ. 29), οἳ ϱεβῦ πεα]ζ], απᾶ ΑΠ ἄρχων (Τπι]κα 
πνι, 18), ο τα]εγ οἳ α 1οο8] 5ΥΠαΡοΟΡΠΕ, 116 αἴγαδ. ἘασὮ ϱγπαροσαθ 
Ἠαᾶ α. ἀοεπηγίταίθ οἩοβεπ Ίποπι «πιει οἳ Ιείρατο” (ἨεΡρ. Βαιαπίῖπ), 
ν/ηο ποτε 16 ἔγοπ1 {πο πεοθδεΙζγ οἳ ]αθοτγ απᾶ εοα]ᾶ ἀθτοίο {παπιβε]νθβ 
{ο μα ἀπίϊῖθς οἳ ἴμο οοπρτεσα{Ιοη απᾶ ο βὐπᾶγ. Το Βταί {Ίιγορ οἳ 18 
ἄθοεπαν]ταίαο ετθ οα]]εᾶ “«ἨΏπ]ετς οἳ {πο Ῥγπαροσπθ,. ”. 966 Ῥιάοτρηοῖπη, 
οευίε]ι 1/16, Ῥ. 263. 

τί ποιήσω; Ἠο Ἠαᾶ Ῥτοραβ]ψ οΏεενγεᾶ οἳσ Τιοτᾷ’Ώ σγασῖοτβ τεοθρίΊΟΠ 
οἳ Π06]6 ομΙ]άτεη, απᾶ ο ἀθβῖτοᾶ {ο Ἠανο ραγῇ Τη ἴπο Ἐἰπσᾶοπι ρτοπηϊβεᾷ 
το {πθια. ἘῬπαί Ἠῖς απεβᾷοη Ῥείταγς Ἠϊ5 {απάατπεηίαΙ 6ιτοτγ. ἈΝοί ὮΥ 
ἄοΐπα Ῥαΐό Ὦγ δείπᾳ, νγαβ απι επίταπος 1πῇίο 16 {ο ρα ουίαιπαᾶ. 

18. τί µελέγεις ἀγαθόν; Οτχ Τιοτᾷ ἆοεβ πούῦ ἄεο]ῖπο {ο αρρε]]αζῖοπ. 
εᾳοοᾶ..  Ἠε τερε]Β 1 οπ]γ ἵπ {πο ϱπρεγβοῖα] 6επ5ο οἳ ἴμα 4ποθβΙοπαν, 
ΝἨΟ τορατᾶοᾶ Ἠϊπι 1πθταἰγ α5 α “σοοὰ Ἠαρθι,”. «Νοη 5ο Ῥοπππα 
ποσα, πεᾶ Ώεαπῃ βἱρπ]ῃσαί.”. Ῥεᾶο. ΤΠα τοπηρ π8η γαβ ἴρποταπῇ 
(1) οἳ οας Τιοτᾷ”5 οπατασίαχ, (11) οἳ Ἠ15 οὗ Ἠθατῦ. 

19. τὰς ἐντολὰς οἶδας. Τ]ο τοἅπςσ τπαπ 18 το[ογτοᾷ Το ἴπο Οοπι- 
ππαπτηθη 5 οἳ {πο Βεσοπᾶ Ταῦ]ο οΠΙΥ, απᾶ ἴΠευ ἆτθ οἶίθᾷ ϱεπετα]]γ 
{οτι Ἐσ. κσ. 19-17. Α αἰτῆσηπς Ιπβίαηπσθ οἳ Πο {θθ πιοᾷο οἳ 
αποἰαῖοη ἔτοπι πο ΟΙά Τεβίαπιεπ{ 6Υ6Π ΤΠ ΑΠΟΠ α 6386 48 ἴπο Ταη 
ΟοπηππαπιάπιεΠ{β. . 

μὴ ἀποστερήσῇς, ““ (10 ποῖ ἄε[γαιᾶ” (Ἠεν. Ὑειβ.). Έου (5 66ηβο οἳ 
ἀποστερέω, οΟΊ4Ρ. 1 Όογ. γΙ. Β, ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε; 
1 Οοτ. νΠ. ὅ, μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους. 1Ιῦ πΊἹθαΠΒ ἀεργῖυςα ποπ οἱ το]ιαί 
ἴ8 ἐ]οῖγε, απᾶ Ὠας Ῥεει (Πποπβ]μῦ {ο βάπι πρ πο ἔοαχ Οοπιπιαπᾶτηθπ{β 
ψἩΏ]σ] Ῥγθοθᾶθ. 

τίµα. Α Ῥοβϊμτο οοπηπιαπᾶ. ΤἩο περαᾖῖτθ οΟΠΙΠΙΒΠᾷΡ αγθ Ιπίτοᾶποεᾶ 
1η Βὲ Ματ]ς απᾶ Βὲ Τα ὮΥ μὴ νι πο ϱαρ]πποίῖνε, ἵπ δὺ Μαἰίμενν 
Ὦγ οὐ νηζ]ι ιο Γαήπατε, αοοοτάῖπρ {ο {πο Ἠεῦτθυ Ιάΐοπα, 

30. ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην. Αάάϊπᾳ, αοοοχᾶῖης {ο Βύ Μα{ίπενν, 
τὶ ἔτι ὑστερώ; Οοπαρατε {ιο {οβπποπγ οἳ Βὲ Ῥαπ] τοβροοξῖης ΤΙΤηβα1Μ, 
ΜΗ]. ΠΠ. 6, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος; (αι. 1. 19. 
πα ατα {ο]ᾷ αι π]οη {ο Απσεὶ οἳ ΤοπίἩ οππῃθ ἴο Τ6ἴοἩ {πο Ἡ. 
ΟΠαπΙΠΒ, Ἡθ βαἴῖᾶ, «ο απᾶ {6ἴοἨ ππο {ιο Ῥοο]ς οἳ ἴποθ Τιαπ’, απᾶ εοα 
τυ]ιεἴ]ιοΥ ἔλιεγε 5 απ εέπᾳ πι {ὲ ο]ιίο]ι Ι Ἰαυε πο Ἱιερι.”.ΈαντανἩ Πε 
ο) ΟΠιγίδὲ, πα. 161, η. 

21. ἐμβλέψας. ΤἨϊ5 ποτᾶ, ΠΊΙοἩ οοοΙΤβ ασαΙπ Ίηπ ΥΘ6ΙβΟΘ 27 ἵ5δ 
αρρ]εᾶ (α) ἴο ἴπο Βαρίϊεί, ππεχθ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ ο βαϊᾶ “' Βε]ιοιᾷ 
ιο Γιαιπὺ ο) ἆοᾶ” (ο 1. 96), (0) {ο πο βἰοπά[αδί σασο οἳ πο πιαῖᾶ- 
βναπύ οη Βέ Ῥεΐεν (Ματ]ς χῖν. 67), (α) ἴο οαν Τιοτᾶ”5 Ἰοο]ς αὖ 1ο 
ΑΡροβίϊθ ΝΊεηπ Τα παπιοᾷ Ἠϊπι Οερμας (9 οτπ 1. 42), απᾶ (4) πο Ίο 
{ατηεᾷ απᾶ ]οο]θᾷ προπ ἨΙπῃ, στραφεὶς ἐνέβλεψεν (Ίμα]κο κκ. 61) Παδί 
Ῥε[οτα {6 οοο]ς οτε ΤοΥ {πα βοοοπᾶ πιο, Τό Ἱπιρ]ῖθ 8 βὐεαάἴαβί, 
οαχηθεβί Ἰοο]ς, 6ΟΠΗΡ. ΧεΠ. Ο1/Υ. 1. ὃ. 2, ἐμβλέπων αὐτῷ ἔλεγε. 

ἠγάπησεν αὐτόν. Τήση{{οοῦ τοπιαχ]ςς {λαί {1ο Ζοψίρῃ ἘῬαδβῖβ ποχο 
πγοηῦ {ο 1458 {με Ἠεαᾶ οἱ βαοἩ ραρβ α5 απβηοχθᾶ να], Βοπιθ ϱθβίπτο 
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αὖ Ἰθαςῦ πο πιαΥ Ῥε]οτο ἐ]αῦ οι Τιοτᾷ πβεᾶᾷ {ο εΠον {]ιαί ἴλμο γοππσ 
1ηςΏ Ῥ]θαδεᾶ Ἠίτα, Ὀοί]ι ὮΥ Ἠῖ6 ᾳπθβοη απᾶ Ὦγ Ἠϊβ αΏβΊπου. ΤἩθ βατηθ 
Ἠαβ Ῥ6εη Βπσσεβίοᾶ Ὦγ Οτῖσεη, Τοπ. τπτ. Ῥ. 966, ο Τιοπιπι, ἀῑ]οχΙ6 θα, 
τε] οδειἶαΐις εξ οαπα. Ῥρ Ὑονάρποτί] 1π ]οο, 

ἕν σε ὑστερει. ἩἨο ἴ]πβ ρτοροβθᾶ ἴο Ἠϊπι οπο βΠοτί ογποῖα] {ος οἳ 
Τ18 τοα| οοπᾶ1δοἩ, απᾶ γγαγ {ο οἰθατογ 5ε]{-Ι(ποιγ]οάσθ. Ἠο Ἠαᾶ {αποῖοᾶ 
Ἠήπιβα]{ π]]πσ {ο ἄο πηαίατοατ οοπ]ᾶ ο τεαπῖτεᾶ: ο οοπ]ά που 566 1Ε 
Ί6 πετο τ6α]1Υ ϱο. 

πώλησον απᾶ δὸς τοῖς πτωχοῖς Ιπᾷϊσαίο ἔῑιο ϱἶπρ]θ αοἴ, ἀκολούθει ἴ]ιθ 
οοπΙππεά [ο]]ονίης οἳ ΟἨτ]ςδὺ πΠΙοὮ πας Ἠϊς ἄπίγ. 

40. ὃ δὲ στυγνάσας. ΤἨθ΄ ποτᾶ οοσπγθ οἩΙγ ἵπ οπθ οἴμοι Ῥ]ασο, 
Μα({,. κτὶ, ὃ, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός, ἴλο Ώθαγεπ 18 το απἆ 
Ἰοιυγίπῃ. Ἔϊπο ΤΧΣ. 8ο ἴ]ο ποτᾷβ τηγεο Ώππος ἔον Ὠ]0)-- οὐρίι- 

Ῥθβςστθ, ἐπί τινα, Ἐπ. πχνι. 9δ: παν. 19: κατ, 10. 

λυπούμενος. περίλυπος 5475 Βῦ Τή1]κε (κτ. 29). 

ἦν γὰρ ἔχων κτήµατα πολλά. Απᾶ ἴπεςο Ἡθ Ργο[οιγοᾶᾷ {ο Ῥοβ- 
ΒΘΡΒΙΟΏΒ 1π ἨθαγθἩ, απᾶ πιαᾶς, 35 Ώαπίο οα]]ς 1ῇ, «εἴᾖπα στθαῦ τείαδα1 ! 
««Ὑεί ν(Πῖη α {6υ ΤΙΟΠ{ΊΡ,” {ο ἀποίθ {πο ποτᾶς οἳ Κεβ]α, “' Ἠππᾷνγαᾶς 
η «ᾖεγαβαίοτη χοπηθιηΏαγθᾶ απᾶ οῬεγεᾶ {5 βαγίπσ οἱ οαν Τιοτᾶ, απᾶ 
ῬτοασΒέ {Παῖτ σοοᾷ5 απἆ ]αἱᾷ {πεια αὖ ἴπο Αρος/]ες’ Γοεῦ”” (Αοῦς ἴν. 94). 
Ἠο πας ]οβῦ {Ἡτοιρῃ ο ἁπάτη τοῦ πλούτου (Μα{ή. κ. 99). 

49. καὶ περιβλεψάμενος. “' Ώαρο ἀαβοτρίύατ να]ύας ΟΠτ]ρ, αῇΐθο- 
{απ οοπνεπΊεης, εἰ αΠεοραξ απάἴοταπι αἰεπιρεταίας.’ Ῥεηρε]. 
Οοπιρ. Ματ]ς 11, ὅ, 84, νη]. 98: Τμα]α τί. 10, αχτ. 61. 

194, τέκνα. ὮΥ ἴΠῖς αΠοσβοπαίε {]ο Ἠο βο[ύεπς ἴπο βαάπαβρ απᾶ 
βἴΘγΠΠΘΡΑ οἱ ΗΙ5 πονᾷς. 

ΤἨθ πποτᾷς τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήµασιν 1θ οπα]{οᾷ Ὦγ Τ1δο]ι- 
οπᾶοτξ απᾶ απο Ῥ]ασεᾶ ἵπ Ὀτασκείς Ὦγ Ττασε]]α. ΈΤΠεγ ατο παπίῖπρ 
1η ηθ βΙπαϊθο ΜΡ. 

36. κάµηλον. Αἰῑοπιρί Ἠανθ Ῥθεη πιαᾶθ ἴο οχρ]αῖπ ΑπΠαΑΥ {πο 
ηαίπγα] τηθαπῖησ οἳ ἴἨθξο πποχάβ. (α) Ἰζάμιλον, α ποτᾶ πΏϊοὮ ἆοθβ 
ποῦ οοσἩσ οἱβαἸγ]ισγα, απ νη]σ]ι 16 βαϊά {ο ππεΒη /΄α {Π]ο]ς τορθ,’ ηαβ 
Ῥθεῦ τοβᾶ Ιπείεαᾶ οἳ κάµηλον, νηἑποαῦ απγ ΜΒ, βαρροτύ; (0) οί]ιετβ 
Ίαπο οκρ]αϊποᾶ τῆς τρυµαλίας τῆς ῥαφίδος 45 ἴπ6 ηαπηθ οἳ 3 Εἰάθ-σαΐθ ἔοτ 
1οο{-ΡΒΒΕ6ΠΏΡΟΙΑ, οἶοξβο Ὦγ {πο Ῥριϊποῖρα] ραΐθ αἲ ἑογᾳδα]απι, οα]]οᾶ “' ἴπο 
Νοαοαᾶ]θς Ἐσο, Ὀπί ἴπατο 15 πο οτἰάεποῬ οἳ {πο οχἰβίθησθ οἱ βιιο] α 
ραίο απᾶ {ο τατίοπβ τοπ(Ιηρβ τρύπηµα ῥαφίδος (Μα{ΐ.), τρῆμα βελόνης 
(άμπ]κ6), απο ορροβεᾶ {ο {15 τῖον; Ῥταῦ (ο) 16 15 Ῥεςί {ο απάετρίατπᾶ πο 
πιογᾶς Π{ετα]]γ, απᾶ εἴπη]αχ ΡγογετΏβ α1θ ΟΟΙΙΠΙΟΠ Ίπ {πο Τα]πιπᾶ. 

τρυµαλιάς, 1.ᾷ. τρῦμα, ἴχοπα τρύω, ἰο Ρεγ/[ογαίε, 0015 1π Πο ΤΙΧΧ. 
οἳ ζαᾶσας χτ. 11: σεν. χ1. 4, χτι. 16. 

ῥαφίδος παβ τε]εοίεᾷ ὮΥ ἴπο Αίῑῑο ρατῖείβ. Τ1θ πποτο πρβ] πγοτᾶ 
Ψα5 βελόνη (Τιοῦ. Ρ]ιγήπ. Ῥ. 90) π]οἩ οοσατα ἵπ Βὲ Τμα]κο χνη. 26. 

οἹ. ἐμβλέψας. Έοτ {Πῖβ Πεατί-βοατο]λῖπᾳ Ἰοο]ς βεθ αβοτο, τ. 21. 
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28. ἡμεῖ  οπηρηαίίο, “«Ἠο Ἠανο Ἰοε αἲ] απᾶ {οογπεᾶ Τ16ς, 

αἀάϊπρ, α5 Βὺ ἩΜαιμεου τε]αῦθΒ, τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Ἱπ τερὶγ ἴἵο 
νιἨῖοὮ οἳν Τιοτᾷ αθετθᾶ ρ]οτίοαβ ποτᾶς τεςροοίῦίηρ {πο ΈπνγεΙνο Τῃητοπες 
ἴο Ὦο οοσοαριεᾷ ὮΥ ἴπο ΑΡοβίΙ6εΒ “Ιπ πο Ἠεσαοπεταίδίοη,» οΥ /«τθβίοτα- 
Ώοη οἱ αἱ {Π]πρβ” (Μα!ή. χὶχ. 28). 

99. Ἱ γυναῖκα. Οπι]θίοᾷ ὮΥ ΔΡ, απᾶ πο Ῥοβύ οὔ1ψοπβ. Βύ Ῥοΐαν 
Ἠαᾶ πιοῦ 16Εύ 5 τωἱᾖο, 1 Οοχ. 1κ. ὅ. 

καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου. 966 4Ροτο τν]. 96, ππετο ἴμο ΡΏταξθ καὶ 
τοῦ εὐαγγελίου 18 βΙΙΙΕΧΙΥ Ιηβοτίεά Ὦγ Βὲ Ματ], 6ο 8ἱ5ο 8φογνο, ποία 
οη 1. 21. 

80. ἑκατονταπλασίονα. “''Τηο ΟΗτίβΙαπ σαϊπβ Ῥασ]ς ασαῖπ α]τθαᾶγ 
1π {Π1β νγοτ]ᾶ, πι ἴ]ο ἨϊσΊου ἔοττα οἳ τεα] βρϊτ]σαα] οΏβεηοθ, ὙΥΠΒὔΘΥΟΥ 1π 
ἴλο Ρ]Ώγβῖσα] απᾶ βΥπηρο]σα] ἔοτπαι οἳ Πῖ5 Η[ο Ίο Ἰας {ογ[οι(οᾶ: Ἠοιβεβ 
οποπϱἩ, 1π ἴ]ιο οπθοτίαἰηπηθη{ αογάςα Ἠΐπα Ὦγ Ἠ18 ερίπ]πια] αββοοϊαίας 
π/ηο τθοθῖνο Ἠϊπη; Ὀτοί]παιβ απᾶ Βἱ5ί6ΥΒ, 1π {πο Ἠϊσῃοαςί 6εη5ο οἳ {μα 
ἴδγπα; πΙοίΏθΥΒ, πο Ῥ]εβΒ απᾶ γοπᾶ ἴ]α Πο οἳ Ἠϊ5 5ο]; οἸϊ]άτεῃ, οἳ 
Ἠΐβ αρὶτΙῦ: Ιαπᾶβ, οἳ Πῖς αοἰάνΙζγ, οἳ Ἠ15 Ἠΐσμεν επ]ογιπεπί οἳ παίπτο, 
οἳ Ἠ1β ἀε]ϊσηίβ: απᾶ α]] {15 οΥαΓ Ῥίχ6Υ, ε76Υ τί6Ἠ6Υ, 5 απ πη/[ο]ᾶίπς 
οἱ ἐ]ιαί οἴοτηα] Ιη]εγ]ίαπσθ, οἳ πΠῖσ] 16 15 φα1ᾶ, ΑΙ (πίπσβ ατθ γοιτβ:) 
1η βρίίο οἳ υλαύενον ρεγβεοιθΙοη5 οἳ πο ποτ]ά νἨ]ο]ι ἀῑπα {ῑιο ρ]ουγ οἳ 
ἴμερο {μῖησς.. Ταπρε, Ιμ]ε ο) 6ιγίεέ, 1. 459. 

80. μετὰ διωγμῶν. ΑΠ Ἱπιροτίαπί ΗπίαίΙοη, 6ο 2 0ογ. χῇ, 10: 
9 Τμοβς. 1. 4: 9 Ταπι. 11. 11. 

81. πολλοὶ δέ. Ὑ6ιγ βἰσηα]]γ παβ ἴμο ΟΥΠΠΘΥ ραχῦ οἳ {ῖβ Υογβθ 
Γα]1Η1]οᾶ ἐεπιρογαγίἴι ἵπ ἴπθ οα59 οἳ Βὲ Ῥοΐθν ἨΙπηβα]ξ, Ππιαϊἴι ἵπ ἐπαῖ οἳ 
Ππάας; πυπῖ]ο {11ο ]αΐὐΐον ρατί πας ποπᾶςτ{α]]γ τεβ]Ιβεᾷ 1π {ο Ιπβίαπσθ 
οἳ Βὲ Ῥαπ], βο ἐ]ιαῦ ἴΠῖ5 Ῥ8ββασθ 18 6Ἰοβεπ ΤοΥ {πο (οβρε] οἳ ἴ]α 
Ῥοβῖνα] οἳ “'ἴ]νο Οοπγεγβίοη οἱ Βύ Ῥατ1.”. Τή παβ που ἴμαί, {ο ΙΠΙΡΤΕΒΒ 
προ. ΗΙβ ἨθατθΥς ἔ]ο Ἱπηροτίαηῦ 1655οἨ {Παῦ ϱηίχαποθ Ιπίο {1ο Ἰάπς- 
ἄοπι οἳ Ἡθαταηυ ἵ5 ποῦ α. πια{ίου οἱ ΠΙΘΤΟΕΠάΑΙΥ οα]σπ]αίοῃπ, οασ Τιονᾶ 
ἀομνοιθά {ο πποπποταδ]ο Ῥαταῦ]ο οἳ έ]ιο ΙΠιαὐοιγεγ πι ἴ]ιε Ἡ ἵπεψαγᾶ 
(Μαΐΐ, ας. 1---16). 

82- 34. Τπιηπυ ῬΠΕΡΙΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ῬΑΒΡΙΟΝ. 

Ματί, κσχ. 1Τ---19: Τα ανι, 951---54. 

84. ἦσαν δέ. Όττ Τιονᾶ ποτ]ᾶ βθεπα {ο Ἠβτθ ποπ ἀθβοσπᾶςᾶ 
ἔτοτι Ἐρηταίϊπι {ο ἐο Ἠϊσ] τοβᾶ ἴπ οτᾶες {ο Ιοἵη {μθ ϱΝΤΑΥΩΠΒ οἱ α]]- 
Ίπατ Ῥήστίπιβ ροῖηρ αρ {ο {6γήδαΙεπ. 

ἦν προάγων. “'Λ{ΐευ ἴ11θ πιαπΏςχ ο ΒΟΠ1Θ Ἰθαᾶςτ π]ιο Ἠθατίοης Ἠ]5 
βο]άϊΐ6τς ὮΥ «Ἰιοοβίης ἴπο Ῥίασθ οἳ ἄαπραι 3ος ἨΙπιβεΙ.” Ττεπο, 
Φιιᾶίες, Ῥ. 216. Βί Ματ] ϱῖνεβ α βροοῖα] Ῥτοπ]ίπεποῬ {ο {Πῖ5 οτεσα] 
Ῥοτῖοᾶ {ἵπ ἨΙβ Ἠπππαη Ἠϊβίοσγ: Ἰθ ἀθεοτίρος (α) ο Ῥτορ]μείϊο εἶεγα- 
Ποπ απᾶ ςο]οπιπ]ζγ οἱ 5οπ] πγηῖομ Ἠο ἀἱδρ]αγεᾶ; (0) Ἠϊς αἀγαποῖης 
Ῥοΐουθ ἔπεπα α5 ἔπο ἀαβῖποά Φαῇστοτ, (ο) ἴπε απο οἳ ἴμο ἀἱδοίρ]ες 8 
Ώιαογ {ομ]ονεᾶ ΗΙπῃ. 
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οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες, '!' ΤΠογ {παί {οηοπεᾶ, ας ἴΠοισΏ {Ίογο Ἡοχθ 
ἴνιο Ραπᾶβ οἳ ἴπο ΑΡοΒΙΙ6Β, οἳ γηοτη οπθ πεηῦ {ογαπποβί, ΠΙ]ο ἴ]θ 
οἴμετβ Ἠαᾶ {α]]οπ Ῥειπᾶ, 

ἐφοβοῦντο. “' Τη6το ατο {εν Ῥϊοίατος ἵπ ἴ]θ ἄοβραὶ πποτθ Αἰτῆκῖης 
ἴπαη ἱΠΙβ οἳ ἆαβαβ ροΐηᾳρ Γοτίῃ {ο Ἠϊς ἀεαίᾗ, απἆ πα]]ῖπσ αἱοπθ αἶοπς 
ἴμο ραΐἩ 1π{ο {ο ἆθερ Υα116Υ, πΥη]]ο Ῥαπ]πᾶ ἨΗίπι, ἵπ α πα] ΥεΥετεπσθ, 
απᾶ πηἰησ]οᾷ αποϊραθίοης οἳ ἀτθαᾶ απᾶ Ίορο---Παῖτ 6Υθβ ΕἨχεᾶ οἩ 
Ἠίπι, 8 σηἩ Ῥονγεᾶ Ἰουᾶ ο Ῥιουθᾶςᾶ ἔπεπι ἴπ αἲ] ο ππα]θβίγ οἳ 
ΒΟΥΤΟΥΓ---]μο 4ἱβαῖΙρ]68 υγα]]καά Ῥο]]ϊπά απᾶ ἀατεᾶ ποί ἀἰδατρ Ἠ1β τηρζ]- 
ἰβ019Πβ.”. Έθτταν, ΤΠ, π. Ρ. 119. 

καὶ παραλαβὼν παλιν. ΤΗΙ8 πναβ ΓοΥ {πο ἐΠ]τᾶ πιο: ἴ]ιο ἐπ] ίπςσ οἳ 
ἴπο Τπε]το αρατί ἵδ ποῄσθᾶ ὮΥ α1 πο Βγπορίϊςίβ, ἴπο Ῥτίνασγ, κατ) 
ἰδίαν, 18 Ῥεοτ]ῖαχ {ο Βὲ Μαἴ(]ιαυ;. 

λέγειν τὰ μέλλοντα, ΄“ἰο ἀθβοιῖρο {πο {πηρα ἐλαί ποτο αΌοπέ {ο 
Ἠαβρεπ ππίο ΗΙπι. Έου ιο {ογορ Οἱ λέγεω γη ἴ]ιθ αοσπρα΄ῖνο, -- 
ἔέσο ἀθβοτῖρο,” «ἴο τε]αίθ ἴ]πο ἀείαῖ]ς οἱ,» 6ΟΠΙΡ. ἔλεγον τὴν ἔξοδον 
αὐτοῦ 1π πο αοοοτπηῦ οἳ ἴπο Τταπββσιταίοηῦ (Τμακο 1κ. 91). 

8δ. ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς 'Ἱεροσόλυμα. ΤἨ6βο ποτᾶβ Ἠατο αΏ 61ι- 
Ῥηαδίς οἳ {]αῖν ού απᾶ απο Ῥθοπ]αχ {ο {Π1β {ιο ἐΠϊτᾶ απᾶ οἸοατοβῦ 
Ῥτοςιοῦίοη οἱ ἴπο Ῥαβείοη. ΈΤΠεγ ατθ {οππᾶ {π α]] ιο Βγπορίβίβ. 

καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν. ΤΠἱ6 Ἰαά ποῦ Ῥθεη Ιπβτηα{οᾶ 
οἩη εἴζ]ιεγ οἱ {19 {νο Ρτονίοτβ ο6σβδίοηΒ (α) Ματ]ς νΠ. 91: (0) Ματῖς 15. 
90-59. 

84. ἐμπαίξουσιν αὐτῷ. Έοχ ἴ]ιο οοηβίγαοβῖοη οἳ {λΠῖς νογὮ ση] {πο 
ἀα νε, οοπαρ. Ἐπγ. Βασε]ιῶ, 80Τ: Ἠοτοᾶ. τν. 194. απᾶ ἵπ Ν. Τ. Μαϊέ. 
Χχνῇ. 29, ἐγέπαιξαν αὐτῷ; Μαχτ]ς αν. 90: Τα αχ]. 11. Οἱ ο ἀθίαι]ς 
ΠΟΥ οπιπηεταίθᾶ, 1] ἴπο Αγπορ{βίβ πηθηδῖοη ο πιοε]ογή. απᾶ ἐ]οα 
βεοιησίπᾳ; οῦὸ Ματ απᾶ ϱῦ Τικ ιο αρἰίπα; δὲ Μαιίμαοιν αἶοηπθ 
ΠΠΘΩΙοΏ5 {ο σγιοἰ[αίοπ; δὲ Ματ]ς απᾶ Θὲ Τµα]κο ἴο Ῥιέύιᾳ ἰο ἄεαί]ι. 
ΟΜατασδετίς(Ισα]]γ Ῥὲ Τ]κο ἄτασγς αζθηδίοη βοΙε]Υ {ο ἐπ εἶλατο νγῖοἩ {]ιο 
ἄεπίϊζος εἨα]] Ίατο Ίπ {πο Ῥαββίοη. 

καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας. 1ο ρταᾷαοπ ποβοθαὈ]θ ἵπ {1ο ἑτῖρ]ο 
ΙπΠπια{Ιοη οἱ πο Ῥαβξίοη 1 6οο πη]πι{ο απᾶ ατί]θςς {ο Ὀ6 αβοτῖΏαᾶ {ο 
Όια Ίπεανεν οἳ α πιγιμ]σοα] παχχα[ίνο. ἨβοὮ Ἠας α Ῥεσσ]αν ἨαΥπΙοπΥ 
ο 105 ο :---- 

(4) Τηο Ἐταῦ, ἵπ πο πεϊσηροιχῃοοᾶ οἳ Οὔβατθα ῬΠΠΙρρί, ϱἴπιρΙγ 
Σοχθίθ]]5 ῦο πε ΑΡοβί]ε5 {ο τε]εσίῖοη οἳ ἐλεῖντ Μαβίει ὮΥ ἴἶο 
ᾖ6ψ5, απιᾶ Γοτδβαάονς ἨΙβ ἄθαίι 1η σοηογα] {6ΥΠΙ5; 

(1). πο Βεοοπᾶ, ἁπτῖης Ίο τοίπγη ο Οαραιπαππῃ, ἄθβοτῖρος ἨΙς 
Ῥείταγα] 1Π{ο ἴΠο Ἠαπᾶς ο τηθῃ, ὙΠο ποπ]ᾶ ραῦ Ἠίπη {ο θα] : 

(1) πο Τηϊτά, οἩ {1θ τοβᾶ {οπατάς «οταραί]απι, {ογθίε]]ς Ἠῖς 
ἀε]ίναιγ Ἱπίο {πθ Ῥοπετ οἱ ἴἶπο Βαπ]θάτίη, πο ποπ]ᾶ οοπᾶθΠΠ 
Ἠίπα, απᾶά ἴΠαη Ἠαπᾶ Ἠϊπι ΟΥΘΥ ὔο {πθ Ἠθαίποι απἰΠοτί]ος Ὦτγ 
πηοπι Ἠθ ποπ]ά Ῥο πιοσ]κοᾶ, βΡρϊ(θοᾶ οἩ, βοοπτσεᾶ, ογιοϊβαᾶ, απά 
ραΐ {ο ἀεαίῃ. 

(3) ΟοΠΙΠΙΟΠ {ο α1] {πτεο 16 {πο Ῥνεβίοίίοπ οἳ ἔῑια Ῥεριγτθσθίοη ΟΠ 
ἴπε (χα ἄαγ. 
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Μο Ἠατεα οἩΙγ {ο οβπιαίο {πο οτετππε]ταῖηπς ἀἰβῃοπ]ήθς οἳ απσ 
αἰθοπιρί {ο ρίτο α οοηβϊςίεηῦ απᾶ Ἠαγπιοπίοἳς5 αεοοπηΐ οἳ 5ο ππρατα]]ε]οᾷ 
απ ΙποΙᾷεηῦ α5 ἴπο ῬτεᾶΙοίοη Ὦσ ΑΠΥ οπηθ ο Ἰ5 οιυπι ἄθαίμι, νο Ῥετοεῖνθ 
Ἠοῦ αζζατ]γ Ιπιροββίβ]ε 16 15 ἐΠαῦ ϱπσἩ 8, παττα{ῖτο οοπ]ᾶ Ἠατο Ῥθεπ ἴ]ια 
χαςα]ό οἳ ἄθβίση ο οἳ Ἱπιασιπαξοη. Ἐτπο ἴπο ἀῑβοα]ῆες απο Ίπῃ- 
ππεαβαταΡ]γ Ιπογεαςθᾶ πἨεη {πο ρτεᾶΙοίοη 15 τερθαδεᾶ, απᾶ εασἩ {πιο 
ππάετ ἀῑοτοπέ οἰτοαπιδίαπσθς, απᾶ απηϊάςί τατγίησ ἀείαϊΙ. Το Ὀο 
40] ἴο τθρτθβεπύ ἴπο Ὀίοτεν οἳ βποὮ ππῖααε, ππρτεοεάεπ{εᾶ, ῬΤο- 
Ῥ]εσίθβ, 88 οοπβἰβοηῦ ΟἨ Θ686Ἡ οοσαβίοη πΙίΗ ΗΙπιβαΙΕ, πιαἰη{α]πῖης 
ἴπο 6αΠ1θ ϱ68ΙΠΙΠΘΒΡ, Ὀα]αποθ, Επᾶ αὔβεπσρ οἳ αἲ] οχοϊθεπιοπί οἱ ϱκ- 
ασσεγα{Ίοη, Πεϊση{οπῖηα {πο Ρἰοίαχο εαο] (πιο Ὦγ {πε αἀάϊοη οἳ ΒΟΠ1Θ 
πηϊηαζο {θαίπγο αἱ γαΥΒ 1π βἰτιοῦ ἨαΥπποἨγ νι Ἡ νηαῦ Ἠαᾶ ϱοπθ Ῥε[οτθ, 
Οπής 15 Ιπάθεὰ {ο Ῥτοάασοθ α πηΙτασ]θ {ο πΠΙοἩ πο π]οἰο τοσα] οἳ 
Πθεταίττθ, ραδῦ ος Ῥτεβεπί, οαἩ Ῥτοᾶισε ποὐΠλίης βΙηΊ]ατ. 

96- 4δ. ΤΗΕ ΑΜΕΒΙΤΙΟΌΒ ΑΡΟΡΤΙΕΡΒ. 

Μαΐΐ, ας. 90---28. 

3δ. ᾿]άκωβος καὶ Ἰωάννης, απᾶ πι {παπα {αῖν πποίποχ Βα]οππθ 
(Μαίΐ. κκ. 20), ο ας {λε Β8Π1θ Γαποιτ. θε ΊεαΥΠ Ἠαχ 8ης ὮΥ 6Ο0Π1- 
Ρα1ΙΡΟἨ οἱ Μαζί, κχν. 56 πι Ματ αν. 40. 

3Ί. δὸς ἡμῖν. ἼἨα6 πιοποη οἳ Έμτοπος (Μαΐό. χὶς. 28), 5 ἵη 
ΤΘΥΘΥΒΙΟΠ {ο {πο Τηπε]νο αὖ {πο οοπηῖης οἳ ὑΠεῖχ Μαρίεν Ίπ ρϱΊοτγ, πιαγ 
Ἰαγο βασσεβϐεά ἴμο Ἰά6α {ο ἴπο αδρπίηρ Τμτεο. Τ]ϊ8 βεββίοη οἩ ἰ]πο 
α]σ]ιῦ Ἠατιά απᾶ οἩη ἴπο 16[6 παβ ο «ουδ ἔοτπα οἳ ΕΧΡΙΘΡΣΙΟΠ Τος Ώεῖπσ 
ποχί {ο {πο Ἰάπς 1η Ἠοποτ}. 

88. οὐκ οἴδατε. “' ΤµΗεγ Ἠαᾶ πο βοτί οἳ Ῥγοβεπ{Ιπιθηῦ πγ]ιαῦ {ογτῖρ]ο 
Ῥ]ασοες οἳ Ἀοποαχ {Πεγ ποα]ά Ἠατο 5Ποτί]γ αἰίαῖπεα 1Ε ἐπαῖν πρ] Ἰαᾶ 
Ῥθοπ. αοοοτᾶθᾶ {παπα, παπηθ]γ {ο Ῥ]ασο οἳ ἐμο ἴνγο {Ἠϊ6γθε πο 1ΥΘΥΘ 
οτισϊβοᾶ νη(Ἡ σεβας, αὖ Ἠ[ς τῖσηί Ἠαπᾶ απᾶ αὖ Ἠ1ς 1ο[0.. Τιαπσε, τν. Τ. 

τί αἰτεῖσθε. “' Ἠπαϊ γο ατο αβκῖης {ου 7ΟΠΙΡΕΙΥΘΡ.” 

πιεῖν τὸ ποτήριον. ΤΗ18 ἵ5 ἴθ Πτβδί πιο Ἠο 6ΠΙΡΙΟΥΒ {ης Άσπτο. 
Οοπιρ. 6. Ίσχν. 8; 18. Π. 17. 

ο 
ἢ τὸ βάπτισμα. ΤΗΙ8 οχκρτθβεῖοη Ίθχο 15 Ῥεοπ]αχ {ο 8ὲ Ματ]. 

«Ῥαρμσατί Ῥτορτίο θ5δύ αααῖ5 πΏπιθγαῖ, Ῥτο ρα εὖ πποτί; αἱ Ῥαρ- 
Ώδτητας Ῥτο α{ΠΙοίΙοπο, Ρτο Ῥαβ5ίΟΠ6, Ῥτο πιοτίο Ῥοπῖζατ.”. Μα]άοπαίαβ. 
δὲ Μαίίπευ 5Ρ6β]«5 οπ]γ οἳ {πο ΟΠα]ῖορ οἳ Βαβετῖης. Τη ἴπο ᾳπαβίῖοῃ 
α5 Ῥγοβειγεᾶ {ο τς Ὦγ ἴπο βεοοπᾷ Ἐγαπσα]ϊδί πο Ἠαγο {πο τθοπχγθηΏοθ 
οἳ α Κοαγ-ποτᾶ, πΠΙοἩ ἴμε Τιοτᾶ Ἠαᾶ απδεᾶ Ῥε[οτα, Ῥτί πΥἩΙεὮ πο 9Π6 
οοπ]ά Ἠατε Ιπγεπθεά {ον Ἠϊπι, πΏΙοὮ 18 81 Ἠϊβ οπη. Βοπιθ ΠΙΟΠΊΊ5 
Ῥοΐοτε, χρτθβείοης Ἠαά {α]]επ ἔγοπα Ἠ[ς 15 ατί]εβεΙγ απᾶ Ιποϊᾶεη{α]]γ, 
ΙπᾷΙοπάης 8η Ιηΐετηκ], α πιγείετίοας 5οπ]-οοπβ]οῦ: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν 
ἐπὶ τὴν γήν, καὶ τί θέλω εἰ ηδη ἀνήφθη: βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, 
καὶ πῶς συνέχοµαι ἕως ὅτου τελεσθῇ (1πι]κα κ, 49, δ0). Νου Η1β 
ἐποαρΏίς {α]] νηζποπί βἰταῖη ον εβοτί ΙΠίο ἐΠαῖν ἔοτπιθι 6ϱΤΟΟΥΘ. Απ 
6ΧΡΙΘΡΒΒΙΟΠ, οἳ ΠΙΟ πο Ἠανο Ἠθατά ποίμῖησ βἶπσθ, ΤΘΟΠΥΒ, απᾶ 1π ἴ]ιο 
Ῥγοβροεοῦ οἳ πο βε]ἴβαπαο α γα] {πατο. Οοπ]ᾶ ἀἄεεῖση ου Ἱπιαρίπαίοῃ 
Ἠαγο Ῥτοᾶιοθά ὑπῖς Πποϊάεηία] ΤἨΒΥΠΙΟΠΥ Ὀθύπθεη ποτᾷς α[ίοτοᾶ 1π 
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τηγβ{ογΊοι5 βοµ]οααγ απᾶ ἴ]ο απαβῖοπ ποπ Ῥραΐί ο ἴμο απ] οι 
ΑΡΟοΡΙΙΘΡΒΖ 

89. δυνάµεθα. Τ]ογ που ποῦ αἲ ἴ]ο {πιο γ]αῦ {μου εαῖᾶ, Ῥαί 
ΓΠαῖχ ππονᾶς πετο τοοοτᾶςεᾶ ἵπ Ἠθατεηῃ. ΤΠεΥ  Παᾶ γεῖ {ο Ίεατα Ώου 
βοτίοπΒ {Παῖχ πγοτᾷβ Ἴετε, απᾶά αξνεγγατᾶς {Π6γ πετο οπαῦ]εᾶ {ο ἀτίπ]ς 
οἳ ἴλαῦ Οπρ, απᾶ ἴο Ῥο Ῥαρασεά πα παῦ Ῥαρίίρβιι, “«Τὲ πεῖτ 
ἀθο]αταίθίοη, «ο οαπ,᾽ Ὦθ οβυϊπιαζεᾶ αοοοτᾶῖηρ {ο 1918 τος] ποτίῃ, 16 
οαηποί ο πηΙβία]κεη {παί ον Τιογᾶ αοἰεποιγ]οᾶσθβ 1Π ΒΟΠΠΘ ΤΙΘΑΡΙΙΥΘ {1ο 
ὑαζ οἳ παίγ ἄεο]αταβοἨπ. ἎἨοθ ἄοθβ ποῦ αὖ αἱ] αΠπΠοΟΊΏςσθΘ {ο {Ἠθιη, 88 
{ο Ῥεΐοτ, ἴπαῦ ἵπ ἴπο Ἠοαχ οἳ αθβϊοίῖοη αγ πγοπ]ᾷ ἄαπγ Ἠϊπι. ο 
πο]σποπγ]εάρος λαῦ ἴπορο Βοπ8 οἳ Τμαπάςτ, ἵπ {Πεῖτ 8ασοτ αἰίασηπηεπ 
{ο Ἠίπα, ἵπ ἐλαῖτ Π6υγ οη{]ηβίββΠη απά πιαρπαπΙτηΙἔγ, απᾶ Ῥοβδθβείησ 
{πο ρογπ]β οἳ ἴπο Βρὶπιῦ, οοπ]ᾶ αἰτειᾶγ αοοοπιρΗςεΏ βοπιθίηῖης οοἩ- 
βἰάεταβ]θ.’. Τιαπσο. 

πίεσθε. Το Βύ ζαπ]6ς στας σῖναη βἰγοπσίῃ {ο Ὦο εἰοαᾶ[αρῦ ππίο ἄεαίῃ, 
απᾶ ο {πο Ἠτβδῦ πιατίγτ οξ {Πθ ΑΡοβίο]ό Ῥαπᾶ (Αοίς κ. 2): {ο Βύ 1 οἨἩπ 
(α) ἴο Ὄεαν Ῥετθατεππθηί, Ἠτβέ, οἳ Πῖ5 Ῥτοίποαυ, ἴπαη οἳ ἴπο οἴπες 
ΑΤΡΟΒΙΙΘ6Β; (0) ἴο θεα α Ἱεπρίῃ οἳ ΤεᾶΥ5 1Π Ιοπε]ίπθβΒ απᾶ εσῖ]ο ἴπ βθε8- 
βιτί Ῥαΐιποβ (Ἀεγ. 1. 9); απᾶ (6) ἴπεηπ {ο ἀἱθ Ιαβῦ οἳ {πο ΑΡροβί]65, 88 
Βύ ᾖαπ1ος Πτρῦ. 

40. δοῦναι. Το σίτο οπῦ οἳ οαρτίσθ, 6ο ΙαγΙ5Ἡ οτί οἳ πιθγο {αΥοττ. 

ἀλλά πθγον 15 οαπ]να]οπί {ο εἰ µή. Οοπιρ. πο, 606, ᾖ28. 
Ἠεηποσρ, 8 1π ἴπο Α. Ὑ,, πο πιπδί απάετρίαπᾶ Ἠειο δοθήσεται, “' Όαῦ 1ΐ 
ε]ια]] Ῥο σἴτεη.” 

οἷς ἠτοίμασται. Το π]Ἠῖοια οί Μαβί]αιν αάβ ὑπὸ τοῦ πατρός µου. 
Τί 15 ἀοαρ]Ιγ {ο Ῥο πεὶρηεά Που αοοπταῦεἰσ ΟΠτίςς ἀἰδαπσαίδμες 
Ῥαύπεεητ ἴμο ϱρῃΏετα οἳ Ἠ15 οπύΏ τα]θ απᾶ {παίῦ οἱ Η5 Εαΐμοει’ς. 

41. Πρξαντο ἀγανακτεῖν. ΤΠο 8οπ8 οἳ Ζερεᾶοο Ἰαᾶ Όθεη 1Π 
Ῥοΐΐετ βοοία] Ῥροβίθίοπ ἴπαι πιορύ οἱ {μεῖν ὈτοίηταοἨ, απᾶ {Π1β αἰζοτηρύ 
{ο 5εοττθ α, ϱΥθ-6ππΙποησθ οἳ ποποιχ Ιάπᾷ]εᾶ α. βίου οἱ ]θα]οτβΥ. 

42. οἱ δοκοῦντες ἄρχειν. '' Ωπί οοηβθη{τΣ ΙΠΙΡΕΤΑΙΘ; 1.Θ. 41105 ϱοη{ΘΒ 
Ἠαβεπί οὐ ασποβοιηῦ, αποταπα 1ΠηρθτΙο ρ8τεαπῦ.”. Ῥεζα, 

κατακυριεύονσιν͵ “'Ιογᾶ {ΐ ου6ν ἔἶιοπι) (ευ. Ὑθυς.). Τηο Ῥτεροβίδίοπ 18 
οπιρ]μαίΙο απᾶ ρῖνοας {πο {οτορ οἱ ορρτοβδίνο, ὑγταππῖσα] τα]ς, πὙηογθ ἴμπο 
π1]θΥ α86β Ἠ15 τιρΏ{ς ἔον πο ἀϊτηϊπποη οἱ {πο τα]οᾷ απᾶ ἴπο οχα]{α- 
ἴϊοη οἳ ἨΙΠΙβεΙΗ. Το ποτ 15 ἑοαπᾶ 1π πο οὔμετ Ῥ]ασθΒ; (α) 1π Αοἲβ 
χἰσ. 16, νΨηθτο πο τοπ {Παῦ ἴμο π]αη Ῥοββεββοᾶ γη] Αη ον1] βρϊτῖς 
κατακυριεύσας αμφοτέρων ἴσχυσεν κατ’ αὐτών, Ῥγευαϊἰοά αθαἶπδί απᾶ 
ουογσζαπιο ἴλθ ΑΘΥΕΠ Βο0Π5 οἳ Ῥοενα; (0) 1Ίπ 1 Ῥεΐ, ν. ὃ, ππεχθ ἴ]ο 
ΛΡροςί]θ, τοσα]]ϊης ΡοββΙΏΙσ {18 τετγ Ιποίᾶεπί, πατης πο ε]ᾶεις οἳ μπα 
ΟΠατοὮ πο {ο Ῥα ]οχάβ ουετ ἄοᾶ”5 Ποτίίαρε,’ μήδ' ὡς κατακυριεύοντες 
τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γενόμενοι τοῦ ποιμνίου. 

κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. ΤΠΗΙΑβ ποτᾶᾷ οοσοΆτβ Ώθτο οπΙγ απᾶ Ίῃ ἴμο 
Ῥατα]]ε] Μαΐΐ, ας. 26. 

4δ. καὶ δοῦναι. ΤΗΙ8 1 {πο Βταῦ ἀῑξί]ποῦ πἰίεταποο οη ΟΗγ]ςί”5 ρατῆ 
85 τερατᾶβ πο Ῥιτροτί απᾶ ομ]θοί οἱ Ἠϊβ αἄτεπύ. Ἡε ἄεοίβτθβ {πε 
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ψοτ]ς οἳ εα]ναίίοη 15 {ο Ὦο αἱδο οπο ο τοάσπαρίοπ. Τὸ οοπ]ᾷ Ὦε ας- 
οοπαιρ]ϊςῃεᾶ οπ]γ Ὦγ ἴπο ραγπιεπί οἳ α Ῥτϊσθ, απᾶᾷ ἴ]αίῦ Ῥτίοο πας Ἠ1β 
οὗ 6. « βεἰάοιηα, 1 Ἠαβ Ῥθεη τοππατ]αᾶ, “«Ἠαβ α τα οἳ 5ο] 
Ρτοίοιπᾶ Ἱπαροτί Ώθοη ΒΡΟΙΘΏ, 8 1ΐ νγοτθ, βο Ιποϊάεπία]]σ. Τὸ 1β ας 1 
Ἠο Ἠαά τεγοα]θᾷ α Ῥοτίοπ οἳ ΗΙ5 οπη {Ποπρηῦβ, α5 Ἠο πα]]κοά 1π 
α]οπί ϱο]πιᾶθ 1π αἄναπορ οἱ πο τοβί.. Ἠο ἄτανς αξιάς 10Υ αι τποπηθπῦ 
{ο τα] πγῖο]ι Ἠ]ᾶ {πο «, π]σ” απ {1ο «« π]εγείογο”” οἳ ΗΙ5 πιγείοτίοας 
Μ{θ. ο ο]εατ]γ πποπβ πΠοΤΘ Παπ ο τονθα]ς. ὨἨο να]]ςκς οη οα]πα]γ 
ϱο]/-οοπ{αϊπεᾷ Το {πο οπᾶ. Οαπ α βοοπο Ί]κο ἰΠ]β Ίατο Ῥεεπ Ππιαρίπθᾶ 
ου Ιηππεπ{θᾶ 2 

λύτρον οοοπτβ οπ]γ Ἠοτο απᾶ ἵπ Μαίο. πχ. 28. ΊΤἩο ἴπτορ ρτονῦ 
οἴτο]ες οἳ 1Ππιαρθ65 πγΠ]ο]ι ἴ]ιο Βοτϊρίπτες εΠΙΡΊΟΥ Ὑ]εη {Ἠ6γ ταρταβοηί {ο 
πβ πο Ῥατροτύῦ οἳ ἴμο ἀθαίῃ οἳ ΟΗτίβῦ, α1θ (4) ἱλασμός, α εἴπ-ο[εγίπῃ, 
ο: ργορίἑαίίοπι (1 ἆομΏ Ἡ, 2, ἵν. 10): (0) καταλλαγή, αἴοποεπιθηῦ, 1.Θ. 
αἰ-οπο-πηθηί, γεσοποϊζίαξίοπι τυζέ]ι απι ο[/σπᾶσαᾶ Γγίοπᾶ (Ώοπα. τ. 11, πι. 15: 
2 0οἩ. γ. 18, 19); (ο) α5 Ἰστθ, λύτρον, ἴ]ιο ΤάΊΒΟΠΙ ΟΥ Ῥγίσο φαίᾶ ΓοΥ τ]ιε 
γοζεπιρίίοπι ο α οαρίίυο /γοπι εἰαυοτίή (Άοπα. 11. 24: 1 Οοτ. νι. 20: 
1 Ῥοΐ. 1. 19), ν]ῖ]ο {1ο αοί οἳ τοαεταΐπρ 18 οχρτοβεθᾶ Ὦγ ἀπολύτρωσις, 
6ΟΠΠΡ. ἀἁποκαταλλάσσει», “' Ρτοτβας τεοοποίΠατο,’) α5 ἘΡΗ. 1. ἤ, ἐν ᾧ 
ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ τὴν ἄφεσιω τών ἁμαρτιῶν; 
1 Ῥαΐ. Ἱ. 18, οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε: Οο1. 1. 14, 
ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν. βῬ6ο ΤΥΕεΠΟΠ, ΦΥ πΟπΙΠΙ, ϱ. 216. 

ἀντὶ πολλῶν. Οοπιρ. ἴ]ο πονᾶς οἳ Βίὲ Ῥαπ], 1 Ττα. 11. 6, ὁ δοὺς 
ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, Εποεπίπᾳ ἐμαί Οµτ]ςὲ ἀῑεᾷ ιοί οηΙγ ΠοΥ 
18, τα ἔτι οι’ βἰεαᾶ. ἈῬ66 Ττοπο])! ΒΊποήΜΠς, Ῥ. 299. 

46- 59. Ῥλββινα τΗΠΟΟὉάΗ ζΕΠΙΟΠΟ. ἘΒΙΙνρ ΒΑΠΙΙΜΠΙΤΑΒ. 

Μαίζ. αχ. 29-54: Τπκο αν]. 9ὔ---4. 

46. καὶ ἔρχονται. Τιαανίηςσ Ῥε]μιπᾶ ϐ]οπῃ {πο πρ]απᾶ Ῥαξίατος οἳ 
Ῥογαωα, ἴ]ε 61ο οοπιραπγ ἐτατε]]οᾷ αἶοπρ {]ιο τουᾶ π]ῖσ]ι ]εᾷ ἄοππη ἴο 
ἴ]πο ϱππ]κοη οπαηπθ] ο {πο δοτᾶαη, απᾷ {ο Ἱακατιαπό «ἀϊβαιοῦ” οἳ 
1ογ1σ]ο. 

εἰς “Ἱερειχώ. ΤΠΗϊ5 αποϊεηύ αἰτοπρ]ο]ά οἳ ἴ]ιο Οαπααπϊΐας,-- -ἴπ]κοι 
Ῥγ. ἆορδμαα (1., νὶ.), Τοαππάςά {ον ο βεσοπᾶᾷ ἴῑπιο ππᾶεν Ἠ[α] ἴμο 
Ῥο[]ε]ίίε (1 Ἐϊπσς χνι. 94), νιβιζεᾷ Ὦγ Είπα απά Ἐ]]αΠ Ῥοαίοτο ἴ1θ 
Ἰαΐζζοτ ««ποπῦ αρ Ὦγ α. σηιτ]πΙπᾶ Ιπίο Ἠθατεπ (2 Κίπρε 1, 4- -15)--- 
πας 5] ἵπ ἴπο ἄαγε οἳ ΟΠτὶβί ϱατγοππᾶεᾶ Ὦγ {οπθτβ απᾶ οα5{168. 
Ίππο οἳ ἔπεπα ]αγ ἵη ταῖπς βἶπος {6 {πηο οἳ Ῥοπιρεῖας, Ὀπό 'Ἐγρτο, 
ἴπο 1450 Γοτῦγορς Ῥα1]{ Ὦγ Ἠοτοᾶ {ο ἄτοαῦ, πο Ἠαᾶ οα]]οᾶ τό αἲίου Ἠ15 
πποῦἩατ, το5θ πγη]{ο 1π πο 6απ οἩ {Ἠθ βοπ/{Ἡ ο {μα {ουππ... Το στοαῦ 
Ῥα]ασθ οἳ Ἠετοᾶ, 1π {χε Γατ-[απιθᾶ ϱτογθβ οἳ ῬαΙπ1Β, Ἠαᾶ Ῥεει Ῥ]απ- 
ἀοτοᾶ απᾶ Ῥαγπῦ ἄοπη 1π ἴπο ἑππιπ]έ5 επαί {ο]]οπτοά Ἡϊ5 ἀθαίῃ, Ῥτό ἵπ 
1: Ῥ]ασς α ϱΠ] ρταπᾶεχ βἰτασίατο, Ῥαης Ὦγ Ατοπε]ααβ, Ἰαᾶ ατίδοπ 
απαϊάςε ϱ1]] που ρατάΕΠΒ, απ ππογεθ οορίοἩβ απᾷ ἀα]ισμι[α] βἴτεατηΒ. 

.Α. σταπᾶ {Ποβίτο απᾶ βρασϊοτς οἴτοαβ, Ῥα]]έ Ὦγ Ἠετοᾶ, 5οαπᾶα]]ποᾶ ἴμο 
16ς8, πἨ]]θ α ϱτοαῦ βἴοπθ ααᾳπεάποῦ οἵ οἶετεη αγοΠες ῬγοιρΏί α οορίοτβ 
ϱπῬΡΙγ οἳ πβί{αχ {ο ἴμο οἱ δγ, απᾶ ἴ]πο ῬοπιαἨ τπΙΠΗ{ατγ τοβᾶ τα {μτοπρ]ι 
16... ἀεἰ]άθ’5 Τε απᾶ Ἠοτᾶς οἱ 61ιγὶεί, τα. ϱ. 98δ. 
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ὄχλου ἱκανοῦ, οοπβὶβίηρ οἱ ἴπο ομταναπ οἳ ρήρτῖπαρ οπα ἄα]]οο 
απά οἴΠθτβ σοῖης πρ {ο ἆογβα]θιι ΓοΥ {πο ῬαβΒΟΥΟΤ. 

ὁ υἱός, “«ἴ]ο οι οἳ ΤΙππΒ, Ῥαγήπισας, α. ῬΗπᾶ Ώοαρρατ, {118 18 
ἴπο ἰταπβ]αδοη αεοοτᾶῖπα {ο ἴ]ο Ῥοβῦ τοβᾶίπσ. ΤΊο ραϊοπγπαῖο β 
πηπᾶθ Πίο α΄ Ῥτορθγ ἨΠΒΊΠΘ α[ίου πο απαἱοΡΥ οἳ Ῥατίπο]οπιθιν αιιᾶ 
ΟἱΠο6Υβ. «ΤΠΙς αοσοαπύ οἳ Ἠϊπι Ἠϊπίς {παῦ θ γαβ α Ῥ6γβοηπαρο πγε]] 
ΊσππούΥη {ο ΟἨτΙΡΙαΠΒ 1π Βή Ματ]ςΒ παρ 8 α ΠΙΟΠΊΊΠΕΠ{ οἳ πο Τιογᾷ”ς 
πηΙχασ]ς6, 8 πας Ῥτοβαβ]γ αἱξο ΒΙπΙΟΏ {1ο Τιοροτ; απᾶ ἴμο ἀθβίσπα[ίοι 
έβοη οἳ Τππατιβ) ποτπ]ά ἀἰδαπραΙβδῃ Ἠϊπα, ποῖ πΙσΥΕΙΥ ἴτοπι ἴ]ο {8ΐ1οΥ, 
Ραή αἱδο ἔγοπι οἴ]θι ΒΟΠΡ.”. Τιαπσθ, ΑΒ ἵη {πο οαβο οἳ ἴῑπο (αάατοπο 
ἀσπποπίασβ, Ἡς γγαξ Ῥτοβαβ]γ Ῥοΐίαι Ίου, απᾶ Ἠσθιισς 15 ομβθ 18 ἨΙΟΤΘ 
Ῥατοπ]αχ]γ τεοοτᾶεᾶ. ΛΙΠ {ο τοαᾶβ Ἰοπάϊπρ {ο εταρβα]επι, ]]κο {]πα 
Ταπαρ]ο 1956], Ὕετο πηπο] Γτοαπεπίθᾶ αὖ {ιο πιο οἳ ἴλπο [θαβίβ, ὮΥ 
Ῥόμσαγβ, Πο χθαρθᾶ α. ϱροοῖα] Ἠαγνθβί {ποτη ἴλο οἸιαγΙϐγ οἳ ἴπο Ρ]]- 
6τῖτηβ,) 

4Π. υἱὲ Δανείδ. ΤΠϊς5 πας ἴ]ε ρορα]αγ ἄορισπαίίοη οἳ ἴ]ο Ἰοβεῖα]ι, 
Ἠο τπαγ Ἠαγο Πεατᾷ οἱ {πε τεσαπ{ τοδαττοθοίίοη οἱ ΤιαπαγἩβ, νΥπῖοἩ {οοῖς 
ρ]αςς ἵπ Ἠϊ5 οπη παισμροπτ]λοοᾶ. Οοπιρ. Μαΐδ. {π. 27, κχῖ. 9, κκ, 49. 

49. στάς. Βίου ΕΠ] ἵπ ἴ]πο {π]παςβ οἱ Ἠ15 οοπιραββίοπα{θ Ἠθατή. 

φωνήσατε, ““οα]] Ἠϊπι αὖ οποοθ.. ΤΗ τοαᾶῖης αᾶάς {ο ἴ]ο σταρ]]ο 
{οαίητοβ οἳ έ1ο παχτα/Ἰνο, 

δ0. τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. Ἠ[ςδ αὖθα, οἵ ἩῃΏβατ ϱαΥΠΙΘΗΜ. 

ἀναπηδήσας, “'5ΡΤΕΠΗΡ, οἵ Ιεαραᾶ, πρ... Οοπιρ. Ἠοπι. Π, χτ, 979, 

Ἔϊκ λόχου ἀμπήδησε, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα, 
απᾶ ἴμο ΤιΧΧ. οἳ 1 βαπι. χχ. 94; Ῥτου. χνΙ. 4. 

61. ῥαββουνί. ΤΊε Πί]ο οπ]γ οοσατ5 Ἠετο απᾶ ἵπ ο3ομπ κκ. 16, 
πηογο Ματ Μαράα]επο λέγει αὐτῷ ᾿Ἡβραϊστί: "Ῥαββουνί, ὃ λέγεται 
διδάσκαλε. 16 πναβ Ροοπ]ῖατ {ο ἴ]ιο αἱ]αη ἀἰα]εοῦ. Βεο Τήσ]μί{οοί, 
Ἠογ. Ποὺ. εἰ Ταἶπι. απᾶ Μαΐΐ. κχῇ, ϐ. 

62. εἶπεν αὐτῷ, ὕπαγε ΜΡί ΜαίίΠαιν αἶοπο (ας. 94) πιοηθῖοηπς {λαί 
Ἠε Ἰιαᾶ οοπιραβδίοη αππᾶ {οποπεά Ἠ15 ογο5 Ῥε[οτθ {]ιαγ Ἠγετο τορβίοτοᾷ {ο 
νὶδίοη. Βδῦ Πιτ] 81οπθ (αν. 42) τθοοτάς {πε ποτά οἳ Ῥοπαν, ᾿Ανά- 
βλεψον. 

ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ, ρ]ογ[γίηρ ἀοᾶ, α5 Ίωα]κο πάᾶς (πνΗΠ. 49), 
απά Ιοϊπῖπρ ἴο Γορία] ΟΠΙΡΑΠΥ οἳ Ηϊ5 Ἠσα]αΥ, νο αἲ] Ι]κονβο σανο 
Ῥταίρδο πηΠ{ο ἄοά {ος {6 πη]γαο]θ, ὙΠΙο] {Παγ Παά νήἰπεβεεᾶ. Οοπρ. 
Λοίς ΠΠ. 8---10. Ίπ πο αοοοαπί οἳ 0πίς Μίτασ]ο {ο σταρ]ηῖο Ῥοψος 
οἳ Βὲ Ματ]ς {6 Αἰσηα]]γ ἀἱδριαγεᾶ. Ἠο ἄθβοτίρες (α) ἴῆιο στοαέ οτονγγᾶς 
ὑπαῦ αοοοπαραπ]αὰ {Πο Βανίοασ, τεσοτᾶς (0) ια ἔπ]] πατηο οἱ {ιο Ῥ]πᾶ 
ΠΊΦΗ, (6) ἴηο ποτᾷβ οἳ ἴ]ιθ Ῥοορ]θ {ο πα, (4) Ίο ο οαςί αππαΥ Πῖ5 
βαχτηεηζ, (6) 5ἰατίθᾶ πρ, απᾶ (1) οπτηθ {ο Ἠ]5 Ἠεα]ετ, (0) Ώου Ἡο ΙΠΙΠηΘ- 
ἀἱα{εΙγ τεοοτεγεᾷ Ἠῖ5 βαἱρῃῖ, απᾶ (7) {ο]οπεᾶ ἵπ {ιο Ῥήρτῖπι ἱταῖτ. 
Α{ΐετ 1119 αἶσπα] Ῥγουί οἳ Η15 ππτασπ]οιβ Ῥοπεγ ο Τιογᾶ αοοορίαοὰ 
{μα Ποβρίζαλμΐσ οἳ Ζασσπααβ, α βαρογϊιπιεπάςπῦ οἳ οπρίοτης οΥ ἐπῖραίε αἲ 
ή6γίοπο (Τπικο χὶχ. 1---10): αἰθοτοᾶ {πο Ῥαταβ]ε οἳ «έἴιε Ῥοιπιᾶς ἴπ 
οτᾶᾷσν {ο οοττθοῦ πο Ἰάεα {παῦ ἴ]πο Ἰάπσᾶοπα οἳ Ἠθαταη πας αὐοτπί {ο 



τά ο ΜΑΚ. [Χ1. Ἱ--- 

αΏρθαχ Ππππιροια{α]σ (Ταχ χὶκ. 11- -27): απᾶ αἲ ἹεπρίΠ, απ ἆἄαγε Ῥοίοτο 
1ο Ῥαββοτατ, ΥθασΏθᾷ πο βαΐο βθο]αβίοη οἱ ο πιουπίαϊπ Παπι]εί ο 
Ῥοίπαηγ (ὀομή χα. 1). 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ. 

1. εἰ Ῥηθφαγὴ καὶ εἷς Ῥηθανίαν. ΤΙΔΟΙΠΙΑΏἨ απᾶ Τιβοποπᾶοτξ 
να Ὦ απᾶ Ἱμαῖθ. οπα16 εἰς Βηθφαγή. 

8. ἀποστέλλε, Ἔθο. ἀποστελε., ἸΤοαχί Ετοπι ἴμο Ῥατα]]εὶ ἵπ Βὲ 
Μαΐίπεν. ἜΤεχί ΝΑΡΟΡ[Ρτ]. Το Ῥτοβοπύ 15 πβθᾷ οἳ {αίατο ἐμΙπρβ, 
ἴμθ ΟΟΟΊΙΤΘΏΠΟΘ οἳ ψΠΙοἩ 15 ππᾶοαΏίεᾶ, ΤἩἨο Ιπβετῖοη οἳ πάλι 1β ΟΠ 
ἴπο απαὐλοπίγ οἳ ΝΒΡΤΙΔ Οτίσ. Πο Ἐενιπεᾶ Ὑθυβίοη χοπᾶσις ἵδ 
ἔέαπιᾶ εἰταἰρ]ιέυα Ίιε αοζ11 φεπᾶ (οἨ δεπᾶεί]ι) Ἰΐπι θασ]ι (ογ αθαἴπ) έ]ιογ. 

8. στιβάδας ἵ5 αἀορθεᾶ ὮΥ {ο πιοβῦ τοοεπύ θά ἴίοις οη ἴμο απ{]ου- 
1 ο ΝΡΒΡΗΚΤΙΜ, 

ἐκ τῶν ἀγρῶν, 1π Ῥ]αος οἳ ἐκ τῶν δένδρων «8 1π Ῥος,, 15 βαρροτίαᾶ Ὦ7 
ΝΡΤΙΔ. 

10. Ἀεο, αξἴθὲ βασιλεία τεροαΐς ἐν ὀνόματι κυρίου: οτι. ΝΡΟΡΙΙὈΔ. 

28. νεο. αξί6ι ἔσται αὐτῷ Ἰηβοτίς ὃ ἐὰν εἴπι. Οπι. ΝΒΟΤΙΔ. 

26. εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ κ.τ.λ. ΤΠϊβδ νεγεο 15 οπαε{θᾷ Ὦγ Τϊποπεπᾶοτέ απᾶ 
Ττερε]]6β, πΙ η ΝΕΡΙΙΡΔ, α5 Ῥεῖηρ Ιπζεγρο]αίεᾶ ἔτοπα Μαἴδ. τί. 15. 

1-11. Τπεπ ΤΗΙΠΜΡΗΑΙ, ΕΝΤΕΣ. 

Μαϊζ. πσὶ. 1. -11: Τπκο τισ. 20- 44: ο] κ. 19-19. 

1. καὶ ὅτε Τ]ο ογᾷςτ οἳ οτεπίς αἱ ἐμῖς Ῥο]πέ ποοᾶς οκρ]απα[ίοη, 
(1) Τα Βανίοαχ αρρατεπ{]γ τεασ]αᾶ Ῥείπανγ οἩη ἴ]ο ογοηῖησ οἳ Ετίάαγ, 
Νίβαηπ 8. ΤἨμετο (9) ἵπ αᾳπὶθῦ τοτοπηοηί Ἡο εροπί Ἠίς Ἰαδῦ δατίΠ]γ 
Βαλραΐα; απᾶ (9) ἵῃ πο εγεπίηα βαῦ ἄοπη Το α. [οβία] πιεα] Ῥτον]άεά 
Ὦγ ἴπο αΙδίαοτς οἳ Τιαζαταβ αἲ ἴ]πο Ώοιβο οἳ οπς6΄ ΒΙΠΙΟΠ, ὪΠο Ἠαᾶ Ῥθε 8, 
Ίαρει (Μαΐ{. αχν]. 6; 6ομη κ. 1). (4) Αί {Π]8 {ειδε Ἠο γγας αποϊη{θἆ 
Ῥγ Ματγ (1ομτ κ. ὃ); απᾶ (6) ἀπτῖης ἴπο π]σΠί α οοαποῖ] οἳ ἴμθ ἆ6νβ 
π/αβ οοπτεπεᾷ 6ο οοηβίάεχ {ο Ῥτορτίθίγ οἳ Ῥπίήης πού Ἠίπι οη]γ Ῥαΐ 
Τιασ8τπβ α15ο {ο ἀεαίῃ (ζομτπ χα. 10). 

ἐγγίζουσιν. Τ1ο Ἠπταπρε]εί, Ῥαδεῖπς οπ6γ {ον ἴ]ο Ῥτοβοπό {πα 
Ῥοδοσία] βοεπο αἲ {1ο [οβία] πιθα] (Ματ]ς αν. ὃ--.9), παπε]αίες ας αἲ 
οη66 {ο Ῥα]η Βππάαγ, 85 {ο ππς; απᾶ, 8 {ο Ῥ]ασθ, Το με τερίοη ὮῬο- 
Όπθοπ Ῥείμαιγ απᾶ πο πιοαπΏ οἳ 01Υ6Β. Ο,βετνο ἴμθ Ῥτοβεπύ {θηβθςβ 
ἐγγίζουσιν, ἀποστέλλει, λέγει. 

εἰς Ῥηθφαγή. Οπ {1ο Ετδῦ αγ οἳ ἴπα Ηο]γ ἸΠεε]ς ἴΠο Βατῖοαχ Ιο[ί 
Ῥείπανγ απά Ῥτοσθεᾶεᾶ {οπατᾶς Ῥοίπρμαρεξξί]ιο Ίιοικε οἱ ιπτίρε ᾖᾳε, 
ο Ηδ1ο Ἠαπη]εί οη ἴπο τοιᾶ Ῥεύπεεη «1 ετίο]ο απᾶ ζεχαβα]οπ. Ας ἵπ α 
Ίοπχπεγ {οπατάς Φεγαδα]επα 16 15 αἱππαγς πααη{]οπθᾶ Ῥείοτο Ῥείπαπγ, 1ΐ 
ΒΘΘΙΩΒ {ο Ώατο Ῥθεη ἴο {πο οαςί οἳ {λαῦ γί]]ασο, 
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δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. Τ19 πΙπιιίοποβθ οἳ {11ο ἀδβοτῖρίίοη ἐ]ιαῦ 
{ο]11ούβ βαρσοβίβ ἐ]ιαίῦ Βύ Ῥοΐαυ πιαΥ Ἠανο Ώ6θη οπθ οἱ {Ἠ6βο, 1Ι{ βο, 8 
πας ποῦ ΙΠΠΡΥΟΡΑΡΙΨ αοοοπιραπ]εᾷ ΡΥ Βύ 6ομη. 

πῶλον δεδεµένον. “Τη ἰπο Ἠαςίῦ ἴ]ο 58 16 η Ἠ]ρ]ι οβῦοστι. µΒίβίθ- 
1199, Ι1να]ῖθυ, ΑνΙ{ νου μαι πα πς, 16 νῖος πι πο Ἠουβθ 1η {αγοιτ. 
ΑΠΠΟΠΦ ἴμο ἆ6υς 10 παβ εαπα]]γ να]πεᾷ α5 α Ῥοαβδῦ οἱ Ῥατνάση, {ου πγοτ]ς 
1η πο Πε]ᾶ ο αὖ πο πηΙ]], απᾶ ἔοτ τῖάϊπρ. Τη οοπίταβῦ {ο πο Ἠουβθ, 
ψ/Ώ]ο]Ὦ Ταᾶ Ῥ6σπ Ιπίγοᾶισοθᾶ Ὦγ βο]οπιοι ἔποπι Ἠργρί, απᾶ Ίγαδ αβεά 
θβρθοΙα]1Υ {ον ἵατ, 16 88 πα βΥΠΙΡο] οἳ Ῥ6αισθ. Το ἴπο αυ 10 ν/αβ 
ῬεουΠατΙγ παδίοπα1, ἔον Ἠπᾶ πού Μοβθς Ἰοᾶᾷ Ἠ]5 π[θ, βεαίοᾶ οἩἳ απ 888, 
{ο Ἡσγρῦ; Ἠαά ποῦ {πο ζαᾶρος τιᾶάεπ οἩ πΠϊίθ 85565; απᾶ Ίαβ ποῦ ἴμο 
α55 οἱ Αὔγαμαπα, ἴπο {ἔτιοπᾶ οἳ ἀοᾶ, ποίεᾶ ἵπ Βοπϊιρίατθοῦ Ἐνειγ ἆἶθν;, 
Υ1ΟΥΘΟΥΟΣ, οχροοίθᾶ, ἔτοπι ἴ]πο πποτᾷς οἳ οπθ οἱ {16 Ῥτορ]είς (Ζ6οἩ. 1χ. 9), 
{λαῦ ἴμο ΜεαββίαὮ ποπ]ά οπίοι ἆθγαδβ]εῃ τΙᾶίπς ΟΏ 8η 888. Χο αοῄ 
οοπ]ᾶ Ὦ6 πποτθ ῬετίθοίΙγ ἵπ Ἱοερίηπςρ νηθῃ πο οοποθρίίοη οἳ α Κῑπρ οἳ 
1βγας], απᾶ πο πποτᾶ οομ]ᾶ ακρτθξΏ πηοτθ Ῥ]θϊπΙγ θα ιο Ἰάπο Ῥτο- 
οἸαϊπιθᾷ Ἠ ιπηβο]{ {πο ἸΜαβρίαΠ.’.  «οϊ]ῖα, 1τ. ϱ. 996. 

ἐφ᾽ ὃν οὐδεί. Τηϊ6 αρτθθΏ πα Βύ Μαὐίεν αοοοιπέ οἱ {ἴ1θ εο- 
455 (Μα. χχὶ. 2) απᾶ Ἠογ οοἰί π Ἰσν. ΤἨο οο]Ιῦ ποπ]ᾶ ποῦ Ώατο 
Ῥ6υπ. πβθᾶ, 5ο Ίοπς αβ 16 παβ ταηηῖησ πΠςἩ πο πιοίμαΥ, Ὁπαβοᾶ 
απῖπια]ς ππουθ Ῥιαῦ ὕο βαοτοᾷ ΡΙΥΡΟΒΘΒ. βΒεο Νππι. χίσ. 2; Ῥεαί. κχ!, ὃ; 
1 Βαπι, τ. Τ. 

8. ὁ κύριο. ΤἨθ ποτάβ βασσοςύ {]αῦ ἴο ΠπΊαπ πΙΑΥ Ἠαγο Ώδοη α 
βθοτοῦ ἄἱβαῖριθ. «' Βαοτοῦ ἀῑβοῖριθβ, 5ΙοὮ αβ πο ἤνο Ἠππᾶτοαᾶ πο 
α[θγπγατάς ραὐλατεᾶ {ο οπθ βρούῦ ἵπ ἄα]96θ, απᾶ πο Ἠππᾶτοᾶ απᾶ 
ὑπποπῦγ Ὢο παοῦ αΕἴ6γ {11ο ταβαττθοβίοη (1 6οΥ, αγ. 6; Λος 1. 16), πια 
βοβ/ζεγθᾶ ἴπ πΙΩΠΥ Ρ]808β8.” 

8. ἀποστέλλει, «αἰταϊσηύγαγ Ἡο βοπάθί] Ἠϊπι Ῥασῖς Που... Το 
Ῥταβεπί {εηβθ αἆάδ ϱγθα{ΙΥ {ο ἴῑο γινιάπθββ οἳ ἴπο παχγαίῖνο ας ἔποπρ]ι 
ἴμθ 6οθπο πετθ {ακΙπρ Ῥ]αος Ῥοείοτο {1ο 6768 οἱ πο Ώϊνίπε ΒΡεαΚΘΥ, 

4. ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, “Ίηπ ἴ]ο οροΏ βἰχθεῦ. "Αμϕοδον, (1) α γοαᾶ 
ὑ]ιαί Ἰεαᾶς τοιμιᾶ α Ρίασε, α ε{γοεί ΟΥ ἴαπο; (11) α Ὀϊοσ]ν ο) 1ιοιι868 5τιγγοιιᾶθᾶ 
ὖψ εἰγοοίς; (111) ἐλπο φιιαγίογ οἱ α ἰουπι. 5 οοοΆτβ 1η ἴπο ΤΙΣΣ. οἳ ἆογ. 
χνη. 27, χ]ϊκ. 26. ἈἩἨσθτο 16 ΠΠΘΔΠΒ, '“{Πθ Ῥαᾶββασο τοιπᾷ ἴμπο Ίοτβο, 
6ένῃπα ορεἩ βἰτθοῦ, 0,βεχνθ {ο ππϊπαίεπεςε ο ἴ]ιο οἰγοππηβίαησθβ βρθεῖ- 
6. ΤἨο Αροβί]θβ ποπ]ά Επᾶ {ιο οο]ς θα; 15 Ἰαᾶ πογοτ Ῥ6απ τΙάἄθ; 
16 πιοπ]ά ο {οαπᾶ οπ{βῖᾶθ, αὖ {πο ἆοοχ ο {ο Ἠοπβθ, 1Π {γιο οΡθηΏ βἰτθοῦ; 
απᾶ ΡΘΓΒΟΠΒ ποι]ᾶ Ῥο ποθαχ 16, απᾶ {Πο γγοτᾶς πνἩ]ο]ι {1ιοΥ πγοα]ά βρθα]ς 
ο ο αν απᾶ ἴπθ ΠΡΟΣ 15 ργεροτ]ρθᾶ υγηῖο] ἐ]ιθ Αροξί]ος πθτθ {ο 
Τη86. 

π. τὰ ἱμάτια, οΥ6ς Ῥοῦ] {πᾶᾷρθά (Μαΐΐ. αχὶ. Τ), ο ἄο Ἠίπι τορα] 
Ἠοποτς, {15ῦ 35 {πο οδρίαἴπβ /ἰοο]ν 6υσγ1 πιαπι Πῖ ϱαγπιοπέ, απᾶ γι ἓὲ 
τιᾶεγ «Τε]νι οπι ἴ]ιε ἴορ οἱ ἔῑιε φἰαίγε, απᾶ Ὀϊειο ωλί]ι ἐγιπιροίς, δαψίπᾳ, 
ζεἶωιι ἐς Ἰΐπᾳ” (2 ΚίπρΒ Ισ. 19). 

ἐπ᾽ αὐτόν. Ὄροι {πο ππαβοᾷ σο]ζ, πηΙ]ο ῬχοραβΙγ ΒΟΠΙθ Οἱ {ιο 
ΑΡΟοβΙΙ6Ρ 1εᾷ 16 ὮΥ ἴπο Ῥν]ᾶ]ο. 

ΒΤ ΜΑηΚ κ 
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8. τὰ ἱμάτια, 1.6. ]λαῖτ “'αὐθαβ ου “«ἨγΚ6β,” ἔ]πο 199896 Ῥ]απ]κοί ος 

οἷοβ]ς ππογη οἵ6σς {πθ {ππῖο ΟΥ ΑΗΙΤ6. Βο πιγτί]θ-,π]σβ απᾶ χοῦθβ Ἠαᾶ 
Ῥθει βἰτοπη Ὦσ {]ιείχ αποθδίοτβ Ῥείογο Μογᾶροαϊ, ἩΠθη Ἠθ οα11θ ζογέ]ι 
{γοπα {πο Ῥα]αοϱ οἳ ΑΏαξπεταβ (Ταγᾳ. Ἐθί]ιουν ν ΠΠ. 16), 6ο {ἴῑθ Ῥογεία 
ΑΊΠΙΥ Ἠαᾶ Ἠοπουτθά Χθιχοι ψΊεη αὈοπό {ο 61055 ἴπο Ἠε]]οβροπέ 
(Ἠοτοά. τῃ. 64), απᾶ 5ο Ἠοβίπροπ {ε]]5 τας ιο ΙηΠαὈΙζαη{β οἳ Ῥείμ]ο]μαπι 
(του ἐΠοαῖγ σαγπιθηῖς ππᾶοτ ἴ]ο [αεί οἱ ἴ]ιο Ίιογβθς οἱ {ιο Ἐπσ]ίς] οοπβ] 
αἲ Ώαπιββοίβ, ἨἨο5θ αἷά {αγ ποχθ Ππρ]οτίπς (ΕΒἰδίίοαϊ Ἠεκεατε]ιες, 
π, 109). 

στιβάδας. Στιβάς, τοπ στείβω, 18 εχρ]αϊποά Ὦγ Ἡθβγεβῖαβ 35 ἀπὸ 
ῥαβδων ἢ χλωρῶν χόρτων στρῶσων. 16 ΠΙΕΑΠΑΒ '«Ίαγετς οἳ ΊθαΥ6β.” 

κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν, ''νἩ]ο] {16 Ἠαᾶ οπί ἔγοπα {ο Ποα]άς, 
ΟΥ ““ϱαΤᾷΕΠΡ,’. Ῥαβίετη ρατάςης 86 ποῦ ΠΟΠΕΥ σατᾷΕΠΒ, ΠΟΥ Ῥτϊναίθ 
Εα1άεΠΒ, Ῥπαό πο οτολαχᾶς, γιπεγατᾶς απᾶ Άσ-επο]οξαχθβ τοαπᾶ α 
ἴοπη. ΤἩἨθ τοπᾷ ἴποπι Ῥδίπαπγ {ο ύογπβαίεπι ποππᾶ {ἩΏτοαρ]ῃ τῖο] 
ῬιαπίαἼοπς οἳ Ῥα]πῃ {Υ665, απᾶ Γταϊξ- απᾶ ομγο-ρατάεης. 

9. οἱ προάγοντε. Έτοπι Βἱ ἆοἩπ χἩ. 19 πο ραΐ]οι ἐ]λαῦ α 5εοοπᾶ 
βίγεατη οἳ ῬεοΡρίθ 1ββαῖηρ ΕΟΤ ἴ]πο Ἠο]γ Ο10γ «απο Γοτζ]μ {ο πιθεί ἴ]α 
Βανίοτσ, απᾶ {πθξο Ιοϊπῖηρ ἴ]ο οἴπετς οοπηῖης {Τοπ Ῥοθίπαηγ, ὑαγπεᾶᾷ 
χοιπᾶ απᾶ Απε]]εά {πε Ίοης Ῥτοσθδείοη {οπαχᾶς σεταββ]επ. Ἀεθ 
Βίαπ]αγ’5 οἰπαί απ Ῥαἴεειίπα, Ρ. 191. 

10. εὐλογημένη βασιλεία. Τ19 ἔεεβηρς οἳ ἴπο πιπ]Ωἰτιᾶςς {οαπᾶ 
οχργθβδΊοη 1Π {ο Ῥτορ]οίϊο ]αησαασο οἳ {πο Ῥβα]πας, απᾶ ἴπεγ Ἠοτα]άεᾶ 
ἴπο οοπα]πᾳ οἳ {19 ’Ροη οἳ Βατίᾷ) {ο δβἰαρΗβ]ι Ἠίς Μοαβρϊαπ]ο Ἰπρᾶοπη. 
Βεθ ΡΕ. οχτ!ῖ. 26. 

11. καὶ εἰσηλθεν. “'Αί α ρατβοπ]αν ὕπτη ἵη {πο τοαᾶ πο πο] οἳ 
πο πιαρπ]βσεπί ο σσ, ἃ5 1 τ]βῖησ {τοτα απ 49γ58, Ὀττεῦ Ιπίο νίθν. Τπεη 
16 πας ἴπαί ἴ]ιο ρχοσθβείοη Ῥαπςθᾶ, απᾶ ος Τιογᾶ γερί οσεχ πο ἀετοῦεᾶ 
οαρί(α] (Τωπ]κο χὶκ. 41- -44), απᾷ αξουπατᾶς τεβαπηεά Ἠΐ5 τοπζθ ζοπατᾶς 
1ογπβα]θια, οτοββῖπᾳ [πο Ῥτίάσο οτοτ πο Κοεάτομ, απᾶ ραββῖηρ {μτοαση 
ἴπο ραΐο ποπ Βύ Μίορηαεπ”5 Ιπίο Ῥεσοίμα, πο πθυ {οπη, (Ἡτοιςῃ ΠΒΙΤΟΥ 
βἰτοείς, ''Ἠππρ ψ]{(Ἡ Βασς απᾶ Ῥαπηθτς {ο ἴἶο ἐθαβῦ, απᾶ οτοπάεᾶ οἳ 
πο ταῖςοᾷ 51468, απᾶ οη 6Υ6ΥΥ τοοΈ, απᾶ αἲ 6Υ6υγ πἰπᾶον, πα ΘαΡεΥ 
005.” 

εἰς τὸ ἱερόν. “Ἱερὸν (Ξ- ἐεπιρ]απῃ) 15 ἐπο γηιοῖθ οοπηραςς οἳ {ο βαοτεᾷ 
6ΠποΙοβαχΘ, ἴμθ τέμενος, Ιπο]ιάϊπρ ελα οπ{εχ οοἙχίΒ, ιο Ῥοχο]θβ, Ῥοτί- 
6068, απά οἴπον Ῥα]άΐπσε βαροτάϊπαίεά {ο ἴ]ο ἴπιρ]ο Ιῇβο] Μαὸς 
(465) ἔτοπα ναίω, ''Ἠαβίζο,”. 48 ιο Ῥχορεν Ἠαβίθαβίοη οἳ ἄοᾶ (Αεἰς 
γη, 48: αγ. 24), ἴ]πθ οἶκος τοῦ Θεοῦ (Μαΐΐ, κ. 4) 18 ἴπο Τοπιρ]ο 1{ςε]ξ, 
ιο Ἠεατέ απᾶ εεπίτθ οἳ ο π]ο]θ, ἴ]ιο Ἠο]γ, απά {ο Ἠο]γ οἳ Ἠο[ϊας, 
(οταρ. Μαίζ. αχ], ὀδ).. Ἰπτενετοηί α5 πας {ο Ιπίταδίοη οἳ 6]πθ ΠΙΟΠΘΥ- 
οἩαησατς, ἴ]α Ῥαγεγς απᾶ 5ο]]θγα, ἴππογ Ὠαᾶ οβίαρ]]ς]εά {πεπιβείτος {π 
(χο ἱερὸν, ποῦ 1π ἔ]ιθ ἔεπαρ]θ Ῥγορετ]γ 5ο οι]]6ᾶ. 6ο Ττοπο]ς ΦΥΠΟπΗΠΙς, 
ϱΡ. 10, 11. 

καὶ περιβλεψάμενος. '' Τμο ααἰπα] Ῥγοσθββίοη πψοτ]ᾶ ποξ ρτοσεθᾷ 
αγίου ἔπαπ ἴ]θ Γοοῦ οἳ Μοππίό Μοτίαμ, Ῥεγοπᾶ πἨῖο] ἴπαγ ππ]ρΗ{ πιοί 
αἄγαποο ἵπ ἰταγε]ίηρ ἄΙΥΑΥ, ος πΙθ ἀπδίγ [εου.”. Ῥε[οτο {εγ τεαο]ιεᾶ 
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ἴπο ΒΠπβηαη ραΐθ 61θγ ἀἱδρογεβεᾶ, αππᾶ «1; βαβ οπ{ογαᾶ {ἴ]ο οοπτίβ οξ ἴ]ιο 
Ταπαρ]θ, εαχγαγθᾷ ἴἶιο 6οθηθ οἱ ἀἰδοτάςι απᾶ ἀθβεοταβίοη πἩΙοἩ {πιδυ 
Ῥτοβοπθᾶ, πΙζἩ ργο]οπσεᾶ απᾶ οα]πι απᾶ 5οατοἩίπρ ρ]απορ, 

ἐξῆλθεν, απᾶ [1ο ρτθοαξ Ῥαΐπα Βαπάαγ Ία8 οΥ6Σ, 1ΠΔΠΥ, ἀοπαρί]οςς, 
Ῥοΐηπς ἀῑδαρροϊη[αᾶ πιο Ἠαά οχρεοῦοᾷ ἴ]αί α5 Ἠοθ Ῥαβδοᾶ οἩ {οψατᾶβ 
ἴπο Ταιηρ]ο, Ἠο ποτ]ᾶ ἄἴβρίασ 5οπ1θ πππβίακεαβ]θ “βῖση, απᾶ οἰαίτα 
πο βοορίχο, απᾶ αβοεπᾷ ἴ]πο {πτοπο, 

19- -14. Της ἨΤΗΕΒΙΝαά ΟΕ ΤΗΕ ἘΙα-ΤΗΕΕ. 

Μαΐσ. κχ!, 18. 19. 

12. ἐπείνασεν. Α. ]αΐθ 15ο {ο0Υ ἐπείνησεν. ΤΠ οοπἰχαοὔίοη οἳ αε 
Ἰπίο α Ιπβίεαᾶ οἳ η ἵη πεινάω, διψάω, ἆο. 906118, Ποισῃ τατ6ΙΥ, 1Π πο 
Ἰαΐεχ ἀπθοαῖς ΑπίΠΟΥΕ, 

19. ἔχουσαν φύλλα. ᾖΤύ εἰοοᾷ αἶοπο, α εἶπσ]ο Πσ-ίτοο, Ὁγ τε ιοαι]- 
εἷᾷε (Μαϊ. πσί. 19), απᾶ Ῥγοβεπύεᾶ απ ππηδιαα] ΕΠΟ οἳ Ιειτοβ {ο 
ὕιο Β68ΡΟΗ. 

ὁ γὰρ καιρός. ΤΠαί 15, πο ογάπατή βς-Βεαβοπ Ἠαᾶ πο τοῦ απτῖνεᾶ. 
Τηο τῖο] γεχτάπτο οἳ ΠΒ ερ βοοιηθᾶ {ο β,αιγ ὑ]αῦ 16 πας Γναιθ[α], απᾶ 
ἴηοτο 88 “' 6τετΥ ῬγοβαβΙ{γ οἳ Ηπάϊηρ προπ 165 εἴίμεν πε Ἰαΐθ ν1ο]εί- 
οο]οπτεά απθππηη ΒΡΒ, πἩΙοἩ οἑζεη Ἠαπρ προη {πο τος αἲἱ {Ππτοαρῃα 
ἴπο πηὔςχ, απᾶ ετεη απ{1] {Πο πθυ ϱρτῖης Ίθατας Ἠαᾶ «οἱΠ6, ος ἴμθ Πτεί- 
τ1ρο {ρ8 (1βαΙ. καν]. 4: ὅ6χ. χχίν. 2; Ἠοβ. 1χ. 10: Ναµ. ΠΠ. 19), οἳ 
ψΏ]οὮ Οτ]επία]ς ατο ρατβσοπ]ατ]γ {οπά.. Έαγταχ, Τε, 1. 919. ἘῬαῖ πῖς 
ἴτθῬ Ἠαᾶ ποίλῖηρ Ῥτῦ Ίθατθβ. Τί πας {πο τατΥ ἴγρο οἳ α [αὶν Ρτο[θββΙοἩ 
πηζηοτπύ ΡεγίογπΙαπσθ; 8 Τ6ΥΥ ῬαγαΡ]ο οἱ {116 παδΙοἩΏ, πγΠῖσΠ, σης] α1] 1ΐ5 
Ῥτοί[θββΙοΠΑ, Ρτοιρηύ Γοτίῃ πο /Εταῖν {ο ρεν[εοβῖοι.”. Οοπιρ. Τα] 
νι, 14. 

14, καὶ ἀποκριθείς, “ατροχί ἔταοίατα περαπη{].. Ῥεηρε]. 

µηκέτι μηδεὶς...Φάγοι. ΤἩ9 πςο οἳ ἴο ΟΡρίαΐΙνο ἵπ {ο Ν. Τ. 1β 
ΒΟΠΙΘΨΕύ 1316. 16 οσοΆτβ Ίθτο ἵπ ἴπΠο θχρτθββίοη οἳ α ΨΙ5Ι, πιαι/ Ίιο 
πια. εαῖ ωὅ /Τοπι ἐ]ιοε Πιοπισε[ογιυαγᾶ ΓοΥ ευεγ. Οοπαρ. ἴπο {οτπιπ]α μὴ 
γένοιτο. 

καὶ παραχρῆμα, ΙπιπιεβΙαί6Ισ, αἀάς δύ Μαἰίμαυν (αχῖ. 19), “ιο βρ- 
ὤεο πηΠζηοτοᾶ απαγ, ὑπποιρῃ {Πιο ἄϊδοῖρ]ες ἀῑά ποῦ ποῖξῖοο 1ῇ 5111 ἔ]ιο 
{ο]]οπῖπρ τηοτηήης. Τηπβ οἳχ Ῥ]οββοᾶ Τιοτά οχΗΙρΙ(εᾷ αὖ οπος α Ῥατα)ίθ 
απᾶ α Ῥτορβθογ ὑπ αοἰίοιο. 

156-. 19. ΤπΠπ ΒΕΟΟΝΡ ΟΙΕΑΝΒΙΝά ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΜΡΤΙΗ, 

Μα[ζ. κχι. 12-11; Τι] Σἰς. 45-48. 

16. ἤρξατο ἐκβάλλειν. Τ]ε πε[ατῖοα8Β 5ο6Π6, πἨϊο] ο Ἠαᾶ εἰοτη]γ 
χερπα]εοᾷ οἩ ἴ]θ οοσββίοη οἳ ΗΙβ Βνβί ῬΗββοτοΥ, απᾶ πΠῖομ 18 τουογάοᾶ 
ο.ΙΥ Ὦγ δὲ {ομπ (1. 19---16), παβ ε1] Ῥοῖηρ οπαοθεᾶ. 

τοὺς πωλοῦντας. Έοι {ιο οοπγοηθηοθ Οὲ ἆθπβ απᾶ Ργοξε]γ{θβ 16- 

κο 
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βάϊης αἱ α ἀϊδίαπορ Εγοπη {πο Ἠο]γ ΟΙ, α Ἰάπᾶ οἱ πιαχ]κοῦ Ἰαᾶ Ῥθεπ 
θείαρ]ΙβΏεά 1π {πο οπ{οτ οουτί, απᾶ Ἠετο εαοτ]ΠοῖαΙ νΙοβῖπας, ΙΠ6ΘΠΏΡΘ, 
οἵ], νίπθ, απᾶ οἴτοι {Πήηρβ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ 1οΥ ἴλπθ βετνίοθ απᾶ ἴμε βαογ1ῇοβΒ, 
Φ6Υθ {ο ο οΡίαϊπεᾶ. 

τὰς τραπέζας. Μοποαγ ποπ]ᾶ Ὦο τοαπϊχγθᾶ (1) {ο ρατομαβο πιαίθτία]β 
{οχ οΠθτίΏΡΒ, (2) ο Ῥτεβεπί α5 {τοο οΗετίηας {ο ἴπο Τοπηρίο {1θαβΙΥΥ 
(Ματίς κ, 41: Τα] πχ]. 1), (8) ἴο Ραγ {πε τεατ]γ Τεπαρί]θ-ίαχ οἱ Πα]έα 
ΕΠε]κοὶ ἆπο {Τοπι 6Υ6ΥΥ ὁθὶ, Ἠοποτεοι Ῥοον. ΑΙ ἰΠπίς οοπ]ᾶ ποῦ Ὦο 
χροεϊγοᾷ οχοερί ἵπ 8 ηβ[νο οοἶπ οα]]οᾶ πο Τεπαρ]ο ΒΗεἷα], πΥῖο]ι τας 
ποῦ ϱΘΠΟΘΤΑΙΙΥ ουτταΠῦ. ΒΙΤΑΠΡΘΙΑ {Ποτθίοτθ Ἠβαᾶ {ο οΏαπσο {]αῖτ Ώοπιαῃ, 
ἄτθε]ς, ος Ἐιιβίθτη ΊΠΟΠΘΥ, αἲ πο βἴα]ς οἳ ἴῃΠο ΠΙΟΠ6Υ-οΠαΠΡΟΙΡ, ἴο 
ορίαϊη ἴπα οοἵπ τοαἈῖτεᾶ. ΤΠΙΒ ἰχαᾶρ ρατο τεαᾶγ πιθαης {ου {αιπᾶ, 
ν/πΙοὮ σγαξ ΟΠΙΥ ἴοο οΟΠΗΠΠΟΗ, 

τῶν κολλυβιστῶν. κολλυβιστής, Του πΠΙοὮ ἴ1ιο οἶαξβῖοα] πβαρο πας 
ἀργυρομοιβός, 6ΟΠΊ6Β ΊΤΟΠ1 κόλλυβος, ΗεΡ. Κοΐθοπι, ψαῖᾶ {ο Ὦθ α Ἑπαπ]οῖαπ 
ντοτά, (1) α Επια]] οοἵτπ, (1) α ταίο οἳ εκοεηαηρο. Οοπιρ. Απρδί. Ραα, 
1200: 19, ὧπι Ίεγγεπι, Αοἲ. 1. ὃ. Τ8, “«Ἑσπ οπιπῖ ροοιπῖα,..ἀθᾶποαῦίοπθΒ 
Ποτὶ βοἰἱεραπί: Ῥπηππη Ῥτο βρεοίαΊοπθ εὖ σο[1ψῦο." 

τὰς περιστεράς. Ἠεᾳιπϊγεᾶ ΓΟΥ Ῥοος ΠΟΠΙΕΩ οοπηῖπρ {οΥ ρατίΠοα{ῖοι 
(Τιον.αῇ1.θ, 8; Τµα]το 1. 24) ἴποπα 81] ρατίς οἳ {πο οοπη/αγ, απᾶ {ον οὔ μεν 
οΗρθγῖησβ. Τ19 ϱα]ο ο ἆοτεβ αρροατβ {ο Ἠατο Ῥεεη Ίπ ρτεαῖ ΠΙΘΑΒΊΤΘ 
1η {πο Ἠαπᾶςβ οἳ ἴπο Ῥτιεβύς ἴΠεπιβε]γθβ, απᾶ οπης οἳ ἴ]ο ΠϊρΗ Ρτϊορίς 
θβρεοία]]γ 18 βαῖᾷ ο Ἠατο ρα]ποᾷ ρνεαῦ ῬΡτοβίβ Γποπα Ἠίβ ἀογθσοίβ οἳ 
Μοτπύ ΟΗτοεῦ. 

16. σκεῦο. ὮἩο ποι]ᾶ ποῦ αἱ]οιύ Ἰαάσπ Ῥοτίθτβ απᾶ οἴ]σιβ ἴο 
ἄθβοογαίο ἴπο Ἡοποιχγ ἆπθ {ο Ηϊβ Ἠαί]μαετς Ἠοιβο Ὦγ οτοβεῖπρ ἴ]ο 
Τεπιρ]ο εοπτῖ5 α5 ἔποιρΏ {1ιογ πετο ρα )]1ο ϱἰχθοίΒ, “' ᾳπαβῖ Ῥ6υ ρ]αΐθατα.” 
Ῥεηροα]. ΤΠϊ5 ρατσοπ]αχ 18 Ῥεοι]ῖαχ {ο ή Ματς, 

11. πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, “' ΓοΥ αἲῖ ἴ]ιο παϊίοπς ’ (Ἀετ. Ὑουβ.). 

σπήλαιον λῃστῶν, ““α ἆεπ οἳ τοβΏοιβ.”. Τηο ἀῑδίποίίοπ 18 {ο ο 
Ῥογης ἵπ πηᾶ Ὀείπθοη λῃστής, ἰαΐγο, ''ἴχιο Ῥϊραπιᾶ ο τἰο]εηπῦ 5ρο116Υ,᾽ 
ΕΥΟΤΩ ληΐς ΟΥ λεία, 85 οἳχ '“τοῦΏος,” τοπα '"Βαπῦ,” Ῥοοίγ, πΊο αοΐς Ὦγ 
νο]θπος απᾶ ΟΡΕΠΙ7 (2 0ος. ΧΙ. 26: ΗοΒ. νγ. 1; ἆςτ. τῇ. 11), απᾶ κλέπτης, 
Ῥως, πο “«εῖ, ος 5οοτεύ Ῥατ]οίπας, ἩἩΟ ΟΟΠΊΡΒΒΡΘΒ Ἠ]β Ῥαχροβο Ὦγ 
{ταπᾶ απᾶ 1π βοοτοῦ (Μαἴδ. χχἰν. 485: ἆοῦτ κ, ϐ). « Εγες ΠπβιάΙαπῦοχ 
οἱ οοσοσ]ύα {γαπᾶο ἀθοιρίαπί; Ἰαΐγοποαξ βιιᾶαοῦοτ α]επα, ἀῑπιριαηζ,’ Ζ6γοπιθ 
ἵπ Ο5εο Τ. 1, αποθεᾶ ἵπ ΤΤΕΠΟΗ Φ4Π., Ῥ. 158. 

18. ἀρχιερεῖς. ΤΠΙ5 Πῇ]θ, 16 1β 6ο Ῥο τοππεπιρεγθᾶ, πας βΏρΗεᾶ {ο 
()) ἄιο Ἠ{ση-ρεϊεβῦ Ῥχοροτ]γ βο οα]]οᾶ; (1) {ο 4] πιο Ἠαᾶ Ἠο]ᾶ πο ΗἱρΙ.- 
Ῥτϊοβίποοᾶ (ἴΠθ οβ]ορ ππᾶσε Ώοπ]αή ΒΙΥΑΥ πο 1οἨβοΥ 1α50ἱπρ ΜΥ 16, απᾶᾷ 
Ῥοοοπιῖπσ Η{0]6 πιουθ {απ απηΏπα]); (11) πο Ἠεαᾶβ οἳ {πο ὑποπίγ-ίοαχ 
9Ο«ΥΡΒΕΒ (1 ΟἨτοἩ. κσίν., Ώυχο 1. 9). 

19. ἐξεπορεύετο. Οτοββῖηρ ἔ]ο τῖάρο οἳ 0ΟΗνεῦ, Ἠθ βοπβ]Ώῦ οποθ πΊοτθ 
ἄια ταὐἰτοιποπύ οἱ Βείμαηγ, 



ΧΙ. 96.] ΝΟΤΙΩΝ. 149 

Ἐππ ΊΓΙΤΗΡΕΕΡ Ετα- ΤΗΕΕΙ, 

Μαϊΐῦ. αχ. 290---22. 

90. πρωῖ. ΤΤο οατ]γ πηογηῖησ οἳ Τπορβᾶαγ 1π Ἠο]γ ἸΤοεῖς, 

ἐξηραμμένην. Έτοπι Β. Μαϊίμοπ (αχὶ. 19) 16 ποπ]ᾶ αρροας ]παί 
«6βΟΙΠΘ Ῥορ]ππΙηρς οἱ ἴπο ἐἨτοαίοπθᾶ υη(]ιοτῖης Ώεραπ {ο ΒΠθύΥ {Πεπι- 
Β6Υο6ΡΒ, α]πιοβῦ 85 560ΟηΠ αβ ἴλο ποτᾷ οἳ ἴπο Τιοτά πας Αβροκεηῃ; α 
ΑἩιάᾶοτίηπσ [δαν πΊΑΥ Ἠανο ταπ πτοπρῃ αἱ ολο Ίεανοβ οἱ {1ο /τοο, 
ψηΙςὮ γγας ἔπαβ Ἑἰίο]και αἲ 165 Ἰοατο.”. ΤτεποΠ. 

21. καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος. Πο ἀοαρί]οβς το]αίοᾷ {1ο Ιποϊαστῦ 
νηζῃ αἲἱ 165 αἰθοεπαα πό οἰγοππαβίαπσθβ {ο Β0 Ματ]ς, 24. Βεο ΑΡΓΡ., ϱ. 222. 

98. ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ. Τμαηρπαρο ]]κο ἐς ας Γαπϊ]αγ ἄπ 
ὕιο βο]Ἰοο]5 οἳ ἴ]ιο ἆαονβ. ΈΤΠογ πβεᾷ {ο δεί ού {11956 εασΙιθγ5 ΑΠΠΟΠΡ 
{ποτα, ἐπαῦ Ἱγογο πἹογθ οηΙπθηῦ ΓοΥ {πο Ῥτοίοαπάποαβς οἱ {αῖτ Ιθαχηίπᾳ, 
ΟΥ {6 βρ]επάοτν οἳ ἰλοαῖν γΙτίαθβ, Ὦγ 5πο οκρτεβρίοηΏ5 ας {Ἠ656, '' Ἠο 
15 α, γοοίογ ι1ρ ο ΟΠΙΟυΕΥ ο) πιοιπἰαίπς.”. “ Τπεγ οα]]εᾷ Ώαρρα]ι Ῥατ 
ἹΝασλπιαπ], 4 γοοίεγ ρ οἱ πιοιωιἰαϊπδ, Ῥεσα"ςο Ἡθ Παᾶ α ρἰθτοῖης Ἱπάς- 
πηθηζ.”. Τήρ]ῃ{οοί, Ηογ. Πεὺ. 

καὶ μὴ διακριθῃ. διακρίνευ (α) ἴπι ἴπο αοἰῖἶγο γοῖθθ ΠΊΘΗΠΒ {ο ἀῑδοτί- 
πινιαίο, ἀῑδίπιφικ]ι, ἀἱξοστπ, 8 ἨΝαῦύ. τι. Θ, τὸ μὲν πρὀόσωπον τοῦ 
οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν; Αοἰβ αγ. 9, καὶ οὐδὲν διέκρινε μεταξὺ ἡμών 
τε καὶ αὐτών; 1 Οοτ. χΙ. 29, μὴ διακρίνων τὸ σώμα; (0) ἵΏ ιο ραξββίνο 
απᾶ πη]ᾷά]ο νοῖσο, 16 ΠΙΘΑΏΒ ἴο 4ο ἰο ἴαι, ἰο ἀἰδριίο, 88 Λοῦς χι. 2, 
διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς; 88. Π. 4, οὐ διεκρίθητε ἐν 
ἑαυτοῖς; (ο) ο ἀἱβριίο ιωῖέ]ι οποδοίῇ, ἰο ἀοιθί, ὦαυεΥ; 85 Ἠθτε; Λος 
Χ. 20, πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόµενος; Ἠοπῃ. 1. 20, εἶς δὲ τὴν 
ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ οὐ διεκρίθη. 394. Ἀθε ΑΡρροπᾶίΣ, Ρ. 229. 

253, ὅταν στήκετε. Τ1ο9 Ροδίπτο οἳ ΡΙαΥ6Υ 8ΠΊΟΏς {1ο ἆοηβ ΒΘ6ΠΙΒ 
ίο Ἠαγο Ώθοι πιοβί ο{ὔοι ἑαπαίπᾳ; οοπιρ. ἴ]πο ΙΠβίαησθ οἱ ἨαηηπαΙ 
(1 Βαπι, 1. 26), απᾶ οἳ {πο Ῥματίβορ (Τμτ]κο πτη]. 11). πε {ο ῬΤαγοΥ 
ππαβ οὔειθᾶ ση αβρεοία] ϱο]επιπΙϐγ απᾶ Ἠπαπήμαδίοη, {Π15 Ίναβ ηα- 
(πτα]]γ οκρτοββοᾶ Ὦγ (α) Λπιεεϊΐπα; οοπαρ. ἴπο Ιπβίαπορ οἱ ΒΟΙΟΠΙΟΠ 
(1 Κίπρα νι], 64), απᾶ Ώαπῖα] (σι. 10): ος (0) Ργοβίταίϊοπι, 88 ΦοβἩΏτε, 
(σἩ, ϐ), απᾶ Ἐ]α]ι (1 Κίπρε αν]. 49). Έον οοπβαποβοι οἱ ὅταν οΕ. 
πο ΠΠ 

ἀφίετε. Ίη ἴλῖρ ρ]ασθ, πηειο οἳχ Τιοτᾷ οοπηθοῦθ {πο βίτοης 38- 
ΒΠΤΑΊΟΘ οἳ ἔμο πιαχνοθ]]οαβ Ῥοψοι οἱ {αἱ{Ἡ ππΙζῃ πο οπτείηρ οἳ 1ο ἢρ- 
ἔθο, Ἡοθ Ῥαβ565 ο πιοβῦ παίΙταΙΙΥ {ο ἄεοίατο Ίου βποἩ α Ταϊ{Ἡ οοπ]ά 
ποῦ 9 βαπάογοᾶ ἴτοπι {ογρῖνίηρ 19ο, ἐλαῦ 16 ΕΠοπ]ᾶ στου ο πβεά ἵη 
ἴπο βοτνῖος οἳ Παΐο οὗ {απαβίοΙβηῃ. 

τὰ παραπτώματα. παράπτωμα, ἨλΏϊοὮἃ Πήετα]Πγ ἀεποίοβ α Γαΐπῃ 
ὑοεῖᾶο, α [αἰῑῖπα Ίγοπι ἴἶιε γ{ρ]ιέ ια, 15 πδοᾶ βοπιθίῖπιθβ ΓΟΥ ἄπι ΕΊΥΟΤ, 
α πιἰεία]ο ἔπι Τιᾶρπιοπὲ, 45 1η Ῥβ. αν. 18, 14, νηοτο Τὸ 15 οοπίταβἑεᾶ 
φΙ(Ὦ ἴ]ο ἁμαρτία µεγάλη, απᾶ Ῥο]γβίπβ, τα. 10. 6, ΒοπιείΙπΘβ {ο α 
πιογἰαϊ επ ἃ5 1π Ἐπεῖς. πνΏ]. 96, απά οοπαρ. ἨεΡ. τν. ὁ πιίἩ κ. 26, Τέ 
18 τοπάοτοᾷ ἵπ οατ Ὑεγβίοη (1) Γαιέ ἵπ πα]. τι. 1: 788. Υ. 16: (2) «[εποε 

Ἄ ορ Αρροεπᾶϊΐσ, Ρ. 225. 
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1η Ῥοπι, Τν. 25, ν. 15, 17, 18, 90: (9) Γαἴϊ ἵα Ῥοπι. χῖ. 11, 19: (4) (γερ- 
255, Ἠθχα, απᾶ ἵπ Μα{ύ. τί. 14, 16: 9 Οου. ν. 19: Βρ]ι. Ἡ, 1: Οοἱ. 1. 
15: (5) εἶπ» ἵπ ἘγΡῃ. Π. 6; Οο]. Π. 19. 

21-09. (ΟΤΌἨβτΙον ΠΕΒΡΕΟΤΙΝά ἆοΗν ΤΗΕ ΒΑΡΤΙΡΤ. 

Μαΐ0. πχ. οὃ- οἵ: Τα] σσ. 1---6. 

4Π. περιπατοῦντος. ΤΗϊ5 αραίη {β ἵπ Κοορίης νη(Ἡ Βὲ Ματ]ός νινιὰ 
ΒἱΥ19 οἳ ἀε]παβίίοη. 

οἱ πρεσβύτερο. ΤἩε αποϊθηί ΒΟΠΒἴΟΙΡ ος τερτοβεπ{α{Ίνος οἱ ἴο 
Ῥθορ]θ. ἸΛΙἩ ἴ]ιο οΏ]αῖ Ῥτϊθβδίβ απᾶ βοτίρθβ {παγ εοπβἑπεά οἩ {ΠΒ 
οσσαβῖοπ α Τογπια] ἀοραίαίιοπ [ποπι ἴπο Βαπλεάνίπ. 6 Επᾶ ἴμα 
οατ]α5ί ποίί]οο οἱ {ιο εἶάεγς αοθῖης Ἱπ οοποετῇ 35 α Ῥο]ϊῖσα] Ῥοᾶγ 1π ἴμο 
πιο οἳ {πο Ἠχοᾶτς (Ἠσ. χὶςκ. τ; Ῥοεασί. καχὶ. 9). ὍΤηεϊν απἰΠποτΙζγ, 
ΝΥΠΙΟἩ οχἰοπᾶςᾶ {ο αἲ] πιαἰ{οις οἳ ἴ]ιαθ οΟΠΊΠΠΟΠ πγθα], ἴλεγ αχογοῖβεᾶ 
ππᾷςΘΥ (α) {πε /αᾶρες (σαᾶρ. Π. τ; 1 Βαπῃ. Ἱν. 8); ππᾶςτ (0) ἴπο Ἐίπσα 
. Βµτη. Χχχ. 26: 1 ΟἨτοῃ. αχὶ. 16: 2 Βαπι. αν, 4): ἀπτίης (ο) ενα 
αραϊνΙ6γ (16ν. κχίσ. 1; Ἐσε]ς. ν. 1); αἲίοτ (4) ἴπο Ἠείατη (Βστα γ. ὅ, 

γὶ. τ, 14, κ. 8, 14): παπάς (6) ιο ΜασσαῦθθΒ (1 Μαοο, κ. 6; 2 Μαοο, 
1. 10): Ίπ (1) ὧιο ἀπιο οἳ οαχ Τιοτᾶ, πει {που ἀεποίοᾶ α ἀῑξαποί 
Ροᾶγ ἵη ιο Βαπ]αάτίη, απηοησαύ ἩΠΟΠΙ {6Υ οὈίαϊηθᾶ {ιαῖν 5ουῦ ὮΥ 
οἸοσίῖοἩ, οἱ ποπηϊπαδίοη {ΟΠ {πο οχεοι{ῖτο απ0]οτίζγ. 

28. ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ; ΤΠεγ ενιἀεπί]γ π]ςηοᾶ {ο Ῥτίπς Ἠίπι {ο 
ποοοαπέ {ον Ἠϊς ααἲ οἳ {ιο αγ Ῥεΐοτθ, απᾶ Τοντ ἨΙς5 αββεαπαρ{ίοη {ο 
{θαςἩ ἃ5 α ΠαβρΏῖ, π]οιῦ απγ Πσοθπβο ἔτοτα πο Βο]ποο]ς, πγπῖο]ι πναβ 
οοπίταχγ {ο πο εδίαὈ]ς]θᾶ τα]ο,. ΤἩ9 βαπ1θ ἄπεδίῖοη Ἠαά Ὄθεπ Ῥαῦ ἴο 
Ἠίπα {ηχου 7εα15 Ὀ6ίοτο απᾶ Ὦγ {πθ βΒ4ΠΠθ ῬοἵΒΟΠ5 ({ομ Π, 168). 

29. ἐπερωτήσω. Τ]6γ ἀοπρί]οββ Ἱοροά {παί Ἠο ποτ]ᾶ Ώατο οἸαίπιοά 
Ῥϊνίηπο απ{Ποχ1{γ, απᾶ ἴμεη Πεγ ποα]ά Ἠατο Ἰαᾶ παα{ζεχ Γοτ αοοαβαδίοη 
ασαἰπδί Ἠϊπα, Ῥαΐ Ηο απβηγετθᾶ {ἐΠαῖτ ᾳπθβίίοη Ὦγ απΠποίΠογ, 

90. τὸ βάπτισμα τοῦ ᾿]ωάννου. «οἴπ νας {πε πιορδί τεσθηΐ Ἱαρ- 
Ἠο]ᾶςγ οἱ ἴπε γα]Ιά1ίγ οἳ ἴπο Ῥτορ]αίίο οτᾶσι η Τ5τας], απἆ Ίο Ἰαά 
ἀιςαποί]γ οεύιβοᾶ {ο {ιο Μεββίαπίο απιθλοτΙγ οἳ οας Τιοτᾶ (ο 1, 
20---84, 86) : ἴτοπα πΠοπη 4ἱᾷ Ἰε τεοεῖνθ Ἰιΐς οοπιταϊβεῖοη {ο Ῥαρβποῦ 
Ἴγας 16 ἔτοπι ΊθαΥΕΠ, ΟΥ 8 ΤΠΕΤΘ Ώπτπαη αββαπαρίοη οἱ Ἠ]5 οπη 2 

81. ἐὰν εἴπωμεν. ΌἨβαττο {πο Ἱπιρτεβεῖνο αὐταρίπεςβ Ἠ6γθ, πο] 
15 1ΠΟΥΘ βἰσπ]Ποαηί {ΠεἨ ἴ]αη πο Ζα]1] οκρτοςεῖοη οἳ ή Μαίου (ακχἰ, 
26), απᾶ οἳ ύ Ίωα]κ (αχ. ϐ). 1Ι/ ὧε ε]ιαῖῖ 5αή, Έτοπι Ίιεαυεπ; Πε ιοί 
δα, 11 ἴ]ιεπ ἀἷᾶ 6 πιοί Ὀεϊίευε Ηἰπιξ Ῥιΐ »]ιοιῖᾶ ιοε 5αψ, Εγοπι πιεπι---- 
{αγ ἆατοᾶ ποῦ {ασο ἴπεο αἱεγηαίῖτο, {7ιει Γεατεᾶ ἴ]ιο Ρεορῖε, θπᾶ Ίγθ6τθ 
ἄτίτεη {ο α Γθερ]θ εΥβ5ΙοΏ. ἍἈετ. Ματ. '"Βιΐ 5]ιαῖῖ τε δαφ, ὅο. 

89. οὐδὲ ἐγὼ λέγω. ΤἨο οοπη{ετ-ᾳπθβίῖοη οἱ ζᾖεβᾳβ πας ἴἩο 60Π56- 
απαησθ οἳ {ια ᾳπεξίοη οἳ {πθβο ππεΠ. “'Ἠίπι (παῦ {πᾳπῖτθβ, βα1ζ]ι 
οπθ οἳ ο]ᾶ, “' πε ατα Ῥουπᾶ {ο Ἰπβίταοί; Ῥπί Ἠϊπα ἐπαί {επαρίβ, πο τΙΒΥ 
ἀθίθαῦ πι α, βἴτοκε οἳ τεβδοπῖηρ.” 
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ΟΗΠΑΡΤΕΗ ΧΙΙ. 

4. Αίΐογ κἀκεῖνον Ὢθο. ΙΠΒΘΙΙΒ λιθοβολήσαντες ἴΤοπι Ῥαχα]]αὶ ἵπ Βύ 
ἹΜαίμοαι. Οπι. ΝΒΡΤΙΔ; καὶ ἠτίμασαν {ου ἀπέστειλαν ἠτιμωμένον 18 ἰ]ιθ 
χοαᾶΊηρ οἳ ΔΒΡΤΙ, απᾶ 18 αἀορίοᾶ Ὦγ Τϊβοπαπάοτί απᾶ Έτερο]]αος, ὙΓορβί- 
οοί{ απᾶ Ἠοτύ. 

1π. ἜΈου καὶ ἐθαύμασαν οἳ ἰπο Ἠοθο. ΤιποΏπΙηπ απᾶ Ττοασο]]οβ τοπᾶ 
ἐθαύμαίον, Τϊβο]οπᾶογ[ ἐξεθαυμάζον πΙθα δΒ, απᾶ Βο αἱβο ὙΓεεϊοοίέ απᾶ 
Ἠοτί. 

93, ἔλαβον αὐτὴν οἳ Ὥοο. ἵ8 οπαϊοᾷ Ὁσ Τϊβοπεπᾶοτί απᾶ Ττορθ]]εβ: 
οπ1. ΝΒΟΤΙΜΙΔ. καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα ἵ5 ϱαρροχίεᾶ Ὦγ 
ΝΡΟΤΙΔ. Το ἐοχῦ πας ονιάεπ{]γ ἴμπο ογΙρίπα], απᾶ Ἠας Ὀθεη γατίοτβ]Υ 
οπιοπᾶθᾶ {οτι πο οοπ{οσῦ. 

οἹ. Τ]ο θεὸὺς οἳ ἴπο Ἠοο. 18 παπζῖπσ νηζ] ζώντων {π ΝΑΒΟΡ. 

98. πάντων ἵ5 ἴ]ο Εἰτοπσεβί βαρροτίεά χθβᾶίῖηςρ Ιηβίθαᾶ οἳ πασών. 
πρώτη πάντων Ο908]680Θ Πίο 9Π6 ποτᾶ-ξ ΄“Ητβῦ-ο[-α]] οἳ ἴ]πο οοπηπιαι- 
ΤΙΟΗ{8. 

99. Ἔετο ἴποιθ 16 ΠΙΔΏΥ ΥαγΙαΔΙΟΠΒ, Τοχί ΝΡΤΙΔ. 

31. Τιβοποπᾶοτίε απᾶ Ττορε[θβ, οβίοοῦί απᾶ ἩἨοτί τουᾷ βΙπιρ]Υ 
δευτέρα αὕτη Μι δΡΤ:. 

1-19. ΕΔΗΛΕΙΕ ΟΕ ΤΗΕ ΙΟΚΕΡ ΗΤΒΒΑΝΡΜΕΝ, 

Μαῦΐ, πχὶ. 99-46: Τια]α σσ. 9-19. 

1. ἐν παραβολαῖς. Βὺ Μαζίεν Ργοβοπίβ τπβ Ίθγο γἰ α ϱτοιρ οἳ 
ὤμτου Ῥαχαῦ16Ρ, (1) ιο Τωο δοπς (κχὶ. 28-- 59), (11) πιο Ἠγίε]ιεᾶ Ἡιδ- 
ὑαπάπιεπ (99---46), (1) ἔια Ματτίαρο οἱ ἴ]ιο ΙΚῖπα 5οπι (κκ. 1---14). 
Ῥύ Ματ]ς απᾶ Βὲ 11]κο τε]αία οπ]γ ἴ]ο βεοοπᾷ οἱ ἴ]ο {μτοο, 

ἀμπελῶνα. Όταν Τιογτᾷ β66ΠΙ5 {ο ἴα]κο πρ ἴ]ιο γγοτᾶς οἱ ἴ]ιο ρτορ]ιοί 
15818Ἡ (τσ. 1---τ) απᾶ {ο Ῥαϊ]ά Ἠίβ ἰθασμῖηρ πο τηοτθ η] ΙπσΙγ ο ἴμο 
ο]ᾶ {οππάαθίοηβ, 88 Ἠθ πας αοοπβεᾷ οἳ ἄαβίτογίπςσ {ο Ταν. Οοτηρ. 
Ῥοπ0. χχσ]]. 9: ΡΑΕ, Ίχχχ. 8-16: Ἠπεῖς, αν. 1-6: Ἠοβ. χ. 1. ἙΥ ἴλμο 
Ὑππογατᾶ ππθ 81θ {ο απατβίαπᾶ πο Ἐάπσᾶοπι οἳ ἄοᾶ, αβ ΕποοθβείνεΙγ 
τοιΠσεᾶ ἴπ 115 Ἰάοα (1) Ὦγ πε 66η, απᾶ (2) Ὦγ Όιο ἀαπΙθ. Ττοπο]ιἩ 
Ῥαγταῦίσξ, Ῥ. 199. 

ἐφύτευσεν. Τ1Πθ Ἠοιβε]λο]ᾶστ ποῦ τηθγεΙγ ροββοββοᾶ, ο “' ρίαπἰεᾶ” 
πο υιπογατά. 8ο ἄοᾶ Ρίαπίεά Η18 αρϊτιαα] γΙπεγατᾶ (α) ππᾶςτ ἨΜοεος 
(Ώεαί. ακχ. 12---14: Ἠχ. αν. 17), (0) ππᾶον 6οβπαα, πθη ο ζ61γΒ 
πθγθ οβαρΗξῃεά 1η πο ]απᾶᾷ οἳ Οαπδα!. 

Φραγμόν. Ἰοῦ α Ἠεᾶρο οἱ {Πογπβ, Ὀπΐ α 5ἴοπθ ππα]] {ο Ἱαερ οπῦ ψἰ]ᾶ 
Ῥο8τβ (ΕΡΕ. Ίχασ. 18), Ἰαοα]β, απᾶ {οχθς (Ναπι,. αχ. 24: Οµπῦ. Π, 15: 
ΝεΠ. {γ. ϐ). ΤΊε πονᾷ οπ]γ οσο (α) Ἀθτα, (0) ἵπ ἴπο ρ8τα]]οἱ Μα{ή, 
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κχΙ. 98, (ο) ἵπ Τμα]κο χὶν. 28, ':ρο ο Ιπίο ἴμο ἨϊρΏνναγς απᾶ Ιιοᾶφες,” 
απᾶ (4) ἨΡΗ. Ἡ. 14, «, ιο πηΙᾷἆ]θ τοαῖῖ οἳ ραγίοπ.”. « Ἐπο]οβατεβ οξ 
Ίοοβθ Ρίοπ6, 1ο {6 πγα]]5 οἳ Πα]ᾶς ἵπ Ὦειτηγαμῖτο οἱ ὙΓορπιοτο]απᾶ, 
ΟΥΘΙΥΝΊΙΟΥΘ οβ{οἩ πο 67ο οἩ {1ο Ῥαχο εΊορες οἳ Ἠερτομ, οἳ Βοίμ]εβοαπι, 
απᾶ οἳ ΟΗγοεῦ.” ΒίαπΙαΥ, δὔιαί απᾷ Ῥαϊοδίϊπα, Ῥ. 491. 

ὑπολήνιον, α Ρῖὲ ΓοΥ ἐ]ιε ιοίπεργες. ΤἨο υοτᾶ οπ]γ οοσατβ Ἰθτο ἵπ 
ὕιο Ν. Ί. Ἔ]ιε νΙπαρτθδβ ({ογοιίαγ) ληνός (Μαΐά. πχὶ. 98) -- ἴλο Τατ 
Ἰασις, ππεπςρο γο[ς (παηε]αίοη, “' α]ξ α. ]α]ο: οοπβϊςθᾷ οἳ πο 
ρατίς, (1) ἴπο ῬτοῬδς (σαι) οι ἴποιπρΏ α,οτο, π ὙΏΙοἩ ἴ]ιο ρταρες πετο 
Ῥ]ασσᾶ, απᾶ {ποιο ἰποᾶᾶση Ὦγ ἴο {οοῦ οἳ βογοτα] Ῥεγβοπβ απηϊ]ᾶςύ 
βἰησίησ απᾶ οἴ]ειτ αχρτΘβΡΙΟΠΒ οἳ Ίο (πᾶρ. 1χ. 27: 15αἱαἩ ατι. 10: 
16Υ. καν. 90): (5) α 5ππα]]ον ἰτοιρῃ (γε]ιοῦ), 1πίο πΥἩΙο] {πο εκρτεβςοᾶ 
Ἰπῖσο Πουγοὰ {Πτοαρ]ῃ α Ἠο]ο ου ϱροπύ (Ν6μ. αχ, 15: ΤεαἰαἩ Ἱκιῃ, 27 
Τιάπή, 1. 16)... Ἠθτο ἴπα Απ]α]]ον {ποιρῃ, πΠίοα πας οἴδεπ Πο]οπεᾶ 
(6 ἀϊρροᾶ”) οαῦ οἳ Πο οατίῃ ΟΥ πανο τοσῖς απᾶ {Παπ Ἠποά πΙίη 
ΤΊΒΒΟΠΣΥ, 15 Ῥαΐς ΤοΥ ἴ]ο π]ο]ἰο αρραταίαδ, απᾶ 16 οα]]οᾷ α ιυἴπο-ΕΑΠ. 
115 ποτά οοσΆτς α1βο ἵπ Τβαία]ι ΙχῆΠ, ὃ: Ἠος. ΙΧ. 9, Πια1Ρ.; ΟΟΠΊΙΡ8ΤΘ 
Ῥτοβς-/αἰ, Ἠας. Π. 16: απᾶ /α:, ᾖοε] Ἡ. 94, 1Π. 19. Ταϊ Ίοπι Α. Β. 
Γσί--Β, Υ6ββε], ταῦ, αοοοτᾶ(πρ ἴο {πο τποᾶστπ βρε]]]πᾳ. 

πύργον, 1.θ. “8 ἴοποι οἳ πο υαίσηπιαπ,’ τοπᾶετοᾶ “'εοίίαφο” ἵπ 
Τραϊα 1. 8, Χχὶν. 290. Ἠθτο ο πυαίσομετβ απᾶ υιπεάταββοτς Ἠπνεᾶ 
(1βαῖα] ν. 9), απᾶ ΓπτοαπαπΙγ, ΙΙ Α1ΠΡΒ, βοατοᾶ αγγαγ πιά απΙπια]β 
απᾶ 1οΏΏΘΙΡΒ, Αἲ ἴ]ιο σογπεγ οἳ εαοἩὮ οπο]οςβπτο “τῖβ6β 155 Β4ΊΑΥΘ ϱΤ6Υ 
{ογγαυς, αὖ Πγςί βἶσηί Ἠατᾶ]γ ἄιδπσαϊεμαδ]ε Ίτοπι πο ταῖπς οἳ αποϊθηί 
οἩατο]Ώοβ ΟΥ ΓΟΥΙΥΘΒΡΘΡ, ΥΙΟ] 16 ε(πα]1γ βοα{θεγοᾶ οὖεχ ο ἨΙ]]5 οἳ 
πάσα. ΒίαΠΙογ, Ρ. 421. ἐξέδετο, 56ο ΑΡΡΕΠΙΙΣ, Ρ. 228. 

γεωργοῖς. ὮΥ ἴ]οςο πο ϱρ]σπιαΙ Ἰεπᾶθτβ απᾶ {οασποτβ οἳ {ιο Ζαπῖρ] 
παδίοη (Μα. Π. τ Ἠσεῖς. πχχῖν. 2) απο Ιπεπᾶσᾶ. ΤΠαϊχ ]απᾶ, βοο]πᾶ θά 
απᾶ γεί οοηίτα], πας Ἠοᾶρεᾶ τοππᾶ οἩ ἴ]ο οαςύ Ὦγ {πο τῖνοχ οτᾶαη, οἩ 
ἴμο ϱοπ{] ὮΥ {πο ἀἄοβοτῦ οἳ Ιάππηπα, οη ἴπα πποδῦ Ὦγ πο θα, οπ {ο 
ποτίλ Ὦγ Τήραπβ απᾶ Απ-ΠΙραΠαΕ, πἩϊ]ο {Παγ ἴΠεπιβε]νο πετο 
βοραχα{οᾶ Ὦγ ἴ]ιο Ταν, “' έ]ιο πιϊᾶᾶῖε ιοαῖῖ οἱ ραγίοπ”’ (ΠΡΗ. Ἡ. 14), 
ἔτοπα ἴμο ἀσοπᾶ]ες απᾶ Ἰάο]αίτοας παΠοπ5 ατοτπᾶ. 

καὶ ἀπεδήμησεν, '' ιωεπῖ {πίο αποί]ιονγ οοιιπίγη.”. Τηο β4Π1θ πγοτᾶ 18 
πβοᾷ Ὦγ αἲ] ἴμο Βγποράβίβ, Ὀπό Βὲ Τα] αἀᾶξ, χρόνους ἱκανούς, “'{0Υ 8, 
Ίοπρ της. 

2. δοῦλον. Ῥο Βί Τα αχ. 10: τοὺς δούλους, Ματ, πχὶ. 84: ἴ]ιο 
Ῥτορ]εί5 απᾶ οἴ]λοτ επἠποηῦ ΠΙ6ββΘΠΡοΥς οἳ ἀοᾶ ταϊβοᾶ πρ αἲ ρατίσπ]αν 
Ῥετῖοᾶς {οι Ρρατίοπ]ατ Ῥάχροβθβ. «' Βατνί βαπ{ πηπ]β[τῖ οχἰταοτάἽπατ, 
ΠΊ]ΟΤΘ5; αρτῖοο]ε, οτάϊπατῃ.’.  Ῥεησε], 

ἀπὸ τῶν καρπῶν. Τ1ο Ποπβοπο]ᾶσις εἨατο, Τ1ηο τοπέ ποῦ Ῥαῖπς 
Ραῖά 1π ΠΙΠΟΠΟΥ, αῦ πα βΗρια]αζοᾶ Ῥοτίίοπτ οἳ {πα Ῥτοᾶπσς, αοοοτᾶἽης 
{ο ἴμο ππε]]-κπονπα πιείαι/ον Εγβί6πι οποθ Ῥτενα]οπῦ ουετ ρτεαῦ ρατῦ οἳ 
Ἐνπτορθ. ΤΤε Ῥτορβείς ποτο βοηπύ {ο {πο Ῥεορ]ε ἔποπα {πης ἔο 6πηςῬ {ο 
τοαπΊτο οἳ παπα “πο ταροπίαησθ απᾶ ἴ]πο Ιππατά Ἰοηρίης α1ἴοι ἔνπο 
Ἰηγγατᾶ τἱσΙὔδοιΒΠΘΒΒ, πΠΙοὮ 1ο Ταν παβ ἀπαῦ]θ {ο Ὀτίηςρ αροπύ,” 
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8. ἔδειραν. Δέρειγξ(1) ««{ο Παγ,” Ἠοπι. ΤΠ. 1. 459: πχ. 167, ἴ]λοη 
(13). ἔτοπα {ο ο[θοῦ οἳ βοεοπταίπα, “ἴο Ῥοαί, ΑπιβίοΡΗ. Ἰαπώ, 618. 
Ῥοχ ἴπο Ν. Ἡ. πξασο, οοΠΠΡ. ζοἨῃ ανΙ. 28, τὶ µε δέρεις; Αοΐβ ν. 40, 
Καὶ προσκαλεσάµενοι τοὺς ἀποστύλους, δείραντες, παρήγγειλαν; γι. 57, 
35 ΟΟΠΙΡ. πα πνΙ, 22, πηθχθ πο Ῥταίοβ ΡΙὰ {πιο Πσοίογς βοοιτρο (ῥαβδί- 
ζευ) Τατ], απᾶ νε Ἠο ταῖοτβ {ο 16 α[ίοτγγατᾶς Ἡο 5475, δείραντες ἡμᾶς 
δηµοσίᾳ. 

4. ἐκεφαλίωσαν. Ἠοτο ἴΠο οτᾷἵπατγ τοβᾶῖηςσ 1 ἐκεφαλαίωσαν. 
Τεο]ι. (ε. 8) απ ἨΓοβίοοῦῦ απά Ἠοτί αἀορῦ {ο νεχγ Ργοῦαβ]ο τοπᾶῖτς 
οἱ δΒΤΙ ἐκεφαλίωσαν, ΤΤΟΊΠ κεφἄλιον, 4ῑπῃ. οἳ κεφαλή, Ῥ]αῦ. 1τ, 041 8, 
Ἠΐπα ἴπαγ ποαπᾶθᾶ 1π {πο Ἠεαά. Ἀ6θ ΑΡΡΕΠάΙΣ, Ρ. 928. 

δ. οὓς μὲν δέροντε. ΤἨπ5 οζεβα] “’ εἴσιο ἔ]ιε Ργογ]ιεῖ οἱ ἔ]ιε Τιογᾶ”” 
1 Κίπσς αν. 18): Μιοπία]ι ντα {Ἡτοψπ Ἰηπίο α ἆπηρεοη Ὦγ ΑΠαΡ 
ἄ Ἐϊπσς αχ. 24- 271): ἨΠ]αἩ πας Πιτεαίσπθά πι ἀθαῦ] ὮΥ 6οπεβοΙ 
(1 Κίπσς χὶκ. 9): Είδα Ὦγ Φεποταια (2 Κίπρε τί. 91): Ζοοπατία]ι νγαβ 
βοποᾶ αὖ {ο οοπιπαπᾶάπιθπί οἳ ᾖοαβ!η (2 ΟἨτοῃ. κχὶν. 21: εοπιρ. 
χχχν]. 16): οετοπιία] πας Εὐοπεᾶ Ὦγ ἴπο οχί]ο ἵπ Ἐργρί; 1ΡαῖαΙ, 
Ἀοοοτάϊπς {ο σεψΙβη ἰταάΙβμοπ, Ψ8β βαΠΏ αβαπάετ (Ηεῦ. χι. 97, 98: 
2 ΟἨτοῃ. Χχκχτ!. 15, 16). Βοε Αρρεπᾶ1Σ, Ρ. 228. 

6. ἀγαπητόν. ἈΝοῖθο Ἠθτο {πα ἀοβοτιρβοη οἳ Οπῖρ Ἰα5ύ οἳ πο απι- 
Ραββαᾶοτς οἳ ἴπο Ποπβεβο]ᾶεν. Νο οπΙγ γγαβ ο Ἠ18 6οη, Ὀα{ Ἠ15 οπ1γ 
0Π6 (ἔνα), Ἠἱ5 πγε]]-Ῥε]οταᾶ, “'α 5οπθ τποδῦ ἀαοτεποιγ.. Ἠγοιι. 

π.. δεῦτε ἀποκτείνωμεν. Όοπιρ. επ. ακχνι. 90: απᾶᾷ αεροοῖα]]γ 
1ομπ χὶ. 41---ὔ8, νεγθ “« ἴ]ο εοιναπίς’) οοπβρΊηρ αραϊηρί “' ἴ]λο Ἠσιν 
οἱ αἲ] (Πηρβ”) αοἰπα]]γ αββῖρη α5 Πεῖτ πποίῖνο {αῦ “1 ΏΠογ εί Ἠϊπι 
8ἱοης, “' (Που νι] 1οβο Ῥοῦμ ἰ]ιαῖτ ρ]ασθ απᾶ παΙοη. 

8. καὶ ἐξέβαλον αὐτόν. ἼἩθ οτᾷςχ 15 τογογοαᾷ Ίπ ο Πταῦ απᾶ 
Ε]γᾶ ἄοβρο]5, νγΠπῖο]ι τοπαϊπᾷ τβ οἳ Ναβροίμ, πΊοπι αγ «, οαχτ]οᾶ [οτί] 
οί οἱ ἴ]ιο οἶίψ, απᾶ βοηθά Ἠϊπι ση δη βίοπθΒ {Παί Ίο ἀῑοά (1 Κίπρε 
αχ]. 19), απᾶ οἳ Ηϊπι, Πο ςιι[/ετεᾶ ιωζέ]ιοιιέ ἐ]ιο παίο (Ἠοῦ. χὶῃ. 19, 19: 
1οἨπ χὶσ. 11). Το βεοοπᾶ Ἠναπραε]δῦ τερταβεπ{ς {Ποπ ας Ητεῦ Ἰα]Ηπς 
ἴπθ ΒΟΗ, απά {πει ΒΙηπρῖηπρ Μοτίῃ ἴμο Ῥοᾶγ απᾶ ἀεηγίηπρ ἰπο οτάῖπατγ 
1065 οἳ βορα]ύπτο. 

9. ἐλεύσεται. Αοοοτάῖησ {ο Βὲ Μαίίλπαυ, ἐπῖς πτας ἐἶπο αΏβπτοι οἳ 
ἴμο Ῥπατίβοςς {Παπιβοί]τες, αἶζβοτ, Ῥείοτο {πδγ ποτε 8416, Ῥτοποιποίης 
βοπίθπσθ αραϊπβύ {θιηβε]τοβ, οΥ Ῥτοὐεπᾶίπσ ἵπ {πο Πατάποβς οἱ ἐλαῖτ 
Ἠθατῦς ποῦ ο 59ο πο ἁτι[υ οἳ ιο Ῥαταρίθ. Της αΠβΊπογ πας {ο]]οπεά 
Ῥγ ““α ἄεερ ἄοᾶ {οτβῖᾷ ”” ἔτοπα βετετα] γοῖσθΒ (1μακο χς. 16). 

10. οὐδὲ τὴν γραφήν. “' Ρίά 3ε πευεγ γοαᾶ ευεπι ἐ]ίς δογἰρέιγε ῇ”) 
χο[εγτῖησ {παπι {ο Ὦρβα]πα οστ, 93, 99, α Ῥρβαϊπι Πίο {πο᾽ ζδυνς 
αρρ]εᾶ {ο {116 ΜεβδίβΙ, απᾶ νΠῖοὮ 18 αοἰπα]]γ ἰπγῖσο αρρ]]εᾶ {ο Ἠίπι Ὦγ 
Βὲ Ῥείΐου, 1η Αοΐβ ἵν. 11: 1 Ῥεΐ. Π, π. Βὺ 1π]κο (αχ. 17) {α]]β τας ἐπαίῦ 
οἳν Τιοτά {αδίοπθοᾶ ἨίΙςβ 6ὖθςβ προπ Ἠϊς ποπᾶστῖπρ ἨΘβΙΘΙΒ, πἨῖ]ο ο 
ἀϊτεοίθᾶ {είν αὐίθπί]οηπ ὕο {Πῖ5 αποϊἰοηῦ ῬτορΏθογ ταβρεοβῖπσ Ἠίπηρα][ 
1Π 0ο τθουΥ Ῥδα]παι, ππθπος ηαᾶ Ῥθοπ {α]κεπ ἴ]ιο ]οπᾶᾷ Ἡοβαππας οἱ Ῥα]πῃ 
Βαπάαγ (Ματῖς χὶ, 9). 



154 7. ΜΑΛΙ. [Σ1Ι. 10--- 
εἰς κεφαλἠν γωνίας. ΤἩο ἵπιαρο οἱ {1ο γΙπεγατᾶᾷ ἵ5 ἔοτ α πιοπιεηί 

αῬαπᾶοπεᾶ {ο {ια οἳ α Ῥαϊ]άϊπρ. ΤἨ6 “Ἠεαᾶ οἳ {πο 60ΥΠΘΓ”) πας 8 
Ίαχρο απᾶ πηαββῖτο βίοηο 5ο Ξογπιθᾷ 5 πΠθη Ῥ]αοθᾷ Αἲ 5, ΟΟΥΠΘΥ 6ο ῬΙπᾶ 
ἰορείῃοχ {μα πο οπ/{ος πνα]]5 οἳ απ οᾶ]ῇσοθ. Όοπιρ. {9 ἐ]ιο αΡΏρΠοα{Ίοᾳ 
οἱ {ια οχρτθββίοη {ο ΟἨτίς6, ἘΡΗ. 11. 90, απᾶ «οηςα]ό 15814 κατ. 16: 
Ῥαῃ. Ἡ. 44. ΤΠ ρεπα]θβ οἳ τε]οοίίπρ Ἠίπι 416 πΠοτε Εα]]γ Ῥτοιρ]Ώί 
οτί {η Μαΐύ. αχ. 40, 44: Τη] αχ. 18. ἐγένετο αὕτη, 569 ΑΡΡ., Ρ. 9298. 

19. ἐἴήτουν. ΑΙ] ἴητου Ἐναπροα]ιβίβ ἰακο ποίθ οἳ ἴμα ΘΧΑΞΡΘΙΑΊΙΟΠ 
οἳ ος. Τιοχᾷ”β ΊΘΒΤ6ΥΒ αὖ πονάς πΏῖο] αυ ποπ ο]θβτ]γ ραγοθῖνοᾷ Ὕετθ 
ἀἰτεσίοᾶ αραϊηεί {Ἠαπιβε]τθβ. ΤἨο οπῖαεῖ Ῥτϊοξίς απἀ Ῥπατίδοςϐ βοαρ]ῦ 
{ο αττεςῦ Ἠϊπι ΟΠ {1ο βροῦ αἲ οπος (Ίιάκο σσ. 19), Ὀαί πια ποτο α[γαῖᾶ 
οἱ ἴ]ιο πα] πιᾶςςδ, πο τορατᾶεᾶ Ἠίπι 1 ποῖ πἩ {ο β.πῃθ ἄθερ 
{οοῇΗηρβ α5 οη Ῥα]πι Βαπᾶαγ, γοῦ 01] α8 α ρτορ]ιεὶ (Μαΐθ. πχὶ. 46), 8ο 
Όπου 16[ί Ἠίπι απ τυοπί ἐ]εῖγ τυαη (Ματς κ. 19). 0πο τηοτθ ῬαταΡ]α 
{ο]]οπγεᾶ, (]ιαῦ οἳ μα ' Μαγγίαρο οἱ ἴ]ιε ΙΚἴπας δοπ) (Μαΐθ. αχ. Ἱ--- 
14), απᾶ 9Π08 1ΠΟΥΘ {μθ τα]θις οἳ {πα παίΙοΏ ψγετο βο]ειηπ]γ παγπεᾶ οἳ 
{λα ἄαπσογ {παγ πετο Ιπουπτῖησ. “ Τηας παω α [ου Ἠοιτς οἳ οτιοῖ- 
Ἠχῖοπ, απᾶ οοπβοίοας οἳ {πα {αοῦ; 1π {πο ΙΠπίοινγα]ς οἳ πποτία] οοηίθρί 
ση {ιο π]ιο]ο ἔογσθς οἳ {πο Ῥαδί απᾶ Ῥτοβεπ{, ἴπο γγαπᾶστίης ἀα]]αη 
ΤοασἩαχ, πιθεὶς απᾶ Ἰοπ]γ ἵπ βρῖτ6, 5ο {πα ἴπο Ῥροοτθβῦ απᾶ ἴμα 
γοπηρεςύ ΙπβποτεΙγ βοαρηύ Ἠίται; {π] οἳ Ὠϊπίπο ΡΙ{γ, 5ο ἴπαίῦ ἴ]ια 
πιοβῦ Απη](6ηΠ απᾶ Ἰορείθοβς Ῥοπ]ζοπί 16] Ἠο γαβ ἐῑιαίν Γοπᾶ: 1π- 
ἀμ[ογοπῦ {ο ἴῑο ϱαρροτίς οἳ Ππβῄπσπορθ, Υγεα]{α, οἱ ΠΠπΠΙΡΕΥΒ; 8]οπο απιᾷ 
ῬοοΥ, ἴο τ6υγ οπι ος Ιπιθηῦ οἳ ἹπθαΙ(165Β, 35 τοσητᾶάθᾶ αἲ] νιβίρ]ο Ἠαίῃρ, 
Ε]] Ῥοτχο Ἠίπιβα]! γη] α 6ογοπο ἀἰρπαῦγ πιοτο {Παπ ἨππιαἨ. Τη ἴ]α 
ἨΦΙΠΘ οἳ ἀοᾷ Ἠο ἴταπβίογβ πο ρ]πΙ(πα] Ίου οἱ Τα] {ο Ἠίς οὗπῃ 
Γ011οΥ/ΘΥΡ; {Ἠτουγς ἄονπ ἴἶπα Ῥαττίθυς οἳ οαδίο απᾶ παΙοπα{Υ :; οχίοπᾶβ 
ἔλοα πα’ ἀοπαϊπῖοπ, οἳ π]]ο]ι Ἠο ἵ5 Ἠεαᾶ, {ο αἲ] ταςθΕ, απᾶ {μτοιρῃ α] 
Άσος, Ἠδτθ, απᾶ Ἰαγθα[ίου; Ῥγοδϊοίς ἴπο Ώ]νίπο υγαίἩ οη Ἠϊςδ οποπηῖθς 1Π 
{π1β νοτ]ᾶ, α5 ἴλο οποπι1θ5 οἳ ἀοᾶ, απᾶ ΑΏΠΟΠΠΟΘΕ {πο ἀθοίρίοη οἳ ἴμα 
Άπα] Ἱπᾶστασπί ας ἑπτηῖηςσ οἩ ἴ]ιο αἰαθαᾶο οἳ πιςη {οιυαγᾶς Ηπιεεί{ απιᾶ 
ΠΠ πιαβραφο.’.  οϊκίος Ιμἱ[ο απᾶ Ἠ)ογᾶς οἱ Οιὶςί, τα. ϱΡ. 414, 415: 
1μάᾷοπ)5 Ῥαπιρίοι Ιιεοίιγος, ϱΡ. 119---118, θικι Ἠ Ιον. 

15-11. ΤηΠπςπ ΦΩσΕΒΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΠΙΗΒΌΤΕ ΜΟΝΕΣ. 

Μαϊ. αχ. 15-25: Τιακο σκς. 20---26. 

18. καὶ ἀποστέλλουσιν. ΠΗανίηρ Ι[αϊ]οᾶᾷ {πεπιςε]ναβ, ἴἶιο «{οπῖς] 
απθ]ιογ]ή]65 τοςο]γοᾷ {ο βοπᾶᾷ βοπιθ οἳ {με ἘΠατίβεθς ἵηπ οοπΙιραἩΥ σημ 
Ώ]ιο Ἠσγοᾶίατς, {ο ἴτγ {ο ἔοτσο Ἠίπα 6ο οοπηπη6 Ἠπηβα]{ Ὦγ {ο ΠΑΠΘΤΒ 
Ἠο πηϊρΏί ρῖνο ἴο {λαῖτ ἐταπσμογοπβ 4πθβΠοπβ. Α βεγῖος οἳ ἀϊδῆποί 
αἰζασ]κα νας ΠΟ πιαᾶο προη οἳχ Τιοτᾶ, (α) Ἔπο Ῥματίβεθβ {οοῖς {μα 
1οιᾶ νηζ {Παίτβ, ὙηπΙοη πας, 1πᾷεαᾶ, ἴπο τηοδί οπηπΙπσΙγ ἀεγιςαᾶ ; 
(0) νο Βαάάποςες {ο]]οπαά; απᾶ (ο) οππ1θ {16 Ῥοτίρθς οἳ {πο Ῥματίβορ) 
Ῥρατίγ. 

τῶν ᾿Ἡρωδιανῶν. ὮἈῬ66 ποίθ ΟΠ οἩ. 1Π. θ. Α5 Ῥ6ίοσθ, 5ο Ποπ, {16 
ΠοπίςΏ τογα]ςῦς απ]θεᾶ {πεπιβε]νες γη] πο απ]ίτα-οτίποᾶος Ἐπατίβα]ο 
ρατίγ. Το Ἠετοᾶβίατπβ οαΊ16 ἴπ Ῥεγδοπ. πε ῬΠατῖδθθς βεπ{ 5οπιε οί 
Μιείγ «/οιπσεγ δε]οίαγ» (ΜαΜθ. κκ, 16) {ο αΡρτοβοὰ Ἠίπι ψ(Ἡ {λε 



ΚΕ; 1] ΛΟΤΕ, τσς 

Ῥτεεπᾶάςά Εἴπρ]οϊίγ οἳ α ραῖ]είοβς αρϊτϊ{, απά α ἄοβῖτο {ο βοΐγο α 
Ῥοχρ]εχίηρ αποξίοἩ (Το ας. 20). 

14. οἴδαμεν. ΤΠϊ5 πας βαῖᾷ ἵπ α βρῖτϊς οἳ Ἡγροοτιῆσα] Παἴίειγ, 88 
{ποαρ] {Πεγ πετο 1ΘΒᾷΥ {ο ραγ ἨΙπι Ἠοποιχ 85 ἐπο ΜοββίαἩ. Ίο ἀπᾶ 
ΝΙοοᾷσπιπς βαγίπᾳ ἴπο βα1Π6 ἐΠῖηρ {π α βρ]τΙῦ οἱ βἰποσγῖίγ (1ο 11. 9). 

καὶ οὐ µέλει σοι. ΤΗΙ5 παβ 8 οππηῖηπσ ἰθπιρίαξίοη {ο Ηδί Ἠιπηβε]! 
8Ρογθ α]] τερροοῦ {ου {πο Ἠοππβη απ{]ιογ1ῇ16Β. 

ἔξεστιν κῆνσον. ΤἩἨθ 5Π8ΤΟ 188 ΠΟ Ίοπσογ Ιαῖᾶ 1π ιο ϱΡΊετο οἳ 
οοο]εβιας{]σα] 4πθβοΏς, Ὀτό 1π πο πποτο ἀαπσατοας Άτθια οἱ ρο]Μῖσα] 
ἀαπιγ. πο ἰτιραίθ-πιοπογ α]]πᾶεᾶ {ο παβ α οαριαΒίοη {αακ Ἰογιοᾶ Ὦγ 
ὕιο Ώοπιαη ροτογηπιθηξ, απᾶ Ἰθοπ]γ τοςεπἰθᾶ ὮΥ σπᾶας ἴῑιο ἀαπ]οπ]ζθ 
(Δοίς ν. 57) απᾶ Ἠῖς {ο]ούου». Τί οας Τιοτά Ἠε]ά {ο ραγιπθηέ ταπι- 
Ἰανγ[α], Ἠο πποα]ᾶᾷ οοπαρτοπαῖδο Ἠίπηβαι! ση ἴἨπο Ἠοπιαηβ; 1 ο 
βαηοΙοπεά 1{, Ἠθ ποι]ά οπαιὈγοί ἨΙπιβα]Ε γη ἴπο παθίοπα] Ῥατίγ. 

1δ. εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν. “'οδα5 Υεταπα 5ο ας οβίοπᾶ1έ, αἱ 
ἀἰκεταπί{.”.  Βοησα], 

φέρετέ µοι. “'Τπα6γ ποι]ᾶ πού Ὦο 1κα]γ {ο οαττγ πΙἩ ἴἶλεπα {ια 
Ἠαίεά Ἡοπιαπ οοἴπαμο γη] 1055 Ἠοδαί]ιοη ΒΥΙΗΡΟΙΒ, ἐποισ] {Που παῖρ]έ 
Ἠανο Ῥθεη αὖἲ οπσς αὐ]θ {ο Ῥτοάποςρ {ποπ {μαῖτ σῖτᾶιος ιο Ταπιρ]α 
βΠα]κα]. Ἐπί ἴ]ιαυ νγοπ]ᾶ οπ]γ Ἠανο {ο βίορ οπίδίάς ἐῑιο Οοττί οἳ ἔῑα 
αοπί]α65, απᾶ ορίαϊη ἔτοπα {ιο ΙΠΟΠΟΥ-ΠαΠσοθις’ {αρα α. οπττοπί Το- 
18Η 6Ο0ἶΠ.”. Έθττατ, ΙΗΠε, 1. Ρ. 981. 

δηνάριον. Έου {ο γα]αθ οἳ πἨῖσ]ι 5οο αὔογο, τ]. 97. 

δηνάριον, οἵ α5 δὲ Μαίου (πχ. 19) 6χρτθβςθΏ 16, τὸ νόμισμα τοῦ 
κήνσου, ἴπθ οπττοηῦ οοἵη οἱ ἴπο εεηβ"5; Το ἄοθβ ποῦ ται] πηπᾶο 8, ἄπγοαοῖς 
εᾳπ{να]επί ια Παίο[α] {οταῖση υγοτᾶ (σεπδπι). 

16. τίνος ἡ εἰκών; “'Τμο {ο αγεν οοἵπ, Ῥεατίης οἩ 165 βατίασθ 
ἴμο Ἠοαά οποἰγο]εᾷ υηζἩ α, υγθα η οἱ ]απτο], απᾶ Ὀοιπᾶ τοππᾶ πγ]ι ἴμθ 
βαογθοᾶ Π]εῖ---ἴἩο πγε]]-Ίκπονη Γδαίπτας, ο πιοξύ ασια] απᾶ ἴ]ια 
πιοβῦ π]οκκθᾶ, 6πθη Ίπ οπὐπατᾶ οχρτθδείοη, οἱ α]] ἴῑιο Ώοπιαή ΘΠΠΡΘΤΟΤΕ, 
πα {μα βαραγβοτίρίίοὮ ταηπίης τοαπᾶ, ἴπ {πο βἰαίεΙγ Ιαησααρο οἳ 1πι- 
Ῥετῖα] Ὦοππα, Τἱδεγίιε ζωδατ, ϊυί Απιφιι5ὲΐ Πίζις Αιιφιιδέις, Ιπιρογαίογ. 
Πο ἵππαρε οἱ ἴ]πο Έππρονον ποπ]ᾶ Ῥο τεοσαγᾶρᾶ Ὦγ ενα βἰγιοίετ ᾖενς αξ 
Ιᾳο]αίτοαβ, απᾶ {ο βΡρατο {λαῖτ {δο]ησς, ἴμο Ῥοπιαπς ὨἨαά α]]οπεᾶ α 
βροοία] οοἴπαρε {ο Ῥο βίτποῖς {ον ὁόπᾶσα, πηζποτῦ αΠγ Ἠ]κοπθξς προη 1ῇ, 
απᾶ ΟΠ]Υ ἴμο παπηθ οἱ {πο Ἐπιρετοτ, απᾶ Βασ] ἆθη1βδΏ επι Ό]θιας5 8 
Ρ81Π18, 111165, σταρθξ, αηᾶ ΟΘΠΡΘΙΑ. 

16. ἐπιγραφή. “'Τηβογιροπ”) ος 'Ἰοσοπᾶ,” οοπ1ρ. 1μι]κα ασ]. 58, 
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ᾽ αὐτῷ, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος; ΆΡοο. χχ!, 
12, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα. 

17. ἀπόδοτε, '΄ραή ὑαε]ι 85 Ὀεῖησ ἀπθ. ἀποδίδωμι, Ττεδοῖυο, εᾱ- 
φοἵυο, αποᾶ ἆεῦὈεο (ᾳπία ἀερισαπα απαδῖ οπΏ5 πο Ῥγοτηϊϐ) 4πο ἀθπᾶο 6α- 
ΒΟΊΥΟΥ, Ἠϊπο ἀπό. Οοπαρ. Μαϊ. . 26, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως ἂν 
ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην; ΧΧ. Β, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος 
αὐτοῖς τὸν µισθόν; 1μακο γι. 42, μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδούναι ἀμφοτέροις 



τού ο ΜΑΚ. [ΧΤΙ. 17--- 

ἐχαρίσαιτο; Ίνοπῃ. ΧΙ. Ἱ, ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλά. Τί πας ποῖῦ 8 
ᾳαθεβῖοη οἳ α υοἰωπίατη οἱ[ί, Ὀαῦ οἳ α Ιεφαῖ ἄιιο. πο Ἠοαᾶ οἳ ἴπο Ἐπι- 
Ῥ6τος ΟἩἨ {πο οοἵπ, {πο Ιεσοπᾶ τοππᾶ 15, αηᾶ 155 οἴγοπ]αθίοη 1Π πο οο- 
ἴπγ, πστο ππάαπ]αρ]θ Ῥτοοίβ οἳ ἴπο τὶσηί οἳ ο αοἰπα]]γ οχἰεῆησ 
βοναγππηεηῦ {ο 1677 {ο αχ. ''ὈῬιοαπααο παπηίβπηα αΠοπ]αβ τορῖβ 
ουΙπεῦ, 11ο 1Πποο] 1θβ6Πι Ιβύππι Ῥτο ἄοππῖπο ασποβοπης;.  ἹΜαϊ- 
ΙΠΟΠΙ468. Ἄεπιεπιβταποϱ οἳ {Ιβ Ῥτοοθρό “' ποπ]ᾶ Ἠατο βρατθοᾶ {ο 
1ογγςἩ γγατ, ἴχο ἀοβίταοίίοι οἱ ἆθγπββ]θπι, απᾶ ἐῑπο ἄοππι[α]] οἱ ἐ]ιαῖγ 
ηΠαΙΟΠ.’. Τι8ηρο. 

τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. Ἠε ποπ]ᾶ τοπιϊπᾶ {ἔλοπι ἐ]ιαί Ῥερίᾶος πο ο]αίτης 
ΟΕ {Πο τα]πσ Ῥοποτβ, Που Ἰαᾶ αἱξο {ο οἶαίπι προπ {]οπι οἱ {ῑιαῖτ 
Βρίτιαα] Είπα, απᾶ οὐαᾶίσπορ 6ο Οωβαχ πππβί οὖε Ὀο οοπᾷΙΙοποᾶ Ὦγ 
ορεᾷΙεποθ {ο ἀοᾶ. 

ἐθαύμαῖον. Ἀ6ο ποίος ΟΠ τατῖοπβ τοβᾶίησ. ΤἩο {προ 15 ΤΠΟΤΘ 
Ιπαργοββίγθ {Παπ {πο ἐθαύμασαν οἳ ιο Τοσίπς Ἡοορρίαβ. ἸἈΝαϊέ]ιοι {1ο 
οχζιοᾶοκ Ῥμαχῖςοο ποτ {1ο ατὶβζοοταίίο τογα1εῦ Ἰαᾶ εχροοίθοᾶᾷ βο] απ 
ΠΒΊΥΘΥ Γτοπα {ο ἀα]Φαπ Τοας]οτ. 

18-01. Τηπ ΟΩύεβττον ΟΕ ΤΗΕ ΒΑΡΡΤΌΟΠΕΒ ἨΠΒΡΕΟΤΙΝά ΤΗΠ 
ἨΕΒΟΕΠΕΟΤΙΟΝ. 

Μα{ῦ, πχ]. 95-58: Τμακο ασ. 27-99. 

18. Σαδδουκαῖοι, '“ί]ογε οαπιο βαᾶᾶισεος;,” ἴπο αΏβοπορ οἳ ἴῑα 
αγΙο]ο Ῥο[ογο Σαδδουκαῖοι ΙΠπρ]Ι65 {]ιαί ἴΠαγ αἰᾶ ποῦ οοπιθ αξ α 6858. 
Ἠπίῃοτίο {πο βαάᾶποσας, “ {6υν, τΙοἩ, απᾶ ἀἰσπιβαᾶ,” Ταᾶ βἴοοᾶᾷ αἱοος, 
οπᾶ αῇοοθεᾷ {ο ἴσποτο {πο ἄἰβοῖρ]6ς οἱ {ιο ἄερρίδεᾶ '' Ῥτορπεί οἳ Ναζα- 
τοίῃ. 

19. ἸΜωῦὺσῆς ἔγραψεν. Τ1ο Τιαπ οοποστηῖηρ {πο Τιενϊταίο πιαιτῖαρο 
15 {οαπᾶᾷ 1π ΤοδιιὔθΓοΠΟΙΗΥ Χχν. δ. Τὸ ας οτᾷαιποᾶ {ο {πο ΡΥΘΕΕΙΥΕ- 
6ποη οἳ {απι]]ος, ἐ]λαῦ 1 α τηαη ἀῑοᾷ παζποιῦ τηα]θ 155ᾳο, Ἠϊ5 Ὦτοῦ]ογ 
Εμοτπ]ά ππατΥγ Ἠ15 πΙᾶον, αιᾶ {ἔλαί πο ατδίροτη βοηπ ΒΠοπ]ᾶ Ὦο Ἰο]ά 1π 
16 ταρΙβὔεγς {ο Ὦ6 {πο Βοη ΟΕ ἴ]ιο ἄοαά Ῥτοί]ιογ. 

90. ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν. Τί πας Ῥτοβαβ]γ α Ποβίίοαβ σα56, Γοτ ἴ]ια 
1θ6υγ5 πθτθ ατετ5ο ἴο ο {π]1β]Ηπσ οἳ ἴο οπασἰππσηῦ αἲ α]]. 

25. ἐν τῇ ἀναστάσει. Τηαῖς ἀϊβμοπ]ψ οτἰσιπα(εᾶ οπτεΙγ ἵπ α 
σαγηα] ποᾶοτ ἴπαῦ πο οοπποεοΠοπςδ οἱ ἴπΙβ {ο τητιδύ ο οοπ{Ιηπιιθᾶ 1π 
ΑΠΟ(ΊΘΥ, 

94. μὴ εἰδότες, “΄ Όεσαιιδε 11ε ἄο ποὶ Ἔποιυ,”' μὴ βια[ῖηρ ια ρτοππᾶ οἳ 
ΥΘ8ΡΟΠ Οἱ {1ο τη]βίακθ. Ότν Τιογᾶ ἄ8σθς ἐλΠαῖτ εττοτ 6ο ἴσποταπςσθ (1) οἳ 
ἴπο ΒογϊρίπτθΒ, απᾶ (11) οἳ ιο ροπγοτ οἱ ἀοᾶ. ἘἨσο ἄθα]β πλ {πο Ιαὐΐοτ 
Ῥμαςδο οἳ Ισποταπησο Πτβῦ. 

96. ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν. Ἠαᾶ {αγ Κποπη {ηθ Ῥοποχ οἳ 
αοάᾶ ἴπογ οοπ]ᾶ ποῦ Ἠατο Ιπιασιποᾶ {λπαί 16 πας Ἠπιϊθεᾶ Ὦγ ἀθαίΗ, οἵ 
ἐπαί {πο Ἠ{α οἳ “« ἴΠο ομϊ]άτεπ οἳ ἴἶπο τοβαττεοὔίοπ” παβ 8. ΤΙΘΓΘ Τ6Ρ6- 
Ώ8οπ οἳ ππαπ΄5 Ῥτοξεπί πιοτία] οχἰβίεπσθ,. Οοπαρατο {πα ατραπιεπύ οἳ 
Βὲ Ῥαπ] 1π 1 ΟοΥ. αγ. 99-44 Ῥαξοᾶ οπ ἴμθ οπᾶ]εςς τατίείγ οἳ {πο ο16α- 
νο οπου οἳ ἀοᾶ. 



πι 98] ΝΟΤΗ. το] 
ὡς ἄγγελοι, “48 απροῖς ἵη ἴπο Ἠθανθηβ. Τηο Βαᾶάποςορ ἀσπῖοα 

ποῦ ΟΠΙΥ ἴλπο ἨθριγγεσβίοἨ, Ῥτῦ {ιο οχἰβίεηοθ 4ἱβο οἳ απηραῖβ απᾶ βρῖτί(β 
(Δείς αχ, ϐ). Τη ΗΙΒ τορΙγ, {ατε[οσθ, οἩχ Τιοτᾷ 6ΠΙΡΥΑΟΘ6Ρ {πο πΠο]α 
ἃγοα ΟΓ {]αίν αππ]ρο]θξ, :Ἐθ τθ6ίΘΓβ {ο ἴπθ απρο]ς 1Π ἨθαΥθη 5 ῃ6ΓΒΟΠΑΒ, 
πΊοβθ Ῥθυβοπα] θχἰβίοποθ 88 α {αοῦ, ΜΟοτΘΟΤ6Γ 1π {μθβο πογᾶβ πο 
Ίατο οπθ οἳ {πο {απ τοΥο]αὔΙοπβ ἹΥΠῖοη Ἠο πας ρ]εαβοᾷ ο πηα](θ α5 ἴο 
ἴμο εἰαίο α{ίον ἀσαίμπ. ΤΠπογ Ἱπρ]σ λαίῦ, α5 Βδύ Ῥατα] ἴθασ]αβ, αὖ ἴ]ο 
ῬοδαττθοίίοἨ “«ωο ]ιαῖῖ ὂε ε]ιαπρεᾷ”». (1 0ου. αγ. 61), απᾶ {πο “«αρίγί- 
ἑιαῖ ὑοᾶν”. ππ]] ποῦ Ῥο Παβ]ε 6ο {6 ραβδίοΠΒ οἱ {16 '' παίιγαῖ ὑοᾶψ.” 

26. ἐν τῇ βίβλῳ Μωύσέως. ΤἩαγ Ἠαᾶ Ῥτοασ]ηί {ογγατᾶ ἴμο παππθ οἳ 
1ο05ε8 ἴο Ῥετρ]εκ ἨΗίπι, Ἠθ Πού’ ΑΏΡροα]8 ἴο Πο βαπ1θ ᾳτονῦ Π8ΠΊΘ 1Π 
οτᾶθν {ο οοπ/{αίθ ἐλεπι. Ἡε ἆοθοβ ποῦ τ6ρτοτο ἔπαπι {ο αὐίασοπίηπρ α 
Ἠϊσ]αν Ιπιροτίαποθ ο ἴπο Ῥοπίαίαιο] απ ἴο {πο Ῥτορμείςδ, Ὀταί {οΥ 
ποῦ ἰχαοῖης {ο Ὠϊνίπο ΜΙπᾶᾷ οἩ πο ἱππροτίαπί ϱαρ]θοί οἳ πο Ὦεβισ- 
ΥΘΟΙΟΊΠ 6ΥοΠ {ᾖ6γο. 

ἐπὶ τοῦ βάτου, '' {πι ἐ]ιο ῃίασε εοπεογπίπι ἔ]ιο Ὀιιβ]ι” (Ἠεν. Ὑουβ.), 1.ο. ἵπ 
ἴ]ιο βοοὔῖοπ οἳ 61ο Ῥοο]ς οἳ Ἐποᾶπϐ (11. ϐ) οα]]οᾶ ««έ]ιο Ῥι]ι Βπϊ]αχ]γ 
ἐεἴ]ιο ἰαπιοπί οἱ Παυϊᾶ ουσ δαιιῖ απιᾷ οοπαί]απ” ἵπ 2 βαπη. 1, 11-21 
ναβ οα]]οᾷ «ί]ιο Ἠοιυυ; απᾶ Ἐπο]κῖα] 1. 16---98 «ία ΟΙατίοι.”.  Οοπι- 
Ῥα4χ6 88ο Ἠοπῃ], χὶ, 9: /ἴπ Ἠ]αβ, ἐ]ιο βοσἑίοπι οοπισογπύιᾳ ία. Τη 
ἴπο οταπ πο οΠαρίθτς ατο παπιθᾶ α1ἴεγ πο πιαζίου ἴπογ οοπίαίἩ, απᾶ 
Β0 αἱ5ο ο Ἡοπιθγίο ΡοθΠ18, 

2Ί. θεὸς νεκρῶν. Ότχ Τιοτᾶ ἴππα ἰβαρῃί ἴἨοπι {παῦ ἴπο ποτᾶς 
ΙππρΗΘᾶ αχ 1ΠΟΥΘ {ματ {παῦ ἄοᾶ γας ἴ]ιο ἀοἆἀ, ἴπ Ποπ ΑἈταβαπα απᾷ 
ἴλο ραΐτΙατος ἑγαβίθᾶ απᾶ ποτε]λ]ργραᾶ, 

ἀλλὰ ζώντων. «εμοτα]μ οοπ]ά ποῦ Ώατο οα]]εᾷ ἨΙπηβο]{ {Πο ἄοᾶ οἳ 
Ῥ6ΤΡΟΠΡΒ ἩΠο ἄο ποῦ εχἰβῦ, απᾶ οὖ6τ πΏοπα ἀθεαῦῃ Ἠαά οοπαρ]ε[ε]γ ὑτ]- 
ππηρλβεᾶ. ΤΠο ραίτίατοΏβ, ἴπεγοίοτο, {ποιρ]Ώ ἴπαῖγ Ῥοᾶϊθβ πετο ἆθαᾶ, 
τητδῦ {Παπιφςθί]τος Ίατο Ὄσθοη ΑΠ] Πνίπρ ἵπ Πο βορατγαῦο βἰαΐθ, απᾶ 
απγαϊης ἴ]ο χοβηττθοίοπ. ΜΒ Μαζίπενυ κκ. 9ὺ αἼοπο {6]]5 τις οἱ ἴπο 
οβοοῦ οἳ {ΠΒ ΑΠΑΠΕΤΥ; καὶ ἁκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ 
διδαχῇ αὐτοῦ. ΈΤἩαγ πατο αβοπϊβηθᾶ Ῥεγοπαᾶ ΠἹθββατθ,  Τηο ἵπιρει- 
6οῦ γγθ]] 6χρτεβ5ε5 ο βηι]]6 οἳ απιασεπιθπῦ Ῥββρίηρ {Πτοισ]ῃ {πο οτοιγᾷ 
{ποπ 9η6 {ο αποίΠαχ.”. 681 ὑπ ἶοο. 

99-94. ΤΗΕ ϱΌΕβΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΒΙΗΗ. Τηῆπ ΠΠΑΤΕΡΤ 
ΟοΜΜΑΝΡΜΕΝΤ. 

Μαι, πχῖι, 84.40: Τπα]κε αχ. 40, 

98. εἷς τῶν γραμματέων. Έτοπι Μαΐζ. κκ. 94, 96 15 αΡΡΘαΣ5 (λαί 
Ἰο ας ο ΡΠατίςοθ, απᾶ α, Μαβίοτ οἱ ἴπο Τιανγ. : 

ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; '' υ]ιαξ οοπιπιαπάπιοπὲ 5 {ια 
Ἠτεί οἱ αἲιβ” (ευ. Ὑστβ.). ποία, Ηδ. «ν]αύ βοχῦ,” Β6ΕΠ16 Ἠθγθ {ο Ῥο 
Ξ-τίς. γπαῦ 15 [ο Ἠταῦ οοπιπιαπάπαθη{ Επᾶ Ῥτϊποῖρα] οἱ αἲἱ ἐΠίπρβρ 
Ἡθ ἔοχοο οἳ πο βαροτ]α ήτο ἵπ Ν. Τ. 18 ΒοπιθᾷΠΙΘΒ Ιποτεαβθᾶ ὮΥ 
ἴμο αἀάιδίοη οἳ πάντων. ΤΠποῖ8Π, µία πάντων ἤ γε ἀληθὴς φιλοσοφία. 
Π]ηϊ5 απθβίίοἩ, οἩπ πΠΏῖοἸ {μα βολοο]β οἳ Ἠ1]]6] απᾶ ΒΠαπητηαϊ ππεγο 
ἀἱβαρτοθά, ἴπο Τι8γοτ ρα, οπιράπς ος Τιονᾶ (Μαΐΐ. αχ, ὃδ), 



τ6δ 57 ΑΙΚ. [Σ11.28-- 

Πορῖηπρ ἴπαῦ Ἠο ποτυ]ᾶ οοπιταῖς ἨΗΙπιβε]ί α5 ΑἩ ΘἨΘΠΙΥ οἳ πο Ττα- 
ά1519Π8. ΤἩο Ῥαδριπῖσα] 5ο]οοίς {ατπσ]ιίῦ ἴ]ιαί ἴΠετο πετο Ἱπιροτίαηξ 
ἀΙβποίΙοπβ Ῥδύπθσι ἴ]ιο Οοπιπιαπάπιθη(Β, 5016 Ὀδΐπς σγθαῦ απᾶ οἴπειβ 
ΕπηαΙ], 6οπ1θ Ἠατᾶ απᾶ πεϊσΏίγ, οἴπ6τβ 68ΡΥ απᾶ οἱ Ί655 Ἱπιροτίβπςς. 
ἀτθαῦ οοπιπιαηᾶς ποχθ ἴῃθ οΏβαινγαποῬ οἱ ἴπο ΒαὈβραῦα, οἰτοαποΙδίοἩ, 
πηῄηπαι{θ τ1{68 οἳ ϱαοτῖῇοθ απᾶ οἩθτῖπς, ἴπο τα]θς τοβρθοίθίηῃ ἔτίησες απᾶ 
ῬΗγ]αοζετίθβ, Ιπᾶθεᾶ, αἲ] ἴπο 5εραγαίο οοπηπιαπᾶάπιεηῦς Οἱ {]ιθ «676- 
πηοπῖα] απᾶ πιοτα] Ταν’ Ἠαᾶ Όδεη οατε[α]]γ πγεϊρηεᾶ απᾶ ο]αςβ]ῇοᾶ, απᾶ 
165 Ἠαᾶ Ὄσειπ οοπο]αᾶθᾶ ἰπαῦ ἴπειο ποιο "248 α[μτπια[ϊτο Ῥτεοθρία, 
Ῥοεΐησ 5 ΙΑἨΠΥ αξ π6 ΠΙΘΠΙΡΟΥΑ 1η {ο Ἠππιαη Ῥοάγ, απᾶ 965 πορα{ῖνο 
Ῥτθοθρίς, Ῥδίης α5 πΙαΠΣ ας {πο ατίατίας απᾶ ταῖπς, ΟΥ ύπο ἆατβ οἳ {ο 
γεαχ; ἴ]ο {οία] Ῥεῖηπς 619, υἡ]ο]ι πας αἱξο πο παπαΡοαχ οἱ ἴπο Ιείοτς ἵπ 
ἴμπο Ώεσα]οστθ.”) 

29. ἀπεκρίθη ὁ ᾿]ησοῦς. Ῥοϊπάπα, 15 ΠΙΑΥ Ὦρ ἴο {πο βοτρθ8 
ερ]ι]α]ι, ΠΡΟ, ἴπο Πε Ἰοαί]μου Ῥος οοπίαϊπῖπσ 1Π οηπθ οἳ 155 ΕοἩγ 

ἀῑνίείοης {ιο 6Ποπια (Ώοτῦ, τ]. 4), πΏϊο]ι 676ΥΥ Ρίοτβ 15γαθ]1{θ τορεδ{θᾶ 
ὑπ]ορ α ἄαγ. 

πρώτη ἐστίν. Τπο Βανίοιχ αποίε πο Ιπτοᾶποβοη {ο ἴπο {επ 
Οοπιπιαπάπιεπίς (Ώοπί. νΙ, 4, 6) α5 ἴ]ο βτςδύ οοπιπηαπᾶ, ποῦ ας Εογπηῖης 
οπ6 οἳ {ο οοπηπιαπάπηθη{Β, Ὀα6 α5 οοπ{αϊπῖης ἴ]ιο Ῥγἰπαίρϊίο οἳ α]]. 

81. δευτέρα αὕτη, “'ἰ]ιο 5εεοπᾶ {ἱδ ἐιί. Ἔπο Τιοτνᾶ Ἠαᾶ παπιεᾶ 
ΟΠΙ7 οπο οοπηπιαπάπιοηί 5 ρτεαῦ {ο {πο τίοἩ σοπης τα]ος (Τµακε σ. 21). 
Το ἴἶο Βοχίρο Ἠο παΠΙΘΒ πο, 88 {ογπιῖης {οσεί]πατ “πο στοαῦ απᾶ 
Βγβί οοπιπηαπάπηθηῦ. Βοριάς αποὔπσ Ώον0. νΙ. 4, δ, Ἠο ταίθτβ Ἠϊπα 
ἴο Τετ. χὶσ. 18. 

33. τῶν ὁλοκαυτωμάτων. Τ16 Βοτῖρο ραἴΠατβ πρ ἵπ Ἠ]5 τορ]γ 5οπ1θ 
οἳ ἴλο στοαί πἱίεγαπσθς οἳ ἴπο Ῥτορλείβ, πἩΏΙοὮ Ῥχοτο ἴ]θ 5αροτῖοτΙϐγ 
οἳ Ίοτσο {ο ἀοᾶ απᾶ τπαηπ οἱ6Υ αἲ] πθγθ οθγοπιοπ]α] ΟΏβΒΕΙΥΑἨΟΘΑ. Βεθ 
1 Βαπι. αν. 92: Ῥββ]πῃ Π,; Ἠοβεα τι. 6; ΜΙσαΙ τί. 6---8. 

84. νουνεχῶς, ''τυϊθεῖι, ἀἱδογοείῖι,. ἴπχοπαι νοῦς απά ἔχω: Ῥο]. 1, 88. 
8, νουνεχώς Καὶ φρονίµως, Υ. Β8. 3, νουνεχώς Καὶ πραγματικῶς. Τ1θ 
πιοτᾶ οπΙγ οοστβ Ἠθτθ ἴπ ἴπο Ν. Τ. 

οὐ μακρὰν εἷ. Τηο Ῥεχοερίίοη οἳ Ῥϊνίπο ἰταῖῃ πἨῖο] Ἠϊ6 βΏβπγογ Ἠαᾶ 
βἩοανγεά τευθα]οᾷ ἔλπαί Ἡο ππαπίεᾶ Ὀπό ἨΜῆο {ο Ῥοθοσπιθ α ἀἱξοῖρ]ο οἳ 
Οµτῖεί. “ ΒΙ ποπ του] 65, πίτα; α]ϊας ρτοςζονΙς, Ῥτουτ] {ᾳ1β5ς, 

καὶ οὐδεὶς οὐκέτι. Νο οἴμετ αἰθεπιρύ παδ Ἠεποθ[οτίῃ πιαᾷο {ο 
οπίαηρ]θ πο Ἠεάεεπιον Ὦγ τερ]ῖας {ο 5αῬί]θ ᾳπεξίοης; “«α]] ακο Ἱερύῦ 
αἱοοξ {ποπ 916, χοπ ΠΟΠ οἨῖθῖ Ῥτιθβίς απᾶ Ῥαδῦῖς εαπα]]γ επ 
ΑπαΥ Ἠαπιρ]οᾶ.”. ῬΒοπιθ, Ἠοποτοτ, ποπ]ᾶ τείετ {ο [πῖς οσσμβίοη ἴπα 
αποβΒοπ τερρεοβῖπᾳ {πα ποπιαἩ {ακεπ ἵη απ]ίθιγ (ο νι. 1---11). 

36-37. Οσπ Τιοβρ᾽ ΟΟύΝΤΕΗ-ΩΤΕΒΤΙΟΝ. 

Μαΐΐς, αχ, 41--46: Τικ σσ. 41-. 44. 

36. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Τησοῦς, ἐπτηῖηα, αρρατεπ{]γ {ο α πππηρεγ οἳ 
ενο Ῥμανίαεος (Μαΐ6. χσ!]. 41) πΥ]ο Ἰαᾶ οο]]εσίοᾶ ἰ{ορεῦ]μαχ, ὕο «ΟΏΠΥΕΙΡΘ 
ΡτοῦαΡ]γ οὖθν ἴπο αγ ἀἰβοοπιβίατο. ΤΠ ρτεαί οοιπ{εγ-απεβθίοη ἴβ 

μα κά... 



ΧΙ. 58.] ΝΟΤΕΡ. 159 
ὈχουρΏέ {ουπανᾶ ὃν 8ὲ Μαξίμευν ἵη αἲ] 165 Ἠϊείοτῖο Ιπιρογίαπορ 88 Όλο 
ἀθοίεῖγο οοπο]αᾶίπρ Ιπέργτορβ{ίοη αἀάτοςεθά {ο ἴῑιε Ῥ]αχίδορϐ. Ῥύ Ματς 
Ροϊπίς οαέ Ὦγ {πο ποτᾶς “δις απειυογεᾷ”) ἠλαί έο βἰαίοπιεπί οοπίαἰπεᾶ 
8, εΡΙΥ {ο βοπηθ απθείίοη αἰτεπᾶγ Ῥαῦ. 

86. αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν. 1ο Ῥ]Πατίβοθ ατο τε[εγχοᾷ ο πο οσ!Ἡ 
Ῥρα]πι, νο] {πο Ῥαδδίς τεσατᾶρᾶ ας ἀἰςμποί]γ Μοβριαπῖο, “ Τ]ιε Γιογᾶ 
(ὔελουα]) φαἷᾷ πίο πι Τιογᾶ (44οπῖ), δὲὲ έ]ιοι ον ΜΜ τέρτιῖ ]ιαπιά εττῖ 

Ι πιαζο ἐ]η! Γοες α Γοοίδίοοϊ ΓοΥ ἐἶῃ [εεί.. Τα ΜΠ15 Ι1οβγ απᾶ πιγβθοτῖοιβ 
Ῥρα]πι, Γανίᾶ, εροαἰίηρ ὮΥ {ο Ἠοῖψ ἀΠοβί, πα5 οαττῖεᾶ οαί οἳ απᾶ 
Ῥογοπά Ἠήπηβα]ἔ, απᾶ βατ’ {Π Ῥτορ]βοίϊο γἱβδίοη ἐΠαί ΠΒ Θοη ποπ]ᾷ αἱβο Ῥα 
15 Τιοτᾶ. Ίο Ῥεαίπι 15 ππογΥθ [δισ {]γ οἴοᾶ Ὦγ ἴ]ιο Χαν Ταβύαπιεη{ 
ΦΙ{6ΥΡ {απ αΠΥ οἴμαγ βΙησ]ο Ῥοτίίοη οἳ {πο αποϊοη{ Βοπϊρίατθς (Αοῦς 1, 
84, 85: 1 Οοτ. αν. 25: Ἠεῦ. 1, 18, τ. 6, ντ. 11, 21). “ἴπ Ιαΐ6ς ο απῇρ]ι 
πτΙηρβ ὨΘαΣΙΥ 6ΥεΥΥγ Υοχςο οἳ 16 18 ᾳποίεᾷ α5 τε[ογτίης {ο έ]λο ΜεββίαΗ, 
Ῥοδγοπηο 07. ἐ]ο Ῥεαῖπις, τι. 991. 

κάθου {ΟΥ Κάθησο. ο Επᾶ [ιο 581Πθ6 ΓΟΥΠΙ 1π Τη] κκ. 42: Αοΐς 
Π, 94: ὅὗα8. Ἡ, ὃ. Ῥε6 Ί1Πεχ, Ρ. 98. 

37. πόθεν υἱός. ΑΏταβαπι Πα πθΥοΥ οα]]οᾶ Ίδααο οὗ ζαοοῦ οὗ ΑΠΥ 
οἳ Πΐ5 ἀοξοοπᾶαηίς ᾖἱ8 ἰογνᾶ. ἨΝΗΥ ἴιοη Τα Ὠανιᾶ ἆοπο 5οῦ Τποτα 
οοι]ᾶ Ῥο Ὀπῦ οΏθ 8ΏΦΜΟΕΥ: “«Ῥθσααβο ἰλαῦ Θοη ποα]ᾶ οο Ῥανιᾶᾷ”5 Βοπ αβ 
τοραχᾶθά Ἠππιαπ ῬΙτί, Ἠϊς Τιοτᾶ α5 τοσαχᾷεᾷ Ἠϊς Ὠϊνίπο Ναΐπνα. 
ΤΠΙ5 ΆΠβΊγαυ, Ἠού6ΥαΥ, πο Ῥματίβεςς ἀθο]ϊπεᾶ ὕο ππαΚκθ, πού {Πτοιρ] 
Ισποτβησο, Ὀαΐ {ΠτοιρΏ απΏε]ῖεξ ἵπ οι Τιογᾷ)5 Μεβειαπῖο ο]αῖπῃ. 

ὁ πολὺς ὄχλος, αἴί]μαχ 6! έ]ιε οΟπΙΠιΟΊ. ροορίο,᾽, ΟΥ“, ἴλιε φγοαῖ πι] ἐ{Μιιάα. 
Τηο6 Ιποϊάσηπί {ππβ αἱ]αᾶεᾶ ο Ὁγ δὲ Ματ]ς απἆ ὮΥ Ἠϊπι 8]οηο 86ΦΠΙ5 ϐο 
ΙΠΡΙΥ ἴπαίῦ ἴΠαγ Ἠρίεπεᾶ {ο Ἠϊπι σ]αᾶ]γ, ποῦ ΠΠΘΥΘΙΥ ΙΠ ἴμα ρεηοτα] 
Β6ἨΡ6, Ῥαή νηζΏ βρεοία] τείεγεησθ {ο Ἠί5 Ὠινϊῖπο ἀῑσηΙιγ αβ ἴπο Μαβρία]. 

98--40. ΑΤΡΜΟΝΙΤΙΟΝ ΤΟ ΒΕΜΑΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΒΙΡΕΡΒ, 

Μας. ασῃ. 1--99. ΤἸπκοχςσ. 46-. 43. 

98. καὶ ἐν τῇ διδαχῃ. Τ1ο {ατῖρ]ο ἀεπαποϊαδίοης οἳ {πο πιογα] απᾶ 
γθ]σίοας ΑΠοτίοοπηῖησς οἳ ἴ]πο Ἰεαᾶαετς οἳ ἴπο ΠαίΙοη, πΠΙοἩ που {α]] 
ἔγοπι οἳχ ΤιογᾷΏ 18, 8τθ ρῖν6η [αχ ΊΠΟΥΘ Γα11Υ Ὦγ Βὲ Μαἰίμου, κχΙ]. 
1---99. Τὸ παβ οΠ]γ ἴο {απίδη ΟἨτίβΙαΠΑΒ, ἔοτ νΏοπι ἐλαί Ἐναπσο]]ςί 
ὦτοῖθ, πο οοπ]ᾶ αὖ οπσθ, απᾶ αἲ ἰ]ιαῦ 6ἴππθ, απᾶάρτδίαπᾶ απᾶ οπίου 1Πῇζο 
ἴμπα ἴαγτίρ]ο ἀοο]οηδίοη οἳ Ῥπανϊραϊῖο ἠπᾶαίβπα. Το 1ο ἄθπίΙ]ο Οµτ]εΙαπς 
οἱ Ἠοππς, {ο νοπι δή Ματ]ς τοῖς, “ιο στθαῦ πγορ-βρθεο]” ποι]ᾶ Ὦο 
(ο 8 οθτίαῖη οκεπῦ απΙπ{ε]]Ηριρ]θ, Ἡσεποο ἴπο Ρἰοίατο οἱ {]ιο Βοτίμος 15 
Ἠοτθ Α]ιοτί]γ ρίνεη ἴπ {Παῖν ἴἨτοο Ῥρτϊποῖρα] Γεαίατας; (1) απαῬίμοη, 
(9) ανατῖςς, απιᾶ (5) Ἡγροοτ]δίσβ] οχίοτπα] ΡΙεῦγ Βεο ΑΡρρεπά(σ, Ρ. 929. 

ἐν στολαῖς. Στολὴ {χ, στέλλω, {πδίγιο, ΡΗ. 3 ἔστολα, (1) αρραγαίις, 
(1) αρραταίις υεβίίιπι, 8 Ίοης 5Υθερίπρ τοςθ. 10 156 ππαά ἵπ (Πῖς 
86Ώ56 Ὦγ ἴπο Τταροᾶῖαης, Ὦγ Χεπορποη, απᾶ Ῥ]αΐίο. Τπ ἴἶο Μ. Τ. πο 
Επᾶ ἴ]ο ποτᾶ αρρ]εᾶ {ο {ο 7οπΏς ππαη αἱ {πο βαρα]οἨτο Ματ]ς χνΙ. ὅ, 
καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολἡὴν λευκήν; ἴο ἴμο ρτοᾶῖρα] 
8οΠ, Τιπ]Κο ΧΥ. 22, ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην; ἴο ἴλα βοπ]8 οἱ 
ἄιθ πιαχίγΥβ, Άροο, γἰ. 11, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή. Ί}Ἠο 



10ο ο ΛΓΑΙΡΙΠΚ, [ΧΤΙ. 58... 

Βοχῖραβ 93119 οπέ {ο ΡΑΥ ἴπ Ίοπρ βθερίηᾳ Το8οβ, Ἱγοβχίπρ Ρ]ιΥ]αοἱοιῖος 
ο εχίχα 8176, απᾶ οχαρρογαθεᾶ {βρεῖς, Ίππρ αὖ {Ἠθ οοΓΏ6ΥΘ οἱ ἐ]ιοίτ 
ἰαἴζέέ]. Μαπγ 5ποῇ πογο ἀοπΏί]θβς {ο Ῥο βεεη εὖ ζθγαρα]οπι αἲ ἐ]ῖς γοτΥ 
της, . Ἠαᾶ οοπιο πρ {ο οε]εῦταίο ἐ1ιο Ἐσαδί οἳ {πο Ῥαββογογ. 966 ποίθ 
0η Ρ. 64. 

ἀσπασμούς. Τηε βοππᾶ(ηᾳ {ῑθ]ο οξ”΄ Βαῦβῖ, 4 Ἠαβ)]. 86ο ΑΡΡ., Ρ. 228. 

89. καὶ πρωτοκαθεδρία, δεί θοαῖν ἵπ ἰ]ο 8ΊπαβοΠιΙΘΒ, πρωτο- 
καθεδρίαι, ἴπ 5οα!ΐ5 οἳ Ποποῖχ ος “βία]]β” ἔοχ {16 εἶᾶστς οἱ ο βΥπασοραο, 
πετα Ῥ]αοθᾶ ἴπ ἔτοπί οἳ {πο ατ]ς οοπίαΙπῖπο ο Τιαν;, ἵη ἴπο πρροαιπιοβύ 
ραχί, ππθτθ Ίου βαῦ η {Πεῖτ Γαος8 {ο ἴ]ο Ῥθορίθ, πρὸς τὸ θεαθῆναι 
τοῖς ἀνθρώποι». Βεο Ἐάετβ]εϊπι”5 Τεπιρίο απ 5Υπαζοφιε δεγυΐος, ϱ. 905. 
Τη ιο βγπασοσαθ αὖ Α]οεχαπάτῖα {μετα ππ6τθ 5ογοηῦγ-οΠθ σο]άθη οἶιαῖτς, 
αοοοτᾶῖπρ {ο πο ΠάΠΙΡ6Υ ΟΓ ἴΠο ΠΙΘΙΙΡΘΥΒ οἱ {πο ἀτεαῦ Βαπ]εᾶτίπῃ. 

πρωτοκλισίας, “ο]ίε[Γρίαςσες αἲ Γεαφίε”' (Ἠαν. Ὑ6ιβ.). Τη9 Ἠϊρ]ιθεί ρ]ασο 
οἩ {πο ἄἴναπ, ας απποηρ8ύ {πο ἨΏοππαηβ. Πο6τθ 3 ρατῦγ οοηβῖςίθᾶ οἳ 1ποτθ 
ἔλαη ἴἨτοο Ῥ6ΥΒΟΠΒ, 1 γα {16 οπ5ὔοτη {ο 4ΙΤαης6 {ηγθρ οἱ ἴ]θ οοο]ΏΘΒ ΟΠ. 
πἩΙο] {116Υ τοσ]]πεᾶ τοιπᾶ α {8β]6, 5ο ἴλαί ἐπ γγηο]ο ἔογπιθᾶ {ηχθρ βἷάθς 
οἳ α Β4Ί8Υ6, Ἰεανίπρ πο Ῥούύοπα οἱ 16 ορεπ Γοτ ἴπθ αΏρτοαςὮ οἳ ἴἶα 
αἰζοπᾶαηίς. Τη65ο οοισΏθβ ποτ ἴπεπ τοβρεοίϊγα]γ ἀθβισπαῦθᾶ ἰεαίιις 
πιεᾶζιβ, διπώπιι απᾶ ἴπιι. ΤΠ πι]ᾷᾶ]ο ρ]ασο ἵη ἴἶο ἐγίοπίιπι Ίναβ 
οοηρ]άἀεγοᾶ πο πιοβίύ ἀἰρπιβεᾶ. Αύ α Ίαχρε {εαβί {ποτο ποπ]ά Ὀθ ΤΙΑΏΥ 
βπο] ἐγἰοπία. 

40. οἱ κατεσθίοντε.. ΤΗϊ5 ποτᾷ 15 αρρ]αᾶ {ο (1) ἴπο Ῥ]τᾶς ἀεγοπτίπς 
ἴπο εοεᾶᾷ ΒΟΠΠ, τὰ πέτεινα κατέφαγεν αὐτά (Μαΐέ. κιῃ. 4): πει ποία- 
Ῥ]ιοτῖσοα]]γ {ο (11) ἴο ρχοᾶῖραΙ 6οπ ἀενοισίηρ Ἠῖ5 Γαὐμοτ ααμβίαπσθ, ὁ 
καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ τών πορνῶν 1π]κο αν. 90; {ο (11) ια 
αἱαίαης ῬϊΗπρ απᾶ ἀογοπτῖπσ 0ΟΠ6 ΑΠΟἴΠΟΥ, εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ 
κατεσθίετε (ᾳα]. ν. 16): ἴο (1ν) α ἄεγοπτίης ΤΘ, πῦρ ἐκπορεύεται...καὶ 
κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν (Άροο. Χὶ, ὅ). Βεο ΑρρεηᾶϊΣ, Ρ. 2289. 

κρίµα, (1) Ἱαπᾶρπιρηί, α ]πᾶ1οῖα] βοηίεποθ 85 Ώοη], 11. 2, τὸ κρίμα τοῦ 
Οεοῦ ἐστὶν κατὰ ἀληθείαν, (11) ἴπο τοβα]ό οἳ Βπο] βεπὔεπσθ, ραπΙεἨτηρηὔ, 
85 1 095, χἰ. 89, κρινόµενοι δὲ υπὸ Κυρίου παιδευόµεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ 
κὀσμῳ κατακριθώµεν. 

41-44, Τπτπ ΡΟΠ”Α ΜΙΤΕ. 

Τιαἷκο πχι, Ἱ---4. 

41. καὶ καθίσας. ΤΠ ρετ[οοῦ ο8]πα απᾶ απῖοῦ οἳ αρῖτῖδ α[ίον αἲ] ἴο 
Βογος οΡροβϊδοη οἱ 0]]ς “αγ οἱ Ωπδββοηβ.”” 

καγέναντι τοῦ γαζοφυλακίου. ΤΗΙ5 ἔτθββαπγ, αοοοτᾶῖπρ {ο {πο Ῥα)δδῖς, 
οοπβὶς0θᾶ οἳ {πϊτίοεπ ὮΏτασεπ οἩεςί5, οα]]αᾷ “ἰαπιροί5, Ῥθεοδαςο ἴθ 
πηοτ{]5 ἐγοαρ] Ισ] ἴ]ιθ ΠΙΟΠΕΘΥ 88 ομ5ί Πίο {]θ οἹοξῦ πποτο πᾶο αὖ 
πο {ορ απᾶ ΏΘΙΤΟΨ Ῥε]οπ. ΤΠεΥ βἰοοά ἵπ {Πο οπσίεσ “«Οοατί οἳ {μα 
ὙπΠοπιθΏ... “«ΝΙπο οἩεβίς ποτε {οΥ ὅμπο αρροϊπ{εᾶ {οπιρ]ο-απραίΐθ, απᾶ ΓοΥ 
{πο ϱαοτῖβοθ-αϊραίο, ἴλαῦ 15, πιοπογ-ρῖ{ές Ἰπείθαᾶ οἱ πο βαοτιῇσες;: {οτγ 
οἩοςίς Γον {γοαγ]]-οίοτίπσα, ἔοχ ποοᾶ, ΙΠοΡΠΏΒΘ, ἴθπιρ]θ-άεοοταθίοἩ, απᾶ 
Ῥατηῦ-οβετῖπραΒ.”. Τήρλποοί, Ηογ. Πεῦ. 



χι. 44.] ΛΟΤ/Ν. τόι 

ἐθεώρε.. ἸΝοίῖορ ]ια Ιπιροχ[θοοῦ; /τωαἰσ]ιες,” " οοπϊπισᾶ ιωαἰο τις” ὑιο 
βΟθΠΘ. 

πώς ὁ ὄχλος. “Ῥε[οτο ἴ]ιο Ῥαββονογ, {τοσυγ]] οβοτῖπρς ἵπ αἀα1δοπ {ο 
ἴπο (επαρ]θ-ίαχ Ὑ6υθ 66ΠΟΤΑΙΙΥ Ῥτοβοπ{ᾶ. .. Ἰαπρο. 

Χαλκόν, πιοπογ,”' Ἡΐ, “«Ὅγας». ἈΘθο 8,Ώοτο νι. 8; Μαϊι, κ. 9. 
χαλκός ο6σπτ8 νήσο ἴη 115 Ἠδεγα] βεηβο ἵη Ν. Τ. (1) 1 Οοτ. κ. 1, 
γέγονα Χαλκὸς ἠχῶν; Άγροο. αν. 12, καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ 

μαρμάρου. 

40. µία χήρα πτωχή. Όπε οἳ {πο Πα]ρ]αξς οἶαςδς πυπ]ο]ι Ἠο Ἠαᾶ ]πδί 
ἀοβοτιρθοᾶ α5 ἀσυοιγοᾶ Ὦγ ἴα οχίοτΏοηι οἳ ἴ]πο Βογϊρθ5 απᾶ ἘΠαγίδοθβ. 
Τη {Ἠτοο γοτᾶς Βύ Ματ]ς Ῥτεδοπίς {ο πβ α Ρϊοίατο οἳ Ἠον ἀδεο]αδίοπ: 51ο 
ν/88 8ἱοη6, 5ης π8β α, πΙάουή, απᾶ 5119 γ/α5 ῬοοΥ. 

λεπτὰ δύο. Έτοπι λέπω, ἴο αἰγὶρ οἱ ἴ]ιο γῖπᾶ ο Ἰιδ], ἴο Τεεῖ, 
ου ῥατ]ς, 5 Ἐοτη. Πί.1. 2956, περὶ γὰρ ῥὰ ἑ χαλκὸς ἔλεψεν φύλλα τε καὶ 
Φλοίον, 60Π165 ἴμο αἄ]οοίῖνο λεπτός, δἰγίργρεαᾶ, Ἰιιβ]ιοῖ, απᾶ λεπτὸν, τὸ 
(50. νόμισμα), α εί πιαῖῖ ορεγ οοῖπ, ἴπε για, ος Απια]]εβί 
ζθψίςΏ οοἵπ, ἴψο οἳ ἨΠΙΟΗ πιαᾶε οπθ Ἠοπιαπ φιιαάν απθ. Ίο Επ ἴμο 
ψοτᾷ ασαϊη ἴπ Τα] 59, οὐ μὴ ἐξέλθῃς.ἐκεῖθεν, ἕως οὗ καὶ τὸ ἔσχατον 
λεπτὸν ἀποδῷς. αλα. οι όν. ος. 

ὅ ἐστιν κοδράντης. Κοδράντης, Ταζ. ιαᾶγαπ», Όλα Γοατίῃ Ῥατί οἳ 8η 
αξ, απᾶ λα βπηα]]αβύ ΤιοπιαΏ οοἵη. Τ1ο γγοτᾷ οοοίτβ ασαῖη ἴπ Μαϊῦ. ν. 
94, ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. ΤΠϊ5 Ῥοος πνᾶονν σανο πο 
λεπτά, ἴπιοιρ] οπή Ῥοησε] ταππβχ]κ, Αθ πασΏίῦ Ἠατο Κερί Ῥασ]ς οπο. 
Βμο ϱατο αἱ. Ὁ- κα 

495. καὶ προσκαλεσάµενος. Αποίΐμοτ οἱ {πο σταρ]ῖο {οισ]θς π (115 
Ιποϊᾶᾷεπί Ῥρεσπ]Πατχ ο Βί Ματ] ἩἨο (1) πας είπα οπετ αραϊηςδύ μα 
ἴτεββατγ; (11) Ἠο παβ ιυαἰσ]ιίπα ο Ῥοορ]ο οαβᾶπρ 1Π αῖν οοπίτῖριι- 
Ῥαδίοπς; (11) Ἠε ποὺ; σα]εᾷ ἰο Ἠίπι ἨΗ1δ ἀἰδοίρίεβ, απᾶ (1ν) ροϊπίς οι 
{ο επι πα {α]] πιραπίησ οἳ Ἠεχ ααἰ οἱ 5α]{-ἀρπῖα]. 

44. ἐκ τοῦ περισσεύοντος. “''Ο/ οί αὐιπιάαπσα, οἨ. διιρεγ]Πιίι” 
(Ἀον. Υογβ.). Βὲ ]µαίε οοπίταβῦς 16 υνΙίἩ ὑστέρημα, Βὲ Ματ]ς νΠ(ἩΏ ὑστέρησις. 
Οοππρ. Μαΐΐ. χὶν. 30: τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων; Ὥπκο κ. 15, οὐκ 
ἐν τῷ περισσεύειν . ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ. 

αὕτη δέ. “' Βροσϊπιεπ ΠπᾶϊοΙ οἶῖπι οχοτορπᾶ1, Ῥτο βίαΐα οοτάἵαπι.) 
Ῥοηρε]. 10 15 ποῦ δαῖᾷ ἴπαῦ ἴπο ϱΗΐβ οἳ πα οὐχογς Ίγθυο ΨΟΣ(16ΡΡ. 
ΜαΠγ Ροββεβδεᾶ, πο ἀοπβί, πο ποτ (Μαΐέ, νΙ. 1): οὔ]παι», α ρτοα/θυ, 
οἱ αι 655. Τ]Πο στοαίερί τα]το, ἨοπΟΥΟΥ, αἰαο]ιοᾶ 1086] {ο ο ρ1ΐ, 
Ῥεσσαβε οἳ {ἐπ ϱε]{-άσηπ]α] γγπ]οὮι 16 ππρ]]εᾶ. 

ΒΤΕ ΜΑΠΕ 1, 



τό3 67 ΜΑΡΙ. [χασα-- 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΤΙΙ. 

8. Τ]Πο πιοδί τοοθηξ οἀϊξοις οπηῖό 1Π {5 Ὑ6ιβο καὶ ταραχαὶ σα 
ΝΡΡΤΙ, ἴ]ιε Τα, Οορίϊο απᾶ ΑιΠΙιορίο Ὑεχρίοηβ. 

14. ΛΙίου τῆς ἐρημώσεως Ἐοο, ΙΠβοτ{6 τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προ- 
Φήτου. 1ο οἶπαβο 15 οπιεοᾷ Ὦγ ΔΒΡΤΙ, απᾶ αρραατς {ο Ἠανο Όθει 
Ἰηβοτίθᾶ {νοπη πο ρατα]]ε] ἵπ 5 Μαἰπετ. 

95. ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντε. Ἔεο. Ιπεοτύ τοῦ οὐρανοῦ 
Ῥοΐίογο ἔσονται, Τοεχυ ΔΑΡΟὈ, απᾶ τεαᾶβ ἐκπίπτοντες Τον πίπτοντες, 
νη]σ]ι 15 βαρροτίύεᾷ Ὦγ 8ΔΡΟΡΤ.. 

89. καὶ προσεύχεσθε Ιπεοτίθᾷ α[ίοι ἀγρυπνεῖτε ἵπ Ἐοο, 15 οπαϊμ{οᾷ ὮΥ 
ΤιαοἨΏππαππ απᾶ Τιεομοπᾶοτί οἩη ἴπο απἰ]λονιγ οἳ ΒΡ3 απᾶ ρ]ασεᾷ ἴπ 
Ῥτασ]κοαίς Ὁγ Ἔτοσο]]ες. Τὸ 15 αἶδο οπη]ζζοᾷ Ὦν Ὑαβίοοίύ απᾷ Ἠοτί, Τί 
15 α πβια] αᾶάϊδοπ: 5θο Βὲ Μαΐέ. χχνι. 41. ΒύΠ] ««Ἠετο οναοι ΝΤΙΤ βιᾷθ 
ασαϊπρδί Ὦ νι ΑΟ απᾶ αἲ] οἴ]ιον απζλοτΙβθ», Ιπο]αάῖης ἴπο Ἡργρίῖατ 
Ἀπιᾷ πποβύ Τιαίη, α5 νε]] α5 {πο Βστίας Υετβίοης.’. Βοτϊνοποτ)ς Ιπίγοᾶ. 
Ῥ. 419. 

ΧΠΙ.1- 19. ῬπορΗσοξς ος ΤΠΡ ΤΗΒΤΕὉΟΤΙΟΝ ΟΕ ΦΕΒΌΡΑΙΕΜ. 

Μαίῦ, κχῖν. 1---1δ: Τι] κχι. ὅ---19. 

1. καὶ ἐκπορευομένου. Α{ίοι {ἴΠῖςδ Ιποϊᾶεπί ἵπ {πο “σουτ; οἳ μα 
ΝΟΙΠΘΠ,᾽᾽ απᾶ αρρατοπ{]γ νπῖ]ο (Ίο Μανίοασ γγας 5Η] {πἨογε, 16 68πΠο {ο 
Ρ888, ὑ]αῦ πο οἱ ἴ]ο ΑΡοβίΙ65, Απάτοιη απᾶ ΕΠΠΙΡ, Ῥτοασί {ο Ηίπα 
{ο «« Ιπαπϊτίηρ τοθε]ςς,” νο Πα ἀθβιγοᾶ {ο 56ο Ἠίτα (1ομπ χα, 20--- 
29). Χο βοοποχ ἄἷά ἩἨο Ῥε]ο]ᾶᾷ ἴἼιοδο /' ΙπᾳπΙταγς τοπ {πο Μαρί,” έλαπ 
Ἠο Ῥτο]α {οτίῃ 1πίο πγοτάβ οἳ πηγβίθτίοις 1ο (οι χα, 24---26), απιᾷ 
Ῥτοβοπ{Ιππεπύς οἱ Ἠί5 οοπαῖῃπς Ῥαβδίοη (1ομἩ κ, 21, 28): αξίοι ΥΥη]ο] 
Νας Ἠθατᾶ {πο Ἰαδῦ οἳ ιο Τμητου Ἡεατοπ]γ Ὑοΐσθς, αἰοβίτρ ιο 
ὑαο ἀἰρπΙρῳ οἳ Ἠϊς παββίοη (ζομη κ. 28). Απᾶ Βο ψΙἩ {πο οἶθατ 
ΡτογίΙβῖοη {μαί Ἠο γα5 αροπί {ο ο “' Πίο τρ,’ προηπ ΗΒ 0το58, απᾶ 1 
ἐεΠΓιοᾶ τρ,” ποπ] “' ἄχαιυ αἰῖ πιοπι πιο ἨΗίπι” (1ομπ κ. 99), ο 
Ῥτοραχοᾶ {ο Ίεατο ἴλπο Τεπηρ]θ, πὙΏῖο] ο πας Ἠθτετ {ο οπίθι αρα8Ίη, 
Ἠ]ς ραβ]ῖο πγοτ]ς πας 016Υ. ΗΙ5 Ιαξί οοαηΏβε!ς, Ηϊ5 βπα] πανηῖησα, πας 
Ῥοεπ. ἀε]]γοιοά. Τιοανίηπςσ ἴπο Τοπαρίθ, Ἠο ραβεεᾶ νι Ἠϊς ἀῑδοῖρ]ες 
ἄοπη {1ο εαβίετη βὔερβ {οπατᾶς ἴπο τα]]ογ οἳ ἴῑπο Ἐϊάτοη. Α5 ἴΠεγ 
Ψ6Υ6 Ῥα8ββίησ ΟἨ, 

εἲς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰππῖιοᾷ Ἠ[ς αἰίοπ/ίοπ {ο {πο πιατγε]]οτβ 
βἰγισίατθ {Παγ ποτ απΙ{Ππᾳ, Το ἴμθ ΘΠοΥπιοτς βἱπ6 οἳ 15 ππαχρ]ο Ῥ]οσ]ςς, 
πο σταπᾶεατ οἳ 155 Ῥαϊ]άΙπβς, απᾶ ἴ]πο οτσεοας ϱ1ί5 υηη ν]σ]ι, 
{ποιρῆ 511] απβπ]ςῃαᾶ, 16 Ἠαᾶ Ῥεση επᾶοπαᾶ (Τ]κο κχῖ, δ). 

ποταποί. Ίο Βπᾶᾷ ποταπὸς βρρΙθᾶ (1) {ο ἐ]ίπας ἵπ Ταχ 1, 99, 
ποταπὸς εἴη ὁ ἄσπασμος οὗτος; 1 οἨη 11. 1, ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην 
δέδωκεν ἡμῖν ὁ Πατήρ; (11) {ο 6Υ5οπς ἵπ Μαϊί, ΥΠ, 21, ποταπός ἐστιν 
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οὗτος; 2 Ῥοΐ. ΠΠ, 11, ποταποὺς δεῖ ὑπάρχει ὑμᾶς. «οβορμαςβ ἰα]]ς τ1β 
ὑπαῖ νηπῖ]ο ΒΟΠΊθ Οἱ ἴπο ΒίΟΠ6Ρ Ίπ6γο ΓΟΥ0Υ-ῄγο {οεί, πιοβύ νγθγαο ἐΠ]τίγ- 
ΒΟΥΕ6Π απᾶ α Πα] {οεῦ Ίοηπς, πε]γο Γθεῦ Ἠϊσῆ, απ οἰσῃπίεοιπ Ῥτοαά, 
198. Ρεἴῖ. σι. Υ. 6. 6: Απι. αν. 11. ὃ. 

2. οὐ μὴ ἀφεθῃ. Τποις] που {αγ 6αοπι Εχεᾶᾷ ἵπ ἐΠοαῖτ ρίασος Γοτ 
οἴογηϊθγ. Απά ενεπ α5 Ἠο εαῖᾶ, 1655 ἴπαπ {οτίγ Υθ6αΙ5 α[έοιγατᾶς, 
7Ζ1οη ναβ Ρ]οιρ]ιοᾷ αἱ α ᾖΠεῖᾶ, Ώγᾶ ζογιβαίοτῃ Ώθομα]ς ἨθαβΕ, απᾶ {πα 
πιοπηἰαίπ οἳ {Πο Ἠοιιβο 48 ἴπο Ἠϊσῃ Ῥ]ασθβ οἳ {μα {οτορῦ”) (ΜΙσα] ΠΠ. 
19). Τις ἨΙπιβε]{ σταρ απιαζεςᾷ αὖ ἴ]ο πηββρῖτε Ῥπϊ]άϊπρς οἳ ζεγαρα]απῃ, 
απᾶ ἰπασθᾶ ἵπ Πῖς ἐτίαπαρῃ πο Παπᾶ οἳ ἄοᾶ (198. Βεζζ. οι. ντ. 9. 1). 
Α{ Πῖς ἀερατίατο αΓίετ ἴμο ομρίττο οἳ {ιο οἱὔψ, Ίο Ἰα[ῦ ἴ]ιαο {οπίῃ ]εσίοη 
ππᾶςγ πο οοπηπηαπᾶ οἳ Τοτοπᾶας Ἠτίαβ {ο ϱΕΙΥΥ οπύ ἴπο πγοτ]ς οἳ 
ἀαπιοΠ/ῖοἩ, απᾶά ῇοβερῃἉς {α]]5 τι (Ἠοἵ]. οιᾶ. ντι. 1. 1) Πιαῖ ἴλο ο] 
Ἰπο]οδίης γα]]ς απᾶ Ῥτεσϊποί5 οἳ ἴπο Ταπιρ]ο Ίποτο “«βο ἴποτοαρη]γ 
Ἰετο]]οᾷ απᾶ ἄτις αρ ]ιαῦ πο οπο νΙβΙ τρ {1ο οἵϐγ ποα]ᾶ Ῥοα]ιοτο 165 ηαά 
6υεγ Ῥο6σπ Ιππαβι(εά.”. Έοτ α Εἰγ]ίπσ ἀαεοτιρίῖοη οἱ ἴ]ιο ἀθβίτασίίοη οἳ 
ἴπο οἵ σσ, 566 ΜΙππαπ5 ΠΗΠἱείοτη οἱ έ]ιο εως, τι. Ῥ. 16. ΤΤο οοπιρ]είε- 
ηΘΡΑ οἳ {πο τπῖπ οἳ ἴ]πο Τοαπαρ]ο Ώδσοπιθβ ΠΟΤΕ αρραταπῦ ΊΥΠΘΠ ΟΟΠΙ- 
ρατθᾶ σΙζΏ πο πιαρπϊβεεπ{ χθπΙΒΙΠ5 οἳ ἴπο {επιρ]ες αὖ Κατπαῖς απᾶ 
ΤΙΙΧΟΥ, ῬΒαα]ρ6ο απᾶ ΑίΤΠΘΠΕ. 

8. εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. Νοίβῖπς ΠΊΟΥΘ ΔΏΡεαΤΒ ἴο ανα Ῥουηπ 5αἰᾷ 
ΠΟΥ”, απᾶ οτοββῖηπρ ἴῃο να]]αεγ οἳ ἴο Ἐιάτοη, ἴμα Πδίο 6οπιραἩΥγ αβ- 
οεπᾷεᾷ [ιο βἴθοερ Γοοῦραῦα ἰλπαί Ιεαᾶς ουαι ἴ]ο πιοαπί οἳ Ο1νες ἵπ 
ἴπο ἀϊτοοίοη οἳ Ῥείμαπγ. Ἠπεπ {Παγ Ἠαά τεασ]ιαᾶ πα βαπηπη{, ο 
βοῦ ἆονπ (Μαίζ. κχίν. ὃ; Ματ]ς χῇ, 9). 

Τ]έτρος καὶ ᾿]. καὶ ᾽Α. Τον ἴπεδο Αροβί]ος αὖ ἴλπο Ῥεάρβιάο οί {ο 
ἀἄαπσηίαυν οἳ /αΐνἉς, 5εο αΡογε, γ. 97. 

4. τί τὸ σημεῖον. Το ᾳπεξύῖοα 15 βῖνει ποτ Γα]1γ Ὦγ Βΐ Μα βίον, 
πχϊν. ὃ. Τὸ οπιργασεᾷ ἴητερ Ῥοϊηί5: (1) πο ππο οἱ πο ἀαβίτασίίοη οἳ 
Όλο Τοπιρίο: πο δἶσπ (11) οἱ ἨΙ5 Οοιπῖπᾳ, απᾶ (11) οἳ πο επᾶ οἱ {πο 
Νγοτ]ᾶ. 

6. πολλοὶ ἐλεύσονται. Ἐϊνο ἰο]κοπβ ἆ1ο στο σΊνοη, {ο πΠΙο] ἴμο 
Τιογᾶ ἀῑτθσίρ ἴΠο αἰίοπίίοπ οἳ Ἠϊβ ἀϊδοῖρ]ες: (1) ἴμο τῖδο οἳ ἴαΐδα 
Ῥτορμβοίςδ; (1) γα απά ταπΙοΆτβ οἳ Να; (11) ἴο τὶβῖπρ οἳ παίίοΠ 
ασαϊπδῦ παβίοη; (1ν) οατί]απα]κοβ; (π) {απλπθςδ. Ἔοτ πο {οασοβίηπρ οἳ 
{8156 Ῥτορ]είβ αὖ ἴμο βἶερο οἱ ζεταδα]επι, 5εο ΜΙΙππαη, Ηἰδίογή ο) ἴτιο 
σεις, τα. Ῥ. ὅτι. 

π. μὴ θροεῖσθε θροεῖν ἵπ Ο]αββῖον] ἄτθθζ πιθαΠΒ “ίο στι αἴοιιᾶ,” 
Ἠθησο ««ίο 8ραα], ἰο ἄεείατοε.'  Οοπιρ. ΑΘΡΟΙ. Αφαπη. 108, κύριός εἰμι 
θροεῖν: Ῥποπι. Ῥίπεϊ. 608, θρόει, φράζε τᾷ δυσπλάνῳ παρθένῳ. Ἔλο 
Ἰαΐον πδο ο ἴπο πποτᾶ οοηηοοῦς 16 1π 0ο τη]ᾷά]ο γοῖσε η δ] ποια ΙΡ] 
β]γίο]ες οἳ ἴθατ, απᾶ 1π {Πα Ῥαβείνο ψ(Ἡ Ῥοΐης ετ]Πεᾶ Ὦγ α 5ποτῦ. 
Ῥορῖᾶος {πο Ῥατα]]ε] Ῥαββασο 6ο 65, Μαύ. χχῖν. 6, τὸ 15 οπ]γψ Γοππᾶ 
1π Ίπο Κ. Ἱ, πα Τμδρρ. Ἡ, 5, ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς 
παρουσίας τοῦ Κυρίου ὑμών...... εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ 
τοῦ νούς, µήδε θροεῖσθαι. 
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τό4 7 ΛΑ. [κι πε 
δεῖ γενέσθαι. ἘοΥ δεῖ ἂ5 οκργεβρίπρ ἀῑνίπο πθοθβί{γ, 866 αΡονα, ΥΠ. 91. 

9 ὠδίνων. ΤΠϊ6 πποτᾶ οηΙγ οοσπτς ἵπ {οαχ Ῥ]ασος ἵπ πο Ν. Τ. 
(α) Ἠετε, απᾶ ἴἼο ρατα]]εὶ Μα. χχὶν. δ: (0) ἵπ Ααΐς Π. 24, ὃν ὁ Θέος 
ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας (έ]ιε ραπ») οἳ ἀθαία; (ο) 1 ΤΊ6ΒΒ. . ὃ, τότε 
αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὡδὶν τῇῃ ἐν Ὑαστρὶ ἐχούσῃ. 
ΤἩο οοσοπἹτεποθ οἱ ἴμο οχκρτθβείοη Ἠετο 15 τεππαχκαΡ]θ, απά τεσβ]15 οί]ποτ 
Ῥ]α96ς οἳ Βοτϊρίατο, ντο 16 15 αῖᾷ (Παῦ πάσα ἤ κτίσις συστενάζει καὶ 
συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν (Ώοπι, γη]. 22), ναϊθηρ {οΥ 155 παλιγγενεσίαν 
(Μαίύ. κισ. 28) ος Κεν ΒΙτίΗ. 

ταῦτα. Έοιν ἴπο {π]β]πιοηῦ οἳ {ποσο Ῥτορ]εοϊθϐ ΟΟΠΠΡ. 4908. ἆπῖ. 
χιχ. 1: Ταο. 4ππ. Χπ. 98, αν. 22, χνι. 185: Ῥεη. Ἠρ. κο. Τασαβ 
ἀρβοτῖρίησ ἴλπο αροσῖ (Ηἱεί. 1. 2) οα]115 1ν «« ορίπιαπα Ο88ΙΡΙΒ, θὖτος 
ΡτΦ]15, ἀϊδοοτβ βεάΙμΙοπῖῦας, 1ρ58 αίατη Ῥαοσς βεναπα.. Τηερο “βἱρης” 
ἔἨαπ τδῃμοιθᾶ ἵπ ἴ]πο αροο]λ οἳ ἴπε ἀθβίτιοίοη οἳ ζεταβαίοπι, Ὅταῦ 
χθα]πεᾶ οἩ α Ίάχσ6τ βοαἱθ {θ6Υ 8γε ο ἨΠετα]ᾶ {πο Ἠπᾶ οἳ 81 πρβ; 
οοπιρ. 1 Τ168Β. ν. δ; 2 Τ11688. 11. 2. 

βλέπετε δὲ ὑμεῖ. ΤἨε ρτοποιπ Ἠστο Ἠα5 στθαῦ επαρ]αβὶ5. Βιέ {αᾖιε 
τε Ἰεεᾶ (Υθ οη τοι ρατί, ἵπ {πο τη]ᾶξῦ οἳ {πεξο ϱοττον5 απά {τοαρ]εβ 
{λμαῦ βαττοαπᾶ γοι) ἴο γφοιτγβεῖυεδ». Έοιτ 0Πὶ5 οοπβτασοίῖοη Οἱ βλέπετε 
οοπηΡ. (α]. τί. 1; 2 ζοηη 8. 

εἰς συνέδρια. ΟΕ ιο αοἰπαὶ Ἠθαχοιβ οἳ ο Τιοτᾶ ΒοΠ16 Ί6τθ 
ἀαβίπεᾶ {ο Επᾶ {μς ἵσαο πη (μη Η{ῆ]ε τποτο (παπ Αύγ ἄαγβ. ΤἨπ8, ἵπ 
Λοῖς 1ν. ὃ, νο Επᾶ αἱ] πο Αροβί]ες Ῥτοιρ]πίύ Ῥοΐοτο ἔπο βαππθᾶτίη, απᾶ 
ασαϊίπ 1η Αοΐς ν. 18, 27. Βιπή]ατΙσ, δὲ Ρατ] ν88 Ὀτοιρ]ηί Ῥοείοτο {ιο 
ΒΑΊ1Θ οοιποῖ], Δοῦς χχΙ. 1. 

εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε. ΌΟοπιρ. 2 695. Χἰ. 24, ὑπὸ Ιουδαίων πεν- 
τάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς ἐραβδίσθην. 1Τὲ πναβ ρατί οἳ 
ἐπ ἁπίίες οἱ ἴπο ΟΠασ7Ζ81, ΟΥ ταϊηϊβίεχ 1Π 68ο] ΑΥΠᾶΡΟΡΊΕ, ο παϊπ{αϊπ 
οτᾶθτ, απᾶ 5οοπχρθ ἴπο οοπᾷαοπιπαᾶ. 66 Αρρεπᾶϊσ, Ρ. 224. 

ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων. Της Βὲ Ῥατ] εἰοοᾶ Ῥε[οτο Εεϊία (Δοῦς 
χχὶν. 10- 22), Ὀε[οτο ΓΕεδίις (Δείς καν. 1---12), Ῥείοτε 4θγΐρρα (Αοί5 
κατι. 1-28), Ὀδίοτθ Λετο (2 Τϊπι. 1ν. 16). Οττ Τοτᾷ 8169, Νε πια 
νο]ίατε, α]]αάθᾶ {ο πο σεποεταΙ Ῥεγβεοιίίοης οἳ {ο ΟἨτΙ5ΜαΠΡΒ ἴπ ]αΐθτ 
ἄπιθς, απᾶ οερεοία]]γ ο αι οἳ ο 6ππρετος στο, 1π ν/μΙος ύ Βεΐατ 
απᾶ Βύ Ρατ] ϱαΏετεᾶ πιβτγτάοπ., 

10. τὸ εὐαγγέλιο. Απάᾶ 6πεη Βο πἨΙ]6 ΠΙΝΠΥ οἳ Ἠίς Ἡθατετς Ἰογθ 
γαῦ αἨπα, ἴμε (4905Ρε] πας Ρρτοσ]αϊπιθά {μτοαρποιαύ {πο ἩοπιαἨ Επηρίτο, 
οτι Αταδία {ο Ώ8πΠιββοπΒ, ἔτοπι «εγαδα]ετῃ ο Ἠ]γτίσπτα, ἵπ Π8]γ απἀ 
η ΒΡΕΙΠ. Οοπιρ. Ἠοπι. χτ. 19, 24, 28: Οο1. 1, 6, 28. 

11. μὴ προμεριμνάτε, “' επιοί απαἰοιΣ Ὀε[οτε]ιαπιᾷ”' (Ἠαν. Ὑετβ.), Ῥ πού 
ἀῑβιτασίεά Ὀείοτοβαπᾶ πη(]ι απχΙείσ. ΤἨο ποτᾷ ο] οοσατβ Ἠοθτο ἵπ {πο 
Ν. Τ. Βεο Οἶεπι. Α]εχ. Φίτοπι. ΙΤ. 9. Τ2. Έοτ ἴπο πιεαπῖπρ οἳ "'ἰακα 
πο ἴποασμί” 1π ἴπο Απμοτϊιδεᾶ Ὑεγβίοπ 56ο Ἰτίρηις5 Πίο ἸἨγοτᾶ 
Βοοί Ρ. 485: απᾶ Ὠαγία», ΒιΌῖε Ἐποϊίκῇι, ῬΡρ. 99, 100. 

ὃ ἐὰν δοθῃ. Οοπιρ. Μαΐΐ.σ. 19, 90, πΊετα ἴΊπε ποτᾶρ οοοας 48 α 
Ροτῖοη οἳ οἳςσ Τιοχᾷ”5 «Ἠβχρο {ο Ηἰ5 Έπε]νο Αροςί]ιο». 
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15. ὁ δὲ ὑπομείνας. (α) Ἰπ ΟΙαββῖοα] ἄπτθε]ς ὑπομένειν βπρροβίεᾶ 

ἴπο ποπσπί οἱ οοηβίαπογ ἵπ ἄαπροτ. Οοπιρ. σπα. Ρ)ιῖ, τ. ὃ, ὑὗπε- 
µείνατε ὑπὲρ τῶν δικαίων τὸν πρὸς ἐκείνους πόλεμο», Ίππο, 1. δ; Ε]α0. 
ἄοτο. 50τΤ 5. (0) ΤΠ άοβερηαβ 16 15 πβοᾷ {ο 6ΧΡΥΘΒΒ πο Ὄτατο εη- 
ἄπταποςρ οἱ ἴπο Μαοσαβεραη Ἠ6ΓοθΒ (408. πι απ. 6, π). (6) Τα ἰ]ο 
Ναι Τοβίαιποπύ πο ναοτρ οσοι Όπιορ ἴπ ού ΜαίίΠποι, οπσο 1π Βί 
Ματ]ς, οἴσ]ί πιοςρ ἵηπ δὲ Ῥατπ]). Ἱδρίβί]θβ. ὑπ]ορ ἵπ Βύ 278πΠ16β, απά 16 
ὑπνίσο πςοᾶ Ὦγ Βύ Ῥοΐοι 1π ἴμο βἰτι]ίπσ Ῥαββασθ 1 Ῥοῦ. 1. 20, ποῖον 
γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιξόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ) εἰ ἀἄγαθο- 
ποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ. Ίπ δύ Π]ο 
81οπο ἆοθβ πο ποιΠ ὑπομονὴ οοοατ (κχῖ, 19), ἵπ Βῦ ἆοητπ ποίημα γοχὈ 
ΟΥ ΠΟΠΗΠ. Α8 τδεᾷ ἵπ [πο Ν. Τ. 16 αἶπασςβ Ἰαδ α Ῥαοκστοιπᾶ οἱ 
ππαπιζύπιοδ. 16 ΤΊΘΑΠΒ ποῦ ΠΙΘΥΘΙΥ {πα επάιγαποθ, ἴπο  ΒαβπδηΙατη,” 
ο 6ὖεη {1ο ΄' ραΙοπίαπι,” Ῥαύ πο ρογεευεγαπίέίαπι, ἴπθ ''Ῥχανο ρα- 
{ἴσησς, να πΠΙοη ἴπο ΟἨτίβαπ οοπίθηᾶς ασαϊηξύ ἴλπο νατῖοαβ 
Ἠίπάχαποςς, Ῥεγβεοπ{ίοΏβ, απᾶ {οπιρίαίΙοπβ, {παῦ Ῥοί[α]] Ἠϊπη 1π 8 
οοπβ]οῦ ππΙἩ Πο Ἱππνατᾶ απᾶ οπαχᾶ ποτιᾶ. Ῥεο Β)ρ Ἠ]]οοίῦ οἩ 
1 Τ]6ῬΒ. 1. ὃ; Έτοπο]ς Υποππιδ, ϱ. 189. 

14 089. ΙΜΜΕΡΙΑΤΕ ΤΟΚΕΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΤΟΠΝΕΑΙΙ, ΟΕ {ΕΠΌΡΑΤΙΕΥ, 

ΜαΔῦ. αχὶν. 15--25. Τιακο χχι. 90-94. 

14. τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρημώσεως, “' ο αΏοπιϊπαβίοπ {πα πιακοί] 
ἀοβο]αίθ.” 

() Τα γαετρ βδελύσσομαι, ἴτοπα πο] βδέλυγµα 6ΟΠ1Θ6Β, ΠΙΘΑΠΡ “' {ο 
166] ἀϊςσαςί {ου, « {ο ἀείεβῦ.”. Οοπιρ. Ατἱβύ, 4ΕΙιαγπ. 686; Ῥοπι. 
Ἡ, 93, ὁ βδελυσσόµενος τὰ εἴδωλα, ἱεροσυλεῖς : 

(Ἡ) Τη {πο ΤΙΧΣΧ. 1ῇ 18 βροεοία]]γ αρρ]αᾶ {ο (α) 14915, απᾶ (0) (πρβ 
Ῥοτίαϊηίησ {0 Ι4οΙδ. Τπας ἵπ ὃ Κίπρρ χὶ, δ, 98 Αβίατίο 15 οα]]οᾶ 
βδέλυγµα Σιδωνίων. Ασαϊη ΑΠαῦΡ {5 δα, ὃ Κίπος κκ. 26, ἐβ- 
δελύχθη σφόδρα πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν βδελυγµάτω», απᾶ ΑἨαΣ 
(4 Κίπσς χγἰ. 8) ἴο Ἰατο ππαᾷο Ἠ1β 8ΟΠ ο Ῥαβς {πτοπρῃ {ο ἤτο 
κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῃρε Κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν 
υἱῶν Ἱσραήλ. 

(1) Τπαβ πο πγοτᾷ 88865 Ιπίο {πο απ Τοαβδίαπιεπ{, π]ηοτο 16 
οοσΆβ Εὶαπ {Π16β8. (α) Ἠετο; (0) ἵπ πο ρατα]]εΙ, Μαΐύ. κχ!ν. 15: 
(ο) Τα] χγἰ, 16, τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγµα ἐνώπιον τοῦ 
Θεού απᾶ Αγοο. ΧΥΙΙ. 4, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς 
γέµον βδελυγµάτων. ἈΒεθ 8ἱ5ο ΑΡροο. χν!]. ὄ, χχΙ. 27. 

Ἱψ. ΈΤΠε Ἰαεγ {ο πο Ιπεγρτοαία{ίοη ΒΘΕΠΙΒ {ο Ὦο εαρρ]1αᾶ Ὦ δὲ Τιακοα, 
πο 5478 (σχὶ. 20), “' Απ πθη Υθ ϱΏα]] 5εο 1 εγαβα]ειη σοπιραςθεᾶ 
τυζέ]ι αγπιῖες, πει Ίπποι {μαῦ έζιο ἀοβοίαξίοπι ἔπεγεοξ 16 πῖσμ, απᾶ 
ἴπαβ βπενς (]αῦ 10 15 {ο Ῥο οκρ]αϊπθᾷ 1η 5οΠ16 6οπηθοβίοη πο 
ΈἨοίπαη ]εσίοΏς. 

γ. Ἠεπορ (4) Βοπ1θ ποπ]ᾶ απᾶςγςίαπᾶ 16 {ο ἀεποίο ἔ]ο νῖ]ο αΏοππϊηα- 
ους Ῥγασίεεὰ Ὦγ {λα Ἠοππαπβδ οη ἴ]μο Ῥ]πσο ν/Ίετο {πο Τοπιρ]α 
βίουᾶ. (0) ΟΙΠεΓΑ, ἴπο Ἠπρ]ος, ἴ]ο βἰαπάανᾶς οἳ ἴο ΤοπιαἩ ΑΥΊΗΥ, 
Νίο Ὕνοχο Ἠο]ά ἴπ αροπαϊπαβίοἩ Ὦγ {ιο 65, Ώοῦ] οπ αοοοιπί οἳ 
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ἴπο τεργοβοηίαΘΙοπ5 οἳ {πο Έππροτογ υἩΙοὮ ἴαογ Ῥοτ6θ, απᾶ Ῥεσαπβθ 
{πα ςο]άΐετβ ππετε ποπ ο οὔθγ ϱαογ]ῇσθ {ο ἴπαοπι. Τηε Ἡοπιαη 
Έϊαρ]ες, {πετε[οτθ, τῖδῖης 9Υ16Υ {ο εἶζε οἱ {πα Τεπαρ]θ, “10]ιογο ἐ]ιειί 
οιις]έ ποῖ, απᾶ '' οοπυραδεῖπᾳ” ἴπο οἵυγ (Το αχὶ. 20), πας ἴπο 
αἴση ἴλαῦ {ο Ἠο]Ιγ Ῥ]αος Ἰαᾶ {α]]εη ππᾶςενγ πο ἄοπιϊπϊοη οἳ μα 
Ἱᾳο]αίαετς. (6) Οἴπενβ αραϊπ ποπ]ᾶ τείετ ἴ]ιο πποτᾶς ποῦ οπΙγ {ο 
{ο Ῥοπιαη Ἐασ]θς, Ὀαό ο {πο οπίτασθς οἳ Ἰαβδῦ απᾶ πηπτᾶεν Ῥεί- 
Ῥείταίθοᾶ Ὦγ ἴπα “ Ζοα]οίβ,. ν]]οἩ ἄπογο 6εΥ6ΙΥ ποτβμῖρροτ 1π 
Ώουτου {γοπη {πο βαογεᾷ Οοπχ{β. 60 105. Βε(. ει. τν. 5. Π. ἘῬτπῦ 
ετεΏ {Πῖς πας ἵπ οοπβοπεπσθ οἱ {πο οοπιρββείης οἳ {πο οἱ Ὦγ 
Ώπο Ῥοπ]αἨ ΤιεΡΙΟΏΡΒ. ἑστηκότα, 5εε ΑΡρεηάϊς, Ρ. 934, 

ἐρημώσεως. ΤἩθ γογὈ ἐρημόω ἀἄθβοῖο, ἄευαφίο, ΟΠΙΨ ο6οΆΙΘ π 
ἰπαο Ῥαββίγο τνοῖοο 1η ἴπο Ν. Ἡ. α5 Μαϊ χι. 25, πᾶσα βασιλεία 
μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς ἐρημοῦται: απᾶ Άροο, χνΠ. 19, ἡ πόλι ἡ 
μεγάλη......μιᾷ ωρᾳ ἠρημώθη. ΤἨ9 ΠΟΠ ἐρήμωσις, ἀοναδία[ίο, οΠ]7 
οσσις Ίθγο απᾶ 1η {ο Ῥραχα]]οὶ Τιακο πχι. 920. Τί 1 Ιοππᾷ οσσα- 
ΒΙοΠαΙ1Υ 1π ιο ΤΙΧΧ. 4 ἃ τεπᾶετίης οἳ Π3ἼΠ. ΠΙΟ, Οοπιρ. ΑιγίαἩ 

Ἐαγρεᾶ. . 9. 18. 

ὁ ἀναγινώσκων. ΤΠΗΙ5 15 ραχοπ{]είΙοα]. 

Φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη. Οοπιρατο {πο Βἰσ]Π{ οἳ Τιοῦ Γτοπα {1ιθ ἀοοπιεᾶ 
«οι ᾷος οἳ μα ρ]αϊπ {ο “πο τποπη{αΙηβ,” ἄεΠ. χὶχ. 17. Τι αεσοτᾶ- 
Άηςθ πηΏ {πθβο νγαγηῖηρς {πο ΟἨτίβΙαηπ 6ης Πα Ποπ 1αογπββ]αίῃ ἴο 
ειο Ῥεγαι ἴονη οἳ Ῥε]]α, α ἀϊξίαπσς οἳ αροπί 100 τηῖ]θΒ. «ΒοΠΠΘ- 
ΝθΥΘ ΟἨ {ο β1ορος οἳ ἀ]εαά, πθαΥ ἴ]ο 5οθπθ οἱ ἆασορ᾽ς Πτεί νου οἳ 
μα Ἰαπᾶ οἱ Ἠ]5 ἀοξοσπᾶάαπίς, απᾶ οἱ ἐπο οαρ](α] οἳ {πο οκῖ]οᾷ Ῥαντᾶ, 
πναβ Ῥε]]α (επβεᾶ ση Ταδαίλαί αι), 5ο σβ]]εᾷ Ὦ} ἴ]ο Μασε- 
ἀοπίαηπ ἄπτοθε]ς ἴτοπι ἴπο βρτίησῖηπςσ Γοπηίαΐπ, νημ]σο] Ἠ]κεησθᾶ 1{ {ο {]ιο 
Ῥιτίπρ]ασε οἳ {μαῖν οὗ ΑΙεχαπάσγ....... Ἔτοπα {μθβο Ἠεϊσμίς Αὔπον 1π 
Ἠ1ς ΠΙσ]ί {γοπα ἔ]ο Ῥ]ήΠβάπΘΕ, απᾶ Ὠανιά ἵπ Ἠϊ5 ΒἰσΠί ἔτοτα ΑΡβα]οπη, 
απᾶ ἴμο Τρτασ]1ζες οπ ἐ]ιαῖν γγαγ {ο Ῥαβγ]οἨ, απᾶ 1ο ΟἨτ]βίαη 1αινς οἳ 
Ῥο]]α, οπασ]Ώ{ {πο ]α5ἱ ϱ]πημςο οἳ ἐῃαῖν {ατηϊΠαχ πποιπ{αΙης.. ΒὔαπΠ]6γ 8 
δύπαϊ απᾶ ῬΡατεκείπο, Ῥ. 990. 

1δ. μηδὲ εἰσελθάτω. Τ]ο Ἠοιβες οἱ Ῥα]εβίπο, α5 Ίο Ἠ8νο Β66Π 
π ἴ]ιο ο.δο οἳ {ο “' ρατα]γίῖο Ῥουπο οἳ {οτχ, οἱ. 1. ὃ---19, που 
Γαγπϊς]λεᾶ η] α ΠϊσΗί οἳ 5ίερς οπ{ρῖάς, Ὦγ πΥπῖο]Ἡ {πο Ποπξείορ οοπ]ᾶ 
Ῥο τοβο]ιθᾷ πα θοπί αοἰπα]]γ οπ{ατῖπς ἴπο Ἠομβθ. Τπο ΟἨτ]βΙαβ Ἠγογθ 
Ενας παγποᾶ Ὦγ ος Τιογᾷ {ο Περ αἶοπσ ἴπαο Βαΐῦ τοοίς {ο ἴπο οἵιγ πα]], 
απ βο πια] {αῖγ 65οιγο. 

16. τὸ ἱμάτιον, ''Ἠϊς οπίοι ρατπιεηῇ,” πΠῖοἩ ο Ιαῦοππθς πγοι]ᾶ 
{νου οϐ πν]]]ο αὖ ποτ]ς 1π ἴ]ο Πε]ά. ΟΌοπιρ. Ὑχρι, ἄεογα. 1. 299, 
εΝπαάπς ατα, 586το πάς.) 

18. ἵνα μὴ Ὑένηται Χειμῶνος. ΊΠΙἩ 1ΐ5 ταῖπς απᾶ ΒίοΥΠ5 απᾶ 
βπνο]Ίεη {ουταπῖς, ΄΄πιαϊί]ιεν,. 5 50 Μαίου αάάς (ακΙν. 20), ““οπ ἴ]ιε 
δαὐβαί]ι ἄαμ.. Ίο πια νγα]] Ῥε]ίονο {]ιαί ἴπαο ΟἨτιβαπβΒ πηαᾶο Ῥού]ι 
ἴπαξα ῬοξΙοης {Παῖγ. Αἲ αΠΥ χαΐο πο που π]αί ἀῑᾷ {ακο Ῥ]ασα. 
(α) Τηο οοπιραβείπσ οἱ {μα οἵ συ Ὦγ ἴ]ιο Ἡοππση αππηῖ68 5Ροκοπ οἳ Ὦγ 
Βὲ Τα]κο (κχῖ. 90) {οο]ς ρ]ασο αὖ ἴ]ε οοπαππεποεπεπ{ οἳ Οσίοβοαχ, Δ.Ρ. 06, 
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ΨΊΘη {πο πουί]θυ πας Υεί πϊ]ᾶ απᾶ {πνοιταδ]θ {ου (ταγε]]]ης. (0) Τ]ο 
Άπα] βἶοσο, 1 απγ ΟἨτίβΙαη ᾖθπβ Πησοτεᾶ οἩ 11] {μομ, {οοῖς ρ]αςθ ἵπ 
ἴ]πο ΕΜ] πἹοτθ ορ6ι πηοπίΠθ οἳ Αρτ οἳ Μαγ. ἈΒ6θ Τιοψίη) Γαειί 
δασγὶ, Ρ. 944 απᾶ Ῥ. 9668. Το {οψίβ] οπβίοπα, γΏ]ο] {οτραᾶς ἰχανε]]ῖπρ 
οἩη. {πο βαρυαίἩ Ῥογοπᾶ α ἀἰδίαποο οἳ 9000 α11β, πποα]ά πια]κο ἐ]ιο 
ΟΗτΙβῖαη ἆονβ’ ἐχανε]]ῖηρ οἩ {παῦ ἄαγ ΙπβηΙίεΙἰγ πιογο ἄ1/Ποα]ζ, οὖοη 
{ποασῃ ἴμ6υ τηὶρΠῦ ἴΠεπιβο]νοβ Ῥο ΡοββίβΙγ {περ {Τοπ ΑΠΥ βΒοτηρ]ο, 
α ΤηΠ6γ γγοπ]ᾶ, ἵπ αζᾶ1δοη ᾖο ο]ιαΥ οπιΡαΤαβΒΕΠΙΘΗ{8, 6ΧΡΟΡΟ {παπιρε]γαβ 
{ο 116 βογογαρῦ Ῥεγβεοιθίοπβ οἳ {απαὔΙοἱβπι.”. ΤιαηΠρθ. 

19. αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, '΄ΓΟΥ έ]ιοβε ἄαιγα α]ια]ῖ Όε ἐγιὐι]αίίοπ, 5ιισ]ι αθ {]ιογο 
]ιαΐζτι χιοί Όθεπι ἔ]ιο λα” (Ἠνεν. Ὑ6ιβ.). ΤΠ ππεχαπαρ]θᾷ αἰτοσῖθθρ οἳ ἴ]ιο 
βἶοσο οὗ 1 6ταβα]επα ατθ {11 ἀοβοτιρεᾶ ὮΥ ᾖοβερΏτβδ. Ἠο ἀθοίατος ὑ]ιαί 
{ιο παϊβ[οτύαηθΒ οΓ 811116, /γοπι ἔ]ιε Ὀερίτιπίπι οἱ ἔ]ιο ιοογίᾷ, 18 ἴπαγ Ὦο 
οοπηρατεᾷ ὕο 11οβθ οἳ {πο «α1β, 816 πού 5ο {εγτίρ]ο αβ {]Παῖγβ πγογθ,᾽” 
«ΤΟΥ αἷᾷ αΏγ αρθ 6Υ6Υ Ῥτοᾶι6θ α βεηθταδίοη 1ΠΟΥΘ {γπιθ[α] ἵη πγῖο]κες- 
ΏΘΡΒ Ίγοπι ἔ]ιο Ὀοφἱχιπίπις οἱ 1]ιε ιοογ].’. Τ]ο Ἠοττους οἳ γγαχ απᾶ 5ο 1οη, 
οἳ {απηῖπο απᾶ Ῥοβί]εησς, Ἡεγθ ΒΙΟἩ 35 εχκοθεᾶοᾶ αἱ εχαπιρ]ο ΟΥ οοἩ- 
οορίϊοη. Τ16 οἵγ πας ἀεπβαΙγ οτοπᾶεᾶ Ὦγ ἴ]ιο πια] ἑαάες πΥΠίο Ἠαᾶ 
60116 τρ {ο ἴο Ῥαββοτεγ. ἈῬοβί]οπορ επβιθᾶ, απᾶ {απηϊπθ {ο]]ογγοᾶ. 
Τ]θ οοπιποηθβύ Ιπβίϊποίς οἱ Ππαπιαπϊγ πετο {οτσοίίθη. Αοΐβ οἱ 
νΙο]οεηπσθ απᾶ οτθε]Ώγ Ἴπογο Ῥογροίταίαᾶ πιζποαύῦ οοπιριπαΘίοη ΟΥ 16- 
ΏΙΟΥΡΘ, απᾶ ῬατρατΙθῖοςβ οπαοίθᾶ ἹΥΠΙΟἩ οαηποῦ Ὦ6 ἀοβοτιραοᾶ. Μοί]πονβ 
Βηκ{ο]Ώοεᾷ {]ιο {οοᾷ ἔτοπι ἴῃο πποιίἩβ οἳ ἐλαῖτ Ἠπβραπᾶς απᾶ οἨ]]άτοι, 
απᾶ οπθ αοἰπα]1γ Κ]]αᾶ, τουβῦεᾶ, απᾶ ἀενοιτεᾷ Ἠει 1π/{απῇ βοπ. (Οοπηρ. 
Τιεν. χχγι. 29: Ῥεαή. κχν]. 66, 67.) Ὠοθαᾶ Ὀοᾶϊῖθβ ΒΙ]οᾷ {πο Ἡοιβοβ 
απᾶ βἰτεεύς οἱ πε οἵσγ, πγΙ]ο ογαὶ αβδαβδίπβ τιβθᾶ απ τηαησ]θᾷ σγῖ]ι 
{πο οκα]ία]οη οἳ Πεπάς. Τ]ο Ῥεβιερεᾶ ἀενοπτεᾶ οτ6η {ιο ΒΙ{1 οἳ ἴ]ο 
βἰτθαίβ, απᾶ βο οχοθβεῖνθ 88 {πο βίοπο]ι {λαί 16 γγας ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ {ο Ἠπτ] 
600, 000 «οτρ5θΒ οσετ πο να]], πΥ]]]ο 97,000 οαρίϊνες πετο α]κοη ἁπτῖπρ 
ἴμο γγαχ, απᾶ πποτο ματ 1,100,000 ρετῖβεᾶ {πΠ {με βἰεσθ. Θε6 {οβερΏιβ, 
Ρεἴῖ. οιᾶ. ντ. 9. ὃ; Ταοϊίαβ, Η{εί. ν. 19: Μπιαπ Ηίδί. οἱ {ιο ει, 
π. 16: Μειίνα]ε Ηἰδίογι ο) ἴ]ιο Ίνοπιαπς, ντ. 59. 

καὶ οὐ μὴ γένηται, “' απᾷ πευογ ε]ιαῖῖ 06, οοπαρ. ἴ]α ἐπῖρ]ο ποεσαἰῖνο 
1π Μαΐζ. κχὶν. 21, οὐδ' οὐ μὴ γένηται. 

30. ἐκολόβωσεν. ΤΗϊ5 πυοτᾷ οΏΙγ οοοἩτβ Ίσχο απᾶ 1π {πο ρατα]]ε], 
Μαίύ. αχὶν. 22. µκολοβόω, (4) “ιο πιιίαίε,” «ο ἀοε]ι,» Απίριοί]ο, 
(1) ««το αὐγίᾶφα,” « βογίοπ.. ΤΠ οοσΙτβ ἵπ ἴΠο ΤΙΧΧ. Ὑεγβίοη οἱ 9 Βαπη. 
Τν. 12, πΠετθ ππθ τουᾶ {Παῦ Ῥανῖα “ οοπιπιαπάεἆ Ἠ]5 γοαπρ πΙΘΗ, απᾶ 
Όπου οτί οϐ (κολοβοῦσι) ιο Παπάβ απᾶ πο 19εῦ” οἱ ἴμπο πηπχάρθτθτβ οἱ 
ΙΒΗΡΟΡΠΕΙΗ. 

οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. Τη {]]β Τογπιπ]α οὐ ο08ΙΘβ0ΘΕ νηζ]ι ἐσώθη 
8Ο {Παῦ οὐκ ἐσώθη-- ἀπώλετο. 

ἐκολόβωσεν, “΄ Ηε »]ιογίοποᾶ. Λοτῖςῦ. Απ ογεπέ 511] {πίατο ἵρ ὮΥ ἴ]ιο 
ἀϊνίπο Ῥτοβοίεπος τοραχᾶεᾶ α5 αἰτεαᾶγ ραβέ. Τ1ο εαββοεαπαπέ ἨϊβίουΥ οἳ 
ογοπύς 15 {πο Ῥε5δίῦ οοπιπηεπίαΥΥγ οη ἴμο νοτᾶβ. ἘἨαᾶ ἰῑια ποντους υηθΗΙΠ 
απᾶ νηὑποτῦ νίοἩ αοοοπαραπ]θᾷ {1ο βίοσο ο 1 εγαδα]οπι Ώθοι Ῥτο]οησαᾶ, 
ὕπο πὐίος ἄαβο]αθίοη οἱ ύπο οοππΥ νγοπ]ά Ἠαγνο Ῥοσπ πο τοςα]0. Ἐτί 1η 
ΠΊΘΥΟΥ Πα6γ νγεγο βποτίοποαᾶ, (1) ὮΥ ο Αν[ῦ απᾶ οπογσοίῖο πΠΘαΡχθ5 οἳ 
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ἴπα Ιπναᾶίπρ αγπιῖθς, απᾶ (2) Ὦγ πο Ππ[αααίοπ οἳ {πο Ῥορῖοσεᾶ. Όπ 
Ἠϊ5 ρατὲ Τΐέας εποϊτο]εᾷ {ια οἵςγ νηζ] α πγα]] Ώγο παῖ]θς ἵπ οχἰθη{, απᾶ 
{οτἠβαᾶ ές ση (Πήτίεθη βίτοπρ ϱαττΙΡΟΠΒ ἵπ {πο α]πιοδί ΙπογεᾶΙρ]γ ϱΠοτί 
βΡρασθ οἱ {τερ ἄαγ5, απᾶ 6οβερΏα5 τηα]ες ερεοία] ππεπ{Ώῖοη οἱ Ἠῖ5 6αΡας- 
ηθ58 ὔο Ῥτῖηρ {1θ Ρἶεσθ ο απ επᾶ. Οπ πο οὔμαν Ἠαπᾶ, ἴμο Ἰοαᾶστς οἳ 
ἴπο {ασοβῖοτς ση θΗῖη εΊθπν {με ππεη πο πγοπ]ᾶ Ώατο ἑαπσ]ί (ποπα Ἠου ὅ]πα 
βἶοσθ πηϊσΏ{ Ῥο ρτο]οησαᾶ, Ὀανπί {πο οοτΏη πΠϊσὮἃ πποα]ᾶ Ἠατο οπαδ]οᾶ 
ἴμοπα {ο Ἠο]ᾶά ού αραϊπεί {πο 6ΠςΠΙΣ, απᾶ αθαπᾶοπεᾶ {πο 6οπθις, πΠΙοἩ 
ππογα 1π τθαΠίγ Ἱππιρτεσηαβίθ, Της {ια οἱῦγ, πΥΠπΙοὮ 1Π {ῑια ἴππρ οἱ 
Ζοᾷε]ῖα]ι (4 Κίπρβ καν. 1--4: 56. χχχὶς. 1, 9) Ἠαᾶ τοβῖςιθᾷ ο {ογοββ 
οἳ Νερποπαάποσσατ {ον βἰσίθεη πιοπ{Ώς, ας ἴα]κεπ Ὦγ ἴμο ἨΏοπιαπβ 1η 
Ίο655 ἔΠαπ ᾖτο. 

92. Ψψευδόχριστοι. «οβερμας {6]] τα5 ἴιαί ἔαῑκο Ῥτορ]αίϐ απᾶ 
ΙΠΠΡΟΡΒΙΟΥΒ Ῥτοναϊ]οᾶᾷ οἩἳ πππ]Π/πιᾶςβ {ο Γο]]ουν πιστα Πίο {πο ἀοςοτῦ, 
Ῥχοπηϊβίησ {πετ {ο αἴρρ]αγ βἶσπδ απᾶ πΟΠἄΘΙΑ (οοπρ. Αοἴς κχῖ, 98); 
απᾶ 6πεη αὖ μα Ἰαβΐ, νε ἴ]πο Ταπιρ]ο γγας 1π Παπῃθβ, ἨΙΠΙΏΘΥΡ οἱ α1] 
αραβ Ποσ]καᾷ [Ιαν ἔποπα ο οἵύ απροιπ ο Ῥγοσ]απιαίίοη οἱ α {α]56 
Ῥτορ]εί, απᾶ οἳ ας ἐΠποιβαπᾶᾷ αβδεπιρ]οᾶ {πετα ο {Πῖ5 Ο6ΟΔΒΙΟΠ, ποῦ 0Π6 
οβεαρεᾶ Πο Πτα ος Αποτᾶ. ἘῬπαΐ 6πο]Ἀ Ιπιροβίατθ 15 {ο Ὦο Β11 ππογα 
βἴσπα]]γ τοα]1ζαᾶ ης « εἶφπς απᾶ ἴἱπᾳ ιυοπεγς Ῥείοχο ελα πα] οοπηῖπσ 
οἳ ΟΗτὶεί (2 Τμ655. Π. 1-19). 

πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, ἐ]ιαί Ί]ιει πιαι Ἰοαᾶ αδίγαμ, { Ροβεϊδῖε, έ]ιο εἶοοὶ 
(λεν. Ὑοετς.). ΤΠε γγοτᾶς οἳ Βύ Ματ] ατο {πο ας οοπΙΠΙΘΗ{ΑΥΥ ΟΠ ἴ]θ ΕΟΥΠΙ 
οἳ πγοτᾶς αἀορίεᾶ Ὁγ Βὲ ΜαζύΠαυν χχὶν. 94, ὥστε πλανῆσαι, “« νηῦΏ ἴ]λο γίθτγ 
οἳ ἀεοαίνίηρ...  Ἔπο νετῷ ἀποπλανάω, α Ό6γο ἵπ ΕΊΥΟΥΟΠΙ αὐᾶισο, ΟἨΙΥ 
Ο6σΠΤΕ οπσθ 1ΠΟΥΟ 1π 1 Τϊπῃ. γΙ. 10, ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ 
Φιλαργυρία, ἦς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως. 

95. ἡὑμεῖς δὲ βλέπετε “'Ριῖ ία] γθ Ιιεοᾷ.’ Ἠεροαίοᾶ απᾶ απιρ]ια{]ο 
οκΏοτίαοη {ο ναίομ{α]πθςς. 

24 91. ἜΤπε ΒΕΟΟΝΡ ΟΟΜΙΝά ΟΕ ΟΠΗΙςΤ, 

Μαϊΐθ. χχιν. 99- -ὂδ. Τι] κχι. 96-- 5δ. 

24. ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. ο, {ο ΊΠοπι ““α ἐλοιιδαπιᾶᾷ Ί/6αΥβ αγο 
αξ οπε ἄαή, απιᾶ οπο ἄαι αἲ α ἰ]οιδαπᾶ γοαγς”. (9 Ῥοῦ. ΠΠ. 8), {ο Ἅπποπα 
ἴηθγο 15 πο ραξδῦ ος Γαίιτο Ῥταίς οπθ οἴεγηα] Ῥτεξβαηί, Ρᾶβ565 ΓΤΟΠΙ 0Π6 
ολαρίοτ {ο αποίΒον 1η πο Ἠϊβίοτγ οἳ ἴἶπο γοτ]ά υηίἩ {ιο εαβθ οἳ Οπο, 
Ἴμ]ο βοαίΏ α11 {μ]πσε σ]εατ]γ τευεα]εᾶ. 

ε 4 
ὁ ἥλιος. νο οἳ {πορδο {επ Πβίοπῖπρ {ο {μα Τιοτᾶ Ἠατο {Ἰιοπηβε]τος 

ἀαρονιρεᾶ {πο βἶσης ἵπ {μα Ῥ]ηγεῖσα] υγοτ]ᾶ π]ΙοἩ ατα 6ο πδ]ῃονγ ἵπ {πο 
Ἐπά: (α) Βὲ Ῥεΐαυ, ἵπ Ἠϊ5 βθοοπᾶ Ἠρίδί]ο, 1Π. 1---15, απᾶ (0) Βύ ἆοῇμπ, 
1η Άγοο. κκ. κχι. Τους ἴΠο πςδε οἳ βΙπιῖ]αγ Πρπτα[ῖνο Ίαπσπασο 1π [μα 
Ῥτορ]λεῦς οοπΡ. 1βαἶαἩ κ, 10; Ἠπεῖς. καχη, π, 8: ἀοοαὶ Ἡ. 28-- 99, 8 
οἶίοᾶ 1η Αοίς 1, 19, 20. 

4δ. ἔσονται πίπτοντε. Έοχ ἴῑαο {ογππαβῖοη οἳ Ῥοχγϊρηγαβθῖο ἔθηςος 
Ὦπ ἴλο ρατοῖρ]ε απᾶ εἰμί, οοπαρ. Μαί{. χὶκ. 23, ἦν γὰρ ἔχων κτήµατα 
πολλά: Ματ] αν. 49, ἦν προσδεχόµενος; μια αχῖ. 17, ἔσεσθε µισούμενοι; 
χχ!. 94, Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουµένη. 



ΧΤΠ. 21.] ΝΟΤΙΑ. τόο 
96. τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. Ένοεη νηση βρεα]ῖηπρ οἳ {1ο “«ρ]ογῖοιβ 

πηβ]θρίγ’ οἳ Ἠϊς Βεοοπᾶ Αἀάγοεπί, Ἠο σα]15 Ἠινηςα]Ε Ὦγ ἐπο παπαθ πΥηῖο] 
Ἠπ]κς Ἠϊτη {ο ἴπο ἨππιαπΙῦγ Ἠο οππῃθ {ο βα9θ. Έοτ ἴ]ο Ε]θ ϱοθ ποῖα 
οη οἩ. 1, 10, απᾶ οοπΙρ8χθ ᾖοἨτ γ. 22, 21, “ιο Ἐαΐμεν Ἱπᾶρεί] πο 
ΠΠ, Ῥαή ἨαῦἩ οοπατηϊμζεᾷ αἲ] Ἱπᾶσπιθηῦ ππ{ο {ιο ΒοἩ, απᾶ ἨαῦἩ σἴνοι 
Ἠϊπα αππἰΠονΙ{γ {ο οχοοτ{ο ]πάρπιοη{ 41δο, Ώοσαιβθ ᾖιο {8 ἐ]ιε οτι οὗ Ίπαπι.” 

ἐν νεφέλαις, ““ἶπ οἸοπᾶς.” Απᾶ βο ἰπο απηρε]ς ἀἰδποί]γ εἰαίοᾶ {ο {λαο 
ΑΡοΡί]6Β αὖ πο Αβοθηδίοη (Αοίβ1. 11): απά Ώαπ1θ] ΓοτεβᾶΊν ΗΙτα οοπιῖτι 
τυδέ]ι ἐ]ιο εἶοιιᾶς ο) Ίιεαυεπι (ΏαἨ. ΥΠ. 18, 14). 

21. ἐπισυνάξε. ΟΌΟοπιρ. Μαΐῦ. αχ]. 97, Ἱερουσαλήμ, “Ἱερουσαλὴμ... 
ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου; απᾶ 3 ΤΗΘΕΡ, 1. 1, ἐρωτῶμεν 
δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ ἸΚυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
ἡμῶν ἐπισυναγωγής ἐπ᾽ αὐτόν. 

38. ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς. ΤἨογ Ἠαᾶ αἰτοπᾶγ Όσοτ ἰατσ]ῦ οπθ 16β8ΟΠ 
{οπα {πο νη]εγοά Πσ-ίτοο, που αγθ πο’ ΡΙᾷάθη {ο Ίθατη αποίῃου {ΟΙ 
ἴμο ὕχθο 10]ισπι Ίιογ Ὀγαπισ]ι {5 οἱ ἐοπιάσγ. 

τὴν παραβολήν, '']ιεΥ ραγαῦῖο” (Βου. Ὑετς.). 

ἁπαλὸς γένηται, {5 ποιυ Όεσοπιο ἰσπᾶσγ”. (Ἠεν. Ὑουβ.). Το ποτᾶ 
οΠΙΥ οοσΧβ Ἠεγθ απᾷ ἴπ ἴμο Ῥατα]]θ], Μαΐζ, κχῖν. 99. 

39. ἐγγύς ἐστιν, ''ἰ]αί Ηε 1 πίρ]ι,” νῖπ. ἴΠο ζπᾷσο 5ροκοπ οἳ ἵπ 
Υ6γβο 20. 

ἐπὶ θύραις “΄ αἲ {πο ἄοοτβ.”. Τηοτο ἵς πο ευοπ ἵπ ἴμο ἄγοεῖς. Οοπιρ. 
181η65 ν. 9, ἰδοὺ ὁ κρίτης πρὸ τών θυρῶν ἕστηκεν. “'Τηενο 15 βοπιαθἡῖης 
ΒΟΙ6ΠΊΠ 1Π {ο Ὀτον1ῦγ οξ ὑμο Ῥηταδο, νη(ποταῦ ἐπο ποπηϊηκ{άνο οχργθββεᾷ.” 
Ὦρ ὙΓοτάβποτί], 

30. ἡ γενεὰ αὕτη. Τενεὰ ἀαποίορ (1) Ὀΐφί]ι, αρα, 38 ἨοπιοιΒ νεώ- 
τατος γενεῃ, πρεσβύτατος γενεῇ; (11) Ὀἶγί], γασο, ἀοδεσπὲ; (11) α Φοπεγα- 
ἔῖοπι οἱ πιει Μυΐπι αἱ ἐ]ια 8απιο ἶμισ, δύο γενεαὶ µερόπων ἀνθρώπων Ἠοπῃ. 
11.1. 250: (1ν) ιο επἰΐγε γαςε ο πιο, ]μπ]κ Ἱ. 48. ο, Πιο ΒΙΥΝΘΥΒ 
8] ήπσς α5 απ Ἠίογηα] Ῥτοροπί, 'ύανης ἐο ἐποασ]ιύς οἳ Η1β ἀἱροῖρ]οβ 
{ο Όνιο ΠΟΙΙΖᾷΟΠΒ, 9Π6 Πθατ απᾶ οπθ {8Υ ο: Ἰ.--- 

(ἱ) πι γε[ογεποο ἰο ἴ]ιο ἀοθίγισίίοχι ο) «Ἰογιδαίεπι, Ἡο ἄθο]αταβ ἐ]ιαέ ἐἶιο 
βεποταΔῖοη οΓ {ο Πέογα] 15τας] Ίιεη Ἠνίπρ γγοπ]ᾶ ποῖ ραβς απγαγ Ῥο[οτθ 
Όιο Ιπάρπιεη{β Ἠστο Ῥτεάϊοίοᾶ πνοι]ᾶ {α]] προπ «εταβαίοπῃ, Ίπδί 5 
ἄἀοᾶ Παά πηαάο {ιαῖτ {ογε[αἴΠανς γγαιᾶσν ἵπ ἐπο νι]άθτησας « απ] αἲῖ 
ἴ]ιο ϱεπεγαίῖοπι γγα5 οοηβαπλθᾷ ”” (]λαῦ Ἰαᾶ οοπηθ οτέ οἱ Ἡοσγρύ “απᾶ 
ἆοπο αν!] ἴπ ἴ]ο εἰσλῦ οἳ ἐπε Τιονᾶ ” (Ναπη, αχ. 19): 

(1) Ίπγε[εγοπος {ο Ἠίδ οπ Βεσοπᾶ Οοπιίπᾳ, απᾶ ἴῑια ποτ] αἲ Ίαχρο, 
Ἠο α{Ηγπις (ναί {Πο τασθ οἱ 1ΠΘΠ, απᾶ οβροοία]1γ έἔ]ιο Φεπογαίίον οἳ 
Όαπα ἐ]ιαί 5οιρ]ιέ ιο Τιογᾶ (Ἠ5. κκὶν. ϐ), ἴῑια Εαϊθι[α] πεοᾷ οἱ ΑΌτα- 
η ποῦ Ῥρα58 ανίαγ υπ] αἲ {πορο ἰΠίπρβ βΕλοιπ]ά ο 

Γαμ1116ᾶ. 

81. οἱ δὲ λόγοι µου. Ίεσεν ἀῑά ἴ]ο Ώρθα]αγ 86ΘΠ1 ο βἰαπᾶ ΠΊογθ 
π{οτ]γ Α1οποθ ἔλαη γηοη Ἠο αἰθογοᾶ {Πῖς ππα]οςίῖο πίίογαησθ. Ἀθγογ 
ἀἷᾷ 16 β6θπα ππογθ Ιππρτοβα]ο ἐ]ιαέ 1{ «Ἱλοπ]ᾶ Όε {α]β]]οᾶ. Ἐτί ας σνο ]οοῖ]ς 
ΒΕΥΟΒΒ {πο ορπ{τχῖθς γε 566 Ίουν 16 Ἠπβ Ώσοπ χοα]]ποᾶ. Ἠῖς πγογᾶς Ίχανο 



17ο 7 4], [Χ1ΤΙ1. ο]1-- 

ρα5686ᾶ Ιπίο Ἰα1β, {Πα Ἠατο ραββεᾶ Ιπίο ἀοοίγίπος, {Ίιεγ Ώατο ραββεᾶ 
1Π{Ο ΡΤΟΥΕΤΡΒ, {1π6Υ Ἠαγο Ῥαβεδεᾶ 1Πίο οοπβο]αΜΙοΏΒ, Όταύ ἴΠ6γ Ἠαγτθ ηθυοθυ 
«ρβββεᾶ απαγ.. πα παπιβη {θ8οῃετ 6ὖει ἀατεᾶ {ο οἰαῖτα απ οἴθγηΙ{γ 
{οΥ Ἠ1ς ποτ ὃ 

90- -ἵ. ΕΙΝΑΙ, ἘπποἙτΑατΙΟΝ το ΊΜΑΤΟΗΕὉΙΙΝΕΡΑΒ, 

Μα(δ. ασῖν. 96-. 42: Τια]ο πχ]. 94-56. 

82. οὐδὲ ὁ υἱός. Α5 οἩχ Τιοτᾷ 15 παϊᾷ {ο Ἠαγο “Ιπογεαβαᾶ ἐπ τυἱεᾶοπι” 
35 πε] α5 'ἴπ βἰαύαχθ”” (Τμα]κο Ἡ. 69), {ο Ἠαγο ϱγαιεᾶ ἴο ἴἶιο Ἐαί]ιογ 
(Μαῦ0. πἰν. 25, πχνΙ. 99, 42-44, ὧο.); ἴο Ἠα8γο γεσείυεᾶ εοπυπιαπιάπιοχιὲ 
{ΤΟΠα {Πο Εαΐματ (1οἨη χὶν. 91), 6νεπ βο 16 15 Ἠεγο βα1ᾷ Ὦγ ἨΙπιρε]Ε ἐλαί 
Ἠ198 Ἰσιοπ]εᾶρο 15 Ἠπαϊθοᾶ. Ἐτί νο ππαΥ Ῥε]ϊενο (1) ιαῦ 16 15 οπ]γ 8 
ἰμο ῥοπ ο Μαπ, ναί απγὑπῖησ οοπ]ᾶ Ῥο απ]πονη 6ο Ἠίϊπι, ΊλΠιο βαῖᾶ 
«61 απιᾶ πι] Παϊιογ αγο οπε;’”. απᾶ (1) ὑπαῦ 88 πο Ἠήενπα] Ἰοτᾶ, ιο 
οΠ6 Μδββεηροεγ οἱ Ἠϊνίπο Ἠογε]αίοἩ, Ἠο ἆῑᾶ ποῦ που οἱ {λαῦ ἄαγ απά 
ἰμαῦ Ἠοτχ 5ο αξ ἰο γευεαῖ ἴ]ιοπι {ο πια. “Ιπ Ῥαΐο Ἐηῖας εοἶέ, ἔποασ] 16 
16 πο Ῥασῦ οἳ Ἠ1ς οῇ]σο ἴο τετεα!] 16 α Ῥαΐπα. Βὲ Αασαβίϊπο, αποίαᾷ ὮΥ 
ὮἩρ ἸΜονάρψοτίη. 

35. ἀγρυπνεῖτε, (1) {ο ὂα εἱοορῖο»ς, (11) ἰο ὂε υἱφίϊαπε, 16 οοσατς ἔοιαχ 
επ]ες 1π ἴμο Ν.Τ.: (α) Ἠετο, (0) ἵπ ἴπα Ῥατα]]α], 1α]κο κσ!, 96: (ο) ΒΡΗ. 
γΙ. 18, διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόµενοι...... καὶ εἰς τοῦτο 
ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει; (4) Ἠεῦ. χι. 11, πείθεσθε τοῖς 
ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε' αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ των ψυχών ὡς 
λόγον αποδώσοντες. 

84. ἀπόδημος, 0Ώ6 ἩΠο 15 αΏβοπί ΤΟΠ Ἠ]Ιβ Ῥοορίθ, Πο σοθβ ΟΠ 
Γοτεῖση {τανθ], βο]οπτηῖης 1π α 5αησθ οοαΠίαγ. ΤΠ γογΏ ἀποδημοῦν 
ο6σΠΤΒ 1π χα, 1, καὶ ἀπεδήμησεν. “' Πίο ροη {ες ἵπ ρήρτίηαρο,” 
ἨΝΥοΕ, Έπναη 5ο οἳχ Τιονὰ Ἰαίς ΗΙ5 ΟΠπΥοΠ, σαπο απ{]ιογισγ {ο Ἠϊς 
βογναπ{ς ἴῃο ΑΡοβίΙ65, απᾶ {ο ἴἼποβδα Ὢπο 5Ποπ]ᾶᾷ σοπθ α1ἴθγ (Ἠεπα, απᾶ 
{ο 6ὖ6τγ ππαη Ἠϊβ Ἱγοσ]ς, απᾶ 15 πουν νγαϊπρ ΤοΥ {πο οοπβυπηπηαοη ος 
81] (Ἠίηρβ. Β6ο ΑΡργρεπᾶῖσ, Ρ. 224. 

3δ. ἢ ὀψέ.  Οπ ο πϊρηί παίσοηος 66ο αφοτο, ο. γΙ. 48. Τη {Ίιο 
Τοπηρ]θ {πο Ῥτϊθδί, ν]ιοβο ἀπίγ 16 πας ο βαρογιηζοπᾶ ιο π]σΗί βοηί]- 
ησ]5 οἳ {πο Πιανϊθσοα] σιατᾶ, τηϊρΏί αἲ απγ πποπηθπ{ Ἰαιοσ]ς αὖ ἴῃμο ἄοοτ 
απᾶ ἄεπιαπᾶ οπίγαησθ. “Ἠο σαπιο παάᾷαπ]γ απᾶ αποαχρθοείαᾶ1]γ, πο 0Π6 
πουν Ὕηοη,. Το Παδδῖβ πδαο αἰπορί ἴ]ο νατΥ πονάς ἵπ νη]ο] Βοτῇρ- 
ἴατο ἄθβοιῖρθβ {πο πποχρεοῦεᾷ οοπ]]πρ οἳ {ο Μαρίαχ, πα ἴΠεγ αγ, 
ΒΟΙΠΘΙΙΊΠΘΒ Ὦςθ ο.πΠθ αὖἲ ἴ]α οοε]κ-οτονίηπσ, ΒΟΠΙΕΙΙΠΙΘΡ α Πίο Θ68ΥΊ16Υ, 
ΒΟΙΠΘΙΙΤΠΕΡ α. Η{{]ο Ἰαΐογ. Ἐςθ οαπ1θ απᾶ Ἰποσ]χκεᾶ, απᾶ ἴπαγ ορεποαᾷ ἴο 
Ἠϊπη,.  ΜΙβΗπαΙ, Ταπιζᾶ, 1. 1, 2, αποὐθᾷ ἴπ Ἠάθτεμοϊπις Τ]ιο Τοπυρῖε 
απιᾶ {ΐ5 δεγυίεεν, Ῥ. 120. γρηγορεῖτε οὔν, 5εθ ΑΡροπᾶϊΣ, Ρ. 934. 

86. μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης. “'Ῥινῖπρ {ο πὶσηί ἴπα «οπρίαῖη οἳ ο 
Όοπιρ]θ) τηαᾶο Ἠϊ5 τοππᾶςδ. Όπ Ἠϊ5 αρρτοᾶο]Ὦ {πο σαατᾷς Ἠαᾶ {ο τῖδο 
απᾶ βα]αίο Ἠϊπα 1π α Ῥατήοπ]ατ ΠΙΑΏΠΕΤΓ. ΑΠΥ σπατᾶ {οππᾶ αβ]οερ 
ΝΊ1ση οἩ ἀπίγ ν/ας Ῥοπίθῃ, οὗ Ἠί5 ραγπηθηίς πογθ βοῦ οη ἤτθ---ᾱ ρπῖβ]ι- 
πηθη{, 85 νο Κπουγ, αοὐπα]]γ απνανάσᾶ.”. Ἐάογβμαίηι, ρ. 1920. 



χτγ. 1.] ΝΟΤΗΑ. τα 
87. Ὑρηγορεῖτε  ΌἨμβθιτο ἵπ {Πὶ6 οπαρίαν ἴ]ο οπρ]ηαβῖς ϱἴποη {ο 

ΟἨτ]ε[ς οκἸογία ο, “' Ἠαίο]ι/”. Ἔπα Αροβί]ε, απᾶεγ πηοβο οσο Βύ 
Ματ]ς νοίθ Ἠ]β οβρο], ποπ]ά 66θΠ {ο ἨΙΡΗ 8 {ο ποβῖσθ 1π βρίζο οἱ 
νηιαῦ Γγαιποπ{ ναχπῖηρβ Ὡς ἨΙπιβε]Ε {α1]εᾶ {ο υπαίοὮ απᾶ {611. Βύ Μαϊ- 
{παν {6]]ς τις Ἠουγ ἴπο Τιογᾶ βοαρ]ιέ {ο ΙΠΙΡΥΘΒΕΒ {περ Ί6ββοηβ οἳ υγαΐο]ι- 
1π]ηοβς6 απᾶ {αι μ{α]παδς Ε11] πποτθ ἄθερ]γ ὮΥ ἴ]ο Ῥαταβ]ος οἳ ιο «' Τοπ 
Υἡρίπε ” (Μα6. καν. 1---15), απᾶ {πο “Ταϊεπίε”. (Μα0. κχν. 14- 50), 
απᾶ ο]οβθᾶ αἲ] νηίἩ α ριοῦαχο οἳ ἴῑπο Αυγά] Ώαγ, επ ἴμο ΒοἨ οἳ Μαπ 
β]οτα]ᾶ βαρατα{ο α1] πα{Ιοπ5 οπθ {Τοπ αποί]θγ α5 ἴ]ιο βἹαρ]ιογᾶ ἀῑνιᾶσαί 
Ἠϊ5 6ηΏοθαρ {τοπα. {Πο σοαΐῦς (Μαὐδ. καν. 91---46). 9ο οπᾶθᾶ {πα στεαί 
ἄἴβοοπνβο οη πο Μοταπί οἳ ΟἸ1νας, απᾶ ἴπο βππ ϱοῦ, απᾶ {πο ἸΓοᾶάποβᾶαν 
οἳ Ἠο]γ Ἠ]εε]ς Ἰαᾶ αἱγοιᾶγ Ῥεραπ Ῥείοτο ἴπο Πέ] οοπιραπγ οη{ογοᾶ 
ἴπα Παπη]εί οἳ ῬείμαἨγ. 

ΟΗΑΡΤΕΗ, ΧΙΥ. 

10. ἵνα αὐτὸν παραδοῖ ἵ5 {ο Ῥο Ῥτο[ειχθᾷ Το ἵνα παραδῷ αὐτόν απᾶ 18 
πάορίαᾶ Ὦγ Τϊβοπεπᾶοτί απᾶ Ττερε]]α». 

19. ἈἘρο. Ιπβογίς οἱ δὲ Ώοίογο ἤρξαντο; ΟΥῃ. 8ΡΙΙ; εἷς κατα εἷς ἰ5 51)- 
Ῥοτίαᾶ ὮΥ 8ΒΤΙΔ [0Υ εἷς καθ’ εἷς οἳ ῶθο.: καὶ ἄλλος µή τι ἐγώ; 18 οη]{εεᾶ 
1η {πο πποβῖ τοσθηῦ ο 11ος οἩ {116 αππ]ονΙῦγ οἵ ΝΡΟΤΙΡΔ. 

34. καινῆς Ὀε[οτο διαθήκης ἵδ οπαϊἑθεᾷ Ὦν ΔΡΒΟΡΤΙ. Τί βεοπιβ {ο 
Ίανο οοἹπθ Τοπ 5ύ Ῥατι]5 πγοτᾶρ 1π 1 Οον. χι. 956. 

ϱτ. ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ Ιπβετίεᾶ Ὦγ Ῥεο. α[ΐοι σκανδαλισθήσεσθε ἵβ 
παηίῖησ η ΔΡΟΙΕ. 

35. ΑΒ Ιπ ἴμο βνεῦ 4οβροα] 5ο στο ἴπο γοπιαγ]καδ]ο ἄ1ογοπος 6- 
ΏΊΝΟΘΗ προσελθών απᾶ προελθών 15 Τοαπᾶ. ἘῬπαί {μα Ἰαΐΐοι χοαᾶῖπς 18 
βἰγοπσ]γ βαρροτύεᾶ Ὦγ ΝΡΗΚΜΝ. 

51. ἜΤ]ο οπἹΙβΒΙΟΠ Οἱ οἱ νεαγίσκοι 81ἴεΥ κρατούῦσιν αὐτόν 15 ]αδ]βαᾶ 
Ὦ}γ Όιο τοαᾶίπσ οἱ ΝΡΟΙΡΤΙΔ. ΈΤΠο ποτᾶς ρτοβαβΙγ αποβο {τοπι τὸν 
νεανίσκον 1π ΠΙαΥΡΙΠ 358 α, σ1ο85 ΟΠ αὐτόν. 

68. Ίεο. {οΥ οὔτε ὑπ]οςρ τοβᾷς οὐκ απᾶ οὐδέ: ἰοπί ΝΡΓΤ,. 

πο. Λίο Γαλιλαῖος εἶ Ἠεο. ΙΠβαγίς καὶ ἠ λαλιά σου ὁμοιάζει. , Τ]ο 
ΙΠΒΘΥΡΙΟΏ 366ΠΙΦ {ο Ὄο6 ἔτοπι {μα ρατα]]αἰ ἵπ ο Μα[ιεν; οἱ], ΝΒΟΡΙ.. 

1, 9. ΤΠΕ ΒΑΝΠΕΡΗΙΝ ΙΝ ΟούνοΠ,, 

Μαϊ, κχγι. 1-5: Τα] αχ]. 1, 2. 

1. τὰ ἄυμα. Βὲ Μαίίμευ 5αὖ5 ΒΙΠΙΡΙΥ τὸ πάσχα (ΧχγΙ. 2): Βέ Τα]κα 
(κκ, 1) ἡ ἑορτὴ τών ἀζύμων. Τ]ο ψγονᾶ ἄξυμος ο0οΠΤΒ ἐνσς Τη ε]αββῖσα] 
αντίο; Ρἰαΐο, Τΐπι. Τ4 Ὁ, ἄζυμος σαρξ; ΑίΊεΠ. ΤΠ. Τ4, ἄρτον ἄζυμον. 



72 7 ΛΓ4ΛΙΚ. [σοι τες 
Ἡ]θ6 ἨβΥθ ἄρτοι ἄξυμοι Ἐχοᾶ. χχὶΣ. 2; ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων, Ἐχκοᾶ. αχΙ, 
16: Τιγ. αχϊΠ. 6; αἱ ἡμέραι τῶν ἀξύμων, Δοῖς χῇ, 8, κςκ.θ. ΤΠε νετΏ 16 
αΡρ]ιθᾶ {ο ΟἨτίεαης Ρεπετα]]γ 1 Οοτ. ν. Ἱ, 8. Πο “Ἐθαξί οἳ 
ππ]θαγεποαᾶ Ῥχοας ”΄ οοππιεηοεᾶ οἩἨ {1ο 1501 απᾶ Ἰαβίοᾷ {ος 5οὖγοη ἄαγς, 
ἀοτϊνίηρ 105 παπ]θ {τοπα ἴπο Ιήαρροί]ι, οἳ απ]εανθηθᾶ 636Β, υηηῖοὮ παβ 
Ώιο οπΙγ Ὠτεκᾶ αἱ]οπεᾶ ἁπτίηςρ (λαῖ νυοεῖς (Ἐχοᾶ. κ, 84, 99: Τοειῦ, 
χνι, ϐ). Έτοπι {πεῖχ οἼοβο σοηηθοβοπ (αγ απο ρεποτα]]γ ἰτοαίεᾷ α5 
916, ῬοίἩ 1Π ἴμο ΟΙά απᾶ ἵπ ἴ]ο Νεν Τοείατισηί, απᾶ ύοβερΗΆΒ, οἩ 
0Π6 Ο608ΒΙΟΠ, 6Υ6ΕΠ ἄοβογρας 16 ας ““α [οαξβύ οι αἱρ]ᾗ ἀαγβ,”. 498. 
ἁπιίη. Ἱ. 15. 1; ἨαετρΠεῖπι, Ρ. 1ΤΤ. 

μετὰ δύο ἡμέρας. Έτοπι Βὲ Μαἰίμανς αοοοππό πο σαΐπουν ἐμαί ἵδ 
ψ/88 5 {πεγ οπίετοᾶ Ῥείπαπγ {παί οἳσ Τιοτᾶ Ἠιπιβα]ῖ ταπηϊπᾶθᾶᾷ ἴμο 
ΑΡροβί]θΒ (Μαΐΐ. κατ]. 1, 2) ἴ]αί α[ίετ πο ἄαγς ἴλε Ῥαββονον ποπ]ά Ὦο 
οο]ερταίεᾶ, απᾶ ἰ]ιο δοπι ο απ ὂε ἀἄεϊίυογεᾶ ι{ρ {ο ο ογιοἰῇεᾶ. Ἐο 
ὑλας πα Ισα{εᾶ {ιο Ῥτοοῖδο πα πἨθη ΄ἰπε Ἠοιν”) ο ο{ῦθπ βΡροκαηπ ος 
Ῥα[οτγο ϱΠοπ]ά «οπηθ, απᾶ αραῖΏ βρθα]κβ οἳ 155 ποοοπιραηγίης ΟΙΥΟΠΤΗ- 
βίαποες οἳ απα(εγαρ]ο ἀεριαβαίίοπ απᾶ ΙΠ{ΑΤΗΥ-- -ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι. 

καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖ. ἸἨΗΙ]ο ἴπο Βατίοαν παβ ἵπ απ]οῦ τοῖτθ- 
πιοηῦ αἱ Βείμασ {ια τα]εγς οἳ {πο πδδΙοη πετο Πο]άϊπρ α Τοτηα] 6ΟἩ- 
βπ]α{ῖοη 1π {πε οοττί οἳ {πο ρα]ασο οἳ Οαἵαρῃας (Μα{ζ. χχτὶ. ϐ) Του 
ἴμεγ οοπ]ᾶ Ῥραύυ Ἠίη {ο ἀθαίπ. Ὠϊβαρροϊηῦεᾶ 48 {παγ Ἠαᾶ Ὄθει 1π 
οηβηατίπςσ ΗΙπα Ιπίο τηα{ίαχ {οΥ α οαρῖζα] «Ἠαχρο, ἴΠαγ 5.’ ὑπαῦ ]παῖτ 
1πῄπεπσοθ ναβ 1οβῦ ππ]οβς {Πεγ ποτο πΙ]]]πρ 6ο {α]κα οχίτοπιθ ΠΙΘΔΡΒΠΤΘΒ, 
απᾶ ἴπο ονοπίς οἳ ο Ἐτιαπιρῃα] Ἐπίνγ Ὠαᾶ οοπγϊησθᾶ ἴποαπα οἱ {πο 
Ἠο]ᾷ Ἠο Ἰαά σαϊποᾶ ΟΥ6Υ τΠΑΠΥ οἳ {πο παθίοη, οβρεοϊα]]γ ἴ]ο Ῥο]ᾶ απᾶ 
Ἠατᾶγ πποππ{αἴπθθις οἳ ἄα116θ. ΤΠο οπ]γ ρ]ασο ππογο Ἡο αρρεατοᾶ 
Ἰηπ Ῥαβ]ο α[ίεγ {πο πϊσ]Εί5 Ἠαᾶ Ὄθεπ ερεηύ αἱ Ῥοαίπαπγ γα ἴπο Τοπιρ]ο, 
Ῥαΐ {ο βεῖσο Ἠϊπι {μοτο πγου]ᾶ 1π ἴπε Ῥτορβεπύ οχο]ἰοᾷ βίαΐο οἳ ρορτ]αγ 
{οε]ῖπς ορτίκΙη]γ ]εαᾶ ἴο α σππιπ]{, απᾶ α ὑππαπ]{ 6ο ἴπο ΙπίθτροβΙΠοΠ 
οἳ Ῥήαΐε, πο ἁπτῖηπρ ἴ]πο Ῥαβεβογοι Ἱεαρί α ἀοπρ]ο σαττῖδοη 1π {πο 
{οππεχ οἱ Απίοηία, απἆ ἨΠΙπαβε]Ε ηαᾶ σοπ1θ πρ {ο ύ6τπβα]6τῃ, 

ἐν δόλῳω. Τ]ο Ἰᾷεαμ οἳ οπἰταρρῖηρ Ἠϊπι Ὦγ ααρία αᾳποβῖοη Ἠαᾶ 
Ῥτονεᾶ α Γαϊϊπτο (κ. 18-- 27), απᾶ πο 1658 {9 ρ]αη οἳ Ῥτίηρίηρ Ἠίπα 
Ιπ{ο ἀἰδοτοᾶΙό νηζ] {πο Ῥοπιαη σονογηπιοπ{ (κ. 19- 11), πι] ἴ]θ 
{ορ]1πσ5 οἳ {πο Ῥεορ]ο τοπᾶθτεᾶ αΠΥ αργροα] {ο ἔοτσθ ΙΠΙΡΟΡΕΙΡΙ6, 

2. μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ποῦ ἀπτῖπρ {πο 1οαβί, Ιπο]αᾶίπρ τὸ πάσχα απᾶὰ 
ὤμο 6εγεπ ἆαγ5 τῶν ἀζύμων. 

θόρυβος. Έοτ ἀοίαῖ]ς οἳ {ευτίρ]ο ὑππηπ]ές αὖ ο Ῥαββοτοςγ ἨΝηαπ 
Πππάτοᾶς οἳ ἐποαξαπᾶβ ογοπᾶθᾶ ἴπο οἵςγ 11] α ναβῦ ΑΥΠΙΥ Αθ 4108. 
Απὶ, αντι. 9. ὃ, απ χκτι. 10. 2. 

µήποτε ἔσται, ''Ἴεδί Ἱαρῖη ἴιεγε ε]ιαΙ] ὖε”” (Ἀεν. Ὑου».). 

8-8. Τηῆηςψ Ἐπαβτ 1ν ΒΙΜΟΝ)5 ἨοῦβΕ. ΤπΠπηβ Ανοϊντικα Ἡσ ΜΑπτ. 

Μα{ζ. πσγΙ. 6-15: ᾖομη τῇ. 1---δ. 

8. καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Ῥηθανίᾳ. ἨΜεαπν]]]α οἴτοππηβίπποσς Ἠπᾶ 
οεσιχγγοᾶ πνΙοὮ 1π ἐῃεῖγ τορι]6 ργοβοπίθᾶ {ο ἴ]ια σδενῖρ] ααὐ]λογ116Β 8, 
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πηοᾷο οἳ αρρτο]οπάϊησ Ἠίτα γνΠΙοἩ Πογ Ἠαᾶ πενοι αποϊραίοά. Το 
χο]αίο ἴποβο ἴλμο Ἠναπρο]ρύ ϱοθβ Ὀασ]ς {ο ἴπο ονγεπῖηςσ Ῥείοτο {ια 
Ἐτιαπαρηα] Ἐπίαγ, απᾶ Ῥ]ασθς Ἡβ 

ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος, ΨΊο Ὠ8ᾶ Ῥ6σἨ 8 Ίορογ, απᾶ ῬοββῖῬ]γ Ἰαᾶ Ώου 
χοβίοτοά Ὦγ οἳχ Τιογᾷ Ἠιπιβε]ξ, Ἠο παβ ΡτοβαΡΙγ α πθαχ {ποπᾷ ΟΥ 
το]αθίοη οἱ ΤιΑζατΙ5. ἈΒοπιθ ΒΙΡΡΟΡΘ Ὦθ πας Ἠβ Ῥτοίπατ, οὔμοις (]ιαί 
Ἠο παβ {πο Ἠπβραπά οἳ Ματγ. 

κατακειµένου αὐτοῦ. 6 Ίδατη ἔτοπι Βύ ζ1οἨη (]αί ἴπο ρταἰο[α] ν]]- 
Ίασετ5 Ἠαᾶ πηαᾶε Ἠϊπα α 1θαβί, αὖ πγΏϊο Ματίμα, βοτνεᾶ, νγη]]ε Τιαζατβ 
τουπαᾶ αἲ ἴἶιο ἰαρ]ο 8 οπ6 οἳ {πο ρᾳο5ίβ (οἩη χα, 2). “Το τπθη- 
οι οἱ Τιαζ8χά5 85 οπς οἳ {ποβο Ῥτθβεπί Πατᾶ]γ {α]15 ἵπ νΙζῃ πο 1θα, 
ἐπαῦ Ἡο απᾶ Ἠ]1β 5Ιβἴ6ΥΒ Ἱνετθ {]ιο Πορβίς.”. ἸΜαρίοοῦύ”5 ποῖο ἴπι ἶοο. 

γυνή. Βὺὲ ζομη αἶοπο (κ, 2) πιεη{ΙοΏΒ Ἠ6Υ Π81ΗΘ. 

ἀλάβαστρον. Λλίτραν µύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίµου, ἆοἨπ κ. ὃ. 
Αἱ Ααραδίοι ἴηπ Ἠσγρί, Ρίο]. τν. ὅ δ 99, ἴπετο παβ α πιαπι{αοῦοῦγ 
οἳ Επ]αΙ] γαςαβ {ον Πο]άϊπσ Ῥετ/απ1θΒ, πΥἩΏΙοὮ ππετο τηθᾶθ {ΟΠ1 8 5ὔοπθ 
{οππᾶ Ίπ {πο πεϊσμλουτίηςσ πποπΠΙΕΙΠ5. ΤΠε τθεκβ 6ατο {ο ἴμθβο 
Υ8Φ65 ἴπο παππθ οἱ ἴμο ον ἴτοπι ὙΠΙοἩ 1Παογ οαπηθ, οα]]ϊπς {αι 
αἰαθαδίγοπδ. ΤΗΙ5 παπιθ παβ ετεπίπα]]γ εχίοπᾶεᾶ {ο ἴ]ο βίοπο οἳ 
ΨΠΙΟἩ ἴπιαγ πστο {ογπιεᾶ. Ῥ]π. Ν. Η. πι. ὃ, ''Ὀπσαεπία ορίπιο 
βοτναηίαχ 1η αἰαδαξίγί.” Ἰπ οἸαββῖοα] Ὑτῖίθυς νο Επᾶ Ῥοί]ῃ ὁ απᾶ ἡ 
ἀλάβαστρος, απᾶ αὖ Ἱοπρίῃ πο θετπι αἰαὐαδίογ παδ αρριεᾶ νηθ]οιῦ 
ἀἱβΙΙποίΙοπ 6ο α1] ρογ{απηθ Υοββο!Β, οἱ πΏαίοετοτ τηαίετία]5 ἴ]ιογ οοηβὶβἰεᾷ. 

πιστικῆς ΠΠΑΥ πἼθᾶη (1) σεπαῖπο πατᾶ (πίστις), οἵ (1) Παπῖᾶ (πίνω), 
ος (4) «Ῥιεῖο πατᾶ,” Ῥϊειο Ῥείηπςρ τοραχᾶθᾶ 5 α ]οέαὶ αἀ]εσθῖνο, 
{ποισΏ πο Ῥίασθ ἶ5 πού {τοπ ὙΠΙοὮ βποὮ απ αἀ]εσίῖνο οοπ]ᾶ Ίαγα 
60186. ΆῬιατε ΟΥ φοπιῖίπε 18 ἴ]λο Ῥοβῦ τοπάστίης, 85 ορροδεᾷ ο {πο 
Τδειιάο-παγᾶιις, ἴοι ἴπε βρϊκεπατᾶ πας οἵνεπ αἀτπ]ίοταίθᾶ. ΡΗΠΣ, Ναι. 
Ηιδί. πτι. 26. 16 γαρ ἄτανπ {τοπ απ ΤπάΙαπ ραπ, Ὀτοισηί ἄονπα 1π 
οοπβΙᾶεταδ]ο απαπ ος Ιπίο {πο Ῥ]αΙΠβ οἳ Τηᾷ1α {τοπα 546 πποπη{ΒΙΠΒ 
85 Ῥμαίπα, Κεάατ Καπία, απἆ οἱπετβ, αὖ {πο Ιοοῦ οἱ π]η]ο Ώοπ {ο 
«απρθβ απᾶ όαπιηβ 11ΥΘΥΒ. 

πολυτελοῦς. Τ6 νας ἴ]ιο οορϊοβί αποϊπίπρ οἵ] οἳ απϊαπ1ζγ, απᾶ 
1γ88 5ο]ᾶ {Πτοασλοτῦ ἐῑιο Ἡοπιαπ οπιρῖτθ, Ὑηετο 16 {είολεά α. Ῥτῖος ἐπί 

ο ραῦ 15 Ῥογοπᾶ απγ Ῥαῦ ἴμο πθαΙΠΥ. Ματ Ἰαᾶ ῬοαρΏίύ α γαξδο οἱ Παρ]ς 
οἱ 16 οοπ{αΙπῖης 12 Ο1ηΠ6ΘΡ (οηπ χη. ὃ). Ο6 πο οοβί]πθβ οἳ ἰμο 
οἰπίπιθηῦ ππθ πιαΥ ΤΟΥΠΙ 80116 1ᾶᾷ6α ὮΥ τοπιοπιρετίηρ ἐ]ιαῦ 16 νγας ΑΤΠΟΠΡ 
{πο ϱ1{:β βεπύ Ὦγ ΟΕΠΙΡΥΒΕΡ {ο {πο ἨΠιορίαηΒ (Ἠετοᾶ. ΤΠ. 20), απᾶ 
Ὠλαί Ἠοταος Ῥτοπαῖδος Ὑπγαι] α Πο] οιάῑς (Ξ- ὃθ απατύβ πεατ]γ) ο 
ΝΙΠ6, ΣΟΥ Αα, ΕΠΙ] οηΥςχ Ρος οἳ βρικεηατᾶ (ζατπι. τν. κἲὶ, 16, 11), 

αΝατᾶο τίηα ΠΙΘΥΕΡΕΙΘ; 
α ΝατᾶαΙ Ῥαχνάβ οηπΥχ ε]οιεῦ ομᾶαπι.” 

συντρίψασα. μεθ Ῥτοχκο {6 παΥτοῖγ ηθο]ς οἳ {μα οτΠξθ, απᾶ Ῥοπνγοά 
πο Ῥεχίαπιε Ἠταῦ οἩ έ]ιο Ἰιεαᾶ, απᾶ ἴπεη οἩ έπε εεί οἳ 1εδας (8 ροϊπί 
πηθηάοπθᾷ οπ]γ ὮΥ Βύ {οἩη, χα. ϐ), ἀῑγίηρ ἴπαπα γη Ὦ ἴπο Ἠαῖτ οἳ Ίου 
Ἠθαᾶ, {ποιρ]ῃ 15 παβ α ἀἴβδρτασθ Το α ύθψΙβδΙ ΨΟΠΙΑΠ {ο απρίπᾶ ιο 
Ἠαῖχ ἵπ Ῥαῦμο, Θμο ἀῑᾶ πού γΙβΏ {ο Ίκθερ οἳ Ποὶά Ῥασ]ς απγ η. 
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Θ]ιο ο/οτοᾶ πα) 41], σατο αν/ΑΥ αἲ, απᾶ Ίου “« α1] πας α αἴραίο νγοτί]ιγ 
οἳ α Ἰάπς. “Το αποϊπί ἴμο {οοῦ οἳ ἴ]ο στθαῦθβί πΙοπαΥΟ] Ὑαβ Ίοις 
ππ]ηοση; απᾶ Ἰη α]] ἴΠο Ῥοπαρβ απᾶ ρτεαίποβδες οἱ ἴ]ιο ΏοπιαἨ Ρτο- 
ἀἱρα]ίψ, 16 νγαβ ποῦ αδοᾷ {1]] Οὐπο {ααρΏί 16 {ο Ἠετο.”. θγεπιγ Ταγ]ογ 
1[α οἱ Ο]υγίδὲ, 1π. 19. Έοτ οὔπαεν Ιηβίαποθς οἳ συντρίβω Ἱπ Ν. Τ. 
6ΟΠΙΡ. Μαΐζ. πἲῖ. 90, κάλαµον συντετριµµένον οὐ κατεάξει; Ματ]ς ν. 4, καὶ 
τὰς πέδας συντετρίφθαι; «οἨπ χὶχ. 9θ, ᾿Οστοῦν οὐ συντριβήσεται 
αὐτοῦ; Ὦοπι. χγι. 20, ὁ δὲ Θεὸς συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας 
ὑμών ἐν τάχει. 

4. ἦσαν δέ τινε. Της Βί Ματ]ς ᾳπ1{ο ΙπᾶεβΠΙ{εΙγ, υ]Ἡῖ]ο 5ὺ Μαί- 
ὑπονγ (ασν]. ϐ) 88 οἱ µαθηταί. Βὲ ἆοἨτα (αΙ. 4) εκρτοββ]γ {ε]]ς τπ8 ἴμα 
πιπτητίηρΡ Ῥοσαπ νη η ζπᾶαβ Τεσατῖοῦ, απᾶ Ἠϊς αρίτ]6 Πη[εσζοᾷ βοπιθ οἳ 
ἴπο οἴμοτς, βἵπαρ]α αΗ11ΦαἨ8, Π6{1ο αοοας{οπιεᾶ ὔο βπο]ι Ἱαχιτγ. 

δ. ἐπάνω. Το οπᾶαςβ 165 νας Ιπίο]εγαθ]ο ἴπετο εΠοτ]ά Ὦο ϱποἩ απ 
πζύοχ πναρίο ο{ ροοᾶᾷ ΊΠΟΠΕ6Υ. Το ἄσπατίῖις ντα ἴπο ογάΙπαχγ πδρο {ου 
α ἀαγ”5 ποτ]ς (οοπιΡρ. Τμ]ο χ. 85). Τη ποαϊσ]ί οἳ β1]νου 16 πας 1685 ἔΊπαπ 
ε, βη]]]ΐπα, ἵπ Ῥατο]αβῖησ Ῥούιπθγ 15 γαβ ΠΠΟΥΘ. Τητου Ἠτππάνοᾶ ἀθπατῖὶ 
1η οηθ Ῥοϊπῦ οἳ γῖοι ποπ]ά ἴΊναρ Ἠατο Όσοῃ ποτίῃ αὐοιαί Φ156, 1η 8ΠΟ- 
ἴπογ πρπατᾶς οἳ 490. 

ἐνεβριμῶντο αὐτῃ. ΤἩο πυοτᾷ 15 οκρ]αϊποᾶ α,ογνο, 1. 45. Τ]ο 
{θηβο Ίετο 15 τουγ βἰ]]άπσ. Βδίύ Μαίίμπαν (απχνι. 8) Ίιαβ ἠγανάκτησαν. 
Τ]ο Ἱπιρετίοοί, α5 απιρ]ογοᾷ Ὦγ Βέ Ματ]ς, Ῥτοξοπίς έλα ασοπτα{ο Πβίοτῖο 
Ῥϊούπτε, πιαχ]άπσ ἴἩο οοπιπιοποθπισπῦ απᾶ οοπΙππαπσθ ο) ἴ]ιο 1ΠΙΥ- 
πππτῖηρ 5 1ὗ νοπ{ τοαπᾶ ἴλο {αῦ1θ. Αἲ Πτα 16 Παᾶ Ῥοση α. ππιοί]ιοτοᾶ 
ἹπάΙρπαΔίοη, πρὸς ἑαυτούς (υ. 4), ποῦ 16 νΒ ΠποΥθ ορεπΙγ οχρτοβραᾶ. 

6. καλὸν ἔργον, α ποῦ]ο απᾶ Ῥοαιθ{α] ποτ] Ιπᾶιοαίπσ  ἆθορ 
ΒΟΠ56 οἳ ν]ηαῦ Ίπαβ ἆπο {ο Ἠϊπι, πο παβ βΠ] α Κίπα, {ποισῃη Ο0Ἠ 
ἴπο ροῖπί οἳ ϱα/ονῖης, 

8. προέλαβεν. ''Ῥτανοπῖ{ ππροτο Οοτρας Μεαππι ἵπ βορα]ίαταπῃ. 
γπ]ςϱ. ἍἜπο ποτᾷ ἀεποίος (1) 1ο ἰαᾖοε Ὀσ[ογε]απᾶ; (11) ἰο ἰα]ε Όο[ογο 
αποί]ιον; (11) {ο οικίγίρ, {ο φοί ἴ]ιο δίαγί οἱ. Τὸ οσσατς 1π ἴ]τορ Ρ]αςθ8: 
(α) Ἱενα; (0) 1 Οον. χὶ. 21, ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν 
τῷ φαγεῖν; (ο) ἄα]. νὶ. 1, ἐὰν καὶ προλημµφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παρα- 
πτωµατι. 

εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. Τ1Ἠο ποπΏ (Τιαῦ. ροϊ]ἰποίιγα) ο6οΙΤ5 ΠΟΥΊΟΥΘ 
οἶδο ἵπ {πα Ν. Τ. 6αγο Ἠθτο απᾶ ἵπ ἴπο ρατα]]αὶ Βύ ἆομπ κι. Π. 
Τ]Ἡο τετΏ ἐνταφιάσαι οοσιτΒβ ἵπ Μαίζ. Χχγι. 12, απᾶ η ἆᾖοἨπ χὶχ. 40, 
καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. ΤἨε πγοτάβ τηαδύ Ἠαγο 
{α]]οη να ζἩ α βἴταπσο βοππᾶ οἩἳ {πα εαν οἳ ἴπο Αγροβίϊεβ απά οὔ]οαι 
σαοδίς αἲ {ιο νῖ]]ασε Ἴοαβῦ. ΤΠ βρῖίο οἳ α]] ἴ]ιο Μαίου Ἰαᾶ βα1ᾶ, ἴ]1οΥ 
Φ/6Υ6 οκρεοίῖης ἴπαί ἴ]ο Ἰάπράοπα οἳ ἀοᾶ ποτα]ᾶ ΠππιθάΙα[εΙγ αρβρααν, 
απᾶ ἄοπαρί]εδε απ/Ποϊραίθᾷ ππποἩ αξ αροτπί ο Ἠαρραπ. Ἐτπί Ἠο ἸηθυΥ 
γ]ηωῦ ἴπο ΓταρταποῬ οἳ ἴπο Ῥογ[ιπ]θ πηθαπῦ (ομπ χἩ. ϐ). ἵΜατγ τιαγ 
Ἠαγο ἸαΐεΙγ πβεᾶ α. 1ϊ]το οοβί]γ ππρπεπί ἵπ Ῥτερατίπσ {μα Ῥοᾶγ οἳ Ίου 
Ῥτοίποχ {οχ μα {οπιῬ. Απᾶ ποπ ΓοΥ Ἠϊπῃ ἴοο 8 {οπιῦ 15 τθαᾶγ. Νο 
οπθ ᾳτπᾶρος {πο σηίς οἳ αβεοῦίοη αἲ ἴμο τατε. Απάᾶ ΕποἩ γ/ας Ἠθις, 
α ποῬ]ε απᾶ Ῥεα αι {α] νγοτ]ς, 
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9. ἁμὴν δὲ λέγω ὑμῖν. Ῥαΐ ἴλο ἐλοπρΏί οἳ Ἠϊ5 οπίοπαρπιοπί ἆοθ 

ποῦ ἴοιο] Ἠῖς οουτασο οΥ ἨΙβ οοπβάσισο ἵαπ Ἠϊς Γπιταο, οἳ ΗΙβ Ἱη- 
οκρτοβδίρ]ο οπ]πῃ. Ἠο Ἰοο]ς Ῥεγοπᾶ α1] {ο {πο Ἠοιχ οἳ νΙαίοτγ. 

ὅπου ἐὰν κηρυχθῃ. Ἠθ Ρᾶ5566Ρ οἨ ΜαΥΥ΄5 αοῦ οἳ αΠεοθῖοπα{θο αἀογᾶ- 
Ποη απά ἸἨογοίο {απ α Ἠϊσποτ οοπηπιθηαΜίοἩπ ἴπαη ΟΠ ΑΠΥ οἴ]παι 
αοῦ τοοοτᾶθᾶ Ίπ ἴπο Νου Τοβίαπιοηὀ. ο ἆεο]ατοβ {λαῦ πΠενενεν ἴμο 
4.οβροΙ Αα] Ὦο ρτοασ]μαᾶ (μτοαρποαί ο πποἷο γγοτ]ᾶ, 15 βΠοπ]ά Ῥο 
βρο]και οἳ 45 α πιοπιοτία] οἳ Ἠου. ϱΤπο αἰῆςίηρ οτἰσιπαλῦγ οἳ ἴμο 
βαγΊΠς, ΟΟΊΙΠΙΟΠ. ἴο ἴπο «οβρείβ, ἴποασα ποῦ απῖτθ ἵπ {πο ΒαΠΊθ6 
ογάσχ, απᾶ ἴ]ο Ίαγσα οἸαῖτα πγπΙο] 15 πηα]καοβ, αγο ογϊάεποθ οἱ 168 οτῖσίπ 
ἔνοπη Ἠ πα Ὑο βΡρ8]Κο 5 ηΘΥΟΥ ΤΊΒΊ βΡρα]κο.. Οοπιρ. Βαπάαγ, Εοιυγίῇι 
άοργροαῖ, Ρ. 194. 

εἰς μνηµόσυνον αὐτῆς. ΤΗϊ5 ποτᾶᾷ οπΙγ οοσοατΒ ἴπ Ν. Ἐ. Ἠθτο απᾶ 
ἴπο ρατα]]αὶ Μαΐο. παν. ὃ, απ 1η Αοἴβ χ. 4, πηστο ἴμο απσεἰ βα78 
ο ΟοτπαΠαβ, αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς 
μνηµόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ. Ιπ ἴπΠο ΤΙΧΧ. {πο νψοτᾷ 15 αδεᾷ {ο 
ἀθβοτίρο ἴπα πιπσ]ια], α Ώοιν οβετίπρ γγηΙο] πναβ Ῥανπῦ αροη {πα 
α]ίατ: ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. 
Τι6Υ. . 2. 

10, 11. ΤΠΕ Οοµρλστ ΟΕ ζσραρ πΙτη τΠς ΟΠΙΕΕ ῬΗΙΗΡΤΕ. 

Μαΐί. χχνι. 14-16. Τιακο κχΙ]. ὃ---θ. 

10. καὶ ᾿]ούδας ᾿Ἰσκαριώθ. Τ]Ἠο Ἱγοτᾶς εἰς τὸν ἐνταφιασμόν πιιςί 
Ἰαγο ἴα]]οπ 1]το ἴ]ιο ἆθα Ἡ-](ια]] οἱ αἲ] Ἡ]ς Μοβριαπῖο Ίορθς οἩ {1ο θ.ΥΒ 
οἱ οπάας ]βοατιοῦ, ΄ἴπο οπ]γ βοπίπετη {ού απποηπςσ ἴπα Ένγε]νο, απά 
{Ππ1β, αἀᾶάοᾶ {ο ἴπο οοπβοΙοπβηθΕς ἰαῦ Πῖ5 Μαβίαοι Ἰα8ά τοαᾶ ἴ]μο βοοτοῦ 
οἳ Πῖ5 Ἠΐο (1ομπ κ. ϐ), Β]εά Ἠἱ5 δοα] πι {οο]ίπσς οἱ Ῥιοτορί 
ΠΙΟ Ποα{Ιοη απᾶ ἨοβεΠίγ. Ἔπτεο 681868, 1Γ πο ΤηαΥ οοπ]θοίιτο αΠΥ- 
{μῖης οἩη α ριαρ]οοῦ βο Γα]1] οἱ τηγβίαιγ, ποπ]ᾶ 866πα {ο Ἠανο ῬτοιρΏί 
αροτπῦ Ἠ15 Ῥτεξεπί βἰαΐο οἱ πη]πᾶ, ατιᾶ Ῥτεοϊριζαϊθᾶ ἴ]ιο οοαχβο ΥΠῖο]ι Ἡθ 
ΏΟΥ {οο]ς:; (1) αυαγίσε; (9) ἀἱδαργοϊπιίπιοπέ οἱ Ἰιδ σατγπαῖ Ίιορερ; (8) 
α τοἰέ]ιογίπᾳ ο) ὑπίεγπαί γεϊφίοπο. 

(1) Ανατίσο. Ίο πιαγ Ῥε]ίανο {]ιαῦ Ἠ]5 ρτασ[ῖσα] απᾶ αἀπιϊπϊρ(γα[ῖνο 
{8]οπίβ οπαβεᾷ ἨΙπα ο Ῥο πηαθ Πο αΙΠΙΟΠεΥ οἳ ἴπο ΑΡροβί]ο. 
ΤΠΙ5 οοπβαθεά αὖἲ οποθ Ἠϊ5 ορροτύαπΙζγ απᾶ Ἠϊ5 ὑτῖα]. ο 
Ῥτοσοᾶ απ[α Ιλ {α] {ο Ἠϊβ ἰπαβῦ, απᾶ πβθᾶ ἴλο ϱΟΠΊΙΠΙΟΠ Ῥ11Υ56 οί 
ἴπα Ῥτοίπεγ]μοος {οι Π]5 οση οπᾶς (ομη χΙ. ϐ). ΤΠο σοτπς οἳ 
αναχίοθ Ῥτοβαβ]γ απ[ο]άεά {πΠεπιβε]νας Υετγ σγαᾶπα]]γ, απᾶ ἵπ 
βρϊύο οἳ ΠΙΑΠΥ παγηῖησς ἔτοπα Ἠΐ86 Τιοτᾶ (Μαΐΐ, νι. 19-94, κ, 
29, 95: Ματκ χ. 26: Ἰπ]ο σχγνι. 11: ὅομπ τὶ. το), Ῥαί ἴλΠαγ 
σαίπεναεᾷ βἰτοηρίἩ, απᾶ α5 Ίο Ῥεσαπιο οπἰταβίθᾶ ψη(Ἡ Ίαχρογ βατης, 
ο {6]] πιογα ἄθθερίγ. 

(1) Ὠϊβαρροϊπίπιοπί οἱ Ἰιδ εαγπαῖ Ἰιορε. ΤΚ αἲὶ Πῖ5 Ὀτοί]ου 
ΑΡοβίΙ65, Ἡθ Ἠαᾶ ολετίε]θᾶ στοβς απᾶ οαγηα] νίθινβ οἳ ἴπο Μεβ- 
βΙαπῖο 6ΊΟΥΥ, Πῖβ Ἠεατῦ Ίπαβ 5εῦ οἨ 1ο τθα]Ισαθίοηπ οἳ α νῖβῖρ]ο 
Ἰάπσᾶσπι, πι Ἠήσ] Ῥ]8οθβ, Ῥοπαρ, απᾶ Ῥοποτ. ΙΙ βοπ1θ οἱ ἴ]α 
Ῥτούμετ]οοᾷ ποτο {ο Βἱν οη ἴἨτοπθβ (Μαΐΐ, χὶκ. 28), παὶρΗέ Ἡο 
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ποῦ ορίαϊη ΒΟΠ1Ί6 Ῥοβῦ, Ῥτοβίαρ]α 1 ποῦ βρ]οπᾶιά» ἘῬαί ελα 
1ββΠο οἳ {ο Τνπαπιρ]ῃα] Ἐπίτγ, απᾶ ἴλα τερεαίεᾶ ααβίῖοπς οἳ 
Ἠϊβ Μαβίεν {ο Ἠϊβ ἀἆθαί]ῃ απᾶ Ἠίς Ῥανγίπα, βοαπἆθᾷ πο Ἰκο]] 
οἳ α1] ἴ]οβα ὕεπιροτα] απᾶ εατ{Π]γ αβρΙταίΙοηβ. 

(111) -ᾱ τοϊ]ιογίπιᾳ οἱ ὑπίσγπαϊ γοἰἰφίοπ. Ἠο Ἰαᾶ Ῥθστ ἔογ {Ἠταορ Τθανς 
οἼοβο {ο ἄοοᾶπερε Τποανπαία, Ὀαῦ {πα σοοᾶ βαοᾷ νηΜαῖη Ἠϊπα Ταᾶ 
Ῥεοοππς οἹο]κεά νηζα ἴπαο {Ποτπςβ οἳ ρτοθᾷ απᾶ οατπα] ΙοηπβΙΏΡΒ, 
6 Ἔπο πα]άενυ οἳ Ἠ]8 5οπ] Ὠαᾶ βρτεαᾶ αρ80θ,’ απᾶ {πο ἀἴδοογΥετγ 
οἱ Πῖς βοοτεῦ βἵπ, απᾶ 165 τερα]ο Ὦγ οι Τιοτά αὖ ΒείπατἨγ, ὑπγποᾶ 
Ἠϊ5 αἰίασἨπηπεπί {ο Ἠϊ5 Μαβίεγ πποτοθ απᾶ πποτθ ΙΠίο αυσγβίοῃ. 
Πο Ῥτοδοπσς οἳ (οοάπθββ 8ο οἼοβο {ο Ἠϊπι σθαβῖπς ἴο αἰθγασί 
Ἠαᾶ Ῥεσαπ {ο γερεῖ, απᾶ πον Ίπ Ἠῖβ Ἠοατ οἳ ἰεπιρίαθίοὮ, πγΙ]ε 
ο παβ απρτγ αἲ Ὀαΐπσ βαβροοϊοᾶ απᾶ τουτ]ςθαᾶ, απᾶ Ῥοββῖβ]σ 
Ίεα]οιβ οἳ {ιο ἴπτοαν βἩθινη {ο οἴ]οτς οἳ 1ο Ῥτοίπογποοϐ, 81089 
ἴπα απαεςοτ, Ῥτοπιρίθᾶ Ὦγ ποπθ οἴ]αος Πατ {πο Ἐν]] Οπο (Τα]κο 
αχϊι. ὃ), Ἠ/]ηΙ κ]οι]ᾷ ἸΊιο ἴοδο ευοτι]ίπᾳ 2 ΙΜΙσ]έ Ἱι πιο 566 
τυ]ιαΐ Ίῦαδ {ο ὂε φαὐπεᾶ ὃν ἰα]υίπῃ ἴ]ιε οἴ]ιεγ δἰᾷα 2 (Μαδ. κστι. 15). 

ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖ. Τα1] οἳ 6ποἩ {ΠοιρΗίς, ἵΠ {πο ἄατ]ς- 
1688 οἱ ἴ]ο πΙρ]Η{ Ίο τεραϊτοᾶᾷ οπι Ῥείπατγ {ο ογαδα]σπι, απᾶ Ῥοαΐησ 
ααπαϊθίοᾶ 1πῦο ἴχο οοπποῖ] οἳ {πο οπῖε[ ρτϊθξίς αβ]οᾶ ν]αῦ {που πνοι]ά 
5ἶνο (Μαΐζ. καστ]. 15) Ἠῖπα Τον Ῥείταγίης Ἠβ Μαξίει 1πίο 0]αῖγ Παπᾶς. 

11. ἐχάρησαν. ΤἩαεΥ ΑἸιάάᾶσετοᾶ ποῖ αὐ ἴπο βασσοβοᾷ ἀαοᾶ οἳ 
48Τ]«ΠΘΒΡ. ΗίΡδ Ρτοροβα] ΕΠ]]εᾶ {παπα νη {η ο. 

ἀργύριον δοῦναι. ᾿Αργύριον ἵπ Ν. Τ. --(1) εἴἴυση, 45 Αοῦς ΠΠ. 6, 
᾿Αργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει µοι; 1 Ῥεῖ. Ἱ. 168, οὐ φθαρτοῖς, 
ἀργυρίῳ. ἢ χρυσίῳ; (11) πιοτό/, 35 Ἠογς, Μαν. Χαν. 18, καὶ ἀπέκρυψε 
τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ; 1μα]κθ Ικ. ὃ, µήτε ἄρτον, µήτε ἀργύριον; 
Δοίβ γΠΙ. 20, τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπωλείαν ; (1) α δἰζυεν 
β]ιε]εῖ, οοϊποᾶ Ὦγ {πο ὀεπςβ αἴζεν Ἐ.0, 14]-- απ Αὐῑο τετράδραχµος οΥ 
8η ΑΙοκαπᾶτίπο δίδραχµον; 8 ΝΙαϊῦ. χχνΙ. 15, ἔστησαν αὐτώ τριάκοντα 
ἀργύρια; Χαν]. ὃ, ἔστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι. ΤΗΙΣΙΥ 
Ἰιοκε]ς, {πο Ῥτῖορ οἳ α εἶατο (Ἠχοᾶ. κχι. 9), πενο εηιήτα]επί {ο 120 
ἀσπατ]-- 120 κ Τ2.-- αθοτί 48. 155. οἳ οπχ ΠΙΟΠΕΥ. Αἲ {Π]β πιο {πο 
οτᾷΙπατγ Ὑαςθβ [ου α αγ Ίαροαχ παβ οπς ἀθπατίπβ; 5ο ἴπαῦ ἴμο 
νΠοῖο β4Π1 απποιπ{θᾶ {ο αὐοαί ἔοαχ πιοπ{]ς) πασος οἳ α αγ ΙαβοιΆτεχ. 
Τὲ 15 {ο ο τοπιοπιρετοαᾶ ἴλπαῦ πΙαπΥ α πιπτᾶετ Ώα5 ΏθεἨ οοπηπα]ἡύθᾷ πνΙΗ- 
οπαῦ ἴπο Ρτοβροοί οἱ α Ίαχρον τουηγατᾶ, απᾶ πο βάΤα, πΠΙΟἨ ΒΕΘΙΙΡ {ο 6 
8ο ΑΠΙαΙ1, ΤπΔΥ Ἠαγο Ώ6οη ΘαΥΠ6ΞΡ ΠΙΟΠΟΥ. 

ἐζήτε.. Ἠοπ πιο] Ἡο οχρεοίεᾷ οι Ἡρ ποπύ 976Υ {0 {ηθπι νθ 
οαηποί {α]]. ἘῬταΐ Ὦγ σοῖπρ αὖ α1] ο Ἰαᾶ ρ]ασθᾶ Ἠπηδε]{ 1 πεῖχ Παπᾶς. 
Ἠο Ἰαᾶ πιαᾶο Ἠϊς5 νοπίαγα, απᾶ πας ορ]ὶσεᾶ {ο {α]κο νγπαῦ αγ οβεταᾶ. 

εὐκαίρως οπ]Υ ο0οἱ15 9Π08 πποθ 2 Τίπῃ, Τν. 3, ἐπίστηθι εὐκαίρως 
ἀκαίρω». Οοπαρ. Χεη. Α0εδ. ντ. ὃ, ἀλλὰ μὴν καὶ τῇ µεγαλογνωμοσύνῃ 
Ύε ὡς εὐκαίρως ἐχρῆτο οὐ παραλειπτέον. Βὲ Μαίμεπυ απά δύ Τ]ςο 
τ1βθ {Πρ οχΡΙΘΡΒΡΙΟΏ ἐξήτει εὐκαιρίαν. {πᾶββ τηῖσΏί ανα Ἠοραᾶ {ο ορύαϊπ 
ΒΠΟΏ Αη ορροτήιπΙόγ αΕἴετ ἴ]ιο οοπο]αδίοπ οἳ ἴπο ΈῬαβδογνοατ, απᾶ ἴμο 
ἀἱδρειείοπ οἳ ιο ἄαΗΠ]σατ Ῥή]στῖπας {ο ἰλεῖτ Ἠοπαθβ. Τ1θὮ ἴπε ΠοβΗγ 
οἳ ιο Ῥορα]ασο πηϊρ{ Ῥο αγοϊάςᾶ. 
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14-16. ἘΤΠΕΡΑΒΑΤΙΟΝΒ ἘΟΒ ΤΗΕ Τιλ5τ ΡΌΡΡΕΛ. 

Μαϊ, αχνι. 11-19: Τα αχ. Τ---1δ. 

ἸΠαάποαρᾶαγ ἵπ Ῥαββίοη Ἰεεῖς, 1.6. {τοπ {πο βαπβεί οἳ ἐπαίῦ ἄαγ {ο ἴ]ο 
βαηβεῦ οἱ ΤΠατβᾶαγ, πγοα]ά 56οπα {ο Ἠατο Ῥ6εη αρεπί Ὦγ οττ Τιογᾷ ἵπ ἄεερ 
βοο]αρίοη αὖ ῬοίπαἨπγ, Ρρτερατίησ Ἠιπιρε]! [ου {πα απ/α]πθρ ο {ιο 
οοπηῖης βἰσαρρ]θ, απᾶ 15 ΠΙάάσπ Ὦ} α ναι] οἳ ἨοΙγ »Ἴεπσρ. ΤΠαῦ π]σ]ιί 
Ἠο ε]ερί αἱ Βείπαπγ {ο ἴμο ]αβῦ πο οη θατίἩ. “Οπ ἰμο ΤμαντβᾶαΥ 
Π1ΟΙ Πῖηρ Ἠο 8γο]ζθ ΠΘΥΟΥ {ο ϱΊθερ ασαἴη.”; 

-14.. καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων. Τ]αί ἵρ ο 144] οἳ Νΐβαη, 
πγἩΙοἩ οοπηπηθηοθᾷ αἲίον βπηβεῦ οη ἴπο 19{Π. Τύ τας αἶδο οα]]εᾷ ἴ]ο 
παρασκευή, ““ἴηθ ρτεραταΜίοπ”) Οἱ ἴπο Ῥαβδοτετ, 

ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον. πάσχα Ἠθτο ἀαποίθβ {πε ραδε]ιαῖ υἱοιίπι, 15 ἵη 
Τα] αχ. Τ, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα, «1οἨἨ αν], 28, ἵνα μὴ 
μιανθώσιν, ἀλλὰ φάγωσι τὸ πάσχα, 1 ΟοἨτ. Υ. Ἱ, τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη 
Χριστός. λε παπιθ οἳ “ο Ῥαββογος,” ἵπ Ἠερτεν Ῥεδασ], απᾶ 1π 
ΑΤΑΙΗΦΑΠ απᾶ ἄτοε]ς Ῥαδσεμα, 15 ἀετινοᾶ ποπ Αα τοοῦ πγΠΙοἩ ΤηΘαΠ5 “ {ο 
Ίθαρ οΥοΥ,’) απᾶ βσαταάναιγ “ο βατθ, «έίο ϱἨθὺ πηθτογ.”. “Το (παβ 
Ῥοϊπίς Ῥασ]ς {ο ἴπο Ἠϊβίοτῖσα] οτῖσῖπ οἱ ἴπο Ἠεβίίνα]. 'Απά πε Τ ος 
{πο Ῥ]οοᾶ, 1 ψΙ]] ραβ8 ουεγ γοα, απᾶ ἴ]ο ρ]ασαο 5Πα]] ποῦ Ῥο προηπ τοι 
{ο ἀθξίτογ τοι, ππεη 1 Απηῖίο {πο ]απά οἱ Βσγρί” (Ἠκοᾶ. κ. 19). 

19. δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. ΤἨο Αγροβί]εβ Ῥεΐετ απᾶ ο (Τνπ]κα 
κχι. 8). 

καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν. Ό}βεχνο {ο παπιίοποςβ ο ο ἀἰτοσῖοπς απᾶ 
οἳ ο ῬτοαΙοίίοΏβ α8 {ο ἴπο οτοηίς πΠῖο] πγοπ]ά Ἱαρρεῃπ. 16 1β ἴ]ιο 
Β41ΠΘ παγβίετίοας πηπαίεπθςς πγηῖο] ἀἰδπραϊρηεβ {ιο ρτθρατγαΘΙοΏΒ ΓΟΥ 
πα Τνιαπαρῃα] Επίτγ. 

ἄνθρωπος. 1Τύ παβ ϱεΠοτα]]γ {ο {αβ]ς οἱ ΝΟΠΙΘΠ {ο ΟΝΙΥΥ ὙαΐοΥ. 
Απιοησςῇ {πο {ποιβαπάς αὖἲ εγαβα]οπῃ {παογ ποα]ᾶ ποίῖοο {Π15 πιατι 
οαΥΥγΊησ απ΄ θατίΠεη Ίαν οἳ ναζον ταν {ΤΟΠ 9Ἠ6 οὗ {πο Γοππίαίης. 
ΊΜε παεᾷ ποῦ οοπο]πᾶς, Ῥεσατςο 16 πας α 5]αγε”5 απρ]ογιπεπύ {ο ἆο ἰπῖς 
(Ὀειή. αχῖκ. 11: 9οβῇ. Ιπ. 21), ἰλμαῦ Ἡθ πα8 α Βἶαγο. Τ]ηο Αροβί]ες 
πποτθ {ο {ο]]ου Ἠῖτα {ο πΥηαίατεν Ποπςο ης οπ{οτεᾶ. 

κεράµιον ΟΠΙΥ οοοΆτβ στα ἵπ ᾖπο Ν. Έ. απᾶ {1ο ρατα]]α] Τι]κο αχ. 10. 
Οοπαρ. Χεπ. ἁπαῦ. ντ. 1. 17, κεράµιον οἴνου; 498. ἀπί. νι. 15. 9, 
κεράµιον ἐλαίου. 

14. εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ. Τ19 ποτᾷς αἀάτοβεοᾶ {ο Ἠίτη (ὁ διδάσ- 
καλος λέγει), απᾶ ἴπο οοπβεπ{ία] παίττο οἳ {πο οοπηπηππ]σα{ΙοἩ, πηα]κα 
16 Ῥτοραβρ]ο {παῦ ο οππατ οἱ ο ἨοἩαβο γαβ α ῬεΠενίηπς {ο]]οπογ, 
ἑ«Ρικοῖρα]αβ, 5δοᾷ ποπ οκ ἀποάθαῖπι, Ῥεηρε]. Βοππθ Ἠαγο οοπ]θσίπιγοᾶ 
16 πγαβ ήοβερἩη οἱ Αγπιαΐηεα, οἴῃατβ 1ομπ Ματς; Ῥαῦ {πα ἄοερε]5 απᾶ 
(τασΙοτ α]κο απο αἰ]οπῦ. “Ὀπίνογρα] Πορβρια]γ Ῥτεναι]οᾶ ἵπ 0μ]β 
ΠΙΘ{{6Υ, απᾶ ἴ]ο οΏΙγ ταοοπηρεπσθ {]παῦ οοπ]ά Ὦο ρίγεη πας {πο ΑΓΙ οἳ 
ἴΠο Ῥαβομα] Ἰαπῦ, απᾶ {πο δατί]θη «1δμθβ τιεοᾶ αὖ {πο πιεα]. 
ἀσι]άο, 1τ. 402. 

τὸ κατάλυµά µου, '' Γή φιιορί-ο]ιαπιῦογ”' (Ἠεν. Ὑσευβ.). κατάλυμα, ἴτοπα 
καταλύει», ἀουογδατῖ, {ο Ιοᾶᾳο, οοπαρ. 1μα]κα ΙΧ. 12, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς 

ΒΤ ΛΙΑΕΚ Μ 
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κύκλῳ κώµας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσι, χὶσ. 7, παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀν δρὶ εἰσῆλθε 
καταλῦσαι, οπ]γ οσσπτς (α) Ἀθσε, 0) ιο ΡαΤΔ/16Ι Ώακο αχΗ. 11, απᾶ 
(ο) Τμακο Ἡ. Ἡ, καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον... Καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν 
ἐν φάτνη, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύµατι. 

16. ἀνάγαιον 8]6Ο οοσἙχ5 1Π {πο ΓΟΥΠ18 ἀνώγαιον, Χθη. ἀπαῦ. ν. 4. 99, 
ἀνώγεον, απᾶ ἀνωγεών. ἈῬ6θ Τιοῦ. αἆ Ρ]γ., Ῥ. 291. Τ19 ραοβί- ολαπηῦος 
88 ΟἨ {ο πρΏροαιτ ΠοοΡ. 

μέγα. Έτοη ἴέβ βἶσο 18 Ιπᾶ]οα{οᾶ, 

ἐστρωμένον, βἰτοπεᾶ πηἰἩ οοπςσ]ες, α5 ἴπα οπβίοπι οἳ τοο]ηῖης αἲ 
1ηθα]5 τε(ιἸτεᾶ. Πα πιαΥγ εοπο]αᾶς αἱδο ἔγοπα ἴ]ο πγογᾷ ἕτοιμον ἴλπαῦ 
ἴπο πεατοΠίηςσ ἴοτ απᾶ Ῥπίήηςρ απαΥ οἳ Ε6Υ6ΙΥ ῬατίοΙο οἳ Ίεαγεῃ 
(1 Οοτ. τ. 7), 5ο ἱπιροτίαπῦ α ΡΤΕΊΙΤΗΙΠΑΥΥ {ο {Πε Ῥαββονοατ, απᾶ Ρού- 
{ογπηθᾶ Ίπ Ῥοχ{εού 51θπος απᾶ νηή(Ἡ α Πραθεά οαπά]θ, Ἰαᾶ Όθεη αἰτοιᾶγ 
οαχτ]θᾶ οτ{. 

16. καὶ ἠτοίμασαν. ΤΠηϊ6 Ῥτοραχαβοπ ποτ]ᾶ 1πο]αᾶς ἴ]θ Ργονίρίοπ 
οἳ πιο αππ]εανεπαᾷ Ο8]Κ65, οἳ {πο Ῥϊ(δον ἨατῇΏς, 6 {οιχ οὐ Βγθ ο1Ρ5 οἳ 
χθᾷ πΙπθ πη]κθᾶ νη(Ἡ πγαίαχ, οἱ ενεγγέμῖης, 1Π ΕἨογῦ, ΠΘΟΘΕΡΑΣΥ ἔον ἴ]θ 
πηρα], 

τὸ πάσχα. Αἲ (]λῖς ροῖηῦ 16 π]αγ Ὦο ντε] {ο {1γ {ο τθα]1πο ἴπο πἹαηποΥ 
1η νγη]ο]ι ἴλα Ῥαββογει πα5 οε]ερταίεά απποησςί {ἴ]ε 16 Ιη ἴ]πα της οἳ 
οἳτ Τιοτᾶ. 

(1) πα πο Ῥαβεοταχ, Ὦν Ὠϊνίπο ογάιπαπος, ἴπογο Ἠαᾶ ... Ῥ6υπ 
θαἱοη ἔπο οἵ ηχου β8έ οπ]κος οἱ τιπ]οαγοιοᾶ Ὀχοιᾶ (Ἠχος. κ. 18), 
απιᾶ πο τ]{ος οἳ {πο Γοαςί Ὦγ Ἱπητηθππογία] πβασο Ἰαᾶ ῬοσἨ τερα]α{θᾶ 
ποοοτᾶῖπρ {ο ἴμο ΕποςθΒΒΙΟΠ οἳ ἔοἩχ οπρ8 οἳ τθᾷ νήπθ αΊναγς τη]κθᾶ 
νη(Ἡ νιαῖαχ (Β5. χτΙ. ὅ, αχ], ὅ, οσνΙ. 19). ΤἨθεο Ἡθτο Ῥ]ησεᾶ Ῥε- 
Τοτα {ο πηαδίθγ οἳ {ο Ἠοιβο Ὑηετθ {πο Ῥαβο]μα] Ἐεαβί πας οε]ο- 
Ῥταίεᾶ, ου ἴμθ6 πηοξῦ οπαηΙποηῦ σπθβῖ, πο πγαβ οα]]οᾶ ἴ]ιο Οε]εῦτατῦ, 
εινα Ῥτοβιᾶσεηπ{, ου Ῥτοσ]αϊππατ οἳ {ιο Ἐδαρί. 

(1). ΑΠίου {οξο αβεεπιρ]οᾶ Ἰαᾶ τοο]παᾶ, Ὦθ {οοῖς οπθ οἳ {πο Έοτν 
6πΡ5, ΚποπΏ 5 πο ““Οαπρ οἳ ΟοπβεοταΒοη, 1π Ἠ1β τὶσμέ Ἠαπᾶ, 
απᾶ Ῥτοποπποθρᾶ {ο Ῥοποεβιοβίοπ οΥ6Υ ἴ]πο ππθ απᾷ ἴπο [εαρί, 
βΑΥΙΗΡ, 'Π]οδεεᾷ ο ΤΊιοι, οε]ιουαῖ, οι ἄοᾶ, Τ]οι Ιίπρ οἱ ἐα 
απίυεγςε, Ἠ]ιο ]ιαδί ογεαἰοᾶ ἴ]ιο [δέ ο) ἴ]ιε υἴπο.  Ἠε ἴΠεπ ἰαβίοᾶ 
Όπο Οαρ απᾶ ραββαᾶ 16 τοιπᾶ. 

(1) ἸΝαΐογ πας έποη Ῥτοπρῆί ἶπ, απᾶ Ἠθ παρηεᾶ, Γο]οιγεᾶ Ὦγ ἴ]ια 
χθβί, ἴ]ιο Ἠαπᾶς Ῥοΐτπσ ἀϊρρεᾶ 1π γγαίθγ. 

αν) Ἔ]πο ἰαριο πας ἴπεη βεί οπῦ ση πα Ῥηίετ Ἠοτῦβ, ϱποἩ ας 
Ἰείίασα, οπᾶ1νοα, ΞΠ6ΦΟΤΥ, απᾶ Πογοποιπᾷ, ἴα βαπισθ οα]]οᾶ 6Παγοδείηι, 
απᾶ {ο Ῥαββογογ ]απιῦ. 

(5) πο Οε]εῦταπί έπεπ οπςθ πιοτθ Ῥ]οςροᾷ ἄοᾶ {ου πο Εἔγπ]ές οἳ ἴλμο 
οατίἩ, απᾶ {ἴα]άίτπσ α Ῥοτίίοη οἳ πα Ῥιίεγ Ἠειρβ, ἀϊρρεᾶ 1π ἴλο 
α]ιαγοδεί]ι, απᾶ αἲθ 8, Ῥ]εος οἳ 1{ οἳ “ἴῑι ϱἶσο οἳ απ ο1νε,’’ απᾶ Π5 
οκαπαρ]θ πας {ο]]οπφεᾶ Ὦγ {με τοςί. 

(σι) Ἔπο Παρπαᾶα]ι ος “«βπανίηρ {οτι (1 ΟοΥ. καὶ. 90) πο οΟπι- 
πησποθᾷ, απὰ ο Οε]εθγαπί ἀοο]ατεᾷ ἴλε οἰτοππιβίαποθ οἳ {μα 
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4ε]ἴναυγ ἔποπι Ἐσγρί, 48 οοπηπιαπᾶθᾶ Ὦγ ἴπο Ίαπ (Ἠχοᾶ. χι, 27, 
κ, 8). 

(π) Τπαπ {πο βεοοπᾶά Ορ οἳ πῖπο παΒ Π]]εᾶ, απᾶ α οΒΙ]ᾶ ος 
Ρτοβε]γίο {παπ]τεᾶ, “' Ἠ]ιαί πιοαπι {16 ὃν ἐ]ῖς εογυῖοε 2’. (Ἐικοᾶ. χἩ. 26), 
{ο πΠ]ο]ι τερΙΥ ππαβ πιαᾶο ποοογᾶ(ηςσ {ο α Ῥτεβογϊρθᾶ Γοτπιπ]α ΟΥ 
Ἠήατογ. Τ]ο Βτεί ρατύ οἳ {πο /«Ἠα]]α],”” Ῥβα]παβ οκΗΠ., οχἰν., 88 
{ηδη ϱππᾳ, απᾶ ἴπο βεοοπᾶ Οτπρ πας βο]επιπ]γ ἄταπ]ς, 

(πι) Ὅπο Οα]εῦταπί πο παςηΏοθᾶ 5 Ἠαπάς ασαϊη, απᾶ ἰα]άης ὕπο 
οἱ πο ππ]οανοπθά 6868, Ώτο] οπθ οἱ {Ἠθπα, απᾶ Ῥτοποπποθ {πα 
(Παπ]κβρ]νίησ ἴπ {μας πγοτᾶς, “' Βιεδεεᾷ ὃε Τ]οι, Ο Τιογᾶ οι ἄοᾶ, 
ΤἼιοι Ιΐπῃ οἱ ια ιπῖυσγεο, Ἡ]ιο Ὀγίπεδὶ Γογί]ι }γιέ οιξ οἱ ἴ]ιε 
οατίμ.. Τμ Ἡο ἀἰβίτιραίεά α ροτίοη {ο 68οἩ, απᾶ αἲ] πταρρίηρ 
βοπηο Ῥ]έΐ6γ ἨουὮς τοαπᾶ ἐλΠαῖτ Ῥοτίίοη ἀϊρρεᾶ 16 ἵπ πο σ]ιαγοβδεί]ι 
απᾶ αἴο 15. 

(κ) Ἴμο ΒεξἩ οἳ ἐπ Ἰαπ1Ώ Ίγαβ ΠΟΥ θαΐ6Η, απᾶ {Πο Μαβίετ οἳ ἴμα 
Ἠοιβα, ΠΕδϊης πρ Ἠ]5 Παπάς, σαγο ἴπαπ]κς οσεν {πα {Π]τᾶ Οτπρ οἳ 
νΊηθ, ΚΠΟΝΠ 5 ἴμε “ ὅαπρ οἱ Β]εβεῖηρ,’ απᾶ Ἠαπᾶςᾶ 165 τοιπᾷ {ο 
Θ80Ἠ ῬΕετβοἩ. 

(5) ΛΙον (παπ]ῖπρ Γοχ {1ο [οοᾶ οἳ πἩΙοἩ {Ππαγ Ἠαᾶ ρατίακοεη απᾶ {ου 
ἐαῖν τοάεπηρίοη ἴτοπα Ἐρτρί, α {οπτία Οπρ, ἘπονΏ ας ἴπο “Ορ 
οἳ ἆογ, πας Π]]οᾷ απᾶ ἄταπῖς, απᾶ ἴπο γοπιαϊηᾶσνγ οἳ {πο Ἠα]]αὶ 
(ῬεΒ. οστ.- -οχνΙΠ.) γΒβ ϱαης. 66 Ῥπσίοτί, ἄε «αωπα Ὠοπιπί; 
Τησ]{{οοῦ, Τεπιρῖο δεγυίσε; Ἐαετελεῖτα, ΡΡρ. 206---209. 

11--οἱ. ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΒΌΡΡΕΗ. ἨΕΝΕΙΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 
ΤΗΕ ΤΠΗΑΙΤΟΕΒ, 

Μαϊΐ, κατι. 20-25: Τα] ασ]. 14 95: ᾖομπ κι. 1- 56. 

17. καὶ ὀψίας γενομένης. “Ι{ πναβ Ῥτορβαβ]γ πο ο ϱαη γγαβ 
Ῥορίηηίης ο ἀεοβπο 1Π ἴηο Ἠοτίσοπ ἰπαῦ ὄεβας απᾷ ἴο ἀῑδοῖρ]ες 
ἀθβεεπᾶςεά οπσθ ΊΠΟΤΘ οἵ6Υ ἴπο Μοταπί οἱ Ονες Ιπίο ἴπα Ἠοίγ Ο10. 
Ῥεΐοτο {επ 14 {αγπβα]επ ἴπ Ἠθγ {οβίῖνο ατα. ἨΝΠΙίο ἰεπίς ἀοὐεᾷ 
{πθ Επατᾶ, ρα νΙζῃ {πα Ῥτὶσηί Βούψατβ οἱ οατ]γ βρεῖπς, οἵ Ῥοεγθᾷ οτύ 
{τοπ ἴ]ο ρατάεπβ απά ἴπαο ἄατ]κεγ {ο]ασο οἳ ἴπο οϊνο-ρ]απίαθίους. 
Ἔτοπα ἴῃο σοτσθοας Τεπιρ]ο Ῥπϊάϊησς, ἄασσ]πρ ἵη ὑΠαῖτ 5ΠΟΥΥ- ία 
ΤΙΥΡΙ6 αηᾶ σο]ᾶ, οη Πίο πο εἸαπίϊηρ ταγβ οἱ ἴμπο βπΠ πογθ τοβοοίαᾶ, 
1088 {πθ Απιο]θ οἱ {πα α]ίαχ οἳ Ῥατηῦ οβετῖηρ.... Τ]ια βἰχθοίς πιαβδί Ώαγα 
Ῥθεη. {πτοπρεά νΠἴἩ βἴταηρεΥς, απᾶ {πα Παῦ τοοββ οονατθᾶ πα Θ.β6Υ 
637618, νο αἴίῃεν Γεαβίεᾶ {Παιν 6ὖ6ςβ ση α Εγδῦ 5ἱσ]ί οἳ {ιο Βαογθᾶ 
ΟΙ Τοχ νηπΙοἩ {παγ Ἰαά ϱο ο[ίαπ ]οηρεᾶ, ΟΥ εἶβο οΏσθ ΠΙΟΥΘ χε]οῖοθᾶ 1π 
νίθν οἳ {Πο ππε]]-τοπιεπιΏετεᾶ Ἰοσα]θβ. Τὸ ναβ ἴ]ιο ]αδέ ἄαγ-νίεν 
ψηΙο] πο Τιοτᾶ Ἰιαᾶ οἱ ἴπο Ἠοιγ Ο1ἱΥ---] Ἠϊς τοραγγοοῦίοη |” 
Ἐάετελεϊπα)ς Τιε Τεπιρῖε απιᾷ {5 Βεγυΐσε», ϱΡ. 194, 195. 

μετὰ τῶν δώδεκα. ο πᾶας πππβί Ἠατο βίο]επ Ῥασ]ς {ο Βείπαπγ Ῥεΐοταο 
ἀαγ]Ηρηξ, απᾶ αποίηει ἄαγ οἳ Ἠγροογϊβγ Ἠαᾶ Ῥθεπ βροπῦ απάςγ {ια 
Ρεπείγα(ῖπσ ρ]απος οἳ Ηίπι Ίο οοπ]ᾶ τοιᾶ ιο Ἠθατίβ οἳ ΠΠεΠ. 

18. καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν. Τ19 161Υβ Ἰαᾶ Ίοπς βἴπορ οχομαπρεὰ 
Πιο οτἰσίπα] Ῥτασίϊος ο} βἰαπᾶΐπρ αὖ {ο Ῥαββονοι Βτβῦ {ου βἴθήπα, απιᾷ 

π 2 
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Ώπεη {ογ τοο]πίησ, (τοπρῖηςρ {οσείπετ {πο {οαχ παχγαίἸνας, πΠΙοἩ, α5 
ἴπεγ αρρτοας] {1ο ῬαβείοἨ, εχραπά Ιπίο {Πο Τπ]πΠθβς οἳ α ἀἱα1Υ, νε ΙΠΓΕΥ 
ἔπαῦ (1) ση {πο ἨΜί]ο οοπιραἩΥ Ἠαᾶ {ακετ ἐπεῖτ Ῥίασθς οἩ ἴπο ἐγίολἰπία, 
πο Βατίοατ ας Οε]ερταπί ογ Ῥτοσ]αίππεν οἳ {πε Εεαξῖ, τεπιατ]Ίπσ {παῦ 
ψη(]ι ἄαδίτο Ἠο Ἰαᾶ ἀοξιτοᾶ {ο οαῦ {Πῖ5 Ῥαξβογοι Ῥοΐοτο Ἠο ειΠατγεᾶ, {οοῖς 
ια Βγεί οαρ απᾶ ἀῑνιάεᾶ 16 απιοπρβῦ {]επῃ (Τε κκ], 15---18.) (1) Τοπ 
ΓοἩονγαᾶ {πο απβθοεπα]γ ἀἹβραίο ἑοποΠμίπρ Ῥτϊοπ1{γ (1πικο κκ. 24- 50), {ο 
οοιτθοῦ πγΠπῖοἩ απᾶ {ο ἴθασ] (παπα 1π {πα πιοβῦ βἰγ]]ης ΤΠΔΏΠΘΣ Ῥοββί)]α 
ε, Ίθββοη οἳ ἨαπηϊΠ{γ, Ἠο ν/αελεᾶ ἨΙς ἀἱδοῖρ]θς {6θί, οογεταὰ νι ααδί 
{γοπα {Παῖτ νγα]]α]οπς {πο τοαᾶ ἴοπα Βεί]μαπγ (1οἨη κ. 1-11). ποπ 
ια πιθα] τας ταριιπιεᾷ απᾶ Ἠθ τοσ]ποά οπσθ ΠΟΤΘ αἲ ἴἶα {αρίο (1ο] 
ΧΙ, 19), ἴ]ο Ῥε]ογεᾷ ἀδοῖρ]α ]γίης οη Η15 τιβΒ{, ση 15 Τους οἶορε {ο 
ία Ἠεαάεεπιοτ”5 Ῥτθαςῦ. 

εἷς ἐξ ὑμῶν. ο Ἠαᾶ α]τοαᾶγ ραΐᾷ, α[νον παξηῖης ἐΠαῖχ 1968, καὶ ὑμεῖς 
καθαροί ἐστε, ἀλλ οὐχὶ πάντες, {ον χΙ. 10, απᾶ Ῥε[οτα 1Π ἴ]πο ΑΥΠΗ- 
ποριθ οἳ Οαρειπαππῃ Ἠο Ἰιαά Πϊπίεᾶ, ζομπ νι. το, ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός 
ἐστιν. Ῥαί αἱ {Πἱ5 πποπιοπύ {ο οοηβοίοιβηοςς ΟΕ ο {ταϊίοι)β Ργθβοιι6θ 
80 πὙτοισμῦ προπ Ἠίπα ({ομ χΙΠ, 21) ὑλαῦ Ἠο Ότο] {οτί Ιπίο Ἱοτάβ 
οἱ γοῖ Ρ]αϊπογ ῬτοδάΙσίοη. 

ὁ ἐσθίων μετ ἐμοῦ, “΄ευσιι Ίιο ἐ]ιαὶ οαἱοί]ι τοζ(]ι 116.” 

19. ἠἤρξαντο λυπεῖσθαι. Τ]ο νοτγ ἰποαρ]ί οἱ ΘΗΒΟΠ αβ {ο ἐ]ιοῖτν 
Ποπθδί απιᾶ {απ Πα] Ἠοατίς Ππβαρροτίαῦ]θ, απᾶ οχκοῖ(θᾷ ρτοαύ 5πΥρτῖβα 
απᾶ ἀθεροςύ ΒΟ1ΥΟΥ’. 

εἷς κατὰ εἷς. Του ἴΙβ ροσπ]ῖαν οοπιῬΙπαίίοη σοπήρ. 1οἨπ νΠ. 9, 
ἐξήρχοντο εἷς καθ’ εἷς; Ίοτῃ. χΙῖ. ὄ, οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν χριστῷ, 
ὃ δὲ καθ᾽ εἷς ἀλλήλων µέλη. ΤἨο ῬτεροβΙ{Ιοη Β6ΥΥ65 ΠΙΘΥΕΙΥ 35 αἩ α- 
νοιρ οἳ ἀῑδαιραίοηῃ,. «τοοῖ]ς πὙτ1{θυς 1156 καθ’ ἕνα 1 Οοτ. κῖν. 851: ἨΏρῃ. 
γ. 98, αϊνίης ἴο ἴμο Ῥτεροβίοη 165 Ῥγορεν ρογογηπησηῦ, ΊΙΠΟΘΥ, Ρ. 912. 
Μεγεν οοπηππθηζβ οἩ ἐ]ῖ5 Ῥτο]κεη οοπβίγασί]οη ας βΠ{αῦ]θ {ο ἴπο ρταρ]αῖο 
ἰεπάσηογ οἳ ο Ἐπναπρε]ξύ. 

µήτι ἐγώ. Ἀοπθ οἳ παπα ραῖᾶ “15 1ῇ 112” 8ο πίαν]γ αποοηβοΙοιβ 
π6χθ {ΠαΥ οἳ {6 ἰχθασΠεΥγ ἐ]ιαῦ Πατ]κοᾷ 1η ῑιαῖγ πη]ᾷςί. 

90. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖ. ΤἨο ΙΠΗΙΤΙΔΙΟΠ παβ πιαᾶο ῬγϊναίεΙγ ἴο 
Βύ 1ομπ, {ο πΏοπι Βύ Ῥοΐοι Ἰαᾶ πιπάθ α εἶση {λαῦ Ίο ϱ]οι]ά αβ]ς πιο 
οου]ᾶᾷ Ῥε 5ο Ῥα5ε (ζοῦπ ΧΙ, 24). 

ὁ ἐμβαπτόμενος, ΟΥ α5 Βὲ ζοἩη (αΠ. 26) αχρτοςςος 1ζ,᾿Εκεῖνός ἐστιν ᾧ 
ἐγὼ βάψω τὸ ψωμἰον καὶ δώσω αὐτῷ. “'Ἠο ἵτ ἴδ [οΥ ιο]ιοπι 1 ε]ιαῖὶ αἱρ ἴ]ιο 
80Ρ, απιᾷ οἵἴνε 1 {ο Πίπι.”.  ΤΠο βορ Υ/Β ιο σ]αγοδείῇι, αι. 58366 οοηβΙβῖπσ 
οἳ α πιϊχίιτο οἱ τίηθραχ, Πρ, ἀαίΐας, απιοπᾶβ, απᾶ ερίσθ, Ῥτονιάοᾷ αἲ λα 
Ῥαβδοτοτ. Το {Πῖ5 ἆαγ αὖ ἴἶπο ϱαπητηϊ{ οἳ ἄογΙζΊη πο ΒαΠΙΑΥΙΙΑΊΒ ΟΠ. 
πο οσσαβίοη οἱ {πο Ῥαβεονογ Ἰαπιά {ο ἴπο 5ίαησογ α Π6]ο οἸϊνα-βΠπαροᾶ 
Π1ΟΥΑ6Ι οἱ απ]εαγεποᾷ Ὀτεαᾶ επο]οβδίηρ α. ϱγ6οπ Γγαρπιεπύ οἳ νη]ά οπάἴνο 
ΟΥ 80πΠ1Θ οἴπεχ ΤῬ]5ΐον Ἠεχῦ, νηῖο]ι παΥ τοδοπηρ]θ, οχοερύ ἰ]αί 1 15 ποῦ 
ἀπρραᾶ ἴπ ἴ]ο 4ἱΕΗ, πα τοχΥ /5ορ) ππῖοἩ πᾶας τοσεϊνεᾶ αὖ ἴ]ιο Ἠαπᾶς 
οἳ Οµτίςς”. Έαττας, Το, π. ρ. 990. 

τν πο 
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τὸ τρύβλιον. Έου ἔ]ιο ποθοπέ 560 ῬαββοΥ Β. ν. Πο ννονᾶ ΟΠΙΥ οσοι 5 
Ἠονο απ ἵπ {ο ρατα]]αε], Μαἰΐ. πανί. 25. Οοπιρ. ΑγίβίιορΗ. 4εατι. 
218: 4ν. Ττ; ἆοβ. ἀπι. τα, 8. 10. 

21. οὖὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ. Τ]1ο ΙππικίΙοη ]πεῦ ᾳἴτοη γαβ 
πθίοτεά ῬτιναίεΙγ {οτ ἴ]θ εαχ οἱ οὐ ἆοἨπ 41ἱοΠ6, απᾶ {πτοασ] Ἠῖτα ναξ 
ΡοββῖΡΙγ πιαᾶς Ίποπη {ο Βἱ Ῥεΐον; Ῥαή ἐ]ο Ιποϊᾶεπῦ σας οἱ 8ο οτάΙπαΥΥ 
ε. οματαοίετ, ἴ]αί 15 ποπ]ά 11] {ο αἰταοῦ ΑΠΥ ποίῖορ πηαίύενοαι, απᾶ 
εοι]ᾶ οηπΙγ Ῥε α βἶση Το {πο Αροβί]ο οἳ Τιοτθ. ΤΠεπ α]οπᾶ, 5 πο ΤΙΔΥ 
Ῥε]ϊενο, ἴπε Ἠο]γ Οπο π{ετοᾶ Ἠϊς βπα] πατηῖηςσ {ο ἴπο ΤταϊΙίοτ, απἆ 
Ῥτοποιποθᾷ ποτᾶς οἱ ΙπΙπιθαβΙταΡΙθ ορ οἩη Ἠϊπι Ὦγ πΊοπι Ἠο γγαβ 
αὈοτῦ {ο ο Ῥεἰταγεᾶ. 

καλὸν αὐτῷ. Τ]ο οπΙΙβΒΙοηΏ οἱ ΑΠΥ τοιὮ Ίη {ιο βγεί ρατί οἳ {λα 
5οηίθησθ απᾶ οἱ ἄν 1π ο 5οσοπᾶ ᾳἶνο {ο 16 στθαίοτ επιρ]ῃαβῖ5. Τη ]αΐθτ 
ἀνοε]ς πο οπ]Ιββῖοη οἱ ἄν ΏθοΒΙΠΘ ΤΙΟΤΘ Ο6ΟΠΙΙΠΟΠ. ΟοπήΡ. ἆοἨπ 1χ. 98, 
εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν, απά 1Π Τα, σᾳγ. κ. 128, 

6Απίοπϊ ϱ]αᾶϊος Ῥούαϊς οοπίθπιπειθ Βἱ βἱ6 
Οπιπία ἀῑσίββεί,) 

εἰ οὐκ ἐγεννήθη. Οὐ Ἰεγε 5ο οπ{ἰτο]γ οοα]θ5οθς σ(Ἡ ἐγεννήθη 85 {ο 
{ουπι {ορείμεγ νηζΏ 16 α βἶηρ]ε γετρα] ποβίοἩ, απᾶ {ο τοπιαῖη {πβιεποθᾶᾷ 
Ὁγ 16. Ῥεο Ἰλ1ποεχ, Ῥ. 699 {οἨΠ., απᾶ οοπηΡ. 1µαίθ ΧΙ. Β, εἰ καὶ οὐ δώσει, 
ΝΊΙΘΥΘ οὐ δώσειξξ' η τείαβε;”) 1 ΟοΥ. ΧΙ. 6, εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται 
γυνή, καὶ κειράσθω. 

ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, οἨ ΝΟΤΗ {Π]Φ Ία5ΐέ αρροα] Ἱαᾶ πο εῄσσθ. “Παὐῦὶ, 
ἵδ σὲ 123 ο Ιπᾳπἰγοᾶ (Μαΐΐς. καν]. 25), βἰεο]ίπσ ἨΙπιβα]ξ {ο τιδίος {1ο 
5ΠαΠΙΕΙ655 πθδίίοη. Σὺ εἶπας, τερ]οᾷ ἴπα Τιοτᾷ, α {οπιπ]α οἱ αββδοηί 
υοία ἴπ Ἠευτενυ απᾶ «ταεῖς, “Επᾶ ΡαΥθ Ἠϊπι {Πο βορ,’ απᾶ αἱ ἐ]αί 
ΠΙΟΙΠΘΗ{, τότε 1οἨπ κ. 27, “«δαίαπι επἰεγοᾶ ἱπίο Πίπι,’’ απιᾶ πνᾷι ἰ]ιο 
Νοτάς “Τ]αί ἔποα ἀοοςῖ, ἄο 1ποτθ απἱσκ]γ, α1ΥΥ 16 οαέ αἱ οπςθ,’΄ βοαπᾶ- 
ης 1Π Ἠϊ5 6815 (7οἨπ κΗΙ, 27), Ἡθ αχοβο απἀ πνεπύ {οτίἩ, απά “1δ γα 
η{ρῇ”” (6οἨἨ κ. 0). 

22--25. ΙΝΡΒΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ Ἠοισ ἘΟΗΛΗΙΑΣ, 

Μαΐ{. χχτ]. 26- 29: Τπίο αχ. 19-20, 

22. καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν. Όπ {ιο  ἀερατίατο οἳ πο Τταίίου ἴ]ιο 
ΡαΝΙΟ, 5 {ποιρβΏ τοἠεγαεᾷ οἳ α Ἠθατγ ]οαᾶ, Ὀτο]κο ἔοτ{] ΙΠίο νγογᾶς οἳ 
πιγε{εγίοτς {ΥΊΙΠΗΡΗ (ομη κ, 51- -δ), απᾶ ἴΠαμ, 88 ἴλο τηθα] νγοπῦ 
οἩ, Ῥτοσθεᾶεᾶ {ο Ιπβ]θαίθ ἴ]ο Ἠο]γ Ἐπολατίςί, 

λαβὠν ἄρτον, {]αίῦ 15 οπο οἳ {19 ππ]οαγεπεᾶ οαἷος λα Ἰαᾶ Ῥουι 
Ρ]ασθᾷ Ῥοΐοτο Ηίπα 35 {πο Οε]ερταπί ου Ῥγοσ]αίπηςγ οἱ {11ο Ἐθαςῦ, 

εὐλογήσας, πδβίηςρ ῬτοβαβΙγ πο αοοιδίοπιθά {οτιηπ]α, 569 αὖογε, 
Υ6ΥΡ6 16, 

λάβετε. Τ19 Ῥεβί εζ1οπβ οπιῖῦ φάγετε. 

τοῦτό ἐστιν τὸ σῦμά µου. Βί 1µιίκε αἀάβ τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόµενον, 
ενηΙοἩ 16 Ῥαΐπα, οἳ οἩ {πο Ροϊπί οἳ Ῥοαΐπα, σῖνον ἔογ τοις”. Βΐ Ρατ] 



1δ2 ο7 ΛΑΤΚ. [ΧΙΥ. 22--- 

(4 0ος. χἰ. 24), τὸ ὑπὲρ ὑμῶν [κλώμενον ἶ5 οπ{{οᾶ ὮΥ ΤιΤ Έτ], νν]ή]ο ῬούἩ αᾶᾶ 
τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν, “85 8 πιεπποτῖα] οἱ ο,” τιοῦ οἳ ἴῑο 
Ἠαβίοτῖσα] Ῥαββογογ ἀα]ϊτεταπςσο. 

98. ποτήριον, ῬτοβαΡΙγ ο {μιτᾷ Οπρ, απά Ίπιοππ α5 {1ο “Οταρ οἳ 
Ῥ]θβείηρ.” Ἀθθ 8ΡοΤε, τοτςε 16, 

34. τῆς διαθήκης. διαθήκη ἀοποίθβ (1) «έα οογεπαπί,” “' οοπἰταοῦ,” 
(11) ἕέα ση]. Ἔ]ο Πτβῦ 56ηβο 18 ἐλμαῦ πυΠίο] 15 Ῥτοίοταδ]ο στο, ἃ5 ἴπ 
{μα πια]οτ]ίγ οἳ Ρ8βΡ4ΡΟΒ, Ἡηετο ἴμθ ποτᾶᾷ οσσατβ 1π {πο Ν. Τ., ππΙο 
οοπίταξί 1ο πουν Οονοπαπῇ ταβίβοᾶ ἵπ ἴπο Ὀ]οοά οἳ ΟἨτ]ςύ πΙζἩ {μα οἱᾶ 
ΟΥ Μοβαῖίο Οονοπαπί: οοπΙρ. Ίο 1. Τὸ, μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας 
αὐτοῦ; Αοἲς Η]. 25, τῆς διαθήκης ἧς ὁ Θεὸς διέθετο πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμών; Ἠοτῃ. Χἰ. 21, ἡ παρ ἐμοῦ διαθήκη: Ἠοῦ. ΥΠ. 8, διαθήκην καινήν; 
ΙΧ. 4, τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης. Τ]ε ἴάεα οἳ ϱπεᾶάϊπς οἳ Ρ]οοᾶ ποι]ά 
πα τιτα]]γ οοηπιθσοῦ 1086]Ε ἵπ ο τη]πᾶς οἳ ἴ]πο ΑΡΟΒΙΙ68 υπζἩ ιο τα {1- 
οαϊοι οἱ α. οογεπαπΘ. Α. οογοπαπῦ {α5δ ταθῖιβαά Ππ]α{εᾶ {θε τπαχνε]- 
Ίοαβ Πϊβίοτγ οἳ ἴπο 1 ονΙβἩ τασθ (επ. αν. 18): αρτϊπ]Ἡπσ οἳ Ῥ]ουά 
οοπβχπηεά ἴπο οονεπαπ{ ἵπ ο πΙ]ᾶςγΠςΒς, απά 15 βρεοῖα]]γ οα]]εᾶ τὸ 
αἷμα τῆς διαθήκης (Ώχ. κχῖν. 8). Νον α πε Οογεπαπί (5εο ἆ6γ. χαχ]. 
81- -58) οοπβνπιθᾶ Ὦγ πο Ῥ]οοᾶ οἳ {πε Ὠϊνίπο Ῥροεα]ας, 'Ηἰτηβοα]{ μα 
γιοβίῖτη, απά ἨΙπιβα]{! πο Ῥτιορί,) 15 ἀθδαποᾶ {ο ΙπΙαίο α 56111 πποτθ 
ἀῑγίπε απᾷ σ]οτῖοιβ ΠΙ5{οτγ. 

καινῆς 15 οπαϊθοᾷ Ἠθγο Ῥε[οτο διαθήκης Ὦγ Τϊβοπεπάοτξ απᾷ Τγοσο]]ας. 
16 15 οπιϊιοᾷ Ὦγ ΤήβοπεπάοτΕ ἵπ Μαϊῦ. πχγι. 28 ον πο απζ]ογΙγ οἳ 
817, Ὀαῦ Τν 18 ποῦ οπηϊιοᾷ Ὦγ Ττορο]]ο5. Ἠστο 1ἡ 15 οπα]είοὰᾷ Ὦγ Ὀοῦμ 
ο Ιίου». 

τὸ ἐκχυννόμενον, τυ]ιῖα]ι ἵ Ὀείτιῃ, ο οπ ἴ]ιο ροῖπί οἱ ὐοίπα, »]ιοᾶ Γογ 
πιαήΠ, ο Ὑπίοι Βὲ Μαίίμαου αἱοπο α4ᾶςδ εἰ ἄφεσιω ἁμαρτιῶν», νηῖ]θ 
Βέ Ῥαα] (1 Οογ. χὶ, 256) ϱἱνθβ τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν 
ἐμὴν ἀνάμνησιω. “Ας {πο Ητεί ΟΙᾷ Τερίαπιοπί Ῥαββογοι γγας οο]ουταίοᾶ 
Ῥοΐοτε {πα τοα]βαίοη οἳ ἴπο οχεπιρΒοη απᾶ ἄε]ποχαπσο οἱ ἴ]ιο 18- 
γαθ]Ι{ος 1π {ιο Ἡσγρίίαη πὶρΏί οἳ ἔεττου; 5ο Ψ88 8ἱβο {πο Νου Τορδία- 
πηρηῦ Ῥαββογοτ οε]ευταίοᾶ ἴπ ἴπο οοτίαϊπίγ οἳ αοἰπαὶ ῬτοβεγνβίΙοη 
απᾶ ἀα[νοταπςθ Ὀθίοχα ἴ]ο οκίοιπα] {αοῦ, ἴο ἀθαία απᾶ τοβαττοσίΙοτ 
οἱ ΟΗτὶρί.Ὀ. Τι8ηρο, 

26. οὐκέτι οὐ µή. Τ1ε Ιπίοηβῖνο οὐ μὴ οἳ ]ναί πνῖο]ι ἔπι πο ιοΐδε 
η] ος 5Η811 Ἠαρρεη 15 σεπετα]]γ ]οϊποᾶ ση ἴλλο οοπ]απονο αοτὶβῦ, 
ΒΟΠΙΘΙΤηΘΕ ἹΙΗ {πο οοπ]απσίῖνα Ῥτορεπῇῦ, ΒΟΙΠΕΔΙΤΗΘΡ αἱδο γψζ] {πο 
ἸπᾷΙοβ{νο Γπίανθ, 96ο που, 694-- 65. ἄοοᾶνϊπ διπί. ρ. 184. 
ἘΠ]οοί{ οἩ (ἄα]. 1ν. 90. 

96- δι. Της ἘΙΙαΗΤ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΙΙΕΡ ΕΟΒΕΤΟΙΙΡ ΑΝΡ ΤΗΕ ΤΕΝΙΑΤΙΡ ΟΕ 
η ῬΕΤτΕΕ. 

Μαΐδ,. κχτὶ. 51-55: Τμακο ασ]. 51-54: ζοἨπ χΙΠ. 56---58 (). 

96. καὶ ὑμνήσαντε. Ίπ αἲἱ ρτοβαὈΙΠίγ πε οοπο]αᾶϊπᾳ Ροτίῖοπ οἳ 
ἴμο Ἠα]]ε]. 66 8ὔοτε, ποίθ οη τοαυ5ε 16, 

το 



Χιγ. 5.] ΝΟΤ1Ρ. 85 
2ΊΠ. πατάξω. ἜἼϊο πογᾶβ απο ἴπ](κθη ἔγοπι 7Ζ60Π. χΏῖ. Τ. Ἔ]ο 

ἀοοᾶ Βποερ]οτά αποίθΒ {ιο α]]αβίοη {ο ἨΙπηβε]Ε 1π Ἠ1β ωποβίῦ οἸαταοίοΥ 
(1ομη χ. 4). 

28. μετὰ τὸ ἐγερθῆναί µε. ΤἩ9 Απρε] α[νουπατᾶς τοογτοᾶ {ο ἔ]ορο 
ΝΘΙΥ ποτᾶςδ αἱ ἴπο ορεη Βερι]οΏτο οη ἴλο ποτ]ᾶ5 Ετδί Ἐαβίοι-Ώαγ 
(Ματ]ς αν]. 6, Τ). 

99. ὁ δὲ Πέτρος. Ατάεπό απᾶ Ἱπιρπ]βῖτο 88 6Υ6Υ, {πο Αροβί]ο οο]ᾷ 
ποῦ επᾶατο ἴπο {Ποπρπί οἳ 5αοἩ ἀθβογβοῃ. Ἠίςβ ρτοϊθβίαθῖοπ5 οἳ 
Π4οΙ1ίγ ατα πποτο Επ]1γ ρῖτεη ἵπ Μαΐδ. χχγΙ. δὸ απά ἆάοΏτ κΙΠ. 9Τ. 

80. σύ. ΤΠο Ιπβογίοη οἳ ἴπο ΡΤΟΠΟΠΠ Ἠοτο Ὦνγ Τ'ΤΈτ οἩ ἴ]ο αΠ{1ο- 
1ο οἳ αἲ] ἴ]μο πιοβῦ Ἱπιροτίαπί ΜΡΡ, οκοορί ΝΟΡΔ τηα]ος [ο ΥοΓβο 
ν6χΥ επαρ]Ώα/ῖς, ἐ]οιι ἰο-ἄαγ, ουεπι ἐ]ιῖς πιἰρ]ιὲ, Ὀε[ογε ἔ]ιε οοε]ε σγοιυ ἐιυίσο, 
»]ιαἰἰ ἄοτῃ Με ἐ]ιγῖσε (Ἠεν. Υ6τβ.). Ῥε[οτο ἴπο ἆανγη οἳ {116 ΊποΥτοῖν βποπ]ά 
Βίτοα]ς {ο οιβί6τΏ ΕΊς7, απᾶ 1η ἴπο ἄατ]κποβς {πο οοσ]ς εΠοπ]ά ἔνίοο Ἠανα 
οτουθᾶ, Ἡθ π]ιο Ἠαᾶ ἀθο]αγοεᾶ ο ποι]ᾶ πευεγ Ὀο οβοπᾶςᾶ, ποτα]ά ἐ]ιγῖσα 
ἄεπγ ἰ]ιαί Ἡο Ἠαά οσοι Ίππονπ Πὶ5 Τιοτᾶ. Βδὺ Ματίς α5 πβαα], τεοοτᾶς 
ὕπο Ῥοϊηίβ νηῖοἩ ϱηπΏαησθ ἴ]ιθ ἔοτοο οἳ ἴπο πατηῖησ απᾶ ἴπο σπ1]ς οἳ 
Ῥεΐαχ, νἰπ. (α) ἰπαί ἰμε οοο]ς εΏοπ]ά ογοἵ’ ἐποῖσε, απᾶ (0) ἐπαῦ αξίοι 5ο] 
πεχηῖηρ Ἡθ τεροαίεά 15 ρτοίθβία οι πηίἩ ρτραίοχ Υεμεπιθηοο. 

80. πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι. ''Τ19 Παδῖδ οἳ {ιο οοσ]β ἵπ {πο 
Ειαδύ οἳ οτοπ!ηρ ἄπτῖπρ πο πῖσΏί αὖ ρατίοπ]αχ 6πηθρ τας Ώθσυη ποίῖσοά 
Ὁγ ΠΙΒΠΥ ἰταγε]]οτς,...Ὀτύ ἴπο τεσα]αν1ῦγ να] νγπ]ο]ι ἴΠα6Υ Κεερ η]αῦ πΊαΥ 
Ῥο σα]]οά πο υαὔο]ιθβ Ίιαβ πού Όθεη Ῥοπαρς βαΠοϊοπ{]γ ποῦσθᾶ. 1 
1, ΠούπθσοΥ, οοπβπθ πΙΥΕΕΙΕ {ο οΏς6, απᾶ ἐλπαῦ 15 Ῥεῦπθαη οἶογοπ απᾶ 
Όππε]το ο)οἱοσἷς. 1 Ἠατο ο{ίεη Ἠεατᾶ ἴμο οοο]5 οἳ Ῥπιγτπα οτουῖης 1π 
Γπ1] οποτας αἱ επαίῦ ᾖππο, απᾶ νηζἩ βοατοθΙγ ἴμο τατίαὔῖοη οἳ α πηηπ{ο. 
ΤΠ9 βεοοπᾶ οοο]-οτοψῖης 15 Ῥείπεεη οπθ απᾶ πο ο)ο]οσῖς. ΤΠεγοίοτα 
ππεη οἳχ Τιοτᾷ 5α55, “ΤΠ ]πῖς πὶσηζ, Ὀαίογο πο οοσ]ς ογο ἐνγῖσθ,᾽ ἴλα 
α]αβίοη πτας ο]εαχ]γ {ο ἴΠεβο Β68ΒΟΠΡ.”.  Αταπάσ]], Γἱεοουεγίος ἴπι ἁδία 
ΙΜΗἴπογ, αποίεᾶ ἵπ Ττιδίαπα)ς Ναϊ. Ηἰδι. οἱ Ῥαϊεκίίπο, ϱ. 229. ἜΤμο ἄτβί 
οτοπήηρ πἩΙοὮ Βύ Ῥεΐετ ποπ]ᾶ Ἠεατ, ποπ]ᾶ ρτοῦαβ]γ Ῥο αἴ οπθ ου πο, 
ἴπθ βοοοπᾶ αΏοπί ἤγο Α.Μ. Τ16 ἱτῖα] οἳ ος Τιοτὰ 1π ἴμο Ἠοιρο οἳ Οα18- 
ΡΗ8Ρ οοπ]ᾶ Ἠατά]γ Ἠατο {α]κεπ Ῥ]ασθ Ώείοτθ ΟΠ6 ΟΥ «πο Α.Μ. 

81. ἐκπερισσῶς ἐλάλει. “΄Ἠο πεπί οἩπ, οἵ Ῥεγβῖείθᾶ ἵπ, τεροα{ῖηπς 
οχορθᾶῖηρ τεμεππαπ{]γ.”. «« Τμο ἐλάλει σῖνας Ῥοεΐοτ”5 οοπ{Ιητπθᾶ απά οκ- 
ορββῖνο Ιθεταίίοη; {πο ΓοΠογίπρ ἔλεγον ΕΧΡΙΘΒΕΕ5 ΊΙΘΤΕΙΥ {ιο οηθ 
ο: αἲ αἲ] οτεηίβ 1655 {τοαπεπύ βαγῖησ οἳ ἴπο β8πιθ ὮΥ ἴπο τορῖ. 
Αοτᾶ. 

ἐάν µε δέῃ. Τετα]]γ, “«Π 1 ε]α]] Ὦο ορ]σεᾶ, 15 1 πιπβί. 

συναποθανεῖν σοι. ΤΠο οοπιροαπᾶ γατρ οσοι Όπψίορ ασαῖπ 1π 
Ν.Τ.; (1) 2 Οοτ. τίϊ, ὃ, εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συνζῆν; (1) 2 Τῖτα. Ἡ. 11, 
εἰ γὰρ συναπεθάνοµεν, καὶ συνζήσοµεν. ΤΠθ σὺν ἀεποίθβ ἴῑιο ο]οβθδί 
Ῥοββῖρ]θ οοπ]πποίῖοη. Έταὸ οοπίταςῦ {ῖβ γουςο σΙζΏ 97, οὐκ ἴσχυσας μίαν 
ὥραν γρηγορῆσαι, {ο ψἩϊο]ι ο Μαζύποσν (αστΙ. 40) οκρτεββῖγε]γ αάάβ μετ᾽ 
ἐμοῦ. ἘἨε πΠο ἀεο]ατεά Το ας τεβᾶγ {ο ἄῑο Ὦγ {λα εἶᾷο οἳ (σὺν) ΟἨτῖεί, 
οοσ]ᾶ ποῦ 6σεη παΐοὮ οπς Ἠοιχ ἴη Η1β οΟΠΙΡΒΏΥ (µετά). 



184 αΤ. ΛΑ ΛΙ. [Χιν. 5ἰ-- 
οὐ µή σε ἀπαρνήσομαι. Τἱβολεπάοτί τοαᾶς ἴπο οοπ]αποίῖγθ ἀπαρνή- 

σωµαι, ΨΗΙσο «15 αἲ Ἰομδί 58 νε] εαρροτθεᾶ α5 ἴμο Γπίατο.” παν, 
Ῥ. θὸδ. 

85-40. Τπε ΑαΟΝΣ ΙΝ ΤΗΕ (ΔΕΡΕΝ ΟΕ 4ΕΤΗΡΕΜΑΝΗ, 

Μαϊέ, παν. 96---46: Τωμα]κο ασ. 40-46. 

82. καὶ ἔρχονται. Αίει ἴπο Ιποίάσπῦ ]π5δῦ τεοοτάεά ἴπο Τιοτᾶ οἩ- 
σασεᾶ ἴπ οαγποδί οοηνυοτβαΒίοΏ πΙ( ἨΙβ ΑΡοξίΊ6Ε, ποῦ αβ αἲ {λα οτάαίπατγ 
Ῥαβδογογ οἩ {πο στοαί ογεπίς οἱ {μα Ἠχοᾶτς, Ὀαῦ οη ΗΙ5 οσΏ αρρτοαό]]- 
1ης ἀερατίατε {ο ἔπο Ἐαΐ]ιοτ απιᾶ ἴ]πο εοτηῖης οἳ πο Οοπι[οτίθι (1ο 
χὶν. 1---51): οἳ ἨΗϊηρβε] 5 ἴμο {πο Ὑϊπο απᾶ Ἠίς ἀἱδοῖριο 5 ο 
ῬχαησΠες (4ομπ αν. 1--6); οἳ ἴλα ἰτῖα]ς πΙοἩ {πο ΑΡοβί]οΡ παιδί 
εχρεοίῦ απᾶ ἴπο αββατεᾷ αἷά οἳ ἴλο Οοπι{οτίετ (2 ομΏ χγ].); απᾶ αἲ ἴ]ο 
εἶοβε Η[πρ αρ Ἠϊς 6765 {ο Ἠδεανεπ 8οΙ6εΙΗΠΙΥ οοπαπηϊζεᾷ ἔποατα {ο {πο 
σατθ οἳ {ιο Ἐίογπα] Ἐαίλμεν, απᾶ ἀοᾶισαζεᾶ {ο Ἠϊπι Ἠ1ς οοπαρ]είεᾷ πγοτ]ς 
(4ομῃ αν.). Τε ἴ]ιο οοπο]αᾶ]πσ ρατί οἱ {πε Ἡα]]ε] (Ώ58. οχν.---οσνιΠ].) 
85 5απᾳ, 1.6. ολαπ{εᾶ, απᾶ ἴ]ιο Πίο «οππραἩΥ πεπῦ Μοτί] 1Πίο με 
ἄατ]ποξς {οπατᾶς ἴ]ιο ιοί οἱ 0Ἠν6β. ΤΠογ ποτ]ᾶ ραςς {μτοιρ]ῃ οπθ 
οἱ ἐα α1{γ ραΐθς, '΄οροηπ {]ιαί πϊσηί ας 16 παβ Β4βΒΟΥΟΣΥ,᾽ ἀογπ 1ο βίθερ 
Βἰᾷ9 οἳ ἐπε ΚΙάτοη (ομπ χνΠ]. 1), απά οοπαῖης Ὦγ ἴ]πο Ὀτίάρε, ἴ]ιεΥ πγεπί 
οηγατᾷς {οπατᾶςξ 

Τεθσηµανεί, “ο 01]-ΡτοῬς.Ὀ. Τί πας α σαγᾶεπ (1ο απνΙΠ. 1) οἱ απ 
οἶϊνο οτοματά οἩἨη {1 εΊορο οἱ ΟΙνοῖ, απᾶ ἀοιαῦί]εβς οοπἰαϊπεᾶ α. Ῥτοβς {ο 
6γΙΡΗ {]ια ο1ίνθΒ, νπΙοἩ στουν 1π Ῥγοίαδίοη α]] ατοαπᾶ. ΤΠΙΠιον Βὲ 1 οἶνπ 
{6]]5 π5 ος Τιοτᾶ γγας ο{ίοῃ πνοηί {ο τεβοτῦ (αν ΠΠ. 9), απά 1 αᾶας “«Ίσπιθυ 
ἴμο Ρ]αςσο.. Τποπση αἱ α ϱαῇ]οῖεπέ ἀἰβίαποο ἴτοπα ραΡ]ίο ἐοτοτισ]{ατθβ 
{ο Βεσπτο Ῥτῖνασγ, 16 πας γαοῦ αρρατεπ{]γ Θθ85Υ οἱ 800655. Έοχ α ἀθβοτῖρ- 
6οη οἳ μα ἐταᾶΙδιοπα] Εἶίο 5εο ΒίαΠΙΕΥ᾽5 Φἰπαί απ Ῥαἰεδίΐπε, Ρ. 455. 

8δ. καὶ παραλαμβάνει, {πο {ητος τηοξύ ἐταςίεᾷ απᾶ Ίοπσ-{τιεᾶ οἳ {πε 
ΑΡοΡίο]ῖο Ῥοάγ, νο Ἰαᾶ Ῥθεῃπ Ῥοείοτε ἐπ Ῥτϊνι]εσθᾶᾷ πΙίπεββες οἳ ἴμα 
ταϊδίης ΟΓ {Πο ἀἁαπσΏίετ οἳ ζαϊτας απᾶ οἳ {με Τταπββριτα[ΙοἩ. 

ἐκθαμβεῖσθσαι, “' {ο Όε ρτοα/{1γ απιασεᾷ (Ώου Ὑετβ.), “ {ο ἀτεᾶς, γε, 
ΊΜε Ίιανε αἰγεαᾶγ πιεί ση ἐ]ῖ5 πγοτᾶ 1Π οἩ. 1χ. 15, πηετο 16 πας αρρ]ϊοᾶ 
{ο ἴ]ιο απιασεπιεπί οἳ ἴ]ιο ρεορ]ο γοπ {αγ 5α1ν {πο Τιοτᾶ αξίει {πο Έταβ- 
βραταὔΙοΏ, απᾶ πο ε]Πα]] τηεεῦ ση(Ἡ 165 ασαϊπ ἵπ Ἡ. πτἰ. ὅ, 6, ν]σγο 1{ 1β 
αρρ]θᾶ {ο {πε Ἠο]γ ποπιεη αἱ ἴ]ο Ῥερα]οῃτο. Βύ Ματ]ς αἶοπο αΡΡρΙ6Ρ 
ἰπε πγοτᾶ {ο οἳσ Πιοτᾷ”5 εεηδα[ίοη5 αἱ 015 οτἰδῖς οἳ Ηἰ5 {α, ΙπαΙσαῖπας 
απιαζειηεηῦ αἲ {με Ππίαϊίοι οἳ {16 αὔγ5ς οἳ εν], ΡΥ πΙοἩ Ἠο πας {οχ 8 
ΕΟΒΡΟἨ {ο Ὦε οτετπΠε]πεᾶ. 

καὶ ἀδημονεῖν, '΄απᾶ {ο Ῥ6 5οτο {τουρ]αᾶ,” Ἠεν. Ὑετεῖοη. ᾿Αδημονεῖν 
οπ]γ οσσατς (1) Ἠετα, (2) π {]ιο Ῥατα]]ε] Μαέ, αχν]. 97, απᾶ (9) ἵπ ΡΗΙ, 
Π. 26, ἐπειδὴ (ΏραρΏτοᾶΙαβ) ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς καὶ ἀδημονῶν. 
Ῥαὐπαπη, Το. Ῥ. 29 Γοΐῖ., 5ασσεείς {]ιαί {πε τοοί Ιᾷεᾶ 15 {παί οἳ Ῥεῖησ 
ἕέαπαν Γτοπα Ἠοπ]θ,) απᾶ 5ο 'ρετρ]εχεᾶ,” “Ῥεβιᾶε οπθςεΙ{.’. ΟὔΠιοτβ 
ποτπ]ά οοηπεοῦ 16 γηθ]ι ἄδην, ἀδήμων, 5ο ἴπαῦ 16 ποπ]ᾷ ἀεποίο εἴί]ειτ 

λα ὐ μμ... 

νου 



ΧΙν. 56.] ΝΟΤΗ. τς 
(α) “ ραὐἱοίγ,” έ«γγϱΥΙΠΟΡΑ, 1οα/1ϊπςσ οἱ νοτ]ς; οοπ1ρ. Ἠοπῃ. Π. χι. 88, 

ἐπεί τ᾿ ἐκορέσσατο χεῖρας 
τάµνων δένδρεα μακρὰ ἄδος τέ µιν ἵκετο θυµόν, 

οὐ (8) πιοπία] Ῥραΐπ, “« ἀἰβίχοςββ,' ««απσοπΥ οἳ τηϊπά,” οοπαρ. {1 Ἱπβίαπορ 
Είνοι ὮΥ Βαίμπαηπ ἔγοπι Ώοπ]. ἆᾳ Ε'. 1.., ϱ. 402. Ἔ]ο ανγζα]ηςβς οἱ ια 
Ἠνοτά 18 Ιπᾷἰσα{οᾷ ὮΥ ἴλο ΑΥΠΟΠΥΠΙΒ ῥίνεη ἴπ 018 ο] ΙεχΙ6ΟΠΒ, ἀπορεῖν, 
ἀγωνιᾶν, ἀμηχανεῖν. | 

34. περίλυπος. Ίο πιοῦ πη(Ἡ ἐ]]ς ποτᾶ Ῥε[οτο (σ1. 26), Ψπογο Ἠετοᾶ 
15 βαῖᾷ ἴο Ἠανθ Ώθοπ περίλυπος εἲ ἴλο τοαποβί οἳ ἴπο ἀααρπίαοι οἳ 
Ἠσοτοᾶίαβ {ον {πο Ῥαρίϊςῦς Ἠοαάᾶ; δὲ Τα] αἱξο πβθΒ ἴπα ποτά (αν. 
98, 94) ἴο ἀεβοτῖρο Ίου {ο τίοἩ γοιης ΤΙ] γγΒβ περίλυπος, ΨΠΕΏΠ ο 
να Ῥίάᾶσοι {ο βαοτῖῇοο Πῖρ ἹγοαΗἩ. Τὸ ροϊπίβ Ἠοτο {ο α ἀθρίῃ οἱ 
αΠρΙΗ απά ΡΟΙΤΟΙΥ, απᾶ 6 ΙΠΑΥ Ὀε]ίογα ἐ]αῦ Ἡθ, πο αἲ {μα βτοί 
ἰοπιρίαξίοη Ἰαά 16[έ πο Βανίοαχ ἄχρι καιροῦ (1ια]κε 1ν. 19), Ἠαά ΠΟΥ 16- 
{ατηθᾶ, απᾶ πηθγοας Ῥείογο Ἰιο αά Ὀτοισ]ί έἴο Ῥεαχ αραἰπδύ ἰΠο Τιονά 
α)] ἐπ]πσς ρ]οαβαηῦ απᾶ Βαἰζετίπς, 11 8ο ο παῖσ]ῦ Ὦγ αἷᾶ οἱ Ἴιοβο οη{]οο 
ο βοᾶασο Ἠίπι {ποπι Ἠί5 οὐθάϊοησθ, 5ο ΠΟΥ Ίο {Πποιρ]ᾗῦ να οὐμογ 
οηρίπθβ {ο ΟΥΘΙΟΟΙΊΘ Ἠ15 οοΠβίαπΟΥ, απᾶ ἴτιεᾷ Ἠίπα νψηίῃ αἲ] ραϊπ[α] 
ἔήπος, ας Ὀοίοτο ν(ῃ α1ἱ Ῥ]επβαταβ]α, Πορίης 6ο ὑεττίδγ, 15 16 τηϊση{ Ρο, 
{γοπα Ἠ1β αἱ]οσίαπορ {ο ἴῑιο ἐγαίμ, Ἠίτα ποπ ππαπΙ{οβ{]Υ Ἆο οο]ά πού 
α1]πα.”.. Τνοπο]”ς οἐμᾶίε», ϱρ. 55, δθ, απᾶ αἈοτο, 1. 12. 

καὶ Ὑγρηγορεῖτε. Βί Μαίίμαιν αάάδ μετ ἐμοῦ. “Ῥοτ[εοῦ ΤΊαἩ, οἳ 8 
1οιβοπαβ]ο βοα] απᾶ Ἠππηαι ΠαξἩ ϱαυβιβίίπσ,” Ἠο γεατπεά, Ίπ {115 ανα] 
Ίοττ, {ον Ἠπιπα ΥππραΜΗγ. 10 19 αἰπιοξδί ἴπο οπ]γ Ῥογβοπα] τεαπεδῦ ο 
18 6Υ6Υ τουοτάεᾶ {ο Ἠαγο πιαᾶθ. Τό να Ῥαΐ «α οπρ οἳ οο]ᾶ πναίετ” ὑλαῦ 
Ἠο οταγεᾶ. Ῥαῦ 16 νας ἀεπῖοά Ἠϊπι] Ύετγ Μαπ, Ἠο Ἰεαπεά προη ἴμο 
ππΘη Ἐθ ]οσεᾶ, απά {αγ {αι]οᾶ Ἠίτη | ' 

9δ. προελθὼν μικρόν, ὡσεὶ λίθου βολήν (1μακο αχῖῖ. 41), Ῥοτ]ιαρς οι 
οἱ ἐπο πιοοπ]1σΗ{ 1Π{ο ἴπο βμαᾶου οἳ ἴ]θ σατάςη., 

86. ᾿Αββα. ΒΡί Ματ]ς αἶοπο Ἠας Ῥτοβογγοᾶ {ον τβ ἐπῖς ποτᾶ. Βί 
Ῥοΐεν οοσ]ά ποῦ [αἱ {ο Ώανο ἰγοαδατεᾶᾷ αρ ο ποτᾶᾷς οἱ πιαπηπγοἁ 
βΠσπΙςΏ, υῖοἩ, “αὐοιί α δίοπε6 ἐ]ιγοιυ” αρατῖ, Ἡς πιαΥ Ἠατα οατρηί 
Ῥοΐοτο 6 γγαβ ογογροπετεά να βἸαπ1αν. 1Τὲ 18 πςοᾷ οπΙγ ὑπ]ορ ΠΠΟΥΘ 
1η ἴμο Ναι Τορίαπιση{, απᾶ ῬοίἩ ἐἴπιορ Ὦγ Βύ Ῥαπ], Ῥοπι. τῇ, 156, 
ἐλάβετε πνεύμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζοµεν ᾿Αββᾶ ὁ πατήρ, απᾶ πα]. ϊν. 6, 
ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς Καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον 
᾽Αββά ὁ πατήρ. 1Ίπ Βγτίας 16 16 ϱαῖᾷ {ο Ἠαγο Ῥθεη ρτοποπποθᾶ πΙΗ 
ᾷοπῦ]ε ὃ νιαοη αρρ]εᾶ {ο α βρΙτίζπα] {αΐμοτ, ππΙζ]ι α. βἶπσ]α ὁ επ αδοεά 
1η 109 παύιτα] 86Ἠ56. ΠΠ ἴο ἆοαρ]ο Ιεῦέετ αἱ αἱ ονυοιιές 16 Ἠαβ ραββοᾶ 
1Π{ο {1ο Ἐάτορθαι ἸαΏσπ8σθ6Β, α5 η θοο]εβιαρί]οα] ἴθιτη, «αθβ8β;᾽ 'αρθοῦ. 
Ῥοο ΒΡρ 1σλί{οοί οπ «πα. ἶτ. 6. 

ὁ πατὴρ ἵδ αἀάοᾶ Ὦγ Βὲ Ματ]ς {ο οχρ]αῖη ἴλπα ποτά {ο βοπ1θ οἳ 118 
ΥΘ8ᾷ6Ι5. ὮῬ6θ, Ἠοποτασ, Αρροηπᾶϊσ, Ρ. 924. 

παρένεγκε. Ῥεείᾶςς ἴ]μο ρατα]]αὶ Τµαϊο αχίῖ, 49 ἴ]α ποτᾶ 1β οπ]γ 
{οππᾶ ἵπ Ηεῦ. κ. 9, διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε, απά 
{πε 19, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφέροµεναι. 1{ ἀεποίες ({) βἰπιρΙγ 
66ο τεπιοτο {οοᾷ ος οἩρ5 {τοτη {1ο {αβ16,” Ηετος.τ. 119: Χεπ. 6ήν.1. 9.6: 



1δ6 δτ ΜΑΚ. [ΧΙΥ. 96--- 

(1) ἑέίο ου αναΥ ἴτοτα πο τὶσηί Ῥραΐ1ι,  ««οαστγ αδοπί,” Ρ]αΐ, Ρ]αάν. 
205 Ἡ; Ῥ]αίατοϐ, Ίππο. ντ.; (11) “«βαῇον ο Ῥρ8βΒ/” ««τΘΠΙΟΥΘ’ τὶ ἀπό 
τινο». ΤΈΟΣ {πο ρτενΙοὮβ πβο Οἱ ποτήριον 590 4ὔογο, Χ. 98. 

8Τ. Σίμων. ΤἩΠ0 ηΒΠΙθ οἳ {πο ο]ά 1{6 Ῥοΐοτο 115 οα]1. 

οὐκ ἴσχυσας. ᾿Ἰσχύειν 866ΠΗΒ απαγβ {ο τοἰαῖη 8 ΒΘΠ5Ο οἱ ϱ]η/εἶσαὶ 
Ῥοι0εγ, οοπαρ. ΑΙαἴ{. Ιπ. 12, οἱ ἰσχύοντες:; ΥΠ. 28, ὥστε μὴ ἰσχύειν 
τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης; Ἰμα]κ Χγι. ὃ, σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, 
1 Ὥαγε ποί )]ηγδισα] βἰτεπσί] οποιση {ο ἄἱρ. Τί ἶ6 ποῦ Α πιθτθ 
η ΟΙ δύναµαι. ἴα δὲ Μαιου απᾶ Βὲ Τµα]κο ἴ]ιο αἀάτοςβς ἶ5 1π {πο 
ρίατα]. 

886. ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. Τί ἵ5 ποῦ οἳ «οπτβο Ἱπιρ]ῖοα ἐλαί Ἠϊβ οπΏ 
ἑΜνν] ας αἱ νατίαπος (η λα οἳ ἨΗϊβ Ἐαΐλιαν; τί, Υοτγ ΜαΠ, Ἠο 
Ἰαᾶ α Ἰπιαι ιο, απᾶ παν λε πηγΡΒί6ΙΥ οἳ ἴμο ορροβίθίοπ οἳ {πα 
βἰτοηροβί, απά αὖ {πο ΒαΠΠθ6 0πιο ἴ]ο τηοβῦ Ιπποοθηί, Ἰπδποίς οἳ 
ἸαπιαπΙ(γ. ἜΠο {α]]ες ποοοππό οἳ {μα “«Αροπγ” 18 ἑοαπᾷ ἵπ Βὲ Τα 
χχῖ, 49, 44, 

40. καταβαρυνόμενοι. ΤΠ{5 πγοτᾷ οοοατ5 πονΊοτο εἶδο ἴπ {πο Ν. Τ. 
1 ἀεποίες (λαέ ὑ]ιο Δροβί]οβ νγετο μἱ{εγἴ τε, απᾶ Παιν 6765 ηαϊσ]θᾶ 
ἄοιοπι ΝΙΕΠ νΥΘΒΤΙΠΘΡΡ. 

καὶ οὐκ ᾖδεισαν. Α. σταρΗῖο {οποἩ ροοπ]αχ {ο ἴ]ιο βοοοπᾶ Ἐγαπρο]ςῦ. 
Νο οπο οοι]ᾷ Ἠαγνο αἰἰαρίαᾶ 15 Εαγο οπε οἳ ἴ]ο {Ἠγερ ΑΡοβί]θ. Ἠεποε 
16 15 ποῦ πιεπ]οπεᾶ Ὦγ Βύ Μαΐου, Όαπό ἀοποί]οβ οππαθ {ο Βύ Ματίς 
ἀτοσί]γ ἔτοπα ὲ Ῥεΐοτ. 

41. το τρίτον. πο Ταεπιρίαίῖοη οἳ ἴπο ατᾶσπ ἀῑνιᾶςς 1,δο]ῇ, 11]κο 
επαίῦ οἱ ένο Ἰ]ά6γΠαΡς, 1πίο {ητεο ααἲς, {ο]]ογψ]πρ οἶοβθ οΏ 9Π6 ΔΠΟΙΠΘΓΡ. 

καθεύδετε τὸ λοιπόν, ΤΟΥ ετετ 1 Υο να]. Τ1ο ποτᾷς ατο ΕΡΟΚΕΠ 1π ἃ 
πιά οἳ σοπ/{]ο ἴτοπγ απᾶ βοιτοψ/{α] οεχροβπ]αίίοη. ΤΠο ἄο]άεπ Ἠοις 
[ον παἰο]ῖης απᾶ ῬΤαγεΓ 88 0Υ0Υ. 

ἀπέχει. Τηεῖγ ψακε[π]ποββ ππιβ πο Ίοηπσογ ποεᾶθᾶ. “'Βπαςβ Ίάπα 
Ροτασία5 Ἠαβεί ΒοΡοτ Υίσθ8: ηππο α]α τος ος0..  Ῥεηρε]. 

ἦλθεν ἡ ὥρα. Τ1ο β]οτέ απ]ο]ς βοπίεπςσθς ατθ ΥετΥ ποἰοραβ]θ. 

παραδίδοται. Τ]εδε ψγοτᾷς αΏρθαχ {ο Ιπᾶϊσαίθ {11ο αΏρτοβο] οἳ ἴ]ε 
Ὀαπᾶ 6ΕΠΕΤΕΙΙΥ, ἰδοὺ ὁ παραδιδοὺς ἴπε αρρτοβο] οἳ {πο ἐχαῖζοτ ἨΙπαβεΙ{, 

49- 6ο. ΤΗΕ ΒΕΤΗΑΣΑΤ,. 

Μαέ. αχτ]. 47-- 56: Τωα]κο ασῖῖ. 41- 585: ᾖοἨπ αν. 9---11. 

43. καὶ εὐθύ. Πιο Ἡο γεί βΡραΚο, ἴπο σατᾶεπ πας Ε]]οᾶ ση] 
Αγπιθᾶ ΊΠΘΗ, απᾶά ΠαβΏθᾶ υηἩ ἴπο Ισ]ί οἳ παπιθτοπς ἸΙαπύετηβ απᾶ 
{οτο]θβ, ἔποιρ]ι ἐπο Ῥαδομα] πἹουη 88 αὖ ἴπο Επ11, ἴος «ἴπ {θε τοσ]γ 
τανῖηθ οἳ ἴπο Ἐϊάτοπ ἔποιο ποπ]ᾶ {1 στεαί ἄθερ εΠαάοπε ἔτοπι {18 
ἀθο]ν16γ οἳ 61 πιοιη{αΙηβ απᾶ Ῥτο]δοῦίηρ τους, απᾶ {Ίι6Γθ Ἡ/ΘΓΕ ΟΒΥΕΓΗΒ 
απᾶ ρτοίζοθς ἵπ πΠΏῖονἈ α {αρίβτο ταὶσηί τεἰτεαί.. Ἰβπρο, Πε οἱ 
Ολγδὲ, 1τ. 292. 



να ΝΟΊΝ. 187 
παραγίνεται Ιούδας. Ῥυαγίπς {ο {πο Ἠοισβ (]λαί Ἰπᾶ οἱαρβοᾶ βἶποο 

Ἡο Ἰαᾶ σοπο {οτί ἴτοπι πο Ὄρρει Ὥοοπα Ίο Ἠαᾶ ποῦ Ώθοη 1416. Ἔο 
Ἠα8ᾶ τεροτοᾶ ἴο [ιο τα]ῖπς Ῥούοιβ {μπα ἴ]ο {αγοιιταξ]α πποιησπ{ Ἠαᾶ 
6οΠ16, απιᾶ Ἠαᾶ ἀοπαλί]οβς πααπθΙοπθά “'ἴμο ατάςι”) να Ἠῖς Μαρία 
ν/88 Ιγοπῦ ο τοβοτύ. Ἠο πον τοατηαᾷ, Ὀαΐ ποῦ αΊοπο, {ου 

ὄχλος. ΤΠϊς οοπβϊςεᾶ Ῥατί]γ (α) οἳ ἴπο τοσα]ατ Τιον] σα] σαατᾶβ 
οἳ ἴπο Τεπιρ]θ, ἐο αρρατ]ίοι5 οἳ {ιο Βαη]εάτίη, απᾶ ρατίγ (0) οἳ 
ιο ἀείασμιποπῦ Ίτοπι ἴπο Ἠοιπαπ οοποτῦ απατιοτοά ἵπ {ο Ἔοψποι 
οἳ Απζοηια απᾷοτ ἔ]ο «οπΠατομ” ος ἔπίραπο ἵπ οοπιπηαπά οἳ ἴ]ο 
Ραττίροη (ομπ αν. ὃ, 12). πο ἨΙρῃ-ρτίθρί, πο πιαΥ Ῥοε]ονεα, Ἠπᾶ 
οοπηπηαπ]σα{οά να Ῥι]αΐε, απά τερτοβοπ{θεά ἐλαίῦ ἐπ ἴοχορ Ίγα5 ποοᾶσοά 
{οχ 1ο αττοβύ οἱ α {αΐδο ΜερΡίαἩ, ἀαπροτοιβ ο {μα Ώοπιατ Ῥοψογ. 

ξύλων, ''οἴποςβ,” «έβίαναβ.”. Βο Ἠάι. 1τ. 68: τς. 180: Ῥο]γ». νι. 86. 9. 
Τη ῖβ βεηβο 15 οπ]γ οσσατβ Ἠςτο ἵπ ἴο Ν. Τ, απᾶ {πο ρατα]]αίἰβ Μαίῆ. 
χχγι, 47; Τα]κο αχ], 59. 

44. σύνσημον, 'βίρπαπι,” Υπ]ρ. “α ἴο]επ.. Α εἶση αστοοᾷ προ, 
Ἠ]κο σύμβολον, ''οκ οοπΙροβΙζο ἀαίατη.” Βθ66 Βίανα ο Ὠίαϊ. 4ἶεα. εἰ 
ασεᾶ. ϱ. 196. 10 ἵ6 πποτθ οκρτοεββῖνο {παη {1ο σημεῖον οἳ δὺ Μαζίμαιυν 
(ἄπνΙ. 48). ΈΤ]ο ΤΙΧΧ. πβο 16 {η Τ6α1. ν. 96 1Π {πο 5επςο οἳ αη “' οηβίρη” 
ΟΥ “"Ῥαπηστ,” τοιγαροῦν ἀρεῖ σύσσημον ἐν τοῖς ἔθνεσι; 3ἱδο κια. 25: 
Ἰκῃ. 10. οπᾶαβ Ἰαᾶ πηεγνον Ἱππαρ]πθά {παῦ ουχ Τιοτᾷ νοα]ά Ἠϊπιβα]! 
6οπιθ {οχίἩ ἴο πιθεῦ ἨΙβ οποπαῖο (7ομη χνΠ. 2---6). ο Ἠαά απίϊοὶ- 
ραΐαᾷ {1ο πεσθβδΙ(γ οἳ ῖνῖηρ α, βἼσηα] γνετεοὮγ {Πα6Υ πα]σ]ί Ίκπον Ἠϊπ. 
Ἠο Ἰαᾶ Ῥτεββεᾷ {ογπατά απᾶ Ίνα ἵπ {τοηί οἳ ἔπα ταςί (1 /αἷκο κχΙῖ. 41). 
16 νγοτᾶ ἰταηβ]αίεά ΄«α {οκαπς, ἨΓγοΠΗ, οΏ1γ οσοοΙβ Ἰθτο, 

4δ. "Ῥαββεί. Βί Μαίαν Ίας χαῖρε, ῥαββί, οοπαίπῖηςσ πο ἄτοε]ς 
βα]αἰα(ῖοῦ έ Πα1], έέΡρο σ]αᾶ, νι] {πο ο: ενΙβ] ποτᾶᾷ οἳ τθβρεοῦ. 

κατεφίλησεν. “' Κἱβδεᾶᾷ Ἠίπι [ετνοπ/ί]γ οἵ τορθαθεᾶ1γ,”.. ᾖρθεᾶ Πίπι 
ππιιο]ν (Ἠεν. Υους.)-- ἄεοβοπ]ατί ος εποδοπ]ατί Ίπ Ταμτπ. ΤΠο νοτᾶ 18 
πβεᾷ {ο αχρτο5ς (1) ἴπο Ἰάδείηρ οἳ οἳχ Τιογᾶ Ὦγ λαο ποπιαη Ἠγλο αβ 
α 5ΊΠπΠοτ (πο ΥΠ, 98, καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ); (1) πο Κϊβεῖης 
οἳ πο Ῥρτοβίρα] βοηπ Ὦγ Ἠῖς [αΐματ (Τικ αν. 90, ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν 
τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν); απᾶ (11) ιο Ἰαββῖησ οἳ Βύ 
Ῥαπα]. Ὦγ ἴπο Ομτβίαπβ οη {μα βθα-βΠοτο οἳ ΜΠ]είις (Δοίς κκ. 9ἵ, 
ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν). 

46. ἐπέβαλαν τὰς χεῖρας, Του {1ο {εσμηῖσα] 5οΏςο οἳ ἐΠίς Ῥηταςο, 
ένο απτοβί,” 6ΟΠ1Ρ. Αοῖς 1ν. ὃ, ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο 
εἰς τήρησυ. 

4Π. εἲς δέ τι». ΤΠϊβ πο Ίσπιοπ Ίτοπι Βὲ ζομηπ πας ΒΙπιοπ Ῥεΐου 
(οι ανίΠ. 10), ἀιδρ]αγίηπρ Ἠϊς οἸΠατασίετ]βί]ο ἹπαρεβιιοβΙῦγ ἴο {πο οπᾶ. 
Βοπιθ {Π]π]ς ἴ]ο Αροβί]ο) παΠΙθ γαβ οπι]{ῦεᾷ Ὦγ ἴ]ιο Βγπορίϊςίβ Ἱαβί 
Όπο ῬραρΗσαίοτ οἳ 1 ἵπ Ἠ]Φ Π16Ιπαθ βΠοπ]ᾶ 6χρο5ο Ἠϊτη {ο {1ο 1ΘΥεησο 
οἳ ιο απροΠοετίηρ 16πβ. 

τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως. ΤΠ ποπθ οἳ ἔπο Βγπορίϊο ἄοβροῖβ ἆο πο 
Άπᾶ πιθηΒΙοη οἳ Ἠ18 ηβΊηθ οἱίῃποτ. ΤΠΙ5 πο ατθ {ο]ᾷ Ὦγ Βὲ {οῦπ πας 
ΜαΙομαβ. Βί ζοἨηπ πα απ αοπαϊπίαπσοθ οἳ ἴπο Πϊρῃ-ρτίθβίϐ, απᾶ 



1δ8 1 Μά4ΛΛ. [ΧΙΥ. 4Τ--- 

ῬτοβαΡΙγ α Γτοφπεπίου οἳ Ἠ5 Ἠοπςθ; ἨθποςῬ Ὦθ ποπ ἴ]ιο πατηθ οἳ Ἠ15 
5ογγαηῦ, 

ὠτάριον. Έοι οἴπες Ῥατίβ οἳ {πο Ῥοᾶγ οκρτοβεοᾶ Ὦγ ἀῑπιϊπτίάνος 
6ΟΙΠΡ. τὸ ὀμμάτιον---τὰ ῥᾳία---σαρκίον. Ἰμοῦεσ]ς οπ ΡΙήηπ. Ῥ. 211. δὲ 
Το απᾶ Βὲ ζοἨπ {611 5 1ῇ πας τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν. ΤἘΘΙΠΒΡΕ 1ΐ παβ 
ποῦ οοπιρ]είδΙσ βοτετεᾶ, {οτ δὲ Τα]κ6, πιο αΊοπο α15ο τεοογᾷς {πο Ἠεα]- 
Ἰηρ, 5αὗ5 ]ιαῦ οἳτ Τιοτᾶ Εἴπαρ]γ {οπο]ιαᾶ 16 απᾶ Ἠθα]εᾶ Ἠΐτη, 

48. αὐτοῖς, πο οπῖεῖ Ῥτϊοξδίς απἆ ε]άσις απἆ οῇΏἹοστς οἱ {πο Τεπιρ]θ 
Ρπατᾶ, π]ο Ἰαᾶ Ῥεεηπ αρρατοπ{]γ γγαζολῖης Ἠίς εαρίατο, ΤΠ1]ο κκ, 69. 

ληστήν, 566 ποῖθ α,οτο, οἩ. χ!. 17. 

49. ἀλλ ἵνα πληρωθῶσιν, μὲ [Η]8 16 ἄοπε] ἐ]ιαέ ἴλε δογέρίιγεν 
πια ὖε Γζβ1]οᾶ (Ώεν. Ὑεχς.). ἈῬεο Ἰ1ποτ, Ρ. 998. Τη Βἱ Μαἰπου (κστ!. 
50) {ηοθβο ατο {πο ποτά οἱ ΟἨτὶςί Ἠπιςο]ξ, 

60. ἔφυγον πάντε. Έτεηπ {πο Ἱπιρείποας Ῥεΐογ νο Ἰαά τηθάο 
6Ο ΤΙΑἨΠΥ ΡΥΟΠΙΊ565: 6Υ6Π ἴμα ἀδοῖριο ποπ Ἡθ Ιοτεᾶ, Ἅᾖ1Τί5 Ὀτονίίγ 
Ἰοπά5 α εἰτ]κίηρ Τοτσζθ {ο 915 οἸαπςε, 

51. εἷς τι. ΤΗϊ5 Τογππς απ ορῖδοᾶθ α5 οἸατασίοτιςῖο οἳ δὲ Ματ]ς 
α5 {παί οἳ ο πο ἀἱξαῖριος Ἰοαπτπογίπςρ {ο Ἐπππαας 15 οἳ Βύ Ίο, 
ΒΟΠΠΘ Ἠατο οοπ]θοίτατες Ίο πγαβ 6 ΟΠΠΙΘΥ ΟΕ {16 ρατάσπ οἳ ἀ6ἱΠβεπΙιβΏθ; 
οί πες Παζαταβ (56ο Ῥτοίθβδοτ Ῥ]απαρίτε5 Ατίσ]οθ ο, “ ΤἹασαγας5” ἴπ 
Βπηϊ{μς Π{θῖε Ὠίοί.); ΟἴΠθίβ 19565, ἴπο Ὀτοίπον οἱ {πο Τιοτᾶ: οἴμοαιβ, 
8 γοα{] οἳ πο {απῖ]γ πΏθγθ ᾖεβας Ἠαᾶ εαίοπ {πε Ῥαβδονεν, 1 15 [αχ 
1ΟΥΘ ρτοβαβρ]ο ἐπαῦ 15 πας Βὲ Ματς ἨΙπηδε]Ε, {πο 5οηπ οἳ Ματγ, ἴπο - 
{γιεπά οἳ Βύ Ῥεΐετ. Τ]ηε ππϊππίεποςς οἳ {πο ἀείαῖ]ς σῖνει Ροϊηίς {ο 
Ἠϊτα. ΟπΠ]γ οπο ποα]] αοαπαϊπἰθᾶ νἩ {ο 5σθπο ἔτοτα Ῥεγδοπα] ΚΠΟΥΓ- 
Ἰοᾶσο, ῬτοβαΡδΙγ α5 απ αγει1{πθβς, ποπ]ά Ἠαπο Ιπίτοᾶπσθᾶ 1Ππίο Ἠ18 
αοοοιηῦ οΓ 16 5ο ε]ϊσλί απᾶ 5οεταΙημΙσ 5ο ἡτινία] αη Ἰποϊάεηῦ ας {Π15. 

συγηκολούθε.. Ἠε Ἰιαᾶ ῬτοδαὈΙψ Όθεηῃ τοιιδεᾷ ἔγοπι 5]ε6Ρ, ΟΥ α5 
Ῥτοαρατ]ηρ Το τεἰῖτο {ο τοβδί ἵπ 8 Ἠομδο ΒΟΠΙΘΨΊΕΤΘ 1π {πο τα]]ογ οἳ πα 
Κιάτο. 

σινδόνα. ὨἨο Ἰαᾶ ποίλῖπσ {ο οοΥογ Ἠϊπι οχοορί Ἠ15 σινδών ΟΥ ἩρΡοΥ 
σαχππσηζ, Ῥαῦ 1π αρίίο οἳ {15 1π Ἠ]5 οχκοϊίειπεπ{ Ἠο γεπίτγαᾶ {ο Ρτθββ 
οη απιοπσςύ {μα οτογᾶ. Το σωδών, οι Πραί ππαρρεν, πας ποῖ αβεᾷ 
Ὦ} πε 1ονοΥ ο 6πεη πη]ᾷά]ο οἶαβδος. “' Ποσπρ]θς ἰσίθατ οταῦ,””.τ6πηατ]κ5 
Ῥεηρε]. ΤΊθ γοτᾶ 15 αδεᾷ [ον 19 ἵπ η πάρ. χἰν. 13, ΨΊηθτθ ΒΕΠΙΡΟΗ 

Ρτοπ1ῖθθς {ο {ἴ]ιο οκχροππᾶετς οἱ Ἠῖς τιὰἆ]ο τριάκοντα σινδόνας καὶ τριά- 
κοντα στόλας ἱματίων; απᾶ ἵπ Ῥτου. κχχῖ, 24 οἳ ἴ]α τιτίποαβ ΟΙ 
σινδόνας ἐποίησε καὶ ἀπέδοτο περιζώµατα τοῖς Χαναναίοι.. Οοταρ. Τ]πς, 
Ἡπ,. 490: Ἠετοα. 1τ. 96, ἦν μὲν ἐν ἱματίῳ ἐνελιξάμενος εὕδῃ ἢ σινδόνι. 
Τα {πο Ν. Τ. 16 15 αρρ]θᾶ ἵπ Μαΐίι, κχνή, 659, Ματ] αγ. 46, απᾶ 
Τµα]ίκθ Χα]. 68, {ο ἴπο [πο ἰἴπεπ, νηΙοὮ ἆοβερΏ οἱ Ατπηαΐισα Ῥουσηί 
[ο ἴπο Ῥοᾶγ οἳ 1ε6β1β. 
αν Ο,βετνο {πε περι Ἠετθ ἵη οοπιροβΙΜίοη Σο]]ογοᾶ Ὦγ 

ἐπί, '' Ἠανίπσ α Ππαη ο]οίὮ σαδί αροπί Ἠϊπα, οσεγ Ἠ]5 πα]κεᾷ Ῥοᾷγ,” α5 
ἴπι εν. Ὑετεῖοη, 

69. Ὑυμνὸς ἔφυγεν. ''Ῥιάοτεπι γ]οιῦ πιο, ἵπ ΠΙβΡΠο Ρετίοι]ο.” 
Ῥεηρο], 

σσ 



ΧΓΥ. ὔδ.] ΝΟΤΗΙΟ. Τδ9 

69--6δ. Τηπ ζΕηΙβΗ Τηα1,, 

Μαιή. καν]. 6τ--68: Τα αχ. 68- -05 (). 

65. καὶ ἀπήγαγον. «Τη {εομπῖοα] πγοτᾶ {οτ οαττγῖπρ ο {ο Ρτῖδοη. 
Οοπαρ. Λος χ, 19, ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, “΄ {ο ο Ἰεᾷ απαΥ ἴο οχοσιι- 
Π1οἨ. 

πρὸς τὸν ἀρχιερέ. Έτοπι {ο ἄατᾶεπ οἳχ Τιογᾷ 5Θ6Π15 {ο Ἠατο 
Ῥεαοπ Ῥτοισμῦ {ο ἴπο Ῥα]ασο οἳ Αππαςδ ἴπο Γαὔμογ-ίπ-Ιασ οἳ Οαἴαρμαβ 
(Πομπ ανα, 19), ΤΠΙβδ πας αἰίμογ αἱ {Πο βπρσοβίοη οἳ 6οππθ οἳ ἴ]μο 
τπ]Ίης ῬοΘΥΑΒ, ΟΥ ἵπ αοοοτάαποθ υηζ] Ῥτονίοας ατγαησοεπιθηξ, εμαῦ Ἠ1β 
ἑέρηα]κο-]]ςο”. αβἰπίοπθ8ς α5 Ῥτοβίάσεπί οἳ ἴπο Βαππεάτίη τηϊ]σΗ{ Πο]ρ 
Ἠϊ5 Ίος ογαΓῦγ εοπ-ἴη-]αν. ΤΠο Ῥρα]ασοθ Β6ΘΠΙΡ {ο απο Όδεη ]οἶπί]γ 
οσσαρῖεᾶ Ὦγ Ῥοΐ]ι 5 α οΟΠΙΊΠΟΠ οβ]οῖα] τοβιᾶσπσς, απᾶ {Π10Π6Υ, ἔποιπσ] 
16 παβ ἄθερ παπΙσηδ, ἴ]ιο ομ1αῖ Ργϊθοβίς, οἰάσυς, απᾷ 5ογῖρες ταρα]γοᾶ. 
Λίο α Ῥτῖοῖ απεβθοπῖηςρ (4ομἩ αν], 19- 29) Ἠο γαβ ἴα]επ Ῥείοχα 
ΟαπἱαρβαβΒ Ἡ αποίπεν ρατύ οἳ ἴΠο Πϊση Ῥηϊεςί ρα]ασο, πετθ ο βτβί 
Ἡγεσι]αν ἱγία] {οο]ς ρ]ασθ αὖ πΙσ]ῇ. 

54. καὶ ὁ Πέτρο. ἈῬεΐοτο ἴπΠο ραίᾶοο οἵ να ἑπῖπ 158 οπίου Ῥογο]ι 
ΏΡΘΑΥΒ {ο Ἠανο Ῥθει α Ίαγσθ ορ6π 5ᾳπατο οοττί, ἵπ πΠΏ]οη Ῥραρ]ῖο 
Ῥτβίπθβς παβ ἰγαπβασούθᾶ. Ιπίο 16 Ῥεΐεγ απᾶ «οπ γοπίτταἆ {ο {ο]]ουν 
(4οιπ χνῃ, 16). Ἔπα Ἰαΐΐετ, αξ Ῥοϊπσ αοηπαϊηθεᾶ σΙζἩ ιο Ἠ]σ]ι- 
Ρτϊθρί, θαβῖ]γ ορίαϊπαᾶ αἀππιθίαπος; Ῥεΐαχ, αἲ Πτα τε]οοίθά Ὦ} ἴλο 
ῬοχίθτθβΒ, γγας 5αεγθᾶ {ο επίετ αὖ {πο τοαπεβῦ οἳ Π]5 Ῥτοίπαν Αροβί]ο, 

καὶ θερµαινόµενος. ΤἩ6 π]σηί πας οἩΙ1γ, απᾶ ἵπ {ο ορηίτο οἳ ἴ]α 
οοπχῦ ἰπο βετναηίς ο ἴμπο Ἠϊσ]-ρτῖορί Ἰαᾶ πιαᾷε α ἤτο οἳ «ἨἩατοοσα], 
Άπιᾶ ἴΠετο Ρεί6τ, ποπ αἀπα]ίοᾷ, παδ πανπαῖπσ Ἠ]πιβα]ξ αἲ ἴλο οΡΕΠ 
Ἠθαχίῃπ. Τ]ο ποτᾷ πΏΙςοἩ 15 ὑπ]οο αρρ]ιθᾶ ἴο Βὲ Ῥοΐθγ οἩ 1115 οοθαβΙΟΠ 
ἵπ οὺ Ματ]ς, απᾶ {ηχου πιθρ ἵπ Βύ οἨτπ, ΟΠΙΥ οοσΙτβ ϱἱβοπ]σθγο ΤΠ 
Ν. Ἐ. 1η {απ16β Ἡ, 16, θερµαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε. 

65. οἱ δὲ ἀρχιερεῖ. ῥΜύ Ματίς ραβ565 οΥογ ἴλπο ἀθίαΙ]ς οἳ ἴ]ιο οχατηῖ- 
ἨὨαῆΙοη Ῥείοτθ Αππαδ απᾶ ἴλπο Πτρδί οοπιποποθπιοπί οἱ Ιπβα]{ απᾶ 
νΙο]εποε, χθυοτάεά οπ]γ ὮΥ ϱὲ 1ομπ (ανΙ1, 19---24). ἩἨο Ρ]ασθΒ 8 1π 
Πιο πηαηδίοη οἳ Οαἱαρβας, πΥμΙζ]αον οἱ Τιοτά ας οοπᾶιείθὰ 4ΟΓο0Β8 {]ιο 
οοατῦ-γατᾶ, απᾶ πΠθτο . Ί1ΟΥΘ {ογπια] αββειηΡ]Υ οἱ ἴμο οοιποῖ] οἳ ἴ]ο 
παΙοη Ἠαᾶ πιεί ζοσείμεχ. 

ἐζήτουν µαρτυρίαν. 1ο Ιππρογ[εοῦ πΊαχ]ς {ἐλεῖτ ροτβϊείοπῦ α[οχίς. 
ὮΥ Όιε Τι8ΥΥ {Πεγ πεχο Ῥοιπᾶ {ο βεσπτο ἐ]ιο αργεθιηπθπῦ οἳ Όππο ππΙίηθββος 
ΟΠ ΒΟ116 βΡροοϊῄο οἩαχρθ. ἈἘῬείοιο ΑηΠαΡΘ απ αὐίοππρί Ἰαᾶ Ώθεῃ πιαο 
{ο επίπηρ]ο {πο Ααοπβεά ση] ΙΠβΙάΙοαΒ πιθβΒΙΟΠΒ. ΔΑ. ΠΙΟΙΘ ΕΟΤΠΙΛ] 
οπατασίατ παπβῦ πού Ῥο ρίνεπ {ο ἴῃε Ρτοσθθᾶ(ης, ἳ 

56. ἴσαι. ΤηΠο Ταν τοαιϊγεᾷ ἴλαῦ αἲ Ἰομβί πο πΙίποββθς πητιςδί 
Ἀρχθθ. 966 Ῥεπύ, χγι]. θ, χὶχκ. 15. ἈἘπί ποΥ’ ΒΟΠ1Θ Νο 63118 ΓοΥγγαγᾶ 
Ἠαᾶ ποὐλίης τε]εγαπῇύ {ο βαγ, απᾶ οὔ]ιαις οοπταᾶἰοίεά {Πεπαςα]τος. 

68. τὸν ναὸν τοῦτο,. 1ο Βἰαἴεπιοπίβ ηΟΝ πιαᾶθ αγα γαι υγ] 
ΙΠΟΥΘ ἀοίαϊ] ϱγ Βί Ματ]ς ἴπατπ απγ οἴ]μεν οἱ ἴ]ιο Ἐναπσε]ϊδί. Ἠο αἶοπο 
ἴο]]5 αι (αγ βα]ᾷ ]ιαῦ Που Ἰαᾶά Ἰιοιγᾶ οἳχ Τιογᾷ ἀθο]αγα, ΄΄Ἠο πποπ]ά 



10ο 7 ΜΑΛΙ. ΙΧΙΥ. ὄδ-- 

ἀθβίχογ ἴπο Τεπιρ]θ πιαᾶε ιοί]ι ]ιαπιᾶς απᾶ ἵη 16ο ἆαγς Ὀτπϊ]ά αποϊ]Ἡας 
πιαᾶο τωϊέ]οιέ Ἰαπιᾷς.. Τα ἴπο ορροβΙΠοπ πιαᾶε τυζέ]ι ιαπιᾶς απᾶ πιαᾶε 
τοζέ]ιοιυὲ Ἰιαπιᾶδ Ὑο Ἠατο Ῥτουί οἳ {πο {β]βεποβς οἳ {πε αοοπβα/ΙοἩ. 

69. οὐδὲ οὕτως. ΤΠ π{ζειβηπορ οἳ ποτᾷς ἰεπᾶϊπςρ {ο Ὀτίηπρ {1ο 
Τοπιρ]ο ΙΠίο οοπἰοπιρύ πας τεραγάεᾶ 85 5ο σγανο απ οὔσπορ ἰ]αί 16 
αΠθγγατᾶς {ογπηθᾶ α. οαρ]{α] οΏαχρο αρα]πεδύ {πο Ηταῦ πιαχίγτ, Βέ6ρΊΊθΠ 
(Δοῦς τν. 19). Ἑπύ ἄαπροετοιβ 85 188 {με οἩαγᾳο, 165 Όχο]κο ἄονῃ. Ττα 
βΒἰαζθπιθη{β οἳ ἴπο νήίπθβδθθ ἀῑᾶ ποί 8], απᾶ ἰλεῖν {δβπιοηΥ Υ8Β 
ἔποταίοτθ πγοτίμ]αβΒ. ἘΤΠεϊτ πιεπιοτίες θὰ ἰχαγε]]οᾶᾷ οὖεγ ἴἨνερ ΥΘΑΥΒ 
{ο {ιο οσοιβΙοἩ ΟΕ {πο Εγβί Ῥ8ββοτεγ αἱ «εγαβα]οπι απᾶ ἴ]ο Βτεῦ ο]εαπβίης 
οἳ ο Τεπηρ]θ. Ῥαΐ ἴΠεγ Ῥεττετίεᾶ {πε τοα] {αοίς οἳ {πο ο85θ (ζομπ 1ϊ 
186-229). Βύ Ματ]ς αἷοπο ποίῖσθς πο ἀϊξαστεεπιεπῇ οἳ {]ιαῖγ {6βΙΠΙΟΠΥ. 
«Το ἀἱογοποθβ Ὀαεύνθεηι {θα τοοοτᾶθᾶ νγοτᾶβ οἳ οταν Τιοτᾶ απᾶ ἴμο 
τοροτί5 οἳ {Πε νἔπθββες αγ »ἰΙκίηρ: “1 σαι ἀεείγοι (Μαΐτ. κχνί. 61): 
ΕΙ τυ11 ἀεβίγοι” (Ματ]ς χὶν. 58); α5 οοπιραχθᾶ ση(Ἡ «Πεβδίγομ...ατιᾶ 1 ιω[ῖ 
γαΐδε᾽ (ζομ . 19)... Ὑερίοοιί”5 Ππιγοᾶιοίίοπ, ϱ. 926 η. 

60. καὶ ἀναστάς. ΤἨο Ιπιργθββῖνα β]εησθ, Πῖοἃ οαχ Τιογᾶ Ῥ6- 
βεγνθᾶ, πἨ]]6 {8166 νΙίηθβΒθΒ Ἴνθχε Ῥοῖης 5οαρΏίέ αραϊπεί Ἠίπ (Μαΐΐ, 
ΧχγΙ. ϐ2), πας σα]]ϊπρ {ο {με Ῥτιᾶο οἳ Ο8ἱαρΗαΡ, ὙΠο βνΥ ἐ]αί ποῦμῖηρ 
τοπηφπθᾶ Ῥαΐ {ο {ογος ἨΗίπι, 1 ροββίρ]θ, {ο οτἰπη]ηθ{ο ἨΙπηδα]. Βέαπᾶῖης 
πῬ, ἐπεγείοτε, ἔτι έ]ιο πιϊᾶκί (. ϱταρΏ]ο {οτε] υἨΙοἩὮ πο οἵπθ {ο Βὲ Ματς 
8ΙΟἨ6), ης αά]ατεᾷ Ἠίπι 1π {λε Πιοβύ ΒΟΙΕΠΗΏ ΤΠΔΏΠ6ΘΥ Ῥοββίρ]ο (Μαΐδ, 
Χαν]. 68) {ο ἄεο]θτο Ἱπείμεν Ἠο παβ Πο Μα]ο]α ΜοαβΠμῖο]α ”.- ια 
Κίπρ Μεβεία]ι, ἔπα Βοπ οἳ {με Ῥ]εββεά. Έοχ οὐκ ἀποκρίνῃ, απᾶ ὁ υἱὸς 
τοῦ εὐλογητοῦ, 8806 ΑΡΡεΠᾶΙΣ, Ρ. 2256. 

60. ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν. Τῆτς α]ατεᾶ, ἴλο Τιοτᾶ Ῥτο]κο {1ο βἴ]επος 
Ἠο Ἠαᾶ ἨιςΠατίο πιαϊπ{αΙηθᾶ. Ἠῖδ ἄΏΠΒΊΥ6Υ {ο β16Ἡ α ᾳπεβδᾶοτ τηαβί Ὦα 
Παβ]ο {ο πο παϊβιη{οτρτοεύαδῖοη. ἘῬοΐει ἵηπ απ οοβίαδῖο πποπηεηύ Ἠαά ἆθ- 
οἰατοᾶ Ἠο πας {ο Κΐπρ Μεαββία]ι, “ιο δοπι ο) ἴ]ιο Πυῖπιᾳ ἄοᾶ” (Μαἴθ. 
χν. 16), απᾶ Ἠε Ἠαά πού τεζαδεᾷ {]ε ανα] απο. Τποιβαπάς αἱβο ος 
ασ ατ ρστίτης Πα βα]αύεᾶ Ἠϊπα σημ ἨΗοβαππας ἵηπ {15 ολανγαοίοτ 
(Ἡτοαρ] πο βἰτοείς οἳ ζεγαβα]ετι. Ῥπή 48 γεί Ἠο Ἠαᾶ ποῦ ορεπ]γ ἆο- 
οἰατεᾷ Ἠίπηβει, Τ]αο 5αρτοπιθ ΠΠΟπΠΙθΗΐ, Ἠονενθγ, Ἰαᾶ αὖ Ἱεησίι αγ- 
χ]ναοᾶ, απᾶ Ἠο πον τερ]θᾶ, “1 Αι--ἴιο Ἠερδία]ι, ἴ]ιο δοπ οἱ ἄοᾶ, ἴιε 
δοπι ο) Μαπι---απᾶ Ἰιεγεα[ίογ 1/6 α]ιαῖῖ 5εε Με εἰεείπ οπι ἔιο γ{ρ]ιὲ ]ιαπᾶ οἱ 
ροι0εΥ, απιᾷ οοπιῖπφ ἵπ ἴ]ιε οἰοιιᾶς οἱ Ἰιεαυειπ..  Όοπιρ. ῬαἨ. η. 19: ΕΕ. 
π {σι 

65. ὁ δὲ ἀρχιερεύ. Οπίαρῆας Ἠαᾶ ποπ ραϊποᾶ Ἠΐβ οπᾶ. Τ]ο 
Αοοπβοᾶ ἸἨπᾶ βροκεηπ. ὨἨο ἸἨαὰ οτἰπαπα[εᾶ Ἠίπηβα]. ΑΙ] πας πρτοαχ 
αηπᾶ οοη{ΙβδΙοη. ΤΠο Ἠϊσ]-ρτίεεί τοηῦ Ἠϊ5 Ἠπαη τοΏθβ. Τῆϊ5 πας ποί 
ανν {α] [ου ἨΙπη {ο ἄο 1π ο8865 οἳ πιοπτηῖηρ (Τ16Υ. κ. 6, κχῖ. 10), Ῥαέ ντας 
α]]οπαβ]α ἵπ ο85δε5 οἱ ΡΙαβΡΗΕΠΙΥ (568 2 ΚΙπρβ αν. 97). Τή νιας {ο Ὦο 
Ρογ/{ογπιθᾶ βίαπαΙπᾳ, απᾶ 5ο εμαί πε τοπί πας {ο ο ἔτοπα {ια ηθο]κ 
αἰταϊσηί ἀοπηνατᾶςδ. ἜΤηο πβε οἱ ἴπε Ῥρ]ατα] “ΠΡ ο]οί]ιοβ,” Ὦγ Βὺ Ματ]ς, 
ΒΘΕΠΙ5 {ο ΙπηΒίο (λαῦ Ἡο {οτο α]] Ἠ15 ο]οί]ιας, οχοαρί Ε]ιαῦ γΥπῖο] Ίνα 
ηοσί Ἠ15 Ώοᾶγ. 

64. οἱ δὲ πάντε.. Ίλοιβε (παπ [πΐδο Ῥτορ]εί, πουβο απ Γα]κο 
ΜοββίαἩ, Ἠο Ἰαᾶ ἀεο]ατεᾷ Ἠίτηβε]! {ο Ῥα ἐπο «ἵ ᾷοπ ο αοᾶ,» απᾶ ια 
ἵη ιο Ῥγθβεποο οἳ ἴ]ιε Πρ]ι-ρτῖεςύ απά {πο ρτεαῦ Οοπποϊ. Ὠο Ἠαᾶ Ἱπ- 
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ουγχθᾷ ἴπο οαρϊία] Ῥοπα]ίγ. ἘῬτπί ὕποαρ]ῃ Ίου ἴἼαβ ραββϱᾶ βοπίεπορ, 
ἰπαυ ο«οσ]ᾶ ποῦ οχεοιίο 10. ΤἩ6 τὶρ]Ώί Ἠαᾶ Ώθεη {α]καπ [τοπ {Πθπι 6Υ6Υ 
βἶπορῬ οπᾶδα, ΏθοβΙπθ α. Ὦοπιᾶαη Ῥχονϊπσθ. ΤΠο βοπίθησθ, Ἠετοίοτο, 
πθοᾶθᾷ οοπΗΥΠΙΒΙΙΟἨ, απᾶ ἴπο πιαζίαυ παιδί ο τεί[οτγθᾷ {ο ἴπο Ἠοπιαη 
ΡΟΥΘΙΠΟΥ. 

ἔνοχον. 6ο 4Άοτο, παρ. ΠΠ, 29. 

656. καὶ ἤρξαντο. Τὺ πας πού 68Ι7 πιοτηῖης, απᾶ {111 ἑατίπατ βὔὕερβ 
οοπ]ᾶ Ὦα ἔα]κοη οἳν Τιοτᾷ πας 1αΗ ἵπ «παχσε οἱ βο]άϊετε οἳ {ο σαατὰ 
Άπᾶ ο βεγγαηίς απᾶ αρρατίζοτβ οἳ {πο Ἠϊρ]-ρτίθρί, 

ἐμπτύειν. Τη {μοβ τοπρ]Ώ αΡ65 α ῬΓίΡΟΠΕΥ ππᾶθχ βοηίοπορ οἱ ἀθεαί] 
πββ 6Υογ ἀα]ϊγεγοᾶ οὔ6Υ {ο πο ΠΟΟΚΟΘΙΥ οἱ Ἠϊ5 ριαγάβ. Τί ναβ 5ο πο” 
πΙζἩ πο Ἠο]γ Οπο οἳ ἀοᾶ. Βρϊθάπο πγας τερατάαᾶ Ὁγ μα 16ύηβ 88 αΠ 
εκρτθββῖοη οἱ ἴμα ρτεβίοβύ οοπύεπαρί (Ναπι. κ, 14: Ῥεαί. παν. 9). 
Ώθηθοα τοοογᾶβ ἰιαῦ 16 πας Ιπβιοῦοᾶ αἲ ΑἴΠοπβ οη Ατὶβᾶά6β {ο σα5ἵ, 
Ρραί 16 ναβ οπΙγ νηίἩ {πο αἰτηοβί ἀΠοα]{γ αἩγ οπο οοπ]ά Ὦο {οππᾶ 
νη]]ηρ {ο ἄο 1. Ῥτῇ ἴΠοβο π/Πο Ἠθτε οχκοοπιπηη]οα{εᾷ Ίπεγο βρεοῖα]]Υ 
ΠαΡ]ε {ο ἐς οχκρτθβδίοη οἳ οοπ{επαρί (1δαία] ]. ϐ). 

κολαφίζειν, “ο βὐτῖκο ση {1 οἸεποποᾶ ΠΕί,” {ΟΠΠ κόλαφος, ἴ]ιο 
Ππβῦ. Πο πονᾷ 1β ὑπ]οο αβεᾶ ὮΥγ Βύ Ῥατπ], 1 Οον. ἵν. 11, ο... 
καὶ ἀστατοῦμεν, 2 090. ΧΙΙ. Τ, ἐδόθη µοι...ἄγγελος Σατανᾶ, ἵνα µε κολαφί{ῃ; 
οποο Ὦγ Βύ Ῥεΐετ, 1 Ῥοῦ. Ἡ. 20, ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολα- 
Φιζόμενοι ὑπομενεῖτε. Όοπιρ. Ἔεχ, ἁποῖ. τα. 2. 3θ, '“"Όπιπες ἄοπίορ 
Ἠαββῖό τα]Ἡῇ, Ῥγερίοτθα οοἰαρ]ιίς ἴπρει οδύ ὑούαπι οπραί.”. πο πονᾶ 
πβεᾶ 1π Αῑο (πτοθα]ς 15 κονδυλίζειν, {ΟΠΠ κόνδυλος. 

ῥαπίσμασιν, (ἱ) α βίχο]κο νη(Ἡ α το (ῥαπίς), 8. οπᾶρε], (1) α εἶαρ οἩ 
{πο {8ος ππΙσΏ πο Βαΐ οἱ ἐ]ιο Ἠαπᾶ. Οοπαρ. 1581. ]. 6, ἔδωκα τὰς σιαγόνας 
µου εἰς ῥαπίσματα. 

ἔλαβον. ΤἩο πιοαπῖηπρ αρραταη/{]γ ἵβ “Που τοοθϊνοᾶ Ἠίπι πμ,» 
ἑεροο]ς Ἠίπη 1π Ἠαπᾶ ση ζΏ Ῥ]ουγβ οἱ 0Παῖν Παπᾶρ.. Μογοτ ππᾶοιβίαπᾶς 
ἴῃΠο ακρτθββίοη 5 οαπϊνα]οπί ο «ὗοο]ς Ἠίπα ΙΠίο οαβίοᾶγ να βο] 

Ῥρ]ουβ.”.Ῥταΐ {ΠΙβ 6Θθεπ]β Παντᾶ]γ (οπαῦ]ο, 

66- Το. Τηηπ ΏΕΝΙΑΙ, ΟΕ οὖι Τιοπυ ΕΣ τ ΡΕΤΕΠ. 

Μαϊζ. πχνι. 09- τὸ; Τμακο χχ, 54- 65; ᾖομτπ αν], 15- 18, 26--2ηΠ. 

66. καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου. Ττατῖίπρ ἴπο βαᾶᾷ 8οεπο οπασἰοᾷ 1π {ιο 
λα]] οἱ {τῖα] αΌογθ, η αΠοβῦ βαἀᾶον πποτα] {Τασεᾶγ Ἰαᾶ Ώσθεοη οπαοῦοᾶ 
1η {1ο οοιτῦ Ῥαἱουγ. 

κάτω. Τ]ιο Ἠοαβο ἵναβ ῬτοβαΡ]γ Ῥαϊ]ό χοππᾶ {Πο αὐλή, απᾶ ἴλο 
ΥΟΟΙΗΡ ]οο]κοᾷ ἄονππ Ιπίο 15. « Οπ ο ποτίη-θαβῦ οογποτ οἳ Μοιαπί 
Ζ1οπ πναβ ἰπο Ῥα]αοθ οἳ πο Ἠϊρ]ι Ῥτίορβί. Ῥεϊΐηρ ῬαΠέ οἩ {]ιθ ϱΊορο 
οἳ {1ο Ἠ1]] {μεγο ππαβ ππᾶεχ {θ Ῥτϊποῖρα] αρατίτηοη{β α. Ἰούψ6υ ΒΐΟΥΥ, 
ψηἑ] 8, ῬοτοἨ ἵπ [τοηῦ, 6ο ελα ῦ πο οι ππᾶετρίαπᾶ Ἠουυ οἩ ὑ]ιαί οναοπ{[] 
πἰρη{ Ῥεΐοχ γ;α5 Ὀοποαί]ι ἵπ ὑ]ια Ῥα]αοθ.. Ἐάετελμοϊπις Τεπιρίε δεγυΐσο, 
Ρ. 12. 

ἐν τῇ αὐλῃ. Τη ογεπία] Ἀοιβος {1ο βἰγθεί ἆοοΥ ΟΡΟΠΒ ΙΠπίο Π οΠίχηΤοςθ 
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Ἠα]] ος Ῥαβ88ρθ (πυλών); Ῥεσοπᾶ {ἰΠῖβ 15 α οεηίτα] οουτί (αὐλὴ) οΡεπ {ο 
ἴπο ΒΙΥ απᾶ βαγτοππάεἆ 7 Ρί]αΤΑ. 

67. θερμαινόµενον. ΤΠϊ8 8ΘΘΠΊΙ8 ἴο Ἠατο Ῥθεπ ΑΠοτίσ α[ίος Ἠ]5 
οπίταησθ, 85 τε]αίεά αΏοτθ. ΤἩο πηβ]ᾶ πο αρρτοβο]μεά ρτοβαΡδΙΨ πας 
ἠιο Ῥοτίθγθββ ὙΠο Ἠ8ᾶ παπηϊίεά Ἠϊτη, 

ἐμβλέψασα, πΙ(Ἡ Αχεᾷ απᾷ δαχπεβύ ϱαᾳΠ6, 566 4ὔοτθ, γ1, 25. 

68. οὔτε οἶδα, 5οἳ]. αὐτόν. Τνο βεραταίο αΠβπεις αὖθ ππ]δεᾶ. Τ]ιο 
ρατίο]εβ. ΒΙπΙρΙΨ οοππεοί, απᾶ ἴ]α ταρεΒ ΒΙΟ ΠηΒτ]«5 ἴ]θ πγδεποΥ οἱ 
ἴθ ἀεπῖα]. 

εἰς τὸ προαύλιον, υοδϊυιιζιπ, 8, ποτᾶ οπ]σ [οαπᾶ στο, οᾳπϊνα]θοηξ {ο τὸν 
πυλώνα ἵπ δὲ Μα[ίΠεν. Απχίοις ΡτοῦαΡΙΥ {ου α {ανοπταβ]ο ορροταπ{ζγ οἳ 
τοὐϊτῖηρ α]ἰορείμαχ, πο Αροβί]ο πού πποτεᾷ {οψαγᾶς {1ο ἄατ]σιαρε οἳ ἴ]ια 
ῬοτοἩ. στο {θ 5εοοπᾶ ἀαπία] {οο]ς ρ]ασο (Μα{0. καν]. τ1, Τ2), απᾶ {ου 
ἴιο βγεί της λέκτωρ ἐφώνησεν. 

69. καὶ ἡ παιδίσκη. Ἠεοοσπϊςθᾶ αὖ {πο ῬοτοἩ, Ῥεί6υ 66οΠΊ8 {ο Ἠατο 
ταῦατηεᾷ οπο66 πἹοτθ 6οπατᾶς {Πο τε, απᾶ Ὑα5 οοπτοταῖηςσ ἵπ Ἠ]5 τοπρ] 
αµ]απ ῥἱα]αοῦ σης πο 5ο]άίετς απἆ βεγναπ{β πΠθδη, αΕί6γ ἴ]ιο Ίαρ5α 
ο απ Ἠοαγ, αποί]λοχ τηαϊᾷ αρρτοασμεᾶ. 

τοῖς παρεστώσιν, απιοηρδῦ νηοπα γα5 ο ΚΙΠΡΠΙαΠ οἳ Μα]ομας (1ο 
αν. 20). 

το. ἠρνεῖτο, '“Ἠο Ρονεῖρίοᾷ ἵπ ἀοπγίπρ 16... ΤΗϊ5 ἀοπῖα] πας ρτοῦαΡ]γ 
; πάάτεβεεᾶ {ο {Ίποβε τουπᾶ {μα Βτα, Ῥπέ 65οαρθ γναβ Ἠορε]θββ. 

καὶ μετὰ µικρόγ, διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, 'ωπ]κο αχ]. 59. 

Ταλιλαῖος εἰ. Το ἄαΠ]σαπ Ῥανχ γαξ τοπρ] απά ΙπάϊπΗποδ. Ἠοποο 
πο ἀα)Παηςβ πογθ ποῦ α]]ογγοᾶ {ο τουᾶ α]οτά ἴπ ἐῑο 1απγῖδῃ βΥΠασοσΘΒ., 
ΤΈ]ιογ πατο ππαῦ]ο ο Ῥχοποππος ἴπαο σα(ατα]Β ἀἰφάποί], απᾶ [ῃογ 
Ἠβγροᾶ, Ῥτοποιποῖπς 5] Π]κο {1ι. 

Τι. ἀναθεματίζειν. Οοπαρ. Δοΐς αχϊῃ. 19, οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀναθεμάτισαν 
ἑαυτούς, '' Ῥουπᾶ {Πεπηβεῖ]νας ππᾶεγ α 61156: 5οθ 85ο κεί. 14, 21. 
᾿Ανάθεμα 8 ''αη ποοιτβεᾶᾷ {Π]πρ,’’ ἀναθεματίζειν, ἴο “« ἀετοίο {ο ἀθξίτας- 
Ποη,) {ο οπχβθ.’. Αβδαϊ]εᾷ ὮΥ ἴο Ὀγείαπάενς {ᾳδῦ πσπΙοπθᾶ απᾶ Ὦγ 
πο Κπαβππαη οἳ Μα]ο]λας (1οἈη αν. 26), ενα Αροξί]ο που; {6]] ἄθαρον 
ςΗ11. πι οα{μβ απά «πχγβες ο ἀεπῖθᾶ {]αῦ Ἡο Ἠαᾶ οτετ που [μα 
Μαπ οἳ ΊΥΠΟΤΙ {αγ βΡρο]ο, απᾶ αἲ ἴπαῦ πιοπιση{, ζοΥ {ο βοοοπᾶ πια, 
ἴπο οοσ]ς 16’, απᾶ αὖ ἴμα βαπΠθ πποπηοηό ἴπο Τιοτᾶ, αἴποι (α) οη ΗΙΒ 
παγ Γτοτπη πο αρατιπεπίς οἳ ΔηΠαΒ 4ογο55 έ]α σουτί-γαχᾶ {ο {πο ρα]ασα 
οΕ ΟπἵαΡΗῆ8Ρ, ος (0) (ταξί Ῥασ]ς Ιπίο {πο οοατῦ αξίετ ἨΗί5 οοπᾶεπιπα[ΙοἩ, 
Μι ποᾶ απᾶ Ιοο]ιοᾶ προπ Ρείεν (Τμακο κχ. 61). 

πο. καὶ ἀνεμνήσθη. ἜΤ]αῦ ρ]αποο οἳ βοχτού παπί βἰταῖσ]έ {ο ἴ]ια 
ΑΡΟΡΙΙ6’5 Ἠεατί; αἱ] επαί Ἠΐ5 Τιοτά Πας βαἷᾶ, αἲ] ἨίΒ τορθα{εᾷ πγαγηῖηρβ 
γαβ]θᾶ Ὀαο]ς {ο Ἠ15 τοππαπαβταηςσθ, απᾶ Π{ πρ πο ἀατ]κπαοςς οἱ ΙΒ βοτ]. 
Ἠο εοα]ά σοπίαϊη Ἠϊτηβε][τιο ΊοηραΥ, απᾶ 

ἐπιβαλών, '' πΊθη Ἡο ἐποιρ]έ ({ΠαχθοἨ.”. Τηο ἔοχοο οἳ {πο ποτᾶᾷ 
ηαβ "θε ταπΙοις]ψ απᾶατείοοᾶ. (ἵ) Ῥοπιο ποπ]ᾶ 5αρρΙγ τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς τῷ ᾿Τησοῦ, Ὀαῦ ὑπῖς οαπποί Ῥα, απᾶ ἵς ορροξοᾶ {ο Τ1]κο πχ!, 01: 
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(1) ἐπο Υα]ραίο τοπᾶστς 16 “ οαρῖί Πογ6,’) «Ἠο Ώθραη {ο πθορ,’ ἵπ νΥῖσ]ι 
16 6 ϱαρροτίεᾶ Ὦγ {ο Βγτίαο ΥΘΙΡΙΟΠ, απᾶ α αποίαβίοη {γοπι Ῥίος, 
Τιαδτί, στ. 2. 4, ἐπέβαλετερετίζειν (οππ ]αχο οαρ1{) 16 πάάασαᾶ ὮΥγ Καϊποσ]; 
(11). οἶμαγς ποπ]ά χοπᾶσχ 16 '«Ἠο οοπἡ]πιθᾶ Ἱδορίηᾳ,’ αἀάεης Πονί!: 
6ΟΠΙΡ. ἐπιβαλων ἐρωτᾶν, Τπθορη. 6λαν. 8, ἐπιβαλών φησι, Πϊοᾶ. Βἱο, 
945 8, Ῥαΐ ποἰΠῖπρ Ἠαβ Ώ6οπ βαϊᾷ Ῥοΐοτο αροταί Ἠϊς δερϊππιίπ {ο Ἡθορ; 
(ἵν) οὔ]ιατΏ απάεγρίαπᾶ 16 ἴο πιθαἩ “«4πππηγο {ογα8 ρτο]θοῖςβοῦ,” π]ηαη Ίο 
Ἰαά Ώαπρ Ἠϊπιβε]{ {οτί Ὦο πορῦ, εασρεξἰεᾶ Ὦγ ἴπο ἐξελθὼν ἔξω οἳ Μα{ῦ. 
Χχν]. Τὅ απᾶ Τα]κο κκ]. 69, Όαί ἐποιρ] νο οςη 6αγ ἐπιβάλλειν τω{ ου ἐπί 
τι, “ο ταδ]ῃ προ,’ ιο ποτᾶ ος ΠατᾶΙγ βἰαπά αἴοπο ἴπ {Πίβ βΘΠΡο: 
(5) οἴ]ατς πποπ]ά 5αρρ]γψ τὸ ἱμάτιο» τῇ κεφαλῃ, “'ἄταπνίης Ἠϊ5 πιαπίἰ]ο 
οὖος Ἠ]5 Ἰοαᾶ,” Ῥαῦ {ου ΒΠΟἩ απ ο]1ρβίς {μεγθ 5 πο Ῥγοοθᾶςηίς (τί) 
Ἰα5ἱ]Υ νο 60Π1Θ {ο {πο πηθαπίης ϱἶνεη 8Ροτθ, “ποπ Ίο [Πα] ἰποιρ]λῇ 
{Ποτοο,’.-- ἴπο Τια(ίπ αἰζεπάστο απᾶ εαρρ]γῖης τῇ ἀλεκτροφωνίᾳ ΟΥ τῷ 
ῥήματι. ἈῬε[ογαο 16 15 εαϊᾷ οἳ Ἠϊπι {]αῦ ο ἀνεμνήσθη τεσα]]οᾷ {ιο 
ΒΗΥΙΠΡ Ο ἴ]ο Μαβίοχ, ποῖύ Ἠο {ποιισΗῦ ογο 16, ομδύ ἵδ ο16Υ ἴη Π18 πα]πᾶ, 
ροΐης Ῥαε]ς ροϊπῦ Ὦγ Ροϊπέ οΥου {πο βαᾶ Ιποϊάςηῦ, 

ἔκλαιεν, Ίο ποῦ ο] περῦ, Ὀτπό “«οοπ]ηποᾶ Ἱθοορίησ,”  Τ]ο ποτᾷ 
ἀεποίος Ἰοπᾶᾷ απά Ῥ1Μΐ6υ γιαϊ]ἶπα, ἵπ οΡροβίΜοη {ο δακρύειν, οἵ “«πθερῖης 
βἰ]οπί]γ.’. Οοπαρ. Φομπ χὶ, 96, 

ΟΗΑΡΤΕΗ Χγ. 

98. Τιδοποπᾶοτε οπαζς ἴμο πγ]οῖο οἳ {Πίβ Υογβο, Ττοσο]]οβ Ιπο]οξας 
15 1π Ῥγασ]κοίς, Τὸ 15 παπέῖηπρ ἵπ ΝΑΡΟΡΣΧ. Τύ παβ ρτοβαΡβ]γ ποἰθᾷ 1π 
ἴλο πιατοῖη Ίιογο {ΟΠΙ ἴ]ο Ῥρατα]]οὶ ἵπ Βύ Τα] απἆ 5ο 681Πθ Ιπίο ἴ]ο 
{αχί. Βὲ Ματίς, 15 Ἠαβ Ῥουπ οὐβειτεᾶ, Υ6ΙΥ ΤΥεΙΥ Ῥτοᾶποθς Ῥτορβείίο 
{656ΙπΙΟἨΥ. : 

39. οἰκοδομών τρισὶν ἡμέραις ἶ5 ἴο τεκᾶίπς οἳ ἐπο Ῥορύ ΜΡΡ, 

84. λεμὰ ΝΟΤΙΓ; Ἐεο, λαμμᾶ; λαμᾶ ΒΡ; σαβαχθανεί 15 {1ο τοαβίης 
πᾶορίεᾷ Ὦγ Τ]εοπεπάοτὲ απᾶ Ττεσε]]ας. 

40. ᾿Ἰωσῆτος ΝΒΡ(σι)Τι; Ἠθο, Ἰωσῆ {τοπα Ῥατα]]ε ἵπ δὲ Μα[έπουν, 

4δ. τὸ πτώμα, Τδοπεπᾶοτε απᾶᾷ Ττερε]]εβ πᾶορύ {ἐῖδ ν(Ἡ ΝΡΡΤΙ: 
Ίθο, σώμα, 

1--15δ. Τππ ἘκΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΒΕΕΟΠΕ ΡΙΙΙΑΤΕ. 

Μαΐή, παν], 1, 11- 14: Τα] αχ! 9.6, 19-94: ᾖοἨη αν, 
οὓ-- κὶσ. 16. 

1. καὶ εὐθύ. ΑΕ πο ἆαγ ἀαππεᾶ, α βεοοπᾷ απᾶ ποιο {ογπια] 
πηθοῖπα οἱ ἴπο Βαη]λοᾶτίη νγας οοηγεπεᾶ 1Π οπθ οἳ {πο Ἠα]]5 ου οοπτί5 
Ώθαχ αὖ Ἠαπᾶ. Α Ίοσα] Βαπ]σάτίη 16 σοτ]ά ἨατγᾶΙγ Ῥο σα]]οᾶ, {ο {ποαγα 
416 ΒΟΑ1ΙΟΕΙΥ ΑΠΥ ἴχασας οἳ απο] Ίοσα] αββαπιρ]αεβ ἁπτίπσ {πο Ἠοπιαπι 
Ῥετῖοά. ΤΠ ἴΠοοιγ ἴλο αοἰῖοη οἳ {Πῖβ απσιιδί οουτό πας Ἠππαπα, απά 

βτ ΜΑΤΙ Ν 



τοή 7 ΠΑΡΙ στις 
16 Ῥχγοσθθᾶίησς πθχο οοπᾶποἰεᾶ πΏ {]ιαο σγοαίοςί 6316, «Α ϱιθαΐθγ 
ΒηχΙεἰΥ 1.5 πιαπ][εε{θᾶ {ο οἶθαν ἴ]λο ατγταϊσηαᾶ {Πατ ἴο β6οπτο Ἠϊ5 οοἩ- 
ἀεπιπβ/Ιοπ, οβρθοῖα]]ψ 1 πηα{ζενγς οἳ ο απᾶ ἀεαίῃ. 16 πας επασίεᾶ 
(1) ἐΠμαί α πια]οτῖϐγ οἳ αὖ Ἰεαςύ ἔπο πιἉδέ Ὦθ 5οοπτεᾶ Ῥείοτο 6οΠπᾷΘΠΙΠΕ- 
ὑίοὮ (1) ελα ῦ πΥηΙ]θ α. τοτᾶ]εῖ οἳ ασηιωϊίαῖ οοι]ά Ῥο ϱναη οἩ ο 5α1πθ 
ἄαγ, οπθ οἱ ϱιἨ[ήψ ππαδί Ῥο τεδετγεᾷ ΤΟΥ πο {ο]]οπίπσ ἄαγ; (11) ἔλαῦ το 
ον ηῖπα] ία] οοτπ]ᾶ Ὦο οαστῖοᾶ {Ἡτοασ] ἵω ἴῃπο π]σαί; (1ν) ἰλαῦ {μα 
Ἰαᾶσοαβ νο εοπάεπιπαᾶ α ογηίπα] {ο ἀθαίἩ τωαςδέ {αθί αἲ] ἀαγ; (ν) ἔλαῦ 
{μα βεπίαεποο Ι{β5α]ξ οοτι]ᾶ Ῥο τονἰδεᾶ; απᾶ {ἐπαί (νἱ) 1 ουου οἩ {πο αγ 
{ο αχοσιθ]οη {1 οτἰπηῖπα] τεβεοζεᾶ ἰ]αῦ Ἡο Ἰαᾶ βοπιείμίπσ {γθβΏ {ο 
πάᾶτσς 1Π Ἠ]5 ἴανοττ, Ἡθ πηϊσΏί Ὄο ]εά Ῥασ]ς απᾶ Ἠατο {ιο να]ᾶ1{γ οἳ 
Ἠϊς βἰαίεππεπό οκαπηϊηοᾶ, Θ6ο αἰπεριχρ’5 ΑτιεΙο οἩ Τ]ιο δαπ]ιοᾶγίπι 1Π. 
Ἐτιίο᾿ς ΡιθΙίοαϊ Οψεϊορσᾶία, τα. πθτ. Ἐταί ἴ]ιο Ἱπῄπθηος οἳ {ο Βαᾶ- 
ἄποςθθς, ΊΥΠΟ Ί6ΥΘ ΠΟΥ 1Π {π6 αβοσπᾶαπογ, απᾶ Ίγετο Ὀχασοπίαη 1π {ἐαῖν 
Εονοχῖζσ, Ἠαᾶ «ἨἩαπσαά αἲ] 4115, απᾶ 16 νγας τοβο]γθᾶ {ο ϱΠᾷοΥβθΘ ἴπο 
βοηίεησθ αἰτοαᾶγ Ῥτοποππσθᾷ, απᾶ ἀα]ϊτου οὖεν ο ἄγθαῦ Αοοαβθᾶ {ο 
ἰμ6 βεοπ]αΥ ΤΗ. 

ἀπήνεγκαν. ΤἘ1{]ιαΥ (1) {ο οπο οἳ {μο «πο ϱογᾳεοἩΒ ρα]ασθς πνΙο] ἐ]ιο 
Πχδί Ἠετος Ἰαά ετεοίθᾷ, οΥ (11) ἴο ἃ Ῥα]ασς ηθαχ {]1ε {ουιπεγ οἳ Απίοηία, 
{ο ἨϊίΠεχ {Πο ΡοΥογποχ Ἰαά ο0ΊΠθΘ πρ Ίτοπι Ο80β4γος ΄Οη ἴ]θ ϱθα”΄ {ο 
Ἱεαερ οτᾶςν ἀπτῖηπς {πο Τεαςῦ, 

ΤΠειλάτῳ. Πο ἨῬοπιαπ ϱΟΥΘΥΠΟΣΥ χοπςοᾷ ἐας θα1]γ ἐπαί οτοπἰ{[] 
ΠΠΟΥΠΙΠᾳΦ 0ο Ῥχοβῖάε ἴπ αι σ.5θ, πγπῖοἩ Ώα5 Παπᾶσᾶ ἄοππ ΒΙ5 παπιο {μτοπσ]α 
16 ορηζατῖθΒ 1π οοηπθοίΙοη ση] ἐλο ρτθα[θβί ογἵπιο οοπηπα1(ξεᾷ βἶπορ 
Όιο γγοτ]ᾷ Ῥοραπ, νγα5 Ῥοπάαβ Ῥ]]αΐο. (1) Πίδ παπιε Ῥοπίίπς 15 ἐποαρΏί 
{ο Ιπᾷἱοαίο {αῦ Ἠο Ίγα5 οοπποοίεᾷ, εἰζπεχ Ὦγ ἀεβοσεπί οΥ αἀορίίοἨ, η ]ι 
{με ρεη5 οἳ {ο Ροπεζ, ἀχβί οοπβρίσποτις 1π Ώοππαπ ἨΙβίοΥ 1Π {1ο Ρ6ΓΡΟΠ 
οἳ Ο,. Ῥοπάταβ Τοε]εδίπας, ἴΠο ργεαί Βαπηπϊΐο σοηοτα]. ἨΙβ «ΟΦΠΟΠΙΘΠ 
ῬΠαίπβ Ἰα58 Ῥδεῦ Ππεγργείεᾶ α5 (α) " αγπιοᾶ υηζ]ι ἴ]ιο Ρίζιηι ΟΥ 11ΥΘΗΙΗ, 
α5 (0) απ αΡητον]αδίοη οἳ Ρρἰϊσαξις, ἔτοπα φρίΐαις, ἴπε οαρ οἳ Ώαᾶρο οἳ 
πηαπαπα]{ἐθᾷ ΑΊανες, Ιπάἱσαίίπςσ {Παΐ Ίο Ίνας οἶέ]ετ  Πἱθογέις (: Ετοεᾶ- 
ΤΠΔΗ ᾿’}, ος ἀαξοεπᾶαᾶ {ποπη οπ6. Ἠο βαοσθεᾷεᾷ Ὑα]ανίας ἄταίιβΑ.Ὀ.26, 
απᾶ Ῥτοιρ]ῦ ση] Ἠΐπὰ Ἠ]β νη[ο Ῥχοσ]α ος Οἰαπᾶία Ῥτουσ]α, (1) Ηἰε 
οῇίεα ντας (]αῦ οἳ ῥγοσιγαἰογ ππᾶςαχ ἴιοθ ΡΟΥΘΥΠΟΥ (Ργοργώίογ) οἳ Βγτῖα, 
Ῥας ΙΙ Ἠϊς ΟΥ Ῥγονίπσθ Ἠο Ἠπᾶ ἴ]ο Ῥοπεν οἱἳ α ἰοαίμδ. Ἠϊβ 
ἨθαᾶᾳἹβΤ{6ΥΒ Ὕετο αὖ Οῶῶβητοα (Αοἴς ασ. 28): ὮἩο Ἠαᾶ 45ΞΟΒΒΟΙΑ {ο 
πβεῖςύ Ἠϊπα 1η οοποΙ] (Αοίβ καν. 19): ποτο {με πηΠίατγ ἄτθββ; Ίνα αἲ- 
ἰοπᾶεᾶ Ὦγ α οολοτί 5 α Ῥοᾶγ-ραατᾶ (Μαΐζ. καν. 231): απἆ αἲ ἔ]ο 
στοαῦ Γοβνα]5 οππἹο πρ {ο ]ογαβα]σπη ο Καερ οτᾶετ. μη Ῥγοαβίιάῖησ 
38 Ἰπᾷρο ο ποπ]ᾶ βἰῦ οἳ α΄ Ἀεπια οἳ Ῥοτίαβ]ο ἐτιραπα] εγθοοᾷ οἨ α 
ἐεββε]αἰεᾶ Ῥανυειηεηέ, σα]]θᾷ ἵπ ἩἨερχειυ «αὐδαίλα (1οἨπ χὶς. 19), απᾶ 
νναβ Ιηγεβίεᾶ ππ]] πα Ῥοπει οἱ 16 απᾶ θα (Μαΐΐς. πχνΗ. 26). 
(11) Τη α]ιαγασίεγ Ίθ Ίναδ ποῦ ΙΠ5εηβῖρ]θ {ο {μα οἰαῖπι οἳ πΊΘΥΟΥ απᾶ 
1αςῇσα, Ὀαὐ 11ο γαρ Ἰγθα]ς απᾶ γαςϊ]αἴτπρ, αππᾶ ΙποαραΡ]θ οἳ οοπιργοπηϊρίης 
Ἠ15 οὗ βαξείγ 1π οροάΙεηοο {ο πο ἀῑοίαίας οἳ Ἠϊ5 οοηβοῖθηςσθ,. ΑΦ 8 
σουεγπογ Ὦθ Ἠαᾶ εαν Ώ ΠΙΠΙΒΕΙΕ ογπε] απᾶ ππβογαρπα]οτς (Γαία χΗ. 1. 9), 
απᾶ οατεᾶ ΗΜ61ο Γοχ {ιο τεμσίοας βπ5οδρ[ΡΙ]ΜΙ65 οξ α Ῥοορ]ο γποτη Ἡθ 
ἀερρϊξεᾶ απιᾶ οοτ]ά ποῦ απάςτείαπᾶ. 

ϱ. ἐπηρώτησεν. ΤΗϊ5 πας α Ῥηϊναίο Ιπγοβίϊσαζῖοη ψλΙη ἐμπο ῥργς- 



πνυ] | ΟΤΕ. τος 

ἰογίωπι, α1ίογ ἴἶιο ἆα6υ5, οπΥο{α]]Υ 5αρρτοββῖης {]ιε γεϊἰφίοιδ ϱγοιιῖε ΟΠ 
πΠῖο] {Που Ἰαά οοπάρπιπθᾶ οἳσ Τιοτᾶ, Ἠπᾶ πἀναποθᾶ αραϊηθύ Ἠίπι ἃ 
ἐπῖρ]ο αοοιςαθίοη οἳ (1) βοάἰθίοις αρϊίαίίοπα, (1) Ῥτοβήρ]ίοι οἳ {ο 
Ῥαγπιαηέ οἱ {6 ἐχ]ρπίθ ΠΊΟΠΟΥ, απᾶ (11) {πο αβεαπηρίίοη οἱ ἴμο β115- 
Ρίοίοις ὑ]ο οἳ “΄ Κίπς οἳ {1ο ἆ6ννς.. ΤΠΙβ ναβ α ροζΐσαϊ «Ἰαχροθ, πια 
οπ6 Πίο] Ῥϊ]αΐο οοι]ά ποῦ ονοτ]οο]. ἨἩἨανίηςρ ηο φιιώδίογ ἰο οοπᾶάπού 
ἴιο οχαπιϊπα/ίοἩ, Ἡθ παβ ου]σοᾶ {ο Ί1θαΥ ἴ]πο ο.5ο 1η Ῥ6ΓΒΟἨ, 

σὺ λέγες. δὲ Ματ] ἄοαβ ποῦ πιοπ{Ιοη Ίογο Ἠγηαΐ Ὑνο Ἰ«ΠΟΥΥ ἴγοΠΙ 
Βἱ «ο]μπ, (α) ἴἶιο παπί οἳ οἩχ Τονά οἳ ΕΙαίθ νιγ Ἰα αρκοᾷ {πο 
ᾳπθβίίοἩ, απά (0) Ἠίς οκρ]απα[ίοη οἳ ἴ]πο τεα] παίατο οἳ Ἠ15 ΚΙπᾳάοπα 
(0ομ χνΙ], 97, 98). Ἠο Ῥτίπσς οί οἱ Τιογᾷ5 αοκποπ]οάρππεπύ οἳ 
Ἠ]15 τορα] ἀῑσπιίγ, ἐλοαρ]Ώ Ῥηαίο εοα]ᾶ ποῦ απάθγβίαπᾶ Η15 πιραπίπς. 

8. κατηγόρουν, Ιπηρίό,, “' Ῥογδϊρίοᾶ ἵπ αποοπβῖηρ.”. Α[ίου ἴπο βναῦ 
οχαπηΙπα[ίοη ΡΙ]αΐο ομπ1θ {ογίἩ {ο ἴπο ζεψίδῃ ἀαοριίαίίοιπ, βαπάίπςσ 
Ῥοΐοτο {]ιο οπίγαποο οἱ {ο Ῥα]ίασθ, απᾶ ἀθο]ατοᾷ 15 οοπγΙοίῖοη οἱ {ο 
ΙΠΠΟΟΘΠΟΘ οἱ {πο Αεοιρβοᾶ (1ομπ αν. 98: Τικο ασ, 4). ΤΗΙ6 γναβ 
Ώιο βίσηα] {ου α {πγ1οιβ οἸαπποιτ οπ {πθ Ρατῦ οἳ {19 οἩ]αί Ῥτϊιεβίς απά 
ΙΠΘΙΩΏΟΥ5 ο {πο Βαπ]θᾶτίη, απᾶ [αγ αοοαξεᾷ οτς Τον οἱ πιαΠΥ 
Ὠμπρα, οἳ (1) ««εβντίησ αρ ο Ῥοορίθ,’ απᾶ (9) “ἴοασμίπς [α]βο]γ 
ἐλτοιαρ]λοιῦ αἲ] σπάδα, Ὀεριππίηςρ Ίγοπι ἀαἰίῖεε ΘΥΕΠ {ο 1 αγήββ]οπι” 
(1μπ]κο κχΙἩ. 6). 

4, πάλιν ἐπηρώτα. Ί16βο τοποπθᾷ αοοπβαΒίοηβ Ἰοᾷ {ο Γατί]ιον 
ᾳποβῖοπς {ποια Ῥϊαΐο, Ῥαό οἳχ Τιονᾷ Ῥγαβεγνεᾶ α οοπηρ]είο βἱ]πσο, 
Τηῃ]ς Ιπογθαδεᾷ ἴλμο ῬγοσιΥα{οΥ) αβοπΙςἩπηθηῦ, Ῥπήί ηο οιρ]ί Ίο Ἠαᾶ 
{οιπᾶ αΏ 65οαρο ΓΥοΙΏ Ἠϊ5 ἄΠεπηππα, ΨΠ6Π 6 Πεαγά ελα νγοτᾷ “« ἀαἴ[εα.”” 
α]ϊ]οο Ίτας ππΙζΙΙΠ ο Ῥνονίπσθ οἳ Ἡετοᾷ ΑπίΙραβ, απᾶ Ἠθ βοπί {ιο 
οᾳ5ο {ο Ἠἱς ὑτῖριπα] (ΤΠπ]κο αχΗ]. ϐθ---12). Ὠπυ ἨΗετοᾷ α1βο α[ἠγπιος 
ἐ]ιαξ ἴπο Λοσοπδοά Ἠδά ἆοπο ποίπῖπσ ποτμγ οἳ ραπϊςΏπιθηί, απά 
Ῥῆαΐα, ηάϊπο ἰμπο οπβο {ΠΤοΝΥΏ Ῥαο]ς προη Ἠἱ5 ἨαπᾶΒ, πού γοβο]νοᾷ 
1ο ἰχΥ αποΐᾖας οκρεγηθηί {ον οβουρίης τοπ {6 τοβροηβΙΡΙΠ{γ οἳ α 
ἀιγοοῦ ἀεοϊδίοη. 

6. κατὰ δὲ ἑορτήν. "Νου αἲ [οβῖνα] πο.” Τ]οτο 15 πο αγᾖσ]ο 
Ίσιθ οΥ πι Μαΐῦ. χχν!, 16, οἳ Τηι]κο αχ]. 17. 

π. Ῥαραββᾶς, (1) ποοογᾶῖηῃ {ο 8οπ1ο, Ώ4Υ-Λ0Ρα8, '«βοη οἳ α Γαΐ1ογ, 
ου (1) Βα1-μαβρας, “«βοη οἳ α Παδρί.”.. Το τοαᾶἴποΤησοῦν Βαραββᾶν 
1π Μαἰζ. καν. 16, 15 τ1ρ]/{]Υ τε]εσοίεᾷ ὮΥ ἴῑα Ῥεβῦ εβ1{οΥβ. 

μετὰ τῶν στασιαστῶν. Πο πνονᾷ 16 οπ]γ {οιπᾶ Ίουο. Το νοτρ 
στασιάζειν ΟΟΟΠΥΑ 1η 9 Μαοσο. 1ν. 90; 408. Απ. Χιν. 2. 1. ΤΠ οἵτοπῃ- 
Είαποθ ἰπαῦ Ῥαταῦρας παβ οηπθ ο) α οἱ οἳ πιπτάεγετβ 18 Ῥοσσ]ίαχ {ο 
Βύ Ματίς Ἐο Ἰαᾶ Ἰουάοᾶ αρρατοπ/ϐ]γ οπθ οἱ ο ΠΙΠΙΕΤΟΙ5 ΙΠΡΒΙΥ- 
18οῦΙοΏβ αραϊπδί ἴ]πο Ἠοπιαη ῬοποΥ, πΠΙοἩ Ἠετο οοηβδίαπ{]γ Παταρδδίηρ 
ἴλο Ῥγοσπταίοίβ, απᾶ ρϊνίης ππίο]ᾶ {ποπρ]ο {ο ο ΙορῖοπατΥγ {ΥοοΡΒ 
απαχ[ογθᾷ αὖ Ο8,58γ68 απᾶ οὔ]ον Ῥ]ασθβ. Τη {15 ρατῖσπ]αν ΙΠΒΠΥΥΘΟ- 
6ῑοπ Ῥ]ουά Ἰαᾶ Ῥδεπ βἨεᾶ, απᾶ αρραγεπ/{Ιγ βοπιοθ Ὥοππαπ βο]άί6εις Ἰαᾶ 
Ῥοση Ιά]]εᾶ. 

9, ὁ δὲ ΤΠειλάτος. Τ]ο Ῥγοροβί[ίοη οἱ {ιο Ῥθορίε ἐ]λαί Ἡο ϱΠοτ]ά 
αοῦ αοοοτᾷἴης {ο ΠΡ πβαα] οαβίοπη οοποπττεά να Ῥι]α{ε ο πΙβαΘΒ 

κΝ9 



τού ο Μακ. [ΣΥ. 9--- 

αηᾶ ΊοΡΘΒ, απᾶ Ἡθ τεβο]γεὰ ἀε]ροταθεΙσ {ο ϱἶο ἰπο Ρορα]ασα {παῖγ 
ολοῖσθ, 

10. ἐγίνωσκεν, Ἱπιροχίεοῦ, ΄΄Ἠο Ίνα απαγθ,” ' Ἠθ Ῥεχοεϊναῖ, απᾶ Ἠ]5 
ῬεγοερίΙοη π/α8 οοπουττεη{ η Ἡ {Πο αοὔῖοη ϱοΐης 0Ἠ, 

διὰ φθόνον. ὨἨο οοπ]ά ποῦ ἀοπλδί πιο πογο {πο τιπρ]θαᾶσυς ἵπ {πο 
αππα]ίποαςδ 5οεπ6 πο Ῥαϊπσ οπασίεᾶ, ου ν]αῖῦ ας {πο πιοῦῖνο {λαῦ 
Ἰαᾶ Ῥτοπαρίαά επι {ο Ὀτῖπα ἐπο Αεοαδεᾷ Ῥε[οτο 15 ἑήραπα]---ποῦίπς 
ΊΊΟΥΘ ΟΥ 1655 {λατ οΠΥΥ οΓ ἐ]πο πῄπαπορ Ἠο Ἠαᾶ σαϊπαᾷ απᾶ ἴ]ια ἔατοιασ 
Ἠο Ἰαᾷ ποη {μτοαρβοτί {πε Ἰαπά, ἜἨο Ποραᾶ, {πετείοτο, Ὦγ αρρεβ]ησ 
ἀϊχασῦ]σ {ο ἴπο ῬεοΡ]θ {ο'ρτοσπτθ οἱ ΤιογνᾷἩ τεἰθα5ο. 

11. ἀνέσεισαν. Τ]9 εχρτοββεῖοη ΟΗΙΥ οοσΙ1β ασαῖπ 1Π Τια]ο πχΗ]. ὅ,. 
10 ἀαποίος (1) {ο εΊια]ιο {ο απ /γο, {ο ὑγαπαίδ]ι; (11) ἰο πια]ο ἐ]ιγεαίοπίι 
Φοδίιιγο; (11) {ο ε{ἴγ 11 οἵ ἐπδίίφαίε (Ώου. Υ6Υβ.).  Πένας Ρτοβαβ]γ αἲ (1 
Ππποίαχο ἴΠαί ο τασεἰνεᾶ πο πηθββασο ΤΟΠ Ἠ1β π]{θ Ιπρ]οτῖπς ἨΙπῃ {ο 
Ώαγνο ποίΠμῖηρ {ο ο πα ἐλαί ]ιδὲ Ῥεγδοπ” (Μαΐς, κσν. 19) εἰαπᾶίπσ 
Ῥοΐοτο Ἠϊτα, Ἠ[ς {εε]ίπρα, {ΠαγοίοΥθ, οἳ απ ΊΎ6γο ΙπίοηβΙβθᾶ, απᾶ Ἠ15 
165ο]γο {ο ε[αοί {πε τε]εαβο ΙΠπογθαβεᾶ, Ῥτπῦ {πο ομΙεῖ ρτιεδίς 5γτοα πρ 
{πο Ῥεορ]θ, απᾶ πηροᾷ {Παπ {ο 6Ἠοοδθ Ῥαταββας, πο ραΐϊτιοῦ Ἰοαάσς, 
ἴμο σεα]οί {οΥ ἐαῖν οοιΠίΣγ, ἴπο οπαπηρίοπ αραϊπβῦ ΟΡΡΥΘΡΡΙΟΗ, 

12. τί θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε ΤΠΗϊ5 ο]αβδῖοα] οοπβἰγποβίοη ποιεῖν 
τιτινά, 1π Ῥ]αος οἳ τι τινί, ΟΏΙΥ ο6σοΣ5 Ἠεγθ απᾶ ἵπ ΝΙα(δ. στη. 29. ΤΗΙΒ 
4πθβίίοη β6αΠΗ5 {ο Ἠατο Ῥδεπ ριΐῦ 1Π ἀἰδάαίπ απᾶ Ώρος; ἀἰδάαῖτ αὖ ἐλοῖν 
ΠςΙΚΊΕΠΘΡΒΣ, 4Ώσον αὖἲ ἴπο {αϊ]ατα οἳ Η5 οβοτζς {ο βἴοπα {16 {οττεπζ, 

ὃν λέγετε. Ἠε πιαγ Ἠανο Ἠορεᾶ {]ιαί ἴ]ιο εοππᾶ οἳ ἰμο Εί]ο παῖσ]ιῦ 
Ἠανο ποῦ Ῥθει 1η γαίηπ ΟΠ {ο 6815 οἳ ἴΠοβθ Ίο Ἠαᾶ Ἰα{ε]γ οτιεᾷ, 
«Ῥ]ερεαᾶ 15 ἴμο Ἰεῦιᾳ ἐῑιαῦ εοπιεί] 1π Πο παπηθ οἱ ἴ]πο Τιονᾷ, 3 “«Ῥ]θββεᾶ 
16 ἰμο ᾖἰπφάοπι οἳ οἳχ Εαΐμετ Ῥανίά”” (Π]κο χὶσ, 98; Ματ] χὶ, 10). 
Ῥαἡ Ἠο πας Ῥ1{{οχ]γ ἀεσεϊνοᾶ, 

14. ὁ δὲ ΤΠειλάτος. Βή]] ἴπο Ῥγουπταίου ἄἱᾷ ποῦ αὖ οπσοθ γΙε]ᾶ, 
ΏιοιρΏ αἰτονᾶγ αὖ Ο6ρβατεα Ἡθ Ἠαᾶ Ἠαἆ ρτοοἳ οἳ ἴῑπα ΙπνΙποΙρ]θ ἔθπποίίγ 
οἳ α ζαψῖδῃ πιοῦ, πνΠοπα ποῦ 6Υ6Π {πο Ῥτοξροοῦ οἳ Ιπδίαπῦ ἀεαί] οοτ]ά 
ἀαίεν (1ο5. Απιίφ. Χνιπ. ὃ. 1). ὨἨο τοβο]νεᾷ ἴο π]ακα αποἰπεχ ἀῑγεοῦ 
ἈΡραα] {ο {ο οχοϊ(οᾶᾷ οτοπᾶ. “ΊΠγ ϱΠοπ]ά Ἡο ογπογ ΗΙπι «μα 
εγ!] η8ᾶ Ἡο ἄοπορ” 

οἱ δὲ περισσῶς. ΤἨο οΥΥ παβ Ἱεαρί πρ ἹπῬγοκαν, 4τυαγ ιοϊ]ι ἐ]ίς 
πιαπ, Ογιοί{ή Ηίπι/ Οπισοί ΠΗίπι/ Τη ναῖπ Ῥϊ]αΐο οεχροβἰπ]α[αᾶ, Τη 
ναῖηπ 6 παδΠεᾷ Ἠϊ5 Ἠαπᾶς ορεη]γ Ῥεΐοτα ἴπεπι α]] (Μα{δ. κανῖϊ. 94) ἵπ 
{ο]οη οἳ Ἠΐ5 οοπγΙοίοη οἳ {πο ρον{οσῦ ΙΠποςθΠοσθ οἳ {πο Αοοτιξεᾶ. 18 
παγοτῖηρ 1π ἴπο εατ]γ βίασε οἱ {ιο ἐτῖα] ας Ὀτίπσίησ ο 1ΐ5 {ογτῖρ]θ 
ΟΟΠΡΕΠΠΕΠΦΘΒ, 

1δ. βουλόμενος. ΌΠο Ἠορθ, Ἠοποτατ, {πο ρχοσπταίος ΕΟ]] 66θπι5 {ο 
Ἠατο τεἰα]πεᾶ. ἸΠγαβο]αίοη 1πᾷθθᾶ Ἠαᾶ ροπο {οο Τα, απᾷ Ἰς οοι]ᾶ 
ποῦ τείταςθ Ἠ]5 Βἱ6Ρ5. Ἠε ἰποισΠί ε παιδί οοπίεπί ἴμο Ῥθορῖθ, απᾶ 
ἠιοταίοτε το]οιββθᾷ Βαταθβας ππίο {πεπι, Ἐπί Ίο Ιπιασιηθᾶ {πογθ πταβ 
1ΟΟΠΑ ΤΟΥ 8 ΟΟΠΙΡΥΟΠΗΙΡΟ, Ο1Ιαπποχοιβ 85 ΊΠ5 πο στοά, Ῥεγ]αρς {1εγ 
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πνου]ᾶ Ῥο εαἰἰκβοᾶ νε] ἃ ῬαπϊθΗππεπ{ οΠ]γ 1685 ουγῖρ]ο (Παπ ἐ]πο 01985, 
ΑΠᾷ 89 Ἠθ σαγο ἴμο ογάος ὑμαῦ Ἠα, Ίοπα Ίο Ἠαά Ῥτοιποιπσοᾶ ροτ/οοίΙγ 
1Πποσθηῦ, βποπ]ά Ὦο βοοπτροά. 

τὸ ἱκαγὸν ποιῆσαι, ''υοἶσπβ ροριῖο εαἱζ[ασετο,”. Υαἱσ.-- {ο βαϐ1βίγ,” 
ἔέίο αΡΡεΒΒο:” οοπΠΡ. 1ο Χχκ]. 98, ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Ἱκανόν ἐστιν; 
2 0ο. Π. ϐ, ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αὕτη; Αοἲβ χγῖ. Ὁ, καὶ λα- 
βύντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονο.. Έοτι ἴλπο Τιαβπῖβπα Ἰσογο τιβροᾷ ὮΥ 
Ῥίύ Ματ]ς οοπ1ρ. Ῥο]ΙγΡ. Έπο. Πιο. ϱ. 195256, ἐὰν τὸ ἱκανὸν ποιῃ τῇ συγ- 
κλητῷ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐξουσίαν; Ὦἱοβεποβ Τι. Βίο. τν. 60, τὸ ἱκανόν 
σοι ποιήσω, ἐὰν παρακλήτους πεµψης ΑΡρίαἩ, Ῥιπιίο, Ῥ. 08, εἰ τὸ ἱκανὸν 
ποιήσητε Ῥωμαίοις. 

Φραγελλώσας, Πασε]]αταο, Πασο]]ῖ5 οαᾷστο. Ἔ]ο πογᾷ οΠΙγ οοοπτβ 
Ἠθγο απά ἵπ Μαΐζ, κκν!]. 96. (6ΠοΤΗΙΙΥ ἔμο βεοπταῖης Ῥο[οτο οτιοϊβχίοη 
Νας ΙΠῃ1οῦοᾷ Ὦγ Ποίουβ (Π1νΥ, ἄκστπ. 96: 508. Βαζ. οι. τα. 14. 9: 
ν. 11. 1). Ῥαῦ ΡΠαΐο, αξ 6αῦ-αογθτΏος, Παᾶ πο Πσίοτβ αἲ Ἠϊς ἀϊβρορα], 
απᾶ ἰἐΠογείοτο ο ραπϊβηπιοπό Ίγαβ ΙπβΙοοᾷ Ὦγ βο]άΐθι5. Ίμαπσο, 1Υ. 
956 π. ΤΠ Ἠοιπαη βεουτρίηρ πας ΠοιυτίβΙγ 5οΥοτο. ΏΤοΡρς οἱ Ιομᾷ απᾶ 
ΒΠΙαΙ1 ϱΠατρ-ροϊη{οᾶ Ῥοπος ποτο ο{ίοη Ρ]αϊ(θᾶ Ιπίο {1ο ΒοοἩΥΡΘΒ, απᾶ ἴ]ιο 
ΒΙΠΟΥΟΥ5 ποῦ π/{γο(ΠοΠΡΙΥ ἄῑοᾶ ππᾶοι {ια ΙΠβΙΟΙοΠ. Οοπιρατθ ἴ]ιο 
]ιογγέυῖα Πιαφεἴἴιιπι οἳ Ἠοτ. δαΐ. τ. ΠΠ. 119; απᾶ ««Παρσταπι ροσιϊπιίς οβδίθιι5 
οαοπαίατη,” Αρπ]. ἠΤοί. νιΠ. Τπαϊῦ ἴ]πο βο]άϊοι5 οοπ]ᾷ πιοῦ Ίαυο Ρογ- 
{ογπηεᾷ ἰεῖτ ἀπίγ νη]ι ἔοτροαταπσς ΟἨ {15 οοσαβίοη, 15 Ῥ]αΐπ {γοπι ἴμο 
ΨΙαΠἴΟΠ πη8]1σθ, η άὑ]1 ΥΠΙΟὮ {αγ αάσᾶ πιοσ]κοτΥ {ο {ιο βοοπτσίης., 

ἵνα σταυρωθῃ. Ίὔγοη 5 Ἠο Ἠϊπιβα][ Παᾶ ασαϊπ απᾶ ασαΐη Ῥγθᾶίοἰοᾶ 
ποπ] ϱο (Πο σᾳβα. θς αφοτο, παρ. Υ11.84. ΈΤ]ο ερεσίασ]ο οἳ βΟ1η16]ι 
βιῃετίης 5ο τηθε]ς]γ Ῥουγπο ἀῑᾷ ποῦ βα{]σο. «ΤΓ οι ]οἱ 0115 πιαη.σο,”) 
{]ιογ οτ]θᾷ, “«ἴποα ατύ ποῦ Οπεατς {ἠοπᾶ: ὙΥΠΟΒοσΥοΥ πια]κοῦἩ ἨΙΠΙΡΘΙΕ 
α Ί1ηπσ βροα]κοίΗΒ αραϊηςδί Οω5ατ” (ὀομπ χἰκ. 19). ΤΗΙ5 οτα[γ ποῖ]- 
6Ώοβεή ΟΥΥ τοπξοᾷ αἲ] Ῥι]α[ε)β ἔρατβ. ο οοπ]ά οπ1Υ {οο πα] ἀῑνίπο 
ἴλο οοΏβΘ(πεηοθς 1Ε {Πογ αοοπβεᾷ Ἠϊπι οἳ βρατίησ α ΡΙΙΡΟΠΟΥ πο ηαᾶ 
Ῥοσδη αοοαρεᾷ οἳ {τοββοπ Ῥε[οτο ἴμο σΊοοπαγ βπβρἰοῖοας Τ{ροχῖαβ (4 αΐτο- 
οἱβδιπιὸ οχοτοεραῦ Ίασοβ πια]οδίαιίς, Βπεῦ. Υὲ. ΠΙΟ. ο. 8: Ταςο, 4ππ. 
τ. 8). ΗΙΦ Γεατ5 {οΥ Π15 οπΏ Ῥεγδοπα] βα[αίγ ἐπγπαα {πο βοα]ο. Α{ἴοτ 
ΟΠ6 ΠΟΙΟ οΗοτύ {]ατο[οτο ({ομη χἰκ. 19---15), Ἡο 6ατο ἴλπο ποτᾶ, ἴμα 
ΙΥγογοοαΡ]ο ποτ, "'Γιεί Ηίπι νο ογισί[εά” (άοἵπ χὶκ. 16), απᾶ ἴ]ε Ίοης 
βἰγαρρ]ο πνας ΟΥ6Υ. Ρδί ἆομπ, 16 15 ο Ὄθ ομβοιγαᾶ, ΠΙΘΙΙΙΟΠΡ 1ο 
βοουχρῖηρ 5 οηθ οἳ Ῥ[]αίῦε”ς Απα] αἰθεπιρίς ἴο το]οαδο ἆαβαβ. Βύ Ματίς, 
11ο Ρύ Μαἰίπαν;, Ιοο]ς προ 16 48 ἴ]ο Βτεί αοΐ 1π ἴπο αγία] {χασοᾶγ οἳ 
ἴλο Οτποϊβχίοη. ἈῬοῦ] νίθνγβ ατθ θα α]1Υ πο. Τη βοοπτσῖπς ϱΠοπ]ά 
Ίαγο ππογοᾶ {πο Ῥθορ]ο; 16 οἩπΙγ 1εᾷ {αι {ο στεαίου ουάπτασγ; 16 
Ῥτογεᾶ, ας Βδύ Ματ]ς Ῥτίησς οπῦ, ἴπεα οροπῖπα βοθηθ Ίπ {πο ΟτιοΒΙχίοῃ, 
Φορ Ί11βοἩ οἩ πο Ευϊάσπιίαϊ Απσιώπιοπιέ Γ)Οπυ έ]ιο Ογιοἰ]αωίοι.. 

16--24, Τππ ΜοσκεπΥχ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΙΡΙΕΒΒ. Της ΊΑτ το ΤΠΕ Ο0π0Ρ88. 

Μαΐΐσ, χχτῖι. 21-55: ἆ1οἨπ χὶχ. 1---δ. 

16. οἱ δὲ στρατιώται, Τ19 Ῥοάγ-σαατά οἳ ἴπο Ῥτοσπταίου. 

ἔσω τῆς αὐλῆς, τυζ(]ῖτι έ]ιο σοιγέ, τυ]ῖο]ι {9 ἐ]ιο Ργώίογίιπι (Ώεν. Ύ9τ5,), 
οἳ ραΐαςε (Ώεν. Ματ). 
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πραιτώριον ἀειοίεᾶ (1) ἔπα {επί οἱ ἔμο εοπιπαπᾶος 1π α Ἠοιπα 
σαπιρ; (11) {πο τερἰάεπςθ οἳ 8 6ΟΥΘΤΠΟΥ: 6ΟΠ1Ρ. Αοΐῦς χχΙ]. ὁδ, κελεύσας 
ἐν τῷ πραιτωρίῳ Ἡρώδου φυλάσσεσθαι αὐτόν; εοπαρ. Οἷο. Τεχ}, . δ. 19. 
90, «Π]α ἄοπιας Ῥτβέοτία, 4πτδ τεσῖς Ἠϊετοπί5 Επῑςς (11) πο οβ]οῖαι 
οοππίτγ Ἠοπδο οἳ α Ἠοπιαι οοπιππαπάθτ; (1) {Πο Ῥαττασ]ςβ οἳ ἴ]ιο ρτα- 
ἰοτίαηι σιπατᾷ αὖ Ὥοππε; (1) ἴμε ρτοίοτίαη σαατᾷ 1ὔ8ε]ῇ, ΕΠΙ]. 1.18, ὥστε 
τοὺς δέσµους µου φανεροὺς ἐν Ἄριστῳ γένεσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ. 
ΕΡρ Τήσμ{{οοῦ ταιπατκ5 {μα {ο ποτά /ρα]ασϱ” πσῃί Ἰανο Ῥουπ 
αᾶορίθᾶ 1π α]] ιο ραββασες 1η ἴμε οβροα] απᾶά Αοἴ5, α5 αθεαααίεΙγ 
εκρτεβδίης {πο τηθαπίης. (Ιουϊρίοπι ο ἴιο Νοιυ Τσ5ἱ., ϱ. 49. 

ὅλην τὴν σπεῖραν. “' ΊΊιε ιο]ιοῖε οο]ιογί”” (Ἠεν. Μαχ.). Τη {1ο ρα]αοθ- 
οοττί, πΠΙο] Γογπιεᾷ α Ιϊπᾶ οἳ Ῥαττασ]κ5 οἳ σπατά-τοοπα, {]16γ ραἰ]πατεᾷ 
{μα «έπποἰε πιαπ]ρ]θ.;. ἆοβοριτἉς, Ἠ. ο). Υ. 5. 8, {ε]]5 α5 ἐ]παῦ ἄαπτῖπσ 
{πο ο1ε[ {οβίνα]5 α πιαπάρ]θ, σπεῖρα, π85 81 αγ5 Κερῦ τεπᾷγ αἱ ηαπά 
{ο εταςῃ απγ ἀἰξπιτραησο {λαί πη]σΗί απῖδ6θ. Ἠετο {1ο γγογᾷ 15 αρρ]εά 
{ο ο ἀείασππιεπί Ῥτοιρ]ί Ὦγ ἆπάας {ο αρρτεπεπᾶ ος Τιοτά (ομπ 
Χγ]]. 9), ΟΟΠ1Ρ. 8ἱ5ο Αοΐςσ. 1, χχἰ. 91, χχνΗ. 1. Α τιαηῖρ]θ πας ἴ]ια 
{τά ρατί οἳ α ἨοππαἨ οολοχί, απά 155 ποπαῖπα] εἰτεησίαῃ πας 200 
ΊΠΘΏ, Κουστωδία ἕ΄ ἐστι στρατιωτών ἡ δὲ σπεῖρα σ' (200). ΤΠεοριγ- 
14ος, αποἰοᾷ ἵπ ἨΓείβίεϊῖη. 

17. ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν. 1Ιη5ίεαᾷ οἳ ἴπο πμῖίο τοῦοα, 
να πγῖο Ἠετοςά Ἠαᾶ τιοσ]κοᾶ Ἠίππ, {αγ {Πτειν ατοππᾶ Ηϊπα α 5οατ]εῦ 
φασιπι, οἳ. βο]άϊσογ5 οἸοα]ς. Ῥὲ Μαΐζμενν, αχνΙ. 25, σα]]5 16 χλαμύδα 
κοκκίνην; 9ὲ 1οἨπ, Χὶκ. 2, ἱμάτιον πορφυροῦν. 10 Ὑ85 ῬτοβαΡΙγ α παι- 
ο]οα]ς, 5αο]ι 5 ΡτίπσθΕ, σεηοτα]5, απά 5ο]άϊ6τς ππους, ἀγεα να ρατρ]ε; 
εεργοδαΡδΙγ α οα5ί-οβ τοῦο οἳ εἰαΐα οτί οἱ {πο ρτερζοτίαπ γαχάτοῦο,᾽---ᾱ 
Ῥατ]εξατπο οἳ {πο Ίοπρ απἆ ἄπο Ῥητρ]θ τοΏο ποπ οΠΙΥ Ὦγ πα Ί1πήρθτου, 
Ίμππρο, 1. 957. 

περιτιθέασιν. ΤΠ ΠΙΙΠΙΙΟΥΥ οἳ {πο Ιαπτε] νποεαί] ποτη αἱ εππος ὮΥ {ιο 
085α1β. 

ἀκάνθινον στέφανον. Τοτπιοᾷ ῥτοβαβ]γ οἳ ἴπο λογαγ πάθ]ς, α ἔτορ 
ν]σ]ι 15 {οτπά ἵπ αἲ] ἴο πατΙΙΘΥ ρατίς οἳ Ῥα]οβίπο, Ὀαῦ γη]]ο] αΌδβο- 
1αἱο]γ οταιΥπης α ρτοαίῦ ρατί οἳ {μα οτάαη τα]]αγ, τπα]ῖηρ 16 οΠ6 Ι1η- 
Ῥεποείταβ]α {]σ]κεῦ. ἈἘθεο Ττιβίχαπα”5 Ναι ΠΗϊδί. οἱ ἴ]ιο Βἱῦϊῖο, Ῥ. 4323; 
απ Τιαπιᾷ οἱ Ιεγαεῖ, ϱ. 429. 

19. ἔτυπτον, “»πιοίο Ἠίπη ασαῖπ απᾶ ασαἶῃ. 

ἐνέπτυον. 6ο ποξο α,οτᾳ, οἩ. χἰν. 05. 

21. ἀγγαρεύουσιν. Τ]ο οοπᾷεπιποᾶ ποτο πεια]]γ ομ]ροᾶ {ο οαΥΤΥ 
οἶζ]αεν ἴμο οη{Ιτο 6055, ΟΥ ἴπο ογοβ5-Ῥααπης {Μαβίοποᾶ ἰ{οσοί]ου ]]εο {1ο 
Ἰοΐίον Ὑ, πι ἡιοῖτ ατΠ15 Ῥοτπά {ο ἴ]ο ρτο]θοίίπα οπἀς. Ἠσποο {]ιο 
ἴοτπα {ατοῖ{αυ, /ογοβς-ύσαγογ.. Ρα ρα]απα ἔεγαῦ ρενγ πτῃαπαι, ἀοϊνᾶς 
αἰΠραΐαχ οτασῖ.”. ΤΗΙ5 Ἰαᾶ α το[οτοποο {ο ος Τιοτᾶ Ῥοΐπς ἰἱγρὶβαᾶ ὮΥ 
Ίδααο Ὀθατίηρ πο που οἱ {πο Ῥανπί οὔσθιῖπα, ἄθῃ. χχΙ. 6. ἘΒπί οκ- 
Ἠατςίεᾶ Ὦγ αἲἱ Ἡε Ἰιαά ππάειροπθ, οἳς Τιογᾷ 5απ]ς απᾶετ ἴ]ιο πναϊρ]ιδ 
Ἰαῖᾷ αροπ Ἠίπι, απᾶᾷ ἴπο 5ο]άΐστ5 Ἠαᾶ ποῖ ρτοσεεᾶεᾶ {αχ {τοπ 1ο οἱγ 
ραΐα, Ἡ επ ΠοΥ παεῦ α ΤΠ ΤΟΠ {μογ οοσ]ά “εοπιρεῖ” (Βεν. Ὑευ».) 
οἱ '' πιργορς (Ἠεν. Ματ.) Ιπ{ο {]ιαῖχ βεχνίοθ, ᾽Αγγαρεύειν 18 ἃ Ῥοτείαῃ 
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ποτᾶ. Αότοσι]αχ είαρος ἐμτοιρποιῦ Ῥουδία (Πά{. ντ. 98: Χεπ. Ογτορ. 
ντ. 6, 11) πιοαπίθᾶ οοιτΙθεΓβ Ἴπεγο ἹΚερύ τεπάγ {ο «ΚΤΙΥ {πο τογα] 
ἀοξεραίοποβ. Ἠεποε ἴ]ο γετῦ (απραγίαγο Υπ]ς.) ἀεποίεβ (1) ἰο ἀορραίσ]ι 
αἱ α πποιιἰοᾷ οοιτίογ; (2) ἰο ἴπιργόδ, ]ογοο ἰο ἆο 8δοπιο βετυίσο. Τν 
οοσΤβ αἱβο ἵπ Μαΐί, ν. 41, ''ὙΠοβοεγοτ ΕΠα]] σοπιρεῖ ἴ]εο {ο σο α 
πη]6, 6ο η Ἠϊπα ναϊη.. ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν. Οοππρα1θ 
8159 7ο56ΡΗ. ἁπιί. ΧτΙΠ. 2. ὃ. 

Σίμωνα Κυρηναῖον. Τ]Ἡο πιαπ ἴπτπβ Ιπιρτοςδεᾷ πναδ Ῥαξείης Ὦγ, απᾶ 
σοπιΏι! Γοπι ἐ]ιο σοιιίγ (1ππ]κο πχΙι. 26). Ἠ1β παΠΙθ πας ΒΙΠΙΟΠ, ἃ 
Ἠε]]οπ]βίίο ᾖθν, οἳ Οὗταπο, ἵπ ποτίπονπ Αίγίσα, Ίο Ἱππαρίίαπί5 οἳ 
Ἠπ]οὮ ἀῑξίτῖοῦ Πας α 5Υηαροσπο αἲ {εγαβαίοτα (Δοίς ἩΠ. 10, νι. 9). 

τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ 'Ῥούφου. Μδί Ματ]ς αἶοπο αάάς {πίς, 
Τμ]κο ««Ῥατύππωαβ, ἴλο 6ου οἳ Τήπιωαβ, {παοξο πγοτᾶςδ {ες {ο Ἠ]β 
ογἰσϊπα{γ. Έτοπι {πα Ίνα ἴεγ ατο πηοπθ]οπεᾶ 16 15 οἶσατ ἰλπαῦ ἴΠεςξο 
[νο Ῥ6ΥΒοΠ8 πηπδί Ἠατο Ῥεοπ νε]] Ίσποιπ ἴο πο εκτ] ΟΠτΙβΙαΠΕ, 
ΡοξεῖΡΙγ ας τοβιᾶαπίς αὖ Ὥοππο, ππογο Ῥύ Ματς πας τις. Τπ Ἠοπῃ. 
πγι, 19 Ίνο Απᾶᾷ ἴμο Αροδίιο Βὲ Ῥατ] βαγίης, ἀσπάσασθε 'Ῥοῦφον τὸν 
ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ, Ἡο Ἠετο πηθπ{ΙοἩς5 ἴ]ο 
πποίμοχ οἳ Ἠπίας α5 Ὀοΐηπσ αἱβο Ἠ]β πποί]ιαχ, 1.6. Ῥοσπά {ο ἨΙτη ὮΥ ΤΙΑΩΥ 
Ῥτουοίβ οἳ πιαίθγηα]. ΙάπᾶπΠ6β, ἨεποῬ 16 15 Ῥορβδίρ]ε {ια ο νο οἳ 
ΒΙΠΙΟΠ οἱ ΟΥΤ6Π6 τΠΒΥ αὖ 50ΟΠ16 {1π1θ ΟΥ οἴμοχ, ''αὖ ΑπίΙοςΗ, οἳ ΟοτΙπ{Ἡ, 
απᾶ αἰογψατᾶς αἲ Ὥοπιθ, Ἠατο οοιἸθ να Ππῖπ {πο Ίππεγ οἴτοιο οξ 
Βΐ Ῥαπ]’ς {νιεπάς,”. Οτίσοῦ οοπ]αοίατος {λα ΒΙΠΠοΠ ἨΙπηξδε]{ τηαΥγ Ἠατο 
οπεά 15 οοηνοδιβίοηπ ο Βὲ Ματίς, απᾶ πας ἴ]ο Οτοββ γηῖο]ι ο πας 
οοπαρε]]εά {ο Ῥουχ αἴΐει ᾖα5ᾳβ, πας ὕα]κοη {ο Ἠϊ5 Ἠοαχί,. Βύ Ῥο]σοαχρ 
(αά Ε)ῖ. 9) πιεΠΙοης α Ἠτπ[αξ α5 αη επηποηί Ματίστ, 

ἵνα ἄρη τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. Τε ο81166 ΟΕ εχοσιὔίοἩ γγαβ ϱοΠοταΙΙΥ 
Ἰηδοτιροᾶ οἩ α νλΙ{ο {αρ]εῦ, οα]]οά ἵπ Ταζ ἑέωτιις ( φιῖ σαιδαπι ραπ 
ὑιαίσαγεί,” Βπείοι. σαἴϊφ. 99). Τὸ Ίναβ Ῥογπο αἶπαον 5αβρεπᾶεᾶ ἔτοπι 
{πθ πθοῖς, οἨ οαττ]οᾶ Ῥοΐοτα {πο βπῇΠονον. Τ1ο Ἰαΐζεν παβ ΡγοβραβΙγ ἴμα 
πιοᾷθ αἀορύεά 1π ο Τιογᾷ5 ο.βο. Απά ΒΙΠΙΟΠ Ἠ]αΥ Ἠανε Ῥογπθ Ῥοίμ 
00] απᾶ Ο0Υοβ8. δὲ Ματ]ς ἆοερ ποῦ πιοπίίοηπ οασ Τιουᾷ” ποτάς ο, πο 
ΝΑΥ {ο ἴ]ο ΥΥΟΠΊΕΠ (Το κχΙ], 28-91). 

32. Φέρουσιν, '' Γογιπιί ποπ πιοᾷο ἄισιιπέ,” Ῥοεπρε], Οἰπεν ραξρασος, 
ΝΘΥθΘ ἴΠθ πγοτᾷ οσστβ ἴπ {Πῖδ ἄοργρα], ας 1, 93, Ἡ. ὃ, τν. 92, ΙπΙΡΙΥ 
ΙπβΥΗΙΤΥ ου ἀαρεπάεπσο 1π πο Ῥεγβοη Ῥτοιρηί. ἩἨσοπεο 15 Ἠα5δ Ῥεαπ 
νηἩ τθβξοἩ 1π[ογγθᾷ ιαῦ ουν Τιοτᾷ παβ βΙπ]άπσ τπάεν πο γγεῖσλύ οἳ 
ὑθ 61088. 

ἐπὶ τὸν Τολγοθᾶν τόπον. Βὺ Ματ] σἶνορ ἴλπο οχρ]απαίῖοη οἳ {πο 
Ἠοβτοανν πγοτᾶ ϱἀο]σοίια.”. Βὲ Τµα]κο οτηΙῦς 16 αἱοσείπεν. 16 πας α 
Ῥαχα 111 οἱ χ]βίπσ ϱτοππᾶ οπ {μα ποτίἩ οἳ ποτ-ινοβύ οἳ {Πο οἱίγ, 
Ἠαγνίηρ {]ιο {ογπη ον. 195 τουπᾶθά βαπηπΙ6 οἳ α θ]ιῖ, ὙὝπθησς 1658 ΠΙΟ. 
10 πας (α) αρραταπ{]γ α υγε]]-Ίκπονπ βροῦ; (0) οπίδιᾷο ἴ]ο ραΐο (οοπιρ. 
Ἠουῦ. χΠ, 19): Ὀπί (ο) πθας ἴ]ο οἳγ (1ομη χικ. 20): (4) οἩ 8 ὑ]οτοαρῇ- 
{81ο Ἰοααίηπςρ Ιπίο {ο οοππ{τΥ (Ίμα]κο κχΗ]. 26): απᾶ (6) οοπίαϊπεἁ α 
ἑερατάςι ” οἵ 'οχοματᾷ”” (1ομπ χὶκ. 41). Έτοπι {19 Υπαἱραία τοεπάρθτίης 
οἳ Τια]κο αχ, 98, “Ἐν Ῥοδίαπαπα τεπεταπό 1Π ]οσοσπα, ααὶ τοσαίτχ σαἰ- 
υατίω’ (Ξα Όαγο ε]ιῖῖ, “Ρο Ῥίαοο οἳ 6αἴιατία,, γα), ιο πονᾶ 
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σαἴυανὴ Ἠαβ Ώδοπ Ἱπγοάποθᾶ Ιπίο {πο Ἐπρ]ε] ὙΨενβίο, οΏβοπτίης ἴ]α 
1ηθαΏΙΠΡ Οἱ ἴμο Ἠπναηροα]ςύ, ΤΠοτο 15 ποῦΠίης Ίπ ἴ]πθ Π8ΊηθΘ ῦο βασσοςύ 
1ο 1άεα ἐπαῦ ἴπε τεπιαϊης ο πια]ο[αοῦοΥβ πο Ἠαά Όθεπ οχοοι{θᾷ Ίγετθ 
βίοπΏ αΏοτῦ, {ο πο ᾖαεῑνς αἶπαγβ Ῥατῖεά {λαπι, 

29. ἐδίδουν, Πἱοτα]], {ιο ο[[ετεᾶ ἨΗίπι (Τνεν. Ὑευς.), 

ἐσμυρνισμένον οἶνον. 'ΤΗϊβ νγβ “' ιο 6οἩχ πΙπθ, ΟΥ ρορδσα ον ἰπατί]γ 
ἄναπ]ς Ὦ}Υ πο Ὦοπιαη βο]ᾶϊθτα: “ Υίπιπαι αἴᾳπο αοθίαπα ππϊ]{θβ ποβίχο8 
εο]6το αοοῖροτα: Ἱπο ἄῑο γΙπἍπα, α]ῖο ἀἱθ αοθίαπα.,”. Ὀ]ρίαι, 6. ἄο Ετο- 
σοπιὲ, πιζέιπι, αποἰθᾶ Ὦγ ἨΜείβίείι, 1Τὲ γαβ α τηετοῖ{α] οιδίοπα οἳ {πο 
1/οπ5 {ο ρῖτο ἴποβο οοπσπαπεᾷ {ο οτιοϊ]ΗχίοἩ, πΠΙἩ α γίθύΥ {ο Ῥτοᾶποῖπς 
βἰπρείασίΙοἩ, α 5Τοπς ατοπια{ῖο πήπθ. Τσηί{οοῦ {6]Ιβ α9 (Πογ. Πεὺ. 
τ. 906) 19 ναβ ἐπο βρεοῖα] ἑα]ς οἳ πεα]ίἩγ Ιαά165 αἲ εγπβα]θιη ἴο Ῥτο- 
νιᾷο {156 ῬοίίοἩπ. ΤΠο οπβίοπι νγας Γοππᾶεά οἩπ α Ἠαρηιπῖο ϱΊοβ ΟΠ 
Ῥτογετῇς χκκχ!, 6, “νο εέγοπᾳ ἀγύπ]ι {ο πα ἐπαῦ 15 ροτ]ρηῖπα, απά τοΐπα 
{ο {ποβο π]οβθ Ρο] 15 1 Ῥ1{ὔογποςς,” 

οὐκ ἔλαβεν. ΤΠο {ντο ππα]εΓαοίοχβ, Ίο Ίγοτο 1εᾷ {οτία νί Ἠίπι, 
Ῥτοραδ]ψ ρατίοο]ς οἳ 16, Ῥπί Ἠο ποπ] ἰα]κο ποίῦμῖπα {ο οἸοιᾶ ἨίΒ 
{αοπ]{16Ρ. 

34. σταυροῦσιν αὐτόν. Τποετο Ἰνθγο Τοιχ Ἰάπᾶς οἳ «108568, (1) ἐπθ 
εγιιῶ δἰπιρίσα, 8 βἱπσ]ο 5ίακο ἀτίνοπ {τοις πο ολερί οΥ Ιοηριιάιπα]]γ 
{πτοαρ] {πο Ῥοᾶγ; (11) ἐμο εγιᾳ ἀεσιιδδαία (κ) (1) ἐπο στι ἐπυπιίθεα (ῇ) 
απᾶ (19) ἴλο αγ οοπιπιίδδα (Τ). Έτοπα ἐ1θ ππεη{ίοπ οἳ ἴ]ιο Π{] ρ]ασθᾶ 
οΥ6Υ {πο ΒανΙοχ”5 Ἠεαάᾶ, 16 15 ρτοβαδ]ο ἰ]ιαῦ Ἠίς ογοβ5 τας οἳ πο {μ]τά 
Ἰᾳπᾶ, απᾶ {λαῦ Ἠο σγαβ Ἰ]αἱά προπ 1{ οἶζῃαν η]]θ 15 τας οπ ἴπο στοππᾶ, 
οΥ ΠΕ{οᾷ απᾶ {αβίοποες {ο 10 ας 15 βἰοοᾷ αρτίσΗ{, Ἠ{β αγπης βἰτοίο]οᾶ οιιῦ 
8ἱοης πο Όγνο οΓ055-Ρ6α1Π5, απά ἨΗ15 Ῥοςᾶγ τοβάηπς οἩ α Πζύ]ο Ρρτο]θοΙίοἩ, 
εοᾶξίο, αι, Μοοῦ ΟΥ ἴνο αΏοτο ἴ]πο οατίῃ. ἜΤΠπαῦ Ἠϊρ [οοῦ πγοτο πα]]εᾷ α8 
Νε]] α5 Ἠϊς Παπάς 15 αρρατεπ{ ἔτοπα Τή1]κο χσῖν. 99, 40. 

καὶ διαµερίζονται, 1.6. ἐ1θ βο]άΐϊατς, α. ρατίγ οἳ {οαχ πι α ορηίττῖοη 
(ΑΔοίς 1], 4), ἔοχ εαο]ι βα οταν, ἀθίαι]εᾶ, ποοοτά1πρ ἴο {πο Ἡοππαπ οπβίοπι, 
αἂ οποιιδία», ἴο πιοιπί ϱαατᾷ, απᾶ 5οο ἔ]αί ἴμο Ῥοβϊθβ πετο τοῦ {α]κεπ 
ΑΝΑΥ. 

βάλλοντες κλῆρον. Τ1ο ἀῑσο ἀοιλρί]οβς ποτο τονᾶγ αἲ Ἠαπᾶ, απᾶ οπθ 
οἱ ἐῑιαῖν Πε]πιοῦς υγοι]ᾷ Εαοτνο {ο {τουγ {παιπῃ, 

τίς τί ἄρῃ. 1ο οἸοί]ας οἳ ἔο οτιιοϊῖβοᾷ Γα]] {ο ἴπο βο]άΐστβ γιο 
σπατᾶσᾶ ἴλεπα, α5 Ῥατὸ οἳ ἐΠεῖχ ροχαπἰβΙίθβ. ΤἨο οαίετ ρατιποη6, ΟΓ 
ἑαλζλέ1ι, ἐπεΥ ἀῑνιάσά Ιπίο {ουτία Ῥραχΐ5, ῬτοβαΡΙγ Ιοοδεπῖης {πο βΒΘΒΙΠΒ. 
Το Ίπποι ρατπιθηΏ, 1] {ιο τοαβ οἱ 16 Ῥτίθβί5, σα» τοζί]ιοιέ 86αΠι, 
ωοῦεπι γοπι ἐ]ιο ορ ἐγοιιρ]ιοιὲ (1ο χὶκ. 25), οἳ Ἠπαη οἱ Ῥρετμαρς οἳ 
νιοο], 16 ποπ]ά Ἠατο Ώουπ ἀερδίτογεᾶ Ὦγ ταεπαίπς, 5ο ἴοτ 16 ἴπαγ οα5έ 
1οἳς, πἀποοηβοϊοπβ]γ {α1β111πρ λε ποτά βΡο]οπ Ίοης αρο Ὦγ ἴ]πο Ῥεαιπαϊβῦ, 
Τ]ισ ρατίσᾶ πι γαἰπιεπέ απιοπιβ ἔ]ιεπι, απιᾶ ΓοἨ πι υεδίιγε ἴ]ιει ἀἷά εασί 
ἴοίς (Ρ. κχῇὶ, 18). 

26--9δ. Τπε Ὅπλτη. 

ἵΜαθί, ασ, 45-- 60: Τιακο και. 44-46: ζοΏπ χὶσ. 28-.90, 

δ. ὥρα τρίτη. 9Α.Μ. ΤΠ6γθ 15 πο οπ{Ιτε]γ εαϊς[ασίουγ βο]αίῖοπ 
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οἳ {19 4ἱξογθραπογ Ῥούπθδεη {Πῖς βἰαεπιεπύ απᾶ ἴ]πο πονᾶᾷβ ο Βύ ᾖομπ 
χὶκ. 14, π]θτθ Ίο Εαγ5 ἰλαῦ 16 παβ αροπό {πο βἰκίῃ Ἠοιαν νε Ῥ]]αίθ 
ἀθ]ινετοᾶ ᾖεβαβ {ο Ῥο οτποἰβεᾶ. 10 Ία5 Ῥσεπ (ποιρΠί ἰπαῦ (1) Βύ Ματ]ς 
ΠΙαΥ ΠἹθᾶἨ ἴμο ἀῑγίδΙοπ οἳ πο ἄαγ Ῥορϊππῖης πηζἩ {1ο (Ιτά Ἠοιχ απᾶ 
οχἰεπάίηα {ο ποοπάαυ; ὑπαῦ (11) «πο ἐμιτᾶ Ἠοιτ” τα[θΥβ ἴο πο {ἶπιο 
ν/ΊεΠ ἴμο ἆαυ5 οτῖοᾶ οτί, “' Ογποιγ Ἠπα : επαί (11) «τά 186 ΑΠ ΕΤΟΣ 
{ου ««εἰκ{ῃ,» 1,9. Ὦ {ον 5”: πι] ερίδειπαπι ἄταθουπι 5 Ῥαίαγεταπῦ 
655ο Τ, ἆετοππθ; ]αῦ (1ν) Βὺ ζο]τ Ὑντίηρ Ἠϊ5 ἄοξβΡε! αἱ α Ἰαΐεγ Ῥοτῖοά 
απᾶ ἵπ α ἀἰ[βετοηπί Ῥρατί οἳ {Πο ν;οτ]ά τπαΥ Ώατο [ο]]οποᾶ α ἀλῑοτεπί πιοᾶς 
οἳ τοσ]κοπ]πα ππθ, “ Ἠοι οαβῖ]γ εποᾳ ἀπβοπ][6β ΤΊΝΥ αγῖβο 68η θα 
κοοη Ὦγ ἴ]ο οπτῖοἈς {αοῦ ἐ]ιαῦ τιοοπ, νΏῖοὮ ΤπΘΩΤΠΡ {ο μ. Ἠοτχ (ποπ 
Ἱογα) οι ἴἨτοῬ ο ̓ ο1οο, Ίᾳ ποΥΥ πποᾷ {ος ἐποῖνο ο ̓ ο]οσ]ς.” 

««Οη 8η 8τοτασο, 8475 ΕάστβΠείτη, “πο Πτεῦ Ίοισ οἳ {πο ἆασ οοἵ- 
χοβροπᾶεἆ πθαχΙγ {ο οἳτ ϐ Α.ΝΜ. ΠΠο Ἑοπησης τουκοποᾷ {ιο Ὥοιχβ 
{γοτη πηϊάπϊσΏ{; Ἠεπσς αἲ {1ο ΕΙκίῃ Ἠοατ οἳ Ἡοπιαπ οα]οπ]αίίοἩ, ῬΕ]]αΐθ 
Ῥτίησς ἆοαδας οαῇ {ο {1ο απ, π1]ο αὖ ἴπο ἐπ]τά Ἠοιτ οἳ {μμο ζαυί5ῃ, 
απᾶ Ἠσηπσρ {]ιο πΙπ{Ἡ ΟΕ {ιο Ώοπιαπ απᾶ οἳ ος σα]οπ]αίίοη, ο πας ]εᾶ 
ΣοχίἩ {ο Ῥο οτποϊἰΠεᾶ.’. Τεπιρίο δογυῖσε, ϱ. 14. 

26. ἡ ἐπιγραφή. Ίο «3159 οἱ οκεοιθῖοη παβ ΡΟΠΟΤΑΙΙΥ, α5 πο 
Ἠαγο 5εοῃ, Ιπβονῖρεᾶ οἩ α. πἩ]ζο {αβ]εί, ἐἴίιῖις, 5πιθατεᾶ νά ση/ρσιιπι. 
10 παᾶ Ῥοο Ῥοσπο Ῥοΐουο Ἠίπι οἩ Ἠ[5' γα {ο ἴ]πο ΟΓοΒΗ, οἳ βα5ρεπάεᾶ 
τοαπᾶ Ἠ[β προ]. 1Τυ παβ πουν πα]]οᾷ οἩ ἴπο Ριο]οοίίης {ορ οἳ ἴ]πα 
01088 οτε Ἠ1β Ἠοαᾶ. 

ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Τουδαίων. ΒΗβΗύ γαχῖαίοη5 πηαχ]ς ἐπο ασοοππύ οἳ 
Όιο Ππβορίίοη 1η Όια ἴοαχ Ἐγαπρε[οί»: δὲ Μαξιμονν απᾶ δύ Ματς 
αστθρ 1π αἰνίης ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων Σ Βὺ 1μα]α (σκη, 98) σῖνος ο 
βασιλεὺς τών Ιουδαίων οὗτος; Βῦ {οῦπ (χἰχ. 19). ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ 
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 

2Ί. δύο λῃηστάς, ''ἴιυο τοῦῦσγε,” (ον. Ὑοις.) ου «θαπᾶιίς.”. δὲ Τα] 
(κκ, 8) Ἀά Ἠπθία κακούργους 'πια]ε[ασίοΥβ.. 6ο ποίθ 9078, ΣΙ. 17. 
16 15 πηοτθ ἔ]απ ρτοβαδ]ε (αῦ {Παγ Ῥε]οπσαά {ο πο Ῥαπᾶ οἳ Ῥαταῦνας 
απᾶ '«Παᾶ Ὀθοη επσασεᾶά ἵη οπο οἳ ἔιοδε Ώρθγοο απά [απαίῖσαί οιῖ- 
Ῥτθα]ςς ασαϊποῦ ἴπε Ὥοπιαι ἀοππαίίοη ΠΙΟΣ οἨ α Ι81ρο 868ἱ6 ΟΥ 8 
ΒΠ1811 βο {α5δῦ 5ποοθοοᾶεᾶ οπθ αποίποτ 1π {1ο Ιαΐΐει ἄαγς οἳ {πο {ενΙβῃ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠΘΑΙΗ.2. ΤΠΗ1Ρ οχρ]αῖης {πο [αοῦ {παί πγο τουᾶ οἳ πο τΠοςΚΘΙΥ 
οἱ ἔ]ισπι, οἳ πο σἶροἈβ Ιοτε]]εά αραϊηδύ ἐ]οπ. Ἕπεγ πετ ἰ]ο Ῥορα]ας 
Ἠθγοθβ. ΤΊσΥ τεα]ϊιζοᾶ ἴλο ροραίατ 1άθα οἱ ἴπο ΜεββίαἩ. 96ο ΤΤΕΠΟΠ᾽8 
Φίιᾶϊ6δ, Ῥ. 294. 

98. ΈἘοι ἰ]ῃο οππΙβΒΙΟΠ οἱ {118 Υοίβο 56ο ογ1δ]οα] ποῖο α,οτο, 

29. οὐθ. Απ οχο]απιαίίοηπ οἳ οκα]απί ἄαετῖείοη οοτχαβροπᾷ(ηρ {ο 
ἴλο Τια Τα]! 10 οπΙγ οσσατβ ἵη 0Π15 Ῥ]ασο ἴπ Ν.Τ. Ῥϊιο Ύεέγυα, 
πάντων δὲ τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὐτών τῶν βουλευτών ὅτι µάλιστα συµ- 
βοώντας ὀλυμποσίκα οὐά; Τεχ. 44εἱρ. τα. 2. 11, Τα] ᾳπα]επα 1ο Ῥπίαβ 
655ο 

ὁ καταλύων. Ῥύ Ώπ]κο αΊοπθ ΤΙΠΘΠΙΙΟΠ5 {πο ἰαππίς οἵ {πο βο]άϊοτς, 
ὄξος προσφέροντες αὐτῷ, απᾶ βαγίης, '“Ἡ Τποα Ῥο πε Κίπα οἳ ἴπο 
665, β81ο Τ1γ56Ι{”” (κκΙΠ, 97). 
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81. καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, Ἠοβο Ἠϊσ]α ἀῑσπιίγ απᾶ εαογοᾷ ο/ῇορ βΠοτ]ᾶ 
Ἠανο ἰαπρΏί ἔλοπα Ῥείίετ ἴπαηπ {ο ἀερορπᾶ {ο ο 1οψ Ῥραβεῖοης οἳ 
{ο τοῦ. 

ἐμπαίζοντε.. ἜΤ]ο οτάίπανγ ἸὮγείαπάστβ Ὀ]ακρ]ιεπιεᾶ, ἐβλασφήμουν 
(ν. 29), ἴ]ιο ππεπαΡετς οἳ ἴ]πο βαπ]αάτϊπ πιοε]ιοᾶ, ἴοτ ἴπαγ {ἐ]ιοασ]ιῦ ἴΊιαΥ 
ηαᾶ αολ]ογεᾶ α οοπιρ]είθ γιοίοτΥ. 

81. καὶ οἱ συνεσταυρωµένοι. Δί ΕΠτεί Ῥοί] ἴ]ο τοββοτβ ]οϊπεᾶ ἵπ 
τερτοβοΒίης Ηίτι, Όπο οἳ ἔ]επαι Ἠοπογεγ πεηί {αγίου ἐ]παη 61158, απᾶ 
ναδ σι] οἱ Ῥ]αβρμεπαίησ Ἠίπα (Τμα]κο αχΏ]. 99), Ῥαΐ, α5 ἴπο ὙγθαΥ 
Ίο ραββϱᾷ απγαγ, {με οίμοθχ, 5οραταῖπς Ἠϊπιςα]{ {τοπι {1ο ϱγπαρα{Η1ΘΒ 
οἱ αἲ] πο βἐοοᾷ ατοππᾶ πο 0το058, ἐατπθᾶ ἵη πποχαπιρ]θοᾷ Ῥοπί{θηοθ 
απᾶ {α1{] {ο Ἠίπα ἐ]αῦ Ώτπς 5ο ο1οβθ {ο Ἠϊπη, απᾶ γ]1οβθ οΙΥ “ {ο]κεπ 
οἱ τογα]{ πας ἴΠο οτοΨπ οἱ {Ποτης ἐπαῦ ΒΠΗΠ οἶαπα {ο Ἠ]ϊς Ῥ]εθαίης 
Ὦγονβ,’ απά ἵπ ταρ]Υ {ο Ἠϊ5 Ἠπππρ]ο ταατιθρύ {ο Ὦο τεπιαπιρετοᾶ πε 
Ἠο εΠοπ]ᾶ σοπᾳθ ἵπ Ἠ15 Κἰπσᾶοπα, οστά ἴ]ιο ρτασῖοις Ἰοτᾶς, “' Γο-ᾶαι 
β]ιαῖέ ἐ]ιοιι ὂε τοῖί]ι πια ἴπι ραγαᾶίβε” (1 µαχκο κκΏΠ. 49). πας εγεπ ΓΤοπα 
6 Πιο Ἔτεο”) {με Τιοτᾷ Ῥεσαπ ἴο τοίση, απά πο “ιο πρ, το «ταν 
ΏΙΘΗ, ΕΥΕΏ 45 Ἠο Ἠαά ραἱᾷ, απ{ο ΗΙπιδε]{ (1ομ κ, 99). 

88. καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης, 1.6. 12 ο)ο]οοξ. ΤΠ πιοςί πιγείοτί- 
οἳ5 Ῥοτίοά οἳ {ο Ῥαβδίοη πας ταρὶᾶ]γ ἀτανῖηςρ πεαχ, πηλθη {1ο Τιοτᾷ οἳ 
119 γγας αΌοιῦ {ο γΙε]ᾶ πρ Ἠ1ς ϱρ]τῖ{ απᾶ ἰαξίο οἳ ἀθαίμ. Αἲ {Π15 ους 
παίτπτο Ἠεβε]ξ Ῥοραπ {ο ατῖπσοο Ίετ βΥπιραίΙΥ γη Ἠϊπι ποπ πηςΠ 
το]ασβεᾷ. 

σκότος. 16 15 Ιπιροββῖρίο {ο οχρ]αῖπ {πο οτῖσϊπ οἱ ἐπῖ5 ἄατ]αιορς. 
Τ]ο Ῥαββονον ΠΊΟΟΠ 1.8 ἔΠεη αὖἲ ιο {11, βο ἐπαῖ 16 εοα]ά ποί Ώατο 
ῬεσἩ απ εσἩρβδθ. ἘῬτοβαβ]γ 16 παβ 5οπθ 5αρεγπαταὶ ἀεταπροπηθπύ οἳ 
{ο {αιτορίτίαΙ αἴπποβΡΠΘΥΘ. ΤΠο Ῥ]ματίβεο Ἰαά οἱζοπ αβ]κοᾷ {ον α 
,αἶρῃ ἔτοπι Ἠοατεπ..  ΝονΥ οπθ πας σταπίθἁ {Ἠαπι, 

ἕως ὥρας ἐνάτης, 1.6. 6111 5 οε]οαῖς. Α. ναι] Ἠϊάςρ ἔγοπα τἩβ ἐ]ιο ΙπΠοῖ- 
ἄοπίρ οἳ {λοβο {ηχο Ἠοιτβ, απᾶ αἲὶ ο ἀείαῖ]ς οἳ ν]λαῦ οἳτ Τιοτᾶ, 
βΒηγοιᾶσᾶ 1π ἴπο βαρογπαίατα] 6ϱἱοοπ1, απᾶευγεπέ “' {ος π8 ΠΠΘΊ αππᾶ {ΟΥ 
ουν βα]πα{1οἩ.) 

54. τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ, ἴ]ο Ἠοιχ οἱ ἐμπο οβοτίπς οἳ ἴπο ογεπῖηςρ ραοτῖ- 
Άοο: ΟΟΙΗΡ. Λος 11. 1, Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ 
τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. Τ]α Έπαρετον Ααραδίας βεί ἴμο 
ᾖοψ5 96 Τοπ αἰίοπάαπος 1Π οουτίς οἳ Ίαπ αροπί ἴπο πΙπία Ἠοίς, 
1908. Απί. χνι. θ. 2; Ἠάσιβηεϊπι, Τεπιρίο βεγυίσε, Ῥ. 191. 

ἐβόησεν. Ἠο πον ϱῖνες ππ{νεγαπορ {ο ιο πγοχᾷ5 οἳ {πο Εγβῦ Υου5ε οἳ 
ἴ]λο παχιά Ῥρα]πα, Ίπ πΠΙοἩ, 1π ο Ῥ]ίογπαβδς οἳ Ἠϊ5 βοπ], Ώανιᾶ ηαᾶ 
οοπιρ]αϊποᾶ οἳ ἴ]ο ἀαδετίῖοι οἳ Πἱ5 ἄοα, . 

ἑλωῦ ἑλωῖ. Τ]ϊ5 15 ἴμο οπΙγ οπο οἳ ἴ]μο “ Βασοπ Βαγίηρς {οτι {πο 
09955, πε] Ίαβ Ῥεσοπ τοοοτᾶσά ὮΥ Βὲ Ματ]ς, απᾶ 1ο ρίτες ἴπο οτὶρῖηα] 
Αταπιαίο απᾶ 1ἱ5 οχρ]απαΙοπ. Όβεθττο {]ιαί οἳ {μερδο βαγίπρς (1) {πο 
Πτςί {μτεο α]] τα[εττεᾷ {ο οὔἩθχβ, ἴο ὡς, Ἠ[ς πηπχᾶςτετς, (0) πο Ῥεπ](επέ 
πηα]θ{αοἴος, (ο) Ἠϊ5 εατί]]γ πιούμε; (11) πο ποσύ {τεο τε!ειτεᾶ {ο ἨίΒ 
οσἩ πιγβίθτίοις5 απᾶ α πα] οοπβΙοῦ, (α) Η15 Ιοπε]ίπεβ, (0) ΗΙ8 Βεηβθ 
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οἳ (τει, (ο) Ἠίς νιον]ς πουν αἲ] Ῥαῦ επάσᾶ; (11) νὰ ἴμο βογεπί] Ἡο 
οοπιπιοπάς Ες 5ο] Ιπίο Ἠ1ς Ἐαἴ]οι Ἠαπάς. 

σαβαχθανεί. ΒΗῬα]κίαπῖ οσοατβ Ιπ ἴπο ΟΠα]άοο ραταβΏταβο 88 4Π 
Αταπικίο ΓΟΥΠ ΤΟΥ ἴλο Ἠοβτουν ᾽αζορίαηῇ, 

ὁ θεός µου ὁ θεός µου. Ῥὺ Μαἰί]ον ᾳἶνος ἴ]ιθ ταγθ νοσαίϊνο {οΙ11 θεέ. 
Τ6 15 τεπηαχ]καΡ]ο ἐ]παῦ οὐ Ματ]ς ρῖναβ ἴῑο Ανγαπιαίο {ογπι ΙΠΟΤΘ οχασΓΙγ 
ἔπατ δὲ Μαίίμον. ἘῬπίυ 16 15 οἸατασίοτὶρίῖο οἳ Φὲ Ματς οἩ ΒΟΙΘΠΙΠ 
οζσαβδῖοηϐ {ο οἷίο ἰ]ιο Υοτγ ποτᾶς βΡρο]αεπ ὮΥ οατ Τιοτά. 

ἐγκατέλιπες, “'απὶᾷ ἀἄετομαπ]δϊ πιαῬ”. Ὑπὶρ.: (μας {οποΠμ]πς πνοτᾶ, 
οχρτοεββῖνο οἱ παὐζογιποξδύ ἀοβοτίίοτ, 15 αξοᾶ Ὦγ Βίύ Ῥααὶ ἵαπ Ἠϊς Ἰα5ύ 
οχίαπ{ Ἐρίβί]ο {ο ἄαβοτῖρο Ἠϊ5 οοπιρ]είο ἀθβοτίίοτ αὖ 15 ἐτια], 2 Τϊπη. 
ἄν. 10, Δημᾶς γὰρ µε ἐγκατέλιπεν; Ιγ. 16, πάντες µε ἐγκατέλιπον, 
ΟΠΙΠΘΒ 11θ ἄοτελαπεχαπ{.”. Υπα]ρ. 

3δ. "Ἠλείαν φωνεῖ. Τ16γ οἴζ]αι οΠΙΥ εατισΠί ἐ]ιο Ητοῦ αγ]]αδΙο, οἳ 
πηϊεαρρτε]επάσά ννονάβ, ΟΥ, 88 8οΠ16 ἑλ]π]ς, ϱΡο]ο 1η να] Γα] ΠΟΕΣΥ, 
απᾶ ἀθε]ατεᾶ χο οπ]]οᾷ Πού Οἱ Ἠ], ἀοᾶ, Ῥαῦ οπ ἘΙαβ, π]οξο αββθαΙ- 
8ηςθ 85 απΙνεγβα]]γ οχρεοίεᾷ. 6ο ποίθ 8Ροπε, ασ. 11. 

86. ἔξους. Τ]6 οδσα, ἴπθ οτᾷΙπαΥγ ἀτ]π]ς οἳ ἐ]ιο Ἠοιηα βοἱά1θυς. 
Ῥατηίηρ ὑΗγεῦ 15 1ο πιοβύ ραίη/{α] αραταναὔίοη οἳ ἀοαί]ι Ὦγ εταεϊβσίοπ 
απά ἐμο τοθᾷ, ος ἨΥΞΕΟΡ-Ρ{α]]ς ({ομη χἰκ. 99), απά {Πο βΡοηᾳο Ίγ6Γθ Ῥτο- 
γιᾷαοᾷ τοαᾶγ {ο ᾳπεποΏ {ο ασοπϊβίηρ Π]νρί οἱ πο ΠΠ 6ΥΘΥΒ. 

καλάμῳ, α ΤΥ5ΡΟΡ-Τορᾷ; ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ 
στόµατι, ζοῦπ χὶχ. 29. 

ἐπότιζεν αὐτόν, “' ο ετεᾶ 16 {ο Ἠϊπι {ο ἀτίπ]ς,. Έου ἴ]ιο οοπβίτΙο ΒΙΟ 
«οπΙΡ. 1 ΟοΥ. 11. 2, γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, απᾶά ἈΡογο Ικ. 41, πότισῃ 
ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος. 

ἀφετε. Αοοοτᾶίπᾳ {ο δὲ Ματ]ς, ἴπο παπι ἨΙπηδε]{ οτῖος ἄφετε, απᾶ ἴ]ο 
ποτά τη 1ΠΘΗΠ, ''Τιεοῦ Ίο αἱοπο;) αοοοτάῖπσ {ο Βύ Μαίίμοαιν, ο 
οὐ]ετς οἳγ ού πας {ο Ἠϊπι α5 Ἰο ο/θτβ ἴ]ιο ἀνιπ]ς, βαγΊησ ἄφες ἴδωμεν; 
ποσοτᾶῖηπρ {ο ύ {οἨπ, βεγεταὶ Π]]οᾷ ἴ]ο βροηπσο νηθ ἴῑπο 5ο Υπο. 
Οοπαρ]πῖηᾳ πο 5αἰοιπεπίβ ἰοσοίἩαν, Ίο Ἠανο α παίατα] απᾶ αοοιταίο 
Ῥϊσίτιτο οἳ {πο οχοϊζεπιεπί οππβε ὮΥ ἴ]ο ]οιά οἵγ; «πο ἀῑνΙβίοΏΡ ΤΙΑΥ 
Ἠαγο Ῥοσπ οα]Ηπς οτί οπς {ο αποίμοαν, απᾶ ἴ]ναί, 1 πο ἀῑ[ίεγοπῦ Β6ΏΒΕΒ 
---ἴπθ οπθ πιοσίπᾳ, ἴπο οἴ]αον βραα]ίηςσ ΠΟΤΟ Θ4ΥΠΕΡΙΙΥ. Ταπρο. 
Οοπαρ. {οχ {1ο οοηβἰτισίοη Μαίί. γΠ. 4, ἄφες, ἐκβάλω τὸ κάρφος; 
1 0ος. ἵν. 21, τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμάς. ΈῬτοβαβΙγ ἄφετε 
6οα16566Ρ ἨΙζ] {11ο {ο]]ογγίης γατΏ ( ]εῦ 8 βοθ,’) α5 1π ποστ ἄτοε]ς, 
ΝΊοΥο ἂς α. βΠποτίεπαᾶ {ογπι οἳ ἄφες πια ἴλπα παρ]αποίίνο 18 γοηιια [η 
τιρεᾷ {ο οχρτεβς {1ο 1 απἆ ὃ Ῥογξοπς οἱ ἴ]πο ΙΠρογα/1νο, α8 ἂς “Ὕράψωμεν 
ἴσί τι τυγίίο. ἄνπηπα, ἨΝΠΗςΠ ΟΙανΙΒ, Β.Υ. αιιοίες ἄφες ἴδω, ἅ. δείξωµεν 
ἔγτοπα Ἐριοζείας Ὠίες. τπτ. Ίο τς Ὁ, γπου, ). 966, η. 

97. φωνὴν μεγάλην, αἰίετῖηπς Ῥτοδαδ]γ ιο αἶκί]ι νγονά ποπι {λαο 
61058 τετέλεσται, «οἨπ χὶκ. 90. Τ]ο ἸἨναπσα]Ιρίς αἲ] ἀντα]] οπ {πο 
Ἰοπάπαββ οἱ πο οἱ, α5 1 16 Πα Ῥθει ἴπο ἱπιαπιρπαπί ποίο οἱ 8 
6ΟΠΠΊΊ6ΤΟΣ. 



σού 7 ΜΑ ΛΚ. [στ σης- 
ἐξέπνευσεν, 5αγίηᾳα, α5 Βύ Τµ1]κο τοσοχᾷς, πάτερ, ες χεῖρας σου παρατί- 

θεµαι τὸ πνεύμα μοῦ (κκι. 46), απᾶ ἴἼχοι αἱ] γ8β οτεν. ΤΠο Τιοτᾷ οἳ 
Ἠ{ο Ἠππα Π[ε]εβς προπ {Πο Οχοδ5. "Τηετε τηαγ Ὀθ βοτηεί]ιῖπρ ΙΠίθῃ- 
Ποπα] 1π ο Ταοί ἴπαῦ ἵπ ἀαροτδῖης πο ἀθαίλ οἳ ΟΠτῖδέ {πο Έταῃ- 
Εα]δί5 ἆο πο Ἱδο {ο πειπίετ πετρ «Ἠο ἀῑεᾷ, Ῥαῦ ἴλο ῬΗταβθβ, «ο 
σαυς τ{ρ ἴ]ια ϱ]ιοδί’ (Ματ]ς αν. ὃτ; Τιχκο αχῖῇ. 46: ᾖ1οἨπ χὶς. 50): «Ἡε 
γἱεἰαεᾶ τρ ἴ]ιε σ]ιοδέ) (Μαὐζ, κχν, 60); α5 ποπς] ἴπιαυ πγοα]ά ἹπιρΙγ 
ΜἩ ο Απραδίπο {αῦ Ἡςο ραγο πρ Ἠ]Ιβ Ἠΐο, φιιία υοίιέ, φιιαπᾶο 
υο]ωῖί, «φιιοπιοᾷο υοϊωῖ. Οοπιρ. ὁομα κ. 18.3. Έαττας, 16, τ. 
Ῥ. 418 3. 

38. τὸ καταπέτασµα, ἴ]ιο Ῥοατι {1 [1 ἐ]ι]ο]ς, οοΡ{1Υ νοῖ] οἱ ρατρ]θ απᾶ 
σο]ᾶ, Ἱπντοιρ]ῦ πα Άρατος οἳ Οποταδίτα, 90 {οοί Ίοπς απᾶ 90 Ὀτοαᾶ, 
ΝΙ6Ι βορατα{εᾶ {ο Ἠο]γ Ῥ]ασο ἔτοιη ἴπο Μορύ Ἠο]γ. 

ἐσχίσθη. Έον 1ο Επ] αγπαρο]ῖβπι ο {5 5οο Ἠε», Ισ. 8, κ. 19. 
Έον {ο οατίπᾳπα]ο σΥπ]ο] πιο’ ε]ιοοῖς ἴ]ιο οἵ(γ, 5εο Μαΐῦ. αν. 61. 
ΒτΙιοἩ απ εγεπί πηἉδύ Ἠανο πιαᾶο α Ῥτο[οιπᾶ ΙΠΙΡΥΘΡΒΙΟΠ, απᾶ Ρετ]αρ5 
ΝΑΡ ἐ]ιο βΥ5ἱ 5ἵαρ {οπατάς πο «Ἠαπσο οἳ θες ν]]σ]ι αιοπνανάς 1εᾷ 
α΄ ϱτοαῦ πἹπηῬαθς οἳ «ἴ]ιο Ῥγίοδί ἰο Όεσοπιο οὐοαίοπέ ἰο ιο Γαἰ]ι 
(Δοίς νι. τ). 

εἰς δύο. Βί Τικ (ασ. 46) Ἡαδ ρτοβοιγοᾷ ἴ]ο πιοτο εἰαξεῖσα] 
14101η ἐσχίσθη µέσον. Έοι ἴ]ο εοπβτπςοβΙοη ἵπ ἴπο ἰοχῦ οοπΙρ. ὮΡΠ. 
Ἡ. 16, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον; ΆΑροο. αγΙ. 19, 
καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ µεγάλη εἰ τρία µέρη. 

99-41. Τππ ΟοΟΝΕΠΕΡΘΡΙΟΝ ΟΕ ΤΠΕ ΟΕΝΤΠΗΙΟΝ. 

Μαέ, καν, δ1---δ4; Τπι]ο χχ], 46, 41-49. 

89. ὁ κεντυρίων, Ιπ ϱΊαγσο οἳ ἴλο (παίογΠΙοι οἳ βο]άίοιβ. Θεο 
8ροτο ο. 24, Ῥὲ ΜαἰίΠοευν (καστ. 64) οπ]]5 Ἠϊπη ὁ ἑκατόνταρχος, 85 8ἱ5ο 
Βὲ Ίακα ασ]. 47. δὲ Ματ]ς αξίοτ Ἠϊ5 ΠΙΑΏΠΏΘΥ αδος {πο αοίια] Τιαβίη 
Νοχᾶ, δὲ Μαίου ἴμο (τεα]ς οᾳπϊτα]οπῦ. Ἠίς ἰαοι ἵπ α]] Ῥγο- 
ῬαριΠγ να αἲ Όπφαταα, 16 15 Ιπίοτερίῖησ {Πογοίοτθ {ο 1ΘΙΠΘΠΙΏΟΥ 
ὑλαῦ ὕλο ορηίπιτίοη Οογπε]ῖαςβ παδ αἱ5ο εὐαοπθᾶ στο, ἜΈοτ {ο οπτς 
ἰα]κοη 1π ἴῃο βε]εοίίοη οἳ οοπ{ιχίοἩΏ5, 566 Ῥο]γ)ίας ντ. 24. 9, βούλονται 
δὲ εἶναι τοὺς ταξιάρχους οὐχ οὕτω θρασεῖς καὶ Φιλοκινδύνους ὡς ἡγεμονικοὺς 
καὶ στασίµους καὶ βαθεῖς μᾶλλον ταῖς ψυχαῖς. Οπ {πο [αγοπταῦ]θ ππσΠ{ΙοΠ 
οἳ εοπίατίοης ἵπ ἴπο Χα Τοβίαπιοπό 5εο ἙΒ]απίς Ὁπαοδίφπεάώ σοἵπ- 
οἰάσπισαξ, ϱ. 255. 

ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν. Τ]ο π]ο]ο ἄεπιεαποιγ οἳ {ιο Ώϊνίπο βΠῇΊθΥ6Υ, 

υἱὸς ἦν θεοῦ. Τπ απ οοδίαογ οἳ απο απᾶ ποπᾶᾷει ἐδόξασε τὸν Θεόν 
(ωα]κο κχὶῃ. 4): Ίο οχο]αϊπιεᾶ ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἣν, 
ηαΥ 6 πεπὺ {πτίμαχ, απᾶ ἀθο]ατοᾷ ἐ]ιῖ5 πιαιι τωαδ ἐ]ιο Οἱ α 5οπ οί 
αοᾶ. 189 15 ΡοβδίΏ]ο {]ιαῦ οἩ Ῥτϊπσϊίης ἴ]ο Τιοχᾷ Ῥαο]ς αξία {πο 5οοπτρῖτᾳ, 
ππ]ο Ίο βαρεγιποπᾶεᾶ, ἴμο οοηίπτΙοη πΙαΥ Ἠαγο Ἠοθατᾶ ἴπο ΤΙΥΒ- 
{ογίοις5 ἀθο]αταίίοπ οἳ μα ἔεπς, ἴπαῦ Ὦγ {Παίν Τιαῖν πο Ἠοιγ Οποθ 
οασ]ῦ {ο ἀῑα, Ώεοβαςο Ἠε πιαᾶε ἨΗἰπικοί[ ἐ]ιο δοπι ο ἄοᾶ (1ομτη χὶς. τ). 
Τ]ηο πγοτᾶς πιαᾶς α στοαί ΙΠΙΡΥΘΞΡΙΟΏ οη ΡΙ]α{θ έπεπι (1ομπ χἰς. 8). Ῥαή 
ΏΟΥΓ {]ιο οοη{πγΙΟη Ἰαᾶ 56οη ἰ]ιε οπᾷ. Απᾶ π]αῦ απ οπᾷ» ΑΙ ἰπαῦ 
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Ίο Ἰαᾶ ἀἰνηῖψ Ῥο]ονθᾶ οἱ Ίσνους απᾶ ἀοπιίροᾶς {6 ἐγαπββρινθᾶ. Τ]ί8 
ΙΔ. 88 1ΠΟΥΘ. Ἐο 1ναβ8 ἐ]ιο Φοπι οἱ ἄοᾶ. Τοσείπει νηἩ ἴ]ο ο8Ι- 
ἐπτῖοι αἱ Οαρογπαππα (Μαέ. υΠ1.) απᾶ Οογποαβ αὖ Ο0βατοα (Λοίς σ.) 
Ίο {ΟΥΠΙΦ {π {πο οβρεὶ απά Αροβίο]ίο Ἠϊβίοτίο α ὑπππιγγαίο οἳ 
Ῥο]ονίπο ἄοπᾖ]ο βοἰάϊονα. Πο ποχάς, 1, { Ι ὖε ΙἰΓιεά τρ, τοῦ 
ἄγαιυ αἲὶ πιο πίο πιο, Ἠαᾶ Όσοι αἰτεπάγ {α]β]]εᾷ ἵπ {ο Ιπβίαποο 
οἳ ἐ]νο Ῥεπίοπῦ πηα]ο{ασίου, ΤΊοΥ 819 ΠΟΥ ἔγιιο οἱ ας Ῥοιησπ οῇῇσον. 
Πο «έΤήοι οἳ {ο ἐΐρο οἱ σαᾷ αι 3 παρ «ἑταϊρηῖης {τοπα ο Έχοο.” 

40. ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες, [ΟΥ6ΥΙΠΠΕΥ5 οἳ {πο ποβ]ο αΥΠΙΥ οἱ Ἠο]γ 
ΊοπΊΘΗ, 1ο 66, ἵπ ἐ]λο ας68 {ο οοπιο, ἐμγοισ]οπῦ ἔπο ]επρίῃ απά 
Ῥτθααζ]ι οἳ ΟΠτὶδίοπάσπα, ἔο αΙΠΙβί6Υ αἲ ΠΙΑΠΥ α ἀεαί]-ραᾶ οπί οἳ 1ουθ 
{ου Ἠίπι Ίο ἀῑεᾷ «' έιε Ώεαί]ι. 

Μαρία ἡ Μαγδαληνή, οπ{ οἳ ἨΊ1οπι Ἠαᾶ 6οπο {ογί] ΒεΥ6Π 4ἆοπιοΏβ 
(ωα]κο γη, 9). ΤΠίβ 15 εμο ΒΥβῦ [ίππο 5Η9 15 πιεπ{]οπεᾶ Ὦγ Βὲ Ματ]ς, 

Μαρία ἡ ᾿Ιακώβου. Τ]ο “«Ματγν οἳ ΟἼορας ” (1ο χἰκ, 25) πο 
βἰοοά Ὦγ ἐλο ογ0β8, απᾶ “Μαν οἱ «αππ6β ἴμο Τιοββ” (οοπΙρ. Μαΐΐ, 
πχν]ϊ. ὄθ), α1θ ἴμο ΒΑΠΊ6 Ῥ6ΥΒΟΠ; 516 Ίπα5 {πο βἰδύογ οἵ ο Ῥ]ερδεά 
γ]γαίη, απᾶ Παᾶ πηαγτ]οᾷ Ο1οραᾶς ος ΑΙρῃΦΑΡ. 

τοῦ μικροῦ. ὀαπιθβ ἐῑο 140516, 5ο οα]]αᾷ {ο ἀἱβῆπσιϊρη Ἠΐπα Εγοια 
ἴλο Αγροβίιο Β6 ᾖα1πος, πο 5οπ οἱ Ζερεάθεο. Βοπιθ {]Ιπ]ς Ἠθ Ί8β Ρο 
οα]]εᾷ (α) Ὀεοβτβο Ἠο Ὑα5 ΥοπηςεΥ {απ ἴχο οὔμεν Φάπ16β; οἵ (0) οἩ 
ποοοππὀ οἱ Ἠΐ5 1ου βἰαίιτο; ος (6) ΏδσαΆδο, 6 εἰεγαίεά {ο ιο 
Ρϊ5Πορσῖο οἱ {εγαβα]επα (1. 1. 19), Ί6 {οο]ς ἴπο παπα ἵπ Παπ ζψ, 
{ο ἀῑβίϊπσιΙςΏ Ἠ]πα {τοπ ἨΙ5 ἨαΠΙθβΒ]ΚΘ, ΠΟΥ {41ΠΟΊ5 1 ϱΟΠΡΕ(ΊΊΘΊΟΘ οἳ 
Ἠ15 ππατίψτάοτα (Λος αι. 9). 

᾿]ωσῆτος. 60 8φοτο, ΠΠ]. 91. 

Σαλώμη. 680 8Ρο7ε, Χ. ὁὅ,. 

41. ἠκολούθουν. Το Ιπιρογ[θοῦ Ῥοϊπίς Ῥασ]ς {ο α Ῥοτίοᾶ οἳ Ίοηα 
απᾶ Ἰονίπςσ βετνίοςο ἀπτῖπς ος Γιοχᾷ5 πηπ]δίτγ 1η ἄα111ε6, 

ἄλλαὶ πολλαύ. Ίο Ἠαγνο ἴἨἉβ ντο ϱτοαρς Ιπά]εα{εᾶ ; (1) ἴπιοβο π]ο 
{ογπιεᾶ Ηϊς Παριίπα] αἰθεπάαπίβ, απᾶ (11) {ποςδο Υ]ο {ο]]ογγοᾷ Ἠϊπι οι 
ΗΒ ]ᾳ56 1οπΥΠΘΥ ο «εγιδα]οπ], Βύ Το α4άβ ζο {16βο στοιΡῤΒ πάντες 
οἱ γνωστοὶ αὐτῷ (αχ, 49). 

40--4Ί. Τηῆπ ΈΒτσαΙλ, 

Μαΐύ. χχν!ῖ. 6τ---06: Τα]κο κχὶπ, ὅ0---6θ; ζο]π χἰχκ. 98-49, 

40. παρασκευή, 1.6. Το ἴ]ο Βαρραία, πνἨ]ο] Βὲ Ματς ατίῆης 
{οχ οἵ που τεαάςχβ {Παπ 665, οχρ]αῖηβ 48 ΄ έ]ιε ἄαγ ὀε[ογε ἰ]ιο δαὐδαί]ιι 

-.489.. ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, 1.6. οἶδ]ον ο} Ῥατηα ἵπ Ῥοπ]απαίη (Μα{ό. 
1. 18) ος Ῥαπιαἰμαίπα {π Ἐρηταίπα (1 Βαπι, 1. 1). ῬτοραβΙγ ἔλο ο 
Ύμο Ῥ]ασο 15 οα]]εᾷ 1π ἴῑο ΤΙΧΧ. “« Αγπιαζιαίπι,” απᾶ ὮΥ ΖοβδρΏιβ 
ἔ Αππιοζηία,”. Ζοβορα πθβ ο πια οἱ νθἙ]ζ (Μαΐΐε, αχνῇ. 63), α 
πιΘΠΙΡ6Υ οἳ {πο Βαπμοᾶνίη (Τμ]κο αχ]. 60), απᾶ α βοογοῦ ἀἱδοῖρ]ο οἳ 
76815 (0οἩή χὶσ. 98), ν]ιο Ἠαᾶ ποῦ οοπβοη{θᾷ {ο {πο τοβο]αδίοη οἱ {]ιο 
γεβῦ {ο Ρπύ ΗΙπι {ο ἀθαί]Ἡ (Τμα]κο κχΙ], 61). 



2ο6 1’ ΛΤ4 ΛΙ, [ΧΥ. 45--- 

εὐσχήμων. Οοπιρ. Λος χΙ. 60, γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας: αν. 12, 
γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων: 1 Οογ. νἩ. 95, πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπά- 
ρεδρον τῷ Ἰυρίῳ ἀπερισπάστως. ΤἨθ ποτᾷ ΑΡΡΕΒΥΡ {ο Ὀ6 πιεεᾷ Ἠετα 
1π {πο ]αΐ6υ 66ηΏ5θ οἱ 6 ποῦ]θ,”. ««Ἠοποιταβ]θ,” ἐλαί 18, 1η βἰαίίοη, “Α 
οοπποί]]ογ οἳ Ποποπταβ]ε βία {θ.. (Ἠεν. Υ61β.) 

βουλευτής, Α. ΤΠΕΙΗΡΕΣ οἱ {1ο Βαπ]αᾶτίη. Ἀε6 Τµι]κ χσ]Ἡ. 60, Ἰωσὴφ 
βουλευτῆς ὑπάρχων. 

ἦν προσδεχόµενος, Ίο ΒΙΠΙΘΟΠ (1ο Ἡ, 25) απᾶ Άηπα (Τπι]κα 
Π, 58). 

τολµήσας. Τηϊ5 ἵδ εΠαταοίονϊίο οἳ δί Ματ] παππανο, 6 
ΒΘΘΠΊ5 Ί]το α ϱπάάεπ απᾶ ππαπποπποθᾶ αρρΙσαίΙοἩ, αξ ἔποισῃ {ἔῑπο 
ὑλοπσ]{ οεσοπγχθᾶ {ο Ἠϊπα, απᾶ ππὮ 16 Ίο Ῥ]ασ]κεᾶ παρ σοπτασθ, απᾶ 
ΙΠΙΠΙΘΚΙα{6Ιγ πνοπῦ {ο εκοσι{ο Ἠϊ5 Ῥαχροβθ. Τη {ο «έΑοίς οἳ Ει]αΐθ 
οἩ. χΙ. {ο βαη]λοάπίη 15 ταρτεβεηίεά ας Ἱπιργϊβοπίηπρ Ἠϊτπη {ον π]ς 
Ῥο]ᾶ νεπίατα οἱ Γα1{]ι, 

εἰσῆλθεν. Ἠσο 15 πο Ίοπβ6γ α βοοτοῦ ἀϊδοῖρ]ο, ο σαβί5 α πας α]] εαν, 
Τ]ο ΟΥοβ5 {χαπββριτοβ οοπατᾷβ 1Π{ο Ἠθγοθβ, «Τί πας πο Ισ ῦ ππα{{αυ 
ήοβερ] Ἰαά ππάσγία]κοη: {ΟΥ {ο ἰα]κο ρατί ἵπ α Ῥατία], αὖ ΐΠΥ {πηρ, 
ποπ] ἄεβ]ο Ἠϊπι {ου ΒΕΥΕΠ ἄαγ5, απᾶ ππα]ο ογογγἰλῖης ππο]θαν νΥἩ]σ]ι 
Ὢο ἰοπολαᾶ (Χπτῃ. χὶσ. 11: Ἠαρα, 1, 18): απά {ο 4ο 5ο πού Ἰπγο]νεᾶ 
115 εοο]αξῖοη {μτοπρ]ῃ {πο π]ο]ο Ῥαβδουον πθε]κ-- πι αἲ] 15 Ἠο]γ 
οὔβαγγαησες απᾷ το]οίοϊπρς.. «ἀοαἰκία, ττ, οτθ. 

καὶ ἠτήσατο. ᾖ1Τῦ παβ πού ο Ἠοπιαπ οπβίοπΙ {ο 16ΠΠΟΤΟ {ο 
Ῥοᾶ1ος οἱ {ο ογποϊῃοᾶ {γοπα {ο 61088, Ἰηβίθοιᾶ οἱ βΠογίοπῖπσ {λοαῖν 
Ἀσοπῖος ἴπο Ἡοπιαη Ίαπ 1ο ἔΠετη {ο ἀῑο α Ἰπρογίηπσ ἀθαίμ, απᾶ »ι[- 
{ογεᾷ ]ιεῖχ Ῥοάἱαρ {ο πιοπ]άεχ ππᾶοχ {1ο παἰῖοι οἳ Β1Π απᾶ ταῖπ (οοπ1ῥ. 
Οἱο. Τιςοα. Φιιώκί. 1. 45, “ Τπουᾶοτί πα] Ππίοτεςξύ Ἠππαῖηπς απι διιὐϊίπιο 
Ῥπίχορσαί ), οΥ Ὃο ἀενοατεά Ὦγ νι]ᾷ Ῥεαβίς (εοπηρ. Ἠον. ρίεί. χνι, 
48, “« Νοη Ποπηϊπαπα οσοῖᾶ1 : ΠΟἨ ρά4668 ἔπ 6Ίγιιοε 607008). ΤἨο πιογο 
ηθτοῖ{α] ου) Τιανν, Ἠούανοθγ, ἀἷά ποῦ αἶ]ουν βαο] ῬατραχΙΙες, απᾶ 
{ιο Ὥοππιανι τπ]ογς Ἰαά πηαᾶο ΑΠ΄ 6ΧΡΙΟΡ5 οχορρίοπ 1Π {]αῖγ {αγοιτ. 
Τὴ αοοογάαπσθ, {αγθίοχο, νΠ {16 τεαπεξί οἱ ἴμο {οπῖςῃ αζλογ1{16Β, 
ἐμο 16ος οἳ πο πια]ε[αοίοτβ Ἠπά Ῥσει Ῥτο]καπ {ο Ῥρτῦ {παπα οί οἳ ἐιαῖν 
1ΗΙ56ΥΥ (1ο χὶσ. 91), Ὀαῦ ο Τιοτᾷ πας Γοππᾶ {ο Ὦο ἄεαᾶ αἴγοαᾶν 
(0ομή χικ. 989), απᾶ ὧπο βο]άϊει Ἰαᾶ Ῥριεγοοᾶ ἨῖΙς βἶᾷε νι α 8Ρεαχ, 
Όλο Ῥοϊπό οἳ ἨΠΙΕΗ παδ α Παπάβργεααι ἵπ πνᾶθα, ἔπας οαπεῖηπσ α 
πποππά πηῖο] πνοπ]ᾶ οἳ 1ἱβε]ῖ Ἠανο Ῥοση ϱπ/οϊοπῦ {ο 6811596 ἀθαίῃ, 
ΝΊΘΥΕΙΙΡΟΠ {μαγο Ἠαά 1βριθά Τογί1ι Ῥ]ουά απιά ναίεν (1ομπ χὶκ. 94). 
Τπβ ἴπο Ἠο]γ Ῥοᾶγ πας πον τονᾶγ {ου 195 ΘΠ{ΟΠΙΡΠΙΘΠΕ. 

44. ὁ δὲ ΤΠειλᾶτος ἐθαύμασεν. Τεαί]ι Ὦγ ογποϊῄκΙοη ἀἷᾷ ποῦ ᾳοΠθ- 
ΥΑ]1Υ 5ΠΡΕΙΥεΠΘ 6Υεπ ΓοΥ ἴ]χγεο ἀαγ5, απᾶ ἐΠιτίγ-εῖκ Ἠοιχς 15 βα]ᾷ {ο 
μα {πο εαχ]Παρί Ῥεγῖοᾶ πε 16 ποσπ]ᾶ Ὦο ἴπας Ῥτοπσ]ί αΌοαί. Ῥῆαίο, 
ἰπαχγε[οτθ, ππβχγε]]οᾷ αἲ ἴμο τοαιποςῦ οἱ ΖοβερΏ, απᾶ τοπ]τοᾶ ἴπε ογ]- 
ἄεπερ οἳ {11ο ορηίιιτίοη {ο 4581Τθ Πήπαβα]{ οἱ {19 {αοῦ. 

45. ἐδωρήσατο. ΤΠϊ5 πψιογᾷ οηΙγ οοσΥς 1Π πο οἴμποι Ῥ]ασες ἴπ 
Ν. Ἐ. απ ῬοῦἩ πιθς 1π {πο πηρε οἳ Βύ Ῥεΐου;: 9 Ῥος. Ἱ. ὃ, πάντα 
ἡμῖν τῆς θείας δυνάµεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσεβείαν δεδωρηµένης: 



ΧΥ. 47.] ΝΟΤΗ. 2Ο] 

απᾶ Ἱ. 4, τὰ τίµια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρητα». ᾖ1Τ{ ος 
ἵπ {ο ΤΙΣΣ οἳ Τιου. νΙ. ὅ, καὶ τὰ Κρέα θυσίας αἰνέσεως σωτηρίου αὐτῷ 
ἔσται, καὶ ἐν ᾗ ἡμέρᾳ δωρεῖται βρωθήσεται. 15 ἨΙΘΔΏΡΒ ἨΙΟΥΘ {Πβη ΒΙΠΙΡΙΥ 
ἰο ϱἴνο, απᾶ ἀεποῖθβ ἴο οίυε Πγοεῖη, ιο Τα αγ. Τηο ποτᾷ 
ΑΏΡΟΔΥΒ {ο Ῥο αβοᾶ ἀθβίσπεάα]γ ὮΥ Βὲ Ματς, Ἱππρ]γίης {λαῦ Ῥ]αΐο, πγ]ιο 
{τοπ Ἠϊ5 οἸιατασοίθτ ππϊρ]ῦ Ἠανο Ῥ6εη οχροοίεᾷ {ο οχ[οτί ἨΠΟΠΕΥ [ΟΥ 
{ἶιο Ὑθα]{11γ «« οοιηβε]]ου,”. Γγσοῖή ϱαῦ6 1 ὑπθ Ῥοᾶγ αἲ Ἠἱβ τεαιιοδί, 
Ῥ]ασοῖπρ 16 αὖ Ἠϊ5 ἀἱβροδαί ὮΥ α Ὑτέδεπ οτᾷ6Υ, οἵ α Υαιρα] οοπΙπαπά {ο 
{ῃθ οθη{ατῖοῇ, , 

τὸ πτώμα, 5ε0 4Ροτε, ΥΙ. 29. 

46, σινδόνα, “Απο Ἠποπ.”. Β66 αΏογο, χὶν. 61. Ἠετο Ι{ ἄοποίοβ 
ῬτοβαΡ]γ {ιο βυσσίνη σινδών, ἵπ 80Υ1Ρ5 οἳ πΠΙοΗ, Ῥεῖηρ οἳ ναι Ώπο 
ἰαχίπτα, ἴπο Ἠργρίϊαν οπ1βα]πηενς Ἡχαρρεᾶ {πε πΙΠἹηΠΗΙ6Ρ. Ἠστο. 11, 
86, λούσαντες τὸν νεκρὸν, Κατειλίσσουσι πᾶν αὐτοῦ τὸ σώμα σινδόνος 
βυσσίνης τελαμώσι. 1Ἡθ ΠΙΙΟΥΟΒΟΟΡΘ Ἠαβ ἀεοιάθᾶ ἰ]αῦ πα ΠΙΠΠΙΠΗΥ 
ο]οίμεβ αγο Ππεη, 

καθελών. Ἠεραϊτίπα {ο «ο]σοίμα, ο πας Ἰοϊπεᾶ Ὦν ΝΙοοᾷεπι!ς, 
{ΟΥΤΠΘΥΙΥ α βοεγεῦ ἀἱβαῖρ]ο Ἰϊ]κο Ἠϊπαβε]Ε, Ῥτί ποπ {ο Ο1οβ Ἠαά 
οπηβο]άσπθᾶ {ο οοπιο {ογψατά απἆ Ὀτίπρ α πιἰπίιγο ο) πΙ/ΥΥΙι απιᾷ αἴοοδ, 
αὐοιέ απι Ἰιιπᾶγοῦ ροιηιᾶ τυεῖφ]ιέ (1ομ πὶσ. 89), ἴο ο Ἱοποιχ ἴο {ο 
9. ΤΠἨτἁς αβεῖρίοᾶ, ἆοβορ] {οοῖς ἄοππ ἴλπο ἨοΙιΥγ Ῥοάγ {ποπι {πο 
01988. καθαιρεῖν 18 ἴ]ιο {οομη]σα] πνοτᾶ {ον ἀοῖπᾳ 0Πῖδ. Βεο αΡογο, 
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν; Λες κΗΙ, 29. 

ἐνείλησεν. ΟπΠΊγ οσο Ἠενο ἵπ {πο Ν. Τ. Οοπιρ. ΤΙΧΧ 1 Βαπι, 
πχὶ. 9, καὶ εἶπεν ὁ ἱερεύς, ἰδού, ἡ ῥομφαία Τολιὰθ τοῦ ἀλλοφύλου...καὶ 
αὕτη ἐνειλημένη ἦν ἐν ἱματίῳ: Λ98 ἴ]ο αποίαθίοπ αΏογθ ἔποπι Ἠετος, 
11. 86 

ἐν µνηµείῳ, α που ΤοπιὮ, πΠεγεῖη 58 γεῦ πο Ίπαπ Ἠπᾶ σεχ δε 
Ἰαἱᾶ, απᾶ πΠΙοἩ ας Ἰαᾶ ανν οπί οἱ ἴχο Ἠπιερίοπθ τος]ς ἵπ α. ραγάσῃ 
6 Ῥοββοβεεᾶ Ἠατά ὮΥ ἀο]σοίμα (οἩμη χὶκ. 41). ἩἨε ναβ απχίοις 
ῬτοβαβΙγ Ἠήπιβε]ξ {ο Ῥο Ῥαχίοᾷ {πογο ἵπ {1ο ηθαχ Ῥτθοίποίς οἳ {ια 
Ἠο]γ Ο1ἱΨ, Ἠστο ΠΟΠ {16γ 1814 λε Ἠο]γ Ῥοᾶγ ἵπ α πἶσμο ἵπ {ο τουῖς, 
απᾶ 

προσεκύλισεν λίθον, οἳ Ίαχρο Εἶζθ (λίθον µέγαν, Μα. χσν], 00), {ο 
ἴλο Πογιποπία] επίταπσθ, πΠ1]6 

4π. ἹἩΜαρία ἡ Ἰαγδαληνή απᾶ Μαν {ο πποί]εγ οἳ 1οβ65 (5εο 
ποίθ 4,ογθ, Ὁ. 40) απᾶ {ια οἴπεν ΤΟΠΊΘΏ (116 κκ. ὅδ) “«Ῥεμο]ά,” 
1.6. οὐδογυεᾶ οαγοιι]ῖὴ, ἴ]ιο Ῥίασο ὪὙπθτοθ ἨἩε πας ἸΙαἱᾷ, απ΄ πηενο, 
βαγχοππᾶεᾶ Ὦ7 αἲ] ε1χο πγβίετΥ οἱ ἀσαί]ι, 

«ΒΠ1 Ἠο εἹερί, {οπι Ἠεαᾶ {ο Τεεῦ 
"Ῥητοπᾶςᾶ 1π {ιο πΙπάἴπσ-α]αςῦ, 
Τηίησ {π {μα του]ς α1οπο, 
Ἠ]άάσι Ὦγ {ο βεα]δᾷ βίοπο. 

ἐθεώρουν. ΤΗ15 τοτΏ οεσοαχ5 Ὀτπί ἐψῖςερ ἵπ οί Μαίίμοαν, ϱὶς ἀπηςς ἵπ 
Βέ Ματ]ς, βογεη ππςς 1π Βύ Τµα]α, ὠπεπίγ-{ητεε {μπες ἵπ Βύ 1οἨῃ, 



205 ο ΜαάλΙΠ, [ΧΥΠ. 2--- 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ ΧγΊ. 

ο. τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ΝΤΙΓ, απιᾶ ΤήβοποπᾶοτΕ, 

4. ἀνακεκύλισται ΝΡΤΙ; Ἠθο, ἀποκεκύλισται, αΏΡΔΤΟΠ{ΙΨ α τορθ[1Μοι 
{γΟΠῃ 890Υ6. 

8. Αίοτ ἐξελθοῦσαι Ἐεο, Ιηβετίβ ταχύ; οἵ1. ΝΑΡΟΡ, 

γὰρ 15 ο τεπᾶῖηρ {οΥ δὲ οἳ Ἠεο, ἵπ ΝΡΕ., 

9. ο. Τί Ίας Ῥοσπ ᾳποβῖοποᾷ π]είΠου {ποβθ Υογβος ποχα πτ](ίεπ Ὦτ 
Βύ Ματς α5 αη οτἴρῖπα] ρατί οἳ ἴπο οβρε], οἵ Ὕθτο αἀᾶαᾶ Ὦγ α Ἰαΐαογ 
Ἰαπᾶ. Τπο π]ο]ο παρ]εοί υγοι]ᾶ τεααῖτο αι γο]πτηθ {οΥ 1{5 αζθαπαῖθ 
ἀϊδοπβείοη. 1{ νι] Ῥο οπ]γ πεσοθββασΥ Ἠεχο {ο βἰαΐ9 16 ο]]ο[ Ροϊη!β. 

(1). Τί Ταβ Ῥεοπ αγρεᾷ, απ, τορροσβίης {1ιαπῃ :---- 
(α) Τ]αῦ ονειγίπίηρ Ρἰοξοτῖα], αἲ] πηϊηπίο ἀοία]]ς, αἲ] ἔογπαπ]αςβ ο 

ταρία {γαπΦΙΕΙΟΠ, εγογγ{ῃ πα, ἵπ Γαοἳ, ΨΠΙοΗ 15 5ο οΠαταοίοτὶβίϊο 
οἳ ἐ]1ο Ἠναπσε]αί, βπάάσπ]γ ο8αβθ; 

(0) Τ]αί Ῥν]οί ποίῖσθι οἳ ο6οΙΊΤΕΠΟΘΘ ΊΠΟΥΟ Τα] ἀθβανῖρεᾶ ἵπ 
οί]ιεχ οβΡε]β ἴα]κο ἴπο Ῥ]ασςο οἳ ἔπο ρταρ]ίο παττα{ίνο γγΙοἩ 18 
βο ϱἰτ]]κίπς α, {οαίτιχο οἳ ἴμθ ταβῦ οἳ {μα Ῥοο]ς; 

(ο) Τ]αξ πο 1655 έ]ναη 91 πγονᾶς απᾶ εκρτθβΣΙοηβ οοος ἩἨΙοἩ αγ9 
ηθγνογ ο156ιΊιογα τιδοᾷ ὃν δὲ Ματκ1; 

(ὔ) Τ]αῖ ιο Ὁποῖα] ΜΒ. ὃὲ οπι1ζβ {ιο Ῥαβρασο, πἨΙ1θ {19 οβΡε] 
οπᾷς ἐφοβοῦντο γάρ; 

(ο) Τ]Ππαί Ὦ οπι1{β {19 Ῥαββαρο; 
({) Τπαῦ Τι σἶνες ἔπο επάϊῖηρς οἳ ἴπο ἄοεροα], Ῥαῦ ἆοες ποῦ 1πα]- 

οαΐθ α Ῥγθδίθγεπος {ΟΥ 0Π6 016Υ {Πο οίΠοσ; 
(0) ΤΠαί 50 οπχγείνο ΜΒΡΒ. πιατ]ς {ιο τοχβες ας ἀοαρί[α]: 
(0) μας ᾖ οἳ ἴμαο Ὑείαβ Τιαᾶπα ρἶναῦ ἴ]ιο 58Π1θ6 επᾶῖπρ α5 {ο 

Πτοῖ οἳ Τι, ἐλαῖ ἐ]πο βαπιο ἶ5 ἄοπο ἵπ ΒΥΣ, Ἡ (π1σ.); {μαῦ ύπο οἷά 
Ῥμμορίο ΜΒΡΦ, ρῖνο ποαγ]γ ἴ]ο 54Π1Θ οπᾶίπσ; {]αῦ 6οπιο ο] 
Αγπηθηίαη ΜΡΡ, οπιίῇ ἴπο Ῥαβξασο αἸοσοίμοχ, ΥΙ]ο οἴ]ιετβ ρῖνο 
ἴ]ιο νδγβες νη{] α. πού Ἠοαᾶίπςσ α[ίογ α, Ῥγθα]ς: 

(ϐ  ὍΤ]αί ἐἶνο πγεϊρ]έ οἳ Ῥαΐτίςίῖο {εςίποηγ 15 ασαϊπεί {ο Υεγςος, 
{οΥ Ἐαβουῖας, 4619116, ἄτεσοχγ οἳ Ἓγβεα, Ἠποίος οἳ ΑπίΙΟΟΗ, 
Ἠσορτολῖας οἳ 6ογήβα]απα, βογετας οἳ ΑπΙοςΗ, απᾶ Εαηγσπαίας, αἲ] 
{οβ[γ {ο α ἄοαλδῦ {Ἡτονπ Ἡροπ {Ποτη. 

() ἜΤπαϊ ιο Ιάεπβοαίίοη οἱ Βὲ6 Μαν Μαρᾶα]οπο, ἀφ ἦς ἐκβε- 
βλήκει ἑπτὰ δαιμόνια, ΑλιοπρΏ β]ιθ Ίαβ Ῥδεη πποποπεᾶ αἰτοαᾶγ 
1π {ο ΟλαΡί6Υ, ΞΘΕΠΙΡ {ο Ρροϊπῦ {ο 8η Ιπᾷερεπᾶςπύ πβιγαᾖ το, 

(13). Οπ {μο οἴπεν εἶάο 165 15 πχσεᾶ :--- 
(α). Τα αἱ οσίαπί ΜΒΒ., οτοερῦ {Ίοβο βρεοϊβεᾶ, οοπ{αϊπ {16 

ΥΘΥΡΘΒ; 
(0) Τα ἵπ πδατ]γ 94 Οίνος, 16 ἶ5 ακργαββΙγ βἰαϊοᾷ ἰλαί {Ποιρ] 

116 νοΥβΘΒ ΊἨ6γο παπ{ῖησ 1Π 8ΟΠΊο Μ,, 111 {αγ ππογο {ο Ῥο 
{οππᾶ 1π {ο Ῥοδςί; 

1 Ας, {ου ΙΠπβίπηζο, πορεύοµαι, θεάοµαι, ἀπιστέω, μετὰ ταῦτα, ὁ Κύριος ιιδοᾷ οἵ 
Ίοδιις ΟἨ186, πρώτῃ σαββατον, οεἴο. οἱςο. 
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(ο ΤΠμαί Ἱιαγ α1ο {οππᾶ ἵπ 6ΥΘΙΥ ΚΠΟΨΙ ΤιθοίοπαΥγ αρροϊη{εά 

{ο Ῥο τεαᾷ αἱ ἴ]ο β68βοπ οἳ Ἐα5ί6Υ, απᾶ οἨ Αδοθημίοη Ώαγ1; 
(ὔ ΤΠμαῦ {ια ατα {οππᾶ ἵπ Ὑεί, Τιαί. Ὑπϊς. Ῥσαχ. Ο, Ε, Η, ὅ, 

Μεπιρῃ, ΤΠοΡ, «οἰἴλίο ({ο ν. 12), απά 6οπ1ο ἘΠϊορίο Ὑοδτείοπς; 
(ο Ἔπαῦ αγ απο βαρροτίεά ὮΥ Ιτεπῶβ, ΗΙρρο]γίαβ, 0ΗΥΥΡΟΒ- 

{οπα, 16τοπ1θ, ΑΙΠΡΥΟΡΘ, Απστξίϊπο, απᾶ Ὑἱοίουγ οἳ ΑΠΙΙΟΟΗ: 
(0) Ἐπαῦ πο « βαρροδεά ἀἰδοτοραποῖθς οἳ {πε βἴγ]ε απἆ ΡῃΤα56- 

οἱοσγ”) οἳ ἴἶο τειβος {γοπα ὑμαῦ οἳ Βὲ Ματ]ς Ῥτεα]ς ἄονη απᾶσν 
οχαπηΙηα ο, πγπΙ]θ οἳ πο Ῥοου]ίατ πγοτᾷς {πΠετο 15 βοατοθΙΥ οπθ 
οἳ τοι] Ἱπροτίαπησθ, ππ]θ55 στο ατθ {ο οχκρεοί {π α ἄοβρο] οοπβ]βί- 
Ίπς οἳ 628 Υοιδεβ α ἀπ] απῖ[ογπαΙϐγ ού] ἴπ ταίθγεηοθ ἴο Υο- 
οαῦτ]ατγ απᾶ Ιά1οπι νηζΠοπί αΠΥ γατ]είγ οΥ οἩἈαηρθ; 

(0) Ἔμπαί 1ν ἶ6 αρδο]αί{αΙγ Ιποοποείναδ]ο ὑ]λαῦ Βὲ Ματ]ς εΠοιι]ᾶ Ἠανα 
οπάεἆ 15 ἄοβρο] 5ο αὐταρί]γ α5 να(] {ιο πονάς ἐφοβοῦντο γάρ; 

(1) πα ἴπο απποππ{ οἳ τατίοἩς τοπαπρς Ἰπ {ο ύοχί ο ἴ]οβα 
ΥΘΥ568 15 Υ6ΙΥ ϱΠ]α]], απά {Π15 οοηβπιζεΒ απ αγσππησηξ {Π ἔαγοτν 
ΟΓ {ια ϱεπἩΙπεΏΘΡΡ. 

(11) ΤΠο οοπο]αβίοἩ, 9Ποτοίοτεθ, 4ΏΡΘαΥ5 {ο Ῥο {]ιαί ο ραββασο 18 
Ῥοΐ]μ σοππαῖπο απἀ απἰΠεπίϊα, απᾶ ἴο πποξῦ ρτοραδ]ο βο]πίΙοπβ οἳ {ια 
εροοῖα] Γεαῦπτας οἳ ἴ]ο ΥεΓβο5 α1ο:---ΕΙίΠετ 

(α) Τμαῦ πο Ἠναησε]δί Ῥεϊπσ Ῥτεγοπίες αἲ ἴλο πιο {ποπι 
οἱοδίπρ Ἠΐ5 πατταάνο α5 Τα11γ α8 Ἡο Ἰαᾶ Ιποπᾶᾷσά, ΡοββίβΙγ ἴπ 
οοηβε(ποεποθ οἳ {ιο ἀθαῦῃ οἳ Φύ Ῥοΐεν, ου πο οπίρταα]ς οἳ ἴμο 
{αττίρ]ο ρεγβεσπ{ίοη ππᾶον Ἀστο, ᾖπιδεί{/ αἀᾶθᾶ ἵπ αποί]μοτ ]απᾶ 
απ απάθτ πποτο Ροαοε[α] οἰχοππαρβίαπςσςς ἴπο οοπο]αβῖοΏ. πγπῖο]ι 
6 ΠΟΥ Ῥοβ56555 ΟΥ 

(0) Ἐπαῦ 16 τας αἀᾶεᾶ Όὴ 8οπιο οἱ]ιογ Ἱιαχιά 5ΠοτΙγ, 1 ποῦ 1Π1Π16- 
ἀϊαίο]σ α[ίενπατᾶς, ραῇ, αὖ απγ ταίο, Ῥείογε ἴ]πο ραρ]ΠΙοαδίοπ οἳ {πο 
«.ο5ΡοΙ 105ε]Ε, απ 015 ἵπ ρατῦ ποοοππύς {ον 155 Ἠανίησ Ώθει 5ο 
6ατ]Υ απᾶ πΠΙᾶεΙγ αοοερίθᾷ απᾶ ἐταπεπαϊιδθᾷ αξ 16 Ία5 Ῥορῃ. 

Φσ6 Βοτίνοποτς Ιπίγοᾶισίίοπ, Ὦρ. 50τ---12: Ἠαιιπιοπᾶϐ Τοπίιαϊ 
συ ἱαῖεπι ο) ἐ]ιο Νειο Τεδίαπιεπῖ, ϱρ. 116---125: Ώεαι Ῥπχσοπ)5 Ττοαέί5ο 
οἩ. “ία Παρί Τιυεῖυε Τογεος; . Β)Ρ ἨΠιοοί(5 Τιοσίιγοβ οπ έ]ιο ἄοδρεῖ 
Ηἰδίογ, Ῥρ. 26 η., 985 Ἡ. 

σᾳ,. ΧΝΙ. 1--8. Τηπ ἨπβῦΒΒΕσΤΙΟΝ. 

Μαῦ, καν]. 1-8: Τ]κο κκ!ῖν. 1-19. 

1. καὶ διαγενοµένου τοῦ σαββάτου. ἨἘτιάαν πὶραἰ, Βαζατάαγ, απᾶ 
Βαίπτᾶαγ πΙρηῦ Ῥαβδεᾶ απαγ, ἴμτοο ἆαγβ αοοοτᾶ(πασ ἴο πο ὦ{αυς] 
ΤΘΟΚΟΠΙΏΡ (0ΟΠΗΡ. (α) 1 ῬΒαπι. χχς. 12, 15; 2 Ο0Ἠτοῦ. κ. 6, 12: (0) 
Μαΐζ. κ. 40: ἆᾖομπ 1. 19: Μαί{. αανῃ. 68), απᾶ Ἠο, πο Ἠαά ἱταίγ 
ἀϊςᾶ, 1αγ αἱξο ὑτα]γ Ῥατ]εᾷ. 

ἠγόρασαν ἀρώματα, ἰ]αί ἴΠαεγ ππὶσ]έ οοπαρ]είο {πο επιρα]πιῖπρ οἳ 

1 56ο ΏοαἨ Βιιγσοι)/8 Γιαδέ Γιρεῖυο Τε 65, Ῥ. Τ5. 

ΒΤ ΛΑΠΙΚ ο 
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ἐῑλο ῬΏοᾶγ, νε] Ἰαᾶ ποοθββατΙ]γ Ώθοι ἄοπο ἴπ Ἠαβῖα, αδ ἐλε δαὐθαί]ι 
ἄγειο οι (Τπι]κο κκ], 64). 

3. λίαν πρωί, πη]]ο {ἱ τυαβ οἱ ζαγ]ν (1οἶιπ αχ. 1), Ῥείουα {11ο ἄανπ 
βἰγοα]κοᾶ μα εαβὔετη ΒΙ7. 

8. καὶ ἔλεγον. Ὅπανατθ οἳ ἴἶιο ἀερπίαίοτπ οἳ ἴῑο {οπίε] τα]οτς, 
πνμΙο] Ἰαᾶ σοπο {ο Ῥ]]αΐ6, απά βοοπτγαᾷ ἴπθ 5εα]ίτς οἳ {πο Βίοπο απᾶ {πα 
εοὐέπσ οἳ ἴ]ο παῖοἩ οΥ6Ι ἴμο Τοταρ (Μαἰζ. αχν]]. 02---06), ἰΠεῖτ οπ1γ 
ἈηχΙείγ 88, ιο κ]ιαῖῖ τοῖ αιὐαι} ἴ]ιο δίοπιο Ίγοπι ἴ]ια ἆἄοογ ο] ἴ]ια 
δοριίσ]ιγο 2 

: 4. καὶ ἀναβλέψασαι. ΤΠϊ5 Ιοο]ίπῃ τρ 15 απ οοιταίο απ ϱταρ]]ο 
εἰα]]. 

ἦν γὰρ µέγας σφόδρα. ΑΡοιιῦ ες {αοί ἴπατο οοα]ᾷ Ῥο πο ἀοιδί, 
Τ]ο βίοπθ πο] Ἰαά οἸοβεᾷ {1ο οπίγαποο παβδ “0ο ογεαῖ, απᾶ 
6ἵοη αὖ ο ἀἱρίαπορ οἩ Ἰοο]ῖπαρ πρ {ο πο Πεϊσιί, οἳ Ισ] {11ο τος]ς- 
{οπαῦ αγ, ἴπαγ οοι]ά βοο 16 πγαβ ποῦ ἴπ 115 Ῥ]ασο, Ὀτπί Ἰαά οἸιαπσεᾶ 158 
Ῥοβίοη. 

δ. καὶ εἰσελθοῦσαι, οχοορε Ματγ οἳ Μασᾶα]α, πο, εοεῖπσ 1η ἴπα 
το]]1πρ απαΥ οἱ ἴμο ρἴοπο ἴμο οοπβτπια οι οἳ Ίου νουβῦ {68ΥΒ, Πες 
ΒΥΑΥ {ο πο ΑΡοΡί]ος Ῥοαΐογ αι {ομπ; απᾶ {πετο {αγ βαν; 

νεανίσκον, ΟΥ 88 βΟ1η6 ΟΕ {]οπι πῃαΥ Ίατο ΕρεοϊΠαᾶ, ἴτυο (Τπι]κο αχὶν. 
4), β1ὐήπρ οἩ ἴπο τὶρ]ί Παπά. (Οοπαρ. Τπα]κο 1. 11.) 

στολἠν λευκήν, ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ, Τκο αχϊν. 4. 

ἐξεθαμβήθησαν. Όπ ἴ]ο [οχοῬ οἳ (ΠΙ5 ποτᾷ 5εο αὔογο, Ικ. 16. 

6. ἠγέρθη. ΊΠεπ οχαοίΙγ Ἠο α10βθ 1ο πΊαΠ Ίπου, {ου Ίο ΤΠ Ρ9’, 
Ῥπί Ὠιαῖῦ 16 νγαβ ἱππο ἀῑά ποί αἀπηῦ οἳ ἀοαπρί, πει ιο Αροβί]εβ 
Ῥοΐεν απά δομι υὶβιτοᾷ {μο {οπιῦ απ Ἠοτχ οΥ 5ο α[ἴοτπατάς (10Η ΧΣ. 
ὃ---10), ἴχιογ πνοπῦ 1π τιπβΙαπιαγεᾶ, τή 10 γγαξ επαρίΨ. ΤΠο Ἠο]Ιγ Ῥοάγ 
ν85 6οπθΙ ΤἨἩοατο ποτο πο ἴαςθ5 οἳ τΙο]επσο. ΑΙ παβ ονᾷοι απᾶ 
οα]πι. πο Ίπποι Ῥαπάαρος Ίαγ οατο[α]]γ απτο]εά Ὦγ {Πιαπιβε]νθς. 
1ο {αος-ο]οί]ι {]ιαῦ Ἰαᾶ «οτοτοᾷ {πο Τάσο Ίαγ ποῦ πα ἐπετη, 1Π0 παδ 
{ο]ᾷθᾷ τρ 1π α Ῥ]ασο 1π ἐ]ο οπαρίγ πῖσ]ο Ὦγ 10βο]{, Ῥαΐέ Ητπ παβ ποῦ 
ἴΊρχθ, ο Ἠαᾶ τίδεη 6Υ6Π αξ Ἠο Ἰιαᾷ βαῖά. 

π.. ἀλλὰ ὑπάγετε Ῥτασίιοα] αοὐῖοι τηπβί ἐπ] ἴ]ιο Ῥ]ασο οἱ Υαραθ 
αβιοπϊβμπηθη{. Τμποτο 85 8 1ηθββασο ἴο Ῥο Ῥογπο, 

καὶ τῷ ΤΠέτρῳ. Ίο ποπᾶσχ 1ὲ 15 1π {1ο ἄοερεΙ οἳ Βύ Ματ]ς πο Απᾶ 
ἐπῖς πιοπάτοαςβ {οπομ. πο α[θογατάς ποι]ά Ίανο Ώθεη 5βο 1ΚεΙγ, 
α8 ιο ΑΡρορί]ο ἨήΠΙΒΕΙΗ, {ο {πααξατθ πρ ἴ15 ποτᾶ, ο Ῥ]οᾶρο οἳ ροββῖρ]θ 
ΤΟΥΕΙΥΘΊΘΡΒ, αξίοτ ἴ]ιο ἀτεαά[α] Ἱουτ5 Ἠο πηπβῦ Ίανο βρεπύ ἁπτπς 
Ἠτιάαγ πϊρηί, Βαϊπτάαγ, απᾶ Βαΐπτᾶαγ πὶσα Ἠπαῦ βἴουγ ποπ]ᾷ Ίο 
Ίανα 5ο ο{ΐεηπ {ο]ά {ο 15 5οπ 1π πο Τα εἴίποιτ ἵπ Ἠαβίετη Ῥ8Ργ]οἨ 
οχ {6 οαρῖ{α] ο{ {ο Ὑοαρίὸ 

προάγει ὑμᾶς. Α5 α πιο ΒΠορ]ονά Ῥο[οτο Ἠϊ5 εἨοορ. 1ὲ 15 {1θ 
ΡΩΠΠΘ ψοτᾶ (α) Ἡο ἨΙπιρε]ῖ πςοᾷ οπ {πο οτεπῖηρ οἳ ὑμο Ῥείταγα], 
μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί µε, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλιλαίαν (Μα!ή. κχν!. 95: 
Ματίς κὶν. 98): πο] (0) 15 αΡριιθᾷ {ο ἴ1εο Βίαχ φοἶπῃ Όσ[οτε ἴμε Μαρί 
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οὐ Ἠϊδ παἰν1ζγ, καὶ ἰδού, ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν 
αὐτούς; απᾶ (6) {ο Ἠϊβ οὗ φοὔι Όσ[ογο Ἠϊβ Αροβίϊος οἩ ἴλο τουᾶ 
{οναχᾶς Ζ6ΥΙΡΑΙΕΠ1, Ὑ]ιοχθ Ἠο γγα8 {ο ΡΙΙ6Υ, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ 
Ἰησοῦς (Μαχ]κ κ. 59). 

8. τρόμος. ΤΠϊ5 οκρτοβεῖνο Ὑγοχά οοσπ16 πονΊστο οἶδο ἵπ ἴπο {οατ 
ἄοβΡε]Ε. Βδί Ῥατα] τιβοβ 16 [οπγ 61πιοβ, 1 0ου, 1. ὃ; 9 0ου, γα, 15: 
ἨΒΡΗ. τι. δ; ΡΠΙ. Ἡ, 19. 

ἔκστασις. Ἀορ 4Ώοτε, ΟἩ. Υ. 42. «τρόμος ΙΥΘΠΙΟΥ οοΥΡΟΙΙ8, ἕκστασις 
βὐπροτ απ]πα]..  Ῥοησε]. 

οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον. Τ]Παῦ 15, οἩη ἐαῖν αγ {ο ἴ]ο ἨοίΙγ ΟΙ ἴΊιογ 
ἀἱᾷ πού οροεπ ἐεῖχ 11Ρ8 {ο αΠΥ Ῥαβ8εΥ Ὁὴ 1]ισι εἸιαπσσᾶ ἰο πιεεὶ. «οΥ 
οραπεᾷ παπι {Υθαε]γ εποασα α[ίουνατάς ο {ο Αροβίοβ (Μαΐΐ. 
Χχν], ϐ). 

Ὁ---11,. ΤηΠππ ΑΡΡΕΛΠΑΝΟΕ πο ΜΑΠΥ ΜΑαάΡΑΙΠΝΗ, 

Μαΐς, κχνίι. 9, 10. Ἴομπ αχ. 11---168. 

9. ἐφάνη πρῶτον. Α5 εί, 16 γη] Ῥο ομβοτγεᾶ, τιο Πππιαπ ογο Παᾶ 
βοεπ ἴμο τῖδεπ Οοπαπετοτ οἳ Ῥεαίῃμ. Τ1Ἠθ Ἠο]ἱγ ποπιοη λα 5οθη ἴ]ιο 
βίοπο το]]οᾷ απαγ, απά ἴ]ια οππρίγ {οπαῦ, απᾶ Ἰιαᾶ Ἰθατᾶ 1ο γοτᾷς οἳ 
11ο Απρεί]5, απᾶ απποπποθᾶ αἲ] ἴῑιαῦ Ἰαᾶ οσεσοιτταᾶ {ο ἴμο Ἐ]οεναπ, Ὀτῦ 
{Πεῖχ πονάς αρρεατθᾷ {ο ἴπεπι α5 “« ἑᾷΙο ταῖοβ2 (Τπα]κο κχῖν. 11). Το 
ΑΡΟοΡίΙ6Ρ Ῥεΐοι απᾷ ἆομτπ αἱδο, π]θη {Παγ νἰβιιοᾷ ἴο Βερπ]σ]μνο, 
Ῥομα]ά Ῥτοοίς {]αῦ 10 πας Ιπάεαᾷ οπαρίγ, Ὀπό  Εῖπι ια δ8αιυ ποί. 
ΤΠθ Ἠτεῦ Ῥεγεοη {ο π]οπι {πο Βανίοατ ϱἩαπεά Ἠίπηβε]ί α[ίοι Ἠίς 
τοβαττεοβίοη παβ Μαχγ οἳ Μαρᾶα]α. Αίίοι τοοοππίέϊησ {ο ἴπο Αρορί]ος 
Ῥεΐεγ απᾶ ΦοἩπ πο το]]1πς απαγ οἳ ἴμο 5ἱοπθ, 5Ἡθ Β6ΘΠΙ5 {ο Ἠαγα 
τείπχπεᾶ {ο ἰπο 5ερα]σητε; {ποιο β]ο Ῥε]ιε]ᾶ ο ἴπο απσα]ς ἵπ νΏ]ζθ 
αρραχε], Ἡοτα {πο οἴῃαν ΟΠΠ Ἰαᾶ 5εοη (7οἩη κς. 19), απᾶ νμ]]θ 
616 Ίπαβ ἵπ ταῖηπ βο]αοῖης Ἠευ απραϊςῃ αὖ ἐ]πο τεπιονα] οἳ Ίου Τιοτᾶ, 
Ἠο Ρἰοοᾷ Ῥε[οτο Ἠθχ, απά οπο πγογᾶ ϱαῇ]οεᾶ {ο αβ5ατο Ίου ἐιαί 16 γ/αβ 
Ἠο, δν Ἠεα[οχ, απᾶ Ίου Τιοτᾶ. 

ἹΜαρίᾳ τῇ ῬΜαγδαληνῃ. ΤΠαί Ἠοθ ελοιπ]ᾶ Ἡαπνο Ῥθει ᾖῃ]οαςεᾶ ἴο 
πια η][οδύ ἨΙτηβε]{ Πτοῦ [τοι Ἠ1ς τεβαγγοοίίοη ποῦ {ο {πο π]οῖθ ΑΡο5- 
ἰο]ίο «ΟΠΙΡΑΠΥΣ, Ῥπί ἴο α ποπιαἩ, απᾶ ἐλαῦ γοπιαη ποῦ Ἠϊ5 οατί{Π]γ 
Μοίμοχ, Ῥαῦ Μαχγ οἳ Μασάα]α, «Ἰοατ]γ πιαᾶθ α 5ίτοηςρ ΙΠΙΡΤΘΡΕΙΟΏ ΟΠ 
{πο οατ]σ ΟΠατοῃ. 

10. τοῖς μετ αὐτοῦ γενομένοις, {1ο εἸεγειπ ατο {1ο τοςῦ. 

11. ἐθεάθη. ΤΠϊ5 ποτᾷ οοσπτβ ποΥΊετο ε]δο ἵπ Βὲ Ματ] βατο εις 
απά 1Ώ Υογβο 14, 3 

ἠπίστησαν. ὮΒο Ιποτεᾶίρ]θ {ο ἐ]οπα ἀῑᾷ ἐ]ιο π]ιοῖο βίοτγ αΏγεατ. 

12, 19. ΤΗἘτ ΑΡΡΕΛΠΛΝΟΠ το Τπο ΟΕ ΤΗΕΜ. 

Τπι]κο χχὶν. 19-. 95. 

13. μετὰ δὲ ταῦτα. Τ]μο Ἠταπσε]ϊεί πούι Ῥτοσθεᾶς {ο τε]αία ἴθ 
ἈΡΡεΒΤαΠΟΘ ἴο-ἴΠθ ὕπο ἀἱδαίρ]αβ Ιοπτπαγίπσ ἑοπατᾷς Έπηταβαδ, ΠΙΟ 
16 Ίποχο Γα11γ ἀαβοτῖρεᾶ Ὦγ Βὲ Τµα]κο (κχῖν. 19- -ὐδ). 

ο2 
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δυσὶν ἐξ αὐτῶν. ΤἩ9 παπιθ οἳ οπο παβ ΟΊεοραξ-Ξ- ΟΙεοραίτοβ, ποῦ 

ἴηο ΟἼοραβ οἳ «οἩη χὶχ. 26, απᾶ αποίΒεχ ΊἨοδθ Ὥατης 15 πού ΊΠΟΥΗ. 
Ῥοιππςρ Ἠαγο οοπ]εοίατεά 1 πας Ναϊλπαπαε], οἴπει5 ἴπο Ἐναησα]δέ 
Ρί Τιπαχκο, 

ἐφανερώθη. ΤΗΙ5 ποτᾷ 15 αρρ]εᾶ {ο οἳς Τιογά”5 «πιαπ][οσία[ονρ” 
ο] Ἰπικοῖς θ{ίεν Ἠ1ς τοβαττθοίίοη (α α) ον Βὲ Ματ]ς ἐν]σε, Ἠεγο απᾶ αγ. 

» (0) Ὦγ Βύ ἆομπ {ἨτερῬ {ππας, αχ. 1, 14: (ο) Ὁγ βι Ῥαπ] {ο ος 
το μμάνις ἵπ ον χοα] οἹηχαοίος αξ ἴπο Τ/αςὲ οπᾶρτιεηῦ, 2 0οἩ, 
ν. 10 (οοπιρ. 1 Οο5. 1ν. 5): (4) Ὦγ ἴ]ο βαπιο Αροβίιο ἴο ἴπο « πιαπῖ- 
Γορίαδίοι ” οἳ ΟἨτὶιδί αἲ ΗΙβ 5εοοπᾶ οοπηῖης, Οοἱ, Π1. 4. Πο νοτᾶ 
Ρροϊπῦς Ἠετο {ο α, οπαπρο ἵπ {1ο Ῥεχεοπ οἳ οἳσ Τιοτᾷ αξίοι Ἠ1β5 τεβαττθς- 
ΜοΗ. ὨἩθ 15 {πο βαπῃθ απᾷ γεῦ ποῦ ἴπα β4116, (α) Τ]ιο δαπιο. Ἕλειο 
816 11ο ππε]]-Ἴκπονη ΙΠ{οπαίΙοης οἳ ἨΙς5 νοῖσθ, απᾶ ἴ]ο παατ]ςς ἵπ ἨΙβ 
Ἠλαπᾶς απᾶ [οεῦ (1ομπ κκ. 20, 25): απᾷ Ἠο οαίς Ῥείογτο Ἠί5 ΑΡοβίΙ6Ε, 
ΟΟΠΥΟΘΙΡΕ65 πη(Ἡ {Παπῃ, Ῥ]ομ5ες {ποιιπ, Απᾶ γεί Ἡο 15 (0) πιοί ἴ]ια δᾳ1πο. 
Ἠ]β τῖδεηπ Ῥοᾶγ 15 πο Ίοηρεν 5αρ]ασῦ {ο ἴπο Ίαπ5 οἳ {πιο απᾶ 5ραοο. 
Ἠο οοπο5 πο πουν ποῦ ὪΠθησςθ. Ἠο σο6θ πο που ποῦ πΠΙΓΠΟΥ. 
Νοπ Ἠο βίαπᾶς ἵη {ο τηϊ]ᾶςύ οἳ ἴπο Αρορί]ος ({ομπ ας. 19): πονψ Ἡο 
ναπΙβἩθ5 οπῦ οἳ {ιαεῖν βἱρ]ί (Τικ πχϊν. 91). ἜἨο ἸΠΟΝΒ πού οἳ πο 
οοπἰϊπιιεᾶ 5ο]οπσπ οἩ θιτ{Π. Ἠθ “'αργσατς Ίγοπι Μἶπιο ἰο πιο” (Λος 
1, ϐ); Ἠο πιαπί[εδι’) Ἠϊπηβο]Ε {ο «Ἠοβεῃ ΥΙίπθΡΒΣΟς, α5 5οοιπεί Ἠίπα 
6οος. 

ἐν ἑτέρᾳ µορφῃ. 14 15 ρ]αΐπ ἴτοπα ὐ Τι]κο αχίν. 10 ἐ]ιαί Ἠο γγας ποῦ 
αἱ {ο πηπο χοοορπϊξεά. ΤΠΙ5 αΏρεαχαπος ποπ]ά β6οΠι ἴο ανα Ῥθεν 
νοπσ]Ώβα[εᾷ θαΙΥ 1π {πα αξἴογποοπ οἳ ἴ]πο ἆαΥ οἳ ἴ]ο Ῥοεβατγθοβίοῃ. 

πορενυοµένοις. ΈΤοπι Φ6γΠβα]επα 1π ο ἀἰτεσίίοι οἳ ἰπο ν!]ασο οἳ 
Ίὔπηππαάς. ῬΒὲ Ώπ]κ Εαγς 165 Ίνας εἰωίή κἰαᾶία (Δ.Υ. “'ίἩπεοβεοτο Ε1ιχ- 
Ίοπςσς”), οἵ αροτπῦ Τὰ τηῖ]ος ἔτοπῃ /εγαδαίεπα. ἜΈτοπα ἐπο οατ]αξ Ῥογίοά 
16 τας ἸάοπΗβεᾶ Ὁγ ΟἨτίραη πντίίους σέ] ἐ]ιο Ἐπιπηβτις οἩ {ἐ1ιο Ῥοτάον 
οἳ ία Ῥρ]αϊπ οἳ Ῥμήήρίία, α[ίοτνγατᾶς οα]]οᾷ Ν]οορο]1ς (1 Μαοσς, 11. 40), 
αἰέιια[οᾷ «οπιο 90 πηῄ]ος {χοπ ζοχπφα]σπι. Αοινατᾶς {6 σας 1ο αβεᾷ 
ΝΙ{] πο Πἡ]ο γί]]ασο οἳ εἴ-Ιζιθείνε]ι, αΏοπί ὃ πι] ποβύ οἳ ἴμο 
αποϊεηῦ ΝΠΖΡΕΗ, απᾶ 9 π]]ε5 τοπ όεταβα]επι. ΤΠο ἔχπο β1ΐο Ίας γεί 
ἰο Ῥο βεὐ{]εᾶ. 

18. τοῖς λοιποῖ». Χο ΒΟΟΠ6Υ ἄἷά {Ἡεγ πεοοσπῖβο οτγ Τιοτά 1π {πο 
Ῥτγοα]άτπς οἳ {ο Ῥτοαά (1πικο χχὶν. 96), απᾶ Ἠο Ἰαᾶ ταπιςηεᾶ οιῦ 
οἳ Οιαῖς αἰσ]ᾗῦ (1μακο αχὶν. 951), ιαπ {Ἠεγ τειγπεᾷ 1π Ἠαβίο {ο 
{6γΠβα]οιή, α5οσπάεᾶ {ο {πο Ὄρρετ Ὥοοπα, Γοππᾶ {οι οἳ {Πο ΑγΡοςί]οβ 
πηεῦ {οσείμεν (Τικ αχῖν. 98), απᾶ ππετεας {αγ {λοπσβίῦ ἴπεγ αἶοπα 
Ἠ6χθ ἴΠθ Ῥθατετς οἳ Ἰογίαὶ Π41πρβ, ἴΠογ πετο {Παπηβε]τος στοοοᾷ 
Να 1ογ{α] Πάϊπσς, /' Τ]ιο Τιογᾶ Ἰιαδ γίδοπ. ἐπᾶεσᾶ, απ αρρεαγεᾷ τιπίο 
Φπιοπ” (Τα κχῖν. 84: 1 0ου. αγ. ὄ). ὝΝπεπ {Πῖβ αρρεαταπςθ Ία8 
νοπο]ςα{εά {ο ϱὺ Ῥοΐετ νο ατα ποῦ {ο]ᾷ. 19 οετίαϊπ]γ οσσιχτεά αἴἴαγ 
ελο τείατη {τοπα ἐμο 5ορπ]σηχο, Ὀταῦ πΠείμον ῥσ[ογε οἵ α[ίαον ἴπθ ΙΟΥΠΕΥ 
{ο Ἠπιπηαας οπηποί ϱο ἀεἰοιηϊησᾶ, 

οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. ΤΠο Ἔεη, α5 6 Ίανο ]αξί πού 566Η, 
πηποπησθᾶ {λα ἴ]ιο Τιοτᾷ Ἰαᾶ αρρεατεᾶ {ο ΒΙΠΟΗ, απᾶ {Π15 Ππεγ αἲ ἴ]ια 
6ἴπαο Ὀο]ϊογοᾶ, Ίου {πο ἔπο ἀἰδοῖρ]ες αττῖτε, ἴπεγ απποπποο {μαί Ἡθ 
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Ἠαᾶ αργροατεᾶ {ο ἔλεπι αἱδο. Ὁπαρ]ο {ο οοπαιργεηοπᾶ {ἐΠῖς που πιοᾶρ ος 
οχκϊδίοηοθ οἩἳ ἴπο ρατί οἳ {Παῖν τίβοη Τιοτᾶ, ἴλαῦ Ἠο οοπ]ᾷ Ῥο ποῖ Ίιογο 
Απᾶ πον {16γθ, ἱΠ6γ χο Π]]εᾷ νι ἀοαρίβ. ΤΠεγ Ἠαά τε[αςοᾷ {ο 
Ῥοα]ΐετο {19 ονἰάσποο οἳ Ματγ Μαράα]επθ (Ματ]ς ανὶ. 11), απᾶ 6Υ6Ώ ΠΟΥ 
αβιζαίοη. Ῥοββοββοᾶ {Ἠσια, απᾶ {Πογ οοπ]ά ποῦ σἶνο ογοᾶεπος {ο ἴμο 
Νοχᾶ οἱ {ιο πο ἀῑδοῖριε. Πο Ἐναπρε]Ιδίβ πππΠΗρΙΥ Ῥτοοίβ οἳ ἴ]α 
ΡΊούπθβΏ οἱ {πο ΑΡοβίϊοβ {ο αοοερί α. ἔγαῃ βο βίπαησο απά 1ἨΠ)ΡΥθοθ- 
ἀσπίοά ας ἰλαιγ Τιογᾷ5 τοβατΥθοβθίοἩ, απᾶ ἰλαῦ ποῦ {ο α οοΠπΙΙΠΊΟΙΙ5 
ΒΟΙΟΊΤΥΗΏ, 88 1Π ο οΏβο οἳ Πιασαχας, Ῥπῦ {ο α. ἔουπι οἱ 11ο υλ]ο]Ὦ σταρ 
πιαπ]εδίοᾷ οΠΙΨ Εγοπα 1ππθ {ο ᾖππςα, απ πας Ιπνεβίαὰ ψηζ]ι πθν/ Ῥούγθγβ, 
ἨΘΥΥ Ῥτορογίϊθς, πθι αἰὐγ]ραίθβ. Πο Ἠεεατγθοίίοη, 16 16 {ο 6 ΥΘΠΠΘΠΙ- 
Ῥετεᾶ, Ίναβ τπη]]]κο (α) απγ οἳ ἴ]ιο τοοογᾶεᾶ τηϊβο]θς οἱ ταϊβίπς ἴγοπα ἴ]θ 
ἀθαᾶ, (0) απγ οἱ ιο Ἰοσοπᾶβ οἳ παρε οΥ Ἠοππθ, Τί ναβ “τοῦ α τθβίο- 
χαΜΙοη ο ἴμα οἱᾶ Ἠ{6, {ο 1{β παπί, ἴο 188 Ιπθνϊίαρ]ο ο1οβο, Ῥπή ἴπο 
ταγθ]α{Ιοη οἳ α που 16, Μογεβμαᾶοπ!ηρ πθΘΙύ Ῥοποιβ οἳ αοἴῑοηπ απά α 
ἨΘΝ πιοᾷο οἳ Ῥείηρ.’ Βεο ἸΠΓερίοοί5 «ἄοερεῖ ο ἴ]ιο Ποδιγγοοίῖοιι, 
ϱρ. 154-100. 

14 18. ἜΤππ ΑΡΡΕΑΕΛΝΟΕ πο ΤΗΕ ἨτΕΥΕΝ. 

Τπικο χχὶν. 96---4δ: ὅσομη χχ. 19- -οὔ. 

14. ὕστερον. Τ]αί ἵδ οἩ {ο εγεπίηςσ οἳ ἴπο ἆαγ οἳ ἐῆο ἨθβΙΥΤεο- 
{ἴοη, επ {Πο [πο ἀῑδοῖρ]ας τεἰατηϊηςρ ἔγοπι ἨπηπΙαΙΕ Ἠαᾶ ταοοιπ{εά 
1Πεῖχ {α]θ οἱ 19ΟΥ, απᾶ {με οἴμαιβ Ἠαᾶ {ο]ᾷ ἔμεπι οἳ {16 αΏΡεΒΥαΠ6θΘ {ο 
Βύ Ῥεΐου, 

ἀνακειμένοις αὐτοῖς. Όη ἰλίβ οοοββῖοΏ, ΠΠ {1ιοΥ ππογο ἑετιβεᾷ αὖ 
Ἠ[β εαᾶᾷάεη αρροατίης (Τµα]κο χχῖν. 9τ), απᾶ οαςΗί (]εΥ ενα ]οο]άπρ 
9ὖ α βροσίτο οἳ ῬαΠίοΠΙ, Ἠο οα]πιοᾷ ἴπΠεῖν {θα Ὦγ (α) Ῥιάᾷἵαρ 11θπα 
Ίπ]κο ποίο οἳ ἨΙβ Ἠαπάς απᾶ Ἠ1ς Ἐεεῖ, ο (0) εαἰῖπρ 1π {Παίγ Ῥγοβοησθ 
οἳ Ῥτοῖι]εᾶ 451 (Τικ πχῖν. 41-49). απᾶ Ὦγ (6) ταϊθεταἰίπρ Η15 α]πία- 
Π19Ἠ, “«Ῥεασο Όο ιιπίο γ/οιι”’ (1ομπ κκ. 21). 

καὶ ὠνείδισεν. Τηαῖν παδι-Ροιπ 10ΟΥ 511] βἰτισσ]εά πα Ῥεπί]άει- 
πηθηξ απᾶ απρε]ίοῖ (Τικ αχὶν. 41), απᾶ οπθ οἳ ἐμαῖτ πἼπηραν, Βὲ 
ΈΠοππας, πας αὈβεπὸ αἱίορείμεν, Πανίης αρρατεπ{]γ ἑἩτονι Απαγ αἲἰ 
Ίογρο. 

σκληροκαρδίαν. Οοπραχο Ἠ[5 ποχᾷς (α) αἴνει 11ο {εεᾶίπς οἳ πο 
Ἐϊνο απᾶ Έοαν Τποιβαπᾶ, απᾶ (0) {ο ἴπα ἀἱδοῖριες Ἰοαγηαγίηρ {οπψανάς 
ΈἘπΙπιας, Τα] χχίν. 26. '«Ἐιάς6β οἴ οοΥ πιο]]ο, οοπ/πποία.’. Ῥεηρα]. 

τοῖς θεασαµένοι. ΟΙ ἴ]ιε ἤγο αΏΡΘ6ΒΑΠΟΘΡΒ αἲίεν πο Ἠεριγγοσβίον 
τοποἩμβαξθᾷ οἩη ἴμπο ποτ]ᾷ”5 Ητεῦ Ἐαβίεγ-Ώαυ {οι Ἠαᾶ αἰτεαᾶγ {ἴα]κοτ 
Ῥ]ασϱ Ῥοΐοτο ἐΠπῖς Ιπύαννίευ. (ἱ) Το Μανγ Μασᾶα]επαε, (11) {ο ιο οἴ]ιευ 
πηϊπ]θίθτίηρ ΨΥΟΠΊΘΏ, (11) Μο ἴπθ ἔπο Ιοπτπαγίης ἴο ΕΠΙΠΙΒΙΒ, (1ν) ἴο 
Βί Ρεΐεν. 

1δ. καὶ εἶπεν αὐτοῖς. Βί σοἶπ 1Π{οΥΙηΒ τ18 λαοί οἩ {Πῖ5 οοραβίοπ 
ο Ἐϊξαι Βατίοαν Ῥτονίμοᾶ ΟΠ ἐἶο ΑΡΟΒΙΙ6Η, απᾶ ρανο ἴματα α. Γ0Υ6- 
{αξία οἳ {πο Ῥοβίοστα] οἳ {ιο Ἠο]γ Πιοξῖ, γη] Ῥοψπ6υ {ο τοπῖξ 11 απ 
χοἰαΐπ οἱπ. Β8ῇ Ματ] {ε]]ς ας οἳ γαι ἱπιροτίαπί ποχᾷβ, ὙΠΙεἩ Ἠο πεπῄ 
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ΟΠ {ο π{ίθυ, αποίραπο πο Απαὶ «παχρο τεοοτάεά Ὦγ Βίέ Μαἰίμοπ 
(Μαΐζ, καν]. 16---20). 

πορευθέντε.. ΟΥ, αξ 16 16 εκρτοββεᾶᾷ ἵπ Βύ Μαίίπεν”5 ἄοβρε], “' πια]ιο 
ἀἱβαῖρίες οἱ αἲῖ πιαζίοις.. (πσνΏ. 19), απᾶ οοπαρ. Πο κχϊν. 47: Λος 
1, 8. Οοπίσαβί {ποςο {π]αποβίοπς να ζῃ {]ιοβε Το {πο Τππε]νο ἄπτῖπς Ἠία 
θατ{Π]γ πηϊπΙβίνγ, Μαἰῦ. κ. ὄ, 6, ΄«ἄο ποῖ Ἰπίο ἴ]πα αγ οἳ ἴπο (θπίΙ]6Β, 
ΏΠᾷ 1Π{ο ΑΠΥ οἵγ ο {πο Βαπιαχ]ίαη5 επίσΥ Ίο ποὶ: Ῥπί ϱο ταίἩαχ {ο 1ο 
1οβῦ 6Πεερ οἱ {πο Ἠοπβθ οἳ 15Υᾳ61,” 

πᾶἀσἢῃ τῇ κτίσει, 1.ο. {ο ἴπο π]ο]ο πον]ά οἳ 1Ἴ6Π, ποῦ ζοη8 οπΙγ ου 
ΒΗΥΠΙΒΥΙ{4ἨΒ, Ὀπόὸ ἀαεπ]ες οἳ 41] παίΙοηΒ. Όοπιρ. Ῥοπι. ΠΠ. 91, 99, 
«ΡΙοα{ πηα]εζ]οβίο 1ΐα, Ῥεπεδίοίο Ῥαΐεί. Οτθεββο Ῥεν ἘπΠαπα, {απᾶς- 
ΙΠΘΠ{ΙΠΙ γοβεπαρθΙοπ15 οὗ τορπῖ.. Ῥεηρε]. 

16. καὶ βαπτισθείς. “'Ωπἱβᾳαῖς ογοδΙαῖ, Ῥαρθίδπιππι βαβοερῖδ.” 
Ῥοηρα], 

κατακριθήσεται. ἩἨο π]ο πα] τε]οσίβ ἰ]ο οβρα] ΊἼθββασο, 
πΊθη ἆπ]γ οὔεταᾶ Ἠϊπα, ϱΠα]] Ίατα πο εΊανο 1 158 βανίης πηθγοῖθβ, Ὀτῦ 
βΊα]1 ο 1ε[ῇ {ο ἴ]ια οοπᾶσπαπα{Ιοπ ἄπο {ο ΐπα {οΥ Ἠ18 ΕΙΠΑ, 

17. παρακολουθήσει, ΙΗζ. ε]ιαῖῖ ργουεεᾶ αἴοπᾳ ιο]: οοπαρ. Τπι]κο 
Ἱ. Ὁ, ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς. «πδίῖη 
Ματίσι, Ὠἰαί. οτι ΤΡΙ. δ 132, ϱ. 298 Ἡ, Ῥοββῖρ]γ υγΙζἩ τοαίεγοηςθ {ο 
ΠΒ Ῥαββαρο, ὙΥΙ{65 ἐκ τών ἔργων καὶ ἐκ τῆς παρακολοθούσης δυ- 
νάµεως. 

δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν. Ας ἵ5 α[ουπαγᾶς τεοογᾶεᾶ {ο Ἠαγο Ῥδεπ ἆοπθ 
Ὦγ ΡΗΙΠΙρ {πο ἀἄεαοοπ ἴπ Βαπατία, (Αοἲς νΠΠ. τ), Ὦγ Βύ Ῥαπἱ αὖ ῬπηΙρρί 
(Λοίς χν]. 18) απ Ἐρηερας (Αοίς χἰςσ. 16, 16). 

γλώσσαις καιναῖς, 35 α]] {ο Αγροβί]ος ἀἷᾷ οἩ ιο ἆαγ οἱ Ῥεπίεσοςί, 
απά {Πο ἀεπΙο Γγιοεπάς οἳ ΟογποΠἩΠβ (Αοἴβ κ. 46), απᾶᾷ ἴ]ιο ἔποα]νο 
ἀἱδοῖρ]οβ αἲ Ἐρῃεδας (Δοίς5 χῖςκ, ϐ), απᾶ ππαπΥγ α[ογπατᾶς 1π ἴ]ο 
Οπατο] οἳ ΟοτΙπ{Ἡ (1 Οοχ. κ. 10). Α εΠοτύ πιο α[ίογ {πο Αροβί]ες’ 
αβο {πο ϱἱΗ{ αΡΡεΒΥΒ {ο Ώατο Ὀθεῦ πιάτα, 161. ο. ΗΠῶγ. . 6. Ἱ. 

186. ὄφεις ἀροῦσιν. Απᾶ 5ο πο τοπᾷ οἱ Βὐ Ῥαπἱ ϱΠα]άπσ ο ]ιθ 
νῖρετ αἱ Μα]ία (Δοίβ καν]. 6). Οοπιρ. Ἰπκος. 19. 

κἂν θανάσιµόν τι πίωσιν. ΑΑ 15 τε]αίοᾶ οἳ Βὲ 1οἨπ ἐ]ιαί Το ἄναπ]ς 
{ο ορ οἱ Ἠεπη]οσ]ς Ἱνπῖοἃ πας Ἰπίοπᾶςεᾶ {ο οπᾳ56 Ἠϊ5 ἀεαίμ, απᾶ 
βαΏογεά πο Ἠαγπι {οπα1 1, απᾶ οἳ ΈΒαχδβραβ βπγηαπιθᾶ σαδίις (Ε- 
βοΡῖαβ, Εαεῖ. Ηἰδῖ. τῃ. 99). 

ἐπὶ ἀρρώστους. ΑΣ Ρΐ Ρείΐεγ 4ἷά οἩ {ο Ίαπ1θ τη αὖ {ιο Ῥαα 1 {α] 
ἀαΐο οἳ ἴπε Ἔοαπιρ]θ (Αοΐς 11. Ττ), απᾶ Βὲ Ῥααὶἱ οἳ Ῥαρ]ας ἵπ ἰ]ο 
Ἰδ]απᾶ οἳ Μα]ία (Αοΐβ καν. 8), «ας οἳ Ἠθα]Ιπς” απο πιοπ{]οπεᾶ 
ΡοίἩ Ὦγ ἐς Ἰαβύ Αροβίιο (1 6ογ, κ. 9) απᾶ Ὦγ Βὲ ζαπιες (ν. 14, 15) 
38 τοιηαΙη]ησ 1Π ἴμπο ΟΠατοῃ. 

καλῶς ἔξουσιν. Τ16 Τοπ οσσιχ5 βὶς {πιο Ιω {πῖς ἄοβρε], 1. 29, 
90, 84, Ἡ. 11, νὶ. ὅδ, 
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19, 20. Τηπ ΑΒΟΕΝΦΙΟΝ, 

Τια(θ χχῖν. 44-- 6. Αοίβ 1, ὃ---19, 

19. ὁ μὲν οὖν Κύριο. ΤΤεΠΩΙΡ {πνίοο απποίθβ ἴπο οἶαπβο {ιβ 
Ἰπίχοάισεᾶ, Οοπίν. Ἠώγεδ. 1Π. ορ. 10. Πο ποτᾷ Ἐύριος Ἠαβ α 
βρεσἰα] βοἱεπαπΙ(γ οἱ 1058 οἵύῃ απᾶ ΑΡΡΘΥΒ {ο ταίατ Ῥασ]ς ἴο Ἱ, ὃ, έτοι- 
µάσατε τὴν ὁδὸν Ἐωυρίου; 1. 28, Ιύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ τοῦ σαββάτου; ΧΙ. ὃ, ὁ Πύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 

μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖ  Ἠίβ 49ο6β ποῦ πηθαηπ ΙπηπηθβΙαβε]γ α[νοι 
οἳχ Τιογᾶ Ἠαᾶ τι νεγοᾷ Ίππο Ἰαβί πνογᾷβ, Ὀαῦ αἲίοι Ἠο Ἰαᾶ ον ἀ1Ιεγετιῇ 
ο6σβΒΙΟΠΑΕ ἄπτῖπρ ἴπο ««ἀτθαῦ Τοτί Ώαγβ” βροϊθη ππίο {παπι οἳ 
«Πο {μιπρα Ῥοταϊπϊης {ο ἴπθ Ἱαπράοπι οἱ ἄοά ὸ (Λοῦς 1. ϐ). πο 
οτ]σίπα] πποτᾶ Ίθιο τοπᾶογεᾷ «6 ]ιαᾷ ρο]οπι ιπίο ἐ]οπι Ἠαβ Αι. ππς] 
νΊᾷει αἰρη]βοαί]οἩ. Τί βιρπΙΒθβ ἴο ἴοασ]ι, ἴο ὑιείνιοί Ὁψ ϱγοασ]ιῖτι 
απιᾷ οἱ]ιον ογαῖ οοπιπιιηιἰοωίίοπ. Οοπιραχο 156 προ ἵπ Ματς κ, 11; 
1ομπ Ιπκ. 99, «ο που {μα ἀοά 6ρα]ο ιωιίο ΜοβοΡβ, 1.6. Ἰιειᾶ 
σοπυπιιπιϊσαίίοπι ναι ἨΜοβος; ζομπ αν. 22, έἩ Ἰ Ἰαᾶ ποῖ ο0πι6,”) 
ΡΑΥ5 οἳχ Ποτά, “΄ απᾶ 6ρο]ιόπι πο ἴΠεπῃ,') 1,6. ϱΥσζασ]ιοᾷ ἴο απ, Βο 
Όλαῦ Ἠετο 16 ἀθποίαεβ αίοι οι Τογά Ἠαᾶ ἆπτιπρ ἴμο {οτί ἆαγρ {4]11γ 
Ἰπβἰχποῦεᾷ Ἠίδ Αρορί]ος νγ Ἠίβ οτα] ἰθασΒῖτρ 1ηπ 1] {Ππσς αρρετίαΙη- 
Ίησ {ο ἨΙβ Κἰπρᾶοπι απᾷ {πο ρ]αηίίπς οἱ Ηϊ5 ΟΠατο], 

ἀνελήμφθη, ΤΠί6 πποτᾶ οπ]γ οοοιτβ Ἠθγο 1Π {πο «οβρεῖβ. Τί ἵ8 
πΏρΙθᾶ ητερ πι ἵπ ο Λος (1. 2, 11, 29) ἴο ἴμο Αβοθηδίοη, απᾶ 
18 5ο αρβρ]εᾷ αἱβο Ὦγ Βὲ Ρατ] ἴπ 1 Ἔἶπαι, 11. 16, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 

εἰς τὸν οὐρανόν. Ἠῃπαῦ Βὺ Ματ]ς τοοογᾷς πας οοποϊβεΙγ ἵπ Ἠΐ8 
β]ιογῦ Ῥγασίιοα] ἄοβΡρε] {ον ἴπο Ῥ1βγ, αονα, ΟΠτϊβΙαηπβ οἳ Ὦοππαθ, δὲ 
Τιακα ας τε]αζεᾷ αὖ πηπο] ρτθαίεχ Ιεηρίῃ. Έτοπι Ἠϊπι πο Ίθαγη Ίου 
οπθ ἀαγ ἴ]ο Τιογᾷ Ῥαᾶο Ἠιβ ΑΡροβί]ος αοοοπιρΡαπΥγ ΗίΙπι αἷοπρ {πο τοαᾶ 
{οτι 26γήβ8]6ία {οπαχάς Ῥείπαπγ απᾶ ἴπο Μοππί οἳ ΟἨτεβ; Ίου, 
{α]] οἳ Ἠορεβ οἱ α. ὑεπιροτα] Ἱάπράοπι, ἴπεγ απεβοπεᾶ Ἠϊπι αβ {ο 
ἴπο Όππο οἳ 105 οβίαρ]βμπηεπί; Ἠου {είν {ππΙγῖθΒ Ί6ΥΘ ΒΟΙΘΙΙΠΙΥ 
βΙ]οηοθᾶ (Δοἳς Ἱ. Ττ); απᾶ Ἠου ἴ]οη α[ίογ Ἠο Ἠαά Ῥοβίοποᾶ Ἱιροη {επι 
Ἠ1ς Ἰαβῦ αρίάϊης Ῥ]εββίηᾳ, γη]]ο Ἠίς Ἠαπᾶς πετο γεί πρ] τεᾷ 1Π Ῥεπο- 
ἀϊοίίοη (Τιπ]κο κχίν. 50, 61), 6 Ηε ὕομαπι το ο ραγιεᾷ /γοιι ἴ]ιοπι, απ 
α εἰοιιᾶ τεεεῖυεᾷ ΠΗίπι ού ο ιο δἰφ]ῖ.) 

καὶ ἐκάθισεν. Το Βοββίοπ αἲ ἰπο τση Ἠαπᾶ οἳ οᾶ, τοοογᾷςᾶ 
ΟΗ1Υ ὮΥ ϱὲ Ματ]ς, {οΥπ1Β α. βἰγ]]ίηρ απἆ αρρτορτϊαΐαο οοπο]αβίοη ἴο Ἠ1β 
.οβΡβα], απᾶ 6«οοΏΥΘΥΑ ἴο ἴπθ πη]πᾶ α. οοπηρτθμεηβῖνθ 1ᾷ6εα οἳ Ορ 
Μα]εβίψ απἆ Ὠπ]α,”. ΟΥ Τιονὰ Ίπαβ “  {α]κεη αρ, απᾶ Ῥου8 «οι 16- 
ἄθεπιθᾶ Ἠπππαπίϐγ 1Π{ο ἴ]ο Υ6ΥΥ Ῥγοβοπσθ οἱ ἀοᾶ, Ιπίο «« ἴλο ρ]ασς ο 
αἲ] Ῥ]ασθβ 1π {πθ Ἱπίγευβο οἱ {Π]ησα, 1ἴπ αἰπαίοη πιοβῦ οπη]πθηῦ, 1 
απαΠἴγ πιορύ Ἠο]γ, ἵπ ἀἰρπΙδγ παοβύ εχοε]]εηῦ, ἵπ ρ]οΥΥ πιοβί Π]αβίτίοας, 
το {ηπποβύ βαπούιιαΣΥ οἳ ἄοᾶ)5 ἔοπιρ]θ αΏογο (Βαττον)β ΑΦἱ6ΥΠΙΟΊ, 07. 
ἔ]ιε 4ξοεπείοπ). πειτε, Πανίηρ 1εά «6 οαρΜνΙγ οαρίτε, απᾶ τεοεϊγοᾶ 
ΕΙΕἱ5 {οχ πΊεΠ (ΡΕ. Ικνῇ, 18: ΕΒΡΗ. 1ν. 8), Ἠο ραΐ ἄοππ οἩ {ο τῖσ]ιό 
Ἠαπᾶ οἱ ἄοᾶ, Ὦγ νἩΙοἩ εκρχθββίοη πο 4ὖθ {ο ππᾶεγρίαπᾶ ἐ]αῦ η {1ο 
Ἠθαταη οἱ ἨΘαγΥ6Π5 ἨἩθ πο οεσπρίθς ἴ]ο Ῥίασο οἱ σνοαίοΒί Ἡοποις, οἳ 
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πηοβί εχα](εᾷ ππα]εςδίσ, απᾶ οἱ πιοβί ρεγ[θοῦ Ῥ]5ς, απᾶ ἐλαῦ ἄοᾶ Ἰαί]ι 
οοη/{εγγθᾷ προη Ἠίτη α]] Ῥτθθππίπεηπσθ ος ἀῑσηϊέγ, Ῥοπας, ἔατοιχ, απᾶ 
16]1οΙ0γ. ἈῬ6θ Ῥθ6αχβοηἨ οπι ἴιε Ογοεᾶ, Αν τ]. 

90. ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντε.. ΤΠϊ5 ἄοθεβ ποῦ πιθαη {]ιαέ ἐμο Αροβί]ος 
πεηίῦ {οτί Ππιπιθᾶἰα[ε]σ. ΤΊογ πεγο οοπιπιαπᾶεᾶ πιοῦ {ο ««ἀορατί 
{γοπ1 {6γαβα]οπη,”” Ῥπί {ο {ΑΥΥΥ ᾿) {ποτο απ] αἲ Ῥοπίεσοοξί {1ου 5λΠοιι]ᾶ 
Ῥο επᾶπεᾶ Ψ{Ἡ Ῥοψει ἔγοπα οἩ Ἠϊρ]η (Τ1]κ χχ!ν. 49: Αοἲς 1. 4). Ἐπαέ 
νἨεπ {ο ἆαγ οἳ Ῥεπίεσοδί Ἠπᾶ 90116, απᾶ ἐ]ιο Οοπα[οτίθι πά Ῥσθει 
Ῥορίοπεᾶ, ἴΠογ πνεπέ {οτί οἩ {λεῖν οἈτεες οἳ οοπατιεβύ. 

πανταχοῦ. Βί Ματ] Ἠϊπιβε]! πνηοη Ίο πγοίο Ἠ]5 ἄοβρεΙ Ἠαᾶ σν]ῖ- 
ηθββεᾶ πο 6ργοαᾶ οἳ ἴπο Οµατο] {ποπι Βαβγ]οι ἵπ {ο ἀῑδίαπί Ἐαςί 
1ο ἴ]ο Ο1{Υ οἳ ιο Ῥεσεη Ἠ1]]8 ἵη 11ο Ὑγερῦ. 

συγεργοῦντος. Βἱ Ματ] αἶοπο οἳ πο Ἐναπσα]ςίς αΠΙΡΙοΥΒ [λίβ 
ψοτᾶ. . 16 18 π5εᾷ Ὦγ Βύ Ῥαπ], Ὥοπῃα. ΠΠ. 98, τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν Θεὸν 
πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν; 1 091. αγ. 16, παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ 
κοπιώντι; 39 0ου. τὶ, 1, συνεργοῦντες δὲ Καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν 
τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς; απᾶ Ὦγ Βύ 1απΠ16Α, Ἡ, 299, ἡ πίστις 
συνήργει τοῖς ἔργοις. 

βεβαιοῦντος. ΤΗϊ5 πονᾶ αραῖπ οοσπ1β ΠΟΦΊστο εἶδα 1Π ἐ1ο ἄοβροῖς, 
Ῥαής 165 15 Ἰοππᾷ Πνο “περ 1π Βύ Ῥαπ]ς Ἠρίβί]6, βοθ Ἠοπῃ, αγ. 8; 
1 Οου. 1. 8; 2 Οον. 1. 91: Οο]. 1. 6, π. Τί 18 8ἱβο ἴπίορ {οαπᾷ Ἰπ μα 
Ἠριεί]ο {ο {πα Ἠερτονς, 1, ὃ; κ. 9. Έοτ ΠΠαβαθῖοης οἱ {πο οοἩ- 
Άτπιαίίοη οἳ ἴ]ο Αροβίο]ο οοπηπηϊβεῖοι 6ΟΠ1Ρ. (1) Αεΐς 1ν. 29, 90: 
(11) Αοΐς ν. 19: (11) Αοἲς χἰν. 8. 

διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σηµείων--΄'' ὐὴ ἰ]ιε κἰφπ5 τυ]ῖε]ι Γοἱοιυεῖ.”' 
μα ποτᾶ ἀεποίθς {ο Ποϊΐοιω «ἶοδο Ίίροπ, ἰο Γοἱίοιυ ἔπ ἔ]ιο ἑγαε]ι οἱ 
αποϊ]ον. 86 Ῥααὶ αδος 16 1π 1 Τΐπι, ν. 10, βρεα]άηπσ οἳ πο οοπάΙοη 
οἳ α π]ᾶον 1πᾷθθᾶ, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησε; απᾶ 1π 1 Τπα, 
γ. 24, {«ΒΟΠ16 ΠΠΕΠ᾽5 ΒΙΠ5 41ο ορεπ Ῥο[οχγοπαπά...’ τισὶ δὲ καὶ ἐπα- 
κολουθοῦσιν. Βίέ Ῥείεγ δες ἴμο ποτά 1π οπθ Ῥ]ασε, 1 Ῥεΐ. 1, 91, 
Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἔπακολονυ- 
θήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ. 1ο πνογᾷ 15 Υαιγ οχρτθβεῖτο Ἠθτθ, απᾶ 
ἀεποίες ἐπαί πο «έ αίσης  {ο]ογαᾶ οἶοξο προἨ, απᾶ ποχς ἐἨΠο 11ΊΥΠΘ- 
ἀϊαίο τεδα]{ οἳ, 1ο οοπΙπαθᾶ οροταοπ οἳ Ἠίπι, Ί/µο, σ]αᾶ ἵπ πια]οβίγ 
Ιπεβαβ]α, βΙτίείπ αὖ ἴ]ιο τὶρ]ιί6 Ἰαπᾶ οἳ ἀοᾶ, απᾶ Ἠαίι Ρτοπαϊςοᾷ {ο 
Ῥ6 πι Ἠϊς ΟἸατο] /« ευοπι ιιπίο έ]ιε επᾶ ο ἰ]ιο ιοογ]ᾷ ”' (Μαΐζ. παν]. 
20). Το Ἐναηπρε]εί ἄοες ποῖ οοποθίτο οἱ ΟἨτ]ςί’5 Βεββίοη 35 α Βἰπΐθ 
οἳ Ἰπασίίνο χοδύ. (1) ΑΦ ἴπο Ἠϊρ] Ῥτίοεί οἳ Ἠϊς Οπατεπ Ἠο ρ]εαᾶς 
ΨΙΗ {ιο Ἐαίμον πο ππετῖθς οἳ Ἠϊβ ποπᾷτοις βαοτῖῇσρ (Ώοπα. νῇ, 84: 
Ἠοῦ. Ἱν. 14, νυν. 2ὔ5 1 ἆομτ 1, 1, 9). (1) ΑΦ ο Ῥτορλαοί, Ἠο 
ἴεαςμας, 1ΠβΡΙΥΕ5, απᾶᾷ σιϊᾷος Ἠϊς ΟΠατο]Ὦ Ιπίο αἲ] ἐταίῃ (Ώοπίέ. αν. 
16: Τα] κχσῖν. 19). (1) Α5 ῑπρ οἳ Ίϊπσς απᾶ Τιογᾶ οἳ 1ογᾷς, Ἐοϱ 
ΒΝΥ5 ἴμο ἀαβίπίες οἳ {Πο Ἱπίν6ιβδθ, απᾶ ΘΠΙΡΙΟΥΕ {ιδ 4ΡοΠΟΥ οἱ 
Ίθαγεη απᾶ. εμχί]Ἡ {ος πο ροτετηχηθπέ απᾶ ἀθίοπορ οἱ Ἠίβ Ῥεορ]ο, 511 
Ἠο β]Πα]] Ἠανο εινάιεᾶ αἲῖ ἐ]ιίπρς ιωιίο Ηἴπιςεί{ (ΒΗΙΙ. 1. 91), απᾶ ἴ]ιο 
Ἰαδὲ επεπι, 6ΥεΠ ἀεαϊἩ, ε]ιαΙῖ ὃο ἀεδίγογεᾶ (1 Όον. πγσ. 26), απᾷ ἴ]λο 
ΥΙΟἴοΣΥ, Του πΥΠΙοἩ αἱ Οτθαξίοη ψαῖῖς, 5α]] ο Ππα]]γ απᾶ οοπαρ]είεΙγ 
ΝΟἨ (Ώοπι, τν, 19--28). ι Ομ5 τετε]αίῖοη οἱ πε ἄτεαῖ 6οπ- 
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4π6γΟΥ, ἴ]πθ ἴχγαο ἀῑΐυις Οώθαν, δεαἰεᾷ αὖ ἴπο τρΏί Ἰαπᾶ οἳ ἀοᾶ---οξ 
νιηῖοἩ ᾿σ]οτῖοαςβ τθα]ΠίΥ ἴπο ἀνίπο Ἠοποιτ Ῥραϊά ο ἴ]πο ΘΠΊΡΘΤΟΥΡ αὖ 
ἴλθ ΥεΥγ ἴππρ Ἠοθ ναςβ Ὁπ] ης ΓγοΠΙ Ὥοπιθ Ἱετθ ἴπο ἄατ]ς εΠαᾶουγ--- 
ἴλο εεοοπᾶ Ἐτναπσε]ϊδίέ Ῥτίπρςθ Π15 ἄοβΡε] ἴο α 6956. Ἠο Ίας ροτγαγοᾶ 
ἰπο Βοπ οἳ Μαπ απᾶ ἴ]ο Βοπ οἳ ἄοᾷ α5 Ἠο υποπσΒύ οη δατ{Ἡ, 1π αἲ] 
ἴπο {π]πθςς οἱ Ἠϊς ΠΗνίηα ΤΠοΙΡΥ, '' φοἵπῃ αὐοιί ἀοΐπῃ φοοᾷ 3. (Λοίβ 
Χ. 98): Ἠο Ί6αναοβ 118 {ο τ6β]ίήθ, απᾶ τοαβ]σίπρ ο Ῥε]σνο Ἰπ, Ἠίς 
οοπ/]ηπθᾶ ορογαΙοη 1Π ἴ]ιο τουγ Ἠθανθη οἱ ἨθΘΑΤΕΠΒ, 1π Ῥεμα]! οἳ ἨΗΙ5 
Οτο] απ ἴπο Ἠτπππαπ]ςγ Ἠο οα1Πθ {0 β8Υο:--- 

ἐ«Τηο σο]άση οοΏβετ ἵπ Ἠίς Ἰαπᾶ, 
Ἠο ο[ους Ἠθατίς Γγοπα 6Υ6ΥΥ Ἰ]απᾶ, 
Τιοὰ {ο Ἠϊς οὗ Ὦγ ρεπθ]εδί Ῥαπᾶ 

ΟΕ ϱΠεπί Ίοτο: 
Άγβοτο Ἠίπι π]ηροᾷ Ῥ]οβείησα βίαπᾶᾷ 

Τη αοὐ ο Π10Υθ.’ 

Κελ]θ'ς Οιγίεέίαπ εαν. «Αδεοπείοι Φαν. 



ΑΡΡΗΝΡΗΟΙΣ. 

ΟΗΑΡΤΕΗ Ἱ. 

21. διδαχἡ καινἠ κατ ἐξουσίαν. 4 ἰεασ]ιῖπᾳ ποιυ ἔπ γοβροοί ἴο ροιυογ, 
ΟΥ α πιοσιυὸ ἀοοίγίπα ιοί] Ῥοιυεγ! Τιϊβδοπεπᾶοτῖ αἀορίς {ΠΡ τεαᾶῖηπσ οπ 
ἴπο απ(πονΙζγ ο{ ΝΡΤΙΔ. Ἀανεγ Ῥοΐογο Ἠαᾶ ο πνοχάς οἱ αΠΥ Ἠππιαπ 
ἴεασἨεν Ῥεεπ οοιτοροταίἰθᾶ Ὦγ πο οχΒΙβΙοη οἳ βποἩ νγοπᾶτοιβ Ῥούος, 
Έοχ ἴ]ιο οοπβἰχποίΙοη οοπηρ. Αοῑς χὶσ. 20, οὕτω κατὰ κράτος τοῦ Ἰυρίου ὁ 
λόγος ηὔξανε καὶ ἴσχυεν; Ἠοπι, ΥΠ. 19, καθ) ὑπερβολὴν ἁμαρτωλός; ΒΡΗ. 
Ἰν. 16, κατ’ ἐνέργειαν ἐν µέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους, 

καὶ τοῖς πνεύµασι. Ἠε οοπιπιαπᾶεί]ι ουστι ἴ]ιο ποίεαπ αρϊγίϊς, απιά 
ἴ]ιει οὖει Ἠϊπι. ΟΌοπιρ. ἴπο ρατα]]θ] ἵπ μα] ἵν. 96. ΑΛεοοτᾶϊπρ ἴο 
ΑποΐΠοχ Ῥππούιαβίοη κατ’ ἐξουσίαν 15 οοπποοίθᾷ ππΙθ]ι {πο Ἰαΐΐοι βεπίθηςο. 

84. οὐκ ἦφιεν. Έοχ ἤφιεν οοτηρ. 6Ἡ. χὶ. 16, καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις 
διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 16 ἵβ ἴπο Ἰπιρογ[θοί, {οτπιεᾶ οπι α 
Ῥτοβοπῦ ἀφίω, πι] ἰπο απσπιαηῦ Ῥγοβχοᾶ {ο ἴ]ιο ῬγθροβίβίοΠ. Ἀ66 
ἸΜΠπον-Μοπ]ίοἩ, Ῥ. 97. ΟοπΙΡ. 8150 ἀφίομεν, Τιακο χ. 4. 

ΟΗΑΡΤΗΕΕ Τ. 

16. ὅτι Ἰθγθ, αοοοτᾶίηπς {ο ἴπο τοαᾶίπασ αἀορίθᾶ Ὦγ ΤήδοπεπᾶοτΕ, 
Ιπ/ΥοᾶπσθΒ Αα 4πΠθβίοηΠ. ΤἨο τεαᾶίπρ 1Π {πο Ἐθο, Τεχί 15 τί ὅτι: Ῥοτα 
βΙπηΙ]αΥ π5ο οἳ ὅτι οοπ1Ρ. Ιχ. 11, ὅτι λέγουσι οἱ γραμματεῖς; απᾶ κ. 28, 
ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ΤΟΥ τί ὅτι οοπαρ. 1μπ]κο 11. 49: 
Αοΐρ τ. 4, 9. 

90. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὄπ ἐ]ιαί ἄαμ. ΤΗΙ8 τεαᾶϊπρ 18 {ο Ῥο Ῥγε[ογγοᾶ 
1ο ἴπο οΥΔΙΠΑΥΥ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραι. τότε ἵ5 ἴ]ιθ ΤΙΟΥΘ 66ΠΟΥΑ] 
βἰαίοπιεπῇ οἳ 61ππα, ἐν ἐ. τῇ ἡμέρᾳ 185 ἴλε ερεείαῖ ἀἄεβπιβοπ οἱ {πιο επΏ- 
οτζπα{ε {ο 15, ἔτι ἐ]ιε ἄαμ. ""'Ἐκεῖνος Ἠας ἀεπιοπείταίϊνο {οχςθ απᾶ ο0Π- 
ποαιαΠ/{1]γ α {γαφίο επιρ]ΏΒ8ΙΒ, ΄οη ἐΠαῖ αίγα ἄἱεδ/ 3. Μσαγετ ἐπ ος. 

21. τὸ πλήρωμα αὐτοῦ, ἐ]ιαί το]ῖο]ι ε]ιοι]ᾷ Π11 {έ 11ρ ἑα]ιοί]ι [ἔτοτα 1], 
ἴ]ιο πσιυ Τγοπι ἐ]ια οἷά. ΟοπΠΙΡ. ΦοἨῃ αγ. 2, πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον 
καρπὀν, αἴρει αὐτό. 

χεῖρον, πο, “'ἴ]ιο του! ἵ5 πιαᾷς ποΥςθ,’) Ῥτιῦ α 10ογξο γεπῖ ἴς πιαᾶο. 
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ΟΗΔΡΤΗΗ ΤΗ. 

16. καὶ ἐπέθηκεν. Ἰηβίειαᾶ οἱ ΒΙΠΙΟΠ”5 αρροϊπἰπποπέ {ο Ῥθ απ 
Αροβί]ο, Βὲ Ματ]ς τε]αίθς οπ]γ 15 τοσοεϊνίηρ α ἨΘΥ ΏΒΙΠΘ, αΠά 168768 Ἠ18 
ηΟΠΗΙΠΑ{ΙΟΠ {ο Ὦο ππάθγείοοά οἱ 10βε1Μ, 

17. καὶ Ἰάκωβον. Τ19 Αεοπβαίῖτο ἵΠ {1115 απᾶ πο [ο]οπίπρ Υοχβο 
πηπδύ Ῥο το[εγγεᾷ Ῥασ]ς {ο ἐποίησεν, ἂ8 ὑποιρ] {9 οἰββο καὶ ἐπέθηκεν... 
Τέτρον Ἠ8ά ποῦ Ιπύειγεπες. 

40. µήτε ἄρτον φαγεῖν. Τἱδοπεπᾶον! Ιηβετίβ μήτε Ἠενο πή(Ἡ ΟΡ, 
Φο., 8πά 1π Ἠ]5 ποίθ οἩ Τακοα κ. 26 6 βαγς, “' ΜΙΠΙ που ἀπρίαπα γΙᾷ6- 
ταν απη {αβορπίο ἀτεροϊζαΐο θΙαπη οὔτε Ῥτο οὐδέ βἱ6 ἀἰοίαπι.”. πο 
πηθαπΊηρ οΡγυ{οἩΒΙγ 18 {7ιι 1υεγα ιοί αὐῖε ουσ ο εαΐ, απᾶ μήτε παπβύ Ῥθ 
1β]6η 45-- ποί ευοπ. « ΤπἱΒ 18 α. πθαπῖης ΠΙΟ 16 Ῥααχβ ἴπ πιοᾷσγῃ 
ἄτοεῖς, αὖ 1εαβί ἵπ ἴπο Ἰαπριαρο οἱ οοίΙΠΠΟΠ. 116. Ἠπετ-Μοπ]ίοἩ, 
Ῥ. 6141. 

ΟΗΠΑΡΤΗΗ 1νΥ. 

8. εἰς τριάκοντα. ΊΤπ {1ο Τοκίαβ ἨἩεοερίαβ πο Ἠατο Ἠθτο  {116Θ- 
{ο]ᾶ τορε[ϊθῖοη οἱ ἕν, αξ {ποιρ]ῃ οπο ρταῖη, πγΠΙσο ας Ώδεπ 8οΨΠ, Ώογθ 
ΜΠΙΤΙΥ σγαΙΠΒ, αποΐΠεγ ΒΙΣίΨ, απᾶ βο ΟΠ. Οοπρ. Ἐσο]αβ. χσχ]. (κχκσίν͵) 
95 ἔ,; Χεπ. ΠΗεῖῖ. ντ. 4, οτ. Τϊδοπεπᾶον! να ΒΟΤΓΙΔ τθαᾷς εἰς ἴλγορ 
Ί1Π16Β, αΠᾶ 0Π]ς 15 ἴο Ῥο τορατάεᾶ α8 {πο οτἰρίπα]. ἨΕΐς τριάκοντα Ὑοπ]ᾶ 
πας Ῥο τεπάετεᾶ, 11ρ ο τγίψ, απᾶ 1ιρ ἰο δἰωίγ, ΟΥ 35 1π ἴ]πο Ἠπρ]β]ι 
Ἠον. Ὑ6γ. ἐλϊγίΓοῖᾶ, απιᾷ εἰπί]οιᾶ, απᾶ α Πιπάγοᾶ[οιᾶ. Βὲ Τπα]κο βαΥ5 
ΒΙΠΙΡΙΥ καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα (ντ. 8): Βύ Μαίζμοευ;, 
καὶ ἐδίδου καρπὀν, ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα (κ. 8). 

19. ἵνα, ποῦ ἑία ι, Ὀαό ΑΙπΙρΙΥ ἐαί, “Ἵνα Ἠεια, 8 8ΙΝΑΥ5, ἵδ 8 
Ῥατο ρατίϊσῖο ο ἀεδίρπ.  ἨΜεγοτ. 

14. ο0. ἸὨνα]ά τοπηατ]ς οἳ 65 β6οΙΙοΠ, “ἶῑπο {ο]]ονίπς Ιπεγρτοία- 
{ποη οἳ {πο ραταβ]α 15 5ο υϊνῖά, 1ΙοἩ, απᾶ Ῥθουμαχ, ἐπαί ἴπετο 15 ροοᾶ 
ΙΘΒΡΟΗ {οτ ΗπαΙηρ 1π 160 νοτᾷς οἳ ΟΗγὶβέ ἨΗΙτηβε]/{, 

16. οὗτοι δέ... Ο0,κβευνο {1ο ἀἰΠεγοπος Ἠεγο Ώείπγεση {ια Ίοοα] ὅπου 
απᾶ ἴμο {επιροτα] ὅταν, οοαρ]θᾶ Ὦγ ἴο αἰππρίο οοπ/αποίῖγε καί, απᾷ 
ἴ]ισγο αγε ἐ]ισή (ΨΊιο 81θ ΒΟΠ) ὂ1/ ἐα τὐαμεἰᾶα, 1ιογε ἴ]ιο υογᾷ {5 89101, 
απιᾷ Ί01ιεπι ἐ]ιει} Ίιαυο Ἱιεαγᾶ, εἰγαίφ]ίυαι σοπιοί]ι δαίαπ. 

ἐν αὐτοῖς, {πι ἐ]ιεπι. Τεχῦ. Ώεο. Ἠ88 ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. 

16. ὁμοίως, ἵπ Πίλα πιαππεν, “ αἴῑον απ απα]οσοι5 ἤσαγα[ϊνο, Υο[ο- 
6ηςθ.  ΜαγεΣ, 

σπειρόµενοι. Όββειτο {]ῖς ρεσοπ]ῖαν Ῥ]ανγα] Ίογο απᾷ ἵπ νου, 18, αππᾶ 
οοπἰχαβύ ψηἴἩ σπαρέντες π Υαχ. 20, απᾷ ἴ]ιεδεο {πι Ιἶμο πιαπποεγ αγο ἰ]ιοι 
ιαῦ αγο 5ο. 

18. καὶ ἄλλοι. ΤΗΙβ 15 {πο έγπο τεαᾶίησ Ἠσγα, ΙΠβ{οαᾶ οἱ οὗτοι, απᾶ 
18 Βαρρογίεᾶ Ὦν ΔΒΟ"ΤΤΙΔ. απᾶ οἱ]εγ αγε ἐ]οή. ΤΠ πιβτ]ς ἃ 
ϱοπβΙθτβΡ]ο ἀἱῆθγεπος, 
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ἀκούσαντες ππηϊ] ΔΒΟΙΡΟΔ 15 {ο ο ργα[εγγεᾷ {ο ἀκούοντες. Τ]ιεβθ 
αγο ει ἐ]αί Ίαυε Ἰιεαγᾶ ἴ]ιο ωογᾶ. Τ1ο Ὠϊνίπο Ώρεακοει Ιοο]ς Ῥαο]ς 
{Τοπ με ταβ]6 {ο ἴμε οι{βαῦ οἱ {Πεῖτ οοπγ56. 

19. εἰσπορευόμεναι, επ{ατίης «Ιπίο {πο Ῥ]ασς πίἨοσ {ιο πγοτᾶ ἐλλαί 
15 Ἠεατά Ίαςδ Ῥροεπείταίαᾶ, Πίο ἴπε Παεαχθ.” ἩΜαγσετ. Του Πο ποτᾷ 
οοπηΡ. 6Η. τΙ. 15, 18. 

90. καὶ ἐκεῖνοι. οὗτοι 15 α πηθομαπ]σα] τορε[ΙΒοη. ἐκεῖνοι γέλια 
ΝΡΟΤΙΔ 15 ἴμο Ῥεΐίου τεαάϊπς. «Απᾶ ἰ]οδε ατα 1]ισι---ῆνε ποτᾶ Ῥοϊπίς 
{ο αη οπΏ(τε]γ ἀἰδαπεί οἶα5ς. 

σπαρέντε.. ἈΝοῦ σπειρόµενοι 5 Ίπ σν. 160, 18. ἍΤΠο {επβο Β66ΠΙ5 {ο 
ΙΠΗΡΙΥ οοπαρ]είθ οΥ εβεούτια] αοίῖοῃ. 

παραδέχονται. εν. Ὑογ. “ αεοαρῖ.. Τηο ποτᾷ Ἱπιρ]ῖθς «ένε]οοπιο 
χθοερΏοη.”. ΟοπΠ1Ρ. Αοΐς γι. 21, καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν 
ἡμῖν παραδέχεσθαι; 1 Τϊτι. ν. 19, κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ 
παραδέχου. Μί 1μηκο τΗ]. 16 Ἰα5 κατέχουσυ, “'ἴπεγ Καερ, τείαῖη 16. 

ἐν τριάκοντα. Ἠετο ΙΠβίεπᾷ οἳ {πο {λτεε[ο]ά χεροξῖοη οἳ ἐ]ιο ἕν οἳ 
{ο ἨἩοθοεῖνεά πο τοβᾶ πα Τ{βοπεπάοτξ ἐν, ἴο ῬγδροβΙΒΙοη. Τ]Ἡο παθα1- 
πα 15, 16 Ώογθ ἔπ, αἱ ἴο ταῖε οἳ, 0111ύγ, απ βἰκίγ, απᾶ α απάτες, οὗ 
α5δ 16 19 τεπᾷοτοᾷ Ίπ {ο Ἠετ. Ὑοχ. ἐλίγίηΓοἷᾶ, απ εἰσίημ[οίᾶ, απ α 
Ἰιπᾶγεᾶ/οἷᾶ. “Τηθ τετγ τερεοπ οἳ Όμο βα]ίπς ο]οβίπσ πγοτᾷς οἳ 
ἴπαο Ῥαταῦ]α, 1π ὙΥΙοἩ οπΙγ ἰπο Ῥτοροβίδίοι 186 ομαπσεᾶ, Ῥείοκεπς ἴ]ια 
εοῦ Ῥαχροςθ οΓ ΒΟΙΕΠΊΠ επαρΗΒΡΙΒ..  ΜΕΤεΥ, 

20. οὐ γὰρ ἔστιν. Τ]ε οοποεβ]εᾶ 15 1π 198 νουγ πβίαχο ἀαβιϊπεᾶ {ο 
Ῥαο τατοβ]θᾷ 1Π 118 π1θ6, ο 85Ο 15 πο τηγρίουγ οἳ {πο Μεαρρίαμς 
Ἰήπρᾶοτη, 

ἐὰν µή. ΤΗϊ5 ἶ5 ἴ]ιο Ἠαχᾶεςί απᾶ Ῥοςύ απ{]λεπἠοα{εᾶ τοαᾶίηρ. ΊΤΠο 
ὃ οἳ ἴμαο Ταεχέ, Ὥοο. 15 {ο ο οπαϊσθᾶ. «Τον ἴ]ιογε 18 πιοἰ]ίπᾳ Ιιίᾶ, 5αυο 
ἐ]ιαί {ἱ 5]ιοιι]ᾷ ὃς πιαπί]εξίεᾷ, 5ο βατε]γ απᾶ οετίαϊπ]γ ση] ἴπο τεγε]αξΙοι 
{κο ρ]αςθ. 

οὐδὲ ἐγένετο. Ἀοίθ ἴμο «Ἰαπρο οἳ ἴοηπ5δο {ΤΟΠ ἔστιν 1Π ἴ]ιο τες 
ΊΠΕΠΊΡΕΥ Οἱ ἴ]α βοηίθησθ. «Λεἰίιεν Ίωας απ ἰ]ῖπφ πιαᾶο κεεγοῖ; 1.ο. 
αὐδο]αίεΙσ. Τι 15 {ο Ὦο ππεπία]]γ εαρρ]εά. 

ἀπόκρυφον 15 ΒίΥΟἨβΕΙ ἴλΠαη κρυπτόν, 1η αὐθοοπαίέι. Οοπαρ. 
Τιακο γη. 11: Οοἱ. 1. ὃ. 

ἀλλὰ 15 {ο ο ἀϊξαπσα]ε]εᾶ ἔγοπι ἐὰν µή. ἘἙπί 15 παςβ πας 5οογοξ 
ψ{Ἡ Πο ἀεεῖση {λαί 16 ϱἹοπ]ά σοπ1θ {ο ἴιο Ισ]ί, “Τὰ Βἰ 6ποσθβδῖνο 
η Ἠου β..οπ]ο, οὗ Πεῖ Ῥ]επα, 4παπα Ίας οπιπία, ΠαβίγαδΙ{,” 1 0ος, ἶτ. ὅ 
Ῥοεησε]. 

99. ὅταν δὲ παραδοῖ. ΤΗΙ5 15 οπθ οἳ {πο Ῥοσπ]ίαν {ογπης οἳ {5 τον] 
ψΏΙοἩ τθἹ(τες ποίσθ. ΊΝα Ἠατο α εαΏ]αποίίνο Ῥγοδεπέ απᾶ αοτῖςί, 
ὃ εἶπα. -διδοῖ, 1 095. χν. 94, απᾶ -δοῖ Ἰεχθ, απᾶ Ὀε]ου ο]. νΗΙ. 97, τί γὰρ 
δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχΏς αὐτοῦ; απιᾶ χἰν. 10, ἀπῆλθεν πρὸς 
τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖ.. Δίδωμι ΏοΥχον5 βεγετα] ΓΟΣΠΗ5 
ΓΤΟΤΩ ΥΕΥΡΕ 1η οω, απᾶ {λοαρ] ΤήεοποπᾶοτΕ γγοπ]ᾶ τεσαγᾷ 1ΐ α5 απ ορία- 
νε, 16 15 νουγ Ῥχοραβ]ο ἔμαῦ δοῖ 15 {ο Όε τεραχᾷεᾷ α5 α βπΏ]αποίϊνο 
{οη. ΙΠΕΙ-ΜΟΠΙ{ΟΗ, Ῥ. 95. 

η 
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81. ὄνξ-ίλοιρ]ι {ὲ Όε ἴεδα ἴ]ιαπι αἲῖ ἴ]ιε δοεᾶς ἰ]ιαί αγε 1Ρογι ἔἶιε ἑατίῇι, 
γοἱ (καὶ) τ]ιτι {έ {δ δοιυπι. ΌἨβετνε ἴμο ὑποῖο]ά ὅταν σπαρῇ, συ. 951, 99. 
Τη ιο Ητβῦ {ιο επρ]ιαβῖς 15 ΟΠ ὅταν, ἴη ἴ]ιθ 5εοοπᾶ ΟΠ σπαρῇῃ. “"Ἠικαοίθ 
ἀαβπῖξ ἔαπιρας 1]αᾶ, απππα σταππα ἀθβιπ]ιῦ 95596 Ῥατναπα οἱ Ιποῖρὶῦ 
Ποατί ππαση πι... Ῥοησε]. 

ΟΠΑΕΤΗΗ Υ. 

49. ἵνα μηδεὶς Ὑνοῖ τοῦτο. Έτοπι ἔγνων, 2 8ΟΥ. Οἱ γινώσκω, πθ Ἠβνθ 
ἴπο ἔογπα γνοῖ 1π ἴπο Ῥοβῦ {οχζς Ἠθτα, απᾶ Ῥε]οι ἴκ. 90, οὐκ ἤθελεν ἵνα 
τι νο. 10 18 ρτοβαΡΙγ α. βαρήαποίῖνο Ί]κο δοῖ. ἈῬεα ποῖε αφογο, 1ν. 29. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΥΙ. 

3. καὶ δυνάµεις...γίνονται; Τρ ΓΟΥΠΙ5 α΄ βεραταίο αποβΏίοη οἱ 
αξοπΙβἨτηθ{,. «ἁπιᾶ τ0]ιειζθ διιο]ι Ῥοιυε)β αδ αγε τὐγοιιφ]ιέ ή Ηί5 Ἱιαπᾶς 2 
Πο παῖταο]εβ {αγ ια Ἰδατᾶ οἳ αξ πτοπρί 1π ΟαΡ6γΠαπα απ εἶδο- 
ΥΥΘΥΘ 41θ πουν Ῥτοισ]ή 1πίο αββοοϊα (οτι πδ]ι Ἠίς ζεασβίηρ. 

δ. Τμ οοπβταοίίοη 15 απασο]αἰῃ]ς, 85 ἔΠοιρ] παρήγγειλεν αὐτοῖς 
πορεύεσθαι Ὠαά Ῥτεοεᾶαά. 

9. καί, ἹΜὴ ἐνδύσησθε. Πο οοπβίτιιοίῖοη οἨβηρος αραῖπ, ΙΤΟΠΙ ἴ]ο 
ορΠατθ {ο πα ἀῑτοοί, Τὸ 185 α 1ϊνα]γ τηοᾷο οἳ οχκρτθβδίοἩ, τια]ῖτσ ἴ]πο 
οοπηπιαπά ΤΠΟΥΘ οπιρ]α{ῖο, 'απᾶ, οαϊῖᾶ Ἠε, Ῥαῦ ποῦ οηπ Ίππο οοαί5, 
Ἐετ. Ὑοεν. Οοπιρ. Τιακο ν. 14: Αοΐς αχ]. 92. 

37. δώσωμεν. ΤΠϊ5 τοεκβῖπσ ἵδ αἀορίεᾶ Ὦν Τϊβοεπεπάοτῖ οἩ ιο 
παἰΠοτίῦγ οἱ Ν(Β)Ρ. ἘΤ]9 οἴμετ τοαᾶΙηςϱβ αἴθ δῶμεν απᾶ δώσομεν. «1ο 
τυο ἰο 49 απιᾷ Όιή ἴτυο Ππωιάγοά Ῥοαπτι/ιυογί]ι οἱ Ὀγεαᾶ, απιᾷ φἴνα έ]ιοπι ἰο 
εαίᾖ 

66. κἂν τοῦ κρασπέδου. Οοπιρ. αὔογο γ. 28: απᾶ Λοῖς ν. 15, κἂν ἡ 
σκιὰ ἐρχομένου Πέτρου; 2 091. κ. 16, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ µε. 

ὅσοι ἄν, αξ πιαπη αξ, 81 ΥΥἨΟΡΟΘΥΟΥ, 1 ἴλἩο βοτετα] 08563. Οοπιρ. 
8ΏΟΥθ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο. 

ΟΗΔΕΤΕΗ ΥΠ. 

19. Απ αποϊεηπί απά ΥουΥγ Ρτοβαβ]ο ΙπίθγργοίαΙοΏ πατ]κ” α. ᾳπθβΙοί 
Ἀ[ῦεχ ἐκπορεύεται. Τπεπ {πο ποχύ ποτᾷς τοίθγ {ο πο Ῥϊνίπο Ῥροακαυ, 
[ΤΠ] Ἠο εαἶά], πια]ίπῃ αἰῑ πιεαί οἴθαπι”. Τε πιββοπ]ῖπο ρατ[αῖρ]ο, 
«οοοτᾶῖπς {ο {15 ραποἰπαβίοἩ, 88 ιο Ὠϊνιπο Βροα]κοχ {οΥ 155 5αη]οοῦ. 
Θοο Ἰ1που-Μοιπ]ίοι, ττ8 τ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΗ ΥΠ. 

9. Ό)εεινο ἰο ποπαΙπα[ῖνο ἡμέραι τρεῖς, απιᾶ οοιπρ. Μαϊῦ, αν. 92. 
Ίοσαιιδο Πιο οοπεῖπιιο ποϊί]ι Ά[ε πιοω ἴ]ιχεο αι». πο Τεχί. Ἠεοερῦ. 
ας ἡμέρας. 

956. ἐνέβλεπεν, ἴπίιογί. ΤΠ Ἱπιροτίεοῦ ἀοποίος ἴλπθ νίεπα] ααἰϊνίγ 
ἃ5 (1) πουν θερἰππίπῃ, απᾶ (9) Ποποε[οτί]ι οοπἰϊπιίιᾳ. Έοι ἴ]ιο ἔοτος οἳ 
ἐμβλέπειν 580 ποίθ ΟἨ ΟΠ. Σ, 21. 
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δηλαυγώς {Ρ {16 τοαᾶἴπς αἄορίεά Ὦγ Τβο]οπάοτΕ Ππείοαᾶ οἳ τηλαυγῶ». 
Τμ Ἰαΐΐετ, α5 15 τεππαχ]κκοἆ οἩ ῥρ. 118, 15 ἄετινοά ἴτοπι τήλεξα[ανγ οἱ 
Απᾶ αὐγή, γίφ]ίπισδ». ΤΠϊ5δ αἄνετο 18 Γογπιθᾶ ΓΓοΠΙ δῆλος-- πιαπί[εεί. 16 
Ἰπᾷ]οα{ες ἴμο οΙΘΒΙἨΘΡΕ, ση τη νγ]ῖο]ι οὈ]θοί5 ππθτε Ῥτοδεπίεᾶ {ο Ἠῖ5 6705. 

26. μηδέ. μηδὲ--ποί ευσπ, ἆο πιοί εὖεπι οπιίογ ἴπίο ἰιε υἰ]ίαπο. πε 
Ῥ]πά τπαη Ἠαᾶ οοπηθ νη (η οαν Τιονᾶ [τοπ 1ο γί]]ασο, απᾶ 1π {τοπί οἳ 
16, οπ{βιᾷς, {Πο Ἠθα]πρ Ἠαᾶ ἴακεη Ῥ]ασθ. ἈΝοιυ Ἠο εοπᾷς Ἠϊπι Αα 
{ο Ἠϊ5 Ἠοτπςο, απᾶ {οτριᾶς Ἠϊ5 οπἰετίπσ ενεη ἴ]μο ν]]]αρο, ἴποιρῃ 5ο 
Ίθαχ οὐ Παπά, απᾶ ἐποαρ] Ίο Ἰαᾶ ]αδῦ Ὄθεπ 1π 10. ΑΒ {ο ἴπο Ῥτοβιβί- 
6οη ἶπ Ρεπετα] βοο Υ. 48. 

ΟΗΑΡΊΤΕΗ ΙΧ. 

8. λευκὰ λίαν. Ίεγον πνου]ά τείαῖαῃ Ἠειο ἴπο νογάς ὡς χιών, 16- 
χηαχκίησ (λαῦ "Πας ἴ]ιο οκρτοβεῖοι Ῥθει Ιπίογρο]αίθᾶ, 16 πνοα]ᾶ πού 
΄αγο Ώδεῃ ὡς χιών, Ῥαῦ ὡς τὸ φῶς, υἨ]σ] οοτ]ᾶ Ίαγο Ῥθεη βαρρμεᾶ 
{τοπ Μαΐζ, αντι. 9.3. Τ]ο πονᾶβ ᾠσεὶ χιών 419 {οαπᾷ ἵπ Μα(ί. καν]. 9. 

0. δύνῃ. Τ]ο οπσίπα] πποοπἰταοϊοᾶ ἔογπα οἳ ἴμο 92 Ρος. βἶπα. οἳ 
δύναµαι 15 δύνασαι, 560 Μαϊῦ, Υ. 96, υΠΠ. 2, απᾶ α,ογθ οἩ. 1. 40, ᾿Εὰν 
θέλῃς δύνασαί µε καθαρίσαι. ΤΗἱ5 ναβ {ο πδαα] ἴοτπι ἵπ Ο]αβεῖσα] 
ποσὶς. Τ]ο οοπ{τασίεᾷ {ΟΥΠΙ δύνῃ Ὑ85 πβεᾶ Ὦγ Ῥοεί5 81οπο οἱ οατ]εν 
ντ]ίους, Ῥαέ 15 {οαπᾷ 1π Ιαΐοι Ῥτο5θ, α5 Ῥο]σρ. 11. ὅ: Παπ, Τατ. 
Πἰει. 9. 92. Έον οἴμοεν Ιπβίαπσςς Ίπ Ν. Τ, οοπΙρ. Τικ αγ. 2, οὐ γὰρ 
δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν; υγ. 1. 2, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακού. ΊΝ1Πει- 
Μοι]ίοἩ, Ρ. 90. 

298. τὸ εἰ δυνῃ; Τϊεο]οπᾶον{ {α]κορ ἐλῖς ΙπίογγοραΜἰτα]ψ, αιιᾶ τεσατᾶς 
πάντα δυνατὰ τ. πιστ. 5 απβγετίης 16. «5 ΤΟΥ ἐΠῖς { ἐ]ιοιι εαπιδὲ2 αδ]ιεδὲ 
ἔλοιι ἐ]ιαί 2 οἱ Ἠ/]ιαί πιεαπερέ ἴ]ιοιι υγ ἐ]ιῖς { 1]ιοι σαπδίᾷ ""Ταπο ἀποῖ- 
ἰαπβ δὲ Ῥοΐος αἶεραδὸ ΝΙΠΙ πον 1π εἶας, απὶ σοπβᾷα!, ρτα ίαση βοτὶ 
Ῥοΐαρί,”. ἄπίθβῦαςΗ, 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΙ. 

03, ἔχετε πίστιν θεοῦ, Παυε Γαἰί]ι ἐπ ἄοᾶ. Τμ Ῥτεβοπί Ιπιροτα- 
ετο Ὀχίπσς οτί ἐλο οοπ{ΙππΙίγ οἱ {πο αοοπ-Ξ “«Κθερ, τείαΐη ππᾶον αἲἱ 
οἰτοππηδίαποσς.”  ΤἨο σοπῖνο Θεοῦ 18 {πο ροπϊθνο οἳ {ο οῬ]εεῦ, 
Οοπιρ. Λοΐς ΠΠ. 16, καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ; Ὥοπι. 11. 22, 
διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ; «α]. 1, 16, διὰ πίστεως Ἰησοῦ Ἀριστοῦ; 
11, 92: 04Π168 Π. 1. 

94, διὰ τοῦτο, Ώθοβίιδο ἴμο οοπβάσησο Ἠαί] 5ο στοαῦ ο[οοῦ, 

πάντα ὅσα προσεύχεσθε, αἲὶ ἐ]ιίπῃς πο]ιαίκοευσγ Ίο γα απ αλ /0Υ, 
Ἡ. Υ. ΤΠο τοαάϊπῃ προσεύχεσθε 15 {ο Ῥο αἀορίεᾶ Ἠεγα, ἱηςίοπᾶ οἳ λα 
προσευχόµενοι Οἱ ἴπο Τεχίας Ἡοσθρίας, νι ΔΡΟΡΤΙΔ. ΈΤΠο Ρρατίοῖρ]θ 
πας ΑΠ οπιοπάαξίοη Ὀθοαιςο 165 πα5 ἐποασλί πθοθβξατΥ ἴο Τη] ὅσα 
ἀεροπάσπύ ΟΠ αἰτεῖσθε. ΌΟοπιρ. Μαΐζ. κχῖ. 92, πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν 
τῇ προσευχΏ, αἲῖ πρ», Ἰο]ιαίοευετ {/ε 5]ιαῖῖ αδ]ν ἐπ ΡΥαΠΕΥ. 
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ἐλάβετε, Ιπβίοιᾶ οἳ ὑπο Ργοβοπῦ λαμβάνετε, ΨΜ]ι ΝΕΒΟΤΙΔ. Ἔπο αοτϊσί 

Νά5 ποῦ ππᾶοτρίοοᾶ, απἆ γαβ οπαηροᾶ ῬατίΙΥ Ιπίο ο Ῥτοβοπ{, ρατί]Υ 
1η{ο πο {πίατο λήμψεσθε. ἨῬοϊίευε, οιν Τιοτᾷ 6478, ἰ]αί Ίο γοσσῖυο 
ἔ]ισπι αἲ ]ια υογΊ! πιοπισπέ οἱ 11οι αθ]οπῃ ἐ]ιοπι, ατιᾶ 1/6 β]ιαΙῖ Ίιαυε ἴ]ιθπι. 
6 Ἔμο τοα] ἄε ]ασίο Ὀερδίονγα] 15 ϱ]] Γαύπχο, ἔσται ὑμῖν.  Μογον. 

256. Ἠστο πο Ί8γθ α ΥοιΥ Ἱπιροτίαπό αζάτδοπ πηαᾶο ὮΥ Βὲ Ματς, 
“γοιτ {α1{Πῃ,ὸ οἱ Τιοτὰ ΒΘΘΙΠΒ {ο βαΥ ἴο Ἠίς ἀἱβοῖρ]6β, '' τητιδύ ποῦ νγοτ]ς 
38 Υο Ἠαγθ 866εΠ Μο ἄο, οοπάεπιπίπρ {πο απ[ναϊ([α] Πρᾳ-ῦνοο, Τ]οτο 18 
αποί]οτ τοαπϊςιίθ {οΥ οι’ Ῥεῖπς Ἠεατά. Ὑθ ταιδῦ {ογρῖνο ἵπ οχᾷοΥ {ο 
ουίαϊπ {ογβίγ6ΠαΡΒ, 

ΟΠΑΡΤΕΏ ΣΤ. 

Ἱ. ἐξέδεο, αζορίεᾶ Ὦγ Τιβοιοπᾶοτ{ νι Α(Β)ΟΚΤΙ, ἱ5 ιο ὃ ροτβ, 
ης. 80ΟΥ, 2 1π Ῥ]ασο οἱ 16 1ΠΟΙΘ δια] ἐξέδοτο. Έοι οἶλποι ρεσο]ᾶτ 
ΓΟΥΠΙ5 οἳ δίδωµι 596 αΡοτο ἵν, 29. 

4. ἐκεφαλίωσαν. Ἰεφαλαιόω Π{ονα]]ψ ἀοποίθβ {ο σοπιργε]ιοιᾷ ἕπι οἸιο 
διίπι, ΟΥ τιχιάσγ Οπιο ]ιοαᾶ. Οοπιρ, Τηπο, ντ. 91, ντι, 58, απᾶ 1 τη]ά. 
Ῥ]αῦ, Ίτ6ρ. 5Τ6 τ, απᾶ αραῖπ ἵπ ἴπο Ἠγρίβί]ο οἳ Ῥατπαβας (ο, ν.), νηθτε 
16 18 ϱαϊᾷ οἳ {ο Φον οἳ ἀἄοά ἴμαί Ἡο οαπιθ ἵπ ΠθβἩ, ἵνα τὸ τέλειον τῶν 
ἁμαρτιῶν κεφαλαιώσῃ τοῖς διώξασιν ἐν θανάτῳ τοὺς προφήτας αὑτοῦ. Ῥαῦ 
{ο Ῥχορος ππεαπΙπρ οἳ ᾖ]ο ποτ 15 ογἰάεηϐΙΥ αμορεί]ες απριϊίαβ]θ ἴπ 
υμ]β Ῥαβεαρο. 

δ. καὶ πολλοὺς ἄλλους. στο πο Ίπτο {ο 5αρρ]γ α ΕΠπῖίο νοτΏ, 
ἐ]ιοι {Πῖ-ἰγοαίεῖ. ϱ ΤΠΙΒδ 18 πο ἀοπιϊπαπέ 1ᾷθ6α απ πας ἵδ ῬτεγίοιδΙΥ 
παγταζεᾶ, απᾶ ἵπ 10 ο ϱαΏεοαιοπέ εἰοπιθηίβ δέροντες απᾶ ἀποκτέννοντες 
αγ βαροχαἰπαίες.”. Μεγεν, πετ, Ρ. 28. 

11. ἐγένετο αὕτη. Τί τωας Γγοπι ιο Τιογᾶ. Τϊο ἔεπιϊπίπο Ίογο 18 
{ο Ὦο ποίισθᾶ. ΤΠο οἶααβο 15 αποἰεᾷ εχκααἴΙγ {τοπι ἴπο ΤιΧΧ. Ὑοτβῖοι 
(οοπιρ. Μα{{. πχῖ, 49), πΥἨΙσ]ι τηαγ Ἠαγο αξεᾶ ἴῑιο {οπαϊπῖπο Ὠθιο 1Π 16- 
1εγοηοθ {ο κεφαλὴ γωνίας. ἈῬ66 ΊΙΠΕΥ-ΜΟοΠΙ{οἩ, Ρ. 2998. 

88. βλέπετε ἀπό. Οοππρ. 4Ώογθ ΥΠ, 16, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν 
Φαρισαίων. 

τῶν θελόντων, τυ]ιία]ι ἀεξίτε, 1.6. 18Υ οἸαῖπι {ο α5 α Ῥτϊνϊ]οσθ, "' Τεῖῖσ 
Εῶρο 16πα ρε 5ο ΙπάΙΗοτοπίαπα 1ηΒ]Π1 Γαοἱῦ, Ῥεηροα]. 

ἀσπασμούς. ἨΝοίο {ιο οἸαπσο οἳ οοπβίτιοβίοη {ποπι ἔλο Ιπβπίῖνα 
περιπατεῖν {ο ο αοοπβδα (το. 16 ἀαεροπάβ ΟΠ θελόντων, ἰ]ιαι εἰαίπι ἰο 
τυαίᾖ, απιᾶ 1]ιει αἰαίπι βαἰιαιίοπςδ. οσο Ἠποι-Μοπ]ίοη, Ρ. τ22, Ἡ. Ἡ. 

40. οἳ κατεσθίοντε.. ΤΠί8 ἵ5 τπβια]]γ ποῦ βεοραταίθαᾷ ἴτοια πν]αῦ 
Ῥτοσθᾶθς. Ῥαἱ 16 16 πιοχθ ἵπ Ἱκεορίπς γη πο γεπεπηοη6 οπιοβίοη οἳ 
ὡμθ ἀἰδοοιιγβο {ο Ῥεσίπ α Παπ βοπίεποθ ἨΙζΏ οἱ κατοσθίοντες, ἐ]ιει τυ]ιέσ]ι 
ἀευοιγ τυἰάοιυ5᾽ Πιοιίδ6δ...ἴ]ισδα δ]ιαζῖ γοσεῖυο φγεαίσγ οοπᾶεπιιαίίοπι | 

καὶ προφάσει. καὶ 15 ἐπο βἰπρ]θ οορα]ᾶ-- απᾶ οζέ]ιαῖ ου α Ῥγείσπσο, 
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ος ϱΟΠΑΡΤΕΕ ΧΠΙ. 
9. καὶ εἰ συναγωγάς. ὮἈοππθ γγοπ]ά οοηπθοῦ {πθδο ψονᾷς πί] εἷς 

συνέδρια απᾶ 6ΟΥΕΥΠ {1θπι Ὦγ παραδώσουσι. Ῥπῦ 10 15 Ρε[{ε {ο οοππεεῦ 
ἔἨαπα ὙηΙ δαρήσεσθε, εἰς Ῥεῖηςρ πδεᾶ, 1Π5{εαᾷ οἳ ἐν, πι α Ῥτοσηαπῦ 
πηθαἨίης,-- ““Υο β]ια]] Ῥο Ῥτοιρ]έ ΙΠπίο βΥΠπασοσας8 απᾶ {Ἰετο 5οοτχρεᾷ,” 
{ο {πο 5οοπτσίης ἴοο] Ῥ]ασςο ὧπι ἴλε ΑΥΠαροβι68Β. Ῥ6ο Μαὐίμει χ. 11; 
Αοΐς και. 19. 

14. ἑστηκότα. ΤΠί5 15 {1ο τοαᾶῖηςσ αἀοριεᾶ Ὦγ Τήβομοπᾶοτί απᾶ 
Τητορο]]ος πΙζ ΝΡΤΙ Ιπείεπᾶ οἳ ἴ]ιο ἑστός οἳ ἴπο Ἡεοσρίας, πΠΙοἩ ο6οπτΒ 
1 δὲ Μαϊζμοιν χχὶν. 15. Τί 18 α οοπεἰγιοἰίο αἴ δεπδιώπ. Τλπθ πββοιι- 
1119 ΒΘΘΠΙΡ {ο Ἠαγο ῬθεἨ Ἱπίχοάπσεᾶα Ὦγ α τοίεχοπος, {γοιποπύ 1Ππ {πα 
Τα6116Υ5, {ο ἐ]ιο βἰαΐτιο (τὸν ἀνδρίαντα) οἳ ἴῑιο «ΟΠ(ΊΕΙΟΥ. Μεγετ ὕπ πιοῦ. 
εστί. 

84. ὡς ἄνθρωπος. Οοπιρ. Μαἰειν παν. 14, ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος, 
Τί ἱς αξ ιο α πιαπ. Νο βποπ]ά παατα]]γ Ἠαγο οκρεοῦεᾷ α[ίου τον. 94, 
ϱο ἄο 1 αἴρο Ὀἱᾶ οι: ιοαἰε]! Ἰπείοαά οἳ 05, αξίοι ἵνα γρηγορῃ, 
{ο]]ουνς ππΙιἩ αἰτι]κίπσ απᾶ υἰνιᾶ οΏοοί, γρηγορεῖτε οὖν, 85 Όιοισῃ πο 
ὡς αᾶ Ῥτεσθᾶεά. 

ἀπόδημος. ἈΚοῦ οχαοί]γ οᾳπϊγα]οηί {ο ἀποδημῶν (Μα4. κχν. 14), Ὀαῦ 
(έρπθ π]ο {5 α,βοπί τοπ 5 Ῥεορίθ,. πο “"Ἠα5 ϱοπο οἩπ Τογείση 
ἀατοα], ο]οατηῖης 1π α βίαηΡθ οοππίαγ. ΤΠο ποχάβ {ογΠα 9η ΠοίΙοη, 
Οοπ1ρ. ἄνθρωπος ὁδίτης Ἠοτη. 11. Χνι. 265: Ο. κιτ. 1925: ἄνθρωπος 
ἔμπορος Μαϊζ. κΙΠ. 46. Τ]α γετῦ ἀποδημοῦν οσο 1π ΧΙΙ. 1, καὶ ἀπεδή- 
µησεν. “Πίο ροἩ [ον ἵπ Ῥί]ρτίπηαρο,” ἨΓγεΠβ, Ίνοι 5ο ος ΤΠιονά 
1οἱ6 Ἠϊς ΟΠατ6Ι, σαγο αθ]οτΙϐγ {ο ἨΙςβ εογγαπ{5 πο Αγροβί]ε5, απᾶ {ο 
ἴλοςο π]ιο βΠοπ]ά «οπ1θ α[ἴ6γ 0Ἠθπῃ, απᾶ ἴο ΘΥΕΙΥ ΊπςΠ ΠΒ ποτ], απᾶ 
15 ΠΟΥ πα θῖης ΕΟΥ ἐ]ιο 6οΠΡΙΙΙΠΗΙΠΒΦΙΟΠ οἱ α1] 4Π1ΠΡΑ. 

τὴν ἐξουσίαν, ἴιο αι]ιογίέ, 1.6. ο οοπἰτοὶ οὖαῦ {ο Ἠοπβε]ιο]ά. 
ΤΠΗϊ6 Ίο σανο {ο αἲ] 1π οΟΠΊΙΠΟΗ, απᾶ ΙΠΟΣΘΟΥΘΥ {ο 6ΥΕΙΥ οπο 1π ρασί]- 
οσ]αχ {1ο βροοῖα] Ῥά51Π6585 ΥΙοὮ Ἡρ Ἠαᾷ {ο οχεοιίο. 

καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο. ἐνετείλατο ἶ5 ποί {ο Ῥο {ακεη ἃ5 α Ῥ]ή- 
Ῥογ/εοί, Ῥαΐ ἃ5 αΏ ποχςῦ, εοπιπιαπάεά αἴξο ἴιε Ρογίε} ἴο τοαίσ]ε. 

3δ. Ὑγρηγορεῖτε οὖν. Α αἰπ]ῖπς απᾶ νὶν]ά οοπηπιαπᾶ, Ἰπβιεαᾶ οἳ 
ουοπι 5ο 4ο 1 ὺἱᾶ ου. Το Αροβί]ε5 το οοπιρ8χαά ἴο {]ιθ θυρωρό». Α8 
Ίο πας οοπηπιαπᾶεᾶ {ο Ὦο παἰομ{α], Βο τηπεῦ ἴΠοΥγ Ὦο αἱξο, Ο,βοτνα 
ο {οχορ οἳ ἴ]ιο ῥγοβοπέ ΙΠΙρΘΙΑΙΥΕΞ ““Ῥο τε, ἴ1ιεγο[οίθ, 1ΠαΥ5 1Π 8 
βἰαίο οἱ παἰο][α]πςββ.” 

ΟΗΛΡΤΕΗ ΧΙΥΝ. 

80. ὁ πατήρ αεοοτᾶϊῖπς {ο 5οιηο 15 αἀᾶσά Ὦγ Βὲ Ματς {ο εκρ]αίη 
{]ιο νγοτᾶ {οΥ 5ΟΠ16 οἱ Ἠἱ5 1οαάθΙ5. 1ογατ, Ἠοϊπενας, οοπδΙάςτς ἡπ ἁάά]- 
Ποπ Ὦγ ναγ οἳ Ιπίεγρτοβίης απίο οἱιό οἳ ῬΡ]ασθ 1Π ἴλμο Τεγγεηί αἀάτοξβ 
οἳ ΡΙΑΥοΥ. ο Ἰο]ᾶς ἔ]ιαί ο πγονᾶ 4ὖὐδα α5ξαπιεᾷ απιοπς ἴπο ἄ1οεκ- 
εροα]ίπσ ΟμτΙβαης {1ο παίατο οἳ α γορεν παπιθ, απᾶ {λαῖ ὕμο ἔετγοισ 
οἱ ἔο {οο]ίπς οἱ οΠΙ]άςΠΙρ αἀᾶεά ιο αρρεϊἰα(ἴυο πἀάτεξβ ὁ πατήρ,---Β 



4ΑΡΡΕΝΡΙΧ. 225 

Παχκίαροβίβομ, πἩῖο] ργαᾶια]]γ Ώθοαδπ]θ βο Ἠα]]οιγεᾶ Ὦγ αβαρο {]ιαί Ώετα 
ἴμο Ἐγαπσε]1δῇ Ῥ]ασθς5 16 1Π Πο ΥθςΥ πιοπίἩ οἱ οαχ Τιοτά. Ό)Ώβετνο ἴμο 
Ῥαποίπαβίοη αἄορίεᾶ 1π ἴπο Τοχ{. Τὸ 18 ποῦ᾿Αββᾶ, ὁ πατήρ Ῥαῦ ᾿Αββᾶ 
ὁ πατήρ; οοπαρ. Ἠοπι. νι. 15, ἀα]. ἴν. 6 ααοἰεᾶ 8βονο. 

60. οὖκ ἀποκρίνῃ. ΟτᾶϊπατΙΙγ πο απθβῖοπβ απο βββιπιθᾶ Ἠθτθ, 
Απιδιυογεδί Τ]ιοιι πιοἰ]ιῖπιϱ 2 ιω]ιαί ἶ5 Μέ τυ]ῖο]ι έ]ιεδε ι1ύπιεδς αθαἰπδί Ί1ιεο ᾖ 
Τη ἴπο Τοχί οπο ᾳπθβίίοπ οπΙγ 15 βαρροβεᾶ: ἀπειρογεδί Τ]ιοιι πολι 
αν ἰο ἐ]ιαί ιυ]υίσ]ο ἐ]ιοξο ιυἰίχιερο αφαἰπδί Τ]ιοεᾷ τί 15 ἴἴναβ {α]κθτ {ΟΥ ὅ,τι. 
Οοπαρ. 8Λογθ υ. ὅθ, ἀλλ᾽ οὐ τί (ὅ,τι) ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. 

61. ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ. “Ὁ εὐλογητός, κατ’ ἐξοχήν, Π}18 η, ἄοᾶ. 

Τη εχρτεββῖοη 15 π5εᾷ αὐβο]αίε]γ οπΙγ Ἠοτο 1Π πο Ν. Τ.Ξ- {ο δαποῦις 
Ῥεποβᾶίοίις οἳ πο Ἠαῦβίπβ. Οοπιρ. Βοπῃι. 1Σ. ὅ, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεός, 
εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας ἁμήν. ΤΠ εκρτθβείοη, οΏβεττες ΜΕγεΣ, Πι8](6Β 
Ἡ8 {66Ι {πο ὐίαδρ]ιοπι, πγπΙο]ι ποι]ᾶ ο Ιπτο]γεᾶ ἴη {πο αμτιηβ/{ΙοἩ. 
Ῥαἱ 15 19 ἐπ1ς αἰΠγππαίίοη {πο Ἠϊσ]ῃ Ρρτὶεςί ο]εατ]γ ιοΐφ]ιο ἴπο αοοιδθᾷ ἴο 
τηβΚθ, αηᾶ ᾖθβα5 τηα]θβ 16, Ῥαῦ νίὮ ν]αῦ ο ππα]εβίίο αἀάῑδίοι ἵπ ἨΙ8 
ἄεερ ΠαπαΙΒ{1οἩ | 

Ετ Μπλακ ' Ῥ 
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Οαρετπατπι, δτ; ογοηίς οοηπεοίεᾷ 

πήἩ, 68 
ΟΠΙε[ρτίεςίς, πιεαπΙηρ οΓ {Ώθπαπηθ, 



ΙΝΡΕΧ 1. 
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Ηχίοη, 3202 

ΟἸεπιοπί οἳ ΑΙοχαπᾶτία, ἰθβΙπποπγ 
οἳ, οοποεγπῖης ϱύ Ματς, κνΠ], 
ΧΙχ 
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ὮΏ8τ1ΘΒΒ, {μο, αὖ ἴπο Οτποϊβχίοη, 

909 
Ῥανιᾶ, απᾶ πο ϱμοπτοεαᾶ, 68 
ῬΏεοβρο[ῇ8, οἵδίες 1π πο τεσίοη οἳ, 

9 
Το6πιοπ1α8οβ, Ἠεα]τπρ οἳ, Τὸ; Ῥογ, 

Ἠεα]ης οἳ, 121: αὖ αἄατα, 8τ 
Ῥεπατίης, ἴμο τα]αο οἳ, 101: ἆθ- 

βοτίρίοη οἳ, 101: ΕἨθύη {ο οἳχ 
Τιοτᾷ, 156 

Τον]], ἴπο ὑεπιρίαβίοη οἳ ΟΠἨτίςῦ, 66 
Τ1βοίρ]6Β, εατ]γ σα]1 οἳ, 66: ἀῑβεῖ- 

ΡΙ6Β οἳ Η1]]ε1, 154, 157 
Τϊβοοττβο οἳ ος Τιοτᾷ, οἸαταοίατ 

οἳ, αἴζεχ πο Τταηδβρυτα(Ιοη, 126 

Ἠπηππαβ, ἀοαῬίβ οοΏποθγηῖπσ β1ῦθ 
οἳ, 213: ἴππο ἀῑδοίρ]ες 1011ΥΠ6Υ- 
Ίησ {ο, 212 

Ἐλρηταῖτα, ΟἨτ]βῦ τείῖγθρ ἔο, 198 
Ἠπολματίβύ, ἴηΠοθ Ἠοίγσ, πβπαδῖοη 

οἳ, 181 
Ῥπδεβίας, {εδπιοπσ οἳ, ΟΟΏΟΘΤΗ- 

Ίησ δὲ Ματ] ἄοβρε], χνἰ 

Ῥαβτς, {οπίδΏ τα]θς οοπορτγηῖτπα, 
66 

Ἐϊσε, ἀπηο οἳ, 147 
Ἐ]1ρ-ίπες, ψηὐπετίησ οἳ, 149 
Ἐϊνο {λοιβαπᾶ, {εεᾶῖπσ οἳ, 100: 

β1ΐ6 οἳ παῖτασ]α, 101 

2ρῇ 

Έοιτ ἐποιβαπᾶ, {εθᾶῖηρ οἳ, 114 

ἀαβρραΐμα, 194 
ᾳ.1166, Ῥορα]οιβπαββ οἳ, 66; ἄἷα- 

16οῦ οἳ ΙπΠαΡΙζαπ{β οἱ, 1932: Αγο- 
αθ]ος Ῥιάᾶσπ {ο τεραῖτ ἴο, α[ῦ6τ 
{πο Ἡοραττοσίίοη, 210 

ατπιθηῦ, Οµτὶς(5 βΘαΙΩΙ655, 200 
ἀθεΠεηπα, πηθαπῖησ οἳ, 191 
εποαα]οσγ, ποπο 1η ού Ματς, κκ 
αοπηθβατοαῦ, ηαβπιθς οἳ, ὅτ; βἴουπα 

οἩ, 86, 86; Ἰ]απᾶ οἳ, 104, 1056 
ἄετρεςα, 51ΐθ οἳ, 87 
εἰΠβεπιβηθ, πιραπῖηρ οἱ ποτᾶ, 

184: οατ Τιοτᾷ5 ασοΏγ 1π, 184 
ο]σοίμα, εἶίο οἳ, 199: πηθαπῖης 

οἳ, 199 
ἄταγο-ο]οῦμθΒ, Ῥοβ1ὔοπ οἳ, αὖ ἴμθ 

ῬἩδβιττεσίίοη, 210 
ἀπατᾶβ, βεἰήῖτης οἳ, 210 

Ἠετοᾶ Απάρας, Ἠϊ5 αἀπ]ίαιγ, 99: 
Ἠ18 πιπτᾶεχ οἱ {ιο Ῥαρίςί, 100; 
ο Τιοτᾷ Ῥεΐοτο, 195 

Ἠετοβίαπβ, 16, 5οπ1θ αοοοαηῦ οἑ, 
το; {οτππαίοη οἳ {πο παπῃθ, Τ0; 
{Ππαῖτ Ποβα{γ {ο οαχ Τιοτᾶ, 154: 
{Ππείτ απθβοπῖης οἳ Ἠϊπῃ, 154, 
16 δ 

Ἠετοάῖας, π{ο οἳ Ἠετοᾶ ΑπίΙΡρ8Ρ, 
97: βοπιθ αοοοπηί οἳ, 91, 98: Πο 
Ἠαΐτοᾶ οἳ {πο Βαρ{βί, 98: 981868 
Ἠ15 πιπτᾶστ, 99 

ἨισΏ Ρρτίοθρί, ἴπο αρροϊπἰπηρη οἳ, 
πηᾷςθΥ {πο Ἡσοπιαμς, 148 

Ἠ]]ε], βοποο] οἳ, 184157: ορΙπΙοΏβ 
οἳ, τεβρεοίηρ ἄἴνοτορ, 194: 

Ἠο]Υ ἄποβί, ἴἶπο ἀεροεπῦ οἳ, αἲ 
οαχ Τιογᾶ Ῥαρίρπι, 8; αἴπ 
αβαϊηβῦ πε, οχρ]αἰπεᾷ, Τθ 

]άαππισα, πιθαπῖησ οἳ ποτᾶ, Τ0; 
εχίεηπί οἳ, το; πιπ]Π(πᾶες {τοπα, 
οοιηθ Το οἩσ Τιοτᾶ, το 

ΤηβοτϊροἩπ, μεθ, Ῥ]θοεᾶ οἩη {πο 
0τοβς, 201 

ΙΤ6ΏΔΡΙ5, {6βΙΠΠΟΠΣ οἳ, οοπορτηῖηρ 
ού Ματ]ς, κατ] 

Ῥόὁ 
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οαΐτας, ἀααπσΏίεγ οἳ, τοροτεᾷ {ο 
μ{α, 95 

ύαπηθς, Φό, παπηθᾶ πλ Ἠϊ5 Ὦτο- 
{η6Υ ἛῬοαμπείρσθβ, Τὸ; αἲ ἴπο 
ΤταπββσαταοἩη, 1258: Ἠϊ5 απι- 
Ῥϊμοας τοαπερί, 140: αἲ οίΠ- 
β6ΊΠαΠ6, 184: θατ]σ πιατγτάοπα 
οἳ, τὸ 

ζατπας, Βὲ, ἐπο Τιοςς, οα]] οἳ, τδ; 
πηθαπῖηρ οἳ αρρε]]αβοἩ, 2056 

{οτίσ]ιο, εατ]γ Πἱβίοτγ οἱ, 149: Ὀ]πᾶ 
ΊΊΘΏ τορίοτεᾶ αὖἲ, 1489 

16Υ0116, {6βπΠΟΠΥ οἳ, οοποετηῖης 
ού Ματίς, κὶς 

ύθγπβα]επι, οἳσ Τιογᾷς {πίαπιρ]ῃα] 
οπίτγ Ἰπίο, 145: νῖον οἳ, ἔτοπα 
Μοαπί ΟἨΠπεί, 146: Ἠϊς Ῥτο- 
Ῥποοῖες τεβροοβπς, 165: ἆἄε- 
εἰγαοίῖοπ οἳ, 107, 168 

0Ε858 
(4) Πἰς Ῥαρίίσπι, 62: Ἠ1ς Ταπιρ- 

ἰαΐϊοη, 64 
(1) Πἰπϊείγαίίοπα ἴπι Ἠαθίετη 

σαἴῖεε 
4115 ΗΒ βγεί ἀϊδοῖρ]ες, 66: 

οπτας {πο ἀεπιοπῖαο αὖ ΟαΡεί- 
ΏΒΊΤΗ, δή; Ὠθα]ς Ῥείογ)Β σΥΙ{ε8 
τποίΠαχ, 69; οἸθαπδοςξ α Ί6ροτ, 
61: οπτες {Πθ Ῥατα]γίῖς, 62; 
28115 οί Μαίίποενγ, 64: ἀε[οπᾶςβ 
{πα ἄἱβαῖρ]ες {ου Ῥ]αο]ίησ ἴ]θ 
685 οἱ οοτΏ, 67: Ἠθα]5 {μα 
ΤΙΘΏ γη ἴ]πα ψαζπεγεᾶ Παπά, 
69: οα115 πο Αγροβί]ος, 71: 
ἄε]ῖτετς {πο Ῥαταῦ]ας, οἳ πα 
Βοπεχ, Τ8; ἴμο Βθεᾶ στοπῖης 
βοοτεί]σ, 885; ἴπο Μπαβίατᾶ 
Βοαᾶ, 84: ϱἴ]]5 ἴπο Βίοττα, 86: 
Ώθα]5 ἔπο ἀαἀατεηθεπποπίας, 
87: απᾶ πο ποπιἉΏ ππΙἩ έμθ 
1ββπ6, 90: ταῖβθς πε ἀαπσλΏίαογ 
οἳ {αΐτας, 91: 15 τε]οσίεά αί 
ἈΝαζατείΗ, 98: βεηᾶς {οτίῃ ἴπθ 
ΑΡΟΡΙΊΘΒ, 96: {εοᾶς Πο Έντο 
ΤΠοπεαπᾶ, 100: να]]ς οἩ ἔῑιο 
Ῥεα, 1058 

(ᾳ). Μἰπίεἰγαϊίοπθ ἴπ Νογί]ιοτπι 
Καἴίτεε 

Ἠσοα]ς ἴπο ἀαπσλίετ οἳ ἴα 
ΒστορΏβαπ]οῖιη ΠΟΠΗ, 110: 

Ρταᾶπα]]ψ Ἠθα]ς ἴπο ἆθαξ απᾶ 
ἄαπις, 112: 1Μεεᾶς πο Ἐοιν 
Τποαξαπᾶ, 114: γψατηβ ἨίβΒ 
Ἀροεί]ες αραἰπρί {με Ίθαναπ οἳ 
{16 Ῥ]λατίδεθς απά οἱ Ἠετοᾶ, 
115: ρταᾶπα]]σ οπτας ἴπο Ρ]]πᾶ 
8Η, 11Τ: τεοθῖταβ {πο οοἩ- 
{αββῖοη οἱ Μέ Ῥοΐεν, 119: ρτ6- 
αῑοίᾳ {ου ἴ]πο τε 6ἴππε Ηϊς Ῥας- 
β19Ἠ, 119, 120: 15ααπςβσατεᾶ, 
122: Ἠθα]ς ἴπο Ιαπαίβίο Ῥογ, 
121: Ῥτεᾶϊοῦς Ἠϊς Ῥαβείοη 
{ογ ἴηπθ βεοοπᾶ (πιο, 129: 
{εαο]ες Ἠ1β Αρορβί]αες Παπαζγ 
απᾶ εε][-ἀεπῖα], 190 

(19) ΜΙπίείγαίίοπα ἔπι Ῥεγσφα 
Ἠερ]ῖθβ {ο απθβᾷοπ αροπῦ 

ἀἴποτσθ, 194: Ῥ]εβ5α» ἸΠτί]6 
οἩάτεη, 184: ραίς ἴμο τίοἩ 
τοπηρ τα]ατ {ο {πο {εςῖ, 196: 
τεγεα]5 {1ο ἄαηροι οἳ τῖσμες, 
19Τ: Ῥτοπηϊβες {16 τοπαχᾶ οἳ 
βε]{-ραστ]ῇσα, 198 

(Ἡ) ΙΓιαδὺ {οιγπει ἴο «εγιδαίετι 
απιᾷ ἴ]ιο Ῥαδείοιι, 

Ἐτοεαϊοῦ5 Ἠις εαΠετῖπρς {ου 
{πο {ἐΠ]Ιτά πιο, 198: τερα]θς 
{πο απηΏΙοα5 ΑΡος{6Β, 140: 
Ἠθα]ς Ὀ]πᾶ Ῥατάπιθας, 149: 
15 αποϊπί{θά Ὦγ Ματγ αἲ Βεί]- 
ΒΠΥ, 112: οηίεις «/εταξα]θπα 
1η ΙπτπαρΏ, 144: ἄεο]ατος ἴπθ 
Παάρτηεπῦ οἱ ο Όαττεη Πσ- 
{πθθ, 147: οἸθαπβθβ πο Τοαπι- 
Ῥ]6, 147: 15 ᾳπεςοπεᾶ Ὦγ ἴπθ 
ΒΡαημεᾶτίπ, 150: τερ]θς {ο 
{πο Ῥματίαεθβ τοβρεοίίης ἴθ 
{π1ραζθ -ΠΠΟΠΘΥ, 154: {ο ἴ]θ 
Βαάάποεες τεβρθοίῖησ ἴμε τθ- 
ΕιχτοεοίΙοη, 1566: {ο [πο (ανγγετ, 
τορροοβης {ἴπο Οοπιπιαπᾶ- 
1ΙΘΠΙΡ, 157: ραΐ5 Ηϊς εοπη{ετ- 
απθβίοΠ, 168: Ῥγαᾶϊοῦς {μα 
ἀεξίγισοίῖοη οΓ 1 εγήδβ]επη, απᾶ 
ἴπο επά οξ {1ο πποτ]ᾶ, 162; Ῥτε- 
Ρ8168 ΣΟΥ {Πο Ῥαββοτετ, 1ΤΤ; 
ἸπαΙ(πζες{μθ Ηο]σ Βπολαχ]εί, 
181: επᾶατος {πο ασοηγ αὖἲ 
είἩδεπιαπθ,184: ἶς Ῥείταγαᾶ, 
166: 15 ἰτιοᾷ Ὀείοτο {πο ἆεπς, 
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1869: ἀοπ]θᾶ ὮὉγ 5ύ Ῥοΐεγ, 191: 
16 ἰπιθᾷ Ῥείοτο Ῥϊ]αΐα, 198: 
16 οοπάεπιηπεᾶ, 191: οτιοϊιβεᾶ, 
200: ἀϊεβ, 200: 15 Ὀπατίοᾶ, 
205 

(σι) Υσίοτη ουαη ἐ]ιε 4γαυε απιᾶ 
4βοσπιδίοτι 

1μ6β Ίπ ἴπο Τοπιβ, 201; 
χῖ56ς ασαϊη, 209: 18 β6εη Ὅσ 
Ματ Μαράα]οπο, 911: Ὦγ ἴμο 
πο ἀἱδοαῖρ]ιεβ, 211: ὮὉγ ἴπο 
Έ]ετεη, 915: αἴπος, Ἠ]β Ἰαξί 
οἩαχρο, 214: αβοεεπᾷᾶς πρ 1Πίο 
Ὥθατοη, 9215: αεί αἲ ἴ1θ 
τ]σηί Ἠαπά οἳ ἄοᾶ, 915 

ζοπη, 6, οα]] οἳ, στ; βοοοππό οἳ, 
ᾖὸ: Ἰο απά Ἠϊ5δ Ῥτοίπαι ΒΙ- 
ηαΊηθά ἘΟ8ΠΘΙΡΘΒ, Τ9; αἲ ἴ]ο 
ΤταπεβσυταίΊοη, 1922: ἵπ πο 
ρατάετ οἳ ἀδίπρδεπιαπο, 184 

1οἩη, Βαγπαιηθᾷ Μαχ]ς, -5εε Ματ]ς 
ζομτ {ο Βαρίςί, Πἱ5 πα]ββῖοη, δ0: 

Ἠ1β5 αΏρεβταησε, 62; Π15 αεί, 62; 
Ἠτβ Ἱηθββ8σθ, 62; 1ΐ5 ο[θοί, 61: 
Ῥαρίϊσες οασ Ποτᾶ, 62: Ἱπι- 
Ῥτίροησᾶ Ὦγ ἨἩἨσθιοᾶ, 97: Ἠῖβ 
πηπγᾷςτ, 100 

ζοτᾷαη, ἴπα, δὲ ᾖοῦμπ Ῥαρίιςί αἲ, 
σ8 

0οβορΏ οἳ Απτιπιαΐηωα, ΒΟΠ1ΊΘ 80- 
οοιπί οἳ, 205: αβεῖςίς αἱ ον 
Τιοιᾶ”5 Ῥατία], 201: ἨΠϊ5 ποθι 
{οπ1Ώ, 207 

1οβδ6ΡἩ, {ο ἩἨπεραπά οἱ ἴθ 
Ῥ]εβεοᾶ Ὑἱταῖη, Ἠϊ5 θαχ]γ ἀθαί[]ι, 
96 

ο σαᾶας Ι5οατιοί, ἴπο σα] οἳ, 7: Ἠϊ5 
οοπιρ]αΙπίς αὖ ἴπο αποϊη(ίηρ οἳ 
οι Τιοτᾶ Ὦγ Μασγ, 114: οι πβεβ 
οἱ Πῖ5 Ρείταγα] οἳ οἳχ Τιοτᾶ, 115, 
1Τ6: Ἡ15 οοπιραοῦ πΙΏι {θ 
1Π16Υ5, 1156: Ἠἱ5 πιοτεπηεηίβ 
β{ἴρι {ἴπθ Ῥπαργρες, 187; Ἠϊβ Ὦ6- 
παγα] οἳ οαχ Τιοτᾶ, 186 

ἆπᾶας οἳ ἀ.ἱ1ε6, τῖεῖπσ οἳ, 165 
{πᾶο, 86, {πο σα]1 οἵ, τὸ; Ἠ15 εατ- 

ΏΘΙΠΘ, 16: 9Π6θ πιθη{]οπθᾶ Ιπ 
ἴε (οβ8Ρε18, 756 

ααβάπ Ματίγτ, ἐεεπιοηγ οἳ, ο0η- 
οεγηῖηρ Βύ Ματ]ς αν] 
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Ἐϊπσᾶοπα οἳ αοᾶ, {πο, πιθαπῖηρ οἳ 
ἴλθ θχΡΥθΘΒΒΙΟΗ, ὄθ 

Τιβησιασο οἳ {πό 6αΠ]Φαπς, 192 
Τιβζ8ΤΥ8, Ῥοβίβοη οἳ Γαππ]γ οἳ, 

1Τὸ: τοςπττοοβοη οἳ, 195: αἲ 
{πο Ἠοαςο οἳ ΒΙπιοη ἴπο ΤΙ6ΡοΥ, 
1τ9 

Τιορον, Ῥατιβοα[Ιοη οἳ, 61, 69 
Ἰιενὶ, ΙάεηΙγ οἳ, πι δὲ Μαί- 

{πθυν, 64 
Τιοοτβίβ, 88 8Ώ ατβσ]ο οἳ {οοᾷ, 

55 
Τιοί5, οαβὐ]πρ οἳ, αὖ (πο Οτποϊβσῖοῦ, 

200 

ἹΜασᾶα]α, πιεαπῖηςσ οἳ ποτᾷ, 115: 
Ῥοβί61οη οἳ, 1156 

Μασᾶα]επο, Ματγ. 8δεο Μαν 
Μα]οπας, Ἠϊ5 οατ οαῦ οῦ Ὦγ Βύ 

Ῥεΐαυ, 151; Ἠεα]θᾶ Ὦτ οασ Τιοτᾶ, 
188 

Μαν]ς, δὲ 
(α) Πΐδ παπιε, ΙΙ; «Ἠαησθς ἵη 

Ἠ15 παίηθ, ΧΙΙ 
(0) Πί5 εατῖη 16, Ἠϊ5δ παοίπον, 

ΧΗΙ; ΟΟΠΠΘΟΙΙΟἨΠ νη(α Ῥατηα- 
Ῥας, χιῖ; Ῥτοβαβ]γ οοπτοετίθᾶ 
ο Βύ Ῥοΐοχ, χὶν 

(ο) Πε σατῖη αοἰυτίη, ναι Ῥαυ] 
απᾶ ἘΒατπαβρας, χῖν; ΊΙθεαταΒβ 
{παπι αὖ Ῥογρα, χῖν; βθοοπᾶ 
ΠΠΙΕΘΙΟΠΑΥΥ1ΟΠΥΠΟΘΥ, {18 ΕΠαΥΡ 
οοπίεη{ίοη χῖτ; τθραῖτβ ἴο 
Ογρτ!β, κΥ 

() Πῖς Ἰαΐεγ αοἰζυϊίηῃ, ππὮ Βύ 
Ῥατα] αἲ ῬὭοππο, χυ; πι Βύ 
Ῥεΐετ αὖ Βαῦγ]οῃπ, αυ; πι] 
ῬοΐἩ Αροβί]ες αἱ Ὥοπιθ, αν 

(ε) Ιῖ5 ἀθαί]ι, ῬτοβαβΙγ Ὦγ πιαγ- 
{στᾶοπα, αγ 

Ματ]ς5, 6, ἄοβρε] 

(ϐ. εἶπιε οἳ 155 οοπιροβῖξίοἩ, χνῖ; 
Ῥ]ασ6, Χγ!; {ο πποπα πτ]ζθεη, 
χγὶ, χν; Ἴαπρααρο | ἵη πΏῖοἩ 
τΙσίεη, ανη 

(11). φεἰαίίοπ οἱ ἴ]ιεο Ἠνυαπφεῖίδὲ 
ίο δὲ Ρείε; ἴἰθδβιπιοπγ οἳ 
1ομπ {πο ρτθβΏγίαες, χνΏΙ; οἳ 
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ο αεάη Ματίστ, στἰ!; οἳ Ίτε- 
ΏΕΡΙΕ, χνηῖ; οἳ ΟτίσθηΏ, αυ]; 
οἳ Οἰεπιαπί οἳ ΑΙεχαπᾶτῖα, 
πνηῖ; οἳ Τοετίπ]αη, χὶς; οἳ 
6ΤΓΟ116Θ, ΧΙΣ 

(1). σεπιιίπισποβδ, πνιϊ; οἳ οοἩ- 
οἰπάϊπσ βθοὔοἩΏ, χνἰ. 9--20, 
908 

(ν) ε]ιαγασἰετῖκἰ{68, κκ; 8Ώβεποθ 
οἱ σεποεαἱοσγ οἳ ος Τιοτᾶ, χσ; 
ἄθείση οἳ οἱ Ματίς, σσ, χχἰ; Ἠ18 
{θβΗπιοηγ {ο οἳσ Τιογᾷ”5 ᾱἷ- 
νἰηθ ΡΟοΠΨΕΣ, ΧΣ, χχὶ; ἴο Ηϊβ 
ἨπππβΏ ρεγβοπαΠζγ, κχ; ρτ8- 
Ῥ]ῖο Ῥοπεγ οἳ {πε Ἠναπρε]Ιβῖ, 
αχ; πηϊπαί{ο ἀείαϊ]5Ιπτεβρεςῦ 
10 Ώ6ΤΒΟΠΙ, κκ; ΠΙΙΠΙΌΕΥ, αχ] 
ἐἴπιο, κα; Ῥίαςε, κκ 

(τ) ἴαπφμασε απ 516, Χχὶν 
(σῖ) απα[ηςίε ο, κσν- -ασχὶί 

Μαντίαρο, απθβίοη οἳ ἴπο σεπβ 
οοησετηῖτς, 156 

Μανγ Μαράα]εποα, Ἠεα]οᾶ Ὦγ οἳτ 
Τιοτᾶ, 2056: αἲ Ἠϊςδ 0τοβ8, 206: 
αὖ ἴπο Ῥττία], 210: ΟἨτ]βς αρ- 
Ῥθαχαπος ο, 211 

Ματγ, Βὲ, ἴπο Ὑπτοῖπ, Εθε]ε οἩτ 
Τιοτᾶ, Ττ; αἲ ἴπο Οτοβ», 202: 
ΟἨτίρίΒ ποτᾶς ἴο, 202 

Μα1Υ, βἱβίετ οἳ Βαγπαβαβ, χΙΙ; Ἡεχ 
Ώοπβο αἲ «εγαβα]ετι, ΧΙΥ; 16- 
οεἴτθς Βΐὲ Ῥοίετ, χϊ 

Ματγ, ΒΙδίετ οἳ ΤιασαγΠΒ, αποϊηβ 
οτσ Τιοτᾶ, 1Τ9, 114: Ἠϊς ποτᾷβ 
τοβρθοίτσ Ἠθτ, 174 

Μαγ, ναῖο οἳ 0Ἴορας, αὖ ἴπο Ο0τ0ΡΒ, 
905: αὖ ἴπο 5ερι]οῃμτε, 210 

ΜαἰίΠανν, 5ἱ, οα]1 οἳ, 64: 1Μεαςί αἲ 
ἴλο Ώοιςο οἳ, 66: 14επγ νι 
Τιονὶ, 64 

ΜοβεῖαἩ, Ῥορα]ασ οχσρθοἰαΊοηπ οἳ, 
201 

ΜΠδίαβ, β6885Ποτθ οἳ, Εϊβαῖπσ οἳ 
δί Ῥαα] αἲ, 187 

ΜΠΙπαο]θ, πγοτάς πβ5εᾶ {ο 6ΧΡΥ6ΒΡ, ἵπ 
ἔπο ἄοβροαῖς, 94: πηϊγαρίθβ 16- 
οοτᾶεᾶ Ὁγ Βύ Ματς, χχς 

ΜΙταου]οας ἄταασμί οἳ Β51ο65, ἴπο, 
στ 

Μοιπί οἱ ΤταπββριταΙοἩ, 128 

1ΝΛΡΕΧ Ι. 

Μαρίατᾶᾷ Βοεᾶ, ἴπα, Ῥαταῦ]ο οἳ, 84 
Μαείατᾶ {πεε, ἴπε, 84 

Ναἰμαπαε], ο: Ῥατίπο]οπιεσι, ο8]] 
οἳ, Τ4: οΏατασοίαν οἳ, Τ4: Ιπςί- 
ἀαπίς τεβρεοῖπς, τοοοτᾶθᾶ 1π 
{πο οβΡεἰΒ, Τ4 

ἹΚαζατεῖῃ, Ῥροβῖβῖοη οἳ, 29: Οπτὶβε 
1π ἴῃθ Α7ηαΡοΡτο οἳ, 99 

ἹιοοάθπαπΒ, α 5οογεῖ ἀἱβοῖρ]ο, 206: 
Ῥο]άπεςς αἴνετ ἰπο Οπιοϊβχῖοη, 
206: Ἠε]ῃρς αἱ ἴ]ο Ῥατία] οἱ ος 
Τιοτᾶ, 207 

ΟτΊσεῃ, {θββΙπιοηγ οἳ, οοποεγπῖης 
δύ Ματ], αν! 

Ῥαπαας, β1ίο οἳ, 118; πιθαπῖηρ οἳ, 
118 

Ῥαταβ]θ, πηεαπῖπσ οἳ, Τ9; τπ5ο οἳ 
νιοτᾷ ἵπ Ο1]ᾷ Τοαρίαπιεης, Τ9 

Ῥαταβ]θΒβ, 866ΏΕΥΥ τοἈπᾶ {1ο Τιακα 
βαρσεείίης, Τ8, το; Βὺύ Ματ]ςβ 
χθοοτᾷ οἳ, χχχί 

Ῥατα]γίϊο, ἴπο, πεαΗπρ οἳ, 62 
Ῥαββοτεχ, {πο Εταί, αζεπᾶεᾶ Ὦγ 

οατ Τιοτᾶ, 671: ἴπο βεοοπᾶᾷ Κερί 
αἲ Οαρεγπαππα, 100: ἴπο πιτᾶ, 
1Ττ: αν οε]ερταίεᾷ ἵπ {1ο 6Ιπιο οἳ 
οασ Τιοτᾶ, 118 

Ῥεγαα, οασ Τιοτᾷ”5 {οαγ 1η, 198 
Έστσα, ταοϊ]]αοη οἳ Βὲ Ματ] αἲ, 

χὶν 
Ῥοΐοτ, 8ἱ, οα]] οἳ, δτ;: πιεαπῖτσ οἳ 

Ἠ15 ηαπΠε, Τὸ; 15 νη[θ)5 τποίΏθς 
Ὠθα]εᾶ, 69: Ῥτεβεηύ αὖ {πο τθβΙτ- 
τθοβίοη οἳ {αἴτας᾽ ἀαπριίεν, 91: 
Ἠ]5 οοπη/{6ββίοἩ, 119; Ῥτεδεπί αἲ 
{πο Τταηββραταοη, 125: Ίτῃ- 
ῬείποβΙΏγ οἳ, 187; πι οἳσ 
Τιοτᾶ ο, ΟἨπεῖ, 168: εεπύ {ο 
Ῥτεραχθ {πε Ἐαββογεχ, 111; Ἠϊ8 
ἀθεηῖα]ς Γοταίο]ᾶ, 185: Ῥτοϊεβία- 
Ποη οἳ, 188: 5 Τα11, 191: Ἠϊς8 
τὶβῖζ {ο ἐπο 5ερα]εΏτε, 211: αρ- 
ῬδαταποῬ οἳ οἳς Τιοτᾶ {ο, 212: 
Ἠ]β τε]αίίοη {ο Ρῇ Ματ], χὶν, αυ; 
Πομη {ιο ῬχεεβΏγ{εχ”5 ὑθβίίτηοησ 
οοποθιπΊηᾳ, κνηῖ; 15 Ιπβπεηςθ 



ΙΝΡΕΧ 7. 

η πο οοιηροβΙ(]οπ οἱ δὲ Ματ]ςς 
ἄοβρ6ε], ανῖ 

Ἐ]μαχίςεςβ, {]αῖχ Ποβ]έσ {ο οασ 
Τιοτᾶ, το; αἴοπιρύ {ο ΕεΠΒΠΑΤΘ 
Ἠίτη, 164: Ἠ1Β οοαπίεταπρβίίοη 
το, 158 

ῬμΠρ, Β6, ἴπθ Αγροβί]θ, οα]] οἵἳ, 
τά; οοσββΙΟΠΒ πηθη. πηθηβοηοᾶ, 
τ4 

Ῥϊ]αΐο, οατ]γ Ἠϊβίουγ, 194: πιθαη- 
1ης οἳ ηβΙΗΘ, 194: οβ]οθ οἳ, 194: 
οΠΏαταοίες, 104: οαχ Τιοτς”ς, βτοῦ 
Ώρεαταποσθ Ψ6ΐουθ, 194: ἨΙβ 
Εοοοιᾶᾷ αΏβεαταπσθ, 196: Ἠῖ8 
ναςοι]αίίοη, 194: Ἠ]5β απο 1π 
{πο ῬγθεβοποςῬ οἱ οασ Τιοτᾶ, 196: 
α{(ετς ἴπο ἱγεγοσοαῦ]ο βεηίθησθ, 
197: Ῥ]ασθβ πο διο οτε Ηίς 
Ἠεαᾶ, 901: οοπβδεηῦβ {ο οἩἳσ 
Τιοτᾷ’5 Ῥατῖα], 907 

Ῥ]]α ες ππὶ{α, Ἠθτ ππθββασθ ο Ἠθγ 
Ἁπαξραπᾶ, 196 

ῬοῦϊοἨ, πα, οβετεᾶ {ο Οπτῖςῦ, 
200 

Ἐταοτίαπα, πιθαηπῖηπσ οἳ ποτᾶ, 
198 

Ἔταγετ, Ῥοβίπτο οἱ {πο ἆεπς αἲ, 
149 

ἘτοοιταίοΥ, Ποαᾶ-απατγίοις οἳ, αὖ 
Ὄ«πρατεα, 194: Ιηβὶσηϊῖα, οἱ Ἠῖ8 
ααὐ]ονΙ{γ, 194 

Ῥττρ]ο τοῦο, ἴμα, οἳ ΟΠτῖςῦ, 198 

Ῥεξεαττθσίοη οἱ ἆα]γας) ἀαισ]ῃίετ, 
91: οἴτοαπηβίαποθς ο[ οι Τιοτᾷ”ς, 
209, 210: 8Ώρεβταποθβ οἱ ο 
Τιοτᾶ α{ΐοτ, 911- -0189 

Ῥεβιιχγεοίίοη-Ροᾶγ, πΒύατο οἳ οατ 
Τιοτᾶ”ς, 2919 

Ῥοῦῦετ, πο Ῥεπίζεπί, 201 
Ὥοππς, Βύ Ματ] αἲ, αν 
Ῥοοίβ, παίπτε οἳ, 05: Ὀτοθα]ῖηπσ πρ 

οἳ, θ9 
Ῥπ]ετ οἳ βΥπαροσαθ, ο/]ό6ο οἳ, 90 

ΒαυραίἩ, 6μο, ἀοαίτῖπο οΕ{1ο Ῥ]α- 
116668 οοποθτηῖἩᾳ, 67; ἰεαοπῖης 
οἳ οἳσ Τιοτᾶ οοποεγη(ηρ, 67,68: 
ΠΙΙΤΔΟΙ6Β ΨτουρΏί οἩ, 69 

Βαρυα{ἩΠ-ἀἆαγ 5 1οΙΓΠΕΥ, α, 167 

2431 

Βαάάπορθβ, ἰ]αῖν ἆοοῦτίπθβ, 157; 
{παῖχ ορΡοβί6ΙοηΏ {ο ος Τιοτᾶ, 
157: ἰΠεῖτ αἰθεππρί {ο ΘΠΒΠΒΥΘ 
Ἠίϊτι, 157: [Ὠαῖν Ιπβπεπόθ 1π 
ἴμο ΒαπΏεᾶτίη, 194 

Β81οΠ16, πιοῖπεγ οἳ ζαπιθΆ απᾶ 
ομη, 140: Ἠδτ απιΏΙ6ΙοΠβ 16- 
πθβί, 140: αὖ πο ογαοϊβχκίοἩ, 
06 

Βα]οπ1θ, ἄαπσ]ίετ οἳ Ἠστοᾶίας, 
μ), βε]ς Γον Βὲ 7ο Βαρίϊδύϐ 
Ἰθμᾶ, 99 

Βαπια τί, οασ Τιοτᾷ)β Βταί ΊΟΠΥΠΕΥ 
ἐἩποαρ], 56: βΒεοοπᾶ 19ΠΥΠ6Υ 
{ητοαση, 188 

Βατιατ]ί!η ἨΟΙΙΔΗ, οἳς Τιογᾷ”8 
ἄἱβοοιτβθ ψΙ{, 66 

Βαπ]πεᾶτίπ, πα, Ποββμίψ οἳ, ἴο 
οτσ Τιοτᾶ, 198, 195: τεςο]τεξ οἩ 
ΟἨτὶρίς ἀεαίῃ, 198: α ἄεραία- 
Ποπ Ίτοπι, απεββοης ΟΠτῖεί, 
199: αβ5επιβ]ο5 {ο {σσ οἳσ Τιοχᾶ, 
195: Ιοβἱ {πο ροπετ οἳ Η{ε απ 
ἄεαί, 191: 5επάβ οασ Τιογᾷ ἴο 
Ῥ]]αΐα, 194 

Βοοαχρίηᾳ Ὦγ ἴπο Ἠοπιβης, 15 
{εττῖρ]θ οτπε]{γ, 19Τ 

Βοτίρες, ἔτοπα /6γαβδα]θηι, Τ6: 6ΟΠ1Θ 
Βοοοιπύ οἳ, ὅδ; οΡροβΙθίοη {ο 
οασ Τιοτᾶ, 71, Τ6 

ΒΠαιητηαϊ, βοπμοοί οἳ, 154, 151: 
τΊΥΒΙΥ υπ βο]οο] οἳ ἨΠ]ε], 
1894 

ΒΠε]ε], πε οοἵπ, οπγγθηῦ ΟΠΙΥ 1Π 
{πο ἔεπιρ]ε, 148: Παἰξ, απηια] 
Ῥασπιεπί οἳ, 190, 148 

ΒΙάοἩπ, ἀθβοτιρίίοη οἳ, ΙΠ 1ο {1πιθ 
οἳ οατ Τιοτᾷ, 110 

ΒΙπΙοη οἱ Οστεπε, 199 
ΒΙΤΙΟΠ Ῥοΐςτ. -δεε Ῥείογ 
ΒΙπποἩ, 6, οα]] οἳ, δτ: οσρ]απ8- 
οη οἱ Πῖ5 παπηθ, Τδ; Ἠ]5 οοἩ- 
ηθοίίοη πηὮ ἴπο Βεοῦ οἳ ἴα 
Ζοα]οίβ, Τδ 

ΒΙΤΠΟΠ, {ο Ίδρετ, οπθετίαΙπς οτιτ 
Τιοτᾶ αἲ ἙῬείπαηγ, 112 

Βοη οἳ Μαπ, τηθαπ]ησ οἳ {19 {1ΐ19, 
64: αρρ]μεᾶ οπ]γ {ο οατ Τιοτᾶ ΡΥ. 
Ἠ ιπιβε]Η, 64: οκοερίῖοη {ο 0Ἠ]β 
τυ]θ, 64 
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Βονψγεν, πα, Ῥαταδ]ε οἳ, Τ8; εχ- 
Ῥ]αϊπεᾶ 9 ον Τιοτᾶ, 81 

Βρηκεπατᾶ, οοβέ]ΐπεςς ο, 1158 
Βίοπο, στοαί, το]]εᾶ ασαϊἰπςδῦ {πο 

ἄοοτ οἳ {19 Βερα]σπτα, 207 
ΒαΠετίηρα, οασ Τιοτᾷ)β ρτθάΙοβίοΏ5 

οἳ ἨΠϊδ οση, 199 
Βπγργος, ἴπα Τιαςῦ, οε]ερταθίοη οἵἳ, 

181: οαἆς Τοντ ῬτεραταβουΒ 
{οτ, 1ΤΤ; οτᾶεχ οἳ Ιποϊάεπίς οἳ, 
180 

Ῥνήπο, {πθ ἄθβίτασίϊῖοπι οἳ, 88 
Ῥγπαροραθ, οαχ Τιοτᾷ Ῥτεξεπί Ἱπ, 

68; πήτασ]ε ντοαρ]ί ἶπ, 68, 59: 
ππ]θις οἳ, 90: βοοαπτρῖηςρ 1π, 
164 

Ῥγτορ]ῃηΙοῖαη ΠΟΠΗ, ἴμθ, αχ 
Ῥεμοη, 111: Τεν τηϊσΗίγ 11Η, 
111: Ἠου σἰσίοισ, 111 

Έαςσ-σαἴ]θγθτβ, ἴπ6, οὔ]σρ οἳ, 05: 
6επετα] οἸατασίατ, 65: Ῥτθαδεπί 
ού ϐδῦ ομπς Ῥαρίδι, οἱ; 
6επετα] ορίπῖοπ τεβρεσίΊπς, 66 

Τεπηρ]ο, {πε, Ητβί οἰεαηεῖηρ οἳ, 66; 
5εοοπᾶ οἰεαηβίτας, 147: Οπτ]ςί 8 
Ῥτορ]θοίες τεβδρεοίῖπᾳ ἀθβείττο- 
Ποπ οἳ, 168: ται] οἳ, τεπύ 1η 
ὑναῖπ, 204 

ῬοπηρίαθίοἩ, ἴπε, οἳ ΟἨτὶςί, 54: 
{εβίατας οἳ, 48 τοοοτᾷεά Ὦγ Βΐ 
Ματκ, δ4 

Τετια]]απ, ἐεβπιοπγ οἳ, ΟΟΠΟΘΤΗ- 
1ης δὲ Ματς, κὶς 

Τπαᾶάκας, Τδ; 
{πᾷς, Τ6 

Τη16ξ, {πο ροπϊ(οηῦ, 202 
ΤἘΠατίγ ῬίεοθΏ οἳ Α1]γες, τα]πο οἳ, 

1Τ6 
Τποπια5, 6, οΏαταςσίῦεχ οἳ, Τ4: οὐ- 

Ο88ΙΟΏ8 π]θη πηθη{]οηθεᾶ, Τ4 
ΤΠποτΠβ, {πθ οΓοπΏ οἳ, 198 

Ιάοημσ πι] 

1ΝΡΕΧ Τ. 

Ταρετίαβ, Ὀθα οἳ. -εο 6ΠΠΘΕΗ- 
χοῦ 

Τή6, πα, Ῥ]ασθᾶ ω.) Ῥήαΐθ6, οἩ 
ελα Οτοβ8, 201 

Τοπιβ5, ἀρπιοπίδοβ ἀπε]μπσ{π,δ7, 
88 

Τταπδβριτα{1οη, ἔμθ, 122: ῬτοβαΡ]θ 
5οθηθ οἳ, 125: οἰτοππιβί8ηοες αἴ- 
{επάίπα, 1259-1256: βἱσηϊβοβηοθ 
οἱ, 124 

ΤΈγεαξατο-ο]ιθείς 1π ἴπο Τεπιρ]ο, 
160 

ΤΈτεαραχγ, βἰ(παξῖοη οἳ, 160 
Ττιραίο {ο Ὄαεατ, ΟἨτίδῦ ᾳπθεβ- 

Ποποεᾶ τορρεοίίης, 154 
Ἐτϊαπηρῃα] επίτγ, ἀεβοπηροπ οἳ, 

145, 146: αἰιεπάαπί οἴτοπτῃ- 
βίαηΠσθΒ, 145, 146 

στα, ἀαδοτιρίοπ οἳ, 110: οἳςσ 
Τιοτᾷ”5 ]οπτποαγ {ογατᾶς, 110 

γοῖςθ, ἴπθ Ἠθατεπ]γ, αἲ {πε αοτᾶααι, 
65: αἲ {ο Τναπββσαταίῖοπ, δ8, 
126: 1η ἴπο Τεπιρ]ε Οοττίβ, δ8 

ἨγαϊσοἩ, βοὐῖπσ οἳ πο, 910 
Ἠαίσ]ιθΕ, {πο {6π15Η, Ῥετιοᾶς οἳ, 

104 
Ὑπιάον’5 ο θιῖης, πο, 160 
ὙΓἠάεγηοθςς οἳ όαᾶσδα, δ1 
ἨΜοπιβη, ἴμπα6, οἳ Βγτορπωῳπῖοία, 

110: εν ἀἰξαάναπίαρες, 111; 
Ἠθχ πτοβδύ]ηπς ση Ομτὶςί, 111: 
Ἠοεχ νΙοίοσγ, 111 

ἸΜοπιαη, {ἴπε, {ακεηπ 1π αἀπ]ίθιγ, 
158 

Ζαα8]οί, ΒΙπποἨ, ἴῃπο6, Τὅ 
Ζεα]οίς, ια, {αοῦίοπς οἳ, αὖ 5ἴεσθ 

οἱ ὀεγαδα]επι, 106 
Ζερεᾷᾶεθ, Ἠ15 βοοία] ροβ11οπ, δτ 



Α, 
᾿Αββᾶ, 185 
ἀγαπητός, 548 
ἀγγαρεύεω, 198 
ἄγναφος, 66 
ἀγορᾶς, ἀπό, 107 
ἀγρυπνεῖν, 1Τ0 
ἀδημονεῖν, 184 
ἄζυμα, 111 
ἀθετῆσαι, 100 
ἀκανθα, 50 
ἅλα, 19 
ἀλάβαστρον, 1Τὸ 
ἀλέκτωρ, 188 
ἆλυσις, 88 
ἀμπελών, 151 
ἀμφιβάλλων, ὅτ 
ἀάμφοδον, 1456 
ἀνάγαιον, 118 
ἀναγινώσκειν, 67 
ἀναθεματίζειν, 192 
ἀναλαμβάνεσθαι, 2156 
ἄναλος, 192 
ἀναπαύεσθαι, 100, 1 
ἀναπηδᾶν, 145 
ἀναστενάζευ, 116 
ἀνατέλλειν, 80 
ἀντάλλαγμα, 121 
ἁπαλός, 169 
ἀπαρθῇ;, θ6 
ἀποδοκιμάζεσθαι, 120 
ἀποδοῦναι, 155 
ἀπολύειν, 101 
ἀποπλανᾶν, 168 
ἀπορεῖν, 98 
ἀποστεγάζειν, θ8 
ἀποστέλλω, 84 
ἀποστερεῖν, 196 
ἀπόστολος, Τ2 
ἀποτάσσεσθαι, 108 
ἄραι τὸν σταυρό», 121 
ἀργύριον, 176 
ἄρτοι τῆς προθέσεως, ϐ8 
ἀρτύει, 199 
ἀρχιερεῖς, 148 
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αβΕΕΚ. 

ἀσέλγεια, 109 
ἆς 1π τηοᾷεγΏ (τεεῖς, 208 
αὐτόματη, 89 
αὐτός, 86 
ἀφεδρώ», 108 
ἄφεσις, 51 
ἄφετε, 208 
ἀφίεναι, 195 
ἀφρίζειν, 127 
ἀφροσύνη, 109 

Β. 

βαπτίζειν, 51. 
Ῥαρθολομαῖος, τ4 
βασανίζειν, 108 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὄθ 
βδέλυγµα, 1656 
βεβαιούν, 216 
Ῥεελζεβούλ, Τθ 
βλασφημεῖν, Τ6 
βλέπειν, 117 

Ῥ, 

γαζοφυλάκιο», 160 
γέεννα, 191 
γεµἰίζεσθαι, 86 
γενεά, 169 
γεγέσια, τά, 98 
Τολγοθάν, 199 
γονυπετεῖν, 61 
γραμμµατεῖς, Τ6 

Δ, 

δαιµόνιον, 214 
δεῖ, 119 
δειλός, 86 
δέρει, 1558 
δηλαυγῶς, 118 
δηνάριο», 101 
διαβλέπειν, 117 
διαθήκη, 192 
διακονεῖν, 55 
διακρίνεσθαι, 149 
διαπερᾶν, 104 
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διαφηµίζειν, 62 
δόλος, 112 
δύναμις, 94 
δύο δύο, 95 
ο σος 206 

Ἐ 

ἐγκαταλείπειν, 208 
εἰ δὲ µή, θ6 
εἷς κατὰ εἷς, 180 
ἐκβάλλειν, 64 
ἐκθαμβεῖσθαι, 121, 184 
ἐκλύεσθαι, 114 
ἐκπνέειν, 204 
ἔκστασις, 93 
ἔκφοβος, 124 
Ἑλληνίς, 111 
ἑλωϊ ἑλωὲ, 2909 
ἐμβλέπειν, 196 
ἐμβριμασθαι, ϐ1 
ἐμπαίζειν, 199 
ἐμπτύειν, 191 
ἐναγκαλίσασθαι, 190 
ἐνειλεῖν, 201 
ἐνεργεῖν, 9 
ἐνέχειν. 98 
ἔνοχος, τη 
ἐνταφιασμός, 1Τ4 
ἐξαυτῆς, 99 
ἐξιστάναι, 99 
ἐξομολογεῖσθαι, 51 
ἐξορύσσειν, ϐ5 
ἔξω, οἱ, 81 
ἐπακολουθεῖν, 216 
ἐπὶ ἴπ οοπαροβΙΙοη, ϐ8 
ἐπιβάλλειν, 86 
ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν, 192 
ἐπιγινώσκειν, θὸ 
ἐπιγραφή, 155. 201 
ἐπιλύειν, 85 
ἐπισυνάγει», 169 
ἐπιτιμαν, ὅδ 
ἔργον, 94 
ἐρήμωσις, 166 
ἐσχάτως ἔχειν, 90 
εὐαγγέλιον, 50 
εὐκαίρως, 116 
εὔκοπος, 64 
εὐσχήμων, 206 
ἔφφαθα, 119 

1ΝΥΛΕΧ {ΤΠ 

7. 
Ῥηλωτής, Τδ 
ζημιοῦσθαι, 191 
ζιζάνια, τ9 
ζύμη, 116 

ΗΠ. 
ἡγεμών, 164 

Θ. 
Θαδδαῖος, Τὸ 
θανασιµος, 214 
θηρίον, ὅδ 
θλίψις, 89 
θόρυβος, 119 
θροεῖν, 164 
θυγάτριον, 90 
Θωμᾶς, τ4 

1. 
ἱερόν, 146 
ἱκανὸν ποιεῖν, 197 
ἱμάς, 52 
ἱμάτιον, 90, 166 
ἵνα, 90 
Ἰσκαριώθ, Τδ 
ἰσχύειν, 65, 186 
ἰχθύδιον, 115 

καιρός, 66 
κάµηλος, 197 
Καναναῖος, Τὸ 
καταγελᾶν, 99 
καταδιώκει», 60 
κατακεῖσθαι, 65 
κατακυριεύειν, 141 
κατάλυμα, 1ΤΤ 
καταµόνας, 81 
καταρτίζειν, ο 
κατασκηνοῦν, δ5 
καταφιλεῖν, 157 
κατεξουσιάζειν, 141 
κατεσθίειν, 160 
κατευλογεῖν, 195 
κεντυρίων, 204 
κεράµιον, 1ΤΤ 
κλάσματα, 1032 
κοδράντης, 161 
κοινοῦ», 108 



κολαφίζξειν, 191 
κολλυβιστής, 148 
κολοβοῦ», 167 
κόφωος, 115, 117 
Κράβαττος, 64 
κράσπεδον, 1056 
κρηµνόν, 88 
κτίσις, 2314 
κυνάρια, 111 
κωµόπολις, 60 ᾽ 

Λ, 

λαῖλαψ, 86 
λεγεών, 88 
λεπρός, ϐ1 
λεπτό», 161 
ληστής, 201 
λίτρον, 149 
λυχνία, 88 
λύχνος, 88 

Μ. 

μάλλον περισσότερο», 115 
µάστιξ, τ1 
µεγιστᾶνες, 99 
μεθόριο», 110 
μέριμνα, 832 
μεταμορφοῦν, 129 
μετάνοια, 1 
μνηµόσυνον, 115 
µογιλάλος, 119 
µόδιον, 88 
μύλος ὀνικός, 181 
µυστήριον, 81 

Ν. 

ναός, 1468 
νηστεύειν, ϐ6 
νουνεχώς, 158 
νυμφών, 66 

ξέστης, 107 
ἑηραίνω, 197 

ο. 

οἰκοδεσπότης, 177 
οἶνος ἐσμυρνισμένος, 900 

1ΝΡΣΧ ΤΤ. 

ὀνειδίζειν, 918 
ὁρᾶν, 117 
ὁρκίζω, 88 
ὅταν Ὁηδ]ι πραγξ, Τηᾷ1ς,, τ1 
οὖα οοἳ 
οὖαί, 181 
οὐ µή, 189 

πΠ 

παραβολή, το 
παρακολουθεῖν, 914 
παρακουεῖν, 9 
παραπορεύεσθαι, 199 
παράπτωμα, 149 
παρασκευή, 29056 
παρατήρειν, 69 
παραφέρειν, 185 
παρρησίᾳ, 120 
πάσχα, 1πτ 
πειράζεσθαι, ὅδ 
πενθερά, 59 
περιβλέπεσθαι, 69, 91 
περίλυπος, 100, 185 
περισσεύειν, 161 
πετρώδης, 80 

πήρα, 96 
πίναξ, 99 
πιστεύειν εἰς τινά, 151 
πιστεύειν τω, 191 
πιστικός, 119 
πλεονεδία, 109 
πλοιάριον, το 
ποιεῖν, ᾖ2 
πολυτελής, 118 
πονηρία, 109 
ποταπός. 1632 
πραιτώριον, 198 
πρασιαὶ πρασιαί, 1032 
προάγει», 210 
προαύλιον, 192 
πρόθεσις, 68 
προλαμβάνει, 1τ4 
προμεριμνᾶν, 164 
πρόσκαιρος, 82 
προσκαλεῖν, τ1 
προσκεφᾶλαιον, 86 
προσλάβεσθαι, 190 
προσορµίζεσθαι, 105 
πρωτοκαθεδρία, 160 
πρωτοκλισία, 100 

235 
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πτῶμα, 100 η, 

πυγμῇ, 106 
. 

πύργος, 152 ταλιθὰ κοῦμ, 99 
| τέκτων, 94 

πώρωσι», 69 τελώνιο»ν, 65 
ρ τέρας, 94 

. τηλαυγῶς ΟΥ δηλαυγῶς, 118 
ῥαββουνί, 149 τολµάν, 206 
ῥάβδος, 95 "τράπεζα, 148 
ῥάπισμα, 191’ τρόμος, 211 
ῥαφίς, 197 τρύβλιον, 181 

τρυµαλίά, 197 

Σ., 
ο 

σά 67 : 
σάρε, 196 ὕπαγε εἴς, 91 

͵ ὑπάγειν, 101 . 

Ὃ ον. ον ὑπερηφανία, 109 
σινδών, 198, 907 ὑπολήνιον, 152 

σκληροκαρδία, 194 ὑπομένειν, 165 

πύλες 9ἳ ς ὑπομονή, 1056 

σκώληξ, 191 δ 
σπαράσσει», 69 κ ξ 
σπεῖρα, 198 φανεροῦν, 219 
σπεκουλάτωρ, 100 Φάντασμα, 104 
σπήλαιον, 148 Φιμοῦν, ολ 
σπυρίς, 1156 Φραγελλοῦν, 19Τ 
στασιαστής, 195 Φραγμµός, 151 ς 
σταυρόω, 197 Φρονεῖν τὰ τοῦ Θεοῦ, 121 
στενάζει, 1189 Φυτευεῖν, 151 

στιβάς, 146 
στολή, 159 κ. 
στρώννυμι, 118 χαλκός, 161 
στυγνάζειν, 19Τ χειµών, 106 
συμπνίγειν, 88 χιλίαρχος, 99 
συμπόσια συμπόσια, 109 χόρτος, 103 
συν 1η ΟΟΠΙΡ., 128 χώρα, 51 
συναποθανεῖν, 1858 χωρεῖν, 62 

συνέργειν, 216 
συνλυπεῖν. θ9 Ψ. 

σύνσημος, 187 ψευδόχριστος, 168 
συντηρεῖν, 98 
συντρίβειν, 118, 114 πρὸ 
συσπαράσσευµ, 128 ὠδίν, 168 

σχίζεσθαι, ὅδ ὠτάριον, 188 

6ΑΜΒΕΙΡΟΕ: ΡΕΙΝΤΕΕΟ ΒΥ ΈῬ. Ἱ. ΟΙ ΑΥ, Μ.Α. ΑΝΕΡ 50ΟΝ5, ΑΤ ΤΗΕ ὈΝΙΝΕΕΡΙΤΥ ΡΕΕΣΡΣ, 
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ΤΕΡΝΕΣ. κρυο ΘΕΕΙΒΟ 

σοµΡΙΣΙΣ 2157. 

4ίΛσ 

ΑΤἰβἴΟΡΊΏΠΕΡΒ 

Ειτρ]άρς 

3”. 

Ἠοτοᾶοῦιας 

1) 

.”. 

ἨοΠπΙΘΥΤ 

1) 

”. 

1ιιοῖαη 

3” 

Ἐ]αΐο 

”. 

”. 

ΡΙα{αχοἩ 

”. 

ΒΟΡΠΏΟΟΙΘΒ 
Τημογά1ᾶθΕ 

᾿ 

Χθαορβοπι 

12.12.05 

1. αΒΕΕΙΚ. 

Ἠ/ονᾷ 

Άνες- -Β]πίας---Ἑαπας 
Ύερραε 
Ἠετας]είάαε 
Ἠετοι]ες Έ πτεῃς 
Ἠιρρο]γίας 
1ρΗΙρεπεῖα ἵπ Αι]ῖς 
Ἠεοιδα 
Α]οες!ῖ5 
Οτεςίες 
Ῥοοκν 

ο νο πώς 
». ΥΠ 1--0ο, ΙΧ ι--δ9 

ΟάγΡδΕεγ ΙΧ, χ 
ο πα 

Τα νΙ, ΧΧΙΙ, ΧΧΙΠΙ, Χχιν 
Φοπιπίαπη, ΟΠαἵοἨ, εἰς. 
Μεπίρρας απἆ Τϊπιοη 
Αρο]ορσία βοογα[15 
Οσο 
Ῥπίμγρῃτο 
Ῥτοίαροτας 
Ὠεπιοδίπεπες 
τασςΠῖ 
Ν]εῖας 
δυ]]α 
Τιπιο]εοῃ 
Οεάῖρας Έγταπηιας 
Ῥοο]ς ΙΙ 
Ῥοο]ς ΥΙΙ 
Αρεςῖ]αις 
Απαῤαςὶς Ψο]. 1. Τεχί. 

ὃν γο]. 11. ἨἈΝοίες. 

.» 1 ἩΠ 
- 1, 11, 1Ν, νΥ 
. 11, ΝΙ, ΥΠ 

Ογτοραεάεῖα 1, 1 (2 Υο].) 
ον ΠΙ, 1ν,ν 
ώ νι, νΙ, ΥΙΠΙ 

1 

Εαῑέσν Ε}έος 

σπεεπ 3/6 επεᾷ 
τανες 3/6 
Ῥεο]ς ἅ Ἠεαά]απι «36 
ταγ ὅ ἩΗπίομίηπσου 2|- 
Ἠαά]εγ σ|- 
Ἠεαά]απι 2/6 
Ἠασά]εγ 2/6 

ὃς 2 {πε Όγεις 
Ἠλεάά 4/6 
Ῥπασ]«ρατρῃ 3|- 

- 4]|- εαεᾷ 
” 2/6 εαεῇ 

Ἐάννατάς 2|6 ον 
η ”/- 
.. 2|- εαεῇ 

Ηει]απά 36 
Μασο]Ιε 3/6 
Αάαπι 3/6 

» 2/6 
.” 2/6 

].δ Α. Μ. Αάαπι  ἍαΙ6 
Ἠο]άειπ 4/6 

2 ό]|- 

” 5 α 

” ό6|- 

η.) ό6]- 

ΤεῦὈο 4/6 
Βρταίε 5|- 
Ἠο]άεπ 3 5|- 
Ἠαι]σίοπε 2/6 
Ῥτείος 8|- 

η] 4/6 
Ιλ] 4|- 

” 2]- εαεζ 
6 εαεῦ 

Ἠο]άεῃπ 6|- 
.» 5]- 

5/- 



515 2/ΤΤ' ΕΚΕ ΕΛΜΕ. 

2. Ι ΑΤΙΝ. 

μέλον ἨογΣ Σαἱίογ Αγίοε 

σαεξατ Ώε Ρε]]ο (ᾳα]]σο 
Οοπι. 1, 111, νΙ, ΥΠΙ Ῥεσχκείί τ|6 εαεζ, 

ον ”.. Ι-ΠΙ, απά ΥΠ ρ 2|- εαεᾷ 
” .. Ι-Π . Ἡ 3|- 
µ 1ν-ν ὰ. 1[ό 
- Ώοε Ῥε]]ο Ον, Όοπι, 1 . 3|- 
αρ ῃ ος Οοπῃ. ΤΠΙ - 71 {πε Όγεςς 

6οθτο Αοΐϊο Ῥεῖπια ἵπ Ο. Ὑσδιτεπι  ΟοψΙε τ[ό 
ος Ώε Απιιοϊια Ἐεῖά 36 
ς Ὦοε βεπεοίπίε 36 
» Ῥ]ν. ἵπ Ω. ζ«αεο. εἰ Αοίῖο 

Ῥτίπια Ἱπ Ο. ΨΘΙΤΕΠΙ Ἠεϊί]απά ὃς Οονίε Ἅ4|- 
αρ Ῥπηιρρίσα θεοιπάα Ῥεσκείέ 36 
ο. Ῥτο Ατοβία Ῥοεία Ἐειά σ|- 
.. ”. Ῥα]ρο 2” 1[ό 
µ ” ΜΠοπε . 2/6 
ς ”. Ματεπα Ἠει]απά -ᾱ|- 
. ” Ἐ]αποῖο Ἠο]άεπ 4/6 
.. ϱ πα Ῥειά 3/6 

Βοπηπίαπα βοἱρ]οπῖς Ῥεαπιαπ σ|- 
σοσπο]ας ΝεΡροβ ΜΙΠβαάες, ΓΠηεπιϊσίοοῖςς, Ατὶς- 

Πάες, Ῥαμσαπίας, Οἴπιοη Παοκ Ὀατρ] ή 
Ἡ Ἠαππῖρα], Οαἴο, Αοις5 ον 1/6 

Ἠοταοςθ Ἐρϊδί]ε. ΒΚ1 - 2/6 
. Οἆες απἆ Ἐροάες σον 2η {πε Όγεις 
ο. Οἆθ». ῬΈοο]ςς 1, ΙΠΙ μη 2|- εαεζ 
. Ῥοο]ς ΤΠ ο. 1/6 

14νΥ Ῥοο]ςς 1Ιν, νΙ, ΙΧ, ΧΧΝΙΙ Ῥίερβεπςσοπ 2/6 επεζ 
. ο ΥΝΠΙΡΙεΥ 2/6 
- ο α ππι ἅσῃ ΤῬ]πιξάαἷε 2/6 εαεᾷ 

11ος Ῥμαιδα]ία. Β] 1 ἨΗεϊ]απά ἃ ἨΠαξ]κης τ]6 
5 Ῥμαισα]ία. Ἑ] ν1Ι Ῥοδίραίε  ᾖπ έδε Όγεσς 

1ιοτεῦ1π8 Ῥοοκν 3 Ῥιβ σ|- 
ον]ᾶ Ἐαςί. ῬἘοο]ς νΙ Φ]άσνγ]ο]ς τ[ό 

. Μείαπιογρῃοςες, Τίς 1. Τοννἀα]] τ/ό 
Ῥ]αυίις Ἐρίϊαϊοας οταν 3|- 

ος Ακιπατία ώς 3/6 
Φομας Ἐεηπε]! σ/6 

ο πίις Ουτήα5 Α]εχαπάςτ ἵπ Τπάϊα Ἠεϊί]απά ἃ Ἐανεηπ 36 
ταοϊῦας Αρτίσο]α απάἆ (ειπιαπία ΜίΕΡΠΕΠΣΟΠ 8/- 

ο Ἠ]ςι. Β]ς1 Ταν]ες {η έᾖε Όγεις 
Τετεποθ Ἠα{οπ{ίπποτΙπηεπος οταν 3/- 
γοχρ1] Ααπεῖά 1 ἴο ΧΙΙ Φ]άσγγ]ο]ς 1/6 εσεᾷ 

. Ῥιςο]ῖος κ” 1/6 
ο Οεοτρῖος 1, 11, απά 111, ΙΝ α]|- εαεᾷ 
π Οοπιρ]είε ὙΓοχ]ςς, οἱ. 1, Τεχί », 3/6 
ὰ ον -ῃ γΓο]. 11, Νοίες », 4[6 

2 



745 Ρ1Τ7Τ' ΡΚΕςΣΣ ΣΤΕ, 

8. ΕΒΕΝΟΗ. 

4ο ος 

6οτποῖ]1θ Τα Φι]ίε ἆπ Μεηίειτ 
Ῥο]γειιείε 
Τ,αζατε Ἠοσπε 
Ῥετίταπά ἆα (αμεςδο]ῖη 

.. 

6 ΒΟΠΠΘΟΠΟΡΘ 

12 

3” 

Ῥε]ανίδπθ Τουῖς ΧΙ 
ὃρ Τιε5 Επίαπίς ἆ᾿ Εάοιατά 

ὮῬ Ἠατ]εν]]]θ Τε Νίεικ ΟέΠβραίαιτε 
ῶθ 1αππατπθ ἍΊεαππε ἆ Ατο 
Ῥε Υὶρηπγ Τα Οαηπε ἄε Τοπο 
Ἐτοκπιαηπ- Οπαἰτίαιπ Τα (πεττε 
αυ]σοῦ Ὀΐδοοισ5 5: 1 Ἠ]ςίοῖτε ἄε Ία 

Ῥένο]ιίῖοη ἆ᾿ Απσιείεττε 
1επιετοῖθς Ἐτέάέροπαε εἰ Βτιπε]μαιί 
Ἱππιο ἆθ Φ086Ι Τε ΤιτεσΓοῖτα 

Ῥϊκ Αηπέες ἆ Ἐκι] 

Σο 

Μαδξοηυ 
ἜταιυπΠο]{7 
Οο]ρεσ]ς 
Τ,εαίπες 

Ῥατί 1 (0/1 γοεαδιαγ) », 
Ένα 

Μαςςοη 
Οἱαρίη ἃ Ῥορες 
Ἑνε 
ΟἹαρίη 

Ένα 
ἹΜαξδςοη 

Μαξδςοπ ὃς Ῥχοίπεχο 

3”. η.) 

Μοτ]πιέθ Ο0οἴοπιρα Έορες 
Μο]1ἐτθ Ίμε Ῥοπτρεοίῖς (επΙΙΠοπΙππο Οἱαρίη 

.. 12 Εεο]ε ἀες Έεπιπ]ες Φα1ΠίςΡΙΧΥ 
ο. Τιε5 Ῥτέοίευδες χἰάἶοι]ες Ῥταυπ]ο]ίσ 
νο »..{(«4ὐγήσεα ζ5αἱ{ἱο) - 
ρ Τε ΜΙξαπίΠτορε - 

ΡΙΤΟΠ. Τα Μέίτοπιαπ]ε ἹΜαδεον 
Ῥοπββτά Οπατ]οίίε Οοτάαγ Έορες 
Ἐβοῖπθ Τιο5 Ῥ]αϊάειαις Ἐταιηπο]ίσ 

ο »..(4ὐγάσεαι Σα) 5 
5α1πἱθ-Β6ιιγθ Μ. Όατα, (Οαμδετίες ἆα 

Τπά1, οἱ. ΙΧ) Μαςςοη 
Ρα1πἳ]ηθ Ῥϊοοῖο]α Οιαρίη 
Βοτ]ηε ὃσ Ἱιερομγό ἈΒαίαϊ]ιε ἄε Όαπιες Ῥνι]] 
Βοτ]ρε Τε Νεττε α Ἔαα 6οἶδεςε]ς 
Βέᾷα]πο Τε ῬΗΙΙΟ5οΡΠε 5αης ]εσανοῖτ ἘῬπ]] 
Βουγεβίτε Ὅπ Ῥμι]οξορῃεσοις ]ες Τοιί Ένε 

τν Τε 2ετ[ ὃς Τε ΟΠεντῖετ ἄε Τιοιταῖπε Έορες 
ῃ Το 2ετ{ (1/10 Γοεαδιζαγγ) τς 

ΤΗΙΘΕΙΙΥ Τ,εἴίτες 5δαχ 1Ἠϊδίοίτε ἆε 
Έταποε (ΧΠΙ---χχιν) Μαδσοπ ἅ Ῥτοίπετο 

. Ῥόεῖίς ες Τεπιρς Μέτονίη- 
5ἱΕΠ5, Ι----ΙΠΙ Μαδσοη ἕ Ῥορες 

ΥΠ]επια]π Τ,αςοασίς οἳ ]ε5 τεος ἆά ΧΥ» ΘΙὲο]ε Μαδςοπ 
ο]ζα]τθ "᾿Ηιείοῖτε ἆα 21ὲο]ε αε Τιοιῖς 

ΧΤΝ, Ῥέ1, ΟΗ. Ι---ΧΙΠΙ Μαδδοπ ὃς Ῥτοίπετο 
ἔς Ῥϊέ 1, ΟΠ. ΧΙΥ---χχιν ν ας. 
: Ῥετπ, ΟΠ. ΧΧγ--επᾶ π ον 

χανει ἀθ Τα Τεαπε Ῥρέτεηπε. Τε 
Μαἱβῦτε | Γέρτεικ ἀε]α ΟΙ(έάΑ τα. οσος 

κ] 



Απίήο- 

Ῥεπεάᾶϊχ 

Ἐτεγίας 

αοεῖπθ 

.”. 

ααύσκον 

Ἠβο]κ]απάςτ 

ΚοΏ]ταιβοι 

1ι8β88ίΠρ: 

ΤΗΕ ΡΤΤ ΡΕ ΕΛΙΕΣ. 

4. 6ΕΒΜΑΝ. 

Ἡογὰ 

Ῥα]]αάς οἨη (εΙπιαΠ Ἠϊδίοιγ Ίλασπεχ 

Ὃν Μεεδρε 

Ῥεγ θίααί Ἐτιεάτίοης ες 

τοδδεη 

(Έεππιαη Γαοίγ]ῖο Ῥοείτγ 

Κπαῦεπ]αμτε (τ749---1761) 

ἨειπιαπΏ παπά Ὡοτοίμεα 

Ζορ{ απά δε]νγετί 

Τετ σεµείπιε Αρεπί 

Ώας ΒΙ]ά ἄες Καΐσεις 

Ώας Ἰτίηδ]αιις ἵπι ὥρεδδατί 

ΌΏιϊε αταναπε 

Ίει ΟΡεΓΠοΓ 

Ῥϊε ἀειίδοπεη Ἠε]άεηδαρεη 

Ώας ΤαἩς 1813 

Μίππα νοη Ῥατηλπε]πι 

1ιθββίπρ ὃ αθ]]ετι Θε]εοίεά Ἐαδ]ες 

ΠΠεπάεΙβΒοπἩ 

ΈΙΠΙΘ6Τ 

Ἐ1ΘθΠ1 

Φε]εοίεὰ Τ,εἰίεις 

Ῥει ετσίε Κτευζζαις 

Οα]τρεςοΠΙοΏί]]ο]με 

ἈΝουε]]εμ 

Ὠϊο (απειρεη ὃς Ὀῖε (ε- 

τεολβσ]κεΙί (οΐΐες 
ἨλΗπεῖπι Τε]] 

. (4 ὀγ{ασεα Ἐαἰ{ίσι) 

(αεδοβίοΠίε ἀες ἀτείῖςςεισ]α]- 

τῖσεη Ἐτῖερς Ῥοοχ 1ΠΙ. 

Ματία βἰματί 

ἸΜαΠεηςίεῖπ 1. (1.4Ρει απᾶ 

Ῥϊοσοο]οπηϊηῖ) 

ἡλ[αΠεηςίεῖη ΤΙ. (Το) 

Σαἱέογ Λγέοε 

2|- 

Έτου] 3|- 

Ἠλίασπεσ 2|- 

η] 3|- 

Ίλαρπει ὃς Οατίπηε]] 2|- 

.” » 4 6 

Ἠμο]δίεπᾗοῖπιε 3|6 

Ε. Τ,. Μῆπει Βατ 3|- 

Έτει] 3|- 

ΒοΏ]οίππαπη 

ὃς (ατίπιε]] 3|- 
Ῥολ]οίίπιαηη 3|- 

Ἰλίασπεχ 3|- 

ἨΓο]ξίεη]μο]πιε 3|- 

1) 2|- 

Ἰλο]δίεπΠοῖπιε 

2 {ε Όγεις 
Έτευ] 3|- 

ΦΙπηΕ 3|- 

Ἠλ]αρπες 2|- 

ἸΜο]ςείεπ]ο]πιε 3|- 

” 3|- 

Έτει] 2/6 

” 1[ό 

3, 3/ 5 

26 

” 3/6 
. 21 {δε Όγεις 

8/6 Ἐχτηςί, Ἠειζορνοη ΦεἩγναθεη ἸΠοἰσίεπΠοίπιε 



ΜΕ 2ΡΙΓΓ7Τ' ΡΛ555 ΡΑΕ». 

5. ΕΝΟΙ 18Η. 

41410) ἨογΆ Σῶῑίο Ρίο 

ΜαΥΟΥ ΑΞΚείολοί Αποιεηι ΡΠΙ]ο5ο- 
ΡΗΥ ποπι Τμα]ες {ο Οἶεετο 36 

1811466 Ομ πες οἱ ἴε ΡΗΙΙΟ5οΡΗΥ οἱ Απςίοί]ε 46 
Έ8οοἨ. Ἠ]ςίοτγ οἱ {πε είση ος 

Κίπσ Ηεπτγ ΥΠ Τ ππΙΡΥ 3|- 
σοπ1οΥ Έκσαγς ., 4/- 
τα Ῥοετης Τονευ η Ὀγεβαγαέίο 
Μοτθ ΗΠςίοτγ οἱ ΚΙπο Βἰοματά ΤΙ Τ1ΠΠΡΥ 3/6 

.. Ὀιορία - 3/6 
ΜΗΤου Αιτοαάες απά Οοπιυς γετίίγ 3|- 

” Οάε οἩ {πε ΝαεϊνΙίγ, 1 Α]]ε- 6 
στο, 1] Ῥεησετοςο ὃς ΤΥεῖάα» , 3/ 

” ΒΩΠη5Οη Αροηΐσίες αρ 2/6 
9” Ῥαταάϊςε Γ,οεί, Β]κ5 1, 11 ει 2|- 
Ἡ ες Έ]ς 1ΠΠ, 1ν ον 2|- 
Ξ - Εχς ν, νι τ 5 2|- 
ος τρ Έχε ντ, νΙΠ .. ”|- 
ο” . ῬκςιΣχ,Χ ., 77 Βγεβαγαζἶο 
αβ ” Ἑ]κς χι, ΧΙΙ . 2|- 

Ῥορθ Έδεαγ οη ΟτΙΠοίδπι Μες Ἅᾖη {λε Όγεις 
Βοοῦῦ Ματπιίοη ΜαξίετπιαΏ 2/6 

ος Τα4γ οἱ ίπε ΤαζΚε ο 2/6 
ος Ταγ οἱ ἴπε Ἰα5ί ΜΠηςίτε] Ἐ]αίμες ο|- 
ὃν Ί,εσεπά οἱ Μοηίτοδε ΡΙΠΠΡΣΟΠ 2/6 

ΒΠακθβρ8αο «Α ΜΙάςιπηπιετ-Νἰρηί Ώτεαι ἨὙεπίγ τ/ό 
. Τνε] Νισί ο 1[ό 
. Τα]ΐα5 «αεξατ . τ/ό 

ΒΠαΚεβρεατε ὃς ΕΙείοπετ Ένο Νοβ]ε Ἐίπαπιεη θκεαί 3/6 
Β1άπευ Απ Αρο]ορίε {ο Ῥοείτίε ῬΗιιοκΡαΥΡἩ 3|- 

Ῥεςῦ Ἐ]επιεπίς οἱ Ἐπρ]ϊ5ση (ἄταπιπλας 2/6 
ὃν Ἐπρ]ϊ5η (ταπιπ]αχ {ος Ῥεσίηπετς τ]- 

08Τ108 ΦΠοτἰ ΗΠςίοτγ οἱ Βπίϊςα Ιπάΐα τ]- 
ΜΗΙ Ἐ]επιεπίατυ ΟοπηπιετοῖαΙ (εοσταρΏΥ Ἡ 1/6 
ῬΒατίποΙοπιθη Αίας οἱ Οοπιππετοῖα] (εορταρΙγ 3|- 

Ἐορίπδουα ΟἨχος Οαἴεολίσπι Ἐκρ]αϊποά |- 



ΤΗΣ ΡΙΓΙΠ ΡΕ ΕΛΙΕΣ». 

6. ΕΡΟΟΑΤΙΟΝΑΙ. 9ΘΟΙΕΝΟΕ. 

{Λο Ἠογᾷ : Σἱέσ 

0ο1ρεοκ Τ,εοίιτες οἩ {πο Τεαςβίης οἳ Μοάετπ 
1 αησιαᾶςες 

ΟοπιεπΙπβ Τα{ε απὰ Εάισαίϊοπα] Ἰλοτίς5 Ταυτίε 
Τητεε Ιμεοίπτε οἩ {πε Ἐταοίίοε ος 

ἘαάισαίΙοη 
Ἐνθ 1. ΌΟτπ Ματκῖηςσ 
Ρ1άρνγὶοἷς ΤΙ. Οπ Φαπιπ]α5 οι 
Απροῦῦ 11. Οµ ἴμε (θαοβίπρ οἱ Ταίϊη 

Ύειςε ϱοπιροδίίοι 
ΈβΙΤΑΥ (επειαὶ Αἴπις οἱ ἴε Τεασλετ νο] 
Ῥοο]θ Έοτπι Μαπασειηεηί : Ἱ 
19ςΚ9 ΤποισΗί5 ου Εάποαίοη Οπῖο]ς 
ΜΗΤοτ Τταοίαίο οη Εάπσαίϊοη Ῥτονηπῖπς 
Ρ]άρτννίο]ς Οµπ ο Ππιπ]α5 
τητῖπρ ΤΠθοΥγ απᾶ Ῥταοίϊοε οἱ Τεασμῖπςσ 

7. ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΕΡ. 

Α210ε 

Βα11 Ἐ]επιεπίατν ΑΙσερτα 4|6 
Ειιο]ὶᾶ Ῥοο]κς Ι---νΙ, ΧΙ, ΧΙΙ Ταγ]ος 5/|- 

. Ῥοο]κς ---νΙ . 4|- 

. ΈῬοοχκς Ι---ΙΝ . 3|- 
Α]ςο 5εραταίεΙΥ 

ὃν Ῥοο]ς 1, ἃ ΠΠ; Π1, ὃς 1ν; ν, ἃ νΙ; χι, ἃ ΧΙΙ 16 εαε) 
Φο]α[ῖοης {ο Ἑ]κς Ι---Ιν Ν). ΝΤ. Ταγ]ος ό6- 

Ἠοῦκοπἒτ Ζ6850Ρ Ἐ]οπιεηίατν Ῥ]απε Τεϊσοποπιείτγ 4/6 
ΤΟΠΕΥ Ἐ]επιεηίς οἱ Φίαΐῑος απά ὨὈγπαπηίος 76 

Ῥατίι. Ἐ]επιεηῖς οἱ Φίαΐῖος 4/6 
». Ἡ. ἘΕ]ἰεπιεηπίς οἱ Ὀγπαπιίος 3/6 

τρ Φο]αοης οἱ Ἐκχαπιρ]ες, Φίαΐΐος απά Ὀγηαπηϊος 7/6 
. Μεεο]απῖος απἆ Ἡγατορίαιῖος 4/6 

ΡΠΗ1, 6. Αγιζηηηείϊο {ο Θομοοἱ5, νη(Ἡ οἱ ν(λουί αΏδγνεις 36 
ὃς Ῥατί 1. Ολαρίεις Ι---νΙΠ. Εἰεπιεπίατγ, νι 

ος υηίλοιί αΏ5γγεΙ5 τα|- 
ον Ῥατί Π. ΟΠαρίεις ΙΧ-- ΣΣ, νι οι νη(]οιί 

ΒΠΞΥΥΕΥ5 2|- 
Ἠα]ο, α. Κεγ ἰο βπη(μ)ς Απγζμπιείϊς 7/6 

Τονρον: ϱ. Ἱ. ΟΙΑΥ ΑανΌ 50Ν5, 
ΟΑΜΒΕΙΡΑΕ ὉΝΙΝΕΕΡΘΙΤΥ ΡΚΕΡΣ ΜΑΚΕΗΟΌΡΕ, 

ΑΥΕ  ΜΑΕΙΑ ΤΙΑΝΕ. 

α1ἲβΑ5αΟΥΥ: 263, ΑΚάΥΙΕ ΡΤΚΕΕΤ, 

6 



| 

συι Φαπιστίσσυο ἀδΙε ἴοιυ Φεῃῤοσ[ς 
ο απο Φος. 

, άΠΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΒΒ : 
]. 5. Β. ΡΕΒΟΙΥΝΕ;, ὮῬ.Ὀ., ῬΏιθπορ ος ΊΤΟΒΟΕΡΤΗΗ, 
Α. Π, ΚΙΗΚΡΑΤΗΙΟΚ, Ὀ.Ὀ., Ώπαισβ ἘΏποΕΕΡΕΟΗΒ οἳ ΗσΕΒΠΗΝ., 

-ὕ-κ------ 

Ἠχίτα Ἐσαρ. 8το. ο]οῦ1, πι Μαρς επ τοφιιϊταᾶ. 

Ῥουο]ς ος ὔοβμπα. ἈἨογ. . Ἐ. ΜΔοΙΕΑΗΣ, ).Ὀ. 25. θᾷ. 
Ῥοο]ς οἑ Φιάρςεβ. ἸἨοετ. ο. ο. 11Α8, Μ.Α. ὃς. θ. 
Ἐ]χτδῖ Ώοο]ς οί ΘαπΠαιιε]. Ῥτοῦ. ΚΙΑΚΡΑΤΗΙΟΣ, Ὦ.Β. 8». θᾷ. 
Β5ουοπᾶ ἘῬοο]ς οὰ Φαχπιιε]. Ῥτοί. ΚΙΕΚΡΑΤΗΙΟΕ, Ὦ.Ὀ. 8». θᾷ. 
Ἐτβῖ ἃ Θεςοπά Ἑοοξςξ οξΕίηΡς, Ρτοί.Ώυµητ, Γ.Ὀ. ὃς. θᾷ. θαοἩ. 
Ῥοοχς οἑ Έστα ᾧ ΠἩοδμεπιῖαἩμ. Ῥτοῦ,. Ώττβ, Ὦ.Ὀ. 45. θᾷ. 
Ῥοο]ς οξζὔοῦ. ΌῬτοῦ, ΏΑΝΙΡΡΟΝ, Γ.Γ. 8. 
Ῥβα]πις. Βοοχκ 1. Ρο. ΚΤΗΚΡΑΤΗΙΟΚ, .Ὀ. 98. θᾷ. 
Ῥεα]πας. Βοοξκς 1Ι απᾶ 111. Ῥτοί, ΚΙΗΚΡΑΤΠΙΟΕ, Ὦ.ΕὈ. ὃς. θᾷ. 
Ώοοκ ο Ἐοο]εβῖαεῖεΒ. Υ6Υ Ῥεγ. Ὦ. Ἡ. ΕΙΟΜΡΤΕΕ, Γ.Γ. 8. 
Ῥουο]ς οξ Φεχθπιῖαμ, ἈἨογν. Α. Ί. ΒΤΕΕΑΝΕΙ, Γ.Γ. 45. 6. 
Ῥοο]ς οξ Ἐσοεκ]ε]. Έτος. ΏΑνΙΡΒΟΝ, Γ.Ὀ. 6. 
ΈΏοοκ οξ Ἓ]οε5εα. ἈἨοτ. Τ. Κ. ΟΠπσνΗ, Μ.Α., Ὦ.Ώ. ὃς. 
Ῥοοχκςε οξ ΟΡαᾶἶαἩ απᾶ ᾷοπ8βἩΗ. ΑτοΠ. ΒΕΒΟἨΥΝΗ. 25. θᾷ. 
Ῥουο]ς οξ Ἠπ]οαΗ. ἈἨογ. Τ. Κ. ππτνε, Μ.Α., Γ.Ὀ. 1. 6. 
Ῥοοκ5οξςΕαρβρα!, ΖεοματίαἩ ἆ ΤαΙαςΗΙ. ΑΤΟΠ.ΡΕΠΟΠΝΕ. 55.04. 
Έοο]ς οἱ Ππα]αςΠΗΙ. Ατοιάθβοοη ΡΕΠΟΜΥΝΗ. ᾖ1. 

 6οβρε] αοοοτάΊπς Το 5ὲ ΠπαΊἨενν. Ἠεν. ΑΔ. 0ΑΗΗ, Μ.Α. 25. θᾷ. 
6οξερε] αοοοτάϊῖπρ ἴο 581 Ἠτατ]ς. Ἠετ.(ᾱ. Β. ΜΑστΕΑΗ, Τ.Τ. 25.θᾷ. 
6οξρε] αοο. ἴο 8ἳ 1,19. Ὑδιγ Ἠογ. Ἐ. Ἰ. ΨαηππαΣ, Γ.Γ. 45. θᾷᾳ. 
6οβρε] αοοοτᾶάῖπς Το 5ὲ ζομπ. Ἠετν. Α. ῬπυνπμεΕ, Ὀ.Ὀ. 45. θᾷ. 
Αοῖς οξἑ ἴἩο Αροβῖϊε5. Ῥτοῦ, ΤύΜΗΣ, Γ.Γ. «49. θᾷ. 
ἘΡί511ε ἴο 119 Ἐοπιαπβ. ἈὨοτ. Η. Ο. ᾱ. ΜοσιΕ, Ὀ.Ὀ. 9». θᾷ. 

ι Εἰχβῖ απᾶ Βεοοπᾶ ΟοσΙπ{μῖαπς. εν. . 1]. Τ1Α5, Μ.Α. 25. 6πΟΠ. 
Ἠρίβῖ]θ Το ἴπε αα]αίαπς. Ἐεγ. Ἐ. Ἡ. Ῥεποπνη, Τ.Θ. 15. θᾳ. 
ἘΡίξῖ]ε Το ἴ1ε Ἡρ]μθείαπς. στ. Η. Ο. ᾱ. ΜοσιΕ, Γ.Ὀ. 25. θᾷ. 
Ώρίεί]ε {ο ἴ1ε ῬΗ{Η11ρρίαης. Ὠεν. Η. 0Ο. 4. Μοστ, Ὀ.ΒὈ. 25. θᾷ. 
6οἱοββῖαπς απᾶ ῬΗϊ]επιοῃΠ. Ἀεν. Ἡ. Ο, ᾱ. ΜοσΏΕ, Ὁ.Ὀ. 29. 
Ἐρῖρί]οξς ἴο ἴ1θ ΤΠδςςα]οπῖαπς5. Ὠοτ. (. . ΕΊΝΟΙΙΑΣ, Β.Α. 28. 
Ἐρίβί]ες ἵο ΤΙπαοῖ]ν 65 Τ1ΐιι5. Ἠεγ. Α.Β. ΗσμρηπΕσΕ, Μ.Α. ὃς. 
Ἐρ]5ῖ]ε Το ἴλε Ε{εῦτεννς. Ύ6ΥΥ ἘἨον. Ἐ. Ἠ/. ΕΑΗΠΑΕ, Γ.Β. ὃ5.θᾳ. 
Ἐρίεῖ]ε οἱ 8 ζαπαθβ. ΥΘΙΥ Βεγ. Β, Ἡ. Ρηύμρτες, Ὦ.Γ. 15. θᾷ. 
8: Ῥεϊΐεσ απᾶ 8ὲ σιιᾶς. Ύετγ Ἠον. Ἐ. Ἡ. ΡΗὉΜΕΡΤΕΕ, Γ.Γ. 25.6. 
Ἠρ]βῖ1ες οξ 8ἳ ὕομπ. Ἀεγ. Α. ΡΙὉΝΜΕΒ, Ὦ.Ὦ. ὃς. θᾷ. 
Ώοοχς οξ Ἐονοε]α1οῦ. ἈἨον. Ἡ. Ἡ. ΒΙΜΟΟΣ, Μ.Α. ὃς, 

ΟὔιοΥ Τοϊωπιο Ῥτερατίπη. 

ΠΟΝΡΟΝ: ο. ο. ΟΠΑΥ Ανν 90ΝΡ, 
ΟΑΜΡΗΙΡαΕ ὉΝΙΥΕΗΡΙΤΥ ΡΒΒΒΣΡ ΠΑΒΒΗΟΌΡΕ, 

ΑΥΗ ΜΑΏΙΑ ΤΙΑΝΕ. 



Πε δριπαΙ]ει: 
6Φαιπριίπσε 3δίδ1ε ἴαι Ξερηη[ς, 

Νου Ἰεαᾶψ. ᾖἨί] Παμε. ἈῬτίσοο 15. εαε]ι υοἴιπιο. 

Ῥοο] οΕεὔοβ]λια. ο. ὃ. Βτλος, Μ.Α. 
Ῥοοχ οἑ ύιάδεΕ. ο. Β. ΒΙΑΟΣ, Μ.Α. 
ἘΙτςβῖί Ῥοο]ς οἱ Βαπαιιε]. Ῥτοῦ. ΚτακρΑτεΙος, ΡΓ.Ὀ. 
Βοοοπᾶ ἘῬοο]ς οἱ Βαπαιε]. Ῥτοῦ, ΚΙΗΚΡΑΤΗΙΟΣ, ὮΓ.Ὀ. 
Ἐατβῖ Ώοοχκ ος ἘῑπρβΣ. τοῦ. Ίσνητ, Γ.Ὀ. 
Βεοοπᾶ ἘῬοοχκ οίἑ ἘἱΠπρ5. Ρος, ΤΟΝΜΕΣ., Ρ.Ὀ. 
ἄοερε] αοοοτάϊπρ ο 5ἱ Ἠταϊμενν. Ὠουν. Α. 0ΑΗΠ, Μ.Α. 
ἄορβρε] αοοοτάϊπρς ἴο 9ἱ Ἠτασ]ς. Ἠετ. (. Ἡ. ΜΑοπΠΑΗ, )).Ὀ. 
αοερε] αοοοσάϊτπε ἴο Βΐ 11ο. ΥΕΥΥ εν. Ε. Ί. ΈΑΠΗΑΗ, Γ.Ρ. 
6οβρε] αοοοσά1πς ἴο 8ἱ ᾷομπ. ἈἨοθν. Α. ΡΙΟὉΜΜΕΗΕ, Γ.Ὀ. 
Αοῖ5 οξ {ηθ ΑΡροβείϊε5. Ῥτοῦ, ΠὉΜΗΣ, ).Ὀ. 

{ρε «αμ ππε ες Πεδίατειί 
[οι ΞΦεβοοῖς απο 6νο[ῄεμες 

ἄΕΝΕΠΑΙ, ἘΡΙΤοΕ: ο. ο. Β. ΡΕΒΟΊΙΥΝΒΕ, Ρ.Ὀ. 

Ώοβρε] αοοοτάϊωπς ἵο 5ί ΠἨπαϊτῖπεν. ἈἨθν. Α. ΟΔΕΕ, Μ.Α. 
Π 4 ΜαγΡΒ. 48. θᾳ. 

6οερε] αοοοτάϊἶπρ ἴο 5ἱ Ἠπαχκ. Ἐον. (. Ἐ. ΜΛοιεΑ, ).Ὀ. 
ἨΙὮ ὃ ΜαΡΕ. 45. θᾷ. 

αοερε] αοοοτάΊπς ἵο 5ῖ Ἰμακο. Τ6ΙΥ Ἠθν. Ἐ. Ί. ΕΑΠΕΑΗ. 
ἨΜΙΙΠ 4 ΜαβρΒ. ϐ8. 

6οβρο] αοοοτάΊπρ ἵο 8ϊ ᾖοηἨηπ. ἍἈἨεν. Α. ΡΙΟΙΜΜΕΗ, Τ.Ὀ. 
Πα 4 ΜαγρΒ. ϐς. 

Αοἳξ οξ ἴπε ΑΡροβί1ε5. Ῥτοῦ. ΤύµΜΗΣ, Ὦ.Ὀ. 4 Μαρ. 5. 
Ἐ]τεί Ἐρίβί]ε Το Τπε Οοσ]πἑΗμΙαἩη5. ἈἨεν. ο. ὐ. ΤΗΑΕ, Μ.Α. ὃς. 
Βεοοπᾶ Ἐρίςῖ]ε Το 119 σοσΙπῖἨῖαπ5. ὮἈἨετ. ϱ. 0. 1145, Μ.Α. ὃν. 
ΕΡρ]εῖ]ε Το ἴπο ἘζεὈχενβ. Ὑ6τγ Ἠεν.Ε'. Ἠ. Εαππατ, Τ.Ὀ. ὃς. 64. 
Ἐ Ρὶβῖ1ες ο Βἳ ζὕομπ. ἈἨθγ. Α. ΡΙΟΌὉΜΜΕΕ, Γ.Γ. 89. 

ἀΕΝΕΒΑΙ, Ἐπιτοη: τοῦ, 5. Α. ΒΟΒΙΝΡΜΟΝ, Β.Ὀ. 

Ἐρίεί]9 Το ἴημο ἘμαΠρρίαης. Ἐογν. Η. 0Ο. α. ΜοσιΕ, ὮῬ.Ὀ. 
[1πι ἴ]ιε Ῥγερς. 

Ἐρ]κί]ε ος 8 ὕαχπεβ. Ἐετ. Α. ΟΑΗΗ, Μ.Α. 25. θᾷ. 
Ῥαπφίοτα] ἘΡίβ11965. ἈἨεγ. ο. Ἡ. ΒΕεβνΑαβΡ. [Ππ ῬΒγεραγαίῖομ. 
Ῥοοχ οί Ἐθνε]αΏοπ. Ὦευ. Ἠ/. Ἡ. ΒΙΜΟΟΣ, Μ.Α. ὅς. 

ΠοπΏοπ: Ο. ο. ΟΤΑΥ Αν ΒΟΝΑ, 
ΟΑΜΡΒΒΙΡΑΕ ΠΙΑΒΒΗΟΌΡΗ, ΑΥΕ ΜΑΒΙΑ ΤΙΑΝΒ. 

ΦΙασποίπ: 265, ΑΒαΥΤΙΕ ΒΤΕΕΕΤ. 
Βμείρρία: Ἐ. Δ. ΒΒΟΟΚΗΑΤΡΡΕ. 

Φεαω Ίδοιι: ΜΑΟΜΠΗΠΙΑΝ ΑΝΡ Ο0. 
ος οιἵ-υ---------------- τι ---- 
6ΑΜΒΕΙΡΑΕ: ΡΒΙΝΤΕΡ ΒΣ 57. ὅ οΟ. ΣΕ. Ο1ΑΣ, ΑΤ ΤΗΕ ὈΝΙΥΕΒΒΙΤΣ ΡΗΕΒΒ. 
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