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! - ΙΝΊΠΟΡΟΟΤΟΒΥ κΟΤΙΟΡ ᾿ 

δ. ΤΠΕ ΕΙΕΒΤ ΡΑΝΤ ΟΡ ΡΕ. ΤΠΕΑΕΙΙΜΕΡΣ μὰν 
. ΟΠ κ ΝΕΡΌΝ ΤΗΡΤΑΜΕΝΤ 

. 
᾿ 

ΒΡΙΤΕΡ - Ἡ ΑΝΟΙΕΝΤ ΑΌΤΗΟΒΙΤΙΕΡ, ΟΥΤΗ ΤΗΕ ΤΠΑΤΙΝ ΥΕΒΡΙΟΝ ΟΕ ΡΒΒΟΜΒΕ, ἘΒΟΜ. 

ΤΗΒ ΟΟΡΗΝ ΑΜΙΑΤΙΝΌΡ). υ γῶν 

ΕΣ -δ------------------- 

Ν Ἰβειίτς {π6 βγςὲ Ῥογίίοπ οἱ ἐπ ἄτοε]ς Νου ΤῬοκίαπποη, {ο {Π6 Ῥγοραναίίοη οἵ ΠΙΟἩ ππαΏΥ γοαῦ5 οὗ 
ταῦ ΠΠ{6 Ἰανο Όεοι ἀθνοίθα, πγηί]α επσασεά ἴῃ {Π|Ὲ οοἰ]αίοπ οὗ ΜΒΕ., απά ἴῃ βύπαϊθβ οοπηθοίθά σέ] 

ἴνο 5αρ]εοί, Τ γης] οπ]γ {ο Ππέϊπιαία, γενν Ἠτιεβγ, ταῦ 15 παρά] ἴῃ {Π6 γγαγ οὗ εχρ]απαοἩπ. Τ πιαδῦ 

χοίογ {πὸ τοαᾶςγ νγ]ιο τ 5165 {ου π1οΥς ἀθία]]ς α5 {ο {με ργϊποῖρ]ες τ ΒΙ0ἢ Τ Πο], απ {Π|ὸ δύ 165 ἴπ. γΥΠΙοΠ 

1 πᾶν Ώσοι δηραρθα, ἴο τὴν “ Αοοοιπί οἵ {πὸ Ῥνιπίοά Ῥεχί οἵ {πὸ ατθοὶς Χου Ῥοσίαπποηί, σι 
1οπηαχ]κ5 οἩ 1ΐ5 τονῖίοη Ἱροπ ΟΥΤΓ108] ργποῖρ]ες””. (Βαρβίου ὃς Βοης, 1854), απά {ο ο ἀθβουιρύϊοη οὗ 

ΜΒΡ., γϑυβίοῃϑβ, οἱς., 6ἴνει [πὶ ΤΥ “« Τπίγτοβιοοπ {ο {πὸ Τοεχίιαὶ Οπιβοῖσπα οὗ {πὸ Νου Ῥορίαπποπί ” 
(ραῦ]δ]εᾷ ὮΥ Ἱοήρπιαης, 1966, α5 Ῥατί οἵ {ο Ππίποάποβοπ {ο {πὸ Ἀίσω Πού. οἳ ἴμο Ἐον. Τὶ. Η. 

Ἠουπο, Ῥ.ΕὈ.).  5ια]] οπΙγ μου 5ίαΐο ]ιαῦ Τ Ῥτοροβε :--- 

Ι. Τὸ σῖνο {πὸ ἰοχὺ οἱ {π6ὸ Ναι Τοξίαπιοπί οπ {Π6 απ]ογΙέγ οὗ ἴ]ιο αποϊθηί Ψήίποδςος, ΜΝ,, απ 

ΥΟΥΒΙΟΗ, ΙΙ{Π {π6 αἷά οἱ ἔἶιο οατ]1οΥ οΙ{α{ΙοΠ5, 80 45 ἴο Ῥγεδοη{, α5 [81 45 ῬΟΒΒ10]6, {μα ἐοχύ Ῥοσῦ αἰθερίεὰ 

Ἰπ {ο εαγ]]αν οθη{γ168. 

11. Τὸ {ο]]ονγ οσγέαίπ ργοοΐδ, σοι ορίαϊπαβ]ε, ὙΠΟ ΟΑΥΥΥ 15 ἃ8 Ὠθαχ 5 ῬΟΒΒΙΌΪΘ {ο {με Αροβ- 

ἴο!ο Απο. 

1Π|. Βο {ο βρῖνα [Ππ6 νατίοας τοαάῖπας, ἃ8. {ο πια] 16 οἶοαν τ πδῦ 15 ένο ϑυϊάθημοθ οἩ Ώοί] 5465; απά 

α]νγαγς {ο σῖνο {με π/]λο]α οἵ {86 ἐεςππονγ οἱ {πῸ αποϊοπέ Μ 55. (πα οὗ 5οπ1ο πίο]ι ατα Ἰαΐθυ ἴῃ ἀαΐο, 
Ῥαΐ οἷά ἵπ {οχί), οἱ {μ6 ΥεΥ5ΙΟΠ5 α5 {αγ α5 ἴ]ο βεγοπ{] οοπύανν, απά {Π|6 οἴαίοης ἀἆοννπ {ο Ἠπδερίας 

Ππο]πβίνο. 

Το ΟΥ οαὖῦ {Ππ|5 Ραμ, χο-σο]]αίίοπς οὗ ΜΒΕΒ. Ἠανο Ῥθει περά{α]; το-οχαπιΙπα[ίοης οὗ αποϊειέ 
ΥοΥΦΙΟΗ5, αΠ4, ἴῃ 8ΟΠΙ6 6.565, ἃ ο]]αῦίοη οἵ ΜΕ. εορίε5; απά απ εχίεησίνε βυπαν οὐ Ῥαίνβθϊο γη πας. 
Αν {ο ΜΒΕ. 1 Ἰαγνο Ώδοη αἰάσςᾷ ππαζογ]α]]γ Ὦγ {πο Ἰαροιχς οἱ Τδομοπάοτέ, Ίο Ἠαδ Ῥαρ]διοᾶ {πο {οχίς 
οὗ πΙαΠΥ, απά ὙΠοβο οο]]αξίομ5 (οαντῖεὰ οἩ Ππάεροπάσπ{]γ οἵ πιπα) Ίανε Ῥθεμ οοπιραγαά Ὑ 10] πηῖπο {ΟΥ 

ΟἿ ϱΟΠΙΠΙΟΠ αἀναπίασο. ὶ 
Τ δὶς ἴ]ιο τοαᾶθν {ο ΥΕΠΙΘΙΙΡΟΥ, 156, Ενας ἐπ οὐ]εοί οἱ {εχίια] ογι{οίβτη 15 {λε αφοεγίαϊΠππεη{, ΟΠ. 

βτοιπς5 οἵ ενίάσπσς, γ]ιαῦ {]λα βασγεᾷ απἴᾖους αοἰπα]]γ υτοίθ; απἀ, 24, {Ππᾶῦ (Πο οοππηΟπ (τοο]ς Ῥεχέ 

γα8ί5 ΟἹ ΥΕΥΥ »Ιεπᾶςν απθ]ιογΙέγ, ἀπ αι οἵ ἃ οοπιραγανεί]γ τεοεπ{ Ἰῑπά; γ 8118 ΠΟΥ Ίθ αγθ αΡ] {ο 

χεγετί {ο {παῦ πγ]]οἩ 15 παογο ἀποϊθηῦ απά Ῥείίον αἰίεσίθα 1 ΘΥΘΙῪ γᾶν. 
Τη {νε οπ5ε οἵ Δ ΠΥ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΜΟΥ, γα «λοιι]ά αντι {ο {πὸ Ῥεέίεν ἃ Πα ππογο απο]εηέ ονιάσησςο; 

δα γα νποι]ά πενου ἐπ] οἱ αἀΠογῖπς ἐγαθἰξοπια]]ν {ο ἔμαί γν]]ο] Ίνα ΤΥ γγε]] Ίκιουν ἔο 06 Ργεσαγίοιι5 

ΟΥ̓ πγου»θ ἴπαπ ἀοαρέα].  Ῥατα]γ, {πεπ, ἴλο5ο γγ]ιο γενογοπσο ἄοά” ΠΟΙ Δ ον τηιδί Ὀ6 γοδροηβ!Ρ]ε {ου 

πδίησ {ο 8απθ ο.γο, {Πο 5απ1ο ἀῑπονιπήπαίίου γη τρανὰ {ο 15, πο] θμογ 4ο ἴῃ οοππθοδίοη τι 

οἴμεν γγίήπασς Δα γγοχ]κ5. 5 

᾿ 
δ 
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Τῶν ΠΝΤΕΟΡΌΟΤΟΕΥ ΝΟΤΙΟΒ.. Σ τὰ 

1 Ὲ 15. ποῦ ἐπθ Ῥ]αοο {ο ἀἴδοιδ {ΠῸ παῖ αμᾶ ο]σῖη οὗ Υαχίοιις χοαθΙπςς: {αγ ο Ἀπ {ον 
οοβγΙΦί5 πγουθ πο πηογο {π[α]1ρ]ο ένα ἐ]ιοῖν πιοάργη Φποσεσεους {ΠῸ οοπιροβίίους; αιὰ νο τητιϑῦ 468] με" 
{Π|6 {αοῦςδ α5 τσ ἤπα λεν. ΔῈ 

ΤῸ 15 ποῦ {ου Οµηκίαη ΒΟ ΠΟ] Αγ 5 {ο {εαν γιο ΟΥ̓ ]εῖκπι ΟΥ 108 τοςα]έ5: ἴ]ιε ου]εοῖ οξ ἔστι οὐἰεοῖδιι 1 15 
οὐ ἴο αἱζευ 5οπρίανε ἀορπιαβσα]]γ οἩ Ππ6 πάσπιοπί οἱ απγ Ἱπαϊνιάα], θὰ 1 15 {ο τ86 {πΠ6 Ἐντρ 

ίσο] Ίαν Ῥθο. ἐγαποπαήξέοὰ {ο 9, α5 {ο γη]ναξ {Π6 ΒΟΙΥ πηοη οἱ ἄοά, ἱπϑρίγθα Ὦ} ἐπε Ἠοιγ Ελιοςί 
αοὐια]]γ πχοῖο. Τη ἐς, ἃ5 ἴῃ αηγ οἴμον ΟἨνϊκξίαπ φευνίος, {π6 Ῥ]οδεῖπς απᾶ σιἱάαπος οἵ ἄοά παᾶγ 76 

εοιφΗέ, Ὦγ έπος πὸ που; {Π|Ὸ ργ]ν]ερες τοσ]ήης ἴο {πὸ Ῥο]ενίπς 5ο] {ποπ {ο ποδθιαρίίοι ο] ΗΠ 
Β0η. » ε ἃκμ. - ὡν πῶς 

ΤῊΘ {οΠογγΐπς ῬΥΪποῖρ]65 ἃ5 {ο [Π 6 αρρ]ἰσαΒίοη οἱ οπἱσα] {ασῦς απᾶ πιαἰογία]ς αγο 5ιιοἩ ας Τ οοπιπιοπᾶ 
{ο {πο αἰθεπίινο οοπδΙεγαξίοπ οἵ {π6 βύπα θη :--- 

- . 

1. Ὕετο {λενε 15 πο νατίαδίοἩ ἴτι Δα ΠΟΥ 165, ογ]ξ1οἴδτα Ίας πο Ῥ]ασθ; απᾶ, α5 ἴο αἲ] ἐπ6 {οχέ ές 

Ώαπβπηϊζίθά νο πιαγ [66] α γγε]]-ας5ιτεά σοπβάεποθ. 

9. Τῇ Όλο δυϊπου 165 απο αἰΐ διιξέ απαπΙπιοἩΒ, {πὸ οοπβάεποε 15 αὖ Πε] 5Πα]κεμ; ταπ]ε5ς, Ιπάθες, 
Πιο ἀἱβεεπί]εηί Ἠγίπεβ8ες Ρ088655 50116 ρεοι]ῖα τοῖο μῦ. 

8. Τῇ νε τεαᾶῖπς οἱ {π6 αποϊεπίέ δαί που 165. ἴῃ σοποτα] ἶ5 αΙπαπίπποις, {στο οαπ Ῥο θα Πίο 

ἀοαΡὲ ναί 10. «Ποι]ά 6 [Ὁ] θα, τυ μβαύθυου ππαγ ο {Π|ὸ Ἰαΐον {οβπποπίςς; {ου 16 15. τος Ἱππργοβαβ]α 

Ὠναί Όιο Ἱπάσεροπάεαέ {οδίπποπγ οἱ θαυ ΜΒ. γογδίοις απά Ἐαΐμους 5μοπ]ά αεσοτᾷ πιὰ τεσατὰ {ο 
βοπιοί]!τπρ επ{]τε]γ σγοιπ(]ε». 

4. Α τοαᾶΊης συμ ἴῃ νουβίοπϑ αἶοπο σαι οἰαίπι Ῥαέ ΠΕΡῚ Δα ΠΟΥ, οδροσΙα]1γ 1{ τῷ Ῥε οπο συ μοι 
πηϊρΗέ πιαίωγαἰζή Ὦο Ππποᾶισσᾶ ὈΥ ἐχαπδ]αίους ἵπ σοπετα]: 1 ταϊρηῦ {οι τοδοπηρ]ο ἵπ εμαγασίαι {Π6 
{ἱαζΐο 5αρΡ]επιοπ{Β {ο τ] θ᾽ ΥΕΙΝΙΟΠ. 

δ. Α τααβῖπρ {ουπά ἴῃ Ῥαϊτίσμο οἰίαξίοης αἶοπο τοδί5 οη ἃ γαξ ποσο Ῥαδῖς ἔλαπ οπο ΜΓ ΒΊΟΝ οπΠ]γ 
Ο061Ι15 1Π. ΥΕΥΡΙΟΗ5. 

6. Ἔπο τεαᾶῖηρε τεερεοβπςσ Ὑ]ΙσἩ ἃ Παάσπισπό πηιιδέ Ῥο {οτπιθᾷ απα ἴλοδο πγηοτο {1ο ὀυΐάθηοθ 18 

τοἙ]]γ ἁῑνιάθά ἵπ δαο]ι ἃ γᾶν {παῦ 10 15 παρά {α] {ο Ιππία οἱ γ/Ιο]ι 5146 {Π| Ῥαϊαποο Ῥτοροπάσταίας. Ίπ 
8ι1ο]ι 63865 16 15 ποῦ οποιρΏ {ο επιππεχαῖθ Δα ΠΟΥ 165: ὉΠΟΥ͂ παιδί Ῥο εχαππ]πεά Ῥοϊπί Ὦγ Ροϊπθ. ΟΤΗΡΑ, 

ΤΗΙΝΟΒ ΒΕΙΝά ΕΩΤΡΑΙ, (α.) απ εατ]γ οἴίαίίοη ση] 5οπιεβῖπαθς Ὦο ἀεοίκίυε, εδρεοϊαΙ]γ 1 1Ὁ 15 σῖνοη ἴῃ εςργεΣ8 

ἴΘΥΠΙΑ. (0) ΑἸ8βο, 1 οπο τεαδῖπς αοσοτάς ση ἃ ραγα]]ο] Ῥαβρασα, απᾶ {Π6 οἴμεν 4065 ποῦ; (ο.) ον 1 

οπο Ππίποάπσςς απ απιρΗΠοαίίοη πιεῦ τ] εἰκεγ]ετα; (.) οὐ Ἡ οπς 866ΠΙ5 {ο αγοῖᾶ ἃ ἀπ[ήοα]έγ γΥ]]ο]ι 
{πὸ οὔ]εν ἆοθβ ποῦ; (ο) οὐ 1 ὑπο 15 οπο πγε]]-αζζοσίοά τεαάῖπς, απ εευσγαΙ οἴπενς τυ ΠΟ. ταν Ῥτοβαβ!γ 
Ἰανο Ὄθει Έακοη Άοπα 16; (/:) οὐ Ἡ ιο οπο τοπᾶϊπς παῖσμὲ Ὦο οαδῖ]γ αποοοππ{οά {οΥ οἩ Ργποῖρ]ε8 
οοηπιαοίαά τ] {πο Ἰσιογγη οτἱρίη οἱ γαγιαξΙοΏ5: [πὶ 5πο] ο.5ες 10 15 ποὺ απ Πα], οἩ {π6 γηιοίς, {ο ἔοτπα 
ἃ Ἱαάρτησπέ αν ΤΟ γν]ιαῦ τγὰβ Ῥτοβαβ]γ {μα οτ]σίπα] τοαάῖπς. Τί 15 απἲέο τας, ὑπαΐ, αὖ Έπιος, 15 πιαγ Ῥο 
νετγ ἀοαρί{α] π]εί]ου {π6. φαμεν οί ἀῑτεοί εγἰάσπος πιαγ ποῦ ογειβα]απος 81] πποᾶςς οἵ Ρτοσεᾶτο 
ἀατινοά {οτι {πὸ αρρΠσαίίοη οὗ ἃ ργ]παῖρ]ο, απιἀ :Ἡ το]εέο]ι οἵ ἴνγο 5δεπιΙπΡ]γ οοπΠΙοίίπς οοπςιἀρταίοπΒ 

οαβΏ{ {ο Ἠαγο πιοδί γγεὶρ]ιό. 
. 

7. ποπ ἥ οεγίαἰπίη 15 αὐαϊπαδ]ε, 10 γν]] Ῥο γνε]] {ο {π6 οαβθ ἕο 6 Ἰϑῦρ αἱ ἀοιθύα] : {π6 τοαάῖπς 
ΜΉΘ. Ἠαβ είοπς οἸαίπας οἩ {πο αοπίῖον {ακίπς 105. Ῥίασς ἴῃ ιο ἰοχί, απᾶ δπαῦ νΥ]ΙοἩ 8οοπης αἱπηοςί 
6688] οἩ τοις οὗ ονίᾶσπος βέαμαϊηρ 1 ἴῃ ο πιαΥβίη. ΑΒ {ο αθ1ῆΙοι5 ΟΥ ΠΟΠ-ΙΠΡΕΟΥΠΟΠΡ, ὁ αὐλοί Τι 
{86 {οχί οΥ δίπ πιαγ Ός γγε]] οπηρ]ογοᾶ. ΤΊ ππαγ ποὺ 8οσπι δαζἰκΓαοίογψ {ο Ίθανο 8101} Ῥοϊηίς ἃ8 

Εν 

ἕξ 
.“»ν 
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κ κ ΙΝΤΚΟΡΟΟΤΟΗΥ ΝΟΤΙΟΒ, πὶ 

οι εξ; Ὅπῦ {15 15 [87 ΤΊ πῇ ἴο ΠῚ ὁ οδγίαὐπέη ἵη οαδος ἴῃ γΥῖς] 1έ 15 ππαίίαϊ πα ]6. Α οσα] 
ἐοχί οί ἐξ ατεοὶς Νὸν Τοβίαιποπί, η] πο κ - οὗ ἀουβέ, ος οὔ {πὸ Ιποφπα]ίέγ οὐ έἶια ονἰάσπσο 
15 κ. τα ἃ ολο]αν. [ΙΕ σῖνον πὸ Ἱπαργθεδίοι οἱ ἐο αὈίΠέγ οξ ἴ]ιο οἀίέου {ο ο δΜΑ 
ασοσι Υ α5δ ἴο Έιο να]αο οὔ ογἰάσπσο; απᾶ 1έ βθθιβ ἰοὺ ρῖδοθ οἩ 3 Ἰονε], ας {ο αθλογΙϐγ, τοπ ἴπσς 

αΏΙγ οεγίαϊπ, απ ἴλοςο πΠΙοΏ Ἠανο Ώεοπ αοοθρίοἆ α5 ρεγ]ιαρς ὕπο Ῥεσί αἰξββίβα. ἜΡ ἃγ6 πηαποϑῦ 

16 παιδί Ῥα γοπιοπιβθγες, (]ιαξ 5οπιθίίπιος 1718 ΠᾶγΘ αἰγθοῦ εατ]γ ογιάσποο οὗ 5ο] ἃ Κἰπα ναί πο 
απο οεγέαΐπ οἵ {πε τεαάῖπς ΟΕ {Π| 5οοοπιά ον ὑπ|γα οθηΐανν ; Ώποιι γγο απο ποῦ ἰδῇ {ο {Π6 ογάἵπανγ αρρίἰ- 
οπίοι. οῇ ἴπο δα]απου οὗ ΕΧΙΞΤΙΝα αιέ]ογίέέος, Ὀπῖ νο «απ ἴακο οι δίαπά 45 Θαχ]γ α5 ἴμα εκργεςς. 

[πο τον, οωγίος ας. Αὐ ΏἼπηςβ, ασαἴη, ,. ΩΣ ὅδ ηγ ονἱάσπος οὗ {π6 νανϊαίίοηβ οὐ Μ55. έλοι ποβοσᾶ.. 
ΤΠϊ9 επαβί]ες 5 {ο πο {Π15 Ππίογπια[ίοἩ ἐπ αἀαίίίοπ Το Ὑλαῖ Ίο σαπ σαί Άοπη Όλο ΒΟιχοος 5{Π] 

αγα1]αῦ]ο. 

9. Αί Ώἴπιες ἃ τεαβῖης 8ρεπις {ο Ῥο βαρροτίοᾷ Ὦ} ἃ γευγ 5πια]] απαπ(16γ οἱ απζμοτίέγ, πωπιογέεαϊ{η ; 
απᾶ γοῦ πΊιοη 81} ἔμο ογἰᾶσπος 19 οχαπιϊπσᾶ, 10 15 Γοαπᾶ {ο χοσσῖνο ΟΠ γαχίοις 51465 50 ΠΙΟ Ῥατίίαϊ 
καρροτέ, Ενας 1 15 αοἰπα]]γ Ῥοίζεν αἰτεσίεά ἴἶναι αγ οπε οὗ ιο τοαᾶῖπας τ Ποῖ παὶσΒύ ο Ῥ]αοεᾶ ἵπ 
οοπαρε οτι τυ] 14. 

1 Ἰανο πουν {ο ΙπάΙσαίο {π6 πιαζεγ]α]ς αδεᾷ, απά Ἠοπ {ποὺ Πᾶνα Ώασι ο]αδδιβοά. 

Τμο ΜΒΕ. αγο 5ο αγγαησος, ὑπαὶ έλοβο 5]ια]] ο Ἰοο]κοά αὖ {οσοί]ον πο] αὖο 1π 5ΟΠΙ6 ΠΘΩΦΙΥΟ 

πε]αζοά αν {ο {πεν Ἱπιροτίαπος, Τίς 0011} Ῥο 5οεπ 1ῃ {Πε ]ςί {ο 6 βΊνεπ Ῥτεδοπ/]γ. Ἶ 

Οοηιραγαΐζυς Ογοίδηι 15. ἃ σοοᾶ ἐθβῦ οἵ {πὸ ἔγααο οπαγδοίον οἵ Μ 55. απά Ὑουρίοηις. Βδαϊηρβ 
ὙΠΟ πσο ΚΠΟΥΥ {ο Ὀ6 αποϊεπὲ ατο {ἔα]κοη ; απᾶ {ΠπῸ Ιπαιήτγ 15 πιαάς, Τη ταῦ ἀοοιπιοπίς ἃ16 {Πεγ ΠΟῪ 
οοπέαϊιθς ἢ ΤῊΝ Ῥτίπας πὸ {αο το Ισ]έ, ἐπα ἔπ ΊΚποπη αποϊεπὲ χεαζῖσς αγ 5{1Π {ουπά πὶ μΐπ έλα 
Ἠηέ5 ο ἴ]ιε τηοβῦ αποϊεπί οἶαςς οὗ ἀοοιπιεπῖς. 8 ατα {ἶς 8016 {ο ατσιιο 1π [νο τᾶ γ8 : {πο τεαᾶῖησς 

οἵ απ αποϊεπύ ΜΕ. αγε πεοεςςατΙ]γ αποϊοηῖ, {ου {1εγ πηαδί Ῥο απίοτίοχ {ο {π6 Μ5. 1{561: Ὀπὺ πνο 8.6 αἶ5ο 
8016 {ο 5ῃθνν [πας οι αποϊεπέ ΜΒ. ΟῚ ποῦ αΠΥ ππεγθ οχοερΏοπαἱ ἀοοιππρηίδ; ῬΏεσααςδο {Π6γ ἆο 
οοπίαϊη ο τεαθῖησς πο] Ίνα Ίεανπ εἰδαιγπογα {ο Ἀαγα Ώεεπ Ῥοῦ] αποϊεπέ απᾶ αἶκο πΠάθ-κργεαά. Τη 

{αος, α5 ἴο {π6 αποϊεπ{ {εχέ, ἐπ6 οἸάοι ΜΡΒΕ., {Π6 νϑυβίοῃβ απᾶά {με οατ]γ οἴαίοπς Γαγη]ςΗ τς πι ἃ 

{μπεεί[ο]ά σονᾷ οἱ {ε5πιοηγ α5 {ο ἔ]ια Ππαϊίς υη] γγἨῖο]ι 16 ΒΟ] θ6 5οαβἩ{. 

ΤΈμε τεαἆεΥ πηδᾶν τερατᾷ {λε Ἠπα Ῥε]οιν ἔμο τοχὺ οὗ οαο]ι Ῥασε οἵ {π|5 ἄτοε]ς Τοσίαπαθη{, ἃ8 απδγετῖπς 

{ο ἴμο σγοιιά {ευεῖ; υ]]ε {π6 {οτί αΏογο 15 ἴλο γΙδίρ]ε εἀιπσε, απά 411 {πῶ 15 Ῥε]οι αΏδΊεΥς {ο {με 

{οππάαΏοη ἃ Πα καμείτασίπτα. Τη σεπεγα], ἃπα τ] πιοδῦ, {με γΙιρ]ο θα ἔσθ αἱοπο 60ΠΊ65 ΙΠ{ο οοηδιάθτα- 
Ποπ; θαύ ποπ ᾳπεςᾶονς οἱ ἔῑνα 5ἰαρί]ίγ οἱ {Π|6 Ῥαδίς ατα ταῖσεᾶ, {πῃ 10 ππαγ ο ποοά{α] {ο ἵπαπγε οἩι 
το]ιαί 6νενγ ρατῖ οἵ πο Ῥι]άϊπο 15 κεί. Τμ ιο 5ἰαίοππεπέ οί {Π6 γατῖοι5 τοι ίπος ΠΙΕΡ Πα ΤΙΕΒ 

α5 {ο πο ονιάσπορ π]]ο]ι δαρροτί5 ενενγ 5επίοπος απᾶ ποτά οἵ {ο 5ασνοά {οχί. Τ]ας {Π6 ερ]οοί 15 
οπθ σγμΙο ΟΠηΙκίαπ 5ομο]ατς οασΏί {ο τορανὰ α5 Ῥοΐπς Ῥεουλατ]γ αρρτορτιαίθοἆ {ο που. 15 10 ]οο]κοά 

αὖ ἴῃ {15 σου αδ 1Ὁ αμου]ά θ6 Ὁ Τῷ 15 ἵπας, Οναί 16 ἵν Ῥοξίον ππἀενείουά απιοπρςέ ας ὑπᾶπ 16 ας 

πει Υ6αΙ5 45ο; Ῥαΐέ πο 561] 5εε Ῥτοοί», οὗ ἃ βυγικίπρ Ἰῑπά, {παῦ ἔλο ενϊάσποο α5 {ο γ]ιαῖ γοαΙ]Υ 15 ἔ]ια 
ἐοχί οἵ Ηοὶν ϑουιρίαγθ, 15 Ῥαέ ΠἨίίο αρρτεµεπάεά Ὦγ πιαπγ ἔγοπα π]οπι ἀἰοτοπέ ἐΠπίηπσς ππὶσ]ί Ίανο 
Ῥεεπ εχρεοίεᾶ. 

Ας {ο Ῥ]ασο 15 ερεοϊῖβεά ἴῃ {π6 πγοτῖς {561} 1οσο οασ]ι ἀοσυπιοπό 15 ἀεί[οσίῖνα, 16 Ίας ποῦ Ῥθετ. 
ποεά{α] ἴο 5ίαΐο 5ο] ραγοι]ανς ἴῃ {ο {ο]ονίπς [158 08 ἐπα οπϊεἶσα] πιαξονία]ς οπιρ]ογοᾷ ἴῃ {Πο (οδρεῖς, 

ἰορεί]αχ τ {Π6 πιαηπεν τὰ τ μοι {ΠΟΥ ατα οἰεοά ἴῃ {π6 φίαζεπαοπί οἵ {116 Δα που {168 :---- 
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ο. ᾱ,) Μας, Ἐ 
9) Το 3. “5.5. Οὗ έλε πιοδέ αποϊεπέ εἶαδα; ἐλαί τς, 

ἔλοδε ΡΙΟΥ {0 ἐ]ιο δουοηέ/ι σεπιέτή/. 

Α. 0οὖεκ ΑἸοχαπάνίηαβ; που’ ἴῃ ὑπ Ῥγ]ήκὴ Μβοιιπ, 
ποραΡΙγ οὗ ἐπ ΒΕΠ οεπίανγ: εἀϊρεά Ὦγ ἨΓοῖᾶς {π 1786. 

Ῥε[εοξίνο ἵπ ἔπ Ῥεσίπηῖης οἱ ἴμο Ν. Τοβῦ. α5 ἔδυ α5 Μαι. 
κχν.6; αἱξο ΕΤοΠΙ οἨπ νἱ. ὄθ {ο γι]. ὅ2. 

Ῥ. Οοᾷεςκ Ὑαβίσαπας; ἴῃ ἴμο γαδίοαπ ΤάρταΥ δὲ Έοτης : 
οὗ {μα {οτι οεπίιτγ αρρατεη{]γ. Της ΜΒ. πν]]ο] 15 οὗ 
ἴμα σνθαζεςὲ Ἱππροχίαπος, 15 οἶδεα ἔγοτα ὑπ σο]αίίοηις οἱ | 
οἴου, ἴῃ «ΟΠΒΘΩΙΙΟΠΟΘ ΟΥ̓ Ῥοτπαϊβδίοη Ἠανίηπσ Ώθεη τοβαδεᾶ 
{ο 89 {μο ΜΗ, 1561. Τ]εβε οο]]αξίοης ατα, 158, ἐμαῦ πιαᾶε 
{ου Βεπέῖογ, τιον ἴπ ἐμ Τήρτανγ οἵ ΤπΗΕγ Οο1]οσο, Οαπι- 
Ρτίάᾳο (εά1εεὰ Ὦγ Εοτᾶ, θὰ ποὺ νουγ οοΥγθοΓΙΨ, 5ο ὑμαῦ ἐλα 
οοδαξίοη ἀέξει ἨαΒ Ῥεει ταδεᾶ {ου 615 δα] η) ; 9η4, ὑπαὲ 
τπαᾷο Ὦν ἨΒύρομ, απᾶ ρα] βηθα Ὦγ Εἴτα ; δια, ϑια, ὑπαὶ 
Θχθοιξθα Ὦγ Βαγίοϊοσοῖ, πουν ἴῃ ἴμο Ἐγεπομ Ἱπαρονία] Τή- 
Ῥτανγ: μας Ἰαΐτετ 15 ὙΘΙῪ Ῥδυ 8] απᾶ ἀο[εοίίνο, Ί/Ποπ 
ἴμερο οο]]αήοπς οοπίτας]οῦ οπθ αΠοΐἩος, ἔπεγ αγ 56ραγαζεΙγ 
βία θθά ---ὕΠπτι5, Β. Βέϊῳ., Β.. Βοῖι., Ῥ. Πίο, τεῖον νοκρεοῖνε]γ 
{ο 116 οο]]αβίοπ8 οἵ Ῥεη{]εγ, Βίτο]ι, απᾶ Ῥαγίο]οσοί. Οἴμοι 
εχαπαΙπευς οἱ ὑΠ15. ΜΒ, ατγε γεβεγτεὰ Το ἴῃ ραγβίοα]αχ ρ]ασθ» : 
ἴμας, Β. 11. βΙρηϊβες Ίλοβο Ῥ]ασες πν]ίοι Ἰη]οίέα τε-οχα- 
πηΙπεᾷ {ου ἨΒεπεεν, ἴπ οτάθν {ο ροϊπὲ οὐ ἴμε οοΥΥΘΟΒΙΟΠΒ 
γΠΙοἩ ἐμ ΜΑ. Ἰαᾷ τεοεϊνεα. 'ΤΗΙ5 Ῥαροτ οἵ Ἠπ]οίία 15 
ποῦ αθες 611] πο Ἰαΐδετ ρατῦ οἳ 56. Ματς, α5 10 τγὰβ βι ρροββα 
{ο Ἠανο Ὄθεπ Ἰοβῦ : 16 15 ἴῃ ἴμο Τάρτανγ οἵ ΤηπΙεγ Οο]]εσα, 
Ομπαῦτ]άσε (π ἴμο νο]. Β. 17.90). ΊΤΠο οὔ]λει τεκα]έ5 οὗ 

Βυ]οῦ δ᾽ 5 οχαπήπα[ίοπ, τ δ οἴ]μει ποῖος οἩ ὑπ|5 ΜΡ., πιιιβό 
ρα σἵνεη α5 αζάοπιῖα. 

6. Οοάες Ερμγαρπϊ, Α ΡραΠπιρβοςὲ ΜΑΡ. {η ἐ]λο Ἱπηρετία] 
ΤΑΡΤΔΡΥ αὖ Ῥανίς; οὗ ἔο ΒΕΠ οοπίαχγ. Ὦε[εοξῖνο ἴῃ ΤΙΘΗΥ 
ρατῖδ: εἀ]τοὰ Ὦν Τϊδεπεπάονε 1π 1841: εκαππεᾶ ὮΥ 
Τγεσε]]ε». 

1. Οοάθχ Ῥεζω οἳ Οαπήαρηϊρίεηβῖς. Τη ἴ]ιο ΤΠ  νουβὶ νυ 
1ῦταυγ δὖ Οαπηρῖᾶσε : 165 οοπίαίης ἔ]λο (οβρεῖς απᾶ Λος 
ἴῃ τθε]ς απ ΤαίΊη, οἨ οΡΡοβίίο Ῥαβθ: ῬνοῦαβΙγ οἱ {μα 
Βίχ τη ορπίανγ. Της ΜΆ. ἰδ οὗ σγραῦ να]πο, ἴῃ βριβ οὐ 105 
ῬΘΟΙ]Ρ 165. απιά Ἱπθεγρο]αίίους. Ἐαῑμεά Ὦγ Κρις ἴῃ 
1198, Ῥοππθ Ῥ]ασθς ἴῃ γυμ]οἩ ἴμε αποϊεπό γή δίης 18. ἄε[εο- 
ὤνε, αἲθ 5αρρΙεᾷ Ὦγ ἃ ππογθ τϑοθπὺ Ἠωπά; ἴ]οβο ατθ 
ἀεποίῦεᾶ πι {μα οἰναὐίοηβ [Τ]. 

Ἡ. Ἑπαρπιρπία Ῥαμπηρβοδία Τικομοπᾶονβαπα. Οθγδαίῃ 
ΡΟΓΊΟΠ5 οὗ ἐμ Ναι ορ. ἴῃ «τεεῖ, πάος θονρίαπ 
πγθηα. ΤῊ ρατῖ αρρεατ ἴο νανγ {γοτη ὑπὸ ΗΕ {ο {πὸ 
βονοπ{] ορπ{ατγ. Ἐκαταϊποά Ὦγ Τγοσε]]ος, απιά βίποθ οἀἴμοςα 
ϱγ ΤἱβομειάονΕ ἵπ Ἠϊς Μοπιπαθηίέα Ἀασγα, 1856. (Τίβομοι- 
ΠΟΥ βἴγ]ες ὑπ ΜΒ. Τ; θα 88 1 ου  γνας απεᾷ ργονίοιδ]γ 
ἕο ἀεποῦο ὑμαῦ Ῥογίίοι οὔ ὑπ Οοᾶεκ Ῥαπρανοις γν]]ο] 
Ῥε]οπρ» {ο {86 Οοέδοτ Τάρτατγ ἴῃ ἐμ6 Βυ 5} Μαδαυτη, ΠῚ 
Ία5 Ίετο Ῥθεῃ δάορίθα, ἴῃ ογᾷ ευ {ο ανοἰᾷ 411 απαβὶρι1(γ.) 

Ν. Οοάεχ Ῥμπρυτεις. Τμεβο {πασπιοηίς (οὕ ο βίχίῃ 
σρπΏιτγ) απο {οιπά Ίπ ἴμγθοο ρ]ασθ: ἔοι Ίεηγος 816 ἴῃ ἐπ 
ΒΟ. Μιβειιπι (ἀεποίοᾶ «) ον 1 ὈΥ ἨΓαϊβίθίη ἀπ ομοιβ) : 
πο απο αὖ ὙἼθπηδ (6ο νη]ήοἩ ἔ]λο ποὐύαὐίοη Ν υγὰβ ΡοΥΠΙΘΙΙΥ 
τοβνΙοιεά); απᾶ βὶχ ἴῃ ἐπ γαθίοαπ (194 Ὦγ Ῥο]ιο]ζ 1). 
Ἑα θα Ὦγ Τιβομθηάουε ἴῃ ΕΪ8 “ Μοπαπηθηΐα Βαογα” 1846. 

ΙΝΤΠΟΡΟΟΤΟΗΒΥ ΝΟΤΊΟΕ. 
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ΟΥ̓ ΒΟΠ16 Ρογ{ΙοἩ5 οὗ ἴ]ο (.οβραῖς, ἴῃ ο ΤήΌγαχγ οὗ ἨΓο]βεπ- 
Ῥϊ δε]: οἵ {π᾿ βίχίῃ οοπύνΥ: εαἴθεᾶ ἴπ 1763 Ὦγ Κπιζε]. 

ΩΦ. Οοᾶεςκ απε]ρμετογίαπις Β. Ἐτασπιεπύς οἵ Β6. Ί]κο 
απά Βὲ. φ ο], 1π 1ο βᾶτηβ ἨΏγαχγ, απά 150 οἀϊξεά ὮΥ 
Κπίρία] ἴῃ 1762. ΟΥ̓ ἐπ βἰχὺῃ (ου ῬοδβίβΙγ ο ὑμ8 ΒΕΠ) 
οθηαγνυ. . 

ἨἩ. Οοᾶες ΝΕ Θη515. Α Ῥαϊτηρβοϑῦ ἀϊβδοονοτοά ὉΥ ὑπ 

Βν. Ὑ. Οπτεζοι απποπασ8ύ ὍΠμ6 ἴτεαδαγες Ὀσοσρσῃὺ 6ο ἴμπε 
'ΒνΙδΗ Μιαδειπα ἔγοπα ὑπ ΝΙΙΠ. Υα]Ι6ΥΒ. Τ]ιο Ἰαΐει 
ΓΑ ἊΝ 18 Ῥγτίαο: ὑπ6 (πτθε]ς ἈΡΡθᾶυβ {ο Ῥο οὗ ἴμο βίσίῃ 
ορηίιγ. ΤΠ ᾖασππεπῦς οἵ Ἠοπιετ εἀϊζεὰ Ὦγ Μν. Οατείοπ 
ἴῃ 1861, ενα Γοιπά ἴῃ με βϑτηθ Ὀγτίαο Ῥοο]. ΤΗΙ5 ΜΒ. 
πα5 τοαᾷ απἆ οορίοᾷ Ὦγ Ένερει]ε»: οἀϊεά ὢγ ΤιδοβειάονΕ 
ἴῃ 1857. 

Τ. Οοάεκ Ῥονσίαπας. Ἐγασπιεπίς οὗ 96. 1 ονπ”ς .οβρε] ἴῃ 
ἄνοαε]ς απά Τπεραϊο: ἴῃ ὑπ 1άρτανγ οὗ ὑπ Ῥτοραραπᾶα δὖ 
Ῥοπιο:. οὗ ἴπο ΠΕ ορηατΥ: οἀϊτεά Ὦγ ΟἸΟΓΡΡῚ ἵπ 1789. 
ΤῊ ΜΑ. οοπ{αΙηΒ α]βο ἃ Ῥογ[ίοη οἱ Β6. Ίο, 45 γεῦ αποσο]- 
Ἰα0οᾷ απά ᾿πραϊξθα. 

Τ». Ἐνασιπεπίαπα Ἠοϊάεαπατη.  «ἄπτθεις απᾶ Τπεραῖο 
{γασππεηῇς οἵ δῦ. Ταήκα, ο 1ζεᾷ Ὦγ ὟΝ οἷα, οἱο5ε]γ τοβεπαΡΗΠρ 
{με Οοάες Ῥοτρίαπις. 

7. Οοάες ΏαρμΗπεηδίδ. Α ῬαΠταρβεςῦ ἴπ ὑπ ΤήῬγανγ οὗ 
ΤνιπΙῦγ 0ο]εσο, Ώαδ]π, οοπ{αϊΙηῖης Ίαγσο Ῥογίοπς οἱ 6, 
Ματζμαενς οβΡρε]. Ἠεαᾶ απᾶ βαϊίθα Ὦγ Βαττεῦῦ ἴπ 1801. 
Οπεπιίσα]]γ γεδίοτεᾷ απιά οο]]αιεά Ὦγ Τπερε]]ες ἴῃ 1865. 
ΤῊΙΒ ΜΒ, 15 οἵ ρεου]ίας να]ᾳθ. 

| , Οοᾶεςκ πε]ρμετργίαπας ἃ. Ῥαμπιρεοςί Επαριπεης 

(0) Παίογ Ὀπσιαϊ 355. ο βρεοϊαΐ ἱπιρογίαπος. 

1. Οοᾶεςκ Ἠερῖας: 62. Τὴ {Π6 Ἱπροτία] Πήρτατγ αὖ Ῥατίς: 
Ρτοβαβ]γ οἳ ο πίῃθῃ οεπύανγ. Εαϊνεὰ Ὁν ΤϊδομεπάονΕ πὶ 
1846. 

Χ. Οοάεκ Μοπασεηβίβ. ον αὖ ΜαπίοἩ: Ῥτοβαδ]γ οἳ 
ἴλο επία οἙεηΘΙΤΥ: 16 οοπίαΙης ὕπ6 ϱγεαῦεγ Ῥατί οἵ ἴμο 
οβρε!β, πι απ΄ ΙΠπεγβρειβεά οοπιπιεηίαγ. Οο]]αθεά. 
ἑμτοιρβοιί Ὦγ ΤΊΒΟΒ ΠΟΥ απᾶᾷ Ττερε]]ο». 

Δ. Οοάεκ Βαησα]]εηςῖς. Ίπ πε Τάβτανγ αὖ 0. σα1]θη, ἵπ 
Ῥυνιθσετ]απα : οὗ ἴλπο πΙπἩ οεπὔατΥ: εἀ]θεᾷ Ὦγ Ἠειας ἴῃ 
1836, ἴῃ Πιορταρ]εὰά {αοβίπή]θ. Τε ἐοχὺ οἵ 50. Ματ] 
ΟΌΒΡΕΙ 15 ὑπαῦ ππῖοα εβρεοῖα]]γ ϱῖνοβ ὑπ1|5 ΜΑ. ἃ οἸαῖπα ο 
Ῥο ἀἰκπσιϊδηεὰ Ενοπα ἴμο πηα55 οὗ {πο Ἰαΐεν Ὁποῖα] οορίε». 

Θ. Ἐτασιιοπία Τκοπεπάοτβαπα. Έοις Ίεανες ἴῃ ἴμα 
ὍὈπινενςΙϐγ ΤήῬνανγ αὖ Ιεϊρδίο, Ῥυουρηὺ ο Βπτορο πὰ 
εἀϊοᾷ Ὦγ ΤιδοπεπάονΕ, πο αδοτίρες 0Πῖς ἀοοιππεπό {ο ἴμε 
βεγεη{] οοη ΡΥ. 

(α) Οὐγέαϊη, πιρογίαπέ 255. ἴπ Ομγϑῦνο Πιοίίος. 

1. Α ΜΒ. ἴῃ ἴμε Τήρτανγ αὖ Ῥαδ]ο, οοπἰαϊηίης 811 ἴμε Ν. 
Τοβῦ. εχεερί πο ΑΡροσαΙγῃΣο; Ῥαΐ οΠΙγ οἵ Ιπιροτίαπος ἴῃ 
105 {αχ ἴῃ {με (1οβρε]ς. Οἱ ἴπε τοπί] οεπξΙτΥ : εχαπη]πθᾶ 
Ὦγ την, απᾶ οο]]ατεά Ιπάερεπάεπ{]γ ὮΥ Έτερε]]ο5 απ ὮΥ 
ἜΤΗ : θη ὑμποβθ σο]]αθίοηβ ἀἴδαστεε, 1". οὐ 11, πα ]οαῦεβ 
Όλο τεδρεοίἶνε οο]]αξουβ. 

98. Οοᾶες Οο]δεγπις 92844. Ίπ ὑπ Ἱπιρετία] Τήρτατγ 
αὖ Ῥαχῖ5. ΤῊ τποβῦ Ἱπιροτίαπῦ 1π 155 {οχί οἵ ὑπ Οαγείνο 
οοΡΙεΒ οὗ ὑπ Ν. Τοβῦ., 811 οἵ νυ θη, εχοερί ὑπ Ἠεγε]αίίοη, 
16 οοη αϊποα ; Ὀαὺ πον 1ὖ 15 ἀθἔθουςνθ ἴῃ ΒοΥοτα] ρ]ασθΒ, απά 
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Ἐπτγουρμουὺ 16 15 πιποῖ]ι Ἰπ]αγεά. ΟΥ̓ ἐπ6 οἸογοπί]ι ορΠΜγγ. 
Ἐκαπηϊπεά Ὦ} ταν, απ οο]]αξεὰ ἐΠτοισμοιέ Ὦγ Τγερεῖ]ε». 

69. Οοἆος Ἰμεϊοεβίγοπβῖ8. Α ΜΒ. οἵ {88 Ν. Ῥεδί. Ῥε]οιις- 
ἴπρ ἕο ἴμο Ῥουπ Οοιποῖ οὗ Ἰμεϊοεβίον. ΟΕ ἐπ {οατίεεπίἩ 
ορηίατΥ. Οο]]αζεὰ (Πτοασλμοιῦ ὮΥγ Ττορε]]ος. 

(αι) Το Ιιαίον Ὀπσιαῖς οοπέαἰπῖπιᾳ {ἢ ἀοερεῖς. 
Ἐς Οοᾷεκ Ῥαβεεηβίς. Αὖ Ῥαδίο: οὗ ὑπ εἰσΏί]ι οθπξανυ : 

οο]]αξοᾶ ἔμτοισλοιξ ὮΥ ΤἱκομομᾶστΕ απᾶ Τγορε]]ο5. 
Ἐ. Οοάες Ῥογεε]!. Αὐ Ὀἐνεομῦ: οὗ ὑπ ὑθηίῃ σθηύανν : 

οο]]αζοᾷ Ὦγ Ηειίηρα. εἰ 
Ε. Οοάεκ ϑβι 4611} 1. Τὴ ἔπε Ἐν άςα Μαδευπα ((οά. 

Ἠατ]. 6684) : οπο ἔγαρτηθηὺ οὐ ὑπ15. ΜΕ. 15 ἴῃ ὑπ ΤήΌτανγ οὗ 
ΤυϊηϊΥ 0ο1εσα, Οαπιρτιάσα (απιοπρςῦ Ῥεπί]εγ 5 Ῥαροις ἴῃ 
Ῥ.17. 20). ἘῬνοβαῦΙγ οὗ ἴλο επ] οεπίαχγ. Οο]αίεά ὮΥ 
ΤβεβεπάοτΕ απά Έγερε]]ε». 

Ἡ. Οοᾶες ΒειάεμΙ 11. Δί Ἠαπρατο. Ῥτοβραβδ]γ οὗ ἴμο 
πΙΠΟΙ ορΠξΙΥΥ. Οο]αθεά Ὦν ΤΈνεσε]]ες : απἀ βίποθ Ὦγ Τί- 
ποπεπάοτέ, ποξδε οο]]αίίοη, ἸοΊγενετ, Ἠα5δ ποὺ αξ γεῦ Ῥεεπ 
αγα]αῦ]ε {ου ΟΟΠΙΡΕΥΙΡΟΠ. Α Γαριπεπῦ οὗ 05 ΜΒ. 15. ἴῃ 
Τυϊπῖῦν Οο]]εσο 1ήρνανγ, ΟαπηὈτιάσε, ππζἩ ὑπαὺ οὗ Ε΄. 

Κ. Οοᾶες ΟΥρτίαΒ. ἴπ {πὸ Τπιρετία] Πήρναυγ αὖ Ῥατίς, 
ΟΥ̓ ὉΠ6 πΙπ{] οοηίατγ. Οο]]αζεά Ῥοῦ] Ὦγ Τιβομεπάοτῇ απᾶ 
Τγεσε]]ο». 

Μ. 0οᾶες Οαπιρίαπας. Τη {Ππ6 βαππο Τήβγανγ. ΟΕ δρουῦ 
νε επί οεπύαχγ. Οο]αιεά Ὁγ Ττερε]]ας, απ οορῖεά ὮΥ 

-. Τϊδοβοπᾶογ{Ε. 
Ῥ. Οοᾶες γαὔσαπας 9564. ἃ ΜΒ. οὗ ὑπ επί] οθη{ΙΤΥ 

ἴῃ ἴμε γ᾽ αὐΐοδῃ Τήρτανγ. Οο]]αίεὰ οπΙγ ὮΥ ΒΙτοΠ. 
1. 6οᾶες Ναπίαπιβ. ΤΠ ὑπ Τήρτανγ οὗ 5. Ματίς αὖ 

Ὑεπίσα. Οἱ ὑπὸ ἐεπί]ι οεπίατγ. Οο]]αζεά Ὦγ θοῦ Τϊδομε- 
ἆοτξ απά Τνεσε]]ες. 

Υ. Οοάεκ Μοδᾳαθηκί. ΤΠ ὑπ 1ήῬγανγ οὗ ἐπ Ἠο]γ 
Ῥγποὰ αὖ Μοβοον. ΟΕ ὅπ πΙπζἩ οεπξασγ. Οο]αιεά Ὁγ 
Μαξίμα] {ου 15 Ίαγσεν ἄγεε] Τεβίαππεπ”. 

ὙΥ. Ἐτασπιεπίς αρροπάες {ο ὑπ6 ΜΒ, 514 ἴῃ {π6 Ἱπαρετία] 

1Ῥταιγ αὖ Ῥατῖ Ἐαϊιεά Ὁγ Τβοπεπάοτί, πἩο 48οΓ1Ρε5 
ἔμεπι {ο πο εἰσαίῃ οεπύατγ, ν/πῖο]ι 18 Ῥετ]αρ5 ἔοο εατ]γ. 

Ὑ. Ετασπιεηίς ἴῃ ὑπ6 Ῥαγρετίπί ΤήῬτατγ αὖ Ώοπιο. Βαϊ θα 
Ὦγ ΤιβομεπάονΕ, πὸ αξθτῖραξες ἔπεπα ἔο ἔπε δἰ σ θη οεηξτΥ. 

Ἔα, Α {εν ΓΠασπιεηῖς εἀ1εθὰ Ὦν Τβοπεπάοτ 
ΓΤ πο Μ55. ορίαϊπεά Ὁγ ΤιξοπεπάοτΕ; πον ἴῃ {86 
Δ ᾿ Ῥοά]είαῃ. 

ρα φηποπέιηι Ἀοαμοζίαπιπι γεδογέρέι: (οἴιοᾷ Ένας. 
Ἀεαρ.). Α ΜΆ. οὗ πυμῖοα ΤδοπεπάοτΕ οορίεᾷ οπε Ίοαί Οἱ 
{86 εἰσ]ί] οεπίατγ. 

1 Ραφποπζιηι ϑὲπαϊέϊοιηι. νο Αππα]] ρου ϊοηβ. γα δα 
οορίεὰ Ὦγ Τιβομοπάουῖ. «Αρρατοεπί]γ οἵ {Ππ6 πη οθηθανν. 

Ῥγασηηοη έν, Ἠοδφιοπδο. Βιρ]ῦ Ἰθανθβ, οοπίαΙπίπς ραν 
οὗ 50. 1 ομπ)ς ἄοβρε]. Ἐατιεᾶ ὃν Μαϊμαει. Αρρατεπ{]γ οὗ 
χι πίῃ οεΠΘΥ. 

{ραφπιοπέιώι ΠΒαπζιγἰαπιπι. «Α. [ου Υεῖβες οἵ 6. 1α]κο)5 
«οβρε]. Ἐαϊεᾶ Ὦγ Μοπαισοῃ. 

Τ]ο οἴμει ΜΒ». δεᾷ {ου 0Π15 δαϊθίοι ἆο ποὺ οοπύαϊη ὑπ 6 
«.οβρε]. 

(1) ΑΝνοπεντ ΥΕΕΡΙΟΝΡ. 
Ταξίη. 

Ὑπ]ς. ΤῊΘ τειβῖοη οἳ Ζετοππθ 15 σίγσθῃ ἤοτα ὑπ Οὐαθχ 
Απιαηηας αὖ Ἐ]ογεπος, οἳ ἐπ8 βίχθῃ οεπύιγγ. ΤῊ νατία- 

ο 

Εἴοης δὲ ἔο οοπωποἩ οὐ ΟἸοπιοπέίπο ἐοχέ (εκοερί Έπος 
ψημῖο]ι τε]αζο {ο ΊΠεΥε οτποσταρΗγ) ατθ ποίεᾷ αὖ ἔπ 
ΟΕ ΘΔ ἢ. ρᾳρε, α5 Υγε]] α5 ἴμο εγταία οἱ ὑπ Οοᾶεκ Απιζης 1 
1056 1, 

π6 0οᾶες Απιιιμς Σα. πο Οοἆες Ἐπ] θηβῖβ; Πανὶ. 

π6 Οοάεςκ Ηατ]είαπαςδ; Ἐογ. ἴμο Οοάες Ἐοτο]αΠθηβίς ; 
Το. ὕπ Οοἆες Το]εξαπιΙΒ, 

Ίιε οἷά Ιιαζη. 

α. Όοᾶες Ψεγοε]]εηβίς, δαϊυθα Ὦγ [νοὶ απά 8150 ὉΥ Ε]απ- 

ὃ. Οοἆες Ὑετοποηδίς, οὐ τεᾶ Ὦγ ἙΒ]απολίπ. 
ο. Οοάεςκ Οο]ρεγίπας, εαϊθεᾶ Ὦγ βαραξιεν. τ 

. ἃ. Τὴ Παπ Μεχί οἵ 0οᾶᾷεα Ῥεζε; τατε]γ οἶνεᾶ: οπ]γ οὗ 
Ἱππροτίαποςρ πει πο (τε τοαΊηπσς οὗ ἴπμαῦ ΜΒ. ἀῑῆεν 
{ποπ ὑπ Ἱμαθίη, οὐ πΠεγθ ὑπμ6 (ἀγθε]ς 15 ἀείεοίΙνο. 

6. Οοᾶεςκ Ῥα]απαδ, εα 1 τεᾶ Ὦγ ΤβομεπάοτΕ: ἃ Ἱαδίῃ θεχε 
ἔπ]κοη ἔνοπα 5οτηο ἄτοε]ς ΜΡ., οἴξετ τεβεπιυ]ης ἔμο Οοἆοςκ 
Ῥεζεθ. 

7. ΟΌοᾶες Βυϊχίδπιιβ, εὐιιοά Ὦγ Β]απολίπί: ἃ γευϊσεᾷ Τί. 
ταχύ. 

ιν 22... Οοαΐοοθβ Οουθθίθηβοβ ; οἶθεά Ὦγ Β]αποβίπί απἆ 
Βα δέου : τηϊχϑα ἴῃ εχῦ. 

8'. ο΄. Οοαϊοθβ ΦΕΠ-ΡΘΓΙΙΩΠΕΗΡΟΒ: οἶξεά ὈΥῪ Βαραΐίετ: 
τηϊχρα ἴπ ὑθχῦ. 

λ. Οοᾶες Οἰατοπιοπίαπας: ΠΟΥ ἵπ ἐπ γ᾽ αὐϊοαπ ΤΑΡΤΑΤΥ : 
οαϊίθα Ὦγ Μαϊ: ἃ παῖχας {εσῦ. 

ἵ. Οοᾶες Ὑππάοβροπεηβίβ; Ῥατῖς οὔ Ματς απά Τε: ἃ 
ποοᾶ ἴεχί. Ἐαϊιεά ἴῃ οενίαϊπ ἄετπιαπ Ῥεγίοαίσα]ς, πνἨΙοΙ 
Ἠανο ποῦ Ῥθεῃ αναϊ]αβ]ο {ου ΜΠΙ5 σους. Ἐθαάίησς ἴακκεπ 
{νοτα Ῥ]απο]μίπί απᾶ πιεδραςῇ. 

ἃ. Οοἀες Βουβϊεηβῖς. Οορίεὰ απά Ῥανα]]γ οἀϊνεά Ὦγ 
ΤβομοπάοτΕ. 

1. Οοᾶεςκ Ἠπεαϊρετίαπας. ΤΟ βου θα απᾶ οἶτεά ὮΥ Ῥομι]κ. 
πι. Παδθίπ τεααῖπςς ἴῃ ἃ ΜΒ. “ Βρεοα]απι Το βου θα Ὦγ 

ΟατάϊπαΙ ἸβεπιαΠ, απά εα]ζεά Ὦγ Οαταίπα] Μαϊ ἵπ Ἠ]8 
αῬαΐταπι Νογνα Οο]εοῖιο ἢ (. Ρ0.9). 

ΟΕ 1Ποβε Τιαίη {εχῖς, α. ὃ. ο. ἄπε πε ΡΥπΠαΥΥ δα ου 685; 
δα α5 51οἩ ἴμεγ αγο ερεοϊβεὰ αἲ εαο] ορεπίηρ οὗ ὑπ γιοι]: 
ἔ]ε οἴλοτς τηιδῦ Ῥο τεσαγάθᾷ α5 1πεγο αιχ]]ατίεν. {18 
βΡεοἰα]]γ ὑπ6 /ίαζΐαπ τεοεπδίοτ οἵ ὑπ6 οἹα (ου ΑΠ]σαπ) Τατ; 
ᾖ. 18 οἴδεη Α]εχαπάτίαῃ 1Π 105 ἴοπε; {π6 τεδῦ (νι {πε εκ- 
οερίίοη οὗ ὦ. απ τη.) οοπίαίπ ἃ νετΥ πιἰπεᾶ εχῖ. 

ϑυγίαο. 

Θντ.ονο. Τμε Ἁγτίαο γατδίοη ἀἰδοονετεάα διηοηρσβὺ ἴμο 
ΝΠπγίαπ ΜΑΡ. ἴῃ ἐμ Ῥνγήάδα Μαδοεαπι, Ὦγ ἴπο Ἐεν. ΥΥ. 
Οωτείοη, ὮΥ πποτα απ εα οι οὗ 195 ἰεκῦ Ία5δ Ῥεεη Τ16- 
ρανες. ΤΠ αποϊεπῦ ἃπα πποδῦ να]ααθ]ε ἀοοαπιεηί ο0ἩΠ- 
Μ41Π6, 1Π Όλο Ῥγεδεπί βἰαΐο οἵ ἴμε ΜΡ., Μαν. 1. ο ν111. 22 ; 

{Οία χ. 31 Το κκ. 25. ΟΕ Θί. Ματίς ἴετο απο οπ]γ ἴμο 
Ἰαβῦ ἴοιχ νΕΙΒΕ5 οὗ ὑπ Ἰα5ῦ οπαρίετ, Ῥύ.4ομπ 1.1 {ο 42; 
{ποτα 111. 6 {ο γι. 57; χὶν. 11--99. Ίμικε 11. 48 το 111. 16: 
{νοτα νῖῖ, 33 {ο χν. 21 ; {νοπι κνῖ]. 924 {ο χχῖν. 44. ΤΠε Μ5 

15. Νο. 144513 τὴ πμ6 ΒτΙΙΡΗ Μαβειτη. 
Ὀντ.Ῥεῦ. Το Ῥεεμίίο Βγτῖαο: ἃ γετβδίοη ο{δεῃ ρυϊπίβα : 

10 νιας ἔγεαιθπξ]γ πιοδσγπίπεὰ {ποπα 6ῑπιο ἔο πας: τοβἶπρβ 
οἳ ΜΒ, ατα ΒΟΠΙΕΙΙΠΙΘΡ οἰ {τοπι Αάῑετ απά οἴπειβ, ΟΣ 

{τοπ ΠΙΥ ΟΠΠ σο]]αῦίοπβ. 

γπας. ΟΙ. ἀεποῖθς ὑπ Οἰοπιοπέίπο Ὑπ]σαίος πι ἢ 



. 

νὶ 

Ἀγγ.Πο]. Τμο Ἠανο]οαι ἈὈγτίαο: οὐ ἴμε τθοθηβῖοη ὮΥ 
5 οὗ Ἠατκοα], ἴῃ ὑπ Ῥοασϊηππῖπς οἵ {πῸ6 πονοπ{] σ6η- 

᾿ς {πὸ νϑυβίοῃ. τηϑὰθ Ὦγ ΡΙή]οχοπιι5 ΟΥ̓ Ὦγ Ῥο]γοατρ ἃ 
᾿ ΟΘΕ ΡΥ εαχ]Πογ. 3γτ.Ηο].Ἡ ροϊηΐβ οαὖ ἃ τϑδαϊηρ Ἰπίγοᾶιοθςα 
1η{ο ὑΠ|5 νϑυβίοη Ὦγ ΤΠοπαΒ. Ἁγγ.Ηο].Τ ἀθποίοβ ἃ τϑδαϊηρ, 
ΟὈΘΙΠΖρα Ὦγ Ἠϊτῃ. 

Ἀνγ.ΗΙεν. ΤῊΘ Σογιδα]επα Ἀγτίαο: ἃ ΠἩθοβίοπατγ ἴῃ μα 
Ὑαβσμα, ἀθφονῖροᾶ απά οἶδα Ὁ. Λαοῦ: 18 Ίαν πο Ώθοι 
οο]]αίοςᾷ {Πτοιρ]μοαξ: 1 Ώαγο βοπιεὔίπαθς οἶδεὰ 10 {ποια ΠΙγ 
ονπη οβΡβογναΙοη. 

Μοπαρη. ΤῊ ΜοππιρΗϊδ]ο γογβῖοη ἢ ῬγοβαΡΙγ οἱ ὑπὸ ὑμὶν 
οεΠΜΥΥ; {γοπα ἴπο δαϊοη οἵ Βο]ννατίσο, 
{6Υ8 {ο ἴμο οὐ Πο οἵ ὙΠ κῃ.) 
Του. ὙΠῸ Τ]περαϊο Ὑευρίοη ; Ῥτοβαβ]γ ο]άον ἴπατ ἰ]ιο 

ΜεπιρΗ!ο: Ίαχσο {γασπιεπῖς οὗ {115 Ιπιρογίαπῦ {οτί Ἠαγο 
Ῥεεπ οὐ ]τεά Ὦγ ἨΓοϊᾶς, Μπσανε]]1, ἀπογβῖ, απᾶ Μπίοτ: ἴμο 
Ἰαῦθον οὐ ποτα Ίπας οἶ(σᾷ γοπᾶπ ἴνοπι ῬοτβίοΠβ πο] 
Ἠαγο ποῦ Ῥθεῃ ρυϊηΐθά. 

Οὐ". Τε ἄοὐμῖο Ὑσενρίοτ οχεοαίεά Ὦγ Ὀ]ρμί]ας ἴῃ το 
{οπτί]ι οεπίαῦγ. ΤῊΘ δαϊύϊοη οὗ αΡε]οπίσ απᾶ Ἰμοθβο, απᾶ 
8150 1η ρατῦ πας Ὦγ ΜΑΡΑΠΙΑΠΗ, Ἠανε Ῥεεμ αςεα. 

Ἄττῃ. Τηο Αγπιεηίαη Ὑδγβίοη Ὦγ ΜΙ6βγοῦ ἴῃ ἐπ {οατί]ι 
οἙΠΘΣΥ: ὑπ θα! θίοη οἵ Ζομναῦ, ἴακεπ οπι ΜΑ, απᾷ 
ἄευοϊα οἵ αἰίογαίῖον Γγοπι λαο Ιαζῦι (Ὑεπίσε, 1805), Ἠαβ 
Ῥεεπ τιδεά {Πγοις]ι ιο Κὶπα απ οβιοιεπῦ αββιβίαποορ οἱ Ὅν. 
Οπατ]ος Ἠΐσι. (Ατπι,Ὀρο. τείονΒ το ἴμο θαϊθίοη οἱ που ; 
Αππι.ΖοἩ. το ὑπαῦ οἵ Ζομναβρ; Αντη.τη, {ο οοᾷΊσθς ηυρζέϊ.) 
ΤΠ. ἜΠε ἨυΠιορίο Ὑετβίοη. ΤῊ εΠδίοη ἔγοπι ΜΒ, 

Ὦγ Τμοππα» Ῥο]] Ῥ]αξέ, μὰ. Ῥεει οοπιραγαᾶ, {ον ὑ}ι15. ντοτ]ς, 
τι ἢ ὑπο ὑοχὺ ἴῃ Ἠαἰνοπ’ς Ῥο]γσ]οῦῦ, Ὦγ Μν. Ῥνονοξί οἵ ἐ]ια 
ΒτίδΗ Μαδαουπη, Τηο {εν ποῦθΒ 8150 πιαᾶς Ὦγ Μτ. Ῥ]αΐέ, 
πν]]]ο Θηραρθα ἴῃ 15 οο]]αβίομΒ, πᾶν Ῥοεῃ ρ]ασθά Τη ΤΩ 
Ἠαπάς. (80Η. {οονγεά Ὦγ ἃ Ἰεῦετ οὐ" ΠΌΣΗ ΘΓ, ΤΕίΘΙΑ {ο 
ΜΡΑ, οἵτοᾷ Ὦγ ίτ. Ῥ]αὐΐ.) 

(ὙΓεπαρῃ. η. το- 

(111). ΈλΠΙΥ ΟἸΤΑΤΙΟΝΒ. 

Τ]ιο 6αγ116Υ νΙΤΘΥΒ, ΒΠΟἩ ἃ 5. Οοπιοης Ποπιαπιι», Βαρηαϑας, 
«Τιιδέϊηι. Μαγίηγ, απε οἶνοᾶ Ὦγ Ὁποὶν αρηταγίαῦεὰ ΠαΠΙΘΕΒ, στη 
τοίεγεποθ ἴο εμαῖτ ποτ] απἆ Β6ΟΓΙΟΠΡ. 

Ιγοπώις; Ὦγ Μαρια 5 ΡαΡεΡ. 
6ἴσποπα Αἰοπαπάγύι; ὮΥ Εοΐῦμο5 Ῥασος (Ἠο]οσα απᾶ 

εκἰναςίς {τοπ ΤΠεοάοῦας, τπατ]κεἆ α5 βοἩ). 
Πἐρροϊηέιδ; Ὦ} ἴλμα Ῥαρες οἱ Ῥαβρτίοίαβ, σίνοη α[ξον ἴ]ια 

ΤΥΟΤΙΡ απά βθοΙοΠΒ. 
ῬΠοβορμιππεπα: Ῥοο]ς απά βθούϊομ, ἀἶκο ΜΙ]οι’5 ΡασθΒ, 
Ο}ΊΦΟΠΕΣ ; ὮΥ π᾿ γο]ατπες απἆ ραΡεΡ οὗ Ῥο Ία Ἐπα, 
ΟἸεπιεπί]πα Ηοπ]ΠθΒ (Ποπ, 61.) ΡΥ ὉΠ611} παπηρενς απἀ 

ΒΘΟΙΙΟΠΒ. 

ἄγοφογτις Τπιαιηπαίιηφδ; Ὦγ ἴΠο Ῥαδθ5 οἵ ἴ]ιο Ῥατίβ 
ο (ποπ, 1622, 

1ἰοπηρίις ΑΙοπαπήρίμιιδ; ὮΥ πείεπεπορ Το ὅπ Ῥαρες ο 
Όλο Ἠοιης δα] μη, οὗ {ο Ἠοιῦ] 1Π ὉΠ ΡογίοἩς θαϊέθα Ὦγ 
1η, 
εύι Αἰοπαπάγίμιβ; απὰ 8οπ19θ οὔμει {παρπιθπίατγ 

νους ΟΥ̓ ΒΟ Π᾽Β νο]απ1ο8 ἃ Πα Ῥαρ6Ρ, 
δείς; ἘΠΙ5Ό. Ἐοο]. Ῥοοὶς απιᾷ βθούϊοῃ ; 4ἶδο ᾿θδάϊηρ 

ῬαβοΒ (ἴπ ρατεπΠ/{]ιθβίβ). 

ΙΝΤΠΟΡΟΟΤΟΒΥ ΝΟΠΤΙΟΝ. 

Ἐν. Ῥναρ. 
Ίοπα. Ένα. Ὦγ Ὑἱσεγ)ς Ρρ8568. 
οοπῦγα, Μαγοε]]. 
ἵῃπ Έα] ᾿ 
ὩΣ Ῥ ντος ὶ Ὦγ Μοπύξαιιοομ᾽ 5 ῬΡαρβθβν 

ἘοΙορσο Ῥγορ]ιεβίου»; Ὦγ Οἰδἰβέογα᾽ 5 Ῥαρο». 
Ῥονθϊοηβ οἀτεά Ὀγ Μαϊ, οἰξθᾷ Ὦγ {π6 ρον δ, μα ὮΥ 
ΤΘΕΟΥΟΠΟΘ Το ΗΒ ρᾷρεβ. (Ἄονα ΒϊρΠοίμθσα Ῥαΐαπι). 

Τονιιζίαπηις; Ὦγ {ποαβίδος ἃ βοοῤίοηβ. ΄ 
6η /γΊαπις; Ὦγ Ῥα]ασε΄ Ῥασε». 
Ἠπίαγίις; Ὦγ ἐπ Ῥεπεαϊοξίπε αραβ. 
1αισίίο. ϐμαγίαπιδ: ὌΥ ἴ]θ ῬαροΒ οὔ {π6ὸ Ὑοηϊορ 

θά 61οη. 

ΜΑΗΒΚ5 ΑΝΡ ΑΒΡΒΕΥΙΑΤΙΟΝΑΡ, 

1. ΙΝ ΤῊΒ ΤΈΧΣΤ. 
κ ΠπάΙσα{αε5 απ αὐαϊέλοη, ἕο ὉΠι6 ΟΟΠΊΠΙΟΠ 19Σ68. 
Ἐ ᾿παϊοαῦθβ ο οπηϊρδίοη. οἳ Βοπιαϊ]ίτς ἴῃ ἴμο ΟΟΠΩΠΙΟΠ. 

τοχῦ, 

Ἐ Ιπάϊοα{ο5 ἃ τεπάἶπςσ αἀορῦεᾶ νατγίης {γοπι ἴλε ΟΟΠΊΠΊΟΠ 
ἰοσῦ. 

΄"πηατ]ςς ο οἴ0δο οὗ ἃ γϑδᾶϊηρ' οοπηπιεποεᾷ Ὦγ ἢ ου Ἰ. 
ον 5 η πῖη Ῥγασ]είς ἴῃ ὑπ ὑθχῦ α1θ ΒΠΟἩ 85. ατθ οὗ 

ἀοαὈίβα] αὐ πουιίγ. 
Οἑα1οης ἔγοτα ο ΟΙά Τομῦ. απο ἀοποῦθά Ὀγ ἃ ἀϊβδγθηὺ 

ἄπτοε]ς Ίγρε Ῥεῖης επιρ]ογεά. 
ΤῊΘ ππιρεγθᾷ ΒθοὔΙοΠς ἴῃ ὑπ νοε]ς ἐοχῦ ἅτ {Ίοβε οὗ 

{86 γ᾽ αὐϊοδῃ ΜΆ., Ῥοΐης Ῥτοβαβ]γ ἴ]ιο πποβῦ αποϊοπῦ πούα οι 
οὔ ὑπ Ἰαπά. 

ὃ ἱπαϊοαῦθβ ΊνΠθγο βοπ1ο ΜΑ. οὐ" νογβίοη Ῥεσίπς αὔδα ἃ 
ἀοίδοῦ : ἃ Βἰπηῖ]αΥ γείογεποθ ἴῃ Πο τηδυρίη βΠθινβ γυλαξ 
ἀοοσπτηθηῦ 16 τπαγ Ῥο. 

Ἵ ΒΠοΥΥΡ ΠΟΘΙ ἃ ΜΒ. οὗ Υ6ΥΒΙΟΠ 15 ἀα[εσ[ίνο, 

1. ΙΝ της Τππτ ΠΑΝῚ ΜΆΑΒΟΙΝ. 
Αἴ απο] ορεπίησ οἵ ἴλα Ῥοο]ς 15 ϱῖνοη ἃ οοηβρθοῦαβ οὗ 

811 λα αιιζΠονδ]ος οπιρ]ογεά Ἱπ μαῦ ραν ϊοι αν Ρογῖο : 
ἴ]α ποϊαδίοη οἵ ὑπ ΜΆ. δοοογαϊηρ ὕο ἐπ δυγδηρθιηθηῦ 1Π 

686 1δὺ ῥρυθυίουβιν ρΊνθη, αρρεατῖηςσ οἩ ἐμ6 ἢσβῦ ραρθ, δῃὰ 
ΦΠ|6 ΥΕΥΒΙΟΠΒ οηἨ ὑπ6 οὔπον, 
οι ἃ ἀοσοπππθπῦ Ῥγθα]κς ο ἴῃ δὴν ραγῦ οὗ ἴπο οροηῖηπσ 

16 18 οπο]οδοᾷ 1π ΡαΥ6ΠΙΠΕΡΘΡ; ας (0) ον (ΤῈ 60.) ; πο 
10 15 ἀο[αοῦίνε αὖ ἴμο Ῥερϊππίης οἵ ἴ]ιο στο Ρ8Ρ65, θὰ οοπ]- 
ΠΊΘΠΟΘΕ ἴῃ ΒΟΠΙΘ ραγῦ οἱ ὑπθ ορεπίπς, 15 18 οπο]οβθᾶ 1π 
Ῥγασκείς; ας [11] [αοίμ.] 

Ἔ αἴνεν ὕπ6 ποἰαδίοπ οὗ ἃ ΜΒ. Ἱπιρ]ίας λμαῦ 15 15 το ἢ. 
ται ]]αὐοα ἴῃ μαι ρατί. 

6 πηζἩ {Ππ6 ποίαὐίοῃ οὗ ἃ ΝΓ. οὗ νογβίοη, ἃ5 97, οὐ' ΤῊ. 

᾿παϊοαΐοθ ὑπαῦ ὑπ ἀοουτηθηῦ ἴῃ αποϑύϊοη Ῥορίπβ ἰου α 
Πίαΐας αὖ πο Ῥ]ασο 1ὴ ὑπθ θχὺ Ἰμετο ἴμο β8 116. Πη8}}ς 
066118. 

Ἱ νι {πὸ ποϊαξίοη οἵ ὦ ΜΕ, οὐ νϑυβίοῃ, α5 ΠΕ, ου Τὸ, 

ἸπάΙσα{ος ὑμπαῦ πο] ἃ ἀοοιππσπό Ῥγοας ΟΥ̓ γγηθνο ΒΙΟ ἃ 
τηαχ]ς 15 ρ]ασαᾷ ἴῃ ὑπὸ ἰθχύ. 

ΟΥ ἴ]ο οἷα Τμαῖπ οορίαΒ, ὦ Ὁ ὁ αὖο αἱοπθ βροοϊβοᾶ ἴῃ πο 
πιαγσίη ἴῃ ἀεία]; ὑπ τοβῦ Ῥοεϊπς οΠΙγ οἶῖοά αβ αιιχ]Πα- 
168, 
Α τεαίπρ σῖνεῃ ἵπ ὑπ ππανσίῃ ψηλοί απγ τπατ]ς 15 απ 

αἰίογιαίϊυο γεαΠύπῃ; ὑμιαῦ 18, οπθ 38 ὕο συ. ὑπ ααἰΠοτ]- 



ὙΓ 

ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΟΕΒΥ ΝΟΤΊΟΕ. νά 

{165 απο ἁῑνιάσά Ὀθύνθθη πιπαῦ βἰπᾶςδ ἴῃ ὑπ ἰοχὺ απἆ 
τιμᾶ 15 μας Ῥ]ασοθά ἵπ ἴΠο πηβτρίη. Τῃθβο αἱζογπαβίνο 
χθα61ησς τηαΣ, ἴῃ 8ΟΙΠ6Ε 68885, ΓΘ Ϊ 8 ἃ τόσο ἀείαῖ]οᾶ οοἩ- 
βἰάογαίίοῃ 5 δις αζαΠάοπα] οΠ65 την πεθςᾷ {ο Ῥε βρεοίΠεᾶ, 
απᾶ τηοτθ ἀεβπίζε οοπο]αδίοη5 τηαγ δῦ τας» Ὀο ρἶνεῃ. 
Ὑονάς ἵπ Ῥτασ]οῦ» ἴῃ ἴμο τη ΥΡῚη ΙπαρΙγ ἴΠαῦ ἴΠεΥ ατο 

Βοπιουμαξ ἀου Ὀ {π|]. - 

Α τοπᾶίησ Ὀναο]κοῦθᾶ ἵπ ἴ]ο ὅθχῦ απᾶ πηαχ]κος «οὐ. ἴῃ 
{Π τπαγσ!ίπ 15 γευγ ἀοιθύξα]. 
Α Ῥοββῖρ]ο οὐ ποῦ Ἱπιρτοδαδίο αἀάῑδίον 15 σίνθῃ ἴῃ 

Ῥγδοκοὺβ ἴῃ {Π6 αηατσ!η. 
ΤῊΘ Ατητηοηΐδη βθούϊοηβ, Ἐπβορίαῃ «ΔΠΟΠΒ, απᾶ ἃ ποϊθηῦ 

Β6Ο/ΊΟΠ8, ποῦ Ῥαΐτς απγ ῬεοιΠαπ] ος οὐ {815 δαϊύϊοη, ἆο ποὺ 
Ίεγα τε ι1τγο ΑΠΥ βρεοία] οχρ]αΠαΙοη. 

ΤΠ. Τν ΤῊ ΝΟΤΕΡ. 
ΤῊΘ τεαάῖηπσ ἀἰβοιιββθα 15 Ππεῦ οἰαθεά: πο δα που θα 

νμ]ο] 5αρροτῦ αΠγ τοαᾶῖης Το1{οτο 16, θη ὑπ Ῥα]αποο οὗ 
εν]άεποε 15 σἶναπ ἴῃ ἀεία]]. 
Ἂς, Τ αγ απο α5 ἀαποίίπσ ἴἨ6 Βαπιθ τοις 1ης {ο ὙΠΟ 

που ππουα]ά αΡΡΙγ ἴῃ {ὑπ {εσζ. 
ς- ἱπάϊ!οαΐθβ ὑΠ 6 οοπηπηοη τοεῖς δεσῦ. 

ΕἸ2. τμ6 ΕἸ Ζονῖν δαϊέϊοη οἵ 1624. 
αἱ. ον δὲ. 8, 6 αϊέϊοπ οὗ Ἠορετί ΒίερΠεΠΒ, οἱ 1550: 

ἴλχεςο δα ΠΙοηΒ αγε 5ρεοϊβεά Ὑππεπ ἴεογ ἀῑΠεν. 
«Οοπίαα”” 15 δε αξ Ιπίτοάποϊηςρ {Π6 βἴαζοιπσπ{ οἵ ετῖ- 

ἀεπος οΏβοδας {ο 8οπηθ τανγίαδίοη γμΙσοἩ πα Ῥεεπ βἰαῦεᾶ. 
«ντ, λαο γοΓβΙοΏς ἵπ σεποτα], ΟΥ αἰ ὑπαὺ Ἠαγε ποῦ Ῥεεῃ 

οἶμεά {ον Βοπιθ 5ρεοία] γθδαϊηρ. 
1ιαῦῦ. ΤΗε ΤΠ οορῖες ἴῃ σεηοτα]. 
Α. τείετεπσοθ Ιπο]οβεά ἴῃ Ῥρατεπίμεδες Ίπιρ]ος ὑπαὺ 16 

πέεαγζη αοοονᾶΒ τὶ ἢ ιο τοαᾶῖπς ὕο ΒΊΟΝ 19 15 αρρεπάεά ; 
86 γαγϊαύϊοη, θη πθεά{α], Ῥεῖπσ Βρθοϊῆθα. 

(ιατξ.) ἱπαϊοαῖθβ ὑμπαῦ πα ]Υ 811 ὑπ6 Τατ οορΙε5, 811 ἴῃ 
Σαοῦ ποῦ οἶθεα {ο 5οπιε οἴπετ υϑϑάϊηρ, 50 τεαά. 

χε]. (νε]ῖα1), 18 αβεᾶ επλαιςέζυεῖη; ὑμπιαῦ 15, ἃ5 Ιπο]ααΐπς 
811 {μ6 ΜΒ, απάἆ γετείοη5 ποὺ οἶθεα {ος εοπιεῦµῖπς ἀῑβετεπί, 

8. αἴδον. ἴπο Ἠσθαβοη οἵ ἃ ΜΒ. (18 5) ππρ]ας ὑπαῦ 69 
{αοῦ ο Βο] ἃ τεπ(ἶης 4998 ποῦ τοδὺ ΟΠ ΘΧΡΤΕΣ ΜΕΣΗΙΠΙΟΠΥ, 
ραῦ ὑπαῦ 1ὖ 15 σαζπογοςά ὁ αἰ]οπέῖο οοἴ]αέογια. 

“αὖ ιά.” (1.6. αὖ νιάείαν, οἳ 5ΟΠΙΘΩΠΠΘΕ οπ]γ “ γιὰ.) 18 
564 α5 Ἱπιρ]σίης ὑπαῦ 54ο 15 αρρατεπ{]γ ὑπο τεαάῖηρ οὗ 
686 ΜΆ. ὕΠοισ] Γον ΒοΠηΘ ΥΘΗΒΟΠ αρβο]αίθ οεγίαϊπγ οαπποῦ 
Ῥο ορίαϊπες. 

ΑπζμονΙζίος Ιπο]οβαά τὶ ῖπ Ῥγασκείβ Ἱπαριγ ὑπαῦ [ου 
ΒΟΠΙΘ ΤΕΔΒΟΠ ἴΠθ6γ ατα ποῦ αποϊθᾷ οἩ εἶθ]ον 5146. ο, 6οο, 
«Ἡ. 1.” (πο Παποῦ). 

Αη αζλονΙῦγ, 1 ἀε[εοίβῖνο (πενο 15 ταὶσῦ Ῥο εκρεοίεά 
{ο Ῥο {οαπᾷ), 15 τηατ]κος “ Ἡ. ου “ πΙαῦ 

ΟεσαβΙοπα1!γ ια αρΏνεγνίαδίοη ο {μο Παπ1θ οὗ 8ΟΠ19 οο]- 
Ἰαῦον 15 σῖνεη α5 εΠοπήπρ ὑμπαὺ ὑπὸ οἰαίοη τοβ8ῦβ οἨ {8 
ααθλοτΙ{γ. 

50, ἴοο, αΏΏγεγΙα Βίος δῦ νγετβίοπβ Ιπᾷϊσαΐο Ῥαχοι]ατ 
εἀ1ζους, οὐ 6156 τεῖαγ {ο Μ55, πγμ]ο]ι Ἠανο Ῥθεπ. ιο 

Αίπον ὑπ ποὔαδίοη οἵ ἃ ΜΆ. ἢ ἀεποίες ἃ ϱΥτηιά πι 
(85 Έ 3) απᾶ ἴπευ ἃ ΠΙπηεγα] 5ἨΏθννς νπαὺ ὑΠ|6 σϑϑαϊηρ' 15 
οἵ {πμ8 βᾶῖηθ ΜΑ, πει οογγθοῦεά; ἴπας Β' οι] Ἱπαρ]γ 
ὑμπαῦ π6 οογγθοῦίοι τγὰ8 παπᾶο ὮΥ {πο ογχίηαϊ υυγῖῦου ; Β5 
Ὦγ ἃ οουγεοῦοτ; Β3 Ὦγ ἃ ὑμῖν Ἠαπά, οὐ 5εοοπά 6οΥΥΘΟΙΟΓ. 

Τηο Ῥα]απος οὗ ενΙάεπος 15 σΊνεῃ 50 {αγ α5 αρρεαγεά {ο 
Ῥ6 ΠΕΟΘΒΡΑΤΥ: δὖ ἴππεβ αἴῑ ἴμο ἁοοιππεπί5 απο οἶίοά ὁ) 
αείαί[; αἲ Έπισς, πο πλοίο 0η οπὀ δἰ απο σῖνθῃ σσ ἃ 
βιΠοϊεπῦ ᾿παϊοαύοη 10αέ ταῦ Ὦε ρ]ασθᾶ ἴῃ ἴῃΠο ορροβί{θ 
50816. Τη ἀοΐπς ΜΠΙ5, 5ι1οἩ γετβίοΏς 86 οἶμνοα ο ΘΔ ἢ 5146, 
τοβρεοϊνε]γ, 45 ΤηαΥ Ῥε αὖ αἱ τεραγάεά ἃ5. Ῥείης ἵπ μαγὲ 
πιαίζεγιά. ΑὉὐ ἴπαες 8οπηθ βαρογάΙπαξο δα που 165. ἃ. 8Ρθ- 
οἶβεά πηποαξ Ῥεῖπσ ᾿πο] θα ἴῃ ἃ σεπογα] “νε.” {ον βρεοῖα] 
ΥΘΔΒΟΠΒ, 51οἩ ας ἐλεῖτ Ἠανίης Ὄθει ΙποοντεοΙγ αποίαᾷ {ος 
βοπιούΗῖης ἀἰΠεγοπῇ, 

Τη 811 οπδες οὗ νανΙα[ῖοἨ, αἰζ ὑπ Ῥαΐϊτίιβίο δα που 165 
η σμίη ἐπ βρθοϊῆθα Ἠπαϊῦς Ἠανο Ῥθεη ϱίνεῃ, 5ο [αγ ἃ5 
Ώεγ απο Ἰκποπη {ο 116, 5ο ἴΠαῦ ἴ]μαβο οπ]Υ αρΏρεαν δὲ 
Ώπηςς α5 ἀψαϊηδέ ἃ ναταθίοι. Α Τον ὑπίηρβ οἵ 015 Ἰάπᾶ 
Ὑ0}}1 το πῖχε ἔο Ῥε τπεηΙοπεά βεραναζε]γ. 

Τμ] εχρ]απαίίοη οὔ {Ππ τπατί5 απά τείογεποες 0111, 1 Ῥε]ιευο, 5α/ῇςσς, 5ο {ατ α5 σου τι] ΟΕ] Πρ; 

Ἱπ{ογπιαβοι {ο ἴλε Ῥγοδοαῦ 15 οοποσγποά. Ἴ]οςο ΠΟ αγε αοαπαϊπἔεᾷ πα ἐπ 5αρ]εοί οἵ {οχίπα] 
οπ]Ιοῖδπι, π]] Ώο {Πεπιδε]νες 8016 {ο 5αΡΡΙΥ ἃ στεαί θὰ} ππογε; πμ] {ο ἴ]ιοσα πο αὖε ποῦ, πιαζετία]ς 

76 βαγης]ος, ΠΊΟΝΙ ΤΠΘῪ πΠαγ απο ἴῃ {Πο Θχδιηπδίϊοη οὗ ὉΠ Ῥοοῖς 1561, 1 οπΙγ αἆἀ, {πα {π6 Κπονυ- 

Ἰεᾷρε οἱ {π6 παπποΒ, εἴο., οἱ Μ55. γη] 40 δἃ5 1016 {ογ/ατάς τηα]ίηρ α ος, α5 απ δοαπαϊπίαποθ γη ο 
Ὥαχηςς οἱ οοἶοιτς νΠ]] 4ο ἵπ οοπδα(αάπς απ αταςί, ΟΥ απ ΙΠΥΕΠ{ΟΤΥ οἱ ἴοο]ς γη] ἆο ἴῃ οααδίπς ἴ]ιο 
ῬοββεβκοΥ {ο Ὀ6 ἃ 5Κ11164 ατῶσαν. Του ον {ον δε 15 {ανπ]βμαεᾶ, Ρας πομίας πηονε: 1 γἰσλέίῃ 
αρρίιεᾶ, 16 γν]]] οατιβα {π᾿ [αοίς παπά πο ργίποιρ[ες οἵ οπΙΠοῖκπι {ο ἴα]κο ΠΟ] οπ {ο παῖπᾶ. 1 σαπποί, 

Ἠοψεγεν, 66456 {ο ίαΐο, {ας 19 15 οπΙγ ἃ ΟἨτ]κήαπ 5ολο]ατ πΠο απ πδο {πες (πίπσς τίσΗέΙγ ἴῃ {π6 
{α]]ε5ῦ 86η5ε ; {ΟΥ Ίιο αἶοπα ΠΟΥ {πὸ ΕΙ] να]πε οἵ Ἠοίγ Βοπϊιρίατε 45 πο τοςοτὰ οὗ ἴἶιο ον ἄΠοςί, 
σίνεπ {ο πια] πηςο πιηΐο εα]ναίίοἨ, ὑπ ΟΡ] [Ἀ10Π| 10} 15. 1η ΟΠ σὺ 5 εσας;---απᾶ Ίο οπ]γ οαπ τΙϱ{ΙΥ 

αρρτε]επά γ]ιαῦ ἐπαΐ κρίτΙς ο{ Ῥταγον 15, η τ ΒΊΟΝ. αἱ Βτρ]σα] «πάτος εΠοιι]ά Ῥο σαντ]εά οἩ. 
Ί ποὺ οοηδίσπ {5 Ηγεί Ῥοτίίοπ οὔ τὴν ἄνθε]ς Νου Γοδίαπιεηί {ο {πὸ Ἰαπᾶς ο {πῸ6 Τζι νο ἴα]κα 

Βα Ποϊθαῦ Ιπέονεδί Ίπ {Πο ππαίζοτ {ο ἀθίτο {πι {ο τεσαῖνο 16, 1 Πιαδί ὑπᾶῦ 105 αρρεάταπος ππαΥ ο απ 
εαγποςί ὑπαῦ ἴπε οἴμεν Ῥογίοης πΊαΥ {ο11οΥγ αὖ πο ἀῑδίαπί ρεν]ος ---Πορίπς {πῶῦ Τ πιαγ 6 επαβ]ες, α[τον 
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ο εδ, ἃτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ ᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησεν πιῖε Τον; Τοναῖν Δίον ϱο- 
1 ΔΈ .. ο Ὁ ας ορ νο» , . πυΐϊῦ Οία: 5. Οζίαβ α {ΕΠΙ ϱ6- 

1. 88. τον Οάείαν Οζείας δε ἐγέννησεν τον Ιωάθαμ ποπ πμα ο ἳ--α- ΕΚΝΡΟΤ. : δόμα ΑοΠαζ; Αε]ασ απίεπα Ἰωάθαμ δὲ ἐ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αχαζ ᾿Αχαζ δὲ ἐ ἐγέννησεν ια. Ἱπκοά ας πο πάς ποια 

τὸν Ἐζεκίαν' “Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μα-- Ἀπίοπι βοπιῖν Μαπακεοπα: Μα- 
45 ἨΏΒΘΡΟΞ αιίθτη επι Απιοης 

νασσῆ᾽ Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν ἲ Αμώς' ᾽Αμὼς' Άπιοι απίοια βοπαῖς Τοβίαπι: 
δὲ ο ἫΝ κ δν ο ης 7 ΠΝ δὲ δ. 11 Τοβῖαβ δαΐοπι οοεπιζ 16ε]ο- 
ε ἐγέννησεν τον ᾿ Ιωσείαν ]ωσείας δὲ ἐγέννησεν π]ωπι δὲ παίχος διε ἴῆ πα παπί, 

Ν ᾽ Ἂς ᾽ - “ - - 

6Ρ τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς µετοι- δταίϊοπο Βαυγ]οπῖ». 
ΠΣ κεσίας" Βαβυλῶνος. 

9 ᾿ πα Ἡ - ἕ ᾿ 
9. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος ᾿Ιεχονίας Ν᾽ Ἐὲ Ροςί (παπβπήαταήοποπι 

ον κ ΄ λ ο. ν΄. Ραμγ]οπί5 Τεελοπίας σεπι]{ 88- 
ἐγέννησεν τον Σαλαθιήλ: Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ιω]; Βα]αμμα] αμίοπι σοπεῖν 

7 - 15 ΄ δον Ἀν 5 1, Ζοτοῦαβε]; 5 Ζοτοβαῦθ] απίοτη Ζοροβάβελ ; Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Αβιουδ' ενα ον ΑΕ ΠΝ ΕΣ 

Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Βλιακείμ: ᾿Βλιακεὶμ δὲ ἐοπαῖε Ἑμασβίπι; Ἑλασβίπι δὰ- 
πας, πρός Σ 14» Υ κά Η ἴοπα β πο ΑΖοΥ; ὁ ΑΖΟΥ δὰ- 
ἐγέννησεν τὸν ᾿Αζώρ: “᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σα- ἴα κοπαῖτ Βαᾶοο; Βαᾶος αυΐομι 

΄ ᾿ ΝΥΝ Ν » ᾽ ᾿ ν᾿ σοππξ Αοβῖπι; ΑοΠλίπι απίοπι 
δώκ' Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αχείμ: ᾿Αχεὶμ δὲ ΞΡ ΑΝ, Ἑηπᾶ- ο μπα ανετα 
ος; ἈΞ Ὁ Τὰ, 10» δ Ὃ ασ δ.,. ροπαῖί Ἐ]ουζας; Ἑεασαν απίθπα ἐγέννησεν τον Ελιούδ Βλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ος το ών 
᾿Ελεάζαρ: ᾿Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν ΤΝίαθθάν: τὰ Ρεπαῖῖ Ταοοῦ; 15 Τασοῦ διι- 

ων κ 5. ο ο Ώ / 162 ν νυ χ᾽ ἵοπι βϑπα ΙΟ56Ρ]1 γατα Μα- 
Μαθθαν δε ἐγέννησεν τον Ιακώβ: Ιακωβ δὲ ἐγέν- τήπο; ο 4πᾶ παῖ οί Τοξιις αὶ 
τησ τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἣ ἧς ἐγεννήθη γοσαίέαχ ΟἸ τί βίτιβ. 

Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. 
» 3. “ “ - 8 β' 4) Πᾶσαιΐ οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Αβραὰμ έως ἸΔαυεὶδ 2190 Οπιπος οῦρο βοιογαῖῖς 

Σ ὃ ΄ αν ὃς ον κο ὁ κ᾿ οπος αἲ ΑΡΥΆΒΆΤη πξαπο δα 1)8- 
γένεαι ὀεκατεσσαρες, και απὸ Ἱ Δαυεὶδ εως της µε” νι σεπεταΠοποβηπαίαογάεοίπη, 

/ “ / Ν 1 1 ΤΙΣ 
τοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ ἐκ πια οι σμα 

ο / -- “ ᾿ξ Ἔ τ β : 
τ ετοικεσίας Βαβυλῶνος εως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ απαθπονάοοία, ες ἃ. αηοπῖ- 
δια 5 β Σ τι χρ ώ σταοπο Βαυγ]οπῖς πδαπε δα 

- 

δεκατέσσαρες. Ολήείππα ροπογατίοποβ ἡπαῖ- 
υπογάσείπ. 

8,9. Οζειαν' Οζειας ΒΔ. (ΥἹά. Ὦ ἹπΤωπο, ΠΠ.) |. 11, 19. µετοικεσιας.... µετοικεσιαν Β9ΟΡ Οµπβαα «εδαπ. ᾱ. | οπῖ ἀεεροπβαία 

Τ]οῦ. | 4Οζιαν' Οζιας «. Ο. τε]. (Δ). 95. ΜΒ. | µετοικησ. δῖς Τι. 1. (10) εγαί γΊτρο Μανία : ΥἹΓΡῸ ααίεπι Ματία 

8. Ιωαθαμ 25.] Τωθαμ 83. Κῦν. (µετοικισ. ἘΣ. 19.) | 5ἷο οὔῖαπι νογ. σοπαῖς «ᾖοκαπῃ. ὦ. (1ἱ. ο) | οἵη. Τήσους 

-- Αχαζ θίκ] Άχας Ο. 17, οχς, 1. (εί Ἐ Τί Παῦοῦ 19. µετοικισ.) 1. | εξ ἧς εγεν. 1.1 που ᾳπαε ρερενίς 
9, 10. Εζεκιαν" Εζεκιας Ο. το]. | Ῥζεκειαν' | 19. εγεννησεν δί5] γεννα Ἑ. 516 οὕ ΨΥ, δευτ. Μεπιρῃ. 

Ῥζεκειας Β. αρ. ωπ. ΤῊ (ν1ά. Ὦ τη Το, 111). 13, (10, Β1ψ. {εν 6.) Οοπίγα, ΟΡΤΙΔ. | 16. ὁλεγομενος] οπι. ὑ, (ἃ. αὖ 5αρ.) ὅτ. στε. 

10. Μανασση Μανασσης] Μαήασσην" (1.) 55. τοι. 17. αἱ δὲ της 15.] οπι. Δ. 
Μαννασσὴς Δ. - Σελαθιηλ δίς Β. ἀ. - βι0 Ώποτη ] δ. οπηπος Ἱίπαπο Ρ6ΠΟΓΗ- 

-- Άμως δὶς ΒΟ (Ὁ ἰπίμιο, 11.) Δ. 1. 38. Μ. | 13,18, Ἄορομβαβελ δε (Δ.) Ποπος 80 ΑἸ ΥΔΔΠῚ πιβαῖιθ ἴπ ΒΥ ΘΗ ΠῚ 
6.01.9... Μοπιρ]. ΤΗοῦ. Αὐπὶ. 211. 18. ἐγεννησεν 19,1 εγεννη 1. (ντ. Β.54ΡΥΑ.) Ίσει ΟἨπὶά σεπογαοπος εαπί ΧΤΠ. 

ἝΑμων δὲ 5.1, το]. Ὑπ]α. αν. Άννι Ονι, το Ἐλιακιμ δἱς ΜΝ. ὁ.ο. «ει, | (Οοπίτα, αι Π[] |.) 

Ὄει, ᾧ Πς]. 19, 14. Αζορ δίς 1. 18. χριστου (Ὁ /αἰ. αν. 48) Ψπὶρ. α.ὐ. 

10, 11. Ἰωσειαν' Ίωσειας ΒΔ. (νά. Ὦ ἴῃ) 14- Αχειμ δὲ Ἐς ΟΡ, 1ο]. 1 Αχιμ Ἡ. 88. ο-α,Γ.{Γ. ντ. οτί. τοπ. 904, 5. 191. 

Τμπο, ΠΠ.) ΤΗΕΝ. | ΣΙωσιαν" Ιωσιας σ.Ο.16]. ΜΒΥ. | Άχειν Δ. [ Άχιν 1. β νιν. ὃς ἑεΟείεταπα Ῥοΐιογαί ἀῑσστο Μαἰίμαθιις : 
11. 1. δὲ εγεννησεν] τι. τον Ἰωακειμ, Ῥεί, (59, Ἠο]. ἐκί.) Μοπιρ]. Αντ. ὧεκι υεγο φεπεγαίῖο 5[6 γαῖ; 8684 Ῥταθ- 

Τωακειμ δε ἐγεννησεν (1.) 88. ΜΤΙ. γην. 15. Μαθθαν Β" (Ὁ Ἱπ Τπιο, Π1.) { Ματθαν νιάσπς Βρηίας5 Βαποίας ἀεργανβίοτεβ, 

Ἠο]. ἴῃ εοάᾱ. αυϊθιιβάαπι. Άγγ.ΠΙου. δἱς σσ. ΟΡΙ. τα]. Μοπαρῃ, Τμ6ῦ, (25, οἱ Ῥτασππαπίοης οοπίτα απάπ]οπίίαπαι 

(πια, Ὦ ἵη Τλις. 111.) (τ. Τακειμ, Τωακειμ Ματθας 88. 0.) εοχπη, Ῥες Μακμασιπα αἷς, Ολγίδέὲ αι- 

δε εγεν. 1.) “Ποδορι οί οασῖπι οἱ | 16. τὸν ανδρα] οπι. τον Δ. {επι Φεπεγαίίο δίο εγαί. Ιγεπ. 904, 5.| 

Ἰοο]ιοπίαο β]ῆ5 οδιοπά(ταχ, αποππαάππο- ; --ΤΟΝ ανδρα Μαριας εξ ἧς εγεννηθη Τη- χριστου Ίησου Ἑ. Βεὶι. ΟΥτίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 
ἄππι οὐ Μαιεασις ροποχαβίοποπη οἶις σους.] δἱο, Μ55. Ψαἱς. ΓΙ: ϑυυν βιὰ 9658. | 1Τησου” Χριστου 5. ΟΡ21., τε]. 

οκροπί.”. Ίγεπ. 918. | Οοπίγα, Μ55. οὐ. ΠΟΙ. (Τ1ου.) «δι, | οαϊ ἀοεροπεαία οί ΒΥγ.Ῥεί. ὃς ΗΟ]. Μοπιρ]. Τμεῦ. Αππι. 

Ὑστςε. χε]. “εβεοῖπι ροπεγαίοπος.” | Μανία υἱγρὸ απο ᾳοπι(  όδιιπι. γη. Οὐ, 

ΠΠ, 611. δὶο εμαπι Ῥοχρηγηίας ἀραῖς | οαἱ ἀοεροπβαία γῖγρο Μπσία Εοπαῖΐ 11. ἐταπβιπϊργαξίοποπα πι, | 14. Ξαᾶάος (δῖ) 
Ἠίστοηῃ. ᾿ς Ίθδυπι, α.φί Αππ. δίο, 5644, Ῥοροχίέ | Απ | 1Τ. οπιηος ἰξασιθ ΟἹ, 

| 



{|| ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

Ἰχριστοῦ ἡ Ἰγένεσις' οὕτως ἦν" µνη- 
/ 4 - Ν » “ / - 3 / 

στευθείσης' τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσηφ, 
πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ 
πνεύματος ἁγίου. |") ̓Ιωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος 
ὧν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν ̓ δειγματίσαι," ἐβουλήθη λάθρα 

Ὁ ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ 
3/ / 3 3 ΄ ᾽ “ / ” 4 

ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὀναρ νά αὐτῷ λέγων, Ιωσηφ 
υἱὸς ᾿ Δαυείδ, ἁ μὴ φοβηθῇς" παραλαβεῖν “Μαριὰμ τὴν 
γυναῖκά σου" Τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐ ἐκ πνεύματός 

Ἵ τέξεται δὲ υἱόν, Ἷ καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα 
» α 5 “ ἌΝ ΑΝ ,ὔ Ν Ν » ο 3 Ν 

αὐτοῦ Ἰησοῦν: αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ! 

“τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα 
κυρίου διὰ τοῦ προφήτου 

λέγοντος, “᾿᾿Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν γωστρὶ ἕξει καὶ τέξε- 
ται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα, αὐτοῦ ᾿Ἐπμυμνανουήλ, 
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ θεός. 

νι 

18. Ομτῖκῖ απίοπα σοπογα{1ο δἰο 
ενας; 05.) Οαπιοβκοί ἀθδροηδαία. 
π]αίογ οἶας ΜΙατία Τοδερ]ι, απία 
απαπα σοπγοπ/γοπέ Ἱπγοπία 65: ἴῃ 
π{ογο Ἠαβοπς 46 βρῖτέα βαποίο. 
1 Ον 19.) ΤοβορΗ απίοπα ὙἹΣ οἶας, 
οσα ο55οῦ Παξίις οὖ πο]]οί οαπι 
{αάπσετα, γο]αῖς οσσα]{ο ἁῑπηϊι- 
ἴθγο θᾶτη. 30 Ηαος απίεΠΙ 60 60- 
σ]ίαπίο, οσσο απσο]ας ἀοπαϊπί ἢ 
ΞΟΠΙΠΙ5 ρατγι{ οἱ ἀἴσςΠ5, Τοδερ]ι 
ἘΠῚ Ὠανῖᾶ, πο] «ππετο αοοῖρεγε 
Μανίαπα εοπίαροτα ἑπαπα:. ατιοὰ 
οπΊπα ἴῃ ος παίαπα οδί, (6 βρίγέτι 
καποίο α50. 5) Ῥαπεί απίοπι Β]]- 
ππῃ, οὗ γοσαῦῖβ ΠΟΠΙΘΙΠ οἶις Τ6- 
Β.Πὶ: 1ρ56 οπίπι βαγαπῃ Γποίθέ 
Ῥορι πα δή πα ἃ ῬΘΟΟΔ 13 ΘΟΥΤΙΠῚ, 
33 Ἠος απίοπι τούτη ἔχοίι τη εδί 
τί αἀἰπιρ]ετοίατ τὰ αποά ἀῑοίαπι 
οδέ ἃ ἀοππίπο Ρογ Ρτορβοίαπα ᾱἷ- 
οσπίοπι, 35 Έσσο ΥἹΓΡῸ ἴῃ το ]Ὸ 
ΒΑ ΟΌΪ οὐ ρασῖθὺ Β] απ, οἵ νοςᾶ- 
θαηῦ ΠοπιθΠ οἷις ἘπππιαΠε], 
ᾳποᾶ ορ Ιπιογργοίαίαπι Νοῦίς- 
επ 4615, 

ο "Ἐγερθεὶς" δὲ ὁ Ἰωσηφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν 
ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὃ ἄγγελος, κυρίου" καὶ παρέλαβεν 

καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ 
υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 

γα]ρ.α. [6.1]. Ὁ Ί8ήτορ ἊΣ 
Βγεν. ΟΡΙΉ, ὦ Ὁ" Τοῦ δὲ 
ἹΜοεπιρῃ. ΤῊ ΘὉ. 
Άτπη, 9Πι. 

πὰ 
ε 

ἀπολῦσαι αὐτήν. 

δΏ 

ΠΡ ἐστιν ἁγίου. 

τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑ ρωθῃ τὸ ῥηθεν υπο 

Ὲ5. 7:14 

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. “ὃ 

σ Τα. 5: 7,91. Ξέτεκεν | 

Τεν να. 1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς 
Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι 

“ λέγον- 
ΓΕ ᾿ - ΄, " ε / 

ἄπο ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσολυμα 

5. ΟΥίᾳ. (6 βομαϊς ἄταυή εἰ Όοπιβο- 
ἢ511) Π1. 965. δα ἵπιαπι ραρίπαπι. Εἰ. 

Ῥ.Ε.. 320}, 

18. γενεσις ΒΟΡΖ. Δ. 1. Β. Ἀγτ.Ης]. Εις. 

Σ.Β. 9905. | άγεννησις ς.. 1,. 38. τε]. 

- μνηστευθεισης] ἰδ. γαρ 5. ΟΡΙ.. 
35. τε]. ᾱ. Ες. Ὀ.Ε). 8905, οπι, ΒΟ 37. 1. 
πρ. α.δ.ο,[.βΙ. Ῥγιτ.Οτί,Ρ5ἱ. ἃ Ἠς]. 

Μεπιρμ. ΤΠεΡ. Αὐτὰ. Ίγεπ. 304. (π.ῖ. 
211.) 

- της µητρος αυτου] οτι. ᾱ. (Πἱαί Ὦ.) 

--- εὑρεθη] ηὑρεθη 1. 

19. ὁ ανηρ αυτης δικαιος ων και] οπῖα ΥἹΓ 

ἀπσίας εταί. Ῥντ.οτί, (8111.) 

--- δειγµατισαι Β2.1. Εις.αᾶ ΒΙορ].1.991 

ἀῑδετίο. | Γπαραδειγµατισαι 5. ΟΡΙ.. 88. 
τε]. Ἀντ.Ηο]πηςσ.(γ. Ἐν. Ὦ.Ε.. 820", 
|| 44. Ματίαπι, Ἀντ.οτί, 

90. ιδου] οπι.α. ϑόέγτγ. Οὐδ. ἃς Πε]. 
--- αυτῳ] 1Ρ8Ο 1οβορπο. ὅσ σε. (ΤΠΕεΡ.) 

-- Μαριαμ ΟΡΕΖ. τε]. Οτίᾳ. 1.9810. Ἐς, 
Τ.Ε.590Ν.| Μαριαν ΒΙ,1. τι. 1π Ε.9823, 

-- εν αυτῃ γεννηθεν] ἵη θα παξοείαγ. α. | 
εκ 68 παεοσίατ. ὐ./ 6. (ΜεπιρΗ.) 11. | 

εκ 68 πϑϑβοϊξαγ. ο.| πδύπτῃ εχ 6. ὅσ τ. 

3: Έκειιγσεῃς5 [6 πὶ ΤΟ5εΡΗ 8 
ΞΟΠΊΠΟ {οοῖς βίοι Ῥταοσθρίέ οἱ 
Ἀπσο]ας ἀοπαίπί, οὐ ποοερῖέ οο- 
Ίπσοπῃ 5παπη. 35 ΕΠ ΠΟΠ ΟΟΡΠΟΝ- 
εθθαί οαπι ἆοπος Ῥερονίί βμαπα 
Βα πὴ ργποσοπέπη, οὖ γοσανΐ 
ΠΟΠΙΕΠ θ6ἶι5 [Θβιιπη. 

1 (πὶ ο{σο παῖα5 ο58οί [6815 
ἵπ Ῥείμίθοπι Τιάσας ἴῃ ἀῑορις 
Ἠενοαῖς τοσῖς, εεσοο πιαρί ἃ" 
οτἰθπίο γεποτιιπί Η1ΕΓΟΡΟΙΥΠΙΗΤΠ. 

90. εστιν ἁγιου Β50ΕΖ. τε]. Εις. Ὁ.Τ.. 

3900, ἴῃ Ἐ5. 9823. δὰ ΒίερΙ. 1. 229. | 

ἁγιου εστιν ὮἨ,. ἴγεπ.904.39509. Ογίρ.]. 
8810, |αάά. σεπΙατη. στ.οτί. 

231. τεξεται] δα. ΗΡΙ, Ἀντ.οτι, 

-- Καλεσεις] καλεσει ΤΑ οἱ. 

τον λαον αυτου] τηππάππη. ΒΥΤ.ΟΣΕ, 
. ὅλον] οπι. 3Υ.Οτί. Ίγεπ. 904. 916. 

Κυριου ΒΟΌΖ. Δ. 1. 58. | ΤΡύδθπι. του 
«Τὶ. τει. Εις. Ὁ.Ε. 9900. 

- δια] πα. Ἡσαιου 1). α.ὐ.οι[οἳ. Βψι. 

Οτέ, ὃς Ἠσ]. Θστ.ΗΙοτ. Ατπη. Ίγεπ. 216.| 

Οοπία, Β5ΟΖΙ,. 1. 58. τε]. Ὑμπ]ς. 9}. 
Ῥντ.Εεί. Μοπιρῃ. ΤΗευ. ἄδει. Ίγεπ.904. 

959. Έως. Τ.Ε. 8200. 
--- λεγοντος] οπι. Καὶ 3γτ.Εδί. Αππι. γε. 

204. 916. (οοπίγα, 216.) 

98, καλεσουσιν Ες. 1). Εἰ. 988. καλεσεις Ὦ. 

ἀπ , Εις. Ὀ.Ε). 9908. (νοσαβῖί ᾱ,Γ.) | γο- 

εαὐϊασ. ὅττι. Ογίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 109. 
- ὁ θεος ΟἿ, 1. 38. τε]. Έως. Ὦ.Β. 988, 

9200, [οπι. ὁ Β. Βοᾖ. (π.ῖ. Ζ.) 

94. εγερθεις Β037. 1. | Τδιεγερθεις 5. 09 

1.. 38. τε]. 
-- ὁ Ιωσηφ Β6ΟΠ. τε]. | οπι. ὁ ΖΔΚ. 

ιδ] 

94. την γυναικα αυτου] Ματίατα Ἀγτ.Ογί, 

(44. Ματίαπα ΖΕ 1}.) 

- αυτου] ἑαυτου Ζ. 

95. (Τὰ 5 τ. τί. δἱο: οὖ οαβϑύθ ΟΙΠΙ 68 Υἶνο- 

Ῥαΐ ἄοπος, ὅζο.) 

--- Εγινωσκεν ΒΟ21.. τε]. Ὑπὶς. Ἀγτ.Ησ].| 

εγνω Ὁ. δ...4...}.9}3. (α αι.) ΒΥ.Ε5ῦ. 

ΗΠΙ, 612. 

--- οὗ 007. | οπι. Β. Βεῖι. 
--- υἷον Β7.1.55.(ανιὰ.) ὀ.α.α).. ΘγτΟτέ.| 

τον υἱον Μεπιρ. | τ. υἱ. αυτης Τ]εῦ. | 
Ίτον” υἱον Ίαυτης τον πρωτοτοκον΄ 5. 

Οὐ.τε], Υα]ς. (α.}..}. Ῥγττ.Εκέ.δεΗσ]. 
Άγπι, ΖΕ. (οπ. αυτης 3... ἃ.) ΕΠ απι 

Βαππὶ ππὶσοπαπα ϱ”. (γιά. Ταις,) 

1. δε] οπι. ΜΑ. 

- της Τουδαιας Απιι ᾱι. Βντ.Ηε]. | ”αάα 
γι]ς. ΟἹ. ϑγυτ τί. δε Ῥί. [Σαπάαο [1.α”. 
| οἴνιίαίεπα (5.-ἵε) πάαεαο α.ὐ.οιφ.. 

- Ἱεροσολυμα ΒΕ6Ο30Ζ. 1. 88. ΜΡΒΕ. ΕἸ. 

Τ.Ε. 9743. | Ἱερουσαλημ Ο3ΤΔΕΚΟΌΥ. 

Εἰ. Ὁ.Ε, 9493, 4185. 

20. αρρατιῖ{ ἴῃ 5οπηπ. ΟἿ. | ΕΙ πι [ 39. οπι 
1. ΟἹ. 

9 
1. ὅαάα ΟἹ. 



ΒΟ. 
1, Δ, 
1. 98. 

ΕΚΠΜΡΒὉΥ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

τες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; ; 
εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀματο λα» καὶ 
ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 8 ἀκούσας δὲ :ὁ βασι- 
λεὺς Ἡρώδης" ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ 
αὐτοῦ: 3 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
γραμματεῖς τοῦ «αλ, ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν, ποῦ ὁ 
χριστὸς γεννᾶται. 5 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ἔν Βηθλεὲμ 

τῆς Ιουδαίας. οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προ- 
φήτου, “Καὶ σύ, Βηθλεὲμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς 
ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα: ἐκ σοῦ γὰρ 
ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν µου 
τὸν Ἰσραήλ. ϊ 

87 Τότε Ἡρώδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρί- 
τ παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέ- 
ρος, ' καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευ- 
θέντες ᾿ἐξετάσατε ἀκριβῶς" περὶ τοῦ παιδίου: ἐπὰν 
δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσ- 
κυνήσω αὐτῷ. " οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπο- 
ρεύθησαν' καὶ ἰδοὺ ὁ ὄπα: ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, 
προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ᾿ἐστάθη΄ ἐπάνω οὗ ἦν Τὸ 
παιδίον. " ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν Χχαπον 
μεγάλην σφόδρα. “" καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν ᾿εἰδον' 
τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόν- 
τες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυ- 
ροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν, αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ 
λίβανον καὶ σμύρναν. "καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ 

2. ειδοµεν] -ωμεν Τ.Μ. 
- αυτῳ] αυτον Δ. 

8. ὁ βασιλευς Ἡρωδης ΒΖ. 1. 

Μοπιρῃ. Ες. Ὦ.Ε. 8494, 4 Ἡρ. ὁ βασ. 

5. ΟΙ. 385. γε]. Ὑπ]ς, α, ΕΙ. Ἁγιν.Οτι, 
Ῥει,δ.Πε]. ΤΠεΡ., 

- πασα] οτι. 1). | 84. ἡ Ζ. Εις. Ὀ.ΕΒ. 9494. 
4. ἀρχιερεις ] ἵερεις Δ. 

π- ἐπυν. παρ᾽ αυτων] ἀῑκίε οἷς ὅ'γυ, Οτί, 

Ί.οπ1. παρ᾽ αυτων 1). (Δ ἤη. Ῥαρίπας.) 

| σοπύα, Ες. 1)... 8494, 
5. εἰπὸν 097. νε]. 

- της Τουδαιας Απ. α.ο.αι[. Ἀγν.Ηε]. | 
ἠπάαο ὙΨπ]σ. ΟἹ. 51}. 

Ἀγτ.ΗΙογ. | οἰν]ιπίοπι Γπάσοα ὁ. 
- γαρ] οπι, Τ., 

6. γη Ίουδα »ίο. Υ αἱς 

δαιας Ὦ. α.ὁ Κ᾽". | Ἱπάαο Π. 459. | 
(πάαοα δ.) τοῦτα Ππάσοσιπη 7}. Ποπ. 

γη γεν Οχί,δεῬει, 

7175. Ὁ.Ε. 9424, 

4 

6. ουδαµως Εις. Τ.Ε. 5493. [ μη 1). | ποτ 

α ὃ.6.4.5.ᾳ'. ϑγυτι τί, ἃ Ἐκι. ΠΠ, 4509.] 

πιπηηπίά 9}. (ουδαµ. ελαχ. ειη (816) 

εν τ. ἡγεμ. Ίουδα Ἑ. ἴῃ παρ.) 
--- εν τοις ἡγεμοσιν] ἃ τορπο γτ.Ονί. 
-- εκσου ΒΒ 21,.τεὶ. Ένας. Ὦ.Ε. 9424. | 

εξ ου Ο. | εκου Ὦ. | εξ σου ΒΞ, 

--γαρ] αά. μοι ΟΚ. ΑτΥπι. | Οοπίγα Ὅς 
1). τε]. «ζμκί, Ἐν. 78. Εις. .Β. 3494, 

---ποιµανει] ποιµενει 1). 

7. ηκριβωσεν ] ηκρειβασεν 1). (οἵ νου. 16). 

8. ειπεν ] δα, αυτοις 1). Ἀγττ.οτέ,δεὮοι. | 

Οοπίτα, Έως. Ὦ.Ε. 8485, 

--- εξετασατε ακριβως Β0"Ό.1. 58. Νας. 

α.ὐ.οι,[ «ο Μοῖρα. Του. Έις, 

9, εσταθη 

δ... ἃ. 

Ατπῃ. 

Γ ειπαν Β. 

9ΥτΥ.Οτί, ὃς Ρ5{. 

11. 9. 

5 ἀῑσσπίος, ΤΡΙ οδὲ αὶ πιαίις δὲ 
1ος Πιάποοτήπα ἢ Ὑ Τά ἵπηιας είπα 
φἴε]]απῃ οἷιις ἴῃ οτ]οπίο, οἱ νοπῖ- 
πΙΙΘ βάοταχο εππι. ὃ Απῑοης 
απίοπι ἨἩστοίες τεκ (αχυαίις 
εδί, οὗ οπηπῖς ΗΙαγοδο]γππα οιιπι 
110. 3 ΕΓ εοπστοραΠς ΟΠΙΠΕΣ 
Ῥηήποῖρας βαοσγάούτη οὗ βου θα 5 
Ῥορι], εοἰδοίαδαίαγ Δ Ὁ εἰς πὶ 
ΟἨτϊδίας τπιαβοθγθύμν, 5 (5,1) Αι 
111 ἀῑκετιπί αἱ, Τη Ῥοί]]σστη Τιι- 
ἀθαο. Ῥίο οπῖπι βορίπα οί 
Ῥοχ Ῥτορμοίαπι, ὃ Ἐλ ἐπ Ῥοι]ι- 
Ίεοπα ἵθιτα Ἰιπάα, ποπαπατα 
παϊπῖπια ϱ5 ἴῃ Ρεϊποίρίρας Ίπάα: 
εκ ἴθ επίπι οχἰθί ἅτπιχ οί τοροί 
Ῥορι]απα παπα Τεγα]ε]. 

Τ 6, 10.) Ἔμπο Ἠοτοᾶες, οἶαιι 
γοοδ 8 τηαρ]5, Πρ ΠΟΥ ἀῑα1οῖς 
αὐ οἷβ ἔοπηραρ βίε]]αο ᾳπαο ἃΡ- 
Ῥαγαὶῦ εἰς: ὃ εἰ πα]ίίεης 11105 πὶ 
Ῥείμ]αοσπα ἀκτέ,Ττο εἰ Ππέεγγοσαἴε 
ἀΠρεπίεν 4 Ῥαθχο; οὖ απ 1 - 
γΘ ΠΟΥ 5, τοπαπθ]αξο τα] ῖ, ταῦ οἵ 

εΡο γοπίεης α4ογαπῃ ΘΗΠῃ. 9 αὶ 
οτι αιπάἰβδοηί ΤΕΡΟΠΙ, αὈΙθγΠ{, 
ἘΠ 6666 δίο]]α, απαπ γΙάεγαΠ{ 
ἴῃ ογΙεηίθ, απίεεεᾶεβαί 608, τ15- 
απο ἆππι γεπίθης 5ἰαγεί 5πργα 
ποί ογαί Ῥιον. | Ὑἱάεητος αιι- 
ἵαπα 5ίε]]απι σαν]δὶ θαπί σαιιάΤο 
πιἉσπο να]άο; 1 οὐ Ιπιταπίος 
ἀοπιαπα Ἰπγοπεγαπ{ραθγαπα ο 
Μαγία πιαίχο οἶδ, οὐ Ῥγοσίάοηίες 
βἀοταγεταπί θα: οὗ αρετίῖς 
Πιοςαιισῖς βυιῖϑ οὐεπ[ογιιπέ αἱ πιιι- 
ΠΟΙᾺ, ααγαπι ᾧπ|8 Οὗ πΙΙΤΑΤΗ. 

15 ΕΟ ΘΒΡΌΠΒΟ ποοθρίο ἴῃ 5οπΩΠΙ5, 

ΒΟ. 1. 38. Ο»ὶρ. 1. 6613. 
Έως. Ὁ.Ε. 4188. Ίεστη 5. 1,.. τε]. Εις. 

Ῥ.Ε. 8485, 

-- οὗ ην το παιδιον οἱο Ὑαἱρ. α.7.}}}. τε]. 

Ονῖφ. Π1. 6614, Έως, Ὦ.Ε. 8495, 4183, | 
του παιδιου 1). δ...ᾳ". 

10. αστερα] αστεραν Ὁ. 
--- σφοδρα ] οπι. Βγτ.Οχῦ. 

11. ειδον ΒΟΡΤΙΔ. 1. 38. ΕΚΜΒΌΥ. «Δ 
Ῥγτν. Οὐ, Ῥεῦ. ὃς ΗΟ]. 

Άτπ, 3η. 

γ]άσπίος.͵) ΟΥγίφᾳ. 11. 6614. 

84934180. | Πεύρον «-. Υαἱρ. 6.ο,ῇ1.οἱ 
π- τὸ παιδιον] τον παιδα Ὦ. | Οοπίγα, 

Ογίᾳ. 11. 6614. 

---λιβανον και σμυρναν] σμυρ. και λιβ. 

Ἁγττ,Οτί. ἃ Ῥευ. 1. (ἔμυρναν Τ).) 

12. χωραν αυτων] ἑαυτων χωραν 1. 

Μειπρῃ. ΤΠ. 

(γεν. 905, “ 4ποτα ππαρῖ 
Εἰ. Ὦ.Ε. 

Εἰ. Ὁ.ΕΒ. 9493. 4180. 

18. αναχωρ. δε αυτων ] αυτων δε αναχωρ. 

Ῥ. (οί ροδί ο05 Ἀντ,οτ,) 

Ρ.Ε). 8483.) ακριβως εξετασατε σ. Οἱ. 

. ΘΥΣ.Πο]. [ της Του- 1, το]. Οτίᾳ. ΠΠ. 6614, Τ894, 
-- επαν] ὅταν 19). 

- απαγγ.] επαγγ. Ὁ". 
(οικος του Ἐφραθα | 8. ακουσαντες] ακουσαν 3. 

9 ΜΙς,), - ὁ αστηρ] οἵη. ὁ .. δ , δυάδα ΟἿ, | 6. τεραῦ. Οἱ. 



ΤΠ 20. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρώδην, δι ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώ- 

“ » Ν 

9 12᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου 
“ Ἴ Ν .- Ἐ θ 9 

τῷ ωσηφ έγων, Ἐγερθεὶς 
ΔΝ “- Ν 

καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 
ω 3 ./ νο” ο ο Ἀ 3] / 

φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ έως ἀν εἴπω σοί: 
/ Ν - Ἂς ΄- 

μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι 
4. ε ΝΣ Ν / Ν / Ν Ν 

ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν 
/ “ ΔΝ 3 / / 

μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 
ν 5 ἄπ ο - ες ΄ Ἶ Ξ 

καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου: ἵνα πληρωθῃ 
Ν ΄-“ / 

Γκυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 

10 1 Τότε Ἡρώδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν 
μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας 
τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσιν τοις ὁρίοις 
αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν 

τότε ἐπληρώθη τὸ 

γα]ρ. α. ὃ. ο. 
βυττ. 6. Ρ. Η. 
Μεπιρῃ, Τ1160. σαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

1 ᾽ ”/ / / 

κατ ὄναρ Φαίνεται 
52 παράλαβε τὸ παιδίον’ 

» / 

αὐτο. 

15 
Ν ε δι « Ν 

το ῥηθεν ὑπο 
. / - ΄ 

:Ἠος. 1111. “Ἔξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν µου. 
εί 

» / Ν - / 

ἠκρίβωσεν παρα τῶν µαγων. 
{7 6Γ. 81115. 

[88τ15.] 

18. ἠθέλησεν 

ἽΖ 

ε (Ἐς. 4:19.) 

ῥηθὲν ἐδιὰ" Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος, τ Φωνὴ 
ἐν Ῥαμά ἠκούσθη, κλαυθμὸ ὃς καὶ ὀδυρμυὸς πολύς, Ῥαχὴν 
Κλωίουσα τὸ τέκνα, αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακλη- 
θῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 

κο, Τελευτήσαντος. δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδοὺ ἄγγελος 
κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ' τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ, 
ων λέγων, ᾿Εγερθεὶς παράλαβε: τὸ παιδίον καὶ τὴν Ἷ 
μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ. ξτεθνή- 

21 - 

πῃ τράϊγθηῦ πά Ἠετοάσπι, ει 
αἰίαπα νίαιη τονογδί βιιηῦ ἴῃ τορ]- 
οποπα 5ιι8 ΠῚ. 

1 Οἱ οατη τοσρδβῖβεθηῖ, οσσς 
απρο]ας ἁοπιίπί αρρασαϊς ἴπ 
βοπηπῖς Το5ορΗ ἀῑσοπ5, Φ41ρ6 οἵ 
ποοῖρο ρπογαπα οὖ την τη εἶς 
οὐ ἔαρ ἵπ Αοργρίαπι, οὐ εδἰο 
101 αδαπο ἆππα ἀῑσαπι 01: {- 
(απαπα. εδ οπῖπι τ΄ Ἠενοάςερ 
απαεταί Ρπεγιση δα ρεγάςπά πι 
επι, "ἢ Ωπἱ «οΠΣΙΓΡΘης Δ 006- 
Ῥρίς Ῥπογαπι οὐ ππαίτοια εἶας 
ποσίθ, οὐ τεσθραῖί ἵπ Αοσγρίιπῃ, 
15 οἱ ογαῖ 101 ἀβαπο δα ουίέαπι 
Ἠετοαῖς; τί αἀἰππρ]ετείαχ αιοά 
ἀἰσίαπα οδί ἃ ἀοπιίΠπο ΡΟ ΡΓΟ- 
Ῥ]νοίαπι ἀῑοσεπίοπι, Ἐκ Αεσγρίο 
νοσανὶ βΠπατα πηειιπι. 

1 ΤΠ. Ἠογοᾶος νΙάεπ» απιο- 
πίαπα Ἰπ]αδας οδδεί ἃ πηασίς, 
Ἱταίας οδὲ γα]άο: οὖ πηίεης ος- 
οἵαἷξ οπιπες Ρπαογος απ ογαπί ἴῃ 
Ῥοιμ]ασπα οὖ ἴῃ οπιπῖῦας Βπίρας 
οἵπς, ἃ Ὀϊπιαίι οἱ Ἱπία, 5εοι- 
ἁππα ἔοπαρας αποά εχηι]δίεταί 
ἃ πηαςίς. "7 Ἔμπο αἀἰπιρ]είατα 
οδί αποά ἀἴσίιπα οδὺ ρον Ηίετε- 
πηῖσπα Ῥτορμείαπι ἀἰορηίεπι, 
18 γος ἴῃ Ῥαιπα δαῖτα οδί, Ῥ]ο- 
ταῖς εί Πα] αῦπι5 πη] 85: Ἠασμε] 
Ρ]οταπς5 Ε]ος 5105, δῦ ποῖ 
οοπσο]αν], απῖα ΠΟΠ εαπῖ. 

19 οποίο αἴεπι Ἠετοίε, 
6σςς αΡρατιξ απΠσο]ας ἀοπιῖ- 
πὶ ἴῃ βοπιπῖς Ιο5δερΗ ἴῃ Δ6- 
6ΥΡίο 39 4ἴορῃς. ϑδιιγρα οὖ αοοῖρε 
Ῥαενατη οὗ τηκίτεπι οἵας οὐ γαάο 
ΤΠ ἔογγαπα Γ5τα]α!]: ἀαβαποιί δαπέ 
οπῖτα απῖ απαστεραπί απίπιαπα 

κασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. “" ὃ 

18. αυτων ΒΟ3.. το]. | τον μαγον (80) 

Οὐ Ὁ πιαπ. γεο. | 444. εις την χωραν 

αυτων Ἑ. | Οοπίτα, ΟΡΤ,. τε]. 

π- κατ᾽ οναρ φαινεται Ὁ 3δ. Κ. | κατ 
οναρ εῴφανη Ἑ. (νιᾶ. εαΡ.1. 20). Ψ ΙΕ. 

ΤΠεΡ. ΜΒ. (ΜεπιρΗ. αποορς.) Αππη. 

τ αρραγπῖΐ /οδερ]ι ἴῃ ςοπιπίς”.. Ίγεπ. 184. 

| άφαινεται κατ’ οναρ --ἜὌ. Ὦ1,. 1. τε]. 

(νι. το. 19). 

- λεγων] αᾶ. οἱ, Ὀγτν.ΟΥέ, δε Ῥεῦ. 
---το παιδιον] τον παιδα Ὦ. | Οοπύα, 

Ορίᾳ.Ἱ. 9810. 11, 6653, Ες. Ὦ.Ε. 9964, 

---ειπω σοι] σοι ειπω 1). | Οοπίτα, Οτῖφ. 

1. 9815 Εις, Τ.Ε. 9964, 

-- Ἡρωδης] Ῥτασπι. ὁ Τ,. | Οοπίνα, Οτίᾳ. 
1. 9810. 

π- τὸ παιδιον...αυτο] τον παιδα... αυ- 

τον 1), | (πίγα, ΟΣίᾳ. 1. 5810. 
14. ὁ δε] «οδερῖ απέοπα Βγντ.ΟΣέ. ὃς Ῥ5ί. | 

(α.ὔ.ο.σ]. Ἠαρεπί 1 οβορ]: Οοπίτα, Υα]ς. 

4.6. 

ῃ 

14. εγερθεις Β5ΟΖ. τε]. | διεγερθεις Ὦ. 838. 

- τὸ παιδιον] τον παιδα 1). 

16. Ἡρωδου] Ἠετοάᾶις τεσῖς Ἀγτ.Οτί. 

--- κυριου] ΓῬΥδθπι. του στ. 1.. τε]. | (οπίτα, 

Β0Ρ7Δ. 1. 98. 
--του προφητου] οπι. του Δ. 

16. διετους] διετειας Ὦ3. 

-- κατωτερω] κατω ὮὉ. (πίτα, Ρείγ. 

Αἶεα. 43.) 

-- χρονον ὑν] χρονον 7. 

17. ῥηθεν] αἀά. ὑπο κυριου 1). 
- δια Ἱερεμ. Β0Ρ7. 38, Ὑπ]ς. α.ὖ... 6". 

Βγτγ,ΡΕί. ὃς ΗΟ]. (ιπε.) Ατπι, ΖΕ 1. «7μεέ. 

τν. 77. | 1 ὑπο Ἱερεμ. 5. Τ,. 1.τε]. | ὑπο 
του Ἱερεμ. 3γτ.Ηε].πασ. αν. | (νετραπα 

ᾳποᾶ ]οσμέας οδί ο ογοπηίας. Ἀγτιοσί. | 

[Μοπιρῃ. Τπεῦ 1 
18. κλαυθμος] ἜΡτδϑοιη. θρηνος και στ. 

ΟΡΙ.. 58. ΤΙ. τε]. Ἀγιτ,Οτί,δΗςΕΙ. Αππι, 

(ΧΚ. 7εγ. φωνὴ... 

θμοῦ: ΜΒΡΒ, θρῆνος καὶ κλαυθμός.) | 

θρήνου καὶ κλαυ- 

Οοπίτα, ΒΖ. 1. Ψπἱρ. α.0.ο...6}}. ὅγυ. 
Ῥει. ντ. Ηϊον,. Μεπιρῃ. ΤΠευ. δι, 

«7ιιδί. Τὰ. 77. 

18. οδυρμος] βρυγμος Ζ (5ἰς). 

-- Ῥαχηλ] νοχ Ἠασμε]ῖς Ἀντ.ονί. 
- Ίθελεν Β5ΟΙ.. 1. 88. τε]. Ἀγτ.Ηε]. ο ιοί. 

Τὰ. 77. ΠΗιρρ. ΕΠ. ν. 8 (114). | ηθελησεν 

27. Υπ]ς. α.(Ἰῖαῖ ὁ.)6.. 8". ΠΠ], 618. | 

[ϑ τσ. τί, ὃς Ῥεί. ] 
19. Ἡρωδου] Ηετοαίετερίς Βγσγ.Οσέ. Ὁ Ῥοί, 

- φαινεται κατ᾽ οναρ ΒΗ7Ζ. 1. Ίου οτά. 
γπ]ς. (πον Απιι) α.ο..6}. Τπευ. | (αρ- 
ρατιῖ{ απίε αΏρε]ιας πι. ὁ. 3γτ.Εει.) | 

Ἀκατ᾽ οναρ φαινεται «τ. ΟΙ. 88. τε]. 8. 

ΗΕ]. | [Ῥντ.οτι. Νεππρη.] 

90. λεγων] αάά. οἱ ϑγυγι τυ, ὃς Εδἱ. 
- το παιδιον] τον παιδα Ὦ. | Οοπίτα, 

Ονῖρ. τὶ. 6625. 
- παιδι «44. αἆ ρεγάεπάωπι Ἀντ.οτί. 

τα βοτηπίο ος Ι 14. βθοθβείέ Οἵ. 1 19. 8:ι:- 
σθ]α5 Ποτηΐϊηΐ αρρατι1ὲ ΟἿ. 

ὃ 



Β02[ΡΙ. 
1Δ. 
1. 88, 

ΕΚΜΣΞΤὉΤΥ. 

111, 

κα. 

15, 40:23. 

τ 
γ 

91917. 
"Μαν, 1:2---8. 

- 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

δὲ ΠΗ Ὁ παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐ- 
τοῦ καὶ ᾿εἰσῆλθεν" εἰς γῆν Ἰσραήλ. " “ ἀκούσας δὲ ὅτι 
᾿Αρχέλαος βασιλεύει [ ἐπὶ] τῆς [Ιουδαίας ἀντὶ τοῦ 
πατρὺς αὐτοῦ Ἡρώδου" ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν" χρη- 
ματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς 
Γαλιλαίας, “" καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγο- 
μένην ᾿Ναζαρέθ,, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν 
προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 

12 "Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἴω- 
άννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς 
Ἰουδαίας “ ̓ [καὶ] λέγων, ο. ἤγγικεν γὰρ ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. “οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς 
διὰ" Ἣσαϊου τοῦ προφήτου λέγοντος, 'Φωνὴ βοῶντος 
ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείως 
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 

19 ᾿Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ 
ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν 
ὀσφὺν αὐτοῦ: ἡ δὲ τροφὴ ᾿ἦν αὐτοῦ" ἀκρίδες καὶ μέλι 
ἄγριον. 

14" Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ 
πᾶσα ἡ Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 
“καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ̓ Ιορδάνῃ ᾿ποταμῷ΄ ὑπ᾽ αὐτοῦ, 

7 ἰδὼν δὲ πολ- 

ΤΠ 28 

Ραοτῖ, 3 Οἱ επγσοῃς αεοθρῖῖ 
Ῥπεσαπη οὗ πηαίγεπι εις οὐ γεπῖε 
ἴῃ ογγατη Ίδταμε]. 2 Αιάῑεης 
απἴετα απῖα Ατολε]ατς τερηατοί 
ἴῃ Ἱπάαεα Ῥτο Ἠετοάφ Ῥαΐτε 
8510, εἰπππῖέ 1]]πο τε, οἵ αἀπιο- 
η{έα5 ἴῃ ΒΟΠΊΠΪΒ εεορξεῖ{Ιπ Ῥατίος 
(α4ἱ]αθας. 3 Εὖ νεπίεῃς μαβ]- 
ταν ἴῃ οἰγ]ίαίο Ύπαο γοσαίατ 
Ναζατοίμ; πἰαάἰπιρ]ογοίαταποᾷ 
ἀἰσίατα θοδί Ῥει Ῥτορπείας 4πο- 
πίαπι ΝΝΆΖΑΓΘΙΙΒ νοραβΙτς. 

1 Ὁ, 5.) Τῇ ἀῑερας απίσπη {ΠΠ15 
γεπῖς ΙοἩαππες Ῥαρίρία Ῥτας- 
ἀΐσαπς πη ἀθδοτίο Ἱπάπεαπε 2 οἱ 
ἀἴσεῃς, Ῥαοσπίίοπίίαπι ασ]ίε: α- 
Ῥτορίπαπαν]έ οπΊπῃ ΓΟ πα 686- 
Ίοσαπη. 5 (8,19) Ἠ]ο εδ οπῖπι αὶ 
ἀἰσίαξδεδίρετ Ἡξδαίαπῃ ρτορΠείατη 
ἀἰσρεηίεπι, Ν᾽ οκ εἸαπιαπ[ῖς ἴῃ ἀ6- 
8ογίο Ῥαταίο γίαπα ἀοπιῖηί, τες- 
ἴα 5 {αοιίο ςεπηϊίας οἵας. 3 ὧ,σ 
Ίρεο απίεπι Ίομαππες Παῦεῦαί 
γοξπηθη έτη 46 ΡΙ]ῆ5 οαππθ]ογπι 
οὖ Ζοπαπα Ῥε]Ποίατα οἶτσα Ἱαπι- 
Ῥο8 5105; 65ος απίοπι οἷας εγαῖ 
Ἰποπδίας οὗ 1πε] 5]γεςίτο. 

5 Ἔαπς εχῖεραί δα οτη Ἠ[οτο- 
8ο]γτηα οἱ οπιπ]ς Ἱπάαρα οἵ οπι- 
πῖς ταρῖο οἴτοππῃ ΤογάΔΠΟΠ, ὃ οί 
Ῥαρσαβαπίαν ἵπ Τοτάαπε 80 ϱο 
εοπΠ{οπίθς Ῥεοσαία 5πα. 7 (10, 5.) 
Ὑπάεπς απἴεπ1 τη] Μος Ῥλατίςαθ- 

- 

5 ’ Ἂν « / 1 - 

ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

21. εγερθεις Β56, τε]. | διεγερθεις Ὦ. 98. 

--- το παιδιον] τον παιδα 1). 

--- εισηλθεν ΒΟ. Μεπιρῃ. | Ἰηλθεν ὍΤ,. 
τε]. 

-- γην Ἱσρ.] την Ἱσρ. Ὦ. ((οπίτα, ᾱ. 

πιαπ. τες.) 

9», ακουσας δε] αάά. Φοβορη ϑ τ τί, 
- επι της 1ουδ.] οτι. επι Β. 1. 38. Αὐτη. 

Έδ. Τ.Μ. 9655, | Οοπίτα. ΟΡ. το]. 
- του πατρος αυτου Ἡρωδου Β.(Βεᾖ.)Ο. 

(του απίο Ἡρ. Β. ΒΙἱψ) | 1 Ἡρ.του π. 

αυτ. 5. Ὦ.. 1. 98. το]. Ὑμ]ρ. Εις. 

1.8. 8605, 

93, ελθων] «44. 10᾽1 ϑ'γγ. Οὐ, 

- Ναζαρεθ Β. Βιίψ.Ο. ἘΚΜΌΨ. Τις, 

ΜοπρΙ. ΤΠΕΡ. | Ναζαραθ Δ. 1. | Ίνα- 
ζαρετ 5. ὍΙ,. 38. 9. 

- δια] ὑπο Ο. 

-- των προφητων] Ῥτορμείας  α]ρ. ᾳἱ-3. 

(. πια. τος) ὅσ. οὶ. | Ῥτορλοίαπι α. 

2.οι[Ι. Ἀγττ. Οτί, ὃς Ῥεί. δε σε]. ΜΕ. 
Επι, 1 (αὐ Ιπαρ]ογείαγ γετῦατη Ρτορῃείαθ 
Άτπι, Ζοµ.. Οοαᾷ, πιπ]ά Ἰαρεηί “ρτο- 
Ῥ]οίατπι.”) 

6 

1. δε ΒΟ. 1. 955. Ὁ. Μυ!ρ. α.ο[α.]1.9”. 

Ἀνττ.Ῥ5ῦ, ὃς Ηο]. Μεπιρα. ΤῊ. | οσα, 

ΤΤΙΔ. ΕΚΜΡΥ. Το. 0... Ἀντ.οτί, 
(αὐ εαερὸ) Ατπι, ΠΗῆ. 614. 

9. και λεγων] οπι. και Β. οἱ. Μεπρῃ. 

Τ1εῦ, μμ. ΠΠ. 614.) Οοπίτα, ΟἸ)1, τε]. 

γάρ. α.ὐ.ο.[α.] 1’. Ῥγτ.Ηο]. Αιπη. | 

[βυτ.οτί, ὃς Έ5ι,] 

8. γαρ] οπι. 1. 

- δια ΒΟΉ. 1. 98. Ταῦ, Βγτ.Ῥεί. Αππι. 

ΖΕ1Ὰ.1} (ϑ στ τι. ὃς ΗΟ], η. ].)| Ἰύπο ς. 

1, Δ, τε]. (“ἃ Ώοπαῖπο Ρος”. Ίγεπ. 184). 

-- λεγοντος] οπι, 03. Ἀγτ.Ῥεί. Ἀγτ.ΗΙο. 

Αππη. οοᾷᾷ, 1γεπ. 184. | Οοπίτα, Υαἱς. 
α.ο,[α.] 1. Ἀνττ.Οτῖ, ὃς Ἠς]., ὅτο. 

-- αυτου] Ὠοεί ποδιτὶ ὁ. ὅττί. 

- δᾶ Βπ, δαᾶ. οπιπῖς γα]]1β Ιπιρ]εῦίίαχ οὐ 

οπιΠῖς πΙοΠς δὲ οο]ῖς ἨαπαϊΠαὈίέασ; οἱ 

εταπ{ οπιπ]α ρτανα (ογιιπέ {ογίοβ 1γεπ.) 
1π αἰγθοῖα, οὐ 48ΡεΓα ἵπ γἷα5 Ῥίαπας, εἰ 

νιάεβΙέ οπιπῖς ο.Γο βα]πίατοπα (-ἴατε ο. 

1γεπ.) Ὠεῖ, α.(ο.) Ίτεπ. 184. (6 1λις.) 

(ο. οπι. ϱ οπιπῖα”: οὖ Ἰαῦεί “ νίαπι 

Ῥ]απαπι). 58ῖς ὁ." 

4. ὁ Τωαννης] οτῃ. ὁ Ὦ. 

--- ην αυτου ΒΟΙ.1. 

1.. τε]. 

δ. Ἱεροσολυμα] ῬτΒεΠΙ. πασα ἡ 1. α.ἰ. 

πα. 1 ΑΠ Ἠπετιξα]ετι Ἀντ.οτί, | οπι- 
Π65 ΗΙετοβο]γτηϊί(αε ἄστη. 

- ἡ Ἰουδαια] οτι. ἡ Τ,Δ. Μ. 

- Τορδανου] αἀά. Βαν Ἀντιοτι, Αὐτὴ. 

7ο. (οτι. τη.) 

6. εβαπτιζοντο] τ. παντες Ο’. 98. ΠΠ. 

407. (υἱά. Ματ. 1. 5). 
- Ἱορ. ποταμῳ ΒΟ". Δ. 1. 38. Μ. Ἀντ. 

Οσι, ἃ Ῥου. ὃς Ηο]. Θγτ. Πο. Μεπιρη. 
ΤμοῬ. Ασπι, 1. Οτἰφ.ῖν. 1964. 19095,| 
ἔρτῃ, ποταµῳ 5. ΟύΡΤ.. τα]. Τμαιί, (ΟΥίς. 
Ίν. 1973). ΠῚ. 497. 

--- εξομολογουμενοι] 844. εἰηρα]ί Ῥντ.Οέ. 

7. πολλους των] Ραρ]σαπος οὖ Ἀντ.οτί, | 
ΟΠΙ. των Δ, 

- αυτου] οτι. Β. Τμευ. Ογίᾳ. ἵν. 1945. 

1965. 1819. 6οπι., ΟΡ, τε]. Μεπαρ]. τε]. 

Ι Ἕαυτου ην ς-. 

91. αοπ5ΙτΡΕΠΒ ΟἿ. 1 35. αποᾶ 61. | 1110 ΟἹ, 
4. Ἰατη 05 εἶας πι. Ἂ ὅ. οἶτοι Ιοτάϑηθιῃ ΟἿ. | 
6. δὺ εο ἴῃ Ιογάϑῃβ ΟἿ. 



ΠῚ. 16. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

ΤῸ ΤΟΣ λοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ 
οτι, τὸ βάπτισμα [αὐτοῦ], εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήματα ἐχιδ- 

1 Ὁ νῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑ ὑμῖν φυγεῖν Ἷ ἀπὸ τῆς μελλούσης 

ὀργῆς; ὃ ποιήσατε οὖν ' καρπὸν ἀξίον" τῆς μετανοίας" 
"καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν 
᾿Αβραάμ: λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν 
λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. “ ἤδη δὲ 

κ ο, 7:10. [ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται: "πᾶν 
οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ 

ο εἰς πῦρ βάλλεται. !: ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω" ἐν ὕδατι 
εἰς μετάνοιαν: ὁ δὲ ὀπίσω µου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός 
μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι: 

ας αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 13 οὗ 
τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα 
αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην 
αὐτοῦ" τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστφ. 

ἘΠΕῚ ἧς Ὁ όν ἱπαραγίνεται ὁ ὃ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλι- 

κά δ αρ λαίας ἐπὶ τὸν Ἱορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπ- 

15. εἶπεν αὐτῷ 

τισθῆναι ὑπ αὐτοῦ. ὁ δὲ [Ἰωάννης] διεκώλυεν αὐτὸν 
λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ 
σὺ ἔρχῃ πρός ΠΕ; ὩΣ Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
πρὸς αὐτόν, Αφες ἆ ἄρτι: οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν 
πληρῶσαι πᾶσαν πο. τότε ἀφίησιν. αὐτόν. 

ΟΣΗΠΙ οἱ Δα ἀπποδοουη νοµΙσῃ- 
{οβδαᾶ Ῥαριίβηναπι Βισπι τὴ ἀῑκ]{ οἵς, 
Ἐτοροπίος γίρεγηγπα, απῖς ἆθ- 
πιοηρίταν]Ιέ γουῖς ασογο ἃ ΒΙΕΗΥΗ 
Ίνα 8 Ἐποῖίο ΟΥρῸ ἣν ποίατη αῑς- 
ΏἩτη Ῥασηίίοπίίαο; 5 οὕ πο γο Ὡς 
ἀἴσστο ᾿πέγα νο, Ῥαΐγοιη Ἠαβο- 
πιας ΑἈτα[απῃ: ἄῑσο οπῖπα νοῬῖς 
αποπίαη Ροΐα»ί ἄθιιβ ἀθ Ἱαρίά- 
Ῥα5 16 βιιβοίαστο β]ος Αὔγα- 
Ἠατη, 10 Ταπι οπίπι 5οοπτῖς δ 
γαθἶεσπα ατΏΟΓΙΠΙ ροβίτα. οδί 
οπιπ]5 6150 4ΤΡΟΣ πας ποἩ μον 
ππσύῦαπη Ὀοππι οκοἰάθίτιγ οἳ ἴπ 
ἴσηοπη πηϊέέοίασ. 11 ΟἹ, 1.) ἘρῸ 
απ]άετη γος Ῥαρίϊζο ἴῃ δαπᾷ 1Π 
Ραεπίιεπίίατης αἱ απίοπα Ῥορί 
πιο γεπίαγις ο8ί, {ογίΙοΥ πι ο5ί, 
ομίς ποη απ ἀἶσπιις οπ]οῖα- 
πιοηία Ῥογίατε: 1ρ5α νος Ραρίῖ- 
ΖΔ ὈΪ ἴῃ εργα βαποίο οί Ἰρη]. 

12. 03,5.) Οπίας νοπ]αῦγιπη, 1η 
παπα 518, εί ῬογτπιπάαΡίέ απο 
Ἀπα δπατη, οὐ οοπρτεραΒ!ς ἐγῖ- 
ΘΕ] ΞΠΙΠΗ ἴῃ ἨοΥΘΙΙΠΙ, Ρα]εας 
Ἀπίοπι οοπηριιτοί Ισηϊ Ἱποκ[ίῃ- 
ΠΙΣΤΗ 

19 9, 10.) Ἔππο γοπῖέ Τοξις ἃ 
(αμ]ασα ἴῃ Τογάσπεῃ δα Το]αι- 
πεπη τιῦ Ραριϊσατοίαγαῦ 60. 1 Το- 
Ἰαπηςς απίοπι Ῥγομίμεραί θ1ι 
41ορπς, Ώρο ἃ {6 ἄορεο Ὀαρείσατῖ, 
ΘΓ πὶ γεπῖς δ τηθῦ 15 Ἠεβροῃ- 
ἄοπε απίοπι [6815 αἸΧχῚῦ οἱ, Ῥίπο 
Ἠ]ο(ίο:. 56 οπῖπι ἄθοθῦ πο ἵπῃι- 
Ῥ]εγα ΟΙΊΠΕΙΗ Παδήαπα, απο 
ἀῑπηϊείέ οαπι, 15 01,19) Ῥαρησα- 
{τι5 απίθτη οοΠ/{ΕΡ8ΙΙΠΙ ἀβοθη Ὁ ᾳο 

« δ βαπτισθεὶς δὲ" ὁ Ἰησοῦς Ιεὐθὺς ἀνέβη" ἀπὸ τοῦ 

7. γεννηµατα ] γενηματα Δ. 

8. καρπον αξιον ΒΟΓΏ]. Δ.1. ΕΙΚΜΡΥ. 
γα]ρ. δ...α.Γ ἘΠ}. Θντ.Ησ]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 
Αὐτὴ. 301. Ίγεπ. 184. Ογῖφ. ἵν. 1980. 
αἰφεγίὸ, ΗΠ. 615.(εἶπρ. Τετί.α. ἨἩονπι.19). 

Γ ἁκαρπους αξιους «-. 1ω. 33. Ὁ. α.στιπι. 

Ἁγττ.Ογί,δεῬοί.(αξιους καρπους Ο2Ιᾳ.ἵν. 

1945, Πο 165. Ῥ]ας. Τεγί. 4ε μπᾶ. 10). 

- της] οπι. [Ὁ] 
9. ἑαυτοις] αυτοις Τ,Δ. | 444. ὁτι 1. 
-- έχοµεν]εχωμεν Τ,. 

10. ηδη δὲ] {844. και 5. 1.. 885. Ὁ. το]. 

ϑγγ. ΗΕ]. | Οοπία, ΒΟ[Ώ]. Δ. 1. Μ. 
γπ]ς. ὁ.6.4...ἈΠ}.σ᾽.πἰ. (α παι.) Ἀγτν τί, 

ἅ Ῥβύ, ΜοπιρΗ. ΤΜοΡ. Αππι. δή. Ίγον. 

αν. 814. ΟΥγίᾳ. ἵν. 1945. 16965. 
- ἡ αξινη] οπι. ἡ Δ. 

11. ὑμας βαπτιζω Β. 1. 38. Απιι 65} φιπι. 
σας. ΤΥ. 49. Ουρτν. 319. | 1 βαπτιζω 

ὑμας «-.- ΟΓΌΊΤ.. τε], Ὑπ]ς. ΟΙ. α ὖ.ο. 
ᾱ ΠΗι 958. νἱᾶ, Ίωιο, Η1. 16. (μας 
ὑδ, βαπτ. Οἶσπ. Ἐπ]. 995. ὑμ. εν ὑδ, 
βαπτ. Ογἱφ.ῖν. 1819. 1820). 

- και πυρι] οἵη, ΕΞ Υ. πι, ΘΥΥ.ΗΙΕΥ. | (οπ- 

γα, Οοἆᾱ. οὐ νογςς, τε]. «7ιι5έ. ΤῊ. 49. Ίτεν. 

231 (να Τπις, 11. 16). Οἶεπι, Εἰ], 995. 
Οτῖφ. τΠ. 6860. 1ν. 1918. (1959). Εις. 

η ἘΠ. 5715 ϱἨργ. 279. ΗΠ, 258. 

610. 

19. σιτον αυτου ΒΕΟΓ 0]. τε]. ας. ο.ά,[τπι. 

Μοαπιρῃ,. Τμευ. ΕΙ. 616. | οπι. αυτου 
1. Εῦ(αίο). α.ὖ Ἀ}.σ΄. Ἀγιν.Οχέ.δεΡεί. 
ὃς Ηε]. Αππι. «Γωδί. ΤῊ. 49. γε. 378. 

επι, Ἐς]. 995. (νιᾶ. Ταῖς. 1. 17). 

π- αποθηκην αυτου Β1.. ΕὈ. ὁ. Π)}. πὶ. 

Ξγενι Οὐ,  Ῥ8ι. ΗΟ]. Αππι, 90]. | οπι. 
αυτου 5. Ο[1Τ)]. 1. 55. τε]. Ψπ]ρ. α. οι. 

Μεπιρῃ. ΤΠοῦ. «Τις. ΤΥ. 49. 1γεπ. 975. 

«επι. Ἐσ]. 995. ΠΠ], 616. 
14. Ἰωαννης] οἵα. Ὦ. ΤΠεῦ, Εις. ἴῃ 8. 

4090, | «οπίτα, ΟΡ (ε 5ραῖ.), 1. 858. 
τα]. ΓΙ. (Ροδύ αυτον α.ὐ.ο.ἀ.0..). 

-- χρειαν εχω] εχω χριαν Ἑ. | (οπία, 

Ἠ5ο. τε]. ΠΙίμρ. ΤΠΕοΡΗ, 1ν. (565, 8). 
Οτῖφ. ἵν. 1504. Ες, ἴῃ Ῥ5. 4090, 

-- ἐρχη] οπι. Δ. 

15. προς αυτον Ο[ὈΠ]ΡΙ,Δ. 1. 38. τα]. 
Οτῖφ. ἵν. 1504, (ν1 4.) | αυτῳ Β. Υα]ρ. 

α.ὖ ο. α. 61. 101.. Μεπιρῃ. Έως. ἵπ Ῥ5. 

4090. | οπι. ϱ”. ΤΠ6Ν. 

15. δα Βπεπι] αάἀ. τι Ραρσανεία: οὐ ναρ- 

Ώσαραί Σεδαπι Ὀγτ.ονί. | δα. οἱ οτι 
Ῥαρισατείαν Ἱππποῃ Ίῃπσοθης οἴγοιτη 510 

46 δαπᾶ Ἱία τιῦ Απηεγοπί οΙηΠΘΕ απ δα- 

γεπεταπί. α. | 864. οὐ ουπα Ῥαρμχατοίτγ 

1 ορ5 Ἱππιοῃ τπαρπατη {α]βεραί 46 αφπια, 

Ίνα πὲ Επιογεπί ΟΠΙΠΘΡ απῖ σοπργθσα(! 

εγαπί σ᾽. 

τόπον φῶς μέγα Ἐν. ΕΡίοη. αρ. Ερίρη. 

50. 18, (καὶ πῦρ ἀνήφθη ἐν τῷ Ἱορ- 

δάνῃ. «ως. ΤΥ. 88). 

16. βαπτισθεις δε Β0"(Ρ νία.). γρ. 

{5..1.. ῬντῬεί, Μοπιρῃ. Τ]οῦ, | και 
βαπτισθεις 5. Ο[Ώ]1.. 1. 58. α.Ὁ...«.0. 

οἱ... ἈγατιΟπ.δς ΗΟ]. Πἱρρ. ΤΠεορΙ. ν. 

(263). | οπι. Δ. 
---ὁ Ιησους ] οπι, Αππ. ζογ. . Ἀγτ,οτί. (Ὁ Ῥ) 

-- ευθυς ανεβη ΒΓΏ]. 1. Υπ]ᾳ. οι 

| καὶ εὐθὺς περιέλαμψε τὸν 

τ. νεπίατα ΟἿ. | 9. Ῥοΐενς αεί ἄοις ΟἿ. | βἰῑοι 
Άρταμαο ΟἿ. | 11. Ὀαρῶσο νο Οἱ. 1 Ὀαρεϊσζανίε 
πι | 19. Ῥετιηιπάαν]ὲ ἅπι. | 19. οτάβπεπι ΟἹ. 
[10. Βαρίῦ. αὖ. Τεδας ΟἹ 



Βς 0 Ρ[7Ι. 
1, Δ. 
1. 98. 

ΕΚΝΡΒΤὉΥ. 
τι ΤῸ}. 1:93. 

δν" 

17. τε 

Ὁ [Μασ. 1:19, 18. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
-“ἤ Ν᾿" Ν 5 / » “ ε 3 / 

ὕδατος" καὶ ἴδου ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, 
5 Ν “- “- “- - ε Ἂς Ν 

εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν 
ν » / ο) 5 ἢ 17 νο λ δ 5 - 

[καὶ] ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. “καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν 
᾽ ΄“ / Ὁ ΄ ε Γ᾿ ε ΠΝ / 

οὐρανῶν λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὃ υἱος µου ὁ ἀγαπητός, 
Ὁ 5. 7 

ἐν ᾧ εὐδόκησα. 

τὰ καὶ 

/ » - / Ν / 

16 1 "Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ 
“ / ω Ν ω / ο 

τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. “ καὶ 
[μα 41118. / Ακ 3 / “ Ν ΄ 4 ΄ 

τς νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νυκταςτεσσερά- 
“ 5 λ / 

ἕ κοντα. ὕστερον ἐπείνασεν. “ καὶ προσελθὼν | ὃ πειρά- 
5 κ ω Ἶ ελ 53 “- “- 8 ο « 

ζων εἶπεν ᾿αὐτῷ΄. ἘΠ υἱὸς εἰ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ 
/ / 4 κ. 5 

57 λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. “ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, 
ο Ώου. 8:3 Τέ οΟὐκ ἐπ᾽ ἄρτω μόνω ζήσεται ᾿ δ΄ ἄνθρωπος «818. γραπται, ὑρτῳ μνόνῳ ζή ρωπος, 

χλλ᾿ ἐέν" ὶ ῥή : ένω διὰ στό ἀ ἐν' παντὶ ῥήμωτι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος 

ΠῚ 

δά πα, οἱ οσ00 αρογέὶ εαπέ οἱ οπθ]1, 
οὗ νἱα!ῦ ερἰτίθαπη δἰ ἀθεοσπᾶστι- 
{σπα βῖοαῦ οοἰαπαῦατη γεπ]θπίοηα 
ΞΗΡΟΓ 56. 17 Ἐ{οσσσγος 46 οαε]ῖς 
ἀἱ66ΠΒ, Πίο εδί β]ας πιθις ἀῑ]ες- 
ὅτι, ἴπ 41ο παῖμῖ οοπαρ]ασι]. 

1 415,3.) Όμπς [6515 ἁποίας ος 
1π ἀθβεγίατη αἲ εργα αί {οπιία- 
τείαν ἃ ἀἱάβο]ο. 3 15, 5.) Ἐν οι 
Ἰαππαςδεοί απαάταρ]ηία ἀῑεῦιιβ 
εί απαἁταρ]πία ποσᾶρας, Ῥορίοα, 
ορατής, ὃ Βίαεσθάςῃς {οπΙία{ΟΣ 
ἀῑκιι οἱ, 51. ΒΗας ἀεῖ 65, αἷς αὐ 
Ἱαρίάςες ἰδῦϊ Ῥαπες Παπι. 3 Οαϊ 
γαδροπάσης ἀῑκ]ίε, Βοπίρίαιπη οβί, 
ΟΠ ἴῃ Ῥαπ6 5ο]ο Υ{ν1{ Ἠοππο, 5ο, 
ἴηι οπηπῖ νοτΡο αιιοᾷ Ῥγοσες1τ ἄς 
ΟΥΌ ἀεὶ. 

θεοῦ. 
/ ΄ Ἂς / Ἀ 

17 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν 
[ο Ν Ν / - 

ἔστησεν" αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ 
“ ο / 

τοῦ θεοῦ. βάλε 

« / Ν 

ἁγιαν πολιν, καὶ 
ε “ 6 Ν / ων ᾽ ελ 5 

ἱεροῦ, “καὶ λέγει αὐτῷ, ἘΠ υἱος εἰ 
κ Ν ο - 

σεαυτὸν κάτω: γέγραπται γὰρ ὅτι ὕτοῖς ὠγγέλοις 
” ὃὸ τὰ χορ " :] .. ροκ ρήρ, 

αὐτοῦ ἐντελεΐτοωι περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσιν σε, 
ΒΊΒΕ; 91:11, 19. 

5 Τπαπο αβκατης1{ 6ππῃ ἀἱαῦο]ις 
1π εαποίαπη οἰγ]ίαίαπι, εἰ βύαυιϊς 
ΘΠ 5αργα Ῥίππασα]απι {επαρ]], 6 ϱὲ ἀῑκ]ε οἵ, ΕΥ̓ΒΈΤΕ ΕΣ ἱ 

οὐ ΑἸΧῚῦ 61, 31 Π1πς 61 68, ΓηΓ6 

{6 ἀθουύβιτῃ : βουϊρύττη οδί οηΊπι 
απῖα απρο]ίς 5118. τηϑ παν ἆθ 
6, οἱ ἴῃ πιαπΙς το]]οηί {6, πο 

..ν..1. ϑγυν. Οὐ δῦ. Μεπιρῃ. ΤΠευ. 

ΑΗ. Ηἰρρ. ΤΠεορΗ. ν. (268). Η. σ0τ.| 
Ίανεβη ευθυς ΟΡΤ;. τε]. ἆ.]ωπι. Ἀγτ.Ησ]. 

Άτπῃ, | (οπι, ευθυς 88). 
16. ανεωχθησαν ΟΓΏΊΕΤ.. τε]. | ηνεωχθη- 

σαν Ῥ. Βιῖψ. ΒΙο. ΠΗἱρρ. Τουρ]. 

-- αυτῳ ΟΓΏΊΡΙ,, τα]. Ἀγττ.Εεε, ὃς Ης]. 
Μεπιρη.τε]. ΠΗίρρ. ΤΠεορΗ. Ἔτς. 1).10. 
4523, | οἵ. Β. Το. Ἀγτ.οτι. ΤΜΕΡ. 
Ίγεπ. 184 (1ῃ οοᾷᾱ. Μ55.) ΠΠ, 507. 

-- το πνευμα του θεου ΟΓΏΌΊΡ νι. Τ.. 

τε]. Πίρρ. ΤΠεοΡΗ. Ἠδ. Ὁ.Ε. 4994, ἴῃ 

Ῥ5, 4090, | πνευμα θεου Ἑ. (οπι. το 

Μεπιρ].) 

- καταβαινον] καταβαινοντα 1).}} ἀαᾷ. 

εκ του ουρανου 1). «αι. Ἠπι. α.δ.ο 

ο) ΣΙ. ΗΠ, 507. 1 ποτ μα}. Κ}}. Εις. 

Τ.Ε. 4521, τὴ ῬΆ, 4099, 
- ὡσει] ὡς Ὦ. Ειδ.ῖη 8. 409",} (ὐπίγα, 

Εἰ. Τ.Ε. 49291. 
- και ερχοµενον] οπι. ΤῊ ΘΒ. | οπι.και Ὦ. 

Βεῖι. Ἠ]ο. Απι. ον. Το]. Ηαν]  α.}.6.03.1ι. 

Μεπιρη. ΠΠ, 507. | Οοπίτα, ΟΡΕΤ.. τε]. 
γπ]ς. ΟἹ. 75.6Π}.πι. τα]. Εἰ. ἴῃ Ἐς. 4095. 

-- επ) ΒΦΟΦΡΑ31, 18. το]. Ίπεπ. 184. | 
προς Ο3. ΕΝ. | εις 3. ἔπι. ἵπ 8. 4095, 

(ἴδηι Ῥ. 98). 

17. φωνη] δα, αὐᾶϊα εδ Ἀγτ.οτί, 
- οὗτος ἐστιν ΒΒΟΡΙ, τοὶ. πρ. ο. 6}. 

8 

Ξγτν Ῥβῦ, ὃς Ἠε]. Μεπιρα. ΤΗΕΡ. ΑΥτη. 

29, Ίρεπ. 184. Οτίᾳ. 1, 4415, 452". 

Έως. Ῥ.Β. 4923. ο, Με]. 495. 6074. Ἐπ. 

Ῥν. 191. ἵπ ΡΕ. 4095, 9764, ΠΠ], 507. 893. 

[προς αυτον, Συ ει Ὦ. α. ϑγτιΟΥῦ, (Ἐν. 
Ἐρίοπ. αρ. ΕΡΙΡΗ. 50. 19). | δᾶ επι, 

Ἠϊο αρί ὁ. δᾶ 6ιιπῃ ἄἶσοπε σ᾽. ἀῑσεπς δά 

ΘΠ ἢ. 

17. ὁ αγαπητος] οὗ ἀ]οοίαδ της ὮΥτ.Ο16. 

ἔπποις ἀῑ]εοίας Ματηρῃμ. ΤΠεΡ. 
- ευδοκήησα Β5 Ὀ. το]. Ἐκς. ο. Με]. 49). 

674, Ἐς. Ῥτ. 191. | ἠυδοκησα 01. Ογῖρ. 

1, 44159, 111, 4520, Εις, Τ.Β. 4824, ἴῃ ῬΒ. 

4099. 9768, (1. ). 
1. τοτε ὁ Τησους ανηχθη (Β)0ΡΕ. 1. τε]. 

(5. Ὀ.Β. 4544). (οπι. ὁ Β. Βεῖψ. Δ Ὁ. 

2Ρ). | ανηχθη δὲ ὁ Ίήσους Οἱ υἱά. 1,. 

(αι 38). 
- εις τὴν ερ. ὑπο του πν.] ὑπο του πν. 

εἰς τὴν ερ. Κὶ. 

- πνευματος] ἃ 5ρ᾽γἶνα βαποίο ὅτι τύ, 

ὃς Ῥει. 
9. τεσσερακοντα δἱ ΟΡΤΙΔ | Έτεσσαρα- 

κοντα 5. Ὦ 99 το]. (28. μΏ 15). 

- και νυκτας τεσσ. και τεσσ. νυκτας Ώ. 

(δος οχα, 116.) | οσα. 1. 3Υτ.Ο10. 
8. προσελθων ψα]ρ. Γῇ.Φ”. | προσηλθεν 

Ῥ, α.ὐ.οιφ!.]. | Ὁ πάᾷ. αυτῳ 5. ΟΡΕΙ.. 
τε]. α.᾿.ο. ἢ 9.3 5}ι. Ἁγιτ.Οτε.δεΗς]. ΤΜΕΡ. | 

οπ, Β, 1. 98. Ὑπαὶς. 7}..1, Ἀντ. Ῥβι. 
Μεπιρῃ. Αγπι, «941. 

8. πειραζων] «84. και 1). α.Ὁ.ο.". | ποτ 
Ἠαρεπί Ὑαὶρ. 1... 

-- ειπεν αυτῳ ΒΥΕ. 1. 38, Υα]ρ. α.δ.ο,[. 

ο 1.1, Ἀγαν,Οτά. ὃς Ῥεί, Μεπιρῃ, Ανπη. 
38. | Χοπι. αυτῳ 5. ΟΡΙ, τε]. καὶ 

Ἀγτ.Ηο]. ΤΠεΡ. 

- γενωνται] γενονται Ὁ. 
4. ὁ δε αποκριθεις Ὑπ]ρ. α.[Γ!. | αποκρι- 

θεις δε ὁ Ίησους 1), (6 1 θ8ις” Ἠαρεπί 

δ.0.4. Γιο... Ἀγτ.Οτί.) 

- ειπεν] δαᾷ. ΠΠ ο, Ἀγτ.οτί. 
-- ὁ ανθρωπος Β. Βιϊψ. ΟΡΕΖΤΙΔ. 13. 38. 

ΕὈΥ. Γ ἕο. ὁ ς. ΚΜεΘΡς, Εις. ἵπ 

Ῥ5. 8014, 
- αλλ’] αλλα 6. 
- εν ΟΏ. “1π Ὑπ]ς. α.ο.«Ὁ 5.6} }. (ὁ αἱ.) 

(ΟἸοηι. 2171}. | επι Β5ΡΤ.. τε]. (Ὠἰαὺ 7). 

Εἰ. ἴῃ Ῥ5. 8674, (να. Τις). 

- ἐκπορευομένῳ δια στοµατος] οπι. 1). 
2,13. ϑγνΗΐον, ΠΠ, 619. (αὐ νἱὰ.}) νἱὰ. 
Τλιο. } Οοπίέγα, Ναἱς. (6.}.. ..᾿. Έα. ἐπ 

ῬΞ5, 5674. (Εἴδῖ α). 

- θεου] Ὠοπαϊπϊ Ἀντ,οτί, 

δ. εις την ἁγιαν πολιν] οπι. 88. 

16. οὐ νεπ]επίστα ΟἿ. 
4. ἵπ Β010 ραπε (ΟἿ, | δ. ΒΌΡΘΙ ΟἿ, 



Ιν. 16. 
Ψυϊσ. α. ὁ. ο, 
Β71Υ. 6. Ρ. Η, 
Μεπιρῃ, (ΤΠΕΡ,) 

Άππι, ΖΕ ἢ. 
α Τ)ραΐῦ. 6:16. 

10:50. 

τ Του. 6:19. 

ας 
5 

Ἱ ΤπεΡ. μην 
τη 
ὃ 

5 Μα. 1:14.15. ιθ 
Ίμ. 4:12.15. ἕ 
Ζ 

8. 9:1. 2. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σοῦ. ἵ ἔφη 
αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς, Πάλιν ας. “Οὐκ ἐκπειράσεις 
κύριον τὸν θεόν σου. 
18 ὃ Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς 

ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς 

βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, " καὶ 
Σεἶπεν' αὐτῷ, Ταῦτά ἴσοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν 
προσκυνήσῃς μοι. “τότε λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς, 
Ὕπαγε, Σατανᾶ" γέγραπται γάρ, τ Κύριον τὸν θεόν 
σου προσχυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. ᾿ 1 τότε 
ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσήλ- 
θον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 

19 15»᾽Ακούσας δὲ ᾿ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώ- 
ρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν" 19 καὶ καταλιπὼν τὴν ἵΝα- 
ζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς ᾿ Καφαρναοὺμ' Ἱτὴν ντ 
θαλασσίαν ἐ ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, “" 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου ο. 
τος, μη Ζαβουλὼν καὶ γῇ Νεφθαλείμι, ὁδὸν θα- 
λάσσης πέραν τοῦ τος Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 
δ ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν Ἱσκοτίῳ’ ἱ φῶς εἶδεν" μέγα, καὶ 

παπα, 7. ΑΙΕ ΠΠ Τοξιις, Ἐπ βιιτα. 
ΒΟΥ Ρύτι πὶ ο8έ, ΝοἨ ΕοπιαΡῖς ἆο- 
ΠΠ ἄσιιπα (πάπη, 

5 Τίογατῃ αβειπηῖέ οἳπα ἀἴαβο- 
105 ἴῃ πποηίοπα οκεο]καπι να], 
οὐ οβίθηα Ὁ οἱ οπηηΐδ τεσηα τη - 
ΑἹ οὖ ρ]ουίατη 6ογπΙ, 9 οἱ ἀῑκῖί 
ΠΠ, Ηδθο 4ΡΙ οπιπία ἄδθο, 5] 
οπἆσπς αἀοταγετίβ πῃο, 19 Ταπο 
αἴοῖῦ οἱ Ίεδις, Ὑαάς ςαίαπας: 
βογ[ρίαπη οδί Γοπῖτη ], Ώοπιίπαπη 
ἀσοαπα παπα πάοταβῖς. αἱ 1111 5011 
βογνίος. 1 (17, 6.) ΠΟ τε]αιέ 
ΘΠ 4πβο]Η, οἱ εοσθ αΠς ο] 86- 
οαββογτιη{ οὖ παπΙξίγαβθαπ εἰ. 

12 68,4.) (στα απίοπη αιιά]ςεοί 
απο Το]αηππος (χαζΙέις οββοῦ, 
βαορβαῖέ ἵῃ (α]]αθατα 13 49,7.) ρὲ 
το]οία, οἴνίίαίε ἸΝαζατείἩ, νοπῖί 
οἱ Παριανϊς ἴθ Οαρματπαππι 

αἱ ππαπίπιαπι, ἵπ βηῖῦιις Ζαπῦυ]οπ. 
οὐ Νοριπα]πας 15 τί ἱπιρ]ογείις 
αποά ἀοίπτα οεί Ῥου Εεαίαπι 
Ῥτορμοίαπι, 15 Έεττα Ζαβι]οῃ 
οἱ [Ὁ Νεριλα]ίπῃ, νία τηατῖ5 
ἴταπς Τοτάαποη, αἱ]αθας ϱ6η- 
Αππα, 18 Ῥορα]ας απ εεάσβαῦ {π. 
{οπορχῖς Ἱαπποη. ν] Ὁ πιαρππη, 

5. εστησεν ΒΟΌΖ. 1. 98. (“βιαίαν ΤΕ.) 

Τ]6Ῥ. Εως. Ὦ.Β. 4570, 
ΤΤ.. τε]. (Μεπιρῃ. αποορς). 

6. καιλεγει (Β2)0ΡΡΤ.. τε]. α-ᾱ. Μεπιρῃ. 

περ. | και ειπεν ΒΒ. Βῖο. ὕνον.9}Ζ. 
γΥπ]ρ. δ.6..9.λ. Έως. Τ.Ε. 4375, 

-- του θεου] οπι. του Ὦ3. 

--- κατω] εντευθεν κατω Ο3 (οοιγ.3). Βντ. 

Ἠσ].πισ. ΜεπιρΗ. ΤΠΕΡ. Αππι. Έις. Ὦ.Ε.. 

4875. (οΤµιοι) | Οοπίγα, ΜΒΒ. οἱ νυ. το]. 
Ἔις. ἴῃ Ῥϑ, 6081. Ίγεπ. 818. ΗΠ. 619. 

--- περι σου] αἀά. ἵπ οπιπῖ γῖα ἐπα 911. 
-- αρουσιν] αιρουσιν 1). 

7. παλιν οτι. ΤΜΕΡ. | απίοοεᾷοπεῖοας 
Ἱπηραπέ 38. Ἐ. ὔ.01.Π. | απίο εφη Βγτ. 
Οπί. απίᾳ ὁ Τησους α.ο. Αττη. 

--- ουκ εκπειρασεις] ου πειρασεις Ὁ.] (οη- 

ία, Ἐν. ἵπ ῬΒ. 6089, (-σης 1/8). 
-- κυριον τον θεον σου] Ὠοπαϊπτη (ΙΤ 

οὐ Ώειπῃ ἔπαπι ΒγΥ.ΟΤΕ. 

8. παραλαμβανει] λαµβανη Κα. 
--- δεικνυσιν] εδειξεν Ὁ). 

9. και ειπεν ΒΟ)Ζ. 38. Τα. Ονίᾳ. 1. 
784". (νίά). | και λεγει «-. ῬΙ;. 1. τα]. 

---σοιπαντα Β.Βε].ΟἈΖ. 1. 88. Απιι Γογ. 1. 
ΟΥίᾳ. 1.9945, 7845, 111, 6888, (παντα σοι 
ταυτα ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 5403) | Ί παντα σοι 
5- ΟΡΕΙ.τε]. Ὑπ]ρ.ΟΙ. α.).οῇ οἱ. 
1γεπ. 390. (αἱ Τµιοπο αξογ]δίε 9819). 

Φϊστησιν «-. 

9. προσκυνησῃς] -σις Ὁ. | -σεις ΤΔΕ.. 

10. ὑπαγε] 844. οπισω µου 0Ρ21.. 98. 
ἘΜ. 2.1.1.1. Ἀντ.οτι. Βγτ.Ης].Σ Αυπι. 

2811. σοὶ. Τὰ. 105. ΠΠ. ἴῃ ΜΑ. 6503. 
(πῖᾷ, οαρ. αγ.) | ταίτο α.6.9} 5. Οτῖρ. [πὶ. 

Π, 1990, { ποπ ᾖαδεπί Β90"ΣΔ. 1. Κ8Υ. 
γα]ς. {. Ἁγιν.Ρ5ἱ. ΧῊΟ]. Μοπιρῃ. ΤΜΕΡ. 

Οτίᾳ. ΠΠ. 5403, ἀἰφοτίο. εἰ. ΑΙ. (ΑΡ. Βου ]ι 

ἵν.94). Ίγεπ. 819. Τετί. Ῥοουρ. 15. Ηἰ]. 

6205, 

- κυριον τον θεον σου] Ώοπηϊπαπι {11 ΠῚ 

οὐ Ώδυπι ἑππα ΒΥΣ.ΟΣ6. 

- προσκυνήσεις] -σης ἘΙ.. | -σις Ο. οἱ 

ΊΠΟΧ λατρευσις: Τ, (5εᾷ ποῃ ΤΕ) Παθοῦ 

λατρευσης. 

11. διαβολος] δα. πδαπο ἴεπιρις 9Υ.ΟΓέ. 

- αυτον] αυτω Ἱ.. 

-- αυτῳ] 1ρ8ῖ οσα Βγτ.Οχ6. 
19. ακουσας δε] τᾷ. ὁ Τησους «. Ο0Ε.. 

1. τε]. Ὑπ]ρ. ΟΙ. α.Ὁ.....6Ἀ.9..1.. Ἀγτν Οτι. 
Ῥει.δεΠςε]. Αππι. ΤΠ. 6905. | οτι. ΒΟ" 

(14/7. 38. Απ. Του. ᾖ. Μεππιρῃ. 

2511. Ο)ἱᾳ. Π1. 6025. ἵν. 1615. 9985, Δ 8. 
Ἠ.Β. 11.94. (117). Ὦ.Β. 4585. 

18. καταλιπὼν Β6ΟΡ, το]. Ογῖσ. ἵν. 1615. 

1653. 3985, [καταλειπων ὨΖ1,Δ. 58. ἘΜ. 

- Ναζαρα Β3 Βεῖι. 7. 88. Οτῖφ. ἵν. 1790. 

[Ναζαραθ ΟΡΔ. | Ναζαρεθ 1). 1. ΕΙ 

ΜΟΥ͂. Τις, 

ο 
/ι 

Μοπιρῃ. ΟΥτίᾳ. ἵν. 1615. 

1655. 9985, Εις, Ὦ.Ε. 4985.| Σ᾿ Ναζαρετ 

ς-. ΒΊΧΒΕΙ.Ι 99. Ογῖρ. ἵν. 1705. 

18. κατῳκησεν] κατοικησεν Ὦ. 
--- εις] οἵη. Δ. 

- Καφαρναουμ ΒΖ. 98. Τιαὐξ. Μεπιρῃ. 

ΟΥνίρ. ἵν. 1615. 1685. 1700. 1790, 3989, | 
Καπερναουμ 5. ΟΡΙ.. 1.τε]. Εμ5. Ὦ.Ε. 

4585. 

--- ΤΗΝ παραθαλασσιον Ὦ. | την παρα 

θαλασσαν Ἑ. 

14. λεγοντος] Ῥταεπῃ. του 1), 

156. γη Νεφθαλειμ]οπι.γη 1). Απιι| Οοπίτα, 

ΟΥ1ᾳ. ἵν. 1613. Ες. Ὦ.Β. 4585. | (Νεφ- 
θαλειν Ὦ. Πο). 

- Ἱορδανου] κα, Βανίαπα Ῥντ.Οτῦ, 

-- Ῥαλιλαια] Γαλιλαίας Ὦ,. Απι. α.δ.ο. 

ΠΩ. Ὁ Οοπία, Ηἱρρ. Έτας. (1. 

95). Εις. Ὦ.Ε. 4385, 
16. σκοτιᾳ Β(1)). ΟΥίᾳ. 1. 6883. (σκοτειᾳ 

Ῥ. Βεἠ. 1). Ῥταετη.τῃ Ὁ.) | Ίσκοτει «τ. 

(Οὐ. τα]. Πἱρρ. Ἐτας. (1. 95.28). Οἱ. 

Η1.7195, Ες. Ὁ.1.4885, (σκοτι 0Δ. Βϊαῦ 

Ἐ.) σκοτῳ Ογῖρ. ἵν. 915. 
- φως ειδεν ΒΟ. 1. 389. πι. Πῇ1.Π. (Ίος 

οὐ, α..6.,..1..) Οτῖφ. ἵν. 918. Εως. Ὦ.Ε. 

8. αβειπιρβί6 ΟἿ. | 9. ἀῑκῖε οἱ ΟἹ. | οπιπία ΟΙ 
σι. 110. βαύαπϑ ΟἹ. 1 οπι. επίπα πι. | 19. αιᾶ1β- 
βϑὺ Τεριιβ ΟἹ. | 18. τα είταα Οἱ. 1 14. αἀἴπιρ]ο- 
τθέαχ ΟἹ. | 15. οπι. ἴθυνα 35. Απι. | ἄαΠϊαεα ΟἿ. | 
16. νἱαῖϊῦ Ἱποσπα τπαρπαπα ΟἿ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

τοῖς καβήμένοις ἐν οχώρῳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέ- 
ἀπὸ τότε ἤρξατο ὃ Ἰησοῦς κηρύσ- 

σειν καὶ λέγειν, “Μετανοεῖτε: ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία 

ΒΟΡΦ.. 
α Δ. 
1. 88. τείλεν οὐτοῖς 

ΕΚΜΘΌΤ. : τοῖσι 
δ΄ κ 

ς ΄“΄ 5 ΄-“ 

μον των οὐρανων. 
10:7. 

Υ]Μαγ. 1: 16, 20. 

{" 

{τ, 

24. ἐξῆλθεν 

34. [καὶ] δαιμ. 

18 Ἔ κ ᾿ ᾿ ΄ ο 
20 Περιπατῶν δὲ Ιπαρὰ τὴν θάλασσαν τῆς 

53 ΄ ΔΝ ΓΑ 

Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον 
/ » / ΩΝ Ἂν - ιά 

Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας 
ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν: ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 
9 καὶ λέγει αὐτοῖς, τοῦς ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω 
ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. "' οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ 
δ 9 0 ΓΝ τοὶ Ἵ Ν Ν δὴν ταν δ 
ίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. " καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν 
/ / / 3 ’ὔ΄ ΔΝ - 

ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου 
» / ἣν » Ν » ΄“ τ ο) . Ν 

ὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ 
/ “ Ν λος / : Ν ο / 

Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα 
». δ σο ὩΣ Ὡς ό 3 / 4 ως λ ” / ᾽ / 

αὑτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς. οἱ δε εὐθέως ἀφέντες 
Ν ΄ ον - / [ο] 

τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
98 - » ᾽ α΄ Ἱ/ Ψ “- 

21 “ Καὶ περιῆγεν ᾿ ὁ ̓ Ιησοῦς | ̓ἐν ὅλῃ τῇ Γαλι- 
ἀπ ’ . - “ 

λαίᾳ" ᾿διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κη- 
/ Ν “ ΄ 

ρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων 
πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 

94 22 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ὴ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν 
καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχον- 

ἣν ’ὔ ΩΣ 

τας, ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, 
δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυ- 

εις 

οἱ εοά επίῖρας π τοσῖοπθ οὖ απι- 
Ῥτα πποτῇς, Ίαςκ οἵα δρί οἶδ. 
1 «0, 5) Ἐκϊπάο οοθρῖέ Ίερι5 
Ῥτασάίσατο οὐ ἀἴσσοτο, Ῥαοπίΐοπι- 
Παπι αρ]το,αἀρτορίπαπανΊί οπῖπα 
ΤΟΦΠΗΠΙ ο6ΙΟΓΗΠΙ. 

18. ΑπιζιΙαις απίεπ ἹΠπκία 
ΠΙΟ (α]]αθας να ἆποςῬ {α- 
ὑγ65, ΒΙΠΟΠΕΠΙ απ γοοαίαν Ῥ6- 
ὑγι5 οὐ Απότοαπι Παίτοπα εἶας, 
πηϊθοπίος τοίο ἴῃ πΊπτο; οὐϑηῦ 
επῖπῃ Ρ]βοαίοτος. 9), 3.) Ἐν αἱ 
1115, Ὑοπίίο Ῥοδί πιο, οί [ποῖαπα 
γῸ8 Ποπ Ῥϊδοβίοτες Ἰοπιίπαπη. 
39 ΑΥ 1111 οοπ πιο το]οβίς τε ρις 
5οοι δαπίέ οαπι. 3 63 5.) Ἐπ 
Ῥχοσσάςης Ιπάς γ]ά1{ αἰῖος ἆπος 
ΠΛΙΥ6Ε, Ἱαεορατα Ζερεζαοϊ οὗ 
Ίομαπποπα {γαίγοπη αἴτς, ἴῃ πανὶ 
ουσ Ζεμεᾷαθο Ρραΐγε ΘΟογΙΠΙ, Τὸ - 
Βοϊοπίος τεί]α 5π8, οὕ νοσαν 608, 
33 ΤΠ ααἴοπα βέμεϊ πη το]]οιῖς τοίῖ- 
Ῥα5 οὐ Ῥαΐε εοοπῖ 8ιιπῦ ο 1η. 

33 65,1.) ἘΠ οἴτοαπαϊραί Τεειιβ 
{οίαπα. (πΠΙασαπι, ἆοσσπς ἴπ 
βγπαροσ!ςδ 6ογΗΠΙ, οὕ ρΥαοΙσβῃΠΒ 
οναηροΠππη τορη], οὗ ΒΑΠΑΠΒ 
ΟΠΙΠΟΙΗ ἸαΠςπΟΓΕΠΙ οὕ ΟΠΙΠΟΙΙ 
πβγηαίοπη ἴῃ Ῥορπ]ο. 

31 Τὺ Δ ορὶ πῖο οἵα5 ἴῃ {οίαπα 
Ῥγτίαπι, οὐ ουζα]εγαπί οἱ ΟΠΙΠΟΒ 
πα] Ἰαλοπίος, ναγ]5 Ιαπριιοσῖ- 
Ῥι5 οὐ ἑογιπεπ{ῖς 6ΟΠΙΡΥΘΠΘΠΡΟΒ, 
οἱ οι ἀποπιοπῖα Παροραπί, οὐ 
Ἰαπαβίσος οὕ ρατα]γ[ίσος, οἱ οπτα- 

4585, | Γειδενφως «τ. ΡΤ,, το]. (πος ογᾶ. 

1).) Πίρρ. Ἐτας. Ονίφ.Ἱ. 68535. Π1. 7195, 

[ειδεν] ειδον 1). α.ᾧ.6.0..1.. (µεγαν Ὁ). 

16. και τοις] οπι. και 1). Φ.ο.!.μ. | Οοπίγα, 

πρ. ας... Οτῖσ. 1. 6883. 

-- τοις καθηµενοις] οἱ καθηµενοι Ὦ α.δ. 

οσα. 1 σπυα, Νας. 9}. Οτῖρ. 1. 

6885. (τοις κατοικουσιν Ες. Τ.Ε. 4985).- 

--- χωρᾳ και] αἷο Απ 5.1.0. Οτῖσ. 1. 

6853, Εις. Ὦ.Ε, 4585, οπι. α.ο. ἉγνιΟτί. | 
χωρα ὯΝ γαρ. ΟΙ. θά... 

- φως 39,7 Ίας πιαρπα Ἀντ.ονί, 
17. τοτε] αάά. γαρ 1). (α44. γουν Εἰιδ. 

Ὦ.1, 4989). 
- ὁ Τησους] οτι. ὁ Ὦ. 

-- µετανοειτε οὗ πιοκ γαρ] οπι. ὅν Οὐ. 
Στις, Τ.Ε, 4588, ΜΒ, (Βε]ο]. αν.) 

18. περιπατων δε ΒΟΡ. τε]. Ὑπ]ς. 9.1 

παραγων δὲ 1). α.}.6 0 α".].ηι. Εις. Ὀ.Ἠ. 

4384, [οτη, δὲ Β3.) | καὶ περιπατων 1,.}} 

Ταζ ἆ. ὁ Τησους «. ΠΔΗΕ. σ Πρ. ΟἹ. α.ο. 

ἤνηι. στη. οσα, ΒΟῺῸΡ (“14.) 1.38. ΚΜ 

ΒΟΥ. πι Πο. Το. Πατ, 1.) .1. 

Βυτγ.Γ5ί.δ.Ἠσ]. ΜοπαρΗ. 9Η. Τις. .Τ. 

4588, | αά. Ὠοπαίπιις πορίον Ἀγτιογί, 
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18. παρα] περα Κ. 

-- λεγομενον] επικαλουµενον Ἡ. 

- βαλλοντας] βαλοντες Τι,. 

-- αμϕιβληστρον] -στρος 1)". 

- ἅλεεις (εί νου. 19) 6Ο. 

19. αυτοις] αάά. ὁ Ίησους ΟΞ, α.οι]ωπι, 

Ὀντν.Οτί,δεῬεί. 91. | Οοπίνα, οὰᾱ. τα]. 

γπ]ς. δ... Ἀντ.Ης]. Μεπιρῃμ. Ανπη. 

Εἰ. Ὦ.Ε. 4983. 
- ὑμας] πάά.γενεσθαι Ὦ.58. Ψ ]ρ. α.δ.οι]: 

ὔ εἰ. Ἀγτ,Ῥεί, (ᾧ Ἠσ]ιπιρ. Μ55.) δη. | 

οπίτα, ΒΟΊΜΚ. το]. μπι. ὅγυσ Οὐ ΗΟ]. 

ἐκέ. το]. Ογῖρ. 1. 8775, 1. 9978, δ40: 8: 

6855, 60893. ἵν. 1675, Έα, 1).Ε}, 4384, ἴῃ 

Ῥβ. 9645, 

90. δικτυα] αάᾶ. αυτων Ἱ. α.ὖ.0.0}.}..ηι. 

ϑγυν Οὐ δι. Μεππρα. 11. | Οοπίτα, 
το]. Ὑπ]ς. 7,8. Ἀγτ.ΗοΙ. Αππι Έα, 
ὮῬ.Ε. 4884, (1 παροὺ ευθεως αφεν.) 

21---33. ΟΠ]. 38. 

21. εκειθεν] δα. ολιγον Δ. 

-- Ζεβεδαιους Ο. 

--- δὰ} ἤποπι] δαα. “6815 ὥγυν ΟΥ̓, ὃς Ῥεί. 
22. ευθεως αφεντες] αφεντες ευθεως Ἡ. 

(οπ1, ευθεως α.}.4} 1.1.) 

99, το πλοιον α. ,/. Ίγεπ.ατ.935. Ες. ).Ε;. 

4981. |τοίῖα(ν 16.) δ.6.0}}...λ..1. Θστ.Οχύ. 

- και τον πατερα αυτων] οτη. Ἀγχ.ΟΥ. 

98. περιηγεν] πάᾶ. ὁ Τησους ΟἿ). 1. 58. 

γΥπ]ρ. α.ὐ.οι[] 9} 1.1. Ἀγνν.Ῥεί,δεΗ ε]. 

Μεπιρῃ. Αππι. Οδ. Έως. Ὁ.. 4984. 
οπι. Ὦς Δ. τε]. ᾖ. Ἀγτ.οτί. 

-- εν ὅλῃ τμ Ταλιλαιᾳ Β. Βίο.(Β11η.) Ὁ. 

Ῥγτγ.Οτί,Ρεί ἃ Ἠσ]. Μοπιρῃ. «ἄμ. (εν 
Ῥ. Βίο. ποι Ἰαδεί δεῖν.) 1 {όλην την 

Γαλιλαιαν «:. ΤῸ). τα. Τα. ἔις. Ὁ.Ε.. 

4588, (ἴσιταπι (αΠ]ασοταπα Ατπι,) | 

1884. ὁ Τησους ““. ΟΔΕΚΜΒΡΕὈΝΟ, | 

οπι. Β. Βείψ. Βίο. 0". 1. 88. Τιαῦῦ, Ἀγτ. 

Οτι, Ῥεί, δε Ἠε]. Μεπρῃ. Αππι «491. 

Εἰ. Ὦ.Ε. 45984, (νᾶ, Ροδέ περιηγεν). 

- πασαν νοσον και] οἱ. Δ. δραί, ναο, 

Ῥο5δί µαλακιαν. 

94. απηλθεν Β5 Ὀ. τα]. Έα. Ὦ.Β. 4995, | 

εξηλθεν Ο. 1. 38. Ἀγτ,Ηο] ας. ΜοεπΙρΗ. 
Ονῖφ. 1. 7885, 

π- ἡ ἀκοὴ αυτου] αυτου ἡ ακοη ὮὉ. | 

16. τορίοπο ἀτηθγαθ ΟἿ. [ 18. παξοτη Ίος ΟἹ, 
[ στε. ἵν) πππτο 411. | 28. οἰτοαῖραί ΟἹ, 



Ἰορδάνου. 

» “ 

ε αυτου" 

ΝΥ μι. 6:9ο---93. 

κ- 

ΣΤΑ, 47[36]:11. 

θεὸν ὄψονται. 
Ἂς “ / 

υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται. 

11. [ψευδόμενοι] 

λα 

Οοπύα, Οτίᾳ. Π. 1883, Ες. Ὦ.Β. 4993. 
(οπι. αυτου Δ). 

94. εις] εν Δ (5ἱο). 

-- και βασανοις] οπι. Ἐ". 

--- συνεχομενους] -οις ΔΙῚ ΤῊ 

- δαιμονιζοµενους] οτι. ΑΜ. Ῥνασπι.τ 

και. Ὀ.τε]. Τμαίε. τε]. | Οοπίτα, ΒΟ3. 
Μεππρη. Έα. Ὦ.Ε. 4898 

- και εθεραπευσεν αυτους] και παντας 
εθεραπευσεν 1). α.ὐ.ο...].| (οπίγα, ν αἱς. 
108. {ει ἵπ εἰηπσι]ο θογπΙ πΙαΠΙΤ 

βπαπῃ Ῥοβπῖξ οὗ οπΊΠ6ς εαπαγ{έ Ὦγτ.Ον 6, 

25. 58} Ππ.] αάά. εἰ βαπαν1έ 605 ΑΥ̓ΤῚ. 
1. προσήλθαν Β3. Βεῖι. | Ἔπροσηλθον ς. 

ΒΡ Ρεμ. ΟἹ). τε]. 

- αυτῳ ΟΥ. τε]. εἰ τεγες. ΟΥίσ.1. 9270. 
ΠΠ. 4513, 4808, 2:5. Ὁ.Ε.. 4423, | οπι. Β. 

Οτῖρ. ΠΠ. 4961. 
8, τῷ πνευματι] οἵη. τῳ 1), 

4, δ. µακαρ. οἱ πραεις....την γην απίε 
µακαρ. οἱ πενθουντες ὅτι αυτ. παρα- 

κληθησονται 1). 98. Ἄς. α.0.8}}...λ. 

λ.1. Ἀγτ.Οτί, Οἴοπι. 579, 80. (υ]4.) Ογίᾳ. 

Π], 7405, (ἀϊδετίς). ἔιδ. ἴπ οπποπο. Τεγί. 

4ο ραΐ. 11. ΠΠ. 6214, 6923, | Φογάϊηο 

/ ο 3 - 

ψευδόμενοι, ἕνεκεν ἐμοῦ. 
σ ε Ν . “ Ν 5 - » ΄σ ασ Ν 

ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς: οὕτως γαρ 
Σο / Ἂν / Ν ὍΝ ἘῸΝ ὅν 18 «’ ΙΑ 

β ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. “Ὑμεῖς ἐστε 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
, ἊΝ κα ΄ ᾽ / φ5 ον) / 

τικούς' καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς. ”' καὶ ἠκολούθησαν 
“ Ν “ , 

αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπό- 
« / ᾽ / ΄- 

λεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ πέραν τοῦ 

12Ττον τ 9 / / ν᾿ 9 
25 ' Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος" καὶ 
θί » - τη ων Μ » αν [ Ν 

καθίσαντος αὐτοῦ, Ἱπροσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
ῶ τν Ν » , Ν / ᾿ ΄- »ὼὰ 7 

καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν 
πμ / 8 ΄ ε Ν - ΄ 

αὐτοὺς λέγων, “Μακάριοι οἱ πτωχοὶ ιο στ 
“ » ε , “ ᾽ - Ἢ 

ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. “ΕἸ μακάριοι 
πε ω”. 4 ἀρ ὦ ΄ Ν “ 

οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονοννήσουσιν την γῆν. ἀρ ρα ο ο ο ο τα, ᾿ 
ε κάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 

6 ΄ ε Ξ . Χ ΄ 
η. Ὁ μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, 

σ ” [ή » / 

κθ ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. ἦ μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, 
σ » / 

ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 
24 ὃ ΄ ε ον “- / “ ᾽ Ν Ν 

μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τον 
9 ΄ Ψ μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι | αὐτοὶ] 

ἊΣ" νι 

μακάριοι οἱ δεδιωγµένοι 
ο / “ ο - 5 ε / “-“ 

ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
» “ 18 / / νά Ἂ οὐρανῶν. '' μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς 
ας α / ΄- Ν » ε “ 

καὶ διώξωσιν, καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾿ ὑμῶν 
“ χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, 

πηπέβίο Ἰαρεπί «--. Ἑςο. 1. τε]. δ. 

Βυτγ,ΡΕί. ὃς Ηο]. Μεπαρῃ. Αππη, “πη. 
4, [5]. πενθουντες] δ, νυν 88. Μεπιρῃ. 

311. 
7. αυτοι] οπι. ΙΑ. 

9. οἱ] οτι. Καὶ Τ. 

--- αυτοι Β8. 1. 38. τε]. Απι. αἱ. Γή. 

Ἀστν. Οὐ. ὃς Ἠσ]. Μεπιρῃ. Αὐτη. ἆ941. 

Ονίᾳ. Ππί, ἵν. 6840. ((ἶσπι. 581. αὐ νἱὰ. 
ἸΡῚ Ἰαπο τοργοπαΙδεΙοΠοπΙ ΟΠ µακ. οἱ 

δεδ. ἑν. δικαι. οοπ]απβ]Μ.) Οὐρτ. 308. 804, 

[ οπλ. ΟΡ. Ὑπ]ς, ΟἹ. α.}...0}..λ.1.. Ἀψτ. 
Ῥεε, ΗΠ. 6923, 

10. ἕνεκεν ΟἿ), τα]. επι, 575. 681. ΟΥίπ. 

Π, 8154, | ἑνεκα Ἑ. Βε]. 

- δικαιοσ.] Ῥταθτη. της Ο. 

- εστιν] εστε (1.6. εσται) Ὦ. οτί ἆ. | 

Φυπίτα, Οτίφᾳ.1. 6153, Ουρτ. 212. 810. 
ΠΠ], 19815. 10.349. 

11. ονειδισωσι» ὑμας και διωξωσιν Β50. 

1. το]. Ὑπ]ς. α.δ.ο.[Ι. Ἀγτν.Ε5ε.δεΗς]. 
Άν, ΟΥίᾳ. ΠΠ. 1533, 9755. 1 διωξουσιν 

ὑμας και ονιδισουσιν 1). (38. -ωσιν δἱ8). 

ἢ. οὐ μος οὐ, ϑ'γγι συν, Μεπιρῃ. «Π. 

«46, ΕΠΗ Ποπήπαπι ῬγττΟτί,δΗίον, 

514] 

νιέοοβ. 3 Εὖ βοουΐδο βαηΐ 61ΙΠι 
(αχθας ππα]ίαο 4ο (α]]ασα οί 1)ο- 
οαρο]ῖ οὐ [4ο] Ηιετοκο]γτηῖς οὗ 
ἀο Ἱαάσοα οὐ ἀθ ἵΤαΠ5 Τοτάαπεῃ, 

τ ὄ» 10.) ΨΊΔΘΠΒ απίοτα ἔπ υ θὰ 5 
αδοθπις ἴῃ ΠΙΟΠΙΘΤΗ: οὖ ΟΙΙΠΠ 56- 
αἰδββοῦ, αοσθββογ{ αά ουσ 4δ- 
οἱρι οἰπβ. 3 0953) Τὺ αρετίεπς 
05 παπι ἀοσθραί 605 ἀἴεεπδ, 
3 Ῥεαιῖ Ραπῤογος δΡἰπῖα, απο- 
πῖατη ΤΡΞΟΓΙΙΤΗ εδί ΓΘ τ Π 68 ε]ο- 
ταπῃ. ᾿ (35, 10.) Ῥοα[Ι πα]ίος, 4πο- 
πίαπα 1ρ5ῖ Ῥοδείάεραπί ἴετγατη. 
5. ΟΣ, 5.) Ῥεαιῖ απὶ Ἰασεπί, 4πο- 
πίαπι {ρδὶ οοπεο]αρπίας, ὅ (28,5.) 
δῦ αι εδαταΏί οί βιεϊππηῦ 1π6- 
Εδαπα, αποπίαπη 1ρ5ί βαῦαγαθιιη- 
ιν, 7 68, 10.) ΒΘ παςεπῖζοσᾶ 65, 
αποπίαπα 1ρ5ῖ πηκοτίοοτάίαπι 
οοπδεηπεηίατ, 

μα- 

8 Ῥοαί πιππάο οοτᾷθ, απο- 
παπι {ρδί ἀαιπῃ γιάεραπΕ, 3 Βοαίῖ 
Ραοϊβοῖ, αιιοπίαπι 1ρ5ί ΠΠ οὶ 
γοσαβαπέσ,  Βεα απἱ Ρεῖ- 
εοσπ[ίοπαπα ραΜαπίας Ῥτορίες 
Ππεββίαπα, αποπίαπη 1ρδογαπῃ εδ 
τοσπτη οαθ1ΟογΤΗ. ἢ" 0,5.) Βεα!1 
ορ(ΐς οππα πια]οΙχογίπέ νοῬῖς, οὖ 
Ῥογςοσιιῖ ος [ππουϊηῦ, οὐ ἀῑκογῖηξ 
οπΙΠ6 τηϑ πὶ αάνεΓδΙπΙ ΥΟΒ 
πιοπβίοπίας, Ῥγορίογτης: !"σαι- 
ἀθίο οἑοπιι]ίαίθ, αποπίαπα ΠΊεγΟεΒ 
γοσίγα οορίοδα οί ἴῃ οπε]ῖς; 5ἷο 
οπίπι Ῥογεοσπθῖ θαπέ Ργορ]είας 
ααὶ Πιογαπί απίο Υος. 15 6ἱ, 3.) 

11. διωξωσιν] -ἔουσιν Ὦ (Σαρία). Δ. 

-- παν πονηρον] 888. ῥημα 5. Ὁ. τε]. 

Ονίᾳ. ΠΠ. 9125. | οπι. ΒΡ. Ὑπὶς. ὐ.οι]. 

Εις). ]σπ. (ἱαξ α). ϑγγ. πον. Μεπιρ], 

ἆἲ. Ηῆ. 19975, 19815. Δς 289. 

-- καθ ὑμων] Ἀπίο παν πον. 1). ἢ..πι. 

Βντν.ΟΡΙ.ΡΕΗ. δν Πο]. 10.359. | 6οπίτα, 

το]. Ογῖσ. 1. 2125, 

- ψευδοµενοι Β90. 1. 58. το]. π]ς. 46". 

Θγνν.ΟνΕ.Ρ5ί,δεΗο]. ΜαπιρΗ. Αππι, 901. 

[οπα. Ὦ. ὐ.οιϱ). 1 υπ. (μἰαῦ α). ΟΥίᾳ. Π1. 

975ε, ΕΠ]. 3625, 19975, 19815. Γ:959. 

-- ἕνεκεν εµου πας. {1 Οτίᾳ. Π. 

9725, | ἕνεκεν δικαιοσυνης 1). α.δ.ο.'. 

ΠΠ. 8625. 195975. 12815. 

19. αγαλλιασθε] ααᾶ. Ίπ ἄῑς 1110 Ἀγτ.Οσε. 

- τοιςουρανοις Υ αἱ. ο, ο) πι, Οτῖσ. 

Τα. Ἡ, 4875. 1 τῷ ουρανῳ 1). α.δ.ᾖ. 

ΗΠ], 8605, 19975, 19815. 1ο. 959. 

-- τους προ ὑμων] οπι. τους Κ. | 8.44. 

ὑπαρχοντων Ὦ3. | δα. ὑπαρχοντας 

Ὦ3, | αλα. οἱ πατερες αυτων Ὁ. δ.ο, | 

956. Ώεσαρο]ίπα πι. | οτι. 49 (απέε Ἠίεγ,) πι. 

1. ααζθπῃ Ίθ85 ΟἿ. | 0. οπι. 1ρ5ί ΟἿ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. ντ τν. 

8 5/15 58] {θυγαο: απιοά εἰ εα] 
εγαππεσίέ, ἵπ απο βα]Ποίατ ἢ δα 
πἰμί]απα γα]εί α]έ-α, πῖςί τς τηϊῦ- 
{αΐαχ ἔογας οὐ οοποπἱοείας 8 Ὁ 
Ἠοπηϊπῖρις, 

1 ὤ5,3.) ος εξῖς Ίακ πιαπά!, 
Ἄοπ Ροΐθρί οἴγίτας αΏξοοπαί 811- 
Ῥτα πποπίθπαι Ῥοβίΐία: 15 πεαπθ 

ἢ Αοοοπάαπί Ἱπορτπαπῃ οἱ Ῥοπαπί 
Θ8 1 5110 πιοᾶ(ο, 56 5αρογ οπη- 
ἀεἰαῦγατα, αὖ Ἰπσθαῦ ομληΐθιιβ 
4πὶ ἴῃ ἄοπιο βαηΐ, 19 5ῖο Πποθαῦ 
Τὰχ γοβῦγα σόγϑτῃ Ποπαϊπίρας, τί 
νἱάθαμῦ γοδίτα Ῥοπα ορετα οἱ 
β]οχίβοσπί Ραίγοπα γοβίταπαι ααϊ 
ἴῃ οαε]ῖς ο5ί, 

17 5,10) Νο]ίε Ρπίατο απο- 
ΠΙΩΤΏ γεπὶ 9ο]γετο Ίθροπι από 
Ῥτορμοίαδ: ποπ γοπῖ εοἶνοτο 
864 αἀἴπιρ]ογο, 8 51,5.) Απποπ 
απάρρο ἀῑσο γοβῖς, ἄοπος ἰταπ- 
5ε8ί οαθ]απι οὗ ἴστγα, Ἰούδα ΠῚ] 

δῦ πηας αρος ποπ ῬγαριονΡΙε 
8 Ἴσσο, ἆοπεο οπιπῖα Παηῦ, 
1 5, 1ο.) (1 ΘΥΡῸ ΒΟ] νοῦ παπα 
4ο πιαπάα!ς Ιδς παπϊπαϊς οἱ 
ἀοοιπετῖς δἷο Ἰιοπ1ῖπθς, παΙπῖπηιις 
γοσαβίίαχ ἴῃ τορπο οπθ]ογαπα; 
αιά απίσοπα {οσοτίς οὐ ἀοσιεπῇ, 

Ἐν, τὸ ἅλας τῆς γῆς" "ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι 
1, 88. ἁλισθήσεται ; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ ἱἸβληθὲν" ΕΙαΙΚΝΑῦγ. », τ κ ο κος Ματ ο:δ. ἔξω ἱκαταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 

ον τε ο 20139 Ὑμεῖς ἐ ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου" οὐ δύναται 
ΣΙΝ τν β πόλις κρυβῆναι. ἐπάνω ὄρους κειμένη" "δ οὐδὲ καίουσιν 

Τα. 8:16. λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ 
ρει ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 
ὃ Θοῦι. 15 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀν- 

θρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξά- 
ο΄ σωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ατα ήν Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον 
. ἢ τοὺς προφήτας: οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πλη- 

Η ρῶσαι. "ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ 
αν ἐν οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ» ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ 

λὲ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν 
λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ 

διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν: ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ 
διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
οὐρανῶν. " λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ἡ 
δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρι- 
σαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐ- 

Ἵ το). ρανῶν.ἵἿ 
ἡ Ἐκ. 50:18. 21" Ἡκούσατε ὅτι Ἰἐῤῥήθη” τοῖς ἀρχαίοις, "Οὐ 

φονεύσεις" ὃς δ᾽ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει: 
εγω δὲ λέγω ὑμῖν 

Δ. Ῥαΐτες γοδίτ Ἀντ.Οτί. | Δα, πο]]ίο 

Ραιιάστο οτπι Ῥεποάϊκοιίπέ γος ΟΠΙΠΟΡ 

Ἠοπιῖπθς, βίο πίτα Γαοϊοραηέ Ῥδοπᾶο- 

Ῥτορ]είῖ5 Ῥαΐγος 6ογτπι αἰ. (νῖά. Τα1ο). 

18. ἅλας 15.] ἅλα ΤῸ) (σουτ. τες,) 

---µωρανθη] τ. οί επ]ίας Ραογί! Ἀντ.ονῇ, 
-- ἁλισθησεται] -σονται Υ. 

-- ετι Β.τε]. Υμ]ρ. ο,/:01.6”. Ἀγτ, Πο]. τε]. 

Οτῖρ. 1. 7943. (516). | οπι. Ὦ. α.δ.φ.Π. 
Ἀγτν.Οτί, ὃς Ῥεί, Ορτ. 526. 

- βληθεν εξω ΒΟ. 1. 88. Βγτ.ΠοΙ.ΜΕ. 

Οτίρ.1. 1948.) 1βληθηναι" εἕω και" «-. 

1). τε]. Ένας. πὖ νἱᾷ, 

14. ὑμεις] αἀά. δὲ Δ. 

16. αλλ’]αλλα Ὦ. 

- την οἵ τοις] οἵη, Δ. 

17. καταλυσαι (25.) οὐ πληρωσαι] αάᾶ. 

1105 δὲν ὄν συ. Μοπιρῃ, Τμοῦ. 211. 

18. τωτα] 8464. βἱσπαπα Θγτ.ονξ 
--- του νομου σἰο Ογῖρ. Π, 5271. [οπι. Ίγεπ. 

6ν. 14. | ἃ Ἱερο οἵ ἃ ργορ]ιειῖς 8γτ.ΗΙογ, 
Αὐτὴ. 1τεπ. 970. 
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18. παντα γενηται] γεν. παντα Ὦ.[(οη- 

ἐγα, Ογίᾳ. Π. 6573. 
19. εαν ΟΥίᾳ. ΠΠ. 5905, | οπι. 3. | αν 19)", 

98. 

-- ουν] οπι. Τ,.. Απ, Ουρν. 109. Γ9Γ 191. 

- λυσῃ] -σει Ὦ.. 

των ελαχ ] οπ. των Δ. 
οὕτως ΟΥίᾳ. Π]. 5903, | οσα. Ὦ. 

- των ουρανων ᾧϊ5] του θεου Μ. 

ὁσ δ᾽ αν ποιησφ....των ουρανων] ΟΠ. 

1), α.φν. 1 Ἱαρεπέ τε]. Οἶεπι. 480. Ονίᾳ. 
111. 5905, ΗΠ, 6955. 

90. νους.] οπι. Ὁ), ᾱ. | Ἰαροπέ τε]. Ίτον. 

342. Οἶσπι 696. 835. ΟΥίᾳ. 1. 1015, ΗἹΙ. 
6254, 

- περισσευσφρ] -σει 1.. | -σαι Δ. 
-- ἡ δικαιοσυνη ὑμων Β5. 1. 38. 55. 

ποπ. 596. Ογίᾳ.Π. 015. |. ὑμ. ἡ δικ. 
1Δ. ΕΚΜΥ. ει, 825. 

--- πληονα (510) Τ.. 

-- εισελθητε] εισελθη 1. 
51. ερρηθη Β Βι1ψ. ΒΙο.ΏΕ(Π)Ν. | Τερρε- 

“ / - ΄“ 

ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ 

Ἰήο πππσπι5 νοσαὈίδιχ 1π τθρπο 
εαε]οσαπα. 3 Ὠϊσοο επῖπι γουίβ 
απῖα. πἰδὶ αραπάανοπς ἰδεῖ 
γεδίγα Ῥ]α5 απαπα ΒΟΥ ὈΔΤΓΏΠΩ εἰ 
Ῥμανϊδαθοταπῃ, ΠΟΠ πίστι Ὁ 015 πὶ 
χβρηπῃ ΘΔΘΙΟΥ τη. 

31 Α πα 5εῖβ απῖα ἀῑσίαπα δεί απ- 
Επαϊς, Νοπ οσσ]άθς: αά απιέοπα 
οσσἰᾶστῖό6, τοις ος ἱπαϊοῖο, 
33 Ἠρο απίοπι αἴθ νοῬῖς απ]α 
οπιπῖς απ Ιχαδοίθασ Εγαϊτὶ 5πο, 

θη δ. 1.Δ. 1. ΜϑΕ5510. (μἴδὺ 88). Εις, 

Τ.Ε. 4440. 
21. φονευσει 1.. 

99. εικη ὌΠ, Δ᾽, 1. 58, το]. α..οιῇ'.οἳ 
σι, Βγιτ.Ονί.Ῥευ.δεΗο]. Μεπιρῃ, οἱ]. 
Αγπι, 1γεπ.249.947.(165). Οτίᾳ. πι. 
Π1, 990, Ες. Ὦ.Β. 444). (317.806. ΕΠ], 
(1285, 6555). Το]: 191. δίδ. | οπχ. Β. Δ΄. 
γαῖς. 4.1. Ογΐφ. 1. 119. 181. (ας 
Του.) “Τὰ απἰθαξάαπα ορα1οῖριις αάα]- 

{πχ, δῖπε οαιαδα; οπθίσγαπα ἴῃ γοτίς 46- 

Επί 5επἰοη{]α οδί, οἱ ἵνα Ῥοπίθας {ο]]]- 

ἑπσνων, Ὡαᾶοπά πα δῦ 6ΥΡΟ, πο οαµδδα 

εν Πίεγ. ἵπ Ἴοο. (ΥΠ. 26). 

--- ῥαχα 1) (1μκ[1.) (97.81. 

- εσται 35. εστι Μ. 

--- εἰπῃ μωρε] εἰπῇ τῷ αδελφῳ αυτου 

μωρεῖ,..1. 9.. Ἁγτιονί, ΜεπαρΗ, Αντι, 

67. 509. | Οοπίτα, ΜΒΒ. οὐ νγ. τε]. 

10. ορθτα νεδίτα Όοπα ΟἿ, | 18. Βαπέ πι, 
20. χασα Ὑα]ρ. ΟἹ. 



Δ 91. 

να]ς. α. ὃ. ο. 
ὅτ. 0. Ρ. Ἡ. 
Μεπιρῃ. [Τ1εῦ.] 
[αοῦμ.] Αστα. Ξε}. 
939, ΟΠ. εἰκῆ 

93. καὶ ἐκεῖ 

δ που, 
ο Τπι, 19:59, 50. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

αὐτοῦ [ εἰκῇ} ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει" ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ' 
ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ, μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν. τοῦ 
πυρός. “ ἐὰν οὖν προσφέρῃ: τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριον, κἀκεῖ μνησθῇς ὅ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει 
τὶ κατὰ σοῦ, "' ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν 
τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ 
ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 
ὅδεῖσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ 
μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ," μή ποτέσε παραδῷ ὁ ὁ ἀντίδικος 
τῷ κριτῇ: καὶ ὃ κριτής [σε παραδῷ] τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ 
εἰς φυλακὴν βληθήσῃ. ὃ ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ 
ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράν- 

᾿ ἐῤῥήθη; ἀν αθὺ μοιχεύσεις" 
“ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς 
τὸ ἐπιθυμῆσαι ᾿ αὐτὴν" τον ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ 

πι Τπεῦ. την. 
ποτ ςτ- 97 » / σ 

ω 9 28 “ Ἤκούσατε ὅτι 
ἃ Ἐκ. 90:1... 

ἔσᾖ. 18:9. καρδίᾳ αὐτοῦ. 
Μασ. 9:47. 

ὃ 

“εἰ δὲ δ ̓ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς 
σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ: σὴν 
φέρει γάρ, σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου, καὶ 

ο. 18:8 μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. “καὶ εἰ ἦ 
κα, δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει. σε; ἔκκοψον αὐτὴν καὶ 

βάλε ἀπὸ σοῦ: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν 
τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου ᾿εἰς γέενναν 

ἀπέλθῃ." 
5 Ῥοαι. 54:1. 29 ἸΡΕῤῥήθη" δέ, ̓ ξὸς ὧν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐ- 

95. προσφερῃς] -ρεις Τι 

--- κακει Ὦ51, 385. 

και εκει Τ.Δ. 1. ΕΚΜΌΥ. 

διαλλαγηθι] καταλλαγηβι Ὁ 

προσφερε] -ρεις 3. 

έως} οπι. Ὦ3. 

24. 

25. 

165 ος ἱπάϊοῖο : απὶ απίαπι 
ἀῑκοτῖι ενα 810, Τασµα, Τ6Ι5 
οτῖί οοποῖ]]ο: απ! ααέεπι αἰ χουν, 
{αΐπο, τοις επί ϱεµοππας Ιρηῖς. 
33 51 ογρο ο στο ππππΒ (παπα 
84 αἰνατε, εί 10] τεοοτάα{ς (αετῖς 
ασία ᾖαΐον ἵπας ΠΆΡΟΣ αἰϊααϊα 
Δάν ύβιτη ἴθ, “9 το] πάπο 10] πηι- 
ηπδ παπι αᾱ αἰίατο, εὖ γαᾶε 
Ρτίαδ τεοοποίΠατο {ταίτί ἴπο, 
ευ απο νεπίεης ΟΥ̓ πια 
ἑπαπι,  ὤ5, 5.) Ἐρ[ο σοπεοπ{ίθης 
αἀνοτεατίο ὕπο οἶτο ἀππῃ 68 ἴῃ υἷα 
οαπα 60, πο {οτιο ἱταᾶαί ἰ6 δᾶ- 
γεγεατίας ἰαά1οΙ, οὐ Ἱπάες (ταᾶαε 
{6 τη]ΠΙδίγο, οἱ 1π οαγοθτετη πη ϊῦ- 
{ατῖς. 3 ΑπιεΠ ἴσο ΠΡ, ποπ 
εχῖος Ιπά6 ἆοπες τοάἆαβ πογῖς- 
βἵπιατη απαἀταπίεπῃ, 

31 ὤτ, 10.) Απάῑβιϊς απῖα ἀῑσμαπα 
εδί απθϊαπῖς, Νοπ ππορςμαῦοεῖΒ. 
3 Ἐσο απἴοπι ἀῑσο γοβίδ, 4πο- 
πίαπι οπαμῖς αἱ γιάστίς τη]]- 
εγαπι δα εοποιρίκοσπάπη ΘᾺ ΠῚ, 
Ίαπα πιοσσΠαζι5 οσί οαπι ἴῃ οοτάςθ 
βπο, 79 Οιιοα 5ὶ οεσ]α5 ἴπιβ 
ἀεχίοι εοαπάα]ίζαί ἴθ, εγαθ θα πα 
οὖ Ῥτοῖςθ 805 ἴθ: ακροᾶῖν οπῖπα 
ΤΙ αἱ Ῥογσθαί απαπῃ ππεπαὈχοσταπα 
{πογαπῃ], παπα {οίαπι οοτρα8 
σπαπα τηϊ ταῦ ἴῃ ϱεμεππαπη. 
50 Τὺ οἱ ἀεχίετα ΠΙΆ ΠῚΒ ια 5ο81- 
ἁα]ῖζαϊ ὕθ, αὐδοῖάς 6απα οἱ ρτοίσθ 
ΔῸ5 ἴθ : Θχρϑαϊῦ οπῖτα ΠΡ τας 
Ῥογθαῦ ΠΠ ΠΙΕΠΙΡΓΟΣΙΠΗ ὕπο - 
χαπα, απατη Γοίατη οοτρας ἵαατα 
οαί ἴῃ ΡΕΠΕΠΠΑΤΗ. 

31 ϊοµαπη οδίαπίοτα, Οπἱσππῃ- 
απο ἀἰπιδοχίζαχονοπι 5παπῃη, ἀοί 

ΤΑΔ. 1. 58. ΚΜΡεὈ. Ογίᾳ. ἵν. 9805. 

Έως. Ὀ.Β. 150. 970. 1965. ἴῃ Ρ8. 9970. | 

Ἰαάᾶ. τοις αρχαιοις 5. ΤΔ. 88. Μ. 

γα]ς. ο.[.οἳ.Π. Ἀντ.ον, Ἀγτ. Πο]. 

Βς. Ορίᾳ.1. 198). | 
ϑ συγ Ρβυ ΗΟ]. άοἴπ. Αππι. 11. ο]. 

15. | απελθρ Ὁ. α.ὐ.οφ..Π. Ἀψτ.Οτῖ, 

Μαπιρμ. | βληθησει 1. 

99. γεενναν] Ῥταετη. την 1. 

ει] η Μ. 

(οπι, εν Β. Βεῖψ.) α.Ὁ.6.9᾽ "5 1 ϑγυν τί 
Ῥβῦ. Μορῃ. Αὐπὶ. 11, / {εν τῷ ὁδῳ 

μετ᾽ αυτου «. ΔΕ. τοὶ. ας. 6. 

Ῥγτ.Ηε]. ΤΠεῦ. (6οἱμ. Οἴδηι. 605. 

--μηπ.σεπαραδω] µηπ.σεπαραδωσει 3. 

- σε παραδω (Ροβί κριτης) Τ,Δ. 98. τα].] 
οπι. Β, Βεῖψ. Βίο. 1. ἃ. Αὐτὰ, τμ, (ΡΡ. 
Τιαῖι.) | σε παραδωσει 1). 

-- βληθησῃ] βληθῃς Ὦ3. | βληθησει Ὦ. 

6-05, 23. | βληθεις Τ.. 

96. αν] οπη. 58. | οὗ 1.. 
- αποδως] -δωσις 1.. 

- κοδραντην] χοδρ. Ὦ. 

27. ερρηθη Β. Βιίψ. ΕΣ. | Ίερρεθη 5’. 

μετ᾽ αυτου εν τῃ ὁδῳ ΒΌΤ,. 1. 98. 

Ίτε. 94». Ἐις, Τ.Β. 150.270. 1963. ἵπ | 80. νοις.] οπι. 1). ᾱ. | Οοπίτα, Οτίᾳ. Ιπέ. 

Ῥ». 3975. οπι. ΒΕ. 1. ΕΚΡΟΌΥ. α.Ὁ. πηι. Π, 4145. 

γτγ.Ῥ5ἱ, (ἃ Ης].) Μεπηρι. οὐ. Ασπι, | --- εἰ] οπι. Τ. 
ιν. Οτἰᾳ.1ν. 9903. 

98. βλεπων] εµβλεψας Κ. (δὲ. Αρο].1. 

16). ΟΙεπι. 461. 615 (οίτα. 554. Ογίᾳ.τε].) 

--- επιθ. αυτην ΒΡΤΙΔ. 85. ΕΚΡΌΥ. 

Οεπι. 554. Οτῖσοῖν. 5968. Γι». Ὦ.Ε.. 1963. 
| Φεπιθ. αυτης ϱ. 15. Μ. Οτίᾳ. ΠΠ. 

4164. Ες. ἴῃ ῬΒ. αρ. Μαϊ 70. 
- ηδη] οτι. ϑὅγγ τε. 
- αυτην] οτι. Δ. 

- αὐτου] ἑαυτου Β. Βεῖψ. | (ὐοπίγα, τε]. 
Ογίφ. . 112. ἵν. 9903. 8864. 

29. σου ὁ δεξιος] ὁ δεξιος σου Ὦ. 

- σκανδαλιζει] -ζη Ἱ.. 

- και βαλε] οτι. Τ.. 

-- βληθῳ Β5δ. 1. 58. τε]. γὰρ. Δ). 

- σκανδαλιζει] -ζἕη Τί. 

- εκκοψον] κοψον Δ. 

- εις γεενναν απελθῃ Β. 1. 83. Ὑπἱς. 

α.δ.οι[ '.σ]. 1]. Ἀγτ.Οτε. Μεπιρῃ. ΑΡΗ] 

1 βληθῃ εις γεεναν -. Τὶ. τε]. Κα Ἀνττ. 
Ῥει. δε Πε]. οὔ. Ατπι. | βληθησει εις 

την γεεναν Τ,. (οπι. γεν. 1). ἆ). 

81. ερρηθη Β. Βιεῖψ. Ὦ. 1 (6). ΒαΚΥ.Ι 

Ίερρεθη 5. ΤΔ. 98. ΜοΡεί. 

- δε] οπι. Κ΄. {[{{{44. ότι ο. Ἐ. τε]. | οσα. 

Β. Βεῖι. ὍΙ,. 1. 38. 1. 

- απολυσῃ] -σει Τ,. 

28. οΏοσβ ΟἹ. | 24. απ{ο αίατο ΟἿ.  σβοοποῖ- 
Ἰίατο Οἱ. | οδθυβ Απιι; οΏεγεν Οἱ.; οδὸν ΕἸά. 
Έογ. | 27. πιοευπανετίβ απ. Ι 38. απία οπιπίβ Οἱ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

ἐπ Ἐγδν δὲ λέγω ὑμῖν 
τὴν ο. αὐτοῦ, παρεκτὸς 

/ - 

λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν ἐμοιχευθῆναι-" καὶ ὃς ἐὰν 

90 Ὁ Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥήθη“ τοῖς ἀρχαίοις, 
1Οὐκ ἐπιορχήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους 

"ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ι ) μὴ ὀμόσαι ὅλως, μήτε ἐν 

τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ, “μήτε ἐν τῇ 
γῇ» ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε εἰς 
Ἱεροσόλυμα, ὅ ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως" 
“Μήτε ἐν τῇ η σου ὀμόσῃο, ὅτι οὐ δύνασαι 
μίαν τρίχα λευκὴν ἱποιῆσαι ἢ μέλαιναν." “ ἔστω δὲ 
ὁ λόγος ὑμών, ναὶ ναί, οὗ οὔ: τὸ δὲ νο τούτων 

ΒΘ ΠΩ τοῦ," δότω αὐτῇ ἀποστάσιον' 
1, 88. ὅτι Ἱπᾶς ὃ ἀπολύων" 

ΕΙΊΚΝΡΦΌΙ(Σ)Ε:]. 

18 . » νν »» 

Ὃν αρ ο. ἀπολελυμένην γαμήσῃ: μοιχᾶται. 

Τα. 16: 18. 
92. ὁ ἀπολ. γαμή- 

σας 
μον. 10:19. ᾿ 
} ὅλο. 5: 12. σοὺ 

3 ΄ αν » 

ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 
κ Ἐκ. οι 1ο. 91 Ὁὃ Ἠκούσατε ὅτι 

“λὴ 
ε 

""Οφθαλμὸν ἀντὶ 
90 5 / 

" ἐγὼ δὲ λέγω 
ἀλλ᾽ ὅστις σε 

4 ος 6 “ 

ο... ο, 
ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντο, ἀντὶ ὀδόντος" 

Υ. 52. 

ΠΠ ἨἩβρε[απα τερπαΠ. 55 Ἐρο 
απίοπα ἀἶσο νοῬῖς, απία οπιη15 
απ! ἀἰπηϊκοτ]ς πκογθπα βιιᾶτη, οκ- 
οερία Γουπίσαξοπῖς ομι1δα, Εποῖς 
ΘΠ ππουσλασῖ, οὗ αὶ ἀἰππῖδδατη. 
Αιιχοσῖῦ αἀπ]τεταί. 

38 Τίργατη αιάϊκεῖς απῖα ἄῑσ- 
ἔππι οδί απϊ(αϊ, Ἀοπ Ῥεῖεγα- 
Ρἱ5, τοᾶᾶςς απἴοπα ἀοιηίπο 11γα- 
Παθηία πα. 3. Ἐσο απίοπι ἀῑσο 
γοβ!5 ποπ 11ΓαΓ6 ΟΠΙΠΙΠΟ, πο/ ας 
ῬΟΥ οαθ]ατῃ, ααἴα (πτοπις οἱ οξί, 
ὅσποπια ρε ἴεγταπι, απἷα 56α- 
Ῥο]]απα ο ρθάαπι εἶας, ησ/ις 
Ῥεχ Ηἰογοδο]γπααπι, απία α'γίτας 
εδ πιαρπί τερῖς; 3ὃ πει Ρος 
σαριέ ἵααπα Παταγετῖς, απία ΠΟΠ. 
Ῥοΐες5 απιτα σαρί]απι α)ραπα 
αοετο δῦ πίστα. Ἷ 510 αιι- 
{είπα ΒΕΓΠΙΠΟ γεδίος, εδί δεί, ποπ. 

πο: αποᾶ απίστη Εἰ αραπάαπ- 
Ώπας σξί, ἃ πια]ο ε5ί. 

3 Απάῑςς απῖα ἀσίαπα οςε, 
Οοπ]απ1 Ῥτο οοι]ο, οί ἀεπίοιπ 
Ῥτο ἀθηΐθ, ὃν Ώρο απίοπι ἀῑσο 
νορῖς ποπ τοβςίογο τπα]ο:. 6353) Ἰ Τα. 6:99, 30. 

δα 
39. ῥαπίσει ἐπὶ 

καὶ τὴν ἄλλην" 

τὸν 
λθ 41 

ἘΦ ὃν 1 Ν » “ - αὖ 

υμιν μὴ αντιστηναι τῷ πΟνηρΦ 
: / ΠΕ .. Ἂ Ν { ἢ / / . 
ῥαπίζει εις την δεξιὰν σιαγονα σου, στρέψον αυτῷ 

“ / “ Ν 
9 καὶ τῳ θέλοντί σοι “κριθῆναι καὶ 

χιτῶνά σου λαβεῖν, ̓ ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον" 

ι καὶ ὔστις σε ἀγγαρεύσει .- έν, ὕπαγε μετ᾽ 

568 51 απῖς {6 ΡῈ οι ββουῖ ἴῃ (6 Χ- 
ο ἵετα πιαχῖ]]α πα, Ῥτασρο 11 οὐ 

αἰτοτατη. 9 Ἐν 1111 αι γα]{ ἔδοιπι 
Ἰπαοῖο οοπίοπάσγο οὖ ππῖσαπη 
ἔπαπη ἔο]]σγα, τοπηϊ({ο οἳ ρα] τη. 
41 ὤ5, 191) Ὦς απἱοπα πε Το απσα- 
τιανοτῖς πη]]ο ραδδα5, ναᾶς ο 
1110 αἰία ἀπο. “45 αἱ ρει ἃ τς, 

51. αὐτῇ αυτην Κ΄. 

82. ὁτι Ψα]ρ. ο }.σ΄. | οπι. Τ). α..α".Π. 

-- πας ὁ απολυων ΒΔ. 1. 88. ΚΜ. 

γαρ. ο. 11 1.0... Ἀγττ. ει. ΗΟ]. ου, 
Ἂτπι, 2901. [1 ὃς αν απολυσῃ «-.- ὮΒ. 

χε]. α.δ.οὶ.]ι(νιᾶ.) Ἀντ.Οον. Μεπιρ]. 

(Ἰά. αρ. χῖχ. 9). 

-- µοιχευθηναι 1). 1. 38. ΟΥνίᾳ. ἵν. 6475; 
6483. | Τµοιχασθαι «τ. Τ,, τε]. 

- και ὃς εαν απολελυµενην γαμησῃ µοι- 

χαται (1/)Δ. 1.58. τε]. ἢ. (γαµησει 1,.}} 

οπι. 1). α..} και ὁ απολ. γαμησας µοιχ. 

Ῥ. νἱά. εαρ. χῖχ. 9. ( ογβξβ. ἅπος.) 

83. ερρηθη Β. Βε ΚΜ. |. Τερρεθὴ 
5. [Δ. 1. 58. 55. Ογὶσ. ἵν. 8805, 

--- τῷ κυριῳ] οτη. τῳ 1,Δ. 1. 

85. μητε εἰς Ἱερ.....µεγ. βασ.] οτη. 88. 
96. τριχα] τριχαν ΤΕ. 

- ποιησαι η µελαιναν Ἑ. 98.  α]ρ. α.δ. 

ο. σ-πι. Μοπαρα. Αὐτὴ, 9ἱµ. Οὐρτ. 
808.  ποιησαι µελαιναν Τ,. | Τη μελ. 
ποι. σσ. ἘΝ. τε]. Ἀγτ.Ηε]. οί. [βνττ. 

ΟµΙ.δ.Ρεί.] (ποιειν Γποιησαι 1)3. τριχα 

µειαν λευκὴν η µελαιναν 1). 617.118. 

ποιησαι µιαν τριχα λευκην η µελαιναν 

1. ἴπσετο ααπα φῦ πίρταπι ἡ. ποιησαι 

τριχα λευκὴν η µελαιναν (ΟἾεπι. 962). 

97. επτω Τ)Τ,. τε]. Τωπέ1. οἴῃ. (ἴδηι. 707. 879. 
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Ἠοπι. Οἱ. 8. 55. ὃς 19.9. Τετί. 
46 Ένας». 26. (0/ρΥ. 87. 808. | εσται Β. 

Βε. Βα. Εις. Ὦ.Ε.. 388, [ ουβ8. απος.] 
57. ναι ναι, ου ου Ναϊρ. α.0,[.Ἀ}. Ἀντ. 

Ἠε]. Μεπιρῃ. Ἴτεπ.549. ΟΡίᾳ. ΠΗἱ. ἵν. 

4855. Ες. Ὦ.Β. 951. ναὶ ναι καιου ου 

1... δι᾽ ἢ. Ῥψτν Οτί,δεῬδι. Ατπη. (Ποπ. 
ΟἹ. 19.9. Οοπίτα, 3. 565). | [1811] 

-- τουτων] τουτου 1. 

88. ερρηθη Β.Βιεῖψ. ΤΈΡΕΝ. Ο,ἱᾳ. Π. 95900, 
| Περρεθη 5. ΤΙΔ. 1. 98. ΕΜΡεὈ. 

-- και οδοντα ας. Γῇ1.Λ. | οπη. και 1). 

1γεπ.949. 

α.ὐ.ο. ο τ{. Οτγῖρ. 1πὲ. 11. 1665: ΕΠΗ, 
62858, 

89. ῥαπιζει Ἑ. Βεῖψ. 858. | Ἔῤαπισει 5. 
ΤΙ. τε]. 

- εἰς Ῥ.| Τεπις. 1, τε]. (νά. Τωας, νἱ. 99). 

- δεξιαν] οτι. Ὦ. ΠΠ, (6959). γἷᾶ, Τμιο. 

τι.29. 

-- σιαγονα σου Ἐ(1)). (σιαγωνα Ὁ.)| 

Ἴσου σιαγονα «τ. 1.. τε]. | οπι. σου 1. 

55, αἰ. Οτίᾳ. Πμἱ. Π. 1665. 

40, τῷ θελοντι] ὁ θελων Ὦ τον θελοντα Δ. 
--- αφες] αφησεις 1). | Οοπίτα, Ίγεπ. 949. 

Ογιίᾳ. τι. Τ60ῦ. 

- ἵματιον] αάᾶ. σου 35. Μεπιρῃμ. Αππι, 

«η.  ὤπία, Ογίᾳ. Π. 7600, 
41. σε] οπι. Τ,. | εαν Δ. 

41. αγγαρευσει Β51,.. 1. Με 55115.} αγγα- 
ρευει 1). | αγγαρευση Δ. 55. ΕαΚΥ. 

- δυο Β51,ὕ.γ6}. Καὶ Ἀγττ.Ε5ἱ.δςΗσ]. Μεπιρη. 

οι. «Ζ5π|.} ἐστὶ ἀλλα δυο Ὦ. α.}.ο.".} οἱ 
ἅ11ὲ ἆπο Ὑπαὶς. Οἱ. ἢ.} 411 ἆπο πι. Εν. 
1... Ἀγτιονι, Ίτεπ. 343.} ο ἄπο Αγπι.| 

42. δος ΒΤ). Οἴεηι. 596. | Τδιδου ᾱ. 1. 
το]. (ν]ά. Ίμπο, νἱ. 30). 

-- τον θελοντα Β5 Π.. τε]. | τῳ θελοντι 1). 

-- απο σου] οπι. Τ).πι. Οἱ. 596. Ουρτ. 
803. ΠΠ. (6990-53) 

48. ερρηθη Β. Βιΐγ. ΏΕΑΚΜΥ. | Γερρεθη 

5. 1Δ. 1.505. ὃς Ὁ. ΟΥίᾳ. ἵν. 9540. 8990, 
Ἔτι. 1).1}. 163. | Δα. τοῖς αρχαιοις Ἁγτ. 

Οµ. Ἐπ͵5. Ὦ.Ε. 163. 

44. εχθρους ὑμων] Τα. ευλογειτετους 

καταρωµενους ὑμας «-. (Ἠ)Π,. 838. Εἰ. 

τε]. (ὑμιν 3) ο-ι]ι(πι.) Βγτγ.βεῖ. ἃς 

ΗΟ]. άοἴμ. Αππι 49ίµ. επι. 605. (αι. 

εἶμο.) Ες, ΡῈ. 6543. (7 Ταῖς.) (νιᾶ. 

Ίμαο, νἱ. 38). | οπι. Β. 1. Υπ]. α.Ὁ.0}}. 
4"... Ἀγτ.ονε. Μεπιρῃ. Ίτεπ. 510. Ογὶφ. 

1. 7085. ἵν. 9940, 9990:9:9 5], 215. ἴῃ Ὦς. 

5894, (01/7. 948. 960. 819. Ηἱ]. 8035, 

81. ἀοῦ οἱ Οἵ, | 88. ροταταδὶς ΟἹ. | 39. ἄεκ- 
ἔεγαπα τα Πα πὰ ἕπατη ΟἿ. | 40, Εἰ οἱ Οἱ. | αἰτηϊτῖθ 
ΟἹ. ; ταϊδέθ πι αὐὰ. οἱ Οἱ. | 41. απρατίαυοτ]ε 
Απι. | οὐ αἱϊὰα 61. 



ΔΕ 2: 
σψα]ρ. α. ὃ. ο. 
ΒυσΥ. 0. Ρ. Ἡ. 

Ἰπαπιρῃ, 
οἴἩ. Ατπι, Εν 
π Του. 10: 18. 

» “ / 

αυτοῦ δύο. 

ε 

πα 
Ὁ Τα, 6 : 97, 99---36. 

Ἵν 

σι 

ο οπή. 18:19. Σἐθνικοὶ ! 
8 5" , των ορ ὡς 

4 τ" ἐστιν." 

ποσο 
ὴ ι 

1. προσέχετε [δὲ] 

τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
“ “ ΄ / Δ / 

"τῷ αἰτοῦντί σε Ἰδός, καὶ τον θέλοντα 

ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἌΡ ΜΩ α 

μ 82.335 Ἠκούσατε ὅτι ᾿ἐῤῥήθη," 

ᾧ 480 

959 1 Προσέχετε τὴν ᾿δικαιοσύνην" ὑμῶν μὴ ποιεῖν 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς" 
εἰ δὲ μή γε; μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν 

“ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, 
μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ 

44. και προσευχεσθε] Ῥταθπῃ. καλως ποιει- 

τε τοις µισουσιν ὑμας ὮΤΙΔ. 88. ΕΚΜ 

90 γ. Ἱωαίι, Βγτγ.Ρ5{.δεΠΗς]. αοἴμ. Αππι. 

“Ἐπ. (νἷά. Τλιο. νἱ. 97). | Τριασπι, ε- 

ἅδη), 5εᾷ τους µισουντας ὑμ. 5. Εις. 

ἴῃ 8. 5894, Ὁ Ίλιο. | οπι. Β. 1. Ἀντ.οτί, 
Μοπιρη. 1γεπ.910. Οἶσα. 605. Ονίρ.]. 

7686, ἵν. 9940, 9990". 3518, 2:5. Τ.Ε. 

0544, Ογρ». 348. 960. 919, ΗΠ. 9085. 

--- ὑπερ των] Γα44. επηρεαζοντων ὑμας 

και σ. (1). 838. το]. (Υαἱϱ.) α.δ.οιᾖ. 

1 [.ϱ 1.) Ἀγτν Ῥει,δ.Ης]. οι. Αὐτα. 

«ἶσπ, 605. (απ. ο Τµ1ο.). (Ο 1. 1685, 

ΈΤπιο.) Ειδ. .Β. 6543. (Ὁ Ταις.) ἴῃ Ἑν. 
5894, ΠΠ], 9055. (α5. Υπ]ς. 51.0.3.) νἱα. 
Ίμας, νἱ. 85. (οπι. ὑμας 1). Εις.) | οπι. Β. 
1. Έπιπι. οι. Ἀγτ.ΟΥί. Ἀγτ.Η]ον. Μοππρῃ. 

«δι, γε. 910. (6 οταίο Ῥγο οἷβ αὶ γος 

οὔεναπί ). Ογῖσ. ἵν. 8940. 9990... 8518, 

Οὑρν. 948. 960. 819. {(οπι. προσευχ. 

ὑπερ των επηρ. ὑμας και Ἀγτ.ΗΙε.) 

--- και διωκ. ὑμας] οπι. ἄο(Ἡ. 56. Ονίᾳ. 

7685, | οπη. ὑμας 838. Ατπι, 
45. υἱοι] όμοιοι (Ν. οοτηπι.) 

-- ουρανοις] Ῥταθιη. τοις 33. ΚΟΌ(Χ. 

οοπιη.) ΟΥᾳ.1.Τ 685. 1ν.9303.9940.(60ή- 

ἵνα, ἵν. 999). {εγ. 8518, Έως. ἵπ Ἐς. 5893). 
-- ἐπὶ πονηροὺς και αγαθους 0.α. Ἀγτ. 

Ἠε]. 1τεπ. 980. 955. Ογῖρ. 1. 92591. 5913. 
768. 1.647). ΠΠ. 1405, 7685, ἴγ. 193. 9800. 

Ἐπ. Ἐ.Β. 6558. ἴῃ Ῥ5. 4264. | επι αγα- 

θους καιπονηρους Υ α]ρ. α.ο. 0} |.μ. Θγτν. 

Οτί. ἃ Ηο]. Ποπι. Οἱ. 8. 07. Ιγεπ. 147. 

Τετί. αἄν. Μαγο, ἵν. 86. 46 τος. σατ. 86. 
Ονίσ. πι. τὶ. 6671. 6865. 6961. ΠΠ, 8855, 

ἶν. 6084. 

40. ἐπι πον. και αγ., και βρεχει] δἱς 3. 

46. μισθον] τἀ. ουκ Δ. 

-- εχετε [1.α'.| ἑξεται [-τε] 1). (Τ1αἰ{.) 

--- ουχι και οἱ τελωναι οὕτως] δὶο οπῖπα οὗ 

Βγτ.Ον6, 

-- οὕτως 7. 38. λ.1. (Θγτ.Οτί.) Μεπιρῃ. 

“πηι. 61ρ).948. 17.122. τὸ αυτο 5. 

ΤΙ. τα]. (ν]ά. Ίωας. νἱ. 98). [ τουτο 1.] 
μου Υπ]σ. α.ὖ....} 1.1.1 Ίαες σ΄. Άντι. 
Ῥβι. ἃ Ηο]. οι. Αὐπι. 

47. αδελφους Β5 ὉΖ. 1.  ]ρ. α.}...0}}.1. 
Βψτγ.Οχέ, ὃς Ἐρί. Μϑρη. οι. ὧν». 

948. | φιλους 1,Δ. 95. ΕΚΜΡΟΌ. 11. 
Ῥγτ.Ησ]. ἀοἴμ. Αππι, ζεῖ 199. 

-- εθνικοι Β]1)Ζ. 1. 38. Ὑπὶρ. α.ὐ.οι[,ῇβ]. 

οἱ. ἉγοτΟτί,δΗσ]. Ὄγτ.ΗΙογ. Ἠεπιρῃ. 
Απ. Ονρν. 348. 1ο]. 195. | Έτελωναι 

σ. 1,6]. ἢ. Θγιτ.Εδί.(δςΗο].ΜΡΒ.) αοιιι. 
Αὐτη. | αάά. οὐ Ῥεσσαίογος στη. 

47. το αυτο ΒΒ. Βιεϊψ. Βίς.1)Ζ. 1. 58. ΜΕ. 

ον Αγωπήσεις. τὸν 
πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου" Ὁ 
λέγω ὑμῖν, "ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, Ἱ καὶ προσ- 

εὔχεσθε ὑπὲρ τῶν Ἰδιωκόντων ὑμᾶς, 
ὃ υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμών τοῦ ἐν ̓οὐρανοῖο, ὅ ὅτι τὸν ἥλιον 

ο αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς. καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχει 

ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 
ἀγαπώντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε ; 

τελῶναι οὕτως" ποιοῦσιν; 

ἐγὼ δὲ 

το ὅπως γένησθε 

“ ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς 
οὐχὶ καὶ οἱ 

47 ος ον 3 / Ν 
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς 

ο αν ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ 
τὸ αὐτὸ" ποιοῦσιν; ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς 

ς Ν ς “ ε 

Ο πατὴρ ὑμῶν ο ἑοὐράνιος” τέλειός 

ἆα οἷ, οὐ γο]οπ πιπίπατί ἃ {ο πο 
Ἀνογίαγῖς. 

48 (10, 5) ΑᾺ. πα] 5618 απῖα ἀῑσίαπα 
αρί, ΠηΠρ 65 Ῥυοχί ται ἔπαπα, οὕ 
ο1ο Ἰαροῦῖς Ππίπαίσαπα Γπαπ, 
3 Ἠσο απίοπα ἀϊσο γουῖ5, Π)}111- 
σῖτο Ιπίπαίσος Υαδίγο», Ῥεπο[αοῖίο 
5 απὶ οἀεγαπί νοβ, οὗ ογαῖα ϱγο 
ροτδοποπ ας οἱ οπ]απηπ]αΠίΙ- 
Ῥα5 γοβ; 35 πί 5.018. ΕΜ Ῥραίτίς 
γοβίτ] απ ἴῃ σπθ]ῖ5 οβί, αιί ΒΟ] Θ ἢ. 
δαπιπὶ ον] Γποῖῦ 54ροΥ ΒΟΠΟΡ οὐ 
πΊΙΟ5, οἱ ΡΠ 5αρογ Ιπβίος οὗ 
ἰηϊαβέοβ, 5 01,5.) 51 ορῖπι 4]ῖ- 
σα1ϊ5 605 πὶ γος ἀΙριαπέ, απαπα 
πιογοσάστα ΠΆΡΘΟΙ 5 Ἀοππο 
εί ρα] οαπὶ πος [αοιαπίρ “7 Τὰ 
δὶ βα]πανογίῖς Γγαίτο5 γαβίτος 
(απίάση, οπίά απιρις5 [ποἱῖς Ὁ 
Ἄοππο [οί] ομπ]οί Ποὺ [δοϊπηῦ ο 
38 ἨἩρίοίο ογσο νο» Ρουθ], βιοαῦ 
εί Ῥραΐο; γοδίετ οπε]εδῖς Ῥου- 
{ασίιι5 ο56. 

1 Ο3, 10) Αιιοπᾶϊίο πο Πηδί]- 
Παπα νοδίαπα [αοἰαθῖδ ΟΟΥΕΠΙ 
Ἠοπαπῖῦτας, πό ν᾽ ἀ θα πη] ἃ οἶδ: 
αἰϊοφιίπ. πιοτορᾶσοπα Ποπ. Ἰαῦθ- 
Ρϊῖ8 αριά ραίΐγοπαι γαρατη αι 
ἴῃ οαο]15 οϱῦ.. 3 Οσα οσο {αοῖος 
οἸθιποβΥπαπα, πο] ἔαρα «ΠΟΥ 
απίο ἴο, βίοις Ἡγροσχῖίας ἔδοϊπιηΐ 

γψυρ. α.6.... 6.0 Ἀγτ.Εε. «οιΠ. 
Αππι. 301. Οὑρν. 348. Γιο. 135.}1 οὗ- 

τως σσ. 1,.το]. ἃ. ϑγυν Οὐ ΗΟ]. ΜοιαρΗ. 

48. ὡς Β.Βιῖψ. 21,. 1. 38. Ἐν. Οἶσπ. 026. 

792.886. Ο»ᾳ.ἴ. 5395. 6815, 11.966, Εις. 

Τ.Ε. 1043, | ὥσπερ «. Ὁ. τε]. 

- οὐρανιος ΒΗΡ:21.. 1. 58. ἘΌΝ, γπ]ρ. 

α,β... Ἀγτ. Πο]. Αντι. δυµ. ΟΥνίᾳ. 1. 

53929, 6818. .365, (317.948. | εν ουρα- 
νοις Ὀ3.| Σεν τοις ουρανοις 5. ΔΕΣ. τε]. 

δ...(.ᾳ..1.. Άγ ον ΟΥΙ.δεΓ5έ. Οἵδηι. 195. ἔς . 
199. | ΓΜΕΙΠΡΗ.] 

. προσέχετε] δα, δε 21,. 1. 98. ᾳ'. ὅγιτ. 

Ῥεῖ, ἃ Ηο]. Μοαρ]. Αι. | Οὐπίγα, Ὦς 
Ὁ. το]. Ὑπ]σ. α.ὐ.ο.Γ.[Ι.Π. γι. στὰ. 

οι. Αιπι. ΕΠΗ. 6991. 
- δικαιοσυνην ΒΕ. 1. Υπὶρ. α.ὐ.οι[. 

οἱ. 1... Οτῖρ. Ιπί. ἵν. 5123. ΠΗΠ, 629. | 

1 ἐλεημοσυνὴν «τ. 21,. 88.19]. 2 5.1. νυν. 

Οτι, ἃ Πο]. Μοπηρ]ι, (νιᾶ.) οι. Ανπι. 

πὶ. (Ἀγν.Ρ5έ. απο. τὰ. Ἀγν. Πίου. χα. 
γοσαπα ἐγαπεροβίῖο γειτ.1 εἰ 5 ΦΥτ.Οτί.) 

- θεαθηναι] Ῥταστη. µη Δ. 

- τοις Ὦι. τε]. | οτι. 1). 1. 38, (Μϊαί 7). 

9. ποιης] ποιεις 10. 

- 

46. ἁλϊριεῖς ΟἹ, 1.47. δὲ δὐμηϊοὶ ΟἿ. οπι. εξ πι 
2. ἴποῖς ΟἹ 
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Β(9) (2). 
1[ΣΙ]Δ. 

1. 98. 

ΕΙ6ΙΚΜΕΤὉΙΥΙΙΓ]. 

χι 

8 ΤΠΟΡ. 

86 

Ρ Τι. 11:2-- 4. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὕπως 
δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. "Σσοῦ δὲ ποιοῦντος 
ἐλεημοσύνην, μὴ γνώτω ἢ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ 
δεξιά σου, ὅπως ῇ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ" 
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ | ἀποδώσει 
σοι. 

94 “Καὶ ὅταν ἱπροσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε" ᾿ ὡς" οἱ 
ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν 
ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, 
ὅπως ᾿ φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις" ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
Ιἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δέ, ὅταν προσ- 
εύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν 

θύραν σου πρόσευξαιδ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ: 
καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει 
σοι. ᾿ προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε, ὥσπερ 

οἱ ἐθνικοί: δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν 
εἰσακουσθήσονται. " μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς" οἶδεν 
γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς 
αἰτῆσαι αὐτόν. ὃ οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς" }Πά- 
τερ ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ «ὄνομά σου" 

ΥΠ. ο. 

ἴῃ ογπασοσ]ς οἱ ἴῃ γ]οῖς, αὐ ΊοΠο- 
τίβορπίαγ αὖ Ποπηϊπῖρας, Απιεπ 
ἀϊεο γοβῖδ, τεοσρεγαΏῖ ΠΠΕΓΟΘ- 
ἀεπι διαπι. ὃ Το απίοπη Γποιθητο 
εἰεπιοδγταπα πο εοῖαῖ βΙΠΙςίγα, 
πια απά {αοίας ἀοχίοτα ἴπα, 
4 αι δῦ εἸεπιοδγπα ὑπαὶ ἵπ αὐ- 
Βοοπ(1{ο: οὖ ραΐοτ ἔπι αὶ γιοῦ 
ἴῃ αΏεοοπα1{ο τεάᾶεί 01. 

5 ἘΠ᾿ ουπι ΟΥΑΙ, ποπ αγ]εῖς 
εἶοπί Πγροσγἴας, αἰ απιαπέ ἴπ 
5ΥΠαΡΟορ!ς αἱ ἵπ απση]ῖς Ῥ]αΐοα- 
ΤΗΠΙ βίαπίος οσ4Υ6, τιῦ γ]άδεαπέις 
«Ὁ Ἠοπαϊπίρας..  ΑΠΙΕΠ ἀ1σο γο- 
15, τουερεγιΠ{ τπθγσεάθτη 5παπῃ. 
5 Τὰ απίοπα ο οταΒῖς, Ππίγα ἴπὶ 
οπὐϊσπ]ατα ἔπαπῃ, οὐ «]αάςο οβίϊο 
ἴπο οἵα Ῥαΐγοπι Γππτη ἴῃ αΏξοοῃ- 
αῑίο: οἵ δου ας απ γ]άοί ἵπ 
αὐδοοπά]το τοάἆσί Πλ. 7 (48, 5-) 
Οναπίες απίοπι ποΠίο τηα]έαπα 
Ἰοψ1 βίοις οι]η]οῖ; Ῥηίαπέ Θ᾿ πη 
απία ἵπ πππ]Ω]οφπίο 5πο οκαιι- 
ἁἰαπίατ. ὃ. ΝοΠίο ΘΥΡῸ αβεϊπηῖ- 
Ἰατὶ εἶς: 5οῖς οπΊπῃ Ῥαΐογ Υοείου 
απῖθης ορι5 56 γοῦ]ς απίο αἸιαΠι 
Ῥοίας οπῃπ. ὃς ΘΥΡΟ Υο8 
οταβίεῖς, Ἐαΐεχ ποξίεγ απὶ 65 ἴῃ 
ΘΔ 6] 15, 5αποβοθίις ΠΟΠΙΘΠ ἐπ- 
ατα ὃ Δαν οηἶδῦ ΓΟΡ ΤΠ Π ΠῚ πάπας 
βαϊ νο]απίας ἔτπια, εἶοπί 1Π οπε]ο 
οἱ ἴῃ ἵεγνας δ᾿ Ῥάποπι Ποβίγπα 

10, ἐλθάτω 
ε : ΕΣ Φ τ Ἄρα ΡᾺς, 

ως εν ουρανῳ και επι 

9. ταις ῥυμαις] οἵη. ταις Δ. 

- ὑμιν] ὁτι 73 

8. ελεημοσυνην] Ῥτασπι. την Τ., 
4. ὥσου ἡ ελεημ. Ὦ57 (ν14.} Τ,. 1. τα]. | 

ἡ ελεηµ. σου ἢ Τ). | ἡ σου ελεηµ. ἢ 98. 

(οτι. ἡ Δ). 

--- αποδωσει] ἜΡριασπι. αυτος; «-. ΠΧ 

στά.) τε]. ἢ. Ἀγτν.Ρε{.δ.Ἠς]. | ο. ΒΖΤ,. 

1. 33. Κα. ὙΥπμ]ρ. α.}.6..[Π}.0..1. ὅνυ. 

Οµἱ. Μεπιρ]μ. ἀοίμ. Αππιι 31. Οτνίρ. 
ἦν. 2565. 61. 517. 

--- σοι] συ ΤΚ. || 1444. εν τῷ φανερῳ σ. 

ΙΧ (νἹά.) τε]. α.δ.6. 4". ἢ. Ἀντν.Ρεί. δε 

Ἠσε]. ἄοίἩ. Ασπι 1: | οπι. ΒΓΖ. 1. 

38. πας. 971.λ. Βντ.Ονε, Μοπιρμ. Ονίσ. 

ἶν. 9565. (Μ55.) 67. 817. 

δ. προσευχησθε ουκ εσεσθε Ῥ. Β:]ψ. ΒΙο. Ζ 

1. 5ἴο. (προσευχεσθε Β. Ρε].) Υπα]ς. α.}.ο. 

1. .]. (οτα. νον. δ. 6. α'.) Βγτ.Ηε]. 

της. Μεπιρῃ. Τμες. οί. Αὐτὰ. Μ55. 
480. Οτίᾳ.1.9975. |  προσευχῃ ουκ ἐσῃ 

-. ΠΧ (αντ. οἱ ἴῃ οοτηπη.) Δ(1.ποπ 

Ταῦ. τα]. 8υττ.Ο1.Ῥεί.δ Ηο] εκ. (Αππι.) 

-- ὡς ΒΖ. 38. | Τώσπερ 5. Ι,. τε]. 

ΟΥίφ.1. 9978. 

- φιλουσιν ἐν ταις συναγωγαις και εν 
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γῆς: 

ταις γωνιαις των πλατειων ἑστωτες 

προσευχεσθαι ΒΖ. τε]. πας. Δ}. 
ὮΥχ. Ἠα]. ἄοΐμ. Αὐτὰ. 91. Ονίᾳ. 1. 

2275. (απιαπί είατα.... αὖ ογοπέ ϑγυγ Οὐ. 

ἃ Ῥϑβῦ. Μοπηρη. ΤΗΕΡ.) | φιλουσιν στη- 

ναι εν ταις συναγωγαις και εν τ. γων. 

τ. πλατειων ἑστωτες και προσευχοµενοι 

1). {. (είς, ἴογα, α.ῦ.ο.ϱ”). 

5. ἑστωτες] οτι. Καὶ. 

--- ὅπως] 1484. αν «. Δ. το]. | οπη. Β. 

είν. ΒΙο.Ώ7Ζ1.. 1. 98. Καὶ. Ογίᾳ. 1. 9971 

- αμην] οπι. ΘΥτ.ΟΣΜ. 

- ὑμιν7} δα. ὅτι -- Τὰ το]. καὶ Οτῖρ.Δ. 2271.} 

οπι.ΒΡΖΧΝ (ΟἹ. 6 βρϑίῖο). 1.55. σ 6. α. 

ύ.οι 1.” Π. Αππι. 2Η]. (αἱ. πα, γοσν. ὅ, 6). 
6. εισελθε] εισελθων Δ. 

-- ταµιειον Βε7Χ. 1. 38. τε]. Οτίᾳ. ΠΠ. 

4285, Εις. ἴῃ Ἐ». 987). | ταμεῖον ὮΙ/Β. 
Ογίᾳ. 1. 2971: 

-- τῳ Ροβί σου] οπι. ΤΠ). 1. Τιαίε, 

--- αποδ. σοι] Τα. εν τῳ φανερῳ 5. 1. 
35. τε]. α. δα. Ἁγττ.Εεί.δ.Ησ]. οι}. 

Άνπῃ. 111.) οπι. ΒΖ. 1. Υα]ς. 9.1.9... 
Ἀντ.οτι, Βγτ.Η]ογ. ΝΠοπηρΗ. ΤΕΝ. Ογίη. 
1. 2285, 111. 4238, Ετι8. ἵῃ ῬΆ, 3870, 681, 

Ποπ. ΟἹ. 8. 55. ΠΠ, 1845, 

ΒῈΡΘΙΒΙ Βα ΠΕ! ἀὰὶ ποὺῖς 
/ Ν / ’ 

“ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου" γενηθήτω τὸ θέλημά σου, 
ἊΝ ω Ν 

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν 

7. βαττολογησητε (Ζ)1,. το]. Ογἰφ.1. 1983. 

93985,| βατταλογήσητε Β.| βλαττολογη- 

σηται (5ἱο) 3. (-ταλ.-ἝἨ)|βατολογ. Έα. 

Ἀγγ.Ης].πιρ. (αγ. (]αέ Χ. 889). (...τολ.Ζ). 

--- εθνικοι 21. 1. τε]. ϑ συ Ρεῦ ΗΟ]. 
νν. ΟΡίᾳ. 1. 9385. | ὑποκριται Β. Βγτ.ΟνΙ. 
(µας 88). 

8. γαρ] 84. ὁ θεος Β. Τμοῦυ. | Οοπίνα, 
121.. 1. 98. τε]. Μεπιρὴ. νν. Ογίᾳ. Ἱ. 

9040, 2285, 

-- ὑμων] ἡμων 1. | αἀά. [ὁ εν] ουρανοις 
Χ. οπε]οδῖς Ὀντ.Ησ]. 31. 

-- αιτησαι αυτον Β921,Ν. τε]. νν. ΟΥίᾳ. 

1.904), 9968. 9983, | ανοιξε το στοµα Ὁ. 
ἃ (ἆ Πατ). 

10. ελθετω ἨΒ971.. τε]. ΟΥἰᾳ. Ἱ. 926. Ες. 
ἴῃ Ῥς, 6400, ἴῃ Τµιο, 941. | ελθατω ὯΔ 
Έλα. (ἴδηι Χ. 98). 

-- ὡς Ναἱς. {ῇ.σ.ι. 17.905.911. ΜΠ. 
4ΤΤο. | οπι. Ὦ3. α.δ.ο. 

--- γης] ΤῬιπεπι. της σ΄. ΙΧ. το]. Ογὶρ. 

1.996ἵ. Ες. ἴῃ Ίωπο, αρ. Μαϊ 901. | οπι. 

Ῥ.Βε].7Ζ. Δ. 1. (Πῖαι 98). Οἶοπι. 598. 

(ντα,). Οτίᾳ. 1. 9405181 ({6γ.) 9413. 

6. οτανοτῖς ΟἹ. { οπα ὕπο ΟἿ. | 
8. αυἱὰ ορας Οἱ, 

7. αποᾶ ἴῃ ΟἿ. | 



ΜΠ: 20. 

α]σ.α. 0.ο. 
Βντσ. 0. Ρ. Ἡ. 

ΠΠεπαρῃ. [Τ]1οῦ,] 
Εοἴλ, Αὐτὰ, ΖΕ ΠΕ. 
ΜΙ Σ 
ὃν 

μὸ 
τ 

4 Οἢ.. 18:35. 
Ματ. 11:26. 

ἽΖ 

“Ἵ ΤΉΘΌ. 

ὃτ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
» / Ν ε.α / { 19 . ν ε: κα ΔΝ 
ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ 
ὀφειλήματα ἡ ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ᾿ἀφήκαμεν΄" τοις ὀφει- 
λέταις ἡμῶν: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρα- 

- 142 σμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. τ᾿ Ἐὰν 
Ἂν “-“ - / 4 / » ΄ 

γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
/ - Χ - ήν, 15 Ν 

ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος: '' “ἐὰν 
ΔΝ Ν ΄“ ΄- / ΑΝ / 

δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα 
εντ Ν Ν - ΄, Ν ΄ 

αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα 
ὑμῶν. 

σ χᾧ ΄ Ν / ιο ος 
96 1 Ὅταν δὲξ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ως οἱ ὑπο- 

κριταὶ σκυθρωποί: ἀφανιζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα 
ο 

αὐτῶν, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες" 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ᾿ ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. “ σὺ 

ΔΝ [ή 2΄ / Ν Ν Ν Ν / 

δε νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρὀσ- 
/ “ Ν . - 

ωπόν σου νίψαι: "' ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις 
/ λ “ δ - / 

νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ Ἰκρυφαίῳ: 
ον πα / ε λέ 3, ου 4 ο νὰ τν ὃ ΄ 

καὶ ὁπατηρ σου ὃ βλέπων ἐν τῷ ᾿κρυφαίῳ ἀποδώσει 

/ αὐδοοπά1ο : 

Ἰούῖα; 13 οἱ ἁἰπίίο ποδῖς ἆο- 
ία ποδίνα βίος οἱ πος ἁῑπητι- 
πας ἀοβιζοτίρας πορίγῖς, 13 οἵ 
πο Ιπάπσαδ ΠΟΡ ΤΠ ΓοΠΙΓΑΠΙΟΠΟΤΗ, 
564 Ἠθθγα πος α πηα]ο, 1, 00), 6.) 
ΘΙ οπΊπα ἀἰηϊςοτῖεῖς Ποπ πΊριαΒ 
Ῥοσσαία ΘΟΥΙΠΙ, ἀἰππ]ίίοί οὐ γο- 
Ρὶ8 Ραΐοι νοδίου σαο]οδῖς ἀθλεία 
γοβίτα; 15 δὶ αίοπα πο ἀῑπιῖδο- 
15 Ποπα(πίρας, πθο Ῥαΐου γοβίος 
αἰτοῦ Ῥεσσσία ναδίγα, 

16 (15, 109) (τη απίοπα 1εἴαῃα - 
48, πο]ῖίο Πονῖ εἶοπί Ἡγροσχίίας 
{γιβέθβ; οχίογιπϊπαπί οπῖτη Εποῖςβ 
5.185 αἱ ραγδαπί Ποπηϊπίρας 1εῖτι- 
πϑᾶπίθβ. Απποη ἀῑσο γοβίς απῖα 
γοοορογαπί πιογορᾶσπι 5απῃ. 
1 δα απίοπη απ Ιείαπας, ππσα 
σαραί παπα οἱ [ποἴθπῃ (παπῃ Ίάνα; 
18 πο νιάσατῖς Ἠοπαϊπῖριις ἰθὶμ - 
παΠ5 564 ραϊτὶ ἴπο απ εδί ἴῃ 

οὗ ραΐος πας απ 
γιάεί ἴῃ αὐξοοπαίίο το ρὲ {10]. 

σοι. 

πο 

12. αφηκαµεν ΒΖ. 1. Για. ον. Ἠατί" 
Βνγ.βεί. ΟΥίᾳ. 1. 9275. 9525, | αφιοµεν 

Τ(1)ΔΕ..| Γαφιεμεν «τ. . τε]. (αι 58.) 
γαρ.ΟΙ. Απιι ὅ.οῇ. ο]. (πας α). 

Ἁγττ.Οτί,δΗε]. αὐ. Ατπι, 11. (Οτίρ. 

1. 9550). 61ργ. 905. (τι. Ίος. κὶ. 4). 
ΓΜεπιρΗ. ΤΠΕΡ.] 

18. πονηρου] Τ αἀἀ. ὅτι σου εστιν ἡ βασι- 

λεια και ἡ δυναμις και ἡ δοξα εις τους 

αιωνας ο. Τ,. 38. τα]. 01. (αρ. Ῥαῦα- 

ἴον.) Ἁγιτ(Οτί)Ρ5ί.δΗο]. Ὀγτ.Ηϊε. 

ἄοιµ. Αὐτὰ. 1. (Βγν.Οτί, οπῃ. και ἡ 

δυναμις). | αᾶ. αποᾶ ἔπαπη ο8ὲ τοῦ οἱ 
Ῥούεπίῖα 1η αθναπι δου], ΤΗΕΡ. | αάά. 

αποπίαπα ο8ί {1Ὁ] νἱγέτιβ πὶ εαθοπ]α 5αοοι- 

Ίογαπι. ἃ. | οτι. ΒΖ. 1. Ὑπ]ρ. α.ὐ.οι[[. 
λ.. Μεππρῃ. ΟΥίᾳ. 1. 9975. οεγϊφίπιε 
(σιᾶ. οὐ 271, 979). Τετί. ἆε Οὐαί. 8 (αὶ 

γοσαέ '5εᾷ ἀεγε]ε ΠΟΒ ἃ πια]ο” εἶαι- 

δμἶαπι). 47. 905. | [44. αμην «-. Τ.. 
38. το]. Ψπἱσ. ΟἹ. ΚΓ Ἀντν  Οτε.δεΗε]. Ἀυ5. 

Ἠϊαν. ΤΠεΡ. αοίῃ. Αὐτὰ. 4911. 639). 

205. | οπι. ΒΓ7. 1. Απιι Το. Ηατί. 

Ἕπιηι. α. δ.οιᾖ] |.) 1 λ.]. Ἀγτ. δέ. ΜεπαρΗ. 
Οτῖρ. 1. 9973, 

14. γαρ] οσα, Ὁ). 

λ - λ - 

96 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς 
- “ Χ ν σι » ῃ ὦ ΄ 

γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται 
/ , 9 

διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν" 
ν ΕΝ “ / ν - 

θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, Ἱ ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις Ἢ Ὁ) 
» / Ν “ / ” / » Ν 

ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ 

Ὀθησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 

19. ΝοΠία (Ποβαιτῖζαχθ νοβῖς 
{Πποδαγος ἴπ ἴθιγα, τι] εγασο εί 
Ώποα, ἀοππο] θα, [66 πρὶ ἔατες 
οΠοααπί οὐ αγαπας» 99 (δν 5.) 
{ποδαιγίζαΐο απίοπι γορῖς {μο- 
ΒΑΠΙΤΟΡ ΤΠ σαθ]ο, πρῖ πθαπθ εΓπσο 
πθ(πο {ποια ἀσπιο[έι, οί πὶ 
{αγος ποπ οβοάἵαπίέ πεο ΕαταΠ- 

14. και ὑμιν] ὑμιν και 1). 

--- ὑμων] ἡμων ἘΞ, 
- ουρανιος] 884. τα παραπτωµατα ὑμων 

ΤΙ. Νις. ο[..ᾳ.51. Μεπιρῃ. Ἀγτ.ΗΙοτ. 

Ανγπη.[δο. -4δί1. Εις. ἴῃ Ῥε. 95Ι. | Οοπ- 
ἐγα, ὮΓ). τε]. Ἁγτν. Οτέ.Ρεί,δεΗε]. α.δ.Γ-. 

ΤΠευ. άοίἩ. ΑτπηιΖοἩ. 

16. τα παραπτωµατα αυτων Β517,. 88. τε]. 

(0). ἉγινΟτί.δΗο]. Μεπιρῃ. Τ]ου. 

οι. Άνπι,. 2911. | οπι. 1). 1. Υμ]ς. 
α.οι[ «οἱ... Ἀψτ.Ε5ί. 

- ὕμων 15] Δα. ὁ ουρανιος Μ. 

- αφησει] δα. ὑμιν 1). Υι]ς.ΟΙ. α.0... 

..λ. ἉγιτιΟτί,Βεί,δ.ΗεΙ. ΜοπαρΗ. ΤΠεΡ. 

Άνπῃ. | Οοπίτα, Β91..1ε]. πι. οί, ΖΕ τη. 

16. ὡς ΒΏΔ. 1. ξ ὥσπερ «. 1.. τε]. 

- σκυθρωποι] οπι. ΒΥτ.ΟΤί. 
-- προσωπα αυτων )7). το]. | προσωπα 

ἑαυτων Β.. Βιϊψ. 

- ὅπως] αάά. αν Δ. 

- ὑμιν] 88 ὁτι 5. Τ.ε].Ν αἱς. ς.0}..".} 
οπι. ΒΗ. 1. α.Ὁ.Πλνηι. Αὐτὰ. 311. 

17. αλειψαι] -ψον Ὁ. 
-π-- τὸ προσ. σου νιψαι [5οηιι. και] απίο 

αλειψαι Ἀγιτ.Οτί.Τεί. 

18. ὅπως] ἵνα Ὁ. 

9 

18. τοις ανθρωποις νηστευων Ὦ7,. 1. 38. 

τε]. | νηστευων τοις ανθρωποις Β. ἀ. 

-- ἐν τῳ 15] οτι. τῳ 1)". 

- κρυφαιῳ Ρὶ Β]1). 1. (κρυφια 15 1)5.}} 

ἀκρυπτῳ «--. Τι. 98. τε]. 

-- εν τῳ 239] οπι. τῳ Ὁ. 
--- πατὴρ σου] οἵη. σου Α. 

- και ὁ πατὴρ σου ὁ βλεπων εν τῳ κρ.] 

οἵη. Ε3. υἱᾳ, 

-- αποδωσει σοι] Γ344. εν τῷ φανερῳ 5. 

Δ.Ε. α.ὐ.ο-ς..Πι. Αντ. ἴῃ σα. απ}. 

2041, | οτι. ΒΕ1,. 1. 55. ἀΚΜΡΌΥΤ. 

γαρ. Επ. Ἀγατ Οτί.Ε5{.δεΗ ο]. Ῥγτ. 

Ἠ[ον. Μεπιρῃ. οί. ΑιπιιΖοΙ. 
19. θησαυριζετε] -σεται 1). 

- ὑμιν] εν ὑμιν Δ. 

-- αφανιζει (ἴδηι. 587. 578. | αφανιζουσιν 
23. Οτῖρ. ΠΠ. 2595. 

- κλεπται] αἀά. και Τ”. 

90. δε] οπι. Γ΄ 
- ουτε 239] ου Ὁ. 

ουτε βρωσις] οπι. Θγτ.ΟυΙ. 

ουδε] και 1. 

13. πος Ἱπάπσας ΟἹ. | δὰ Επ. αὐα Αππεπ ΟἹ. 
15. ἁῑιη]έτεί νοβῖς ΟἹ, { 16. αρρατοαπί ΟἹ. 
19, οι. οὗ (απίθ αΏ1) πι. 



Β[6]. / 

ΤΙΣΊΔ. κλέπτουσιν. 

1. 88. 
ΕΕΟΚΜΡὉΤ(Γ) 

25, ἐστιν ὁ ὀφθαλ- 
μός [σου] 

ΣΤ. 11:94 --36. 

/ 

ποσον » 

τα. 16: 18. 

ἃ Το, 19:99---91. 

96 

“ Τε. 
΄“ ν. ΄σ 

μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 
ὃ ́ θ - αὖον Ν ε , ᾽ “ “ ΄ μ᾿ 

ὑναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 
’ . νά Ν 

καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ 
“- “ “ ΄ - Σολ 

κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς Ἰαὐξάνουσιν: οὐ κοπιοῦσιν οὐδὲ 
9 λέ δὲ ἘΠ᾿ νύν Υ̓ΒΑ δὲ Σ δ Ν 9 / 

έγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ 
τῇ δόξη αὐτοῦ περιεβάλετο ὦ ὡς ἕν τούτων. 
χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλί- 
βανον βαλλόμενον, ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ 
πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 

98 

ἣν “ 

νηθουσιν" 
πρ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

Ἰ ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός 
ἔσται καὶ ἡ καρδία σου." 

μου Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλ- 
ε μός: ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός πα ἁπλοῦς ἦ ὅλον τὸ 

σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται" 
σου πονηρὸς ῇ; ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. 
εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος 

1 

μα. 8” Οὐδες δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν: ἢ 
γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει; ἢ ἑνὸς 
ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε 
θεῷ δουλεύειν καὶ ἡμαμωνᾷ." 
μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑ ὑμῶν τί φάγητε ἡ ἦν» τί πίητε, 
μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ 
πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος : ᾿ 

μβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπεί- 
ρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, 
καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά: Ἱ οὐχ ὑμεῖς 

7 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν 

4 80 

21. σου δὺ Ἔ. 1. (1,α{.) Βγτ.Ης].Μβτης. 

Μεπιρῃ. Τπ6υ. ἆ9ι. Τενί. τα τηατί. 9. 

60/;.359. 808. Γύμων «-. 1,. 88.1ε]. αὶ 

Ἀγιγ.Οτί Ῥεί,δεΠσ]. οΐι. Αὐτὰ. (νίᾶ. 

Τλιςο. χἩ. 94). οπι. Ογῖρ. 111. 1575. 4593, 
-- και] οπι. Β. Βεῖψ. 1 Οοπία, Ογίᾳ. ΠΠ. 

1575, 4594, 

32. οφθαλμος 15.] αάᾶ. σου Ἑ. Υπα1ρ. ΟἹ. 
α.δ.οι[)1.οἳ 1.1, Έ8ι, Ογίᾳ. Ππῖ.Ἡ. 1095, 

1645 ΠΠ. 6819, (αἰ. Τμ, κἲ, 94). | 
6ωπίτα, Τ,. 1. 55. τα]. Αι. {, Ἀγτνιοτί, 

Ῥεί.δεΠε]. Μοπαιρῃ. ΤΠοΡ. οί. Αὐτὴ. 

επι. 994. Ες, ἵπ Ὦ». 345, 

-- ὁ οφθ. σου ἁπλ. } Τ,. 1. 38. το]. |} ὁ 

οφθ. σου ἁπλ. Β. 

-- 51} ΠΠ.] πα. ει ουν το φως το εν σοι ΔΑ, 

28. πονηρος ῃ] οπι. ᾧ 38. 

94. ουδεις δα, οικετης ΤιΔ(τ.) νὰ. Ταιο. 

αγ]. 18. 

- μαμωνα Ἑ. Βοῖι. ΤιΔ. 1. 58. ΏΟΚΜΒΡ 

ΟΥ̓́Τ. πι Τά, α.Ὁ. Μεπιρῃ. Αὐτὴ. 

18 

/ 5 “ 
σου, εκει 

2 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός 

3 ΔΝ σ΄“ ΄, ς -ν 

σα διὰ τοῦτο λέ ω ὑμῖν 9 

Ν Ν 

εἰ δὲ τὸν 

Νας». 

ἔαν. 31 ΤΙῸῚ οπῖπι οδὲ {]οβαιγά5 
έπας, 1Ρ1 εδὲ εί σοὺ ἔπατῃ. 

35 Οἱ, 5.) Τμποεγπα οογροχ!5 οδε 
οσπ]ας. δ᾽ Πιοτῖς οσπ]ς τς 
ΑΙΠΡΙ6Σ, {οέππι οοτριβ παπα 
Ἰαοϊάππι οὐ; 3 εἰ απίεπα οοιι- 
Ία5 ὕπτιβ πδηπαπη Γποπίς, {ούπτῃ 
οοχρα5 {πια {ΘΠΕΡΤΟΣΙΙΩ ΟΥ̓. 
ΚΙ ΘΥΡῸ Ἰππιοῃ ᾳποᾶ ἴπ {ο ορί 
{οποβταρ βιιηΐ, {οποῦτας απαπίαο 
εγαπέ, 

31 8,5.) Νοπιο Ροΐεεί ἄπολβιβ 
ἀοπιϊπίςεογνίτο: απί οπΊπῃ πΠΙΤΙ 
οὔἵο Παβεδῖς οἱ αἰέοταπι ἀῑ]Ισοί, 
Ἀπὸ παπα βαδ]ποΡ]έ οὐ ΔΙ ΓΘ τα τὰ 
οοπίεπηπεί. ΝῸΠ Ῥοίεεῖς ἆθο 
φογνίχο οὐ πΙαπιοπαθ. 35 (39, 5.) 
146ο ἆῑσο νοβῖβ, πε 5ο]]1ο ες 
απηίτηαο γοδίτας απ ππαπάπςθ- 
115, πθαπο οοτροτὶ γερίχο αι 
Ππάπαπαϊπῖ, Ἄοππο απίτηα ρ]αβ 
οδύ απαπι 6508, οὗ οΟχρ5 Ῥ]5 
εδ απαπα γοβππεηίαπα ἢ 35 Ἡο- 
ερὶοῖέο γο]αδί]α πε], αποπ]απα 
που 5ογιαΏ{ πεφἹθ πιθίιηί πθ(πα 
οοπρτεραπέ ἴῃ Ἠοττθα, εί Ῥραίΐογ 
γοβίοχ οαο]οδίῖς ραδοΙθ]]]α: ποππο 
ΥΟ5 πιαρίς Ῥ]ιτῖς οδεῖς 152 
57 Ωπῖς απίεπα γοδίτατη οορ]ίαπς 
Ροίοςί αἀἴσοτο 84 δἰαύπταπα παπα 
οπρίέαπα ἀπάτη ἢ 35 Ἐι 46 γεςίῖ- 
τηθηΐο απ]ᾷ 5ο] οἴί οβίϊβὺ Όοή- 
βἰάογαίο 1118 αστὶ αποπιο(ο 016- 
βοιηῦς; ποπ ]αρογαπί{ ηθατιε ποηῦ: 
30 ἄἶσο απίοπι γορίβ αποπῖαπι 
Π66 ΦΒΙΟΠΙΟΠ ἴῃ οπιπᾷ σ]οτία δια. 
οοορετίς5 οδί δίοπί ππαπι ϱς 
16Η. 30 Βἱ απίοπι {πεππα αρτῖ, 
ααοᾶ Ἠοᾶῖο οδέ οὐ ογας ἵπ ο ρα- 
παπα πη(Ησαχ, ἆἄθιας 5ὶο γοςίῖε, 
απαπίο τηασί5 νο, ππῖπιαα 
Παρ 9: Νο]Πίο ο1σο 5ο]]οῖα 

Ἰ μὴ οὖν µερι- 

6πεπι. 677. 875. Ονίᾳ. 1. 7840. τὶ. 1684, 

2793. | Τµαµµωνα 5. Ναἱο.ΟΙ. ο]. 

οἱιμ. ὙΠῸΡ. οι. 1γεπ. 189. ΟΥνίρ. 1. 

7454, 

95. ητιπιητε Β. 98. (αἱ. ἤκισου. σι). 

ΜεπιρΗ, (περ) Αὐτὴ. Ογὶφ. 1. 1118, 

(μηδὲ τ. πι. Εις. ἴῃ ῬΒ. 9588,) | α και 

τι πίητε -. Τὶ τε]. Βγιτ.Ε5ἱ,δΗς]. 
οι]. [οπι, 1. 1]. α.Ὁ.}..1.1. ντ. ΟτΕ. 

Ἐπ. ΠΠ], 6815. (γιά. Ταις, χῖϊ, 99). 

- ουχι ἡ ψυχη] απῖπια οπΊπῃ τ. Οὐ, 

96. ου] ουτε ἘΞ. 
-- αποθηκας] Ῥταοπῃ. τας Ἰ.. 

-- ὑμων] ἡμων Τι,. 
- αυτων] τουτων ἘΝ. 

27. εξ ὑμων οπι. εξ Δ. 

-π- µεριμνων] οπι. α.δ.]ιπι. Ἀγτιοτί, ΠΠ. 
6555, | Οοπία, Υπ]. ο] ο. γι. 
Ῥρύ ΗΟ. 

28. αυξανουσιν ου κοπιουσιν ουδὲ νηθουσιν 

Ῥ. (1)..38. Γκοπιουσιν δίξ ΟΠ Ὦ, 98 -ωσιν 

1.] (38. νηφουσιν) | Ταυξανει ου κοπιᾳ 

οὐδὲ νηθει «τ. 1.. τε]. (ν]ά. Ταις, κ. 27). 

99. περιεβαλετο] περιβεβλητε Τ., 
- ὡς ἑν τουτων ] 5ἶοιί 111 ὅτι Οὐ, 

80. αμφυενουσιν 1». 

--- ου πολλῳ] ουπω 1,.] ποσῳ Δ. Ἶ ᾳπαπίο 
γρ. α.ὐ.οιῇι[1.οἳ 

- ὑμας] δ44. επταρῖε Ἀντ,οτέ. 
81. περιβαλωμεθα] -βαλλωμεθα .|-βαλ- 

λομεθα ἢ. -βαλολωμεθα οἷο Ὁ. ερλα]- 
τη: Ἰοσῦῖο 4ΠΟΘΡΒ. 

82. πανταγαρταυτα]ταυταγαρπαντα Δ. 

-- εθνη] 844, ἴειγας ὅυν, Οὐ δ βε, 
- επιζητουσιν Ἑ. Βεῖψ. Βία. 1. 38.} Τεπι- 

ζητει 5. 1. τε]. 

- ὅμων] οπι. Τὰ, 

-- ὁ ουρανιος] οτι. Ὑπ]ς. α.ὗ.οι[] '.α).ἶο. 

22. οοτροτῖ5 επῖ αρί οσ]ας ἔαιις ΟἿ. [ οσι]1β. 
ἔααβ ἕπου Οἱ. { 28, Εαοσίε πθαπατα Οἱ, [ βαπὲ 
ἵρβαο ΟἿ. | 325. οπι. εδί 25, Οἱ, | 36. Ῥ]αχοβ πι. | 
80. πποᾶίσαο Βαοὶ ΟἹ. 



ὙΠ. ϱ 
ψα]ρ. α. ὃ. ὁ. 
Βυττ. 0. Ρ. Η. 0 
ΠΜεπιρῃ. (ΤΠεῦ.) περι αλώ εθα: 
(ἄσει) Απ, Μι. Ὁ Ρ βαλωβεθαι; 

Ἱ ἀοιι. ζετεΐ τούτων ἁπάντων. 

ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 3 
μνήσητε εἰς τὴν αὔριον" 
τς 

ἐκ ΤΠ. 6 99 ὃς ̓ Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ ος 

Υ Ται. θ:97---49. 
Ν Μαᾶν. 4:94. 

να 

ματι κρίνετε, κριθήσεσθε: καὶ 
ὑμετρηθήσεται" ὑμῖν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

μνήσητε λέγοντες, Τί φάγωμεν, ἢ τί πέωμεῖ; ἢ τί 

“πάντα “γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ̓ ἐπιζη- 

τοῦσιν" ́ οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος. ὅτι χρῇ- 

Ἵ ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ 

μὴ οὖν μερι- 

ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει 

ἑαυτῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 

ἀδελφῷ σου, Αφες ἐκβάλω τὸ κάρφος | 
ὀφθαλμοῦ σου: καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 

ὃ ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ 

ὃ σου τὴν ἡδοκόν," καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ 

κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
40" Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε 

τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μή 
καταπατήσουσιν΄ αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, 

καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 
Ὗ 41 1 χ Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: ζητεῖτε, καὶ 

εὑρήσετε: κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 
ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ 

σου: 

στο 

ποτε 

δ Πορ. 
ΣΤ. 11:0---1β. 

{5 

Β. ἀνοιγήσεται κρούοντι 
/ Μ 

ανοιγεται. 

“ἐν ᾧ γὰρ κρί- 
ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, 

5 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ 
“ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ. σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ 
ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; “ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ 

8΄ - Χ 
πας γαρ 

1 σι ΔΝ 

"ἢ τίς τἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ΔΡοσϊούπιν, 

6586 ἀῑσοπίος, Ωπ1ά πιαπάπσαΡ]- 
πας δαὶ απῖά Ἠϊροπχας από απὸ 
ορογίοπης ἢ 5353 ἨΠασο οπΊπα ΟΠΙ- 
πία σοηίος Ἱπαπίγαπέ: 801 οπῖτη 
Ῥαΐου νοδίον οαπῖα Ηῖ5 οπιπίρας 
Ιπά1ρομῖς. 35. Ωπασγίο απίοπι 
Ῥηήππαπα Υοση πα [161] οὐ Παδίή- 
ὕαπα οἵιδ: οἱ οπιπία Ίασς αο]- 
οπίτιν γορῖς.. 3 ΝοΠίο ογςο ο55ο 
βο]]1οἶθῖ ἵπ ογαΒΗπ πα: ογαδΙη5 
οπίτη (165 5ο]]1οῖίτι5 ου]{ 5101 1ρεο, 
Βα ΠΊοῖῦ ἀῑσὶ ππαλέία ει. 

160,3.) ΝοΠίο ἹπάΙσαγο, αὖ ποπ. 
ΠπαΙοσπηϊπϊ: 3 ἴῃ απὸ οπίπῃ ἱπα]- 
οἷο ἱπα]ο νου 5 ἹπάἰοαυΙπαΠῖ, 
οὐ ἵπ πὰ πιοπδΙΓα 1πσηςί [ΟΥῚΓ18 
τοῦθ νουῖς. 3. 61,5.) Οὐ 
απίοπι νἱ 05. {οβίπσαπι ἴῃ οσπ]ο 
βιαἰτῖς επ], οὐ ὑγαθοπι ἴῃ οστ]ο ὕπο 
ποπ γίάεβῇ 3 Αιπζαποπιοᾶο ἀῑσῖδ 
γα τ πο, ΦΙπο οἱοίαπι [οδύασαπα 
4ο οσοπ]ο πο, οἱ οσσ6 ἴγαῦος ορ 
Ἰη οσπ]ο πιο». 5 Ηγροστίΐα, οἶσα 
Ῥνίπιαπῃ {γαβοιη ἆο οσπ]ο ἔπο, 
οί (απο νιάδρῖς οἴσστο Γοδίτιοαπι 
4ο οσιι]ο Γαἰτῖς 611, 

το 

5 65,10.) Νο]ίο ἄαγο βα ποίη 
οαπίρα5, ποφιιο τη ἐΓα015 τηᾶγρα- 
τας γοϑίσαβ απίο Ῥοἵς05, πε 
{ογίο οοποπ]οσπί οας Ῥοάἴνας 
κας, οὐ εοηγοιςί ἀἴεταππιραπί 
Υ08. 

1 65,5.) Ῥομῖΐο, οὗ ἀαΡΙΜΗΥ γο- 
Ρῖς: απασγίίο, οὐ Ιπγοπ]οίϊς: 
Ῥα]ξαίς, οὐ αρεν]οίτ γ Ὁ 185. ὃΟπι- 
τΐβ Θ6ΠΙΠΙ «πὶ Ρεί[έ ποοϊρῖν, εί 
στά απα ση] Τηγ. οπῖξ, οὐ ρα]δαπί1 

9 Απ αῖς οί εκ 

Ῥγγ.Οτί. Μοππρῃ. (ἴδηι. 579. 612. 210. 

940. 807. (ντα. Ταῖς, κΠ. 90). [ Οοπίγα, 

«ΕΙ. γον.Εεί,δεΗ ο]. Εοίμ. Αὐτὰ. 1, 

Ἠοπι. ΕἸ. 8. 55. 

95, απαντων] οπα. ΒΥΥ.ΟΤ6. 

98, την βασιλειαν του θεου και την δικαι- 

οσυνην αυτου Τ,.. 1. 88. το]. νν. (17. 

910.940. 907. ΠΠ. 1113. | την δικαιο- 

συνην και την βασιλειαν αυτου ἩῬ. | 

τασπαπῃ οὗ Ἱπβϊθίαπη οἶας Απιι φὔνηι. Τερ- 

πι οἶπς οἱ Ἰπδήβίαπι 6718. Μοπιρῃ. 

ἢ. την βασιλειαν των ουρανων και 

την δικαιοσυνην (ἴδηι. 519. την βασ. 
και την δικαιοσ. Ει5. Ε.Ε. 5903. 

84. αυριον μεριμνησει] μεριμνησει αυριον 

ΔΝ. {πᾶ τὰ «. Δ.τε].| οτι. ΡΙ,. ἄΡΥ. 

(τα περι Δ). 

- ἑαυτης] αυτης Τ/Δ. 

--- ἀρκετὸν τῇ ἡμερᾳ ἡ κακια αυτης] οπΙ. 

αἲ. 
1. κριθητε] «((ἃ. µη καταδικαζετε και 

ου µη καταδικασθητε Τ,. (ο πο, ν]. 

37). 
9. μετρηθησεται ὮῬ. Βεῖι.. ΠΔ. 1. 538. 

ἘαΚΜΒΟΝ. Απ. Γιά. Τον. Το 
αν. ϑγυν στο Ῥ θυ. ΗΟ]. Μεπιρῃ. Αὐτη. 

θα. Ον. ΠΠ. 3895, ΠΠ, 6965.| Ταντι- 
µετρηθησεται «-. ΝαΡ. ΟἹ. ο). οἳ 

ένιά, Ταιο, νἱ, 98). 

4. εκ Ὦ. 1. 88. (ἆε Τια(ξ. Το, 199). | ξ απὸ 

ς.. ΤῸ το]. 
--- οφθ. σου] 44. ὑποκριτα εκβαλε ΔΝ. 

δ. εκ του οφθ. σου την δοκον Β(0). 

(-- δοκον και τοτε ἴπο. Ο. ροδὲ Ἠϊαίαπι)| 

Ίτην δοκὸν εκ του οφθ.σου «-. Τ,Χ. Τε]. 

1γοπ. 368. Ποἱ. 199. (νἱᾶ. Ίπιο, νἱ. 43). 

- οφθαλμου] αδελφου ἘΝ. 

- εκβαλειν] εκβαλλειν Δ. 

6. δωτε] δοτε 1. ΜΗ. 

--- βαλητε] βαλλετε 1.. | βαλειτε Ἑ. 

-- ὑμων] οπι. ὅττι. | Οοπίτα, Ἀψτν. 

Ῥει.δ.Ης]. 

6. καταπατήσουσιν ὮἙῬ. ΒΙἱψ.ΟΤιΝ. 98. | 

-σωσιν 5. Ἡ. τα], Οἴδηι. 948. 

- εν] οπι. 1. 98. 

- ρηξωσιν] -ουσιν 88. 

Β. ανοιγεαι ὮἙῬ. Ἀγιν. ΟΤΕ. Ρ8ἱ. ἃ Πε]. 

ΜοπιρΗ. (1ου. οἱ «041. γί. ; 

(ου νοτίαπέ λαμβάνει οὐ εὗρισκει Ρεν 

ἔοπαριις Γαἰπναη,) Τανοιγήησεται «΄. 

Ο.Χ. το]. Τμαΐς. Οἶθπι, 654. (ΥἹά. γεν. 7). 

9. ἢ] οπι. Ὁ. 
- τις] Τα.4.εστιν σ. ΟΧ. το]. Υπ]ρ. (α). 
1.0... Απ. 401. 69). Τ5.[οπι. Ρ3. 

Ἠσμι. Τι. Επιηι. ν.ο.1.. ὅγυν, οί ΡΒ ΗΟ]. 
Μεπιρῃ. ΤΠΕΝ, (εξιν εἰς 95. ὃ οπι. εστιν 

ἵπ αποΠοίγρο2) | αάά. γαρ ὄντ. Οὐ, 

- ὁν] ὃς Μ. |Γ144. εαν 5. ΧΙ", τε]. 

ταῖς. Γῇ.ς”.Π. | ἀπά. αν ΤΔΙ3. 1 οι. 

806 β]τηῖ- 

38. Οιαοχ]έο ουσο ΟἹ. | οπι. ἀοὶ “πὶ. | Ὠπος 
ουιπία, ΟἹ. | 54. 6880 501 ΟἿ. [ 510] 1ρ5ί ΟἿ. 

2, γοπχοίϊοῦιυν ΟἹ. 1 1. ὑγᾺ}}5. ΟἿ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
Ψ, “ «Ν » ΄“ ”/ ΔΝ / / 

σε Ἰαϊτήησει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον. λίθον ἐπιδώσει 1ΧΔ ή, 2 
ὶ 10 ἘΔ Κ᾿ 4 ΝΡ ο / ν 9” » ΄ » 

ο... αὐτῷ; ἢ και Ἴχθυν αν μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐ- 

9 τῷ; 1 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ 
διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 

Ἡ Ξ κ' αν αοὰ 
ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν 

γνὸὃ τε τ ἐ οκ, / 5 “ Ὰ / “ ᾧ ο 
“αὐτὸν; πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα “ποιῶσιν 

ε . εν - κ - 
ολ. ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς" 
6 6ο]. 

2. Τμ, 18194. 

15 

8 Τμ, 16143. 43. 

οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. 
43 1) τ Εἰσέλθατε" διὰ τῆς στενῆς πύλης, ὅτι πλα- 

τεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς 
τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δὲ 
αὐτῆς" “ἐτί' στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἦ ὁδὸς ἡ 
ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες 
αὐτήν. 

45 τὸ Προσέχετε [δὲ] ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, 
οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, 
ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. "ἀπὸ τῶν καρπῶν 
αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς: μή τι συλλέγουσιν ἀπὸ 
ἀκανθῶν Ἱσταφυλάς, ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; '' οὔ- 
τως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ: τὸ δὲ 
σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. “οὐ δύνα- 
ται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ 

γη. 10 

γοβῖς Ίοππο, αποπι 51 Ῥοβοι]ς 
βας 55 Ῥαπεπι, παιπαπία 
Ἰαρίάεπα ροττ]ρεί οἱ 19 Απί εἳ 
Ῥίΐδοσπα Ῥοΐοί, παπηφιήἆ 8ΕΥΡεΠ- 
ἴοπι Ῥογ]ροί οἱ 1 ΒΙ ουσ γο5, 
Οἴτῃ 5115 τησ], ποδίῖς Ῥοπα ἆατα 
ΒΙ15 νορίτῖ», απαπίο πιαρῖ5 ραί{ετ 
γοβίογ αἰ ἴῃ οαε]ῖς οδί ἁαΡῖς 
Ῥοπα Ῥοιεπάριας 56. 15 (5, 8.) 
Οπιπῖα εὔσο απαθοππ]απθ γα]ής 
πὖ {ποῖαπί νοῬῖς Ἠοπι]πας, οὐ Υο5 
{αο][ε εἴς: Ίπεο οδί επῖπα Ίος οὗ 
Ῥτορμείαο. 

18 (ὅδ, 5.) Τπίταίο Ρε απρτδίαπι 
Ῥοτίαπα: απῖα Ἰαία Ῥοτία οὐ βρᾶ- 
τἴοδὰ νία, απο ἀποῖς δα Ῥοτά]- 

» Εοποπι, οἱ παπα] βαπί απ 1π- 
ἐγαπέ ΡῈ. εαπῃ.  Ωπαπα αησιδία 
Ῥογίδ οὖ αγία νία, 41ο ἀποῖν δα 
γΙίαπη, οὖ ραιιοῖ βαηῦ απί 1ΠΥθ- 
πΙαπὲ 68 ΠῚ. 

15 (56, 10.) Α{επάΙίο ἃ [Ἀ]518 
ΡτοΡΜΕΙΙΒ, αὶ γϑπϊπηξ δα γος 
ἴῃ νοαβιπιοπῖς ουὐΐπτη, ΙΠΙΙΠ- 
5εοις απίοπαῃ 5αηΐ Παρί ταρασθς: 
15 α Απο 6ΟΓΙΠΙ 60ΦΠΟΡΟ6- 
αφ 605. (7,5) Ναπιαπ]ά οο]]]- 
απ 46 δρίπῖδ ανα», απῖ ἆε {τὶ- 
Ρο]ῖς Ποις ἢ 17 (98,5.) Ῥϊο οπιπῖς 
ΑΥΌΟΥ Ῥοπα Πποίας Ῥοπος {αοῖς, 
τηα]α απἴοτη ΑΤΡΟΣΥ Ππισίας τηα]ο5 
{αοἳξ. 15 Νοπ Ροίεδί ΔΥῸ Ῥοπα 
Ππιοίας τηα]ος [ας616, πε(θ αΓ- 
Ῥογ τια]α ΓΓπσίπις Ώοπος {πεθτο, 

υ ραΡ. 3:10. 
Ν Ν ΔΝ - 

δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. 190 πᾶν δέν- 
1 ΟπιπΙς ΑΤΡΟΣ 4πας ποπ {αοἶς 

ΒΟ. 17. α.δ.ο.φΙ. ΜοπιρΗ. Τ]ιοῦ. Αὐτὴ. 

(Βγττ,Ονί,Ρει,δΗσ]. ΖΕ 1. νιᾷ.) 

9. αιτησει (Β. ΤῊ υἱά.) (Ο)Τ/Δ. (αιτήσεις 

ΟἿ | ᾖαιτησῃ 5. Χ. τε]. 

- επιδωσει] αντιδωσει 13. 

10, η΄ και ΒΟ. 1.33.ΚΜΕ. Αὐτὰ [ἡ γυ]ς. 

αὖ... 65 1... ϑγνοσνε, Μεπαρῃ. Τ1ιοῦ, | 

και ος. ΤΝ. τε]. Ἀγττ,Ῥετ.δ.Ηο]. ἆ9Πι. 

--- ιχθυν] Τβναθτη. εαν -.ἕ ΧΚ”. το]. (αν 

1.15). Τναίς. Θγνν. ΟΥΕ.Ρεἰ.δεΗσ]. 261}. 
οἩ1, ΒΟ, 1. 58. (Μεπιρῃ.) ΤΠΕΡ. Ανπι (η 

και εαν ιχθ.. αὐτῷ οτη. 1ζ. ἐχὲ, Παβεί της.) 

- αιτησει Β. ΒΕΠ. 0Τ:Δ. 98. Παιτησῃ 5. 

Χ. το]. 

11. ὅοματα] δογματα ἘΠ, | οἴῃ, 1. «πι. 

Μά. ον. 4.95.1. | Οοπία, Μασ. ΟἹ. 
αὖ ..λ.} Ῥοδί αγαθα 1. 

- ὁ 99,] οπι. Δ. 

--- εν τοις ουρανοις ουρανιος Μ. (υρν. 78. 

13, ουν] οἵη. Τ.. Ἀγγ,Ῥαί, Αὐτὴ. ((ὐπίγα, 

Ῥγτγ.Οτί,δς Πς].) 

αν] εαν Ὁ. 

θελητε] θελετε ΤΝ. 

ποιωσιν ΒΑΟ:ΧΝ. τε]. | -ουσιν ΟἿ, 

οὕτως] οπι. Τ,. Ὑ Πρ. ο,['.]. ντ Ονί,] 
Οσπίγα, αὐ 0. ννν.ῬεειδΗσο]. 
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19. οὗτος] οὕτως ΤΝ. Ἀγτ.Ηε].ίσε. 

18. εισελθατε Β. Βεῖι. Βίο. ΟΤΙΔ. | 1-θετε 

5. ΧΕ. τε]. (Ἰ]αί 59). 

- ὁτι] απῖα Ὑπ]ς. ο ..ο”. (Αυπι, 5 

ΜΡΒΒ.) [4 παπα α. ὃ λ.1. Αὐτη. Ζο1. (03. 
306. ΗΠ. 6585. Γο{. 192. 965. 

- ἡπυλη ΜΞ5,. γι. Γῇ.. Ἀγιτ, 

Οπιβεί,δΗο]. Μεπιρῃ. Τμοῦ. («οίμ. 

νι, Αι, Ονίᾳς. Ιπι, ΠΠ. 8951. | οτι. α. 

διε λ πι. ον. Οἶεπι. 518 (πλατεια και 

ευρυχωρος ὅδος απαγει εις τὴν απωλ.) 

Ο»ἱφ.1.3981. 1, 8008. 111. 2τοί, ΟΥίᾳ. Πιξ. 
Π, 8875, Ες. ἴῃ Ῥε. 3805. (37. 906. 
ΠΠ. 6385. ΠΩ, 192. 965. 

---εισερχομενοι]ερχομενοι],. πορευοµενοι]. 

14. τι Β οσονγ. Βοῖ. 01:Δ. 13. ΕΡαΚΜΕ 

τιν. Νας. (α πἰατ)δ.ο. 1} οἱ 1.1. Ἁντν. 

Οτι Ρε ΗΟ]. ἄοΐμ. ΑνπιιΖοµ. 3Η, 

6ργ. 966. | ότι 5. Β᾽(9 δον. Δ Ίρεα, 

Ῥτίπια παπι) Χ. 13.11. Μοπιρῃ. Τ]ου. 

(Μπ) (Άτπι, 8 Μ55.) Ογὲφ. 111, 6910, 
σας 33.) [444, δὲ Β. Βεῖψ. Τε. (αρ. 

γγ4.) 
- ἡ πυλη ΜΡΒ. Υπ]ᾳ. ὁ.......0.}3 Άντον. 

Μοπηρ]ι. ΤΠεΡ, οὐ. Αιπι. ην. Ογίᾳ. 

1. 59Η, 1 οπα, α(νῖά λλνλιπ, Οἴδηι. 565. 

ΠΗἰργ.ΡΙ.ν.8 (116). ΟΥἱᾳ.1. 649). 11,718}. 

(8005). 111. 1440. 2908, 6158, Εις, Ἐο. 

Έτορῃ. 106. ἴῃ Ἐ5, 145. 578, (37.306. 
(νά. Ποπι. ΟἹ. 18. 17). 

-- ἡ ὅδος ἡ οπι. Θ, 

15. δὲ ΟΙ. τα], Καὶ Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. οί. | 

οτι. Β.Βο]. Ψα]ρ. α.δ.ο. [ 1.) .ἶοπι. Ἄγντ, 

Ον δεῬει. Τμες. Αὐτὰ. δι, «γιέ. ΤΥ, 

85. ΗΠΙ, 0385. 19453. 76.128. 

16. σταφυλας Β. 1. (-ληνας Ο3. υἱά. Ἰοοῦῖο 

Άποορς). Ὑα]ρ. α.ὐ.οιι[ ιο)... ΘΥΤΕ. 

Οτί.Ρει,δ.Ηο]. οί. (ΜΤοππιρη, ΤΠ. 

Άπσο.) Τετί. ἄς απ. 91. ΠΠ. 6585. | 
Ἱσταφυλην «-. Ο πιπο Τι. τε]. Αὐτη. 

4801, Ζεῦ. 195. (Μαΐ 98. σταφυλ... 7). 

17. οὕτως] οπι. Θγτ.ΟΣέ. 
- καρπους καλους ποιει Ο271,Ν.τε]. | καρ- 

ποὺς ποιει καλους Β. | καλοὺς ποιει 

καρπους Δ. 

18. ου δυνατει] ΡΙαοπη. ει Β. Βεΐψ. 

---ποιειν 15. ΟΖΙΧ, τε].| ενεγκειν Ὦ. Ογίᾳ. 
11, 9671. (1ν. 291). 

10, ροΜετῖέ ΟἹ. { 11. Όοπα ἀαία ΟἹ. { 12. Εποῖεθ 
115 Οἱ. { 19. νία οδί ΟἹ. | 14. νία οϑῦ Οἱ. 1 17. τπα- 
1ο8 Εγασίας ΟἹ. { 18. τηκ]ος β.ασίας Οἱ. |. ῬοποςῬ 
γυιοίυβ ΟἿ. 



ΥΠ. 27. 
να]ρ. α. ὃ. ε. 
5υτχ. 0. Ρ. Ἡ. 
ἹΠοπιρΗῃ., ΤΠεἘ. 

[αοῦ]ι,] Ασπι, 01. 

νθ 

γ 
ο Ται. 6:46, 47. 

ἕ θέλ ο / πι ο. ον 2..5, -. 9 
εσε η κα του ανα ροο ο. του εν 701: ουρανοις5. 

ἃ Τιιι. 19197. 
ε)..6:8 

“ξα 

Για. 6: 17,490. 

34, ὁμοιώσω αὐτὸν 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
Ν . Ν Ν / “ 

δρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ 
΄ 90 » ν κ κε - 

βάλλεται. αρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπι- 

γνώσεσθε αὐτούς. 
21 / / / ΄ 

44“ Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε κύριε, εἰσελεύ- 
3 Ν / “ ᾽ “ ᾽ φας ο Ν 

σεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ ὁ ποιῶν το 

πολ- 

λοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε κύριε, οὐ 
/ 

τῷ σῷ ὀνόματι ἱἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι 
δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις 
πολλὰς ἐποιήσαμεν ; "καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς 

ο 5. 7 / . - ᾿ -- ΄ ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς" “ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ 
ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 

ΕΠ 40 “Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους [τού- 
τους ] καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται" ἀνδρὶ Φρο- 

ο Ν Μ Ν 

νίμῳ, ὅστις φκοδόμησεν ἑαὐτοῦ ΤᾺ οἰκίαν ἐπὶ τὴν 
πέτραν. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἐ ἦλθαν" οἱ ποτα- 
μοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἵ ἄνεμοι, καὶ ἱπροσέπεσαν" τῇ 

. / Σ / Ν » 3/ / Ἂν ἈὙΤᾺΝ 

οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν τεθεμελίωτο γαρ ἐπὶ 
τὴν πέτραν. 

40 98 Ν “ ες ᾿ ἊΝ / ᾧ / 

Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τους λογους Ἰτούτους 
τν Ν κ » ΄ὕ 7, α 3 

καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις 
᾽ / 3 » ο ν αρ ο αν λ »/ 

ᾠκοδόμησεν ᾿ αὐτοῦ την οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον" 
/ « Ν ὄν τος « ΔΝ Ἂν 3/ 

κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ έπνευσαν 

Ν 
και 

Απο Ῥομαπα οχοϊἁ Ταχ οὐ 1π 
Ίρηεπῃ παϊθήας, 59 Τρία εκ 
Πποραςδ θογαπΙ  εορποβοθίῖς 
608. 

31 (ὅ9, 5) Νο οπιπί5 αὶ ἀῑοΙέ 
πα] μῖ, 1λοππίπο ἀοππῖπο, Ἱπγαβῖς 
ἴῃ ποασππα οαο]ογαπα: 5ος απῖ 
αοῖς νο]απίαίοπα ραΐτῖς πιοί αιιά 
ἴῃ οπο]]ς οϑύ, 15ο Ἱπίγαβί(1π Τος- 
ΏΝΤΗ οπθ]ογπα. 3 (δ0, 8.) Μα]ά 
ἀϊσσηί ταϊηῖ ἴῃ 1118 αἴθ, Ώοπιίπο 
ἀοππίπο, ΠΟΠΠΟ ἵπ ΠΟΠΙΙΠΟ ἴπο 
Ῥτορμοίανίπαις, οὖ ἵπ ποπηῖπα 
ἴπο ἀαποπιοπία οθοίπιας, οὐ ἴῃ 
ΠΟΙΗΙΠΘ ὕπο γἰγαίος τη]ίας Γο- 
οἴπιας» 3 ἘΔ (ππο οοπΒίεΡοΣ 
1115. απἷα παππ(παπα ΠΟΥΪ γο5: 
ἀκοσθ[ίο α ππο, απ ορεγαπηίπ{ 
ΠπΙφιη(αίοπι. 

34 (60, 5.) Οπιπῖς ΘΥΡῸ αἱ απι- 
αἴξ νουρα πιοα που εἰ δοϊ θα, 
αβεϊπ]αβίέασ γίτο εαρίοπ, απ] 
αοαἰβοανΙὲ ἀοππαπα 58 ΠῚ} 8αρτα 
Ῥοΐναια: 35 οὐ ἀεδοσμα1ί Ῥ]πνία, 
οἱ γοπογιπί βαπηῖπα, οἱ Παγοταπί 
γοπεῖ, οὖ Ἱπγασταπί ἴῃ ἆοπιαπα 
Ἠ]απα, οὐ ποπ οροϊἁ1δ; βαπάαί8 
οπῖπι ογαῦ 54ΡΓ ΡοίΤαΠΗ. 

26 Τὰ οπιπίς αὶ ἀπα!ῦ νουρα 
πηθ ηχος οἱ ποπ {αο1{ θα, απηϊ]5 
ος ὙΠῸ βύα]ίο, αἱ ποῤϊβοαν]ε 
ἄοπιαπι 5π.Π1 ΒΡ γα ΠαΤοΠαΠΙ: 
π οί ἀεδοσπα1ῖ Ῥ]ηνία, οὐ ΥεΠ6- 
ταπί Βαπηίπα, οὐ Βαγεταπί γεηίῖ, 

18. ουδε] 44. παλιν Τ,. 

19. παν] «44. ουν ΟΞΖΙ, 38. ὁ.6.σ᾽.᾿. ὅγν. 

τι. Τμοῦ, (νά, σαρ. 111. 10). [ οπι. ουν 

ΒΦΟΎΣ. τε]. 

Μοπαρῃ, οί. 

ν. 8 (118). 

90. απο Β5Ζ. τε]. 

α.δ.οι[ ιο). 

Οὑρν. 514. Πο. 195. | αά. 

οπίπι Κὶ Ἴγεπ.957. αίοπι ο”. 

99, κυριε 95.] Δα. ου τῷ σῳ ονοµατι 

«7ωεί. 
ου τῷ ονομ. σου 

εφαγοµεν καὶ επιοµεν Ἀγτ.Ονί. 

ΑΡ. 1. 16. Ἐν. 76. 

εφαγ. κι τῷ ονοµ. σου ἐπίομεν Ογῖρ. 1. 

158. 4986, (ν. 4914, 4250). (σἱά. πιο. 

ΧΙ. 96). 

- ου τῳ] ουτως Ο. 

--- επροφητευσαµεν Ο21,. 38. | Ἱπροεφ. 

ς.. Β5(2)Χ. τε]. 

α,β. Ἀσιν.Ῥει. ἃ Ης]. 
Άππις 1. Πίρρ.ΡΗ. 1. 98075. 

ΓΑ. εκ Ο. εκ γΥπ]ς. 
το]. 

Μοπιρμ. ἀοῑι. «3. 194. 557. ΗΠ. 

6505, Γο/. 194. (πιοκ οικοδοµησεν Οἷ. 

οὖ Υογ, 26). 

94. αυτου την οικιαν ΒΟΖ. 1. 88. Οτίῃ. 
| {την οικιαν αυτου Φ. ρος. 

τε]. Ογίρ.. 119. | οπι. ΤΠΟΡ, (τ. ἑαυτ. 

οικ. ἔτι. ἴῃ Ὦ5. 609). 

25. ηλθαν Β. Βεῖν.1 | ᾖηλθον 5. 0271. 

31. ου] αἀά. ουν ὅν σε, 
- τοις ουρανοις] Ἔοπι. τοις 5. ΤΩΝ. τε]. 

Οτῖρ. Π, στὰ, |. 6ωπία, ΒΟΖ. 1. 88. 

ΠΗΠρρ. ΡΗ.ν.8 (119). | ρο5ῦ ουρανοις] 

δα. οὗτος εισελευσεται εἰς την βασι- 

λειαν των ουρανων Ο’. 38. Υπ]. α.}. 

ο...) μπι. Ῥγν. Ον. ΟΡ). 811. ΠΠ, 
12443. | Οοπίτα, ΜΡΕ. το]. Γή. ὅγυν. 

Ῥϑί. ΗΟ]. νγ. τε]. 
23. πολλοι] δα. γαρ ὅ'υτ σε. 

Τποευ. 
- μοι] 5ῖνο οἵη. Ζ ; βῖνϑ οἩπῃ, πιῦ ο βρϑίϊο 

νἰάσίαχ, απίο ερουσιν παῦοβαί (αΡί σοᾷεκ 
1116 ππιπο Ἠ]α{) βίους Ἱασ]έας ἴῃ ὁ.οι ο. 

607.199. 314. (ΠΠ. 6593). |. Οοπίτα, 

γαρ. α.[]. 

-- τη] οτι. Δ. 

Μεπιρῃ. 

- και τῳ σῳ ονοµ. δαιµ. εξεβαλ.] 13, ἴῃ 

της. 
εζεβαλομεν] -ωμεν Τ.. 

. ουδεποτε] οὐδέπω Κ. ΤῈ 

ὑμας] αυτους ἘΝ, 
εµου] πᾶᾷ. παντες 1107. ὁ. Απτη. ΗΠ, 

10275, (ο Ἐξα]ππο). 

94. ουν] οπι. ΧΙ. α. 
--- ακουει μου] µου ακουει Τ.. 

- τουτους ΟΖΙ, τα]. Υπ]ο. ὁ.6...8..1. 

Μοπιρμ. ὙΠΟ. τε]. ΟΡίᾳ.Ι. 119. Το. 

194. | οπι. Ὦ. Βεῖψ. α.σ.λιπι. Ἀγν.Ηῖον. 

οι. 61). 194.527. ΠΠ, 6895, 
- ὁμοιωθησεται ΒΖ. 1. 98. πρ. α.δ. 

6.Ἀ}}....1.. Βντ.Πσ].πιᾳ. ὙΠῸΡ. Αὐπι. 

184. Ονίᾳ.Ι.119. | 1 ὁμοιώσω αυτον 5. 
ΟΙ, το]. λιν. ϑυυν οτί βδί.δςΗ ο] ἔχυ. 

- προσεπεσαν Β.Βεᾖ. 02ΧΔ. 1. Έ,. 9υτ. 

Ἠε]. ἄν. ἴῃ παρ. | Ίπροσεπεσουν ο. Ἡ. 

χε]. (και προσεπεσ. ΥεΥ. 20....Επνευσαν 

οἱ ἄνεμοι γον. 97 ἴπο. οἵη. 38). 

96. τουτους] οπι. /: Ἀντ.ΗΙον. αὐ. «1Ργ. 

827. Το 134. 
--- ὁμοιωθησεται] Δ᾽ ΗΠ] 00 ουσ ΜεπηρΗ. 

(Φωπίτα, ΤΠΟΡ.) | όμοιος εστιν ΟΥίᾳ. (1. 

119). 
- αυτου την οικιαν ΒΖ. 1. | την 

οικιαν αυτου 5. ΟΙ,Χ. τε]. Ογίᾳ. 1. 

112. 

19, οποϊα εις ΟἹ. { ταϊθνοῦαν ΟἹ, | 25. 5αρον ΟἿ. | 

26. 14. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
ο ὃν Ἂς ν. του 3 » / ν»»» 3 

οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν 

Δ ἼΣΟΣ, Αα νο “- Ν 

Σἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς 

λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ 

"ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, 

48 1 ᾿ Καταβάντος δὲ αὐτοῦ" ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολού- 
9ς Σ ἼΔΟΝ ΧΟ 4 

καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσ- 

ελθὼν' προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, 
5. Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 

ἥψατο αὐτοῦ ! λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι» καὶ εὐθέως 
1 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ 

Ἰησοῦς, Ὅρα μρδωι εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν 

πα ο 

οἱ Ἱπγαθνιαπέ ἴῃ άοπαππη Π]]απα, 
οὐ οροῖάϊε; οὐ {αῖς ταῖπα οἵ5 
πιασπα, 

35 (05, 3.) τ Γποαπα οδί οππι 
οοπβαπιπηαςξοί Τοξας νοτρα Ἠπες, 
απιπταραπίας πρι ΒΈΡΟΥ 
ἀοοῖπα εἴας: 3 ογαὺ οπἵπι ἆᾖο- 
ο6π5 605 εἶοπέ Ῥοέεείαίετη Ία- 
Ῥοπ5, [εί] ποπ εἶοπί 5ο ραο 
οογατη εἰ Ῥλατϊςας]. 

1 5, 3.) (πὶ απίοπι ἆθδοθῃ- 
ἀῑδδοί ἆο πιοπίε, 5οοπίπο 5απί 
αυπῃ ἔπχῦαο πηπ]ίαο. 3 ΕἾ οεσα 
Ἱαργοδιβ γοπῖεης αἀοταβαί θΠ1 
ἄἴσεπς, Ὠοπιΐπο, 8ὶ γίδ, ῬοίοΒ 
πῃο πηππάατο, ὃ ΕΓ οκίοπάεης 
ΠΙΑΠΙΤΗ {οβρ]ς θαμὰ Τοβ5 ᾱἷ- 
σ6Ἡς, }οἶο, ππαπάατο. ἘΣ οοη- 
{εεῖπι παπα αία οδί Ἱεργα οἶας, 
4 Ἐὺ αἲν ΠΠ Τοβιιβ, Υ1άς ποπιῖπῖ 
ἀῑπογῖς, εοᾷ γαᾶο οσίοπάο {ο 
βασογάοίῖ, οὐ οβ ει ππππς αποά 

δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ Γπροσένεγκον΄ τὸ δῶρον ὃ ὃ προσ- 
5 

49": Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ "εἰς Καφαρναουμ’ προσ- 
6 

ἦλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν “καὶ λέγων, 

Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικὸς 

Βοζν. 
1ΣΔ. ἕο ἥ 
1. 88. καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 

ἘΠΓΠΊΚΙΝΒυΤνΤ. Ἴ 51) κν» ᾿ αν μ γ 1 
πρ 1 Καὶ ἐγένετο ὅτε 
β 

αὐτοῦ: 
καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς ᾿ αὐτῶν." 

ὙΠῚῚ ον 
ἘΠ Μας. 1:40-- 44. θησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί: 
1. 5: 12--14. 

δύνασαί με καθαρίσαι. 

ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 

ο ἔταξεν ΕἸ Μωυσῆς," εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 
72: ἔδ 

γ 
Ἀ {{1λι. 7: 1--ο.Ψ 

47 δεινῶς βασανιζόμενος. 

8, καὶ ἀποκριθεὶς σοῦς, ] Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 
δὲ" ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα 

27. προσεκοψαν Β4Ζ1,Χ. 55. το]. | προσ- 
ερρηξαν Ο. 1. Μ. (5ο νο. 256. Ες. ἴῃ 

15. 96073). (ὙἹᾶ. Πως. νΙ. 48. 49). 

---μεγαλη ] δα. σφοδρα 88. Βγτ.ΗΠ1ου. Αὐτη. 
98. ετελεσεν Ἐ.Ρο6ι.ΟΖ(νιᾶ. ο δραί.) 1. 

38. Ονῖφ. ᾿ϊ. 689605. [ Ίσυνετελεσεν 5. 

Τ,Χ. τε]. 

- Τησους] δ. παντας Μ. Αυτη. 

- εξεπλησσοντοΊ κα. παντες Δ. 1. ΟΥγίᾳ. 

η], 63505. Ες. Ὁ.Β. 4445. 

99. γραμματεις αυτων] Ἔοπι. αυτων 5. 

1ΙΧΕΒ. τα]. ὁ. ἄοιι. |. Οοπία, ΒΟΞΔ 

1.38. Καὶ Υπ]ς. α.α/οἳ 1]. σαν οτί: 

Ῥει,δΗςε]. Ἀντ.Ηίον. Μεπιρῃ. Τμεῦ. 
Άππι, (οα 4. πι.) ΔΝ. Ες. Ὀ.Ε). 970. 
4445, (7 μαι.) [[444. και οἱ φαρισαιοι 

ο. 858. Υπαἱς. α.(0.)ο.( 1.) 9]. Ἀψτν. 
Οτι,Εε.δεΗσ]. Δππι,Ὀδο, Εις. Τ.Ε. 970. 
ΗΠ11. (6403). (ἀπ ποππα]]15 Ἠογαπα ἰ65- 
Ώππι δὶς Ἱορίις ροδέ αυτων, ἴῃ 8115 

αἴπε 118 γουθ:--- γἷᾷ. 6αρτα). | Οοπίγα, 

ΜΡΡΒ. τε]. Καὶ Ἀγτ.ΗΠϊον. Μοπιρῃ. ΤΠΕΡ. 

ἄοΐμ. Αὐτὰ. δι. Ες. Ὁ.Β. 4445. 
1, καταβαντος δὲ αυτου ΒΟ. (1). 88 5,6 

(καταβαινοντος 1.) Ναἱσ. {. Ἀντε. 

Ῥεϊ,δεΠο]. Μοππρ], Τμοῦ. αὐ. Αππιι] 
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και καταβαντος [αυτου] 7. α.0.ο.φὶ.]. 
Θνν.Οτι. ΑΡ. ΠΠ]. 5085, 6405. Έκατα- 

βαντι δε αυτῳ 5. Τ,Χ. το]. (οπι. αὐτῷ 

ΔΥΣ [οο. ἢ] ἀ). 
1. οχλοιπολλοι] οχλος πολυς 58. Διπη.οᾷ4. 

9. προσελθων ἨἘΔ.Ι.ΕΜ(Ζ Ἠΐα). ντ. 
Ἠσε]. ΤΜεΡ. ἄοἴμ. Αππι, 11. | Τελθων 
ς-. ΟΙΙΧ. 98. τα]. ψα]ρ. α.ὖ.ς..6}.0}.λ. 

ΘνττΟΥ{.8εΡ5ι. Μοπιρῃ. ΗΠ. 5085. 6405. 

- αυτῳ] αυτον 95. 
8. αυτου 10.] [Δ ὁ Τησους 5.0 1. το]. 

δ.1.. Ἀγτ.Ηε]. Αὐτὰ. ΠΠ. 6085. | 51. απία 
ἡψατο Υις.Οἱ. α.ο 9} 5 Άγιον Οὐ. ὃς 

Ῥεε, | οπι. ΒΟῚΖ (υἱά.) 1. 38, Απιι 1. 
ΜοπαρἩ. ΤΜοΡ, ἀοἴμ. 4841. 

- απ’ αυτ. ἡ λεπ. 8. 

4. μηδενι μηδὲν Τ΄ 

- αλλα] Ε12.Β50Δ. 1. το]. | αλλ’ 8:.5.Η. 

ΜΌΓ. 
--- τῷ ἱερει] 5αοογάοᾶδας Βντν.ΟΥΕ.δΕ2ἱ. 

Ατπι,σᾷ. (οοπίγα, Ὦγν.Ἡο]σπρ. ἀἰδετίδ). 

--- προσενεγκον ΒΟ. | Ί-κε σ᾿: 1. 16]. 

απαι 7). 

- ὃ] εἴοιε βγντ.Ονί,δεΓ8ί. 
- Μωυσης Β, Βεῖψ. 07. 38. Κ. Μεπηρῃ. 

Του. [{μωσὴης -.- ΟἾἾὮΧ. 1. το}. 

[καὶ] λέγει αὐτῷ [ὁ Τη- 
Ῥ ἀποκριθεὶς 

Ῥγδθοθρὶς Μόοβθβ, ἴπ [αβίϊπηο- 
πηῖαπα 11115. 

5.05, 5.) (τη απίεπι Ππίγοῖδδοί 
Οαρῄατπαππη, ασοθδεῖς δα οπτα 
οσπ{ιγῖο τοβαΠ8 οππα ὅ οὐ ᾱἷ- 
618, Ῥοπήπα, Ρπ6γ πεις ἰδοοῦ 
ἴη 4οπιο ρατα]γίῖοις οἱ ππα]α 
(ογαπείαγ. 7. ΑἿΜ ΠΠ Τεσι», Ἐσο 
γοπῖαπα εί οπγαρο οπη. ὃ ῆέ 
ΤΕΒΡΟΠΔΕΗ5 ορπίαπ]ο αἲί, 1)0- 
πηίπο, ΠΟΠ 511ΠῈ Φἱρπιας αὖ Ιπίχο5 

5. εισελθοντος δε αυτου Β037. 1. 95. (..ος 

δὲ αὐτου 7). Ὑπ]α. (α.}. 0} }.(..λ.)05. 

Ῥντν.(Οτί,) ἃ ΗΟ]. Μεαπιρῃ. ὍΤΠῸΡ. 

(οι). Αντι. 1. (ροδί Ίασο αιέαπι 

οπη Ἰπίτοϊςεοί α.ὖ. 9.1. Ἀγν.Οτί. οἱἩ.) 

Ἰ εισελθοντι δὲ αυτῳ Δ(Β)Ε(Τγι9.) 

ΚΜΒΡΌΓ. (εισελθοντι δε αὐτοῦ 5ἴο Ἐ)}). 
ω 

Ι εισελθοντι αυτῳ ΧΥ͂. | Τεισελθοντι 

δὲ τῳ Ίησου 5. ΟἿ. (6.) Ἀντ.Εευ. 

ὅ. Καφαρναουμ ὮἙ. Βιῖψ. 88. (Μαι 7). 

Τιαῖῖ. Μορη. ΤμευῬ. ἄοΐι. ΟΡίᾳ. ἵν. 
1714. | Καπερναουμ «-. ΟἸΩΧ. το]. 

θ. Κυριε] οπι. ὅτ ΟΥῦ. 

7. και] οῦ1. Β. Βοῖι. Απιι δ.}..(5Ἰο)ᾶ, ὅγυν. 

Οὐ Ῥβι. ὙΠῈΡ. Αι. | Οὐπίγα ΜΈ. 
ψυρ. ΟἹ. α.οι ιβ]. ἉγνΠο]. Μοπαρ]. 

οι. 4811. 
- ὁ Τησους] οτη. Β. (2 03). ἀν Μοπιρῃ. | 

Οοπίγα Τιαῖῖ. (οσο. Δ.) Τ1ου. το]. 

8. αποκριθεις δε Ἑ. 88. ΤΗΕΝ. | Γκαι απο- 
κριθεις 5. Ο(νιά.)1.Ν. τα]. Τμ. γγ. 

Ἠσ]. Μεπιρα. 6οἵ1. ίΙ, [ αποκριθεις 

27. ταῖπα Πλας Οἱ. 1 98. ἀοοαῖπατα απ | 
90, οπι. οὐ πι. 

8. Τοβιιβ, απίέεπαππατη. ΟἿ. [τ. δὲ αἰ. ΟἹ. 



ΠῚ 16. 

Τα]ς. α. ὐ. ο. 
Βσττ, 0. Ρ. Ἡ. 
Μεπιρῃ. ΤΠ6Ρ. 
οἴμ. Αντι, ΖΕ 6}. 
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ἀκολ, [αὐτῷ]. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
ΦΌΝΝ Ν / ᾽ / » νΝ / 9). Α 

µου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς: ἀλλὰ μόνον εἰπε 
/ / ἌΡ -ᾱ / ς - λόγω, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 

3/ / . κα ον / ", ας] Ν 

ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρα- 
Υ, Ν η / / Ν / Ν 

τιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται" καὶ 
ΤᾺΝ ἘΠῚ λςν : ᾿ς τος ὃ λ. Π / 
ἄλλῳ, ρχου, καὶ έρχεται: καὶ τῷ δούλῳ µου, Ποίη- 

- κ ο 10» ΄ ὉΠ πρ - » ΄ὔ 
σον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ακούσας δὲ ὁ [ησοῦς ἐθαυ- 

ον 59 “ » “ » Ν / ΕἸ ὃς 
µασεν, καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, Αμην λέγω ὑμῖν, 
τ » 3 ν/ ΄ , ἘΞ αω» ΝΜ - 

παρ᾽ οὐδενὶ" τοσαύτην πίστιν ᾿έν τῷ Ισραηλ εὗρον. 
111 / λ 5 ο. κο πο ΝΥ, “ Ν ο 

λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν 
κά να] / Ἀ 5 Ν ν Ν 
ἥξουσιν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ 

ν᾽ Ν » . / “ ᾽ σ 19 ε Ν ενα 

καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" ““ οἱ δε υἱοὶ 
“ , ϑ ὴΣ « " Ν / Ν . [ή 

τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώ- 
» “ΙΝ ε Ἂς Ν ε ΩΝ “-“ 

τερον" ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμος καὶ ὃ βρυγμὸς τῶν 
. 5 ἘΠ }.5 Ξ “ 

καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ε 

9 Ν Ν 9 Ν 
και γαρ εγω 

5110 ἑοούπη πποπα: 5ο (Δ 11ΠῚ 
ἀἱς νοιρο, οὐ απαβίζας Ῥιου 
Ἠπ]οι5. 9 Ναπῃ οἱ εσο Ἱοππο βι1πὶ 
8110 Ῥοΐορίαία, Παῦοπς 510 τηθ 
τη]]](οΒ, οὐ ἀσο παῖς, Ὑαᾶο, οὐ 
ναςΠῖ, οὔ 4110, Υπ, οἱ γοηῖί, οἱ 
86ΥΥΟ πηθο, Έπο Ίος, οὐ ἔδοϊξ. 
10 Αιπάϊεης απίοπη Τορας παϊταῖας 
οδί, οὖ εεφπεπῦας 5ο ἀῑκίε, 
ΑΠΙΕΠ ἀἶσο γοβῖδ, ποη Ἰπγοπ 
ἰαπίαπα βάσπη ἴῃ Τ6γα 6]. 11 (55, 5.) 
Ὠϊσο απίοπι νοβῖς, αποά πια] 
ἃ ογ]οηίο εί οσοϊάεπίο γοπῖοπέ 
οὐ τεοαπαβοπέ οππι ΑὈταμαπα οἱ 
Ίκααο οὐ Ἰδοῦ ἴῃ τεσπο σαε]ο- 
τα; 15 ΠΠ απέοτα τορπῖ 6ἱοῖθῃ- 
ΤΥ ἴῃ {επεῦγας οκίοτίοτος: 1βῖ 
ονΙς Ποίις οί βιπίάον ἀεππι. 
19 (δῦ, 5.) τὰ ἀῑκίε Ἱαρας ορηίτι- 
τοπῖ, Ψαάο, οἱ βίοι ογεάΙά1δίι 
Παῦ Πδῖ, ἘΠ δαπαίας οδύ Ῥιοτ 
ἴῃ Ἠοτα 1118. 

΄ / 

ἑκατοντάρχη, 
σ᾽ Ν ε μα / κ ον 
Ύπαγε, [καὶ] ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη 
ε “ γρ η “ . , 

ὁ παῖς ᾿ ἐν τῇ ὥρα ἐκείνῃ. 

ξε 
ε 

Τμ, 18128, 90. 

3. ᾿ : 

ἔξ ὀδόντων. τν 

η: -ἕξ 
β 

1: Μας. 11ο0---81. 
ια. 1989-49. 15 

σαν, 

141 λ Αν ΟΝ / , 

δ0 ΤΠ] Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, 
πὶ Ν Ν ᾽ “-“ » Ν / 
εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσου- 

ο. Ἂς “ - ΗΝ 

καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ 
" / ᾧ Αν Φ Ν / Η ος ον ἢ 2 1.5 / Ν 

Θ πυρετος" καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει ᾿ αὐτῷ. Οψίας δὲ 
/ / ο) ΤᾺ 

γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολ- 
/ α ὃν ον Ν / / νὰ ΄ Ν 

λοῦς" καὶ ἐξέβαλεν τα πνεύματα λογο, καὶ παντας τους 

14 (στ, 5.) Ἐξ οπτη γοηῖςεεί Ἱαρας 
ἴῃ ἄοπιαπι Ῥοίτ, γιᾶ1έ βοογπα 
αἵις Ἰασσηίεπη εἰ Γευτ]οϊαπίεπη: 
15 οἱ τορ]έ ππαπτπῃ εἶτς, εί ἁἷ- 
τηϊβὶῦ οαπι Γουγῖς, δὲ εαττοχῖέ οί 
πηϊπϊσίταναί οἵδ. 15 Ὑοερετε απ- 
ἴοπι {ποῦο ορίπ]οταπί οἱ τππ]{ο 
ἀποπιοπία Ἠαδοηίος: οἱ οἴοιεραί 
αργίας γετρο, οὕ ΟΠ1Π65 ππα]α 

{απίαπη Ὀγτν,Οτί,δεῬεί. Αὐτη. [ 844, αυτῳ 

τ. Κὶ (φοβὲ ειπεν α.ὐ.Φ.]ι.---ποι ΠᾺΡ. 

γπ]ς. ο,/1). 

8. εὀη] ειπεν Ο. 38. 
--- µου ὑπο] ὑπο µου ΤΙ. 
---λογῳ ΒΟΙΧΧΔ. 1. 38. Ἐξ(αρ. Ἠ)ιεί.) 
ΚΜΒΌΝ. Υπο. (αΠ]αθ)Φ.ο. Ἁγττ. 

Οτι, Ρ5{.δ.Ησ]. Μεπιρῃ. Τμευ. «οᾖ. 

(ντᾶ.) Αντι. ΟΥΙφ.1ν.9783.|Ίλογον 5. Γ᾿ 
0... 391. 

--- ὁ παις µου] οπι. 1. (α.π.].) Του. 

9. ὑπο εξουσιαν] 544. τασσοµενος ἙῬ. 

ὙΥπ]ς.ΟἹ. α.δ.ο.φ]Π. (Μεπιρῃ. Τμου. 

υἱά.) ΠΠ, (6415) (πνῖᾶ. Τλιο. γἩ. 8.) | 

(«οπίγα, ΟΤ/Ν. τε]. πι 5.6}. Ἀγττ.Ῥεῖ. 
ΔΗε]. ἀοΐμ. Αππιι 91. Ίγεπ. (νἷᾶ.) 
84. 844. οὐ παῖἩῖ δὲ αποξοτῖέαβ, πα 
οἰΐαπη. Θγτ.Ονε, 

- αλλῳ] Ῥτασπι, το (1.6. τῳ) Χ. 

--- µου] «44. ἀῑσο α.δ.ειφἳἠ. Βγτ.ονί, | 
Οοπίγα, Μαϊρ. ΕΙ. Όγιν.Ῥεέ.δΠΗς]. 

10. ακολουθουσιν] αάά. αυτῳ Ο. 58. σ π]ρ. 

α. ὁ.ο. [Ιολ]. Βγυν τε Ῥβε ὰ Ἠε]. 
Μεπιρῃ. Τμεῦ. ΖΕ... | οἵη. αυτῳ ὮδΤιΧ. 
χα]. ἀοἴᾖμ. Ατπιι 

-- παρ᾽ ουδενι ΒΒ. 1. (αι. α.οἳ.ἠ. Ἁγιν.Οέ. 

δεΠε].πιρ. Μεπιρη. (Τ1οῦ.) ΖΕ...  ουδε 
ς-. ΟἿ. τα]. /. Ἀγατ.Εοί.δς Εδ] ἔχε. 
νπι. (νἹ4. Ταο, νἱῖ. 9). ΟΥίᾳ. ἵν. 814035 

ΤΙ ποη. Ψα]ρ. ὐ.οιβ].Π. ἄοιμ. ΠῚ]. 6415. 

10. τοσαυτην πιστιν εν τῷ Ισραηλ Β. 

γαρ. α.}.6.}}.σ᾽.ἢ. Μοπιρῃ. ΤΠοῦ. 
291. ΗἰΙ. 6415. | Τεν τῳ Ἰσραὴλ το- 
σαυτην πιστιν 5.ΟΙ,Χ. τε]. Κ θγοτ.Οτί. 

δ ΞΕ ΗΟ. οὐ. Ατπι, (νἷά. Τλις. νΙ]. 

9). Οτίσ. ἵν. 5149.3 | εν τῳ Ἰσρ. οπι. 1. 
-- εὗρον] ηυρον ΑΥ̓͂. 
11. ὁτι] οτῃ. 1. 

- απο] οπι. 1 τν 
19. βασιλειας] ἃ. αυτης Δ. Ἠπ]α5. ὅ.ο. 

6131. (εοπίτα, α). 

18. ἑκατονταρχῃῳ ΒΟΤΙΣ. ἘαΚΜΑΒΝΥΓ. | 
Σ-χῳ 5. Δ. 1. 88. Ὁ. 

- και ὡς] οπη. και Β. αι" Π.Δ. Ἀντε. 

Οτί,δερεί. Μοπιρηῃ. ὙΠῸ. 1γεπ. 285. | 
Οοπύα ΟἿΣ. το]. Ὑπ]ς. ο 6}. ὅγυ. οὶ. 
οΐἩ. Ασπι, «001. Ογῖσ. ν.1718,9788, 

- παις] 1488. αυτου 5. Ο. τε]. ντ. 

Ονι.Ῥε(.δ.Πσ]. Το. ἄοἴἩ. Αὐτη. 2Ρί1.| 

οπι. Β. 1. 58. Υας. α.ὖ.....6....}. }.. 

Θγγ.Π]ου. Μοπιρῃ. 
--- εν τῇ ὡρᾳ εκεινῃ Β91.Ν. 1. τε]. Υπ]. 

ΓΡ’. Βγιν.Οτί,Ρεί.δ.ΗεΙ. ΜοαππρΗ. οί. 
Άτπι. ΖΗ. | απο της ώρας εκεινης 0Δ. 

98. α.Ὁ.6.9} 5.1.1. ΤΗΕΡ. || αἀᾷ. και ὑπο- 

στρεψας ὁ ἑκατονταρχος εις τον οικον 

αυτου εν αυτῃ τῃ ὡρᾳ' εὗρεν τον παιδα 
ὑγιαινοντα ΟΧ. 1. (33.) Ε (οππι δι.) 

(Μ)0.ᾳ'. Ὀγτ.Ης]. Ἀντ.Ηίον. (268. 

(εὗρεν αυτον ὑγιαιν. 53). (τον παιδα 
αυτου ὑγιαιν. Μ.) (οτη. εν αὖτ. τ. ὡρ. 

ΖΕ 11.) νῖᾶ. Ίππο, ΥΠ. 10. | ποτ Παβεπί τε]. 

14. αυτου] πετρου ἘΞ. 

15. αφηκεν ] Ῥτασπι. ἵπ Ί]α ποτα 91.014. 
- αυτῳ ΒΟΧ.ΒΕ( ΤΙ.)ΚΘΌΝΤ. 8γν. 

Ῥε(,Μ5.ΒΥτ.Ηε]. Εοίμ. Αὐτὴ. Ογίᾳ. ἵν. 

9788.) Γαυτοις 5. ΤΙΔ. 15.98. Μ. Υπς. 

α.Ὁ.ο..[}1......1. ἈγοτΟτί δεἛεί. Ἱπαρν. 

Μεπιρῃ. (ΤΠεΡ. Ἠϊα!). 311. (τιᾶ, Μα5, 

1.31. ὃς ]ωπο. 1ν. 39.) 

16. πολλους] οπιπος Βγγ.ΟΣ6. 
- πνευµατα] δα. ακαθαρτος 516 Δ. (Βρῖ- 

τἰσιβ Ἱπππππάος Δ Τιαί.) | 844. πιππππάος 
α.Ὁ.6.93.}..} Οοπύα, Ψα]ς. (119) 2)..ο". 
Ονίᾳ. ἵν. 9785. 

9. Ῥοΐθθέαξο οοηςἑαέας Οἵ, | 4111 ΟἿ. | 19. 118 
Ἠοτα (ΟἿ. 
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ΒΟ. 
1ΧΔ. 
1. 98. 

ΕΙΕ(ΟΚΜΡΘΏΠΝ(Γ) 
κ 5, 53:4. 
18. ὁ Ἰησοῦς ὄχλον 

περὶ αὐτὸν 

1 ἕη 
ε 

1] Τμ. ϱ:57---61. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
3 » / 1το ὌΝ ἘΝ 

κακῶς έχοντας ἐθεράπευσεν, ὕπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
5 μ 

διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, κ Αὐτὸς τὰς 
ἀσθενείως ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. 

51 15 Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ αὐτὸν 
ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. καὶ προσελθὼν 
- κ᾿ 53 κ ΄,ὕ 

εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω 
σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. " καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ 

3, Ν “ 3 ΄- 

ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν; καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
ε εν - ἐν 

κατασκηνώσεις" ὃ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ 
δ τ / 19 δ εἶς κ΄ 5 

τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. “ἕτερος δὲ τῶν μαθητών εἶπεν 
αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ 

φῷ ε 

θάψαι τὸν πατέρα μου. “ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει. αὐτῷ, 
» 

Ακολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς 

Ὁ αὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς ' πλοῖον, ἠκολούθησαν 

τη τη 

Ἠαδοπίος οπταν]ες ἰΤ τί αἀϊπι- 
Ῥ]ογείτις ατιοά ἁῑοίαπη εξί ΡΟΣ 
Ἐραίαιι Ῥγορμοίαπι ἀἰσσπίεπῃ, 
Ίρεο Ἱπβτπιδαίας πορίτας αςζο- 
ΡΙ{ οί ορτοίαίῖοπος μουν. 

15 γ]άσπς απίοτη Το5.5 Ὁ} 5 
πηπ]ίας οἴτοππα 5ο, Ιπδδίς Ίτο 
{Υ8 8 θύσῃ. ᾿9 (68, 5.) Τὴ ασσο- 
ἀἆαπς ππας εοπίρα αἰς 1, Μα- 
ΕΙδίαγ, 5οπα ἴθ ᾳποσπιατε 
1οχῖς. 39 Ἐὼ ἀῑοΙί οἱ ἵ6δα5, νι] - 
Ῥε5 ἔογοας Παῦεπί, οὖ νο]Ισγες 
σασ] π]άο»: Πας απίοπα Ἠοπη]- 
πῖβ ΠΟΠ Πα δῦ τι] αραί το ποῦ, 
3: Ας απίοπα 46 ἀἰδοιρι]]5 οἶας 
ἴδ 1111, Ώοππίπε, Ῥοτπη[ίο τηε 
ῬΕΙΠΙΠΠΗ ἧτο οὖ 5ερο]γο Ραίτοπι 
ΠΊΘΙΠΗ. 25 Ἱαριςδ απίεπ αἲί 111, 
Ῥεφπογο ππα, οὐ ἀπηο τΠΟΓ- 
ἴπος 86ρογο ΠΙΩΓΕΙΙΟΡ 51105. 

33 (69,3.) Τὴ αφβερπἀεπίο 60 ἵπ 

4 5υγσχ, ἑαυτῶν νεκρούς. 

πα 1Α΄ ἔθ 

συ -- αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
Ί1μ. 8:509---95. 

ελθόντες ! 
ἀπολλύμεθα. 

20. σῶσον [ἡμᾶς] 

25 

τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 

{τ 

17. ἡμων] ὑμων ΤΑ, 
--- ελαβεν] ανελαβεν Κὶ. 
18. πολλους] οπη. Β. 1. Μεπιρῃ. | 6οπίτα 

ΟἿ. 38. τε]. ΤΉ. Ὑστς». 

--- οχλους} οχλον Β. ὙΠῈΡ. | Οοπίτα, 

ΟἿ, 19. 99. τε]. Μεπιρῃ. τε]. (τος 

πιπ]ίας, Ὑ μ1ρ. α.Ὁ.}..1..1, Π11, 6494. τὰτ- 
Ῥαπα πηπ]ίατη ο.σ᾽. (14). Αππιισᾷᾱ. 

-- εκελευσεν] αάᾶ. τους µαθητας αυτου 

α.}.6.0".1..1, Ῥγτ.Οτί. οἱ]. (5οᾷ οπι. αυ- 
του). ΠΠ. 6424. | Οοπία, Νας. 6}, 

Ἀγτγ, Ῥεί.δΗσ]. Μοπιρῃ. ΤΠοΡ. Αππι. 
8, 

- το περαν] την περαν 38. 

20. κλινμ]κλινει Χ. 98. ΑἸ Μ. Οι. 999. 
κλιναι Τ. 

21. µαθητων] ]34ᾷ. αυτου ος. ΟΠ,. 1. 

το]. Ὑαἱρ. [].οίιπι. ϑγυν Οὐ ΡΘυ. Πε]. 
ΜεπιρΗ. οίμ. Αὐτὴ. 4011, οπι, Ὦ, 58. 
α.διοιι. ΤῊΘΡ. 

- δαῦ ποι] αάά. οἱ 8011 Ῥντιονί, 

22, Τησους] οτι. 98 (ν1ά.) ὁ.ο. 

- λεγει ΒΟ, 1. 88, Υμ]ρ. α.Ὁ.6.6}}.} Τει- 

πεν «-. 1. τε]. φ'.(λ)."ι. γι. Τις, ᾿χ, 60. 

28, αυτῳ 15. τῳ Ίησου Ὁ. Ἀγτ.Ῥει. 
- πλοιον] ΤΡΙαεπι.το σῷ. 1. Το]. (τον 

24 

3/ / / / - 

ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες, Ἷ Ποταπὸς ἐστιν οὗτος, 

Ἵ καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας 
ἐγένετο ἐν τῇ "θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι 

ὑπὸ τῶν κυμάτων: αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν" 
ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, σῶσον, 

“6 καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγό- 
πιστοι ; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ 

Ἱ οἱ δὲ 

καὶ προσ- 

παν]οπ]απα βθοιΕῖ βαπί θιιτῃ ἆἱδ- 
οἵρι] οἷας. 33 Εὖ 6σσς πποίις 
ππαρΏης [αοίας οδ ἴῃ πηατῖ, 1ΐε, 
π{πανῖοπ]α οροιϊγοίασ Ποῦ α5: 
Ίρ6ο γοτο ἀογππίσρας. 3 Τὸ ας- 
ορβδογιπ{ οὗ βαςο]ίανογαπί Θα 
ἀσοπίας, Γ)οπι]πο δα]γα ΠΟ5, Ρ6- 
τίη. δι ἁἀῑοῖι οἷβ, Οπιά 
Επη]ᾶΙ οδεῖς, πιοβῖσπο Βάοί ἢ 
Ἔαπο ΣΙΥΡΕΗΣ Ππετοραν]έ γοπ[ῖς 
αἱ πιαχ], οὐ Γαοία αδί ταπαι]]]- 
ἴα8 ππασπα. Ῥουτο Ποππίηες 
τηϊγαῦϊ βιιηῦ ἀἰοεπίας, Οτι8}15 εδί 

φ 

Δ). Μοπιρμ. ΤΜοΡ. | οπι. ΒΟ, 1. 88. 
Ὑπιρ. οι. Οπῖρ. ἵν. 1795. 

24. εγενετο µεγας Τ. 

- ὑπο] απο Β33Βοᾖ. 
- κυµατων] αάά. ην γαρ ὁ ανεµος εναν- 

τιος αυτοις (Υἱᾶ, «αρ. χὶν. 24 οἱ Μαν. 

γ]. 48). (αι. οἳ. ϑγν. Ηἴον. 

95. προσελθοντες] (ἃ. αυτῳ ΟἿυϊά. 

νπ]ρ.ΟΙ. Τπευ, |. Οοπίτα, Αι. α.ὐ.ο, 

(ἴα 7)... 1σ᾽.᾿. Μεπιρῃ. νν. το]. | Ταἀἀ. 

οἱ µαθηταιαυτου σ. ΟΥ νἱα. Χ. 1. Υα]ρ. 
ΟἹ. 0.41. Ὄγτν.Ῥει.δεΗσ]. ἄοΐᾖμ. 1. | 
64. οἱ µαθηται 0 Τ:Δ. Ἑξζαρ. Γι.) 

ΚΜΡΌΝΥΤΓ. ἃ. Απ Εμ, ἴῃ Ἐν. 6190. | 
οἵη. ΒΒ. 98 ο βραῦ. Απι. Εν. Πανὶ. Έπιπι. 

α.οιβ «μμ. Μεπαρῃ. ΤΠεΡ. 
- Ίγειραν] Ίπειραν ἙΝ. 

- σωσον Τπ44. ἡμας 5. ΤΝ. 59.16]. νγ. 

Έα. ἴῃ Ῥ8. 6190. |. οπι. ΒΟ. 1. 
ὅτι Δ. 

96. αυτοις] αάᾶ. 1εδις. Ὑπ]ρ. ΟἹ. δ.6. 6}... 
(ές 7). Ἀγγ.ρεί, οί. Ασπιισᾶᾱ, | 

Οοπία, πι. Τα. α.φὶ. Ὦγτ.Πς]. τε]. 
-- εγερθεις] οτη. Του. 
- τοις ανεμοις] τῳ ανεµῳ 1. «πι. α.Ὁ.4'.".. 

Ῥγτ.βραί. ὙΠῈΡ. Εις. Ὀ.Ε. 993, (νἱὰ. 

[αᾶᾶ. 

ΜαΓ. ἵν. 59 οὐ Ίμας, ΥΗ1.94). |. Όοπίσα, 
ψυῖς. ΟἹ. ο,(αί ). Ἀγτ.Ης]. Μοπιρ]. 

αοιμ. Αππι 41. 

97. και 19.] οπι. Ο. Ψα]ρ.ΟΙ. α.δ.οι[ «ο. 
Ἁγτ.Ρεί. Μεπιρῃ. ΤΠΕΝ. ἆῆι. ΗΠ]. 6441. 
Οοπίτα, Β51.. τε]. πι. 1ο. ἀν ΓΚ Ἀντ. Πε]. 

(οίμ, ΑσΠι. 
--- αυτῳ ὑπακουουσιν Ἑ. 1.38. Ες. Τ.Τ., 

4468, | Γὑπακουουσιν αυτῳ «. ΟἿ). το], 

νυ. ΠΠ. 6441, (νιᾶ, Μαν. ἵν. 41 οἱ Τπιο. 

γ], 95). 
98. ελθοντος αυτου ΒΟ. 1. 88. | Γελθοντι 

αυτῳ σ. Ι.. τε]. 

- Ῥαδαρηνων ΒΟ(Δ5.)Μ. (38. 8ντ.ΟΣί. 

Ἰϊαπς). γατ.Ῥ5ί.δς Ηο].Εκί. (6Γ15εΠο- 

τη Δ7αί. νἱᾶ, Ιπίτα). Ογίᾳ. ν ὀλίγοις 

ἵν. 1418, (868, [ογίο πά Μαν. να] Τπιο. 

εροοίαί). Εδ. αρ. (ἀχίοδΡαςμ. (3 ἵπ 

Οποπιαρῖοο). Βρίρ]ι. “ εἰς τὰ μὲρη τῶν 
Γεργεσηνῶν, ὡς ὁ Μάρκος λέγει... « ἢ 

ΓΤαδαρηνῶν, ὡς ὁ Ματ., ἣ Γεργεσαίων, 

ὡς ἀντίγραφά τινα ἔχει.” ΤΗΝ. Π. Τοπῃ. 

Ἡ, Ἠπον. 66. (1. Ρ. 650). Γεργεσαίων γε- 

17. αθρτοϊπἰΊοπεΒ ποδίτγας ΟἿ. 
τυαπὺ δα επα ἀἰδοῖριι]] οἵας ΟἹ. 
ΟἹ. 1 Ἱπιρετανίε ΟἹ, 1 νοπίο πι 

Ι 35. δοοθεβθ- 
1 20. εἷδ Ί65ιις 



τν 3. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
΄ ᾽ - Ὁ / 

ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα Ἱ αὐτῷ ὑπακού- 

» / ᾽ ο ἆ 3 Ν / ᾽ Ν 

ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν 
χώραν τῶν ᾿ Γαδαρηνῶν," ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαι- 
μονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ 
λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ 

9 Ν . δι 3/ ΄ Τί ΓῚ ΄ς. 

καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ 
- δι 3 Ὁ ν “- ΄, 

ΓΕ υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι 
90 35 Ν Ν λα 5 τ ὼ ΦᾺΣ / 

ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων 
81 ε ᾿ / ΄ 

οἱ δὲ ας παρεκάλουν 
/ 

αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις. ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς 
“ καὶ τ΄ αὐτοῖν, Ὑπά- 

εἰς τοὺς χοίρους," 
κατὰ τοῦ κρημνοῦ 

Ν “ “- Ὁ ὙΥ , 
καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἢ ἀγέλη" 

88. - οἱ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 
δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν 

834 
καὶ ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. “ 

᾿ ὑπάντησιν" τῷ Ἰησοῦ: 
τ ον Δ 8 Ν / ο εν ες αν 

καὶ ἰδοντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως µεταβη ἀπὸ τῶν 

Ἠΐο, απῖα οὐ γοπεῖ εἰ πηπγο ΡΟ - 
αἴσηί οἱ 

3Έ οππη γοπῖςεοί ἔγαπς Ε6- 
Τπτη ἴπ ΤΘΦΙΟΠΟΠΗ (49ΥΑΡΟΠΟΓΙΙΠΗ, 
οσσιιγγογαπί οἱ ἆπο Παβοπίθς 
ἀαοπποπία ἆθ πποπαπιοπῇς οκ- 
θιπ{οΒ, 58 ΟΥΪ ΠΙπΗΙ8, Ἱέα τί Πσπιο 
Ῥοβςού ἰχαπδίγο Ῥογ γίαπι 1181. 
39 Ῥτοσσο εαππανογυπ! ἀῑσρπίος, 
Οµἷά ποβῖς οὐ ΠΡΙ, ΒΗ ἀθἱ2 Ὑο- 
Ἠϊκι] πο απίθ {οπιριιβ ΓΟΓ4ΠΟΥΘ 
ποϑῦ ὃν Ἠναί απίοΠΙ πο Ίοησα 
Δ 118 τοπ Ῥοχοογπα ππ]ίο- 
ΣΠΤΩ Ρ8ΒΟΘΠΡ, 3: ΤΠ ΘΙΠΟΠ6Β αι- 
ἔθη τοραῦαπί μπα ἀῑεσπίας, δὲ 
εἷςῖς Πο5, πη]ίίο τος ἵπ στοσοπι 
Ῥουοονπα. 35 ἘΦ αἷῦ 115, Τίο. 
Δί ΠΠ οχοιπίαος αΡίετιηπί Ίπ 
Ῥοχοοβ, οὕ 6606 Ἱπροίαι 0110 
{οβαδ στον Ρον ΡγαθεσρςΙπ τηατε, 
οὗ σπου θαπί ἴῃ αηπῖς. 335 Ῥας- 
ἴογοβ απίοπι Παιρογαπέ, οὐ γοη]- 
οπ/{ος ἴῃ οἰν]ίαίοπα πππανεγαπέ 
οπιηία, οὐ ἄἀθ Ἠῖ5 απ ἀααεπιοπία 
λαθιεταπέ, ὃ ΕΛ οσσο τοία οἷ- 
γ]έας οχὶϊῦ ομγίαπα Το. οἱ νῖςο 
60 τοσαβαπέ πὖ ἐγαηςίτοί ἃ βΠ]- 
Ῥα8 ϱοΓΙΠΙ. 

5419 Καὶ ἐμβὰς εἰς ' πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς 
Ἄοκαὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παρα- 

Τα]ᾳ. α. ὃ. ο. 
βυττ.(0).Ρ. Ἡ. 
Μεπιρ]. Τ1οῦ. ουσιν;" 
Εοἵδ. Ασπι, ΡΕ]. 

πα ελ καὶ ἢ 
5] Ματ. 5: 1--τοο. 

1κι. 8:96---99. 

» / 

ἐκείνης" 
σοί, 
« ΄-“ 

ημας; 
. ,ὔ 

πολλῶν βοσκομένη: 

εἰς τὴν ἀγέλην τῶν ών 
γετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες  ἀπῆλθαν” | 

ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς 

ΠΡ" αν ο 
ὁρίων αὐτῶν. 

ο 
τὴ 1Σ. α 

τη. : 
ὃ ἤ Μαν.α:3--ἰο. τὴν ἰδίαν πόλιν. 

1λι. 5:18--96. 

10, 1.) ἘΠ αβοσπᾶοης ἴπ πανὶ- 
οπ]απῃ ἐγαηβίγοίαν τ, οἱ νοπῖς πὶ 
οἴνιίαίοπα βπαπῃ. 2 Εὺ οσσο οἵ- 

ΤΆΤ] 9556 Ἰεοίίοποπῃ ἆοσθί Οτίρεποες, 5ε 

πίχαπα ἵπ ππο Ἐγαησο]ο απ ἵπ (ΊριΒ 
ποη νἰάθο. | {Τεργεσηνων «. [Ὁ ἵπ 
τηρ.](ΤΧ).(1).ΕΚΡΌΥ. ΜεπιρΗ. αι. 

Ἆππιι 4Η. Ονίᾳ. ἵν. 1795. ( ο εοπ]. 

νῖά. 140-1) υἱά. οὐἴατι 1790. (Γεργεσιν. 
1. τε. Οὐπιρ.) | Γερασήηνων Ὦ αὐ 
νιάοίας αά πππο Ἠϊαί, απῖα ἆ παροὺ 

οεαδεποσαπε, Ὑπα]ρ. ὅ.ςσ.α. [1.σ).. 1. 
(α...δοεποσπῃ α). Ἀγτ.ΗΠε]ιπις. Του. 

Ονῖρ. ἵν. 1403 (5οὰ απ. Μαχ, να] Ταις.) 

ΕΠ. 6455. Ἀγτ.Ηε]πης, παροὺ 1. 6ουσ- 

ΞΟΠΟΤΗΠΙ οὐ Γεργεσιων. (Ώαραδηνων Δ.) 

99. σοι ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 6085. | σε Β. Βίο. | συ Ὁ. 
--- υἱε (συ Μ.)] Ίβτασπι, Ίήσου «-. Οἱ 
[οί νἱ 4.7 Χ. τοὶ, Υα]ρ. ΟἹ. α.δ.ο.ἆ,[:οἳ.ᾖ. 

Ῥντγ,Ῥεί,δεΗε]. ΤΠεΕ. οἱμ. Ανπι, 9], 
(29. Τ.Β. 1990, 8614. Ὁ Τμας, ἵν. 94) νι. 

Μαν. ν. 7 οὖ Τις, νη].28 (οι. Μαν.1. 94 

οὐ Ίμπο. ἵν. 84). [ οπι. ΒΟ, 1. 38. πι 

ον. Το]. Πατ] 1... Μοεπορῃ. ΟΡ. 
5085. Ες. Ὦ.Ε.. 1691. 9794, ἴῃ ῬΕ. 1995, 
8450, ἴῃ Ἐ5. 4015. (67.996. 

30. µακραν ἆᾱ. | ποπ Ίοηρε γπ]ς. α.ὔ.οιγ. 
ΝΜ: 

---βυσκοµενη Β5ΟΙ,. τε]. Υπ]σ. ΤΠΘΡ. τε]. 

Ι βοσκομενων [Ὁ πὖ νἱα.1Χ. α.ὐ.ο-ἀ,[. 

8.5... Μοπαρι. 
81. αυτον] αυτῳ ἘΝ, 

- εκβαλλεις] εκβαλης ΤΚ. | εκβαλεις 

Β. | αλ κἷο Κι. 

--- αποστειλον ἡμας ΒΓ αἱ νιά.] 1. 38. 

γαρ. α.δ.οιά,[ «οι... Ἀγτ.ΗΠσ]πις.ΜΣ. 
Θντ.Ηίον. Μεπιρῃ. Του. δι. | Τεπι- 
τρεψον ἡμιν απελθειν «-. ΟΤ,Χ. τε]. 7. 

Βγιν.Ρβί,δςΗσ].ίκί. οἴμ. ΑὙπι. 

89. αυτοις] αάᾶ. ὁ Τησους Ο. 2ο ἢ. 

Βνγ.εί. | Οοπίνα ΜΡΒ, Πρ. α.α..6}}. 
Βγτ. Πε]. Μοπαρι, ΤΠ6ῦ, οι. 3. 

--- απηλθαν Β.Βιίψ Πίο | Ἰαπηλθον 5. 

ΟΙ. τε]. 
-- εις τους χοιρους ΒΟ"ΓΤ) οἰῖτα τί νἱ.] 

1. 38. ὰαϊρ. α.ὐ.αιά,[οτ]. Ἀγτ.Εδύ. 

Μοπιρῃ. ΤΠευ. 11. | Τεις την αγελην 

των χοιρων «-. ΟἾἾΧΚΧ. τα]. {.μ. Αντ. 

Ἠο]. οὐ. Αππι, 

- πασα ἡ αγελη] ἡ αγελη πασα Οὗ. | 

1αά4. των χοιρων «. ΟἾἌΩΧ. 1ο]. [ οπ]. 

ΒΟΞ ΓΟ οἶἶπι πιὸ ν1ᾷ.]Δ. 1.58. Μ. Υπαὶς. 
α.ὐ.ο. ἆ. Γ.Ε]. α). 

Μοππρῃ. ΤΠοῦ. αὐ. Αππιι ΒΗ1. 

Ε 

Ὦγτν. Ἠ5ἱ. ὃς Πε]. 

89. απεθανον] -νεν Ο. 
88. τα των] ταυτων Δ οἱο (4ο Ἠ]5 ἆσπιο- 

π]αοίς Δ Ταί.) 

84. ὑπαντησιν Ῥ.Βεᾖ. 1. 88. | Τσυναν- 
τησιν «. ΟΙ,. το]. 

--- τῷ Τησου] του Τησου Ο. 38, 

- ὅπως µεταβη ΟΙ, τε]. | ἵνα µεταβη 
Β. | µεταβηναι 1. 

1. ἐμβας] «44. ὁ Τησους ἘΝ, 

- πλοιον] Τρταεπι.το «--. Ο. τε]. Μοπιρῃ. 
Γοπι. [οὐ Ιππισ.]ΤΧ. 1. 88. Ὑπιρ. 

μου. ἀοΐμ. Ογίᾳ. ἵν. 1795. | αἀά. ὁ 
Τήσους Ο. 

-- ἰδίαν πολιν ᾱ. | πολιν ιδιαν Δ. | του- 
δαιαν πολιν Ἑ. ἴῃ οἰνιαίεπι ο πάσαο 

α.η᾽. ἴπ εἶν. δπαπα Ὑπ]ο. ο. ἴπ 

ἁγίταίοπι ὦ. ΚΠ... (ξεᾷ ποπ αρ. Ῥ] δι.) 

9. προσεφερον Ἐ5Τ7,. το]. (Ὁ) απ). οβετο- 

Ῥαπί α]ο. 97}. Θγτ.Ηο]. ΜεπιρΗ. | προσ- 
Φερουσιν Οὐ. (ομπ]ογαπί α ὁ.6.α. ἢ α".". 

Ὦγγ.ΡΕ{. (ΤΠοῦ.) 

27. απῖα νοπίά ΟἹ. | 29. ἀΡῖ Τοφιι ΟἿ. | ΕΙ πι. 
! 30. ταα]ξοχαπα Ρουσοσπα Οἱ, |. 51. τος ίππο 

ΟἹ. 1 88. ἆσο εἰς ΟἿ. 
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ς ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. ΙΧ. ὃ. 
Ῥ]. : ο δι λυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον" ὃ καὶ ἰδὼν ὁ ̓Ιησοῦς τοτοθαπῦ οἱ ραγαϊγίϊοππι Ἰδοοπ- 

1: 33. - ς {οπι ἴῃ Ἰοσίο: οἵ γ]άσπς Ίοραβ 
Ξ ΕΣ τὴν πίστιν δ αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, βάοπα Ἡλοναπι αἰχὶρ Ρανα]γίῖσο, 
ΣΙΑΙΕΜΡΌΥ. ἢ “ δε Οοπβᾶο ΒΙ, τοπηππίας Εἰ ἐν τέκνον, ' ἀφίενταί' σου αἱ ἁμαρτίαι. Ὁ καὶ ἰδοὺ τινὲς ροκ προ μπα. 
5 πο κέττοτε Ὁ 3 

τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασ: ει. «ο 5.10 15 ἀἸχογιηῦ Ἰπίγα 56, ΗΟ 
4 ΤΣ ΜΗ ᾿ β φημεῖ Ῥ]αδρμοππαί. Έτ οσα γ]άϊδδοί 
και ο ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, Τοβιβ οορ[(αξῖοπος οογαπι, αἸχ δ, 

Ἵ θ θ δί δ Ὅτ χα οοσ]ίας τηα]α η ο0Υ- 
να τί! ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρ ίαις ὑμῶν; ο οκ.» ρα ο ἧς 

3 » / - ᾿ / // ε ΠῚ 1 1τῃ] 10] 

γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ᾿᾿ Αφίενταί ἢ σου" αἱ «ἴδε, ἄἴοοτο, Ὀλπλεαπεων ΠῚ 
. , ο ο ας 13 ἥ - ΄, . 66 Ῥοσσθία, δ ἄἴοετο, Ώπτρο ο 
αµαρτιαι, η εἰπειν, Έιγειρε και περιπατει ; ινα απρα]αῦ. 5 1Π0 εοῖαῖς απζεπι 

ο πρανΕ “ Ξ , ᾿ 5 τς ΡΟ ἣν , αποπῖαπα Π]ῖας Ποποῖπϊς Παῦεί 
δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου Ῥοιοςίπίοπα ἴῃ ἴοσα, αἰτηϊ το πα 
ΣΤῸΝ - ο ή ὦ ε / Ῥεσσαία, ἴππο ας Ῥατα]γίῖσο: 
ἐπὶ της γῆς ἀφιέναι "αμαρτίας, (τότε λέγει τῷ ας ει πω. 

παραλυτικῷ,) ἵ Έγειρε΄ ἀρόν σου τὴν κλίνην. καὶ 439 ἵπ ἄοπιιπι επι. Ἰ Εν ρ ) εἰς ρ ρ ᾿ ΠΝ ὴ ην Βιστοχὶρ οὐ αὐῖς ἵπ. ἁοππππι 
ὕπαγε εἰς. τον οἶκόν ο ἐγερθεὶς ἀπήλ δεν κπαπη. ὃ Ψἱάρηίος απέοπα ἔπι δ 

Ππιπογαπέ, οὐ ρ]οτιβποαγογαηί 
εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ὃ ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφο-  ἄουπιαὶάοδϊυρόιοίαίοταἑα]οτα 

/ ΝΜ / Ν ΔΝ Ν / 1η] 

βήθησαν, καὶ ἐδόξασαν.τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν ᾿ιουιλαῖραε, 
/ ΄σ΄ 

τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 
ΙΔ’ οα 

Ρ]ΙΜαγ.ο: 
1. 6 

3 / » ἂν 

8 ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

8  οὔ ΡΚαὶ παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρω- 
πον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, ὶ Μαθθαῖον" λεγόμε- 

νον, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς 

10 καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου 
ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 

561,59) ἘΠῚ σα πὶ ἐγαπεῖτοί ᾿ηα6 
Ίοβας, γαῖ Ποτηΐποτη 5οάσπίοπα 
ἴπ [6]οπθο, ΝΠαΠοθιπα ποτηίπθ, 
εἰ αἷῦ 111, ὅθαπογο πο. Εν βαγ- 
56η5 Βθοαίιβ οξύ θῦτη. 10 (33) 
Ἐπ [ποπ οδί ἀῑδεππηροπία 60 
ἴπ 4οππο, οσα τη] Ῥα]]σαπΙ 
εξ Ῥεσσβίογος γεπ]οπίος ἀἴδοιπι- 

3. αφιενται ΒΒ  τῇρ. ας}. Ἀγιτ.ΡΕε,δ.Πς]. 

αοιμ. 91. Ίγεπ. 818. Ογίρ. ἵν. 4515. 
(αφιοντε 1.6. -ται Ὦ.) | Ταφεωνται «. 

Ο.τε]. α ὁ.ο.φ].Π. (Μεπαρῃ. Τμ6ῦ. Αττη, 
υἱά.) Οτῖρ. Π. 1963, (11.9815)) 25. Ἐπ. 

Ἐν. 229. ΒΗΠ. 456). 0460. (νἱᾶ, Ταις, Υ. 
20). 

- σου αἱ ἁμαρτιαι ΡΟΔ3.1.58.(Μ.) 11. 

Οτῖσ. Ἡ, 1968, (αᾶ. σου Μ.) | σοι αἱ 

ἁμαρτιαι Ώγ.ΔΣ. ον. ἀ. Ίτεπ. 818(19). 

Οτῖρ. ΠΠ. (9811:) 1ν. 4525. Εις. Ἐο. Ῥυ. 

229. ΠΠ. 4569. | σοι αἱ ἅμαρτιαι σου 

Ξ- Τ.Σ. τε]. Υια]ς. α.δ.ο.α. [ος] ή. 

ΒΥΤΤ.Εετ.δςΗσ]. Μοπιρῃμ. Τμ6Ῥ, οι]. 

Αττη, γεν. 813 (99). Ονίᾳ. Ππί. Π. 98658. 

ΠΠ. 6460, (ν]ᾶ. Ταῖς, ν. 30). 

8. ειπαν Ῥ. | Οοπίτα, Ο. τα], 

--- ἑαυτοις] αὐτοῖς Τι. 

--- 5ὺ0 ἢπ.} αἄά. απῖδ Ῥοίαρέ τοπηϊέογο 

Ῥεσσαία πὶδὶ ππα5 ἆθιις α. Ἱία, δε “ ᾱἷ- 
τηϊξέονο ἢ ᾖ,(). 

4. ειδως Ἑ. Βεῖι. Πίο. τ. ἘΡΜ. Εωα, ὅγυυ. 

Ῥβῦ ΗΟ]. Του. οι, Ατπι | {ιδὼν 

-. ΟΠ, τοι. Ὑμ]ς. ΟΙ. Απ. α.ὐ.ο, 

1} κἢν Μορ. 

- τας ενθυµησεις] τους διαλογισμους 1. 

- ειπεν] αάά. αὐτοῖς 1). ο.ἢ. βγγ δε. 

Τπευ. Αντι. 

-- ἵνα τι] Τα. ὑμεις στ. ΤΝ. τε]. ΒΥ». 

Ἠσα], Αὐτὰ. |. οπι. ΒΟ). 1. 838, Ψι]ρ. 

20 

α.ὃ. 6.5}. συ 1, Βγτ.βει.(νιᾶ.) ΖΕ. 

Οὐυρν. 305. ΠΠ. 6974, 10978, 

δ. γαρ] ο. ΚΜΌ. Υπ]ς. α.δ.ο,[!. Αππις 

1, 1 Οοπαα, Μ55. 2 1. τα], 

- αφιενται Β. Υις. αι. ϑγυτ. Ῥβύ. ὃς 

Ἠσ]. οι. {9ί1. (αφιονται 1)).} ζαφε- 

ωνται σ. Ὁ. τα]. α.ὐ.ο.φ).ᾗ. (ΝΤεπιρῃ. 

Τ]οῦ. Αὐτη. υἱά.} 

-- σου αἱ αµαρτ. ΒΟΡΙΧΕΕαΚΜΥ.Ι 

{σοι αἱ ἁμαρτ. 5. Δ. 15. 835. 551. 
ΤΟ. 0.α. (οι. | ΗΡΙ Ῥεσσαία έπα Ὑαἱς. 

ἀνα, «ο πώ... Ῥγοτ, Ἐκ. δεΗο]. Μοπαρῃ, 

Τ]οῦ. Αντι. 9Η. 

--- έγειρε Ῥ(αρ. Ώπ. ΤΟΙ Χ. 1. 88. Ὦ 
ΕάΚΜΡΘΥ. | Τεγειραι 5. (Δ)Ὀ. 

6. ειδητε] ειδετε 98. (ιδητε ΟΡΙΗΣΕΕ). 

- εξουσιαν εχει ὁ υἷος του ανθρωπου] ὁ 
υἷος του ανθρ. εξ. εχει 1). 38. συ]. 

αι. ΓΒ ο]. ΠΠ, 6465. | Οοπίτα, τε]. 

1γεπ. 914. Ἰοπι. ὁ οἱ του Δ. 

-- τοτε] οἱ. Μ. 

-- τῳ παραλ.] οἵη, τῳ Δ, 
- ἐγειρε Β)). Υπ]ς. α.ὐ.ο, 5} } ο). .]. Ῥγυν. 

Ἔει, δες]. Μοπιρῃ. ΤΡ. Έι. ΠῚ. 

6465, | αἆά. και Ὦ. α.φ τι Α. δι. ΠΠ, 

6465, (Οοπίτα, Υαἱσ. ὁ... }. Ἀνττ, Ἐςι, 
δΗο]. Μοπιρμ. ΤΠΕΡ,) | Τεγερθεις 5. 

ΟἿΧ, το]. οι. Ανπι. 
8. εφοβηθησαν ΒΏ. 1. 955. Ὑπ]ς. α.ὖιο. 

01.) λα, Άντι Ῥεί, Μοππρη. Του. 0. | 

Ἱεθαυμασαν 5. ΟἿ τοῖ. Ῥγτ.Ἠσ]. Αππη. 

(πάπαϊταπίος Ητηποταπέ Καὶ οἴμ.) [ οπι. 

(ααπι 5ο. και) Χ.ϊκί. (παρει ς--. ἵπ 

εοπι.) Ίγεπ. 919. (εδοξαζαν Ἐ). 

9, ὁ Τησους εκειθεν] εκειθεν ὁ Τησους 1). 

γπ]ς. α.Ὁ.. [1.13 1.1, Μοπιρῃ. Ες. 

7)... 1905, ΤΠεορΗ. ασ. 195. ΠΠ, 6475. 

Ι Οοπίτα, ΜΡΡ, Ἀνττ.Ε5ί.δς Πε]. ΤΟΝ. 

οι, Αππις «011. | εκειθεν] οτη. Τὰ. 
- καθηµενον επι το τελωνιον] επι το 

τελωνιον καθηµενον Ο. | Οοπίτα, Ἐις. 

ῶ.Ε.1903 ΤΠεορΗ. πας. ΕΙ. 6475. 

--- Μαθθαιον Β3 ΒεΙι. 1). Τπορ. Οοιῃ. | 
α ἈΤατθαιον 5. Ὁ. το]. 

- λεγομενον] ονοµατι Ἑ. ποπηῖπο Ὑπἱρ. 

α.ὁ.οιἆ,{ιῇβ ια λα. Άππι, Εἰ. Ὁ.Ε. 

1305, ΤΠΕΟΡΗ. ᾖαρ. 

- Ίκολουθησεν] -θει 1). 1. 

Εἰ. Ὦ.Ε. 1905. 

10. αυτου ανακειµενου 1.51). το]. ᾱ. | ανα- 
κειµ. αυτου Ο. Υις. α.}.ς. 6.6.9... 

ως. .Ε. 1903. 

--- οικιᾳ] α.ά. Ῥποπῖς Μεπιρῃ. 

- και ιδου] οπι. ὅν Ῥεῖ. | οπι. και Ὦ. 

γαρ. α.ὐ.ο.1.ῇ οἱ. Μοππρι, ΤΕΙ. 
ἄτῃ. | Οοπίσα, ΜΒ, ἃ. Ἀγτ.Ηο]. οι. 
ΑππΠ, Έα, Ὦ.Ε. 1903. 

Ι Οοπίτα, 

5. ΕΠΙ μι 1. 5. 610] ρεσοσαία ἔπι Οἱ. 1 δὰ ᾱἷ- 
σετο Οἱ. 1 0. ἀπέοτῃ βοἶα ας οαμῖα ΟἿ, 



ΠΟΤ ΤΥ. 
να]ρ. α. ὃ. ο. 
Βνττ. Ρ. Η. 

ΠΠεπαρῃ., ΤῊ. 
οί. Αὐτὰ 1. 

αμ) 

αὐτοῦ. 

οἱ κακώς ἔχοντες. 

4 Ηοβ. 6:6. 

β ο. ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 
εἶπεν], Οὐ ) χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ᾿ἀλλὰ" 

“πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, 

αν Ἔλεος" θέλω, καὶ οὐ θυσίαν: οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ ἶρις καὶ τοῖς μαθηταῖς Ῥοραπί οσα Ίεε οὐ ἀἰκοιρι]ς 

1 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ' ἔλεγον" τοῖς μαθη- 

ταῖς αὐτοῦ, Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 
3 ὃ δὲ [Ἰησοῦς] ἀκούσας 15 (73,3.) ΑΨ Ταβιις διιαϊθηβ αἲξ, 

δικαίους, ̓  ἀλλ᾽ ́  ἁμαρτωλούς" ̓ 
Σ] Μας. ὁ: 18-- ο. 

Ίπ. 5:353--98. 
56 "Τό θηταὶ Ἴ οτε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ὠάννου 

λέγοντες, Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν 

πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν ; 39 καὶ εἶπεν 

οἵπβ. "τὺ νιάοπίος Ῥματίξαοϊ 
ἀῑσοδαπί ἀῑδοιρα]ς οἵας, Ωπατα 
ουσ ραρΠοσηϊς οἱ ροσσα(οτίῦτις 
ππαπά σας ππαρδίον. νορίοτ ὃ 

Νο οδέορα5 γαἰοπίρι5 τποάἶσο 
5641 πια]α Παβοαπίίῦπς. 15 Ἐππίος 
απίοπα Οἠδοῖίο απῖά οδί, Μποτ]- 
οογαἶαπα γο]ο οὐ ποπ βαονΙΠοῖαπῃ, 
ΠΟΠ οπ]πι γοπΙ γοσατο 1Πδί05 
504 Ῥοσσβίοτςς. 

14 ΠΟ. αοοθβκοταπέ αἆ τη 
ἀἰκοῖρι Τομαππί5 ἀῑσρπίος, 
Ωπαγο πος εί Ῥ]ατίξασϊ Πεῖππα- 
ταις ἔγθαπθηΐου, ἀΙδοῖρα] απέσία 
ἐπὶ ποή Ἰεϊαπαπίλ "ἢ Εὰ 4101}}}5 

- » - Ν ε . - ΜΗ 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος 195, ἈΝιπιφπίά Ῥοβδυης ΕΠ 
πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύ- 
σονται δὲ ἡ ἡμέραι ὅταν ἄποβθῃ ἀπ᾽ αὐτῶν ὃ νυμφίος, 

16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπί- 
βληµα ῥ ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλα!ιῷ" αἴρει γὰρ 
τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα 

17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς πα- 

λαιούς" εἰ δὲ μή γε λα οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος 
ἐ ἀπόλλυνται". ἀλλὰ βάλλουσιν 

καὶ τότε Νηστεύσουσιν.. 

γίνεται. 

ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ 

5ροηβ! Ίπσογο ἡπαπηαπι πα 1115 
οξεςροηςιι5ὸ Υοπῖοπῖ απέοπῃ 168 
απ απ{ογεία ἃ εἶδ 5ΡΟΗΡΠ5, 
οἑἵαπο Ἱεἰαπαῦαπ{ί, 5 Νεπιο αιι- 
ἴθ πὶ Ἱππ ΕΙ οοπιπΙΙΒΕΙΓΑΤΗ ῬαἩ- 
πὶ 15 ἴῃ γοβηεηίπιπη γείις: 
011 οπῖτα. Ῥ]οπ τα αἴ πη] οἴτις εν 
γορπιοπ{ο, εί Ῥεῖου δεί»5τα Ηρ. 
1τ Νοηπο τη απί γίπαπα ΠΟΥ ΠῚ. 
ἴῃ αἴγοβ γοίοτο»: αἰοφαἶη γτη- 
Ῥαπίγ τιῦτθ8, οἱ γίππα οι πα1- 
αν οὗ πίχος ρογοιηί; 564 νΙπατη 

10. τελωναι και ἁμαρτωλοι] ἁμαρτ. και 
τελ. Ὁ. Μεπιρα. 2Η. | Οοπίτα, Β9Γ. 
τε]. νν. Εις. Ὀ.Β. 1905. 

-- συνανεκειντο] συνεκειντο Ὦ3. 

11. και ιδοντες] ειδοντες δε Ὁ. ΤΠεΡ. 

(οσα, και ΑΤΠΙ,) 

- οἵ] οτι. Δ. 

- ἐλεγον ΒΟΙ;. 1. 88. πμ]. α.ὖ.6. ἘΠ}. 
σ᾽ ἢ. Ἀγτ.Ῥεῦ.[Τειπον 5. Ὀ.τε]. ὅγγ. ΗΟ]. 

- τελωνων και ἁμαρτωλων] ἁμαρτ. και 
τελ. Τὴ. ΤΟ. 

--- εσθιει ὁ διδασκαλος ὑμων Β4ΟΞ1,Χ.38. 

το]. Κ}}.σ΄. Ἀγτν.Ἐδί.δεΗ ο]. 6ο. Αππι, 
Ἐπ}. | ὁ διδασκαλος ὑμων'σθιει Ο3. 1. 
Μοπιρῃ. ΤΠ6Ρ, | ὁ διδασκ. ὑμων αηίθ 
μέτα ΤῸ). ὐ.οισι].ἠ. (οπι. α.ᾗ [νῖά. ῃ) | 

εσθιει] Δα. και πινει Μ. Απ. ϱ”. 
19, Τησους] οπι. ΒΡ πὖῷ νἰάείαν ε ᾱ, εἰ 

ἑοδήνας ΜῊ] οὐ Ὑγιοι. Ἔπευ. «ἄν. | 

Οοπίσα, τα]. (Τ) πιπε Ἠ]αΐ ὁ δε.. εχουσιν). 

--- ακουσας] αποκριθεις Ώ (αγ). αρ. ΜΠ οὐ 

Ὑγ δῦ. α. (ποπ 4). νἱᾶ. Τµιο. ν. 81. 

- ειπεν] δα. Ταυτοις 5. ΟὟ, τοῖ. α Γ-. 

Ῥγτν.Ρεί.δΗο]. Μοπιρῃ, ΘΟ. Αὐτη. | 
οπι. ΒΟ3ΡΣ. γαρ. δ... 6}}.9᾽.1. ΤΠεΝ. 

39Η1. 
- αλλα Β.ΒΙψ. Ὁς(2) | {αλλ ς. Ο.τε]. 
18. ελεος Β.Βεῖ. ΟἿ. 1. 98. «επ. 580. 

957. | Ίελεον 5. ΟἿ). τε]. 

- ηλθον] εληλυθα Ἐ (μας, ν. 59). 

18. καλεσαι δικαιους δικαιους καλεσαι Ο3. 

-- αλλα ΟΡΙΙΣΔΕΜΗΟ Τ/ | ᾖαλλςψ. 

Β5. το]. 
- ἁμαρτωλους] Ταᾷ4. εις µετανοιαν Ἑ- 

Ο1:Χ. 553. τε]. ο. Μοπρῃ. ΤΠΕ. 
(Ονίᾳ. ἵν. 9958. Γουβίζδῃ ; νά. Πο.) Ηιῖ. 

θ485, | οπι. ΒΓΔ. 13. δδ(εοιτ.) Ὑ ἢ 

(αἀά.Ἀ) Ὑπ]ς. α.}..}..1..1.. Ἀγττ.Ε5ί.δο 
Ἠσ]. ἄοΐλ. Αὐτὰ. 2911, (ντ. Ἰμας. Υ. 99). 

14. αυτῳ] οσα. Χ. 
- πολλα ΟΕ. τε]. γν. | οὐ. Ὦ. 
- µαθηται σου] σοι µαθηται Μ. 

16. ὁ Τησους] οσα, Μ.ίχί. 
- μη] µητι Ὦ. παπά Τα11, 

- οἱ υἱοι] οἵη. οἱ 149. 

-- νυμφωνος] νυνφιου (1.6. νυµφιου) Ὦ. 

Τα, Μεπιρῃ. οἴμ. 1, |. Οοπίτα, 

ΜΒ55. Βυτν.Ρεί.δΗς]. Τμορ. Ατὐτη. 

--- πενθειν] νηστευειν Τὴ). α.δ.α,.ῇ) 1... 

Ῥγν.Ρ»ἱ. Ἁγν.Ηε].πιςσ. ΤΜεΡ. ΠΠ. 6485. 

(ιά. Μίαν. οἱ Τωας,)|Οοπίτα, ΜΡΝ. γπ]ς. 

Ῥγτ.Ηε].εκί. Μεπιρῃ. ο. Αὐτὴ. 

“Ἐπ. 

- ἡμεραι] Ῥτασπι. αἱ 3. 

--- απαρθῃ] αρθῃ Ὁ. 1. 

- νηστευσουσιν Β5δοῦ)”. τε]. | νήστευου- 

σιν ΤῊ Χ. | νηστευσωσιν Τ/Δ. [16 ἅ. εν 

εκειναις ται ἡμεραις 1). α.Ὁ.6.4".1ι. ὅγτ. 

Ἠσ]πιρ. Ονίᾳ. Ππί. 1.359. (ν1α, Ταῖς.}}} 
Οοπίαα, ΜΒ, γρ. 7". τε]. 

16. ουδεις δε] οπη. δε Ἡ. ὅγγ δῦ. Μεπιρῃ. 

Ασα. 9. 

--- ῥακους] ῥακκους ὯΔ, 88. ᾱ. 

- αγναφου] -ϕφους Ὁ 

- το πληρωμα] πληρων Δ. 

- απο του ἵματιου] οπη. α. 

παλαιου 13. ο. 

17. βαλλουσιν] βαλουσιν 13. 
--- μη γε ΟἹ... τα]. 1 µη Ὦ. 

--- ῥηγνυνται οἱ ασκοι] ῥησσει ὁ οινος ὁ 

|. αάά. του 

νεος τους ασκους 1). δἱς, 564 οἴῃ. ὁ νεος 

αἱ. Ἀγτ.ΗΊον, (ῥηγνουνται 1.) 

- ὁ οινος εκχειται και οἱ ασκοι απολ.] ὁ 
οινος απολλυται και οἱ ασκοι 1). (4.) 

γῖα. Μαν, | και οἱ ασκοι απολ.] οτη. α. 
- απολλυνται Β. βιείψ. Βα. 1. Ψαἱρ. 7. 
Ῥντγ. Ρε, Ὁ ἘΠ0], Μοπιρῃ. Τμεῦ. ἄοιμ.] 
απολλυται Ὦ. ἃ 8αρτα. | Καπολουνται 

σ. Ὁ. τα]. ὐ.οι[] 1.5]. (οτι. α 5αρτα) 

«Πιν, Ανπι. (νά. Ταις,) 

--- αλλα βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους 

καινους Β5(1)). τε]. νυ. | αλλα οινον 

νεον εις ασκους βαλλουσιν καιν. Ὁ. 

(1 α6.) | αλλα βαλλουσιν] βαλλουσιν 

δε Ὁ. 4. αλλα βαλουσιν Τι. | (αλλα 

βαλ..... αμϕοτ. συντηρουνται] οσα. 8.) 

Γκαινους] νεους Δ. 

19. πιεῖοας ΟἿ. 

21 



ΒΟΥ. 
1, (Χ) Δ. 
1. 88. 

ἘΡΟΚΙΝΒ τυ). 
1Ε΄ οὃ 

β 
5 1ΠΜ ν΄. 5:39-- 48, 

{Π1π|. 8:41-56. 

{ν 

τς 

πος 

30. φήμη αὐτῆς. 

ἘΞ 
17 οε 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
5 / ᾽ » Ν / ὍΝ τον κε “ 

οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ᾿ ἀμφοτεροι συν- 
τηροῦνται. 

“ “ “ » “ ἣν 3 

δὴ 1" Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων 
4 - λθὰ / ΄ 3 ΄“ λ / ο ε 0 / 

εἷς ἐλθων προσεκύνει αὐτῷ, λέγων ὅτι η θυγάτηρ 
3/ » / 3 να] Ν ΑἿΣ ο Ν αι γ᾿ Ψ' 

μου ἄρτι ἐτελεύτησεν" ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρα 
ο) Δ. Ξτῶξ { Ν νά 19 ΟὟ ὁ. Ν ἘΠ 5» - 

σου ἐπ᾽ αὐτήν, Ἱ καὶ ζήσεται. '' καὶ ἐγερθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς 
αν / / ων Ἄν τ ξ Ν » ο κ Ν ἰὃ Ν 
ἠκολούθει αὐτῷ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. αἱ ἰδοὺ 

Ν Ξ Σε - / 3/ . 3/ 

γυνὴ αἱμοῤῥοοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν 
“ / “ » “-“ 91 ν 

Ἱἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. “" ἔλεγεν 
Χ κι Τι / ο ω ; 5 τι 

γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Εὰν μόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, 
/ ς Φφε 9 “ 4 ν / κ δν 

σωθήσομαι. Ο δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν 
τὰ 53 ’ / « / / / 

αὐτὴν εἶπεν, Θάρσει, θύγατερ' ἡ πίστις σου σέσωκέν 
/ Ν Ν “ “ / 934 Ν 

σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. “" Καὶ 
» Ν 5 “-“ 3 ἈΝ Ἀν, ο 3 Ν ΣᾺΝ 

ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν 
Ν » λ' κ ων 3/ / 2413 ια, 

τοὺς αὐλητὰς καὶ τον ὄχλον θορυβούμενον, ' 'έλεγεν, 
» “-“ » Ν 3 / Ἂν / ἡ 

Αναχωρεῖτε: οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον, ἄλλα 
/ 7 ᾽ “ ο5 ὦ να / 

καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. Ὁ' ὅτε δὲ ἐξεβλήθη 
/ Ν ΄ - 9 ον. ὮΝ 

ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ 
5. Ν ΄’΄ 96 ν 5 5 ε / ο 3 
ἠγέρθη τὸ κοράσιον. "' καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς 
ο Ν “ » / 
όλην την γην εκείνην. 

97 { Ν / . - ω.) . 5 / ἐδ 

ὃ8 “ ἵΚαὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ, ἠκολούθη 

ΙΧ. 18: 

ΠΟΥΙΊΏ 1π τἰὐγ88 ΠΟΥΟΣ Τα πη, 
οἱ απιΡο σοΠδΕΥΠ{ΗΣ, 

18 (74,3.) Ἠαος Π]ο Ἰοᾳποπίε δᾶ 
605, Θ666 ῬΥΪΠΟΘΡΒ ππ115 αοοθεςῖε 
οἱ αἀοταῦαί οπι ἀἴσοῃς, ΕἾ 
πηθα πποάο ἀεβιποία εδ: 5οά 
γοπί 1ΠρΟΠΟ ΠΙΑΠΊΙΤΩ 5ΠΡες 681Η, 
οἱ γϊνοι. 1 ΕΔ βαγβεΏ5 Ίοδας 
ποηπιεβαἔαχ θαι ΠῚ οὐ ἀΙδοῖρα]1 οἶς. 
30 Τὴ 6668 ΠΟΥ 4 πας ΒΔ ΠΡ Π15 
Βπκαπι ραβοραίας ἀποάθοϊπι 
Ἀηπῖ5 αοσθδεῖς τοίχο, εἰ ἰαιρῖί 
Απιργίαπα γεριϊτπεπ[! ες: 3 ᾱἷ- 
οεραί οπΊπα ΙΠίγα 56, ὅδ᾽ {ορθγο 
{απίαπι γοβΗπΙΘΠ{ΗΤΏ οἱ 15, βα] γα. 
θγο. 3 Αί Ίοβις5 «οπνεγεΙς οἱ 
γ]άεπς θαπι ἀῑχίίς, Οοπβᾶο Αα, 
βάος ἵπα 16 βαἶναπι {οοί, ἘΠ 
βαΐνα Εποία θδί πετ εκ ἴ]α 
ποτα. 3 Εέ οππα γεη]ςςοί Τεσα5 
ἴπ ἄοππαπα Ῥεϊποϊρϊς, εὖ γιάἶδεεί 
ΠΡΙοῖπος εἰ (πτραπα απππ]ίπαἩ- 
ἴοπι, 323 ἀσεραί, τοσθάϊίε: ΠΟΠ 
6βέ οπίπι πογίια Ῥπε]]α, 56 
ἀοτπας, ἘΠῚ ἀεπάσραπί οαπῃ, 
35 Ἐπ ομπι οἶοοία οςδοί {ατοα, 1τι- 
(αντί οἳ (οπαῖε ππαπτη οἵ 15, οὗ 
ΒαΣΤΟΧΙΡ Ῥιο]]α. 35 Τε οκ ης {απλα 
Ίπες ἴπ ΙΠΙΥΕΥΕΠΙ (εγγαπῃ Π]]ατη. 

31 (75,.0,}0 Ἐπ᾿ αἈπεοπηίο ἱπᾶθ 
ε 

ἔς, 90:90 οἷο. 

17.αμϕοτεροι ΒΟΌΤ,ΧΔ. 1.88. ἘΕΟΥ 5.) 

ακΜῦΥν. ἀ. | Ταμφοτερα «-. 85. πἰτὰ- 

απο ἢ. (αππρο Ὑαἱς. α.Ὁ.....}}}.0..3) 

-- συντηρουνται] τηρουνται 1) ἢ, 

18. ταυτα] αἀά, δὲ Τ,. 

--- αυτοις] οπι. 1. Μοῖρα. ΠΠ, 649}, | 
τοις οχλοις Μ. 

- εισελθων (1.6. εἷς ἐλθὼν 5. εἰσελθὼν) 

ΟΕ). Ἐεῖς " ἐλθὼν (5ἰο) Δαν. οἱ Τα, 38. 

ΧΚΜΡΥ. | Ἠαδοπί εἷς Ὑπ]ς. α.δ.οι, ΙΙ. 
(οἱ. 1.) Ἀγτν,Εδί, Πο]. οι. Αὐτὰ. 11. 

ΣΠ11. 649ὺ, εἰσελθὼν Χ. 1. Ὦ. (Μοπιρῃ.) 

εἷς προσελθων Ἑ. Ατπι, (ποσρδεῖέ οἱ, 
γπ]ς. α ὐ.ο [1.οῖς---Ρροδίν αοσρδςῖζ”’ δα, 

Αποπηῖπο «αἶγα ὁ,}.}} τις προσελθων 

ΟΡ ια Ὁ. (Τµεῦ. αὖ να.) } τις προσ- 
ηλθεν Ἐ. | Τελθων «. |πάᾶ.τῳ Ίησου 

ΟπισΕαὈ. (πάά. κα ουπα Τ]1οἈ,) 

- ὅτι Ὦ9ο. τε]. ὅν. ΗΟ]. 1}, | οπι. Ὁ. 

1. 38. Μ. Τιαιῦ, Ἀγτ.Ἐ εί, Μοπαρη. Του. 
Άππι, 1. ΠΜ. 6490, κυριε Μ. Υπ]. 
α,β, ΠΠ. 649). 

--- αρτι] οτ. ΤΕΝ. 
- χειραν Τ.. 

19. ηκολουθει ΟΕ. 88. Ὑπ]ς. α. δια. [] 1.ς].. 
ΠΠ, 5051, } Τηήκολουθησεν ασ. ειχα. 

28 

σαν [αὐτῷ] δύο τυφλοί, κράζοντες καὶ λέγοντες, 
« “ ε 2 / Ν Ν 

Ἐλέησον ἡμᾶς, Τυὶὸς' ᾿Δαυείδ." “ὃ ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν 

Ίορα βθοῦε βαθὺ θαμὰ ἆπο οπθοῖ, 
οἸαπιαπίος οἱ ἀῑεσπίθς, ΜΙδογοτο 
ποβίτῖ, ΗΠ Πᾶνα, "δοππι δι- 

χο]. ΓΑ. ὅγυ. δ]. Μοπιρ], ὙΠΟ. } ηκο- 

λουθησαν ἘΜ. Βγτ.Εεί. 

19. και 39,1 οπι, Μ. 

- οἱ] οπι. Δ. 

90. αἱμορροουσα] αἵμορουσα 1,.. αἱμορ- 

ρουσα Κ΄. 

-- ετη] δα, εχουσα εν τῷ ασθενειᾳ Ἱ.. 

(νά. Σο. ν. 5). 
--- του κρασπεδου] οπι. α.ὐ.ο.ὶ. (ποἩ 

γαρ. ἀ...6}..1.) 
31. ἑαυτῃ ΟΥἱᾳ. ΠΠ, 4868. | αυτῃ Τι. 

-- μονον] Ροδί ἄψωμαι Ὁ.Ν υ]ρ.Ὁ.ο. 6} }.υ". 

Ι οπι. α.03.}.. 

- δῦ ΠΠ. ] αάἁἹαππσπίατη ο Μπαχ. νυ. 99--38 
οἱ ως, ΥἨΙ, 44--47.. ο. “οὐ οοπίππο 

εἰοΏί ρτοβανίας βαησι]Πίδ, Αὐ 116 

οοπγοιςς ἀῑκίς ἀἰδοιρα]ϊ5 κας, Οπῖς 

πῃο [οι ρ ἢ ΠΠ απίοπα ἀῑκοταπίέ, Τατα 

{ο εοπιρεϊπ{, οἱ {πὶ ἀῑσῖδ, Οὐδ πο {θί]- 

61 2 ποπ απο (αχρα πο οοπιρε πα] 6, 5ος, 

αφ 5. τηο (οΗρ]ς: 65ο οπίπη 86Η 5Ι ΥΙχ- 

ἐπίοπα οχῖθξεο ἃ πιο. απο της Ο11Π1 

5οΐδεοί (πο ΠΟΠ Ῥοδεοῦ Ἰδαίου, γοπῖί οἱ 

σροϊαϊς απίο Ῥοάος οἷπβ, οἱ ἀῑχίί αι 

Γοσῖςκςοί οἱ (37 1ορ. εἰ) αιποπιοᾶο εαπαίΐα 

οβδοί.” 

99. Τησους] οπι. 1). α.δ.ο, | Οοπίσα, Υπρ. 
...0.... 

-- στραφεις Β. 88. | εστη στραφεις Ὦ. | 
Ἠεπιστραφεις 5. Ο. τε]. (νῖά. Ματ. ν. 80). 

--- θυγατερ] -τηρ ὍΤΕ, | Οοπία, ΟΡίῃ. 
Π, 1964, 1γ. 4525, 

- πιστις] πιστη ΤΙ, 
- σε] Δ. ναᾶς ἴῃ Ῥ8ος. ο. 

95. τους] οπι. Δ. 

94. ελεγε» ΒΕὈ. 1. 88. Ὑπ]ς. α.ὂι[ι[ '.ο. 

Μεπιρῃ, Τπεὺ, οἰἩ. 941, | Έλεγει 5. 
Ο. το]. (άῑσῖε ε,σ!.ἠ.) νι. Ματ. 444. αυ- 
τοις σ.Ο. τε]. /:4'. Ἀγττ.Ε5ἱ.δεΗε]. (ἢ. 

Αππι, (νιά. Μαν.) | οπι. ΒΕ. 1. 38. Ὑμ]ς. 

α.ὗ.οι[ 1.ο”.ἠ. Μοππρα, Τμ6ῦ. «9. 
- κατεγελων] -λουν Καὶ, 

--- αυτου] αυτον 3. 
- εαὈ, Βπ.] δα, 5οϊοπίθος θᾶ πὶ 6586 ΠΙΟΥ- 

ἔπαπα ΤῊΘΌ. 

90. εισελθων] ελθων 7), α.ὃ. | οπι. 9)... 
-- τῆς χειρος] την χειρα Ὁ). 

36. αὗτη Β51.. τε], Ταῖς, γιτ.Εεί.δΗς]. 
Ι αυτης Ο. 1. 89. Μοπρῃ, | αυτου Ὁ). 

(Ὁ 033) μεν. 251}. (ν14.) 

18. ἀἴσοπβ, Ώοπιῖπο ΟἿ, 1 πααπααι ποσα ΟἹ. | 
57. ΕΠ πι, 



ΙΧ. 568. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
- / “ « ᾽ - 

το οἰκίαν, ἱπροσῆλθαν αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς 
νοκ: - ΄ ΄ “- - 

Μοπρι. ο. ὁ Ἰησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; 
6ο μ.Ασπο. 8. 

λέγουσιν αὐτῷ, Ναὶ κύριε. ᾿ "τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν 
αὐτῶν λαο, Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑ ὑμῖν. 
δα ἢ ἠνεῴχθησαν" αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί: καὶ ᾿ένε- 

βριμήθη" αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων, Ὁρᾶτε μηδεὶς 
γινωσκέτω. Ἷ οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν 

Τὰ ἐν ος Β΄ ὅλη τῇ γῇ ἐκείνῃ. ὅτι Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδοὺ 
Ταῖ. χα τ 14: προσήνεγκαν αὐτῷ [ἄνθρωπον] κωφὸν δαιμονιζόμενον. 

35 καὶ ἐκβληθέντου τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός: 
καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Οὐδέποτε ἐφάνη 

Ε ποτα οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. δενοὶ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, 
δα Ἐν τῷ ὁ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 

Ἧ 59 35 Καὶ περιῆγεν ὁ ̓ Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ 
Ἀ ΄ κ ΄-“ “- 

τᾶς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ 
κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων 
πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν". 

τον θὲ Ἐπ 60 3" Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ 95 Ἀ 5 » / ο Ἠπ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν Ιἐσκυλμένοι καὶ ἱἐρμμένο ἰὼς" 
ση 4β κ ν / ο δῷ - θ Ἐ 

- προβατα µη εχοντα ποιµενα. "τοτε λέγει τοῖς µαθη 
α Τα, 1ο: ο. ο ου Σ Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται 

ἴεπα γϑηἶδβοῦ 4ΟΠΠΊΤΗ, 800ΘΒΕΘ- 
ταπῖ δα επι σαοοῖ: οἱ ἀῑοῖι οἷβ 
Ίεςι5, Οὐ Τρ χαΐα Ροββιιπῃ Ίου 
{ποοτα γορῖςτ Πίου οἱ, Γίαπς, 
ἀοπιίπα. 3 Ταπο (εῖρῖί οσα]οΒ 
6ογαπῃ ἀἴσσπς, Ῥεσππά πα βάθτῃ΄ 
γεκίτατη Παξ νοβίς, Ὁ Βϊ αροτ 
5απί οσα]! Π]ογαπα: δὲ οοπιπηῖ- 
πηαῖτις ο5ί 115 Τοριις ἀΐεσῃς, Ὑἱ- 
ἀθία πο απῖς βοϊαῦ 5 ΠῚῚ απίοπαι 
εχοιιηίος ἀβαππαγοεταπί οι1πα ἵπ 
{οία ἵεντα 1114. 35 Ἐρτοςείς ατι- 
Ίοπι 15, οεσς ορθα]ογιπί οἱ Ἡο- 
πΙΙΠΟΠΙ τηπύαπῃ, ἀποπποπίατη Ἠα- 
Ῥοπίοπα, ᾗ ΕΓ εἰοοίο ἆαεπιοπθ 
Ἰοσσίμβ οδί πιπίας, οἱ τηταίαο 
5αη{ ἑπτραο ἀἱσσπίςς, Ναππαπαπα 
αρραγπ]έ 5ἷο ἴῃ Ίπταμε]. 34 Ῥμα- 
τ]ςαεῖ απέοπη ἀῑσοραπί, [π᾿ ρτῖῃ- 
οἳρε ἀαεπιοπίογαπα οἷος ἀπθ- 
ΠΠΟΠΘΒ, ὃ (9,5. Ἐν οἰτοππαῖρας 
Ίοριις οἴγ]ίαίος οπιηο» ε{σαρίο]]α, 
ἄοοθπς ἴπ βγπαροςίς εοταπῃ οὐ 
Ριαεάίσαπς ογαησεΠαπῃ τεση1, οἱ 
6ΠΤΑΠΒ ΟΠΊΠΕΠΙ Ἰαπςπογοπι δὲ 
οπΊπεπα ἱπῆτντηϊζαΐοπι. 

36 01,5.) Ὑ]ᾶεπς απ{οπα ἐπ ρας 
πηςογίις οεί οἷβ, απία εγαπε 
γοχα/! οὐ Ιασθπίος βίοι οΥ65 ΠΟΠ 
Ἠαβοπίος Ῥαδίοτεπ. ἅ37(78,5.) 
Ἔαηπς ἀῑοῖι ἀἰδοιρα]]ς βαῖβ, Μος- 
815 απ]άσπα πηππ]ία, οροτατῖῖ ατι- 
ἴθι Ῥαποῖ: ὁτοραίθ οὐρὸ 4ο- 

ὀλίγοι: “ “ δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅ ὅπως 
» ΄ 

ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 

ΠΙΙΠΗΠΙ ΤΠ 5515 π{ οἰοαῦ οΡεΓα- 
τ105 1Π 1ΠθβδεΤΩ ΒΕ 8ΠῚ. 

97. αυτῳ ΟΤΙΔ. 1. 98. τε]. νυ. | οπ. ΒΏ. 
- και λεγοντες Ὦ5. τε]. | οτι. ΟἿ μέυϊά. 

1.. α.ᾖ. 

-- υἷος Βα. | Πυὶε «. 0Ἠ1.. τε]. (πας 
38. 0Ἀποι Πᾳπεῦ,) | ο.υε εἰο Δ.αρ. Βειιῖρ. 
Ὁ ο ως”, 

38. ελθοντι δε Ὑπα]ς. Γῇ'.ο” | και ερχεται 

1). α.δ.οιφὶ.μ. 1} 34, αυτῳ Ὁ. 
- οικιαν] 444. καὶ Τὴ), α.0.ο.ο!. (ποπ Υ αἱ. 

σ.σ.) 
-- προσηλθαν Β.Βε].]1-θον 5. ΟἹ... τε]. 

- οἱ] 844. δυο. α.0.5.1.. Ἀγτ.Η16γ. (ποπ. 

γὰρ. ο..6Π1.0.. 

-- δυναμαι τουτο ποιησαι ΟΡ̓ἑΏΤ, 1. 88. 
χε]. Απι. α.δ... 1.67 }.(᾽.) 5.1. Ἀγιτ.Ἐδε. 
δΉΟΙ. άοἴἩ. Αππι. δι. | τουτο δυνα- 

μαι ποιησαι Β Υαἱς. ΟΙ. δυναμαι ποιη- 

σαι τουτο Ο3. | αά. νουῖς. Ὑαἱρ. α.ο. 

101.ἱ (απίο “ [ποςγα”) 9.1. Αὐτὰ. (ΠΟΠ 

2.4:) 

99. οφθαλμων] οµµατων Ὁ). 
- λεγων και ειπεν Ὦ. 1. ἢ. ΒΥτ.ΡΕῦ. 
80. ηνεωχθησαν Β.Βεἶψ.1).88.} ἠνοιχθησαν 

ΟἿ 11 ανεωχθησαν σ. ΤΙΔ. το]. |Ῥτασπι. 

παραχρηµα α.η'.᾿. Ἀγτ.Ῥοι. 301. 

--αυτων] Ρο5ί οφθαλμοι 1).1,αἴ0.  αὐτῳ 103. 

80. ενεβριµηθη ΒΝ Βε]. 1. (ΐαε 33). | 

1-μησατο «--. ΟἹ. τε]. 

- ὁ Τήσους] οπι. ὁ 1). 

82. εξερχομενων διεξερχομενων Ε. 

--- ανθρωπον ΟΕ. τε]. μα. Ῥγτ.Ης]. 

Εοΐμ. Ασπῃ, | οπι. Ῥ. Ἁγτ.Ρεί. Μεπιρῃ. 

Τ]1εῬ. 2.1}. 

--- κωφον] πππέαπι ας. 3]. [ϑατάπτα 
αἰ. | πιαύαπα οὗ 5αγά πα α. δια (/9).σ) 1. 

ΗἹΙ. θ5οξ, 
38. και εθαυµασαν οἱ οχλοι] οἱ δε οχλοι 

εθαυµασαν (Χ ἴῃ οοπιπῃ.: Ἠἶαῖ τεκίας). 

- λεγοντες] Ἰαάάἀ. ότι 5. Υ(Μι.2) α. 

Ατπι.[οπι, ΒΟΡΙ(Σ ἵη «οπΙΠῃ.) Δ. 1.98. 
ΕΕαΚΜΡΟ. στρ. δ... }.σ σι Ῥγτν. 
Ἐει.δ.Ηε]. Μοεπιρῃ. Τμου. ἄοιμ. ῆι, 

--- εῴανη οὕτως] οὕτως εφανη 1). 98. 

α.δ.οι[].ἡ. οι. | Οοπίτα, Υαἱς. { 

τε]. 
-- τῷ Ισραηλ] οπι. τῳ Ὦ3. 

84. Υοτ.] οπι. Ὦ. α. Εἰ. 651", 
-- εκβαλλει] εκβαλει Κ. 

85. πασαν νοσον και] οτι. α. 

-- θεραπευων] εθεραπευων α. 

-- µαλακιαν] Ὁ 844. εν τῳ λαῳ 5. ΟἾΔΧ. 
χο], Το. αι. ο.9'. Ατιι, | οπι. Β0"Δ. 

13. 98. 5. αρ. α.δ...λ.1, Ἀγττ. Ῥεί.δς 

Ἠε]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. ἄοιμ. δι. |αά. 

και πολλοι ηκολουθησαν αυτῳ 1,. (σαι. 

α.δ.οἳ.Π. (Οοπίτα, Πρ. 6...) 
86. τους οχλους] (844, ὁ Ίησους ΟΜ. | 

Ῥταεπι. 14. α. σ᾽" Ἀγιτ.Ῥει.δΗ ο]. 

-- εσκυλµενοι ΒΟΡΧΔ. 1.55. ΚΜ 
510. Ίνα. Ῥγιτ,Εεί,δεΗσ]. Μεπαρῃ. (μέ 

υἱά.) ΤΗ6Ρ. οι}. Αὐτὰ. 491. ΠΠ], 6515. | 
1 εκλελυμενοι «-. 1.. 

--- εριµµενοι Β. Βί]ή.Ο(Τ/). (ερηµενοι Τ..) 
ερυµµενοι γἰἀείαχ πο. 6556 Ίρδα Ἰθοίῖο 

πραά ΕΒΗγ.: παπι υ 1π οἀΙἤοπε Οερβα- 

Ἰα6ῖ,. απαοαπι οο]]αίας οδί οοάοχ, οβῦ 

πιοπάαπα ἐγρορταρμίοαπ], | Γερριμμε- 

νοι 5. Δ. τε]. | ρεριμμενοι 1). | ερρη- 
Ύμενοι Μ. | ερρηµενοι Χ. (οπι. και 

εριµενοι 98. Αττη. 156.) 

- ὡς 6Ρ1.. 1. 98. ἘΜ. | Γὡσει ς. Β». 
τε]. 

88. του κυριου] τον κυριον 3. | Οοπα, 

Ογίφ.1. 1983. 9783. 11. 6683. 

- εκβαλφ] εκβαλει ΤιΧ. 

38. Ίου Ῥοβπυτω ΟἿ. | 80. 6οταπα ΟἿ. | 38. ἀπο- 
πηοΠίο ΟἿ. | 3δ. ΟΠΙΊΘΒ οἰνίναίες ΟἿ. | 58. παταῦ 
ορετατίος ΟἹ. 
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ΒΟΡΙΡΙ. Χ. 
ἘΣΘ, πο, 8 

. 38. β 
ἘΞΟΚΙΒΌΙΤΙ. 
Ἡ σοῖ, 
Υ 

Σ]: Ματ. 6:7, εἰς. 
1. 9:1, οἴ. 

π 

2 Μας. 3: 16---10. 
Τα. 41116. 
Ασε, 1:19. 

», Ἴ ολ 

8. Ταῖ, 10:90, β οικου Ἰσραὴλ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
1 . ᾿ 
7 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα Ἱμαθητὰς αὐ- 

ἐν ἔδεν ο ; 
τοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων, 
ιά ΄ 7 - / 

ὥστε ἐκβάλλειν αὐτά, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ 
πᾶσαν μαλακίαν. 

- Δ / / αν / / 

ΟἹ “Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν 
- “ / « / / Ἂν. / 

β ταῦτα" πρῶτος Σίμων ὃ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ανδρέας 
« 3” ΔΝ - 5» “2 ΄ 

ὁ αδελφὸς αὐτοῦ, Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ 
» ΄ Ν ΄“ 

ς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ίλιππος καὶ Βαρθολο- ]ωάνν δελ » ὁΦίλ Ῥαρθολ 
“ Ξ ον στ, 

µαῖος, Θωμᾶς καὶ Ἰ Μαθθαῖος" ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ 
5 “ ΟΝ εἰ (ἡ 

τοῦ Αλφαίου καὶ Θαδδαῖος, ᾿ Σίμων ὁ ̓ ἸΚαναναῖος" καὶ 
᾽ ΄ ᾽ ΄ὔ Ν ἐξ 

Ιούδας! ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 
5 / Ἂν ΕΣ ΄ 

02” Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
/ ο ΄ δις 5 - Αι ο ον 

παραγγείλας αὐτοῖς λέγων, Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν µη ἀπέλ- 
/ - Ν Θ᾽ 

θητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε, “ πο- 
/ Ν “- Ν Ν / Ἂ » / 

ρεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα 
/ ΄ / 

7 ἃ πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε, λέγον- 
ς ε ὁ σ » « Ν , ΄ » “- 

ὃΡ τες ότι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
“ / 4 Ἂς 3 / λ 

νοῦντας θεραπεύετε, " νεκροὺς ἐγείρετε, λεπρους καθα- 

κα, 

1 (79,2) Εὴ οοπγοσαῖς ἀπιοάθ- 
οτι αἰβοῖρα} 15. εις, ἀραῖς 1115 
Ῥοτοβίδίοτῃ ρίγα πα ̓ ππηαῃ 40- 
ταπῃ, ταῦ οἱοσγοπί 605 οὖ ΘαγαΓΘηῦ 
ΟΠΙΠΟΠΙ Ἰαπρπογοπα οὗ ΟΠΙΠΕΠΙ 
Πιβγπταίεπι. 

34903) Ώποᾶσσῖπι απίοτη 4ρο5- 
{ο]οταπα. ποπηῖπα δαπί Ίαθο, 
Ῥτίπιις Ῥππου. 4 ἀῑσῖέας Ῥὸ- 
πάς οὐ Απάνοας ἠαΐοτ οαἴις, 
ΣΤαοοῦας Ζερεδασϊ εἰ Τοβαππες 
ᾖαΐον οἷπβ, Ῥμίρρας εί Ῥατ- 
{πο]οπιααεας, Τποπιας οὐ Μαίϊ- 
ΤΠ 5. Ῥαύῦμσαπας, οὖ Ίαεορις 
Α]ρμεῖ οὐ Τπαάάδοιβ, 3 ΘΙΠΙΟΠ. 
Οαπαπασιις οἱ Ἱιάα5 Ῥεατίοίος, 
αὶ οὐ ἐγ !α1Ὁ οπτη, 

5 (81,10,) Ἠος ἁἀποᾶσσῖπι ταϊβὶῦ 
Ίοδις Ριαεοῖρίεης οἷβ εί ἀἴεεῃς, 
Τη νῖαπι σε παπα πο αὐ]επς, 
οὐ ἴῃ οἰν]ίαῖος ῬΒαπιαγίίαποτατη 
πο Ἱπίγαγονϊς, 55εά ροῦας Τα 
δα ΟΥ65 απᾶθ ῃοτίοτιπί 4οπηιιβ 
Ἰςγα]α]. 10933) Ἐαηίος απίοπα 
Ῥγαθάϊσαίο ἀῑσσπίες απία πἀργο- 

» ῬίπαπανΙς τοσηαπι ΟΠΕΙΟΥΙΠΗ. 
ἀσθε- : Τηῆττηοβ οπγαῖς, ΠΟΥ 5. 51185- 

οἰξαῦθ, Ἰθργοόβοβ ππππάαία, ἄδο- 
πΊΟΠΕς οἰοἶζο: οταῦῖβ ποσερῖεῖῖς, 

Ψ Μ / ΄ / Ν δὲ 

ρίζετε’, δαιμόνια ἐκβάλλετε: δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν επαύς ἀδιο, 
δότε. 

Ὁ ΎΤαι, το: 4-1|. 68 "Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ 

1, προσκαλεσαμενος Δ. ὁ Τήσους ΟἹ ἢ. 
- τους] οπι. Δ. 

- δωδεκα] ιβ Ὦ. οἱ νουτ. 9, 5. 
-- εξουσιαν] αάᾶ. κατα ΤΕΕ. (Βνττ.Ῥεί 

δ.Ης]. «Έιμ. υἱά.) 

--- εκβαλειν ΟἿ). | Οοπίπα, Β»Ι,. τε]. 
-- µαλακιαν ] αἀά, εν τῳ λαφ 1. 0.01. 
9. δε] οτι. Ὦ(οουσ.Ἡ) 
-- εστιν] εἰσιν Τ,. 

--- Τακωβος Ῥσαεπη. και Β. Βεῖψ. ἃ. Ἀγττ.Ῥοι. 

δεΗε]ααρ. | Οοπίτα, ΟΡ. τε]. Υπ]ρ, α.δ.ο. 
Ὁ 1 τα]. 

- ὁ του] οτι. ὁ Τ᾿) (οουν. )Ὲ, 
5. Θωμ. κ. Μ. ὁ τελ.] οπι. Μ. (θωμ. και 

οπι, Λίο αὖ. Ἀπθεπί δα ΕΠ. νου.) 
--Μαθθαιος Β3Ρο].Ὀ. | ἸΜατθαιος «-. 

Ο. το]. 

-- του Αλφ.] οπι, ὁ Μ. 
-- και θαδδαιος Β. Ὑναὶρ. οι. 

ΜεπιρΏ. ΤΜεῦ. | και Λεββεος Ὁ. ἆᾖ. 
ΟΥίᾳ. Ιπι.ἵν. 4600. | οἱ 5 αᾶας Ζο]οίος ἤζηι. 
σαι. α.διφ.Π. (δε. “οὖ Τ]οπιας,” οσα, 
5πρΓ8 α.ὖ.}} καὶ Έλεββαιος ὁ επικληθεις” 
Θαδδαιος 5. Ο(Τ)(Χ)Δ τ. οὐ αι. το]. 
7: ἨγττῬεί.δΗσ]. Αὐτὰ. 81. (Λεβαιος 
(40). | θαδεος Τ, (ΟἿ πον Πηποί: ΓΟχ- 
{8586 κ. ὁ επικλ. θαδδαιος.) 

4. Σιμων] Ῥτασπι, και Τ). 

-- καναναιος ΒΟ(Τ))Ι, 1. 38. Υι]ᾳ. (α) 

90 

δι(ογ ο...” 1.1. Μεπιρμ. Οσίφ. ἴπέ.ῖν. 4600. 

(Χαν. Ὁ. Υπ]. ΟἹ. α.ο. Οτῖφ. Ιπί.)) Κα- 

νανιτης «-. ΧΔ. το]. ΤΠεὺ. 

4. Ίουδας] π.ά. ὁ ὯΔ. 1.95. ΧΜ. (Ε]2.}} 
οπ, ΟΓΧΕΕαῦΥ. (8.98). οτίᾳ. Π. 

7098, (285. 
- Ίσκαριωτης Β.1.. τε]. Υαἱς. Οἱ. ο). Ἀγτ. 

ΗΟ]. Μεπαρῃ. Τπευ., 2 6]. 1 σκαριωτης 

Ῥ. Απιι Επιά. ἀν λ.1. Ἀγτ.Ῥδί. Αστη.| Τσ- 
καριωθ Ο. ...«ποί]ια. Οατίοί] ὁ. Ῥσα- 
τ1οῦ 6.0}... Βοατιοίμίς ϱ”. | Σιμωνος 
Ίσκαριωτου Ονίᾳ. 1. 7098, 

- ὁ και παραδους] | ὃς καιπαρεδωκεν Τ.. 
Οτῖσ. 11. 1098, (νῖᾶ. Μαγ. ΠΠ. 19.) | ὁ και 
παραδιδους Χ.Δ. (οἳ οπη. και Ε ὐ.οι[] 111.) 

δ. αποστειλας Ε. 

- τους δωδεκα] οἴῃ. (5, 
--- αυτοις] αὐτοὺς Τ]. [44 . καὶ 1). Απι.α.ζ.ο, 

συλ, Οοπίτα,  αἱρ. ΟΙ. ΟΥὶς 1 105. 
--- απελθητε οὖ εισελθητε ππιίαϊο οτᾷῖπα 

λαδεί Δ. 

- Ῥαμαρειτων] Σαμαρειτανων Ὦ3. 

6. πορευεσθε δε] ὑπαγετε 1). | Οοπία, 

Σι. Ὦ. Β. 4555. ἴῃ. Ῥς. 2855, 
7. ὅτι ηγγ. ΟΏΕ. τε].| οπι. ὁτι Β. Βεῳ. ΒΙο. 

[ηγγ. γαρ οὐ. Του. (ρτασπα. Ροσπ]ἴοή- 

Πατη αρίταο, ΤΗ6Ρ.) 

8, θεραπευετε] θεραπευσατε Ὦ.| Οοπίκα, 

{τις Τ.Ε. 1988, 

9. Νοέ Ροβξίάσγο αΠΣΙΠΙ π6- 
απ αγσοπίαπα πεαπθ ροεσπῖατα 

8. νεκροὺς εγειρετε απίθ λεπρους καθα- 

ριζετε ΒΟ0Β(εγειρατε). 1. 58. Υαἱς. 

α.δ.οιβ1.οἳ "μμ. Μπαρ. 20111. οα. ΕΠ]. 

6523, 1 ΣΙαῦοπί ροεί 5. ϑ σεῦ, εχᾱ. 

Ἰπᾷο ἃ Ττεπιε]Παπᾶ [ Ἰαῦεπί ροδέ δαι- 
µονια εκβαλλετε ῬΔ, γτ.Ηα]. | οτη. 

νεκρ. εγειρ.Ο ΙΙ ΧΒΕΑΚΜΡΟΥ. 7: Ἀγτ. 

Ἔει. ΜΑ». εί ο. Ὑπεπη. ΤΠεΡ. Αππη. 

Βιηιασπ. Ες. Ὁ.Ε. 1984, 

-- εκβαλλετε Β5ΟΡ. τε]. | εκβαλετε ὮΕ. 

9, 10. μηδὲ δίεκ. ΒΟΡ. τε]. | 1ο Εις. Ὦ.Ε. 
1094, 19:30:06, 1ῃ Τ5, 9984, 5480, ἴῃ Ἐν. 
4555, ] µητε ὮἨ.. Εις. ἴῃ Τλιο. 168. 

10. µη] µητε Ὁ. 

-- ῥαβξον ΒΒ}. 1. 88. Υπ]ς. ὅ.οι[:ῇ1.α). 
λ.1. Ἐγτν, Εδἱ.δςΗς]. Μ55. (ΜεπυρΗ. αἩπ- 

εερς.) Τμευ. Αππι. “τη. Εως. ἴῃ Ὦς. 
9450, 1π Ίο, 168 ἀἰκοίε. ΠΠ. 6555, 

653», | ῥαβδους ΟΡΙΧΔ(ΕΤ.)ΡΕΟΕΚΜ 
50. α. Ἀντ.Ης].εᾶ. | 38. π΄ πιαπῖ- 

Ῥα5 τοριῖς α.δ.οφ.Π. ΕΠ, (ποπ Ὑπ]ς. 

ἀ 0.) 
-- της τροφης] του μισθου ΚΜ. α.}.ο. 

01... Ἀγτι ΗΟ] παρ. Έλα. ΗΠ. 6535. 

(τὰ, Ίπο, κ. 7.) { Οοπίαα, σι]. α.1.}, 
1γεπ. 987. 

- αυτου] ἴδ 8. εστιν «-. Ῥ. 98.τε]. Ατπ. 

8. οι. οὐ (απίο Ἰασοῦιις) ΟἿ, {4. Ιβοπγίοίες ΟἿ. 
5. ας ἀϊσθιιβ ΟἿ, 

“Ἵν νον 



κι 19, ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
.α.ὅ.ο. ν Ν - Ὁ ἃ ἐῶν ᾿ 

ος χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, '' μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ 
ο ο δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον" ἄξιος γὰρ 

τς ος ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ". “ἶ εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ 
ἘΣ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐ ἐστιν, 

“- ΕΝ 

ἕξ κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. "" "εἰσερχόμενοι. δὲ εἰς 
Ν ΄ » 

τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν. “ καὶ ἐὰν μὲν ἡ ἡ ἡ οἰκία 
3 / ΚΑ 3 ε “ 

᾿ς ἀξία, ἵ ἐλθάτω" ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν: ἐὰν δὲ μὴ ᾖ 
πε » ε ΟΥ̓, ε “ Ν ΓΝ / , 

5. ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. “Ἶ καὶ 
ΟΣ 4 Ὰ / Ν ὃ / ε “-“ δὲ 3 / Ν / 

ὃς τἀν' μὴ δέξηται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους 
Ἵ πλου. ὑμῶν, Ἱ ἐξερχόμενοι ̓ ἔξω" τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως 

Ν 

ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 
ος, χ1:94. 15 

Ίμα. 10: 12. 
ἀμὴν “ λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων 

καὶ Γομόῤῥας" ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ 

ἴπ οπῖς νορίτῖς, 19 ΠΟΠ ῬΟΓΆΠῚ 
ἴῃ γία Ἠθηπο ἆπαδ Πιπῖσας πὸ- 
απο οαἱοίαπιοπία ποιο νυῖ- 
ραπ: ἀἶσῃις οπῖπι οδί οΡο- 
τατίας οο 8ο, αἱ (9,3) Τῃ 
απαπιοπππ( ο οἰν]ίαίθτη απ ο. δ- 
{οσα ἹπίγανοτΙας, Ἱπίογτοραία 
418. ἵπ θα ἀϊσπις δῦ: οὐ 10] 
πηαπθίο ἄοπθο οχθα[ς. 12 (δ1,5.) 
Τη(απίο5 απίοπη ἴπ 4οπιπτη 88- 
Ἰπίαίο οαπι: ἴδοι δὶ απἰάστα 
{που ἆοππμς ἀῑσπα, νοπῖαί Ρας. 
νοδίγα 51ΡοΣ ΘΆΤῚ ; 51 απίΟΙΗ ΤΟΠ 
που ἀΐσπα, Ῥας νεσίτα δα νο 
τογογίατα, 1) 095,3 Ἐν απἱσππη- 
46 ΠΟΠ τασθρεγίένοβ, ποια αιι- 
ἀῑαγῖςδογπιοποβγο»ίτος, εχειηί{ος 
{οτας 4ο ἆοπιο γα] ἆο οἴνϊιαία 
οκοιθῖίο ρπ]νοτοπη ἆο Ῥοςΐδιις 
νοβίτῖς. | Απιοη ἀῑσο νοῬῖς, 
(ο]εγαβί]ίας οὐδ ἴσιταο ῬΒοάο- 
ΠΊΟΓΗΤΗ οὗ (4ΟΠΙΟΥΓΑΘΟΓΙΠΙ ἴῃ αἴ 
᾿πᾶἴο}} ἀτιαπα 11 οἰνῖταῦ!, 15 (88,5.) 
Ἔσεε ΘΡῸ τηϊξίο νοβ 5ϊοιιῦ οὐ 65 ἴπ 

/ 5 / ο 3. / 

λύκων: γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι 

/ Ν μὴ - / / 

6041” “Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων: παραδώ- 
λ - ΄ - 

σουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
ή : ή: Ν 35 ε Ν 

καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ 
ασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς ἢ ὃ 

. 18 

19ο 

πε 1654 
4Ται. 10:3. ε 

δ ε / 

᾿ς ὡς αἱ περιστεραι. 
πζ 

56. 4:0. α 

Μας, 13:0-13. 
Τα. 91:19---17. ΕΣ ΄ εἰ τὰ 

19511. αυτων ο ο ορυσ υμας 

Ὦ καὶ τοῖς ἔθνεσιν τρ β ἢ 

1 ΠᾺΡ. ροβέ γαρ Ὦ. Υπ]. α.}.ο.{Π16}.1. 

ὅτ οὶ]. (2 1.) ΠΠ], 6525. (απίε Βυτ. 

Ῥει,) | οπι. ΒΟΙ,. 1. Δ. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 

11. εις ἦν ὅαν πολιν η κωμὴν εισελθητε] 

ἡ πόλις εις ἦν αν εισελθητε εις αυτην 

Ῥ. (ΤῊ 6}.)} (εἰς τὴν Ῥ.) | οπ1. η κωμην Ὁ). 

(αἔσαρτα) 1. α.ὐ.ά,[ |... (Οοπίτα, Υπ]. 

ας 43) | Ῥο5έ εισελθητε 1,. ΤΠ. 

- τις εν αυτ] εν αυτῃ τις Κ΄. 
- εστιν] οπι. 1.. 

- µεινατε] µενετε Χ. 
- ἕως αν εξελθητε] οπι. Χ. 

19. ασπασασθε αυτην] οπι. ο. || αἀά. λε- 

γοντες, ειρήνη τῷ οικῳ τουτῳ Ὦ], 1. 

γι]ς. ΟἹ. α.Ὁ.0..6}}.9..λ. Αππι. 1. νἱά. 
Ίππο, κ. 5. (4ῑοῖίο οἵς, Ῥαςκ νο. Τ1οῦ. 

0ος. ΑξΙς.) | οπι. Β9ΟΡΧΝ. 88. το]. 40. 
Βυτγ.Ης].δςῬει. Μοπιρῃ. 

19. και εαν] οπη. και Τ). 

--τ] ην 03. 
- αξια] οπι. Τε | Ῥτασπι. εκεινη Μ. 

--- ελθατω ΟἿ. 338. | Ἱελθετω --. Β58. 

χο]. | εισελθετω ΒΑΝ. | ἐστε Ὁ. (ετῖε ἆ.) 

-- εαν δε µη ῃ αξ.] ει δε µη αξ. Τ.. | ει δε 
μηγε 10. 

--τ] ην 6. 
- ἡ ειρηνη] οπι. ἡ 3. 

προς ΟΡΡ. τε]. | εφ’ Ὦ (νά. Ταῖς. . 5.) 
14. ὁς οἵ ππος δεξηται οἱ ἀαϊπᾶο ἀκουσῃ] 

ὅταν δὲῖ ' παραδῶσιν" ὑμᾶς, μὴ 

πιοίο Ἱπρογαπ1: θβίοίο ΘΥΡῸ 
Ῥγιάθπίος καἶοπί 5ογρεηίος, οὖ 
αἰπιρ]ίσος εἶοπέ ΘΟ] τη θα 6. 

17 (87,1.}) (αγοίο απίοπι ἃὉ Ποπηῖ- 
πίρας: {τα ἀθηΐῦ οΠἴπ γῸ8 ἴῃ 6ΟΠ- 
οἰ 115, οὐ ἴῃ ΒΥ ΡῸΡ 5 5115 Πασε]- 
Ἰαθαηῦ νοβ; 15 οὐ δα Ρταοδῖά ο» εί 
αἆ τοσο ἀποσπιϊπϊ Ῥτορίογ πιο, 
ἴῃ {οβπιοπΊαπη 1]ῇ5 οὐ σοπρς. 
19 (98,39) Οαπῃ απίεπα (γα θηῖ νο», 

οσοι .. δεξονται ..ακουσωσιν Τι. ὦ.6...ἢ. 
2811. | Οοπίπα, Υι]ς. ας}. νν. τε]. 

14. αν Ῥ. Βιῖψ.ὈΤΙΚ. | εαν «.- ΟΡ. τε]. 

- µη δεξηται ὑμαε] “μὴ δεξηται ἀθεδί ἴῃ 

ἑοκία Β, 5ος ἴῃ πιαγσῖπο φοπρίαπα α Ρπίτηα 

πιαπ.”. 8]. ὑμας µη δεξηται (516) αραᾶ 

ῬΗγ. (εοιῖσεπᾶιις οδί Εοτάςδ). Βῖν- 

ομῖας νεα Ἰεείοποπα Ιπάπὺῖα ἀθάΙς. 

--- εξερχοµενοι εξω 7). 88. Ταῖς, Μεπαρη. 

πλ. (ἰδὲ ΤΠΕΡ.) | εξερ. εκ 1.. | Ἔοπι. 

εἕω σ. ΟΡ. το]. Ανπῃ. (ϑ νυν. η.}.) 

- τῆς οικίας η] οπι. Ὦ). Αππι. Ζο1.| οπι, η 1». 

--- εκεινης] οπι. Ὁ. Ὑαἱᾳ. α.ο. "9.51.1. 

Οοπίμα, Κ, (ροςέ οικιας ὁ.) 

- κονιορτον] 8, εκ Ο. 38. Ἀγτ.β5ί. 

Άγπι. 4ο Τ/αἱέ,. | ποπ Παβοπί τε]. 

- κ ΒΠ.] «44. ἵῃ ἐς πιοπίππα οογατα “πηι. 

πα, ἴῃ (οβπποπῖππη 1115. οιφ].ᾖ. 

15. αμην] δἱ8 1. | ἀμὴν γαρ Ἡ.. 
- ανεκτοτερον] δα. γαρ 583 αἱ νἰάσίας, 
-- γῳ] οπι. 1,. | οἴνίίαι ο. 

- και] 844. γη Ο. 

-- Ῥομορρας ΟὭΡΙ, 1. Μ. 4.([}.}λ.Ἀ.Ψ 
ἈΤοπιρη. | ΓΓοµορρων 5. Β5 τε]. Πρ. 

α.διοιια'. ΠΠ. 6541. (Ώομορας Ὦ.) 
- εν] εν η Τ. (εν τη τῆδῃ. 1ος.) 

16. ἀποστέλω 1.. 

-- εν µεσῳ (0)ΏΡΤ,. το]. (εµµεσω Ο1:)} 

εἰς µεσον Ὦ. 1 Ππίον [. 

16. ὡς οἱ] ὡσει Ι.. 

--- ακεραιοι] απλουστατοι ἢ). 
- ὡς αι] ὡσει ΤΝ. 

17. δε] οτι, Ὦ. ΕΙογ. α.οισίιπι. Οτίφ. 1.99 00 

[2]. 6οπιαα, Υα]ς. 1.1. 
-- ὑμας] οπι. 03. 

- εν ταις συναγωγαις αυτων Οτίᾳ. Ἱ. 

9950. | εις τας συναγωγας αυτων Ὦ. 

(ποπ ἃ.) | οτι. α. 

18. ἠγεμονας δὲ και βασιλεις αχθησεσθε 

Οτῖσ. 1. (99509). 9985, 11]. 6845, Ρει. Αἴ6:. 
(αρ. ου]. ἵν. 58). Τ γέ. οοπῖ. ἀπορί.ϊχ. 

μήγεμονων σταθησεσθαι ὮὉ. |αχθησεσθε] 

αἰαρίς α.δ.οι[..ο) οι. Γπον Ὑπὶς. 2.1 

1γοπ.210. Ογίᾳ. Ππί. ΠΠ. 5393, 5843, Ουρν. 
86. ΠΠ]. 8633. [οπη. δε Ώ(5αρτα)ῇ  ΧδΕα. 
Θγγ,βδί,. (Οτίᾳ. 1.99 50). (μαι. πα. 

π.].) |. Οὐοηΐτα, ΒΕΟΡ. (Υ εουγ.Ἡ) τε]. 
Ῥγγ.Ησ]. Μεπιρῃ. Αππι. Ογίᾳ.1.5985, 

ἢ]. ὅ845, Ρεί. Αἶεα. 98. 
19. παραδωσιν Β. 1. ἘΞ. (νααϊάσνίπε ὦ. 

Οὑρτ. 17.18.160.} παραδωσουσιν Ι.Ν. 
33. α. ἐγαᾶοης σι]. α.}.6. 6}. μι. | 
παραδωσωσιν Ογἱᾳ.1.995). | ὑ παραδι- 

δωσιν «. Ο. (Ε οοΥν.5) το]. (Ρ Πίαι). 

11. ᾳπαππστηα ας αΐοτα ΟἹ. | ἵπ εππη πι. | 
15. απ Απ. αὐα. ἀἴοεπξοβ, Ῥακ Ἰαῖο ἀοται ΟἿ. | 
15, ἆοπαας Π]]α ΟἹ. [ νοπ]εε ΟἹ, | τενοτίοίαχ δα νο 
σι. 1. 14. νε] οἰν](πίο Οἱ, 1 ἵπ ἐοδε. οογατη π.ά. 
πι. βοᾷ οπι. ΟἹ. Γπα. Κου. | 18. ἀποϊπαϊπϊ πι. 

ΘΗ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε" δοθήσεται γὰρ ὑμῖν 
οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε 

οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ 

Χ. 20. 

ΠΟΙ6. σορίίαγο αποπιοάο από 
αα4 Ἰοᾳπαππί: ἀαδίσας οπῖπι 
νοβίς ἵπ Ί]α ποτὰ απῖά Ίοᾳτα- 
παϊπ], 0 Νοη οπίπα Υο8 θ8Ηῖ8 

“παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς 

θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον" καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα 

καὶ ἔσεσθε 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου: ὁ δὲ ὑπο- 

2 

05 “Ὅταν ᾿ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν ὁ τῇ πόλει ταύτῃ, 
φεύγετε εἰς τὴν ος ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 

Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ ὁ υἱὸς τοῦ 

ΒΟ. 
1Χ Δ. ἥδ 90 

1. 88. ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα τί λαλή σητε"- 
ΕΕάΚΜΡΌΥ. η ἢ Ρε ἼΘΙ) 

λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 

Γο, 94:0,18 ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν. αὐτούς. 

μείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 
ὃ Θοῦι πθ 

ι 

τελέσητε τὰς πόλεις | 
5 Τχι. ». 

ἀνθρώπου. ἢ 
Σολ - ε Ν Ν 7 5 “ 

οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὑτοῦ. 
ο ο / ε ε / » “ Ν ε 

μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὃ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ 
δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Ῥεελ- 

ζεβοὺλ ᾿ ἐπεκάλεσαν" : πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς 

“6 μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς" 
κεκαλυμμένον, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ ̓ κρυπτόν, 

Τὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, 

δα 
[ή 

ψ αὐτοῦ; 
ἢ Τα, 19: 9---0 
Ματ. 4:95 ΕΥ 
1λι. 8:17. 

19. πως η] οπη. α.ὖ. 

-- λαλησητε] -σετε Ἰζ, Ο»ἱφ. 1. 295}, 
- δοθησεται γαρ...λαλησετε 60. τε]. 

Ογῖφ. πι. Πι. 5824, Οὐρν. 17. 78. 92. 
160. | οπι. ὍΤ,.. Σῆον. Πατ ᾖ. Αὐτὴ. 
Οτῖρ. 1. 9950, Ορτ. 910. |. Ῥταεπι. ου 
γαρ ΔΑ. 

- ὡρᾳ] ἧἡμερᾳ ΟΥ. Μεπιρῃ. Ῥγτ.ΗΙογ. 

- λαλησητε ΟΧ(Δ). 1. ΕΕΑΥ. | 1-σετε 

ς.. Β». γε]. 

21. τεκνον] Ῥτβοπῃ, το Β. Βεῖψ. | Οοπίτα, 
Εἰ. Τ.Ε. 9985, 

--- επαναστησονται ΟΡΤ.. τε]. Ονίᾳ. 1. 

9965, Εις. Τ.Ε). 6995, | -σεται ΒΔ. 
22. οὗτος] οὕτως Μ. 

28. διωκωσι» Ογῖρ. 1. 3955, 8803, ΠΠ, 47985, 

7093. ἵν. 8985, | διωκουσιν ὯΔ. 

- Φευγετε εις την ἕτεραν Ἑ. 1. 38, ΟΥνίᾳ. 
1. 9955, 8805, ΠΠ, 4785, 7095. (οᾶ.). Ἱν. 
8980, είν. Α16.. (αρ. Ἠοπίμ ἵν. 39). | 

φευγετε εἰς την Ταλλην΄ «-. ΟΡΙ.. τε]. 

ΟἸἴοηι. 597. ΟΥγίφ. Π1.7095, (οα 4.) | αἀα. 

καν εν ΤΏ ἑτερᾳ διωκωσι παλιν φευγετε 

εἰς τὴν αλλην Ογῖρ. 1. 8805, Ογῖρ. Πιΐ. τὶ. 

4175. | αἀά. καν εκ ταυτης εκδιωξουσιν 

ἵμας φευγετε εις την ἕτεραν Τ.. σὶο 

πρ. ΜΒ. (Αρ. Ἱποντα ΒΓΙροΠΡΟΠΙ:) 

αὐ. 1.) ἢν Αππιι [κα α, εαν δεεν τῷ αλλῃ 
διωκουσιν ὑμας φευγετε εἰς τὴν αλλην 

Ῥ. | «44. καν εκ ταυτης διωκωσιν ὑμας 

φευγετε εις την αλλην. 1. Ογίφ. 1. 9955, 

92 

τ ας ὃ οὐ γνωσθήσεται. 

ξΟὺὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρτὸν διδάσκαλον, 
ΩΝ Ἂς ΄σ 

"ἀρκετὸν τῷ 

" οὐδὲν γάρ ἐστιν 

4αϊ Ἰοσαϊπηϊηϊ, 5οά ΒΡ Ιτέας ρα- 
{γῖ5. γορίτὶ απ Ἰοᾳπσασ πὶ γουῖς. 
31: Τταᾶςεί απίοπα Γαία Γγαίτοπι 
ἴπ πποτίοπι, εἰ Ῥαίΐον ΠΠαπα, οὐ 
παιτρεπί ΒΙΠ ἴῃ Ῥατοπίος οὗ 
πποτίθ 608 αββοῖοπί. 3 Ἐ οτῖῖς 
οᾶἵο οπαπῖνιας Ῥτορί6ς ἨΠΟΠΠεΠ 
πηοαπαι: απ απίοπι Ῥοβενογα- 
γοηξ ἴῃ ΒΠΘΠΙ, ο εα]ντις οτῖέ, 

39 (89,10.) Οππα αΠίοπΏ Ῥογβο- 
αποπέαχ νο ἴῃ οἰνίίαίο ἰδία, 
Πισ](ο ἴῃ αἰἴατη: ΠΠΘΟΠ θπίπι 
4ἶσο γοῦῬῖβ, ποπ. οοπβΙπηΙΙΕΡΙΕΙ8 
οἰνίίαίος Τβταμο] ἄοποο γοπ]αέ 
β]α5 Ποπαϊπίς. 323. 60,59) Νο οί 
ἀἴκοίρα]αβδ ΒΆΡΟΣ τπαρ]δίγαπῃ, 
πος ΒΕΙΥΗ5 Ἀ5προτ ἀοππαπη 
βππα:  βι[βοἰ ἀΙβδοῖρα]ο αὖ 510 
βἰοπί πιαρϊκίου οἶσθ, οἱ 8ουγας 
βίοις. ἀοπιίπις οἶιςδ. (10) 51 
Ῥαΐεπι Γαππίῇης Βοε]σεῦαῦ το- 
οανεγαπί, απαπίο τηαρῖς ἆοπιοδ- 
Ώσος οἰτιβ ἢ "δ Νο ευρο {πο 15 
605. (99,32.) ΝΙΠΙΙ οπῖπι ορογίπιτη 
αποᾶ ποτ τονο]αὈ](αν, οὐ οσσι]-- 
ἔππι απο ποῃ βοϊοίασ, 57 65,5.) 
ΟΩιιοᾶ ἀῑσο γοβῖβ ἵπ (εποῦσίς, 

«ροκ τιπα ἀοϊπᾶς ἴῃ ἆπαδ π1ῇο5 {αρα 

επαἀςί.”. ΠΠ, 6563. | εἶπο αάάΙ. ΒΟΧ. 

88. το]. πας. ο. Ἀγιν.Εεί.δΗς]. 

Μεπιρῃ. οίµ. Έα. Οσα, 597 (αί 

Τμεῦ.) 
98. γαρ Β50. το]. πι Εμα. Βγογ.Εκέ.δε 

Ἠσε]. ἄοιμ. Ογίᾳ. 1. 9955. | οπι. ΏΜ. 
γπ]ς. ΟΙ. α.δ.ο,[ι[..οἳ τμ ΜεπαρΗ. 01. 

Ατπι, 
-- ου µη] Ῥίαρτη, ὅτι Ο. 
-- Ἰσραηλ] ΤῬτασπι, του «-. 0Ο. το]. Ογἱᾳ. 

19955, | οπι. ΒΓ). 

-- αν ΟἹ. τα]. ΟΥνίᾳ. 1. 9955. | οπι. ΒΧ. 

94. διδασκαλον] αάᾶ. αυτου ΕΜ. Άγιτ. 
Τ5{.δ.Ησ]. Αππι, ΜΡΡ. δι, 

- αυτου] οπι. α.δ. ΠΠ]. 6565. 

25. ὡς 15.7 ὃ καὶ 1”. | ὁς Κ. 

--- ὁ δουλος] τῳ δουλῳ Τι.. Ψα]ρ. ΟἹ, δ. 
1.95.1 Οοπία, “ιν. α.6..}.᾿}. Ονῖσ. ἵν. 

424, |αᾶά. αυτου ΔΑ. 

- τον οικοδεσποτην ΟἿ), τε]. | τῷ οικο- 

δεσποτν Β. Βεᾖ. (οπ1. οικο- Ι3.5αρτα 5ος.) 

- Ῥεελζεβουλ Ο. να]. α.{ῇ.ς'.Π. ὅσ τ. ΗΕ]. 
(εί πὰρ. ἄππεςϱ) οι. Απ. 901. | 

Ῥεεζεβουλ Β.| Βελζεβουλ ὉΤ,Χ. Μαπιρῃ. 

(0). | Βεε]πευαῦ Ἐ ως. ος”. Ἀγτ.Ε5ἱ. 
- Επεκαλεσαν ΒΟΧΔ. 955. ΕΕάαΚΜΡΥ. 

{ή εκαλεσαν «τ. 1.|απεκαλεσαν Ὁ.| εκα- 

λεσαντο 1,. | καλουσιν 1). 

- τους οικιακους Ὦ: Βο].ΟὉ. 1ο]. | τοις 

οικιακοις Ὦ3 156]. 

96. κεκαλυμμενον | κεκρυµµενον Χ. 
--- ου γνωσθησεται | ουκ αποκαλυφθησε- 

ται Τὰ, 
97. εις] προς Μ. 

-- ακουετε Οἶοπι. 848.805. Ογὶφ. Πῖ. 5844, 
Ἐν. ἴῃ ΡΕ. 9305. 5003. | ηκουσατε 1. 

- κηρυξατε 6ἶοπ. 948. 803. | κηρυχθησε- 

ται Τ,. | κηρυσσεται (1.9. τε) Ὁ. ΟΥίᾳ. 

11, 5848, Ἐκ. ἵπ Ῥ5. 3305, σ004. 

-- δωµατων] «4ἅ. ὑμων 1. Μεππρῃ. 
98. και µη Φοβεισθε ΒΟΙ ΧΧΔΕΕΘ(ΟΜ 

τν. Εις. Ῥν.Β. 6625. (φοβησθε 1). | 

{και μὴ φοβηθητε «. Ὁ. 1. 888. Ὢδ. 

ΟΥᾳ. 1. 9961351". Ες. ἴῃ Ῥ5. 5085. (νἱά. 

Ίμις, κ. 4). 

--- αποκτεννοντων ΟἿΔ. 1. Ὁ. | απο- 
κτενοντων ΤΙΧ. 98. ΕΟ ΘΟ ΜΟΥ. 

Γαποκτεινοντων 5. Ὦν. ΟΥΙρ. 1. 29 6331" 

τι. Ῥτ.Β. 66325, ἴῃ Ἐ». 8085. 

--- αποκτειναι Ογἱᾳ.1.396.. Έα, ἵπ 8. | 

σφαξαι 3. - 

--- φοβηθητε δε Ογῖρ. 1. 9963. Ἡ, 6880. 

5865, | φοβεισθε δὲ Ο. | οπι. δε Τι. 1. 

--- και ψυχην] οπη. και α.ὐ.ο.ϱ).ᾖι πι. ἈΥτ. 
Ῥβυ ΗΟ]. Μεπιρ]. Αν 01, Ογίᾳ. 

1996... Ογίᾳ. πι. 11.876). Τετ. ἂς Το. 
ἄτῃ. 35. |. Οοπίτα, Υπ]ρ. 9}. οι. 
ιδ. ΑΡ.1. 19. τοπ. 310. Τ]εος. 972. 

99. 1βαιο ἴῃ ποια ΟἿ. | 28. οι, οπῖπα ΟἿ. | 
εοχνο βιοιῦ Οἱ. | 90. οδῦ ορογ πα Οἱ, [ βοϊαῦαν πὲ. 



Χ, 88. 

αρ. α. ὃ. ο. 
Βνττ. [0]. Ρ. Ἡ. 

ἸΠεπιρῃ, 
[αοῦ]ι.] Αὐτὰ. 11, 

8 βΥτ.Ο14, ἠδ 

τῳ ΤΊπι. 9:19, 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
3 . - / Ν ὧν . Ν Φ » ΄ ,ὔ 

εἴπατε ἐν τῷ φωτί, καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύ- 
αν “- . 8 Ν κ... “- ΨΚ ΟΘΙΗΞΩΟΝ 

ἕατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. "' καὶ μὴ ᾿ φοβεῖσθε" ἀπὸ 
Ἂ / / ν - κ κ᾿ ἜΝ κ 

τῶν ἵ ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ 
΄ὔ ΄- / ὯΝ ΄-“- Ν 

δυναμένων ἀποκτεῖναι: φοβήθητε δὲ μᾶλλον τον δυ- 
ν» Ν “- / / 

νάµενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 
φ0 ον / / . / . Β Ὁ ἃ » 

οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἕν ἐξ 
- “ Ν ω / -“ Ν 

αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρος 
α “ Ν - ΄σ ΄- 

ὑμῶν: Ὁ ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι 
δ Ν 3 -“ “ - 

ἠριθμημέναι εἰσίν. Ἢ μὴ οὖν | φοβεῖσθε". πολλῶν 
στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. 

32 ᾧ “- 53 [τά ε / 2 » κό 

06 “Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν 
- ΄ / Ν ος ο 

τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν πι ἔμπροσθεν 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν ̓ [τοῖς 1 οὐρανοῖς. ὅ ὅστις ἔδὲ" 
ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι 

ἀῑοῖέε ἵπ Ἰαπαῖπο; δὲ απο ἴπ β119 
δα 4118, Ργαθαϊοαῦθ ΒΈΡΟΙ ὑθοίδ. 
5 ΤῊ ποβίο πιο 908 αι οὐ- 
ο ππέ οοσρι5, απῖππσπα απίθπι 
ποἩ. Ῥοββιπί οσσἴάενο: 5ο] Ῥο- 
αας ουπι Ππιοίο απῖ Ροίοβί εξ 
απῖπηαπα οἱ σοτρι5 Ῥογάεια ἴῃ 
Ροµοππαπῃ,. 3 Νοππο 41ο Ρ88- 
80165 1566 γοποιπεὈ Τί ᾿ΠῚ18 
εκ 1Π15 ποπ σα 6ί ΒΙΡΕΥ ἴθγγαπα 
5ἶπθ Ῥαΐχε νοβίχο. 30 γορίτῖ αιι- 
ἴθια οἱ οπρ]]]Ι οαρίβ οΠΊΠ6Β 
παπιογαά Βαπῖθ, 5: ΝοΠίο οἵρο 
πηγα: π]15 Ῥαβδοχίρι5 1Πθ- 
Ἠοχες 6515 νο. 

83 Οπηπ]ς οτρο απ οοπβ(αΡῖέας 
ΠΊΘ ΟΟΓΑΤΗ ΙοπήΙΠΙ 115, ΘΟ ἢ ΓΟ ΟΣ 
οὗ 65ο θιιπΙ 6ΟΓΑΠΠ Ῥαΐτο ΤΊΘΟ 
αι οδὲ ἴῃ οπο[1θ. 5 3) Οἱ 
απίοπι περανογ]ῦ Της ΟΟΥΗΠΗ ΠΟ- 
ΠΠ, πθραΡο οἱ 6ρο ΘΠ 

᾿ κἀγὼ αὐτὸν" 

Ἑ 

ἘΎλι, τῶ: 1--- 58. 

κ Μίς, 7:6. ο 

έμπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν 
᾿Γτοῖς |” οὐρανοῖς. 

6 θΥ7 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ 
τὴν γῆν" οὐκ ἦλθον ον εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 
ἦλθον γὰρ διχάσαι " ἄνθρωπον κατὰ τοῦ ποωτρὸς 

6ΟΓΑΠΙ Ῥαΐχο πιθο απὶ οϑύ ἴῃ 
εας]15, 

33 05,5.) ΝοΠίο ΔΥΡΙΓΓΑΥῚ απία 
ναποτΙπη π]Ι(ίεγο ρ8σεπα ἴῃ {6γ- 
ΤΑΙΗ: ΠΟΠ. γεπὶ Ῥασεπα πηίίογο, 
564 ρ]αάϊαπαι. 35 Ψεπὶ εΠΙΠη 8θ- 
Ῥα14γ6 Ἠοπηίπθπι «ἀγεγεαςδ ρᾶ- 

Ογῖρ. 1. 9973. Ἡ, 6881, 6865, ΟΥίᾳ. Ππί. ἵν. 
6005. Τετ. ο. ἄποξί.9. ο Έπρα 7. 61). 

(93.) 164. Ζε (949). 
98. ψυχην και Ὦ(5Ιε)ΟΡΙ/Σ. 1. 58. ΟΡίᾳ. 

1. 2965. 2975, Π, δϑ8. [τὴν ψυχὴν καιτο 
ΔΟΒΕΟΚΜΒΌΝ. (Ε πωπε Ηϊαί.) 

- εν γεεννῃ Ογῖρ. 1. 9968. 9974. 11, 6881, 
Ογῖφ. Πιΐ. 11. 8765. ΗΠ. 894, { εἰς γεεν- 
ναν 1). Τίς. 

99. ασσαρ.] Ῥταθπι. του Ὦ3. 

-- πωλειται Οτγῖρ. 1. 2968. 11. Τ955. | πω- 

λουνται Ὦ. 

- επιτην γην Β00. τε]. Ογἱᾳ. ΠΠ. 9443. 

1τεπ. 154. Τετί.4ε Μοπορ.9. 4ε Έπρα 8. 

ἅς 65. σαν. 35. (7.85. 191. ΠΠ. 6570. 
8814. | οπι, Τ,.. Ογῖρ. 1. 7228 | εἰς τὴν 

γην Ογίφ. 1. 2960, ΟΥγίᾳ. Ιπί, ἵν. 5058, 

Τετ. 46 εκ. Οᾳ5ἱ. 1.|επιτηςγης Χ. |εις 

(την) παγιδα, [γ1ὰ. Ἐδα]. οκ κ ΠΠ. (οκκἰν.) 

7.) Οτιφ.1.9655. 7941. 11. 8284, 1ν. 9568. εν 
παγιδι Ηοπ.Ο{.19.91.(ντᾶ. οὐ πι. Π1. 9). 

- ανευ] πἀᾶ.της βουλης α.᾿.... 8}. 1. 

οι. Ίτεπ. 154. Οτῖρ. (1. 2039.) Ογῖρ. 
1πι. ῖν. 6083, Ποπι. ΟἹ. 19.81. Τενί. ἃ 
ἠΜοπος.9., 6 ΕἸιρα 8. ἀο Ἐσς. οαΤΗ. 85. 
6). 89.191. ΠΠ. 6615. 8813. | Οοπίτα, 
γπ]ς. 1. τν, Ῥεί,δεΗε]. ΜοππρΗ. Αππι. 

Επι. Οτί. Ππι.1. 1455. Ονίᾳ.1.Τ941. ἵν. 
8565, 

- ὕμων (οτι. ΟΥἰᾳ. 1. 2960. 7941, 11. 8903,) 
Ι ἧμων Ὁ. | µου ΟΥνίᾳ. Π. 1295, | 44. 

του εν ουρανοις ὐ.( 3.1. Μεπιρῃ. 
θιια. Ογίφ.1.9960. 11. 7225, 89593. ΟΥτίᾳ. 
Ππί.1. 1455. |. Οοπίτα, Ὑα]ρ. α.αι]- τε]. 

“Ἐπ θα. Ίγεπ. 154. (17.85. 191. ΕΠ. 

8515. 

80. ὑμων δε πι σ΄. Ἀγιν.Ε8έ.δΗςΙ. 
Μεπιρῃ. ΕοίΠ. Αὐταὶ. 911, Ογὶρ. 1.296". 

Ἔπι. ἴῃ ῬΒ. 2044, 8578, αλλα 10. α.δ.ο. 
0... ΠΠ. 8815. 

- τριχες] τριχαι Χ. 
-- κεφαλης] δα. ὑμων ὍΓ,. α.}.6.}.}.. ὅγτ. 

Ῥει. Μεπιρῃ. 901. 7 θη. 154. ΠΠ]. 8813 | 

Οοπίσα, Υαἱρ. {:ῇ.ο”. Βντ.Ηε]. οι. 
Αππι. Ογίᾳ.1. 9960. Οτίφ. Ιπί. Π. 9765. 

Εἰ. ἵπ Ῥ8. 2048. 9073. 
81. Φοβεισθε ΒΌΤ,. 1. 38. Ο»ϊρ.1. 9969. | 

άφοβηθητε 5. ΟΧΜ. τε]. [[44. αυ- 

τους Μ. 

89. ουν Οἴεηι. 595. ΟΥγίσ.1.9960. Π1, 945, | 

οπι. Χ. 

--- μολογησει ΟΥίῃ. 1.296". 111. 6845.| -σμ 

ἘΠ. Οἶεπι. 595. Οτίφ. 1, 2905. 9995. 

ὙΠ} 7 98: 

-- εν αυτῳ Ο1επι. 595. ΟΥ. 1.9968, 2805. 
8995, Π1.7195. ΟΥίᾳ. Ιπέ. ἵν. 4685, Του. 
«αν. Ματς, ἵν. 28. ο. ἀποβί.9. | αυτον 

ΤΤ,(απίε καγω Τ/). Τμαῦθ. (1α! α. οπι. ἆ). 
Γοπι. εν ἃ. 

- τοις ουρ. Β. Βεῖψ.Ο, (88 αὖ ν], ο 5ρα(Ιο) 
ΚΥ. Ονῖρ. Π1.7193, | ἔστη. τοις 5. Ὁ. 

χα]. Οἶεπι. 695. Ογῖφ. 1. 3805, 9960. 8995, 

ΗΕ 

38. νοῦ. 98 απἲο Υογ. 30-92 Δ. (516 βουϊρύ. 

- δὲ Β.ΔΒοεΙ.(ΟὙ,. (δ᾽ Ο). | {δ᾽ αν ς. Ὁ. 

τε]. (αι 98). Ογῖφ. 1. 296", 9983, 
- αρνησηται 51). το]. Ογῖρ. 1. 8995, | 

απαρνησηται Ο. 1. Ογῖφ.1. 296". 9984. 
(μϊὰῦ 33.) αρνησεται Τ,. 

--- αρνησοµαι Ογΐρ. 1ϊϊ. 6455, | ἀρνησωμαι 
1,] απαρνησοµαι 1. Ογῖρ. 1. 396", 9984, 

--- καγω αυτον Β. Βιίψ.1)Δ. 1. 98. αρ. 
α(Ῥ.ο...}}.0..κ.. (Θστ. οτί.) ἄοΐμ. Αὐτὴ. 
Ονῖρ. 1. 9988. ΠΠ. 5450, ΠΠ]. 9850. | Ταυ- 
τον καγω 5. ΟΙ/Ν. τα]. Βσττ.Ε δί, δε Πε]. 

ἆδιπ. Ογῖρ. 1.396). 
- τοις ουρ. ΒΧΝ. (Ηαί 99). Ογὶρ.1. 2985. 

| Ἀοπι.τοις 5. ΟΕ. τε]. Ογιφ.1.9960. 

| αᾶά. οὐ εοταπα απρε]β εἶας 9ΥΤ.ΟΣύ. 

(νιᾶ. Ίωας, κ. 9). 

84, µη νοµισητε ὃτι ηλθον] ποπ γοπὶ ΘΥ2. 

Ου, 

- βαλειν 15.] βαλλειν ΤΚ. (πο 359.) 

--- οὐκ ηλθον βαλειν ειρηνην ] οπι.Ῥγτ.Ο6. 

- µαχαιραν] ἀῑνΙδίοπεπι οοβΙθαοπτιπι οἱ 

β]αάίαπα Βντ.οτί, 

96. ανθρωπον] υἱον Ὦ. ὁ.0.0}..".1.1.. (α 

Μία) ὅν νυ, ΠΠ, 6593, (νἷᾶ, Μία, νἱϊ, 
6). |. Οοπίτα, Ψα]ρ. Κα τε]. 1γοπ. 335. 
Εἰ. ἵπ Ῥ5. 1999. Τετίο. ΟΟποβί. 10. 

(πιοκ θυγατεραν Τ)). 

98. Επιοῦο θατα ΟἿ. | 29. νοπίαπέ πι. | 90. διι- 
ἔστα σα] ΟἹ. | 32. ἵπ οαθ]ῖβ ϑβὺ ΟἹ. | 88. ἴῃ ο86- 
115 οδί ΟἹ, | 34. Ῥασθτα τεπθιῖπα πα ἑζοτο ΟἿ, 

90 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

αὐτοῦ, καὶ θυγωτέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς, καὶ 
νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς: 

ης 68” Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν 

μου ἄξιος, καὶ ὁ ο, υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ 
981 

ΒΟ ΓΡΊΓΖΙ. 
ΙΧ Δ. 
1. 98, 

Ἔξακμρατγν. 
ἀνθρώπου οἱ οἰκιουκοὶ αὐτοῦ. 

ε 

16. 1619496. . πλ. ἔστιν μον ἄξιος 

1. 9:23,2 
720. 19:95. “ζζ ὅθπι « 

τα Τμ. 17:93. γ 

3 Μαν,9:37. ζη 
Τ1λι. 9:48. ὦ 

5 καὶ ἐχθροὶ τοῦ 

καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὁ ὀπίσω μου οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. 

ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν" καὶ ὁ 
ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ̓ ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 

ορ πο δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται: καὶ ὁ ἐμὲ 

Χ. 86. 
ἔγοπι ΒπΠῚ, οὐ Β]απι αἄνοιςας 
ΤΩΒΙΤΕΠΙ 5118 ΠῚ, οὗ Πα πὰ ἀγετ- 
Β118 5οογαπΙ Βαϑτη, 35 οὐ Ἰηϊμϊοῖ 
Ἱοπιπῖς ἀοπιοβί]οί οἷπιβ. 

31 5,5.) Οπ1 απια! ραΐτεπι από 
τηβίχθΠΗ Ρ]115 4 παπι ΠῚΘ ΠΟΠ δύ 
πηθ ἀΐρπας, εί αὶ απιαί ΒΙπτα 
απί Π]ῖαπα ΒΡ. τὴ ΠΟ ἑδί πι 
ἀἴρπιι; 35 οί αἱ ποπ αοοἰρ]ῖ οσιι- 
661 Βιι 8 1 οἱ 5ο αἰ ΓΤ πηθ ποπ αδε 
τηρ ἀἱρπιις. 39 67,3.) Ο1 πγεπ]ς 
ΒΠΙΤΩΘΙΠ. ΕπαΠὰ Ῥοχάεί 1]]απῃ, οὗ 
απἳ ῬοτάΙάετς απίπιατα 8παΠα 
Ῥχορίατ της Ἰπγθηίθί 68Π1, 

10081.) Ομ]. τοοῖρῖξ Υο8 πιο 
τοοὶρίξ, οὐ απὶ πηο τοοΙρὶ{ τος]- 

ἘΣ 18:50. 09 δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με.  ὁ δεχό- γε ουτὰ ἀαΐ πιο πηίε, 41 Θθ,0.) 
ι Ωμ τϑοῖρὶῦ Ῥγορ]μθίαπη ἴῃ πο- 

μενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου πι]πο Ρτορ]θίαθ ππογζθάσπι Ργο- 

λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου Ῥβιθίαθ Αοοῖρίος, οἳ αυΐ τϑοῖρῖρ 
8 Ῥ ρ 96 ο ΕΣ 1πιδέτιμη. 1ῃ ΠΟΠΙΙΠΘ 118{1 ΤΠΘΥΟΘ- 

οΜανρ:. 5 μισθὺν δικαίου λήμψεται: “ καὶ ὃς | ἂν" ποτίσῃ ἄοπι 1πδ δοοῖρίοε. ος Ἐξ 
σπήσμππσαθ Ρούατη ἀθάστίς απ 

ἕνα τῶν μικρών τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς εκ παπ]πα!ς Ιεής ομ]ίεσπα δα π86 
Πησ]άαο ἑαπίατη 1Π ποπιπο 4ἱδ- ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν ἀπ Ἀπ που «ον, πὸς 

μισθὸν αυτοῦ. Ῥοχάεί πιετοράςπα 5π8πι, 

α 9 - / χι. ᾖ/ ᾖτθ]ὶΚαὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων "4.300 Βι ἔλοδαπι οκ οπτω 
΄ ΄- 5 “ -“ ἴω 

τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδά- 
4 - / ω 

σκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 
2): ΑΓ .5 ΄ 3 / » σον ’. Ἂν 

Ο δε Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ 
ἔργα τοῦ “χριστοῦ, πέμψας Ἐδιὰ" τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 
εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶ- 

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευ- 

, 
ρ 

Ῥ/]μ. 7:118--5. ε 

9 

μεν; 

97. και ὁ φιλων.,..µου αξιος] οπη. Β3Τ). 

«ἃ. Ἀγτ.Ης].ΜΒ. (6Ἴμγ. 811, Ίναοο Ῥγαο- 

τετ ε.) [ Οοπίτα, Β πιρ. ἃ. Ῥτῖπια 

πιαπα. Ο τα], Ὑοχε. Ο)ίᾳ.1, 9901. Ογῖρ͵ 
απ. ΠΠ. 905. Έλις. ΤΠΕεοΡΗ. 143, 144 ᾱἷ- 

Βετίο 6 Μαίίμαεο. Οὑρν. 945. 265. 
--- η θυγ.] και θυγ. 85. 

98. γεν. οὔ. Μ (χι. δε ατα δα ἵπιαπι 
ῬαβίΠΕΤΗ. 

99. και ὁ] ὁ δε Ὁ. 

41. και ὁ δεχ. δικαιον..ιληψεται] οπι. Ώ.] 

Οοπίσα, τε], 

42. αν Β1). 38. | Τεαν ς΄. 087. τε]. 

- ποτισῃ] -σει ,. 88", 

--- µικρων] ελαχιστων 1). Τμα[ὲ. (α Ἠΐαί.) 
ἄοἴμ, | Οοπίτα, ΒΟΡΖ. τε]. 

-- ποτηριον δ. ὑδατος 1). Ταῖξ, (α λ]α.) 

Ἀντ.Οτέ, Μοπιρὰ. ἀοίμ. Αὐτὰ. 241, 

ῑεπι. 958. Ογῖρ. Π1. 6963. Ογῖφ. ἴπι Π. 

794. Ηή. 6611. | Οοπαα, Μ55. ντε, 

Ἔει, δε]. 

- Ψυχρου ΒΕΟΏΌΡΙ, τε]. | Ψψυχρουν ΖΧ. 
33, Μ. 

94 

4». μονον ] οἵη. 1). Βγτ.ΟΧί, Μεπιρῃα, 6ρ7. 

808. (Ψυχρου μονον] ψυχρουµενον ΑΧ 

5ἶπθ γεΙ5ΙΟΠ6 1,8 {1Π8}. 

- μονον εις ονοµα µαθητου ] οπι, ΒΑ. |.μα- 

θητου] ππεο ὁ. }.9 "1 Οοπίσα, Ψαἱρ. 
6.4.1}. (α Βα). 

- απολεσῃ Β50. τε]. | -σει Ζ21,. (αἱ Ῥ). 

- απολεσῃ τον µισθον Ψα6]ρ. 7.7.0". το]. 

| αποληται ὁ µισθος 1), α.ὔ.οιφὶ.ῇ. 
ΜεπιρΗ, «91, 6397. 808, 

1. ἐτέλεσεν] συνετελεσεν Μ. 
- δωδεκα] οπι. 1. {. 
9. ακουσας] Ῥο5ί εργα Μ, 

-- δεσµωτ.] δεσµοτ. 1ΧΕ. 

- του Χριστου ΒΟΡΖ. το]. Για. (αἱ α) 
ΒΥτγ, Εδί,δ.Ηο].ἰκέ. Μοπαρι, Αππι, | του 
Τησου Ὦ. ϑὅγγτ. Οὐ». ΙΙ, | ε]τιςθγτ. Πο] μηρ., 

- δια ΒΟΥΡΕΖΔ. 83. Ἀντν, Ρεί,δΗο].ίχι. 

Ὅσο... Αὐπι,| δυο ςΟΤιτε]. ψ α]ρ. 9}... 
Βγτ.Ηε].πιρ. Μεπιρα. “πη, Ογίᾳ. ΠΠ. 

(4690) γιὰ, Ταῖς, ΥΠ, 19. πουῦ, Παβρεηί, 5οά 

6 ἀΙδοῖρι]ος.”. α«δ.ο ἐλ. κ, Ἁγτιονι, ΕΠ, 
6625, 

οοπβαπηπηαβεοί [65118 ργαθοϊρίοπΒ 
ἀποάσσίπι ἀἱδοιρα]ϊς δις, (γαΠ- 
810 πάς τί ἀοσθτεί οὖ ΡΓ86- 
ἀῑσατοί ἴῃ οἰ! 115 ΘΟγΗΠΗ. 

3 (103,6.) ΤΟΠΑΠΠΟΡ απίθπι ΟΠΠ 
αιαϊδεεί ἴῃ γἰποπῖ ορεία 
Οµτῖδεῖ, πα ίοης ἆἀποβ ἀθ ἀἵδ- 
αἱρπ]ίς βίς, δαΐς 1Π|, Τα 65 
ααϊ γοπέιιντιά 65, απ. αλππι οκ- 
Ῥοσίαπηιιςὸ “ΕΓ τοδροηάςηβ 

8 αυτφ] αυτοις ΜΑΝ. (δ)} (οπι. α͵['.ϱ'.1.) 

- ὁ ερχοµενος] ὁ εργαζοµενος 1". 

4. και αποκριθεις] αποκριθεις δὲ 1). α.ὂ. 

εῇ/.οἳ.ἠ. | Οοπία, Υα1ς. 6. [ Αυπι.] 

--- 1ωαννφ] Ἰωαννει Ὦδ. 

-- ακουετε και βλεπετε] βλ. κ. ακου. Τι. 

βγεῖ, ΜεπιρΗ. ΟΥίᾳ. ἵν. 1108. | ειδετε 
κ. Ίκουσατε ΟΥίᾳ. ΠΠ. 5145, (6 Ταῖς.) 

δ. τυφλοι] Ῥναστη. 6066 οπίτη. ΒΥτ.ΟΥ6. 

-- καὶ χωλοι περιπατουσιν] οπι. 1). 

|οπι. και Ζ (5ἱ)Δ. Υπ]. οι... 

ΜεπιρΗ, Αὐτὰ, «0. ΟΥίς. Π, 5865. ἵν. 

1104, | Οοπίτα, Ὦ50Ρ τε]. α.ὐ. ὅγυν, Οὐ, 

Ῥει,δεΗσ]. οί. 
--λεπροι] Ρτασπῃ, και Ι. Ἁγις,Οτ.δΤ ΡΜ. 

ΔΉΕΟΙ. 

- και κωφοι] οἴῃ. και Ὑπ]ρ. ο..}.93.1. 
ΜερΗ. 3. Ογίᾳ. ἵν. 1104. Όοπίπα, 
αὐ. ϑγυτ Οὐ δι. ΗΟ]. ἀοἴ, Αὐτὰ, 

- και νεκροι Β. Βιίῳ.1)}ΡΖ1,Δ. 1. α.Ὁ.ᾳ". 
ϑγτσ, Οὐὐ 5. Ὁ ΗΟ], οῦμ, Αὐπι. [ζοπη, 

87. οὖ τααίχοπα «πι, 
4. οπι. 16818 «πι. 



κας [δὲ 
σψαϊρ. α. ὁ. ο. 
Βσττ. 0. Ρ. Ἡ. 

Μεπιρῃ. 
ου, Ατπι,ὔΡ{1, 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
Δ ’ 

θέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε" 
᾿ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, [καὶ] χωλοὶ περιπατοῦσιν, 
λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκ- 
ροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται". “ καὶ µα- 

/ ἈΞ 4 Ν ω » 

κάριός ἐστιν ὃς ἶ ἂν" μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί: 
ΤΙ Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς 

λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου, Τί ᾿ ἐξήλθατε" εἰς 
ΔΝ / κ » 

τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευ- 
/ 8» Ν ἐλ πόρε ΓΑ Ὁ) απ 3/ ᾽ 
μενον ; “ἀλλα τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν 

ον Ὁ / 3 λ ε ἢ Ν “ 
μαλακοῖς ᾿ ἠμφιεσμένον ; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦν- 
τες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν' 

ἰδ ο. / ο Ἂς λέ ε΄ τὲ Ἂς 
ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ 

/ / 8 ΄ » 
περισσότερον προφήτου: “οὗτος [γάρ] ἐστιν περὶ 
οὗ γέγραπται, 4 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον 
μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 
ἔμπροσθέν σοὺς - 1 Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται 
ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτισ- 

“-“ « / » “ “ » “ 

τοῦ: ὃ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν 

ΑΝ 

9 ἀλλὰ τί 

Ίσριις αἷΐ 1], Ἐππίαος στο ππιπ- 
Παίαο ΤΠ πη πὶ απο αιιᾶἶδιῖς οὐ 
νιάϊβς: 5 οδθοὶ νἱοηΐ, οἰαιιᾶί 
Απηὐι]απί, Ἱαργοςί πιαπάαπίας, 
βατάῖ απάταπί, πποταῖ τοδτ- 
Ριπί, Ῥαπρογος οναπρο]Ισαπίπτ, 
δοἱ Ὀθαίας αδί αι ποπ Πιοτῖς 
εοππ(α[Ιζαΐπι» ἴῃ Τη6. 

711118 απίοπι αβοιππίῖρας 606- 
ΡΙ6 Τσρις ἀϊσστο δα ἔπυθαβ ο 
1οβαππο, Οι οχ]ειῖς ἴῃ 465εΓ- 
ἔαπι νου ἢ Παπαπάποπα γεπίο 
Ἀσἰιπίαπα 39ος ἀπά οχἰειῖς 
νίάετοδ Ποπηίπεπα απο] 1115 Υε- 
ειπα. Ἔσοο απ πιο]Η ρε Υο- 
εΗππίαγ ἵπ ἀοππίραςγοσττη επ. 
9. 584 «πα οχίβεῖβ νιάσναῦ Ῥνο- 
Ῥ]οίαπα Είδπι ἀϊεο νοβῖς, οἱ 
Ῥ]α5 απάτη Ῥτορμείαπη, 19 (100, 3.) 
Ἠ]ϊο επῖπι εξί 4ο απὸ βοπρίππηα 
θςδί, Έσου ΘρῸ πηϊθο απροϊατα 
πηθιπι απίο [ποῖεπα ἔπατη, απ 
ῬτπεραγαΡῖξ νῖαπα (παπα απίο ἴθ. 
11 0015.) Απποπ ἀἴσο γοβῖβ, ΠΟΠ 
βηχτοχίέ Ιπίαγ παίος πππ]ογαπα 
πηαίονΥ ]ομαππο Ῥαρερία: απ 
τι [6 ΠῚ ΠΙΙΠΟΣ θ5ί ἴῃ ΤοΡΠΟ ϱ86- 
Ίογαπῃ ππαῖου 68ί 11ο. 1" 005,5.) 
Α ἀῑεριας απίοιη Τομαππῖς Ῥαρ- 
Εξίαο πξαπο πππο ΤΕΣΠΠΤΩ σπ6- 

9. προφήτην ἰδεῖν; ᾿ ἐξήλθατε" 

ΡῪ 
β 

4 Μα]. 9: 1 
Ματ. 1: 9. 
Ίππο. 7:97. 

ρὸ 
ἽΡ ε 

ρε 
στα. 16:16. ε 

. τευσαν " 

Ἡλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. } 
» /. 

ακουετω. 

Ονίᾳ.1ν. 1103.) Χοπῃ, καιςς.Ο. τε]. Ὑπα]ς. 

ας}... ΜεπωρΗ. δι, | και νεκρ 

εγειρ. Ῥοδὲ ευαγγελιζονται. Ἀντ.οτε, 

(ῳεκροι ανιστανται Οἶεπι. 151. Ογίᾳ. 
Ἡ, 5866.) 

5. και πτωχοι] ΟΠ. και ὙΥπ]ς. ὁ}. 

Μοπηρα. ΟΡ. ἵν. 1104, | Οοπίνα, 1ου. 

α.ὐ φιλμ. Ἀψττ. ΟΥὲ. Ῥεί. δὲ Ἠε]. «οί]ι, 
Απ. 241. 

6. εστιν Οἴεηι. 151. οσα. Χ. α.ὁ. ΗΠ], 6685, 
-- αν ΒΏ. 1. 83. | Τεαν 5. 087. τε]. 

«ποπ. 151. 
7. εξηλθατε ΒΟΏΖΙ,. 38. α. | εξελη- 

λυθατε ΔΕ. | ζεξηλθετε «. Χ. τε]. 

(ἰδὲ Ῥ.) 

8. εξηλθατε ΒΟΡΖΤΙΔ. 95. | εξεληλυθατε 

ἘΝ | 1εἕηλθετε 5. Χ. τα]. (Μϊαί Ῥ.) 

-- εν] οτι. 3. Τμαί, 

- µαλακοις 888. ἵματιοις «“. ΟΕ. τε]. 

7.11. Ἀγαον οτί δεῬεί,δςΗσ]. Μοπιρῃ. (αἳ 

Ῥοίεα.) άοίΠ. Ατπι. 91. (οί ροξίοα.) 

υἱά, Ίωπο. γΗ. 95. | οπι ΒΓ2. Υι]ς. 
αι] οἱ... ΠΠ], 66051, 

/ αν 9 
μείζων αυτου εστιν. 

ε / ο Ε] / 

ὃ νόμος έως Ιωάννου 

στ Ν Ν ΄“ «ς “ » ΄’΄ 

ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ιωάννου 
- ας, σ/ ε , κ » - 

τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
/ ΄ » / 

βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 
γὰρ οἱ μας καὶ 

15 πάντες 
᾿ ἐπροφή- 

εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν 

ἢ ὁ ἔχων ὦτα [ἀκούειν] 

Ίοταπα γῖπα ραΐίας, οὖν] Ο] ΘΠ 
τΤαρίπαπῦ {Ππ44 15 06, 10.) 0πηπος 
επίτη Ῥτορ]οίαο οἱ Ίεχ πιβάτο δα 
1ομαππεῃ Ῥτορβείανογαπε: 1 
[607 51 να]ῖς τοσίρετε, Ίρ5ε οδί 
Ἠε]ίαξ απῖ νοπίπτας ο5έ, 15 αὶ 
λαῦοί απγος απάἶεπαί ααάἶαῦ. 

8. ημφιασμενον 10). 

--- Φορουντες] φορουσιν Ελ. 

- βασιλεων ΒςεΟΡΕΖΤΙΔ. 1. 98. ΜΌ.| 

βασιλειων Χ.ΕΕαΚΡΒΥ. 

-- εἰσιν} οπι. Β. 
9. εξηλθατε ΒΟΡΖΤΙΔ. 38. | εξεληλυ- 

θατε Ἑ.|{εξηλθετε 5. Ῥ. τε]. ΟΥίᾳ. ἵν. 

πμ. 

-- τδειν προφητην ΟὭΡΙΤ, το]. ὙΥπ]ς. α.}. 

ὦ Δ 6}.σ...(1.} τε]. Οτῖσ. ἵν. 1175. ΗΠ]. 

6640, | προφητην ιδειν ΒΖ. Οτίᾳ. ΠΠ. 
4738, (5 νιᾶστο ρτορ]μοείαπα”” ΘΟ απο τα 

Ἱεραπί ΓΑ. Μεπιρη.) 

10. γαρ ΟΡΙΙΧ. τα]. Ὑπ]ς. ο,/ι[/1.ο-.]. 
Ἀγτν.Ε5ί.δεΗς]. Μεπιρῃ, οὔμ. Αὐτα. 
οπι. ΒΖ. δ.ᾳ".Ἀ.(α.ν.1.} Ἀγτ.ονί. 911. 

Ονίφ. ἵν. 1193. (τά. Ταῖς. νΗ. 27.) 

-- εγω ΒΟΕ. τε]. Ονἰᾳ. ἵν. 755. 1195. 
Έα Εο.ΡΣ. 95. | οτι. Ζ. οι[/..ο”. Μοεπαρῃ. 

- αποστελλω] αποστελω Χ. 
- ὃς ΒΕΟΌΖ. τοὶ. Ψπ]ς. Γ1..Π. Ἀγτν, 

Οτι,  Ρβε( ΗΟ]. πασ.ΜΡ.) οΐμ. Αὐπι. 
“Ἔτη. Οτίᾳ. ἵν. 1193. Εμ». Ες. ΡΥ. 35. Γενί. 

αἆγ. ο πᾶ. 9. | και Ῥ. α.δ.ο. ὅγνυ. ΠΕ]. 

Μοπιρῃ. 

11. γεννητοις] τοις γενν. των Τ ἢ, (εκγεεν- 

ητοις γυνεκων 516 1)). 

- γυναικων δα. Ῥτορλοία α.6.4'.᾿. (νἷά. 

Τλις, ΥΠ. 28.) | Οοπία, Υαἱς. ὁ. 6}. 

- αυτου εστιν Β6)Ζ. τε]. ὃ (µειζων 

αυτου....7.) | εστι αυτου Ο. Υι]ρ. 

α.ο..8.α..λ. 

19. δε] οπι. Γ3. (2α.) ΜοπηρΗ.[ππος ΤἸωαν- 

νους 13. 

- βιασται] Ῥταστα. οἱ 1). 

18. επροφητευσαν ΟἿ Ζ. 1. 98. | προφη- 
τευσαν. Δ, | Ἱπροεφητευσαν τς. Βε 5 

1, τε], 

14. Ἠλειας Ὁ. 

15. ακουειν 07.16]. νν. «Τις! ΤΥ. 51. ΗΠρρ. 
Ῥμή]ος. νΙΠ, 10(966). Ονίᾳ. ἵν. 914, 

Ονίᾳ. Ππέ. ΠΠ. 449. 513». Ἱν. 68903. | οπι. 

Ῥ. Βεῖψ. Ρο. Ὁ. ἃ. 

οππ. Τεσιιβ πι” | 10. ο5ὲ οπῖπα ΟἹ. | 14. οπε, οὐ 4. 

90 



ΒΟ (ὥ. “ρζ 
ε 105) Δ. 

1. 88. 
Ε(ΦΘΑΚΝΡΤΟΤ. 

19. τέκνων αὐτῆς 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
πὸ 16 Π / δὲ « , Ν Δ / ᾿ ε , 

τ ίνι δε ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία 
» Ν 4 / απ. / Ε) -“ » λα ον ον Δ 
ἐστὶν ἵἱ παιδίοις" Ἰ᾿καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἰὰ 

“ / - ἘΝ ΗΝ κα εν » 
προσφωνοῦντα τοῖς ἧ ἑτέροις λέγουσιν, Ηυ- 

/ ο το 3 / ᾽ / 

λήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν ' καὶ 
» αν Ν 

οὐκ ἐκόψασθε. 18 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων 
μήτε πίνων, Ἵ καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔ ἜΧΕ: 19 ἦλθεν 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, 
᾽ Αα / Ν ᾽ / [ο / 

Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος 
Ν ες “ ΄’ὔ Ν ω 

καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν 
κ “ δὲ ὧν 

Τ᾿ έργων αὐτῆς. 

ΧΙ. 16. 

16 (101, δ.) ΟΙ απίοπι αἰπ]]οπα 
πεξήήππαΡο ϱεπογα{οπθπη Ἰδίαπα ἢ 
Ῥππ]]]5 οδί Ῥιιογῖς ΒΘ θη Γι ἴῃ 
{0χο, αὶ οἸαπιπηίας «οβθαιια]]- 
τας "7 αἴοσπηῦ, 0 οοιπίπηιις γοῬῖς 
εί πο. κα]ταςίῖς, Ἰαππεπίαν ΙηΒ 
εί ποπ Ρ]απχϊδιϊς. 15 Ὑοεπῖί οπῖτα 
1οµαπΠθς πε(Ε τπαπάπσαΠ5 Π6- 
απο Ῥΐροπς, οὐ ἀἰσιιπί, Τ)8οπ1ο- 
πίτα Πυθοῖ. 5 Ψοπῖς Εις 
Ποπηϊπῖς πιαπάποαης οἱ ὈΪΌΘΠΒ, 
οἱ ἀϊοαπί, Ίδοσς Ἠοπιο γογακ δὲ 
Ῥοΐαίου. ν]πῖ, Ῥαὐλσαποχαπι οὐ 
Ῥουσαίογαπα απηίσαδ. ΕἾ ἢπ8- 
Ώβοαία οδί δαρίοη[ῖα ἃ Β]15 ιβ. 

ε 
5.1 Τα. 1ο:13---1δ. 

σαν. ἧς 

νόησαν. 

κτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ ο. ᾿ὰ ὑμῖν. 
ἕως ᾿ οὐρανοῦ ο. Ε 

“ ἅδου ἶ καταβήσῃ," ὅτι εἰ ἐν ο ἐγενήθησαν" αἱ 
δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, Ἶ ἔμεινεν" ἂν μέχρι τῆς 

"τς ο ο 
ρ 

90 ’ ᾿ / 5 
ο τὸ "Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς 

3 / - /΄ - 5» / 

ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάµεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ µετενόη- 
5 / “αἰ 2 ο 

Οὐαί σοι ᾿ Χοραζείν, οὐαί σοι ὶ Βηθσαϊδά," ὅτι 
Γν ἘΣ) / Ν “ η « ΄ ε / 

εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενο- 
μεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετε- 

“πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ ορ άνε- 
8 καὶ σὺ 

| μὴ ὄ 

30 (108,5.) Ἔππο οοερ]έ ΕΧΡΤΟ- 
Ῥχαγα οἷν! ται θ15 ἵπ αήνας ἴδο- 
ἴδο βαπῦ Ῥ]ατππας γ]τίπίθς εἶμς, 
απία ποπ ορ]εερηί Ρβεπ{(οπΙαπη. 
31: Ὰ 6. ΠΡΙ ΟΠογαΖαΙΠ, γαο 010] 
Ῥοε]ιραϊᾶα, απῖα δὶ ἵπ Έγτο δῦ 
ΒΙά4οποθ {αοίαο ϱβεοπί υΙτίιίε 
απο {αοίαε βιαηΐ ἴῃ γοβῖς, οἶῖπα 
1π οἴ]]αῖο ε{ οἴποτο ραεπ{(επ[απα 
ερίκεοπί, 25. Ψοτιπιίππποπ ἀῑσο 
νοῦ]ς, Έγτο οὖ ΒΙάοπ] τοπη]ββ/1Β 
δεῖν ἴῃ αἷθ Ππά1ο απάτη νοῬῖς. 
328: τὰ Οαρµανπαππι, πατηφα]ά 
πδᾳιο ἵπ οαε]απῃ ΘΧΘΙ ΓΑ ΠΟΥ 5 ὃ 
Τίβαιιθ Ίπ. ΙΠΓΕΓΠΗΠΙ ἀθδερπάςς, 
(09,10.) π]ᾳ αἱ ἵπ Ῥοδοπηίς ἔβοῖαθ 
Πιϊκφεπί ντέπίοδαπαε [αείαςδαπέ 
ἴη {6, Γοτίε τη 8 ββθηῦ αδαπο ἴπ 

9 
εως 

16. παιδιοις] ΒΟΌΖΙ,ΧΔ. 1. 85. ΕΕαΕΚ 

ΜΡΌΥ. | Τπαιδαριοις 5. 

-- καθηµενοις εν ταις αγοραις ΒΖ. Ἀγτ. 

Ἠε]. Μεπιρῃ. (οἵ].) | καθηµενοις εν 

αγοραις ΟΤΙΔΜ. | καθηµενοις εν τῇ 

αγορᾳ 1). Ὑπαὶς. α.ψ...().8}}.9. 5... 

Ἀγτγ.Οτέ,δεῬαι, Ασα. «01. ΜΠ. 6658. 

| καθεζοµενοις εν ταις αγοραις 88. | εν 

αγορᾳ καθηµενοις εν ταις αγοραις 1. | 

εν αγοραις καθηµενοις ασ. Χ- τε]. 

έἶσπι. 105 (υἱά.) 

- ἃ προσ. Β Β{ἱψ.Βἱο.07.1.Υ α]ρ. 911... 
ΒΥγ.Ηο]ιπις. Μεπιρῃ. (Αππη) 211. | 

Έκαιπροσ.. ΤΚ. τε]. α.ὐ.ο,[:0).Π. Ῥγτν. 

Οτι,Ῥει, ΚΗΘ. (σκι) (Μας οι.) ΠΗ]. 

6655. 

--- προσφωνουντα ΒΖ. 1. 

νουσι 5. ΟΙΧ. τε]. 

- ἕτεροις Β. Βοε]ι. Ρο ΟΏ2Ζ1,ΣΔ. 1. 88. 
ΕΕΚΜ. ἆ.φ.ὰ. ἄοίμ. | Ἑέταιροις «-. 

αβενς. Άγιον. Οτί, Ῥει, ἃ Ηο]. Ατπι, 

2881. | 1αάἀ. αυτων 5. Ο. τε]. Βψτ. 

Οτι. Βεί.δ.Ἠε]. Αππι 1. [οπι. ΒΖ 
(ο εραί1ο) 1. Τα. Μεπιρῃ. οι. (αά 

Ἰπγίεσπα ὦ.0.σ᾽.ἢ. ΠΠ. 6653. δα αἰέοτι- 

ατα /. Ἰηνίεεπι α. ουπεφπανας. Ὑπμ]ρ. 

0, αοηπα]θας {. 5ο Ἱπνίσρπι, Μεπιρ].) 
17. λεγουσιν] Ἐρταοπ. και σ. Ο. τε]. 

αν(4'..}  Ἀγτν, Οὐ, ἃ Ἐί. ὃς Ἠσ]. (ας 

90 

Ι Ἱπροσφω- 

6ο1}.) Οἴδηι. 105.]οπι. Β1)Ζ (ο 5ραῖϊο) 

1. γαρ. ἆ,β]ι. Μεπιρῃ. (ἀῑεσπίος 

δ.(ο 7. 31.) 
17. εθρηνησαμεν] Ἡ Δ44. ὑμιν 5. 0Ο. τε]. 

α.}.᾿ι. Ἀγττ.Οτί,δεῬεί.δεΗεΙ. Αππι. 01. 

[οτι Β07. 1. Ὑπ]ς. ο... 61.151. Μεππρ]. 
οι}. Οἶεπι. 105. 

18. γαρ] οτη. Αττη. | προς ὑμας Τ,.. Ίπος 
Δα, ϑγυτ σέ, Ὁ ΗΟ]. 

19. και λεγουσιν] οπι. 1. 

-- τελωνων φιλος] φιλοςτελωνων 1,.ο.[-ἠ. 
Οἶεπι, 588. 

- και εδικ. αἆ θη. οτι. ὁ. 
-- εργων Β3. Βοι. Οοα4. αρ. Ἠϊετο. (υἹά. 

Ἰπβνα). ϑολοί, (αγ. Ἀγττ. Εεῦ. δε Ἠσ]. (ἱσί.) 

Μεπιρῃ. Αιτη. ΜΒ, βηι. “Τὴ απϊριδ- 

ἄδτη Ἐναπρε]ς Ἱοσ]ίιγ, «Γ[οαία εἰ 

καρϊεπίία αὖ ορετίδις φμῖ. ῬΒαρίοπίϊα, 
απάρρο ποπ (δου γοσῖς ἑοδήπποπίπτῃ, 

5εᾷ ορογαπι.” Ηίεγ.ἴπ]ος. (ΥΠ. 72}. | Ίτεκ- 

νων «. Ἐππρ.οῦ. τε]. σα]. α.0...8}}. 

ολ... Ῥγτγ ΟΙ (δἩ ε]πης.) αὐ... Αὐπη. 

εᾱ. ΟΡίᾳ. ἵν. 484. (5εᾷ Γοχγίαδεο 6 11108). | 
ΠΠ]. 6653, (υἹά. Ταῖς.) (Ροδί εργων δα, 
και απο των τεκνων αυτης «Φ9ἱ1.α.) 

20. ηρξατο] δαᾶ ὁ Τησους ΟἸΚ. 1. ο) (αρ. 

Β]απο]. θᾶ οτι. βαβα{.)ἠ.. ϑγυν Οὐ Ρεί. 

δ:Πο]. Απ. | Οοπίσα, ΒΤ). τε]. Ταίί. 

εχο. ϱ).ᾗ. Μαπιρ]ι, οι. Αὐτη. 

90. εγενοντο] Ύεγονεισαν Ὦ. 

- αἱ] ἁ Ὁ". 
-- αυτου] οπι. 1).α΄. Ἀντ.ονί, 

-- εαῦ Βη.1 αάά. οὐ ἀῑκίς ϑυυτ Οὐ, ἃ δέ. 

211. ͵ 

21. Χοραζεν ΟΔΕΕΌΊΙΓΜΒΥ. 98. | ΓΧο- 

ραζιν Ἑ». 1. ὕ0. τε]. Μαρ. | Χωρα- 

ζειν Χ. | Χωραζιν Ογίφ. Π. 1195. | 

Χοροζαιν Ὁ. | Ολοτασαϊπ Ψπ]ς. (α.0.ο.) 

(01.6ἱ.)ἠ. ΠΠ, θ66ὺ. (ΟΒογαζαη ἢ). | 
Χοραζζη .. 

- ουαισοι 25 Ψυΐα. Καὶ Ογίᾳ. Π. 119". | 
και Ὁ. α.δ.ςιβ1.σ'.Π. ΠΠ]. 6060. 

--- Βηθσαιδα Ο(90)1.. 1. 58. Υ. (Τα .) 

ΜΕΙΙΡΗ. Αὐτὰ. «1. (Ῥεθσαειδα Ὦ.) 

Ογίᾳ. Π. 1195, |. 1 Βηθσαιδαν ο. Β5. 
16]. 

-- εγενοντο] εγεγονεισαν Ὦ. | εγενηθη- 

σαν 88. 

- σποδῳ] «44. καθηµενοι Ο. 58. Ὁ. ντ. 
ΗΟ]. Ογίᾳ.Π. 1191. Οτῖρ. Πιὶ. 1.875. (σα. 
Τλις. χ. 13). } δα. καθημεναι Δ. 1. | 

Οοπίτα, χε]. 

98. Καφαρναουμ ΒΒ}. 38. Ἱμαῦ. Μοπηρῃ.| 
ἕΚαπερναουμ 5. Ὁ. τε]. 

--μη Β. δεῖ. ΟἹ). 15.  υ]ρ. α.δ.ο,[Ι). Θντ στε, 

93, Ἠπο ἀῑστα ΟἿ, 



ΘΠ 
Ῥα]ρ. α. 0.ο. 
Βνττ. 0. Ρ. Ἡ. 

Μεπαρῃ. 
(8οῦμ.)Ασπα, ΑΗ. 
ὁ δ. 10:15. ρι 

ε 

πα {1ππ|. 10:91, 29. 

4 αο., 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

σήμερον. “ πλὴν "λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνε- 
κτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί. 

14.“ "Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἱ ὁ ᾿Τησοῦς 
εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ 

καὶ τῆς γῆς, ὅτι ᾿ ἔκρυψας" ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ 
συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. “ὁ ναὶ ὁ 
πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. 
“πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ 
οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν 
πατέρα τὶς ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βού- 

Βαπο ἀϊοπη. 3 Ύογατηίατηθη ἀῑσο 
γοβῖ5, απἷα ἔεγγας ΒΟΔΟΠΙΟΓΗΤΗ. 
τοπα]βδῖ5 ΟΥ ἰη αἀἷο Πα [οί 4πατη. 
{0 ], 

310,5.) Τῇ 1110 ἐθιηρογο τὸ- 
εροπάοης 1655 ἀῑχῖε, Οοηβίσος 
Πρίραιον, ἀοπηίπο οβο]! ο{{εγγαο, 
απία αὐεσοπα1δίῖ Ἠπος ἃ βαρίοπ- 
Ώρας οἱ ρτιάσπ( να, οὐ σου] δεῖ 
ος Ῥατνα]]ς. 3 Τία Ῥαίαι, 4πο- 
ηΙαΊΗ δἷο [ας Ῥ]ασϊέαπι απίο ἴθ. 
ΣΤΗ, 3.) Οπνπῖα πα! (γα αἴ διιηῦ 
δι Ραίτοτηςο, (1139. Θὲ πεπιο πονΊέ 
ΒΜππη πεί Ῥαΐες, ΠΘα 6 ραἴγοτη 
4115. πογ]ξ π]ςί Πας οἱ οι] γο- 
Ἰποτίί β]15 τονε]αγο, 

- - ε - 

ταις ψυχαῖς υμων. 

ελ / 

ληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 
ῳ “-“ / / “ 

Τὸ Ὅ Δεῦτε πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πε- 
/ ΔΝ / ΄- 

φορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
/ ΓΤ κ ἵςσ ον / ο - ϐ { ΓΝ 

ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἵ πραύς 
ΩΝ “ / » Ζ, 

εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν 
/ Δ Ν 

ζυγός µου χρηστὸς καὶ τὸ 3) ὁ γὰρ 
/ ΕΣ / ᾽ 

φορτίον μου ἐλαφρὸν ἐστιν. 

ΧΤΙ. Ἂµριὸ 
ΥΙΜαΓ.9194--98. β 

[Ται. 6: 1-. 
ΠΕ 

Τ01 Ἔν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη Ἱ ὁ Ἰησοῦς 
- ) Ν - / « Ν ὯΝ » 

τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίµων' οἱ δὲ μαθηταὶ αὐ- 

ῷ99 ν Ν 

αρατε τον 

15 18,10.) Ὑπ]ίο αἆ πι ΟΠ Π65 
απί Ἰαβογαῖς οἱ οπεγα!ῖ αῖς, οἱ 
οσο τοβοῖαπι νο. 3 Το]]ίο 

7 ἵπρατη ΠΙΘΙΠΗ 51ΠΡΕΥ Υο5, οἱ α15- 
οἵίο ἃ. πια, απἷα ΠΒ 8απι οὗ 
Ἠππα]]]ς οοχγᾷ6, εἰ Ἰπνεπίθιϊς το- 
απῖεπι απίπηαῦιι5 νορίτῖς. 39 Τι- 
Β ΠῚ ΘΠ ΠῚ ΤΠΘΠΠῚ 5παγο οδί, οὗ 
οπἩ5 πιεαπῃ Ίογο ο5ῦ, 

14, 3.) Τῇ Π]ο ἔεπιροτο αδβε 
Ίερις 5αυὴαίο ΡΥ δαΐα: αἰδοῖ ρα] 

Μεπιρῃ, Αὐπι. 3Ρί11. (αΐοος αριά Ηίο». 
ἴπ ἴοο. Ίγεπ.278. | ψἡ 5. ΤΧΔ. 13. 

38. ΕΕΑΚΜΡΏΌΥ. (ἢ Ε αριά ἨΠοιίησ- 

απι). αἱ. Ἁψγιτ.βεί.δεΗο]. Οσδος 

ππιις αριά Πτετ. ϊαξ ΘΟΕ. (πε ἆ. οί ο΄). 

35. ουρανου] Τργδθπι. του 5. Ο. 1.το].| 
οπι. ΒΒοᾗ.ΓΔ. 

--"ὑψωθησφμΒΟΡ/(Τ)).1.Υ α1ᾳ.α.δ.ο,[ οί 1. 
Ἀγγ.ΟΣέ. Μεπαρῃ. ἄστη. 8111. Ίγε. 978. 

(ὄψωθησει Τ..) | ὕψωθης Ἐ(εοιτΆ)Εα 

ΟΥ. Γή. Όγιν.Ρεε.δΗε]. | 4 ὑψωθεισα 

ἘΠῚ ΑΛ ας, ΕΙΕΝ. Βγτ.Ησ].πις. 

«ταεσα, 

--- ἕως 39. πρ. ΓΙ! .Π. | η ἑως 3. | 

δα πδᾳιθ α..ἄ. οὐ τιβαπο ᾳ”. (6 5ὶ οκα]- 

ἴαία Γαογῖς πδαπο, ο.) | ἣ ἑως Τὶ. 

---καταβησῃ ΒΕ. Ταῖς. οι. 1. | 

ύκαταβιβασβησφ «--. ΟΙ-σει)Χ. τε]. 

Ἐνττ.Οτε.Ῥευ. δ.σ]. Μοπιρ]. Ατπι. (ν]ά. 
Ίππο, χ. 15). 

- ει] οπι. Ὁ. 

- εγενηθησαν] ΒΟΡ. 1. 

Ἐπ ΕΣ τε]. 

-π- γένομεναι εν σοι ΟΓ). τε]. Ὑονες. γε. 

278. | εν σοι γεν. Ὦ.Βεᾖ. 
-- εµεινεν ΒΟ. 1. 98. | εµεινον Τ,ΧΔ. | 

εµενον Μ. | Τεμειναν «τ. Ὁ. τε]. 

24. ὑμιν] οπι. ΘΥτ.Ογὲ. |. εοὶ Βγντ.Ῥει.δε 
Ἠς]. 

|. Σεγενοντο 

94. ὁτι] οπι. 98, 
- γη] γης Ὦ. 

- η] ην Ὅ". (αὲ γεν. 22). 

--- σοι] ὑμειν Ὦ. α.ὔ-οι[).0ἱ.]ι. Ίγοπ. 218. 
Οοπία, Ψα]ρ. 41. 

90. εκρυψας ΒΒΙΙψ.ΒΙο.Ὀ. Ἠοπι.(. 8. 6.| 

ααπεκρυψας «. Ο.τε]. Ογῖρ.. ΠΠ. 7515, 

Ἔς. ἵῃ Ἐς. 995. (568 αι. Ίωπςο. κ. 91). 
--- ταυτα] αυτα Ἱ.. 

- και συνετων] και δυνατων 1ἐτΐ. 
-- απεκαλυψες Ὦ. 

96. εγενετο ευδοκια ΟἿ Τ,. ΤΕ]. Ψ Πρ: α.δ.ο. 
συλ 1} }.ι...) Ῥψττ.Οχέ,Ῥει.δεΗ ο]. Αὐπη. 

290. Ονίφ. υϊ. τ ὅτ. (αν ν]α.}} ευδοκια 

εγενετο Β. 1. 88. ἀ. Μοπιρῃ. 7γεη. 98. 

(νιὰ. Ίππο. Χ. 21). 

97. επιγινωσκει 15. Ἐς. ο. ΜΕ]. 65. 884, | 

γινωσκει Ο. «ας. Τὰ. 100. (219. ο, Με]. 

884, ἴῃ οκοπαρ]. ποππ]]1ς). 

- ἐπιγινώσκει 35. (ἴδηι. 999. Έα. ο. Με]. 
65.760. | οἵα. Ῥγτ.οτί. ους. ΤΥ. 100. 

(Βοπίρίοσες εσο]οίαςεῖοῖ 5α6ρε Ἠππο Υοχ- 

ΒΟ] πὶ Ῥτο[εγαπί, Ἱορεπίες {απιεπ ἆα 

810, πιὸ γΙάεία, 5ἶγο ἵπ Πο ἶνο ἴῃ πίΤο- 

4116 Ίοσο εγνω. 6.5. «Γαδί. ΑΡο]. 1. 68. 

ΟἸρηι.10.435. ΟΥἱᾳ.1.6485.(Ε4. Βπεαπαο, 
οοπίγα Ῥρθποςγ.) 7263. 11, 6874, ἵν, 9840, 
(0196) 4500, 5/1. Απί Ποια 11.990). Ες. 

Τ.Ε. 1490. 9168. ο. Με]. 725. Ἑς. Ῥὲ, 49. 

27. ᾧ εαν (επι. 866. | ᾧ αν Ὁ. 98. Οἶεπι. 

10. 109. 425. 697. Ογῖφ. 1. 6485, 7265. 

ἵν. 450. 4505. 

-- βουληται ὁ υἷος αποκαλυψαι] ὁ υἷος 

᾽αποκαλυψῃ «Γιδί. ΤΥ. 100. Αγο. 1. 63. 

Ίτεπ. 98. 122. 954. Τετί. αἂν. Ματο, 

ἵν. 35. «ἶσπι, 10. 109. 697. 866. 959. 

Οτῖφ. απαίεχ. | Οοπίσα, Ίρεπ. 388. ΗΠ. 
6665. 

-- βουληται] βουλεται Γ,. 
99. 

238. πεφορτισμενοι] 8.4. εσται (1.6. -τε) 

3. ες Τιαῖῦ. Ίγοπ. 92. ΟΥΡτ. 279. 999. 

ΠΠ]. 875. 8245, 98923, 

99. πραυς ΒΟ“). Οοπι.98. Ονίφ. 1. 1994, 

7244. 1} Ίπραος 5. ΟΊ τε]. Ογὶφ. 1. 
8914, 6414. 11. 5198, 111. 6620. ἵν. 4103, 

Έλι. ἴθ ἘῬ5. 985, 948ὺ, 8509, 3845. 

5505, (ία: 38). 
-- ὑμων] ἡμων Τ,. 
- χρηστος] χριστος 1 ΕΚ. 

1. επορευθη] -ετο Ὁ. 

- τοις σαββ.] οπ1. τοις 3. 

-- σαββασιν 011, τε]. 1 σαββατοις Ἑ. 

(Εἶδε 99). 

[. βουληθη 

90, οπι. εδ 25. ΟἹ. 
1. Ῥετ βαΐα βαθαΐο (ΟἿ. 

ὅτ 



ΒΟ. 
1{Χ] Δ. 
1, 88. 

ΕαΚΝΜΡΒΤὉΥΙΓ], 
ἐσθίειν. 

η. 

βάτῳ. 
/ 

ΣΣ Δαυείδ," Υ 1 ΒΒΤΗ.91:6. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
Δ ἐδ / ν 5 / ΄ Ν 

τοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ 
Φ τε Ν - »ο7 τς 53 Μ “σι Τδ Ν 

οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες Ἶ εἶπαν αὐτῷ, ἴδου 
“ ὰ Ε 32, “-“ ΕῚ 

οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαβ- 
- ο τς - / / / ἢ ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν 

» - 

ὕτε ἐπείνασεν', καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ: 
3 “ » Ν 53 “ “-“ Ν Ν 3/ “ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
Ψ, 3/ 

προθέσεως ἐφαγεν, 
οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις; 

με οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς 
ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον κας καὶ ἀναίτιοί 

"λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ ᾿ μεῖζόν" ἐστιν 
εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν, 3: Ἔλλεος” θέλω καὶ οὐ 

ο, 
κύριος 

{δή 

/ ΕΝ Ψ,. ΔΝ / 

θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 

σα 

« Ἠος. 6:6, ὧδε. τ 

ης “ἡ Ἐ 

γαρ εστιν 
ΚΑ΄ ρις 

: ἦι 6 ὴν αὐτῶ 4, 3: 1-τ ω ᾿ ᾿ 
1λι. Θ:θ--οῖι ο τώπο 

1. σταχυας] ὮῬιαθπι. τους Ὦῦ. | αἀά. 

εοπβήσαπίος τπαπῖρας 5115. (6). ὅτ Οὐ, 

(τιλλειν] Ροξέ σταχυας Ὁ).Ψ 

2. ιδοντες] δα. αυτους ΟΡΤΙΔ. 388. 

α(νιᾶ.)ύ.ο.[]1.οἱ.Π.. Ἀσττ.Οτί,δεῬεί. | οπι. 
Β.δ. 1 τε]. γαρ. Ἀντ.ΗεΙ. τε]. 

- ειπαν ΒΟ. 98. | Έειπον 5. Ὦ. τε]. 

ο ίδου] σαν, ΒΥγ.ΟΥ6, 

- εν σαββατῳ] οπι. ὅγε τι. (β.) 

3, επεινασεν] 1884. αυτος ς. Τ,. α.ὗ.α,]. 

01... Ἀντ.Πε]μπισ. Αππῃ. | οπ, ΒΟΓ. 
Δ. 1. ΕΕΟΜΠΙΕΟαΚΜΡΟΝΥ. (αι 38.) 
γα]ρ.[. Ἀγττ οτί Ἐε{.δ.Ηε]. (οι )Μεπιρη. 

η. Εἰ. ἴῃ Ῥς. 1905. 

4. προσθεσεως 1). προσεως Ο (εἰς). 

-- εφαγεν ΟΥ. τε]. νυ. Εια. ἴῃ Β8. 1805. | 
εφαγον Ἑ. 

-- ὁ Β. Β1ἱψ.Βίο. 1). 2.1. Ἠατ]ε (ὃς Υ.)] 

Τοὺς στ. Ο. τε]. (Τιαίς) Ες. Οτίφ. ΠΠ. 

4503. ἢ (ο Ματ. οἱ Ταις.) 

-- εξον ην Ἠ51,. τε]. τ. | ην εἴον 1).} 
εξεστιν Ο. 39. 

- ει μη] αλλη 1. 

- µονοις | μονον Τ,Δ. | οπι. 1. α. 

5. ὅτι] αἀά. εν ΟΡ. | (πέτα, ΒΤ). τε]. 

- βεβηλουσιν] -λωσιν Δ 

6. δε ΒΟ. τα]. | γαρ Ὀ. Ἀγτ.ονί. 

- µειζον Β}. 1. 3.8. ΒακΜμῦν. 7). 

Μεπρῃ. | Φ μειζων «-. ΟΤ/Δ. το], αρ. 
αιδιο,ζ, ο”... 

- ΄ ΡΟ ΕΝ ἘΝ ας ΄ 
τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 

΄“ 9, Ν 

τ" Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συνα- 
- δ΄ 

Ἰχεῖρα ἔχων 
’, το. ’ ΕΙΝ / 9. Ἡ 

ξηράν: καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστιν 
ο] ΄ [4 ω ή, “-“ 

τ σάββασιν θεραπεύειν: ἵνα κατηγορήσωσιν: αὐτοῦ. 
1 ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Το ἐξ ὑ ὑμῶν. ἄνθρωπος, ὃ ὃς ἕξει 
πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν 

Ν 

καὶ ἰδοὺ, ἄνθρωπος 

ὃ οὐκ ἐξὸν ἢ ἦν αὐτῷ φαγεῖν, 

ΧΙΙ. 2. 

δια 6 ΠῚ οἷας οδγ]εηπίος ΘΟ ρου πη ῦ 
γε]]ετο ερίσας οὗ πιαπάπσατο. 
3ΕΠατ]ςαοί απίοπη γ]ἀεηίος αῑκ- 
εταπί οἱ, Ίσσορ αἰβοῖρα! {πὶ 
{αοαπέ απο ποπ Πσαί εἰς {α- 
ΠΟΥ ΒΌΡα 5. 3Α: 116 ἀῑκῖε 
εἶδ, ΝΟ; Ἱερῖεης απῖά ἔδοουῖς 
Ῥανιᾶ, απαπάο. αδασέ, οὐ. ααϊ 
οππα 60 οὐϑηῦ 4 αποπιοάο 1ῃ- 
νανῖε ἵπ ἆοππαπα οἱ, δῦ Ῥαπος 
Ῥτοροβίθοπῖ5 οοπιθ(1ξ, 4108 ΠΟΠ. 

ο. Πσεραί αἱ εἄσγο, πει Ἠῖς απὶ 
1} οππι 60 θγαηί, η]θῖ 5ο]ῖ5 58 ου- 

ἀοθραςὸ 501510.) Απ πο ]6- 
55 ἵπ Ίερο, ατα 5αβρα(ς 5ὰ- 
οετάοίος ἴῃ (απιρ]ο εαὐναίαπα 
γ]ο]αηπῖ, οἱ 5ἶπο ογϊπιῖπο βπηπί 2 
δΤΏοο απεπι γοὺῖς απῖα ἔεππρ]ο 
πΙΦΙΟΣ οδί Ἠ]ο. 7 51 διιΐθιη 5οἶτο- 
ας απῖά οδί, ΜΙςετιοογάΙατη νο]ο 
εί ποτ 5αογ]Ποίαπα, ΤΠ ΠΤ] ΒΤ. 
ΟΠ ΘΠ ΠΕ 556. 18 ΙΠΠΟΟΕΠΙΘ5. 
δΏοπηίππς οί οπῖπι Β]ας Ἡο- 
πηϊηῖς εστω αμα]. 

9. 616,3.) Ἐς οππι Ιπᾶο ΤΠΣ- 
Ἰςδοί, γεπ]έ ἴῃ ΒΥΠΗΡΟσΑΠΙ 60- 
1ΗΤΗ. 1 Εὖ οσσς ΠΟΠΊΟ ΠΙΑΠΙΙΠΗ. 
Ἰαβεπς ατίάαπι: οὖ ΙΠίεΤΓορᾶ- 
Ῥαπί ΘΠ ἀσσπίες, Β] Πσεί 580- 
Ῥαμῖ5 στ ΓΘ πέ αοσπςαγθηΐ 6ΊΙΤΙ. 
11 Τρ5ο απίοπα ἀῑκίί 15, Ως 
οί επ νοβῖς Ἠοππο, απῖ Παῦεαίξ 
ΟΥ̓́ΘΠῚ ἈΠΆΠῚ, οὗ 51 ορο]ἀετΙ{ πάθος 

ἌΣΕΤΑ 
πως 

7. ελεος ΟΡ. 1. 98. Οτίᾳ. Π. 6685. Τελεον 
ας. Β51,. τε]. Ογῖσ. 11. 9893. 

-- ου] ουχι Δ. 

8. εστιν] 88. και 5.  α]ρ. Ὁ Ἀγτ.Ης]. 

(ὁ υἷος του ανθρ. και του σαββ. 1. 88. 

να]ς.) { οπι.ΒΟΡΤΔΕΕΚΜΒΌΥ. α.ὐ. 
ει οἱ. Ἀγττ.Οτί,δῬεί. Μεπιρῃ, 

Ανπῃ, 2. Ογίᾳ. 11. 6485. Τετί. 46 οδγ. 

ΟΗ, 16. 
9. εκειθεν] αἀά. ὁ Τησους ΟΕ. ο... 

Ἀγτ.Ῥεί. Ασπι, (2 1.) 

10. ανθρωπος] Ταἀά.ηντην 5. Χ. τε]. ῥ.ο. 

σ”.[οπι. ΒΟ, Υαἱς. Δ.Ι. Ἀγτ.Οτί, Νεπαρ]. 

28ἱΠ. | δα. ην εκει την ΙΔ. 1. 38. 

Μ. α͵(ῇ)1ά.Π. Ἀγττ.Ε5ί.δεΗε]. Αππη. 

[ην εκει ανθρωπος την Ἑ. | ην ανθρ. 
εκειτην Ὁ. 

- χειρα] -ραν Τ,. 

-- εχων] δα. ἀοεχίαπι. Ἀγτ.ονί, 
- ζαραν (5ἱς) 1. 

-- αυτον] αυτου Χ. 

- θεραπευειν] θεραπευσαι ΤὮ.. 

- κατηγορήησωσιν] -σουσιν ὮΧ. 

11. τις] τι 3. | η.84ἀ. εσται 5. Β50”. το]. 

γπα]ς. ο.ἳ. Ἀγτ.Ης]. (Αππιι) | δα. εσ- 
τιν 1). 838. Αὐτὰ. ΜΑΡ. | οπι.ο1μΝ. 
0/1... (α πα) γι. Ου, ἃ Ῥεί, 
Μοπιρῃ. «δι, 

- εξ ὑμων] εν ὑμειν Ὁ. 

11. ανθρωπος] οπι. Τ,. α.ὖ. 

- ἕξει ο. | εχει Ὦ 0.ει-α. (απ... Υαὶς. 

ΕΦ. [πας α] Ἀγιτ. ΜοιηρΗ. Ατπι.) 

- ἑν] οι. ϑὅυσγι τι. [1.0ἱ. | απίο προβα- 

τον Κα. 

- εαν] οπι. Ὦ. ὁ. | αν Ἱ.. 
---τουτο Υπ]. 0.4. Ἀγν.Ηε]. | οπι. Ὁ. 

α.οιῇ |.) . Ἀγττ.οτε,δεΕεἰ, 

- τον βοθυνον 1.. 

- κρατησει] κρατει Ὦ. 
--- αυτο] οπη. Ὁ. 

- εγερει Β5Ν. 1. 98. τα]. Τμ. Μοπαρῃ. 

28ίΠ.|εγειρειΟ Τα. Ἀγοτ.Ονε.Ε8{.δΗε]. 
19. ποσῳ] πως Τ.. | ποιῳ 8. 

- ουν] αἀᾶ. μαλλον 88. 
- προβατου] Ῥγδοπι. του Ὦ3. (πο Μ.) 

- σαββασιν ΟἹ). τε]. | σαββατοις Β. 
18. σου την χειρα Β1.. 1.38. τὴν χειρα 

σου 5. ΟἹ. τε]. (νιὰ. Ίωιο. νἱ. 10.) 

- εξετεινε] 841. ππαπαπα 5Η τη α.ὐ.ο.φ).[. 

Ἁγιν.Οτί.δεῬεί.δ.Ης].” | Οοπσα, ΜΒ. 

Ὑπ]ς. ΓΙ. Μοπιρῃ. Αππι. 41. 

--- απεκατεσταθη ΒΟΙΙΧΔ.55.ΕΕ(ΥΥΓΙ5Ι.) 

ΜΒΥ. | απεκατεστη Ὁ.| χαποκατεσ- 

ταθη «. ὉΚ. | αποκατεστη 1. 

- ὑγιης] οπι. α.δ.οι[ «ο... Ἀγτ Οτο 
Ῥει. ΠΠ, 6695, (γιά. Οοᾶς. ἵπ Μαν. οἵ 

9. οπι. οἱς ΟἿ. | 8. οπῖσι οδύ ΟἹ. 



5 Ἐδ8. 42:1--4. 

ὃτ' 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
᾽ / Δι ἃ / ια ἃς Ν » “ 

εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτο καὶ ἐγερεῖ; 

οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου: ὥστε ἔξεστιν τοῖς 
σάββασιν καλώς ποιεῖν. “τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, 

"Εκτεινόν ἶ σου τὴν χεῖρα." καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ᾿ ἀπεκατ- 
/ / « Ν ε εκ. 

εστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. 
Τδ '""Ἐξελθόντες δὲ οἱ “Φαρισαῖοι συμβούλιον 

ἔλαβον κατ᾽ «αὐτοῦ; ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. ὁ δὲ 

Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν, καὶ ἠκολούθησαν 
αὐτῷ [ὄχλοι] πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάν- 

τας, Ὁ καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν 
ποιήσωσιν: Ἡ ἵἵνα" πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου ή ηρωῦσῃ ῥη 
τοῦ προφήτου τα 18 Ἰδοὺ ὁ παῖς µου ὃν Ἶρέ- 
τ ας ὁ ἀγαπητός µου ἐν ᾧ' ἑηὐδόκησεν" ἡ ψυχή μου" 
ὁ θήσω τὸ πνεῦμά Πρ ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν, τοῖς ἔθνε- 

αν, 
ποσῳ εαὐυδαῖς ἵπ [ονθαπι, ΠΟΠΠΘ {ΘΠ6- 

Ρας οὐ Ἰεναδίς οσα [2 Θαδηΐο 
πιαρῖβ ΠΊΘΙΪΟΥ οδί Ἠοππο ου: 
Ἱίαφπο Πσεί αρραί5 Ῥοπα {- 
οστο. 1’ Ταπο αι Ποπαπί, Ἐκ- 
ἰεπάο ππαπαπα παπα, Εἰ 6κ- 
το παῖς, οὐ ταδε µαία οδί ςαπαϊ 
βῖοαξ αΙ{6ΓΑ. 

1401714.) Ἐκειπίοξαπίεπι Ῥ]μα- 
τῖφαθῖ οοπβίΠαπα Πιοϊοραπί α- 
γ6γδιι5 ΘΙ. ΠῚ, 4ποπιοῖο Θ6ΙΤΠ Ῥου- 
ἀθιοπί. 15 018910.) Ίδρας απίεπα 
5οΐοης 5οοθβεῖε πάς, οὖ βθοιὶ 
βαπί οτι πηι]Ε1, ες οπταν]ί 605 
ΟΠΙΠΘΒ, ἰδοῦ Ῥγαεσερῖί οἷβ πο 
πιαπξοδέαπα επ {αοσγθηίς "αὐ 
αἀἰπηρ]ογοείαχ απο ἀῑσίυπι εδε 
Ῥογ Ἡραίαπι Ῥτορλείαπι ἀἴσσῃ- 
ἴοπι, 13 Ώσσρ Ῥα6ς πιειδ 4ποπα 
ε]αρῖ, ἀϊ]ασίαδ πηοις ἴῃ απο θεπε 
Ῥ]ασπίέ απίπιαθ πιθαο: Ῥοπαπι 
ερ]ϊέαπα ΤΠΘῚΠῚ 51Ρες εππῃ, οὗ 
τπα]οίατη σεπρας παπαδίξ. 

σιν ἀπαγγελεῖ. " 

κρίσιν. ας 
ΚΒ΄ ριθ 

ε 
5] Μαν. 9:90---9ο. 
μα. «1: 1-8. 

" οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ 
ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 
“Ὁ χάλαμνον συντετριμμένον οὐ κατεάξει, καὶ λῖνον 
τυφόμενον οὐ ππ ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν 

ἱτῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 
το ο «Τσε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόµενος τυφ- 

29. τότε προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζόµενον τυφλὸν καὶ κωφόν" 

19 ΝΟ οοπίεπᾶοί πρῆτι εἰαπιᾶ- 
Ῥϊε, πθαπο δαᾶῖοῦ. Ὁ] 14 18 ἴῃ 
Ῥἰαἴθῖβ νοσσια εἶαδ; “Ὁ παυαπηαῖ- 
ποπα φπαδβαίατα ΠΟΙ εοπΏΊηρεί, 
αἱ Ἡπαπαι (μππῖσαης ποι οχίίη- 
Βαρῦ, ἆοπες οἶοίαέ δα νιοτοτῖατα 
πα ]οίατη: 3) εἰ ἵπ ποπαῖπθ εἶμς 
δεπίο» δρεταραπί. 

33 619,5.) Τῆς. ορ]αίας οξε οἱ 
ἀαοεπιοηπίππα Ἠαβεπς οποσις οὗ 

Ίππο.) [ Όοπαα, ας. Κα στ. Πε]. 

Μεπιρῃμ. Αππι. ἆΡί. 

14. εξελθοντες δὲ οἱ φαρισαιοι συµβου- 

λιον ελαβον κατ᾽ αυτου Β0.1.55. Υα]ς. 

ο. ΜεπιρΙ. 31. Εως. 1).Ε}. 4655, (οτη. 
δε) (Έο. Ῥυ. 901). (ία 5εᾷ, και εξελθ. οἱ 

φαρ. Ὦ. α.ὐ.(1:)(1.)6ἱ.(1.) Ἀγιν.(Οτί.) 

ΔΒ.) | οἱ δε φαρ. εξελθ. συμβ. εποιη- 
σαν κατ᾽ αυτου Τ,. Αππι. | 1 οἱ δε φαρι- 
σαιοι συµβουλιον ελαβον κατ᾽ αυτου 

εξελθοντες σ. Χ. τε]. Ῥγτ.Ησε]. | οπι. 

εξελθοντες Δ. 

15. γνους] οπι. Χ. 
- οΟχλοι ΟΝΕ. τε]. ανν. τει. Ονίφ. 111. 

4808, Εις. Ὦ.Ε. 4095, ΠΠ. 6695. | οτι. 
Β. Βεῖίψ. ΒΙε. Να1ς. α.δ.ο,[]!. ι1. Ες. 
Ῥο. Ἑν. 201. 

-- πολλοι] αΠίε οχλοι Χ. 

15, 16. παντας, και Ἐις. Ὦ.Β. 4555, Ἐο, 

Ἐν. 901. | παντας δὲ ους εθεραπευσεν 

Ῥ. 1. α.ὗ.ο,[]. (οπι. και εθεραπ. αυτ. 

παντ. ἢ) 

16. επετιµησεν Ειδ. Ἐο. Ῥχ. 201. | επε- 

πληξεν 1). Εις. Τ).Ε. 4055. (64.) | επε- 

πλησσεν 1. (Έι». Ὦ.ΕΒ. ΜΒ.) 
-- αυτοις] αυτους ΔΙΙΣ (οοιτ.)) 

--- ποι]σωσιν Εις. Τ).Β. 4525, 

901. | ποιωσιν Ὦ”. 

17. ἵνα ΒΟΉ. 1.38. Ονίᾳ. ἵν. 255. Εις. 

ἘΠ. Ῥτ. 

Τ.Ε, 4ὔ9ς, Επ. ΒΥ. 901.| 1 ὅπως 5. ΤΝ’ 
τε]. 

17. δια] ὑπο ΟΞ. 

- του] οπι. Δ. 

18. ὁ 19] οτι. Δ. 
-- εἰς ὃν ἡρετ. 1). 

- εν ᾧ Ο ζαὐνιάθεατ) Ὀ. 1.38. 16. α.}.ο. 

95... Μεπιρῃ. Ίτεπ. 189. 1 τι. 1).Ε..4534, 
ΠΠ, 6698, | ὁν Β. 9.. Ει.ο. Με]. 970. 
(αἆ.) Ἐπ. Ῥν. 901. | Τεις ὃν 5. ΟἿ). τε]. 

Ἐπ. Ὀ.Ε. (4525.) ο. Με]. 970. (ππργ.) 

- ηυδοκησεν ΟἿ). Εἰ. ο. ΜΕ]. | Τευδοκ. 
ς. Β51,. τε]. Έις. .Ε. Ἐπ. Εν. 201. 

-- απαγγελει] απαγγελλει 1). (Οοπία, 
ἃ). Ες. Ὦ.Β. 1 Ῥταεπι. ουκ 98. 

19. ακουσει Ίγεπ. 189. Έως. Ὦ.Ε.. | ακουει 

Ῥ. (Οοπίσα, ἃ.) 

90. καλαμον συντετριµµενον Ἐκ». Ὦ.Β. | 

οπι. 3. 
- κατεαξει Έως. Ὦ.Β. | κατιαξεις 3. 
- λινον] ληνον Β. Βεῖψ. 

- ου σβεσει Επι. | ου µη ἕβεσει Ὦ. 

(οπι. µη 3). - 

- αν] οπι. ΤΝ. 
--- εκβαλῃ] εκβαλει ΤΓ. | εκβαλλει Χ. 
--- κρισιν] κα, αυτου Χ. ΒΥΣ.Ηε]. 
- π.1 Ογίφεπες ἄε Ίοεο ΡγορΠείαε Ἑραίαε 

αῑοΙί (1ν. 355) ὁ Ματθαῖος.... 

αγγελίῳ μνησθεὶς ἀπὸ μέρους τῆς 

ἐν τῷ εὐ- 

περικοπῆς. ΠΗΠΙετοπ. (1ν. 5075) ἴῃ Ἑραί. 

αλ, “ δρίεπάεδεέ οἱ ποπ οοπἰεγείιγ ἆοπθο 

Ῥοπαί 5ιμε {εγγαπα |Γαϊσίηα, ΜαιαειΒ 

οναηρε]ίδία πο Ροβη]έ: βῖγο, ΙΠίοΥ }ις- 

αἶωπι εἰ ιαϊοίυπι ππεβῖα, 5οτῖρίοτί5 εν- 

χογς, δι !αΐα βαπί." πα. οὐ 4ἆ Αἶφα- 

δίαπι 1. 8495, 

21. γοτ.] οπῃ. 38. 
-- τῷ ονοµατι] Τρταεπι. εν 5. ἢ. Υαἱς. 

1μα1ἱ. Αππι, Ίρεπ. 189. Εις. Ὀ.Ε. 975. 

(επι Ἐις. Τ.Ε. 4524, εκ Ἐδ. κ. 4). | 
οπι. Β.Ρεμ. Βἰσο.ΟΤ ΝΔ. 1. ἘΞΟ δι.) 

ακΜΡῦν. 
- ελπιουσιν] ελπιζουσιν Ὦ3. 

99. προσηνεχθη αυτῳ δαιμονιζομενος 

τυφλος και κωφος (ΟΠ. τε]. Ταίε. 

Αππι. | προσηνεγκαν αυτῳ δαιμονιζο- 

μένον τυφλον και κωφον Β. Ἀγιτ.Οτί, 

Ῥει.δεΠε]. (516). (Μεπιρῃ.) ΖΕ τη. (τυφ- 

λος και κωφος Ἰανεί Οἱ: απίεα απί 

τυφλος απῖ κωφος ἰαηίπτη, τὸ νἱᾶο- 

{1σ.) 

-- ὥστε τον κωφον ΒΡ. [10ἱ... γτ.οτί. 
Μεπιρῃ. (311:) | ὥστε τον κωφον και 

τυφλον Τ/ΧΔ.Ι1. Άγιτ.Ῥοί.(αί ΗΟ]. αὐ υἱα.) 

14. Ῥοσάετεπὲ θπι Οἵ. | 15. τοοοβεῖὲ Οἵ, | 
18. σοτηρδουϊ ΟἹ. 
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Β6᾽. 
τής νι πὰς. ἐς 
1. 88. ρκ Ἱ 

ΒΕΚΝΡΟΝΤ, ὅ 

ρκ. 

νεα, 8. νυείδ;" 

3 κ. ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 

αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, 
καθ᾽ 

΄ Ν ΄ ἊΝ » 

σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ 

μέρος ᾽ , ΄ 
ὑμῶν εν τίνι ελλοκαος 
3/ “- / 
έσονται ὑμῶν." τὸ 

τοῦ θεοῦ. “ 

διαρπάσει. “ 
πὰ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ, σκορπίζει. 

σ Τμ. 19:10. θήσεται". ὃ ον 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

λὸς καὶ κωφός, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν 
κωφὸν ' λαλεῖν καὶ βλέπειν. 
οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μή τι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς { Δα- 

Σ οἱ δε Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, 
οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ 

τὰς ἐνθυμήσεις 
Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα 

ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία 
μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς, οὐ σταθήσεται. 

ὃ εἰδὼς δὲ 

ΕΣ , ΄ 
“5 καὶ ἐξίσταντο πάντες 

6 Ν 3. χε 
καὶ εἰ ὁ. 

«ε Ν ” 

ἑαυτὸν ἐμε- 
/ ω 5 / ε / ΕΣ - 

ρίσθη: πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ: 
ΘΙ Ὁ Ν / Ν / - 

εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ 
ΔΝ “ 

διὰ τοῦτο αὐτοὶ ᾿ κριταὶ 
» δὴ » / . ώς 

εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκ- 
βάλλω τὰ δαιμόνια, ἆ ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία 

"ἢ πῶς δύναταί τις ών εἰς τὴν οἰκίαν 
“ “ 

τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ᾿ ἁρπάσαι, 
πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 

πὰ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ ἐστίν, καὶ 
Ἰ διὰ τοῦτο λέγω 

ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς 
ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφε- 

καὶ ὃς ᾿ ἐὰν" εἴπῃ “λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ 

ἐὰν μὴ 

ΧΠ. 99. 

Παπίας, δὲ οαγανῦ οπ ἴΐα τί 
Ἰοᾳπογείχ οὐ νἱάθγοῦ, 2395.(130,7.) 
Έτ Βύπροθαπῦ οπιπος ἱπυθαθ οί 
ἀϊσσραπε, ΝΜ απ τα Πα ο5ί β]ις 
Ἰλανια 321,3.) Ῥματίκασϊ δπι- 
ίοπι απἹοπίος ἀῑκοταπί, Ἠῖς 
ΠΟΠ οἱοῖί 4α6ΠΠΟΠΕΡ ΠΙ5ΙΙΠ Βοε]- 
Ζ0 080  Ῥτίποῖρε ἀ8ΕΠΙΟΠΙΠΙ, 
356133, 3.) Τορτς απίεπι βοἴεΠ5 60- 
Ρἰτα[ίοπος οογαπῃ ἀῑχίεαίς,Όπηπα 
χοπ ἀἰνίδαπα οοπίγα 56 46- 
εοἱαβίέζας, εί οπιπῖς οἶγίτας νε] 
ἆοπιας ἀῑνίδα εοπίγα 56 ΠΟΠ 5ία- 
η, 35 Ἐν 81 θαίαπας καίαπαι 
οἷον, αἄνοεγεις 5ο ἀῑνίδας οβί: 
αποπιοάο. 6159 δίαΡίί τορΏππα 
εἰμὴ 3 Τὺ 5ί εσο ἴῃ Βοε]σεραῦ 
οἷοῖο ἆπεπιοπος: ΒΙΠ γεραῖ ἴῃ 
απὸ οἴείαπίρ Τάσο 1ρ8ί 1πάῖσσβ 
εγαπέ γεσί, 3 Βἱ απίετη ΘΡῸ 
ἴῃ αρὶπία αἱ οἶεῖο ἀπεπιοΠθβ, 
Ἰρίταχ Ῥοχγεπίς ἵπ γοδ τέσππι 
ἀαὶ,. Ὢ Απ ᾳποπποᾷο. Ροϊθδε 
απϊδηπαπα Ἰπίχατο ἴῃ ἀοπιπι 
{ογ[ῖθ εί ναδα εἶας ἀτίρεγε, π]ςῖ 
τίς αἰ]ραγοτίς {οτίεπι ἢ εξ 
(απο ἀοππππη μας ἁπρίαι, 
35001 πο οδί πΙΘοΙπῃ σοπίγα 
πο θδῖ, δὲ αἱ ποη οοπρτεσαί 
1ηθοΙΠΙ βρανρ]έ. 9: 43,3.) Τᾷοο 
ἄἶσο νοῦίε, Όπιπε Ροοσθίαπα οὗ 
Ῥ]αδρμεπῖα γοῦν ΠοπηΙπ]- 
Ῥα5, ερ]τίαβ απίοπα Ῥ]αδρμοπι]α 
πο γοπθοίασ. 39 Ες απ]οπ- 
απο ἀῑκοτ]ί γετῦαπηα οοπίγα ἈΠ] τη. 
Ἠοπηϊπί5, τοπηίοίαχ οἱ ; πὶ δπ- 
στη ἀῑποτίί οοπίτα ΒΡ ΓΙ ΠῚ 

"Οὗτος 

27 
καὶ 

“ 5 

τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ: ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ 

[ὥστε τον τυφλον και κωφον «:. 0.τε]. 

ΑΠ. 1 “108 α᾿ (ππη) Υ ]ρ.α.6.ο. 3.9". 
22. λαλεῖν} Ίρταεπι. και --.. Ο. το]. ὅ'γυ. 

ΗΕ]. Αππι. | οτι. Β Βείψ. Β]ο.ἳ). 1. 38. Ταῦ. 
Ῥγτ.Ε5ί. Μεπιρῃμ. 31. [ντ.Οτί.] 

--- 58} Βπεπι] αάά. οἱ αιιάϊτεί, ὁ. Ἀγτ.Οτί. 
ἱαπίο 1.1. 

28. καὶ ελεγον] λεγοντες Ὁ. 
- µητι] 844. ὁτι 3. 
- υἱος] δα. του 1,. 
24. τῳ] οπι. 95. Ἡ). 

- (οί νετ. 97.) Ῥεελζεβουλ ΟἿΧ. τα]. 

α.ά(νογ. 27.) Γ:4ἱ. τε]. | Βελζεβουλ 1, 

ὐ.ά(νοτ. 94.) [”.Ν. | Βεεζεβουλ Β. | Βοε]- 
ποραῦ. Ψιρ. ο.1.ᾳ”. Ἀγιτ.Ονι,δεξ εί, 

95. ειδως δε Β50. τε]. Υ α1ρ. αν... 3.".Ἀ. 
Βγτγ.Ε5{.δ:Πς]. Αὐτὰ. 491. ιδων δε 1). 
58. 1. ὅγγ τι. Μοππιρῃ. {{88 4. ὁ Τη- 

σους σ. Ο. το]. (1,8{0.) ΒΚ γυγ ΡΒ ΗΟ. 

Αγπι, ΒΗΙ.Ι οσα, Β Ρο] Βίς.1). ἃ. Ἁγτ.Οτί. 
Μοπιρῃ. 

--- καθ’ ἑαυτης Β9ο (Τι 95) το]. [καθ᾽ ἑαυ- 

την (11Χ 19). 98(Ρ18.)] εφ’ ἑαυτὴν Ὁ) Ρἱ8. 

- ερηµουται] ου σταθησεται Ἰζ. οὐ γίορ 

γογβᾶ, (ερηµουτει Ὦ3Ἠ. ερηµουτι 3). 

40 

90. ερηµουται.... καθ᾽ ἑαυτης] οπι. Δ. 

--- ἡ οικια] οπ. η 13. 

-- σταθησεται] στησεται Τ3. 

96. και ει] ει δὲ και Ὦ. 

-- τον σαταναν] οΠι. τον Χ. 
- εκβαλλει] εκβαλει Τ., 

97. και ει] ει δε Ὦ. 1. 38. 

- εκβαλλω] εκβαλω Τ,Χ. 

- δαιμονια] αάά. ο ΒΠΙ8 γεκιῖς Βντ.οτί, 
-- οἱ υἱοι...τα δαιμονια (νετ. 98)] οπι. 88. 

- οἱ υἱοι] οπι. οἱ Ἡ.. 

-- ὑμων Ρἱ5] ἡμων Χ. 
-- εκβαλλουσιν] εκβαλουσιν Τ.Ε". 

-- κριται εσονται ὑμων Β]). «πι, αὖ. ἢ. 

0)... 1 κριται ὑμων εσονται 1. 
ψα]ρ. ΟἹ. ος”. 

1,..} 1 ὑμων εσονται κριται 5. Ο. τε]. 
Άππι, [Ῥνττιοσί,Ῥεί,δεΗο].] 

98.εν πνβθµατι θεου εγω ΒΟΡΙΙΧΔ. 
ΡακδῦνΤ. αι... Βγχ.Ῥει. Μοπαρῃ. 

ΓΤεγω εν πν.θεου «-. Υπ]ρ. πι. ΒΥ1Υ. 
Οτι (ΝΡει.ΜΡ.) | οι. εγω Μ. ὖ.6.ᾳ!. 
Ἀγτ.Ησ]. | μαῦοί ἴῃ πίγο(πε]οσο 1. | ροβέ 
εκβαλλω Αὐπὶ. [011,1] 

-- θεου] οπι. Τ' (5ἱ6). 

| ὑμων κριται εσονται 

98. εφθασαν 1). 

99.δυναταιτις]τις δυναταιΔ. 3.1. τα. τις 1, 

-- εισελθειν] Ῥοδί ἐσχυρου Δ. 

-- ἁρπασαι Β. Βεῖψ. ΒΙο.ΟΥΝ. 1.1 διαρπα- 
σαι 5.0. τε]. Ες, ἵπ Ῥ5. (Μαἱ, 105). 

-- δησφ] Ροδί τον ισχυρον Δ. 

-- διαρπασει ΟἹ, 1 (516) τει. ὙΥπ]ρ.ΟΙ. 
(ια. 6.) Εις. ἴῃ Ῥε. Ίγεπ. 188. διαρπασφ 
1). 838. ΑἸΚ. Απιι Αππι. ἁρπασει Β. Βε)ι.} 
διαρπασαι Δ. | 844. ειπεν ὁ Κυριος Γ΄. 

80 σκορπιζει] αάά. µε 38. ΜεπιρΗ. | Οοπ- 

μα, Ογῖρ. 1 7895, 

81. αφεθησεται 15] δὰ. ὑμιν Β. 1. Όοπ- 

μα, ΟΡ, το]. ΟΥίᾳ. ἵν. 8889, ΗΙΙ. 6713. 
- τοις ανθρ.] οἴη. τοις Δ, 

--αφεθησεται 95] Τα44. τοις ανθρωποις 

ΟΡΙ;. τε]. ο”. Ἀγιτ.Εδι.δΗε]. | οπι. 
Ῥ. 1. γαρ. (01ο (1). (8ντ.Ονι.) 

Μεπιρῃ. Αππι, πῃ. ΠΕ, 6714. (ααὶ 

απτοπη ἴῃ Βρ. Ῥ. Ῥ]αδρπεπιανοπέ ποπ 
τοπ (έδβιιν 1111 ὁ. [1 πι. Ἀγτ Οτι.) || ἡ δε 
του πν. κι. ΒΠ. γον. οτι. Χ. ον». α.ᾳ!. 

24. Ῥιϊποῖροπι «πι. 1 ἀοπιοπίοτάπα Οἵ, 
27. νοβιτὶ εταηῖ ΟἹ. | 29, ἀῑπριει ΟἹ. | 81. Βρ1- 
ΤΊ 5 ααζετα Ῥ]αδρ]επιίαο “γι. 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
“-“ / “ / » / 5. ψσν 

αρ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, 

λα αν οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. ἃ η 
11, 1 

ἀν, γειθ-- 18 ποιήσατε τὸ δένδρον. καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ 
1λι. 6:.42-- "11945 καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρ- 

Ν - / Ν “-“ αν Ν / 

πὸν αὐτοῦ σαπρὀν' ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον 
Ἢ Λ ΄- ΄- / 5 ΔΝ 

γινώσκεται. Ἱ' γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ 
ο) 3/ ἊΝ ο / 

λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος 
ΞΞ:--Ξ “ / Ν / - ως » Ν δ΄ 

ρκε τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. “ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος 
ἘΠῚ ἂν “- ᾽ ο ο κ / ἐ» ΄ κ΄ ος 

ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ | ἐκβάλλει ' ἆγαθα, καὶ ὁ 
ὃν “-“ - αν ΄ 

πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβαλ- 
ρκ5ς λ ΄ 6 λέ δὲ Εν σοῦ τομ “- εω ᾽ Ν Δ 

τ λει πονηρά. έγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ 
β / / ε 9 3 ὃ ΄ Ν ᾽ “- 
λαλήσουσιν" οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ 

/ / - » ΔΝ - / 

λογον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. "ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου 

ο δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου ᾿καταδικασθήσῃ. 
ΚΙ’ ρκὲ ο δε πο ο 88 ούτε ἀπεκρίθησαν ἡ αὐτῷ" τινες τῶν γραμ- 

Μαν. 8:11, 15. 
{1ωπ|.11:99--939. 

ρκη 
ε 

µατέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες, ἘΣ τος θέλομεν 

ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. Ἢ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐ- 
τοῖς, Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ" 
καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον 

ΒΨ ΠΟΙ ΠῚ, ΠΟΠ ΤοπηΤΓΓο{ΙΙΥ οἷ, Πο- 
απο ἴῃ Ίου πποσπ]ο Πο ἴῃ 
βαίαγο, ὃν Ο15},10.} Απἲ βιοῖτο ἀν- 
Ῥογοπα Βοπα!η. οὐ γιοῦ πὶ οἶτι5 
Ῥοόπαμπ, δῦ Γποῖίο ΑΤΏΟΤΟΠΙ τηδ- 
πὶ οὐ ποια οἷτιβ τη Δ] τὴ : 
ἰᾳπῖάεπι οκ ἔπιιοῦα. ΑΥΡΟΥ ασ- 
ποβοίθαν. 93. Ἐτοσοπίος νίρονα 
στη, 4ποπποο Ῥοΐεδεῖς Ῥοπε 
1οᾳαἵ οτη 5118 πια]! Ἐκ αιαπι- 
ἁαπίῖα οπῖπα σου 8. ος Ιοᾳ 5, 
35 (135,5) Ῥοπα5 Ἠοπιο ἆο Ώοπο 
Πποδαιιγο Ῥγοίογί Όοπα, οἱ ππα]α5 
Ἠοππο (6 ππα]ο {ΠποραΙτο Ῥγοίοτε 
πια]α. 9 135,10.) Ώ]σο απίθτη Υο- 
Ρἱ5 αποπίατη οπΊΠο νου πὶ ο10- 
81 απο. Ἰοσιπ ΕπογΙπί Ἠο- 

ἘΞ πιῖπος, το σπί ταιῖοποπι ο οο 
1π ἀῑο Πιά1οἳΙ. 57 Ἐκ νονρῖς οπΊπι 
{π|5. Ἱαδβσαυοτῖς, οἱ οκ νοτρῖδ 
ταῖς οοπά σπα οχῖς. 

38 (151,5) ΤΟ. τοδροπᾶογέ 
οἱ αιἰάαπι ἆᾳ βοηρῖς οὐ Ῥ]α- 
τδασῖ5 ἀἰσσπίος, Μασ]ρίαι, Υο- 
Ίπππας ἃ 16 εἴρπαπῃ γἰάστο. 
89 433,5.) Ωμ] τοβροπά σης αἲί 1115. 
οποναο ππα]α οὐ ανετα δἰρ- 
ΤΠ] πασγῖέ, οὐ ΒΙΡΠΠΠΙ Πο 
ἁαρίμαν. οἱ πϊςί βἰσπιπῃ ]οηαθ 

Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 

- / 
ειται 

“ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ 
κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, 
οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς 
γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 

ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς 
Ανδρες ἘΝινευ- 

Ῥχορμοίας, Ἰοβῖοιί οηΐτη ἐπὶ 
Ίοπαβ ἵπ γοπίο οοσῖ πῖυις 
ἀἴορις οὐ (πίριςδ ποορας, ες 
ος βΠας Ἰοπιῖπίς ἴῃ οοτᾶο 
ἔοιγαο 1 15. ἀῑονις οὐ πῖρας 
ποσβ δα. 31 ΠῚ ΝΙπονίίαο 8ιΙΓ- 
δος Ιπ Ιπάϊοιο οππῃ 5επΠθγη- 
Ποπο ἰδέα, οὐ οοπᾶσεπιπαραπέ 

99. ὁς εαν Ὦ.Βεᾖ.ΟΤΙΧΔΕ(Μ)Ε(ΊΥΙεΙ.)α 
ΚΜΌΟΝΥΓ. Ονίφ. ἵν. 613. | Τὸς αν ς. 

1,19.985.99. 

- ειπῃ (0ἱ6)] ειπει Τ.. (50) 

- ανθρωπου] αάά. ουκ Β. | Οοπίτα, 
Οτῖσ. ἵν. 613. 

--- ουκ αφεθησεται ΟἼΙ,. τε]. | ου µη 

αφεθη ΒΒ. δι. ΒΙε. (ου µη αφεθηση 

Ῥ. Βε]ι.) [ 
--- τουτῳ τῳ αιωνι Β58( 1). τα]. 1. 88 εἷο, 

Ονίᾳ. ἵν. 9885. | τῷ αιωνιτουτῳ ΧΔΙΚ. 
Ονῖφ. ἵν. 610.9960. /τῳ νυν αιωνι ΤΕ 
(ΝΙαάΜΡΟΝΤ. 

38. το 197 τον Ὦ. 

--- η ποι. 50.] οτι. η 33. 
84. λαλει] αἀά, αγαθα Ὦ3. | δᾶ. πια]α 

(2) 
85. ὁ 19.1 οπη. 3. 
--θήσαυρου 15.7ὺ 844. της καρδιας 

-. ΓΑ”. Οἴρηι. 944. Οτῖσ. Π. 6415. 
| αά. της καρδιας αυτου 1,.. 1. 88. 

αι. πι. ἉγτιΟτί. Αὐτὴ. ΖΡ ἢ. Οτίᾳ. 

Ππὶ. 1. 893. |. οπ. ΒΟΡΧΔΕΕ(ΤΙ.) 

ακΜΡῦνΓ. γιῖς. α.ψὖ.ς. 5.61.0} 
Ἰμ. ΥΣ. Ἐ5έ. ἃ Πο]. Μοπιρῃ. Ογίᾳ. 

1, 66005. 

219. 

85. αγαθα] {Ῥύδοιη. τὰ σ. ΟΤ/Δ. 15.58. Ὁ. 
Ογί0. ΠΠ. 6653. | οπι. ΒΡΧΕΚΜΡΥΤ. 
(το αγαθον. (ει. 944). 

--- θήσαυρου 35.1 4. της καρδιας αυτου 

1,, 58. Ἀγγ.Οτί, Αὐτὰ. | Οοπία, ΟΤίᾳ. 
Ππι. 1.893, (347. 81. 

--- πονηρα] Ῥϊπεπι. τα ΤΙΔ. 88. Ὁ. (το 
κακὸν (Οἶσηι. 944). 

96. δε] οπα. 1. 

- αργον Οἴεηι. 198. | οτι. Χ. 
- ὁ] { αἀᾷ. εαν ϱ. Ο. τε]. | πάά. αν Τῷ. 

ΟΥίᾳ. Π1. 6363. | οπι. Ὦ. Βείψ. Βο. Ὦ. (χιιοὰ 

1,αἴι.) 
--- χαλησουσιν Ὦ.ΒΙο.Ο. 85. | λαλουσιν 

Τ). 4. | Ἰλαλήσωσιν ο. 1.. 16]. (Τμαἱ 6.) 

Οτῖσ. ΠΠ. 6963. 
- περι αυτου] οπι. Ἡ. | Ροδί λογον 1». 

97. και εκ] η εκ Τ αν. (α.ος..) 
--- καταδικασθησῃ Β50ῦ. τε]. Οἴρηι. 198. 

ΟΥᾳ. ΠΠ. 1560. |κατακριθησφ 1:Χ.95.Γ. 

88. απεκριθησαν] αάῑοναπί ὁ. Ἀγτ.ονέ. 

- αυτῳ ΒΟΌΤ, 38. Μ. μα. (λα Ζαβαπι 

οἱ.) ϑσυνι συνε ΚΟ]. (ροδί λέγοντες 3Υ}. 

α 

Οὑρν. 81. ΠΗΠ. 805. {Το Ῥ5ι.) Μοππρῃ. 

Ἀν ΤΟΙ͂Σ 

38. τινες] οσα, Υ (αἱ νἱά.) 

- και φαρισαιων ] οπι. Β. | Οοπίπα, ΟΡ. 
το]. νν. (νά. Οτίᾳ. ΠΠ. 5145) (των φαρ. 

και γραμ. Ι). 

-- θελομεν] θελωµεν Τ.. 
99. επιζητει] ζητει Τ,. 

- δοθησεται] -σηται Χ. 

-- αυτῃ] σοι 1): 6». 

-- ου δοθ. αυτ. ε. μ. τ. σημ.] δε 88. 

40. ὥσπερ] ὡσπερι 1)". 
- ην] οτι. 1). 

- τῇ κοιλιᾳ] οπι. τῃ ἃ. 
- εσται] Δ. και ὉΠ ΕΟ 86.) α.ὐ,β. 

οἱ... ὅγτιονι. Μοππρη. Αὐπὶ. 7 θη. 981. 

Οτγίρ. Ιπί. Π. 280", ἵν. 5258, Εἰ. Ὡς, ΡΥ. 
116. ἴῃ Τ5. 96075. (ν]ά, Ταῖς. χὶ. 50). | 

Οοπίτα, ΒΕΟΧ, τε]. (αἱ 99). ψα]ρ. ο.Κ 

ὅτ. ΡΒ. ΗΟ]. «Ἐτι. 

41. νινευειται Ὦ. Β]ψ.εἰο.Ο( ΠΧ Δ. [{νὲ- 
νευιται «’. 1.. 16]. | νεινευεται 3. (νι- 

νειῖται ἸαῬεῦ Εοναῖις Ῥετ 6ΓΓΟΥΕΠΙ ἴῃ 

οὔ1έῖοπο Ίπιργοββα οο]]αΠοπῖς Ῥοπί]εῖ- 

Πας). 
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Αππ. «401. | Ἔοπι. ς». 



ΒΟ [ΖΙ. 
1ΧΔ. 
1. 98. 

ΕΓΕΙΘΚΙΒΟΥΤ' 
Πε]. 

8 2 ρκθ 
ε 

ΕΤ. 111 24- 26. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν" ὅτι μετενόησαν εἰς 
τὸ κήρυγμα Ἰ]ωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿Ιωνᾷ ὧδε. ἢ ” βασί- 
λισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς 
γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτήν" ὅτι ἦλθεν ἐκ 
τῶν “περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν ἘΣολομῶ- 
νο καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿ Σολομῶνος" ὧδε. δ ὅταν δὲ 
τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
διέρχεται δὶ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ 
οὐχ εὑρίσκει. τότε λέγει, ᾿ Βϊς τὸν οἶκόν μου ἐπι- 
στρέψω," ὅθεν ὁ ἐξῆλθον" καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολά- 
ζοντα, σεσαρωµένον καὶ κεκοσμημένον. "τότε πο- 
ρεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα 
πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ 
ἐκεῖ: καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 

ΧΙ]. 42. 

οαπι; απία Ῥασπίοηίατη 656- 
ταπῖ Ίπ Ργδθαϊοδίίοπο Τοπας, οὗ 
6666 Ῥ]α5 4παπι Τοπα Ἰΐο, '"Ἠο- 
σῖπα αιδίτὶ εαγροί ἴῃ Ιπᾷϊοιο 
οππι ϱοποτα[ίοπο ἰδία, οὗ σοἩ- 
ἀαπιπαβίέ θαπα: οαπῖα γοπίς ἃ 
Απίριις ἴαγτας αιιάῖχο καρίοπίαπα 
Ῥα]οπποπίθ, οὖ οσσο Ῥλα5 Ύπατη. 
Βα]οπποἨ Ἠΐο, 45 699,5.) (τη ππι- 
ἴονα Ἱπππππάας ερἰτῖέας οχἰογῖε 
80 Ἠοπιίπα, απηρι]αί Ῥοχ Ίοσα 
ατ]άα ἀπ ΘΥΘΠΒ το πίστη, οἵ ΠΟΠ. 
Ἰπγοπῖέ: “απο ἀῑοι, Ἠογογίας 
ἴῃ ἄοππαπῃ 1ΠθΗΙΗ ππάς οχἰν]: 
εἰ ναπίεπς Ἰπγαπίν γασαπίεπη, 
εοορῖςδ πιππάαίαπα οὐ ογπαίατη: 
δβαπο ναὶ, οὖ αδειπα]ς 5ερίοπα 
31ος βρἰγῖίας 5οσπι πδ(πΙοχες 
86, οὗ Ιπίταπίος Παδίίαπί 101: οἱ 
βαπῖ πονϊδεῖπια Ἰοπαϊπῖς {ας 
Ῥεῖοτα Ῥτιοπίριας. ο επί οί 
6οπετα(οπ] Ἠπῖο Ῥοββίπηκο. 

χείρονα τῶν πρώτων. 
ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 

β 81 35 ε Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ ἡ 
μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦν- 

“ρὰ 

ΚΠ Μααν. 3:.31-ττ5. 

ο », Ν 
ουτως εσται και τη Ύενεα 

46 450,3.) Α ἅππο 6ο Ἰοᾳπσπίε αἆ 
{αχβαξ, οσσς ππαίθογ οἷας οἱ {α- 

πμ. 8: 19--21 68 κίαραπί {ος φππεγοπίες 
- τς 1 οἷ. 37 ΟΙχὶ απέοπα οἱ χαϊ- 

46. λαλοῦντος δὲ τες αὐτῷ λαλῆσαι. “ εἶπεν δέ τις αὐτῷ Ἰδοὺ τοῦς: 1 4 
αὖτον ή Ξ ἡ ἅατη, σος πηα{οΥ ια οὗ {ταίγεβ 

μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν 
ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 

αὐτῷ, ἃ ᾿ 88 τῷ λέγοντι" 

48 « 

41. ταυτης] αυτης Δ. 

- ὅτι μετανοησαν.... καὶ κατάκρινει αυ- 
την γεν 42 οτι. . | ὁτι δα. οὐ Χτ 

πὖ γάσίατ. 

- εις] επι 1.. 

49. κατακρινει] κατακρινουσιν Ὁ. 

--- Σολομωνος δια ΒΡΙΙΧΔ(5..) 1. 88. 

ΕαΚΜΡΟΥΤ. Ῥγν,Ης].1.. (οἷο αἸβουτὸ). 

οι. ΟἹ. 1.98. ΓΣολομωντος 5. ΟΔ(13). 

Οτῖφ. Ἡ, 5451. ΠΠ, 4698, ἵν. 1003, 9085, 
4065, | Ῥτασπι. του 1) (15. 

48. δε] οπι. Τ,. 
- εξελθη] εξηλθη Ὦ. 

44. εις τον οικον µου επιστρεψω Β)Η(2). 

98. πῃ. |. Τεπιστρεψω εις τον οικον 
µου 5. Ο. τα]. Ἱμαῦς, Ἀγτν.ΟΥΕ,Ρ5ί,δεΗς]. 

Ανπῃ. Ογί. Πιΐ. Π. 5574, (Ίου ον. Τα19, 

κἰ, 94.)| επιστρεψω] ὑποστρεψω Ζ. 1. 
(νιᾶ, Τω1ο, χὶ. 94.) 

- ελθον Β50. τα]. | ελθων ὮΧ. 38. ΕΤ. 
| εξελθον 1]. | ηλθον Δ. (ία: 7). 

- εὗρισκει] δα. τον οικον Ὁ). 

--- σεσαρωμµενον] ὮἈῬταετι, και Ο”7Ζ(ωί 

υἱά.) α.6.(Ἀ..}»λ. Ἀγενι Οὐ Ρε, δε Πς]. 

(οκέ.)  οπι. Β9}). το]. Ὑπ]ο. 0). Ἀγτ. 
Ἠσο]μππρ. «γασσε, ΜοππρΙ, Αὐπι. η. 
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44. και κεκοσμημενον ] καικοσμημενον ΤΕ. 

(21ο) Ἀγτ.Ηο]πης. ἄταεσε. 

45. ἕπτα ἕτερα πνευµατα ἨΒ9οῦ. τε]. | 

ἕτερα ἑπτα πν. 7. (ΥΠ. βρίτίις α]ος α 

δῖο, γιά. Τυ]οὶ οα.; ἀρὰ Ἡ]αποῃ. Ῥευ 
ΕΙΤΟΓΟΠΙ, “΄ ΠΠ. ΒΡ. ἃ]. 

- ἑαυτου Ῥο5δί πονηροτερα] αυτου ΘΈΝ. 

--- εἰσελθοντα ΒΘΟΘΙΚ (ο0).16].} ἐλθόντα Δ". 

Τεισελθον Ἐ(εῖπε σοΥΓ,) 11. |εισελθων 1.. 

- εσχατα] 844. χειρονα τω ἘΞ, (οουγ.Ἠ) 

Γαάᾷ. αυτου 3. 

- χειρονα] χειρον 3. 

- και απῖο τῷ γεν.] ὁπ]. 17, α.δ.0ἱ.1. Δππι. 

ΜΒ», ΠΠ, 6743. | Οοπαα, Ὑπ]ρ. 2,6". 
--- ταυτμ] οπη. 98. 

46. ετι αυτου λαλουντος Β. 98. Υιι1ς. οι: 

- Μεπιρῃ. (Αττη.) | λαλουντος δε αυτου 

Τ21,. Ἁγτ.Ῥεί. (λαλουντος αυτου ΟΥ. 

Π]1, 4805,) ετι Τ δε’ αὐτου λαλουντοςς.. 

Ο. 1. τα]. (9.) Ἁντ.Ηο]. Δα. Ἠπος ο0 1ο- 
αποπίο α.ὖ. 73 5..λ. Ἰοφιοπίο οο [}]. οἱ Ίο- 

αποπίο 6ο Ἀγγ.ΟΡ, 

- μητηρ] 884, µου ΔΑ. 

-- αυτου ΒΟΓ. το]. | οπι. Ζ. (αῦοπί ροςί 

µητηρ ὙΥμὶς. αὐ 59... Μορ, 
Ονῖρ. Π1. 4805, Οοπίνα, 6...) 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου; 

τα. {ος δίαπί απαστοπίος ἴθ. 
ΑΓ. 116 τοδροπάσπς5 ἀῑσεπίαά 
βἰὈῖ αἴί, Ωπαο οδί τηαίος π]θα, 

46. εστηκεισαν ] ιστήκασι Ἱ.. 

-- αυτῳ λαλησαι Β907(9ἱο) τε].|λαλησαι 

αυτῳ ὍὌΙ,. 838. Ταῦ. ντ. Οτίᾳ. 1, 

4805. 

47. νου. οτι. ΒΙ/Γ. 14. Ἀγτ.Οτί. Οοπίσα, 

097. τε]. Υπ]ς. α.δ.6..᾽.᾿. Ἀγαν. ευ. 
δΗε]. Μεπιρῃ. Αππιι Α4δί1. ΟΥνίᾳ. πι. 
11, 8805. Ες. δα Βίορῃ. 1. 298 (Ὁ Τμιο, 

νη, 90.) 

--- εξω] οπι. 1. [ Ῥορίεστηκ. 1). 98. | Οοπ- 
ίνα, ΟΖ. τε]. 

- ἑστηκασιν] ἑστηκεισαν ὮἨ. | -κασαν 
Ὀ., 

- σοι λαλησαι ΟΖ. τε]. | λαλησαι σοι). 
δι. σ᾽. ή... Βγον.Ῥου.δεΗς]. | {ο (ἵπη- 
απη)). πας. 1. Μεπιρῃ, | {ο νῖάετο α. 

Ορἱᾳ. Ιπί. τὶ. 8868. (ιδειν σε θελοντες 

Ἔς. δὰ Βίορῃ. 1. 228. 5ο ὃ Τις.) 

48. τῳ Άλεγοντι Β)2(5ῖο) 88. | {τῳ 
ειποντι 5. Ο. τε]. | οπι. Χ. 

-- ἡ µητηρ] οτι. ἡ Χ. 

- και τινες ΒΟΖΕα, τε]. Ὑπαἱς. ὅ.ο. 
οἳ.ι, τε]. | η τινες Ὦ. ας} ας. Αὐτὰ, 

41. Ίοπας Ἠῖο ΟἹ. | 44. Ππνοιήξ οαπα ΟἿ. | 
45. αἲ ἴρβο ΥΘΕΡΟΜάΘΗΒ Οἱ. 

- 



ΧΠΠ. 8. 
Ῥα]ρ.α. ὃ. ο. 
Βττ, 0. Ρ. Ἡ. 

Πεπιρῃ. 
ΆΑππι, 411, 

τε" 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου ; Ἱ 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, 
Ἰδοὺ ἢ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί “μου. 

γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 

49 ΟΝ δ] / 
και εκτεινας 

οσα 

οστις 

οἱ σα] βπέ ἔγα 5. πιο» 5 Τί 
εχίεπάεΠΒ ΙΠΠΗΤΗ ἵπ 415οΙρι]ος 
[5105] ἀῑκῖτ, Έσου πιαίογ 1ησα 
οὐ Γαίνος παθὶ. ὃ" Οπἱσπππφα 
οπῖπι ἔθους νολαπίαίοπα Ρας 
πιο] απ 1π οπθ]ῖς οδί, 1ρ56 τποῖιβ 
εἰ Παί6υ εί 5ΟΥΟΣ οὗ ΤΟΥ εί. 

οὐρανοῖς, αὐτός µου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ 
» / 

εστιν. 

ρλα ἁποις 88. Ἠν! 
ε ΠΕ ΣῊ: 1-ῷ. 
πα. 8:..-8. 

1. [ἐκ75. [ἀπὸ] τῆς 
οἰκίας 

ΚΔ' 

ρων τοῦ σπείρειν. 
ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ 

/ » / 

κατέφαγεν αὐτα. 

ἐ “ ἜΑ ᾽ / Ν Ν 

τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν 
/ Ν ΗΒ, » / σ » 

συνήχθησαν προς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὡστε αὐ- 
Ν » ἐ - » ἊΨ “ Ν “ ες 5ο 

τον εἰς ἱπλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὃ ὄχλος 
τος Ἂν Ν / ᾿ ΄΄ ΄ 

ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. “ καὶ ἐλάλησεν. αὐτοῖς 
πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων, Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ ὁ σπεί- 

4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ἃ μὲν 
τὰ πετεινὰ καὶ 

5 ν κ΄ ΑΛ Ν 
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, 

“ ᾽ 5 - / ν »η/ » / 
ὕπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν 

Ἀ ἣν Αν ᾱρ / - 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς" 
3 / Ν Ν Ἂς Ν ”/ ε/ » ΄ 
ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 
τὰ χλλ δὲ "΄ ον Ν 5, ΚΟ, κ ο.” ε 
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ 

3/ » / 

ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. 

τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς 
θάλασσαν" 

Γπλθον" 

6 ε Ν 

ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος 

5, Ν 

ὃ ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 

1 (181,3.) Τῇ 110 ἀῑο οκΙεηΒ Τα- 
5185 4ο ἆοπιο βϑάθθεῦ. βθοιιβ 
πιάτο. ἤΕῤ οοπρτοραίΐαο βιιηῦ 
Δα οπΙ ἐαγθαθ αηπ]ίαο, ἰτὰ ταῦ 
ἴῃ παν]οπ]απι αξοσπάςηςδ βοᾶο- 
τοί, δὖ οπιπῖς ἵπτρα βίαθαῦ. ἴῃ 
Ἠίοτα. ΕΓ Ἰοοιιῦιβ οί οἷβ 
π]τα ἵπ Ῥαταβο]]ς, ἀἴσοπε, Έεσθ 
οχΠς αι Βεπήπαί εεπίπατο, 
ΓΕ: ἆππι δεπιήπας, απαεάαπι 
οεοΙάεγαπέ 5ο0ΠΕ γΙατῃ, οὗ Υθ- 
πεταπί νο]πσγος οὖ οοπιοεταηί 

68. 5 Α]ῑα απίεπῃ οοο]άετατί ἴῃ 
Ῥοίγοξα,αὐίποπ Παθοραπί ἔογγατη 
τηπ]ίαπα: οὐ οοπίππο οχοτία, 
βιπί, απία ποα Παρεναηέ αἰιῖ- 
ἐπάΊπαπι ἴσγγαο: ὅβο]ο απῖοπα 
ονίο παβπαγεγιπέ, οὗ απία ΠΟΠ 
Ἠαδοβαπε ταάῖσοπι αγιογαηϊ, 
Τ Α]ῑα απίσπα οεοϊἀοταπί 1π βρὶ- 
ηας, οὗ ογεγογιιπί 5Ρίπαο οὗ βιι- 
{οσαγοτιπί οα. ὃ ΑΙ γετο 66- 
οἰάογιπί ἴῃ ἴογγαπα Ῥοπαπι, οἱ ἆα- 
Ῥαπί τούτη], αΠιιά οοηίαξΙππΙτη, 

9 Ν 
και 

ἣν “ Ν Ν νο σα / ΟΣ Ν τ / 
την γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπὀν, ὃ μὲν ἑκατὸν, 

49. αυτου 1] οπι. Ὦ. Ὑπ]ς. α.ὖ.}}.σ' 

ΟΥίᾳ. ΠΠ. 4805 ((οπίτα, ο.) 
--- αυτου 95] οπι. Δ. ΟΥίφ. 

--- µου π]ί.] μοι ἘΞ. 

50. ὁστις] ὁς Τι. 

- αν] οπι. Ὦ. 

--- ποιησῃ Β5Χ. 1.95. τα]. Τιαίτ. (οκο. ἆ.) 

Ἰ ποιησει ΖΙΗΚΓ. Μεπιρῃ. | ποίῳ ΟΔ. 
Ἰ ποιει Τ). 

-- ουρανοις } ῬΥΔΘΠΙ. τοις 38. Ογῖφ. ἵν. 643. 

--- αυτος] οὗτος Τ..Δ. Ἀντ.Ηο]μης. 
--- αδελφος] Ῥϊαεπη, και Απιι Του. ὐ.(ε.) 
11. Οτῖρ. ΠΠ. 480ἱ, (Οοπία, Υπ]ς. ΟἹ, 
α.ο. ΠΠ.σ}3. νν. τε].) 

1. εν] Ταά4. δε 5. ΟΡ. τε]. ΓΙ. Ἀσαν, 

Ῥεέ,δ.Ηε]. Μεπιρῃ. | οπ. Β7.:85. Υπ]. 
α.ὖ σ.ε.[] "3. Αὐτὰ, . Οτίᾳ. 1. 95 
80, ΗΝ. 6158, [βντ.Οτι.] ᾗ 

--- τῷ ἡμερᾳ] ταις ἡμεραις ἘΣ, 
- εξελθων Β07. τε]. Ψπ]ς. ο. Ἀγν.Ησ], 

Ογίᾳ. Π1. 95, 80. (εξηλθων Χ.) | εξηλθεν 

7) (οὗ και ἃπίβ εκαθητο) α.δ.ο.[].5.9ἱ.1. 

Ἀγτ.οτί,δερει, Ογῖφ. Ιπί. ΠΠ. 8950, ΗΠ 
0758, 

- Ταπο᾽ της οικιας 5. ΟΙ,. τα]. Υα]ρ. 

ο. Ορίᾳ. Ιπί. Πῖ. 895Ν. | εκ της οικιας 

Ζ. 838. Οεῖφ. Π. 95. } της οικίας Ἑ. 1 
Οτῖφ. Πϊ. 90, [οπι, 1). α ὁ... σ᾽. ΗΗ. 

οτ54, 

9. πλοιον] ΤῬταοπι. το 5. Ὦ.1ε]. Μοπιρῃ. 
στη. | οπι. ΒΟΖΤ.. 1. 88. 

-- εµμβαντα] οπι. Τ,. 

--- ειστηκει] εστηκει Ὦ3. 

8. ελαλησεν] ελαλη Τ.. 

--- πολλα Ονίᾳ. Π. 83. Ροξίπαραβολαις 

ο. (Οτίᾳ. ΠΠ. 4801.) [ οπι. ΤΥ. 
- λεγων] οπι. Ονὶσ. 11ϊ. 83. (μαθεὲ 7.) 

- σπειρειν ΒΟ7.τε]. Οτῖσ. 1.3083. 5075. 11, 

7603. σπειραι Ι.Χ. 1.38.Μ. ΟΥίᾳ. 111. 88, 
Εις. ἵπ Ἐς. 4935. (3 Τκις.} | οπη. Ῥταςς, 

του Ὦ.| (α44. 5επιεπ 5 παπι ὐ.[)1.6. Τις.) 

4. και εν τῳ σπειρειν] οτι. Ο. Ογίᾳ. 11]. 

Τ603. 

- ἃ] ὁ Δ. 
- ηλθον Β.Βεῖ. Ώ21,. 33. Τηλθεν 5. 

ο. τα]. ΟΥγίᾳ. 11. 7605. | ελθοντα ΒΒ. Βεΐῳ. 

Β]ο. | Οοπίσα, νν. 
- πετεινα] 844. του ουρανου ἘΝΚΜ. 

γὰρ. Οἱ, 0.1.1. Ἁγον.Οτίδε Πο]. Αυτη, 
πι. Οτίᾳ. ΠΠ. 1605, (νῖά. Ίο, η. 5). 
[Οοπίτα, ΒεΟΓ7. νο]. πι α.6.6.. 1.9}. 

Ῥγτ.βῬ5ί. Μεπιρῃ. 

4. και δία κατεφ.] οπη. και Ῥ. | Οοπία, 
097. τε]. νν. Ογίρ. ΠΠ. Τ60". 

δ. αλλα Ογίᾳ. | ἆ Ὁ. 

- ευθεως] ευθυς 10. 1 οτη, Τι 

- εξανετειλεν 007. τε]. | -λαν Β. 

- γης ΟΠ. τε]. | της γης Β. | Μαϊ 7. | 

ἔστγας πιπ]έαο Ἀνγ.Οτί. 

6. ἧλιου δε] του δὲ ἧλιου Ὦ. 

- εκαυµατισθη ΟΖ. τε]. | εκαυµατισθη- 

σαν 1). | εκαυµατωθη Ὦ. | εκαυµατισεν 

ΔΑ. ᾖΤταστη. ευθεως Τὰ. 

- ῥιζαν] αἰαιάῖποπι ταςϊαῖς ἴῃ ἴοιγα 

Βγτ,ο τί, 

--- εξηρανθη ΒΟΖ. το].{ εξηρανθησαν 1).] 

ἀπεξηρανθη ἘΞ, 

7. επεσεν] επεσαν 38. 

- ἐπι τας ΒΟΖ. τα] | εις τας Ὦ. α. ΟΥγίᾳ. 

117600, 

- απεπνιξαν ΒΟΖ. τε]. | επνιξαν Ὦ. 

8. επεσεν] επεσαν Ο. 88. 

- εδιδου] εδιδουν 1). 

- καρπον] δα. οἵ εγενεταπέ οὐ ἆοο- 

τιπί 9Υτ.Οχί. 

49. οἵπ. ΒΙΟΡ “πηι. | 60. τηθιι5 ἔγαίθυ ΟἿ. 
4. νοΙποχεΒ οπο]Ι Οἱ. | 5. παδεραί «πι. | 8. αῑϊα 

δαΐοτῃ Οἱ. 

40 .» 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
ΔΝ ἘΣ εξ’ ΟΣ δὶ ΄ θε 3 5 3 / 
ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. “ ὁ ἔχων ὦτα | ἀκούειν] 

Ω 101 / 5 “ . 80 τ Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ | εἶπαν" αὐτῷ, 
Ν ΄σ - ΄- 

Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς ; “ Ὁ δὲ ἀπο- 
Ν 3 ᾽ - οϐ νε / “ Ν 

κριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Ότι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυσ- 
[ή - - ΄ 

τήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ 
121 ἡ ν 7 ΄ὔ “ 

1 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισ- 
/ “ κ 5 4 ΝᾺ Μ ᾽ ΄ 

σευθήσεται. ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 

ΒΟ (ὦ.) 
1ΧΔ. - 

1. 80. ἀκουέτω. 
ΞΕαΚΝΜΡΟΤΕΟ. 

ΤΠ Μαν. 4: 1ο---5ο. 
{Π1μπ|. 8: 9-.15- 

42 
76. ο5:90. ρᾺβ 
Μαν. ος ὡς δέδοται. 

1λι. 8:18. 

ΡλΥ ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

κ 1.8, 619, 10. 

"Τα. το τ 92,34. ρλὸ 
ε 

185... Χ π 5 Ξ ᾿Ξ 
"διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, 

“ / 2 / αλ 3 3 ΄ 

ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκου- 
"ὰ Ν ΄- » ΄σ 

ουσιν, οὐδὲ συνίουσιν. ' καὶ ἀναπληροῦται | αὐτοῖς 
ε / ε ΟἿ « / Ἱς 3 - 5 , 

ἢ προφητεία Ἡσαΐου ἡ λέγουσα," ᾿Ακοῇ ἀκούσετε 
κοὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ 
ἴδητε. "" ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδια τοῦ λαοῦ τούτου, 
καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἥκουσοων, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αὐτῶν ἐχάρυμυσοιν: μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθολιμυοῖς, 

/ 

καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ, συνῶσιν καὶ 
ἐπιστρέψωσ ιν καὶ ἰάσομαι" αὐτούς. 'ὑμῶν δὲ μακά- 
ριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα [ ὑμῶν ] ὅτι 

Σ ἀκούουσιν." 1 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προ- 
“ » “-“ ἃ 

φῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ 
3 / - ἃ 3 

οὐκ | εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

ΧΙ. 9. 

ΔΠπ4 βοχαροβί πη πη, ιά π]- 
ορδίπππῃ. 90 1] Ἠαυοῦ ΔαγῸ8 
δα] 6 Πα], δια ϊαῦ. 

Έτ δοοοάοηίοβ αἰβοῖρι]ῖ 
ἀἰκογιιπέ οἱ, Θπαγο ἴῃ ραγαβο]Ις 
Ἰοᾳποτίς [615]7 ν᾽ Ωμ χοβροῃ- 
4ετς αἲν 1115, Ωπία νουῖς ἁαίαπα 
εδῖ π0556 πιγείοτία τορηί «α]Ο- 
Τα πῃ, 1115 ααίσπα ΠΟΠ οδί ἀαίιπη. 
13092,5.) Οἱ οπή Ἰαροί, ἁαλὈῖ- 
{α οἱ οὐ αὐαπάαδίς: αὶ απίοπα 
ΠΟΠ Ἰαλδοῖ, οὐ απο Ἰαῦοί απ[ο- 
Το 80 60. 19 (199,1. Τά6ο ἴῃ. 
ραταβος. ἸΟΠΊΟΥ οἷβ, απῖα νἱ- 
ἀοπίος ποη γ]άσπέ, οὐ δια] θη65 
ποπ απ πη, ποιο 10 ]Π]Ορπιηῦ:; 
14 οῷ αἀἰπιρ]οαίατ οἷβ ργορ]είία 
Ἔδβαϊαο 4ἱςσΠΒ, Αὐιαϊτα αι τοῖς, 
οἱ ποπ Ιπιο]]οροίί5; αἱ γ]άεπίος 
νά εΡ[Πς, οὐ ποπι ν]άορίς, 15 Τῇ - 
ϱΥΑΞΕΑΜΙΙΠΙ οδί οπίπα ΘΟΥ Ῥορι]ῖ 
πας, οὐ Δα 115. οταντον απι- 
ἀῑσταπί, οἵ οσµ]ο8 ΑΠΟΒ 61156- 
ταῦ, πο απαπάο οσυ]]5 γἱάσαπε, 
οἱ αατῖρας απἀῖαπι, οἱ οοτᾶο 1π- 
{ο]]οσαπί, οὖ οοπγοτίαπία, οὗ 
ΑΑΠΟΠΗ 605. 15 0940.) γοσίτί αἱι- 
σπα Ὀεαὶ οσυ]1 απἷα νίάσπε, οὐ 
απχος γοξείαο απία. ααθαηῖ, 
1 Απιοπ αιΙρρο ἀῑςεο γουίς απῖα 
τη]! Ῥγορ]οίας οὗ 1115 ομρίο- 
ταμῇ γ]άσχο απο ν1άο(15, οὐ ΟΠ 
γ]άεναπῖ, οἱ πα ἶτο απο δι 1018, 
οὗ ποπ απάἰογαπί, 

9. ακουειν 097. το]. νυ. | οτι. Β. Ρ1ο.1.. 

α(α βραίἹολε.[]..Π. Τετ. πάν. Ματο.1ν. 19. 

10. προσελθοντες] -τος Ὁ. 

0. Μοπιρῃ. (Οοπίνα, νυν.) 

--- µαθηται] 884. αυτου ΟΝ. α.δ.οι[ιο].ᾖ. 

Ῥνντ.Ονί,δεΡεί.δεΗο] Μοπρα. δι, 

Έως. Ὦ.Β. 4543. |. Οοπίτα, Β5)Ζ. τε]. 

γαρ. 0} 1.0”. Αντι, ΟΡἱ4. 1. 4801, Ορἱᾳ. 
11. Π1. 8953. 

--- ειπαν Ὁ. Βεῖψ. Τ,. 38.} Τειπον σ. 097. 

γα]. 1658. Ὦ. 0. 4: 44, 

--- αυτοις] οτι. «πι. 

Οοπίπα, 1γεπ. 266. 

ΒΟΥ). 

11, αυτοις Β5Ρ1.. τα]. (Τ1.). Ῥγιν οτί, 

ΤΗ͂Ι. Αὐτὰ. Τογί, ο Τ68. ο.1Π. 98. 

οτι. ΟΖ. 0. Μοπιρῃ. 011, 2 τι. 1).1}. 
454, 

--- ὅτι] οσα, Μ. 

- τα μυστηρια Δ αϊρ. δ... 1... Οὐῖφ. ΠΠ. 

4014, 4815, «Τεν. 4ο Ῥταςς. 22). | το 

µυστηριον α.σ.ἆ,]ι[] ιο)... ἈγτιΟχί. γεν. 

206. Οἶσπ. 694. 

- των ουρανων Ὑἱς. ο. Ίγεπ. 560. 

επι. 694. ΟΡ1ᾳ. Π1. 4811. 1 οπ1, α.ὖ.6. 

φ'. 62. Ες. 1).Ε. 4543. ]οπ1, ουρανων 1. 

504 πάθον των. (αἵσαπα (οἱ [)1.) 

ΗΕ 

|. αά. αυτῳ 

Του. 4ο Ὦο5. 33. | 
Ονᾳ. ϊ, 4815 (αἱ- 

11. ου δεδοται] τἀ ἃ. τι κοἰαπί Ἀγτ.Οονί, 

19. γαρ] 844. αν Δ. 

- και ὁ εχει] οτι. Μ ὑχί. 

19, αὐτοῖς λαλω 5ο. το]. ο. ὅΐυ το]. 

«ποπ, 817. Ἐκ. .Β. 4543. οπη. αὐτοῖς 
1. ο. Ίγεπ. 266. Ἰλαλω αυτοις 1. 38. 

γπ]ς. α.δ... που λς Ἀγτν,Οτί,δεῬευ. 

Αππις Ογῖρ. Ππί. ᾿ϊ. 3885, Τογί. ς δ. 

6.)Η. 38,.| λαλει αυτοις Αν. (ελαλει 

αυτοις 3). 

- ὅτι βλεπυντες ου βλεπουσιν και ακου- 

οντες οὐκ ακουουσιν οὐδὲ συνιουσιν 
(Φ)οΙ,. τα]. Υαἱρ. (00... Ἁγινιροι. 

ΔΗοΙ. Μοπιρὰ., Αὐτὰ. 01. Οἶσπ. 517. 

Ι ἵνα βλ. µη βλεπωσιν κ. ακ. μη ακου- 

σωσιν και μὴ συνωσιν µήποτε επιστρε- 
ψωσιν Ὦ .(1.) ὁ...([}3)....λ.. (ὅγε...) 

Εις. Τ.Ε. 4541.(8οἆ ακουωσι οὖ οπι. 

και µη συν.) “αὖ νιάεπίας πο γάσαπε 

οὐ απἀ1θπίος που απάἰαπί, Ππίο]]Ισοπίος 

πο Ιπίο]Ισαης  Ἴγοπ. 266. (504 εοᾷᾱ. 

γαχ]αη(). [α.6.}.1.1 (ακουωσι και μὴ 

συνιωσι 1.) | συνιουσιν] συνωσιν Β". 

Λι, Ὀ(αί βαρυὰ). 1 συνιώσιν (9ἱο) ΒΒ. 
Βεῖψ. 1. 98. | συνίασι (σι. 

14. και 15] κα. τοτε 1). 1. α.διο,[] 1). 

Ιθοπίνα, Ψ πρ. Δ 1γοπ. 906. 

14. αναπληρουται] πλήρωθησεται Ὁ). 

.{Π..9..λ. 1 πληρουται 1. 
-- αυτοις] οπι. Ἀντ.οτί, α.ο. | Τ ῬΥΔΟΠῚ, 

επ 5. ὮΜ. νι]σ.οΙ. ὃ. 955 1. 

Ἀγτ.βεί. Μεπιρῃ. 49. 7 θη. 966. | οπη. 

ΒΟΙΧΔ. 1. 5. ΒΕαΚΡΌΝΥΤΓ. πι 

Πατ Ἀγτ.Ηςε]. Αππι. 
-- Ἡσαιου ἡ λεγουσα] του Ἡσαιου λε- 

γουσα 1). | 84. πορευθητι και ειπε τῳ 

λαφ τουτῳ 1). α.ὐ.οι[1.3.4..1. (εκ 5. 

γι, 9.) | Οοπίτα,  α]ρ. . τοπ. 966. 
- ακουσετε ΒΟ). τα]. Ο»ὶῳ. 1. 9163. | 

ακουσατε ΒΔ Βείι. | ακουσητε ἘΕῸ ΜΙΠ 

ντ. Ογίψ. Π. 9955, 9505, 
-- βλεψετε Ονίᾳ. ΠΠ. 9164. 9905,|βλεψητε 

838. ΕΕαΝΜΟΥΤ. 

--- (δητε] ιδετε Χ. 

15. και τοις ωσιν βαρεως Ἰκουσαν] οἵ 

Άπγος 5105 ϱγαγος Γοσσγιπί πο δια απ. 

Ῥγγ.Οτί. ]ωσιν] αἀά. αυτων Ο. δ.6..3.}ι. 

Ῥγτγ.Ονί,δε εί. Μοπιρα, Απο 0Η. 

(υἱά. 5. νἱ. 10.) | Οοπίτα, Ὑπΐς. (αι). 

9. Ἀγν.Πς]. 

10. οπι. οἵς πι, | 19. ἀπαϊθαῦ πι 1 14. αἲ- 
ΠΡ ρας ἴῃ οἷβ ΟἹ. | αἰσοιίῖϊβ. ΟἿ, 1 10. νἱαραμ δ 
ΘΟ] 5. ΟἿ. 



ΧΠΙ. 26 
γα]ς.α. ". 6. ρλε 
Βγχτ. 0. Ῥ.Ἡ. β ; Ἡ ἮΝ ῥ 

ΠΠεπιρ]ι, σπειραντος" 
Αὐτὰ, Άι, ῬΟΡΤΟὉ 

ζεται. 

/ 

γίνεται. 

“ ἮΝ ον 

ποφορεῖ καὶ ποιεῖ, ὃ 
ώ 

᾿ς τριάκοντα. 
ρλς 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

8419 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ 
παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς 

βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ 
ἁρπαζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ" οὗτός 
ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 

φῷ ε κ... ν 9. / ϱ / 5 ε 
ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτος ἐστιν ὁ 

Ν / ’ Ν ε / - λα 

τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος ἢ 
᾽ ’ - / / λ / ἊΝ ” 
ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τον λογον, καὶ ἄκαρπος 

ϱ3 ε Δ ΑΥ̓ καὶ Ν 4 Ν ο 4 

ὁ δὲ ἐπὶ την ᾿ καλὴν γῆν 
» ε ΔΝ / ᾽ / ν { / δ δὴ 
ἐστιν ὁ τὸν λογον ἀκούων καὶ Ἰσυνιείς, ὃς δὴ καρ- 

Ν ε / « ἄν η "ἢ ε λ 

μὲν ἑκατόν, ὁ δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ 

φ152/ Ν -“ 

90 -'"Αλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων { ἡ Ξ Ὁ 
ε Ἃ « / “ » “ ᾿ / 

Ὡμοιώέη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ανθρώωπῳ 
“ Ν αν ΄ -- 

ραντι΄ καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ: 
; Ν η , 5 5 ος Η Ν ος 

καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὃ ἐχθρος καὶ 
/ “ Ν / . “ 

᾿ ἐπέσπειρεν' ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλ- 
θεν. “ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος, καὶ καρπὸν 

“ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πε- 
Α / ϱ ἢ ς Ν / 3 / Ν 

τρώδη σπαρείς, οὗτος ἐστιν ὃ τὸν λόγον ἀκούων καὶ 
θὺ ΔΝ “ λ / 3.5 8 1 » 3/ δὲ 

εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὑτὸν, “ οὐκ ἔχει δε 
(5 » ο α » Ν / Ι » 

ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρὀσκαιρὀς ἐστιν" γενομένης 
Ν Ἀ ο Ν Ἂς ιά Ν 

δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλί- 

/ ο / 

σπαρείς, οὗτος 

9 Ν “ 
ἐν δὲ τῷ 

18 35,3.) Ύο8 ευρο διᾶϊέθ ρᾶ- 
ΤΆ ΟΙ ΠῚ βοπαϊπαπέῖς, 5 ΟπιπΙΒ 
4αὶ δια γογῦαπη τοσπ1 οὐ ποῃ. 
Ἰπ{ο]]ορῖέ, νοπῖς τπα]α8 οὐ ταρῖέ 
«ποῖ εοπαϊπααπη οδύ ἴῃ οοτάο 
οἵαδ: Πο οδί απῖ 6εοῖς γίαπα 
βοπηϊπαίιις οδί, 29 ΟΙ απίοπι 
5πργα Ροίγοδα 5οπα]παίι5 οδέ, μ]ο 
δῦ απ γοτραπα δα οὐ οοΠ- 
ΏΠππο σπα ραιά1ο αοοὶρῖε 1Ππ4, 
31 πο. παῦοι απἴοιη ἴῃ 8ο τας]- 
661, 564 οδὲ {οπιροτα]ΐς: [ποία 
απίοπα (πρα]αίοπο οί Ῥούδοσιι- 
Ποπο Ρτορίογ γογραπα οοπίπιο 
εοαπάαΠϊζαΐέαν. 22 Ωπἱ απίοπα οδί 
5οπηϊπαίας 1π 5ρίπ]5, Εἴθ δῦ απ 
γογριπα πάς, οὐ 5ο]1οῖιάο 
βποοι]1 Ιδίας οἱ [α]αοία ἁῑνι- 
ΠΙαταπη βιβοσαέ Υοτραπῃ, οἱ 51π0 
ἔγαοῦι οβήοἵαγ. 3 ΘΟ. γοτο ἶπ 
ἔοιτα Ῥοπα. βεπαπαίας ο5ί, Πῖς 
δϑβῦ αὐ απενοτΌαπα οὗ Ἰπίσ]]οσ], 
οὐ ἠππούιπι αἰοσί, οὐ ἔδοῖῦ αἰπα 
απ]άσπα οοπίατη, απά απέοπα 
βοκασ]πία, Ροττο απά Πσίπία, 

Ν « 

καὶ ἢ 

34 (186, 10.) Α]ῑαπι ραγαβο]απι 
" Ῥτοροδαϊς 115 ἀἴσοις, βἰπα]]α / 

σπτει- [παπα οδὲ τερπιπι «β6ΙοΓΙΠΙ 
Ἠοπαίπί απὶ βοπππαν1έ Ῥοππα 
ΒΟΠΊΕΠ ΤΠ ἈΡΤῸ 5π0. 25 Οππῃ δὰ- 
ἴοπι ἀουτηϊγοηῦ Ποτιηΐποβ, γοπ]θ 
Ππ]πιῖσας οἶτι8. οἱ ΒΡ Βοι Πα ῦ 
2σαπῖα {π τη 6 10 ὑγ 10], οὐ αΡΗΕ. 
35 (πὶ δαΐοπι οἴου ϊββοῦ Πουρᾶ, 

15. τους οφθαλμους] τοις οφθαλμοις Χ. 

- ακουσωσιν οἵη. Ο. 

- συνωσιν «τ. (519). ΒΡΙ.ΧΔ.1. 38. ἘΠΕ 

ακΚΜΣΟΝΥΤ. | συνιωσιν ΟΕ”. 
- επιστρεψωσιν] -ψουσιν ΕΕΑΝΥ. 

-- εάσομαι ΒΟΡΤΙΔ". 59. ΕΞΕΣΜΡΥΓ. 

ΓΠιασωµαι σ.1. ΕΙΝ. Τιαί{. (οκς, ἄ.) 

10. µακαριοι οἱ] µακαριοι ὮΜ. 

- και] αάά, Ἱίογατη. Ἀγτοτί 

- τα ΟνίΠ. ἵν. 2090, | οπι. Ὦ. 
-- ὕμων 5"] οπι. Β.Βείψ Βίο. α.δ.οι[”.α 

ΤΠ. 6168, Οοπίτα, Ο1). τε]. Ψπ]ς. 2). 

ο) «ΠΠ. το], Ίπεπ. 956. Οτῖρ. ἵν. 9099, 
--- ἄκουουσιν Ἑ.ΡΙΙΥ.ΟΡΝ. 1. 89. Μ. 

Ονὶψ. ἵν. 9090. Ειδη Ἐ5. 9868, |Τακουει 

ς. Ι,. το]. 

17. γαρ] οπι. Χ. α..ο. "οἱ ιν Λο. 
«δι. ΗΔ]. 9085, 8055. (απῖρρο Υα]ς.) 

- ειδαν Β. 38. (ιδαν 98) | Πειδον «-. Ο. 
το]. Ογί0. ἵν. 1055, 9090. 95085. Ες. Ὦ Τὸ. 
983, ἴῃ Ῥ5. 5180. (5264,} 657ε. | ηδυνη- 

θησαν ειδειν 1). 

18. του σπειραντος ΒΧ. 838. ὅγγ. ΗΠ]. | 
Ίτου σπειροντος «-. ΟἿ). τε]. (οῃ). 

του Δ.) 

19. συπιεντος] συνιοντος 1) Ε΄. (συνιων- 

τος 1.) | ὁπ’. ὁ πιοχ Δ. 

19. ἐσπαρμενον Οὐ. 1. 8083. | σπειρο- 

μενον 19). 

- αυτου] αυτων 1). 
90. οὗτος εστιν] οπι. Ὁ. 
- λογον] δ. µου Χδ. ΓΣ. Βγτ.Ηςε]. 

- ευθυς] ευθεως ἘΠῚ. ΟΥίᾳ. 1. 8088. 

91. δε Ογῖφ. 1. 8084, [ οπι. ΠΒ, 

-- εν Ονἰᾳ. 1. 8084, | οπι. 15. 
--- ἑαυτῳ ΟΥίᾳ. 1. 3084. | αυτῳ ΤΔ. 
-- γενομενης] Ῥταστη. ἥτα σίο. α. 

--- ευθυς Ονίᾳ. Ἱ. 808, | ευθεως 1). 88, 

99. εις] επι 838. 

-- σπαρειο] σπειροµενος 1). 
(Ουπινα, Ψπὶς. ὁ... ..95.1.) 

-- μεριμνα] µερηµνη Ἱκ. 

- αιωνος] Τα4ᾷ.τουτου 5. 0.τε]. Ψπ]ρς. 

α.οιφ..[). 

δ.ο. 8}. ἉγιτΟτί Ῥ5ί,δεΗςΙ. Μοπιρη. 
81. Οτίᾳ. Ἱ. (Ξ08",}.} οπι. ΒΕ. α.[]”. 

ο)... Ασπη, 
- πλουτου] πλουτους Ὦ3.| αᾶά. και περι 

τα λυπα επεθυµηα εισπορευοµεναι (510) 

Ίωηρ. - 

- τον λογον] 14, ϑ' γ. Οὐ, 

98. τὴν καλὴν γην Β. Βείψ. ΟἹ,Δ. 1. 88. 

Ονἶφ. ἰ. 8085, | ἔ τὴν γην την καλὴν 5. 

1). το]. 

- ακουων] απίο τον λογον 1). ([μδ{{.) 

Όγιν.Οτί,δεΡ5ί,|Οοπία, 7. Ἀγτ.Πς]. τε]. 

Ονἱᾳ. 1. 5085. | ακουσας Ὁ. 

98. συνιεις Ὦ.ΒΙΙψ.ΒΙο.Ὦ. Ογίᾳ. 1. 8085. | 

συνιὼν 5. Ὁ. τε]. 

--- ὁς δη Ἀγτ.Ηςσ]. (Μοπιρῃι.) Ογἱᾳ.1.9085. 

1 τοτὲ 1). α..ο.1.. | ει Υαὶρ. ο) πι. 

Ἁγιν,Ονί,δεῬεί. Αιπῃ. 841. | ὁς δε Δ. 
- 5} ΒΠ.] δά. ὁ εχων ωτα ακουειν 

ακουετω ἃ. (ὐ.λπι. Απι.ΖΟΠ. 

34. σπειραντι ΒΧΔ. 58. Μ. (Τιαυ.) Ἀγττ. 

Οὐδ Ρβυ. ΗΟ]. χε. Μεπιρμ. «δι. 

(Ο»ῖφ. ἴπ 5610]. ἀραᾷ Μαιιοίαπι) | 

ἐσπειροντι «τ. ΟΡ. τα]. ἠ. Ἀγν.Ηε] ης. 

ΜΒ. Ες. ἴῃ Ἐπ. 4235. 5585, 
--- αγρῳ αυτου ΟΤΙ. τα]. | αγρῳ εαυτου 

Β. ΒΕΠ. | ιδιῳ αγρῳ 1). Εδ.ῖπ Ες. 4285, 

5σ0δ85, 

96. επεσπειρεν Β.Βελ. ΒΙο. 1. Ὑπαἱς. α.}.ο. 
ας} 4.11. Αὐτὰ. Ίγοπ. Ιπί. οὐ ἔρδε ἵπ 

σοι, 387. (Οἶοπι.ΤΤ4.) (Οεῖφ. τ. 1943.) 

Ι Τεσπειρε 5. ΟἹ. το]. 6. 1γεπ. αγ. (6 

Οα16,) 287. 
- και ΔΠί6 απηλθ.] οτη. Ὦ) Ἠ(εουτ.Ἠ) 

ος Βαρτα ΟἿ. 1 22. βεπήπαίας οδὺ (ΟἿ. | 
᾿ Έθγγαπα Ὀοπατα ΟἿ. | οοποβίπαατα Οἱ. | Εεκα- 
ο άρα: σι. 1 αἰϊαα νοχο ἐπὶροβίπωαπα ΟἿ. 
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ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 
δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ ο τ εἶπον αὐτῷ, Κύριε, 

οὐχὶ καλὸν σπέρμα | ἔσπειρες' ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν 
8 ε ΔΝ ΕΣ - "“ 3 Ἂν 32, 

ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, Εἰχθρὸς ἄνθρω- 
μα μοι λ / ή 

αυτῷ Λεγουσιν» 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

οἱ δὲ δοῦλοι ἆ 
3 / ὁ 

Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 
ἶ φησιν," Οὐ, μή ποτε συλλέγοντες τὰ ἀξ ἐκριζώ- 

Ὅ' ἄφετε συναυξάνεσθαι 
καιρῷ τοῦ 

θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ 
δ Ν / 5 ΕΑΝ ᾽ / Ν Ν 

ζιζάνια, καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς] δέσμας πρὸς τὸ κατα- 
“- ᾽ ΄΄ Ν τν - 1 ΄ “ ᾽ Ἂν » 

καυσαι αυτα" τον δε σιτον "συναγετε εις τν απο- 

Β Ο 0 [Ρ]. 
1ΧΑ. 
1. 88. 

ΕΕΟΚΝΡΌΟΤΓ. 

οὖν ἔχει | ζιζάνια: 
πος τοῦτο ἐποίησεν. 

σητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 
ἀμφότερα ᾿ ἕως" 

᾿ς θήκην μου. 
ρλξ 

πὸ || Μίαν. 4:30 -- 32. 
Ίμα. 13:18, 10. 

ο ο αὐτοῦ: 

τοῦ θερισμοῦ: καὶ ἐν] 

ορ τν Άλλην παραβολὴν. παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων, 
Ὁμοία ἐ ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν “οὐρανῶν κόκκῳ σινά- 

πεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ 
: "19 μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερ- 

μάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν 
καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ 

φ' "2 

τ προσελθόντες 

ΧΠΙ. 21. 

οὐ Πποίαπα ἔδοϊββοί, ίππο αρΏρα- 
τασγαηί οὐ Λἰζαπία. 3 Αοοο- 
ἀθπίος απίοτη βουνὶ ρα(σῖς [απη]- 
ας ἀῑκοτιιπί οἱ, Ώοπ1ῖπο, ΠΟΠΏΘ 
ὮΟΠΊΠΗ Β6ΠΊΘΊ 5επη{ηαδΜ1 ἴῃ 45Ο 
{πο ὃ ππάο ογρο Ἠαδεί 2ἴπαπία 
38 Ώ αἲι 1115, Τπϊπαῖσις Ἠοππο 
πος {οοῖς, βοῦν απίοιι ἀῑκθ- 

9. « ὃ “ ταηῦ οἷ, Υ15, ηπις οὗ σΟΠ Πρ  πητ8 
Ο Οέ εδ 3 Ἐπ αἷἍ, Νοπ, πο ἴουΐο 

οο]σοηίος χίσαηϊα. οὐ] Ο 5 
βίτηι! οὐ (Ποπ οππα οἶἷξ. 
80 ΘΊΉΙΓΟ πίταφιιο ΟΥ̓ΘΒΟΟΙΘ Ίδης 
δι ΠΙΘΣΒΟΠΙ, οὗ 1πΠ| [ΘΠ ΡΟΥΘ ΠΊΘΕΒΪ5 
ἀἴσαπῃ πη βουῖθιβ, (ΟΠ ρῖτο ρτῖ- 
ΠΛΙΤΗ 2Ισαπία, οὐ π]]σαίο οα [15- 
οἴοι]οβ αἆ οοπιραγοπά πας ἱπ]- 
ὕἴσπτη απίοτη οοπργορα{ο ἴῃ ΠοΥ- 
ΣΘΙΙΠΗ ΤΠΘΗΠ1. 

31. 5139) Ααπ Ῥαναρο]απα 
Ῥτοροβιη{ οἷς 4ἱσσῃς, Βιππ]ο δε 
ΤΌΘ ΠῚ οπο]ογαπῃ ϱΥαπο εἰπαρῖς, 
αοᾷ αοοἰρίεΏ5 Ίιοπιο Βοιηϊπαν 
ἴπ αστο 5ο: 35 απο τη [η ηατη 
απ! θιὴ ορ ΟΠ} Ίρις ΒΟΠΉΪΠθ5; 
οππι απίοπι ογογογῖέ, πιαίας εδε 
οπιπίνς Πο]ονίρας οι ἣν ΑΤΡΟΣ; 
Ίτα τί γο]πογος οπο]ῖ νοπῖαπί οὗ 
Παλρίτοπί ἵπ ταπηῖς εἶς. 

» - Ν 4 ον ο 9 - / » - 

ουρανου και " κατασκήνοιν εν τοις κλάδοις αυτου. 

ρλη 
Άι. 13:20,21. ε 6τ 3 "βλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς, Ὁμοία 

᾽ « “- » “ ΑΔ - 

ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα 

39 (108, 5.) ΑἸΤαπη ῬαταὈο]απι 
Ἰοσπίις οδὲ οἷβ ἀϊσοπε,  α]]ο 
οδί ΤΡ ΠΤ οποἱογπῃ Γογπησηίο, 

96. και π]έο. Ὑπ]ς. 7}. Άγον.Ῥει,δΗς].| 

οτη, 1). α.ὐ.ο,[).ο].Π. (αἱ 6). Ἀγγ.Ονί, 

27. προσελθ. δε] και πρυσελθ. Τ. 

-- οικοδεσποτου] δα. εκεινου Ὦ. 

- ἐσπειρες ΟΡΧΕΕαΥ. | Πεσπειρας 5. 

Β5Τ/Δ. 18. 98. Κ9ΡΙ. | εσπειραµεν Μ. 
- σῳ] οπι. Κὶ, 
- εχει] εχη Ἑ. 

- ζιζανια] ΤΡιαθτη. τα ς--. ΤΝ. ΘΥΥ.Πς]. 
ης. Μεπιρ], Αὐτὴ ΜΆ. | οπι. Ῥ. Βε], 

0ΡΔ.1Ι.ΕΕαΚΜΡΒΟΥΤ. (µἱαἱ 58.) ΒΥ. 
Ἠσε].ίκί. Ανπι.Ζο]ι. (ζιζανιαν ΕΛ). 

38. οἱ δε δουλοι Ο1,Χ. τα]. Ψπὶς. {β'. 

Ἄγτ.Ης]. (Ατπη,) (2911.) | οπι. δουλοι 
Β. οἳμ. Μοπιρῃ. | Ὦ νἱᾷ. Ἱπίτα, 

-- αυτῳ λεγουσιν ΒΟ, Μοπιρῃ. | {εἰπὸν 

αυτῳ 5. Τ|Χ. το]. Ὑμ]ς, Χ... Ἀγτ.ΗεΙ. 

Άγπι, «41. [ λεγουσιν αυτῳ οἱ δουλοι 

Ῥ. (α.)ύ.ο.ει{] ο... (ϑγυτι ΟΤΙ δΕΡΕΙ,) 

-- ουν /. Ἀγτ.Ηο]. δη, | οπι, Ὦ. Πρ. 

α.δ.σ.ει[ "οἱ. Ἀγν.Ῥεί, Αὐτὰ. [Ἁγγ. 

στὸ. Μοππρῃ.] 

--- συλλεξωμεν] συλλεξομεν Τι. 1. ΕΚΜ. 

Άτπι, | συλλεξουσαν Δ. 

39. φησιν Ἑ. Βιείψ. Βἰο.ο. Ὑπμὶς. δ... 1" 

ο]. ἈγτιΗο]μηρ.ΜΒ.|λεγει αυτοις Ὁ, 
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98. ΒγτγιΟτί, δεί. Αππι, 01. Τεφη ς. 

ΤΙΝ, τα]. α. Ἀγτ.Ης].οᾶ. ΓΜεπιρῃ.απο.] 

99. εκριζωσητε] -σετε Τ. 

-- αυτοις τον σιτον (ΥὙ]ρ.(Ἱ. [.ο.) 

(8γογ.Ῥει.δςΗ 61.3) (Μεπιρῃ.) (ΖΕ 1.) 

(Ἰαῦεπί νυν. “ εἴῖαπι” απίο τον σιτον). | 

και τὸν σιτον συν αυτοις 1). Απι. ὥγΥ. 

Οτῦ. Αὐτὴ. | συν αυτ. τ. σιτ. Ῥ. ΟΠ]. 
αυτοις α.ὐ.ο,].{]-.οὶ.]. 

80. αφετε] αά. ουν 1,.. 1. 1]. Ἀγτ.Πς].Τ. 

- συναυξανεσθαι] Ροδί αμφοτ. 1). Ἱμαῖί.| 

αυξανεσθαι 1,. 1. 

- ἕως ΒΗ. | αχρι 1,. | ἔμεχρι «. Ο. το]. 
(μαί 838). [ (οτι. του ΒΒεψ. αὖ ἴῃ 1ρδα 

εο]]αίῖοπο νοῦν). 

-- καιρῳ] Ίρτασπι, τῷ -- ΟΤΑ. Ἀγτ. 

Οµ. ΜοπιρΗ. | οπι, Β ΒΕΠ. ΧΔ. 1. 98. 
ΣαΚΜΡΌΥΓΡ. 

- αυτα 15.] οπη. Ὦ. 6/1... 
- εἰς Β60. τε]. Ὑπμ]σ.οι. 1. ΘΥτ.ΗΕΙ. 

Μεπιρ]. ΑππιΜΡΡ. 2011. { οτι. ΤΠ) 1. Χ Δ. 

1. 98. Απιι Γον. (1 δῖ. τε].). ϑγυν σι, 

δεῬοι, ΑππιιΖοµ. (1γεπ..50.) (Ογίς. 

111. 1350.) 
- δεσμας] δεσμα 88. 
-- αὐτὰ 25, γ. | οπι. 1), Ἰμαίί. το]. ΑΗ. 

80. συναγετε ΒΒιΐψ. 1. Τ. (ἴα 95.) | 

Ίσυναγαγετε «. 0.16]. συνλεγεται 1). 

81. παρεθηκεν Β60. το]. πας. 9. Ὁ 

Βγτγ.Ρε{.δεΗς]. τε]. | ελαλησεν ὉΤΝ, 1. 

απαί 98). α.Ὁ.6.6..} 3.π.. Άντονι. 

- αυτοις] 844. ὁ Τησους 1. 

- ὁμοια εστιν] ὡμοιωθη Τι. ΔππιιΜΒΡΒ. 

52. των σπ.] ΟΠ των 1)". 

- αὐξηθῃ] αυζησῃ 1). 

- μειζον] μειζων 1). [[«44. παντων 1. 

Τμαῦΐ, (οκο, 4.) ϑ συ Ον Ῥεί,δεΗο]. 301. 

(νά, Μαι.) | Οοπίνα, Νοπαρι, Αὐπι. 

--- ελθειν τα πετ. τ. ουρ. και ᾱ.Π. | τα πετ. 

τ. ουρ. ελθειν και 1. α]ρ. α.ὐ.ο,.[] 1.3. 

σ᾽ ί. | οπι, ελθειν οἳ και Μ. ο. 

- κατασκηνοιν 93 Ρο]. (ἀἱδεγίς) ΤὮ).|  κα- 

τασκηνουν ασ. Ὦ: Βεᾖ.Ο. τα]. 

85, ελαλησεν αὐτοῖς Ἠ9]. τα]. (1μκιι.) 

Ἀγτγ.Ῥευ,δςΗσ]. | ο. Ὁ). ἃ. Ἀγτιονι, | 

παρεθηκεν αυτοις Ο. |αἀά. λεγων Ο1, 

κΧΜυῦ. πι. σ".1.1. Αὐτὰ. Οοπίνα, Β5 Ὁ), 
τε]. (Τιαί{.) το]. 

-- γυνὴ] 84. ἑαρίοπς 9ΥΥ.Οί, 

329. στη οἷβ οἱ ἐγ]οαπι ΟἹ. [ἴῃ [ιεοῖβο]ος 
ΟἹ. { 95 οι. ἀϊσσπς ΟἹ. ον, Πα. 



ΧΙΙ. 42 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη Ῥα]ρ.α. 0.ο. 
Βυττ. 0. Ρ. Η. 

Μεπιρῃ. ὅλον. 
Αὐτὰ. Αν. 840 Ταῦ 

λθ αυτα ρ 

ἜΜ νυ. 4:.38,34- 5 

ΡῬΒ. 78:9. 

πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παρα- 
βολαῖς τοῖς ὁ ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς Σοὐδὲν' 

ἐλάλει αὐτοῖς: “ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ 
προφήτου λέγοντος," ᾿Ανοίξω ἐ ἐν παραβολαῖς τὸστόμα 
μου: ἐρεύξομναι πεκρυμερένο, ἀπὸ κοτοιβολής' ἑ 

εἰ 

απο αποοορίαπα ΓΜ] 80- 
ΒΟΟΠαΙν ἴῃ Εαπίπαο 8818. {1} 18, 
ἆοποαο Γογππεπίαίιπα οδί τούτη. 

34 (139, 65.) Ἠαοος οπηπῖα ]οσ615 
/ δὲ Ίοσις ἴῃ ραταβο]ῖς δα (ατθας, 

οὐ 5ἶπο ραταβο]ῖς ποπ Ἰοᾳπεβαξας 
οἶδ; 35 πὸ αἀϊἰπιρ]εχοίας αποά 
ἀἰσίαπα ογαῦ ρου Ῥτορβοίαπι ᾱἷ- 
ορπίοπι, Αροτίαπι ἵπ ραταβο]ῖς 
ο8 πιοµπα; ογασοίαθο αὈξδοοπαϊία, 
ἃ οοπδαθοπο ππαπά1, 

36 (110, 10.) Ἔππο ἀῑπηϊςεϊς ὑπ7- δμ 88 “ὁ Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν]- 
καὶ | προσήλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, 

96. Φράσον ἡμῖν ᾿ Διασάφησον" ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων 
τοῦ ἀγροῦ. ὃ δὲ “ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ σπείρων τὸ 

Ν / 
καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου: ὃ 
» / » ε / Ν Ν Ν / 
αγρος ἐστιν ὁ κοσμος τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί 
εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας: τὰ δὲ ζζάνιά εἰσιν οἱ 

υἱοὶ τοῦ πονηροῦ: “ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά 
ἐστιν ὃ διάβολος" ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια 
ἐστιν: οἱ δὲ θερισταὶ ἀγγελοί εἰσιν. 

/ Ν / Ν ΝΕ / // 
συλλέγεται τα ζιζάνια, καὶ περι καίεται, οὕτως ἔσται 

41 ὃ ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" : 

ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐ εκ 
δρ 

αἰῶνός 
40 ὥσπερ, οὖν 

τα ες ελ - 

ἀποστελεῖ ο υἱὸς τοῦ 

Ρ18 γοπῖί ἵπ ἀοππππῃ, οὗ ποσθ5ςθ- 
ταπί δα οππα ἀἰδοιρπ]ϊ εἴτς ᾱἷ- 
σρη{ος, Γ!δεογο ΠΟΌΪΒ Ραταβο]απα 
2'σαπίογαπα ασ. Ἵ Οαὶϊ τε- 
βροπάσπς αἲί, ΟΩπἵ 5επ]ῖπαί Ῥο- 
ΠΠ Ξ6ΠΠΟΠ οδί Β]ῖας Ἠοπαϊπϊς, 
38 4σογ αΠ{ΕΠΙ οδί ππαπάας5; Ῥο- 
ΠΙΙΠῚ ὙΘΙῸ 56ΠΙ6Π, Ἠϊ 5απί ΕΠ 
τοσηῖ; 2ἰζαπία απίοπαι ΠΠ 5δαπί 
ποαπαπη 9 Ππ]τηῖσας απέεπη αὶ 
εοπηϊπαν]έ ο. οδὲ ἀἰαβθο]αδ; τηθς- 
518. ΤῸ οοπδιπιτιαΒίο 5αθοπ]ϊ 
οδέ; πιοδδοτο5 απέοτῃ απσο]]διιπό. 
10 ]οπί ΘΥΡῸ σο]ραπίτιτ Ζίζα- 
πία, οὐ ἴσπί οοπιραταπίας, 516 
οὐδ ἴῃ οοπβδαπΙπηΒ{ΙΟΠΘ 5αθοι. 
41 ΜΙοί Β] 18. Ποπι]π]ς απσε]ος 
8ΗΟ5, οἱ οο]]1σοπί (6 τερπο οἶτςδ 
οπηπία. εοαπάα]α οὐ 605 απ] {- 
οἶππί Ππ]ααίοπι, “2 οὐ παϊ(έοπί 
605 ἵπ ομπηίπατη ἰσπῖς: 10] οτῖε 

ὃὁ δὲ 

τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς 

ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 

38. ενεκρυψεν ϐἶεπι. 694. | εκρυψεν Τ,. 1. 

α. 
- εις] εν (Ο(5ἱο). 

- σατα τρια] οτι, Βγτ.Οτί. 

84. ουδεν Β. Βιίψ. ΒΙΟ ΟΔΜ. { Ῥνν.Πς]. 
Άτπι. (ἴδηι. 8095. Ογίᾳ. ΠΠ. 85. Ἐ οὐκ ς.. 

Ῥ. το]. (Τιαυ:.) Μεπιρῃ. (αὖ γιά.) Ῥνττ. 

ΟτίιδεῬει. Έι. Ογῖφ. Π1. 4460. Ογῖρ. 
Ππι. Π.9095, Εις. ἴῃ ῬΕ. 4698, 4036 Τ γί, 
ἄς ο». ὅση. 84. (νιά. Ματ. γ. 58). 

--- ελαλει] -λησεν Δ. | -λη ΕἘΜΤ, 

85. δια] αάά. ΜἩσαιου 1. 98. «Ἀίιπι. 
οΙάαπῃ αρ. Εἰ. ἴῃ Ῥβ. 4694. (Ηοπι. ΟἹ. 

18. 15). | Οοπίνα, 0ο. οἱ νυ. τε]. Εις. 
1π Ῥε, 4094 ἀῑκεγίε. (ἐν τοῖς ἀκριβέσιν 

ἀντιγράφοις) 4685, Ηίεγ. ἵπ Ίοο, γή. 95. 

-- καταβολης] κ44. Τκοσµου 5. Ο0). τε]. 

([μκ{.) το]. Ποπι.(Ο1. 18. 15 (νι. Μαιε. 

παν. 84. Ῥοπι. 1. 90. οἱς,͵) | οπι. Β. 1. 6. 

Ἀντ.ονί. πι. Οτίς. 11. 6953. (564 αἩ: 
6 Ῥεα].) (Έως. ἴῃ ῬΒ, 4625, 4635. δἱς.) 

86. οικιαν ] 8, αυτου 1. Ατπι, ΜΘΡΒ. Οτγῖρ. 
1, 88, 49, 4494, 4815. | δα. ὁ Τησους 

-. Ο. τε]. 3}. Ῥγτν,Εδί,δεΗς]. | οπι. ΒΓ). 

1, (ααι.) Ἀντ.οτί, Μοππρῃ, 1. Οτίᾳ. 
ΠΠ, 494493. | Ροξί ηλθεν Τ. {γ50. Αὐπι. 

86. προσηλθαν Β. Βεῖψ. 98. | Ίπροσηλθον 

ς. ΟΡ. τε]. Ογίᾳ. 111, 40. 44253. 4810, 
--- αυτου] οπι. 1. 6. Αππι.Ζοµ. 
--- λεγοντες ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 40. 4435. 4815. οπι. 

Ἠ. Βἰο. 
- διασαφησον Β. Ονίᾳ. ἵν. 3545, επαττα 

α..᾽.λ. (παττὰ 912.) [φράσον 5«ΟἨ.τε]. 

ΟΥνίᾳ. ΠΠ. 85. 40:5: 4493. 4815, ΘαἴΒΒΟΓΟ 
(άϊ95.) Ψπὶς. ΟἹ. (πι). (α). (101). ()). 

(υἱά. σαν. χν. 15.) 

87. ειπεν] [α 4. αυτοις 5. Ο.τε]. Ψας. ΟἹ. 
ο.()./:οἳ.μ.. Ἀγτν.Οτί.Εςε.δεΗεΙ. Λτπι, | 

οτι. ΒΓ). “πηι. αὖ. 3 01.1. Μοτηρμ. 411. 

Οτῖρ. ΠΠ. 4493. (υἱά.) 

88. ὁ κοσμ.] οτη. ὁ Δ. 
-- εἰσιν οἱ υἱοι 55] | οἱ υἷοι εισιν Δ. Ὑπ]ς. 

α.Ὁ...0}... Ἀντ.οτίι, (Οοπίτα, 6.4. πι. 

ϑ γεν. Ῥβυ ΗΟ]. Ιγεπ. 988.) | οπι. οἱ Μ. 

(οἷο, Ἠαδρεί 19). 

- του πον.] οπι. του Δ. 

99, ὁ δὲ εχθρος] οπι. Ὦγτ.ΟΠί. | ὁ δε αγρος 

εχθρος Δ. 

--- ὁ σπειρας αυτα εστιν Ο(1)). τε]. Ὑπ]ρ. 

(α.})... 1.4.1} εστιν ὁ σπειρας αυτα 
Ῥ. | ὁ σπειρας εστιν Ὦ. [Ι. (ααἱ ]α } 

κοπηϊπανΙτ πι) | σπειρας] σπειρων Ἱ.. 

5 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς 

89. ὁ διαβολος] οπι. ὁ Β. Βεῖψ. 1 πια]ας 

ϑυτ τί. 

--- αιἰωνος} Τρίασπη.του 5. Ο.τε]. Μεπαρῃ. 

(Ο»ῖσ. Π1. 4443.) | οπι. ΒΕ. 98. Ογῖφ.ῖν. 

2043, 

40. συλλεγεται] Ροβί τα ζιζανια 1.. | συν- 

λεγονται 1). 

- καιεται ΟἸ,ΧΔ. 838, ΕΕΟΚΜΡΌΝΤΙ 

{κατακαιεται -:.Β5.15.} κατακαιονται Ὦ). 
- εσται] αάά. και ΙΧ. 

--- εν] οπι. Καὶ. 

- αιωνος] Τα44. τουτου «τ. ΟΡ. το]. “1. 

Βγτγ.Ρεί,δεΗσ]. Μαπαρῃ.[οπα. Β)). 1. Γ΄ 

(δι. τε].) Ῥντ.οτί, Αὐτη. 11. Ιγεπ. 

287. ΟΥίᾳ. ἴπι. τὶ. 8704, ΠΠ, 11053. 
41. αποστελει Οτίφ. 1. 4565. | αποστειλει 

Ῥ. | αποστελλει Τ. (πιοκ οἴῃ. τους Δ). 

- αυτου 19] οπι. ἘΝ. 

-- τους ποιουντας] Ῥτασπ. ΟΠΊΠ6ς ΥΤΓ. 

Οπ.Ρεε,δΗοε]. (Οοπίσα, Ίγεπ. 287. Οτίᾳ. 

ΠΠ, 4563, 
45. βαλουσιν Β5ΟΡ. τε]. Οτίᾳ. 111, 4445. 

4563, Ίγεπ. 287.| βαλλουσιν ὮΧ. (σά. 

γα]ς. αρ. ΤαςἩπιαππ πα). 

85. Ἱπιρ]ογοίαχ Οἱ. | 36. οαΐββογθ ΟἿ. | 87. ας 
1115. ΟἹ 
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Ῥ 60 Ρ(Ρ)Ι7Ι. 

Ἐ(ΡΕΚΜΡΙΝΓ, 

1Χ Δ. 
1. 98. 

48. ἀναβιβ. 

{"Ρ 

[αὐτὴν]. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
8 ΄ “- / οὐ οτος, ε Ν ΝΕ 

τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς" ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
Ν “ » / 43 / - / » / 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. “ἶ τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν 
ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων 

ὦτα [ἀκούειν] ἀκουέτω. 
89) 3"! Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυ- 

κ ,ὕ νο τ δ Ν 

ρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος 
”/ ΔΝ - - - ΄ . 

ἔκρυψεν: καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ 'πωλεῖ 
΄ ΄ κ Ν Ἂν 

πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 
00" / ε , » Ἂς ε / . » 

Παλιν Ὁμοία ἐστὶν ἢ βασιλεία τῶν ρήρος 

"ον -ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας" 
ἑεὺρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέ- 

πρακεν πάντα ὅσα εἶχεν, καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 
91 47 ΄ ς » Ν ε / “ » “ 

Παλιν ὁμοία ἐστὶν ἢ βασιλεία τῶν ουρανών 

σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς 
γένους συναγαγούσῃ, δὴν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβά- 

σαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν 
λ λ “ ᾿ Ὁ ΤΥ " 4: 

τὰ καλὰ εἰς ᾿ ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. Ὀοὗ- 
7 Ξ αν κ / 

τως έσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος" ἐξελεύσονται 
οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου 
τῶν δικαίων, ”' καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον 

“ / 

τοῦ πυρός: ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 
/ 

ὀδόντων. ἳ 3! 

ΧΙΙ. 49. 

Ποιιιδ οὐ βέσ! ον ἀοπόιπη, “3 Τιιηα 
1πιβ61 (α]σοραπ{ β᾽ουξ 50] ἵπ τορπο 
ραΐγῖς κα. Οαΐ Ἠαδεί απτος δῖι- 
αἰαῦ. 

14 ΡΙπΙΙ]ο οδῦ ΤΟσΠΙΠΙ σπο]ο- 
ΤῊΠῚ ΠΠαδΩΤΟ αὐφοοπά]δο ΤΠ 
αδχο, αποπα αὶ Ἰπγοπῖς ΠΟΠΟ 
αὐδοοπα[ξ, οὐ Ῥτας σι 1ο τας 
γαςτε οὐ νοπά1έ ππίνοιδα αππο 
Ἰαβεί, οἱ οπης ασταπα ἢ] τη. 

35 Τίργππα βΙπιῖ]α θέ τοσππα 
οπθ]ογπα Ποπηϊπί ποσοιἰπέοτί 
απαοτοπΗ Όοπας πιατσατί(ζας, 
3 Ἱπνοπία απίθπη ππα Ῥγοιίοδα 
πιαγσαπ]ία, αὈς ο νοιποας 
οπιπ]α απο Παριέ, οὐ οπη16 6811. 

17 Τίοταπα βἴπι]ο ο8ί γοσΏΙΙΠΙ 
οΠΟΙΟΓΙΠΙ. 5ασεπας πηῖδεαρ ἴπ 
παγο [ευ] οκ οπηπὶ σεπυτο Ρίδ- 
οἵππα οοπστοσαΗῖ. 5 απαπά ΕΠΙ 
Ἱππρ]οία ο5δοί εἀποσπίέος εἰ 5εοιι5 
Ἠθις 5οἀσπῖες οἰοσογιηπί Ώοποβ 
ἴῃ ναδα, πια]ος απίοπη Γογας πηῖ- 
βογιης, “Ὁ Φίο ο 1π οΟΠΒΙΠΙ- 
πιαΒίοπο 5ασσι]ῖ: οκ{ραπί απ- 
σο] οὐ 5εραταδιπί πιὰ ]05. ἆᾳ 
πιοθ]ο Ἱπδίογαπα, 50 οὐ πηίοπέ 
605 ἵπ οππηῖππα 1ρηῖς: 10] ογῖῖ 
Βοίιις οἱ ενος ἀοπίπη, 5] Τη- 
{ο]]οχῖε[ῖς Ίασο οπ]η]α. Ὠϊοιπί 

/ - κα / » ΄σ 

συνήκατε ταῦτα πάντα; Λέγουσιν αὐτῷ, 

45. εκλαμψουσιν] λαμψουσιν 1). Οτῖρ. ΠΠ, 
4441(δ9)., 

--- του πατρος αυτων] οαε]οσπῃ. Αππι, 

- ακουεν ΟΏΡ. το]. Ὑπὶς. ΟἹ. α,β" 

οὐ δ, Οτῖσ. ΠΠ. 4443, ΗΠ]. 11088 (βοᾷ 2 
Μ53.)/οπη, Β. Πο]. Β]ο. Απιι Τὸν. α.ὐ.ε,ᾖ. 

- ακουετω] οπι. Ἐ3. 

44. όμοια] ΤῬχασπ, παλιν 5. ΟΡ. το]. 

δ. ϑγυτ δε. ΗΟ]. Αππιι Ογίᾳ. 11 4463. 
11. 6773, (ΥἹᾶ, νοῦν. 45, 47). οπι. ΒΙ). 

(μας) Ἀγτιοτί, Μεπιρῃ. 91. 

---τῳ αγρῳ ΟΥίᾳ. 1. 186. | οπι. τῳ 1). 
-- ανθρωπος ΟΥίΠ. | τις Ὁ. 

--- πωλει (παντα) ὑσα εχει (Β)}. 1. ΤιαιΙ. 

(εκο. 7.) ὅτι. Οπί, ἃ Ῥεί. (ΜοπιρΗ.) 

Ογίᾳ. Ιπι. 395, (Ονίᾳ. Π1, 4461/). (οπα. 

παντα ἙῬ. Αν. ΜΡΕ,. Ογῖφ. ΠΠ, 4461) 

| παντα ὁσα εχει πωλει ςτ. ΟΡ. το], καὶ 
ὅτ. ΗΟ], Αὐτὰ, 1. ΟΥίᾳ. Ἱ. 196. 

40. ανθρωπῳ ΟΡΡ. τα]. Ογί. Π, 4480, 
4519. | οπι, Ὦ, 

46. εὗρων δὲ Β. Μεγ. ΒΙο.ΡΤ,. 1.55. Ὑα]ς, 
α.}...(6).0}}.1.1. ἉγττιΟτί,δεῬεί. Αππη, 
“Εἴ. (αὈῖ απίοπα ἸπγοπΙς Ο1ρΥ. 959). 

| 1ὸς εὗρων 5. ΟΡ. τε]. ἈγτΠε]. 

Μοπαρῃ. 
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36. ἑνα  ]ρ. ο ΕΙ. Ἀγιτ.Εεί,δεΗσ]. Αὐτη. 
“πα. Οτίᾳ. η, 4480, 8015 (019). οτη. Τ). 
α. δ.ε.ο).1.Θγτ.Οτε, (17.999. 2ΜΕεΠΙΡΗ.] 
(Ῥοπαπῃ, ὅσ συ.) 

- πεπρακεν Ογῖφ. ΠΠ. 4485.|επωλησεν Ὦ. 

--- παντα ὑσα] ἁ 1), απαθοπππ(πο α.ο. 

.3.λ.. (Οοπίτα, Ψυ]ρ. τε].) 

- ειχεν] 844. εἰ νοπῖς. Βγτ.οτί, 

47. βληθεισφ] βληθεισα ἢ ΧῈ αὐ νἱᾷ. ἘΞ. 
- συναγαγουσφ] συναγουσῃ ΒΕ Ἰσυνα- 

παγουσῃ Δ. | συναγουσιν Τι. 

48. ἦν ὅτε Ψπ]ρ. 6.0}. ϑγυγ ΘΔ ΗΟΙ. 

(Μοππρη.) Ανπι. (.2}}.}} ὁτε δὲ 1), α.ὖ. 
(6)... 3.0... (ὥῦγτι νι) 

- αναβιβασαντες Β5ΟΡ, το]. π]ς. ο. 

Άππι, [ἀνεβιβασαν Ὦ. α.δ.ειῇ”.σ'.]. 
Μεπιρῃ. Έῆι. |αᾶᾶ. αυτην ΡΑΕ. 

α.}.6. 6 7 ..λ.. Ἀγντ,Οτέ.δεΡί. | Οοπίνα, 

Β60. το]. ψ α]ρ. οι]. Αὐτὰ. Ζῦι, [Ἁγτ, 
Ἠσ]. ΜοπαρΗι, απος,] 

--- ἐπι τὸν αιγιαλον και ΒΡ, το]. δ... 63. 
φ' ἢ. Ἀγνν Οὐ Ρεί,δ.ΗΕΙ. Μοπιρῃ. Αὐπι. 

“Ἔ8ι.} καὶ επι τον αιγιαλον Ο. 1. Υα]ς. 
ε,[/'.ὗ. Ονῖρ. Ιπί. ΤΠ. 8595, οπι. και 1, α. 

-- καλα] καλλιστα 1). α.ὦ. 73 .α'. Ἀγτιονῖ. 
Απ, 

48. εις αγγη (Β.Βεῖγ. αὐ να, γΟῖς, τ. Οἱ. 

ΠΠ], (4543.) 4565, 4575, (αγγηα Ῥῖοὸ Ἰεο- 

Ώοπο Ὦ οκρτοςδῖ{ ΕοτάΠς.)]εις Ταγγεια 

ς.. Δ. το]. Ογῖφ. ΠΠ. 4560. ζαγια 1,. αγγια 

Ο0ΡΣ.) | εἰς τα αγγια Ὁ. | εις αγγειον 

98. | οπι. ὅν Οὐ, 
- εβαλον] εβαλαν Ὦ. | εξεβαλλον Χ. | 

εβαλλον ΔΥ. 

49. αιωνος ΟΥίΠ. ΠΠ. 456". | κοσµου Ὦ. 
50. βαλουσιν Ογῖφ. Π. 4565, | βαλλουσιν 

ΡΑΣ. 
51. συνηκατε] Τβναστῃ. λέγει αυτοις ὁ Τη- 

σους σ. Ο. τα]. 116”... Ἀγτν.(Οτέ.)Ρεί.δε 

Ἠο]. Αππι, (οἱ αἰχὶ α. Ῥχαστη, οἵππι, 

6 αἹκαιρα]15 δι᾽ Ἀντιονί.). 1 οπι. ΒΏ. 

Θεοὶ, αν. Νας. δ.....Ἀ} 5. Μορ]. 

Αι. Ονῖρ. 11. 4573, (αἲ υἱά.) 

- ταυτα παντα] παντα ταυτα Μ. 

- ναι] Τα4ᾶ. κυριε ος. Ο. τε]. α.ὐ.οιει]. 

αἱ τμ. Άγιον, Ῥεί,δΗςΙ. Μοπιρα. Αὐτη. 

Ορίᾳ. Ππἱ. ἵν. ὅδ48. 1 οπι. Ὦ. Βεῖῃ. Ρο. 
1. δολ.(αγ. σὰ]. 5. Ῥννονί, ὅγυ. 

Ἠτου, θΙ.(Ρ]αι) ΠΠ. 6780, 

45. Ῥαϊτίβ θογαπα. Οἱ. [ απτες δυαϊθπαϊ ΟἹ. | 
47. οὐ ΟἹ. ον. οπι, πι μία. | 50. παλ τοιιῦ {ριῖς 
ἴῃ σα1Π, ἁρηίε (516) “γι. 



κιν. 
Ῥα]ρ. α. 0. ο. 
85, 0. Ῥ. Ἡ. 
Μορ], 

Άππα, 211. 

4 1 Τατ.6:2-6. 

ρμα 
α 

τ ὅο.6:.45. 

πε 

ὃ χε ΣΌΝ 
520. 4:44. ρμβ 

ΚΕ’ Ρμγ ΧΙΥ. β 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
1. δε δ δ᾽ » - ον - - Ν 

Ναί". “ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς 
ν - δι ἝΝ ΄- » ΄“ “ / . 

μαθητευθεὶς Ἱτῃ βασιλείᾳ“ τῶν οὐρανῶν Ὁμοιος ἐστιν 
» / . / “ » / . - 

ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ; ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυ- 
“-“ ο) ΑΝ Ν ὦ 

οὔ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 
Ω / Ὁ » / » “ 3 

92. “Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς 
Ν ΄ εκ τ 54, ᾿ 

παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν: “" καὶ ἐλθὼν εἰς 
ΞᾺ ᾽ ο / 3 Ν . “ “ 

τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ 
» “- “ / Μ » Ἀν Ν τ 

αὐτῶν, ὥστε | ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν, 
Π 0 / « / “ ἃς ε ὃ ΄ Ἂ οὗ 3 

[οθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ ο προ οὐχ 
οὗτος ἐστιν ὃ τοῦ τέκτονος υἱος; ουχ η µηήτηρ 

. ΄- ὶ ’ 9 » 5» κι, ’ 

αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ιάκωβος 
» Ν / » / 6 - . 

καὶ ᾿ Ἰωσὴφ” καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας ; Ὁ' καὶ αἱ ἀδελ- 
» “ 4 ν “ Ν ο τὰ , ͵ - 

φαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; ποθεν οὖν 
γ᾿ “ / ζ » 3 ον 

τούτῳ ταῦτα πάντα; “ἶ καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
ε Ἂν 5, - 5 ᾽ “5 3 ΕΣ Α, 3/ 

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς," Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος 
Ν οι Ν “ / ” “- 58 5 

εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι | καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. “" καὶ οὐκ 
» / “ » “ ΄ Ν ο Ν Ν ᾽ / 

ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλὰς διὰ την ἀπιστίαν 
» ΄-“ 

αὐτῶν. 

ο. . ’ ο) Δ 3/ « Ἅ ε 

96 "Ἠν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ηρώδης ὁ τε- 

οἷ, Εμίαπα. 55 Απ ΠΠ15, Τᾷεο οπι- 
πὶ5 εοπνα ἆσοίας ἴῃ τοεσπο 
οπο]ογαπα. Απ] οδὲ Ποπιπῖ 
ρα θμηία5, απὶ ργοίου 46 
{πόβαμτο 5αο πονα οὐ γοίσγα. 

85. Τὺ [ασίπιτη εδῦ ο 6ΟΠΣΙΙΠΙ- 
πιαβεοί Ίοσας ραταβο]ας ξίας, 
(απςς Ἰπάο, δ᾽ ΛΙ, 19) Ἐν γε- 
Πίος ἴῃ ραϊγίατη 518 πὶ ἀοσσῦαῦ 
605 ἵπ ΞΥΠΑΡΌΡΙΒ θογΗΤΗ, ἴδει τ 
αππγατοπίατ οὐ ἀῑσοτοπί, [πας 
παῖς εαριεπιῖα ασος οὐ γ]γίις2 
55 ΝΟΠΠΟ ἨΠῖο αδί [αυτί ἢ] 5 2 
Νοππς πιαίογ ος ἀΙοῖταν Ματία, 
οἱ (γαἴγες εἴας Ιασοῦι5 οἱ Τοδερ]Π 
οὐ Βίπιοπ οὔ Πιάαβὺ ὃ Τὴ εο- 
ΧΟΥΘΡ 6115 ΠΟΠΠΕΘ ΟΠΙΠΘΒ ρθῆ 
ΠΟ βαπίδ ἴπ|6 ΘΥΡῸ Πιο 
οπιπία, ἰδία Ὁ 57 Ἐν εοππζαἶζα- 
Ῥαπίιγ 1π 6ο. (5 1.) Τερας αιι- 
σπα ἀῑκ]έ οἷβ, Νοἢ οδί ργορµοίῖα 
βἴπο ΠΟΠΟΥΘ Πῖςί Ιπ ραΐτία δια οὗ 
ἴῃ ἆοπιο ια. ὃν Τὰν ποπ Γοοῖς 
101 γΙτίπίος τηπ]τας Ῥτορίου 1π- 
οτοάιΠ(αίοπι ΠΟΥ ΠῚ, 

110,5.) Τῇ 110 {οππροτο διι- 

ἘΠ Μαγ. 6: 1.4--20. 
μα. 9:7---. 

ιά Ν ΔΝ . 

τράρχης τὴν ἀκοὴν ᾿Ιησοῦ, 
᾽ ἊΝ σεξ 5 ᾽ ΄ ε / 5. Ν 

αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὃ βαπτιστής' αὐτὸς 

9 Ν 53 - Ν 
και ειπεν τοις παισιν 

αι Ἠοτοᾶος ἐείτατο]ια ΓαππαΠ 
Ίθφα, 3 οὐ αἲν ρπονίς ες, Ηίο 
οδί Τομαππας Ῥαρεϊσία: 1ρ5ο 511- 

4073. Εις. ἵπ Ῥ5. 9065, (πὐ οἱ). 

55. ὁ δε ὅϑγυ. Ηο] χὰ. δ.ο,[ 1. σις (αξ αν). 

ΆΑσπι, ἢ. |. οπι. Ὦ. ϑγιγ. τί ει. 

γψιυρ. ΓΣ. Μοππρη. | 444. Τησους Ο. 
Ἀγτ.Ηο]μπης, 

-- ειπεν Βτκί.ο. τα]. | λεγει Β πισ.Ὀ. 
Τιατῦ. 

-- μαθητευθεις] µαθητευθη Τ.. 
-- τῷ βασιλειᾳ ΒΟ. 1. 88. 1Κ. 6. Μοπιρ]ι. 

Άππι, , Ογίᾳ. 111. 4591. (4583. 4590,)| 
εαάεπι, Ῥτασπι, εν ὮΜ. (Τις) 1γοι. 

257. ΠΠ]. 6780. | Τεις την βασιλειαν 
ς.. Ἐπ τε]. 

- εκβαλλει] εκβαλει ΤΕΕ. | προφερει 1. 
Οτῖφ. 4603-4. 

54. ελθων] ηλθεν 1.. 

-- Εκπλησσεσθαι ΒΟΡ(1)ΧΔ. 1. 88, (Ε 

Ἐ)αῦΥ. (εκπλησεσθαι ΤΕΕ.) Εις, ἴῃ 

Ῥ5. 9755. | Πεκπληττεσθαι 5. ΚΜΕΡΕ, 

Οεῖσ. ΠΠ. 4625. 

-- τουτῳ] «44. πασα Ὦ. πλ. Εις. ἵπ 

Ῥβ, 9983. δα ΒΙερΗ, 1.995. |Οοπίτα, Ογίᾳ. 
11. 4635, Ειιδ. ἴῃ Ῥ5. 985, 

--- και αἱ δυναμεις Επιδ. ἵη Ῥ5. 9983, 

δὰ Βίορῃ, 1. 953. ] οἵη. 1. Εις, ἴῃ 
Έ.. 3735. 

ὅδ. τεκτονος] Ῥτασπι. ο: οξερμῖ α.ὐ.[:.οὶ. 
Ῥγγ.Οτί, (48. λ.}} οσα. Ψ ]ρ. 6.6." «ο. 
Οτῖφ. 11. 4024, ἵν. 1155, 3090, ΕἾ μ5. ἴῃ 

Ῥ5. 9755, 3988, δα ΡίαρΗ. 1. 228, 

- ουχ29. Β. ιν. Δ. 95. Μ. Ογῖφ. Π1. 4628, 

ἶν. 1155, 9690, Εις. ἵῃ Ἐ5. 9755, | Τουχι 

5. Τὸ. τε]. Εις. δα Βίερῃ. 1.998. (Μ 

Ἰαδεί απῖο ο τε]. ουχ οὗτος). 

--- Μαριαμ Ὦ5ῦ. τε]. Ογίᾳ. 11. 4624, 1ν. 1155, 
2690, | Μαρια Ο. Ες. δα Βίερῃ. 1. 228, 

(Ο)1ᾳ. ἵν. 282). 

- Τωσηφ ΒΟ. 1.95. Τιαῖῦ, (οχο, α.1.) Ἀγτν. 

ΟτιιδΗσ]ιπρ. Μεπιρῃ, Αστη. 1. Ογῖφ. 

111, 4628. 1ν. 1155. Ες. δα Βέορῃ.1. 925. 

Σϊωσης 5. ΤΙΔΙ. ἃ. Ἀγντ.Ε5ί.δΗ ο] κι. 
Ανπι,Ζοµ. «11. Τωση Β. Ιπ τηρ.| Τωαν- 

νης ΡΧΒΕ(ΥιΕΙ.)αΜΡικιῦ ΥΣ. Οτίᾳ. 

1ν. 2825, 

56. προς ἡμας] παρ᾽ ἡμιν Δ. 

- ουν] οἴῃ. Μ. 

- ταυτα παντα Β50. 1.38. ΜΒΕὈΓ. Εις. 

πη Ρε, 9758, | παντα ταυτα ΏΙΧΔΕΕ 

(ιδ) αν. σαι) ΟΣ1φΦ1ν.2699.[ 21]. 
57. εν αυτῳ] εις αυτον Χ. 

-- ειπεν] λεγει Ζ. ΟΥνίᾳ. ΠΠ. 4645. 
- πατριδι] Τα4ἀ. αυτου -- Ο(νιᾶ. ἵπε) 

δε: 

1, τε]. Ψα]ς. δ... 9.1. ϑγυτι Οὐ θυ. 

δ.ΗΕΙ. Μεπιρῃ. σὰ. 1. Οτίᾳ. Π]. 

4650. 4645, | Ῥτασπι.ιδιᾳ ΟΖ. 97}. Οτῖρ. 

ΠΠ, 1953, [ οπι. απ... ΒΤ). 88, α.ᾗ. (Ὁ Βᾶ- 
Ῥοαῦ αὖτ... γιά, δαρτα). 

57. και εν τῇ οικιᾷ αυτου] οἵη. 1. Ἠατ].Ἡ 
Γοἳ. (δος ρτασίεγπηἑΗ{ ΟΥἱᾳ. Π1. 464). 

58. την απιστιαν Ογίφ. 1. 4665. | τας 

απιστειας Ὁ). 

1. εκεινφ] δ. δὲ Τὴ. ἈγιτΟτί.δΓΕί. 
Μοπαρ]. | Οοπία, ΟΡἱᾳ. 1. 4673. 

- Ἡρωδης] Ῥταστη. ὁ Χ. 
-- τετραρχης ἨΒ501.. τε]. Βγν.Ηε]αηρ. 

ὤταεοε. | τετρααρχης ΟΖΔ. Μοπηρ]. 
9. οὗτος] ΡίὰεΙΏ. µητι 1). ὁ. ο. | Οοι- 

ἃα, α]ρ. α.οι[ 5 9. Ορίᾳ. 1. 4673. 

5215. 

- βαπτιστης] δᾶ. ὧν εγω απεκεφα- 

λισα Ὁ. α..}}.9".ἢ. |. Οοπσα, Υιὶς. 

σ/”-οὶ. 
-- αυτος Ὦ9 7. το]. ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 4699, 6915. 

(εᾶ.) |. οὗτος Ο. 1. Ονίᾳ. 11. 6515. 

(οσᾷ.) 

δά. εἰ νῖτια{ες ΟΙ. | 55. [τβίογ πι. 
1. κιαϊνι ΟἹ, 
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. ΧΙν. ὅ. 

ΒΟ ΤΕΙ ΣΝ ἠγέρθη ἀπὸ τῶν ο καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάµεις ο ος τς 
ο -ᾱ ορογαπίγ Τη 60. “”.) Ἠε- 

ΕΙΣ ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. πρ γὰρ Ἡρώδης κρατήσας τὸν τοᾶτα οὐ στας. 

(Ὁ) βου ϑυγην ἔδησεν αὐτὸν καὶ μὲν! τ φυλακῇ ἀπέθεπο". Ἀξανίε θαπι οί Ποῖα απ τας ο στ Ἴ Ἴ αὐτὸ ἢ η Ἶ κ. οετεπι Ρτορίει ἨΗετοδίαᾶεπα τκ- 

ηλ διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ οτε ἰαῖς βαῖ. 4 Ῥίοοθαῦ 
ασ» “ οι , . ἘΣ , βπίπι 1] Τομαηπες, Νο Ἰϊσοῦ 

αὐτοῦ. “ ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάννης, Οὐκ ἔξεστίν εδὶ Ἱαψοτο θᾶτα. 5 Ἐν Υοῖοης 
᾿ όν 3/ ο ᾗ 5 9 θέλ 5. Ἂς » - κ Ὁ λαπι οσσἱάετα Οπαπῖε ρορα]απη, 
ατα ΕΜ σοι ἔχειν αυτην. “ καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι," ΕΦΟ- μία εἰοιέ ρτορμοίδπι οαπι 8. 

᾿ ΄ σεχ. οφ « , ο πλ Εἴς: 64 Ῥεύαπέ, 5 135,5.) Το δαΐθιῃ πα- ἢ: - Τμ. 20: 6. βήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αυτον εἶχον. "γενε- τ Ἠοτοῆτα καἰνανίν ΠΝ ΗΟ 
σίοις δε γενομένοις τοῦ Ηρώδου ὠρχήσατο ἢ θυγάτηρ τοβ]αα!ς Ίπ τηθαϊο, οἱ μ]δουῖν 

Ἠετοςί;: 7 ππᾶς εππα ΙπγαπΙθΠ{ο 
ἜΣ Ἡρωδιάδος ἐ ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρώδῃ. Ῥο]Ηοῖέης εϑὲ οἱ ἄπγο ᾳποᾶουπι- 
ὅθ. ως ἍΝ δοῦ ὰ 4 ΑΗ απερορίπ]αςδδείαῦ εο. 3 Αέ 114 

᾿ ὅθεν με ο. ὧμο ογησεν αὐτῇ κος ο ἂν Ῥτασιηοπίία 8 πηβίτο 5π8, Τα, 
α ὠ τη], Ππααῖε, Ἠ]ο ἴπ ἀῑδοο οαραέ 
ἰτ ήσηται “ἡ δὲ ος οβ β ασθεῖσα ὑπὸ τῆς ορ ὸ ϑ Ἰομαπτίς Ῥαρεείπο, 5 Ἐπ εοη- 

αὐτῆς, Δὸς μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλην ἰδίαιις οδὲτοχ; Ῥτορίοι Ί1γΑ- 
᾽ / ο 6ϕ 9 ος ή ε ν΄ ΠΕΠίΠΠΙ απιίεπῃ ε{ 608 61] ΡαΤΊΓΕΣΓ 

ξοι Ἰωάννου τοῦ " βαπτιστοῦ. "καὶ ἵ λυπηθεὶς" ὃ βασιλεὺς τοοππιβοραπε Ἰιςοῖε ἀατὶ, 19 ταῖ- 
ΝΕ ΕΝ ταν ᾧ Ν δ / κ ίίᾳπε οὖ ἀθοο]ανίέ Τοήαππθτη 

δε διὰ 'τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειµένους ἐκέλευσεν νι Ἱπκωνο Ἡ Ἡν αμα οθὲ 
δοθῆναι: 
τῇ φυλακῇ. 

’ὔ’ » ἢ . . Β . 
10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν Τ ]ώαννην ἐν «αρα οἴας ἵπ αἴβοο οὖ ἁπίιτη οσί 

Ῥπε]]αςο, εἰ {110 πια] 81136. τῇ δ ε Ν μη) / ος ο στό 
καὶ ἠνέχθη π κεφαλὴ αυτου ἐπὶ ποιος 13 Ἐὰν αοοεάεπίος ἀῑδοῖρι] εἶας 

ἐπ]εγαπί οοτρας οὐ 5ερε]]ετιπί 
καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς. οἶσα, αρπαπι οι πο πση τ τττετο 
19 

1 

“ Ἴ - 

τῳ Ἰησοῦ. 

καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ 
Αν / νι Ψ, ἘΣ ΚΙ Ἄς 5 / 3 / 

πτώμα καὶ ἔθαψαν ᾽αὐτον" καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν 

3. αἱ δυνάμεις ενεργουσιν] ενεργ. αἱ δυν. 

Μ. πιασπα οσί Ροίερίας εἶπς Ἀγτ.οτί, 

(εναργουσιν Ὦ3). 

- εν Οτίρ. ΠΠ. 6919, | οπι. Ζ. 

0.8. Ἡρωδης] τ. τοτε Β. [Ὁοπίτα, 0Ρ7. 
τα]. ΟΥίᾳ, Π1. 4695, 

--αυτον ΟΥίᾳ. Π1. 4695, οπι.Ἑ. [1.ἠ. Οτίᾳ. 
11. 4705, 

--- και ἐν τῇ φυλακῃ απεθετο Β. 5.1. | 

και απεθετο εν τῃ φυλακῃ 1. Οτίρ. ΠΠ, 

ΑΤ19.]εν φυλακῃ και απεθετο 38, Οτῖφ. 

11. 4Τ00, [ {και εθετο εν φυλακὴ «-. 

ΟἿ]. Ψα]ρ. ὁ... 3.0ἰ. ἈνττΟτε.Ρει. 

δΗε]. Μοπιρῃ. Αὐπη. | εν τῷ φυλακῃ 

(απίαπι 1), ἃ (τῷ γιά. ο ϱραΜ.) 6.1. 311, 

Οτίᾳ. ΠΠ. 4θ9(υἱζ,) | εν τῷ φυλακῃ .... 
7 (δεατ. τὖ γ]ᾷ, 6 ερα(ο και εθετο 8. ΓΟΙ- 

{αξεο και απεθετο.) 

-- τῷ φυλακῃ ΒΡή. 1. Μεπιρῃ. Ογίᾳ. 
Π1. 4694. 4715, | Ἐοπῃ, τῷ 5. ΟΧ{εἰς). 
33. τε]. Ογἱᾳ. ΠΠ, 4700. 

-- Φιλιππου] οπι. Ὦ. Ὑπ]ρ. α.6.6.0}}...1.} 
Οοπία, «αι. Μπι, ὃ. 6.95.1. ΟΥίᾳ. ΠΠ, 
410", 

-- δὰ ἢπ.] αάά. ὅτι αυτην εγαµησεν 
«Ἐηιπι-α. 

4. αυτῳ] Ῥοδί Ιωαννης Β. Βε]ι7 (ἴῃ αἰτο- 
4116 Ίοεο Β. Β11ψ.) | Οοπίτα, ΟἹ), 1. 98. 
τε], Τμαζ. τε]. ΟΥγίᾳ. ΠΠ, 4705, 

- ὁ απίς Τωαν.] οπι. Ὦ. 
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4. ουκ] Ῥγαετη. ὅτε Μ. 

- 5ὰ0 ἤη.7 πκοτοπι [αίτῖς ἐπὶ ΓΙ. 144. 
ἴῃ πποτεπι Ἀνττ.Οτί,δςῬεί. 

δ. ὅτι] επει Β.ἰκί. (σοΥ. ἵπ πας. ἢ) 

-- ειχον] εχον Δ. | 884. «ομαπποτη Θγν. 

στ. 2.1}. 

6. γενεσιοις δὲ γενομενοις ΒΏΖΤ7,.. (γενε- 

σιων δὲ γενομενων ΟἸΚ.) Ἀνττ,οτί,Ρεί. 
δ.Ηε].ίκι. Μεπιρῃ. Αππιι «2 1}. 1 γενε- 
σιοις δὲ αγοµενοις 1. | ῶγενεσιων δὲ 

αγοµενων 5. ΧΔ, 8338. ΕαΜΡΕΌΓΥΓΡ. 

Ἀγγ.Ησ]σαρ. (πας Εν. 1 ἀῑε απίοτη πα- 

{8]ϊ5. (1μα{{.) 564 οππι αἀνοπίςεεί ἀῑες 

παία]ῖς 97". : παία]ο απέεπ Γασίο ᾱ. 
- της Ἡρωδιαδος Οτγῖφ. Π. 443. | αυτου 

Ἡρωδιας Ὦ 6η. 

7. μεθ᾽ μετ᾽ Χ. 
- ὥμολογησεν] ωµοσεν 7. Βντ.βεί. 
-- αυτῃ δουναι] δουναι αὐτῃ 1. Κ. 

- αν ΒΓ). 98. | Τεαν 5. ΟΖ. τε]. 
- Ππ.] «4. αἲ ϱο Ταξί. (Μαϊ α). «11. 

Β. δος μοι φησιν ΒΟΖ. τε]. Ὑπα]ς. ο΄. Ἀντ. 

ΗΟ]. Μεπιρη. Αππῃ. | ειπεν δὸς μοι 1). 

α.δ.οι].( 31.1. Ῥγτνιοτι,δε εί. «401. 

-- ὧδε] οπι. α.Ὁ.ο. 7.8} σ'.᾿. Μεπαρῃ, | 

Οοπαα, ναἱς. οὐ πι, Γογ.(5ἱς) ο”. (αἱ ϱ). 

γγ. τε]. 

- επι πινακι Β07. τε].| οπι. Ὁ. 

- την] οπι. 3. (πιοκ του Ἰωαν. Δ). 

9. λυπηθεις ΒΕ. 1. α. | Πελυπηθη 5. Ο. 

Ίεει. 

τε]. πα]. δ.6. 1ο... Ἀγνν Οτι. Εεί.δε 

ΗΟ]. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. 01. [Ππαπί Ζ. 8551. 

9. βασιλευς] δα. Ἠετοάες Ἱμαι, εκς, 

γὰρ. 

- δια] 444. δε 5. ΟΖ. τε]. Ὑπ]ς. (ο). 
95. Ἁγιτ(Οτι,)Ρεῖι,δΗο]. Μεπιρῃ. 
Αππῃ.[οπι. ΒΌΙ,", 1. α..[) 'ἳ'σ..μ. 9. 

- καιτους Β56, τε]. αἱ. ο”. Ἀγιν.Ἐ5ί. 

δΗε]. Νεπιρη. Αττη. | και δια τους Ὦ. 
α.δ.οιῇβ ο). ὀγτ. Οτι. Έι. Πήαι 7]. 

- δοθηναι] 44. αὐτῷ 1. Ἀγττ.Οονί,δΕεί, 

Ανπι, 1. 

10. Ιωαννην ΤΡΙαεΠΙ. τον σ--ὄ ΟἿ. τα]. | 

οπι, ΒΖΘ. 1. 

11. επι] ἐπὶ τῳ Ὦ. | εν τῳ 1. 

- ἡνεγκεν] αάά. Ῥαε]]α ὁ... ἘΠ 3.σ..λ.Ψ 

Ἀντ.οτι. Μεπιρῃ. | Οοπία, Ὑπ]ς. 93. 

νγ. το]. (ἨΙαπί α.ε). | δα. αυτην Μ. 

12. προσελθοντες] ελθοντες ὦ. Οτίφ. ΠΠ. 

4753. 

-- αυτου] 84. και ἘΣ, 

-- πτωμα ΒΟΏΤ, 1. 38. Ἀνττ.Οσί.δςῬεί, 
Μοπιρῃ. Πήαί Ζ.]] σωμα «τ. Χ.τε]. Ἀγτ. 
Ἧς]. (ὗ οοτριδ”. Ἱμαίο. απο γοσαβα]ο 

Ῥνο πτῶμα εἰ σῶμα πἰπηίιν). |α.ά, 

αυτου ὍΤ,. Ὑπ]ς. ΟἹ. 3 5.11, Ἀγττ. 

Οπι,δεῬει, 251}. 1 Οοπίτα, ΒΟ. το], πι. 

α.}.9". Ἀγτ.ΗΠς]. Μεπιρὰ, Απτη. 

11. αὐύαϊτῦ ΟἹ, [19. οοτρΒ εἶαρ ΟἿ, 

γγ} 



ΧΙΝ. 20. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

δὰ ΞΕ) ας (ὖ: ἐπῆαν ρμς  9419Υ1Ακούσας δὲ" ὁ Ἰησοῦς Ἰάνεχώρησεν, ἐκεῖθεν "1550 Ωποᾶ ουπι απᾶίεςει 
ΝΣ Τοβιβ, βοορδαῖ! ἴπᾶς ἴῃ παγῖοπ]α 
ο ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν. καὶ ἀκούσαντες ἴῃ Ἰοοιπὶ ἀσοξογμαπαι ΒΘΟΥΞΙΤΗ : 

Άτπι οἱ οππι απ ]δδοπί ἰπτθας, 56- 
ρα τ: ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῃ ἀπὸ τῶν πόλεων. σπα πσαίαο ς, ΩΣ 

τι. 0: 10---17. Ν εμας ο ανα αι εβ τ: 
πο δν. π αν ἐξελθὼν' εἶδεν πολὺν ὄχλον, “ καὶ ἐσπλαγ- οἰγιταῖθαθ. "Ες οχίοας τι 

.- ος 1- 18. ἢ ταῦ θαπὶ πιπ]έατα, οὐ παϊδεγίις 

τι 16:18. οἵο. χνίσθη ἐπ᾽ ὃ αὐτοῖς" καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀῤῥώστους οδύὺ οἷτιβ οὐ ουχανὶρ ἸΙαπσιίᾶοβ 
Μεγ. 8: 1, εἰς, 6ογαπη, 

ὃ πὶ αὐτῶν. 
οσο ΓΝ 
τῶ, οκ Οψίας δὲ γενομένης “προσῆλθαν" αὐτῷ οἱ 15 αἱ, 1 Ὑουρογο απίοπη Γιοίο 

α Β { Ἔ ποσοξεογιπέ δα οπι αἰβοῖρα 
πρ μαθηταὶ λέγοντες, ρηµός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἡ οἶτι5 ἀἱσσηίος, Γ)οσογέα5 ορί]οσς, 

ὥρα ἤδη παρῆλθεν: ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελ- θὰ πι παρ! ἔθος 
/ Ν ΄ ΄ - ΄ ο ατας ταν. 

"5 θόντες εἰς τὰς κώμας ὃ ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. «παπι οἰρὶ ε-οας. Δ Τοδις δας 
σα τ Ε 5 τω 2 ῥ ν 5 ἴοπα ἀῑκίί οἷβ, Νοπ Παβοεπί πὸ- 

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἄπελ- οὐδεο Ίνα: ἀπίο {Π|5 γο ππαπᾶι- 
δεν: δό κ. ταὶ πὶ - 17 ε δὲ δ σατο. 7 Βεοβροπάοσιηΐ αἱ, ΝΠ 
εἰ οτε αυτοι» τας φαγεῖν. οι ε εγουσιν Ἱαροιης εἴς π]κὶ ααΐπαπθ Ραπο8 

εἰ ἄποβ Ρίου. |" Ομ] αἲί εἶς, ι αὐτῷ, Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἀπε Ἴλας τα ὑπο. δὶ 

18. [ὧδε] ἰχθύας. ᾿ δὁ δὲ εἶπεν, Φέρετέ μοι ἐ ὧδε αὐτούς. καὶ ουσ ἰπιββίββοῦ (πτραπι ἀἴδοππι- 
“ 4 : Ῥογο. εργα {ποπΙη, αεοερΒῖ5 

3 κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ Ἰτοῦ χόρτου" αυΐπαιο, Ραμΐθιιβ οἳ ἀποῦιιβ 

λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀνα- 
βλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν 
ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς 

Ὁ καὶ ἔφαγον. πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν" καὶ ὄχλοις. 

Σηὐλόγησεν,, 
΄ 

καὶ κλάσας 

Ρϊκοῖρας, αδρίοίοις ἵπ εαθ]ατα 
Ὀοποαϊχιῦ, οὐ Περῖς εἰ ἀθαῖς 
ἀἰβαῖρι]ϊς Ῥαπος, αἰβοῖρα! π- 
ἴσπα (πχρῖς. 3 Βς πιαπάπεανθ- 
ταπί ΟΠΙΠΕ5 οὐ ατα βαηΐ. 
ἘΠῚ α]ογαπί το] αἴι5, ἀποαεοῖπα 
οορΙίπος ΠΓασπποη{οσαπα ΡΙΕΠΟΡ. 

ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους 

19. εθαψαν] εθαψεν Ἐ3. 

- αυτον Ῥ.Ρἱη.Θ. α.[Γ. [παπί Ζ. 95]. 
αυτο ς.ΟΓ.τε]. (γιά. Ματ.) |οπι. στη. 

19. ακουσας δὲ ΒΡ21, 1. 88 (υὑ νἱά.) 

αι ιἠ. (γττ Οὐ δ 8ι,} (Μεπιρη.) Οτίᾳ. 
Π1.478υὺ. ᾳποᾶ οπτη δα ϊββοῦ Ὑπὶσ. απὸ 

απά]το (Τμαίς, τε].) | και ακουσας 5. 

Ο. το]. Ὀγτ,Ησ]. Αὐτὰ. (4911.) 

- ὁ Τησους] οπι. Θ. 

- εν πλοιῳ] οπι Τὶ, ὅτ. Οὐί. 

- πεζῃ ΒΟὈ. τεΙ. Οτίᾳ. ΠΠ. 4740. ρεᾶῖ- 

Ῥα5 α.[Γ]. 1 πεζοι Ζ11,. Ῥντ.Ησο]ιπιρ. 
Ῥοάσρίτες Ὑπ]ς. Τιαιί. τε]. 

- πολεων] κα. οὐ ο οαδίο]]ῖς Ῥστ.Οτέ, ὁ. 

14. και 15] οπι. ἃ. 
-- εξελθων] Τα44. ὁ Τησους 5. ΟἸΤΧ, το]: 

ΓΙ. Ὀγντ.Ρ8Ε.δεΗσ]. ΟΡἱᾳ. ΠΠ. 5094, | οπι, 
ΒΏ. 1. 38. Υαἱς. ὁ... σ᾽. Ἀντ.οτῦ, 
Μοαπιρῃ. Αὐτὰ. ἄτι. [Ππἰαπῦ ΖΘ]. (ροβὺ 

ειδεν Τ,.. α.) και εξελθων ειδεν.... και] 

οὖ (αι) νιάΙς α.ὐ.( 3.) Ἀγτ.οτε, 

-- πολυν οχλον Ογίρ. ΠΠ. 4815. 5098, | 
οχλον πολυν Ὦ. 38. Τιαῖῦ. 

- επ᾽ αυτοις Β.ΒΕΠ.ΟΧΔΘ.Ι. ΕΕάΜΡΠ 

ντ. ΟγίφΙ1.4815, [αἱ Ζ].| [ἐπ᾿ αυτους 
5. 33. Τίς. (-οἷς 56 Βὲ. 8).| ἐπ᾿ αυτον 11. 
Οτίᾳ.Π1.5093, [εν αυτοις]..] περι αὐτων Ὁ. 

--- ἄρρωστους Οτῖσ. 1ϊϊ. 4745. 4815, 6094, | 
αρρωστουντας 1). 

15. προσηλθαν Β. 88. [παπι 21]. | 

ὥπροσηλθον 5. ΟΡ. το]. Ονίᾳ- Π1, 4753. 
4765. 6098, 

15. µαθηται] Ταά44. αυτου «. ΟΥ. τε]. 
(αι) Ἀγιτ.Οτί,Ρει.δεΗςε]. Μεπιρῃ. 

2. Ονίᾳ. ΠΠ. 4153, 4763. | οπι. Β. Βεψ. 
Ε{ε.7Ζ; (αὐ Παπεί 6 5ρα({1ο). 98. δ.ᾷ. Ατπι, 

Οτῖρ. ΠΠ. 4815, σ094. [Πϊαὖ ΤΠ]. 
--- δη παρηλθεν ΒΟΡΠΙ. | παρηλθεν 

ηδη 7 (αἱ γῖα,) 1. Ογίᾳ. 11. 4753, 5094. 

(παρηλ.... 72). 

- απολυσον] 844. ουν ΟΖ. 1. Μεπιρῃ. 

Ονίφ.1 11534760. Ἀγτ,Ησ].παρ. ΜοπαρΗ. 

6οπίτα, ΒΌΠΠ. τε]. Ογίᾳ. Η1. 4815. ντ. το]. 
- κωμας] χωρας ΔΝ. Ῥταεπι. κυκλῳ ΟἿ, 

38. Θγτ.Πο]-παρ, Θγτ.Ηίαεν, Αππι. (νά. 

Μαν, οἵΤαις,) [πο μὰ. ΒΟΣΖΠ.τε].νγ. 

Ονῖρ. 1.47 53, (4765:) 4815,|(ππος αυτοις 
1). 

16. Τησους ΒΟΡΖΠΙ. τε]. (Τμαίέ.) Ἀγτ.Ησ].] 

οπι. Ὁ. ἀ. Ῥγττ.Οτί,δεῬει. Μεπιρῃ. Ατπῃ, 
2901. (νιᾶ, Ματ. οὐ Τις.) 

- ειπεν αυτοις] φησιν 1. | οΠΙ. αυτοις 
α.ὐ.[”. Μεπιρῃ. Αὐτὴ 

-- αυτοις 39] Ῥοδί φαγειν ὮὉ. | Οοπίσα, 

Ονῖρ. τι. 4175, 
17. λεγουσιν Β5ΟΤΕ. τε].|..ον (1.6. εἰπὸν 

8. ελεγον) ΖΠΗαΙΤΤΠΠ. 
--- εχομεν]-ωμεν Τθκῦ. 

18. ειπεν] δα. αυτοις Ῥ. 
-- μοι ὧδε αυτους Ἑ. Βε]ιΖ (αὐ ο βραίίο 

Πᾳπος). 88. Γηἷαί ΤΠ]. | μοι αυτους ὧδε 

ς. ΟΡ. τε]. ψαὰρ.Οἱ. (01. Αππι. οσα, 
μοι). 1105 πα]ηὶ Ἠπο Απι. Τον. Ὦγττ.Ε 56. 

δ.Ηο]. ΖΕ}, | οπι.ὧδε Β. Ρ11ψ.Ὀ. 1. α-δ.ο. 
{3 5..1-. Ἀγτ.Οοτε. Νεπιρῃ. (αὐ νἱὰ.) 

19, κελευσας ΒΌΏΡΠ. Οτῖσ. Π1. 4795. ] 

κελευσατε Β3Βε]. | εκελευ σεν} Ζ. 

7πδδῖν 9}. Οτῖφ. 419». | κελευει Οτὶ. 

(600: 5105.) 
- τους οχλους ο”. Ογῖρ. (1. 4195..} τον 

οχλον Ὦ. (Τμαΐε.) ΑππιιΖοἩ, 

- του χορτου Β.Βίἰψ.Ο3Π. 1. 88. 1, δ. 
Θνιν.ΟΥΙ.Ρεί.δΗε]ιπις. Μεπιρῃ. Αὐτη. 

Ζιι. Ονίᾳ. ΠΠ. 4793. 4353, 5091, 6105. | 
του χορτους 516 Τι. | Έτους χορτους 5. 
ΟΡ. τε]. ντ.Ηο].ἰαῖ, | τον χορτον 1). 

- λαβων] Τρίποπη. καὶ σ΄. ΟἾΤΙΧ. ΓΙ. 

Μεπιρα. Ανπι, | οπι. ΡΟ ΡΡΤΙΔ. 1. 88. 
ἘΕακΜΡΌΥ. (Ταἱ:.) Ἀγτ.Ης]. Ογἱᾳ. 
111..4795, [Ὃγιτ.Οτί,δεῬοῦ. ῑι.] (ελα- 

βεν Ὁ). 
- ηυλογησεν ΟΡΡΠ. Ογίᾳ. ΠΠ. 479, 

5103. ζευλογ. 5. 5. τε]. ΟΥίᾳ. Π1. 4813. 

--- µαθηται] «44, Ῥοδασταπί ὁ. Θγτ.οτί 

Μεοπιρη. 

--- τοις οχλοις] τους οχλους Χ. 

90. των κλασµατων] οπη. Θ. α. | 884, ἃ 
οοπβρεείιι οοσαπῃ Θγτ.ΟΣ. (πιος τβ’ Υ). 

14. πιἱβοτίις οϑὲ οἱς Οἵ. | 18. πα]Βῖ 1108 Ώο ΟἿ. 

51 



Β6Ρ(Ρ)1). 
1Χ δ(0). 

1. 98. 
ΕΕΩΚΜΡΦΌΤ. ------ 

κά ϱµη 

πλήρεις. 

ἃ Λη λΤατ. οτε 
ο. 6:16--91. 

ρμθ 

{π τρν 
ὃ 

24. μέσον τῆς θα- 
λάσσης ἦν 

νον ὑπὸ τῶν κυμάτων" 

27. [ὁ Ἰησοῦς ἔκραξαν. 
ρνα 

ι 

πο 

29. καὶ ἦλθεν 

γων, Θαρσεῖτε" ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. 
ες αὐτῷ ὃ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, τ σὺ εἰ, κέλευσόν µε 

ἐλθεῖν πρός σε’ ἐπὶ τὰ ὕδατα. “ 
ἁ Ἂν 3 Ν “- / Πέ 

καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου έτρος περιεπάτησεν 
ο. ΔΝ “ . - ΔΝ Ν 5 ΄σ 

ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλθεῖν πρὸς τὸν [ησοῦν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
5 , Ν 

Τ οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεν- 
΄“- / 

τακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 
99 ἃ Ν 3 / » / 

90 5" Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν 
- ΄- / » Ἂς Ν ΄ὔ 

βῆναι εἰςὶ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, 
Ὡ / Ν / 

ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 
3 ”/ 3 / { » Ἄν 3. 3 ἰδί , θ 

β ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ ἰδίαν προσεύξασθαι. 
Ν / 5 » - 

ας δε γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. 
ἱ σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν' ́ βασανιζόμε- 

ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ο 
95 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς :ᾖλθεν" πρὸς αὐτοὺς] 
περιπατῶν ἐπὶ Ἱτὴν θάλασσαν. 

στ τὰ , 8» ” 

μαθηταὶ ἐπὶ Ἱτῆς θαλάσσης" περιπατοῦντα ἐταράχθη- 
΄ 5 κ] ΔΝ “ / 

σαν, λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου 
Ν ,, 5» ΄ ε 5 -ν , 

᾿ εὐθὺς" δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέ- 
5 ἀποκριθεὶς 

ἡ 

26 

λ Ἀαήκ τ τα 

τοὺς µαθητας) ἐμ- 

93 Ν » / Χ 
καὶ απολύσας τους 

το δὲ πλοῖον ᾖδη 

καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ 

" ὃ δὲ εἶπεν, Ἐλθέἃ 

Ὁ βλέπων δὲ 

ΥΕΦῚΣ 

Ξ: Μαπάπσαπ Παπ απέθπι Γαϊ πτι- 
ΤΉΘΓ5. (υίπατθ πηϊ]ία γίτογατη, 
ΘΧΟΘΡΕΙΒ τη] σι θτ15 οἱ ρατνα]]ς. 

33036, 6.) ἘΠ βέαίπη Ππρεῖε 415-- 
οἴρα]ος αξοσπάσγο ἴῃ πανΙοπ]απα 
οὖ ρτασσεᾶσγο οΙπῃ γαπς ἔγΓθίπιτη, 
ἄοποο ἀῑπιμεετοί τυ ας. 415132) 
ἘΠῚ ἀῑπιῖξεα ἵατρα αβοσπα1έ ἴπ 
ΠΙΟΠΙΘΠΗ 80115 6876. (150,1 ) Ύοβ- 
Ῥογο απίοτα Γαοίο 5015 εγαί 10]. 
Ἀ Νανίοαϊα απΐεπι ἴῃ πιεᾷῖο 
ππατὶ Ιποίαδαίζαν βαοβθας: ετας 
οπΊπα οοπίτατΊα5 γοηίας. Ωπατ- 
{8 απίοπι γ]ρ]Πα ποσιῖ5 γοπῖῖ δα 
605 απηβα]απς 5αργα τηατο. 3 ΕΣ 
γἰάσηίος επι 5πρτα ΠΠΗΓΟ απι- 
Ῥπ]απίεπα ἔπ θεαὶ επί, ἀῑσεπίες 
οαπία Ῥμαπίασπια εδ, οἱ ρτας {1- 
ΠΟΣΟ οἰαππαγογιπ!. 57 Μα ππαπο 
Ίοριις Ἰοσπίτις οςί οἵς ἄ1σοῃς, Ηβ- 
Ῥοΐο Πάποῖαπι: «5ο κατα, ποῖα 
Ἠππσγο, 25.(151,10.} Ἡοξεροπᾶσῃς 
απίοπα Ῥείγπς ἀῑκίε, Ώοπιῖπα, 5] 
{πι 65, Ίπῦο τηο τοπ]χο δα ἴθ ϱιι- 
ῬΟΥ͂ ααπας. 3 .Αὖ 1ρδο αἷΐ, Ψ επ]. 
Ἐπ ἀεξοεπάεπς Ῥείτας 4ᾳ παγ]- 
οπ]α απινα]αραξ 5προτ αθπαπα 
τῇ γοπ]γοξ δ Ἱθραπα. Ὁν Ὑ]άσης 
νογο γοπίππα γα] πα πα]ς, οἱ, 
απ οοορῖςεοί πηογρογῖ, οἶαπ]α- 
σὺ ἀἴοσῃς, Ὦοπ1]πο, ΒΔ] τι ΠῚ πηθ 
Γπο. 3: ἘΠ οοπίϊπιιο Τεεις αχίθη- 

τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη: καὶ ἀρξάμενος κατα- 

ποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων, Κύριε, σῶσόν με. 
ο] 
ευ- 

2], ὧσει Ῥ50Ε. το]. | ὡς ὮΤΙΔ. |. 88. 

| οπι. Θ. Τια{. (εχο. ᾱ./. Πἱαί 6). ὅσσ ΟΤΙ. 

ΔΡΕΙ. Μεπιρῃ. ΟΥΙᾳ. 11. 4Τ88.[Οοπίτα, 
αι]. Ἀγτ.Ησ]. Αὐτὴ. 311. 

--γυναικων και παιδιων ΒΕεΟΡΠ. τε]. 

γπ]ς. Κ᾽ νν. τε]. | παιδιων και γυναι- 

κων 1). 1. Τα, τα]. (Ἰήαί 6). Μοπιρη. 

ΟΥίᾳ. 11}. 4788. (4795). 

33. ευθεως ΟΥγἱᾳ. Πϊ. 4800, 4895, | οπι. ΟἿ, 

Ἀγτ.οτί, 

-- ηναγκασεν 884, ὁ Τησους ασ. ΤΙΧΜ. 

τε]. Ὑπ]ς. ΟἹ. (α.}...6}32.9.....)} τὰ. ΒΟ 

ῬΙΔΘ. 1. 38. Απι. 6.7}. Ἀγιν.Οτε,ΡΕΙ. 
Δ ΉῊΘΙ. Ἀγτ.Ηϊογ. Μεππρη. Αὐτὴ. 2841. 
Οτίᾳ. 11. 4800, 4825, 

- µαθητας] Ταἀά. αυτου «-. ΒΕΕΧΕΕΚ. 

α. 0ο. [11.0 3.1. Ἀγαν, Οτί, Ρε, ἃν Ἠσ]. 

ΜοππρΗ. 391. [ οι. ΟΡΙΤΤΙΔΘ. 1. 33. 

αΜΒΟΥ. Υιὶς. ο. Αὐτὰ. Ονίᾳ. ΠΠ, 
4805", 4823-64: (ᾷ]εοτίς). 

- ἐμβηναι] εµβειν (519) Χ. 

- πλοιον] ΤῬταστη. το ασ. 

Οτίᾳ 1Π. 4800, 4515. 4859015 | οπι, Β. 1. 
38. Αππι. Ἔιδ. Τ.Ε. 440). 

-- αυτον Β4ΟΡ. τε]. Ὑπ]ρ. ο. το]. 

Ονῖφ. ΠΠ. 4800, 4815, 489... Έως, 1).10. 

4460, 1 οἵη, 1), α.Ὁ.6.( 57.) 9... Ατπιι] 

αυτους 1190. 

- απολυσμ] απολυσει Ἰζ. 

δῶ 

ΟΡΡΤΠ. το]. 

93. τους οχλους] τον οχλον Ἐ3. Αγπη. 

ΜΕ, (1]ος 5 γτ τι.) 

928. καθ᾽ ιδιαν Ὦ. 

-- μονος] οπι. Ἑ. 

94. ηδη ΒΟΡ. τε]. ὅ.0.6.᾽.ἢ. Ἀψτ.Ης]. 

Εις. Τ.Ε. 4465, (1ήα: 11). 1 οπι. Ὦ. 
γπ]ς. αι 1}. Ῥγιν.Οτί,δεὮ εί. Μεπηρῃ. 

Άπγπι, 9Η. (νιᾶ. Ματ.) 

--- σταδιους πολλους απο της γης απει- 

χεν Β. Ἀγττ.Οτί ει. Μοπαρῃ, (5εᾶ 

Ἠαμοξ σταδιους ὡς εικοσιπεντε 6 40}. 

γἱ. 19). Ανπι. (Βστ.ΗΙου, παροὺ παρα 

Ῥοϑῦ Ἰοούϊοπθτη ς-".)} ἔμεσον της θαλασ- 

σης ἣν «- ΟΡ. το]. (Τατ. υἱά.) ὅγν.Ηο]. 

2511. Οτίᾳ. 11. (4885, 4845:::. μὲ υἱά.) 
ΠΠ. 6195. (νιᾶ. Μαγ. νἱ. 47). |. ην εις 

μέσον της ϐθαλασσης 1). ε (ην εν 

μέσῳ της θαλ. Ἔς. Ὦ.Β. 4465). 

-- ην γαρ] η γαρ Ὁ". 

95. τεταρτῃ δε φυλακῃ] τεταρτης δε φυ- 
λακης Ὁ. 

- ηλθεν ΒΟΒΡΡ, 1. 838. Τωπς, Ἀγιτ.Ονί.Ε5έ. 

δΗο].πις, Μεπαρῃ. Αππιι 011. Οτγῖρ. ΠΠ. 

4805 (018). Επι5. Ὀ.Β. 994, ἴῃ Ἐ5. 5880. 

Γ ᾖαπηλθεν ς. ο" (2)Ὀ. το]. Ἀγτ.Η ο]. ἔχε. 

-- περιπατων] απίο προς αυτους 1). 

ΠῚ Ρυασπῃ. ὁ Τήσους τ .Ο ΤΟΝ, το]. α.}.0.6, 

Ἔν δ ῖι, γεν Οτι, Ῥεῖ, Αὐαπι. 1 5.1). Ε}, 

9951, (απίο πρ. αυτ.) ἵπ ῬΒ, 5884, [οπ1, Β03 

ΘΡΔθῴυϊα.) 1.95. 5... Υαἱσ. 91.9.1. Ἀντ, 
Ἠε]. ΜοπιρΗ. ἄτη. Ονἱᾳ. 11. 4855. (019). 

95. ἐπὶ τὴν θάλασσαν Β. Βοῖι. ῬΔΘ.1. Ογίᾳ. 

111. 4885, Τεπι της θαλασσης 5. ΟἿ. 

τε]. ἔτι. Τ.Ε. 994, ἵπ ῬΕ, 5888, (της 

θαλασση εἰο Μ). 

96. και ιδοντες αυτον οἱ µαθηται ΟΡΤΧ. 

98. τε]... ἈγττΟνί.Εδί.ξΗσ]. Μεπιρῃ. 

(Ατπι,) 1, [οἱ δεµαβηταιιδοντες αυτον 

ΒΗ. (0) νἱα. Μαγ. νἱ. 49. | και ιδοντες 

αυτον ((απέαπα). 1 (αἱ ραίο) Ἰμα1έ, εχςο, 

αι. Εν, Ὦ. 1. 958, (γιά. Ματ.) 

- ἐπὶ τὴς θαλασσης ΒΟΏ. 1. 38. Εἰω. 

1)... 994, 4465. |. Τεπιτην θαλασσαν 

ς. ΡῥΔΘ. τε]. (οπι. 1.) 

- περιπατουντα ΟΕ. το]. (1 01.) τν. το]. 

πὸ νἱα, | απίο ἐπὶ τ. θαλ. Ὦ.Βομ. 88. σ'. 

Θυτγ, ΟΥ, Ῥϑι, ἃ Πε]... Εως. Ὀ.Ἠ. 994, 
(νά. Μας) | οπι. ὁ. Εις. Ὦ.Β. 4465. 

27. ευθυς ΒΏ. | Έευθεως 5. Ο. τε]. (1 πέ 

Τ.) Εις. Ὀ.Τ. 4465. 

- αυτοις ὁ Ίησους ΟΡ. το]. Κ Ἀντ.Ηε]. 

στη. 01. ὁ Τησοὺυς αὐτοῖς Ὦ. | οι. ὁ- 

Ίησους 1). β΄. ντου. Μορ. Ες. 
12.Ε. 44605. απίο ελαλ. (Τατ). ΒΥτ.Εεί. 

-- θάρσειτε Ο»ῖρ. ΠΠ. 4850. | θαρρειτε Ὁ). 

98. αυτῳ ὁ Πετρος ειπεν Ο(0Ώ)1/Ν. 1. το]. 

20. ΕΓ βίαι) σου ρα ᾖοδας Οἱ. | πανίοι]α 
πηι. 1 35. βαρος Οἱ. 1 30. τὰ. | 98. απ ὑθ τοπ]τθ 
ΟἹ. 1.830. τπονµἰ ΟἿ, 



ΧΥ. 4. 
Τα]6. α. ὃ. ο. 
Βυττ. 0. Ρ. Ἡ. 

Μοπιρῃ. 
Άσπι, 2Η, --- 

ρνβ 
- 

88. [ἐλθόντες] 

ΡΡΎ 
β 

ΧΥ͂. κη’ ρνὸ 
ὉΠ ΜΙΑν.7:1-23. 5 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
“ Ν “ / 

θέως δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο 
» “ Ν , ΡΟ Μο) /{ 3 {/ »ὼ 7 Ἄ 

αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας : 
89 ο ΄ η να.” Β ν - » ἡ ε 

Καὶ ἵ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ 
»; ἌΣ τε κ. “ / » / / 
ἄνεμος" οἱ δε ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν 
αὐτῷ λέγοντες, ᾿Αληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ. 

97 8: Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἢ ᾿ ἐπὶ΄ τὴν γῆν εἰς" 
Γεννησαρέτ. 3 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ 
τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον 
ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς 
ἔχοντας: καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται 
τοῦ ο δες τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: καὶ ὅσοι ἥψαντο 

/ 

διεσώθησαν. 

96 3 0 Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ᾿ ἀπὸ Ἵερο- 
σολύμων ἐ Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς" ́ λέγοντες, “ Διὰ 
τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν 

δ δ - - 

πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας Γαὐτών, ] 
ο 3/ » / Δε κ Ν 53 ᾽ “ Ὁ 

ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. “ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δια 

4επβ πιαπαπα αρρτε]μαπα1ξ 6ππῃ, 
εί αἴ 11, Μοάῖσαε βαοῖ, 4πατα 
ἁπριζαςιι ἢ 33 053,6.) ἘΠῚ οτι αξ- 
οεπάἹξεοπί ἴπ παν]οπ]απα, ορ558- 
νἱῦ νοπέτβ, 35 Ου] ααἴοπῃ ἴπ πα- 
γῖοπ]α ογαπΠ{ γεποταηί οἵ αοτα- 
γογιπί ατα ἀἱσσπίες, Υετο ΒΠς 
(οἱ 68, 

341. (158,.3.}) Σ᾽ οὐτὴ ὑγαπβίγοίαβ- 
βοπέ, γοπεταπί ἴῃ {ογίατα (6η- 
ποδα.. 3 ΕΔ ουπι οορπον]κεεπέ 
οσα γἰτὶ 1ου 115, παβογαπέ 1π. 
ππίνογεαπη ΤΘΡΙΟΠΟΠΑ 1]]απι, οὗ 
ορίπ]εγαπί οἱ ΟΠΙΠΟ6ς τηα]α Πδ- 
Ῥοπίος, ὃ οὐ τοσαβαπέ επι πῦ 
γε] Επιρνῖαπι γοςΗπιεπίϊ οαἶις 
{απρογοπί: οἱ απἴοπππααθ {[οιῖ- 
Βιοιτιηῦ εα]γί {αςυἱ 5απῦ, 

1 ᾳ54,5.) Έμπο αοοθξεεταπὲ δᾶ 
εππι αὖ Ἠ[οτοδο]γπαϊς βου θα 6 
οὐ Ἑ]ατίκασϊ ἀῑσεπίας, ”Ωπατα 
αἸβοῖρα! ταὶ ἑαπδστοαπίαν 
(παάΙίοπεπι βοπίογαπα ὃ ποπ 
οπῖπα Ἰαναπί ΠΠ 5πας οΙΠΙ 
Ῥαποπι τπαπάπσαπῖ, 3Ίρεο απ- 
ἴθι τοβροπος αὐ 115, ῴπατα 

Πρ 

Θ 
ς Ἐκ. 20:19. 
ἃ Ἐσ. οἱ: 17. 

αι Ῥ.) δ... σιιϑγτ. Ἠσ]. Αππιι 
Ἐπ. Ὦ.Ε. 953, (Ὁ. οπι. ὁ) ὁ Πετρ. 
ειπ. αυτῳ Ἑ. οἱ. Ἀγτ.ροί. Μεπιρη. | ὁ 

Πετρ. αυτ. ειπ. 38. οπι. αυτῳ Δ. Υπ]ς. 

α.ο. «31. [Ῥστιοτί,] 

98. µε Εις.Γ.Ε. 953. | μοι 0Δ. 
-- ελθειν προς σε Β. Βιείψ. ΔΘ. 1. 38. 

ας.) πι μαστε]. θγττ.Οτί.Ῥ9υ. ΗΕ]. 

ἈΤοππρΗ, Αππι. 4Ρί1. Εως. Ὦ.Ε. 953. | 

προς σεελθειν 5. ΤΧ. τε]. Ὑα]ρ. ΟἹ. 
29 ὁ δε] 864. Ίησους Τὸ. Ὦγτ.Ῥεῖ. 

-- Πέτρος] Τρτασπι. ὁ. «-. Ο. τε]. | οπη. 
ΒΏ. Εις. Ῥ.Ε. 953, (μίας Ῥ). 

---έλθειν 0 Ὀ.τε]. ΟΥίᾳ. 111. 4858, νν. (Οἵ 
π.1.}} καὶ ηλθεν Β. Ἀγτ.Οχῦ. Αππι. | οὔ Υο- 

πῖοης πη. (ας Ῥ). 

90. ισχυρον] οπι, 98. Μεπιρῃ. 
- με] οπι. 1. 

51. ὁ Τησους] οπι. Ε. | οτη, ὁ Ὦ. 
85. αναβαντων αυτων Β1). 955. Ογῖφ. Π. 

4854, | Γεμβαντων αυτων «--. ΟΡ. τε]. 
98. ελθοντες ΏΡΙΧ. 38. τε]. (Τωαίς.) Ἀγττ. 

Οπ.Βει, ΗΟ]. Αππιι [ οπι. ΒΟΞ 1. 9}. 
Μοππρ]ι. Εν. (ΟΡ. Π1. 4860.) (οἱ δε εν 

τ.πλ. ἴῃ Ο ἃ θᾶ τηδπι βαηΐ: ἅς Οἵ π.].) 

--"θεου υἱος ει ΒΘΟΡ. το]. ΟΥίᾳ.Π1.4860.( 19) 

5055. υἱ.θεου ει συ 1). (α.Ὁ. 5οᾷ 5Ίπο συ). 

84. επι την γην ΒΟ0ΡΔ. 388. | {εὶς την 

γην 5. Ῥ. τε]. Μοπιρῃ. ἄστη. Ο τίσ. 1, 

/ Αα. μον / Ν 

τι Και υμεις παραβαίνετε την 

τὴν παράδοσιν ὑμῶν: 
Ν / Ἶ Ν Ν / ν 4- -“ 

τὸν πατέρα! καὶ τὴν μητέρα: καὶ “Ὃ κακολογῶν πα- 
3 ὁ γὰρ θεὸς 

Ἱ ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ 
Ἐ εἶπεν" 5 “ Τίμα 

οὗ γῸ85 (παπβρτοἰπηπϊ τπαπᾶα- 
ἔπτη ἀοῖ Ῥτορίες (παθΙήοποπα 
γοδίταπι ἢ Ναπι ἆεις ἀῑχί{, 'Ἠο- 
ΠΟΙᾺ Ῥαϊτοπα (πΏτη οὐ ππίτοπῃ, 
οἱ, Οἱ τηα]ο ἀῑκοτέ Ῥαΐ(πῖ γε] 

4885, 4876, 5050. | αάᾶ. ὓεις”' ΒΔ. 58. 
Ἁγιν.Οπ.δΗς].(εἴπης. (.γαεσθ). Αττη. 

ΙΟοπίτα, 5, ΟΡ.τε]. Ἀντ.Ῥου. ΟΥίᾳ. Π. 

4885, 5050, (νῖᾶ. Ματ.) {{|π| ἔδιτατη ({απ- 

ἐππι). Τιαΐς. «11. (84 ἵοτταπι 6). 

84. Γεννησαρετ Β. Βεᾖ. Βἰο.0 1.98. 85. ὅσυ. 

Ἠε].οίπῃρ. 6γαεεε. Ατπ. | Γενήσαρετ Β. 
Βιῖψ. 7. ΟΥἰᾳ. ΠΠ. 4815. 6090. (Γενεσαρετ 

ΟΥίᾳ. Π1.4855.4840.) ΓεννησαρεθΕΧΕα 
ΚΜΙΓΥ. (Μοπιρ.)| ΓενησαρεθΤΙΔΕ. 5. 

Βι1.] Γεννησαρ Ὦ3. πιια.ε.[] Ἀγιν ΟΥ. 

ἄτΡει, ΠῚ. 6845. (επεξατ Ὑπἱρ. ΟἹ. ὀ.ο. 

5.5.0} Γεννησαρατ Ὁ". (6 εππασαγ ἃ.) 

85. εκεινου] αάά. οἱ αάοταγοταπί οπτη α.Ὁ. 

οι ἳ.. Η, 6845, 
86. ἵνα] 84. καν 1.35. Οτἰᾳ. Π1. 4868. 4874 

- ἄψωνται] ἁψονται Χ. 1. Ἐν 

-- του 29] οπι. Δ. 

- ὁσοι] αάά. αν Ο. 
1. προσερχονται Ογῖσ. ΠΠ. 4873. οὐ. (δρᾶ 

Ίπίτα ΤΠ οοπῃ. Παβεί απερχονται) | προ- 

ερχονται Ὦ3. 

--- τῷ Τησου] προς αυτον Ὁ. Τιαζ.(εκο. :) 

3Ιπ. ΠΠ. 684. 1 αυτῳ 1. Οτίᾳ. Π. 

48.0: | Οοπίτα, εοὰᾷ- οὐ νυ. τε]. καὶ 

-- απο] Ίρτασπι. οἱ 5. ΟΡ. το]. | οπι. 
Ῥ). 1. Ογῖᾳ. τ. 4813: 

-- φαρισαιοι και γραμματεις ΒΕ. (1). 38. 

ο. Ἀντ.Ῥει,. Μοπιρα. Ἄττῃ. Οτίρ. 111. 

4875"3: γραμμ. και φαρ. 5. ΟΕ. τε] 
(ασε). Ἀνττ.Οτί,δεΗσ]. 911. ΗΠ. 684, 

(Απίο απο Ἱερ. 1. α.ῦ.οι[.[]”.αὶ. Άψτι 
Οπ.Ρει.δ.Ηε]. ΠΠ, 1 Οοπία, πας. 

ε.α. (Μεπιρῃ. Αὐτὰ. 1. Ογίᾳ.) 

9. αυτων ΟΙ)Ρ τα]. (Τναἰς.) | οπα. Β. Βείῳ. ΒΙο. 

Δ. 1. αἱ. Αὐτὰ. ΟΥἱᾳ. 111. 4879. ἵν. 4180, 
8. αυτοις] οτι. Τ). 6. 

-- παραβαινετε] παραβαιναι Ὦ. | παρα- 
βενεται Ῥ. 

4. ειπεν ΒΏ. 1. (Τιαἱς.) Ἀνττ.Οτί.δεξεί.δε 

Ἠσ]ιπισ. Μεπιρῃ. Ατπη,. 4911. Ιγεπ. 958. 

Τίοῖοπι. (αρ. ΕΡΙΡΗ. κακΗ]. 4). Οτίσ. Πῖ. 

4893, ] Πενετειλατολεγων 5. 09. τε]. 
ο (κκ λεγων ἴπο, Θ). [Ὢγτ.Ησ]. ος. ] 

- πατερα] 144. σου «-. 01,55. ΚκΜΌ. 
πι α..ος 8 .σ᾽. ὅγυτιΟσο ΞΕ. ΗΟ]. 

Μορῖ. Αππη, (Ριοοπ. Οτῖσ. Π1. 4895. 
8566, πὖ νά. α Ὑ οἵ. Τες(.) γιά. Μαν. νἱϊ. 10. 

Ι οπι. Β.Βελμ. ΟΥ̓ ΧΔΘ. 1. ΕΕΡΥ. 
γυ!ρ. ΟἹ. ον. Πατ]Ἡ ε,[1.ς”. ὅγυ. Ης Ὁ 
40. Ίγεπ. 338. Οτῖσ. τ. 4903. 

--- μητερα] 884. σου α.ὐ.ο]. ϑγττ στ, ὅς 

Ῥϑῦ. Μϑρῃ. (ΟΥ1ᾳ. 11, 4895, Ξοὰ απ. 6 γ. 

Τεεί.) | Οοπαα, Μ55. Υμ]σ. 6.7} σ᾽" 
Ἀγγ.Ηο]. 9ῆι Ίπεπ. Οτῖφ. Π1. 4903. 

- ἡ µητερα] οτι. α. 

84. ἄοποβατ ΟἿ. 
4. οσο, θα τα (ΟἿ. 
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Β ΟἹ [ΖΙ. 
ΙΧ Δί(θ). 

1. 989. 

Ε(Φ)αΚΝΜΡΤὉΤ. 
6. [ἢ τὴν μητέρα 

αὐτοῦ] 

5 ἘΡ. 90:13. 

ρνε 
ι 

12. οἱ μαθηταὶ 
{ δ [αὐτοῦ 

8 21 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

τέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω" ὃ ὑμεῖς δὲ λέγετε, 
Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πα ἢ τῇ μητρὶ, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐ ἐμοῦ 
ὠφεληθῇς, δ οὐ μὴ ἐ τιμήσει" τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν 
μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον" τοῦ θεοῦ 
διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. ἴ ὑποκριταί, καλῶς ᾿έπροφή- 
τευσεν" περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας λέγων, ὃ “Ὁ λαὸς οὗτος! 

τοῖς χείλεσίν με τιμά, ἡ δὲ Καρδίω αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει 
ἀπ᾽ ἐμοῦ: " μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες διδα- 
σκαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώπων. “ Καὶ προσκαλεσά- 
μενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Ακούετε καὶ συνίετε: 
ΤΊ οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, 
. ον Ν / “ / - - 

ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος; τοῦτο κοινοῖ 
ΔΝ / ἢ / / 

τὸν ἄνθρωπον. “Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ 
” “ φ / ἡ ᾽ “ Οἷδ α ε Φ “ ᾽ ΄ 

αὐτοῦ Ἰλέγουσιν αὐτῷ, Οἰδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκού- 
Ν / Ν 

σαντεςἿ τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν ; δ᾽ ὁ δὲ ἀπο- 
Ν ιο ΄- / δ 5 » ΄ ε / 

κριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατὴρ 

ΧΝΥ. δ. 

ππαίτῖ, Πποτίο πιοτῖαίττ, ὃ ος 
απίοτη ἀοΙῆς, Οπἱσπτηφιιε ἀῑκ- 
από ραίτῖ νο] πια, Μαπας 
αποάσππηαιιο οδί οκ πιο [10] ρτο- 
ἀοτίε, δ οῦ ποπ Ποπογ]βοαν]ί ρα- 
{ποπη βπτιπ απ! τηαίτοπα: εἰ Ιγτ]- 
ἔππα Γοοϊῖς πιαπάαίαπι (οὶ 
Ῥτορίεγ ἰγαάΙοποπι γοδίατη. 
7 Ἡγροογίίαε, Όεπε ΡγορηείανΙς 
46 γοῦῖς Ἡξαῖας ἀΐσεπς, ὃ Ῥορι- 
15 Ἠ]ο Ἰ]αὈῖῖς πιο Ἠοποχαί, 60ΥΓ 
Ἀπίοπα ΘΟΓΙΠΙ Ίοη56 θδί ἃ Τις: 
Φᾳΐπαο οα15α απίοπι οο]απί πιε 
ἄοεαπίες ἀοοίτῖπας εί πιαπάσαία 
Ἠοπαῖπαπῃ, 15 Ἐὰ εοπγοσαῖς δα 
56 {πτοῖς ἀῑκ]ί οἷβ, Απαᾶῖϊτο οἱ Ἱπ- 
{α]]ορίία. 1 Νοτ αιιοᾷ Ἱπίταί ἴη 
ος οοϊπαπῖπαί ἨΠοπηίπεπας 5εᾷ 
αποᾶ Ῥτοσσς1{ εκ οχ6, Ίου οοἵτι- 
αυϊηαῦ  Ποππαπη. 5 (199, 10.) 
Ἔππςο αεοοᾶσπίες ἀῑποιρι]ϊ εἶτς 
ἀἰκοτιπί οἱ, Φοῖς απῖα Ῥ]ατϊκααί 
απάΙτο γεγβο βοαπάα]ἰσαιὶ βαηῦ ὃ 
19 ΑΠ] τοβροπάεΏς αἲί, ΟπιπΙ8 
Ῥ]απίαΠο απαπι πο ῬΡ]απίανΙέ 
Ῥαΐογ τηοις οπε]οξίῖς ογαΚἰσοαΡῖ- 
ασ. 1 ᾳ56,5.) ΒΙηῖτο 1105: οαθοΙ 

ρνς 
{ Τα. 6:90. ε 
14. [τυφλων] 

{9 ρνζ 
ἘΦ 

ε » ΄ » / 

µου ὃ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. 
/ 

[ετυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ 
ΓῊΝΝ «ε ο 5 / σ . / ο 

ἐὰν ὁδηγῃ, ἀμφότεροιἳ εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 
θ κ δὲ ε Πέ 53 5 Φ ΄ εως. κ 

κριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν πα- 

4 ἄφετε αὐτούς" 

τυφλῶν" τυφλὸς δὲ τυφλὸν 
15 ἀπο- ἴπας ἀῑκίς οἱ, Εδίββουο ποθὶβ 

Βιηΐ ἆμσσςδ οπ6οοταΠ,  ΌπθσαΒ 
Ἀπίοπι 5ἱ θοῦ ἀπσαίαπα Ῥαθ- 
βίδί, απιΏο 1π {ογθαπι σα πί, 
15 157,6.) Ἡ Θβροπᾶθηβ απίεπα Ῥε- 

5. αν] εαν 1/Θ.95.58. Ογἱᾳ.Π1.4913, δ᾽ αν Ὁ. 
--- ειπῃ] οτι. ὅτ σύ, (τος απίεπι ἀ1οΙεῖ5 

απῖδατπο Ῥαΐτῖ 510 οὐ πιαἰτῖ 5186). 

- ὁ εαν Ογίᾳ. Π1, 4914. 4995, ὁ δ᾽ αν 3. 
Γὁ αν 5. 1 

- ὠφεληθης] ωφελης α. 

6. ου µη] ΤῬταεπι. και 5. 169. τε]. 
γα]ρ. οι. Ἀγιτ.βει.δεΗςΙ. Αὐπι. | οπι. 

ΒΟ). 1. 38. α.}.6.}3.σ᾿. Θγτ.Οτί Μεπιρῃ. 

20. [}}1. Οτῖρ. (1. 4919). Οτίρ. Ζιὶ, 
11. 8414, 

- τιµησει Β.Βε].0ΏΔθ. 1. 38. ἘΞ. Οτίᾳ. 

Π1, 4915. | α τιµησῃ 5 «1..τε]. ποποτίβσαὈ]έ 

πρ. 4΄. -οανίί πι. αὖ. } 3. Ἠοποχί- 
Ποαί ο. Ποπογαν]έ 6. 

--- αυτου Ῥοδί πατερα] οπι. 1. Οτίᾳ. 
- ἡ τὴν µητερα αυτου 01,Χθ.τα]. σα]. 

(δ)... Ὁ ())(Ὀ.  Ῥγι.Ρεί.δεΗς]. 

Μεπιρῃ. Αππ, 401, Ογίᾳ. Π, 4915, 

Γ οτι. Β. Βεῖψ. Β]ο.. α.6. Ἁγτ.Οτί. | αυ- 

του] οτι. 38. πι ὁ. 7 3.}.1. 

- τὸν λογον Β1). α..6. 1.3. Ἀγττ.Οτί.Ρεί, 
ΔΗο]ιπιρ. ΜορΡΗ. Αὐτὴ. «301, Ίτεν. 

288, Οτίᾳ. 1. 4908. Ές, ἴῃ Ἐν. 4455. | 
τον νομὸν Ο. Ρἰοίεπι. (αρ. ΕρΙΡΗ. κκκΙ. 

4). | Ίτην ἐντολὴν σ. 1,ΧΘ. τε]. Υπ]ς. 
ο. ὅγτν. Ηο] χε, ΑππιΜΡΡΒΡ. (Ογίᾳ. 

11. 4900, Ογίᾳ. 75. ϊ. 8414,) υἱὰ, Νἴας, 
ν1, 9. (οπι, την Δ). 

δ4 

7. επροφητευσεν ΟὭΤ,. Οτίᾳ. ἵν. 1919. | 
Ἰπροεφητευσεν Ξ. Ἠ5Χ6θ. τε]. (προ- 
Φητευσεν Δ). 

-- περι ὑμων Ἡσαιας] ἩΜσ. περι ὑμων 
95. Καὶ, (Ἑραῖας ῬτορΠοία Ῥγττ.Οτί.δεΡ5ί, 

Μεπιρ].) 

8, ὁ λαος οὗτος ΒΡ,. 98. Τμαΐ{. (εκο. Γ:) 

Ῥγτγ.Οτι,δερεί. Μοεπιρῃ. Απτπ «411. 

«ἶοπι. Πίοπι. τὰ Οοτ. 1. 15. Ρίοῖοπι. Οἶεπι. 

461. Ονίρ. 11. 7903, 1, 4995, (ᾳϊποτίε) ἵν. 
121». Ογῖφ. Ιπί. ΠΠ, 8415. Έως. ἵπ ἘΕ. 

4735, οὐ αρ. Μαϊ Ρ. 75. Τετί. αᾶν. Ματο. 
ἵν. 17. Οὐρτ. 118, 189. ΠΠ, 5905. | 
ἜἘλρταρτη, εγγιζει μοι οὐ α44. τῳ στοµατι 

αυτων και 5. ΟΧΘ. τε].  Ἀντ.Ηε]. 

(παρέθετο ῥητὸν ἀπὸ τοῦ Ἡσαῖου, 

ὅπερ αὐταῖς λέξεσιν οὕτως ἔχει, καὶ 

εἶπε κύριος, ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος 

ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ τὰ ἑξῆς" 

καὶ προείπομέν γεῦτι οὐκ αὐταῖς λέξεσιν 

ἀνέγραψεν ὁ Ματθαῖος τὸ προφητικόν. 
Οτῖσ. 1. 4995.) | ὁ λαος οὗτος εγγιζει 

μοι (απίατα 1. | μοι] µε. Ἐς | οὗτος] οπι, 
Δ. οὕτως ἘΞ. 

- απεχει απ᾿ Οτῖφ. Ἡ, 7235 (αὐβιςίς ἃ 

ΤΓετί, 5εραταίατα ο. 69Ρ7.) | εστιν απ᾿ 

1). (οδί ἃ τὴρ 1διῦ. ΕΠ, 5903.) 

9. με] οπι. Δ. 

--- ενταλµατα] οἱ πιαπάαία Τια!{, (οκο, 4.) 

10. τον οχλον] των οχλων Δ. 

11. ου] δᾶ. παν Ὦ. 

--- εισερχοµενον ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 4943. 4973. 4980-5- 
(ασερχοµενα. Οἴεηι. 175. 4550.) | ερχο- 

μενον Ἑ. 
- κοινοῖ δἱς] κοινωνει 3. (55. οοπηπιΠ- 

πῖσαί ϱ) | Οοπίτα, 19. (ἴδηι. Οτὶφ. 

-- εκ] απο 98. 

--- τουτο] εκεινο Ὦ. | οπη. α.6.}}. 

-- τοῦτο κοινοι τον ανθρωπον] οπι. 1. 4. 

(Ώε μᾶς εἰααξα]α αῬίαπο αἴ]εί ΟΥίᾳ. 1. 

762, π|. 4943, 4975, 4980.) 
19. προσελθοντες] αᾷ. αυτῳ Ἐ. 97}, ὅ'γτ. 

Ἠε]. Μεπιρῃ. (Θγτ. Ρε. ΜΡ.) 

- οἱ µαθηται αυτου] οπι. αυτου Β0. | 
Οοπίτα, 01,Χ6Θ. τε]. νυ. ΟΠΊΠ6Ρ, 

- λεγουσιν ΒΒ}. 1. 58. (/.). Βψιτ.Οτί. 
ΔΡΕΙ, Αὐπὶ. [7 εἰπὸν 5. 01/9. τε]. (Τμα(.) 

Ῥγτ.Ης]. 91. 
- τον λογον] οπι. Καὶ. 2041. 
18. ειπεν αυτοις Δ. 

14. αφετε αυτους Β076. τα], 
4968, | αφετετους τυφλους 1). 

- τυφλοι εἰσιν ὁδηγοι Β(1))Ζ(αί υἱά.}1.. 

1. 98. (ὁδαγοι Ὦ.) Απι. Γαία. α.σ.ε. 
{05.35 (ας δ.) Άντυ, Ἐεί, ὃς Πε]. 
(Μεπιρῃ.) (Απ) (1) Οία. 111. 

6. τααίτοτα κατα Οἵ. | 19. νετρο ποὺ ΟἿ. | 
14, οὐ ἀοοϑβ ΟἹ. 

Οτῖρ. ΠΠ. 



Χν. 26. 
Τα]μ. α. (6). ο. 
ϑ5υττ. 0.Ρ. Η, 

Ἱαεππρη. 
Άτπι, 341. 

πε 

κθ’ 
ΕΜΑΣ. 7:9.4---30. 

6 

12 

ρνη 94 
ε 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
5 Ν , ΄ ’ὔ 

ραβολήν". “ὁ δὲ εἶπεν, ᾿Ακμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί 
ἐστε; 10} οὐ" νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ 
στόμα τα τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλ- 
λεται; τὰ δὲ ἐ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς 

9 καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. '' ἐκ 
γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, 

/ - 

φόνοι µμοιχεῖαι πορνείαι κλοπαὶ ψευδοµαρτυρίαι 
βλασφημίαι. “᾿ ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄν- 

Ν Ν θρωπον: τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν Ἱ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν 
ἄνθρωπον. 

9 Ἂν -“ . “ :) ’ὔ 

991 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Τησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς 
Ν ΄ Ν Ν / 

τὰ µέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. “2 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία 
ΕΣ Ν ΄“ ε / . / . - 4 » ΄ ιά τ / 

ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἱ ἐκράζεν" ᾿λέγουσα, 
Ἐλέ / / ἘΣ Ἐν ΚΡΆᾺ, (δὲ 6 ΄ 

έησὸν µε, κύριε Ἶ υἱὸς αυείδ- ἡ θυγάτηρ µου 
“ ο / 923 ε Ν » ᾽ / » / 

κακώς "δαιµονίζεται. “ὃ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λογον. 
/ - ΕΣ Φ [ιά νὰ 

καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταιΐ αὐτοῦ Ἰἠρώτουν αὐτὸν 
/ / ο / / « “ 

λέγοντες, ᾿Απόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 
ε πὴ. ἣν 53 » » ΄ » Ν ΕἸ Ν 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τα 

Ῥαταβρο]απι Ἰδίαπ, ΙδΑέ Π]θ 
ἀῑκίί, Αάμαο οἱ νο βῖπ6 Ιπίε]- 
Ἰεοία εδής» "7 Νοπ Ἱπίσ]]οσίίθ 
απἷα οπ1Ώθ αποά Ίπ ο5 Ίπίτας ἵπ 
γοπίγοπι γαάῖί οὐ ἴῃ βοσθβδΙΠι 
επαϊ(αςὸ δ Οὐδ απίεπα Ῥτο- 
οεάαπί 46 ογο ἆς οοτάε οχειπέ, 
οὗ ϱα οοϊπαπίπαπί Ἠοπιίποπι, 
19Ώο οοτάε οπῖπι εκοιιηί οοσ]- 
{αοποαβδτηα]αο, Ποτηϊοϊ ἴδ, Δα π]- 
{ετῖα, ΓογπΙσβίΙοπες, Εατία, Γα]ςα, 
{δεήήπιοπ]α, Ὀἱα5ρμεπιίαο, «Ἠαος 
εαπί απο σοϊπηπϊπαπέ Ποτηϊ- 
ΠΘΠΙ: ΠΟΠ Ιοίῖς απίοπα ΤΙΑΠΙΡΠΒ 
πιαπάπσατο ποπ οοἴπηπίπαίῦ Ἡο- 
ΤΩΙΠΟΠΗ. 

31 Ὦὲ οστοξεας Ιπάο Ίοςπς εο- 
ορςςῖ{ ἴῃ Ῥατίος Τυτὶ οὐ Ῥιάοπ]ς. 
33 Ἐπ᾿ οσσο τη] θοῦ ΟΠαπαπαεα α 
Ηπίρις 1115. ερτεβεα οἰαππαν]έ 
ἀϊσοπβ, Μίβογογ πῃπεί, ἀ4οπιῖπθ 
ΕΠῚ Ὠανίά: Πα πιθα πια]ο 8 
ἀποπποπίο γνοχαίιτ. 335 ΩπΙ ποπ 
ταδροπά1έ οἱ γετραπι. Ἐΐ δοοο- 
ἀοπίοβ αἰβοῖρα! οἶας τοραθαπέ 
αυτα ἀϊσεηίες, ΓΙππϊέα Θατῃ, 48 
εἰαππαί Ῥο5ί ποβ. 33 195,5.) 1088 
απῖοπι τεδροπάοεης αἴέ, ΝΟ 8Ηπι 
πιῖςδις Πϊδί αἆ ΟΥ865 486. Ῥε- 
τῖοταπέ ἄοπιας Τ5γα]ε]. 34159,5.) 

25. προσεκύ- ρνθ 
νὴησν - 

/ Ν / / 

πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ισραήλ. 

θοῦ ἥ ὑτῷ λέ Κύριε, βοήθει μοι οὔσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα, ἴυριε, βοηθει μοι. 
Ὁ δ. ο ΑΥ Π]α σϑηϊὺ οὐ αἀοτανίέ επι 

ἀΐσεπς, Ὠοπήπο, δαϊαγα πιο. 

4975, Ογίᾳ. Ιπί. ἵν. 4885. Οὐρτ. 54.900. 

ΜΗΠ], 685. (οαεοῖ 5πηῦ δὲ ἆποος σα]. ΟἹ. 

εαθοῖ καπέ οπίπι ἄπσος. 571.) | Γὁδηγοι 

εισιν τυφλοι 5. ΟΧΘ. τε]. ὅγυ σι. | 
ὁδηγοι εισιν Κ΄. 

14. τυφλων 021,30. 1. 39. τε]. Τιαίέ. 

Ἀντγ,Εεύ.δΗο]. (Μοπιρη.) Αππι. ΖΕ 1. 

Οτῖσ. τ. 4975. Ονίᾳ. Πιΐ. ἵν. 4883. 

6. 54.300. ΠΠ, 6853. | οπι.Β)). Βντ. 
ο, 

- εαν] οπι. Ἐ. 
- ὁδηγη] ὁδαγη Ὁ. 

- εις βοθυνον πεσουνται ἜΞΟΧ. 88. τε]. 

Οτίᾳ. ἴπι. Ἡ. 4598. | πεσ. εις βοθ. (Ὁ) 

21. 1. Ζτῃ. (ενπεσουνται Ὦ.) | εις 

βοθρον Ἰαβεπί Ὦ. 1. | εµπεσουνται εις 

βοθυνον ἘΝ. (οππι 60 ἵπ ἔουθᾶπι οδᾶορί. 

Ἀντ.οτε.) 

16. ὁ Ἠετρος] ποπ Ῥοΐτας Ῥστν.Οτί,δε 
Τει. 

-- ειπεν αυτῳ] αυτῳ ειπεν Ἑ. (ο, αὐτῷ 
Άνγπι) 

-- παραβολην] 84. ταυτην σ5. ΟΡ. 
χα]. Τα. Ἁγιτ. Άπγπι. 2ΒίΠ. (αυτην 
Δ.) | οπι. ΒΖ. 1. Μεπρῃ. Ογίᾳ. Π. 
4980. 

16. ὁ δε] ]αᾶᾶ. Ίησους «5. ΟἹ, τε]. /. 
5 τ. ΗΟ]. Αππῃ. | οπι. ΒΓ7. 88. (Τἱ{.) 

Ἁγτγ.Οτί,διρει. ΜοιηρΗ. 1, 

16. ειπεν] δά. ΠΠ Βσττ.Οτί.δ.Ης].Ἠ | δα. 
1115, Ἀντ.Ῥεί, Μεπιρῃ. ΜΕΣ. 

17. ου ΒΡΓ7. 8338. Τατ. Ἀγττ.Οτί,δεῬεί. 

(Ανπ.) «πμ, ] ζουπω 5. ΟἿ, τε]. 

Βντ.Ηε]. Μεπιρῃ. (ετιου Οτῖσ. 11. 498}, 

ἴπ 6ΟΠΙΠΙ.) 

- εισπορευοµενον ΟΠ Ζ. τε]. Οτίᾳ. 111. 
4995, | εισερχοµενον ἙῬ.Βι]ψ.Βίο. Οτίᾳ. 
11. 4985, 

18. εξερχεται] εξερχονται ἘΜ. 
- κακεινα] εκεινα Ὦ. οι['. Μεπιρῃ. 

-- κοινοι] κοινωνει 3. 

19. Φονοι] φθονοι 1. 

- Φονοι µοιχειαι πορνειαι Ογῖφ. ΠΠ. 5005, 

Εις, ἵπ Ἐ5. 6508. | πορν. µοιχ. φον. Τὶ 
(πορνειαι] οτη. Ἑ. | µοιχ.] οτη. α.) 

- βλασφημιαι ΒΟΖ. το]. (1,2ι1.) Οτίᾳ. 1, 

7688, Π, 6005, Έως. ἵπ Ῥ5, Ηἱ]. 3335, 
4405. |βλασφημεια 3. ο. Θγττ.Οτέ.δεΗς]. 

“Ἐπ. 
90. εστιν τα κοινουντα ΒΟΖ. τε]. Ογίᾳ. 

11, Εις. ἴῃ Ἐ8. [εἰσὶν τα κοινωνουντα 
ὯΝ: 

- κοινοι ΒΖ. τα]. ΟΥἰᾳ. 1, 6035, | κοινωνει 

1)". | κοινει Ο. 

91. ὁ Τησους ΟΥίσᾳ. ΠΠ. 5025, | οπι. 38. 

29. εκραζεν ΒΕ. 1. (μαι 38.) ο.}}. Ἀγτ.Οτί, 
Μεπιρῃ. Αππι, | εκραξεν Ζ. ὙΥπ]ρ. α.ε. 

οἱ. Βγτ.ΗεΙ. Ογίᾳ. 11. 6085, ΠΠ], 

6850, [Ῥντ.Ῥει, η] [ Τεκραυγασεν 

5. ΟΧ. τε]. | εκραυγαζεν Μ. (εκραυα- 

σεν ΤΕΝ. | εκραυαγασεν Δ.) 
99. λεγουσα] Τ ΡΙᾶεπΙ. αυτῳ 5. ΤΝ. τε]. 

181. Ἀντ.Πσο]. | Ῥταεπι. οπισω αυτου 1). 
[οπι. ΒΟΖ. 1. ([μ{{.) Ἀνντ.οτι,δεΡεί. 

Μοπιρῃ. Αὐτὰ. 31. Οτγίφ. 11. 50583. 

(84. οἱ Ὑπ]ς. ΟἹ. ες...) 

-- υἱος ΒΗ. [ζυΐε 5. ΟΖ. τε]. Ογῖφ. 1. 

5055. 

-- ἡ απίο θυγ.] οπι. ο. Οερμα]αεί, απ 

πιϑ8 ϱο5ὲ Βεπί]οῖας ἴῃ οο]]αίοπε Ἑ: 

ποᾷ 46 οπιἱβεῖοπο Ἠι]α5 γουῖς 5ἴ]επί ΒΕΠ. 

Ῥ]ο. 

- κακως] δεινως 1. ΟΥίᾳ. 11. 6035. 6055. 

98. λογον] οπι. 7. 

- Ίρωτουν ΒΟΡΧ. | ζηρωτων ς.. 1. τε]. 
(-τον ΕΜ.) 

- οπισθεν] Ῥτασπη. οὐ γεπῖέ, ΘΥτ.Οτύ. 
94. προβατα] αἀᾶ.ταυτα Ὁ). 

- τα 95] οπη. ΤΠ", 

95. ελθουσα] προσελθουσα Δ. 

- προσεκυνει Β5}). 1. 38. (Μ. -νη) ὅ.ο. 

01.0. Αὐτὰ. Ογίᾳ. ᾿ϊ. 5054, 1 προσε- 
κυνησεν ΟΤ,ΧΔΕΓΞἰΟ)Ε ΘΕ ΚΟΥ. 

γα]σ. αι 1 (οτα. Υεγ.ϱ). Ἀγττ. Μεπιρη. 

- αυτῳ] αυτον Δ. 

17. ἈΒθοθεςιι 41η. | 22. ἄἱοθηρ οἱ ΟἿ. | ΒΗΙ «πι. 

δῦ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
Β02[ΡΙ. 
ΙΧ Δ. 
1, 88, 

ΣΙΕΊΓΗΙΚΜΡΟΥ. 

Ἄ ον. 
τῶν κυρίων αὐτῶν. 

5 Δ 5 / Ἂν ΄“ 

Ὁ δ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν 
Ν - / - ΄- Ἢ 

τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 
2 ε Δ 53 Ν / Ν Ν Ν ΄ » / 

ἡ δὲ εἶπεν, Ναὶ κύριε: καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει 
Ν - σ΄ / “. “δὴ “ ’, 

ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 
8 / » Ν ε 

τότε ἀποκριθεὶς ὁ 

“ ο! 5 

τῆς ὥρας ἐκείνης. 
ΑΚ τρε, 400 Κω 

β[Ματ.7:91-87.5 

δΡ 

Ν ΄ 

ὁ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὃ 
Ν δ. ΄ - 3 Δ 

παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας" καὶ ἀναβὰς εἰς 
Ν / / - 

τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 

Ἰησοῦς ἦλθεν 

ο “ ᾽ ον τ ν, 18] 

Ὁ καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι ἴδι βοᾶοθ ας 101. 

ΧΥ. 26. 

35 Οἱ τεβροπάσης αἴξ, ΝῸΠ οϑὺ 
Ῥοπιπῃ ΒΙΠΠΕΥΘ Ῥαπεια ἢ] ΪΟΥ τι πὶ 
οὖ ππίίετο οαπ]ρις. 7 ΑΙ 1Π8 
ἀῑκῖι, Ἐδατη, ἀοπιῖηο: παπα οὗ 
ΘΔ [6}}} οὐ ππί 6 παῖοῖς Ύπαε σα- 
ἁππῖ 46 πΊθηξδα 4ΟΠΙΙΠΟΓΙΠΗ 51ο- 
χάΤη, 3 Ταπο τεβροπᾶεης Ἱορας » - 

[ησοῦς αἲν ΠΠ, Ο τυ] θυ, Τηασπα αρί 
9 .,» - 3 η, / ε / εἶπεν αὐτῇ, Ὦ γύναι, µεγάλη σου ἡ πίστις" γενη- 

/ ; ε /' ψιλά Ἐ ἽΝ, Συν 5 Ν 

θήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἢ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ 

Πάες πα: Παί δ] εἶσοπε νἱβ. ἘΠ 
βαηαῖα δῦ Αα Πλας εκ 118 
Ίογα, 

39 (160,6.) Ἐξ οὑπὶ ἰγαηβίββοῦ 
Ἰπᾶο Ίεδας, Ὑθηϊῦ 56οας 1Π8ΤΘ 
(αΠ]ασποα, οἵ αδοοπά σης ἴῃ ΠΠΟΠ- 

830 α9σος- 
5οταπί αἆ επι πτραο πιπ]ίας, 

- ΔΝ Ν 

πολλοὶ ἔχοντες μεθ ἑαυτῶν χωλοὺς τυφλοὺς κωφοὺς Ἠαμοπίος βοόπιπι τηαΐοδ ο]οίος 
σα6σο5 ἀοβί]ες εἰ 81105 πιΙ{ΟΒ, 

κυλλοὺς καὶ ον. πολλούς, καὶ ἔῤῥιψαν αὐτοὺς οὐ Ῥτοϊεεεγαπί ϱ05 δ Ῥεᾶες 

ξἩ µη 
ΞΕ ὥστε τοὺς 

91. Γκυλλοὺς ὑγι- 
εἴς] 

ΛΑ΄ 
1]Μαχ.8:1---1ο. 

6. 14:19, εἴο. 
Μαχ.θ:90, δέος, 
1λι. 9:10, οἷο. 
1ο. 6: 1, οἷα. 

Ἰσραήλ. 

ἡ παρὰ τοὺς ος αὐτοῦ” 

Ν « ΄σ Ε 

λαλοῦντας, κυλλους ὑγιεῖς, 
λ ο / Ἂς Ν 

τας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας: καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν 
89 1ε λα - ΄ Ν 

Ο δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς 
Ν ” . 5 / ὌΝ τὰ Ν Μ΄ 

μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, 
3, ε ὦ». “ 

ὅτι ἤδη ᾿ ἡμέραι 
- / / 

τρεις προσμενουσιν μοι 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς" 
Σὄχλους θαυμάσαι, βλέποντας κωφοὺς ἴο5 Ἰοᾳιεηίες, ο]οᾷο5 αππΡ]απ- 

κ” Ν - 

καὶ χωλοὺς περιπατοῦν- Βεαναπί ἄθιπα Πεγαμο]. 

οἵαδ, δὲ οιγανΙέ 608, 3) Τα τί 
τα δ 6 παϊταγοπίιν γιά εηίες πητι- 

{68, «86605 νἱάεπίος, οὖ τπασπῖ- 
33 Τεειις 

απιίοπι οοπγοσα {15 ἀἰδοιριῃς 515 
ἀῑκιί, Μϊδεγους (πτοας, απία 
{π]άπο Ίαπῃ Ῥογδεγοταπί ΠΘΟΙΠΙ 
οὐ ποπ Ἠαδρεπέ αιιοά τπαπά- 

Ν » 

και οὐκ 

26. εστιν καλον Δα]ρ. οσα. Οτῖρ. Ἡ. 

65255, | εξεστιν Ὦ. α.δ.οι[ι."'οι.]. Ονῖσ. 
1, 50580. ΠΠ], 6860. (εστι ἰαπίπτα Ἰα- 

Ῥεί Ἔς. ἴῃ Ἐ5. 880, εἷο εμαπι Τετ. 
αγ. Ματο. ᾽ν. 7.) 

27. ἡ δε] εἰ δὲ Κὶ, 
---καιγαρ (Ταί{.) Ῥντν.Οτί,δςΗε]. το]. ΟΥίᾳ. 

111. 065. | οπι, γαρ Β. Βέίῳ. Βίο. ὁ. Θγτ. 50. 

--- εσθιει] εσθιουσιν Ὦ. 

-- Ψιχιων] Ψειχων Ὦ. 

--- κυριων] κυναριων Ὦ3. 

- δᾶ ἢη.] αάά. εὖ γ]ναπὲ Ἀγιτ.Οτί,δεΡΕί, 

ΒΥΣ.ΗΙΟΣ. 
98. αποκριθεις] οσα, ΒΥΣ.Ρ5ί. ΘΥΤ.ΗΙοΥ, 
-- ὁ Τησους} οπι. Ὦ. γτ,οτί, 

- αυτη ΟΠ. α.ὐ.ο. | αὐτῶ »ὶς, 38. 

--ω]οπι. Ὦ.| Οοπίνα, Βγγ.Ηε].πισ. ἄταεςο, 
Ογίᾳ. 11. 5113. 

399. νοπῖί Ιίοτιπη α.ῦ.ο,1:[” οἱ 
30. πολλοι Οτίᾳ. 1. 6093. οπα. Κ.δ. σι. 
--- Χωλους τυφλους κωφους κυλλους ῬΧ 

ΕαΌγς Ἀγνγ,Οσί,δεΡει, Μοπιρῃ, Αὐτη. 

Γχωλ. κυλλ. τυφλ. κωφ. Β. | χωλ. κωφ. 
τυφλ. κυλλ. ΟΙΚ.]κωφ. χωλ.τυφλ. κυλλ. 
ΤΙ ΔΜ. Απιι ιά, Ῥγτ.Ηε]. | κωφ. τυφλ. 

χωλ. κυλλ. 58. σα]ρ.ΟἹ. ἆά, Ονίᾳ. 

11, (5079). 5093, |. χωλ. τυφ. κυλλ. Ὁ. 

σἸαπάος προ, ἀομῆ]ορ οι]. | χωλ. κωφ. 
κυλλ. Ῥ. 1 οἸοᾷοΒ σπασος ἀοί]ος πωπ{οΒ 

δ0 

αν. 2. οπθοος οἶαπάος 4601168 πππίο5 

ο. Βιγο5. πππ]{ος «αθεος Οἰδιιοβ 6. 

ε]οᾷος οπθσος τηπίος ἀθρί]ες 7. βυγᾶοβ 

οπεσος οἶαπάος παποος ἀερι]ες [. 

80, και ἕτερους πολλους] οπ1. 1. οὐ 1108 
ποστοίος πιπ]ίος Ἀγτ.οΟτῖ. 

- ερριψαν} εριψαν Ὦ1.. 

π- παρα τους Ἠ5Ε. τε]. | οπι. ΟἿ, | ὑπο 
τους Ὦ. ὃ. 

--- αυτου ΒΌΙ,. 3838. ([μκ{{.) ντου. 

Μοπιρῃ. Ατπι, | του Ίησου «-. ΟΡΧ. 

χε]. αὶ Άντε. Ῥεί,δςΗσ]. 11. 

- αυτους] αυτοις Ο3. | αἀά. παντας Ὁ. 

.α,[..οἳ 

81. τους οχλους ΒΕΡΙ,Χ. τε]. νυ. | τον 

οχλον 0ΏΔ. 1. 38. Ὁ. 

-- θαυμαζαι ἩἙ. 

- βλεποντας] απίε θαυµασαι Β. | Οοπ- 
τα, ΟΡΡ.το]. νν. ΟΥἱᾳ. Η1. 6085, | βλε- 
ποντα 88. | βλεποντες Δ. δίδ. 

-- κωφ. λαλ. ...τυφλ. βλεπ.] οπι. α. 

--- λαλουντας ΟΡ. τε]. | ακουοντας Β. 

Θγχ.Ηο]μης. «11. 

--κυλλους ὑγιεις Μ55. 7. Ἀγτν, Ῥ5ί.δ.Ηε]. 

(8Ιάεγαίος Ἱποο]ατηες ἃ.) | οτ.1. Ψα]ς. 

δ.οιει[] 3.9.5... Ἀγτ.ονί, Μοπιρῃ. «9. 
(Ροδί χωλ.περιπατ. Αιπη.) “Το κυλλοῖς 

ἑαοιξ, αἶα αὐ] ο οοπἰταχῖο ἀῑσθγοί, 

ποπ πανοβαί,”.Πίεγον. ἴῃ Ἰος, (ν]], 1175.) 

ο σοῦ. 80 ἀῑερπίαπς κυλλοὺς ἀῑδεγίὸ 

Ἰαπάαγοταί ΕΙΕΤΟΠΥΠΙΠΒ, |Ῥχασπι,. και 

Ῥ. Ἀγιτ.Ρεί{.δ.Ηε]. 
81. και αΠίε χωλους ΒΟΏΡΔ. 1. Μ. καὶ 

Ῥνττ. ΜοπιρΗα. «Η1. | ἔοπι. ς. ΤΝ. 

τε]. Ψα]ρ. ὅ.ο.ε.[] 5 οἱ-. Αὐτη. 

--τυφλους] Ῥταςπη. τους Τ). (Ροβίβλεπον- 

τας δα. οὐ 5ατᾶος αιιάἰεπίαβ. Μεπιρῃ. 

- εδοξασαν Ἀγττ. Βί. ὃς ΗΟ]. | εδοξαζον 
1,. 1. 38. Τωαϊε. (6χο. 4.) Ἀντ.Οτί. Αγπι, 

Ονίᾳ. ΠΠ. 5085. 
- Ἰσραὴλ] οπι. Χ. 

82. ειπεν Β5ὮΡ. τε]. Ογῖρ. ΠΠ. 6095, | 
λεγει Ο. | 44. αυτοις ΟΚ. ΜομρΗ. 

(8υτ.Ηο]μης.ΜΝ.) 

- σπλαγχνιζωµαι 1.. 

- οχλον] δα. τουτον ΠΈΣ, (ὁ)... (8. 
Μοαπιρῃ. ΠΠ. 6865. 

- ηδη Ονῖρ. 1. 5098, | οπι. Β. 1. 

- ἡμεραι ΒΟΡΡΙΙΧΔ.Ι.55.ΕάΗΚΜΡΌ 

ψ. 1 ἡμερας 5. Ἐ. Οτίᾳ. ΠΙ. 5093. 519", 

--- τρεις] Υ εἰσιν και Ὦ. α..ο.(6..}}}} 5.0". 

(Οοπίτα, ΟΥγίσ.) [πιοκ μου ΔΊ. 

- εχουσιν] εχωσιν Χ. 

- µη ποτε] µη 1. | µη ποτε.... ὅδῳ οπι. 
Τὰ. (α4 4-3). 

88. αυτου ΟΡΕ. τε]. ο Ἁγιν. «3941. | 

28. Β]]α οἶ ιδ ΟἹ. 1 παα{ος οποσος οἰπαᾶος ΟἿ. 



ΧΥΙ. 2. 
Τα]ρ.α. ὁ. δ. 
ΒύΣΥ. 0. Ῥ. Η, 

Μεπιρῃ, 
Αὐτὰ, 101. 

31 

836. ἔδωκεν 

μαθηταὶ 

ἦραν," 

παιδίων. 
τρ 
39. ἐνέβη 

τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια ἵ Μαγαδάν. 
1) Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι 
πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐ- 

ἡ ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς, ᾿Οψίας γενομένης λέγετε, Ἠὐδία, πυῤῥάζει 

ΧΙ τ τες 
1 Μας. 8111-13. δ 

ο. 19:38-40. 
Τ1λι. 12: 54-56. 

ρἕβ 
ε 

ρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
” , , κ “- ᾽ σι , 
ἔχουσιν τί ,Φάγωσιν" καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις 
οὐ θέλω, μή ποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 

σιν αὐτῷ οἱ “μαθηταὶ [ αὐτοῦ, ] Πόδει, ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ 
ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 

καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; 
οἱ δὲ εἶπον, Ἕπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 

γείλας τῷ ὄχλῳ" ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, 
Ν / » / 

τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας 
3/ Ἂς ἡ 2. / “ ο » “ ε νὴ 

ἔκλασεν καὶ "ἐδίδου" τοῖς μαθηταῖς [ αὐτοῦ,] οἱ δὲ 
ἐ “ / “ 37 ὶ 
τοῖς ὄχλοις. κα 

ἐχορτάσθησαν, καὶ ἵ τὸ περίσ σεῦον. τῶν κλασμάτων 
ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. 

ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ 

ΕῚ 

αι Ν 3, ή 101 3 Καὶ ἀπολύσας Ἱ τοὺς ὄχλους Ἶ ἀνέβη" εἰς 

33 ἈΝ ΄ 
"καὶ αυ, 

Ὁ καὶ ἵπαραγ- 
1 ἐλαβεν” 

”/ ή 

ὶ ἔφαγον πάντες καὶ 

ὃ οἱ δὲ ἐσθίοντες 

οθηῦ: οὐ ἀἰπιίίοτο 608. Ι6ἵππος 
ΠΟΪ]Ο, πο ἀοἤοίδη! ἴῃ νία, 39 Εἰ 
αϊοιηύ οἱ ἀκοῖριμ, Τάς οὐρὸ 
ποβῖς 1ῃ ἀθδοτίο Ῥ8Π68 {ππίος 
τιὖ ΒΑ ΠΥ ΘΠΊτ5. ατρατη (απίαπι ὃ 
5) Ἐν αἲί 1118 Τοβιιβ, Ωποῦ ραπος 
λαμες Α:ΠΙΙ αἰκονιῖς Ῥερ- 
ἴ6πι, οὕ ραισος Ῥϊδοίσπ]ο8. 55 τὰ 
Ῥεαοσορίε έατραο πὖ ἀἰδοππηρογοί 
51ΡΟΥ {6ΙΤΑΤΗ, 36 Ἐί αοοῖρίοπς 
Βερίεπι Ῥαπος οἱ Ρίςοος οἱ ρτι- 
{185 Άδεης ᾖοσ]ί, οὐ ἀθα αἴξοῖ- 
Ῥα]15 8.18, οί ἀἰβοῖρα!! ἀθάσγαπί 
Ῥορι]ο. 5 Εὖ εοπιοᾶσγαηί οΠι- 
Π68 οὗ βαύαγαι! διιηῦ, Τὸ απιοά 
5αρεγβα]έ 4ο ᾖασπποπίῖς τπ]ο- 
Ταηῦ, θορίοπι βροτίας Ρ]εμαΒ. 
99 Εγαί Ἀπίσοτη απ παπά ποα- 
νεταπί απαίίαος π]ία. Πουπ]- 
στη, οχίτα Ῥατνα]ος εἰ πιι- 
Πετος. 

39 η ἀἰπιῖβεα (πγρα ββοσΠΕ ή πι 
7 πανίοπ]ατη, οἵ γοπῖῖ Τη πος Μα - 

Εεάαῃ. 1 (5,1) 1ὺν αοσθβεογι{ 
δα οππῃ Ἑλματίδασϊ οὐ Θα ἀπισποῖ 
ἑεπηίαπίος, εί τορανοεταπί επι 
πὖ βἴρητπι 4ο οπθ]ο οβεπάστεί 
οἶβ. 453,5.) ΑὔὉ 1116 τοβροηάσπβ 
αἲς εἵς, Ἐασίο γοβρογε, ἀῑοΙς, 

Βοἵοππι οὐ, τα] απ πα. οδί 

οπῃ, Β. Ρο. οὐ Βεῖψ. (εἰς). 1. Υ αἱς. α.}.ο. 
{5 σ᾽... Μεπιρῃ. Αππι, 

88. ποθεν] δα, ουν Ὦ. 1. Τιαἱὲ. (6χο. ΚΙ) 

411. 
- ερημιᾳ] ερηµῳ τοπφ Ο. Μεπιρη. Οτίᾳ. 

ἢ]. 5105, 

84. εἰπον] παν 88. Δα. αυτῳ Ὁ ὅτ. ΡΥΤΥ. 
- ἑπτα] δαᾷ. ρᾷπεβ, Βγτ.Ονί, 

3δ. παραγγειλας Β}). 1. 98. Μεπιρῃ, 
Ῥγαθορρίέ Ταῦ. (οαπι ]βεῖςςοῦ α). ἐν- 

θάδε δὲ οὐ κελεύει, ἀλλὰ παραγγέλλει 

τῷ ὄχλῳ ἀνακλιθῆναι. ΟΥίµ. ΠΠ. 5103. 
{4 εκελευσεν 5. ΟΡ. το]. Αὐπι. 

-- τῳ οχλῳ ΒΡ. 1. 58. Ὑπ]α. ὐ.οιβ 1." 

ο). Ἀγτ.ΗοΙ. Αππιι πι. Οτίᾳ. 1]. 

5103. [ τοις οχλοις 5. Ἑ. τα]. α.ει]: 

Βντγ,Οτέ.δεῬοῦ, ΕΠ]. 6865. | τους οχλους 
οὐ (οονι3). 

36. ελαβεν ΒΌ. 1. 38. Μεπρῃ. | {καὶ 

λαβων 5. ΟΡ. τε]. Αὐτὰ. ΖΕ 1. (εἰ αο- 

οερίε α.ὖ.6.6.073.0΄. οὐ ποεερΏῖς 95}. οὐ 

Ἀοοϊρίεης. Ὑπ]σ. {| αἀά. 5 ορας α.Ὁ.ο. 5 
0...) Γοπι. ἑπτα α.ο.] 

--- και τους ιχθυας] οτι. Τ,. 
-- ευχαριστησας] Ρίαοτη.και 1). 1. (1 αἰ.) 

ντ. ΟΥῦ, ἃ Ῥοι, Μορῃ. | Οοπίτα, 

Ἠ50Ε. τε]. ΓΙ. Ῥγχ.ΗεΙ. Αὐτὰ. 2841, 

| -στησεν ΟὟ αὖ νἱά. 
-- ἐκλασεν] οπι. ΟἿ, 

86. εδιδου ΒΤ). 1. 838. | Τεδωκεν «. ΟΡῚ,. 
τε]. Τα. ὥὄγυσ. Μεπιρῃ, Αὐτὴ. (υ]ά. 

Μαι, κἰν.) 

-π- αυτου ΟΡΙ,. το]. (Τιαῦς.) Ἀνττ, 1 οτι. Β. 

Βεῖν.1). 1. 98. ο.[]1.ο”. Μεπιρῃ. (Ατπι). 

- τοις οχλοις Β.Βε).Βῖς..1,. 1. 98. ΚΜ. 

ει. ϑυτν. στ θυ. Μεπιρῃ, | Τ τῷ 

οχλῳ 5. ΟἿΡ, τε]. (Τμαῦ.) 5.γ.Η0]. 

Ἆγπι, (γιά. Ματ.) [Ῥρτασπ. ἀοάσγιπί, 

Τιαῖυ. Ῥγττ.Οτέ.δεὮδί. Μεπαρῃ. 

97. το περισσευον των κλασµατων ηραν 

Β0. 1. 985. (1) ΑΠ. |. Τηραν το 

περ. των κλασμ. 5. ΟΡ. τε]. 10. 

(Θνιτ.) Μεπιρα. Ατπι, (νίά. Μαν.) 

- ἑπτα σ. πλ....ανδρες (νετ. 98). οτι. 

3, (884. Ἐ) | σφυριδας Ὁ). 

88. ησαν] αἀά. ὡς Β. 1. 98. ['. Ἀντ.Ης]. 
Άγπι, ΕΠ, (νἷά. «αρ. πὶν.91. Ματ. νυ]. 

9. Τχις, ἴκ. 14. εὖ 5οᾖι. νἱ. 10.) | Οοπία, 
ΟΡΡ. τε], (Τια5.) Ῥγιν.Οτί,δεῬεί, 

- γυναικων και παιδιων ΒΟ. το]. "ὶ Ῥνττ. 
Ἔοι.δΗεΕΙ. Αιπη. | παιδιων και γυναικων 
Ῥ. 1. (1μι..) Ῥγτ.Ον. Μεπιρῃ. «3801. 

89. ανεβη ΟΙ ΧΔ.ΕΕάΠΝΚΜΟΥ.Τενεβη 

ς΄. Β5. 19.555.985. |ενβαινει Ὦ. (ἃ. 5οα 1 
ϑγυ τι.) 

- το] οπι. 1. 

-- ηλθεν] ηλθὸον Ὁ. 

ῬΏίτης Μαγ.) Ἀγτ.οτί. 

1 

- Μαγαδαν 

(5εά -ἄοπ) Βγτ.ΗΠϊοι, ἹΜασεᾶαπ Τιαίε. 
(-άαπι 6.173). Μαραᾶαη ᾱ. Μασίάαπ σἲ. 
Μασαᾶο Ἀγτ.Ρεῦ.| Μαγδαλαν 0. 88. Μ. 
ΜεπιρΗ. | ΣΜαγδαλα «. 1,. τε]. Ἁγν. 
Ἠσ]. Ανπιι 1]. 

1. οἱ] οπι. 1. 88. Ογῖσ. ΠΠ. δ115, [οἱ δἱς ΔΊ. 

-- επηρωτησαν Ἀγν.Ηο]αηρ.τ. | -των 
13 Μοπιρα. ΟΥίᾳ. Π1, 5115, 

-- αυτον] απίθ επηρωτησαν Ὦ. | Οοηίτα, 
Ογίσ. τὶ, 

3. αποκριθεις] οπι. 3Υτ.Οτέ. 91Η. 

--- αυτοις υ!ρ. δ.ε[σ”.(ῇ3). |. οπι. Ὁ. 
α.οι[]].οὶ. 

2, 8. οψιας γενοµενης.... πᾶ ΗΠ. Υ6Υ. 8. ου 

δυνασθε ΟΡΤΙΔ. τε]. (Χ Ἠαδαί νεινα ὁ 

γεν. 8 ἴῃ Οοπιπῃ.) Τιαὐί, Άγττ,ΡΡί,δΗς]. 

Μοπιρῃ. 7.8.9. «311, 2 τι. ἵῃ 0πποπο, 

[οπι, ΒΝΥ. (Ε µαῦ. οππι. αξίε.) Βγτ.Οτί. 

Μεπιρ].αρ. ΜΠ], Απ, (864 6 Τμα{. ασ απς- 

ας 1786.) Ογίᾳ. ἄε Π18 γονὈῖς πμ] ἀῑσῖς 
ἴῃ οοπι., 5644 οππη γογβῖς γενεὰ πονηρά 

ΤΕΡΡΟΠΣΗΠΙ ο; οδι Ἱποῖρίέ, 111. 5145, “ Που 

ἴῃ Ῥ]ογίσᾳπο οοᾶΙαῖρις πο Ἠαροίαγ.” 

Ἠ[οαυ, ἴῃ Ίος, (1, 19). νἱᾶ, «αρ. κ, 88. 

-- πυρραζει 1). τε]. | πυραζει Ο(ΊΡΕΕ 

αΗΜ. 

834. Ἠαβοβίβ ραπθ8 ΟἿ. | 96. ἀἰδοαπαθετονί ΟἹ. 
2, αἰἷῦ 1115, ΟἹ, 

δή 



ΒΟ}. το. γὰρ ὃ οὐρανός. 

1. 98. ὰρ στυγνάζων ὃ οὐρανός" 
ΕΡΟΠΚΝΑΌν. ΚΡ γ (ζ ρ 

ρξγ ρῶν οὐ δύνασθε: 

ΑΡ΄ “ρξδ 5 Ἱς Ν » / ε Ν 
μες Καὶ ἐλθοντες οἱ μαθηταὶ 
"1 κι. 111. 

ρξε καὶ Σαδδουκαίων. 
λέγοντες ὅτι ΓΑρτους οὐκ ἐλάβομεν. 
Ἰησοῦς εἶπεν), Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγό- 
πιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε; 
μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων, 
καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; 
τους τῶν τετρακισχιλίων, καὶ πόσας σπυρίδας ἐλά- 

Σπῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ 

- 

βετε: 

θοντο ἄρτους λαβεῖν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

ὃ καὶ πρωΐ, τοῦτος χειμών, πυῤῥάζει 
τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ 

οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν και- 
Ν Ν 

“γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σης 
μεῖον ἐπιζητεῖ: καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ 
τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ]. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν. 

Ν / ’ 

εἰ τὸ πέραν ἐπελά- 
6 - ον ΤΣ - 3 » ον 

ὃ δὲ Τησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
ε . Ν / ον “ ΄ , 

Ορᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων 
ε ΑΔ ΄σ 

Τ οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς 
Ν Ν 

ὃ γνοὺς δὲ ὁ 

9 ΕΣ ΄ 5. Ν 

οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ 

0 Σολ Ν ε Α΄ ΑΡ 
οὐδὲ τους ἑπτὰ ἀρ- 

ἘΠ» “ 
ἄρτων 

ΧΥ 155 

οπῖπα οπθ]απα: Σοίπιαπο, Ἠοάᾶῖα 
{οπιροξίας, τα]αξ οπίτη {πὶςίο 
οαε]απῃ. 359,5.) Ἐποίοτη ΘΥΡῸ 
οαοἩ ἁΠπάῖσπτο ποββς, εἶσῃα 
απίοπι {6ΠΙΡΟΣΙΤΩ ποἩ Ῥοίοείς. 
οπογβίο πηα]α οί αἀπ]ίοτα 
εἴσητπα παοχῖέ, οὐ ΕἱρΏΊΠΑ ΠΟΠ. 
ἀαὈίζατ οἱ πῖςίι εἰσπατη Τοπα9, 
Ἐ{ το]οίῖς 1115 αρΗέ. 5 ΕΛ οσα 
νοπ]ςεεπί ἀδοῖρι] εἶαςδ ἴγαπβδ 
{γούππα, ουΗά θπέ Ῥαπες δοοῖ- 
Ῥοψ6. 5 (184.52) Ομ ἀῑκιι Π]ς, 
Ππιπεπαϊπῖ οὐ οανείο ἃ Γογπιοπ{ίο 
Ἑλματίεαθοχαπα οὐ Ῥαάάπσας- 
οταπῃ. 7 (10555. ΑΙ ΠΠ οοσῖία- 
Ῥαπί ᾿πίου 86 ἀῑορπίος απία 
Ῥαπς65 ΠΟΠ αοσορίτητς. 3 ΒοΙοΠ8 
απίοπη Τοδιις ἀῑχίε, Οὐ οορῖ- 
{85 ΙΠί6Υ νο, πιοᾶῖσοαο βά61, 
απῖα ραπος πο Παρειῖς» 9 Νοπ- 
ἄστη Ιπίο]ορ]Πς, ποτε Τ6ζοχ- 
ἀαπιϊπϊ απίπαπα Ῥαπατη απἶπ- 
416 τ]ὰ Ποπήπαπα, εί απο 
οορΒῖπος ΒΤ 5,5 15 Ὁ 10 Νοφιο 
εορίετα Ῥαπιπι (δ ΠΟΥ πι]]]α, 
Ἰοπηϊπατη, οἱ απο 5ροτίας 5απ]- 
αἶκής» ἈΩπατο ποἩπ ΙπΠίε]]ο- 
Ρ]εῖς απῖα ποπ ἆε Ῥαπο ἀῑκὶ 5 

ΕεΙΠΟΝ νους, Οανεῖο ἃ ξοιτηθπίο Ῥ]μα- 
ην 4 / δν μα , - ’ 
ὑμῖν; Ἰπροσέχετε δὲ" ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων 

9. γαρ] οπι. Μ. 

- ὁ ουρανος] ὁ ουρανιος ἘΝ. | δ. και 
Ι. Ῥτασπ. επι πιι- 

|. Οοπία, γα]ο. 

γινεται οὕτως Κ. 
Ῥΐντ5, α.ὐ.οι[]”.σὶ. 

ες [}}.υ΄. 

8. και πρωι.... ὃ ουρανος] οπι. Ἑ. 

- πρωϊ] ῬΙΟΤΙ. παλιν Ἰ. | πρωιας 

38. Τὸ (οἷο Μαπς.) | αἀά. ἀῑοάς/. ντ. 

Τε, 

- πυρραζει] πυραζει ΤΕΗ. (που ΟΡ 
ἘΜ. τε].) 

- στυγναζων] οπι. α. 

- ουρανος] αηρ 1) ἅτ. 

-- τὸ μὲν πρ.] Τβταεπι. ὑποκριται «. Ἑ. 
τα]. 2.ε,/:β1.οἳ.. Ἀγτ.Ἐει. Μοπιρη. (νιά. 

Τλις, κ, ὅ6.)/οπι. ΟΡΤΙΔ. 1.58. Ναἱς. 

α...03.1. Ῥντ. Ἠσ]. ΔΝ. (μεν] οπι. 

Ἐ. ὁ.) Ῥταεπη. και Ο’. 38. 

- ὄυνασθε ΟἿ). τε]. πι. γ᾽. Βγτ.Ηε]. 

ΜεπιρΗ. | αἀά, δοκιµαζειν 88. αΜῦΌ. 

Ῥγτ.Ῥ5ί. (5οἵτα. Υμ]ς. ΟἹ. ς.6.6}.1. ποβ8θ 
α. «ΟΡΠΟΞΟΟΤΟ δ,[”.) | δοκιµαζετε Τ.. | 

συνιετε ὃ. | Ύινωσκετε (Χ ἴῃ 6ΟΠΩΠΗ.) 

48911, 
4. και µοιχαλις Υαἱρ. ὁ.οί. Ογῖφ. ΠΠ. 

5145, | οτι. Ὦ. α.6.}1.32:σ' 

- επιζητει Β.πις!. Βε].ΟΏ. τε]. ΟΥίᾳ. 1. 

Γαιται Β.ίκι.Βε]. | ζητει (Δηΐο σηµειον 

3) Ίου οτά. ὁ.5.ε. 

- σηµειον 30,1 σηµιαν ὮἨ. ΟΠ]. ο, 

--- Ἰωνα] Τπ4ᾶ. του προφητου ο. Ο. τε]. 

νι]ς. ΟΙ. α.}.0.6... Άγιν. Μοπαρῃ. ΑππΙ. 

σ8 

20ιπ. Ορῖφ. 11. 5145, (υτᾷ, «αρ. χἩ. 99.) 

[-οπι. Ὦ,Βε]. ΒΙο.1,. Απ. Σια. ΤΟΥ. 

Πατ, [1.ο..1. ΠΠ]. 688. 

4. καταλιπων] καταλειπων ΧΔ. 98. Τὶ 

ΤῊ. 
δ. οἱ µαθηται] οπι. Δ. | Ῥοδέ ἐπελαθοντο 

Ῥ. α.δ.οιε[ῇ οἱ. Ἀστ.Οτί, |. Οοπία, 
γι]σ. ο. Ἀγιτ.Ῥεί.δΗεΙ. Οτίᾳ. Π. 

δ17α, | 1 αζά. αυτου 5. 18. 16]. (Τα11.) 

Ῥγνγ. Μεπιρη. «01. ΟΥίᾳ. Π, 175. | 
οπι, ΒΟ). 6. Αππι. ΠΠ. 6890, (Δ νἱά. 

5πργα.) 

-- αρτους λαβειν ΟΡ. το]. 

5115, | λαβειν αρτους ΒΚ, 

Ῥαπος ο. 
6. Ίησους] οπι. Ψπ]σ. [1.α. Ἀντ.Ῥεί. | 

Οοπίσα, Τμαΐΐ. τα]. Ἀντγ.Οτί, δες]. 

- αυτοις] οπι. Ῥ. Πίο. (3 γε. 8.) 

- ὁρατε και] οπι. α.ύ.ο. 
- και Σαδδουκαιων] οτη. Ὁ. α. 
7. οἱ δε μις. 1.0.4”. | τοτε 1). 

θ3.9.. ΙΓ 34. 
- λεγοντες] οπι. Ι. Ἀγτ.Οτί. (1ος “δο- 

εαρογιπί” Παβεπί Ἀγτν.Οσ1.δς Τε.) 

8. ειπεν] Τα. αυτοι 5. Ο. τα]. α,β. 

Ὀγττ,ΟχΙ.δεῬεί. Μοππρι. | οσα, Ὦ. σι. 1, 

Δ. 1.55. ΚΜΕ. Υπ]ρ. ο}... Θγν.Ης]. 
Αὐτὰ. 1. Ονίσ. 111, 5205. (6 αἱ ραφ” 
πα ΙπΙέ, γοτ. α.Ὁ.᾽- 1ο]. 94.) 

- ἑαυτοις Οτῖφ. 1. Εν. Ὁ.Ε. 995. | αυ- 
τοις 1,. οὗ νοῦ, 7. 

- ἐλαβετε ΟἿ,Χ. τε]. {. Ἁγιν. Οὐ Ῥβε. 

Ονῖσ. 1. 

6ΊΠΕΤΟ 

α.ὐ.σ.ε. 

δεΗο]. Ογίᾳ. 11. 5199, Εις». Ὁ.Ε. | 
εχετε Β.. (μας) Ἀγτ.Ηςε].ΜΡηρ. 

ΜοεπιρΗ, Αὐτὴ. «1, (νιᾶ. Ματ. νἱῖ]. 

17.) ο 
9. οὐδὲ μνημµονευετε] οπι. Χ. | Δα, ὅτε 

ὯΔ. 
--- των πεντακισχιλιων Ἐν. Ὦ.ΕΒ. [τοις 

πεντακισχιλειοις 1). (αἵ απἴπαιτιο παῖ]]α, 

απ οκ οἷβ οοπιεάεναηί Ῥγτ.οτί.) 

- 1π ΠΠ.] αἀά. ἃ οοπδροσία 6ογαπι. Βγ2. 

οτι, 
10. τους] οπι. Ἐ3. 

-- των τετρακισχιλιων] τοις τετρακεισ- 

χειλειοις 1), αάά. απῖ οοπιοάσταη{ οκ εἶς 

ΒΥΣ.ΟΤί, 

--σπυριδας ΟΙ/Χ.τε].| σφυριδας Β. Βεῖψ.1). 

11. αρτων ΒΟΙ, 1. 38. ΚΜΡ. 6... ὅγγ. 

Ἠσ].ΜΡΒ, Μεπιρῃ. | ΤΣ αρτου 5. ΤΧ. τε]. 

(αυ) Οτίᾳ. Π1. 5181. 1ο 
-- εἰπὸν ὑμιν Ὑπ]ἱο. ο.ο1:ῇ..σ'. Οτίᾳ. ΠΠ. 

5180, ὑμιν ειπον Ο.| οπι. ὑμιν Ὁ. α.Ὁ. 63. 
Τα. 

- προσεχετε δε ΒΟ, 1. Μεπαρα. 1. 
(5ίο.) Ογίᾳ. 11. 56181. 1 προσέχετε Ὦ3. 
1μ8έ, (Βγτ. ει.) Ζεῦ 94. | 1 προσεχειν 
--. Χ. το]. ἈγττιΟσί,δΗς]. Αὐτη. /προσε- 

χειν προσέχετε δὲ ΟἿ, 98. 

- ζυμης] αάά. δὲ Χ, 

4. Ῥοξοβεϊβ βοῖγϑ ΟἹ, | ἆοπαο ρτορπείαο ΟἿ, | 
ἡ. ταῦτα 56 (ΟἽ. [8. πίτα νο ΟἿ. | 9. ἴῃ αυϊπαιιθ 
Οἱ. 1 10. πὶ αυδίαον ΟἿ, 



ΧΟ 19: 
Ῥα]ρ. α. ὃ. ὁ. 
Βσττ. 0. Ρ. Ἡ. 
ΤΡ. 

Αὐτὰ, 241. 

ΛΓ΄ ρἕΞ 
ΠΡ  Μν. 8: 597-30. α 
{1πι|. 9: 18-ῶι. 

18, Τίνα [με] 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
Ν / 1 ον μα ᾽ 5 καὶ Σαδδουκαίων. ' "τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσ- 

/ δὲ ων “ / 4 “ 5 / ΤΩΣ ΣΕ ας “ 

έχειν ἀπὸ τῆς ζύμης ᾿ τῶν ἄρτων," | ἀλλὰ ἀπὸ τῆς 
-“ -“ / 

διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 
6 Ν Ν - Ν / 

102 “π᾿ Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ µέρη Καισα- 
/ ον φ » / ὃν ΔΝ » ΄-“ / 

ρείας τῆς Φιλίππου ρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων, 
΄ 3 Ν Ν “ / 

Τίνα ' λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ- 
14 ε ον { 5 “ ε ο... ΄ ς. 

που; οἱ δὲ ᾿ εἶπαν, Οἱ μὲν Ιωάννην τὸν Βαπτισ- 
[ή 6 κο 1: / Ἀ ο - 

τήν, ἄλλοι δὲ Ἡλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν 
ο 15 ΄,΄ ᾽ -“ ε “ Ν / / 

προφητῶν. "λέγει αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε 

ΤΙ ΒΆΘΟΥ ΠῚ οὖ Ῥα4 ἀποπθογΙτη ὃ 
1. Το Ππίε]]οκεγιπέ πία ποπ 
ἀῑκετίς οανεπά πα ἃ ΓΟΥΠΙΘΗΕΟ 
Ῥαπαπι, 564 ἃ ἀοοπίπα Ῥῃα- 
τἱδαςογατη οὐ Ῥαάἁπσασογαπῃ, 

15 (106,1) Ὑοπίς απίοπι [6818 
ἴῃ Ῥαγίος 0α6εαγοσο ΡΗΙΗρρί, οὐ 
Ππίογγοραβαί ἀἰκοιρα]ος εαος ἆἷ- 
6615, (Φποπι ἀῑσιηί ἨΠοπηῖπες 
6558 βΠαπη ΠοπαῖπΙς» ΑΕ 1Η 
ἀἰκοτιπί, ΑἸ Τοµαπποπ ναρ- 
Εδίαπι, 4111 απίοπι Ἠε]ίαπα, 411] 
γετο Ἠιοτεπιίαπι απ ππατῃ εκ 
Ῥχορ]μείίς. 15 ΤΙ 115, ὙΎοβ 
Ἀπίοτα 4ποπι πηθ 6556 (ἸΟ 15 ὃ 

5 Ἐπ ἴδου ν κ / / 5 πῸΝ εὖ 16 ἨΏοεροπάςης Ἀίπποι Ῥοιγιβ ασ, 6:60. εἶναι; “" ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος ̓  πε Συ εἰ ἀἰκίε, Τὰ ος ΟἨτίδεαα Ε[ζυς ἀοῖ 
ρξξ ὁ χριστὸς ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. ἀποκριθεὶς νἱνῖ. 17 (δ,10.) Ἐοροπᾶρης δτι- 

ι {επι [6818 αἰχὶν [61], ΒΘδῦτΒ ες, ΝΥΝ 

/ 

ὁ πατήρ µου ὁ ἐν 
λ / -“ ἊΝ 5 Π / κ Ὁ ΑΧΡΙΝ, / ο / . Ὡς 
έγω ὅτι σὺ εἰ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἶκο 

2 / Ν » 

δομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ἄδου οὐ κατισ- 
΄ὔ ΔΝ - / σν 

καὶ δώσω σοὶ τὰς Ἱ κλεῖδας' τῆς 
/ ΄ 

χύσουσιν αὐτῆς. 
/ “ » “-“ ο νὰ 4 Ἀ / δή ο τν ο 

βασιλείας τῶν ουρανών, "καὶ ὃ άν δήσῃης ἐπὶ τῆς 5ς,18:18. 

ειν “-“ 9 » “ ΄ 5 ήν Ν 

ε΄ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος εἰ, Σίμων Βὰρ 
᾽ νι τ ν ν - ο 5 5 ΄ ΄, η ᾽ 
Ιωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι, ἀλλ 

“ ᾿ - 8 κ 

[τοῖς ] οὐρανοῖς. ΄ καγω 

19 

Ῥίπποι Ῥαγ Ίοπα, αἶα ϱ1το οὗ 
βαπσιῖ5 πο τονε]ανίί 10], 5ο 
Ῥαΐευγ παοι5 αι ἴῃ οβο]ῖ5 οί, 
15 ἘΠ οσο ἀῑσο ΠΡΙ απία ἐπ 68 
Ῥείτας, εί 5αροτ Ἠαπο ροίαπι 
αοζϊβσοαρο εοσ]εδίαπι ΠΊΘαΠΗ, οἵ 
Ῥοτίαρ Ιπ{ονί ποπ Ῥγασνα]οῦιιπί 
Δανουβιιτη οαπι, | Εὖ ΗΡΙ ἆθο 
οἶαγος τορηῖ σαε]οσαπα: εἰ αποα- 
οπιᾳπθ Πραγοτίδ 5αρου ἔειταπ, 

δὲ σοὶ 

19. της ζυμης] οπι. 1. 6. (Ογίᾳ. Η1. 6193) 
γιά. ϑ τ Οὐ, πα, 

-- των αρτων ΒΙ. 1 Ψυ]ρ. (ε) φ᾽"1. 
Μεπιρῃ. Οῖφ. 111. 6194, | οτι. 1). α.ὖ. 
(}}. Αυπ, Ζο | {του ἀρτου ς. Ο. 

τε], δ. ἢ. | των φαρισαιων δὶο. 98. (46 

εππιοπίο Ἐλαχίκαθογπη οὐ Ῥαάάπσαο- 

ΟΥ̓. πό οαγειοπί 564 α ἀοοίτίπα 

Ἐματίδαθοχαπι οὐ αάάπσαθοτιπῃ, 57. 

οτε) 
- αλλα ΟΡΙΙΣΔ. 1. απκΜμς Ονίᾳ. 

1, 6198. { αλλ’ 5. ὮΏςΕΕΦΡΕΥ. | οτη. 
99. 

-- φαρισαιων και σαδδουκαιων Οτίᾳ. ΠΠ. 

5194.] σαδδ. και φαρ. Ἑ. (οτι. και σαδδ. 

α.δ. Ζ1ῃ. 1ο: 94.) 
18. ελθων] εξελθων Ἡ. Ἀγν.Ηε]παρ. 
-- δε Ογῖρ. ΠΠ. 6915. | οτι, ΟΕ. 

--- αυτου ΟΥγίφ- ΠΠ. ΠΠ. 6893, | οπι. Ὦ. 
- τινα] Ταάἀ. µες.ὈΙ.. τε]. (Τιατ{.) Βστ. 

(Αππι,) 1γεπ.210. Ογῖρ. Π. 4960. ΠῚ. 

8755, (γ]ᾷ. νου. 15, Μαν. γη]. 27. οὐ Το. 

ἴχ. 18. Τοκίας τες. Μαίιμασί ο ἀποῦις 
Ἰεο(ιοπῖῦς οτίας γιάσίασ.) [Ῥοδίλεγουσιν 

Ο. (Ανπι.) | οπι. Β. πας. ΠΗατίἍἩ ο. 
Ἀντ. Ηίεν, Μοππρῃ. “τη. Ίγεπ. 910 
(Μ5.) ονίᾳ. ΠΠ, 6515, (μὲ υἱά.) Ογίρ.' 
ἴπι ΠΠ], 6915, 

--- λεγουσιν] Ροδἰ ανθρωποι Ὦ. α.ὖ.0.93. 

[Οοπίτα, Υα]ς. 6,..}}.9}. 
--- ειναι] απῖο οἱ ανθρ. 1. 

-- τον] οτι. 1). 

14. ειπαν Β. Βεῖψ. 98. | Τειπον 5. ΟΠ. 
τε]. | 44. ἀἸδοῖρα] εἶις Ῥντ.ονί. 

- οἱ μεν Ὑπ]ς. ο. Ονίᾳ. ἵν. 1155. Οτὶσ. 

ΖΠιὲ. ΠΠ]. 5215. οπι.Ὦ. α.0.ο.[''''ἱ-".] αλλοι 

Δ. |αάάἀ. ἀῑσαπί Ἀνττ.οτί.δεῬεί. «41. 

(1ΐς Ῥοδέ αλλοι οὖ ἑτεροι Βστ.οτί.) 
-- αλλοι 60. τε]. ΟΥνίᾳ. ἵν. 1150. Ογῖφ. 

{πι Π, | οἱ Β.Βεῖψ. Πίο. Εις. τὰ Ῥιερῃ. 

1.999. 

-- Ἱερεμιαν] Ἰηρεμειαν Ῥ.ΠΠηρεμιαν Ἡ. 

-- ἡ ἕνα] 81| ἀῑσππί απαπα Ὀστ.οτέ, 

1δ. αυτοις] πα. ὁ Τησους Ο. 58. Ὑπ]σ. ΟἹ. 

ὐ.ο,/.ο]. (η.].ε) Αππι.Ζος. | Οοπίτα, πι. 

Εμ[ά, α. [5 05. Ἀγντ. ΜοπαρΗ. Αππι.ο{ᾱ. 
2.1. Οτῖφ. πι. ΠΠ. 6915. | Ῥταεπι. δε Καὶ. 

16. ειπεν] αάά. αυτῳ Τὴ. [. Αππι.Ὀξο, 

(οπῃ. Ζο1.: Ῥοδῦ αποκρ. Παῦοῦ Ζοµ. 5οᾷ 
οτη, οὐ 1Ρί σᾷᾷ, τα.) | οπι. τὶ. ἴπι. ΠΠ. 

5919, Εις. Ὦ.Ε.. 1910. 

-- ζωντος] σωζοντος Ὦ3. ἃ. 

17. αποκριθεις δὲ ΒΙΟ. 1. 98. Υπ]ς. ύ.ο, 

01. δι. Μεπιρῃ. Εις. Ὁ.Ε. 1919. [α.ο. 

{Π᾿. Ἀγτιβεῦ. Αππι.] | 1 καὶ αποκριθεις 

5. Οἱ τε]. 7: Ἀψτ.Ηα]. (Έ1:) | οπη. 

Βντ.Οτί, 

- ὁ Τησους] οτη. ὁ 35. Δ. 

π- αὐὑτῳ Ειδ, Ὁ.Β. 1919. | οὐχ. Ὦ. «πι. 

Ε[ά. 

- τοις ουρανοις Ο0Τ).το]. 6ἴεπι.θο7. Οτὶρ. 
11. 4960", 111, 0840, Ειδ. .Π. 1915. δὰ 

Ῥνερῦ.1.92395./ οπη. τοις Β. ΟΥἱᾳ. Π1. ὅ3 55, 

Ι ὁ ουρανιος Ογί4. ἵν. 4505. 7) ἴον. Αἶεα.. 

αρ. Ες. Ἡ.Β. ΥΠ. 95 (9508). Ἐιρ.ο. 

Με]. 7το, 

18. δὲ σοι] σοι δε Δ. | οτι. δε 1, Τμαίε. 

Μαρ. Ανγπι, Ἔις. 1)... Οὐρτ. 97. 

195. 

-- ότι] οτη. 1. 

-- ταυτῃ τῇ πετρᾳ Ογῖρ. ΠΠ. 6945, 0810, 

ἶνγ. 1674, | τῷ πέτρᾳ ταυτῃ Ε3. | ταυ- 
την την πετραν 1). ταυτὴν τη πετρα Δ 

| «4. μου Ῥοδί ταυτῃ Χ. 

--- µου] Ῥοδέ εκκλησιαν Ὦ. Τιαῦῦ. Ουρν.] 

Οοπία, ΟΥγίφ. ΠΠ, 6940, 6840. ἵν. 1674, 
τ. Ὦ.Ε. 1910. ἴῃ 5. 4075, 4875, 6465, 

ἴῃ Ῥ5. 698, 9840, 9504, 98640, 

-- κατισχυσουσιν] κατισχυουσιν Δ. 

19. και 19 ὥὄγτυ. ΗΟ]. ὑχύ. | οπι. 0 Ὦ. 1. 88. 
Ῥγττ,Οτί,δεΡεί, 

-- δωσω σοι α. Ογῖᾳ. Π], 5258. 5998, 5805, 

6184. | σοι δωσω ὍΤ,. (Τμ41,) | αάᾶ. δε 

85 αἱ υἱά. ὅγν.Η0] της. 

-- κλειδας Β3Βεᾖ.1.. Ονὶσ. 11. 5353. 5998, 

5805, κλεις᾿ 5. ΟἹ), τα], Ογὶσ. 1. 6184, 
ἰώ. Ὦ.Β. 1910. 

-- ὁ  Ὑπ]ς. α. | ὅσα 1. ὖ..... "2ο. 

ΟΎἱᾳ. 11. ὅρ5α, Έως. Γ.Ἠ. Του. ἂς Ῥαά. 

91. Οὑρτν. 57. 148. 

- αν ΒΟ. 1. ΟΥίᾳ. Π1, 5555, 
Ο. τε], 

ΒΕ ο ο ο, 
15. 1118 σεδας Οἱ. [ 17. οτι. οἱ 4πι. | 18. αᾱ- 

| Ίεαν 5. 

πθγεις ΟἿ. 

ὃ9 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. ΧΥῚΙ. 20. 
ΒΟΥ. - 3 ὃ ὃ / » - ᾽ “ διά ἈΞ / αφ ΑΙ Ξ 
1) Δ. ων εσται ὁε απ. ο, εν τοις ουρανοις, και ο "αν οἱ Πραίαπι ἴῃ ο8 0118; οὐ χιοᾶ- 
198, » / » νε α' οππι(πο βο]νοτῖς 5προγ ἴοΙτατη, 

πιο λύσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. δεῖς βοϊαέαπι ἴη οδο]15, 50 (158, 5.) 
Ὁ . Ἃ 1 κ σος 

“ρξη " Τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν Ἔωπο Ριποοορῖε εἰκαῖρα]ῖς βαὶϑ 
β σ μμ ὉὉ τε , τιῦ ποπηϊηϊ ἀῑοοτοπί απῖα Ίρεαο 

οτι αυτος εστιν ο χριστος. ο5εοί Ίοδα5 Ομτϊείας. 

Ρ | Μαν.8:31---88. 105 3 Ρ)Απὸ τότε ἤρξατο [ὁ] ᾿Ιησοῦς δεικνύειν 31: Ἐκϊπᾶο εοερῖῦ Τεσας οδίεΠ- 
[μας 9129. - ο ο αι τω κ ος / ἆοτο ἀῑδαιρα]ῖς 5815 ααΐα οροτίθ- 

94: 6. τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν Τεἰς Ἱεροσόλυμα τοῦ ουπα ἴτε ἨΙοτοκο]γπιβπα, οἱ 
ὃ ΤΠΟΝ. ᾿ Αρης ἢ ΝΟ ον. σεν ον {. πηπ]ία ῬΑ. ἃ 5οπ]οτῖυας οὖ 5οτῖ- ἀπελθεῖν, καὶ πολλα ὃ παθεῖν απο τῶν πιβεσβυπες. Ες ο) αβσιισης πε σεις 

ο. ἘΠ ο ον 
ων καὶ ἄργιε έων καὶ α ατέω κ - οὐ οοοὶαϊ, εί ἰετία αἴθ τεςυ- 

ρ ρχ: ρ ΠΝ τ ᾿; τς κ ΟΚΤΟΝ σογο, 323 (09,6.) Ἐν πάξαπποήδ ΘΠ 
ρέθ θῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. καὶ προσ΄-- Τείτι οοορῖι Ίποτορατο ἤππαπι 

Ττέ ἀ1σθπς, ΑἸ βιῦ ἃ ἴθ, ἀοπιίπθ: ΠΟΠ. 
λαβόμενος αὐτὸν ὁ ο εαν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ οπές Τρ] ποὺ. 385 (αἱ «ΟοΠΥΕΙΕΙΙ5 

Β ἀῑκιί Ῥοΐτο, Ψαᾶο ροβύ πῃ6, 5α- 

9 ο ο ἽἹλεώς ο κύριε οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. τᾶπα: πομπάα]ππη οξ πιῖ, ία, 
38, µου εἶ ο δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ , Πέτρῳ, Ὕπαγε ὀπίσω ΤΟΠ βαΡί5 ος ατι86 οὶ Πέ, 5εᾷ 

ο { εα. παρ Ἰοπίπαπι. Ἢ 70,3) 
µου, σατανᾶ, σκάνδαλον ἵἴεῖ ἐμοῦ. ὅτι οὐ φρονεῖς απο Τοφας ἀῑκὶέ αἰβοῖρα]]8 φις, 

Ν α - » ᾿ Ν κ » / 51 ας γι]έ ροδέ τηο γεπτε, αἩ- 
εν τα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τα τῶν ἀνθρώπων. 4 “Ὁ τότε Ἐεροῖ ιδιος ταξ 

τα. 0193-07. ε » ες Ξ μὲ ἐν κ Ὁ : τας 
το, 10:88. ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, " ΕΠ τις θέλει “Ξτλδαδχη οἱ Βοψιδίαν ταο. "Ωμ 

ΕΝ : ἐν ᾿ς ᾿ ὃς ς νο οπίπη γο]αοτίέ απίπιαηι 8παπη 
ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω ΒΔΙνΆτα {ασσγο, ρους θᾶπι; αὶ 

:- : λ λ Φα σαὶ ος / 06 ϱὰ απζοπι Ῥογά 14 ο16 αΠΙΠΙΑΠΗ 8118 ΠῚ. 
ΠΝ Ὃ ο. τον ος ο...» καὶ ἀκολουθείτω μοι. ος “γὰρ ῬΓΟΡΙΟΓ ππο, Ἰπγοπίοί Θ8Π. 

αἱΐϊ, πὰ 2, ον 

70. 19120. ᾿ ἐὰν" θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν" 

ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, 

19. δεδεμενον πο. α. | δεδεµενα 1. 98. 

Οτῖφ. 1. ἘΠῚ (ερ. γ85.) ὅ..... 852 .σἱ. 

5258. Εις. .Β. Τεν. (ρτ. νἱᾶ. οαρ. 

πγηϊ, 19. (38 Παροῦ ὃ οὐ πιοκ λελυμε- 

ΟΥ). 

-- αν Β κί υἱα. αρ. Βιῖψ.1). 1. | εαν ς. 
Ο. το]. 

- και ὁ εαν....ΕΝ τοις ουρανοις] οπι. Χ. 

-- λελυμενον] λελυµενα 1. ύ.ο.ει[] οὶ. 

Ἔπς. Ὦ.Ε. Τετ. Οὐρτ. (υἱά. Ονῖρ. Η. 
5815). 

90. διεστειλατο Ἑπιαπ.τεο. ΟἸ,Χ, 1. 88. 

χα]. Ὄγντ, Ῥεέ,δε Πο]. Μοπιρῃ. 01. Ο»ϊρ. 

ΠΠ, ο8βαοἵξ,) 597), 5605. 7105, Ῥγαθοσρϊ6 

γπ]σ. 1... ἱπιροταν]έ α.δ.ο,[]”. | επε- 
τιµησεν Β"Τ). Ἀγτ.ονί, Αὐτη (μέ υἱά.) 

Ἱποχοραν]ν ο. Ἰπροί ΕΠ. 6913. (υἱά. Μαν. 

ἢ]. 90). ὁ μὲν οὖν Ματθαῖος πεποίηκε 

κατά τινα τῶν ἀντιγράφων τό, τότε 

διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς, ἴνα μηδενὶ 

εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ χριστός.... 

ἰστέον μέντοι ὕτι τινα τῶν ἀντιγράφων 

τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἔχει τό, ἐπετίμησεν. 

Ονῖφᾳ. ΠΠ. 58553: 

- µαθηταις] Τα4ἆ. αυτου 5. Τ,. τε]. Τιαῖῦ. 

Ἁγπτ. Μαπαρ]. ἆΗ1. Ογφ. ΠΠ. 5853, δ0Τὺ 
7105, ] οπι. ΒΟ). Ανπιι ΟΥγίᾳ. 111. 5325, 

5665". 

---- εἰπωσιν] ἃ, 4ο 6ο Ἀγγ.ΟΣέ. 
--- αυτος Οτγῖφ. | οὗτος 0. 
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20. ὁ Χριστος] ΤΡτασπῃ, Ίήσους 5. 0.τε]. 

γπ]ς. ἆ. 4”. Ῥγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. «4001. | 
οπι. ΒΙ.Δ. 1. α.Ὁ.6.0}}.σ΄. Ἀγττ.Οσί.δε 

Ἔει. Αππι, Ογἱᾳ. Π1. δ᾽. (]αί 98.) Ροβὺ 

Χριστος Ὁ τ. Για. ο-[/”. 
21. ὁ Ίησους ΟἿ, τε]. Ογῖφ. 5ααρο. | οπι. ὁ 

ΒΒ. Βεϊῃ.1). 1 αάᾶ. ὁ χριστος Β.Βεῖι. 
ΜορΗ. [Πἰαῦ 88,1 

- δεικνυειν ΟἿ). τε]. Ογἱᾳ. Πῖ. 5853. 6865. 

5385, 5800, 1ν. 8005, | δεικνυναι Ῥ. Ρ 11η. 
Βία. ΟΥνίᾳ. ΠΗ. 5875, Γι. 38,1 

-- αυτον εις Ἱεροσολυμα απελθειν ΒΏ. 

1. 90 (αὖ ιά.) ο. Ίγεπ. 910. Οτίᾳ. ΠΠ. 

5858, σ9θὺ, 6875, 59854" 6800, 1γ. 8005. 

ΠΠ. 6915. (αυτον εις Ἵερο....38).} ξ αὖ- 

τον απελθειν εις Ἱεροσολυμα -, ΟἿ 

χο]. (Τια(6.) νν. 

-- απο Ογῖρ. 5560. 5584 το] | ὑπο Ὁ. 
-- και αρχιερεων και γραμματεων Για. 

ο,[]. | και γραμμ. και αρχ. Δ. α!ρ. ΟἹ. 

οἱ 4). ὁ.ο. 3.9.5} δαά. του λαου 1. 
(Απ). Ογῖσ. 11. 6988, (8οᾷ ποη Βαθοῦ 

ΠΡ; ο 5. 5805.) Γοπι. κ. γραμ. α.] 
- τῷ τριτῃ ἡμερᾳ Υαὶς. {0 1... ϑγτν. 

Τμοῦ. Αππι. 21. «Τε. ΤΥ. 51, 76. 

Ίγοπ. 810. Ο)Ρίᾳ. ΠΠ, 5800, Τ105, |. µετα 
τρεις ἦμερας 1). α.Ὁ.0.6.}} 3.9. Μεπαρῃ. 

--- εγερθηναι ΟΡἱᾳ. Π. 5800, 7105, |. ανα- 

στηναι 1). «Γμδί. (5οὰ νᾶ, Ματ. νΠ, 91). 

99. αυτον] αυτω Ἡ. 

29. ὁ Πετρος ΒΙπΙιοη Ῥείτας ὥστ Οὐ. 

--- Ίρξατο επιτιµαν αυτῳ λεγων ΟἿ. 1ο]. 
γι]ς.ε /.(.) Ογίᾳ.Ι1. 6405, (5εἆ λεγων 

ποη οἰανΙ.) | ηρξ. αυτῳ επιτιµαν λεγ. 
1. Ογίᾳ. Η1, Τ10ὺ. | ηρξατο αυτῳ επιτει- 

μαν και λεγειν Ὦ. οοθρῖέ Ιπογορβτο ο δ 

4ΐσστο α..ο.[].ο]. | λεγει αυτῳ επιτιµων 

Β.. | οοορῖί ἀἴσογο 927}. οὐ αἰχὶν οἱ Ἀγν. 
Οτῦ. (αυτφ] αυτον Ἡ. | λεγων ] ΡΙ8ΘΤΗ. 

και Ἐν. Γη. 98.] 

- σοι 357 οπι. ὅ'γυι τε α.Ὁ.6.0}}. ΠΠ. 691». 

90503, | Ροβῦ τουτο Ὦ. Οοπίτα, Οτγίᾳ. Π1. 

7100, ἵν. 8010. 

25. ὁ δε] Δα. “6515. ὅτ τῇ. 

-- στραφεις Β6, τε]. Ογῖσ. ϊ. 5419. 7100. 

Ι ἐπιστραφεις ὍΤΑΚ, (νά. Μαν.) 

-- ειπεν τῳ Πετρῳ] Ἱποτοραγίέ ΡΙΠΙΟΠΟΙΙ 

οὖ ἀῑχῖέ οἱ ϑ τ Οσῦ. 

- σκανδαλον εἰ ἐμοῦ (8. µου ει) οτη. 88, 

- εἰ ἐμου Β(Ο). (ει μου Ο).  ἔμου εἰ 5. 

1,Χ. 1. το]. Ογῖσ. 111. 5415, 5425, 5613. 
5890, 7100 ἵν. 9015. [εἰ εµοι 1), (Τ1αἱ1.) 

Με]. αρ. Επι. ο. Μο]. 10033". (παμῖ ος 

ΠΠ], 4475.) | μοι εἰ Υ. ε]. 
- αλλα τα των ανθρωπων Ογῖφ. Π1, 5890, 

710}, ἵν. 8010. Έιω. ο, Μα]. 100. |. αλλ” 
ἁ του ανθρωπου 1). []. Του, «δι. | 

ΟΠΗ, ο. 

19. οὗ ἵπ ο 9118 δὲ ΟἿ, 



ΧνΠ. 4. 
ψα]ρ. α. ὃ. ο. 
ΒΥ1Τ. 6. Ρ. Ἡ. 
ἸΠεπιρΗ. [ΤΠε0.] 

Άτπῃ, 01. 

ροα ψυχῆς αὐτοῦ; 
ι 

πι ρᾶξιν αὐτοῦ. 

ροβ 

β σα ἑστώτων," 

1χ ΧΥ͂Π. ΛΑ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 
ἘΠ Μγ. 9: 5---1λ. 

1κι. 0:28---36. 

Ν ΄- 

τὸ φώς. 
8. μετ’ αὐτ. συλλ. 

ο... Ἶ 
“καὶ ἰδοὺ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

εὑρήσει αὐτήν" “6 γί γὰρ ᾿ ὠφεληθήσεται" ἄνθρωπος, 
ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ; τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ 
ζημιωθη: ἢ τές δώσει ἄνθρωπος “ἀντάλλαγμα τῆς 

Ἵ μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν 

104 9) Αμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσίν τινες τῶν ὧδε 

οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως 
ἂν ἴδωσιν τὸν ος δ Ὁ ιν ἡμόνι ἐν τῇ 

λαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ 

Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς 
εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ ἰδίαν. " 
προσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
ὡς ὃ ἥλιος, τὰ δὲ ἃ ποπ. αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς 

᾿ὠφθη" αὐτοῖς ἘΜωυσῆς" 
Ἡλίας ἱσυλλαλοῦντες μετ᾽ αὐτοῦ." 

καὶ μετεμορφώθη ἔμ- 

35 πα οπῖπι Ῥγοᾶοθϑὺ Ποπηϊπί 
51 τι Π π|πῈ απΊγεγεαπη Ἱπογοίας, 
ΑΠΙΠΠΟ γΟΥῸ 53ο ἀοήπιοπύπα 
Ῥαἱα(ς Ααἲ(πατη ἀαδίςΠποππο 
οοπηπη {ία ΙοΠοΠΗ ΡΥῸ απίπ]α δια ὃ 
31 (71,10,} Έλα οπῖπα Ποπηϊηίς 
γοπίαγας οί 1π ρ]οτία ρα]ς δα 
ο απρε]ῖς εαἶς, οὐ ἔαπο τος οῦ 
ππ]οιί(ε δεουπά πα ορι5 εἶπδ. 

38 112,3.) ΑπΙΟΠ ἀῑσο νορῖς, 
βαπέ απϊάαπι ἆθ Πίο είαπάρας 
ααἲ ποπ ρείαθαΏί ΠΙΟΓίΟΠΙ 40- 
πος νἱἀθαηῦ ΒΠαπα Ποπηϊπ]ς γθ- 
πἰοπίθια Ἱπ. ΤΌΡΠΟ απο, }Εέ 
Ῥορί ἀἴθβ 8οκ αἀδιπιδίέ Ἱεεας 
Ῥοΐπαπῃ οἱ Ταοοῦαπι οὐ Τομαῃ- 
ποπι {αίτοπι οθἶπδ, οὐ ἁἀποῖί 
1105 ἴῃ ΠΙΟΠ{ΕΙΗ οκοσ]θιιπι Ξ6ΟΙ- 
βαπι; 3. οὗ (απδβριτατας εδ 
απίθ 605, οὗ τοδρ]οπάπῖέ {ποῖοΒ 
οἶας εἶσαί 50], γοδπιεπία απέεπα 
οἷας [αοία εαπί αἷνα εἶοιί πῖχ. 
3 Ἐπ οσο αρραγπ] 1115. ῬΜορος οὖ 
Ἠο]ας οπι 60 Ἰοαποηΐοβ. ὁ Ἠε- 
βροπάσης απίοπι Ῥοΐτας ἀῑχίέ δα 
Ίεβαπῃ, Ωοπιίπο, Όοπ πα οξύ Πο8 

ο. 

ν 
και 

ο ἀποκριθεὶς δὲ 
{2 / 3 “ 5 - / 

ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ ᾿Γησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν 

94. ὁ Τησους ΟΥίᾳ. Η1. 5453, 1 οτι. ΒΈΒΕεΙι. 

-- αρατω Οἱ. 1. 3815. 1] αρας 1. (οπι, 
ΠΙΟΝ και). | 84 ἢπ. μοι] µου Δ. 

95. εαν ΒΟ. | Ίαν ς΄. 10. τα]. Ογῖσ. 1. 281. 
ΠΠ, 5445, 

--- θελῳ] θελει ΗΚ. 
- απολεσῃ Β6ΟΧ. 1. τε]. Οτίφ.Ι. 9819. 

111, 6450, [ απολεσει Ὁ1,Δ. 38. Η. 

- εὑρησει] οὗτος σωσει 1. 38. Οτί. Ἱ. 

2815. (Ἱα. «αρ. κ. 39). 

230. ὠφεληθησεται Β.Βε}.1,. 1. 98. εἰ) 

Ῥγτν, Μεπιρῃ. Τμερ, ΟΥίφ.1.9815. 11. 

5451. ἵν. 2954, Τωφελειται 5. ΟΕ. τε]. 

([μα10.) Άτπι, ομδί. Αρ. 1. 15. επι. 

578. Π|ιϊ. 0920. 10246. (νἷὰ. Ίωας, 1. 

96). 
- κερδησῳ Ογίᾳ. 1. 9815. 1ν. 9953. 1 κερ- 

δησει ΤΗ. 

--- ανταλλαγµα της] ανταλλαγµαυτης 

εἰς 10. 

97. ὁ υἱος] οπι. ὁ Δ. 

--- των αγγελων αυτου ΒΤ7,. τα]. ΟΥίᾳ. 1, 

9815, Π], 5475. 5484, 5493. |. των ἁἅγιων 

αγγ. αυτου 1). (0). | των αγγ. των 

ἁγιων Ὁ. 

- την πραξιν Απι. Ειῖα, ε.α”. 3η. Οτῖσ. 

19815, 1, 5495.} τα εργα 1. ἘΞ, (Ταὐΐ.) 

Ἀγιτ. ΜεπιρΗ. ΤΊ ΟΡ. Ατπι. 

98. αμην Οτῖσ. 11. 5503, | αάά. δε 193. 1. 

| αάά. γαρ Κ. 

98. ὑμιν] αἀά. ὁτι ΒΤ,. 88. ὅ.ο-ειιῇΙ'"οἳ 

Ἀγιν, ΕΠΙ. 6995, 11055. (νὰ. Ματ. ἴκ. 1.) 

ΓΟοπία, ΟΡ. τε]. Ψπαὶς. α. νυ. ΟΥνίᾳ. 

111. 5505. ἵν. 9663:5: 
- των ὧδε ἑστωτων ΒΟΡΙ.. 1. 838. 50. 

(των ὧδε ἑστηκοτων «. ΚΜ. Έπο. 

Τ]ιευᾶ, αρ. Οἶει. 967). Τα. Ἀντο. 

Οµ. δε Ραἱ, ἃ Ηο]. Μοπιρα. ΈΤΠοΡ, 

Απ. 31. Ονίᾳ. Π, 5503. ἵν. 9663. 
(ϊβονίὸ)Ε. | ὧδε ἑστωτες ΧΔΕΕΑΗΥ. 

(8υτ.Ης].) 

- γευσωνται Ογῖρ. ΠΠ. 505. ἵν. 9663. | 

γευσονται Τ,Χ. 1. ΗὈ. Ἐπο. Τ]εος. 

-- βασιλειᾳ Οτίᾳ. Η1. δδοὺῦ. ὅδ43. 5550. ἵν. 
3665, |. δοξμ α. Ἀγτ.Ησ]πις. ΜοπιρΗ. 

ΖΕ... ἀν. 11. Έπο. Τ]εσα. 
- αυτου (ἑαυτου Ογῖρ. ἵν. 98665.)] Ραἰτῖς 

51 9γγ.Ηο]μπς, Μοπιρ]. «41. α.πι. 111, 
Ι α]ας οἱ ἵπ ρ]ονία εἶας Ἀγτ.Ονέ. |. α.ά. 

ἴῃ ο]οτῖα ραϊτ]5 βαϊ «011. οα.}} αἀά. εν 

τῷ δοξμ αυτου ΟΥίᾳ. Π1. 5500, 
1. και] οπι. Ἀγτ.ονί. | αάά. εγενετο 1). 

α.}...6. ο. ΗΝ. 11085. (Οοπίτα, 

γαρ. 1) 

- Ἰακωβον] Ῥταεπι. τον 1). 38. 

- Ιωαννην} Ῥταοπι. και 1)". 

- αναφερει] αναγει 1). τ. 1. Ταῦ, (ΘΧο. 
ἃ...) Ονίς. Π. 5575. 

- κατ ιδιαν ΟΥνίφ. Π. | λειαν Ὦ. 

9. μετεμορφωθη Ἁγχ.Ηε]μας.γ. Οτῖρ. ΠΠ. 

5575, δῦ8::. Ογὶσ. Πιΐ. 1. 8084, Εις. 

Ῥ.Ε. 980. μεταμορφωθεις 1). (οτα. το Χ 
και). {{4 4. ὁ Τησοὺυς 1). ([μκ{{.}} Οοπίγα, 

γὰρ. Κὶ 
9. εγενετο Έως. Ὀ.Ε. | εγενοντο Τ,.. 88, 

Ἠ0Ὀ. | οπι. 5. 
-- τοφως ΒΥτγ.ΡΕΙ.δςΠς]. το]. (πο. Τ/ιεοά. 

αρ. Οἴομι. 911). ΟΥίᾳ. Πϊ. 659ῦ. 56053. 5655, 

Οτγῖρ. Γι. ΠΠ. 868... Εἰ. Ὦ.Β. 980. ο. 
Με]. 1775, | χειων Ὦ. ματ. γτ.οτί. 
Ατπι,ΜΡΡ. Αι. Πίοπ. Αἶεα. αρ. ΜΠΙ. 
ΠΠ, 1995. 6943. 11085, (υἱά. Μαν, 1κ. 2. 
οἱ Αροο. 1, 14). 

8. ιδου] οπι. Βγτ.ΟΣ6. 
- ωφθη ΒΏ. 38. Απιι (ΤΙ) Γωία. Το. 

α..0.6...531..} ωφθησαν πο. Ο. τε. 

ναρ.οι. 7.6}. 
- Μωυσης ΒΡΙ,. 98. Κ΄. Τμ. Μοπιρῃ. 

Τ1ι6ῦ. | { Μωσης ο. Ο. 1. τα]. πι 

- συλλαλ. μετ’ αυτ. Β. 1. 955 Ἀστι. 

Ονί,δεῬει. Μοπιρῃ. Του. δίµ1. Ογίᾳ. 

Πα. τι. 1780. 1. 8685. | 1 μετ᾽ αυτου συλ- 

λαλουντες «-.- ΟΡ. τε]. (μας) Ἀγτ.Ηε]. 

Αππιι ΟΥἱᾳ. 11. 5595. 
4. αποκριθεις δε] οπι. ΒΥτ.ΟΣΙ, 

- ὁ Πετρος] οπι. ὁ Ἡ. 
--- κυριε] οτι. Ἀγτ.Οτί. 

27. οροτα ο]ς ΟἿ. 
8. αρραχαθτυαπέ Οἵ, { 10. ΜογεοΒ Οἵ. (οὗ βίο ἵπ. 

5064.) τ 
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Β ΟὉ[Ζ]. 
1[Χ] Δ. 

1, 88. 
ἘΕάΗΕΜΡΤὉΟΤ. 
4. ποιήσω 

ηὐδόκησα-" ᾿ ἀκούετε αὐτοῦ. 

ν 
: και 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
“ ο 53 / ἐπὶ “ 

ἡμᾶς ὧδε εἶναι" εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκη- 
νάς, σοὶ μίαν, καὶ ἶ Μωυσεῖ" μίαν, καὶ Ηλία μίαν. 
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ έπε- 

σκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέ- 
"Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὃ ἀγαπητός, ἐν ᾧ 

"ὁ καὶ ἀκούσαντες οἱ μα- 
/ Ε ΄- ον / 

θηταὶ Ἰ ἔπεσαν" ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ ἐφοβήθη- ῆ ἢ 
Ξ ᾽ ΄“ 

ὁ Ἰησοῦς, ἢ 
-“ “ 5 Ν Ν 

ἥψατο αὐτῶν καὶ εἶπεν, ᾿γέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. 
8ο ’ Ν Ν » Ν - δέ ἠδ 

ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον 

προσῆλθεν" 

᾽ Ἂς Ν ᾽ - , 

εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μονον. 

ὃν, 1:17. η. 

9117. 
πας. ΡΕ 
Ἴλι. 8199, 

΄ 

σαν σφοδρα. 

8 2 

σετ κ » ο ά 

Ρογ Ἰἐγερόῃ . 

δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 
ζ' / 

καὶ ἀποκαταστήσει πάντα" 
- ε 9 » 5» / 3 / 

ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν, 

Ν 3/ 8 

μεν ερχεται 

4. ει] οπι. 1. 838. 

- θελεις] θελης Ἑ. 

--- ποιησωμεν Οὐ Τ),. τε]. (1 Α0{.) Ἀγττ. 

Μεπιρῃ. Του. Ανπι, 211. Οτίᾳ. ΠΠ. 

5605. 5053. ΟΥἱᾳ. Ππ.9015.ποιησω ΒΟ". 
ὐ,[ΓΙ. | ποιησομεν 1. 

--- ὧδε 25.] οπι. Ρον. Πατῖν. ['.οὶ. Ατπι. 
Ογιᾳ. 11. 5609. 

-- τρεις σκηνας ΟΕ. το]. (Ἰμαῦ) ΟΡίᾳ. 
111. δὲδ. | σκηνας τρεις Β. ο. 

-- Μωυσει Β1.} Μωυση 1,1 ΊΜωσμ ς. 

Ο. 1. 838. τε]. Μωσει Δ. 

-- Ἡλιαμιαν ΟΡΤΙΔ. 1.38. Κ' Τμ. Άγτν. 

9Ηι. ] μίαν Ἥλιᾳ 5. Β.Βείψ. (εἷς ἴπ 

εο]αίίοπα: οαϊῖο Οαρμα]ασί Ἰαμοί Ηλ. 
μι.) τε]. Ατπι, 

5. επεσκιασεν Ογῖφ. ΠΠ, 664). | επεσκια- 
ζεν 3. 

--- τδου 39,1 απαϊία ο5έ. 

εαάεπι Ῥοεί νεφ. α.) 

- ὁ αγαπητος] οἵ ἀΠοσίαβπισις. Ἀγτ.οχε, 

ἀΠεσίας πιοιι5, ΝΓεπιρμ, ΤΜοΡ, 

- ηυδοκησα 0Ώα. ΗΠρρ.ο. Νουί, δ.(9). 

Ορ. ΠΠ. 6644, 5650. Ές, ἴῃ Ῥς, 3598, 

| Τευδοκ. «-. Β61,.. το]. ιο. ἴῃ ῬΒ. 
1864, 

--- ἀκουετε αὐτου ἜΤ). 1.38, 95}. ΠΗίρρ. 

ο, Νορῖ, 18(30). ΟΥίᾳ. 111. 505. Τεν. ο. 

Έτακ. 38, Ταυτον ἀκουετε σσ. Ο. το], 
(µμαῦ.) 7 τι. ο. Ῥνακ. 19. (1). 108. 

02 

Ῥντ.Οτί. (αᾶά, 

/ »  ς η 4 ον, Αλή, 
106 "Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ὃ ἐκ" "τοῦ ὄρους 

3 / » ΄σ σ΄ 9 ΄- - Ν 3, 

ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε 
Ν - “Ν ΄σ / 5» ΄“ 

τὸ ὅραμα, ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν 
10ο κ κ - ΄ 3. ΜᾺ, « θ ΝΤ κε 

αἱ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέ- 
/ 3 ε - ΄ Ψ ε / γοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ηλίαν Ξ τομ, 

Ἡ ὁ δὲ! ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ηλίας 
[ Ν 

λέγω δὲ 

ΧΥΠΙ. 5. 

Ἠίο 6586: 51 νἱβ, Γποαπιας Πα 
{γα ἑπθογπασπ]α ΠΡΙ πιητιπὶ, οὗ 
Μο! ἀπππ, εί ἨΠο]ίαο ππαπῃ, 
5Α4Ἠπο 60 Ἰοᾳποπῖία, οσ0ς πιι- 
νο Ἰποϊάα οὐαπιυγανΙξ οο5, οὗ 
εσσο γοκ 46 παρε ἀἴσοπς, Ἠϊς 
εδί ΒΠα5 πιοας ἀοσίας, ἵπ απο 
πμ] Ῥεπο οοπαρ]ασιῖ: 1ρβιπα 
Ἀιά1ία, 585 αιἀϊεπίθυ ἀῑδεῖ- 
ῬΠῚ οοσϊἀεγαπί ἵπ Γαοἴθπῃ Βα τη, 
οὐ ἠπιπογιπί γα]ἀςο. ΤῈ αἃς- 
ορδδῖί [65.185 εἰ τοµρῖς 605 ἀῑκιῖ- 
απο οἶδ, Βατςίίο οὐ ποθ {ἰ- 
11616, 5 Τμεναπίες απίοτη οσπ]ος 
8105. πεππίπεπι γΙάθγαπί π]ςὶ 
5ο]απα Τεδατη. 

ΝΜ 
και 

9 Τὴ ἀοξοεπάσπίῖριις 118. (6 
πιοπίο ργαεσερ!{ [εἰς] Ἱεδας αἴ- 
σ6ᾳ5, ΝΟ ἀῑκοινΙας γΙςΙοπΠοπα 
ἄοπες Β]α5 Ποπαϊπϊς ἃ πποτία]ς 
τοδιχσαζ. 10 15, δ.) Τὺ ΙΠΙΘΥΤΟ- 
6ανεταπίέ επι ἀἰξοιρα]ϊ ἀῑσετ- 
168, ΟΩπίά εισο 5οτίναο ἀσοιί 
απσά Ηεματη οροσίεαί ΡΥ ατα 
γοπ!γο 1 ΑΥ 116 τοβροπάστΒ 
αἷτ, Ηε]ας απἰάεπα γοπίτνας εδ 
οὗ Το δι ποῦ οπιπῖα: 1 ἀἶσο απι- 
{σπα νοῬῖς απῖα ΗεΠας ἵατη γαπ]{, 
εί ποπ σοσπογεταπί θπῃ, 5οᾷ 

978. ΗΠ]. 5080. 8940, (νῖᾶ. Τκῖς, ἵκ, 35.) 
Ετουτου ακουετε’ Ηἰρρ. ο. Νοοί, δ(9). 

Ἠοπι.Ο, 8. ὅδ. | αυτ. ακουσατε Δ. | οπ. 
ΒΥτ.Η1οΓ. 

6, και ακουσαντες Μεπιρῃ. | ακουσ. δε Ὦ. 
Του. 

-- Επεσαν ΒΟ}). 98.| Τεπεσον «τ᾿. 1.. τε]. 

(εφοβ. σφ. και επ. επι πρ. αυτ. 81. 

Οτι) 

-- αυτων] ἑαυτων 1, 

7. προσηλθεν Β,Βείμ. Βὶς.1). Τιαῦ. στη. 

Οὐ Ρβυ. | ΣἸ προσελθὼν 5. ΟἿ). τε]. 

Ἀψγ.Ηα]. Αὐτὰ, [π.1. Μεπιρῃ, ΤΠερ. 
ΖἘ1}.1 

-- ὁ Τησους και ΒΓ). Τμαίτ. Ὀγτν.ΟΣί,δεΡΕΙ. 

2841. | Ἐοτη. και σς. ΟἿ, τα]. Θγτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. ΤΠΜεΡ, Αππι. 

-- ἡψατο αυτων και ΟἿ). γ0].} ἄψαμενος 

αυτων ἙῬ. 

--- ειπεν] δα. οἷβ ασ. α.δ.οι[-.ο-. 

9γτ.Οχΐ, |. Οοπίτα, ε.0}}.9᾽. Βγτς.Ρεί,δε 
Ἠς]. 

-- εγερθητε] εγειρεσθαι Ὦ. 

8. επαφαντες] επερεντες Ὦ3. 

-- αυτων] 84, ουκετι ΟἿ, 

--- τον Ἰήσουν μονον] µονον τον Ἰησουν 
1). Τμαίι. δα ἃ, μεθ’ ἑαυτων Ο’. 98. τον] 
αυτον ΒΧΒΕΙ. 

9. καταβαινοντων αυτων] καταβαινον- 
τες Ὦ. 

9. ες Β.Βο]ι.ΟΡΤΙΔ 1. 988. ΕΕαΠΚκ(α 
σου), 2)ΜΡΌΥ. Ονίσ. 11. 6660, (468 
Τιαῖ0.)} απὸ σς. ΝΑ. ΟΥίᾳ. ΠΠ. 6685, 

-- ὁ Ἰησους] δὺς 1. 

---εγερθῃ ΒΏ). | ζαναστῃ 5. ΟΖ. τε]. 
Ο,ἱᾳ. Ἱ, 9605. 11, 5660, (νἱὰ. Ματ. 
ας. 9.) 

10. µαθηται] Δα. Ταυτου ο. Ὦ90)). τε]. 

ο. Ἀντν, 811. [οπι, ΖΙ,. 1. 88. (118) 

ΜΕΠΙΡΗ, 68. Ατπι, ΟΓἱᾳ. ΠΠ. 66073. 
-- τιουν Ογῖφ. | ὅτι 88. 

--- οἱ γραμµατεις] Ρο5ί λεγουσιν 88. (Όοι- 
μα, Ογίᾳ.) 

--- δει] αάά. ερχεται ΔΑ. 
11. ὁ δε] 144. Ίησους 5. ΟΚ. τε]. Καὶ 

«ΈΗι, (Ροδί αποκρ. Αππη.)]οπι. ΒΌΖΙ, 

1. 38, (1μα11.) Ἀγαν, Νοπιρη. ΤΠοὺ. (ὁ δε 

αποκρ. ΟΠΗ. ὅσ Οὐ.) 

-- ειπεν] Τα44. αυτοις «΄. ΟἿ. τε]. Υπ]. 

ΟἹ. 0". ϑγυν. Αὐτὰ, ΖΡ τὰ, (αΠίο ειπεν 
1.) | οπι. Β. δε. Βὶς.1). 98. Απιι (1 αἴ.) 
ἹΜοπιρῃ. Τμου. 

--- ερχεται] 88, πρωτον 5. ΟΖ. το]. 

ΒΥτ}. ΓΙ, ΗΟ]. «ἆΡΗι. (αΠπίο παντα Τι) 
| .οπι, 91). 1. 98. Πας. Ἀγτ.ονί, Μοπιρῃ. 
160. Αὐτὴ. ο] μδί. Τὰ, 49, ΕΠΙ, 6944, 

--- και αποκαταστησει Ψυ]ρ. ο 16. 

Θγχ.Ηο], (Μοεπιρῃ.) Αππι, ει. ως. 

4. οὐ. οἱ 15 ΟἹ. 1 δ. παρῖς Απ. αν 
Απ. [9. οπι. οἱθ πι 1.11. αἲξ ες Οἵ. 



ΧΥΠΙ. 20. 
σα]ᾳ. α. ὃ. ο, 
Βντν. 0. Ρ. Ἡ. 
ἹΜεπαρ]. Τπεῦ. 

Άγπι, ΖΦ: ἢ. 13 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

ξ ἀλλὰ" ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν: οὕτως καὶ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ αὐτῶν. 

τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ ᾿Ιωάννου τοῦ 
βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 

εκ ΛΕ “ροῦ 

τ]ΜαΝ.0: 14-50. β 
μα. 9:37--::. 

15. πάσχει 
3 κ ολ 

εἰς τὸ ὕδωρ. 
Ν ᾽ ᾽ / Ἤν πὰς ων 

σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 
Ν νο.” ο 5 ΣΩ ο ο Ν ὃ 

κριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διε- 
/ / “3 - / [ή 

στραμμένη, ἕως πότε μεθ ὑμῶν ἔσομαι: 
δα ο. ε κ / / ΑΝ δδ { 
ἀνέξομαι ὑμῶν: φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 
µησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ 

ἽΖ 

106 1 δ Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν 
αὐτῷ » ἄνθρωπος γονυπετῶν Σαὐτὸν 
ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς 

ἰ ἔχει". πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις 

Ὁ καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς 

/ 

τ) καὶ λέγων, Κύριε, 

“ / 
εως ποτε 

8 ὃν.) / 
και πια 

{εσσγατ{ ἴῃ 60 41β6σΠΠΠΦΠΘ γο- 
Ἱπεγαπί,  Βίο οὐ ας Ποπαϊηϊς 
Ῥαδεγας οί ἃ οἷβ. 5 Ταπο 
Ππίο]]οχογαπί αἸβοῖ ρα] απία ἆς 
Ίομαππο Ὀαρβδία ἀῑκϊββος, 

1 (τὴν 3.) ἘΠ οππι νοµ]ςοοί δᾶ 
{απραπα, αοοεβεῖ{ αἆ απ Ἠοπιο 
5επίρας Ῥτονο]ας απίο 6111 
τ5 ἀἱσθῃς, Γοπαίπα, παῖςογετο ΠΠ 
πιοῖ, απία, Παπαβῖστς εξὲ οὐ πια]ο 
ῬαΒίασ: παπι 5π6ρθ οδάϊ ἴῃ 
Ίσποπῃ οἱ ογεῦτο ἴῃ αηπαπῃ. ὃ ΕΣ 
ορία επ ἀἰξοαιρα]ϊς {π|5, οὐ 
ποπ Ῥοέποταπί ΟΠΓΩΓΘ ΘΠΠῚ. 
11 Ἠοεροπά σης [6818 αἷῦ, Ὁ 66Πο- 
ΤΆ πογοάι]α οὗ Ῥοσγοχεα, 40 
πδηπο ογο γοβίδοιτη ἢ πδᾳπο 
απο Ρραϊίαν νο Αβοτίο Ἠπο 
Ἠ]απα δ πης, 18 Εὖ ἹποτερανΙε 
6ύτΏ Τοδᾳς, οὗ δα τ αἲ «ο ἆαθ- 
πιοπίττη, οὗ οπγαίας ο8έ ῬιοΥ ες 
118 Ἠοτα, 9 (15,5. Τππο ας- 

5 

απο”- 

δαιμόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας οοϑϑοτυπι, ἀκοῖρα! ας Τοσαι 
Ροε ἐκείνης. 

90 αὐτό; “ 

19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ 
5 Δ - » / Ω - 

κατ’ ἰδίαν εἶπον, Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν 
᾽ - ΔΝ Ν δι. 5 / / 

ὁ δὲ! ἐ λέγει" αὐτοῖς, Διὰ τὴν ᾿ ὀλιγοπιστίαν 

Βϑογϑίο οὗ ἀἰκετιπί, Ωπατθ ΠῸΒ 

ΠΟΙ Ροίπιας οἴσστο {Πππὶ ὃ 
39 ΤΙοῖῦ 1115, Ῥγορίαυ ᾿πουθα α]1- 
{αΐετη νοδίταπι. Ατηθὴ απΡΡ6 
ἄἶσο γοῦῖς, δὶ ΠαὈποτίας Βάοπι 

ε “ ᾽ Ν Δ / τα ο 5. 3/ / « 

ὑμῶν: ἀμὴν γαρ λέγω ὑμῖν, ἐαν έχητε πίστιν ὡς 

Τὰ. ΠΠ]. 1 και αποκαθιστησι Τ,. | απο- 

καταστησαι 1). α.δ.οι[] '-οἳ.. ϑγττ Οὐ, ὃς 

Ἐςι. Τ11εῦ. 
11. παντα] αάά. 5ἶοπί κοϊἸρίαπι οδί. Θνν. 

Ἠς]. 

19. ηδη Ώ9ΟΓ). το]. Ὀγτ.Πε]. τε]. «Γι. ΤΥ. 

Ονίᾳ. Π1. 5675. 713. | οτι. Ζ. μὲ υἱά, Ἀνττ. 

Ομ, σι. 
--- επεγνωσαν] εγνωσαν Ὁ. 

--- αυτον] οτι. Δ. (εν αυτον 1)). 

- αλλα ΟΠ. 33. ΚΜ.1 αλλ’ «-. Βε7.τε]. 
- εν αὐτῳ Οτῖσ. ΠΠ. 5670. 5725, ὅτ83-ς- | 

οπι. Δ. | οπι.εν ΤΠ ΕἾ]. Τιαΐί. (εχο, Ψ Ὸ]ρ:. 

6) ϑὅ' συ. δ] χε. Μοπαρ. (Ατπη.) «785. 

τν. (σὰ. Μαν. ἰχ. 18.) . 
- οὕτως] οὗτος Δ. 

-- οὗτως και.... πασχειν ὑπ᾽ αυτων ΜΒ55. 

οὐ νγ. ἀΐα Ἠαροπί ΟΥίᾳ. ΠΠ. 5185. αὖ γιά. | 
δα Ππ. νοτ. 195 Τὴ. Τιαίν, (εχςο, Ὑπ]ς. /:) 

Ἰ]ο ἑποοί «7εςέ. ΤΥ. 

19. αυτοις «ως. ΤΥ. 49. Ογίᾳ. ΠΠ. οτ 13, | 
οἵη. Ζ. κι υἱά, Απιι | πάά. 5ο τ τι, 

14. ελθοντων ΒΖ. 1. ΤΠευῦ. | ελθοντων 
Ταυτων «-. Ο. τε]. Ὀνττ.βεί.δΗςε]. 

Μεπαρῃ. Αὐτὰ. «πμ. Ογίᾳ. ΠΠ. 6154, | 
ελθων 1). Ἱμαμ. ΠΠ] 6953. (γιά. Ματ. ἴχ. 

14). (εξ ουπι γοπεηι «685 Ἀντ.οτί, 

Ἀγτ.Πογ.) 

--- αυτῳ οπι, Αγπι,Ζο]. (παροπί σζᾱ. απῖ- 
4απι). [ τῳ Τησου Έα. (ποπ Π). 

14. ανθρωπος] αάᾶ. τις ΒῊ. (ποη 1.) 

Βντ.Ονί, Ατπῃ, 

-- αυτον ΡΟΖΙ/ΧΔ.1.355.ΕΣΕάΗΚΡΟΥ. 

(αυτῶ 1.6. αυτῶν Ῥτο αυτον κί υἱά. Μ.) 

Ε{αυτῳ 5. ΒΝ. Οτἰᾳ. Π. 57435. |. εν- 

προσθεν αυτου Ὦ. (1μα.) Ὀγτ.Ης]. 
(οσα, 6.01}. Ἀγτν Οτί.δεΡεί. Αππι. ΕΠ, 

6955.) αάά. οὐ τοσαῦαί 6απι. ὅσ. τί. 

2Ώῆπ. (Ἠοπιο τοσαπ5 οπι ΤΗ6}Ρ,) 

16. κυριε ΟΥίᾳ. Π. 5714. | οπι. 7. 

--- µου τον υἷον µου Ἑ. Βεῖι. 

- εχει ΒΖ(αῦ νιᾶ.)Πι. (Ο2ίᾳ. 11, 5759.) | 

ἔπασχει 5. ΟἹ. τε]. Τιαῦῦ. 

--- πολλακις 95» Ὑπ]σ. | ενιοτε Ὦ. 1. 

(μ46.) Αππι. (Οπὶρ 1.5 7.45: 5785.) (οτη. 

2...) 
10. ηδυνηθησαν ΟἿ. τε]. | ηδυνασθησαν 

ΒΒ. Βεῖψ. Βα. | εδυνηθησαν Ἰζ. | ηδυ- 

ναντο Ζ. 

- αυτον θεραπευσαι ΒΟΖ. το]. ει. | 

θεραπ. αυτ. 1). (1μπ148.) (οπι. αυτον Αι.) 

17. αποκριθεις δὲ ΒΟΏ. τα]. Ὑπαἱς.Οι. 

6.(6).. Ἁγτ.Ηε]. | τοτε αποκρ. Ζ. ἔργ. 
Μεπιρῃ. ἆδιι. |. αποκρ. ἰβπίαπι Απ. 
2, 53. σ᾽.1. Ἁγιν.Ονι.δερει, Τμερ. | οἱ 
τοδροπάεης ὦ. 

- απιστος] -τε Ογῖφ. Π1. 5793. Εἰι5. ἴῃ Ἐ9. 

884. /πονηρα 7. 

- διεστραμμενη] διεστρεµµενη 7 

απιστος ντ.Ονί. 

7. | απίο 

17. μεθ’ ὑμων εσοµαι Β, Βεέῖψ. ἵπ 5011. Πε]. 

07. 1. 58. (,,..) ΟΡἱᾳ. Π1. 698. (μεθ᾽ 
ἡμ. εἰμι Εἰπιδ. ἴῃ Ὦ9. 5848.) Τεσομαι 

μεθ’ ὑμων ςτ. (1). το]. Ὑ αἱσ. α....0.. 6}. 
Ἁγιτ. ἄχη. ΜΠ. 695". 6963. | ἐσομαι 

εσωµε Τ,.. | οτι. Αττη. (ἕως ποτε εσ. 

μεθ) ὑμων ᾗρονὶ ἕως π. ανεξ. ὑμων 
α.ὐ.ο ϱ..) 

- ἕως ποτε 25] οὐ γτ.Οτῦ. 
- ανεξοµαι] ανεξωµαι 13. 

19. καθ᾽ ιδιαν Ὦ. 

-- Ἰδυνηθημεν] εδυνηθηµεν Ἱς. 

90. ὁ δε] 14. Τησους ς;. Ὁ. το]. ΜΡ. ΟἹ, 

ὐ.ο.ειί. Ῥνττ. Είδε Ησ]. | οπι. Β. Β 11η. Εἰο. 

Ῥ. 98. Απι. ον. Το. α.} 5 9.2: Ἀγν. 
Οτι. Μεπαιρῃ. ΤΠ6εΡ. Αππι. 91. 

-- λεγει Β.Βι]ψ.ΒΙο.. 1.95. «Απ. δ... 

(7 Ὁ} αἳ. | ειπεν 5. Ο. τε]. Υ αἱς. Οἱ. 
ας". Ατπη. 

-- ολιγοπιστιαν Β. 1.38. Ἀγτ.Οτί. Μεπιρη. 
ΤΠεΡ. Ασπι. Αι. ΟΥίᾳ. 11], 4664. (ΠῚ. 
6955) | Ταπιστιαν «-. Ο(Ρ)Κ. τε]. 

Τα. Ῥγττ.Εεἱ.δεΗ σε]. (Ατπη. ΜΒ.) νἱὰ. 

εαΡ. ΧΙΠ. 58. (απιστειαν ΏΡΕΗ.) 

-- εαν] ὮῬτασπι, ὅτι Ο. Μεπρὴ. Τμευ. 

Οτῖφ. 11.902ε. 

--- εχητε] εχετε Ἡ. 

19. ἀῑπ]δεοί εἴρ ΟἹ. | 14. Ῥτοτο]αξς ΟἹ. | 8110 
πηθο Οἵ. | 17. τεδροπᾶεπς αιιέετω ΟἹ. | 18. Ίποτε- 
Ῥαντῦ ΠΠατὰ ΟἿ. | 20. Ὠικίε 1118 Πεβις ΟἹ, 

09 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
/ / » “ ο 3 / ΓΜ Ἄ [ο 

κοκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, ετάβα 
15 5 τὰς Ν / Ἂς ὑδὲ ὃ / 
ἐνθεν ἐκεῖ, καὶ µεταβήσεται" καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει 

- 2 - / Ν 

ὑμῖν. “ [τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν 

Β(Ο) Β[Ζ](1). 
1 ΣΧ Δ. 
1. 88. 

ΕΕΕΠΕΝΡΕΡΌΤ. 

21. οἱ]. εἶ δ 

προσευχη καὶ νηστεία. ] 

ὃπ ρος 

π]ΜαΡ.0:20--95. 
μα. ο: 1-5. 

22. ἀναστρεφομέ- 
νων 

107 5 ἘΣυστρεφομένων" ὃ δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γα- 
λιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, 
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. 
καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

Άς΄ ροζ 
ε 

ἀλλοτρίων ς 

ο ο 

10833 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς ἸΚαφαρναοὺμ” 
προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ 
καὶ ὃ εἶπαν, Ὃ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχ- 
μα; "λέγει Ναί. Καὶ ᾿ ἐλθόντα" εἰς τὴν οἰκίαν 
προέφθασεν αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων, Τί σοὶ δοκεῖ, 
Σίμων: οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν 

τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν 
δ εἰπόντος δέ! ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων, 

ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς,  Αραϊ γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ 

ΧΥ ΤΙ: 91 

βίοις σγαπαπῃ αἰπαρίς, ἀῑσοιῖς 
πιοΠΗ Ἠπαῖς, Τταηςῖ Ἠϊπο, οἱ 
ἑαηδϊρίε, εί πμ] ἱπροβίρί]α 
οὐ νουῖ.. 3 Ἠος αιιίοπα σοπι15 
ποπ εἰοίέατ πῖςί Ῥεγ ογαίίοποπα 
οί Ιεἰππῖαπῃ. 

33 118,3.) 0οπτογεαπρς αι- 
ίαπι οἷβ Ιπ ἀαἰ]ασα, αἰχὶς 115 
Ίσμας, Εἴας Ἠοπαϊπῖς γα θη ας 

23 καὶ αδί 1π πάπας ΠοΙηΐππτη, 283 οἵ 
οσοσϊάεπί επτη, δὲ {ογίο ἀῑς τε- 
καγσαί. Ἑτ οοπτφία διπὲ 
πε]επιοηίςτ. 

371, 10.) ἘΠ᾿ οππι γοπῖδεοπε 
Οαρασπαπα, αοσοβεογαπέ (πὶ 
ἀἰάτασπια αοοϊρῖεραπί δα Ἐε- 
αππα οὖ ἀκεταπί Μαρϊείεν 
γορίογ ποπ φο]νῖς ἀῑάταστηα 2 
35 ΑΙ Ἐδαπι. Ἐίοιτα Ἱπίπας- 
5εέ ἀοππππῃ, Ρτασεγοπ]έ θππῃ Το- 
818 ἀἴσοῃπς, ΟπΙά ΕἸΡῚ νἰάσίαν, 
Βίπιοπ ὃ τορος {εγιαο α φπἶρας 
αοοϊρίαπ{ ἐτραέαπη νο] οΘΠΣΤΗ 2 
ἃ ΠΗἶ5 515, απ Δ Δ] 16 η15 Ὁ 35 ΤῈ 
Π]ο ἀῑκίε, ΑΒ αἰεπῖ,  ὨὈϊκιε 
111 Ίος, Έτσο Πθανί επί ΒΠΠ. 
3 τὺ απίεπι ποη 5οαπ(α]ίσοπις 
6085, γαῖ αἆ Ἱηβτο οἱ παῖμα 
Ἠαπαυπ, οἱ Θαπι Ρίδοστη απ ρνῖ-- ἘΠῚ το Ν Δ / ᾽ / Ν υἱοί. “ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς πιπᾶ παπάραε ποιος. 

΄ ΄ 3/ Ν 
εἰςὶ θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβάντα 

- ας 5 ͵ κ᾿ , ᾽ - 
πρῶτον ἰχθῦν ἄρον: καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ 

30. κοκκος Ὦ3. | κοκο Τ,. | κοκον Δ. 
--µεταβα Β. 1. ΟΥίᾳ. Π, 9091. 579ε| 

Ἴμεταβηθι 5. ΟΡ. τα]. Οτίᾳφ. ΠΠ, 8195, 
4065. Ες. ἴπ Ῥα. 1940, 

-- ενθεν ΒΥ. 1. ΟΥνίᾳ. ΠΠ. 9091, 466ε, ὅ9ς, 
| Ίεντευθεν 5. Ο. τε]. Εις. ἴῃ Ῥς. 

στ εκει ΜΑ». Ὑπ]ς.ΟΙ. (Τ1αἱε) Βγτ.Ηε]. 
Οτῖφ. Π1.909:.4665, ἜἘιι. ἵπ Ῥς | οπι. 39. 
Απι. Ευγ. Το. οἳ.1. 8γτν.Οτι.δεῬ5ε, δι. 

31. οπῃ, γετ. ΒΒ, 98. 6.7}. Ἀντ.Οτε. ΜεπιρΗ. 
(αρ. ΜΠ. ἴπ ΑΡρ. ο οἂᾶ. Ματοξο]α]!ῇ). 
Τ]μερ. «ἄῆι, (εκο. ο. Ῥ]αί{.) Βγτ.Ηος. 
Εἰ. ἵπ ΟαπΠοπΠθ (παπι ἃ Μαν. ἴχ. 98. 

Ἠαῦοί ὡς τί Ματοῖ 50 ]15). | Οοπία, 

ΟἿ). τοὶ]. (Τμαἱ6.) Βγντ.Ῥεί.δςΗσ]. Μοπιρῃ. 

ΟὟ 8.8.) Ατπι, Οτὶρ.111.5798, Η11.6954, 

33. συστρεφομενων δὲ αυτων Β. 1. εοη- 
γεγεαπεῖρις απίεπι οἱ, Ὑπὶς. 2191. | 

᾿ Παναστρεφομενων δε αυτων. σ. ΟἿ. 

γε]. τεάοππίδας απίοπι 1115. 95}. Ἀντγ, 

Τ8{.δΗΟΙ (ΜοπιρΗ. ΤΙΜΟΡ.) Ατπι. | στρε- 
φομενων δὲ αυτων ΟΥίῃ. Π].5803. (..νων 
δε αυτων 11). | αυτων δὲ αναστρεφοµε- 

νων 1). Ἱρ5ῖ αιίεπι «οπηνειδαπ{ίθιις 

αὐ. 5. ΠΠ, 6960, 1ρεῖς απίοπι το σιπ(] - 

Ρι5 ο, (Βντ.Οτ,) στη πίοι Τοργοᾶσγο- 

Π1γ 1ρε86 6, δὲ ἄστη απιρα]αχθηέ, δε], 

64 

93. αποκτενουσι» Οὐτῖρ. Π. 6885. ἵν. 8015. 

| αποκτεινουσιν Ὦ. 

--- τῇ τριτφ ἡμερᾳ Υαἱσ. Γιο -. ϑυττ. 
Τ]1εῬ. Ατπι, ἆα. Ογίᾳ. 111, 6885, ἵν. 

8013. [ μετὰ τρεις ἡμερας ΤῸ). α.ὖ.6.6. 

Μεπιρῃ. 

--- ἔγερθησεται ΟΡΠΠ. τε]. ΟΥ1ᾳ.ῖν. 8013. 
ἱ αναστησεται Β. ΟΥγίᾳ. ΙΠ. ὄ8δς. (να. 

ΜαΓ. 1ς. 81.) 

-- και ελυπηθησαν σφοδρα] οπι. Καὶ, 

94. ελθοντων δὲ Κ, Ἀγτ.Ης]. τε]. Οτίᾳ. 1. 

9843, | και ελθοντων Ὦ. (Τμ 4.) Ἀντς, 

Οτι δεῬει. 

-- Καφαρναουμ ΒΏ. 38, | ἹΚαπερναουμ 
ᾱ,. ΟΠ. τε]. 

- τα διδραχµα 19. Β90Δ. 53. ΚΜΡΌΥ. 

Ῥγτ.Ησο]ιπις. 67. Οτίᾳ. ΠΠ, 5845, 5875.| 

τα διδραγµα 1Τ,Χ. 1. ΕΗ. πι. ὃ... 
(4) | τα διδραγµατα 1). (ας 11.) 

--τῳ Πετρῳ Ῥοδῦ και ειπαν Ὁ. ντ. 

Ηἴον, | Όοπαα, ΟΥγίᾳ. 111, (Βϊπιοπί ὅσ. 
Οτι.) 

--- ειπαν ΒΓ. | Τειπον 5. ΟΠΠ. τε]. 

- τα διδραχµα 35. ΒΟΠΔ. 1.35. αΚΜ 

ΒΌΥ. ο. Οτίᾳ. Π. 5870. | τα διδραγµα 
ΗΧΕΕΗ πι. ὐ.4-ἳ- | δειδραγµα 1). 

35. λεγει] αἀά. Βίπιοι ὢγτ.ΟΓί, | οτι. λεγ. 
ναι Ν. 

- ελθοντα Ὦ.Ώε]. Βἶο. 1. ἄτῃ, (εισελ- 

θοντα Β. ΒΙἶγ.| ελθοντων αυτων. 38. (α). 

Πεισελθοντι Ὦ. ὃ. | ὅτε ηλθον Ο. | ὅτε 

εισηλθον Ὁ. Ἀντ.ιοτι [ Πότε εισηλθεν 

ς. ΠΠ. τε]. Ὑπ]ς. ὁ.6...8 Δ. Ἀντ.εῖ. 

ΜεπιρἩ. ΤΜες. Αὐτὰ. [03]. 
- απο τινων ΟΡΠΙ. τε]. (νν.) Οτίφᾳ. ΠΠ. 

585υ, ΠΠ. 6964. | απο τινος Β. Άτπη. 
201. [Ῥνττ.Οτί,δε Ῥευ.] 

- τελη η] τελεῖν (516) 838. 
-- αυτων] οτη. Δ. 

96. ειποντος δε Β, 1. (νἱά. ααᾷ, ἵπ ΟἿ,. 

πιοκ ἰηἔγα) Μεππρῃ. ΤΗεΡ. Αὐτη. ΟΥίᾳ. 
11, 585ὺ, οὐ 116 ἀῑπίί. Ὑπ]ς. α.Ὁ.(6).}5. 

συ Γ{}}.1 116 απίοπα τοδροπα1ΐ 6.1} Έλεγει 

αυτῳ σ. ΟΓ. τε]. (1). ὅ τυ. «1. (ἰδὲ 
11). (λέγει αυτῳ ὁ Πετρος απο των 

αλλοτριων] οπι, ΧἨ. 38, δᾶᾶ. Χ ἴῃ 
τσἍ). {{{4884. ὁ Πετρος «. Ο.τε]. Κὶ Ἀγτ. 

Ἠε]. αάά. βίπποπ ϑυσγ τί ἃ Ῥ δῦ, (οτη. 

ὁ Η.) | οτι. ΒΕ. 1. ([μ4.) Ἀγτ,Η]ογ. 

Μεπιρῃ. Τοῦ. Ασπι, «1, (Πϊαι ΠῚ). 

--- αλλοτριων ] 846. εἰποντος δε αυτου απο 

των αλλοτριων Ο(1)). (οπι. αυτου 1/). 

- οἱ] οτι. Χ. 

20. Βἴπο {Πππὸ ΟἹ, | 28, θετία ἀῑο Οἱ. |. 24. αἱ- 
ἄτδομπια (ὐἱ) ΟἹ. 1 ἀἰκεταπῖ οἱ ΟἿ, | 25. ἵπ ἀο- 
ταῦ Οἱ. 



ΧΝΠΙ. 8. 
α]ᾳ. α. ὃ. ο. 
Βσττ, 0. Ρ. Ἡ. ἓ « 
ΠΠεπιρῃ. Τπεῦ. οῦ σοῦ. 

Αὐτὰ. 81, ἐς Καὶ 

Ην ρα 
Σ]Μα1.0:993---47. 

{{Π1πι|,. ϱ:46---48. 
1. ἐκ. τῇ ἡμέρᾳ 

ππ 
53 Ἔ νο / 

ουν Ἱταπεινωσει 

/ - » ΄“ 

λείᾳ τῶν οὐρανῶν ; 
ΕΣ “νῷ ἢ ΕἸ ΄ 

ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αυτών 
ἘΝ το Ν Ν “- Ν ΄ὔ ε Ν / 3 

υμῖν, ἐαν μὴ στραφητε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ 
καπ σι Η Ν / “ 5 κ 4“ 

μὴ" εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ουρανων. Οστις « Οπήσππιμο ευρο Παπ Πἰανονῖν 
Ν ἊΝ δ ΄- ο / 

ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός 
κ δ 

"καὶ ὃς 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
ε / - » - Ν Ν » - ᾽ Ν 

ευρησεις στατηρα᾿ εκεινον λαβων δος αντοις αντι 

1 χρ Ε / ο ο “ ε Ν 
109 5 Ἔν ἐκείνῃ τῇ ὦρα προσῆλθον οἱ μαθηταὶ 

Ὁ Ιησοῦ λέ Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασι- ο ο πας σαραμεζανιεσπινενπῄ:βασ 
Ν 

καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον 
3 Ν 5 Ω Ν / 
καὶ εἶπεν, Αμην λέγω 

μα, ὁ ος εν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

ἂν" δέξηται ἱ 
Σ [Μᾶν.9:45. ροθ 
Ἐπ σας, β 

ἕν. παιδίον τοιοῦτον" 
μου, ἐμὲ δέχεται: “ ος δ ἂν σκανδαλίσῃ ἔ ένα τῶν μικ- 
ρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ 
ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ" 

ἐπὶ τῷ ὀνόματί 

τὸν τράχηλον 

ΟΥ̓́Θ οἵπδ Ιπγοπίος βἰαίθγθη: Ἱ]- 
Ί1πα 5:1Π161}}8 (ἃ οἵς ῬΓῸ 116 οὗ ἴθ. 

1 478, 3.) Τῇ 1118 Ίογα α00ΘΡΒΟ- 
1απί ἀἱδο[ρα]! Δα Ταβιπα ἀσοπίος, 
δ ρα 85 τηαῖος οδί ἴῃ Τοσπο 
εαε]ογαπὶ. 3 Ώ[αάνοσαπς [6518 
Ῥανν παπα εὐαζαῖξ οαπα ἴῃ ππο1ο 
6οταα. 9. οὐ ἀῑκίε, Απποπ ἀῑσο 
νοβῖςδ, Πἰβὶ οοπνοτςῖ ἔπ υ 18. ο 
ΘΠΠοΙ πη βίοις. Ῥραγγιῖ, Ποπ. 
ἸπγαβΙῖς ἴῃ τοσπο ΟΠΘΙΟΤΗΠΙ, 

86 εἶοπί Ῥατνη]ας Ιδίο, Πίο ορ 
τηαῖου ἴῃ Τοσπο οπε]ογαπα:. 5 οί 
4 5αδοθροτί6 ππαπα ρασνα]απι 
ἰα]οπι ἴῃ ποπηῖης πηθο, πιο 511- 
βοϊρίέ: ὃ 79, 3.) αὶ απέοπα βοδπ- 
ἀαλζανεπε ππαπη 6 ριςῖ]]]ς 
1515 απῖ ἴῃ της ογθᾶ ης, οχροθ[έ 
οἱ πὸ βπβρεπάαίαν πιο]α ακἰπασία, 
ἵπ οο]]ο οἷας εί ἀσππεισαίατ ἴπ 
Ρτοαπατη τηαγδ. 

αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θα- 

1107 Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων": ἀνάγκη 
γὰρ ᾿ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ 

“εἰ δὲ ἡ ΔΒ σου ἣ 
αὐτὸν" 

12 λάσσης ὗ 

0. 5:80. ρπ Ἶ 

ΙΜαΓ.ϱ:48-45.5 δι οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 
ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον ἡ 

ΊΎαο πιππάο αἲ 5οαπ(α]!ς. 
Ἄοσθββο οδί οπῖπα τις νοπίαπε 
5οαπάα]α, γογαπΙίαππεΠ ναο 
Ποππϊ Ῥος απεπι οαπά α[ατη 
γοπῖς, 5 90, 6.) 51 απίοπι πια- 
ΠῚ15 {πα νε] Ρ65 έπας 5οππάαῖσας καὶ 3 3 
ἴθ, αὐξοῖᾶο ουπα οἱ ρχοῖσρ 498 {ο : 

27. δε] οπι. ΕΧαΜ. 
-- σκανδαλισωµεν ὮςΡΠ. τε]. Ο»ὶσ. ΠΠ. 

5853, | -ζωμεν Ζ1,. 

-- θαλασσαν] Τρταεπι. την σα. Ὁ. τε. | 
οσα. Β. Β εἶν. Ζ1Π7,Δ, 1.95. ΚΜΟΌΝ. 

---' βαλε] βαλει 1. 

-- αναβαντα Β9ΡΤ/ΕΝ. τε]. Ονίᾳ. Π1 5859. 

Ιαναβαινοντα Ζ (μέ υἱᾳ.) Π ΤΕ (2ΧΔ 

Ἐ ΕΡΕ, {....νοντα 2). 

-- και ανοιξας] οτη. και Ἱ.. 

-- εὑρησεις] δα. εκει Τ). α.ὐ.ο-σὶ. | αἲᾶ. 
ἴπ 60 7. ἴῃ Ί]απι 6. | οπι. γπ]ς. 9}. 

- αντι] αντ 7. 

1. εκεινμ] αἀά. δε ΒΜ. Τπεὺ. (οοἆ.)| Οοπ- 

μα, 1)Ζ. τα]. Ογῖσ. Π1, 68830. σ895-0. 
-- ὡρᾳ ΒΡΖΠΙ. τε]. Ὑπ]ς. { «βγιτ.ΡΕἰ.δς 

Ἠσ]. Ἀεπιρῃ, ΤΠοΡ. «2901. (κατα μέν 

τινα τῶν ἀντιγράφων, ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 

«-«κατὰ δὲ ἄλλα, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
Ονῖφ. Π. 5885}.} ἡμερᾳ (60οᾶᾱ. ἀρ. ΟΥἹρ..) 
1.88. (Τιας.) ἈγνιΟτί, Αὐτὰ, Ογῖφ. 11. 

5885. ὅ898, ΠΠ, 697, 

--- Τησου] «4. κατ᾽ Γιδιαν ] 33. (του Τησου 

και λεγοντες αυτῳ εδί Ἰεο[ῖο ϑ'υ Οὐ.) 
-- µειζων] µειζω ὮΝ. (-ζον ΧΚ.) 

3. και προσκαλ... και ειπεν Υογ.5.] οτι. ἘΠ᾿, 
--- προσκαλεσαμενος] αάά. {ὁ Τησοὺυς -. 

ΤΠ. τα]. Ὑπ]ς, ε./ᾳ'. Ἀγιν. Αὐτη. ΟΥἱᾳ. 

ΠΠ, 5918, (απίο προσκαλ. α.ὖ.0.} 3.9". Ῥοδὲ 

παιδιον {}3.) Γοπι. ΒΙ,. 1. (55. πὲ νἱᾶ. ο 

εραί.) ΕΥ3, Μεπιρῃ. 01.7. 58. Παπί,) 

9. παιδιον] 844, ἐν 1). Ἀντ.οτί, (Ατπι,) 

--- αυτο οτη. Ἑ. 

8. στραφητε] στραφησθε Ἡ. 

- γενησθε] γενεσθε Τ,. 

- τα παιδια] απαβ ος Ηΐ5 ραουῖβ ϑυσισι, 

4. ουν] οπι. (α. 

--- ταπεινωσει ΒΌΖΙΧΔ. 1. ΒΕάΗΚΜ 

δυν. Ορίᾳ. ΠΠ. 6623, (μα 99). | 1τα- 
πεινωσφ 5. 6ἶσπ. 107. 

- ἑαυτον] αυτον ΤΙΔ. 
- ὁ µειζων] οπι. ὁ Δ. 

δ. αν 9271.. Ογῖφ. ΠΠ. 6955, (αὐ 99). | 

χεαν «τ. Β5. το]. Ογφ. ΠΠ. 5973, Δα, μη Δ. 
-- ἐν παιδιον τοιουτ. Ἑ. Βείψ. Βίο.Ὀ21.. 

1. (πε 99). Ἱμαίε. μι. ΟΥίᾳ. ΠΠ, 6985, 
5965, 5073, {6/- 141. | 1 παιδ. τοιουτ. ἐν 

5. ἘΣ τε]. | παιδιον ἕν τοιουτ. ἃ. ΒΥτ. 
ΗΟ]. Αππι (ίαἱοπα παπα οκ 5 Ῥποτίς. 

Φγγ.Οτί. α]οπα Ῥπεγαπῃ απ Ἀγτ.Εεύ.) 

Ιτοιουτον Β1). το]. [ τοιουτο Ζ1,Δ. 1. Καὶ 

ΜΥ. Ονῖσ. (:ε.) |εν Β. Βείψ. Βοῖι. Ὀ7. 

τα]. (Τμα{{.) τα]. ] οἵη, Β. Βεῖι. Χ ΔΒ.ο. 99. 

Έει. ΜειιρΗ. Τ]1ευ, 

--- ἐπὶ τῷ ονοµατι µου Ονίᾳ. Π. 5983, | 

επι το ονοµα({.. 2) µου Ζ. (οτι, α). 

κ 

6. σκανδαλισῃ Ογῖφ. ΠΠ. 6015. 6095, Ένας, 
ἴῃ Ἐ8. 9103. | -σει ΤΗ. 

-- µυλος ονικος ΒΙΟ. τε]. 

596), μυλος... 

κος Τ,. 

--- περι Β21,. Ονίᾳ. ΠΠ. 5988. εἰς ΧΔ. 1. 

ΒΕἄΗΚΜΒΥ. Μεπιρι. ΤΜεΡ. Ανπη. 
Ογίᾳ. Π]. 966. |Τεπι ς. Ὁ“. (αἱ 98). 
ἵπ οο]]ο Τμα(έ. (η οο]]απα 6. οο]]ο [1.π.) 

7. σκανδαλων] λεαπᾶα]α απο γϑηϊπηῦ 
Βγγ.Οτή, 

-- ελθειν] Τρτασπι. εστιν στ. ΤῸ. τε]. Γαι. 

Ὀγτγ.Οτί.δΗσ]. ΟΡ. 1, 6004,6015, ΠΠ. 

6985. [οἱ 1495. | οπι,. Β.Βο.Τ,. 1, 83. 
Θγγ.Ροί. Τμευ. Έτ. 

-- πλην] αά. δε 3. 

--- ανθρωπῳ] Τά. εκεινῳ «--. Χ. τε]. 

γπ]ρ. ΟἹ. (Τα) που. Αππι, ΙΙ. ΕΠ]. 
ΤΩΣ | οπι. Β.ΒοΠ.ὮΤ.. 1. Ἐν Απιι Τὸν. 
οἱ. Ἀγαν. Μεπιρῃ. (ΟΥίσ. 111. 6055.) 

8. σκανδαλιζει] -ζη ΤΙΧΕΥ. 

--- αυτον ἙῬ.Βεᾖ.ὈἨ,. 1. Τναίι. ϑγυν τ ὅς 

Ἔει. Τμοῦ. Αὐτὰ. η. ΠΠ, 9805, Ζε7. 

Ι αυὐτην Ὁ. | Ταυτα 5. Χ. τε]. Ὦγν. 
Ἠσε]. Μεπαρ!ι, 

Οτιᾳ. Π1. δ984 

Όλικος Ζ. | λιθος µυλι- 

7. Ἠοπαῖπϊ 111 ΟἹ. 

οὗ 

8, γϑρταχη ΟἿ, | 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
΄ ΑΝ “ / ο) Ν “1. . Β . 

βάλε ἀπὸ σοῦ" καλον σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν Ῥοπαπι ΕΡί οεί δᾶ υἱέδτη Ἱπρτοᾶϊ 

9. καὶ εἰ ὃ 

ΧΝΥΠΠΙ. 9. 

ἀερί]οτῃ γα] εἸοάπτη, 4πατη ἆπας 
ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ΙΠΑΠΠ8 γα] ἅποβ Ῥοᾶᾷες Παθθη- 

ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 
ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε 

{επι πα ἵπ Ίρποπι αείθγηαπῃ. 
9 ἘΠ 8ῖ οοσ]ας ἴπας 5οαπάα σας 
ἴθ, ογαπθ ουπι οὖ Ῥτοῖσο 8085 {6: 
Ῥοπππη ΠΡΙ ο8ί ἀπὸ οσπ]ο ἵπ 

ἀπὸ σοῦ: καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν γ{ίαπη ΙΠίΓαΓ6, 4πατη ἅτι05 οσπ]ο5 

ΒΡΠΠΙ. 
ΙΧ Δ. 

1. 99. [69]. 
ἘΕάΗΚΜΡΤὉΤΥ. 
ας. ὅ:90. 
| Ματ. ο: 47. 

ος γέενναν τοῦ πυρός. 

ὃ πὶ ΛΗ΄ ρπβ 
ῬΤμα. 15:4-17. ε 

τὸ πλανώμενον; ξ 

Ἐἐ ἐνενηκοντα΄ 

ωπον τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
ὑμῖν δοκεῖ: ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ απ. πρό- 
βατα καὶ πλανηθῇ ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ Σάφήσει τὰ 
| ἐνενήκοντα" ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ" ́ πορευθεὶς ζητεῖ 

καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει. ἐπ᾿ αὐτῷ μᾶλλον, ἢ ἐπὶ τοῖς 

ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 

οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός ΄ μου" τοῦ 
ἐν οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληται 

8. καλον] αἀά. γαρ Ὁ. 
-- εισελθειν] Ῥο5ί εις την ζωην ΚΑ, Τίς. 

(εχο. 6.) 

- χωλον η κυλλον ὌΤ,Χ. τα]. ο. Βυτν. 
Μεπιρῃ. ὙΠῈΡ. Αὐτὴ. 491. Ονίᾳ. ΠΠ. 

6085, | κυλλον ἡ χωλον Β. (Τιας.) 

- χειρας....ποδας Β517,. τε]. Υαἱς. Κ | 
ποδας....χειρας 1). (Τ1α1{.) 

-- το πυρ το αιωνιον | την γεενναν του 
πυρος 1. «αι. 8}. Ἀντονι, (Οτίᾳ. 11. 
608",} 

9, και ει] το αυτο ει και Ὦ. 

- ὁ αφθ.] οπι. ὁ Δ. (Β ἵπ εο]αίῖοπα 

Ῥεπί]εῖϊ λαδεέ ὃ). 
- σκανδαζιζει] σκανδαλει Ἑ. | σκανδα- 

λιζη ΤΙΔΕ. 
- εχοντα βληθ.] εχειν βληθ. Τ.. 

--- του πυρος Οτῖσ. 11. 6085. | οπι Ὁ. | 
ΟΠ1. του Δ. (ἵπ Ίσηοπῃ ααἴθγητπα 6...) 

10. των µικρων τουτων Β5Χ, τε]. 6.6... 

Ὀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. ΤΜ68, Ατπι. Οἶεπι. 958. 
(εκ.ο Τπεσᾶ.) 970. Οτίᾳ. Π1. 6053, ΟΥίᾳ. 
Ππί. Π. 858», 996), ΠΠ], 6993, | τουτων 

των µικρων ὭὍΤ,. Ὑπ]ρ. α.Ὁ. 5 1.-πι. Ἀγτν. 

Οτι,δερει. ΟΥίᾳ. Π. 6274, Π1, 6098, (οπι. 
τούτων οἱ”. Ειιδ.ῖπ Ῥ8. 8105.) ο. 149. 

|αάά. των πιστευοντων εις ἐμὲ 1). ὖ.ο. 

9350) Βντ.οτί. Τπευ. ΕΠ, 6995, | 
τα. των εν τῷ εκκλησιᾳ ΟΥίᾳ. Π. 6274, 
9155, Τ675,) Οτίᾳ. Ιπί. 11. 858", 996), 

εἷς, 5ο αάά. µου Ες. ἴῃ Ἐ5, 8103, |ἶπο 

66 

εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν 
“Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε 

ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων: λέγω" γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγε- 
λοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσ- οι. 

ς 14 

18 

δαα, ΒΤ,. τε]. Ὑπἱς. α. ει. Ἀγττ.Ῥ5ί.δς 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. Ασπι, 941. ΟΥγίᾳ. 1. 6053. 

6090, Πα 149. 
10. εν ουρανοις 15. Τι. τε]. (Τ1αἱ6.) 

(γιτ.) Μεπιρμ. Ανπι, 2041. 1Γ. 149. 
[εν τῷ ουρανῳ΄ Β. (58). (οτι. τῳ 58).| 

εν τοις ουρανοις Ἡ.| οπι. 1. Ψπ]ς.ΜΡΕ. 

αραᾶ ἸΓεϊςι. 6.) }. Ἀντ.Ρεί.εᾶ. (ξεά Ἠα- 

Ῥεξ ᾱ. δρᾷ ᾖοπες). Τμευ. Οἴοηι. 952. 

970. Ονίᾳ.1. 7675, 11. 6973. Οτίᾳ. Ππί. 11. 

4905, ΠΠ. 8580, 9615, 9785, ἵν. 4784, Εις. 

1η Ἐα. 9045. ΗΠ], 6993. 

-- μου] οπι. Ἡ. 
- εν ουρανοις 50. Ογίφ.Ι.6659.7675.7695, 

ἩΠ, 6274, 111, 6083. | εν τοις ουρανοις Ὦ. 

88, ΚΝ. Ογῖρ. 1. 8159, Ες. ἴῃ ῬΒ. 9045. 

11. Τηλθεν γαρ δυὶος του ανθρωπου σωσαι 
ἦτο απολωλος 5. ΡΠ(1όπιρ.) 11πης., 

Γιὀγ. το]. (1 α{0.}) Ἀνττ. (Μοπιρ], ἵπ ππο 

οοάἵσς). Αυτη, 1. ο. οἱ ΝΓΡΡ.(νιά.Τμιο, 

πῖχ. 10). Γ....σωσαι το απολωλος 81 

Ῥοβὺ Παπ]. | οπι. ΒΙΑ. 13. 98. οι. 
Θγτ.Η]ον. Μεππρῃ. ΤμεῬ. ΖΈΊΗ. 11, Ει- 

φεδζὲ «αποπες. || ὁ υἱος ] οπι. ὁ Δ. | ανθρω- 

που] 844. ζητησε 10πιρ. | δᾶ. ζητη- 

σαι και . ο. (Μεπιρῃ, ἴπ ἀπο οοᾷ1σς). 

2811, (ἃ εοπηπιαίο 10 δᾶ οοππηα 14 

ἑαπςῖς Ογῖφ. ἴῃ ΟοπΊπη: δα Ἡοπι]ίας 

ἴῃ Τμασατη τΟ[ΟΓΟΠΒ Ἰεοίοχοπῃ, 4π8θ πππο 
ηΟΠ εχίαη{). 

12. τι] τι δε Ὁ. α. 

Ἠαδεπίεπι παω ἴῃ ϱεμεππαπα 
1ᾳηῖδ. 19 (5110) Ὑπάείε πε οοἩ- 
{επιπας ππιτη οκ Πῖ5 ραςΏ]]15: 
ἀἶσο επίτη γοῬί απῖα απο 
εοτπῃ 1π οαθ]ῖς 5επηρογ νάεπέ 
{αοῖεπι Ῥαΐτίς πιεῖ 4] ἵπ οπε]ῖς 

1 γεπίί επῖπι Β]ας Τιο- 
19 Ὁ Τί ΩΙΠΙ8 βαίγαγο απο Ῥεγίεγαί, 

13 (193, 5.) Οὐ] νορίς νἱἀθύιτ ὃ 
δὶ Εαοτίηί αοιί οσπίαπῃ 0765 οὗ 
ειταγοτί{ ππα εκ οἶδ, ΠΟΠΠΘ 16- 
Ἠπαπεί ποπασίηία πογοπι ἴπ 
πποπΏβας οὖ νας1ί 4ἹβΘΓΕΓΘ 681 
πᾶ επτανΙε» 15 ἘΠ 5] οοπ{ῖ- 
5ετῖς τί ἱπνοηϊαῦ 68 ΠῚ, ΑΤΠΘΗ. 
ἀῑσο γοβῖς απΐα σι 1 ΒΙΡΟΥ 
Θἃ πιασῖ5 418 ΠῚ Β1ΡΕΓ ποπασϊπία 
ΠΟΘ απᾶθ ποπ ειταγετιπί. 
1 516 ποτ οδί γο]ιπίας απίο ρα- 
ἄπεπι γεδίταπη απ ἴῃ οαε]ῖ οςί 
πέ Ῥοχοαί τπιητι8 46 Ῥ1151}}15 1518. 

3 οὕτως 

ἃ {4 - . ΄ 
Σεν’ τῶν μικρῶν τούτων. 

19. αφησει ΒΤ, 1. (Τια8.) Αὐτὰ. 41. | 
αφιησιν 1). Ὑπ]ς. ΟἹ. 6}. |. Ίαφεις ς. 
1ΓΝ. τε]. Ἀγτν. 

--- τα] οπι. Β.Βεᾖ. 

- ενενηκοντα εννεα Ὁ1,ΧΔ. 1.33. ΕΕαΗ 

ΚΜΟΌΥΙΤεννενηκ. ενν. 5. Β5.85. (Εἰδῦ 

11.) 48. προβατα Β. Ατπι. Δ44. προ ἘΝ. 

- και πορ. ΒΌΙ,.. Ίνα, ϑγυτγιτο Ες. 
Μεππρῃ. Αππι. 91Η. |Ἴοπι, και 5. ΙΧ. 
τε]. Ἀγτ.Ησ]. ΤΠευ. 

- πορευθεις] πορευοµενος Ὦ. 

-- ζητει] ζητησει Ἡ. (πο ἢ.) 

18. χαιρει Ψα1ς.Ο. 6. | χαρει ΔΑ. «πι, 

(Τα) 
--- ενενηκοντα εννεα (Τ/)ΧΔ 1.85. ΒΕ 

(α)ΙΗΚΜΠΟΥ (-ενεα Τα Τή)/πεννεν. 
ενν. 5. Β655. (Ὁ). 000). [Πἴδὲ ΤΠ.] 

14. εμπροσθεν] οἴῃ. Ἀγτ.Ο. Μεπιρῃ, 
Ονῖφ. 11. 6105, 

- µου ΒΙΠ. 33. ἘΗ. Βγτ.ΗΠε].ἰπί. Μοππρῃ. 
ΤΠεῦ. Ασπι. 11. Ονίᾳ. ΠΠ. 6095, 6105, 
6150. { ὑμων 5. Ὁ',Χ. τε]. Τμαίί. Ἀγττ. 

Οὐ Ρ ΗΟ] πὰρ. | ἡμων 3. Πατ] Ἡ 

--- ουρανοις Οτίᾳ. Π. 6095. [ Ῥτασπι, τοις 
Ῥ,. 58. "τὰ υἱά. Οτῖφ. 1. 6105, 6190, 

-- ἐν Β.Βεᾖ.Ὀ.. 98. (Μ πα πι, τας.) 

ἐς". Παν. 1 Τεὶς 5. ΠΧ. τε]. Ταῖς 

Οτίσ. 1. {εγ. 

15.ἁμαρτησφ ΏΙΓΣ.τε].| ἁμαρτησει Β. Βῖε. 

9. οπα ππο οομ]ο (Οἵ. [ 12. τεἠπαϊές ΟἿ. | 
19. σαιᾶς ΟἿ. | ΒΌΡΘΥ θϑτα ΟἿ. 



ΧΥΠΙ.2Ι. 
Τα]5, α. ὃ. ο. τῷ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

15 Ἐὰν δὲ ἆ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε" Βυττ. 6, Ρ. Η. 
Ν 

ον ον ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν 
οΤ/.17:1, θέ, τὸ σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου" ὃ ἐὰν δὲ 
15. [εἰς σὲ] 4 

ΕΝ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο," ἵνα 
ου 1911. ἐπὶ στόματος δύο ) μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα 
2 ΟΟΥ.13: 1. 175 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ: ἐὰν δὲ 

καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοὶ ὥσπερ ὁ 
ὃ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα Ἰὰν" 

δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν [τῷ ] οὐρανῷ" 
καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν 

15 (155, 5.) Θῇ απίοτη ροσσανογῖέ ἴῃ 
το Γαΐου ὑππι8, ναᾶο οὗ οοιγῖρα 
Ομ Ἰπίεν {6 οὖ Ίρδπῃ ΒΟ] ΠῚ: 

ν΄ βἱ ἴθ δι ]Ἰουῦ, Ἱαοταίας οΥἷβ ἔτα- 
εποπα ὑπαπι: 16 (194, 10.) οἱ δα 6 ΠῚ 
ποη {ο ϑαϊοεῖί, αάἆΠῖρε (σοιτῃ 
αὔΠαο ΠΤΙ γ6] ἆπος, τὖ ἴῃ οτθ8 
ἄπογατη {οβίατη γα] ἐτίαπῃ βίος 
ΟΠΊΠ6 γοτραπηα, 17 0ος 5ἱ ποπ 
δια] σῦς 605, ἀῑο οοε]ορίαο: κ 
Ἀπίοιη οὐ εοσ]εδίαπη ΠΟ αιιζἶ- 
ΟΥΙζ, δ ΠΡΙ αἰοπί ομηίσιας οἱ 
ραβ]Ισαη1ς, 15 55,79) Απο ᾱ]- 
00. Υοῦῖδ, απαεοιππιο α)ρα- 
γαι] 8αρογ ἵοιταπα, εγαΏ{ Ἱ]- 
ραΐα δὲ ἵπ οπε]ο; οὕ ᾳπαθοππ]- 
416. εο]γοπμῖς 8αροτ ΓΘΥΓΆΠῚ, 

γµατος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ 
οὗ “γάρ εἰσιν δύο ἢ ̓ 

τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ον ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ 
ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ" ̓  

Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ 

ϱ . παρε 
πλ Τε ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 

ο [τῷ] οὐρανῷ. 
ρπς 

ε 

/ ο νὰ 9 

ππ πατρὸς µου τοῦἳ ἐν οὐρανοῖς. τ 

ρπξ αὐτῶν. 
ε 

1, | ἁμαρτῆ (εἴο.) 88. ἁμάρτῃ Οτγῖρ. Π. 
6105, 

15. εἰς σε} Π7,Χ.. 98.τε]. ΜΡ. ΗΠ. 7005, 

1 . 149. |. οπ. Β. 1. ΤΠΕΡ. Οτίᾳ. 111, 
6105. Οτίᾳ. 1π|. 11, 1949, 

- ὑπαγε] οπι. ὅσ. τί. 

-- ελεγξον] ΤῬταεπι, και ς-:. ΠΤ,Χ. τε]. 

(Α1..) ΜαιηρΗ. 291. ΠΠ, Το. | οτι. 
ΡΕ. 1. 88. [19 Ῥγοτ. ΤΗεῦ. Αὐτὰ, ΟΥίᾳ. 
Π, 6105. Ογῖφ. ἴπι. Π, 1940, 

- ακουσῃ] -σει Τ,. 

-- εἐκερδησες 1). 

16. µη] 884, σου 1,Δ. 88. Τμ. (ὅγιτ. 

Οτι, δΕ εί.) Μεπιρῃ. ΤΠεΡ, Αὐτὰ. δι. 
Οτῖφ. Ιπέ. Π. 1940, | Οοπαα, ΒΗ. τε]. 
Ῥγτ.ΗεΙ. Ογίᾳ. 11. 6113, (νά. νου. 15.) 

π-- μετα σου] Ῥο5ί δυο Β. Μεπιρῃ.| Οοτ- 
πα, 11. το]. 

-- σου] σεαυτου Τ,. 1.88. 69. ΚΜ. Ογίᾳ. 
ΜΗ]. 6114, 

-- µαρτυρων Β5ΙΥΚ. τε]. Απιι α.δ.οι[. Ἀγτ. 
Ἠςε]. Έα». Ὦ.Ε.. 4258, ΠΠ], τ00ῦ. |. οπι. 
Ῥ.|απίο δυο Τ..|ροδί τριων. 1. 1. ΟἹ. 
ει[] ' ο) βγυτ«Οτί,δεῬεῦ, Μεπιρι. ΤΠΕΕ, 
Ἂππι, «ία. Ογίᾳ. Π. 1990, 6115. Ογὶφ. 
ππι. Π. 1943, Τετί. ἂε Ῥταςμ. 16. ἔς. 142. 

-- σταθῃ Β50)1, τε].| σταθησεται 11Δ. 88. 
Μῦ. ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 1990, 

17. ειπε] εἰπὸν Τ.. Ογῖρ. Π. 6119, 
--- σοι] οπι. Τ, | Δ4 4. λοιπον 1. 

111, 6195.) 

ᾗ' Τότε προσελθὼν | 

111 Πάλιν " ἀμὴν’ ̓ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ἢ συμ- 
φωνήσουσιν ἐξ ὑμῶν" ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πρά- 

εγαπ{ βο]αία οἱ ἵπ οδ6 10. 

19 (126, 10.) Τέογατη ἀἶσο γοῬῖβ 
απ]α 5ῖ ἄπο οκ Υγοβί5 60ΟΠΒΕΗΔΕ- 
πίπέ 5προσ ἴσιταπι ἆθ οπιῖ τα, 

ο. απαπποππηαιθ Ρομίοσίπί, Που 1118 
ἃ Ῥηΐτο πιοο αἱ ἴῃ οαθ]ῖς οβί: 
30 π)ῖ οπῖπαι βαηῦ ἆπο γε] ἴγος 
οοηρτεσα!ϊ ἵπ ποπαῖπθ πποο, 10] 
8απ1 ἴπ πιοά]ο 6οσατη, 33} 51, 5.) 
ἜΤαπο αοσοεᾶεπς Ῥείτας δα οι 
ἀῑπ]ε, Ῥοπαΐπς, 4ποίίθΒ ῬεσσαΡ]έ 
1π πιο {ταΐου πΊθις οὖ ἀἰπαϊθίαπα 

(Ορίᾳ. 

17. ὁ τελωνης] Ῥταρπη, ὡς ἢ), 8}. ντ. 
Οτι, δΗς]. 

18. αμην] δὲς Μ. ο. | Ῥταετη, και ντ. 
Οτι, | αἆά. γαρ. ΒΥτ.Ης]. | αάά. δε νἨ. 

- αν δησ. Β.Βεῖψ. Ὁ 1,. 69. Κὶ.}} εαν δησ. 
-. ΤΝ. τε]. Ο»φ. ᾿ϊ. 6195. 

- εσται δεδεµ....επι της γης] οπι. 1). 
(44. δα ἵπιαπι ραρίπαπα πιαη. τες.) 

-- τῷ ουρανῳ 1’. ΧΔ. 1. Μ. τε]. (Οτίᾳ. 

Π1, 6195). | οπι. τῳ Β. Οτίᾳ. Πἱ. 6145. | 
τοις ουρανοις (Ὁ πια. τες.) Τ,, 98. 7: 

Μοπιρμ. ΤΠεῦ.|Οοπίτα, ΟΡἱ4. 11]. 6143. 
ἀκοτία, (ἰδὲ 11.) 

- εαν] αν (Ὁ τηδῃ. τ66.}1.. 69. 

- τῷ ουρανῳ 257 οτῃ τῳ Β. Βείψ. (μἴαν 1Π).} 

τοιςουρανοις )1,..38. Μ.. ΜειαρΙ.ΤΠΕΡ. 

19, παλιν αμην" Β(5ιο)Π(αῖ νῖᾶ. ο βρεί.) 

Χ. 98. 69. ΕΕάΗΚΡΌΥ. (Τμαί(.) Ἀνττ. 
Οτι (δΗς].) Τμερ. | παλιν δε ΔΜ. 

(2 ..)} παλιν ἰαπίαπι ς. ΤΙ, 1. Υπ]ς. 
151. Βγτιρδί. Μεπιρα. Αππι, Οτίᾳ. 
ΠΠ. 6145, Ἱτεταπα δια 6. 

- εαν δυο] δυο εαν Ὁ. 

- συμφωνησ. εξ ὑμων ΒΌΤ,. 3Ρί1, ]συμ- 
φωνωσιν εξ ἡμων Οτῖᾳ. 1. 1957.) εξ ὑμων 

συµφωνησ. 69. (μα:τ.) (Ότι) 97. 

14. (Ο)Ρίᾳ. Γι. Π. 1180.)] Τ μων συµφω- 

νησ. 5.8. τε]. Ογἱᾳ. Π1. 6145.(Μεπαρῃ. 

ΤΙοῦ, Ὁ) Αὐτὰ, (οπη, ὑμων ὃ8.α.[) 1.) |συμ- 

φωνησουσιν Β. Βιεῖψ.1)}111,Δ, 98. ΕΗΝ. ] 
Ἰ-σωσιν 5. Χ. τε]. ΟΥίφ.Ι1.6145, 6170. 

19. πραγµατος] ΡΙΒΕΠΙ, του 3. 

- οὗ] ὁ Χ-. 
-- εαν] αν Ὦ. 

-- αἰτησωνται Οτίφ.1. 798, 1, 6145, 6170. 
| -σονται ΧαΗ. 

- γενήσεται] δοθησεται 98. 

- ουρανοις] ῬΙβΕΠΙ. τοις Ὑ. 
90. οὗ ΟΥίᾳ. Π. 6155, 6190. | ὅπου 69. 

ΟΥνίᾳ. 1. 9943, 3. 8023. 4993:0- 6805, Εις, 

Τ.Ε. 95650, ἴῃ Ἐν. 408", 429", ἴῃ Ἐν, 625, 

1419, 9090, 5174, 7025, 

--- οὗ γαρ εισιν....ονοµα εκει εἰμι] ουκ 
εἰσιν γαρ....ονοµα παρ᾽ οἷς ουκ εἰμι 

Τ). εαᾶεπι αἆα. 4]. (ου γαρ εἰσιν 1) ἃ 
οοττεςίοτθ.) 

91. ὁ Πετρος ειπεν αυτῳ (2). Ογίᾳ. 111. 
6195, (ὁ οπι. Ὁ.) (Ἠεί. δᾶ οὐχ ἀῑχίί 

γι]ς. ϱ”.) | Ταυτῳ ὁ Πετρος ειπεν ς. 

ΤιΧ. τε]. α. Ὄγτ.Ηςε]. Ατπι. δᾶ εαπ Ἑ, 

ἀῑκίῃ οἱ α.ὐ.οι[] 3... Μεπιρῃ. (ΤΠεῦ.) 

20. 144. (οπι, οἱ 145.) δὰ εαπι Β. οἱ 

αἰχῖῦ 6. δα εαπι Ῥ, οὖ αἰχῖν οἱ αὶ Ἀγτν. 

ΟτιδεῬοῖ. «9, (βίου Ῥει. 99. 

Οτι) 
- αµαρτησει] -ση ΔΕΗ. 
- εις εµε Ονίᾳ. Ὧϊ. 6195. |Ῥοβί. ὁ αδελφος 

µου Β.Βεῖψ. 69. (Μοπαρῃ. ΤΠΕΡ.) 
- μου] οπι. 1.. 

16. ἐθ ποπ. ΟἿ. | νε] ὑσίασα ἐθβέϊασα ΟἹ. | 17. δὰ- 
ἔθτα δοοϊοβίαμα Οἵ. | 19. απαθοαππααθ πι" 

ΟΥ̓ 



Β.[6]} [Ζ] 11]. 
1,(Χ) Δ. 
1, 88. 69. 

ἘΡΘΗΚΜΒΟΨ. 
ΑΘ’ ρπη 

ι 

΄ ε ΄ 
τακις εἶτα. 

ταλάντων. 

τὶ δι 

96 

27. [ἐκείνου Ὁ 

᾿ / ” “ ο « , 

ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις ; 
/ ε ΄ 

Οὐ λέγω σοι, ἕως ἑπτάκις, 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
99 ΄ ο ο 5) “- 

λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, 
ο ε 

ἕως ἑβδομηκον- 
ο. “ ,ὔ ε / . 

διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 
5 ο » / οκ 9 η - / 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λὸ 
νο. δούλων αὐτοῦ. 

συναίρει», ἱ προσήχθη΄ αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων 
"μὴ ο. δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευ- 

σεν αὐτὸν ὁ κύριος! πραθῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
ἈΝ ’ “ / Μ Ν 5 “ 

καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα ἴ ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι. 
Ν 5 ε . δι 3 σα / τ Μ 

πεσὼν οὖν ὃ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων, Μα- 
/ 2 ΧΗ 

κροθύμησον ἐπ᾽ ἴ ἐμέ, 
Ν λ « / . ΄ » Υ. σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 

ἘΣ ἀλλὰ" 

Ψ. 

καὶ πάντα 

3, ΟΣ αν ον ΄, » 1." σα 
απελὺσεν αυτον, και το δάνειον ἀφῆκεν αυτῳ. 

Ν ἈΝ ΄σ ΄- - σ - / 

θὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων 
Ε -”. ἃ 3] ΕἸ ΓΑ 11 Ν ΄ Ἂν / 

αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας 
3 ΕΣ /. 

αὐτὸν ἔπνιγεν. λέγων, 

πεσὼν οὖν ὃ σύνδουλος ἐστοῦ 

εσο [φ] 

29 

λέγων, Μακροθύμησον ἐπ᾽ 
ΕῚ σι Ν Ν 5 

Ὁ δ δὲ οὐκ ο. ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς 
φυλακὴν, ἕ ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 

3, / 

᾽Απόδος) ! ξ εἴ τι 
“ἡ 

Ν Σἐμέ, καὶ 

" ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ 

Ἕ . / / 

ἀποδώσω σοι. 

ὀφείλεις. 
᾽; ΕἸ Ν 

παρεκάλει αυτον 
/ 

ἀποδώσω σοι. 

/ “ 

31 δόντες | οὖν 

ΧΥΠΙ. 22. 

οἱ πδηπο βορµίος 3 Ὠῖείέ ΠΠ] 
Ίεεας, Νοπ ἀῑσο ΠΡΙ πδηπε 5ορίῖ- 
68, 564 πδητιο 5ερίιασΊος βορί1ο5. 
35 (188, 10.) Τᾳᾷοο αἀθἰπαι]α ατα οξί 
ΤοΡη πα οπθ]ογατῃ ΠοππΙ γορΙ 
απ] γο]ιηί ταβίοπεπα Ῥοπεγθ οι 
5οην]ς 515, 3) ἘΠ οππι εοερίςεοῦ 
ΤΑΙΙΟΠΕΠΙ Ῥοπετε, οὐ]αίτις οϑὺ οἱ 
τιπτι8 απῖ ἀορεραί ἄθοσπα τη ἴα 
ἐπιεπία. 25. Οαπι απίεπι ΠΟΠ 
Ἰαβοτοεί απᾶο τοἀσετεῖ, Ιπβεῖε 
εππι ἀοππας νεπιπάαπΙ οί 
πκοχθπη οἶτδ οὗ β]1ο5 οὐ οπιπῖα 
4π86 Ἠαβεγαί, οἱ ταὶ ἀαθίταπα. 

Ῥτοσίάεπςβ απίεπῃ 5ογγιι5 1116 
οταβαί θαμὰ ἀςςΠς, ῬΑ ΘΗ 8 ΠῚ 
Ἠαβο Ίπ της, οὖ οπιπῖα τοάάαπι 

{αι Ἡ Μίεοτιας απίαεπι ἀοπι]- 
πας ΒΟΥ] Πας ἀῑπα]δῖξ ειπα, οὗ 
ἀορίθαπα ἀῑπηϊςῖε οἱ. 3 Ώρτες- 
515 απίοπι 8οσνις 116 Ιπγεπῖε 
ὉΠ ΠῚ (16 οοπδοτγίς 5815 σαὶ ἀ6- 
Ῥεραῖ. οἱ σθηὔαμη ἀσπατίοςβ, οὗ 
{οποπς 5. ἘΠ σα αῦ οπι ἀἴσσης, 
ἘἨεάάο αποᾶ ἀερος. 3 Εὺ ρτο- 
οἴάθης «οΠΒΕΙΥΗ5 οαἷτις τοραῦαέ 
Θὰ 4σθπςδ, Ῥαήοπίίαπι ΠΆΡΘ 
ἴῃ ΠΊ6, οὖ οπιπία τοάᾶαπι ΗΡῖ, 
30 Π]6 απίσπι πο]ιῖξ, 56α α Πέ οἱ 
τηϊβ] Θὰ ἴῃ ΟΛΤΟΘΥΟΤΗ, 4οπος 
τοάδογοῦ ἀορίμαπι, Ὁ Ψπάεπίας 
απίοπα οοπδεγγῖ 6115 απδθ Πο- 
Ῥαπί οοπτ]ιδία 5απί τα]ᾶς, οί 

ὃ ἐξελ- 

οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα: 

33. ὁ Τησους εἴ λεγω σοι] οπι. Ἀντ.Οτί. 

- αλλα Β.Βιἶν.1). | αλλ) ς. Τικ. τε]. 

- ἑπτα] ἑπτακις 3. 

38. ανθρωπφ] οπι. α. 

--- μετα] οτι. Δ. 
τῷ ̓ π 

Οτὶῳ. ΠΠ. 6279, (6824.) Το, 145. 

π- αὐτῳ εὶς Ὦ1,, τε]. Ογίᾳ. 111, 6920, [εἷς 
αυτῳ Ῥ. 

--- µυριων] πολλων Μοπιρῃ, ΤῊ. ΟΥἰᾳ. 
ΠΠ. 6213, 627», 6288, 6954. | Οοπίτα, 

ΜΈ. νν. ΟΥίᾳ. ἵπ Ῥετίοοραο Ιπβοχίρ- 

Ποπο 11, 6218, Ογὶφ. Ππὲ, 1. 9750, 
25. εχοντος] εχοντων ἘΝ, 

--- αυτου] οπι. Β. Πο], (5εᾷ απ: Ροξέ γυ- 
ναικα). 

--- ὁ κυριος] οπι. 1. αἱ. Ἁγτιογέ, (οτη. ὁ 

Δ.) | Τα44. αυτου ς-. 38. Ε. τε]. στρ. ΟἹ. 

δ.0.6. 55. Άντι Ῥει,δΗσ]. Μορ, 

μας. Αππι, 3Η. | οτη. Β. Β11η. ΒΙς.Τ,. 

1. «πι, 1ου. Πατῖ. Έπιπι. αν. 

- γυν. αυτου] ΟΠη. αυτου 1. (28) ᾖ, 

εχει Β. δε. Πίο. 1. ντι. (Μοππρῃ,) 
μου, ΟΥΡᾳ. Π1. 6385, ἀἰκεγίο. | } ειχεν «. 

1). τε]. Ταῦτ, (ΟΡ1ᾳ. 1. 6809). Πο 145. 
- αποδοθηναι] αποθηναι 3. 

20, ουν] δὲ 1). Ἰωπι. Άννι Ηο].ίκι. 

668 
Του. 

προσηχθη Ὦ. Βείψ. ΒΙο.Ὀ. Ογίᾳ.Τ1.6914. 

6270. Ίπροσηνεχθη 5. ΤιΧ. τε]. Τρ, 

στη. (2 1.) Το. | Οοπία, ΜΑΡ, Βγτ. 

Ἠσ]μις, Μεπιρῃ. [Ῥντγ.Ογί,Ε5{.] 

96. ὁ δουλος] 846, εκεινος ὮΤΙΔ. 98. Τιϑῖ, 

Βγτγ. Μοπιρμ. «31. 16.145. |. οπι. 

5. 1. τε]. Τμεῦ. Αὐτὴ. 

- αυτῳ ]΄ ἀοπαίπαπι αππα 6.6... Βντ.Οτί. 

-- λεγων] 844. κυριε σ. 1 τε]. (0).. 

0...(1).Βγττ.Ῥεί.δεΗσ]. ΜοπαρΗ. Τμου. 
Αὐτὴ. «4511. | οπι. Ὦ). Ὑπ]ς. α.(0).ο.ο, 

5..05.1. Ἁγτιοτί. ΟΡίᾳ. Π. 6983. 1ο]. 

145. 

-- επ]εν α. 

-- ἐμὲ ὍΙ, | Τεμοι 5. Β5Δ. τε]. 

- αποδωσω σοι Β1.. 88, 69. Υ Πρ. α.ὖ.ο. 
οἱ], Άγττ, Μοπιρι. Τμ6ς. Αππη. 4841. 

Ο»ῖφ. Π. 6981. Το]. | Ἴσοι αποδωσω 5. 

Τ,. τα]. | οπι. σοι 1). ὃ.6.} 5 

97. του δουλου εκεινου ὍΤ,. το]. νν. | οπι. 

εκεινου Β. 1. (οὖ παϊδοτίας οί οἶις ἆο- 

τηίηι5 6718 οἱ, 3ΥΥ.ΟΤ{.) 

-- το δανέιον] πασαν την οφειλην 1. 

(Μοπαρι. Τμευ.) Ονιᾳ. ΠΠ. 6995. (864 

{ΟΥ5ΗΠ νογ. 52 τ ΒΡ ο 10.) 

28, δουλὸος εκεινος Ὅ7.. το]. νυ. | οτι. εκει- 

νος Β.Βιίῳ. ΒΙε. ΑνπιιΖοΠ. 
- ἑκατον δηναρια] δηναρια ρ Ὦ. 

- αποδος] 1 44. μοι σσ. Ο. το]. οι ὅγτν. 

Δα. [οπι, 911, 1. 88, (1μπ61.) Μοπαρ]. 

ΤΠεΡ. «πι. Ογίσ. ΠΠ. 6553. 6295, 1ο. 
145. 

28. εἰ τι ΒΟΡΤΙΔ. 1. 58. θ9(ιχι.) ΈΕαΗ 

ΚΜΡΙΥ. ΟΥίᾳ. 111. 6933, 6905, { Τὁ τι 

5. 69πασ, (ᾳποά 1,0.) Αὐτὴ. 49Η. 

-- οφειλεις] -λης ΕΕ. | δα, ταῖμῖ Βγ5, 

Ἠς].{ 

39. παρεκαλει] ΤΡταθτη. εις τους ποδας 

αυτου 5. ΟἾΔ. τε]. Κὶ Ἀγιν.Ρεί.δΗεΙ. 

(ὙΤοπαρΗ. 2) Αππι | οπι. Β.Βεᾖ Ο.Τ. 

1. α. ([μκ10.) Ἀγτ.Οτί, ΤΠεΡ, πι. Ογἰφ. 
ΠΠ, 6956, (μέ υἱᾳ.) 1.145. 

-- ἐμὲ ΟὈΙ, | Έεμοι 5. Β6Δ. τε]. 
--- και] καγω 10. | Ἰ:αάά. παντα 5. 0.. 

1, 88. Υπας. ὁ. 3 Ἀγτν.Ρεί.δε 
Ἠο]ηρ. Μομρη. μου, ΖΕ 1. |. οπι. 

ΒΟΤΟΔΕΕΟΉΜΘΕΌΤΥ. α.δ.εἠ. Θγτ.Ρεί. 
ΜΕ. (αρ. ᾖοποβ). Ἀγιτ.Οτί,δΗοΙ.κῦ, 

Άτπι, 26]: | Ῥοδί σοι Κι. | ἅπαντα 69. 
- αποδωσω σοι] σοι αποδωσω Ο’. 88. 69, 

“Ὁ (Ο.].) (οπι. σοι Ἠγτ.Ονί.) 

80. ηθελεν] ηθελησεν 1). 69. Ἱμαι. Δεῖ 

140. | αάά. οοΏΒΕΥΥΙΙ8 ο]ις ὅν ΟΥῦ, 

--- αλλα] αλλ’ ΔΕΥ.(Ε12.)|Οοπίτα, 96.8. 
Β5ςΡΤ.. τε]. 

94. ἄοβοραί οἱ ΟἹ. | 96. ἀοπάπας οἷα ΟἿ, | οπι. 
ἀεθιίατα ΟἿ, [ 26. Ῥτοσθάσης πι. 



“μ.ο. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
/ ΄ “ , « ΄π 7) 

π]ρ.α.δο. καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ Ἐξαυτῶν" πάντα νοποτιπὲ οἳ παιτανουπη ἄο- 
5711. 60. Ρ. Η. « Ω 92 / ἰδ ο ηλ. / ΠΙΙΠΟ 8110 οπηπία. πᾶ Γαοία, 
ο τν τὰ γενόμενα. "τοτε προσκαλεσάμενος αὐτον ὁ Κύριος οπωπί. 3 υπο γοσαν]έ ΠΠαπὶ 

. . - - ΄  - “ / 5 λ » Χο, ἀοπιίπας δι1π5. οἱ αἲς 1, Ῥοχνο 
αυτου λέγει αὐτῷ; Δοῦλε ἹΠΟΜΉΡΕ; πασαν 11} ὀφειλὴν ποαταπι, οἴη 6 «ΟΡ ει. αἰπη]ο! 
ἐκείνην ἀφῆκά σοι; ἐπεὶ παρεκάλεσάς μέν, ουκ έδει 1101, αποπίαπα γοραδεῖ πιο; 83 ποῖ. 

τη εγρο οροτυμί εἰ [6 ΠΙΡΕΥΟΓΙ 

καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς ἱκἀγώ" σε οοπκοννῖ ὑαὶ, βίοι. οἳ οσο ταὶ 
84. θεὶ ΠῚ πηϊδθγίιις Βατὴ ὃ 31 Τὺ ἵναίας 4ο- 

ἠλέησα; καὶ ὀργισ εις ὁ κύριος αὐτοῦ παρε ΩΚΕΝ Ἱπῖπις οἷις ἰγαάϊάτέ οι ἔοι- 

ιν ο) νι τ ὉΠ 3 οἱ νά. - ἴοτίρας, ποπ αδαπο τοάάσετοί 
κά τοις ο ο ΞΟ ο “ἀποδῷ ΠΟΙ τῷ ὀφει- πη ἰγογϑιιτη ἀαρίιπη, 5 510. οὐ 
λόμενον. Οὕτως καὶ ὁ πατὴρ µου ο ὃ οὐράνιος Ῥαΐου τηοιιβ επ]εςίῖς [πεεῦ γο- 

; ενος κα ο νμε η ον α΄ Ρἱ8, 51 ποπ ΓΘ ΒΟΥ 5 πιητιβατιῖβ- 
ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ απο ἐπεὶ Μο ἀο οοναϊθιι Υο9- 

η; εν ΝΥ λεν λαέ τρα {{18. 
αυτου απο των καρδιών ὑμῶν". 

ης τε 
ΓΙΜαΡΙΟ:1--1ο. 5 

Μ΄ 1519. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ 
ζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες" 
ἀπολῦσαι τὴν τς αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ; ; “ὦ 

8.2 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν" Οὐκ ἀνέγνωτε 
ἀπ᾽ ἀρχῆς 8 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς, " καὶ εἶπεν, 

Ένεκω" τούτου κωταλείψει ἄνθρωπος τὸν᾽ πατέρα καὶ 

Ε {οπ. 1:97. 
" (ἄρῃ. 9:04. μὲ" 
ὃ π 

7ὔ 5 “ Ν / 

1191 1Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν δ᾽ Ἰησοῦς τοὺς λό- 
/ ω ων “ / νο. 3 

γους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς 
νο ο-- ; ΄ ΞΔ. ΄ ῷ ο » , 

τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ιορδάνου. “καὶ ἠκολού- 
δν οἱ ΄ τι ον 

θησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 
Φαρισαῖοι πειρά- 

: Ἐὶ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ 

η 

ἵ 

ὁἔ 4 / 
πο ὁ κτίσας 

1 (189,6.) τὰ {αοίπι οδὺ ΟἸἹΠῚ 
οοΠβΙπηπιαςεεί Τ6βι5 56ΓΠΙΟΠΟΒ 
1ί05, πηϊσταν]ί ἃ α]]αθα οἱ 
γοπῖέ ἴῃ Ππες Ἰπάαεας ἴταπ5 
Ἰογάκποαῃ, 2 οὐ βοσιιίας βιιηΐ Θιι πὶ 
{πτβας πηπ]ίαο, οὐ οαγανὶῦ 605 ἰδ]. 

3 ἘΠ αεοοβοταπὲ αἆ Θι1ΠῈ 
Ῥματίεασϊ (επιίαπίθς 6πῃ οὐ ᾱἷ- 
οαηίος, 51 Ἰσαοι Ποποϊπϊ ἁἰπιϊε- 
ἴργο πκογοτη βατ (πασπππ(ο 
οκ οπιδα ΘΩπί τοβροπᾶθηΒ 
αἲς οἱ, Νοπ Ἱερῖκῖς ια αὶ 
{ος αἩ ΙπΙΠΙο ππαδοι]απα οἱ 
ΤΟ] παῖ [οοῖς 6ος, ὅ εί ἀῑκίε, 
Ἐτορίος ποὺ ἀἰπιμοί Ἰοπιο 

80, εις] δα, την ΤΆ. 

-- ἑως] Τα44. οὗ «-. Τ. το]. | οπι. ΒΟῚ,. 
Ἄττῃ. 

- αποδῳ] κ44. παν Ό(ποι Μ). Το, οἱ. 

Παρ. (πι οὐ ᾱ. ααϊθιιβά απῃ). 

81. ιδοντες] ειδοτες 838. 

- ουν ΒΙ). 98. 6.] δε ςς. ΟἹ, τα]. (Τμ415.) 

Ἅγιν. Μεπαρῃ. ΤμοῬ. «δι. Το. 145. 

ΓΑιπη.] 

--- οἱ συνδουλοι αυτου (1). τε].| αυτου οἱ 

συνδουλοι Β. 

--- γένομενα 19] γεινοµενα Ὦ(1)). Τί. 

--- ελθοντες] απελθοντες 98. 69. 

--- διεσαφησαν] εσαφησαν 69. 

- ἑαυτων Β.ΒεΕΙ.ΟΔ. 88. ΕΡΕαΚΜΟΥ. 

Ονίᾳ. 11. 6395, | Ταυτων 5. Ὦ1.. 15. Ὦν. 
-- παντα] ἅπαντα 1. 

- τα] οτη. Δ. 

- γένομενα 35 | γινομ. Ἡ. 

89. αυτῳ Ο)14. 1. 2543. | οπι. Ὦ. 
- με] μοι Μ. 

88, εδει] 444. ουν Ὦ. Τιαίῦ. (εχο, 6.ηι. 1 ογ.) 

ὄντι νι, ΤΗοῦ. Αππι. 

--- καγω ΒΒιἱψ.ϱ1,. 989. Ονίᾳ. 1. 9545, | 
Έκαι εγω «-. Ο. τε]. 

84. τοις βασαν.] ΟΠΠ. τοις 69. 

-- οὗ] οπι. Β. Αππιι Ονίᾳ. 1. 9545. 

- παν] οπι. 1). 

84. οφειλομενον] Τα444. αυτῳ «. Ὁ. τε]. 
Ῥγτν.ΡΕ{.δεΗςε]. Μεπιρῃ. Τηεῦ. «41. | 

οι. Β1). Τναιί, Ἀγτ.Οτί. Ασπι. ΟΥἱᾳ.1.9 545, 

35. οὕτως] 844. ουν 1. [ 5664. πος ον. 

και ὑμιν ποιησει ὁ πατὴρ µου ὁ ουρα- 
γιος 1). (1). 

-- οὐρανιος ΒΟΡΌΙ,. 38. Κ΄. Ογὶρ.1. 2545, 

11. 6545, | Τεπουρανιος «-. ΟἿ 1. το]. 

- ποιησει ὑμιν] ὑμιν ποιησει ἀῃΐθ ὁ πα- 

τηρ 1). Τιαῖι. (οκο. Υι]ς. 1ο”) (ὥγτ τι.) 

--- καρδιων ὑμων] [88 4. τα παραπτω- 
ματα αυτων ο. Ο. τα]. Γή. Ἁγττ.Ἑεί,δε 

Ἠο]. ΤΠοΡ. (αρ. Μπι) Αππιι [οι ΒΌΤ,. 

1. (1ιαί:.) Ἀγτ.Οτί, Μεπιρα. ΤΠεΡ. 456. 

Οτίφ. 1. 9545. Τοῦ, 145. 
1. ἐτέλεσεν α]ρ. 9. Ογῖφ. Π. 6841. 

65505"5(41βοτία). (ετελεν Ο). | ελαλησεν 

1). α.}...6.} οἱ. ΗΝ. 1025, 
- της 15] οπι. 1917. 

8. προσηλθον] -θαν 98. | Οοπίκα, Ονίᾳ. 

--- αυτῳ] οτι. (5, (αάά. τῷ Ἰησοῦ Ῥορῦ 

φαρισαιοι). 

- φαρισαιοι] Τρναστη. οἱ στ. Τ). τε]. Τ160. 

Οτῖφ. τὶ. 6965, |. οπι. ΒΟΓΙΔ. 1. 38. Μ. 
Μεπιρῃ. 

-- αυτον] οἵη. 98. α. | αυτῳ 693. 

- λεγοντες] λεγουσιν 3. | [ἀαα, αυτῳ 

σ. Ὦ. τα], ο. Ἀγτ.Πσο]. | οπι, ΒΟΙ. 1. 

ΧΜισι, (Τα ) Βγτν.Οτί,δεῬεί. Μεπιρῃ. 

ΤΠΟΡ. Αππι, δι, ΟΡἱφΙ1.6965. ΠΠῚ1.102.8 

8. ανθρωπφ ΟΡ. 1. 98. το]. Τιαί. Ῥυττ. 

το], ΟΥἱᾳ. 111. 6373. [ ανθρωπον Ογίη. 

Π1, 6965, | οτι. ΒΓ... 

4. ειπεν] 884. αυτοις 5. Ο. τε]. Υπ]. 

ὁ (πι). Θγτν. (Ασπι.) νά. Μαν. κ.δ.| 
οπ. Β. Βοῖι. ΒΙς.Ὦ., α.6.6.6 3 ἢν Μεπιρ. 
Ἔμευ. ἀπ. Ογίφ. Π. 63973. (Ῥτασπ. 

Ἴοδις α.ὐ.ο.(α)().[ ο... 1 Οοπίνα, 

γής. 6.0}}}. 

- ὁ κτισας Β. 1. 98. Μεπρῃ. ΤΠερ. 

Αιπι. Ογῖρ. Π1. 0873... Οτγῖσ. Ππι. 1. 1485, 

οηι. ΟἹ. 8. 54. | Τό ποιησας σ. 094. 

χο]. ΟΡᾳ. πι, Π. 8905, (Ροδί απ᾿ αρχης 

69. εποιησας Τ)). 

- αρσεν] αρρεν Ἐς. Ογῖφ. (απίο απ᾿ αρ- 

χης Ἀγτ.ΟτΕ:) 
-- θηλυ] θηλυν 3. 

--- ειπεν] αἀά. αυτοις ΔΑ. 

5. ἕνεκα Β21,, | Τένεκεν 5. ΟΓ. τε]. 

-- πατερα] 844, αυτου ΟΠΔ. 1. 38. Ἐς, 

πι, Ἀγττ. Μεπιρη. Τμ6Ρ. Αππιιοχᾱ, δη. 

ΟὙίᾳ. ἴπί. Π. 38805. |. Οοπίτα, Β507. τε]. 

Ταῦ, Οτγῖφ. Ππι, Π, 9050, 

81. [ποῦα Ριεταπξ ΟἿ. | 95. ποππο ΟἿ. 
4, [δοῖξ Ποπαΐποπι αὖ Ἱπ]]ο Οὐ, | 5. ἀῑπαλ 16 41. 
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Β ΟΡ (ΦΙΝΊΑΙ. 
1, Δ. 

1. 88. 69. 
ΕΕΘΗΚΝΡΒΌΤ. 
δν 

θρωπος μὴ χωριζέτω. 
' μη Μ ο ὦ 

Ῥοσί.ομ:1. Φυστς 

καὶ ἀπολῦσαι]ς 

τὴν σκληροκαρδίαν 
τὰς γυναῖκας τς 

"λέγω δὲ ὑμῖν," "ὃ κο. Ότο. ρί 
Ία.16:18. β 

9. γαμῶν 

ρα 
ι 

ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

τὴν μητέρα; καὶ Γκολληθήσεται” τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, 
καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; 
δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία: ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄν- 

Τί 
ἐνετείλατο | δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, 

"λέγει αὐτοῖς, Ὅτι ᾿ Μωυσῆς" πρὸς 
ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι 
ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. 
ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται" [καὶ ὁ ὁ 
ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώ- 
που μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει. γαμῆσαι. 
εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον, 

εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ 

ἴ λέγουσιν αὐτῷ, 

12 

ὥστε οὐκέτι δ εἰσὶν 

λέγουσιν αὐτῷ 

ΧΙΧ56. 

Ῥαΐταπι οὖ πιαίτεπα οὗ δα πους 
ὌΧΟΥΪ 886, οὐ οταπί ἆπο ἴπ 
σᾶγπ ππα. ὃ Πάφο Ίάπ1 ΠΟΠ 
5ιπί ἄπο 56 ππα το. ποῖ 
ετσο ἀειις οοπϊαησϊξ, Ἠοτπο ΠΟΠ. 
«ορατοί, 7 Ώϊουι 11, Οαἷά εγσο 
Μοβεβ πιαπάανίς ἀατί Πρε]]ατη 
ΤΡ ΑΙ οὐ αἰ πη ενα δ ΑΙί 15, 
Θιυοπίδιη Μο5ος δα ἀν πὶ 
ΘΟΓΑῚ5 ναρίτῖ Ῥειπιϊείε γοῬῖς ᾱἷ- 
πλΙθίθγθ ἸΙΧΟΥῸΒ Υοδίτα»: αὖ Ἱπ]- 
Πο απέοπα ποη ες δῦ, 9 05039) 
Ἠϊοο απέοπ νοβῖ αι απἱοπῃ- 
απς ἀἠπη]δοτίέ πκογεπῃ 5.18 ΠῚ Πἰδὶ 
οὗ {ογηϊοαΙοποπῃ οὖ α]απι ἆπκ- 
οῖέ, ποθυ]αίας, οὐ αὶ ἁῑπιίς- 
5απη ἀπ χ υ Ὁ, πιοςςμα ΡΟ Ο151 10.) 
Ῥϊοιπί αἱ ἀἱδοιρι οἶας, ἱ Τα 
οδί οαιιδα Ἠοπαϊπϊ οµπα Τα] 16 76, 
ποη ακρεθῖν πανστο. ΩΙ 
ἀῑκίε, Νοπ οπιπθ5 οαρίιηί γεΓ- 
Ῥπτη 1διιά, 564 απίρας ἁαίατη 
50. 15 Βαπί επί οππισομῖ αὶ 
46 πιαί(τῖς πίοτο 510 πα βαηΐ, 
οὗ δαπί οππασμῖ αἱ {που διιηῦ 

οὖν 

1 

11 ὃ δὲ 

/ ΔΝ / » “ 

κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καί εἰσιν εὐνοῦχοι 

5. μητερα] 84. αυτου 69. Ἁγτν. ΜΟΙΏΡΗ. 

Τμευ. ἀθιι. Ογὶσ. πι. Ἡ, 8805, | σοπ- 
πα, ΒΟ Ζ. τει, Ογὶσ. Ιπί ἃ. 8050. 
(την µητερα αυτου και τον πατερα 
69). 

--- κολληθησεται ΒΡΠΤΙ. 69. ἘΕΟΉΞΒΤΙΝ. 

ΟΎγίᾳ. 11. 63985. (αὐ νἱᾶ. παροὺ οπίπα ἴῃ 

6ΟΙΗΠ1, κολλαται). | προσκολληθησε- 
ται 5. ΟΖ. τε]. (ο θη. 11,24. ΤΧΧ) 

-- οἱ Οτίᾳ. 6573, | οπι. Ζ. 
6. δυο] οτι. Δ. 

σαρξ µια ΒΟΖΝΠΠ. τε]. 

σαρξ 1). Ταῖί. (πο τη). 
- ὁ θεος] οπι. ὁ Ζ. 

-- συνεζευξεν] αἀά. εἰς ἐν Ὦ. α. επ". 15}. 
--- χωριζετο] αποχωριζετο 1). 

7. Μωυσης ΒΌΖΝΠΠ, 38. ΚΜ. (ὁ Μωυ- 
σης 10). | 1 Μωσης 5. Ο. 69. το]. ΟΥίᾳ. 

11, 640575: 

-- ενετειλατο] δαᾷ, ἡμιν Ν. 

- δουναι βιβλιον αἲ ΒΠ.] αὐ απἰοππιᾳαο 

γι]έ ακοχεπι ἀἰπιίνίοτε ἀαί 1Η Πμο]]ατα 
τρια Βγτ.Οτί, 

- απολυσαι] Τα44. αυτην 5. ΒεΟΝΙΠ 

(αἱ υἱά.) 98. το]. ΚΑ Ἁγιτ.Ραί, δ.Ης]. | δα 4. 

πκοτεπι ὁ.ο,[)”. (πι). Ίγεπ. 945. | αἀᾶ. 
εα5 Μεπιρῃ, ΤΠοΡ. |. οι. Ὦ2Ζ1,. 1. 

Ὑπ]ς. α.6.0}}.σ 1.1, ῬγτιΗίον. Αὐτὰ, 

Ἔμερ. (αρ. Μπι.) Έι. Οτίᾳ. ΠΠ, 6405, 

6415, 

8. λεγει] Ρσϑθῖῃ, και Τ) ἢ, 2811, 
-- αυτοις] Δα, ὁ Ιησους Μ. (Τναίε.) | 

Οοπίσα, Υαἱς. 6. 

--- Μωυσης Β(Ώ)2Ν. 98. 69. ΚΜ. Ρορέ 

το 

ΟΥἱᾳ. |. µια 

ὑμιν Ὦ. Τιαῖέ, (εςο, Ὑπἱρ. ϱ”.) | Ἰ Μωσης 
5. ΟΠ(5ίο)Τ., το]. | αἀά. μὲν Ὁ. 

8. ου γεγονεν Ογἱφ. 11ϊ. 6413. 6465. 6483. 

Ἔτι. ο. ΜΕ]. 1943. | ουκ εγενετο 1). 
Ποπ. Οἱ. 8. 54. 

9. ὑμιν | 1 84. ότι 5. ΟΝΠ. τε]. γρ. 
οσοι, ὅγυνυ. Μεπαρῃ. ΤΗ9ῦ. Ατπη, 
51. { οπι. ΒΓ7. α.0.0.6.0}}.03.}. 

-- αν Ογἱᾳ. 1, 6475, 6483-5 | εαν ΟΜ. 
--- απολυσμ] -σει Η. Ο»φ. ΠΙ. 6475. 64835. 
-- μη επι πορνείᾳ ΟΖΝΙΗΤΔΕΕάΗΚΜ 

5ῦν. Υπ]. φ”. Ἀγιτ,Βεί,δΗςΙ. Αὐτὰ. 

18. 1 Τρτασπι. ει 55. 693.1η6. (ει µη 

επι λογῳ πορν. (επι. 606.) | παρεκτὸς 

λογου πορνειας Β)). 1. 98. 693. α.δ.ο. 

ει) 1.3... ωπι.. Ἀγτ. Ον. Μεπιρμ. ΤΠεὺ. 
Οτίᾳ. ΠΠ. 6475. 6485:9. 6490, (γἱᾶ,. αρ. 
γ. 99.) χωρις λογ. πορν. Οἶσπ. 588. 
(Ξεἆ απ. 68}. γ.) 

- και γαμησῃ αλλην ΟΡ7Π. 958, τε]. 

Τιαῦῦ, Ἀγιτ. ΤΗ6ῦ, Έα. Αὐτὰ. | οπι. 
ΒΝ. 1. 9. Μεπαρῃ, Οἶεπι (3 αρ. Υ.) 

Ο,ἱᾳ. 1. 6475, 64835. (γ]4, σαρ. ν. 89.) 

γαμησμ] -σει ἩΜ. 
- µοιχαται ΟΖ. 58. το]. Τιδῖῦ. Όγττ. 

Ῥδβι ΗΟ]. Τ]ιαῦ. Άτπι, «1. |. ποιει 
αυτην µοιχευθηναι ΒΟΣΝ. 1. 9. πι.) 

Βγγ.ΗΙαχ. (αὖ γιὰ.) Μοπιρῃ, (Οἱεπι. ὃ 

αρ. γ.) Οτίᾳ. 1, 6475, 6483”5- (γἱᾷ, αρ. 

γ. 32). αἀπα]ιοτίαπα οοπιπη(Ης Ἀάγοι- 

8115 θᾶ τὴ Κι τ. Οὐ, αἀα]έοτῖαπα ἔμοῖν πι(!.) 

--- και ὁ απολελυμενὴν γαμ. μοιχαται 

ΒΟΣΖΝΠΙ. 1. 8δ.το]. Υπ]. οι. ὅγυτ. 

Ῥϑι δ ΗΟ], ΆγτΗϊοτ, Μοπαρῃ, ΓδΡΟΙ. 

Άππι, ΖΕ ἢ. (νιᾶ, ν. 82.) | οτι. Ο301,. 
69. 5. α.δ.οι[ 1.3.9)... Ἁγτ.Οτί. Μεπαρῃ. 
ΜΒ. ΤΜεΡ. (πο ἃρποβοῖν ΟΥίᾳ.) 

9. γαμησας Βε7.τε].|γαμων ΟΝΗΔ. 1.58. 

10. αυτου] οπι. Β. ει[/ 1... Του. ΜΕ. 

-- ανθρωπου Ὑιὶς. ε/-α.(ὗ. Οτῖφ. 1, 
6495 | ανδρος 1). α.,οι[).ο).]ι.(οπα. {] |.) 

11. ὁ δε] αάά. Ίησους ΧΜ. πι.] Ῥοδί αυ- 
τοις α.ὐ.ο,β]. Ἀγτ.Οτέ. 

- τουτον ΟΡΖΝΗ. το]. ἴδηι. 554. ΟΥίᾳ. 
ππι. Π. 178.} οπι. Β. 1. 6. 1. Οτῖφ. τις 
6494, 0604, 6/07. 174. 815. 

- δεδοται] 844. 4 Ώεο. Ἀντ.οτί, 

19. ευνουχισθησαν ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 656", | ηυ- 
νουχ. 1). | ευνουχιθησαν» . 

- και εισιν ὃ5.] και οἱ εἰσιν 69. 
- ευνουχοι 89.1 οπι. πι. ὅτι τί. 

-- ευνουχισαν] ευνουχισθησαν Δ. 
- δυναμενος Οτῖρ. Π. 6513. | δυνομενος 

Β.(Βεῖι. ἵπ αχ. Ἰμεοί, 1801. βθὰ ποπ ἵπ. 

εᾱ. 1788). 
18. προσηνεχθησαν Β. Βεῖι. Ρο. Ώ1,. 98. 

Οτῖσ. ΠΠ. θ58ὺ, (οι) | Ἱπροσηνεχθη 5. 

ΠΕ, τε]. Ογῖφ. Π. 6593, (1π 6ΟΠΙΠ1:) 

- τας χειρας επιθῳ αυτοις ΒΟΠ. τε]. 

Ογίᾳ. Π1. 659”. | επιθῳ τας χειρας αυ- 
τοις Ὦ. Τπ6ῦ. «3. ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 6580. (1π 
Πίπ]ο Ῥοτίοορ8ε) | τας χειρας αυτοις 

επιθῳ Ὁ. ια. ΠΠ, 7095. 

- επετιµησαν] επετιµων Ο. Ἱμα. Ηί, 
- αυτοις] αυτους Δ. 

7. ἆατο ΟἹ. | 8. θαέ δἷο ΟἿ. 1 10. οναἱπῖς στα 
Ἄκοχο ΟἿ, [ 11. ἀῑπιε 1118 Οἱ. 



ΧΙΧΝ. 19. 
Ῥα]ρ.α. ὃ. ο. 
Βνττ. 0. Ρ. Ἡ. 
Μειαρῃ. ΤΠεῦ. 
Απ, 011. 

42 
ρῃβ 

1]1ΜαΣ.1ο: 19-16. 
πα. 18:15--17. 

ήν 
ἐπετίμησαν αὐτοῖς" 

απ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καί εἰσιν 
εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασι- 
λείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. 

11415 1Τότεῖ προσηνέχθησαν' αὐτῷ παιδία, ἵ ἵνα τὰς 

χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται: οἱ δὲ μαθηταὶ 
“ὦ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε τὰ 

παιδία, καὶ μὴ κωλύετε ἵ αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με: τῶν 

γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
ἐπιθεὶς ̓  τὰς χεῖρας αὐτοῖς" ἘΠ ἐκεῖθεν. 

ΜΑ΄ ϱϐγ 

τὰ ΜᾺ. 1ο: 17-81. 
Τα. 18:18-31. 

5 ]μ. 10:25. 

17. τήρησον 

9 Ἐκ, 99:12---16. 

δοµαρτυρήσεις" 

14. ειπεν ΒςΠΔ. 1. 88. 69. τε]. (Τιαί{.) 

Τ]οῦ. Αππῃ. δα. αυτοις ΟΡΤΙΜ. να]ρ. 
ο, Ἁγιτοτί,Ρεί.δΗοΙΗ. Μεπιρῃ. 
“Ἐπὶ. (σά. Ματ. κ. 14.) 

- παιδια] 884. ελθειν προς µε ϑγγ. τί. 

εἰ Ῥοδί αυτα (νὶᾷ. Ματ. οὐ Τμπο.). ἠίο 

Ἠαδεί Ἀντ.Ῥεί. 

- και] οπι. 1. 

--- Κωλυετε επι, 104. ΟΥγίᾳ. Π1. 6600. κω- 
λυσητε Ὦ. 693. (-σετε 693.) 

-- προς µε επι. 104. Οτίᾳ. Π. | προς 
εµε ΤΙΔ. 

15. τας χειρας αυτοις ΒΡΤΙΔ". 69. Ἀγιν. 

Οὐ Ρου. Μοπιρῃ. Τμοδ. Απ. ΟΥ. 
11. 6580, 66980, | Ταυτοις τας χειρας «-. 

ο. τε]. Τα. Θγτ.Ηε]. Αὐτη. 

16. αυτῳ ειπεν Ἑ. 69. (ε.)(/:) ΤΠεΡ. Δυπι. 

2811. Τειπεν αυτῳ 5. Ο.τε]. Όγττ. ΟΥίῃ. 
11, 6643, | λεγει αυτῳ Ὦ. ὙΥπ]ρ. | αυτῳ 
ειπεν αυτῳ (1 Α{{.) Μεπιρῃ. 

- διδασκαλε] Τα44.αγαθε σσ. 0.1ε]. Ὑα]ς. 

ὅ.ο. 5.9.5. Άγιο. Μεπιρα. ΤΠεΡ. 
Αὐτὰ. Ίτεπ. 99. ΗΠ. 9945, (2 Ματ.) | 
οπ, ΒΌΤ,.. 1. α.εβῃ. Έπ. Ογίᾳ. 111. 
6645... ΠΠ], 7085. 

-- αγαθον Οτίφ. ΠΠ. 6645, 6655. 6660. 
Ι οπι. 93. Ἀντ.ον, Μεπρῃ. ΜΒ. 
Τε. 

-- ποιησω ἵνα] ποιησας Τ,. 83. 

- σχω Β0ο (αι παῖμῖ νἱα.}}. Ογίᾳ. Π, 

6645. (οὔ.)| {εχω «-. Οἱ πες 1. τε]. κλη- 

ῥονοµησω, Ἀγιγ.Ονί.δΗε]πης. Μεπιρῃ. 
εἰ Ῥοβί ζωην αιωνιον Τ, 98. (ε). 3911. 

(ρα. 341.) ΟΥίᾳ. ΠΠ. 6640. (ζοπιπι:) 

τήρει" τὰς ἐντολάς. ἦ 

11 19π Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν, Αρ 

δάσκαλε᾽, τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα Ἰ ̓ σχῶ “"ὡωὴν αἰώνιον: 
1 Ὁ δὲ εἶπεν ΠΡ τ ἔτ µε ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς 
ο ὁ ἀγαθός”' » εἰ δὲ θέλεις ὃ εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν," 

“λέγει αὐτῷ, Ποίας; ὋὉ δὲ᾽ Ιησοῦς 
εἶπεν, Τό, “οὐ φονεύσεις: οὐ μοιχεὺσ εις" οὐ κλέψεις" οὐ ψευ- 

19 τίμνω τὸν πατέρα! καὶ τὴν μητέρα" 

17. ὁ δε Μαϊρ. 6.5... 
Μεπιρη. ΤΠεΡ. Αὐτη. 

88. ἘΜ. α.δ.ο.[023.(1). 

301. 
- τι µε ἐρωτᾷς περι του αγαθου Β(1))1.. 

1. Υπα]ς. α.}...6.0}..5...1.1. Ἀντν Οὐ ΗΟ]. 

πῃς. Ἀγτ.ΗΙου. (510). Μεπιρῃ. Αππιι 941. 

Ονῖφ. ΠΠ. 664}... 6655. 6660. Εις. Ἐν. 
Ῥν, 5498, (οπη. του Ὁ. ΟΥγίΠ. 6645.) | 

ἔτι µε λέγεις αγαθον «“. Ο. τε]. κὶ 

Ἁντν. Ρεί. ὃς Ἠο]. (κι. Τμοῦ. Ἴτεπ. 92. 

ΠΠ, 7084. (9943.ε.3 Ματ.) τι µε αγα- 

θον Δ. 

- εὶς εστιν ὁ αγαθος Β(1)).. (1). Υπ]. 

α.δ.ο.ει[ 9.3], Ἀντιοί,  Ἀψτ.ΗΙοΥ. 
Μεπιρμ. Αυπι. 1γεπ.92. Ονίρ. ΠΠ. 6645. 
6659. (οπι. ὁ Ὁ. 1. τει.) | Τουδεις 
αγαθος ει µη εἷς 5. Ο. το]. Μ'.().»"ι. 

Θντν.Ρ5{.δ:Ἠσ]. ΤΠευ. ΖΦ, Εις. Ἐν. 

Ῥν. 5425, ΗΠ. 9943: (3 Μαν.) | [464. 
ὁ θεος 5. Ο.τε]. Υαἱσ. 0.οι ο) σ].. 

Ίσα, Θγττ ΟΝΕ ΒΟ ΗΟ]. ΜοπαρΗ. ΤΠ. 

24. Εις. Ἐν. Ῥν. Ηι]. 994315: δαᾶ. πα- 

τηρ 6. Οἶεπι, 642. 684. αἀἀ. ὁ πατὴρ εν 
τοις ουρανοις ῆατοοοῖϊ αρ. 1γεπ.θ5. (οτη. 
ὁ Ὀ.)] οπι. ΒΌΤ,. 1. α. Βγχ.Η]ου. Αππι. 

Οτίφ. 11. 6645. 6055. 
θαῖος, ὡς περὶ ἀγαθοῦ ἔργου ἐρωτηθέν- 

τος τοῦ σωτῆρος ἐν τῷ, Τί ἀγαθὸν 

ποιήσω; ἀνέγραψεν. ὁ δὲ Μάρκος καὶ 

Λουκᾶς φασι τὸν σωτῆρα εἰρηκέναι, Τί 

με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ 

εἷς, ὁ Θεός. Οτῖφ. 11. 6644.) 

- θελεις] θελης Ἐς 

Ῥγτγ.Ρεί,δεΗς]. 
[ «44. Τησους 

ϑγτ Οὐ, 

(ὁ μὲν οὖν Ματ- 

Δ Ὁ Ποπηπίρας, δὲ βαπέ οιιπιιοἩῖ 
απ] 5ο 1805 οβίγανοτιπί Ῥγορ- 
ες τερηαπῃ οαεἸοταπα. Ομ] ρο- 
ἰθβύ «αρογθ οαρίαΐ, 

19 093,3) Ἔππο οὐ]αί διιπῦ οἱ 
ρατνι1 πιὖ ππαπιι5 οἱς ΠπΠπροποτεί 
οὖ οτατεί; ἀῑδοιραϊ απἴεπα Ἱπ- 
οποραβαπ{ 608. ὁ Τοβι5 νοτο αἷΐ 
αἵθ, Βιπίίο Ῥαχνα]ος, οὐ πο]ίο 
605 Ῥτο[μίῦθγθ αά πιο ΥεΠΙτο: 

5 « [α!απη ο8δὲ οπῖπα τοσπΗπ οπε]ο- 
και ταῖν. 15 Εὰ οὔτ ἱπιροβιίδδεῖ εἰς 

ΤΙΔΠΙ5, αΟΙ6 Ιπάς, 

16 (193,2.} Ἐξ οσςο ππις 8066- 
ἄεπδ αἷῦ 11, Μαρσίείοι Ὄοπε, 
414 Ῥοπὶ [αοίαπα τι αβθθαπα 
γ{ίαπα ἀθέου παπι ΤΟ αὶ ἀῑκίς 
οἷ, Ωπ1ά πιο ΙΠίοτγοσα» 4 Ροπο2 
πιητι8 6» Ῥοπα5, ἆθαδ: δὶ ααΐοπι 
γῖς δἃ υἰίαπι Ἰπρτεάϊ, βοῦν 
ππαπάαία. 15 Ὀιοῖίς 1111, Φπαο 2 
Ίθριι5 απίοπα ἀῑκΙί, Νοηῃ Ἠοπηί- 
οἰά ατα Γαοῖος, ποη αὐπ]οταδίς, 
ηΟΠ Γποῖος ΠΙΤΙΙΤΗ, ποπ. [Ὁ] Βιιτα 
{αβπιοπῖαπα ἀῑσαδ, 9 Ἠοπογα 

17. εις την ζωην εισελθειν ΒΟῚ,. 33. Κι. 

γὰρ. Κ΄. «Αι. Ίτεπ.941. ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 
6675466855" εἰς τὴν ζωην ελθειν Ὁ. α. 

(0).6.6.03.σ᾽.(λ). ϐργ. 194. 805. 1ο. 

119.| Πεισελθειν εις την ζωην «. Δ. 1. 

χα]. ὅγυγ. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. (Ἄττῃ. (ρο5ύ 

εισελθειν δα. τηρησον ΔΑ). 

- ζωην 864. αιωνιον ΔΈ, 

- τηρει Β.Βεὶι. Βὶς.1). (τηρη Β.Βέϊψ.}} 

άτηρησον 5. Ο. 1. 58. τε]. Οτίᾳ. Π. 
6675, 6685. 

18. λεγει αυτῳ ποιας ΟἿ). τε]. | ποιας 

φησιν 1». | εφη αυτῳ ποιας Β. Βεῖι. Βίο. 
«Ὁ 1 Ῥταεπι, ὁ δε 1. 

--- Τησους] οπι. ἘΝ, 

- ειπεν ΟΡΤ.. το].  εφη Β.Β1ἶψ. | 344. 
αυτῳ Ἡ. α.[”.1. ἈγττιΟτί.δεἛδυ. Μοπαρῃ. 
ΤπεῦῬ. Δππι, 

-- το Άγτ.Ησ]. 

ὉΜ. 
--- ου φονευσεις Ῥοδί ου μοιχεύσεις Ίτεπ. 

241. Ογίφ.Τ1. 6685, (εί που οτάῖπο ΟΣὶρ. 

βπ6ρο Ἠαθο πιαπάαία τοίου). 

19. πατερα] 884. σου 5. Ο5, 38. 69. 

γπ]ρ. ΟΙ, α. δν. Βαν. Μεπαρῃ. 
μου. Ζ 1. | οπι. Β.Βεᾖ.Ο ὈΤΙΔ. 1. 

ΟΥίᾳ. 11. 6685, | οπ. 

ἘΕαΗΚΜΡΗΩΥ. Απιι 6.6.4." Αὐτὴ. 

Ίγεπ. 341. ΟΥίᾳ. 11. 6685. 6695, (ηργ. 
908. 

- µητερα] δ. σου Ὑα]ρ. ΟἹ, α.}.0}} 
Ῥντγ.Οτί.δεῬεί. Μεπιρῃ. ὙΠῸΡ. «91. 

19. Ῥαΐτοπα ἔχασα οὐ τηαίχοπα παπι ΟἿ. 

τι 



Ῥ 6 Ρ[7.] 
1[ΣΙΔ. 
1. 98. 69. 

ΕΕΑΗΚΜΡΒΤὉΟΥ. 
Ρ Τιον. 10:18. ρδὸ 
21. λέγει αὐτ. β 

ὃ Ζ 

δὃΧ ρθε 
β 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

καί, Ῥ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ὑπο 
αὐτῷ ὃ νεανίσκος, ἐπαῦτα πάντα" ᾿ ἐφύλαξα“" 3 

ἔτι ὑστερῶ; “Ἵ ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος 
εἶναι, ὕπαγε ὑπώλησόν σου τὰ παρκ. καὶ ὶ δὸς "τοῖς" 
πτωχοῖς" καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν ᾿ οὐρανοῖς" καὶ δεῦρο, 
ἀκολούθει μοι. ὅ΄ ” ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον 

ἀπῆλθεν λυπούμενος" ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά: “Ὁ 
δὲ τν εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι "πλούσιος δυσκόλως" εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασι- 

ΧΙΧ. 20. 

Ραΐγοπα οὐ πιαίγοπα, οὐ Πρ 08 
Ῥγοχίπαππα παπα βἶοιῇ {ο 1ρβΗ1Η, 

ι Ἀριαι ΠΠ αἀπ]αδοσπς, Οπιπῖα 
Ἠαος ουβίοαϊνὶ : απίά αλα 
τη ἄθοϑῦ 30513) ΑΙ 1 
Ίσ6εις, 51 νἱβ Ῥοεγ[οσία5 6586, 
γαᾶο νοπᾶθ απο Ἠπβος οἱ απ 
Ῥαπρενίθας, εἰ Παρουῖς {Παδαιι- 
ΤΗΤΑ ἴῃ σασ]ο, οὗ νοπῖ 5οᾳπθτο 
πιο, 3 (1955) Οππα δι Ἰββοῦ αιι- 
έεπι πἀοϊαβσθης νοιβιτη, ΔΙ 
{Υβι15: οὐαῦ ΘΠ] Ἠαῦοπς τητι]- 
{5 Ῥοββοβδίοηο». 3 Ίοριι5 δ- 
{απι ἀῑκίέ ἀἱδοιρι]]5 ας, Απιεῃ. 
ἀἶσο νουῖς αιῖα ἀῑνος ἀῑῆῖοι]α 

λείαν τῶν οὐρανῶν. 
94. ῥαφίδος διελ- 

θεῖν 
- βασιλείαν τοῦ 

θεοῦ ᾿ 
τῶν οὐρανῶν" 

θῆναι; 
α Τα. 1:37. 

΄ 

πάντα δυνατα 

116 “7 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ιδοὺ 

Ψ' 

ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, 
4, 

20 

“πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώ- 
τερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος ' εἰσελ- 
θεῖν," ἢ πλούσιον ": εἰσελθεῖν" ] εἰς τὴν βασιλείαν 

ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξε- 

πλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σω- 

“Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ 
“παρὰ δὲ θεῷ 

πύλαι} ἴῃ Τοσππα οΔΕΙΟΓΙΠΗ. 
31 1 Ἱίογαπα ἀῑσο νο], [8 1 1π|8 
οδί οπΠΠΘΙΗΠΗ ΡΟΥ ΓογαΊΠοΠ αοπβ 
ἑαπβίτο παπα ἀἰνίίοπι Ἰπίγατο 
ἴῃ τορππὰ σπο]ογατη. 5 Απο 
απίοπα 15 ἀῑδοιρι]1 παἰγαραπίας 
γα]ᾶο, ἀῑσσπίος, 18. 6150 Ῥο- 
τοῖς βα]νιις οββοῦ “ἢ Αβρίοίεης 
απίοπαι [655 ἀῑκις 115, Αρπά 
Ἠοπηῖπθς Ίου. Ἱπροβιρί]ο ορ, 
αριιά ἀαυπαῃ αιίοπι οπηπ]α Ῥο8- 
8101118 βιιηΐ. 

3 Ἔππο τοεροπάσπ5 Ῥοίτας 
ἀῑκιίς οἱ, Έσσου πος τοᾳπΙπιας 

19, και αγαπ.... ὡς σεαυτον] οπι. Ὦψ. 

Ἠίαν, (Ογίφεπες (Π1. 671) ριανίέ πας 

αι. {19ο α. Ἠὐυναγίο: ϱοά (οχίαπι 

Ίρεαπα πο πππίαν{(). 

-- σεαυτον] ἑαυτον 69. Ογίᾳ. ΠΠ. 6695. 
(96ᾶ οοπίγα 6685, 66094 δὲ8, οὐ 586ρε). 

90. ὁ νεανισ.] οπι. ὁ Δ. 
- ταυτα παντα 150). 1. 69. ΠΚΜ. Ἀγτ. 

Ο)Ιᾳ. Π1. 6691. 6703. |. παντα ταυτα 

ς. ΟἿ). 58. τε]. Τωαίέ. 

- εφυλαξα ΒΗ.. 1. | Πεῴυλαξαμην 5. 

ο. 58. 69. τε]. Ονίᾳ. 11. 6693. | Ταἀἀ, 
εκ νεότητος µου 5. Ο(1)). 98. 69. τε]. 

γα]ς.Οἰ. α.Ὁ.6.6..} 6 3.1. Ἀγτν. Μειπρη. 

Του. Αππι. 1. (Οἶοπι. 597. ὃ Μαν. 
νε]. Ίο.) Ο)ἱᾳ. τ. 6703, (11, 704}. 
(οπι, µου 1)). | οἴη. Β1,. 1. πι Το). 

Πατί, Έπιπι. 1.1. ἴγοπ. 941 (αὖ νἱα.} 

νἱά, Μαγ. κ. 90. Τμ1ο, παν ΠΠ], 90. 

21. εῴη ΟΡ. 16]. | λεγει Β. 69. (ας 
1.) 

- θελεις] θελης ΓΕ. 

- δος] δως ἘΣ, 

- τοις ΄ πτωχοις ΒΏ. Μορη. ΤΠοΡ. | 

οἵη. τοις ςΞ-:. ΟΖ. τα]. Οἶεπι. 537. (189. 

5760. Μαν. νο] Τωις.) Ογίᾳ.Π1.670". 6719. 
6720, 6745, 6835, (νᾶ, Μα». οὐ Τα1ς,) 

- ἑξεις] ἕξης Ἑ. 

- ουρανοις ΒΟ]), ο... Τμευ. Οὑρν. 184. 
ΗΠ.Τ039. | Ίουρανῳ «-. 71,. 1. 88. το]. 

(μας). Μεπιρῃ, Αππιι Ογίᾳ. ΠΠ, 6705, 

12 

6855, ΟΡ. Ππί. 11. 1445.438ς, 647.959. 

808. (γιά. Μαν. οί Τις) | δα, οὐ ἴο]]ο 

ογποσπα ἔπαπα τ. ΟΥ̓. 

99. δε] οσα. 1). (Ἰιαῦεῦ ὃ βαργαδοἠρίαπι 

Ῥοβί ο 8 οοχγθοίογα, τιῦ 810 Γοχίαεδο Ιοομίο 

ουν). 

- τον λογον ΒΟ), τα. Ὑπὶρ. [7.3 
Ὀγτ.Ηε].! ΜοπιρἩ, Αππι. | οτη. Ζ1.. (Ίου 

ει. 1.)| απίο ὁ νεανισκος 35. Ογῖφ. 
ΠΠ, 6784, || 444. τουτον Β. Βείψ. Ρίο. (α). 

δ.(ω).6Π}. Ῥγιτ.Οτί,δεῬεί. Τµοῦ. | Οοπία, 

χε]. Ογίᾳ. 

- κτηµατα 0097. τε]. 

χρήματα Β.Βείῳ. Βίε. 
93, πλουσιος δυσκολως Β. Βο!. ΟΏΖΙ, 1. 

88. 69. α]ρ. α.6.0.0}}.σ᾽ 5. «ην. Οτῖρ. 
11. 6798, Τδυσκ. πλουσ. «-. ΧΕ) το]. 

ει! ϑγυν. Αππιι Οτίᾳ. 111, 6795. 

--- των ουρ.] ΟΠΠ. των Μ. 
94, παλιν δὲ 6.7. ϑὅγυγ. | και παλιν Ὑπ]ρ. 

οι τ, (Δ .) ΓΗαπο Ἱεοβοπαπῃ ἀθάῑί 

Ἐονάῖας Ῥος. 6ΓΓΟΥΟΠΙ {ππαπαπι ο 00]]. 

Ῥηεῖαπᾶ οοᾶϊσῖ Β.] | παλιν 1. 1. Ἑ. 

α.Ὁ.6}}. 
- ὑμιν] αᾶᾶ. ὁτι ΟΖῴίαι νἱ4.}1.Μ. 5γυι. 

ΜοπιρΗ. ΤΗοΡ. ἢ. | οσα. 5 Χ, το]. 

Τΐ6. Ανπι, 

- καμηλο»] 516 Ἠαρεί 7. 
--- πρυπήµατος Τ21,Ν. 1. 88. το]. Ογίᾳ. 

16415, 0428, τρηματος Ὦ. ΟΥγίᾳ.Ι. 641 

(εοζᾷ,) | τρυµαλιας ΟΝΚΜΟ. ΟΥνίᾳ. ΠΠ. 

Ονίᾳ. 11. 6788, | 

6813. Ες, ἴῃ Ἐ5, ὅ7ὅ5, [ τρυπης Ογῖρ. 

1, 6805, 
94.εισελθειν 1907ΤΙΔ.1.98.69.ΕΕΗΚΜΟΌ. 

Ῥγτγ.Ρεί.δεΗο]. Μεπιρῃ. ὙΠῈΡ. Αὐπι. 

2911. (α γιά.) Ογῖρ. 1. 6415, 6435. ΠΠ. 
681435. Ες. ἴῃ Ἐπ, 5755. | Τδιελθειν 5. 
ῬεΡΧΑΡΕΥς. Τιαῦ. Ἀγτ.οτί, (αἱ νὰ.) 

Ογῖφ. 11. 6805. ΠΠ, 1045. τοῦ, (νᾶ. 

Ματ. κ. 25). 

- πλουσιον εισελθειν ΒΙ). Ἰμαῖ{. Ἀγτ.Εεύ. 

Μεπιρῃ. Τμευ. Έιπ. Ογίᾳ. Π1. 6805, | 
ζεισελθειν Δα Βη. νοῦ. 5. Ο. το]. ὅγυ. 

Ἠε]. (πλουσιος 693). | οπι. πίγο πο Ίοσο 

ΖΙ,.. 1. 38. [. Ἀντ.οτι, Ονίᾳ. 1. 6415. 
6423, 11. 0815, Ες. ἴῃ Ἐ5. 5758, 

- των ουρανων Ζ. 1. 88. Ταῦτ. Ἀγτ,οτί, 

επι. 956. Ογῖφ. ΠΠ. θ800, Εις. ἵπ Εἰ. 

5758, ΠΠ. 1049, (γἱᾶ. γεν. 993). |. του 
θεου ασ. ἨΒν9οῦ. τὸ]. Άντι, θϑὺ ΗΟ]. 

Μοπιρμ. ΤῊ. Αππι, 1. ΟΥἱᾳ.1.6415. 

6435. 0815, (γιά. Μαν. οὐ 1λιο.} 

25. ακουσαντες} Ῥνασπι. Τέογαπα συγ Οὐ, 

- μαθηται] Ταάᾷ.αυτου «-. ΟΥ̓Χ, 1. τε]. 

θα, Ἀντιονι 01. 1 οι. ΒΟ ΌΖΙ.Δ. 98. 

69. Κι. (1κ{.) ὥγυν Ῥβυ ΉΟΙ, Μεπιρῃ. 

Τ]ιοῬ. Ατηι. 

--- εξεπλησσοντο] α. και εφοβηθησαν Ὦ. 

90. οαβεοᾶϊνΙ α Ἱανοπαίο τηθα Οἱ. { 38. τορ- 
Τη πι. | 38. να]άο οπι, Αἰ. κυχί. (πὰ της. Ἡ) 



ΧΧ, 4. 
Τα]ρ. α. 0. ο. 
Β5τγ, Ο. Ρ. Ἡ. ! Ἂ ᾿ 

Μοπιρμ.Τμοῦ. ϱύ: ἄρα ἔσται ἡμῖν; 
Ασπι, ΑΗ]. μ. Ρ ο. 

ΣΤ.οο:80. ρῇζ 
38. καὶ ὑμεῖς ε 

{2 

29. 

η 
β 

οἰκίας ἢ απίο 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
ε - » 7 ΄ αν ΄ ΄ ΄ 
ἡμεῖς αφηκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθησαμέν σοι" τί 

Φ η) “ ΟῚ 3 - Ν 

ὃ ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Αμὴν 
Δ “ -“ ἷ- . / ΄- 

λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ 
ε ελ ΄ ολ 

παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ 
/ / ᾽ αν 5 Ξ- 

θρόνου δόξης αὐτοῦ, " καθίσεσθε καὶ ἶ αὐτοὶ" ἐπὶ δώ- 
/ / { Ν / Ν ἔπ τ] 

δεκα θρόνους, κρίνοντες ἵ τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσ- 
/ 9 πω ο ΟΡ ΕΩΡΗΣΣ 

ραήλ. " καὶ πᾶς " σος αφῆκεν' ἐδ λύσις ἢ η ἀδελ- 
φὰς ἢ ἢ πατέρα ἢ μητέρα" ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἱἢ οἰκίας" 

οπιπῖα οἱ 5οοι1 βιιπιπ5 {ο: αὐϊᾷ 
ΟΥ̓ΒῸ αγῖς ποῖα ὃ 35 ϱ96, 10.) Τοριις 
απίοπι ἀῑχιί 1115, Απιοπ ἀῑσο 
γορῖς αιιοᾶ γος απ βαοιι οἱ 
119, 1Π ΤοσεΠΟΓΑΠΙΟΠ6, 61Η 5666- 
τὴν Ε]ας Ποπηϊηῖς ἴῃ 6 π]αῖος- 
{815 δµαο, (191,5) ο ου]ῖς οὗ 
ΥΟ5 βπρογ 566165 ἁποάσοίπα ἐπα 1- 
σαπ{65 ἀποάςοῖπα επ]ῦτις Τεγα]ιο]. 
3 605,5.) Ἐν οπιπίς αἱ τελη αἰς 
ἀοππαπα γα] Παἴτος αι ΒΟΓΟΥΟ5 
Ὁ ραΐτοπι αν τη ΓΘ ΤΊ δι ακ- 
ουσ απί Π11ο05 απί αΡΤΟΣ ΡΤΟΡ- 

ἀδελφοὺς ἴ6Υ ΠΟΙ. ππθαπα, σεπαρ]απα 
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός µου, πολλαπλασίονα” λήμ-- αοαὶρῖοῖ εἰ γἱτωτη δούογπαπι ροβ- ἱ ο δ]ε, 
ψεται, καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. ο. 

δ 6. 90:16. θ 80 δον ο , 
Τμα. 19190. ο πιτὸ δ᾿ Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρωτοι ἔσχατοι, Καὶ 106,90, Ἠη]ά απίοπι δγπο 

3/ κ ες διὰ - / ο  Ῥρηϊπηϊ πονϊκεϊπαϊ, οὐ πονρδιπηϊ 
ΧΧ. ΜΗ σ έσχατοι πρῶτοι. ομοία γαρ εστιν ἢ βασιλεία πῶν ου-. Ῥταϊ, 1006, τοῦ ΕΠ δ στο οπίπα 

ι ΞΕ 3 
τοσΠΗπῃ οβο]ογαπα Ποιηΐηϊ ραϊτὶ ρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅ στις ἐξῆλθεν ἅ ἄμα πρωὶ ο τα, ον αν ο πο πάν 

μισθώσασθαι ἐ ἐργάτας. εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. συμ- ὁοπάπιοονα ορεταπίο» ἵπ Ὑἱπθαπὶ 
Βαπι, 2 Οοπγοπίοπο απίθιι 

φωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, {αοία οππι ΟΡΟΓΆΤῚΪΒ. εκ ἀεπατίο 
Ν Ὁ ον ἀἴπτπο πας 608 ἴῃ γίποαπι ἀπέστειλεν ο... εἰ τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. “ καὶ [απ Ει οατεσας ΄ατοα 

: : : ώς 
ἐξελθὼν περὶ ! τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστώτας ἐν Ἀοτατα τοιτίαπι γαι α]ίος βταπος 
κ ος 2 ΤΣ 5 - , « ἴῃ ἴοτο οὐὔΐοβοβ, / οὐ 1118 αἰχίν, 

τη αγορα αργους" κακεινοις ειπεν» Ύπαγετε και 

α.δ.οιει[] σ΄. γτ.Ονί. (Οοπίτα, Ψαἱς. | 99. ὁστις ΒΟΌΤ,Δ. 1. 38. 69. ΕΙ. οει[]. 6πεπι. 615. τὸ γιὰ. 1γοπ. 955. ΠΠ. Τ065. 
ΙΙ σἳ.ᾖ). οἳ.. Ίτεπ. 882. Ογῖφ. 1. 2885, 11, 6850, 7075, 19805, | ἑκατονταπλασιον 3. 

25. τις] Ῥτασπι, και 38. 6885. | Τὸς 5. Χ. ται. Ὑπαὶς. α.ὐν. | --- ζωην] Ρυπετη. ἴῃ ππιηᾶο γοπίπτο 89. 

26. ειπεν] λεγει Ἰζ. 054. Οὐ. Ῥτασπι, εν τῷ µελλοντι ἴῃ Πίο 
-- αδυνατον] δυνατον Ὁ στ. 

θεῳ ΟΥΙᾳ. ΠΠ, 6813. | τῳ θεῳ ὮΜ. 

παντα δυνατα Ογῖσ. ΠΠ. |. δυνατα 

παντα Ζ1,. |. 1444. εστιν 5. Ο30. τε]. 

Ταῦτ. (ΜεπαρΗ. ΤΙΕΡ.) 9Η. [ οπι. ΒΟ 

ΖΙΧΔ. 1. 58. 69. ΗΚΡΠΥΣ. 8γιν.ΡΕέ, 
ΔΗο]. Απ, Ογίφ. ΠΠ. (Ώεις απίοπα 

οπηπῖα ΡροΐεΒί {ασςγο Ὦγν.ΟΓέ.) 

27. τοτε Οτῖρ. Π. 6813. | οπι, Ο. (αποκρ. δε 
Ὑπιρ,) 

--- εδου] Ῥτασπι. κυριε ΧΜ. 

-- Ἰκολουθησαμεν (ἴδηι. 947. Ονίᾳ. 1. 

32835. 11. 6835:4- 6841, | -καμεν 3. 
38. αὐτοις ΟΥγίφᾳ.1.9835. 111. θ853.] αυτῳ Ὁ. 

--- καθισᾳ] καθηση ΤΕ(Τίρα. 
σει Ἡ. 

- Καθισεσθε Β9ΟΡ3Η. νε]. ΟΥνίᾳ.Ι1.6885. 

Ι καθησεσθε Ὦ'ΤιΔ(Χ). 69". αΜῦ. 

ΟΥήᾳ. 1, 9885, Ἡ, 8215, ΠΠ, 419:, 4805. | 
καθεσθησεσθε Ζ. 1. 

- και αυτοι Ὦ271.. 1. 

6885. (6860.) | {και ὑμεις 5. Βεο. 58. 

το]. | οτι. ΟΥίᾳ. Π, 8515, ΠΠ, 4190, 4805, 
ΜΗ. 9874, 8875, 

--- δωδεκα 15 ΟΥίᾳ. Ἱ. 938535. Ἡ, 8915, ΠΠ, 

4191. 4805. | δεκαδυο 1). (δωδεκα 9518). 
- τας] οτι. Ὁ". 

|. καθη- 

Ονίσ. 1. 2885, 1. 

-- ἡ οικιας Ῥοδί αγρους 01.. 1. Στ. (εί 

ἄοπιατη πῦ πη Ὑπ]ρ.) Ῥστ.ΗΙογ. Μεπιρῃ. 

ωρα) (επ. 959). Οτγῖσ. Ἱ. 2835, ΠΠ, 
6895, (νι. οὐ 6850, 6885). | Τοικιας η 

Ῥοδίαφηκεν στ. 890. τε], ε. Ἁγιτ. ΤῊ. 
[510 564 οικιαν η 98. Καὶ, (ποπ 69). Ψ Πρ. 

αὐ. ἘΠ σι. λωπι. (ροδέ µητ. ο”). Άτπῃ, 

ΠΠΙ, 19805, (νίᾶ. Μαν. εἰ Τμας,) 

-- η πατερα] οπι. 1). ὁ,[] πι, 

ΠΠ], 12805, 

--- πατερα η μητερα] Ύονεις 1. 6. Ίγεπ. 
835. ΟΥίᾳ. 1.983. (1. 689). 

- η τεκνα] Τρταεπι. η γυναικα σ. Ο. τε]. 

γαρ. ο... ὅγυν. Μοπαρη. ΤΠοΡ. Αὐτη. 

Γοπι, ΒΕ. 1. α.διει[] πὶ, Ἀγτ.Η]ου. 
1γεπ.3359. Οτίᾳ.1.98541.9845, (οὐ συγκατ- 

τούτοις γυνή.) ΠΠ, 

Βγγ.Οί, 

πρίθµηται δὲ 

12805. 

- ἕνεκεν ] ἕνεκα Ὁ). 

-- του ονοµατος µου Οτγῖρ. 1. 9853. 9843, 

του εµου ονοµατος Β. 

-- πολλαπλασιονα Β.Ρ1ἶψ.Βίο... Άγτ. 

Ἠ]ον, ΤμουῬ. ΟΥγίᾳ. 1. 2558, δὲς (ἀϊξοτίο, 
δα επῖπι ἣ ὡς ὁ Μάρκος φησίν, ἑκα- 

τονταπλασίονα) 3843, ΠΙ, 6885, 6895, 

(ἀϊ8.) Εις. ἴῃ Ἐ5.2893. |. Τέκατοντα- 

Ὁ. τα]. Τα, Μαπαρ], 

1, 

πλασιονα 5. 

1τεπ. 9899. Έα. πὶ Ἑν. 

80. πρωτοι εσχατοι και εσχατοι πρωτοι 

Ονἱσ. Π1, 6640. 6905. 6943. | εσχ. πρωτ. 

και πρωτ. εσχ. ι. ΖΒ. 

-- εσχατοι] Ῥταεπι, οἱ Ο. 69. Μ. 
1. γαρ Απι Εωα, α: Οτῖφ. τιϊ. Τ735. | οπι. 

γΥα]ρ. ΟἹ. 2.ο.ει[] 1... Μεπιρῃ. Οτῖφ. 111. 
6945. ΠΠ], 7074, (απίοπι ᾖ, Ῥψτ.Ονί.) 

3. συµφωνησας δὲ Β50ΡΙ(Δ) 1. 38. 69. 
Ῥς(Τιαί6ι) Ἀγιν, Ῥδί. ὃς Πε]. Μαππρη. 

ΤΠΘΡ. (Ῥταεπῃ. και ΔῈ γ.) | και συµ- 

φων. ΧΕ(ΒαΗΚΜΟΌΥ. (ο) ὅντιν. 
(Αντι) (841.) (οτη. και ἘΞ) 

-- αµπελωνα αυτου] οἴῃ. αυτου 1. «πι, 

8. εζξελθων ΟΥγίᾳ. ΠΠ. τ0ῦα. | διεξελθων Ὦ. 
- περι] Τα. την 5.ΔΥ5.|οπι.ΒΟΡΙ,Σ. 

1. 58. 69. ἘΕΕαΗΚΜΡΟ. Ογί. 1 
7005, (6953). 

- ὡραν] απῖο τριτην ΤΔ. Τα{4. (εχο, ο.) 

- ειδεν ΒΟ, τε]. Υπ]. 6... ..σ.3. Ονίᾳ. 

ΠΠ, 7005, | ευρεν 1). α.ὐ.ο.[”.1. 
- ἑστωτας] Ῥοδί εν τῇ αγορᾳ 69. 

4. κακεινοις Β5ςῦ. τε], |καιεκεινοις ΧΔ. 

1.69. ΒΕάΗΜΟΌΥ. 

29. τεβααετῖξ ΟἹ. 

1. θπῖτη οπι. ΟἿ. | 3. Βα.τΏ οσα. 41η. | 4. αἰχὶς 

11115 ΟἹ. 

η Ω 9 



Ἠ(άΗΚΜΡΟΥ 

ὅ. 

Β Ο Ὁ [ΖΊ][Υ]. 
1Χ Δ. 

1, 88. 69. 

[Έταρ. 511.] 
πάλιν [δὲ] 

δπ 

82 

Ἐν, 811, 

10 
- καὶ αὐτοὶ ροδὲ 

4. 

. [τὸ] ἀνὰ 

ἔλαβον 

. αὐτοὺς ἡμῖν 

, ͵ 
. συνεφὠγησά 

σοι 

αµπελωνα Β). 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
ε “ ᾽ Ν 3 “ κ δι δΙΝ 5 / / 
ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ἡ δίκαιον δώσω 

΄ Ν “- / κ Νλ/ Ζ Ν 

ὑμῖν. “οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν ᾿ δὲ ἐξελθὼν περὶ 
’ὔ Μ “ / 

ἕκτην καὶ ἶ ἐνάτην" ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. ; περὶ 
ΔΝ Ἂς ΄ Ν Ὁ ΄ 

δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ! 
ν / ᾧ ᾽ “ ρήμα ε / ο Ἂν ε / 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν 
3 / σέ / θα ο » Ν ἜΝ τες » / 
ἀργοί; “ λέγουσιν αὐτῷ, Ότι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώ- 

/ - ε / - 

σατο. λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμ- 
- 8» / Ν ΄, / , - 

πελῶναϊ'. " Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ 
“ ον ὧν / “ ΄ Ν ΄, 

ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργά- 
κ) / 2 “-“ Ν / ΄ Ν 

τας, καὶ ἀπόδος Ϊ αὐτοῖς] τὸν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ 
“ ΄ὔ - ω» / 

τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. ' καὶ ἐλθόντες οἱ 
ὧν ἐν ε Δ) “ 3/. δ ΡΝ, ΤΑ 

περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὧραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 
τὸ Ἔ ο. / / ε “ τν σ 3 ο / 

καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι ᾿ πλεῖον 
Ν Ὑ { πο ΝΥΝ ΄ "ἢ Ν » χη 

λήμψονται: καὶ ἔλαβον᾽ τὸ ἀνὰ δηνάριον Ἱκαὶ αὐτοί: 
11 ἝἍ Ν 5, Ν “ 3 / 

λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου 
19 ΄ 9 ε 3 σ 

λέγοντες, Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὡραν ἐποίησαν, 
ν ο εν 5 Ν / - / Ν 

καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας, τοῖς βαστάσασιν τὸ 
΄ “ ες / Ἂ / λ 

βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. “ὁ δὲ ἀποκρι- 
5 ε ΘΕ ἣν ε -“ “- 

θεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν, Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε' οὐχὶ 
/ ΄ / οφ Ν Ν 

δηναρίου συνεφώνησάς μοι; ἄρον τὸ σὸν καὶ 
“ ΄ Ν / Ὃ Ἡ / “- ε Ν / 

ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί: 

τε]. πι ὁ. Ἀψιν, Ἂνπι, ΟΥίᾳ. 11. 6955, | 1 Δα, και ὁ εαν ἢ 

ΧΧ. δ. 

Το οὐ Υοβ ἴῃ ΥΙπΕαΠΙ, οἵ αποά 
Ἰαδύππῃ [πους ἄαθο γουῖδ, 5 ΠΠ 
απίεπι ὩΌΙουαἢῦ. Πογαπῃ απίοπα 
οκΗί οἶτοιμ βοκίαπι οὗ ἨΟΠΑΙΗ. 
ΊοτΑΠ1, οὗ [οοῖι βι πα του, 5 0Ἴτσα 
ππαἀθοϊμηδπιὶ γοτο οχΗ! εἰ Ιπνε- 
ἰδ α]ϊος βἰαηίθς, οἱ ἀῑοῖτ 1]ΐς, 
Ουῖά Ἠ]ο εἰαῖῖς {οῖα αἴθ οὐἱοβὶ 2 
7 ϊοιηί οἱ, Οπῖα ΠΟΘ ΠΟ ΠΟΡ ΟΟΠ- 
ἀακίε, ὨὈ]οῖε 1115, Το εἰ νο 1π 
νΙπεαπη. ὃ Οπι 36ΥΟ αΐοπι Γ40- 
{παπα οβ5οξ, ἀῑσῖε ἀοπαίπας γΊποαθ 
Ῥγοσιγαίοτί 5ο, ἡ οσα ΟΡΘΤΑΣΙΟΣ 
οἱ τοᾶᾷςο 1118 πιογοθάεπα, ΙΠεῖ- 
Ρίεπς ἃ πογ]ββἰπηί5 πβαπο δ ρτῖ- 
11Ο. 9 Οππι νοπῖςβεηί ογσο απ 
οἴγοα ππάθοΙπιαπα ἨοΓΑΠὰ Ὑ6Πθ- 
τη, αοσθροταπ! βἱησι]ος ἆθπα- 
Τ108. 19 Ψεπίσπίες απ{θπη οὐ ρττηῖ 
ατρ]γα επί αποά Ῥ]α5 ομ5οηί 
αοσορίπτῖ: πεοοροτιπ{ απίεπι οὗ 
1ρ8ῖ εἱηπσι]ος ἀαεπαχίο. αἱ 6 

7 αοοϊρ]οπίος πππτηιγαὐαπί δα- 
γεΓβς Ῥαΐτεπι [απηΐ]ίας 13 4]- 
οοπίθς, Ἠϊ πον]ςεϊπηϊ ππα Ἠογα, 
{εοσγιηῖ, οὐ Ῥαγ6ς 1105 πορῖς {ο- 
οἶθα απ Ῥοταγίπιας Ῥοπάα5 
ἀῑσῖ οὖ αθδίᾳς. | Δί 1116 τε- 
εροπᾶεῃς τπὶ δου ἀῑχίί, 
Απιῖσθ, ΠΟΠ {αοῖο ΗΡΙ ΠπΙπτίαπη : 
ΠΟΠΠΘ οκ ἀεπατίο οοπγαπ]ςυῖ 
πηθοπα ἢ 1 Το] αποά ὑπ 
5: οὖ ναᾶς: γο]ο απίοπα οὗ μαῖα 
ΠονΙββῖπιο ἆπτο 5ἰουν εἰ ΠΡ, 

11. λαβοντες δε] οὐ οπα γάστεπί Ἀγν. 

Μεπιρμ. Ο2ἱᾳ. ΠΠ. 6955, | αἀά. µου Ο. 
98. 69. (14.) που. Αὐτὰ. 4811. 

---εαν Β5ο. τα]. Ογῖφ. 11. 7025,}αν Ὦ1.. 
1. Ονίᾳ. ΠΠ, 6955, 

ὅ. παλιν δὲ (Β 2)0ΡΙ,. 88. Υιρ. 9,3. 

4.531. ϑγγν. ΠΟΙ, ΤΠ6ῦ. (Αππι.) (2511.) | 

Χοπι. δε 5. Β2Χ. 1. τε]. α.ῦ.ο.οι[].]. 

Μεπηρῃ. (εξ Ἱέεγατη ᾖπι, ὅγυν στ εί.) 

[απο. Ο»ῖφ. Π1. 7005.] 

- εξελθων] 844. εὗρεν αλλους ἑστων- 

τας ΔΑ. 

- ενατην ΟἸ,ΧΔ. 1.33. 69.ΕΕΗΚΜΟΌΥ. 

᾿ξ εννατὴν 5. ΒΕΡ(Β». 

- ὡραν] απίο ἑκτην Ὦ. 

6. ἑνδεκατην] 86. ὡραν σ. ΟΧ. τε]. 
6.6. Ἀγιν. Μοπιρη. ΤΠ68. Αὐτὰ, (ΟΥ. 

11]. 7025. αὖ ν] 4.) ΠΠ. 7 08:80] τὰ, ΒΓΤ,. 

(Ἀ61.) Ἔμερ.(αρ. Μπι.) ἆὐι, Ο»ὲφ. 111. 

6994. 7005. (0954), 
- εξελθων Ογίᾳ. 1. 7005, | ελθων 3 

(εους.Ά) | εξηλθεν και 1). Τμαίε. 
- ἑστωτας] Τ 44. αργους σ. ΟἾΧ. 1. το]. 

ζωα. ϑυτν Ῥβυ. ΗΟ]. Αὐτη. | οπη. ΏΟ5 

Ὧ1,. 38. (Τμα{1.) ϑγνιτε, Μορη. ΤΗ6Ν., 

δι. Οτίᾳ. 1. 6994, 7005, 

7. αµπελωνα] αἆά. µου 097. Ψιυρ. ΟἹ. 
ον. (Τ αι.) Τπευ, Αι. | Οοπία, Ὦς 

ΟὟ, τε]. πι. ο,[] Ἴοπι. Βψχτ. Μοπαρῃ. 

τά 

δικαιον ληψεσθες-. ΟΝ Χ. 88. το]. (Τοϊ.) 

ο ὅγυγ. Ῥγτ.Ηίογ, ΜοπιΡΗΤηΡΥ. Αὐπη. 

(«Έ11.)]οπι, ΒΩΖΤ,, 1. (Τμ) Μοπιρῃ. 

ΜΒ, μοβ. (πον Ἠαδροι Ογἱᾳ, αὈί οοπ- 

{αχίαπα Ῥτοίοτέ, ΠΠ. 6955, εἰς,) |ληψεσθε] 

δωσω ὑμιν Τοι. Ἀγτ.Οτί. ΒΥΤ.ΗΙου. 391. 
8. αυτοις ΒΕΏΝ Χ. 1. 38. τε]. γν. | οσα. ΟΖΙ,. 

Ογίᾳ. 11. 69650. 7740. 
-- ἕως των πρωτων] οπι. Χ. 

9. και ελθοντες ΟΖΙ,Χ. 1. Ῥγιτ.Ῥεί.δΗς]. 

Μεπιρῃ, 301. |ελθοντες ουν 1). 38. 69. 

Τί. 1 ελθοντες δε ΒΒιίψ. Ῥγν.Οτέ. 

ΤΠ. [Αντι] 

10, και ελθυντες ΒΟ). 99. 69. 6. ὅυγ Οὐ. 

δεῬει. Αι, ξελθοντες δε 5. ΖΝΙιΧ. 

1. τα]. (Τα. 2.5.1.) Ἀγτ.Ηο]. Μοπιρ]. 

(πεπαναπέ οίατη ΤῊ.) [Αὐτη.7 | δα ἃ. 

και Ν. (Τμαί6.) Αππιι (Οοπίχα, ο.) 

---πλειον Β. Βοᾖ.ΟΛΖΝ.1.69.Ογἱᾳ. 1. 4985, 

(πλεον ΠΠ, 6975.) πλείω 1).] Έπλειονα 
5. Ο.Χ. το]. 

- και ελαβον] ελαβον δε Τὴ). Τε. 

--τυ ανα ΟΖΝΙ, 88.|3ο0πι,το 5. Β5Γ). 
το]. 

--- και αυτοι Ῥοδί δηναριον Ὦ21,. 98. αὖ 

γ]άείαν οσγιβεΊππο, Ῥγν. Ῥεί, Ανπι 0Η], 

Ι Τροβὲ ελαβον 5. ΟΡΝ. 1. τε]. Τιαῦῦ. 

Ἀγτγ.ΟΥΙ,δεΗο], Μεπιρῃ, ΤΙ6ῦ, 

ου. 

--- εγογγυζον ΒΕΟΖΝ. τε]. πας. 6. 
Ῥγτ.Ησ]. Ογίᾳ. ΠΠ. 6965.]-σαν Ὦ. ([μα{{.) 

Ἀγτγ.Οτ{,δῬει. 
19. λεγοντες] Ἰ αἀᾶ. ότι 5. Ο32ΖΝ. τε]. 

Ασα. Οῖσ. 1. 6965, | οπ. ΒΟΉ. 1. 
1ναυίι. Ῥντν. 91. (μϊαῦ 98.) 

- οἱ] οπι. 03Η (οους.Ἡ) 
- ἡμιν αυτους Β5ΟΝΧ. 1. 98. τε]. ο. 

(8υτ.Πς].) Αππι. Ογίᾳ. Πῖ, 6965. | αυ- 
τους ἡμιν Ὦ21,. 69. Ἱναυ, Ἀγττ.Οτί,δς 

Ἔει. Μεπιρη. ΤπεῬ, «τμ. (αυτ. επ. 

ἡμ. Οτῖφ. Η1. 6949.) 

--- ἡμερας] ἀῑαῖ τοῦ Ἀντιοτί, 

18. ειπεν ἑνι αυτων ΟΖΝΤΧ., 1. 88. τα]. 6. 
αυτων ἑνι ειπεν Ὦ.  ἑνι αυτων ειπεν Ὦ. 

(λει. α Πατ). Απ ΟΡίᾳ. αἰ, Τ058. 

(ἑνι] µοναδι Δ.) 

- συνεφωνησας μοι ΒΒΟΌΝ ΧΕ. 1. τε]. 

Ταῦτ. Ἀντν. Αὐτὰ, ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 6970. Ονίᾳ. 
απ. 1. 9074. |συνεφωνησα σοι 71. 88. 

Μεπιρη. Τμ6υ. δι. Ογίᾳ. ΠΠ. 7053. 
14. θελω δε 697Ν. το]. Ταῖς. Ἀγττ.Ρεί, 

ΔΗε]. Μοπιρα. Ογίᾳ. πι. ΠΠ. 9074. | 

θελω εγω Β. Ζ1ῃ. | θελω δε εγω Τπευ. 

Ι καὶ θέλω Ογῖρ. 1. 6970. θελ. γαρ και 

4. νίπθατα παθατη Οἱ. [ 7. νιαπθαπα ππεατα ΟἿ. 



ΧΧ. 28. 
Ῥα]ρ. α. 0. ο. 
Βσιτ. 0. Ρ. Ἡ. 
Ἱεπιρ]., ΤΠ6Ρ. 
Άππι, ΑΗ. 

{ Στ, δη, 

ἔξ, 99:14. 

[Τα Γ.1ο:β»-οᾗ.σα. 
Τμ. 18:91- 33. β 

17. μέλλων δὲ ἀνα- 
βαίνειν Ἰησοῦς 

18, ἐν τῇ ὁδῷ καὶ 

πε 

19. ἀναστήσεται 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

οὐκ ἔξεστίν μοι ὃ θέλω “ποιῆσαι, ἐν τοῖς ἐμοῖς ; Ἱ 
ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός 
εἰμι; "οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ 
πρῶτοι ἔσχατοι" ἶ πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι 
δὲ ἐκλεκτοί. ] 

118 τν Καὶ ἀναβαίνων ὁ ̓ Ιησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα 
παρέλαβεν τοὺς δώδεκα κατ’ ἰδίαν, | καὶ ἐν τῇ ὁδῷ" 

εἶπεν αὐτοῖς, 18 Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, 

καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιε- 
ρεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν 

θανάτῳ, '' καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς 
τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι: καὶ τῇ 
τρίτῃ ἡμέρᾳ ᾿ ἐγερθήσεται." 

151 
16. Απὶ ποπ Ἰϊσοῦ ταὶ αποα γο]ο 
{αοθγοῦ Απ οσιι]15 έααξ πεύπατα 
οδί απία εσο Ώοπι5 8η ἢ 15 Βία 
οταηί ΠΟΥ 55 πὴ Ῥεϊπαϊ, οὔ ργιπηϊ 
ΠΟΥ 55 ἰ Πηΐ : τη] Βα τ ΘΠΙΠΗ Υο- 
σα 1, Ῥϑποὶ απίοτη ο] θοῦ. 

17 (201,5,} Ἐξ αξεοπάεης [6515 
Ἠιετοκο]γπιαπα ἀββασηβιῦ ἆπο- 
ἀοοῖπι ἀῑδοῖρα]ος 5οογοῖο οἱ αἱ 
1115, 18Έοσε αβοοπά πια Ἠ[ε- 
τοβο]γτηστα, εἰ Πας Πποπηϊπίς 
{ταάείας Ῥτϊποϊρίρας 5αοθγάο- 
{ατα οὖ βου θῖβ, οὗ οοπάετηπα- 
Ῥαπί θππα πποτίο, 1 οὐ (ταᾶεπί 
ουπι σεπίῖρας Δα ἀε]αάσπάππα 
οὐ ΠασεΙαπά πα εί ογποϊβροη- 
ἅππ|, οὗ ἱετίῖα 16 τεδασρεἴ. 

ΜΙ σβ 

ὝΠΜαν.ιο 835-45. 5 
10.0.0 

΄“ 4 

30. παρ αὐτοῦ αἰτοῦσά τιΐ ἁ 

τν 

ΜΝ 
απ 

τ , - 5 “-“ ε / - ε 

Τοτε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν 
/ λ τ πὶ ο ας ᾿ς 

Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ 
οἱ τς Δ 5 ο τας. / / 

ὁ δε εἶπεν αὐτῃ, Τί θέλεις; 
/ 3 - ᾿ Νο / ο « ΄ ε / 

λέγει αὐτῷ, Ἐϊπε ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί µου 
- ᾽ -“ ιν - . ’ “ 

εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων 
, 

βασιλείᾳ σου.Ἵ 

3 ΄“ 

αυτου. 

Μ 

σου 
ῳ Ν ΕἸ - “᾿ 

“Ξ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, Οὐκ 
ΕΣ / . - / - Ν / ἃ » Ν 

οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ 
/ / 5 “-“ ΄ 925 

μέλλω πίνειν; ' λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα. ' ᾿ λέγει 

30 (305,5.) ΤΊ ΠΟ ασ σθξεῖ{ απ θττη 
τηδίου ΠΠογαπι Ζευοεάαοί οτι 
ΒΙΗ15 5115 αἀοταπς οἵ Ῥοΐεης 8}1- 
απίά αΏ οο. 3 Θαϊ ἀῑκίί οἱ, Οία. 
νὶςρ Αἴξ ΠΠ, Ὀῖο αἱ εοἀεαπί 1 
ἄπο ΒΠΙ πιοῖ αππας δα ἀθκίεταπα 
ἑπαπαι εί ππας δα αἰπίείταπα ἵπ 
χασπο {πο.. 3 Πεεροπάεης αι - 
{επι Ίθεις αἰχῖῦ, Νεεοῖς απ 
Ῥείαεῖς. Ῥοΐεεις Ῥΐρετο οα]]- 
σεπι «επι οσο Εβίέιτας 5απ ἢ 
Ῥϊοππε, Ῥοββιπαιαβ, 3 ΑΙ 1115, 

» - 
εν Τῇ 

ΟΥνίᾳ. ΠΠ. 7055. ει θελω Ἀγτ.οτί, Αππι, 
| 444. και Ἐ. (1 δε. εχο. 6.) 

14. τουτῳ]| Ῥοβίτῳ εσχατῳ Ὁ. (τουτο Ε)). 

1δ. ουκ] Τριαρτη. η 5. ΟΝ. τε]. Τιαιῖ, 

Ῥσττ,Εε{.δεΗσ]. Μεπιρῃ. Τμερ. «401, 

Ι οπι. ΒΠΖ1,. Ἁντ.Οπί. Αὐτη. 
- εξεστιν] εστιν Τατ. 

--- ὁ θελω ποιησαι ΒΏΖΙ,. 38. 69. Ὑπ]ς. 

α.σ.ει[] .. ο) 1.1. Ῥντ.Ῥοι. ΙΙ. | ποιησαι 
ὁ θελω 5. ΟΝ, 1. τε]. δ.σ”. Ῥνττ. 

(Οτιι)δΗε]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. (Ανπῃ.) 

--- εν τοις εµοις α.ο.ε.{.ῇ) ).]. | οπι. Υα]ς. 
ὅθ σι]. 

- η Εἰ2.ΒΈΟΘΖΝΤΕΟ. τε]. | ει 9ἱ,9.Β’. 1 
69. ΗΒ. (πε 38). 

- ὁ] οπι. 1. 

- σου] μου 693. 

16. οἱ Ρὶ5 απίο εσχ. οἱ πρωτ.] οπη. Τ.. 

- πολλοι γαρ....δε εκλεκτοι ΟΡΝ. 1.88. 
τε]. Τιαί{. (ΠΡ α). Ἀγττ. Αὐτὴ. 11.εᾶ. 

1Τεπ. 965. (56ᾷ απ. οαρ. κκ. 14). ΟΥγίᾳ. 
11, 6945. (οἵτι)(Τ075).[ οπι. Β. Βεῖι. ΒΙο.21.. 
Μεπιρῃ. μου. «0. Π1. 

17. και αναβαινων ὁ Τησους ΟΡΖΝ. 38.160]. 

1 αἴ, Ἀγτγ.Οτέ.δεΗς]. (Αὐτη.) ΖΕ. (Οτίᾳ. 

1ν. 8004). ΗΠ], 7085, μελλων δεαναβαι- 
ψειν Τησους Β. Ἀγτ. ΡΕ. (Μεπιρη.) Τπεῦ. 

τή γἱά. (εί αρ. Μηΐ.}} µελλων δὲ ὁ Τησους 

αναβαινειν 1. Ογίᾳ.Π1.Τ085.7090,7933. 

17. δωδεκα] ιβ΄ Ὁ). | Ταάᾶ. µαθητας 5. 
Β6ΟΝ. 38. τε]. Τατ. Ἀντ.Ῥει. ΤΠ. 

(πᾶᾶ. Ῥοδίοα αυτου α.ο.ε.ϱ).)| οτι. 21. 
1. ὅστε, Μεπιρῃ. Ασπι, «δί1. ΟΥνίς. 

111, 7088. 7090. 7225, ἵν. 8003, 

- καθ᾽ ιδιαν Ἑ. Ζπ. 

-- και εν τῇ ὁδφ ΒΖΙ. 1. 88. 69. 
(Μεπιρῃ.) ΤΠεΡ. Αππι. Ογῖρ. ἵν. 8004, 

(1, 7095.) Τεν τῷ ὁδῳ και 5. ΟΡΝ. 

α.(ο).οι/-ἠ. Ἀσττ. «401. Ογίᾳ. Π1. 7085. | 
ΟΠ]. εν τῷ ὁδῳφ Ὑπ]ς. ὁ. 2 "1. 

18. αναβαινοµεν ] -νωμεν Χ. 

-- θανατῳ Ογίᾳ. ἵν. 8003, | οτι. Β. 41. 
19. και σταυρωσαι] οπι. Χ. 

---εγερθησεταιΟΆΖΝ1;.Οτίρ.ῖν.8008,|Τανα- 

στησεται 5. Β9Ο ΏΝ. 1. 88.τε]. Οτίᾳ. 1. 

7085, (νιά. Μαν. κ. 94 οἵ Τμαο. χη], 98). 
90. των 395] 44. δυο Ὁ. 

- απ᾿ ΒΗ. ἔπαρ᾿ 5. ΟΖΝ. τε], 
91. ὁ δε] 44. Τησους 1.. 

- αυτῃ] αυτοις 13. 

- λεγει ΟΡ2Ν. τε]. [ειπεν Ἑ. 6. || Ῥταοπι. 
ἡ δε ΒΝΜ. (α).(ὅ).(σ).(ε).({)(1).(πι). 
Τπεὺ. | Οοπίτα, 6921, τε]. 

-- αὐτῳ 7 Ν.τε].] οπι.Β.α.ει[] .Ἴμπι.ΤΠο8. 

- ειπε] Ὠοπήπο ὅσ τί. 

- οὗτοι Β5ΏΝ. το].} οπι, Ο. α.ε, ΜοΏΡΗ. 
Τοῦ. Παί Ζ]. 

- δυο] οπι. Ἡ. 

21. δεξιων σου ΟἿΌΝ, τε]. (πΙαπί Ζ. α). | 

οπι. σου Β. Βοῖι. 

---ευωνυμων σου ΒΟΖΝΤΙΧΔ.69.ΕΕ οι 
αΗκΜΡΙΥ. Ηατί. Τοῖ. ας 10}, ΘΥ1Υ. 
Μεππιρῃ, ΤΠεὺυ. Απ. | Ἔοπι.σου 5. 

1). 15. 985. Υα]ρ. ὁ.0.6.}} πι. Αππι. 
- βῄασιλειᾳ σου] αάά. εἰ ἵπ ρ]οτία ἴτα 

Ῥγτ.Οτί, (ο Μαν. κ. 97). 

99, δὲ ὁ Εἰς. | ὁ δε 8ι.8. 

-- ειπεν] δᾶ. αυτοις ὁ... 3: 93.[αἹ. | 

αὐτῃ 6. Ἀντ.Οτί, | οτι. Ψα]ρ.. φ'.ἢ, 

- αιτεισθε] αιτειτε ὯΝ. 

- το ποτηριον] απίε πειειν Ὦ. ἘΠι. 

-- πινειν 007. τε]. Ογῖρ. Π1. 7175] πιειν 

Ῥ. Β]η. Βἰο.α. (5εὰ  Παβεῖ πίειν (5ο) 

οπι. ν ἰαπίαπι πὖ ν]άσίατ). Ταάά. καὶ τὸ 

βαπτισµα ὁ εγω βαπτιζοµαι βαπτισθη- 

ναι 5. νἱά. Μαν. χ. 38, η το βαπτ. κτλ. 

ΟΧΔ. 95.69. ΕΕ ΤΙ. αΗΚΜΠΝΥ. (). 
. ϑυυυ δῦ ΗΟ]. Αππιι | οπι. ΒΓΖΙ,. 
1. (1ας.) Ἀγτ.Ονί, Μαεπιρῃ. ΤΠεὺ. ει. 

Ονῖφ. Η1.τ1τε(αϊς,)7190(αΐς) ΕΗΗ:τοῦς, 

- αυτῳ] οτη. 1). πι. γτ.ονι. 11. 

28. λεγει] Ίρταεπι. και 5. Ο. τε]. Ὦγν. 
Ἠσ]. Μεπιρῃ. 491. [ οπι. ΒΗΖ (πε νἰά.) 
1. Τα, Ἁγιτ.Οτί,δεῬει. ΤΗΕΡ. Ατπι, 

τ. Ἠϊο 
ἴσαι 

16. επῖπα βααηῦ ΟἹ. [ Ῥαιποὶ αιαΐέοπη ΟἿ. Ι 
τοβο]γταῖς απ. | 19. ᾿Ππάοπάστα ΟἿ, 1 5 
οἱ (ΟἹ. 

ΚΞ 
ές 



ΒΟ ΖΙΧΊ. 
1Χ Δ. 
1. 88. 69. 

ΡΟΗΚΠΒΌΟΥΙΓΙσΥ 
95. ἢ ἐξ εὐων. β 
94, ἀκουσ. δὲ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
ἮΝ Ἀν ΤΩΝ “αν νο) / 9 : χὰ 

αὐτοῖς, 'Τὸ μὲν ποτήριον μου ΓΟ Γτο δὲ καθίσαι ἐκ Οαϊίοοπι χαΐᾶοπι πποµπι Ἠϊδειίς; 

-: καὶ ἀκού- 

ΧΧ. 24. 

Βράοσθ απίοπι αἆ  ἀοχίοταπα 
δεξιῶν. μου καὶ ἐξ εὐωνύμων" . οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, τα ον ΝΈΑ πο 
ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 
σαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. “ΑΦΗΣ Ἐῤ' δυάίοητοβ ἄθοοπι ἵπ- 

τηθιπὶ ἆατο νουῖ5, 5οᾷ ααΐθιιβ 
Ῥαταίιπα θοδί ἃ Ῥαϊτο Τηθο. 

ἀῑσπαιὶ ευπί 4ᾳ ἀποῦας (γαἰχὶ- ΓΝ 

τΊλι.99:95--95. “ὃ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Ῥα8, 3 Ίθεις Απίοπι γουβγῖέ 
Οἴδ “ Φ 2 605 84 586 οὖ δἷΐ, Βοϊής απῖα 

ΗΝ ἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν Ῥεποίρος ροπιΐαπι ἀοπαήπαπίασ 
3 ΄- ε / - 

αὐτῶν, καὶ οἱ σα κατεξουσιάζουσιν αυτών. «ίσα μπα 
φ5 » “ ΤΡ 2 ρα » » ἃ αν δε ή / » 

οὐχ οὕτως ἐστὶν" τ ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ᾿ ἂν θέλῃ ἐν ἴτα οὐἷδ ἴπίον νοβ, βοὰ αυίοιπι- 
ἢ “ / 

ὑμῖν μέγας γενέσθαι, | 
ΟΣ 4 ον ή /΄ » ΓΝ 5 ο 139 / 
ὃς τὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ! ἔσται 

ας ελ “- ΄ » 53 ᾿ - αμα Β 

ὥσπερ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν δια- 3ειι θῆις Ῥοπήπίς που γοπῖς Σ δοῦλος" “ὃ 

3/ / 

εσται 
ε - / 

ὑμῶν διάκονος" 
7 κ Ύπ6 γο]ποτέ Ιπίογ ὙῸ8 ΤηΔΙΟΥ 
και Ποαγὶ, 85 γαρίεν τηϊηϊβίου, 57 οὐ 

ο, απὶ γομιατῖέ Ιπίος νο ΡτίπιΙ5 
υμων 6.56, ον]! γοσίθυ βούναβ: "1 ) 

πηΏΙΒίΤΑΤΙ, 864 πιπϊξείτατο οὖ “ Ν “ “ Ν 3 Ἡ . 
κονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν ἆπτο δηϊπιᾶπι βιιᾶπι τούρππῖο- 

ΜΔ΄ σε 
Σ]αγ.ιο:6-59.β 

[μας 1810549. 
ὃ Ν 

95. αυτοις] αἀά. ὁ Τησους ὮΔ. 69. α.ὖ.6.6. 

σκι Ἀγτ Ον, Μεπιρῃ. Αππιι (ΟοἩ- 

τα, Ὦ507. τε]. Ὑπ]ς. 6. Ἀνττ.Ῥευ.δο 

Ἠσ]. Τμες. ΤΙ.) 

--- µου] Ἠππο Θγτ.ογέ, 
-- πιεσθε] 1 84. και το βαπτισµα ὁ εγω 

βαπτιζοµαι βαπτισθησεσθε 5. 0ΧΔ. 

98 (50). το]. 21. Ἀγντ, Εδί,δς Πε]. Αὐτη. 

(σι, Μαν, κ. 99). (ὁ εγω βαπτιζοµαι] 

μουθ9). (βαπτισεσθε Η).|οπι. Β)ΖΤ1,. 1. 

(αμαίε) Ἀγτ.ονί, Μεπαρα. Του. «0111. 

- δεξιων µου] οΠη. µου 69. 

- και εξ 097. τα. Απ [1.4. ντ. 
ΜεπιρΗ. Αππιι ἄλλ}. (ΟΥγἱᾳ. 1. 6605.) 

[η εξ Β. Β 11η. (ἴῃ Ίρεα οο]]αΠοπε). Τ,. 1.38. 

ας. ΟἹ. α.ὐ.σ.ει {ιν ]ωπι. Του. ΟΡ. 
11, 7178, (νιά. Ματ. κ. 40)./οπι. εξ Δ. 

---ευωνυμων] Γπάά.μουσ.ΧΔὉ. το]. ο.45.}. 

Ἀντν. Μεπιρῃ. Τμοῦ. Αὐτὰ. Οδ]. | οπι. 

ΒΟΡΖΙ,. 1. 38. ΚΜΒ. (1) Ον. 
11. 7175. Οτῖσ. Ππί. 8945. | 44. τοῦτο 

τ΄. ϑυγιτι. 

- δουναι] ῬΙΑΟΠΙ. τουτο ΟἿ Δ, 98. Ῥγν. 

Ἠο]. Μοπιρ].Τμευ. | Οοπίγα, Β5Ζ1,. 1.τε]. 

Οτῖφ. 1. Τ173.|αἀά. νους Ἀγτ.Οσέ, Τιατῦ, 

- αλλ’ οἷς] αἰῖς ἃ. 

- ὑπο] απο 1,. 

94. και ακουσαντες Ἠ90Τ. 1. τα]. Ἀντν, 

Ονι,δεΠσ]. Αππι 111, (νά. Μαν. κ. 41). 
}.ακουσ. δε 21,. 98. 69. Ἀγτ.Ῥεί, Μοπιρῃ. 
ΤΠευ. Ογἱᾳ. 111. Τ195. [11], 7210]. 

95. ειπεν Βο7(αἱ νᾶ.) τα]. (1,δ00.) ΘΥ2. 

Ἠο]. Αππιι Ονίφ. ΠΠ. Τ213, | αἀά, αυτοις 

Ῥ. ο. ϑυυτ νι ἃ ΡΒ. Μοππιρῃ. Τμερ. 

2111. (νιᾶ. Μαν. κ. 49). 

- κατακυριευουσιν ΟΖ. το]. Ονίᾳ. 1. 

7105. 111,7214.} -ευσουσιν Β. Βεϊψ.) -ευω- 

σιν Δ. (-ευσιν Γ). 

Τ6 

- / ΄ 

αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 
Φι ΄ Ν Ν 

120 3 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ 
3 / 5 “ ΕΣ ΄ 

ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. Ὁ καὶ ἰδοὺ δύο Ῥα πππ]ία. 

ΠΕΠ ΡΙῸ ΠΠ]. 

39 00503.) ΤΕ οργεζΙοπά Ρις 1115 
8Ὁ ἨΠοτίσ]ο 5εσοπῖα εδί ΘῈ ΠῚ {τ} - 

30 16 οσσο ἆπο σα6οῖ 

96. οὕτως] 1844. δες. 0Χ. 555. ΜΕΓ. 9". 

Ῥνττ. Μεπιρῃ. 91. Ονῖφ. Ππι, ΠΠ. 8785, 
ένα, Ματ. κ. 43). |. οπι. Β.Βεᾖ.)21/Δ. 
1.69. ΒάΠΚΡΟΥ. (ας) Τπευ. Αὐτη. 

- εστιν Β0Ζ. πι. Τμορ. | Τεσται 5. 

ο. 1. 38. το], Τα. Άγια, Μοπιρη. 

Άνππι, Ρἱ1. Ογῖσ. Ιπι 111. 

-- αλλ’ ὁς....ὑμων διακονος] οπα. ἘΝ, 

- αν Β.Βείψ.1).1 Τεαν «τ. Ο. τα]. (ας 2). 
οπι, Η. 

- εν ὑμιν 29. ΒΟ). το]. Τιαίέ. Ῥγον. Αππιι 
«39ί1. που Ίοσο 10. τα]. (Ταίἑ.) Ἀγνν. στη. 

4811. Ῥοδύ µεγας Ὦ. Μοπιρῃ. ευ. (5ο 
Μαγ.) Ροδί γενεσθαι Ο. ϱ]. | ὑμων 21. 

Ίος Ίοσο Παροηΐ. 
- εσται ΒΟΝΖΧΔ. 1. 98. 69. (Εὔα Κ 
Ὄντ. α.6...6.6}3.λ πὶ. Ἀγαν. (αὐ νἱά.) 

ΜεπιρΗ. ΤΗ6ῦ. [ Πεστω «-. ΤΗΜΑΡΕ. 

γαῖς. 1.13. Αὐτὰ. 311. 
97. αν Β.Βεῖψ. Ζ. | Τεαν «-. Ο. τε]. 

-- εν ὑμιν ειναι 097. τε]. (Ο)1φ.1.7 105). 

Ι ειναι ὑμων Ἑ. | ὑμων ειναι Χ. | εν 
ὑμιν (πηίατη Τμ. (Πίος γος Ρίπης 6586 " 

Ταῦ, Γα]). 
--- εσται Ο92ΤΙΔ. 1. 95. 69. ΚΧΜΌΟΌ. Τί. 

[α Ἠίας]. Άγιον, αὖ να, ΟΦ. Ιπί. Η1.8785, 

| Ίεστω 5. ΒΕΧΓ. τοὶ. 

- ὑμων] παντων Μ. 

28. ὡσπερ] 844. γαρ Χ. 

- ηλθον Κ. 

--- δὰ ἥη. αά. ὑμεις δὲ ζητειτε εκ µεικρου 
αυξησαι και εκ μειζονος ελαττον ειναι" 

Ἐισερχομενοι δε και παρακληθεντες 

δειπνησαι, µη ανακλεινεσθαι εις τους 

εξεχοντας τοπους, µη ποτε ενδοξοτερος 

σου επελθη, και προσελθων ὁ δειπνο- 

κλήτωρ ειπη σοι, ετι κατω χωρει’ και 

καταισχυνθηση" εαν δὲ αναπεσης εις 

τον Ίηττονα τόπον, και επελθη σου 

Ίττων ερει σοι ὁ δειπνοκλήτωρ, συναγε 
ετι ανω" και εσται σοι τουτο χρήσιμον 

Ῥ. Βἱο {εγα Ζγιηι. α.δ.ο.αι[] ο”). (πι). 
εἰ ἴῃ απἰρακάαπι ας Παπ]ς Ἀγτ.Ονί, 

Βψτ,Ης]. ἴῃ οοᾱ. Απδοπηαπϊ. (ποπ Παβοπί 
τε]. Ὑπ]ρ. 7.1.) ΝΒ απίεπι απθγ]]ς 6 

ῬΆΒΙΠ]Ο (πιοάίσο ἔπιπι) ὀοΥ6506Υ6, οί 

(μος ὅγε. Οὐ.) 46 ππα]ογο ΙΠΙΠΟΥΟς (πη]- 

ΠΟΙῸ Τ]Δ]ΟΥῸΒ ὁ.ᾳ1.) 6556 (βου 97...) [6 

ΤΊΔ]ΟΥΘ. ππ]ποτασϊ 6. (6 πιακίπιο ΠΙΙΠΙΙ5 

Ἔτιπι.] (πὸ πδᾳπε φ)., 566 πο ο”., ααἱ 
αἀάΠίαπιεπίατη Ροδίεσῖας Παῦςί). [5 Ψοβ 

απίοτη ΟΠ ΘΙ Γ5. 1π πιοβ]εῖς εκίο]], οἵ 

ας ππακ]παῖς πηϊπιῖ,. ηασς (απίαπη παροὺ 

πι. ο Μαιί.] Ἰπίγαπίον απίοπα εἰ (Ἴασο 

οσα. ὥυυ Οὐ. : οπι. οἷ, 6...) τοραῖ δᾶ 

οοθπαπα (ἃ σοεῃ. τος. 27...) Γοαπι ἃὰ- 

ἴοπι Ιπιο]ογ]]ς αἆ σοθπαπ γοσα ϱ”.), 

πο]ίο τουιπιῦατο (ἀῑδο. 9.1.) ἴῃ ]ουῖς 

επαποπΠοσίθιι5 (οπηῖπ. Ἴοο. 6.7. 5αροε- 

τ1ογίθιι5 ]οοῖς ϱ”.). πο Γοτίε οΙατΙΟΥ (Ί1οπο- 

ΤΆΓΟΥ 6, ἀἱρπῖον ϱ”.) ἴο 5αροτνοπ]αί; οὐ 

αοσάθης (οπι. Ἀντ.ονί.) [44. 15, οἳ.] 

ατί δα οοσπαπα (γροδέ {ο νου, 973.) νοςα- 

σὶρ {ο (το νου. οι[/3.), [απ Ἱπν]ίαν]έ τ 

τω «αἱ το Ἱπν]έ, ο”. ], ἀῑσαί εἰ, Δάλλας 
(οπι. Ἀγτ. Οτι.) ἀ6ογδαπῃ αασοθᾶο, (ποσεάο 

ἀδογβιτη 6, «αάλπο ἀθογ. δοοὶ ὰ, αἆπας 

Ἱπβοτίας αποσοᾶο ϱ”.), οὐ οοπ[ιπασῖς (οὗ 
απ ΠΡ] οοπβαδίο 97}. αἀᾶ. ἴῃ εοπβροείτι 
ἀἰκοππασεπίίαπα Ὀντ.Ονί,). 8 απἴοτηα πι 

Ίοσο Ιπβογίονί τεοαρσγῖς Γαἶκο, {}.λ.} 

(μος. ἵπ Ίου. 1Π8, ο. 166, ἴῃ ἰηΐ, 19ο, ϱ”.), 
οἱ 5αρεινοποπΙ{ (Δάγοῃ. 92.) Παπηου το, 

ἀῑσοί (ἀῑσαί ο, ἀῑοΙί 3: γαεπι. ἵαπς 6.) 

25, νε] βἰπῖ ἔγάτη ΟἿ. 



ΧΧΙ. 2. 
Τα]β. α. ἢ. ο. 
Β5ττ. 0. Ρ. Ἡ. 
Μεπιρῃ, Τπεῦ. 
Αγπῃ. ΑΕΠ. 

90, υἱὲ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
9 / Ν Ἂς τοωλ ᾽ ΄ “ 

τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ την ὁδὸν, ἀκούσαντες ὅτι 
» - / 3/ / ιά 3 / 

]ησοῦς παράγει ἔκραξαν λέγοντες, Κύριε, ἐλέησον 
ε, ο ελ ἘΔ (ὃ Ὁ ε δὲ / λ ᾽ / 3 
ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ." “ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐ- 

“ ο / ε δὲ “ δι 3/ / / 
τοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. οἱ δὲ μεῖζον ἶ ἔκραξαν" λέ- 

4 / δν 7 μα. κ “Ν Δ (ὃ / 
γοντες, ' Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς ' Δαυείδ. 

Ν ε 5» “ . / 5» Ν ον 5 / / 

στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, Τί θέλετε 
/ δου Ὡς / τω / σα » -- / 

ποιήσω ὑμῖν; "λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα  ἀνοιγῶσιν 
Ὅν ὡ λε ο τα ΩΝ νεο “ 

; οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. Ὁ' σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 
σ΄ ο) : 5 / / δω ον Ν »η/ 9 } 
ἥψατο τῶν Ἰὀμμάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν", 

Ν 3 / » - 

καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

ππι ΜΕ΄ σς 

γ]Ματ.11: 1---ιο. 
μα. 10:90--98. 
1ο. τῷ: 12---Ιδ. 

1. πρὸς τὸ ὄρ. 

κο ΝΜ Φος / .. 
121 17 Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον 

᾽ (ΟΝ. ΟΕ ΡΝ ἡ Να “ » “ / ο - 

εἰς Βηθφαγὴ | εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ ᾿Γησοῦς 
» / / ΄ ῷ / » - 4 / 

ἀπέστειλεν δύο μαθητάς, "λέγων αὐτοῖς, ἶ Πορεύε- 
“ » Ν / Ν Φ / ια το - κ 3 / 

σθε εἰς τὴν κώμην τὴν Ἱκατέναντι ὑμῶν: καὶ εὐθέως 

5οζοπίος 5608 γίαπι διια]ουτιπῦ 
απία Ἱορας (γαηβῖτεξ, εἰ οἰδτηα- 
γεγιί ἀϊσσπίςς, Ὦοπηῖπο, τη Ϊβ6- 
τογο ποβίτῖ, ΗΠ αν. 3: Ῥατυα 
απἴοπα Ππογοραῦαῦ 605 τί ἴασθ- 
τοῦ, Α:ΠΗ πιασ!5 εἸαππαδαπί ᾱἷ- 
σοπίςς ὮΏοπηίπθ, ΠΙΙΟΓΟΥΟ ποςίτῖ, 
ΒΗ Ὠανῖά. 33 ΕἘὺ βίου Τορις εί 
γοσανῖ 608, δὺ αἷζ, Θυϊα να]ς 
τὸ {ποῖαπα γουίς 35 1 ισπηῦ ΠΠ, 
Ῥοπιίπο, αἱ αρετίαπίασς οσοι] 
ποβίγῖ, 31 ΝΠιςογίιις απ{ίοπη 6ΟΓΙΙΠΙ 
Ίορας (οΠ]σῖς οομ]ος οοτγατη: εί 
εοπ{οδίπῃα γἱάσταπί οὖ βθοιϊ 
5δυη{ 6ΙΠΏ. 

ω] 

35 καὶ 

1 (206,3.}) ἘΦ οππι αΡρτορίη- 
απαξδεοπί ἨΗ[ετοβο]γπς οὐ γε- 
πίροπί Ῥοίμίαρο δα πιοπίεπι 
ΟµνείΙ, (απο [6515 πα]ςῖς ἀποβ 
ἀἰδοραίος 3 ἀϊσεπς εἶς, [τ6 ἵπ 
σαβίο]απ1 αιιοά οοπίγα Υος »ῖ, 

ΕΙ απ τὸ (ροςέ τος. ὅ. οπι. ἢ.), πᾶ 6ΟΕΠΑΠΙ 

γοσαγ1ῖ (νου. δα σοεπ. ᾖ”, Ἰηνϊτανὶν 95.) 
ποσαζα αὀμτιο (οπα. 6.) 5προτίας (51Γ- 

5πτη ὦ. 7...) ο (αάά. απο ϱ) ατῖε Ίου 

(οπι, ο) 0] (ΠῚ μος [1.”.1.) ας, 

Γενί ΩΙ σ]οτίαπα οοσαπη ἀἱσοππιΌεπί]- 

Ῥα5 ο. ϑυσι νιν. Ὑενείο Ἰμαίῖπα σος. ἆ. 

Ῥσοχδ5 α]ῑα οδί. | οπι. ΜΙ 55. δὲ νυ. το]. 

99. εκπορευοµενων αυτων Β03ΡΖΝ. τε]. 

Ταῖς. Ἀγιντ.Οτί,δΗσ]. ΜεππρΗ, Τ]νευ. 

Άγπι, ἆδι]ι.σᾶ. Ογῖφ. 11. 7275. 7855. εκ- 

πορευομένου αυτου Δ. 98. Ἐ Εκ Ἡ. καὶ 
Μεπαρῃ, οὔ. Ατπι, σα. ΤΠ. ΠΠ. α. (νι. 

Ματ. κ. 46.) | εκπορευοµενου του Ἰησοῦ 

ΟαΓ. ε. Ἀντ.Εεί, 

-- ηκολουθησεν αὐτ. οχλος πολυς Ογίᾳ. 

Π1. 7275, 7555, | -σαν αὖτ. οχλοι πολλοι 

Ῥ. ο.ει[/1.α. ὅγγ Πε]. Μεπιρῃ, ΤΠευ. 

|. -σαν αὖὐτ. οχλος πολὺς Τ. 

80. τδου]. οτι. ὅν τί, 

- ακουσαντες Οτῖρ. ᾿ϊϊ. Τ99ῦ0. | ηκουσαν 
οί και ροβὺ παραγει 1). Ὑπ]ς. (6). 

- κυριε] οτι. Β. Βειι.Ὦ. 69. .6.6. 0} |... [Πα 

α]. Ἀντ.οτς, Ατπιι]απία ελεησον Β Βεϊμ. 
21. Υ1σ. σ᾽" 1, Ἀγτ.Ηϊετ, Μεπιρῃ. ΤΕΝ. 
2308. )Τροδίελεησον ἡμαςπ ΟΝ. το]. 5073. 

Ἁγιτ. δύ ΗΟ]. ΟΥίᾳ. 111. 7978. 72858,7295, 
--- υἱος ΒΖΧ. τε]. Ογῖφ. Π. ΤΩ 78. 7295}, | 

υἱε ΟΡΝΙ.. 1. 38. 69. ἘΕ( 6) Οτίᾳ. 

111. 7288, Γης. Ἐς, Ῥτ.9250. [Ῥταεπι. Τη- 

σου ΝΙ,. 69. ο-εᾗ, Ἀψτ.Ηϊετ. Ἠεππρῃ. 
Ατπι. (Οοπίτα, τε].) 

81. οἱ δε οχλοι επετιµησαν Ν. 

-- σιωπησωσιν] -σουσιν ΝΤΙΔ. 

- µειζον] πλεον Ὁ. 

- εκραξαν Ὦ.Βε]ι.ΏΖ1,. Ἁγιτ.οτί.δεΡεῖ, 

Μεπιρῃ. Τ16}., | Τεκραζον 5. ΟΝ. τε]. 
Ἱμαῖς. Ὀγτ.Ηςσ]. (εκραυγεζον 69.) 

91. κυριε απίο ελ. ἡμ. ῬΒ.Βελ.ϱ21,. 69. 

(δι. Πας α].) Ἀντ.ρεί, Μοπιρῃ. 

Τπεῦ. Αὐτὰ. ΑδιΙ, | Τροδέ ς. ΟΝ. τε]. 

ο”. Ἀγτν.ΟτιιδΗο]. | οπι, Β. Βιΐῳψ. ὁ. 
ΒΥΣ.ΗΙΟΓ. 

--- υἱος ΒΖΧ. τε]. |υἱεΟΏΝΤ,. 38. (ρτασπι. 

Ίσσα 6.) 

83. Τησους} Χς 555 πὖ νιᾶείαν. 

αυτους] αυτοις Τ. 

4᾽ι..  Ἁγντ.οτί,δ.Ησ]. Ονίᾳ. ΠΠ. 1214, 
7508. | Οοπίνα, ΒεΟΡΝ. τε]. α.ὐ. Ὦγν. 
Ἐει. Αιπιι 1. 

98. ανοιγωσιν ΒΙ)ΖΤ,. 55. 693. Ογίᾳ. ΠΠ. 

Τ2Τ5.Τ813. | Τανοιχθωσιν 5. ΟΝ. τε]. 

--- οἱ οφθαλμοι ἡμων ΒΌΖΙ,.. 38, Ταΐς. 

Οορίᾳ. 11. Τ815. |. Δήμων οἱ οφθ. ς.. 

ΟΝ. τα]. | δα. οὐ γΙάεβίπηις ἴθ Ὦγ5. 

Οὐτ. [ α.ά, απ άθας ἀῑκ]ε ο εεας, Οτο {15 

Ῥοψεε τηθ Ίου [ποσγο» πὶ τεεροπᾶεγαπ 

οἱ, Ἱτα, ἀοπιῖπο ο. 

84. ὁ Ἰησους] οτι. Ἁγιν.ΟΥε.δΡΕΙ. 

-- οµµατων ΕΒ.Βει.Ω21. 69. Ονίᾳ. Π. 
756». | Ποφθαλμων «. ΟΝΧ. τε]. 

- αυτων] δηΐθ των οµµατων Β. (Οοπίτα, 

Ονῖᾳ.) 

- ανεβλεψαν] | Τα4ᾶ. αυτων οἱ οφθαλ- 

μοι 5. ΟΝΧ. τε]. Ῥγν.Ηε].ίαε. (αρενίῖ 

εαπέ οεπ]ῖ 6ογαπα ΒΥ.Ρ6ύ.) | οπι. ΒΖ 

(ας νιάεία) Γ,. 1. 38. Τιαῦῦ. Ἁγιτ.Οτί.δε 

Ἡσ]αηρ. Βγγ.Ηϊεν, Μεπιρῃ. ΤΠ6Ρ. Αὐτη. 

«η. 

. ἤγγισαν ΒΟ3ΡΝΔ. τε]. (1 αὐ. Ἠῖαί α.) 

Ἀγτ.Ηε]. ΟΥγίᾳ. Πῖ. 729", 7865. | ηγγισεν 
Οϑ., ὁ.6. ὅϑγιν. στῇ. ὃς Ῥεί. ντ. Πίο. 
Μεπιρμ.ΜΒ. Αι. Ογίρ.ῖν.1810. [π44. 

ὁ Ίησους Ῥοδί ηγγισεν (--- οπι, πιοκ) 

Οὐ, Παι Ζ]. 

μα 

θελετε] δά. ἵνα 71. Ὑπ]ς. ο, ῇ 

1. ηλθον ΒΟ0"Ρ. τε]. (1 11.) Ἁντ.Ηε]. 

ἈΙοπιρῃ. Αι. Οτίᾳ. Π. 7390, 7865. | 
ηλθεν ΟἾΔΕΤΙ. ο (ποη ὁ). Ῥγιτ.Οτί. 

δει. ὈγνΗίον. ΟΥίᾳ.ῖν. 181». Γαίας 
Ζ]. 

-- εις 25] οπη. Δ. 

-- Ῥηθφαγη (09)0ΝΣ 1. ΕἘαΠΚΜΑΒΕΥ 

(ΟἾ π.1.) Τα. Ῥνττ, (Θγτ.Ησ] ης. 67.) 

Ογῖφ. τ. 7804, 7488, Ιν. 1810. 1915, | 

Ῥηθφαγην 38. Οτίᾳ. Πι. 7990. 7875. | 

Ῥηθσφαγη ΒΝΎΧ. 69. ΚΤΜΣΓ.  Βηδῴ. 

7. Μοειπρῃ. ΤΠεῦ. | Ῥησφαγη ἴ,. | αἀἀ. 

και Βηθανιαν Οὐ, 95: 69. Ἀγν ΗΙετ. | 

Οοπηίτα, ΟΥίφᾳ. ΠΠ. Τ998, 7865, 7485, ᾱἷ- 
5ογίο. ἵν. 1819. 

- εἰς το Β0(3). 83. ὐ.οειβ].]. Οτὶσ. 
111, 729". | προς το 5. ὈΝΙΩΧ. τε]. 

γυρ. 3,9. Ογῖσ. 1. 1865, ἴν. 1810. 
(νά. Μαν. οὐ 1λι0.) (ρταεπι, και (5). 

[᾿. Ζ.α]. 

-- ὁ Ίησους ΒΟΖῴ(υϊα.ΥΝ. τε]. Ογῖφ. ΠΠ. 

7295, οπι. ὁ ΏΡΕΗΥ. Ογῖφ. ἵν. 1819, | 
Ροδί µαθητας Μ. | Ροξί απεστ. Ν. 

--- µαθητας Οτίφ. ἵν. 1810. | 144. αυτου 

1 αἴτ. (εκο. Υμ]ς.) των µαθητων αυτου 

95, 69, Αττη. (να, Ματ.) 

9. πυρευεσθε ΒΗ21,. 98. 69. Οτίᾳ. ἵν. 

1810. | Ίπορευθητε 5. ΟΝΧ. τε]. 

- κατεναντι ΒΟΡ21.. 38. 69. Ογίρ. ἵν 

1819(Μ5). 1873. απεναντι 5. Ν. τε]. 

Οτιᾳ. ἵν. 1810 (64.). Εις. Ἐπ. Ἐτ. 195. 
- ευθεως ΒΟΡΝ. τε]. Ονἱᾳ.1ν. 1819. | ευ- 

θυς 21. |οπι. α..6.0}... Ἀντ.οτί, 

Μεπιρα. Ογίῳ. Ιπι. Π. 9945. |. Οοπίγα, 
γι]ς. 6... 3.0}. Ἄγτν. Ῥεῖ,δεΗσ]. Τε. 

Ανπι, «91. 

80, 91. ΒΗΙ πι. 

{Ὁ : 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. ΧΧΙ. ὃ. 

οὐ βἰαίῖπι Ιπγοπ]θιϊς αδίπαπῃ αἲἰί - 
σαΐαπι οὖ ῥα] τη οππη ο: 50]- 
νΙίο οὐ αἀάποῖίο πα], 5 ΕἸ οἳ 
απ γοβῖς αλαιῖά ἀῑκοτιι, ᾱἷ- 
εἴτο απῖα ἀοπιίπις 5 ορι5 Πὰ- 

4 601,7.) Ἡος απίοπα [αοίαπι εδ 
πί Πππρ]ετοίατ αποὰ ἀῑσιαπα εξε 
Ῥος Ρτορµείαπι ἀῑσρπίειη, 5 Τἱ- 
οἵτο Ε]αε ΒίοΠ, σος τεκ {1115 
γοπῖς Πρι, παηβιθδί5 οὗ ΒΘ 6 5 

Ἐς ΤΟΣ: εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς" λύσαν- 
ΠΕΡ πο ᾿ ἀγετέ μοι. "καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὃ 

κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει, ' εὐθὺς" δὲ ἀποστελεῖ αὐ- 

Ὁ τούς. "τοῦτο δὲ | γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Νεῖ, οι οοπ[οκήπι ἀϊπηϊττοι 005. 
"δρυ ϱ: 9. τοῦ προφήτου λέγοντος, δ Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, 
ο ο πω. ὃ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, πραὺς κουὶ ἐπιβεβη- 

ἐξ  κὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ᾿ ἐπὶ" πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 5 Πο- 
Ν Ἂς / Ν 

ρευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς ̓  συνέ- 
/ - » “ 

ταξεν΄ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 
δλ Ν ) / τ τῆ Α 

πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἴ επ 7. ἵματ. [αὐτῶν.] 
/ “ 

Ἐ ἐπεκάθισεν 
ΕῚ ἭΝ ΄-“ 

ἐπάνω αὐτῶν. 

ω Ἂν ΄ 

αὐτῶν τὰ ἱμάτια ], καὶ 
Ν - 7 

ὃ δ δὲ πλεῖστος ὄχλος 

ΒΌΡΘΥ αξίπαπη οὖ Ῥα]]} πὶ Β] τα 
ΒΓ αρ 115, 5 (298,3.) Τιιηΐο5 δπ- 
ἴθ αἰβοῖρα! {εοστιπί εἰοπί 7 Ν᾿ Ν / Ἂν Ν 

ἤγαγον την ονον Καὶ Τον φτβϑεοθρὶῦ 115 Τεσιι», Τοῦ αἀάιικ- 
{ ογαπί αδίπαπα οὖ Ρα]]απι, οἱ 1π- 

Ῥοβιαγιπί 51Ρρεγ οἶδ γαδπιεηία, 
58, δῦ θα πὶ ἀἆθδαρεχ 5οάεγο Γε- 
οσταπί. ὃ Ῥ]ατίπια απθοτη ἔα θα 

3/ ε “ Ἂν ε ΄ ᾽ “ ε ο 3/ Β Β . 

μα σον εαυτων πμ εν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ 5ιτανοναπε νεβείπιθητα βιὰ ἴῃ γἱα, 

«Ζ ᾿ς ἐνὶ τῇ ὁδῷ. 

ΠῚ απίοπι σαθθθαηΐ Τ4ΠΠος5 46 
ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ «ἐστρώννυον ο επ η η τς Ὁ 

9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν" καὶ 505,1.) αι γὍδ6 απαἴσπα αἴι86 ΡΓα6- 
οεάθραπέ οἵ απας 5Θα ΘΔ Πα 

οἱ ἀπολο ΕΣ ἔκραζον λέγοντες, “Ωσαννὰ τῷ υἱῷ οἸαπιαβαπί αἰ σθηΐοβ, Οβαηηα Πο 

ἃ Ῥεα. 118(117):26. ἐ Δαυείδ," Β 

2. εὑρησετε] -σητε Ἡ. 

--- αγετε Β}). ] ξ ἀγαγετε 5. ΟΖΝ. τε]. 

Οτῖσ. ἵν. 18105. Ες. Ἐς. Ῥτ. 126. (νἱά.. 
Τλις. κὶκ. 90). 

8. εαν ΟΥίᾳ ΙΠ. 7409, ] αν Ὦ. 
- τις] οπι. Η. 

-- τι] 884. ποιειται (1.6. -τε) Ὁ. ΖΕ 

Ογίᾳ.ῖν. 1815. Ες. Ἐ. Ῥυ, 196. (νά Ματ.) 
 Οοπία, ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 7408, ἵν. 1885, 

- εχει χρειαν ὮἨ. 

--- ευθ. δε ΒΟΝΤ.. τε]. Ἁγτ.Ηε]. Ονίσ. ΠΠ. 
7405. Ἱν. 1810. 1889, | και ευθ. Ὦ. 39. 
Ἰμαῦ. Ἀσττ.Οτί,δεῬοῦ. } ευθυς Β.Βι]η. 

1. Ογίᾳ. ἵν. 1819. 1885, | ευθεως ς-. 

ΟΡΝ. το]. Οτίσ. Η1. 7403, Γμίας Ζ]. 

-- αποστελει ΒΕ) (αγ. 69. Μ(ἀποστέλει) 

(810. Ἠ]αί α.) Μεπιρ]. Τµεῦ. Αππι.οᾷᾱ. 

«Βιπ. Οτίᾳ. 11. 7878. 7405, ἵν. 1815, 1875. 
1885, | αποστελλει ΟΖΝΤΧ Δάν. 1. 88. 
ΒαΗΚΡΠΥΣ. ἆλ. ντ. Ατπιιζομ. 
(πιά Μας) 

4. δε] Ἰ-αάᾶ. όλον «--ὄ. ΒΑΟΞΝ. τα]. γα]. 

ΟἹ. σἳ, Βγιτ.Ἐεί, δι Ἠε]. Τ1οῬ. Ασπι. | 
οπι. 6321, Απιι Τιαῖῦ, Ἀγτ.Οχί, Μοπιρὴ. 
ιπ. Οτῖφ. ἵν. 1810. ΕΠ, ὅἼ5ς, 

-- δια ΒΟΡΝ. τα]. ΟΥίᾳ.ἵν. 1819. | ὑπὸ 
2Η. 69. | αἲά. Ζαοματίαπι α.οιᾗ. ΠΠ], 
5725, | αἀάᾶ. Ἐραίαπι, 841. 

δ. πραυς και] Ῥταεπι. Ἰηδίας εί Θστ.Οτί, 
«Ἠει. (5εᾷ ποπ ῬΙ.) ο Ζαεμ. | Οοπίτα, 

Οτῖρ. 11.585. ἀἰφεγίε. ἵν. 1815, 1875. 1983, 
ἀἰδετίε, | οἵη. και Ὦ. Να1ρ. ΟΙ. (α).0.ο. 

78 

/ 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόμωτι κυρίου, 
σι ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

ΦΉΣ / 5 / “ ε / » / 

εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα, Τίς 

0 1. πι, ] Οοπαα, ΒΟΖΝ. 69. τε]. 

Απιι ἔρον. ο,/:ᾳἱἳ. Ογίφ.1ν.1815.187”.1880. 
δ. και επιπωλον ΒΝΤ, 1. Ἀγτν. (ἀπ Ἠς].Ἠ) 

Τμας. 4841. | Χοπι, επι 5. ΟἿΝΧ. τε]. 

Τιαΐτ. (Μΐαπε 7. α.) Μεπιρη. Αππιι Ογἱᾳ. 

ἦν. 1815. 1878, (ν1ᾶ. Ζα91.)οπι, και 69. 

- υἷον ὑποζυγιου ΒΟ ΓΝ. τα]. Ὑπ]ρ. ΟἹ. 

{. Βνα. (Βγτ.Ηο]πιρ.(Γ.) (Μεπιρι.) 

ΤΠΟΡ. (2911.). Ονίᾳ. ἵν. 1875. 1880, (4]- 
εοτίε).| υἷον ὑποζυγιον Τ)". ὁ... 5.9... 

μες. (αρ. Μπι.) ΠΠ], 5Τ23.| ὑποζυγιου 
((απίππι) 21. Αι." 6. ΟΥΙφ.ΠΠ.Τ985.(ὡς ἔν 

τισιῦ 1πΖας].) ἵν.1815]1ονου (απί πα ΑὙτη. 

[νεον ἑαπίαπι 1. Ογίφ.Π1.7885. (ἀπ εοᾶῖσρ 

απο Ὡβῖ15 650) ο ΖαοἩ. (αςς οι. [] .) 

6. δε] οπι. Ἐ. 

- και ποιησαντες ΒΟ(Ζ αὐ νιᾶ.)Ν. τε]. 

Μεπιρῃ. Οτίᾳ. ΠΠ. 7444, ἵν. 1815, 1873. 

Ι ἐποιησαν Ὦ. Τιαῖέ. ΤΠΕΡ. 
- καθως] καθα ἃ. 

- συνεταξεν ΒΟΓ). 98. Γπροσεταξεν 5. 
ΖΝΙΙΣ.νε]. Ογίᾳ. 1. 7443, ἵν. 1815. 1873. 

Εις. Ἐο. Ρτ. 196. 
7.ηγαγον Β07.τε]. Ώγτ.Πο]. Μεπιρμ. Ο»ρ. 

ΠΠ, 7443, ἵν. 1815, | Ῥταεπι, και 1), Τιαῦῦ, 

Ῥσττ.ΟΤί,δεξεῖ, ΤΠεῦ. | (ηγαγεν 3.) 
-- επ ΒΏΖΙ,.. 338. 69. Ογίᾳ. ἵν. 1815. 

1875, | Ίεπανω 5. ΟΝΧ, τε]. 
-- αὐτων ΒΟΝ. τε]. (αυτω..7.) Υαὶς ο. 

Βυτ.Ης]. Θγτ.Η]οτ.ὶ Μεπιρη, ΤΠ. ΑὙπι. 
311. Οτίφῖν.1815(6ἆ.)18Τδ.| αυτον 1). 

α.Ὁ.6 0. Γ᾿. Ογἱᾳἳν.1815 ΜΒ.) αὐτῷ 

Τανῖά, Ῥεπεδίοίας ααΐ γεπίατας 
οδέ ἵπ ποπιῖπο ἀομηϊηϊ, ο584ΠΠ8, 
ἴῃ α]Ηςεϊπιῖς. 19 (10, 10.) Ἐΐ ο 0 ον 3 λθ / 5 ο 

και εἰσελθόντος αὐτοῦ Ίπιχακεει Ἠϊεοβο]γππαπι, ϱοΠΙ- 
πποία αδἰ ππίνοιδα οἴγίίας αἷ- 

88. 69. (νυ. Μαν.) (οπα. ε. αυτων 872. 

Οτι). 5αρεγ ρα]]απι ὅτ εί, Βγσ.ΗΙογ.ὰ 

7. ἵματια] Τ πἀά. αυτων 5. ΟΖΝΤΧ. τε]. 
γπ]ᾳ. α.ο. σ᾽. Ἀγτν. Θγτ.Ηῖος, ΜΠεπιρῃι, 
Τ]οῦῬ. Αὐτὰ. ΜΒ. 1, ΟΡίᾳ. ἵν. 1815. 
(1870, ἑαυτων) νῖά. Ματ. | οτη, Β. Βείψ.). 
ὁ... 3ο”. Αππη. 

- και επεκαθ. επανω αυτ.] οπι. 1. ΕΟ. 

- επεκαθισεν ΒΟΧΔ., 98. 69. ΕΜΡΟΥΤΡ. 

Ῥγτ.Ηε]. Τμερ. Ατπ Ο)Ρίᾳ. Π. 1815. 
1870, 1885, αοἀεραί α..ο.4.0.}}}.-- 

δααϊζαν!ῦ ἆθεας, Όσττ.ΟτίδεῬευ. 491. 

5641 Γή. (επ....Ζ). | επεκαθησεν Ἡ. 

εκαθισεν Ν. εκαθησεν Κ. εκαθητο 1).] 

{επεκαθισαν Ἐ7Ζ. (πο 80. 9.) 5εάετε ἔδοο- 
ταπί Ψ]ρ. φ1-ἳ. Μεπιρῃ. επεκαθησαν Τ.. 

- επανω αυτων ΒΟΝ. («πανω αυτ.. 7.) 
τα]. θγττ.Οτί.δΗε]. Μοπιρῃ. ΤΉ. Ἀτπη, 
Οτῖφ. 1. 1815. 1870. 1885, | επανω αυτου 
Ῥ. ὁ.οιε,μ[ 3.1. (ος. α) στ. Ῥεί. Ἀγτ. 

Ἠ]ογ. | ἀεδαροι ἑαπέμηι αἱς.ϱἳ.(οπη. 5 1}.) 

8. ἑαυτων ΒΟΖΝ. τε]. ΟΥΡίᾳ. ἵν. 1815. | 
αυτων ὮΤΙΔ. 69. 

- απο τ. δενδ, Ογῖσ. ἵν. 1875. 1885. (1. 

7465)», εκτ. Δ Ν. 
-- ἐστρωννυον ΒΟΖΝ. τε]. Ὑπ]ς. δ... }}". 

σἵτ-μ, Ὀνττ. ΤΗ6ῦ.[εστρωσαν Ὦ. «.6.1}. 
(αἱ α) ΜοπαρΗ. Οτιᾳ.ἵν. 1870, (εστρῖων 

δῖο. Δ). 

4. ααΐσπα ἔοζατα ΟἹ. | αἀἰπιρ]οτείας Οἱ. / 
δ. ταβηδιιθῦιβ Βθᾶθιβ ΟἹ. 1 ΒΠαπὸο “πε. ἴα τημ.. | 
7. ΒΌΡΘΥ 008 (Ἷ. | 9. αἱ νοπῖέ ἵπ ποπαῖπε ΟἹ. 



μα, Ττ: 
Ῥα]ς. α. ὃ. ο, 
Βντ. Ο. Ρ. Ἡ. 
ἸΠεπαρῃ. (ΤΠο0.) 
Άππα, 11. 

Ὁ} }Μ81.11:15-17. 
{Π|{π|. 
90. 118,1 

“ περ. 

5 Ῥβ8. 8:3. 

19:45» ὯΝ 

12 Ἱερὸν[ τοῦ θιοῦ] καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν, καὶ 
ν ονογῖ, 15 οἱ ἀῑοΙι εἶς, Βοτϊρίαπι 

. εὐχῆς κληθήσεται: ὑμεῖς δὲ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

ἐστιν οὗτος; "' οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν Ἢ ὁ 
προφήτης Ἰησοῦς, ὁ ἀπὸ ᾿Ναζαρὲθ΄ τῇ Γαλιλαίας. 
σα ΝΤ) εἰσῆλθεν" Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν', καὶ ἐξέβαλεν 

πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, 

τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. καὶ 

λέγει αὐτοῖς, Γέγραπται, “Ὃ οἶκός µου οἶκος προσ- 
ἃ αὐτὸν ποιεῖτε σπή- 

τι Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ λαιον ληστῶν." 
τ ἰδόντες τ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν. αὐτούς. 

δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ᾶ ας 
σεν, καὶ τοὺς παῖδας "τοὺς΄ κράζοντας ἐ ἐν τῷ ἱερῷ Ἷ 
καὶ λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ ' Δαυείδ, ἠγανάκτησαν, 
16 Αα “ οι ον 3 / ./ φΦ / ε Ν 

καὶ " εἶπαν αὐτῷ, Ακούεις τί οὗτοι λέγουσιν ; ὁ δὲ 
“ 3 “ » “ὔ 

᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι 
ΠῚ 5. / / Ν - ή Ἔ / 

ἐκ στόματος νηπίων καὶ θήλαζώτων κωτηρτίσω 

66Π5, Οιι18 οϑὲ Μοδ 1! Ῥορι]αβ 
Βπίοπι ἀῑσθθαί, Ἠϊο ορ Τεριιβ 
Ῥτορμεία ἃ Ναζατοι (α]ασαο. 
6411.) Ες ἹΠπιτανίς Ίσβιις ἵπ 
{οπιρ]απῃ ἀαῖ, οὐ οἰοῖομαί ΟΠΊΠΕΡ 
γεπἀθηίθς ο΄ οπιοηῖᾳς ἴῃ {οπιρ]ο, 
δὗ ππεηδας πμπηπππ]ατίογαπα εξ 
σαίποεάγας γεπ(οπέῖαπη οο]πηβαβ 

οδί, Ὦοιπά5 πηρα ἀοπιαςδ οτ- 
Εοπίς γοσαβίζασ: Υος απἴοτῃ {6- 
οἶδεῖς Ί]ατη ερεϊαποαπι Ἰαΐτο- 
παπα, 1 (31 10.) τὴν αοσθβδοτιιπί 
8 δάση οαοςΙ οὖ οἰαιιάί ἴπ ἴδη- 
Ῥ]ο, οῦ βαπαγῖς 608. 1 6010/5.) γι- 
ἀεπίος δαΐθιη Ῥγίποῖρες 5860Γ- 
ἀοίαπι οὐ βουῖθαθ πταυί]α 
486 ΓεεΙέ, οὐ Ῥιιετος εἸαππαπίος 
ἴπ Τεπιρ]ο οὐ ἀῑσεπίο, Όραππα 
Ἠ]1ο Ὠαντά, Ιπάϊσπαί! 5απῖ "5 οὐ 
ἀῑκοτιηέ οἱ, Δα ἷβ απῖά 151 ᾱἷ- 
οαπί ἢ Ἰοϑιιβ απίοπι ἀῑσιι οἷ 
ὕίααθ: πατηαπϑπι εσίςίῖς απῖα 
εκ οτ6 ᾿πέβησι απ οὖ Ἰδοῦθη πα 
Ρρεγ/εοῖςιῖ Ἰαιάσπα ἢ 17 ΟἹ4,6.) τὴς 
το]]οιῖς 1115 ΔΌΠῸ ἔοτας οχίτα οἱ- 
νϊιπίεπι ἵπ Βείμαπίαπι, 1ρίαπθ 

σιδ ἡ νο- ΤῈ 
ΓΠΜΆγ.11:11-14. ς Ο90Υ: 

κ᾿ ν τ Ψ σι 
καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς 

/ ᾽ / Ν 3 / 5» - 

πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 

τιβηςῖζ, 

8. εν] οπι. ΕΕ. 

9. προαγοντες αυτον ΒΟΏΤ,. 1. 38. 69. 
η. ὅγυν. Νεπιρα. ὙΠῸ. 1, ΟΥ. 

ἶν. 1815, [Τοπ], αυτον 5. Ν. το]. (Τμ411.) 

Ἄττῃ, (να, Μαν.) 

"-- οἱ ακολ.] οπι. οἱ Δ. 

--- εκραζον Ογῖρ.1ϊ.5889,) (εκραζαν})} εκ- 

ραξαν 1,.. Οτγῖσοῖν. 1815. (οπή. λεγοντες). 

--- ὡσαννα δίς] οσσανα ὮἨ. ὡὧσανα 1,. 

-- τῷ υἱῳ Ογίᾳ. Π1. 7465. ἵν. 1815, 1870, 
(νίά. δὰ νετ. 15). 

- δα ΒΠ.] αάά. εί οστοδεί 5ιιπέ ἵπ ο6σΙΓ- 

5απι 6Ἶ115 ππ]Ε1, οί ραπάσεβαπί οὐ ]απάα- 

Ῥαπί Ώσοιιπα, Ῥτορίες ΟΠΙΠΘ φιιοᾷ γἱᾷθ- 
χαπί. 8γγ.Οτὲ. 

11. οἱ δε οχλοιΒΟΝ. τα]. Υα]ς. ΕΙ”. (οἳ)” 

νγ. Ογῖφ. ἰν. 1805. οἱ δεπολλοι ).α.ῦ.ο.ϱ. 
ΡΠ κυ Γπολλοι δὲ. (πολλοι Ογἱᾳ.Π1.7473:) 

-- ελεγον σας. ΓΣ 3. Οτῖρ. ΠΠ.Τ47ᾳ, 

ἵν. 1805, | εἰπὸν Τ. α.δ.ο-ϱ. | αἀᾶ. ὁτι Ν. 

- ὁπροφητης Τησους ΒΏ. Μεπιρῃ. ΤΗΕΝ, 

Άππι. Οτίᾳ. ἵν. 1875. | ΤΤησ. ὁ προφ. 5. 

ΟΝΤΧ (60) τε]. (Τμαί1.) Ῥγντ. ἢ. Ογίᾳ. 
11. Τ473. ἵν. 1805. (Χρς Ρτοξεία ϱ.)]Ίησους 
προφ. Δ (οτι. Τησους α). 

- ὁ απο] οπι. ὁ ὯΔ. 

- Ναζαρεθ Βς Βιεῖψ. ΕἸΣ. ΟΧΕΉΗΚΜΌΨΥ. 
(ναί) Μεπιρῃ. ΤΗ6Ρ.|{ Ναζαρετ 8:ι.3. 
ΒεβΒε]ι.].. 1. 88. 69. ἘςβΕΓ. ἆ.ε. Οτὶφ. 
ΠΠ, 7448, Τάτα, ἵν, 1809, 1875, (Ναζατοίί 

(οπι. ὁ απο) α.) | Ναζαραθ Δ. | Ναζα- 

ρετης Γαλ. (5ἱο) Ν. 

19. εισηλθεν ] εισελθων α. 
--- Ιησους] Τρταστη. ὁ 5. ΤΝ. τε]. ΟΥγίᾳ. 

ΠΜ, 7483. | οπι. Β. ΒΙΙΨ.ΟΧΔΕΗΜ. Ονῖρ. 
1. 7504, ἵν. 1805, 1875, 

-- ἱερον] αάά. Ττου θεου 5. ΟἿ Ν. τε]. 
μαι.) ϑ εν, Ογίφ. 1. 7484, 7490. 7504. 
[οπι. ΒΤ,, 38. ὁ. Μεπιρῃ. Τ168. Αππι. 

281. Ονίρ. ἵν. 1805. 1815. ΗΝ. 1185, 
- εξεβαλεν] δα 4. ο ἴεπιρ]ο Ὠοί γτ.οτί, 

(οπι. τηοκ εν τῷ ἱερφ). 

18. ὁ οικος Ογῖᾳ. ΠΠ. 7558, ἵν. 1808, 1875, | 
οἴῃ. ὁ 3. 

-- κληθησεται δ. οπιπίρας ΡΘΠΕτι5 

ΒΥΤ.Ο16. 

-- αυτον ῬΙΒΕΠΙ. ἐποι οἷο Ἑ. 

- ποιειτε ΒῚ.. Μειαρῃ. 31. Ογίφ. ἵν. 

1804, 1874. Στ. 1).1Ὁ. 401ς.} Τεποιησατε 
ς-. ΟΡΝΧ. τε]. (πεποιηκατε 1. «Γιςί. ΤΥ. 

17. Οτίᾳ. Π. 1534, 7553. νἱά. Ματ. χἰ. 
17.) Τα. ΤΜΕΡ. Ασπι. Ἴγεπ.229. ΗΠ. 

7140, (γιά. Ίμας, χὶκ. 46). απίε αυτον Ν. 

14. τυφλοι και χωλοι ΒΡΙ.. 1. 98. 69. Θγτ. 

Ῥει, Μεπιρὴ. στη. 01. Οτγῖρ. Π1.755.5 

(τυφ. και κωφοι γτ.ΟΧί. τυφ. κ. κωφοι 
κ΄ χωλοι Ἀγτ.ΗΙ6γ.) | χωλ. καιτυφλ. 

ΟΝΔΕΕάΗΠΚΜΡΌΟΝΥΤΣ, Θγτ.Ηο]. ΤΠεῦ, 
--- εν τῷ ἵερῳ ΟΡίᾳ. Π. 7055, | οπη. 69. 6. 

15. αρχιερεις και οἱ γραμµατεις ΟΥίᾳ. ΠΠ. 

755, 1 γραμμ. και οἱ αρχιερ. 69. Βτ. 

Οτῦ. (οπι. οἱ απίε γραμμ. 1). 

-- εποιησεν] αάά. «εδιι α.δ.οιῇ[] 3.1. 
Ογίᾳ. τὶ, 7554, (Οοπίτα, Υμ]ρ. ε-σ].) 

15. τους κραζοντας ΒΌΝΙ, | Ἔοπῃ. τους 
5. Ο. τε]. Οτίᾳ. Π. 5884, 

- ὡσαννα] οσσανα ὮΧ. ὡσανα Τ',. 

- υἱῳ ζητήσεις δὲ πότερον ταὐτόν ἐστιν 

οἶκος Δαυίδ, καὶ υἱὸς Δαυίδ' καὶ εἰ μὴ 

ταὐτόν ἐστιν, ἡμάρτηται τὸ κατὰ Ματ- 

θαῖον γραφικῶς" ὄφειλον ἔχειν ἤτοι δὶς 

τῷ οἴκῳ Δαυίδ, ἤτοι τῷ υἱῷ Δαυίδ, 

Ονίᾳ. 1, 9885. (φαΐ 'ρ56 υἱῷ ἵπ αἰτοαπθ 

Ίοσο ἵπ Οοπιπι. ἨαΡεί). 111. 7575, 
16. ειπαν Β. Βίῖψ... (μἴαῦ 989). | {εἰπὸν 

ς. ΟΝ. τε]. 

--- ακουεις] Ῥταθπι. οὐκ ΕΗ. Ἀντ.οτί, 

ΜεπιρΗ. | Οοπίτα, τοπ. 240. Ογῖσ. 11. 
5898, 11. 7565, 

- λεγει] ειπεν Κ. ὙΥμ].Οἰ. ὃ...6..61.1. 
(Φοπίσα, 4.) 

--- αυτοις Οτίᾳ.Π. | αυτῳ Χα}. 

--- ὅτι ΒΟΝ. 1. τε]. Υπ]. ο. Γ᾽". Ἀντν. 

Μεπιρῃ. Ανπι. Οἶεπι. 105. ΟΥγιφ. Π, 6884, 

ΠΠ, Τ56α-4. Εις. ἵπ Ὦ5. 878, | οπι. 1). ὁ.6. 
5. 0. ΠΠ, 1144, 

17. καταλιπων ΒΞΝ. 1. (Μαϊ 99). 69. α 

ἨΡΕΥςΤ»5. Ογῖσ. Π1. 1575. Τ595, | κατα- 

λειπων ΟΡΤΔΕ"ΕΚΜΟ. 

- Πυλισθη ΒΟΡΌΝ. τε]. | πυλισθησαν 

Ο3. (ωλισεν Δ. 510). (αὖ εδδεί Ἀγν. 

Οτι) 

- εκει] οτι. ΟἿ, 

11. Ῥορα]ά απέοπα ἀϊοθραπὺ ΟἹ. | 16. 151 ᾱἵ- 
οαπὺ Οἵ. | αἰχὶς ΟἿ. 

πο 



ΒΟΘΙΓΖΊ (Τ). 51’ 
ΤΣ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
ΔΩ δὴ / Ν / » / 122 151 Πρωϊ” δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνα- 

“ - - 53 3 

1. 88, 69. σεν, '' καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ' 

ΧΧΙ. 18. 

18Ίαπο αιιέοίη τονοτίσοτς ἴῃ 
οἰνϊαίειη οδγΗί, |" ει γίάσπε 
Ποἳ ατύοτοπι ππαπι 5θοα5 νίαπι 

ἘΕάΗΕΚΜΕΠΠ(Γ), » Ἂ »ὡλ Φ » 5. τος δ ἈΝ Ν / / γϑηϊῦ αἆ απ, οἵ πΙΠΙ] Ππνοπῖί ἴῃ 18. πρωΐας αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μονόνεςς ως ια πο. 
-- Ἡ / ἌΝ τὲ / » “ 3 ς π αξδ- νι καὶ Ἄεγει αὐτῇ; Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται Ἷ εἰς Ἀαπιηπαπι οκ το ἔπιοτιδ ης 
19. οὐ τρ 0“. ν ἐδδαν ἴῃ εεπιρίίεγππη. ΕἸ αχο- 

« Οὐ μῆκετι τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. και ἴποια οδί οοπέϊπιο Ποπ]ποα, 
σ 

5] Ματ. 11: 10---94. 

ΜΗ΄ σιζ 
ἈΠ Μαγ.11 17-93. βὶ 
ΠῚ. 90: 1-8. 

ὃ 2 

ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες, Πῶς παρα- 
σιε τ΄ χρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 

εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε, πίστιν καὶ 
μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ 

Ἀ - ΒΩ ΄ 3/ ὯΔ θ Ἂς βλ 40 τι εἰ 

κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ᾿Αρθητι καὶ βλήθητι εἰς 
Ξ τὴν θάλασσαν, γενήσεται" 

͵ - - 3 / . 

αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήμψεσθε. εἶδ. 
985 ΒΖ 12.’ ο ο ος ον εδ - 

125 “Ὁ Καὶ ᾿ ἐλθόντος αὐτοῦ. εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλ- 
- ’ - / 

θον ὃ αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
τοῦ λαοῦ λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; 

Ν / / 

καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 
- ολ - . / « 

θεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ερωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ 

᾿᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 

ΕΝ ΕΗ “ καὶ παντα σα 

αι ἀποκρι- 

309 κὲὲ ν᾽ θπίθβ ἀἰδοῖρα] ταϊγαῖῖ 
βαπέ ἀῑσοπίθς, Ωποπιοᾶο. οοπ- 
επαο ατπῖςὸ. 3) 6155.) Ἠοεροῃ- 
ἆοπς απίοπα Τορ5 αἲί 6ἶς, Απιοπ 
ἀϊσο γοὺῖς, δῖ Παβιον]ς Πάσπαι 
οἱ ποπ ΠαθεςίανογΙῖςδ, ΠΟΠ ΞΟ ΠῚ 
ἀθ Βοπ]παα {αοϊειῖς, εεά εἰ κ 
πποΠΙ Ἠπῖςο ἀῑκογ]ις, Το]]ο οὗ 
Ἰποία ἴ6 ἴῃ πἹαγθ, βοῦ: 55 6153.) 
οὗ οπιπία ᾳππδοιππ(πο ΡΘΕ ΟΣ 5 
ἴπ ογα[ίοπθ ογοάςηϊος, δοοῖρῖο- 

δ λε 

εαν 

33 (917,3) ἘΠ οππῃ γοπὶςεοί ἴῃ 
{επαρ]ατη, αοσθςξδεγαπί δα θα 
ἀοοεηίστα Ῥγϊποῖρος 5αοσγάοἵπα 
οἱ 5οπίογες ῬοριΠ ἀῑσσπίος, [πὶ 
απα Ῥοΐθείαίο Ἠασο ἔλοϊβ ὅ οὖ 
απἱς ΠΡΙ ἀἆοάῖς Ἠαπο Ῥοίοξία- 
ἴεπαὸ 33 Πεεροπάσης Τοδς ἀῑκίε 
11115, Τπίειτοραμο νο ει οσο 

18. πρωι Β.Βεῖν.1).} Ἱπρωιας σ. ΟΝ. τε]. 
-- επαναγων ΒΟΝ. τε]. γι]. γ᾽" 

Ῥσττ.Ρε(.δεΗο]. ἨΜεπιρῃ. Ανπι. 1. 

Οτῖρ. ΠΠ. τοτα, (7593). 1 επαναγαγων 

ΒΧΒΕΛ.Τ./παραγων 1). (Τιαίς.) 8γτ.Οτί. 

ΗΠΙ Τ145.(Η1αἱ 98). Δα. ὁ Τησους Μ.α.ο. 

19. ἐπ᾿ αυτην Ο)ἱᾳ. Π. Τ574.| ἐπ᾿ αυτης Τι. 

--- μονον] 814. δὲ [τη ]]οάϊκίε [1] [τὰ] 
ἀοπήπας α. 

--- µηκετι] Ῥιαστη. ου Β. Βιίῃ. ΒΙς.1,. | 

Οοπίτα, ΟΡ. τε]. Οτίᾳ. 111. 7574, Τ603-ε. 
7614, Ρείγ. 4ῑει. αρ. Ἠοιί]. ἵν. 27. 

- εκ σου] εξου Ὦ. 

-- παραχρημα] ῬοΣί ἡ συκη Μ. 

30. ἡ συκη ΜΡΡ. 7. Ἀγιτ. ΟΥίρ. 11ϊ. 7585, 

7605, | οπι, Ψπ]ς. ῥ.ο.ε. [5 -.]. (πἱαί 
α). Ἰοπι. ἡ 3. (ήσυχη 3.) 

2]. το της] τον της α. 

- ποιῃσετε] -σητε Ἡ. 

- καν ΟΡίᾳ. Π. Τ58ὺ. | και Ὁ, (44. εαν 
Ῥοβί τουτῳ). 

- γενησεται] Ῥτασπι. και Ἡ. | 884. νουῖς 
εἱο. ΒΥ.ΟΤΕ, 

23. εαν Ο1/Δ. 69. ΕΕάΚΜΡΒΥ. Οἶεπι. 307. 
Οτῖσ. Π1. 7590. |. Ίαν «. ΒΕ. 19. 889. 
Ἠ»εῦ. Ογίς. ΠΠ. Τ5τ», | οπι. Ὁ. 

--- αιτησητε] -σησθαι Τ,. 

28, ελθοντος αυτου ΒΟΡΤ,, 1. 38. 69. 
Οτῖρ. τ. Τ643. 8105. | Γελθοντι αυτῳ 

στ. 1, τε]. | εισελθοντι αυτῳ Ἱκ. 

--- προσηλθον] -θαν 33. 

--- διδασκοντι γαρ. Χ73.9.. Ονίᾳ. ΠΠ, 
7643. 8105. | οπι, (Τναυ1.). Κγυ Οὐ, 

- οἱ 29] οπι. Δ. 

80 

34. και τις ΒΖ. τε]. Ογῖρ. ΠΠ. 7653. 7105. 

Ἐπ. ἵη ῬΒ. 450, | ἡ τις Ο. 0. (νιᾶ. 
Ίπιο. αχ. 9.) 

--- αποκριθεις δε ΒΟΏ. τε]. ΓΙ.α”. (ποπ 6). 

Ῥγτ.Ης]. | οπι. δε 21. (μαι) Μεπιρῃ. 

[γην Οτι Ρε. Ασπι. ι.] 

-- ἐρωτησω ΒΟΖ. τε]. ΟΥγίφᾳ. ἵν. 1305. | 
επερωτησω Ὁ). 

--- λογον ἑνα ΒΖ. τε]. | ἕνα λογον ΟΕ. 

Τα. Οτῖσ. ἵν. 1800. (νιᾶ. Μας, πὶ. 99. 
οί Ίππο. ας. 9.) 

- ὁν Ογίφ.ῖν. 1805.]οπη. 3. (οι. ε,[) |.) 
[ὁ1.. 

-- καγω 35, Οτγῖφ. ἵν. 1805.} καὶ εγω 38. 69. 
-- ὑμιν ερω] ερω ὑμιν 88. 

25. το Ιωαν. ΒΟΖ. 838. Ογίᾳ. ἵν. 1305, | 

Χοπι,το σ΄. Ὦ. τε]. (νι, Ίωας.) (του 
Ίωαν. 1.) 

- διελογιζοντο] παρελογ. α. 
-- εν Ὦ21, 88. (Μ πίτα Ἠπ. Πε. τας.) 

Ίναυς. Αγττ ΟχΙ,διΕεῦ,. | παρ). ΟΡ. 
το]. Ἀγτ. ΗΟ]. 

- ἑαυτοις] αυτοις Τι. (πο Ζ πὖ γιὰ.) 

-- ἡμιν] ὑμιν Ἡ. 

- ουν ΒΕΟΖ. το]. σ 1]. ες. σ᾽ 1. Ἀντν, 

ΟΥὸ ΗΟ]. Μεπιρῃ. Αιπά. ει. | οπη. 
ΤΙ,. α.ὐ.ει[”. Ἀγτ.Ῥει. Οτῖρ. ἵν. 1905, 

-- ουκ επιστευσατε] ου πιστευετε Η. ὖ.ο. 

36. ὡς προφητην εχουσιν τον ΊἸωαννην 

ΒΟΖ1. 88. Ἁγινιοτί,δῬει, (20101.) | 

ἢ εχ. τ. Ἰωαν. ὡς προφητην «-. Ὦ. τε]. 
(δε. ) Βγγ,Ησ]. (Μεπιρῃ.) Αππι, [ώς] 

οἵη. 69. ὁς Κὶ. |εχουσιν] ειχον 1. 

γα]ς. ΟἹ. α.οι{({)1).Φ”.. Ἀγττ,ΟσΙ,δεΡεῖ, 

Ασηι, οα4. | Οοπίτα, «πι. ὁ.6. Π 3. 

Ἠε]. Μοπαρη. Ατιι.Ζοµ. [2 1}.1 

97. ειπον] ειπαν ἴ). 

-- αυτος] «6518 α.6.6. 1:32... Ἀγντ.Οτε,δο 
Ῥει. (Οοπία, Υπαἱς. ὁ. οἱ”. Ῥγτ.Ηο].) 

-- λεγω ὑμιν Ψαἱς. φἱ--. Θγτ.Ηε]. | ὑμιν 

λεγω Δ. 69. Μ. ὁ...6.(7Χ,).} 31. Οτῖρ. 
πὶ, 7643, 7695.0: 

98. δε οι! 69. Ές. η Ίμας, (αρ. Μαϊ 166). 

(Οοπίτα, ΟΥγίᾳ. Π1, Τ905,) 

--- ανθρωπος] 844. τις ΟΔ. 1. 35. 69. 

ἘΜΟΌ. γαρ... (μαι) γι. Αππι. 

Ονῖσ. ΠΠ. 7865, Εις. ἵπ Ὥπο. ΠΠ, Τ165. 

Γ6οηίτα, ΒΕ) ΖΓ, το]. Απιι ο”. έτη. Οπίς. 
ΠΠ, 7705, (οἴ) 7744. 

- τεκνα δυο 0Ώ7.νε]. Οπῖρ.111.7705.7γ744, 
7865, Ειδη Τµιο.] δυο τεκνα Ἑ. ματι. ΠΗ. 

--- και προσελθ. Β0Ώ. τα]. (Τιαυί.) Ες. 

ἵπ 1λιο. | οπι. ὅσ. Οὐδ, | οἵη. και 21. ο. 
Μεπιρῃμ. Ογίᾳ. ΠΠ. 7705, 

-- ἐν τῷ αµπελωνι Ὑπ]ς. 91:59. | εις 

τον αµπελωνα 1), α.}.6.6 ἤσ'.ἰ. (το 

105.) |]α4ἀ. µου «--. Βες7, το]. Υα]ς. 

ο... Οῖρ. 11, 1105, (οοπη.) Έκς. ἴῃ 
Ίππο. | οπι, ΟἾΔ. 1. 38. 16 Μ. α..6... 
1. Θγτν. Ῥγτ.ΗΙογ. Μεπιρῃ. Αὐτη. 
Ἐπ. Ογίᾳ. ΠΠ. ΤΤ03, (ο1:.) 

99. ὁ δε αποκριθεις] οπι. ϑ' τ Οὐ, 

π- ου θελω" ὕστερον δε µεταµελήθεις 
657. τοὶ]. ναι, ντι, Ἐπ 5. ἵπ Ἰμπο, 

([ὁ πρῶτος] εἶπεν, οὐ θέλω" ἀλλ᾽ ὕστε- 

ρόν ποτε ἐπὶ συντελείᾳ μεταμεληθεὶς 

ϑγυ. 

24. αἰχὶὺ οἷβ ΟἹ. 



ΧΙ. 91. 
να]ρ. ἀ. ὃ. ο. 
Βύ1τ, 6. Ρ. Η. 

ΜεπαρΙ, 
Αὐτὰ, ΕΠ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μου κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ 
ΕΣ 

ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. ' τὸ βάπτισμα ᾿ τὸ Ἰωάννου 
/ 53, ε Ν 

πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ, ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελο- 
/ ΤΟΣ / ε “-“ / ᾽ Ν 3/ 3 » 

γίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες, Εαν εἴπωμεν, εξ οὐ- 
ρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 
9 

"ὁ ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἔξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν 
/ Ν ᾽ 7, 

ὄχλον: πάντες γὰρ ἵ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν ᾿Ιωάν- 

ἘΠῚ 11ΠῚ ΒΕΥΤΠΟΠΙΕΠΙ, 4161 5] ἠῑκ- 
ον] τα] Πϊ, οἱ 65ο. νοὺῖς ἀἴσαπι 
ἵπ πῶ Ῥοΐοριαίο που  {ποῖο, 
3 Ῥαρίίθπιαπι Το]αππϊς, ππάο 
ογαξθ ο οπθ]ο, απ οκ Ποπηηῖριις ὃ 
ΔΙ ΠΠ οοσϊιαυαπέ Ιπίου 5ο ᾱἷ- 
οση{θς, 30 5] ἀῑκοτίπηιις, Εἰ σπθ]ο, 
ἄῑσοί πουῖδ, Ωπατο 150 ΠΟΠ 
ογος το δείς 1111} 51 απίοπα ἀῑκοτ]- 
πι Ἐκ Ποπαπῖρας, ΕΙΠΙΘΠΙΙΙΒ 
ΓΑΠ: ΟΠΙΠΟ5 οπῖπι Παβοπί 
Ίομαπποια ποπ Ῥτορ]μοίαπι, 

πῆρ ἢ 
δαμεν. 

σιη 
ων νά 5 

λώνι. 

μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. 

καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. 
-“ / 5 / ε 4 “ὕ / 

τοῦ πατρὸς; λέγουσιν, ὁ Ἰ ὕστερος. 

ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

ἄνθρωπος εἶχεν ᾿ τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ 

οπν Ῥέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπε- 

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς πε Οὐ θέλω: ὕστερον δὲ 
ὈἹπροσελθὼν δὲ" τῷ δευτέρῳ 

εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν,“ Ἐγώ, κύριε: 

Στίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα 
λέγει αὐτοῖς ὁ 

Ν ᾽ / 2 “ 5 » 5, 

καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπον, Οὐκ οἵ- 
Ἔ » - κ » / Οὐδὲ ον λέ εκ 

φη αὐτοῖς καὶ αὐτὸς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 
Τί δὲ ε« κα δ ΞΕ 

{ δὲ ὑμῖν δοκεῖ; 

1 

Τη νοβροπάσπίος Ίοιι ἀῑκε- 
χαπί, Νοβοίπιαδ. ΑΙ 1115. οὔ 
1ρ5ο, Νας ορο ἀῑσο νοβίς ἴπ αἲια 
Ῥοΐορίαίο Ίαος {αοίατα, 35 (518, 10.) 
Ομίά απίοπι γορῖς γἰάείαν 2 
Ἠοπιο Ἠαβοβαξ ἆπιο5 Β]ο5, ο 
πεοσοᾶσης δα ρυίππτη ἀῑκιες ΕΙ, 
γαάο Ἠοάῖο οροεχαχο ἵπ νίποα 
π]ρα, 3 ΠΙῸ απίοπῃ χοδροπάεΠ8 
αἷῦ, Νο]ο; Ῥοδίοα απέοτη Ῥαθπ]- 
{οηί]α ΠΠοίΙ5, 010. ὃν Αεσε- 
ἀοπς απίοπι δι αἰίοταπη αἰχὶ 
αἰπη]ίον. Αὖὐ 116 τοδροπάςπς 
αἷς, Ῥο, ἀἆοππῖπο; οἱ ποἩ ἱν]. 
81: (15. εκ ἆποβριις Εοοῖς νο]α- 
αΐοπι ραίνίςὸ. Ὠϊειπί, Νογ]ςεῖ- 
τηπ5. Ποῖέ 11118 Ίσειας, Απιοπ 

ἐπὶ τῷ εἰρηκέναι τῷ πατρί, οὐ θέλω, 

ἦλθεν εἰς τὸν ἀμπελῶνα Ο)ίᾳ. . 7705, 

ἴη Οοπηπι, νἱ. οὐ ἵν. 3713.) “ἘΠῚ ἅπο- 

Τα απίστη ΠΠογαπα Ῥαγαβο]α 6ΟΓΙΠΙ 

4 ἴῃ γίπθαπα πλ θαπέας, απογτη α]ίου 

απἰάσπι οοπἰγααϊκΙς Ῥααῖ, οὐ Ῥορίοα 

Ῥοεπ]ίίθίαν, απαπάο ΠΏ] Ῥρτοβαξ οἱ 

Ῥοοπίοπίϊα; αἶίοτ απίοπι Ῥο]Ποῖέις ο5ί 

αὐίγα, βία πη Ῥγοπηϊέίοης ρασὶ ποπ αδῖῖί 

απίοτη,”. 1γοπ. 380. “ Ἐῆίις 5απίος, αὶ 

ἵξαστιπι 5ο δᾶ ορια5 ποραγοπέ, οὐ Ῥου 

Ῥασπίθοπίίαπη οπηεπάαέας, 6Ο ΤΗΥΙΙΤΗ 

Ῥχοίεσίαις 511. ΗΠ]. 7165. (δε] οπι. Η. 

ύ.ο”.].| οὐ ροδίοα α.[)Ι.)|εγω κυριε' και 

ουκ ΒΒ. Μοπιρῃ, γτ.ΗΙογ,. ΖΕ 1. απ. 

ὕπαγω κυριε' και ουκ 69. Το ΑΥ̓ΤῚ. 
99. απηλθεν] 844. εἰς τον αµπελωνα Ὦ. 
(μαι) Ἀγν.ονί (να. Οτίᾳ. εαρια) | 
Οοπίπα, ΒΟ07. τα]. γπαἱρ. αἳ. 

80, προσελθων δὲ ΒΌΖΤ,. 1.85. 69. Υπ]ς. 
(α.ὀ.ο.)./(ῇ113)0ἱ”11,γν.Ἠίον.ΜοπαρΗ. 
(Ασπῃ,) | και προσελθων «τ. Ο. τα]. ἡ. 
ΒΥΣΓ.ΡΒ{.δεΗ ο]. (και ἰαπίαπι ΟΠ1, προσ- 
ελθων Ἀντ.Οτί. 011.) 

- δευτερῳ ΒΟ”71,. 1.88. ΜΡΑΥ. Μεπιρῃ. 

(ὁ δεύτερος εἶπε μέν, Ογίᾳ. ΠΠ. 7703 ἵπ 
Όοπηπι. εἶπεν ὁ δεύτερος υἱός 7865.) | 

ἑτερῳ ΟΊΏΧΔ 69. ἘΡΕαΠΚΟ. Τα4. 
Ἀντγ. Αππι, 2801. Εις. ἴῃ Τπιο. (προσ- 

ἦλθεν ὁ πατὴρ τῷ ἑτέρῳ ΟΥίᾳ. 1. 7705.) 
--- εγω κυριε και ουκ Ο()Τ.. τε]. Τα. 

(εο, ἀοπιῖπο οἱ ποπ). Όγιν,. «01.9. 

Ογίᾳ. Π1. (7703). (7715). 7866, Έις, ἴῃ 
Ίο, (Ονἱᾳ. Ίτεπ. ΠΠ.) | (α84. ὑπαγω 

Ῥοβέ κυριε Ὁ). | ου θελω" ὕστερον µετα- 

µεληθεις Β.Βεῖψ. (69). Το Βγτ.ΗΙεΓ. 

ΜοπιρΗ, Αγπι, «041. α.πι. (ὕστερον δὲ 

Β.Δ ει. 69). 

- απηλθεν] αἀᾶ. εἰς τον αµπελωνα ὅγυ. 

Που, 

51. δυο] (δυω Ὦ3). «44. πιὸ γουῖς νιάείαγ 

Ῥγτ Οὐ. 

--- Εποιησεν] Ῥοξῦ πατρος Ὁ). 

- λεγουσιν] 844. αυτῳ «. Ο. τε]. Υα]ς. 

ΟἹ. ας) Θντν. Έα ἴθ Ίωμιο. | οπι. 

Β.Βεῖψ. Βἱο.Ἠ,. 99.69. πι. (αρ. Ε]εο]ς οὐ 

Τ1δο].) 10». ζωα. Τοἱ. ο). Μεπαρῃ. Ανπη. 

281. “λέγουσιν....ὁ Ἰησοῦς Ῥταείοτῖέ 
Ονῖφ. τ. 1710. Ταομππαπη, απ ριαίαί 

Ἠασο 1π οοᾶ]σο «1Ο 155 οδὲ ΟΤΙΡΕΠΕΒ 

ἀσβιίςεο, 
-- πατρος] πᾷά. αυτου Υ. 

- ὁ] οπι. Δ. 
- ὕστερος Β. ϑ'γγ.Ηΐου, ἹΜεπιρῃ. Ατπη. 

21]1.α.πι, “πον Ἰββί πηι πι, ζωα. Εν. 

α.Ὁ.6. 1.3.4). 1.1.. |. εσχατος Ὦ. 69. ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ τὸν ποιησάντα τὸ θέλημα 

τοῦ πατρὸς εἶπεν, ὁ ἔσχατος Πὲρρ.; 

Ένας. Ρ. 30. φανερὸν ὅτι ὁ εἰπών, οὐ 

θέλω, καὶ ὕστερον μεταμεληθείς, καὶ 

ἀπελθών, καὶ ἐργασάμενος εἰς τὸν ἀμ- 

πελῶνα, ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πατρός 

τῷ ἔργῳ. Ον. ΠΠ. 1108, «“Τοϊπᾶο 
ἴρβᾷ Ὦ]αγίβαθοσπα ΓΟΒΡΟΠΒΙΟ ἀπ] τηο- 

πιοπ{ παθοδὺ απαθγοπά τιπΠὶ οδί, ὨὈϊοιπί 

γο]απίαΙ }πίογοπι οὐσβῖεο. Ἠοο το- 

ΥΙΙΏ ΥΑΜΙΟ ποπ ῬΑ ἔπι, τιῦ εἰηπ]αία Ῥτο- 

{οβεῖο ππθγππη Ῥογ[οσίαο γοτίας οὗ- 

Μ 

ἀποαίς αἱ Ῥ]ας 510 [6 [6]11556 εροπάσπίοπῃ, 

απάτη. Ῥογ[οσίδο οπηπία, ΠΟΠ. Ρο]σεῃ- 

{θπη.Ἱ-----' Ὠσπίαιιο πο. αἷῤ ΠΟ] αἶδβο 5οᾷ 

ΠΟΠ αΙ66. Ίο οχίτα οπἱραπί ἰπῆ- 

ΔΘ] τα 15 ο»ί, απἷα ἵπ [πο ογας ἀἰβοτ]- 

ἰαΐο πο ῄογοι. Νόοη Ιρ]ίγ Ίτο βέδττη δα 

ορι5 αιιοά Ῥναθοσρίαπη θοδί πο] 5ο 

απῖα 16 ποπ Ῥοΐοταί, ΠῸῚ Πί, ΤΠ 60 

οπίπι ποορβεϊ(αιῖς ππογα ἴπο ογπῖπο 

νο]απία(ἶς ορἰεπαάϊσις. Ἐν ἴῃ τεβρο- 

βίοπο απῖάσπι Ῥματίδασογατη απαεάαπῃ 

οδί ποορδεῖίας Ῥτορποίίαο, Ναπι [ἢν] 

Ἰϊσοί, οοπβίοπές απ ομβεσπίας 510 

νο]απία{1, ΠππΙοΥ 5οϊ]]σοί Ππ5, ΟΡ θη 5 

"Ῥγο[οβείοπθ, ᾿ἰσθῦ ποι οἰ Ποΐθηβ ἴῃ {θπι- 

Ῥοῖο; αιία 465. 5018. Ἰπβιϊβοδι," ΕΠ. 

717-8 (νιᾶ. οπηπῖα 4παο 46 Ίος Ίοσο 

αἹεριίαϐ). “ἘΔ ΠΠ ἀῑοιπί, Λουκ ίπιις. 
Ῥοϊοπάαπα οξύ ἵπ νους οκοπιρ]ατίῦτι5 

ποπ Παβαγ] πουϊβκζηιιήπ, 504 ϱ1ἱπιήαν ταῦ 

Ῥχοργίο ἡπαϊοῖο οοπάσπιποπίαν. Βἱ διι- 

ἴθ πουϊβύιπι νο]πογίπαις Ίσροτο, 

πιαπ][δδία οξύ Ἱπίογριρίαθίο: τί ἀῑσαππς 

Ιπία]]ίρεγο αιάσπαι γοίαίοπι «Γπάασος, 

5οᾷ {ογρίνοιδαχί, οἱ πο]]ο ἀῑσοτο αιιοᾶ 

ποπιπί,”. Ηίεγοπ. ἵπ ]ος, (ΥΠ. 168, 109). 
ἨΠατοπγππιβ 1ρ5ο ἴῃ νογδίοπο εοάἶσος 

ποοπίτς οί απ Ἱαριπί ὕστερος, οἰδὶ Ίο 

Δ 41108 4198 ΥοΓο5 γοσαί οοπ{ασ]έ, | 

ἔπρωτος 5. ΟἸΧ. τε]. Υπ]. ΟἹ. ο σ”. 

Ὀγιν. ῆλιοὰ. Ες. ἴῃ Ίμπο. 

25. Βαρίίβποιις ΟἿ. | 20. παροραέ ΟἹ. 1 27. το 
ΟἹ. | 38. Ἡοπιο απάκπο ΟἿ. | ἈΠῚ ἀπιι 1 80. 1016 
Αππ. | 51. ἀϊσαπῦ οἱ Οἵ. | Ῥνίππις ΟἿ. 
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ΒΟ ΘΊΙΖΙ. 
ΙΧ Δ. 

1. 88. 69. 
ΒΕΕΠΚΕΠΜΡΌΤΥ. 

γὰρ | 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
- - . / . . . : . Ἰησοῦς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἄϊοο νον. απ Ρρημ]ίοωπί οὐ 

΄ ἐξ κ ͵ - “ς΄ 89 5 
προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. “ ἦλθεν τορπο ἀςῖ, 

Ἰωάννης πρὸς ὑμᾶς" ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ οἱ πο οὐϑα  ἀἰβεῖβ οἷ: ρα Πσπῖ 

ΧΣΙ. 92. 

πηρτοιγίσθς Ῥγαθοθάσπί γος ἴπ 
31γοπίέ οπῖπι κα 

νο Τοµαππος ἴῃ γα Ἱπςηίίπο, 

"ται. 
} Ὦς, 

Ν’ “σιθ 
Ματ. 1911-19. β 

90:0-19. 
521, είς, 

ἐπιστεύσατε αὐτῷ: οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπί- 
στευσαν αὐτῷ, ὑμεῖς δὲ ἰδόντες ! οὐδὲ μετεμελήθητε 
ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 

124 Ὁ ΆΑλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπος ! 
ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ 
φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν, καὶ ὠρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, ς 
καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, 
καὶ ἀπεδήμησεν. Ὁ' ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρ- 
πῶν, ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωρ- 

γοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ: Ὁ καὶ λαβόντες οἱ 
γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ 

ππίοπι οὐ πηογδίτισος ογοᾶ]άο- 
τηπ{ οἷ, ΥΟ5 απίοπα γἱάσπίος που 
Ῥαοπϊοπβαπα Παυαϊςς Ῥορίεα, 
πό ογοᾷσγοαίῖς οἱ. 

39 619,3) ΑἸΤᾺ ΠῚ ραταΡο]απῃ απι- 
ἀῑίο, Ἠοπιο οταί Ραΐον Γαπηῖ- 
ας αὶ Ῥ]απίανΙ6 νίιπαατη, οὗ 
5περο οἰτοιπγάρα!ϊε οἷ, οἱ ἔραν ἴῃ 
68 {ογοπ]αν, οὐ δοαϊῆοαν! {πτ- 
τοπ, οὐ Ἰοσανξ ΘΠ αστίοο]ϊς, 
οὗ Ῥοσοστο Ῥγοίοοίιβ ο5ί. ο στα 
Ἀπίοπα (οτηριις ἔγαούα ατὴ ἄΡΡΤΟ- 
Ῥίπαπαδδοί, πηϊδς 56ΥΥΟ5 51108 
Δ αστίοο]ας τι αοοἰρετοπὲ ἤπιο- 
ἴπ8 εἶας. ὁ ΕΔ αρτίσο]αο α- 
Ῥτο]μεηςίς 5αγγ15 αἶιις [πι 6ᾳ6- 
οἰάσγαπί, αππα οσοϊάσταπε, 

΄,ὕ δ ΔΝ / 

ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 
3», / / - / κ » / 

ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν παν, 
μα ώς / 87 “ Ν 5:8. 7 Ἂ Ν » 

ὃ Ζ αυτοις ωσαυτως. υστερον δὲ ἀπέστειλεν προς αυ- 

Πάπα γογο Ἱαρίάαγογιπ{. 35 Τίο- 96 κ / 

ὃ πάλιν ἀπέστειλεν τιπι Πεκ ο βοῦνοβ Ῥ]αγοΒ 
Ῥηϊοπῖθαι5, οἱ [οσργππί 1115 βίτηῖ- 

37 Νογ]ςαῖπιο εππέοπι ΤΠ Ϊβὶ 
δια οο5 ἢ] πὶ βαππὶ ἀἴσσπς, Ὑο- 
τ θα Πάτα Παπ. πΊδαπῃ, ὃν Αστί- 

« “- ή Ν / Β . ᾿ 

τοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων, ᾿Εντραπήσονται τον υἱὸν  οοἶπο απίοπα γἱ ἀθηξοβ β[ἴαπη αἴπ- 

μου. 
ογαη{ ᾿ηΐχτα 56, Ηΐο οδί Ἠθγος: θοὰς ΔΝ ᾿ς σο Ν ελ 5 5 ε ᾿ ς 

οι δὲ γεωργοι ἴδοντες τον υἱὸν ειπον εν εαὈ”- νοπίίο, οεοἵάαπιας οπῃ, εί Ία- 
Ῥορίπηας ΠογοάΙζλίοπι οἵας. 39 Ἐπ “ ων 3 ε / “ » ΄ 

τοῖς, Οὗτος ἐστιν ὃ κληρονόμος" δεῦτε, ἀποκτείνωμεν πΡρτεμοηδιπη Θιπὶ οἴθοογαπέ 
ωμή Ν 

αυτον, καὶ 
4 ΄σ “ Ν / ΕἸ -“ 

᾿σχῶμεν τὴν κληρονομίαν αὑτοῦ. 39. καὶ οχίτα γίπεαπι, οὐ οσοἱᾷογιηί. 
ΤΟ πΠῚ εγσο γαπογΙέ ἀοπιπις 

λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ Υποπο, χυϊὰ [αοῖοι ἀρτίοο 5 15 
3 / 

απεκτειναγν. 
/ / κα Ξ. , 

τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις ; 

11 Αἴαπέ {Π], Μα]ος ππα]α Ρογάσς, 
40 “ 5 Μ Ξ ΄ ο τς Ξ Ξ ας - - ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, οἱ γίπουπι Ἰοομνῖί ἈΠ115 ααηοο]ῖς, 

3 ν 

1 λέγουσιν αὐτῳ, 
Ν “ 3 / » / Ν Ἂς ᾽ - 

Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα 

31. Τησους] κυριος ἜΣ Ξ, πέ νἱά. 

32. Τωαννης προς ὑμας Ὦ. Βεψ. ΟΤ,, 98. ο, 

«1. Οτίᾳ. ΠΠ, ΤΤ10. | Τπρ. ὑμ. Τωανν. 

5. ΤΝ. τα]. (1 00.) Άγιον. Μοπιρῃ. | 
οπι, προς ὑμας Αιπη.ΖοΗ. 

--- οἱ δε τελ. κ. αἱ πορ. επιστ. 

- ὑμεις δε ιδ....του πιστ. αυτ.] οπι. Δ. 

--- οὐδὲ Β.1. 85. 69. (1 56.) Άγιτ. Μοπιρῃ. 

“ι. ΠΗ,Τ18ὺ.|Του ς. ΟΙ, τε]. Ορ. 
τὶ, Ττοῦ, 7715, | οπι. 1). 6. (Ίιαες). 

--- αυτῳ {1.1 Ῥνασπι, εν 38. ΟΥίᾳ. 111. 
7709. 7715, 

93. ανθρωπος] Τα ἆ-τις «--. ΟΥΧ. τε]. 6. 

211. ΑΥΤ. ΟΤΙ ΔΕἘ ΑΕ. Αππη, (επ. 277). 

1η5. Τ]ιεσρµ. (αρ. Μαϊ 199). |. οπι. Β. 

Τομ. 8]. ΟΤΑ. 1. 38. ΚΕΝ. (Τε, 

Ἰήα{ α). ΥΤ.Ηο]. Μοπαρῃ. 1. ΟΡίᾳ. 

Η1, 7723, 865, ΠῚ]. 7184. 7ο 146. 

- πέριεθηκεν] -καν Κίποη Χ). 

- εν αυτφ] οἵη. εν 69. . 

- εζξεδοτο ΒΟΏΜ.τεΙ. Ορἱᾳ. 11. 7745, 
7863. 19. ΤΒΘΟΡΗ. | -δετο ΟἾ,. 
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αὐτῳ] οπι. 

ᾱ. δε] οσα. Τὶ || και αἱ πορναι] οπι. Χ. 

84, αυτου 1}. γΊποπο εἶις 97}. Βγτ.Ε εί. 

(οτι. ὅσσ.) 

85. και λαβ. οἱ γεωρ. τ. δουλ. αυτ.] οπι. 

69. (οπι. οἱ γεωργ. 5οιεῖ ΘΥΥ.Η1εν.) 

- ὁν δε 197] ὁ δὲ 3. 

ελιθοβολησαν -- απεκτειναν.... 

11, 7765, (7814) Έως, ΤΠεορΗ.[ελιθ.... 

απεκτ. α.ὗ.ο.οι[] 1... ϑγτυνι στ ει. 81Η. 

1γεπ. 977. Ποῦ. 146. 

86. παλιν] αάά. ουν Ὁ). | Οοπίτα, ΖΕ δ. 

ΤΠουρῃ. 

--- των πρωτων] οτι. α.6. 1ο. 148. 

-- αυτοις] οπι. 69. 

97. προς αυτους ΒΟΖ. τα]. σι]. κ᾽": 

πρ. ῥαραί, 1. ᾳ. Υα1σ,). Έως. ΤΜοορΙ. | 

αυτοις 1). α.θ.οι[]”.μ. Ίγοπ. 317. Πο]. 

146. | οπι. 6.7} ̓ (σ' ἳ. αρ. απίεδυ.) 
--- υἷον αυτου] δα, απῖοιπα α.ὦ.6.6.}}}.5: 

Λο, 1γεπ. οί. (απὶσοπΙαπα /:) 

- λεγων] πἀᾶ ισως ὐ.ο.οι[] 2.11. ϑγτνι Οὐ 
Ῥει. Αὐτὴ. [γεπ.| Οοπίσα, ν αἱς. αι) 1.) ἳ- 

Ἀγγ.Ησ]. Μεπιρῃ, «δι, Ἐπ. Ἐμοορ], 

γα]ς. 

11.41.10. Ἀγτ, Ἠσ]. ΜοταρΗ. Αυτη. ΟΥ1ᾳ. 

88. εν ἑαυτοις] οπι. Ύ. | εν αυτοις Τα. 

- σχωμὲν ΒΗ21,. 1.38, Αὐτὴ. ΟΥγίᾳ. ΠΠ. 

7765. | Ἱκατασχωμεν 5. Ο. τε]. Εις. 
ΤΠοορῃ. 

--- αυτου] απίο την κληρονομµιαν 1. 

89. εξεβαλον εξω του αµπ. και απεκτειναν 

Ῥ0(2). Υα]ς. 1: ο σι, Άντυ, Μορ. 

Αὐταὶ. «η. γεν, 277. Ογῖρ. Π. (1165). 

784), Εις. ΤΠοορΗ, (εξεβαλλον 2 [Ὁοπη- 
τα, Ογὶρ.] οπι. 69.) | απεκτειναν και 

εξεβαλαν εξω του αµπ. 1). α.ὖ.6.6. 6 .1ι. 

1.6]. 146. (σά. Μαν, εί Τωο.) 

41. λεγουσιν αυτῳ Ογῖσ. ΠΠ, Τ845. Εἰω. 
ΤΠΕΟΡΗ. { οπα. 69. 

-- απολεσει Οτγῖσ. | αναλωσει Τι. 

-- αυτους] οπΙ. ]μαίΐ. (εχο. ᾖ”.) τει. 
277. | Οοπίτα, ΟΡίᾳ. Το]. 

-- εκδωσεται ὈΙιΧΔ. 1.55. ἘάΗΚΗΜΟ. 

Ορίφ.Π.ΤΤΤΟ 845, Εις. ΤΙεορ]. | Γεκδο- 
σεται «-. Ὦε( 1) 69. ἘκβεΥ5.[εκδωσει Ο. 
(ε....σεται 7.) 

31. Ίπ τοσπατα ΟἿ. 1 88. 6θροπα ΟἿ, | ΕΣ τ 
Οἱ. | 95, σαθάογαμῦ “πηι. ἘΝ 

μμ 



ΧΧΤΙ. 4. 
ψα]ρ. α. ὁ. ο. 
Βύττ, 6. Ρ. Ἡ. 

Μεππρῃη, 
Άγπη, 41, 

ἘΞ, 118(117) 199, 
93. 

18. 8:15. 
44. Γκαὶ ὁ πεσ.... 

λικμ. αὐτόν. ] 
τῷ Ώ8η, 9:34. 

40. ἀκούσ. δὲ σκ 

ἽΖ α 

πει ο, στα 
Ἀ Τμ, 141 16---9.. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
ἡ 9 ’ / δ, “ ο 5 ’ 

Σἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν 
αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. ''' λέγει 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, 
ΚΛίθο ὃν ἀπεδοχίμωσαν οἱ οἰκοθορμαῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. παρὰ κυρίου ἐγέ- 
νετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 
Ὁ διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι 

44] ἊΣ « Ἂν ον Ν κ 

καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τον λίθον 
Ν Ἂς σ΄ 

τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 
τι 5 Ἃ ᾿ Ἀ / 

ἐφ ὃν ὃ ἂν πέσῃ; λικ- τοῦτον συνθλασθήσεται" 
µήσει αὐτόν. 

120 “ Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς Ἷ καὶ οἱ Φα- 
ρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ 

1 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, ἐφο- 
᾿ ἐπεὶ" ὃ εἰς΄ προφήτην αὐτὸν 

» ΄ / 

αυτών λέγει" 
/ ἊΝ 3/ 

βηθησαν τους ὀχλους, 

εἶχον. 

ἴῃ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ [ησοῦς πάλιν εἶπεν ! ἐν παρα- 
βολαῖς αὐτοῖς" λέγων, ”"Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐ- 
ρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ 
υἱῷ αὐτοῦ: “ καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ 
καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ 
ἤθελον ἐλθεῖν. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους 
λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις, Ιδοὺ τὸ ἄριστόν μου 
ἡτοίμακα," οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, 

απὶ τοάᾶαπί οἱ Πηποίπτη ἔοπαρο- 
πρβ διιῖδ, “2 1οῖ 1115 Τοβιι8, 
πα παπα ἸΘρ 818 [ἢ 50. ρίατΙς, 

1,αρίάσπι 4ποπι ταρχοῦανοτιπί 
ὉοαΙΠοδηΐοβ, Ἠ]ο Γαοΐας ορί ἴῃ 
οαριῖ απρι]1: ἃ ἀοππῖπο {πο τη 
ού διά, οὖ ού πηϊταδῖ]ο ἵπ οοιι- 
15 ποβίυιβ 35 Τ46ο ἀἴσο γουῖς 
ἴα Δα θυ αν ἃ γοῬῖς τοσπτη 
ἀαῖ οὖ ἀαδίίας ροπίϊ Πιοῖοπ{ῖ 
Απιοίις οἶας, 3 Ἐϊ απὶ οσοσῖάο- 
Πέ 8ΠΡΟΥ Ἰαρίάσπι Ιδίππῃ οοἩ- 
Πηπρείαγ: 5αρογ ΘΠ Υ6γο ϱ6- 
οἴου, οοπίογοί 611Π1, 

45 (220,1.} 0 ομπι απάἹςεοπὲ 
Ῥχϊποῖρες εαοογᾶοίτιπι οὐ Ῥ]ια- 
τ18αοῖ Ῥαταβο]ας εἶτς, οοΡηονο- 
ταηί απιοᾷ 46 1ρ8ῖς ἀῑσστοι: ὁ οὐ 
απασγοπίας οι ἴθηθγο ΠΙΠι- 
ογαπέ {ππραδ, αποπίαπα ἰοῦ 
Ῥτορμείαπα οπα Παθεβαί, 

1 631,5.) 1 τοεροπάσπς Ί65ι18 
ἀῑκιι Πίτα ἴθ Ῥαταβο]ῖς ος 
ἀἴσσπς, 5 Βιπι]]ο {αοίιτη ο5ί τος- 
ΠῸΠῚ οαθ]ογαπῃ Ποπαπῖ τοσί απ 
{ασῖξ ππρίία5 ΒΠο πο. ὃ. Εὖ τηϊ- 
δὶ Β6ΥΥΟ5 5105 γοσαγθ ΙπγΙ{αίο8 
Δα παρίίας, οὗ πο]οραπί γοπίτο, 
1ΤθγάΠΙ πηϊδίς αος 5οτνος ἁἷ- 
σ6Ώ8, ὨὈιοίο Ἱπνιαες, Έσσα 
Ῥταπάίαπα παοπα Ῥαταν!, ἴατί 
μοὶ οὐ α]Ε]ία οοεῖδα εί οπηπία 

49. εν ταις γραφαις Ογῖφ. ΠΠ. 1845. Ες, 

ΤΠεοΡΗ. | εν ταις....ις [2 αγιαις ὃ ταις 

]5 ε5ογ.] γραφαις 7. 

-- ὁν ΟΡἱᾳ. ΠΠ. Τ845. Έις. ΤΠοοΡρΗ. | οπ1.1,. 

- ἥμων ΡΟ ΡΣ7. τα]. ΟΥίᾳ. Π. Τ84ε. Εις. 
ΤΠοοΡΗ. | ὑμων Ὦ3. 1.69. ἃ. 

48. εθνει Οτῖφ. 5αερο. Ἔιις.] οπ1.ΒΥΤ.ΗΙΕΓ. 

(5επις]). 

- αυτης ΟΥίᾳ. 5πορθ. | οπ], Ῥστγ.ΟΥέ.δς 
τει, β. 

44. νου. οτι, Ὦ. 88. α(πῖ νῖᾶ. ο εραί.).0. 

ο.) 1.3. (Τὰ οοπιπῃ. αᾶ Ίος, Ἠαπο γοεῖσα- 

Ίαπα ποτ αὐἠποῖε ΟΥίσ.: Ὀἱς αεί πας ὁ 

πεσων κτλ. ἵν. 958. 9488, απ: 6 Ίμπς, 

αχ. 15.) | Οοπαα, ΒΟΖ. το]. Υπ. οι: 
δαί νν. (αυβαιβ οπῖπα Ῥγτιοτί,) 

- δ᾽ αν] δεαν Δ. 

- πεσῃ] πεσει Χ. 

45. και ακουσαντες ΒΟΤ). τε]. Τναἰ{. (Μαέ α). 

Ἁγνν. Ρε. 110]. ιν. ΟΥἰίᾳ. Π. τ8θῦ, | 
ακουσαντες δε 21,. 98. ὅντιν, Μεπιρῃ, 

ΓΑιπῃ.] 

--τας παραβολας Ογᾳ." τὴν παραβολὴν 

Δ. 

46. εφοβηθησαν Ογῖσ. | εφοβηθη Δ. 

--- τους οχλους Β]1). τε]. Ογῖφ. 111. 7865. 

788υ(0). | τον οχλον 0Ο. ὅ. Ἀγιτ.Οτί.δε 

Ῥϑί. 

- επει Ὦ.Β]ο. (επυ1,. 1.95. ΟΥ. 111. 

786». 7885. 7893, | Τεπειδη. 5. Ο. τε]. 

- εις ΒΙ,. 1. ΟΥίᾳ. 1. 7860. 7885. 7898. | 

τ ὡς 5. ΟΕ. τα. Ταῦ. Ἀσττ. Μεππρῃη. 

Αππι. [2801.] 

. παλιν Ροξί Ίησους 7. Βψτ.Ης]. 1 Ῥορί 
ειπεν 38. ας. 95, Οτίᾳ. 11. 7915. | 

Ῥοσίέ ειπεν αυτοις α.ῦ.ο.ει[]..ο].]. |. απίο 

αποκρ. Διπι.|απίς Τήσους [} ἡ. Ἀγτ.Ῥ5έ. 

Γοπι. Ε, | Του πὶ τοδροπα1ΐ ;οδας οὖ ἀῑσίέ 

1115. Βγτ.Οτί, οὐ τοβροπα1έ 115 τάσεις 

6515. Νοπιρμ. ΤΠίογαπι ἀοππίπς 1685 

ταδροπα1ξ οἱ Ἰοσιές οδί. ΖΕ ΤΠ, 

--- ειπεν αυτοις] οπη. 10. 

- εν παραβολαις αυτοις 5. ΒοΙ! Ὁ 1,. 1. 

88. 69. Υι]σ. Ογῖφ. ΠΠ. 7915, Ταυτοις 

εν παραβολαις σ. ΟΧ. τα]. ϑγυτι τί, 

δΠε]. Δνπι, (οπ1, αὐτοῖς Ἀγτ.Ε5ῦ. 45411. 

Ομ. εν παραβ. 1.) 

- 

1. λεγων (1 Α{.) Ῥγτ.Ηο]. 251}. | οπι. 9). 
λα. ϑγυνι Οὐ 9 5ι.) Αππι (ἴπ ραγαθο- 

ας οὐ αἰχὶρ Ἀγτ.Οτί.) 

9. ὡμοιωθη] ὁμοιωθη 1. 69. Ἑ. 

--- εποιησεν Εις. ἴῃ Ῥ5. 456). ποίων (οπι. 
πιοχ και) 1. (νά. Ογίᾳ. ΠΠ. 7919, δ 8245.) 

8. τους δουλους] βεννΠΗ, οοᾱ. αρ. ΠΙΕΤΟΠ. 

ἴῃ Ίος, (νυν. 179.) 

- εἰς τους γαμους Ογίᾳ. ΠΠ. Τ995.[οπι. 89, 
- και ουκ ηθελον ελθειν] οπι. 6 τί τῖ- 

ἀσίας: (568 αι.) 

4. απεστειλεν] αποστελλει Τι. 

- αριστον μου] οτη. μου 1. Οτίᾳ.Π1. 8003, 
- ητοιμακα Β0Ρ1.. 1.88. ξητοιμασα 

ς, Ο5Χ. νε]. Οτίᾳ. 

- ταυροι µου ΟΥίᾳ. ΠΠ. 8005:4- | οπι, µου 

Δ 0.ε[”. (οτι. και 5οᾳ. Άν. 098.) 

- σιτιστα ον σιτευτα ἃ. Ογίᾳ. 1. 7933.) 
| αάά, µου Χ. ᾖ:.6..Π. ὅγυτν, «30Πι. (Οοη- 

πα, τοπ, 379. Ογῖφ. 11, 80053”) 

41. νίποαπα Επαπα (ΟἿ. 
4. οσοἶδα βαπὲ ΟἿ. 
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᾿ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

Β (Ὁ Ρ[7]. Ν / ο) ᾿ “ . λ » πε ΑΔ ΕΣ 
σας καὶ πάντα ἕτοιμα δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. “οἱ δὲ ἀμε- 

κ πε ποτε ἀπῆλθον, ἢ ὃς" μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, {ὃς 

8 πῃρῦ. δὲ ἴ ἐπὶ" τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ: ἧ οἱ δὲ λοιποὶ κρατή- 

7. τὸ στράτευμα 

σαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 
1 ε Ν Ἂ οὐ 3 ,; κ / Ν / 

ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη καὶ πέμψας τα στρατευ- 
» “ ΄ὔ Ἂν ΄- / Ν 

ματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ τὴν 

ΧΧΗ. 5. 

Ραταΐα: γοπ]ίο δα παρίίας. ΣΠ]1 
Ἀπίοπι πορ]εκογιπί, οὕ αὐίγαπ 
αας ἴῃ γή]]απα 5παπ1, απβ νετο 
δα ποσοιαΠοποπα 5παπη, ὃ Ἠο]]- 
απῖ γογο ἔοπιογιπί 5ογΥο» οἷις οὕ 
οοπ{απιε]ία αἀ[οοίος οοοϊ θυ ηΐ, 
1 Ἔχ αππἴεπη οππῃ αι ᾿᾿5βοῦ Ἱταία5 
δέ, οὖ τηΐββῖὶβ οκοτοήριις εαἶς 
Ῥενά]ά1ς Ποπαϊσϊάας Ίος, εξ 
οἰνίίαίοπι Π]ογαπα 5αοσθπέ, 

/ » “ 2. 

πολιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 

οὐκ ἦσαν ἄξιοι. 

γάμους. 
« Ν 

ὁδοὺς 

10. ὁ νυμφὼν ἀνακ. 

ι 

γάμου" 
μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. | 

13. εἶπεν ὁ βασ. βασιλεὺς εἶπεν ' 

ἡ τότε λέγει τοῖς δούλοις 
αὐτοῦ, ὋὉ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν; οἱ δὲ κεκλημένοι 

"πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους 

τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ᾿ ἐὰν" εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς 
“καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς 

συνήγαγον πάντας ὕσους εὗρον, 
τε καὶ ἀγαθούς: καὶ ἐπλήσθη ὃ γάμος ἀνακειμένων. 

σκβ 11 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμέ- 

νους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα 
“ καὶ λέγει αὐτῷ, Ἑταῖρε, πῶς τοὺς ὧδε 

ὃτότε ἴ ὁ 
τοῖς διακόνοις, ,“Αήσαντες αὐτοῦ 

πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε ᾿ αὐτὸν" εἰς τὸ σκότος τὸ 

πονηρούς 

Β΄ Ταπο αἷῤ βουν 8 βιιῖ5, Ναρίας 
απ]άσπι ραναίπο διιηΐ, 5εᾷ ααὶ 
Ἰην ταῦ ογαπί ποπ Πιογαπί ἀῑσπι. 

9106 οσο δὰ οχῖέις νίαταπῃ, εί 
αποδοµππ(πο Ιπνοπεγίής γοσαίθ 
84 παρίία», 10 Εν οστορςί 5οτγί 
οἷις ἵῃπ γίαΒ οοπᾳτοραγοτιπέ 
ΟΠΙΠΘ5 4105 Ἰπγεπογιηί, 1ΠΒΙΟ5 
εί ῬοποἈ, οἱ Ἱπιρ]οίαο βιιηῦ παρ- 
ἄπο ἀἰδοιπαρθηίήαπηα, 00310.) 
ΤηίτανΙέ απίεπ τος τὸ γ]άεταί 
ἀἰδοαππροεπίας, οὐ νἱαϊ 10] Ἰο- 
ΠΙΙΠΟΙΗ ΠΟΠ γεδίιτη γερίο παρ- 
1411, 12 οὐ αἲί 1, Απιῖςς, ᾳ1ιο- 
πιοᾷο Ἠπο ΙΠίγαξί πὸ ΠΡΟΠΒ 
γαδίαπα παρίἰαἰθια ὃ ΑἹ 1116 οἳ- 
τη. 13 Τα πο ἀῑκῖε τεκ πι]- 
τιϊβέυβ, Τὐραῦβ ρϑαϊθιι5. οἷας οὐ 
πιαπΙρις Τα] οἶδα. θ11ΠΙ 1Π ἴθ η6- 
Ῥγας οκίογίοτος: [Ὁ] ος Πείιι5 
οἱ είάον ἀπ, ο Μα] 
απίοπα 5απί γοσα1, Ῥαιιοῖ γετο 
εἰαοίῖ, 

ἐξώτερον" ο. ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 

ὀδόντων." 
/ 

τοί. 

ο. 90:16. 14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκ- 

δ. ὁς μὲν Β. ΒοΙ.1,. 1. 69. ΟΥίᾳ. 1. 192)», 
7945, (38 μϊλι.) | [ὁ μεν 5. ΟΧΌ. τε]. 

πππδαπῖσαιιο 6. οἱ μεν; Ὦ. ὁ.ο.[/)”.1. (μϊαῦ 

α) Ίτεπ. 279. Πο[. 147. | Όοπαα, Υα1ς. 
46.0.5. 

- ὡς δὲ ὮΒ.Ρε].Ο"1.. 1. 59. 69. Ογῖφ. 111. 

7920. 7945, | Τὸ δε ς. ΟἾἾΧΟ, τε]. | 

οἱ δὲ Ὁ, δ..,..}2.λ. (ϊαί α). Ίγεπ. 279. 

ΤΩ | Όοπα, σ α]ρ. 1.1. ἳ 

- επι ΒΟ... 38. 69. Τιαῦῦ, ΟΥίᾳ. Εἱ5. 1ο]. 

τες ες. 1 τρ]. 

-- αυτου] αυτων Ὦ. 

6. αυτου ΟἿ). το], νν. (ΟΥίᾳ. 1. 7749.) | 

οἵη. Β(Ζη.}1,.. Οτῖσ. 1. 7948, 1ζις. ἴῃ Ἐ9. 
486", (απίοτ. δουλ. Οτῖρ. 11. 7999.) 

7. ὁ δε βασιλευς Β1,. 1. (5γτ.Οτί.) 

ἹΜοπιρ]μ.Μ». Του. «391, (οἱ Ἱπαίτις οδί 

τεκ 3γτ.ονί, {1,) | 14. αἀά, ακουσας 

69. σαμϊρ. [1.0.-.]. ΜοπαρΗ, Ἱπργ, Αντ, 
1γεπ. 279. Ειιδ.1Π Ῥς. 4908. καὶ ακου- 
σας ὁ βασιλευς εκεινος ΟΝΧΔΗΕΡάΗΝ 

ΜΡΟΥ. {| Τακουσας δε ὁ βασιλευς «-. 

(38. ακ....... υς) Θυττ.Εδί.δ.Ης]. | αάά. 

Ῥγτ.Ηο]. (αάά. 14. Ῥορί 

οκ. ΒΥΣ.ΟΥΕ.)]εκεινος ὁ βασ. ακουσας 

Τ). (α).ὀ.(ο).(ε).(ῇ/3). ΤΩ 147. (1ο 

απίεπα α.ο.ε,[).) | πο. Πάρος εκεινος 

84 

εκεινος 88. 

-. ΒΙ,. 1. 69. Υπ]. [1.5 1.1. ὅγν. 

Ῥει. Μορη. Τμου. Αππι. «4941. 1γεπ. 

219. 

7. τα στρατευµατα Β50. το]. Ἀγττ.5έ.δο 
Ἠε]. ΤΜαΡ. Αὐπι. 491. 7 θη. 219. ΕἸ. 

ἴῃ Ἐ5, 4360. (ΟΥίᾳ. 1. 8035.) (ΠΠ. 1505.) 
το στρατευµα 1). 1. Ἰμαί{. (εχο. Υπ]ς. 

4...) Ἀστ.ονι, Μοπιρῃ. Οτίᾳ. 1. τον». 

(774-ς, 7948, 8015) (Ες. ἴῃ ΕΕ. 1895, 

ἴῃ Ίμιο, αρ. Μαἱ. 186.) 1.6: 147. 

--- απωλεσεν «ιδ. ἴῃ ὮἘδ. | ανειλεν 1. 

Ογίᾳ.Π1. 7995, (ας 99). 

8. εστιν] οτι. Δ. ΟΥγίᾳ. 111. 7935, 
9. εαν Β.ΒΕΙ.ΟΧΔ. 1.955.689. ΡΒΕΗΜΟΝΥ. 
Ονίᾳ. Π1. 8023, αν «“. 1, το]. Ογῖρ. 

τι, 7994, 

10, εκεινοι] αυτου 1). (Τμαΐ{. οκο. /:) τει. 

279. | οπι, Α1ΠΙ. 1:6/: 147. 
-- ὡσους (Πω) | οὓς Ὁ. Υαρ. /α.. 

(ΟΥίᾳ. ἢ. 1954.) 
- εὗρον] εὑραν 1). 

- ὁ γαμος Β᾽([π πας.) Βοι.(Ο)ΗΟ. το]. Ογρ. 

Π1, 7944, 8095, (7983.}} ὁ νυµφων Β κι. 
ΒεΙ.1,. (ὁ ἀγαμος Ο). 

--- ανακειµενων ΒΟ, τε]. Ογίᾳ. ΠΠ. 7944, 

8095, (7903.) | Ῥγαθπῃ, των 1). 69. | ανα- 

κειμένου δῖο ἡ. (ανακεινων 03). 

11. ουκ Β5Ο3. τε]. (Ο219. 11.8025.)μη ο Ὀ. 

(ντα, Ογίᾳ. ἵν. 3799.) 
19. εισηλθες αρ. Γή. Ἁγιτ.βεί.δΗς]. 

Οτῖφ. ΠΠ. 1989, Οτῖφ. Ιπί. 1. 873. 1. 17 11. 
ΠΠ. 9688, | ηλθες Ὦ. (1 αἴ. Ἠἷας α). Άγ. 

στ. 1γεπ. 279. (116. 147 Βαρθοῦ α{.ᾳ.) 

- ὁ δε ΒΟΙ.. τε]. Ονίᾳ. ΠΠ. Τ985.|ὁς δε 1). 

18. ὁ βασιλευς ειπεν ΒΤ,. 98. 69. | Τειπ. 

ὁ βασ. 5. ΟἹ. τα], νυ. Ίτεπ. 1ο]. 

-- δήησαντες αυτου ποδας και χειρας] 

]αάά. αρατε αυτον και 5. ΟΝ. το]. 

01.) ὅσ σι. | οι.Β. ο]... 1. 69. 

Απιι Γωία. αἱ). Ἀγτ. δι. Μοίρα. Τμου. 
Αὐτὰ. 911. Οτὶφ.οῖν. 8190. 11, τΤ45. τ9 43.8. 

7984, ΟΥίᾳ. Ππί.1. 873. (αυτ. χειρ.καιποδ. 
Μ. Υα]σ.Οἱ, ο/”.1. Ἀγαν. ΜοπαρΗ. Του. 

ἄτῃ. Οτίᾳ. Ιπί.) | αρατε αυτον ποδων 
και χειρων και 1). α.ὐ.(ο).ε,[/”.1. Ἀγτ. 

Οµ. Γγεπ.219. ΠΠ]. 7515. 1ο. 147. 
--- εκβαλετε Β.Βοῖι. ΟΥίᾳ. ἵν. 9190. Εις. 

ἴῃ Ὦ5. 2600. | εκβαλλετε ΧΕ(Β.Βείῃ. 

Ὁ Αρμαπα). | εκβαλατε Δ. βαλεται 1). 

[ βαλετε Ἡ. 69. Ταἱ0. 

-- αυτον (απίο εις το) ΒΌΤ,, 1. (Τα) 

6. σομπέι πιο }115 αΏοσίος ΟἹ. | 19. πιαπῖῦιις οὗ 
Ῥεαῖριι5 οἷας Οἱ. 1 14. πα δαῖτα ΟἿ. 



ΧΧΙΙ. 256. 
Τπ]ρ.α. δ. ο. ΝΒ΄ 
Βατ. ΡΒ, τς 
ο ρα Πο] 3, 

Αππι, ΖΕ. 
Ρ] Μας. το: 13-ττὶ 
μα. ες 

16. λέγοντες 

Ζ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

1260 15 ΡΤότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον 
ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. ὃ καὶ 
ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν 
Ἡρωδιανῶν ἐλέγοντα»," Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀλη- 
θὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, 
καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς 

15 035,3.) Ταπο ΔΡοππίοβ Ῥ]μα- 
τὶβαθὶ οοηβίΠατη Ππίοταπί αὖ οα- 
Ῥετοπί θαμὰ ἴπ ΒΟΥΠΙΟΠΟ. δε 
πηθιηί οἱ ἀἰποιρι]ος 51108 ΟΠΠ 
Ἠετοβίαπίς ἀἱορπίος, Μαρϊκίος, 
5οἴπιις αἶα γοτακ ο5 οὖ γίαπι 
(οἱ ἵπ γοτίίαίο ἆοσθβ, οὔ ποη οδί, 
ΠΡΙ οπτα ἀθ α[απο: ΠΟΙ επῖπι 
χοβρίοί5 Ῥοϊ5οπαπα ΠΟΠΙΗΙΠΗΤΗ : 
1 αἷς οὐρὸ ποθ ααϊα εἰδὶ νἱ- 

17. εἰπὸν 

ὑποκριταί; 5.33 

οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 
τοῖς, Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή. ΓΙ 
σιν αὐτῷ, Καίσαρος. Τότε λέγει αὐτοῖς, ᾿Απόδοτε 
οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοὺ θεοῦ τῷ θεῷ. 

καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν 

το 

29 

“ / 
τσ Σάπῆλθαν. Ἱ 

Ντ’ 
α]Ματ. 10:18---ο7. 
μα. 90197---80. 

σαν αὐτὸν 

;Ῥει, 55:56. 

πρόσωπον ἀνθρώπων. 
ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ; 
Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν, 15 µε πειράζετε, 

ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. 
“Ὁ καὶ λέγει αὐ- 

91... 2 λέγου- 

ο ὩΡὲ ἐκείνῃ, τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδ- 
δουκαῖοι' λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτη- 

“λέγοντες, Διδάσκαλε, ἐ Μωυσῆς" εἶπεν; 

:Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμιβρεύσει 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναίκα, αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει 
σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 20 

Ἁνον. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. ἅπαν. ΖΕ πὶ. Ίτεν, 

279. Ογῖρ. ἵν. 8795, ᾿ς Ες. ἴῃ ῬΒ, 
260". Το 147. | ἊΝ ς. ΟΧ. τε]. ὁ.Κ 

14. γογ.] οπι. 38. 

- γαρ] οπίπι πα]. ΟἹ. 6. 13. Ἀγττ, τα]. 

1γεπ. 979. Ογίφ. Πῖ, 7915, 80353. ΠΠ], 

1645. | απίοπι πι. Γον. Τα. α.δ.ο.φ! Σι. 

--- κλητοι] Ῥχασπη. οἱ Τ,.. 1. ΟΥγἱᾳ. Π1. 8085, 

[Οοπίτα, Β. τε]. Ονίᾳ. 7915. 8054. 
-- εκλεκτοι] Ῥτασπι, οἱ 1. 1. 

15. ελαβον] αᾷ. κατ᾽ αυτου ΟἾηρ. Δ. 1. 

98. Μεπηρ]. (Αππι.) Ογίᾳ. ἢ. 8043. (οἵς.) 
8108 | αὖά. κατα του Τησου ΟΜ]. 

-- ὅπως Οτγῖρ. ΠΠ. 8043. 8105. ΕΠ. 7215, | 

πως 1). Κὶ ὅγιτ. 

10. αυτῳ γρ. 3.431. | προς αυτον Ὁ. 
α.οιζ. (οπι. ὐ.ε.[ |.) 

-- λεγοντας Β. Βιεῖίψ.1,.. (Βγιτ.Οτί δεί, 
τί νἱᾶ, 01.) |. Ίλεγοντες 5. ΟΕ. τε]. 
(ὑν. ποπ. Πᾳποπε). 

--- εν αληθεια ΒΟΖ. το]. Ογίῖσ. ΠΠ. 806». 

Ἔτι. ἴῃ Ῥ5. 9980, | ἐπ᾿ αληθεια 1)“. 
(-θειας Π)5). Ειδ. ἵπ Ῥ5. 1415. 

- µελλει 1. ΒΕαΗΜΟ. 

- ανθρωπων] ανθρωπου 1... Εογ. Βγτγ. 

Οὐ Ῥδῦ. Αππιμιρς, 4941. Οτίφ.11.8065. 
Ειδ.Ιη Ῥ5. 2580, (ὁπ. Έλις. ἴῃ Ῥς. 141). 

17. ειπ. ουν ἡμιν Υπ]. οι/- ο). Εις. 
ἴῃ Ῥ5. 1415, | οπι. Ὁ). α.}.6.6}}. 

- ειπε ΒΟΏ. τε]. Ἐιδ. (οπι. ουν ΚγγΥ. 

Οτι.) | εἰπὸν 2Ι,. 98. 

-- ἡμιν] ὑμιν 69. 
- εξεστιν] 844. ἡμιν 1. 

- κηνσον] οἵη. Δ΄. (64. ' απίθ δουναι). 

18. ειπεν] δαᾶ. αυτοις 38, 6. 3Υτ.ΟΤί. 

Τπευ. “51. 
90. και λεγει Β21.. τει. πας. α.ο]- 

Μποπιρ].. τε]. | ὁ δελεγει Ο. | λεγει Ὁ. 

ὁ..." τμ. (πες) 
--- αυτοις] 84. ὁ Ίησους Ὦ21. 98. 69. 

(ματς). Ἁγιτ.Οτί.δεῬοι. ΜεπιρΕ. ΑΙΠΗ. 

ΜΒ55. ΑΡ. | οπι. ΒΟΧ. 1.τε]. Κὶ Βνν. 

Ἠε]. Τ]εῦ. Αππιι ππρτ. 

- αυτη] Ροδὲ επιγραφη Ζ1,, | Οοπίαα, ΒΟ 

Τ). τα]. (εικωνα 1.) 

91. αυτῳ ΟΖ. τε].| οπι. Β. Ἀγτ.β5ί. Αππι. 

- αυτοις] 44. ὅεδας α.᾿.6..}}.95.Ἀ.} 

Οοπίτα, ψαϊρ. 6.}3.ᾳ]. 
- ουν ΒΟΖ. τε]. σας. Κ32.5'. ὅγττ Εβι. 

ΔΉΣΙ. ΤΙεῦ. | οπι. 1). α....6.}". Θγτ.Οτ. 
Μεπιρῃ. Αι. ἤθει. Τ γε. 4ο ον. ΜΠΙ.12. 

- καισαρι] Ῥτασπι.τῳ ὮδΔΙ. οι. ΑΡ. 

1 17. (επ. 179). ΟΥίᾳ. ΠΠ. (80759) 
8085...5105,} Οοπίτα, Β07. το]. 6Ίεπι.506. 

ο κ κος τε τρις / ὃ ἘΣ εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ: 
86 Χ Νε 

γνους δὲ ὁ 

ἦσαν δὲ παρ ἡμῖν ἑπτὰ 

ἀεαίας, σοῦ οδηπδαπα ἀατῖ 0ᾳο6- 
βατἱ απ ποπ Ἰοορπίία απ- 
ἴοπι Ίεδας ποφπ]δία οοσατη 81, 
Οπῖά της (οπιίαίίς, Ἡγροστίτας 2 
19 Οβίθπαϊτα τα]ΒΙ ποπηῖκπια σεπ- 
518. Αὐ ΙΙ ορία]οταπί οἱ ἆθ- 
πατίαπα, 3 ἘΣ οἷν 1118. Ἱεεις, 
Οµίας οί ἵπιασο Ἠασο οὗ βιιργῶ- 
Βουρυϊο ῦ 3 Ὠϊοιπί οἱ, Οαοκατῖς. 
Ἔππο ας 115, Ἠεάάϊιο ετσο 
απαθ δαπέ Οποξαγῖς Οαοδατί, οὐ 
ᾳπαθ διιηῦ ἀεῖ ἄθο. 3 Εὖ αι- 
ἀἰεπίος πα]τα( 5πέ, οἱ τε]οίο ϱο 
αὐἰσταηί, 

32Τη 1Π0 ἀῑο αοοοξεογαπί δᾶ 
απ ϑ'αδαποδοῖ, απὶ ἀῑσαπί ποπ 
6556 ΤεβιιτΓαζΓΙΟΠΟΤΗ, οὐ ΙΠΙΘΙΤΟ- 
Ρανοτιπί απ 3 ἀῑσρπίο», Μα- 
Εἱδίος, ΝΤοςος ἀῑκ]ί, δ᾽ 1115 ΤΠΟΓ- 
{πας που ποπ Ἠαβθοῃπς ΒΠαπι, 
πό ἆποαί ἔγαϊου αἷις ακογεπι 
1118 οὖ βιδο]ίεί 8οπιοη ἔγαῦγὶ 
85πο. 25 Εταπί απίεπι αριά ΠῸ5 

99. απηλθαν ΒΤ). [ξαπηλθον «. Ζ. το! 

Οτῖφ. ΠΠ. 8045, 8095, 
23. Σαδδ.} Ῥτασπι. οἱ 69. Αττη. 
-- λεγοντες] Τρταεπη. οἱ «--. 1). τε]. ὅτ. 

Ἠσ]. Μεπιρμ. ὙΠῈΡ. Αντι, (νὰ. Ίμιο. 

κκ. 27). ααἱ ἀῑοππὲ (Τιαἱς.) ΠΠ, 792, 

(περαπίες [.) | οσα. ΒΓ7Δ. 1.88. ΜΕ. 
(ας ἀῑοεπίες οἱ. Ἀγττ.οτί,δεΕςί.) πι. 

Ογίᾳ. 11. 8094, 8113. (λεγ. µη ειναι.... 

επηρ. αυτον. οτη. Δ). οἵτινες ελεγον 

Ονῖσ. ΠΠ. 8194, (π᾿ οοτητη.). 

- επηρωτησαν] ἠρωτησαν Ὁ. 

94. Μωυσης ΒΌΖΤΙ,. 58. 69. ΚΜ.} τ΄ Μω- 

σης 5. 1. Ἐ. τε]. Ογῖσ. 11.8195. 8515, 

- ειπεν] πάά. ἡμιν Ἀγτ.οτί. Μεπιρῃ. 

- τεκνα] αάά. ἵνα 7 (αἴ νἱὰ.) Τίς, 

(µας α). Μεπιρῃ. |. Οοπίτα, ΒΤ,. 1. 98. 

τε]. Ἀσττ. ὙΠῸ. Αὐτὰ. 41. Ονίᾳ. 11. 

8125, | τεκνα και 69. (ΒΠαπι γαρ. 
δ...6.}.9..) 

- την γυναικα αυτου] οπι. 1). (ποῃ 38. 

Οτῖφ.) (βὶῦ ἸΧΟΥ εἶας πα 6}115. 975. 

οτι) 

--- αναστησει] εξαναστησει ΕΗ Μ.(ποῃ 6). 

90. δε ΒΖ. τε]. Οτίᾳ. ΠΠ. 8515. | οπι. 1). 

17. νίάεξατ ΟἿ. | ἀατὶ ΟἿ. | 20. Βα ρθυβουρίϊο Οἱ, 

86 



Β (7), 
1 Δ. 

1. 88. 69. 
ἘΕάΗΕΜΡΟΤΙΓΙ. 
δ Γ 
πα 

αχ. 9-6. 

ΝΔ' 
ἘΜ Γ.19: 928-31. ς΄ 

Ίμ. 10:96-027. 

σκὸ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

ἀδελφοί: ὁ καὶ ὁ πρῶτος Ἷ ἐ γήμας," ἐτελεύτησεν, καὶ 
μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελ- 

σμσιως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως 
τῶν ἑπτά. ἘΠΕ ἢ δὲ πάντων ἀπέθανεν [καὶ] ἡ 
γυνή. τὰ ἐν τῇ ᾿ ἀναστάσει οὖν" τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται 
γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. ὁ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γρα- 
φὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. Ὁ' ἐν γὰρ τῇ ἀνα- 
στάσει οὔτε “γαμοῦσιν οὔτε ἡ αμίζονται," ἀλλ᾽ ὡς 
ἄγγελοι ἐν τῷ, οὐρανῷ ΠΥ ἃ περὶ δὲ τῆς ἀνα- 
στάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑ ὑμῖν ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ λέγοντος, ον Ἔγώ εἶωι ὁ θεὸς ̓ Αβραὰρν καὶ 
ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ιακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὺς! 
νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι 
ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 
128 ειΟἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν 

τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, “καὶ 
ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς πειράζων αὐτόν, 
τῷ Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; ἦ ὁ δὲ! 

φῷ αὐτοῦ. 

ΧΧΙΙ. 26. 

Βορίθπι Γαίας: οὗ Ρίπηι5 πχονα 
ἁποία ἀο[αποίας ο5ί, εξ ποῃ Ἰ8- 
Ῥ6Π5. ΑΕΊΠΕΠΙ το! αἷε ΠΧΟΥΘΠΙ 
βπαπι Εταἰτί πο. 26 ΒΙΟΥ 
5οοππά 5 οὐ [αγίπς, πξηαο δᾶ 
βερίπιπη. 57 Νογ]δεῖπιο απίοτη 
οπιπίατη οὗ πιπ]ῖογ ἀθβαποία ο». 
38 Τῃ τοβιχτοσβίοπθ 61Ο οὐἶτιδ 
οπές ἀθ 5ορίοπι πχου ἦ ΟΠΙΠΕΡ 
οπίπα. Παὐπογαπέ εαπι, 3 Πο- 
βροπάθης απέοπη Ίσδιις5 αἷΐ 115, 
Ἠγτας, ποδοϊοπίες5 βοηρίανας 
πθφιιο γἱγπίοπη οὶ. 39 Πα χα- 
5αγγθοιίοπθ οπΊτη ποάπθ πα Ρε 
πθηιιο ππρεπίας, 564 5απέ βίοις 
Ἀπσε] ἀοἱ ἴῃ ολο]ο. 3108 τθ- 
βιΓΓΟΟΠΙΟΠΟ πιίοπΙ ΠΙΟΥΙΟΓΗΠΙ 
ποη Ἱορ]δς αποά ἀῑστατα οβί αν 
4σο ἀῑσεπίο γοβυῖς, 5 ΊΏσο δι1πὶ 
ἆαις ΑΡγαµαπ οὐ ἆοιις ἵδααο οἱ 
ἀεις Ταοοῦ 2 Χο οδί ἀοιι ΠΊΟΥ- 
ἄπογαπι εοά ννοπβτα. ὅ Εἰ 
αιάϊοπίες {αγῦπο ταϊγα ΓΕ ἴπ 
ἀοοίτίπα, 6ἵς. 

34 0215.) Ῥματ]ςαςϊ απἴοπι αἲι- 
ἀῑεπίαες αποά »Παπτπι ΙΠρο- 
βι]εβοί Ῥαάάπσαεϊς, 6ΟΠΥΘΙΙ6- 
ταὰηῦ 1Π ππαπη, 35 οὐ Ππίοιτοραν1ξ 
οἵπι πας οκ οἳς ]ορῖς ἀοσίοτ 
ἐσιηίατς πι, ὅ5 Μαρ!Σίος, ηιοά 
οδί πιαπάα τη ππασπαπη ἴῃ ]εσο ἵ 

25. γημας ΒΤ, 1. 38. Οτίᾳ. Π. 8915. ] 

1 γαμησας «. Ὁ. τε]. 

- αὐτου] οἵη. 1). (οὐ [αῖξ ἸΧΟΥ͂ οἶας ΚΓ. 

τι.) 

96. ὁμοιως] αάά. δὲ Ὁ. 
- ἑως}] Ῥτπεπη. και ΜΣ. Βψτ.Ε5ί. 

27. παντων] οτι. Δ. 6. 

- και ἡ γυνὴ Ὁ). 38. 69. τε]. (Τμαί1.) το]. | 

οπ]. και Ῥ. Βεῖψ.1,Δ. 1. Ὁ. ο. ντ Οτ. 9Η. 

98. αναστασει ουν ΒΌΙ,.. 1. 69. Ὑπ]ς. 

4013:41.1.1. (195. απίοτα ὁ.0.6.}} Τουν 

αναστασει «. 1,. τα]. 

- των ἑπτα | οτι. 0.ο. ὅτ τί. (μἱαί α.) 
(Δἱο).{. | Ῥοβί εσται Ὦ. Υιαῖρ. ο 

4... 

--- γυνὴ] Ρύϑοιῃ. ἡ 1. Τ᾿ Αὐτὴ. 

-- παντες] 5ορίοπι ᾖ.ο. ὅσ. Οσί, 

- αυτην] 864. γυναικα 838. ΑΜ Βαρτὰ 

Ταῦτ. ΘΥΥ.Ησ], Αὐτη. 

29. αυτοις] οπι. ΚΝ. (Ροδί αποκρ. Δσπι.) 

90, γαμιζονται Ὦ. 01.) 1,. 1. (υἱα. Οἶεπι, 
555.) Ογτίᾳ. ΠΠ. 8284, 8943, ] γαμισ- 

κονται 38. Ονίᾳ. 1. 2844, ΠΠ. 8270.ἅ. 

Ι{εκγαμιζονται «:. ὅγε. Πςε].της. αν. 
Οία. 1. 8320, (ν]4. Τπις,) εγγαµισκονται 
69. παροπίας γρ. οι]. Ι. (1αί α). 

πχογος ἀποιηί ὁ,(6.}}} 5. 

-- αλλ] αλλα 1). 

-- «γγελοι] Ῥνασπι. οἱ 1. 

1. 8904, 8244, 82Τ4, 

56 

Ογίᾳ. 1. 2843, 

80. αγγελοι ΒΡΕ. 1. ἘΝ. Ηατί. α. (αἱ νἱά.) 

ὁσ.ι[ι[λ.. Ἀγν.ονι. Του. Αὐτη. ΟΥίᾳ. 

1, 9843, ΠΠ, 8984, 8944, 8274, ΟΥγἱᾳ. Ππί. 

11, 9785, | δα. θεου Τ,. 88. 69. | 144. 
του θεου 5. Δ. τα]. Υπ]ς. [1.οὶ. Ἀγντ. 

ει. ΗΟ]. Μοῖρα. «δι1. Ονίᾳ. Ιπί. ἵν. 

49593, 5098, ὅ975, 0673. 

- εν] Ῥτασπι. οἱ Ὁ. 
-- τῳ ουρ. Β1,. 1. 58. 69. ΝΠεπιρμ. ΤΕΝ. 

ογίᾳ. 1. 8953, 8248, 9274, | οπι.τῳ ς. 

1). τε]. 
--- εἰσιν] απία ὡς 1. 1μαῦ. Μεπιρῃ. ΤΠ6ῦ. 

Αππιι ΟΥίᾳ. 1. 3848, 1, 8238, 8244, 8274, 

[απίο εν τῷ ουρ. 69. 
81. ὑμιν Ογίρ. Η1. 8985. ἵν. 8405, | οπη. Δ. 

Κ. 6. γιν.ΟπΙ.δ.ΗΕΙ. Ίγεπ. 282. | Ῥο5ί 

λεγοντος πας. ὁ. 5 9.51. (Οοπίσα, 

μία. ον. ο.ᾗ. Ἠϊας α). 

- ὑπὸ ΟΥίᾳ. Π. 8983.|απο ο. 1524. 504 
ποπ Β ἴῃ σο]Ι. ΒΕ, 0] ὑπὸ Ἱερίς, 

39, Ίσαακ] Ίσακ 1). 

- και ὁ θεος Ἰακωβ | οπι. 69. 

- εστιν] αάά. δε 69. 

- εστιν ὁ θεος ΟΥνίᾳ. ΠΠ. 8985. 8299, [οπη. 

ὁ ΡΗ. (ἱά. Μας.) 
--- νεκρων] ΓΡταοπ. θεος «τ. τε]. Ἀγτ.Ηςε]. 

Αν. (4911:). Ονίᾳ. 11. 8980, 8295, ἵν. 

8413. οπι. ΒΡΤΙΔ. 1. 98. Τναιέ. ϑγυτ Οὐ. 

δεμει. ΝΤοπρΙ. Τμοῦ. Ογῖρ. 1. Τ4 51. γεν. 

955. ΠΠ], 175, 5005. 722“, 

98. διδαχμ] διδασκαλιᾳ Μ. 
84, ακουσαντες] ουτα γιάΙβεεπί 6. Ἀγτ.Οτί. 

(Ρατ Ηεῦς,) 

π- επι το αυτο Ὑας. [1.ᾳῖ-ῖ. Ῥγνγ.ΡΕύ. 

δ.Ηςε]. Μοπιρῃ, στα. Οτίᾳ. Ππί ΠΠ. 

8805, |. Ιπίογ 5ο. ΤΠευ. | επ᾽ αυτον 
1). ὁ.οιει[]”. Θντ.οτι. δι. (αί α.) 

1π απάτη δα οσα; αἄγοιειις οτη ἡ, ΠῚ. 

7285. 

85. και 19] οπι. Δ. 

- νομικος] οπι. 1. 

ΠΠ. 8803 { 5οτίρα ὅν τι, «3911. 

τι ΕΗ. 

- δα ἤη.] 864. και λεγων «-. Ὦ. ὐ.οι]. 

0. (ας α). ϑγσυτι στ ΧΟ]. (ἌΑτπι.) 

Ιοπι. Β. Βεν. ΒΙο.1,. 83. ΙΕ. ει.) 

Βγγ.Ῥοί. Μερη. ὙΤΠῸΡ, «αμ. Ονίᾳ, 

1πι, 1. 8505. 
96. μεγαλη] Ῥοδί νομῳ 1). (πιαπάαίαπα 

ΤῊ ΟΠ οὗ Ῥγίπππη γτ.Οτί.) 

87. ὁ δε] οτη. 1). Τιατῦ, Θγτ.Οτί. |] πάά.Τησους 
-- 1. Ὦ. το]. Ὀγιτ.Ῥεε.δεΗσ]. Αὐτὰ. 001. 

Γοπα. 1, 88, Μεπιρῃ. Τμευ. Ομ. 

1πι. ΠΠ, 8905, | Ῥοδέ αυτῳ 1). Τμαἴῦ. Ἀγτ, 

ο, 

- εφη ΒΏΙ/Α. 1. 38, ΕΕάΗΝΜΡΒΟΌΥΓ.| 
Τειπεν 5. 699. 

6. Απ. Ονίᾳ. Τη. 
| αὐά. 

30. δυυπξ βίους ΟἹ. 



«ΧΤΠ. Ἱ. 
γα]ρ.α. 0.ο. 
711. 6. Ρ. Ἡ, 

Μεπιρῃ. ΤῊ ΘΌ. 
Άππη, Αι, 

έφη” αὐτῷ, 

Υ Τον. 19: 18. 

ΝΕ’ σκε 
ΜῇΑΤαΥ. 19 195-.7. 8 
[μα 9011-44. 

ΠΣ 

αχ Ώρα. ΤΠ (τ00):1. μΟτε 

εἰδ΄ καλεῖ 

9, ΟΝ » ΄ 

αυτον ουκετι. 

πει τ Ξισεῦ 

» Ν ε 5 . 

σεν αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς 

-“ ας / ο 

| καλεῖ αυτον κυριον; 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

"᾿Αγαπήσεις δ κύριον τὸν θεόν σ 
ὅλῃ τῇ καρδίῳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ. σου, καὶ ἐν 
ὅλῃ τῇ διανοία, σου. 
πρώτη: ́ ἐντολή. ὃ 
σεις τὸν πλησίον σου ὡς σεωυτόν. 

9 » μα « / τ / Ν ε “- Μ 

δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος ἱκρέμαται καὶ οἱ προφῆται. 
129 Ἡ ΝΣυνηγµένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτη- 

49 / ρε ωα - ν λέγων, Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ 

τοῦ χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ, Γοῦ 
43 / » ο “ 5 ΓΔ ὶδ΄ » / 

λέγει αὐτοῖς, Πῶς οὖν ' Δαυεὶδ' ἐν πνεύ- 
4 “ / 

λέγων, ΤΣ Εῑπεν! κύριος 
τῷ κυρίῳ μοῦ, Κάθου ἐκ δεξιῶν µου ἕως ἂν θῶ τοὺς 
ἐχθρούς σου Τὐ ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 

αὐτὸν κύριον, 

98 σε 

αὕτη ἐστὶν 7) 

" δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, 
40 

1901 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ 

ἡ µεγάλη καὶ 

"᾿Αγαπή- 
/ Ἂν 

ἐν ταυταις ταις 

15 εἰ οὖν ἰΔαυ- 

πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν; 

16 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἵ ἀποκριθῆναι αὐτῷ, λόγον: οὐδὲ 
ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι 

σου, ἐν Ἴ Αἷὸ ΠῚ Ίορις, Τήΐμος Δοπιῖ- 
ΏΠΤΗ ἀοιπΙ {π|ι πὶ οκ {οίο σοῖο 
πο οί εκ ἰοία αππα πα οἱ ΙπΠ 
τοί πποηίο μα. 3 Ἠου 68 οπΊτα 
πιακΙπππα οὕ ῥείπηππα τησ α- 
ἑαπα. 39 ϑροιπάπιπι αίοπι. Εἷ- 
παῖ]ο ορί Ἰῖς, 1)Η1σοβ ῬΤΟΧΊ Πα ΠῚ 
παπα βἰοαῦ {ο ἵρδαπη, “Ὁ Πα 1185 
ἀποβας πιαπάαξῖς απΊγογρα οκ 
Ῥοπάοί οὐ Ῥτορ]οίπο, 

41 035,3.) 0οηρτορα!{β απέοπι 
Ῥ]ιατίκαςεῖς Ἱπίογτοσαν1{ 605 [6515 
33416615, αἱ νοῬῖς γ]άσίαχ 4ο 
Οµηϊείοῦ Οίας Πας ος Ἰ- 
οὐ οἷ, Ὠανιά. 45 Ατ΄ 1115 
Φποπποάο ουσο Πλαντα ἴῃ δρῖγίπι 
γοσαξ θα ἀοππίπιια ἀἴσοπς, 
Ἀ Ῥικις ἀοπαίπας ἀοππῖπο πισο, 
Ῥοεάο ἃ ἀοχίτίς πηθὶς ἆοπος ρο- 
ΠΤΙ Ιπ]ηίσος ἔπος βοπβ]απα 
Ῥαά παπι (ποναπα “51 οσο 
Ῥανιά νοσαξ ΟΠ ἀοπΙπτη, 
αποπιοίο β]Πς οἷιις ο5έὁ 199303.) 
Ἐὲ Ποπιο Ρροίΐοταίς τοεροπάστο οἱ 
ΥοτΡΗΠΗ, πθ(πθ απδς ἔπ} απῖς- 
απαπ1 οκ Ί]]α αἴθ οππα απρ]ῖις 
ΙΠίΘΥΤοΡ4ΥΘ. 

1 (227, 10.) Ἔμπο Ἱοξας Ἰ]οοπίτιβ 
οξύ δα (ατνας οὐ δα ἀἰδαιρα]ος 

57. τῇ καρδιᾳ 2. τε].|οπι. τῃ Β.Βε].Δ. 

609. ΕΕαΗΝΥΤ. Οἶεπ. 904. 

- εν ὁλῃ 95] οπι. εν 1. 

-- τῷ ψυχῃ] οπι. τῳ. ΔΕΕαΗΌΝΓ. | 
Οοηίγα, Οἶσπ, 304. | τῷ ισχυι 98. 

-- διανοίᾳ σου (1 αἴ.) Βγτ.Ης]. Μοππρι. 

Τ]ιοῦ. Αὐτὰ. Ογίᾳ. πι. Ἱ. ἃδὰ,. ΗΠ]. 

7585, 1 ισχυι σου 6. Ἀγτ.ονί, Οἶεπι. 

904. ἐσχυι σου και εν ὁλῃ τῃ διανοίᾳ σου 

09. ἈγτῬεί. ὅν. Ποῦ, Μεπιρῃ.οοᾶ, 
πῃ. Οπῖφ. Πιΐ. ΠΠ. 805, 8308, 8815, Ἱγ. 
6181. 1 (πη οπηπί }πβυϊτία οὖ ἴῃ {οία οοσ]- 

{αοπο ὑπαὶ οι) 

88, εστιν ἡ Β2ΤΙΔ. 1. 88. 69. Ατὐπι.} ἔοπι. 
ἢ ἘΞ. Ὁ. τε]. 

-- µεγαλη και πρωτη ΒΉΘτ.Ζ() 1. 38. 

09. (1μ40.}ὺ Βγιτ.Οτίι δεί, Ὦγτ.ΗΙογ. 

Μοπιρῃ. Τμευ, 1. ΟΡίᾳ. Ιπι, ΠΠ. 8305. 

8815. ΠΠ, 728. (ἡ απίο πρωτη 1.) | 

Ἔπρωτη και µεγαλη σ. Τ. τα]. Καὶ γι. 
Ἠε]. Αὐτη. 

39, δὲ όμοια Ὦ21,. τε]. | ὁμοίως Β. 
- αὐτῇ (59) 1.395.69. Γ(οπα. Ὦ. εν. ΒΙς.) 

Μαῖο (Τιατέ.) ΠΠ ε. ἀαϊναπι νν. οΠ1Π65. 

αυτη (5ίπο ποίᾷ) 1,.ὄ αρ. ΤΙΕΟΠ. (αυ.... 

ἑαπίαπι 7) | αὕτη Ἐ.πιαπ.τος, ΕΟ ΗΚ 

ΜΟΌΝ | ταυτῃ Ὁ. | αυτης Δ. 
-- σεαυτον Οἶσπ. 804. | ἑαυτον 1. 69. 

ΤΥ. | αάᾶ. σου (610). 1. 
40. ταις] οπι. Μ. 

40. ὅλος οπη. ϑ συ Οὐ δε Ρε Μοπαρμ.ΤΠΕΡ. 
- κρεµαται και οἱ προφηται ΒΗ21,. 98. 

Τιαῦῦ. Ὀγαν.Ονί.δΡεί. «δη. Οτίᾳ. Ππι, 
1. 855, ΤΠ, 905, 9720. Τν. 6184, Τετ. δᾶν. 

Ῥδγεμ.9. (ψρν. 199. 964. και οἱ προφ. 

κρεµανται «τ΄. 1.16]. Ἀγχ.Ηο]. Μοπιρῃ. 
Τ]ιεῦ, Αὐτὴ. Ογίᾳ. ΠΠ. 9810, επι 804. 

(466. 705.) Ονίφ. Ππί, 111. 8815, 
41. των] οπι. Δ. 

αυτους] αυτοις ἘΚ. 

ὁ Τησους οἵη. Θγτ.Ονί, 
42. λεγουσιν αυτῳ, Του Δαυειδ] οπι. 33. 

49. αυτοις] αἁά. ὁ Τήσους Ζ1,. 1. 95. Λ. 
Μεπιρῃ. Ασα. «1Η. ΟΥίφ. Ππί. ΠΠ. 85955. 

ΓΟοπίτα, ΒΟ. 69. τα]. (μα) Ἀγτς, 

Τ]ιῬ, ΟΥίᾳ. Ιπί. ἵν. 6580. 

- Δανειδ] οπι. Δ. 

- πνευματι] 84. ἁγιῳ Ἀντ.ονί. ὅ'γγ. 
Ἡϊου το, 491. (νοσας οσπι ἵπ βρίτίέα, 

μὴ 4οπιίπο ΤΠοΡ.) 

- καλει αυτον κυριον Β). 838. (Τις) 

Ἁγιν.Οτί.δεῬςί, ΜοπαρΗ. (ΤΠεΡ.) | καλει 

κυριον αυτον 21.. | κυριον καλει αυτον 

69. Θγτ.Ηο]. ΟΡίᾳ. ἴπι. Η. 8985, | Έκυ- 
ριον αυτον καλει «. 1. 1]. 6. Α1ΠΙ. 

Οτῖσ. Ππί. ἵν. 658. (οπι. 0111.) 

44. κυριος] Τβιποῃ. ὁ σ. 1,. το]. (να. 

1,ΧΧ.) | οπι. Β. Εμ. 4. 

-- αν] οτι, Ε3. 

- ὑποκατω ΡΟΖ, 69. αὉΓ. ὁ.6.1. Ῥγν. 

ΟΦ ει. Μεπιρῃ. ΤΗεῦ. | 1 ὑποποδιον 
5. 1. 58. τα]. (Τις) Ἀγτ.Ηςε]. Ανπι, 

“Ἐπ. Ονίᾳ. Ππι. 11.855, ΗΠ]. τ943. (νἱα. 

ΤΧΧ. οἱ Ματ. οὐ Τις.) 

45. καλει] Ῥτασπη. εν πνευµατι ὍΔ. 69. 
ΚΜ. α.ὐ.ο[[ αλ. Βγτ.Ηρο]. Βγτ. 
Ἠϊαυ, Μεπαρῃ. Εις. ἴῃ Ῥ5. 7055, ΠΠ], 

724... (επτη ἴῃ αρϊτῖία γοσαέ Τοπαίπτπα 

α.[.) |. Οοπίτα, Β7,.. 1. 38. το]. Να]. 

ει... ΒγιτιΟνε δε Ἐεί, ΤΠεΡ. (Μοππρῃ. 

ο.) ΟΥνἰᾳ. ἴπι. 

- καλει αυτον κυριον 2, τε]. [γας. ἵπ 

ῬΞ5. 7025, | κυρ. αυτ. καλ. Β. Βεῖψ. (5οἳ 3) 

Ονῖσ. Γπί. ΠΠ. 8958, | κυρ. καλ. αυτ. ὅγυ. 
Οι. Άη. 

46. εδυνατο ΒΤΓΖ. τε]./ηδυνατο Ὦ το. 1. 

- αποκριθηναι αυτῳ ΒΏΖ1,Δ. 38. 69. Κα. 
Απιι Σία. Εὸν. Το. α.ὖ.6.0..31..1. ντ. 
Ορίᾳ. ἴπί. 11, 8884.} Ραντ. αποκρ. σ. 1. 

χο]. πα]ρ. ΟἹ. 6... Οτίσ. Ιπί.ῖν. 6585, 
- ημερας Β21.. τε]. (Ταΐ:) Ἁγιτ.βεί.δο 

Ἠο].ἰκό. Μεπιρῃ. Τμος. Αππιι ΦΠ. | 

ώρας 1). 1. Ἐπ αὖ νιᾶ, α. Ῥγτ.ονί. Θγτ. 

Ἠσ]. ΜΒ ππις, Ονις. Ιπί, ΠΠ. 8953. 

1. ὁ Ίησους 21,. τε]. (οπι. ὁ Ἑ. Βιν.Ν)| 

Ῥοβέ ελαλησεν Ὦ. 69. Ἀνν.οπ. ή. 

Ονίᾳ. Ππί. ΠΠ. 8953, (οπι. νου. 6). 

98. οπα. οπῖπι ΟἿ. | 
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37, ἴῃ ἐοΐα απίπαα, ΟἿ. | 
40. οἱ τοβροπάοχο Οἵ. 



ΒΤ6]} (ὦ. 
1, Δ. 

1. 38. 69. 
ἘΞΘΉΚΙΝΒΟΤΟ.. 

{2 

Σ κι. 11:46. ε 

Σ] Μα5. 19:98, 30. 
1λι. 11:43. 

59:46. 

σλ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ "λέγων, Ἐπὶ τῆς ὶΜωυσέως” καθέ- 
δρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι: 
τα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσιν ὑμῖν! ἵ ποιήσατε καὶ τηρεῖτε. 
κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε" λέγουσιν γὰρ 
καὶ οὐ ποιοῦσιν. ““ δεσμεύουσιν 1δὲ΄ φορτία βαρέα 
[ καὶ δυσβάστακτα]] καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους 
τῶν ἀνθρώπων: αὐτοὶ δέ τῷ" δακτύλῳ αὐτῶν οὐ 
θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. ὅ πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν 
ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύ- 

νουσιν γὰρ" τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν 

τὰ κράσπεδα": " "φιλοῦσιν ὃ δὲ’ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν 
τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγω- 
γαῖς, ΄ καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ κα- 

λεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββί"- ὃ ὑμεῖς δὲ μὴ 

κληθῆτε, ῥαββί, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ Ἰδιδασκάλος, ἢ 
πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. ' καὶ πατέρα μὴ καλέ- 
σητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς" εἷς γάρ ἐστιν ὙΠῸ ὁ πατὴρ΄ ὁ 
᾿ οὐράνιος." “μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ἐστι καθηγητὴς 

΄ 

Ξ παν”- 

ΧΧΙΠΙ. 2. 

κος 3 4ΐσοπς, Ῥαροτ οα(μεᾶναπα 
Μοὶ εεἀσγαπέ 5οπῖρας οί Ῥ]α- 
τῖκαοϊ:. ὃοπιπῖα ΘΥΡῸ απαθοιπι- 

" απ ἀῑκοτιπί νουῖς βετταίο δὲ 
{αοϊΐα; 5θοππάαπη οΡεία νΟΙῸ 
ΘοΓΠΠΑ πο]ίαο ποστ: ἀῑσππε 
οπῖπι οὐ ποη Γαοης, 303,59 
Α]ϊσαπε απίοπι οποτα ρτανία 
εί Ἱπροτίαδ]]α αἱ Ἱπροπαπί 1π 
ὉἩΠΊΘΤΟΒ Ποπηίπατη, ἀῑσ]ίο αίσπα. 
810 πο]απε δὰ πἹογοτο, 5 65,53) 
Οπιπία γετο ορετα δας [βοϊπηῦ 
πὖ νιάσαπίαγ αὖ Ποηήπίρας: ᾱ- 
Ἰαίαπί οπῖπ Ῥμή]ασιετῖα δια οὗ 
πιασπ]βοαπέ Ηπηυσίας: 5 απιαπί 
οπΊτπα ΡΥΙΠΙΟ5 τοσΏ]ίαις ἵπ οαοΠῖΒ 
εί Ῥτίπιας οπίπεᾶτας ἴῃ ΞΥΠᾶ- 
δορ!5, 7 οἱ εα]πίαίίοπος 1π [οτο, 
οἵ νοσατῖ 80 Ἠοπήπίρας, ταυβῇ. 
5 50,10.) Ύος απίοπα πο]ίθ νο- 
σατῖ, ταβΏΙ: ππας ΘΠ]ΠῚ εδί πια- 
ΕΙδίεχ νερίατ, ΟΠΊΠ65 απἴεπ ΥΟ5 
{πασες οδεῖς. 9 ΕΠ Ῥαΐτοπι ηο- 
Ἠτο νοσατε νοῬδῖς 5ΠροΥ {ΘτΤαΠΙ : 
της οΡΊπῃ οί Ῥαΐογ νοςίετ αὶ 
ἴπ οπε]ῖς ο5ί. 1 Νεο γοσρπηῖπΙ 
τηαα]ςίτῖ, απ] πηαρ]ςίος γοδίος 
πας ος, ΟἨη]ςίας. 1} (331.5.) Οἱ 
ΠΙΟΣ οδί νοσίαπα, οτ]{ πη]η]δίος 
νορίεγ: | απίοπα 58 εκα]ία- 

᾿ ὑμῶν ἐστιν εἷς," 
ὑμῶν διάκονος. 

/ ν σ / « Ν « / 

θήσεται: καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 

ὁ  χριστός. 11ὁ δὲ μείζων ὑ ὑμῶν ἔσται 
γοτῖς Παπ Πα Ὀἰτασ, οὐ απ 5ο 
Μπ Παγοτίέ οχα]ίαδῖέας, 

ἃ ὅστις δὲ ὑψώσει ἑ ἑαυτὸν ταπεινω- 

2. λεγων] οπι. ϑ' τ τί. 

-- Μωυσεως Β. Βεῖν.().)ΖΤ,. 38. (69). Κι. 

(Ροβί καθεδρας Ὦ. 69. ΤΙ αἰ. Ίγεπ. 941. 

(Οτίᾳ. 11.550.) ΟΥγίᾳ. Ιπι. Π1. 8858, Ες. 

ἴῃ Ἔς, 8744, ΗΣ 189.98.0, δ085, 7948.) 
| ἐμώσεως ς-. 1. Ε. τε]. 

3, αν 5. ΒΓΕΕΚΟΡΕΓ. ΖΕ ιω. ἵη 8. | εαν 
Ζ1Δ. 1. 38. 69. ΕάΗΜΏΠΥ. 

- ὑμιν] οπι. Ὦ ἅτ. |. τηρειν «. 58. 
τε]. Γ3Ἠ.(αἰ νἷᾶ.) Βγττ.Ῥει.δεΗσε]. δά. 

ποιειν Τὶ, Οτῖφ. Ιπέ. ΠΠ, 8865. | οπι. ΒῸ 
21. 1. Τις, Ἀστ.οτί. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. 

Ἂτπι, 28Ηι. Ίγεπ. 941. Ογῖφ. Πιΐ. ΠΠ. 
3824, 8953, Ἔις, ἴῃ Ῥς. 3748, ΠΠ. 5055. 

-- ποιησατε και τηρειτε Β(Ὀ)ΖΙ,. (1). Εο;. 

Ἀγτ.Ηῖοτ. Μεπιρῃ. Του. Αὐτὰ. «11, 
Έα». ἴῃ Ῥε, (αἱοι) ἨΠ. 6085, (ποιειτε Ὦ. 

1). [1 τηρειτε και ποιειτε «τ. ἘΠ τε]. Τιαί{, 

(μἴδὲ α). Ἀγττ. Ίγεπ. ἨΗΠ, 98. | ποιειτε 

Γαηίππα ΓΤ, Οτίφ. Ἰμε. 11. 8858, 8365. 

(ΠΠ, 185.) (απᾶ]ίο οἱ βιοῖία, ΟΡίᾳ. Ιπί. 

ΠΠ. 3824.) (τηρει και ποιειτε Ε.) 

. δε (ροδί δεσμ.) ΒΤΙΔ. 1. 98. Μ. πι, 

α.}.6 [ο 1. Ἀγτν, Μοπιρῃ. ΤΙοῦ, | 

Ίγαρ 
1γε. 941. (ΠΠ. 7241.) | οπη. ΠΤ. Αυτη. 

-- και δυσβαστακτα Β6(1)). τε]. Ὑμ]ς. 

ΟΠ }.9} 5 Βγτ.Ηε]. Τ6ρ. Αὐτὰ. δι]. 
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μ»- 

5. ὉΚ (5ἱο.) το]. Ὑπ]ρ. Οἱ. ο. | 
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(και αδυσ. Τ᾽"). γ]ά. Ταῖς. κ. 46.} μι. Τ,, 
1. α.δ.ειβ”.Π. ἈγττΟτίδερει. Μοπιρῃ. 
1γεπ. 341. Ηἱ. Τ941. (πὲ νῖᾷ). ϑελοί, Οτ. 

4. αυτοι δὲτῳ ΒΌΤ,. 38. ϑγυτ τί ει. 

Μεππρῃη. ευ. ΑΠ. Ίπεπ. | ἔτῳ δὲ 

5. 1. Εἰ τε]. Τιας. Ἀγτ.Ησ]. Αττη. | τῷ 

δακτ. αυτ.] οπι. Ἑ.Βεᾖ. (αὐ νῖᾶ.) εεᾶ 
Ἰαβεπί Β!]γ. εἰ Β]ο, 

5. γαρ (Ροδί πλατυν.) ΒΡΙ/(Χ ἵῃπ Οοπιπῃ.) 

1. 88. 69. Τμαί{. Ῥνττ. Ε5ί,δεΗε]. Ἠεπιρῃ. 

Τποῦ.| δὲ ς΄. Ἐὶ τε]. Ἀγτ.ΟΤΕ. οι. Αὐτη. 

- φυλ. αυτων] φυλ. ἑαυτων 1. 

- κρασπεδα] Ταᾷὰ. των ἵματιων αυτων 

5. (1). 98. τε]. ῇ.Π. ντι. Μεπιρη. 

στη. ΟΥγίᾳ. Ππι. 11. 8875, | οπι. ΒῸΧ ἵπ 
οοπ]πῃ. 1. (Τα. 5οᾷ αυτων Ἰαῦ. δ...) 

εἱο οἵ ΤΗεΝ. ΙΙ. [ οπι. αυτων ΤΙΔ. 

6. φιλ. δε Β. Ριἱψ.ὈΤΙΔ. 1. 69. Κ. (ῑαί 
98.) (Τια.) Ἀγτ.Ηε]. Μοπιρμ. Τμοῦ. 

| Σφιλ.τε ς. Εἰ τε]. [Ῥσιτ.Οτί.δΡεί. 

«Έπι.] (επῖπι πι Σιμὰ. ε.) | φιλουσιν 
ἑαπίαπα Ὦ. Απ ΟΥ. 805. 

--- τὴν πρωτοκλισιαν Β(1))Ε, το]. δ.6 075. 

(«ργ. 805. (τ. πρωκλεισιαν Ὦ.) | την 

πρωτοκλησιαν Δ. 69. ΕΞΗΠΥΤΓ. | τας 

πρωτοκλησιας Τ.(5ἵς). 1.935. Υπ]. α.ο. 
101. ἳ]. Άντυ, Αὐτὰ. 281. 

7.καιτους ασπασµουεενταις αγοραις 01." 

7. ῥαββι βοππεὶ Β. Βοῖ.1,Δ. 1. 55 (αὖ νἱ- 

ἀείιχ 6 βραῖῖο). 1μαίζ. ϑυυ Ρε. Μεπιρῃ. 

Τ16ῦ. Αὐτὰ, 617.905. | {015 5. ΏΕΓ. 
χε]. Βγιτ.ΟΥΙ.δΗΕΙ. Αππιι (ῥαββει ὯΔ. 

69. ΕΕΚ. ΤΠεΡ. εεἆ ΙΤ ποπ εἰς νετ. δ.) 

8. ὑμ. δὲ µη κλ. ῥαββι] οσα. ΤΗ6Ρ, (πο- 

πηῖπεπα γοσαΐο πηασἰδίσαπη Αππι.) 

- διδασκαλος Β. 838. 0. Ογίᾳ. Π1. (1895.) μὴ 
καλεῖν διδάσκαλον ἐπὶ τῆς γῆς Ειδ. 

Τη ῬΕ, αρ. Μα]. 98.}} καθηγητης Ξ-. 1. 

1. το]. (νά. γεν. 10). | Ταᾶἀ. ὁ Χριστος 

«-. Ἑ. τε]. ὅττι στ ΗΟ]. | οπι. ΒΓΙ., 
1. 38 ο 5ρβο. ἘΠ. ματ. Ἀγττ.Ῥεί.(δε 

Ἠο]. ΜΒ.) ἈῬντ.ΗΙο. Μεπιρῃ. ὙΠΕΡ. 

Άτπι. «ΙΠ. 617. 805. (οπι. ὁ ΠΤΏ). 

- παντες δὲ ὑμεις αδελφοι εστε | αἆ βῃΠ. 

νοῦ. 9. Ὁ. | οι. παντες ϑ'υτι τί. 
9. καλεσητε] καλεσθε Δ. 
- ὑμων 19] οπι. 38. | ὑμειν Ὦ. Τιαῖῦ, νν. 

- ὑμων ὁ πατὴρ Β. 95. Ὁ. | 1 ὁ πατὴρ 

ὑμων «. Ὦ1.. τε]. Πας. 

--- ὁ ουρανιος Β1. 55. 69. Ανπι, 1. ] 

ὁ εν ουρανοις Δ. 1. | Τὸ εν τοις ου- 

4. Α]]σαπέ οπῖπα ΟἿ. | δ. απτηαπὸ δαΐθγα ΟἿ. | 
8. εϑῦ επῖπα ΟἿ. | 9. εδε επῖτα ΟἿ. { 13. να νου», 
βοτῖθπο εξ Ῥ]ατϊκαεϊ Ἠγροοσίέαρ, ΙΙ σοτηθ- 
ἀῑδλς ἄοππος νίάπατατη, ογαξίοπες Ίοηρας ογαΠ{ΘΒ, 
Ῥγορίος Ίος ππιρ]ας αοοϊρϊοιῖς Παάιοίατα. 6ἱ, 
(Ροεέ νετ. 14.) 



ΌΧΙ 22. 
ψαϊρ. α.(0.)ο. σλβ 

ε 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

191 “Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 1 (232,5.) ΜᾺ αμίοπη γοῬίθ 
Βοῦρα οὐ Ῥ]ναν]δασϊ λγρουσίίαο, 
απία. οἰαπο]ῖ5 τορι πὶ οαθ]ο- 
ΥΠ Πίο ΠΟΙΏΪΠΟΒ: ΥΟΒ ΘΗΪΠῚ 
ΠΟΠ ΙΠΙΤΑΠΒ, πο ΙΠΙΤΟΘΙΠΙΘΒ 
αἰπῖίς Ἱπίτατο, "5 0950.) πο 
νοβ!», 5οτῖραο οὐ Ἑμα]καςῖ ἢγ- 
Ῥοσπίίαα, απῖα οἴτοι]ίς πιατο οὗ 
απ]άατη τς Γποϊα]5 ΠΙΠΙ ΡχΟ56- 
Ἰγίαπα, οὐ οαπα Γιος {ποίας, 

ΟΣ ὑποκριταί," ὅτι κλείετε τὴν 56}. εἴτν τῶν οὐρανῶν 

δ Τμ. 116. ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων. ὁ ὑμεῖς γὰρ οὐκ ο ΤΣ 

Ὁ ἦναι χεσθε, οὐδὲ τοὺς ἵ εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν." 1} 
σλγ 15 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 

ἢ περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα 
προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν 
γεέννης διπλότερον ὑμῶν. " οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφ- 
λοί, οἱ λέγοντες, Ὃς ἂν ὁ ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν 

ἐτοῖν ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 

"μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων ἐ τ, ὁ ΉΤΟ 
ο Ἷ ὁ ναὸς ὁ ἱἁγιάσας" τὸν χρυσόν; , Ὃς τᾷ 

ἁγιάζον τὸ δῶρον; 
/ - / ε » - ν » -- ΄σ 5» ΄ὔ Ε ΄“ 

ρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ" 
Δ εν 2.5.1 - - ,ὔ ᾽ » κ » - 

καὶ ὃ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ 
φῳ ἈΝ ο» / » - » - 

καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ 
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ε ή “ / 

κατοικήσαντι αὐτὸν, 

ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν: ὃς δ᾽ ἂν 
ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. “᾿ Ἱτυφ- 
λοί τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον, ἣ ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ 

ο ος Ὁ ὃ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστη- 

{αοἳ15 ουσ βΠαπα σεμοππας ἀπ - 
Ῥ]ο «παπα γο. 15 γαο γοῦί, 
ἆπσο» σασοΙ χαὶϊ ἀῑοΙῖΒ, Οπἱσπι- 
απο Παγανοενς ρου (επιρ]απα, πῖ- 
ἈΠ οδί: ααὶ απθοτη Ἰατανογίς [πὶ 
αυταπα {επιρ]ῖ, ἀομοι. 1 Βαπ]ί 
οὖ οασοῖ, αιιά οπῖπι ΤΆ 1115. ϱβί, 
ΑΠΥΗΠΑ απ. Γοππρ]ατη. ᾳποά 5ᾶπο- 
Ώβοαί απταπη ὃ 15 Βί απῖεατι- 
απο Ιατανογς ἴῃ αἰζατο, Π1Π1] ορ 
απῖ απθοπα Πππαγοτίε ἴπ. ἆσπο 
αιιοά οδε 8αροχ 1πά, ἀεῦεῦ. 
19 Οᾳεοῖ, απ[ά οπῖπι ππαῖας οδί, 
ἄοπαπα απ αἰίατο αποά εαπο(ῆ- 
οαἱ ἀοπαπιὸ 3 Οπἱ εγρο.Ἱπταί 
ἴῃ αἱίαγο, Ταγαξ ΤΠ 60 οὖ ἴῃ οπηπ]- 
Ῥα5 4ππε 5πρεν Ἠ]ιά «απ: 3 οὐ 
απῖ Πππαγετ] 6 1π ἔοπαρ]ο, Ἱαγαῦ πι 
1110 οὖ ἴῃ εο απῖ Ἱππαρίίας ἴῃ 
ἶρβο: εί απἰ Ἱπταί 1π οαθ]ο, 
Ίπταί 1π ἔπτοπο 46]; οὐτπ. 60 αὐ 
ΒΘ6οΓ 51ρο6ς Θαπι.. 

3 ΄ » [ο / “- “ Ν » “ / 

ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ 
τ ος ή 
επανω αυτου. 

ρανοις 5. Β. τε]. Τωαΐτ.(Οἶεπι. 651.) Τετι. 

4ο Οναῦ. 9. Γῶνττ.] 

10. ὁτι καθηγητὴς ὑμων εστιν εἷς Β(1))Ι., 

38. α. γαρ. (0.)ο,ῇ 2 σ᾽ ι.]. (εὶς εσ- 
τιν Ὦ [που 6] Τατ, εστιν οπι. ὁ.}} ότι 
καθηγ. ὑμων 1. α.(6). Ἀγτ.Ονε. Αππι | 
1 εἷς γαρ ὑμων εστιν ὃ καθηγητης σ. 

ἘΠ. τα]. {. Ἀγτγ.Ῥεί.δεΗσ]. ΝοπιρΗ. (αὐ 

14.) «9. (εστιν ὑμων Δ.) | ὑμων] 

Ῥοδέ καθηγητης 69. οπι. Κὶ. (ὁ απίε κα- 

θηγ. πι. 0.) 

11. δε] οπι. 1). (ὁ δε µειζων ὑμων] απὶ Υο- 
Ἰποσίε Ίπίος νος αἱ δἰ} πιασηιις συγ τί.) 

-- εσται] εστω Ε. ἵε. Χ. ἵπ 6ΟΠΙΤΗ. 

--- ὕμων Ροβί διακονος] Χ ἴῃ 6ΟΠΗΠΙ. 

-- 12. διακονοστις 5ῖ. Β. Βεΐμ. 

12. δε] ουν 1. (γαρ Ἁγιτ.Οχ.δεΡΕί.) 

ὑπ- ἑαυτον 19, Ογίᾳ. 1. 4893. 1 αυτον Τ, 

(Μ 29) 

18. Τουαι ὑμιν γραμματεις και φαρισαιοι 

ἵ ὑποκριται, ὁτι κατεσθιετε τας οικιας 

Ἧ των χηρων, και προφασει μακρα προσ- 

Τευχομενοι" δια τουτο ληψεσθε περισ- 
Τσοτερον κριμα] οτη. ΒΙ)Ζ(ο 5ρα1.}1.. 1, 

38. Απιι μία, Του. Έπι. Πατ]. οἷς. α.6.}}- 
ο Μεπιρ],ΜΒΕΒ. Τ]ιορ. (αρ.Μπ.) Ανπι. 

ΖοἩ. (ει ἴῃ οσᾷ. οπιπί μις). Οτίᾳ. ἵν. 9553. 

ἀῑδοτία; ἀοΙιοπίπι, ἐν τῷ κατὰ Ματθαῖον, 

ὁ πρὸς τοὺς γραμματεῖς καὶ φαρισαίους 

δεύτερος ταλανισμὸς οὕτως ἔχει, οὐαὶ 

ὑμ. γραμ. κ. φαρ. ὑποκρ. ὅτι περιάγετε 

κτλ. Ε ιδ. ἴῃ 6ΠΠΟΠΘ. |παροπί απίς γεν.] 4. 

δἱ.95.ΔΕΕἄάΗΚΜΡΒΕΌΝΤ. Κὶ Ἀγτν.Ε50. 

ΔΗ]. Μεπιρῃ. παρ. 4011. |αβεπί Ῥοδε 

νου. 14. Εἰσ. 69. Ὑαὶρ ΟἹ. 0.6.1. Άγ. 
Ον, ΕΠ, Τ954. (νἷᾶ. οὐ 898.) γιά. Μαν. 

κ, 40. Τμ1ο, κκ. 47. | ουαι ὑμιν] ουαι δε 

ὑμιν 8:.9.ΔΕΕ(πί νι. αΗκΜΟΡ, 69. 

(3 5). πο αβοπί δὲ Εἰς. . (Ταιε.) 

Ἁγιγ. Μεπιρῃ. ΑδίΠ. || τας οικιας] ο. 

τας Δ και προφασει] οπι. Ψ]ρ. ΟἹ. 
14. ουαι δὲ (απίε ὅτι κλειετε) Ὦ.. 1. Εἰσ. 

(µας 58.) (1 0.) Μεπιρῃ, [οπι. δε Δ. 69. 

ἘΕ{αί νίά,))4ΗΚΜΟΝΤ. 51.8. (285.) 
Δ. Ἀγττ. Μεπιρμ.ΜΘ. Αὐτὰ. δι. Οτίᾳ. 
πι. τι. 8993. Ες. ἴῃ ὮΕ. 8745. Η.Τ205, 

-- ὑποκριται] οπι. Δ. 

- ουρανων] 44. ὑμειςγαρ ἸΌΝ. 

-- γαρ] οπη. Δ. Αππη. | δὲ Μ. Για, Ἀ}}.- 

--- εισελθειν] οπι. Ὑ. 

16. ποιησαι ε. Ογῖσ. ἵν. 90395. Ῥγασπι. του. ἢ 
Δ. 69. | ἵνα ποιησηται 1). (Τμα{6.) 

16. οἱ λεγοντες | οτη. οἱ 3. 

- ὡς αν] ὃς εαν Μ. 

- οµοσμ....ὅς δαν] οπι. ἃ. 

17. τις γαρ µειζων Β(1)). τε], (µειζω 1)) 

Ν 

[ τι γαρ µειζον Ζ. Τα. (αι επίπι 

ΙΟΥ 45.) (µειζον Ε.) 

17. αγιασας 802 | Ταγιαζων στ. ΟΤΤ τε]. 

(ρταρς. Ταΐ0:).. 

18. ὁς αν ΒΟΡΣ,. 55. 65: ΕΙ: | ὁσεαν 

ς΄. Β. τε] (Πῖαι 7.) 

-- οµοσῃ....ὁς δαν]. οἵα. Ἐγτ.Οτέ. Ῥρεύ 

αιτογεπα Ἠυγαγ δι᾿ ὁμοιοτέλ. 

- τῳ(ροξί δωρφ)] το]. δο. 

19. τυφλοι] ΤΡΙ επ. µωροι και 5. Β90. 
το]. ος ΘΥΣΣ. Ρευ Ηο].("ιενῖᾶ. }Μαππρη. : 

Ἱπρν. ΤΠευ. (αρ. Μπι.) Ατπη. Ονιᾳ. ἴπι, 

Π1, 8415, (ν]ὰ, γοτ. 17.) { οπ. 21. 1. 

γπ]ς. α. (ἴα 0). ο. 15) ἳ Π.Ι. Ἀντ.οτῦ, 

Μοαπιρῃ, ΜΒ». «1. 

- τι] τις 38. ΒῊ. (ποη 6). 
- µειζον] µειζων 4Η (που 598.) | µειζω 

7). | αάά. εστιν 88. 69. (πιοκ και τὸ θυ- 

σιασ. Υ. οἴ πιοκ το ἁγιαζων. 08Η.) 

90. επανω] ..(1. 6. ἐπ᾿ αὐ νἱ4.) 2. 

91. ὁμοσας} οµνυων Υ. 
- κατοικήσαντι ΟΡ2ΤΙΔ. 58. ἘΕΕάΚΜ 

Ὁ. | ἕκατοικουντι 5. Ὦδ. 15.69. Η»5. 

(ρταες. Πατ. Ἀντγ, Αὐπὶ. 211.) 

- αυτον] εν αυτῳ . 

16. ἴῃ ΗΤΟ . Οἵ. { 18. ααϊσατηαιθ δαέθτη 1. 
Απιζης Οἱ. | 30. ἴῃ αἰτανὶ ΟἿ. |. 21. δῦ αασαπιααθ 
6ι. |. φαὶ μΒαρὶύαὺ ΟἹ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
9 5 - “- Ν “ 

192 “5 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
ε “ σ΄ ιν κε / Ν Ν 

ὑποκριταί, ὕτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ 
Μ Ν Ν / ον ὦ) / Ν / “ 

ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ 
/ Ν Ν 7: [ιά Ν 

νόµου, τὴν κρίσιν καὶ Ἱτὸ ἔλεος" καὶ τὴν πίστιν: 
“- Ἔ ὩΔΊ 5). “ 3 α Ἂν Ἔ 5 ο “ 9φ4 ε 

ταῦτα δε ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ᾿ ἀφεῖναι. ““ὁδη- 
/ ο κ ΄ ν Δ ΄ 

γοὶ τυφλοί, | διύλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον 

199 5 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑπο- 
ᾷ / 3 “ / Ν καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ 

ΒΟ (ὥ).. σλὸ 
1[ΧΙΔ. ε 
1. 98. 69. 

ἘΕΟΕΗΚΝΡΙΥ 
ο. 11:45. 

πζ 
σλε 
ε 

/ 

καταπίνοντες. 
σὰς 

ε 

ἃ Τα. αι: 80τ. κριταί, ὅτι 

4 5γχσ.σσί, 

“σλζ 
ε 

27. παρομοιάζετε 

8 ὁ. 

ὃ χΧ 

τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ Ἱ γέμουσιν [ἐξ] ἁρπαγῆς 
καὶ ἀκρασίας. Ὁ Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον 
τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται 
καὶ τὸ ἐκτὸς ̓  αὐτοῦ" καθαρόν. 

194: Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑπο- 
κριταί, ὅτι ' ὁμοιάζετε" τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες 
ἔξωθεν μὲν φαίνονται ἡ ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν 

ὃ οὕτως καὶ 

ΧΧΤΠ. 28. 

39 (234,6.) Ύπς νοβῖβ, 5οτῖραθ 
οὐ Ἐματίξαςϊ Ἠγροοχίίας, απία 
ἀθοϊππα(ἶς πιοηίαπη οὖ απαί]απι 
εί ογπήπαπα, οἱ το] πἰδῆῖς απαθ 
βτανίοτα 5ιπί Ἱορῖς, ποια 
οὗ τηϊδοτίσογάίαπῃ οἱ βάεπη: Ἠαος 
οροσ(ιη{ {ασθγο οὐ ]]α ποτ οπη]ζ- 
{εγθ. 3 695,10.) Ίποςς οϑϑοὶ, αχοο- 
Ἰαπίος οπ]]σσπα, σαππε]απα απίθτα 
ςΙαΠοπίες. 35 005,5.) Ὑπο γοβ!5, 
εογίθαο οὐ Ῥλματίδαοϊ Ἠγροσγίίας, 
απία πη 8118 αποά ἀο[οτίς οσύ 
οα]οῖς οἱ ραταρδία1ς, Ππίας αἩ- 
ἴίσπι Ῥ]επί 5απί ταρίπα οὐ 1π- 
πιαπα]ία. 35 Ῥμανίδος σαεοε, 
ππππάα Ῥπίας5 αποᾷ Ιπίπς οδί 
οα]]οὶς οὐ Ῥαταρσϊά!ς, αὖ βαΐ οὐ 
14 αποά ἀθ[οτῖς εδ παπά απ]. 

31 65,5.) Ὑπο νοῬῖβ βουῖθαθ οὖ 
Ῥ]ατϊφαοϊ Ἡγρουτίίαο, απία εἷ- 
πι]]ος οσ[ῖ5 5ερι]ο]σῖς ἀθα]μαίς, 
απαο αἲοτῖς Ῥατεπί Ποπαϊπῖρις 
Βρθοίοβα, Ιπίτ5 γ6γο Ῥ]επα 5απέ 
οβρίθιι5 ππογίπογαπα. οὐ οπιπὶ 

ἔσωθεν δέ 
σλη 

Τα. 11: 47-51. ε 

3 Ψ. σ΄ Ψ 

ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ᾿ ἀκαθαρσίας. 
ε - Μ΄ Ν / - ΕΣ / / 

ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, 
» / 

ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 
195 5 Οὐαὶ ο αρ ο ὶ Φ - ς 

υαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑπο- 
Ύ “- ΄ “ “ 

κριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν, 

η 2 ΝΥ 
ἐστε μεστοὶ 

εριτοία. 3 Ρίο οὖ νο αἲοσῖς 
απἰάστη ρατοίἠς Ποπηϊηῖρας 18], 
Ἱπίας απίοπι Ρ]οπῖ οδ5 Ἡγρο- 
οσῖδὶ εξ Ἱπ]απίαία, 

39 ὤ58,5.) ΜΘ γοΡ!Β, εοτίραο οὐ 
Ῥματίεασϊ Ἠγροοτίίας, απῖ δ661- 
Πσαϊῖς 5ορια]οῃτα Ῥτορποίαγατα 

35. αφηκατε] αφηκετε Β3ΒοΙ. 

-- βαρυτερα] βαρεα 1. 

πι τὴν Κρισιν] Ῥταεπῃ. και 69. 

-- τὸ ελεος ΒΌΙ,. 88.{} τὸν ελεον στ. Ο. 

16]. (το ελεον Μ.) 

--- ταυτα δεΒΟΤΙΔ. 88. ΚΜ. α. (ία! δ.) 

Ῥγνγ, ΜοππρΗ, ῆι. Ογίᾳ. ἴπι, 111. 849, 

| ἴοπι. δε 5. Ὦ. τε]. (Τ/4.) Αὐπι. 
--- αφειναι Β. Βείψ.1,.} Ταφιεναι 5. ΟἹ). τοὶ. 

34. διυλιζοντες] Τρτασπι. οἱ «-. Τλ τα].| 

οπι. ΒΙ ΓΤ, Γμα!ε. | οἱ δωλιζονταιΟ3.Βυτς. 
- την] τον Ὦ. 

--- καμηλον] καµιλον Μ. 

35. εξωθεν ΒΟ. το]. |. εξω ΏΧ(ίπ ουπη.) 
σοι. 282. 

--- παροψιδος Οἶεπι | δα. του πινακος 

Μ. Ἀγτ.Ης].3 (οἱ ἴῃ πιρ. (0.) (ν]ά. Τπιο, 

χὶ. 9).} καὶ του πινακος ΓΑΠΕΙΠΙ Βντ.Οτί, 
--- εσωθεν ] εξωθεν (510) 69. (ενδοθεν Οἶσηι.) 
--- γεμουσιν] γεμει Χ (ἴῃ οοπηπι.) 
- εξ Β67.. το]. | οπι, ΟἿΝΧ ἴῃ Οοιηπι. 
1. ΜοππρΗ. Αὐτη. 

- ακρασιας ΒΗΡΤΙΔ. 1. 88. 69. α.σι[) 3... 

(μα! ὁ). Ῥγχ.Ηο]. Αὐτὴ. ἹποοπΗΙποπίῖα ο. 

Ἰπέεπιρογαπίία οἵ ἆο]ο ΟΥίᾳ. Γη. 11. 8495, 

(α44. και αδικιας Ἀγν.Πς]. Ὥ. Ι αδικιας 

ΟΡΕαΗΠΚΑῦΥ. (εξ. Χ ἴα εοπιπι)) καὶ 

Βντ.ΕΒί. 1 πλεονεξιας Μ. | ακαθαρσιας 
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γαρ. 1.61. 

Μπι.) «πει. 282. 

Ι αδικιας και πλεονεξιας «3911. 

96. εντος] εσωθεν ΔΜ. (ενδον επι.) 

- και της παροψιδος ΒΟ. τε]. νν. Οτίᾳ. 
ἴπι. 11. 8495. 1 οπι. 1). 1. α.ε (ας ὁ.) 

ποπ, 989. 
--- το εκτος] το εἕωθεν 1). Οἶσπ. 382. | 

ΟΠ]. το Δ. 

- αυτου Β3 Βεᾖ.Ὀ. 1. 69. Ἐν. α.ε.(Πῖαί δ.) 

28Ι1.Παυτων ο. 0. τε]. ϑ στ Ρε. ΗΟ]. 

Μεπιρῃ. Αππῃ | ὁπ. Χ ἴῃ 6ΟΠΙΠΗ. (Τα({.) 

1γεπ. 950. (ἴδηι. 382. Ογῖρ. 1π|. 11. 8485. 

27. ὁμοιαζετε Ἑ. 1. | παρομοιαζετε σ. 

ΟΡ. το]. Ἰώ. ἴῃ Ὦ5. 5745, (όμοιοι ἐστε 
ΟἸοηι. 282). 

--- κεκονιαµενοις Οἶοπ. Πίρρ. ΕΠΙ. ν. 8 
(111). ΟΎρίᾳ. 1. 7208, Επι. 1 κεκονια- 
σμενοις 69. 

- οἵτινες εἕωθεν μὲν φαινονται ὡραιοι 

εσ. δὲ γεμουσιν ΒΟ. τε]. Ογῖφ. {πὲ 11. 

8444, εἕωθεν ὁ ταφος φαινετε ὡραιος 

εσ. δὲ γεμι Ὦ. Ίγεπ. 250 ([ὉΤῚ5 οπῖπι). 
ποπ, 982 (ενδον δε). (μὲν απίο εξω- 

θεν 69. οπῃ, Δ). | φαινονται ὡραιοι] 
φαινεσθε τοις ανθρωποις δικαιοι 88. 

φαινονται τοις ανθρωποις ὡρ. Ἐϊ. Ἱμαίε. 

(εχο, 6). (ΟΥίᾳ. Ιπι.1ν. 5079.) 1.0]: 148. 

Μεπιρῃ. ΤμεῬ. (αρ. 

(οπι, ἁρπαγης και). 
98. δε] οπι. 69. 

--- ἐστε µεστοι Β.ΒΙ]η.ΟΡ1,. 98. 69. | 
ἆμεστοι ἐστε 5. Χ. τε]. Τα. Ίτεπ. 

ΤΩ (ρ]απί Ππιαίαίο οὐ ταρίπα οὖ ἨΥΡο- 

ος 2.11.) 

99. των δικαιων] οπι. Η3. 
80, ημεθα δὲς Β.Βε.ΟΡΙΙΧΔ. 5858. 69. 
ἘΕαΗΥ. ΟΥγίᾳ. 1.905 (ΜΕ.)915(Μ5.) 
| 1 ημεν δὶς --. 1. ΚΜΒΕὈ. ΟΥίᾳ. 1.305. 

(πιργ.) 91914.) 

--- αυτων κοινωνοι Β.ΒΙ.Ὀ. 1. 69. | 
Ὑκοιν. αυτ. «-. Ο. τε]. Ογὴρ. 1. 205. 

81. ἑαυτοις Οτὶρ 1.505, [οπι.69.} αὐτοῖς 1.Μ.- 
32. πληρωσατε ΒΒ ΟΠ. τα]. Οτίᾳ. 1. 905. 

Εἰι. Ὦ.Β. 9845. |. πληρωσετε ΒΑ ΒΕΠ. 
αἰπιρ]εΡ]εῖς 6. | επλήηρωσατε ΤΗ. (1πι- 

Ῥ]οιῖς 2). 

88. γεννηµατα] γενημ. Ἡ. 

-- Φυγητε ΟΥίᾳ.1. 908. | φυγεται (1.6. -τε) 
ῬΏχιχι, 69. Η. (ροίαβῖς {αρογο ἃ )1οῖο 

ΠΙίπτο ΥΣ. Ηο].παρ.) 

- απο] οτι. Ἑ. 

84. τδου] οσα. ἘΞ, 

-- εγω Ονίᾳ. 1. 4175, Οτῖφ. ἴπι Π, 8454, 
ΤΠ 150. | οτη. Ὦ. 1γεπ. 210.237. Ογῖφ. 
Ί 90ο, ζ0 149. 150. 

28. απί ἀθοϊπιας Οἱ. |. 35. Ῥ]οπὶ οδῖς οἳ. | 
20. αὖ Βαΐ 14. ΟἹ. 



ΧΧΙΠΙ. ὁ: 
τα]ᾳ. α. 
5τττ.(60.) 

ΠΠεπιρῃ. 
Άτπα, 01. 

96. ταῦτα πάντα 

σμα 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων. "καὶ λέγετε, 
Εἰ 1 ἦμεθα" ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ 
ἂν ᾿ ἤμεθα" ᾿ αὐτῶν κοινωνοὶ" ἐν τῷ αἵματι τῶν προ- 
φητών. ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν 
φονευσάντων τοὺς προφήτας" “ καὶ ὑμεῖς πληρώσατε 
τὸ μέτρον τῶν πατέρων. ὑμῶν. “ 5 ὄφεις “γεννήματα 
ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης ; 
3η διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφή- 
τας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς" ᾿ ἐξ αὐτῶν ἄποκτε- 
νεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς 3 
πόλιν" 556 πῶς ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ὃ ἐκ- 

χυννόμενον" ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ τοῦ αἵματος Αβελ τοῦ 
δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν 
ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 
“ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει | πάντα ταῦτα" ἐπὶ τὴν γενεὰν 
ταύτην. Ὑ Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα 

οἵ ογπα Ες πποπππιοπέα ᾿πιϑξΟΥἹ1ΠῚ, 
3ος αῑοῖες, 51 Πιςδοπιις Ἰπ 
ἀῑεῦας. Ῥδύσιιπι ΠΟΡΙΡΟΡΗΠΗ, ΠΟΠ. 
6586ΠΊ15 βοοἱ 6οτΗπα. ἴῃ 58Π- 
Ρΐπο ῬτορΠοίαταπα. ὃ Ἱαφαο 
{οδεποπίο οδεῖς νοβίῖρπιοί 1ρ518 
ασία ΕΠΙ ο8ῖς οογατη ἡτιϊ Ῥτο- 
Ῥπείας οσοϊάσταπί. 35 8, 10.) 
Τῶν γοβ Ἱππιρ]οτο ΠΠΘΠΣΙΥΑΠΙ ρᾶ- 
Ώαπα. γαβίτογΗτη. 35 ΒογροπίθβΒ 
βοπϊτηῖπα, γρογαταπα, 4ποπιοάο 
Πιαϊοιῖς ἃ πάΙείο ϱεµεππας 5 
8. 40,5.) 160 6666 ΘΡῸ τηΐτο δᾶ 
Υο5 Ῥτορ]ιοίας οὗ 5αρίοηίε οὔ 
βογίθας, οκ 115 οσο] οιῖς δῦ ογι- 
οἱβσοιῖς, οἱ εκ οἶς Βασε]]αδ]ῖς 1π 
αγπαροσῖς γοριτῖς οὐ Ρογ5εη]- 
πηϊπῖ ἆ6 οἴν]ιίαίο ἴῃ οἰν]αίοτη, 
35 γοπ]αί 8ΙΡ6Υ Υοῦ οπηπ]ς 
βαπρτίς Πηδίας απῖ εβακας οϑῦ 
5προγ ἴοιταπῃ, ἃ δαησιίπο ΑΛοΙ 
115 πδααο δα βαηρπίποτη Ζ8- 
οματίας ΕΠΙ Ῥατασμίας, ἀπο πὶ 
οσσΙά1]δᾳς. Ἰπίογ ἔεπιρ]άπῃ εἰ αἰ- 
ἴατο. 35. Απιοπ ἀϊῑσο ΥοΡΙ8, Υθ- 
πῖοπέ Ἠαπου οπιπίᾶ 51ΡεΙΓ 66Π6- 
ταΙΟΠΘΙΗ Ἰδίαπα. 7 631,5.) Η16- 
ταβα]επι Ἠ[οτιξα]ετη, απιπε ο6- 
οἷᾷῖς Ῥτορμείας οὖ Ιαρίάας 605 

ΕΤ. 13:34» 35. ε 

- : σου, 
37. πτέρυγας [αὐ- 4 [ » 

αὐτῆς |’ τῆς) 

τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους 
πρὸς αὐτήν, ποσάκις ̓ Πβεληθσιο ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα 

ὃν τρόπον 
ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε; 

ἦ ὄρνις ἐπισυνάγει" τὰ 

ααὶ δα ἴθ τιϊβδὶ βαηῦ, αποίῖςς 
γο]αῖ οοΠπστεσατο Πο {πο5, 
απεπιαάπποᾶ τα  ρα]ΐπα 6οἩ- 
δτεσαί Ῥι]]ο 5105 5110 4188, οὖ 

νοσσία 

84. αποστελλω ΒΟ. τε]. Τμαίξ, Ἀγτν.Ε5{. ὃς 

Ἠσε]. Αὐτὰ. 911. Ίπεπ. Ὀ15. Οἱ. 1.905. 
26]. | αποστελω Ὦ. 88. Μοπιρῃ, ΟΥ. 

1. 4775, 

--- προς ὑμας ΒΟ, το]. Ίγεπ. Ὀ15. Οτγῖσ. 1. 

ος, Ογίᾳ. Ιπέ. Π1.84 51. (εις ὑμας Οτῖῳ. 

1. 4Τ7ε,) | οπι. Ὦ. 

-- και σοφους] οπι. Χ. (Ἰαῦοαί ἴῃ οοπΙΠΙ:) 

-- και γραμμ. Ίγεπ. Ες. Ογίᾳ. 1.905. 4775, 
[.οπι, και 1,. (ποπ 98). Μοπιρῃ. 

- εξ αὐτων 19] Τρταεπι.και στ ΟΠ, τε]. 

γὰρ. ΟἹ. (μας) Ἀγτ.Ηο].! Μεπιρ], 
Αππι.σᾷᾷ, Ἐίι. 1γεπ. 910. 957. (ο 

1. 4775.) Ογίᾳ. Ιπέ. 1. 8453. Το. | οπι. 

ΒΑ. 1. 38. 69. Μ. πι. Εωά, Πα 

ε. Ἀγν.Ρδύ. Αὐτὰ. ΟΥίᾳ. 1. 905, 
- αποκτενειτε] αποκτεινειτε 1). 
- και εξ αυτ. µαστιγ. εν τ. συν. ὑμων 

ΒΟ. τα]. ΟΥίᾳ. 1. 905. |. οτι. 1). α. Ίγεπ. 
997. 16]. 149. 150. | οτη. κ. εξ αυτ. 
µαστιγ. 13. 

96. ελθῃ ΒΟΡ. Ονίᾳ. 1. 904. 1ο] Ῥταεπι. 

αν Ο’. 33. 69. Μαπῃρ. | επελθῃ 1. 

- παν] οπι. 69. 

- εκχυννοµενον Ο()Δ. 1.55. αὉ. (εχ- 

χυνν. Ὦ). | ζεκχυνοµενον «. Β51.. 69. 

τε]. Ονίφ. 1. 908, 
- απο του αμ. ΒΟ. τε]. ΟΥίᾳ. 1.913, | 

ΟΠ]. του ὮΙ. 38, Εις. ΤΠεοΡΙ. (αρ. 

Μαι. 195). (υἹᾺ. Τωπς, πὶ. 51). 

85. ἑως του αἷμ. Β5ΟΤ,. 1.τε]. Οτίᾳ. 1. Εἰ. 

ΤΠοδορΗ.| οπ1. του 1). 38. (νἹ. Ίππο, κ.) 
--- του Βαραχιου ποπ παροὺ Ες. Ὀ.Β. 

9853, (Οοπίτα, Ίγεπ. 910. Οτίφ.) “ Ιπ 

Ἐναηρσε]ίο απὸ πίππίας ΚΝαζαταοπϊ Ῥτο 

(ιο Βαγασλίαε, Π]ζπι «Γοίαάαο τορετῖ- 

της βοπρίαπι.”. Πἱεγοπ.ἴπ]ου, υ. 190. 

86. ἠξει] Ῥταεπι. ὅτι ΟΧΔ. 95. 69. ΒΕ 
ἨΗΚΜΡΟΙΥ. {; Ἀγττ.Ε50.δ.ΗεΙ. ΟΥτίᾳ. 1. 
918, | Οοπίτα, Β9ΓΣ,. 1. Τα, Ατπι, 

Έι. Ίγεπ. 910. Το 149. 
- παντα ταυτα ΒΧΔ, 1. 58. ΕΠ ΤΤ Δ) 

αΗκυγΥ. | Ἱταυταπαντα σ. ΟἸ) αν. 

ΤΙΧ ἴῃ Οοτηπι. το], Τμαθί, ΜοπαρΗ, ΟΣίᾳ.Ἱ. 
1.6]. (οπη. ταυτα 6.) 

- ταυτην Οτίο. Ἱ. | αυτην Τ.. 

37. αποκτεινουσα ΒΌΧ. 1. ΕΗ. τα]. (ἴδηι. 

145. Ογῖσ. 11ϊ. 1675, 9054. 2125, 8911, 

Εαν. 1). ΕἸ. 1890. | αποκτεννουσα ΟΙ. 

Γ΄ αποκτενουσα Δ. 95. 69. (αποκτεινασα 

Ογίφ.1. 913. 11, 9990.) 

-- προς αυτην ΒΟ, τε]. Ἀγτν.Βεί,δεΗσ]. 

Μεπιρῃ. Απτπι.(παρς.) δι, Οἶεπι. 145. 

Οίρ. 1. 914. ΠΠ, 1679. 9058. 9193, 9920, 
8511. Εις. 1).1. 1895. | προς σε Ὦ (αἆ 
ο Πα.) ΑΥπι. (οἷᾱ. 9.) 7γεπ. 281. 

Ονῖφ. Πιί. Π. 85τ4. 111. 10848481, Οὑρτ. 

278. 

87. ορνις επισυναγει ΒΌΤ,. 1.33. 69. (Κ.) 

Ταῦ. Μεπιρῃ. Ογῖψ. Πἱ. 1675. 9058. 
9980, 8294, Έως, ἴῃ Ἐς. 1384, (1785) 
4865. 4961. ἨΗΠ. 5095, ΟΥίᾳ. 1. 919. 
Ογίᾳ. Γαΐ. Ἡ. 5518, 9915, 9998. ΠΠ, 8481. 
ἶν. 6913, (ορνις συναγει επι. 106. 145.) 

1 1 ἐπισυν. ορνις 5. ΟΧ. τα]. Ἀγτν. 5. 

δ.Ηε]. (ορνις ἑαπίππι Ίγεπ. (1ρ7.) 
--- νοσσια αυτης Ὦ.Βελ.(εὰ απ. Ῥο5έε 

πτερ.) ΓΔ. 95. Μ. ΟΥίᾳ. Π1.3950. γε. 

991. 982. ΠΠ. 1185. 7280, | Ίνοσσια 

έαυτης «. ΟἸ(Χ. 69. τα]. ΟΥίᾳ. 1. 910. 

ἢ. 899: Ογῖφ. Ιπί. 111. 8484, ἵν. 6914, | 
νοσσια ἰαπίαπι Β.Ρ1ἱψ. Ογῖρ. ΠΠ. 1675. 
9054, Εις. ἴῃ Ὦ5, 1984, 1785, 4805, 4961. 

60.278. 
- πτερυγας] τᾷ. αυτης Β.ΒΙΙη.ΧΔ. 

(κ{0.) Ἀγιτ.Ῥεί,δεΗο]. Μορ], «401. 

Οἴδηι. 106. 145. Ονίᾳ. Π. 1675. Ο»φ. 
1πι.ἳν. 6914. Ουρν. 218. ΠΠ. 1183. 7285, 

{σοπια, ΟΡ1,. τε]. Υιῖς. 9. Αππιι 
Ίτεπ. 381. 985. Οτίᾳ. Ἱ. 919. ΠΠ. 2051. 

9980, 3995, Εις. ἴῃ Ὦ9. 1988. 1785, 4565. 

4964, ΟΥνἰᾳ. ἴπι. 11. 8484, 

84, οὐ οκ 1115. ΟἹ. | ρευ5θαιεπαϊπ ΟἿ. 
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Β.(Ο Ὁ [Ζ]. 
1, (Χ) Δ, 
1. 88, 69. 

ἘΡΘΑΗΚΙΒυΨΤ. 
ΕΡβα. 118(117):26. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

ὃ ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. Ἢ λέγω γὰρ 
ὑμῖν, Οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι, ἕως ἂν εἴπητε, 8 Εὐ- 
λογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίωυ. 

ΧΧΠΙ. 88. 

ποΙαΐβι. 38. Έσσο τοὶ παπαῖ αν 
νομῖς ἆοπππβ νορίτα ἀθβοτία, 
3 Τϊσο πίτα γοῬῖβ, ΠΟΠ τη6 ν]- 
ἀαθίες απποᾶο. ἆοπες ἀῑσαιῖς, 
Βεποαϊοῦαβ ααὶ γϑηϊῦ 1η ποπαίπο 
ἀοιηϊηὶ. 

1 (242,5.) 9 Θργθβδιιβ Ίεδας ἀθ 
ΤΘΙΉΡ]Ὸ 1ραῖ, οὐ ἀοοοββουιηΐ ἀῑδοῖ- 
ῬαΠῚ οἷιις αὐ οβίοπᾶοτοπί οἱ 866 1- 
Ἠοαοπος {οπαρ]ῖ. "1ρεο απίοπι 
χοβροπᾶεης ἀῑκίί αἵδ, 14 εις 
Ἰαος οπηπία2 «ΑΠΙΟΠ ἀῑσο νουῖς, 
ποπ το]παιδίατ Πο ]αρίς 51Ρρες 
Ἱαρίάστη απὶ ποπ ἀθδίγααζις, 

ΣΤ 196: ἃ Καὶ ἐξελθὼν ὁ Γησοῦς ᾿ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπο- 
{Π|. οἱ :5-19. ρεύετο," καὶ προσῆλθον. οἱ ως αὐτοῦ ὗ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ 

τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. “ὁ δὲ ᾿ ἀποκριθεὶς" εἶπεν αὐ- 
ρα τοῖς, Οὐ βλέπετε Ἱ ταῦτα πάντα; ̓ ὑμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ 
“ἷ Χ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃ ὃς οὐ ' καταλυθήσεται. 

ἘΣ ἫΝ 1917 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν 
ἐλαιῶν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ “μαθηταὶ κατ ἰδίαν λέ- 
γοντες, Εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται; 
σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ 

4 ἄν. Ἀν (Φ Ὦ ο. 5 3. Σὰ / 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Τησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Βλέ- 
5 Ν Δ » ΄ 
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται 

αἰῶνος ; 
/ ε “ / 

πετε μὴ τις υμᾶς πλανήησῃ. 
ΣῈ ΙΑ, ΠΥ ΨΥ / λέ Ἐν / 3 ε / 

επι τῷ ονοµατί µου λέγοντες, γω εἰμι ὁ χριστοο, 
ἊΝ / 

καὶ πολλους πλανήσουσιν. 

ς λ / Ν / ο, 

7.Γλοιμοὶκαὶ]λιμοὶ Λείαν, και εσονται λιμοὶ 

ΧῈ 

καὶ τί τὸ 

συντελείας τοῦ 

/ Ν / 

ὁμελλήσετε δὲ ἀκούειν 
/ Ἂς » Ν νά ε . Ν - 

πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων: ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε' 
ὃ - Δικ ΜῈ / θ 3 » 3/ 2 Ν Ν / 
ει γαρ' γενέσθαι, αλλ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. 
/ ΣΝ 3/ / 

θήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασι- 
Ν / 

καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους. 

ἴ ἐγερ- 

3 619,5.) Βαεᾷοπίο απίθπι 60 5π- 
Ῥογ πποπίεπι ο]ἱνοιῖ πορθββεγιηό 
δ δὰ απορια βοογοίο αἷ- 
εοπίςς, ὨὈῖς ποῦῖβ απαπάο Ἠαςςο 
οταπέ, εἰ αποά βίσηπτη αἆγοπίις 
ταϊ δὲ σομσιπηπια οπής «ποια ὃ 
4 χοδροπάθη5 Ἱερις ἀῑχ]ή οἶδ, 
Ὑπάσίο πο απῖδ νο βοαπιοδῦ. 
5 Πα] οπίπι γοπῖοηί ἴῃ ποιηΐπ 
π10Ο ἀἰσαπίςβ, Ἐσο βαπι Ομτῖς- 
18, οὗ πη]{ο5 κοήιοσπί. 6 Δι- 
αι οπῖπα εξίῖς Ῥτου]ίη οὖ ορ]- 
πίοπας Ῥγοσογαπη:. υἱοί πο 
Μαν οι ηἶ; ορονίοῦ οπῖπι που 
δου, βοᾷ. ποπάαπι οδί Ππῖς. 
Τ0οπβτΡεί εΠΙπΙ 6οΠ5 ἴῃ ϱ6η- 
[6 πὴ οὐ ΤΟσΠΙΠΙ 1Π ΤΘΡΠΙΠΗ, οἱ 
ογιπί Ῥοβοπίίπο οὐ {πππος εἰ 

98. ὑμων] ἡμων 3. 

-- ἐρημος ΟἿΧ. το]. (1μα{{.) βγυν οι. ὃς 

Ἠα]. Μεπιρμ. Τ]οῦ. (αρ. Μπι). Αππῆ, 

«ει, Ίγει. 981.982. Οἵρηι. 145. Ογῖσ. 

1, 9189, 1, 1675, δῖς, 1845, 9064, 9191, 

2980, 9464, τω. Τ.Ε. 18999993, 4014, 

1ο, Ἐν. 170. ἴῃ Ἰ5. 8595, Ονίᾳ. Ιπι, 

Π, 950, 4575. 11. 9560, ἵν. 4835, Έως, 
Τ]ιεορΗ. (αρ. Μαϊ. 127.) ϐνργ. 978. 

{οπη. ΒῚ.. 9,3. (Μοππρη. σα. 1.) Ονίᾳ. 

1, 1675, (Μ 58.) κοπιεί, (να. Ταῖς, κ. 85). 

89. ὑμιν πας. 6,1... Ἐ. | αάᾷ. ότι 
Ῥ. 1.69. α.ὐ.οι.ῇβ.]. 

Απ. Ογίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 8484, 

- με] οπ. Χ. 

--- ἰδητε Οἴδηι. 145. | ειδητε ΟΔΜ. | ιδετε 
Ἑ. ω 

-- Κυριου Οἴεπι. 145 [θεου Ὦ. 

1. απο του ἵερου επορευετο (Β.Β:]ψ.)Τ 

1:Δ. 1. 55. 69. Ἱμαῦί,[ο]. Ἁγντ.Ῥει.,δΠς]. 

Ῥγν.Ηίον. ΜοππρΗ, Άππι, «0, Ον. 

πι. Π. 8503. ΠΠ], Τ985. (εκ Ὦ).| Ίεπορ. 
απο τ. ἱερ. 5. ΟΧ. τα]. 

-- προσηλθον] αά. αυτῳ Τὶ. (α).οῇ).οἱ. 
Αι. Ογίᾳ. Ππί, ΠΠ. 8508, 

9. ὁ δε αποκριθεις 151)1,. 1. 55. 69. (1 α{|.) 

Ῥνγ,Η1οΥ. Μαρ. Αὐτὰ, «1 1}. | 1 ὁ δε 

ΟΧ, τοὶ]. Κ᾽ Ἀγτ.Ησ], | ὁ δὲ Ιησους σ. 

92 

Βγτγ.5{.δεΗ ε]. 

Ἡ. 1. Ἀγτ,Ῥει. (165115 απίοπα ΤΟΡΡΟΠάΟΠΡ 

Ονίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 8509). 

2. ου ΒΟ. 1. τα]. ϑβυσυτ Ῥβύ ΗΟ]. Ογῖσ. 

1π1. 8784. οπι. ὉΊ,Χ, 88, Ἰμαθῖ. Μοτηρ]ι, 
ῶμευ. (αρ. Μπι) Αππι, ἄμ. Ογίᾳ. 
1πι ΠΠ. 8500, (νι, Μαν. χΠῖ, 9:) 

--- ταυτα παντα Β.. Βεῖψ. ΟἸ,Χ. 1. 98. 69. 

ΗΜΟΥΝ. αμα) Βγτ. εί. ΜοπαρΗ. Ανπη, 

Ογῖφ. ἴπι. Π1. 8500. 8754, { παντα ταυτα 

τς Ὦ. το]. ὃ: Ῥγτ.Ης]. 

- ὑμιν] αλά. ὅτι 1). 

- ὁς ου] Ταἀά. µη σ. 19. 335. ακεὈ. 

Γ.οπι, ΒΟΡΙΙΝΔ. 69. ΕΕΗΜΡΥ. 

- δα Ππ.] δα. ο ροδὺ ἑἹά παπα ἈΠ πιὰ οκ- 

οϊαβίταν βίη ππαπίδις ΟΥΡΥ280.(2Μαν. 

γιά. Τ) ἴῃ Μαν, κ], 9.) 

8. ἐλαιων δα, κατεναντι του ἵερου Ὁ. 
(νά. Μαν, χα, 8.) 

- µαθηται ΒΙ21.. τε]. Τωαί{, Ἀγτ.Ησ]. Αππι, 

Γ 44. αυτου ΟΔΊ]. ο. Ὦγτ.Ῥεῦ. Μεπιρῃ. 

τη. Ον. Ππί ΠΠ. 8513, 

-- ειπε] εἰπὸν 1,. 13. 88. 

- ποτε] τοτε Ο. 

-- της σης παρουσιας] της παρουσιας 

σου 1). 

- συντελειας] Τρτασιη, της 5. Ὁ. τε].] 

οὐ. Ώ. Βοι.Ο1,. 1. 88, 

4. και αποκρ.] αποκο. δε 1. 88, 

4. αυτοις] οτι. α.ύ.ο. 
δ. λεγοντες] δα. ὅτι 08. Ἀγιτ.βεί.δε 

Ἠσο]. Αιπι. Ὁ». πι. ΠΠ. 8515, (Οοπίτα, 

Ονίᾳ. ἴπι. 111. 855ὺ, 8005.) 

6. µελλησετε ΟΥγίᾳ. Ιπί. 1. 8555. |. μεὰ- 
λεται 1). -τε Ογῖρ. Π. Τ888. 

- γενεσθαι] Τβταθπη. παντα --". Ο. τε]. Καὶ 
Ἁγιγ, Ε5ί,ὅς Ηρ]. | οι. ΒΓΤ,. 1.95. (11α16.) 

Μεπιρα. Τ]ευ, (αρ. Μπι) Δι. Ορίᾳ. 

Τῶι. ΠΠ, 8588, (ὁ άσσο”. Παρεπί (με, 

χο. 6.05.) Βγτ.ΠΙεν. (017. 208. “ ᾿ἰδῦα᾽ 6. 

“ Ἰαοο οπιπ]α” 7. Ποὺ πᾶθο οὐ πα ΑὙπ}.}) 

- ουπω] ουκ ευθεως 1]. «η. 

- εστιν] οἱ. 58. 10.Ψ 

7. εγερθησεται] εγερθησονται Ἱ.. 

-- επι 1ο. Β5}). τε]. | ἐπ᾿ ΟΠ. 1. Κι 

μας 38.) 

- λιμοι (ππύαπα ΘΕΟ ΕΣ α.}...}} 5. ΠΠ], 7995. 
ΙΓ λιμοι {και λοιµοι 5. Ο. 1. 69. το]. ἢ. 
Ἀγτν. Ῥευ. ὃς σι. (οί ϑὅ'υ. ΗΟ] τὴς. (γ.) 

Μοπαρῃ, Αππι, πη. Οτῖρ. Ιπί. Π. 8555. 

(ΟἿα. Ίωμας, κχῖ, 11, τες) | λοιμοι και λι- 

μοι 1Τ,. 38, Υ αἱ. ὁ... ιδ. (ντ. Ἰωπο. 

αχί. 11.) 

8. παντα δὲ ταυτα (οί οπι. δὲ α ὁ.) Ἀγν. 

38. το]πα θέα: Οἵ, 
2. αἰχἰῦ 1118 Οὐ, 



ΧΧΙΝΥ.2Ι. 

ας, 19:59. 

κ Ματ.13:1ο. 5 

[Τ᾿ 
"ΠΜ8γ.15:14-3. 5 
ὃ Ζ 

ΞΞΕΣΕ 8 ,ὔ ΩΝ ΄ ἊΝ Ν 3 / 

πάντα δὲ ταῦτα ἄρχη ὠδίνων. 

ο. ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. ! 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
91 / ’ὔ 

τότε παραδώσουσιν 
πος ᾽ “ Ἀγ ὢ Ξ᾿Ὰ ο. απ Ν ἂν 
ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς: καὶ ἔσεσθε 

Ν ’ “ “ Ν Ν / , 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 
/ / ΡΞ / 

19 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους ἵ 
/ Ν ᾽ / 1{ Ν 

παραδώσουσιν, καὶ μισήσουσιν ἀλληλους" καὶ πολ- 

λοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν 
πολλούς: καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν 

51 ὃ δὲ ὑπομείνας 
/ Ὁ / 

εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. τ" 
/ “- 

καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο 
Ν » ΄,΄ - / 5 [τά ον » / 

το εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν Ολη τη οἰκουμένῃ 
/ “-“ “ 7 ἧς / “ Ν 

εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν: καὶ τότε ἥξει τὸ 
τέλος. ὃ “Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ ὃ βδέλυγμα τῆς ἐρημώ- 

{ογγαθ πιοίας Ῥογ Ίοσα. 8 ἨΠαος 
απίοπι οπηπία, Ἱπ]δία, ππη{ ἀο]ο- 
γη, 9. (21) Ἔπης (γαᾶσπε νο 
ἴῃ απρα]αΠοπα, οἱ οεσϊᾶσπί νος, 
οἱ οπῖς οὔἵο οπιπίθα5 ϱεπίρας 
Ῥτορίος ΠΟΙΠΕΠ πΊΘΙΠΙ. 10 21910.) 
Ἐπ υππο «οαπάαΙζαὐπηίατ πιὰ] - 
τὶ οὖ ἰηνίοοπι ἰχαᾶοπί εὐ οὐϊο 
λαβοὈιαπί Ιην]σστα. Ἡ Εὖ πια] 
Ῥδοειιἀορτορ]είαο επγσεπ{ οὐ 5ο- 
ἀπορηί πππ]τος. ἢ Ες αποπίαπα 
αὐαπάαδῖς Ἰπιαπῖτας, το τ ροβοθῦ 
οατ]ίας5 παππ]ίογατη. 5 Οἱ δα- 
ἴοπι ρεγδενεταγνοτίί δια ἴῃ 
Άποπῃ, Πῖο βαϊναϑ οὐ. 1 615, 5.) 
Ἐν ρταεαἰσαδΙναχ Ίου. 6ΥαΠσο- 
Ἠτπα τοσπΙ ἴῃ απίνογςο οτΏο ΤΠ 
(οδιϊπιοπίπαπα οπιπίρις ϱεπίῖριις, 
αἱ ίππο νϑηϊοῦ οοπ5ιπιπηα{]ο. 
15115.) (πὰ ετσο νἱ ἀου 15 αΡο- 

γ πιϊπαίοπθπαι ἀεεο]αΠοπίδ, Ύ11αθ 
ἀῑσια εσί ἃ Ὠαπίμε]ο Ῥτορλεία, 
βιαπίθπι ἵπ Ίοοο καποίο: απ 
Ἱεσῖί Ιπίε]]εσαι : 15 615,3) απο 
απὶ ἴῃ Ταάαθα εαπί Γασῖαης δᾶ 

4 ο Ἃ. “ἢ 

πο σεως, τ τὺ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου, έστος 
ΔῊΝ ΣΝ ἐν τόπῳ ἁγίῳ, (ὁ ἀ ἀναγινώσκων “νοείτω ;) ἃ τότε οἱ ο απεδαν τς 

5ι τοι. ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν | εἰς" τὰ ὄρη: ὁ ἐπὶ τοῦ 
δώματος μὴ δ καταβάτω" ἄραι. τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐ- 
τοῦ: “καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω 

σμ 5 Ἐπ εκ / 5 - ο αν ἘΣ ον » Ν 
Ἢ ἄραι ᾿ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. “" οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ 

ο] / ΄σ ε / 

- ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 
- 90 / Δ λ / ε νο κος Το 
- ραις. ” προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν 

Ὃ χειμῶνος, μηδὲ Ισαββάτῳ. 

ΗΘ]. Αὐτὴ. ΑΠ. | ταυτα δὲ παντα 1. 

69. υαῖςρ. «.6...83.σ΄.1.  Ἀντ. Ῥεῖ. 

Μεπιρῃ. (πες επίπι οτηηΐὰ ο΄.  Οτίρ. 

Ππι ΠΠ. 855.) 

8. αρχη οὗυνων ὮΝ. 

9. παραδωσουσιν) -σωσιν Δ. 

- θλιψιν ΒΟ(Ειο)Ὀ. τε]. Τπεῦ. (αρ. Μπ.) 
τε]. [θλίψεις Τ.. 1. 4.6... ϑγυ. ἘΜ ΘΒ, ΥΣ. 

Ἠσ]αῃις. Αὐπῃ, (ο44.) Οπίᾳ. ἴπί. ΠΠ. 857, 

(Μαϊ 98.) | αἀά. ος ἴῃ οοπγοπ[ου]ῖς οὐ ἴῃ 

Ῥοϊορίαιῖθιις οἱ απίο γορος βία 15. ο.(/:) 
- αποκτενουσιν] αποκτεινουσιν 1). 

- των εθνων (δὲ. 9)Β51)ΤΙΔ. 95. 69. Ἐ. 

τε]. (1 810.) Άγιον. Ῥει.δ.Ης1.3 τε]. (3ἨρΥ. 
968. (ΗΠ]. 7599.) Το 149. | οτι. Ο. 1. ὦ. 
Οτῖφ. Ιπι. ΠΠ. 8574" (οπι.των Εἶπ. 3). 

- δὰ ἢπ.1 δαᾷ. ὁ δὲ ὑπομεινας εις τελος 

οὗτος σωθησεται (3. εα επι δα ἵπιαπι 

Ῥασίπαπι Μ. 

11. εγερθησονται] εξεγερθησονται 1). 
- πλανησουσιν πολλους] πολ. πλαν. 

1, 88. 

12, πληθυνθηναι Πρρ. ἵπ Όαῃ, 191. 
Ονῖσ. ΠΠ. 1451, 9041. Ες, ἴῃ Ῥ5. 9993. | 
πληθυναι 1). 

-- Ψυχησεται Κ΄. 

14. τουτο ΒΙ,.. τε]. Ονίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 8075. | 

Ρο8ί ευαγγελιον 1). Οτίᾳ. 1. 4005. Εις. 

ΙΠΟΠΙ65, 7 6Ρ αι ἴῃ ἴδοίο ΠΟΠ 
ἀοξεεπάαί (ο]]ετο αἰιαιιά ἆε 
ἀοππο εαα, 15 εἰ αὶ ἵπ αστο ΠΟΠ. 
τονογίαξατ {ο]]εγα ἐπι] πῇ 51.Πη. 
19 6,3.) πας απέεπη ρταεσπαπ{]- 
Ῥα5 οὐ πα]επίρας η 15 α16- 
Ῥιι5. 39 ὧ50,δ.) Ογαίθ. απἴεπα αξ 
ποπ βαΐ ἔπσα νοδιτα Ἠϊοπιο νο] 
εαυύαίο 31 051,3.) ΘΥἹὉ επΊπα πα πὸ 

5, ἊΝ “- 

Ἰ ἔσται γὰρ τότε θλῖψις 

Ῥ.Ε. 1868, (τ. 368. 

(2515. ἵπ Ἐ5. 9643.) 

14. εν] οπη. 1. 
15. ουν] δὲ Τ,, Ἀντ.ρεί. Μεπιρῃ. (2: 1}.) 

Ίτεπ. 995. Εις. Ὁ.Ε. 408Ε. (ας 58.) 

[οπι. Ἴγεπ. 828, ἨΗϊρρ. ἄε Απ 62 

(80). 
- Δανιηλ] Δανιηλου Τ) ἢ, 
-- ἑστος δἱ.5. ΒΈ Δεῖ.) 1,Δ. 38. ΕΘΗ. 

(ο Πδς ἕοστηδ νἱᾶθ ἴπ Τοχῖσο 11446]]. οὐ 

Βσοίι.)| { ἑστως Εἶπ. Βωηπη.του. Βολ. 1). 
Ίηπη.του, 1. 69(5ἱ6). ΡΚΜΌ. Πρ». 46 

Απι, 69. (30). Εις. Ὁ.Ε. (παί 2). 

16. εις τα ορη ΒΓΔ. 1. ας. {ο 
Άππι. Ίγεπ. 992. Ηἱρρ. Εδ.Ιπ Τις. (αΡ. 
Μαϊ 198.) Η]. 1805. ἐπι τ. ο. 21.98. 
το]. Μεπαρ]. (αὖ νἱ ἃ.) (1π τποπββας α.δ.ο. 

6.3.1. Ἱππιοπίος 1γεπ. 823. (04. 368.) 
17. ὁ επι Β5Ζ1),. το]. Ογῖρ. Πῖ. 9551. | ὁ δὲ 

επι Ὁ. 838. ο. | οὔ αὶ ἵπ (1 00.) ϑὅγτι. 

Ῥβυ.Ηο]. (Μοπιρ!,). «δι. γεν. 832. 

61). 268. (ΠΠ. 84.) 
--- καταβατω ΒΡΖΙ.. 55. Οτίᾳ. 11. 9551. 

11 καταβαινετω «--. Δ. τα]. Ηΐρρ. 
- τα ΒΖ1,Δ. 69. ΕΕαΗΚΜΣΌΥ. Ἁγιτ. 

Ῥει.δεΗς]. ΜειπρΗ. ΟΥίᾳ. 1. 2555. τι 

ς. Ὁ. 1.38. ΕΠ Ταῦ. Αππι, 811. Ίγεπ. 

829. Ηιυ». Οὐρτ. Ογίᾳ. Ιπι. Π. 224". 

| οπι. α. Αὐτη. 9585. ΕΠΙ, 180", (4945:). νἱὰ. Ματ. κ, 
15. 

17. αυτου ΒΖ. τε]. Ὑπἱρ. ο.ει[ ον 
Ηἰρρ. ΟΥίᾳ. Π. |. οπι. 1). α. δι]. Ίγειι. 

Ορ). Ηἱι. 

18. οπισω] οπη. 14:85. (εχο. 6.) | Ῥταεπι. εις 

τα. 98 (Ηἱρρ.) ε Ματ. κΙΠ. 16. 

-- το ἵματιον ΒΌΖΙ, 1. 95.69. ΤΚ. (1ατ.) 

Ἀγγ,Ρεί. Μεπιρμ. ΤΠεῦ. (αρ. Μπιτ.) ἄν. 

Ηιρρ. 61ργ. 269. ΠΠ. Τ804.| [τα ἵμα- 
τια «-. ΔΕ, τε]. αὶ Ἀγτ.Ηε]. Ατπι. 

19. θηλαζουσαις (επι. 584. ΠΗίρρ. Εις. 

Η.Ε. Π. 7. (98). | ενθηλαζουσαις Ι.. | 

θηλαζοµεναις Ἢ, 

20. σαββατῳ ΒΔ. 1.88,69. ΞΕΡΟ Υ. (Τα({6.) 

Ορίᾳ. 1. 1983. Εις. ΗΠ.Β. Οτίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 

8608, ϐρ). 9269. ΠΠ. 181".} σαββατου 

ὍΠ,Μ. (ξαυῦα[οτατη 6.}} Τεν” σαββατῳ 

«-. 7[εεὰλ παπι Ἠίίεταρ ΔΕ (νοσίΒ 

μηδε) δα 1πῖ5. π. 6556 γ]άεπέις]. Ἑ. 16]. 

Ανπη. 

21. τοτε] οπα. Κ3. ΓοΥ. Πατῖχ. Γιά. ὐ.[.ἳ 

1γεπ. (274. 997.) 

ϱ, ἴῃ ἐπίρα]αξίοποτα Οἵ. |. 19. αραπᾶατίε στ. { 
15. Ῥαπίε]ο ΟἹ. | 19. ρταεριαίοας πι. | 20. ἵπι 
Ἠΐεπιο Οἵ, 
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Β ἢ (2 [1]. 
1{ΧΣ] Δ. 
1. 98.69. σνβ 

ἘΕΞΗΚΜΡΒΏΌΥ.ς 

σσ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
΄, “ » , ΣΝ “- ,ὕ “ 5 

μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, 
» Ὁ » Ν ΄ φῷ ον ΔΊΩΝ / ε΄ ἋΣ / 

οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. ““ καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι 
» - » Ἂ » ΄ “- / Ν Ν Ν 3 ἊΝ 

ἐκεῖναι οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ: διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς 
/ ες ε / » - 923 ᾧ Ψ ή 

κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. τοτε εάν τις 
ενα ” » . 9 ε ος Ν / 
ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδοὺ ὧδε ὃ χριστὸς, ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε. 

ΧΧΙΝ. 22. 

ἐπυπ]αίο. τπασπα, απα]ῖς ποπ 
Ρας 40 ΙπίΠο ππαπάῖ πξδαιπο 
πιοίο Ώηθᾳπο Βοε; 652,5.) ρὲ 
π]θὶ Ὀτογίαιϊί βαῇβεοπί ἀῑσς ΠΠ, 
ΠΟΠ Ποτοί βαΐνα οπιΠίβ 68ΤΟ: 
564 Ρτορίογ εἰεοίος Ῥγογίαριτ- 
{ασ 4165 11}, 39 6533 ΤΌΠΟ 51 
απῖδ νορῖβ ἀῑκοτίί, Έσεε Ἠῖςα 

μ᾽ σνε 
ο. 17: 5-94. ε 

σης 

ε πιστεύσητε. 

΄σνζ 
Ὁ ,λι. 17:37. εὖ 

4} Μ8γν.15:94-91.β 
μα, 951 :25-32. 

σνδ 53 Ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆ- ἄοτο. 
ώς καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε 
ἐπλανᾶσθαι," εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. “ 
προείρηκα ὑμῖν. Ἵ 5ο ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, Ἰδοὺ ἐν τῇ 
ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε: Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πο ἐσ αν τ ΓΟ, ος 

ὥσπερ γὰρ ἣ ἀστραπὴ τορος ἀπὸ 
ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσταε᾽ ἡ πα-- οπἶπι ἕαϊριαν οχῖέ αὖ οπἱοπίο, οἳ 

ρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. “ὃ 
σνη μα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 

“ 

ῬὅπουϊΪ 

ν 

Ὁ καὶ τότε φανήσεται 
οὐρανῷ" καὶ πῖς ἱπ 

ΟἸὨγιβῦαβ, ἀπὸ Πο: πο]ίο οτο- 
310515.) Βαχροπί πίτα 

Ῥδειιάοσμτίςϊ οἱ Ρδειιάορτορ]ο- 
ἴδιο, οὐ ἀαῦαπί εἴσπα πιαρπα οὗ 

5 ἰδοὺ Ρτοαϊρία, ἵνα τὸ ἴῃ ΟΓΓΟΓΘΠΗ ἵπ- 
ἁποαπίατ, δῖ Ποτί ροΐοςί, εὔίαπα 
εἰεοί. 3 Ώσοο ρταρᾶϊκϊ γοῦῖς. 
15 655,5.) Βἱ ΘΥΡῸ ἀἰκοτίπί νοῦῖβ, 

πομίο 
Ἐοσερ ἵπ Ῥοπείταῦτς, 

31 55,5.) Βῇοαῦ 
οχίτο: 
πο]ίο ογεᾷστο, 

Ῥαγεί πδιιο ἴῃ οσσἱἀσπίοπῃ, Ίτα 5» Ὧν ΣΝ “ 

ἐὰν ἢ το πτω- οτι οὐ δανθηΐιβ ΒΠΙ Ἰοπιπϊς. 
330705.) ΤΡίοπππαπε {πείς οοἵ- 20 4 0 / ὃ λ ΔΝ 

ευσεῶς Οε μετὰ ιβ, Π]πο εοπστοσαθαπία ππῖ- 
Ν “ - ε ΄ » / εοσ / 29 (258,3,) 

τὴν θλῖψιν τών ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, (35. "Ὁ “5555 Βιαπίτα Ἀπίοτη Ῥους 
καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ 
ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις 

ἢ τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. " 
τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐ ἐν 

(πρα]αοποπαι ἀῑεγαπι Π]ογαπα 
501 οὐρδουταβίέας, εἰ Ίππα ποῃ 
ἀαδῖς Ἱππιοῃ 5πππῃ, οἱ κίο]]ας 
οπᾷ επί 46 οαε]ο. εἰ γΙτια{ος σ.6- 
Ίονατα σοπηπιογεβαπίας: ὅ οὐ 
{απο Ῥατερίίς εἴσπτπα ΠΗΙ Ποπηῖ- 

σαθἱο, (035,3) οἱ Ίαπο 
Ῥ]απροπέ οπππος ἐπῖρας {ἴδγγας, 

τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γη» καὶ ὄψονται δὲ νἰάοδαπὲ βΠππι Ἰοπηϊπῖς γος 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελών 

21. ου γέγονεν ΒΖ. τε]. Ἐις. ΤΠεοΡΗ. 

(αρ. Μαϊ. 198.) | ουκ εγενετο ΏΧ ἴῃ 

6ΟΠΊΠ1, ας. Η. ἘΣ. 

-- κοσμου] Ῥτασπῃ, του 1. 

--- ἕως του νυν ΒΖ. τε]. Έως. Η.Β. | οτη. 

του 1). 

--- οὐδ᾽ ου µη ΒΖ. τε]. Εως. Η.Ε (ΜΒ). 

Ι ουδὲ μὴ ΏΔΧ ἵποοπιπη. Ὁ. Εως. Π.Ε. 
- γενηται] γενοιτο 3. 
29. ει] οπι. ΚΑ. 

- αἱ ἡμερ. 35,1 οπι. αι Ῥ. 

35. ὑμιν ειπῃ ΒΙ)Ζ. το]. Ονίᾳ.Ι. 4953. ειπῃ 

ὑμιν Τι. α.ε. 61ργ.969.] ὑμων ειπῃ 69. 
-- η ὧδε ΒΖ. τε]. Ογῖφ. 1.]η εκει Τ. (απ 

εεσε]]]ῖο α.(ὀ.)ο.(ε.)ς..ἠ. εεσα ]ῖο ὁ.6. απί 
ημο γαρ. 1.6”) 

-- μὴ πιστευσητε 1)7.γε]. Ογἰφᾳ.Ι.(Μ5Ε.)] 

μη πιστευετεΒ/(3 Βει.) Οἰφ.ῖ.(οᾷ4.ααῖᾶ) 

Ἰ μη πιστευητε Ἑ. Βιΐῃ. (ἃ εοττ. Ώε].) 
94. ψευδοχριστοι και] οπι. Δ. 
- ἕωσωσιν 7. 

--- πλανασθαι 71, 1.98. Ονίᾳ. 1. 4594, 

(αποπλανασθαι Ογῖρ. ΠΠ. 1430.}}  πλα- 

νησαι ο. Β.. τε]. πλανηθηναι 1). Υαἱς. 

Ὁ.) 5.9.5. (αι α). (Οοπίτα, 6.6... 1.1) 

τους εκλεκτους] απ. µου ο... 

Μοπαρῃ. Τλεά, (αρ. Οἶεη,) 969. Οοα- 

γα, Ορίᾳ. 1, «ρ). 369. 

26. εζελβητε] εξελβη Κι. 

94 

96. µη 15] μηδὲ Ἑ. 

---τδου 35.] Ῥναετη. η. 98. ὁ... ϑγυ. Ῥβί. 

51}. 1 Οοπίτα, Ογίᾳ. 1. 4951, ΟΥγίᾳ. Ππί. 
111, 8645, 8878, 

-- ταμειοις] Ονῖσ. 1. ταµιειοις ΠΧ. 1. 38. 

Γταµιοις Ε3α. 

27. φαινεται ΒΤ,. τε]. Ηιρρ. 46. Απί. 64 

(59). Ογῖφ. 1. 4953, | φαινει 1). 1. α. 

-- εσται] Τ 46. και 5. Δ. 695. Μς. Υμ]ς. 

δ.6.6. 6 "ο -' Ἀνν.Ηε]. Έτ. Ηἱρρ. 617. 

369. οπι, Β.Βεᾖ.Ὦ1,Χ. 1. 88. ΕΕάΗΚ 
ΒΌΥ. Παρί, α,β. Ἀγν.Ῥεί, Μεπιρῃ. 

Τμεδ. (αρ. Μπ.) Ανπι. Ορ. 1. Ονίᾳ. 

1πί.1. 685. ΠΙ, 8649, 8878, ΠΠ. 4745. 

38. ὑπου] 844. γαρ 5. ΔΕ. τε]. 6.0). Ἀντ. 
Ἠε]. Αὐτὰ. ΟΡίᾳ. Ιπί. 1ἴϊ. 8645, |. οἵη. 
ΒΡ,. 1. 88. (Τα) Μεπιρῃ. ΤΙεΡ. 

(αρ. Μπι.) πι. Πρ. Ονῖφ. πι. Η. 

9511. (017.369. ΗΠ1.Τ814, (δε Βγ5.ΡΕΙ.) 

- εαν] αν Ὁ. ΠΗἰμρ. 

- οἱ αετοι] Ῥγαεπι. και  αἱρ. ΟἹ. 1. ἴτει. 

344. Πὶρρ.}) Οοπέγα, Ο1ργ. 269. 
29. απο ΒΗ.. τε]. | εκ Ὦ. Εις. ἴῃ 5.489". 

1π Τ5, 6405, 

80.εν ουρανῳ ΒΤ, Ουρι (τα α τῳ ροβέεν ς-. 
1.38..0}. Ες. 1π Ἐ5.) [του εν ουρανοις Ὁ). 

--- τοτὲ κοψονται Ἠ91.. 38. τε]. ΟΥγἰᾳ. Ππῖ. 
Η, 8054. [κοψονται τοτε 10. 1. 69. α. (οτη. 
τοτε 6. (31ργ.) 

πἰθηίθπα 1Ππ παβΙρας οπε]Ι οτι 

80, πασαι] οπι. 1. 

- και δοξης πολλης ΒΓ. τε]. Κὶ Ἀψιν. 

Μοπιρη. ὙΠΟ. (αρ. Μπι.) Αὐτὴ. 001. 

Ορίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 5685. Ες. ἵπ ῬΒ, 6015. | 
πολλης και δοξης 1). ([μκ{{.} (7.269. 

8]. αποστελει Πίρρ. 4ο Απ. 64. (32.) 

Ειις.Ιη Ῥ5, Ογῖσ. Ιπέ. Π. 8790. ] απο- 
στελλει ΧΗ. ἢ. (-λλεῖ Η). 

- φωνης ΒΧ. 38. τε]. ΤΠΕΡ. (αρ. Μπί.) 

Ι καιφωνης Ὦ. (Ἰμαῦ.) ΗΠ, 5175. | 

μετα φωνής σαλπιγγος µεγαλης Ἀγτ. 
ΗΟ]. (φωνης Ὁ) Ἀγτ.Η]ου. τῇ. | οπι. 

φωνης 1,Δ. 1.6. Θγν.Εδι. Μεπαρα. Αυτη. 

Ογίᾳ. πι. Π. 815). Ες. ἴῃ Ῥ9. Ουρτ. 

- απ᾿ ΒΙ,. τε]. Ἁγν.Ηο]μας.ᾱν. Εἰ. ἴῃ 

Ῥ5. [απὸ ὉΧ. 

- ουρανων Ες. ἵπ Ἐ8. | Ῥταεπῃ. των 69. 
-- εως των Ἑ. 1. 38. 69. | Ἠοτη. των “5. 

Ῥ. τε]. Εις. ἵπ ῬΒ. 
- δα. Απ.] α4ἀ. αρχοµενων δὲ τουτων 

γεινεσθαι αναβλεψατε και επαρατε τας 

κεφαλας ὑμων' διοτι εγγειζει ἡ απο- 

λυτρωσεις ὑμων Ὦ. ὀιοιμ. (νι. πο, 

χχὶ. 98.) | (Οοπία, ΠΒ.) 

85, ὅταν ηδη] ὅτι δῆτα Ἡ. 

-- εκφυη] ἐκφυῆ Ε(ΤΕ)ΕΑΗΚΝΜΥ. νυ. 

93. Ἠϊο οδὲ Οµτϊβίέας Οἱ. 1 28. Πο ΟἹ. | οὐ 
ααυί]αο ΟἿ, 



ἌΧΙΝ. 99. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
“ “ ΔΝ / / “ 

τς τος τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. Ὁ καὶ 
᾽ - » “-“ ὃν / 

τας η ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος 
φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν. τοὺς ἐκλεκτοὺς 

αὐτοῦ ἐκ Τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν 
99 

πϊτίαέο τπτ] ία οἱ τηαϊοβίαΐο. “ἘΣ 
πη](θοί αΠΡΕΊΟς 5105 οµπη {π08 οὗ 
γοςε πιασπα, εὐ οοπρτεραβιπ” 
ο]οσίος οἷτιβ α παύου γοπίϊς α 

ΒΗΙΩΠΗΙ5 Οπ6ΊΟΓΙΠΩ πδηιιο δα {εγ- 
ΠΙΙΠΟΒ 6ΟΣΗΠΗ, 52 ΑΡ ατῃοτο δα- 
{απη Πο] αἰβοῖτο ραταβο]απα. Οπα 

ἕως "τῶν" ἄκρων αὐτῶν. 
θετε τὴν παραβολήν" ὅ ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται 
ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα ἐκφυῇ; γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ 

5 οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 
ὑμῖν "ὅτι" οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ ἡ γενεὰ η ἕως ἂν πάντα 

/ 

θέρος" 838. πάντα ταῦτα 

84. ταῦτα πάντα 

ταῦτα γενηται. 

πα ον 
ΝΗ’ σξ 

ΣΜαΓ.19:4.. 5 

8 Π "σξἕα ΧΝ 4 / 

ΣΤ. 17:26,.7. ε ΤΡ μονος. 

οὕτως ἔσται 
88} ἃ 

{ 

88.[ἐκ]γαμίζοντες 

Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 

᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μά- 

ταῦτα πάντα," 

η ἀμὴν λέγω 

Ίαπι ΤΑΠΙΗ5 οἶας ἔθ ΠΟΥ βιοτῖτ οὐ 
{ο]ῖα παῖδ, 50 115 απῖα Ῥτορο οδε 
πθείας: ὑδ]ία οὐ Υο5δ ουπα νἱ46- 
τς Έπος οπηπία, εοϊίοίο απία 
ῬΙΌΡΟ οξί ἴῃ Ἰαπιῖς. ὃν Απποπ 
ἀἶσο νοβίς απῖα ποπ ῬγαθίοτΙΡίέ 
Ίπεο ροποχαο ἆοπος οπιπῖα 
Ἠαεο Παπί. 95. 0αε]απ οἵ ἵεττα 
ἐπαπβϊραπί, γ θα ΥοΓο πιῶ ΠΟΠ. 
Ῥτασίσοτίραηῦ. 

το οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται," 

οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν 
198 36 ΤΠ Ν Ν ο) ο 9 / Χέ σ ᾽ 

ερὶ δὲ τῆς ἡμερας ἐκείνης καὶ ὠρας οὐ- 
5 ε 3, - ΕἸ ΄σ Ν ε 

δεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πα- 
37 ὁ Ὁ ἜΤΕ ς ΠΟ ΎΣΗΕῚ πετ, ο ο 

σπερ Ίγαρ αἱ Ίμεραι του Νώε, 
ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

ὡς" γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς “ἡμέραις "ἐκείναις ]’ ταῖς 
πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ, τρώγοντες καὶ πίνοντες, γα- 
μοῦντες καὶ ̓ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν 

καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν 

35 (260, 6.) Τὴ6 ἄῑο απίοτη Ί]]α οὗ 
Ίοτα πεπιοδοΙ{,πε(ιιθ απσε]Ι ζπθ- 
Ίοχαπι, π]δϊ ραΐθυ 8ο]ι15. ὅ7 651,5.) 
Βιοιί απίοπα ἴῃ ἀῑεριας Ἀοο, ἴα 
απ οὐ αἀγεπίις ΕΠΙ Ἰοπη]ηϊς. 
38 ο]οιί οπῖπι ογαπὲ ἴῃ ἀῑθριις 
Ἁπίο ἁΠανίαπα οοπιοάσπίες οὖ 
Ριροπίο5, παροπίος οὐ παρίατα 
{γαάσηίςες, πξ(αο 84 εππη ἀῑσπι 
απο ᾿πύγανῦ ἵπ ατσαπα ΝΟΘ, 3 εξ 
ΠΟΠ οοΡπογεγιπί ἆοπος νοπῖϊ ἁ- 
Ἱανίαπα οὐ (116 οπ1Π6Ρ, Πέ οσῖί εἰ 

η « ε Ν ν 5 ο “ἤ ΕΣ 

ο κατακλυσµος καὶ ἣρεν απαντας, οὕτως εσται η 

ἐκφύη στ. Ὦ απιαπ.τος. Βεῖν.Χ. 1. 59. 69. 

τ΄ 9). Αὐτὴ. ρτοᾶιοῖτ Οτίᾳ. πι, ΠΠ. 

8754, τηϊβουῖν Ονίᾳ. πι, 111. 990, 
82. γινωσκετε] γινωσκεται Β.(2Β5ε].)Ι). 

- εγγυς ΒΙ,Χ. 1. τε]. | δᾶ, εστιν Ὦ. 

Ίνα. Οτίᾳ. ἴπι. 1. | 14. Ῥοδί θερος 98. 

98. ταυτα παντα 1). 1.38. 69. ΗΚΟΥ3. 

(μαέ.) Ἀγτ.Ῥει. Μοπιρῃ, Αππηι) Γπαντα 
ταυτα ο. ΒΟ ΧΟΡ, τε]. 6. ὅσ. ΗΟ]. 

Ονῖρ. πι. ΠΠ. 8723. | 44, γινοµενα 88. 

αν. μι. (Οοπίτα, Υ αἱσ. ὁ... 3.9.5 {1 
84. αμην] αάά. δε 1. 

- ὑμιν ὅτι Ἑ. Β1]ψ. Ρίο... 1. 98. 69. Ἐ. 

Ταῦ. Ἀγττ.Ῥεέ,δΗ ο]. Οτίᾳ. Ππέ. 11. 8725, 
Γοπῃ, ὁτι 5. ΔΕ. το]. 

-- παντα ταυτα Β5Χ. 15. 95.τε]. Υπμ]σ.ο. 

ΒΥτ.Ης]. 1 ταυτα παντα Ὦ1,. 69. Η. 

γαρ. ΜΡ.(αρ. 9.) α.ε.} 3.9.5 1.1. Ἀντ. 

Ἔει. Μεπιρη. Αὐτὴ. (οπι. ταυτα Ίο. 
Πατιή ΙΙ. Ονίᾳ. Ιπι. Π1.) 

86. παρελευσεται ΒΗΡΙ.,. 98. 6. τοπ. 996. 

(ιά. ΟΥίᾳ. 1. 5944.) Εις. ἴῃ Ες. 5743. 
ἴῃ Ῥς. (αρ. Μαϊ 98). | Τ παρελευσονται 

5. ΔΕ. τε]. ΟΥνίᾳ. 1. 5945. 11. 6683. 

86. εκεινης και] εκεινης η 338. ὦ. 

---ὡρας] Τρταεπη.τησὶς. 15.585. (Ἐγν.Ης]. 
πις,) | οἵη. ΒΓΔΑ. 69. ἘΡΕαάΗΚΜΟΥ. 
Γοπι. και ρας 1,. Εις. κα Μαν. 5αΡΡ. 
(αρ. Μαϊ 289). 

« 
86. ουρανων] τ. ουδὲ ὁ υἷος Β1). ΕΟγ. 

α.δ.ο (ε),{β1.ι.. ἈντΗϊον. Αὐτὴ. 2841. 
Ίγεπ. 158. (2 Μας.) Οτίᾳ. πι. Π1. 8743. 

(Πή. 1888.) πθφπαο βΙαδ Ἰοπιπίς 6. 

ΗΠ. Τ8141- (Μ55.) (Ροδί µονος ΤΠεΡ. 

αρ. Μπῖ.) | Οοπαα, 1,.. 1. 88. τε]. 044. 

Ον]σεπῖς (ν1ά. Ιπίτα). Ὑαἱρ. οἱ Ἀνττ. 

Ῥει,δΗο]. Μεπιρα. “Τὰ απἰραξάαπη 
Τμαπῖς οοάϊοῖρας αάῑπιπη οί πεφιε 

Πως: απατά ἴῃ ἄταθοαῖδ, οὗ πιαχῖπια 

ΑἁαπιαπΏ οὐ Ῥιοτή εχοπιρ]ατίρα5 Ίος 

ποπ Ἠαροαίας ααδοτιρίαπα.”. Ηίετοπ. η 

Ίοο. (ν. 199). 

--- πατηρ] 884. µου «-. Τὸ, τε]. Κ | οπι. 
ΒΡΤΙΔ. 1. 88. 69. ([μαι{.) γι. δῦ. 

δ:Ἠει. Ἀγν.Ηία, ἍΜΕεπΙρΗ. ΈΤμεῦ. 

(Αρ. Μπι.) Ατπι. τη. Ογίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 

8743, 

87. ὦσπερ γαρ Β. Βεῖι. 11. ο-πι. ὅτ. ΗΠ]. 
πια. Μεπιρα. Ονίᾳ. 7π|. ΠΠ. 8764. | 
Τώσπερ δε 5. Ἱ.. τα]. (1ματι.) Ἀγιν.ΕΕῦ. 

δεΗο] χι. Αππι, 4011. 66.588. Οτὶσ. 

1. 6088, 
-- αἱ ἡμεραι ΒΡΠΙ. τε]. 

αἱ 69. 

- εσται] δα. και 5. ὮΠ(Τ{) το]. 

γαρ. α.6.6... 2.9... ἉῬγν.Ποαι, -ἄδιμ. 

ΟΥιφ. πι. ΠΠ. 8753. (νῖᾶ. Ίμπο, πνῇ. 26). 

[οπι, ΡΠ(Τς.)1Ὀ. Πατ 

Οτῖρ. 11. 1 οτη. 

Ῥντ.Ῥεί. Μεπιρῃ. Αππ. Οἶσι. 588. 

Ονισ. Π1. 6693. 
88. ὡς ΒΠ(Τ5Ι)Τ,. 88. Οτίᾳ. 111. 5695. | 

Τώσπερ «-.- ΡΠ(ΤΗ) τε]. 

-- ἡμεραις εκειναις ΒΒ). δ.ο. 3. πι, Βψτ. 

Ἠε]. (Έή1.) | Ἔοπι. εκειναις 5. ΠΠ|.1. 

88.τε]. Υα]ς. α.ο.[ 1.0... Μεπιρῃ. Αππι. 

Οτίσ. Πἱ. 5695. Οτίᾳ. Ιπι. Πἱ. 8753. (εν 
ταις ἡμεραις....ταις οτη. 3ΥΤ.Ε 50.) 

- ταις προ ΡΠΙ. 1. 38. τε]. Τις. Ἀγττ.Ε εί. 

ΦΉΟΙ. Μεπιρῃ. ΑτπΏ. ΖΕ 1. ἴῃ ἀϊεραδαπίο 

Οτῖφ. Ιπέ. ΠΠ. | οπι. Τὰ. α.6.6}}. ΤῊΘΌ. (αρ. 

Μπ.) Οτίᾳ. Π1. (5175.) 5693.[οτη.ταις 1). 

-- γαμουντες ΒΕΠ. 1. 88. 1]. Ογίᾳ. Ιπί. 
ΠΗ1, [ Ῥτασπα, και Ὦ1,, α.πι. ΒΥτ.Ε δέ. 

- εκγαµιζοντες ΠΠ7|. 1. τε]. | γαμειζον- 

τες Ὦ. 88. | γαµισκοντες Β. 

- ἧς] οπι. 69. | της Ὁ. 

- ἡμερας] αάά. ἡς 33. 

99, ἑως] 484. οὗ Δ. 38. 

- ἅπαντας ΒΙ.. τε]. ΟΥίᾳ. 111. 5115. παν- 
τας ὮΠΙ (αἱ γιά. 5εά 2). 

--- εσται] Τ844. και --. ΠΠ. τε]. Ὑπ]ς. 

6.6. πὶ. Ἀγτ.ΗεΙ. Αὐτὰ. Ογίᾳ. ἴπι. 111. 

8755. | οπι. ΒΡ. α.Ὁ.}}..95.λ, Ἀγτ.Ε5ῦ. 
Μεπαρῃ. «11, 

ο-αι[] «η. 

84. ποπεχαξῖο Ἠαοο ΟἿ. | 36. νοτρα απ ξοτα ΟἿ | 
86. εοἶας Ῥαΐες Οἵ. | 38. παρίαὶ ὑσαάθηΐθβ ΟἿ. 
Νορ ἴπ αγσατα Οἵ. 

» 
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[ΑἸΒΓ[ΟΤΗΓΖΚΙΙ).σξβ 
1{Χ] Δ. ε 
1. 88. 69. 

ἘΕΘΉΚΙΒΥΨΤ. 
εΤα, 17:35. 

τῷ ἀγρῷ: 

σἕγ 
ἢ ἀφίεται. '' 

ΑὟΤΑΙ, 19:90-46. β 

Ψ, » ΄ 

οἰκίαν αὐτοῦ. 

παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ 
εἷς πα ο μα. καὶ | εἷς ἀφίεται. {δύο 

ἀλήθουσαι ἐ ἐν τῷ | μύλφ:” μία ερ σοι καὶ μία 

“γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ᾿ἡμέρᾳ" 
“σἕδ 49 13 - Ν / ο 

5 ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, οτι εἰ 

ΚΑΤᾺ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

τοπ δύο ἔσονται ἐν αἀνοπίις ΑΠ Ποπιίπίς, 

/ Ν 

'διορυχθηναι τὴν 
ΔΝ - - 

διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι: 
9 ἥδ᾽ δ » “- “ κε ελ ον "Ὁ / / 
ὅτι η ! οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

ΧΧΙΝ. 40. 

40(502,5.) 

Ταης ἄπο οταπ{ 1π αστο: ππΠβ 
Ἀάδαπποα, 66 πας. γο]ίπαιθ- 
τὰν; 4 περ ππο]θηίες ἴπ πιο]α: 
ππα πἀδαππσοίαγ, οἱ ππα το]τ- 

απείαν. 50905) γ]ρί]αίο ετρο, 
απία πεξοῖεῖς απα πονα ἀοπήπιις 
γεβίογ νοπίαγας ας, 245 651, 3.) 
Ἠ]αά απίσπι εοἴξοία, αποπῖαπι , σε / 3/ 

δει ὃ ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὃ κλέπτης ἔρχεται; εἰ κεῖνοι ραϊος Ροπιή]]ας (ια Ἠοτα 
Ἧ ΕΣ ΕΝ ᾽ν 

ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν Ρα γοπίατις ο85εί, ν]σ]]ατοί π{ῖ- 
416 66 πο βἰπεγοί ρεγ[οᾶ1νῖ ἆο- 
ΠΊΗΤΗ 5ιιᾶτη. 3460 οὐ νο οςίοίο 
Ῥαγα{1, απῖα απὸ πεδοϊῖς Ἠογα 
Β]α5 Ποπαϊηϊς γεπίπτις ο56. 

σἕε / / Ν - Ν “- Ν / τ - Ε 
Ἔ προ σπις ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρὀ- “0559 Ωαῖςριίας ος βᾶε]ῖς 

τὰ , ε , τὰ ώς ," Μ' βατνις οἵ Ῥγιάσης, ᾳποιῃ ζοπ- 
νιµος, ον κατεστησεν ο μισο επι της ος βϊπῖς ἀοπιίπας 515 5πργα ἴὰ- ἐν όης Ἢ ο ον ρα 

ὃ : αὐτοῦ, τοῦ Ἰδοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; Ἶ μμ πε μα 
ον. “μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐ- Ξοῖνὰδ ποτὶ οαπὶ γοποῖν ἀο- 

ε 4 πηῖηιις οἷης ἱπγοποτί{ 510 Γποῖρη- 
τοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα." “ ἀμὴν λέγω ὑμῖν οπι. "7". ΑπΙΟΠ ἀΐοο γοῬίς απο- 
“ Πίαπα ΒΡ οπιπία Ῥοπα δν 
ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει οοπακιᾶς οππα: ' κών 

ἕξ » - - . 
σξζ αὐτόν. 48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὃ κακὸς δοῦλος ἐ ἐκεῖνος ἐν τῇ απἴθυι ΟἸΧΘΥῚΡ πηδ]τι8 ΒΘΓΥ ΙΒ 1]]ο 

ἘΣ Ε ΣΑΣ ἐν τι οογᾷε βιι0, Μονᾶπι ἔμοῖν 4ο- 
48. ὁ κύριος [ἐλ- καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει | μου ὃ κύριος ο) και ἄρξη- ΠΙἶΠΙΗ5 Ίηοι5 νθηίτο, 3" οἱ «06- 

θεῖν] Ῥαείτ Ρ6ΓοιΙίΘ6ΓΕ 6ΟΠΡΟΣΝΟΡ 51108, 
ται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ». ᾿ ἐσθίῃ δὲ ια λατοσι ος ρα σττι 

καὶ πίνῃ," μετὰ τῶν μεθυόντων, Ὁ ἥξει ὁ ο κύριος τοῦ 
εὐπ]ῖς: ὃν γεπίει ἀοππίπις Βουνῖ 
ημας ἴῃ αἴθ απα. ποπ βρογδΐῦ εξ 

δούλου ἐ ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἢ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ βουα αιὰ Ἰβποσαί, 51 ὁὺ αἰνίὰος 

ἣ οὐ γινώσκει, 

40. δυο εσονται 117, τε]. ΟΥἱᾳ. Πιΐ. 111. 8761. 

| εσονται δυο Β. ἢ. (νὰ. Ταιο, κυνὶ. 94). 

- εὶς δὲ | ΤῬταεπη. ὁ Ὀῖς στ. Ἐ, τε]. | οπη. 

ΒΡΠΙ/(Δ 15). 1. 88. Ἀγτν, αἱ νἱα, (μίας 

11 ἴῃ 39 ]οσο). 

41. μυλῳ ΒΙΠ(αῦ νά. εβρα!.)Τ/Δ. 38. ΕΟ Κὶ 

5Όν. Οτῖσλλϊ. 5945. τμυλωνις. ΠΗ.τεὶ, 
-- δᾶ ΒΠ.] δαᾶ. δυο επι κλεινης μειας" 

εἷς παραλαμβανεται και εἷς αφιεται 1). 

69. πρ. ϑὲσέ, α.ὖ...( ἢ. πι. Οτίᾳ. 
ππι. 11. 8765, (ΠΠ. 7358.) (δὰ Ιπῖς ηα- 

Ῥεΐ 6. ἴῃ ἰοὺ. Ἠπ]ας νου. ΠΑΡ. 91.) οπι. 

µιας εχο. ε:. (6 Τλιο. χν!ϊ, 84). | ποῦ 

Ἰαβεπι Ὑα]ρ. 1.31. 

42. ἡμερᾳ ΒΡΠΔ. 1.55. 69.1”. Ἁγτ.Πς]. 
ΒΥΤ.ΗΙΕΥ. 1τεπ. 278. ΠΠ. Τ845,. | 1 ὡρᾳ 
ασ. Τῷ τε]. (Τα) Βγτ.Ῥεί. Μοπρῃ. 

Απ. Ογίᾳ. 71. Π1. 8765. (ποτα ἀπ ατα 

416 6. αἴθοπι δι ἵοπρας ἢ. ἡμερᾳ 
και ὧρᾳ Κι. ἴὰ ῬΕ. 4519). 

48. δε] οτι. Ε3. 

- γινωσκετε] οπι. ΔΑ. 

--- φυλακῃ ΒΡΠ. τε]. 

Τ]ιεῦ, (αρ. Μη.) Αππι, 

8775, Ες. ἴῃ Ῥ5. 5888, | ὡρᾳ 38. 69. 

ΟΜ. Τα. Άγτ.Ηιου. Μεπιρῃ. «9. 
- ουκ αν] οἴῃ, αν Ὦ. 38. 

--- ηασεν 1). 
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Βγτγ,Ροί, ΧΗ]. 

Οτῖφ. Ιπι. Η1. 

/ 

1 καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος 

48. διορυχθηναι ΠΟΤΕ. 1. 98. (διορυ.. 

11. οὐ Πτι. 564. χ ἡπάϊοῖο βαἰίοπα ΤῊ.) 

[{ διορυγηναι «-. Β. Βἰο. τε]. (διοργῆναι 
δῖ6 ἴῃ σο]]. ΒΙ]Υ. οοά. Β.) 

-- την οικιαν] τον οικον 1». 

-- αυτου Ἠ51,. 15. τε]. | ἑαυτου ΠΠ. 838. 

44. ᾗου δοκειτε ὡρᾳ ΒΡΠ. Υμ]ς. Μεπιρῃ. 
(4ε ᾗ 511. Βηγ.) | 1 ἡὶ ὥρᾳ ου δοκειτε «τ. 

838. το]. ε, ο. 8γιτ.Ε5ι.δΗο]. Αὐτη. 

2811. 1 η ὡρ. η ου δοκ. Τι. | ἡ ὧρᾳ ου 

γινωσκετε 1. | πεδοϊής απὰ Ίονα Το, 
α.δ.οι[) 1." ο” Π.Ι. ΗΠΙ. 10993. πα οαδίοᾶ]α. 
πΟΠ ερεγαῖς Ογῖσ. ἴπή, 11]. 6775, 

46. αρα Β1.. τα]. (αί 11.) ὅν. ΗΟ] πὰρ. 

Ον. 1γοπ. 968. Ἐν. Ε.Ε. 5Τ53.|γαρ Ὦ. 
Οτῖφ. ἴπί, 11. 878 

- Κατεστησεν] καταστήσει Μ. 

- ὁ κυριος] 7 44. αυτου Ξ.ΔΕ.τε]. Υα]ρ. 

ὁ... 2 σ᾽. Ἀγττ.Ῥει.δεΗεΙ. Μεπιρῃ. 

Αππι. 0. Οτίᾳ. Ιπί. 1. 8788. | οτη. 

Ῥ. ΒΕ].ΏὈΙΤΤ.. 1.858. Γογ, α. οι”. πι. γε. 

965. Ογῖφ. Ιπί. ΠΠ. 8783. 

--- οικετειας ΒΙ1ΤΙΔ. 98.] οικιας 69.| {θε- 

ραπειας ο. 1). τε]. 

- αυτου] ἑαυτου Ο. (ας 11.) 

- του] οἵη. Ὁ. 

- δουναι ΒΟΡΙΠΤΙΔ.1. 55.69. Ὁ. ] 1δὲ- 

δοναι 5. Ἐς τε]. 

45. καιρῳ] 844. αυτων ΤΠ ΤΕ 2) 

46. οὕτως ποιουντα ΒΟΟΙΤΙ,. 1. 88. 69. 

(0.9) Αι. ἼΊγεπ. 962. ή. 10999. 

[{ποιουντὰ οὕτως ς;. ΔΕ. τε]. {. Ἀγτν. 

Ῥει. ᾧ Ηο]. Αν, Οτίᾳ. ἴπι. Π. 8805, 
έντα, Ίωπς, κ, 48.) 

47. αυτου] απίο τοις ὑπαρχουσιν 1. 

48. µου ὁ κυριος ΒΟΡΙΗΠΠ.. 955. Ογἱᾳ. 1. 185. 

[1Ὸ κυριος µου «--. 1. τε]. (γιά. Ταῖς, 
ΧΙ]. 40.) | αἀά. Τελθειν 5. ΟΡΠΠ. τε]. 

ΟΎρίᾳ. πι. 11. 8805,[ οπι, Β. 38. Μεπιρῃ. 
μου. (αρ. Μπ.) Ίγεπ. 969. | ερχεσθαι 

1. Ονίᾳ.1. 188. (ντ. Ταῖς.) 

49. αρξηται] αρξεται 689. πάά. λεγειν εἷο 

ἘΝ, 
- συνὸ. αυτου ΒΟΏΠΠΤ, 1.38. 69. Τις, 

Ῥντγ.Ρο{.δςΗο].ΜοπαρΗ. ΠΡ. (αρ. ΜΠΕ.) 
Άνπῃ. «11. | Χοπῃ. αυτου 5. ΔΕ. τε]. 

--- εσθιμ....πινῃ ΒΟΡΙΙΤΙΔ. 1. ΒΡΟΥ. 
ααῦι.) ὅγε ΡΒ. ΜῊ]. Μεπιρῃ. Αιπι. 

2801. | εσθιμ....πινει 88. Μ. | εσθεει.. 
πινει 69. ΕΗΚ.|Τεσθιειν....πινειν 5. 

(ἃ πινην). α. (να, 1γεπ. 9653 ο Τωις,) 
νἱα, Ίωμαο. κ. 45. 

- δε ΒΗ1,. τε]. Ἰωαίί. Βστ.Ηςε]. | τε 0. 

48. Ῥογ[οᾶί ΟἹ. 1 45. 5αροχ Οἵ. | 46. εἴαδ οπι. 
Απιιὸ | 49. οὐτίοδίς Οἵ. 



ΧΧΥ. 10. 
Ῥα]ρ. (α). ὃ. ο, 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
» - ἐν “-“ ε “Ὁ / αι αν ε 

αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει: ἐκεῖ ἔσται ὃ κλαυ- ΘΥΤΥ, Ρ. Ἡ. ος 

τα η θμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

ΧΧν. Ὑδ ση τ 1401 πη τε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρα- 
ῪΣ νῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας 
δ ἑαυτῶν ὃ πως εἰς το τοῦ Ῥυμφίου. 
πα Ἡ 2 πέντε δὲ ἡ ἐξ αὐτῶν ἦσαν" ᾿ μωραί καὶ πέντε φρό- 

νιμοι: " “ταὶ γὰρ" μωραὶ λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας 
Σαὐτῶν, οὐκ ἔλαβον μεθ ἑαυτῶν ἔλαιον" “ αἱ δὲ 
φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν 
λαμπάδων αὐτῶν. "χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου ἐ ἐνύ- 
σταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. ρα δὲ νυκτὸς 

δΑ κραυγὴ γέγονεν, Ἰδοὺ ὁ νυμφίος!, ᾿ ἐξέρχεσθε εἰς 
ἀπάντησιν αὐτοῦ. ᾿ τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρ- 
θένοι ἐ ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδας ἢ ἑαυτῶν" : 
δ αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονίμοις ἱ εἶπαν, Δότε ἡμῖν ἐκ 
τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 
᾿ ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι ο Μη ποτε ἡ οὐ 
μη ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν: πορεύεσθε" μᾶλλον πρὸς 
τοὺς πωλοῦντας, καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. Ὁ ἀπερ- 
χομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αἱ 

6ΗΠ1, Ῥατίοπιαπο οἷτιβ Ῥοποί ΟῚ ΠῚ 
ἨἈγροοηείς: 1Π|ὸ οὐ Ποίας οὗ 
ΒΕ ΔῸΣ ἀεπίαπι, 

1 658, 10,) ΠΟ 51 ΠΉ116 ογΊέ Τος- 
Τπιπ ΘΑ ΘΙΟΓ πὶ ἄθσσπα υἱγρὶηὶ- 
Ῥιι8, 41ο ποοἰρ]θπίος ]απιραά ες 
8135 οχ[οταπί ομγΊαπῃ ΒΡΟΠΡΟ δῦ 
Άροηφας, ΘΩπίπαπο απίοπι εκ. 
αἱ οναπί {μιας οἱ ααΐπαϊθ 
Ῥυπαθηΐοβ: 3564. απἴπαπο {4- 
τάπο αοσορίῖς ]απιρας1 5 πο. 
ΒΤ ΞΘ οΙσιπ ΒδοΠΏ, “ρτι- 
ἀοπίος νογο αοοθρεγηπ{ οΙθιΙπῃ 
η γαδῖς επῖς οπή Ἰαππραάίρας. 
5 Μονταπι απίθτη [αοϊοπίο ΞΡΟΠΒΟ 
ἀονπη]ίαναγπί ΟΠΊΠ65 οὐ 4Οἵ- 
πηἰογιΠ{. 5 Μοδῖα απίεπα ποσα 
οἸαπποΥ [αοίας εδί, Ὥσοα 8ΡΟΙ- 
8115. γοπίς, οχῖίε οὐνίαπι εἷ- 
7 Τ ΠΟ εαγγοχεγπέ ΟΠΙΠΕς ΥΙΓ- 
σἶπος Ί]]πο οὐ οτπανεταπί ΊἸαπι- 
Ῥαά6ς βιι88. ὃ Εαίτιαο απίοπι 5α- 
ροπή θας ἀῑκογαπί, Ὠαίαε ποῦῖς 
4ο οἶεο γορίτο, απῖα ]απιραάες 
ποβίγαθ δχύϊηριηῦιν. "Ἡδδροι- 
ἀαταπί Ῥηπάσπίες ἀϊσθηΐοβ, ΝΘ 
{ονίο ποῖ ΒΗΕ]οῖαῦ ποῖς οὐ γο- 
Ρἱ8. ἵτο Ῥοίῖας δα γοπάσπίας οὗ 
αιη]ίο γουῖδ,  Όια απίοπη 
Ίτοπί 6ΊΠΘΥΟ, νοπῖξ ΒΡΟΗΡΒΙ5, οὗ 

απαθ Ῥαχαίαο οταπί Ιπίχαγοταπῃ 

1. 88. Ἀγτ.ροί. ΑΠ. [απς, Μεπρι. 

Αππις] (νἷά, Τωας,) 

51. θησει Ογῖρ. 1. 185. | απίο μετα Ὦ. Τμ418. 
Οµαί α). ΠΠ], 1993, 

1. ἑαυτων Β. Βιῖψ. Ὁ 1,. ζαυτων ς. ΟΠΣ. 

τε]. ΟΥγίᾳ. 1. 8943. (αᾷ αυτων γε. 8. 

οἵη. Ε). 

- ὑπαντησιν ΒΒ. Βιίψ.Ο. 1. | ζαπαντησιν 

ς.. ΤΙ,. 38. τε]. (π.]. 7). 

π- του νυμφιου] τῳ νυμφιῳ Ο. |α44. και 

της νυμφης ὌΧ, 13. Τις, Ἀγιτ.βεί. 

δ.Ης].Ἠ Αππιι ΟΡί. Πιΐ. 11. 880. Οοι- 
Ίνα, ΒΟΖΤ,. 98. τε]. Μεπιρη. Τμ6ῦ. (αρ. 

Μπι.) ἄν. “ 6ροπξα ποπ ἵπ οππίθας 
οχοππρ]αΊνς Ιπγοπῖνας ποπηϊπα τη πι. 

ΑΙοκαπάτῖπο.”. Βγν.Ησ]πηρ. 

9. πεντε 19] Ρτασπι. αἱ 7. 

-- εξ αυτων ησαν ΒΟΡΖΤΙΔ3. 1. Τιαιί, 

Απ. (4011.). Ονίσ. Ιπι. ΠΠ. 880ἱ (ας 
α. Π.Ι. 9Υτη,) { Τησαν εξ αυτων ς. 

Χ. 909. τε]. (Μεπιρῃ.) 

- μωραι.. -φρονιμοι Ῥ. Βεῖ. ΟΖΤ,. 1. 38. 
(μας). Ἀγγ.Ηϊον, Μϑρη. Αὐπι. ἆδι. 

Ορίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 8801. 1 Ἱφρονιμοι....μω- 

ραι σ.Χ. τε]. Κὶ Ἀγτν, Ῥβὺ ΗΟ]. 

- και πεντε ΒΟΡΖΙ(Ε]α.) 1. 88. Κ. | 
και αἵ πεντε (Β:.9)ΧΔ.69.ΕΗΜΙΓΒΕΥ». 

| αἱ δε πεντε α΄, (ἴδ Ε, πποκ µωροι Η). 

8. αἱ γαρ ΒΟΙ,. 838. Μειαρῃ. | αἱ ουν Ὁ. 

0. αἱ δε 7. (1μκ1{.) ῆι. (564 Ταῦ. 
εἰπ]ίαο απίοα ᾖ1.) [ 1 αἵτινες 5. Χ. 

το]. (Ἀγτ.Ης].) (λαβ. δε αἱ µωρ. 1. 
και αἱ ϑγγ. δὲ. αἱ Αππι.) 

- αὐτων ΒΟΏΧΔ. 99.60. ΕάΗΚΜΌΟΌΥ. 
διουπλ. | οπι. 1. αν. ο. Αππη. 
{4 εαυτων «. Ζ(α γιά.) 19. 55. [28]. 

---- μεθ᾽ μετ᾽ 7 

- ἑαυτων] αυτων Δ. 

--- ελαιον] αάά. εν τοις αγγειοις αυτων 

Ῥ. (/0 
4, αγγειοις] 884. αυτων 5. ΟΧ. τε]. 

(Ίναιιι). Ἀγν.Ηα]. Μεπιρη. ἄδιι. |. οπι. 

ΒΡ ατ.Ζ1,. 1. (Μαϊ 88). Το. ἃ. Ἀγτ. 
Σ5ΐέ. ΑΤΠΙ. 

- μετα των λαμπαδων αυτων ] οπι. ΒΑ. 

--- αυτων ὍΙ,. 1. 88. το]. (ἕαυτων Β.) 
ὁ.6.1.. τα]. | οτι. ΟΖ. (1μα00.) [01.1 

δ. [“ πας ορᾷοππππογαΏ{ ”. αροί 77}.} 

6. γεγονεν] εγενετο Ῥ. 

- νυμφιος] 844. ερχεται 5Ο) Χ. 1. τε]. 
Τιαΐτ, (6 ος” φ'.) Ἀγιτ.Ε5ί.δΗο]. Αππι. 

Απ. Ονίᾳ. Ππί. 1. 881535: | οπι. ΒΟΤ 
71, Μεπιρη. ΤΠεὺ. (αρ. Μπι.) (ίαί 

38). 
- εξερχεσθε] εγειρεσθε 1. ὁ.ο.})7. (εξερχε- 

ται 13.) 

ο 

6. απαντησιν ΑΒΗΡΖ(Εῖς.) 1. τε]. | συν- 
αντησιν Ο. (ἢ. 98). 

π- αυτου ΑΡΤ, τε]. | οπι. Β. | αυτῳ 0. 
1,αἴῦ. (ἢ. 7. 35). 

7. εκειναι Οτγῖσ. Ιπί. Π. 8815. |. οπι. Ὁ. 
Ατπη, 

--- ἑαυτων ΑΒΖΙ, | αυτων 5. ΟΡ. 1. 

τα]. (ἃ. 53). 

8. ειπαν ΒΟΙ). 98. | Τειπον 5. 4.02. τε]. 

-- ἡμιν] πάά. ελαιον Δ. 

αἱ οτι. Δ. 

ἡμων ΑΒΟΞΌΖ. τοὶ]. | ὑμων 60. 
-- σβεννυνται | ζβεν. 1). | σβεννυται Ἡ. 

9. ου µη ΒΟΡΧΔ. 1. ΡΕάΗΚΜΡΟΥ.| 

ουκ 5. Α21,. 38(.ἱο} 695. 

- ἀρκεσῃ] αρκεσει 1). 88. 

- πορευεσθε] {πα α. δε 5. Ο21. τε]. 
03. Ἁγιτ.(Ῥει.)δεΗσαΙ. Μεπιρη.( 1.) | 

οἩ. ΑΒΡΔΕΗΡΥ. (ναι) Μεπιρῃ. 

(Βε]ινν.). Αππι. «91. Ογίᾳ. πι. Π. 9019. 
11, 8814, 

-- αγορασατε] αγορασετε 1. 

- ἑαυταις] αυταις 1,. 

10, απερχοµενων δε αυτων ΟΥτίᾳ. Ιπί. 111. 

8814, | ἑως ὑπαγουσιν 1). 

- αἱ] οτι. 1,. 69. 

8. εκἠπραππίατ. ΟἿ. 
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Α Β.(0) ἢ (2). 
ΤΣ Δ. 

1. 88. 69. 
ΕΕάΗΕΚΜΡΒΤΌΤΥ. 

42 

μπιν ϱ] 
μι σὲ 

στα. 19:11-27. β 

σο 

ξδα 

17. ὡσαύτως [καὶ] 
" / 17 ἄλλα πέντε]. 

ἐκλείσθη ἡ θύρα. 

σολ οὶ “ 4 
οὐδὲ την ὠραν.. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
ο » » 5 “ ᾽ Ν / Ν 

ἕτοιμοι εἰσῆλθον µετ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ 
Ἂ 3/ ε 

| ὕστερον δὲ ἔρχονται | καὶ] αἱ 
λ ἈΝ θ / λ / κ / / 3/ 

οιπαὶ παρθένοι λέγουσαι, Κύριε κύριε ἄνοιξον 
εν μα Ἰφ ε δν ο Ν 5 » Ν / : - ᾽ 

ἡμῖν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ 
5 ερσ., ὯΝ, ο ο ο αι νε 

οἶδα ὑμᾶς. '' Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν 
4. Η͂ Ν / “ 

Υ ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν 
3 ΄ Ν 5 / [ή Ν / ” - Ν 

ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τα 
΄ ο δ ο Δ / / 

Ὁ ὑπάρχοντα αὐτοῦ: “ καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, 
ΘΝ / 9 λο ες ΔΑ “πέος / Ν 
ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν" καὶ 

3 / 527 16 Ν Δ ε Δ / ᾧ ΄ 
ἀπεδήμησεν εὐθέως. ᾿᾿ πορευθεὶς | δὲ] ὁ τὰ πέντε ὃ τά- 

Ν 3 / » 3 - Ἀν ἐν / 
λαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς, καὶ ! ἐκέρδησεν 3 

ς / δε ὃν / ο τν 3 

ὡσαύτως καὶ ὃ τὰ δύο ἐκέρδησεν' ἄλλα 
/ ο Ν Ν ἃ Ν Ἂν; / ο χ 

δύο. 15 ὁ δὲ τὸ ἐν λαβὼν ἀπελθὼν ὠρυξεν Ἰ γὴν" καὶ 
4» / Ν » / “ / ᾽ “ πο Ν Δ 
ἔκρυψεν" τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. '' μετὰ δὲ 

Ν / ΜῈ ἢ / - ’ / 

ἐπολὺν χρόνον ἔρχεται ὃ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων, 
4 / . “ / 

καὶ συναίρει ᾿ λογον μετ᾽ αὐτῶν. 

1 

90 Ν ΔΝ ε 

καὶ προσελθὼν ο 
Ἂν, / / Ν / 3/. / ΄ 

τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τα- 
/ / 2. /΄ / / 

λαντα λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας" 
3/ 3/ / / ο ῤ { 21 ν ἐ αν 
ἴδε ἄλλα πέντε [ τάλαντα] ἐκέρδησα!. "' ἔφη! αὐτῷ 
ε ΄, 5 - 35 - 5 Ν ν᾿ σι αν  Σ 
ὁ κύριος αὐτοῦ, ἘΠ δοῦλε ἀγαθε καὶ πιστέ, ἐπὶ ολίγα 

ΧΧΝ. 11 

ου 60 αἆ παρίῖας, οὐ οἶαηξα 
αξίΊαπαα. Ἡ Νον]Ικεῖπιο Γνετο] 
γαπίαπῖ οὖ το] πε γῖγρίος ἁἷ- 
οεηΐςς, Ώοπιῖπε ἀοπι]πο, αροτῖ 
ποβῖς. ΔΙ 1]ο τεδροπάεΠΒ 
αἷῦ, Αππιεη ἀϊςο νοῦῖς, πεδεῖο 
Υος. 1 Υισ]αίο ίππο, απῖα 
πθπβο]ς αἴθοπι πεις Ἠογαπι. 
14 (889,.3.) Θ]οαί επΊπη ἨΟΠΙΟ Ῥθ- 
ΤΌΡΤΟ Ρτοβσίεσσης γοσαγ{έ ΒΟΥΝΟΒ 
βιιος ος {γα ἴα 115 Όοπα 588, 
15 ῴπυ,5.) ο ππὶ ἀθαῖι απήπαιιθ 
ἰα]οπία, 4111 απίοιι ἄπο, α 
γοτο ππίπα, πἰοπίᾳπθ 5εοπη- 
ἄστη Ῥτορπίαπα γἰτιπίοτη, οὗ 
Ῥτοίροίις οδί βίαι. 15 ΑΡΙΕ 
δυο πὶ αὶ απίπαπο {α]οπία ας- 
εορεταῖ, ο ορεταίις οδί ἴῃ εἶς 
οὐ Ἰπογαίας5 οί αα απἴπαια. 
1τ ΙπαΙ Πίος αι ἄπο αοοερεγαξ 
Ἰποναίας εδ α]ῖα ἄπο. 5 Ωαἵ 
απῖοτα ππΠΊτη αεοθροταί, αΡίεΠ5 
Τα] ἴῃ ἵειτα εἰ αὐδεοπά[ί Ῥε- 
οππίαπι ἀοππί δα. Ῥορυ 
ΤΠ] τα πὶ ὙΘΙῸ [οπροσῖ5 νοπῖξ 
ἀοπιίητς 5ογνοτπα ]ογαπ οὗ 
Ῥοβεῖ τα πο πὶ οπτη οἵς. 3 Εὖ 
ϑοσράθηβ απὶ απίπαπε {α]επία 
ασσοορεταῖ ορύυΠέ 8118 αήπαιθ 
ἰα]οπία, ἀἴσεπς, Ώοπαῖπε, απἶπ- 
απο (α]επία πμ (γαδΙαἰκεῖ, οὐ 
6666. α]ῖα απἴπαιαο 5αρεγ]ασΓα- 
ἔπ. απ. “ΑἸ ΠΠ ἀοπιίπας 
αἴπδ, Έπρε Ῥοπο 5εγγο οὖ Πάο]5, 

10. ἑτοιμοι] ἑτοιμαι Δ. 

11. ερχονται (Τα 01.) | ηλθον Ὦ. ο./- 

- και αἱ ΑΒΟ, τε]. ψα]ρ. [13.013 Ἀγτν. 

Ῥϑί ΗΟ. Ατπι Ογίφ. πι. ΠΠ. 8813. | 
οπ1, και ΏΖΗ. ὁ...ἢ. Μεπιρι. 311. 

19. ἀμὴν λεγω ὑμιν] οπη. 1. 

19. την ὡραν] 864. εν κα ὁ υἷος του αν- 

θρωπου ερχεται «’. Οὔ. 1.πιαπ.τες.της. 

69. Ὦ. τε]. Ἀγτ.ΗΙετπας, φεπιεῖ.] οτη. ΑΒ. 

ΟΡΤΙΧΔ, 1”. 38. Τιαίς. Ῥγττ,Ῥεί.δ.ΗςΙ. 

Ἀγτ.ΠΙεγ.ικί. δὲθ. Μεπιρῃμ. Τ1οῦ, (αρ. 
Μπ.) Αὐτὴ. “ἢ. ἴις. ἴῃ Ῥ5, 4524, 

(αὖ γιά.) 

14. γαρ Εις. ΤμεορΗ. αρ. Μαϊ. 154. 1 οπι, 
1. Αὐτὰ. Ογίᾳ. ΠΙ. 65190. 

- ανθρωπος] 844. τις Ο ΕΜ (αρ. 181.) 

ΑΓΠΙ. 

-- ἰδίους δουλουε] δουλ. ιδ. ΔΈ, 

--- αυτου Ογῖφ. Π. | αυτων Α. 

15. ἑν] ἑνα Ὦ (π νοι. 14 Ρο πέντε οὗ δυο 

Τὸ Ἰαβεί ε οἱ β οἱ βἷς 5αορο). 

-- διαν ὄυναμιν] δυναμιν αυτου Ὦ. 
-.10. ευθεως.πορ.δε ΔΟΡΤ,Ν. τε]. Υα]ς. 

ο”. Ἀγττ.Ῥει.δΗοΙ. (Μεπιρῃ) Οία. 

111. 11.883". | ευθ. πορ. ΒΒ. ὐ.[1.οἳ. (εί 

οοπΙηπο {ΓΙ ) | ευθ. δὲ πορ. 1(516). οι: 

θ΄... Ἀγτ.Πίον. (πορ. δε ευθ. Ατπι. οἵ 
ας βίαυ πη 211.) 

- ειργασατο] ἠργάσατο 19)1.. 69. 

- εν] ἐπ᾿ 1. 
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16. και εκερδησεν «Α(πιαπ. τοο.)ΒΟΡΙ.. 1. 

38. 69. (Τα) Άγιον. Ε5ί. ὃς Ης].πιᾳ. 
Μεπιρῃ. Αὐτη. δι. Ογίσ. Ιπ1. ΠΠ. 8888, 

ΗΖ: και εποιησεν 5. ΑΝ. τε]. Ἀντ.Ης]. 

ἐκ. (οπι. ὁ...) | αἀά. εν αυτοις Χ. 

--- πεντε] 844. ταλαντα σ. ΑΟΡΝ. τε]. 

Ὁ Ἀντ.Ησο]. ἀδιπ. Οτίᾳ. Ιπι. 8853. | οπι. 
Ῥ.Βε. ΒΙς.1,.. 1. 88. (ναί) Ἀντ.Ῥει. 

Ἀγτ.ΗΙετ. Μεπιρῃ. ΈΤπεῦυ. (αρ. Μπς.) 

Ατπη. 

17. ὡσαυτως] αάά. δε Α. | όμοιως Ὦ. 
- και ὃ ΑΒΟΡ. 1. τε]. Ψα]ο. ΟἹ. α.οι[. 

1} 2 Φ.], τα]. [ οπι. καὶ ΟἿ). 838, Απ. 
Μι”. 

- δυο] αἀά. ταλαντα λαβων 1). ο. 311, 

| 3144. λαβων (Πμαίς.) (Μοππρη.) Ονίᾳ. 

Ππι ΠΠ. 9855, 1 ποπ Ἠαδεπί ΑΒΟ. τα], 
Ὀντγ. Ρε. ΗΟ]. Αππι. 

- εκερδησεν] δᾶ, καὶ αυτος 5. ΔΟΝ. 

1. το]. ἃ. Ἀγτ.Ησ]. |. Ῥτασπα, εαᾶ. Ὦ. | 

οτι. ΒΟΈΙ, 58. (Τιαί{.) Ὀντ.Ῥ5ι, Μεπιρῃ. 

ὙΠΟ. (αρ. Μπι.) Αὐτὰ. 01. Ονἱᾳ. Πιΐ, 
1. 8805. (44. ἴῃ οἷβ α.ὖ.0.}}.2.) 

18. ἑν] δα. ταλαντον ΑΔ. 1,αἴ{, (6Χο. 

γα]ς,) { Οοπίτα, ΟΡἱᾳ. Τί. ΠΠ. 
-- απελθων Μ᾽ υ]ρ. 7.Π. | οπι. 1). (1μα{ε.) 

-- γην Β(Ο2)1.. 38. 7. Αὐτὰ. ει. (την 

γην 03.) | Τεν τῷ γη 5. ΑΟΡΡΝΧ. τε]. 

πι. Ἁγιν. Ε.{,δςΗ ο]. νἷὰ. νον, 250. (1η το - 

ΣΑΙΏ. 1μα16,) 

18. εκρυψεν ΑΒΟΡΙ,. 58. | απεκρυψεν 

Εκ τα 

19. πολυν χρονον ΒΟΌΏΙ,. 1. 38. 69. ἃ. 
Τα. Αιπι. Ο)1ἱᾳ. Π1. 6519. Ονῖσ. Ππἱ. ΠΠ. 
8845. | Τχρονυν πολυν 5. ΑΝ. τε]. 

- λογον μετ᾽ αυτων ΒΟΡΙ.. 1. 88. (Τα{4.) 

ΜοαπιρΙμ. Αιπι. 11. 1 ἔ μετ᾽ αυτ. λογ. 

σ. ΑΝ. τε], 93}. Βγττ.Ε5ε.δΗεΙ. Οτίᾳ. 

1]. 6510. 

90. και προσελθων] προσελθ. δε Α. 
Μοπιρῃ. | Οοπίτα, Ογἱᾳ. Ιπί. Η1, 8815. 

--- ταλαντα 39] οπι. Δ. ᾖ. Ἀγν.βςι. ΖΕ 1}. 

-- παρεδωκας] δεδωκας 1. ὁ.}}. γι. 
Ῥει(δΗΠο] ας.) Αὐτὰ. 40µ. 1 Όοπαα, 

ΒΥγ,.Ηε].ἰχί. τε]. ΟΥγίᾳ. Ππί. Πϊ, 

- τδε] εἰ δὲ εἷο Τ|. 
-- παλαντα (ροβί ἴδε ἀλλὰ πέντε) ΑΒ 

ΟἹ. τε]. ὅνυ. οὶ. Μοπαιρῃ. Αντι. ΟΥίᾳ. 

Ππι. ΠΠ, 8841. [ οπη. 01, Τα. Ἀγτ.Εδῦ. 

δι, Ονίᾳ. Ππί, Π. 8845, 
- εκερδησα [1.0ἱ.]επεκερδησα 1). (Τιαἰ1.) 
Απ. Ογίᾳ. Πί. ΠΠ. 8845. | Ταἀ. επ’ 

αυτοις 5. ΑΟΧ. τε]. Ἀγτγ,Ῥευ.δς Πε]. 

(εν αυτοις Έα.) | οπι. ΒΗ1,. 98. Ταῦ. 

Μεπιρῃ, Αππις «101. 

31. εφη] Γαἀἀ. δε σσ. ΑΧ. το]. Ὀγτ.ΗςΕΙ, 

11. Υοτο οπι. «πι. | 1Τ. Αα] έον εξ ΟἹ. | 18. ἵπ 
ἔενταια. Οἱ. 1 20. ὑχπια]αϊβιυὶ παὶμΙ εσοο Οἱ. | 
21, 98. 8οχνο Ῥοπο Οἱ, 



ΧΧΥ. 80. 
Τα]ρ. Γα]. ὃ. ο. 
Βσττ, Ρ. Ἡ. 
Μεπιρ]. 

Άτπῃ, ΖΕ. 

πς. 15:15. σοα 
Μαν. 4:25. β 
1... 8:18. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω: εἴσελθε εἰς τὴν 
χαρὰν τοῦ κυρίου σου. ον προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο 
τάλαντα! εἶπεν, Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας: 
ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα". ' ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος 
αὐτοῦ, Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω": εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ 
κυρίου σου." “"προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰλη- 
φὼς εἶπεν, Κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος 
θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διε- 
σκόρπισαν" ᾿ "καὶ φοβηθεὶς, ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαν- 
τόν σου ἐν τῇ γῇ" ἴδε ἐ ἔχεις τὸ σόν. “ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ο 
κύριος. αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, 
ἤδεις ὅτι θερίζω ὅ ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν 
οὐ διεσκόρπισα: ὅ “δει σε οὖν΄ ́ βαλεῖν τὸ ἀργύριόν 
μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν 
τὸ ἐμὸν. σὺν τόκῳ. ἄρατε οὖν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ τάλαν- 
τον, καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. ΟΣ το) 

γὰρ. ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται: 
Ἐ τοῦ δὲ! μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ] αὐτοῦ. 

καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον Ιἐκβάλετε’ Ἱ εἰς τὸ σκότος 

απῖα Βα ρου Ῥπισα, Παϊςί ἢ 6115, 
5αρογ πππ]ία {ο σοπ ρέματα: Ἱπέγα, 
ἴῃ αι παπα ἀοπαϊπϊ τὶ. 35 Αςο- 
ορδδίί αιιίοια οὐ απ ἆπιο ἑα]οπία, 
ποεσερεγαῖ οἱ αἷν, Ώοππῖπο, πιο 
{α]οπία τας ά1ςῖ τα], οσσς α]]α, 
ἆπο Ἱποναίας δατη, 39 ΑΕ ΠΗ 4ο- 
πηἶητις οἶπς, Ἠάσο Ώοπθ 5ογνο οὗ 
ΠΟΙ 15, απἷα 81Ρ6Υ Ῥαισα Π]ςίῖ 
ἢ 6115, 6αργα ππα]ία το οοπδΏ](ι- 
ΑΠ: Ἱπίτα ἴῃ ραπ ίππα ἆοπι]π 
τα]. 2. Αοσσάθης απίθοπη οὐ απὶ 
πππῖι πὶ (π]οΠίΠΠΙ αοοορογαῖ αἰ, 
Ἠοπιίπα, βοῖο απ]α Ἠοππο ἁπτας 
65, εί πποβῖ5 τα] πο 5οπηἰπαβεῖ, οἳ 
οοησγορας5 ΠῚ ΠῸῚ βραταίςί! : 
3561 ΙΠΠΕΙΣ ΔὈΪ οἱ αὈδοοπα! ἴα- 
Ἰοπίαπα παπα 1π ἴοττα: 6σσε Ία- 
Ῥο5 απο παπα ού. 3 πϑβροπ- 
ἆοπς απίοπα 4οπαίπις εἶας ἀῑκ]ς 
οἷ, βου πια]ε εί Ρίσου, 5οἴερας 
απ]α ππθίο αὈῖ πο. 5ΕΙΠΙΠοΟ, οὖ 
ΘΟΠΡΥΘΡῸ πὈὶ Ποηπ Βρδγβὶ 2 
37 ορογιιΠί οισο ἴθ ππ]ίοΓο Ῥθ- 
οππῖαπα ΠΟΘ ΠῚ παπηπια]ατῖϊς, οὖ 
γοπΙςΠ5 ΘΡῸ θοορίδδεπα τπ]16 6 
αποά παπα οδί ο τιβιιγϑ. 
35/'Ρο/11το Ἱζαφιιο ἃ 60 (αἱεπία], 
οὐ ἀπίο οἱ πὶ παροὺ ἀεσεπι {α- 
Ἰοπία. 39 (ΟἿ᾽, 3.) Οὐηηὶ οπῖπῃ Ία- 
Ῥοπ ἀαθίτιν οὐ ἀθαπ δ] ; οἱ 
Ἀπίσοπα αἱ ποπ παροὺ, οὐ απο 
νἱάοῦιν Ἠαβρογο απ{οτοβιχ 80 60. 
80 013,5.) Ἐν ᾿πα}}16Ππὶ ΒΟΥΥ ΤΩ. 

Βγν,Ρεῦ. 

Μοπηρῃ, | οτι. ΒΟΡΙ, 88. ἘΠ. (Τι) | 38. ης πιστος] πιστος ης Β. Βιείψ. ἢ 98. ουν] οἵη, Ὁ. β. (ντ. Πο]. παροὺ 

Αὐτὰ, Ογίᾳ. [εξ Π1, 8845. (αἱ | 94. δεκαι Ὑπὶς. ΚΠ... Ονῖσ. Ππί ΠΠ, ο). «1Η, 
8855, | οπη. και 1), 1. α.Ὁ.6.". - δεκα] πεντε 1). αἷῦ 56. 01.) 

21. εὖ Οτῖσ. Π. 6415. ἵν. 465 ποί. Ες. ῬΥ. 

ἘΝ. 6753.[ευγε ΑΧ αὖ νἱᾶ. Τνατῖ, γε. 940. 

Οτῖσ. Π. 5658. Ογῖφ. Πιΐ. Ἡ. 4673. ΠΠ. 
8845, ἵν. 5070. 6365. 6565, ἔφ 205. 

- επι] επι (1.9. επει) επ᾽ 1). Τιαβ. Ατπη. 

1γεπ.240. Ογῖφ. Ππί. 1. 4075. 11. 8845. 1ο. 

/Οοπίσα, ΜΒ. νν. τε]. Ο»ἱᾳ. Π. 5654. ἵν. 

Ογίᾳ. Ιπί. ἵν. 6565, 6565. Ες. ΡΥ. Τὰ. 

99, προσελθων] παρελθων 1. 

- δε]-οπι. Β. δεΐῃ. 

- και] οπι. Ὁ. Μεπιρῃ. δ.[”. 

--- ειπεν] ΤῬταθτη, λαβων «--. ΤῸ). τε]. 
Τιαῖυ. (νγ. 25, 95 οπι.α.) Μεπιρῃ, Απ, 

αὐΠι. ΟΥἱᾳ. η. τ, 8845. οπι, ΑΒΟΤΙΔ. 
1. 95. 69. βγυγ δι. Ης]. 

-- παρεδωκας] -κες Ὦ. 
--- δε] ιδου 1). 
- ταλαντα π]ῖ.] οπι. Ύ. 111. (ες. 4.6.) 

Ἁγτ.ρεί. ΜεπιρΗ. Ογίᾳ. ἴπι, 1. 8845. 

--- εκερδησα] 1 844. επ᾽ αυτοις 5.ΔΟΧΝ. 
τε]. Θγηγ.Ρ5{.δςΗ ο]. [οπι. Β1.. 88. Τμαῖς. 
Μεπιρῃ. Αππι, 01. Ογῖσ. Ππί. ΠΠ. 8845, 

(επεκερδησα Ὦ). 

25. ευ] ευγε ΑΣ αὖ νἱά. Τιαίῦ. 
11, 884, 

- επι] επι (1.6. επει) ἐπ᾿ Ὁ. 1. Αππι. 
Ονίφ. Ιπι, ΠΠ, 

ΟΥίᾳ. Πιΐ, 

- ἑν] ἕνα Ὁ. 
-- ειληφως] λαβων ΓΕ. 

- εγνων] εγνως Ια. 

σε] οπι. 1). Ψ ΠΕ. α.δ.ο. Αὐτὰ. ΗΠ]. 1585, 

σκληρος αυστηρος 1.((οπι.,Β. ΒΙς.5ὶο). 

ει] βαργάβου. 17. | Ροδί ανθρωπος ἃ. 
ὁπου] ὅθεν 1. 

-- ὁθεν] ὅπου 10. 

25. απελθων] απηλθον και 1). Τιαῖι. Ζθυι. 

ιδε] ειδου Ὦ. 

96. πονηρε δουλε Οἴει. 817. Ονίᾳ. ἵν. 
465 ποί. Ονίᾳ. 1π|. 8851. δουλε πονηρε 

Α. Τμαξ. (απθ(παπι βοῦν πια]ο ο.) Ονίᾳ. 

1π1. ἵν. 6510. Πο. 205. 

- ὁτι] ὁ 69. 
97. σεουν ΒΟ,. 38. Ἁγν.Ηε]. [π.1. Θντ. 

Ῥει.]] ουν σες.ΑΓ).το]. Τμαίτ. Μεπιρῃ. 

Ογίᾳ. Ππέ, αὶ. 88 δ΄, (οπι. ουν Αππι. ΟΓἱᾳ. 

Τν. 408 ποί.) 

-- το αργυριον Ογίᾳ. Π. 9953. ἵν. 465 

πο. ΟΥίᾳ. {εξ τὶ. 1758. 669”. 6744, ΠΠ. 
1155, 885, | τα αργυρια Ὁ. Βεὶψ Βίε. 

(Βντ.Ησ]. ραπεία ΡΙ. μα οι.) 
- ελθων εγω] εγω ελθων ἃ. [1.ς. 

Ονῖρ. 1. 9953, Ονἱᾳ. Ιπι. Π. 1155. 669”. 

- αν] απίο εγω εκοµισ. 1., 

--- τοκῳ] ΌΤαΘΠΙ, τῷ Δ, 

99. παντι Ογῖσ. ΠΠ. 974. 4665. 7615, Ἱν. 

4145. 4190, Ογίφ. Ιπι. 1. 886. ΗἹΙ. 
29505, 2521. 7885, | οπι. Ὦ. ΒΥχ.Ε50. 

- περισσευθησεται Οτίφ. ΠΠ. 973. 4665. 
7615. | περισσευεται 1). 

-- του δὲ μὴ ΒΕΠ, 1. 58. Τιαΐέ. Βγτ.βεύ. 
(Μοιπρι,). (Ατπι) [ {απὸ δε του µη 

ασ. ΑΟ. τα]. Ἀγν.Ηε]. Ογῖσ. Π1. 7615. 

ἶν. 4410, (ν14. Τωαο, χὶκ. 96.) 

---εχει ΑΒΟΥΧ. 1. Ἡ. τοὶ. (εχη ἘΣ) α.ὖ. 
6.651. Ἀγτ.Ῥει. ΜοππρΗ. Αὐτὰ. Ογῖφ. 

7ηΐ. Π]. 8861, |. δόκει εχειν ΤΙΔ. 88, 69. 
γΥα]ς. 1-1. Ῥγν.ΗοΙ. Ονίᾳ. Π1. 7615, 

ἵν. 4410, Ογῖφ. Ππί. 11. 8899, Τετι. 4ο 

ἔαρ. 11. (νίά, Ίωαο, νι], 18.) 

- αὐ Ππ.] δα, ταυτα λεγων εφωνει, Ὁ 
εχων ωτα ακουει» ἀκουέτω ΟΡ ΤΗΣ 

(ἘΞ μαβοί Ἱπίον Ίποας 11. ταῦς.) | εαά. 

δα ΠΠ. νου. 90. 69.|ταυτα δε εφωνεικτλ. 
Ἰαμει ΜΠ. ταν. ἴῃ της. 

80. οὐ], γον. 3. 
---εκβαλετεΑΔΡ.Βο.ΟΙΓΙΧΔ.Ι.ΕΚΜΡΙΠΝ. 

(εκβαλατε 58.) | Ἱεκβαλλετες. 69. Έα 

Ἠ».|βαλλετε εξω 10. Πα.(εκ. α]ρ. 2...) 

25. 8πρου ΟἿ. | 24. οππ. οὖ απίε ταϑὺϊβ Οἵ. | 27. 
οοταχαἰ θυ ΟἿ. 
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ΑΒ Ὁ [Π|. 
1, (Χ) Δ. 
1, 98. 69. 

ἘΕΕ(Β)ΚΝΣΙΥ 

χ ΚΑ΄ σογ 
ι 

8 1 

1Η 

8 ΤΠεΡ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

τὸ ἐξώτερον: ἐκεῖ ἔσται ὃ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὺς 
τῶν ὀδόντων. Ἱ 

141 “Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ 
δόξη αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ᾿ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε 
καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 5: Ν 

καὶ ἡ συναχθήσον- 
/ 

ται “ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ 
αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, ὃ ὥσπερ ὃ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ 

πρόβατα ἆ ἀπὸ τῶν ρε καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα 

ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ,“ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. τότε 
ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε δ οἱ εὐλο- 
γημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμα- 
σμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 55 ἐπεί- 
νασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτί- 

ΧΧΥ. οἱ 

ο]οῖίο 1π ἔεπεῦργας ΕΧίΘΓΙΟΤΟΡ: 
1Π|Ὸ ατῖο Πείας οὐ εἰ]άοτ ἆθπ- 
Πππῃ, 

31 (575, 19:) (τη απίοπα γοποτῖε 
Πας Ποπαϊπῖς ἴῃ ππαϊεβίαίο 5ιια, 
οἳ ΟΠΠΠΟς απσο] οππΙ 6ο, ἵαππο 
βεζεΡΙέ 5προγ 5οάσοπι ππα]ερίαἰ5 
5186, 35 οἵ σοπρνεραραπέαγ απο 
απ] ΟΠΠΠΘΕ σοπ{ο5, οὐ ΒΘΡΑΓΘὈΪ Ὁ 
605 ἃ} Ἱπνίοεπι βίοις. Ῥαδίος 
βορτοσαῦ ονο5 80 Ἰαθάῖ5, 3 οὖ 
βίαϊποι ονες απἶάεπι ἃ ἀαχίσῖς 
5115, Ἠποάος απίοπα ἃ βἰπ]δίτῖς. 
δι ΤΌΠΟ ἀῑσεί τον ῖ5 αἱ ἃ 4εκ- 
{15 εἴις οτιπῖ, Ύ δαῖτα ὈοποᾶΙοιϊ 
Ῥαΐτίς πηοῖ, Ῥοδδῖάείο ραγαίαπα 
γορῖς τορπαπα ἃ ΘΟΠΒΓ ΓΙ ΟΠ Θ 
ππαπ(!, 35 Ἐλπαυῖν! επΊπῃ οἵ 46- 
ἀῑδιῖς τϊηὶ ππαπάπσατε, βι αν] οὖ 
ἀρα βεῖβ τὰ Ῥϊροταο, Ἠοβρος 
δα πηι οὖ ΘΟ] Χ βυὶβ τη6, ὃ ππά 15 

σατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με: 
περιεβάλετέ με. στον καὶ ἐπεσκέψασθέ µε, ἐν 
φυλακῇ ἢ, ἤμην καὶ ' ἤλθατε" πρός µε. ὃ 
σονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε" εἴδα- 

μεν" πεινῶντα καὶ ἐθρεψαμεν; ἢ διψῶντα. καὶ έπο- 

"πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγά- 
γοµεν; ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 
εἴδομεν ἲ ἀσθενοῦντα" ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, ᾿Αμὴν 

9 

δ οι. τίσαμεν; 9 

σε; 

γυμνὺς καὶ 

΄ τότε ἀποκριθή- 

9 πότε δέ σε 

οὐ. ορογιςῖδ της, Ιπῄτππς οὗ 
γ]βιίαςεῖς πῃο, Ιπ Ο3106Υ6Θ οὗ νε- 
π]δεῖ5 δ ππο..  Τιιπο τθβροή- 
ἀσριαπί οἱ Ἱαξί ἀἴοσπίθς, Ὦο- 
παπα, (παπάο {ο νά πηας οδατ]- 
επίοπη οἱ ρανΙπης. 51 {16 Ή ΓΘ οὗ 
ἀθά πας Εἴ] Ῥοίαπα». ρπαῃ- 
4ο απίοπι {ο γΙάἴπιας Ἱοδρίίοπι 
οὐ σο]εκίππας {ο. απῖ παπα οὗ 
εοορογαίπιαςὸ. 9. Αι απαπᾶο 
{ο νιάἵπαας Ππβτπιατα οὔ ἴῃ σατ- 
σογ6, οὖ νοπῖπαιις αά το» Ὁ Τὺ 
τεβροπάίεης τεκ ἀῑσεί 1115, Απιοπ. 
ἀϊσο γοῬίς, απατά τα ΓΘ οἰ δῦ πιπὶ 
4ο 5 (αι Ίθς πιοῖς πηϊη]πηαϊς, 
ΤΠ] ΓοοΙδ[]ς. 

/ ε ο) 5 6 3 / εν / - 

λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελ-- 
΄“ “ 5 γ, / 

φῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 
41 

142 3" Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε 
ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραµένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ 41. [οἱ] 

4 Ἴμπο ἀῑσεξ οὐ Ἠΐ5 απ ἃ 
αἰπ]κιτῖς εγιαπέ, ΠἱεοράΙίο ἃ τὴ 
πια]οθ]εῖ π ΙΡπεπι αθἴεΤΠΙΠΙ 

91. αγγελοι] ΤῬταεπι. ἅγιοι ς. Α. τε]. αὶ 

Ἀγττ.Βεί.δΗο].]οπι. ΒΌΤ, 1. 93. (1 αι.) 

Βγγ.ΗΙο. Μεπιρῃ. Ανπ. ἆ, Ογἱᾳ. 

11. 7158, Οτγῖρ. Πιΐ. 8865. Ες, ο. Με]. 

1908, Ἐν. αρ. Μαϊ 915. Ουρν. 9245. 997. 

905. ΠΠ, 7385. 

99, συναχθησονται Β.. Βιεῖψ. ΒΙ..1.. 88. 69. 

ακυ. Ες.ο. Με]. 1904, | Ὁ συναχθη- 
σεται 5. Α. τα]. Εις. ΕΙ. 

αφοριει ας. ο. ΜΕ]. | αφορισει ΤΙΔ. 1. 
᾽απ᾿ ΑΒΠ. το]. Ἐια. ο. Με]. | απο Ὁ. 
αφοριζει] αφορισει Δ. (οπι. Υ.) 

ερφων ΑΡΗ. τα]. Εμ, ο. Μα], | ερι- 
φιων Β. Βιίμ. ΒΙο. 

33. μεν υϊρ. 7.4... Ἀγτ.Ηο]. Μοπρῃ. 

Έα. ο. Με]. | οτη. Ὦ. (1μα0ι.) Ἀγττ. εί. 
δ.ΗςΟ].Μ5. Αὐτὰ. «401, 

- ὄεξιων] -αο. 11. (παπί πμ απίάσπι 

γιά εδαιτ). Οοπίτα, ΤΕ. 

- αυτου Εο.ο. ΜΕ]. Ον».345.297.} οτη. 

Α. 2.1. Οτῖφ. Πιΐἶν. θῶ 98, Οὐ». 808, 

84. εὐλογημενοι Οἶεπι. 807. 905. Πίρρ. ἃ6 

100 

Απ, 65(39). Εν (97). Ορίᾳ.1. 119. ἵν. 468 
᾿ς ποί. Ες. ο. Με]. 1155. 1904. Ἱῃ Ἐς. 4590, 

ἴῃ Ρ5.905.1691.9884,5Τ13.0985, |ηυλογ.Δ. 

84, ὑμιν] ἡμιν Κα, 

85. εδιψησα] Ῥταστη. και Δ, Ἀγιν.Ῥεί.δς 

Ης]. |. Οοπία, Ίγεπ. 351. Οἶεπι, 807. 

536. 467. 595. Ογῖφ. 1. 119. 111. 9185. 

ἰδ. ἴῃ Ῥ». 1695, 

---συνηγαγετε] ΡίΒεπΙ. περιεβαλατε μὲ ΔΈ, 

86. ηλθατε ΑΒΡΓΙΔ. 98. 69. ΒΕᾺ. [{ηλ- 

θετε ς--. 15. τε]. Οἶεπι. 907.955. Ογῖρ. 

111, 2185, Ες. ἵπ ῬΒ. 1695, (π.]. 11). 

87. οἱ δικαιοῖ] οτι. Δ. 

- έιδαµεν ΒΈ ΒΕΙ.Π.| Τειδοµεν «-. ΑΒ Γ. 
το]. Οἶοπι. 952. 

---ειδομεν πειν... 
ΟΠ]. 59, 

88. σὲ εἰδομεν «ΑΒΕΙ,. τε]. Ονίᾳ. Πιΐ. ΠΠ. 

8908, | ειδοµεν σε Ὦ. Οἴοηι. 952. [σε 
ειδαµεν 11. (πο εἰο ἴῃ γεν, 59.) 

«ποτε δὲ σε νοῦ. 98.] 

Ϊ τσ η γυμν.] και γυμν. 1). 

--- περιεβαλομεν] περιεβαλλομεν Δ. 

89. ποτε δὲ ΑΒΠΠ. 88 (ϑῖς.) τε]. ϑυυγΒ5ι.) 

δ 1 0]. Οὐρτν. 345. 998. 808. (ᾳπαπᾶο 97}. 

Τ]ιεῦ.Γοἳ ἵπ νου, 38.1 Αττη.) | ἡ ποτε Ὁ. 

([μαγι.) Μαπηρῃ. [οί ἴῃ ν. 98.] Οἶο. 953. 

Ογίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 8903, 

-- ασθενουντα ΒΒ). Οἴοηι. 955.|Ἱασθενη 

σ. ΔΙ. τε]. | ασθενην Δ. 

- ἡ εν] και εν Π. ΟὙργ. ἰεν. 

--- Ἴλθομεν Θεπι.|ηλθαμεν 1). (Εἴαῦ 11.) 

40. ὁ βασιλευς] οπι. α.|Ρο5ί ερει αυτυις 1). 

ΓΟοπίτα, Οἶο. 953. (1). {ευ. 

- των αδελφωνμου ΑΙΏΣ(1).10]. Οἴδηι.9 58. 

Ονίᾳ. ἴπι. ἢ. 8894, 890, (8905 ἀἰφεγίε). 

Ειδη Ῥ5. 1695, Ορ). ον. ΗΠ]. 5963. ου. 
Β.Βείψ. 153. Οἱεπι.2Τ1.467. ΟΡίᾳ. Ππί. 

111. 8900, Ες. η ῬΕ. 9099, ΠῚ, 4581, (τοις 

µικροιςτουτοις (ἴον. 807. [των] µικρων 
των αδελφων µου [των] ελαχιστων 11.) 

95, οο]]ορ]ςείθθῖ, | 86. σοΟρθυ ΒΕ 150]. 1 ἵπ σα- 
οσγα οχαπα Οἱ. | 37. Ῥανίπιας ὑθ ΟἿ. | 88. εο]]ερῖ- 
της ΟἿ. | οοορεγαπαας {ο ΟἿ. | 39. ααῖ ἴῃ οατΟἘΥΘ 
Οἱ. 1.40. οκ Πΐς ΟἹ. | 41. δὰ βἰπ]θιτίς “πηι. 



ἘΧΈΧΕ ΤῸ 68. 
Τα]ᾳ. α. δ. ο, 
ΒΥΥΥ. Ρ. Η. 

Ἱαπιρ], [ΤΠε).] 
[αοῦ]ι.] Αὐτὰ. 11. 

ππ 

σσ ος 
χ]Μας.14:1,9. 
1. 55:19. 

Σο. 11147. σοε 

Ἡ αοαι. 5 
ΣΗ 

ἘΞΒ΄ σος 
ΖΜαχ.14:3-0. α 
1ο. 1ο:1-8. 
1... 7:96, εἰο. 

7. πολυτίμου 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
ε / “τ᾿ / Ν - ᾽ / 35 - 

ποσο τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς αγγέλοις αὐτοῦ. 
42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα 

καὶ οὐκ ἐποτίσατε με, ' ξένος ἤμην καὶ οὐ συνη- 
Α͂ / Ν ΕΣ ΄ / ΔΝ 

γάγετέ µε, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ µε, ἀσθενὴς 
Ν » [ον Ν ᾽ » / / 44. / 

καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ µε. τοτε 
» / 1 ᾿ς ΕΣ Ν / / / Ν 

ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες, Κύριε, πότε σε 
3/ “ Ὰ “ Ἀ / Ἀ Ὡς Ἀ. 5 “ 
εἴδομεν πεινῶντα ἢ δυψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ 

/ 

ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; “τότε ἀποκρι- 
θήσεται αὐτοῖς λέγων, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον 
οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ Ἵ ἐμοὶ 

6 ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν 
Ν 

αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

αἰ / 9 / » - ΄ 
140 15 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς πάντας 

δι / ΄ὔ 5 - ΄σ “ 

τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
9 Οἱδ “ Δ ΄ ε / Ν / / Ν 

ἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ 
«ε ελ ΄- / ἊΝ - 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται. εἰν τὸ σταυρωθῆναι. 
8 5 Τότεΐ συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτε- 
ροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγο- 

μένου Καϊάφα, “ καὶ συνεβουλεύσαντο | ἵνα. τὸν Ἰησοῦν 
Σδόλῳ κρατήσωσιν, καὶ ἀποκτείνωσιν. " ἔλεγον δέ, 

ν᾽ 5 πο ος - ) Ν / 

Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ. 
144 67 1 “- δὲ » ο / » / 5 

οὗ δὲ ᾿Ιησοῦ γενομένου ἐν Βηθανία ἐν 
κ / . “ γῇ ΄“ 5 “ Ν 

οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ 
᾿ὄχουσα ἀλάβαστρον μύρου᾽ ́ βαρυτίμου, καὶ κατέχεεν 
ἐπὶ Ἱτῆς κεφαλῆς" αὐτοῦ ἀνακειμένου. ' ἰδόντες δὲ οἱ 

ααἰὶ Ῥγαεραταίας οδ ἀαῦο]ο οὗ 
ἈΠΡῸ]15. οἶιςδ, “42 Ἐβυγῖνὶ οπῖπα 
οὐ ποῖ 46 5518 τ] πιαπάπσαγο, 
Β1Υ1 οὖ πο ἀοα 5018. ταϊπὶ Ῥο- 
ὑπ, 3 ΠΟΒΡΟΒ ογαπῃ οὖ ΠΟΠ 60]- 
Ἰοχῖδίϊς πας, πάς 115 εί ποπ Ορο- 
τα]ςεῖς της, ΙΠβΥτΙΙΣ οὐ ἵπ σαχ- 
οσγο οὕ πο γἱριαδείτηο, ἢ Ταπο 
τοβροπάεΡιιπί οἱ 1ρ5ῖ ἀῑσσπίςβ, 
Ῥοπιίπο, «παπάο. ἴθ νΙάπιις 
οδιῖθητοπι ἀπὸ φἰοπίοπι από 
Πορρίίεπι απ πάπα δῦ ἵπ- 
Βνππαπι γα] ἴῃ πγσοτα, εί ΠΟΠ. 
παπ]θιγανίπηις 012 3 Ῥαπο 
τοβροπάεΡίί 1115 ἀϊσοπε, Απιθη 
ἀ1σο νοῦῖς, απαπιάἶα ποη {εοῖςιῖς 
ππὶ οσο ππϊποτῖθιις Ἠ5, που πι 
{οοῖκῖς. 35 Ἐν Ἱραπς ΠΗ ἴῃ 51ρ- 
Ρμοίαπα αείοτπ ση, 1πδύϊ απίθια 
1π γατα αθἴΘΓΠΕΠΙ. 

1 (574,1.0 ἘΠ [ποίαπα ο8ὲ ΟΠ 
οοπβιπιπιαςςοῦ [65115 ΒΘΥΠΊΟΠΘΒ 
05 οΠΊΠΕΕ, ἀῑκΙ{ ἀἰδοιρα]ίς 515, 
29ος πα Ῥοδί Ὀάπαπη Ῥαδε[α, 
Ποι, οἱ Β]5 Ποπαϊπίς (γαάσθις 
πὖ οὐ πο σαν. ὁ 15, 6.) Ῥαπο 
ΘΟΠΡ ΟΡ ΌΙ διπί Ῥτϊποῖρος 58- 
σογάοξαῖη οὖ 5οπογος Ρορια]1 πι. 
αἰπίαπα  ργϊποῖρῖ5 δασεγάοίιπα 
«αὶ ἀἱοεῦαιχ Οαἱαρ]ιας, ᾿ οὐ οοπ- 
51Ππ|πὶ ἔδοθσιιηῦ αὖ Τεδαπι ἀο]ο 
{οπογοπί οἱ οοοϊάοτοηῦ, ὅ Γσς- 
Ῥαπί απίοπα, Νοπ ἴῃ ἀῑο [ορίο, 
πο {οτε ἑαπηπ]θι5 Ποτεῖ 1η Ῥο- 
ρι]ο, 

676,1) (πὶ απῖοπα οεςοί Το- 
Βι15 ἵπ Ῥοτμπαπία Ἱπ ἀοπιο ἱ- 
πποπῖς Ἱαρτοςί, 7 αοσθβδῖέ αἱ οιιπα 
πηπ]ῖος Πα ΘΠ 5. α[αθαδίιταπα πῃ- 
ρεπιῖ ρτειοβ!, εί οβιιάΙν 8αρες 
εαραί ἱρείας γεουπιρεη{ῖς. ὃ γ1- 

41. οἱ κατηρ. ΑΓ. τε]. Οτῖρ. 1. 119. ἵν. (οὕ. Αὐτὴ. «τμ. (πηρτ. 945. 348, 808. 4. δολῳ κρατησωσιν ΑΒΡΤΙΔ. 1. 88. 69. 

ἘΚΕΘΟΉΗΚΜΒΌν. τε, ϑγυτσ. Ῥβυ ΗΟ]. 465 ποΐ. | οπη. οἱ Ὦ. Βεῖψ.Τ,. 88. (ας 11.) 

- το ἡτοιμάσμενον ΑΡΙΠΙ, τε]. Ὑπ]ς. 

95. Ο)14. ἵν. 484 πο. Ογἱᾳ. Ιπι. ΠΠ. 10. 

1190, Εις. ἴῃ ἘΞ. 4575, ἴῃ Ῥ5. 9490. 4596, 

6745, Τετί. 4ᾳ Οᾳατ. ΟΠΣ, 14. (το ἧτοι- 

µασµενω ἘΠ).}} ὁ ἧτοιμασεν ὁ πατὴρ µου 

1). 1. α.δ.οι[1.ο Π.Ι. Ίγεη. (194) 991. 
978.987. Οὐ. ἴπι. Π.17Τ1.9984. 111. 8855, 
60ρ7.945.3998. 9059. Η1.99τ5, 5στ4.1100:, 

Ηἱρρ.ἀε Απ.68(559).ΠαὈοίρο»ί ]εσξ.να]ς. 

| ὁ ἧτοιμασεν ὁ κυριος (Οεπι.θ. 4 ποπι 

Ῥπαθραταν]{ Ώου» Ογίᾳ. [πια]. 1619.(9465:) 
4161, 4514, 4660. Τετί. αν. Πειπι. 11. 

45. εδιψησα ] Ῥταεπι. και Β1,. Ἀγν.Ῥ5έ δι. 

Γσοπία, ΑΕΠΙ (αὖ νἱα.} τα], Ες, ἵπ ὮΑ. 

6745, 

- εποτ. με] εποτ. μοι 69. 

45. συνηγ. με] συνηγ. μοι 69. 

44. αποκριθησονται] { Δ. αυτῳ ς-ς. 

Ὑπ]ς. ΟΙ. {1”.Π. (Ρο5ί και αυτοι 1.) οπι. 

ΔΒΡΙΠΤΙΔ. 955.69. ἘΕάΚΜΡΘΌΥ. αι. 

(Ἀ1{.) Ἁγτν,Ῥ5ίδς.Ηο]. Μεπιρῃ. ΤΙεῦ. 

(αποκριθησεται και αυτοις 03.) 

«ποτε] αάά. δε α. 

δυηκονησαμεν] διακονησαµεν ΑΝ. 

««αποκριθησεται] 864. και Ὁ. 

ενι] ἵνι Δ. 

τουτων των] αάά. αδελφ. βῖο, Ἐς 

ουδε] οπι. 69. 

1. ὅτε ετελεσεν] οτελεσεν 3. | ὅτε συνε- 

τελεσεν Μ. | ὡς ετελεσεν Ὁ Τί, 

παντας] οπι. Ἡ. 

.9. αυτου, οιδατε] οπι. 1). 

. αρχιερειο] ἢ «44. και οἱ γραμματεις 5. 

ΤῸ. τε]. (οπι. οἱ Δ9.) ο, 5. Άγιον. Ε5ε. δε Ηε|. 

Άνπῃ, Οπὶφ. Ππι. 11.89 14, (νἷᾶ. Μαν. πῖν.1. 

οὐ Τλις. κχῇ]. 9.) | οπι. ΑΒ. Βήψ. 0) 1,. 1.88 
(αὐ νἱᾷ. ὃ βραῦῖο) 69. (μας) Μεπιρῃ. 

Τ]ιαυ. «δι. 

-- τουλαου ΑΤΤ,. το]. Ογιᾳ. Ππι. 1. 8913. 
[.οπα, Β. δείῃ. 

- Καιαφα ΑΡΤ. τε]. Αι. ΜεπαρΗ.] Καιφα 

Ῥ. Υαἱσ.οΙ, (Τίς) ΤΠεῦ. 

4. συνεβουλευσαντο] -λευοντο Ὦ. 

[1 

Άνπι. 491. Οτῖφ. Ιπί ΠΠ. 8913. κρατ. 

ὅολῳ ασ. Μεπιρῃ. Τμου. 
- αποκτεινωσιν Ἠαδεῖ ἴῃ πας. Β. εἶμ. 

δ. ἵνα μη] µηποτε Ι.. 

- γενηται] γινεται ἘΝ. 

6. εν οικιας Δ. 

--λεπρου] λεπρωσου Ὦ». 
7. εχουσα αλαβαστρον µυρου ΒΡΙ,. 88. 

69. Τα. Ῥγτγ,Ρετ,δεΗ ο]. Μεπαρα. ΤΠεῦ. 

Ασα. 491, Ογῖφ. Ππί. 1. 8998. Γαλαβ. 

µυρ. εχ. 5. Δ. τε]. 

-- βαρυτιµου Β. 1.69. τε]. ΑΥτ.Η ο] Εχί.]πο- 
λυτιµου ΑὉ1,.38. Μ. Ἀγνν.Ρεί. δε Πε] πας. 

(ΜοπαρΗ. 1168. εί να.) (ντᾷ, οἱ, καὶ, 8.) 

- της κεφαλης Β1). 1.69. Μ. | Ίτην 

κεφαλὴν σ. ΑΙ. 985. τε]. 

--- ανακειµενου] 84, αυτου Ὁ ὅτ. α.δ.ο. 

Εμ (Οοπίσα, Ὑαἱο. 1.0) ) 

41. αὶ Ῥαταίας ΟἹ. | 45. οο]]ορί5εῖς ΟἹ. | οο- 
οροσιιϊςέή ΟἹ. | 44. οἱ οὐ 1ρρῖ Οἵ. | ααῦ πὰ ΘΆΤΟΘΥΘ οι. 

8. Οα1ρΏαΒ σι. 1 7655 ο5ροῦ Οἵ. | 7. απσαθηέί Οἳ. 
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Α Β[6]9/[71. 
1, Δ. 

1. 98. 69. αὕτη τσ 
ΕΕΘΗΚΝΡΦΟΤ. Ε “ 

δοθῆναι πτωχοῖς. 

εἰργάσατο εἰς ἐμέ. 
σοζ 

» ΄΄ » / 

ἐνταφιάσαι πουν 

αὐτῆς. 
σοη 

Θ᾽ σο/ Ν “ 
ἠδύνατο γὰρ τοῦτο 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια 
πραθῆναι πολλοῦ καὶ 

γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν 

πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε 
δ μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 

αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου, πρὸς τὸ 
“ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὕπου 

ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, 

λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη, εἰς μνημόσυνον 

Τ 

10 

11 

145 113 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγό- 

19 βαλοῦσα γὰρ 

ΧΧΝΙ.9. 

ἀεπίθς απίοπα αἰφοῖρπ] Ιπαϊῖρ- 
πα δαηί ἀἱοεπίες, {Πτ απ] Ῥετ- 
ἀἴπο Ἠπος» 9 Ῥούιϊν ομίπη ἵς- 
τὰ νοπαπαατί πππ]ο εἰ ἀανῖ 
Ῥαπρογίρις. 9 Βοῖοης απἴθια 
Ίοδις αἲι 1{Π15, Οιῖά ππο]οςιῖ 
Θ5{15 τη] 167] ἢ ΟΡ ΒΟΠΗΠΙ Ορ6- 
χαΐα οί ἴῃ της. ᾿ Ναπι ΞΕΠΙΡΕΓ 
Ῥααροτος αβροιῖς γορίβοαπα, π]ο 
ΒΠΤΟΤΙΠ ΠΟΠ. ΒΕΠΙΡΕΣ Ἰαβδειῖς. 
12 (77, 3.) Μιας οπῖπι Ἠαες πη- 
σοπίαπα που ΤΠ οοτρας ππθαπη δα 
5ορε]θιά πα το Γοοῖς. 13 Απποπ 
ἀϊσο νορίς, πρίσμα 6. Ῥγασή]- 
οαἴππα Γποτίς Ἠου. εναπσε] πα 
1 τοῖο ππππᾶο, «ῑσοίαχ ος απο. 
Ἰασο [εοῖν ἵπ πιεπιοσῖαπα εἶπ. 

1 078,5.) Ἔιπο ΔΌΪΠ ππας 4ο 
5 5 ἀποᾶσσίπι, αὶ ἀῑσουαίατ Πας 
| Μαν. Ἰβτ1οι 11. μένος Ἰούδας Ἰσκαριώτης, πρὸς τοὺς” ἀρχιερεῖς ἢ "εἶπεν, Ῥοαίοί, 88 Ρηϊπαῖρος 5ασογο- 
πμ. 9918, 6. πια ἴδοι αἰ 1115, Ωπῖᾶ νι]ας τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; τι ἄκω κον, ἐδὺ πο ἦς 

οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια: ' καὶ ἀπὸ τ᾽ιλαπι} Αι ΠῚ οοπκάπασχιι! 
: ἘΞ η ΤΩ ος ἃ οἱ (Πσίπία απγσεπίεος. 5 Εἴ 

ΤΌΤΕ ἐζήτει ευκαιριαν ινα αυτον παραδῷ. οχῖπάο απαθετοβαῖ οροτιπ]{ᾶ- 
πρὸ 4611υη δὲ / - » ““) Ν « ἴθιὴ αὖ οσα (Γαάστοῦ, 

ἘΤΉΡΕΙ κος 146035 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ ἹῬηπια απο ἀΣΥΠΙΟΓΙΗΠΙ 
φον ο ος ἣν τι 5 “ ΄ 3 ω / ε 7 -- δοσοββουπηῦ αἸΒΟΙρα]} αἆ Τοβατη ἠπαι 55: 7:93. μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες ἷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσω- δ κοικον Ὁ εἰς ἐν Ἐπ ὑπ 

/ ΄ Ν ’ὔ 

μέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα: 
Ν / Ν Ν ΄σ Ν ΕΣ .Σ -“ ε ΄ 

την πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα, καὶ εἴπατε αὐτῷ, Ὁ διδά- 
/ / Ἂς 

σκαλος λέγει, Ὁ καιρός µου ἐγγύς ἐστιν, πρὸς σὲ 

ε Ν 5 « ΄ 

ὃ ὃ δὲ εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς “οπνοάοτο ρασο]αῇ 15.Αὖ Ίοσα5 
ἀῑκίε, [τ6 1ῃ οἰνϊταΐοτῃ δα απο η- 
ἆαπι οἱ ἀῑσῖίο οἱ, Μασίκιεν αἷ- 

ν΄ οί, Τεπχραςδ ΠιεπτΏ Ῥτορε οδί, 

8. µαθηται] Ταάᾶ. αυτου «--. Α. το]. ο. 

Ἀγτγ.Εε{.δςΠο]. 91. ΟΡ. Πιί. Π1. 8920, 
Γοπι. ΒΡΙ,. 98. 69. (Τναίς.) Μοπρῃ. 
ες. Αππι. 

-- δα βη.] αάᾶ. τουτου του µυρου α.δ. 
ΒΥτ,ΗΙ6γ. Αντ. 

9. ηδυνατο ΟΡίᾳ. ΠΠ. 4905. | εδυν. Τ ΔΚ. 

--τουτο] Τπ44.το µυρον 5.1”.55.69. τε]. ο. 

Ο,ἱᾳ. ΠΠ. 4905. (2 Μαν.) (νιᾶ. Ματ. χὶν. 

ὅ. 39Η. χα. 6.) οἴῃ. ΑΙ ΒΌΙ,Δ. 13. (1 αι.) 

ΒΥττ.Ε5{.δεΗςε]. Μρρη. ΤΗ6ῦ, ΑΥ̓ΤῚ. 

“«Ἔπι. Οτίφᾳ. Ιπι. ΠΠ. 171. 89259, 

--- πτωχοῖς ΒΙ.. 1.38. 09. Ἐε(ΣΙΟΜΤΠ. 

Ονῖφ. ΠΠ. 4905, | Ῥτασπι, τοις ΑΏΔΕ 
ἨΣΚΒΥ. (εἰ εαῖε, ΜΙΠ) νίᾶ, Μαν. 
Ἐν 5. 

10. ὁ Τησους] οπι. ὁ Ὦ. 

-- γαρ] οπι. 1. Απι 

ὁ 1.1. Ἀγτ.Ηε]. Μοπιρ], 

--- ειργασατο] Ίργασ. Ὦ. 

- εις ἐμε] εν εµοι Μ. 

11. παντοτεγαρτους πτωχους ΒΡΤΙ. τε]. 

1αΐν. Ἁγιτ Ῥει.δ.Ηε]. Τ1ιαῦ, Αππι ΟΥί4. 

1πι. Πϊ, 171. 1 τους πτωχ. γαρ. παντοτε 

60. ΕΕΗΜ. Μεπιρῃ, δι]. 

19. ἀμὴν Οτῖφ. Ππέ. ΠΠ, 8945, | αἀά, δε ΒΔ. 
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Σά, α.0.Ἀ}}.9".: 
Βγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ.ΜΕ. Τ1οῦ, Αὐτὰ, 49Η]. 

ΟΥ. 1π|. ΠΠ. 8943.  Οοπία, Υαἱς.ΟΙ. 

Αππι. (γιά. Ματ. κὶν. 9.) (εί αππεη Ὦγ}. 

Τι.) 

19. εαν] αν Ὦ,. 69. ΟΥίᾳ. ἵν. 143. 

- τουτο] οπι. 69. 

- λαληθησεται] οτη, 69. 

14. Ίσκαριωτης Βγχ.Ηε]. Μεπιρῃ. ΤΠ. 

Ογίᾳ. ἵν. 8855. Εις. Ὦ.Β. 4085, 4793, | 

Σκαριωτης Ὦ. ἘΓιωα, Τον. Ἀγτ.βεῖ. 

(Βοανίοί πι [). Ονρ. Ιπι. 8945. Ῥσα- 
τ]οῦῃ α.ὖ.} 2.9.3 Ῥοατίοί]α ο. Ῥοατίο- 

έπος. Οαπίοί λ.) 

16. ειπεν] Ῥταεπι. και Ὦ. Τα, (ργαες. 

βαὐε ”). γτ.Εεί. ῆι. Οτίᾳ. Ππι. ΠΠ. 

8945, |. Οοπίτα, Ογίῃ. ἵν. 8855, Εις. 

Ῥ.Ε. δἱ. |α4ᾷ, αυτοις Ὦ. Ἰωα. Ἀγτ. 

Ῥει,. Μοπιρα. «31. Ογίᾳ. Ππι. Π. 1619. 

11, 8945. {9 Ὦ.Β. δἱς. 1 Οοπµα, το]. 

Ογιᾳ. ἵν. 9855, 
- καγω ΑΒΕ, το]. Ο)ἱᾳ. ἵν. 8855. Εις. 

17).Ε. δἱδ. | και εγω ὯΔ. 1. ΕΔΗ 

Μῦν. 
-- οἱ δε] οις δὲ Ὁ», 
-- αὐτῳ] αυτων Δ, 
- αργυρια Β1.. τε]. Ὑαἱρ. ο, .}}.9}.3. τε]. 

Ονῖρ. ἵν. 5855. Ειδ. 1)... 46085. αργυρα 

«1 στατηρας Ὦ. α.Ὁ. Ονγίᾳ. Ππί. ΠΠ. 

8945, Εν. Τ.Ε. 4793,}] στατηρας αργυ- 

ριου 1. ἢ, 

16. αποτε (516) 1). 

- παραδῳ] 844. αυτοις Ὁ ἄτ. ὖ.ε.ἢ. 
Ῥγτ.ΗΙογ. ΜορΡη. Αν. Ογἱᾳ. Ζιΐ. ΠΠ. 

8945. 5. 1).1. 4085, (νι, Τπιο. κκ]. 6). 

| Οοπίτα, ΒΙ.. 69. τε]. ([μ80{.) Ἀψττ,Ε5ῦ. 
δΗο]. Τ]ου. ΖΕ 1}. 

17. λεγοντες] απίο τῷ Ίήσου 1. | Ταᾶ4, 

αυτῳ 5. Α. τε]. Κὶ Ἀντ. οι. 11. Οτὶσ. 
1π. Π1. 8955, (νιά. Μαν. χὶν. 19). |. οιη. 

ΒΡΤΙΔ. 1. 98. 69. Ι. (Ταυ.) γν. Ἡ 

Μοπιρα. Τμ6ῦ. Ατπι. 1. 7400. 
-- ἑτοιμασωμεν ΑΒΙ,. 955 (50) τε]. Τα:δ. 

το].|-σομεν Ὦ.1. 69. Καὶ. Ο»ἱᾳ. Π1. 9560, 
18. ὁ δὲ ὁ... 6} 3. σ53.1. | αἀά. Τησους Τ.. 88. 

θ9. Μ. Νυ!ρ. α,}}.ο. πι, Ογὶσ. Ππι, 
111. 8955, 

-- ειπεν  α]ρ. ΚΠ} σ᾽ δι, γτ.Ηο]. Ογὶφ. 
απι. Π. 1 δα. αυτοις 69. ΚΜ. α.ὖ.ο. 

ΘΥχ.Ρ5ί. Μοπιρῃ, Τμοῦ, Αὐτὰ, «00, 
-- ὑπαγε Υ. 
- ὁ διδασκαλος λεγει] οπι. Δ. 

ποιω] ποιήσω 1). 

συνεταζεν ] προσεταξεν Μ χι.17, 

και ἧτοιμασαν το πασχα] οπη. . 

δώδεκα (ιβ). 1. τοὶ. Τ116ῦ. δα. µα- ση 

10. Ἰαίς τα] θυ Οἱ. [ ορια επίτα Οἵ, [ 14. 15- 
οατ]οῦεβ Οἱ. { 1Τ. ααίεπα αἷρ ΟἿ. 



ΧΧΥΙ. 28. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

αραιά ἴθ [ποῖο Ῥαβοβα οπι ἀἷς- 
αρα] πιοῖο, 1 Εν βεσογαπέ 
ἀἰδειρι]ϊ βίος. οοπς ας 1115 
Ίερα», οὐ ραταγεταηέ Ραδοµα. 

39Ύίοεροτο αιιέοπι [αοίο ας- 
εππηβεῦαῦ ουπι ἀποᾶςοῖπα ἀῑξοῖ- 
ῬΆΠ15; “1 (79,4,) ρὲ οβεπίῖρις 1118 
ἀῑκίς, Απποι ἀἶσο νοβῖς απία 
ἩΠΙΙ5 γοβίγαπα πιο (Ταζ ΙΓαγας 65, 
33050, 1.) Έτ οοπιπῖςιαῖ να]άς 
οοερεταπ εἰπσα]ῖ ἀϊσογα, Νιιπι- 
4αϊα οσο 5απα, ἀοπαίπο ὃ 23(2381,3,) 
ΑΔ: 1ρ8ο τοδροπάσης αἴξ, Οαὶ ἵπ- 
Μης]ϊ πποοιπα ΠΠΑΠΙΙΑ ἴῃ ρᾶ- 
ταρδίᾶο, Ἠὶο πιο (ταᾶςεί, 3 Εἰ- 
15 απἱάσπη Ποπαϊπ]ς νας1ε βίοις 
οπῖρίαπι εί 4ο 11ο: «3955. γαε 

Ῥα]ρ. α. ὃ. ο. ΕΝ. ΕΥ̓ ια. τῶ πο ον τ; βντ.. Ῥ. Ἡ. ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν µου. “καὶ ἐποίησαν 
ἸΠσπι Ἢ. ΤῊ Ὁ. ε Ν « ἃ 5 - ε-αᾱ - Ν « 

Ῥ ον οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς, καὶ ἡτοί- Απο, ἈΠῈ. να 
µασαν τὸ πάσχα. 

Ες ''"Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώ- 
θ 

5 δεκα᾽ ὧν ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ὃ Ζ σπ ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. “καὶ λυπούμενοι 

α ὃ ο σα νο { Μή 
86 σφό ρα ἤρξαντο «λέγειν αὐτῷ, εἷς’ έκαστος’, Μήτι 

Ἢ ἐγώ εἶμι, κάν Ὁ οὐδὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ ἐμβάψας 

ετ᾽ ἐμοῦ ἱτὴ ν εἴ α ἐν τῷ τρυβλίῳ," οὗτός επαρα- τὲ 

δώσει. “3 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέ- 
σπβ απται πε ὶ αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δὲ ς 9 

ο΄ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται: το Ὁ ἦν αὐτῷ, 
σπΥ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. “ ἀποκριθεὶς δὲ 

Ὲ » / Ἴ Ἴ Ν Ν η / ε » 53 » » 

]ούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν, Μήτι ἐγὼ εἰμι : ἢ η 2 
« / / 3. ἐσ 5 

. ραββί; λέγει αὐτῷ, Συ εἶπας. 
ΞΔ’ σπὸ 

σπε 27 β µου. 
Ν 

καὶ λαβὼν Ἱ 

Φ / ΔΝ - Ν » “ 

148 55 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ! 
3/ Ν » / 3/ ον ΜΓ ο) θ 

ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν, καὶ 'δους τοῖς µαθη- 
- 53 ΄- / ὃν ΄σ 

ταῖς! εἶπεν, Λάβετε φάγετε: τοῦτο ἐστιν τὸ σώμα 

ποτήριον [καὶ ] εὐχαριστήσας 
ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, δ τ ἐξ αὐτοῦ πάντες" 
γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ 

απέοπα ΠΟΙ ΪηΪ 11 Ῥες απετῃ 
ΠΙ1α5 Ποπαϊπῖς πα ἵ μας: Ῥοπιαπα 
ογαί οἱ 5ἱ παῦπβ ΠΟΠ Εα]βδοί ΠΟΙΟ 

1116. 363,10.) Ἠεεροπάοπς αιι- 
{επι Τπάα5δ, απὶ οαάΙάΙς 6πα, 
αἰκίς Ναπιφπῖά οσοθπη, ταὶ ὃ 
αἷῦ 11, Τα ἀῑκῖςι, 

35 05101.) 0επαπῖΡρας απέοπη οἱ 
αοοθρῖ(Γεδια5 ραποπη οὐ θοποαϊχῖϊ, 
ἃς ἔγορὴῦ ἀδαίταιιθ ἀῑδοιρια]ῖς 5.18 

ῪΛ ρὲ αἷῦ, Αοοϊρῖτο οὐ οοιηθαᾶϊί : 
Ίου αδ εοτρα5 Ἱπδιπι. 3;7(385,2.) 
Έτ δοοῖρίθηβ οα]ίσεπι ρτα[ῖαΒ 
οσῖς οὐ ἀαα1ί 115 ἀἴσοῃς, Β101τς6 
εκ που οπιπος: 3" Πο οξί επῖπι 

ν βαησαῖς πιοις ΠΟΥΪ {οδίαπιοηίϊ, 
τοῦτο 

θητων ΑΤΙΔ. 98. Μ. Απι Γῇ.οἱ. ὅγυ. 
Ἠε]. Ἀντ.Η]ον, Μεπιρ]μ. Αὐτὰ. |. δαᾶ. 

µαθ. αυτου Μυ]ρο. ΟἿ. α.δ.οι]ι. ΒΥτ.Ῥεί. 

“κῃ. Ονῖρ. Ιπί. Π1. 8960. 

21. ἀμὴν δελεγω Υ. 

22. αυτῳ ΑΒΖ. 1. 38. τε]. Ἀγτν.Ρ5{.δ.Ης]. 
Τ]ιευ. [οπ|. 1). 69. Ταῦ. Μεοπιρ]ι, 11. 

Οτῖφ. Ιπί. τ. 8904, Εις. Τ.Ε. 4754, 
(λέγειν, μητι εγω οτῃη. τε]. Οτγῖρ. ᾽ν. 4864). 

- εἷς ἑκαστος ΒΟΡΖ2ΖΙ, 88. 69. Μ. ἰ, 

Ῥγτ.Ηο]-πισ. (Μεπιρῃ. πὖ νἱ4.} ΤΠ6Ρ. 

-ἆῆι. (απας ππας Ἀγτ.Ε5ί.) |. ἈΧοπι. εἷς 

5. ΔΕ, τε]. Ἀγτ.Ηςε].ίκί. Αὐτὴ. Εις 

Ὢ.Β. (διπρα] ἀῑσετο Ὑπ]σ. ὁ... 8} 

οἳ τμ, Ονίᾳ ἴπί, ΠΠ. ἀῑσστο βίη] α). 

| 444. Ταυτων 5. ΑΓ. τε]. Ὄγτν.Ρεί.δε 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. Αὐπι. Εἶπ. Ὦ.Ε. | οπη. 
ΒΟ21,. 98. Τναῖ, Τμοῦυ. «49Η. 

28. ὁ δε] «44. Τησους 69. α. ΤῊΘΌ. 
- ὁ εµβαψας Ογίᾳ. 1. 4013, 4493, | ὁ εν- 

βαπτοµενς 1). 

-- μετ᾽’ εµου την χειρα εν τῷ τρυβλιῳ 

ΑΡΖΙ.. 88. Ταῖς, (Αππι) 11, Οτίᾳ. 
1, (4074). Οτγὶφ. Ιπέ. Π, 897, (εις το 

τρυβλιον ΟΥἱᾳ. 1.) | την χειρα μετ᾽ εµου 
εις το τρυβλιον 1). (Βγιγ.Ρει.δςΗς|.) 

Μορ], Τ]οῦ. (Αὐτὰ. οἰα.) (Ο)1ᾳ. ἵν. 

4323.) (εν τω τρυβλιω Ἁγν.Ηο]σας. ΟἿ. 

Ορίᾳ.) 1 α μετ’ εµου εν τῳ τρυβλιῳ την 

χειρα σ. 6. τε]. 

94. μεν] 44. ουν 7. | Όοπαα, ΑΒΟ. τε]. 

- περι αυτου] περι ἑαυτου ΔΑ. 

- καλον] ῬΙΒΘΙΗ. δια τουτο 1). 

-- ει ουκ] η ουκ ΑΔ. (εγενηθη Δ.) 

6, ὁ Τουδας Ὦ. 

- ῥαββι] ῥαββει ΑΏΔ.ΕΕΚ. Τπευ. | 

Οοπίτα, Β50Ι,. 1.58. 69. αΗΜΡΕΙΓΥ». 

(. 2). 
96. εσθιοντων δε αυτων  α]ρ. 6}. Ονίᾳ. 

Ππι. ΠΠ. 8985. | αυτων δὲ εσθιοντων 1). 

69. α.δ.οι[]:.0:-.1. ὅγτυ. 

- ὁ Τησους] απίῖο λαβων Τ). (Οοπίτα, 

ΟΥίᾳ. πι. ΠΠ.) | οπι. Δ. | οπι. ὁ Μ. 

- αρτον] ΤῬτασπι.τον -- . Δ. τε]. | οπη. 

ΒΟΡΖΙ.. 1. 55. α. 
-- ευλογησας ΒΟΡΖ1.. 838. . Τιαιῦ. Βγυτ. 

Ῥει,δεΗε].πιςσ. Μεπιρῃμ. ΤμεῬ. Αππι. 

«ΒΙ]Π. | ευχαριστησας ΑΔ. 1. 69. ΤΕἩΗ 

ΚΜΡΌΥ. ϑγυ Ηο] κί, Οτίφ. Ιπι. ΠΠ. 
8985. (ΥἹᾶ, Ταῖς, κκ. 19 οὐ 1 0ος. χὶ. 94). 

- δους τοις µαθ. ειπεν ΒΡΖΗ,. 1. 38. 69. 

Μαπιρῃ, |. Γεδιδου” τοις μαθ. και" 

ειπεν 5. ΑΟ. τε]. (1μ00.) Ἀγιτ.Ῥεῦ.δς 

Ἠσ]. (1πευ.) Ατπι. ΑΙ. /µαθηταις] 

αάά. αυτου Ὁ. Ίνα. Ἁγτ ρε. ηι, 

Ογίᾳ. πι, Ὁ]. 

97.ποτηριον] ΤΡΙαεΠΙ.το 5. ΑΟΥΤ. 69.τε]. 
Ι οπι. Β21/Δ. 1. 38. Ώξα. 

- και ευχαρ. ΑΒ). το]. Οτίᾳ. πι. ΠΠ. 

8985, | οπι, και ΟΖΙΔ. 1. 38. Απ, 

(Εταϊῖας οσῖι Ὑπα]σ. 0.ο. Γμαϊ α.]). 

- πιετε] Ργαεπῃ. λαβετε 0.0ἱ.. (Θγτ.Ε5ἱ.) 

(ΜεπαρΗ.). νἷά. Οἶεπι. 186. Οτίᾳ. Π. 

194, 

- πιετε εξ αυτ. παντ.] οπη. α.ο. 

--- παντες Ίτγεπ.δ95. Ογῖφ. Π1.Τ903. Ογίᾳ. 

{πι ΠΠ. Οὐρτ. 106. ] οπι. Ὦ πιπο, πὶ 

ἀεβοῖί πιεπιῦταπα. ὃ. 

28, γαρ Οτῖφ. Ιπι. τι. ϐ1ρ7. 106. | οπι. 

Οὔ. 1. α.ο. Ῥγτ.βεί, 491, Ίγεπ. 9899. 

- μου] [844. το 5. ΑΟ. τε]. Ἀγν.Ηε]. | 
οπι. Β. Βεῖῃ. Βἶο.Ὦ21,. 88. Ῥντ.Ρεῦ. 

-- καινης διαθήκης ΔΟΓ. τε]. Τίς. Ἀσττ. 

Τειί,δεΗς]. Μεπιρα. Αὐτὴ, δι. Ίτεπ. 

882. Ονἰσ. Ιπί. ΠΠ. 8985, Οὑρν. 106. 

(µας ΤΠοῦ.) (πονί οὐ αθἰογπῖ ὦ). | οπι. 

καινης ΒΖΙ,.. 88, (νιά. Μαν. κὶν. 24, 

ἀδὶ καινης πο Ἱορῖέατ ἴθ ΒΟΡΙ,. εἰ 

8115), 
- περι Οἴσηι. 180. | ὑπερ Ὁ. Ογῖφ. Π. 

1945, 

90. ἀῑβοῖρι]ϊς εαἱς ΟἹ. | 328. οπι. πι Απιιχ | 
24. ἱταάσέας ΟἹ. | 28. τα. 



ΑΡΒΟΡ(ΦΠΙ. 
1Δ. 

1. 838. 69. 
ἘΕΠΕΗΕΜΡΤὉΟΤ. 

99. καιν. μεθ᾽ μι 

{5 σπ- 80 
πα. 14:06-41.5. 

{Π1πι. 29:39. σπζ 
ὃ 

ξ ΤΙ σπη 

ε7Ζεο.19:7. 5 

ΓΤ.99: 33.94. σπθ 
470. 13:38. α 

/ ἢ δον ΤΕ 
ἔφη αὐτῷ ὁ 

Ξὺ 

σία Ἂν ΤΟΣ 
ΣΕ ας θηταὶ εἶπον. 
{11.599 :40-46. στ β 

τι 

96.μαθηταῖς αὐτοῦ 
/ “87 

εὐξωμαι." Ὁ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
“ / ή » 3/ « “ 

πολλῶν | ἐκχυννόμενον" εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. ἢ 
κ Ν 9 3 » η τ / 

δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ Ἰγενήματος" 
΄“ » “- ε / δι ιά ο Ν 

τῆς ἀμπέλου, έως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω 
5 - Ἂν “ - / 

μεθ᾽ ὑμῶν Ἱ καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς µου. 
ἃ ἃ ως / 55 5 ο] να “ 3 “- 
Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 

/ » ΄σ ε» -“ - 

149 3 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς, Πάντες ὑμεῖς 
/ » » οἱ 5 “ ᾧ Ν ΄ / 

ο. Πρ ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ " νυκτὶ ταύτῃ" γέ- 
Σ τὴ γραπται γάρ, ὁ Πατάξω τὸν ποιμένα, πολ ὁ Θιουσκορ- γικίονοπι, οἱ ἀϊδρατρομίαν οὗ 

πισθήσωται’ τὰ πρόβατα, τῆς ποίμνης. 
ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 

ον Ἄς / 5 μωρο 24 
κριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ 

΄ » "4 » Ἂς 3 ὡς 2 

λισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 
3 - 3 Ν / “ 5 / 

ει ὐτῷ. ᾿Ιησοῦς, Αμην λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ 
τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ µε. 

ση 85 χέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κἂν δέῃ µε σὺν σοὶ ἀποθα- γ η ρος, ημ {6 πθσαβο. 
- / ” / 

νεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. 

/ ο / ΄ 

χωρίον λεγόμενον  Γεθσημανεῖ, καὶ λέγει τοῖς μαθη- 
΄- - Ὁ Ν 

ταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀπελθὼν 
9 ν Ν / τ Ν , 

καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο 

5ῇ μετὰ δὲ τὸ Στεσῖν. 
98 τὰ 

ε / Ν / 

ὁμοίως καὶ πάντες οἱ µα- 
ὃς: Τό -» ο ον ες ας πῸ νι : 

οτε ερχεται µετ αυτωνο ]ησοῦς εἰς τ]]απα ᾳἱπο ἀῑοίας εξεπιαπῖ, 

ἢ ἐκεῖ προσ- 

ΧΧΥῚ. 25. 

απὶ Ῥτο παπ]άς οβπι πα πιν ἴπ Τθ- 
ΠΙΙΞΡΙΟΠΘΙΗ Ῥοσσαίογαπι, 3 ίσο 
απίοπ νοῦῖς,ποπ Ῥίραπα ἃ Πποᾶο 
46. Ίου σοπ]παῖπο γΙ{]5 πἀβαῖιθ πὶ 
ἀῑσπα [{ΠΠπ|πὰ} σπα {ιά Ὁ θα τα 
γοβῖδοπη ΠΟΥ ση 1Π τοσπο Ραϊτίδ 
πιοὶ, 30 (386, 6.) Ἐν Ἠγτηπο ἀῑσίο 
εχἰεταηί 1π πιοπῖσπη ΟἸ νει. 

31 631,4.) χης ἀῑσῖι 11118 Ίοξας, 
Όπιπος γος 5οππάα]απῃ Ραβῖθ- 
τηϊηϊ ἴῃ τη6 ἴῃ ἰδία πουία: 95.) 
εογἰρίαπα ον οπῖπα, Ῥεγοιέίατα 

λέγω 

3 Ῥοδίφιιαπα απι{οπα τε- 
ΒΙ1ΥΟΧοΓΟ, Ῥγασσεάατα νο ἵπ 

πο αἱ]ασαπι. 33 08,1) Ἡσκροῃ- 
ἀοπς απίοπι Ῥεΐτιις αἱ 111, Ἐδι / 

πανγτες σκανδα- ὉΠΊΠ65 5οππά αΙσαιϊ Επετῖπί ἴῃ ἴθ, 
οσο ΠΠΠΙΩΠΑΠΙ ΞΟΠΠΒΙΖΗΡΟΓ. 
38 ΑΙί ΠΠ 655, Απιοη ἀῑσο 101 
απία 1π πὰς ποσίο απίε απιαπα 
σα]]ας οαπίοί ἴογ πιο ποσαδῖδ. 
35 (390, 5.) ΑΕ ΠΠ Ῥουγας, Ἐπ τοδὶ 
οροτίπεγῖέ πο ΠΙΟΣΙ ΤΘΟΠΠΗ, ΠΟΠ. 

ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ εἰ ΟΊΠΠΠΕΡ 
ἀἰδοιρα] ἀἰχεταπὸ, ο 5 (31, 1.) 
Ταπο νηΐ Ίοεις οπα 1115 ἴῃ 

(595, 6.) ρὲ ἀῑκις αἰβοῖρη] 5 εαῖς, 
Ῥοάσίο Πῖο ἆοπες ναάαπη 1Π1πὸ δὲ 
οτε, ὅλ αἀξαπιίο Ῥείτο οξ 

28. εκχυννοµενον ΑΟΡΓ2ΤΙΔ. 1. 898. | Τεκ- 

χυνοµενον ο. Ἡς. το]. Ογἱᾳ. Π. (εκ- 
χεοµενον «ἶοπ. 186). 

99. ὑμιν] [884. ὅτι 5. ΑΒ5ΟΤ.. τε]. ΓΕ". 

α΄. Ἁγιν.Εεἱ.δςἨσ]. Μεππρῃ. (ν14. Μαν. 

πΙν.25). | οπι. Ὦ7. 1. 98. 69. (Τμα:{.) 

Άτπι, ΖΦ. Ίγεπ. 995. Ονίσ. 1. 1941. 

(7/7. 106. 
-- τουτου του] ΟΠΠ. τουτου Δ. ΑΙπι.[ οπη. 

του ΟἿ, 

---γενηματοςδΟΡΤΙΔ.ΙΕΕΗΜΟΝΥ. (1.7). 

1 1 γεννήματος «. Β5. 385. 695. ἀΚΕΒ.. 

6ἶοπι. 186. (γεννημα Ἀγτ.Ησ]αας. (γ.) 

- πινω ΑΒΟ (εδραί.) τε]. | πιω 1). Οἶσπι. 

186. ΟΥΙᾳ. Π1. Εδ. ἴῃ Ἠ5.45441π Ῥ9. 4480, 
- μεθ’ ὑμων καινον ΑΡΒΓ. το]. Υγ. (οπι. 

μεθ’ ὑμ. ο.) Ίγεπ. 882. Ογῖρ. ΠΠ. Οτίᾳ. 

Τα, 1040, 11. 990”. 2915. 111, 890, 8995. | 

καινον μεθ᾽ ὑμων ΟΖΙ,. 1. 88. 31. 
ΕἸ ς. ἴῃ Ἐ)5. ἴπ ῬΒ. 

31. εν εµοι Οτίᾳ. 1. 1040. ἵν. 4110, 4195, 

4553, ΗΠ, 148". (εν μοι Τ/). |. οπι. 69. 
ΗΠ. 814, 

- διασκορπισθησονται ΔΒ ΒΙΙψ.ΟΤΠΙ,. 858. 

69. Η3ΣΜ. Ογίᾳ. ἵν. 4583. | 1 διασκορ- 

πισθησεται «. Τ. το]. Ογῖρ. ἵν. 4199, 

Ἐπ. Ἐς. Ἐτ. 180. ἴῃ Ῥ5. 3888, (νιᾶ. 

Ῥαγπαῦ. 5). 

38. ει] 844. και - 

104 
«ΕΡΚΜΕ, ϑγυτ Ῥβι. ὃς 

Ἠσε]. Ανπι. «Αμ. Ογῖφ. ἵν. 4195, 4575, 
Γοπι ΑΒΟΡΠΤΙΔ. 1. 88. 69. ΕαΗ» 

τ. α.Ὁ ο. Μεπιρῃ. ΤπουῬ. Ον. 

{πι ΠΠ. 900ἵ, (εί 5ἱ ας. Κ 1.5.5. 

38. εγω] «κα. δε Οὔ. 6ϱ. ΕΕαάΗΚΜΟ. 
λ. Μεπιρῃ, ΤΜεΡ. Αν. 11. Οοπίσα, 
ΑΒΟ"ΡΠΙΙΔ. 1. 38. ΕΒΥ. Ἱωαμ. Ἀψτν, 

Ῥει,δ.Ηε]. Ογἱᾳ. ἵν. δῖα. Ονίφ. Ππι. 11, 
- δα ΠΠ.] 844. εν σοι Ἐ. 

84.εν Υμὶς. 1.4) "3. } οπι. Ὦ. α.δ.ο.ᾖ. 
- πριν] αἀά. ἡ 1.. 

-- αλεκτορα φωνησαι] αλεκτοροφωνιας 

1. 1. Ονῖφ. 1. 4015. (προ αλεκτ. ΟΥγίᾳ. 1.) 

-- τρις] Ῥοδί απαρν. µε ΑΔ. (Οοπίτα, 

Ονῖφ. Πα, 1. 8974, 9001. 9191.) 

- απαρνησῃ ΑΡΤΠΙ,. τε]. | -σει Β Β11η.0. 
--- με] απίο απαρν. 95. Ταῖς, ΠΠ, 1415, 

85. ὁ Πετρος] οπι. ὁ Ὦ. 

--- δεη με] δεη μαι ΑΟ. 98. | δεοιµι 68. 
- απαρνήσοµαι Β5ΟΡΠΠ. τε]. | απαρνη- 

σωμαι Δ. 69. ΒαΚ ΕΥ. αρνησοµαι Ἡ. 

- ὁμοιως] αάά. δε ΑΔ. 1. 60. ΕΕαΗΚ. 

Μῦν. (α). Μεπιρα. Τμοῦ. «ην. (νά. 

Μαν. χῖν. 81).} Οοπίγα, Β90Ώ7. 988. τε]. 

Τια11,Όγττ. εί. δε Πο]. Αὐτα. ΟΡἱᾳ. Πιι. 9005, 

- και] οτι. 69. 

-- ειπον] ειπαν 98. 69. 

86. ερχεται] ερχονται ΤΟ, 

-τ- μετ’ αυτων ΓΗ. Ογίᾳ. Ιπῖ. Π1. 9011. ΠΠ], 

7415. | Ροβί Τησους Ὦ, (Τμ) Ατπι, 

(οπι. ὁ Ιησους Μεπαρ]ι.) 

96. Γεθσηµανει ΑΒ. ΡΒΙΙ.ΟΠΙ(1)) 1. (35). 

69. Ε(Ι)5(0). ἈντΗο]πησ.γ. Υαἱς. 

ΟἹ. 1}... 5. (ΜεππιρΗ.) Του. Οτίᾳ. Ιπί. 
1. 901: ΠΗ,Τ415, (ΤΓ..Ἴσημανει ΤΙ 

ἔτνι 1... 88. Ὁ. Ἁντ.Ηο]πης. Μεπιρῃ.) 

| Γεσσηµανει ΔΕΘΣΥ. | Τεθσαμανει 1). 

Ὁ Διπιιεᾱ. | Γεσσημανη 43Η. | 1Γεθ- 

σηµανη «-. Μύχε. ΓΗΘ.ΜΠΙΡ.ΙΤΗΡΣ, 

(εἰαδεπιαπ “ἢ. (εάξοπιαπί πι 

(οἁξαππαπὶ α.δ. (οξδαπιαπί ο.ᾗ. ςί- 

εαπιαπί {. ο δίπιοη ΥΥ.Γε,) 

- τοις µαθηταις] αάά. αυτου ΑΟ. 1. 

Ίμαιῖ, ὅν Ῥ ει, ΗΟ]. Μοίρα. ι. Ητὶ. 

Ι οἵη. αυτου Β51Π (αἱ νά. 6. δραῖ.) 1. 

95. τε]. ΤΉ. | αὐτοῖς 69. Αππι, 

--- αυτου Ροδί καθ. Βγτ.Ηο]ιαρ. ἄν. ΟΥτίᾳ. 

πὲ. ΠΠ. 9051, [ ὧδε 58. | οπι. αυτου Οἷς 

- οὗ ΑΒ». τα]. | οι. Ο. 38. ΜΑ. | (ου 
αν Α)]αν ὮΤΙΔ. 1.69. ΚΜ τπαη.τες. 

--- εκει προσευξ. ΒΌΙ,.. 98. 69. α.ὐ.οι[. 

θ΄... Μοπιρα. Τμευ. 1. ΜΝ, 1415, 

Ογίᾳ. Ππι. Π, 9051. | 1 προσευξ. εκει «τ. 
ΔΟΠ.τε]. Ἀγτ.Η ο]. (1]]ις οὐ οχοπι, Ὑμ1ς. 
1. (σαι. εκει ΒΥτ.ΤΑί. Ατπη.). 

| προσευξωµαι] -ἕομαι ὮΕΗ. 

29. ἴῃ ἀῑεπα οσα 1]απα πι. | 86. Εεἰηδετααί ΟἿ. 



ΟΝ ΥΠΕ 45. 
νΤα]ς. α. 1.ο. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. ἄποριας βΙ1ς Ζεροᾶασϊ σοορὶξ 
Βυττ. Ῥ. Η. οοπ(τ]δίαγΙ οί πηθϑίιιβ πας . -τ- 8 ο Το ο αν) 
ον ΤΥ 98 τότε λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου Έπος αἲξ 1Π15, Τεϊκεῖς οςί απίτηα, 

Ἢ ᾿ ες 1168 τιδήπιθ 81 πιοτίθτα: δη5ί]- 
δε. ἕως θανάτου μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ. ποίθ Ἠῖο οὐ υἱρί!αῖθ ππεουπῃ. 

αι κ καὶ ἱπροσελθὼν΄ μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ο ο ε στο τ σε 
α Ῥτοσ]α1ί ἵπ. {αοῖοπι επᾶΤά ΟΥ4Π8 

αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ [μου, ] εἰ οἱ ἀἴσσπς, Ῥαΐος, οἳ ῬΟΒΒΙΌ116 οξε 
σρε 4 Πππδοας [ἃ πιο]. οα]ῖκ βίο: 
ὦ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω" ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον Ὁ ο προ ἴσας 

τ 40.3} οσο νο]ο 5οὰ βίου τα. “9 ν(95,3.) 
σης . 
ης τοῦτο πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. Καὶ γὼ νοηῖι δὰ ἀἰκοῖιρα]ος οὐ ἴπ- 

ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθ- γοπ]ς 608 ἀοσπι]οπίος, οἱ ἀῑοῖν 
Ῥείπο, Βίο ποπ Ροΐδης ττπα 

εὔδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε Βοτὰ γ]σί]αγο πιθοιτι “1 Υἱρὶ- 
σὺζ Ἰαΐο οὖ ογαῖθ αὖ ποπ Ιπίτοιϊς ἴπ 

ὃ μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ: ""γρηγορεῖτε καὶ (οπιίαίίοπεπι: (797, 4.) αρίτῖίις 
απἰάσπι Ργοπαία5 οδί, απο αιι- 

προσεύχεσθε ἵ ινα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν Ὃ πάσα, ᾽ 

πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 
-ΞΙΞᾺ ῷ 

μη 1503 Πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο 12 099,50 Τέογαπη βοοιπάο αὈῖε 

λέγων, Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο 

ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 

ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺς" 
αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρηµένοι. 
πάλιν ἀπελθὼν," προσηύξατο ἐ ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λό- 

πρὸς τοὺς μαθητὰς" 

44. [ἐκ τρίτου] 

σζθ 4π 1 γον εἰπών. "τότε ἔρχεται 

Τ παρελθεῖν" 

καθεύδοντας. ἦσαν γὰρ 
44 Ν ᾽ Ν ᾽ Ν 

καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς 

οὐ οταν]έ ἀῑσεπς, Ῥαΐει πα, δὶ 
ΠΟΠ Ῥοΐθδί ο οα]ῖκ (παπβίτο 
πῖςϊ Ῥίραπα Π]απι, Παί νο]απίας 
ὑπ. 35 Ἐενεπίς Πίδγαπῃ οί Ιπνθ- 
πῖξ οος ἀογππῖθηίθς; θΓ8Πέ ΘΠΙΠΙ 
οσο] οογαπα σταγα!Ι. 3 Βΐ το- 
1οιῖς 1115 Του πὰ αθΠέ οἱ οταν]έ 
Τοῦτο απ 6 ΠῚ ΒΟΓΠΙΟΠΕΠΙ αἰ- 
668. “5 (2399,4.) Τ πο γεπ]ΐ δα α15- 
οἴρα]ος 5105 οὖ αἀἴοὶς 115, Ώος- 
τηΐϊΐο Ίαπι οὖ τεφιἰθδοίίο: Θ000 

"καὶ 

καὶ 

λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε [τὸ | λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε" 

88. αυτοις] αἀά. ὁ Ιησους ΟΔΕΕΟΉῊΚΜ 

ΒῸΝ αι, Ἀγτ.Ηο]. | Οοπία, ΑΒΟΣ 
ῬΠΠ,. 1. 38 (6ἱς)69. ὙΥπα]ς. .ο.[ 1." 
ο]. Ἀγν Ῥει. τε]. 

99, προσελθων ΑΟΡΠΤΙΔ. 1.959.69. ΕΕ 

αΗκ»ῦγ Βντ.Ηςε]. | ππροελθων ς-. 

Β5Μ. νν. αἱ νἷά. (ρτοργεξες Τα.) 

--- πατερ µου ΑΡΒΕΟΡΠΙ. τε]. (Τμα(6.) νιά. 

νου. 45. ΠΠ. Τ455. 10594, 10603. | οπι. 

µου ΤΙΔ.1. ἄπι.α. Ίτεπ.τγ. 98. Οτίᾳ. 1. 

2910.ο. 2994.0. 4091.0. 7843. Τν.9485. 4435, 

Ορίᾳ. "Ιπέ. ΠΠ. 9021, 9085, 9056, Ένας. 

1... 9945, ἴῃ Ἐς. 5440. Τη ΒΑ. 585. 550, 

5505, 505υ. ϐ31ρΥ. 908. 811. ΠΗι. 1414, 

7485, 

- παρελθατω ΑΟΡΤΙΔ, 95. ἘΕΕ.|α πα- 
ρελθετω -,. Β51|. νε]. ἴγεπ. Ογῖφ. 5ορ- 
Μες. Ιλίοπ. 4ῑεα. ». 50. Εις. Ὁ.Β. ἴῃ Ἐν. 

ἴῃ Ῥ5, ᾳπαίογ. (οπι. απ᾿ εµου πι.) 

- δα ἢπ.} δά. Ίωπο. κκ. 43, 44. Οπις. 

69. 

40. µαθητας] «64. αυτου Ὦ. Ὑυα. ΟἹ. 
(αμα α.) Ἀγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ. 31. Ογῖφ. 
Ίπι. 9084, ΠΠ. 10605. | Οοπία, πι. ο”. 

Ὦγτ.Ηε]. ΤΙ6Ρ. Αππι. 

-- αυτους] Ροδί καθευδοντας Τι. 

--- τῷ Πετρῳ] αυτοιςθθ. ΕΚΜ. γτ.Ης]. 
της. 

-- οὕτως] οπι. Δ. 1. 

49. ισχυσατε ΒΟΡΤΙ. τε]. Ογὲφ. Πιΐ. ΠΠ. 

90584, 905. ΠΠ, 10600. | ισχυσας ΑΔ. 

1} ΄. Ἀγτ.Πο]πης. Ατπι. ο. 

- εκ δευτερου] Ῥοδί απελθων 838. 3τ. 

Ῥεί. (Ρροξὲ προσηυξ. Μεπιρῃ.) 

- προσηυξατο] 8. ὁ Τησους Τ.. 1.69. 

Ἄττῃ. 
- λεγων] οπι. Β. Ρίη.Βἰο. οὶ. 

-- πατὴρ μου] οπι. μου α.ο. Ἐπς. ἴῃ ῬΒ. 

55008, δδῶῦ, Η. 7415. 1444. | Όοπαα, 
Ορίᾳ. 1. 4100. Ονίᾳ. Πιΐ, τ. 9045, ΗἹΙ. 

10610, (νίά. νου. 39.) 

- ου] οπι, 69. 

- δυναται] ὃ δυνατον ἘΠ΄ 

- τουτο] οπι. Υ͂. || 48. το ποτήριον 5. 

Ἐ.. τα]. (106.) Ἀγτ.Ῥεῦ. Μορη. Αγπι, 

ΠΠ, Τ41ε, | Ἰαθοας απίο τουτο Ὦ. 69. {. 

Η{. 10610, { οπι. ΑΒΟΙΠΙΙ.. 1.98. 6.3. 
Ὦντ,Η6]. Τμευ. τι. Ογῖρ. 1. 4095, 4109, 
ΟΥίᾳ. Ππί. 9045. Ες. Ὦ.Ε. 9945, ἴῃ Ἐς. 

5445, ἰὴ Ῥς. 6508, 5095, (οπι. οὔ Δ 6601, 

παροὺ Δὲ Ροδί απ᾿ εµου). 
- παρελθειν] απελθειν Ἡ. | Ταἀἀ. απ᾿ 

εµου 5. ΑΟΠ. τε]. 23. Βγτ.Ης]. Δππι. 

Ογίφᾳ.Ιπί. 9045, ΠΠ]. 10610. (ντᾷ. νου, 99.) 
ΤΙ οἵη. 11, 1. 838 (αἳ νά, ἃ εραί.) 69. 
(ναί) Ἀγτ.βδι, Μεπιρῃ. Τμευ. 11. 

Οτίᾳ. 4085, 4100, ΖΦ τι. Τ.Ε, 9945, 6508, 

5050, ΠΠ], 1415. Τ443, 

Ε 

48. παλιν ευρ. αυτους Β. Βεῖψ. ΠΤ, 1. 

838. (ας) (Τα) ϑ'γυγ Ῥβε. ΗΣΙ. 

πιρ. (Μεπιρῃ. ΤΜεΡ.) Αππι. (παλιν απίε 

ελθων ΤΠΕΡ. (11.) Ἱίοτατη δα 5πο5 

ἀϊκεῖρι]ος Μεπιρη.) | Τευρ. αυτους πα- 

λιν 5. Α. τε].α. 3γτ.Ης].ἰκί. | ευρεν 

ΑΒΟΡΙΙΤΙΔ. 1.58.69. Κ΄ | Τευρισκει 

ς.. ἘΠ τε]. 

- δ Βη.1 αἀᾶ. απο ὑπνου (α.)ῦ.ᾳ'. 

44. παλιν Πίο απελθων ΒΟΡΠΠ.. 58. 

(μαίε) Μεπιρῃ. (Τπερ.) (απίε αυτους 

ΤΜΕΡ.) | Ῥοδί προσηυξατο ΑΔΙ. 3γ.. 
Ἠε]. | 1Ρο5ί απελθων σος. ὮἩ. τε]. Κὶ 

Ῥγτ,Ῥεί. 49ί1. (Ροδίεκ τριτου Αππη.) | 

οτι. 1.69. Ὁ (χι. Γογ.α. 

--- εκ τριτου ΒΟΊΙΤ το]. (Τμαί{.) τε]. | οσα. 
ΑΟ. 1. Ις. α.}. | οπι. εκ ἘΝ, 

-- ειπων ΑΟΡΠΤΙ (ο ερα[ῖο) τα]. 
παλιν Β1,. (α.) Μεπιρῃ. 

45. µαθητας] Ταᾶἀ. αυτου ο. Ὦ. τε]. 

Ταΐε. Ἀγτ.Ῥςε. Μοπαρι. δι. ΟΡίᾳ. ἴπι. 

905ί,[οπ, ΑΒΟΤΙΔ. 1.55 (αὖ νἱα. ὃ δρα.) 

69. ΚΜ. Ἁγγ.Ηε]. Τπεῦ. Ατπη. 

-- το λοιπον] οπι. το ΒΟΤ,, (πιά. Ματ. 

πὶν. 41.) | Οοπίτα, ΑΤ. τε]. (πἷαί 55.) 

- αναπαυεσθε] -εσθε; Ὁ. 

Ι αἆά. 

80. Ῥπέος τοὶ Οἵ. | οἵι. ἃ πιο ἁππ. | 40. ἀῑβεί- 
Ῥιι]ο 5105 Οἵ, 

1056 



ΑΒΟΘΙΝΙ. 
ΤΙ Δ. 

1. 88. 69. 
ΕΕΘΗΕΚΝΕΣΌΤ. 

ἘΒτ τ 
ἉΥΤαΣ. 14:49:46. ἃ 
Τμ. 99 147-490. 
1ο. 18:3, είο. 

τα 

᾽ .. 

Κρ ΟἿΣ αυτον. 

τέρων τοῦ λαοῦ. β ρ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
5» Ἂ «ΑΡ  - κος ελ α 35 ’ 

ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ ὡρα, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα- 
δίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 
» ;:. 8 « ΄, 

ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδοὺς με. 
3, 3 “-“ “ Ν / - 

151 η Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ιούδας εἷς 
΄σ / 5 Ν » ᾽ δα, ἐὰν, Ἂν; ἈΝ 

τῶν δώδεκα ἦλθεν, καὶ µετ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ 
μαχαιρῶν. καὶ ξύλων, ἀ ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυ- 

δ. δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν 
αὐτοῖς σημεῖον λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν" 

9 ᾿ - Ξ 
Ὁ καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ 

εἶπεν, Χαῖρε ῥαββί, καὶ ορ πιο αὐτόν. 

᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἑταῖρε, 
προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν ᾿Ιησοῦν 

1 
“τβ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

1 Ματ.11: 47-59. α 
μα. 59: 00-08. 
1ο. 18:10, 11. 

ΤΥ Ν » / 

; ων ὠτίον. 

2 Ἠευ. 15:10. 

69. ἄρτι Ῥοβί δύ- 
ναμαι 

μου, 

45. ἰδου Οτίᾳ. πι. 1. | οπι. 1. | δα. γαρ 
ΡΕ. Τμαυ. Αὐτη, (844. Ρροβί Ίγγικεν 1.) 

-- ὡρα] 884. µου 1. Οοπίτα, Ογίᾳ. Ιπί. ΠΠ. 

-- καὶ ὁ υἷος του ανθρ. Ογῖφ. Πιΐ, 11]. | 
του υἱου του ανθρ. και 1.. 

46. αγωμεν] 844. εντευθε . α. Απ, 

47. και ετι . ΟΡΙ4. ἴπί.Π1, 9060. ΗΠ],Τ455, 
| ετι δε Ὦ. | πάλι (Τια0ι.) Τμοῦ. 70) 
219. 

-- αυτου] τουτου 69. 

- πρεσβυτερων] ῬίποΠΙ. των Δ. 

48.αν ΒΟΡΤ. τοι. Ογῖφ. 1, 595, |. εαν 
ΑΔΕΕΑ«ΗΚΜΥ. οί. 1. 495ε. Έως. 
}.ΕΒ. 4754, 

49. ειπεν] 844. αυτῳ Ο. ΜοπιρΗ. «01. 

119. Ὦ.Β. 4753. | Οοπίνα, Ονίᾳ. Πιΐ, ΠΠ. 

9065, 

- ῥαββι] ῥαββει ΑΡ.ΒΙἶψ.ΓΔ. 69. ἘΞ 
ΚΜ. Τ]αῬ, (Οοπίτα, ΟἹ. 1. 38. ας 

ὌΝ. Μοπιρι.) 

50. ὁ δὲ Ιησοὺς ειπεν αὐτῳ Ογῖφ. Ιπι. 11]. 

9063.] ειπεν δε αυτῳ ὁ Τησους Ὦ. (Τ1α1{.) 
(ΕΗ:) (26 219.) 

--- ἑταιρε] Ροδί παρει 1). α.οι. Ἀγτ.Ῥεῖ. 

ΤΡ | Οοπίνα, Ταῦ, τε], Ογῖφ. Τα. 111, 

Ἐπ. Τ.Ε. 4754, 

-- εφ ὁ ΑΒ.ΒΟΙ.ΟΡΤΙΔ. 69. ΒΕΘΟῊΚ 
ΙΡΥ | 1 εφ᾽ ς. 15. 38. Ὁ. Εις Τ.Τ. 

ταν καὶ εκρατησαν] κρατῆσαν Δ. 

106 

᾿ ἐφ᾽ δ΄ 

εἰς τὸν πα αὐτῆς" 

κ 9 / “ 
ἄρτι" ἱ πλείω 

6» / 3/ 
ἐγείρεσθε ἄγωμεν' 

πάρει» 5 

Γκαὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ 
ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, 

“καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ 
“τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ̓ Απόστρεψόν 

ὑτὴν μάχαιραν σου" 
γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν ᾿ μαχαίρῃ" ἀπολοῦνται. 

59} δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ' παρακαλέσαι τὸν πατέρα 
καὶ παραστήσει μοι 

ἡ πάντες 

Τ᾿ δώδεκα 

«ΧΥΊΙ. 46. 

αρρτοριπαπανΙ{ ποτα, οὐ βα5 
Ἠοπιϊπ]ς ΓΔ οὕ 1π ΤΠΑΠΙ5 Ῥες- 
σαἴοσαπα. “ἢ Βητσῖίο, ΘΗΠΙ1Ι5: 
εσσο αἀρτορίπαπανΙς απ τη 
ἰγαα!, 

17 ὤ00,1.) Α ἅπιπο ἴρ80 Ἰοᾳποπία, 
εσσαο ἹΤαᾶας ππας 4ο ἀποάθοϊηι 
νοπῖί, οὐ οµπι 6ο ἄπδα τππ]ία, 
οσπα σ]αζ1ῖς οὐ [αεῖθας, παῖςεί αν 
Ῥεϊποιρίρα5, εαοθγάοίπι οὐ 56- 
πῖοπίρας Ῥορα]ῖ. “8 91,2) Οἱ 
απίοπα ὑγϑά 1 οσα, ἀεάΙς 1115 
εἴρηππι ἀἴσεπς, ΟΩπεπιοππι(πο 
οδου]αίας Πα6γο, 1086 ο5ί, ἴεπεία 
επη. “Ὁ 1Η οοπ/[ος τη ποεθάςΠ5 
δα Τεδαπι ἀῑχῖέ, Ἠανο ταῦβ!, ο 
οβοπ]αέτις οβίουπι. ὃν Ὠϊκίίααθ 
ΠΠ Ἱσρις, Απιίσε, δα αποά νο- 
π]δ ἢ Τα πο δοοοββουπηῦ οὗ τηᾶ- 
πας Ἰπ]θοθυαηῦ ἴῃ Τεδπῃ οὗ {θ- 
ππθγαπί οσα, ὅ) 603,1.) Ὁ Θ660 
ππας εκ Πἶβ 4] ογαηί οπτῃ [651 
εχίοπάσπς πιαπ πα. οχοπαῖ{ σ]α- 
ἀἴαπα βαση, οὗ ῬΟΥΟ ΛΘ ἢ8. 86Υ- 
γαπα Ῥηπαῖρίς βοογἀούιιπι ἃτη- 
Ῥαΐανῦ αατίοα]απα εἶας. 5 009,10.) 
απο αἲς 1 Ίεσας, Οοηπγοτίο 
σ]αάΐϊαπι ἑπαπα ἵπ ]οσππα ΗΠΤΗ: 
ΟΙΠΠ65 οπΊπῃ απῖ ποοεροτ]Πί σ]α- 
4ἵππη ρ]αάϊο Ῥοπριπί, Απ 
Ῥαΐαβ απ]α ΠΟῚ Ῥοβδαπῃ τορατα 
Ῥαΐτεπι ΠΊεΠΠΙ, οὗ οκ] ὈΘΌΙ πμ 
πιοᾷο. Ρ]Ι5 ἀπάτῃ. ἀποάροῖπα 16- 

Ὁ. δὲ 
/ 

τοτε 

51. μετα Ίησου ΑΟΡ. τα]. Ογίᾳ. Ιπι, ΠΠ. 

9076. μετ᾽ αυτου Β.Βιῖψ. Βίοι] μετα του 

Ιησου 1,. 

--- απέσπασεν] επεσπασε 69. 
- παταξας αϊρ. β. Ονίς. (1. 9950.) 

Ονῖφ. Ιπί. Πῖ. 1 επαταξεν 1). (1α{.) 

ΒΥτγ.Ρ5ί.δεΗο]. 1ο. 
- αφειλεν Ψαῖϊρ. 9. Ονίᾳ. πι. ΠΠ. | 

Ῥγασπη, και ὉΤῈ ([μ8{{.) ϑ γεν. Εεύ. ΗΟ. 

1ο. 

- ωτιον] δα. το δεξιον «”. Μοπαρῃ. 

59, τοτε] οπι. Μύχύ. 
- την µαχ. σου Β. Βεϊψ. Ὁ,. 1. 69. Ἰμαίέ. 

Ονῖσ.ὶ. 595", Τσου την µαχ. 5. ΔΟ. 
χε]. | οπ1.σου 38, ΜὈ. Ἀγτ.Ρ5ι. Μεπιρῃ. 

- λαβοντες Ογίφ.ϊ. | λαμβανοντες 1. 
-- µαχαιρῃ ΑΡ3Β:Π.Ο (αοσουγ. 21). 88, 

1 άµαχαιρᾳ σ. ΒΟΥ, να]. Ογίᾳ. 1. 
--- απολουνται ΑΒΟΡΤ. 1. 88. τε], ΟΡίᾳ. 

1, Οτῖρ. Ππι. 11. 90758" 1 αποθανουνται 

Δ. 69. ΕΗΚΜΡΟΌΥ. Ἀγισ,Ρευ,δεΗς]. 

200. 

55, δοκεις] δόκει σοι Ο3. αὖ γιὰ. 1. 

Ἠσ]σας. Οτἰφ.1. 9905, 

--- ἔαρτι Ῥοδί παραστ. μοι Β1,. 98. Ν αἱς. 
ια. Ἀγτ.ρεί, Μεπιρῃ. ὙΠῸ. Ανπι. | 

γαπίο παρακαλ. 5. ΑΟΓΡ.τε]. α.ὐ.(ο).{]”. 

οἳ.ἡ. Ῥγτ.Ηο]. Ορίσ.Ι. ΟΥῖφ. ἴπι. ΠΠ. 9071. 
(σαι. 1ο. «δι. Οτῖρ. Ιπί, 1, 9085.) 

ΒΥτ. 

58. πλειω ΒΕ. | Ίπλειους 5. ΔΟ. τε]. 

Ονίφ.Ἱ. | Ῥτασπι, ὧδε 1. 
--- δωδεκα] Τριαθπη, η σ. ΑΟ. το]. ΟΥ1ᾳ. Ἱ. 

[οπ. ΒΡΙ,. | αὖά. παῖ]ία. ὁ.....8.9..λ. 

ΜΗ]. 949. 7453. 
- λεγεωνας Ἑ. 1.69. το]. Ογίᾳ. 1. Ογίᾳ. 

ΠΠ. ΠΠ. δὲδ. | λεγειωνης ΤΠ" (λεγειονας 

3) | λεγεονας (5ίοι) 5. τ. ΗΟ] παρ. (αγ. 
λεγεωνων Ο. 38. Κ. | λεγεονων ΑΔ. | 

λεγιωνων ., 

- αγγελων Ονίρ. 1. Ογὶρ. Ππί ΠΠ. αγγε- 
λους ΔΚ. 

δ4. πληρωθωσιν Οτῖσ. 1. 9955. |. πληρω- 

θήσονται ὮὉ. (Βου. Ῥτορ]είατατη ὦ.ο.7.}.) 

- δει Ογίφ.Ι. | εδει Ο. 1. 
50. ειπεν ὁ Ἰησους] ὁ Τησους ειπεν Ὦ. α. 

-- εἕηλθατε ΑΒΟΤΙΔ. 958.69. ἘΕ. | ηλ- 

θατε Ὁ. | Τεξηλθετε 5. Κ΄. το]. Ἰώ. 

}.1, 4760, Ρεῖ. Αῑεπ. αρ. Ἠοπί]. 1ν. 98. 

(αάᾱ. δ πι α.ο.) 

- προς ὑμας ΟΕ. 1. τε]. Τιαἰί. Βγτγ,Εεύ. 
ΔΠσ]. Αππι, Οὐ. ἴπί. ΠΠ. 9060. Έλι 
Ῥ.Ε. (νιᾶ, Ματ. κὶν. 49.) | οπι, ΒΙ.. 95. 

Μεπιρμ. ΤΙοῦ. | Ροδί εκαθεζοµην ΔΑ. 

“Ἐπὶ. 
-- εν τῳ ἵερῳ απῖο εκαθ. ΒΓ). 1. 58. Βγτ. 

40, ἐναᾶοί ΟἹ. | 4Τ. αἆλας ϱο ΟἿ. | 49. ἃν ΟἹ. | 
60, δὰ απίά ΟἹ, 



ΧΧΝΥΙ. 61. 
Ῥα]ρ. α. ὃ. ο, 
Βυττ. Ρ. Ἡ. 

ἹΠοεπαρῃ, Τ]1εῦ. 
Ατπι, 

τε 

ο 

ΚΙ ΜΙ αν.14:55-65.τα 
μι. 29:54, 55. α 

τζ 
δν ὃ 

τὴ 

11 Τα. 92:66-7ι. β 

π Το, 5:10, 
6. 27:40. 

Ἐπ᾿. πὸ. 

« 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

λεγεῶνας ἀγγέλων ; Ὁ' πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γρα- 
αἱ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι; 

ρα - πό 5 ς ο “ “ 

1523” Ἔν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς 
3 » » / “- 

ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ᾿ἐξήλθατε" μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
/ Αν » « / Ν ε - { . 

ξύλων συλλαβεῖν µε; καθ᾽ ἡμέραν [πρὸς ὑμᾶς] | ἐν 
Ὁ ἱερῷ ἐκαθεζό διδάσκων", καὶ οὐκ ἐ “ Ἴ τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδασκων΄, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ 

με. “τοῦτο δὲ ὕλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῶσιν αἱ 
γραφαὶ τῶν προφητῶν τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέν- 

τες αὐτὸν ἔφυγον. " Τκοι δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν 
ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμ- 
ματεῖς καὶ οἱ ἱπρεσβύτεροι συνήχθησαν. ”' ὁ δὲ Πέτρος 
ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ 
ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπη- 
ρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 
159} Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἢ καὶ τὸ συνέδριον ὅλον 

ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ Τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν 
᾿ θανατώσουσιν," ο καὶ οὐχ εὗρον, πολλῶν ἢ προσελ- 

θόντων ψευδομαρτύρων"" 5 ὕστερον δὲ προσελθόντες 
[4 ΄-“ Ν 

δύο! Ὁἳ εἶπον, Οὗτος ἔφη, " Δύναμαι καταλῦσαι τὸν 
᾿ 

βῖοπες δηρϑίουατη ὃ 5 Ωπο- 
πιοᾷο ΘΥ̓ΡῸ Ἱπιρ]εραπίατ βουῖρ- 
{πταθ απῖα εἷο ορογίοῦ Βοτὶ ἢ 

55 (804,1.) Τη 1114. μονα ἀῑκῖε 
Ίοριις τὰ} 015, Ταπιαπατη δα Ία- 
ΤΌΠΟΙ οχἰδῖς οαπὶ σ]αά1ς οὗ 
ΒΕ 115 εοπαρτε]μεπάστο τηε: οο- 
{416 αριιᾶ νὸβ 5εάεβαπι 4οσσπς 
π᾿ ἴοπιρ]ο, οἱ ΠΟΠ πο {επαϊςής. 
56 (905,5.) Ἠου απίοτη ἰούππι Γαο- 
ὑππὶ οδύ πό Ἱπιρ]οτοπίαγ 5ετίρ- 
{πτας Ῥτορβείαταπι, απο ᾱἷ- 
ερ] οππος το]σίο εο {156- 
ταπί, “7 (806,..) ΑΕ ΙΙ {οποπίος 
Ίδραπι ἀπκοταπί 84 Οαἱαρμαῃ. 
Ῥτϊποῖροτη εασσγάοίαπῃ, πθ] ΒΟΥ] - 
Ῥαο οἱ 5επίογο5 οοπνεποταΠέ. 
58 (01, 1.) Ῥοεΐτας απίεπη 56616- 
Ῥαΐασ επι α Ίοπσο πιβῆπθ ἴπ 
αἰπίατα Ῥεϊποϊρίς 5ασθτάοίατη : 
οἱ ΊπστοβεΗ5 Ιπίτο φεἀοῦαί επι 
η ]π]διτὶς 0 ν]ἀετεί Ώποπι. 

50 608,3.) Ῥπ]πεῖρες απίθπη 5α- 
οεγάοίατα δὲ οΠΊΠ6 οοποΙΠ πι 
απαθτεβαπί {α]κατη {εςπιοπίαπι 
οοπίτα Ίεβαπα, τ θπι που 
{παάθτθΠΕ, ὅθ ρὲ ποη Ιπγεποεταπί, 
οτι πια] {1151 {ορίες αοζθδδῖς- 
φοηί: (09,5.) πογ]βεῖπο απίθτα 
γοπογαπέ ἆπο {α]βί ἰορίος δ᾽ ο 
ἀϊκογιπί, Ἠϊο ἀῑκίι, Ῥοβδππι 
ἀθδίταστο {δππρ]ατη (οἱ οὐ Ῥοδύ 

61. [αὐτὸν οἰκοῦ, ναὸν τοῦ θεοῦ, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. ὑΙάπαπα δραϊῆοασο πα. 

Ῥει. (Μαπηρίι, Τ1ιοΡ.) Ασπι. Ουρ. [πι]. 
9085, (εκαθ. καθ’ ἡμ. εν τῳ ἱερῳ. Μεπιρῃ. 

Τπεῦ.) | Ῥορί εκαθ. ΟἿ Κ. α.δ.οι[”.).. 

Αππι, (ο44.) (11). Εις. Ὦ.Ε. Οτίᾳ. 
ππι. Π. 9060. 1 Τγρο5ί διξασκων 5. Δ. 

τε]. Ὑαϊ!ρ. ΚΠ }.'. Ἀντ. Πε]. 
65, εκαθεζοµην ἘΕι». Ὦ.Β. | 

1)» 

- διδασκων] οπ. 1. 
56. μαθηται] τἀ. αυτου Β. Βείψ. Βἰο, α.]ι. 

Τμευ. 311. | Οοπῖτα, ΑΟἸἹ.. τε]. 

-- ὅ7. εφυγον" οἱ δε κρατησαντες δίς 

Ῥ3, 
57. απηγαγον Ο)ἱᾳ.ἵν. 9863. | απηγον Ὁ. 

(Ὑ44. αυτον Μεπαρῃ. ΤῊ.) 

- Καιαφαν Απιι Οτίᾳ. ἵν. [ Καειφαν 1). 

Οαἵρμαπι Ὑαἱρ.ἰ. (1800.)}.} Καιαφα 
Ἠ. 

58. ηκολουθει αυτῳ] ηκολουθσαν ὦ (Ξῖς, 

πέ νἱ4.}) 95, (οπι. αυτῳ 9.) 

- απο ΑΒΙΝ τα]. Οτίᾳ. {πέ|. ΠΠ. 9093, | 

οπι. Ο1:/Δ. 1. 98. Ε΄ Ατπη. 

69. οἱ δε αρχιερεις ΜΡΒ. (Τμα{1.) τε]. Ογίᾳ. 

Ίπι, Η1. 9095, (Στης. ἵπ Ῥ5. 9863.) | ὁ δε 
αρχιερευς (α). Μεπιρῃ. (οᾷᾶ.) Τ]ευ. 
Οτῖρ. Ἱ. 9150, ἵν. 9863 Μ5, (ρτίποερς 

πογο α.) | [α4. και οἱ πρεσβυτεροι 5. 

ΔΟΝ. τε]. 7: ϑγ ιν Ῥβέ ΗΟ]. αι. ΟΡίᾳ. 
1πι. αἱ, 9095, 1 οπι, ΒΡΙ,. 69. (Ταίς,) 

εκαθηµην 

Μεπιρῃ. Του. Αππιι ΟΥίᾳ. 1. 9150. ἵν. 
8863, Ες. ἵπ Ῥ5. 

59, όλον] απίο το συνεδριον Ν. 
--- αυτον θανατωσ. ΒΟ ἄγ.ΝΤΙ.. 1.98. 

69. ναί, Ογφ. Ιπι. 1. 9095, θανατωσ. 
αυτον ΑΔΕΕΑΗΚΜΡΟΥ. Αὐτὰ, Οτίᾳ. 

1. ἵν. 386", Εις. ἴῃ Ῥ5. 

- θανατωσουσιν ΔΟΡΝΤΙΔΕΕΑΗ. Ονίᾳ, 

ἵν. [1τ-σωσιν «--. Βε(ἢ 03). 15. 935. 69. 

τα]. Οτῖρ. 1. 

60. ουχ ΒΟ, τε]. | οὐκ ΑὮΝ. 
- εὗρον ΑΒΕΟΤΡΝ. τε]. Ογίφ.1. 9155, ἵν. 

9860, ηὗρον ΝΕΒ6Ο. |] αἀά. και 5. ΑΟ” 

ΝΑ, 38.160}. {1 2.1ι. Ἀγττ.Ῥκί.δεΗ ο]. 91. 

Ονίᾳ. ἴπι, Π1. 9095, |. οπι. ΒΟ3Ν,. 1. 
γμ]ς, α.ὖ.}}.0" 51. Μεπιρη. ΤῊΘΡ, Ατπι. 

Ονίᾳ. 1. 8159, ἵν. 9860. 44. το ἑξης και 

1). (οπ1, και ουχ ευρ. 6). 

--- πολλων προσελθοντων ψευδομαρτυ- 

ρων ΔΒΙ,. 35. ΟΥίᾳ. 1. 8155. ἰν. 9860.1 

προσελθ.πολλ. ψευδ., 1. (8γτ.Εεί.) (ὅσσ. 

Ἠ1εγ.) Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. | Ίπολλων ψευ- 

δομαρτυρων προσελθοντων σ. ΟΝ. τε]. 

Τιαῖῦ. (ΒΥτ.Ης].) Αὐτη. { πολλων ψευ- 

ὃομαρτυρων ελθοντων 69. Κ΄. | πολλοι 

προσηλθον ψευδοµαρτυρες Ὦ. (Ἀνττ 

Ῥει. δΗς].) (Βντ.Ηίος,) (Έ,) (Οτίᾳ. 

{πι 1. 9095,) ή 44. ουχ εὗρον 5. ΑΟ’. 

38. το]. α«(ο.)(..) (03.1). γτ.Πς]. 

(Ε11.) (ουχ ηὗρον ΝΕ.) Οτρ. Ιπέ. ΠΠ. 

9095,/οπι. ΒΟΣΝ:Ί..1. Υα]ς. ὁ.}}.9}.5 1. 
Βγτ.Ε5{. ΘΥΤ.ΗΙ6γ, Μεπηρῃ. ΤΠεΡ. Αππη. 

Οτίᾳ. 1. ἵν. | αἀᾷ, και ουκ εὗρον το ἑξης 

7. 
- προσελθοντες] ἡλθον Τὸ). Τμ. 
-- δα ἢπ. {84. ψευδομαρτυρες 5. ΑΔ 

ΟΡ. τε]. Ταῦτ, Ἀντ.Ης]. Ασπι, Ογῖσ. ἵν. 

Ονῖσ. πι, ΠΠ. 9091. (µαρτυρες Αἴ αὖ 
ν]ᾶ. τινες ψευδοµαρτυρες Ν.)]οπι, ΒΤ. 

1. Θυτ.Ῥδί, ΒΥγ.ΗΙεν. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. 

«Ἐνι. Οτίᾳ, ἰ. 
61. εἰπὸν] Ῥταθπη, και Ὦ, Τιαίί, Βγτ.Εεί. 

28Η. 1 Οοπίσα, ΟΥγίᾳ. 1. ἵν. Ογῖφ. ἴπί. 
111. 9091. 

- οὗτος εφη ΜΕ. α. [.οῖ-. Οτίᾳ.1.9155. 
8945, ἵν. 9000. 3865. | τοῦτον ηκουσα- 
μεν λεγοντα Ὦ. (0).(ο).(1).(03) 4). 

- του θεου Ογῖφ. 1. δὲβ. ἵν. θἱ5. Ογῖφ. Ιπι. 

Π], [ τουτον Ο’. (Ἀου οί ὁ,οι[).ἠ.) 

- οικοδομησαι] αἀά. Ταυτον 5. ΔΕ Ν.Τε], 

γπα]ς. α. ||} }:35.9.3. Ἀγατ.Ῥ5ί.δςΗσ]. ΟΥτίᾳ. 

{πι 119815, | οπι. Β. 1. 69. Ατπι. 11. 
Οτίᾳ. 1. δὲ. ἵν. 9865. | απίε οικοδ. ΟἹ). 
95. δ.Π. Οτῖφ. ἵν. 5000, Οτίᾳ, Ππί, ΠΠ. 

(απ απίθ οικοὸ, ο.) 

56. ααἰταρ]ετοπίαν ΟἿ. 1 στ. Οαἱρμαπα ΟἿ. | 
61. τοαοάΙβσατε ΟἿ. 
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ΑΒΟ(Ρ)ΙΖΙ). 
1[ΣΙΔ. 
1. 98, 69. 

ἘΕάΗΚΜΡΤὉΥ., 

ὃ Ζ 

τι 

τια 

Ν - 
δ ΘΟ... “τιβ 

05. βλασφημίαν 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀπο- 
κρίνῃ; τί οὗτοί ᾿ καταμαρτυροῦσιν; 3ὁ. δὲ 

Ἰησοῦς, ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἔξορ- 
κίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵ ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ 
σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. “ἢ λέγει αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, Σὺ εἶπας: πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνά- 
μεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 
δ τότε ὃ ἀρχιερεὺς διέῤῥηξεν τὰ ας αὐτοῦ λέγων, 
νὰ Ἡβλασφήμησεν: τί ἔτι χρείαν "ἔχομεν μαρτύρων: 

ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν" το σί ὑμιν δοκεῖ; 

69 

σου 

ΝΥ 

αὐτοῦ 
[ Τρ οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, Ένοχος θανάτου: ἐστίν. 

6Υ / κό πι ΝΣ » Ν Σ "εὖ 

ϱΜαναφσθα  ΤΟΤε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκο- 
ρο- ΄ ἐᾷ ε Α ὰ ’ / 65 ρ 

ὑ{πι, 9:00:60. λάφισαν αὐτὸν: οἱ δὲ " ἐράπισαν' “ λέγοντες, Ἱ]ρο- 
/ ε -- / / ” / 

Φήτευσον ἡμῖν, χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; 
ες Ἐσ” ιδ 69 ο ὁ“ Ν / ἘΠ ΄ 3/ {5 “ ο εν 

πα ος 1 δ4 ὸ Ο δὲ Ἠέτρος ἐκάθητο έξω ἐν τῇ αὐλῇ 
ΠΠ1πι. 991000... καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, Καὶ σὺ 
1.0. 18:17. 18 5 νο» ο ος / Ὧ 8 ιν / 

55..γ. ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. “ὁ δὲ ἠρνήσατο 

τιε 

α 
ΤΙ. αὐτοῖς ἐκεῖ, 

[καὶ] οὗτος ἣν 
{2 

/ ΄ / . 9 / κ ᾽ 

ἔμπροσθεν πάντων λέγων, Οὐκ οἶδα τί λέγεις. Τ᾿ ἐξελ- 
/ Ν 5 Ν “- 5 αν 3/ Ν ,ὔ 

θόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, καὶ λέγει 
τοῖ: 3 τος ἢ Κ Ν - 5 Ν Ἴ - - Ν / 

ς ἐκεῖ, Καὶ οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. 
72 Ν ΄ 3 / 4 Χλ/ ὦ ο 5, 3) Ν 

καὶ πάλιν ἠρνήσατο Ἰ μετὰ ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν 

ΧΧΝΙ. 62. 

δ5 ΤῊ επΊσοης ΡΙΠΟΕΡ5 5α0εγάο- 
πα αἲξ 111, ΝΊΠΙ] τεδροπᾶἱ5 δᾶ 
ος πας Ι5ῖ αὔγογβιπη {ο {α5{1β- 
σαπίιςῇ 53 Τοδιι5 αππίεπα {ποσραῦ. 
ἘΠ ριίπσερς εαοσγάοὕππα αἲί 11, 
Αάϊμτο {ο Ρον ἄθαχῃ γίνιπα τπῦ 
ἀἶσας ποὺῖς δὶ ὅτι 65 Ολησίας 
Β]μς ἀαὶ. 51 610,1.) Τ)1οῖς 11 Τε- 
55, Τα ἀῑκῖρ: γετατη {ΑΠΙΕΠ 
ἀἱσο νοῬῖδ, ἃ πιοᾶο. νΙάσρίς 
ΠΠ απα Ποτα]π]ς 5ο επίεπῃ ἃ 4θχ- 
{15 νΙτίπς, αἱ νεπ]θπίεπι ἵπ 
παβίρας οαε]. 55 (691,6) απο 
Ῥηίπσςρς βδοουοίατχηῃ 5οἶ 1 νοδ- 
ἐἰπιοπία διὰ 4ἱ6ςΠ5, Ἠ]αδρ]ε- 
πανε: (9313,3.) ᾳπἱά αἆπαο ορ6- 
1115 {θδίρας  οσςθ παπο αιι- 
αἴκας Ῥιακρμοπηίαπι, δῇ θά 
γουίς γίάειανὸ Αί 1ΠῚ τοβροῃ- 
ἀθπίος ἀἰκογαπί, Ἠθις οδί ΠΊΟΓ- 
ας, στ 11.) πο. εχραεγαπῦ 
ἴῃ Γαοῖοπι αἷις οἳ σο]αρΗῖς ειπα 
οοοἰἀεταπέ, ΠῚ ἀπο Ῥαΐπηας 
ἴῃ Γποῖοπι οἱ ἀαάσγιαπε, ὅ8 ἀἱσσπ- 
165, Ἐτορ]ιε(ῖζα ποβῖς, ΟΠ βίο, 
απῖς οδὺ αὶ {ο ῬΘγΟ ΒΒ ὃ 

60 (014,1) Ῥρίσιιβ γοτο βοᾶθθαῦ 
ν΄. Γοτῖς ἴῃ αἰτῖο, οὖ αοσαβδῖί δ ΘΠ 

ππα αποῖ]α ἀἴσσπς, Τὰ τὰ οτι 
Ίοδι (αΠ]αςο ογαβ. 79 Αὐ 116 
πορανὶῦ ΘΟΥΆΠῚ ΟΠ ΠΡτ15 4ἴ6θΠς, 
Νεκοῖο αὐἱα αῑσῖς. 11 615, 1.) χ- 
ουπίο ἀπσθπὶ 1]ο Ἱαππαπα ὙἹ 1 
επι α]ία οἱ αἲί 5 αἱ ογαί [δ], 
Τι Πο ταῦ οατῃ Το5 ΝαζΗΥΕΠΟ. 
Τ2 Τὰ Ἱίοταπα πραγ οἵη 11 
πιθπίο αιία ΠΟΠ που] Ἠοπηίποπη, 

62. αποκρινῃ] -νει Ἡ. 

σου] σοι ΑἨ. 

«Ίησους] οτι. ΕΕ. 

εσιωπα. και] ἡ δά. αποκριθεις 5. Α 

ΟΝ. το]. α.0.6..} .᾿.. Βγον.Εείιδε Πο]. 

Τ]1εῦ, Αὐτὴ. | οπι. ΒΖΙ, 1. 88. 69. α. 
γπ]ς. 91.0.51. Μοπιρμ. 1. Ονίρ. ἵν. 
9860, Ονίᾳ. Πιί. 111.9109,} ἐσιωπα αποκρ. 
δὲ Τ|. | εσιωπα αποκρ. ουν 1). 

- εξορκιζω ΑΒΟΖΝ. τε]. ΟΡίᾳ. ἵν. | ορ- 

κιζω Ώ,. 69, 

-- του θεου 99] «Πα. του ζωντος 03ΝΔ. 

0”. ἉγτιΗα]. ΜοπρΗ. Τεῦ. | Οοπίτα, 

ΑΡΟΖΖΤ. το]. Ογῖρ. ἵν. Οτῖρ. Ιπί, ἢ, 

64. ειπας] δα. ὅτι εγω εἰμι Δ. 

πλην] δά. δε ΔῈ Ῥγτ.ρεῦ. 
ὑμιν] 844. ὅτι 1). 8υτ.Ῥεί, 

- εκαθηµενον ΝΑ. 

06. λεγων] Γαἀἀ. ὅτι 5. ΔΟΥ. | οπι. ΒΟΟΣ 

1271, 55. Τιαῦῦ, Ὀγττ.Ῥεί,δΗσ]. Αιπι, 

Αι. Οτίᾳ.ἵν. 9865, ΟΥνίᾳ. Πιί, Π, 9113, 
---- εχομεν] εχωµεν Ἡ. 

--- βλασφημιαν 7 4, αυτου σ. ΑΟ. το] 

ὁ... 3.95. Ἀγ τν εί ΠΟ]. ἄοἴμ. Απ, 
πῃ. Οτῖφ.ῖν. ΟΙ. Ππι. 11.9 1 18.1 οσα. 1) 
71,. γι]. α. ο, [.]. 1... ΝοππρΗ. Τ6ῦ, 
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66. αποκριθεντες  ]ρ. 6} 5.95. ΟΦ. ἵν. 

9865, 

α.θ.ο.ᾖ. 

- εἰπὸν] ειπαν 38. 

67. οἱ δε] αλλοι δὲ 1). (1,α{{.} οὐ]. 

-- ἐραπισαν ΑΟΌΖΙΔ. | Ἱερραπισαν «. 

5. τε]. | αάά. αυτον 1). 1. ἃ. α... ἢ. 

1... Ἀγον,Εδί,δΗο]. (ἀπ ἔδοϊοπι «πι. 

οὐ. ἴπ Γαοῖοπι οἱ Ογίᾳ. ἴπι. ΠΠ, 9113. ἴῃ 
{αοῖοπι οἷις Ψ α]ρ. ΟἹ. ΤΠεῦ.) 

69. εκαθητο απίο εξω ΒΗ21,. 1. 95. Τιαῖε. 

Βγγ,Ε5ί. Ἀγχ.ΗΙογ. Μεπιρῃ. ΓΘ. ΑΠ. 

23δηι, Ογίᾳ.Ππι. 1. 9195, Τροείς. ΔΟΝ. 
χα]. ὅν. ΗΟ]. οι}. | Ροβὲ αὐλῳ ΔΑ. 

- Ταλιλαιου Ο)Ρίᾳ. {πἴ. ἢϊ.} Ναζωραιου 

Ο. 5γυ Ῥβί. 
70. ἐμπροσθεν] 844, αυτων ΑΟἾΧΔ, 1. 
ἘΗΚΜΡΟΥ. αοιμ. (αὖ νι.) | Οοπίσα, 

Β0Ρ21.. 838. 69. Έα. Τα. τε]. ΟΥγίᾳ. 

Ιπιι ΠΠ. 9008, 9194. 
- παντων] οπι. 1. 

- τι] ὁ 1. 

- λέγεις Ον. Πιί, Π. δἱ9. |. αἲά. ουδε 
ἐπίσταμαι 1Δ. 1. α.ὖ. ΒΥΣ.ΗΙοΓ, 

71. εξελθοντα δὲ] 141. αυτον 5. ΑΟ. 

χο], ὁ. Αππη, | οπι, ΒΖ1, 98. α. οἵ].| 

[ απεκριθησαν παντες και ὉὮ. 

εξελθοντος δὲ αὐτου Ὦ. (1 11.) ΜειπρΗ. 

Τ]ιοῦ. Οπὶφ. Πιΐ. ΠΠ. 9194. 
71. αυτον (Δία αλλη)] οτη. 1. 

- αλλη] αἀά. παιδισκη 1). Ὑαἱρ. ΟἹ. α.Ρ. 

οι 1. (Αι). Ορ. Ππί.)Οοπίσα, πι 

σας). 
- τοῖς εκει ΒΡ(ςΙ98. Ύσυε. | αυτοις 

εκει ΑΟΖΙ/ΧΔ. |. 55. 69. Ε:ΕΗΜΌΥ. 

(Ὁ οι.) (οἱ 101: Ογίῳ. Ιπί.) 

- και οὗτος ΔΟΙ,. τε]. Ὑσδυςς. | οἵη. και 
Ῥ. Ρ1ψ.Ὀ. ϑγυ βία. ΤΠες. 

- Ναζωραιου] Ναζανηνου 1. | Ταλι- 

λαιου ΤῸ (αἱ νι.) 

72. μετα ΑΒ.ΡΙΙΨ.ΟΤΙΔ. 88. Κ. 1 μεθ’ 
ἐν, 19) το] 

- ὅτι α]ρ. Αθ[}..5}.51..} λεγων Ὁ). δ.ο.(..) 

1.1.) 
78. προσελθοντες] Ῥταεπι, παλιν 1. (προσ- 

ελθοτες 38.) 

- καὶ συ Ψ αὶρ, 1.) οπι. Ὦ. 1. Ῥοδί 

65. αν(ὁ.6.1..}} οσα. καὶ δ.ο.}.. 
-- και γαρ ΟΥίᾳ. 7π|. ΠΠ. 9193, [ αάά. Γα- 

02. τεςροπᾶςσς Οἵ. 1 64. νἰγιιάς ἀοὶ ΟἹ, | 
67. 6785 ἀοάεταπξ Οἱ. | το. ααοά ἀπιιν | ΤΙ. θε, 
αποϊ]]α ΟἹ. 



ΧΧΝΠ.6 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
3 ᾿ Ν Ν / ος - 
μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶ- 

3 - » “ Ν Ν . » ΄-“ 3 

τες εἶπον τῷ Πέτρῳ, ᾿Αληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ: 
/ ω / - 

καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. 

1553 " Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον 

“Ὁ ἄνθρωπον. 
ἹΜεπιρῃ, Τ168. 

[αοῦἩ,] Αππι, 11. 

τν πον. καὶ 
« - ε/ 

ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος" 

ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς. 

ΧΧΥ͂ΤΙ." Ὁ: 
ῬΊ Μααν, 15: 1. 
ΠΡῸΣ ἀπττ -- 
[ᾷο. 18:8. 7 

ου] 

ἡγεμόνι. 

κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς 
ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ | πρεσβυτέροις “λέγων, 

Ἥμαρτον πο αἷμα ἀθῶον. οἱ δὲ εἶπον, Τί πρὸς 
"καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια | εἰς τὸν 

4. αἷμα δίκαιον 

ἡμᾶς; σὺ 
ΝΣ 

ναὸν 

6. κορβᾶν 

106 ὃ Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ 

ἐὄψῃ- 
ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. " 

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια | εἶπαν," Οὐκ ἔξεστιν 
΄“ . Ν - Ν “ 

βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματος 

πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ 

κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε θανατῶσαι αὐτόν, 

σαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν; Πιλάτῳ τῷ 

{9 

; παραδοὺς" 
3, {/ 

Σέστρεψεν 

« / 5, - 

ΤΕ τότε ἤρξατο 
/ η ο 5 Ν / 

Γκαταθεματίζειν΄ καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρω- 
4 "ον ϱ ἃ / » / 75 κ.» / 

εὐθὺς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. '' καὶ ἐμνήσθη 
-“ » / “ 

Ἰησοῦ εἰρηκότος, ὅτι Πρὶν 
” / ο) ΔΝ 5 ἵ ον » λθὰ 

ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με: καὶ ἐξελθὼν 

᾿ καὶ δή- 

ον σ“ 

αυτον οτι 
Ν ΄ὔ 

τα τριάκοντα 

75 ΤῊ} Ῥοβὲ ρις]]απα. αοσρδβογιπ6 
ααΐ είαραπί οὐ ἀῑκογαπί Ῥείτο, 
Ύοτο οὗ ὑπ οκ 15 ο5: παπι οὖ 
Ἰοηο]]α πα ππαπΙΓοβέπη {ο [ποῖ τ, 
τι πο οοορ!{ ἀειορίανί οἱ ἵπχατο 
απῖα ποπ πον]ςδεί Ποπποτη, Εί 
οοπ ίππο σα]]15 οαπύαν 1. 75 (316,3,) 
Τὴ  τϑοουάδῦιβ. οδί Ῥοΐγις νοὶ 
Ίερι αιοά αἰΧογαῦ, Ῥτίαδ απάτη 
Ρα]]ᾳ5 οαπίοί {6 ππο περαΒ!5, οὖ 
ορυοδδιι5 {οχα5 Ῥ]ογαγ]έ απ]αχο, 

10113.) Μαπο απίεπα Γποίο 
οοπβι]απα ΙΠΙ6ΓΠΕ ΟΠ1ΠΘΕ ΡνίΠ- 
αἴρος 5αοσγάοέατῃ οὗ ΞΕΠΙΟΥΕΒ Ρο- 
ῬαΠ αἀνοτεας Ίαβδαπα, τι οι 
τον (γα ογοπῦ. 3 01519) εὐ γῖπος 
ὕπτη αἀδπκοταπί ο οὐ (γας]- 
ἀοτιηί Ῥοπ[ο Ῥϊαιο ργασδίά]. 
619,10.) Ῥμπο γίάεης Ταάα5, αα 
θα (γαδΙά[ξ, ααοά ἁαπιπαζις 
65568, Ῥασπζσπίῖα ἀπσίιις τοίι- 
11ῦ ἐπἰσίπία αγροηίοος Ῥεϊποῖρί- 
Ῥα5. Βδοου “οὔ π οἱ 5επίογῖριις 
4 αἴσθηβ, Ῥϑοοανὶ ἱταάθης 5απ- 
Βαϊποιη Παξίαπ. ΔΑ 1] ἀἶκο- 
ταηῖ, θά δα ποβ ἔπ γιάσῖς, 
5. Ῥὺ Ρτοϊοσιῖς αγροπ{αῖς ΙΠ ἴοπι- 
Ρ]ο τασσδ»]{, δὲ Ἀθη Ιαᾳ11οο 56 
βιδροπά16. ὃ Ῥήποῖρες απίοτη 
πασσγάοξππα. αοσοθρίῖ5 ατροηί{αϊς 
ἀἰκεταπτ, Νοπ οδοί πα]ίίοιο 608 
ἴῃ οοτραπαΠ, απἷα Ργεῖατη 58Π- 

οἱ δὲ 

λιλαιος ει, και ΟΥ. Ῥγτ.Ης]”. |πά πη. νου. 

οπι. Τ,. 

78. δηλον σε ποιει Ψα]ςο, [1.1 ἳ. ΟΥῖρ. Ππι. 

1], | ὁμοιαζει 1). α.δ.ο,[].]. 

74. καταθεµιτιζεν ΛΒΟΡΤΙΧΔ 1. 88. 69. 

ΒΕαΗΚΜΣΟΥΗ καταναθεμιτιζειν «:. 

- ευθυς ΒΤ, | ζευθεωο 5. ΑΟΓ. 1. 38. 

τα]. 

75. Τησοῦ] Τρτασπι.του «τ΄ 

ΑΒ.ΒΟΙ.ΟΏΧΔΕΕΚΠ. 

- ειρ]κοτος] 844. αυτῳ 5. ΑΟΧ. τε]. 

ὁι(Εϊαϊ α.}2 Ἀντν. Ῥ5ι. ὃς Ηε]. Μεπιρ]ι. 

τὰ. Οτίᾳ. Ππι. ΠΠ. 9194} οι. ΒΕΓΤ, 38. 
(μαι) μου. Ατηι. 

- ὅτι] οἵη. Ὦ. Τα. Ηι, 
- πριν] αἀά. ἡ ΔΑ. 

- αλεκτορα φωνησαι | αλεκτοροφωνιας 

1. | αλεκτορ φωνησαι 69. 

-- τρις] Ῥοδί απαρνησῃ µε 69. | (απαρ- 

νησει Ὁ.) 

1. ελαβον (Τμαί{,) τε]. Ογίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 9143, 

ΓΓεποιησαν 1). α.οι; Αὐτὰ. 

- ὡὧστε θανατωσαι] ἵνα θανατωσουσιν 

Ι (ώστε] ὅπως 8.) | αυτον απίο 

θανατωσαι 69 ἴκε, 

ΤΡ, 

«-. 6], το]. | οπι. 

θανατωσουσιν 69 

9. παρεδωκαν] Τα. αυτον 5. ΔΟΟ. τε]. 

Βγτγ.Ρ5ί.(δς Πο]. ῇ) Μοπιρῃ. Τμοῦ. οί}. 

Ορίᾳ. Γαΐ. τὶ. 9149. Ροἱ. 4ῑευ. αρ. Που{]. 
Ι οσα, Β. Βεῖίμ. Βἱο.Ο 31... 98. Ἱκ. 

Οτῖσ. ἵν. 4955, 

ἶν. 98. 

Τα. Ἀγτ,Πο].Γ Αση. 

Ονῖφ. ΠΠ. 1. 9143. 
- Πιλατῳ] ΤῬναστη,. Ποντιῳ στ. ΔΟΝ. 

το]. Τμαῦε. ἆ. Ῥγτ.Ηε]. οὐ. Αππι, δι. 

Ονῖφ. Πιΐί. ΠΠ. 1 οσα. Β1ι. 88. Ἀγτ.Εδί, 
Μεπιρμ. ΤΠ. ΟΥνίᾳ.ἵν. ει. Αἰε:. 

-- τῷ ἡγεμ.] οἵη. τῳ Δ. 

8. παραδους Β. Βεῖψ.1,. 98. Ίνα. Ἀγν.Ης]. 

Οτῖφ. Ππί. ΠΠ. 9145. |. Ἱπαραδιδους «-. 

ΑΟ. το]. Οτίᾳ. Ἱ. 9963. Ες. Ὦ.Β. 4804, 

-- εστρεψεν Β1,. Ογἰᾳ. 1. ἵν. 4955, (εστρεφε 

Ο»ϊφ. ἵν. 49505.) παςῖέ ᾱ. (αί 1).}} Τ απε- 
στρεψεν «. Α0.τεΙ. Εις. Π.Ε. 

- πρεσβυτεροιο] ΤῬρτασπι, τοις 5. ΑΝ. 

το], [ οἷα. Β. ΜέΙη. (1 Ίρεα 60}1.)} 1. 88. 

Οτῖρ. Ἱ. ἵν. 4955. Εδ, 1).Ε}. (1ρσα οο]- 
Ἰαή1ο ΒΘ οἱ ποΠ οἵη. τοις απΠίο αρχιερ.) 

| αἀά. του λαου Αππι. 11. 

4. αθωον ΑΒκί,Βεμ.Ο. το]. Βγνν.Εεί.δε 

ΤΟΙ. (εί ἨΠσ].τας. αὐ.) οι, Ορ. 1, 

9960 Μ5. ἰν. 4955. Εις. 1.8}. 4808, 

(μαι Ὦ.) |. δικαιον Βασ. Βοῖι.1,.. Ἀγτ. 

Ἠ]ον, Μεπιρῃ, Τμευ. Αὐτὰ. Ογίᾳ. 1. 

896... ο. ἵν. 4963, 4454, Ἱαξίαπα Τατ. 

Ονφ. πι. ΠΠ. 9145. Τν. 66453, Οργ. 990. 
(415.) ΠΠ, 464. 1ο. 9591. πάπια 

Ἰοσίίοπεπι παροὺ δη, 

4, εἰπὸν Ογῖφ. .} ειπαν Τ,. 985. Εις. Τ.Μ. 

- οὐῃ ΑΒΟΙΙΝΔ. 95.69(23).ΕάΠΚΜΡΥ. 

Ἁγτ. ΠΟ] τσ, αν. Οπὶσ 1ν.4955.|{ οψεις.. 

1. 693 τε να, ἘΠῚ. Ογὶφ. 1. Έως. 1).1}. 

ὅ. εις τον ναον ΒΙ.. 95.69. αοίῃ. ΖΕ 1. 

Ορίᾳ.Ἱ. Εις 1).1Ὁ. 4804, 4815. | Τεν 

τῳ ναῳ 5. Α0.τα], Ἰωπίέ. Θγτ. 

- ανεχωρησεν Ο)ἱᾳ. Επιδ. Ὦ.Β.|απεχ.Ο. 

6. ειπαν Β. Βείψ.1,. 98. Εις. Τ.Ε, εἰπὸν 
5, ΑΟ. το]. 

- κορβαναν ΑΒ”. ΒΕᾖ.ΟΤ,. το]. Απιι (01.) 

ΒΥγ.Ηε].(εἴτσ. .) Αππι Εἶπ. Τ.Τ. 

ΠΠ], τατος | κορβαν ΒΧΒεἡ. αἱ. 311. 

Οοτμαπι α.α.ᾗ. (1οσυ]απη 0.ο,ᾖ”.) | κορ- 
βανα Χ. (Ἀγτ.Ε5ι. Ἀγτ.ΗΙογ.)| κορβονᾶ 

95, |κορβοναν ΕΠ Μ. θ9πιρ3. (Υ ἀρ...) 

Ονῖᾳ. Πεῖς ΠΠ. 9141, | γολγοθαν 69 ἐχύ.] 

κορβανον Μοεπιρ], (μου) οι. 

15. Βενιι ΟἹ. 
6. 605 τηϊξύεγθ ΟἿ. 
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Α Β(Ο [9]. 
Ι, (Χ) Δ. 

1, 88. 69. 
ΕΕαΗΚΜΣΌὉΌΤΥ. 
4 Αοἴ. 1:19. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

ἐστιν. ἴ συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν 
τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. ὃ διὸ 
ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος Ἱ ἕως τῆς σήμε- 

ΧΧΥΠΙ. τ. 

βιἱπὶς ο5έ. Ἰ Οοπβ!]ῖο απίοπη Ἱπ]- 
{ο επποταπέ ες 115 ασταπα βσα]1 
ἴῃ βερα]ίπταπη Ῥοτορτίπογατῃ, 
8 Ῥτορίετ Ίου νοσαίας οϑῦ ἈΡῸΓ 
1116 Αοπε]άσππασῇ, αρ ει 5απσπ]- 

ρον. 

χΖοο. 11:12, 13. προφήτου λέγοντος, 
"τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ 

ΕἸ αὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα, ἀρ- 

πΐβ, πβάπιθ ἴῃ ἨοςΙεγητπα ἀῑσπῃ, 
9 ἘΠ ἕὰπο Ἱπιρ]είαπι οδῦ απο 
ἀἰσίαπα οξί Ῥετ ΗΙοτοπηῖαπα Ῥγο- 
Ῥπείαπη ἀἰοσηίθπι, ΕΠ 8 οσθρε- 

γύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμνημιένου, ὃν ἐτιμνήσαντο ἀπὸ ταπῦ ἐγ] ρὶπίδ αγσοπίσος Ῥτείίτη 

υἱῶν Ἰσρωήλ, “ὃ καὶ ἔδωκον αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ ὉΡΡ αν ἀμὸν 
/ Ν / / / 

περα ξως; καθὰ συνέταξέν «4οἱ χυριίος. 
5]ΜαΓ.15:9-00. τκ 
πα. 9810-05. α δη ο δὲ Ἰησοῦς ! ἐστάθη" 

3/ - 
ἔμπροσθεν τοῦ 

αρρτεια(ί απεπα αρργοεἰαγετιαπί 
1ος ἀεάεταπί 

608 ἴῃ αργαπῃ Βσπ], βίοις 6οἩΠ- 
δύϊ τα τηϊμῖ ἄοπηΙπς. 

11 630,19) Ἱεεας απίεπι βίας 
απίο Ῥταθδίάεπι, οὐ Ἱπτεγγορανίέ / { Ν 5 ΄ ΞΜ ΤΣ « « Ν / 

1 20. 18:99. ἡγεμόνος" "καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων; ομπι ρτβθξεβ ἀῑεδας, Τα ες τὸχ 
Ν 9 ε Ν - » / 9 ΄ 3/. - πρ] Ἡ 

ας Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων], ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς έφη, Ὃ ντος απ 
σσ πρὶ ἈΝ Ἐν ἣν Ν / - κ Ν Ν Σ᾽ ΠΥ ΕΙΣ 
τκα αὐτῷ, Συ λέγεις. τ καὶ ἐν τῷ θυ κα μὲ τὰ τὰς αὐτὸν ὑπὸ τοῖαν ἃ Ρηποϊρίρας βασογάούιπι 
ὀ σ εί εοπ]οσίδα5, πμ]. τεβροπα1ϐ, 

δ᾽ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων: οὐδὲν ἀπεκρί- ο ΤΡ ης αἰοῖρ ΠΠ Ῥήπρας, Νο 
ἽΣ απάϊςξαπαπία δ νθύβατη {ο ἀἶσαπε 

γατο. 

σοῦ καταμαρτυροῦσιν; ἢ 

ἜΞΙ 
πο. 18:30,40. β 

“τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, Οὐκ ἀκούεις πόσα Επ στ αι 

καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς 
σος ἃ ε. ο ’ Ν « / / 

οὐδὲ ἕν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 
158 151 Κ ΝΙΝ ἰξ λ »..7 εὐ ς λ » / 

ατα δε εορτΏτ)ν εἰώθει ο Ίγεμων ἀπολύειν Ίσπιποπι σοηβαιθυοσαῖ Ῥ͵ΓΆΘΒ68 ᾱἷ- 

οἱ δ ]]ὰ πὶ νου απ, ἴξα τί τηῖ- 
ταγείχ ῬΓᾶςξο5 ΥθΠθιηθηίεΣ, 

15 (035,3.) Ῥογ ἀἴοπι απίσπη 5ο]- 

7. δε] τε ΗΜ. 
8, αγρος εκεινος] 864, Ἡασε]άαπια Ποὺ εί. 

Ὑπ]ς.ΟΙ. Αολε]άαπιας μος εδἰ α.(ῇ/). 
ΔεΠε]άεπιας! αποά οδί ὁ.6.᾽. 55 93.λ.1. 

ΑεΠε]άεπιαςὴ ππι (Σά) Οτῖσ. Τα. ΠΠ. 
9144, Ἐσλε]άσπιαολ Ίος οσί ἃ. | οπι. Καὶ 
ἰώ. Ὦ.Ε. 4813. 

9. Ἱερεμιου ΒΤ,. τε]. (1 δε.) ϑ'γγ.Ηο] χε, 
Ἀγτ.Η]ογ, Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. οί, Α στη. ΑΡΗ. 

. Οτίᾳ, πι. ΠΠ. Έως. Ὦ.Ε. | οπι. 88. α.Ὁ. 
Ἀψτ.Ρεί, | Τηρεµιου ΔΟ3. ] ηρεµιου 69.| 

Ἐκαίαπι 1, Ζποματίαπι ΒΥχ. Ἠσ].της. | 

ΑΤηίου δα ατιὰθ εοπρία βιιπί Πο ἵπ- 

γοπῖέασγ Ίου «ογοπιῖας ἈΠΟ Ῥτορ]ο- 

ἴαεςο ἴῃ Ἠμεῖς 515 απ γε] ἴῃ οος]οςῖῖς 

Ἱοσιπίαχ, γε] αριιᾷ “ πᾶδθο5 τε[ογΙΠΕΙΙΤ: 

81 4118 απίοπι Ῥοΐεςέ εοἶτα, οδίοπᾶαί ταὈί 

510 εοτἰρίαπα: 5πβρίσογ τι ΟΥΤΟΥΟΠΗ 6566 

βου ρύπγαθ, οὐ Ῥτο Ζασματία Ῥοβίίαπι 

«εγοπιίαπι τι 6860 αΠαπατη βοογθίατη 

«ετεπηῖαο βοπρίαγαπα ἵπ απα ΒΟΥ βία,” 

Οτιᾳ. ἴπι. Η1. 9161. [πποποπᾶς ος ]οσίο 
ἂς Πήπήρας Ῥτορ]οίαε «εγεπηῖας ἴῃ γετ- 

5ἶοπο ΤΙΧΧ, εἰσιν ἴῃ οοσ]οεῖῖς ]οσοῦα- 

{πιτ.1 ᾿Ἐπιστήσεις, ἐπεὶ μὴ ταῦτα φέρε- 

ται ἐν τῇ τοῦ Ἱερεμίου προφητείᾳ, εἴτε 

χρὴ ὑπονοεῖν περιμρῆσθαι αὐτὰ ἐξ αὐ- 

τῆς κατά τινα ῥαδιουργίαν, ἢ καὶ σφάλμα 

γραφικὸν γεγονέναι, τῶν ἀμελέστερον 
τὰ τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων ἀντίγραφα 

πεποιημένων σφαλέντος τινος, καὶ ἀντὶ 

μὲν τοῦ Δαχαρίου Ἱερεμίαν τεθεικότος 

ἰώ. 1).Ε.. 4810. “Που (οβπιοπῖμτη ἴῃ 
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1αγεπι]α ΠΟΠ Ἰπγοπίξαγ: ἴῃ Ζασματία Υοτο, 

απ Ῥεπο π]Ητηιις οξὲ ἀποάσοῖτη Ρτορ]εία- 

τατη, (πασά απῃ εἰπη]Ηαάο {αγία οὐ 4παπῃ- 

απαπα. εοηξαξ ποη τηπ]ίππη «ξογεροί, 

{ΠΟΠ οἱ ογάο οἵ τετρα ἀἴνογδα βιηΐ, 

1,ερῖ ΠΌΡΟΥ ἴῃ αποᾶαπι Ἠερταῖσο γοῖτι- 

πῖπθ, απο Ναζατεπας 5οοίαο τη] Ἠε- 

Ῥχασις οδίαΠέ, «Γετεπιας ΡΟΟΙΥΡΗΙΠΙ, 

Ίῃ απὸ Ὠπος δα γετνιπῃ βουϊρία ταρεχ]: 

5641 ἴπππσῃ πα]μῖ γ]άείαχ τηαρῖς 4ο 74- 

ΘΒ σα αμα τοβεϊ πο τη." Πἱ6γ. ἴῃ 

Ίος. (τῇ. 398). “51 ἀπὶ5 απίσοτη ππογεία 

ααοᾶά ας {οδπιοπίπα ΟΠ ἸηπγοπΙαν 
Ἰπ ῬΒοπρίπτα «ετοπιπο ρτορλείας, οὖ 

1ᾷεο Ῥιαίαί ἢδοὶ εγαπρε]είπο α]αι]ά 

ἀετοραπάτπα, Ῥχίππο πογοαγξ ΠΟΤ ΟΠΙΠΘΕ 

οοᾶἶσες εγαπςσεΙοταπα Ἠαῦσγο, αιιοά ροτ 

Γογεπῖαπι ἀῑσίαπα 50, 56 {αΠίΙΤΩ πιοᾶο 

Ῥεν ῬτορΠείατη.  ῬοβεεπιΠς ΟΥΡῸ ἀῑσετα 

18 Ῥοίῖας οο61ο]ῦς Θ586 ογοά επ τη, ατῖ 

1οτοπιῖαο ποπ Παβεηί: ἀ1οίπ οδί επῖπα 

Ίου Ῥεχ Ρτορλείαπῃ, 5εἆ ΖαοΠατίαπι, ππᾶθ 

Ῥπίαίας «οάζεες 6558 ππεπάοδος απ Ία- 

Ὀεπέ ΠΟΠΙΘΗ ε ετοπ]αο, απ]α νο] Ζαο1α- 

χῖπο Ἠαβογο ἀεριεταπέ, γ 6] πα] ας, βίοαῦ 

απήάαπα, εοὰ {απέππη, Ῥος Ῥτορμοίαπα 

ἀἰοσπίοτα, απ πθίαπο Ιπτο]Ηρ]ς Ζα- 

οματίας. θα πίδίασ ἰδία ἀσ[οπείοπα, 

οπ Ρῥ]ασοῦ : τηΐηϊ απίετη αν ΠΟΠ Ρ]ᾶ- 

εραί, δος οπεςα οβί, ααΐϊα οὐ Ῥ]ατος 

οοἀἵσες Ἰαῦοπί ογοπηῖαςε ΠΟΠΙΘΠ: οὗ 

απΙ ἀἡήπεπίίς ἴῃ ἄτασοῖς εχοπαρ]ατίρς 

Ῥναηρε]ίαπα οοπξιάεγανογιπί, ἴῃ απίῖ- 

-- ἀυτῳ Ογίᾳ. 1. 

απῖοτῖρας ταθοῖς Ἱέα 5ο Ῥοτ]ίρεπέ 1πγθ- 

πῖςεθ: οἱ πα]]α Εµ1ξ οαππξσα ος πἀἀθτείατ 

Ίος ΠΟΠΙΟΠ, πὖ πιρπάορίίας Ποτεί: οἩσ 

απίετα ἆε ποππ]]15 οοἵοῖρας {ο]ετείας, 

βιῖ{ πἰίηπιο 6απςξα, τί που απάακ 1π1ρο- 

τ τα [ασθγοξ, οατη ἐπτρατοίασ απασξίῖοπθ, 

αποα Ίου {εεπιοπίππα αρπά «εγεπηῖαπα 
Ίο ΙπγοπΙγείιγ.” 4πσιςί. 4ο 015, Ῥναή- 

βα]ϊςί. ΠΠ. 7. 99. (Ἐά. Βαδεαπ!. ἵν. 150). 

9. Ισραηλ] οπι. Κὶ. 

10. εδωκαν Οτγῖρ. Ιπί. ΠΠ. Ἔς. Ὁ.Β. 4813. 

(64.) | εδωκεν Α3 αὖ νἱά. | εβαλον 69. | 

εδωκα Ἁγιτ.Εκί,δΗςσ]. Βντ.Π]ογ. Εις. 

Ῥ.Ε. 4815.(Μ58.) 

- καθα Εἰ. Τ).Β. [καθὼς 1. 

--- κυριος Έκδ. Τ). Ἐς | Ῥταεπι. ὁ 1. 
11. εσταθη ΒΟ1..1. 95. Ονίᾳ. 1.915: (Μ5). 

ΙΓ εστη σ. ΔΑ. τε]. Ογίᾳ. 1. 8155 (ες) 

(εστι ἘΚ). 

-- Τησους 2ο Οτίφ.Ι, Οτῖρ. Ιπι. ΠΠ. 9165, | 
οπι, Τῷ. 

Ονῖφ. Ππί, τὶ. |. οπι. Τῷ, 

88. α. ΒΥΤ.ΗΙογ. Μοπιρῃ. ΤΗεΡ. Αὐτη. 

19, των πρεσβ. ΑΒΕΔ.τε]. | οπη. των Τ,Χ, 

1. 69. (ας 99). ΟΥίφ. 1. 8158, ἴν. 8865. 

- απεκρινατο ΑΒ51,Δ. 1. το]. (αΐ 88), 
(μαίε)). Ἀγιτ. ΟΡίᾳ. Ἱ. 64. | απεκρεινετο 

Ῥ. 0.1. ϑγν.Ηΐϊον. ΟΥίᾳ.Ι.ΜΕ. οἱ ἵν. 
Οτῖφ. ἴπί, Π1. 9170. 

8. Ἡποσ]άππια Ἠοο οδὲ απο; βαησιϊπὶς ΟἿ, | 
9. οπι. οὗ απίε απο ΟἹ. | 11. αἰοῖῦ 111 ΟἹ. ] 
18. αἰσαμῦ ΟἹ, 



ΧΧΥΠΙ. 29. 

Βυνττ. Ρ. Ἡ. 
Τρ. Τ1εῦ. 
(ο. Ατπι, ΖΕ τ. 

17. [τὸν] Βαραβ- 
βᾶν / 

χριστον:; 

τκὸ τόν. 

4 οι. 

τκε 

α 

μένον χριστόν; 3 

28, λέγει αὐτοῖς ὁ 25 ε ὁ δὲ 
ἡγεμών, 

/ 

τκε ρον κατ᾽ ὄναρ δι αὐτόν. Ὁ 
κ βύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους, ἵνα αἰτήσωνται τὸν 

Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. “ 
ΔΝ «ε κ 5 » -“ ’ 

δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο 
΄ “- Ν 5 /. δ ὦ ἘΣ φ9 

ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ ᾿ εἶπαν," "Τὸν" Βαραββᾶν. "λέγει 
» ΄ ε - / τ / ᾽ - Ν / 

αὑτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Τί οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν τὸν λεγο- 
’ / 

πάντες, Ὑταυρωθήτω. 
Ν Ν ” / ε Ν - 

ἔφη, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

Τα]ᾳ. α. ὁ. ο. τ ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤθελον. 
δέσμιον ἐπίσημον, λεγόμενον Βαραββᾶν. " 

νων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τίνα θέλετε 

ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, ἢ ̓ Ιησοῦν τὸν λεγόμενον 
83 Ν σα Ν / / » 
ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθονον παρέδωκαν αὐ- 

/ Ν - - 

"καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέ- 
Ν ο ον « Ν 3 - / δ 

στειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα, Μηδὲν 
Ν Ν τος / { . / δ Ν 3/ / 

σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἵ ἐκείνῳ: πολλα γαρ ἔπαθον σηµε- 
ᾳ ἕ ἕ ε δι...» “- Ν ε οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσ- 

/ 

Λέγουσιν᾽ 

ο. λέγοντες, Σταυρωθήτω. 

19 Ν / 
τὸ εἶχον δὲ τότε 

“συνηγμέ- 

᾿ ἀποκριθεὶς 

τηϊδίουο Ρορι]ο ΠΠ ΥΙποβαπα 
αποπα γο]αῖβεεηξ. 15 65,1.) Ηα- 
Ῥοῦαί απίοιη απο γΙποίαπα ἴπ- 
ἴσποπα αὶ ἀῑοσραίαν Ῥαταῦθας. 
1 0οπρτεσαῖ5 οισο 1118. αἰχὶς 
Ῥήαίαςδ, παπα γι] 5 ἁῑππϊίατα 
νοβῖ», Ῥαταῦβατ απ Ταδαπὶ αιῖ 
αἰοῖταν Ομτϊκαςο ἰδ Ῥοϊορας 
οπίπι ᾳποά Ρος Ππν]άϊαπα ὑγδαῖ- 
αἰββοηῦ θ1πα.. 19 63110.) Βράθηϊο 
δαΐοπι 110 Ῥτο ἐγ Ὶ 1 ΠΆ}1 τηῖς]ς 
δα ΠΠῚΌΤη ἸΧΟΥ οἶπς αἴσοηβ, ΝΤ] 
Τὶ οἱ ἰπβίο ΠΠ: πππ]ία οπῖπι 
Ῥαβδα. 511 Ἠοβϊο Ῥος τῖδαπῃ 
Ῥνορίος οι. 0 6351) Ῥηπεῖρες 
Ἀπίοπα βαοογάοίπῃ οὐ 50ΠΙΟΥΘ5 
Ῥογ5ιιαδογιπί ΡΟΡ 15 αὐ Ροίογθηῦ 
Ῥαταῦθατ, Τοδαπῃ Υοτο Ῥογά6- 
τοηῦ. 3: Πεδροπάσπ5απίεπῃ ΡΓαθ- 
565 αἲί 115, Ω παπα γ]ῖς γοῦῖς ἆθ 
ἄπορας ἁῑπιαὃ ΔῈ ΠΠ ἀῑπε- 
ταπέ, Βαταῦυαπ. 3 35,1.) Τοῖς 
1115 Ρήαίας, Θυϊα Ισίθαν [αοίατη 
4ο Ἱεσα απὶ ἀῑοίαν ΟἸ τί βίτβ ἢ 
39 Τλϊοαηῦ ΟΠ1Π6Β, Οὐιοϊη ρίαν. 
ΑἸ ΊΠ15 Ῥγασβθς, ΘαΪ ἃ οπῖπα πια]ί 
{ος ΑΥ ΠΠ πιασῖς εἰαπιαβαπί 
ἀῑσσπίο», Οπποϊβσαξαν. 

18. ποσα] τοσα ὯΝ. 

-- σου] Ροδί καταµαρτυρουσιν Τ)ῦ. ((οπ- 

τὰ, Οτίρ. 1. 9153.) 

- καταµαρτυρουσι» ΟΥίᾳ. Ἱ.| κατηγορου- 

σιν 1. πη. (μαι 99). 

14. προς ουδε ΔΒΟ(ΤΙ)Δ. 1. 38. τε]. (Οτίφ. 

18123). |. οπι, ἢ. Τα. (εχο. Υ αἱρ.) 

Τ16ῦ. (Ατπι) 

-- οὐδὲ ἐν] ουδεν 1. Οτὶφ.1. 8158. 

- τον ἡγεμονα] οπι. Θυτ.Ε5ί. 

10. ἑορτην ] ΡΙασπῃ. την Ὦ. 

- ἕνα τῷ οχλῳ δεσµιον ΑΒΙΙΔ. 1. τε]. 
Τμοῦ. ἄοἴἩ. “πη. | ἑνα δεσµ. τ. οχλ. 
Ῥ. Ῥγττ.Ῥ5ἱ.)δεΗε]. Μεπιρῃ. | τ. οχλ. 

ἑνα δεσµ. 69. Μ. πι, Ἱμαιι. Ἀγτ.ΗΙογ. 

Ονίᾳ. πι, ΠΠ. 9170. (ρορα]ο ἀἰπιίπίοια 

ππππα γἰποίαπη πρ. Ο{:) | ἕνα Ρορί τ. 
οχλ. δεσµ. Άτπη, 5ἷο υεἰ οπη. 98. 

16. ειχον] παβεβαί Υ]ς. [1.α.. Ογἱᾳ. Πιΐ. 

111. 9180, 
-- λεγομενον] ΡΙΑΟΤΙ. τον Ὁ). 

- Βαραββαν Ἀγτ.Ηε].πις. αγ. 1 Βαρ- 
ραβαν 69. 6.45. |Ῥταεπι. ᾿Τησοῦν »ὶο 13. 

Ἀγτ.Η]ογ, στα. (4ε πος ποπιῖπο ἴῃ Ίου 

Ίοσο ἰασεπέ δὲ Οτῖσεποας 1ρ5ο οὖ Οπ'ρεπῖς 

ΙΠ{6ΓΡΥΟΑ.)| Οοπίτα, ΔΒΡΙ,. 133. 98. τε]. 

Τιαῖῦ. Ἀγττ.Ροί.δεΗε]. Μεπιρμ. Τπερ. 

αοιμ. ιά, Ο»ίᾳ. Ιπί. («ἰο) ΠΠ. 9185, 

νιᾶ. ΠΠ. 7480. 
17. ουν ΑΒ57,. 1. 985.16]. π|ρ. [Ι. ἈγτιΗς]. 

ΜοπιρΗ. ΤΠοῦ. | δὲ 1). 69. α.ὐ.οι[[.οἳ 
, (8γτ.Ῥ5ί.) 6οἵἩ. (911:) | οσα. στη. 

- τινα θελετε απολυσω ὑμιν] οπι. Ε΄, 

| Ροβέ θελετε δᾶ. των δυο Δ. α. Ἀγτ.ΗΙ6Γ. 

Ασα. ΟΥίᾳ.1.9165.. Οτίᾳ. Πιΐ. Π. 2453. 
(Οοπίκα, Ογίᾳ. Πιξ. 111. 9185.) |. ὑμιν ] απῖα 

απολυσω 1). | αἀά.των δυο 13. 

17. Βαραββαν αὶο 5ῖπο 444, ΑΤΤ;. τε]. | 

Ῥύδοιη. τον Β. Βεῖψ. Οτὶφ.ἰ. 9165. /ρταεπι. 
᾿Τησοῦν τὸν 13. Ἀγτ.Ηϊοτ. Αὐτὴ. Ογίᾳ. 
Πα. αἰ. 9185, Ῥομο]ῖα ἄταθοα. ΤΠ 60- 

ἴσο 5. εἰ αἲῖς αρπά Βο]. ἵπ πιατσίπο ασε 

ΒΟΠΟΙΙΟΙ : 

τιοχ. Παλαιοῖς πάνυ ἀντιγράφοις ἔν- 

τυχὼν εὕρον καὶ αὐτὸν τὸν Βαραββᾶν 

᾿Ιησοῦν λεγόμενον" οὕτως γοῦν εἴχεν ἡ 
τοῦ Πιλάτου πεῦξις ἐκεῖ, “Τίνα θέλετε 

τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν, Ἰησοῦν τὸν 

Βαραββᾶν ἢ ᾿ἸἸησοῦν τὸν λεγόμενον 

χριστόν ;" ὡς γὰρ ἔοικεν πατρωνυμία 

τοῦ λῃστοῦ ἣν ὁ Βαραββᾶς, ὅπερ ἑρμη- 

γεύεται διδασκάλου υἱός. (“Τῃ πα] 018 

οκοππρ]ατίθας ποπ ΟΠ ποίαν αιιοά Ῥα- 

ταῦρας οὐΐαπι «6515 ἀἰσεραίας, εί ἴοτ- 

αἴίαπι τοσίο, αὖ Πο ΠΟΠΙΘΠ «Γ68π 6ΟΠΥ6- 

ταῦ αἰϊοαὶ Ππίαποναπα.”. Ογίσ. Γη. ΠΠ. 

9185) | Ίησουν ποπ Ἠαβεπί ΑΒΡΙ.. 
33. το]. Ταῦ, Ἀγττ.Ε5ῦ.δςΗσο]. Μεπιρὴ. 

Τ]οῦ. οί. Αι. οὐ Οτίφεπες 1ρ5ο 

1. 3105, Ορπιο τεάατσι]{ ϱο5 Τας]- 
πΙΝΠΏΙ5 απ Ῥαίεπί Ῥοδέ γετρα Τησουν 

Ῥαραββαν ἵπ νετ. 17 (οὖ οἰΐδτῃ ἴῃ 761- 

οἷο ποπππ]]ογαπα ἴῃ γοτ, 16) 6Υαηϱθ- 

Ἠδίατα βουϊ θοῦ Ῥοΐιῖςςθ ἴῃ σοῦ, 20, ἵνα 

αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ 

Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.--- Ηαοο Ἰεοίῖο 

᾿Αναστάσιος ἐπίσκοπος Αν- 

ονία, [αΐσεο νἰάθίαχ ο Πε{οτῖς Ῥοδίογίοτ]- 

Ῥα8 γοοῖβ ὑμιν οπδι Ρἱ5 ΒΟΙΙΡΙΒ; 516 

ὙΜΙΝΙΝ ; πἷπο ΥΜΙΝΙΝ 1.6. ὑμῖν εί 
᾿Ιησοῦν, 5᾽οας ΡΟῚΓ σοΙηρθπάϊαπη βουῖ- 

Ῥΐαν ποὺ ΠΟΠΠΘΗ. 

90. οἱ δε αρχ.] Ρτίποςρς απίοπι κασετάοίαπι 

Απ. Γή. 

- πρεσβυτεροι] αἀά. του λαου Ἑ. 

- αιτήσωνται Οτγῖᾳ. ἵν. 3863, | -σονται 

ἘΕΗΥ. (-σωσι Εις. ἵπ Ῥ5. 9860.) 

21. ειπαν Ὦ].. 95. | Τειπον 5. ΑΒ». τε]. 
- τον Βαρ. ΒΙ. 1. 38. | Ἔοπι. τὸν 5. 

ΑΤῬ.. τε]. 
93. ποιησω ΑΒ. τε]. Ὑπὶς. ἀ...8.4. 5} 

ποιησωμεν 1). Θ᾽. α. δαν... Οτῖρ. Πιξ. 

111. 9193. 

- λεγουσιν 444. αὐτῳ «. Τὰ το]. κΚὶ 

81Η. | οπι. ΑΒΌΏΔ. 1.38. 69. Καὶ, ([μ{{.) 

Ῥγτν.Ρ5ἱ.δςΗο]. Ἀγτ.Ηῖεν, Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. 

Ἆππι, Ονίᾳ. Πιΐ. Π1. 9193, 

- σταυρωθητω δὶς. Κ, 90. 

28. ὁ δὲ εφη Β. 38. 69. Ἀγτ.Ηϊετ. Τπ6Ῥ. 
Ανπῃ. | ὁ δὲ {ἡγεμων" εφη σ. Α. τε]. 

Ἀγτ.Ηε]. | λεγει αυτοις ὁ ἡγεμων ὍΤ,. 1. 
Τα. ΜοεπιρἩ. Ζ ἢ. (άῑοῖι εἵς Ῥϊαίας 

ΛΗπι. ϑυυ. Ῥβι. θα.) 

-- περισσως] περισσοτερον 1. 
-- ἐκραζον] εκραξαν 1). Ἀγτ.β5ί. (Οο- 

ὑγα, ὅ'υγ. ΗΟ]. ΒΥχ.Η1ος.) 

--- λεγοντες] οπι. 1. Κα. α.ὐ. Τ]ιῦ. 

15. Ῥορι]ο ἀἰπαϊξέοτο ΟἿ. | 19. δα εαπα ακους ΟἿ, 
| 20. Ρτῖπσερς “πε. 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
ἘΞ « “- Σολ “ Ν 

ΑΡΡΙΝΙ τι 1093 Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ 
Ι, Δ. “- , , Ν -“ » / ἊΝ 

1. 88. 69. μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τας 
ΕΕΘΗΚΜΕΟΤΙΣ"]. : , κ. , ᾽Αθῶός εἰ 

χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου λέγων, ὦος εἰμι 
ἀπὸ τοῦ αἵματος [ τοῦ δικαίου ] τούτου: ὑμεῖς ὄψεσθε. 

6 τ. "καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὺς εἶπεν. Τὸ αἷμα αὐτοῦ 

τκη ἐῴ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. “ τότε ἀπέλυσεν 
τε" ο ος ἢ ο δολ τς 5 ο / 
επ αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν"" τον δὲ Ἰησουν φραγελλώσας 

Σ 11ο. 19:9, εἴς, 

29. ἐνεπαιξαν 
ο “" 

τὰ τες, Χαῖρε ἶ βασιλεῦ 

/ ασ - 

παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 
/ “ εν 9 / 

160 5 Τότε οἱ στρατιῶται του ἡγεμόνος, παραλα- 
βόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ᾽ 
αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν: Ὁ' "καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν 

/ 9ο 
ἐ χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ" “ καὶ πλέξαν- 

/ ᾽ ᾽ “ ος. Δ ΣΕ ΦΦΕ ο) “ἊΜ 

τες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ ᾿ τῆς κεφαλῆς 
΄“ / 4. ο) “Γ, ᾽ “-“ ἊΝ 

αὐτοῦ, καὶ κάλαμον | ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ: καὶ γονυ- 
/ 35 ὧν 6 3 [ον / 

πετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγον- 
“- / 0 ,ὕ 

τῶν Ιουδαίων: “ καὶ ἐμπτύ- 
᾽ 3. Ν 3/. Ν / ν ο 3 

σαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς 
λ Ν » - 1 α ΡΣ θὲ ον, 9 ἐσὲ 0” / 

τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. Ὁ' καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέ- 
Ν Ν / 3 / ἔχον Ν 

δυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ 
ν». “ ’ ον Ν ΄σ 

ἱμάτια αὐτοῦ: καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. 

ΧΧΥΠ. 24. 

3. (7, 10.) ΨΊ 6 π5 απίοπι Ῥ]]α- 
ές αἴ. ΠΕ] Ῥγοβοσγεί βοα τπα- 
5 (ππππ]έμς Ποτεί, πεεερία πηιτα. 
Ἰανὶῦ τπαπι5 «ογαπα Ῥορι]ο αἷ- 
6615, ΤηΠΟσΘΗ5 ΘΡῸ Β11Π) ἃ 58πι- 
σιῖπο ᾿πι5τὶ ας: νου ν᾽ ον 185. 
3 Έτ τοςροπᾶεῃς τπηΐνθυβηβ Ῥο- 
ρα]α5 ἀῑκίς, Βαησαῖς οἷας επ- 
Ῥοῦ ΠΟΒ οὗ 51ροΓ Ἠ]ίος ΠΟΡίΥΟΡ. 
35 ο33,1) ας ἀῑπηϊκίε 1115 Ῥαταῦ- 
Ῥαη, Τεδπι απίοπι Πασε]]αίαπι 
απάτα1ξ οἱ πὶ ογποϊβσοτοίις, 

1 653,19) Ταπο πα] έας Ρταςεί- 
4ἱς πδοϊρἰοπίες Τοξιτη ἴῃ ργας- 
{οπίο εοπστεσαναγιπὲ ἃ θπι 
πηἰγθγξΒπη ΘΟΠογέθιη: 3 ε{σοχιι- 
επίθ5 επι οἸαπιγάσπι οοσεῖ- 
Ὥθαπα οἰτοππιάοάοταπί αἱ, 3 δὲ 
Ῥ]θείαεπίες σογοπατι (6. 5ρίῃ]5 
Ῥοσπέγαηί 84ρεγ οαριί οἵις οἵ 
Ἰαταπάἴπεπα ἴῃ ἀθχίονα εἶπς, οί 

βεπι Βεχο απο οαπῃ Ἱπ]πάσβαπε 
ἀῑσεπίας, Ἠανο τοκ Ταάαθογαπῃ. 
30 20, 5.) Ἐν εκεριοπίας ἴῃ ΘΙΙΠΠ 
ποεερεταπ{ί Πατιπάἴποτη οὗ ρει- 
επεδαπί οαραί εἷας. 31 ἘΠ ροεί 
απαπι Ππ]αδογαπί οἷ, εχπογαηί 
ειπα εἸαπαγάς δὲ Ιπάπεταπέ Θι1π. 
γθξϊπιθηἑῖς οἵᾳς, οὖ ἀπχοτιιπῖ 
ειπα τὖ εγιοϊῄσογθηί. 8395 68ἱ,Ι.) 

24. οφειλη Ελ. 99. χλαμ. κοκκινην περιεθηκαν αυτῳ. 80. εις αυτον Εις.Ὦ.Β. | αυτῳ 838. (π 

--- κατεναντι Β)).] απεναντι 

--- εἰμι] δά. εγω Ὦ. Τιαίε. 

-- του δικαιου τουτου «-. Τ,. 1. 38. τα]. 

γπ]ς. ο,{"(5.ᾳ1-3. αν γἷᾷ.) Βγν.ΗεΙ. |του- 

του του δικαιου ΑΔ. ΓΙ. Βντ.β»ί. Ἀγτ. 
Ἠίαν, Μεπιρῃ. ΤΜΕΡ. Ασπι. 1. | οπι. 

του δικαιου 7). α.ὦ. Οτίᾳ. πι. τ. 9455, 
1]. 9175. 9194, 

95. πας] Ῥο5ί ὁ λαος 1.. 

20. απελ. αυτους Ὗ. 

--- Φραγελλωσας] φλαγελλ. Τ3. 
- παρεξωκεν ΛΒς. 58.τε].|αἀᾷ. αὐτοῖς Ὁ 

ΝΤ. 1. Ἐ. Ταΐέ,(εςς, ὁ.) Ἀγτ.Ηίον. 211. 

-- σταυρωθη ΑΒΝ. το]. Ὑπὶς. 23,..0}.- 

| σταυρωσωσιν αυτον Ὦ. α.δ.οεβ”.. 

Ἀγγ.Η]οτ. 3911, 

2Τ. συνηγαγον] -γεν Τ) τ. | Ῥίαεπι, και 

3δ. (Όοπίαα, Ες. Ὦ.Β. 5045.) 

28, εκδυσαντες ΑΝΤΙΔ. 1. 89.69. τε]. γπ]ς, 

1). (πεντᾶ,λοἳ.μ. ΒγντῬ5:.δ Ἠσ]. Ἀνν. 

Ἠ[ον. Μεπιρῃ, ΤῊΘΡ. Αὐτη. Γιις.Τ).Η. 5045, 

Πενδυσ. Ὦ)). α.δ.οι[]”. Οτῖρ. Ππι. 11. 9193, 
| μος αἀά. "ἡ. (νἷᾶ. Μαν. αν. 17.) 
εκδυσ. αυτ. ΤΗ. 

-- αυτον] οπι.ὄ. | δὰ. ειµατιον πορφυ- 

ρουν και 1). α.ὐ.οι[.[”.Π. γιὰ. ΠΗ.7485, 

(Ἰά. Μα5. αγ. 17.) | αἀὰ. τα ἵματια αυ- 

του 98. ΒΥτ.Πς] ης, ποῃ Ἠαροπί ΑΒΕΝ. 

1. τε]. Ὑπ]ς. 1.0”. τα], Ειω. Τ.Ε. 
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εκ το]. 

| οπι. 

ΒΡΙ,. 69. Τα. Ἀγτ.Ηί6τ. Μεπρῃ. 

Τ16ῦ. τι. Ὦ.Β. 6054. |. Γπεριεθ. αυτ. 
χλαμ. κοκ. 5. ΑΝ. τε]. ντε. Εεί,δ Ης]. 

Άτπι, (20011.) (οπ]απιγάεπι οοσσοἵποαπα οὗ 

Ῥραγατη ογοππιάεάογαπί οἱ. ΟΥγίᾳ. Ππί. 

Π1,) Γχλαμυδα] -δαν Ὦ).(οπι. κοκκ. 1.) 

- πλεξαντες Να]ς. 1.1. |. οπι. α.δ. 

οι”. Οτίᾳ. ἴπι. ΠΠ. 

- επεθηκαν ΑΡΤ, 98.τε]. Εις. Ὀ.Ε.δ053. 

Γπεριεβηκαν Β. | εθηκαν ΝΔ. 1. 69. Κὶ 
- της κεφαλης Β1.. 69. Εις. Τ.Β.| την 

κεφαλὴν 5. ΑΝ. | τῷ κεφαλῃ 58. Ἡ. 

(αυτου τῇ κεφαλῃ επεθηκαν 989.) 

- εν τῇ δεξια ΑΒΡΝ(1Τ). 1. 58.69. Υαἱσ. 
α.οι[] «ο Ἀγττ.Ρεἴ. ὃς Η ο].της. ὅν. τον. 

Μοπιρῃ. Τµεβ. Αππι, 91. (επηδεξια Τ..) 

[{επὶ τὴν δεξιαν 5. Δ.τε]. ὁ} .1. ὅγυ. 
Ἠσο] χε. (εν τῷ χειρι Επις. Τ.Ε.) 

-- γονυπετησαντες] -τουντες 69. 

-- ενεπαιζον ΑΝ. το]. Τιαῦῦ. Βγοτ,Ῥεί. 

δ.Πς]. Ἀγτ.ΗΙον. Ες. Τ.Ε. | ενεπαιξαν 

Ἠ01,. 53, (ντα. νου. 351.) 
-- αυτον] οπι. Απιι Γογ. Το ὃ. 6}.("." 

πὸ ν]ά.) Ἀγτ.Ησ]. ΜΒ. Ανπι. 

- λεγοντες] δεροντες Δ. 

- βῄασιλευ Β.ΒεΠ.ΓΔ.1.(βασιλευς Β. Ρ 11η. 

1, 6, σο]]αίοχ ὁ ο άοπ]ς Οερμα]ασί ἀσασξςο 

ταηύπιπι ποίαν) ] Ὁ ὁ βασιλευς 5. ΑΝ 
98, το]. Ες. Ὦ.1. (νἷά, ἆοᾖ. κὶς. 9.) 

Γποίετῃ ε]ας α.ὖ.) 

81. εἔεδυσαν Ἐν. Τ.Ε. 6043. εκδυσαντες 
1. 989. 

-- αυτον τ. χλ.] αυτου τ. χλ. 69. 

- και ενεδ.] οπι. και 39. ὙΠΟ. 

- και απηγ. Έις.Τ.Ε. | οπι. και Ὦ". 
ΤΠ. 

-- αυτον {9,1 οπι. 69. 

3. εὗρον] ηυρον ΝΕΕΑα. 

--- Κυρηναιον] 864. εις απαντησυν αυ- 

του Ὦ. α.δ.οι[].ς”.Π. |. Οοπίτα, ας. 
ᾗὔ ο. τε]. Ονίᾳ. Ιπι. Π1. 9905. |. αάά. 
ερχοµενου απ᾿ αγρου 38. 

98. ελθοντες] εξελθοντες Μ. 

-- τοπον ΑΤΝΤ.. τε]. 

Ῥ. Β 11η. 

- Τολγοθα Υα]ς. οἱ. Μεπιρῃ. 

Τιαῦ. Αππι. δι, | Τολγολθα Δ.| Γολ- 

γοθαν Ν. | Τολλγοθα ΓΕ. (αο]φοίαμα α. 

(οἰσοβια ὁ. οποια ὅν δέ. ΗΟ]. 

(οἰρο]ῆνα Ἀγτ.Ηίευ.) 

- ὁ εστιν Β.Βιεῖν. ΝΤ,. 1.88. 69. ΤΕ 

αΗηκΜῦ. Ταί. Μεπιρῃ, Τμοῦ. | Τὸς 

εστι σ. ΑΔΡΕΥΣΝ. 

- κρανιου τοπος λεγομµενος Β1,. 1.88, 

Β. 1 {λεγομ. κραν.τοπ. 5. ΑΝ. τε]. 

ὧ 

|. τὸν τοπον τον 

27. ἴῃ. Ῥταοίονίατα Οἱ, [29. Πλαδεραπέ οἱ ΟἿ. 



ΧΧΥΠ. 42 
γα]ς. α. ὁ. ο. τλα 32 
Βυχτ.Ρ.ΒΠ. ἃ 
Ἱεππρα., Σίμωνα" 

Ασα, ΖΕ 1. 
αὐτοῦ. 

τλβ 
ΜΠ Μ αν. 15:9 1-..1. ἃ 
Πα. 98:96. τὰγ 
|19. 10: 18. ὃ - 4 3 “ 

4 Ν πίιειν ΘΥΜΟΥ͂ 

τλὸ ἢ ἃ μενος ουκ 

85. βαλόντες 

τλε 
α 

ρον" “Ὁ 

᾿Ιουδαίων. 

3.2 παν, 40 
αὐτῶν, 

40, θεοῦ εἴ ος 

Δ / 3). 
καὶ πρεσβυτέρων έλεγον, 

ἠθέλησεν" 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὁ ὀνόματι 

τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν 

πιεῖν. Ὁ 

» / . / / ΄ 

8. Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθά, 
ὀ / / 

16” ἐστιν ἱ κρανίου. τόπος λεγόμενος," 
μετὰ χολῆς μεμιγμένον, καὶ 

4. "7 
ἔδωκαν αὐτῷ 

ψ. 

Ἱ γευσά- 
σταυρώσαντες δὲ 

3 Ν 

αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆ- 
/ / ΕΣ ΝΝ ΄- 

καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 
΄ ΄“ - » ΄σ Ν 5 

θηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ 
/ - / . - Ν - 

γεγραμμένην, Οὗτός ἐστιν Ιησοῦς ὁ βασιλευς τῶν 

πα ο) 
και επε- 

9 / “ κ 3 κα / / Ὁ 

161 ὁ Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς 
» ΄- Ν Ὁ 5 » / 

ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. 
» / 9) ωΝ .. Ν Ἂς 

μενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς 
ἊΣ / ε / κ ον Ν . 

καὶ λέγοντες, .Ὃ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν 

Ὁ ε Δ / 
οἱ δὲ παραπορευὀ- 

͵΄ Ἐ τν / εν 
τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτον' εἰ υἱὸς εἰ 

- - ’ 5 ἈΝ -“ ΄- 

τοῦ θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 
ε ΄-“ » / Ν “ / 

καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων 
425 3/ ε Ν 

Αλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν 

1 ὁμοίως | δὲ ] 

Ἐκοιπίος απίοπα Ιπγοπογιηέ ἴο- 
πΙΙπθη ΟΥΤΟΠΕΠΙΠΙ ποπιίπο 9]- 
ἨΊΟΠΟΠΗ: Ἠππο απρατίαγογαηε πα 
{ο]]ογεί ογασστῃ 6ἶμβ, 

39 0551.) Τὴ γοπογιπέ ἴῃ Ἰο- 
« οπτη απ ἀῑσίίαν ἀο]σοίμα, αποα 

οδί οπ]νατίαο Ίοσμς. 54 656, 1.) τὴς 
ἀθάογαπῦ οἱ γΙήτη Ῥίρογς 61η. 
[6116 ππϊκίπιπα, οἱ ο σι5ίαςδος 
ποιές Ῥΐμοχο, 35 651,1) Ῥοεί- 
απαπα απίοπῃ ογιοἱβκογαπί 61Π1, 
αἰνίδογαπέ γοςπιοηία οἷις 5οΓ- 
πι πητίοπίθς, τιῦ Ιπιρ]ογείαγ 

απος ἀἰσίπτη ὁδί ρου Ργορ]είαπῃ, 
ἸἱνΙκοταπ! 510] γορβπιεηία πισα, 
αἱ Β4Ρ6Υ γοδίαπη ΠΊΘ ει" πηξογιηξ 

βογίθπῃ. ὃν Τὺ 5ο θη 65 Ξουνα δ ηῦ 
οσα. ῳ 655,1.) Τὺ Ἰῃροβιιθυιιηῦ 
ΒΈΡΘΙ οαριι! οἵας σαι 1ρείας 
βοπρίαπι, ΗἸς οδί Τοριις τος Τι- 
άα6ογΗπη. 

35 ῴ05,1.) ΠΟ. ογαοϊβχί 5απέ 
ομπ1 60 ἀπο]αίτοπσξ,ππάξα ἆοχ- 
15 ΘΕ Ἰ1ΠῚ15 ἃ θἰη]ςίὶς. 39 01, 6.) 
Ῥναείοτουπίος απίθπη Ῥ]αξρ]μο- 
πηαραηί ΘΠ], Ἰπονοπίος οαρῖία 

5 δα Ὁ οἱ ἀῑσθπίες, Ωπῖ ἀθδίτιιο- 
Ῥαΐ (οππρ]απα αοἱ οὐ ἴῃ τιάπο 
1ΠΠπ4 τοπεςΙΠοαραξ: βαϊνα ἴθγποί 
Ίρδηπα: 5] ]ς (οἱ 65, ἀεξοσπάα 
4ο οχασο,. 3 655,3.) ΘΙ ΤΠ] 106. οὐ 
Ῥηϊποῖρος 5ασογάοίαπα. Ιπ]άσοῃ- 
{68 ΟἸἸΠῚ ΒΟΥ 15 οὗ 5οπ]οπῖῦτας ᾱἷ-- 
οση{θς, 1” ΑἸΙΟΒ βαῖνοβ {δοῖς, 5ο 

ΒΥΣ.Ησ]. (λεγόμενον κρ. τ. Ν).| οἵη. λε- 
γομενος 1). (1μα.) Μεπαρη. ΤΠεΡ. Αππι. 

Ι µεθερμηνευοµενος κραν. τοπ. Μ. ὅ'γγ. 
Ῥει, (011.) 

84. εδωκαν] Ῥτασπι. και 1). Τωαΐ{. (εχο. /) 

Ῥγγ.Ῥοί. Ονίᾳ. πε. ΠΠ. 9193, 

--- πιειν 15, ΔΒΕΝ. τε].]οπι. Τ,. ΝΠεπιρι. 

Αππι,ΜΡΡΒ. | πειν Ὁ (5). (Οοπίπα, 95. 

Ονίᾳ. 1. Τ055,) 

--- οινον ΒΡΠ. 1.585.69. Κ. Ὑπ]σ. α.ῦ. 

0 9. ντ Πα] πις. Ἁγτ.ΗΙογ.(2ἱ9). 

Μεπιρῃ, Του, Αιπι. Ἐπ, ΕΠ, 1481, 
| οξος 5. ΑΝ. το]. ο. Βγττ.Ρεί.δς 
Ἠσ].ίαί, Βγτ.ΗΠΙεν, α 566. τη8η. (56116].) 

Ονῖσ. Ιπί. ΠΠ. 9194, 

- ηθελησεν ΒΡΙ.. 1.98.69. ΤῸ, Τα. βγνν. 

Ῥεί,δΗο]. ΟΡΙᾳ. ΙπιοΠ. |Τηθελεςς. Α. να]. 
85. βαλλοντες Β51,. το]. | βαλοντες ΑΓ. 

1. Έως. Ὦ.Ε. 5050. 

- δα βΠ.] Γαάἀ. ἵνα πληρωθῃ το ῥηθεν 

ὑπο του προφήτου, Διεμερισάντο τα 
ἵματια µου ἑαυτοις, και επι τον ἵμα- 
τισµον µου εβαλον κληρον σ. (Δ). 1. 

(69). Υμὴσ.ΟΙ. οὐ Απιι α..ο.σ”.Π. (Ῥντ. 

Ἐει. ἵπ οὐᾱ,. ποππι]]1ς). Ἀντ.Ηο].ἰχέ. 

Άτπι, Εις. Τ.Ε. σ055, | οπ. ΑΒΡΤ;. 98. 
ἨἘΕαΗΚΜΡΌΥ. Γιά. Γον. Το. Επιπι. 

0 1ο... ϑγννθβι ΗΟ] παρ. γΠετπρῃ. 
Τμευ. ἆίμ. “Ἠπος ρογίοςμα Ρργορ]οίαο 

ηΟΠ Ἰηγοπία ο5ί ἵπ ἆποβιις (οοᾷᾱ. Α.556- 

πιαπί ϱ επῖρις”} οκεπιρ]αγίρις ἄταεσῖς, 

ποῃιιθ ἴῃ 110 απο Ῥγτίασο,”, Βγτ.Ης]. 

μασ. Ογίᾳ. Ππί. Π1. 9199. 

| 

ΗΠΙ]Τ493, (ο | 

511.) δια τ. προφ. εἴ αυτοις Δ. (δια τ. | 
προφ. Ἐκ.) | δια τ. προφ. εὐ κληρους ἢ 
6 605. 69. 

36. εκει ΟΥγίᾳ. Ιπι. ΠΠ. 9905. |. οπι. Τιδίί. 

(εχο. Δ) Αππι. Εαν. 1).Ε. δ08ς, 

97. επεθηκαν] -θησαν Δ. 

-- την αιτιαν αυτου] δπία επανω τ. κεφ. 

αυτ. 38. (ρο5ί γεγρ. 864, 5 Παορτεῖοε 

(Μία) σταοοο οἱ απο,” ᾖ). 

- ΊἸησους] οἵη. α ὁ... Μεπιρα. ΤΠ60. | 

Οοπίτα, Ογί. Τπἱ. ΠΠ. 991. 99503. 
38. Ῥοβίέ δεξιων αάά. ποπαίπο Ζοπίπαπα, οἱ 

Ῥοδί ευωνυµων πἀᾷ ποπιπο Οαπιπια ο. 

89. αυτον] οἵη. Ὦ. 

- τας κεφαλας ἔπι. Ὀ.Ε). 4774, 4985, | 

την κεφαλὴν 1). Μοπιρμ.ΜΣ. 

40. λεγοντες] ἃ44. ουα ΔΜ. γπ]σ. ΟἹ. 
α.ὐ.ο,[]. Πα. Ἀντ.Ηο]. (εί πισ. 67.) 

Ῥγν.Η]ον. Ασπι, ΟΡ. Ππ1. Π1.9915.9993. 
Εἰ. Τ.Ε. 4985, ἴῃ ῬΒ. 8250. | Οοπία, 

ΑΒΙ.τε]. απ. ῇ'.οἳ. ὅσσ Ρβυ. Μεπιρ, 

Τ]ιου. 9. Έως. .Ε). 471, ἵπ Ῥ5. 99653. 

Ηι, 1495. 

--- ναον] δαᾶ. Ποῖ Ὑπ]ς.α.δ.οιι[ ιἳ-οἳ. 

ΒΥγ.Ηον. ἸΜεπιρῃ. Οτίᾳ. Ιπέ. 111. 9935. 

ΕΠ, |. Οοπίτα, ο'.μ. Του. Αὐτὰ. τη, 

Οτίᾳ. ΠΠ, ΠΠ. 9915, 

9 

40. εν] οπι. Τ.. 

- οικοδοµων ] Ῥγαθιη. αυτον 1μαδί. (ΤΠεΡ } 

(8ντ.ΗΙες,) ΕΠ, 

--- εἰ τοῦ θεοῦ ΑΤΤ, τε]. τι, Ὁ.Ε. 4985. 

ἴῃ Ἐ5. 850, | θεου ει Β. μας. Ογίᾳ. πι. 

111. 9913. 1ν. 6990, 
- καταβηθι] Ῥιαοπη. και ΔΤ). α.δ.οιᾖ. 

Βγγ.β.ι, 3γγ.ΗΙ6Υ, | Οοπίτα, ΒΙ.. τε]. 

γυρ. Κ᾽. Ὀνν.Ηο]. Μεπιρῃ, Τµεὺ. 
ΟΥίᾳ. Ππι. αι. Ες. Ὁ.Ε). ἴῃ Ῥ5. 

41. ὁμοιως δὲ και Β)Ο. τα]. 9}. ὅγυ ΗΠ]. 

ΟΡ) Εως. 1). Εἰ. 4985, | οπι, δε ΑΤΙ.. 

1. 38, 69. Καὶ ΤῊ ((μδ0{.) ὅγε δύ. Νεπιρῃ. 

Ανπι. Ο»ῖφ. Πιΐ. τ, Εἰ. ἵπ ῬΒ. 825, | 

οπι. και ΑΙ, ΖΦ γ. ὁ. Μοπιρμ.Μ5. Του. 

- και πρεσβύτερων ΑΒΣΙ.. 1. 98. 69. τε]. 

γὰρ. ϱ1. ΜοπιρΗ, περ. ἆδίµ. | οπι. 
Ατπη.οᾶ. (Παβεπί ΜΒΡ.)| και φαρισαιων 

Ῥ. α.ὖ.. 5} 3.1. «Εις. ἴὰ Ὦς. 890, (απία 

τ. γραμμ.) | 888, και φαρισαιων ΔΒΕ 

αΗκΚΜΣΟΥ. γα Ἀγιν.Ρεε.δΗεΙ. Ονίᾳ. 

Ιπι. 1. 9913, 
ἔλεγον Υι]ς.Ο. α.ὐ.οι[ι[ ιο. Αὐτὰ. 

Ονίᾳ. ΠΠ. Π. Εως. Ὁ.Β. ἴῃ Ἐε. 82}, | 
λεγοντες Ὦ ἄν, Αι. φἱ-. ϑγυν 50.) 

Ἠσε]. Μεπιρῃ. ὙΠῸ. δι. 

3δ. αἱ ἱπαρ]θγεέαγ.... πὶδογαπξ βογέθτη ΟἿ. 
πι. οἵα. πὰ. Κον. Το. οἵο | Ῥγορμοίατη αϊ- 
οθηέθιη ΟἹ. | 40. ἀϊσοθηίες, Τα Οἵ. | ἀθβίταϊς ΟἿ, 
6 Ει]α. | τοπθάῖβοις ΟἹ, -οαὐ Γαΐα. | 41. ἀῑσε- 

απ ΟἹ, 
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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. ΧΧΝΠΙ. 45. 
Α " ᾽ / - Ν ᾽ 7, 

ἘΠ οὐ δύναται σῶσαι. | βασιλεὺς ὃ Ισραήλ ἐστιν, κατα- Ἰρϑιπι πο Ροίθϑί καἰναπι Γα- 
᾿ , - ων - - ὃς / Ξ ο ο οοθ:βῖτοκ Τ5γαμε]εδί, ἀθεοεπάαί 

1, 88, 69. βατω νῦν απο τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν επ παης ἆθ οπιοο, οἱ οτοβίπιας οἷ. 
ΡΕΟΗΚΜΡΌΟΥ. ο μή πω θ 9 ο ον θ ΤΣ δ, , θ “ » Οοπβᾶοί ἵπ ἀθο: Προτοῦ παπο 
ὁ Θοῖι. αυτον. πέποιθεν επι τον Όεον' ρυσασρω νυν [ αὐ- Ἀπ Ε ταέ αῑσῖε οσα. 
Ἀ.πιστ. αὐτῷ τλθ 7 

Χ ΕῬεα. ο0(91):8. β 
» τς ον Ν ε Ν ε / ω / ο 

δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συνσταυρωθέντες συν αὐτῷ 
ἌΚΩΝ, / 

ὠνείδιζον αὐτόν. 

Ὁ ᾽ θέ) (3 όν 5 5 Ν Ὁ“ θ - . ε/ 

τόν, ] εἰ θέλει αὐτόν εἶπεν γὰρ ὅτι θεοῦ εἰμι υἱός. ἄεἰ βΙπς εαπα. 3) 659,3) Τά 1ρ- 
8απη απίοπι οὗ Ἰαίτοπες απ ογιοῖ 
Ηχὶ εταπί οππι 60 ΙΠΡΤΟΡΕΓΑ- 
Ῥαπί οἱ. 

44 ν 
το 

τμ 5» ν λ “ , 
ὁ Το ᾽) πὸ δὲ ἕκτης ὧρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ "39 βοχία δαΐοπι ποῖα 

ἘΠ ο λ αν δα τ πρ / 46 ν δὲ ν΄. ἴοπεργαο {ασΐας 5ιπῖ 51ΡεΓ τπῖ- 

ἐμ πασᾶν την γὴν εως ὠρα» "ενατη»" περι Οε ΤΊΝ νετεαπι ἔευταπι πδᾳπε αἆ Ἠοταπι 
μυ ἢ “ἃ ιά 

Σενατην 

Σ Έεα. ο9(91):1. 

ξὃ0 

φωνεῖ οὗτος. 

μῳ, 
« 

Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ 
πνεῦμα. 

τμὸ 

ο 

ορ 
/ / 

ἐβόησεν 

ε / / ΦΗ, 
Ηλίας σωσων αυτον. 

ἢ 165 51 Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 

ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ “μεγάλῃ, 
λέγων,  Ἠλὶ Ἢλ,, ὑλερμὰ σαβωχθανεί;" τοῦτ᾽ ἔστιν, 
Θεέ μου θεέ μου, ἵνωτί με ἐγκατέλιπες; 
τῶν ἐκεῖ  ἑστηκότων΄ 

τ ὁ τινὲς δὲ 
ἀκούσαντες ἔλεγον ἕ ὅτι Ἡλίαν 

ὃ καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ 
Ν / / 3/ Ἂς Ἂς Ἅ 

λαβὼν σπόγγον, πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλά- 
/ / 

ἐπότιζεν αὐτόν" 
49 Ν 5 “ 5 

οἱ δὲ λοιποὶ ᾿ εἶπαν," ᾿Αφες, 

τα ἴδωμεν εἰ ἔρχεται 

ΠΟΠΑΠΗ, 39 (31115) 0ἶτοα Ἠογατη 
ΥΘΤΟ ΠΟΠΑΠΙ ]απηαν]ί ἴοσας γοςθ 
πιασπα ἀςοπ5, ΗΘ] Τιο]ί Ίεπια 
εαὐασι]απ], Ποὺ οδί, Ώδιξ πιθι5 
ἄαις πποις. τί ααϊα ἀογοαιϊςί 
τη ὃ “ΤΟ δ πε ααέοπῃ 1]]1ο βίδπ- 
[65 οὗ δυαϊθηΐοβ ἀϊοεβαπί, Ἠο- 
Ἰίατῃ γοοϑῦ ἰδῖθ. 45 613,3) Ἐτοοῃ- 
{ἰππιὸ 6ΠΥΤΘΠ5 ὉΠῚῚ5 εκ εἶς 86- 
οερίαπι βροησ]ατη Ἱππρ]θγ]{ ασείο 

ο οἱ Ἱπροβιί ΠατιπάΙπ], οὐ ἀαραί 
οἱ Ῥϊρεγα. 3" Οεἰετῖ γετο ἀῑσε- 
Ῥαπΐ, ΘΙπθ γΙάθαπηαδ απ γεπ]αί 
Ἠε]ίας Ἰθεταπς επι. ὅ9 (035,19) 
Ίοδις απίαπι το τὴ οἸαπιαπ5 
γοσς πασπα οπηϊςίέ αρ]τῖίατη, 

“ὦ δὲ 

51 (914,3. 1 οσσς γε]απῃ ἔεπιρ]ϊ 

43. βασιλευς] Τρταθτη.ει 5. Α. το]. Τιαίε 

Βγοτ.Εεε,δςΗσ]. Νεπιρῃ. Αππιι Αθ, 

ΟΥίᾳ. 1η. ΠΠ. 9914, 2 νι. .Μ. 4985. ἵπ 

Ἐ». 821:0.39θ5, (γ]ᾷ. Τχῖο, κκ]. 95). | οπι. 

ΒΡΙ,. 98. ΤΠΕΝ. 

- νυν] οπι. Δ. 

--- πιστευσοµεν Β).τε].Ἀγτ,Η ο]. (Μεπιρῃ. 

Τ]αῦ, εὖ ν1ά.) Αὐτὰ. πι. Ειιδ. Γ.Ε). ἴῃ 

Ῥβ, 805:5- 3960. | πιστευσωµεν ΤΙΔ. 38. 
60. ΕΕΗΜ. (αἱ νιάσαπηας οὗ ογοάαπ]Ις 

Ἢ Ἀγν.Ρεί.εᾷ. οὔ.) | πιστευοµεν Α. 

(ναί). Οτῖφ. Ππί. Η1. 

-- ἐπ᾿ ΒΤΙΔ. 88. ΕΕάΗΚΜΡΟΌΝΥ. Ἀγιτ. 
Ἐ5/.δ.Ηςε]. | Ἔοπι,. 5. ΑΕ. 1. 69. Τιαί!. 

ἄοίμ. Απ. Έα. Ὦ.Β. ἴῃ ῬΒ. 823:. 

Οτῖφ. Ιπι. Π1. 9960. 
-- αυτον ΒΙ,.. 98. | Ταυτῳ 5. ΑΓ. τε]. 

Τιαἴι. Εις. Ὀ.Τ. ἴῃ Ἐς. 835-.3960. 

48. πεποιθεν] ῬΙβοπΙ. ει Ὁ. 1. α.δ.].ῖ. 

Μεπιρῃ. Τ]οῦ. Αππι (4011.) Εις. Ὀ.Τ. 

4985,]0οπίχα, ΑΒ. τε]. Ψ Πρ. ο,/:ῇ 1.) Ὁ 

Ὀγτγ. οι. Ο»φ. Ππι. ΠΠ. 9913. Εδ.ἵη 

Τε. 825, 

--- τον θεον ΑΊ)Ι, τε]. Εις. Ὦ.Β. | τῷ 

θεῳ Β. Εις. ἴῃ 5. 895. 

- νυν Οτῖρ. Ππι. ΠΠ. Ες. Ὁ.Ε. οπι. Α. 69. 

Η. 9,5. ΜεπιρΗ. 2 τ πὶ 19.895 (νά. ρα1.) 

- αυτον 1ο ΑΙ). τα]. «πι. ον. (1. αἰ.) 

το]. 25. Ὦ.Ε.. τὰ Ἐκ. 855, | οπι. ΒΙ.. 38, 

γν]ρ.οι. Οὐ. 1π|. ΙΙ. 9211. 

τον 3ο Αι. Τὸν. 7}..0..) 
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(οτη, αυ- 

44. το δ᾽] το δε Ὦ. 

- συνσταυρωθεντες ΑΒ. τε]. | σταυρω- 

θεντες ὮΠ.. 

-- συν αυτῳ ΒΌΙ,. | ἔοπι. συν 5. Α. 

τε]. 

--- αυτον ΑΒΡΤΙΔ. 1. 88. 69. ἘΕάΗΚ 

ΜΒΡΌΥ. | ξαυτῳ 5. 
45. δα Ιπὶς6, “ οὖ Ροξί(παπι ογποίβχας οί” 

α.δ.ο. 

- σκοτος] Ῥοδί εγενετο ΔΙΓ. Θσιν. ο{μ. 

Ι Οοπία, Ες, 1).10. 9994. 4865, 4904. 
- ενατης ΑΒ.ΡΙἶψ.ΓΤΙΔ. 1. 38. ΕΕΗΚ. 

ΜΌΥ. Εις. Ὀ.Ε. ίοτ. | Τεννατης 5. 

69. Οϑδ5. (απίο ὡρας Τ). 
46. ενατην ΑΡ. Βεῖψ.1,Δ. 1. 35. ΒΕΗΙΚ 

ΜΟΥ. Εις. Ὀ.Τ. 4865, 4903, εννατην 

ς«. Ὁ. 69. 8». 

- εβοησεν Ἑ.Βελ. ΒΙς.1,. 58. 69. ΕἸ. 

Τ.Ε. 4908, |. ξανεβοησεν «-. ΑΓ. τε]. 

Τις. Ὁ.Β. 4865. 

- ὁ Τησους Ἔς. Τ.Ε. | οπι. ὁ Ὁ. 

- ηλι ηλι Α. 69. ΕάΗΚΜΡΒΡΕὉΥ», 

γπ]ς. ΟἹ. ο 9.1.  Οἶοπι. Ἐπ]. 1008. 

Ονῖφ. Ιπι. Η1. 9945. Εις. Ὦ.Β. 486:(οᾷ.) 

Ἠσο] Πε] πι. Τὸν. α.ὐ..].( 1. 5επιε]) 

[ λει ηλει ὯΔ. 1. Ἐ. Εις. Ὦ.Β. 

4903, (866. 1960). ἵπ. Ἐς. 6440. |. ελωει 
ελωει Β. Ηατί. ΜεπιρΗ. (ελωειμ ελωειµ. 
Εις. Ὀ.Β. 4904) | ελωι ελωι 38. | ἁήλι 

ἁήλι ΤΆ. Έως. Τ). 1. 4865 (Μ3889.) 
-- λεμα Β.διεῖν.1,. 98. Απ, Γον Πατ, 

1... Ετω. Ὦ.Ε. 4865.(Μ5Ρ.) 4904, δὲς 

(185.) | λιμα ΑΔ. 69. Κα. καὶ ὅγε. 

Ἠσ]. ἄοϊμ. Έπς. ἴῃ Ἐδ. 6445. | λειμα 
ἘΕαΠΜΒΘΥ. | ληµα Β.Βεῖι. | Ίλαμα 

5. Ὁ. 1. α(νιὰ. Ιτίοι)δ.ἠ. Αὐτὰ. ΈίΠ. 

Οτῖσ. Ιπι.Π. Ἔτι. Ὁ.Ε.(οὔ.)ίετ. Ίαπτπα 

Ὑπ]ς. ΟἹ, ο”. (Ίεπιοπο 5 υυ δῦ. εἶετπα 

Μοπιρ].) 

46. σαβαχθανει ΑΒ.Βολ.Δ. 1. 69. Εις. ἴῃ 

Ἐξ. 6440, (σαβακτανει Β. Βεῖψ.) |  σα- 

βαχθανι 5. 1,. 38, ἘΕΞΟῊΚ ΜΒΞΤΨς. 

γαρ. οὐ Ἐ[ 5 5.1. Μορῃ. Εις. Τ).Ε. 

ἰογ. | ζαφθανει Τ). σαφθανει 1)". (σα]ι- 

Ὠναπί α. Ζαρίδηϊ ὁ. (Ἐὴ ον, 5) βαρασολίαπί 

0. ταθδοιμαπὶ οἷ. ζαρίμαπί ἢ.) 

-- εγκατελιπες Β50)1,. τε]. Ίτεπ. 6». 88. 

Οτῖσ. 1. 4671. 11. 6494. Εως. Τ.Ε. 4904, 
Γ-λειπες ΑΔ. 88. ΕΕάΗΚΜ. (π Ἀντ, 

Ῥϑι. ἱπίουργοίαιο ἀθε»έ.) 

47. των] ετων Δαν. (ἀἱεεραπί Δ Τ αἱ.) 

- ἑστηκοτων ΒΟ1,. 38, | Πἑστωτων «. 

ΑΡ. Τε]. 
- ὅτι ΑΒΟ. τα]. αὶ Ἀγν.Ηο]. οι. Ον. 

{πι ΠΠ, |. οπι. 1. 38. 1μαΐ, (οχο. [:) 

Ὦγγ.Ρεί. ἄστη. 49η. 

48. πλησας τε οξους] πλησας οξου 1). 

(οξου 69.) 

48. οοπβάΙὲ ΟἿ. 1 πιο δὶ σα] εαπα 61. [ βας 
οὶ ΟἽ. {.44. ονα. οτιιοί «γη." | 486. οὐ οἶγοα Πογάγα 
ποπαπα ΟἿ. | ΕΙ 6}1 Ἱαπηπαα ΟἹ. 



ΧΧΝΤΙ. 58: ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
» ο ε Ὁ» 

σα. τμε αὶ ἀπ᾿" ἄνωθεν ἕως κάτω | εἰς δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, 
Μοπρι. μον. καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, ““ καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴ- 
[ΘΟ] Αππα. 9811. ρ ιά, μα ἴ 

χθησαν, καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων 
Σἠγέρθησαν, Ὁ' καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ 
τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ, εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ 
ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. 

16435" Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τη- β ρχος [3 υ 
ος τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ 
γινόμενα, ἐφοβήθησαν. σφόδρα λέγοντες, ᾿Αληθῶς 
υἱὸς θεοῦ" ἦν οὗτος. ’ Ἠσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολ- 

λαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν 
πρ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς. Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ" 
ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ ἡ τοῦ 
᾿Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν 

τμζ 4 
54. θεοῦ υἱὺς - 

56. Ἰωσὴφ 

80 5511} 656 ἴῃ ἄτι 5 ῬΑ 65 ἃ 511 π|- 
ΠΟ πιδατι6 ἀρούβιιπ), (110) ρὲ 
ἵεντα πηοίδ ο8ί, οὐ Ῥοείτας βοῖββαο 

δυπέ, ὅ5 οὐ πιομαπιοπία αρετία 
Βιιηὐ, οὗ πππ]ία οοΓρογα βαποῖο- 
χαπη αἴ ἀοτιπ]ογαπί 511Υοχθ6- 
ταπέ, 55 ΤῊ οχοιπίο5 ἆθ πποπΊι- 
πιοπ[ῖς ῬΟΒῦ τοδιχγδο(ίοποπῃ εἶις 
γεπογαπό ἴῃ δαποίατη οἰγίίατοπι 
οὐ αρραγαοταπ{ πα], 

58 615,3.) Οσπιπτίο απἴεπη οί 
απ οππι 60 οταπέ οπδίοάΙεπίες 
Ίαδαπα, νῖδο ἴετγας πιοῖα οὐ Πῖς 
απαο βεραπί, πιαογιπί να]ᾶε 
ἀἰεσηία», Ύσογαο ἀαῖ Πας εγαί 
Ἰπίο, ὅ5 911,5.) Έταπί απίοπα Τρί 
πιπ]ίογος πηπ]ίαο ἃ Ίοησε, απ86 
βοοπίαο ογαπί Ἱοξατῃ α ἀα]]αθα, 
παϊπ]ςίταπίος οἷ: 55 Ιπίες (πας 
οταί Ματία Μαράα]οπε, οὐ Ματῖα 
Ἰασοῦ οἱ ΤοξἙρ] τηαίος, οὖ ΤηΣ{ΕΣ 
βΠοταπα Ζοροάσε]. 

ο. Ζεβεδαίου. 
ΞΗ᾽ τµη 

Σ] λα. 15:42-47. 
1. 23:50-55- 
1:70. 19:28-45. ᾿ ἐμαθητεύθη" τῷ Ἰησοῦ" 

- 5 ὯΝ 3, ,ὔ 

ς 105." “Οψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλού- 
μον 5 / ”/ » / ΟΣ Ν ον 

ον ἀπο Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσηφ. ὃς καὶ αὐτὸς 
οὗτος προσελθὼν τῷ 

Πιλάτῳ, ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. τότε ΤΣ 
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ὅ7 (31519) (ΠῚ 5ογο απίοπῃ Πις- 
ἔππα ο586ύ, νοπῖέ αιήάαπι Ίοππο 
ἀἶνερ 80 Απτίπιαία, ποπαῖπε 
ΊοβδερΗ, απ οἱ 1ρ5ο ἀῑκοιρια]ας 
ογαῦ Τορι:. ὅϑηϊο αποσθθεῖί 84 Ῥὶ- 
Ἰαήπ1 εἰ ρου οοτρᾶ5Ίεσα, Ταπς 

48. και περιθεις] οἵη. και 88. Αὐτὴ. 

49, λοιποι] λοιπον 1. 
--- ειπαν Β(Τ. 69.) (ειπον 1). 69.) α.}.ο. 

01.0ἳ..Πελεγον 5. ΑΟ. τε]. Υπ]ς. 6". 

οἱ... Ἀγττ.Ῥεί,δΗε]. 
- αφες] αφετε 833. 3γτ.Γ5έ. 

- σωσων ΄ΑΒΟ. τε]. γρ. [.ο'. Αὐτὰ, 

ΙΠ. | και σωσει Ὦ. 1. α.διοι[[:-]ῖ. 
Ονίᾳ. πι. ΠΠ, 9950. 1 σωσαι 69. 79". 

Ἁγιτ.Ρεῖ.δ.Ηςε]. Οὐ. 

- δα Ππ.] αάά. αλλος δε λαβων λογχην 

ενυξεν αυτου την πλευραν και εξηλθεν 

ὑδωρ και αἷμα ΒΟῚ, «σα. πι. Ἀγτ.Η]εΓ. 
κοππεἰ. ί1. (λογχην Β.Βεᾖ. Βἶο.λογχον 

Β. Βεῖψ.) αἀά. εαᾶσπα, 5εᾷ ευθεως εζηλθ. 

αἷμα κ. ὑδωρ 1]. (ε 5οἩ. χὶς. 94.) | ποῦ 
Ἰαβεπὶ ΑΔ. 1.55. 69. τε]. ὙΠ. Ταίθ. 

χο]. Άγ. Ῥεί. ἃς Ἠε]. Βγτ.ΗΙες. δεπιεῖ. 

Μεπιρῃ. ἄοἰἩ. Αὐτὴ. ΠΠ. ἤδη δ᾽ αὐτοῦ 

ἀποθανόντος εἷς τῶν στρατιωτῶν 

λόγχῳ κτλ. ΟΥίᾳ. 1. 4163. νἱά. εὐ Ογίᾳ. 

ἶν. 2984, οὐ Ογῖσ. Ιπί. ΠΠ. 925,6. 
50. παλιν ΟΥίᾳ.Ιπί. ΠΠ. 9565, | οπι. ΙΕ. ᾖ. 

(Οτίφᾳ. ἵν. 9983.) 
51. απ’ Β.ΒΙψ.Ο. 98. | απο σ. ΑΓ. τοὶ 

Ίοπι. Τ,. (ΟΥίσ. ἵν. 9989.) | ἐπ᾿ 69. (Κ 

Ἰαῦοί απίοα ναοῦ ΠΟΠ ἱερου.) 

--- εις δυο ροδἱ α. ανωθ. ἑ. κατω Β. Βεῖψ. 

ΟΙ. 838. Μεπιρῃ. ΔΝ. | {απίο ς. 

ΑΟ” (2) το]. Τναις. γττ.Ῥεί,διΗς]. άοἳμ. 
Άνπι, Οτίᾳ. ΠΠ. ΠΠ. 9933. 9263, | εις ὃνο 

µερη Ὦ. μα. ΟΥίᾳ. Τα. 1 οπη. εις δυο 

ΟἿ) Εις. Ρ.Β. 9955. ἘΠ]. ΕΥ. 164 
Οτῖφ. ἵν. 2985. ((. 4143.) 

52. μνημεια Ογῖφ. ἵν. 3985. 

5663.) | µνηµατα Α. 
-- ανεωχθησαν ΒΟ. τε]. ΟΥίᾳ.1ν.3985.] 

ανεωχθη Α.|ηνεωχθη Ο3- Οτίᾳ. 1. 4143. 

 ηνεωχθησαν ΟἿ. 1.55. 

-τ- ηγερθησαν ΒΒ. ΒΟ}. Ὁ... 1. 88. 69. α. 

ΟΥίᾳ. Ἡ. 5525, ἵν. 2989, | Τηγερθηὴ 5. 

ΑΟ. τε]. 
58. εκ των μνημειων] οπι. 3Υ.Ε56. 

(. 4149, Πῖ. 

-- μετα την εγ. 
(ρτασπι. “οὐ 9Υσ.Ρ5ἱ.) 

- εισηλθον ΟΥγίᾳ. ἵν. 3985. | ηλθον Ὦ. 

Τιαῖζ. (οχο. 1) 
--- ενεφανισθησαν Ογῖφ. ἵν. | εφανησαν 

ΤΣ, | ενεφανεισαν 1). οοἳ. 

54. ἑκατονταρχος] -χης Ὁ. Ονίᾳ. 1. 4165. 
- γινοµενα Β.Βεῖψ.1). 38. Τιαῖῦ. Οτῖρ. Ἱ. 

4165. Ογίρ. πι. ΠΠ. 9984, 9995. | ῶγενο- 

μενα 5. ΑΟ. τα]. Ονίᾳ. ἵν. 3995. 
- υἱοςθεου ΒΡ αγ. ας. ΟἹ. 6.1.1. Οτίᾳ. 

Ππι. Π. 1550. ΟΥνίᾳ. Ππῖ. ΠΠ. 9381. | θεου 
υἷος σ. ΑΟΙ,. τα]. πι. α.οἆι[.[ ή -ᾱἱ ἳ 

αοιμ. Ογίφ.. 4165. ἵν. Ηἱ. 9185. 
- ην Ονίᾳ. Ἱ. ἵν. | εστιν Ο. 4. οί. 

55. εκει] οπι. Ὁ. 
- γυναικες] Ῥτασπι. και Ὅ1,.. 33. ἘΚ. 

ΒΟ] παρ. Οοπίτα, Ονίᾳ. {π|. 1]. 9295, 
Εις. ἴῃ Εδ, 4635, αὐ Μαν, 11. 260. 

αυτ.] οπι. Ἀγν. ΠΙεΣ. 

ὅδ. απο Ἐκ. ἴῃ 5. 34. Μαν. | οι. ΑΔΙΚ. 

- θεωρουσαι] οι. Ὑπ]ρ. [οι 1 Όοπ- 

ία, α.δ.ο,ζ[] ο... Εις. (πο 1.) 

-- τῷ Ἰησοῦ] αυτῳ Ἑ. Εις, ἵπ δ. δὰ 

Μαγ. (“ἃ Οαπα ἄα]οα” πιοςκ α.) 

56. ην] πάᾶ και ΟἿ, (οπι. Ο0). 

- Μαρια 15. ΑΒ(1)). τε]. Τμαέ. ΟΡἱᾳ. Πιΐ. 
11. 9990, δ τι. ἴῃ Ἐν. 4635. αἆ Μαν. 1.960. 

(οπι. κει. ἡ Ὦ3.)| Μαριαμ ΟΤ:Δ. 1. Ἀντ. 

Ἠσ]. (αι 95.) 

-- Μαρια 35. ΑΒΡΙ, 1. τα]. Ἀγτ.Ηε]. 
Ονίᾳ. Ιπέ. τὶ. Εἰ. ἴῃ Ἐ5.} Μαριαμ 0Δ. 

- ἡ του Εἰτι5. τα Μαν, | οπι. Β. Ες. [η Ἐἰ5. 
- Ίωση ΑΒΟ. τε]. ϑυυν ΡΟ ΗΟ] ὕχυ. 

ἄοίμ. Αὐπι. Εμ. ἴῃ Ἐ5,.} Τωσηφ Ὁ3., 693. 

Τιαῖῦ, (ἰδῇ α.) Ῥγτ.Πε]σηρ. ΜεπιρΠ. τη, 

Ονῖφ. Ππί. ΠΠ. Εις. αἆ Μαν. |. Τωσητου 
3, {{μητὴρ 5οι.] οτι. ὁ.ο. 

57. δε] βαργ. ΠΠ. Α. 

--- Αριµαθαιας Ναἱρ.ΟἩ. 6}. 1 Αρειμα- 

θειας Ὦ. Απιι α.δ.ο,[ι[] ια.) Ορ. 

απί, 1. 

-- τουνοµα] το ονοµα 1). ποπηίπο Τ αι. 

--- έµαθητευθη ΟἿ). 1. 88(....ευθ....) 

Βνττ. αὖ γά.] Γεμαθητευσεν 5. ΔΒ5.τε]. 
88. προσελθων] προσηλθεν.... και 

Πιλατφ) 1). Ἱμαυ:. 

-- τοτε] αἀά. ουν 1. 

(ροξέ 

84. Ες ἀαὶ 61. | στ. απέετα 5ογο ΟἿ, | Ατίπια- 
ὕπαθα ΟἹ. | 58. ρουὲ ΟἹ. 
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ΚΑΤᾺ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 

λᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι [τὸ σῶμα.} “καὶ λαβὼν 
τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἡ ἐν" σινδόνι κας 

καὶ ἔθηκεν. αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ 
ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον 
μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. Ὁ' ἦν δὲ ἐκεῖ 

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι 

106 ο Τῇ δὲ ἐ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρα- 
σκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 

“λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι 
ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

Σκέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον 
ἕως της τρίτης ἡμέρας, μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ ̓ κλέψωσιν αὐτόν, καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, ᾿Ἠγέρθη 
ἀπὸ τῶν ον καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων 

“ έφη] αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, ̓ Ἔχετε κουστω- 
δίαν: ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. ο. οἱ δὲ πο- 

ΑΒ6039. τμῦ 
ἢ ΑἸ ντν 

1. 98, 69. 
ΕΕΞΗΚΝΜΡύΟΥ 60 θαρᾷ, 

τῇ 
Ἐ 

᾿ς ἀπέναντι τοῦ τάφου. 
τνα 

ι 

πρὸς Πιλᾶτον 

ἐγείρομαι. 

τῆς πρώτης. 

Ἡ σοι. ἡ δ 

ΣΤ ΤΡ 
1. [δὲ] σαββ. ({οτ- 

58) Ἱεσοπάππη, 
μετὰ τῆς κου- 
στωδίας ὀψὲ 
σαββάτων. Τῇ 
ἐπιφωσ.) 

Μαν. 16:1--11. 
. 94 :1-19. 

90:1, 60, 

ρευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν 
λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας" 

160Τ'"Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούση εἰς 
µίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ 
ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. “ καὶ ἰδοὺ σεισμὸς 
ἐγένετο μέγας: ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐ- 

ΧΧΥΊΤΙ. ὅ9. 

Ῥηαιπς Παςβῖς τϑααϊ σουραξβ. ὅ9 
(91911) 1 αοσερ!ο οογροσο Ποξδορ]ι 
Ἱπγο]ν]τ ΠΠπ4 Ἰῃ Ιπάσπε ππαπάα, 
50 οἱ Ρροβι1{ ΠΠπ4 ἴῃ πιοΠ ΠΙΕΙ {Ο. 
510 πονο ᾳποά οχοἰεγαί ἴῃ Ῥε- 
{χα, εὐ πα νο]ν]1έ αχ ΤΠ ΤΡ ΤΗ 
ἃ οβύτΙΠΙ ΠΠΟΠΠΙΠΕΠΙΙ, οἱ ΔΌΙΪ, 
δι «50, 5.) Ἰῦγαῦ απίεπα ἴθ] Ματία 
Μαράα]επε οὐ αἰίετα Μαγία, Β0- 
ἀθπίες οοπίτα 5ορα]ομγαπῃ. 

62 (251, 10) Α]έογα απίοπι ἄῑς, 
απιαθ οξί ροβὺ ΡαΓΗΡΕΘΥΕΠ, 6ΟΠΥ6- 
πογαηί Ῥιποίρες εασεγάοἵαπα οὗ 
Ῥ]ατίκδααί δ Ῥ]αίατη 53 ἀῑσοπηίος, 
Ῥοπιίπα, τοςογάαξῖ βατηιιβ απία 
5ο πο{οΥ 116 ἀῑκιτ άλας γίνεῃς, 
Ῥομ: [1685 4165 ταξΙτσαπῃ. δ Ίπρε 
ΘΥΡῸ οιιδίοςΙῖ 5ορπ]σἨγαπα Ἡδ- 
απο ἴπ ἀῑσπα {ατα πο Γουίε 
γοπῖαπί ἀἰδοῖρι]] οἷιις οὐ ΓΙΤ6Π- 
έαν Θαπὶ οἱ ἀῑσατπί Ῥ]εὺῖ, Ῥι- 
χοχ]! ἃ πποτεμῖς, οὐ ογς πογ]ςει- 
ης ΘΙΤΟΙ ῬΟΙΟΥ Ῥπίοτς, δὲ ΑἷἪρ 
11}15 Ῥήαίις, Ηαὐοίίς ομδοΘΊαπη: 
Ίτο σαβιοαϊτο εἰοιί βοῖτῖβ, ὃν 11] 
Ἀπίοτη αροιηίος πππ]θγιΠ{ 56- 
Ῥι]ομταπη εἰσπαπίες Ἱαρίάσπι 
ουτα οαρίοάἴρις. 

1 653,1.) Ύοδβροτε απίοτη εαΏ- 
Ῥεῖ, 41ο Ιασρβοῖς ΤΠ Ῥτίπηα 5αὐ- 
ρα, νεπῖί Μαγια Μασάα]επε οὗ 
Ἀῑίοτα Ματία γ]άσγο 5ορΙο ΣΠ, 
ΣΈι εεσο ἴεπαο τποῖας Γποίπ5 
εδί ππασπας: απΏσε]ιι5 οπΊπῃ 4ο- 

58, το σωµα 35, ΑΟΓΡ. τοὶ. Ονῖφ. 1π|. ΠΠ. | 69. δε] οπι. Τ,. - κουστωδιαν Να]ς. {1.0 Βγγ.Πς]. εἰ 
9508, Ταῦ, Ῥγνν.Ρεί,δεΠς]. 6οἵμ. Ανπι. 
«Ἔτι. | οπι. ΒῚ, 1. 58. Ἀγτ.Ηου, (“Ὁ 14. 
Μοππρῃ.) 

59. λαβων] παραλαβων Ὦ 

-- τὸ σωμα ὁ Ἰωσηφ] Τωσηφτο σωμα Ὦ. 
α. 9ΥΤ.Ε5ί. | ὁ οτι. 1, 

--- Ενετυλιξεν] ενειλυσεν 69. 

-- εν σινδονι Ἔ, Βεῖψ.1). Τωβε. (οχο. 41.) 

ΜοπηρΗ. | Ἀοπι, εν σ. ΔΟ. τα]. ΠΠ. 
7σ0α. δία. (πα! 39). 

60, αυτο] οτη. 1,..ὄ 69. Ανπῃ, 

- καινῳ] κενῳ 1. 69. 

- αυτου] οἵη. γι 20Η]. 
-- ὁ] ὦ Τ,. 

--- προσκυλισας] προσκιλυσας 69.Ιπροσ- 

εκυλισας Ὁ. 

-- µεγαν] µεγα 69. ΜΤΙ. 

- τῷ θυρᾳ] Ῥτασπι. επι ΑΔ. Τμαίέ, 

61. Μαρια 19. ΑΡ. 835. τα]. Ογίᾳ. Ππι. ΠΠ. 

9505, 1 Μαριαμ Ὦ. ΡΙΙ.ΟΤΙΔ. 1. 

- ἡ Μαγδ.] οπι. ἡ 3. 

- ἡ αλλη 56. το]. ] ο. ἡ ΔΏ. 

- Μαρια 35,] Μαριαμ Δ. 

-- απεναντι] κατέναντι Ῥ, 
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65. εκεινος ὁ πλανος ΑΒΥΤΙ(ΟΣΡΙ.. 

το]. Βγττ,Ῥεί,δεΗς]. οι. Οτίᾳ. ἴπι. 

111. 9915, | ὁ πλ. εκ. ΒΟ" 88. 69. ἘΠ 
(ογίαδεο, χα παπο ἴῃ τα5.)α. Τα. 

(Μαέ α.) Μεπρῃ. Απ Ογίᾳ. Ππῖ, 1. 
1410, (Ο1π. 9) 

- ζων] δα. ὅτι Ὦ. Ἁγιτ.β5ι.δ Ηςε]. Αὐτὰ. 

Οτῖσ. Ιπί. 1. (Οοπία, Τιαίς.) 

64. της τριτης ἦμερας ΑΒΟ. το]. | οπι. 

της )1,. | ἡμερ. απο τριτ. Ὦ. Τις. 
-- αυτου ΑΟ). τα]. | οπι. Β. 

-- κλεψωσιν] ΊῬνασπ. νυκτὸς -- ὄ ΟὟ). 
605. ΕΞ ΜΤΙΠ. Αὐτὴ. [οπι, ΑΒ. Βολ.ΟΣ 
ὯΔ. 1. 388. ΕΗΚΥ. Ἱμπίε, ἈγτΗςε]. 

ΜοπιρΗ. ἄοἴμ. Ολη. ἐπί. Π1. 9818, Ῥορε 
κλψ. αυτ. Β. Ἀγν. ρε. 491. 

--- ειπωσιν] ερουσιν 1). 

-- Όγερθη] Ῥίβεπῃ. ὅτι 3δ. 

Έει. 0]. Αντ. 

-- Χειρων] χερω 1. 

605. εφη} Τα44. δε 5. ΑΟΓΔ. 15. Μ'Βε 

0805. ἈγτΠοΙΝ. Ον. Ππι. ΠΠ. 9819. | 

οπα, Β.8ε}..1,. 38. 69. ΠΕ ΗΙΓ ΜΆ, Ίωατί, 

ὄν ει. ΜοΙΠΡΗ. οἵ. Αὐτη. 

3. ὅντιν. 

της. (0. | φυλακας Ὦ”. Αὐτὰ. Όσο, (οδ- 
ἰοᾷες αὖ ο... πηϊ τος ᾖ.) | κουστο- 
διαν 69. | κουστουδιαν Ὦ (πιαἨ. τες.) 

-- ὡς] ἑως 1,. 

66. ησφαλισαντο] ησφαλισαν Ὦ3. 

των φυλακων Ὁ3. 

Αγηι| της κουστοδιας 69. (της κωστου- 

διας Δ.) της κουστουδια «τ᾿. 1) (Ὥδη. 10.) 

. δὲ ΑΡ9ΟΓΒ. τα]. νυ. ἜΕιδ. δα Μαν. 11. 

957. οτη. ΤΗ. 38. (Ογῖσ. Ἱ. 4405.) ΟΥίᾳ. 

απ. τι. 1553, Εις. Ὀ.Ὦ. 4980, ίσοι. 4ῑεα. 

Ρἱ5 (αρ. Ἠοιίὴ. 111. 994, 9950.) 

-- σαββατων τῳ Ο2ἱ. 14405. Εις. Τ.Ε. 

498". δα Ματ. 1. 255. Ἡ. 257. Ἱν. 266. 

Τλίφη. ει. 05.) σαββατῳ τῳ 1,Δ. (880- 
Ῥα δὶς Τιαῖῦ, (εκο, 972. αὐ] 25. παροὺ 

“ΒΑ ΟΑ ΒΟΥ πὶ.) 

- Μαρια 19. ΑΒ5}0. τα]. ΟνίφΙ. Έις. 

1.1. «ὦ Μαν. 11. Ὠίωι. ἶον. (955.) 

[Μαριαμ ΟΤΑ. | οπι. 56ᾳ. ἡ 3. 

-- ἡ αλλη ΟΡίᾳ.1. (ἀν. 9864.) ΕἸ. Ὦ.Β. 

«ἃ Μαν. , Πίος. «ει, | οπ. ἡ Α. 

--- Μαρια 50. ΟΥίφ.Ι. ἴις. Ὦ.Β. αἆ Μαν. 

Ἡ, αΠίοπ. Αἴευ. | Μαριαμ 1,Δ. | οπι. Ἡ. 

-- της κουστωδιας] 

- 



ΧΧΝΥΠΙ. 12. 
ας. α. ὃ. ο. 
Βύτγ. Ρ. Ἡ. 

Μεπαρ]ῃ., 
(6ο1.) Αὐτὰ, ΖΕ τ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 
ἊΝ 8 / κ / κ 

ρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον", καὶ 
κ » ΄ » ο 95 Ν τῷν ἀν οκ ή 5 “ ε 
ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. “ἣν δὲ ἡ Ιεἰδέα αὐτοῦ ὡς 
3 Ν Ν Ν », ᾽ “ Ν ας / / 
ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ἦ ὡς χιών. 
4». Ν Ν “ / » - » / ε “- 

ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες, 
ενος / {Σε ή ο Ν ν ο τα 

καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀγγε- 
λος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς: οἶδα 
γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ἡτεῖτε. “ οὐκ 
ἔστιν ὧδε: ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν. δεῦτε ἴδετε τὸν 
τόπον ὅπου ἔκειτο Ϊ ὁ κύριο». ] “καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι 
εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκ- 

ο ὌΝ ΚΠ Ν , ε “-“ ευ Ν / » 

ρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Ταλιλαίαν' ἐκεῖ 
ΗΝ 3/ ϑ. Ν 5 Ἔν ὅν 

αὐτὸν ὀψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 
1605 ὃ Ν 4 ο Μ ΔΝ εν “ / 

Καὶ ᾿ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου 
ἊΝ / ἊΝ ΄- / 37) » ΄ 

μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, ἐδραμον ἀπαγγεῖλαι 
- - ΕΣ - ἊΝ ᾽ “ / 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ." “ καὶ ἰδοὺ ὁ ᾿Ιησοῦς ! ὑπήντη- 
/ 3 ο) / / ε δὰ “ 

σεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι 
» ΄ ᾽ ο / ΄, ο 
ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 
0 / / » -“ ο “- Ν - ς ΄ 

τότε λέγει αὐταῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε: ὑπάγετε 
3 / - -“ ο » / 3 Ν 

ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς µου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν, κἀκεῖ µε ὄψονται. 

169 11 Π ΄ ᾿ ΤΕ ᾽ ΄ὕ - 
ορευοµένων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ τινες τῆς κου- 

ΥΣ 3 η » Ν / . / - » 

στωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρ- 
΄- α ΔΝ ιά ῷ 

χιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. '' καὶ συναχθέντες 

5. οαπι ν᾽ 6 Ὀ 1018. 

παϊπί ἀοβοσπαϊς ἆο οπο]ο οἱ δο- 
οθίεης τογο]ν]έ Ιαρίάσπι, 66 5ε- 
ἀεθαί 5προεγ ειπα: Σεγαί δα Πα 
Ἀδροσίιις οἷιις βίοις δα] ραν οἱ γθς- 
{πη ΠῚ εἴπς εἶσιί πῖκ. "γαρ 
ΏπΙοτο απίθπα επ οχίθγτ] 5απέ 
οπσίοάο5 οὔ Γαο 5απῖ γε]ιί 
πού]. 5 053,3.) ΘΒ ροπ 68 απ- 
ἴοπι αποθ]ας ΟἸΧΙΡ ππα]Ιεγίριβ, 
Νο]ίο Ἴπιογο ΥΟ5: 8οἱΟ οπΙπι 
απο. Τεδαπι απῖ ογαείβχας οδε 
απαστί ας: ὅπη οδί 1ο, Βασγοχὶῦ 
οπίπι εἶσοιί ἀῑκῖε: γεπῖτο γιάείε 
Ίοσυπα πὶ ροδ]θας εταί ἀοπήπας, 
7 Τὸ εἴίο ομπίος ἀῑσίιο ἀῑδεῖ- 
Ῥι]ή5 οἷας απία ἑαχτοχίέ, οί 6σσθ 
Ῥταθοθά]ξ γος ἴῃ ἄα]αθαπα: 1Ρί 

Έσσο ρτασθ]κὶ 
ΥοῬῖς, 

8 65η, 5.) ἘΠ οχκἰαογιπἰ οἵίο 46 
ἨΙΟΠΙΠΙΘΠίΟ ΟΠ Έπποτο εί 
πιασπο σαιιάἶο, οπτοηίε5 ΠΊΠ- 
ἄαγο ἀἰβοῖ ρα} 15 εἶας. 9 655,10.) Ἐν 
6666 [6515 ὁσουγεῖς 1115 ἀἴσεῃς, 
Ἠανοίο. Ἠ]ας αμίαεπι 46600556- 
γαπῖ εί ἑεπαοταπί Ῥεᾶες εἴις οὗ 
αἀοτανογαπί πα. 0 Τιπο αἷῦ 
Π]ϊς Ίσρας, Νολίο Ππιετο: 116 
παπβαίο γα γ θι15 πιεῖς αἱ θαπί 
1π (αΠ]ασαπα: 10] τὴ γΙάἀθριπῦ, 

τῷ 86 οππῃ αὐ]ββοπέ, 6σσο ᾳπῖ- 
ἅαπα 46 οπβίοᾶῖρδας γοπογιιπί 1π 
οἰν]αίεπα οἳ ΠΠ αγεγαπ{ Ῥγίῃ- 
οἴρίοας 5ασσγάοὕππη οπηπία (πας 
{αοία ἔπουαηῦ. 13 Εὖ εοπστοραά 

2. εξ Ονίᾳ. 1. Ες. 1)... 4985. δα Ματ. 11. 
2509. ΠὨίοπ. «4165. (αρ. Ἐοπίμ. 11. 220.) 

| απ’ 1). (6 Τμαίζ.) 

- και προσελθ. Β. Βεῖψ. ΒΙὶς.ΟΥ,, 98. Ἰωπίε. 

Ἀγτ.ρει. Μοῖραι. Ἠίμ. Ονίφ. 1. Πίο. 

ει. | Ἄοπι. και 5. ΑΓΙ). τε]. Ἀγτ.Ης]. 

Απ. Ες. Τ.Ε. 

- λιθον] 1 αἀά. απο της θυρας 5. ΑΟ. 

χε]. Γή. Ἀστ. δε. 

844. απο της θυρ. του 

μνημειου Τι. 1.38. ἘΕ(Μ)Ό. Ἀγν.Ηε]. 

ΜεπιρΗ. Εἰ. Ὁ.Β. (του µνηµιου 50}. 

τας. Ε΄ Μπιρ. τηαΠ. 16ο.) | οτι. ΒΤ). 

γαρ. α.δ.ο,[ Ὁ 0 

εκτ ) | 

(111, 515.) 

8. ειδεα ΑΒ ΒΙΙΨ.ΟΡΒΕΗΜ. | Τιδεα στ. Τ.. 
τε]. (πιοκ ὡς αστ. παροὺ Τ. βῖοαῦ ς.) 

- λευκὸν α.δ.ε,[«Π. | οπι. Ὑπ]ρ. ο,ῇ/'. 
αἱ 2, 

--- ὡς χιων Β.Βεῖψ.1). 1. Κ.}1 ὧσει χιων 

σ. ΑΟ. Πίοπ. Αἶετ. (ώση χ. 69.) 

4. φοβου αυτου] φορου Δ. | οπι. αυτου Δ. 

211. 

-- εγενηθησαν ὮἙ.ΡΙμ.ΒΙο.ΟΡ(1). 98. 
(εγενν. 1,.}} Τεγενοντο 5. Α(2033). τε]. 

Ἔτι. δ Μαν. Βαρρ],. Ῥ. 2388. «Ὠίοπ. (1 αι.) 
“ἴοι. Ατπη. 

4. ὡς νεκροι ΑΒ. Βεῖψ. Ὁ 1,Δ. 1. [1 ὡσει 

νεκρ. «:-. Ο. τε]. Εις, δα Ματ. | ὡς οἱ 440". 

νεκρ. 69. 

δ. δε] οπι. Ο (αὖ νἱά.) 

- εσταυρωμενον] ενσταυρ. Ἑ. (1 6εδαπι 

Ἀ Ναζατοπαπη.”. Θγτ.Ης].) 
6. γαρ Ες, αἲ. Μίαν. ἵν. 266. 1λίοπ. Αἶεα. 

[τὰ Δ. 98. 5.5. Ὅτι: ἴπί. τς 1550. 
- ὁ κυριος ΑΟΓ). τε]. Τναῦῦ. Ἀντν. | οπη. Β. 

88. Μοπιρῃ. Αππη. 1. Ογίᾳ. [πί. Π. 
7. πορευθεισαι] πορευθεις 1,. (οτι. ταχυ 

πορευθ. α.) 

--- απο των νεκρων ΤΟΥ. ὁ. 5.0“. | οπι. 
1). Υαἱς. α.}.6.}}}.9..λ.1. Αππα. Οτίᾳ. 
απί. Π. 

--- τδου 15.] οπι. 1). α.δ.ο,[”.. ΟΥῖρ. Ππί,. 
--- ἰδου ειπον] 5ἰοπί αἰχὶν Καὶ 

8. απελθουσαι Β. Βείψ. Βἰο.Ο1,. 85. 69. | 
Γεζελθουσαι «-. ΑΓ). τε]. 

- αυτου] οπι. 69. Κὶ Αππι. 

-- δα βη,] Ταἀᾷ. ὡς δὲ ἐπορεύοντο απαγ- 

Αὐταὶ. (Ες. δα Ματ. Π. 

2085. 

1.11], τα, Ὠίοπ. 4ετ. 

ΤῊΝ 

9864, 

Ὀντ,Εδί, Ὀγτ.Ηϊετ. Μεπιρῃ. 

9. ὁ Τησους ΒΕΡΤ.. 1.955. 69. 55. Ογῖρ. 1. 

Έως. Ὀ.Ε.. 5085. 

για.) ΔΕΡαάΗΚΜΟΥ. 

-- ὑπηντησεν Β.Βείμ.Ο. 1. 
ζαπηντησεν 5. ΑΡ. τε]. Ειδ. Ὦ.Ε. 

π- αυταις] αυτοις Δ. 

-- αυτου] Ροδί τους ποδας Ὦ. Ἰμαίε. | 

Οοπίτα, ΟΥγίᾳ. 1. 

| οπι. ὁ ΑΟ (αἲ 

Οτῖφ. 1. | 

Εις. Τ).Εἰ. αἆ ΜΤατ. ΠΠ. 

10. ὁ Τητους] οπι. ὁ. | οτι. ὁ Β.Βε. | 

Όοπαα, ΟΠ). τε]. Εις. Ὦ.Ε. 

- την] οπι. 3. 

- κακει Β9ο(2)ΡΠ,. 1. 98. 6. τε]. Εις. 

Τ.Ε. | και εκει Α(0339)Δ. 69. ΒΕΗΚ. 

-- οψονται] οψεσθαι Ὁ). ε.μ.] οψωνται Ὁ. 

11. απηγγειλαν] ανηγγειλαν 1). Ονίρ.ῖν. 

-- ἁπαντα] παντα ΑΔ. Ογῖσ. ἵν. 

-- γενομενα] γιν- Ἡ. 

γειλαι τοις µαθηταις αυτου 5. ΔΟ.τε]. 

{. Ἀντ.Ηςε], πι, |. οπι. Β)). 38. 69. 
8. οταξ επίπι πι. | 6. νεπίέο οὐ νὶάοξο Οἵ. | 

7. Ῥταεσεᾶεί 6. | 8. Εαιάᾶϊο ππαρπο (ΟἿ. 

11τ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. 
Ν “ / / 

ας. μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες, 

1. 88. 69. ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις ' λέγον- ΕΕ(ΦΗΚΝΕῦΝ. Ὃ ο. 5 αν ον ο) 
Ψα]ρ. α.ὁ.. τες, Εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες 
Ῥσττ. Ῥ, ἩΠ. ΕΣ ὍΤΑΝ ε “ ΄ Ἑ 4 9 ΤΑΝ ᾽ ον 

ο, έκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων καὶ ἐὰν ἄκου 

Άσπι, ΔΙ. σόῃ τοῦτο Ιὑπο' τοῦ Ίγεμονος, πο πείσομεν [αὐτὸν 
5 ε 

ας καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. “2 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ὑμ ήσομ 
ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη 
ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις µέχρι τῆς σήμερον 

"ἡμέρας”. ο αλ / Ἂ « 3, 

110 “ Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν 
4 » Ἦν Ὡὶ ο ς » “ ΡΣ “ 

Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. 
πρ Νο / σ ον / { ε ν Σ᾿ 

41, καὶ ἰδοντες Ἱ αὐτὸν προσεκὐνησαν!, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 
18 Ν Ν εν. “ δὲν 2 » “ / 

«{ς - καὶ προσελθων δ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς Ἷ λέγων, 
“ » - Ἀν “ 

Εδοθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς ημ κ ή, ; εἴ 3 Ξ 
Ὁ Μαγ. 16110. γῆς. Ἰ' "πορευθέντες [οὖν] μαθητεύσατε πάντα τὰ 
19, βαπτίζοντες ἔθνη, ᾿ βαπτίσαντες" αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς 

καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, “ διδάσκοντες 
αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν: καὶ ἰδοὺ 
ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντε- 
λείας τοῦ αἰῶνος. ἢ 

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ. 

Χ ΧΑ ΠΡ 5520} 

ΟἿΠῚ βεπ]ογῖρι5 ΘΟΠ51110 αοαθρίο 
Ῥεουιπίαπη οορίοδαπι ἀεάεταπί 
τη ΠΣ θ 115, 1 ἀῑσρηίος, Πἱοῖίε απ] 
αἰδοῖ ρα! αἴτςδ ποοίο νεποτιηί οί 
βιταῦί βαπί ΘΠ ποδῖς ἀονπαίεῃ- 
Πραςδ: 3 οὖ δὶ που απάτη {16- 
ηί ἃ Ῥγαθδιάς, Πο 5παάεΡΙπΙΒ 
οἷ, ΘΕΒΘΟΙΥΟΒ Υος {ποϊοπιας. 5 Αί 
1111 αοοερία Ῥεοιπία ΓεοεγαΏί 5]- 
οαὖ ογαπί ἀοοιί. Ἐί ἀϊνα]σαίτιπα 
οδί γετριπα δίπά αριιά Ταάαεος 
Ἱιδᾳπο ἵπ ΠοάΙθγητπι ἀῑσπῃ. 

16 ΤΓπάεοῖπα απίοπα ἀῑδοῖρι]ϊ 
αὐίοταπί 1η (ααΠ]αθαπη, ἴῃ ΠΙΟΠ- 
[6 Π1 πὸ] οοπδΗαογαί 115 Τοριις, 
17 ρὲ νιάσεηίος θα ΠΔΊ αἀογανογιπί, 
απἰάαπι απίεπ ἀπβαγεταπε, 
18 Τη ποοθάεῃς [6515 Ἰοσμίς οί 
οἱς ἀϊσοθης, Γαία οςί τὶ ῃϊ οπιΠῖΒ 
Ῥοΐθείας ἵπ οπε]ο οὖ 1π ἵειγα. 
19 Ἐπιπίεδ ογρο ἀοσείθοπ]πΘβσε- 
{65, Ὀαριϊπαπίες 605 ἴῃ ποπιῖπα 
Ῥαΐτίς οί ΒΙΙ οἱ ερίτιίας καποῖῖ, 
90 Δοσθηΐθβ 605 5εγνατο οπιπῖα 
απαθοππι(αθ παπά αν] γοῬῖς: οὗ 
6ε66 650 νοβῖδοµτη 511Π} οπιπΙΡΙς 
ἀἴεβαδ πεαπο δα οοπβαπΙπ]α- 
ΏΠοπεπιῃ 5αεομΗ. ΑπιεΠ. 

12. τε] οἵη. 1). (συμβ. τε λαβ. οτι. ΒΥΥ. 

ἨΠετ.) 

--- αργυρια ἵκανα [”. Οτῖρ. ἵν. 9863. | αρ- 
γυριον ἵκανον 1). (1,α10.} Βγτ.βδί. Αιπῃ. 

18. ὅτι Οτγῖσ. 1, 8673, ἵν. 9861, Έως. δᾶ 

Ματ, Π, 958. | οπι. 38. 

---Ἡ]μ. κοιμ.] απίε οἱ µαθ. Ἑ. 

14. και εαν Οτίᾳ. 1. 8073. [ καὶ αν ΤῊ, | 
κἂν Ογῖρ. ἵν. 9865, 

-- ὑπο Β.. Τιμ. Οτγῖρ. '. αρ. αποβᾷ, | 
Ζεπι 5. ΑΟ.τε]. Ογίᾳ. 1. Ἱπιρη, ἵν. 8864, 

- πεισοµεν Ογίᾳ. 1. οἵ ἵν. 

ἘλαΗὈ. 

--- αυτον Α0Τ. τε]. ΟΥγίᾳ. ἵν. (ΜΕ. οἱ 

Ἱππρ.) |. οπι. Β. 838, 6. «Αι. ΟΥγίᾳ. 1. 
οὐ ἵν. (ΜΡ.) 

--- ποιησομεν Ογῖφ. 1. οὐ ἵν. | -σωμεν 88, 
69. ΕΕΘΗΜ. 

, 15. εδιδαχθησαν προσεταχθησαν Ἡ. 

--- διεφημισθη] εφηµισθη Δ. 38. Οτίρ.ὶ. 
9495, ἵν. 45505, 

- παρα] 864. τοις 1). | Οοπία, Ογίᾳ. Ἱ. 
οὐ ἵν. 

- μεχρι Ογὶσοἶν. | ἑως Ὦ. Οτίᾳ. Ἱ. 

Ι -σωμεν 69. 
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15. σηµερον ἡμερας ΒΡΤ.. ([μα{{.} |. Χοπι, 

ἧμερας 5. Α. τε]. ε. Ογίφ.Ι1. οἱ ἵν. 

16. εἰς την ταλ. ] οἵη. 38. (ΟΠ1. εις το ορος {.) 

- ὁ Τησους Έλις. απ Μαν. 5αρΡΙ. Ρ. 501. 

οἵη. ὁ 1). 
17. ιδοντες] ιδον 69. 

- προσεκυνησαν] 84. αυτῳ «. Δ. τε]. 

Ῥγττ.Βεύ.δς Ησ]. | οπι, Β. Β11η. Βἶο.Ὦ. 88. 
1. Έτς. τα Ματ. 

18. ουρανῳ ΟΥγίᾳ.1.9413. 9495. | -νοις Ὦ. 

- της γης Β.Βιῖψ.1). Μεπιρῃ, Εικ. Ἰπ 

Ἐς, 928ε, 6165. | Ἀοπι. της 5. Λ. τε]. 

Οὐ. 19413. 9495. (564 νἱᾶ. τἱ, 10). 
19. πορευθεντες] πορευεσθαι 1). 

- ουν Β6Δ. 1. 838. Ὑυ]ρ. 6.6... 1:35 σἱ. 
Βψτγ.Ῥεί.δΗο]. Μοπιρη. Αππι. ή, 

1/7. 84. 110. 151.996. | οπι. Α. 69. Ε 
Έα λε, οα1δ,)ΗΚΜΡΟΥ. ντ.Ῥεί.Μ5. 

Ίτεπ. 308. Πίρρ. ο. Νοεῖ, 14 (16). Οτίᾳ. 
14195. ἵν.2695. Οτίφ. Πιϊ. ἵν. 5543. 6263. 

Ἐπ. Τ.Ε. 63. 95, 945, 1925, 1368, 4455, 

ο, Με]. 85.1593, 1η Ἐ5, 4950. ἴῃ Ῥς, 3285, 
8643.4614.6565. 16:17. | νυν 1). α..]. 

ΠΠ], 494, 1774, 7875. 

19. βαπτισαντες Β. Βεὶψ. ΒΙε.1).} Ἱ-ζοντες 

ας. Α. το]. Πρ. ο. Νοεί. 14(16). Εις. 

ο. Μα]. 85. 
-- του υἱου Ηρ». Ειδ. | οπι. του 1). 

90. μεθ᾽ ὑμ. ειµι Ογῖφ. Ἱ. 98945, 8515, 5193. 
5548. 1ν.1693:5:170:.92650.46055, Εις, Ὦ.Ε.. 

1998, 9590, 6, Με]. 1850. τὴ ἘΠ, 6140.52985, 

ἵπ Ῥ», 625, 970, 4075, 4194. 4185, 4613. | 
εἰμι μεθ᾽ ὑμ. Τὴ. Ονἰᾳ. 111. 1775. 902), 

- δα ἢη.] [δ44. αµην 5. Α33Τ). το]. Αι. 

(ναι) Ἀνντ.Εεί,δΗσ]. ΜρρΗ. ΜΆ, 

11. |οπι. ΑΒΓ. 1. 38. ψ]ρ. ΟἹ. .}}.λ. 
Μοπαρῃ. Αππι. 

ῬιαοκοπΙρίο] κατα Μαθθαιον Ἑ. | ευαγ- 
γελιο» κατα Ματθαιον ΑΔ. 38, Ἐ(Η) 

ΟΥ. | ευαγγελιον κατα Μαθθαιον 

ετελεσθη αρχεται ευαγγελιον κατα Τω- 

αννην 1). | 544. στιχ. βχ Ἡ: εἷς οἴῖαπα 

Β.| αἀἀ. στιχ. βψ το κατα Ματθ. ευαγ- 
Ύελιον εξεδοθη ὑπ᾽ αὐτου εν ιεροσολυ- 

µοις μετα χρονους Ἢ της του χυ ανα- 

ληψεως 1. 

15. εᾶοσ ΟἹ. | 30. οἵπ. Απαθι, ΟἿ. 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟ Ν. 

επιρῃ. 

Ῥ 
8 Μα]. 4: 1. 

1 εἰ Ἂ Ν ο” ο ο λε Ἱ ο ο εκ 

Ἀρχη τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ 
θεοῦ" “ὁ ̓καθὼς" γέγραπται ἰἐν [τῷ] Ἡσαΐᾳ τῷ προ- 

᾿ ΟΝ / ν 3 / νι ς , 
φητῃ: ου) ἀποστέλλω τὸν ἀγγελό µου πρὸ προσώ- ΕΞ Ξ κ β που σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου". 3» Φωνὴ βοῶν- 

Θοίμι. Αττι, 51}. τος, Ἐν τῇ ἐρήμω ἑτοιμάσωτε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας 
Ὗ - ν / ᾿ » - 4 / » ΄ὔ κε / 

Ὑ ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. " 'Ἠγένετο Ἰωάννης ἢ ὁ 

ἘΠ «(3 Τη πηι εγαηρα]{ [65τ 
ΟἸ σῖβυῖ ΕΠΙ ἀοἱ: 5 βίσαϊ βουϊρύαμα 
οδί ἴπ Ἐραῖα Ῥτορλεία, Έσοε 
πο απσεἰαπῃ ππεπα απίθ {- 
οἶεία παπι, απ Ῥταεραταδίε 
γίαπα ἑπατη: 3 11) γοςκ σἸαπια- 
{15, ἵπ ἀεδοετίο Ῥαταίο γίαπι ἆο- 
τηϊηΐ, τοσίας {αο]ίο 5επηῖίας οἵις, 
36,5.) Εα10 Τοµαηπες ἵπ ἀθδοτίο 
Ῥαρίίζαῃς εί ρταεάίσαπς Ῥαρίίθ- Μαϊί, 11:10. / β ο.” ὡς ’ , ο αμα μας 

Ίμ1ο. 7:27. βαπτίζων ἐν τη ἐρήμῳ, [καὶ] κηρυσ σῶν βσππίαµες ο σακ ών. 
5 ἘΠ. 40:2. 
ΙΜαἴζ. 311--19. ᾿ , ΡΣ ͵ 
Ἴλιο. 9:3--17. προφητείας ἐν διαφόροις εἰρημένας τό- Μεπιρ].Βομ. «491. Ίγεπ. 187. Ογίᾳ. ἵν. 

4, ΟΠΠ, καὶ ποις ὑπὸ δύο προφητῶν εἰς ἓν συνάγων 155. 126}... ἀἰφετίᾳ, 

Τηβου Τρ ϊο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ἵπ ΑΡΤΙΑ. 1. 988. ΕΗΚΜΒΕὉΓ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἴπ ΒΕ. 

ἘΚ ΤΟΥ ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΥ͂ 

69. 

(Τὸ κατα Μαρκον  πιαη. τθο. Πε{ογῖς 

ΤαΪ Π 50 1]15.} 

1. υἱου] 7884. του 5. Α. τε]. | οπι. ΒΌΤ,. 

(Ομ. υἱου θεου Ίτεπ. ΟὟ. εἰ Τα. 191. 

Οτῖφ. 1. 8895, ἵν. 15:5. 1959, | Οοπίτα, 

ΜΡΒ. νυν. Ίγει. 197.305 αἷς. Οτίᾳ. Ιπί. 
ἶν. 4643.) 

3. καθως Β. Βεῖψ.1,Δ. 1. 98. Κα, Ονίᾳ. ἵν. 

155.125Ε.1963.| 1 ὡς 5. ΑΤΡ. τε]. Ιγεπ. 

στ. 191. Οτῖρ. 1. 3895. 
π- τῷ Ἡσαιᾳ τῳ προφητῃ Β(Ρ)ΤΙΔ. 

(1). 38. Τμ. Βγττ.Ρεί.δΗς]αηρ. (αρ, 

ΝΗίε). Θγτ.Ηίον. Μεπιρῃ. ἄοἴΠ. Αὐτη. 

ΜΡΡ. Ογίᾳ. ἵν. 1955. 1269. ΟΥίᾳ. ἴπι.ἵν. 

4643. (οπι. τῳ 15 Ὦ. 1. θη. τ. 191. 
Ονῖᾳ. 1. 9895. ἵν. 155.) Ἔτοις προφηταις 
-. ΑΕ. τε]. Ὀγτ.Ης]. ἰχί. Ατπι,ΖοἩ. 

«Ἔτι. Ίγεπ. 187. 905. (“ Μα]ασμί: ἴῃ 

πο εκεπηρ]ατῖ, ἴῃ Ἑραῖα Ῥτορ]οία”” 

Ῥγτ.Ηε].τηρ. ΜΒ. Τη ου, ΜΒ. αἰίοτο, 
«Τη Ἐραῖα Ῥτορ]εία οὗ ἵπ Μα]αςΠῖ ργο- 

Ῥμεία.”. αρ. ΑάΙεταπι.) ὁ Μάρκος δύο 

» ζρκΆ 

πεποίηκε' καθὼς γέγραπται ἐν τῷ 

Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ κτλ. Οτῖφ. ἵν. 1963 

τοῦτο προφητικὸν Μαλαχίου ἐστὶν οὐχ 

Ἡσαΐου: γραφέως τοινύν ἐστι σφάλμα 
ὥς φησιν Εὐσέβιος ὁ Καισαρείας ἐν τῷ 

πρὸς Μαρῖνον περὶ τῆς δοκούσης ἐν 

τοῖς εὐαγγελίοις περὶ τῆς ἀναστάσεως 

διαφωνίας. Ῥεμο]οπ ἵπ Οοα1σῖρις ααῖ- 

Ῥηκάαπα: οὐ ἵπ Οβίεπα αρπᾶά ΟταπιθΓ. 

Ὢο Ῥοτρ]μγτίο Ἰαεο Παβεί ΗΙοτοηγτης 

ἵπ Μαι Π,  Ωπαπι οπίτη {εδ[Τηο- 

παπι 4ο Μα]ασΠῖα Γεαϊαφτιο οοπίοσέπα 

81} απαοτΙέ [Ῥοτρβγτίας] αποπποςο γε]αί 

ΔῸ απο Ι5αῖα οεκαεπηρ]απα Ῥα{επιί5 αξδΙΙΠῃ- 

ἑππα ... πος απἴοτα ΠΟΤΠΟΠ Ι5αΐαο Ῥαία- 

τητις Δ αἴτια Βοπίρίογιιπα νο.” (ν, 17). 

αποστελλω] ΤΡΒΕ6ΠΙ, εγω σ. ΑΕΤΙΔ. 

χε]. Ὑπ]σ.(Οἰ. Ἀγτ.Ηε]. οιΠ. Ατπι, 

Αι. Οτῖσ. 1. 8895, 111. 7694.(64.) ἵν. 155. 
1955. 1268, Εις. Ὦ.Ε. 4905. (τα. Ματι. 
κ]. 10). |. οπι. ΒΓ. Απιι Ειία. (1 δι.) 

Βγτ.Ῥοί. Μεπιρμ. Ίγεπ. 187. Ογῖφ. 111. 
7694,(Μ58.) Ογίᾳ. Ιπι. τὶ. 4035, Τετί. 

δᾶν. ο, 9. 

- προσωπον σου] προσ. µου 69 "(7 εουτ.]). 
- δα ἢπ.] Ἰ.α4ἀ. εµπροσθεν σου 5. ΑΔ. 

χα]. προ. ο σι Ῥγτ.ΗςΙ. 
Μοπιρᾗ. ή. οίµ. Ατπιι Ογίᾳ. 1. 9891, 
111. 7694, ἵν. 1255. Εις. Ὦ.Β. (υἷα. Μαιτ. 

ΧΙ. 10. Τα1ο. ΥΠ. 27). | οπι. ΒΓΕΙ. πι. 

Ῥωία, Το. α.δ.οῖ. Βγτ.βοί. ΒΥτ.ΗΙοΥ. 

ο 

8. βοωντος, Ἐν τῇ ερημφ] Ῥίο Ἱπίετριπ- 

Ρεπάιπα οδί εκ αποίοτῖίαίε αοοθπέπαπα 

ἴπ ἰοχίαπ Ἠερταῖσο Ἑξαίαο Ῥτορ]οίας: 

εἷο ο ουττ]σεπά 5 εδί Ίουις Μαίξ. 

Π1, 8. δαρτας Ὁ] εαάεπα Ἱεριπίαγ, 

- τριβους αυτου ΑΒΕ. τε]. Υπ]ς. ᾖ.ᾳ'. 

Ξγ τ ΒΟ ΗΟ]. ὑχὲ. Μεπαρῃ, Αππι, Απ. 

ΟΥίᾳ. ἵν. 155. 19565. 1965:5: ἀϊδογίο, | τρι- 

βους του θεου ὑμων 1). οἱ ποβίτί α.ὦ. 

σ.σ. Ἀγτ.Ηο] πῃσ.ΜΡΒ. οἱΠ. (τρ. 
τ. θ. ἡμων ΤΝ Ν. Ἐ5. κ]. 8). απίο ἄθαπι 

ποδίτιπη ἤχθη. 187 δί. | αἀά. οπιπῖς 
γα]]1ς τορ]ορῖίατ εἰ οπιπῖςδ ΤΠΟΠΒ 6ί 601115 

Ἠαπο Πα τα εἰ οπιπία Ῥτανα ετιηί τθοία. 

οἱ α5Ρρετα ἵπ Ῥ]απίμοπι, δὲ νιἀερίσατ 

β]οτῖα ἀοπιϊπϊ, οὐ γιἀεΡίέ οπιπῖς 689 

βα]πίατο οὶ ποδα], αποπίαπα θα Ίουιι- 

ἐπ οί. ος ἀϊσρη[ῖς, ΟΊαπια: οὐ ἀῑκίε, 

ΟΩπῖᾶ εἰαπιαροῦ οπιπῖς «ατο {επιπι οὗ 

οπιπῖς ρ]οσία εἶας βἶοπί Πος Εεπῖ; ατιῖέ 
{οηαπι, οὐ Ώος οθοῖά1ξ; τετότιπι απιίετα 

ἀοπαϊπϊ ππαπθύ ἴῃ αείδετΠατη ο. 

4. ὁ βαπτιζων Β. Βείψ.1,Δ. 98. | Ἀοπῃ. ὁ 

ς. Α(ΤΡ)Ε. τε]. | εν τῷ ἐρημῳ απίε 

βαπτιζων 1). Τιαῦῦ. (οχο. /:) Υαἱρ. Άν. 

Ῥεέ.|Οοπίτα, ΜΡΕΡ. /. Ἀγτ.Ηο]. ΜεπιρΗ. 

οΐἩ, Αὐταὶ. «401. 
- και κηρυσσων ΑΡΤ. τε]. νν. | οσα. και 

Β. Βι]ψ. Βία. 838. (ΐας Ἑ). 

9. Έμο πηϊξίο 61. | υῖατα παπα απο ἴθ ΟἹ. 
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Α Β[6]} Φ). 
5 ὶ 3 / 

τὴν μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. κα ἐξεπορεύετο 

ος πρὸς αὐτὸν πᾶσα ὴ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυ- 
Τ' 

5. ἐν τῷ Ἰορὸ, ποτ. μῖται ἐ πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο" ᾿ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ 

ο. Ἰορδάνῃ ποταμῷ, ς ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὖὐ- 
9 ιο ὃ 

6. ἦν δὲ τῶν. :Ἱκαὶ ἣν" Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας κα- 

μῆλον καὶ ζώνην κα. περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 
τ 3 “59 3, 

ὃ καὶ ἔσθων" ἀκρίδας καὶ μέλι ἄ ιον. ἦ καὶ ἐκ υσσεν σ " πω ή 
λέγων, ̓  Ἔρχεται ὁ ο ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ 

εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων 

"ἐγὼ" ἐβάπτισα ὑμᾶς [ἐν] ὕδατι, αὐτὸς δὲ 8. ὑμᾶς ὕδ. αὐτοῦ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

βαπτίσει ὑμᾶς [ὠ] πνεύματι ἁγίῳ. 

ο[ΜΑΓΕ. ο 19-17. ε 
Ἴλιο, 3191, 29. ας 

9. Ναζαρὲτ 

νοὺς καὶ τὸ πνεῦμα 

2 9 “Καὶ «ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν 
Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη 

ΓΣ εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑ ὑπὸ Ἰωάννου”: 
βαίνων Σἐκ” τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζόμένους τοὺς οὐρα- 

περιστερὰν καταβαῖνον ἕως 

0 Ἂς: Ἢ ο ΙΦΗΙΝΗ Τα 
καὶ ᾿ εὐθὺς ἄνα- 

ΠΡ 

οποπα Ῥοοσδίογιπη, ὅ Εὖ ορτο- 
αἰοραίαν. δα λατ οπιπῖς Τα- 
ἄασαε τοσο οὐ Ἠ[ογοσο]γππίέαα 
πιπἰνοιςί, οὐ Ὀαρήπαθαπίις ΔῸ 
Ί]ο ἴῃ Τογάαπο Βιπιῖπο οοπῇ- 
{οπίος ρεσσαία 8118. 58: ενας 
Ίομαππος γοβεῖές Ρρῇ]15 σαππο!, 
οἱ Ζοπα Ῥε]]οῖα οἶτοα 1πππῦος 
οἵπς, οἱ Ἱποιδίας οὔ Π16] αἰ]νοξίγο 
εἀσῦαί. Εὺ ργαθᾷϊσαραί ἀϊσεῃς, 
60,19) γοπῖξ [οὐ ἴον της ροδί πηθ, 
ομ]πβ ΠΟΠ βαπη ἀἴρητς ΡΓΟΟΙΠΙ- 
Ῥεπς. «οἼνατο οονηρΊαπα οα]οῖα- 
πιεπίοσαπη εἶπς: οσο Ὀαρεϊσανϊ 
γο5 δια, 1116. γοτο Ῥαριζαρίς 
νος Βρ γι βαπ6ίο, 

9 6,1.) Ἐν Γποίαπη οί ἴῃ ἀἴερς 
1115 νοηῖί Τερις ἃ Ναζαγοί] (αα- 
Ἰαεαο, οὐ Ῥαριζαϊας δϑὶ ἴῃ ΤοΥ- 
απο 40 Τομαπης, 19 ἘΠ εἰαεῖπα 
αδοσπάσης 4ο παπα ν᾽ αροτίος 
οπ6]ος οὐ 5ρΙΓΙζππη ἑαπΙΦΊἹάΤΏ ϱ0- 
Ἰαπαραπα ἀαδεσπάσπίοπα οὗ τηα- 

ὅ. εξεπορευετο] -οντο ΤΙΕΕΗΡΝ. ΠΗατι 

2.'.αΙ. οὔ. [ Οοπία, ΑΒΕΤΡΡ. τε]. 

γπ]ρ. α.(0)... 2. το]. Ογῖρ. ἵν. 1995, 
- ἡ Τουδ.] οἴῃ. ἡ Ἡ. 

- οἱ] οπι. Ὁ. 

- παντες] απίε και εβαπτιζοντο Β΄ Τ,Δ. 

98. Υπ]. (α).}.1. Μοεπιρῃ. Αὐτὰ. Ογρ. 

ἶν. (1965.) 1805, [3}.σ.3.1.1 Τοϑὶ «-. 

ΑΡ. τε]. ὅσ. Ηρ]. οι, (91.) οἵη. 

69. Κι (οπι. και 69. α). | απίε οἱ Ἵερ. 

ο”. Θντ.Ε6ῦ, 

- ὑπ᾽ αυτου] απίο ἐν τ. Τορδ. π. Β1.. 98. 
γι]ς. δ... 1... Αὐτὰ. Ογῖρ. ἵν. 
(1265,) 1903, | Τροδές. ΑΤΡ.τε]. ὅ'γυ. 

Ἠσο], οί. (νιᾶ, Μαιΐ, 111. 6). [ὅσ εί, 

Μεπιρῃ. «Έ1].] 

-- τῳ] οἵη. 3. 

- ποταμῳ]] οπι. 1). α.ὖ.ο. (Ο21ᾳ. ἵν. 1973.) 

Ι Όοπσα, ΜΡ», ψὰ]ρ. χ᾽ 5 [395] 
χα]. Ογῖσ. ἵν. 1903. 

6. (ὁ οὐαῦ δαΐθπλ.... Πο] βΙ]γοςίγθ,” 

ἑεαρἰσίέα εαποίο”.γεγ. 8. α). 

--καιην Β1,.. 838, ὙΥπ]σ. 0.41... (23.) 

Μεπιρμ.Ἡ. [Την δε σ. ΑΏ(}.Ρ. 69. 
χα]. α.0..62. ϑγυν Ῥϑυ ΗΟ]. Μοπιρῃ. 

Ῥομνν. ΘΟ. Ανπι, 91. (νἹ. Μαι. Π1. 8). 

- ὁ Ιωαννης Β.Βεῃ.ῬῚ,. 1. 69. ἘΕΙΚ 

ΜΟΥ. Ἀγν.Πο]. (ομαππος ἴρβο ο). 

|. ἔοι. ὁ σ. ΑΓΔ. 88. το]. 

- τριχας] δερρην Ὁ αν. α. 

-- και ζων. δερμ. περι τ. οσφ. αυτου] ΟΠ]. 

Ῥ. α.ὐ,β”. | Οοπίσα, Υ Πρ. ο, 1. ἳ. 

--- εσθων Β. Βεῖψ. Π]ο. 1, Δ. 58(-ῶν)] Γεσθι- 
ΔΓΕΡ. τα]. 

7. εκηρυσσεν ] εκεκραγεν Τ. 
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Ῥοϑδὲ 

ων ΚΞ. 

7, 8. 5ἷς ἴη Ὦ. και ελεγεν αυτοις, ἔγω 

μεν ὑμας βαπτιζω εν ὑδατι, ερχεται δὲ 
οπισω µου ὁ ισχυροτερος µου, οὗ ουκ 

εἰμι ἵκανος λυσαι τον ἵμαντα των ὑπο- 

ὃηματων αυτου" και αυτος ὑμας βαπ- 

τισει εν πνευµατι ἁγιῳ 86 εὔατη (α).[]3. 
(ΟἸα. Τααο, ΠΠ. 16). |. Οοπίνα, ΜΡΒ. νν. 

Ογῖρ. ἵν. 1953. 
7. ισχυροτερος] ισχυρος Α. 

Ονίᾳ. ἵν. 1815. 1840. 

- οπισω µου] οτι. Δ. 973. |. οτι. µου Ἑ. 

Ογίᾳ. ἵν. 181. 1 Οοπία, ΑΤ(επρΤα)Ε. 

το]. νν. 

-κυψας] οπι. Ὁ(βαρτα). α.δ.οι[”.α. | 
Οοπίσα, Νας. 1... Οτῖσ. ἵν. 1953. 

1940, 1955, ἀἰφετίο. || πάά. δε Ἑ. 

- των ὑποδηματων] του ὑποδηματος 1,. 

Θγτ.Ηςε]. Μοπιρῃ. ΟΊεπι. θ79( 1 Ταῖς.) 
Οοπίτα, (ἴδηι. 941 (2 Τπιο) Ολίᾳ. ἵν. 

1955. 

. ἐγω] Ταᾶά. μὲν 5. ΑΡΏ(εαρτα)Ρ. τε]. 

α,β. Βγτ.Ηο]. οὐ. «ἄτη. (νιά. Μαι, 
οἱ Τα1ο.) | οπι. Β1,.. 88, 69. Υα]ρ. ὐ.ο, 

01. Ἀγτ.βει. Μοπιρῃ. Αὐτὰ. ΟΥίᾳ. 

1γ. 1955. 

--εβαπτισα ὑμας ΜΒΡ. Ὑπ]ς. α.φ”. τε]. 
Ονῖρ. ἵν. (μας εβαπτισα 69). | ἵμας 

βαπτιζω Ὀ(εαρτα). ὁ.οιῇ 1... (ραρ- 

Πχο γος 273.) 

--- εν ὑδατι] οι. εν Ὦδ. 88, Ἡ. Υπ]ρ. 

Ογῖρ. ἵν. 1923, |. Οοπα, ΑΡΡΙ,. τα]. 

Τιαίυ, νν. αὖ γιά, (δῖος Μαι, 1. 11). 164. 

ἁ ΤΠ ῬαθποηΜΙαΠ1” ἃ. μόνος Ματθαῖος 

τούτῳ, προσέθηκε τό, εἰς μετάνοιαν 

Ονῖσ. ἵν. 1385, 

Ι Οοπµα. 

ορ 

8. δε] οπι. 69. 

-- ὑμας βαπτισει Ὀ(εαρια). 69. α.[".[ὁ]. 

- εν πν. οπι. εν Β1,. Ψ αϊρ. ὁ. | Οοπίτα, 

ΑΡΡΔ. 98. τα]. (Πας) Οτι. ἵν. 1823. 

(ειο Μαίυ. Π1. 11). 

-- ἁγιῳ] αἀά. και πυρι Ῥ. Θγτ.Ης].Ἡ (νἷᾶ. 

Ματ, ΠΠ. 11, οἱ Ίμας, 1. 16). [ Οοπαα, 

16]. 

9. και 19.] οπι. Β. | Οοπίτα, ΑΏΡ. τε]. 
Ονῖφ. 1505, (οπι. και εγενετο α). 

--- εκειναις] ροϑβί ἡμεραις Ὦδ. ὐ./. 

[Όοπία, Μ55. Ὑπ]ς. α.ο. τε]. 

ἵν. 1505, 

---Τησους] ῥιποπι. ὁ 1). 69. ΜΕ. |Οοπίπα, 

χα]. ΟΣἱᾳ. ἵν. 

- απο] εις Ἑ. 

- Ναζαρεθ (ΕἸς.) Ῥα,. 1. 693. ἘΕΗΡ. 
(ΤΡ Μῦν. Υιμ]ς. ο. Μεπιρῃ. οι}. ] 

Ναζαρετ (8:. 3). Β. Βεῖψ.1,Δ, 98. 693. 

Βεῦ. αι ΓΚ Ογίᾳ.ῖν. | Ναζαρατ ΑΕ. 

-- εἰς τον Ἱορδανην ὑπο Ιωαννου ΒΌΤ,. 

88. 69. (εν τῷ Τορδανῃ ὑπο Τωαννοῦυ 
1.) Απ. Επιά. αι. ιο Ἀγν.Ε5ί. 
Μεπιρῃ. Ογὶφ. ἵν. (οπι. ὑπο Ίωαν. 1.) 

τς την Τορ. Ὦ3. εἱο. | 1 ὑπο Τωαγνου εις 

τον Ἱορδανην 5. ΑΡ. τοὶ. Υπ]. ΟἹ. οι]. 
Ὦγτ.Ησε]. άοίμ. Αὐτὰ. ΖΕ πῃ. 

10. ευθυς ΒΙ,Δ. 38. ({εὐθεως «-. ΑΕ. το].) 

γρ. ο,..}}.σἱ. το]. | οπι. 1). α.ὖ. 

-- εκ ΒΌΙ,. 88. 69. ἹἸωα. οί. Αγ. 

2Η. (αὖ νι) [απο «--. ΑΕ. τε]. (νιά. 

Μαι, 1, 16). 

Ονίᾳ. 

δ. δὰ ουπα ΟἹ. | Φογάπη!β Οἱ. | 9. απ ζομαμπο 
ἴῃ ζοχάαπο ΟἿ. | 10. επε]ος αρετίος Οἵ, 



Τ. 168. 
Τα]ς. α.(0.)ο. 
Βυττ. Ρ. Η. 
Περ. 

Εοἴμ. Ασπι, πι. 
{ρ Ξ 
αλα. ρ1-τα. β 

1κι. 41-18. 

ὅ 
ἘΡ 

δα ἘΦ 
ΣΙΜα. 4:15, 17. η 

Ίω. 4 114.15. δ 
14. Μετὰ δὲ 

15. [καὶ] λέγων : 

ΓΙ ΝΙαΙΕ. 4118-52. 

β 

ὃσ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
» / Ἂς Ν » / ᾽ “ » “ 

αὐτὸν: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, 
ει ο ον / 3 ΝΜ 5 / 

υἱὸς µου ὃ ἀγαπητός, ἐν Ἷ ' σοὶ" εὐδόκησα. 
Ν ᾽ Ν Ν - ἀν . ’ ᾽ Ν 

Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν 
3, 5 » “ / ΄ 

ἔρημον. Τ᾿ "καὶ ἦν' ἐν τῇ ἐρήμῳ ἵ τεσσεράκοντα 
/ / ε Ν - “-“ - η 

ἡμέρας" πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ 
- ,ὕ .δ Ἂν ες ὧν / 3 “ 

τῶν θηρίων"" καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 
4 14 οί κ Ν ΝΨ Ν ὃ θῃ Ν Ἱ / 

γ αἱ μετὰ τὸ παραδοθῆναι τον Ιωάννην 
5 » “ Ν / / Ν ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ 

/ - -.. 15 / ο / 
εὐαγγέλιον! τοῦ θεοῦ, '' καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται 

11 

αν ο ἐθ Φ» 

ἐς ΔΝ Ν 3 « / “-“ - 

ο καιρὸς καὶ ηγγικεν η βασιλεία τοῦ θεοῦ: µετα- 
“ Ἂς ΄ ᾽ “ » / 16 Ν 

ΨοΟειτε. και πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. σεν και πα- 
/ Ἂν κ ΄ -“ Ξ- 

ἄγων" παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδεν κά 1) 2 . / Ν 3 / / » 

Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν ! Σίμωνος" ἵ ἀμφι- 
χλλ “ Ἑ.» ΄ θ Ἂ / Ὁ ολ Ν ἁλ να ΤΣ Ἂ 

βά νο. ἀπ λασσης Πσανιγαριάλεῖος καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω ᾿ 5 { 
ᾧ ἘΠ᾿ τ / « - ᾽ ΄, 18 Ν 3 / 3 / 

ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. '' καὶ εὐθέως ἀφέν- 

ΠΕΠίΟΤΗ Τη 1ρ5ο, 1 δέ νοκ βιοία 
οδί 4ο σαθ]ῖα, Τι 65 Π] 5. πποιι5 
ἀΠεσίας, ἴῃ {6 οοπαρ]ασ 1, 

"5 (δ,3.) Τὰ επι ερίτῖμις οκ- 
ΟΠ οιιπα ἴῃ ἀαξογέπι, 13 Έτ τας 
1π ἀεδονίο πα ἀτασίπτα ἀῑσνιις ος 
απ ἀγασίπία ποοιίθιιβ, οἱ τοπιία- 
Ῥαέαν ἃ. βαίαπα, (5) ργαζηιϊιο 
σπα ΒΟΒΕ 15, οὐ απρο]1 παηϊίγα- 
Ῥαηὺ ΠΠ. 

1191.) Ῥοξίᾳιαπι απέοπι ἱτα- 
αἰας οδὲ ΤΟΠΠΠΟΡ, νοηῖς Το55 
ἴῃ π]ῆαθαπι, Ο5) ργασᾷῖσαις 
εναησε]ίαπα τοσπῖ οἱ, 156ἱ ᾱἷ- 
ο6η5 αποπῖαπα Ιπιρ]οίαπα οςί 
(επιρις οὐ αρρτορϊπηπαν]τ τεσ- 
παπα (οἷ: Ῥασπϊιοπηϊηϊ οὐ ο:6- 
ἀἴτο εναπᾳο]ο. δ Τὴν Ῥγασίο- 
γΙΕΠ5 5θο5 πιαγο αα]]ασπο νἱ αν 
Ῥποποπα οὐ Απάτοαπι ἔγα ΓΘ ΠΩ 
εἶτς, παϊτοπίος ταιία ἴῃ Πιαγο: 
εγαπ{ απτη Ρίδοαίοχςβ. 17 (10,5. 
Έτ ἀῑκίε εἰς Ίσρις, Ὑεπ]ίο Ῥοςέ 
της, Θὲ ΓΠποῖππι γο» Πο Ρίοαμ- 
ἴογες Ποπαίπιπα. 18 Ἐς ρτοπιις 

10. του] το Ὦ3. 

-- ειδεν] 4. 1ήσους Ῥ (ιδεις) αρ. Κπιιιε]. 

564 αὰ. 

-- σχιζοµενους] ηνυγμενους Ὦ. 

- ὡς ΑΒ. ΒΙΙΥ.ΡΙΔΕΕΗΚΡΌΝΤ. (ντ. 

Ἠσ] πας, ἀτασςὸ). [1 ὡσει 5. Ῥ. (1. 38. 

69. Μ. ο. 5.) ν]ᾶ. Μαιτ. 11. 16 οἳ Ίμο. 

1, 95. | ὡσπερ Ῥ.ΒοΠ. 

-- καταβαινον] (-νων ὮἨ). | αάᾶ. και 

μενον 88. 1]. ὁ.}.3.0}.51. ΝΜοπηρ]ι. Ἠ). 

τη. (Δ εραῖ. νας. Παβοί.) νἱᾶ. Ζ0}. 1. 

85.[Οοπίτα, ΜΒΕ. α.ο. 7 ϑ συνε ΗΟ]. 

Μεπορῃ.βοἩνν, οὐ. Αππι. 

- εις αυτον Β). 69. α.(δ).Ι. | Τεπ᾽ αυτον 
5. ΑΡ. τε]. 1.6]. (“ἴῃ 1ρεο” γαἱσ. [113 

452.) νιᾶ. Μαϊε. ΠΠ, 16, οὐ Ίμας. 111, 99. 

11. εγενετο] οπι. 1). 9,3. 
--- εν σοι ΒΡ(γ.ΤΙΔ. 1. 38. 69. Ὑπ]ρ. 

α-σι[].ο.Ι.. Ῥγτν. Ῥβι. ἃ ΗΟ] ἔχε. Μοπιρη. 
Ῥεμνν. οἴἩ, Αππηιζο. 1. | Τεν ᾧ 

5. Α. το]. (]αῖ Ῥ). ὁ.(ἆ).().σΙ. Βντ. 

Ἠσ]μπις. ΜοππρΗ.ὗ. ΑππιιΜΘΡ. 

--- ευδοκησα ΑΒ) τε]. | ηυδοκ. ΠΣΔΕ 
ΕΗΥ. 

19. ευθυς Β. Βεῖψ.1,Δ. 88. 69. τε].| ευθεως 

ΑΕ. 1. ΕΥ̓ Μη". 

- πνευμα] «44. το ἅγιον Ὦ. 

- αυτον εκβαλλει ΑΒ»Ι,. 1. το]. οι. 

Άτπι, | εκβ. αυτ. 1)Δ. 88. 69. Τιαίε, 

18. ην] 44. εκει --. Δ. 1. τε]. Ἀγντιεί, 

ΔΉΘΟΙ. Ατπι | οπι. ΑΒΌΤ,.. 838. Τιαίε. 

Μεπιρμ. οΐμ. Ίπι, Οτίᾳ. ἵν. 1615, 
(ὁπ. και ην α). 

-- εν τῇ ερημῳ] οπι. 1. 69. Κ. α. Άνπ, 

(Οοπίσα, ΟΥίᾳ. ἵν.) 

18. τεσσερακοντα ΑΤ.Δ. | Ίτεσσαρακοντα 

5. Ἡ. τε]. (2 Β. µ Ὁ). [{{ροϑὲ ἡμερας 

-. ΑΓΔ. τε]. ο. οἴμ. Αππι | Οοπίσα, 

ΡΙ.. 98. σ α]ρ, (α).}... 2. Μεπιρῃ. Οτίᾳ. 

Ίν. 1614. Έτ. Ὦ.Β. 4984. 1 Ῥιασπῃ. επι 

1. 69. |αάά. και τεσσερακοντα νγυκτας 

1,. 88 (τεσσαρ.) δ α]ρ. (ο).['. ο)... Ἀντ. 

Ἠσ]ιπιρ. Αι, Ονίᾳ. ἵν.εα. Ετι. 1).1}.} 
44, και νυκτ. τεσσ. Μ. (νά. Μαϊτ. ἵν. 

9). | οπι. ΑΒΓ). τε]. α.ὖ...}3.΄. αὐ υἷα. 
Ἀναγ.Ε5ι.δςΗο].ιχί. οι. Απ Οἱᾳ. 
ἵν. ΜΒ. 

- πειραζοµενος] Ῥταεπι. και 1). (εξ 

(οπαρίαραίας Τιαῦ.) [ Οοπίαα, Ογίᾳ. ἵν. 

Εἰω. Τ.Ε. 

--- οἱ αγγελοι Β4ΏΙ.. τε]. ΟΥνίᾳ. ἵν. | οπι. 
οἱ ΑΔ. 88. Μ (νι. Μαιί, ἵν. 11). 

14. και μετα Β]) αγ. α.(ο). Μοπιρῃ. ΥΓ, δε 

Ῥε]ιν.) Ίµετα δες. ΑἸ, το]. Υα]σ. 2}. 
οἱ. γττ.Ρεί,δΗς]. ἄοἴιμ. Αππις «11. 
Οτι. ἵν. 1018. Ες. ΗΕ. ΠΠ, 94(11Τ). | 
564 Ῥοδί(παπι, ὁ..α᾽.(. 3). 

-- τον Β9Ρ, τε]. Ογῖφ. ἵν. Έως. Η.Β. 
(Μ55.)| οπι, ΑΕΕΑΖΗΒΘΌΝΥΤ. Εις. 

Ἠ.Ε (εἆ.) 

π- ὁ Ίήησους Β5Π)1,Δ. τε]. Ογἱᾳ.ῖν. |. οτι. 

Ὑλ.[οπ.ὁ ΑΕΕΗΚΜΟΥ:Γ. Ειις.Η.Ε. 

- Γαλιλαιαν] 864, διξασκων και Ἱ.. | 

Οοπίαα, Ογίφ.1ν. 1614.(1Τ05). 

- ευαγγελιον] Ταἀᾶ. της βασιλειας σ. 

ΑΕ. τε]. Υπ]ς. α, 1}... Ἀψτν.Ῥ5ί.δο 

Ἠα].ΜΡΒ. ἆἄδιι. (νιά, Μαϊῖ, ἵν. 98). | οπι. 

ο 81. 1. 989. 69. δι Ἀγτ.Ης].οᾶ. 

᾿ς ΜεπιρΗ. οί, Αππι. Ο)έᾳ. ἵν. δίς. 

᾿ 15. και λεγων] οπι. ο. Οτίφᾳ. ἵν. 1613. | οπι. 

: 

και ΔΌΒΕΘΉΒΈΌΥΤ, | Οοπίτα, Β5Τ,Δ. 
1. 38. 69. ΚΜ. 

15. πεπληρωται ὃ καιρος Α'Β57, τε]. γπ]ς. 
:.”.63. τα]. Οτῖφ. ἵν. | πεπληρωνται οἱ 
καιροι 1). α.δ.ο,[].ᾳ). 

16. και παραγων ΒΡΤ,. 38. 69. Τιαι{. (Ἁγν. 
Ἠε] της.) Μεπιρ]. (οἵ]. Αππι.|Γπερι- 
πατων δε ς΄. ΑΔ. τε]. Άγτν.(Ῥε,)δΗς]. 
ἔκι. (νά. Μαι, ἵν. 18). 

-- Σιμωνα] Ῥναεπι, τον Ὦ. 69. 
-- Σιμωνος ΒΙΙΜ. (του Σιμωνος ΑΔ. 1. 

69. 155). α. Μεπιρῃ. Αγπι, | ζαυτου ς. 
1. 88. Γ. Τί. Ἀγτ,ρει. Ίηι, (ν]ᾶ. 

Μαι. ἵν. 18). | αυτου του Σιμωνος Ε3Ε 

ἨΚΡΗΟΥ. Ἁγτ.Ηε]. οι. 
- αμφιβαλλοντας ΑΒΙΤΙΔ. 38. 69. ἘΞ 

ΕαΗΚΡΗΕΥ. (αμφιβαλοντας Κ(ΤΕ) 

αμφιβαλλοντες ΑΣ).| Ίβαλλοντας ς. 

1. ΕἾΜΓ. Απ (να. Μαϊ. ἵν. 18). 

| Τα4ᾷ. αμφιβληστρον 5. ΑΔ. τε]. ὁ... 

Ἀντ,Ης]. ΜεπιρΗ, οἴμ. (νά. Μαι, ἵν. 

18). | αά. τα ὄικτυα Ὦ. 69. Πρ. α.ο. 

ο]. Ἀγτ.Ῥεε. Αππις | Ῥασπη, αμ- 

φιβληστα 1. | ποη ᾖαῦεπί Ὦ. Βείψ. Βίς.1,. 
88. ΈΠ. (αἱ γιὰ.) 

--- εν τῃ θαλ.] εις την θαλ. Ι(2). | εις 

την θαλασσαν 69. 

- ἅλιεις Β5. (άλειεις Τ)). τε].! ἄλεεις ΑΔ. 

(8.1. 1). 

17. γενεσθαι] οπι. 1. 69. ὁ. Ἀντ.Ῥεί. 4811, 

(στα, Μαϊ. ἵν. 19). | πέτα, τε]. 

- ἁλιεις Β9)). τε]. | ἄλεεις ΔΟΤΙΑΔ. 

18. ευθεως1 ευθυς Τ,. 98. 

19. εχριέ Οἵ, 
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ον. ': τες τὰ δίκτυα) 
1, 39. 69, 

ΒΕΘ(ΒΟΚΝΡΟΤΓ. 

21 ο 

ἐδίδασκεν. 

ΤΠ 

11 
91. καὶ [εὐθὺς] ἦν 

κραξεν 34. οἴδαμέν σε 

ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; 

θεοῦ. “ 

θητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 

οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 

24. 7 
λέγων," 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ος ἐν τῷ πλοίῳ καταρτί- 
ζοντας τὰ δίκτυα, 
καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐ ἐν τῷ πλοίῳ 

Ὁ καὶ ᾿ εὐθὺς" 

᾿ς μετὰ τῶν μισθωτῶν, ἀπῆλθον ὁ ὀπίσω αὐτοῦ. 
Ἴ δ Καὶ εἰσπορεύονται εἰς ᾿ Καφαρναούμ-" 
εὐθέως τοῖς σάββασιν [εἰσελθὼν ] εἰς τὴν συναγωγὴν 

“ καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐ- 
τοῦ: ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔ ἔχων, καὶ 

“καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ 
αὐτῶν πο ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέ- 

Τίη ἡμῖν. καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; 
οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ 

"καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων, Φιμώ- 
καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ 

15 Καὶ προβὰς ! 

ἐπ λεαὲν αὐτούς" 

1. Π9, 

το]ῖοιῖς τοῖθας βοσπῖ 5απΠ{ ΘΗΤΗ. 
19 (11,8.) Τὺ Ῥτοσγοβδας Ἱπάᾶο Ῥιι- 
αἴ]]ηπα νἱαϊν Τασοῦαπα Ζερεδααί 
οὐ Τοήπποπα Γαίτοπη αἵπς, οὗ 
1Ρ805 ἴῃ πανί οοπιροπεπ{ος τοίία, 
30 6. βίαυϊπι γοσανῖν 1108. ἘΔ 
γο]ίσιο ραΐγο 5ιιο Ζεβοᾷποο ἴῃ 
πανὶ οππι ΙΠΟΓΟΟΠΠαΥΗ5 5οοιῖ 
δια ηῦ οἱΠῃ. 

31 005,5.) τὰς Ἱηρστοάϊπησιν Οδ- 
ΡΠ ἀὐηδπτα, οὐ φέτα Βα Δ 15 
πσγονρις ΒΥ ΠαΘΌρ τη ἀοσοθαῦ 
605, 3" 18,5.) οὐ Βα ροθδηῦ 51Ρες 
ἀοοιτῖπα οἰπ5: ογαῦ οπΊπα 4οσσΠ8 
εο»δ α18 51] ῬοίαδίαίεΙη Ἰαβμοπς οί 
ποη. βἰοιε φοἶμαα. 33 41,3) 1 
ογαί ἵπ Αγπασοσα. 6οΓΙΠΙ ΠΙΟΠΊΟ 
ἵπ Ρίτα Ἱπππππάο, οἵ εχο]α- 
τηανὶῦ 33 4ἴσαεμς, Θαϊα ποῬΙς οὐ 
τἰθῖ, Ίσα. Ναζαγθηο ἢ γοπὶδα 
Ῥογάογο ΠΟΒ Ὁ βοῖο (18 65, Βα Πο- 
{8 ἀαῑ. 35 Βτ οοπιπηϊπαίαις δῦ 
οἱ Τοϑιβ ἀἴσθηβ, ΟἈπιπίεςσο οὗ 
οχὶ Ὧθ ποιηῖπθ, 35 Εὸ ἀῑδοσι- 
Ῥοπ5 οππα ΒΡ᾿Γ 15. Ἱπππππάτς οὗ 
οκε]αιπαΠς5 γοσε Ἱπασπα ΟΧΙΥΙῦ 

Ν 
νά 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ αν, φωνῇ μεγάλῃ 

18. τα δικτυα ΔΒΟ. τε]. ψαϊρ. {1.013 
Ὦγν.Ῥεέ. Μεπαρη. οι. Αὐπὶ. | παντα 

7), α.ὐ.οι[]”. | Γαάά. αυτων «-. Α. το]. 

δα". ἈγτνιῬει,δΗο]. οὐ. 261. οπι. 
ΒΟΙ, 59.609. Υι]ς [1.0”. Μοεππρ]ῃ. Αππῃ. 

- κολουβησαν ΑΟἸ), τε]. | ἠκολουθουν 

ΒΒ. εν. Βίε. 

19, προβας] προσβας 1) 5. 1 Τα. εκειθεν 

εν ΑΟ. τε]. Ὑπ]ς. ο, 1.133. γν.Ης]. 

οΐμ. Ατπιι δι. (γιά. Μαἴέ. ἵν. 91). | 

δα 4. Ῥο5ί ολιγον 93. | οπ. ΒΗΙ, 1 

α ὐι[”. Ἀγτ.Ῥει, ΜεπιρΙ. 

- ὄικτυα] απάά. αυτων ΟΚΜΤ. Άννι. 

Ῥει.Ηα].Σ θν. {οπι. ΑΡΟ3Ε. το]. 

20. ευθυς Ὦ. Β11γ.1.. 88. (Τευθεως ς. ΔΟΓ. 

το].) Υμ]σ. α. [1.0 8γγ.Η οἱ. 1}. /οπι, 
Μο Δ. ο”. Ἀγτ.Ῥει. Αὐπι. | οσα. ὁ. Έῆι, 

- αφεντες] Ῥνασπι. ευθεως Δ. (ευθυς 69). 

ο”. Ἀγτ.Ε5δί. Αὐτὴ. 

- µισθωτων] µισθιων 1. 

--- απηλθον οπισω αυτου ΑΡΒΟ. τε]. ντ. 

Ἔει. δε Πο]. ἈΠοπαρῃ,Βομνν, οί, Αππι. | 

ηκολουθησαν αυτῳ 1). Ταῦτ, Μοπαρ]. ). 

4βΡί. | (αυτου] αυτων Κα). 

21. εισπορευονται ΑΔΒΟ. τα]. Ὑπ]ο. ἆ.ᾳ. 

Ἀγτγ.Ε5{.δ.Ης]. Μοπηρ]ι, δι. Ονίᾳ. ἵν. 

1705. (ΠστοδΙεπ{ο» ϱ). | εισπορευεται 1.] 

εισεπορευοντο 1)(ὖγ. 38. (α.}..}} εἰσπο- 

ρευομενος Ογῖφ.ῖν. 1613, (5ἱο αάά. “ σαπὶ 
ΙΒ 1 α). 

- Καφαρναουμ ΒΔ. 38, 609. Τικίῃ. 

Μοπιρα. (οὔ. Οὐ. ἵν. δὶς. | 1 Καπερ- 

ψαουμ σ. ΔΟ, το]. 

122 

21. ευθεως ΟΥγίφ. ἵν. 1615. | ευθυς Τι. 1. 58. 

Οτῖσ. ἵν. 1Τ05. | οπι. δι. 
- τοις σαββ 1 Ριποη. εν Οὐ. | Οοπία, 

ΟΡ. ἵν. θἱ. 

--- εισελθων ΑΒ), το. (Τω8.). Ἀγτ.ΗεΙ. 
οὕ. Ανπι. 0. [ οπι. ΟἿ)Δ. 69. (ο). 

Ἁγν.ρεί. Μοπιρῃ. Οῆρ. ἵν. δίβ. 

-- συναγωγην] 44. αυτων Δ. 3ΥΤ.ΓΕ6. 

(οτι. την Ε2.) 

--- εδιδασκεν] Μία Α ΒΔ. τε]. Τμ. Ἀντ. 
Ἠσε]. ἄοιλ. Διά. 018. [ απίο εις 1.. 

95. 69. ΟΥίφ ἵν. δὶς. | απίο (εν) τοις Ο. 

Ῥγτ. μοι. Μοπιρῃ. || αάά. 

([μ8{0.) ὅν. Ηο]. οι. 

(ρορα]απι. ο). 

Λἱ8. 

αυτους Ὦ. 

Άγπι, «401. 

Ι Οοπίτα, τε]. ΟΥίᾳ. ἵν. 

92. εξεπλησσοντο Ογῖφ. ἵν. 1705, ] -ττοντο 

Μ5. 
-- αυτους] αυτοις ἸΌΝ, 

- καιουχ γιος. 22.4.2. τα]. | οπι. και 

13, δ.0.α.6. 

-- γραμματεις 864, αυτων ΟΔ. 99. Μ. 

ο... Άγιον. Εεί Πο]. ια, 1 Οοπίγα, 
ἌΡ). τε]. Ὑπ]ς. .οι[1-4ἱ... Μεπιρῃ. 

ἄοιμ. Αὐτὴ. {34 4. οἱ ἀγαθαὶ ερ”. 

38. και 19] τα. ευθυς Β1.. 1. 38, ΜοπαρΗ. 

Οὐῖρ. ἵν. 1703. | οπι. ΔΟΕ. τε]. Τι. 

Ἁγτγ,Ρεί,δεΗΠο]. ἀοίµ, Αὐτὰ. 91, 
-- ην] Ροδί αυτων Ο. ΟΡίᾳ. ἵν. | Οοπίτα, 

ΛΑΒΕ. το]. συ. 

--- αυτων ΑΡΟ. το]. Υπ]ρ. 1.οἳ. Ἀγιν. 

Ῥρι, δε Πο]. Μοππρη,Ῥό]αν, οι]. Αυτη. 

Ορᾳ.ἳν. | οι. Ὦ 1ο. ὁ.6.0. 0) ον ΔΙ ΟΡ}. 

98. ανεκραξεν] ενεκρ. Ὦ. | Οοπία, 1ο]. 

Ονῖσ. ἵν. 
94. λεγων] {444. Έα «-. (Α)6Ο. τα]. Ἀντ. 

ΗΟ]. ολ. Αππι ΟΥἱᾳ. ἵν. 1703, Εις. 
Ὦ.Τ), 9751, ἵπ Ῥς. 6001, (αια Α). υἱᾶ. 

Ταῖς, ἵν. 84. | οπι. ΒΡΕ. Τα. Ἀγτ.Εδύ. 

ΜοπιρΙ. «31. 

- ἡμιν] ἡμων Δα). 
- σοι ΟἹ... το]. | συ ΑΒ, ΡΙΙΥ.ΔΓ. 

-- Ναζαρηνε] Ναζωοηνε 69. 

- απολεσαι ἡμας] ἡμ.απολ. Ο.|Οοπίαᾳ, 

χο]. ΟΡ1ᾳ.ῖν. (απολεσαπολεσαι ἡμ. Ὁ). 

- οιδα ΑΡΒΜΟΓ. τα. Ίμαι. Ἀγιν.Ε5ἱ.δς 

ΗΟ]. οι. | οιδαµεν Τὰ αν. Μοπιρῃ. 

Απ. τη. 1γοπ.2534. ΟΥίᾳ. ἵν. 1704, 
8898, Οἱ. Ιπι. Π. 1985. Έως. Ὁ.Β. ἵπ 

Ῥν. 6008, (οἱ αρ. Μαϊ 107). Ίο. αἄγ. 
Ῥνακ. 26. |. (πιοκ Ρτο ἁγιος Ἰαλοί ΟΥίᾳ. 

υἷος ἵν. 1104, εοά οοπίτα 5805). 

95. ὁ Τησους] οσα. Ὦ. ὁ.σ'. 1 Οοπία, τε]. 

Ονίᾳ. ἵν. 1Τ08. 
- εξ] απ’ 1.. 83. Π. Γῇ οἱ]. Ονίᾳ. ἴπι. 

Π, 3838, Οοπία, ΑΒΕΟΡΑ. τε]. Ὑαἱρ. 

ὁ.6. το]. ΟΡΙᾳ. ἵν. 
--- εξ αυτου ΑΒΟ. τα]. Χὶ τα]. Ο»ίᾳ. ἵν. 1 

εκ του ἄνθρωπου Ὁ). ([ματ1.) || ααᾶ. 

πνευμα ακαθαρτον Ὦ. ὁ...6.Π 5." 

αοιμ, 49:µ.|Οοπίνα, Υπ1σ.τα]. Ογἱᾳ.ῖν. 

96. 5. ἵπ Ὁ και εξηλθεν το πνευµα το 

ακαθαρτον σπαραξας αυτον και κραξας 

φωνῃ μεγαλῃ εξηλθεν απ᾿ αυτου (6). 

19. οοππροηοπίθς τοιία ἴῃ πανί ΟἹ. 1 91. ἵπ 
ΕΥπασοβαπα Οἱ, | 24. 5οἷο αὶ 518 ΟἿ. | 26. οκΗῦ ΟἹ, 



Ι. 84. 
να]ς. (α). ὁ. ο, 

Βντν. Ῥ. Ἡ. 
Μεπιρ]. 

οὕ. Αὐταὶ. 241, 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
τς ας 

ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. “ καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες" ὥστε 
συνζησεῖν πρὸς ἶ ἑαυτοὺς" λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο: 
' διδαχὴ | καινή, | κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν 
τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ: 
58 καὶ ἐξῆλθεν" ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ [εὐθὺς] "Γπαντα- 
χοῦ |” εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 

ἈΡ 60. ᾗ Εί πηϊγαςὶ πΠέ ΟΠΊΠ6Β, 
ἵτα τιῦ οοπῳατογοπί Ιπίου 5ο ᾱἷ- 
οθη/σ», ΟμΙάπατη οξί Ποὺ ᾳππο 
ἀοοίπα ἤπιος πονα ὕ᾽ απία Ίπ 
Ῥοϊεσίαίο οἱ ΒΡ ᾽ΠῚ ρα πας ἶς 
Ππρογαί, εί Οθοθά πηῦ οἱ. 3 Ἐν 
Ῥγουσνδίς ΓΗΠΙΟΣ. οἶας εκ πα ἴπι 
ΟΠΙΠΟΙΗ τοσίοποπα (α]ασαο. 

ο. Β΄ ιε 
ΙΜαί(.8:114-16. 

Ἱπ. 4:88-40. ἦλθεν" 
99, ἐξελθοντες ἡλ- » / η) / 

θον Ιακώβου καὶ Ἰωάννου. 
/ Ν 

κειτο πυρέσσουσα, καὶ 

αὐτῆς. 

{Ἡ 
ΤΣ ᾽ 

π Οψίας δὲ γενομένης, ὅτε 
ὄφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ 
τοὺς δαιμονιζομένους" 
συνηγμένη" πρὸς τὴν θύραν. 

6" Καὶ | εὐθὺς" ἐκ τῆς συναγωγῆς 

7 “ 

Ἐ ἔδυσεν 

᾿ ἐξελθὼν 
» Ν πρ / ..»5 

εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ανδρέου, μετὰ 
ζ. Ν κ 

Ὁ ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέ- 
Ἄδα / ο 

Σεὐθὺς' λέγουσιν αὐτῷ περὶ 
1 Ν λ 3/ ιν / 

καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας 
“ Ν σφ σε, - Ν / 

τῆς χειρὸς [αὐτῆς:] καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός), 
/ - 

καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 
ε “ 

0 Ἴλιος, 

5: καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπι- 
ων 

καὶ ἐθεράπευσεν 

39 (,5,3.) ἘΠ Ῥτοῦπας οστοᾶϊ- 
οπίος 46 βυπαροσα νοπογιπί ἴπ 
4ο Βἰπποπίς ει Απάτοαθ, 
οὐ Ιποοῦο οἱ Τοµαππο. 39 1)6- 
οππιῦοῦα{ αΠΙΘΤΗ 5οσγα5 ΒΙΠΙΟΠΙ5 
{οργ]οϊίαπς. οὐ βύαει πη ἀἴσππί οἱ 
6 118, 95: Εὰρ αεσοεάσεης ο]ονανὶῦ 
64Π|, Δ ργοποηδὰ τησηπα εἴτιςδ: οὗ 
σοπίϊπιιο αἰπη ἶβιν εαπα Γουτῖς, δῦ 
μα  Πἰβίγα θα ῦ οἶς, 

32 Ύ[οκρογο αιιίεπῃ Γασΐο, οὐπ 
οσσ]άἶδεοι 50], αβενεβαπί δα επι 
οπιπός πια] ΠαὈοπίος οὗ ἆπαεπιο- 
πία Παῦοπίος, 35 εἰ ογαῖ οπιπῖς 
οἴνίτας οοπστεσαία δα Ἱαπάατη: 
ὅλοίι ομτανΙῦ ταΠ]{ο5 {πὶ γεκα- 

(03. | Οοπίνα, Τμα(έ. τε]. ΟΥίᾳ.ῖν. 1Τ0ἳ. 

26. το πνευμα ΑΟΡ (8αρτα) το]. ΟΥίᾳ. ἵν. 

Ι οπι. Β. 

- φωνησαν Β1,. 88. ΟΥίφ. ἵν. | Τκραἕαν 

«. ΔΟ (4. Ὦ εαρτα). τε]. 

-- εξ ΑΒΣΙ, το]. αι. Ατπη, τα. πέ νἷὰ, 

Ονίᾳ. ἵν. 1 απ᾿ ΟΡ(5ιρτα)Δ. 95. Μ. 
Ταἴε, 

37. εθαμβηθησαν] εθαµβησαν 1). Οτίᾳ. 

Ίν. 1Τ08, | Οοπίτα, τε]. 

-- ἅπαντες ΒΙ,0. Οτίρ.ῖν. | Ίπαντες Ξ. 

ΑΟΓΡ. τε]. 

- προς] οπι. Β. Βεῖμ. ΒΙο. 

-- ἑαυτοὺς ΑΟΡΔ. 1. 98. 69. ἘΕΗΚΝΜ 

ΌΥ. (εε Υι]σ. ο/6ἱ.) | Ταυτους ς-. 

Β.Τ,Θ Τε. (οπι. προς ἑαυτ. λεγ ὖ.6.}5). 

--- λεγοντας ΒΙ)1, ΔῈ, τε]. | -τες Α0Δ2. 

38. ΕΧΜ. (νά. Τωις, ἵν. 96). 

- τι εστιν τουτο ΑΒΟ. τε]. αἱ. γα". 

το]. | οπι. 1). ὁ.ο.ε.[) οἱ 

-- διδαχη καινη Ἑ. Βιη. Εἱο.1.. 1. 38. (ἡ 

διδ, Ὦ. Βε].) Μεπιρῃ. Άτπι. ΡΕ. | {τις 

ἡ “ διδαχη Γή καινη σ. ΟΔ.Υε]. (11α15.) 

Ῥγτγ, Ῥβτ. ἃ ΗΟ]. οἴ. (οι. καινὴ 6.6. 

{2.1 τις ἡ καινὴ αὑτη διδαχὴ Δ. | τις 
ἡ διδαχὴ εκεινη ἡ καινὴ 1).} τις ἡ καινὴ 

διδαχὴ 69. [{{844. αὗτη «-. ΟἿ. τε]. 

Ίμαυ. Ἁγιτ.Ῥει,δ.ΗοΙ. αοῖμ. (απίο δι- 
δαχη Α). | οἵη. ΒΙ,. 55. Μεπιρῃ. 

- κατ εξουσιαν] Τβίποτη. ὁτι 5. ΔΟ. 
τε]. ας. 101.63. Ἀγτ.ΗεΙ. Μορ. 

οι. Ανπι. Ζ τη. | οπι. ΒΙ.. 1. 58. (0.6. 
ει”). Βγτ.Εδι. | η εξουσια ὁτι 1). 

98, και εἕηλθεν ΒΟΡΤΙΔ. 88. Μ. (Τιαίέ.) 

Ῥγν. ει. Μεπιρη. 0081. | Τεζηλθεν δὲ 

σ. Α. τα]. Καὶ ΘΥΤ.ΗςΙ. ἄοιμ. Αιπι. 

- εὐθυς ΑΟ ΓΡ. τα]. σ Πα. {[' ο. Άγιον. ει. 

δ.Πο]. Μεπιρ].Βομνγ. ἀοἴ]. | οπι. Β. Ρε]. 

1.33. ὁ.6.6.}.σ'. Μοπιρ].Ἠ. Αππη. δι. 
| 44. πανταχου Β0. 69. (πανταχη 1)). 

δ... Μοιηρῃ. | ἴοι. 5. ΑΙ). τε]. Ὑπ]ς. 

ο,:ῇβ 1 οι Όγον.Ρεε.δεΗς]. ἄοιμ. Αππι. 

99, ευθυς ΒΤΙΔ. 1Ττ, 58. 69. (Γευθεως --. Δ. 

Ο.το].) σας. (0). 0. Ἀντ. Πε]. Μεπιρ]ι. 

αοιμ. Αντι. | οι]. ΤΠ). 18. ο.ε [.ο'. Ἁγι. 
Ῥεῖ. δι. (ἀπ Τ) 5ἷς, εξελθων δε εκ της 

συν. ηλθεν. (0.6) ϱ). 

-- εἔελθων ηλθεν Β(Ώ εαρτα). 1.69. (0.ο. 

ες. 3..1). Ἀγτ.Ηο].ΜΒ περ. Ανπι. 4ΡίΠ. 

{1 εξελθοντες ἠλθον 5. ΔΟ. χο]. Ὑπ]ρ. 

Ἁγιγ.ρι.Πο]ίκι.  Μεπρη. «οι, 

(ορτοᾶῖσνς ναπονιπέ Το. . Ἀντ.ευ. 

ΜΒ.) |ηλθον] ηλθαν 1). | εισηλθον Δ. 

Ε 
80. κατεκειτο δε ἡ πενθερα Σιμωνος 1). 

Τί. (εχο. 7). 
-- Σιμωνος] ΡΙπ6πη. του ΤΙΔ. 1. 69. Μ.Ι 

Οοπίνα, τε]. 

-- ευθυς ΒΌΙ, 38. 69. (Τευθεως σ. ΑΟ. 

το].) Υπ]. εῇ1.α”. Ἀγν.Ης]. Μεπηρῃ. 

[οπι. 1. ).οιῇ]”.οἳ. Θντ.Ἠε. «90. 

51. ηγειρεν αυτην κράτησας της χειρος 

αυτης] εκτεινας την χειρα κρατησας 

ἤγειρεν αυτην 1). (ὁ)... 1 Οοπαα, τε]. 

(και απίο κρατ. Ῥγϑθηι. 69). 

- χειρος αυτης] οπι. αυτης Ῥ. Β1]ψ.Β]ο. 

Τ, | Οοπία, ΑΟ. το]. (νά. Ὦ. ὁ. βαρ). 

1.48Ε. (εχο, ὁ). νν. 1ο]. 

81. πυρετος] { 541. ευθεως «΄. ΑΔ. γε]. (0). 

Θντ.Ηο]. οιμ. πη. 1 δυο αφηκεν 

παῦοπί Ὁ. Ψι]ς. ὁ. 3.9}. Ἀγτ.ερι. | 
οπι.ΒΟΙ,. 1.38. 6. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. [[468. 

οὗ βιιυσοχὶν 5. τ. ΗΟ}. θα. (νά. Ματς. 

ΥΠ. 15). ᾿ 
82. εδυσεν ΒΏ. [{εδυ «. ΑΟ. τε]. 

--- εφερον] εφεροσαν 1). | αάά. παντες 

οἷο 69. 
- εχοντας] δά. νοσοις ποικιλαις Ὁ. 

δ.0.0.}3.α'. (ντα. Ταῖς. ἵν. 40). |. Οοπίσα, 

γα]ς. Γο6ἳ 
- δα Βπ.] αάά. οἱ εἰοῖεῦαί ἀποπποπία ἃ 

οἳς ὁ. οἵ οἷο, 118 Ὁ 1115. 6. 

88. και ἣν ὅλη ἡ πολις ἐπισυνηγμενη Ῥ. 

Βιίψ. 1. 55. Υπὶς. ὁ.6.. ΜεπιρΙ. 

(επισυνηγ.] συνηγ. Β.Βε}.}}} 

{καὶ ἡ πολις ὁλὴ επισυνηγµενή ην Ὁ- 

Α. τοὶ, ο (03.4) γιο. Ε5ι.δΠ εἰ. 

Μοπηρμ.ὗ. οὐ. Απ. Οδ. [ην] 

οπι. Ὁσ. | απίο επισυνηγ. 09. 

--- την θυραν] δ. αυτου 1). ο”... 

πε γιά.) 

84. εὶς ἵπ Ὦ. και εθεραπευσεν αυτους και 

ϑοιν. 

τους δαιµονια εχοντας εξεβαλεν αυτα 

απ᾿ αυτων και ουκ ηφιεν αυτα λαλειν 

ὅτι Πιδεισαν αυτον’ και εθεραπευσεν 

πολλουο κακως εχοντας ποικιλαις νο- 

σοις, και δαιμονια πολλα εξεβαλεν. 

| οείαπα δρ] άρας Οἵ, 
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97. απαοπαπα ἀοοὐτίπα ΟἿ, 



ΑΒΟΡ. ος 
1, Δ. 

1. 838. 69. 
ΕΦ)ΑΚΝΦΌΣΓ. | 
ξα 

Τα. 445-44. ἢ 

37. εὑρόντες αὐτὸν 
λέγ. 

38. [ἀλλαχοῦ] 

πὰ μόνια ὅτι ἤδεισαν αὐτόν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

/πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις" ὁ καὶ δαι- 

[ μόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν. λαλεῖν τὰ δαι- 

δ]Καὶ πρωὶ } ἔννυχα" λίαν 

ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλᾶιν εἰς ἔρημον τόπον, 

κἀκεῖ προσηύχετο. "' καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν [ὁ] Σί- 
μων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ: Ὁ Ἱκαὶ εὑρόν αὐτὸν καὶ 

λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. Ὁ καὶ λέγει 

αὐτοῖς, "Αγώμεν ἡ ἀλλαχοῦ" εἰς τὰς κ ΕΣ κωμο- 

να ἵνα κἀκεῖ κηρύξω" εἰς τοῦτο γὰρ ἐ ἐξῆλθον." 

1.90. 

Ῥαπίας νατῖῖς Ἰαπσποτίρας, οὗ 
ἀποπιοπῖα πι]έα εἰοῖεθαί, «1δν 59) 
εἰ ποπ βίποραῦ Ἰοᾳιί θα, 4πο- 
πῖαπη εοἰοβαπί θαπα. 35 (17,8.) τς 
ἀἴλπσπ]ο να] δ 5πγσεης εΡγοξδιΙ5 
ΔΙῸ ἴῃ ἀοξογίαπα Ἰοσπῃ, θαι 
οὐαθαῦ. 5 Τὸν 5οσπίας εδ δια τῃ 
Βίπηοη οἱ απὶ οπτη 11ο ογαηῖς 

αν 57 οί επι Ιπγεπδδοπί θιπη, οκ - 
εταπί οἱ απία Όπιπος απασγιιέ 
{6.39 Ἐν αἷῦ 1115, Έαπιας ἵπ 
ΡΥΟΧΙΠΙΟΡ γ1605 οἱ οἰνίίαίες τιῦ 
οὖ Τρί ργαθάἴσθτη: δα Ίου επίπι 
νοπῖ. 8 Ἐλ εταί Ργαεάίεαης ἴῃ 
εγπασοσίς εογαπα εἰ οπιπί (α]]- 
Ίαρα, οἱ ἀαεπιοπία εἰσίεῃ, 

40 18,3.) Ὦξ νοπ]έ αἆ εππῃ Ἰ6- 
Ῥτοξ5 4εργοσαη5 οἩΠ1, οὗ σεητι 
Ἠεχο αἰχῖς [61], 51 νὶδ, Ροίο5 
τὴ πΙππάατο, 41 Τοσιις αιίοπι 
πηΙδογ{5 οἷας οχίαοπάΤί ππαπαπη. 

99. καὶ ἦν 10 καὶ ;ἦλθεν' κηρύσσων | εἰς τὰς συναγωγὰς" αὐτῶν 

εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 
Ἄν ΠῚ 40] πλεῖ θιν-ᾱ. β δ Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν 

ἵ. δ:15..4. αὐτὸν [καὶ γονυπετῶν αὐτόν, καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι 
40. οπι. καὶ γον, γ ἢ 41 

αὐτ. Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. ἑκαὶ" σπλαγχνι- 
41. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς θεὶ 4 δέ 

ΞΟ σθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα, τὸ ο. καὶ λέγει 
» , 49 9". 

ατ αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι." Καὶ! ! εὐθὺς" ἀπῆλθεν 
ι ” 5 5» ΄ ε / Ἂς » ΄. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. “καὶ ἐμβριμη- 

58 1η, Οὗ ΤΠ ΠΡΘΠΒ5. Θπῃ Αἰ 111, 
Ὑοἱο, πιαπάατα, 33 Ἐξ οατὴ αἰχ - 
1ς8εῖ, βύαυτη ἀῑδερξεῖί ΔὉ εοἸερνα, 
αἱ πιππάατας οδ. 3 Έτ οοπαη- 

84. ποικιλαις νοσοις] η. 1.. (ποικιλοις 

νοσ. 69). 

--- λαλειν τα δαιµονια ΑΟΙ.. τοὶ. Κὶ νν.] 

τα δαιμονια λαλειν Β. | αυτα λαλειν 

(Ὁ αὖ καρτα). ψαὶς Οἱ. (1 νι.) «ή. 

(οαιἱ σα, πι. Τ μία.) 

--- ῃδεισαν αυτον ΑἸ (ΒΡ ΑΔ. ΓΟ]. Ὑπ]α. 

α.}.6...[[2.9. ϑγυιρβι. οι. | αάά. 

χριστον ειναι ΒΠ,.. 1. (44. τὸν χριστον 

ειναι 58(ιι νῖᾷ.)69. ἀΜείς.) Ἀγτ.Ης].Ἡ 

Μεπιρ]. Αππι. Ην. (ν]ᾶ, Γκις. ἵν.41).| 

Ίδεισαν τον χριστον αυτον ειναι Ὁ. 

ο... 
85. εννυχα ΒΟΡΙ,. 1. 98. | Τεννυχον 5. 

Α. τε]. ΟΥίᾳ. 1. 9164. 
- αναστας] οτι. 1). α.ο. | Οοπίσα, 1μαίέ. 

χα], Ογίᾳ.Ἱ. || Ῥταεπι. και 69. 

- καιαπηλθεν ΔΟΓ.τε]. Υπ]. ας}. 

Όγν.Ηε]. Μεπιρ]μ. ολ. Αὐτὴ. 481. 

Ονίφ.Ἱ. 1 ο. Β. ὁ ο-οι[]”.οἳ.. Ἀυτ.Ε5ί. 

Μοπηρ]ι.ἹἨ. | 4. ὁ Τησους ΟΕαΝΥ. 

- ερηµον ] Ῥνασπι. τον Ὦ).|Οοπίσα, Ογίᾳ.Ἱ. 

-- κακει ΒΟΙ.. τε]. Ογίᾳ. 1. | και εκει ΔΤ. 

Γ᾿. 381. 
- προσηυχετο] προσηυξετο 1). | Οοπίσα, 

Οτίᾳ. 1. 

36. κατεδιωξαν Α(2Β)ΟΓ). το]. α.}.6 6.61. 

οἱ. τε]. | -ἕεν Β.ΒΙο.ΜΌ. νας. 1.4”. 

-- ὁ Σιµων ΔΟ. τε]. | οπι. ὁ ΒΙ.. 95. | ὁ 

Κ. | τε Σιμων 3. | 

τοτε Σιμων 1)”. ᾱ. 

τε Σιμων 1. 69. 

- οἱ μετ᾽ αυτου] δά. ησαν Δ. Υμ]ᾳ. | 

οι. οἱ Β. Βο1. 
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| 87. και εὗρον αυτον και ΒΤ. 6. Μεπιρῃ. 

ΜΒ. 261]. | και ὅτε εὗρον αυτον Τ) αν. 

γπ]ς. Ἁγιγ.Ρει.δΗε]. | και εὑροντες 
αυτον «-᾿, ΑΟ. τε. α-αιι[ 5.3.0. 

ΜοππρΗ. οἵμ. Αππι, (οι. 2.6). 

- ζητουσιν σε ΒΕΟΏΙ,Δ. 1. 95. Υπἱς. 

(0).(ο).ε,[ 9.013”. Λππι, | σεζητουσιν Α 
ἘΕαΚΜΡΒΙΟΝΤ. α.Γ οι. | οπ.σε 69, 

88. αυτοις] κα. ὁ Τησους Δ. 

-- αγωμεν] αὐά. αλλαχου Β0.. 89. 

Μεπιρῃ. (Αιπι.) (3911.) { Χο, ς΄. 

ΑΘ. τα]. Τναιί. Ὄγττ.Ῥει. ὃς Πο]. ἄοιμ, 

- εχοµενας Α(28Ο. τε]. | εχοµενα Β. 

Βιίψ. | ενγυς Ὦ. | ερχοµενας 69. 

- Κωµοπολεις ΑΒΕΟΙ,. τα]. Ἀγν.Ης].δο 

ὤγιπιρ. ΜΕπΙΡΗ. Αππι, «01. 1 πόλεις 

69. / κωμας και εις τας πολεις 11). Ἱμαιι. 

Βγτ.Ροῖ. οἵἩ,] κωμο (510) και πόλεις Δ. 

- κακει ΒΌΓ,.. 38. Ἑψ. [ καὶ εκεὶι ΑΟΔ, 

1.69. ΕΕάΚΜΟΥΤ. 
- εἕηλθον ΒΟ1.. 58. Θγν.Ηο].ἰκί. 1 1 εξ- 

εληλυθα σ. ΑΓ. τε]. | εληλυθα Δ. 69. 

Άτπι, (νοπὶ μα. Θγτν.Ησ]ασ. νν. τί 

ν]ᾷ.). | Ῥτασπι. και Ο. 

89. ηλθεν Β1,. Μεπαρι. 21}. Την ΑΟΡ. 

τα]. Ἱμαίτ. ϑγυγ 5. ΗΟ], ἀοΐι. Αππι. 

(ντᾶ. Ίωπο. ἵν. 44). 

- εις τας συναγωγας ΑΒ.Βεῖι. ΒΙς.Ο) 

1,Δ. 1. 69. Κι. | Τεν ταις συναγωγαις 

σ, Ε, τα]. (ἴ1αί 29). Ταῦτ. ὅνν. 

--- εκβαλλων] εκβαλων ἃ. 

40. λεπρος] ὁ Πετρος 693. (εουγ.Ἡ αἱ γῖά.) 

- παρακαλων] ερωτων Ὁ). 

40. αυτον (Ρο5ί παρακαλων)] οπη. 69. 

- και γονυπετων αυτον ΑΟ(1)ΑΔ. (1). 

88.τε]. Ψ Πρ. ο,/[] 1. ο”. Άγιν.(Ἠ 0.) Πε]. 

Μεπιρῃ. ἄοιμ. (Αππι) Αα. 1 απ 

παρακαλ. ΒΥΣ.Ρ5ἱ. [ οπι. αυτον 10. 1. 

ΑΙΠΙ. | ποπ Παὐεπὶ ΒΡΓ. α.ὐ.ο.[.οἳ 

- και πίε λεγων] οπι. Ὦ. 693. 
- αυτφ] οπι. ΏΓ. Απιι Αππη. || 884, κυριε 

Ῥ.ΒΗη.ΟΤ,. οι”... Μεπιρα. Αιπι. 

2Ρἱ1. (νά. Μαιι. νἱϊ. 9. οὐ Τις. ν.19). | 
Οοπίνα, ΑΓΔ. 88. τε]. Ὑπ]ς. α.ὐ. 01. 

ϱ) Ἁγιτ.β5ι.δΗς]. ου. 

- ὅτι ΑΒΔ. 838. τε]. α. Ἀγτ.ΗΠςσ]. Οὐ. 
Γοπι. ΠΟΙ, Υμ]σ. ὁ.6... 6 σ᾽. ὅγυ. 

Τι. 

- θελης] -λεις Ὦ. 

--- δυνασαι Α/Τ. τα]. | δυνη Β. ΓΗ. 381. 

41. και 19 ΒΡΕ. α.ὐ.ειβ)”. Νεπιρὴ.)]. | 1 ὁ 
δὲ Ίησους Ξ. ΑΟ. τοι. Ψμ]ς. οι/-ς-. 

Ῥγτν.Ρεί,δΗεΙ. Μοπιρη.βοίην. οι}. 
Άνγπι. (4ἨΒ11:) | (σπλαγχ. δὲ ὁ Ίησους 
1. 1.) 

- σπλαγχνισθεις ΛΒΟ.τε]. Υα]ς. (6)... 

οἷ. Ἀγντ,Εεί,δεΗς]. Μεπαρ]. οὐ. Αὐτη. 
πα. 1 (οπι. ὁ 4".)} οργισθεις Ὦ. α.[)”. 

- χειρα] αάά. αυτου 1). νν. | Οοπίτα, 

ΑΡΟ. τε]. ὁ. Ατπι, 
- αυτου ἡψατο Β1.. | Τήψατο αυτου 5. 

ΑΟΡ. τε]. ψαὶρ. α.6...(.}}3.9..) ἄοιμ. 

ππξ- 

84. ος Ἰοααὶ ΟἹ. | 30. Ῥγχοβοοιιδιβ Οἱ. | 39. ἴπ 
οπιπῖ ΟἹ. | 40. οπὲ. οἱ πι 1 48, οοπαπαπαθα5 εβς 
αἱ, βίαζπαατιο ε]εοῖς ΟἹ. 



ΤΙ. 4. 
Τα]ς. Γα]. ὁ. ο. 

Βυτν. Ρ. Ἡ. 
ΜεπαρΙ., 

ΕοἴἩ, Αὐτὰ. 0411. 

εξ ριον αὐτοῖς. Ἢ 

σάμενος αὐτῷ, | εὐθὺς" ἐξέβαλεν αὐτόν, 
αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ [μηδὲν] εἴπῃς" 
σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ 
καθαρισμοῦ τ ἃ προσέταξεν ᾿Μωυσῆς" » εἰς μαρτύ- 

ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν 5 πολλὰ 

καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύ- 
{ ν 

νασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν: Ἰάλλὰ΄ ἔ 

ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 
ο 

ἱ καὶ λέγει 
ατα. 

Ὁ "επ. 

παέας οἱ 5εαεῖπα οἷοῖε Πλάτα, 4 οἱ 
ἀισοιι αἱ, Ψἱάςο ποπαϊπῖ ἀῑκοιίβ, 
801 γὰρ οριοπἆο ἴθ Ρρηποῖρί 
βδοουγἀούιπι, οὐ Οἴου ργο οπΙπΠΙ- 
ἀπίίοπαο πα Ύππο ργαθοοριῦ 
Μορο», ἴῃ (αοδπιοπίαπα 115. 
35 (9, 109) ΑΛ {Π|Ὸ οστο»δις οοερῖΏ 
Ῥγασάίσαγο οὖ ἀἰ[απιαγο 56ΥΠΙΟ- 
ΠΟΠῚ, ία τι ἰᾶται ΠΟΠ Ροδεί τηὰ- 
π]ίορίο ἴῃ οἰνίιαίοπα Ππιγοῖτο 568 
Του 5 ἴῃ ἀοαξονιῖς Ἰουῖδ 6556, οὗ 
οοπγοηϊουδηῦ αά οατῃ ππάϊΐαιιο, 

[4 

ροκ 

πλ. 

ν / 5 2 ὟΝ 
ερημοις τοποις 1/99 καὶ ἤρχοντο προς αὐτὸν ἔπαν- 

τόθεν’. 

ἡμερῶν, 

κ] Ναιε 9:5-8. Ε΄ 8Κ 
Τα. 5:18-96. 

8, φέροντες πρὸς 
αὐτ. παραλυτ. / ” τς 

4. προσενέγκαι εγγισαι αυτῳ 

/ ε / 

αἰρόμενον υπο τεσσάρων. 

91 Καὶ ᾿εἰσελθὼν πάλιν" εἰς ,᾿ Καφαρναοὺμ΄ δι 
Ιἠκούσθη ὅτι 

θέως] συνήχθησαν πολλοί, ὥστε µηκέτι χωρεῖν μηδὲ 
τὰ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 

καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν ἱ φέροντες παραλυτικὸν΄ 
ὸ 1 καὶ μὴ δυνάμενοι προσ- 

διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν 

ος 
εν οἴκῳ΄ ἐστιν" “καὶ [ εὐ- 

100, 1.) Ἐν Πίσταπι Ππίτανίε 
Οαρμανπαατα Ῥροδίι ἀῑεδ; 2 οὖ 
αι απ οδί ααοᾶ ἴῃ 4οπιο 65- 
φοῦ, οἱ οοπγοαποτιπέ πη]Ε1, Ίνα ας 
ποπ σαρογοῦ ποιο δ Ιαπιαπη, 
εἰ Ἰοᾳπεῦαίας οἱ γοτυιτη. ὃ 16 
γεπεγιΏ! {ογοηῖος απ εη ραΓα- 
Ἰγισαπα φαί ἃ αμαἴίιος Ῥονία- 
Ῥατας. ὁ Ες ουπι ποη ροδδοηί 
οβεντο θα 11 ργας ατα, πι - 
ἀανογαπί Τούρ αδί ογαίς, οὖ 

Άνπῃ, (νά. Μαέ. νι, 8. εἰ Τωπο. ν. 19). 
ὁπ]. ὖ.6. 

41. και λεγει] λεγων 69. 
-- αυτῳ] οπῃ, 1. ὁ... ντ. εί. (νῖᾶ. Μασε. 

οὖ 1μι0.) 

45. ΟΠΗ. νου. Μ χί. (1π της. ἢ) 

- και 15] Γπάά. ειποντος αυτου 5. ΑΟ. 

οί, Αὐτη. 

«Βλ.  οπι. ΒΗ, 69. α.ὐ.σ.ε.[]”.οἳ. Ἀντ. 

τε]. Ὑπαἱσ. 0. Βγτ.Ης]. 

Ῥ9ι. Μεπιρῃ, | (444. οὖ “οἱ. Ανπῃ,) 

--- ευθυς ΒΤ,. 88. 

τα]. | (οπι. ὁ...) 

--- απηλθεν απ᾿ αυτου ἡ λεπρα ΒΡΙ,.τε]. 

Ταῦ. Ἀγν. εί, Μοπιρ]μ.ΜΤΡ. Αιπῃ. | ἡ 

λεπρα απηλθεν απ᾿ αυτου Ο. Μερῃ. 
ὙΓ.δΒοµνν. οιμ. (νά. Ίμαο, ν. 19.) | 

απηλθ. ἡ λ. απ᾿ αυτ. ΑΙ. 3γχ.Ης]. | 
απηλθ. ἡ λ. αυτ. Δ. [2.18.1 

- εκαθαρισθη] -θερ- ΔΟΙΙΔΑ. | 6οπία, 
το]. (ο 6αργα ἴῃ Ἠῖ5 644.) 

45. ευθυς ΒΗ1.. 98. | Ἱευθεως 5. Ὁ. τε]. 

Γζροδί αυτον ΑΙ. Αππιι) οπι, ὢγτ.μ5ι, 

«Εμ.). |αάά. και Δ. 

44. μηδὲν Β9ο. 1. το]. Ἀγτ.Ης]. 

οὖ [πιο᾿ ν. 14). 

- αλλα ΑΟΌΓΔΕΟΘΚΤΙ. ξαλλ᾽ ς--. Β5. 
το]. 

- σεαυτον δειξον] δειξον σεαυτον 10). 
1αἲ!. 

-- τῷ ἱερε] τῳ αρχιερει 38. 69. Ὑμ]ς. 
.θ..(95).1..} Οοπίτα, τε]. Τναῖτ, τε]. 

| Ίευθεως σ. ΔΟΓΡ. 

οι. 

Άτπι, | οπι. ΑΔ. 58. 69. Ταῖς. ΒΥ2. 
Ῥει. Μεπιρῃ. «δι. (νά. Μαιε νυ]. 4. 

44. περι] ὑπερ 35. 

- ἁ ΑΒΟ Ὁ. τα]. | καθως ΟἿ, Αι. (ντᾶ. 
Τλιο. ν. 14). | καθ᾽ ἁ 98. 

-- Μωυσης ΒΌΔΚΝ. (1μ|.}} Τ᾿ Μωσης 

Ξ. ΑΟ. τε]. Απι. 

- αυτοις] αυτῳ Α3 αἰ νἱὰ. 

45. πολλα ΔΡΒΟ. τε]. | οπι. 1). Τιϑεῦ, 

- αυτον] οπι. 1). 

-- Φανερως εις πολιν εισελθειν ΑΒ». τε]. 

πι Τά. (1μαῖ. τε].) Ἀγτ.Ησ]. οι], 

ΑΙΙΗ.| φαν. εισελθ.εις πολ. 1). Ψ Πρ. ΟἹ, 

ΒΥΓ.Εεύ, | εις πολ. φαν. εισελθ. Ο1.. 88. 

Μεταρῃ. 

-- αλλα ΑΟΡΔΑΜ. | {αλλ 5. Β51.. τε]. 

-- ἐπ᾿ ερηµ. ΒΤΙΔ. | ξεν ερηµ. 5. ΑΟΡ. 

τε]. (νἷά. Ίωαο. Υ. 16). 

-- ην ΔΑΟ1).το]. Ψα1σ.ΟΙ. α.φ”. τε]. (ή εςςε” 

πι. ο.αι{[] ιο...) | οἵα. Ὦ. ὀ.ε. (οπι. εἰ 

και 566. 0.6.) 

--- παντοθε ΑΒΟΡΤΙΔ. 1. 589. ΚΜΣ. | 

ἔπανταχοθεν σ. 69. τα]. 

1. εισελθων παλιν Β.Βίς. Ὁ (αγ. 38. 

α.(6). Μεπιρῃ. Αππι, ΖΕ 1. | εισηλθεν 

παλιν ΑΒ. Βείψ. Βε].0Δ. 1. 69. ΕΜ 

Ὅ Υ. 6. Θγτ.Ης]. οὐ. (ντ. ΠΠ. 1). εισηλ- 

θεν ὁ Τησους παλιν ἘαΓ. Ἀντ.βει, | 

Ἴ παλιν εισηλθεν «-. Μὰ]. δ.α...8}}: 
4... 1 οτι. παλιν 8. ο. 

-- Καφαρναουμ Β)Δ. 98. Τιαῖί. ἈΤεπιρ], 

Ι 1 Καπερναουμ «-.- ΑΟ. 69. τε]. 

-- Ἰκουσθη] {ρτδρῃι. και σ. ΑΟΓ. νε]. 

γρ. ὁ.ε.ᾳ!. Ἀγττ.Ῥ σι. ΗΟ]. ΕοἵἩ.| οπι. 

ΡΗ,. 58. α.οι. Μεπιρῃ. Απ. [81ν.] 

1. εν οικῳ ΒΡΤ,. 58. (Πμαίί.) Μεπιρῃ. | 

{εις οικον 5. ΑΟ. το]. φ', (ἀοπιί 6). 

9. και ευθεως] οἵη. ευθεως ΒΒ. Βελ. ΒΊς.Τ,. 

98. Υμ]σ. ὁ... Ἀγτ.ρου. Μεπιρα. Αππι, 
Ἐπ. | Οοπία, ΑΟΡ. τε]. α.6.6... 7.9}. 

Ἀγτ,Πο]. ἄοἵἡ. 

- πολλοι] ΡΙΓΙΕΠΙ. οχλοι 1. 

- την θυραν] τῃ θυρᾳ 1". 

--- αυτοις τον λογον ΔΒΟ. τε]. ας. α. 

6,41. νε]. | προς αυτους λογον Ὦ. ὁ. 

οι”. 

8. προς αυτον φεροντες παραλυτικον Ο3 

Ῥ. 1.69. α. Υμ]ρ. ΟἹ. α.ὑ.(6).(6).(..}.}}. 

Ῥγτν.,Ρεί.δεΗο]. Απ. | φεροντες προς 

αυτον παραλυτικον Β1,. 38. “πηι. ο) ἰ. 

(Μεπιρ].)| πρὸς αυτον παραλυτ. φε- 

ροντες 5. ΑΟ. τε]. ἄοιμ. «ἘΙῃ. 

-- ὑπο] απο 1,.. | επι Δ. (οπ. αιρ. ὑπο 

τεσσ. ὐ.ο).| πάά. ἴπ Ἱεοίο Μεπιρῃ. 1. 

4. προσεγγισαι ΑΟἸ). 1. τε]. α.(ὁ).οιε,[]”. 

4.3: Ἁγν.Ρει. οἵμ. Αππι. | προσενεγκαι 

ΒΙ,, (-γκειν 38). παρ. Ἀγν.Πε]. 

Μοππρῃ, Έτ. 

-- αυτῳ ΑΒΟ. το]. Υα]σ. τε]. | οπι. ΡΙΚ”. 

(μαι) Αππι,ΜΒΕ. | απίο προεγγ. (51ρ. 

5ος.) 13. 

- δια τον οχλον ΑΒΟ. τε]. α. | απο του 

οχλου Ὁ. γα. Τμέ. τε]. |αάά. α5- 

οσπάογαπί ἵπ ἴοοίαπι ΒΥτ.ΕΓεῦ. 

- απεστεγασαν] απεσταγαν Δ. 

45. Ἱπίτοίτο ἵπ αἰνίέπέοτα ΟἹ. | ]οοῖς ε5βεῖ οὖν 

5, δὰ εαπα Γεχεμίες Οὐ. 

ΩΣ, 1256 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
/ ο 5 / “ Ν 

ἐς Ξ λτὶ στεγην ὅπου ἣν; ὁ καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσιν τον 

1. 38. 69. 4 « τς γος ΜῊ Ν ν / δη δὲ 
ΕΙΡΙΩΓΕΙΚΜΣΠΤΕ. κράβαττον 5 προ ο ος υντικος κατεκειτο. ᾿ιὸων 

δ Ἡ δὲ ὁ πα τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ, 
5. καὶ ἰδὼν 

Τέκνον, ἰἀφίενταί΄ ἴσου αἱ ἁμαρτίαι". “ἦσαν δέ 
τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζό- 

1150: 

Ῥαίο[ασἹεπίας Βα Πη τη βου πῇ ργα- 
Ῥαίιπη πὶ απὸ ρατα]γιῖσις ἶας6- 
ναι. ὅ Οαπι ν᾿ ἀἴββοῦ απίοτη [6- 
5115 βάοπι ]οσαπα, αἷῦ Ῥατα]γ- 
Πσο, ΕΠΙ, ἁἰπαεταπίας ΠΡ Ῥες- 
μία, δ᾽ Ἐταπί απίοπ Πίο απ] - 
ἆαπι 46 βου 15 5ο επίος εἰ οοσ]- 
{απίος ἵπ εοναἶριις βαΐβ, 7 Οία 

7. ὅτι οὗτος 

ἑβλασφημεῖ” 
- « / 

ξ 8 εἷς ὁ θεος: 
8. ὅτι [οὕτως 
- Ἐ[αὐἠτοὶ]7" δια- 

λογ. 

δίαις ὑμῶν; Ὁ 
9. σοι αἱ ἁμ. 

πάτει; 
10. ἀφιέναι ἁμαρτ. 

ἐ. τ. γῆς 

Α ; ο 
μενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 

8 Ν 
5 και Ἐ εὐθὺς" 

Ψ ΄ - 

τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παρα- 
αν ᾽ / 

λυτικῷ; ΐ Αφίενταί 
Ἶ Ἐγείρου', [ καὶ] ἄρον 

1 / « 

στοῦ αι 

ἐ 

ε / 
ο... 

1 Σοὶ λέγω, ἵ ἔγειρε", 

ο στα ο Ξ 
7 οὗτος οὕτως λαλεῖ; 

/ / ᾽ / ς / ᾿ Ν 

τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ 
δ 3 ΄- ΄ 

ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ 
’ 3, “ [χὰ - / 5 ε το 

πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, 
4 [όν - - ΄σ 

λέγει αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρ- 

ΩΣ - 

ἢ εἰπεῖν, 
τὸν κράβαττόν σου" ̓  καὶ περι- 

οἾνα δὲ εἰδῆτε ἕ ὅτι ἐξουσίαν ἔ ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ 
» / 

ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ο... 
τῷ παραλυτικῳῷ, 

πο αἴο Ἰοψαςὸ. Ὁ] ΒΡ ΘΙ αῦ: 
4π|5. Ῥοΐο»ί ἀΙππιίτονο Ῥεεσσία 
π]ςί 5015 ἆοιςὸ ὃ Θπο βίδιϊηι 
οορηῖίο Ίοσις ρίγα 5πο απία 
εἱο οορ]έαγοπί Πίου 56, ἀῑοῖ 115, 
Οσα ἰδία εοσ]πεῖς ἴπ οοναἴρις 
γαρ» 9 Ωσίά εδ Γποίας, 
ἀῑσστο ρατα]γισο, παπί 
ΠΡΙ Ῥοσσαία, απ΄ ἀΐσσταο, Ῥηϊρο 
οὖ [0116 στα ὐα(θαπα (παπι εἰ απι- 
θα] 10 {Ὁ απτεπῃ 5οἶαεῖς τα 
Ροϊεείαίοπι παῦοεί β]ς Ποιη]ηῖ5 
ἴῃ τοῦτα ἀππϊετοπαϊ Ῥοσσαία, ας 
Ῥαγαϊγεῖοο, Ἡ Τρί ἀἴσο, Θήρα 
0116 σναυαὐέππα αππη εὖ γαἆα 

ἁμαρτίας, λέγει 

ἄρον τὸν 

4. ην] 8444. ὁ Ίήσους ὯΔ. (Τιαί{) Ἀντ. 

Ῥει. (οἵἩ. Ασπιι Αδ].[ Οοπίνα, ΑΒΟ. 

το]. Ψπ]σ. ὁ. γτ.Ηο]. Μεπιρῃ. 

- εξορυξαντες ΑΒΟ. τε]. Ὑπ]ς. Κ ντ. 

ΗΟ]. ΜεπηρΗ, Αππη, | οπι, 1). (Τμα11.) 
Ἄγγ.ρεί. 25 1]. 

-- κραβαττὸον ΑΟΡΤΙΔ. 1. 38. 69. ΕΟῊ 

ΜΟΌΤ. | κραββατον --. ΒεΥ͂ 5. | κρα- 

βατον Κ. 

-- ὅπου (απίε ὁ παραλ.) ΒΡΙ;. α.ἲ. | 
εφ ᾧ 5. ΑΟ. τε]. (Τμαίς.) 8στν.Ῥεϊ.δ. 
Ἠε]. Μεπιρῃ. οι. Αππιν 40. |. εφ 

οὗ 58. 69. | εφ’ ὁ ΓΤ. | αάᾶ, ην οἱ κατα- 
κειµενος (Ρο ὁ παρ) 10. ο”. 

5. των δε ΑΓ). 1. τε], (Τναιτ.). Ἁγττ.Ῥεέ,δε 

Ἠε]. οι. Απ. | καιιδων ΒΟῚ, 98. 

69. 6. Μεπιρῃ. Αδί1. (νά, Μαϊ, ἴχ. 9 

οὐ Τμαο. ν. 20). 

- ΤΕΚΝΟΝ] Ῥτασπι. θαρσει Ὁ. 

-- αφιενται Β. 9δ. ὙΨπἱρ. α.ο.εφ!. γή. 

Ἔει.δ Ηε]. οι. | ζαφεωνται «τ. ΔΟΡ. 

χο]. ὁ, (Μεππρῃ.ὁ Ανπι, δι. αὶ νἷᾶ.) 
νἱὰ, Ταῖς. Υ. 258. | αφιονται Δ. | αφεονται 
α. 69. 

- σου αἱ ἁμαρτιαι ΒΓγ.ΤΙΔ. 11, 38. 609. 

“πι. ὁ.ε [] 1.3. 
[σοι αἱ ἁμαρτιαι σου «-- ΑΘ τα]. 

Ὑπ]σ.. α.ο.α.7. Ἀντγ,Ῥεί,δεΗσ]. 

(Μοπιρη.). Αὐτὰ. ἆ. Ονίσ. ΠΠ, 1. 

Όττο, (νά. Ίωπο. ν. 20). | σου αἱ ἁμαρτ. 

σου ΝΣ, (αµαρτυριαι Α3). 

6. αυτων] αἲά. λεγοντε Ὦ. (Τιαίς) 

(ΜεππρΗ. ΜΒ.) θίι.  Οοπίνα, ΑΡΒΟ.τε]. 
γι]ϱ. τε]. (α4ά.εα Ῥ]αταδασῖς Ἀγτ.Ῥ εἰ.) 

126 

ᾱ. | σοι αἱ ἁμαρτιαι ΟἿ, 

7. τι ΑΟΓΡ. τε]. | ὁτι Β. 

--- οὗτος οὕτως] οὗτος οὗτος εἴ. Ἡ. (οτη. 

οὕτως Ἀγτ.Ρ5:.) 

--- βλασφηµει ὮἙ.Βε].ΒΙο.Π,. (1 δε.) 

Μεπιρ],ΜΡΒ. |. ἸἹβλασφημιας «-. ΔΟ. 
τε]. 6. ΘΥ1Υ.Ἐ5ί. δε Πο]. Μεπιρμ.ε. αοιμ. 

Αὐτὰ. πη. (νά. Ἰωις, ν. 91). | βλα- 

σφηµας Δαν. 

- ἅμαρτιας] Ῥταετη. τας 3. 

- εἰς} οτι, 1). 

8. εὐθυς Β1,. 95. (ζευθεως 5. ΑΟ. τε].) 

Ὑπ]ς. 6,793. γν.Ηο]. Μεπαρῃ. οί]. | 

οτη. Ὦ. α.ὐ.ο.[1.οἳ. Θντ.Ῥ5ι. Ανπι. πι. 

- ὁ Τήσους] 5αρτα Καὶ, 

-- αὐτου] οπι. 1). α.ὦ.6.6. 7. 
Γοοπία, τε]. Υπ]. 7.4. 

Ἠσ]. ΜοπιρῃρβοἩνν. ΟΠ}. 

(ὁ ρίγα βαποῖο ϱ”). 

-- οὕτως ΔΟΒΡ. τε]. Ὑμ]ς. 6. Ἀντ. 

(Έ νι) Πο]. Μεπιρῃ, 6οἵμ. Αππι, Ζ 1}. 

Γοπι. Β. α.ὐ.ο.ε.[).. | πἀάά. αυτοι ΑΟ 

Δ. 838. 60. ἘΕΗΚΝΡΌΥΓ. Ἁγν.Ηε]. 
οι, | Οοπίσα, Ώ511,. 1. (ἃ. Ταῖς. γή, 

Ῥει. Μεπιρῃ, Αὐτὴ. Αθ. 

- ἑαυτοις] αυτοις 1.. 

- λεγει Β. Βί]η 1,. 88. Ν Πρ. 6. | Πειπεν 

5. ΑΔ0ΟΓΡ. τε]. α.0.6.Π}3.α'. (νι. Μαϊε. 

Ἱκ. 4 οἱ Ίμιο, ν. 929). 

--- αυτοις] οἵη. ΒΔείψ. 63. 

- ταυτα] οπι. 1,, 

9. τῷ παραλυτικῳ] οτη. 38. α.ο. 

-- αφιενται Β. Βεῖψ. Ὑια]ς. α.ο.ει/ οἱ. ϑγυν. 
Έει,δΗε]. οἱ]. | Ταφεωνται 5. ΑΟΓ. 

χε]. ὁ. (Μεππρῃ, Ατπι. ΖΡ]. τι τὰ.) 

Μεπιρῃ.Ί ). 

νυν ει ὃς 

Αὐτὰ. 491. 

| Οοπίτα, τε], 

Εις. ἴῃ Ῥς. 6004, (νά. Τµιο, ν. 99). | 

αφεονται 69. 

9. (εγειρε αρον τον κραβαττον σου και 

ὑπαγε εις τον οικον σου, ἢ ειπειν, αφαι- 

ωνται σοι αἱ ἁμαρτιαι 1). 

-- σου αἱ ἁμαρτιαι ΒΙ.. 11. 88. 69. ΏΕα 

ἨΗΚΜΟΥ. | σοι αἱ ἀμ. 5. ΑΟΡΔΕΝ. 
γν. αὐ νά. Εκ ἴῃ ΡΑ. (υἹὰ, Ίωαο. ν. 25). 

αᾶᾷ. σου α.ὖ (οπι. σοι)... ψττ.Ε5ἱ.δς 

ΗΟ]. Μεπιρῃ. ἄοίἩ. Αππι. «41. (νἱά. 

Τας.ν) {Οοπαα, Υαἱς. 6. Εἰι. ἵη ῬΒ, 

- εγειρου ΒΙ, | εγειρε ΑΟΡ. 1. 88. 69. 
ΤΕΑΗΚ(ΑΙΟΜΒΝΤ. | ζεγειραι 5. ΔΕ. 

--- και αρον ΑΒΡ. τε]. Απιι α.«.,...(5). ὅτ, 

Ἠσ]. ἄοἴι. 21. [6.0.6]. | οτι. και Ὁ 

ΘΟ», 1. 38. Ψα]ρ. ΟἹ. μα. ο. Ἀγτ. 

Ῥϑιυ. ΜορΗ.Υ. οὐ Ῥομλν. Αὐπι. 

--- αρον τον κραβ. σου ΑΒΟΡΙ;. 1. 69. 

ΚΜ. γι]σ. αι ο. Εικ. ἴὰ Ῥβ, | 

ξαρον σου τ. κρ. 5. Δ. 88. . τε]. | 

οπι. ὃ.6.6. (ος απαθιι]α οὐ το]]ο αναβάτη. 

παπά οἱ ναάς ἴῃ ἁοππιπα ο”). Ικραβατ- 

τον Πίο αὐ ἴῃ νου. 4, βοᾷ σπα Πίο πὰ- 

Ῥοπι ΕΥ. | κραβατον ΕΝ. | Τκραβ- 

βατον «-. ΒΞ. 

--- περιπατει ΑΒΟ. τε]. Ψα]ρ. ὁ.6.ε. ἢ σ". 

Ἁγιν.Ρεί.δ.ΗεΙ. Μεπιρῃ. ἄπ 1}. 1 ὕπαγε 

Ὦ(εαρτα)ΤιΔ. α.}}.9΄. οι, (αὐ νἷά.) 

Ασα. (νίᾷ, νου, 11). | α44. εις τον οικον 

δ. οὐπὶ ἀὐΐοτη νἰάϊςεει Οἵ. 1 ΕΙ πι | Ὁ 
Ῥοοοαία ἔπα Οἱ. 1 8. Ἰαΐγα 5ο Οἵ. 9. βυγρθ 
το]ιε ΟἹ. | 10. ἀτὰ Β]1ὰ5. Ποπαἱηίς Παῦείς Ροῖοβ- 
ἰπίσοπα ΟἿ. 



Π. 16. 

Τα]6. α. ). ὁ. 
Βνττ. Ρ. Ἡ. 
Ἰάεπιρῃ, 

αοῦμι. Ασπι, 61. 
13. ἔμπροσθεν 

πάντων 
- Οὐδέπ. οὔτ. 

1] Μας. ο: 9-13. 
1μα. 6197-99. 

τούς. 

κ 
β 

15. καὶ ἐγένετο 

- ἠκολούθησαν 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
δ ΄ ο / κ η ᾽ Ν βορά 9 Ν 
κράβαττόν" σου, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου. "καὶ 

» ΄ὔ 4 ὧν "Ὁ Ν 4 / / »““ 

ἠγέρθη, ᾿καὶ εὐθὺς" ἄρας τὸν ἱκράβαττον΄ ἐξῆλθεν 
” 7, ΄ ΄ 

ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξά- 
ὡς / / “ τοῦ ᾽ / “ { 3/ 

ζει τὸν θεόν, λέγοντας ὅτι ὕτως οὐδέποτε ἴεἴ- 
ιά 

δαµεν . 
3 “ / Ν Ν / 

1 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν, καὶ 
πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐ- 

η καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου 
καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ακο- 

2 Ν » / ον εν 
λούθει µοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

πι 15 Αν ὙΡΡ κά / Σ ο α Εν ἊΣ » 
1 Καὶ ἱγίνεται" [ἐν τῷ] κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν 

ο) » / ο) Γρ ΔΝ ΔΝ ον Ἂς ε ΔΝ 

τη οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελώναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 
- » - - - - 

συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" 

ἴῃ ἆοπππα ἑπαπα. 15 Τε αἰαῖτα 
1116. βαγγοκίς 5α)]αίο Βταθαῖτο 
ἈΠῸ σοΓαΠΙ οπιπίδας, ἴα αὐ 

ἉΤΊΤΩ ΓΕ ΘΗ ΓΙ ΟΙΗΠΟΡ οὗ Ποπο- 
τ ἤοαγθην ἆθαπι, ἀῑσοπίος απία, 
ΠΕ] τι 516 γ]ά πας. 

19 61,5.) ἘΠ; οσγοςεις ο5ί Τ- 
515 αἱ ππατο, οπππίδᾳπα ἵπτρα 
γοπῖερας αἱ οππη, οὖ ἀοσεῦαί 
605. "ἢ 6 οιπα ργαθίατῖγοῖ, να 
Ἰιονίπ Αρ]οί εοἠσπίσπη δα {ε]ο- 
ΠΘΗΠΠ, οἱ αἱ 11, Ῥοφπογο Πη6. 
Ἐϊ 5αγροἩς 5οσπίι5 οδί ΘΠ. 

15 03,5.) Ἐπ [αοίαπι οδὲ ΟΠ 
αοσοαπηΏυγεί ἴῃ ἆοπο 1ας, 
πι] Ῥπδ]ίσαπϊ οὐ Ῥεσσαίογες 
δίπλα! ἀἰσοαπιροθαπί οαπι [658 
οὐ ἀῑκοιρα]ῖς αἵτς: ογαπί οπίπι 

παπι] απ οὖ δεφπεραπίαγ ειπα. 
16. οἱ γρ. καὶ οἱ Φα- 

ρισαῖοι ἴδοντες γραμματεῖς 3 

5 ἣν / ὡς 

ἦσαν γαρ. πολλοί, καὶ 
πᾷ ὔ Μ ” ἣν 

τῶν Φαρισαίων: κα 

/ / » “ Γι 

ἑἠκολούθουν” αὐτῷ "καὶ οἱ 

ἤσθιεν" μετὰ τῶν ὃ ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν" 

» ἣν ἜΝ 

ἰδόντες "ὅτι 
2, 

έλεγον 

1 νε εοτῖραο εί Ῥπανίδασί νἱ- 
ἄθπίαος απῖα πιαπάπσατεί επι 
Ρεοσαίοτίρας οὖ  ραυ]σαπίς 

σου Ἑ(ειρτα). 95. αι”. Αππι, (νὰ. 

νο, 11). 

10. εχη Κ᾿ 

- επι της γης αφιεναι ἁμαρτιας Ο0ΡΤΙΔ. 

95. ΗΜ. Ἱωας. Ἀντ.ρει. ΜεπιρΠ, οιῃ. 

Ἄττῃ. (οπι. ἐπὶ τ. γ. δ). | αφιεναι ἁμαρτ. 

επιτ. γης Β. «401. | ξαφιεναι επι τ. γ. 

ἁμαρτ.ς.Δ.Ι1.69.ΒΕΑΚΞΌΥΤ.ΑΥΥ.ΗεΙ. 
11, εγειρε ΑΡΒ.Βεἠ.ΟὈ. 13. 53. 69. ἘΕα 

ΗΜΡΝΥΤΓ.| Τεγειραι 5. 1.Δ1.] εγειρον 
Ἱ.. ΙΤαἆἀᾱ. και 5. ΑΔ. 1. το]. σα 05: 

Ῥγν.Ηο]. (αοῦι.) ἆῆι, | οπι. ΒΟ α». 

1.. 38. ΓΟ Υα]ς. α.Ὁ.6...}:5.9..1. Ῥγν ει. 
Μεπιρῃ. Αὐπη. 

-- κραβαττον ΜΡΕ. 
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19. ηγερθη και ευθυς Β(03).. 88. (-θεως 

ϱ) Μεπιρῃ.ΜΕΒ,. Ανπι, | ευθεως ηγερθη 
και Τὴ. (Υ ασ.) (α).(/).Φ.1. Μεπιρ]ι, 

Ῥο]ν. | Τηγερθη ευθεως και 5. ΑΟΔ. 
1 τε]. Ἀγτν. Ῥβύ ΗΟ]. ἄοιμ, ΖΡ 1}, | οπι. 

ευθ. ὃ...6.0}3. 

- κραβαττον] νἱᾶ. νετ. 11. | 844. αυτου 
1, 95. Ἡ. ο. Ἀγτ.ρεί, Μεπιρμ. «0111. | 

Οοπίγα, Μ55. (1 κατ.) Ἀγτ.Ης]. οἱ], 

-- εναντιον Α0ΡΔ. 1. τε]. | ενωπιον 38. 

/εμπροσθεν Β1.. 

- παντας] -τες Α. 

-- λέγοντας ΑΟΙΙΔ. 1. 38. τε]. (Τιαυέ.) 

Μεπαρῃ. τε]. | οπι, Ὦ. ὁ. | και λεγειν 1). 

--- οὗτως οὔδεποτε ΒΗΙ,. (0). Αιπι. | 

Ῥουδεποτε οὕτως «-. ΑΟ. τε]. Υπα]ς. 

α.οι[!. 5. Ἀγτ Πο]. 1 [Ῥντ.Ἔ ει. Μεπιρῃ, 
ΖΕ 1.1 

|. Τκραββατον ς.. 

19. ειδαµεν ΟΓ.| Τειδοµεν 5. ΑΒ5. τε].| 

-ωμεν 69. 

13. παλιν] οἵη. Ὦ ΟὟ, 

Ῥγδοιη. ὁ Τησους 69. 

-- παρα] επι 693. 

- ὁ οχλ.] οτι. ὁ Ὁ". 
14. και παραγων] παραγ. δε 69. {} 444. 

ὁ Τησους ΕΟΗΓ. (ποη 33). 

- Λευιν Ο. 1. τε]. (-ειν Β. Βέψ. 1 ἘΣ Μ). 

Ἅπι. 5.|}}.σ΄. (Λευι ΑΔ. 55. ΚΓ. Υπ]ς. 

ΟἹ.) Ἀγιτ,Ῥεί,δεΗΠςε]. Μεπιρα. «οιμ. 

Άγπι, 49Η. 1 Ίακωβον 1). 69. α ὐ.οιθ, 

3.4. "Έστω δὲ καὶ ὁ Λεβὴς τελώνης 

ἀκολουθήσας τῷ Ἰησοῦ: ἀλλ᾽ οὔτε γε 
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ ἣν, 

Μεπιρῃ, ΜΒ. | 

εἰ μὴ κατά τινα τῶν ἀντιγράφων τοῦ 

κατὰ Μάρκον εὐαγγελίου. (νἰᾶ. ει Μαν. 

Π1, 18). ΟΥγίᾳ. 1, 9764. 
- ηκολουθησεν] -θει ΟἿ, 1. | Οοπίτα, Α 

Ἠ9ο”Ε. τε]. 

15. γινεται ΒΤ,. 98. | Τεγενετο 5. ΔΟΕ. 

138. το]. νυ. αὖ νἱᾶ, (νά. Μαι, ἴχ. 10). 
Πιν τ} 

-- εν τῳ κατακεισθαι αυτον ΔΟ. 1. τε]. 

γὰρ. Γῇ.413- τε]. | κατακεισθαι αυτ. 
(οσα. εν τῳ) Β. Βεῖψ. Βἱο.1.. 98. 69. εν τῳ 
κατακλιθηναι αυτον Δ. | κατακειµεγων 
αυτων Ὦ. α.δ.οε[]”. 

--- εν τῃ] 844. ὁδῳ 693. 

--- και πολλοι] οτη. και Ὦ. 1. Τωαί{. Βψτ. 
Ῥεϊ, | Οοπίτα, τε]. 

-- και ἁμαρτωλοι] οπ. Βγ.Ησ]. ἵπρτ. 

Ανπιιζσο,. | αάά. ελθοντες ΑΟ3. (νι. 

Μαιι. ἴχ. 10). | οπι, ΒΘΟΘΌΤ),. τε]. Ύσγες. 

- πολλοι και πολλοι οἱ και 1). Ὑι1ς. δια, 

1.055 (Αππιι) παπα] ααὶ᾽ α.6 6.6}3.. 
15. ηκολουθουν ΡΤΙΔ.  α]ρ. {42.905} 

Ἐηκολουθησαν 5. ΑΟΒΡ. 1. 58. τε]. 

α.ὦ.6.6... Ῥγτγ. Ε5ί.δε ΗΟ]. τε], ας γιά. 

16. και οἱ] οπι. Β. Βεῖι. Δ. Μορ]. | οἱ] 

οπι. 1,. 33. 

- των φαρισαιων ΒΤΙΔ. 38. ὁ. Μεπιρ]. 
ΜΒ5.}} και οἱ φαρισαιοι 5. ΑΟΓΡ. ([μπ0.) 

Βγτγ. Ρε. ΗΟ]. Μεπιρῃ. 5. ἄοιῃ. 

Ατπιι δι. (να. Μαι. ἴχ. 11, εἰ Ίμιο, 

ν. 30). 

- Ἄκαι” ιδοντες ΒΒε].ΠΔ. 98. Μεπιρῃ. 

δι. | και ειδαν Ὦ. ὁ. [6.1.1.1 | ιδον- 

τες 5. ΔΟ, τε]. (1μαῦ9.) Ἀσττ.Ῥευ.δεΗςε]. 

ἄοιμ. Αστπις (νά. Μαϊ. ἱκ. 11). 

- ὅτι ησθιεν Ὦ],. Υαὶς. ο ['.ᾳἱ). Ἀγν. 

ΗΟ]. τι, | ὅτι εσθιει Ῥ. Βείψ. 95. ὐ.ά. 

Ῥγτ,ρε. [2 Μεπιρῃ. Αππι.] | 7 αὐτὸν 

εσθιοντα 5. 0Δ. τε]. αὖ οι}. Γο. π.].] 

(αυτον Ἠϊα, οὗ εσθιοντα αΠίθ ελεγον 

Α). 
--- ἁμαρτωλων και τελωνων 19. Β. Βείγ. 

(Φ)Ι.". (98). Απι. α.δ.οι[]1.α]. Μεπιρῃ. 

ΜΒ. Ζ1η. (άμαρ. κ. των τελ. 1). 835). 
Έτελωνων και ἆμαρτ. 5. ΔΟΙΣ3. τα]. 

γπα]σ.οι. 565. Ἀγιτ.Βεί,δεΗςΙ. Μεπαρῃ. 

1γ.δ.8. ἄοιμ. Άντι. [6]. [ και ἅμαρ- 
τωλων] οπη. 69. ΒΥτ.ΗΙεγ. 

--- ελεγον] ΡΥαεπη. και Ὁ). 

12. βἰπεῖτα εαχτεχ]έ 116 δὲ ΟἹ. | πα παϊγατεπύασ 
σι, [14. Ἰμενί ΟΙ. 1 16. πιαπάσατεί ο ατα Ριι|]- 
οαπῖ5 οὗ ροσσαξονίρας ΟἿ. 

”- 
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ΑΒΟΡ. 
1, Δ. 

1. 88. 69. 
ἘΦ ἸΑΉΚΊΉΒΟΤΥΤ. 

16. [καὶ πίνει] κγ 

ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 
“ - ᾽ α 416 Δ κα ἀν - Ν 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ' Ότι μετὰ τῶν ᾽ἁμαρτωλών καὶ 
- -” 4 ὕ ,ὔ 

τῶν τελωνῶν" ἐσθίει καὶ πίνει; “ καὶ ἀκούσας ὁ 

Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔ ἱ ἰσχύ- ησοῦς λέγει αὐτοῖς, χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχὺ 
9 ο ἐπ “ » - 

οντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἦλθον κα- 

ΠΠΕΠῚ 

ἀἴσσραπέε αἰδοῖ ρα] 15 εἴας, Ωπατθ 
οπη ραρ]ἰσσπῖς δῦ ροσσα{ονίριιΒ 
ππαπάπσαε οὐ ὈΙΌΙΓ ππαρὶςέος 
γοβίουῦ 69,5) Ηος απθῖτο 
Τοριις αἰὲ 1118, Νο ποοσδςο Ἠ- 
Ῥοπί 581 πποδΙουτη 5εᾷ αἱ πια]θ 

Ν « / 

λέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 
τ Μαέ. 9: 18-50. 

1. 5:33-38. 

18. [μαθηταὶ] τ. 
Φαρ. 

/ 

νηστευουσιν: 

/ ΄ 

καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν 
/ / 

δεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου 21. ῥάκκους 

8 3 ᾽ ΄ ε 
132 τὅ πὶ Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ ὶ Φα- 

[ία ὁ ἃς “ Ψ 

ρισαίοι΄ νηστεύοντες: καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν 
- ον Ν / « Ν» ΄, Ἂς «᾿Ξ ν/ 

αὐτῷ, Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ ᾿ μαθηταὶ 
Ἂς , / ε Ν 

τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ 
«τα αν τε» - κ ; 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς, Μη δύ- 
ε ο. ο - 5 ο οτε / 5 

νανται οἱ υἱοὶ τοῦ γυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ 

αὐτῶν ἐστιν νηστεύειν ; ὅσον χρόνον Ἰ ἔχουσιν τὸν 
΄ 3 5. ἃ. ἡ » / / 90 5 / 

νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν , οὐ δύνανται νηστεύειν" " ἐλευ- 
να ῷ γ » ο, ο 509 ο / 

σονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῃ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, 
» / “ς΄ Ε / / 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 

᾿ 3 ΄ “ ΣΝ 
ἐπιράπτει ἐπὶ 

υ 21 1 οὗ-- 

Ἰαῦεπί: πο επίπΙ νομὶ ΥγοςαΓθ 
Ππδίος 5εά ρεσσαίονς». 

18 1 οταπί ἀϊδοαιρ]ϊ Τολαππῖ5 
οὐ Ῥ]ατϊκασϊ Πεϊαπαπίος: οἵ Υε- 
πἰπηῦ οἱ ἀῑσιηί 111, Ωπαγο ἀῑδεί - 
ῬαΠῚ Τολαπηῖς εί Ῥ]ατίκαθογαπα 
Ἰοϊαπαηῦ, επ απἴοπι ἀῑδοιρι]ί 
πον Ἰδίππαπε 19 ΤῊ αἲν 1115 
Ίσδας, Καπιπίᾶά Ῥοβδιπί ΗΠ] 
παραγαπα απαπιάία  5ΡοηδιΒ 
οπή [1115 οί Ἱείππατα» Οπαπίο 
{επιροτο Παδεηί 5έοΙΠΙ ΒΡΟΠ- 
5Ηπῃ, ΠΟῚ Ῥοβδιπί Ιεἴπηατα, 
30 Ὑοπίεπί δυυΐοπὶ ἀῑς5 οὐ απ- 
{Γογείαγ Δ εἶς 5ΡΟΠ5Η5, οὗ ίππο 
Ἰοϊππαβαπέ ἴῃ 118 αἴθ. 3 Νοππο 
αβδιπησπίππα Ῥαπηϊ χπαῖς αδ- 
510 νοςπποπίο γείοτί: αοπαῖπ. 

16. ὅτι ΒΙ.. 98. | ἐτιΐ ὁτι 5. ΑΟ.τε]. | δια 
τι 1). Ἰωα{{. (νά. Μα κ. 11, εί Τω1ς.ν.20). 

- των ἁμαρτωλων και των τελωνων Β. 

.Β6}..1). α. Όλι. (των απο ἆμαρτ. οτη. Β. 

Β1)η.) | Ίτων τελ. και ἁμαρτ. 5. ΑΟ. 

τε]. νυν. (νιά. Μαι. ἴχ. 11, οὐ Ίωας, Υ. 90). 

Ίτων τελ. απίι Ὁ. 

- εσθιει καιπινει ΑΟΤΙΔ. 1.55.τε]. Υα]ς. 

ο. ϑυυν δι ΚΗ]. (Μεππιρῃ.) «ἄοιῃ. 

Αὐτὰ. ΜΑΡ. (1Η.) | οπι. και πίνει 1). 

α.δ.ει[]”. (νὰ. Μαϊ. Ικ. 11). |. εσθιειτε 

και πινειτε ἃ. Ἀγτ.ΗΙεν. Απ ΖοΗ. 

(νά, Ίωπο, ν. 90). [εσθιει απίο μετα Β. 

Με]. εσθιει και πινει ΔΠἴΟ μετα Μεπιρῃ. 

εσθιει απίο μετα οὗ και πινει πἆ ΠΠ. νου. 

«ΑΡΗ. [απία εσθ. και πιν. ΡΥΔΟΠΙ. ὁ δι- 

δάσκαλος ὑμων Ο. «δι. δα ΕΠ. νογ. 

Ἠαδοπί Τ/Δ. 69. Υι]ρ. 1... Μεπιρῃ. 

οὐ. απατο ππαρ]δίογ νοδίε; οππη ραΡ]- 

σαπ5, οίο. 6. δαϊῦ εἰ ΡΙΡΙέ πηαρὶςίου 

νοσίογ οιπῃ ρα ρ]σαπῖς Μοππρῃ. ΜΗ. (ντα. 

Μαι. ἴχ. 11). [ποπ ᾖαῦεπί ΑΒΕΟ. 1.38. 

τε]. αὖ...) ἢ. Ἀγτν.Ῥ είδε Πς]. 

17. αυτοις] οπι. 1). 1. α.δ.οι[]”... | Οοη- 

τα, τε]. Ὑαἱς. 6... ο΄. | αἀά. ὅτι Β. Β1]η. 

Δ. | Οοπίτα, τε]. 

- αλλ] αλλα Β. Βιεϊῃ. 

- οὐκ ΑΒ510. το]. α.δ.ει[1.οὶ. ϑγτν δι. 

δΠο]. ΜεπηρΗ.ΝΙΒ. αοιῃ. Αὐπι. (25 1}.} 

Ίου γαρ ΟΙ. ψυ]ρ. ο...}.0΄. Μεπιρ].εὰ. 
- αλλα] αλλ’ 13, 

- δα ἢπ.] { 884. εἰς µετανοιαν «τ᾿. Ο. Ίπης, 

(παη. τος.) 38, 69. το]. α. ο. [)1.α]. [ οτη. Α. 

ΒΌΙ,Δ. 13. Κα. Υα]ρ. δ... 7.3.1... Ῥγυν. 
Ῥβι ΗΟΙ. Μεπαρῃ., ἀμ, Ανπι, ή]ι, 
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18. οἱ φαρισαιοι ΑΒΟΙ). 69. ΚΜ. Ὑιυ!ρ. 

ὦ...6. 2.5.1. ῬγτιΠσ].(ικί.) Μεπιρῃ. 
αοιμ. Αὐτὰ. [ {οὶ των φαρισαιων 5. 
1,Δ. 1.58. α. 1... Ἀγττ.Ῥεί,δεΗ ο]. (ηρ.) 

Αι. (ντα. Ἱπίτα, οἱ 1λιο. ν. 33). 

- και οἱ Ἅμαθηται”’' των φαρισαιων ΒΟ03 

1. 95. ε. Ῥνχ.Πε]πης. «ΦίΠ. | και οἱ 
των φαρισαιων 5. ΟἿ). τε]. ας. (0). 

οι... ϑγυν δε. ΧΗ]. (ια!) Μεπιρῃ. 

Ῥομπν. (νἷά. Ταῖς. ν. 99). | οπι. Α. | οπι. 

οἱ Δ. | οὖ Ρματαδασϊ α( ἡ} 2.9. Μεπιρῃ. 

ὙΥ. ἄοἴἩ, Ἄν. (να, απίϱ). 

- σοι μαθηται ΔΟΓ. το]. | οπι. μαθηται 
Β. (νῖᾶ. Ταας. ν. 98). | µαθηται σου 3. | 
σου µαθηται Δ. 

19. ὁ Τησους] οπι. 1). δ.ὲ. 

--- ὅσον χΡΟΝΟΝΥ....ου δυν. νήστευεν Α 

Ῥο τε]. Ὑπ]ς. ο.) 1.0”. Θγγ.Ηο]. Μοπιρῃ. 

Αὐτὰ. | οπι, Ὁ. 1. 88. α.ὐ.ει[”.0..ἱ. 

Βγτ.Εεί. «Έυλ. (νά. Μϑεῖ. ἴχ, 15 εἰ Ίμιο. 

γ. 84). 

--- έχουσιν τον νυμφιον μετ᾽ αυτων ΒΟ 

(1)). (ο). Μεπιρ].Ἁ. (μεθ᾽ ἑαυτων 1,. 

μεθ᾽ αυτ. Β.Βεῖι.}} 1 μεθ᾽ ἑαυτων εχουσι 

τον νυμφιον 5. ΑΔ. τοὶ. (ναἱς.) ΓΡ]. 
ο”. Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ,βομνν. ἀοἴι. Αππι, 

30. απαρθφ] αρθῃ Ὁ. 69. (Μεπιρῃ. αὐ 
νἱα.) 

-- νηστευσουσιν ΑΒΕΟΡΤ,. τε]. | νη- 
στευουσιν Ὦ3. 13. ΕΠ. | -σωσιν ἘΞ. 

- εκεινῃ τι ἧμερᾳ ΑΒΟΡΤΙΔ. 1. 58. 69. 

Κ. πι 83.1.1... ἈγτνῬοι.δεΠο]. οί. 

στη. 11. | Τεκειναις ταις ἡμεραις 5. 

, τα]. Ὑπ]ς. Οἱ. α.ὖ.6.6.,. ΜοπιρΙ. (νἱά. 
Ίμας, ν. 85). 

21. ουδεις] ΤῬΓδοπι. και σ. ΕΕΕΗΓΥΣΡ. 
ΖΕ. | «844, δε Ώᾶ Μ. α.ο. (03). Ἀγτ.Ηε]. 

πῃρ. (νἷᾶ. Μαΐ{. ἴχ. 16). | πὲὶ αἀάιωπί ΑΒ 

Ο1/Δ. 1. 88. 69. ΚΒ. Ψυ]ρ. δ.6.ἰ, Βγττ. 
Ῥει δΠε].(εκι.) Μοπιρῃ. οι. Αυπη. 

-- επιβαληµα Ελ. 

--- ῥακους Β5ΟΙ.. τε]. | ῥακκους ΑΕ. 58. 

60. ΕάΗΜΓ. 
--- αγναφου ΑΒΕΟΓ. τε]. | -ϕους Τ ΔῈ 

τα. . 
- επιραπτει ΑΟΤΙΔ. 1.69. ΒΕΕΠΥ.| 

Τεπιρραπτει 35. 8. 888. τε]. | επι- 

συνγραπτει 1). 

- επι] οπι. 69. 
- ἵματιον παλαιον ΒΟΡΙ.. 58. | {ἱμα- 

τιῳ παλαιῳ «-. ΑΔ. το]. (νιά. Μαίθ, 

1κ. 16). 

- μη] µηγε Δ. 38. (2 Κ. 511. Της. εἰ ΤῊ, 

ΜΕΝ: 
-- αιρει το πληρωμα αυτου ΟἿΣ. το]. ὅτ. 

Ῥβύ. (Δυπι.) 31. | αιρειτο πληρωμα 

Ῥ. 69. (Τιαίς.) (Μεπιρῃ,) | αιρειτο πλ. 

αφ’ ἑαυτου Ἑ. | αιρειτο πλ. απ᾿ αυτου 
1,. 1. οἱ]. | αιρει απ᾿ αυτ.το πλ. ΑΔ. 

95. Κὶ. 1. Ἀγτ.Ης]. (αρει Ἠ). 

- το καινον] το κοινον Ἡ. [[4ἅ. απο 

Ῥ. 69. υϊρ. α.ὐ.οι]. Ἀγιτ.Ε5ἱ.δΗ σε]. 

Άνπι [6]. 
--- και χειρον σχισµα γινεται] ὁπ. 1.. 
99. µη ΑΒ5Γ. τε]. | µηγε ΟΙ ΜΣΊ1. 

--- παλαιους] δα 4. εεὰ ἴῃ ΠΟΥΟς α.ὖ ο. 

--- ῥηξει ΒΟΡΙ.. 88. γαρ. ὁ. 1... | 

άῥησσει 5. ΑΔ. το]. 6.6.7. Βγτ.Ης]. 

17. παθᾶίσο ΟἿ. | 20. ἴῃ 11 ἀἴορας ΟἿ. 



Ἡ. 26. 
Τα]ς. α. ὖ.ο. 
Βνττ. Ῥ. Ἡ. 
ἹΜαπιρῃ, 

Εοίμ, Αὐτὰ. 411. ; 
γι νεται. 

23. [ἐκχεῖται] καὶ 
οἱ ἀσκοὶ ἄπο- 
λοῦνται" 

ὉΠ Μαὐῦ, 1911-8. κὸ 
μα... 6:1-5. β 
πε 

28. ὁδοποιεῖν 
94 

ο 1 Βαπῃ. 91:6. 

96. [τοῦ] ἀρχ. 

- τοὺς ἱερεῖς 

-“ Ν 

εἰσῆλθεν εἰς τον 
Ν 

χιερέως, καὶ τοὺς 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
Ἔτι / η » ᾿ , 3 δ / . 
ἱμάτιον παλαιον ' εἰ δὲ μὴ, αἴρει το πλήρωμα 

» - Ν Ν - “-“ ὮΝ “ / 

Γαὐτοῦ ] τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα 
φῳ 9 . Ἀν ΄ 3 / . » ἂν 

καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 
΄ ᾽ Ν τ λ ΠΟ: 5 1 λ 3 με 

παλαιούς: εἰ δὲ µη. ῥήξει ο. οἰνος᾽ τοὺς ασκους, 
Δ .. 5 ἀν ΤῸ Ἐν Ν ο ον ΓΚ » δ 3. 

καὶ ὁ οἶνος ᾿ ἀπολλύται καὶ οἱ ἀσκοί" [ἀλλὰ οἶνον 
/ . 3 Ν Ν ΄ 

νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον.] 
13 928 ἢ Κ Ν ΠΣ Ψ, 4} ΕΝΑ » “ ΄, 

αἱ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν 
΄ / Ν “ / Ν ε ἊΝ 

διαπορεύεσθαι" διὰ τῶν σπορίμων, καὶ | οἱ μαθηταὶ 
- ο ο) 5 Ν - / Ν ’, 

αὐτοῦ ἤρξαντο" ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. 

25 / [ή » ΄- 

καὶ | Ἰλέγει αὐτοῖς, 

απ{σογοί Βα] τη θη απ ΠονἩπ 
ἃ νοιονῖ, οὖ τηδῖου βοΐββασα Π{. 
32 ἘΠῚ ποπιο Τα Ὁ νίπαπα πονε]- 
Ίαπι ἴῃ πίτας Υοίγος: αοηαῖῃ. 
ἀἰκγαπαιροῦ γίπαπι πίτας, οὖ νἱ- 
ημπα οἰ πα Ιαν οὖ πίχος Ῥρετῖ- 
Ῥαπί: 56 γίπαπι ποναπι 1π 
πίχθς πΟΥΟς τα] 4ο. 

33 61,3.) Ἐν [ποξατη οδὲ Πἴεγαπα 
ο εαὐραῖς απιυπ]ατοῦ Ῥου 
εαΐα, οὐ αἰ βοῖρα] οἶπ5 οοερεγιπΠό 
Ῥναεστααϊ οὐ νθ]]ετο ερίσαδ. 
3, Ῥμανϊρασϊ αιιίεπι ἀἱσεῦαπί εἰ, 

- γ. “ / / - ἜΑ ΩΣ δις ᾿. Ὁ 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, Ίδε τί ποιοῦσιν ' Έοου υϊὰ μοῖαηι ταυραιἰςαιιοά 
΄ ’ὔ ΌΣ 2, 

τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; 
5.7 νο ο ᾗὁ 4 /Φ/ 4 / 

Οὐδέποτε ἀνέγνωτε "τί ἐποίησεν ' Δαυείδ᾽, ὅτε χρείαν 
5 Νο» / ος Ἂ, » 5 ΄- φς -- 

ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; ““ [πῶς] 
5 ο . 5 ΄ ᾽ 

οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ ' ἀρ- 
3/ ον / 3/ ο 
ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς 

5 / - Ν - ε - 3/. 

οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν, καὶ ἔδωκεν 

πο Ἰἴοοῦ 35 Τὸ δἷῦ 11115, Ναπῃ- 
απαπα Ἰοσῖσας αὐ] ἔδοοτῖν 1)8- 
νἱα, απαπᾶο πεσθβεἰαίοτη Πδ- 
Βαϊ οἱ ορ] 1ρ5ο ος απὶ επι 
εο ογαπίδ 35 ᾳποπιοᾶο ΙπίχοΙς 
ἄοπιαπα ἀαῖ δα ΑΡίαίμαν ρείη- 
οἱρο 5αοθγάοίαπα οὖ Ραπο5 ΡΓΟ- 
Ῥοβίἶομῖς πιαπάπσανίυ 6108 
ποπ ]]σθί παπά πσαγθ Πἶδί 5166Υ- 
ἀοάνας, οὐ ἀαά1τ εἰς απ] στη 60 

Μεπιρῃ. αοίμ. Αππι ἆδ, | πὶ ᾱἷ- 

χαππραέ Κι δῖα οὐ Ῥγν.Ε5ύ. |ταπηρεπίατ α. 

33. ὁ οινος 15 (οπι. α.ὖ.}} {84 4. ὁ νεος -. 

Α(Δ.τε]. Ὁ Θγν.Ηο]. ἀοἲμ. 341. (αἸα. 

Ἴλιος. ν. 37). | οπ. ΒΟ3ΡΙ, 69. Υπ]ρ. 

οι σλιὰ. Ἀντ.ρεί, ΜοπιρἩ, Αππι. 
- ὁ οινος απολλυται και οἱ ασκοι Β. Βῖε. 

(Βεῖι.) Μεπιρῃ. (απολουται Ἰαθεί Β. 

Βεῖ.) | απολλυται ἱππίαπι Β. Βεΐῃ. | 
εκχειται και οἱ ασκοι Ἱ.. | ὃ οινος και οἱ 

ασκοι απολουνται 1). α..6.0}.ἰ. 1 Τὸ 
οινος εκχειται (νιᾶ. Νδτει, ἵκ. 17). και οἱ 

ασκοι απολουνται (Υἱᾶ, ἴωπςο. ν. 97). «. 

Δ0.τε]. Ψπ]ρ. ες }.σ᾿. Βγτ.Ηε]. ἄοἴ1. 

Ἄττῃ. 48Η]. | εἰ πίτες ρεγειιπί οἱ ΥΙΠΙΙΤΗ. 

εβπιπάϊνασ, θγτ.Ῥεί, 

--- αλλα οινον νεὺν εις ασκους καινους 

βλητεον ] οτι. 1). α. δι.) Οοπίνα, Μ 55, 
γΥπ]ς. 6.6.9'. νν. τε]. (νἷᾶ. Τωας, ν. 58). 

-- αλλα] αλλ’ Δ. 1. Η:. 

-- βλητεον] οτη. Β. | Οοπίτα, το]. || 4. 

και αμφοτεροι συντηρουνται ε./:α.. 3. 

ια. (νιᾶ. Μαι, ἴχ. 17. οὐ Τωιο. ν. 57). 

28, εγενετο] αἀᾷ. παλιν Ὦ. πρ. α,β '-"" 

ο) 51.) Ῥτασπῃ. 14. 69. ποπ Παρεπί ΜΒΣ. 

ὗ.ο.ει{. νυν. τε]. 

- αυτον εν τοις σαββασιν διαπορευεσθαι 
ΒΕῬ. (τοις σαββ. διαπορ. αυτον Ὁ). 

πρ. α.ὖ.6.6...8} ο. Αὐπι. (Τ δεῖ, 
οπι. εν). | αυτον τοις σαββ. παραπο- 

Ρευεσθε Δ. | εν τοις σαββ. παραπορ. 
αυτον (1)). 98. (Τ, οσα. εν). | αυτον 

πορευεσθαι εν τοις σαββ. 69. | αυτον 

παραπορ. εν τοις σαββ. Ὁ. | ἔπαρα- 

πορευεσθαι αυτον εν τοις σαββ. 5. Α 

α. τε]. ϑγυν Ῥ5 ΗΟ. Μεπιρῃ. άοἰ!, 

(ΕΗ) | εν] οτι. 1. 

38. δια των σποριµωγ] απίο εν τοις σαββ. 
ας. 

- οἱ μαθηται αυτου ηρξαντο ΒΟ(Τ)1.. 

88. 69. (1,κ{{.) Μοπιρῃ. (Αππιι) 51. 

(οπ, αυτου Ώ(αγ. ΗΓ. Αππι) 1 Τηρ- 
ἕαντο οἱ µαθηται αυτου δ. Α. τε]. 

Βγγ.Ηε]. οἵΠ. (οπι. ηρξαντο 7. Ἀγτ. 

Ῥϑι.) 

- ὁδὸν ποιειν ΔΟΤ. νε]. | ὁδοποιεν Ῥα 
Ἡ. | ὁδοιπορουντες 69. |οπη. Ὦ. ὅ.ο.ε. 

2.0... Οοπίτα, τε]. Ὑπ]ς. α.}}.05.1. το]. 
- τιλλοντες ΒΟ. τὰ]. } τιλλειν 1). Τιαίέ. 

ΑΆτπῃι, (να. Μαέ. χὶϊ. 1). 

- τους] οτι. 1.. 

-- δα Άπ.] δα. οί τπαπάπσαχο ὁ... 

Αὐτὴ. δα. οἵ οἄετο α. (νι. Μαιε, κι. 

1). Δα. οὖ τπαπΊρας εοπ(]σαπίθ5 τη δπ- 

ἀπσαδαπί ο”. (υἹᾶ. Ταῖς. νἹ. 1). 

94. και οἱ] οἱ δε Ὁ. Ὑπ]ς. α.ὖ.6.6... 

- αὐτῳ] οπι. Ὦ. τ. 

- ποιουσιν] 844. οἱ µαθηται σου Ὦ. 1. 

69. Μ. α.δ.(6). (σ᾽ 5 ) ἰ]. Ῥγτ ον. 

ἄοιμ. 25:1}. (να. Μαι κ. 9). [ Οοπέγα, 

ΑΒΟΟΤ,. 38. τε]. πας. 6. ΘΥτγ.Ε5ἱ.δς 
Ἠσ]. Μεπιρῃ. Αὐπι. 

- τοις σαββ.] Τριασπι. εν -- . 1.. τε]. | 
οἵη. ΑΒΟΡΔ. 1. 60. ΚΜ. Τι. | τοις 

σαββ. Ροδῖ εξεστιν Δ. | απίε τι ποιου- 

σιν Δ. 

- εξεστιν] αᾷ. αυτοις Ὦ. α.δ.οι[.οὶ. | 
Οοπίτα, το]. πας. ο.” 

95. και 19] Τα44. αυτος «--. ΑΔ.Τ6Ι. 6.6. 

Ἀγτ.Ηε]. | 844. αποκριθεις Ὁ. α. (νά. 

Β 

Το. νἱ. 8). 4. 6515 (8γτ.Ε5{.) οι. 

(Ατπι) 291. (σά. Τις. νἱ, 8). |. ποπ 

παδοπέ ΒΟ1,. 58. 69. σας. ὁ... .σ". 

Μεπιρῃ. 

95.λεγει ΟΙ.. 35. 69. ὙΠ. δ. 9᾽. Μεπιρ!. 

{ή ελεγεν 5. ΛΒ.νο]. Ἀγτ.Ης]. Μεπιρῃ. 

ΜΒ. | ειπεν Ὁ. α.ο-ει[”. Ἀντ.Ε5ί. (υἹά. 

Μα. κ. 8). 

- μετ αυτου] «84. οντες 1). (1α5.) Ι 

αάἀ. ησαν Δ. 

96. πως ΔΟΤΙΔ. τα]. (νῖᾶ. Μαϊέ. κα. 4). 

6ος” α. | οτη. ΒΌ. 

- εισηλθεν] ηλθεν Β. Βεῖψ. (Οοπίσα, Μο.) 

-- του θεου] οπ. του Ο3. 

- επι Αβιαθαρ αρχιερεως] οπι. 1). α.ὖ.6. 

Επι | Οοπίτα, το]. Ὑπ]ς. ο,/:ᾳ'. 

- αρχιερως] ΤΡιῃοπι. του π. ΔΟΔ. 1. 

38. 69. Μεπιρι. | οτι. Β. Βεΐψ. ΒΟΉ. 

ΜΒΘΙΝΤ. ἄοιμ. | ἱερεως Δ. ΚΓ οι. 

-- προθεσεως] προσθεσεως Ὁ). 

--- τοις ἱερευσι» ΑΟΥΤ. τε]. | τους ἵερεις Β. 

(τοις ἱερειο 1). [[44ἅ. µονοις Δ. 88. 

δ.6... 56 1.9. 51. Μεπαρμ.Ἠ’. 6ομ. Αυτη. 

Αι, (τί. Μαϊι. κ. 4). [Ῥυϑθπι. 14. 69. 

ποπ Ἀαροπέ ΑΒΟ. το]. Υπὶς. αι”. 

Ὀγτγ.Ρεί,δεΠς]. Μεππρ].Βεβνν. 

-- [οἴῃ Ὁ εφαγεν και εδωκεν τοις μετ᾽ αυ- 

του ουσι» οὓς ουκ εξεστιν Φαγειν μὴ τοις 

ἱερευσιν α.δ.(ο).ε.φ!.ῖ. Αὐτὰ. (νὰ. Ίο. 

νἰ. 4). |. Οοπίπα, το]. Υαἱς. 6} ο”. νυν. 

(οπι. και εδ. κ. τοις σ. αυτ. 75.) 

91. απιξοτε ΟἹ. [ 29. ποσιιπα ΟἿ. ! ἀἰταπαρεί ΟἿ. 
Ι εβιπάστασ Οἱ. | 28. ουπι Ὠοπαίπιας βαῦῦπί 

ΟἹ. | Ρτοστοᾶί ΟἹ. | 26. Ππυχοϊνίξ ἵπι ἀοπηαιη. ΟἾ. Ι 
Ἠοεραί Οἵ. 
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ΑΒΟΡ[Ρ], κε 
1Δ. 

1. 98. 69. 

ἘΓΕΊΘΗΚΉΒΈΌΤΥΤ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
Ν “ Ν ΕῚ ΄σ 53 

καὶ τοῖς συν αὐτῷ οὖσιν: 
Ξ Ά Ν / 3 / 

σάββατον δια τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, 
”/ ΔΝ Ὁ ΄ 

ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον. 
ο - 5 / ἂν ἴω ΄ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. 

πο τν, 
Ρ] Μαιϊ. 19: 0-14. 

{1π|.  θ:6-11. 

τόν, ἵνα ἢ 

τὸ μέσον. 

ὃ: 
κε ἢ 

ὃ Ξ ἀπεκατεστάθη΄ ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 

οἱ Φαρισαῖοι Σ εὐθὺς" 

141 ΡΚαἳ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς [τὴν] συναγωγήν, καὶ 

[ἦν] ἐκεῖ ἱ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔ ἔχων τὴν χεῖρα, "καὶ 
9. παρετηροῦντο παρετήρδυν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐ- 

πον σον 
ἀνθρώπῳ τῷ ' τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν’, ἐὰν Ἔγειρε" εἰς 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἔξεστιν τοῖς σάβ- 
βασιν ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σώ- 
σαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. 

δΡ ψάµενος αὐτοὺς μετ ὀργῆς, συλλυπούμενος) ἐπὶ 
τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, 
Ἔλκτεινον τὴν χεῖρά [σου]. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ 

5 καὶ ἐξελθόντες 
μετὰ τῶν Ἡρωδιανών συμ- 

αὐτοῦ. 

αν » “ ᾿ 

“καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Τὸ 
[ ν/ καὶ 

ϱς ο αν 5 ε 
ὥστε κύριος ἐστιν ὁ 

5 καὶ λέγει τῷ 

5 καὶ περιβλε- 

Π. 27. 

οὐδης 327 ὤ5,2.) ἘΠ ἀῑσοεραί αἵς, 
Βαυραίαπα ΡΙΌΡΙΘΥ Ἠοπιίποπα 
Ραοίτπη ο5ί, οὖ ΠΟΠ ΠΟΠΙΟ Ργορίογ 
εαβήαίαπα: 3 Ἱαφαθ ἀοτηΐητιβ 
οδί ΠΠ 15 Ποππϊπῖ5 εαπα Βα αὐϊ. 

3 «ε 

ουχ ο 

1 ἘΦ Ιπίγοῖῖε Πίεταπι 5ΥΠασο- 
δατη, οὗ εγαί 101 Ἠοπιο Ἠαῦοπς 
ΤΠΔΠΊΤΗ ατιάαπα: ετοβεεγναβαπε 
επα δἱ δαυραξῖς οπγατεί, αὖ δο- 
οµδατεπί Ἰ]απα. ὃ Ἐτ αἲί Ἠο- 
πηϊπί ἨΠαβοπίϊί ππαπαπα αγιάασπα 
Ῥαχρο ἵπ πποάΙαπῃ. 3 ἘΠ ἀῑοῖε 
αἵδ, 11σοί εαὈΏα[ῖς Ὄσπο Γα6ϱγθ. 
Άη πια]α» απῖπ]απι εαἶναπῃ {α- 
6ΕΓ6 απ Ῥετάετε ΑἹ 111 {ασε- 
Ῥαπτ.. ὃ ἘῚ οἴτοιπιερίοίεῃς 605 
οσα Ίγα, ΘΟΠ ΓΙ ΒΓΔΓΙ5 ΒΠΡΟΥ σα 6- 
οἵἵατο σογϊβ 6ογΙπῃ, ἀἴοῖς Ἠο- 
πη]μῖ, Ἐχίοπάςο τπαπ πι ΙπαΠΙ, 
Τι οκίοπᾶ!ς, οὐ τορµπία οδί 
ΠΙΛΏΙΕ 111. 505,4.) Ἐκοιπίος 
Ἀπίοπα βίδα Ῥπατίκαςϊ οι 
Ἠοτοφδίαπίς εοπεϊ]ἶαπι {αοϊοραπί 

27. και ελεγεν αυτοις ΑΒΟ. τε]. Ὑαϊρ. Καὶ 

0 1.σ”. τε]. [λέγω δε ὑμιν 1). α.ὖ...6.6}. 
4.1. (τᾶ. Μαΐε, κ. 7). 

-, 98. το σαββατον δια...... δια το σαβ- 

βατον’ ὡστε] οτι. Ὦ. α.ο.ε,[}Σ.ἰ. (νιᾶ. 
Ίο, νἱ. 6). [ Οοηίτα, ΑΒΟ. τε], Υπὴρ. 

ὁ. 6}. 1. τε]. Εις. τὰ Οαπ. 

- εγενετο] εκτισθη 1. Ἀντ.Ῥεῖ. 

- και ουχ Β.ΒΙη.0"1,Δ. 55. Υας. 51. 

οὐ, Ῥγττ.Ῥεί.(δςΗς].1) Μεπιρη. 411. 

{ΓἈοπη, και 5. ΑΟϑ, τε]. δ... Ὀγν.Ησ].Ε 

οί. Αππιι 

28 δα ἢη.] αἀά. οαρ. Π1.91. α. 

1. εις την συναγ. ΔΟΥ. τε], (νᾶ. Ματ. 

κ. 9 αἱ Τμς, νἱ. ϐ). | εις συναγ. Β. Βεῖψ. 

- ην απίε εκει ΟΥΤΙΔ. τε]. Ψπ]ς. {19 

οἱ, νν. τε]. (υἹ4. Τα1ς,) | ροδέ Α. (νε- 

ης δα Ἠ]απι ὁ. αοορβεῖί α επ ο,ε). | 
οἵη. Ὦ. 861. 

- εξηραμμενην] ἕηραν 1). (ντᾶ. Μαΐτ. κἩ, 

10). 
3. παρετηρουν ΒΟ ὟΤ,. 858. 69. τε]. παρε- 

τηρουντο ΑΟ3ΏΔ. 1. (νἷᾶ, Τμπς, νἱ. 7). 

- ει] οἵη. ΜΑ. 

- τοις σαββ.] Ῥνασπι.εν ΟΡΗΜ. Μεπιρῃ. 

ΓΟοπίτα, ΔΒ5Ι.. τε]. Τιαµ. αοιμ. 
- θεραπευσει] θεραπευει Δ. 

- αυτον 25] οπι. Ὦ. Ἰμαί, οι, δι, 

(πιά. Ίμας, νἱ. 7). |. Οοπία, τε]. (απίο 
θεραπ. ΚΑ). 

-- κατηγορησουσιν ΟἹ). 
ΑΒ. τε]. (ας 98). 

- αυτου] αυτον 1)". 

190 

| 1 -σωσιν ς. 

8. ανθρωπῳ] αάᾶ. ὁ Τησους 1. 7.673. 

- την χειρα εχοντι ἕηραν Β(1/). α. Βυτ. 

Ἠε]. Μεπιρῃ. Ζ τη. (εχον 1). | την 

ἕηραν χειρα εχοντι ΟΥ̓Δ | ξἕηραν εχοντι 

την χειρα 38. | εχοντι την χειρα εξη- 

ραμμενην 1). (Τμα1{.) (-ραμµενην 1) ἢ Γεί 

ἴπ νο”. 1). | 1 εξηραμμενὴν ἔχοντι τὴν 

χειρα «:. Α. το]. 2Υτ.Τ50, οἱ. (Ανπι,) 

[ εχοντι] εχοντα Έα. 

-- έγειρε ΑΡ.ΒΟΙ.ΟΏΤΙΔ. 1. 98. 69. ΤΕ 

(ΥΙΟ άΠΚΜΡΥ. | Τεγειαι 5. Ὁτ. 
|; αάά. και στηθι Ὦ. ο.(ε).(/). (Ατπι.) 

“πῃ. (να. Τλιο. νἱ. 8). 

--- εἰς το μεσον] εν µεσῳ Ὁ). 

4. λεγει] ειπεν 1). α.ὖ.0.6. [αὶ 

Μ55. Υπ]σ. 5.0. 

- αυτοις] προς αυτους 1). α.ὐ.οι[[”.ο.. 

(Οοπία, ας. 6.93). [{ 14. τι 1. Ἐπὶ} 
πα. 51» Πατ] οἷον 

- τοις σαββ.] Ῥταστι. εν ΑΤ. 69. Ἐ. 

Μεπιρα. οΐμ. | Οοπίσα, Β5ΟΙ,. τε]. 

1ματτ. 

- αγαθοποιησαι] τι αγαθον ποιησαι 1). 

δ.6.ᾳ'. (Οοπίτα, τε].) 

-- σωσαι] 4. µαλλον Ὦ. 
- αποκτειναι «ΑΒΑΟὈ. τε]. 

Μοπιρῃ. 1. (ας 99). 

1:Δ. 1. Τπΐ. Βυτ.Ε6ί, 

(νιά, Ίμας, νἱ. 9). 

--- Εσιωπων] -πησαν Τ.. αὶ. 

16].) 

δ. πωρωσει] νεκρωσει 1). 6.07.1. Οοπίσα, 

Μ55. Άγτν,ΡειιδΗςε]. Μαπιρ]μ. «οί. 

. 1 Οοπίτα, 

Ἀγτ.Ης]. 

Ι απολεσαι 

οι. Αντι, 

(Οοπίσα, 

(ὁ επεσϊίαίε”. Ὑπὶς. α.Ὁ.6...4'.1. Άιπι. 

Αι.) 

δ. λεγει] ελεγεν Τ.. | Οοπία, τε]. (ἀῑπις 
ο-ἆ,ιῇ.ο)). 

-- χειρα σου ΑΟΡΡΙΙΔ. 1(5ἱο). τε]. γν.| 
ὁπ. σον ΒΕΜΡΙΥΡ. (µἱαί 88). 

- απεκατεσταθη ΑΒ. Βοεῖ. ῬΙ,Δ. 35. ἘΒ' 

ΟΗΚΜΒΌΨΤ. | Ταποκατεσταθὴ 5. 

1). 1(5ἱο). |. απεκατεστὴ Ο (αἱ νἱά.} | 

απεκτανθη (510) 69. 

- αυτου] πάᾶ. ευθεως Ὦ. {.( 5) ἐ- 

-- δα Ππ.] Ταᾶά. ὑγιης ὡς ἡ αλλη 5. 

Ο01,. 69. ἘΝ τα]. (νίᾶ,. Μαϊε, κ, 19). | 

δα 4. ὡς ἡ αλλη α.δ.οις”. ΘΥΥ.ΗΙ6Υ. (νά. 

Ίπιο. νΙ. 10). |. οπι. ΑΒΟΈΘΡΑ. 1. 98. 

Κ. για. ο/.ῇ1ο.. Ὀγιτ.Εει.δΗε]. 

Μεπιρῃ. ἄοίµ. Ατπι, Έτ]. 

6. και εξελθοντες ΑΒΕΟΡ. τε]. α.6.}}.1. 

τε]. | εξελθοντες δε Ὦ. ὙΥπὶρ. δι. 
413: 

- ευθυς ΒΟΔ, 995. (ξευθεως «. ΑΕ. 

τε.) α]ρ. (α).(ε)ι/. Ἀγττ.Ε5ί.(δςΗς].) 

(ΜεπιρΗ.) ἄοιἩμ. (Ασπι.) | ο. 11. 

0.ο. 3.9.5 ΖΦ’. (νά. Μας κ. 

14). 
- εδιδουν ΒΤ, 69. Μεπιρ] βο]νν. (ϑγττ. 

Ῥει.δ.Ης].)|Τεποιουν «-. ΑΡ.τε]. Ὑπὶς. 

(αιί) Μεπιρῃ.Ψ. οι. Αππι| εποι- 

σαν ΟΔ. | ποιουντες τ. α. [η]. 
30.] 

1. Ἰηὐγοῖντῦ Πέοτατη ἴῃ αγ. Οἵ. 1 6. Ἐλαταβαεϊ 
βίαΐτα ΟἹ. 

πα πα δι". 

» (λῆς, 



ΠῚ 19: 
να]ς. α. ὃ. ο. / 
Θσττ. Ρ. Ἡ. βούλιον 

Μοπιρ. λέσωσιν. 
ο{μ. Αὐτὰ. 41. 

6. ἐποίουν 

ἤ. εἰς τι θαλ. α ος Ε 

τῆς Γαλιλαίας 
δαίας 
μαίας καὶ πέρᾶν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ 
Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, ᾽ἀκούοντες ὅσα 

" καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα 
πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἵνα 

“ πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, 
ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται, ὅσοι 

1 καὶ τὰ πο τὰ ἀκάθαρτα 
| ἐθεώρουν" 3 

λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ υἱὸς, τοῦ θεοῦ. 
15 Καὶ πολλὰ ἐπετί α αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανε- 

ἐποιῶσιν". 

8. ἀκούσαντες 
- ἐποίει 

ὃν ᾽ / 

προς αυτον. 

μὴ θλίβω ωσιν αὗτον. 

αὐτὸν 
3 “ 

᾿ἔκραζον 

ὅταν 
ΔΝ 

καὶ 

π]Τμι.6 :19-16. 8 ρὸν 
(Μα: 6. το:1-4). 

ἢ ἐδίδουν" 

ἑηκολούθησεν" 

εἶχον Ὁ χα: 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
» 3 - 

ΚΑΤ αυτου, 

7 Φ «εἴ ΡῈ ολ Ν “ “ » ο) 
157 Καὶ ὁ Τησοῦς Ίμετα τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἄνε- 

σσ κζ ΄ / Ν λ / ν λ “ ων 
χώρησεν΄ προς τὴν θάλασσαν, καὶ πολυ πλῆθος ἀπὸ 

Ν ΄“ 

᾿, καὶ ἀπὸ τῆς Ιου- 
8 Ν σον τς. / Ν Ὁ Νὰ “ » 
καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ιδου- 

/ 

περὶ Τύρον καὶ 
ο 35 

ποιεῖ ἦλθον 

1) 

1 

Γπροσέπμπτον΄᾿ 

ο Ἄγ. Ἂν » 

οπως αυτον απο- πνοαγςις 6ΙΠΠ, ϱποπιοᾶο 611ΠΙ 
Ῥοχάστεπ{. 

7 Έτ Τεξας οαπα ἀῑδοῖρι]ῖς ςπῖς 
εοοθβαῖ{ δα πιαγο, (7, 19) οἱ τη] {8, 
{ατρα α ἄαΠ]ασα οὐ Τιάαοα 56- 
ουἵα οδί οιιπα:  αὖ Ἠἱογοδο]γπαῖς 
οἱ αὖ Τάππηπασα εί ἵταπς Τοτάα- 
ηοη, οὖ απ οἶτοα Έγτιπι οὖ ]- 
ἄοπεπι, πια] το Ἱπασπα, α- 
ἀἰεπίεςδ αιιαα [ποϊοραί νοπογιηῦ 
δα ουπι.. 9 Ἐν ἀῑκις αἰβοῖρα 5 
81115 πιὸ πανίοπ]α, 51Ρί ἀθβουνῖγοῦ 
Ῥτορίος ὑπ θα), πο 6ΟΠΙΡΤΙΠΙΘ- 
τοπί ΘΠ: 1πηπ]ίος ΘΠ 5αΠα- 
Ῥαΐ, τα πιὸ Ἱπταογεπί ἴῃ θπι αὖ 
Ώλαπα Γαπσοτοπί: «ποίαιιοῦ ατ- 
επι Παδεραπί ρίαρας, 1 οὐ βρῖ- 
τας Ἱππιαπάϊ οπῃ {ΠΠπιπὶ γἱἆθ- 
Ῥαπΐ, Ῥτοσϊάεραπί οἱ, (38, 8.) δὲ 
οἸαπιαραπί αϊοσθηίοβ, 153 Τα 65 
βΗπ5 ἆει. Ἐ γεμεπιεπίου σοπι- 
παπα αξαγ εἶς πο πιαπ]{οβίαγθηί, αὐτῷ, 
Ἠ]απι, 13 (9,5) Εν ἈδερηάεπΒ 

4 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ 

6. αυτου] αυτον Ε3 αὖ γιά. 

7. και δ] ὁ δε Ὁ. Υπ]. ΟἹ, α.δ.ο.ε,{ιῇ 1 οἱ. 

(Οοπία, πι. 9"). 
- μετὰ των µαθήτων αυτου ανεχωρησεν 

ΒΟΡΤΙΔ. 1. 98. 69. Ὑιὴς. α. [15 Ὦγν. 

Ῥει. Μεπιρῃ. Αππι. | Τανεχωρ. μ. τ᾽ 

µαθ. αυτ. 5. ΑΕ. τε]. ὐ.οει. Ἀγτ.Ηε]. 

αοιμ. | [11.1 
-- προς ΔΒΕΟΙ,. 1. 88(5|6). τε]. | εις Ὁ 

ῬΗ. | παρα 69. 

- πολυ πληθος] πολυς οχλος Ὁ). πρ. 

(ος ουπι διά ἰββοῦ ίατρα ππαρπα α). 

- Γαλιλαιας 84. και απο Ἱεροσολυμων 

38 ᾖῖς, οἱ ΟΠΙ. ἴῃ νου. 8. 

-- ηκολουθησεν ΑΒ. Βέϊψ. ΒΟΙΡΙ,.. 1. α 

ἘΞΜΕ. (Υισ. 2,42) ΜειρῃὟΥ. | 
ά-θησαν «-. ῬΒ.Βἰο(Ο)(Δ). 385. 69. Εὶ 

ἘΗΚΣΌΥΟΓ. 9}. Μεπιρῃ.βο]νγ, ἄοἴμ. 

(Αππι, 1, αὐ γιά.) |. οπι. Ὦ. α.ὐ.οιε. 

6. 1 Ῥοβὲ Τουδαιας 0Δ. Υπαἱς. 651. 
Μεπιρμ.ΜΒ. | 1αἀά. αυτῳ σ. ΑΡ. τε]. 

γπ]ς. 10... Ἀγιτ.Εεί.δΗεΙ. ἄοιμ. 

Άτπι. ΑΡ. (αυτον Δ). | οπι. ΒΟΙ(Ώ. 
α.Ὁ...6.6}3.. αὖ 5αρτα). ΜεπαρΗ. 

- και απο] ΟΠΙ. και 69. | οπι. απο Ὦ. 
γι]ς. α.(2).6..... 2. Μεπιρα.). 

- και απο της Τουδαιας] Ροδί Ἱεροσολυ- 

μων 1. 

8. και απο της Ἰδουμαιας ΑΒΟα(5ἱο) 

τε]. | οπι. 1. ο”. Αὐτὴ. | οπη. απο 

Ῥαγ. Μεπιρῃ.Ἡ. | οπ. απο της 

38. 

- περαν] Ῥϊαεπι, οἱ Ὁ αν. Καὶ 

8. περι] Τρταθπι. οἱ 5. ΑΡΑΡ.Ε. τε]. 
γπ]ς. α.φ. Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. οἴῃ. 

Άγπι, |. οπι. ΒΟΤΙΔ. ὖ.0.4.6..}} ο). 
Βγτ.Εεί. 11. 

- Σιδωνα] ῬΙπετη. οἱ περι Ώ{γ. | αά. 

και 1. 

--- ακουοντες ΒΔ. 1. 69. Υπ]ς. 6.6.4.6.7.. 

Μεπιρῃ. οι. 391Π. | Τακουσαντες 5. 

ΑΟΡΑ7.ΡΙ,. 98. τε]. Ἀνττ.β5ί.δΗς]. 
Αππι. (πη γεγ.7. α). | Ῥτασπι, “βθαπθ- 

Ῥαπίας Γ]απη (5. οἱ) ὦ.6. οἵη. ΠΙΟΧ 

Ίλθ. πρ. αυτ. (αὶ γεπεταπέ απαἰεπίες 

απαπία {αοϊεραί τί νάενοπί επι ϱ). 

--- ὅσα ΔΒΕΡΙ.. τε]. ὁ...6... Ἀγτν.Ε5έ.δς 

Ἠςε]. ἄοιμ. Αππι ΤΠ. | ἆ ΟΡ. Υα]ς. 

α.4".1. Μεπιρῃ. 

- ποιει ΒΙ,. | Τεποιε 5. ΔΟΡΕ. τε]. 

- ηλθον] ηλθαν 1). | ηλθεν Ὁ. 
9. ειπεν] ειπον Ἐ. 

- πλοιαριον ΔΟΥΓΕ. το]. | πλοιαρια Β. 
- προσκαρτερῃ] -ρει Ἐ. 69. 

- δα ΒΠ.] α4ᾷ. πολλοι ΤῸ). α.ἲ, | αἀά. οἱ 
οχλοι 69. (43). 

10, εθεραπευσεν] εθεραπευεν Ἐ. Μυ!]ρ. 

α.δ.ο.ε[! 1.0... ῬγτιῬδί. (Οοπία, 9). 

Ῥγτ.Ης].) 

-- αυτῳ] Ῥταοπι. εν Ὦ. Τί. 

-- αυτου] αυτῳ 69. Ἑ. 

- ἄψωνται ΑΒΟ(Ο)ΡΕ. τε]. | ἁπτωνται 

Κα. | ἄψονται Ἡ. (αψων Ὁ). 

- ὁσοι] Ῥτασπι. και ΑΔ. Κὶ Ἀγτ.Εδέ. 6οίΗ. 
---, 11. (µαστιγαςκαιπνευµατα ακαθαρτα" 

ὅταν ουν Ώ 6τ.) (άοἵμ.) 

11. τα πνευµατα τα ακαθαρτα] οτι. τα 

δὶς Ὦ. 69. (τὰπντὰ ἀκάθαρτα οἱἰο Κ). 

--- εθεωρουν ΒΟΤΡΤΙΔ. 98. 69. ἃ. | ξεθεω- 
ρει 5. ΑΕ. τε]. | -ρη ΕΗ. 

- προσεπιπτον Α(Β)ΟΡΤΙΔ. 38. 69. Ἐ' 

ΕΙΚΜ. (προσεπιπταν Β.Βε].)] Ἱπροσ- 
επιπτεν 5. Εἰ. τε]. (180 Ἑ). 

-- αυτῳ] αυτον Τ. 

- εκραζον ΑΒΟΡΤΙΔ. 1. 88. 69. ΕαΚΓ. 

1 εκραζε 5. ἘΜ. τε]. (πας Ὦ). 
- λεγοντα ΔΒΟΤΙΔ. 693. τε], | λεγοντες 

Ῥ. 60 ἘΞ (ΠῈ ἘΣ 
- ὅτι] οπι. Ὦ. (Τιαῦς.) Ἀγτ.Ῥοί. Μεπιρῃ. 

24801. |Οοπίτα, τε]. 7. Βγτ.Ηε]. ἀοιμ. Αὐτὰ. 

-- ὁ υἱος] Ῥταεπι. ὁ χριστος ΟΜ. Ἀντ. 

Ἠσο].Ἡ (ὁ θεος υἷος του θεου 69). 

19, αυτον φανερον ΒΟ0Ρ4;.Δ. 1. 88. 69. 

α.ὖ.(ε).Η”.| Φανερον αυτον ΑΡΤΕΕάΗ 

ΚΜΡΟΥΓ. (Υι]σ. ε.,/ᾳ'). γιὰ. Μαέ. 
ΧΙ]. 16. 

-- ποιωσιν ὍΤ,. 69. Κ. | Ίποιήησωσιν 5. 

ΑΒΕΟΡ. τε]. (γιά. Μαιτ.) 

- δα ΒΠ.] 844. ὁτιηδεισαν αυτον χριστον 

ειναι Ὁ. α. 84. αποπίατη 5οϊεραπί 

ουσ ὁ.ᾳί-. εοϊεραπί οπίπι εππα 775. | 
Οοπίτα, ΑΒΡΡΙ,, τε]. Υπὶς. ς.6...}}. 

συ. τε]. 
18. αναβαινει] ανεβη Ἑ. 1. 

- ορος] 844. ὁ Ιησους 69. 

τ. Ζεβὺβ ααΐετα | 8. Ἐῤ 80 Ἠίετ. Οἵ. 1 10. οπε. 
ααζετα ΟἹ. 

19} 



ΑΒΟΛ(2Ρ). 
1Δ. 

1. 98. 69. 
» / 

αυτον. 
ΕΕ«ΗΚΜΡΟΝΕ, - 

15. ἐξουσίαν - 
[θεραπεύειν - / 

ἐξουσίαν | 
τας Ύοσους 

16. τῷ Σίµ. ὄνομα 

ιά Ν ΄σ 

υἱοὶ βροντῆς" 

Ἰάκωβον τὸν 
/ Ν κ - ιά 

Σίμωνα τον ἵ Καναναῖον , 
δ / . / 

ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτον. 
ν,);» 

καὶ συνέρχεται 
3 Ν { » ΚΓ - 

σθαι αὐτοὺς ἔμηδε΄ ἀρτον φαγεῖν. 
οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι. αὐτόν. ἔλεγον γὰρ 

τ αΐι. 19: 4564.λβ 92 τ πα προ 8 ὅτι ἐξέστη. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
. ὰ 3/ ᾽ / “ Ν 

προσκαλεῖται οὺς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς 

163 Καὶ ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὦσιν μετ αὐτοῦ, 
καὶ ἵνα ἀποστέλλη αὐτοὺς κηρύσσειν 

ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια: 
καὶ] ὄνομα τῷ Σίμωνι" Ἱ]Πέτρον᾽ 

τοῦ 
19 

΄ Αα ε ἢ 

παλιν ο 

δ Αι " 
καὶ ἔχειν 

6 Ν ΘΕΌ, 
καὶ ἐπέθηκεν 

κ. ’ Ν 

καὶ Ιάκωβον τον τοῦ 

4» Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιακώβου.ἳ 
καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ᾿ Βοανηργές", ὃ ἐστιν 

3 / Ν / 

Ανδρέαν, καὶ Φίλιππον, 
΄ ΄σ / . 

Ῥαρθολομαῖον, καὶ ᾿ Μαθθαῖον’, καὶ Θωμᾶν, 
᾿Αλφαίου, καὶ Θαδδαῖον, 

καὶ Ἰούδαν ἡ᾽ Ισκαριώθ’, 
Ὁ Καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον, 

ὄχλος, ὥστε μὴ δύνα- 
: καὶ ἀκούσαντες 

ΤΠ. 14. 

π᾿ πποπίοπα γοσαγ1{έ δα 5ο 4ποβ 
το]ιί 1ρ5ε, οὐ γεποτιπί δα ειιτη. 

14. Τὰ Γοοῖί αἲ ο55οπί ἀποάσοῖτη 
οπι ἴ]]ο, οὗ αὖ πηϊτίοτοί 605 Ργ86- 
ἀἴσατο εναησο]ίτη: 15 οὐ ἀααῖε 
1115 Ροϊοδίαίοπα οπγαπᾶἶ ΙπΠΓ- 
τηϊταῖοξ οἱ εἰοῖοπάϊ ἀποπιοπία, 
10 (50, 2.) τὺ Ἱπεροδαῖς Ῥπποπἱ πο- 
Πο Ῥοΐτις, 17 οἳ ΤαοοΡαπῃ Ζ6- 
Ῥεάαοσϊ οὖ Τοβαππετα ἔγδίγθ πηι 
ΤἸΔΟΟΌΪ, οἳ Ἱπροβι]ξ οἷβ Πομλϊπηδ 
Βοδποῦροβ, απο ἐ5ί, ΕΙ τοηῖ- 
ἐπὶ, 19 οὐ Απάτοαπι οὐ ΡΜΙΠΡ- 
Ῥτπῃ οὐ Ῥατίο]οπιααπα οὐ Μαί- 
{ποπ οὐ ΓΠοππαπη οὐ ΙαοοβιιπΙ 
Α]ρμαϊ οἱ Ταάάδοιπι οἱ Ἀἰ- 
ΙΠΟΠΘΠΙ Οππαπαθιπη 1" οὐ παπα 
Ῥοαχίο, ααἱ οὐ γαδιάς λπα, 
30 (91, 10.) Ἡ νοπῖαπί αἆ ἄοπιαπῃ, 
δὲ οοπνοπίε Ἱέαγαπα (πτρα, 18 
πὸ ποη. Ῥοβδεπί ηθφιθ ῬαΠοΤη. 
ππαπάπσατε, 3ἱ ἘΠ ουπι δα 18- 
5επί εα1, ακ]εγιιπί ἴοποτο ΘΗΤΗ: 
ἀἰσσναπαί οπίτη αποπΊατη ἴῃ ΓΗΤΟ- 
τοπι ΥΘΙΒ5 ον. 2 (33,3) Ἐί 
φογίραο απ αὖ Ηιεγοςο]γπηῖς 

καὶ 

καὶ 

καὶ 

καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύ- 

19. ηθελεν] ηθελησεν 69. 

- και απηλθ.] οἱ δε απηλθ. ΟΔ. 

- απηλθον] απηλθεν ΑΊ,. | ηλθον Ὁ. 

Ταῦ. (Π. Ῥ). 

14. ὃωδεκα] Ῥοβί ἵνα ωσιν 1). Υπ]ς. α.ο. 

1.1. (ποτ (ὁ)... ϑγυν ει ΧΟ], οι. 
Ατπι,) ία, οὐ δα. οὑς καὶ αποστο- 

λους ὠνομασεν ΒΟ  (υῦ νἱ.) 69, Ἀγτ. 

Ἠσ]απσ. Μεπιρῃ. (22 1}.}) (νι. Τις. νἱ. 

19). (ἵνα ωσιν μετ᾽ αυτου ἕωδεκα οὓς 

και αποστολους ωνοµασεν Δ). | ΠΟΠ 

αἀάαιπί ΑΟ ΡΡΤ, τε]. Τα. Ἀγττ,β5ί. 

δ ΗΟ] ἔχε. ἀοἱµ. Αππι, 

- και ἵνα αποστελλῃ αυτου κηρυρρειν] 

οπι. ἤΐο ο.ᾳ”. βοᾷ Ἠαῦεπί Δα ἤἥπ, νετ, 15, 

α.ε. Ἰαδεπί πἴχοφιο Ίοσο, 

- ἵνα 95] οσα. Β, 

- αποστελλφ] αποστελη ΤΕ, | -λλει 
ΡΗΟῦΓ. 

- κηρυσσειν] 844. το ευαγγελιον 1). «πηι. 

(ποπ Ὑπ]ρ. 1.) δ... 6 λς (α Βη. 
Υογ. 15. α.6.6.03). 

15. εχειν] εδωκεν αυτοις 1). Ὑα]ρ. δ.6. 7, 
10.3.2... ΖΦ. (νιὰ. Μακ. 1 οἳ πιο. 

ἴχ, 1). | Οοπία, ΜΕ. (α.ς). γγυ. 

- εξουσιαν] Τα44. θεραπευειν τας νο- 

σους και σ. ΑΟ ΡΡ (αἱ γιὰ. ο εραί.) 

χο]. Τα. ϑ τγ Εευ. ΗΟ]. (ΜεπιρΗ.ΜΡ. 

1ηΦΗ. τος.) οἴῃ. Αὐτη. (νι, Μαιΐ, κ. 1 

Τλις. ἴχ. 1). 1 οπι. ΡΟ"ΤΙΔ. Μεπιρῃ. 
(ΡΗ, δὰ ἔπ. νοΐ.) 

16. 40 1π|1.] δα ἃ, και ἐποιησεν τους δω- 

δεκα ΒΟΤ(αῦ νιὰ,)Δ. μπι, (νἷᾶ, γοτ. 

192 

14). | ποπ Παδεπί Α0ΡΡΊ.. το]. Τιδίί, 
Ὀγιν.Ῥεί.δ.Ηε]. Μεπιρῃ. οί, Ατπι, 

2:1.οᾶ. | αἀά, πρωτον Σιμωνα 69. (νιὰ. 

ΜαΙ{. κ, 9). 

16. επεθηκεν] αἱ. αυτοις) ονοματα 88. 

«Ἐιμ. 

--- ονομα τῳ Σιμωνι ΒΟΤ:Δ. ο-ε. Μεπιρῃ. 

Άγπι, [τῳ Σιμωνιονομα σ. Α(Ρ)Γ. 

χο]. (Ώ. οσα. τῳ). (ἴμαυ.) Ἀγττ.Ε5ί.δε 

Ἠε]. ἄοιμ. [011,1] | οι. ονοµα 

39. 

-- Πετρον] Ἠετρος Δ. ψα]ρ. δ.0. 6.0". 
(Οοπίτα, ΜΒΡ, α.6.0}.05). | Πετρυυ 

693. 

17. Τακωβον τον] τον Τακωβον 1) οὗ τπος 

τον Ἰωαννὴν τον. 

- του Ἰακωβου ΒΏΡΙ,. 38. το]. | οπι. του 

ΟΔ. 1. ΚΕ. | αυτου Ίακωβου ΑΕ. | 
αυτου ἑαπίιηι 69. ((5ίο). οἱ. 

- ονοματα] ονοµα Ὦ αρ. Βγτ.βςί. 

- Ῥοανηργες ΑΒ.ΒΙΙψ.ΟΤ:Δ3. 13, 59, 69. 

Μ(Τ6) | Ῥοανεργης 1). Μοπιρ]. | 1 Βο- 
ανεργες ο. 1. τε]. ΜοπιρΗ, ΜΑ, «7ιϑέ. 

Τὰ, 106. | Ῥοαναργες ΔΑ. 

18. και Ανδρεαν ] οἴη. ϱ”. (“ Ἐταπέ απίοπι 
» ΞΠΠΟΗ οὔ ΑΠάΤΕΠΡ ο] αςοβιι5 οἱ ὦο- 

Ἠαππος Ῥμρριις” οἵο, ὐ,(α).ϱ). 

- Μαθθαιον 5ἷο Ὦ (εί Β αἱ νιά,) | ΤΜατ- 
θαιον 5. ΑΟ. τε]. | αάά. τον τελωνην 

69. Ὀντ.Ηε]μπιρ, (νι. Μαιϊ, κ. 9). 

- Ἡαθθαιον και Θωμαν] Θωμ. κ. Ματθ. 
98. 

- και Ἰακ.τον του Αλφ. και θαδ.] οι. Ο. 

18. θαδδαιον ΑΡΤ. τε]. Ψπ]ς. νυν. | Ταδ- 
δαιον ΔΑ. ο | Ταθδαιον Δ’, Τα- 

Ώχοις ο”. | Λεββαιον 1). α.Ὁ.}.. (λε- 

βὴς τελώνης Ονίφᾳ. 1. 9768. νἱᾷ. 5αρτα 

οαρ. Π. 14). | ο πάπ8 (απίο Μαθθ.) 6. 

--- καναναιον ΒΟΡΤΙΔ. 38, Ταῖς. Ἀντ. 

Ῥει, Μεπιρῃ. Αδίμ. | ἕκανανιην «. 

Α. τε]. Ἀγν.Ηε]. ἄοίμ. ΑτῆΙ. 

19. Τουδαν] Ιουδας 1). ὅ.ο. (νιᾶ. Μαϊά. 

κ. 4). 

-- Ἱσκαριωθ . Βείψ. Βη1.ΟἸ,Δ. 95. Το, 
(Ίσκαριωθην Β. Βείῃμ. αρ. Ἐοτά. Ρος εἵ- 

τοχοπη). | Σκαριωθ Ὦ. ὁ. 9551. Ῥσα- 

πιο πι. Ῥοατίοίμα ο. Ῥγτ.βεί, Οαῖ- 

οὔ]λα 6. Ῥεαπ]οίπεῃ . ...Βομοῦ.,. α. | 

ΤΙσκαριωτὴν ασ. Δ.τε], Υαἱς.Οἰ. Άγ. 

Ἧς]. ΜεπιρΗ. ἄοἵῃ. 

30. και ερχονται εις οικον] οπ1, 6. (“ οἵ 

εοπγεπΙέ αρα Πίστα αἲ ἁοπιαπα 

9). 
- ἐρχονται ΑΡΟ. τε]. νυ. | εισερχονται 

1). νοπῖς ὁ. Ππιχοϊν]έ οι”. 
-- συνερχεται] ερχεται Μ. ο. 
- ὁ οχλος ΑΒ. Βείψ.1)1.1Δ. Μοπαρ], η «δε 

5. | Χοπι ὁ 5. ΟἿ (5εὰ οοχι.1). τοὶ. 

ΜορΡΗ. | αἀᾶ, πολυς 1. 21}. 

-- ὡστε] ὡς ἘΝ. | ὃς Ἐν 

--- αυτους] οπι. 1). 

- μηδὲ ΛΒ. Βεψ.1,Δ. 88. ΚὉ. Μοπρῃ. 
[1{μητεὲε 5. ΟἹ. τε]. 

14. οπι. δυδηρθιϊατη Οἱ, { 18. Τπαάάαθατη Οἵ, | 
19, Ιβοατίοίθπα ΟἿ. 

.» 

ο -ὺ--ωωωοωωυων 

δω 

-Ψ-- 



σαπ]ς.α. ὁ. ς. 
Βνττ, Ρ. Η 
Μοπιρα. 

Εοῇι, Ασπι, 01. 

λγ 
β 

36. καὶ ἐμερίσθη 

27. [ἀλλ᾽ οὐδεὶς 

- τὰ σκ. τ. ισχ. 
εἰσελθ. εἰς τ. οἰκ. 

λὸ 
β 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
’ “ Ν ᾿ 

µων καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ 
ος » δν / “ / » ΄ Ν 

ὅτι Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαι- 
/ 99 ΄ » Εν » 

μόνια. '' καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παρα- 
- 3/. » “ - , τὰ 

βολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, Πῶς δύναται σατανᾶς σα- 
Αν / 4. Ν / » « ΔΝ 

τανᾶν ἐκβάλλειν ; καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν 
- 5 ΄ - ε / ων ΡῈ 

µερισθῃ, οὐ δύναται σταθῆναι ἢ βασιλεία ἐκείνη 
. ΕΣ 

. ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ ᾿ δυνήσεται" 
τὴ οἰκία ἐκείνη. στῆναι" . καὶ εἰ ὃ σατανᾶς ἀνέστη 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ μεμέρισται, οὐ δύναται ἵ στῆναι", 
” Δ / ᾿ Ἔ 5“ » ΄ / Ν 
ἀλλὰ τέλος ἔχει. “7 ἀλλ᾽" Τοὐδεὶς δύναται | εἰς τὴν 

/ - “-“ Ν Ν ΄ / » - 

οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ, εἰσελθὼν τα σκεύη αὐτοῦ 
Φα ΣΝ ἣν “-“ Ν ᾽ Ν / ἊΣ 

διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ; καὶ 
/ Ν ,ὔ » - ΄ὔ΄ Φ ᾽ Ν / ε - 

τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. '' ἀμὴν λέγω ὑμῖν 
“ ΄ / - “ “ 2 ΄ ΔΝ 

Ότι πάντα μα ος υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τα 
« ; / τὰ , τσ “ αν ον / 

ἁμαρτήματα", καὶ βλασφημίαι ὅσα ᾿ ἐὰν 
. δὴ 

βλασφημήσωσιν" "ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, 

ἀοβοθπᾶουδηΐ ἀῑσερατί αποπίαπα 
Ῥεε]περαρ Ἰαῦεί, οἵ υἷα Τη 
Ῥχϊποῖρο ἀποπποπαπη οἶοῖν ἆαθ- 
πιοπία. 3 (33, 3.) ἘΦ’ εοπνοσα![ῖβ 
εἶς ἴπ Ῥαταβο]ίς ἀῑεοραί 11118, 
Ωποπιοᾶο. Ῥοΐοξί εαίαπας βα- 
ἵαπαπ εἴσθτο» 3 Βϊ 5βὶ τεσηπα 
ἴῃ 56 ἀῑν]άαίαχ, ΠΟΠ Ῥοΐοςί βίατθ 
τοσπαπα λα. 25 Εν 51 ἆοπιαβ 
ΞΠΡΕΥ 5οπιοί 1ρδαπῃ ἀἱδρογαίας, 
ΠοἩ Ῥοΐεδε ἀοπιας Ί]]α είατο, 
35 Τὴ 5] βαίαπας οοηδιητοχῖς ἴῃ 
5επιοῦ {ρδατη, ἀἹδρογώέας οδί, οὐ 
ΤΟΠ. Ροίοσῖ{ είατο 5ο Βπεπι Ἠα- 
μου. “7 Νοππο Ροῖθξῖ Υγαςδα [ΓΕΒ 
Ίπστοβεις ἆοππαπα 4ήροτο, Πϊςί 
Ῥτίας Γογίοτη α]]ῖραί, οὐ ίππο ἄο- 
ΗΠΗ οἷτς ἀαῖρίει. 38 613) Α- 
1ΏΘΠ ἀῑσο γοῬῖς αποπῖαπα οπιηῖα, 
ἁἰπιϊζέοπίπιτ Π1115 Ἱοπ]ίπαπη Ῥος- 
σαῖα οὖ Ῥ]αδρμοπηῖαο αι ήβας 
Ῥ]αξρμοεπιαγοτίπέ: 5 αὶ απίοπι 
Ῥ]αερμοππανοπέ ἵπ ερἰπέπτα 
βαΠοίἩπα, Ποπ Ἠαθεί τοπιςς- 
οποπη Ιπ αθίοτπατη, 5ος τοις 

30. αρτον] αρτους 1) αν. 

21. και ακουσαντες οἱ παρ᾽ αυτου ΑΒΟΙ.. 

χε]. Ὑπ]ς. 1. νγ. τε]. | και ὅτε ηκουσαν 

περι αυτου οἱ γραμματεις και οἱ λοιποι 

1. (Ἰαῦ.) ἄοιμ. (Βοτῖδας εἰ Ῥματα- 

8861 ο). 

- εξεστη ΑΒΟΙ. τε]. Ὑπ]σ. α(πά βη. 

αρ. Π.).6ἱ-5"]. Υγ. | εξεσταται Ὦ3. 69. | 

εξεσται 1)".} οτη. 6.6. | πάἀ. αυτους Τ).] 

οχκξοπΏαϊ εο5 α.ὖ. 1. 

23. γραμματεις] 84. και Ἡ. α. (Οοπίσα, 
γπ]ς. ὁ. [π1.1...67}. 

Βεελζεβουλ] Βεεζεβουλ Β. 

δαιμόνων 69. 

28. ελεγεν] ειπεν 98. 

αυτοις] οπι. Ὦ. 33. ὁ. 

πως] Ῥταεπι. ὃ κυριος Τησους Ὁ. α.[[”. 
οἱ, (Ἐ 11. απίε εν παρ.) | Ῥταεπι. ὁ 
Ίησους ΤΙ. ὁ.ο. (Βγτ.Ε5ἱ.) [ ποῦ Παβοπέ 

ΑΒΟ. τε]. Ὑπὶς. ει; Ἀγτ.Ηε]. Μεπιρῃ. 
οι. Ατπι, 

-- εκβαλλειν] εκβαλειν Ὦ. 69. 

94. εαν] αν Τι. 
- ἡ βασιλεια .... 

ΟΠ]. 95, 

325. και εαν οικια.... 

ου δυν, στ. (σεν. 95)] 

οικία εκεινη] οπι. 69. 
-- µερισθη] εµερισθη Ἑ.Βε]. 
- ὄυνησεται Β. Βιείψ. ΒΙΕ.ΟΤΙΔ. Γαία, α.ᾳἳ. 

ὦ. 1 Ίδυναται 5. ΑΓ. τε]. ΙΕ. ὐ.ο.ε./: 

η. νν. τε]. (υἹά. νου. 24). [.2811.] 

-- ἡ οικια εκεινη στηναι ΒΙ,. (ἡ οικ. εκ. 

σταθηναι ΟΔ.---ἑσταναι Ὦ). Υαἱᾳ. ο. 

1.4. Ἀντ.Εεί, 1 Γσταθηναι ἡ οικ. εκ. 

-. ΔΑ. τε]. α.(0). Ἀγτ.Ης]. Μεπιρῃ. 

αοΐμ. (Αππι. ἆ911.) | στηναι ἡ οικ. εκ. 

Ἐπ (και εαν οικ...... οικ, εκεινη οτι. 69. 

φ΄. οτη. ἡ οικ. εκ. 6). 

96. ει] εαν Ὦ. 

- ανεστη....ου δυναται στ. ΑΒΟ, τε]. 

γὰρ, 0”. νν. | σαταναν εκβαλλει µε- 

µερισται (-θαι Ὦ3) εφ’ ἕαυτον ου δυ- 

ναται σταθηναι ἡ βασιλεια αυτου Ὦ. 

α.δ.(ο.ει[]).οὶ.ἱ. (νιᾶ. Μαι. κά. 96). 

[ανεστη ] εστη Τ. 

- και 20] οπι. Δ. Ὑπ]ς. ο. 
- µεµερισαι ΔΟΡ. 38. τε]. | εμερι- 

σθη Β. Βιϊψ. Βἰο.Ο:Δ. (νι. Μαϊ, κ, 

96). [[{«44. και ο (πε τιᾶ.)Δ. Υια1ς. Γιο”. 

- στηναι Β01. | Ἱσταθηναι 5. ΑΤΡ 

(δαρτα). τε]. 

- τελος] ΡΓΔΕΠΙ. το Ὁ. 

97. 80 Ιπῖ αλλ) ΒΟ (αἱ τιά,)ΤΙΔ. 1. 98. 

69. ἈγτΗο]πηρ. Μεπιρῃ. Αιπῃ, | και 

ΟΚαενιᾶ.)α. 1. | Ἠοπι. ς. ΑὉ0. τε]. 

1885. ὀγτγ.Ῥ5ί,δςΗο].ίκί. οι. 

- ουδεις δυναται ΑΡΤ. 1. 38. 69. ΒΕΗ. 

ΚΜΒΌΝΓ. Τα, Όγττ.Εε(.δςΗσο]. σοὔ1. 

Αὐτὴ. | Του δυναται ουδεις στ. ΒΟΔ. 

--- εἰς την οικιαν του ισχυρου εισελθων 
τα σκευη Β.ΒΙΙΨ.ΟΤΙΔ. 98. (Ἀγτ.Ε5ί.) 

(Μεπιρμ.) «49Η. (δῖος 5οᾷ ΟΠΠ. εισελθων 

Β.Βε.) | {τα σκευὴ του ισχυρου εισελ- 

θων εις την οικιαν 5. ΑΙ). τε]. 1μαίς. 

Βγγ.Ηςε]. οὐ. Αππι. 
- εισελθων εις την οικιαν αὐτου] οπι, ἃ. 

(Ροβί διαρπασαι ὐ.ο.ε). 

27. αυτου] οτι. 1). Υμ]ς. α.ὐ.ο.ε. (Οοπαα, 

00. 
- διαρπασαι] ἅρπασαι 69. 

-- διαρπασει Β50Τ.Δ. τε]. | -ζει Ὦ, | -σῃ 
Δ. 38, ΕΕαΚΟΌΝΤ. 

28. τοις υἷοις των ανθρωπων τα ἅμαρ- 

τηµατα ΑΒΟΡΙ.. 1. 38. Ὑα]ς. α.ὖ.0".]. 

Μεπιρῃ. Ατπι. | {τα ἁμαρτ. τοις υἷοις 

των ανθρ. «:. 69. ΕἸ. τε]. (72. Ἀνιτ. 

(Ῥει,)δ.ΗεΙ. οΐμ. | τοις; ανθρωποις 

τα ἁμαρτηματα Δ. [ο.. «8ί1.] | τα 
ἁμαρτηματα] οτη. ἘΝ, 

--- αἱ βλασφ. ΑΒΟΤΙΔ. 1. 88.69. ἘΕ(Η. 
Μεπαρ. | ἔοπι. αἱ «-. 10. τε]. 

-- βλασφημιαι] βλασφηµια στ. 

- ὅσα ΒΌΔ. 69. ΕΘΗ. | {όσας ς. ΔΟ 

ΤΕΛ. τε]. (ὁσ.....βλασφ. οπι. α.δ.ο.θ.[]. 
αἱ. 69ρΤ. 18. 814. | Οοπία, Υπἱς. 2). 

- εαν ΒΟΤΙΔ. 38. ΕΕ. | αν 5. ΑΤ. 
χα]. 

-- βλασφημησωσιν] -σουσιν 1. 

99. ὃς δ᾽ αν] ὃς αν δὲ τις Ὦ. 

- βλασφημησῃ] -σει Ἡ. 

- εἰς 19] οπι. ) αν. Νας. α.Ὁ. οἴμ. 
Απῃ, | Οοπίτα, ΜΒ55. ς,α.6..6 ο... 
(οἷο). συν. 

-- εἰς τον αιωνα] οπι. Ὦ. 1. α.ὖ.6.}}3.ᾳ'. 
67. 18. 814. | Όοπαα, ΜΡΒ, ψυ]ρ. 

ΟΣ νγ. 

99. ἀπεπαοπίοταπα ΟἿ. [ 24. τεβηατα 1Ππ4 5ίατο 
Οἱ. 5ίατο τερπ ατα 1115. πι, | 36. σοηβιχτεκετὶξ 
σι. 1 21. ἴπι ἄοπιαπι Οἱ. ἀπιιακ | ἁπιρίοί ΟἿ. | 
29. που αρεὈίό ΟἿ. 



ΑΙΒΌ, ή 

Ι, Δ. χε ἄλλα 
1. 33, 69. 

ἘΕΘΟΗΚΙΞΟΤΥ(ΟΣ". 
5} Μ8ι0. 19 :46- 50. 
1. 8:10-21. } / Ψ 

29. ἔνοχ. ἔσται στΏηκοντες 

τ ἁμαρτίας αὐτόν. 
32. ἀδελφοί σου[καὶ 

αἱ ἀδελφαί σου] 
38. καὶ ἀπεκρίθη 

αὐτοῖς λέγων 

{τὶ 
84. ἰδοὺ 

μου. 

Ιν. κε 
ΕΙΜαέ 111-509. β 
πα. 8:4-15. 

να ν ο ᾽ / 
ἔνοχος ἐστιν αἰωνίου 

Μ,»Φ “ ΕΣ ΄ 3/ 

ἔλεγον, Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. 
Ἔ-ς / ᾽ ο Ν « ὃ ον 3 “Π Ν ελ 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ", καὶ ἔξω 

᾽ Δ ᾽ 
ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, 

ξ καὶ ἐκάθητο 
γουσιν" αὐτῷ, ᾿Ιδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ ε ἀδελφοί σου 
ἔξω ζητοῦσίν σε. 
Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ µου 
94 Ν ΄ καὶ περιβλεψάμενος 
καθημένους λέγει, Ἴδε ἡ μήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί 

"ὃς [γὰρ] ἂν ποιήσῃ τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ, 
οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ } 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

4 Ἂς 3.. ἐδ 3/ ιά 
περὶ αυτον ὀχλος 5 

88 ἢ 
καὶ ἵ ἀποκριθεὶς" ἡ 

Ἐ καὶ" οἱ ἀδελφοί 
ο Σ τῶ περι 

/ / Ν Ν ΄ 

117 1 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θά- 
/ “ Δ » Ν / - / 

λασσαν' καὶ ᾿συνάγεταί πρὸς αὐτὸν ὄχλος Ἰπλεῖστος”, 

᾿ ἁμαρτήματος" ι 
πιο) έρχονται 

- [4 

Σκαλοῦντες 

αὐτοῖς λέγει", 

ο ον / Μ 

αὐτον κύκλῳ ϊ 

ΠΠ. 90. 

αγῖέ αοέοιπ{ ἀο]]οῖ. 89 Οποπίατα 
ἀἰσσθαπί, Κρ σι πατῇ Ἱπππππά παπα 
Ἰαῦεῖ. 5: 65,5.) Τὸν νοπῖαπί πηᾶ- 
{6Υ εἴιις οἱ {Γαίτες, οὖ Γοτῖς 5ίαη- 
{ας πηϊεετατέ αἆ εππα νοσαπίθς 

οσπι:. 32 οί 5οάσραί οἶτοα ΘΠ 
{ατθα, εί ἀοιπί αἱ, Έσσο ππαίΘΓ 
ἔπεα οἵ ἐγαῖτες ὑπ] {οτῖς ἀα δου ηῦ 
16. 35 Ἐπ τοκεροπᾶοπς οἷβ αἷΐ, 
Φπας δϑὲ πιαίθγ π]θα οὗ ἔγαΐγοβ 
τηοὶῦ 353: Έτ οἰτουπιβρῖσῖεης 608 
απ ἵπ οἰγοπία οἶπςδ εεἀεραπί 
αἴς, Έσοο ππαϊ6Γ τηθα οὗ ΓΓαίΤΕΒ 
ππεῖ: 35 αὶ οπῖπι ἔθοθυῖ νο]πη- 
{πίοπι οὶ, Ἠϊο Γαΐος πιεις εί 
ΒΟΙῸΥ τηρᾷ Οὗ πΙαίου ο5ί. 

Φ 
ο. οτι 

καὶ λέ- 

[μου]; 

καὶ μήτηρ ἐστίν. 

1 (86,3,) ἘΠ Ἱογαπῃ εοερίέ ἄο- 
οετθ 84 τηᾶγθ, οὐ σοηργοραῦδ εδ 
δὰ οσα (πτρα πιπ]ία, τα αὐ πὶ 

99. αλλα ΑΓΙΙΔ. | Γαλλ” ς. Β56. τε]. 
-- ενοχος] ενος Ὦ3. 

--- εστιν ΑΒ56Ο, 19. 69(εἱς). τε]. δ. Ἀγττ. 

Ἔει.δΗε]. Μεπιρῃ.Ἡ.δυ9. οἱμ. Ο1ρ). 

18. | εσται ὮΤιΔ. 98. (Τα) Αὐτὴ. 

(ὅπ. αὖ νά.) 61ρ7. 814. 

-- ἁμαρτηματος Β1,Δ. 88. (ἁμαρτιας Ο3 
πὸ νά. Ὦ. 69). πρ. α.δ.ο-ι[]”.ςὶ.]. 

Μεπιρῃ. (οί. Αππιι 6317. Ρἱς. | 1 κρι- 

σεως 5. ΑΔ. 1. τε]. Το. {. Ἀγιτ.Ῥεῖ.δς 
Ἠσ]. (ἡ ἵπ οοπάεπιπαΠοπο”. 1.) 

80. ελεγον] «44. ὁτι Δ. 

-- εχει ΑΒΙ,. τε]. Ὑμ]ρ. ἢ... ών. | 

αυτον εχει Ο. «491. | εχειν 1). α.Ὁ.6.6. 
“μα: 

81. και ερχ. Ῥ. ΒεΠ.ΟΏΤΙΔ. 1. 69. α. Τιαΐε. 

Ῥγτ.Εεί. Μεπαρῃ. άοἵἩ. (Άτπι, οπι. και). 
«81. | Γερχονταιουν 5. Α. τε]. Ἀγτ. 
ΗΕ]. [ερχονται] ερχεται Ώ. α.δ.ει[”. 

σ'. 1 Οοπία, το]. Ὑπ]ρ. ας νυ. 

-- ἡ μητὴρ αυτου και οἱ αδελφοι αυτου 

ΒΟΡΤΙΔ. (1). 38. α. (Υπα1ς.) (α).δ.ο, 

(9.1). Ἀγτ.Ῥει, Μεπιρῃ. «οιμ. 
«4901. (οπή. αυτου 15 1. Ὑπὶς. οτι. 90 

α.οιϱ!). | οἱ αδελφ. αυτ. κ. ἡ µητ. αυτ. 
ΑΚΜ. | οἱ αδελφ. και ἡ µητ. αυτου. 
ς-. 69. ΓΕ, τε]. 

--- στηκοντες Β. Βεῖι. ΒΙο.03Δ. (εστηκον- 

τες Β. Βιίψ.) | ἑστηκοτες ΟἿ, 1. α. | 
Τέστωτες 5. ΑἸ). το]. {{84. εἕω 1,. οπι. 

και εξω δηΐο. 

--- καλουντες ΒΟΤ.. 1. 69. | Ίφωνουντες 

--. Ὦ. το]. | ζητουντες Α. (νι. Μαίι. 

ΧΙ, 46, 47). Οοπίχα, Υ6υ8, |} ὁπ. καλ. 

αυτον Δ(ΑΡ. νας.) α. ΟΠΠ. προς αυτον 
βΒαργα, ΑΥ̓ΤῚ. 
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89, εκαθηντο Δ. 

- περι αυτον οχλος ΔΒΟΤΙΔ. 1. 98. 69. 

ΚΜ. Ὑιρ. ὐ.εά(ε) [σι Έναν. 

Έει.δΗε]. οἵἩ. | προς τον οχλον Ὦ). | 

{πτρας ((απίΠΗΙ) α. | Τοχλος περι αυτον 

σ. Ἐς το]. (Μεπιρῃ.) (Ατπη,) δη. 

- και λεγουσιν ἙΒ. ΡΙΙή.ΟΏΤ:Δ. 69. Υπ]ς. 

δ.(6.. 3 συ δι, Ἀντ.μςι. Ἀγτ.Ηο] πια, 

ΜΡ. Μερη. «1. | Τειπον δὲ «-. 

Δ. τε]. (α.ο, οἵη. δε). ΒΥΣ.Η6]. οι. 

(Απ) 

--- αδελφοι σου] 844. και αἱ ᾽αδελφαι σου 

ΑΡΕΕΗΜΒΌΥΓ, α.δ.οι[]”.Ι, ντ. 116]. 
πρ. οι. [ Οοπία, ΒΟΤΙΔ. 1. 38. 69. 
ΑΚ. Υα]ρ. ο]... Ἀγτ.Ῥευ. Μεπιρῃ, 

Άππι, 49], 

88. και αποκριθεις Β. Βεῖψ. ΒΙο.ΟΤΙΔ. Ὑπ]ς. 

(6).(6). Ῥγτ.Ησ]. ΜοπιρΗ. [1 και απε- 

κριθη 5. ΑΤ. τε]. α.(0).. ἄοιμ. Αππι, 

4018, |. οπι. και 1. Βγτ.Ρεί.ΜΡΒ, |. και 
ειπεν 38. 

--- αυτοις λεγει Β. Βεῖψ.Τ,Δ. Ὑπ]ς. (α).(ε). 
Βγγ.Ηε]. Μεπιρη. | Άλεγει αυτοι Ὁ. 

(«Ε11:) ] αυτοις και λεγει Β.Βε. 1. 69. 
| ζαυτοις λεγων 5. ΑΔΏ. τε]. Καὶ οι. 
Αὐτὴ. [2]. | αυτοις ἰαπίωπι 88. α. 

--- και οἱ αδ. Β.Βει.ΟΤΙΔ.1. αν. Υι]ρ. 

α.}.ᾳ".1. Βγττ.Εε{.δεΗε]. Μεπιρῃ.| Γη οἱ 
αὖ. 5. Α(Τ). τε]. (α).ε./.β”. οίμ. 
Αππῃ. «5ἱ1. | οπι. οἱ Ὦ. 

-- αδελ.µου] οτη. µου Β.Βεμ.Ὦ γ. Αὐτὰ, | 
Οοπίτα, ΑΟΙ.. το]. νυ. 

84. και 1] οπι. Ὦ. (οτη, ΥθΥΒ. 9). 
---τους περι αυτον κυκλῳ ΒΟΤΙΔ. Μεπιρῃ. 

Ἰ τοὺς κυκλῳ 1). ααΐ ἵπ οἰγοπία 6715 
γαὶρ. οι... ἀαὶ ἴῃ οἰχοπίέα ὁ. 

αὶ οἴτοα εππι α. απί οἴτοιπῃ 6. | τους 
κυκλῳ περι αυτον 1. 689. | Τκυκλῳ τους 

περι αυτον 5. Α. 16]. (περιβλεψαµενος 

κυκλῳ.... Ὦ). Ἀντ.Ης]. ἀοῖμ. Αντι. 

[Ῥγτ.Ῥοι, «01.1. |αάά. µαθητας 69. 

ΛΟΠΙ. 

84.λεγει] ειπεν Ὁ. 69. . α.οι[”. | Όοι- 
έτα, Ὑ α]ρ. ὁ... 6.0}. 

- ἰδὲ ΒΕΟΙ, τοὶ. | ιδου ΑΔ. 11. 838, 69. 

ΑΚΜ. (πιά, Μαι, χιϊ, 47). 
85. γαρ ΑΟΤ.. τοὶ. Υπἱρ. Γ:0.6). νν. (πιά. 

Μαϊε. κ. 50). | οπι. Β. α....6. ΝΠοπαρΗ. 

- ποιησει Ἡ. 

- τὸ θελημα ΑΟΒΡ. τε]. | τα θεληµατα 

Β. 
-- αδελφος μου] µου αδελφος Ὦ. ὅ.ε.9". | 

Οοπίτα, Υπ]ς. α.ο,[ιβ. 
- αδελφή] 884. µου 5. Ο. τε]. Ὑπ]ρ. 

α.β'.σ". Ἁγττ,Εδί,δΗο]. Μοπιρ]. «90. 
[οπι. ΑΒΡΤΙΔ. 1. 88. 69. ὅ.οιειιῇ] ιο. 
οι. 

--- µητηρ] αἀ. µου Ἡΐ. αἰ]. 

1. και παλιν παλιν δὲ 69. 
- παλιν ἠρξατο] ηρξατο παλιν Ὦ. α.δ.ο. 

οφ. 3. Ονίᾳ. Ιπι. 1, 8850. | Οοπίτα, 
Μ55. Υα]ς. { νν. 

- παρα] προς Ὁ. 

- συναγεται ΒΟΙ)Δ. 69. | συνερχεται 1. 
1} συνηχθη 5. ΤῸ). το]. Τναίε. Ἀγτ.Ηε].ΜΒ. 
.-ηχθησαν Α. Βγττ.Ε5Μ.(δςΗς] ππρν.) 

Μεπιρ], (οί. Ασπι, «901, οππα ΠΟΠ. 

ΡΙ.). νἱᾶ. Μαι χα], 2. 
-οχλος] ὁ λαος 1). 

- πλειστος Β0Τ:Δ.| Ίπολυς 5. ΑΟ. τε]. 

1. 18 αὖ πανίτα ΟἿ. 

. πα «οὐκ, πω. 



Ὧν 8: 
ψα]ρ. α. ὁ. ο. 
851. Ρ. Ἡ. 
Πεπιρῃ, 

6οδι, Ατπι, Αι. ο. 38 Π 

θ΄ γῆς "ήσαν : 

6. ἐκαυματίσθη 

8. καὶ ἄλλα 

- εν {θ7. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ο Ν “ / / “ (Ὶ “- 

ὦστε αὐτὸν ὃ εἰς πλοῖον ἐμβάντα“ καθῆσθαι ἐν τῇ 
/ Ν ΄- Γ΄ Ν Ν ΄ πως - 

θαλάσσῃ: καὶ πᾶς ὁ ὄχλος προς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς 
Ν ΄ 

“ καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς 
΄- - “ ᾽ ΄“ 3» / 

πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, “᾿Ακού- 
Ν “ ἣ “ “ 

ετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων [τοῦ | σπεῖραι" 
τος Ν Ν Ν ΔΝ « Ἂ 

νετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ 
οι ΔΝ ΔΝ 

ἦλθεν τὰ πετεινὰ 
3/ ΦΥ͂ Ἃς Δ “ 3 κο ο » 5 “ 
ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, "| καὶ" ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν 

Ἀν ἐκ / Ν Ν ΝΟ Ψ ΄ 

πολλήν, καὶ ᾿ εὐθὺς" ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος 
σον 64 νο ἐν ς ο / 1» / θ “ Ν 

γῆς" “ ἱκαὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὃ ἥλιος ἱἐκαυματίσθησαν', καὶ 
ἊΝ λ ΝΠ ΔΑ ε/ 5 / 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 
ΔΝ - ΄ αν» / ε ἊΨ, Ν / 

τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν 
/ Ν “ 

αὐτο, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 
“ Ν δ, Ν »Ὰ 7] Ν ᾽ / ν 

γὴν τὴν καλὴν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ 
4 ΝΜ “ » 

Ἰαὐξαγόμενον » καὶ ἔφερεν 

β Ν / Ρο 
καὶ κατέφαγεν αὐτο. 

μ 

1. εµβαντα Ῥοδί πλοιον ΒΟΡΤΙΔ. 58. ΤΙ. 
Ταΐΐ. Αὐτὴ. | ΤΡροβί ώστε αυτον 5. Α. 
1. 69. τε]. Ὦστ.Ηςε]. οι. Απ. Οτίᾳ. 
πι. ΠΠ. 8965. (π Κὶ εἶο ὥστε εμίτον 
εµβαντα). | Ῥοδί καθησθαι Ὦγτ.Ῥ5ί. 

- πλοιον] Τ ΡΙΑ6ΠΙ. το 5. ΑΓ. τε]. 

Μοπρμ. | οπι. Β. Βεῖψ. ΟἹ, 1. 38. ΚΜ. 

οι. (εμβαντα καθησθαι εἰς το πλοιον 

69). 
-- εν τῷ θαλασσῃ ΑΒΟ. τε]. ας. 52,8}. 

4“. νν. | περαν της θαλασσης Ὦ. οἶτοι 
Ἠίαις πιατῖς α. δα Πνας ὁ.6. Ῥτοχίπηο Πέις 

οι”. (οτῃ. ᾳ]). 

--- προς την θαλασσαν ΑΒΟ. τε]. Ὑπ]ς. 

01.6”. νν. (οπι. 11.) | περαν της θα- 

λασσης τ. | παρα την θαλασσαν 

1. | εις την θαλ. Δ. | οἴγοα ππατε α«α.}, 
1Π Ἠίοτο ὁ...6 5.67... 

--- επι της γης] οπι. Ὦ. α.ὁ.ο-ε.[.ῇ”.ο). | 

Οοπίχα, Ὑα]ς. [].ᾳ". Οτῖφ. Γαΐ. 

- σαν ΒΟΤ:Δ. 38. ᾱ. | Την 5. ΔΡ. 

τε]. Ὑμ1ς. α.ὐ.['. ο”. Θγτ.Ησ]. Οτίᾳ. Ππι. 

{ βίαθαυ 1.7 2.. βιατοῦ ο. 5εἀεραί 6. 
2. πολλα ΑΒΟ. τε]. Ὑπ]ς. ας ντ. | πολ- 

λαις Ὦ. | οπι. ὖ.6.6. οὐ Παρ πὲ “ ἀἴσσης,”. 
-- αυτοις] οτι. Τ,. ὅ.6.6. Ἀγτ.Ῥ5έ, | Οοπίτα, 

πρ. α./.ῇ ιο. | αυτους ΕΗ. | αἆ 
Βη. νοτ. οπι. ὖ.6.6. 

8. ακουετε] -σατε Ο. (οτη. ο). 

--- του σπειραι] οἵη. Ὦ 4. Μεπιρῃμ.ΜΒ. 
Ίοπι. του Β. | Οοπίτα, ΔΟΤ, τε]. Εις. 

ο. Με]. 1695, (δοπιίπατο α.ὐ.ο.ᾶ.οι[] ".α”. 

84 εεπήπαπάυπι ασ. [1.ᾳἱ). | α.ά. 

τον σπορον αυτου Ἐ. ο”. οἴῃ. (νἱά. 
Ἴλιο. ΠΠ. 9). 

4. εγενετο ΑΒΟ. τε]. α. Ῥστ.ης]. (εἱο) τε]. 

4 κανα 
και εγε- 

4 / 

5. καὶ ἄλλο 

Ν / Μ 

7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς 

7 3/ Ν 

ὃ καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν 

ΠΑΥΘΠῚ αδορπάσπα εοἀστοί ἴῃ 
ΤΏΔΥΙ : οἳ οπιπῖς ἔπτρα οἶτσα 
ΤΗΞΤΕ 5ΠΡΟΧΥ ἴσχαπι γαῖ, 3 Εἴ 
ἀοσεῦαί 1]]ος ἵπ ραταο]ῖς ππα]ία, 
οἱ ἀῑσοσραί 1115 1π ἀοοίτῖπα δα. 
3 Απάϊϊε. Έσορ οχΙῖς δοπιίπαης 
84 εεππαπάνπῃ. 3 Εὖ ἆππικο- 
τηϊηαΐ, αλά σροίαϊξ οἶτοα γίατη, 
οὐ γοπεγαπέ γο]πσογος οὗ 6ΟΠΙ- 

οἀσταπέ 1]αά. 5 Α]πά νοτο 
οαοἰ(1ξ 51πρες Ῥείτοδα πθὶ ποπ. 
Μαθπῖς ἴεγταπι πππ]ίαπι, οὐ δία- 
{πὰ ΘΧΟΥ ΠῚ οδί, 4ΠΙΟΠΊΗΠΙ ΠΟΠ. 

Ἠαβοβραί αἱΠέπάἴποτη ἔθγτας; ὅ οὐ 
απο οχοτίας οξδί 5ο], οκ- 
πεδιπανῖτ, Γεί] ϱο αποᾷ ποπ 
Ἠαβοτοί ταᾶῖσετα οχαγαϊ. 1 ΕΣ 
ΔΙ οθοϊαῖν ἴῃ αρίηίς, οἱ 16- 
ερπάοεταπί ερίπαο οὖ βιβοσανο- 
τααηῦ 1]αᾶ, οὐ ἔππιούι πὶ ποπ ἅ6- 
αν. ὃ Εὲ αἰτιᾶ σθοῖαϊξ ἵπ ἔθγγαπῃ. 
Ῥοπαπῃ, οὖ ἀδθαῦ ἐπιούσῃ α8- 
οεπά σπίθα οὖ ογοςοθη(επῃ, οἱ α- 
Γογεραί ππαπα ἐτὶσῖηία οὕ ππαπῃ 

» ἡ ΄ ον ος πει ή) 
εἰς τριάκοντα, και "εις 

[οπι. ΗΕ. (Τιαξ.) Ῥγτ.Ῥ5ί, (νῖᾶ. Μαιε, 

ΧΙ. 4. Ταῖς. ΥΠ. 9). 

4. σπειρειν] σπειραι 1). 

- ὁ] ἃ 88. 

-- παρα] επι 98. 

- Ίλθεν ΑΒΕΟΙ;. | ηλθαν Ὁ. | ηλθον Δ. 

95. ΗΚ. 

- πετεινα] 44. του ουρανου 5. ΏαΜ. 

γα]ρ. ΟἹ. α.[1.ο”. (γιὰ. Τιας. ΥΠ], δ).] οσα. 
ΔΒΟΙΙΔ. 1. 33(8 5ρα:.) 69. ΕΕΗΕΡΟΌΥ. 

πι Επιά. Το, ὃ.6.6..}} 3.9.1. ντε. Ε5ί. 
ΚΗσ]. Μεπιρ]μ. ἄοίμ. Αντι. 491. 

--- κατεφαγεν] -γαν Ὦ. 

- αυτο] αυτα 98. | αυτον Η". 

δ. καὶ αλλο ΒΟΙΙΔΜΑ3 α.α. Μεπιρῃ. 

(ΟΕΙ1:) | και αλλα Τ6τ. 98. |{ αλλο 

ΜΑ. ὁ. Ίαλλο δε 5. Α.τε]. Υα]ς. οὐ 

Ἀνττ. Ῥβέ. ΗΟ]. (οὐ, Αὐτη. | αλλα δὲ 

69. ο. 

--- επεσεν] -σαν Ὁ. 

- το πετρωδες ΑΒ56. τε]. (α). νυν. | τα 
πετρωδη 1). 1. 858. Ὑπ]ς. ὁ.6.(4).6. 1]. 
(τᾷ. Μαϊι, κΙΠ, 6). | 44. και Ἑ. Βείψ. 

Τ. α().δ...6.075.. | Οοπίτα, 5. ΑΟ. 

τε]. Ψα]σ. {. Ύοτςς. (νἷά. Μα. κΙΠ. 5). 

- όπου Υμ]ς. α..4'. | ὅτι Ὁ). ὁ...6.}3. 

οἱ αι. 

- ειχεν] εχεν Δ. 

- ευθυς ΒΟΡΤΙΔ. (ἢ. 95). { Γευθεως 5. 

Α. τε]. (εὐθεύως εἴ. Η). 

- εξανετειλεν] εξανεστειλεν Ὦ3. | εξε- 

βλαστησεν 1. 69. 

- δια το µη....βαθος γης] οσα. ὖ.6.6. 

--- βαθος γης ΔΟ. τε]. Μεπιρῃ. οἱ. | 

βαθος της γης Β. Βιῖψ. | βαθος την γην 

1). | γης βαθος 1». 

6. και ὅτε ανετειλεν ὃ ἡλιος ΒΟΡΤΙΔ. 

γὰρ. 1.1. Μοπιρῃ. (ἢ. 98). | 1 ἡλιουν 

δε ανετειλαντος 5. Α. τε]. α.[. Άντι. 

Έ5ί.δ.Ησ]. άοἰμ. Αππι. Ζ τη. (νὰ. Μαιέ. 

κ. ϐ). [ό.ο.ε]. 

-- εκαυµατισθησαν ΒΒ) αν. α.ε. | Τεκαυ- 
µατισθη 5. ΑΟ. τε]. πρ. (0).οᾱ,]. 

Εμ Μεπιρῃ. άοίμ. (να ἴδει. χα, 6). 

-- εξηρανθη ΑΒ56. τε]. (1μ{{.) νυ. | 
τθησαν 6. ε. 

7. αλλο] αλλα 98. 

σεις ΑΒΡΓ/Δ.Το].|επιοἩ. 98. ὁ. Μαπιρῃ. 
Μ55. (νιά. Μαι, κΠ. 7). 

- συνεπνιξαν αυτο] απεπνιξαν αυτα 38. 

(στά. Μαι) 

- εδωκεν] -καν 95. 

8. και αλλο ΑΓΔ. 1. 69. το]. (Τιαίτ.) Θσττ. 

Ῥει.δςΗςε]. ἄοἵμ. Ασα. ΙΙ. | καιαλλα 

ΒΟΤ.. 38. ο. Μεπιρῃ. (νι. Ματ κΗ, 8). 

- εις ΑΒ50. τε]. Ὀγτ.Εεί.ΜΡΒ. τε]. | επι 

ο. 1. (1. 58). ϑγγγ "50. ΗΟ]. (νά. Μϑιι.) 

-- εδιδου] εδιδοσαν Ο. 

-- αυξανοµενον ΑΒ. Βεᾖ.ὮΤΙΔ. (αυξζανο- 

μενα Β.Βεῖίῳ. Βἰο.) | Γαυξανοντα 5. ο 

(516) τε]. 

--- εφερεν ΑΒ»Τ. τε]. | εφερον Ὁ. | φερει 
Ῥ. (0). 

-- εις (εν. ΒΟ3(1,19)Δ αν. (δυτ.Πςε]. 

ΜΡ. οι. 31. γε] ἐν). |. Τὲν {ε. 
ς. 69. 85. Τα. Ἀγτ.Ρ5ι.(αἱ νίά.) | εν 

ΑΟ (3. 6: 33).|ἐν (5.0) 1. 58(μῖαι 15). 
ἘΕαΗΚΜΠΥ. 

9. ἀοοθμαξ ϱο5 ΟἹ. | 4. το]ασγες οπε]ὶ ΟἿ. | 
6. οπι. οὖ απέεεο ααοᾶ Απι. εοπίτα, πα. Ι ποη. 
παρεῦαέ ΟἹ. | Τ. ἵπ βρίπαβ ΟἿ. | 8. οπι. δῦ απίε 
ματα βεχαρίηία Οἱ. 

» 
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ΓΟ ς / 
εις εκατογ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

9 υ ὦ 

καὶ ἔλεγεν 
᾿ « / Ν 

ἈΞ να ἑξήκοντα, καὶ ἢ 
1 οι 5 5 ΄ὔ ᾽ ΄ 

. 38, 69. ὦτα ακουειν ἀκουέτω. 
ἘΕΘΗΚΙΒυΥ. 1 10 4 ντα “ ἊΝ δ Ν / Ἐ. / ιά 

8 Καὶ Ότε ἐγένετο κατὰ μόνας, ᾿ ἠρώτων 

Ἐν) 
ἃ η ε 

ὃ Ος ἔχει Βαχασ]ηία οὗ τπππιτῃ σσπίπτη. 5 Εἰ 
αἰσοθαῖ, Οαἵ Ἠαῦεξ α1γος δπ- 
ἀἰσπαϊ απάἶαῖ. 

1 Έέ οππι εβεεί εἰπρπ]αγίς, 
Ἱπίειτοραγεταπί επι πὶ απ »» Ν ε Γι ει Ν Ἂν ΄ ’ 4 Ων 

αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα ᾿ τὰς παρᾶ- οιπι 60 ογαπὶ οτι ἀποάθοῖπη 

σχξ 

Ἐν, 6:90, 10. 

Ῥαχαβο]ας. 1 ἘΠ ἀῑοεραί οἵς, β Ἂ ΄ / ππι ΔΝ ἔλ 3 - Ἅρ - 4 κ 4 

π ας ἫΝ και ελέγεν αυτοι, μιν "το ο ηριο Νορ ἁαναπι οδί βοῖγθ πιγείο- 
“ / “ - » , κ“ ο. ο . σας 

δέδοται" ' τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ: ἐκείνοις δὲ τοῖς τῖμπι τερηὶ ἀοῖ, (ὅν 1) Π|Ὶς τὰς 
"» » Ξι ᾿ ΄ / 9 
ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, ''Ὁἵνα βλέ- 

{επι 411 {οτί 5απί 1π Ῥαταβο]ϊς 
οπηπῖα παπί, 13 πέ ν]άεηίος νἱ- 
ἀσαπί εἰ ποπ γἰάθαπε, εί αιια]- ,ὔ Ν Ν ἢ Αα ο» τς » / 

ποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούῦ- οπίος αὐιιάϊαπι οἳ ποὴ Ἰπίο]]ο- 
Ν ᾽ν “ / » / 

ὦσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μή ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ 
ἱ 19. αὐτοῖς [τὰ 

ἁμαρτήματα] 

“λη 
β 

τα 

γνώσεσθε; “ἢ 

3 [ο] ᾿ αν 

ἀφεθῇ αὐτοῖς ᾿. 
ν ΄ ον - ΄ ν Ν ς Ξ 

παραβολὴν ταύτην; καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολαᾶς Ἰο]ας οορποβοοίς» 11 69,39 Ωμ] 
ε / ν / / 
0 σπείρων τον λογον σπείρει. 

/ 9 « Ἂν Ἂν « Ν σα ἐφ ε / 

δέ εἶσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λὀγος, 

15 

ΡαΠί, πο απαπάο οοπνετίαη ας 
ες ἁἰπξίαπέαγ οἷς Ῥοσσαία. 3 ΕΔ 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν αἷν 1115. Νοκοϊής Ῥαταβο]απι 
Ἰαπο, οἳ ποπποᾶο ΟΠΠΏΘΕ Ραγα- 

Ὁ εοπη]παξ, γογῬΙπῃ βουηϊπηδί. 15 Ηϊ 
ΟυΤΟί απίοπι καπέ ααὶ οἶγσα γίατη πθὶ 

εοπϊπαέαγ γοτραπη, οὖ οπτη 811- 
ἀἰσγῖηε, εοπ{θεΗπη γοηῖί βαίαηας 

τς » / 4 ση / 5 ε -“ ν ᾳ ΣΙ 

καὶ Όταν ἀκούσωσιν, ἵ εὐθὺς ἔρχεται ὁ σατανᾶς καὶ 6: παΐδτῃ γογραπι ᾳιοᾷ βοπηῖ- 
15. ἐν ταῖς καρδί- 

αις αὐτῶν 

16. [ὁμοίως] 8. ὁμ. 
εἰσιν 

3) Ν / ΔΝ » / 4 3 3 ο 4 

αἱρει τον λογον τον ἐσπαρµένον | εἰς αὑτοὺς. 
τῷ / ᾿ ε / ο σεν Ἂν ΄ὔ / δ 

οὗτοί εἰσιν ὁμρίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, Οἵ ὁ μαϊοιίπε παρα ο ἘΠΕ 

16 ν ΠΔίΙΠΙ οδὲ ἵπ οοτία ΘΟΓΙΠΗ. 
και 15 ΤῈ Πῖ επί εἰππϊΠίεγ απ 5αρος 

Ῥοΐχοδα 5οπαϊπαπίασ, απῖ ΟΠΤΏ 

“ 3 Ἅ Ν / 4 53δὶ {/ Δ “-“ 

Όταν ἀκούσωσιν τον λογον, ᾿ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμ- 

9. ελεγεν] 1844. αυτοις 5. Μπηρ.Β. | 

οπι. ΑΒΟΡΤΙΔ. 1. 38. 69. ἘΕάΗΚΜΣ 
Ὅν. Ίνα. Ἀγττ,βδί,δ.ΗεΙ. ΜεπιρΗ. 

6οἱμ. Αὐτὰ. 1. 
- ὁς εχει Β0(εἰο)ΡΔ. | 1 ὁ εχων σ. Α 

Ο0. τα]. (νιᾶ. Μαέ, χ τ. 9. Ταιο, ΥΠ], 8). 

- δᾶ Ππ.] δα. και ὁ συνειων συνειετω 

Ῥ. α.ὃ,[”. οἱ. Θγτ.Ησ].πις. | πον Ἠαῦ. 

τε]. Ὑπ]ς. ο. τε]. 

10, και ὅτε ΒΟΤΤΙΔ. Τιαί{. Μεπιρῃ. οί. 

|. ᾷότε δε ας. Α. τε]. Όγιτ.Ρει.δεΗε]. 

Δππι. 411, 

--- Ίρωτων ΑΒ(Ο)ΤΙΔ. 38. α.δ. Οτῖρ. Ιπι. 

11. 8958, (ηρωτουν Ο). | ἐπηρωτων Ὦ. 

(νά, Ίμας, νη]. 9). |. ηρωτησαν 5. 1. 
Ἠ. τε]. Ψπα]ρ. οι”. Ἀγττ.Ρεί,δεΗε]. | 
επηρωτησαν 869. 

- οἱ περι αυτον συν τοις ἕωδεκα ΑΒ50. 

τε]. Απιι {. νν. ο απῖ οἴτοα ΘΙ ΟἸΙΠῚ 

ἀἰδοιρα]ίς””. Ατπι, (οπῃ. συν τοις προ. 

ΟἹ.}} οἱ µαθηται αυτου 1). 69. α.θ.ο,[”. 

4' ἃ. Οτῖσ. Ιπι. ΠΠ. 8958, (να. Τις.) | οσα, 
οἱ περι αυτον 1.. 

- τας παραβολας ΒΟΤΙΔ. Απιι κ”. Μεπιρῃ. 
1Ψ.δΕΒ. 1 {τὴν παραβολὴν σ. Α. 16]. 
γτα]ρ.ΟΙ. Ἀγτ.Ῥει. Μεπιρμ.ΜΒ. οἴΠ, 

Ατπι, ΕἼ}. | τις ἡ παραβολὴ αὗτη 1). 

69. α.}.6...} 63... Ονῖσ. Ιπί, (Υἱὰ. Ὑλις.) 
11. ελεγεν] λεγει 1). α.ὐ.. 1 Οοπίτα, τε]. 

γαρ. τε]. (αἰχὶε ο). 

- αυτοις] οπι. 38. 

--- το μυστηριον δεδοται Ῥο "(πε νἱ4.}1.. 

{9}. ΟΜεπιρι.)]{ δεδοται γνωναι το μυσ- 
τηριον στ. 0 Δ. τε]. (1μαί:.) Ἀγτν.Εεί. 
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Πο]. Μεπιρμ.ΜΡ. οι. (Ατπι.) 411. 

(στα, Οἶεμ. 694). γιὰ. Μαι. χα]. 11. Ίμπο. 

νΠ, 10. | Τοπι. γνωναι ΔΒΟ3ΤΙΝ. ᾖϱ. 

Μοπιρη. 5.1 Οοπίτα, 5. 6 Ὦ. τε]. 

το μυστηριον] τα µυστηρια 1. Ε. 

Μοπιρῃ. Αὐτη.Ζοη. (Όοπίσα, ΜΡ5,) νἷά. 

Μαίε. οὐ Ίμιο. (δεδοται] δεδωται Ε). 

11. τοις] οπι. Δ. 

- εξω ΑΟΓ. το]. ΟΥίσ. Π. τ0δί,|εἕωθεν Β. 
- τα παντα] οτι. ὁ.οιῇ.οἷι. 1 Οοπίσα, 

γπ]ς. αι]. τε]. [ἀητὸ εν παραβ. Μ χε. 
Ίοπι. τα ὮΝ. 

-- γίνεται] λεγεται 1). α.Ὁ.ο.}3.᾽.1.} Οοπ- 

τα, τε]. Υπαὶσ. Γῇ. 

19. βλεπωσιν] Ῥταεπῃ. µη ΔΕΞΕ«Η. ΟΥίᾳ. 

1.114. 195. (νά. Ίωας, γι], 10). | Οοπίσα, 

το]. (ηϊαί 98). Ύετςς. 

- και µη ιδωσιν] οπα. Δ. Ογίᾳ. Ἱ. δία. 

(νιά. Μαιί. κι. 19. Τμ1ο, νΙΠ. 10). 

- ακουωσιν] -σωσιν ΟΜ. 69. | Οοπίτα, 

τα]. ΟΥγίΦ.1. 114. |. Ῥταεπι, µη Δ. 

- συνιωσιν] συνωσιν Ὦ"Τ,, 1. | Οοπίσα, 
ΑΡΕΟΡ3ΊΣΑ, 38. 69. τε]. Ονίᾳ. 1. δὶδ. 

--- αφεθῃ Β5ΟΤΙΔ. τε]. Ὑπ]α, α.Ὁ...}}. νν. 
ΟΥίᾳ.1« 190. | αφεθησεται ΑΚ. Ογίᾳ. Ἱ. 
114. [ αφεθησοµαι 3. ἆ.[.οὶ.ἱ. «Αι. 

(αφεσω 33). 
- αυτοις] Τα. τα ἁμαρτηματα 5. ἃ 

Τ). τε]. (1 811.) Ἀγτγ,βςι.δεΗσ]. οί]. 

πὰ. (νά. 1. 5, 8). | αἀά. οἱ αυτων Δ. 

ΒΥΥ.ΗΩΙ.Σ 3, | οπ. ΒΟΙ. 1. ὁ.1. 
Μεπιρ]. Ασπι, Ογίφ. 1. δῖ. 

14. ὁ σπειρων] ααῖ Ἰοψ (ας α.ύ.ο. 

15. ὑπου ΜΒΕ. Ὑμ]ς. 1.4... Ἀγτ.Ης], τε]. 

| οἷς Ὁ. 69”. ᾖα'. (Βυγν.Ῥεί.) | ὅπου 
σπειρ. ὁ λογ.] απὶ πεσ]ερεπίογ τοτραπα 
βαφο]ρίαπ{ α.δ.(ο).]. 

15. και ὅταν] οἱ όταν Ἑ. 

- ακουσωσιν] ακουωσιν Ὦ(σοττ. γα. 

--- ευθυς ΒΟΤΙΔ. 38. 69. | Ίευθεως ς-. 

ΑΓ. τε]. | οπι. 1. Ατπη. 
- αιρει ΑΒ2Ι. τε]. | ἁρπαζει 0Δ. (νιᾶ. 

Μαϊέ, χα. 19). [ αφερει 1). 
- εις αυτους Β. 1. 69. (εν αυτοις ΟἾΔ. 

ο). ϑυγ. οὶ παρ. Μεπιρ], ἨΓ.δ.Β. 1 Τεν 
ταις καρδιαις αυτων «-. ὮὉ. 98. τε]. 

μαι) ὅϑυυγΡβε ΗΟ]. χύ. Μεπιρῃ. 

ΜΒ." οι. Αιπι. (νἹᾶ. Μαι, κΠ. 19). 
Ἰ απο της καρδιας αυτων Α. {. «30Η. 

(ντά. Τωο. νη]. 19). 

16. ὁμοιως Ροβί εἰσιν ΑΒ». τε]. Υπ]. 97}. 

ο”. Βγτ.Ηο]. ἄοἵ1. | απίε εισιν ΟΤ/Δ. 88. 

Μεπιρ].(α{ γιά.) «δι. | οπι, 1). 1. 69. 

α.δ.ο,[".ο) .ἰ. Ἀγτ. δι. Αππι, Ογὶρ. 1. 8083, 
- πετρωδης Ὦ. 

- σπειροµενοι] δα, λογοι Μ. 
- ευθυς ΒΟΤΙΔ. 88. (Ἰευθεως «΄. Α. 1. 69. 

το]. Ογῖφ. 1.) Πρ. α. 0... Μεπυρη. 

Ῥο]νγ. το]. | οπη. Ὦ). ο," Μεπαρῃ. Ἡ). 

-- λαμβανουσιν] δεχονται 1. (νιᾶ. Ίμαο, 

γῖ, 18). 
--- αυτον] οπι. 1. 69. Αὐτὰ. ΟΥγίᾳ. 1. 
17. ῥιζαν] ὑδωρ Υ. 
- εαυτ.] αυτ. Ὦ. 

- προκαιροι Ἑ. 

- ἡ διωγ.] και διωγ. Ὁ. Ὑμπ]ς. οι |. 

10. απὶ οπτΏ ο εταπῦ ἀιιοβοσίτα ραγαβο]απα Οἵ. 
111. ποβ5ο παγβίρτίατα ΟἿ. | 15. ἵπ οογάϊθαβ ΟἿ. 

----- 



ΙΝ. 24. 
Ῥα]ς. αἴ. ὁ. ο. 
Θυττ. Ρ. Η. 
Μεπιρῃ. 

Εοἴµ, Ασπα, 011, 

Ἔ 4 

8 καὶ 3 
“ 

ἄλλοι 
ϱ / » « Ν / 

οὗτοί εἰσιν οἱ τον λογον 
/ - - 

μέριμναι τοῦ αἰῶνος 

90. οὗτοί εἰσιν 

- / 
--- ἓν (ο. ροῦσιν ὃ ἐν 
Μα. δ:ι5. λθ « / 
Ίπ. 11:93. ο, 

8:16. λύχνος 

Ἢ Μαϊ, 19:26. πι 
Ὥπ. 1ο... β 

95. [τι] κρυπτόν 

- μὴ [ἵνα] 
χΜαΙΠ. 7: ο. μα 
Τμ. 6:58. β ἀκουέτω. 

’ / 

βάνουσιν αὐτὸν, 

5 “ 5 ὦ Ν / 4 κε γε! 
οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ᾿ τεθῇ; 
Ἔτι ὦ ἐὰν μὴ φανερωθῇ, οὐδὲ ἐ ἐγένετο ἀπόκρυφον, 
ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν' : 

“Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

17 

ον ἢ 

ἔ εὐθὺς 

ἘΞ / / 
ακουσαντεςῬ . 

Τ 

ἘΝῚ 

22 τ 

Ν 3 2 ε/ . ε ΄ 

καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, 
» λ / / » 9 ΄ / Δ 

(ἀλλὰ πρὀσκαιροί εἰσιν" εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ 
΄- Ν Ν [ή 

διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, σκανδαλίζονται. 
΄ 4 ΄ / 

εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρὀµενοι" 

19 καὶ αἱ 
Ως ε ᾽ ’ - ΄ Ν 

καὶ η απατη τοῦ πλούτου καὶ 
ε Ν Ν Ν » / «“ / 

αἱ περὶ τὰ λοιπα ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνί- 
γουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 
εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες 
ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται, καὶ καρποφο- 

ιά 

τριάκοντα καὶ 
ὕ. » [ο Δ 

ν Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι 

90 Ν » - ή 
και ᾿εκεινοι 

« / ΔΝ ἐν' ἑξήκοντα καὶ 
/ ες 

1 ἔρχεται ὃ 
τ ειν Ν / ο ο πενυν ν / 
ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην ; γε 

5 γι 

οὐ γάρ ἐστιν 

ϑαπαϊο αποοϊρίαπε ια, 17 οὲ 
πΟὴ Παθοηΐ ταῖσστη ἴῃ 5ο 5εὰ 
{απιροτα]ος βαπτ, ἀοϊπάςο οτἵα 
ἀν! θα] το πθ οὐ Ῥϑυβθουτοηθ 
ῬΓΌΡΞΟΥ νογῦαπα 6ΟΠΓΕΒΕΗΙΤΗ βοδ- 
Δα] σαπῖαν. 15 Ἐν 4111} βαηῦ χαΐ 
ἴῃ δρίπίς 5οπηπαπίας: Εἱ Βαηῦ 
απ νο απαἰαπίς 9. ος 
ΔΕΓΗΠηΠΗΘ. 5ασοι]ῖ οὐ ἀεορριῖο 
ἁἰγίήαταπη οὐ οἶτοα Τε]Ίτια οοΠ- 
επρἰκοσππο Ιπίτοειπίες βιιῆο- 
σαπί γοτρηαπῃ, οὗ εἶπο Απο 
εβοῖσας, 3 ΕῈ Π δαπί απῖ 5αρος 
ἔθγταπι Ῥοπαπα βοπιπα επί, 
ααϊ απάἴαηέ γετραπα οἵ βιιβοῖ- 
Ρίπηῦ, οὐ Γιο βσαης ππιπι ἐπ]- 
Ρἰπία οἱ ππαπι κεχασίπία οί 
απάτη ορηύατηα. ᾗ 65,5.) Ἐν ᾱἷ- 
εοραί 15, Ναπιαπῖά γοπῖῖ Ίπ- 
οενπα πὖ 510 τηοᾶῖο Ῥοπαίασ 
απὸ 5110 Ἰθοίο ὃ ΠΟΠΠΘ αὖ βιι- 

οαπάε]αῦταπῃ  Ῥοπαίασ ὃ 
ἐ 5 40,3) Νοπ οπῖπι ορί πΕφπῖά 

πΏδοοπόΙέατα ἀπο ποῦ πιαπ]- 
{ορ[είιιτ, πες Εαοίαπα δέ οσσπ]- 
ἑππα 564 πὸ ἴῃ Ῥαϊαπι γεπῖαθ, 

9 
: ἐν 

9 εἴτις ἔχει ὦτα ἀκούειν, 33 51 αιι5 Παθϑῦ απγος απάἰοπά1, 

Σ Βλέπετε τί ἀκούετε. 
δπ61αῦ, 523: (ΟἹ, 5.) τ ἀϊσθραι 1115, 
Ὑπάειο απῖᾶ ἁπαϊαῦῖβ: ἴῃ ας 

οἳ.]. | Οοπίτα, τε]. α.ὐ. νυ. ΟΥίφ.1.9085. 
(οτι. ἡ διωγ. δια τ. λογ. ευθ. 1). 

17.ευθυς ΒΟΙ)Δ. 98. | Ἰευθεως 5. ΔΕ. 

τε]. Ονίᾳ. 1. 

---σκανδαλιζονταιΟγίᾳ.Ι.|-λισθησονται]). 

18. αλλοι ΒΟ3ΡΤΙΔ. Νας. ὁ... 63 σ᾽ δι. 
Μεπιρα. (Πίαί α). [ οὗτοι 5. Α0Ο3. 

88. αΠΚ. το]. Κὶ ϑγυν ει ΗΟ]. οί. 

2811. (σἹά. Τωας. ν 11. 14).[οπι. 1.69. ΑὙτ. 

- εἰσιν 15] οπι. 1. ὁ.6. Ατὐτη. 

- οἱ εις] οἷς κ. | οπι. οἱ Δτ. 

- εις τας] ἐπὶ τας ΟΔ. 

- οὗτοι εισιν ΒΟ3ΡΤΙΔ. 1. 69. (1μ,Α{{.) 

ϑγττ Ῥβυ. δ Ης]. Μορη. (οἵμ.) Αππι, 
(πε α). |. οπι. (ΕἸΣ. 1633). ΑΟ”. 38. 
ἘΕαΗΚΜΡΟΝ. Γ Άη. 

- λογον] 584. µου 1. 

-- ακουσαντες ΒΟΠΏΙ,Δ. 69. ϑυτΡβί. 

Μεπιρῃ, [Τάκουοντες 5. Α΄ ΤῸ]. Τιδίῦ, 

ὅτ. Ηο]. οι. Αν. «11. 

19, αἱ µεριμναι] αἱ µεριµναις Ὦ3. 

βο]οΙιάϊπος }). 

-- δ Ἰπῖς,] εὖ ρε 5ο]1ο[ιάῖπος γ]έας οἱ ἵτπ 

ΘΙΟΥΕ ΒΆΘ ΟΠ] ὦ. οὖ 5ο]Π1οἰειάἰπῖνας νῖοι 

οὐ ἀο]εσίαΜΙοπῖῦα5 τη πα] ο οοδηΐ, οἱς, ο, 

»..-ΏΕς νἱζαθ οἱ οὐ]οσία[ίοπες «αεοπ]1 6. οὗ 

Ῥτας βο]Ποϊυαάἶπο γἱοίι5 δῦ 6ΓΤΟΓΕ τηπάἱ 

ἃ. οὖ 5ο] ΠοϊξάΊπος ν]οίτ5 οἱ 6ΙΤΟΣΕΡ ΠΙΤΠΙ- 

αἱ οὖ ἀεοερίῖο ἁῑγΙπίαγαπη σἳ. οἱ 5ο] οῖδα- 
ἀῑπες γίοτας εἰ ἀε]οσίαίῖοπες τω! 973, 

-- αιωνος ΑΒ56. τε]. ὙΨπμἱς. Γῇ..4”. τε]. 
/βιου Ώ αγ. οί. (νᾶ. Ίωπο, γη. 14). 

νῖοιιις ὦ... νυὶο ο. γυιίαο ὁ.6. (Ἠϊαί α. 

«3 ταπίαπη, Ῥατίοτα γουῖς “586- 

(Ρος 

ΟΠ} παβοίς ἙΒ]απολίπίας, 5οά “ἡ... αἱ ἢ 

Ῥατίοπι “πη Πα] Ἠαρευ Ιτοϊαβ). 

| [344. τουτου 5. Α. τα]. Κὶ Ὀνττ.Ε5ί. 

ΔΠο]. Μαπαρ]. «οίἩ. 11. 1 οπ. ΒΟ 

ΙΔ. 1. Υπ]ς. α.ὐ.οι[ ο”. Αὐτὰ. 

19. και ἡ απατη του πλουτου] οτι. ΜΑ. 

-- ἡ απατη]απαται 1). Αττη. | ἡ αγαπη 

Δαν. (αἴχαπιαπο ΔΤιαῦ.) 

- πλουτου]κοσμου Ὦ.(α.0).ο.ει[]..]. Αυτη. 
(αὖ γιά.) [ Οοπίτα, τε]. Ὑπ]σ. 2}... 

- και αἱ π. τ.λ. επιθυµιαι] οτι. Ὦ. 1. 

α.ὐ.οβ 3. Αὐτὰ. 1 Οοπίαα, τε]. σα]. 
6,1. οι 3. 

-- ακαρπος γινεται] ακαρποι γεινονται 

Ῥ. δ.6 6. σ᾽. (Μεπιρι. ΜΒ. αἱ νἱα.} | 

Οοπίτα, τε]. Ψπἱς. 2". 

90. εκεινοι ΒΟΤ/Δ. 8Υτ.Ρ5ἱ.| Γοὗτοις. ΑἸ). 
τα]. (Εἰ Τνατε.) Ἀγτ.Ησ]. Μεπιρῃ. οί]. 

Αὐτὴ. 901, Οτὶρ. 1.508, (νιά. μασ. ντ. 15). 

- την γην την καλὴν Ογίᾳ.1. | την κα- 

λην γην Ο. 

- σπαρεντες] οπι. 1. 

--- ακουουσιν] -ωσι 69. 

--- τὸν λογ.] ΟΠ1. τον 69. 

- εν ΔΒΟΓΡΔ. (ἴον ΑΓΔ.---οπι. 39 οἱ 50 

Β. οτη. 25 03 αἱ νἱά. | Οοπίτα, ΟΥίᾳ. 1.) 

ἐν τον (9ἱο). 1. 988. 69. ΕΕαάΗΚΜΡΟΥ. 

Ὀψττ.Εεί.δ.Ηε]. | {ἕν τες - . 855. Τμαί6. 
Μεπιρῃ. αοίῃ. Αὐτὰ. (40101:). | ἐν.... 

ον ἐν (ΤΕ, τη. Ν. ΤεῬι., ἴῃ οὔἹμοπο 

οσα1σῖς εἴ]ει). 

. 21. ελεγεν] λεγει 1. 

- αυτοις] 844. ὅτι ΒΤ, | αάᾶ. ἐδετε 69.| 
ποπ Βα θην ΑΟ. τε]. 

μή 

21. ερχεται ὁ λυχνος ΒΟΤ:Δ. 1. 88. Υπ]. 

(ὁ)... Ἀγττ.Εδί,δεΗσ]. Μοαπαρῃ.βοἩνν. | 
ἁπτεται ὁ λυχνος Ὦ. ο.ε({).β σ᾽. 
Μεπιρῃ. Ἠ. 21. | Τὸ λυχνος ερχεται 
σ. Α. τε]. οι. Απ, | λυχνος κα.- 
εται (οτι. ὁ) 69. 

--- τεθῃ 15] ὑποτεθμ α. 
- η] δά. ἵνα 1. 69. 

- κλινην] 144. τεθη 69. 

- ουχ ἵνα] και ουχ ἵνα 1). | ουχι ἵνα Δ. 

--- επι] ὑπο Ὦ3.Βεἠ. 39. 69. 

-- τεθῃ 39 Β0ΡΤΙΔ. 98. 69. | Τεπιτεθῃ 
σ. ΑΚ. τοὶ, | 844. τὸ οπιπίρι5 Ἰασθαί ο”. 

99. κρυπτον] Τρταεπι. τι 5. ΑΟΙ. 98. 

τε]. Υπ]ς. ο. 6 }.σ᾽. άοιμ. Ατὐπι. | οσα, 
Β0. 1.69. ΗΚΜΟ. ὁ.ε.}} 3.9. ΜοιαρΗ. 

τῦ γίά. Έτ. 

-- εαν µη ΑΒ.ΒεΠ.ΟΤ,. 98. Κι. | εαν µη 

ἵνα Β. Β{ἱή.Δ. | ει µη ἵνα 1. 69. | αλλ’ 
ἵνα Ὁ. ὁ 1.1. (νἷά. Ῥοςί.) “ αποά ποπ” 

γΥπ]ς. ο. ἄοιμ. | Τὸ” εαν µη 5. ΕΕ 
αΗΜΡΥ. | ὃς αν µη Ὁ. 

- αλλ’ ἵνα Β590Ρ1.. 98. 69. το]. (αλλα 

ἵνα Α). Υμἱς. ὁ (ᾳποά ποπ ϱ). | ει 

μὴ ἵνα 1. 

--- ελθῃ εἰς φανερον ΟΡΤΙΔ. Μεπιρῃ. | 

Τεις φαν. ελθ. «-. Α. τε]. Τα. Γη.].ε]. 
Ἀγτ.Ηα]. Αππιι (νἱᾶ. Ίμπο, νη], 12). | 

Φανερωθῃ Β. Ἀντ.Ῥοι. ἄ9ιῑι. (νιᾶ. απίςα). 
98. εχει ωτα]] εχειν 69. 

94. ελεγεν] λεγει 1. (και.... 

- τι] τα Ὦ αγ. 

ακουετε ΟΠ. ἢ). 

90. οπι. οὐ απίε ἀπάτη βθχασ]ηία Οἱ. 
επίτα ΟἿ. 
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Α8ς9. 

1.38.69. μβ 
ἘΕ«ΗΚΜΡΌΥ. α 
Υ Μα! 55:00. 
Ίπι 19156. μγ 

ε 

97. μηκύνεται 

90, Τίνι ὁμ. μὲ 
--- ποίᾳ παρα- β 

βολῇ παραβά- 
λωμεν αὐτήν; 

Σα, 19:18, 10: 
Ι Μαίυ. 18: 91-93. 

89. μεῖζον 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἐν ᾧ μέτρῳ ΣΙ: πι τὰ ὑμῖν, καὶ προστε- 
θήσεται ὑμῖν". ὍΣ ὃς γὰρ] Σ ἔχει”, δοθήσεται αὐτῷ, 
καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
"ὁ Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὡς | 

ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 
θεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος 
'βλαστᾷ΄ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 
µάτη Ἱ ἡ γη καρποφορεῖ πρῶτον χόρτον εἶτα στά- 
χυν, εἶτα ᾿πλήρης σῖτος" ἐν τῷ στάχυϊ. Ὅ ὅταν δὲ 
ἔπαραδοῖ, ὁ καρπός, | εὐθὺς" ἀποστέλλει τὸ δρέπα- 
μον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. ἴ 

7 καὶ κα- 

8 » 

ας 

Ὁ Καὶ ἔλεγεν, ἳ Πώς" 
Ἀ ᾽ 4 τα , 

ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; ἢ ἐν ὃ τίνι 
1 ΄ 

αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν"; “ ὋΣ ἐ κόκκον" συν 
ἃ / . ος “ ΄- δ λ εἰν 

πεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, ᾿ μικρότερον" ᾿ ὃν 
΄ ΄ / ΄ - ο ος 9 σα 

πάντων τῶν σπερμάτων' τῶν ἐπὶ τῆς γῆς' “" καὶ ὅταν 
/ 74 - 

σπαρῇ» ἀναβαινει, καὶ γίνεται ᾿ μείζων πάντων τῶν 
λαχάνων", καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνα- 

ΙΝ. 25. 

ΠΊΘΠΡΙΙΓΑ ππεηθὶ Επογ]ῖ5 ΤΟΙΠΘ- 
τοῦτ νοῬῖς, δὲ ααῑοῖοίας γοῬῖς, 
35 05,3.) Οἱ οπίπι Ἠαδεί, ἀαδῖ- 
τας 11, δ αὶ ποπ Ἰαβοί, οῖαπι 
αποᾶ Παδοί απ[ετοίας αὖ 11ο. 
30 (45, 10.) 1 ἀϊσσραί, δῖ. οϑὺ 
τ σπῖτι αἱ, αποπια πιο ατα 51 
Ἠοπιο Ιαοῖαί βοπιοπίοπι ἴῃ ἴογ- 
ταπα, 77 οἵ ἀοτπιῖαί εἰ εχδιγσαῦ 
ποςίθ ας ἀἴθ, οὔ 5ΕΠΙΕΠ σοτιηϊπεί 
οἱ Ἱπογοδοπέξ ἅππι ποβοῖς 16. 
38 Το επῖπα ἵειτα ΓΠπούβσας 
Ῥχήπχαπα Πυθα πὴ ἀοῖπο 5ρίσαπη, 
ἀαϊπᾶς Ῥ]οπαπι ΓΓαπποπίτη ἴπ 
ϱρίσα, Ὁ Βί οππῃ 56 Ῥγοβιικετ] 6 
Ῥγποῦιδ, βἰθῆῖπι πηΗς {π]οσπι, 
αποπῖαπα αάεξίποβςῖς, 5003. ση 
ἀἴόοραί, Οπῖ αἀδιπ]αθίπιας 
χοσΏΠΗ (οἱ, απ ουΐ ραταβο]αθ 
εοπιραταδίπηας Πα ὅ' Βσαῦ 
σγαππη εἰπαρί5, απο 6ΙΠΙ 56- 
πηϊπαίπτη Βιθγῖξ ΤΠ ἵεγγα, ΠΙΙΠΊ5 
δῦ. οπιπίρας5 εοππίρας πας 
βαπί ἵπ. ἵοττα, 323 οὕ οππα 5οπη]- 
παπα που, αδοσπαΙς οὐ δῦ 
τηδῖπθ οπηπίρας Ποιεπίρις οὗ 
ἔδοῖῦ ΤΠΙΟ5 ΤΠΔΡΠΟΡ, {αι τιῦ Ῥο8- 

94. εν ᾧ µετρ. µετρ. µετρ. ὑμιν] Ῥοδί απ᾿ 

αυτου γον. 35. 69. (µετρ. ὑμων Δ). 

- και προστεθησεται ὑμιν ΑΒΟΤΙΔ. 1. 
69. τε]. Υα1ρ. ο,/:[ 1.0”. Ἀγντ,Ῥει.δΗε]. 

Μεπιρῃ. ἄοΐλμ. (Ἄττῃ. Ροξῦ ακουετε). 

811. | οπι. 1)6. δε]. | οσα. ὑμιν 38. 
Ατπῃ, | 1 αά4ἀ. τοις ακουουσιν 5. Α. 1. 

95. 69. . τε]. Ἀγττ.βεί,δεΗσ]. | οπι. Β 

ΟΡΤΙΔ. (μας) Μεπιρῃ, Αὐτὰ. 01, 

(844. ετεάοπίνας 7. αοιμ.) 

96. γαρ] Τα44. αν 5. ΔΕ. το]. (εαν ΝΤ. 
ν]ά. Ίωπο. νἨΠ. 18. | οτι. Β. Βεῖψ. ΟἹ,Δ. 69. 
(ὁς εχει γαρ 69). 

- εχει 15 Ῥ.Βει.ΟΡΤΙΔ. 69. ἘΞΕΗΚ. 
18. | Τεχῃ 5. ΑΜ. τε]. (νά. Ίωας.) 

- δοθησεται] προστεθησεται 1). 

--- οὐκ εχει] ουκ εχη Ε΄ 6. 

- ὁ εχει] ὁ εχη ἃ. 

- δᾶ ἢπ.] πἀᾶ. ο νϑὺ. 34. (υ]ἅ. 5αρτα) εἰ 

Ῥορίεα δα, και προστεθησεται ὑμιν 69. 

26. οὕτως] ΡΤΒεΠΙ, ὅτι 033 

- ὡς] Τα44. εαν 5. ΑΔ. τε]. (αν Ο). 

([μ00.)} ποτ αβεπί ΒΡ(Τ.ΤΙΔ. 1. 88. 

69. (Το, ὁ αὐ γιᾶ,) Μοπιρῃ. 

65. 

--- βαλῃ τον σπορον ΑΒ(0Ο). τε]. (βαλμ 

το σπορ. Ο3). | βαλλη τον σπορ. Ἑ. | 
βαλλει σπορον 69. | σπορον βαλη Ὁ. 

(Οοπίαα, νυ.) |Ῥταστη. όταν 1. 
--- της γης] την γην 1. 

97. καθευὸμ] -δει 38, 69. ΒΕἩΗ Ὀ(ποι Μ). 
| -δαν Δ. 

- εγειρηται] -ρεται 1.. 69. ΕΡΕάΗΜ. | 

εγερθη Ὦ. (Ροβίθα νυκτὸς 0332). 
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|. ὥσπερ 

27. βλαστᾳ ΒΟ0"ΡΤΙΔ. | Ίβλαστανῃ -. 

ΑΘ τε]. | -νει 883. ΕΕΗ. 

- µηκυνηται ΑΟΙ.. τε]. | -νεται Ῥ.2ο/. 

ῬΗ. 
98. αυτοµατη] Ἱ απάά. γαρ «-. Δ. τε]. 

Τατ. Ἁγττ,Ρεί.(οπα, αυτομ.)  ΗΟ].Μ 5. 

Μεπιρ]μ.ΜΒ, οι. | οπ. ΑΒΟΙ.. ἈνΣ. 

ΗΟ]. ἵπιργ. Μοπιρῃ. Ἠ/, 5, 1. |Ῥήαθνη. 

ὅτι 1). Αὐτη. 

- πρωτον] αάά. μὲν Δ 

- χορτον] 844. και 69. 

- σταχυν] σταχυας Ὦ αν. | {ειτεν δα Δ. 

ειτε...ειτεν 1). 

- πληρης σιτος Β(Τ). (πλ. ὁ σειτ. Τ)). 

Μεπιρῃ. [ πληρης σιτον Ο3 πἱ νι. | 

πληρη σιτον 5. ΑΟ”. τε]. 

99. ὑταν δε ΑΒΟ. τε]. Ἀγιν.Ρεί,δεΗς]. 

ΜεπιρΗ. 491. { και ὅταν Ὁ. Υα]ρ. 

α.α[]'.ο) 5 [0.6]. 

- παραδοι ΒΓΔ. | 
--- ευθυς ΒΟ1.. | Τευθεως σ. 

(οσα, ο.6). | τοτε 1. 

- εζαποστελλει 69. 

- το] τον Τ,. 

80. πως ΒΟΤΙΔ. 838, 69. ὁ... Ἀγτ.Πο]ιπιρ. 

{τινὶ 5. ΑὉὸ. τε]. Ὑπ]σ. α(αῖ νἱά.). 

ας... 8Υττ,Ρ8ί.δεΗΠο].(ικί.). Μεπιρῃ. 

(οί. Αὐτὰ. δι. Ογίᾳ. 111. 4463, (νιᾶ. 
Ίμις, κΙΠ. 18. οὐ Ῥοσίοα ἴῃ πος Υογ.) 

- ὁμοιωσωμεν ΔΒ5Τ.το]. Ογἱᾳ.Π1,(Ππαρτ.) 
Ι -σομεν Ο. 1. Ἱναυ, Ογίᾳ. Π. (Μ8:) | 

-Ξσω 69. Κ΄ (5εᾷ πιοχ παραβαλωμεν 1). 

Αππι, ΜΑ, (νίᾶ, Ίωας,) 

- τινι Ῥο (αἱ γ]ὰ,)ΤΙΔ. 1. 69. Τωαί{. Ἀγτ. 

απαραδφ 5. ΔΟ. το]. 
ΔΕ. τε]. 

Ἠσ]ιπις. Μεπιρῃ. 31. | Ἔποια στ. 
ΔΟΡ. 3885. τα]. Ὀγττ.Ε5ίέ.δΗε].(ἐκί.) 

ἄοιἩ. Αὐτη. 
80. αυτην παραβολῃ θωµεν ΒΟΐ(α νἱα.) 

ΙΔ. δ. Ἁγτ.Ηε]. Μεπρα. ΟΥνίᾳ. ΠΠ. | 
παραβολῃ θωµεν αυτην παραβαλομµεν 

αυτην 69. | ἔπαραβολῃ παραβαλωμεν 

αυτην 5. ΑΟ Ὀ. 58. το], (1,41{.) Ἀγις. 

Τι. Ηο].(εςι.) Αππι. | ὁμοιωματι πα- 

ραβαλωμεν αυτην 1. | επ] ος 49ἱ1. 

(παραβαλωμεν] -λομεν Ε). 

81. ὡς] όμοια εστιν Ὦ. Μορ. (νά. Μας. 

κ, 81. Ταῖς. κ. 19). [5[π|116 οβίτορππα 

Τεἵ βίοι ο. 

- κοκκον ΑΒ ΒΙΟΙ. 1. 38, 69. ΈΕα 
ἨΚΜΒΠΥ. | ἔκοκκῳ 5. Β9ΒΕΛ.Ὀ. (υἹά. 
Μαέ. οὐ Τμιο.) | κοκως Δ. 

- ὃς όταν] ο οτι αν ὮἨ. 

- σπαρει Ἱ. 

- της γης ΛΒΕΟ. τε]. | την γην Ὦ1.. 

- µικροτ....της γης] οτη. 69. 

- µικροτερον ΒΤ) 1,Δ. 55. Μ.|Τ-ρος ς. 
ΑΟΡ”. τε]. (ραθτη. και 95 7.) δαᾷ. 

μὲν 1). 
- ον Β.Βείῳ. ΒΙς.(1,)Δ. (ων 1)). δ.6. (Αὐτὰ. 
31.) | ἔοπι. σ. ΑΟΓΡ. τα], Ὑαὰ]ρ. ο”. 

Ῥντγ.Ῥ5ί. δε Ησ]. | μὲν 195. 
- σπερµατων] δα. εστι «-. Ο. τοὶ. | 

απίο παντων Μπι. Ὑπ]ς. ὁ... 2.25.1. 
| Ῥοεί γης Δ. | οπι. ΒΙ/Δ. ὁ.6. ΒΥΕ έ, 
Πο]. Μεπιρ].Μ». Αν. 31. 

- των επι της γης ΑΒΡΙ.. το], Υγ. | οπι. 

96. οἱ ο ΟἿ, | 27, οὐ αἴθ Οἵ, | 29. οπι. 5ο 0 



1Υ. 40. 
να]ς. αἴ. ὁ. ο. 
Βνττ. Ρ.Ἡ. 
Μεπιρῃ, με 

οῦι. Αὐταὶ. ΖΕ. ς 
95. [πολλαῖς] 

με 
ι 

κατασκηνοῦν. 

84. τοῖς ἰδίοις 
µαθηταῖς 

1 ἘΝ λα 
ΑἸ Μαΐ .8:95-57. β 
[πμα. 8190-95. 

98, αὐτὸς ἦν 
” Ν 

αυτος 

γαλήνη µεγάλη. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΕΟΝ. 
Ν Ν Ν “ Ν Ν “ » “ 

σθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
’ - ΄ 

3) Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς 
» ΄ » - Ν / ν ᾿ 2 / κ / 

ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθως | ἐδύναντο ἀκούειν' 
φῳ͵ Ν ΄ » . ’ » - ᾽ 

χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς: κατ᾽ ἰδίαν 
- - » . / / 

δὲ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυεν πάντα. 
19 3558 Κ Ν Ἂ / 3. - » 3 / “΄ ε / 5 / 

αἱ λέγει αὐτοῖς εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας 
/ / » 

γενομένης, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 
ον ΄ ας. ο. Ὁ 5 τ , 

τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ, 
α Ψ 8 4 ο ” » “ 57 Ν / - 

καὶ ἀλλα πλοῖα ἣν μετ αὐτοῦ. “" καὶ γίνεται λαῖ- 
4 / ἣν ΠΣ Ν ΝΜ , “Τ" ΕΖ) ΟΝ ᾽ 

λαψ ᾿μεγάλη ἀνέμου , "καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς 
Ν - 4 4» / θ Ν δν ο ΜΡ 88 9.9 

τὸ πλοῖον, ὥστε ήδη γεµίζεσθαι τὸ πλοῖον.. Ὁ' καὶ ἦν 
Ελ Ὁ - ΄ » « δ Δ θ ΄ 
ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφά αιον καθεύ- 
Ἂν » / ” Ν τον 

δων: καὶ ! ἐγείρουσιν αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Δι- 
΄ / 7 3 / “- 39 Ν 

δάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; ““ καὶ διε- 
» / “ / Ν με “ ΄ 

γερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἴπεν τῇ θαλάσσῃ, 
΄ “, εὖ Ἂν » / 

Σιώπα, πεφίµωσο. καὶ ἐκόπασεν ὃ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο 
40 Ν 5 » ον / ο Ἡ) 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τέ δειλοί ἐστε 

6 Ν » ΄ 

καὶ ἀφέντες 

βἰπέ 51} ππιργα οἷτι5 αὖος οπθ]ῖ 
Παρίίασο, 33 45, 6.) Ἐν (αρας 
πηι]15 ραταΡο]ῖς Ἰοηπεῦαία αἷς 
ΥΕΥΡΗΠΗ, Ῥγον! Ῥοΐοταπί αάἴτος 
51 βπηρ ραταβο]α, απῖοπι ΠΟΠ ]ο- 
απεθαίαν οἷβ, (35, 10.) ΘΘΟΥΒΙΙΠῚ 
Ἀπίοπα ἀῑποῖρι]ϊ5 εῖς ἀῑξεετοραί 
οπιπία, 

55 07,3.) ἘῚ αἷῦ 1115 Γη ] Π]α ᾷἷο 
ΟΠΠΠ 66Ο ομδοί {αοίαπα, ΤναπῬ- 
θαπη5 οοπίχα, ὅὅ Τὰ ἁἰπιίθῃ- 
{65 ατβατα αάδαπιαπέ οαπη Ίέα, 
πὖ οΥϑηΐ ἴῃ παν], οὐ 8118 6 παγος 
εταπί πα 1110. 7 ἘΠ Εποία αξί 
Ρτουθ]]α ππασπα γεπ!ῖ, οὐ Βιιοί5 
πα ίουαῦ πὶ Παγεπι, Ίέα τιῦ ἵπι- 
Ῥ]ετοίατ πανῖς. 38. ΕΦ ογαί Ίρ5ο 
π΄ ραρρῖ 5πρτα οουγίσα] ἆοτ- 
τηΐϊθηβ: οὖ οχοϊαπί οπτη οὐ ᾱἷ- 
οππέ οἱ, ΜαρΙξίος, ποη δᾶ {ο 
Ῥοχποί απία ρειῖπιας Ὁ 9 Βε 
εκδιχσοη5 οοπηπιησίας οί 
γεπίο οἵ ἀῑκίε πιατ, Ταου οἱ 
ομπιπίθςσθ. ΕΠ οεββανίέ γοπίς, 
οὐ [αοία οδί (απ α Πας Ἱπασπα. 
0 Ἐν αἲι 115, Ὁ αἱ ἃ εἰμ 1 ο5ς ὃ 

ὃς 
5 

Ο. δ... (να. Μαι, κ, 59). | ἁ εἰσιν 

επιτης γης Ὁ. μι]. α.σι[[ ο) .ἷ. 
93, και ὅταν σπαρῃ αναβαινει] οτη. Ὦ. 

(0).().ἰ. | σπαρμ] ονεγετῖέ Ἀγν.Ηε]ηρ. 
(ἷά, Μαιΐ, κΠΠ, 99). 

--- μειζ. παντ. τ. λαχ. ΒΟΡΤΙΔ. 1. 88. 

Ἁπια. Τμ. Ἁγττ.Ῥεί.δεΗε]. (Μεπιρῃ.) 

ἊΆγπι, Έτ, | ἔπαντ. τ. λαχ. µειζ. 5. 

ΑΔ. το]. οί. |. µειζων Β.ΒεΠ.ΓΔ. 1. 
69. τε]. | µειζον ΑΒ.ΒΙη.ΟΙ.. 88. ΕΥ. 

--- τα πετεινα] Ῥτβοπι. παντα Δ. (οπ. 

του ουρανου Βγτ.Ε5{.) 

-- κατασκηνουν ΔΟΤΡΙ.. τε]. | -νοιν Β. 

(νά. Μαϊε. κΠΠ. 99).| κατασκηνως οἱε Δ. 

98, πολλαις ΑΒ5ΟΞ, τε]. Ἁγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. 

ΜΕ. Αππι (Ο31.].) | απίε παραβολαις 
Ῥ. Υις. {1 .σἳ.1. 6οἵμ. | οπι. 1,Δ. 1. 

88. ΔῈ, δ.0.6. Ὦγτ.Ρ5έ. Μεπαρ.ἨΓ. Αππι. 
- αυτοις] οπι. Τ). 91 3.σ'.ἡ. 1 Οοπίτα, τε]. 

(οπι.τον λογον ὦ.0.6. ΒΥτ.Ε5ἱ. λαδεί 35). 
- καθως.... ελαλει αυτοις (νετ. 84).} 

ΟΠΗ, 6. 
--- εδυναντο Α(2Β)ΡΗ. 69. ΒαΗΚΜΥ. 

| ᾖηδυν. 5. 0Δ. 15. 88. ἘεβεὈ. 

84. χωρις δε ΑΟΡ. τε]. μας. Ἀντ.Πε]. 
οΐμ. Αππη, «911. ] και χωρις Β. 39. 
Ἐρί. Μοππρῃ. (νιά. Μαι, κ, 94). 

-- αυτοις] δα. τον λογον 38. 
- κατ᾽ ιδιαν] καθ᾽ ιδιαν ὯΔ. 

--- µαθηταις αυτου ΑΏ. 1. 38. 69. τε]. 

Υπ]. ὁ.ο-ει]. (µαθηταις (απίαπι 92.1.1). 

Γτδιοις µαθηταις ΒΟΤΙΔ. (ιδιοις µαθη- 

ταις αυτου Ἑ. ΒεΙι.) 

- ἔπέλυσε 69. 

84. παντα] ἁπαντα Δ. | αυτας Ὦ. ε.}3.1. 

96. λεγει] ελεγεν 69. 

86. αφεντες ΑΒΑΟ. τε]. Ψπὶρ. δι Ἀντ. 
Ἠε]. τε]. | αφιουσιν (εἰ και Ῥοδί οχλον 
1). 69. ο. Ἀγτ.Ε5ί.) 

--- ΤΟΝ ΟΧλΟΝ] αυτον Δ. 
--- αλλα] Τα44. δες. ΑΟ Ῥ.τε]. | οπι. Ὦ 

ΟἾΔ. Υιῖς. ὁ.ο μμ οι. Ἀντ.Εεί. 

ΜεπιρἩ. Αὐτὰ. [ (ει 5Βἴπλα! πια]Η εταπί 

οππι 60 6). | ὁπ]. αλλα ὁ.1. 
- πλοια ΑΒΟΓΔ. 1. 838. 69. ΚΜ, | 

Τπλοιαρια Ὅ. 1.. τε]. [|| 444, πολλα 1). 

98. (ρναεπι. ὁ.1). (τα αλλα τα οντα 

μετ᾽ αυτου πλοια 1. ΑΙπΙ. 864 πλοια 

Ῥοδί αλλα. | αλλαι δε πλοιαι πολλαι 

Γαλλα δε πλοια πολλα Ἠ”.] ησαν μετ᾽ 

αυτου 3). 

- ην] οπι. 1. 1. Μεπιρῃ. Ὁ Ὁ ΜΘ. Αὐτὴ. 

πη. | ησαν ὯΔ. Απιι | Οοπίτα, τε]. 

- μετ᾽ αυτου] μετ᾽ αυτων Δ. ΒγΙτ.ΕΕΙ. 

(δ.Ης]ιπις.) ΜεπιρΗ.ΜΕ. 

87. γινεται] εγενετο 1). Υμ]ς. ὅ.ο. Αππι. 
--- µεγαλη ανεµου ΒΒ. Βεγ.Ὁ1,Δ. 1. 69. 

γπ]ς. ὅ.ο. Βγτ.βί. Αὐτὰ. 911. | Τανε- 
µου µεγαλη 5. Δ. τα]. 7. Ἀγτν.Ηε]. οι. 

ΓΜΕΠΙΡΗ.] | ανεµου µεγαλου Ο. (ε). 

- και τα ΒΟΡΤΙΔ. 1. 69. Τιαίί. Θστ.Ε5ί. 

ΜοπιρΗ. οι. 49. |. Έτα δε 5. Α. 

χα]. ὅν. ΗΟ]. Ατπῃ. 

- επεβαλλεν ΑΒΕΟΔ. 19. 69. τε]. Τμαίέ. 

Όγιν.ΡΕ(.ΦΗΕ]. | εβαλεν Ὁ). | επεβαλεν 

ΤΕ ΕΜ. |ενεβαλλεν Ὁ.| επεβαλλον 88. 
-- ὥστε ηδη γεµιζεσθαι το πλοιον Β0Ρ 

1,Δ. (1,Αἴ{.) Ἁγτ.Ηο]μης. Μεπιρῃ. 91, 

(οπι. 6). | Ἰώστε αυτο ηδη γεµιζεσθαι 

ασ. Α. τε]. ϑγυγ δύ. ΗΟ]. ὑχὲ. οι. 
Ἆππι, | οπι. Ίδη Ἰμαίίίεκο. α). ΖΕ ἢ. 

| γεμιζεσθαι] βυθιζεσθαι 1. 55. . (αυτο 

Ῥο5ἱ βυθιζ. 53). 

98. ην αυτος ΑἸ). 1. 38. 69. το]. Ὑπ]ς. 

(ὀ).ο,(ε)ι{ 13:01.” Βγτ.Ηε]. οί. [Ῥντ. 
Ἐκί, Μεπιρῃ. Αὐτὰ. ΖΕ 1η.1 | αυτος ην 
ΒΟΙΔΔ, (α). 

--εντῃ ΑΒΟΡΤΙΔ. 1. 69. Τιαῖῦς, | Τεπι 
το 5. ἘΣ τε]. 

--- το προσκεφαλαιον] οπι. το (Ώ). 1. | 
προσκαιφαλαιου 1). 

-- εγειρουσιν Β. Ρίο. (αἲ νἱα.}Δ. | {διε- 

γειρουσιν 5. ΔΟ’. τα]. 1 διεγεραντες 
(οπ1,τποα και) 1). (69). ὐ.οι[. 7.1. (εγειρ. 

69). (Οοπία, Υαἱρ. (α).ε,{] 1. ο.) 
89. διεγερθεις] εγερθεις Ὦ. 69. 

--- ειπεν τῃ θαλ.] τῃ θαλ. και ειπεν 1). 1. 

ὁ (ο).ο. 3... Αππι. | Οοπίτνα, ΑΒ. τε]. 
γαρ. ΚΑ Ἀγιν,Βεί,δΗο]. Μοπαιρµ. οι. 
2301. (ϊαί α). 

-- και ειπεν....ὁ ανεµος] ΟΙ. Δ (σιωπα] 
οτη, ὦ.6.6.}". (11. α). | Οοπίτα, Υα]ς. Καὶ 
01.6, 1 σιωπατε Τ)). 

- πεφιμωσο Εις. ἴῃ Ὦ5. 6955. | και φιμω- 

θητι Ὦ. Μεπιρῃ,  φιμωσο Τι. 
40. ειπεν] ελεγεν 1.. 
-- ἐστε] 1444. οὕτως 5. Α0Ο. 88, τε]. 

Ῥνττ, Ῥείῦ,δεΗε]. Οὐ}. | Ῥοδί τι 1. 69. 

Αὐτη. | οπι. ΒΙ)ΤΙΔ. Ταῖς. Μεπιρῃ, «4041. 

85. οσα. ἴῃ πι. (οοηίτα, 27) Ι. 36. αἱ ογαξ Οἵ. 
| 37. πανῖτα Οἱ. | 98. ΒΌΡΘΥ Οἵ. | αἰσαηὺ ΠΠ ΟἹ. | 
99, ἴασο οὔτι. ΟἿ. 
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ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 

ΑΒΟΥ. 4 ΕΣ / 41  ὁ / / Ἂ 

ὮΝ οὔπω ἔχετε πίστιν: καὶ ἐφοβήθησαν “φόβον μέ 
ών στ γαν, καὶ ἔλεγον πρὺς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, 

Ὁ ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ἢ ὑπακούει" αὐτῷ; 

πε τα’ 
Ρ]Μαι1. 8:28-94- 
ᾖ1μ.. 8126-40. 

1. ΓΠεργεσηνῶν. 

8. [οὐκέτι] 

90 1 Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς 
τὴν χώραν τῶν Ἰ Γερασηνών’. “ καὶ ἶ ἐξελθόντος αὐ- 
τοῦ. ἐκ τοῦ πλοίου, [1 εὐθὺς" Ἢ ὑπήντησεν" αὐτῷ ἐκ 

τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν σι τὶ ο... ὃς 
τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς ᾽μνήμασιν΄ ̓  καὶ οὐδὲ” 
Εάλύσει ἡ οὐκέτι" οὐδεὶς " ἐδύνατο" αὐτὸν δῆσαι; 
4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαΐς καὶ ἁλύσεσιν δεδέ- 
σθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς 
πέδας συντετρίφθαι, καὶ οὐδεὶς | ἴσχυεν αὐτὸν" δα- 

μάσαι: “ καὶ διαπαντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἶ ἐν τοῖς 
μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν" ἦν κράζων καὶ κατα- 

Ιν. 41. 

προοᾶππι Παβοῖς Πάθυα  ἘῚ τἰ- 
πηπογαη{ ΤΠ ΡΟ Ππποτο, οὗ ἀ1σθ- 
Ῥαπί δα αἰίογαίγπα, Οπής Ραίας 
δύ 1είο, απία οὖ γοπία5 οὐ πη 0 
οροσααπί οἱ ὃ 

1 ἘΣ’ νοποταπέ ταις ΓαίΠΙ 
πΙΤΙ5 ἴῃ ταρίοποπι (6γα5επο- 
ΥΗΠΗ. 3 Εὰ οκοιπΏ οἱ ἆο πανί 
βίαι! πι ΘΟ οἱ 46 πποπιι- 
ταθητ15. Ποππο ἴῃ Βρί τῖσαι ΙΠΤΩΙΙΠ- 
4ο, 3 «αϊ ἀοιηϊοι τα. Ἠαρεραίς 
ἴπ πποπιηρηἶς, οἱ πε(πο εα{ε- 
ης ΊαΠα ππισασασι αυτη ροΐσγαί 
παπα, ὁ αποπίαπι 8α8ρε ΟΟΠΙ- 
Ροΐριις οἱ οαίοπ]5 γ]ποίις 415- 
ταρίςβοί οπίοπας εί οοπιροϱΒ 
οοπαπη]η]ςκοί, οὐ πεπο Ῥοίεγαῦ 
οπή 4οΠ18γ6, ὅ 6ἱ δΕΠΠΡΕΥ ποςίθ 
86 αἴθ ἴῃ πιοπτησπ(15 οἵ 1Π τηΟΠ- 
ἄλιις ογαῦ οὐ ΟἸδτηδ 8. οἱ οοης]- 

40. ουπωΡ.ΒΕΠ.ΓΤΙΔ. 1.69. ΤμαϊΜ. Μεπιρῃ. 

Άνπι, «ΑΠ. οὐ Βιϊψ. (ἔπ οο.) | Ἵ πως 

ουκ «-- ΑΟ. 88 ἴ6. γα]. (7). ϑγυνΡβυ ἃς 

Ἠσ]. ἀοὔι. (οπι. 6). 

41. οὗτος ἐστιν εστιν οὗτος 1). γὰρ. ο, 

Άππι, [Ὁ.6]. | Οοπίτα, τα]. 

-- ὁ ανεμος ΑΡΒ90Ο. το]. Υπ]ρ. ε,/ ο. 8υτ. 

Ἠσ]. οι]. Αππι. | οἱ ανεµοι Ὦ. 1. 58. 
Ἐ). δ... 2.α᾽.ἱς Ἀγν.Ῥει. Μοπιρῃ. «3Η. 

(σπα, Μαι, νιΠ. 97). (και οἱ αν. Ῥοδὺ ἡ 

θαλ. 1). α.ὐ.(ο).[]”). 

- ὑπακουει αυτῳ Β7Π. ({ ὑπακουουσιν 
αυτῳ 5. Α. 338. το]. νἱὰ, 11ο, ν11]. 25). 

γπῖς. ὐ.οιει ο”. ΜοπΙΡΗ. οι. Αντι, 

[1 Αι] 1 αυτῳ ὑπακούει 0Δ. 1. 

69. | ὑπακουουσιν ὑππίαπη 1) αν. 

1. ηλθον ΑΡΕ. το, μα. Ἁντ.Ηο]σηρ. 

Μοπιρμ.ΜΡ33. οι, (11:) | ηλθεν 6 

Τ,Δ. 69. ΑΜ. Βγνν,Ρεί, δε Πο]. (κιτ. Μοπιρ, 

Ὑγ. 85. Αὐτὰ. | α4ᾷ. ὁ Τησους ἃ. 

- της θαλασσης ΑΒνΟ. το]. (7 6188.) | 

και πηίαπα Ὦ αγ. | οτι. 69. ἄ,”. «3901. 
(ααπς Αοίαπι πηαής Ὑπ]ς. σ.σ”. ΠΒ 

{γοίπτη ὁ. 11. ἵταπς 1παχο 6). 

-- Ῥερασηνων 1), μα. 1 Τεργεσηνων 

Τα. 1. 98. 0. Ἀγν.Πο]ιπιρ. Μοεπιρῃ. 

Αππι. «401. Ἠρίρῃ. “ τῶν ΠΓεργεσηνῶν 
ὡς ὁ Μάρκος λέγει” 110. 11. ἴοπι. Π. 

ΤΠαον. 66. (1. ρ. 650). | Ί Γαδαρηνων «-. 

Α΄ 69. ΒΕάΠΚΜΡΕΥΣ. Ἀγιν.Γεί.δς 

Ἠσ].εκε. ἄοίμ. (ο Ἱεσοπο Ἠπ]α5 νοςυῖβ 

νά. Οτῖρ. ἵν. 140, 1: 

υἱάείμγ ἴῃ οοβΙοῖρς βαογῖς ΠΟππςΠ Τερ- 

γεσηνῶν ΙΠΥΕΠΟΤΗΓ: απο {ΑΠΠΟΠ ἴῃ 

ογἰλομταρλία ἰαπίππα ἃ Γερασηνῶν ἃὉ- 

εδ5). 

140 

απ ποπάππα κέ 

9. εζελθοντος αυτου ΒΟΤΙΔ. 1. 38. 69. 

ὅν. Ἁγιν,Ῥεί,δεΗο]. Μεπιρη. ΑΙ. ] 

4εξελθοντι αυτῳ ο. Δ. τε]. Ὑπ]ς. σ'. 

αοιμ. Αππιι (νι. Τλιο, νη]. 22). [ εξ- 

ελθοντων αυτων 1). ο.ε([]). 

- ευθυς ΟΙ,.Δ. (Γευθεως 5. ΑΓ. τε].) 

γπ]ς. 3,σ΄. Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. «ἄοιμ. 

Άππῃ, | οὐ. Β. ὁ.6.6.}3.1. Ἀγτ.Εεί. Α πι. 

- ὑπηντησεν ΒΟΓΡΤΙΔ. 1.69. Ε.|Ταπην- 

τησεν «-:. Α. τε]. 

- εκ των μνημ. ανθρ.] ανθρ. εκ των μνημ. 

Τ). (ὁ).6..., οὐ. Ανιη.|Οοπίτα, Υα1ς. 

1. τα]. 

8. ὁς την κατοικ. ειχεν] ὃς ειχεν τ. κατ. 

17) 6». α.(ὀ).οιε. |. Οοπίτα, τε], Ὑπὶρ. 
ή σα, 

- μνημασιν ΔΒΟΤΙΔ. 38. 69 (51ργα 507.) 

ἘΕαΚΜΒΟΥ.  Ίμνημειοις σ. 1). 15. 

θϑενί. Ἡ. 

- ουδε ΒΟΏΙ,Δ. 38. Τουτε «. Α. το]. 

-- ἆλυσει ΒΟῚΤ,. 58. 6.6. (οπι, ϱ”).| ἁλυ- 
σεσιν σ. ΑΟ. τε]. σιυΐρ. ὁ... 3 0.1. 

5 βγντ Ρε 8.51. Μεπιρῃ. ἄοιμ. Αππη. 

ΖΒ πι. (ντ. νου. 4). 

--- ουκετι ουδεις ΒΟ3ΤΤΙΔ. 69. (1μα{{.)] 

ΧΟΠ], οὐκέτι 5. ΑΟ’. τε]. 1. Ῥγτν. Εεὔ, ὃς 

Ἠε]. ΜεπιρΗ. οὐ. «011. |. ουδεις ετι 
1. (2 Ατπη.) 

- εδυνατο ΔΟ(Γ)ΤΙΔ. 83. 69. ἘαΗΚ. 

ΤΙΥ͂ κέ υἱά. (Ροβί αυτον 1)). | Ἰήδυνατο 

ς. Ὦ90”. 19. Ἐδβε. | ετολμα Μ. 

4, (ότι πολλακις αυτον δεδεµενον πεδες 

[1.ο, -αιο] και ἆλυσεσιν εν αἷς εδησαν 

διεσπακεναι και τας πεδας συγντετρι- 

φεναι και µηδενα αυτον ισχυιν (-χυν ἢ) 

ὃαμασαι 1). (ῇ.1).1. | δια το αυτον πολ- 

λας πεδας και ἆλυσεις αἷς εξησαν αυτον 

διεσπακεναι και συντετριφεναι και ου- 
δεις ισχυσεν αυτον δαμασαι 1. | “ Ωπο- 

πΙαπι οοπηροᾶος εἴῖαπα ἔγαπροθαῦ ας 6οµπ- 

{ογοραί. (οπι, 161.) 11.) 

4. δια] Ῥνασπι. και ΕΒῊ. ] (το αυτον] τον 

3). 
- διεσπασθαι] διεσπαραθε Δ. 

-- ὑπ᾽ αυτου] απ᾿ αυτ. Ὑ. (οτη. ΒΥ1.) 
-- ασχ. αυτον ΑΒΟΙ/(Δ). 1. 88. 69. ΚΜ 

ΤΙ. Ἱα. Μεπιρ], ἀοἴἩ, | Ταυτον ισχυε 

ς. Ἡ. το]. (Ὁ νἱ 4. 5αρτα). [ισχυεν] 

ισχυσεν 1(5ἱ6). Ὑ. || αὐτον] αυτο Δ7. 

- δαμασαι] δησαι ΑΔ. 
δ. και διαπαντος νυκτος] νυκτος δὲ Ὦ. 

δ...6. εὶς | Οοπίτα, το]. πας. (α)./- 
- μνημ- και εν τοις ορεσιν ΑΒΟΙΙΔ. 1. 

85.69. ΚΜΟ. Υι]ς. 2.1. ϑγυν Ῥι.. 
Δ ΗΟ. Μεπιρῃ. οΐμ. Αὐτὴ. «0η, | 
Έορεσι και εν τοις µνηµ. 5. Ὁ. 1ο]. 
(0).6.1.. (“ἴῃ πιοπαπποη[ῖς”. ἑαπίαπη ο). 

- μνημασιν) μνημειοις 1). 1. 69. 

- κραζων] -ζον 1). | κραυγαζων 69. 

-- ἑαυτον] αυτον Δ. 

θ. και ιδων ΒΟΤΙΔ. 1.69. Μεπιρῃ.| Τιδων 
δε ς. ΑΓ. τε]. Υπ]ρ. ὃ.....} 59... [ς]. 
Όγιν.Ῥεί.δεΗςε]. ἀοἴμ. Αυτη. «9111. (να, 

Ίμιο, ΥΕ. 98). 

- απο] οπι. ΑΠΙΚΜ. οί]. | Οοπίνα, Ὦς 

ΟἹ). τα]. 6055. 
- προσεκυνήσεν] προσεπεσεν Ἑ. 

- αὐτῳ Β»1). 1.55. 69.1ε].|αυτον ΑΟΤΙΔ. 

41. «πποτο ππαρπο (ΟἿ, 
Ῥιϊα.) 

2. οπι. οἱ 25 ΟἹ. | 8. Ῥοΐουαῦ ϑατα ΟἿ. | 4. ἀῑτα- 
Ῥϊδδού Οἱ. | δ. αἴθ αο πιοοῦθ Οἵ, | οταῦ οἸδιλδιβ ΟἿ, 

(οοπΐτα, «4πι. βἷο οὖ 

τς, τον 



ΝΕ 15: 

Τα]. αἴ. ὃ. ο. 
Βνττ. Ῥ. Ἡ. 
Μαππρῃ. 

σοῦ. Αὐτὰ, 111. 
6. ἰδὼν δὲ 
- προσεκύν. αὐ- 

τόν, 
/ 

µε βασανίσῃς 

Υ ϱ) ν 

μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν. 
ο Ν ει 
ἵνα μὴ 

19. παρεκάλουν 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
/ ε Ν / 64 ον ὃν . ο . νΝ 

κόπτων ἑαυτὸν λίθοις. καὶ ἴδων τον ᾿Ιησοῦν ἀπὸ 
Ν ο ΟΝ, 3 - 

μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσέκύνησεν αὐτῷ, 
/ . ΄ 4 4 “ 2 ΩΝ Ν τ » ω 

κράξας φωνῇ μεγάλῃ Ἰ λέγει, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, 
ελ “ - “- ς / { / Ν / / 

υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή 
8 » Ν 3, ω 33 Ν “ 

εβασ έλεγεν γαρ αὐτῷ, Ἐξελθε, τὸ πνεῦμα 
» “ 

τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 
9 κ 5 7. ΓΝ, 

καὶ ἐπηρώτα αὐτον, 
Τί δ ἌΝ Ν ἐλέ » “ο} ἘΔ Ν "»΄ΨΓΨ' ΄ 

ἰ Ἰονομα σοι ; καὶ λέγει αὐτῷ , | Λεγιων ὄνομά 
0 ν ΄ Ὑ Ὁ τ 
καὶ παρεκάλει αυτον πολλα 

» ή 5 / "΄ “ ΄ 

αὐτὰ, ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 
1 - Ν 4 “ὌΝ “ 3 / / ων. / 

ἐκεῖ προς ἴ τῷ ορει [άγέλη ΧΟΡΟΣ μεγάλη βοσκομένη: 
᾿ ΄ » ΘΝ 

13 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵ ̓ λέγοντες, Πέμψον ἡμᾶς 
εἰς τοὺς χοίρους, ̓ ς εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν" 

ΑΝ 

ἐπέτρεψεν αὐτοῖς | καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τα 
ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν 
ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρήημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν 

ἄδηβ 86. Ἱαρίάίοας, δ᾽ ΨΙᾶοπΒ 
Βπίσοπα ΤοδΗπη ἃ Ίοπσα οπουτΙΏ 
οὐ πἀοτανίς οπτα, 7 οἱ οἸαιπαΠΒ 
νοσθ ππασπα ἀῑοῖς, παῖ παηῖ 
οἱ 101, Ίσα. ΠῚ οὶ βαπηπαῖ ὃ 
αὀΙπγο {ο ΡΘῚ ἆθαπῃ, πο Της ΤΟΥ - 
απθας. ὃ Ὀἱοσῦαί οπῖπι 11, Ἐκ 
αρίπίας Ἱπππππάο 80 Ποπιῖπο, 
9 ἘΠ Ιπίοιτοσαῦαίξ 6ππι, Ωποά 
ΠΡΙ ποπιο ο5ιὸ Έτ ἀῑοΙ οἱ, 
Ἰ,οσίο ποππεἩ πϊμῖ οεί, απῖα 
πι] εππας,  ὸ ΕΔ ἆερτεσα- 
Ῥαΐας οἱ ΤΠ] τη ΠΘ 86 εκ- 
Ῥε]]εγοί οχίγα τορίοποατη, 1 Εταί 
απίοπα 101 οἶτοα πποπίεπη ρτοχ. 
Ῥοτεογαπα πάση ας Ρᾳ5σθής: 126 

᾿ ἀερτεσοαβαπίαγ ου δρ]τ]έις ᾱ- 
ορπ{θς, ΜΙτίε πος ΤΠ Ῥοτςοβ, τῦ 
ἴῃ 605 ΙΠΙΤΟΕΑΠΙΙΡ, 1 Ες οοΠ- 
σαβεῖς οἱς βιατ πὶ Ίερδας: οὐ εκ- 
ουπίος ϱρίίίις Ἰπτητ Πα] 1Πίο- 
Ἰογιπί ἵπ Ῥοχοος, οὗ ΤΠ ΡΟ 1π|- 
Ῥούπ ρτοκ Ῥγαθοιρίταίιι5 οδί ἴῃ 
1ΠΥΟ 86 ἀπὸ τη] Πα, οὗ εαβοσαΏῖ 

π Ν 
και 

τὴν δὲ 

19 
καὶ 

Τ 

7. λέγει ΑΒΟΤΙΔ. 1. 38. ΚΜ. Απ Ατπη, 

Ϊ Τειπεν 5. Ὦ. τε]. Ὑπ]σ.ΟΙ. ὐ.οο. 
ἹΜοαππρῃ, οί. (νι. Ταῖς, νυν. 98). 

εµοι] ποὺῖς Ὦγτ.Ηςο].ἰχῦ. 

σοι] συ ἘΔ. 
Τησου] οπι. 1. 38. (νιά. Μαιί γη. 99). 

του ὑψιστου] του ζωντος Α. ΒΥτ.Ησ]. 
της, (νι. Μαέ. κν]. 16). 

- βασανισεις Ἡ. 

8. γαρ] οπι. ΑΚ αὖ νι... 
- αυτῳ] Δ44. ὁ Τησους Τ. 

--- εξελθε] Ῥοβίακαθαρτον Δ.| Οοπίγα,το]. 

- εκ Β00. τε]. α.ὖ.6. νυν. | απο Δ. 98. 
γαρ. οι. 

9. επηρωτα Β0Β. τε]. Ὑπ]ο. δ... ντ. 

ΗΕ]. | -τησεν Δ. α.αιεῖ. Ἀγτ.Ῥεί,. (ν1ᾶ. 

Ἴλιο. νΗΠ, 90). 

--- οῦομα σοι ΑΒΟΤΙΔ. 1. 88. 69. ΚΜ. 

Ἀγτ.Ηε]. Ατπι, | Τσοι ονομα 5. Τ. τε]. 
Ταῦ, Ογῖσ. ἴπι, τι, 9144, | αάά. εστιν Ὁ). 

Τα, (Μεπαρι.) Ογῖφ. Ιπι. (να. Ίμας, 
νι.) 

- λέγει αυτῳ ΑΒΟΤΙΔ. 1.69. ΚΜ. Υιρ. 

αλ. Ὀγττ.Ῥςί,δΗο]. Μεπιρῃ. «οίμ. 

(Ατπι) .15π|. [ απεκριθη Ὦ. α.ὐ.ει}ῖ. 

(αἰχῖ σ᾽). | ζαπεκριθη λεγων 5. Β.τε]. 
(41 τοβροπάσπς ἀῑχίέ ο). αι 95. 

-- λεγων ὮἘΒ3ΒΕΙΟΓΤΔ. Τί. (ρτο 

ΙΟΥΘ). Βψτγ.Ε5τ.δεΗε]. Μοπιρῃ. (ΠΙαέ 

98). [ Έλεγεων 5. ΑΒ”. 1. 69(«ἱς). χε]. 
ΟΣἱᾳ. τι. 6975, (ν]4. Τωαο, νὴ]. 90). 

--- μοι] οἵη. 1. ] πονῖς Ὀγτ.ρεί. |αᾶἀ. 

ἐστιν Β, 69. Νις. 01. (0.ο.ς.. 
Μεπιρῃ. 8110 ογαϊπο. | εστιν μοι ονομα 
λεγ. Ὦ).| πον αἀάππὲ ΑΟΤΙΔ. 1. 88, τε]. 
α.ο. νυν. Οἱ. Π. 

10. παρεκαλει Β.0ΡΤ.. τε]. ὙΥπ]ρ. δ... 1, 

οι". | παρεκαλουν ΑΔ. (1). 3.9}. 
Ἄττῃ. (παρακαλουν 1). 

-- πολλα] οτη. ,. 

π- αυτα αποστειλῃ Β0Δ. 56 ακρε]]ογεί 

γὰρ. 95.1.1 Ταυτους αποστειλῃ σ. Ὁ. 
χε]. αἱ. (δα Ῥοβῦ χωρας 1). 

αποστειλει Ἡ. | αυτον αποστειλῃ 1.. 

δ.6. | αποστειλμ αυτους ΑΜ. «ο 1. 

Ἀγγ.Ηε]. (Μεπιρῃ.) ΕοἱΠ. Αππὶ,]αποστ. 

αυτον ΚΟ. Ἀντ.Ῥει. 311. (1. 98). 

11. προς τῷ ορει (Α)ΒΟΡΤΙΔ. (69). ἘΞ 

αΗ(ΚΜ)Β(ΏΟΥ. ται, Ἁγιν.Ρει (ὃς 

Ἠς].) (Μεππρη.) ( οὐ.) Αὐτὰ. (2001.) 

(Ροβί βοσκοµ. ἵπ ΑΚΜΠΟ. Ἀγν.Ης]. 

Μεπιρῃ. «οἵμ. «491. νἱᾶ. Τπας. γΠ], 59. 

Ροβὺ µεγαλη 69. 6). | προς τα ορὴ 
σ. | οπ. 1. 38 (αὐ γ]ᾷ.) οπι. γα] ἴγαπς. 

98, 

π- µεγαλη ΑΡΒΕΟ. τα]. Ὑπ]ς, ο, 1.0ἱ-.. 
χα]. | οπι. 1). 0.ει[”.ἱ. (Υ ασ. ΜΕ.) 

αοῦι. (πῖά. Τις.) Μαϊ 885. | Ῥομί βοσ- 
κοµενη Μ. Αυτη, 

--βοσκομενη ΒδςΏαΤ. τε]. Ὑπ]σ. 6.6... 
Εφ. Ἅγιτ.Εευ.δΗςΙ. το]. [211] | 

-μενων ΑΤΙΑ. δ.4. (νἱά. Τπις, 2) Ἱήαί 
98, 

19. παρεκαλεσαν ΒΕΟΤΙΔ. 1. 33. τε]. ο, 
Ἁγγ.Ηε]. Μεπιρμ.ΜΡΒ. | παρεκαλουν Α. 
ΡΚΜ. Υιρ. 6.0... 3.σ..3- Βγτει. 
Μεπιρῃ.Ί/ «δ. (νίά. Μαέ η, 91). | 
παρακαλεσαντες αυτ. εἰπὸν 69. 

-- αυτον] 1444. παντες «-. Α. 98. το]. 

α. Ἁγτ.Ηο]. οῦμ. Αὐτὰ. (αάά. ««ππι]- 
ἑαπη 11.) | οπι. ΒΟΡΤΙΔ, 1.69. ΚΜ. 

Ὑπ]ς. ὁ.6.6. 5.051. Βγτ,Ῥεί, Μοπιρῃ. 

αυτους 

| Τα. (Ροδέ παντες) οἱ δαιμονες 5. 

Α. 38.το]. α.ο,{ι[' ο... θγττ. Εδί,δςΗσ]. 

αοιμ. Αὐτὰ. (νά. Μαζί. ν. 91). | τα 

δαιμονια 1). βρϊτίις Ψπ]ρ. ὁ. | οπι. Β 

ΟἾΔ. 1. 69. Μεπιρῃ, 941. 

-- λεγοντες] οπι. 69. 

ειποντα 1). 

- εισελθωµε» ΑΒ»Ο. τοὶ. 

ΚΤ) | απελθωµεν Ὁ. 

18. (και ευθεως κυριος Τησους ἔπεμψεν αυ- 

τους εις τους χοιρους κτλ. Ὦ. (6).}} 5. 

ποθς ποἩ ὦ ααπα οκ ρατίθ). 

--- επετρεψεν αυτοις] επεµψεν αυτους 1) 

(δαρτα)Η. (αυτοις] -τουο Ὁ). | ἠ-αᾶᾶ. 
εὔθεως 5. ΑΔ. 838, Τὶ τε]. Ὑπὶς. 7. ὅτ᾽ 

Ἠσο]. (ααπεροπαπί Ὀ(νίά, αργα). α. σι) 

ο]. ἀοὐι.)] οι. ΒΟΤΙΔ. 1. 0.6. Ἀγτ. Ευ. 

Μεπαρη. Αὐτὰ. 49Η. || 44. ροδίοα ὁ 

Ιησους 5. Α. 58. τε]. Ὑα1ρ. Κὶ Ἀγτ.Πς]. 

Απ. (ααπδροπιπέ Τ) (νἷά, αργα). α.ο. 

17.9.3  Ώοπήπας” ὃ). |. οπι. ΒΟΤΙΔ. 

1. Ἐ. δ.6. Ἀγτ.Ῥει, Μεπιρῃ. Αππι. 
-- τα ακαθαρτα] οτι. ΑΣΕ. (τἀπνεύμα- 

τὰἀἀκάθαρτα εἰς Χ. τα ακαθαρτα πνευ- 

ματα 989). 

εισηλθον ΑΟΓΥ. τε]. | -θεν Β. Βοῖι. 

ορµήσεν ΤΕΝ. 

κατα του κρηµνου] οτι. Ψ ]ρ. 

θαλασσαν ] Ταάά. ησαν δε 5. ΑΔ’. 88. 

τα]. α. Γι. (ϑὅγγ.Ης1.) (Μεπιρὶ. 2) 

οι. (Ατπη.) | οπι. ΒΟ7ΡΤΙΔ. 1. Υα]ς. 

ὐ.οιε,[]”.οἳ. Βγτ.Ῥδί. | (οπι. κα ΠΠ, γα. 

2801.) 

| λεγοντας Τ,. | 

(εισελθοµεν 

-- 

7. αἰκῖε Οἵ. |. 81 πι. |. ἀοὶ αἰΙδειταϊ Οἵ, | 
9. παϊμῖ ποππεπ ΟἿ. 



ΑΕΒς2. 
1 Δ. 

1. 88. 69. 
ΕΕάΗΚΜΡΤΤ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
/ Ν ών ο / 

ὡς δισχίλιοι: καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. |"! καὶ 
ε/ / 3 » Αα ο» / ΜΝ 3 

οἱ βόσκοντες "αὐτοὺς ἐφυγον καὶ ᾿ ἀπήγγειλαν εἰς 
Ν / Ν ᾽ Ἂ ᾽ ΄ Ν να, / 

την πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς: καὶ  ᾖλθον 
ν / 15 / Ν δ - 

ἐστιν τὸ γεγονος. καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ιησοῦν, 
- ΔΝ / 

καὶ θεωροῦσιν τον δαιμονιζόµενον καθήμενον' ἵματισ- 
μένον καὶ ο ςὸν ἐσχηκότα τὸν  ἐλεγιῶναδ, 

καὶ ἐφοβήθησαν. “ καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες 
πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων. 

Ν 2 -“ 3 » - » Ν -“ 

καὶ ἠρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν 

ἰδεῖν τί 

γος, 

καπό ἴῃ ππανο, ΩΙ απίεπι 
Ῥαδεσεβαπί 605 Ρασοτιπί οὗ ππη- 
Παγεταπί ἴῃ οἰνιαίοπι οἱ 1π 
ΑΡΤΟΒ:. οὗ οργοβεῖ σιιπί ν]άετο 
ααϊα οββοῦ Γαο. 15 Ἐν τοπ]απέ 
δια Ἱεριτῃ, οἱ ν]άσπί 1]απι απ 
ἃ ἀαοπιοπῖο γοχαβαίαχ 5εάεπ- 
ἴοπι γορίαπα οἱ 5απαθ τηΘΠΙΙ5, 
εί Επππογαπί. 1 ΕΓ ΠάΙΤΗΥε- 
χαπή 1115 πὶ γιάσταπί ἀπ Δ ΠΟΥ 
{αοίπτη ερςεί οἱ πὶ ἀποπιοπίπτα 
Ἠαβρποταί, οὐ ἄο Ῥοχοῖς. 17 Εἴ το- 
δατο ΘΠ σοθρογιη{ τιῦ ἀἰδορθ- 
τοία βπΙθας οογαπα. δν) απι- 
ὅπ αξεσπάθτοί ΠάΥοΠΙ, οοερῖς 
1ΠΠπιπὶ ἀαργοσαγί απ 4ποπιοπῖο μη | / » ΄σ 

οριων αὐτῶν. 

19 4 

3 ον Ὁ τς / / 
δν οσα ο ο. σοι 

8 δρ / / » ΟΞ λ “- 
καὶ ᾿ἐμβαίνοντος αὑτοῦ εἰς τὸ πλοῖον, 

΄ » λ « ὃ Ν ο! κο . » χα ΘΛ 
παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα Ἴ μετ᾽ αὐτοῦ η. 

Ν ϑα 9 . ο ναι » Ν / ιο 

καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτον, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, Ύπαγε 
᾽ 9 2)» Ν Ν / Ὗ 

εἰς τὸν οἰκὸν σου πρὸς τοὺς σοὺς, καὶ 
4 

΄ ή 
᾿ ἀπάγγειλον 

πεποίηκεν" καὶ ἠλέησέν σε. 

Καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν « ἐν τῇ Δεκαπόλει, 
ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς- καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 

91 ΄ 3 π᾿ - 
21 Ὅ' "Καὶ διαπεράσαντος τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ 

΄ . Ν / / 3/ Ν » 5 τ 

πάλιν εἰς τὸ πέραν, συνηχθὴ ὄχλος πολὺς ἐπ 

γοχαίας Πιογαί ταῦ οβξοῖ οπτη 1110. 
19 Ἐπὶ πο Δ τη 1510 6Ἱπῃ, 564 αἲί 
ΠΠ, Ὑαάο ἵπ ἀοππαπὶ ἵπαπη δα 
πος, οὐ αἀπαπίία 115 απαπία 
ΕΡΙ ἀοπαῖπας [ΘΟ σῦς εί ΠΙΙΒΟΤΙΠΙ5 
αν ταὶ, Ὁ ΤῺ ΡΠ οὐ εοερῖέ 
Ῥταθαϊσαγθ ἴπ Ώεσοαρο]ί απαπία 
510] Ρεο]ςεοί 1658, εἰ ΟΠΊΠ65 τηῖ- 
ταβαπίαΣ, 

31 (49,5.) ἘΠῚ στη (ΓαΠδοθΠΚ1ςβεί, 
Τοβτιβ ἢ πανΙ τΤΗΥΕΙΙ5 ὑγ8 Π5 {το - 

/ 

αὐτον, {ππα, οοπγεπξ (πτοα πηπ]ία δα 

19. ὡς δισχιλιοι ΑΟΓ. τε]. | οπι. Β. Βεῖι. 

Ρίο. Ἀντ. ἡΙάπιαηδίαςξ, (ποπ τε].) | ὡς 

Β Β.ΒΙγ. | ὡς χιλιοι Ἡ. 

14. και οἱ ΑΒΟΤΙΔ. 1. 95. 69. Μ. α.ε. 

Ἀγτν.Β5ί.δΗε]. Μεπαρμ. οἱίμ. 49. | 

οἱ δε 5. ΘῈ]. τε]. Ὑπ]σ. 0.οι[]. 
Αὐτὰ, (νά, Μαέ, νὴ]. 99). 

-- αυτους ΒΟΡΤΙΔ. 69. Τμαίς γτ.Ῥει, 

Μεπιρῃ. (29111) (αυτος ὮΧ). | ἔτους 

χοιρους 5. Α. 1. 98. Κ'. τε]. Ἀγν.Ης. 

οί. Αππι, 

- απηγγειλαν ΑΒΟΡΤ, 1. 838. ΚΜ. | 
Ἰανηγγ. 5. Δ. 69. ΕΕΗΡΕΌὉΥ». 

-- ηλθον ΑΒΙ.. 38. ΚΜΌ. ὮἈγτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. οί]. | Τεξηλθον «-. ΟἹ. τε]. 

γρ. δ...6.7. Ἀγτ.Ἑευ. Αὐτὰ. 11. (νᾶ. 
Το, νΗΠ. 99). 

- τι εστιν] οτη. Ἡ. (οπι. εστιν Αἴ πὶ γ]ά.) 
15. θεωρουσιν ] αἀά. αυτον 1). ὐ.(6). (-ωσιν 

1). 

- καθηµενον] οτι. Δ. ο. 

---ἵματισμενον] ΤΡτασπι. και 5. ΑΟ. τε]. 

Ἀγτ.Ησ]. ἀοἴἩ. (111.) [ϑ' τυ. Ῥβι. | οπι. 

ΒΌΙ,Δ. 1. 58.69. Ἰμαμ. Μοπαρῃ. Αὐτὴ. 

(οπι. και ἵματισμ. ΜΕ". ο”. παρει ΜΙπιρ.) 

--- τον εσχ. τον λεγ.] οπι. Τ). Τμαί{.| Οοη- 
ία, ΜΡΑ,δεΥ ν. (οί πι.) 

- λεγιωνα Ἑ(1μπ.δε Τ{:)ΤΙΔ. |. Έλεγεωνα 

ἘΠῚ ΑΟ, τα. 

16. και διηγήησαντο ΔΒΟΤΙΑΔ. τε]. Ψπ]ς. 

6.7. νυν. | διηγήσαντο δε ΏΕΕΗΌΥ. 

δ..}.1, 

142 

16. ιδοντες] ειδοτες Δ. 

--- ἐγένετο τῷ δαιμονιζομενῳ] εσωθη ὁ 

δαιμονισθεις 1. | εγεν. αυτῳ τῳ δαιμ. Ὦ. 

17. ηρξαντο παρακαλειν ΜΒ. (Υ1]σ.) 

ὃ. (α).α. (7). σ΄. |. παρεκαλουν Ὁ. 

(ων Ῥαπέ α). 

- απελθειν ] Ῥτασπι. και Ἡ. | ἵνα απελθη 

Τ). (αὖ ποπ τεσοεᾶοτεί ὁ). 

- απο] εκ Δ. 

18. ἐμβαινοντος ΔΒΟΡΤΙΔ. 13. 88. ΚΜ. 

Ἰ άεμβαντος «. ἘΝ. τε]. 

- παρεκαλει] ηρξατοπαρακαλεινΏ).Υ α]ᾳ. 

(6... 51... | Οοπαα, ΜΒΑ. δ.6. νν. 

- ἵνα μετ᾽ αυτου ῃ ΑΒ. Βο)δὸ Βεἰμ ὗν οοἱ!, 

ΟΙ(Δ). 1.38. 69. ΚΜΌ. ο. ϑ'γυν ες 

ΗΟ]. οι. Αππι. (ην Δ). | Τΐνα ῃ μετ 

αυτου ασ. 1). τε]. Ψμ]ς. ὅ.οι. Μεπιρῃ. 

28η. 

19, και οὐκ ΑΒΟΤΙΔ. 1. 88. ΚΜ. γαρ. 

ΕΙ. Ἁγττ,Ρεί,δςΗεΙ. Μειαρ]. άο{Ἡ. | καὶ 
ὁ Τησους ουκ 69. | Τὸ δὲ Τησους οὐκ τς. 

ΤῸ). τε]. ὁ...6. 6 σις Αὐτὰ, «40081. (οπη. 

ουκ Ἠ). 

- αλλα λεγει] και ειπεν 1), 

- απαγγειλον Β.ΒΙΙή.ΟΔ. | Ταναγγειλον 

ς. ΑΙ, 38. το]. | διαγγειλο» 1). 1. 69. 
- αυτοις] οπι. {7. | τοις σοις Κι. 

- ὁ κυριος σοι ΒΟΔ. Απιι 4". (8γτ.Ης].) 

ΜοπιρΗ. | Ἴσοι ὁ κυριος 5. ΑΙ. 1. 88, 

69. τε]. πρ. ΟἹ. (α).}...6. 3.1. Θψτ.Ἐρί. 
οι, Ατπιι (2011.) |. σοι ὁ θεος 1). 

(νῖὰ, Ταῖς. νΠ. 99). 

19. πεποιηκεν ΑΔΒ.Βε].Ο1ΙΔ. 98. 69. (ΒΕ) 

ἘΔΗΠΜΒΘΌΥ. (επεποιηκεν Ἑ). | Τεποι- 

σεν. 5. Ὀ. 1. Κ. 

--- ηλεησεν] Ῥιποπι. ὑτι Ὦ. δ.(ο).[. ο 

Βγτ.Ρ5ί. | οπη. το]. Ὑπα]ς, αι]. νν. [6]. 

90. ὑσα] ἆ ΟΔ. (5εᾷ Δαδεί οσα 84ΡΤ. 501.) 
21. εν τῷ πλοιφ] οπι. 1). 1. α.ὗιοιει[ 5 1. 

Αὐπι. | Οοπία, τε]. Υπαὶς. λυ". νυν. 

-- τῳ ΑΟΙ.. τα]. | οπι. Β. 
- παλιν Ῥοξί περαν Ὦ. α..6.}},..3.0}.1. 

Ἐντν.Ρει.ΦΗςε]. | Οοπία, Μ55. να]. 
το]. | απίο 1θβι5 ο (οπι, εις το περαν). 

[44 4. ηλθεν 69. 

--- ἐπ᾿ αυτον ΑΒεΟ. τε]. Ῥγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. 
οι. «ΈΠι, (απο οχλος 838. ΒΥχ.Εεὔ. 

Ατπῃ,) | προς αυτον Ὦ. 69. Τωδι. 

- και ην] οπι. Ὦ. ὁ.ο.ει[ιῇ ο «23011. | 
Οοπίτα, τα]. αἱρ. α.φὶ. νΥ. 

939, ερχεται] Τριπεπι. ἰδου «-. ΑΟ. τα]. 
ο. Ἀγτ.Ησα]. αὐ. Αὐτὰ. (νἷᾶ. Ταῖο. 

γη, 41). | οπι. ΒΓΤΙΔ. Ὑπ]ς. α.δ.οι[”. 

ο. Θγτ,Ῥδί, Μεπιρῃ. «911. 
- εἶς] τις 1). Τιαῖῦ. (οχο. ὁ). 

--- ονοματι Ίαειρος] οι. 1). α.6.6} 3.1. (υἹὰ. 

Μαι, ἴχ. 18). | Οοπίσα, χα]. αἱ. ὁ.6. 

4.3. νυν. (Ίαερος 03). 

- και ιδων αυτον πιπτει] και προσεπε- 

σεν 1). (6). 

18. βαπῦ ἵπ τπατὶ ΟἹ. (οοπίχα, «πι. Ραμα.) | 
14. 58ος Γαοίατα ΟἹ. [ 17. οοεροταπῇ ϑαχὰ ΟἿ. | ἀθ 
Βπῖρας ΟἹ, | 18. πανίτα Οἱ, 1 ἃ ἀπεπιοπῖο ΟἿ. | 
21. γχαγβατη ΟἿ. 

α ο αμ μμ”... ... 



ἣν. 90. 
Τα]. α. ὃ. ο. 1Β΄ 
Βυττ. Ρ. Ἡ. 
ἸΠαππρῃ, 

σοῦ. Αὐτὰ. 241. 
απ] Μδῖι. 9:.18-96, 
Ί1α. 8:41-56. 

1Γ’ 

25. δώδεκα ἔτη 

97. [τὰ] περὶ 

98. ᾿Εὰν ἄψωμαι 
κἂν τῶν ἱματ. 
αὐτ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

25 ἃ καὶ αἱ ἔρχεται εἷς τῶν 

Ἴάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
παρακάλει" 

καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 
ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι 
πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 

αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως 
ἔχει ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς ᾿ τὰς χεῖρας αὐτῇ, ᾿ ἵνα" 
σωθῇ καὶ ᾿ ζσῃ΄. “Ἔ καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
ἠκολούθει. το ὄχλος, πολὺς καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 

καὶ γυνὴ" οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, "Ὁ καὶ 
πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ “πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανή- 
σασα τὰ ἵ παρ᾽ αὐτῆς" πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα 
ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, Ἴ ἀκούσασα 

περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ: “ἢ ἔλεγεν γὰρ ὅτι Κἂν τῶν ἵμα- 
τίων αὐτοῦ ἅψωμαι “σωθήσομαι. " καὶ ᾿ εὐθὺς" ἐξη- 
ράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ο. τῷ 
σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. Ὃ καὶ ἐ εὐθὺς" 
ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξ- 
ἐλθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγεν, Τίς µου 

29 
καὶ 

Π]απη, οὗ ογαί οἶτοα τηατο. “3 Βέ 
γοπῖί απ]ἰάαπι ἆο απομεδγπα- 
σοᾳ]5, ποπηῖπε Ταἶτας, οὐ γ]άσπς 
επι Ῥγοσῖά(ν δα Ῥεᾷςς εἶπς, 
358 ρὲ ἀορτοσα να ΠΥ θιιτη ΠΠ] Μτη, 
ἀῑσοπβδ αποπίαπα Ελα πιοα ἴῃ 
οκίτοπιῖς οδί: ΚΘ 1 ΙΠπροπο τηα- 
ΤΙ βαρος οαπῃ, αἱ εαἶνα 510 οἵ 
νῖναι, 3 Ει α Πε οπή 1110, οὐ 
εοηποδαξασ οσα ἑατρα τηπ]ία, οὐ 
οοπιριπποαπέ Ί]απι. Βέτα 
ον ᾳιας εγαῖ ἴπ Ρτοβινίο βαπ- 
ρι]πῖς αππῖς ἀποάθοία, 3 οὐ 
Ταοταξ τηπ]ία Ῥθυρεξξα ἃ 6Ο0ΠΙ- 
Ῥ]αγίρας. τη θα οἷβ οἱ οτοραγοταί 
οπιπ]α σπα, πες (πἱο(πατη Ῥτο- 
{οσρταῖ 564. τηασίς ἀαίογῖας α- 
Ῥοῦαῖ, 57 οππα δια ϊββοῦ ἆς ἹΊερι, 
νοΐ ἵπ ἔπτρα τείτο οὐ ἰοίϊ]σις 
γοβεϊπιοπίαπι οἶας: 35 ἀἰοεραί 
οπῖπι απία 551 νο] γοδπποπίτπα 
εἴας [είίσοτο, βαῖνα ετο. Ἔ Εί 
οοπ/{εξίῖπη 5ἱοσαίτις ο5ὲ ΓΟΠ5 58Π- 
διπῖς οἵτς, οὖ 5θηδῖί «ΟΙΡΟΤΘ 
αποά 5απαία εσδοί ἃ Ρ]ασα. ὃν Ἐπ 
εἰαῖπῃ Τεδις οΟΡΠΟΡΟΘΗΣ ΤΠ 56- 
πηθί 1ρ5ο γΙτίπίεπι 4παο εχἰογαί 
ο 6ο, οοΠγετεΙς δα (ππραπα 
αἰοραί, 5 (εεῖσίέ γοδήππεπία 

22. πιπτει] προσπιπτει 69. 

--- προς τους ποδας] Ροδί αυτου 1. 

35. παρακαλει ΑΟ. 38, οἱ | Ίπαρε- 
καλει 5. ΒΔ. τε]. ὙΨπ]ς. οι. Μεπιρη. 

Οὐ... Αγπι, | παρακαλων ΤῸ). α.Ὁ.0.}3.1, 

-- πολλα] οπι. 1). ὁ. 6.7.1. | Οοπῖτα, το]. 
γπ]ς. α 6.0. 

- λεγων] Ῥταεπι. και 1). α.Ὁ. 73.1.1 Οοη- 
ἔνα, 6.6. 

- ὅτι] οπι. 1). 69. α.ο. Ἀγτ.ΡΕί. 

- εσχατως δὶς Ο. 

- ἵνα ελθων επιθης ΑΒ56. τε]. (α) (3). 

Βγτ.Ησ]. ΜεπιρΗ. ο{1. Απῃ.|ελθε άψαι 

Ῥ. Υα]ρ. ὁ.6.6..᾽5 1.1. Ἀγτ.Ῥει. 4911. 
(επιθης] επιθη 510. | ἐπιθεὶς ΤΙΗΜ). 

--- τας χειρας αυτῃ ΒΟΙ(Δ). 1. ὙΥπ]ς. 

αι. (τ. χ. σου αυτ. Δ. ο. Βγτ.Ρ68, 

Μεπιρῃ, {:) [ αυτης εκ των χειρων 

σου Ὦ. ὁ... 1 Ταυτῃ τας χειρας 5. 
τε]. Βγτ.Ησ]. οίἩ. Ατπ. | αὐτῷ τας 

χειρ. ΑἸ. | χειρα αυτῃ 69. (παπα 

ἵπαπη 5προγ θα πη" ᾽.2. 6 οαπι” 6). 

- ἵνα 3» ΒΟΡΤΙΔ. 69. | όπως σ. Α. 

τα]. (οπι. 6ΠΤΏ 5664. σωθ. 6.6). 
- ζησῃ ΒΟΡΤΙΑ. 69, Ὑπ]ς, α.}...6} 3. 

Μεπιρῃ. άοίΠ.] Τζησεται 5. Α. τε], 6.6. 

Ἄττῃ. (νἱᾶ. Με. ἴχ. 18). 

34. απηλθεν] -θον Ὁ. | ὑπηγεν Ὦ. (νι. 

ὑπαγειν Ίωπο. γη. 49). 

- Ἰκολουθει ΑΒ»Τ). τε]. (-θη ἘῊ). Τιαΐί. 

Ἀνττ. | -θησεν ΟΥ, (Μεπιρῃ. (οι...) 
γιὰ. δι. ἵς. 19. 

95. γυνη] 188, τις 5. Ὁ. τε]. αι. Ἀγν. 

Ῥεϊ, ἀοὔι, Ατπη. [ οπ. ΑΒΟΤΙΔ. 1. 98. 
γαρ. δ...6.} 5. Ἀντ.Ης]. ΜεππρΗ. 491. 

-- ετη δωδεκα ΑΥΤ. τε]. Πμαίτ. | δωδεκα | 

ετη Β. Βεῖψ. ΟἹ,Δ. 1. 38. 69. (νἷᾶ. Ματ, 

Ικ. 90). 

96. και 15] ἡ Ὁ. ὅ.αιι[.ῖ. 

Οοπίτα, τε]. αἱς. α.ε. Υν. 
--- τα παρ᾽ αυτης ΑΒ. Βέϊψ.1,. 98. 69 (5ἱ9). 

ἘΕαἄΗΜΡΒΌΥ. (τα παρ᾽ αυτην Ἑ. 

Βεῖι.) | ἔτα παρ᾽ ἕαυτης -“. ΟΔΙΚ( 0). 
] τα ἑαυτης 1). 1. 1,αἴί. 

- εἰς το χειρον ελθουσα] επι τὸ χειρον 1). 

97. ακουσασα] «κα. τα ΒΟ (μέ υἱά.)Δ. | 
οπι, ΑΟ’ΡΙ,, τα]. Τιαῦ. 8γτγ.Β5υ.δς Ης]. 

Μεπιρῃ, οἴῃ. Αὐτὰ. «491. 

--- εν τῳ οχλῳ σα]. οι. το]. | Ῥοςέ 

ἵματ. αυτου 1). α. | Ῥοδί οπισθεν ὃ.1.] 
εις τον οχλον 69. | οπι. 1. 6. 

--- ἡψατο] Ῥταεπι. και Ὀ3. Τμα11. Ἀγιτ. ού. 

ΔΗΕΙ.Τ | οπη. τε]. ||αἀά. του κραπεδου 
1. 98. Μ. Αι. (νιά. Μαίί. κ. 20 οἱ 

Το, νΗ. 44). 

98. ἔλεγεν γαρ «ΑΒΕΩ. τε]. Ὑπα. α.6.7. 
νυ. | λεγουσα Ὦ. δ...Ἀ,.. «ο. | αἀἀ. 
εν ἑαυτῃ Ὦ. 1. 38. Ἰ. α.οι[] αἱ. Άπι, 

(σίά. Μαϊ, κ. 91). |. οπι. τε. πας. 

δ... νυν. 
- ὅτι] οπι. 38. α.ὖ.0.6.}}3.1. Αὐτὰ. | Οοη- 

χα, Ἄαϊρ. 7. τε]. 

- καν των ἱματ. αυτ. ὧψ. Α(Τ). 1. τε]. 

αμαιιι) Ἁγτν,Ῥεε,δΗς]. οι. Ατπι, | 

(ὅγυ.Β 51.) | 

] 

εαν ἅψωμαι καν των ἱματιων αυτου Β. 

Βεῖι. εὐ Βεῖψ. (τι ἔρβα οοἰ!.) ΟΤΑ. | εαν 
µονον ἅψομαι του ἵματιου αυτου 38. 

ΜεππρΗ. (νἷᾶ. Μαϊ.) |άψωμαι] ἁψο- 

μαι 38. 69. Ἡ. Ίτων ἱἵματιων] του 

ἵματιου 1). 98. Τματ. (πιά. Ματ.) || αὖυ- 

του] ἑαυτου 1). (οππι αἠσετῖπι οχίγα- 

παϊταίεπι γος5 ος 411.) 

98. σωθησωμαι 69. Κι. 
29. εὐθυς ΒΟΙ,Δ. 38. | {ευθεως 5. ΔΕ. 

το]. 
- της µαστιγος] οπι. της 0. 

80. ευθυς ΒΟΤΙΔ. 88. Γευθεως 5. ΑΤ.τε]. 

--- ὁ Ίησους επιγνους ΑΒ56. τε], Απι. 

Γιά. (Ταῖς. ΟἹ.) 5,9." Βσττ(Ῥει.)δς 
Ἠε]. ἄοἴµ. Αππι. | ἐπιγνοὺς ὁ Τησους 

ὍΙ,. α.(Ὁ...6). (ὃ. Μεπιρῃ. «Α9ΙΠ. 

| α4ά. και απῖο ὁ Τησ. Ὁ 4}. 

--- εν ἑαυτῳ] οπι. Ὦ. ὅ.οιβᾖ”. «311. | 

Οοπίσα, τε]. Υἱς. α./:ᾳ:-ἳ. τε]. | εν αὐτῷ 

Τ, | οτι.εν Υ͂. 
- την εἕ αυτου δυναμιν εξελθουσαν επι- 

στραφεις] την δυν. [αάά. την 33] εξελθ. 

απ᾿ αυτου και επιστραφεις 1). Ἀγτ.Ε5ὔ. 

--- εν τῳ οχλῳ] δᾶ ἴατραπι Ὑπὶς. α.δ.ο. 

(3). μί, οατρῖς 6. 
--- ελεγεν] ειπεν 1). α.Ὁ.6. (ν1ά. Τα1ο, ΥΠ]. 

45). | Οοπµα, ας. 01. (αἷς, οι.) 

--- µου] Ῥο5ί ἵματιων Ὦ. Τί, (εκο. ϱ). 

91. απ δάση Οἵ. | 28. τηππαπα Οἵ. [ 34. οοπη- 
Ῥυϊταθθαπῦ ατα ΟἿ. [ 29. αὐἷα βαπαΐα Οἷς | 80. ἴπ 

Βετηοξ {ρεο σοροβοθῃβ ΟἿ. | 46 1110 ΟἿ. 
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ΑΒΟ0Ὀ. 
1, Δ. 

1. 98. 69. 
ἘΕ(4ΗΚΝΡΌΤΥ. 

96. ἀκούσας 

97. αὐτῷ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ο “ ε / ει Ἵ Ν ὅλ δα ον ε θ Ν 
ἥψατο τῶν ἱματίων; ““ καὶ ἔλεγον αυτῷ οἱ μαθηταὶ 

“-“ 5, / Ν ΄, 

αὐτοῦ, Βλέπεις τον ὀχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, 
/ “ 39 Ν / 3 - λ “ 

Τίς μου ΤῸ: καὶ περιε λέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ; ια 

ποιήσασαν. 5. ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, 
εἰδυῖα ὂ γέγονεν ! αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ 
καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. “ ὁ δὲ εἶπεν 
να / “ ε / / 

αὐτῇ, ᾿ Θυγάτηρ ἢ πίστις σου σέσωκέν σε' ,ὕπαγε 
εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου. 
85 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυνα- 
γώγου λέγοντες, ὅτι Ἢ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν: τί ἔτι 

/ ἈΝ / / 

σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; Ἢ ὁ δὲ Ἰησοῦς" ἑπαρακού- 
“ ΔΝ / / / 

σας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ Ὃ ο ο σα πα ο 
Μη φόβου, µονον πίστευε. καὶ οὐκ ἀφῆκεν ουδένα 
τ 3 5 οἰ “ . νο: ὃν “ / ἊΣ 

μετ᾽ αὐτοῦ. συνακολουθῆσαι, εἰ μὴ τον Πέτρον καὶ 
“ΕΖ ᾽ / Ν Ἂν ΄ 

Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου. Ὁ καὶ 

ν.91. 

πηοι 3 ἘΠ ἀϊσοραμπύ οἱ ἀϊβοῖ- 
ρα] 5υῖ, ΨΊ4 65 (πγραπα οοπαρχ]- 
πποηίοπη ἴθ, οὐ ἀῑοῖς, ΟΩπῖς τηο 
τοῦρι 5 Ἐν οἰτοαπιδρίοΙουαί 
γ]άστο οαπι 4παο Ἠος [δοογαῦ, 
30 Μπα]ἱογ απίθτη ππσης οὐ {16- 
πΙΘΗΕ, 5οἶθῃς απιοά Γαοξππι θεβοῦ 
ἴῃ 56, γοπῖς οὖ Ῥτοσϊαί απίθ 
ειπα οὗ αἰχὶῦ οἱ ΟΙΗΠΕΠΙ γογ]ία- 
{σπι. 9. Π]ο αιίοπι αἰχὶς οἱ, 
ἘΠῚ, Βᾷ65 πια ἴθ βαίγϑτηῃ Γοοῖς: 
γαάοθ ἴῃ Ῥασς, 6ἱ θείο β58η8 ἃ 
Ῥ]ασα πα. 935. Αάμιπο 60 Ἰο- 
αποπίο νοπῖαπε αἳ ΑΤΟΠΕΡΥΠΗ- 
6οσο ἀῑοσπίο απῖα βία ἴπια 
πποτίπα δῦ: αι] πίτα γοχας 
τη δύση Ὁ “Ὁ. Ίοδις απίοπα 
ΥοχΡο αιιοᾶ ἀῑοσραίας δια ϊο 
δἷῦ ΑΤΟΠΟΑΥΠΑΡΟΡΟ, Νο] 6πιετς, 
{απιππηπποᾶο ογοάο, Ἷ Ἐν πο 
απςῖς απεππαπαπα ερ 56 
π]ςῖ Ῥείταπα οἱ ἴαπεοραπι οὗ Το- 
Ἰαπποπι Παίτοπι ΤασοΡί.. 8 Ἐί 
ναπἰπηί π᾿ ἆοτηππα ΤΟΠΘΡΥΠΕ- 
Βορὶ, οἱ ν]άσί (πππ]ίαπη οὐ 

Βεπίος οἱ Ἰαϊα]απίος τα] ΓΤ, 
Εν / 
ερχονται 

θεωρεῖ θόρυβον 
πολλά, 

Ν 9, -“ ΄ὔ 

εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου" 
ΝΥ / Ν ᾽ ΄ 

καὶ" κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας 
Ν / » ΄- ο 

" καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε 

39. 60 Ίπσγθβκιις δἷῦ εἷβ, (υἱᾶ 
ὑπ ραπ ϊΠῖ οὐ Ῥ]ου τ β ὃ Ῥπο]]α 
ΠΟΠ οδὺ πποτίια 564 ἀοτπιῖῇ, 

Ν 
και 

ἊΝ ή”. Ν Ε / Ν /’ 

καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. 

51. και ελεγον αυτῳ οἱ µαθηται αυτου Α. 

ΒΟ. νε]. Ὑπ]ς. (0.ο,ῇ). νν. | οἱ δε µα- 

θηται αυτου λεγουσιν αυτῳ Ὦ. (α).ε. 

αἱ. ἀῑσαπί ουσο ἀῑκοῖρι]] οἷας ᾖ”. 

32. ποιησασαν] πεποιηκυιαν 1. 

38. τρεµουσα ] αά. διο πεποιηκειλαθρα 1). 

α. 5... Αττη. | οπῃ, το], Ψπ]σ. σ.ε,οἳ. [0]. 
- αυτη Β01,. Ίρδα {, οἱ α. “1111 ναι 

“δα εαπι”. Ἀγνγ,Ῥεί.δεΗο]. Μεπιρῃ. 

Ατπι, | Τεπ αυτῃ 5. Α. 1. 98. 1ο]. 

οι. | εν αυτῃ Ἐ Η/ι. Υα]ς. ο, οἱ. 

«Επι. [ὁ.ε]. | ἐπ᾿ αυτην 69. (ιδουε γε- 
γον. εν. αυτη Δ). 

-- προσέπεσεν αυτῳ] προσεκυνησεν αυ- 
τον Ο. 

- πασαν] ΡΤΑΕΠΙ. εµπροσθεν παντων 69. 

- αληθειαν] αιτιαν 1. (νἷά. Τχῖς, νΗΙ, 47). 

Γαιτιαν αυτης 69. 

84. ὁ δε] τα. Τησους ΟΡ. 1. 69. Μπιρ. 
α.ὖ.ο. 6 7.1. Ῥγγ. ΠΟ]. Αὐτὰ. (νι. Μαιι, 

Ικ. 23). | οπι. ΑΒΝΤΙΔ. 58. το]. Ψπ]ᾳ. 6. 
Ῥγγ.Ῥ»ί, ΜοπαρΗ, ο, (2001:) 

-- αυτῃ] αυτῳ ΑΔ. | οἵη. 1. (νἱ4. Μαίι. 

95). | Δα. θαρσει Ο", (νιᾶ. Μαΐι. οὐ 

Ίππο, ΥΠ. 48). 

---θυγατηρ 5. βιεῖψ.1), | Έ-τερ σ. ΔΟ. τα]. 

90, λαλουντος] τα. αυτοιο Δ. 

-- απο του αρχισυναγωγου] απο του συ- 

γαγωγου 353 (ους. 238) “ δὰ Διο ΐϑυπα- 
βοριπα”. Μεπιρῃ. 4911. 

---λεγοντες] δα, αυτῳ 1). 38. δ.ἱ, (να. 
Ίμας, ΥΠ. 49). 
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86. Τησους] 844. ευθεως 5. ΔΟ. 98. τε]. 

(α). Ἀγτ Πο]. ἄοιμ. |. οπ. ΒΡΤΙΔ. 1. 
γπ]σ. δ.0.6...6}.σ..1. Ἀντ.Ῥςι. Μεπιρῃ. 

Ἄττῃ. 1. 

- παρακουσας ΒΤΙΔ. “ πορ]οχῖν᾽ 6.1} Τα- 
κουσας Ξ-. ΑΟΓ). τα]. (γιά. Ταῖο. ΕΠ, 50). 

--- ΤΟΝ λογον λαλουμενον] τουτον τον 

λογον Ὦ. (α.ο.ε). ΓΙ ἱ. |. Όοπίσα, ΑΟ. 

τε]. Ψπ]σ. φἱ-3' τε]. (οπι. δ). | τον λογον 
τον λαλουμενον Β. Βιίψ. 

97. ουδενα] ουδὲ ἑνα Ὦ. | οπι. ΜΑ. 

-- μετ αυτου Β. Βεῖψ. ΒΙο.ΟΤΙΔ. 6. Ἀγτ. 
Ῥεί, οὐ. | Ταυτῳ 5. Α(Ι)). 1. 88. τε]. 

(μτ0.) Ἀγτ.Ης]. 

- συνακολουθησαι ἜΔΟΙ,Δ. 69. τα]. 

(ου. Ανπι. μος ο.) [ ακολουθησαι 

ΑΚ. οὐ εἷς απίε αυτῳ 38. «πι. α.ὐιοι]. 

σ'.ἱ. Ἀγαον.Ῥεΐ,δεΗο]. Μοπαρα. (Οοπίσα, 

ψυ]ρ.ΟἹ. 7.0”. “ Ιπίτοῖτο””. 6). | παρα- 

κολουθησαι 1. εἰ 5ο απίε αυτῳ Ώ 4}. 

- τον Πετρον Β. Βεῖψ.ΟΔ. | ἔτι. τὸν 5. 

ΑΓ, το]. (ἃ. Τλιο. γ111.. 51). 

- Ιακωβου ΑΒΕΟΙ.. το]. (1 800.) Άγ. 

Ῥϑύ. ΗΟ]. το]. (ρτασπι. του ἘῊ). | 

αυτου ὯΔ. 1. ἃ. α. Ἀγτ.Ης].ἰαέ. 
88. ερχονται ΔΡΒΟΡΔ. 1. 98. ΕΒ. Υμ]ρ. 

δ.6..}..(1).1, Ῥγτ.Ῥεῦ. Μοπιρῃ. [ ερχε- 

ται σ. 1.. Τα]. α.ος.} 3. Ἀγτ.Ηε]. οἰμ. 

Αππη, «ΤΗ, 

- την οικειαν Ὁ. 

--- θεωρει] εθεωρει Ὁ). 

--- θορυβον και ΔΡ. Βο].ΟΤΔ. 1. 98. 69. 

Μῦ. Νας. 9.1. Ἀνττ.βεί.δΗσ]. οί. 
Αὐτὰ. 21. | ἄοπι. και σ. Ὁ). τε]. α.ὅ. 
6.6.3 ΝΜεπιρἩ. (κλαιοντων και αλ- 

λαζοντων Ὦ. α.) | οΠ1. πολλα Ἀγτ.Εεύ. 

89. εισελθων ] οἵη. 1. 
- κλαιετε] Ῥταθπι. τι Ὁ). ὁ. {5.1.1} οπη. 

γι]. α.ο.εισ. 

- παιδιον] κορασιον 38. (γιά. Μαίύ, κ. 

94). 
40. και κατεγ.] οἱ δε κατεγ. 1). Τιαίέ. (εχο, 

γπ]ς. }). 

- κατεγελουν Ἱ. 

- αυτου] αάά. ειδοτες ὁτι απεθανεν 69. 

(πιά, Ίμας, νΠ. 58). ; 

- αυτος δε ΒΟΡΤΙΔ. 98. Τα. Μεπιρῃ. 

αοϊμ.(α{ νἰἃ.) | 1ὁ δε «-. ΑΔ. το]. Ἀγτ. 

Ἠσ].εκί. Ατπι, ΑΠ. (αἱ ν]ά.) | ὁ δε Τη- 

σους 1. Μ. Ἀγττ.Εδί,δςΗο1.Ἡ 

- παντας ΑΟΙΙΔ. 1. 33. 69. ἘΕαΠΚ 

ΜΌΥ. | ξάπαντας 5. Β855. | τους 

ὧν εξω 1). δ.ο.6.([}3.ὃ). νι. οὐ Μαέ, 

χ. 25. | Οοπίτα, Υαἱρ. α,7.95. 
- του παιδιου] Ῥοδῦ μητερα 1). Τιαίί. 

(οπι. κ. τ. μητ. 6). 

- αυτου] πάά. οντας 1). Τμαίδ. 

- εισπορευεται] -ονται 88. Ιεισεπορευετο 

Ῥ. 1 οὐδ. (εχο. ΜΡ.) 

- ὁπου] οὗ Δ. 

- παιδιον] 7888. ανακειµενον 5. ΑΟ. 

38, παα]]εν νοτο Οἱ. | 80. δυιᾶϊδο νουῬο αποᾶ 
ἀἰσεραῦας Οἱ. | 87. 5ε 5οααἱ ΟἹ, | 59. αἷὖῦ 1118 Οἵ. 

θ-θμ-- 



ΨΠ 5. 
ψαϊσ. α. ὃ. ο. 40 
Βνττ. Ρ. Ἡ. 
Μαεπιρῃα. 

οί, Αππι, ΖΕ ΠΗ. 

4]. κοῦμι 

ος, τ 
5 Μαίε 1:00-28. 
1. καὶ ἦλθεν 

2, [οἱ] πολλ. 
- ἀκούσαντες | 

᾿ -- | , ε ᾿Ξ / / κ᾿ ΄ ἘΞ 
τ δῶ «τῷ σοφία ἡ δοθεῖσα Ἱτούτῳ', ᾿ καὶ δυνάμεις τοιαῦ- 

η - Ν “ - » σ΄“ / “ 3 ο 4 

- γίνονται ται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ ᾿ γινόμεναι" ; “ οὐχ οὗτός 
8, [τῆς] Μαρ. 

ΔΝ / 5 ΄- 

καὶ κατεγέλων αυτού. 
/ ΄ Ν / ω / Ν Ν 

τας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν 
/ Ν » “ Ν / γ' 

μητέρα καὶ τοὺς µετ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου 
5 Ν / 41 Ν / “ Ν “ 
ἣν τὸ παιδίον]. “᾿ καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παι- 

, “-“ ΙΝ ΄σ “ “ 

δίου λέγει αὐτῇ, Ταλιθὰ ὃ κοῦμ΄, ὅ ἐστιν μεθερμη- 
/ Ν / / " ιά 

νευόµενον, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ! ἔγειρε". 
ΞΕ / / Ν ΄ ΄ 5 ΔΝ 

ΓΣ εὐθὺς" ἀνέστη τὸ κοράσιον, καὶ περιεπάτει: ἦν γὰρ 
» “ ’ Ν ; / 3 3 Ν “ 3 ’ 

ἐτῶν δώδεκα: καὶ ἐξέστησαν ἢ εὐθὺς ]΄ ἐκστάσει 
΄ 43 7 - 4 

μεγάλῃ. “" καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς 
4 εἰ “᾿ 3 - νο - 
τγνοῖ τοῦτο" καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
5 “ Ν 

Σαὐτος' δὲ 

κ᾿ ο / / Ν 
22. 15 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἵ ἔρχεται" εἰς τὴν 

πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
ἤ 65 9 ν / ΄ 3/ 4 ΄ 
[αὐτοῦ. “ καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο ! διδάσκειν 
ἵ » “ ο Ν Ν » / 3 / 
ἐν τῇ συναγωγῇ“. καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσ- 

᾿ / [ / “ 

σοντο λέγοντες, 1όθεν τούτῳ ταῦτα; καὶ τίς ἡ 

» ε ΄ ε ἘΝ κα “Ὁ ῥὰ / ΑἿΣ 9 Ν Μ 
ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς ᾿ τῆς Μαρίας, ᾿ καὶ ἀδελφὸς 

Ν 

ἐκβαλὼν Ἱπάν- 

88. το]. Ὑπ]σ. ο.7.93.1. Ἁγιν.Ῥεί,ξ Πε]. 
οί. (Ανπῃ.) | κατακείμενον 1. | κατα- 

κλιµενον 69. |. οπι. ΒΓΤΙΔ. α.διειβ”.ἰ. 

Μοπιρῃ. 11. ᾿ 
41. της χειρος] τὴν χειρα Ὦ. 

-- αὐτῃ] αυτῳ Τ,. | αάᾷ. ῥαββι Ὁ. 

-- ταλιθα ΑΟΙ το]. Ὑπ]ς. ΚΣ Ἁγιν.Ρεί.δε 

Ἠε]πισ.(γ. Μεπιρῃ. Ανπι, | ταλειθα 

Β. 69. οι. (αίμα αὶ. | θαβιτα 1). 

ο. ἰαὈίνα α. 53.93.1. Δα. αδίένα ὁ.1. 
ἴαροα αοπ]ί]α 6. | ταλιτα Δ. 

---κουμ Β.Βεῖι. Βεῖψ. ΟἹ,. 1.38. Μ. 9,3.} 

Ἓκουμι «-. ΓΔ. το]. Ψ Πρ. δ... Άγιον. Ρε. 
δΗς].εἴτηα.(γ. Μεππρη. Αὐπι. 1. | 

κουµει Α. 69. οἱ. οππηλ 6. Ομ πὶ] οἱ. 
(οιη. α.ϱ”). | αἲ ἔπ. νου. οπι. 8γτ.Ρ»5ἱ. 

--- ἐγειρε ΑΒ.ΒΕΙ.ΟΡΙΙΔ. 1. 98. 09. ΕΕ 

αΗΚΜΒΥ. | εγειραι 5. Ὀσία, | απίοα 

συ ΑΔ. | Ραε]α Ραο]]α, ΕΡὶ ἀῑσο εκ- 
ΒΌΓΡΘ 6. 

43. ευθυς 1981,Δ.38.} [εὐθεως «-. ΑΟΓ.τε]. 

- γαρ] δὲ Ὦ. Τναιι. (25 11.) 

--- ετων] Ῥϊαθτη, ὧσει Ο. Δ. | ὡς 1. 838. 

Ανπι, | Οοπίτα, τε]. 
-- ἕωδεκα] δεκαδυο 1. 

---ευθυς (Ροεί) εξεστ.] Βίπις.ΒΙ1/.)ΟΤΙΔ. 

85. Μοπιρῃ. 91. | Τοπ. ς. ΑΒζίχε, 

Ε11ψ.)Ὀ. το]. Τιαύο Υν. (νἷᾶ Τμαο. γ111. 66). 

-- εκστασει] Ῥχασπι, παντες Ὁ. ο...02..ὺ 

{Οοπία, Ψπ]σ. α.ζ.ο, 
485. πολλα] οπι. 1). Τιαίξ. (εχο. Ψπ]ς. α). 

--- γνοι ΑΒΡΙ.,  ἔγνῳ ς. 0Δ. τε]. 

45. δοβηναι] δουναι 1). 

-- αυτ] αυτῳ 98. | αυτην Κ. 
1. και ερχεται ΒΟΤΙΔ. Ἀγτ.Πε] ης. | Γκαι 

ηλθεν 5. Α. 1. τε]. οί. Αὐ. Μ 55. 

(οτη. Ζ0}.) Οµἱᾳ. ΠΠ. 4613. |. καπηλθεν 

δ. Ὦ (ἢ Ἱοσοπάππι και απηλθεν) Πας 

95. οὐ γεπίία. αὈῖς Ψπ]σ. ὁ...4...6.. 

σ᾽]. (Ρτασοιηίς “6στοςιις”), 5ἱο θα τη 

6. (ργασοοππίο “απ οχ]9ςεί”’). 

9. γενοµενου σαββατου Ψυ]ρ. (α)./: |5αῦ- 

Ῥαΐο ὦ.6. δαῦῦαίῖ5 ο. | ἧμερᾳ σαββατων 
Ῥ. (11, 

- διδασκειν εν τῷ συναγωγῃ ΒΒ. Βεέϊψ. Ὁ 
ΤΙΔ. 38. 7. Ὀγτγ.Ε5.δεΗσ]. Μεπιρῃ. 

Αγ. (11.) | Τεν τῷ συν. διδ. 5. Δ. 

τε]. Υπ]ς. α.ὐ.ο.ε. οί]. 

- πολλοι] Ῥτασπι, οἱ ΒΙ,. 69. | (πέτα, 

ΑΟΡΔ. το]. 

- ακουοντες ΑΙΒ8Ο, τε]. Υμ]ρ. ἆ[”. | 

ακουσαντες Ώ.ΤΙΔ. 69. ΕΗ. α. (Βντν. 

Ῥει δ.Ης].) | οπι. ῥ.ο.ε. 

- εξεπλησσοντο] αἀᾶ. επι τῇ διδαχῃ αυ- 

του 1). 1μαί{. (εκο. 6). Ὀντ.Ης]. Ασπι. 

(νιᾶ. Μαϊ, χχῖϊ. 98. Μαν. 1. 99. χΙ. 18. 

Το. 1ν. 99). | Οοπίτα, το]. 

-- ταυτα] αἀά. ἅπαντα Οἷ, (παντα 0Ο’). 

γΥπ]ς. /: (νἷά. Μας. κ, 566). 1 Ῥτποτη. 

παντα Δ. 

- τουτῳ 55 Ὦ. Βιεῖψ.ΟἹ,Δ. Μεπιρ]. | Ταυτῳ 

σ. ΑΓ. τε]. Τναΐε. (οπι. 6). | 7 αα 4. τις. 

το. (2)... Ἀγατ.Εεί.δς Η ο]. αοίἩ. Ασπο. 

Γα4ᾷ. ἵνα Ο3ΏΠ. [ποπ Ἰαδεπί ΔΛΒΟΤ.Δ. 

τ 

10 Τὰ ἹητιάσῬαπέ σπα, Τρ56 Υογο 
αἴαειῖς οπαπῖρας αθαπηῖί Ῥαΐγοπα 
εί πιαίχαπα Ῥπο]]αο οἱ αὶ 56σΠὰ 
εγαπί, εί Ἰπογοάῖας τ] οἴαί 
Ῥαο]]α Ίασσῃς. ὁ Εν ίοπεῃς πηα- 
παπι Ῥπο]]αο αἲς 111, ΤΑ] ἃ 
ουπαῖ, αποά αδ Ιπίθγρτοίαίατη, 
Ῥπε]]α, ΠΡΙ ἀῑσο, 5π1δο. “ Ἐπὶ 
οοηΓεδίῖπῃ 5γτοχἰέ ρα 6118 οὐ απι- 
Ῥα]αβαί:. ογαί δα θὰ ΑΠΠΟΓΤΗ 
ἀποᾶσσϊπι: οὗ ουδείρασογαπ{ βύα- 
Ῥογο πηαχίπο, “ἢ ΕἘ ργαεσθρί6 
1118. νοµοπιοπίαος τις ποιπο ἴα 
εοϊτοί, οὐ ἀῑκις ἀατῖ 111 πιαπάιι- 
σπτο. 

9 ἊΝ 

και 

1 ὤ0,1.) Τὺ Θργθβϑι5 1πάο αὈΠὲ 
ἴπ Ῥαίαπα 5παπῃ, οἱ 5εηποῦαΠ- 
αν 1Πππὶ ἀδοίρα] 58]. ἢ Βὲ 
ἴδοῖο 5αΏμαίο οοερίε ἴῃ 5Υ0πᾶ- 
6οσα ἆοσογα: οὗ πὰ} αιιάἹεηίες 
αἀπαϊταβαπίας ἴῃ ἀοσυίπα οἴα5 
ἀϊσεπίε», Ὁ πάς Ἠπῖο Ίασο οἵη- 
πία οἱ 4παο οί βαρίεηιῖα 4παο 
ἀαία εδ 1], δὲ γΙτίπίος [8165 
486 ΡΟΥ ΠΙΆ Πι15 εἶας οβοϊαπίατὃ 
3 ΝοΟΠΠο ἰβίθ οδί ἔλθουν, Ες 
Μανίαο, ἔγαΐου ΤασοΡΙ οὔ ΤΟ5οΡΙ 

1 (οἰ). 98. 69. ἘΕάΗΜΡΒΥ. γι]. α. 

6.6, ΜεπρΗ. Έῆι, 
9. και δυν.] οπι. και Ὁ. (πο 1). Ἀντ.Ῥεί. 

οι. Απ. 

- δυναμµεις] Ῥϊποιι, αἱ ΒΔ, 95. (γιά. 

Μαϊ, κ, 54). | οπι. ΔΟΡΤ.. 1. τε]. 

- τοιαυται] Ῥναοιη. αἱ Δ. | αά. αἱ 1,Δ. 
Ὑπ]ς. ο. (Μεπιρῃ.) 

- γινομεναι Β1,Δ. 35. Μεπιρῃ. γινονται 
«-. ΑΟ (5ἱο). 1.τα]. Τί. Ῥστγ,Εε{.δ.ΗεΙ. 

οι}. («Έ111.)ήγεινωνται ὈΙ. Διπη.Ζοµ. 
5. ουχ] οὐκ 3. 

- ὁ τεκτων ὁ υἷος ΑΒΟΓ. τε]. Ὑμ]ς. κΚὶ 

Ῥγιτ.Εει.δεΗε]. Μεπιρῃ. οί], | ὁ του 

τέκτονος υἷος και 88. 69. Το]. α.ὐ.ο.(ϱ).ὲ. 

(οπι. και 6). (Αππι, πι) «οξερι {4- 

Ῥνῖ Β]α5 οἱ οἱ. [αυτί Εις 1 οδερ]ι οἱ ᾳ”. 
(ὁ του τεκτονος.... 38). | οπΙ. ὁ τεκτων 

Βγτ.Η1εγ.| “ λέγων (ΟεΊξιαςς,).... ἐπεὶ 

οὐ βλέπων 

ὅτι οὐδαμοῦ τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις 

τέκτων ἦν τὴν τέχνην, .... 

φερομένων εὐαγγελίων τέκτων αὐτὸς ὁ 

᾿Ιησοῦς ἀναγέγραπται." ΟΥγίπ. 1. θ6 9.6. 

-- της Μαριας ΒΟΤΙΔ. | Ἐοπι. της 5. Α. 

Ῥ. τε]. (Ί1αί 95). 

-- καὶ αδελφος ΒΟ(ΓΙ}Δ. 6. Ἀψστ.βεί, 

Μεπιρῃ. (κ. ὁ αδελ. ΤΙ). | Ταδελφος 

δε 5. Α. τε]. (μας 98). Ἀγτ.Ησ]. οι}. 

ΓΓΥ 1. α.ὐ.οι]. Αντι] 

40. Ῥαε]]α εταξ ΟἹ. | 42. ορεεαραοτατξ βέιι- 
Ῥου6 πηαβπο (ΟἿ. ᾿ 

1, 5ραπεραπξαγ ϑατα ΟἿ. | 3. ποππθ Ηΐο ΟἿ. 
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ΑΒ62. 
1Δ. 

1. 99. 69. 
ΕΕΞΗΚΜΡΕΟΤ. , 

να ἐσκανδαλίζοντο 
Γτς 4:54. α 
90}. 4:4. 

τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν. 

ἀπι στίαν αὐτῶν. 

ΙΔ τον 
ΕἸ Με το :ι- τ. β 

{1π|. ο:1- 6. 

πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων" 
ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον µόνον, ̓ μὴ 
ἄρτον, μὴ πήραν’, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλχόν, 9 Ξάλλὰ" 
ὑποδεδεμένους σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶ- 

, 
9, ἐνδύσασθαι 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
᾽ / » “ “ Ἰακώβου καὶ ᾿᾿Ιωσῆτος" καὶ Ιούδα καὶ Σίμωνος; καὶ 
οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐήθῃ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; 

αὐτοῖς ὁ ἐν αὐτῷ. “ἰ καὶ ἔλεγεν" 

καὶ οὐκ ἐ ἐδύνατο" ἐκεῖ 

ὃ. και Ιωσητος Ἐ. Βείψ. ΒΙς. Ὁ 1,Δ. 838. 69, 
α. Μεπιρῃ. | και Ιωσὴ ς. ΑΟ. τα]. | 
γην. Β5ί.δΗο]. Οὐ. Αππι[ οἱ Γοδορ. 
Ὑπ]ς. 0.οισ1-... 101. | οτι. ο.} 3.1. 

--και ουκ 6. | ουχι και 1). α.οι]. | ποππο 
ὁ. σ΄. ποππε οὐ Ψπ]ς. οἱ. | ου Δ. 

τ εἰσιν 6. | Ῥορί ἡμας Ὦ. Υπρ. α͵[. | 
Ροβὲ ὧδε 0.ο, 

- ὧδε] οπι. ΜΑ, 
4. και ελεγεν 15. ΒΙΙγ.ΟΓΤΙΔ. 38. στρ. α. 

διε. 1.1. Ῥγχ.Ῥει. Μεπηρα. |. {ελεγε δὲ 
Ξ΄. «Α. τε]. ο. ΒΥγ.ΠεΙ. οίμ. Άτπι, 
211. 

--- αυτοις] οπι. 1. 69. 
-- ὅτι] οτι. Δ. 69. Β. Ἀγγρεί, Αππι. 

311. 

--πατριδι] Ῥοςέ ἑαυτου 69. | Ῥιασπη, ιδιᾳ 
ΑΙ, | Οοπία, το], 

--- αυτου] ἑαυτου Τ,. 69. 
σ- τοις συγγενευσιν Β. Βοῖι. 31,Δ. 1. 38. 

69. ἘΞΟΉΤΙΓ, | ἔτοις συγγενεσιν ς-. 
Δ(Ο)(23).το]. (της συγγ. Ο. ταις συγγ. 
Ελ τι υἱά.} } τῷ συγγενειᾳ ΝΑ. | οχη. 
και ε. τ. συγγ. 6.6, 

π΄ συγγ. αυτου ΒΟ (ΔΊ ΚΜ Πρ. (έαυτ. 
Δ). γπ]ς. δ. 3 .συ 51. Άντι Ῥει.ΠςΙ. 
ΜΟΙΗΡΗ. 81, | σπα, αυτου «-- ΔΟὮ 
αν. τα], (ας 88). α.({) ἄοῑῑι, Αγπι. | 

5. εὔυνατο ΑΒΥΤΓΟΤΙΚΜ. ΟΥίφ. ΠΠ]. 4605 
(29)Γ | ξηδυνατο «τ᾿. Τ)Δ. τε]. Ονίᾳ. ΠΠ, | 
46619). | (πο]α]ί α. 3... 

-- ποιησαι ουδεμια» ὄυναμιν ΒΟΤΙΔ. 1. | 
(8υν.Ῥει.) Μοπαρ]ι, (2011.)| ουδ. ποιησ. | 
δυ», Ὦ. α. ΟΥίῃ. ΠΠ, 466535 | ου8. δυν. 
ποιησ. ο. Α΄. 16]. ΆννΗα]. Ομ}. | 
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γϊχπίοπα π]]απα {ποογο Ψπι]ς. Κα νἱγειιο5 

τ] {85 ἔλθου οὗ. νἱγεπέοπι πη]ίατη {π- 

εογο ἐ, ΠΟῊ {αοϊεραί 1ΠΠ1Ὸ γιγίαίέες τηι]}- 

ἴαδ ο. ποπ ἴδο, 101 (1Πο 6) π]]απι Υῖτ- 

ἐπίεπα ὁ.6. ποτ Ροοῖί 101 γἱτιέος πητ]- 

ίαδ 073. 

6. και εθαυµαζεν ΔΟΥ. τε]. Ὑπ]σ. α.οιί. 

(039... γιν.Ῥει.δ.Ης]. | και εθαυµα- 
σεν Β. Βεῖψ ΤᾺΣ πὸ υἱά. | οπι. 0.ε. και 

εθ. δια τ. απιστ. αυτων] οπα. Δ. (Βραΐ. 
γας,) 

- απιστιαν] πιστιν Ὦ (ἄν. 

- περιηγεν] 44. ὁ Τησους 69. 

π- κωμας κυκλῳ] κυκλῳ κωμας Τ.. 69. 
Αὕτη. 

7. προσκαλειται] προσκαλεσαμενος 1). 1. 

α.θ.ο. (νιᾶ. Μαϊ. κ. 1). | Οοπίτα, ΜΡΡ. 

γρ. (/). το]. 

-- δωδεκα] «κα. µαθητας 1). ὁ.}3..1. 
(σὰ. Μαείι.) 

-- και ηρξατο αυτους αποστελλειν] απε- 

στειλεν αυτους 1). α.ὐ.ο-ει[]. «30Η. | 
Όοπίπα, Υαἱς. 01: το]. 1 ηρξατο 

αποστελλειν αυτους (οτη. και) 1. 

--- δυο δυο] ανα β 1). (οί. (οπι, 6). 
- και εδιδου] δους 1). ο... | Οοπίτα, τε]. 
--- εξουσιαν] Ῥϊαση. την Ἡ. | δα, κατα 

Δ, (Ανπι,) «401. 

τί των πν. των ακαθ.] οπι. των πίτα. ο 

Δ. 95. 69. (γιά. Μαΐΐ.κ. 1). | Οοπίσα, το], 

--- δὰ ἤη.] «44. τί ο]ϊοσγοπί εο5 Ἀγτ,βεί, 

(νά. Μαΐΐ,κ. 1). |. {πσαχο απίοτων πν. 

ο)”. ο]ίοσνο φῇ. 

᾿ 8, παρηγγειλεν] παρηγγελεν Ἡ. | πα- 

ρηγγελλεν ΕΠ Υ. 

Ἰησοῦς ὅτι ᾿ Οὐκ ἔστιν προφήτης ἆ ἄτιμος. εἰ μὴ ἐν τῇ 
πατρίδι. αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ομοπσ δΣ 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
οὐδεμίαν δύναμιν" » εἰ μὴ ὀλίγοις ἀῤῥώστοις ἐπιθεὶς 

δ καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν 

αὐτοῦ" καὶ 

"ποιῆσαι 

2 29 Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. 
8 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς 

ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν 
3 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς, 

ΥΙ. 4 

οὐ Τιιάαο οὐ ΒΙπιοπίς2 ποππο οὗ 
ΞΟΥΟΓ65 οἴτις 1ο ποΟὈίβοιτῃ επ 
ἘΠῚ εοππααΠκαδαπέαν ἵπ 1]ο, 
151, 1.) Τὸν ἀῑσσραί εἴς Τοςι15 τα 
ΠΟΠ δῦ Ῥνορ]εία 5ἴπο Ἰοποχο 
π]ςϊ ἴῃ Ραϊτία Σια οὐ ἴῃ οοσηᾶ- 
ὤοπο δια οἱ ἴῃ 4οπιο 5ιια. Τι 
ηΟΠ Ῥοΐογαξ 10] νΙγπίοπα π]]άπ 
Ίπσσγο, πἰβὶ Ῥαιισος ΙΠΗΥΠΙΟΣ ἵπ- 
Ῥοψ]ς ππαπῖρας οπτανῖ. 5 ΕΔ 
πηταραίαχ Ῥτορίου ΙπογούΠία- 
{επι Π]ονατη. 

ν 
και 

65,39 ἘΠῚ οἰτοππαϊναί, οπδίε]]α 
ἵπ οἰτοπ]έα ἄοσσπς, 705,3) Ἐξ 
σοπγοσαγῖε ἁποάσσῖπι, οἵ 606- 
ΡΙέ 605 πη{ίετο Ῥϊπος, οὖ ἀαραί 
1115. Ῥοΐορίαίοπι ερϊέπππα 1π- 
ΏΙΠΠΟΟΥΙΤΗ, ὃ οὐ Ῥγαοοερϊς ος 
πο απίά {ο]ετοπί ἴῃ νία πῖςὶ 
γίγσαπα {απέαπα, ΠΟΠ ῬΘΙΆ ΠῚ ΠΟΠ. 
Ῥαποτη ποιο ἴηι Ζοπᾳ ας5, 5 5οᾷ 
οα]εῖαίος ςαπάαῖς, οὐ πο Ἱπάα- 

Β. αιρωσιν Α 570. τε]. | αρωσιν ΟΤ/Δ. 69. 

-- εις ὁδον] εν τῃ ὁδῳ Κ΄. Υα]ς. α.6.6.01. 
ἰ Οοπία, Το. [5 (οσα. ὁ). 

-- μονὴν Δ. 

- μη αρτον μὴ πηραν ΒΟΤΙΔ, 38. Μοππρ]. 
1}. } ἔμη πηρ. μηαρτ. «-. Δ. τε]. Τίς. 

(οχο. α). Ἀγιν.Ῥ5ί.δ.Ησ]. ἄοΐμ. Αὐτη. 

ΟἿΑ. Ταις, κ. 8). [ µητεπηρ. µητε αρτ. 

1). α. (νι, Ίωας.) | απο µητε Ὦ. 

- ζωνην] «44. ὑμων Δ αν. Μεπιρῃ. 

9. αλλα ΔΒ.ΡΙΙγ.ΟΡΙὈ. | {αλλ ς. 
Δ. το]. 

- ενδυσησθε (85...) ΑΟΡΔ. 1.69. ΈΏξα 
ἨΜΟΌΥ. α. Μοπιρῃ. ἄοἴ. Αυπῃ. (ενδυ- 

σησθαι »ἱο 56». ΛΙ) Δ). | ενδυσασθαι Εἰς. 
ἨΒ"Ρο].». Υπα]ς. (ὦ.6).6.(.ἈΠ}3.σ᾽ 3). Βγτν. 
Ἔει.δΗε]. «9. 1 ενδυσασθε Β3βεῃ. 
88. | ενδεδυσθαι Ἱ.. | εδυσησθε Κ΄. 

10. ελεγεν] λεγει Α. ὁ. 

- που] ὁποι Ο3. 
-- αν]ο ΑΡΤΙΔ.| 1 

-- εις οικιαν] οτι. 1). 

γπ]σ. δ... 

-- εως αν εξελθητε εκειθεν] και εκειθεν 

εξερχεσθε 88, (νἹ4. [λιο. ας. 4). 

11. ὁς αν τοπος µη δεξηται ΒΤ,Δ αν. 09. 

Ἀγτ.Ηο]αασ. Μεπιρῃ, ΖΡ. | ὃς αν µη 
δεξηται ΟἿ (αἱ νἱἅ.} 1. (νιᾶ. Μαι. κ. 

14). |. Τόσοι αν µη δεξωνται ασ. (ΑΔ 03 

Ῥ. 98). το]. Τμαι. Ἀγιτ.Ρείι.δΗο] ἔχε. 

αοάι, Αὐτὰ, ΟγΙᾳ. Πιΐ. Π. 718. (να. Τμας, 

εαν «--. Βεο. το]. 

. αι, |. Οουίσα, 

4, ἀῑσοσυαί 1115. ΟἹ. 1 ἵπ ἄοπιο βιὰ δὲ ἴῃ οοσιᾶ- 
σαι δὰ Οἱ. 1 0, οοσατα Οἱ, 1 οἴτουιϊοαί ᾱ. Ι 

. Ετ νοσανὶς ΟἹ, 



Μεπιρῃ. γε 
οὐ. Αππι. 1. 8 
11. ὅσοι ἂν μὴ δέ- 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΜΟΝ. 
ο σ Ἀ ΞΜ / ᾽ 

10 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Όπου ἂν εἰσέλθητε εἰς 
11 Ν καὶ 

νας. 
οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 

τὸς ἂν τόπος μὴ δέξηται" ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσωσιν 

Ὃ ας ἁπαδς ἑαπ]σῖς, 0 61,39) 
Τι ἀῑεσῦαί οἷς, Ωπους πΤΠΦ1Ο ΤΠ- 

ἐχοῖθγ]ε]ς ἴῃ ἀοπα τη, 1116 πιαποίο 
ἆοπος οχοα15 Ίπάς, 1] 65,53.) Τε 
απἰσππη(πο ΠΟΠ τοροροχίπέ νο 
που δα {ογΊπ{ νο, οκοιηίο5 Ἱπάο 
οκοιἡίο Ῥι]νογοπι ἆο Ῥοά1ῦτις 
γορίτῖς ἵπ ἰοβδπποπίαπα 1115, 
13 (ὅδ, 8.) Τὺ οκοιπηίος Ῥγαθᾶῖσα- 

ἕωνται ὑμῶ η ἔ 2 16 μῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν 
Ν 3 “ “ - ΄, 5 “-“ 

τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. | 
19. μετανοή- πο αἱ 5 / Μο” /” α ἥ ο / 

ον ης ἐξελθόντες  ἐκήρυξαν ἵνα | μετανοῶσιν., 

19. ἐξέβαλον 
19 / κ / 

15 καὶ δαιμόνια πολλα ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ 
πολλοὺς ἀῤῥώστους καὶ ἐθεράπευον. 

ΙΤ πὴ: 
1 Νας τ4:1,Ω. βὶ 

[μας 917-90. 
14. ἔλεγον ξ βαπτίζων | 

ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 
ὅτι Ἠλίας ἐστίν: ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Προφήτης" 3 

16 ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρώδης 

Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτος ! 
ΤΊ Αὐτὸς γὰρ ὁ «Ἡρώδης ἀπο- 

ι 

εν: ἔλεγεν" αν 
ΗΜαΙΕ.1419-19. νθ 
Ίω. 81100. β 

ας ὡς εἷς Ἧ προφητῶν. 

ἠγέρθη [ἐκ νεκρῶν]. | 

24 1: Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης, φανερὸν 
γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννης 

ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν" ἥ καὶ διὰ τοῦτο 
” ἄλλοι “δὲ” εώς, 

Ῥαπί τό Ῥαοποπίατη αΡογοπί, 
19ο ἀποπιοπία ππ]έα, οἰοίοῦαπέ, 
οἱ ππροβατπέ οἶεο πππ]ίο οΡΓο- 
108 οἱ 5αΠαμαπ6. 

14 61,35.) Τὴ απαϊνίς Ἠσεγοᾶσς 
ΥΟΧ, ΤΙΕΠΙΓοΡίΙΠΙ θηἵπῃ ἔποίαση, 
οδί ποππσῃ οἵᾳ5, οὐ ἀἴσεραί φπῖα 
Ίομαππος Ῥαρεϊσία τοδιγγοχίζ α 
πιοτΜ15, οὗ ργορίοτοα ορογαπί ΠΣ 
γἰγίπίος 1Π 11ο. 15 ΑΠ απίοπι 
ἀἱσσβαπί οαπία Πο]ίας οί, αλ 
γοτο ἀἰσεσοναπε απία Ῥτορβοία 
οί, απαξδί ππαςδ οκ Ῥτορῃοίίς. 
16 (58,5.) πὸ απᾶΤίο Πογοἆςς «ἰδ, 
Ωποπα οσο ἀοσο]ανϊ ΙοΠαππεη. 
Ἰ]ο ἃ πιογ[ιιῖς τοςγγοκ{{, ἰτ 00,3.) 
Τρβο επΙπη ἨογοςςΒ Πη]δὶύ αο {6- 

Τ 

Ικ. 6). αν] εαν ΑΟ. 38. ΗΙΚ. (δε- 

ξονται ΗΙ). 

11. ακουσωσιν] ακουσῃ 1. 

λογους 1. Θγτ.Ης]. 

- εκειθεν] οπι. Δ ΟἿ. 

--- χουν] κονιορτον 88, 56 οἴῖαπα απίο εκ- 

τιναξετε 1. (νά. Μαϊΐέ.κ. 14. Τωιο.1ς. 5). 

-- τὸν ὑποκατω] οπι. 1). 38. Τμαΐῖ. χο. 

(6). Άνπι, Αι. (νἷᾷ, Μαΐξ.κ. 14). | 

Οοπίτα, τε]. 

- δα Πη.] δα. {ἀμὴν λεγω ὑμιν, αγεκ- 

Ίτοτερον εσται Σοδομοις η Τοµορροις 

Τεν ἡμερᾳ κρισεως η τὴ πόλει εκεινῃ 

5. Δ. το]. α. 7.9. Θγττ.Ρ5ἱ.δ.Ησ]. Μεπιρ]. 

Ῥο]ην. οίἩ. «ΡίΠ. (Σοδοµοις ἡ Τοµορ- 

ροις] γη Σοδοµων και Τοµορρας 93). 

νά. Μαϊί, κ. 14. |. ποπ Ἰαθεπί ΒΟ 

18. ας. ὁ... [7 3.9..1. Μοπιρῃ.αρ.ΜΠΙ. 
Αγ. 

19. εκηρυξαν ΒΟΡΤΙΔ. Ἁγντ. Είδε Πςσ].πις. 
οι}. |. Πεκήηρυσσον σ. ΔΑ. το]. Τμαίΐ. 
[ο]. ὅν. ΗΠ] ὑχῦ, | εκηρυσσεν Ἐς, 

- μετανοωσιν ΒΏΓ, | 1 μετανοησωσι «. 

ΔΟ. το]. 

19. εξεβαλλον ΔΒ»Τ,. τε]. Τα. [2. ὅγυν. 

Ῥεε,δΗε]. άο{Π.| εξεβαλον 0ΓΔ. 58. Μ. 

- Ίλειφον ΑΡΤ. τε]. Ὑπ]ς. α./:0-”. τε] 

Ἰ ελιφον Ο. | αλειψαντες Ὦ. ὁ.ο. 7.1, 
- ελαιῳ] ελαιο» α. 

- αρωστους Ὦ. Ίκαι 5οη.] οπι. Ὦ. ὅ.ο, 

0 3.λ.ἰς (Οοπίαα, Υπ]ς. α. 9). 
- εθεραπευον] -οντο ΠΠ. οἷ". | αἀά. αυτους 

69. Μ. Άνπι, 
14. ὁ βασ. Ἡρ. ΔΒΡΟΛΙ.. τε]. Ὑμ]ο. ΟἹ, 
0.0ἳ. Ἀγτ.Ης]. Μεπιρῃ. οι. Αὐπι.]} 

|| αάά. τους 

Ἡρ. ὁ βασ. ΟΡ. «ῑπ. α.Ὁ.6. 1. ὅγυ. 
Ῥει. ἄῑῆι, [[44. την ακοην Τήσου 69. 

Μ (ποπ Κ). (Βγν.Ρε(.) νἱᾶ, Μαίε. χῖν. 1. 

14. ελεγεν ΑΟΤΙΔ. το]. Ψα]ρ.ο, σ΄. Ἀγι. 

Ῥει,δΠο]. Μοιπρμ. οι. Απνη. «4941. 

Γελεγον Β. (ελεγοσαν Ὦ). α.ὖ.0}. (νἱα. 

ΝΟΥ. 10). 

- βαπτιζων ΑΒΡΟΙ.. 1. το]. | βαπτισ- 

της Ὦ. 35. 69. 5. Υι]σ. α.δ.οι. Αὐτὰ. 

(πῖά, Μαϊ, κῑν. 9). | οπι. 97 2.σ΄. 
--- εγηγερται εκ νεκρων ΒΕΤΙΔ. 98. Τναϊέ. 

Βγγ.Ρει. Μοπρη. Απ. «0. | ηγερθη 

εκ νεκρων Ο. (νά. Το. 1κ.9). 1 {εκ 

νεκρων ηγερθη «-. 1. 68. Ἐ). τε]. (εκ 

νεκρ. ανεστη ΑΙ). Ἀγτ.Ης]. άοΠ]. 

- ενέργουσιν αἱ δυναµεις] αἱ δυν. ενεργ. 

Δ. 88. Καὶ. γι]. Οἱ. α.(ο).([3).(1). Ἀγτν. 

Ῥεε, Πε]. (νίά. ΝΤαιί. κἰν. 9). | Οοπίτα, 

Απιι ὑ.υ". 

16. αλλοι.... Ἡλ. εστιν] οπ). 88. ἃ. 

- αλλοι Ὑδε' 1ο ΑΒ.ΡΙἶή.ΟὈΤ,Δ. 1. 69. 

ΤΗΚΣ, Τί. Βγν.Πο]. Μοππιρῃ. ΘΟ... 

[42111.] | ἔοπι. δες. ΕΕΜΕΙΟὉ Ὑς. ὅγυ, 

Ἐεί, Ανπη. 

-- αλλοι δε 297 δε Υ παρ. 

-- ελεγον 39] οπι. 1. α.δ.οι[. Ἀγτ.Ε5ί. 
Ανπῃ. | Οοπία, Υπ]. 7.6... Ἀγτ.Ης1. 

- προφητης ὡς ΒΟ"ΙΔ). (161. νἷά. Ππῇα). 

(ν.) Ονίᾳ. 1. 4693. [ οπι. Ὦ. ὁ...}.1. 
| 1Ρο5ύ προφ. 8844. εστιν -“. ΑΟ’. 69. 

τα]. Υα1ς. ας". Βγτσ.Ε5ί.δς Πε]. Μοπιρῃ. 

οι, Αι 811, | οπι. ΒΟ3Τ/Δ. 1. 98. 
| Ταἀἀ. (ην Ῥοβί προφητων Οτίᾳ. ΠΠ.) 

η δηίο ὡς ο. Δ. 1. ΒΥΤ.ΠαΙ. Αππι, | 

οπ. ΑΡΟΙ,. 55. 69. ΕΡΕάΗΚΜΡΟΥ. 

γπ]ς. /Γ6ἱ.1. (νιᾶ. α Ἱπβα). 

ΜοππρΗ, οι, δι. Ορίᾳ. 1, 
15. ὡς εἷς των προφητων] οιπ. α. | τις 

των αρχαιων ανεστη 88, (ὡς] ὁς 1). 

16. ὁ Ἡρωδης] οππ. ὁ ΟΌΙΚ ΓΝ. Οοπίτα, 

ΑΒ51)Δ, τα]. 

- ελεγεν ΒΟΙΔ. 58. Γ. | Τειπεν 5. ἃ 

Ῥ. τε]. α.ε[β. Ἁγιν.Ε5ί.δΗεΙ. (σά. 

Μαίί. κίν.». Τις. 1χ. 9). αἲί γα]. 0.ᾳ)"- 

- ὁν] Τρίαεπι. ὅτι --ὄ. ΑΟ. τα]. Μεπιρῃ. 

ΒΥΥ.Γ54. 

οι. [ οι. Β. ΒΝ. ὍΙ,. 1. 88, Ταίΐ. 

Ἁγιν,ΡΕί,δΗοΙ. Αὐπι. «ἢ. Ονίᾳ. ἵν. 

1155. 

- Τωαννην] οτι. 1). | Οοπίσα, χο]. Ογὲσ. 

ἵν. | απίο ὁν εγω απεκ. ΥΙΥ.Ε5έ.δ Π 5]. 

2381. (νιᾶ. 1 πίτα). 

--- οὗτος] 8. εστιν αυτος 5. ΔΟ. το]. 
(αι 0.1). Ῥγν. Πο]. οι. Ἅρε (Ἑηι,)| 

οἵη. ΒΡΤΙΔ. 69. Υμ]σ. οι. Μεπιρ]. 

[αυτος ἑαπίπι παβοπε 95.1. Ἁγτ.Ε5ί. 

(8γν Πο]μησ. αἱ υἱζ.) |. (οὗτος εστιν Τω- 

αννης αυτος 1. α. 0.1. Ονῖφ. ἵν. (νιά. Μαι. 

χῖν. 9). | Οοπία, 1]. οι.) 

--- Ἴγερθη εκ νεκρων Α. 1.16]. ὖ.ο. ο 

ϑγυτ θυ ΗΟ]. ἄοιμ. Άιπι «400. | 

ηγερθη απο των νεκρῶν 6Ο. Ο5ίᾳ. ἵν. 

1155, (νά. Μαϊ, κὶν. 9). [ εκ νεκρων 

ηγερθη 1). 69. Υπ]. αφ). 1 οπη. εκ 
νεκρων ΒΙΙΔ. 98. Ἀγν.Ηϊοτ. Μαπιρῃ. 

17. αυτος γαρ ὁ] οιη. ὁ Ὦ. 69. | ὁ γαρ 
1. Μοπιρμ. (νίᾶ. Μαϊΐ, κὶν. 8). | αυτος 

δεό ΑΛ. 95. 

19. αοργος ΟἹ. | 14. τεκ Ἠετοᾶες ΟἿ. | ἱπορί- 

πα έτιν νἰγωέος ἁππ., νὶτῦ.ορος. Οἱ.; ορεταπίας 

νὶτξ. Για. | 15. ααΐα 23. οὔ «πηι. 

14τ 



ΑΕς9Ὀ, 
1:Δ. : - 

1. 98. 69. υλακῆ. ὃ 
ἘΡΘΗΚΝΒΟΤΥΙΓῚ. φυλακῇ, δια 

19. ἐζήτει αὐτὸν 

ἠδύνατο" 

90. ἠπόρες 7 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
/ » Ψ Ν ᾿ κ 3 ΔΝ. 3 

στείλας ἐκράτησεν τὸν Ιωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν 
ε ’ Ν - / 

Ηρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου 
“-“ η “-“ » - ο ΝΣ » Ψ, 8 » 

τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν" ἔλεγεν 
γὰρ ὃ ̓ Ιωάννης τῷ Ἡρώδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν 

τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
΄- ΄-“ / Ν 

ἐνεῖχεν αὐτῷ, καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι" καὶ οὐκ 
“ὃ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, 

εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει 
αὐτόν: καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει, καὶ ἡδέως 

"δὲ Ἡρωδιὰς 

ΧΙ. 18. 

ηπῖέ ΤοἩαπποἨ οἱ νἱηχὶ οἳπῃ ἴπὶ 
«ατεστο Ῥτορίοι Ἠετοβϊαάαπι 
πκοχοπι ΡΙΗΠΡΡΙ {ταίτῖς 58], απῖα 
ἀπκοεταί οαπῃ:. 19 ἀἱσσραί οπίπα 
Ίο]αππος Ἠοτοάῖ, Χοπ Ἰΐοσί ΕΡῖ 
Ἰαῦσγς τπχογοπι {τὶς ὑπὶ, 19 Ἠο- 
γοᾶΊας αππτοπῃ ΙΠεϊζΙαὈα [αι 111 ο 
γο]οὺαί οσσἴάσ[θο 61ΙΤΠ, ηεο Ῥο- 
{οναί:. 39 Ἠογοᾶος οπῖπι πποίτι- 
ομαίέ ΤοαΠΠΘΠ, 86ἶοΏς ΘΙΙΠΗ γ]- 
χαπια Ππδίαπῃ οὐ βαποµατη, οὗ 
οαξίοᾶῖεραί ειπα, δὲ ἀπαϊτο οο 
τηι]έα {αοΐσραί, οἱ Πρεπίογ οπή 
δα] θαῦ, 5: 60,5.) τὴς οι ἀῑσ5 
ορογίτπις αοο]άϊδδει, Ἠοτγοᾶος 

ἕ 91 ὁ παία]ῖς δι11 οπεΠατη. {οοῖς Ῥη]ποῖ- 

δτ σ αὐτοῦ ἤκουεν. καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ρίρα5 οὐ (τραπῖς εί ῬυΪπιῖ5 αα- 

ἐποί ὅτε 2 Ξ' ῃ ΣΕ ΠΩ ΕΙΣ με ῷ “ Ἰ]ασπο: 3 οασηααθ ᾿πγοΐββου Β]ΐα 21. ἐποίει ὅτε Ηρώδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν Ίρνις Ηονοβ]αἲς οἱ καϊτααδι οἳ 

ας. πο ον αη αυτου και τοις χιλιαρχοις καὶ τοῖς Ῥιαοιίκεεί Ηεγοςῖ 5ἰπαθ] το το- 

99 Ν ᾽ , κ΄ οαπροπίρας, τος αἷῦ Ῥιθ]]αο, 
π. ώτοις τῆς Γαλιλαίας καὶ εἰσελθούσης τῆς Ῥειόαπιο αποᾶ γίς, δὲ 488 Εἶθ. ' ᾿ ποῦ ΜΠΕΤΟ  ἀπΡ ΟΝ 

ορ στης : Ἥ ὼδ (δ 35 Τὸ Ππγαν1ί 11 αία Ωπϊοχαϊὰ 

δ. Γαυτης] υγατρὸς αὐτῆς τῆς ης ιαοοο καὶ ὀρχησαμένης Ῥοιίουῖβ ἄπρο 610], σοι ἀπηῖ- 

--- καὶ ἀρεσάσης ἤρεσεν" 

᾿ ασ λεὺς εἶπεν" 

θέλῃς, καὶ δώσω σοί: 

τῷ Ἡ ὧδ καὶ τοῖς συνανακειμένοις ἢ Ὁ 
τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν. με ὃ ἐὰν 

2 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι Ὃ ἐάν 

᾿ὁ 

με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας 

17. καὶ εδησεν αυτον] Ροδί φυλακῃ Λ. 

--- φυλακφ] Τρταεπι. τῃ 5. 15. | οπ. ΑΒ 

Ο1:Δ. 38. ἘΕάΗΚΜΡΌΥ. οἱ. [και 
εβαλεν εις Φφυλακην Ὦ. 69. α...61.1. 

ΒΥτ.ΡΕΙ.ΜΕ. Ατπις | Οοπία, ΜΒΡ, 

γΥμρ. ο.φ1”. γν.Ηο]. Μεπιρῃ, (οἱ, 

4801. (Θντ.Ῥεί. ἵπιρν. ἹαΡεί εβαλεν 5ιι- 

Ῥτα Ίο00 εδησεν). 

-- την γυναικα Βτηρ. 7. 

-- ὅτι αυτην εγαµησεν] ὅτι εγαµησεν 

αυτην 1). Υπ]ρ. α.(0).ει ο. 1 Οοπίνα, 
1. | οπι, 022: 

18. ελεγεν] ελεγαν Καὶ ΤΥ. 

-- ὁ Ἰωαννης] οπι. ὁ Ὦ. |Ῥταστ. αὐτῷ 

(οπ1, πιο τῷ Ἡρωδφ) 38. (νὰ. Μϑίι. 

χῖν. 4). 

- ὅτι] οπι. Ὦ. Ὑπ]ς. οῇ.οἳ 
Οοπίσα, α.ὖ.,, τε]. 

--- σοι] σε 1). α. | Οοπίτα, Τια1:, γα]. Οτίᾳ. 
111. 4715, 

--- εχειν] Ῥοδί γυναικα 1. | Οοπίτα, Ογὶσ. 
1]. 

. 1. | 

-- τὴν γυναικα του αδελφου σου] αυτην 

38. (υἱά. Μαϊ, κὶν. 4). 

19. ἡ δε Ἡρωδιας ενειχεν αυτφ] οπι. 93. 
(νά. ΜΤαιι, χῖν. 6). 

- και 197 οπι, ΤΕ, 

-- ηθελεν ΑΡΟΟΡ στ. τε]. Ὑπ]α. Χ.62. 
το]. | εζητει ΟἿ, α.Ὁ.ο.«.1, 

ΑΒΟΟ3, τα], δ... | 
αποκτ. αυτ. ΓὈ. Ὑπ]ρ. α.οιῖ, | αυτον 
απολεσαι Ο3. 
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-σ- αὐτὸν αποκτειναι 

19. ηδυνατο Β90Γ. τε]. | εδυν. ΑΔΗ. 
90. δικαιον] Ῥτορ]μοίαπι Θγτ.Ηο] ης. 

- και ἁγιον οἵη. 1. {{π44. εἰναι). (ο).ς”.τ. 

- και συνετ.] ΟΠΠ. και Β. 

-- πολλα Υαἱσ. α,β”. 1 δα, ἁ 69. 

“απ (απο 93.) πιπ]ία [αοἰερα ιο”. 

«Ίλαπα πηπ]ία Γαποσγο” ο. 

- εποιε ΑΟΤ. τε]. Ταῦ. Ἀγντ,Βεί,δΗο]. 

οι. Ασὐτη. 11.]ηπορει ΒΤ,. Μεπαρ]ι, 
[.οτη, ΟΠΤΏ καὶ 564. Δ. 

-- ηκονεν] ἠκουσεν 69. 

51. γενοµενης] (4. δὲ 1)", (α).}.ο. Μοπαρῃ. 

ΜΕ. 
- ὅτε ΑΒΟ. τε]. | οτι. Ὦ. α.Ὁ. (ποπ Ἰια- 

ὐεπί οἱ Ὑπ]ς. ο”. 5εὰ απίο Ἰεριιπί 

6 οαπι) 

--- γενεσιοις] γενεχλιοις Ὦ3.| γενεθλίοις 1)", 

--- εποιησεν ΒΟΡΤΙΔ. 69. Τμαί{. | Τεποιει 

5. Α. 1. 98. τε]. Ἀγττ,Ρεί.δεΗς]. 

-- µεγ. αυτου] οπι. αυτου 1). 1. Υα]ς. 

αὐ (1 Οοπίτα, ο-ἳ, τε]. 

- Γαλιλαιας] οἰν δε 5. Ῥγν.Ησ]ιπις. 

22. και εισελθουσης] εισελθ. δε 1) ἄγ. 

(α1ς,) (α.ο). | Οοπίτα, ὁ... 
-- αυτης της ΑΟ. 98. 69. το]. Ἀγτ.Πς]. 

(1ρείας πας, α.ἄ,[].ο”). 1 αυτου ΒΤ, 

Δ./οπη, αυτης 1. ὅ.οι. Ἀγτ.Ε5ί. ΜΟΠΙΡΗ. 

οι. Ασπι, 11. 
- Ίρεσεν ΒΟ). 98. (νἷᾶ. Δ Ιπῃα), ο)”. 

ΜεπιρΗ, Αππι, (νά. Μαί, χὶν. 6).} 1 καὶ 

αρεσασης 5. ΑΟ. 1. τε]. Ψπ]ᾳς. α.ὐ. 

“9. (Βγιτ.ΡῬεϊ δ.Ης].) ἄοΐμ, (11) | 

(Ἡρωδιαδος  ορχήησαµενην και. ρεσεν 

δ. Δ). 

99. ὁ δε βασ. ειπεν ΒΟ3ΤΙΔ. 98. (τες αἷῦ 

νιι]σ. ϱ”). | Τειπεν ὁ βασ. «-. 01). 1. τε]. 

α.Ὁ.(.).0}5. Ἀγτ.Πο]. ἄοἴ. Ανπι. (πο 
ἀῑπίέ τος”. “ αἰχιε᾽ ταπίππῃ 2). [ ει- 

πεν δὲ ὁ βασ. Α. (Βυτ.ρεῖ.) Μοπρῃ. 

(Ρη) 

-- εαν] οπι. ΓΔ. 1. α.δ.οι[: | αν 69. 
--- θελης] -λεις Ὦ.. 1. Ἡ. | εθελης Δ. 

- και ἕωσω σοι] απίο ὁ εαν θελης Ἱ. 

98. και ωµοσεν....ὅωσω σοι] οπή. 1. Κ΄. 
Πίου. |.καιωμµοσ. αυτ.] ροδί βασ. μου 1. 

(ωμοσεν] ωµολογησεν Ἐν. | ότι ὁ εαν µε 

αιτ. δώσω σοι] οπ. 1. 
--- αὐτῇ οπι. 1. | αᾷᾷ. πολλα Ὦ. α.(ὐ 

ππα]1ογ]” Ῥγο ππ]έαπι ”). 3. Αὐπι. ἢ 

Οοπία, Ὑαἱς. οἷ 
- ὅτι ὁ εαν ΛΟ, τε]. 1μα1. το]. (03 Π.Ι. 

νἷᾶ, 1 καρτα). | ὁ τι εαν Β.ΒΙΙή.Δ. ὅτι 

ὁ αν 69. | εἰ τι αν Ὁ αν. 

-- μὲ αιτησῃς] αιτησῃς µε ΑΙ. οι, 
Άππι, [{0π|. µε 1,. 69. Ἡ. Υμ]ς. ὁ. 

ο. Μοπιρη. | Οοπία, ΜΑΘΕ. αι. 

Ῥντν.Ρ5{.δ.ΗεΙ. (οι, Αππ βαρ γ8). 

[2Ἐ1}.7 | (αιτηση Δ). ὃ 

- ἕως ἡμισους Α.Β90Ο. το]. | ἑως ἡμισυ 1, 

Δ. | ἕως ἡμισου 1ζ. | ἑως ἡμισεως Ἀ. | 

και το ἡμεισυ 1). Τ.αιἰ, 

94. και ἃπίο εξελθ. Ὦ. Ρεἡ.ΤΑ. 38. Μεπιρῃ. 

17. Πογοᾶϊαᾶστα Οἷν 



ΥΙ. 80. 
Τα]ς. α. ὃ. ο. 
Βυττ. Ρ. Ἡ. 
Μεπιρῃ. 

(οί μ.) Αὐτὰ. 11, 
94, ἡ δὲ ἐξελ. 

90. αὐτ. ἀθετ. 

97. ἐνεχθῆναι 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ο. / 

µου. “τ καὶ’ 
/ / Γαϊτήσωμαι; ἡ δὲ εἶπεν, Τὴν προσ, Ἰωάννου τοῦ 

Ἶ Ἵ "Ὁ ταὶ λθ υθὺ απτίζοντος.. καὶ εἰσελθούσα | εὐθὺς' μετὰ 
“ Ν Ν 

ος προς τον βασιλέα, ἠτήσατο λέγουσα, Θέλω 
ἵνα ᾿ ἐξαυτῆς δῷς μοι" ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἴω- 
άννου τοῦ βαπτιστοῦ. ᾿ καὶ “περίλυπος γενόμενος 
ε ἈΝ Ν Ν “ 

ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς ἵ ἀνακειμένους" 
5 . / 4 ᾿ “ » . ή 97 Ν 4 . ν΄” ο 

οὐκ ἠθέλησεν ᾿ ἀθετῆσαι αὐτήν΄. καὶ ' εὐθὺς απο- 
΄ ΞΕ Ν 4 / ” ο / ον » 2. 

στείλας ὁ βασιλεὺς ἵ σπεκουλάτορα΄ ἐπέταξεν | ἐνέγ- 
/ Ν Ν 3 ο 4 ΝΜ 3 Ν 3 “Ὁ 

καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ἵ καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφά- 
9. ΄ Ν 

λισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, Ἔ καὶ ἤνεγκεν τὴν 

κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ 
κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ 

99 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθαν" : 
πι 

καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν µνη- 

ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί ἀἴππα γοση] πιαῖ, 3) Ωιαο οπι 
αχἰδεοί, ἀῑχΙε πιαἰτ εππο, Θά 
Ῥοίαπι Ἐπ 114 ἀῑκῖς Οαρας 
Ἰομαηπ]ς Βαραδ 35 Οµπιᾳιο 
Ιπίχοϊδδοί βίδα πη. οσα Γοβῖπα- 
Ποπο κα 1όβοπη, Ῥο(ϊν]έ ἀἱεσῃς, 
Ὑο]ο τί Ῥτοξῖπας ἆσς παῖλῖ ἴῃ 
ἄἴβοο οαραῦ Τοπαπηῖς Ραριϊείαο. 
35 ἘΠ οοπαϊδίαίας τοκ )τορίος 
Παβιταπά μπα οὐ Ῥτορίου επ] 
τοσππιροηίος πο]ιῖς θα οοΠ- 
ἀπδίαγο, “7 5οᾷ πιίςδο 5Ροοι]α- 
ίοτο Ῥγασσορί6 ΔΟΥΡῚ εαριαέ 
οἵα5 ἰὴ ἀΐδοο, 1 ἀεσο]]αν1ί ΘΠ 
1 ΟΑΥΟΦΓΕ, 3 εί απ] σαριέ 
εἷις ἴῃ ἀῑδοο εί ἀθαῖῦ 1Ππᾷ Ῥι- 
εἼ]ας, οί ριο]]α ἀσθ1έ τη Δ ΥἹ απο. 
39 Ωπο διιάϊίο ἀἰδοιρι]] οἷαβ νο - 
ποταηέ οἱ ὑπ]ογαπέ οοσριι5 ος 
οὐ Ῥοβιογαπέ 1Ππ4 ἴῃ πποπΙ- 
Τηρῃΐο, 

αὐτῆς. 

ν μείῳ. 
ὁ Μαΐΐ, 14111. ἕα 
Ἱπ. 210; η 

Ἡ σοι. 
. ἊΝ » / 5» ο) Ψ. 

σουν, και απηγγειλαν αυτῷ παντα 

301 ΄, ε / ν ϱ ας 
96 801 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Τη- 

ας 

ὅσα ἐποίησαν Ἱ 
η 

30505.) Τὴ εοπγοπ]θη{ο5 4ρο5- 
[011 «4 Τοδαπα τοπαπατεταπέ 
111 οπιπία απαο εσοταπέ εἰ ἆο- 

2311. ΓΥμ]σ. ο. Αιπι.] “οἱ 114 αἱ 1.} 

Τὴ δες. ΑΟΓ. τε]. α...} 5. Ἀνττ. εί. 

ἅ ΠΟ]. οι. (σα. Μαΐε. κὶν. 8, εἰ 18}. 

34, εξελθουσα] ελθουσα Δ. 

- αἰτησωμαι ΑΒ. 6}. 1,Δ. 88. α. | 
Ἴ-σομαι «. 15. Τὶ, τα]. 

--- του βαπτιζοντος Β. Βεῖψ.1,Δ. Ἀγτ.Ης]. 

(οτη. του Β.Βίο.) | ἔ του βαπτιστου ς.. 

ΑΟΡ. 38 (5ἱς). τε]. νν. (υἱά. Μαίί, χῖν. 

8. οὗ νου. 95). 

25. ευθυς ΒΟΔ. 38. (Γευθεως «-. Α. τε].) 

γαρ. 7. ὅγυν Ῥεῦ ΗΟ]. οἴ. Αππι. 

(516). 3. 1 οπι. 1. 1. α.δ.6.1.1. 

Μεπιρῃ, 

--- µετα σπουδης] οπι. 1), α.δ.ο.| ΟΩοπίνα, 
γὰρ. αὶ 

- προς] εις Ἡ. 

-- ητήησατο λεγουσα ΛΡΕΟ. 38. γε]. Υπ]ς. 

7. Ἀγτ.ΠοΙ. Μεπιρῃ, οί. (211.) | 

ειπεν ὍΔ. 1. αὐ)βτ (Θγσ.Ε5ἰ.) 

Ασπῃ. (Δα. 111 ὅν ει.) [6]. 

- θελω ἵνα] οσα. 1). α.Ὁ.(6).}.1.} Οοπέγα, 
γαρ. 

--- εξαυτης ὅως μοι Β0"ΤΙΔ. Ὑυ]ς. α.ὐ. 

(09. Ἀντ.Ἑδί. Μεπιρῃ. «3, (ος 

τα μΙ ᾖ). | Ἔμοι δως εἕαυτης «-. ΑΟ’. 

1. 98. τε]. (Ἀντ.Ηςε].) Αὐτη. [ο]. δὸς 

μοι Ὦ. | οπι. εἕαυτης 1). Κὶ ο. (νά. 

Μαίέ. χὶν. 8). 

- πινακι] αἀά. ὧδε Ὦ. (νιά, Μαῖΐ.) 

- βαπτιστου] βαπτιζοντος Τ,. 

26. και 15] οπι. Ὦ ὅτ. 

96. γενομενος] γεναµενος Δ. 

- βασιλευς] αά. ὡς ηκουσεν Ὦ τ. ο. 

0. | Οοπίτα, Υαἱρ. α.ὐ.]. 

- και τους] και δια τους 1). Τμαῖ{. (εχς, ϱ). 

οι, 

- ανακειµενους ΒΒ. Βείψ. Οὐ (αἱ ν]ᾶ,)ΤΙΔ. 

Ὀγτ.Ρεί. | 1 συνανακειμενους 5. ΑΟ. 

το]. νν. (νίᾶ. Μαϊΐ. χῖν. 9). | συνακει- 

µενους κο 1. 

- Ίθελησεν] ηθελεν 1 

--- αθετησαι αυτην ΒΟΤΙΔ. | αυτην 

αθετησαι 5. ΑΓ. τε]. γν. [ο]. | αντα- 

θετησαι 5. 69. 

97. και] αλλα Ὁ. Υπ]. α.ς. 73.0.1. Ἀγν. 

Ῥεί. | Οοπίπα, ὁ. ὅν. ΗΟ]. τε]. 
-- ευθυς ΒΟΤΙΔ. | Πευθεως στ. ΑΕ. 

τε]. |. οπι. Ὑα]ρ. σι... (Οοπίτα, 

α.Ὁ. ἢ). 

-- αποστειλας] απολυσας 1. 

- ὁ βασιλευς] οτι. Ὦ. 1. Τμαΐέ. | Οοπίτα, 

τε]. (απίο αποστειλας 1). 

- σπεκουλατορα ΔΕ. ΒΙΙΥ.()ΤΙΔ. 1. 53, 

69. ΕΕάΗΚΜΡΒΙΗΤΗΥ. Ἀγν.Ηε].πις. 

ὤταεεε. (-τοραν ὮἨ. 0 π.1.)} Ἱ-τωρα 

«-. Γ εἰο. (σπεκολ. Ὦ). 

- ενεγκαι ΒΟΔ. | Ίενεχθηναι 5. ΑΡΤ. 

τε]. | εχθηναι 69. 

- την κεφ. αυτου] αυτ. τ. κεφ. ὦ. (ὅο- 

Παπηϊς 9ΥΤ.Ρ5:.) || αάά, επι πινακι 0Δ. 

γπ]σ. ο.4'. (νἱᾶ. νετ. 28). | Οοπίσα, Α. 

ΡΡΙΤ,, τε]. αὐ. 6{.. τε]. 

- και απελθων Β.ΒΙἱψ.ΟΤ:Δ, 1. α.οι[".ἰ. 

Ῥγγ.Ῥεῦ. Μεπιρη.βοἩνν. (2211:) | ο οι 

(απίαπι). Ψαὶς. ο. | Τὸ δε απελθ. 

-. ΑΓ. τε]. (09). Ἀντ.Ηο]. οι]. 

Άτπῃ, | δᾶ ηνεγ. τ. κεφ. αυτου] οΠΙ. 838. 

98. αυτου] οἵη. Τ). α. (1 ομαππίς Ὦγτ.Εῦ. 

0011.) 

--- αυτην 19] οπι. ΤΙΔ. 1. (ποπ 98). ὅ.ο. 

Θγγ. 50. Αππι. | Οοπίσα, τε]. 

--- εδωκεν 39] ηνεγκεν Ο. 85. ΜεπιρΗ, ΜΑ, 

| Οοπίτα, ΑΒΕΤ)Τ/Δ. 1. τε]. νυ. (Ανπι. 

πίτα. 16ου. αεί). 

- αυτην 35] οπη. 1). 95. Τωαΐέ, (οχο, ὄ,γ). 

Ῥγγ.Ρεί. Αππη. ίµ.|Οοπία, ΔΡ5ΟΓΙΔ. 
1. τε]. δ... Ἀγν.Ηο]. ΜεπιρΙ. οι. 

99. και ακουσαντες ΜΒ5. α. νν. ) ακου- 

σαντες δε Ὦ. Μεπιρμ.Ἡ. | ΓΥ ας. ὁ 

οι]. 

- ηλθαν Β1,. 38. 

τε]. 
-- μνημειῳ] ΡΙπεπι, τρ δὲ. Ὦ. 15. | οπι. 

Εἰς. ΔΒ.ΒΕΙ.ΟΤΙΔ. 35. 69. ἘΕΞΟῊΚ 

ΜΡΌΥΓ, 
80. παντα] δα. και 5. ΔΑ. τε]. Βγ. 

ΗΟ]. οί. | οπι, Β. Βοᾖ.ΟΡΤΙΔ. 1. 8. 
ἘΝ. Τα. Ὀγτ.ρδ. Μεπιρῃ. Άνπι. 

“Ἐπὶ. 
-- εποιησαν και ὑσα εδιδαξαν] εδιδ. κ. 

ὅσα εποι. 1. | (εποιησεν Δ). 

| ᾖηλθον 5. ΑΟΡ. 

94. τ Ί]α Οἵ. | 28. εδέτος Οἵ. | ἀἰδοαπιβοπίος 

σι. 1.30. οἱ οπιπῖα ΟἿ. 
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ΑΒ(Φ2. ἐβ 
1Δ. ι 

1. 98. 69. 
ΕΕΗΚΝΡΌΥΓ. 

ὀλίγον. 
το 
κα, 14:14-. 
[πμ. ΟΞ 11 17. 
99. 6: 1-13. 
Μαῖί. 15:35, οἔο, 
αρ. 8: 1,6ἴο. 

82. [τῷ πλοίῳ] 

μι καὶ πρῥῆλθον αὐτούς | 
ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη 
ὡς πρόβατα μὴ ἐχόντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδά- 

" καὶ ἤδη ὥρας πι τν ο 

᾿ ἔλεγον" 

καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. " 
αὐτοὶ κατ ̓ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, καὶ ᾿ ἀναπαύσασθε" 

ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ 
πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν 
θον εἰς ἔρημον τόπον τῷ πλοίῳ κατ ἰδίαν. 
εἶδον αὐτοὺς «ὑπάγοντας ' 
καὶ πεζῇ ἀπὸ ο. τῶν πόλεων πώς ΤῊ ἐκεῖ 

καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ! 

σκειν αὐτοὺς πολλά. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

Ἷ καὶ Ἰλέγει” αὐτοῖς, Δεῦτε ὑμεῖς επογκηῖ. 

σος / 9 
Σεὐκαίρουν" Ἵ. 5.1 

ρα “᾽ 
εγνωσαν 

ΔΝ 

και 

34 

ἜστοΣ 5 κ, 

επ αυτους ο 

μένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

ὅτι 

8 

ἀγροὺς καὶ 

γωσιν |. 

"Ἡρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή" 
5 

β ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ 

κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ἷ 
37 ςε Δονο 9 5 » - , ᾽ 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς. Δότε αὐ- 

πολλοί . 

τί! φά- 

πα ο 

31 (ΟΣ, 10.) Ἐν αἷν 1118, 
Ὑοπῖίο ΒΟΟΥΒΠ πη ἀεξογίαπι 
Ίοσμπα εί τοριεσοῖίο Ῥραε]]ήπη. 
Ἐταπέ επίτα ατιὶ νοπῖεραπ οὐ τὸς 

ὑπάγοντες ἀἰσθαπί πχ], πος παπά ποαηαὶ 
Ν » ΄“ 

καὶ απὴλ- βραύϊατη Πα θο δ. 35 (ὅ8,6.) Τὸ 
αν αδοσπάσπίος ἴῃ Πανὶ αδῖοτιπί Ἱπ. 
99 καὶ ἀοξοτίπι Ἰοσιπῃ 5οοΓδπα. 39 ἘΣ 

γΙάοταπί 605 αΏοιιπέος οὐ οοσπο- 
νογαπέ πα], οὐ Ῥεβσρίτος ος 
οπιπῖντις Οοἰν τα 115. οΟΠΟΙΙΥΤΟ- 
γιατί 1Ππ|Ὸ οὐ Ῥγασγοπογιηί 608, 

πολὺν 51 ΤῸ οχῖεπς ν]άῑε τη] τα πὶ ἔπ - 
Ῥαπα Τορι15 οἵ πηϊδοτίι5 οδῦ 51ροΓ ν 5 : 3 

ὅτι ἦσαν 605, ατ1ἃ ΟΥ̓Δ βΙομί ΟΥΟ5 ποΠ 
Ἠαμοπίος5 Ῥαδίονοπι, οὗ οοορῖό 
ἄοσσγε 1105 ππα]ία. 35 (51,19) Τε 
ουπῃ Ίαπα Ποιὰ πηπ]ία Πογεί, ας- 
οσβκογιπ{ ἀἰξοιριι]ί οἷας ἀἴσσπ- 
ἴο5, Τοβοτίς ορ Ίουις πο, εί 
Ίαπῃ ποτὰ ργαστον]ν]ς: 39 ἁῑπηίίο 
Ἠ]ος, τὸ οππίο5 ἴῃ Ῥγονίπιας 
γ]]]ας οἱ νίοο5 οπιαπί 5101 οἱθος 
αποΒ παπάποση{. 7 ΕΕ γοδροπ- 
ἀ6μςδ αἷῦ 115, Ταίο οἷβ [νο] 

80. ὅσα 9ο] οσα. 03. 1. Τιαῦί. ( ᾳποπιοᾷο” 
ο). | Οοπίτα, ΔΒΟΡ. τε]. νυ. 

91. λεγει Β. ΒΙΙγ.ΟΤΙΔ. 838. (1 δ0{.}} Τειπεν 
5. ΑΓ. τε]. α. 

--- αυτοις] 844. ὁ Ίησους Τὴ. 69. Τικ. 

(εκο, Υπ]ς. [”.) | Οοπίσα, τα]. 

-- μεις αυτοι κατ᾽ ιδιαν ΑΡΑΟΤΙΔ. 838. 

76]. ὅν. ΗΟ]. [οπη. αυτοι 1. ὁ...]. Μοπαρῃ, 

Ἄττῃ. | ὑπαγωμεν 1). (α)... 3.1, δι. | 
6Α1ΠΙΙ5 ΒΕΟΓΕΙΙΠΙ ᾱ. ΞΘΟΓΒΗΠΑ (8 {1|Π|} 

γπὶς. (αβεαπιας ἴῃ ἆθβογΙΤΏ ΠΟ 50]] 

Ἀγγ. Γ5ἱ.) 

--- εις] επ’ ΤΔ. 

-- αναπαυσασθε ΑΡ.Ρσᾖ.0Δ. 69. Μ. | 

Ταναπαυεσθε ασ. ὍΤ,. τε]. 

-- οἱ ὑπαγ.] οπι. οἱ ΧΜ. (ἢ 03). 

--- ευκαιρουν ΑΒ. ΒΙΙΥ.(Τ,Δ). 69. ἘΕαΠ 

ὙΠ. (ευκαιρου 1,Δ). |. Τηυκαιρουν σ 

Ο. 19. 88, ΚΜΒΕΡὈ. | ευκαιρως (-ος ἢ) 
ειχον 1). 

99. και] δά. αναβαντες εἰς το πλοιον 
(Ἰα, Ππίνα) 1), Ταῖς, (οκο, ὁ). 

--απηλθον] -θεν 69. ΕΕΚΗΥΤ. | Οοπ- 
ίτα, το]. 

-- εις ερηµ. τοπ. τῷ πλοιῳ Δ. (1). τα]. 
3ΥΙΣ.Γ50.Δ.ΗοΙ. «δι. (τῳ πλοιαριῳ 1). 
Γεν τῷ πλοιῳ εις ερηµον τόπον ΒΙ,Δ. 
(95 οπη. εν). 69. Μεπιρῃ. Αὐτὰ, (γίᾷ. 
Μαῖι. κἰν. 19). | εις ερηµον τοπον (πῃ- 
μα 1), Τιαί, 

98. ειδον] ειδαν Ὦ. | ἰδοντες 1. (οπι. και 
Πίο ἐγνωσαν). 

-- ὑπαγοντας] Ἷ 844. οἱ οχλοι ςτ. 69. (ν1α. 
Μαί{. κὶν. 18. Το, ἴχ. 11). οἱ1. ΔΒΙ)ΤΙΔ. 

1.55, ΕΕάΠΚΜΡΟΥ ΓΡ. Τί, Βγτ.Ης], 
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ΜοπιρΗ., Αὐτὰ. 49Η. (ΡΙαθΠΙ. πολλοι 

ΒΥΥ.Ρ5ί. οπι. Ροδίσα). |οπι, και 584. 1. ὁ, 

98. εγνωσαν Β3Βοι.Ὦ. 1. | Τεπεγνωσαν 

-. ΑΡ.. 98. τε]. | Ταάἀ. αυτον «.. 69. 

Τ, τε]. | αάά. αυτους ΑΤΙΔ. 38. ΚΜΟ. 
ο. 8γιν.ΕεέδΗσ]. Μεπιρῃ. 911. | πο 

Ἰαδῦοπί ΒΕ. 1. Ὑπ]ς. α.ὐιοιῖ. ΑὙὐτῃ, 

-- πολλοι] οπι. 69. 
-- πεζφ] πεζοι 1,. 

(ὁ ροεᾷεξίτε” ὦ). 

-- πασων των] παντων 1). 

«ρεᾷοδίινος”. Ταί1. 

- συνεδραμον εκει και προηλθον αυτους 

ΑΡ.1ε]. Υπὶρ. /. Ἀγτ.Ηο], ΜεπιρΗ. Αππῃ. 

1}. | 5ο δοᾷ προσηλθ. Τ/Δ. 69. ΓΤ, (αυ- 

τοις Δ. αὐτῳ 69. αυτοι Ὦ).| συνεδραµον 

και ηλθον εκει 1. | συνεδραµον προς αυ- 

τους 58.]ΟΠ1. και προηλθ. αυτ. 1). (Τμα:{. 

οὐ Αγγ.Ρεί, νἱὰ, 1η 8}. | 1 44. και συν- 

Ίλθον προς αυτον «,. 58.2. Ἁγν.ΗςΙ. 

«ΒΙΝ.] αάά. και συνεδραµον προς αυτον 

ΑΔ. «46. και συνεισηλθον προς αυτ. 69.] 

τἀ, και συνηλθον αυτου 1), ὐ.(α).[”.ἰ.| 

οἱ]. ΒΔ. 1. Ψ Πρ. ο.1. Θγχ.Ῥει. Μοπιρῃ. 

Άνπῃ. | (οοποπττογαπέ 10] οὐ νοποχιηέ α. 
οοποπττογαηί Τί οἳ οοπγοποεγαπέ {Ππὸ ὦ. 

οὐ οοπειττογιπί ἴ]]αςσ ο, οποισ. 1ΠΠπ|6 

οὐ οοΏΥεΠ. Ί]]πο [3 απίογοτίογιπί 

οτη Ίο Ἀγτ εί.) 

84. ειδεν ] και ειδων 1). (α..ο.0}3).ς | Τά. 

ὁ Ίησους «. Δ. τε]. ᾖϱ". Ἀγτ.Πς]. | 

Ῥυπεπι. 14, ΑἸ]. ο/:(8). Ἀντ.Ῥει. πμ. | 

14. Ῥοδὲ πολ. οχλον Ὁ. γπ]ᾳς. α.ὐ.Ι. | 
ο], Ρ1,. 1. 98, 69. α΄. Μορ, Αὐτὴ. 

--- πολυν οχλον] οχλον πολὺν 99. στρ. 

ΟἹ. αι. | Οοπίτα, Απιι ὁ [ο]. 

84, και εσπλ.] οπι. και Ὦ. α.δ.οι[]".ἰ, | 
Οοπία, Ψα]ς. Καὶ 

-- ἐπ᾿ αυτους ΒΡΕ. | Τεπ᾽ αυτοις 5. Δ. 

1,. τα]. (νῖᾶ. Μαϊέ. χῖν. 14). 1 1115 οι)”. 

εδ α. (Οοπίσα, Υα]ς. ὁ. 1). 

-- διδασκειν αυτους] αυτους διδασκειν ΑΙΚ 

Ρ.Υπ]σ. ΟΙ”. Οοπίνα, το. απιιμαίωτο]. 

86. και Ίδη ] ηδη δὲ Ὦ. α. 

-- γέινοµενης 1). 

--- αυτῳ οἱ µαθηται αυτου ελεγον ΒΔ. 

98. Μεπιρῃ, | Ταυτῳ οἱ µαθηται αυτου 

λεγουσιν «τ᾿. Τὸ, νο]. Ἀγτγ.(Ῥευ.) ΗΕ. (4ἷ- 

εοπίος Τα!{.)| οἱ µαθ.αυτ.λεγουσιν αὐτῷ 

ΤῊ Κ. ὁ.93.} οἱ µαθ. αὐτῳ λεγουσιν Α.|οπῃ. 

αυτου 1. 69. 6. ΑΥΠΙ,] ὁπ. αὐτῷ Υα1ς. ἃ, 
τη). Ζ 1}. [Ροϑῦ λέγουσιν 46. αυτῳ 69. 

---- εστιν ὁ τοπος και] ἐστιν τοπος ὮΧ. 

-- ηδη 25] ἡ 1.. (ἡ ὧρα ηδη πολλη 1). 

96. κυκλῳ] εγγιστα 1). Πατ. 

--- ἀγροὺς και κωμας] κωµας καιαγρους Ἱ. 
- κωμας] εἰς τας κωμας ἵνα 1). (ὁπ. και 

κωμας Δ). 

- ἑαυτοις] αυτοις 11. [ἑαυτους 88. 

09. Μ. (αγορασωσιν ἕαυτοις αρτους] 

καταλυσωσι 1). |Τροδῦ ἑαυτους δα, 

αρτους 5. Δ. 1ο]. Υμ]ς. ὁ.ο...,. Ἀψτη. 
Ὅει, Πε]. δι. (νἷᾶ. 1 εαρτα). | οπι. 

ΒΡΙΙΔ. αι. Νοπιρῃ. ΑυΠῃ, 
-τ- τι φαγωσιν ΒΙΙΔ. Υπ]. α.σι[]”.”.ε. 

ΜΟΠΙΡΙ. {τι φαγειν Ὦ. | τι Τγαρ” φα- 
γωσιν ἴουκ εχουσιν” 5. Α. τε]. (0). 
Ἁγτν,Ρ5{.δς Πο]. (Αππι,) 11. 

81. τοᾶῖραπέ ΟἿ. | οὐ που εραὔίαπα τα ασσιά1 
σι. 1 85. πανῖπα ΟἹ. | 50. αἀᾶ. εἰ (απῖο 46) πι. | 
84. ἐαχαπη των έαπα. ΟἿ. Ι 1]ο8 ἆοοετο Οἵ, | 
86. Ῥταςϊετηῦ ΟἹ. 1 87. Π18 Οἱ. 1 οηι. ΟΡ «ἀπ. 



ΥΠ. 44. 
ψα]ρ.. α. ἢ. ο. 
Βντγ, Ρ. Ἡ. 
ἸΠαπαρ], 

Αστπῃ, ΖΕ ἢ. 
97. δώσωμεν 

98. ἔχετε ἄρτους 

- λέγουσιν [αὐ- 
τῷ], 

χόρτῳ. 
ς ἊΝ Ἂν 4 ΝΥ Ψ' 

ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα. 
/ Μ Ν Χ / } / 3 / » Ν 

πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν 
» Ν 3 / Ν / Ν / 

οὐρανὸν εὐλόγησεν, καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ 
τὰ / ΄σ -“ Ὁ “ ΄“- 

ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ', ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς, καὶ 
Ν / / / - 

τους δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. 
Ν » / 

τες καὶ ἐχορτάσθησαν, 

41. παρατιθῶσιν 

49. κλάσματα δώ- 
δεκα 

-- κοφίνων 
44: 

ἄνδρες. 

97. ὁ δε] και Ὦ. Τιαῦι. [6]. 281}. 
--- αυτοις 15 ΒΞΔ. 69. τε]. γν. | οπι. Α 

1. 1. 98. |αἀᾶ. ὁ Ίησους Ὦ. α.(ο).1. 

(απίο ειπεν .σ"). | Οοπία, Ὑπι]ς. ὁ. 

- και λεγ.] οἱ δὲ λεγ. 838. 
- αυτῳ] οτη. 1. 

- αγορασωμεν] -σομεν ΤΑ. 1. Το. α.ῦ. 
σ[/”.οἳ. | Οοπίνα, Ψμ]ρ. ο”. 

--- δηναριων διακοσιων ΑΡΓΙΔ. 1. 38. 69. 

ΡΕαΗΚΡΌΥ. πι α.Ὁ. 4.1. Θγν. Πε]. | 
Τδιακ. δηναρ. «-. ΜΠ. Ψ Πρ. ΟἹ, ο 7.9”. 
Ξγτ δῦ. Αὐτὰ. «ῃ. (νἷά. .οἱι. νἱ. 7). 

-- αρτους] αυτους 50 98. | αυτοις ΑΧ. | 

τους αρτους Δ2. 
--- δωσομεν ΑΒ. Βεῖψ. Πο Τ.Δ. Τμα!{.] δωσω- 

μεν Β.Βεᾖ.Ὀ. 38, 69.| 1 δωμεν «΄. 1. 1ο]. 

-- αυτοις φαγειν] φαγειν αυτοις 98.] αυ- 

τους φαγ. Τι. | 84. ἵνα ἑκαστος βραχυ 

λαβῃ 69. (ν]ά. ΦοἩ. νἱ. 7). 

98. ὁ δελεγει αυτοις ΛΗΒΣΙ,. τα]. ο.)3. νυν. 

[και λέγει αυτ. 1). Υ1ς. (α). αἱ. Λι. 
[0. Αππιι] | αάἀ. ὁ Ιησους 1). ὁ. 

- αρτους εχετε ΑΤ.. 1. 98. 69. το]. Ὑπ]ρ. 

α.Ὁ. (0)... 3.05... Ῥγτν.Ῥευ.δεΗσ]. Μοιηρ]ι, 

Άππι, (νὰ. Μαϊ. χν. 34). | εχετεαρτους 

ΡΤΙΔ. ΡίῑΙ. (νἱᾶ. σα. ΥΠ]. 5). (εχετες Ὁ). 

--- ἰδέτε] Τρίαοπη. και σ. ΑΔ. 1ο]. Υπ]ρ. 
ας}. Ἁγν Πε]. 1 οσα. Ὦ. Βεᾖ.Γ.. 1. 98. 
ιο, Ῥγτ.Ῥδί. Μεπιρῃ. ΑππιιΖοµ. «1. 

-- καὶ γνοντες] οπ. και 1.|γνοντες δε Λ. 
--- λεγουσιν] αἰ. αυτῳ ΔΤ). 69. Μπ. 

Τοἱ. αι, 1.1, Ἁγτιδί. Αὐτὰ. «1. 
(νά. Μαι, κῖν. 17). | Οοπίσα, Β5ΤΙΔ. 1. 
89. το]. Ψπ]σ. ο. ὅν. δ]. Μεπιρ].. 

-- πεντε] 414, αρτους 1), α.6..}3.Φ Άντι 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

τοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 

ας 

41 

48 

/ . “ 3 / 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ, ᾿Απελθόν- 
» / ὃ { ὃ / / 9/ Ν 

τες ἀγοράσωμεν ᾿ δηναρίων διακοσίων ἄρτους, καὶ 
[4 / ᾽ - - 

Γδώσοµεν’ αὐτοῖς φαγεῖν ; 
, 7 οδο , 

σους ἄρτους ἔχετε; ὑπαγετεὶ ἴδετε. 
/ ΩΝ ’ 3 / 

γουσιν, Πέντε, καὶ δυο ἰχθύας. 
» - / / / - ΄ 

ἀνακλῖναι πάντας συµποσιά συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρφ 
0 Ν 5. β / 
καὶ Ἰἀνέπεσαν' πρασιαὶ πρασιαί, Ἰκατὰ" 

Ν Ν Ἂ 

καὶ λαβὼν τοὺς 

-- Ν / » - / 

ὁ ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Πό- 
Ν / / 

καὶ γνοντες λέ- 
39 απ ,ὔ ΓΞ » “ 

καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς 

9 ὡς ὧν ΄ 
"καὶ ἔφαγον πάν- 

5 ν 5 ΄ὔ ΄ 

καὶ ἦραν κλασμάτων δώ- 
ὃ / 4 / / Ν ως ον “ ᾽ / 
εκα κοφίνους Ιπληρώματα , καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 

ον ελ ε / Ν 3/ / 

καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους ἷ πεντακισχίλιοι 

πΠαΠάπσαχο. Τί ἀἰκοιαπί οἷν 
Ἐπηίο5 οπΠαπη5 ἀοπαν]ῖ5 ἆπ- 
οσΠ[5 Ῥαπος, οὐ ἀπίπιας οἱ 
ππβπιάπσαγο, “Ὁ ΤΡ ἀῑσι οἱβ, 
Ωποί Ρᾷπο5 Παβοιςὃ ἴδ οἱ νἱ- 
ἀοίο. Τὺ οἂπὶ εοσπογ]ββοπί, 
ἀἰσαπέ, Θαΐπαιϊιο, οὐ ἆπιος ρίβοθβ. 
99 Τὸν Ῥγαεσσρίέ 1Π185 πὖ ἀσοιτη- 
Ῥογο {Πποσγοπί ΟΙΩΠΟΡ ΒΘΟ Παπ 
εοπιρογπῖα Βα ρου Ὑπὸ ἴδο- 
πα. “40 Τὴ αἰβοιθιογιιηῦ [Π 
Ῥατγίοα ρογ οοπίοπος οὗ Ρεν απῖπ- 
4πασσπος. ἢ Εὺ αεσσρίῖ5 απίη- 
απο ραπίθις οἱ ἀπορις Ρίδοίρας 
ΙΠ{ΠΟΠΣ ἴῃ οπο]άπ Ῥοποςιχ]ί, οἱ 
Ποσ1ΐ{ Ῥαπος οὗ ἀοαῑί ἀῑδεῖριι]]5 
5115. τὖ Ῥοπογοπί απίο 605, ο 
ἄποβ Ῥίεοσς ἀῑγΙδίς οπαπίρι!ς. 
33 Τὴ πιαπάποαγοταπ{ ΟΠΊΠΟΡ οὗ 
παὐγα(! εππέ: 42 οὐ κα5ίπ]οτιπί 
τοφῖας Π’ασπΙοηΟΓΠῃ ἀπιοςο- 
οἵπι σοΡΗΙΠΟΒ ῬΙ6ΠΟΒ, οἱ (6 Ρίς- 
οἵρας. 3 Τογαπί απίοπη απ] ππαπ- 
ἀποαγοτιπί απἵπααο τη]. γ]- 
ΤΟΣΗΠΗ, 

Ῥεί. Μοπιρῃ. (νι. Μαίΐς κὶν. 12). ] 

Οοπίτα, το], Ψα]ο. 0.0.1. τε]. 
89. αυτοις] οπι. 1) αν. |. Οοπίτα, ΟΥνᾳ. 1. 

47935, δ09΄, |αᾷά. ὁ Τησους 1). α.Ὁ. ο”. 

ΓΟοπία, Υπ]ο. ο”. τα]. Οὐῖφ. ΠΠ. 049. 
- ανακλιναι ΔΒΞΒΕΙ.ΓΤ/Δ. 58. τε]. ΟΙ. 

Π1, 5105, 1 ανακλιθηναι ΒΤΡΟ. 1, 69. 
α. Ο»ΐῳ. 1, 4Τος. 

--- παντας σὶο Οτγῖρ. Π1. 509. (απίοανακλ.) 

Γοιη. Αὐτῃ. [ αυτους 985. (πασιν ππίο 

ανακλ. Ογῖρ. ΠΠ. 4195). 

-- συµποσια συµποσια Οτίᾳ. ἰἰϊ. 495. ] 

φεπιεῖ Τ.. | κατα την συνποσιαν Ὁ). Τμα1{. 

(οπι. α). 

40. ανεπεσαν Ῥ. Βεἠ.Δ.1.ΒΕαΗΠΤΓΜΥ.Ι 

Ίανεπεσον σ. ΑΡΤ, το]. ΟΥίᾳ. 1.4795, 

--- πρασιαι πρασιαι] δεπιοί Τ,Δ. | ἴῃ ρατίος 

γπ]ο. δ.α.}3.1, οπἼπος ἴῃ Ῥηχίος ο”. 
Ῥ]ατ]παϊ ο. Ῥ6ς οοπαροντπία Κα οοπγ]- 

γῖα ρου οοπαὈετπῖα ἡ, (οπι. α). 

--- κατα δῖα ὮΤ). (Μεπαρῃ. ΚΑΤΑ ΡΡ... 

ΚΑΤΑ Ν Ν νοσαρα]ο ἄχασσο βογναίο). 
ΙΙ Ίανα σ. ΑΙ. 16]. (να. Τα1ο,1κ. 14). 

19 βῖς 38. Ογὲρ. 111. 4799, 95 0Π1, 38. α.]. 

Ονίφ. Π1. 
41. τους πεντε (ν]ά. Ο»ῖφ. 111. 5103).]. οἩ. 

τους Ὦ. (πιοκ ανεβλεψας Δ). 

--- ηυλογησεν 1,Δ. 

- κατεκλασεν] εκλασεν Τ,. (ν]4, Μαιί. 

χν. 560). | κλασας εδωκεν τοις µαθηταις 

τους αρτους 838. (νιᾷ. Μαέ. χῖν. 19). 

- αρτους] Ῥιαοτη. πέντε 1). ὦ.ο, 

- µαθηταις] 44. αὐτου σ. ΔΡ Ο». 

το]. (1μα{.). Ἀγνν.Ῥεί.δΗςΙ. “ἘΠ. οπι. 

ΡΤΙΔ, 98. ἆ.”. ΜοππρΗ. Αὐτη, 

41. παραθωσιν ΔΕ. 1. 98. το]. [ παρατι- 

θωσιν ΘΙ ΔΜ, 

- αὐτοις ΑΒΤ, 1ο]. ο. νν. | κατεναντι 

αυτων 1). (Τιαἱξ.) { τῳ οχλῳ ΜΑ. 

--- ἔμερισεν] Ῥτποπι. και ὃ, |. παρεθηκεν 

ΜΡ. (µερισε ΤῊ). 
49. παντ. κ.εχορτ.] κι ἐχορτ. παντ. 1. (ΥἹ4. 

Τλιο. ἴχ. 17). [{οπ|. παντες 858. Αὐπι.ΖΟΠ. 

48. ηραν] απάά. το περισσευον των ἘΠ). 

1. (νά. ΜαΗ. κὶν.20. χν. 97). | αἲά. 

τα περισσευµατα 99. Τιαῖί. (οχο. ὁ.6). 

γιά. σαρ. γη. 8. 

- κλασματων δωδεκα ΑΓ. 38. 69. τε]. 

Ἰωπις. Ἀγνν, δι ( Ὁ. 1101.) Μοτημῃ. (νἷᾶ. 

Μαέ. πὶν. 50). [ κλασµατα δωδεκα 

Β.Βεῖν. ΒΙς.1,Δ. Ατπι. | δωδεκα (απίπτη 

1. [2.1 

-- κοφινους ΑΤΤΙΔ. 99. 1]. Τμαίέ. (νἷά. 
Μα.) | κοφινων Ῥ. 1. 69. 

- πληρωματα Β1,Δ. 1.69. | Έπληρεις 

ασ. ΔΕ. τα]. Τα, αἱ νἱ ἃ. (οπι. 1). νὰ. 

Μαΐε, [4.1 (ἢ. 93). 

--- τχθυων] Ῥτασπῃ. δυο 69. 
44. ησαν] οἴῃ. ΜΑ. 

-- τους αρτους] οπι. Ὦ. 1. ρα. α.δ.Ι. 

Αιπη. (νΙᾶ. Μας. χῖν. 91. χν.58).| Οοπ- 

ἔνα, οι. [ τοὺς πεντε αρτους Μ. 

--- πεντακ.] Τριποπι. ὡσει «. 15. Αιπι. 

(Ἰά. Μαι{. χῖν. 31). | οι. ΑΒΓΤΙΔ. 98. 

09. ΕΕαΗΚΜΡΟΝΤΣ. αυ ΘΥ.Ε58. 

ΔςΠε]. Μοπιρ]ι. «4011. 
- δὰ Απ.] αἀά. ραείου Πιοπήπας οὐ ΠΡο- 

1098. 91... 

87. ἀπο. ἄομ. ΟἹ. | 1115 σι. | 40. οππι. ρου 25 ΟἹ. 
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ΑΒ}. ἕε 
1{Σ] Δ. - 
1. 98. 69. 

ΕΕΦΗΚΝΑΟΤΓ. 
1 Μαί{.14:92-0θ.ἔς 
1οµ.. 6110-91. 

12 Εξ 
ὃχ ὃ 

48. [καὶ] περὶ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
45] κ α΄ ἜΑ τ - Ν Δ 5 - 20 1 Καὶ ᾿εὐθὺς' ἠνάγκασεν τοὺς µαθητας αὐτοῦ 

“ Ἂν - ’ ΔΝ / ΔΝ 

ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν προς 
κε / δ σὰ ἡ τν / 46 

Ἠηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ᾽ἀπολύει τὸν ὄχλον. καὶ 
΄ / 3 - 5 ο) » Ν ./ / 

ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξα- 
4 / 5 Ν - / 

σθαι. “ἶ καὶ) ὀψίαξ γενομένης ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ 
- ΄ 3, Ἂν / Ξ ἧΞ 48 ἫΝ 

τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. “καὶ 
“59 ΚΓ 5 Ν / » “ 2λὰ / 5 
Μἰδὼν' αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλλύνειν, (ἦν 

ἣν / » -“ / 

γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς;) ᾿ περὶ τετάρτην φυλα- 
ΔΝ - Ν Ἂν Ν “ ΓῚ 

κὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ 
“- / ος “ 32 / 40 ε 

τῆς θαλάσσης. καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτους" οἱ 
Ν “ Ν “ - / 

δὲ ἰδόντες αὐτὸν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης, 

γΙ. 456. 

15 65, 5.) ΤῊ εἰαῖπι οοεσῖε ἃ15- 
αἱρα]ος 5105 α5οοπάοτο ηᾶνοπι 
πά Ῥγασοσσγεπέ οπΠῃ ίγαης {6- 
τὰπὶ τα Βείμδαϊάαπη, ἆαπα Ίρ5α 
ἀἰππρίογεί Ῥορα] η. “Ὁ (δ6,3.) Ες 
στη 4Ιπη]δΙβ5ο{ 605, αὈΠΙΕΊΠ ΠΠΟΠ- 
{σπα ογαγ6. “7 (57, 1.) Τὺ ΟἴιΠ 561Ὸ 
οξδοί, εγαί πανῖς ἴῃ τη θα ἶο ππατ, 
οἱ Ίρδο 5011|85 πίστα, “ἢ Ἐϊ νἱ- 
(168 605 Ιαδοταπίος ἴῃ τοτηίσαη- 
4ο, οταί οπῖπι γοπίιις οοπίτατία5 
οἶβ, ο οσα απατίαπι γατα 
πος[ῖς γοπῖε δ 605 απιρι]αη5 
ΒΡΟΙ πΊαγο, οἱ γο]εραί Ῥγαείο- 
χῖγο ϱο5. 3 Αι. ΠῚ αὖ νιάεγαπέ 
οτι. ΔΙῚ] ΠΟΙ 5αρος τπατο, 
Ῥπίαγοταπί Ῥ]απίαδπηα, 6556, οὗ 
οχο]απιαναγιπέ : 50 ΟΠΊΠΟΕ ΕΠΙΤΗ. 
απ γ]άογαπ! οὗ οοπίιιχ)α1 βιαηΐ, 

ΕΖ ’ 53 Ν ΕΣ / 

ἔδοξαν φάντασμα εἶναι καὶ ἀνέκραξαν" 
Ν 5». ἘΝ 55 “ ΝΡ» / δάδα Απ πο ια 

γὰρ αὐτὸν | εἶδαν', καὶ ἐταράχθησαν. καὶ ᾿εὐθὺς ἐλα- 
- 5 - ο... 

λησεν μετ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Θὰῤσεῖτε, ἐγώ 
ἃς ἣν ΔΝ 

Ἰ καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ τ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. 

50 ΄ 

"πάντες Τὰ εια(ῖπι Ἰοσιίπις οϑῦ οπή οἷβ 
οἵ ΙΧ 1115, Οοπβα1ία, οσο εαπῃ, 
πο]ίο Ἠπιογα. 5) (05,5.) Ἐν αξ- 
οσπ(1ς αἱ 1105 ἴῃ παΥοΠῃ, οὗ 66ς- 

46. ευθυς ΒΤΙΔ. (ἴα 99). |. Τευθεως σ. 

ΔΕΟ. το]. Ογίρ. 111. 4891. |α4ἀ. εξεγερ- 
θεις Ὦ. α.ὐ.οι[3.”.ἱ. | Οοπίτα, ΜΡ. Κα 
χο]. Ογἱᾳ. Η1. 

- το πλοιον Ογῖφ. Η1. | οπι. το 1. 98. 

- προαγειν] προσαγειν 3. | αάά. αυ- 

τον Ὦ. 1. 69. Τί. (κ απίο θοβ᾽ 93). 

Βγγ,ΡΣί. ΜοπηρΙ. Αὐτὰ. Ζ πη. Ον. ΠΠ. 

4851, (νά. Μαῖίε, κὶν. 29). | Οοπίνα, Δ 
517). τε]. (11ὲ 99). 5... ΗΟ]. 

- το περαν προς] οπι. 1. (τ. περ. εις 

Ονίᾳ. 11.) 
- Βηθσαιδαν 51.. 69. (Τ).τε]. Υ α]ρ. ο 

{}3.05. Αὐτὰ. | Βηθσαιδα 1. Οἱ. ΠΠ. | 

Βηδσαιδαν Δ. ὦ. | Ῥηδσαιδα Μεπιρ].] 

Ῥησσαιδαν 1). α.(1). | Βησαιδα ΔΕ). 

ας 838). 
- ἕως αυτος ΜΒ. Υα]ρ. α.ο.ζΓ. τε]. | 

αυτος δὲ Ὦ «γ. ὃ. | ἕως αυτους 1. | 

ἕως τδειν αυτον Δ. 

-- απολυει ΒΙ)ΤΙΔ. 1. | απολυσει 69. ἘΞ 

ΚΤ, | Ταπολυσμ 5. Δ. τα], (νά. Μαϊέ. 

χῖν. 99). 

- Τον οχλον] τους οχλους 1. 69. (γι, 

Ῥπποία ΡΙ. Βαθθηῦ). Αὐτὴ. Μ 55, 491. 

(να, Μαῖι.) 

46. απηλθεν] ανηλθεν 1. 

47. ην] οτι. Δ. [[444, παλαι Ὁ 67, 1. ὃ. 

-- ΕΝ μεσῳ] ἐμμέσῳ ΛΙΔΜῈ |. οπι, εν 

13. ] (εν μεσῃ τῷ θαλασσῳ 1)). 

--- ἐπι της γης] Ῥιαεπι. ην ΔΌ. | αάᾶ. 
ην Μ. Μεπιρῃ. 

48, τδων ΏΙΓΤΙΔ. Ὑμ]ς. α.δν[ι[]”. Μεπιρ]. 

| {ειδε ς΄. ΑΧ. τα]. (ὦ). Ὄγτν,Ρει.δς 

ΗΟ]. Ασπι, «δι, (Ἰπνοπίέ ο). 

- εν τῳ ελαυνειν ΔΒ5ΙΗΙΝ. 1]. Ὑμ]ς. καὶ 
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Μοπιρῃ. Ατπι, |. καὶ ελαυνοντας Ὦ. 
(α.ῦ.ο,[]3).. (Βγτν.Ε5ἱ.δ.ΗοΙ.) [.Έ1.] 

Ρταθπ]. ἐν τῷ πλοιῳ Δ. 

48. ὁ ανεµος εναντιος] εναντ. ὁ αν. Δ. 1. 

θά, Μαϊϊ, κῖν. 94). | Οοπίνα, το]. 

-- αυτοις] οπη. 1. (Υἱά. Μαῖί.) 

σφοδρα 69. 
- περι] ΤΡΙΛεπι. και σ. ΑΌΧ. το]. στρ. 
(9). (ϐ). Ὀψοτ.Ῥεί.δεΗοΙ. Αυτά. 1]. 

[.οπι. ΏΙΙΔ. α.(ὐ). ΓΜοιπρῃ.] 
--- ερχεται] δα, ὁ Ιησους Ὦ. (αι). 

(σ).ἰ. 8γτ.Ῥ5έ. | Οοπίτα, Υι]ρ. ὅ.ο. 16]. 

- προς αυτους] οπι. 1). α.ὦ.ο. 6} .1.} ΌοἩ- 

ία, 16. 2,3. 

- περιπάτων επι της θαλασσὴς επιτης 

θαλ. περιπατ. 1. | περιπατ. εν τῃ θα- 

λασσῃ 88. 

- και ηθελεν παρελθειν αυτους] οπη. ἃ 

(νιᾶ, Μαιῖ.) |ηθελεν] ηθελησεν 1). 

| αυτους] αυτοις 1,. 

49. περιπατουντα επι τῆς θαλασσης ΔΕ 

δ. 1, 69. τε]. Τα. Ἀγιν.Ρεί,δςΠσ]. 

ΜοπιρΗ, Αντι, «401. [ επι της θαλ, 
περιπατ. Β1,Δ. 38. (νιᾶ. Μαι. κὶν.96 

τι] οἵαπα ἴῃ νογρογαπι ογάἶπο γαν]οία» ἴῃ - 

εδ: 1Ρῖ ἔαπιοη γογδίοπος Ῥγασίον θγτ]- 

Άσ88 ΟΥ̓Δ ΠΟΙ αἰέογαπα Ἰαροπί, οἱ Ἰ]ο 

αἰίογατη: πάς {πο]ο ιοί απποπαῖα 

γετα Μανοί απαο Μαἰθλασί Ἰροῦῖο γπα!]- 

σαπάα 510). 

- εδοξαν] Ροδί φαντασμα 1. 

-- φαντασμα ειναι ΔΕΝ. (1). 69. νε]. 

Ταῦ. Αιπι, [ ὅτι φαντασμµα εστιν Β1:Δ. 
38. (γιὰ, Μαι, χῖν. 96). 

00, γαρ αυτον ειδ.] οπη.1).α..ο. [] 3.1. | Οοπ., 
γὰρ. |ειδαν Ἑ. | Τειδον στ. ΔΙ. τε]. 

/αἆά. 

50. και ππίο ευθ. ΑΡΧ. 1. 69. τε]. Τ.αίε, 
[ο.π.].]. ϑγυν δε ΗΟ]. Αππη, 4011. | 

ὁ δε Β. Βεῖψ.1,Δ. 99. Μοπιρῃ. 

--- ευθυς Ὦ.ΒΙἶψ.ΤΙΔ. (ζευθεως σ. ΑΧ. 

τε].) νυ. | οιη. Ὦ. 38. σὲ. 
-- μετ᾽ αυτων και λεγει αυτοις ΔΒΡΙΙΝ. 

1. 1ο]. Υμἱσ. ΚΑ νυ.) προς αυτους λεγων 

1». (α.ὺ.}3.ὴ. (Ααπι.) 1 προς αυτους 

και λέγει αυτοις 88. [6]. 

--- θαρσειτε] οτη. ἃ. 
51. προς αυτους] Ρο5ί πλοιον 1). α(πί νιά.). 

οἷς Μεπιρῃ. | Οοπίτα, Υπαἱς. ὁ. τε]. 
- λιαν] οτι. Ὁ αν. 1. ὃ. (Ανπι, παροί δα 

Βη. νου.) |. Οοπίσα, τα]. Ὑαἱρ. α.ο.άιΓ. 

χο]. 
- ἐκ περισσοου ΑΧ. 989. 69. χο]. (εκπε- 

ρισσως 1.) Υα]ρ. (1). Ἁγτ.Ηςα]. Αὐτη. 

Γπερισσως 10. ὁ. | οπη. ΒΤ/Δ. α (αὖ νἱᾶ.). 

Ῥγτ.Ρεί. Μοπιρι. (αὐ νἱ4.). «1. 

- ἑαυτοις] αυτοις Ἱ.. 

-- εξισταντο] εξεσταντο 1)", | εξεπλησ- 
σοντο 1. | 1444. και εθαυµαζον «-. ΑΏ 

Χ. 58. το]. (α). δ. ϑγυν δ ΗΟ]. Αὐτη. 

1. (υἷα. Αοιι Π. Τ). [ οπι. Β. Βεῖι. Βῖε. 
1Δ. 1. σιαμρ. οἱ... ΜοΏΡΙ. 

52. τοις αρτοις] τοις αυτοις Δ. (“Ἂ6 

δὶς" ΔΊ, Αἱ. !). 

- αλλ) ην ΒΤΙΔ. 88. ΜπιςΒ. Ἀγν.Ηε]. 
ης. ΜΟΠΙΡΗ. (οος απίοπι {Ιογαπ οἳ- 

(πδατη οι! δ). | Την γαρ σ. ΔΕΝ. 1. 

χα]. (11α11.). Θγοτ.Ε5ί.δς Η ο]. ({χι.) Ατπι, 

401. 
- αυτων ἡ καρδια ΑΡ.ΒΕΙΠ.ΝΧ. 88. ΏΕα 

40, 51. παν Οἱ. | 48. βαρτα τηᾶγο ΟἹ, [49. 1, 
500. νιάσετανί εασα Οἱ, | ἀῑκιί εἰς ΟἹ. 



Δ. ΠῚ. 
ψα]ρ. α. ὃ. ο. 
Βγστ, Ῥ. Ἡ. 
Πεπιρῃ., 

[αοὔ.]Αππα, 41. 
51. ἐξίσταντο [καὶ 

ἐθαύμαζον] -" ξρ 
5». ἦν γὰρ β 

ὃ 6οἰἩ., 

-“ 3/ 

τοις ἄρτοις" 

- ἥπτοντο 

πα, ὁ 
π[λ[αί5. 15: 1-90. ι 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
“-“ ς, ο. ε ν Ν / » 

πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος- καὶ λίαν [ἐκ περισ- 
“-“ ΄- , 

σοῦ] ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο |. 

ΑΔ 
εἰς" πόλεις ἢ 

΄ Ν Ν “ 

26] Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι 

“οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ 
ἑάλλ᾽ ἦν" αὐτῶν ἡ καρδία" πεπωρωμένη. 

ὩΣ Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐ ἐπὶ τὴν γῆν ἵΤῈεν- 
νησαρὲτ΄ ὁ καὶ προ τα. 
αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου ο ἐπιγνόντες αὐτὸν 
ριέδραμον΄ ὅλην τὴν ἱχῶραν" ἐκείνην, 
ἐπὶ τοῖς ἱκραβάττοις" τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν, 
ὅπου “ἤκουον ὅτι [ἐκεῖ] ἐ ἐστιν. 
πορεύετο εἰς δν. ἢ 
ταῖς ἀγοραῖς, ̓ ἐτίθεσαν" τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκά- 
λουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 
ἅψωνται, καὶ ὅσοι ἂν ᾿ἱἥψαντο" αὐτοῦ, ἐσώζοντο. 

᾿ καὶ ἐξελθόντων 

μὰ ΑΙ ΚΝ 

καὶ ἠρξαντο 

56 Δ 
καὶ ὅπου αν εἰσε- 

ο 5 ΄ » 
εἰς ρου» εν 

ΒΑΡ γοπίας: οἱ Ρ]α5 πιαρῖς ἵπ- 
{τα 56 βύαρεραπί. 53 Νοπ οπίπῃ 
Ιπ{ε]]οχογαπέ 4ᾳ ραπίδις: ογαῦ 
επῖπα σος ]]ογαπα οὔοαροαέαπ, 

55 (00, 5.) ἘΠ οσα (παπββοίας- 
8οπέ, Ῥογνοποταπί ἴῃ ἵεγγαπι 
επποξατοί] οὗ αρρΗσπεγιπέ, 
δι ΟἸπηαθιθ οριεςεῖ ο5οπί {ο 
πανῖ, οοπππο οοσπονογαπέ 
οπη, ὅ5 οἱ ρογοπττεπί{ςς πηϊνοῖ- 
84Π1 Τοσίοηοπ1 Ί]]απι «οερεγιό 
ἴῃ σ θα 15. 605 411 56 πηα]α Ία- 
Ῥοραπί οἴγοππηίειτο πιὈὶ απιά16- 
Ῥαπί τη ο55ο, ὅδ Ἐῤ αποσιπ- 
απο Ππίγοῖρας ἴῃ γῖσος γα] ἴπ 
γη]]α5 δύ ἴῃ οἴγ]έαίος, ἵπ Ῥ]αἰεῖς 
Ῥοπεβαπέ ΙΠΗΥΠΙΟΒ, οὗ ἄαρτοσα- 
Ῥαπίέας οππη τις γε] Απιργίαπα 
γεκπποπίά οἷ ἰαπσογεπί, οὗ 
αποἰᾳιοέ {αησεραπί υπ εα]νί 
Ἠοραπί. 

εἰ 
ἐπε- 

1 (0,1) ἘΦ οοπγοπίαπε δᾶ 
εππι Ἐλμασϊσαοϊ οὐ απϊάαπι ἄο 

ἨΚΜΡΌΥΤ. | Τὴ καρδια αυτων ς΄. 

ΤΤΙΔ. 1. 69. Τι αἰ. 

68, διαπερασαντες] αάά. εκειθεν Ὦ. ὖ.ο. 

«01. (ρταστη, α.). | οἵα, Ὑπ]ς. Κα". τε]. 

-- ηλθον επι την γην ΑΕ. 1. τε]. Τμαιέ. 

Ἁγιτ,Ρε{.δ.Ἠσ]. Μεπιρῃ. (ο 511. Θομχν.) 

Ἐπ|. 1 ηλθον εις την γην Χ. | ηλθον 

εις γην 69. (οἴη. την γην Αιτῃ.) | επι 

τὴν γην ηλθον εις ΒΙ,, 38. | επιτην 

γὴν εις Δ. 

- Γεννησαρετ ΑἸ,Δ. 58. ΜΕ. α. {[{Γὲενη- 

σαρετ «:. Β (αρ. ΒΙΙγ., 564 δα. Οερ]α]αοί 

απα πδας οδί οο]]αίου παροὺ παπα ἵππ- 

απ ν, οἷο ο απι Μαι. χἰν. 94). | Τεν- 
γησαρεθ Β3ΤΥΝ. 1. αΙΡΟΌΥ. ἀπ. 

63. Ἀγν.Ηο]. Μεπαρῃ. | Γενησαρεθ 69. 

ΕΗ. σιυρ.ΟἹ. (111:) | Ώεννησαρ 1). ὃ. 

Ἀγτ,βδί,. εποβατ οι”. (οπι. ὃ). 

- και προσωρµισθησαν ΑΒΤΙΧ. 38. τε]. 
γαρ. 2,4. Ἀγτ.Ησ]. Μοπιρῃ. «οίῃ. 

«Έπαι. |. οπι. Ὁ. 1. α.ὖ.ο.}3.1. Άγτ.Ῥεί, 
στη. (4. Μαϊϊ, χῖν. 94). 

64, αυτων] ἴῃ τις. Β. Ρ11ή. 

- ευθυς ΒΗΙΔ. 69. | Ίευθεως 5. ΔΌ. 

ΤῸ]. 
--- ἐπιγνοντες ΛΔΒΣΤ,Ν. τε]. οί. Αὐτη. 

Ἰ ἐπεγνωσαν 1). μα. Ξγυτ Ῥβί. ΗΟ]. 
Μορη. «91, 

-- αυτον] πᾷά. οἱ ανδρες του τοπου εκει- 

νου ΑΔ. 1. 98. (69). . (ο).”. Ἀγτ.»ῦ. 

ΑΙΤΗ, (οτη. εκεινου 69). νἱᾶ, Μαΐΐ. χὶν. 

85. [ οπι. ΒΡΙ,Χ. τε]. Υπ]. α.Ὁ. Ἀνν. 

ΗΟ]. Μεπιρῃ. ἄοίμ. ΑΙ, 

δδ. περιεδραµον ΒΤ,Δ. 55. 69. Μοεπιρῃ, 
11. (εί εποιπτογαπί Ὀγτ.Ρευ.) | Ἔπε- 
ριδραµοντες 5. ΑΧ. τε]. οἴ. (εί ιτ 

εποιγγίεεσπί Ὦγν.Ης].) | περιδραµοντες 

δε Ὦ. α. | και εκπεριδραµοντες 1. (και 

περιδραµοντες Τιαῦζ. Αππ.) | αᾶᾶ. εἰς 69. 

ὅδ. χωραν Β. Βεῖν.1,Δ. 95. (ια) ντ. 

Ἐρί. Μεπιρ]ῃ.(γ, ἄοἵμ. (1811.)| Έπερι- 
χωρον 5. ΑΡΧ. τε]. ὁ. Ἀγτ.Ησε]. Ατπη. 
(νά. Μϑι, πὶν. 55). 

-- και ηρἕαντο ΒΤΙΔ. 99. 69. Ἀγγ.Ῥεί. 

ΜεπαρΙ. (“ οἱ αὐα]εγις 25 1}.}} Ἔοπι, 

καις.ΑΕΝ.1.τΤε]. (νῖᾷ. Τωαἰ{. τε]. εαρτα). 

--- τοις κρ.] οπι. τοις 1). 1. 69. 

--- κραβαττοις ΔΙ,. 1. 38. 69. Ε«ΑΚΜΤΙ 

ὙΓ.| κραβατοις ΡΊΤΥ ΔΕΥ. γραβατ- 

τοις Ὦ. | Ὑκραββατοις 5. Β'1ΓΒΗΕς. 

-- τους κακως εχοντας περιφερει» ΑΡΙ.. 

τε]. Ψπ]σ. οι. (οἱ) | Φφερεν παν- 
τας τους κακως εχοντας 1). α.δ.[]:.(1). 

Μεπιρ]. (Αντι. 11.) (οτι. παντας ἐ. 
Αππιιζοµμ. 1.) |. αἀάποετο εο5 απ 
Ῥθεείπιο αβεσ εγαπί, {ογοπίος 605 ἴῃ 

σγαραίς Υγ.Ε5ί. «αἀάπεστο ἴῃ στα- 

Ῥαϊεῖς πια]ε αβεσίος Θυτ.Ης].) 

- περιφερειν ] φερειν Τ)(τὖ 5αρτα). 1. Μ. 

Μεπιρῃ. (αὖ εαρτα). οἱἩ, 

- ὅπου] βίαθπη. περιεφερον γαρ αυτους). 

αὖ. ο. Ἠι, 1 Οοπίτα, Υπὶς. ο: τε]. 

-- Ίκουον] αν ηκουσαν 1). 

- ὅτι εκει εστιν ΑΝ. 88. 69. τα]. 3γτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. Αὐπι. | ὅτι εστιν εκει 1. | ὅτι 

ἐστιν ΒΤ/Δ. Ἀνν. εί. οί. δι. θα 

οξεε Ὑπ]ς. ας]. Πλάτη οξςο {.| τον Τήσουν 

ειναι 1). α.ὐ).[”. (Δα. Τήσους Μ317:) 

ὅθ. ὅπου αν ΛΒ57,. 69. τε]. | ὅπου εαν 
ΧΔ. 98, Τ. | ὁποτ' αν 1. | που αν 1). 

- εἰσεπορεύετο ΒΝ, τε]. | εισεπορευ: 
οντο ΑΤΜ. | εισπορευονται Δ. 

Χ 

56. κωµας] κωµην Ἐ, 
- πολεις η] απίο κωµας Μ. 31. (πο- 

λιν ΜΑ). 

-- Τεις" πόλεις η Ἠεις'"' αγρους Β(Τ)Δ. 

98. (Υμ1ς,) ο. Ὦγγ.Ης]. οἱ. Ασπι, 

(εις αγρους οπη. 13. 95). | εις ἀγροὺς η 

εις τας πολεις 1). (Υπ]ρ. α.Ὁ.. 3.9}. 

[εἰς πόλεις η αγρους Ε. | Ίπολεις η 

αγρους «-. ΑΧ. το]. Μορ. | πολεις 

ἑαπίαπα 1. ὄὄγυ Ρ5ί. «11. 

-- αγοραις] πλατειαις Ἰ). Υμ]ς. δ.(6). 5 

ια, Ἁγον, Βεί,δεΗ ο]. Μεπιρῃ. ἄο{1. 

ΓΟοπµα, ΑΡΤ, το]. Αὐτὰ. 281, (α 

πίγαπ]απο Ἰοσβοπεπι Ἠαβεί). 

- ετιθεσαν ΒΤΙΔ. | Φετιθουν 5. ΑΏΧ. 

1. 958, 69. τε]. 

--- ασθενουντας] ασθενεις 1. 

- του ἵματιου] Ροδί αυτου Τ. 

- ἄψωνται] ἄψονται ΗΙ. 
- αν ΑΒΡΙΙΧ. τε]. | εαν Ὁτ. | οπι. ὯΔ. 

1. 38, (νά. Μαϊΐ, κὶν. 96). 

-- ἡψαντο Β.Βεῖψ. Βἰς.1) (4γ.ΤΙΔ. 1. 38, 69. 
α.}. (νιᾶ. Μαι.) | Γἧπτοντο ς. ΑΧ. 
το]. Πρ. ὁ.6.4... Ἀγιτ.Ε5{.δΡΗεΙ. | ἡπ- 
τωντο Ἡ. 

-- αυτου] αυτον 1). |οπι. Δ. α.Ὁ.}.1.} 

Οοπίτα, αι]. ο,” 
--- εσωζοντο ΛΈΒΌΙΠ, τα], (Τμαΐ) ντ, 

Ἐεε,δ Ησ].| διεσωζοντο 1. 69.|εσωθησαν 
88. α. | διεσωθησαν Δ. (νά. Μαϊ, χῖν, 
80). 

1. οἱ φαρ. οἵη. οἱ 1, 

59, Ἱπεθ]]εποναπὲ ΟἿ. | οος 6οσατα ΟἿ. | 58. νε- 
πθγαηξ Οἱ. | ἄεπεβαγοξ Οἱ, | ὅδ. σταῦαξίς ΟἿ. | 
56. «αὖ οἰνϊθαίες ΟἿ, 
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Α8Β1. 
1 Χ Δ, 

1. 98. 69. 
εεοηκµοῦνν. Κ᾿ 

σοι / 
κοιναις Ἅχερσιν, : 
3 νο ν 9 ε Ν “ 9 ενα 
πο οι αρπος ο (οἱ γαρ Φαρισαῖοι. καὶ παντες οἱ Τρ! 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

α 5 Μ » η 

τουτ εστιν ανιπτοις» 
/ [/ 

1 ἐσθίουσιν 

τας. 
δ / νε ΄ τς 5 Β 

και τινες τῶν γραμματέων, ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύ- Ξονῖθῖδ, νοπίοπίος δὴν Ἡϊογοξοϊγ- 
9 ἫΝ, ᾿ - - πα ἘΞ 
"καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι 

Ψ τηΐβΒ. 2 Βίοι ν]ά]δδοπί αποβ- 
ἆαπι ος αἰ βοῖρι}15 οἷτι8. οπΊπ]τΙ- 

/ πῖρας πα ἴθ 115, 1 ο5ὲ ποπ 1ος, 
τηδη ἀτπιοαγθ ῬΆΠΟΒ, γΙπρεΓανΥο- 

3 Ῥ]ατίδαςϊ επίπ] οὗ οπι- 
πο Ταάᾳοἳ, π]ςδὶ οΓοῦτο ]ανοτῖπε ΖᾺ, 

᾿Ιουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χείρας, οὐκ ΙΠΑἨΙΠ5, ΠΟΠ ππαπάισαπί, {6ΠοΠ- 
{ο (γαΦΙΙοπεπα ΒΘ που, 3 εί 

ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυ- Ἐν Ἴστο τε βαρασ μίας αι 

τέρων, 
» / 
ἐσθίουσιν. 

οα 

οι 

περιπατ. 

6. [ὅτι] οὗτος 
Ὁ Ἐν, 90: 123. 

4 
καὶ Ἡ ἀπ᾽ 

, Ν “- 
κίων καὶ κλινῶν") 

. -“ ἊΝ ε [ο] Ν / 

δ. οἱ µαθ. σου ου Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, Δια τί 

51 

υ 

ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται, οὐκ 
καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ὰ παρέλαβον Ῥαριϊδιπαία οα]1ουπη Οὐ ΠΟ ΘΟΤΊΙΠΙ. 

οοπιράπηΐ : οὐ αἰΐα πππ]ία 5ππῖ 
απδο ἐγααῖδα, 5απέ 1115 εογνατε, 

οἱ. αοταπησηίογαπα οὗ Ἰοσίορατῃ. ΄' Ν » Τὰ Ν ο) Ἂν 

κρατειγ, βαπτισµους [ποτηρίων και ξεστῶν και χαλ- 5 (Ἱ,6.) Ἐν Ππίονγοσαπί οππη ῬΠα- 
/ - Ἂν 

καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ 
γἱβαοὶ οἵ βουῖθαθ, αγ αἰ βοῖ ρα] 
{πὶ πο απιδα]απί ᾿αχύα ὑγ8α]- 

» “ 3 ΤΟΥ: - ου περιπατου- ΠοποπΙ ΒΕΠΙΟΥΗΤΗ: 564 σοπΙπη 

π1δ5 ΤΠ ας παπά πσαπί ρα- 
σιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσ- ποπ» ὃ ΑΥἾΠΟ γεκροπᾶοης ἀῑχίε 
βυτέρων. ἀλλὰ Ἰκοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον: 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς | ὅτι] Καλῶς Ἱἐπροφήτευσεν" 
Ἡσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται, “5: ἃ πιο 
"Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσίν µε τιμᾷ, ἣ δὲ καρδία 
μι ος ας ισα 

αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ: 

οἶβ, Ώοπο ΡῬΙΌΡΠοίαν!ῦ Εὐξαῖαβ 4ς 
γουῖς ΠΥ ροουἶξβ, βίο βου ύα τη 
οδί, Ῥορυα]ας πο 18 0115 τὴ Ἠο- 
πογα!, σος απίοπι 6ογαπα Ίοησο 

: 1 γαπαΠΙ απἴεΠΙ τηε 
σο]ιπί, ἀοσρπίος ἀοοίτίπα5 ΡΓ86- 

ἴ μάτην δὲ σέβοϑτωί 
με διδάσκοντες διδωσκολίως, ἐντάλματα ἀνθρώπων. 

9. ιδοντες] ειδοτες Ὁ). 

- αυτου] τα. ειπον Δ, 
- Ἐότι'' κοιν....ἐσθιουσιν ΒΤ,Δ. 99. (ὅγυ. 

Τει.) (Μεπιρη.)| Γκοιν....εσθιοντας (εξ 

Ἀοπῃ, ὅτι") σ. ΑἸ Χ. τε]. α. οὔ1. το]. ας 
ν]ά. πιαηπάπσατο Ὑἱς. ὁ.6.4..6}.σ΄. | οι. 
κοιναις οἵ τουτ’ εστιν ὁ.ο. Βγγ.Ε5ι. «8Η. 

-- τους αρτους ΒΡΤΙΔ. 95. 69. | Ἀοπι. 

τους σ. ΑΧ. τα]. | Ταἀά. εµεµψαντο 

ς΄. 1. 385. 69. ΕΚ ΜΡΕΙΓ. Ὑπ]ς. α.ς.... 

4.1. Αγνν.Ῥει. δεΗσ]. Αππιι (εµεμψατο 98. 

Έ3).] αἀά. κατεγνωσαν Ὁ. | οπι. ΑΒΙΧ 

Δ(5ρ.νΥας.)ΕαΗΠΥΤ. ὁ. Μεπιρῃ. οἱ]. 

8Η. 
8, πυγμῃ ΔΡΤ.. νε]. Ὀγν.Πο]μπισ. (αγ. Οτῖρ. 

Π1. 4940, “ογουχο” Ὑπ]ς. 72.95.1. Μεπιρῃ. 

οι. Αι, “Ῥυῖπιο" αν, ο πιοπιεπ{ο ἢ 
α. “5001 π4 6 δ. “ῬαρΊ]Ο οι. “Ῥυϊαβ 

ΟΥ̓ το ἢ σ᾽. ΑἸ σ πίον Ἀγτν. δέ. ΚΗ]. (αἱ. 

Γπυκµη Τ σα}. | οτη. Δ. 
-- νιψονται Τ. 

- εσθιουσιν] -ωσιν Τ. | αἀάᾶ. αρτον Ὦ. 

α.δ.ο,[)α. (Ανπι,) 01, τον αρτον Μ57 
| Οοπίτα, το]. πρ. 4.1. Οτῖσ. ΠΠ. 

- τὴν παραδοσιν} οπι. Ἑ. 

4. απ᾿ ΑΔΡΒΡΤΙΔ. ΟΥτίᾳ. 1, 4945, 

ει. δρ Τοῖς 

“- αγορας] ααᾶ. ὅταν ελθωσι» 1), α.ὐ.(ο). 

(ὐλ  .. Αὐταὶ. [ Οοπία, τε]. Ὑμὶς. ϱ 
νν. Ογῖσ. ΠΠ. 

--- βαπτισωνται ΑΟ. 1. 955. 69. ἘΣ, τα], 
Ῥαρίϊσαα Πιον]πί α. ΟΥίᾳ. Π].βαπτιζων- 
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Ι απο 

ται ΔΊΟΣ(αὐ ντά.)Ε. Ὀαρυϊζοπίιν (Τα) 

| βαπτιζονται 1,. | βαπτισονται ΧΙΚ.]} 
ῥαντισωνται Ὦ. (ρασπι. “ρηῖας”. Αὐπι.) 

4. ἃ] ἅπερ Β. Βίο. | Οοπίσα, το]. ΟΥἱᾳ. ΠΠ. 

- παρελαβον ΑΡΤ. τε]. ΟΡίᾳ. ΠΠ. | ελα- 
βον Ρ.Βιἶψ.Β]α. | αἀά. αυτοις Ὦ. Υα1ς. 
οι]. | Οοπίτα, τε]. α.Ὁ. ΟΥγίᾳ, ΠΠ. 

-- κρατειν] τηρειν Ὦ.| Οοπίτα, τε]. Ογίᾳ. 

ΠΠ, 
-- χαλκειων ΔΙ, Ονίᾳ. 111. 

- καικλινων ΑΕΧ. τε]. ΟΡίᾳ. Π1. | οπη. 

ἨΤΙΔ. Μεπιρῃ, 

δ. και επερ. ΒΌΤ7,. 1. 38, Πρ. α.δ.0.0}. 

ὅτ θοῦ. Μοπιρῃ. (2 π.) [ Τεπειτα 

επερ. 5. ΑΧ. το]. Καὶ ὅγυ.Ηοὶ. οι. 

Διπι. | επειτα.. Και επερ. (5ίς) Δ. 

--- αυτον] οπι. 69. 

- και οἱ γραμματεις οπι. Δ. (ν]ά. Μαιτ, 
πν. 1). 

--- δια τι] Ῥνασπη. λέγοντες ΤΔ. 69. α (ο). 

0 φος (νἷᾶ. Μαϊ, κν. 1). |. Οοπίκα, τε]. 
γι]σ. ὁ. 

--- ου πέριπᾶτουσιν οἱ μαθηται σου Β.Α. 

88. Μεπιρῃ, «Ζ 1}. | 1 οἱ µαθ. σου απίο 
ου περιπατ. 5. ΑΙ)Ν. τε]. Τα. Ἁγιτ. 

Ῥει. ΗΟ]. 6οἵ]ι. Αὐτὰ. (ν]. ον. τὰ Μαι {.) 
- κοιναις Β1). 1. 38, Υμ]ς. σοὶ, Μοπιρῃ. 

ΑΥ̓ΤῚ.  ΠΗΠΙΙΠ(153 α.[ξανίπτοις σ. Δ 
ΤΟΧΟ το]. δ... 2. ΆγννιῬκι,δΗσ]. ἄοίἩ, 
(..) (υἹά. Μαίι, χυ. 90). [ κοιναις 

χέρσιν ανιπτοις 69. | (ρταο ουπίο αλλ᾽ 
Γ). |αάά. ταις 1). 

δ. τον αρτον] ΟΠΙ. τον ΝΤ. 

6. ὁ δε] Ὁ Δα. αποκριθεις σ. ΑΕΧ. τε], 

Ἰμαθέ. ΘΥΣ.Ησ]. οἵµ, Αππιι (νἱα. Μαιῦ, 

χν. 8). | οιη, ΒΤΙΔ. 98. 9Υτ.Ἐέ. Μεπιρῃ. 

2801. 

- ὅτι] οτι. Β. Βεῖῃ. Βὶς.1,Δ. 98. Ὑπ]ς. α. 

οι. Ἀγτ.μει. Μοπαρῃ. «Αι. (νιά. 

γον. 9 οὐ Μαέ. χυ. 7). | Οοπµα, ΑΡΧ. 
16]. ὁ. Ὀντ.Ης]. ἀοἴἩ. Αντ. 

-- επροφητευσεν Β.Βει.Ὀ1,Δ. 1. 98. | 
Ὑπροεφητευσεν 5. ΑΒ’ΤΈΝ. τε]. 

- Ἡσαιας περι ὑμων] περι ὑμων Ἡσαιας 

ΑΔ. ο”. Βγτ.Ρεί.(αἀἆ, Ρτορ]εία). ΝΤεππρῃ, 

(5η) νιά. Μαΐί, χν. 7. [ Οοπία, τε]. 

-- των ὑποκρ.] οπι. των Ὦ. 

-- ὡς Ύγεγραπται ΑΒΕΙΙΧΜ{(Εἱς). τε]. 
γι]ς. ,,΄. νν. | και ειπεν Ὁ). (α.8).1. 

(άϊεεῃς ο,ῇ).ᾳ”.) | ὡς ειπεν 1. Αιπι. 

|| «44. ὁτι ΒΙ.. Ἀγτ.Ρδί. |. Όοπαα, ΑΕ. 

χε]. 

- οὗτος ὁ λαος ΑΙιΧΔ. 1. 38. 69, τε]. 

ΒΥΥ. Πε], Μοπιρ]ι. οὐ}. Αππι. 21. Οἱ οι. 

Ἰέοηι. ἃ ον. 1. 15, απ Ροίῖ5 μα Ίππο 

Ίοσυπα ἁπαπα αἲ Μαϊ κν. 8 τεερίορια 

γἰάοίττ. [ὁ λαος οὗτος Β}), Υι]ϱ. ύ.ο. 

οἱ]. Θγτ.Ῥεί, (υἱᾶ. Μαιί, αγ. 8). | 
ὁπ. οὗτος α.[). 

-- τιμᾳ] αγαπᾳ Ὁ αγ. α..ο.1 (πέτα, τε]. 
γαρ. ἀ 1 }.α'. (τα. πάς. Ἰοοῦ. ΒΡ 61). 

- αὐτων] αυτου Μ. 

δ. Ἱπξενχοραραπί ΟἹ. [ 7. οὐ ργδθοθρίβ ΟἹ. 



ὙΠῸ 15: 
να]ᾳ. α. 0. ο. 
Βσιτ. Ρ. Ἡ. 
ΠΠεπαρῃ. 

οί, Αὐτὰ. 4Η. 

οἙκ. 90:12. 

Ρ Εκ. 91:17. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

" ἀφέντες ' τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παρά- 
δοσιν τῶν ἀνθρώπων, Γβαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτη- 
ρίων, καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. | 

" καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλώς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ 

θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 10 ἐμωυ- 
σῆς" γὰρ εἶπεν, οΤίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν 
μητέρω σου: καὶ Ἡ Ὁ ο". πατέρα, ῆ μητέρα 
θανάτῳ τελευτάτω: ᾿ ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ 

ἄνθρωπος. τῷ πατρὶ ἣ τῇ μητρί, Κορβᾶν, (ὅ ἐστιν 
Δῶρον,) ὃ ὃ ἐὰν ἐξ ἐ ἐμοῦ οὐ τς  Τοὐκέτι ἀφίετε 
αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ ! ἢ τῇ μητρί", 
ροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ἡ 

9 
ἀκυτ 

παρεδώκατε' καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 

14 καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν" τὸν ὄχλον ἔλεγεν 
/ 

αὐτοῖς, Ἐ᾿Ακούσατέ" μου πάντες καὶ ᾿ σύνετε ᾿ς ου” 
δέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς 

» / δ / 5. ΟΝ “ » Ν κά ον » “- 

αὐτόν, ὃ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι: ἀλλὰ ἵτα ἐκ τοῦ 
5 ΄ ᾽ / / » κα δ 2 Ν 

ἀνθρώπου εκπορευομενᾶ » [ἐκεῖνά] εστιν τα κοι- 

οορία Ποπηΐπατη, ὃ Ἠεμπαπεῃ- 
65. οηίπα ππαπᾶσαία, οἱ {εποίῖς 
ταάΙΠοποπα Ἠοπηΐπατη, Ῥαρεῖς- 
Τηδ ἃ ἘΓΟΘΟΙΊΙΠῚ εί οπ]οιτη, οὔ 
πα] εἰπη]ία Ἠῖς ἔμ ῖεῖβ πιπ]ία. 
9 Έτ ἀἰσσναί 115, Ώσπο πίτα 
Γαοἶμῖς Ῥγασσσρίτη (οἱ τιῦ ἐγαᾶ]- 
Ποποπα γοδίγαπη βογγοίῖς. 10 Μο- 
565 οπῖπι ἀῑκίί, Ποπογα Ρραίεπι 
(παπα οὐ ππαίτεπη ἵπαπα, οὗ 1 

ΤΠ] 6 ἸΧΘΥ͂Σ ρα δας πα, 
ποῦ 6 ππορῖαίας: 11 γο5 αιξθπα 
ἀ1αἱΗ5, 51. αἀἰχουῖς Ἰοιπο ραίτὶ 
απ πια], ΟοΥΡαΠ, αποιὶ εδ ἆο- 
ΏΤΗ, αποὔσππ(ἁο οκ πο 10] 
Ῥγοξαονίέ, 13 δῦ πα ποτ ἁἰπαϊς- 
ης επι απἴσ(απα βισσγο ρα τὶ 
5πο απί Τί], 13 τοςοϊπάσπίος 
γενιά ἀαῖ Ῥος. (γαδΙοπαπα 
γερίταια Ύπαπι ἐαααϊεας: οὗ 
αἰπηϊ]ία ἢ πα ΠπΙΒΠ1 0] παπα] ία ἔδο Εἴς, 
11 Ἐλ αἆνοσαης Ιέογαπα ἔαχραπα 
ἀῑσεραί 15, ΑιπάΙίο πῃθ ΟΠΙΠΟ5 
οὐ Ιπίσ]]εσ]ία. 15 ΝΠΠΙ οςί οκίτα 
ἨοιηΙΠοΠα ΙΠ{γοῖεης ΤΠ οµπι ᾳιιοᾶ 
Ῥοβδίς οιπι οοἴπηιίπατε, 5οά 
4παο 46 Ποπηῖπο ρτοσεάπί, 118 

θ. ἀπέχει απ᾿ ΑΒΟΧ. τε]. | απεστιν απ᾿ 
1. Οἶσπ. Γοπι.1. 15. | απεστη απ᾿ Δ. | 

αφεστηκεν αφ’ Ὦ. 1“ εδί α” Υπ]. α.ὖ.ο. 
αι .ν..1.. πεδία”. (αρ. Β]απ.) “ Πα οεῖβ 

ἃ 1} (αρ. βαῦαί.) | ἀπέχει μετα απ᾿ 693. 
7. διδασκαλιας] αάᾶ. και 689”. Ψα]ρ. ΟἹ. 

α.σι [ια]. | Οοπίτα, πι, ὑ.}. 
8. αφεντεε] Τα. γαρ 5. ΑΧ Δ᾽πο. τε]. 

γα]ᾳ. ΓΕ. Βγττ.Εεἱ.δςΗς]. άοίμ. | οτη. Β 
ΤΤΙΔ3. α.}.ο.6}.. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. 2911. 

- βαπτισµους ἔεστων....πολλα ποιειτε 

Ῥο5έ ανθρωπων ΑΧ. 55. τε]. Ὑπ]ς. ἡ]. 

Ῥγιγ.Εεί.δ.Ηε]. ὁ... Αὐτη Όσο, (βαπ- 

τισµου Α. αλλα] οτι, Δ. νἱά. γε. 15, 

ποιειτε] οπι. Βγτ.Ρεέ. ΑΠίο πολλα ἘΚ. 
γπ]ᾳ.) | απίς αφεντες 1). α.0.ο,[-ἱ. (τοι. 

πολ. ποι.] ἁ ποι. τοι. πολ. Ὦ.α.[].ἱ. Οοπ- 
ωα, ὀ.6). | ποη Παῦεπὲ ὮΤΙΔ. 1. Μεππρὴ. 
Άγπῃ, ἴῃ ουζᾱ, ΜΒΡ. οπιπΊθας. (ΟΠ ΟΣ 

Υ6Υ.4 βαπτισµους ποτηριων και ἕεστων, 

εί ἆο τα]. νου, 19). 

9, και ελεγεν αυτοις] οτι. Β. Β{{η. 
- ἐντολὴν] βουλην Δ. (ὁπιαπάαέαπη ἢ 

Οὐοπο. Οατίι. ἵν. αρ. Ῥοιίῃ, 11,103}. 

- τηρησητε ΑΤἸΧΔ. 88. τε]. (τηρητε Β. 

Βεμ.) Υι]ς. ὅγγ.Ης]. Ἀεπιρ].(α ν] 4.) 

«Κι. | στησηται Ὁ αγ. 1. (“ εἰαἰιαῖς” 

αὖος 6Π.). Ἀγτ.Ῥ5ι. οἵμ.(αενίᾶ,) Αππη. 

έσπο. σαντίμ. (“ ααάας ” ἀ). 
10. Μωυσης Β. Βιίῳ.1)Δ. 99.69. ΧΜ. Υαἱς. 

ΟἹ. Τιαῖς, το]. Μεπαρῃ. | ζΜωσηςς. ΔΑ 

1. τε]. «πι. οἴἩ. 

10. σου 397 οπι, 1). 69. Αππι. (νῖᾷ. Μαιί, 

Χγ. 4). 

-- τελευτατω] τελευτειτω Ὦ. 

11. εαν] ὃς αν Δ. 838. (νὰ. Μαέ. χυ. ο). 

--- ανθρωπος] οπι. 38. (νἱά. Μαίε.) 

- πατρι] αάά. αυτου 1). α.-.0}.9.1. ὅγν. 

Ῥϑε. Μεπιρῃ. οι. Έήι, [ ΟΟηΐτα, τε]. 

γπ]ς. δ. Ἀγτ.Ης]. Αππι, 

-- τῳ] οπι. Δ. 

- μητρι] αάά. αυτου 1. 8γτ.Ρ5ί. Μειαρῃ. 

28Η. 1 Οοπίτα, τε], Τιατῖ. Ὦγτ.Ησ]. οἵ1. 

ΑΠ. 

- ὁ εστιν δωρον] οπι. Ἀντ.β5ί. «11, 

- ὁ εαν] οπι. ὁ Δ. 69. | ὁ αν Ὦ. 
- εξ ἐμου] οπι. εξ ε. Τ3. 

19. αὖ 1η1}.1 Ταάἆ. και σ. ΑΧ. τε]. Υπ]ς. 

95. Άγιον. Ρεί.δΗο]. οἴμ. Ασπη. | 64. 
ὅτι Τὶ. |. οπι. ΒΓΑ. 1. 69. α.ὐ.οι[]-ἱ. 

Μοπιρῃ. «401. 

- ουκετι] ουκ εν Ώ αγ. 
Ῥει. Μεπιρῃ. 

-- αυτον] αυτῳ Τ. 
- τῳ πατ. η τῃ µητ.] οτι. Δ. 

Απο α. ΚΤ. 

- πατρι] Τπ4ᾷ. αυτου 5. ΑΝ. 1.58. τε]. 
γάρ. 6.45.1. Ἁγιτ.Ῥει.δςΗσ]. Μεπιρ].. 

οί. ΙΙ. | οὐ. ΒΤ). 69. Τ. α.ὁ.ο.1. Απ. 
- μητρι] Τα4ᾷ.αυτου 5. ΑΧ. 98. Γ. τε]. 

Όγιν.ΡΕἱ.δΗεΙ. Μεπιρῃ. οἱ. «9Η. | 

οτι. ΒΌΙ,. 1. 69. Ὑπ]ς. α.δ.οι[:ῇ-ο)ν 

ΑΥΠΗ. 

18. τον λογον] την ἐντολὴν 1. (νιά. Μαι. 

ΣΥ. 6). 

19. ὑμων] 84. τῇ µωρᾳ Ὦ. α.}.ο.6}.".1. 

Βγτ,Ηε]μηρ.| Οοπίσα, τε. ο. Καὶ Ἀντς. 

Ῥεί.δς Η ο]. εκί. το]. 
-- παρεξωκατε] παραδεδωκατε Δ. 

- τοιαυτα] οπι. Δ. | Ῥοδί πολλα 1. 69. 

ΜΑ. Γ τα αυτα 1). (ρ8επ. ται 33). 

14. παλιν ΒΡΤΙΔ. Υμ]σ. (α).ὀ,[]- . ντ. 

Ἠσ] πας. Μεπιρῃ. 911, (οπι. ο).| παντα 

-. ΑΧ. τε]. Κ Άγιν.Β5ἱ.δΗε].ίκι. ἄοίμ. 

Αὐτὰ. |ΙῬγασπῃ. ὁ Τήσους Τ. ὅ'γτ δι. 

- ελεγεν] λεγει Β. Βεψ. (αἰχῖς α. Ἀγτ. 
Ῥϑι.}} Οοπέγα, Υ α]ς. ὁ.6. ἢ)... Ἁγτ.Ηε]. 

--- ακουσατεΒΌΏΌ ΠΗ. [{ακουετε ς΄. ΑΧ.τε]. 

- µου παντες] οπι. Δ. (νίά. Μαΐΐ χν. 
10). |. οἴῃ. παντες 1. Μεπιρῃ. | µου 

παντα Ἡ. 

--- συνετε ΒΤΙΔΗ. | συνιτε Ὦ. | Ίσυνιετε 
ς. ΑΧ. τε]. (νιᾶ. Μαι. αν. 10). 

15. ουδεστιν 3. 

--- ὁ δυναται αυτον κοινωσαι ΑΡΧ. 1. 

88. τε]. Ύου55. (ὁ δυναται κοινωσαι αυ- 

τον ΙΔ). 804 ὁ απίθ εισπορ. Δ. α). | 

το κοινουν αυτον Ἑ. 

- τα εκ του ανθρωπου εκπορευοµενα Ῥ 

ΙΔ. 88. Τιαῖε. ΜαππρΗ. (6 011.) (5111) 

{τὰ εκπορ. απ᾿ αυτου 5. ΑΝ. τε]. 

Ἐγιν.Εεί.δΗε]. ΑΙΠ. 
- εκεινα] οπι. ΒΙ/Δ. Μεπιρη. Ἱ. [ Οοπ- 

{τὰ, ΔΕΝ. τε]. οτε». | δὰ ΒΠ. νοῦ. ΟΠΗ. 

Μοπιρῃ. ὴΓ.οιΜΡΣ. 

8. πιαπασίαπα ΟἿ, | 10. ναὶ παα(τῖ ΟἿ. 
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ΑΒ}. 
ΤᾺΣ Δ. 

1. 88. 69. 
ΕΕΩΗΚΜΦΟΤ/. 

οβ 
ΡΒ 

21. µοιχ.ποργ.φοΥ. 
22. κλοπ. 

4 Μαίέ. 15:91-58. 
94, Εκεῖθεν δὲ ᾱ- 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
- Ν 3/ 16. » 3/ 5 ᾽ / 

νοῦντα τὸν ἄνθρωπον. [ἢ εἴ τι ἔχει ὦτα ἀκούειν, 
/ 

ἀκουέτω. ] 
ιά . ορ Ν ω / 

29 Τἴ Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, 
» / ..Ν ε ᾽ν » “ΠΝ ΟΝ  Γ 

ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολὴν. 
/ - ω - ἀ 

18 καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 
“ ή - ΔΝ 7, / ΔΝ 

οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν 
/ / ν - / 
ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι; “ ὅτι οὐκ 

3 / ΕἸ “-“ » Ν / ᾽ » » Ν 

εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν 
/ Ν » Ν » “ 5 ΄ 3 / 

κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, ᾿καθαρί- 
90 » λαο να “ 

ζων" πάντα τὰ βρώματα. ἔλεγεν δὲ ὅτι Τὸ ἐκ τοῦ 
ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
9 Ἰ ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τὸν ἀνθρώπων οἱ δια- 
λογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, ἱπορνεῖαι, “Ἕκλοπαί, 

΄ αι / / / 3 / 
φονοι, μοιχείαι » πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλ- 

γεια, ὀφθαλμὸς “πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, 
ἀφροσύνη. “πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπο- 
ρεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

9 ο Ν “ / 

90 9: Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ᾿ὅρια 

γΗ. 16. 

βαπί 4 πας σοπηπηιπ]σαπέ Ἠοπη- 
ποθὴ, ἰδ οί ατ8 Ἠαδεί απτος 
απζοπς1, απζ1αῦ, 

1 (75, 6.) Τὺ ουπι ΙΠίγοῖδεεύ ἴῃ 
ἀοπππη ἃ (άχψα, Ππτεγγτοσαβαπ{ 
Θ΄ πὶ ἀΙξδορα] οἷαπς ραταβο]απι. 
18 Τομ 410 1115, Θ]ο οὔ γοΡΙπργπάεπ- 
{65 Θβυ 5 ΠΟ Ιπίε]ορ]ς απία 
ΟΙΗΠ6. ΘΧΟΣΙΠΒΘΟΙΙ5. ΙΠΙΓΟΙΟΠ5 1Π 
Ἠοππίπεπα ποπ Ῥοΐοδί ΘΠ 6ΟΠΙ- 
πηππίσατα, 15 ηπἷα ΠΟΠ ΙΠίγΟΙΕ 
ἴῃ ΟΟΥ οἷτιβ εεά ἴῃ γοπίτοπα, οὗ 
ἴῃ ΕΘΟΘΕΞΗΠΙ ΟΧῖδ, ΡΌΓΡΆΠΒ ΟΠΙ- 
105 ο5σα5 3 Τοσραί απίοπι 
αποπίαπα Ύπαο 4ο Ποπιῖπο οκ- 
ουπέ, Ί]]α οοπιπαιπ]οαης Ποπηὶ- 
ηοπα: 5} Δ Ιπέας οπίπῃ 4ος «οτᾷο 
Ἱοπίπαπα οορ]ἴαΙοποδ ππα]ας 
Ῥτουσααπί, αζπα]στία, Γ{ογπ]σα- 
Μοπος, Ἰοπαϊοίαἷα, 55 βατία, αγ α-- 
πας, ποπ ας, ἀο]ας, ἱπριι]- 
οἵμα, οσπ]15 ππα]α5, Ῥ]αδρΠεπιία, 
ΒΡΟΥ Ια, εα]Πδία: 25. οπιπία 
Ίπεο τια]α Ὁ 1πΐπ8 Ῥτουθᾶππί 
εἰ εοπαππππ]σαπ{ ΠΟΠΙΙΠΟΠΙ. 

3 ἘΠ᾿ ἴπάο επ1ροΠ5 ΔΡΠῸ ἴῃ 
γαστὰς 

16. τον ανθρ.] οπι. τον Ὦ.Βε]. 

16. οπι. νου, ΒΙ:Δ3. Μοπιρῃ, | Οοπίτα, ΔΑ. 
ΤΧΔΙ. 1. 38. Ὑσοσες. 

17. εισηλθεν] -θον Ὁ. Μεπιρ].(αρ. η 1]ς,) 

| «αα. ὁ Τησους ῬΒ. ΒΥΕ 54. 
- εις οικον}] εις την οικειαν 1). | εις τον 

οικον Δ. 

- επηρωτων] -τησαν 1. 38. ο. Ἀγν.Εέ.| 

Οοπίσα, Τα. τε]. ὅν. ΗΕ]. | Ῥναθπη.και Μ. 
- αυτου] οτη. Δ. Αττη. 

-- την παραβολὴν Β.Βε]ι. Βὶς.1)1,Δ. 98. 

Ταῖς, (Βεῖγ. ΠΟΠ ΟΠΙ, περι ἃπίθ την 

παραβολην). | ἵ περι της παραβολης 

Ἐπὶ ΑΧ. τε]. νΥ. 

18. ου νοειτε] ουπω νοειτε Τὰ. 1. Ὁ. /. 

Ῥγτ.Ηε]-πης. (ν1ά. Μαίέ. χν. 17 νυ. εοί. 

σα). | Οοπᾶα, ΑΒΥ. το]. Τα(ΐ, τε]. Ἀγ. 
ἨΟ].ὑχύ, τε]. 

“- εξωθεν] οτη, Δ. 

19. ὁτι οὐκ ΑΡΤ, γε], Υπἱς. ο...}.9}.5- νε]. 
[ου γαρ 1). α.}.1. 

- εισπορευεται] εισερχεται Ὦ. 

- αυτου ροδί καρδιαν ὮΔ. Τμαΐέ,] Οοπίαα, 
ΑΡΒΙ.. το], 

- αλλ] αλλα ΑΔ. 69. 

- τὸν αφεδρωνα εκπορευεται] τον οχετον 

εξερχεται 1). | Οοπίτα, το], [οἵη, τον 1. 
Β, 

- καθαριζων ΑΒ. Βεῖ.1,Χ Δ. 1.69. ὮΕ 

αΗ». Οτίᾳ. ΠΠ. 4944, κατὰ τὸν Μάρκον 

ἔλεγε ταῦτα ὁ σωτὴρ καθαρίζων πάντα 

τὰ βρώματα. (τερ. Τα, 988, (Υο] αρ. 
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Ῥουιί] 1, 967) ὁ σωτὴρ ὁ πάντα καθα- 
ρίζων τὰ βρώματα | Ἱκαθαριζον 5. 98. 

ΚΜΠΟΥΕΓ. Ῥισαης Υμ]ς. α.δ.ο.ά,. | 

καθαριζει 1) αὐ. οὐ. (Ατπι,) οἱ ΡΤ- 

δαῦ ἢ. 

90. ελεγεν] -γον Ὦ}.Ε. | δα. γαρ 58. 

--- εκεινο] εκεινα 1). Ταῦ. (νιά. Μαϊ. χν. 

18). 
91. των ανθρ. οἱ διαλ.] οἱ διαλ. των ανθρ. 

Δ. | Ο11, των ανθρωπων 1. (του αν- 
θρωπου Μ). 

- - οἱ κακοι] οπι. οἱ 3. 

-. 33. ποργειαι κλοπαι φονοι µοιχειαι ΒΒ. 

ΒεἸ.1,Δ. Μεπιρ]. «ΖΦ. 6. | πορνεια κλεμ- 
ματα μοιχειαι φονος ὮΏάγ.  Τμοιχειαι 

ποργειαι φονοι κλοπαι «--. ΑΝ. 69. γε]. 

γπ]ς. 0. ὅγυ.Ης}.} µοιχ. πορν. κλοπ. 

φον. 1. 98. στοῦ, ΑΤΠΙ, | µοιχ.κλοπ. 

πορν. φον. α«ὦ.0. 1.1. (οτη. φον ϱ).)|πορν. 
µοιχ. φον. κλοπ. οι. |. Ποπαϊσεϊαἷα ἃ- 

ἁπ]ίσονία Εατία. Ογῖρ. Ππί. τ. 8178 

99. πλεονεξιαι ΑΒ. τε]. Ὑμας. Θσν.Πς], 

Μεπιρῃ, οὐ, ΑΟΠΙ, | -ἕια 1). α.}.(6)... 

Πρ σοῖς 9ψτ.Ἑ δε. (ἢ, εἶπς. Ῥχο πΊογο 

πὖ γιὰ.) 

--- πονηριαι ΑΒ. τε. Νις. Ἀγν.Ης]. 

Μεπαρ]μ. (οὐ. Αππῆ, [ πονηρια 1). α. 

ὐιοι[ι[].ἱ. Ἀγτν Ῥδί, «3001. (ροδέ δολος 1), 
οσα, {). 

-- ασελγειαι 69. Ἄς. 1. Μεπιρῃ. 

- βλασφημια ΑΒ. τει. Υπ]. α.αι 60). 

ΦΥΤΥ.Εεί,δΗσ]. Μορη βομνν. Αὐτὰ. 

Άπος Έντι οὐ Βιάοπῖς: οἵ Ἱπ- 

πη. 1 -μιαι Ὁ τ. ὃ...93. Μεπιρῃ.Ἡ/. 
αοίμ. | οπι. Δ. 

25. ὑπερηφανια] -νιαι Τατ. ὃ. 

38. παντα] οπι. Ἡ. | Ροδύ ταυτα 38. ΝΤ. 

ΒΥγ.Ῥεέ,. αὐ. 

- τα πονηρα] οτι. 1. | οπι. τα Ἐ. 

- εκπορευεται] -ονται ΔΙ. (αΠίο εσω- 

θεν Δ). 

94, και εκειθεν αναστας ΑΧ. 1. 69. τε]. 

γΥπ]ς. 9Υ1.Ηο] κι, ἀοἱμ. Αππι (2911.) 

{οι ὅσ. α.ὐ.οιῖ. (οπι. εκειθεν). | και 

αναστας εκειθεν 1). ΚΠ .σ'. | κακειθεν δε 

αναστας 88. ΜΕΤΙΡΙ, | εκειθεν δε ανασ- 
τας ΡΤΙΔ. Ἁγν.Ηο]ης. |. (ά Ππᾶο 5ιζ- 

τοχὶῦ 6815 οὐ 9Υγ.Ρ5{.) 

-- απηλθεν ΑΒ5Τ. το]. | εξηλθεν 1,Δ. | 

ηλθεν Μ. Αντι, ΟΓἱᾳ. ΠΠ, ο055:5" 

- ὅρια ΒΡΤΙΔ. 1. 69. Ογἱᾳ. 11, δἱ8, | Ἐμε- 
θορια 5. ΑΝ. τε]. (μϊδὲ 98). 

- και Σιδωνος ΑἩ». 1. 95. το]. Ὑπ]ς. εκ 

ϱἱ.5. ὧν. τα]. (4. Μαι, κυ. 91). | οπι. Ὦ 
1/Δ. α.Ὁ.1}.1.. Ονίᾳ. ΠΠ, δὲ, 

--- οικιαν] Τρβναοι.την σ. Ὁ, ΟΥγίρ. 11. 
5055, [ οπα. ΑΒ. ε].1,ΧΔ. 1. 88. 69. Ὦ 

Σ4ΗΚΜΒΟΝΥΤΓ. οι. (άοππατα απ α- 
ἅαππι ΘΥσ,Ρεί,) 

--- Ίθελεν] ηθελησεν Δ. 69. Ὑπ]ᾳα. α.}.«. 
10: Ορἱᾳ. αὶ, } Οοπίνα, το. ο, Ῥγιν,Ῥ5έ, 
δΗς]. 

19. Ππίνας ΟἹ. 1 1η νουίτοπα ναὶ Οἱ. | 51. πια- 
149 οοβἰ(α]οπες ΟἿ. [ ἱπαραᾶιοίασο Οὐ, 

ο ο ο ο ο τν... 

ἔν, 



ΜΗ, 91. 
Τπ]ρ. α. 0.ο. 
Βύ1Τ. Ρ. Ἡ. 
Περ], ΤΘ’ 

οὕ. Ασπα. 101. 
94, [καὶ Σιδῶνος] 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
’ - Ν 

Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ εἰσελθὼν εἰς ᾿ οἰκίαν οὐδένα 
“ » » / - 95 » 

ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν. “ ᾿ἀλλ 
ΔΝ / ΝΜ Ν » . ο Θ᾽ ΔΝ ΄ 

εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγά- 
- “ » / “ / 

τριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν 
Ν Ν / ᾽ “- 26 γε ΝΥ ΝΘ ΜΕ / 

πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ: τῇ γυνὴ δὲ ἦν Ἑλληνίς, 
4 / / / ολ / ον 3) ΄ ΟΝ - Ν 

Σύρα Φοιίκισσα τῷ γένει, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα το 
/ 3 - α “ ἊΝ 3 ν “716 { Ν 

δαιμόνιον "ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. καὶ 
3/ / 5 ωὉ ἊΝ, ο ω Ν / 
ἔλεγεν αὐτῇ, Άφες πρῶτον χορτασθῆναι τα τέκνα" 

’ Ν “ “ ΔΝ “ / 

οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων 

ϱ16ΡΡΙ5 ἀμ. ΠῚ ΠΘΠΙΙΠΘΠΙ Υο- 
Τα} 5οἶτο, οὗ ποπ Ῥοΐα]ί Ἰαΐοτο. 
3 Μαίου οπῖπα βύατι πα αἱ αια τν] 
46 60, ομἷας αυεῦας Πα ερ]- 
τίραπα Ἱπππαπάππα, Ἰπίτανις οὗ 
Ῥτοσϊατς δα ρεᾷες οἷτιβ:  οταί 
απίοπι τηπ]]ος ϱοπ{ῖς, Ώγτο- 
Ῥ]ουπίδεα 66Π6Υ6, (755-) οἱ το- 
σαῦαΐ πα τιῦ ἀαοπιοπΙπτη 6ἱ6θ- 
τοῦ 46 Πα αἵας. ᾗ Οἱ ἀῑκιε 
ΠΠ, Θίπο Ῥρτῖας 5α(αταγί βΙΙο5: 

ΠΟΠ οδί οπίπι ῬΟΠΗΠΙ ΒΙΠΙΕΓΟ 
Ῥαποπι ΠΙίογατη οὐ πηΙΓἴογο σἂ- 
πίριας. 3 Αί Πα ταρροπά1ΐ οἱ 
ἀῑσΙε οἱ, Ὦμαπα, ἀοπήπο: παπι 

97,βαλ.τοῖςκυναρ. 

δν Ὁ 
99. ἐκ τ. θυγ. σου 

. “- 2. ο. 4 

καὶ Ἱτοῖς κυναρίοις βαλεῖν΄. 
/ “-“ / 

λέγει αὐτῷ, Ναὶ κύριε καὶ 

98 

Τ 

τὸ δαιμ. 3 

σου. 
δὲ 

μόνιον ἐξεληλυθός”. 
Κ΄ οὗ 

τ] Μ αὐ. 15::90,564. ὁ 
91 “1τ Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων 

ε ἈΝ » / ΔΝ 

ἡ δε ἀπεκρίθη καὶ 
Ν / ’ 

τὰ κυνάρια ὑποκάτω 
“-“ / 4» / “ ο τον ΄“ 7 - 

τῆς τραπέζης Ιἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παι- 
5 [ο Ν “- ΔΝ / 

καὶ εἶπεν αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν λογον 
“ » 4 Ἂς ς / » “ / 

ὕπαγε: ἐξελήλυθεν τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς θυγατρὸς 
- Ν 5 - ο 

Ὁ καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν 
Ἁ / / 3. ὡς Ν / Ν κ 

τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαι- 

οὗ οαἰο]]1 50 πἹοηδα οοπιεζιηέ 
4ο παῖοῖς Ῥπογοταπη, 39 Ἐξ αἲξ 
11, Ἐτορίος Ἠππο 8ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ 
γαάο: οκί ἀπεπιοπίαπι 46 ἢ] 1ὰ 
πᾷ. Ὁ ΕΠ οσα αὐῖρεοί ἀοπιαπι 
818 πὶ, ἴπγοπ]ί Ριιε]]απῃ Ἰασθηίετα 
5πργα Ἰθοιπι οὐ ἀαεπιοπίππι 
οχίςςο, 

31. (τν 10.) Ἐν Ἱίεταπι οχῖεης ἆθ 
Απῖνας Έγτὶ νοπῖΐ Ῥον Φίάοποπα 

Τύρου 

94. ηδυνηθη ΑΤΤΙ, τε]. | εδυνηθη ΔΙ. | 

ηδυνασθη Ἑ. (αἱ 38). 

90. αλλ’ ευθυς ακουσασα γυνὴ ΒΤΙΔ. 98. 

ο}. Ἁγιτ.(Εεἱ.)δΗς]ιπισ. Μεπιρῃ. | γυνὴ 

δε ευθεως (ὡς Ὦ3Ἐ) ακουσασα Ὦ. ὙΥπ]ς. 

ὐ.οἳ. | Ἰακουσασα γαρ γυνὴ 5. ΑΧ. 1. 

το]. (α.ᾳ”). ὅγν. ΗΟ]. ἔχῦ. (γαρ ποτ Ἰαβεπί 

α. ἄοῖμ. Αππιι 2011.) | ἡ γυνη 69. Μ. 

(ππαῖεΥ οπῖπα απαθάατη οπ]ας Πα ΠΑΡ 6- 

Ῥαΐ βρ τ πὶ Πππππάππα εἰαθίπα τοῦ απι- 

ἁῑνιι φἳ). 

- αυτης ΑΒΡΙ,, τε]. | οτι. ὯΔ. 1. 69. 
(μαι 99). 

- πνευμα ακαθαρτον ] εν πνευµατι ακα- 
θαρτῳ ϐ9. 

--- ἔλθουσα ] εισελθουσα Τ,Δ. | 844. και 
Δ. ἀκα. 

--- προσεπεσεν προς τους ποδας αυτου 

ΜΡΡ. α͵/Γ0ἱ. τε]. | προσεπεσεν αυτῳ 1. 
69. (Ατιη,) | δ ουπα (ἑαπίπτη). ὁ.οιἳ. 

26. ἡ δε γυνη ην ΒΗΤΙΔ. 1. 838. α. Ἀγν. 

Ῥετ,. Μεπιρῃ. | Την δε ἡ γυνη 5. ΑΧ. 
χα]. πι. Κ᾽“). Βγτ.Ης]. οἱμ. Αιπι, 
[25 1}.1 | οτι. ἡ Ὁ. | οπι. ἡ γυνὴ ὁ. 

ο 
-- ἙἝλληνις] Ἕλλην Δ. 

- Συρα Φοινικισσα Β.Βε]..Χ. 69. (ΒΕ) 

α(ΕΠὐΜΒεε αί.1). Ῥντν.Εευ(8ς Ησ]. αὐ 

γα.) Μεπιρῃ. Ατπι. πὲ νἱᾶ. (-κησσα Ἐὶ 

ἘῊ).} Συροφοινικισσα ΑΒ. Βεϊψ.(1))Δ. 1. 

Κϑηισ." πιο. (Εἴαῦ 88). οἴμ. 21}. | 

Συρα Φοινισσα Ὁ- α.| Ἱ Συροφοινισσα ς. 

γὰρ. δ... 1}. 1 Φοινισσα ΤΟΥ. 
ἰ, (Φυν. 3). 

96. εκβαλῳ ΑΡΙ/ΧΔ, 1. 995. ΕΡΙΕΚΘΌΥ 
17. | Τεκβαλλῃ 5. Β5. θ95ἱο (δε ροδὲ 

θυγ. αυτης) τε]. ο 511. | εκβαλλει Μ. 

- εκ ΑΒ». το]. (ας 99). | απο Ὦ. οι]. 

(4ο πρ. α.ὐ.ά,1:ᾳ 1). 1 οπι. 1. 1. 69. 

97. και ελεγεν ΒΤ,Δ, 98. ᾱ. Μεπαρῃ. (...ελε- 

γεν 39). απ ἀῑκιί, Ὑπ]σ. ὁ.οι[-(ο”) τι. 

(«{ὶ αἰχ τε Η]15 ος 0”). | καιλεγει 1). α. 

ο). (Βυτ.Ῥεί, α.ά. αριθ). | 1 ὁ δε Ίησους 

ειπεν. Α λείο (ΠΟΠ οπι. Τησους) 1. 69. 

χα]. (4). Ἀγτ,Ηςσ]. άοἴμ. Αὐτὰ. (4011:) 

--- αυτῃ] οπι. 1. ο. (Υἱ4. Μαϊ!. χυ. 26). 

- εστιν΄καλον Β. ΒΙΙη.Τ/Δ. 1. ωαίτ, Βγτς. 

Ῥεί, ΗΟ]. | Ίκαλον.εστιν 5. ΑΧ. τε]. 
(αἱ 99). οί. Ασπη. 

-- τοις κυναριοις βαλειν Β. 1.  1βαλ. 

τοις κυν. «: . ΑΓ). τε]. (ν14. Μαἴέ, κγ.26). 

38. απεκριθη και λέγει αυτῳ ΑΘΤ,ΧΔ. τοὶ. 

(γυρ. 1.) Απιι (ὁ.ο {:4”.) οι. (11) 

Ι απεκριθη αυτῳ λεγουσα 1). α.[ῖ.]απε- 
κριθη λεγουσα 1. 69. (ᾳἳ). (Ανπι.) 

- ναι] οτι. 1). 69. ὐ.ο[. Αὐτὰ. | Οοη- 
τα, τα]. πας. ας". 

- και] Τα4ἀ. γαρ 5. ΑΙ.Χ. τε]. ας. 

"ας "5. Ἀγτ,Ης]. ολ. (νιά. Μα. αν. 

127). | οπι. ΒΔ. 98. 69. Ἡ. Θνν.Εεί. 

Μοπιρῃ. Αππι. 491. [ αλλα και 7). ὁ. 
ο.6}.1. 

-- ἐσθιουσιν Β.ΡΙΙψ.ΓΤΙΔ. 1. 38. 69. | 
Τεσθιει 5. Α.Ν. τε]. (υἱᾶ. Μαίΐ, χνυ. 27). 

98. ψιχιων] ψιχων Ὦ. 
- παιδιων] πεδων Ὁ). |ιᾶᾶ. “οἱ γῖναπί "ἢ 

Ῥγτ.ΗΙοΥ. 

99, δια τουτ. τον λογ. ὕπαγε ΑΒ»Τ.. τε]. 

γα]ς. [: Ἀγγ.ΗοΙ. Μεππρη. οὐ. Απ. 

28Η. | ὕπαγε απίο δια 1). 1. α.Ὁ.ο. 4.1. 
ΒΥγ.Ρ6ἱ. | οπι. τον Ὦ. 

--- το δαιµονιον]εκ της θυγ. σόν ΑΡΧ. 

1. 98. τε]. Υμ]σ. α.οι”α. Ἀγττ.Ε5έ.δε 

Ἠσ]. ἈΤΠεπιρη,βοἩαν. οὔ. Ατπη, 3Η. 

γ]ᾷ. γον. 36. (εκ απο Ὦ). | εκ της θυγ. 

σ.τ. δαιμ. ΒΔ. Μεπιρμ.Ἡ. Γὁ]. 

80. τον οικον] οπι. τον Ὦ1.. 

--- αυτης] οπι. ΤΠ). 1. δ.1}.1.} Οοπίσα, α.ο. 

93. | ἑαυτης 93. 
--- το παιδιον βεβλημενον επι την κλινην 

και το δαιµονιον εξεληλυθος Β(1)(Δ). 

(38). Υαἱρ. (6....,)..95.1.1. Βγτ.Εδί. ὅγυ. 

Ἠίον. Μεπιρῃ, (Ἠ8:1.) {επι] ὑπο 1. 
ΟΠ1. το δηΐθ δαιµ. Δ. της κλινης 59). | 
την θυγατερα βεβλημενην επι την κλι- 

γὴν κ. τ. δαιμ. εξελ. 1). (1). (της κλι- 

νης 1). | {το δαιμ. εξελ. κ. τὴν θυγα- 

τερα βεβλημµενην επι της κλινης 5. 

ΑΧ. τε. (α). Ῥγτ.Ηο]. ἄοἴμ. Απ. 

-- εληλυθος και] εληλυθόται 1. 

81. εξελθων] «44, ὁ Ίησους Χ. 69. ΕαΗ 

ΥΓ. (6). Ἀγτ.Εεί. ΒΥχ.ΗΙΕΝ. 

95. Πα Βαθοραῦ ΟἹ. | 56. ογαῦ οπίτα ΟἿ, 
98. ἀῑκίε {Π| ΟἹ. | οοπιεάαπὲ 5. τηθηβα ΟἿ. 
29. ἃ Βα 

ΠῚ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ἫΝ “ . Ν ΄ ΄- 

ο τα. :ᾖλθεν διὰ Σιδῶνος" 3εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλι- 
1. 88, 69. λαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. Ἢ καὶ φέ- 

ΕΕΦΗΚΜΡΌΟΥΓ. 5 ὑ η φ 
82. μογιλάλον 

85.[εὐθξως ἠνοιγ. 

ρουσιν αὐτῷ κωφὸν "καὶ" ᾽μογγιλάλον”, 
καλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 
ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν ἔβα- 

λεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ καὶ 

πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, | καὶ ; ἀναβλέψας 

εἰς τὸν οὐρανὸν ΙΝ καὶ λέγει αὐτῷ, Ἔφφαθά, 
ὅ ἐστιν Διανοίχθητι. 35 καὶ | :ἠνοίγησαν΄ αὐτοῦ αἱ 

καὶ παρα- 

55 καὶ 

ὙΠ 92. 

δια π]αγο (1 α]1]ασαθ Ιπέαυ πιεᾷῖος 
Άπες ὮΏεσαρο]θος. 2 τὸ αζάιι- 
απ οἱ δατάαπα δεί τηέατη, οἱ 
ἀαρτεσαπίασ οσα τι Ἱπροπαί ΤΙ 
ΠΙΑΠΗΠΗ, 5 Ἐξ α4ργομεπάεπΒ 
επ 4ᾳ ἔατρα 86οΓβΙΠΙ ΤηΪδὶ ἢ 
ἀῑσίτος πο ἵπ απτίοι]ας, οὖ 
οκρπεης [οβαῖι Ἱηρααπι οἶης, 
31. οἱ Μπδρίείεης ἴπ ΔΘ] ππὶ Ίηρο- 
τηπῦ, αἱ αἱ 11, Ἐβεια, αποᾶ 
εδί αἀαροιίτα. 35 191 βἰαΜἴπη αΡρει- 
ἴδ δαπί α1τος οἵτς, οὖ ΒΟ] αὔτ πῃ 
εί νίποα]απα Ἡπσιπο εἶας, οὗ 
Ἰοᾳπεβαταχ τοσίο. 35 Ἐξ Ῥχαο- 
εαρίέ 1115. πο οι ἀσοεγεπί : 
(75, 8.) ἀαδηΐο απίοπη οἷς ῬΓ4θ- 

ἐλάλει ὀρθῶς. 
86. εἴπωσιν 

ΠΜ διε. 15:39- 98,0 τς 
14:13, εἴο.σ 

ο, 6:49, είς, 
1λι. 9:10, είς, 
1ο. 6: 1,οίο, 

111. ΚΑ' 

86 
/ / Ν 

Ἐλέγωσιν"- ὅσον δὲ ἵ 
μάλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. 

σῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, Καλὸς πάντα πεποίηκεν" 

καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ ' ἀλάλους λαλεῖν. 

ἀκοαί, καὶ ἐλύθη ὁ ος τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ 
. το πο ν᾿ 

καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ 
» / 
αὐτοὶ 

σ΄ ΄ 

αὐτοῖς διεστέλλετο, 

“ ΄ ον 92 ΤΣ Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις "πάλιν πολλοῦ" 

ΑΜ καὶ ὑπερπερισ- 

αἱρίοραί, ἑαπίο πιασῖς Ρ]α5 Ῥνγας- 
ἀἴσαραπι, 57 δὲ 60 ' απαρῆις αᾱ- 
πιϊτανα μίαν ἀἰοσπίες (75)5.) Ῥο- 
πο οπηπ]α Γοοῖς, εξ 5πγάος {οοῖς 
βΐχο οὗ τηπ/{ος Ἰοααὶ, 

1 Τη 1118 ἀῑεριας ΙέθΓΙτη ΟΙΙΠΙ 
{πτρα τηπ]ία ο55εί που Ἠαβοτοτί 

51. ηλθεν δια Σιδωνος ΒΡΤΙΔ. 33. ΤΙ δεῖ. 
νχ,Η]αν. Μεππρη. ΡΙΙ.| Έκαι Σιδωνος 
ηλθεν 5. ΑΧ. τα. Ὀγιτ.ρεί,δΗς]. 
οι, Αππι, 

- εις ΒΡΤΙΔ. 1. 88. 69. | Ίπρος ς. ΑΣ. 
γε]. (οπι. την θαλασσαν ΤΗ.) 

--- μεσον] μέσων ΧΈΡΙ. 

-- Δεκαπολεως] Ῥτασπῃ. της Ὁ. 

93, κωφον και Ὦ ΒΕΙ.ΓΔ. Τιαίί. ΑιπιιΖοµ. 

“Ἐπ. | ἔπι. και ς--. ΑΙ. το). Ἀγογ.ρςί, 
δΗε]. Μεπιρ]μ. οἱ. ΑππιιΜΡΡ, 

-- μΟγγιλαλον ΒΙ,ΧΔ, 55. 69. ἘΕ'΄ΗΓ, 

άμµογιλαλον «--. ΑΒΈΤΙΡΓ. 1. να]. 

--παρακαλουσιν] παρεκαλουν 88, Υ]ς. 
ΟἹ. Ἀγτ.Ῥεί. 

- αυτον] αυτῳ Υ. 

-- τὴν χειρα] την χειραν Ὦ. | τας χειρας 
Δ. 38. α. 

38, απολαβομενος] επιλαβοµενυς ἘΞ Τ, | 

λαβομενος Δ. 

- απο] εκ ΔΓ. 

-- εβαλεν επεβαλε 69. 

- αυτου 15] οιη. 1,. ο. 

-- πτυσας] απίε εβαλεν 1)..α.ῤ.ο.1, (Οοι- 

να, Ὑπ]ς. Γῇ)). | απὶο εις τα ωτα 69. 

--"γλωσσης] χειρος Δ. 

84. εσταναξεν ] ανεσταναξεν Ὦ. 69. 

--- εφφαθα ΑΒ. τε]. Μοπιρῃ,βομγγ. | 
εφφεθα 1) αν. Υα]σ.ο]. ο. Ἐβοι]α πι. 

ερίία α. - οὔοία 7 μὰ. ὁ. οΏεοία ἃ. ερ- 
Ῥλοία /: | επφαθα Δ. ΜειηρΗ. Ἠ'. αὐ- 

φαθα Μεπιρῃ,ΜΡ, ερ]αία], αρ]αίοῖι 

4.1. 

1558 

84. ὁ εστιν διανοιχθητι] οπι. ΒΥτ.Ῥεί. Βγ}. 

ἨΙεχ. 

85. και 19] { 844. ευθεως 5. ΑΧ. το]. Υα]ς. 

οι. ΒΥΙΥ.Εεε.δΗσο]. οὐ. Αντ. «911. 

Γοπη, ΒΓΤΙΔ, 38. α. δι]. Νοπαρ]ι, 

--- ηνοιγησαν ΒΔ. 1. | Πνοιχθησαν Τ,. 

| 1 διηνοιχθησαν «. ΑΧ. τε]. 

--- αυτου αἱ ακοαι] αἱ ακ. αυτ. 1). Τιαἴ1.]} 

Οσπίτα, ΑΒΕΤ,. το]. 

-- ελυθη] ΡΥαθπι.ευθεωςΤ,.ευθυς Δ.( 021.) 

-- γλωττης Δ. 

86. διεστειλατο] ενετειλατο Δ. 

-- μηδενι] πάά. μηδὲν 1). (νὰ, οαρ.1. 44). 

--- λεγωσιν ΒΙ)Δ, 38. | Τειπωσιν 5. ΑΏ. 

χα]. (νἷὰ, Ματ. αν. 90, οὐ οαΡ. ΥΠ. 80 

γᾶν, 1οοί.) 

-- όσον δε.... διεστελλετο] οτη. 1). 0.οι[).ἱ. 
(οἱ δε 3. 0.ο,.). | Οοπίσα, τε]. Ὑπ]ς. 

ας "1. 

- αυτοις 39] ΤῬναεπῃ. αυτος «-- 69. Τὸ. 

1ο]. Ἀγτν, Ρ5{.δςἨο]. ΘΟΕ. Αὐτη. 901. | 

δα. αυτος 58. | οπι. ΑΒΙ/ΝΔ. 1. Ὑπ]ς. 

αι ο”. Μεπιρῃ. 

- διεστελλετο] διεστελετο Χ. | ενετελετο 
δῖ. Δ. 

- αυτοι θ)1)Δ. 838. ΙΓ (ντὰ.ὅ.ο,βἱ.εαρτα). 

Ἀγγ. εί. ΜοπηρΗ. οι. Αππη,[Ἔοπι. -τ 
ΑΧ. 1.0.0]. ὙΥπ]ς. α. ο”. Ἀγτ.Ησ]. ἄδί, 

-- περισσοτερον] περισσοτερως Ὦ. 

87. ὑπερπερισσως ]ὑπερεκπερισσως)).1.Ὀ. 
--- εξεπλησσοντο] -ττοντο 69. 

- πεποιηκεν] απάά. ὡς Β.Βεῖψ. Μεπιρῃ. 
πὸ γιὰ, 

97. ποιει ακουειν ] ακουειν ποιει ΔΑ. 

- αλαλους] ΤΡΙΗΘΙΙ, τους σ. .Δ10. το].] 

οτη, ΒΗΙΔ, 88. 

1, εκειναις] πἀά. δε Ὁ. α. δα]. ντ. ΕΕ, 

αοίἩ. (ΖΕ 1}.} |. Οοπίτα, τε]. πας. ο”. 

ΒΥτ.Ησ]. Μοππιρῃ, Αὐτη. 

- παλιν πολλου ΒΡΤΙΔ. 1. 38. 69. ΑΜ. 
Ἰμαιί, Μοπιρῃ, ἀοἴι, Αὐτα. 01. Ὁ παμ- 

πολλου 5. Λε], (πανπολου Χ). ΒγίΓ. 
Ῥρβυ ΗΟ]. 

- ἐχοντων] αἀά. αυτων Ὦ. 

- προσκαλεσαμενος] ἴα. ὁ Ἰησους «. 

Χ. τα]. Κὶ (“ ουπι }εδα” Παῦεί απίο ϱ”). 
Γοπη. ΑΒ. ΡΕΠ.ὮΤΙΔ. 1. 88. ΚΜ, Τιαῖς. 

(οχο, 7). Ἀγαν.Β5ί,δςΗσ]. Μόπιρῃ. ἄ.Π1. 

Αὐτὴ. 84. 

-- µαθητας] Τα. αυτου 5. ΛΒΑΧΝ. 88, 

τα]. ϱ”. Ἀγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ. Αὐτὰ, 1], 
(νά. Μϑεῖ. χν, 99). οπι. ΓΔ. 1. Υμ]ς. 
αὐϑις, 6.1. Ἄγτ.Ησα]. ἄοιἡ. 

- λεγει] Ῥίαετη. παλιν Δ. 

3. τον οχλον] 84, τουτον Ἱ.. (α.ὦ.ο. 0}. 

ἃ. ϑγγΡβῖ, Μεπιρῃ. 1 Οοπία, Μ55, 

γΥπ]ς. Βγγ,Ηο]. Αυτη. «9Η. [τοὺ οχλου 
τουτου 1). 

-- Ίδη] Ροδί ἡμερας 1. 

- ἡμεραι ΑΏΙΙΝΧ. 88. ΕΕάΗΝΚΜΡΌΥΤΣ, 

[1 ἡμέρας «-. Δ. 1. 69.| ἡμεραις τρισι Β. 

--- τρεις] δαᾷ. εισιν 1), 
-- προσμενουσιν μοι και ΑἸ,ΧΔ, 1, 88, 

32. ἀθρυθοιθαηΐτν Οἱ, | 88, Δ ΣΙ Ο]α5 οἶιις ΟἿ. | 
84. ἘΡΒΡΒοῖμα ΟἹ. 

1. αἰθθιιβ 1115. ΟἿ. 



τη 9. 
Τα]ρ.α. ὃ. ο. 
Βνττ. Ρ.Η. 
Μεπιρῃ. 

ΕοίἩ, Αὐτὰ, 2881, 

8. τινὲς γὰρ 
- ἀπὸ µακρ. εἰσίν 

μας 

ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; 

δο ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲξ τεῖπαν" ̓  Ἑπτά. 
γέλλει" τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ λαβὼν 

τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλάσεν, καὶ ἐδίδου 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ να ἱπαρατιθῶσιν΄ - καὶ παρέ- 

ἰχθύδια ὀλίγα: καὶ 
5 ος Ἄ / / 

ειπεν και ταυτα παρατιθεναι . 

6. [καὶ] εὐχαρ. 

θηκαν τῷ ὄχλῳ. 
» / 

εὐλογησας 
84 3/ / 

ἷ καὶ ἐφαγον 
σεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας. 

ο ιν 
αὐτὰ 

καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ση περισ- 
"ἦσαν δὲ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ὄχλου ὄντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλε- 

σάμενος ' τοὺς μαθητὰς ' λέγει αὐτοῖς, 

ζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἢ ἡμέραι" τρεῖς προσ- 

μένουσίν [μοι], καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν. 

ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον ̓ αὐτῶν, ἐκλυθή- 

σονται ἐν τῇ ὁδῷ" ἷ καὶ τινὲς" αὐτῶν ᾿ ἀπὸ’ ́ μακρόθεν 

“πο ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις “ ὧδε χορτάσαι ΠοΒ 
ὃ καὶ τὴ ἠρώτα" αὐτούς, Πόσους 

ἦπαραγ- 6 καὶ 

“ΚΑ Ν 
και ἐεἶχαν" 

”Ἐπλαγχνί- 

αποᾶ πιαπάποαγοπέ, οοΠπγοσα[!5 
ἀἰδοιρα]ϊς αἷῦ 1115, 3 ΝΠΡΕΤΟΟΣ 
51ΡοΥ γα, απία εοσο Ίππα ὕτὶ- 
ἆπο α5ήποπί τὴ που Παβοπί 
απο πιαπάποσπέ, 5 οὐ βὶ ἁἰπι]- 
ΒΟΙῸ 605. Ιαἴππος ἴῃ ἆοπππι 
5ααππ, ἀαβοῖοηί ἴῃ νὰ : ααϊάδτη 
μπα οκ αἵς ἀρ Ίοπρο νϑπουιηΐ, 
4 ΤῸ πορροπάεγιπί οἱ ἀἱδοιρι]ί 
αἱ, {πᾶ ἰδίοβ Ροϊεν]έ αιι15. Μο 
ΒΕΓ ΓΟΤΑΤΟ ραπίρις ἵπ οι αἶπο ὃ 
5 Τὰ Ιπιογτοραγ]ὲ 605, ποῦ ρᾶ- 

Παμοιί Θα ἀἰκεταπί 
Ῥορίοπι. 5 Τε ριαεσορίί (πχρας 
ἀδοπππῦογο 5αρτα {οαπ: οὗ 
ποοΙρίεης 5ορίεπι Ῥαπεςδ ας σταί]αβ 
ασοης {τορῖῖ, οὐ ἆαθαί ἀἰξοῖρα] 5 
515 αὖ αἀροπεγεηί, οἱ πάροξις- 
ταπὲ {πχναο. 7. Εί Παὐεραπε 
Ρϊςοίοπ]ος Ῥαϊσο5:. οὖ 1ρ5ο5 Ρ6- 
ποαϊκίι οὐ 1πβδῖς αἀροπ. ὃ Εὶ 
ππππάισοαγοταπί οὐ βαῦαγαί 5 ηΐ, 

οἱ βαβί]θγαηῦ αποά 5πρεγαγεναῖ 
46 Πασπιοπ!ῖ, 5ορίεπα βΡροτίας. 
9 Ἐναπί απίοπι αἰ ππαπάιασανο- 

8 ν 
και 

χα]. Ψαἱς. οἱ. Ἀγον. Ῥ5ε.δεΠςε]. Μεπιρ]ι. 

Ί.δεβοἩνν.. οἴ. Αππιι δι. (νι. 

Μαιῦ. χν. 59). τηεοπτη επ οἱ : | προσ- 

µενουσιν και Β. Μεπιρῃ.ΜΡ5. 

ποτε ὧδε εἰσιν και Ὦ. α..1, 

απος ο βιιηΐ οὐ Ἂ ἢ. 
9. εχουσιν] εχωσιν Τ,ΧΔ. 88. 

8. και εαν] καν Τ.. | οπι. εαν Ἡ. 

-- εαν απολυσω.... 

Ι απο 

οδί ]απι 

εκλυθησονται] απο- 

λυσαι εἰ ου θελω (Ρο5ί οικον) µη εκλυ- 

θωσιν οὗ ὅτι (Ρος: ὁδφ) Ὦ. α..([}}.1. 

(Ἷἷα. Μαιέ, χν. 99). 1] Όοπμα, ΜΡΒΡ. 

γαρ. ς. τε]. 

--- οἰκον αυτων] ῬΙᾶΕΠΙ. τον 69. [ΟΠ]. 

αυτων 1), 6.1. (Ἠ, α. οΠΙ. εις τ. οικ. αυτ. 

0). : 

-- και τινες ΒΌΙ,Δ. 1. 838. (ΘΥτ.Εε{.) 

Μεπιρ]ι, (ὅτι καὶ τ. Ὦ. καρτα. 4ιοπίαηι 
απἰἆαπα α.ὖ.ο.1.)} Ττινες γαρ 5. ΑΧ. 

τε]. Υπα]ρ. 7. Θγν.Πσ]. σοῦ. Αὐπι, 1. 

|αἀά. εξ Ὦ. ο ο.Ι.. γοτ.Ἐκειξ Πε]. 
1 Οοπίνα, ΜΒΑ, α.ὐ. τε]. 

--- απο µακροθεν 5. Βιείψ. ὈΤ,Δ, 1. 98. 69. 

Ἰμαίε, ὅν 50. ΗΟ]. | Ἔοπι. απο 5. ἃ 
Χ. τε]. 

- ηκασιν (51) ΑΓ. 1. 989.69. Ῥ(αέ νἱ4.) 
Ὑς, Τί. Ἀντγ,Εεί.δ.Ησ]. οἴη. Αὐπι. 

ἜΤΗ. | ηκουσιν (Εἱ.) ΧΕΕάΗΚΜΟΓ. 

Γεισιν ΒΔ. Μεπιρῃ. 

4. ὅτι ποθεν ΒΤΙΔ. | Τοπ. ὁτι τσ. ΑΏ. 

χο]. (Υἱ4. Μαιζ αν. 98). 

--- τουτους] οπι. 1. | οπι. Πίο Βγτ.ΡΑί. 

-- ὧδε] οπι, 1). 69. Η. Ὑπ]σ.ΜΕ. 2.ς.})..1. 

τι, Μ55. σ αμΠρ. ΟἹ, εὐ Απι. 

το], | δηΐο δυν. 1. ΚΙ (απίο τουτους α. 

Ῥοδί αρτων ἰ). 
4. αρτων] αρτον 1. ΕΗΝΓ. | «4. Ίος 

οπηπος Ὦγν.Ροἱ, | Ῥγασπι. αυτους 1. 

-- επ’ ερηµιας ΒΌΤ,. τα]. Τμπίϊ. νο]. [ἐπ᾽ 

ερηµιαις ΑΙΚ. | επ᾽ ερηµαις Δ. 

δ. Ίρωτα ἨΒΓΙΔ. | ξεπηρωτα 5. ΑΥΤ. τε]. 

Ἰἐπηρωτησεν Μ. Υπ]ς. ὁ...}.} Ἀντ. 
Ῥει. (Οοπίνα, α.ο. ΒΥτ.Πς].) 

--- εχετεαρτους ΑΒ». 1. τε]. γι. Αὐτη. 
Γ΄αρτους εχετε 1). 55. Ἰμα. Ἁγιν.Ε5ίδο 

Ἠε]. Μεπιρ]. “πη. (νἷᾶ, εαρ. νΙ. 38. εί 

Μαϊΐ, αν. 84). | οπι. αρτους Χ. 
- ειπαν Β. Βεῖψ. Δ. | Τειπον 5. ΔΟΡ. 

161. | αἀᾶ. αυτῳ Τι. 1.1. Άγ. Εδε. 811. 

6. παραγγελλει Β. Βεῖι. Βἰο.Ώ ΠΔ”. (παραγ- 

γελει Β.Βείψ. ΔῊ) Οἱ. 11. 5103. 46 πᾷς 
Πϊςιογῖα παῦοῦ οὐ κελεύει ἀλλὰ παραγ- | 

γέλλευ υἱά. οὐ ΜΙαίΙ. κν. 95. ] “παρηγ- | 

γειλεν «- . ΔΟ. τα]. ΥΥ. (α11ά6 5περε ΡΥδο- 

εοπίοπι ρου Ργαοί. οχρήπιπ(). 

- τῆς γης] την γην 1. 88. (νιᾶ. Μαίέ. 

ΧΥ, 835). 

- ευχαριστ.] Ῥιαοπι. και ΟΡΡΥ. α.ᾳὶ. 

Θγγ.Ῥ»ί, αοἴμ. 91. | Οοπαα, ΔΒΡΙΙΝ. | 

1. 58. το]. Υ Πρ. 0.ο, []. Ἀγτ. Πο]. Μοπαρῃ. 

Απ, 

- παρατιθωσιν ΒΟΤΙΔ. 88. 69. Μ.Ι ἔπα- 

ραθωσιν «--. ΔΕ. τε]. 

7. ειχαν Β. Βείψ.1)Δ. [1 εἰχον «-.- ΑΟ. τε]. 

- εὐλογησας] ευχαριστησας 1). 
- αυτα φῬοβῦ ευλογ. ΒΟΙ.Δ, ΜομρΙι. 

ὤΡι.) |. απίε ευλογ. 1. 69. Μ. Τατ. 

Ὀντν.Ρε(.δ.Ηε]. οι. Απ. [ ταῦτα 

απίο ευλογ. ΑΕΙ. | Ἔποπ λαδεπί 5. 1) 

Χ. 98. ΕαάΗΡΟΝΥΤΣ. 
«και ταῦτα παρατιθεναι Β. Βείψ. ΒΙς.1,Δ. 

ΜοιηρΙ. (οπι. και Ὦ. Βε/.) 

παραθετε Ο. | και αυτα μας 988, 
[ και αυτους 

εκελευσεν παρατειθεναι 1). | παρατε- 

θηναι και αυτα Δ. | Ἱπαραθειναι και 

αυτα 5. Χ. 69. πι ΤΉ]. (παραθηναι 

ΤΕΗΚΤ). ὅν ΗΠ]. οἰµ. (101:) (οτη. 

και Ὦγν. Ρε.) |. παρατιθεναι τῳ οχλῳ 

Μϑηισ. | παραθειναι ἵαπίαπα 1. Ταϊθ. 

Ασα, (ΥἹα. Τω1ς, 1. 16). 
Β. και εθαγον ΒΟΡΤΙΔ. 1. 98. Ἱμαίε. 971. 

Ῥκι, ΜοιαρΗ. 391. | αἲά. δε Β. 1η. | 

{εφαγον δε 5. ΑΧ. 69. το]. Ἀγν.Ης]. 

οι, ΓΑνπι.] 
--- εχορτασθησαν] αάᾶ. παντες 83. ΚΜ. 

(υἷα. Μαιϊ, χἰν. χν. οἱ οαΡ. ν].) 

-ὰ 

| και ταυτα 

[αυτα παραθειναι Ν. 

᾿ τς περισσευµατα] Ρναοπη.τα Ο. ΜεπαρΏ.| 

περισσευσαντα 38. (ν]ά. «οι. νἱ. 19). | 
το περισσευµα των 1). 

- κλασµατων] οπι. Δ. | κλάσματα 38. 

- ἑπτα σπυριδας] σπ. ἑπτα Τ,.. ὃ. σφυ- 

ριδας ζ. Τ). | Οοπίγα, τε]. Τιδε. το]. 

᾿--- σπυριδας Α3ΒΟΙ/ΧΔ. 1. 58. τε]. | σφυ- 

ριδας ΑΝ. 

(πιά, Μαῖι.) 

444. πληρεις 38. 69. ὦ. 

9, ἐσγθατα Οἱ. | 4. ὕπαο 1105 ααβ Ροίουῦ σι. 
Ι ὅ. βαρος ΟἹ. 
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ΑΒΟΥ. 
1Χ Δ. 

1. 38. 69. 
ἘΕΘΉΚΙΒΟΤΥΓ. 

τους. 

ἘΜ δε. 16 :1- 4. ̓ οζ 1 Ὁ 
12:38-40. ὃ 

1λι. 15:54-56. 

5 

19. Γαὐτοῦ] 

ΠῚ 
σημεῖον. 

3 ὯΝ - Ἂς 3 Ν ’, Ε Ντ 3 “ 

94: Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς  εἰς' πλοῖον] 
κ᾿ » ΄, -Ξ 

καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν 
Ε Ν ᾿ Νο 3/ ΕΣ 5  « α » 

ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ ἑαυτῶν ἐν 
Ἂς / 3 ο / ε - 

καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων, Ορᾶτε, 
/ αν “ / “ / Ν “ / 

Βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης 
ὃ Ν , Ν » / ο 
5 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους Ἰ, ὅτι 

ση μΠα(έ. 16: 5-12, 
Ίπ. 19:1. 

ΓΏ ο ῃ ο. , 5 

ΚΒ οῦ τῷ πλοίῳ. 19 

τ Ἡρώδου. 

99 19 Καὶ ἐεὐθὺς" 

3 “ » Ν / 

ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ε / ε / Ν 3 / 5 

[ οἱ φαγόντες] ὡς τετρακισχίλιοι: καὶ ἀπέλυσεν αυ- 
/ 

145 

9. οἱ φαγοντες] οπι. ΒΙ,Δ. 38. Μεπιρῃ. | 
Οοπίαα, ΔΟΡΝ., 1. 69(5ἱο). τε]. 1μαίξ. 

τε]. (σἹα. οαΡ. νἱ. 44). 

-- ὡς] ὧσει Μ. 

- τετραχισχιλιοι] αἀά. ανδρες ΔΕ. α..ο. 

θε (νἷά, Μαξ χν. 58 οἵ «αρ. νἱ. 44). | 

οτι. ΜΡΡ, Ὑπ]σ. γ τε]. 

10. ευθυς ΒΟΤΙΔ. (1. 69). (Γευθεως σ 

(Δ)Σ. 98, τε].) στρ. αι... Μοπιρῃ. 

Ατπῃ. (2 18.) [ Ῥοδί εµβας Α. 1. 69. 

ΚΜΟ. Ἀνττ,βεῖ,δΗσ]. οι}. | οπι. 1). 
δ.ο,[].ἱ. 

- εμβας] ανεβη Ἡ (εί και Πίο ηλθεν) 

αι. (νά. Μαι, κν. 99). 

Β. 1 Ῥτασπι. αυτος Ὦ. ὐ.ῖ. Ῥίασπη. ᾖθ- 

5115. 6.0}: } πο Παῦοπί ΑΟΤ, τε]. Ὑπ]ς. 
ας". : 

- το πλοιον] ΟΠ1. το Τ,. 1. 98. 69. (ΟΠ. 

(ΟΠΠ. μετα των μαθητων αυτου ΜΟΙΗΡΙ. 

γι. Μα, χυ. 99). 

-- ηλθεν] δα, ὁ Τήσους 1.. 

- µερη] ὁρια Τ) τ. ο. Αιπιιζζεο, (ν]ᾶ, 

Μαιἰ. αν. 39). 

- Δαλμανουθα ΑΟΙΧΔ. 38.170]. Θγγ.Ης]. 

πηρ.(ἄταεσα. Ὑπὶρ. 5 ̓.3. ἉγτιιῬει,δ Πε]. 

Μοπαρ]ι. βου. (Αππη.) 261}. | Δαλ- 

µανουνβα Ἑ. | Μελεγαδα ὮΝ. Μαγαδα 

13. Μαρεᾶαπ α.6.(6).}.. οοᾶᾶ. αρ. 

Δαρ. οὐ Ἠίεν,. (νίά. Μαϊ, αν. 59). | 
Μαγδαλα 1. 69. Μειηρ].αρ.Μαγεδε]α]- 

Ίαπα, Οὐ". 

11. εξηλθον ] -θοσαν 1). (οπι. και εξηλθον 

88, ο, οἵ οἱ φαρισ. Ροδί πρξαντο ΠᾺΡ 61). 

-- συνζητειν αυτῳ, ζήητουντες] συζήτουν- 

τες 69. 

«4. αυτος 

11. αυτῳ] Ῥνασπη. συν Τα, Υπ]ς. α.ζ.ο, 
3.0. “40 ὦ, 

--- ζητουντες παρ᾽ αὐτου] οΠ1. Δ. 

-- σημειον] ΡΙΔΕΠΙ. τὸ Ὦ. 

-- απο] εκ 69. 

12, αναστεναξας] στεναξας ΜΑ. 

- αυτου] οπι. ἢ). 1. ΜΓ, Υπ]ς. 2.9”.1.| 

Οοπίτα, τε]. α.ο.ζ.}.". Τε]. αυτου ΑΙ. 

- λεγει] ειπε Τ. ᾿ 
-- τι] ὅτι Ο. Ογῖσ. 11.4995. | Οοηίτα, τε]. 
- ζητει σημειον ΒΟΡΤΙΔ. 1. 38. Απιι Τοι, 

α.}...1.1. ῬγγΡβε. Μοππρι. ΕΙ, | 1 ση- 

μειον επιζητει 5. ΑΧ. τε]. Υπ]. ΟἹ. 

113. Βγτ.Ηε]. οιμ. Αὐτὰ. Οτίᾳ. ΠΠ. 

(νιά. Μαῖι, κυνὶ. 4). 

- ὑμιν] οσα. Β1.. | Οοπίσα, ΑΟΥΤ. τε]. νυ. 
Ονἱρ. Η1, 

-- εἰ] ου Δ. 69. (νἷᾶ. Μαϊϊ, κυνὶ. 4). | Οο- 
ενας τα]. Ογῖαᾳ. ΠΠ, 

--- ταυτῃ] αυτῃ ΤΕΗΓ. | Οοπίτα, τε]. 
Ονῖς. 18, 

19, αυτους] αυτου Α. 

-- παλιν εµβας ΒΟΡΤΙΔ. 88. 69. α.ῖ. 

(2 Αιπι,) 31. | Γεμβας παλιν 5. Α 
Χ. 1. το]. Υμ]ς. 0:03. ὅν. Πο]. οἴἩ. | 

οἵη, πάλιν .ο, Ἀγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ. 

-- εἰς πλοιον ΑΧ. 88. ΕΕαΜΒΥ. (εις 

το" πλοιον 5. Ὦ. 1. 69. Πςκεῦ. 

γᾶ, γε, 10). πρ. ΟἹ. α.Ὁ.0.7.93.. ΥΥ. 

χο], (νἷά, νου, 10), 1 οπι. ΒΟΤΙΔ. ἁπι. 

Το, 4. 
14. επελαθοντο] επελαθεντο 3 Λο]. [8 , 

οἱ µαθηται 1). ο. | αάά. οἱ µαθηται αυ- 
του 69. Ὁ. (νι, Μαΐς, αν, 5). [ Οοπίαα, 

το]. 

“ 

ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 

καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συνζὴτεῖν 
αὐτῷ, ζητοῦντες παρ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐ- 

ο ρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. “ καὶ ἀναστενάξας τῷ 
πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεῖ ση- 
μεῖον" ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾶ ταύτῃ 

ΥΤΠ. 10. 

ταηί απαδῖ απδέξιου τη] ἶα : οὐ 
ΑἸ πη 511 605. 

10 ἘῈ βιδεϊ πι αξοεπάεπ5 ΠαΥΟΙΗ 
ο ἀκοιρα]ϊς επ γοπῖς ἴπ 
Ῥατίος Παἱππαπαί]να, 1 (77,4.) ἘΣ 
οχ{εγαπί Ῥμανίςαςϊ εί εοορετιιπέ 
6οπΠΩΠΙΤΟΥΘ 6ΗΠ1 60, 4146Γ6Πί65 
αἲ 110 εἰσπαπι 6 σαε]ο {επ]- 
{απίος οιπη. [2 (78, 6.) Ἐπ Ίπσο- 
ΤΊΘΒΟΘΠ5 ερ]πῖέα αἰῦ, Θυϊᾶ σ66Π6- 
ΤΑΙΟ ἰδία αιιαοτῖ! εἰσπιπα ὃ Α- 
ΠΕΠ ἀῑσο γοῬ]5, 51 ἀαβίέαχ 6επο- 
χαβοπῖ 1511 ἱσηπῃ, 

19 Τὴ ἀΙπηϊέίοπς ο05 αδοοπᾶεΠΒ 
Ἱεεγαπῃ αβθΗξ Όγαπς ἐπείαπα. 1 ΕΔ 
οΡ] 5απί 5ΠΠΠΘΙΘ Ῥ8Π68, οὗ 
π]κί πΠΊτΏ Ῥαποτη ποπ Παβεραπε 
Βθοῦτῃ ἴπ παν]. 15 (79,3.) Ἐερτας- 
αἱριεραί οἳἵς ἀ1σεοῃς, Ὑάείο α- 
γείο ἃ ΓογΠΙΟΠΙΟ Ὦ]αγίδαθοΓΙΠΙ 
οὐ {ογπιοπίο Ἠοτοᾶῖς. 15 (5059) τὰς 
εοσϊίαναπέ δα αἰοναίναπα ᾱἷ- 

14.λαβειν Ροδί αρτους 88. 69. Υπ]σ.ΟἩ. 

(νιᾶ, Μαϊ, χυὶ. δ). 

--ε καὶ ει µη ἕνα αρτον ουκ ειχο» ΑΒΟ. 

το]. ας. (0), οὶ. 1 ει µη ἕνα αρτον 
ειχον Ὁ. α.(ε).(1).4”.(Ὁ. Αππι. | ἑνα 

µονον αρτον εχοντες 1. | ἕνα µονον 

εχοντες αρτον 09. 

- μεθ’ εαυτων] µετ εαυτων Ὦ. | οπι. 5. Ἧ 

ῬΘΟΜΘ5, 

15. διεστελλετο] διεστείλατο 69. ἘΞ. | 
ἐνετειλατὸ Δ. 

- ὁρατε] οπι. 1). 1. 7οῖ. α. Αὐτὰ. | Οοι- 
{γα, χα]. ας. ὁ... 8}... 1144. και 

ο. 69. ὙΥπ]σ.ΟΙ. ο. Μεπιρ].βοἩνν. 
«δι, (νά. Μαΐε, πν]. ϐ). 1 Οοπίνα, τε]. 
πι. ο΄. Μεπιρῃ. Ἠ’. τε]. [α.ὀ]. 

- βλεπετε] οτι. Δ. δ.[].ἱ. | Οοπίσα, Ψπ]ς. 

α.οι ο. τε]. 

- καὶ τὴς ζυμης] οπι. και Ῥ. Β{]ψ. | και 

απο τ. ζ. Δ. 1. 69. α. α./:αἳ-5" 

- Ἡρωδου] των Ἡρωδιανων 1. 69. ἃ. 
ΤΙ. ἱ. Αππι. 

16. αλληλους] Ταζ4. λεγοντες σ. ΔΟΙ.. 

το]. Υαἱς. γ᾽. Άγιον. εί. δς Ησ]. Μαπαρῃ. 

οί, Αὐπι. δι. (να. Μαϊε, κυ]. 7). | 
οσα. ΒΙΟ. 1. α.ὖ.ο.6}.1, 

- εχουσιν Ὦ. 1. ο. Μεπιρῃ, | ειχαν Ὁ. 

αἰ 614. ξεχομεὲν σ. ΑΟΙ. τα]. 
γὰρ. αἱ. Ἀγνσ, εί, ΚΗ]. ἄοιμ. Ατπι 
42811. (εχωµεν 1). 1)6 Ῥούδοπα γοιδί, 

γιά, Μαιέ. 

17. ὁ Τησους απίελεγ. αυτ. ΑΟΓΡΔ”. (οπι. ὁ) 

19. βἱσπαπα αιαοτί Οἱ, { 19. αβοεπαὲ δει 
αν Ίτ οὗ Δ Οἱ, | 14. ῬΆΠ65 ΒΌτη θυ ΟἿ, | 15. οἱ 
σαγείο ΟἹ. 
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ΨΈΠῚ: 25. 
ψα]ρ. α. ὃ. ο. 
ΒΥΤΥ. Ῥ. Ἡ. 
Μεπρ]. 

οἴμ. Αὐτῃ. 41. 
10. ἔχομεν 

20. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἄρτους οὐκ ᾿ ἔχουσιν. “ἢ καὶ γνοὺς [ὁ Ἰησοῦς] λέγει 

αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅ ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω 

νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; ᾿πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρ- 
δίαν 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: λέ- 

γουσιν αὐτῷ, Δώδεκα. “Ὅτε | δὲ] τοὺς ἑπτὰ εἰς 
τοὺς τετρακισχιλίους πόσων σπυρίδων πληρώματα 

Ἵ Καὶ ἔλε- 

οσπ{ο5 (τα ῬΆΠΟΒ ΠΟΠ Ἰαβοπη]15. 
17 πὸ οοσπ](ο Τορις αἷῤ 1115, 
Ουϊα οοσ](αῖς απἷα Ῥαπ6ς ΠΟΠ 
Παῦοίῖς. ποπάππα. οοσποξο]ῖς 
ποηιιο Ἰπ{ο]]οσΊεῖς 2 δᾶμος οπ6- 
οπίππα. Ἰαθοιίς σος νοδίταπη ὃ 
18 Ο0ομ]ο5 Παβοπίος ποπ. γΙάε[ῖς 
οὐ απ1τος Πα ΘΠ ΓΟ ποπ απάτης 2 
πο γοσογαπαϊπῖ, 15. απαπάο 
απίπατο Ῥαπος [οσί ἴῃ πίπαπα 
πη]]α, οἱ αποίῦ οορΏίπος ἴασ- 
ΠΙΘΠΕΟΡΗΠΗΙ ῬΡίοπος. βασικής ὃ 
Ῥιουπί οἱ, Ώπούσοίτα, 3 Ωπαπ- 
4ο οἱ 5ορίοπη Ῥαπο5 ἴῃ αΠα(ΜΙΟΣ 
παῖ]ία, αἰτοῦ δροτίας ἐγαρτηθηΐο- 
ταπι ὑπ|15{15 ἘΔ ἀϊῑοαπε οἱ, 

καὶ λέγουσιν 
αὐτῷ 

ΚΙ' πα 

ἅψηται. 

κλασμάτων οσα οἱ δὲ εἶπον, Ἕπτα. 
γεν αὐτοῖς, Πῶς ἡ οὔπω" συνίετε; 

90» Καὶ ἡ ἔρχονται" εἰς Βηθσαϊδάν: καὶ “φέρουσιν 
αὐτῷ τυφλόν, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ 

Ὅ καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ 
᾿ ἐξήνεγκεν" αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς 
τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα 

Βορίοπη. 3] ΕῪ ἀἰοοθαῦ οἵς, Φ11ο- 
πιοίο ποπάαπῃ Ιπίο]]ορ]ίς 2 

33(51010.) νομί αὐ Βοί]ξαϊάα: 
οὐ αἀάπουπί οἱ πδσπτη, οὗ τοσᾶ- 
Ῥαπί πὶ πὸ απ (αησοτοί. 
33 Τὺ πάρτεΠαεπάσῃς ΠΙΑΠΗΤΗ 636- 
οἱ οεἀακῖς θὰ πὶ οχίτα γΙσπτη, εί 
ΘΧΡΊΙΘΗΒ ἴῃ οσι]ο5 οἴας ἱπροσ[ής 
πιαπῖρις 5.115 Ιπίογγοσαν1έ πα 

χα]. Αι. ζωα. α.ο, ο”. τε]. (νἷὰ. Μας, 
πν, 8). | ροεέ1,. ψα]ρ. ΟἹ. 0. 1 οτη. 
ΒΔῆ, ἡ, Μεπιρῃ. 

17. διαλογιζεσθε] αάᾶ. εν ταις καρδιαις 

ὕμων ὍΤΙ]. α. δια []:σ”. ὅγν.Ηο]. Αὐτὰ. 
«491. (νι. οαρ. 1.8: Ταιο, ν. 929). | 844. 
εν ἑαυτοις 69. Μ. (να. Μαϊΐ, αν. 8). | 

8.4. Ῥοσίοα ολιγοπιστοι 69. Ἀντ.Ης].Ἐ 

Ατπη, (να, Μαϊ.) [ ποπ Παβεπί ΑΡΟ. 
το]. Ψπαἱσ. Κὶ Ἀγτ.β»ί. Μεπιρμ. ὁ}. 

--- Εχετε] εχοµεν Δ. 

--- οὐδὲ συνιετε] οτη. 1. | και συιεε Δ. 

48. ετι 5. ΑΧ. 69. τε]. Ὑπ]ς. 1.93. 
Ὀγνν. Ῥεί,δεΗΠ ο]. “βῖο" δ.6.4.6}3.1. (“ ααῖα”” 

αοι.) | οπι.ΒΟΡΤΙΔ. 1. 38. α. ΜεπαρΗ. 
Αὐτη. 1}. 

-- πεπωρωμενὴν εχετε τὴν καρδιαν ΑΒ 

Ο. τα]. Υπο. 3,9"... 1 πεπωρωμενὴη 

(πεπηρ. ΤῊ οοΥγ.Ι) εστιν ἡ καρδια Ὁ. 

α.(0.σ.ά.[].1). «0.1. 

18. και ου] ουδὲ Ὦ. Γαι. (νᾶ. Μαϊέ. αν]. 

9). | Οοπίσα, τε]. 
19. ὁτε] ὅτι Δ. 69. (οπι. ὁ.6.}.. Μεπιρμ). 

- αρτους] αάά. τους Ὦ. | 884. οὓς 69. 

διε. δ λκι Μεπιρῃ. 

- πεντακισχιλιους} «44. ανθρωπους Δ 

(οπι. τους απΠίθ). α.ὖ.6.}}.9}. 1,1 Οοπίτα, 

να]ρ. κὶλ. 
-- ποσους] ὁσους Ὁ. | Ῥταεπι. και 0ΏΔ. 

1. 58. Μ. πι "51. Αὐτὰ. Ζ5 τη. (νἷά. 
Μαι. πν. 9). | Οοπία, ΑΒΡΙ/Ν. τε]. 

ψυὶρ. ΟἹ, α.0.ο.0}.λ., Ῥψτν.Ε5ε.δΗε]. 
Μοπαρῃ, οίῃ. 

-- κλασματων πλήρεις ἡρατε ΒΟΤΙΔ. 1, 

38. γαρ. ο, Ἀγτ.Ῥδί. [ κλασματων 

ηρατε πληρειο Τ) αν. |. άπληρ. κλασμ. 
ηρ. 5. ΑΝ. τα]. ἢ ΒΓ ΗΟ): σοί. | 
Β115. 1815. οορΙΙΠΟΡ. ΓΓαστησπίϊ5 Ῥ]επος 

Μεπιρῃ. ηρ πλ. κλ. αρτ. Αππι, 491. 

(πληρεις] πλήρης ΑΕΑΜ. | οπι, 69. 

α.ῦ.ο.ᾱ. [].1.1). 

90. ὅτε δὲ ΑΡΧ. 1. 88. τε]. α,β. Ἀντ. 
Ἠσ]. αοίμ. Αὐτὰ. 31. [2]. | ὅτε δε 
και Ο. ΕἼ και ὁτε Β.Βεᾖ. ο. Ἀγτ.Ἐδί. | 
ὅτε ΒΕΒΙΙψ.Π. | ὅτε και Δ. Υα]ρ. '-ἳ- 

(εὐ Μεππρῃ.) 

--- τους ἑπτα] οἵη. τους Δ. | αάᾷ, αρτους 

ο. 69. ΜΣ. νυ. ς,, 3.1. οι. Ατπη. 
Αι. (νά. Μδῖι. κυ]. 10).} Οοπίνα, ΔΒς 

Ῥ. τε]. α.{}:1.1.. Ἀγνν.Εεί.δ.Ηε]. Μεπιρ!, 

[61]. 
--- τους τετρ.] οτι. τους 1, Δ, 

θρωπους Δ. ος”. 

-- ποσων σπυριδων πλήρωµατα ΑΒ»Ο. 

γα]. (4). ϑυυυ ΘΒ) ΗΟ]. Μεπιρῃ. 

οι. (40011.) [0]. (πληρωµατων Ε3). 

/ποσας σφυριδας 1). Ψαἱς. α.σ,[]:φ1”.ἱ. 

Αγπι. (νι, Μαζί. πν]. 4). (ποσους κο- 

Φινους κλασµατων πληρεις Δ). 

- οἱ δε ειπον ΑΡΧ. 1. 38. τε]. ὅ.οιῖ, 

Ῥγχ.Ησ]. οί. Ατπιι (απὶ ἀϊκεταπί α. 

0). καιλεγουσιν Β.ΒεΠ. ΒΙς.ΟΤ,. Ναἱο. 
σ΄. Μεπιρῃ. «491. (λεγουσιν (ἑαπίιτα 

Ῥ.ΡΙΙΥ.Δ. οἱ. κι]. Ἀγτ.Ῥείι) νἱᾶ. νετ. 19. 
1.44. αυτῳ ΒΟΤΙΔ. Ψα]ς. 3:1. Μεπιρῃ, 

4981. (νἱά. νετ. 19). 

Ι α.ά. αν- 

οι. Ατπι, 

21. ελεγεν ΑΒ»ΟΤ,ΧΔ. 88. 69. τε]. Ὑπ]ρ. 
Βγγ.Ηο]. Μοπαρη. Αππι, | λεγει ΒΕΠ. 

δ 

|. Οοπία, ΔΕΝ. 
1, 95. το]. α.Ὁ.ο..Π.π. Ἀγνν. Ρε, δεΗς]. 

α.θ.ο,ῇι[)-).ἳ.(.. 

αοιμ. 
21. πως οὕπω ΑΡΏΑΓ.Χ. 35. ΜΌ. γι]. 

α.σιβ ο]. Ὀγνν.Ρ5ἱ,δεΗ 1. ἀοἵμ.|ουπω 

ΟἾΔΑ. 1. Κ᾿ .|Ίπωςου 5. Β5.τε]. ὁ.α. 

Μοῖρα. (2081.). νἷα. Μαΐε. κνὶ. 11. | 

πως ουν ουπω 69. κὶ (Ατπι.) 

--- συνιετε ΑΟΓΙΑΧ. νο]. 1 νοετε ΒΕΓ”. 
(να. Μαξ) | συννοειτε 13. 

95. ερχονται ΒΟΡΤΙΔ. 35. 69. Ψπ]ς. ᾳἱ.1. 
Μαπιρα. Αππιι | γεπεταπέ α.ὐ.οι[]- 

οι. ΔΝ. | ερχεται 5. ΑΧ. τε]. 

Ῥγτγ.Ρεί, ΗΟ]. 
- Βηθσαιδαν ΑΒ5Ι,. τε]. ὙΠ. ΟἹ. (Βηθ- 

σαιδα Ο. 1. 838. 69. Απι. 6.9..) ϑγτγν.Ῥβί. 
ΔῊ]. Αιπι. 281. 1 Βησσαιδα Δ. | 

Ῥηδσαιδα Δ. Μεπιρῃ. | Βεϊραίάατη ὅ. | 
Βηθανιαν 1). ας. 67.1.1. οί. 

- τυφλον] δα 4. δαιμονιζομενον Δ. 

58. επιλαβοµενος της χειρος] λαβομενος 

την χειρα 1). 

- τοῦ τυφλου] αυτου 1. (ποη οτη. 69). 

- εξηνεγκεν ΒΟΤΙΔ. 58. | 1εἔηγαγεν 5. 

ΑΡΧ. 1. το]. Υπα]ς. χα νν. τε]. (Ρτο- 

ἀακῖξ α. ἀπκΙς 0.ο,[.”). 
--- επιθειο] Ῥιποτη. και 1. 69. ἃ. ὐ.ο. 

επεθ. τας 

ΒΥΥ.Ρ5{. [ ειπεν 1. 

-- αυτο 

χειρας γεν. 25.] οπι. 58. 

--- αυτῳ] αυτου ΑΔΚ. γψιυΐρ. ΓΙ. Βγτ. 

Ῥει. Μοπιρῃ. οι. |. Οοπίτα, Β5ςΡ. 

το]. α..οι[].σ”.ἰ. Ἀγν.Ησ]. τε]. (οπι. {). 

-- επηρωτα] επερ. 1). 

ἐπηρωτα αυτον.... 

Ίτ αἰ {115 7655 ΟἹ. 1 ποο Ἱπία]]. ΟἿ. | 19. οπι 
οἱ ΟἹ. 1 29. Βοειβαίάαπα Οἵ. | 38. ΑΡΡΙΟΠΘΗΣΗ, 
1ηπαπα (ΟἿ. 
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ΑΡΒ02. 
1ΧΔ, 

1. 98. 69. 
ἘΕ4ΗΚΜΒΌΝΓ, 95 
95. βλέπεις 
35. ἐπέθηκεν 

εἶτα πάλιν 

- καὶ ἐνέβλεψεν 

Τ 
96. [μηδὲ εἴπ. τ. ἐ. αὐτὸν εἰς 

τι κώμῃ}. 
ΚΔ΄ πβ 

ὙΠ ἈΤαίέ.16:13-90.α 
{1π|. 9:18-ο1. 

28. οἱ δὲ εἴπαν 

κρίθησαν ἢ 
Ν 

καὶ ἄλλοι Ἡλίαν, ἄλλοι δὲ 
Ν ο ἐς 3 / 3 ο ἃ ε ῳ Ν / 

καὶ αὐτὸς ἵ ἐπηρώτα αὐτούς, Ὑμεῖς δὲ τίνα µε 
« Π / λέ . Σὺ 

ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Συ 

29 

“πγ ο 1 / 
β εἰ ὁ χριστος. 

᾿" “ἃ " / 

αὐτὸν εἰ τι βλέπει. 

ἐ ἔθηκεν" 
ΠΣ αὐτοῦ, καὶ | διεβλέψεν΄ : καὶ 
᾿ ἐνέβλεπεν" τηλαυγῶς, 

οἶκον αὐτοῦ λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν κώμην 
εἰσέλθῃς, μηδὲ εἴπης τινὶ ἐν τῇ κώμῃ. 

96 7 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐ- 
τοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου: καὶ ἐν 
τῇ ὁδῷ ἐ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων [αὐτοῖς], 
Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 

αὐτῷ λέγοντες", ᾿Ιωάννην τὸν Βαπτιστήν, 
ἐ ὅτι εἷς" τῶν προφητῶν. 

/ 5 Ν 

λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς | 
0 ἈΝ 5 / » - “ 
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

υ 

τα ἅπαντα" . 

΄,ὕ Ν » ΡΝ 

λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. 

Ὁ καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν, Βλέπω 
τοὺς ον ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας. 

τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλ- 
ἀπεκατέστη΄ » καὶ 
“ καὶ ἀπέστειλεν 

ὃ οἱ δὲ ἀπε- 

ΥΠΠ. 24. 

81 δἱϊαπϊα γ]άσγοί. 3. ἘΠ ἀβρὶ- 
οἴθηβ αἷΐ, Ψ1άσο Ποπιῖπος νοϊαῦ 
ἈΥΡΟΥΘ5 απρι]απίος. 3 Ὠεϊπάα 
Ἱνεγαπα. Ππροβι]6 πιαΠΒ 54ρες 
οσου]ο5 6ἵα5, οὖ οοερ]έ γἰάετε, εί 
τοβαές οδί Ἱτα αὖ γιάετοί εἶατα 
οπηπῖα. 5 ΕΕ τηῖς]ς Ἱ]]απι ἴῃ 4ο- 
ΠΠΙΠΗ 5ΙΙΑΙΗ ἀἴοθῃς, Κ᾽ αάθ ἴῃ ἆο- 
ΤητιΠῈ {πᾶ}, οὗ δὶ ἴῃ νΙουτη 1Π- 
ἐνο]σγῖς, πεπαϊηί ἀῑχογῖς, 

31 (33, 1.) ΕΠ οργορειις οδέ [6518 
οὗ ἀξοῖριι]] εἴτις ᾽πὶ σαδίε]]α (0.6- 
ε5αγοαο ΡΗΠρρϊ : οὐ ἴῃ γία Ιπίεγ- 
τοραβθαί ἀΙδοῖρα]ος 5ιιο5 ἀἴσεπς 
οἵς, Φιθ τὴ ἀϊσιπί οξ5ο Ἰο- 
ΠΙΠΘΡΣ 8 αἱ τοκεροπάσγαπί 
111 ἀποθηίος, Ιομαπποπ Ῥαρίϊς- 
ΤΆΤ, 8111 Ηε]ίαπῃ, 4111} νετο αιαδί 
πηΠππη 4ο Ῥτορλοαίίς. 29 Τππο 
ἀῑοῖε 1115, ῸΒ γογο «επ Ἰηθ 
ἀἰοϊς οββ ἢ Ἠεξεροπάεπς Ἐε- 
ας αἲ οἱ, Τα ο ΟΜτςυς. 
30 (88,3.) Ἐν οοπιπη]πα {τις εσί ος 
πο ομ] ἀἰσστοπί 46 1110. 

μηδενὶ 

28, βλεπει ΑΒΕΡΊ,Χ. 1. 69. τε]. Τιαίς, 

Ἁγιτ.Ῥε(.δεΗς]. οἱµ. Αὐτὰ. | βλεπεις 

ΟΡ16γ.Δ. Μοπρῃ. ΖΗ. 

34. ελεγεν ΑΒΕΙ,Σ. 1. τει. Ἀγτ.Ης]. 

Μεπιρ]. | λεγει Ὀ. 69. Υπ]ς. α.Ὁ...9}..} 
ειπεν Ο. 6.6. Ἀγτ.Ρει. ΠΠ. 881. 

--- ὅτι ὡς δενδρα ὁρω (5. Ἐἰσ. 1654.) ΑΒ 

0,ΧΔ.69.ΕΕάΗΚΜ:ΘΟΌΝΓ. (11. 38). 
ἄοίμ.|ὡς δενδρα (ὁπ. ὅτι οὐ ὁρω) (Ε15. 
1655.)60"Ώ.1. ΜπιρἝἩ Υ α]ρ, α.δ.ο, ο)”. 
Λ. Ἀγογ.Ρεί.δ.Ηε]. ΜοπιρΗ. Απ 4041. 

τσ περιπατουντας] απίο ὡς δενδρα Αππι. | 

περιπατουντα ΓΕ. 

35. ειτα ΑΡ50Ο. τε]. Ὑπ]ς. αι]. Ἀγτ.Πς]. 

Μεπιρῃ. οἱµ. | και 1). διοιβι.ἠ. 1. 
Ι οπι. Ἀγτ.Ῥοι, Αὐτη. 

- εθηκεν ΒΙ.. Ίεπεθηκεν «-. ΑΟΣΔ. 

τε]. (ἢ. 98). Ὑπ]ς. ὐ.ο [ιβ]. | επει- 

θεις Τὴ) α». α. (νἱά. γου. 28). 

-- και διεβλεψεν και ΒΟῚ,Δ. 1. ᾖ. 

Μεπιρῃ. 2ΡίΙ,(5ἱο). | και ενεβλεψεν καὶ 

ΟΝ! και ηρξατο αναβλεψαι και Ὁ. 
γπ]ρ. δ... 65.1.1...) Ίκαι εποιησεν αυτον 

αναβλεψαι και 5. ΑΧ. 88. το]. αι, 

Βγτ.Ηε]. ο]. | καὶ εποιησεν αυτον 

αναβλεψαι και διεβλεπεν και 69. | οπι. 

Ῥγτ.Ρεί. | δὲ αρεταῖέ οἱ γ]άοὺαί οὐ Ατπι. 
---απεκατεστη ΟΤ/Δ. | αποκατεστη Β. | 

απεκατεσταθη ΑΧ. 38. 69. ἘΚΕαΗΚ 

ΜΡΥΓ. | ᾗαποκατεσταθη ς. Ὦ.1. Ὁ. 

-- και ἐνεβλεπὲν Ἐ],. 69(5ἱ9). Ἀγτ.ρεί. | 

και ανεβλεπε Δ. | καιανεβλεψεν ἘΜ. | 
Έκαιενεβλεψεν 5. ΛΟΧ. 1. 38.ο]. Ἀν, 

ΗΟ]. Μοπηρ!ι, | ὡστεαναβλεψαι 1). Τι. 
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25. τηλαυγως δηλαυγως (1)Δ.] δηλως δ8. 

π-- ἅπαντα ΒΟ3ΤΙΔ. 1. 69. (παντα Ὁ). 

οπηπ]α γα]ο, αὖ. [0 Αὐτὰ. οΊηΠϱ ΥΣ. 

Ἔει. ΗΟ]. Μοπιρῃ. 4901. | Σ ἅπαντας 5. 
ΑΟΝΜ(Φἱο). τα]. οι. | οπι. 58. ο, 

96. οικον] Ἴλβιαεπι. τον στ. Χδ. τε]. 

ΜεπιρΗ. |. οι. ΑΒΟΌΙ, 838. ΕΕΗΠΚΡΒ 

ΥΓ. ἄοιμ. 
- λεγων] και λεγει αυτῳ Ὦ. | Οοπία, 

το]. Ταῦ. [67]. τε]. | αᾶἀ. ὑπαγε εις τον 

οικον σου και 1). 69. Νις. α... 6}. 

ο) δ1. (νἷά. Π. 11, εἰς.) νἱᾶ, Αππι πη γα. 

[οπι. ΑΒΟ. τε]. ο-ᾖ. νν. 
- μηδὲ εις την κωμὴν εισελθῃς ΑΒΟΠ, 

1. 99. (69). τα]. α. ὅϑ'γυν. Βϑύ. δ: ἨΟ] χε. 

Μεπιρ]μ. άοἴΗ. Αὐτὰ. ΟΡ, (μηδε] εαν 

69). 1 οἱ 51 ἴῃ νίουπα Ιπιχοῖοτίς Ὑπ]ς, 
(δ). 9.51]. Ἀντ.Ηο] ης. | οπι. Ὁ. ο.ᾖ. 

|π44. βοᾷ γαάο ἵπ ἀοπιππα ἔπαπη οὗ 5] ἴῃ 

γίοιπα Ἰπίχοῖ]σνῖς Αὐτη. 

- μηδὲ εἰπῃς τινι εν τῇ κωμῃ ΔΟΧΝΔ. 

Ίππο. (1. γ60,} 38. 16]. ὅγυγ δύ. ἃ ΗΟ]. 

ἐστὶ. οί. Ατπι, «μι. (πε οπῖ ἀῑεθγοί 

ἴῃ οαβίο]]απα ὁ. ποπηϊηϊ ἀῑκοτῖς ἴῃ σᾳδ- 

(6110 ἆ). 1 µηδενι ειπῃς εις την κωµην 
Ῥ. ἢ. 1 µηδενι εἰπῃς μηδὲ εν τῷ κωμῃ 

69. | ποιηλϊηὶ ἀῑκουϊς ((απίαπι) Ὑα]ρ, ὁ. 
ήτα. Ἁγτι Πο] πια. πες οπίᾳπαπα ᾱἷ- 
σα8 α. | οπι. Β1,. 13. Μοπρ]. 

27. τὰς κωμας Καισαρειας] Καισαριαν 

Ῥ. α..)11..} Οοπίτα, τοὶ. Υμ]ς. οι}. 
--- αυτου 39] οπι. ΑΔ. Αππιι 
- αυτοις] οτι. ὮΤΙΔ. α.ὖ.1. Αππι.| Οοπίτα, 

ΑΡΒΕΟΝ. 1.το]. Ὑπ]ρ. ο 6}. τε]. (ἢ. 88). 

27. τινα] τι Κ. 

- ειναι] απίο οἱ ανθρωποι Ὦ. γΥπ]ς. α. 

(6). .1 Οοπίνα, δ." ἐλ, 
28. απεκριθησαν ΔΕΝ. 1. 88. τε]. Υαἱρ. 

α.ὐ.οι]. Ἀγν.Ηε]. οι. Αὐτὰ. (γ]ά. Ίωπο, 

ἴχ. 19). |. ειπαν ΒΟΤΙΔ. ᾖ. Βγτ.βεί. 

Μοπαρῃ. Αι, (νά, Μαϊ. κυ]. 14). 

--αυτῳλεγοντες ΒΟ3ΡΤΙΔ. 69.Υ 1116. α.ὐ.ο 
1. Μεπιρῃ. |αυτῳ Ο’. 98. ΖΕ της 111 οπππες 

ᾖ. ἀῑσρηίος Γ; Αιπι | Σοπι.ςς. ΑΧ. 1. το]. 

Ῥγττ,Ε5{.δςΗσ]. ἀοἰΠ. (νι. Μαϊ, οἱ Τωας,) 

-- Ιωαννην} ῬτασΙΙ, ὅτι Β. Ἀγτ,εδί, | 

Ῥτασπι. οἱ μεν ΟἾΔ. 69. (γιά Μαέ, κν].14). 

- Και αλλοι Ἡλιαν ΑΒνΟ. τε]. 9} ἃ τε]. 
Γ.400μ.] | αλλοι δὲ Ἡλιαν Ὦ. 69. α, Γή. 
Μεπιρημ.Μ5. (νιά. Μαϊῖ, χνὶ, 14 οἱ Τμας, 

Ικ. 19). | αλλοι Ἡλιαν ΔΥ. γΥπ]ς. ὅ.ο. 
(1. 38). 

- αλλοι δε] και αλλοι 69. 

- ὅτι εἰς ΒΟ"1,. Μεπιρῃ.]| ὡς ἑνα Ὦ. Ν αἱ. 

α.ὃ.ο..61..1..0ῦ}.Ν {ένα 5. ΑΟὐΧ. τε]. ᾱ. 

Ὀγνγ,Ῥεί.ὅςΗσ]. οὐ. Ασπη, (νἱα, Μαἴξ, 

κνι.14). [11.] 

99. καιαυτος ΑΒ80.το]. Ῥγτ.Ηο]. Μεπρ], 

οι. { αυτος δὲ Ὦ. α.(ο).[]. απο 
γπ]ς. δή (1655 Ῥγν.Ρεί.) | οπι. 1. ᾖ. 
Αππιι 911. (νι, Μαΐί, κτῖ, 15). 

- επηρωτα αυτους Β0"ΥΙΔ. α.(ο).(ῇ). 

Μεπιρῃ. | Έλεγει αυτοις 5. ΑΟΑΧ. τε]. 

γι]ς. ὀ.(). (8υττ.Εεί,δΗο].) οί. 
Αππις «0, (νίᾶ, Μαέ, χνὶ. 15). [ οσα. ἃ. 

- αποκριθεις] 844. δες. 0ΏΧΔ. 1.τε]. 

28, δὶ αιἱα ΟἿ. | 25. οἶαχθ νιάοτοί Οἱ. | 27. ο8β- 
{6]]ο ἅτ. | 39. 6559 ἀῑοιδϊς Οἵ, 

᾽ν 



ΥΠΠΙ. 96. 
Ῥα]ς. α. ὁ. ο, 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
Ν - Ν ελ 

Ὑ ν Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν Βντ. Ρ. Η. ΝΕ Ρ κ Ἂ δ ων κ 

Μοπιρὰ. τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι 
οὐ. Αππι, Αλ, χο ν/ Ξ / ας ο τν / Ν 
| λα, τθ:51-05. ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ 

ᾖ1μαν 9:99. ΡΥ, ΄ ο ο ν δ ᾿ 6 Τῶν γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς 
᾽ “-“ - 39 Ν 5.6 / 

ημέρας ἀναστῆναι" ““ καὶ παῤῥησίᾳ τὸν λογον ἐλα- 
Ν / ε / τν ας ο ὁ 

τι λει. καὶ προσλαβόμενος 1ὁ Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο 
» “ » ω 98 τς 3 οκ. 

ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. “ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τους 
ΔΝ » - ΩΝ “ 

88. λέγων μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησεν ᾿ Πέτρῳ Ἱκαὶ λέγει. 
σ ΝΥ “ Ν - 
Ὕπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ 

ες “ Ν Ν “ 8 
πες Ἡ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ὶ καὶ προσκαλε- 

Ὃ νε. ΄ Ν / Ν “ - “- 53 
ἴπμα. 99336. σάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν μαθὴη 

94, ἐλθεῖν 

Υ Μα. 19:99. 
1λι. 17:99. 
70. 15:95. 

αν νεο η κας / στα 
αὐτοῖς, ᾿ ἘΠ τις’ θέλει ὀπίσω µου Ιἀκολουθεῖν', ἄπαρ- 

/ ε κ. ” ΄ Ν Ν 3 “ ΑΝ 

νησασθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ 
5 / 85 γὰ ΝᾺ σε σαι. ἢ ΄ Ν Χ 
ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ᾿ ἐὰν" θέλῃ τὴν ψυχὴν 

᾽ “ ο » / πα ἃ » ἃ ἘΔ / / 
αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτὴν: ὃς δ᾽ ἂν " ἀπολέσει 
4 Ν ε ο Να, ο » “ Ν ο ” 7 
τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, 

{ ΄ εν 836 / λ ᾽ / σον ὧν σώσει αὐτὴν. τί γὰρ ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπον, 

51 Ἐπὶ οοαρῖέ ἄοσογα 1105 4πο- 
πῖαπα οροτίαξ Β]ππὶ Ἱοπηίηϊς 
παπ]ία Ῥαῦί οί τερτορατῖ ἃ δεηῖ- 
ΟΥ̓ 15 οὗ α δπηπηῖς «αοργά ο ἴδια 
οἵ εοπ]ρῖς οὐ οσοἶᾶ1 οὐ Ῥοβέ ὑτ68 
4165 τοδ"χσογε, 32 οἱ ραίαπι γοῦ- 
Βαπὶ Ἰοᾳποραίας, (δ. 5.) Ἐς δα- 
Ῥτομοπάσμ5 ειπα Ῥείγις οοερῖε 
Ίπογερανα 6υπι. ὃ Οἱ οοπγοι- 
5115. οὐ γίάεῃς ἀἰκοιρα]ος 5ος 
σοπηπηϊπαίας οδί Ῥοίτο ἀῑσαῃς, 
Ὑπάς 6ΙΣΟΤΠ6, δαίαπα, ΠΟΙ ΠῚ 
ηΟΠ δαρΐ5 πας ἀαί δαπί 566 486 
Βαπί ποπηΐπ πα, 35 05,3.) Ἡτ οοή- 
γοσαία {αγρα οαπα ἀἰδοΙρα]ής 5118 
αἰκιε εἶς, 851 απῖς να]ῦ Ῥοβί τηθ 
εεφα1, ἀεπερεί 5ο ἵρδαπῃ οἱ {ο]]αῦ 
εγασσπι 5118 ΠῈ, οὗ 5εηπαίαΓ π]ο, 
55 ΟἿ επῖπι νο]αοτῖς απίπιατη 
ΦΠΑΠΙΡΗΙΥΗΤΗ {π66γ6, Ῥογά εί θαπῃ: 
απ απίεπα Ῥεγάιάοσίε απίππαπι 
5παπη Ρτορίργπηε εί ογαΠσοΗτπῃ, 
ΒΑ Ιν τὴ θαπη [ποϊοῦ. 35 Οι] οπῖπα 
Ῥγοάουῖῦ Ἰοπαϊπί, αἱ ἱπογθίιν 

ο οι. Αὐτὰ. (νά. Μαίε. χνῖ. 15: 

Ίο. κ. 80). ΡΙποΠῃ. και Α.. 98. α..1.(1).Ψ 

«901. [ο]. | οπι. Β. Βείγ.1,. Ὑπ]ο. Άγτν. 
Ῥεί.δεΗε].ἷο. Μεπιρη. Έα. Τ.Β. 1919, 

39. αυτῳ] οπι. 98. Εις. 

- χριστος] 4. ὁ υἷος του θεου Τ,. 5[6 

εἴ Ῥοξίεα του ζωντος 69. Ἀντ.βεῖί. 1. 

Ἠίαν. (ν]ᾶ, Ματ.) |. αάά. 76 βιιβ β]ίας οί 
γϊνί ὁ.} πο Ἠαρεπί ΑΒΟΓ.τε]. γπ]ς, α. 

ο /-ἠ. στ.Ηε]. Μοαππρῃ. ἄο{Π. Αὐτη. 48111. 

ΟΡἱᾳ. ΠΠ, 5845. αἰκετίε. Ἔι». Τ.Ε. αἷς. 

80. αυτοις] αυτῳ Δ. ο. | Οοπίτα, Οτῖφ. 11]. 

55955, Εις, Τ.Ε. 1915. [[4 4, ὁ Τησους 

Μ. ο. | Όοπαα, Οτίᾳ. Εἰ. 

- λεγωσιν ΑΒ51,ΧΔ. τε]. Ον. Εἰτω. | 
ειπωσιν ΟΡ. (νά. Μαϊ. κυ]. 20). 

9]. ἠρζατο] ῬεΠΙ. απο τοτε 69. (νΙά. 

Μαΐε, χγ!. 91). 

--- αυτους] οπῃ. Υ͂. 

- ὑπο ΒΟΡΙ.. 33. αΚ.] Ταπος. ΑΧΔ. 
χα]. (γιά. Μαυι. εἰ Τλιο. κ. 99). 

- των αρχ. Β.ΒΙΙΨ.ΟΡΧΕΗΜΌΥ. οι. 

Ι Ἀοπι. των 5. ΑΤΙΔ. τε]. (μίαν 58). 
νι. δίδει, οἱ Ίμο, [Ῥτασπι. απο Ὦ. 

γπ]σ. α.ὖ,λ. Ἀντ.Ῥεῖ. | Οοπίτα, τε]. ο. 

1. Ἀντ.Ηε]. Μεπιρα. «οι. Ατπι, | 
(αρχ. απίο πρεσβ. 69). 

- των γραμ. Β.Β1ἱν.ΟΏΤ.. 60. ἘΕΗΜΟ 
ΥΓ. (οπι, ὃ). | Ἔοπι. των 5. ΑΧΔ. 1. 

98. τα]. ἄοίμ, (νᾶ. Μία. εἰ Τα1ς,) 

-- μετα τρεις ἧμερας ΑΒΟΡ(ΟΡ. τε]. 

γα]. (α).0.ο,ῇ.[-(4). (8υτ.Ρει. ΜΕ.) Ἀγτ. 
Ἠσ]. Μεπιρμ. οἵμ. | τῷ τριτῃ ἡμερᾷ 

1. 88. 69. ἆ.α. ντ.Ῥείι πρ. ΑὖπΠι, 

«91. (να. Να. κυ]. 21; Ίως, 1.399 οἵ 

κχῖν, 7). Ίτεπ. 306. (νιᾶ. οὐ Ταιο. χχῖν. 

7). ως. Ἐν. 51, 76 δὰ Ίοουπα Δία, 

ταβρίσοσγε νά οί. 

39. προσλαβοµενος] προσκαλεσαµενος Τ. 

-- ὁ Πετρος αυτον ΒΙ,. α. | αυτον ὁ 

Πέτρος 5. Α0Ο.τε]. Υμ]ς. ΓΑ. Μεππρι. 

οι, Αππι (νίά. Μαϊ. χνὶ. 29). [ οπι. 

αυτον 1). [0.ο,[]-1]. 

98. ὁ δε] αἀά. Ίησους ΑΙ. {. Ἀντ.Ης]. 

--- Επιστραφεις] στραφεις 38. (νι. Μαιε. 

αγ]. 99). 

- Πετρῳ] Τριπεπι. τῳ 5. ΑΟ. τα]. (νιά, 

Μαϊ.) [οπι. ΒΌΙ,. 

- καιλεγει ΒΟΤΙΔ. [.. Ἀγτ.Ῥεί. Μεπαρι, 
Ό01.|Ίλεγων 5. ΑΓ. γε]. Ὑπ]ς. α.ὦ.ο. 
Ῥντ.Ηςε]. αοἴμ. Αντι. |α4ᾷ. αυτῳ Δ. ᾖ. 

--- τα των ανθο.] οπι.τα 6». 
84. αυτοις ΑΒΕΟΙ,.τε]. Ὑπ]σ. Κὶ νν. ΟΥγίᾳ. 

1. 5895. Ογίᾳ. Πηί. Π1. 5454. | οτι, ΏΝΔ. 

α.διοι[).ἱ.Λ. 
- εἰ τις ΒΟ"ΤΤΙΔ. 1. 88.69. Ὑι]ς. α.δ.ο. 

0.1. Ὀγν Πε] πισ. Αὐτὰ. Ογίᾳ.1. Οτῖρ. 
ἀπί. ΠΠ. (νι. Μαΐς κγνῖ.54: Το. ἱς. 29). 

| {όστις 5. ΑΟ’Χ. τε]. Ἀγτγ.Ρ5ί,δς Πε]. 

εἐκί, Μοεπιρῃ. οι. ΖΕ. 

--- ακολουθειν ΟΥ̓Χ. 1. ΒΕάΠΜΣΟΌΥ. 

γαρ. (α.0). (0.1. οι. ἀδΠι, Οτῖσ. 1. 

Ιελθειν 5. ΑΡ.ΒΙο.0 1.9. 98. 69. ΝΤ5. 
ο... Ἀγιν,Εεί, ο]. Μοπιρῃ. Αὐτη. 

Οτιᾳ. Ιπί. ΠΠ. (νιᾶ. Μαι.) |. ελθειν και 

ακολουθιν Δ. 

-- ἀπαρνησάσθω εαυτον και αρατω] επα- 

ρατω ἰαπίμπι Δ. (αρνησασθω 1)). 

-- μοι] µου 1. 

8δ. γαρ εαν Β. Βεὶψ.ΟΔ. 1.88. ΚΜ. | Ίγαρ 

αν 5. ΑΓ).τε]. Οτίᾳ.1. 2825. 

-- την ψυχὴν αυτου σωσαι ΑΟΡΙ.. τε]. 

(ἕαυτου 13). | την ἑαυτ. ψυχ. Β. Βιίψ. 

(ἴῃ οσο.) ΟΡίᾳ. 1. 

--- ὃς δ αν απολ. τ. ψυχ- αυτ.] οτι. ὌΝ. 

Ἰ. 2081. | ὃς δ᾽ αν απολεσει αυτην 1)5. 

ὃν. Οτῖσ. Ππί. ἵν. 6113. 

-- απολεσει 25 Β. Βιὶν ΟΡ'ΔΓΤΙ | Ἱ-σφ 
ασ, ΑΙ, τε]. Οτίφ. 1.9850. (νιά. Δαν, 

πν].2ὅ: Ίο. κ. 24). 

- την εαυτου ψυχὴν ἕνεκ. Β. Βοῖ. ΟΥ̓Χ, 

609. ΕΕάΗΚΜΒΟΥ. | ἔτην ψυχ. αυτ. 

ἕνεκ. 5. ΑΟ3ΤΙΔ. 1. 38. (νά. Μαίῦ. οὖ 
Ίμας, εἰ «ρτα). | αυτην Ὦ.διρτα. Τ'. 

--- εµου και] οπι.Ὦ). α.δ.1.1. Αππι. 28ἱ1. Οτίᾳ. 
1,Όοπε. ΜΘΕ.Υπ]ρ. ο/.[]-τε].(εµουη Δ), 

- και του ευαγγελιου] οπι. 58. 5. (νια, 

Μαζί. οἱ Τ16,) 
- σωσει] εὑρησει38. (Υ]4. Μαι.) |Τρτασπη. 

οὗτος «. Οὐ. 69. Μπιφ. τε]. (νἷᾶ. Ίο.) 

ΤΙ οπι. ΑΒΟ” (πε νιά.)ΡΤΙΧΤΓΔ. 1. 88. 
ΚΜΑ, Τα. Ἀγιτ.βεί,δΗςε]. Μεπιρῃ. 

οι. Αππιι «01. Ογίᾳ. 1. 

86. ωϕελησει ΑΟΡΧΔ. 1. τε]. ΜΡ. δ.αι/. 
ΙΛ. Ἀγτ.Πο]. Ονῖρ. 1.3825, | ωφεληθη- 

σεται 98. (νῖᾶ. Μαϊΐ, κνί. 26.) | ωφελει 
Ῥ. (οφελει 1,). α. Ῥγτ.Εδί. Αὐτη. 

-- τον ἄνθρωπον ΑΟ3Ρ. Οτίρ. 1.285). | 

Ἀρπι, τον ασ. ΒεΚΒΑΠΥς. οι}. | αν- 

θρωπος ΟΤΙΧΔ. 1. 55. 69. ΕΕάΗΜΓ. 

(νά, Μαιέ, κυὶ. 36; Ίμαο. ἴκ. 35). 

81. ἄοοοτθ οος (ἵ. | ρϑαϑὶ τοι]. Οἵ. 1 84. οτε, 

Ῥο5έ Οἵ. | 5επιοῖ ἵραπι Οἵ. | 35. Ταοϊθῦ εαπα (Οἵ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΥΠΙ. 81. 

{αοΐοί απίπιαα ειπα». 7 Ατῦααϊα 3/ 5 ΄, 

αν θ ρ τς ος ἀνταλ- «ἀαβίε]ιοπιο σΟΠΙΠΗΠΓΑΒΟΠΟΠΗ Ῥτο 
απίπηα πα 5 00,3) Οἱ εηίπα 
της ΟΠ 55 (αογ]{ ο{τησα Υγοχρα 

Ροζσαίε Ίσο, οὖ ἨΕ]ιδ Ποπιϊπῖς 

ἴῃ σ]ονία ρα[γῖς θα οὴ αΠρο]Ις 
ΒΆΠΟΙΪΒ. 

39 ΠΧ. 1.1] Τι ἀἴσσρας 1115, ΑΠΙΕΠ. 

Ν / Ν / ο) . ον . 

ΕΘ Ἵ ἐὰν κερδήσ η τον κοσμον ὅλον καὶ ζημιωθῇ την ταπηᾶππι {οέππῃ οὐ ἠοίτ]πιθπδαπα 

» Ν - 87 / Ξ 
1, 88. 69. ψυχὴν αὐτοῦ; ““ ὃ τί γὰρ᾽ | δοῖ΄ 

ἘΡΘΗΚΜΒΌΥΓ.. ο πα. 
ΜΝ ιοί. πα λαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ 1 ἐὰν ἐπαι- 
Ὃ στο, κὶ σχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ. Ἡι Βεποταβοπο 2δῖδ, βάμ]ίοτα εἰ 

τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου « ΘοὨ αι ἀο αν ΟΠ, Οἱ γοηορῖέ 
» 5 σ 3, 5» “ / 

ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ 
Ν » ο) δ “ 5 ΄, “ « 

πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 
1 Αα 5 - ᾽ Ν / εν ον ο 

ΙΧ. Ἢ Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν 
/ 

τινες 
/ ο Ἀ / Ν - “- 

θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐλη- 

ο ο 

Τώδε τῶν 
ἄϊοο γοῬῖς ααΐα εαπέ απἱά πα ἆς 5 Ὡ » Ἂν / 

εστηκοτων, οιἱτινες ου μὴ γευσωνται Πίο βίαπῖνας «πὶ πο δα θα ηῦ 

λυθυῖαν ἐν δυνάμει. 
8 Τπερ. ΚΕ΄ 
ἃ Μαίι. 17:1-8. 
1. 0:58-96. 

ἱμάτια αὐτοῦ 

οφ η ή κε ἃ ΄ ὃτ “δ Καὶ ἐ μετὰ" ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνει ὁ Ἴη- η. Ἴ 
᾿- ἷΝ ΄, ν τ 9} 94 

σοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ 
3 Ν 3 

καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς 
νους" καὶ ἑπεμοραής 

Σ ἐγένοντο΄ 
ἔμπροσθεν αὐτῶν ο) 

πποτίοπῃ ἄοποο νἱάσαπέ 1οσηΠΙ 
ἀοἱ γοπίεής ἴῃ γἱγμίο, 

13] 651,3.) Ἐ) 6 ροβί ἀῑες 5εκ δᾶ- 
βαπηῖέ Ίθεας Ῥοίγιτῃ οὗ ΤΟ Πα 

5 Ψ. 

Ιωάννην, οἱ Τοπδηηθπι, οὐ ἀιοῖε 1105 ἴῃ 
ΙΠΟΠίΘΙΗ ϱκΧοθ]βΙπῃ 56ΟΓΒΙΗΠΙ 5ο- 

ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν “μό- 105, οἵ {γα πβῆρττγαίτβ οδί σου τη. 

᾿ καὶ τὰ 1ΡΕΙς 319] οἱ γοριϊπιοπία εἶτις 
ζαοΐα 5απί ερ]επάσπίία σαπάϊάα 

" στίλβοντα, λευκὰ λίαν ϊ 5 οἷα, παἰπιϊς γο]ας πῖςκ, απα]ία Γα]]ο 

86. εαν κερδησῃ Δ(Ο)Ρ.τε]. (-σει Γ᾽). Ταῦ. 

το]. Ονίρ.Ι. | κερδησας Τι. (νά. Ἰπιο.1κ. 
95). | κερδησαι Ἑ. 

-- τὸν κοσµον ὑλον ΑΒ»). το]. Ψαἱς. 0). 

Ονίᾳ.Ἱ. 1 απίο κερδησῃ Ο. 88, Βψτ.Ῥεί. 
(στά. Μαέ.) | όλον τον κοσμον 1,. α.ὐ.οι 

1. (Ῥείν. Α]οχ. (αρ. Ἠοσί] ἵν. 40) δα 

Μαιί, χυ!. 96, τορρίσσγο γ]άσίτ που. δα 

Ἠτπο ΥδγβΙπῃ). 

- και ζημιωθῃ ΔΟΡΒ.το]. (-θει Χ). Ἱαί. 

το]. ΟΥίᾳ. 1. | και ζημιωθηναι Β1.. 

87. τι γαρ ΡΤΙΔ. Μοαπρῃ. Αντι. ΟΡ0. 1" 
9850. | Τητις. ΟἹ", το]. Ταζ. ΒΥΣ. 

Ῥβι ΗΟ]. ἀοἴμ. Ζ ἢ. (νιά. Μαΐο, αν]. 

90). | η τιγαρ Ὁ 6. 

- δοι Ὦ. Βείψ. Ρίο. (δὼ Ὦ. Βε}.1.).} 1 δωσει 

ς. ΔΟΓΡ. ο]. Ταῦ, Ονίφ.Ι. (νι. Μαιν, 
αν]. 96). | ΟΠΙ. ΟΠΠ 5664. ανθρωπος Δ. 

|αάά. ὁ Ὦ. Β.1ή. 

--- αυτου ΔΙ). τα], ΟΡίᾳ.1. | ἑαυτου Ἑ. | 

αυτῳ 6. 

98. γαρ εαν ΒΟΙΧΔΕΕΜΥΤ. (α).| Έγαρ 

αν σ. 15. 908.16]. Οἱ. 995. (ν1ά. Ταῖς. 

1.26). | γαρ Δ. Υπ]ρ. {| δαν Ὀ. 
(...1). 

- εἐπαισχυνθῃ με] επεσχυνθησεται ἐμὲ 

Ῥ. | Οοπία, Οἶσ, ὅ95. || με] μὲν ΔΑ. 
- ἁμαρτωλη Δ. 

- των ἁγιων] οπι. 1. Ψ 6] ΜΕ, [αὐτου 
Ἐ. Έπιι. Οἶεπι. ὅ95. (νὰ, Μαϊ, χνὶ. 

97). 
. ὧδε των ΒΤ, α(θ (αὐ νά.) «19. 1 Εἷς 

απἰάαπα ἀο Πΐο βύδη 115. ο, 

εκ ας αι δαἀβίαηβ 3, 

164 

" 

Βῖς απἱά στη 

|. Ίτων ὧδε ς. 

ΑΟΡ”, τα]. Υαῖς. ΚΣ Ἁγτ.Ηο]. ολ, 

Άτπι, (νῖᾶ. Μαϊ. χυΐ. 28; Τωιο, 1χ, 22).| 

ὧδε Ροβί ἐστ. (1). Ἀγτ.ρεί. Μεπιρη. 

Ο,14. ἵν. 9665. (ὁ δε 1). | οπι. ὧδε ὁ.1, 

. ἑστηκοτων] ἑστωτων 88. (γιά. Μαϊέ. 

οἱ Τµιο,) | Οοπίχα, Ομ. ἵν. | 44. μετ᾽ 
εµου 1). α.Ὁ.([,... 1 Οοπία, τα], σα]. 

ο. Οτῖρ. 

- οἵτινες] οἱ 35. (Ἱᾶ, Τπιο,) |. Οοηίΐγα, 

Ογϊφ. ἵν. 

- γευσωνται] -σονται ΤΝ. 69. ἘΧΗΚ. 

νιᾶ. ΟΡίᾳ. Π. 5655.) Οοπία, ΑΒΟΓ. το], 
Ογίᾳ. ἵν. 98663. 

- αν] οπι. Β. 

9. μετα Βο(αἱ νἱ 4. )01,Δ. | ἔμεθ᾽ ς. ΑΝ 

αγξῖς). τε]. (νά, Μαι. κν, 1). 

- παραλαμ. ὁ Τησους] ὁ 1. παραλ. Δ. 

- τὸν Τακ.] οτι. τὸν ΧΔΓ. (ἢ. Ο). 

--- Ἰωαν.] Τριαεπη. τον τσ. ΟΡΤ/Χ. 1. 88. 

69. ΚΙΟ.[ οπι. ΑΒ. Βεψ ΔΕ ΕΟΉΜΘΥΤ, 
--- αναφερει] αγαγει 1). Τιαί. |. Οοπίτα, 

χα], (βου 3). 

--- µονους] 5ο Ὑπ]ς. α.[].α”.Ι. | Οοπίνα, 
ὐιοι. “0115. σπα 5015 ἃ, [ (οπι. ΒΥΣ. 

Ῥοι. Τα. Αὐτὰ. 491, αὖ γιά. ο Μαι!. 

ανή, 1). 
--- μετεμορφωθη] τατεµορ. 1). |ρή86π1. 

εν τῷ προσευχεσθαι αυτους οὐ α.ᾶ. ὁ 

Ίησους 69, | κατὰ τὸν Μάρκον....τὸ 

καὶ ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν μετεμορφ. 

Ο,ἱᾳ. ΠΠ. 5593. (νἱά. Τλιο. ἵκ. 99). 

8. εγενοντο ΑΡΧ. 13. 98. 60. ΟΚΥ͂Γ 
(γινονται Ονὶφ. Η1, 6605.) | Τεγενετο 5. 

Β5Ό Δ, τε]. (νίά. Μαέ, κυ, 9). 

- 

8. στιλβοντα] οπι. 1. νά. Μαι. οὐ Τις. 
Ικ.29. | και στιλ. ροδίλευκα Ο)1ᾳ6. Π]ε: 

564 οοπίγα ΙΙ Ογῖφ. Ιπί. (οτι. λευκα 

2,6). 

- λιαν] οπι. Δ. ὁ.03.1. αοιμ. 31. Οτίᾳ. 
ΠΠ, (νι. Μαι. οἱ Τις) |. Οοπίσα, τε]. 

γὰρ. α.(ο).1ῇβ ο... | Ταἀά. ὡς χιων 
ασ. ΑΡΠ{;.Χ. 98. τα]. Υμ]ς. α..οι7.[. 

οἱ. γεν, Ῥ90.δεΗεΙ. Μορ].  ϑομν. 

οι. (να. Αροο,1. 14). ὡσει χιων ΙΚ. 
(ια, Μαΐτ. καν. 9). 1 οπι, ΒΟΙ/Δ. 1. 

4.1. Μεπιρη.ΜΡ. ΤμοῬ, Ανπι. 4901. | 

Ονῖφ. Π. 5605. Ἰαδεί ὡς τὸ φῶς (νιᾶ. 
Μαϊε. κνή. 9) ἵαπαπαπι κατὰ Μάρκον. 

564 Ο»ἱᾳ. Ιπέ. Ἰθῖ Πα θοῦ “ βίοις πἰχ.” 

-- οἷα γναφευς....λευκαναι ΑΒΟΤΙ τε]. 

Ὑπ]σ. ο,ῇ.φ:-ὰ. Ἀγτ.Ηο]. Μοπιρῃ. 

(Τ 60.) οι. (Αππι.) πι. Ορίᾳ. Π1, 

ἀῑδοτί6, | ὡς ου δυναται τις λευκαναι 

ἐπι της γης Ὁ. (0.8). Ἀγν.Ῥευ. | οπη. Χ.. 

α. (νιᾶ. Μαέ. οἱ Τις.) 

- οὗτως ΒΟΤΙΔ. 838. 69. (0.Δ. Μοπιρῃ. 

Τ]ιορ. Ασπη (αὖ γιά.) 9. Ον. 111. | 

Ἔργα. σ. ΑΡ(εαρτα). τα]. (106.) 1. 

Ῥει,(εαρτα). οὕ. 
4. και 19] τα. ἐδου 69. (νιᾶ. Μαι κνή. δ 

Ίμιο, ἴκ. 90). 

-- ωφθη] -θησαν ἘΜ. 

- Μωυσῃ Β.Β{]ψ.Βοι.Ἡ 58. π. Ὑ ρ. ΟἹ. 
(ναι) Μεπιρ]μ. Τ]1οῦ. Μωυσει ὍΔ. | 

αΜωσει 5. ΑΒ... ΠΧ, 1. 69. Μ. 

80. απτηπς βιι8θ ἔδοϊαὺ ΟἿ. 
οπῖ5 Οἱ. | 88, σϑῦθα τηϑὰ ΟἹ. 

1. βοϊὰβ “πὶ. | 2. θὗ ομπάϊάα ΟἹ. 

|. 37. οοπιπηαἑα{1- 

νεοῦ -ᾱ. ----- ο «ων 



ΧΕ Γ΄ 
ψυ]ρ. α. ὁ. ο. 
8717. Ρ. Ἡ. 

Μαπιρῇ, [ΤΠΕεΡ ] 
οί. Αστα, ΖΕ τ. 

Β 7. ἐγένετο φωνὴ 

Ρο Ῥοί, 1:17. 
Μαϊ, 3:17. 
(αν πες 
Ίπ. 4:35. 

Ἵ τιον. 
9. καταβαιν. δὲ 
- ἐκ τοῦ ὄρ. 
- διηγ. ἃ εἶδον 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
Ν στ. ῳ “ ᾽ ’ 

γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται ̓ οὕτως" λευκᾶναι. 
/ - Ν 

ὁ καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἡλίας σὺν | Μωυσῇ", καὶ ἦσαν 
δν ος ος) ΩΝ ε ΄ 

συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. καὶ ἀποκριθεὶς ὃ Πέτρος 
λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε 

εἶναι, καὶ ποιήσωμεν Ἐτρεῖς σκηνάς" ̓ σοὶ μίαν καὶ 
ἘΜωυσῇ" μίαν καὶ Ἡλία μίαν. “ οὐ γὰρ ᾖδει τί 
ἜΣ 9. θη". {3 ας Α / γῇ Ὁ γῆς 2 
ἀποκριθῇ ' Ιέκφοβοι γὰρ ἐγένοντο΄. ΄᾿ἦ καὶ ἐγένετο 

» ;» / » ΄- σι ΔΝ » - 

νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ ἦλθεν φωνὴ ἐκ τῆς 
΄, Στ Λ ε/ ε ᾽ / 

νεφέλης!, "Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός: 
ες » / 5 ῆ 8 κ κ. ΄ ΄ » 

ἀκούετε αὐτοῦ. ὅ καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκ- 
/ ὡς 5 Ν Ν 5 “ / ᾿ 

έτι οὐδένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μονονΐ μεθ 
« - 9 ο / “ ᾽ - ᾽ ἫΝ σι ο 

ἑαυτῶν. “ ἱκαὶ καταβαινόντων" αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους 
ὃ / » “σι. Ν 4 ἃ 3 / “ 

ιεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ᾿ ἃ εἶδον διηγήσωνται" 5 
εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 

"πη" 10 

βρε {ογγαπα ΠΟΠ Ῥοΐοςί σαπα! 8 
ἔλθου 5] Ὦι αρραναῖς 1Π|5 
Ἠσ]ίας οπα ΝΤοξο, οἱ ογαπί 10- 
αποπίος οµπα Ίσα. 415] Τὸ το 
βροπάσης Ρείτιις αἰῦ Τορι, Πα ῦΒ], 
Ῥοπιαπα οξί Ἠϊο πος 6586, εί {ὰ- 
οἵαπιας τα. ἰαρετπασσία, (10 ] 
πηιπα οί Μοβὶ ππάτῃ οἱ ἨΠο]ίας 
πΠΙΠῃ. ὃ [δ] ΝΟ οπΙπη 5ο]εραί 
απϊα ἀῑσσνεί: ογαπέ οΠΊτη Εππονο 
οχίον, ὃ Π] Τὸ ἔβοϊα οδί πιι- 
Ῥος οΡαπιῦγαΠς 608, ο γοπῖ{ γος. 
4ο προ ἀ4ἴσσῃςδ, Ἠίο οδί βΙα5 
1ηθι5 οαΓΙΕΞΊΠΛΗ5, δα ττο ΠΠπ|π|. 
7 [Ὁ] ΤῊ εἰαεῖπι οἰτοιπππδρίοῖϊοπῖες 
ποπηήποτη ἈΠ] Ππ5 γιάσγαπέ Πἶϑὶ 
Ίοδπα ἐβηέπτη βθοιτη. ὅ [3] τὸ 
ἀοξεοσπάσπθῖῦις 11115 46 πιοπίο, 
Ῥγασσορϊ 115 πο οί {πᾶ ν᾽ 415- 
5οπ{έ πανταγοηῖ, π]ςί οσα Π]ΐπ5 
Ἰοπαϊηῖς α πποτθαῖς τοβαντοαχογ]{. 
5 Πο] (88, 10.) τὴν γοτραπα οοπΙπΙι- 
εταπί ἀρ 5ο, οοππϊτοηίςς 
αι, οδοί, Οππη ἃ πιοτιῖς το- 
βιγγοκεχῖ{. 10 [11] (89, 6.) Τι 1η- Ἂς 

ι καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν “πρὸς ἑαυτούς, συνζη- 

ο τοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. τ καὶ 

χα]. Απιι . ἀοἴἩ. Μωση ΟΗΌΓ. | απία 

Ἡλιας ἴῃ ΤΠΕ. ο. 

4. σαν συλλαλουντες ΑΡΟ. το]. Τιαίί. 

τε]. | συνελαλουν Ώ{γ. 1. α. (νὰ. Ίμας. 

Γκ. 80). [ (συλλαλουν 1). 

δ. αποκρ.] οπι. α.ᾗ. Ὦγχ.Ρ58, 

- ὁ Πετρ.] οπι. ὁ Τ. 

- λεγει ΑΒ56. τε]. σα]. (ο). 1. τε]. 

| ελεγεν 1. 69. | ειπεν Ὦ. α(ὐ). Άν. 
Ἐ5ι. (γιά, Με. κυῖϊ. 4. Ταις, 1κ. 98). 

- ῥαββι] ῥαββει ΑΒΤΓΟΡΣΧΕΗ. ὙΠῸΡ. 
{ Οοπία, ΤΔ. 1. 83, 69. ΕΛαΚΜΡΒΕΠ 
Ὑ55. Μεπιρῃ. 

- και ποιησωµεν ΔΒΟΙΣΔ. 1. 88. τε]. 

Ὑπ]ς. ϑγυν ΡΟ ΗΟ]. Μεπιρμ.βο]νν. 

νι, 4541. [οτ. καὶ 1). 69. ΑΔ. ΜεπαρΙ.Ὕγ. 

(Ίμερ.) | και ποιησοµεν Ν. (οἵ].) 

θελεις ποιησω Ὦ. ὁ.) Βἰαπ. | θελεις 

ποιησωμεν 09. “51 γἱβ Γποἱαπιις””. α.ο. 
(ρνασπη. “ος οπι. “51 75.8α.) νἱα. 

Μαῖῦ, χνῆ, 4, [4 4. ὧδε Ο. οι]. (πα, 

Μαι{.) 

--- τρεις σκηνας ΒΟΤΙΔ. 95. γπ]ο. α.ῦ.ο. 

μμ... Ἀγτιρεί. 1. 1 Ἱσκηνας τρεις 

5. ΑΡΧ. 1. το]. Κὶ Ἁγν.Ηε]. οί. Αὐτὰ. 
(ΥἸά. Ίωας, ἴχ. 38 οὐ Β ἵπ Μα.) 

-- Μωυσῃ Β.Βεῖ. 88. ΚΤῊ συ. ΟἹ. 

(1αι{.) | Μωυσει ΒΒ. Βεῖψ.1)Δ. 1.69. Μ.} 
ΊΜωσει ς. ΑΟ αὖ νί.Τ,, τε]. πι ἄοιμ. 

} Μωσμ ΗΓ, 

6. αποκριθῃ ΒΟ0"ΤΙΔ. 1. 838 (ἀποκριθεῖ) 
ᾖ. Μεπιρῃ. ἀπεκρίθη ΟΥγίφ. ΠΠ. 5605. 

5655, ]λαλησει ΑΡΧ. θ9(5ἱο). ΏΕαΗ 

ΚΜΡΌΝΥΓ, Ἁγιν,Ρεί,δΗε]. | Ίλαλησῃ 

σς. Ο0. | Ἰοπιοτοίαχ α.οι[]. οὐ. ἀῑεενας 

γπ]ρ. δ... Τμορ, Ζ 1. 

. ἐκῴοβοι γαρ εγενοντο ΒΟΡΤΙΔ. 98. 

Τ]ευ.(αἱ γΙά.) | Τησαν γαρ εκφοβοι «. 

ΑΝ. τε]. Ἁγτν.Ρ5{.δςΗε]. (εμφοβοι ΙΤ). 

Γεταπί επί (απίοπι πι.) Μπιοτα οκ- 

ανα Ὑπ]ς. ΚΠ. «πιοταο επἶπι Ρεγίου- 
τά εαπέ α. (14. 564 “ εταπί””. ὁ). επι. 

οἩ. οκίοττ]ῇ ογαπί 6.1. 

7. και 15] α.ά. δου 69. 
- αυτοις] αυτους 69. ΗΠ). (να. Μαιί. 

Χγῃ. ὅ; πο. κ. 94). 

--- Ίλθεν φωνη ΑΏΧ. 388. τε]. Νπ]ς. α.ὐ. 

Π(}}.σ᾿. Ἀγν.Ηο].υκυ. Τμεῦ. οι. η]. 
(φω. ηλθ. 69). | φωνη (απίατα 1. Α. Ἀγτ. 

Ῥει.ΜΒΕ. εσσε γοκ ο. | εγενετο φωνη Β 

ΟΤΙΔ. Βγτν (εί πιρ.)δεΗεἷ ας. ΜΕΡΙ. 

Αγπι. (ν]ά. Ίμπο. κ. 85). 

--- νεφελης] Τα44. λεγουσα 5. ΑΡΙ.. 1. 

38. 69. Νας. α.ὐ.ο:ῇ.α.. ϑγτν βιὰ 

Ἠα].3 ὙΠῸ. Αιπι,Ζοµ. 911. (νι. Μαιθ, 

οἱ Τπις,) λεγων Δ. | οι. ΒΟΧΕΒΕΘῊΚ 
ΜΒΠΝΤ. Δ. Μεπιρῃ. αι. ΑνιιιΜΑΣ. 

--- ακουετε αυτου ΒΟΡ1.. 1. 98. Ψπ]ρ. α. 

εβ-οἳ.1.. Μεπιρῃμ. ὙΠῸ. (νῖᾶ. Μαιε.) | 
ζαυτου ακουετε 5. ΑΧ. τε]. δι Ἀγι. 

Ῥει.δ.Ης]. αὐτὴ. (νά. Μαι, γεο. οὐ 119.) 

εν ᾧ ηυδοκησα Δ. (νἱά. Μαϊ, 111.) 

8. εξαπινα ΔΈΟΙ, το]. ο]. Ῥγιτ.Ε5ἱ. 

δΗο]Ι. Μεπιρῃ. Τμορ. «οι, Ασπι, 

2811, |ευθεως 1). 69. Υ 15. α.Ι' (οτη. δ). 

- ουδενα ειδον] ιδον ουδενα Δ. (οπι. 

Ῥίδος. ουκετι Ἀγτ.ραί. 491.) 

- αλλα ΔΟΙΧΔ. 1. 69.168}. Το), ΑΟπι. | 

ου 

ει µη ΒΤ). 95. Τα. Μοπιρῃ. οί. 

«ει, (νά. Μαιῦ. κν. 8). ΓῬγτγ,απες,] 

δ. μονον] οἵη. Ε', 

-- μεθ) ἑαυτων ΑΟΡΙ. τε]. πρ. ὁ.᾽""- 
Μοπιρ]. ἀοἴ, Αὐτὰ. πι. | Ροβῦ ειδον 

98. οι]. (Τ1ευ.) |. μετα ἕαυτων 1. ρο8ὲ 

ειδον Ἑ. | οπι. α.6..1.Ἀ. 

9. καικαταβαινοντων ΒΟΡΤΙΔ. 595.(Τμα{1.) 

Ἀγτ.Ρ5έ, Μπαρ. ήν. (νι. Μαϊδ. κν]]. 

9). | Γκαταβαιν. δες. ΑΧ. 1. 69. τε]. αὶ 
Ἀγτ Ηε]. οἱ. Αππιι (µεταβαιν. 5). 

--- απο ΑΟΙΙΧΔ. 1. 69. | εκ ΒΡ. 98. 

(υἱὰ. Μαι.) “ ἆᾳ” Τιαι8, 

--- διεστείλατο ΑΒ»). τε]. | διεστελλετο 

Ο. 1. | παρηγγειλεν Δ 
- ἵνα] οτι. Δ. 

-- ἁ ειδον διηγήσωνται ΒΟ(ΡΓ)ΤΙΔ. 1. 

Ὑπ]β. α.ὁ ϱ)""] ή. (ειδοσαν Τ).| ἁ ειδον. 

69. |. Τδιηγησωνται ἃ 

ειδον 5. Α(Χ). 38. τε]. ο. Ἀγιν. 

Ἐει.δΗΕΙ. το]. τὶ να. (διηγήσονται Χὶ 

ΗΚ). 

10. και 15] οπι. 69. 

-- εκρατησαν] αάά. οἱ µαθηται 69. 

- τι εστιν] Ῥγασπι. το Μ. 

-- το εκ νεκρων αναστηναι ΑΒΕΟΤ,Χ. 38. 

χα], Μειπρ]. οἵµ, Αν. 1, απῖᾶ 

οβδεῦ ἃ ΠΟΥ 1115 τοβατγοκοτῖ6 ἀζ(510)).. [01]. 

το εκ νεκρων Δ. (οπι, γεν. [. ὅσ. Ῥβι, 

ΜΡΒ.) | όταν εκ νεκρων αναστῃ 10. 1. 

69. Ὑαὶς. α.ὖ.ο. 1.1. Ἀγοτ(Ἠ5ἱ1.)δΗ ΕΙ. 

εξηγησωνται 

9. ποπ Ῥοΐεδί 51ρεγ ἔθυτατα (ΟἿ, | 8. Μοψφο ΟἿ, 
14. πο Ἠῖο ΟἿ. | 6. εταπ 6 αιιὔεπα πι | 9. το οιι]- 
απαπα Οἱ. 

16056 



ΑΒΟΛΡΠΠΙΙ, 

1ΧΔ. 
1. 88. 69. 

ἘΕά«ΗΚΜΡΌΥΓ, 

12. ἀποκριθεὶς εἷ- 

ε[Μαί(.ι7: 14-91. 1ά ο 

Π1μι. 9: ὅ7τάδι Υ Καὶ 
λΆ. ἐλθὼν.. 

8 1Π 

ἐπεὶ 
4 Ν » ΜΝ 

προ πο - 

ἐ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν" " καὶ προστρέχοντες 
ἠσπάζοντο αὐτόν. 

ἄς ΤΣ 5 
τσ συνζητεῖτε πρὸς αὐτούς ; 

- . α. ο τ “ ΕΣ Ν ε΄ 

εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου ἷ, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν µου 
/ 3, “- 7, 

πρὸς σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 
τών ἣν ́ὔ ερ » / Σ Ν Ε / Ν 

αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν: καὶ ἀφρίζει, καὶ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
» ΄ ον / “ / ε 

ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Ότι λέγουσιν οἱ ανν 
- “ ε , ή Ὁ - ΝΥ 

τεῖς ὅτι Ἡλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 

αὐτοῖς, Ἡλίας [μὲν | ἐλθὼν πρῶτον ᾿ ἀποκαθιστάνει 

πεν πάντα" καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ- 
που, ἵνα πολλὰ πάθη καὶ 

΄- σα ες ε 

λέγω μα ὅτι καὶ Ηλίας ἐλήλυθεν καὶ ἐποίησαν 
αὐτῷ ὅσα ου ς καθὼς γέγραπται ἐπ᾿ αὐτόν. 

᾿ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς ὃ εἶδον" 
εεἶδεν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συνζητοῦν- 

Ξ / 
πᾶς ὃ ὄχλος 

᾿ ἐξουδενηθῇ". 

᾿ τ ἐς 

15 καὶ ἵ εὐθὺς 

"καὶ ασ σα 

Ἵ καὶ ἴ ἀπεκρίθη" ἢ 

ο θες 

18 ων. 

᾿ αὐτούς" ἢ Τί 

8 ἐς οὐνὰ 
και οπου 

κ ο. 

{ογτορα ναί 6ιΙπη ἀῑσεπίος, Θυϊα 
ογσο ἀῑοιπί Ὦλατδασὶ οἱ δογίραθ 
απία. Ἠο]ίαπι οροτίσαξ νοπίγθ 

“ Ῥνπηαπα ἢ 1 [13] Ὁ] τοδροπάεη5 
αἷῦ 1115, Ἡ ο]ίας οπή Υοποτῖέ ρυὶ- 
ΠΟ τοβ(ποί οπηπία:. οἱ 4πο- 
πηοᾶο Ξουϊρύπτη ο5ί πι ΒΠΙατῃ Ἰο- 
πηϊπῖς τί τη] ῬαΠΙα{χ οὐ οοἩ- 
{σιηπα(αςὁ. 1515] 96ᾷ ἀῑσο γορῖς 
απία οὐ Ηο]ίας νοπῖῖ, οὐ ἔδοουαπῦ 
111 αππεουππ(θ γο]ασγαπέ, βἶ- 
ους 5οπρίατη οϱί 46 60. 

1514] (90,10. 70} γοπῖστις δα ἀῑδεϊ- 
Ῥα]ο5ειος ν᾽] (αυ Ῥανη τη ρΠΔ ΠῚ 
οἶτοα 605 οἵ 5ογίθας σοπαπΙτοπίθς 
οτη 1115. 1 Π5] 1ὺ σοπ{οδΗίπα ΟΠΙ- 
ηῖδ Ῥορι]ας5 γίάσπ5 6ι1π1 ΒΠ1ρ6- 
{αοίας οδί, οκρανεγαη{, οὐ ποΟΙΙΥ- 
γοητος 5η πα ραπέ θιιπη. 15 [16] Τε 
Ἰπεογγοσαν]έ 605, ΟΩπ]ᾶ ΙΠίοΥ Υος 
σοπααἱίς ὃ 16 [17] 91,3) Ἐε το- 
ΑΡΟΠάΕΠΒ ππι5 ο (ανρα ἀῑκίε, 
Μαρ]δίου, αἰθα]1 βΗατα ππθτη δᾶ 
{ο Παροπίοτα 5ρἰτίθαπη ΠΙΙΠΙΠΙ, 
17 [18] αὶ αρίοπππφιις πι α- 
Ῥγε]οπαοτῖί Δα] 110 ειπα, οἵ βρα- 

ἔφη" 

αὐτῷ" 

»ν { 
Ἐἐὰν 

11. ἐπηρωτων Β9ΟΓΡΤ.. τα]. Ὑπ]ς. δ... 1, 

Ἁγογ,Ρεί,δΗσ]. | -τησαν Α. 1. 98. 69. 
α.σ]. (γιά. Μαϊ, αντ], 10). 

- ὅτι 1ο ΜΘΕ. 4πατο ἃ. ΒΥΧ.Ης]. Μεπιρῃ. 

Ῥο]μχν. [ πως ουν 69. αι οιρο Υπὶρ. 

αι ᾳ᾽. αι πας ο. (να, Μαϊέ, κνΙ], 

10). { απῖα 0.41. ἄοἴ]ι. | αι] οξὲ Ίου 

αποά Ανπι | οπι. Μοπαρ].Ἠ. δι, 
-- λεγουσιν] Ροδί γραμµατεις 1). α. (νά. 

Μαι.) | 444. οἱ φαρισαιοι και Τ,.. Νας. 

ο-ϱ).|Οοπία, ΑΒΟΓ. τα]. αι β λον. 

- ὁτι 25] οπι, Ὦγ. 1. δ. 7.1.8. Οοπία, 
χα]. πρ. ο... (ἢ. α). 

--- ελθειν πρωτον] πρωτον ελθειν 1). ἃ, 

ὅν, ἢ" 1.λ. | Οοπίτα, το]. Υπ]ς. [6. 
19. ερη ΒΟῚ,Δ, Ἀνχ.Ρεί. Μοπιρῃ. | ᾷαπο- 

κριθειςειπεν «:-. ΔΓΝ.1. 95. τε].(Υ ι1ς.) 

α.(ὐ.οι). 1.4). Ἁγτ.Ηο]. οἵμ. Αιπῃ, 

«δι. (νἷᾶ, Μαΐε, κνΗ. 11). 

- αυτοις] αάά. ει Ὦ. 
-- μεν] οπι. Ὦ]. 1. Υπο. δ......1.1. 

ΒΥΤΥ,ΤΑ!,(δεΗ ο] πας.) Αππι. «2.1. (οὐ 

Ἠσ]ίας α.) | Οοπίχα, ΑΒΝΟΧ. το]. 8Υ3. 

Ἠσ]. χε. ΜοππρΙ, Ομ. (νι. Μαί{.) 

--- πρωτον] πρωτος Ὀώ.Δ(;. 

--- αποκαθιστανει ΑΡΤΙΑ. 1. 59. Π. 6ο], 

| .αποκαταστανει ΏΘγ. | Ἱαποκαθιστᾳ 

5. Χ. τε]. | αποκαταστήσει Ο. (Τιαί{.) 

Μεπιρμ. Αὐτὴ. 201}. (ν14. Μαι.) | τί 
τοβεϊ πᾶς νυν είδε Πο]. 

- καὶ πως ΒΕΟΌΙΧ. 1. 98. τα]. νν. | 

καθως ΑΔΙΚΜ, Ἀγν. ΠοΙ τὴρ. (αποτηοῦο 

Ἰσίταν Απ.) 

- εξουδενηθῃ ΒΒ. (1,1. -θεν-} [1 ἐξουδεν- 

ὠθῃ «-. ΑΟΧΝ. το], | εξουθενωθῃ 69. 
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18. και 15] οτη. 1.69. ΜΌΓ. α.μ.Ι. Μεπιρῃ. 
Άνπῃ, 001. (νά. Μαιί αν. 19). | Όοη- 

ἴσα, ΒΟ... το]. Υπ]ρ. ο ὅκα ΒΥΣ. 
Ῥει.δΗε]. «οι. 

- εληλυθεν] -θει Δ. [ ηδη ηλθεν Ο. 1. 

ο. (νι. Μαιτ.) | Οοπίτα, τα]. Υα]ς. α. 

ὐ.ο.ᾖ, το]. 

--- εποιησαν] -σαντο 69. 
--- αυτῳ σα ηθελ.] οπι. Χ. [Ῥταεπη. εν 

1. Ἁγιν, Ρε, Πο] πας. (νι. Μαι.) 

--- Ίθελον ΒΟ (μέ υἱ.) ΓΡ... | Τ-λησαν 
«-. ΑΟ’Δ. πρ. α.δ.οᾱ,[[-σἳ. ὅγιν. 
Έει,δΗε]. (νιᾶ. Μαι) [4]. 

-- επ αυτον] περι αυτου 69. | εν αὐτῷ 

ΠΝ 

14. ελθοντες...ειδον Β.Δ. ἃ. Αὐτὰ, (ειδαν 

ὮΧ ΒΕΠ. ειδον 1,Δ}). | Ἴελθων...ειδεν ς-. 

ΑΟΡ(ΤΙ). τε]. (ναι) Βγογ,ΡῬεῖ.δΗς]. 
Μοππρη, (οῦμ. 1. 

- µαθητας] αἀά. αυτου 69. 

-- πολυν] οτη. 1. Απ. | Πίο οχλον Μ. 
-- περι] προς 1). α..ο.ΠΠ τὰ. |. Οοπαα, 

γὰρ. αὶ 

--- γραμματεῖς} Ῥνασπι, τους ὮΠ. 69. 

Ασπι. | Οοπίτα, ΔΈΟΙ, το]. 

- προς αυτους ΒΟΠΤΙΔ. 1. Τωαΐε, οἱ1.| 

προς ἑαυτους α΄. | Ταυτοις ς. ΑΡΧ. 

ΤῸ]. 

15. ευθυς ΒΟΤΙΔ. 1. 69. | ξευθεως 5. Α 

ΤΗΝ. 95. το]. 

- ὁ οχλος] οπι. ὁ Ὦ. 

--- ἰδόντες αυτον εζεθαμβηθησαν ΒΟ(Τ)) 

1Π0Δ. 1. 98. 69. α.(}.0.0}}.. ϑγυν Ῥεί, δε 

ΤῸ]. πῆρ. Μοπιρῃ, ΒοἩγ.. οὐ. Αὐπι. 

ἄτα. (εθαµβησαν 1)). (αυτον] τον 

Ίησουν Ὦ. Ὑι]ςσ.ΟΙ. ὐ.οιβ) | Τιδων 
αυτον εξεθαµβηθη σ. ΑΧ. να]. Νας. 

ο σῦνλ. Θγτ.Ηο].ἐκί. [ ιδων....εξεθαµ- 

βηθησαν ΜΣ. ἡ. Μεπιρῃ. 7. 

15. προστρέχοντες ΒΜΠΙ,ΧΔ. τε]. δοουγ- 
χοπίες Ν α]ρ;. 7: 31. νν. | προτρεχοντες 

ΔΟ. | προσχεροντες δίο 1). ϱαιάοπίεΒ 

6.4.6 1 Ἀν οαᾶοπίες ὃ. (ἢ. α). 

16. αυτους 19] ΒΡΤΙΔ. 1. Υπ]. δ... 1}. 
ο) τμ, Μοπαρῃ. Αππι. 2811. [ ἔτους 

γραµµατεις 5. ΑΟ. το]. α. ΒΥΕ 5ί.δς 

ΗΕ]. (οἴμ. (ἢ. 11). 

- προς αυτους ΒΔΕΟΤ,ΧΔ. τε]. Ἀγιν.Ρεί. 

ΔΉΟΙ, οὐ. Αν 301. | προς ἑαυ- 

τους Α. 38. ΟΜΓ, (ἢ Μεπρῃ) | εν 

ὑμειν Ὦ. Τιαῖῦ. (Μαπί 11. ᾖ). 
17. απεκριθη ΒΓΤΙΔ. 58. α.ὗ.ο.ἱ.. ΝεπαρΗ. 

ΓΙ αποκριθεις 5. ΑΟ.τε]. Υα]ρ. Χὶ 8γτΓ. 

Ῥει,δ.Ηο]. οί. Αὐτὰ. (40119) Γα. 11]. 
(ἱᾷ στη οἱ ΤΙ τα πη Τειπεν Ροδί οχλου). 

--- αυτῳ ΒΟΡΤΙΔ. 95. α..6.1.λ. Μοπηρῃ. 
(ΕΝ) Ρορίειπεν ΠΠ. 1.| Ρο5ί ειπεν 44, 

αυτοις 69. | Χοπ. 5. ΑΧ.τα]. Υυἱρ. 7. 
ΒΥτγ,Ῥεῖ,δΗσ]. οι. Αὐτῃ, 

-- εις] Ῥοδί εκ του οχλου 1. 69. 

18.εαν ΑΒΔΚ. | Ταν 5. ΟΡΠ. 38. τε]. 
ΟΠ. 1. 

- αυτον 15] οπι. Δ. 

-- ῥῆσσει] ῥασσει Τα}. 

(ὁπ. αυτον 35 1). ). 

- και τριζει] οτι. Χ, 

- οὔοντας] 188. αυτου 5. ΔΟΠΣ. 
το]. ὁ... Ἁγτν, Ρε. Η ο]. Μεπιρ], οί. 

αρρ]οπίας ἡ. 

11. οροχίαί ΟἿ. [ 10. ν᾽ ἄθηβ αδατα ΟἹ, | εἰ εκ- 
Ῥανεταπέ Οἱ, { 18. αλά Πλαπα Οἱ, 

ο υ-- υπ  σ.'-νὴννν----Ἄ-.. ου ἀ{ἄπἀἄάα,.ἶ{ἶ 

αντί 



ο 95. 
α]ρ. α. 0.ο. 
Βνττ. Ρ. Η. 
ἹΜεπαρῃ., 

αοΐμ. Ατπα, ΖΡ. 
18. εἶπον 

Ν » / 

προς αυτον: 
90. συνεσπάραξεν 

91. ἐξ οὗ τοῦτο 

55. καὶ εἰς πῦρ αὐ- 

/ κ ΠΑΡΌΝ 8 τ ΚΝ ν 
τρίζει τοὺς ὀδόντας |, καὶ ξηραίνεται: καὶ 

ο “ ας ν.μ. ΄ ὧν » 3/ 

μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 
19 ε Αα Ν ἣ » “ Γ / 5 Α΄ ὧν 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἶ αὐτοῖς λέγει, Ὦ γενεὰ ἄπιστος, 
αφ / Ν “ / 

έως πότε προς ὑμᾶς ἔσομαι; 
“ / Ν / 

ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρὸς µε. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

-“ / » / 

έως ποτε ἀνέξομαι 
90 ν γῇ ἌΠΕΝ 
“ καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν 

Ν " δ ΟΝ 4. ΔΝ ΄“ 5 ΔΝ 

καὶ ἰδὼν αὐτὸν "τὸ πνεῦμα εὐθὺς 
» / "ο. ν Ν Ἅ 4 - “ » αν 
ἐσπάραξεν αυτον, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο 
᾽ / 91 δον ἐν ΄ Ν 7 η ο / 
ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησεν τον πατέρα αὐτοῦ, Τ]ο- 

/ » Ν ε - ΄,ὕ » “ ε Ν 9. 

σος χρονος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δε εἶπεν, 
Ἕν» “ / φῷ Ν ΄ “ια Ν ᾽ ΄“ 

Εκ παιδιοθεν. καὶ πολλάκις αὑτὸν καὶ εἰς πῦρ 

ΓΊΣΕΕΟΝ, “ : 3 
᾿ εἶπα τοις πια οὗ βίο ἀπ ιβ οὐ 316- 

Βοῖῦ : οὐ αἰχὶ ἀἰδοιρα]1ς (αἵς τί 
αἴσογοπ{ ΠΠΠπ|π}. οὕ ΠΟΠ ῬΟύπ Γι ἢ. 
18. [19] Ογυἱ τοβροπάσης οἵς ἀῑσίε, 
Ὁ ροποτατίο ἱπουθά πα, αιια πα ἴα 
αριά γο5 ΘΤῸ ἢ «παπά γοῬ 
ραΐίαι  αἀ[οτίο Πλάτα δα πιο, 
1 [20] Ἡε αἀνα]οταπί οσα, Ἐν 
οσα γ᾽ ἴββοῦ ατα, βἰπίτη βρῖ- 
Τὶ ττι5. οοπιτραν]1ς οι1πα, οὗ ο1βιις 
Ίπ {ουταπα γο]αίαραίτις ΕΡΙΠΠΚΗΒ. 
39 [23] Ἐν Ἱπίοτοσανίς Ῥραίΐτεπι 
οἵπς, Ο παπί (οπηροτί5 οί οκ 
απο Ίος οἱ ἀοοα ΑἹ 1]]ο αἲς, 
Δ Ἱπ[απιία: 3 [33] οἱ ἔγθαιοη- 
{ου οπτη οὗ ἴῃ ἴσποπι οὗ 1Π α 0115 
πἰθ]ς τό οαπὶ Ῥογάστος: 5ο δὶ τον 

» 9 “ “ » ΄ ης 5 . » ἘΞΈΒΗ σερ πι γος Σ᾿ τς 
ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτὸν: ἀλλ᾽ εἴ τι «μοι κος, 

κ / / »“  « - “1453 ε ἊΝ αμα 5115 ἃ 8 

4" ἐ δύνῃ", βοήθησόν ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. ΜΠ, 51 Ῥοῖος ὁγοάονο, οπνηΐα 
ΠΕ δύνη [πωτεῦ- 3 ἡ δὲ Ἴ - 5 πε τὸ » Εδύ “8 , Ρορδϊρίία ονεζεπ, “ἢ [2 Βι 

᾿ Ξ εἶ ο ὁε 1ησους ειπεν αὐτῷ: ο ει ὑνη ᾗ παντα οοπῖπιο εκο]ατπαης Ραΐο ριιογῖ 
Ὁ οσα Ἰαοτῖπαῖς αἶσναί, Οτρθάο, 

“ » 4 

τη ἀπιστίᾳ. 
ι ἐ 

[η 
Ν “ Ζ΄ φ. Ν 3 Ἀ δ « 

δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. ““ καὶ] Ιεὐθὺς' κράξας ὁ 
δ' ο / . / Ἡ ο 

πατὴρ τοῦ παιδίου ! ἔλεγεν, Πιστεύω Ἱ. βοήθει µου 
Φ 29} Νε “ ο “ » / 

ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Τησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει 

αοἹπνα. ἹπογοδαΠίαίσπα ΠΙΘΗΠΙ. 
315] Τὴ ουπα γ]άστεί [6515 οἩ- 

γι. 24Η. | οπι. ΒΟ03ΡΤΙΔ. 1. 88. 69. 
γα]ς. α.ο.[.1. 

18. ειπα ΒΙ.. 1 Ἡίβέ, Ἐ. | Τειπον 5. ΔΟ 

1). το]. Γη] 

- εκβαλωσιν] εκβαλλωσιν 1. 

--- ισχυσαν] 8.44. εκβαλειν αυτο Ὦ. α.ῦ. 

Απ, | Οοπίτα, ΑΡΒΟΤΙΧ. 69(εἱο). τε]. 

γπἱς. ο,/-ἠ. τε]. (ἃ. ΤΟ. 

19. ὁ δε] και Ὦ. 1. 69. α.δ.ο,1.Λ. (Μεπιρῃ. 

γγ. 3. |. Οοπία, ΑΒ.0. τε]. ὅ'γυ. 

Ἠς]. Μεπιρ].βεμνγ. άοίἩ. | απ” γπ]ς, 
[Ῥντ,Ῥεί. Αππις] (1. 11). 

-- αποκριθεις] 84. ὁ Τησους 69. Θγν.Ρ5ἰ. 

- αὐτοῖς ΑΒΙΓΤΙΔ. 1. 838. ὙΥπ]ς. (α.ὔ. 

ο)ι(ὗ. Ἀντ.βείιΜΡΒΡΡ. Ἀγτ.Ηο].ἰκέ. 

Μεπιρμ. ἄοἴἩ, Αυπι. 2Η. | αυτῳ ς. 
ΟΥ̓Χ. τε]. σ᾿]. Άστον. Ῥεί (ππηργ.)δεΗε]ιπις. 
[.οπι. 03. 69. 2: Γη. ΠΠ. 

--- απιστος] -στε 1). |} 4814. και διεστραμ- 

µενη 69. (νίά. Μαϊε. κνῆ. 17 εί Τµιο.ἷς. 

41). 
-- ἐσομαι] δηΐα προς ὑμας Μ. (ν]4. Τις.) 

Ι ἐσωμαι ἘΝ 

-- ανεξοµαι] -ξἕωμαι 69. Ἑ. 

--- Φερετε] αάά. μοι Ὦ3. (νἷα. Ματ) | 

Δα. “πας”. 85, 0γ.Ης]. (11:) να, 
Μαιέ, 

90. προς αυτον] οπη. Ὦ. Ψα]ρ. α(α νἱᾶ.). 
ὁ.6.1.κ..] Οοπίπα, ΑΒΟΠ. τα]. Κὶ νυν. 

- ιδων] ιδον ΟΡΥ. 

--- το πνευμα ευθυς ΒΟΤΙΔ. 98. ο,/:6-.ᾖ. 
ΒΥΣΥ.ΕΣ{.δΗςε]. ΜεππρΗ. Αππιι (25 1}.}} 

Ἓευθεως το πνευμα «-. ΑΙΠΧ. 1. 69. 

χε]. Ὑπ]α. αἱ). οἱΠ. | το πνευμα ἰδπ- 
ἴππι Ὦ. α.ὖ.6}.1. 

90. εσπαραξεν ΑἸΤΧ. 1. 69. τε]. | συνε- 

σπαραξεν ΒΟΤΙΔ. 88. οοπατραν]έ Τα, 

(νίᾷ, Τλις. 1ς. 49). | εταραξεν Ὁ αρ. 

--- αυτον] το παιδιον 69. α.δ.οιβ-.ᾖ. | 

Οοπίτα, Ψ1ς. Γ16ἱ-. 

91, επηρωτησεν] 844. ὁ Τησους 1. α.οι[. 

ΒΥΥ.Ρ68, (11.) | Οοπίτα, Υπ]ς. ὁ.9".1. 

- αυτου] αάά. λεγων 69. α,ἢ 

- ὡς ΑΟ ΡΧ. 1. τε]. «ας ἀοΐι, (ες 

απο Τιαῖξ. Ἐγτν. Ρ εί. 0 Πο]. Μεπιρῃ, Ατπι. 

«ΈΙΠ.)]έως Β.| εξ οὗ ΟἾΔ. 898. (ας 11). 

- τουτο] οΠΙ. Δ. 
- εκ παιδιοθεν ΒΟ(Π)ΤΙΔ. (1). 58. ἃ. 

(παιδοθεν 11. 1 1581.) μα. Βγιτ.Εεῦ. 

δΗΕΙ. Μεπιρῃ. οιμ. ἆδίµ. | ἔρμη. εκ. 

σ. ΑΧ. το]. Αππι. πε γίά. (παιδοθεν Ἐ 

τ.) εκ παιδος ΤῸ). 
99, πολλακις αυτον ΑΟΞΡΧΝ. 1. 38. τε]. 

γ]ς. δ.ο.1.(1). ἄοἴμ. (2011.) } αυτον 
Ῥοβί πυρ ΒΟ3ΤΙΔ. (α). απίο πυρ Μεπιρῃ. 

Ῥοβὲ ὑδατα 11. οπι. Αὐτὴ. [8γ19.Βεέ, δε 

Ἠςε].] | (οτη. και πολλάκις αυτον 1). 

- καὶ 99] οπι. ΤΠ. 1. 69. Ὑπἱρ.ΟἹ. α.δ. 

14. Ἀγτ.Ῥεί, | Οοπίτα, Απιι ὁ. 7.9.3. Ἀγν. 

ΗΟ]. τα], 
- πυρ] Ῥιβεπι το ΑΕΕΑΚΜΝΥΤ. | οπι. 

ΒεΟΡΠΤΙΧΔ. 1. 98. τε]. 

- εβαλεν Πίο ΑΒΕ9ΟΙ.. τε]. τηϊδίε ἠίο /. 
πας Λο, α.ᾖ. | απῖο ἵνα 11. | βαλλει 

(απέε ἵνα) 1). ταδε απίο ἵνα Υ αἱς. ο. 

οἱ-τ' πηθῖς δ... 1 εβαλλεν Πίο 1. 

- απολεσῃ] -σει Ἡ. 

- αυτον] απίε απολ. ΏΠ. 1. Υπ]ς. ὁ.ο. 

4... Οοηίτα, ΑΒΡΟΤ;. τε]. α.[-ἠ. 
- αλλα Ὦ. | (ει τι] ετι Α). 

935. δυνῃ ΒΡΙΠΤΙΔ, 1. | Ίδυνασαι 5. ΔΟ 

Χ. το]. | πάά. κυριε 11. 

- ἡμιν] αἀά. κυριε 1). α. δια... Αππη. | 

Οοπίγα, ΑἸΒΘΟΠ. το]. Ὑπὶρ. ο..1. Ἁγιν. 

Ῥειε.δΗο]. Μεπιρῃ. «οι. ἄτῃ. (4 
ἔπ. νοῦ. οπι. 11.) 

28. τὸ ΛΒΕΟΙΙΝΔ. 1.88. Μ(5ἱο). τε]. ἀο{μ. 

“ απ εδ” α. Μεπιρῃ, παπι αἰπίβε ἢ 

Αγπη, (4811,) | οπι. 1). 69. ΚΟ. 

-δυνῃ ΒΌΔ. 1. | Ίδυνασαι 5. ΑΟΙ.. 
τα]. | Ταᾶά. πιστευσαι 5. ΑΘ’. 98. 

γπ]ς, α.δ.ο͵ΓΛ333. Ἀγντ.Ε5ἱ.δςΗς]. οὐ. 

Ι οἱ. Β. δεν. Ε1ο.ΟΥΤΙΔ. 1. ᾿ς Μοπαρι. 

Αὐτὰ. 11. 

94. και] οτι. ΒΓΙΔ. ο. Μεππρῃ. | Οοπίτα, Α 

ΟΡΝ. να]. (Τμα1{.) τε]. 
- ευθυς ΒΤΙΔ. | Ίευθεως 5. ΑΟϑ0. τε].| 

οπι. 03. «481. 

- παιδιου] παιδος 1. | 1π4ᾷ. μετα δα- 

κρυων “. ΑΞΟΓΧ. ται, Ψπ]ς. α.δ.οι]. 

Θγιν.(Ρεί.)δεΗσ]. (οίμ,) | οπι. Α3ΒΟ3 
1:Δ. Δ. Μεπιρα. Αππι, «4001. 

--- ελεγεν] λεγει 1). | ειπεν 69. 

- πιστευω] Ταᾶά. κυριε σ. ΟΞΧΔ. τε]. 
ψα]ρ. ΟἿ. αὖ... Μεπιρη.ΊΎ. Αὐπι. 5ο. 

Γοπι. ΑΒΟΣΡΙ,. πι οἱ... Βγυτ Ῥβῦ. 

ΧΉΟΙ. ΜορΡἢ. ὅοηνν. οί. Αιτι.ΖοΠ. 

- βοηθω Δ. 

-- μου] Ροδῖ τῇ απιστ. Ὦ. Ψμ]ς. α.ὐ.ο.]- 

ϱ--. (Οοπίνα, 1). | μοι ΚΑ. 

95. ιδων δὲ ὁ Τη.] και ὅτε ειδεν Τη. Ὦ. 

Τμ418. (εχο. 72). | Οοηίτα, το]. 

19. αἰκῖε Οἱ. | 90. νἰάϊβδοί επι Οἱ. | οομ{ιΙΓ- 
Ῥανὶδ Π]απα ΟἿ, [ 91. εἰ Ἠοο ΟἿ. 1 23. 6απα 1 
Ίστοπα Οἱ. | 38. Ῥοβδίρί]α επί Οἵ. [ 34. Οχθᾶο, 
ἀοπηΐπε ΟἹ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΙΧ. 26. 

ΥΩ ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων ομιτοπίοπι {ΠΥΡᾺ ΠῚ, οοτωπηϊπα ας 
1. 08) 89 4 Τὸ ΥᾺ Ν οφὸ ΕΣ οδῦ αρῖγ]πῖ Ἱπππππᾶ ο. ἀῑσαιις ΠΠ], 

Ξ ἘΣ δε αὐτῷ ο τα αλον καὶ κωῴον πνεῦ ο ἐ ὼ εσι- ΥῚ πμ ΕΕΟΠΚΜΕΠΤΓ. 3 μ 2 24 Ῥπγάς οὗ τηπίο βρἰγΙ(α8, οσο {10] 

90. σοι ἐπιτάσσω 
. » ,ὔ 

εις αυτον. 
55 5 κ δὴ πμ ε ΄ς / ιά 

ἐξῆλθεν, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε 
ΔΝ / σα ” / 

λους λέγειν Ότι ἀπέθανεν. 
4 ΄σ ΔΝ 5 αι » / Ν » » 

τῆς χειρος αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτὸν, καὶ ἀνέστη. 
Φ ος ο] Ψ » σι ᾽ 5 ε 

"ἢ 88 "Ὁ Καὶ τ εἰσελθόντος αὐτοῦ" εἰς οἶκον, οἱ µαθη- 
ΝΑ 9 / ΕἾΕΝ ἘΔ δ, ε ο 

κατ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτον, Ότι ἡμεῖς 
κ. να » “- καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

Χ » ο. 4 
ται αυτου 

οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβάλειν αὐτό; 
Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, εἰ μὴ ἐν 
προσευχῇ Καὶ νηστείᾳ.) 

πο ο ο απκακεῖβεν 

99. [καὶ νηστείᾳ. 

β 
4 | Μαΐί, 17:09, 98. 

[μις 0143-45. 
80. παρεπορεύοντο 

51. ἔλεγεν [αὐτοῖς] 

“135 

/ 

τάσσω σοι, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ, καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς 
9 ΄ “ ᾿ ΄ “ 
ὃ καὶ ᾿ κράξας", καὶ πολλὰ ἵἱ σπαράξας "ἢ 

ιω ΝΈΑ 
τους πολ- 

29 

ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας 

ἐξελθόντες : ᾿ ἐπορεύοντο ε 
τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τὶς "γνοῖ”'  ἐδί- 
δασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 

Ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν Ἱ αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς 

Ῥχαθο]ρίο, επὶ 80 60 δὲ αΠΙΡΙ1Ι5 
πο Ἰπίτοσας ἴῃ θα. 3 [38] Τὴ 
ΘΧΟΙ ΤΏ η5 [6 τη] πιτη αἰ βοου- 
Ῥ6Π5 απ οχί αὉ 6ο, οὗ Γασοίπις 
αρί εἰοιέ ππογίας, Ἱξα τιῦ τη] 
ἀἰσστοπί απία πποτίαας ορ. 
36 [27] Τεξας απίοπι ἴΘΠΕΠ5 τηᾶ- 
ΏΠΤΗ οἷις εἰεγαν]ί 1]ατῃ, οὐ 5ασ- 
τοχ]ζ. 

37 [35] (95, 10.) Ἐξ οππι ΙΠίτοῖβ- 
βοΐ ἴῃ ἄοππαπι, ἀἰξοιρα]! οἷις 56- 
ογοίο ᾿πέουτόρσαθαπῦ δάση, πᾶ 8 
ΠΟΒ ΠΟΠ Ροζπίπης 6ἶσειο 6η ὃ 
38 [39] Ἐν ἀῑκῖε 1115, Ἠος σεπας 
Ιπ πΠπ]]ο Ῥοΐοδί οχῖτο τϊβὶ Ἰπ 
οταίἶοπο οὗ Ιεϊππῖο, 

διὰ 39 [30] 03,2.) ἘΞ Ἰπᾶο ῬτοίοοΙ 
ῬγασίοτστεζἹεραπίατ αΠ]ασατη, 
που γο]εραί 4ποππ(ΙΣτΏ 5οἶγθ. 
90 191] Ὥοσεβραξ διιΐΐθμη ἀῑκοῖριι- 
105 51095, δὲ ἀῑεεραί 115 ᾳπο- 
πίαπη Β]ας Ποπαῖπ]ς ἱγαάσίατ Ίπ 
τΙΣΠΙ5 Ἠοπαῖπαπα, οὖ οσσἰάσοπε 
οππῃ, οὗ οσοίξας [τα ἀἱο 16- 

25. οχλος Β80Γ. τε]. | Ῥνασπ. ὁ ΑΤΙΧΔ. 

95.69. Μ. Αὐτὴ. (Οοπίτα, αοίμ.)| δά. 

πολυς 1. 

- τῷ ακαθαρτῳ] οἵη. 1. 

-- λεγων] ειπων Ὀ{αγ. 

- το αλαλον και κωφον πνευμα Β0ΡΤ, 

Δ. 1. 38. Ὑπ]ρ. (α.0).ο{[]..Λ. Μεπηρη. 
Ἄττῃ. [ το πν.το αλαλ. κ.κωφ. 5. Α 

ΟΥ̓Χ. να]. Ὀστν(Ῥεε.)δΗσ]. 6οἱμ. Ζ 1. 

- Επιτασσω σοι ΒΟΤΙΔ. 98. Ψ]ρ. ΟἹ. [. 

. ὅγυτ δε. ΗΠ]. Μεπιρι. «πι. | Τσοι 
επιτασσω 5. ΑΡΧ. 1. το]. Απι. α.ὐ.ο. 

δὶ. οι. Ατπι, 

-- εξ αυτου ΑΒ5ΟΡ) Ο».1,. τε]. 
απ᾿ αυτ. ΟἾΔ. Τμαί{, 

- εἔελθεις ΤΙΧΕΓ. 

96. κραξας ΒΟΡΤ:Δ. | Γκραξαν 5. Α05 
Χ. το]. 

-- και Ροδί πολλα Δ. 1. 

--- σπαραξας ΒΟ3ΡΙ., | Ἱσπαραξαν ς. 

ΔΟ/ΔΧΝ. τε]. | 1444, αυτον 5. ΑΟΣΣ. 

τε]. Ὑπ]ς. α.0.7.9᾽.1. Ἀγτν,Ρει.δΠς]. 

Μοπαρῃ. ἀοἵἩ, Αντι, 29411, | οπι. Β..Βο. 
Ε6Λ.ΟΣΕΟΤΙΔ. 0.1, 

-- εξηλθεν] «44. απ᾿ αυτου Ὁ. (1, Αἴ.) 

γίᾷ. Μαξ. χυ!]. 18. | «44. επ᾽ αυτῳ ΔΕ». 
Γποἢ Παδεπί ΑΡΟ. τε]. νυν. 

- ὡσει] ὡς Ὁ). 

--- τους πολλους ΑΒ. Βεῖν.1,Δ. 58. | ἔστι. 

τους σ. ΟἹ. να]. αοιι. 

- λεγειν] λεγοντας 1). 

27. της χειρος αυτου ΒΌΤ,Δ. 1. 69. Τιαίε, 

ΜεΙΙΡΗ. Αππι. | Ταυτον τὴς χειρος -' 

108 

661. 

ΑΟϑ, το]. οἱ], | αυτον της χειρος αυ- 

του ΟἿ", Θγττ.β5ί.δ.Ηο]. «11. 

38. και εισελθοντος αυτου ΒΟΡΤΙΔ. 1.69. 

Ἰαῦς. Ἀγτγ.(Ἐςί.)δ.Ησ]. (2 Μεπιρῃ,) | 

{και εισελθοντα αυτον 5. ΑΝ. 38. τε]. 

οι. Αντι, [5.1 

π-- οικον] ῬασΠΙ. τὸν ΑΜ, ΜειρῃΥ. 

|| 44, προσηλθον αυτῳ 69. 

-- κατ᾽ ιδιαν] απίο επηρ. ΒΟΈΘΙ,Δ. 1. 33. 

69, ([μκ{{.) Ατπι, [ Σροείαυτον 5. ΑΟϑ 

Χ. τε]. (ο). Ἀγιτ.Εκυ.δΗσεΙ. Μοπιρῃ. 

αοιἩ. δι. 
--- επήρωτων ΑΒΑ(Ο)ΙΝ. 38. τε]. (επε- 

ρωτουν Ο). | ηρωτων 1). 1. | και επη- 
ρωτησαν 65. 

-- ὅτι Β90(διο)ΙΧΔ. 1. το]. | δια τι ΑΓ 

(98 δι...) Κα. (νιᾶ. Μαΐς κνή. 19). | 

ὅτι δια τι Ὁ. | λεγοντες ὁτι 69. (ντ. 

Ἠ[ου,). 

- ηδυν.] εδυν. Ἱ. (ήδυνηµεν 03). 

- εκβαλλειν Ἐ, 

- αυτο] αυτον ΔΕΚ. 

39. αυτοις] 844, ὁ Τησους α. ὁ..3. (ανα 
ἴῃ Μ). 

- εν ουδενι δυναται Α Β6Οϑ(). τε]. (ου- 

δὲν Ὦ). | ου δυναται Οἷ, | ουκ εκπο ... 
833. Αὐτὰ. (νι, Μαΐς κνή. 91). 

- καινηστειᾳ ΑΟΡΙ,ΧΝ. 1. 38. τε]. (Τιαἱ1.) 

ὅτ ΗΟ]. Μοπιρῃ. (οίμ. (νηστ. απο 

προσευχῃ Ἠαῦοπί Ῥγτ,Ῥεί, Αππι. «011.) 

Ἰ καὶ τῷ νηστ. Δ. | οπι. Β. ᾖ. 

80. κακειθεν ΒΒ. Βεὶψ.)1,Δ. | ξκαι εκειθεν 

-. ΑΟ. τε]. 

80.επορευοντο Β3 Βε].Ὦ. α.ο.. Ὁ οἵα. 11. 

ΙΊπαρεπορευοντο 5. ΑΒ: Βελ.Ο.. τε]. 
Ὑπ]σ.ῤ.([:4”).4. Θγττ.Ῥ5ί.δεΗσ]. Μεπιρῃ. 

Ἄττῃ. 

- γνοι ΒΟΡ1,. | ἔγνῳ 5. ΑἈΔ. τε]. 

(ρτο ἵνα τις απίθ, τις ἵνα ἘΠ2. 1038. 

πο Πα 1694). 

81. αυτοις] οπι. Β. Βείψ. Β]ο. 

τα]. (μ1δὺ 99). 

- ὁ υἱος] οτι. ὁ 3. 
- παραδιδοται] παραδοθησεται 69. 

ἃ. 1 Οοπία, 

--- ανθρωπων και αποκτενουσιν] ανθρω- 

που Κ. αποκτεινουσιν Ὁ αγ. 
- αποκτανθεις} οπι. 1). α.ο.ᾳ.Δ. Μοιαρη. 

(νά, Μαῦςι κν. 98). Οοηίσα, τε]. Ὑπ]ς. 

ὃ. ϊ. τε]. 

- µετα τρεις ἡμερας Β0"ΡΤΙΔ. (α).ῦ.ο. 
ἱ (1). Θγτ.Πο]πασ. Μοπιρῃ. ἢ τῷ τριτῃ 

ἡμέρᾳ 5. ΔΟΞΝ. τε]. Υπ]ς. 0.1. Ἁγττ. 

Ῥει,δ.Ηε].εκί. ἀοίἩ. Αιπι. 4δί1. (νιᾶ, 

Μαί{.) 
- αναστησεται] εγερθησεται 1. 69. (νιᾶ, 

Μα5.) 

39, επερωτησαι] ερωτησαι 1. 69. 

838. ἠηλθον Β.Βεῖψ.(1)). 1. Ψαϊρ. α.Ὁ.6.1.1. 

ΒΥΓ.ΡΕέ. (ηλθοσαν Ὁ). | 1ηλθεν «-. Α. 

ΟΙ, το]. αὶ Ἀγτ.Ηε]. (Μεππρμ.) οι... 

Ανπῃ. (ΖἘῈ}.) | εισηλθ. 69. 
- Καφαρναουμ ΒΔ. Ἰωαίτ. Μεπιρῃ, ΘΕ, 

11 Καπερναουµ σ. ΑΟ. τε]. 

95. Ῥχαεσίρίο Εδί ΟἹ. | 26. εκο]αποαης τω] ἔαπα 
πι. ΡΞ. δἰονανῖς θατὰ Οἱ, |. 833, ΙπΘΤΤΟΡΑΤΘ 
στα ΟἿ. 

"αν 



ΙΧ, 99. 
να]ς. α. ὁ. ο, 
87, Ρ. Ἡ. 
ἸΠεπαρ], 

ΘΟ. Ασπι, πι, 
Κα' δ 

6} Μαῦῦ. 18: 1-5. ι 
πια. 9:46-..8. 

“δε 

β 
84. [ἐν τῇ ὁδῷ] 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἐ μετὰ τρεῖς ἡμέρας" ἀναστήσεται. Ὁ' οἱ δὲ ἠγνόουν 
τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

40 389 Καὶ ἦλθον" εἰς ᾿ Καφαρναούμ΄. 
οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς, Τί ἐν τῇ ὁδὶ διε- 
λογίζεσθε; Ἔ οἱ δὲ ἐσιώπων: πρὸς ἀλλήλους γὰρ 
διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων. Ὁ καὶ καθίσας 

ΣΕῖ τις 

κ.» - 
και εν τη 

5αγροξ. 3:52] Α ΕΠΗ {ᾳποναυαπέ 
γογριπ, οὐ εἠπιοραπί πα Ἰπέου- 
χορατο, 

9325] (94,10.) Ἐν γοποτιπέ Οµ- 
Ῥπαγπα πα, Ὁ οππη ἆοπιί οββοῦ, 
Ἰπιαγγοραβαί 605, Οὐ ἵπ γία 
ὑασίαραας ἢ 39Η ῴ5 1) ΑΕΠΙ 
ἑαοεβαπῖ, δι πάση Ιπίεγδο ἴῃ ία 
ἀἱδραίανεταπί αῖς οβ5οί Π]]ογαπα 
ΙΔΙΟΣ. 33 [95] Ἠετεδιάσπς νοσαν]ε 
ἀποάσοῖπι οἱ αἲί 11115, 5] απῖς να] Γς, 10:43. 

. ο 

των διάκονος. 

ἐν μέσῳ αὐτῶν, κὸΣ ̓ἐναγκαλισάμενος αὐτό, 
/ 

ἓν τῶν τοιούτων παιδίων 
Ε Μαϊζ, 1ο:4ο. 
5ο. 18:50. «-- 

97. δέξηται, οὐκ ἃ 
ἐμὲ 

ἠξ 9 στείλαντά µε. 

38. ἐκωλύσαμεν 
- ὁπι. ὅτι οὐκ ἀ- 

κολ. ἡμῖν 

πεν αὐτοῖς, ἘΠ ὰ Φος 
Π5 3. / ν ἃ 

δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ δέχεται" καὶ ὃς 
Ἂ 

Ἐὰν" ἐμὲ 1 δέχηται’ . οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἄπο- 
αὐτῷ ὁ Ἰωάννης λέγων, 

/ 

Διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλ- 
/ 

ὶ Σἐκωλύο- 
δ » - “- 

λοντα δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν. το 

5 ὁ δὲ Ἰησοῦς μεν" αὐτόν, [ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν ]. 

ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς, 
“ 5 ,΄ ΄ 3/ Ὧν ᾿ 

θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάν- 
6 Ν Ν / 5/ 5 
καὶ λαβὼν παιδίον έστησεν αὐτὸ 

ἂν" 

3 5, / 

ο 

ΡΙΙΤΠΗ35 6556, αγ] ΟΠΙΠΊΠΙΩ ηο- 
ΥΙΡΊΤΗΙΙ5 οὕ ΟΠΙΠΙΙΠΙ ΠΙΠΙΡί6Γ. 
355] Τὰ ποοϊ]ρίεης Ῥπογατη βία- 
ἐπὶς ειπα ἷπ πιοάῖο 6ΟΓΗΠΙ: 
αποπι αί σοπιρίοχιι5 ο5ςοί, αἲξ 
1115, 35 5] Θυϊβατῖβ ππαπῃ οκ 
Ἠππαδηιοάϊ Ῥποτίς τεοερογί{ ἴπ 
ΠΟΠΙΙΠΟ 1ηθο, Π16 τοοῖΙρ]6: (δν 1.) - 
εί απσπππ(Πθ πο 5ιδοορογῖ6, 
ΏΟΠ Πο 5150 1} 10 564 τη αἰ 1ο 
πας, 57 [35] (97, 8.) Ἡ Θβροηαᾶϊς 
111 Τοβαππος ἀἴσθηβ, Μασ]ρίος, 
γἰάπηας απεπάαπα π᾿ ποπίπο 
ἔπο οἰοιοπίοπα ἀπεπιοπία, αὶ 
ΠΟΠ. ΒΘ ] 1 {π|| πο, οἱ Ρχοβυ]- 
πηἩς5 θη. 38 [39] Τοδιις απίεπι 

ἜΣ 
ει- 

88. ὁδῳ] Γα4ἀ. προς ἕαυτους σ. ΑΧ. τε]. 

ο. Ἀντ.Ησ]. ἀοἴμ. 1. | Ῥοδί διελ. 1. 
69. ῬἈντ.βοί, (Ατπι.) | οπι. ΒΟΡΤΙΔ. 

γπ]σ. α.δ.οιᾖ. Μεπιρῃ. 

--- διελογιζεσθε] διελεχθητε 1.} διελογισθη 

69. | διελογιζοντο Μ. (3 οπι. 82) 

84. εσιωπων] -πουν Ο. 

- διελεχθησαν Ογῖφ. ΠΠ. 965, | διηνεχθη- 
σαν 1. 

--- εν τῇ ὁδῳ] οπι. ΑΏΔ. α.Ὁ..1. αοἴμ. | 
Οοπίτνα, ΒΟΤΩΧ. το]. Υα]ς. 6.1.1. Ἀγττ. 
Ῥει.δ.Ηο]. Μεπιρῃ. Ατιη. 01. Ογῖσ. ΠΠ. 

- τις µειζων ΑΒΟΤΙΧΔ. 1. το]. (Βυτ.Ῥει.) 

Ετις µειζων γενηται αυτων Ὦ. (Τ/488.) 

(Βυγτ.Ης].) (Μεπιρη.) «ΙΠ. | πάά. εξδοί 

οι. Απ. [τις αυτων µειζων ειη 69. 

Ι τις αυτων µειζων εστιν Ογἰᾳ.Π. (νῖᾶ. 

Μαϊῖ, πνΏ. 1, οἱ Ταῖς. ἴχ. 46). 

85. και 19] τοτε 1). ὁ. 

- και λεγ. αυτ....παντων διακονος] ΟΙ. 
Ὁ. ἃ. (νἷᾶ. Μίδεε. οὐ Ταις.) | Οοπίσα, τε]. 

Οτῖρ. Π1. 5965, |. οπι. εσχατος και παν- 

των 1. 

- θελει] θελη ἘΗ". 
- εσται] εστω Δ αν. ΟΥτίσ. ΠΙ. (Μ8.) ῆαί 

α.ὐ [μι | Οοπίτα, τε]. Ὑμ]ς. οι]: τε]. 
Ονίρ. ΠΠ], (64.) 

-- διακονος] δουλος ΜΑ. 

96. πᾶιδιον] ΡΓαθΠΠ. το Ὦ. 
--- αυτο 19] οπι. 1. Ατπῃ, | αυτον ὯΔ. 
-- εµµεσω ΑΟ, 
- εναγκαλισαµενος ΑΒ»Ι)”. τε]. Ογίᾳ. ΠΠ. 

| αναγκαλισ. Ο. | αναγκαλεσ. Τ,. | ανα- 

κλισ, ΤῊΝ, | εκαλισαµενος Δ. (υοσαπ8 

Τα.) 

96. ειπεν] λεγει 1. Ψαἱς. α.ὐ.οι[]. | Οοη- 

αα, τε]. ΚΑ. τε]. Οτίσ. Π]. 

97. ὁς αν 1ο ΑΒ. ΒΙΙΨ.ΟΡΤΙΔ. 1. 69. | Τὸς 

εαν 5. Χ. το]. Οτίᾳ. ΠΠ. 5961 δὶς. 5975. 

-- ἐν ΑΒΕΟΤΙΔ. 1. τα]. Ὑπὶς. (α) 4. 

Ὦγγ.Ησα]. Μεπιρῃ. οιμ, Οὐ» φ. 11}. ἐάν. | 

οπι. ΝΕ, ὁ.6,η.1.(1). Ῥγν. εί. Αὐτη. 

ΒΕΠ, | εκ 69. 

- των τοιουτων παιδιων ΑΡΡΧ. 1. 69. 

τε]. Υ1]15. α.ὖ.....7.".ἴ. 3γτ. 116]. Μεπιρῃ. 

αοιμ. Απο. Ογῖσ. ΠΠ. 696ὲ, 5973, (οπι. 

τοιαυτ. 59Ρ3.) | των παιδιων τουτων 6ο 

Δ. | Ῥπετος (8165. ᾖ. εἰοιί Ἱίο ραογ Ἀγτ. 

Ἔει. ἰα]οπα πβαπίοπι 31. 

- επι] εν Ὁ. 69 γε. (Τε) [ Οοπία, 
ΑΒ56. τε]. Οπῖσ. 11], ἐεγ. 

--- ονοματι μου ΜΒΡ. ΟΥίᾳ. ΠΠ. 5965.5973,} 
ἐμῳ ονοµατι Δ. Ογῖφ. 11.5963. (3 4ᾳ 5πο). 

- ὁς αν 39 Β. ΡΙΙΨ.ΓΤΙΔ. | Τόςεαν 5. Α 

ΟΧοίο. τε]. 

-- δεχηται Ἑ.Βε].1ι. 69. α οι. (δε- 

χεται Β. Βεῖψ.) | 1 δεξηται σ. ΔΟὈ. τε]. 

γπ]ς. ὁ... (νιᾶ. Ἰμας, 1κ. 48). 

-- αλλα] µονον αλλα και 69. | αλλα δε- 
χεται Ἐ. Μεπιρῃ. 

38. εφη ΒΙΙΔ. Βγτ,Εδί, Μεπιρῃ. | απο- 

κρίθεις δε εφη Ο. (οπι. Ῥοδίεα λεγωγν). | 
απεκριθη Ὁ αγ. Υπ]ς. ὁ.ἱ.1.1. γτΗς]. 
[α.ζ]. | Ταπεκριθη δε 5. ΑΧ. τε]. ο,/- 
0. ἄοιμ. Αι. (11.) (νἱά, οὐ Ίμας, 

1χ. 49). | και αποκριθεις 69. 

2 

88, αυτφ] οπη. α.οι[]. (νιᾶ. Ταῖς.) | Οοπίσα, 

γὰρ. ὁ, πὴ. 

-- ὁ Τωαν. Β9ΟΤΙΧΔΜ.Ι οπι.ὁ ΑΤ). 1. 69. 
Ἐραηκ»ουνττί νι. Ἰας,.) 

- λεγων ΔΒΕΧ. τε]. Υμς. {; Βγτ.Πε]. 

οι. Αππις (4001:) [ οπι. Ο(νῖᾶ. αργα) 
Δ. ἃ. Βγτ.Εδί, ΜοπΙΡΗ, | και λεγει 1. 
δὶ, 1 και ειπεν ὮὉ τ. ο. | ειπεν 69. 
α.(. 

- διδασκαλε] οπι. 1. 

--- ειδομεν] ειδαµεν 1). 

π-- εν τῷ ονομ. (Εἴς.) ΒΟΡΤΙΔ. 1. 69. 
Ταῦ. | ὁπ. εν (54) ΑΧΕΕΘΉΚΜΒΥ͂ 
Τ. | επι Ὁ. (υἱά. Τωας,) 

- ὡς ουκ ακολουθει ἡμιν Α(1)Ν. 1. 69. 

τε]. Υαἱσ. (α).δ.ο,[].(4).Ι. Ἀγτ.Ης]. ἄοιἩ. 

Ἄττῃ. (ἡμιν] μεθ᾽ ἡμων 1). α.ᾗ.) | οπι. 

ΒΟΡΤΙΔ. Κ ὅσ θυ. Μεπιρῃ. «ή. 

(νίά, Τωας,) 

--- εκωλυοµεν ΒΡΤΙΔ. 1. | Τεκωλυσαμεν 

ς. ΑΟ. τα]. Τα. τν. αὖ γιά. (υἱά. 

Ίαας,) 

--- ὅτι ουκ ακολουθει ἡμιν Α(Β)Ο(1Φ(Δ). 

χο]. /. Βγτ.Ε δέ, Ῥγτ.Ηο].Ἡ Μεπιρῃ. (οὐ. 
πῃ. (νά. Τπις,) (ακολ.] ηκολ. Β.Βεῖι. 

Δ.]ἡμιν] μεθ’ ἡμων Τ/). οἵα. ὮΝ. 1.69. 
γπ]ς. α..οι[]-Λ.1. Αστπι. 

89. ὁ δεἸησους ΑΒΟ. τε]. Ὑπ]ς. (ὁ)... νν.| 

ὁ δε αποκριθεις 1). α.δ,[].ἱ.ὰ. | ὁ δε 1. 

69. Ατπ. 

38. ἆοπαῖ ϑββθηὺ Οἱ. | 54. ἴῃ τῖα Ίπέοτ κο ΟἿ. | 
εοζαπα τη] ΟΣ ο5δεῦ ΟἿ. | 30. ουσα οοπιρἰοχις Οἵ, 
| 37. τηϊβιῦ ταο ΟἿ. 
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ΑΕΒ609, 
1ΧΔ, 
1. 69. 

ΤΕΟΗΒΚΜΡΟΤΓ. 

Ὁ Μαξ. το: 45. ζη 
- 

41. ἀπολέσῃ 

ἐἹΠΜ ιν. 18:6. 
τς 17:9. 

42. [τοὐτων 
- τῶν πίστιν ἐ- 

χόντων [εἰς ἐμέ] 

} Μα 5:30... ρ 
| πα ος 

10 
β 

ΚΣ, 66:15. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
) Ν 7 ο. τ » Ν Ν, » δ 

εἶπεν, Μη κωλύετε αὐτὸν: οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς 
/ / “ . / 

ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, καὶ δυνή-. 
δ “ / 

σεται ταχὺ κακολογῆσαί µε. 
ος κ. ἘΣ Ρυδν 9 4" ἃ Ἂ δ / 

καθ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν. ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ 
“ / τὰ / “ “ 

ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι χριστοῦ ἐστέ, 
᾽ ΔΝ / : -ν κο “ ᾽ Ν 4 » / “ Ν Ν 

αμην λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ Ἰἀπολέσει τὸν μισθὸν 
ος 491 Δ Ἀ - πὶ 

αὐτοῦ. ᾿ καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν 
μὰ / “ ΄“ / ἣν» / ” “ 

τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ 
“- » / } / 5» ἈΝ Ν Ν γι 

μᾶλλον εἰ περίκειται ᾿ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τρα- 
» ο / ἮΝ / 51 

χῆλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. “} καὶ 
»Χ / ε / 5 / 3 / 

ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν" 
/ ᾽ / “ Ν - ον ο 

καλὸν ὃ ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν”, 
ΩΝ ΝΥ / “- 7 ο) Ν ἡ, ᾿ 

ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν εἰς 
ἊΝ ο κ. αν 44 Γο κ᾿ / ρα 3 

τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, "| ὅπου " ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ 
- .” ΔΝ λ .. » / 45 Ν ιν « 

τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται]. καὶ ἐὰν ὁ 

0 ἃ Ν ᾽ " 
ὃς γαρ οὐκ εστιν 

ΙΧ. 40. 

αἲξ, ΝοΗίο ργοπίμογο οπῃ: ἨΠθ- 
ΤΟ θ5ί οπίπῃ (1 [αοἷοί νἱγεαΐοτα. 
ἴπ Ποπιῖπο ΊΠΘΟ οἱ Ῥορεῖῖ οἶίο 
πηα]ο Ἰοᾳπῖ 4ο ππο. ὃν ΠΟ] Οπή 
οπΊπῃ ποτ οδί πάνογξατῃ νο8, ΡΟ 
γουῖς εδ, 30 [511 65,5.) ΟἱκαπίΒ 
οπῖπι Ροΐέαπα ἀθαοτῖε νοῬῖς σα]]- 
66Π1 Ἀθιιας ἴῃ ποπιίπο πιοο, θπία, 
Ομν]εῖ ος, ΑΠΠΟΠ ἀῑσο ν 15, 
ποπ Ῥεγάεί πιογοεάσπι 8ΙΑΠ1. 
41 [19] 65,19 Τὺ ααἲξᾳπῖς βοδηα- 
ΤΖανουῖῦ απ οκ 5 ραδη 8 
ογοᾷσοπῖρας ἴῃ πῃο, Ῥοπιτα οδί 
οἱ πιασῖς εἰ οἰγουπιάαγείας ππο]α 
αδ]πατία, οο]]ο οἵτς οἱ Ίπ πΊαγο 
πιὶρίθτοίαν. 4243] (100,6.) Τί 5] 
εοαπάα]ζανονΙὲ {ο ππαπς ἴτια, 
αΏκοίᾶο παπα: Όοπαπα οδὲ {101 
ἀοβι]οπι Ιπίτοῖτθ-ηη νἱίαπη, απαπα 
απας ππαπς Παμοπίοπι ἴγθ ἴῃ 
βοἹοππαπι, ἵπ Ισποπῃ ἱποχίϊη- 
σι]ρί]οπα, 49 [44] 191,10.) Ὁ] νου- 
πηῖς 6ΟΣΗΠΙ ΠΟΠ ΤΟΥ [τ] οἱ 1σηῖ5 
ποῖ οχἠπσιίθισ, 33 [451] Τὸν 5ἳ 
Ῥ65 ὕπτιβ {6 βοδ πα] 1Ζαῦ, απιραία 

“ / / / / 

ποῦς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν: καλόν 
» ΄ 4 ια 3 - 3 Ν Ν / ΔΝ Ν 

ἐστίν Ίσε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς 

1Πππ|: Ῥοπαπα οί Εἰ ὶ οἸαπά πα 
Ιπίτοῖτο Ιπ. γἱίαπι αθείοΓηαπΙ, 
απαπα ἆπο Ῥεάος Ἰαρεπίαπι 

39. αυτον ] οπι. 1). α.δ.ζ.Δ. (ν1ᾶ. Ταῖς. ἳκ. 50). 

Ι Οοπίτα, τε], Μὰ]. Κ΄. (οος ὁ). 
ουδεις] ου Τ', 

ποιησει] ποιει Δ. 

επι] εν 1. 69. 

ταχυ] οπη. 1. ἘΞ, α.Ὁ...4.0.1.λ. Αππι.| 

Οοπίνα, τε]. Υπ]ς. Κὶ 

- µε απίο κακολ. 1. 

40, ἡμων ὑπερ ἡμων (Εἶα.) ΒΟΔ. 1. 69. 

ἃ. Ἀγτ.Πσ]-πις, Μεπιρῃ. Αππι, | ὑμ. ὑπ. 

ἡμ. ΧὈ. 1 ἡμ. ὑπ. ὑμ. Ὦ. | ὑμων ὑπερ 

ὑμων (δΗ)ΔΡΕΕαΗΚΜΡΘΝΥΡ. γι]. 
α.}.ο..6.ὲ.1. Βγττ.Ῥδ,δεΗς].εκί.. οι]. 

1. (νἷά. Ταῖς. ἴχ. 50). 

41. ποτισει Δ(Η)Γ. 

- εν] επι 69. 

-- ονοµατι] ΤΡΙαΘΙη,τῳ 5. ΓΔ. 69.ΠςΜ», 

Δππη, | οπι. ΑΒ.ΡΕλ.ΟΙΧ.1. ΡΕαΚΡΠ 

ΥΣ. {88 μου 5. ΠΟΔΧ. 69.τε]. Τωι{0. 

Ἀγτ,Ηο] παπα. Μεπαρ]. Ομ. 256}. | οἵ. 

ΑΒΡΟΤ,. 1. Κὶ Ἁγιτ,Ρεί,δεΗο].υκί, Αὐτη. 
- ὅτιου µη ΒΟ3ΡΤΙΔ. 0). Δ.Ι. Ἀγνν. 

Ῥει,δεΗε]. Μεπιρῃ. οι. | Ἔοπῃ. ὅτι ς΄. 

ΑΟ  Χ(ατο). 1. Υπ]ς. α.οι. Αππι. 0941. 

- απολεσει Β. Βι]ψ.Ὀ]ῦ. |. ᾖαπολεσῃ «-. 

ΔΟΙ.. το]. 

49. ὃς αν Β9ΏΤ., 1. 69. 5.50.5. | ὁς εαν 

ΑΟΣΔΕΕαάΗΚΜΟΤΗΓ. 

- σκανδαλισῃ] -ζη Ὁ τ. | -σει Ἡ. 

- των µικρων] ὁπ. Κ᾽. }} των µικρωντουτων 

ΑΒ. ΒΙΙή. ΒΙΟ (0 Ὁ) ἄγ.ΤΙΔ. 1. οὖν ϑγτ. 

Ἠο]. Μοπιρα, ἀοιμ, Έῆι. (νι. Μαιι. 

αγ]. ϐ). | τουτων των µικρων Ἠ.Βε]ι, 

1τ0 

ΜΤ/. γι]. δ.α.0}.1. Ἀγιν.Ῥεῦ. | ἔοι. 
τουτων 5. Ο (αἱ να. Χ.. 69.τε]. . Αιπι. 

(οκ ππ]παῖς γορίτῖς α. 46 ρα5!]]ος Υεδ- 

έτος ἢ). 

42, πιστευοντων ΑΒΕΟΤ,ΧΔ. τα]. νν. (νά. 

Μαΐε,) | πιστιν εχοντων ΟἿ). α. 

--- εις εμε] οτι. Ομ υἱά.1)Δ. α.δ.[..3. 

Μεπηρμ. ΜΕ. | Οοπία, ΔΒΟ ΤΝ. τε]. 

γγ. (να. Μα.) 

-- αυτῳ] οπι. Ὁ. «011. | απίο εστιν Α. | 
(οτι. εστιν 6.4.1). 

- περικειται] περιεκειτο Τ). (Τιαθί. αὖ ν1ὰ.) 

--- µυλος ονικος ΒΟΡΤΙΔ. 1. Τα. ὅγυ. 
Ῥει. οὐ. Αππι.(ροδί τραχ. αυτ.) τι. 

1 Ἕλιθος µυλικος 5. ΑΝ. το]. ΒΥΥ.Πσ]. 

Μεπιρῃ. αὐ νά. (ν14. Μαϊί, οἱ Τωμις, πν]]. 

9). | µυλωνικος λιθος 69. 

- περι] επι Ὦ. 

- βεβληται εις την θαλασσαν] εἰς την 

θαλ. εβληθη 1). Τιδεῦ. | Οοπίτα, τα]. 

48. σκανδαλιζῳ ΔΟΥ. τε]. ὐ,οἵ. | -σῃ ΒΒ. 

Βιῖΐν.1,Δ. Ὑπἱς. ας.λ. (νι. νου, 48). 
Ι - ζει ΧΒ. | -σει Ἡ. 

-- αποκοψον] αάά. αἱ Ῥτοῖοο 808 {ο 0. 
(Ανπι,) 

--- εστιν σε ΒΟΤΙΔ. 69. α. | εστιν σοι Ὦ). 

γπ]ρ. ὀ.οβ.Ι. Ἁγοτ.Ῥεί,δΗο]. Λυπι, 

Ἐπ. |. Ἴσοι εστι 5. ΑΧ. τα]. οἱ. 

(νά, Μαίυ, κνΠ. 8). 

- εισελθειν εις την ζωην ΑΒΟΡΤΙΔ. Τις. 

Βγτ.Ῥει. Μοπαρι. 4δί1. [ Τεις την ζωην 

εισελθειν ο. Χ. τα]. Βγχ.Ηε]. οι. 

(Αππι.) γιά, Μαϊ, κν]Π, 9. 

48. τας δυο] οἵη. τας Ὦ. (γιά. Μαι, πνΠ, 

8). 
--- απελθειν] βληθηναι Ὁ. ας} (αρ.Β]απ.) 

ἃ. (υἸά, νου, 45 οἵ 47 εἰ Μαιῦ.ν.29).|Όοι- 

ται, το]. Ὑπ]ο. α.ὐ.ο,[] (αρ. ϑαθαῦ.) 95. 1ε]. 

-- εις την γεενναν] οἵη. 1. 

-- εἰς το πυρ το ασβεστον ΑΒ56. τε]. 

γμ]ς. ας". (ΘΥτ.Ης1.) Μεπιρα. ἄοιἩ. 

Αὐτὰ, (ἰσπῖς αἱ ποη εχἠησιζας ΥΓ. 

Ἠςε].) | ὅπου εστιν το πυρ το ασβ. 1). 

ὖ,ο,[-ἱ.Λ. | του πυρος ἱππίαπι Ἐ. (290111.) 
Γοι1.ε.τ.π.τ. ασβ. 1,Δ. Ἀγτ.β5ί, (νἱά. 

Μαι. ν. 29, 30). 

44. οἵη. νου. ΒΟΤΙΔ. 1. ἃ. Μεπιρα. Αὐτὰ. 

7ο]. (δίο πὶ οαα, οπιπίρας). [ Οοπία, 

ΑΕΝ. το]. (Τα...) Ἀγττ,Εευ.δςΗ ο]. οί. 

(«Έ1:) νἱᾷ. γεν. 48. 

- και τὸ πυρ ου σβενν.] οτι. 7. (πυρ αυ- 

των ὐ.αι”. ΒΥΙΥ.Ε5ἱ.δςΠς].) (ὗπου το 

πυρ ου σβενν. και ὃ σκωλ. αυτ. ου τελ. 
11.) 

40. και εαν] καν Ὁ. 

- σκανδαλιζῃ] -ζει Χ. | -σει 1. 

- αυτον] αυτην (510) Δ. | αᾶ. Ῥτο]ίσθ 

805 τὸ (Μοπιρῃ,). ΑτΠι, - 
- καλον] αάά. γαρ ΑΚ. ο. | Οοπίτα, Ὦς 

ΟΡ. το]. 
--- εστιν σε ΑΒ. ΒοΙ.ΟΤΧ Δ. 1. 60. Ενα 
ΗΚ. | σοι εστιν Ὦ αν. ΜΒ. ὁ. ἄοιμ. 

Αγηι, αὐ γίά, (νι. Μαϊε, αν], 8, 9). | 
Τεστιν σοι σ. ΜΈΓ, Ὑπὶς. α.σ.ᾱ,[. 

0... Ἀγττ.Ῥκίιδς Ησ]. δι. 

-- εισελθειν εις την ζωην χωλον ΑΒΟ. 



κ Ἐν. 66:34. 

1 Μαϊ, 5:99. 
47. σοί ἐστιν 

- [τὴν] γέενναν 
[τοῦ πυρός] 

πὶ Τον. οἱ «τα. 
49. οπι. καὶ πᾶσα 

θ. ἁλὶ ἁλισθ. 
Ὁ Μαϊΐ. 5:13. ρβ 
Τα. 14:34. 

ΚΗ’ ΡΥ κ. η 
ο]. Μαΐΐς. 19: 1-0. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
/ λ οΓο 

δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν]!, | ὅπου 
ε “- “ Ν δὶ ο) / 

ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυ- 
4 » ε / 

τομ]. Ὁ καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμὸς σου σκανδαλίζῃ σε, 
5 5 / » “ / Β Ξ 
ἔκβαλε αὐτόν: καλόν ἴ σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν 

“ - ΩΝ / Ν 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα 
βλ θῃ » Ν / { 48 ἡ κ ες 4 Ἴλ. (5 ᾽ 

ηθῆναι εἰς τὴν γέενναν', ᾿᾿ὅπου "ὁ σχώλης αὐ- 
- δ, ο Ν [ο » , -“ 

τῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὗ σβέννυτω. “Ὁ πᾶς 
Ν Ν. 59 τ τὰ Ν πο θ / {ο Α ε 

γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, [καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἆλισ- 
/ 50 ν κ ὦ π 5 Χ να ” 

θήσεται]. καλὸν τὸ ἅλας" "ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον 
» Ν / 3/ » ε ΄ 

γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς 
φ ο “ δὰ 5 γι 3 ᾽ / 
ζαλα , καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλῆλοις. 

4 4ο ν΄ σαὶ ο τὰ Χ », » πα 
1" ΟΕ Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια 

τ Ὁ ἀπ / 4 Ν / / ω 5 ὃ / Ν 

τῆς Ιουδαίας Ἱ καὶ πέραν τοῦ Ἱορδάνου, καὶ συµπο- 
/ 2 3/ Ν 9, ήφ. Ν «ε 5 ΕΚ 

ρεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτὸν, καὶ ὡς εἰώθει, 
΄ 3.7 5” / 9 Ν / { 

πάλιν ἐδίδασκεν αὐτοὺς. “ καὶ προσελθοντες ἡ Φαρι- 
- » 2 / ΒΝ νι ή 3 Ν ο 

σαῖοι ἐπηρώτων" αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα 

πε! ἴῃ ΚΟ ΠΘΠ μη ἰρηΐβ8 πο χ- 
Πρ 101115, “45 [46] αβί ὙΘΥΤΩΪ8 
ΘΟΥΙΙΠῚ ΠΟΠ Τ]ΟΥ ΓΗΣ οὐ 1ρηῖ5 ΠΟΠ. 
οκ πσι τας, .46 [17] Ωποά δἵ ουα- 
115 πας. βοππάα]ίζας ἔθ, εἶσθ 
επ: Ῥοπαπα οδί {101 Ἱαβσιπα 
Ιπιχοίσο ἵπ. τερηαπι (οἷ, απαπα 
ἆπος οσπ]ο5 Ἰαρεηίοπι τηϊτε ἴῃ. 
ΡοΠεππατη 1σηῖς, “7 [48] αβῖ νετ- 
ΤῊ Ϊ5. ΘΟΓΙΤΗ ΠΟΠ ΤΟΥ ὑπ εξ ἴσπ]8 
ποπ οχπσιίαν, 38 [49] ΟπιπῖΒ 
επίπα Ίρπο βα]είαχ, εἰ οπιπίς 
γἰοίτπα [5816 εα]]ῖσιας. 49 [50] 
03,3.) Ῥοπιπι ορί 58] : αποᾶ αἱ 
58] {παι]δαπα Πιογῖες {η απὸ Π]πᾷ 
οοπά1ε[ῖς ἢ Ἠαρείο ἴῃ γορῖς 58], 
εί Ῥασεπι Παῦοίο Ιπίαγ Υ08. 

1 (103, 6.) ἘΠῚ Ιπᾷο εχκδπτρεη5 
σϑηϊ ἴῃ ἤπΠ68 Ταάαςαςο π]ίτα Του- 
ἆαποῃπ, οὐ οοπνεηῖηηί 1{6ΓΗΤΗ 
{ατῦας δα οπῃ, δὲ εἶοπί οΟΏΒΙΙ6- 
γογαῖ Ἱἴεγαπα ἀοσοεβαί 11ος. 2 Εὖ 
αοσθἀοπίος Ῥ]ματίδαςϊ Ιπίειτορα- 
Ῥαπί οιιπα 5ὶ σοι γΙτο πκογοπι 

χο]. Ἀγτγ.βεε.δεΗο]. Μοπιρμ. οἵ. | 

χωλ. εισελθ. ε. τ. ἕωην Ὦ. Τιαῖέ, Αππι, 

Απ. (84, αιωνιον 1). Υπαὶς. α.ὖ.ο.1.1, 
ΑΤΠ,) | εἰς τ. ζ. εισελθ. χωλ. ΕΤ. 

40. βληθηναι] απελθειν 1. 

- τὴν γεενναν] ΟΠ. την Χ. 69. ΜΑ. 

| 1α44. εις το πυρ το ασβεστον 5. ΑΏ 

Χ. τε]. Καὶ αοῖμ. Αιπι.ἼἼπο. ΑΠ. (νῖᾶ. 

νο. 489).| Δα. του πυρος Ἐ.| αἀά. 1ᾳηῖ5 
Ἱποχμπσαϊριϊς Ὑπ]ς. 6.1. ΘΥτ.Ηε]. 1σπῖς 

οἵ Ἰποχί, ϱ”. πὶ Ισπῖς Ἰπεχί. ας} :1. | ποη 
Λαδθεπέ ΒΟΤΙΔ. 1. δ.λ. Ἀγν.Ῥεί. Μεπιρῃ. 

Αππιιζο]. 

46. οπι. νοῦ. ΒΟΤΙΔ. 1. ἃ. ἈΠεπιρΗ. Αττη. 

7ο]. (5ίο ἵπ ο. οπιπΙριις). [ Οοπία, 

ΑΡΧ. το]. (Τναίς.) Ἀγτγ.Ε5ε.δ.Ης]. οί], 

(Ειμ.) νἱὰ. γεν. 48. 

- και τὸ πυρ ου σβενν.] οπι. Ζ τη. (πυρ 
αυτων α.ῦ.οι[.ο”.ἱ. νττ.Ε50.δςΗς].) 

47. εαν ὁ οφθ. σου] ὁ οφθ. σου ει 1). 

- σκαγδαλιζφ] -ζει ὮΝ. 
- σε Β1,Δ. 69. (Ροβῦ εστιν 1,Δ. Ῥο5έ εισ- 

ελθειν 69). | σοι 5. ΑΟΡςΓ. τε]. 

οὕ. Μαπαρῃ, (νίᾶ, Μαι, πνΠ. 9). | σοι 

Ῥοβί εστιν Μ3. Τα. Ἀγιτ,Ε5ί.δςΗεΙ. 

(Αντι) ή. 

- εισελθειν] Ῥοδίθεου ΔΑ. 

- βληθηναι] απελθειν Ὦ. 1. 6.1. (νιᾶ. 

Μαῖῦ. ν. 50). 1 Οοπίτα, τε]. Ὑπὴς. α.... 

0ο (4). το]. 
- εις την γεενναν] οπι. την Β. Βε]ι.Π.. | 

Οοπίτα, Δ(Ὀ. τε]. | εις το πυρ το ασβε- 

στον Ἐς - ἵπ Ίσπεπι αείοτηπ””. γεπ. 

165. | Τα4ἀ. του πυρος 5. ΑΟΧ. τε]. 

γπ]ο. (03). Ὀγτν. Εδε,δεΗς]. (οὐ. 1. 
(σπῖς ἱποχυϊη ρα 0115 ο”). |. οτι. ΒΡΤΙΔ. 

1. α.δ.ο,β-. Μεπιρῃ. Αὐτὰ, (1) 5αρτα). 

48. αυτων] οι. ΧΡΥ. ο, | Οοπίτα, τε]. 
1γεπ. 165. 

- τελευτᾳ] -τησει 1. ἀ. (νιᾶ. Ἐ5. Ικν]. 24). 
Ι Πα]ας γοτρίοπ] οἰααρα]ας {αΠΕΡΟ- 

πῦρ ᾖ). 

49. πας γαρ πυρι ἁλισθησεται ΑΒΟΙ,.τε]. 

νι]ς. {60.3 νγ. | οπη. Ὦ. Τοι. α. 0.ο [].ἱ. 

- πυρι] Ῥτασπι. εν Ο. | αάά. αλι ἷο Χ. 

-- και πασα θυσια ἁλι ἁλισθησεται] οἵη. 

Ῥ. Β.1η. Βίς.1,Δ. 1. Μεπιρῃ.ΜΒΡΒ. Ατπη. 

Ζο]1.| Οοπίτα, ΑΟ(Τ)Χ. το]. Παε. γεν. 

Ῥβί. ΗΟ]. Μεπιρῃ.οᾶ. οίΠ. Ατπι. Πες. 

23811. (οοπίες Ἰμον. Π. 18. καὶ πᾶν δῶρον 

θυσίας ὑμῶν ἁλὶ ἁλισθήσεται ο απίριις 

γοχρῖς Ίαπο ο]απξςα]ατη ΟΥΆτη 6550 γ]άθ- 

0). |. Ῥτο Ποὺ γουδα ἃ Ἠαβεε ἔππέπα 
5 οπιπῖα απιίοπι 5αὐσίαπίία οοπδαπα ασ, 

- καὶ πασα] πασα γαρ Ὁ). ὁ.οι[[-ῖ | 

Οοπίτα, τε]. Υπ]ς. (α).᾽-"- 

ἁλι] οπι, Το. α-ο.α”. 
50. καλον] «44. γαρ 69. 
- δε] γαρ 69. | οπι. Υ. 

- γενηται] γενησεται 1). 

- αυτο] οτι. 1. ΜΖ. (ποη Κ). Καὶ 
-- αρτυσετε ΒΑΝ. τε]. Ψα]ρ:. α.Ὁ.(6).95.1. 

Ῥγγ.Ηε]. (-σεται ΔΟΡΤΙΗ).| αρτυσηται 

Δ.|αρτυθησεται 1.1. Κ᾿ Ἀγτ.Ῥι, Μεπαρῃ. 
(αοιμ.). Ατπι. (25 1|.) 

--- εχετε] ΡΙΑΘΙΗ. ὑμεις ουν 69. 

50. εαυτοις] αυτοις Τ,Κ. 

τς ἅλα ΑΞΒ.ΒΙΙΥ.ΓΤΙΔ. 1.| Τάλας 5. ΑΔ 
ΟΧ. τε]. (ἅλα {εν 1,Δ). || Ῥταεπι. το Ὁ. 

--- ειρήηνευετε] -σατε Υ. 

1. και εκειθεν Β. Βείψ. 1) Δ. 1.69. ΕΟΤ 

(εστι) | Τκακειθεν 5. ΑΤΩΧ,, τε]. 
- και περαν ΒΟ31,.. Μεπιρῃ. (2001) | 

περαν ΟἾΔ. 1. 69. α. 10. Ὀγτ.Ε5ί. 

οι. Αππι αὖ νά, (νιὰ, Μαϊς. χῖχ. 1). 

1 {δια του περαν 5. ΑΧ. τε]. Ὄγτ.Ης]. 

- συνπορευονται ΑΒΟ. τε]. Ὑπὶς, 93. 
το]. | συνερχεται 1). δ...) .Ἀ. Αὐτὰ. [ΓΑ 
Βαϊ. | συµπορευεται 1. 69. 

- παλιν 19] οπι. 69. ὅ.οιβω. Ἀντ.βεί. | 

Οοπίτα, Υμ]ρ. α./:(4). Ατπι. τε]. 

- οχλοι] Ῥτασπι. οἱ Χ. | ὁ οχλος 1). οχλος 

69. α.0.6.6Π.ἃ. (Οοπίτα, Υαὶρ. 63). | 
οχλος πολυς 1. (8υτ.Ε5ί.) 

- και ὡς ειωθει] ὡς ειωθει και Ὦ. ὁ. }.1.} 

Οοπίτα, τα]. Ψαἱρ. α.(6)..95.1. τε]. 

9. προσελθοντες] οπι. Ὦ. α.δ.Δ. | Οοπίσα, 
τε],  αἱς. ο, [- τε]. 

-- φαρισαιοι] οἵα. Ὦ. α. διὰ. 1 Οοπίτα, 

τε]. Ὑπ]σ. ο]. τε]. (απἰάαπι Ῥμαν. ο). 

| /ρτασπη. οἱ 5. ΟΧ. (1). Ὑ5. (Ατπι,) 

Γοι. ΔΒΒΕΙ.ΤΙΔ. 69. ΒΕάΗΚΜΘΟΓ. 
Μεπιρῃ. οίἩ, | οἱ φαρ. Ρο5δύ αυτον 1. 

Ἀπίθ προσελθ. ΑΥ̓ΤῚ. 
- επηρωτων ΒΜ. Ταῖς. (επηρουν ΡΙΟ 

επήρωτουν Ο). Ίρωτων Δ. | Γεπηρω- 

τησαν 5. ΑΧ. τε]. Βγτ.Πε]. [8ντ.Εει.] 

49. οπι. 5810 πι. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χ. 9. 
- / 1 / ὃ Ν 5 ΠΕΣ ρα, ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν. 5 ὁ δὲ ἀλϑα νοὶ εἶπεν ἀἰπιίοτο, ἰοπιίαπίος οπτη, 5. ΑἹ 

(Χ Δ, ἌΡ ὧν ΤᾺ / ῃ ιο ο ο σα 5 “ 1Π6 τεβροπάεης ἀῑκίί εἶς, Ωπῖᾶ πα αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς 2 οἱ δὲ ᾿είπταν, γδυῖο µεκοσορί, Μο ος “Ὧι 
ἀἰκογαπί, Μοσος Ῥουπιϊς]έ 110 61- ροκ. Ρ ᾿ἐπέτρεψεν Μηουσηθι βιβλίον ἀποστασίου γράψαι Ίωπη τορνᾶ, ρα ροτο εῖ ταὶς ἘΞ 

5. καὶ ἀποκριθεὶς καὶ ἀπολῦσαι. ἐδ δὲ Ἰησοῦς" εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς (ενα, ὃ μι τεεροΠάεΠΒ 16- 
ὁ ᾿Ιησοῦς 515 αἷδ, ΑΔ ἀπγδτη οογαϊβ 

4 (θη, 1:97. ταύτην" 

6. αὐτοὺς ὁ θέος 
τ (6ῃ. 2:94. 
7. [καὶ προσκολλ. 

πρὸς τὴν γυν. 
αὐτ.] 

ο. µία σάρξ. 
ο αν 
ι 

/ 

περὶ ἡ τούτου” 10, ἐπηρώτων ϱρε 
5 Μπι 5:3. β 
1μ. 16:18. 

ἐποίησεν αὐτούς "- 

τὴν σκληροκαρδίαν ὁ ὑμῶν ἔγραψεν ὑ ὑμῖν τὴν ἐντολὴν 
ἀπὸ 

γρε] βοΠρεῖί χορῖς ργασσερίαπη 
Ίκίιάς δ αὖ ΙΠΙΠο απίοπι «Γ6Β- 

ο ἀρχῆς κτίσεως 4 ἄρσεν καὶ θήλυ ὕπγαθ τηϑβοι]πὶ οὐ. Γοπήπατα 

τ ένεκεν τούτου καταλείψει ἀν- 
θρωπος τὸν πατέρα, αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα: καὶ προσ- τὰ 
κολληθήσεται πρὸς τὴν γυναίκα αὐτοῦ, 
οἱ δύο εἰς σάρκα, μίαν. ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ 

ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ 
"καὶ | εἰς τὴν οἰκίαν" πάλιν οἱ μαθηταὶ 

ἐπηρώτησαν αὐτόν. 

τοῖς, Ὃς ἢ ἂν’ ́ ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκαν αὐτοῦ καὶ γαμή- 

σῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν" 

λύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς" 
“καὶ ἐὰν ᾿ 

3. ενετειλατο] ετειλατο Ὦ3. 

-- Μωυσης Β.Βηγ.1)Δ. 69. ΚΜ. Υπ]. ΟἹ. 

α.ὐ.οιΓ.|} Μωσης 5. ΑΟΤΙΧ. 1.το]. πι. ᾖ. 

4, ειπαν 3. Βιίψ. ΟἿ). | Πειπον σ. ΑΙΙΧ 
Δ. τα]. 

-- ἐπέτρεψεν Μω. ΒΟΡΤΙΔ. (οπι. δ). | 
Ζ Μω. επετρ. 5. ΑΧ. τε]. Υπ]ς. 2.93. 

Ὀγιτ.Ε5{.δΗσ]. οἱἩ. Αππι. | Μω. ενε- 

τειλατο 1. (νιᾶ. Μϑίι. κὶκ. 7). “" αιιδεῖί 

Μορος” ἃ. Μεπιρῃ. (081.) “ Ῥουτηϊβῖν ἢ 

ὑβηύαιη α.6. 0}. | αἀἀ, ποῦῖς ο,ῇ. Βντ.Ρ5ἱ. 

| Μωυσης Β.Βεν.Ὁ Δ. 1. ΚΜ. γπ]ς. ΟἹ. 

2: Μωσης 5. ΑΟΙΙΧ. 69.τε]. ἄπι. ἃ. 
- γραψαι ΑΒΟ. τε]. Ὑμ]ς. ας 43... το]. 

| δουναι (πιά. Μαϊ.) γραψαι 1). ἄανα 
βοπρίαπη ο-ἆ,ῇ. ἆαπτε ὁ. 

5. ὁ δε Ίησους Ἑ.ΒΙΙγ.ΒΙο.ΟΤΙΔ. Μεπιρῃ. 

1Ρ806 γοιὸ ο. | Ἔκαι αποκριθεις ὁ Τησους 

σ. ΑΕΧ. 1. τε]. (Υ]ς) (α.)/(β). 

(4).ΒΥΑΥ.(Ἠ{.)δΗ ο]. ἄοἴ]ι. Αὐτὰ, (29011.) 

να, Μααν, κ, 94. χῖν, 48 εἰς, 
- αυτοις] οτη. Τ). 

---εγραψεν] αάᾶ. Μωυσης Ὦ. (6).οι(ῇ). 

94 51. Βγτ.Ῥδ.ΜΡ. (νὰ, Μαιέ, χίχ. 8). 

1 Οοπίσα, τε], Υμ]ς. α.0}. 

--- ὑμιν] οτι, 1). 69. ὁ.οιφ'.Ν. ΑππιιΖομ.] 
Οοπ!., τε]. Ὑπ]ς. αι ῇ:α]. Αιπα.ΜΒΕ, νν. 

- δὰ πη. δα. απολυσαι τας γυναικας 
ὑμων «Άι. ο Μαι. 

6. κτισεως] οπη. 1). ὁ... Ῥντ.ει. (να. 

Μαι. κἰκ.4 οὐ 8). |. Οοπίχα, τε]. Ὑπ]ρ. 
α.οιΓ-ἠ. νν. 

- θηλυν Ὁ“, 

-- αυτους] οπι. 1), ὐ 13. οι, ἄνα. 

1 Οοπίτα, τε]. Υπ]. α.0.9'. Ῥγντ,Εεί,δε 
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Ἠσ]. Μεπιρ]μ. Ατπι, [{{444. ὁ θεος -. 

ΑΗΡΣΝ. 1. νο]. σας. α.ὖ.[ο1.Μ. Άγνν.Ρεί, 

δΠο]. οι. Ατπιι Βί1, | οπι. ΒΟΤΙΔ. 

ας. Μεπιρῃ. (ν1ᾷ. Μαιί.) 

«80 1η1{.1 δα, και ειπεν Ὦ. 69. Πατ. 

ὁ.ο,ῇ 0.3. (νά. Μαϊ{. κὶκ. 5).| Οοπίτα, 
το]. Ψπ]ς. α./-ἠ. Ἀγτν.Ῥεί,δεΗε]. Μοπηρῃ. 

ἄοιἩ, Αππι. 901. 

π- αυτου Ῥοδύ πατ.] οπ. ΜΑ. 
Μαιν.) 

--- µητερα] δα, ἑαυτου 1), (αυτου Μ). 

α.θ.ο. Ῥγτ.Ῥαῦ. Μεπιρῃ. οἱμ. «4. | 
ΠΟΠ Ἠαδοπέ το]. Ὑπ]ρ. Δ. Άγτ. Πε], Αππη. 

-- και προσκολλ. δα βΠ.] οπι. Β. ο{]. | 
Οοπία, τα]. νν. (νἷᾶ. Μαϊ, οὐ θη. Π. 

94). | “οὐ Ἱπιργοβίίαξ πιπ]ίογοπα "ἢ ᾖ, 

-- προς την γυναικα ὮΧ. το]. Ὑπ]ς. ὁ.). 

Ι τῷ γυναικι ΑΤΙΔ. 1. Το, α.ο.}.93. (ν]ᾶ. 
Μαι. οὐ ὅπ. ΤΝ.) γυγυναικι Οία, 

8. µια σαρξ ΒΌΤ,ΧΔ. τε]. Ἰωπίι. Βγιγ.ΡΕί. 

δ.Ησ]. οι. 49, | σαρξ µια ΑΟ. 1. 
09. Ἐκ υγΊ Μεπιρ, Αιπι, Ογίᾳ. 

11.1. 908, (νά. Μαι, κὶκ. 6). 

9. ουν] οπι. Ὦ αν. 9} (ἀρ. ΒΙαπ.).ἠ. Ἀνν. 

ΗΕ]. (νά, οὐ Οἵηι. 888). | Οοπίτα, το]. 

- ὁ θεος] οπι. ὁ ΑΕ. ΟἴοΤηι. 588. 
--- συνεζευξεν εζευξεν Ὦ «γ. πι. ο....]} 

Οοπία, τα]. Ὑπ]ς. ΟἹ. α.ὐιά[[ἠ. Ἀγν. 
Ἠσε]ιπιρ. αν. επι, 

- Χωριζετω] -ζεσθω 
στι.) 

10. εις την οικιαν ΒΌΤ,Δ, ὁ. (οπι. ο). | 

Τεν τῷ οικιᾳ σ. ΛΟΧ. τε]. Ψαἱς. (α).Κ 

οἵ-μ. ΜοπιρΗ, οὔ, Αππι, «901. | ρχασπα, 

ει 3, 

-α 

(στα, 

ΔΡ, (Όοπία, 

/ 

καὶ ἔσονται 

" καὶ λέγει αὖ- 

αὐτὴ ἀπο- 
} . ο “ - 

γαμησῃ ἄλλον » μοιχᾶται. 

{εοῖί 605 (6115 : 7 ῬτοΡίοτ Ίος 16- 
Ἰπατιθῦ Ἠοππο Ῥαΐτοπη ΡΗΤΗ οὗ 
πιαίτεπα οἱ α]λεγεβ]έ αἆ πχο- 
τοπ 5181, ὃ οὐ ϱΓΙΠΙ πὸ ἵτ 
68Πο ππα. Τίαφιθ Ίαπῃ ΠΟΠ 
δαηῦ πο 564 ππα 61ο, 9 Ωποᾶ 
εγσο ἆθιις ᾿ππχὶῦ, ἨΟΠΙΟ ΠΟΠ 58- 
Ῥαγοί. 19 (103, 10.) Τὴ Τη 4 οπιο 11θ- 
ΤΗΠΙ ἀδοῖριι]ῖ εἶτς ἄρ 6ο επι Ἱπ- 
{ογγοσανογιιπέ απτῃ. 11 (105,3) Ἐς 
ἀ1οῖί 1118, ΟΩπἱσππιε ἀἰπιῖςογ]ε 
πκοτεπι 5Η ΑΤΗ οὗ αἰίαπι ἀπκετῖί, 
απ]ύοπίττα ΘΟΙΏΙΗ Εἰ 5προγ 
οαπι: "οί 51 ἸΧΟΥ αἰ τη βουῖῦ 
γίταπα. παπα. οὐ ἈΠ] παρδοχίέ, 
τη ΘΟ δ ὕτιι, 

φ 

10. οἱ μαθηται] Τα. αυτου «-. ΑΟ. γε]. 

γής. ὁ. 5. Βγτν,Ῥεί,δΗ ο]. οὐ. 11, 
Ι οπι. ΒΟΤΙΔ. α.(α).ἠ. Μοπιρῃ. Ατπι, 

-- περιτουτου ΑΒΟΙΙΧΔ. 1. ΜΓ. α.ο. 

(4). Ἀγτ.Ῥςυ. ΜοπιρΗ, «1. | οπι. Κὶ. 

Πανὶ. 1 Έπεριτου αυτου στ. Τ). 69. τε]. 

γα]. ὁ.ᾳ”. Ἀγτ.Ησ]. ἄοἴἩ. |α4ᾷ.λογου 

Ῥ. οι]... | Οοπίτα, τε]. ὙΠ]. α.ὖ. 
-- επήρωτησαν ΔΕΝ. 1.τε]. Τμαίξ. ντ. 

Ῥϑύ. ΗΟ]. Μεπιρμ. οἱ. | επηρωτων 

Β.Βιεὶμ (1,Δ επερ.). επηρωτουν Ὁ. 

- αυτον] οπι. Μ. 

11. (νον. 13 ροβέκαι λεγει αυτοις γογ. 11. 1). 

- ὃς αν Β.ΕΙΙ.Ο0ΤΙΔ. | ᾖόσεαν ς. Δ 

Χ. τε]. | εαν ανηρ 1. 09. α. Αιπῃ. 

(ΡΥάοπι, και 1 ; 564 οπι, 84 1ΠΙ8, γογ. 19). 
- απολυσφ] -σει ἨΚ. 

--- γαμησῃ αλλην] αλλην γαμησῃ Ὦ. 

γι]ς. διό | Οοπίσα, τε]. α.ᾖ. 

-- ἐπ᾿ αυτην] οτι. 1. Ώγγ.Ρ5ἱ. Αὐτη. (νἱᾷ. 

Μαιέ. κἰκ. 9). | Οοπί, τε]. Τναίι. Ἀγ», 
Ἠσο]. Μοπιρῃ, οὐ. «δι. 

19. και εαν αὐτὴ απολυσασα τον ανδρα 
αυτης Β(Ο)Ι(Α κα. και). (Μοαπρη.) 

«Δι. (αυτου Ἠαῦοί Ο). | και εαν γυνὴ 

εξελθφ απο του ανδρος και Ὦ. (69 γυνὴ 
εαν οἱ ὁ του). α.ὖ.(6). 195. Αὐτὰ. “οὐ 

απιας ΤΟ] Πα πηπ]]ον γῖγαπι οἱ ᾖ. | 
και εαν γυνὴ απολυσφ τον ανδρα αυ- 
τὴς και ““΄. ΑΝ. (1). τε], Ψπ]ρ. γι". ϑγυν. 

Ῥεί.δΗς]. ἄοἴἩ, (εαν απολυσφ γυνὴ 1). 

--- γαμησῃ αλλον ΒΟ31/(Δ). 1, 69. Βγ2, 

Ἠσ]. Μοπιρ]μ. ἀοίἩ, (20081.) (αλλην Δ). 

9. ἄοιβ οοπ]απκίέ Οἱ, | 11. οἱ αἱὲ η] ΟἹ. 

»»» 



ο 19. 
Τα]ρ.α.ῦ.ο. ρς 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
Α - ο 

15 Καὶ “προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα ἅψηται 19(105,3,) τὴ ΟΠ υθθαης {ΠῚ Ραῖ- 
Βνττ.Ῥ.Ἡ. β γπ]ος τί {πηροτε . Ὁ Ἠ]ορ:. ἀῑκεῖ- ΠΜεπιρ], αὐτῶν: οἷν δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέ- Ῥι]1 απίοπι ο κά ας - 
ολ. Αὐτὰ. 01. 4 "δὲ δὲ ᾿ ἘΣ κα Γογοπέῖρις. 1 Ωπος οπη ν]άεγοί 
Μαξ. 10: 13-15. ρα σα ἰδὼν δὲ ὁ ησοῦς ἠγανάκτησ ὶ Ίσα», Ιπάῖρπο (ας οὐ οἷν 115, 
Ι μα. 19116317. εἰμι αὐτοῖς, ᾿"Άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός ΘΙ πῖτ Ρατγι]ος γεπῖτο δα ππο, 

18. ἐπετίμησαν ΘΕ πο Ῥγομίυιεγ]ς 605: ΓΑ] τι πα 
αὐτοῖς με, ᾿ μὴ κωλύετε" αὐτά: τ γὰρ τοιούτων ἐστὶν εδἰ οπΊτῃ ΤΟΡΠΙΙΠΙ (οἷ. 15 ΑπΠοῃ 

8 ἣ δ αἴοο γοῦῖδ, ατΐβαιιθ ΠΟΠ τοοο- 
ἢ τ βασιλεία τοῦ θεοῦ " ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 05 Ρεπετοσπατη ἀοἱ νο]αῖ Ρηγνα]ας, ᾿ ἊΣ κ. : ος 
ἐὰν" μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παι- του ἱπεγαυῖν τα ἠ]]ιά, 10 Ἐέοοπι- : : αι οΩ : ΝΣ ΕἾΔΟΝ τῷ Ρ]εκαπ 608 οὗ ἵπροπεπ τπαπς 
ὃ ίον, οὐ μὴ ε ἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. καὶ ἐ ναγκαλι- ΒΆΡΘΥ 1108 Ῥοπραϊοοθαῦ 605. 

’ / Ν - Ε 

41, σάμενος αὐτά, ᾿ κατηυλόγει τιθεὶς Ἷ τὰς χεῖρας ἐπ' 
“ τι τὴ τη ο. 

ΚΘ' ρζ 

π]Μαίε, το: 16-30. 
πα. 18:18-21. 

Σ Τα. 10:95. 
/ 

ρονοµησω; 
» / 

ἀγαθον; 
ν» Ες. 90:129-16. γ ὃ 

19. μὴ φον. μὴ μοιχ. ἐντολὰς οἶδας, 

νῷ ’ὔ -“ / 

42 1 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσ- 
ἮΝ; : / Ν / ᾽ / 

δραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτὸν, 
΄ » Γν / / “ Ν ./ 

Διδάσκαλε ἀγαθέ," τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κλη- 
8 Χο - 5 σας ’, ΄, 

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις 
Σο 5 ν 3 κ - τῷ / 

οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὃ θεος. 

Μὴ μµομχεύσης μὴ φονεύσης: μὴ 

17 (101, 3.) ἘΪῸ οιπι ΘΡΎΘΒΒΙ15 ϱ8- 
56 ἴῃ τῖαπη, ΡΓΟΟΙΤΓΟΠΕ αὐ πὶ 
δοπα Ώοκο ΕπΠίο οι τοραβαξ 
ἑππι, Μασϊκίογ Ῥοπο, απ {α- 
οἵαπι τὸ γἶταπα αείοτηαπη Ῥοτοῖ- 
Ῥίπτη ὃ 18 Τοριι5 ϑαίθπι Οῑκῖε οἷ, 
ιά ππο ἀῑοῖς Ῥοπιπῃ  ποπιο 

19 Ὅταε- 
εερία ποβίϊ, Νο αἀπ]ίετοβ, πα 

ΒΗ τὰς Ῥοππι5 πῖςΙ πηπς ἄθις. 

| αλλον γαμησῃ Ὦ. Ἱιαῦ. | Γγαμηθῳ 

αλλῳ 5. ΑΟΣΝ. τε]. (Ατπη.) 

19. κα ἢπ.7 δα. 5αρου 1]απα ο.(4).Ι. αά. 
5αρογ Ἰλαπα: (5 τα] ΠΥ α.0) οὐ απῖ ᾱἷ- 

ΠΙΙΒΕΙΤΏ (α νῖτο α) ἀποῖε πιοσσ]μαίαχ α.ὖ. 

0ο). | Όοπαα, αἱρ. οἱ. 

18. ἵνα] ἵν᾿ Ἐ. 
- ἄψηται αυτων ΔΏΣ. 1. το]. ὙΠ. α.δ. 

ο. Ἀγνν.Ρεἱ.δΗςε]. Μεπιρμ. οί]. 

Ονῖφ. Πϊ, 6595. | αυτων ἅψηται Β01:Δ. 

(Ἰά. ου. ἴῃ Ταῖς, αν. 15). ΓΑνπι.] 

- µαθηται] κ44. αυτου Ὦ. α.οι. ὅγυτ. 

Ῥει.δ:Ηε]. οἱµ. ΑΠ. |. Οοπίσα, τε]. 

γπ]ς. ὀ,β.Λ. Μοππρῃ. Αππι. 

- επετιµων ΑΡΧ. 1.16]. Τατ. Ἀγνν. Ῥει, 
Πο]. (ν1ά. Ίωμπο, νη]. 15). | -μησαν 

ὮΟΤΙΔ. ἄοϊἩ. (νἷᾶ. Μα1:. χῖχ. 19). 
- τοις προσφερουσιν ΑΡΧΓ. τε]. Ὑπ]ς. 

α.Ὁ. ἘΠ. Θγιν.Ῥεί.δεΗ ο]. Αππη. 11. [τοις 
φερουσιν 1.]αυτοις ΒΟΤΙΔ. 6.1. Μεπιρῃ. 

(ιά. Μαϊτ, οὐ Ταις,) | 844. αυτα Γ΄. 

14. ὁ Τησους] οπι. ὁ Ὁ. 

- και 19] αάᾶ. επιτιµησας 1. 69. 3ψτ. 

ο Πο]. της. (Ατπι.) 

“-- αυτοις] απίθ ειπεν 69. 

--- παιδια] παιδαρια 1)". 

- μη] Τρτασπι. και 5. ΑΟΡΙ. 1. ΜΑΝ, 

Τίς, ντν.Εεί.δ.Ης]. οὐ. Αντι. 4911, 

(σίᾶ. Μαϊ, κὶκ. 14. Τπιο. πν]. 16). | 

οπι. Β.ΒεΠ.ΧΔ. 69. ΕΕάΠΚΜΣΡΌΥΤ. 
Μοπαρῃ. 

- αυτα] αᾶ. “ γοπῖτο δα πιο” 
Μεπαρῃ. 

15. ὁς αν Β.ΒΙἶ.ΟΏΤΙΔ. 1. | {όσεαν στ. 

ΑΣ. το]. 

Πέογατα 

15.θεου] οτι. Ὦ α΄». (οου. 1) 

--- εισελθῃ εις αυτην] εις αυτην εισελευ- 

σεται Ὦ ἄγ. 1 Οοπίτα, τα]. Τα. νῖᾶ. 

Οτίᾳ. ΠΠ. 6645. 

16. εναγκαλισαµενος ΑΒΕΟ. τε]. σας. 
(α).ἠ. νν. (εναγκαλεσ. Τ/). | ενεκαλισ. 

ΔΝ. ενακαλισ. ΔΆ, 
Ῥ. δ... 66. 

- κατευλογει τιθεις τας χειρας επ᾽ αυτα 
ΒΟ(1/)Δ. γγ.Ηο].ΜΒ.(αρ.Ρ.) Μεπιρῃ. 

(«ΕΙ1:) (κατηυλ. Τ/). | {τιθεὶς τ. χειρ. 
ἐπ᾿ αυτ. ηυλογει αυτα 5. (ΑΝ). τοὶ. 

Ὑπ]ς. αἱ. ἄοίμ, Ανπι. (ηυλογει] ευ- 

λογει ΔΑ(Ρ πα). 69. ΕΠ(ΚΞΟΜΟΥ. 

Πευλογήσεν ΕΙ”.)| (τιθεις] και τιθων 

1. οπι. τιθ. τ. χ. ἐπ᾿ αυτ. α. Ὦγτ.Ης1.3) 

Ι προσκαλεσαµενος 

Γ ετιθει τας χειρας ἐπ᾿ αυτα και ευλογει 

αυτα Ὦ. δ.οι[]-ἠ. Ὄγντ.Ρεί.δεΗς]. 

17. εκπορευοµενου] πορευοµενου Τ.] (ἴδηι. 
937, 8 απο Πβίοτίαπῃ (νε. 17-51) εκ- 

οἵίαί ἀἴσεπς, ταῦτα μὲν ἐν τῷ κατὰ 

Μάρκον εὐαγγελίῳ γέγραπται" 564 Ῥτο 

ΤΏΟΤΘ γοσαβα]α ποηπ]]α πηπΐαν!, Ῥ]α- 
οεί ἴΒΠΙΕΠ οπιπεπι γατοίηίετη ]οο(]οπ]ς 

ΟἸεπιεπῖς Ῥεγ Ίιος γεγείοπ]ος ΓΘΟΘΠΞΕΤΕ 

εἰδί 586ρο αἆ 8εΏδιπι [οχι Ματοί 

πηπίανΙέ, ΘΙ ΠΆΠΠΟΥ ποππαπα ατα. {οοῖε 

αΡΙ, ἃ ἑορῦας οπιπίρα5 4ΒΕΙΥΑΠΕ, οί 

4ε 5ιο τιῦ νἱάθειιν 5ΕΓΙΡΕΠΒ. Πίο Ἰαῦεί 

αὖ πι. Ἐκπορευομένῳ αὐτῷ. 

-- προσδραµων εἷς ΒΟ. τε]. Υπ]. α.ὖ. 

10: τε]. νν. | ιδου τις πλουσιος προσ- 

ὅραμων Α. 69. Κ. (Βγν.Ηε].πις.) Αὐτη. 

Γτδου πλουσιος προσδρ. Μ. | εοσο απῖ- 

ἄστη ο. (“οὐ ο ρχοᾷῖςεςοί σοπῖὺ. ο- 

5οσγαπς ατα απἰάαπα” ᾱ. [ προσελθών 
τις Οἶσπι, (γιά. Μαι(.) 

17. και γονυπετησας] καιγονυπετων Γ.69. 

[6οπ!., το]. | γονυπέτει (ἴδηι. οπ1. και Δ, 
-- αυτον 15] οπι. α.δ.ο(ᾖ). ΒΥΙΤ.Ρ5ί.δς 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. οί. Αππῃ. (ἴδηι. | ΟοἩ- 
αα, Μ55, 251. απίο οππι Ὑπ]ς. Γή. 

--- επηρωτα αυτον] Ίρωτα αυτον Ὦ). |Όοτ- 

{ται τε]. [ οπι, ΟΙεπι. (ν]ᾶ. μας. χυ τ]. 18). 

-- διδασκ.] Ῥιαεπι. λεγων Ὦ. 69. α. ιο”. 

1... Ὀγτ.Ῥςι. οἴλ. Αγπιι Οἶοπι, (να. 
Ίο.) | Οοπίτα, το]. πας. 95. Ἀντ.Ηςε]. 

Μεπιρα. «θῑ. [6]. (πιος τί ἀγαθὸν 

ποιήσω Ἰαδει Οἶσπ. γιὰ. Μαιΐ, κὶκ. 16). 

18. Τήησους] οπη. Δ. [πο Τ]. (νιά. Μαιε, 
κὶχ. 17)./ππιοκ λέγει Οεπι. εἰ ΟΙ). αυτῳ. 

- εἷς ὁ ΑΒ»0. τε]. Υπ]ς. α.Γά. νν. 61ο. 

938. Ο»ἱφ. 1. 228, 5865. ΠΠ. 6643 ἀῑκετίε, 

ἰν. 414, 003, 1473. Ε τι. ἴῃ Ἐ8. 4964, ({οἵ- 
58 οὖ δα Ίμαο, χν]Π. 19 ερεοίαπ{). | µο- 

νος εἷς Ὦ. (0). Μεπιρ]. 5οἶπ5 ο. []. | ροςέ 

θεος «ἃ. ὁ πατηρ Διπι ΜΑΣ. Ονίᾳ. 

απαίατ, 566 αὶ] γαρ ἀῑδοτίς οκοἰίαί (1, 

6644) πο Ἰαῦεξ. 
19. µη Φονευσῃε] οπι. Ὦ αγ. 1. Γ. Γή. | 

Ῥοδί µη µοιχ. ΑΧ. 69. τε]. Ὑπ]ρ. α.ὐ. 
α.[:0ἱ-.. Ἀγν.ΗοΙ. ἀοΐμ. Ατπιι 8Η. 

Οἱ. 938. (γιά. Τπιο. πνϊΠ. 90). | απο 

µη µοιχ. ΒΟΔ. ο. Μεπιρῃ. (οοηβον Μαϊ. 

κὶκ.18). | Ῥο5δί µη κλεψ. 8γτ.Ρ5ί. 

-- µη µοιχευσῃς] αάά. µη πορνευσῃς Ὃ 

αγ. ἃ. απίθ µη Ψευδ. Ἠαῦοπί Γ. ο. | ΟΠ]. 

τα]. (οτι. µη κλεψψς ο-[ῇ). 

14. οπῖπα δε Οἵ. | 16. αιήδααίς ΟἿ. 

1τὸ 



ΑΒς2. 
ΧΔ, 
1. 69. 

ἘΕΘΗΚΜΡΠΏΝΓ. 
20. [ ἀποκριθεὶς} 

εἶπεν αὐτῷ ρῃ 

Ἀλέψῃς: 

21. σε ὑστερεῖ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

μὴ “ψευδορναρτυρήσῃς" 
τίμα τὸν πατέρα, σου καὶ τὴν μητέρα. 
κριθεὶς ᾿ ἔφη" αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυ- 
λαξάμην ἐ εκ νεότητός "ον: 

αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἕν σοι ὑστε- 
ρεῖ” ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς | 
καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐ ἐν οὐρανῷ" καὶ δεῦρο, ἀκολούθει 

"ἢ μοί! 5: 
λυπούμενος: ἢν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 
περιβλεψάμενος ὁ ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασι- 
λείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 
ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. 

ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν | πιο 

ὁ δὲ 

μὴ ἀποστερήσῃς" 
ὁ δὲ ἀπο- 

Σ ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας 

πτωχοῖς, 

3 οἱ δὲ μαθηταὶ 
Ἰησοῦς 

Χ. 20. 

οσσ]άας, πο Παταγῖβ, πο Γαἱδαπα 
{εςΗπιοπΙπτη ἀῑκοιϊβ, πο ἔται- 
ἄοπι {[οσρχγδ, Ἠοποτα Ῥαίτοπι 
(παπα οὗ ππαίγοπα. 20 ἘΠ 1116 τε- 
5ροπάσης αἲῖ, Μασϊσίου, πᾶθα 
οπιπία οἨδεγνανί ἃ Ιαγοπίπίε 
πχοα. 5} (08,3) Τορις απ{οπι ἴῃ - 
Μαΐτας θα πὶ ἀῑ]εσῖέ οππῃ οἱ ἀῑκῖε 
111, Ὅπαπι ΠΡΙ ἀθοδ: γαᾶς 
απαθοππαπθ Ίαβες νεπάο οἵ ἆα 
Ῥαπροτίρις, οὖ Παβερῖς (ποδαι- 
ΓᾺΠῚ ἴῃ οπο]ο, οὖ νοπῖ ΒΘ] ΠΟΥ 

35 (109,3.) Οἱ σοη γβίαξιιβ 
ογαῦ 

Θηἷπὶ Πα ΌΘΠ5 Ῥοββεβείοπος τη]- 
ία... 9 Τὸ οἰτοππιερίοίεις [6515 
αἲι ἀἰδοιρα]ῖς 5ιι15, Θαδτη αΠΠΠ- 
ΟἾ]16. απὶ Ροσαπίαβ Παθθηΐ ἴπ 
τοσπαπι (οἱ Ιπίγοῖῦαπε, 33 Ὠϊςεοῖ- 
ῬᾺΪΠῚ απέεπι οἈδίαροδεεβαΠί ἴπ 
γουβὶς εἶᾳς. Α: Τεδιις ΓΌΓΒΙΙΒ τὸ - 
προπάθης αἰί 11115, ΕΠΙοΗ, απ. 

ος ἴῃ νοιῬο αΏΠί ΤΠΑΘΓΕΠΒ: 
καὶ 

΄ -“ / “ / / 

πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν 

19. ψευδομαρτυρησῃς] -σεις Ὦ. 

π- μὴ αποστερησῃς] οπι. Β3 Ρεᾗ.Δ(εραί. 

γιο.) 1. 693. Κα. Ατπι. (ν]. Μαι, οἱ 

Ίμιο.) } Όοπαα, ΑΒΖΟ(}Ρ)Χ. 693. τε]. 
Υγ. (-σεις Τ)). 

π- πατερα σου] οπι. σου Ὦ. (Οἴει. (νιά. 
Μαι{.) | Οοπίνα, τε]. 

---µητερα] 44. σου ΟΕ. α.διοί. Ἀγν. 

Ἐ9ί. Μεππρῃ. οἱ. 3. (νά. Ταιο.)| 

οπι. ΑΒΕΡΧΝΑ, χα]. Υπαἱς. σἱ---ᾖ. Βγν. 
ΗΟ]. Ατπι. Οἶει. 

20. ὁ δε] και Ο. οἱ 1116. πι. δ.ᾳΙ. | Οοπίτα, 

χε]. Οἶοπι. 988. | οπι. Δ. (νιᾶ. Μαέ. κκ. 
90). 

--- αποκριθεις] οπι. ΒΔ. Μοπιρ]ι. (γίᾷ. 
Ταῖς. κν], 91). | Όοηαα, ΑΟΓΡ. τε]. νυ. 
σσ. 

- εφη ΒΟΔ. | Τειπεν ς. ΑΡ Τ.Σ. τε]. 

(Ἷά. Ίωας.) [ λεγει Οἶεπι. (νἷα. Μαϊ.) 
αἴς Ὑπ]ς. δι... ᾳ'. αῑκίι α.[]. 

--- αυτφ] οπα. Κα. «πι ο... (Οοπίτα, 
ΟἸεηι.) 

-- διδασκαλε] οπι. 1. Κῴποῃ Χ). Οἴρηι. 
(νι, Μαΐε, δὲ Τις) 

--Τταυτα παντα ΑΒΟ.τε]. Ὑπ]σ. α.ο. 58. 
ΒΥτ.Ῥ5ἱ.δ.Πσ]. οι. Αὐτη. (οἷς Μαι, 
οὕ 1.κι0.}} παντα ταυτα 1). δ... Μεπιρῃ. 
ΟἸοηι. Οτῖφ. Η1. 6705, 

--- εφυλαξαµην Β9ΟΣΔ. τε]. | εφυλαξα 
ΑΡ. επ. ΟΡίᾳ. (νὶᾶ Μαϊ, οἱ Ίμις.)| 
εποιησα 1. 

-- εκ νεοτ. µου] οπι. Οἶοπι. 938 (βοᾷ νἱᾶ. 
9839. Πἶπ. 11.) |1144. τι ετι ὕστερω: 69. 
ΚΜ. α.ο. Ἀγτ.Ηο].Ν Αππι (νἷᾶ, Μαι,) 

{οπ., τε]. Υπ]σ. δ. 01-74. τε]. Οἶσα. 
21. Τησους] οἵη. ΑΙΚΓ. (Οουμα, Θἶοπ. 

απ τιοκ ΟΠΗ, αυτφ). 

- αυτον] αυτῳ 0Ο. 
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21. ειπεν] λεγει 69. 

-- αὐτῳ 35] «64. ει θελεις τελειος ειναι 

69. ΚΜ. ἈγτΗο]Ἡ ἄ9μ. | εαάεπι ροβὲ 
ὑστερει ΜεπιρΗ. Αππι, Οεπι, (νἷὰ. Μαιε, 

χἰκ. 21). | Οοπίτα, τε]. 

- σοι] σε ΒΟΔΜ. | Οοπία, ΑΏΝΧ. 15. 

χα]. Οἶσα. Ογῖφ. ΠΠ. 6700. (γἱά. Ταῖς. 
αγ, 99). 

- ὑπαγε] οπι. Οἶεπι., οὐ Ἱερῖι πώλησον 
ὅσα ἔχεις 

-- δος] διαδος 69. (νῖᾶ. Τις.) 

- πτωχοις] ΤῬταεπη. τοις 5. ΟἿ. 15. 

Μεπιρῃ. (νίᾶ. Ματί. οὐ Τωας,) | οπι. ΑΒ 

ΧΔ, 69.ΕΕάΗΚΜΒΡΟΕΥΤΓ. ἄοἴμ. Αντι, 
πει. 

- ἑξεις] εξει ἃ. (εξης ΗΚ). 

- ουρανῳ] -νοις ἙΝ, 

-- ακολ. μοι] 844. αρας τον σταυρον 

ς. ΑΧ. τε]. Ῥγτ,Ηο]. Μεπιρη.Ὕγ. οι}. 

| απίο δευρο 1. 69 (α4ᾷ. σου). . α. 

Ἁγτ.Ῥεῦ, Αππι «491. (γεπ. 17). νιᾶ. 

Μαι, πν].24: Μαν, υἱῖϊ. 84; Ἱωπο, κ. 

28. | οπ. ΒΟΡΔ. γι]σ. ὁ... .9}51.1.Ψ 

Μεπιρῃ.ΒοἩνγ. ΟΙεπι. ΗΠ, 9958. 

93. στυγνασας] εστυγνασεν 1) αν. (οι[/). 

| Οοπίσα, τα]. Τιαῖδ. τε]. Οἶεπι. 
--- επι] αάά. τουτῳ 1). 69. α.... 61. 

Ἀνσ.Ρεί. 1 Οοπίτα, το]. Ὑυ]ς. Ἀγτ.ΗεΙ. 
χε]. Οἴφηι. 

-- λογῳ] αάά. και Ὦ. δ.οι[. | Οοπίτα, τε]. 
πρ. αἴλ. Οἶεπι. 

-- ἣν γαρ] αάά. πλουσιος Οἶοπι. (νά. 

Ίμπο. χνΠ]. 99). 

- κτήματα πολλα] πολλα χρηµατα ὮὋ. 

αὖ}. 1 Οοπίσα, τε]. ας. οφ. 6πεπι. 

αἰνίμας πηπ]ίας {. πιπ]ίαο ἁῑνίίας οὐ 

Άρτος ἡ. 

28. περιβλεψ. δε ει. 

28. λεγει ΔΒ5Γ. τα]. (Τμα.) Οἴδμι. | ελε- 
γεν Ο. | ειπεν Δ. ᾖ. 

--- τα απίε χρηµ.]οπη. Ο.| Οοπίτα, τα]. Οἶεπι. 
- εισελευζονται] απίο εις τ. βασ. (επι. 

[[ 444. ταχειον καμηλος δια τρυµαλιδος 
ῥαφιδος διελευσεται η πλουσιος εις την 

βασιλειαν του θεου 1). (α.}.}}). οτι. 

Ῥορίεα νου. 35. (νἰά. γεν. 25. Μαιί. κὶς. 

24. Τλιο. κνΠ. 90). |. ποπ Ἠαδεπί τε]. 
γι]ρ. ο... τε]. Οἶεπι. 

94. µαθηται] 44. αυτου Ὦδ. 1. α.δ.οιΓ. 

Δ. 1 οπι. το]. πας. φἱ-ἳ- το]. επι. 
- Ίήσους παλιν] οτη. Α. (οπῃ, παλιν 4). 

Ι παλιν δὲ ὁ Τησους (επι. 

- λεγει] ειπεν Δ. | Οοπίτα, 61ο. 
- τεκνα Β0Β. νε]. | τεκνια ΑΔ. 1. (ἴδηι. 

οπι, ΕΙ. ε.1. 

- δυσκολον] -λως ἈΧ (σος. 1). | Οοπίτα, 

ον 

-- τους πεποιθ. επι χρημ.] οπι. ΒΑ. ᾖ. 
Μοππρμ. ΜΕ. { Οοπία, ΟἹ). τε]. Ὑπ]ς. 
(α).0 αἱ. ϑγυν θυ ΗΟ]. Μεπιρ].οᾶ. 

αοιμ. Αππιι (ἴδηι. ἁῑνιίετα ὁ... (28 1.) 

 χρηµασιν ] Τ Ρταεπη. τοις «-. 1). 15. 69. 

[οπ. ΑΟΧΕΕάΗΚΜΡΟΥΣ. ἄοιμ, 
Αγιη, 1ο, 

--- εισελθειν] απίο εις τ. βασ. 69. 

95. Οοπῃ. νου. Πίο Ὁ. α.ὐ.[]. | εὐκολώτερον 

διὰ... κάμηλος εἰσελεύσεται (επι. (5ἱο 
οὔΐαπι α). 

-- εστιν] ΡΙΑΕΠΙ. δὲ Δ. 

- τρυµαλιας ῥαφιδος] ἵ της τρυμ. της 
ῥαφ. -: ΒΕΧΕΒΉΒΟΥ. | οπι. της δὲς ΑΔ. 

Ο(9)Δ. 1. (69). ΜΠ οἰµ. | οπι. 19 
ΕΕ, | οπι. 55 ἃ. ΜοπιρΗ, | τρυµαλιδος 

90. Αὐ Π]ο ΟἿ. | αἱ 11 σι 1 321. ἀῑςὶί οἱ ΟἹ. | 
35, του] ῦαβ ροβεοβείοµε ΟἿ. 



ΧΕ 90. 
ψαϊσ. α. 0. ο, 
Βγττ. Ῥ. Η. 
Πεπιρ], 

6ο Ώι, Αντι, 211. 
24. [τοὺς πεποιθ. 

ἐπὶ χρημ.] 
20. ῥαφ. εἰσελθεῖν 
20. λέγ. πρὸς αὐ- 

τόν, 
/ / “ 

τίς δύναται σωθῆναι; 

97. δυνατά [ἐστιν 
28. λέγειν ὁ Πέ- 

τρος αὐτῷ 
/ κ 

ρι καὶ  ἠκολουθήκαμέν' σοι. Ι ἀποκριθεὶς ἢ 
3 ΕΣ Ν / τον 3 / » 

39. καὶ ἀποκριθεὶς πε “Ἀμὴν λεγώ, υμινο οὐδεν ΘΟ ας 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
8. ἔφη ὁ Ἰησοῦς 

εὐαγγελίου, 

Ν / 

ἐστιν τοὺς πεποιθότας ἐπὶ 
σιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 

δ΄ Ν - 

κάμηλον διὰ ̓  τρυμαλιᾶς | 
ἊΝ “ κ“ ᾽ “ 

σιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 
- / / Ν « / 

περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ 
Το 3 / 1 5 - ος) “ 

ἐμβλέψας ' αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 
Ἂ / » ᾽ Ν 

λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ | 
ο ’ Ν 

θεῷ: πάντα γαρ δυνατα ἤρξατο 
« Π / λ / » -“ Τὸ Ν ε -“ ἰφ / αμε πὰ τα 

ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ, ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, 
ὁ ᾿Ιησοῦς 

Δ . ΄ 

ὃς ἀφῆκεν 
οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἢ ἀδελφὰς | ἢ μητέρα ἢ πατέρα Δι 
ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

δν λν 

ΔΝ Ν “ - 

Γ παρὰ τῷ θεῳ. 

χρήμασιν εἰς τὴν. βα- 

 εὐκοπώτερόν ἐστιν 
ῥαφίδος διελθεῖν, ἢ πλού- 

ὃ οἱ δὲ 

28 1 

ἕνεκεν" 
“ ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν 

αΙΠΊΟ116 οδὲ οοπῆ ἀοπίοβ ἴῃ ρεσι- 
ΠΠ δΙΠΤασπαπῃ οἱ Ιπίχοῖγο, 5 Εὰ- 
ο [ας οδί οαπ]ο]ήπη ρου ΓΟΥΑΠΙΟΠ. 
ποιας αηδῖτο απάτη ἀῑνίέοια 1Π- 
ατα ἴῃ γοσπατα ἀοἱ. 35 Οἱ πια- 
οἱδ πἀπαγαραπίας, ἀἴσοπίος δᾶ 
ΒΟΠΊΟΙ 0505, Τὺ ᾳπ{5 Ροίοδίκαἶνιις 
ΠΟΣῚ ἢ 57 Εν Ἱπίποῃς 1]]ος Τορας 
αἰ, Αραά Ποιηίπος ἱπροβείῖρί]ο 
οδί, 5οὰ ποπ αριιά ἆσιπα: οπηπῖα 
οπῖπα ροβδϊβί]α δαπί αριιά ἆαιπῃ. 
3,0 οερῖέ Ῥοΐνιις οἱ ἀϊσετα, Έσσα 
ΠΟΒ ἀἰπα]δίππας οπηπ]α. οὗ 5οοι 
ΒΤ 5 6, 29 010,3.) Ἡοξροπάσπβ 
Ίοριις αἰῦ, ΑΠΙοΠ ἀῑσο γοβῖδ, Πο- 
πιο οί απί τοβαιοτίς ἀοπιππα 
απί [Γαΐτος απιί 5ΟΓΟΓΟΣ δ τηᾶ- 
{παπα από ραίτοπ δῦ 108 απί 
αστος5 Ῥτορίθος πιο οὗ Ῥτορίογ 
εναπσο[ατη, 39 ᾳαἲ ποπ αοο]ρίαῦ 

- οθπ/ίο5{απίαπα παπο ΤΠ {ΘΠΙΡΟΤΥΟ 
του 

ῥαφιδος Ὦ 5αρτα.] τρυπήµατος βελονης 

69. | της τρυµαλιας της βελονης Οἴεμι. 

925. ῥαφ. διελθειν (Ε1ε.) Ο. .1. (69). Κ. 

Ὑπ]ς. (ὦ. γεν. 33).6.}.9᾽.. Βγιτ.Εκί.δς 

Ἠε].ίκί. Μοπιρμ. Ανπι. πι, | ῥαφ. 

εισελθειν (51) ΑΚΧΔΕΕαΗΜΡΟΥΓΡ. 
(Ὁ νου. 25). (α).ἀ. Ἀγτ.Ηε] πας. ἄοιμ. 

(νιᾶ, Μαι, χὶχ. 94 αἱ Ἱμαο. αν]. 25). 

Ὢο Ἰοσιῖοπο Ὦ ποπ Πᾳιιοῦ. 

--- πλουσιον] Ροδί θεου 1. 

--- την ππὶο βασ.] οσα Καὶ. 
--- εισελθειν (Ροδί θεου) ΜΒ. Ἀγτγ.Ρ5ί.δς 

Ἠσε]. οὗν. ΑνπΏ.| οτι. (α).([).Α. Οἶεπι. 

Ι απίο εις τ. βασ. Υπ]ς. (0).οι[:-" 
Μοππιρῃ. {διπ. (νι. Μαι, κὶκ.) 

36. περισσως] οἵη. Ἑ. 

-- λεγοντες] και ελεγον (ἴοι. 
--- προς έαυτους ΑΡΧ ΜΠΙΦ.τε]. Υ ασ. (α). 

δ.(6).Π.κ. Ἀγττ.Ῥε.δεΗσ]. οι. πα, 

προς αλληλους ΜΑ. Αυπῃ.|προς αυτον 
Β.Βιεὶψ. ΒΙο.ΟΔ. Μεπιρ]ι, | οσα. Οἵοηι. 

-- και τις] τις ουν (επι. 

97. ἃὉ ἴηϊῦ, ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν 
ὅτι (Ἶοηι. 

- εμβλεψας] Τα44. δες. ΔΟΤ. τε]. ᾖ. 
Ἀγον. Ε5ί.(δςΗς|.) Ασπι, 4001. (νά. Μαϊε, 

πὶχ. 26). | οπ. ΒΟ3 κε υἱά.Δ. 1. ΜΠοπιρῃ, 

οι. [οὐ Ιπίαοπς Ὑπὶς. ὁ... 6.0", 
(απος ἰπῦ. α). 

- αυτοις] Ρο5ί ὁ Ίησους Τ. οἴ πιος Ἠα- 

Ῥεῖ ειπεν. 

- παρα 15] Δ. μεν 69. α. 

-- αδυνατον] -τα Τ. σ΄, | Ῥτασπι. τοῦτο 

ΟΡ. 69. ὐ.(ο).α”. Ἀγτ.Ῥεί. ἄστη. (να. 

Μαίε:) { οπ. ΑΒΕΟ3 τε]. ας. α. 81}. 
Ἀνγ,Ησε]. 

-- αλλ ου παρα] εστιν, παρα δε Τ). α.ἦ. 

ο, (4). -, (νά, Μαΐι χῖχ. 96). ] 

Οοπαα, ΜΡΡ. Υα]ς. σ΄. Ἀγττ.Ε5έ δεΠσ], 

το]. | (παρὰ θεῷ δυνατόν ϐοπι.) 

97. θεῳ] ΤΡίπεπι.τῳ -- . ΔΡΙΚ.ΡΒ».|οπι. Β. 
Ρψ.ΟΧΔ. 1.69. ΕΕάΗΜΟΌΝΥΓ. Οἶοπι. 

-- παντα γαρ δυνατα παρα τῳ θεῳ] δυ- 

νατον ἰαπίιπη 1). [1. Ροβεῖρῖ]ε εδί α.Ἀ. 

δι. οπιπῖα Ροβθϊυ]]α βαπί ὁ 6. |. οπι. 
Δ. 1.69. Αιπι.Ζοµ. | Οοπίτα, ΑΒΟ. τε]. 

γΥπ]σ. ο. Ἀγιτβεί,δεΗσΙ. Μεπιρῃ, 

οῦι, Αὐπι. 1756. (ἶεπι. 
-- δυνατα] 844. εστιν 5. Α΄. το]. τῇς. 

(α).(0).Φ’.(4). Μεππρη. ἀοἴμ. (ΖΞ 8.) 

επι. | οπι. Β. Βείῳ. ΒΙς.Ο. 

- τῳ θεφῳ] οπι. τῳ Ἑ.Βεἠ. Βῖε. 
98. ηρξατο] ΤΡίαεπι. καὶ 5. Ὁ. σας. ΟἹ 

(μαι). Ἀγντ.Ρεέ.δεΗο].ικί. 1. | οπι. 

ΑΒΟΣΔ. 1.69. ΒΕΞΗΜΒΟΝΥΤ. πι. 
Μεπιρῃ. .δοβο]σν. Ασπι, (ἴδηι. | ηρξ. δε 

Κ. 5 (Βυτ Πο] ης.) Μειπρῃ.ΜΕ. (οι. 
- ὁ Πετρος λεγειν αυτῳ Δ(1))Χ. τα]. α. 

δι ΓΒ .σ᾽.᾿. ϑγυν Ἐκ. ΗΟ]. οι. Αὐπι. 
Ην. Οἶσπ. (οπι. ὁ Ὦ).| λεγειν ὁ Πετρ. 

αυτ. ΒΟΔ. ἀῑσοιο οἱ Ῥοΐτας Μεπιρῃ. | 

αυτῳ λεγ. ὁ Πετρ. 1. | Ῥείτας οἱ ἀῑεενο 

Απιι οἱ Ῥοίγις ἀῑσστο Ψ π]ρ. ΟἹ. 

- ἠκολουθηκαµεν ΒΟ). | Ἰ-σαμεν 5. 

Α. τα]. Οἶεπι. (νιᾶ. Μαι πὶκ. 22). 

- σοι] σου ΔΑ. 

99. αποκριθις ΑΧΜΡΌΥ. Ὑπαϊς. αὖ. 

Θγν.Ρ50. οἴμ. Αππι. | αποκριθεις ἴδε" 
-. ΤΚΓ. οὐκ. Οἶεπ. 958. 948. | και 

αποκριθεις Ο. 1. 69. ἘΚΗ. Ἀγχ.Ης]. 

(Εν) απἴρας τοδροπάςη5 Κὶ | εφη ΒΔ. 

Μοπηρῃ. 

- ὁ Τησους] οπι. Ὦ, 

- ειπεν ΑΟΧ. τε]. α.σι[-ἠ. τε]. Οἶεπι. 948. 
Ελεγει Οἴθηι. 958. αι ὙΥπὶς. ὁ. | οπη. 

Ῥ. Β:ψ. Βἰο.Ὦ Δ. Νεπιρῃ, 

99. λεγω] Ροδί ὑμιν Οἶεπι. 938. (Οοπίτα, 

948): 

νεῖς καὶ ἀδελφοὺς καὶ χρήματα ἕνεκεν 

ἐμοῦ (ἴδηι. δῖ. 

- οὐυδεις 1 Ῥνασπι. ὁτι Δ. (νά. Ταῖς, αγ. 

29). 
- οικιαν] οπι. Ὦ. ὁ. | οικιας ΕΜ. ΚΓ. 

Ῥνι. ὃ ραποῦ. 311, 

-- η αδελφας] οἵη. ἀο{Π. 
-- η µήτερα η πατερα Β.ΒΙΙη.ΟΔ. «πι. 

ο. Μεπιρῃ. ἀοίμ. | Τη πατ. η µητ. 

ς. ΑΝ. τε]. Ὑπμ]σ.ΟΙ. ὁ. Ἀγιτ.βεί.δς 

Ἠε]. Απ {Π. (Ογίᾳ. Ιπί. ἵν. 4653). 

Γοπ1, η πατ. Ὦ. Πατὶ ἡ ας. 1} 1 αᾶά. 

η γυναικα 5. ΔΟΝ. τε]. Καὶ Ἀγττ.Ῥεί.δς 

ΗΟ]. ἄοιμ. 4δί. (νά. Τα1ο.) | οπι. Β0 
Δ. 1. Υπ]ς. α.ὐ.οι[].1.Δ. Μεπαρῃ. Ασπι. 

«σοπι. δῖς, νά. Οτίφ. 1. 92845, 

- ἡ τεκνα] οπι. ΔΙ, 

--- ἐμοῦ και] εµου η Ὦ. 1. Αὐτὴ. Ονίᾳ. 

Ππί. ἵν. 4055. 

- ἕνεκεν 3 ΒΟΡΧΝΔ. 1.69. ΕΡΕάΗΚΜ 

Ρ'ΠΝΓ. Ὑμὴς. α.}....1. Άντι. Ῥδῖ,δο 
ΗΟ]. ΜεπαιρΗ. οίΠ. Αὐτὰ. 0011. Οἴοπι. 

δὲς, Οτῖσ. Ιπί. | Ἠοπι σ΄. ΑΦ. ο. 
Ιπιοκ ευαγγ. µου Οἴεηι. 588. (Οοπία, 

548). 
80. εαν µη λαβῃ ΑΒ56. τε]. (43). ντ. 

Ῥει. Μεπιρῃ. Ατπι, | εαν µη απολαβῃ 

1. | ἀπολήψεται ἵαπίαπι (ἴδηι. δἱ. | ὃς 
αν µη λαβῃ 1). “ αἱ εἴα. (1 α{{.) ΒΥ5. 

Ἠε]. ἄοιμ. «1. 

- νυν] οπι. Ὁ αν. α.ᾖ. (νῖᾶ. Μαίί. κὶκ. 

99. Ίμπο, κνΏ. 90). 

απο ὃς ἂν ἀφῇ τὰ ἴδια καὶ γο- 

98. Ἐξ οοορίε οἱ Ῥείτας Οἵ. | 29. Ῥαΐτοτι αι 
ππαίτεπα ΟἿ. 

1τὸ 



ΑΕΒ63. 
ΠΙ]ΣΔ, 
1.69. 

ώμος 
ρια 

Ὁ Μαι, 99:14. β 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἐν ἜΣ καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς 
καὶ μητέρα” καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς, μετὰ διωγμῶν, καὶ 
ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. “ " πολλοὶ 
δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. 

ἜΗΝ ΦΟΥΣ Ησαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσό- ρ 

Σ]Μα{{.σο117-10. β 
{1λ|. 18:91-93. 

Α΄ ριγ 
2]Μα1{.90:00-08.5 

λυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὃ ᾿]ησοῦς, καὶ ἐθαμ- 
ο 4 ε δὲ" ᾽ θ “- ᾽ “ Ν 

βοῦντο, «οἱ δε ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παρα- 
3, ΄ὔ Ν ΄ὔ ᾿, 5» “ / Ν 

λαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ 
, 5 α / 3. ο » κ ο» / 

μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ““ ὅτι δου ἀναβαίνομεν 
ε / Ν ο 2 

εἰς Ἱεροσθλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδο- 
/ - - - - 

θήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ 
- ΔΝ / Ζ΄ Ν 

κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν 
ἐκ 

ἑκαὶ ἐμπτύ- 
“ 

τοῖς ἔθνεσιν, Ὁ' καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, 
σουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώσουσιν αὐτόν", καὶ ἀποκτε- 

νοῦσιν | αὐτόν |. καὶ ἡ μετὰ τρεῖς ἡμέρας" ἀναστήσεται. 
κο προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰω- 

άννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες " αὐτῷ'  Διδάσκαλε, 

Χ. 91. 

Βοος, ἀοτηο8 οἱ Γταίγθ8 οὖ ΒΟΓΟΥΘ5 
οὖ πηαίτος οἱ Π]]ο5 6 4ΡΤΟΒ ομπα 
ΡεγβεσιΙοπί 118, εί ἴῃ 5αθοι]ο 
αΐατο γἱέαπι ἀθύθγπϑτῃ. 3η 11, 5.) 
Μα] απίσπη ογιιΠέ Ῥεϊπηϊ ΠοΥδ- 
αἰπαί, οἱ ΠΟΥ ββί ταὶ Ρε η], 

33 13/3.) Έταπί απίετα ἵπ γα 
Ἀδερπάοπίος ἴῃ ΗΙΕΓΟΡΟΙΥΤΠΕ, οὐ 
Ῥιπεσθάσβαί 1]]ο5 Τ6515, οὖ δι- 
Ῥεψαπί οἱ βεπεπίος πιεραπί, 
Ἐν αἆδαππσης Ἱέσγαπα ἀποάθοῖπι 
εοαρ]έ 115 ἄποσεο 486 οβ5οπί οἱ 
ονοπίανα, ἢ απία εοσοθ Ἀ5ζθΠ- 
ἅἴππιις ἴῃ ΗΙεγοβοίγταα, εί β]1α5 
Ἠοπιϊπίς ἰχαάσίις Ῥεϊποϊρίρις 
βασσγάούππα οἱ βου] 15, οὐ ἆαπι- 
παριαπί οµπΠ πιοτίο οί ἰγαάοηΐ 
ουπῃ σοπΐδα5, 5) οὐ Ιπ]αάοπί οἱ 
οἱ οοπδραοεπί ειπα οὗ βασε]]α- 
Ῥαπέ οαπῃ, [67 Ππιεγβοῖοπί Θππα 
οἱ ἱοτίία αἴθ τεδιχσεύ. 

35 (119, 65.) Ἐν αοοεάππέ δα οι 
Ίασοῦαβ οἱ Ιοπαππες ΕΠΙ Ζ6ῦο- 
ἀᾳοί ἀῑσσπίθρ, Μαρ βίον, γο]ιι- 

θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν "σε" 
πημ5 πί ᾳποᾶσπαᾳπο ΡΘὑ ΟΊ Πητι5 

ποιήσῃς ἡμῖν. 

80. καιρῳ τουτῳ] αάά. ὁς δε αφηκεν Ὦ. 

α.δ.[]. (οὐ οπι. και Ῥοςί διωγμ. οὐ δά. 

ληµψεται αἆ ἢπ. νογ.) [ Οοπίτα, ΛΡΟ. 
τε]. συλ. τα]. Οἶσι. 938. 

- (καιρῷ τούτῳ ἀγροὺς καὶ χρήματα καὶ 

οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς μετὰ διωγμῶν (Ἰεηι.) 

-- οικιας] οικειαν 1). α.ὦ.}. | Οοπίγα, τε]. 

ψα]ρ. Γ; [«.1]. 

- και αδελφας] απῖα καὶ αδελφους Ὦ. ὃ. 
«44. και πατερα Χ. 1. 1ζ. 1. οι. 

-Α9Ι1.] πατερα Ἰοοο αδελφας Μία. (και 

πατέρας Ῥοδί και µητ. Μειρῃ.Ἠ. δε 

ἢ.  απί ραγοηί{ος”” Ῥο5ε “ ἀοπιαπι ” ὁ). 

Σποπ Παβοπυ ΑΒΟ. το]. (1 00.) γιν. 

Ῥβύ ΗΟ]. Αππι. [6.1]. 
- μητερα ΑΟΌΧ. 1. ΚΜ. α.}...61.1. ϑυν. 

Ἠσ]. ἄοἴμ. Αὐτὰ. Μ 55. (011) |. ἔμη- 

τερας «-. Β5Δ. 69. τε]. Ψα]ρ. Βγτ.Ρεί. 
ΜοπιρΗ, ΑππΙ.ΖΟΠ. [6.1]. 

- διωγµων] -μου Ὦ αἵ. 

- (ἐν δὲ τῷ ἐρχομένῳ ζωή ἐστιν αἰώνιος 
Οἶετι.) 

--- αιωνιον] -αν Β. Βιεῖΐψ. 

91, οἱ απίο εσχατοι] οἵη. ΔΏΤΙΔ.1.ΚΜΥ. 

οι, | Οοπίτα, ΒΟΧ. 69. ΕΕάΗΡΟΓ. 
επι, 

82. εν τῇ ὁδῳ] οτι. Μ3. 
- προαγων] προσαγ. 1). (Οοπίτα, Οἱ. 

1. 7083). 
-- οἱ δε ακολ. Ῥ0ο μέυϊα. 1,Δ. 1. Μεππρῃ. 

(Ατπι). “ααἱ᾽ ο.1. | και ακολ. Ξ. Δ 

Χ,, 69.το]. Ψαἱσ. 0). ϑγυι Ῥβυ. ΗΟ], 

176 

ἄοιμ. | και οἱ ακολ. ΟΣ, «0. | οἱ δε 
ακολ. εφοβ. | οπα. Ὁ]. α.δ. | εφοβ.] οπι. 

σ,[-Λ. | ακολουθουντες] ἃ4ἃ. αυτον θ9.ο. 

99, παλιν] οπι. ὦ. ὅν Ρβῦ. | α4ἀ. ὁ Τήσους 

ΕΗΓ. 

- πρξατο] -ἕαντο ἘΣ. 

38. παραδοθησεται] παραδιδοται Ἱς. 
-- τοις γραμ. ΑΒΡΤΙΔ. 1. 698. Μ. Μεππρῃ. 

Γοπ. τος ΟΡΧΕΕαΗΚΡΒΟ(ΕΙΟΝΤΓ. 

αοΐμ. (νιά. Μαϊ. κκ. 18). 
- θανατῳ] -του 1). 

- και παραδ. αυτ. τ. εθν.] οπι. άοί1. 
84. εμπαιξουσιν] -ἕωσιν Δ. 

- και εµπτυσουσιν αυτῳ] οπι. ἃ. (εµπτυ- 

ἔουσιν 1). -σωσιν ΔΥ. | αυτῳ] αυτον 
69. οἵη. Δ). 

-- και μαστιγωσουσιν αυτον] Ροδί και 
εµπτ. αυτῳ ΒΟΤΙΔ. Ὑπὶς. α.δ.ο..1.1. 

Ὦγγ.ΗΙογ. Μοπιρῃ. Ζ ἢ. |} απίε ςς. Α. 

Χ. 1. τε]. Ἀγντ.Ρεί.δ ἨΗσ]. ἀοἴμ. Αππι, | 
οἵη. 1). [):63.1. 

--- και ἀποκτενοῦσιν αυτον] οπι. ΑΞ). σ”. 

(νά. Μαϊ. κκ. 19). |. Οοπίνα, Α3(Β)0Ο. 

τε]. ΥΥ. | αυτον] οπι. Β. Βείμ.1,Δ. 1. ὁ.ο. 
υπ, | Οοππα, Α3ΟΧ. τα]. ([μδ0.) 
Μοπιρῃ, τα]. 

- μετὰ τρεις ἡμερας ΒΟΡΤΙΔ. (α).ὀ.(ο). 

μι. Ῥγτ.Πο]ιπις. Μεπηρη. [Ἐ τῳ τριτφ 
ἡμέρᾳ 5. (Α)Ν. 1. τε]. σα]. Γ”. ὅγιυν. 
Ῥβυ δι Ηο].{κί. ἀοἴμ, Αὐτὰ. 4001, Οτίᾳ. 
11,085, (νἷά, Μαϊς, οὐ Ταῖς, χν Π]. 99). 

85. οἱ ΡΟΡΤΙΔ. 1. το. Ογίᾳ. 11. 7185. | 

οπ. ΑΧΚΜΤΙ ἄοΐμ. | αάά. δυο ΒΟ. 

Μαπιρῃ. | οπι, ΑΤ,, τα]. νν. Ογὲφ. 

85. λεγοντες] και λεγουσιν Ὦ. α. ΟΡίᾳ. ΠΠ. 

{;Οοπίσα, 16]. 
--- αυτῳ ΒΟΡΤΙΔ. α. ΒΥΥ.Ρ5ί. Μοαπιρῃ. 

Απγπι, 2811. | ἔρμα. ς. ΑΧ. τε]. σας. 

διε πλ. Ἀγτ.Ησ]. οι}. 

- ἵνα] οτι. ΤΡ. ἃ. 

- ὁεανΑΒ5Ο Τμτε]. [ὁ ανἩ.69.] ὁ τι αν ΟἿ, 
--- αιτήσωµεν Β6ΌΤ,. τε]. | -σομεν ΔΑ. | 

ἐρωτησωμεν 1). 1. 

-- σε ΑΒΟ(Ό)1Δ. (1). 69. (1). α.(0.,). 
. ντ.Ηο]. Μοῖρα. Αππη. «91. (απίο 

αιτ. 5. ερωτ. 1). 1. Ι.. δι, οἴἡ.)| ἔοπι. 
ς.. Χ. τε]. σας. οἷ ζ. Βγτ.Εεύ. 

- ποιησεις Ἡ. 

86. ειπεν] λεγει Ὁ) αἵ. | (οἱ δε ειπαν Δ᾽). 

-- τι θελετε ΑΒΟ. τε]. ψα]ρ. ο. νυ. | 

οσα. 1). [οπ|. θελ. α.δ.ἰ. (οπι. νου. ᾖ). 

- ποιησω (Β)ΟΡ. 1. 69. (Υα1ς.) α.0.1. 

(ο 0.0. Ἀγτν. Βου. ΗΟ]. Μοπαρῃ. (Α 1η.) 

τα. (µε ποιήσω Ὦ. Βεῖι. οὕ εἷς ἔπι οοἰϊ. 

Βεῖψ.). αὐ {αοῖαπα Ψ α]ρ.. οι. πια αὖ 
Εποῖαπι Απ [{ποιησαι µεσ. ΑΝ. 
χα]. οἴΠ. | µε ποιησαι 1,. | ποιησαι Δ. 

87. οἱ δε] και 1). Ψπαἱς. δ.Λ. | Οοπίπα, τε]. 
ο. (αὶ α.1). 

- ειπαν Β. Βιϊψ. ΟἾΌΤ,Δ. | ξ εἰπὸν 5. ΑΟ9 
δ. το]. 

80. οαπι ρογβοσιἑοτίρας πι. | 82. αβορπάστιἔθβ 
1οχοβο]ψπιατα ΟἿ. | 88. αβοσπάἴταας Πετοβο]γ παπα. 
ΟἿ. | βοσυῖς οὐ βοπ]οτίσας Οἵ, | 84. οπι. ϑὺ 43 Απι. 



Χ, 44. 
Τα]σ. α. ὦ. ε. 
5ϑυττ. Ρ. Ἡ. 
Ἱπεπαρῃ. 

οί. Αση, 811. 

ριὸ 

8 Τμ. 95:55-27. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ. 
“- ἘΞ ᾽΄ὔ 4 / “ - 

δ ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ΠῚ θέλετε ἱποιήσω ὑμῖν; : 
" 

δὲ | εἶπαν" αὐτῷ, Δὸς πῶς ἵνα εἷς ἴσου ἐκ δεξιῶν 
καὶ εἷς ἐξ :ἀρίστερῶν”! καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 
Ἄδμδε Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε ος αἰτεῖσθε. 
δν ο πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἰὴ" τὸ βάπ- 

ε μ 

τισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι “βαπτισθῆναι: οὗ δὲ 
Ἰεῖπαν" αὐτῷ, Δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 

ἣν 

Τὸ ! ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, ᾿ς τὸ βάπτισμα 
ΝΔ 

ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτισθήσεσθε" τὸ δὲ καθίσαι 
» ΄- Ν/ 3, / κ 

ἐκ δεξιῶν µου ἰὴ ἐξ εὐωνύμων ἵ οὐκ ἔστιν ἐμὸν 
“-“ - Ἵ ΄ . 

δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἐν, καὶ ἀκούσαντες οἱ 
/ 5/ ᾽ ο) “ ΝΑ / Ν 5 ΄ 

δέκα ἤρξαντο ἀγαίακτεῖν περὶ Ιακώβου καὶ Ἰωάννου. 
45 1 Ν ΄ 5 ἣν ΠΕ - ἡ ΄ 

καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει 
» - 8 ΕΣ ΄ Ξ σα / ΄ » . 

αὐτοῖς, "Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
/ - ’ ΄ 

κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατε- 

37 οἱ 

Μ 

ι 

Γποῖας ποβῖς, ὅὅΑὐ ΠΙῸ ἀῑκίε 
αἱ, Ωπιά να]ς αὖ Γαοϊατη γο- 
"5. 5τῆι ἀϊκεταπε, ΏΌα ποΡΙΒ 
πὸ ππας Δ ἀσχίναπι ἔπαπι εί 
ἈΠ1Π5 ο 5Ιπϊδίταπα παπα 5οἆθα- 
τις ἵπ ρ]οτία πα, 35 Τοσι5 αἱι- 
θη ας οἵδ, ΝοβοΙ 5. απἱά Ῥε- 
ἑαΐΐς: Ῥοΐοςεῖς Ῥΐρογο οπ]ῖσσπι 
αποπ οσο Ρ5ο 5 αππῖ Ῥαρθϊκππατη 
απὸ οσο Ῥαριίσου Ῥαρεϊσανί 
39. ΑΕΠΙ ἀῑκοταπέ οἱ, ῬοξξΙτηΙΒ, 
Ίοφας απίσοπι αἴν εἵς, Οαΐσοπι 
απἰάσπα αποπῃ οσο Ὀἷδο Ῥ]ροιῖς, 
οὗ ῬαριΙςπιιπῃ απο οσο Ῥαρτίσος 
Ῥαριισαβϊπαϊπϊι: “9 βου απέοπῃ 
αἆ ἀακίταπα πἹθατη Υο] δα 51Π18- 
{γαπα, ΠΟΠ οδὲ ΠΠοΙΠΙ ἆατα, θα 
απῖρις ραταξση οί. 41 (11},3.) Ἐπ 
απά]οηίος ἆοσσπῃ οοορογαπέ ἴπ- 
ἀῑσπατὶ 4ο Τασοῦο οἳ Τοβαπηθ. 
43 Ίορις απίοπι γοσ8ης5 605 αρ 
1115, Βοις απία Πἱ απ γ]άεπέας 
Ῥτϊποϊρατϊ σοπέίθας ἀοπιϊπαπέας 
οἶδ, οὕ Ῥτϊησίρθ5 6ΟΓΙΠΙ Ῥοΐο5- 
ἐπέοπι Πα θοῦ ἵρεοταπα:. 5 ποι 
τα ο5ὲ απέοπα ΤΠ γοῬῖ5, 56 απῖ- 
οπππᾳπιο γο]ιονῖέ Πογὶ τίου ογ1έ 
γοκία παϊπ]δίου, ὁ’ οὖ απίοππιαα 

΄ " τε 43 » ο ΔΕ τς / 3 
ξουσιάζουσιν “ἸῸΝ τα οὕτως δέ ἐστιν ἐν 
ο ο » 4. Δ » ε δὲ 
ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἰ ἀν" θέλῃ ἳ μέγας γενέσθαι" ἐν ὑμῖν, 

44 
44. θέλφ ἐν ὑμῖν 

“/ 4 « “ 

ἔσται "ὑμῶν διάκονος"- καὶ ὃς ᾿ ἐὰν" θέλῃ ὑμῶν 

στ, εἷς δὲ5] οπι. 1. 

- σου εκ δεξ. ΒΟ3ΤΙΔ. | Τεκ δεξ. σου «-. 

ΑΟὮ.. τε]. Τιαίε, (ἡ οπι. σου). νἱᾶ. Μαἴδ. 

Χχ. 2]. 

- εξ αριστερων ΒΤΙΔ.| {εξ ευωνυµων «τ. 

ΑΟΡ. τε]. (νι. Μαϊτ.) 1} { «44. σου 5. 

ΑΟ.τε].γη]σ. α. Ἁγντ.Ῥ5έ.δ.Η ο]. Μεπιρῃ. 

οι, παι. (νῖᾶ, Μασει)/Ῥτασπ].σου Τ..| 
οπι. ΒΔ. 1. δ... 6 ο ὰ.. Ατπι. 

--- καθισωμεν] -σομεν Δ. 

- ἐν τῷ δοξῃ] εν τῇ βασιλειᾳ της δοξης 69. 

38. Τησους] οἵη. Δ. ὅν Ῥβέ, 

--- ειπεν] Ῥγασπι. αποκριθεις Τ). 1. 69. 

(α).0.- 1... (ντὰ. Μαϊί. χκ. 99). Οοπίτα, 
χε]. Ὑπ]σ. ο.{. νν. 

--- πιειν] πειν 1). | Οοπίτα, Ογῖσ. ῖ. 2915, 

9953. Π.Τ175, 

-- ΤΟ ποτηριον] ΟΠ. το Δ. 

--- η το βαπτ. ΒΟ3ΡΤΙΔ. 1.69. Τα. Ἀντ. 

Ἠο]πησ. ΜΠοπαρα. Αγπι, Ογίφ.1.9958. Π1. 

7115. ] Ἱκαι το β. 5. ΑΟΣΧ. τε]. ΒΥΥΓ. 
Ῥει δε Πο].ίχι. ἄοιἩ. 39. (νιἀ.νοτ. 99). 

89. ειπαν Ὦ. Β εν. Ὁ)1,Δ.} Γειπον 5. ΑΟ. τε]. 

--- αυτῳ] οπι. Ὦ. 1. α.ὖ.ε ἃ. | Οοπίτα, τα], 

γπαἱσ. 7 τε]. 

- ποτηριον] ΤΡΙπεΠΙ. μὲν «-. ΑΟ:Ρ. 

(σιᾶ, 

|. οπ. Β03ΤΙΔ. Ἀσν.Ρ5έ. 
τε]. 1μαίέ. Ἀγτ.Ηε]. 

Μα. κκ. 99). 

Μεπιρῃ. Αππῃ. 

οί. ἆπ1. 

- βαπτισθησεσθε] -θησομαι 693 (αοττ.]). 

40. η εξ ευων. ΒΡΙΙΔ, (Τμ) Μεπιρῃ. 

οι. | Ίκαι εξ ευων. 5. ΑΟ. τε]. ἃ. 

Βγτγ.Ρε0,δεΗΠο]. Αππι. δι. (γιά. Μ διε, 
χχ. 28). | Ταζἀ. µου στ. Βγτ.βδί. «11. 

Ίοπι, ΑΒΟΡΤΙΣΔ.1.69. ΕΕάΗΚΜΞΠ 
ΥΓ. Τιαίς. Ῥγτ.Ησο]. Μεππρῃ. σου. Αυτη. 

40. δουναι] τα. γοῬῖς Ὑπ]σ.ΟΙ. ο/.Ι.(1). 

2811. | Οοπίτα, πι. α.}.}.1. 

-- αλλ’ οἱς7 “1115 α.}.4.6..λ. Ἐπ. | 
Όοπαα,  α]ρ. ο. 

ΓΞ ἡτοιμασται] ἡτοιμασθαι 69. ἡτοιμαθαι 

3, [[444. ὑπο του πατρος µου 1. α-. 

Ῥντ.ΗΠε]σησ. (ν14. Μαϊΐ. κκ. 33). 

41. και ακουσ.] ΟπΙ. και Ὦ ὅτ. 

- δεκα] ῬίαθΠη. λοιποι Ὦ. α..ο. 1. Θντ. 
Ἠ]ογ. Μεπιρῃ.Μ5. | Οοπίτα, τε]. Ὑαἱσ. 

Γ. Μεπιρμ..δΡ. τε]. 

-- ηρξἕαντο αγανακτειν] ηγανακτησαν 

Α. 1. σἳ. (νι. Μαϊ. χκ. 24). | Όοπια, 

το]. (Τιαι1.) Ογῖσ. ΠΠ. 7185, 

- περι] αᾶά. του 1). 

--- Τακ, κ. Ἰωαν.] των δυο αδελφων Α. 
(μιά. Μαις,) | Οοπίτα, τα]. Οἱ. Π1. 

49. και προσκαλεσαµενος αυτους ὁ Τη- 

σους ΒΟΡΤΙΔ. α.(0.ο[-1).Δ. Βψτ.β5ι. 

Μεπιρῃ, (20011:) | 1ὁ δὲ Τησους προσ- 

καλεσαµενος αυτους 5. ΑΝ.τε]. Υα]σ. 

ΟΣ Ἀνν.Πε]. οι. Ατπι, (νἷά. Μαῖα. κκ. 

55). | ὁ δε κυριος προσκαλ. αυτ. 69. | 
ΟΠΙ. αυτους 1. 

- οιδατε] ΡΙασΠΙ. ουκ 69. 

- εβνων ] θεων εἰο. Δ. 

- κατακυριευουσιν] κατακυριευσουσιν 1). 

(ρταεπι και Ὦ3). 

Α Α 

49. µεγ. αυτων] ΟΠ. αὐτων 1. 

43. οὕτως] οὕτος Γ΄ 8ἴο. 

δε] οπι. Ὀ. σα]. α.Ὁ..6΄.|. (ντᾶ. Ναί έ. 

κκ. 26). | Οοπίτα, τε]. ο.ᾖ. γν. 
- εστιν ΒΟ3ΡΤΙΔ. σι]. (α).0.(α).{:ῇ-οἳ. 

ἐ.1δ. | Τεσται 5. ΑΟ)Χ. τα]. Ἀγιτ.Ε5ὔ. 

ΦΗΣΙ. Μεπιρ]. (6 ο1}.) Αππι. [28 1}.1 

- εν ὑμιν] οτη. εν (. 
- ὃς αν Β. Βεῖν. ΒΙς.ὍΤ,Δ, 69. | Τὸς εαν 

ς. ΑΟ. τε]. 

- θελῃ] θελει Ἡ. | θεληση Δ. 

--- µεγας γενεσθαι εν ὑμιν Β0"Τ:Δ. 1. 69. 

1. 1 Έγεν. µε. εν ὑμ. 5. ΑΟ’. τε]. 
Ῥνγ.Πε]. Μεπιρμ, οίἩ. | μέγας εν 

ἡμιν ειναι Τὴ. | ἴπ γουῖς πια]ος 6588. α. 
δ.ἱ(αρ. ἀπίοςὺ.). ἵπ γοῬῖς 6558 ΠΙα]οΥ ο, 

ἴῃ γοβῖς 6556 πιασηας ᾖ. ΒΥΥ.Ε56. Αὐτῃ. 

Αι. 1 βο πια]ο; Ψαὶς. (αρ. 

Ῥ]απο].).Ι. 
--- εσται] εστω ΟΧΔ. 69. | Οοπίσᾳ, τε]. 
- ὑμων διακονος ΑΒΟΡΗΙΧΔ. 1. 69. Εὶ 

ΤαΗΚΜΡΙΝΥΓ. Ταῦ. Ἁγντ.Ε5.δΗς]. 

(οι. Αιπι. | διακ. ὑμ. ς. 
44. ὃς εαν ΑΟΙΙΧ (510). 1.69. ἘΕαΗΚ 

ΜΌΝΥΤ. {δός αν 5. Β50Δ. 
- θελψ] θελει Χ. | -ληση Δ. 

- ὑμων ΑΟΡΧ. 1. το]. Ῥγτγ.Ε5ί.δ Ης]. 

0ος, Ανπι. ΖΕ 1}. | εν ὑμιν Ὦ. Βείψ. Βῖο. 

ΟἾΔ. Τα. Μεπιρα. Ογίᾳ. Ἱ. Τ105. 

( Μαι.) ΗιΙ.4Τ43, (νἷᾶ, Μαπίισς. 57). 

88, απὸ Ὀαρβίβππο ΟἹ. { 99. οἳ Ραρβίσπηο ΟἿ. | 

40, ἆατο τοῖς 6:. 

ατί 



ΑΒ ΤΡ. ριε 
1ΧΔ. ὃ 
1. 69. 

ἘΕΟΗΕΜΡΠΤΓ. 
44. γενέσθαι πρῶ- 

ταε πολλών. 
ΛΑ΄ δις 

5 ]ΝΤΟΓ{.9ο:90-34.β 
πα. 18:35-43. 

46. καὶ ἔρχεται 

ῇ 48 ησον με. 

» / / 

ἐλέησον µε. 
τν ο ΝΑ 

σατε αυτον " 

Ν ΕΣ ε - εί 

καὶ ὀχλου ἱκανοῦ, ο 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
αν / “- 3/ / ὃ ο 
εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος" 

Ν - 5 “ Ν 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ 
΄ “ Ν Ν - / 

διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 

43 46 Ὁ Κ Ν ΕΣ » ε ΄ Ν 8, αἱ ἔρχονται εἰς Ἱεριχώ' καὶ ἐκπορευο- 
΄ Δ ε ΔΝ ΄ ΄- ΄- 

μένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἱεριχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 
«Ν / 

υἱὸς Τιμαίου Βαρτίμαιος ἢ 
τυφλὸς ἱπροσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν". "' καὶ 
» / ος » 4 “ “1 ρ ΤΠ ᾽ « / 

ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ ἹΝαζαρηνός' ἐστιν, ἤρξα- 
/ / «ἈΚ Ψ 5 “ 

το κράζειν καὶ λέγειν, ᾿ Υἱὲ" 1 Δαυεὶδ΄ ᾿Ιησοῦ, ἐλέ- 
καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιω- 

/ Ἂν ΄- “-“ .λ /ο/ 

πήσῃ: ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Ὑἱὲ "Δαυείδ”, 
9 Ν Ν εἰ 5 “ 5 τα / 
καὶ στὰς ὃ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, ᾿ Φωνη- 

- Ἂς Ν / 

καὶ φωνοῦαιν τὸν τυφλὸν λέγον- 
3. Ὁ ἵν -  “Ν, Ξ {3 / ψν 

τες αὐτῷ, Θάρσει: ᾿έγειρε, φωνεῖ σε. 

ων 

Ὁ καὶ γὰρ 

Χ. 45. 

το]αστῖ ἵπ γοῬῖς ΡΙΊΠΊΙΙ5 6556 οτ]ξ 
οπιπῖατη βοῦσιιβ. ὁ 01151.) Ναπῃ 
οἱ ΒΠας Ποπαϊπῖς ποπ γοπῖί αὖ 
πηϊπϊςίταγεέιχ οἷ, 564 αἱ πηϊπδ- 
ἐχατοί οἵ ἆατοί απΙπιαπΙ 5παΠα 
τε επι ΙοΠεΠΗ Ῥγο τηι]ῇ5. 

46 (115,3. Ἐξ γεπῖαπε Ἠ[οτί- 
εμαπα: οὖ Ῥτοβοϊεσσηίο ϱ0 Ηΐο- 
τίσμο οἱ ἀῑσοιρα]]ς οἶις οὐ Ῥ]ηι- 
τίπια ππ]Πμαάῖπο Πλας Ττηασϊ 
Ῥαγίίππεις 6αεοις 5οἀεθαί Ἱαχία 
γίαπη πιοπάίσαπς, 3 Οἱ οππα 
απά]δεεί απία Το5ι5 ΝαζατοπΒ 
α5ί, οοθρΙῖ οἰπππατο οὐ. ἀἴσετε, 
ἘΠῚ Ώαν]ά Τορι15, πιίβογογο π]εῖ, 
3 ἘΠ οοπιππαβαπέαν οἱ πα] 
πέ ἑασθγος. ΑΥ 116 τππ]ίο τηασῖς 
οἸαπιανίί, ΕΠΙ ΤΏὈανίά, πΙῖςογοτθ 
πηοῖ. “Ὁ Τὼ είαπς Ἱεεας Ῥυαεςθ- 
ΡΙ{ απ νοσατῖ. Ἐὺ γοσαηξ ςᾳ6- 
οππα ἀἰσσπίθς οἷ, ΑπΙπιαΘαΙΙΙΟΤ 
ορίο, 5πγσο, νοοδῦ ἴο, ὃ Οαἳ 
Ῥνοίθσίο νοαβπιεηίο 51ο οχ- 

Ν 

505 δὲ ἀπο- 
Ν ες ΄ ᾽ ἘΞ / πα ο Ν 

βαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ᾽ἀναπηδήσας ἦλθεν προς 

44. ειναι Ὦ. ΒΙΙη.ΒΙο.ΟΥΟΤ(Δ). 1. Τιδίυ. 

Μεπιρῃμ. Ογίφ.1. 7105. (ροδί πρωτος Δ. 

4). | Ἔγενεσθαι 5. ΔΟΦΧ. τα], (νῖᾶ. 
πεγ. 49). 

-- παντων] ὑμων Ὁ. α.η΄. «3. (νιᾶ. 

Μαι. κκ. 97). | Οοπίτα, το]. Ὑπ]ς. ὅ.ο. 

ΟΠ 4..κ. τε]. (απ... ΑππιΖο].) 

46. ερχονται ΑΒΟΟΤ. τε]. Ὑπ]ς. (ο).(/).Ε. 

χε]. |. ερχεται . α.Ὁ. .σ".1. Οτίᾳ. Π. 

7523, 75955, 

-π-- απο Ἱεριχω] εκειθεν Ὁ. α...6[.1. ἄοῦἩ. 
Οτῖφ. 11. δἱ. 1 Οοπία, τα]. Ὑπ]ς. ασ”. 

[1]. τε]. 
- καὶ των] μετα των 10. α.δ.(ο). [τ.1.(1). 

οί. Αππ | Οὐοηίτα, το]. Υα]ρ. ο”. 

Ῥντγ.Ῥ5{.δεΗςο]. πι. [Ὁ Μεπιρῃ.] 

-- ἵκανου] δα, ιδου 69. οί. Οτίς. Π. 

7925. 

- ὁ υἷος ΒΟΡΤΙΔ. 1. 69. 5. ΟΥίᾳ. 11. 7923. 
ΓἼοπι. ὁ 5. ΑΧ. τε]. οι. (οπι. ὁ υἷος 
ὅτ. εί) 

- Βαρτιμαιος Ὑπ]ς. (0). σ΄. Οτῖφ. Π1. | 
Βαριτειμιας 1). (α)..(}}. | οπι. ᾖ. 

-- τυφλος] Τβταεπι. ὁ 5. ΑΟΧΝ. το]. | οπι. 

Β)ΤΙΔ. αι. Ογίᾳ. Π1. 
- προσαιτης απἱο εκαθητο Ὁ. Βιίῳ. Ρίο. 

(αἱ5.)Τ/Δ. ᾖ. Μεπαρη. Αππι | Ίπροσαι- 

των Ροδέ ὅδον 5. ΑΟ;Χ. τα]. (επετων 
Ῥο5ί ὁδ. Τ)). Πρ. α.ὖ....6 0“. Ἀγττ.Ρεῦ. 

δ.Ηε]. οι. δι, (νἷά. Τµις, αν, 85). 

{οπι. Ὦ.Βοι.Ο3. 
47, Ναζαρηνος Β.Δ. 1. ([αε0.) Ονίᾳ. τ]. 

7553, |. Ναζορηνος 1)". ἰ. Ναζωρηνος 

Ὦ3, | ΤΝαζωραιος 5. ΑΟ. τα], (νἷᾶ, 

1ο, ΧΙ]. 97). 
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47. εστιν] απίε ὁ Ναζ. Β. (οπι. ὁ Β.Βεῖψ. 

τῷ νἱ4.}) | σοπίτα, τε]. Ογίᾳ. Π1. 

--- υἱὲ ΒΟΤΙΔΜΗ. | υἷος Ὁ. 69. Κ. Οτίᾳ. 

11, 7848. Τὸ υἷος 5. ΑΧΜΝ. τε]. 
-- Τησου] οπι. Τ,. Ἀγν.Ρεέ. ΟΥίᾳ. Πῖ. | Ῥοδέ 

λέγειν 69. Υιἱσ.Οἰ, αι. Ἀγτ.Πε]. 

Μεπιρῃ. (νίᾶ. Ίωμπο, κυ]. 28). | Οοπίτα, 

τε]. πι. ὀ.ο. Αππῃ. «40411. 

48. επιτιµων Δ. 

-- αυτῳ] αυτον Β. 

- εκραζεν] -ἕεν Ὁ α΄. Απιι |} δα, Τη- 

σου 69. (νιᾷ. ως, κν]. 98). 

- υἷε ΔΒΕΟΤ,τε]. Ογίᾳ.Π1.7943. ] ὁ υἷος 

1. Βστ.Ηε]ησ.(5ῖο Ἰπίο]Ισεπάππα). | 
υἱος ΤῈ, Ογῖφ. Π1. 7845, 

49. ειπεν φωνησατε αυτον ΒΟΙ,Δ. ἃ. ὅ'γγ. 

Ἠσ]ιπιςσ. Μορη. [ Τειπεν αυτον φω- 

νηθηναι 5. ΔΡΧ. το]. (μας) ντ. 
Ῥει.δ.Ηο].εκι. ἆἄθηι, (νι, Ορ. 111, 

754», 7965. ααϊ Πᾶς ἴῃ 5οτῖο ΟΥΑΙ οἶδ 
Ἰαλδοί). |. ειπεν φωνηθηναι αυτον 1. 

οι. (Ατπι,) | ειπεν αυτῳ φωνηθηναι 

69. 

--- καὶ φωνουσιν τον τυφλον Άλεγοντες 

αὐτῳ] οἱ δε λεγουσιν τῳ τυφλῳ 1). α. 
(0)... 1 Οοπίτα, τε]. Υαἱρ. Καὶ νυν. [ο. 

41]. | αυτφ] αυτον ἘΝ. 

-- θαρσει] -σων 1. 69. | Οοπίτα, τε]. Ονίᾳ. 
11. 784}, 

--- εγερε ΑΒ.ΒΙΙΥ.ΟΡΙΧΔΕΕαάΗΚΜΥ 

Γ. | Τ-ραι σ. 5505, Ο)1ᾳ. Π, / -ρου 1. 
69. 

50, αποβαλων] -βαλλων Δ. | Οοπίγα, το]. 

Ονίᾳ. ΠΠ. Τ945. 

- αναπηδησας ΒΡΤΙΔΜΑ, Ταῦ, στ, Ηρ]. 

της. Μοπιρη. ἄοΐμ. ΟρΡίᾳ. ΠΠ. 1 Τανα- 

σταςο 5. ΑΟΣΜΝ. τε]. Ῥγιτ.Ῥεί.δΗς]. 

ἐκέ. Αὐτὰ. 911. | οσα. Τ. 

50. τον Ίησουν] αυτον Ὦ. (Τα 8.) | Οοπ- 

αα, το]. Κὶ Οτῖφ. ΠΠ. 

51. αυτῳ ὁ Ίησους ειπεν ΒΟΡΤΙΔ. Το. 

ο. ἩΜεπιρα. Αππι. (4004) |. Τλεγει 

αυτῳ ὃ Ίησους 5. ΑΧ. το]. αι. (Ἀντ. 

Ῥϑι.) οίἩ. | ὁ Τησους λεγει αυτῳ Κι. 
(Υπ]σ. Δ). Ῥγτ.Πς]. Γό.ο]. 

- θελεις ποιησω σοι ΑΔ. 1. τα]. α.ὖ,[. 

ΜεππρΗ. (οί. (Ατπιι) 401. (ΟΥίᾳ. ΠΠ. 

7848 οπι. σοι). | σοι θελ. ποιήσω ΒΟΤ, 

ΔΚ. ὙΥπ]σ.ΟΙ. (πιά. Ίμας. πνΠ. 41). | 

θελεις ποιῆσαι σοι Τ. 

- ῥαββουνι ΑΒΟΙΧ. 1. ἘΕάΗΚΜΒ 
ΝΤ. Ῥγν.Ης]. Μ πρὶν. Αππι, Ογίᾳ. 111. 

Ἰῥαβουνι 69. ΕΞ ΤΙ | ῥαββωνει Δ. | 

{ῤαββονι 5. αρ. ο. «Ἠ. | ταῦ- 
Ῥαπποῖ οἵΠ. [κυριε ῥαββει 1). αὖ. [}}. 

ΓΠαΡΡΙ σἱ.ὰ. Ἀγτ. ει. 
59. ὁ δε ΔΟΡΧ. τε]. Τατ. ὅτ. Ηρ]. αὐ. 

Αππιι | και ὁ Β.ΡΙυ.ΠΔ. Ἀγτ.βεῦ. 

Μοπιρ]. «11. (νι. Ίωαο. νι, 49). 

- ειπεν] λεγει 1. 

- εὖθυς Β. ΒΙΙΨ.Τ:Δ. | Ίευθεως 5. ΔΟΓ. 

τε]. ΟΥίᾳ. Π1. 7858, 

- αυτῳ (ροδί ηκολ.) ΑΒΟΡΤΙΔ. 1. 69. 

ΜΣ. Ἱμαιε. Ἁγτ.Ησ]ιπισ. Μεπιρῃ, ΑΥΤ, 

“πὴ. Ονίᾳ. 1. 7953. |. Ίτῳ Ίησου 5. 
ΧΜΑ. τε]. Ἀγτ.Ησ].ίχι. ἀοιμ, Ογίᾳ. 1, 

40. τεπῖιπε ζετίοπο Οἱ. | ἆο Ποτίσπο Οἱ. | 
47. 5 65ὰ ΒΗ Πανίά Οἱ. (811 πιι) | 48. εἰαπιαραξ 
σι. [811 Απιι 



ΧΙ. ὃ. 
Τα]σ. α. ὃ.ο. 
ΒΥΥτ. Ρ. Ἡ. 

Μπαρ]. [Τ1οῦ.] 
οὐ, Ασπι. 41. 
52. καὶ ὁ ̓ Ιησυῦς 

Ν Ε - 

τον Τησοῦν' 

ὁδῷ. 

ὃ Τμεῦ, των 
ΧῚ ΑΒ’ ριζ 

ἥ β 
ε[Μαίίιοι: 1-11. 
μα. 10:20-38. 
1ο. 19:19-10. 

1. [εἰς Βηθφαγῆ] 

2. ἐκάθισεν 

8. εἴπατε [ὅτι] 

- [πάλιν] ὧδε. 

νο Μ“ / / / 

εἶπεν, Τί θέλεις ποιήσω σοί; 
ο τρις ” ὦ » / 59 ε κι. τς 

αὐτῷ, ἢ Ῥαββουνί Α ἵνα ἀναβλέψω. ὁ δε Ιησοῦς 
Ξ 5: ον 

εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. 
Ν κ 5η / 4 ἘΠ τα / Ἑ » Ωω » . 

καὶ "εὖθυς' ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ 

3 / ΄ “ “ » ΄- 

ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 
3 - ε ’ 5 Ν ’ Ν / ε “-“ 

αὐτοῖς, Ὑπαγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν" 
Ν 5” ΔῊ 3 ΄ 3 ον ς / ο 

καὶ ᾿εὐθὺς' εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶ- 
5 δὰ 2 . ὃν πο ΄ ΄ 

λον δεδεμένον, ἐφ ὃν οὐδεὶς ᾿ οὔπω" ἀνθρώπων κεκά- 
4 / / μα.ν - »" 4 / / 9 Ἂ να 

θικεν: Ἰλύσατε᾽ αὐτὸν καὶ Ἰφέρετε . "καὶ ἐὰν τις 
« ΄- ΕΙΣ / ΄ ΄σ ΕΣ 4 « / » -“ 

ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο: εἴπατε“, Ὁ κύριος αὐτοῦ 
/ 3 νι ΤΙ Ων ἈΠ ΘΈΩΝ, ἘΠ ΄ " «8 ΄ / 

χρείαν έχει, καὶ ᾿εὐθὺς αὐτὸν ᾽ἀποστέλλει ᾿ παλιν 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
51 Ν ᾽ Ν {ο ἐπ ε 

καὶ ἀποκριθεὶς ᾿αὐτῷ ὁ μάς 
ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν 

/ ᾽ 

44 1 «Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς ὃ Ἱεροσόλυμα' εἰς 
Βηθφαγῆ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, 

καὶ λέγει 

Ψ - 
Ἰησοῦς Ποπς νεπῖ δα 6Η11, 5 ἘΠ το- 

5ροπάςσῃς Τοριις ἀῑκίε 111, Ωπιᾶ 
γἱς ΗΡΙ βαοῖατη ὃ Οποσις απἴθτη 
ἀῑκῖί οἱ, Παυβοπϊ, τὖ γ]άσαπῃ. 
52 Τοβιβ απίεπι αἲς 11, Ὑπαᾶε, 
βά465 ἴτια ἴο εανατη ἔθος. ἘΠ 
οοπ{εείίπι γἱάῑί, οὐ 5οᾳιεραίιχ 
οσα ἵπ γίαπῃ. 

1 11, 5.) Ἐὰ απ αἀρτορίπαπα- 
τοπ ΗΙογο5ο]γτηιο οὐ Βε[]απίαθ 
84 πιοπίσπαι οἸναταπα, πας 
ἆπος οκ ἀῑδοῖρα]ϊς εαῖς 3 οἱ αἷί 
11115, Τιο ἴῃ ΘΑ] απ απο οςὲ 
οοπίγα νο, οὖ βύαςι πη ΙΠίτοεπή- 
τος 1Ππ4 Ἰπνοπ]αεϊς Ρα] τ Ίσα- 
{απῃ, 54Ρ6Γ 6 Π Ποπιο δάπις 

Ἰοπηῖπαπα. 5661 : βο]νῖτ Ἰ]απα 
οὐ πἀάποῖίο, 5 Εί 5ὶ απῖς γουῖς 
ἀἰκοπί, Οπῖά (Ἀο1 15 ἀῑσῖα 
απἷα ἀοπιίπο παεσοεξατίς 65έ, οὖ 
οοπίπαο απ ἀῑπηϊθοῦ Ίο. 

7853, (3 ἀο 5πο). | οπι. Ῥγτ.Ῥδί. [1πος 

Χ ποΠ. ΟΠ], τῇ. 
. ἐγγιζουσιν ΑΒΟ. τε]. Υπα]ρ. (α). 82. 

Ἠσ]. ἀοἴμ. Αὐπι. Ογἱσ. ΠΠ. 7875, ἵν. 1814. 

1 ηγγισαν 69. Μ. (νά. Μαΐε. κκ. 1). | 
Ίγγιζεν Ὦ. ὁ... |Π.σ.1.κ.1.  Ῥνστ.Εαι. 

Μοπιρῃ. «081. 

- Ἱεροσολυμα ὮῬ.Ρομ.ΟΏΤΙΔ. 1. 69. 
Ίαΐες. ΤΜεῦ. Οτῖφ. Η1. ἵν. |. 1 Ἱερουσαλημ 

«. ΑΝ. τε]. Μεπρῃ. |αάά. και Δ. 

- εις Βηθφαγη Α(Β)0.τε]. αἱ. νν. Ογῖρ. 

Ίν. 1814, (νὰ. Μαιί. καὶ. 1. Ἰωας. χῖχ. 29). 
Γοπι. Ὁ. ας. α..6.Π}.1.κ. Οεῖσ. ΠΠ, 

7875, 1485. (οἵη, και 5εα. {). | Βηθφαγη 

ΑΟ. τα]. αἱ. Μειρῃ. Οτίφ. ἵν. | 

Ῥηθσφαγη Β.Βιεψ. ΕἾΤ. | Βηδφαγη 

Β3Βεμ. Ῥηθφαγειν Τ.. Βηδῴφακη 116). 

- και Ῥηθανιαν] οπι. ΤῊ ΟΡ. (νἷᾶ. Μαιέ. 

πχ]. 1). και εις Βηθαν. ΟἹ). (4). Αιπι. 

3811, | Οομίτα, ΑΒΤ.. τε]. νυ. Οτίᾳ. ἵν. 

- των ἐλαιων το ελαιων Β. (ν]ὰ. Πας.) 

ΓΟοπίτα, ΑΟΕ. τε]. ΟΥγίᾳ. ΠΠ. ἵν. 
- αποστελλει ΑΡΒΡΙ,.τε]. Ψμ]ς. [01 .3. 

Ῥγγ.Ησ]. Τ]ιερ.αἲ γιά. Ανιη. Ὀσο,δεΖοΙ. 

Ονιᾳ. ἵν. 1 απεστειλεν 1. ἘῊ. α.ὐ.οι[: 

1η, Ἀγτιρε. Μεπιρῃ. οί. Ατπι, 
Μ55. . (νἷᾶ. Μαιέ, οὐ Τα1ο.) | επεµ- 

Ψεν Ο5ίο, 

9. και λεγει ΑΒΟ. τε]. Ψπ]ς. ὁ... ή. 

Μεπιρ]. νυ. Οτίσ. ἵν. 1814, ] και ειπεν 

Ὁ αν». 1 λεγων 1. 69. α. πες. (νιᾶ. 

Μαιί. χχὶ. 9). 

-- αυτοις] οτη. 1. 

--- κατεναντι] απεναντι Μ. 

Οτίᾳ.) 

- 

(6οπίτα, 

9. ευθυς ΒΤΙΔ. Ογῖρ. ἵν. | Ίευθεως 5. Α 

ΟΕ). τε]. 
- εις αυτην ΑΒΒΟΤ, τε]. σα]. 6.3.4. 

(ΜοππρΗ. ΤΠΕΡ. τὸ νι.) τὸ]. Ογίᾳ. ἵν. 

(πορευόμενοι απῖε). | οπι, 1). α.ὔ.οι[]-ὲ. 

(νἱα. Ίωπο, χὶχ. 80). 

--- ευρησετε] -σητε 1. (Οοπίτα, Οτίᾳ.). 

- ουδεις Ἔουπω” ανθρ. ΒΙΙΔ. Ὑπα]ρ. δ.Κ 

ο]. Ονῖσοῖν. 1814. 194315: | ουδεις ανθρ. 

ουπω Ὁ. 69. (ὅγε. 51.) Μεπιρῃ.βεμν’. 

ΤΠεῬ. | ουπω ουδεις ανθρ. Ἰζ. (ντ. 

Ἠσε].) οι. | ουδεις πωποτε ανθρ. ΔΑ. 
(νά. Τωας,) |. ουδεις ανθρωπων (Ἀοπι. 

ουπω) 5. Ὁ. τε]. α.(6). (1.3.1. Μεπιρῃ. 

ΥΥ. Ανπι. (111) Ογἱᾳ. 1.449. (ο Μαν. 
εἰ Τµις, Τ) 1π Ίμπο. ΧὶΧ. ΟΠΙ. πωποτε). 

-- κεκαθικεν Α(ΤΏ)Χ. 1. τε]. (καικαθηκεν 

Ὁ". καικαθεικεν Ὦ3). | εκαθισεν Ἑ. ΒΊα. 
Οδ. Οτίᾳ. τ, (ο Μαν. οί Τα1ο,) ἵν. ἔθ). 

(σίᾶ, Τωας,) | εκαθησεν Β. Βεΐῃ.1,. | αἀά. 

και 69. 

- λυσατε Β.Βολ. Βἰο.ΟΔ. Τιαῦν. Άγντ.Ῥί. 
δ.Πο]. Μεπιρῃ, ΤμεῬ. Δα, «41. 

ΟΥίᾳ. ἵν. 1815. | Ἕλυσαντες 5. ΑΡΙ.. 

χο]. οἴῃ. (γιά. Μαϊζ, κχὶ, 2 οὐ Ἱμπο. 

Χἰκ. 30). 

- και ροβὺ αυτον ΒΟΡ3ΤΙΔ. Ἰμαίί, Μεπαρ]. 

1ος. Ανπι. «91. Ο)1ᾳ. ἵν. | ἔοπι. ς΄. 

Α ΓΣ, τε]. Ἀγιτ.Εεί.δεΗε]. οί. (νιᾶ. 
Ίο.) 

--- φερετε ΒΟΤΙΔ. 31. Οτίᾳ.ἵν. | Ταγα- 
γετε 5. ΑΏ. τε]. ντ. τιίὸ νι. (υἱᾶ. 

Ίμις,) 

8. εαν] αν Ὁ. (Οοπία, Οτίρ.ῖν. 1815). 
- ὑμιν ειπγ] εἰπε ὑμιν Δ, (Οοπίᾳ, Ογίᾳ.) 

8. τι ποιειτε τουτο ΑΒΟΙ, τε]. Ῥγτγ.Εεί. 

ΔΉ]. (Μεπιρη.) Τμευ. οί, Οτίᾳ. 
Ίν. {τι ποιειτε' τουτο ειπατε Τ/). | απἱά 

{αοἷῖς Ὑπ]ς. 6.1.1, Έπ. | τι (ιαπίατη) 

1. (νιά. Μαι, χχὶ. 9). [ τιλυετε τον 

πωλον 1). 69. α.ὖ. [7 Αὐτὰ. Οτίφ. Π1. 

7400, (γιά. Τις, κὶκ. 38). 

ειπατε] Ῥαεπι. και Ο3 αὖ νι. (Οοπίτα, 

Οὐ τε]. Οτίᾳ. 111. ἵν.) | Τ444. ότι 5. Α. 

ΟΡ. τε]. ας. Κὶ νν. Οτίᾳ. ΠΠ. ἵν. (νὰ. 
Τλις. χὶκ. 51). | οσα, Β. Βεὶψ. Βἰο. α.Ὁ.ο.1. 

ἆ. «8. 
- και ευθ.] οπι. και Ἐς (Οοπία, Οτίᾳ. 

ΠΠ, 7403, 1ν). 

- ευθυς Β.Βιἱψ.ΟΏΤΙΔ. Οτῖφ. ἵν. | Τευ- 
θεως 5. Α. το]. Ογίᾳ. Η 7235, 7405, 

- αυτον] οπι. Δ. | Ῥοδί αποστ. Ὁ. (νιά. 

Μαίέ,. κε. 5). | Οοπίαα, τε]. Οτίᾳ. ἵν. 
(να. πα). 

- αποστελλει ΑΒ. Λει.ΟὈ Ον.1,ΧΔ. 69. 

ἘΕΗΚΜΡΒΘΥΡ. νας. Μ5, ὐ.ο. ϑγυν 58. 

δεΗε]. άοἱἩ, | Ταποστελει 5. 1. 90. 
γμ]σ. αῆ. Μεπιρῃ. ὙΠῈΡ. Ατπ. 
(Ῥηι.). Οτίᾳ. 11, 7293. 7408, ἵν. 1814. 

(νιᾶ, Μαιά. χχὶ. 9). 

--- αποστ.] αἀά. παλιν ΒΡΤΙΔ. Οτίᾳ. ΠΠ. 
δἱ8. | Ῥταεπι. 14, ΟἿ πὸ νὰ, | Ἔποη Ἰα- 

Ῥοπέ -. ΑΟΧ. 1. 69. τε]. Τναΐτ. ΚΤ. 

Ῥει,δεΗε]. Μεπιρῃ. Τµεῦ. άοἴµ. Ατπη. 

“πη. Ογῖφ. ἵν. | (αποστ. παλ. αυτ. Β. 

αυτ. αποστ. παλιν ὍΓΠ,. Οτίᾳ. Πῖ. δἱ5. 

αποστ. παλιν Δ). 

δι. Εἰ0ὶ τίς ΟἹ. | 52. ἵπ νἱα Οἱ. 
2. οοπῖτα γοΒ εβί (Οἵ, 

1τ9 



ΑΒ02. ρη ὧδε 
ἘΣ ΑΝ 8 

1. [98]. 69. 
ΕΙΕΑΒΕΝΡΕΟΥΓ. ᾽ / 

αυτον. 
- / ΄ / Ν ΄ 

τοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον: 
3 - ΔΝ { 4 [τὺ ΕΣ «3 ΄σ 4 ΄“ 3 / 

αὐτοῖς καθως εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀφῆκαν αὐτους. 
7 ον τε / πμ τν ον Ν ἈΠ ὖν τς ΟΡ 
καὶ ᾿ φέρουσιν" τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ᾿ ἐπι- 

΄ “ ». νν Ας ΄ ΓΝ τ ΤΥ Ὅλ) 
βάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ 

8ὃ Ν ν// ἈΝ, Ὁ ΄ ο ον / 
καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν 

᾽ Ν ες / 5/ ν.. ή. υπ ο» ο ο 
εἰς την ὁδὸν, ἄλλοι δὲ "στιβάδας., Ίκοψαντες ἐκ τῶν 

Ν ο / Ν πῶ ο “ 

καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
Ε { - ψχ' 1 6:5 / 6 / 3 ο ος 

ἔκραζον Ἰ, Ὡσαννά, “ εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνό- 
» - Ψ, ε ϱ) / / 

Ὁ εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία | 
.« “-“ Ν «ε “ 4 /Φ/ ε Ἂς ἢ “- «ε / 

τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿ Δαυείὸδ , ὡσαννα ἐν τοῖς ὑψίστοις. 
ρε ο λος ἢ Ὁ , ΠΥ καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσολυμα 

πε 

4 ἈΝ (ο 
αυτον . 

8. ἔκοπτον 

ριθ 
α 

ἆ Ῥκα, 118(117)196. 

ντ 
Τα ρῶν ἡ. " 

κατι κυρίου, 
Ἱ Τιρῦ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
4 ἈΠ δὲ “ἶ ο “ / 
καὶ ἀπῆλθον" καὶ εὗρον ' πῶλον δεδεμένον 

Ν τν / 327, ών - . ᾿ / 

πρὸς | θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν 
/ ω) - / 

καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐ- 
ε Ν 5 

δ οἱ δὲ εἶπον 

υπ » ΧΕ / Ν 
ειδ ΤΟ ιερον, και 

ΧΙ. 4. 

4 6Ἰ8,3,) Ἐπ αροιπίας Ιπνεπεταπε 
Ῥα]]απα σαιτ απίο Ἱαπιστη 
{ος ἴῃ Ὀϊνίο, οὗ εοἰναπί εππη, 
5 δὲ αὐἴάδτη ο 1Π|1|6 5ιαπΏῦας 
ἀἰσεραπί 15, Οιῖά (ποιΠς εο]- 
γοηίας ραπ ὃ αἱ ἀἶχε- 
ταηί οἱς βίου ϱργαευερογαί 15 
Ίσμιις, οὐ ἀἰπιίσογιπί εἶ. 7 Εν 
ἀπκοταπί ρα] τη δα Τοδαπι: οὗ 
Ππροπαπί 11 γοδυϊπηθηΐα 588, οὖ 
5610 ΒΌΡΟΙ θα. ὃ Μι] απι- 
ἴοπι γοςιπποπία 5πα δίτανεταηξ 
ἴῃ γία, Αἰ απίοπη οπᾶάσδ σᾳπ6- 
ἀευαπε ἆς αγβοτίθα5 οὐ 5ίεγΠθ- 
Ῥαηῦ π᾿ νἷᾶ. (19,1) τὰ απ 
Ριποϊραπε οὐ 4] 5οᾳποραπίας 
ΟἸαδιηεθαηῦ ἀῑεθηίες, Οβαπηδ, 
10 Ῥοποθῖοίς ααἱ νοπῖς ἴῃ πο- 
πηῖπο ἀοπηῖηῖ, ὈοποάΙείπα απο 
γοπῖς τοσππη ραϊτίς ποςίγὶ 1)ὰ- 
νἱα, ο5πΏπα ἴῃ οχος]ςίς. |] (130, 65.) 
Ἐν Ἱπηγοῖνϊς Ἠιογορο]γταα ἴπ 
ἑοπαρ]απα:. οὖ οἰγομπηδρεο 5 οπ]- 

4. και απηλθον και Β. Ρο]. ΤΙΔ. (ο).ὰ. (819. 

Ἔει) (Απ) Απ. Ορί. ἵν. 1815. 

(ανηλθ. Β. Βεῖψ.) |. Ἰαπηλθον δε και 
5. ΔΟΧ. τε]. Ῥγτ.Ηε]. Του. οι. | 

κπηλθον ουν και 1. 69. | και απελ- 

θοντες 1). Ὑ ]ρ,. (α).}.]. Μοπιρα. Οἱ. 

11, 7444, (ντά. Ταῖς, κὶκ. 99). 

- πωλον] ΤῬταετη. τον 5. ΟΔ. ὙΠΕΡ. 
Ἄττῃ. νυἱᾶ. γα, δ. | οπι. ΑΒ.ΡΕΙ.ὈΙιΝ. 

1.69. ΕΕάΗΚΜΡΟ Υ ΤΡ. Μπαρ]. ἄοι. 

ΟΥίᾳ. 11. ἵν. (ΟΥίᾳ. ἵν. 1993. απ Μαις, 

πχ. 7 βΡεοία!). 

--- θυραν] Τρίαση,την σσ. ΔΟΤ.το]. Οἱ. 
1. 1 οπι. Ὦ.Βο]ι.1Δ. Μορ. Του, 

Οὐ. Αὐτη. ΟΥίᾳ. ἵν. 1811. 1920. 
5, και τινες] τινες δε Χ. 1. 69. Τμοῦ. | 

Οοπίσα, τα]. ΟΣΙᾳ. ἵν. 1819, 

-- ἑστηκοτων] εστωτων ΜΙ, Ογῖσ. ἵν. 

6. ειπον] ειπαν ΑΤΙΔ. | Οοπίσα, τε]. ΟΥἱᾳ. 

1γ. 181, 

- αυτοις] οτι. 1). ῥ.ο[]-ὰ. |. Οοπίτα, τε]. 

γαρ. {. Οτὶφ. ἵν. (αυτῳ Μ. α). ᾿ 
--- ειπεν Ὦ01Δ. 1. ἃ. Μοπρῃ. ΤΠ. 

Αππι, 41, Οπῖφ. ἵν. |. ειρηκει Ὦ. ὐ.ο. 

1.1 Τενετειλατο 5. ΑΧ. 69. τε]. 819. 
Τ»ι.δ Πε]. οὐ. Ῥταεσερεταί Υπ]ρ. α. 

4. | αἀά. αυτοιο 1). 1. 69. Μ. Τναιϊ, 

Ῥγγ.Βεί. Μεπιρ]ι,Ὕ.δβοµνν. ΤΠΕὺ, 

αοιμ. ΊΠι. 1 Οοπία, ΑΡΟ. τε]. γή. 

Ἠσε]. Μεπρμ.ΜΡΒ. Αν, ΟΡίᾳ. ἵν. 

7. φερουσιν ΒΗΙΔ. ΟΥίᾳ.ἵν. | αγουσιν Ὁ. 

1. 69. Αὐτὴ Ὀ5ς,δ.ΖοἩ. | Ίηγαγον ς.. 

ΑΓ. τε]. Ψα]ς. (α.ὐ) ες ῇ.Ὀ. νν. το]. 

αὖ νἱά, Αὐτὰ. Μ 55. [1]. (νἷά, Μαϊσ, κκ, 
7 οἱ Τμς, ΧῈΣ, 855). 

- επιβαλλουσιν Ρ0ΡΤΙΔ. 1. Υα]ς. ὁ.0}}. 

Μεπιρ]μ. Αὐπη. 5. δΖΟΝ. Οτίᾳ. ἵν. | 
επεβαλον «-. ΑΧ. 16]. (α).ο4'.ἠ. 
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Θγιγ.ΓΓ5ί.δςΗε]. (Τμευ.) οὔ. Ατπι. 

ΜΒ. ΑΡ. 
7. τα] οπι. 1. (Οοπίτα, Ογῖφ. ἵν. 1825). 

--- αὐτων ΑΟΙ,. το]. ΟΥίᾳ. ἵν. | ἑαυτων ΒΒ. 

Γ αυτου Ὦ αν. |οπι. 1. ὁ,[,.1.κς. Αὐτὰ. | 
Οοπίτα, Ψπἱρ. α.ο6, 3. νν. 

--- εκαθισεν] καθειζει Ὦ (ὐτ. 1. | Οοπία, 
χε]. {{(0π|. και εκαθ. ἐπ᾿ αυτ.....εστρ. 

εις τ. ὁδ. Ογῖφ. ἵν. 1553). 

- ἐπ᾿ αυτον Β.Βολ.ΟΏΤΙΔ. | {επ᾿ αυτῳ 

ες. ΑΧ. τε]. 

8. και πολλοι ΒΟΤΙΔ. ἃ. Μεπιρῃ. 4011. | 

Έπολλοι δες. ΑΥΤ. τε]. Υπ]ρ. α.θ.οι[.ζ. 

Ῥγτν. Ρ5ι.δςΠο]. Τμεῦ. οὐ. ΑΠ, 

- αυτων ΑΟΥΤ. τε]. | ἑαυτων Β.Β.]. | 
αυτου Ἱ. | οτι. 1. ἢ. 

--- εστρωσαν ΑΒΟΟΤ. τε]. Ὑμ]ρ. ο. Ἀγτ. 
Ἠε]. ἄοἴμ. Αππιι [ εστρωννυον 1). 1. 

α.δ.οι[] μι... ντ. Ῥεῖ. 
- εις την ὁδον 15 ΒΟΡΤ,ΧΔ. 1. 69 οοΥν.". 

τα]. ὁ.7.. | εν τῃ ὁδῳ Δ. 693. ΚΜ. 
Ὑμ]ς. α.ο ΓΔ... Ατπη. 

-- αλλοι δε] οπι. δε 1. ὁ. Ἀγτ.Ηε]. 
--- στιβαδας Ἑ.Βελ.ὈΤΙΔ. 69. ΗΚΜΤ. 

ν]ᾷ. ΟΤἱΦ. ἵν. 19δὺ. (εστιβαδας 3). | 
στειβαδας Ἐ6. | Ἱστοιβαδας 5. ΔΟΝ. 
1. ΕκβοΥ«Γ. Ῥγν. ΠΟ] παρ. (γαεσε. Ογῖρ. 

ἦν. 1823. 

- κοψαντες ΒῚ,Δ. (311.). Ογὶφ. ἵν. 1853. 

| Ζέκοπτον 5. ΔΟΕ. το]. Τα. Ἁγος. 
Ῥβυ ΗΟ]. Μοπηρ]ι, ῶμεῦ. οι. Αυπι. 

(νὰ, Ναιί, χχὶ. 8). 

-- αγρων ΒΟΙΔ τ. ἉγτιΗΠο]πιρ. Μεπηρ]ι. 

Ῥομνν. ΤΗ6ῦ. ΟΡΙᾳ.1ν. 1853. 1980. [25 1}.] 
Γ Ίδενδρων 5. ΑΤΏΧ. το], Τμ. Θγτν. 
Ῥει,δεΗο].ίκι. αοίμ. Αὐτὰ, (νι, Μας, 

πχί, 8). (14ΠΙο5 ατροσιπι οκ αριῖς 

Μοπαρ]. η.) ΙΤ αἀά. και ἐστρωννυον εις 

την ὅδον 5. Δ(ΤΓ)Χ. τε]. γα]. α.ῦ.ο-α, 

ΓΗ. (4).1. ϑγυνθβο Πο]. ΜοιηρΙ, αὐ. 

Ατηι. (νιά, Μαΐΐ, κκ.) εστρωσαν εις 

την ὁδον Ονίµ. ἵν. 1831. {εις την ὅδον] 
την ὅδον Ὦ αν. 9. | εν τῃ ὁδῳ ΚΜ. 

γὰρ. α.δ.οιξῖ. 1 οι. ἀ). 1 πο παθεπὲ 

ΒΟ1/Δ. Τπερ. δι. 

9. προαγοντες] προσαγοντες 1) ΟἿ. |α44. 

δε Τὶ Τ1ου. 
--- εκραζον] Ἰ πᾷᾷ. λεγοντες 5. ΑὮΧ. 

το]. Υα]σ. αὖ. ἢ '. Ἀγτν. Ῥ δι. 0 ΗΟ]. αοι]. 

Αὐταὶ. «251. (νά, Ματ, χχὶ. 9). | οπι. 

ΒΟΤΙΔ. ο. Μεπιρι, Τμευ. Ογίᾳ.ἳν. 

1823, 

- ὡσαννα] οπι. Ὁ. δ... 1 Οοπίσα, τα]. 
γΥυ]σ. α.σ [οἱ ᾖ. Οτῖρ. ἵν. Ιπάά τῳ 

ὑψιστῳ 69. α.6.1.1..} Οοπίπα, χε]. Ὑπῖς. 

ὁ... υ. Ονὶρ. 
- ὁ ερχοµενος] οπι. Χ. 
10. ευλογ.] Ῥνασπη. και ΑΙΚΜ. ἀπ. Βγτ. 

Ῥει. δι. | Οοπία, ΒΟΡΤΙΧΔ. 1. νε]. 

Τα. ΆγνιΠε]. Μοπιρη. Τπευ. οι. 

Άππι, Ογί(.ἵν. 1835. 

- ερχοµενη] οτι. Δ. 1. α. (ἡ ποπ οτι.) | 

Οοπ]τα, τα]. Οµἱᾳ. 1ἰϊ. 7448 ἵν. 
- βασιλεια] Ταἀἀ. εν ονοµατι κυριου 5. 

ΑΝ, το]. Ῥγχ.Ησο]. δι. | δα. εν ονο- 

ματι ἄοιμ. | οπ. ΒΟΡΙ/Δ. 1. 09. Ὁ. 
Τμαυε, ἈγτιῬεί, ΜοιαρΗ, στα. Ογίᾳ. 1. 

ἦν. 

-- ὑψιστοις] «64, ειρήνη εν ουρανῳ και 

δοξα εν ὕψιστοις 1. (6 11ο. χὶκ. 98): 

επ οπι απίο ώσαννα Ἀγτ.Ης].Ἔ οπάοπα 

Ίοεο ὡσαννα εν τ. ὑψ. Ατπι. | πο Ἰια- 
Ῥοηί το]. ΟΡίᾳ. ΠΠ, ἵν. (Οἱ. ΠΠ, ειρήνη 

παροὺ Ῥνο ὡσαννα). 

11. Φετοδοῖψπααπα ΟἿ. 



ΧΙ. 16. 
να]ρ.α. ὃ. ε. 
5 τυ. Ρ. Η. 

Ππεπιρῃ, (Τ1ε0.) 
οί. Ασπη. 20111, 

ΑΤ’ 

11. ὀψὲ ἤδη 
δ 88 

19. οὐ γὰρ ἦν ὁ 
καιρὺς 

Ε]Μαίέ,ο1119-16.α 
μα. 10:45-48. 
ο. 9114-17. 

Ν / 

στερὰς κατέστρεψεν, 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
/ ΄ / / / ον ιά 

περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας 
ω ᾽ Ἂν “ / 

ἐξῆλθεν εἰς ὃ Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 
412 ᾿Ξ -- / - ο, τσι 
40 “ Καὶ τῇ ἐπάύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βη- 

/ » γ΄“ 9 13 Ν σολ “: δα ΧΑ / 
θανίας ἐπείζασεν, καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπο µακροθεν 
3/ , 5 . Ψ αν « / ιο » ον 

ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα Ἱτὶ εὑρῆσει ἐν αὑτῇ; 
Ν ” Ν 3ο ϱ Ν / ε 

καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα: ἢ ὁ 
Ν Ἂς 5 ἉἍ ] ΄ 

γαρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 
3 -“ / δι » Ν "»“ τ “ΝΗ ἂν Ν 

αὐτῇ, Μηκέτι Ιεἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν 
΄ ςφ - ει Ν » “ 158 . ν 

φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. Καὶ ἐρ- 
ρκα » «ες / Ν " ἣν τν ᾽ Ν « Ἂς 

χονται εἰς Ἱεροσόλυμα": καὶ εἰσελθὼν ' εἰς τὸ ἱερὸν 
η ᾽ , ν - κ Ὁ 5» , 
ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ ᾿ τοὺς ἀγορα- 

- - ο " 
ζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυ- 

“ ἣν -“ 4 Ν 

βιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περι- 
16 ν » " ο ν 

καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τὶς διε- 

14 ΝΣ Ἂν Ὁ κι 
καὶ ἀποκριθεὶς ' εἴπεν 

ΠΙΡΙ15, ΟΠ Ίαπι γεβρετο 556 
Άοτα, οχῖνιῦ ἵπ Ῥείμαπίαπα οππα 
ἀποάσσῖπη, 

13 ΤῸ α]ία αἴθ πι Ἰτοπί α Βο- 
ἐμαπία, οβιχτ, 15 σππηαα γ]- 
ἀἱδεοῦ ἃ Ίοησο Ποππαι Παὐοπίσπα 
{ο]ῖα, γουῖς 81 χα Γογίο Ίπνο- 
πϊνοῦ ἴῃ σα, οὗ οπίΏ Υοπῖςσοι δα 
Θάτη, πΙΙ] Ἰηγοπῖί Ρταείετ Γο]ῖα: 
ποπ οπΊτα ογαῖ ἵεπιριας Πσογιπι, 
14 ἘΠ τοεροπᾶσπς ἀῑπίε οἱ, Ταπι 
ΠΟΠ αππρΙς ἵπ αείογπατα απῖς- 
απαπι Γποαπι οκ ἴθ πιαπάι- 
σος, Εεαιαϊοδαπε ἀἰξείραΠ οἶτς. 
15 Ἐν νοπίαπς Ἠιετοσοίγππατα. 
ιν 1.) Τὸν. απ Ἰπιχοϊδσεῦ ἴεπι- 
Ῥίππη, σοερῖέ οἴσετο γαπάσηίος 
οὕ οπιοπίος ἴῃ {οππρ]ο, εὖ τποπ- 

588. παπηπαπ]αγίογαπα οἳ σα Π6- 
ἀταςδ νοπάσπβαπαι  οοἶπτπρας 
ενογίῖε, 15 οὐ ποπ 5ἰπεῦαί πῦ απῖδ- 

11. εισηλθεν] εισελθων Ὦ. α.}.ο. ἘΠ"... 
Οοπίτα, τε]. Υπ]ο. (1). νν. Ογίᾳ.ῖν. 1533. 

- εις Ἱεροσολυμα] Ταζά. ὁ Τησοὺυς σ. 
ΑΣ. τε]. Ὀγχ.Ηε]. οἱἩ. (ρταοπι. οἱ 

Ἀγτ.β5ε. ἄστη. 1.) 1 οἵη. ΒΟΡΤΙΔ. 

1. Υα]σ. α.ὖ. {5 95.1.1... Μοπαρι. Ογίᾳ.ἵν. 

- εις το] ΤῬιαεπῃ. καὶ σ. ΔΌΧ. 1. το]. 

Ῥντ.Ηο]. ἄοιμ. Ατὐτη. | οπι. ΒΟΤ,Δ. 69. 

Μ. μας, Θγτ, ει, Νοπιρῃι, ιν. Ογἱᾳ.ῖν. 
- ἱερον] ναὸν ΔπΙς. 

--- και Πίο περιβλ.] οτη. 1). α.δ.ο,]ι[]-ι. | 

Οοπαα, τε]. πας. ϱ”.ἡ. ΟΥ. ἶν. 
- οψιας ΑΒΕΓ. τε]. | οψε ΟΙΠ/Δ. ΟΡίᾳ. 

ἴν. | α44. δε Δ. 

- ηδη] Ροδί ουσης 1. | Οοπίτα, τα. Ογρ. 

Ίν. (ουσας Ὦ3). 

- της ὧρας ΑΟ(Ρ)Ι. τε]. ΟΥἱφ.ἵν. | οπι. 

Ῥ. | οπι. της 1). | της ἡμερας 69. | ααάἀ. 

και Ἡ. 

- δωδεκα] τα, µαθητων Ὦ. α.....9.1. 
Ι σοπία, τα]. Υμ]ρ. 4. Οτίᾳ. ἵν. 

19. εξελθοντων αυτων ΑΒΟ. τε]. Ὑπ]ς. 

α. αι. Ῥγτ.Ησ]. τε]. Ονίφ. ἵν. 1813. 

(τι. αὐτῶν 69). | εξελθοντα 1) αγ. ὁ. 
οῇ Ἁνν.Ρεῖ. (Ρίαση. ον 3). [ο]. | 

εξελθοντα αυτο» Τ΄. 

- απο Ῥηθανιας] οπι. 1. 

18. συκην] Ῥοδί µακροθεν 1). ΙΕ. α.ῦ. 

{50 σι. ΟΡίᾳ. ΠΠ. Τ623, |. Οοπαα, ΔΒΟ 

Τ,, τε]. ο.ᾗ. νυν. | ααα. µιαν ΚΜ. Ἀγτ. 

Ἔοι, (νιᾶ, Μαΐΐ, καὶ, 19). 
- απο µακρ. ΑΒ.ΒΕΙ.ΟΤΙΔ. 1. 38. 69. 

ΜΑ. Τιαῖῦ, Ἀγττ.Ρεί.δΗς]. δν. Οτίᾳ. 
11. | Χοπῃ. απο -- . Χ. τε]. οι. Αππιι 

- ηλθεν] αάά. εις αυτην 69. υτ,Ε5ί. 

Αππι, ΜΒΑ, 

- ει αρα τι εὑρησει ΑΒ. ΒΙ]ή. ΒΕΛ.ΟΤΙΔ. 
1. 88. Κ. γαρ. σἱ. (οπι. τι Β. Βίοι.) | 

ζει αρα εὕρησει τι «. (Χ). 69. τε]. 

Ἁγτν.(Ρ5ί.)δ.Ηε]. οί. Αππι. (εὑρηση 

κ). αἰιογαίγαπα οκ ᾖί Ιοσμοπίρας Ἠα- 

Ῥοπέ ΛΠοπαρῃ, ΟΙ. | ὡς εὑρησων τι ας. 

Ονῖρ. ΠΠ. 1624. |. ειδειν εαν τι εστιν 1). 

δ.ο,[)-1.. 
18. ελθων επ᾽ αυτην] οἴῃ. Ὦ. ὑ.οι[]-.ᾖ. 

(οτι. ἐπ᾿ αυτ. α.!). | Οοπίτα, το]. Ὑπα]ς" 

 (Ονρῖρ. 1. ελθ. δε ἐπ᾿ αυτ. και). | 

επελθων ἘΣ αἱ υἱά. 

- ουδεν εὗρεν ΑΒΕΟ. το]. Τιαἰέ. (εί α). τε]. 

(ουδεν ουχ εὗρεν Τ)). | μηδὲν εὕρων ὮὉ 

σαν. Ογίᾳ. ΠΠ. 

--- φυλλα 35] αάά. µονον ΟἿ 38 (Λέε, ποτ 
Ῥοβί φυλ. 19). 69. ὁ... δι. Ογίρ. ΠΠ. 

(Ἰά. Μαίε. χχὶ. 19)./ οπι. ΑΒ9Ο Σι υἱά. 

ΤΙ. τε]. Ὑπ]σ. α.[:ῇ:0).ἠ. νν. 
-- ὁ γαρ καιρος ουκ ην ΒΟ  μέυϊα. ΓΔ. 

Ῥγτ.Ῥαί. Μεπιρη. | Του γαρ ην καιρος 

ς. ΑΟΠΤ)Χ. 58. τε]. Τα, Ὀγν.Ης]. 

οι. Αππιι 21. ΟΥίᾳ. Π. 7635. 7645. 
(ὃ καιρος Ὦ. ΟΥγίᾳ. δίς. εἷς οἳ Μεπιρ].) 
Ι.ουπω γαρ ην καιρος 1. | (των συκων 

Οτῖρ. 11. 764. Οοπίχα, 763). 
14. και αποκριθεις] οἵη. και Ὦ. α. Ογῖρ. 

1. Τ653. | Οοπίτα, το]. |οπι. αποκριθεις 

α.ὖ.ο. 6. Ἀντ.Ῥει. |. Οοπίτα, σα]. καὶ 

το]. Ογίρ. 1. (εἰ τια]εᾶϊκίς ἀἴσοπβ ἀ). 

Ι1αάἀ. ὁ Τησους «-:- Χ. τε]. | οπι. ΑΒ 

ΟΡΙΙΔ.1. 38. 69. ΧΜ. Τωαυς. Ὀγττ. Ε5ί. ὃς 

Ἠσ]. Μεπιρῃ. ἄοἴµ, Αγιά. Ελ. Ορἱᾳ.Π, 
--- εις τον αιωνα εκ σου ΒΟΡΤΙΔ. 1. 

(1ναιε.) (γν.Ε5ἱ.) οι. Αὐτὰ. (01.) 

Οτῖφ. ΠΠ, 7635. Φἱ. |. Τεκ σου εις τον 

αιωνα 5. ΑΧ. 98. τε]. Βγν.Ηο]. Μοπιρῃη. 

εἰ υἱά. (νι. Μαϊτ. κχὶ, 19). Ἰεζου Τ) 
(σουτ. !).Δ | εκ σου καρπον εις τον αιω- 

να µηδεις ΜΙ", 

14. µηδεις δὲ. ΑΒ. Βελ. ΟΌΤΧ, 1. 58( 50). 

69. ΕΕΞ»2ΗΚΜΡΟΝΥΤ. Ονἰσ. τ. 1635. δὲδ. 

(ροβέ καρπὸν 1. ὙΥπ]σ.Οἰ) | ουδεις 

ΕΙ. | οι. Δ. 

-- φαγοι ΑΒ9ΟΤ.. 58. τε]. | φαγῳ Ὁ. 1. 

6ϱ. Ὁ. Ον1ᾳ. Π1. δἱ8. 

15. ερχονται ΑΒ»Τ,, τε]. Υπ]. ἀ. Θψτ.Ης]. 

ΜΜεπιρῃ. Αντι. ΟΥγίᾳ.ἵν. 1804, 1855. 1998 

α γοπογαπί””. ἀν. Π. Ὀντ.Ῥοῦ. οι. | 
ηρχοντο Ο. | εισελθων Ὁ «. (νἹα, Ίωας. 

χὶκ. 45). “νοῦ δ... Μεπιρῃ.ΜΡ. 

21. [[«44. παλιν (α).. 56}. | Όοι- 

ὧα, τε]. Ψπἱς. ο. Ογῖφ. ἵν. ἐδ». 

--- εισελθων] ὅτε ην Ὦ. | Οοπίτα, τε]. 

Ο»1ᾳ. ἵν. ἰετ. (πὶο εἰ Χ). {{Π 484. ὁ Τη- 

σους 5. ΑΧ. το]. /; Ἀγττ.Ε5ε.δεΗς]. 

(ια. Μαι. καὶ. 19). | οι. ΒΟΡΙΙΔ. 1. 

85. Ψἱσ, α.δ.ο.Δ.1. Μεπαρῃ. οὔ. Ατπι. 
«80. ΟΡἱᾳ. ἵν. {ετ. 

-- εις το ἱερον] εν τῷ ἱερῳ Ὦ. | Οοπία, 

γα]. ΟΡίῃ. ἰεν. (α ἃ. Ὠοί Ἀγτ.Εεέ.) 

- εκβαλλειν] εκβαλειν Χ. |αᾷᾷ. και Δ. 

| 444. εκειθεν 1). ὁ. | Οοπίτα, τε]. Ογίᾳ. 

ἦν. {εγ. 

- τοὺς αγοραζ. ΑΒ. Βείψ. ΟΤΙΚ ΜΠ]. | ἢ πα. 
τους 5. ΧΔ, τε]. Οτίᾳ. ἵν. 1808. 1924, 

Οἷὰ. Μαι.) 
-- εν τῳ ἱερῳ] εν αυτῳ ΔΑ. | Οοπία, 

Ονίῃ. ἵν. δὲς. 
-- κολλυβιστων 584. εἕεχεεν 69. Ατπι. 

(νίά, ο. Π, 15). 

- κατεστρεψεν] οπι. Ὁ αἵ. ο.ᾖ. | Οοπίτα, 
χο]. Ὑα]ς. α.ὐ.ἆ. | ανεστρεψε (ΘΗ. Π. 

19) Ροβί κολλυβιστων (ν]ᾶ. Ματς.) Ουρ. 

ἦν. 1804, | (περιστας Ἠαδεί 1). 

11. νοβροτα Οἱ. | ὀχ ΟἹ. 1 19. σάτα οκίτου 
σι. 1 14. οκ ἐθ ἔτιοίαπα αιήκααπα Οἵ. | 15. ἵπ 
(επαρ]ατα Οἱ. 
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ΑΒΟ᾽. 
1Χ Δ. 

1. 38. 69. 
ΕΙΕΙΕΗΚΜΡΌΝΓΡ, 
17. λέγων αὐτοῖς 
ξ Εν. ϱ7:7. 
Ἀ οτ. 7:11. 

Ῥκβ 
α 

18. ὅτι πᾶς 

- ΡΚΎ 
19. καὶ ὅτε ι 

1]. Μδί. οι :90-99. 

πρὶ 
ἜΤ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
/ -“-ς-ς, α Ἂ ο ο 

νέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. “ καὶ ἐδίδασκεν ἱκαὶ 
3 / ᾽ ο) / ο ε Ψ 

ἔλεγεν" αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι 8. Ὁ οἶκός µου 
" πὰ ͵, - - 5/ 

οἶκος προσευχῆς Ἀληθήσεται πᾶσιν τοῖς εθνεσιν : 
« - Ν / ΜΓ ἘΝ. ο. 

ὑμεῖς δὲ Ἱπεποιήκατε αὐτὸν "σπήλαιο ληστῶν. 
͵ 

18 καὶ ἤκουσαν οἱ ἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς", καὶ 
» - ον ὅτ, / / ᾽ “ Ν 

ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ᾿ἀπολέσωσιν ' ἐφοβοῦντο γαρ 
ΘΝ, “-“ Στ ὁ “ 

αὐτόν, Ἱπᾶς γὰρ΄ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ δι- 
ὃ ο 3 ο 9 ὃν ας ὅς μα Ὦ λ ή, ἘΞ . / 
αχῇ αὐτοῦ. καὶ "ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ᾿ ἐξεπορεύ- 

/ “ / 

οντο’ ἔξω τῆς πόλεως. 
46 9401 Κ ον / ο δ λ αἱ Ἱπαραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον την συ- 

- / « “- - 

κῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. "καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ 
Πές λέ 3 ο) Ῥ ββ / 1δ «ε “σὰ / 

που με απο ἘΠῚ ο κτλ ην ο 
» - Ν 5 Ν εἶν.» ΄- » 

ἐξήρανται. καὶ ἀποκριθεὶς ᾿ δ΄ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐ- 
“ 3 / ο ο. ὦ» Ν Ν / ΓΕ τοὶ 

τοῖς, Έχετε πίστιν θεοῦ. ἀμὴν [γὰρ] λέγω ὑμῖν 
ο ΟΝ ΛΑ 3/, κ. Ἂ ΄ ΓΑ θ Ν Ν 40 
ὅτι ὃς ἃς εἴπῃ τῷ ο. ρθητι καὶ β ἤθητι 
εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ 

ΧΕ 17: 

απαπι (αηβ[ογτοῦ Υα5 Ῥου ἴοπι- 
Ῥ]ππα, 17 Εὶ ἀοσεβαῖ ἀῑσεπς αἵθ, 
Νοπ βουϊρύππι οδί απία ἆοπιας 
Τ1οβ, 4οπ115 οταζίοηῖς γοσαρῖξατ 
οπιπίθς σοπΏθας ἢ Ὑορ απίοπη 
Γοοϊς οππα 5Ρο]απσαπα ]α{ο- 
ΠΠ, 19 2319) πὸ αιάϊτο Ρῖ- 
αραβ αοογζοὕπη οὖ βουῖθαθ 
απαετεβαπί 4ποπιοίο 6ΠΠΙ Ῥ6γ- 
ἀοτοπε: Οπιοραπί οπῖπι ΘΙ], 
αποπίαπα τπιπῖγογβα ὑπτθα απηὶ- 
Τα θαῦα ΠΡΟΣ. ἀοοίτίηα οἱ. 
19 (139, 10.) Σὺ οππῃ γ6δρετα, Γαοία 
ορςοί, οστοδἰεναίις 4ο οἴνίέαία, 

50 Τὴ ΟΠ ΤπαΠο {απβίγοηί, 
γίάογαπέ Ποια αὐἰάδιῃ [ποίαπα 
ἃ γαοίνας. 3 Τί τουογήαίας 
Ῥοιτιις ἀἰοῖῦ οἱ, Πα ὐδῖ, εσσς Ποιβ 
οί πια]οδ ἰχἰδῖ ανα ξ. 32. 4515.) Ἡ 
γθβροπάοης Τοδα5 αἲί 1115, Ηδ- 
Ῥοΐο Πάσπι ἀαῖ: 33 απιοπ ἀῑσο 
νοῬίδ απία αὐϊουσηαι αἰ χοῦ 
Ἠπῖο πιοπίῖ, Γο]ογο οὖ πη]ίίετο 
ἴπ πιαγα, οὔ ποπ Ποδιαγογέ ἴῃ 
οοτᾶο 5ο, 5οᾷ ογοαϊ ον απῖε, 

17. και ελεγεν ΒΟΤΙΔ. 69. ἃ. (Βυσ.ΕΕί.) 18. επι] εν 88. (Οοηία, ΟΥίφ.) Ῥ.Ρο].]). 1. Τιαῦι. Ἀγτ.Ῥείιοᾶ. Αππι. 

Μοπρα. «11. Οτὶσ.ῖν. 1805.) [λέγων ς.. 
ΔΕ. τε]. Τμαΐτ. τε]. ὅ νυ. Πο]. ἀοἴμ. Ατπη. 

--- αὐτοις οτι. Β. δ.. Απ, |. Οοπίσα, 

τε]. ΟΡί4 ἵν. 

--- ου] οι. 1). 1. 0.ο.( «1. νιά. Μοπιρῃ. 
Ασαια. (τα, Μαϊϊ, κὶς. 19). | Οοπίνα, τε]. 

γπ]σ. αἴ". Οτἰᾳ. ῖν. | ὅτι 69. 
-- ὅτι] οι. ΟἹ). 69. α.(0).ο.ἶ.]ε. Αππι. ΜΒΑ. 

«δι. (να. Ματ.) | Οοπίνα, ΑΤΡ, 1ο]. 

γπ]ς. 2". Οτίᾳ. ἵν. 

- πεποιηκατε αυτον ΒΤ/Δ. Ονίῃ. ἵν. | 
Τεποιησατε αυτον «-- ΟΙ). τα], | αυτον 

εποιησατε Α. 1. 38. Μ. α. (νἰᾶ. Το. 

χὶκ. 46). (Οοπίτα, Ταζ. τ].) 

- αυτον] αυτην 3. 

18. ηκουσαν οἱ ] ηκουον Δ. (Οοπίτα, ΟΥίᾳ. 

ΠΠ, 7915). 
--- αρχ. και οἱ γραμ. ΑΒΟΡΤΙΔ. 1. 88. 1. 

Τιαῖς. Ἀγτ.ρεί, Μοπιρμ. Αππιι 1. 

Ορίᾳ.Π1.Τ9 10. Έγραμ. και οἱ αρχ. -. Χ. 

το]. Ἀγτ.Ηο]. ΟΠ. | φαρισαιοι Μτηρ. 

- και εζητ.] οπ1. και 1). Τιαῦῦ, οχο, ἃ. | 
Οοπίνα, τα]. ᾖ. Οτίᾳ. ΠΠ. 

-- πως] Ροβὲ αυτον Τ᾿. 

- απολεσωσιν ΑΒ. δε. ΟὈΤΧ. 1. 98.69. 

ῬαΠμῦν. Οτίᾳ.ΙΠ. 1 Ἰ-σουσιν 5. 
ΔΙΑΜ3ΡΕΓΣ, 

- αυτον 95] οτι. ΑΚ. ο[]- | Οοπίτα, τα]. 

Ὑγπ]ς. ο. Οτίφ. Π. (ρορα]απα α). 

- πας γαρ ΒΟΔ, 1. 69. Μεπιρ]. | ὅτι 

παυ 5. ΑΓ. το]. Τιαῖῦ. γι, δῦ ΗΟ. 

ουν. Ασπι, Ογίᾳ. 111, 

- εζξεπλήησσοντο ΔΜ. (Οοπίτα, ΟΥΡἱᾳ. ααὶ 

Βαρὺ λαος, νἱᾶ. Ίμαο, χὶκ. 48). 
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19. ὅταν ΒΟΤ:Δ. 38. Μ.| Γότες. ΑΕ. τε]. 

- εγενετο] εγιν. ΑΧ. 69. ἘΤαΗΥ3. | 
Οοπία, ὮκοΓΤ,, το]. 

- εξεπορευοντο ΑΒ. Βεῖψ. ΔΊ Μ. ο-α. ὅγυγ. 
Ῥβύ ΗΟ]. αρ. Αὐτη. | Γεζεπορευετο «τ. 

ΟΡ α».Χ. τα]. ψ α]ρ. α.ὖ. 3955 κι Ἀγ2. 
Ἠσο]μκί, Μεπιρῃ. ου, ἄπ πι. | 1ἀ. Ροβὺ 

πόλεως 1. | οτι. 1. 

-- εξω] εκ 1). Ὑπ]ς. δ. . ΠΑ. } Οοπί., τε]. α. 

90. παραπορευοµενοι πρωι ΒΟ(Ώ)Τ/Δ. 1. 

85. (το πρωι Ὦ). δ.1. Μεπιρῃ. «ΑΙ. | 

Ίπρωι παραπορ. 5. ΑΧ. τε]. Υαἱρ. καὶ 
ὕ (οἱ). Ἀγιν.Ῥει,δεΗο]. οι. Ατπιι | 
οπ1, πρωι α.ο.ᾗ. | (παρεπορευετο ΜΠηρ). 

-- ειδον] ιδοντες Δ. νἱὰ. Ματ. χχὶ. 30, | 
(πρωιδον 1)). 

91. αυτῳ] τῳ Ίησου 838. Μπηρ. (οπι. δ). 

-- ῥαββι ΑΒΡΤ/Δ. το]. | ῥαββει ΟΡΧΕΒΗ. 

--- ἐδὲ] ιδου 1). Ογἱᾳ. 11. 64). | Οοπίτα, 

ΑΒ50. τε]. 

--- εξηρανται ΑΒ90Ο. το]. | εἕηραται Χ. 
69. |. εξηρανθη ὮΤΙΔ. 1. 88. Ο»ῖρ. 1, 

(νά, Μαέ. κκ. 20). 

99, και αποκ.] ΟΠ1. και Υ. 

- ὁ Ιησους ΔΒςΒΙ]Υ.Βο].ΟὈΤΧ9Δ. 19. 
955, 695. ΕΦ4ΗΙΝΚΜΕΡΕὉΥΟΓΕ. | ἔοπι. ὁ 

ς:. (δε ἴῃ οαϊθοπο ΜΙΗ οὐ ἴῃ 115 απο 

Ώλαπα 5ος παπί 1πΠ651). 

-- Εχετε] Ῥτασπι. ει 1). 981. 69, α.ὖ.1. ΑΥπι. 

| Οοπίτα, ΑΒεΟ. 983. το]. Ὑμπ]ρ. ο). 

φησὶ τοὶ, | α.ά. ἵπ γοῬῖς ἢ]. 

--- θεου] οπι. α.ο.ᾖ. | Ῥϊαθπα. του Ὁ). 
28, γαρ ΑΟΙΚΔ 6γ. 95. το]. β΄ γγ ΡΒ. Μ 5, 

Ῥγτ.Ησ].» Μεπιρα. οὐ, «1. | οπι. 

(νιά. Μαῖυ. χχὶ. 21). 

98. ὁτι ὃς αν ειπμ] εαν ειπητε 38. (νιᾶ. 

Ματ.) [ότι] οι. Ὦ. Το. ϱἳλ. οίἩ. 

Αὐτὰ. ἢ. [αν] εαν Δ. 1. (ᾳποπίαπι 

οἱ Παβιιοπ]ιἶς βάοπι βίου σταπαση Β᾽ Πα 15 

ἀῑσσίῖς ο). 
--- «ρθητι και βληθητι] αρθήναι και βλη- 

θηναι 1. 

- διακριθη] -θης ὯΝ". 

-- αυτου] ἑαυτου Δ. 

-- πιστευσῃ ΑΟΡ. τε]. | πιστευῃ Β. 
Βιϊψ.1,. | πιστευει Δ. | πιστευσει ΧΙ. | 

πιστευσητε 09. 

- ὅτι ὁ ΒΤΙΔ. 58. Ψα]ς. (4). |. ότι ἁ 
ς. ΑΟ. τα]. α. ΥΥ. | το μελλον ὁ Ἠ. 

ὐιο,[).ὲ. 
- λαλει Β(1/)Δ. 35. α.δ. (λα ἰαπίατη Τὰ. 

«οππ]εδα. ϱγ]]αῦα. -λει, εκοππίο γουρι ἢ 

ΤΕ) | Ίλεγει 5. ΔΟΧ. 1. τε]. Καὶ | αν 

ειπῃ Ὦ. Ψυὶρ. | οπι. ὁ.οι[]- 
--- γινεται εσται] γενήσεται 1). δ...6}.1. 

(ἷᾷ. Μαιι. καὶ. 21}. Οοηίνγα, τε]. Ὑπ]ς. 

ας (0!).Δ. | γειν. και εσται Δ. 

- μα Ππ.] 1α44. ὁ εαν ειπῃ 5. ΑΝ. 1. 

πιαπ. τεο. 38. το]. α.ὐ.(ε).β-Δ. Ἀγττ.Γεἱ, 

ΔΉ]. αοΐῑ. Ανπι. | οπι. ΡΟ Ρ(νίᾶ. ὁ 

αν εἰπῇ αρτα)Ι/Δ. 19. ας. ο 

ΜεπιρΗ, «401. 

94. ὑσα] Τα. αν 5. ΑΧ. τε]. (εαν Κ). 

Άνπη, (Υ14. Μαϊ. καὶ. 99). | οπι. ΒΟ. 

1:Δ, 

- προσευχεσθε και Β0ΡΤ/Δ. α. οι). Βντ. 

17. ποππο 61. [21. αἰχὶν Οἵ. 



Τα]. α. ὃ. ο. 
ΒΥ ΡῚῊ Ἷ 

Μεπιρ][ΤΠεῦ.Ίρκε αὐτῷ 
ἘΒΕΝ Ατῦνανε ὃ ὦ - 
28, πιστεύῃ 

Ἀδ΄ ῥρκς 
- λέγει γίνεται Ξ 

1 Μα.θ:11. 

ε ΄ 

στ ᾿ς υμών. ο. 
ΛΕ’ ρκζ 

Καί. 193-027. β 
ᾖ]μα.. 90: 1-8 

28 

28. ἢ τίς σοι 
- τὴν ἐξουσίαν 

ταύτην ἔδωκεν ποιῇς; 

29. ὑμᾶς [κἀγὼ] 

ὃ Τρ. 

9. 

“Ὁ ὃ δὲ Ἰησοῦς 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
Ἅι “ ᾽ Ν 4 ο Δ Ψ 34 ο ά Μ 3/ 

αὐτοῦ, ἀλλὰ πιστεύσῃ Ότι "Ὁ Ἰλαλει γίνεται, έσται 
94. Ν “ / τ - / “ 4 

διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Παντα Όσα ἵπροσ- 
/ ν»γ » “ / “ ἘΞ ΄ Μ Ν 

εὐχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ᾿ἐέλάβετε , καὶ 
” ως Φ5 ΝΘ / / / 
έσται ὑμῖν. καὶ ὅταν Ἱστήκετε προσευχόμενοι, 
πω 8 / / 3/ ΄ ο) Ν 

} ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ 
ε ΄σ ε » - 3 - 4 - ε ΄- ΔΝ 7: 

ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα 

97 ν᾿. Ψ ΄ ε / ον 5 - 
Ἐ Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα: καὶ ἐν τῷ 

. ω - ᾽ γι 7 ν ον 
ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ, ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ 
5» - ΄- . ΄ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι, 
ΩΣ ο” [ο ᾽ ΝΥ εἰ / » ΄, “ σαι 

καὶ ᾿ἔλεγον" αὐτῷ, ᾿Εν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; 
ἊΝ / 3 Ν » / / Γ -ᾱ ω 

καὶ τίς σοι ᾿ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην" ἵνα ταῦτα 
5 » - 3 Ἂ 

εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω 
κ ον, ο / ον ΚΙ / / Ελ νν (ο) εν ὑμᾶς ένα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ υμῖν 

» / 3 - ΄- 

δ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

Τ 

ὮΝ ΄ ΓΕ 
τὸ βάπτισμα τὸ 

αποδοππηαπο ἀϊχουῖ Παΐ, Πεί οἷ. 
31: 3,3.) Ῥτορίετοα ἀἶεο γοβῖ», 
οπιπία ᾳπασοσπππαπο ογαπίας Ρ6- 
ΠΠ5, ογοδῖίο ααΐα αποαϊρ]οιῖς, ο 
νομοῦ νουῖβ. 3 150 5.) Τὴν οππι 
είαὈῖεῖς δα οταπάππα, απο 
εἰ απίά Παβοιῖς αἀνογεαπτη 8]1- 
αποτῃ, τέ οὐ ραΐεγ νεδίετ αὶ ἵπ 
686115 οδί ἁῑπιίταί νουῖ5 Ῥεσσαία 
νοδία. 35 Ωιος 5ὶ Υοβ ποπ ᾱἷ- 
ποτ], ΠΟῸ ῬΆΓΟΥ γερίεν απ 
1π 680115 οδί ἀπηϊίοί γοῬῖ5 Ῥεο- 
οαίΐα νεσίτα. 

τι 431939) Ἐξ νοπῖαπε τπΤ8ΙΒ 
ἨΠετοδοίσιπατη, ΕΠ οπτῃ απωΌιι- 
Ἰαταοί ἴῃ Γεπιρίο, αοσεάιπί δ 
ατα ςαππηῖ 5ασστάοίες οἵ 5οτῖ- 
Ώαο οὗ 5οΠΙΟΓΟ65, 2 οἵ ἀῑσιιπί 111, 
Τὴ ᾳπα ροίορίαίο Ἠπες {αοῖς» δ 
απῖς εἰδὴ] ἀσάῑι Παπο Ῥοίοείαίεπα 
τῦ ἰδία Γποῖας Ὁ “9 Ἱοεας απίοπα 
ΤΟΒΡΟΠΘΠ5 αἲί 1115, Γπίογτοραῦο. 
γῸΒ οὕ εσο πΠΙΤΏ γετῦΙπ], οὗ Υθ- 
«ροπάοίο ταϊῃϊ, οὐ ἀΐσαπι γοῬίβ 
1η Ύπα Ῥοϊοδίαίο πες Γαοίαπι. 
30 Ῥαρςππαπῃ Το]αππ]5 46 «αε]ο 

» ΄, 3 ΕἸ ον ΠᾺ Ἀ 5 5 / 3 / / στι 

Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ ται απ ος Νοπιπῖρης 2 τεβρο- 

Ῥει, Μεπιρη. 251. 6ηρτ. 818. Ἔπροσ- 

ευχομενοι 5. ΑΣ. τοῦ. ὙΥι]σ. 0, 9." 

Ῥγτ.Ης]. οιμ. Άνπι, (γἷᾷ, νου, 564. 6 

απο ΟΥίᾳ. Π1. 65049). 
94. αιτησθε 1. 

- ελαβετε ΒΟΤΙΔ. Μεπιρ]. | ληµψεσθαι 

(.6. -θε) Ὁ. εἰ 1. Τμαίι. ΤΠ. Ορν. 918. 

(νιᾶ. Μαιε.) | λαμβανετε ς. ΑΧ. τε]. 

Ῥγττ.Βεί.δΗσ]. οί. Ανπι, (Ογίᾳ. ΠΠ. 

6504 λαµβανετε και ληψεσθε). 

25. στηκετε ΑΟΡΣ. 1. 88. 69. ΗΜῪ. 

(2 0 ΤΙ) | ἑστηκετε Τ.. | ἑστηκηται Δ. 

| ἵστηκητε --. ΒεαΡΚΜ"ΒΕΓς. Οτίᾳ. 
(Ρταθιπίο εαν Ῥτο όταν) Ἱ. 1984, 9123, 
(Π, 6500). | στηκειτε Ἐ. 

-- αφιετε] αφετε ΟἿ, (Οοπαα, Ο’. τε]. 
Οτι. 1. δῖ5.) 

-- εν τοις ουρανοις] οπι. {. |Ῥυαεπι. ων 
Ῥ. (Υπ]ς.) α.ὐ.(οι[:) [-. (Οὑρ». 198. 

911. 914). | οτι. τοις Κὶ. 

-- αφῃ] αφιῃ Χ. | αφησει Ὁ. 

- ὑμων 55] οτι. Ὦ. (037.198. (Όοπαα, 

911. 314). 
36. {εἰ δε ὑμεις ουκ αφιετε, ουδὲ ὁ πατὴρ 

ἡ ὑμων ὁ εν τοις ουρανοις αφησειτα πα- 

Ἱραπτωματα ὑμων --. ΔΟΓ. τε]. Υμ]ς. 

ας 5 :πὶ. Ἀσττ.Ῥ5{.δ.Η ο]. Μεπιρ].ΜΕ. 
πῃς. πιαπ. τεο. (ἀπ ορᾷ. ππο πἀάῑαςα3 

Μαι. νἱ. 15). οί. Ατπι.Ἴςο, (κα ἴτπ 

πηη]]ο ορ, Μ 51ο.) «πι. οἱ. Ῥ]αίέ. (ο οοά. 

8010 α). (1ργ. 911.814. (νά. Μαιά, νἱ. 

15). | ποη Ἰαρεπέ Ἑ.Βεᾖ. εὐ Β11η.ΤΙΔΡ. 
ο. Μεπιρμ.Ἠ.δεβεμνν. ΑππιιΖοῇ. 

«τι. (Ἰίοπι. εὐ πι αρ. Ῥ]α{ε:) | ὁ εν τοις 

ουρανοις] οἵη, 88, τοις} οἴῃ. 0.1. ΚΜ, 

(Οοπίτα, Α.τε].) | αφησει] αάά. ὑμιν ἢ), 

88. 69. Υπ]ς. α.δ.οι πι. Ἀγττ.Ε5έ.δεΗς]. 

αοιµ. 639ργ.9211.814. (Οοπαα, ΑΟ. 1. 

το]. [:1). Ἰ(Ἴπο, Ἐ ὁ εν τοις). 

Λάά. Ροδίεα λεγω δε ὑμιν, Αιτειτε και 

δοθησεται ὑμιν' ζητειτε και εὑρησετε' 

κρουετε και ανοιγησεται ἡμιν' πας γαρ 

ὁ αιτων λαμβανει, και ὁ ζητων εὗρισ- 

κει, και τῳ κρουοντι ανοιγήσεται Μ (ἃ 

Μαἰέ. γή. 7,8. 1λις, χὶ. 9, 10). 

97. ερχονται 15 ΑΒΕΟΙ,. τε]. Υπο. (αι). 

αἱ. τα]. | ερχεται ὮΧ. δ... Π 1.(Ἀ). 

«81. 
- παλιν] οπι. Ἐν" 

- και οἱ πρεσβυτεροι] οτι. 1. [[444. του 

λαου Ὁ. (νιά. Μαι. κκ. 28). 

98. ελεγον ΒΟΙ/Δ. 1. α.ὐ.οι[. Μοπαρη. οί]. 
3. |. Έλεγουσν 5. ΑΏ. τα]. Ὑπαὶς. 

τι. 9Υττ.Ρεε.δ.Ης]. Αντι. 

- και τις (5. η τις) σοι....ταυτα ποιῃς] 

οπι. 1). ἃ. 
- και τις ΑΧ. 1. 38. τεῖ. [0.πΠ.].] Υα]ς. 

αὐ... ϑγννῦΡευ ΚΉΟ] ὑχῦ. ἀοἴμ. Αυτη. 

2541. (τα. Μαι. χχὶ. 28). } η τις ΒΙΙΔ. 

ΒΞ γτ. ΗΟ]. τὴς. Μοπιρῃ. (νά. Ίο. κκ. 3). 

Ἰ τις σοι] τισοι Ὁ. 

-- εἐδωκεν την εἕουσιαν ταυτην ΒΟΙ)Δ, 

(1.) 95: ΜῈ (ταυτ. την εξ. 1.) “{πι. 

α.δ.οι. Θγτ.Ῥεί. (Μεπιρι.) νἱὰ, Μαι. | 

Ίτην εξουσιαν ταυτην εὔωκεν 5. ΑΧ. 

τε]. {, Ἀγτ.ΗΠε]. οίμ. Αὐτὰ. ΖΡ 1. | (δε- 

δωκεν 69. 1). 
- ἵνα ταυτα ποιῃο] οπι. α.Ὁ. 1. Αππη. | 

(Φοπίτα, Υ αἱς. ο,/:4!). | (ποιεις ΤΧΗΝ. 

Ὀ}). 

99, Τησους Τα44. αποκριθεις 5. ΑΡΧ. 

τε]. Υπαὶς. α.}.(6)..8΄. Ἀγτ.Ηα]. οί, 

Άππι, (νίᾷ. Μαῖε, κχῖ. 94. Ίο, κκ. 8). ] 
οπι. ΒΟΤ/Δ. 55. οἱ.1.. ντ. Ῥει. Μεπιρῃ. 

251. 

-- ὑμας] [αα 4. καγω «ς΄. Ὁ. 1. 38. (0 /οτ- 

δἱίαη). τε]. Ὑπ]ς. α.Ὁ.6. 7.1. Ἄγιτ.Ῥ5ί. 
ΔΠςε]. Αππι. (νῖᾶ. Μαῖῦ, οὐ Ίωας.) | αάά. 

καιεγω Χ. 69. ΕΕΗὉΝΥ. | Ῥγαεπῃ. καγω 

ΑΙ. 333. ἄοιμ. (211:) | οπι. Β(0 
αὖ ν1,)Τ/Δ. ἀξ, Μοπιρῃ, 

- ἕνα] Ῥοδί λογον 1. (νιᾶ. Μαιί.) 

- και αποκρ.] οἵη. και Ὦ. αὖ... 4.1.1. 
ΜεπιρΗ. Αυπι. (Ῥντ.Ρε(.) | Οοπίτα, τε]. 

γα]ς. ᾖ:σ ντ.Ηςε]. ἄοιμ. 39Η. 

- και ερω ὑμιν ΑΒΕΟΧ. 1. τε]. Ὑπ]ς. α. 

ὃ. 6. Ἀγτ.Ησ]. οἵἩ. | καγω ὑμιν ερω 
ΤΙΔ. 98. (νἷᾶ. Μαίτ.) εγω Ἠαβεηί ο. ὅτ. 

Ῥνε, Μεπιρμ. Απ ΙΠ, | και εγω 
λεγω ὑμειν Ὦ. [ (και ερω δα ΒΠ. Υεγ. 30. 

οπι. 69 δ ὁμοιοτ.) 

80. το βαπτ.] Ῥταστη. ει Δ. 

- το Ιωαν. ΑΒ.ΡΒΙΙΥ.ΟΡΤΙΔ. 98. (του 
Ιωαν. Β.Βε].) | Ἔοπι. το σ. Χ. 1. τε]. 
(ωἱᾶ. Ταιο. κκ. 4). [[444. ποθεν ην 6. 

88. Ἀντ.ρει. ΤΠεΡ, «1. (νἷά. Μας. 

κχἰ, 265). | Οοπίσα, τε]. 

- εξ 15] απ’ 1. 

-- ουρανου] -νων Ὦ. 

--- ην] οτι. Ο1,. 88. 

- η] οπι. Δ. 

94. οὗ ενεπῖεπὲ νοῦῖς ΟἹ. | 35. αἄνετειι5 αἵ. ! 
98. ἀϊσυπε εἰ ΟἹ. | ἀεάῖι 451 ΟἹ. | 90. Βαρείδπιαβ 
σι, 
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ΑΒ60᾽. 
1 Χ Δ. 

1. 88. 69. 
ἘΕάΗΚΜΡΌΤΓ., 

39, τὸν ὄχλον 
5 ΄ὔ΄ 4 ./ 

Ιωάννην 
᾿ “2 - ΄ 

38. λέγ. τῷ ᾿Τησοῦ θέντες 

- [ἀποκριθεὶς 
λέγει 

ος. 
1] Ναί. οι :95-46. 
1μα, 5ο: 9-19. 

τι Ἠς, 5.1. 
Ἰ: ἀμπελ. ἄνθρ. 

ἐφύτ. 

8. οἱ δὲ λαβόντες 

᾿Ἐὰν εἴπωμεν, ᾿Εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί 

εἴπωμεν, ἐπ δι ἀνθρώ- 
ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν 

"καὶ ἀποκρι- 

στεύσατε αὐτῷ; 

πων, ἐφοβοῦντο 

ὄντως 
ἐτῷ Ἰησοῦ λέγουσιν", Οὐκ οἴδαμεν. 

᾿Τησοῦς | λέγει αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

τοῦ ἀμπελῶνος" 
3 / 7 

ἀπέστειλαν κενον. 
Ν / ΄- 

τοὺς ἄλλον δοῦλον: 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
/ ν κ ὔ 

μοι. Ἢ Καὶ ’διελογίζοντο" πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες, 
οὐκ ἐπι- 4 

88 ἀλλὰ" " 
Ν / 

τον λαον" 
“ / 

ὅτι προφήτης ἦν. 

11 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λαλεῖν", 
νά ̓Αμπελῶνα ἐφύτευσεν ἄνθρωπος, καὶ περιέθηκεν 
φραγμὸν καὶ ὦρυξεν ὑπολήνιον καὶ φκοδόμησεν πύρ- 
γον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ “ἀπεδήμησεν. 
"καὶ ἀπέστειλεν “πρὸς τοὺς γεωργοὺς, τῷ καιρῷ δοῦ- 
λον, Ἱ ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ ἀτῶν καρπῶν" 

5. Τκαὶ" λαβόντες αὐτὸν ἐδείρᾶν καὶ 
5 καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐ- 

ἐκεφαλαίωσαν, καὶ κἀκεῖνον ἷ 

ΧΙ. 51. 

ἀοίο παϊμῖ, 5. ΑἹ ΠΠ οοστῥαθαπέ 
56ο. ἀῑσσηίος, Βὶ ἀἰκοτίππιις 
Ώε ὁδοῖο, ἀῑσαί, ΩΠΔΥ6 ο’σο ΠΟΠ. 
οτοςΙ1ξιας οἱ 2 55 οἱ ἀῑκοτίπαας, 
Ίος Ποπηπίρα», Επποραπε ρορι- 
Ἰπήα: ΟΠΙΠΟ5 οπίπι Παμοῦαπε 
Ἱοβαπποια αἰαὶ γογο Ργορ]ιοία 
ορκοί, 33 Τὴ τοδροπᾶσηίος ἀϊοιιηῦ 
Ίορι, Νοβοίπηπιβ. Ἠοβροπάσπς 
Ίσδιι5 αἷῦ 1Π|5, Νεφιθ οσο ἀῑσο 
γοῬῖς 1π απα Ῥοΐορίαίο Ἠαες Γα- 
οἶαπ, 

Ἂν κ 

και ο 

1 (138,3.) ἘΠ οοσρί! Π]ῖ5 1π ρατα- 
ΒΟ] 5 Ιοααὶ. Ὑπποαπα θαβεπαν 
Ἠοππο, οὐ οἰτοιππιάσα1ς «ποροπ. 
οὐ Γοδ1έ Ἰασμπ οὐ αεἀϊβοανΙε 
ἑπστοπη, οἱ ]οσαγ1ΐ οπτη αστ]σο]ς, 
οὕ Ῥογοστο Ῥτο[εσίας ορ. 3 ΒΕ 
τηϊβὶῦ πα αστῖσο]ας ἴπ Ι6ΠΙΡΟΓΘ 
ΒΟΥ ΠῚ πα 80 αστίσο]ῖς αοοἴρε- 
τοῦ 4ο βπούα νίποδθ: ὃ. αἱ αᾱ- 
Ῥτομοπδαπτη ουσ οαοἰάσγιπὲ οὐ 
ἀἰπιίκοταπί γασπαπι, Ἢ ες Ἱτο- 
ΤΙΤΗ ΠηΪβῚῦ Δα 1]]ο5 ἈΠ ΠῚ ΠῈ 5ογΥ τη: 
οὐ 1]]απ1 ἴῃ οαρ]θε γα] που αν σα ηῦ 

8]. διελογιζοντο ΒΟΡ3ΤΙΔ. 1. 38. 69. α 

ΚΜ. (διελογιζον 1) 5). | Τελογιζοντο 

5. ΑΧ. τε]. 

- προς ἑαυτους] εν ἑαυτοις 93. 

-- λεγοντες] οπι. 69. |αάά.τι ειπωµεν Ὦ. 

69. α({Π Ἀν απ]ᾶ οἱ γαδροπᾶσπέ ὁ. απῖά 

οἱ ἀἴοσγεπί ο. | ΟΟπίγα, τε]. Ὑπ]ο. αἱ. 

-- ειπωµεν] «44, ὅτι 69. (ειποµεν ΗΓ. 

--- ερει] λεγει Ὦ. | αἀᾶ. ἡμιν 1)". 1. 69. 

Μ. α.ὗ.ο-αιι[ῇιλ η. Ἀγτ.Ῥει. ΤΜΟΡ. 
Ἄγπι, «4841. (νι. Μαϊ, κκῖ. 95). ὑμιν 

13. [ὁπὶ. ΛΒ«Ο. τα]. Ὑα]ο. ϱ]. γν.Ηο]. 

Μεπιρῃ. οι. 

- δια τι] 1144. ουν «-. Βκο Ὦ αγ. τα]. 

γα]ς. 61. Βγν.Ης]. Του, (νἷᾶ, Ματει) 

| οπι, ΑΟ" ΧΔΜ. α.δ.ο[]-.Λ. ντ. Ῥςε. 
Μεπιρῃ, οῦ. δη, 

32. αλλα ΑΒ. Βείῃ. ΒΊς.ΟΥ,Δ.38,}} αλλ᾽ ς 

Χ. το]. | οτη. 1). | 1144. εαν «-.- Ὦ. 69. 
ΓΤ». Ῥγντ(Ῥει.)δ.Ηε]. Αιπ. ΖΒ 1}. | οπι. 

ΑΡΟΙΧΑΔ. 1. 8858. ΕΡάΗΚΜΒΟΥ. 
Μοπιρῃ. Τ]ιου. οί. “εἰ” γα]ς. οἱ 
“αποά εἰ” α. “5 νετο”. ὐ. “εἰ αιι- 

{απι”” 6... “οὐδ᾽ ἐ, “κο” ᾖ. 
-- ανθρωπων] ουνων 69 5ἴο. 

--εφοβουντο ΛΒ90. νο]. πι. ἃ. Ἀντ.Ῥευ. 

ὙΠΕΡ. οι. | φοβουμεθα 1)3. 69. (φο- 

βουμεν 3). Υ α]ρ:. ΟἹ. αὐ... [1.0 Μαπιρῃ. 

Ἂνπι, 4981. (νἱά, Μαι, κκ. 96). 

--λαον ΑΡΤΙΧΔ. 1. το]. νυν. αἱ νἱά,|οχλον 
Β, Βεῖν.Ο. 38. Βγτ.Πε]μησ. (ν14. Μαι.) 

- ἅπαντες ΛΒΕΤ,ΧΔ. τοὶ. Ι παντες ΟἿ. 

1. 33, (νὰ, Ματ) 
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89. εἰχον] ἡδεισαν 1). α.... ΒΔ ἢς Αὐτα.} 

Οοπῃίνα, τα]. πα]ς. ο”. ὙΠΟΡ. 
-- οντως ὑτι ΒΟ1.. 69.] οπι. οντως 1. ο.ᾖ. 

Άππι, «0ἱ1. (ᾳποπίαπι ρτορµεία ἔα ᾖ. 

ῬορΠοίαπη {556 ο). | Γύτιοντως 5. Α 

Χ. 9δ. τε]. Ἀγτγ.ρςι,δεΗσ]. Μοπιρη. 
οί, |. ὅτι αληθως Ὦ. Ὑπ]ς. α.(0)/. 

(03. { «ἃ Βπ. νου. τον Ἰωαννην οντως 

ὡς προφητην Δ. Τμου. 

98. τῷ Τησου λεγουσιν ΒΟΤΙΔ. 53. 69. (α). 

(0). Μοπιρι. | Ίλεγουσιν τῳ Ίησου 

ς. ΑΡΧ. 1. τε]. Ὑπ]ς. (Ὁ.6.1.1.) Ἀνττ. 

Ῥει.δ Πο]. οἵμ.κἷο, Αππιι (ή ἀϊκογιιπι 

ἑαπίπτη 2 1}.} | οπι. τῷ Τησ. Τμ6υ. 

-- και 99] οπη. 1). «Απ. (ο). |. Όοτ- 
{τα Ψαἱσ.οι. αὐ Π.:Ἀ- νο]. 

--- ὁ Τησους} Ῥνασπι. αποκριθεις ΑΓ). 1. 

69. ΚΜ. Υι]σ. σι Ξ ΣΕ ΈΞΟΙ. 

ο. 001. { Ταἆᾶ. ς. Χ. τα]. | οπι. Ὦ. 
ιν. ΒΙς.ΟΥ,Δ. 98. Τ. α.οι. Ἀγν.Ρ5ἱ. 

Μεπιρῃ. ΤΊ}. Αὐτη. 

- αυτοις] αυτῳ Ὦ. 

- ἐν ποιᾳ εζουσιᾳ]εις ποιαν εξουσιαν Ὦ3. 

1. λαλειν Β.Βει.ΠΔ. 1. 69. ἃ. Υπ]σ. ὁ. 
6.«ν.}.1.1.. (ας α). Ἁγτγι εί ΗΠ σης. 

Μοπιρι. ΤΜοῦ. [ {λέγειν 5. ΔΟΡ ὅτ. 

χο], {. Ἀγτ.Ηο].ἰκί. οἱ]. (ν]. Τπιο. κκ. 

9). πίτα. πα πὲ Αγπι. 011. νἱᾷ, οἱ ὁ... 

Ι λεγων Γ΄. 

-- αµπελωνα εφυτ. ανθρωπος ΑὮΝ. 1. 
χο]. Ὑ ΠΕ: α.ὖ. 5.95.1... Θγτ.Ης]. οἱμ. 

Αὐτὴ. (αμπελον οἷο Γ). | αμπελ. αν- 

θρωπ. εφυτ. ΒΟΔ. 35. Μοπηρμ. «Έπι. | 

ανθρ. τις εφυτ. αμπελ. 69. ο. 8Υ2.Ε5ἱ. 
Τμοῦ.. Ονίᾳ. ΠΠ. Τ748. 1 αμπελ. ανθρ. 

εποιησεν Τ,. 

1. περιεβηκεν ] αὐά. αυτῳ Οὐ. Ποῦ. Αὐπι. 
Οτίᾳ. τ. (σᾶ, Μαϊς χχὶ. 98). 

- και εξεδ. αυτ. γεωργ.] οσα. ἃ. 
-- εζεδοτο ΒΞ) Χ Δ. τε]. | -δετο ΔΟΙΙΚ. 

--- γεωργοις] ΡΕΠΙ. τοις 1). 

3. τῷ καιρῳ] Ρο5ί δουλον Κ΄. 

-- ἵνα παρα των γεωργων λαβῃ απο τ. 
καρπ. του αμπελ. ΑΡΒΟΙ.. τα]. σὶρ. 

σ᾽ Ὀγτ.ΗΠο]. Μοεπιρῃ, ὙΠῈΡ. ἄοιμ. 
Άτπι. (παρα τ.γεωρ.] παρ’ αυτων 39). 

| ἵνα απο τ. καρπ. του αμπελ. ἕωσου- 
σιν αυτῳ 1). Τωαῦ, τα]. (ὅσ δε. 9.) 

γιά. Ταῖς. κκ. 10. (πὲ ἂς ποῦ 5 γΊπσαο 

δοοίρογοῦ ΘΥΣ.Τ50. πα Πογοπ{ οἱ 4ο [οί 

γῖποπο οὖτις «4Ρί]1,) ἕνα παρα] ἵναπω Δ. 

--- των καρπων ΒΟΤΙΔ. 58. ΓΑ. Ἀγτ.βςί. 

Ι του καρπου 5. ΑΙ). το]. Τμαῖέ, τα]. 

(ἢ, α). Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. (οἴμ. 

Άππι, «91. (ντά. Ταις,) | οπῃ. Γ. 

8. και λαβοντες ΒΡΤΙΔ. 838. α.ὐ,β-λ. 
ΜοπρΙ. (νῖᾶ, Ναι, χχὶ. 95). | οἱ δε 

λαβοντες 5. ΑΟΧ. το]. Ῥντν.5ε.δ.Ης]. 

ἄοιι, ΤΜεῦ, Αὐτὰ. δι, (νά, Ἰπαο, κκ. 

10). ΓΥ]σ. σ]. | οἱ δε ελαβον Τ. 

- εδειραν] εδηραν (ΒΣαρ. Ἰωη. δοᾷ απ.) Ὁ. 

--- ΚΕΝΟΥ] τ. προς αυτον 1). α.ὐ[. 
(Οοπίτα, Υαἱς. ο). Ὶ 

4. παλιν] οπ. Χ. ΤΙΕΡ. 

95 Ἀππσπαας ΟἿ, | 38. Ἐξ τορροπᾶθηως ΟἿ. 
1. Οαστῖπα ΟἿ, 



᾿--- 
μ 

ΧΠ.12. 

ΠΠεπιρΙ. ΤΠεῦ. 
οί. Ασγα. 2511}. 

ἠτίμασαν 
6. ἔχων υἱὸν 

» 

- ἀπέστι[καὶ]αὐτ. 
- πρὸς αὐτ. ἔσχ. 

7. εἶπ. πρ. ἑαυτ. 

8. αὐτ. ἀπέκτ. 

9. τί [οὖν] 

ἈΡΞ,118(117):99,53. 

ρκθ 
α 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
η 5. “πεν 

ἘΟΚΈΡΠΟΥ, ᾿τίμησαν" ν᾽, καὺ ἳ ἄλλον ἀπέστειλεν" 
αν ο καὶ πολλοὺς ἄλλους, | οὖς" αι δέρούτες, 

" δὲ Ἰ ἀποκτέννοντες. " ἔτι ' ἕνα ᾿ εἶχεν. υἱὸν" 
᾿ ἀπέστειλεν ' αὐτὸν ᾿ ἔσχατον πρὸς αὐ- 

Ἠντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 
πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν" ὅτι 

Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος: δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐ- 
τόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία. ὃ καὶ λαβόντες 
Ἐἀπέκτειναν αὐτόν", καὶ ἐξέβαλον ἡ αὐτὸν" ἔξω τοῦ 

ἀμπελῶνος. “τί οὖν ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπε- 
λῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ 

δώσει τὸν “ἀμπελῶνα ἄλλοις. -' οὐδὲ τὴν γραφὴν 
ταύτην ἀνέγνωτε, " Λίθον ὃν ἀπεδοχίμαωσαν οἱ οἰκοδο- 
μυοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας: Τ᾿ παρὰ 

κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ- 
μοῖς ἡμῶν: “ καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφο- 
βήθησαν τὸν ὄχλον" ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 

Ὶ / 

αγαπητον 
ατα / ο 

τους, λέγων Οτι 
Ὁ “ Ν ε ΔΝ 
ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ 

οὖ οοπέππιο]ῖς αἰ δοουαηῦ, ὅ ἘΠ 
ΥΙΥΒΗΤΗ ἈΠ ΠῚ πϊβὶῦ : οὐ Γάτα 
ΟΟΘΟΙουτηῦ, οὗ Ρ]άγ65 41108, 4105- 
ἆαπι οποάεπ{ς6ς, αἶϊος γογο οος]- 
ἀοπίο. ὃ Αάπιο ουπο ΠΙΤΗ. 
Ἰαβοενς βΙππα οατΙΞΕΙΠΙΗΠΗ, οὐ Ἱ]- 
Ίαπα Πλῖβὶῦ απ οὐς πογΙβΒΙπαΙης 
ἀΐσσης απία τονοτοριπέαν Π] ατα 
ΙΠΘΙΠΗ. 7. Οο]οπῖ απίοπι ἀῑχο- 
χαπί δα Ἰηγίσσπι Η]Ιο οδί Ἠογος : 
τοπ]ζο οοσἱάατη5 6πη, οὗ ποβίγα, 
ους Πογοάῖτας. ὃ ΕΠ αΡρΡρτοΠοῃ- 
ἀθπίος θαι οσσΙάεγιαπί οἱ οἶσσθ- 
ταπί εκίνα γιπεαῃ. Ὁ Οπίά 
επσο {ποῖος ἀοππας γίπσαο 2 
Ὑοπίεί οὐ ρεγὰεί «01οΠος, οὗ 4ἃ- 
Μ6 νίπσατη αλῑ5. 19 Νεο βουῖρ- 
ῥπναπα Ἠαπο Ἱερῖσής, Παρίάσπι 
αποπα τορτοβαγογιπί αοΙβοπι- 
65, Πῖο {ποιας οδί ἴπ αρα αι- 
σα]: 1 ἃ ἀοππίπο Βνοίαπα οδῦ 
15επα, οὗ οδί πα ππϊγαΡ]]ο ἵπ οσ]]ς 
ποβῖςὸ 15 (139, 1.) τὸ 4παςγο- 
Ῥαπέ οἵαπὶ ἔσοπστο, οἱ {ἰπηπιουιιηῦ 
ἑπτραπα:  οοσπογοεταπί οπίπι 
αποπίαπα δ οος Ραταβοἰατη απο 
ἀῑκοιε, Ἠετο]ςείο ϱο αθΙεγαηζ, 

τὴν παραβολὴν εἶπεν: καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 

4. προς αυτους αλλον] οπι. 1. 

--- κακεινον] και εκεινον ὮΔ. (οπι. ϱ). 

- εκεφαλ.] {ρυδθιη. λιθοβολησαντες σ.. 
ΑΟΧΝ. τε]. Ῥντν,Ῥεί.δεΠεΙ. αοἴμ. Αι. 

(πιά, Μαϊί, καὶ. 95). | οτι. ΒΓΤΙΔ. 1. 38. 

Ταῖς. Μεππρῃ, Τ]εῬ. Αὐτὰ. | κεφαλαιω- 
σαντες 1. (οπι, και 564.) εκεφαλιωσαν 

Β.Βήῃ.ΒΙε. 

-- και ἡτιμησαν Β. Βοῖι.1). Τιαῖε. (εχο. Δ). 

Μεπαρῃ. μας. και ἡτιμασαν Β. Βιίῳ. 

ΒΙς.1,. 38. και ἡτωμασαν Δ. | ἕκαιαπε- 

στειλαν ηἡτιμωμενον «-. ΑΟ. τα]. 81, 
Ῥρέ ΗΟ]. οὐ. Ατπι. (ν14. πο, κκ.11). 

Ι απεστειλαν ηἡτιμασμενον 1. (οπι. ᾖ). 

ὅ. και 19] 64. παλιν ς«-. ΑΧ. τε]. Υπ]. 

ΠΣ Ἀγιτ.Εεῖ, δε Ησ]. ἀοἴΠ, Αππι, (νά. Μαι, 

χχὶ. 96). | οπι. Β01Τ/Δ. 88. α.δ.ο,[].1.. 

ἸΜοιπρα, μου. ἄρτι. 

--- αλλον] οπι. Χ. 

-- απεστειλεν] «41. δουλον 1). α..0}.1.} 
Όσσα, Υαἱς. σ.ᾖ. το]. 

- απεκτειναν] -νεν 69. 

- πολλους] Ῥοδί αλλους 1,. 

- οὓς μεν ΒΡΤΙΔ. 1. 98. | ἔτους μεν ς.. 

«ΑΟ. το]. | τον μὲν Χ ἢ. 
- οὓς δὲ ΒΤΙΔ. 1. 838. 

χε]. | αλλους δὲ 1). 

- αποκτεννοντες ΑΡΒ.ΒΕΙ.ΟΡΒΌΝΤ. | 
αποκτενοντες Χ. 1. 88. 69. ΕΑΗΝ. | 
αποκταινοντες Μ. | αποκτιννουντες Τ,. 

αποκτιναντες Δ. | Γαποκτεινοντες 5. 
55. | (αποκτεννυντες Ῥ. Β 11.) 

6. ετι] Ῥτασπα. ὕστερον δε 69 (ο). (Βγι, Ῥεῖ.) 

τους δες. ΑΟ. 

γ]ᾷ. Μαϊ, χχὶ. 97. | Ταάά. ουν 5. ΔΟ 

Ὁ. τα]. γαρ. Ἀνν.Ηο]. (“ αιίοπη α.οι]. 

ἅραπο δάμπο" 6011.) [ οπι, ΒΙ/Δ. 1. 

98. 69. δ... Μαπιρῃ. Αὐτὴ. Δ 1. [Ἀ]. 

. εἰχὲν υἱον ΒΟΡΤ,Δ, 98. Ἀγτγ.Ῥεί.δεΗς]. 

(ΖἘ1}.) | εχων υἱον ΔΟΥ. Ψα]ρ. (α). 

2, (Τπευ.) [6.1]. | 1 υἱον εχων «΄. Χ. 

τεἰ. οί. Αὐτὰ. [Μοεπιρῃ.]. 

--- αγαπητον] Ῥτασπι. τον 1. 69. | Ταάἀ, 

αυτου 5. ΑΧ. τε]. (ο). Ῥγτ.Ηε]. οι. 

Γοπ. ΒΟΡΤΙΔ. Ὑμ]σ. α.ὐι/- Ἀντ.ξεί. 
Μεπιρη. ΤΠεδ. Αὐτὰ. Γά. 011.] 

- απεστειλεν αυτον ΒΙ/Ν:Δ. (α). Βψτ. 
Ῥει. (Ανπιι) Αι. [6.1]. |. κακεινον 

απεστ. Ὦ. σις. 211. | απεστ. ἵ και" 
αυτον Ξ. ΑΟΧ , τε]. Ἀγτ.Ησ]. οἵι. | 
οπι. ὦ. οπ. αυτ. (5. και αυτ.) 1. Μοπιρη. 

-- εσχατον προς αυτους ΒΟΙ,Δ. 98. 69. 

Μοπρῃ. | Γπρ.αυτ. εσχ. 5. ΑΧ. 1. τε]. 

γρ, ὅγυν Ε5ί,δς Πο]. Τ]οῦ, οὐ}. Απ, 

811. [οπι. ὐ.[ο. ]] οπι. πρ. αυτ. 1). «1.1. 

- ὅτι] οπι. Τ/Δ. 1. 98. α.δ.ο. ὅγε. Εδί. 

μου. (τἰ4. Μαι.) Οοπίσα, γαἱς. 25.1.1. 

[144 “ Γογεϊίαπ ” α.ὐ,[]. ὅγυ. Ὀει. Ατπη. | 

Οοπίτα, ο... 

- εντραπήσονται] Ροδί τον υἷον µου 1). 

α.δι[ (Ρἱαπ.).ἰ, (στα, Ταῖς. κκ. 19). Οοι- 

ἑτα, Ὑα]ς. ο, (δαδα:,).Λ. 

7. εκεινοι δε οἱ] οἱ δε 1). Ἱμαίί. Αὐτὰ. ΖΕ 1. 

ὙΠΟ. (νἷά. ΝΙαίΕ. κχὶ. 98). | Οοπίτα, τε]. 

(ο). Ἀγττ,Εξί,δΗσ]. Μεπιρῃ. οΠ. 

- γέωργοι] 444. θεασαµενοι αυτον ερχο- 

μενον 69. (ο). ὅγν.Ηο}. ἘΞ Αὐταὶ, 

ΒΒ 

ου 

7. προς ἑαυτ. ειπ. ΒΟΙ,. 1. 38. | προς 
αυτ. ειπ. Δ. 69. | Πειπ. προς ἑαυτ. 5. 

ΑΕΧ. το]. Τα. Άγνγ. Ρε. ΚΟ]. ΜΤΕΙΗΡΗ. 

Παρ. Θοίη. (Ανπι.) νἱα. Μαιι. οὐ Ίωας, 

[.31811.] [ειπαν ΒΟΡΤΙΔ. | Πειπον 5. 

ΑΧ. τε]. 

- ὅτι] οπι. Τὴ), 1. Ἱμαῦ. ΤΠευ. ΖΕ 1}. (νιᾶ, 

Μα. εἰ Τπ1ο.) 

- οὗτος] ὁ υἷος Δ. 

- αποκτεινοµεν ΜΙ. 

8. απεκτειναν ἅπῖθ αυτον Ῥ.Βοᾖ.ΟΤ/Δ. ἐλ. 

ΤΠεῦ. | Ίροςι 5. ΑΓ. τει. Ψπ]ς. 7). 

Μεπιρῃ. (οὐ. Αππῃ, | οπι. αυτον α.ὐ.ο. 

Γκαι απεκτειναν Ροδί εξεβ. εξω τ. αμπ. 

69. (νίᾶ. Μαιί. κκῖ. 59. 1λις. κκ. 15). | 

απεκτεναν Ν. 

- εξεβαλον] -λαν Β.ΒΙἱη. Οοπία, ΕΕ. 

- αυτον Ῥο5ί εξεβ.] ΑΒΟΡΜΤ. α.οι[]. 
Θγτν.Ρ5{.δςΠσΙ. Μεπιρῃ. οἱμ. 91. | 

Χρῃ], ς. Γ,ΧΔ. τε]. ψαϊ]ρ. 0.Δ. Αιπ. 

9. τι ουν ΑΟΡΧ. τε]. Ὑπὶς. α.ὐ.οι[]-οὶ. 

νυν. (νᾷ. Ίπο. κκ. 16).| οπι. ουν Β1.. ϱ. 

Μεπιρῃ. 

- γέωργους] αάά. τουτους Ο’. 98. Ἀγτ. 

Ῥει.δ.Ηε]. (νά. Ίο. κκ. 16). | αάά. 

εκεινους 1. ἃ. ο. “Ζ 1}. 

10. ουδε] οιδε οὐ πιοκ εγεννηθη Τ.. 

11. παρα κ. εγεν. αὑτη οἴῃ. Δ. 

19. προς αυτους] Ῥοβί την παραβ. Α. 

1ου. 

- απηλθον] -θαν 1). 

11. δβὺ ταϊγα 116, ΟἿ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΠ. 15. 
ΑΒΟ0Ρ. 7 ; κ ἘΠ 7 ᾿ 
ΕΞ το 47 139 Καὶ ἀποστέλλουσιν προς αὐτὸν τινας τῶν 9 5ο 3) ΤἘὲ τοϊτεππι δᾶ οσα 

3, ρ / Ν ἈΦ ΠΝ τ Ψ »Ν ᾽ , αποξδάαπι εκ Ῥματίκαεῖς οὐ Ἠε- 
κο Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρωδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύ- τοβϊαπὶς πέ ΘΙΠΙ ΟΔΡΟΙΟΠΙ ἵπ 

νερο. 1 Ωπ1 νεπιεηίες ἀῑσιπέ 
οἱ, Μασ]ξίου, 5οπηας απία νοτακ. 
685 οὕ ποπ ουτας ᾳποππ/ παπα: 6ο 
οπΊπι γ]άος ἴῃ {ποῖεπι Ποπιϊπῖς, 
564 ἴῃ γεγίίαίο νῖαπι ἀαὶ ἀοσθς: 
οεί ἀατὶ ὑπ Ὀαίαπα Οαοβαῖ, απ 
ΠΟΠ ἀαβίπιας ἢ 15 ΩΙ εοἶεῃς 
ΥαΥβιΙαΤη δου τη αἲξ 1115, Οπ]ά 
της {οπιία εἰς αἀ[οτίο πα]μῖ 4θ- 
παγίατη τ΄ νίάσαπι. 5 Αὐ 1 
αἰα]οταπέ, ἘΠ αἷν 1115, Οὐ 
δϑὺ πασο Πᾶθο οἱ Ιπεοτρίῖοδ 

/ τα / / ω 
σωσιν λόγῳ. Ἱ' Ἱκαὶ' ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Δι- 

΄ / “ ΕῚ Ἀ 9 Ν » / 

δάσκαλε, οἴδαμεν Ότι ἀληθὴς εἶ, καὶ οὐ μέλει σοι 
/ Ν / 

περὶ οὐδενός: οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀν- 
’ » 3 Ν Ν ΄- ΄- 

θρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ δι- 
/ ᾿ “ “ "ἢ Ἀ 5) 

δάσκεις. ἔξεστιν Σδοῦναι κῆνσον Καίσαρι" ἢ οὔ; 
5 Ν Ν “-“ » / 

δῶμεν, ἢ μὴ δῶμεν; "ὃ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπὸ- 
κρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι 

ο]. Μαίῦ. 95: 15-22. 
μα. 90:90-06. 

ὃ ἴὸ δ- δὲ Ν λα Ῥϊοιπε ΠΠ, Οαεβατῖς. ἢ Ἐο- 
ἡνάριον, ἵνα ἴδω. οι οε ἤνεγκαν. Καὶ εγας 5ροπάοπς απίαπη Τεσιις αἸχὶν 1115, 

ὕ ἡ. »οἱ δὲ Πεδίε Ισίίαν ᾳπαο βαπῦ 86- 
ρα Τίνος ἦ εἰκὼν κακή ως ὴ ἐπιγραφή: ᾿ς δὲ εατῖς Οαοξατί, οὖ απιᾶθ βαηῦ ἀαὶ 
εἶπαν αὐτῷ, Καίσαρος. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν ἅεο. Ἐΐ πήταὐληίσ 51ΡΟΥ 60. 

- Ἂν ἣ / τ - 

17. [αὐτοῖς] αὐτοῖς, ἵ Τὰ σος ἀπόδοτε Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ 
5] Μαϊε. 55:55-39, θεοῦ τῷ θεῷ. καὶ ᾿ἐθαύμαζον" ἐπ᾽ αὐτῷ. 
μα. 9ο: ο ρὸ 

Ἴθι Κως ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες 18 ἘῚ νοπετιπέ δ εππι βας- 

18. αποστελουσιν Χ. 

-- προς αυτον] οἵη. Ὦ. α.ο.1.1. (να. Τις. 

κκ. 90). | Οοπίτα, τε]. Υμ]ς. (6). 

-- Των φαρισαιων] Ῥίποτη, εκ 69. |. εο- 

Ῥασαπα ΒΘ τοδί, 

-- αγρευσωσιν] αργευσωσι Δ. | παγιδευ- 

σωσιν 1). (νιᾷ. Μαΐε, κκ. 15). 

-- λογῳ] Ῥίαθπη, εν 38. (ν]. Μαϊ.) 
14. και ἃ Ἱπῖ. ΒΟΡΤΙΔ. 95 (α.).6.6)11.1. 

Μεπιρὴ. Τμ6ῦ. Αι. | οἱ δε 5. ΑΧ. 
τε]. ΒΞ συ δύ. ΔῊ]. οἱ. Ανπι, (“ἢ αὶ 

γπ]ς.) 

π- ελθοντες λεγουσιν αυτῳ ΑΒΟΤΙΧΔ. 

98. 6]. (αυτον Γ). Ὑπ]ς. Βγν.Ηε. 

Μεπιρμ. Τμεὺυ. (οὐ) (Ἐ1:) | επη- 
ρωτων αυτον οἱ φαρισαιοι Ὦ.| ελθοντες 

ηρξαντο ερωταν αυτον εν δολῳ λεγον- 

τες 1.69. (δ. γεπίοπίος ΙΠίοτοραβαΠέ 1]- 

Ίαπη ἃ. γτ.Ε5ῦ, γεή. ΙπτογτοσαΡβατέ θα 

εαβάο]ο ἀἴσεπ{ος ὁ. ΑΤΙΗ. νοπ. ρματὶςααἶ 

ΙΠ{ΘΥΤ. 6ππῃ ἄ1ο, ο, (ῇ. οπι. “ ἀἴοσπίος” 

οὐ Βαθοῦ “δι 0 16)). 111 γοπῖεπίος Ἱπ- 

εεττοσαβαπέ 6ιπη ΒΡ οἷο ἐ. οἱ ᾿πίθυσο- 

Ραβαπί οπή [ατ]κασί ἀῑσεπιες ᾖ. 

- µελλει Χ. 69. Έ"Εα. 

- βλεπης Κ. 

-- ανθρωπων] -που 1. αΙ. Απιι δ. ΤἼῊΘΡ. 

9. 1 Οοπα, Ὑπ]ς.ΟΙ, α.0.0}.4.1.λ. 
Μοπιρῃ. τε]. 

--- αλλ᾽ ΑΒΕΟΙ. τε]. | αλλα ὯΔ. 
-- τον ὁδὸν Δ. 

--- εξεστιν] ΡΙΑΟΤΗ. ειπε ουν ἡμιν εἰ ΟἨ. 

α.0.οι[].. Ἀγτ.Πο].Ἡ (ειπον Ο3. οι. ει 
03). |. Ῥίασπι. εἰπὸν ουν ἡμιν Μ. Το, 
α”. Αὐτὰ, “αἷς ποὺ ας οἰ] νίᾷε- 

ταν ἃ. (νὰ, Μαι. κα, 17). | οἵη, ΑΒ 
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1,ΧΔ. 1. 53. 69.το], Ψα]ρ. αἰ. ὅν ει. 

δΠο].πις. ἀἰκετίε. ΜΘ ΠΡ. ΤῊΘΡ. οὐ]. 

3, 
14. δουναι κήνσον Καισαρι ΒΟΤΙΔ. 88. 

Ὑπὴς. α.}.(6.6}.}.κ.1, Ἀνττ.ῬευιδεΗσ]. 
Μοπιρῃ, Τμερ. Ίθμ. |. Τκηνσον Και- 

σαρι δουναι 5. ΑΧ. τε]. (οί. Ατπιι) 

Ι ἡμας δουναι επικεφαλαιον Καισαρι 1). 
π- ἡ ου: ὅωμεν η µη ὅωμεν ΑΒΟ. τε]. 

(οπι. ἡ Τ)). ντ Ρει.δΗεΙ. Μεπιρῃ. 

(Ἴπερ.) Αππι.Ζοµ. ἆἄδιΠ. | η ου ἰαπέπι 

Ῥ. α..6. 6"... ΖΕτὰ. (νιᾶ. Μαι, κκ. 

17: Ίνας, κκ. 99). [ “« ἀαὈίπηιις  ἑαπένηι 
Ὑπ]ᾳ. ϱ”. οὐ. Αππι ΓΡ, “ ἀαθίππις 
δῦ ποπ ᾖ, 

15. ὁ δε] αἀά. Τησους 1). 1. 69. α΄. (α).0. 

ο). ἀοίμ. Αὐτὰ, (11.) γιὰ. Μαιξ. 

ΧΧΙΪ, 18. | Οοπίτα, τε]. Ὑπ]ς. ἀ. Βγτ. 

Μεπιρὴ. ΤΠεΡ. 

-- ειδως] ειδων Ὦ. 69. (0).οι[]μ οίᾖ.] 

Οοπία, Υπ]σ. α.. τε]. 

- πειραζετε] αάά. ὑποκριται 1. 88. 69. 

Έα. Βγτ.Ηο].Σ Αὐταὶ. (Ὁ14. Μαίς) 
16. και λεγει αυτοις] οσα. 1. 

-- ἡ επιγρ.] οπι. ἡ Δ. 

- οἱ δὲ ειπ.] οπι. οἱ δε ΑΤ). Ὑπ]ς. α.0.ἱ. 

ένια. Μαίι. κκ, 21). |. Όοπαα, ΒΘΟΙ, 
τε]. ο-[)-4. τε]. 

- ειπαν Β.Βεῖψ. ΟΠ) αν.1,Χ Δ, 98. (Τει- 
πον «τ. 1. τε].) α.6.6.κ. ϑγυν βου ΗΟ]. 

Μεπαρῃ. ΤΠ6Ρ. οὐ. Αππι, 1}. | λε- 

γουσιν Α. Υα]ρ. δ.4.1, (νι. Μαῦε.) 
-- αυτῳ] οτι. 1. 69. α.οι[].ὰ. ὅντε. (νά. 

Ίο. κκ. 24). |. Οοπίγα, τοι, Ὑπὶς, ὁ... 

ὅτ. Πο]. τα]. 

17. ὁ δε Τησους ΒΟΤΙΔ. 95. (ο). (Βντ,Ῥ5ί.) 

Τ]ιοῦ. (9Η1,) | ὁ δε (4). Μεπιρ!ι. { Τ καὶ 

ἀποκριθεὶς ὁ Ίήησους 5. ΑΧ. 1. τε]. 

Ῥγν.Ηε]. οι. Αππι | αποκρ. δὲ ὁ 

Ίησους Ὁ. Υμ]ς. α.ὃ. 

17. αυτοις] οτι. ΒΙ). 1 Οοπίτα, ΑΟΙ. τε]. 

νυν. (τ. Μαϊι, κκ, 91 ; Ίμπο. κκ. 925). 

-- τα Καισ. αποὸ ΒΟΙΔ. Ἀγν.Εβί. 

ΜεπιρΗ. | Ταποδ.τα Καισ. 5. ΑΧ. 1. 

88. τα]. (αποὺ. τα του Καισ. τῳ Ὁ). 

(Νπ]ς. α.δ.ο.[)).ἰ.Δ. (1). (Βντ.Ης].) Τπευ. 

αοίμ. Αὐτὰ. Αθ. (νά. Μαϊζ, κκ. 21: 

Ίππο, κκ. 25). || αποδ.] αἀά. ουν 69. Μ. 
Τμαΐε. οκς, 1.4. Ῥγτ.Ηο]. (πιά, Ματ.) 

- εθαυμ. ΑΟΥΤ. το]. | εξεθαυμ. Β. |εθαυ- 

µαζον (Β)Ρ'.Δ. Υ 116. α.δ.ο,[]. Ἀγν. Ε5ῦ. 

Μεπιρ]. (εθαυµαζοντο 3). | α-σαν 

ασ. ΑΟ. τα]. ἃ. Ἁγτ.Ηα]. ὙΠῈΡ. οἴμ. 

(στά, Μαίς,) 

--- ἐπ᾿ αυτῳ] επ᾽ αυτον 1). | ἐπ᾿ αυτων ΙΖ, 

18. Σαδδ.] Ῥορί προς αυτον Ὦ. ὙΥμ]ς. ὐ.| 

Οοπίσα, α.6.}}.σ} 5 1. 

-- λεγουσιν] οπι. 69. 

- αναστασιν μὴ ειναι] αναστασις οὐκ 

ἐστιν 1. 69. 

-- επηρωτων Β(Ο)ΡΤΙΔ. 88. (-τουν Ο). 

γπ]ς. α.Ὁ..9. 1. Ἀγτ.Ῥεί. Μεπιρῃ. | 

Φεπηρωτησαν 5. ΑΧ. τε]. ο. Ὦγγ.Πς]. 

αοιιμ. Του. (νά. Μαϊς. κκ. 25: Ίμπο. 

κκ. 97). 

19. Μωυσης Β.ΒΙἱη.ΓΔ. 88. 69. ΧΜ. λ.]} 
χΜωσης σ. ΔΟΙ.. τε]. 

--- εγραψεν] Ῥοσί ἡμιν Ὁ. Ὑπρ. ὁ." 

(Οοπίχα, α.6.}). 

14. Ποπαίπατα Οἵ. |. ἅπί (1.9. ἀοπα]]) Απιι ἰ 
15. Πλογαπα ΟἿ. [ 10. πὐα]οταπέ οἱ ΟἹ. [ ἀῑουπιῦ 
οἱ Οἱ. 



ΠΠ. 26. 
Ῥα]ᾳ. α. ὁ. ο, 
ΒΥττ. Ῥ. Ἡ. 

ἸΜεπιρ]. ΤΠε)Ρ. 
οί], Αὐτὰ, 41. 
4 Ὠουί. 95: 5. 

λέγοντες, 

19. μὴ ἀφῇ τέκνον 

σπέρμα: 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ Ιἐπηρώτων' αὐτὸν 
19 Διδάσκαλε, ἵ Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν 

ὅτι 1 ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπη γυ- 
ναῖκα, καὶ τέκνα μὴ ἀφῇ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὖ- 
τοῦ τὴν γυναῖκα ̓ ' καὶ ἐξωνωστήση σπέρμα τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ. “ ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν: καὶ ὁ πρῶ- 
τος ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν 

1 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἀπέ- 
θανεν μὴ καταλιπὼν" σπέρμα, καὶ ὁ τρίτος ὡσαύ- 

ἀιιοδοῖ, απῖ ἀἴσιηί γοβασγροίῖο- 
ΠΘΠῚ ΠΟΠ 6556, οὗ Ιπ{εγγοραβατπε 
επ] ἀἰσσηίος, 15 Μαρϊκίοτ, Μο- 
565. ποὺῖς πογρεῖε τά δὶ οἴαβ 
ᾖαΐον ππογέπας Γιος οἱ ἁπη- 
ΒΘ. πχοΓθιη εξ Π]ίον ποῃ. το]ῖ- 
αποτῖῖ, αοοῖρῖαί [γαἴεγ οἶας αχο- 
ΤΟΙ 1ρδίιδ. ος τοξιςο]{οί 56ΠΙΟΠ. 
Παἰπὶ πο. 320 Βορίεπη οΥρο [- 
65 εναπέ: δὲ Ῥηππις αοοερῖό 
ἜΧΟΥΘΠΊ, εξ πιοτίπας ϱξί ποπ 

τε]σίο 5οπηῖπο: 51 οὖ βδοπηάι5 
ποοθρὶµ ατα οὐ πποτίπας οδί, οὗ 
πθς Ιδίο το] ΒΘ ΠΊΘΠ : οὗ {δγ- 
{{π|8 5: ΤῊ του. 33 Ἐξ αεοθροεχαπέ 

99 τή ος ο ο ος ΄ 9 “ ααπι βἰπι]]ίαγ 5ορίοπα δὲ ΠΟΠ τθ- 
τως" και οιἰεέεπτα᾽ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. "εσχατον Ἰϊαμογιιης βοιηθη : που ββί πη 

, 1 ες ον ο ΕΡ, “ ασ 5 η {. οπιπῖππι ἀθβιποία οδε [611] πιι- 
παντων ἃ και ἵ ση ἀπέθανεν " δ εν ΤῊ Ὃ ο, αν. 29 Τὴ τθβιγγεοοπθ ογσο 
σει " τίνος αὐτῶν ἔσται γυνὴ; οἱ γαρ επτα εσχον «πα τοδαντοχοσίης, ομῖας 4ο 5 

κ - 3, “ » Εν ἐς Ν 

αὐτὴν γυναῖκα. Ι'!Τέφη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς", Οὔ διὰ 
- - Ν / Ν Ν Ν ΔΝ 

τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφας μηδὲ τὴν 
5 Ν - - 

Ὁ ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστώ- 

24. μὴ γινώσκοντες 

δύναμιν τοῦ θεοῦ; 

αγΙς πκογ2 5αρίεπι δηΐπὶ Παῦτ- 
ΕγαΠ{ ΘΑ ΠῚ πχοχοπῃ. 3 ΕἸ το- 
5ΡΟΠάσΗ5 Ίοειις ας 1115, Νοπ 16ο 
εγα(ῖς ποπ εοἴεηίος κοτἰρίιγας 
ηθ(αθ νἱτιπίοπη ἀαῑιὃ 35 Οππι 
επίπι ἃ ΤΟΥ 18 γοςαγγοκονη 6, 

19. ὑτι] οπι. 1). 69. Τ]6ῦ. (νῖᾶ. Μαϊξ. χ αὶ], 

94: Ίμιο. χχ. 38). 

--- αδελφος] οτη. 1. 
- καταλιπῃ Β61.Δ. 1. τε]. Υα]ς. νν. | 

καταλειπῃ ΑΝ. 95. 69. ΕΜ. | κατα- 

λειπει ἘΗ. | καταλιψει Ο. | εχῃ Ὁ. α. 
δ.6.1. 

-- τεκ. µη αφῃ ΑὮΧ. 1. 69. τε]. Ταιξ. 
Ἀγτγ.Ῥεί,δΗοΙ. Μεπιρμ. οίΠ. Ατπι. 

(αφφ] εχων ἘΞ). | µη αφῃ τεκ. ΒΟΙ Δ. 

38. ΤΜεΡ. (2011.) [ἵτεκνα ΑΒ, Βεψ. ΟἹ). 

95. 69. τε]. Υπο. ὦ. ϑ υν Ῥβε ΗΟ]. 

μου. οἴμ. 2ΡίΙ. | τεκνον Β. Βε]ι(αἷ- 

δεΤίΕ)ΤΙΔ. 1. αο.[/.Λ. Μεππρη. Αππις 

--- γυναικα] Ἰα4ᾷ. αυτου 5. ΑΟ. τε]. 
Ὑπ]ς. α.ὖ.ο [:61-5- Ἀγτν.Ἐει.δεἨσ]. Τμεῦ. 

οι. Αὐτὰ. ΑΡ. (ν14. Μαι.) |. οπη. 
Ῥ. Βεᾖ.ΟΤ,Δ. 1. ἃ. ΜοπρΗ. 

-π εξαναστησφ] -σει ΑΟ. 69. αναστη- 

σει Τ. 

-- σπερμα] Ροδί τῳ αδελ. αυτ. 1.. 
20. ἑπτα] δα. ουν ΕἸΣ. ΟΞ (1). 38. Υπ]. 

ο. Αππιι Ζ τη. (σἹά. Τπιο. κκ. 29). | οτη. 

δὲ. ΑΡΟ Τ/ΣΔ. 1. 69. ἘΕςΗςΚΕΜΕ 

ΒΝΤΤΕΥΡ. ἃ. Ῥντ.Ῥει. οι. (νά. Τνατέ. 
Ιπ/α). |. απίοπι ἃ. Ἀγτ.Ηο]. Μεπιρῃ. 

ὙΠΟ. (νῖᾶ. Μαϊ, χχιϊ. 25). 

-- ἕπτα αδελφ. ησαν ΑΒΟΙ τε]. (Υ]ρ. 

ο).. Ἀγιν.Ρεϊ.δεΗ ο]. χε. (Τ]ευ.) οι. 

«8Η. 1 δα. παρ᾽ ἡμιν 69. Ἁγν. Πε] αρ. 
Μεπιρ]. Ατπι. | σαν ουν παρ᾽ ἡμιν 

«ζ. αδελφοι Τὴ. αὖ." (αρ. Β]απε.).ὲ, 
(ντα, Μαι.) [ (ξορίοπα {τα 65. Πιογαηί 

ε1Ρο [ αρ. βανα). 
-- αποθνήσκων] απεθανεν 1). 1. Να1ς. 

α.δ.οι[].ἱ.Λ. Ἀγν Ηρ] χε. ὙΠῸ}. (νἷά. Ταῖς, 

χχ. 29). | Οομηίτα, το]. Ἀγγ.Ης]ηρ. 

|αάά. και Ὦ. 1. α.ἢ) 1... Βγν. ΗΠ} χα. | 

Οὐπίτγα, τα]. Υπ]ς. δ.6. Ὦγτ.Ηο]σηρ. 

9]. ελαβ. αυτην] δα. δα δαδοαπά απ 

ΞοΠ1οιι Γγαἰτῖς 51 ο. ΤΟΒΙΙΒΟΙ ΑΥ̓͂Θ ΒΕΠΊΘΠ 

Για ΟῚ διὸ ᾖ. 

--- και απεθανεν ] οτι. ΤΟ. 

- μη καταλιπων ΒΟΙ.. (53). (ο). Μεπιρῃ. 

Τμοῦ. (39Η1.) (μ. καταλειπων 98). | 

και ουδὲ αυτος αφηκεν 5. Α(Τ)(Χ)Δ. 

χα]. γα]. α.(0) (0)... ὅντιν Ευ. ΠΟΙ. 

οί, Αὐτὰ. Γοτη. ἆ]. [αυτος] οὗτος Χ. 

αφηκεν ] Ρίπεπα. ουκ 1). 

- ὁ τριτος] οια. Ὦ. 92}.1. 

- ὡσαυτως] Ρο5ῖ ελαβεν (είο) αυτην γεν. 

99, 1. (ὠσαυτως ὡς αυτος ΑΣ “δῖοιέ 

1056 1.41.) 1 εἰπημίεγ”” αἲ Βπ. νου. 

91 οὐ νου.22 80 1π10. Τμ6ῦ. 

99. και οἱ ἑπτα Ὦ. Βεῖψ. ΒΙο.ΟΤΙΔΧ. 93. (69). 

(ΜΑ). δ᾽. (ε).λ. Μεπιριὰ. (Τπευ.). Αυτη. 

(αᾶἀ. και Ὦ.Βομ. 69. Μ. ΤΠεΡ.) | και 

Τελαβον αυτην’ οἱ ἑπτα ἵκαι" «. (Ὁ). 

(Ἀ)(λπιᾳ.)Η, τοὶ. (α).(ϐ). Ἀγον.(Ῥει.)δε 

Ἠε]. (οἱμ.) Αι. (οτι. και 19 ὌΧ, 

1 αὖ εργα. αἴ. επι Π{ου”” ὙΠΟ. 1 οπι, 

και 25 Απησ.)| και ελαβον αυτην ὡσαυ- 

τως και Α. (Υ 115.) 1. ὅγυ.Η 6]. οι. 

- εσχατον ΒΟΤΔ. 1. 38. 69. αΗΙΚ. Ἁγι. 

Ῥει. Μεπιρῃ. (Τμοῦ.) «δι. [ Τεσχατη 

-. ΑΧ. τε]. Υμ]ο. 3. Ἀγσ.Ησ]. οι], 

Απ. [ ὁπ). εσχατ. παντων 1). " Ῥοδ- 

έοα οι” α,β, [.6.1.] | εσχ.] αάᾶ. δε 

1. 88. 69. αΜῦ. οἱ. (περ) | αά. 

γαρ Δ. 

- και ἡ γυνὴ απεθ. ΒΟΡΤΙΔ. 1. 38. 69. 

α.ὐ. 6:1. (4). (Τμευ.) [6]. |. Ταπεθ. και 

ἡ γυνὴ 5. ΑΧ. τε]. Υπ]σ.(Οἶ. (πι οτη. 

και) οὐδ Ἀγτν.Ῥεί,Ηε]. Μοπιρμ. ἄοἰ1. 

Άτπη. 491. (να. Μαέ. κκ. 97). 

38. εν τῃ] Ἰπάά. ουν σ. ΔΟ”. 385. ΚΜ. 
ΒΥΧΣ.ΡΒΕ.δςΗ 1. Αππι, δη. (νἷᾶ, Μαςε 

κκ. 28: Το, κκ. 38). | οἵη. Β. Βεψ. Βῖε. 

ΟΤΙ ΧΔΕΕΗΡΙΟΥΤ. ἠ. οι. | Παβοπί 

Ροβί αναστασει 1). 1. ἃ. Υι]ς. {0}. 
[. 27. (δες. Μεπαρῃ. Τ]1ευ.) | (όταν 

ουν αναστωσιν εν τῃ αναστασει 09). 

--- αναστασει] 864. ὅταν αναστωσι σ. 

ΑΝ. 1. τε]. πρ. α..σ3.1. γτ.ΠεΙ. 

οι, Αὐτὰ. |. οπι. ΒΟΡΙΙΔ. 88. δίαυῦ 

ν]ά.).(ο).(4). Βγτ.Ῥει. Μοπιρῃ. Τμευ. 
πμ. 

- αυτων] οπι. Δ. ο. | των ἑπτα 1. 

- εσται] εστω Τὺ | αάά ἡ ΑΤ). 

--- οἱ γαρἑέπτα]παντες γαρ].| Οοηίτα, τε]. 

34. εφη αὐτοῖς ὁ Τησους Ἑ. Βείψ. ΒΙο.ΟΤΙΔ. 

98. (4. οπι. ὁ Τησ.) Βγτ.βεί,Μοππρῃ. (  6- 

515. απέοτη ἀῑκίε οἳς ΤΜΕΡ.) | { καὶ απο- 
κριθεις” 1 ὁ Τησ. ειπεν αυτοι; 5. ΑΧ. 

χε]. Ὑ α1ρ. (0.ο,[/). Θνν. Πο]. ἄοίἩ. Αὐπι. 

πῃ. νά. ΟΥἱᾳ. 11.83953 (βἷο, εεᾷ αποκρ. 

δὲ 1). 1. 69. α. νἱά. Μαι. κκ. 99). 

-- ου] οπι. Δ. α.6.1.1. ΤΙεΡ. | Οοπαα, 
γπ]ς. ὁ.ῇ. 

--- ειδοτες] γεινωσκοντεε Ὦ. ΟΥἱᾳ. 1. 8903. 

Ι Οοπίσα, τε]. γιά. Μαιτ. 

---θεου] αἲά. οιδατε 1). | Οοπαα, τε], 
Ονῖφ. ΠΠ. 

95. αναστωσιν] αναστησουσιν Ὦ3. (6οι- 

τα, Ογῖρ. ΠΠ. 8353). [απο εκ νεκρων 1. 

Θγν.Ροῖ. Τ]μαυ. (Οοπίπα, χα]. Ο)1ᾳ.) 

90, εδί τηα]ῖος πι | 34. πουπθ Ἰάεο (ΟἿ. 
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ΑΕ(0 0. 
1ΧΔ. 
1. 98. 69. 

ΕΞ«ΗΚΜΒΌΝΥΓ. 

950. [οἱ ἄγγελοι] 

τ Ἐκ, 3:6. λέγων, 
θεὸς Ἰακώβ; 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

σιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ᾿ αμίζονται"΄ . ἀλλ᾽ εἰσὶν 
ὡς ἄγγελοι [οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ 

δεν ΠΡ κι ΄ δι 5 ο 
ΓΜωυσέως" ἐπὶ ἱτοῦ" βάτου, ' πῶς" εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς 

᾽ ΤΥ Αλ 9 Δ 
᾿Εγὼ ὁ θεὸς ᾽Αβραὰμ, καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ! 

27 ΕΣ 3/ Γ 6 ΔΝ “- ᾽ Ν ἦν 

οὐκ ἐστιν εος νεκρῶν, ἄλλα 

ζώντων: ὑμεῖς οὖν ] πολὺ πλανᾶσθε. 
ΛθΘ’ ϱρλα 

Σ]Μαΐρο:94-40.5 
1κι. 10:95, 27. 

98. εἰδὼς ὅτι ΑΣ 
- αὐτ. ἄπεκρ. ποια 9 

99. πρώτη [πάν- 
των ἐντολή] 

Ὁ Ώοειί, 6:4, 5. 

Το 

Πρώτη | 

ἐπηρώτησεν αὐτόν, 
πρώτη πάντων" Ξ ον Απεκρίθη ὁ ὁ Ἰησοῦς" [αὐτῷ ] ὅ ὅτι 

"ἐστίν" πε "Ἄκουε Ἰσραή)., κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν 
Ὁ καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν 

σου ἐξ ὅλης τῆς κορδίως σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 
κύριος εἷς ἐστίν" Ἱ 

98, Χ Χ -: κι ΄ ΄ 
γ "Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων, ἀκούσας 
5» - κ 

αὐτῶν συνζητούντων, 

“περὶ δὲ τῶν 

ΧΙ]. 26. 

ηθ(πο ππιθθηΐ πεηιις πιροπίς, 
564 εαπί εἰοπί απςσο] ἵπ οαε]ῖς. 
35 Τὴρ τηου 5 απίοπα, απιοά το- 
εατσαπίέ, ποπ. Ἱερῖσης ἵπ ντο 
ΜΟῚ 5προς ταραπῃ 4ποπιοᾷο 
ἀἰπονς 1Η ἀοας Ιπαπίοπς, ΕἸΡῸ 
81. ἀοας Αὔταματη εἰ ἄθιιβ 
Ίκααο οὖ ἄθιιβ Ίασοῦ2 “7 Νοπ 
οδί ἀοιιδ πποτίποταπα 864 γίνο- 
Τα. ῸΞΒ ΘΥΓΡῸ πα] ατα ογγΒ/{15. 

35 4131, 6.) ἘΣ αοσοξεῖς ππις ᾳο 
Σ]δὰ Μ᾽ Ὁ ΔῸΣ (0 εοπ]ρῖ5, απί απά]εγαί 11ος σοἹ- 
9 ρα οτι καάλως ο. 7) απϊτοπίος, οἱ ν]άοις αποπίαπα 

ΤΙοί στη Ξ : ἡ πιη ἀοτ] Ἵ ί Ῥοπο 1]ς τορροπἀοχίέ, ΙΠίοΙΤΟ- 
πια πΕστη | ἐντολή δανΙς θατη αποά. οἑ5οί ΡΙΠΙΠΙΠΙ 

οπιπίατα ππαπάαξπη. 79 ἴοδις 
απίοια ταεροπας οἱ αιία Ρρτῖ- 
ππαπα ΟἸΠΠἾ ΠῚ ππαπαύαπα οδί, 
Αϊ Τενα]ε], ἀοπιίπας ἆθιιβ 
ποδίςγ ἄθις ππς οδί, 5 οὐ ᾱἷ- 
Ίσα ἀοπαίπατα ἀεατα ἵπατα εν 

25. ουτε.. ουτε] ου...ουδε 1). | Οοπίτα, το]. 
Ο»ἴῳ. ΠΠ. 

--Ύαμιζονται ΒΟΙ,Δ. 1. αὔ. | γαμι- 

ζουσιν 1). | Ίγαμισκονται 5. Χ. 98. 

τε]. ΟΥίᾳ. Π, | εκγαµισκονται ΑΕΗ. 

- αλλ] αλλα ὯΔ. (Οοπµα, Ον. 111.) 

'πιον εις ρτο ὡς Δ αἵ. 

-- αγγελοι] Ῥχασπι. οἱ Β. Οτῖφ. ΠΠ. (Οἱ. 

199844 δὰ Μαΐΐ, ερεείαἰ.) | Οοπία, ΑΟ 

1). το]. (νι. Μα(ει) [{π44. του θεου 38 

510. δα, θεου 69 οἷο. ΗΝ. 

- οἱ εν] οπι. οἱ ΟΡΤΙΔ. 1. 58. 69. ΚΜ 

Ὁ. Ἰναιί. Ἀγτ,Ηο]. Μεπιρῃ. «Αθ. (νίᾶ. 

Μαι, κκ, 90). |. ᾖΛαθεπί ΑΒΑΧΕΑΗ 

ΘΟ 1. Ἀγν.Ῥεί. ΤμαΡ. (οὐ. Αὐτὴ. 
Οτῖρ. 11. 

26. των νεκρ.] Ῥταεπι. της αναστασεως 

38. 69. (νά. Μαϊΐ, κκ. 91). 

---Μωυσεως Β. ΜΒ εῖψ.1)Δ.1.58. ΚΜ.} ΓΜω- 

σεως 5. ΑΟ.τε]. πι ᾖ. Ογὶσοἶν. 8413. 

[απίο βυβλῳ Ἰ]οσῖι Ὁ. 

-- του βατου ΑΡ.Βεᾖ.ΟΤΧΔ. 1. 69. Εὶ 

ΕαΗΠΚΡΟΌΥΡ, | της βατου ς-. 1). 888. 

Μοίο. Ογίᾳ. ἵν. 695. 1084, 8418, (νία, 
Το, χχ. 97). 

--- πως ΒΟΙΔΌ. Γὡς 5. ΑΟ. τε]. ΟΥἰᾳ. 

ἶν. 9413 ὡς λέγει δηΐα επι τ. βατ. (νἱά. 
1λις.) 

- θεος 15] 15 ΜῈ τί. 

--- εγω] πάά, εἰμὲ ΔΜΤ). Τα. [6]. ὅ'γυ. 

Ῥεῖ. Μοπιρῃ. Τμ6ῦ. ον. Ανπι η]. 

Οτῖρ. ἵν. 8419. (ν], Μαι, κκῖῖ, 59). ] οπι. 
ΑΡΟΓ.νε]. Ἀγν.Ηο]. Ογῖρ. ἵν. 695. 1024, 

--- ὁ θεος Αβρ.] οπι. ὁ 1). Ογῖψ. ἵν. 699. 

1034, (νἹά, {|,83984).} Οομίτα, ΑΒΟ. το]. 

Ο»ἱᾳ.ἶν. 8415, 

--- θεος 1σ. και θεος Τακ.] 151). Ογὶφ. ἵν. 

Φίδ, (ΥἹά, ΠΠ, 8949), |. {ὁ “ θεος 1σ. και 

198 

Τὸ” θεος Ἰακ. 5. ΑΟ. το]. 

9410. (γιὰ, Μαι, κκ. 99). 

97. θεος] Τρτασπι. ὁ σ᾿. Α.Ο.τε]. Ονἰφ.ῖν. 

9419. (νιᾶ. Μαι, χχῖϊ. 99). | ον. ΒΕ1, 
ΧΤΙΔΚ. Ονίᾳ. ἵν. 695. 705. 1084, 

(οπι. θεος }ο ὅγυ. Ηο].) |αάᾷ, θεος 98. 

69. ΝΑ. (νιᾶ. Ογιᾳ. 111. 8995). 

- ζωντων] ΤῬταεη, θεος σΦ ΕΜ το]. 

Βγγ.Ης]. δι. | οπι. ΑΒΟΡΤΗΝΔ. 1. 88. 

6ϱ. ΕΚΜΖΠΦ.Τ. μας. Ἀγτ,Ῥευ. Μοπιρῃ, 

ΤΠῸΡ. οίμ. Αππιι Ογίᾳ. ἵν. 695. 703, 

1084, 8410. 

-- ὑμει ουν ΑΏΧ. τε]. πιο. α.δι[. 

οἱ. Ἀγττ, ευ. ὃς Η ο]. ΤΠοῦ. Ανπι. «δι. 
{οπι. ὮΟΤΙΔ. Δ. Μοπιρῃ. | ὑμεις δε 1. 
ᾱ. ο. ἄοιμ. 

- πολυ] πολλοι ΕΗ. | οτη. ἃ. 
98. των γραμματεων γραμματεὺς Ἑ. 

--- ακουσας] ακουων 1. | ἀκοῦσαι Ἱκ. 

ΟνΙφ. ἵν. 

-- αυτων] αυτω 3. 

- συνζητουντων] 44. προς αλληλους Δ. 

- ἰδὼν ΟἼ1,. 1.69. Υπ]ς. α.ὁ...6}.1. γα. 

Ῥειε,δεΠο]. ἄοἴμ. Αντι. «δι. (“ ομπι 

απαἰρδοί””.). | Πειδως σ. ΑΡΒΕΧΔ. 88. 

τα]. Μοπιρῃ. μου. [Ῥνασπ. και 1). 

γα]ς. ὁ.0. Ἀντ.βεῖ. (Οοπίτα, τε].) 

- απεκρ. αυτοις ΒΟΤΙΔ. 1. 38. 69. Ὁ. 

Βγον.Ρεί.δΠε]. Μεπιρη. Του. «Ότι. | 

Ίαυτοις απεκρ. 5. ΑΕΧ. χα]. Τιαῦῦ. 

οὐ. Ατπη. 
- αυτον] αάᾶ. λεγων διδασκαλε 1). ὖ.ο. 

0.σ”.ἰ.Λ. (νἷα. Μαϊ, κκ. 95). (Οοπίτα, 

γΥι]ς. α). | αάά. λεγων Του. Αυτη, 

- ἐντολὴ πρωτη πα. ΒΟΤΙΔ. 88. Ὁ. Ἀγν. 

Ῥει,Β Ηε]. Μεπιρῃ, 91. 1 Έπρωτη πα. 

ἐντολὴ τ. ΑΧ. το]. Ψαἱσ. α'. (οπαπίατα 

Ίσα μυῖα. οἱμ.). παντων ΑΒ. 

1211 ὧι ο. ΒεΛ.ΟΙΧΔ. 58. ΕΕαΠΚ 

Μ’ΡΌΝΓ. | Ίπασων «-. ΜΑ. | οπι. Ὁ). 

1. 69. α.Ὁ.6. 9.95. ὰ. Αὐτὰ, (εντολή 
πρωτη Ὀ.) |. “πιαμάαδαμη ρήπιπι ἢ 

α.ἰ. “ ρυπηαπη ρυαοεθρίαπα ” ὁ.  Ῥγαθ- 

οσρίπα Ῥη παπα ἢ 6.6.1. ΡΟ πιάτα τηδη- 

ἀπ ο οὐ, (“ αποᾶπαπι οδὲ πιασππη 

πιαπάαἴππη. ᾳιιοᾷ δῦ πα]ας 11115 οπιπῖ- 

Ῥι52”.Τμεῦ.) 
99.απεκριθη ὁΤησους ΒΤΙΔ. 95. (ο). Μοπιρῃ. 

134 ὁ δε Τησ. απεκρ. 5. ΔΟΧ.τε]. Υπ]ρ. 

Ὦγγ.Ης]. άοΠι. | αποκριθεις δε ὁ Τησους 

ειπεν Ὁ. 0,ῇβ. (Τπευ.) 1.) | ὁ δε 

Τησ. ειπεν 69. (α).Μ. (Διπι.) | ὁ δε ειπεν 

1. (άῑκίί 11 Φ σεις ὅν δι.) 

- αυτῳ] οπι. Β1.Δ. 98. Μεπιρῃ. | Όοπ- 
κα, ΑΟΡΣ. 1. ται, ματ. ΤΠοῦ. τε]. 

(ἷά, Μαι, κκ. 57). ι 
- ὅτι] οπι. 1). 1. α.ὐ.α,[]-Λ. Ἀγν. δέ. Αὐτη. 

Ι Οοπία, Ὑπ]ς. το]. 
--- πρωτη] οτι. ἃ. |. 1 δα. πασων των 

εντολων «τ. | αἀά. παντων των εντολων 

69. ἘΡάΗΡ(ΝΟΓ. Ἀγν.Ρεί. (οι. των 

Υ.) |. αάά. παντων εντολη ΔΟ. 88. Καὶ 

ΜΈ. Υπ]ᾳ. Βγν. Πο]. 6οἵμ. 111. | αἀά. 

πασων ἐντολὴ ΜΑ. | αᾶά. παντων Χ. 

Αγπῃ.(πρωτον παντων 1. παντων πρω- 

τον ΜαγοεΙ. αρ. «Έα. 1915.) | Ῥναοπι. 

παντων 1). α.ὐ.ῖ. 1 ποῦ Ἰαροπί ΒΤΙΔ. 
Μοπαρ]ι, | ρήπηπτη ππαπζ απ 6. ΟΠΙ- 
πίαπα ΡΥ. ππαπάαα {. ( ρῇ- 

Τη παπα τι. 1ηα]α5 ΟΠ 115. 1}0515 Ὁ 

ΤΊ.) 

- εστιν ἃπίο ακουε] Β(Ο)Τ/Δ. 69. Υπ]ς. 
ο/). Μεπιρὰ. Τμου. (1511:). |. εστιν 

αὗτη Ο. (0). Εἰ.) Ἠοπι, 5. ΑΡ. 

χα]. 27]αγοοὶ!, 

20. ἀθὰδβ ὕπιιβ Οἷς 



ΧΤΙ. 84. 
να]ρ. α. ὃ. ο. 
Βνττ. Ρ. Ἡ. 

ἹΜεπιρΗ, ΤῊ. 
αοἴμ. Αὐτη. 111. 

80. [καὶ ἐξ ὅλ. τ. 
διανοίας σου] 

ρὰβ 

ἰσχύος σου. 

αὐτῇ, 

- [αὕτη πρώτη 
ἐντολή. 

91. [ὁμοία αὕτη, 
ἃ Τον. 10:18. 
88, [καὶ ἐξ ὕλης 

τῆς ψυχῆς] 
- πλεῖόν ἐστιν 

αὐτοῦ. 

ὡς ἑαυτὸν 

τ ΜΗ. 55:46. ϱλγ 
1λι. οὐ:40. β 

ἐ περισσότερόν" 
καυτωμάτων καὶ | θυσιῶν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
αὕτη πρώτη ἐντολή. 

Αγαπήσεις τὸν πλ ἡσίον σου ὡς σεαυτόν. 
μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. 

ἱ αὐτῷ ὁ γραμματεύς, Καλώς, διδάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας 
εἶπας ὅτι εἷς ἐστίν ων Ἡ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν 

ὃ καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὕλης τῆς καρδίας, 
καὶ ἐξ ὃν τῆς συνέσεως, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχής, 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον 

ἐστιν πάντων τῶν ὅλο- 

Ἰησοῦς ἰδὼν 
: [αὐτὸν] ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, Οὐ 

μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 
οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

3 καὶ ὃ 

᾿Ἵ δευτέρα ὁ ὁμοία 

"καὶ εἶπεν 

Ν 5» 

Υ καὶ οὐδεὶς 

{οίο οογάο {πο οἱ οχ ἐοΐα απῖπια 
πια οὗ οκ ἴοία πιοπίθ ἵπα οὗ εχ 
τοῖα νἱτιπίο ἐπα.  Ἠοο ορί ρι- 
ΤΙΜΗ παπα ίατη, 93: Θθοι τι πὰ 
πίσσα εἰπι]ο οί 1ΠΠ1, Τ1]Π1ρ65 
Ῥτοκ παπα παπα ἑαππφπαπη {ο 
ΊἸρβιτη.  Μαῖΐαςδ Ποτιπι απα 
παπά κίατῃ πο 68Η. 35 (9310. 1ὴ 
ας 1Π1| εοτίρα, Ῥεπο, πιαρ]σίος, 
ἴπ γογῖίαίο ἀῑκ]5ίῖ απία αππας οεύ. 
οὗ ποπ εδί ας Ῥγασίος ΘῈΠῚ: 
35 οἱ π΄ ἀΙσαίαχ οκ {οίο οοτᾷο 
οὖ εκ {οίο Ιπίο]]εοίια αἱ εχ {οία 
απῖπια εί οκ {οία Γογμ(πάϊπο, οὐ 
ἀΙσοτο Ῥγοχίπηππη (ΑΠΠ(ΠΑΠΑ 
«ο ἵρααπα ππθῖας οδί οπιπῖδς 
Πο]οσπαςίοπια τς οἱ 5αοτΙΠο1]ς. 
31 Τοριις απίοπα ν]άεπς ᾳποά ςα- 
ρϊοπίογ ταβροπά1δεοί, αἰχὶν 1111, 
ΝΟ 65 Ίοπσο ἃ ΤοΡΠΟ ἀᾳῖ, 
35, 3.) Ἐν παππο ἴαπι απάεραῖ 
ΘῈΠῚ ΙΠΙΘΙΤΟΡΑΤΟ. 

29. ἡμων] σου Ψπ]σ. ΟἹ. ο. Μεπιρῃ. «4001. 

6). 199. 919. 264. ΠΠ. 8805. 8653, 

9994 (σοᾶ.) |. Οοπίτα, ΜΡΡ. Απιι α.}. 0}. 
ἃ. ("νερο ὃ). Ἀγνν.βει.δεΗεΙ. Τε. 

οί. Αντπι, ἠ{αγσε. ΗΠ. 9991. (οοἆ.) 

10015, 

--- κυριος 35] οπι. Ἐ. α.0.1. ΗΠ. 8905. 8δσ3. 
ΓΟοπίτα, Ψπ]ς. ο (αρ. Β]απ.).1. 21αν- 

σε], ΠΗί. 9995 10015. “4εις” σας. 9" 

(αρ. Βαδαί,). 6ρ7. ίον. (οπι. κυριος 15 

αρ. Ῥαβαί,, οοπίτα, αρ. Ῥ]απ.) 

- εἷς εστιν] ειεστιν Βαθοῦ Ο”(εοσν”) οὐ 
1Ρ1 ἀαβοῖς, 

- εστι εἰ απίο οὖ Ῥο»ί εις ΧἨ. 

80. και αγαπ.] οσα. και Δ. (νῖᾶ. Μαιτ, κκ], 
87). 

- της δηΐα καρδ.] οπι. ΤΝ. | Οοπίτα, 

σουτ. 1,. τε]. |. τῆς οπα. ἕθγ. Ὦ (απίο 

ψυχ., διαν., εἰ ισχ. πὲ νίά.) | όλης της 

καρδιας και οἵη. ήαγοεί. (οοΙ. οἱ ο. 
αἱς[οτᾷ). 

- και εξ ὁλ. τ. ψυχης σου] οπι. Κ. ᾖ. 

Ματοείῖ, (οοᾶ. ποπ ο. ἀαἱς[οτᾶ). 

- και εξ ὅλης της διανοιας σου] οπι. Ὁ 

Ἡ. ο. (νἷὰ. [:6ἱ1) ὅν. ἴον. Ἰζατοείί. 

Ον»».199.318. 3604. | Οοπίτα, τε]. Υι]ς. 
το]. νι ρας” α. δι [] αἱ. “νΙδοενρας” ΠΠ! 
9994, | απίο και εξ ὁλ. τ. ψυχης σου Δ. 

--- αὑτη πρωτη ἐντολὴ ΑΡΧ. 1. τα]. 

(Υπ]ς.) δ...1.(1). ϑγυν. Ρβέ ΗΟ]. οἱ]. 

Άππι. 1, (17. 199.919. (364). ΠῚ. 

9994, (ροβὺ πρωτη πάά. παντων 33. Καὶ 

10). | αὗτη πρωτη Παγοοϊ!. | οπι. ΒΤΙΔ 
Ἠ, (α). Μεπιρῃ. ΤΠ}. 

81. δευτερα Β. Βεἠ, Εἶο.Τ(Δ). ὁ. ΜοπιρΗ. 

ΠΠ, (ἡ δευτ. Δ). “ ἀοϊπάο 5οοππᾶ απ 

ἀ. | Τριαοπι. και 5. ΑΧ. τε]. ο. ψτν. 

Ἔει,δεἨΠε]. 6οἱμ. Αγπι, 411. ατοεῖῖ, 

6/7. {εν. [α]. | δα. δὲ Ὦ. 95. Υι]ς. 
61. Μοπιρῃ.Μ. Τμεῦ. (νι. Μπ. κκ. 

99). | και δευτ. δὲ Τ. 
81. όμοια αυτη ΑΧ. 1. 33. τε]. | όμοια 

ταυτῃ Ὁ. 69. Ματοε. “" βἴπή]ο Πας 
τα] “ αἴπιῖ]ο 111”. Ύογςε. (οκο. Μεπηρ].) 

61. ἐετ. ΠΗ. 1 αυτη ΠΠ ΒΔ, 
Μεπιρῃ. ΤΜΕΡ. 

- σεαυτον] ἑαυτον Χ. 69. Ἡ. | Οοπίσα, 
τε]. ἠ{αγοε[ί. 

- µειζων] «44. δὲ 1, δ.1. Ηή, | Οοπίτα, 

γα]. Τιϑίῦ, τα]. Λ{ατοεί. 
- αλλη] Ῥοδί ἐντολὴ Ὦ. (ο.[/). | Οοπίσα, 

Ὑπ]ς, ἃ. Ματοε. [α.0]. 

- εντολή] οπι. Ὁ. 

89. και 19] οπι. Β. Βγτ.Ῥεί. Τ]ιοῦ. | Οοπί., 

ΑΡΤ, τε]. νν. 2ατοεϊ!. αρ. Εις. 1914. 
--- ὁ γραμ.] οπι. ὁ Δ. 
- εἰπας ΔΏΝ. 1. 38. τε]. ΛΙαγοοί], | ειπες 

(Ο)ΤΧΔΕΕΗΥ.|απίο διδασκ. 1). α.}.ο.1, 

ΗΠ]. 9995, [Ὁοπῦ., Υα]ρ.. ΓΔ. Ἠζατοε[]. δὲς. 
-- εστιν] [844. θεος -“. ΕΕ4Η. Υα]ς. 

ΟἹ. α.ὐ.ειβε. Ἀγτ.Πς]." ΜοπρΗ. Τ]16ς. 

Άπτπι, ΣΠ]. ὁ θεος Ὦ. 69. . Τανοεϊ!. δὶς. 

(άοπιῖπας ). | οπι. ΔΡΙ/ΝΔ. 1. 955. Κ 

ΜΡΌΝΥΡ. Απ. Εωα. Ῥταφ. 1. 3γτ.βοῖ. 

αοίμ. 81. 
--- αλλος] οτι. Ὦ. α. Ἰζαγοσ[]. 1ο. | Οοπί., 

τα]. Ψπ]σ. ὁ... }.(05}.1. τε]. Δατοεῖ!. 95. 
- πλην] πλησιον Χ. 

88. της καρξιας] οἵη. της ΒΡ0ψ.ΧὈ. | 
Οοπί., ΔΕΤΙΙΚ. τε]. || αἀά. σου 1.. ΝΤεπιρη. 

- συνεσεως ΑΒΤΧ. τε]. Ὑπ]ς. Ἀντγ,Ῥεί. 

δ.Ης]. Τμοῦ. αὐ. (ροξίψυχης ΤΠ.) 

Ι δυναµεως 1). Μεπιρῃ. Αὐταὶ. / τσχυος 

Πίο 1. 95. | πάἀ. και εξ ὅλης της δια- 

γνοιας 53. Αὐτη. | (οκ ἕοῖο εογᾷο δῦ εκ 

οπωπ] Ὑἰσέτιτθ οὐ εκ οπιπῖριι5 γ]τῖρας, εί 

ἀσενο”” οἷο, α. “οκ ἰοΐο εοτάε οὖ ες 

{ος νΙτῖριις οἱ οκ ἰοία απίπια, οὐ ἁ1- 

σεγο οίο. ὁ. “εκ ἴοίο οοτάα οἵ εκ 

τοῖα απῖπια οὗ οκ ἴοία υΙτίπῖα, οὐ ἁπῖ- 

βοιο”. ΟΠ. “εκ... εί εκ τοῦδ νήρας.. 
οἱ οκ ἴοία απῖπια 518, οὐ 4Ισοτο” Τ(αρ. 

Β]απς.) “οκ {οίο οογάο οὐ ος {οιῖς υΠτῖ- 

5 οὐ οκ {οΐα απίπια, οἱ ἀἱσονο”. ΠΠ]. 

10005). 
98. και εξ ὅλης της Ψυχης ΑΡΧ. 82 οἷο. 

χα]. Υα]ρ.. δ.6. 6}. ϑγυτ. Ε5έ, ΗΟ]. ΤΊΘΡ. 

αοῦμ. ΖΦ τη. (το συνεσεως) ΠΠ. (ἀαα. 

αυτου 1). Ἰοπι. ΒΙ)Δ. 1. α. Μοπιρῃ. 

Αν. | (σεν. 30 οκοῖτας Ματγοεί]. αρ. Εις. 

ποη 38; νἱᾶ, 5πρτα). 

- καιεξ ὁληςτηςισχυος ΔΒΙ, τα]. Υι]ς.. 

(ΟἿΑ. Ταῦτ. αργα). Βγτ.Ῥ56. δε Πο]. Τ]οῦ. 

ἄοΐι, «11. | και εξ όλης της συνεσεως 

λὶς 1. Μεπιρῃ. Αππι. | οπι. Ὦ. 838. 

- πλησιον] 584. σου Δ. 

- ἑαυτον ΒΕΧΔ, 1. 95.τε]. ὙΥπ]ς. α.δ.ο. 

Ι σεαυτον ΑΌΤ, ΔΤ. Δ. (νιᾶ. νετ. 91). 

- περισσοτερον Β1,Δ. 88. Τ16Ῥ. αὖ νἱα.]} 
Ίπλειον 5. ΑΡΧ. χε]. 

- θυσιων} "Ρταεπι. των «-. ΤΙΔ. 1. 98. 

69. Μ. | οπ. ΑΒΡΧΕΕαάΗΝΚΡΟΥΤΣ. 

(των απῖο ὁλοκ. ποπ οτι. 1). 

84. τδων ] ειδως Ἠ3. 

- αυτον] οἵη. ΏΤ/Δ. 1. 33. Υπ]ς. ὅ.οι[). 

ἐικ.1. Ῥγν.Ησα]. Αὐτὰ. 9.1. ΠΠ, 10006. 

|. Οοπία, ΑΧ. τε]. (α). Ἀντ. ΕΕἱ. 

Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. οι. (292). 

- ει] οπι. 1,, | Ῥοδί βασιλειας Δ. 

--- ουκετι] οι. Ὦ αν». Το, Μοπιρη. ΤΠΕῦ. 

1 Ῥο5έ ετολµα ϐ9. α. 

- Επερωτησαι] επερωταν 69. 

Ι 38. Ποἱοσααξοπιβεῖ- 
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82. ππας οδῦ ἄθιιβ ΟἿ. 
Ῥας ΟἹ. 



ΑΒΡ. Μ' 
1ΧΔ. λ 

1.33.60. β 
ΕΕάΗΚΜΡΟΥΓ, 
96. κάθου. χριστὸς υἱὸς 
Σ]Μαι[.ορ:.ι1-46. 
ΠῚ. “0: 41-. 

Σ Ῥβδ. 110 (100):1- 
36. Εἶπεν κύρ. 

37. ἐστιν υἱὸς αὐὖ- ε ἐς. αἲ ἐστιν υἱός" 5 
τοῦ 8. υἱ. αὐτ. ε / 

ἐστ. ἡδέως. 

τ} Μαιῖ. 95:6. ρλε ο - Καὶ 
ἘΠῚ 11:12. β 

| 90:46. 

Ἱ αοΐ. 

ρλς 
8 []ω1. 90147. ἢ 

τῷ κυρίῳ σου 

ΣΔαυείὸ ἐ ἐστιν’ Ῥ, 

Ν 
και 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

αλ τον Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων 
ἐν τῷ ἱερῷ, Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ 

Ὁ αὐτὸς [γὰρ] ΄Δαυ- 

εἰδ΄ εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ, ἐλέγει“ 7} κύριος 
ἐκ δεξιῶν «ου ἕως ἂν 

θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 
τὸς ᾿ Δαυεὶδ΄ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόθεν | αὐτοῦ 

ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ 

ἐ Κάθισον" 

ὃ πολὺς 

ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν“, Βλέπετε 
ἀπὸ Ἱ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς 
περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, 
πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλι- 
σίας ἐν τοῖς δείπνοις" 40 

ΟΝ ἢ 

Ὁ ΄ / / 

οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. 
ὉΠ 1Λι.οΥ :1-4. ΜΑ΄ 
41. κατέναντι 

48 31 Ρ Καὶ καθίσας ' ἴ ἀπέναντι" 

ἣν, / Ν » / 

κατέσθοντες τὰς οἰκίας 
ἘΝ “-“ τὰ Ν / 

τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι, 

τοῦ γαζοφυλα- 
/ » / “ 3, ο 

κίου ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ 

ΧΠ. ὁδ. 

55 (194,3.) Τὺ} τεεροπᾶσης Ἱερις 
ἀϊσοραί ἄοσθπς 1Π ἔθππρ]ο, Ω1ο- 
πιοᾶο ἀἴσππε εοπίνας Ογίδίαπη 
Άι 9556 αν 5 Τρ5α 
οπίπι 1)ανα ἀῑοίι ἴπ βρ τῖσαι 
βαποῖο, Ὠϊχίε ἀοπῖπας ἀοππῖπο 
Ίπθο, Φος ἃ ἀαχίτῖς τηοῖς, ἆοπθς 
Ῥοπαπι Ἱπήπιίσος 1ος 5οαρε]]απα 
Ῥεάπα ποσΗπη, 57 Ίρεο ογσο 
Ῥανία ἀῑοῖε ειπα ἀοππίπαπα, οἱ 
ππᾶς οί ΒΙίς οἰπβῦ Εὖ πιπ]ία. 
έατῦα, οππι Πυοπίου δια ϊνῦ. 

3 5 

7 αυ- 

38 (135,3.) τ ἀἱοσραί οἷβ ἴῃ 
ἀοοίτῖπα 58, Οαγείε ἃ βου 185, 
απά νο]απέ ἵπ. 500115. απια]ατε 
οἱ 5α]α{ατῖ ἴῃ {ογο, ὅ9 οἱ ἵπ Ῥηπαϊς 
οπ]εᾶτῖς φεᾷοχο ἴπ βυπασοβῖς 
οἱ ρτίπηος ἀἰκοιὈ]έας ἴῃ οαοπίς: 
40 (96, 8.) αἱ ἀεγοταπί 4οπ1ο5 
νίαπαναπα 5 ορίοπία Ῥτοίίχας 
οναιϊοπῖς, Εἰ ποοϊρίοπί ργο]κίας 
Παά1οἴαπῃ, 

" καὶ 

41 Τὴ} εεάεπς Τοδιις οοπία σ8- 
πορΗγ]αο απ. αδρὶεῖεραξ απο- 
πποᾶο (ατρα Ιαοίαγεί 865 ἴῃ ρα- 

85. ελεγεν διδ. εν τῳ ἱερῳ] διδ.εν τῳ ἵερῳ 
ειπεν 1). ὁ.(α). | Οοπία, το], Ὑπ]ρ. α 

ας 1.1). (Η1. 10010. 

-- υἱὸς Ρταδπη, ὁ 69. 

- Δαυ. εστιν Β. Βολ. Ὁ1,Δ. 1. 88. 69. ΜΡ 

ΤΙ. Δ. Μεπιρῃ. | Πεστιν Δαυ. 5. ΑΧ. 
χε]. α.ο. Ῥγττ.Ε δί.δΗςε]. οι. (τη. 

23901, αὖ νι.) 6586 αν! Ὑπὶς. ().7). 

ΠΠ, [Τπευ.] 

86. αυτος γαρ ΑΧ. 1. 88. τε]. Ὑπ]ς. ὁ.1. 
Θννγ.Ῥ5{.Δ.Ηε]. οι. «Αι. ΠΠ. 10013. 
Ίρβο απίοπι ὁ... Του. | οπη. γαρ ΒΔ. 

69. α.ἁ. Μεπιρῃ. (νἷά. Τμιο κκ. 42). | 

και οὗτος 1). Αντι. 

- ειπεν 197 οπη. Πίο Χ. α.}.1. Αππι. (18 - 

Ῥαπέ λεγει ἃπίθ ειπεν ὁ κυρ.) | Οοπίτα, 
τα]. ΠΠ. | οτη. ᾱ. 

-- εν ΑΙ). τε]. | οπι. Β. 
- τῳ πν. ΒΡΤΙΔ. 88. Ὁ. Ανπι. | ὁπ). τῷ 

ΑΧ. 1.69. ΕΕΑΉΚΜΘΒΥΤ. 
- τῳ ἁγ. Β.Βοῖι. 5 ὍΤ,Δ. 58. Ὁ. Αὐτὰ. ] 

ὁπ. τῳ ΑΒ.ΡΙΙΥ.Χ. 1. 69. ἘΕᾺ(αῦ να.) 

αΠΙΚΜΡΥΣΓ. (υἷα. Μαι κκ, 49). 

- λέγει ΑΡ 6Ρ.ΕαΗΝΚΜΣΒΥ. ἃ. αοιμ.] 

χειπεν «-. Β.Βιεἶψ.1,.Χ Δ. 1. 98.69. ΜΡ | 

1, νιὶρ. α.ὐ.σάβῇ. Άγιον. Ε5ίιδΗς]. 

Μοπιρα, Τ1εῦ. Ανπι. νη. Ηή. (νά. | 
Μαι. κκ]. 44: Ἰμιο. κκ. 43) [ΓΠμαί, ΕἼ. 

-- κυριος] Τρίπεπι. ὁ τ. «Αι. τε]. (νά, 

ΙΙΧΧ.) | οπι. Β.Β11ή.1). 

--- καθισον Β. | Ἴκαθου 5. ΑΤΡ, τα]. 

(νά, ΤΥ Χ, Μαΐι, ως.) 
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| 

96. ἑως αν θω] ἕως θωσω 1). | ἕως θησω 

τ" 

- ὑποποδιον ΑΤΙΧΔ. 1. 38. 69. τε]. Τί. 

Ῥγτγ, ΡΟ]. οί, Αὐτὰ. 001. ΠΠ, 

[ὑποκατω ΒΡ αν. Μεπιρῃ. Τ]16ῦ. (ν]ᾶ. 

Μαδιι.) 

97. αυτος] 44. ουν 5. ΑΧ. τε]. Υπ]ς. 

(1). ϑγυν Βεί.(5ἱ)δ.Ηο].Ἠ (Ανπιι) ἄτῃ. 

(επῖπα οὔ.) (νά. Μαίυ. κκ]. 45: Τμιο, 

κκ. 44). | οπι. ΒΙΤΙΔ. α.(ο) (0)... 
Μεπιρῃ, ευ. ΠΠ. 10013. [ πως ουν 

Τ (οτη. αυτος). 

- λεγει] καλει 99. ΜῈ. ο. Βγτ.Ῥεῖ. 
(Ατπι, Ῥοδί κυριον). νἱᾶ. Μαέ, οἳ Ίωμπο, 

- ποθεν] πως 1. 98. 69. ΜῈ, ὁ. ΤμοῦῬ. 

Αὐτη. «801. (νι. Μαΐϊ, οὐ Τωας,) | Όοή- 
ὑνα, γε].  α]ρ. α.οι[] ἃ. ΠΠ. 

-- αυτου εστιν υἱος ΒΤ). | εστιν υἷος αυ- 

του 1). Ὑμ]ρ.α.ο [. Αὐτὰ. ΠΠ. | Γυΐος 
αυτου εστιν ς-. ΑΧ. τε]. ὁ. Ῥντγ.Ρεί.δε 

ΗΟ]. Μεπαρα, ΤΠ". (1911.). νἱα. Μαιε. 

Ἰ ἐστιν αυτου υἷος Δ. (4). | Γαοίμ.] 

- ὁ πολυς] οπι. ὁ Τ), 
---Ίκουεν αυτου Ίδεως] Ίδεως αυτου 

ηκουεν 1). (Υ 15.) ὁ. 7.1. (ο Ῥγασπῃ. καὶ 

1). ἆἲ). Οοπίνα, 16]. α.σσ.ᾖ. | ηδεως] 

ΡΙ86Π1. λέγων 693. 

88. και εν τῇ διδαχῃ αυτου ελεγεν ΒΤΙΔ. 
(33.) (6). (4). Ἀγνβεί. Μεπιρῃ. (44. 

αυτοις 38. ὅτ ΕΓ.) οἵ ἴῃ ἀοσεπάο ἀσθ- 
ναί ἃ. [και ελεγεν αυτοις εν τῇ διδαχῃ 

αυτους. ΑΧ. το}. Υμ]ς. Βγτ.Ηο]. Του. 

οι. 

ἘΠ: 

Ῥά{α,. 

38, των 

Ὡ Ο». 

- εν στολαις] εντολαις θ9. 

- αγοραις] δα. ποιεισθαι Ὦ. 

(Ἐι.) (αυτοις] οπη. 1. αυτους 

ὁ δὲ διδασκων ἅμα ελεγεν αυτοις 

α.δ.1. [οιῇ. Αντι] 
θελοντων] και των τελωνων 

39. πρωτοκαθεδριαις 69. 
--- και πρωτοκλ. εν τ. δειπ.] οτη. Υ1.Γ96. 

(1άπιαπκίαάθ). 1 πρωτοκλησ. ΑΙΧΝ. 

95.69. ΕΗΚΟΓ. 
40. οἱ κατεσθοντες Ἑ. | Τοὶ κατεσθιοντες 

ασ. ΑΙ, τε]. (κατασθ. Δ). | οἱ κατεσθι- 

ουσιν Τ). 1. Τατ. (νὰ. Τλιο. κκ. 47). 

- τας οὗ των] οπι. Τ). 

--- χηρων] 64. καιορφανων 1). 69. α.δ.ο. 

6.6 5.1. Ἁγν.Πίον. | Οοπίσα, το]. Ὑπ]ς. ἀ. 

- και προφ.] οπι. και 1). Ταῦ. 

-- οὗτοι] οἵτινες 69. 
- μακρα] µακραν 1,Δ, (πο 1.) 
41. καθισας ΑΒΙΙΣΑ. 38. τε]. 1,8, Άγιος. 

Ῥβυ ΗΟ] κι. Μοπιρα. μου. «δη. 

(καθεζοµενος ὁ Τησοὺς Ῥοδὲ γαζοφυλα- 

κιου 1)). | ἑστως 1. 69. ἈγνΗσ]πης. 
Αὐαι. Ονίᾳ.ν.288Ε,9908, |Τα44. ὁ Τη- 

σους σ. ΑΧ. τα]. σα. ὁ.6.9.95.1. 3τ. 

με, Αππι. 3911. ΟΡίᾳ. ἵν. 9885. | οσα. Β 
1,Δ. α.λ. Μοπιρι. (νά. 1) 5αρτα). 

- απεναντι Β. 95. Ὁ. | Έκατεναντι 5. 

ΑΡΙ,. τε]. Ογίᾳ. ἵν. δἱ8. 
--- βαλλει χαλκ... πολλοι πλουσιοι] οπη. 

Ῥ. 



ΧΤΙ. 9: 
π]ρ.α. 0.ο. 
851τ. Ρ. Ἡ. 

(οἵμ.) Αὐταὶ. ΕΠ. 
42. ἐλθοῦσα δὲ 

βίον αὐτῆς. 

“ ο / “ “ “ / 
πτατ. θὰ 49 " "Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει 

β .. / . ΄ » - ΄ 3/ 

ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἰδὲ 
Ν / 

ποταποὶ. λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. 
ε[ λΤαιί. ο:1-9. 
ᾖ1.. 21:5-12. 

1. [ἐκ] 

αὐτῷ εἷς 

σοῦς } 

πα ο μὴ καταλυθῇ. ὃ 

ὃ ἐστιν κοδράντη». 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

γαζοφυλάκιον" καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά: 

Ποπρι. Που. ὦ καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, 

“καὶ “προσκαλεσάμενος τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ ἐ εἶπεν" αὐτοῖς, ᾿Αμὴν ος ὑμῖν ὅτι 
ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων 
᾿βαλλόντων" εἰς τὸ γαζοφυλάκιον: ““ 
τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆς 
ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν 

᾿ἔβαλεν" 

πάντες γὰρ ἐκ 

5 καὶ ὁ Ἴη- 
εἶπεν αὐτῷ, Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκο- 

δοµάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ " ὧδε" λίθος ἐπὶ λίθον" , ὃς οὐ 
καὶ καθηµένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν 

ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ' ἐπηρώτα" αὐτὸν κατ᾽ 
ἰδίαν Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ανδρέας, 

πορηγ]αοϊαπι, εἰ τη] ἁῑνίίος 
Ἰαοίαραπί πηπ]ία:. 42 απ γοπίς- 
κος απίοπαι ππα γίάπα Ῥ8πΡος, 
τηΐβὶν ἆπο παἰπαΐα, ατιοα οδίαα- 
ἄταπς. 5 ΕΓ σοπγοσαής ἀῑξοῖριι- 
195 5ιιο5 αἷῦ 1115, Άπιοπ ἀῑσο 
νοῬῖ5 αποπίαπα γάπα πες Ῥαι- 
Ρετ Ρ]Ι5 οπιπίρας παϊςίς απ 
πηϊκογιαπε ἴῃ σαζορΗγ]ασῖατη : 
4ΟΠΊΠΕ οΠΙπῃ οκ 60 απος αΡΙΙΠ- 
ἆαδαί 5 τηϊβουαπῦ, Ἠαες ΥεΓΟ 
46 ραρπυτία 58 οπιπ]α 4139 Πᾶ- 
Ῥαῖῦ πα]θ]ε, τοῦτ πὶ ΥΙοίαπη ΒΙΠ1Η, 

τῶν 

1 (187,3.) ἘΠῚ ουπι εσγεΔεγεξιτ 
4ο ἴοπηρ]ο, αἷξ 1Π1 ππας εκ 415- 
αἴρα]ῖς. εαῖς, Μασϊκίου, αδρίσθ 
ᾳπα]ες Ἱαρίάςς οὗ ππα]ος βίσπο- 
{πχας. ἢ Εὖ τοβροπάοπς Τεδιι5 
αἲς 11, Ὑτὰςς Ἠας οπαπος πΙασηα5 
ποΙβοαΙοπθςΣ ΠΟΠ τομ ποίας 
Ἱαρῖς 5πρεν Ἱαρίάσπη απί ποπ 
ἀοδίνααέας, 5 008,3) Τὰ οππῃ 56-: 
ἀογοί ἴῃ πποπίοπη οἰἵναταπα ο0Ἡ- 
τὰ ἑοπαρ]απι, ἱπίοιγοραΡαπ{θαπα 
εορεγα(ίπι Ῥείτας οὗ . Ίασορς οἳ 
ο]αππος εἰ Απάτοας, "Το 

41. βαλλει] εβαλε 693. εβαλλε 69”. ΟΥίᾳ. 

ἵν. 2885. (εοηίτα, 99048). 

- χαλκον] Ῥταεπι. τον 1. 09. (και πας 

εβαλλε χαλκος Ονίᾳ. ἵν. 5886. τινα 

τροπο» πας ὁ λαος βαλλει..τον.. χαλ- 

κον ΟΥἱᾳ. ἵν. 9904). 

- εβαλλον] εβαλον ΕΜΌΥ. | Οοπίτα, 

Ογίᾳ.1ν. 2885. 

49. καιελθουσα ΑΒΓΤ. τε]. Ἀγτγ.Ροἱ. δε Η 6]. ἢ 

Μεπαρῃ. ). βου. το]. (“εὐ δα. ΘΥ7. 

Ἠς].) | ελθουσα δὲ 1). Ἱμα. Μεπαρ]ι. 

ΜΒ. Τμερ. ΟΥγίᾳ.ῖν.2885. | και προσελ- 

θουσα Δ. 

--- πτωχη] οτι. 1). α.ὦ.ο.}.1 ἃ. Ατπι, | 

Οοπίτα, τε]. Ψπ]ο. φ”. νν. Ογῖσ. ἵν. 

--- εβαλεν] εβαλλεν 69. Κι. 

48. ειπεν ΑΒΡΤΙΔ. 38. Κα. α.ξ. Βγιτ. 

Τει.δεΗε]. Μεπιρῃ. Τπευ. πι. Οἱ. 

1ν. 2898, | Τλεγει 5. Χ. 1. 69. Μ(εἰο). 

τε]. Ψα]ρ. ὁ.ο. (Αττη. πὶ γιά.) νἱὰ. ΟΥίᾳ. 

ἶν. 2913. 

- αὑτη] Ῥοδί ἡ πτωχη Ὦ. α.ὐ,β.ο”.ῖ. 
Οτίᾳ.ῖν.2893.99 13, (να Τις. ΧΧΊ. 8 τος.) 

Ι 6οπίτα, τε]. Υπ]ρ. ο.[4]. 
- πλειον] πλειω 38. Ὁ. | Οοπίτα, Οτίᾳ. 

Ἰν. δὲδ. (νῖᾶ. Οἶεπι, 579). 

- εβαλεν ΑΒΡΤΙΔ. 88. Ονίᾳ. ἵν. δἱ8. | 
1 βεβληκεν 5. Χ. 1. ΜΒ. τε]. (οπι. 

Μ3). 
- των βαλλοντων ΑΒ. Βεἠ.Ὀ1,ΧΔ. 38. 

69. ΕΑΚΜΥΓ, Ογίᾳ. ἵν. 9893. 9903, 

2913, | των βαλοντων στ. Ε9ΗΡε 05. 

|οπι. 1. α.ῦ.ο,[].α”.ἱ. Αππι.Ὀσο. (Οοπίτα, 

Ὑπ]σ. ἃ. ΑπτηιΖοἱ.) 

44. παντες γαρ] αἲἀ. οὗτοι ὮὉ. 1. 38. ΤΠεΡ. 
(νὰ. Ταῖς. καὶ. 4). |. Οοπίτα, τε]. Ογὶ. 

ἵν. 2895. 

-- περισσευοντος] περισσευµατος ΔΟΤ. 

(ντα. ἴδηι. 519). | Οοπίτα, ΟΥἱᾳ. ἵν. 

- αυτοις] αυτων ΔΙ]. 

- εβαλον] εβαλλον Ε. 

- εβαλεν] εβαλλεν 69 (ο οοσγ.!). 

1. εἷς ες ΑΏΣΔ,. 1. 69. Ἐ. Ἱμαίε. Μοπιρῃ. 

πέ γίά. ΤΠΕΡ. | Ἔοπι. εκ 5. Β51).. 98. τε]. 

- ποδαποι....ποδαπαι 1)", 

-- οικοδοµαι] 884. του ἵερου 1). ὐ.αι[]- 
4.1. (σά. Μαϊ. χχῖν. 1). |. οπι. τε]. 

γπ]σ. α. 

9. και ὁ Ίησους ΒΙ,. 38. ε(αενιά.) Βγτ. 

Ῥει, Μεπιρῃ. ΤΠ6Ρ. | Γα4ἀ. αποκριθεις 

σ. ΧΕ. ται. Αιπ. ΑΠ. (νιά. Μαι 

κχῖν.»). | αἲά. απίε ὁ Ίήσους ΑΔ. 1. 

60. Κ. Υπ]ς. (ο)... Ἀγν.Ηε]. 
αποκριθεις ειπεν αυτοις ὁ Τήσους Ἠ). | 

και αποκριθ. (οπι. ὁ Τησους) α.Ρ.1, 

- αυτῳ] απίε ειπεν Αππι. (ο). | οπι. 1. | 
αυτοις Ὦ. α.δ.ε,[[.1.Λ. (υἷα. Μαϊ) | 

Οοπίτα, Υ α]ς. τε]. 

--- βλεπεις] βλεπετε ΓΜπιφ. α.Ὁ...6.}} 5. 

ἐλ. (νι. Μαιτ.) 1 Οοπία, Ψυ]ρ. τε]. 

[Ῥτασπι. "«ποππο”;. ὁ... ““ποπ Ὁ Δ. 

(σι. Μαι.) | Οοπα, Υπ]σ. α.6.0". 

--- µεγαλας] οπι. Ὦ. (ταυτας τας οικοδο- 

µας τας µεγαλας 69). 

(και 

9, ου µη αφ.] ῬΥβετη. ἀμὴν λεγω ὑμειν ὅτι 
Ὦ. (αλ)....6.} 95.1.1. Αὐτὰ. (σα, Μαῖε,) 

ΓῬνασπι. ἀμὴν λεγω σοι 69. (.| Ρυπειι. 

λεγω ὑμιν Ἱ. | πο παδοπέ ΑΒΡΙ.. τε]. 

-- αφεθμ ὧδε ΒΡΤΙΔ. 1. 38, ΑΜ Ὁ. α.ὂ. 

4". Ἁγιν.Ρεέ.δ.Ηο]." (ΜοπιρΗ.) (Τμεῦ.) 

Άππι, (111:) [6.6.1.1 | Τοπ. ὧδες. Α 

Χ. τε]. να]. 911. 

- λιθον ΒΙΙΧΔ. 1. 38. 69. αΜΌΓ. (νά. 

Μα.) | 1λιθῳ 5. ΑΓ. τε]. (ν]ά. Ίο. 

πχ]. ϐ). 

- μη] οσα. ,. (νἷᾷ. Μαϊά. οὐ Ίμπο.) 
-- καταλυθῃ] -θησεται 69. (νἷά. Μαϊι. 

ας Τπις.) | αἀᾶ. και δια τριων ἡμέρων 

αλλος αναστησεται ανευ χειρων 1). α. 

δ.(6)...( [ὅλ λλ. νά. (12.380. (σά. 

πὶν. 58. 50}. Π.19). | Οοπίτα, τε]. Ὑπ]ς. 

γγ. 
8. και καθ. οπη. και Ἡ. 

- ἱερου] ὅροῦ »ίο Κ. 

- επηρωτα ΒΙ,. 85. 69. ὅγτ. ΗΟ]. πιρ.. 

Μεπηρι.ἽΨ. | ξεπηρωτων 5. ΑΕΧ. 

τε]. Υπ]. α.δ.(α).(ῇ 1.4. Ἁγοτ (Γ5ἱ.)δς 

Ἠσ].εκι. (Μεπιρῃ.ΒεΠνγ.) (Τ6Ρ.) Αὐτη. 

(ὤΛή.) | (επερ. ΔΕΕΘΗ. επιρ. Δ). 

-- κατ ιδιαν] οτι. ΤΠΕΡ. | κατ ιδια Μ. 

--- Πετρος] Ρταεπη. ὁ Ὦ. 

-- Ἱακωβος και Ἰωαν.] Ίωαν. και Τα- 

κωβος 69. Ὁ. 

43. νὶᾶαα παπα ΟἿ. 
8. τοπίο Οἱ. οὗ πι. ἅν 
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ΑΒ}. 
1ΧΔ. δι 

1. (38). 69. οταν 
ΕΕᾷΗΚΜΕΌΤΓ. ο. 
4. μέλλ. ταῦτα Ἰησοῦς 

πάντα συντεὲλ. « -“- ΄ 6. [γὰρ] ὑμᾶς πλανήσῃ. 

7. ἀκούσητε πλανήσουσιν. 

, Ν » 

ἀλλ᾽ οὔπω τὸ τέλος. 
ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν: 

Ν / Ν » ο /} κατὰ τόπους, | καὶ] ἔσονται λιμοί 9 
νων Ἱ ταῦτα. ὅ βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς" παραδώσου- 
σιν [γὰρ] ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγάς, 
δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθή- 
σεσθε ἕ ἕνεκεν ως εἰς μαρτύριον αὐτοῖς" 

ρλθ 
α 

« 

9. οπΙ. γὰρ 

ἃ Μαϊ, 54:14. ρμ 

Τ ὅταν δὲ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
41 μμ αν μη / ο 5 -- Ν ΕΣ “- 

Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον 
ἐ ΄ “-“ - ΄ 8 

μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα ; 
μὰ ἐν . 3 ΄“ {/ / / 

τήρξατο λέγειν αυτοίς» Βλέπετε μὴ τις 
5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ 

ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἔγώ εἰμι: καὶ πολλοὺς 

πολέμους καὶ 
Δ Ν - - Ν / 

ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε δεῖ [γὰρ] γενέσθαι, 
/ λ 2, 3 σας 

ὃ ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ 
ἐρουται σειξ' οἳ 

ἱ ἀρχὴ" 

τα ἀκούετε" 

Τ 

καὶ εἰς 

ΧΠΠ. 4. 

πορῖς απαπάο ἰδία Πεπίζ εί 
ὃ αποᾷ εἱσπιπα επέ απαπᾶο Ἠπες 
έ οπηπία Ιποῖριεπέ οοηβιπηπιατῖ 2 

ὅ ἘΠ’ τοςροπᾶεπς Ίοριις οοερῖΐ 
ἴσον 1116, Ὑάσία πὸ απῖς γος 
εοάπσαῖ: 5 τα] οπῖπι γοπίαπί 
ἴῃ ποπαῖπς Ίηθο, ἀἹσοπίος απῖα 
ΘΡῸ 5π|η. δ τηπ]ίος βοαποθηῦ, 
7 Ὅτι δα ίθυ 5. απίοπι Ῥο]]α, 
οἱ ορίπίοπες ὈΘ]]Ο ΠῚ, πο Εἴπητι- 
εἰς: οροσίεί οπίπα βογῖ: 5ο 
ποπά πι ΠΠῖς. ὃ Πκεπτσοί α- 
ἴεπι 6εΠ5 εοπίτα ρεηίεπι οἵ 
τεβΠαΠΙ δ1ρεῦ ΤΕεΦΠΗΤΗ, οἱ εγαπ{ 

{ουτας Τηοὔπι8 Ρογ Ίοσα οὗ {ππ1ο5. 
Τηϊε απ 4ο]οταπα Ἰαθο, 9 (91, 1.) 
Ὑπάσίε αππέεπι γοβπιοί Ίρεος: 
{γα σπί οπῖπα γος οοποῖ]]ς οἱ ἴπ 
ΒΥ ΠΑΡΌΡΊΒ, γαρα]αβ]ῆῖς, οὐ απίθ 
ῬΥΔΟΒΙ 65. οὖ τοσος βία ὈΕἰ5 Ῥγο- 
Ῥίευ πῃο, ἴπ (οπιϊπιοπίαπα 116, 
10 (110, 5.) Ἐ ἴῃ οπΊΠος σοπίας ρεῖ- 
ΤΠ οβοσίεί ργαθᾶϊσατϊ οΥαπ- 
σοιίαπι. 011,3) Ἐξοιπι ἄπκο- 

ὠδί- 

- : 9 Ξ Ξ 
πάντα τὰ ἔθνη ἢ πρῶτον δεῖ" κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. τ]ηξ γ05 ἰταβοπίος, πο]ῖίο Ῥγαθ- 

α 

α΄ 1] ἑκαὶ ὅταν" ᾿ἄγωσιν' ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προµε- 

4. ειπον ΒΡΙ.. 1. 88. 69. | Τειπες. ΑΧ. 

τε]. (νἱᾶ. Μαϊ. κκὶν. 8). | .οα. ὑμιν 69. 
-- ποτε] ὁτε Χ. 

--- εσται] εστι Τ. 

- ὅταν] ὅτε ΔΜ. 

--- µελλῃ ΔΒΣΙ,. 1. τε]. 

55.69. ΕΜΓ. 

-- μελλ. ταυτα συντ. παντα Ἑ. (2311.) | 

ταυτα µελλ. συντ. παντα Τ. ( Ἱαςς 

Ἱποῖρίαπε Ῥογβοῖ”. 1). | μελλ. ταυτα 

παντα συντ. Α. 1. 93.69. 4ΗΚΜΓ. 

ἐ(αῦ νἱ4.). Ἀγντ.Ῥεί.δΗεΙ. ΜοπιρΗ. | 
άμελλ. παντα ταυτα συντ. «. ὮΧ (εἰς) 

ἘΕΡΒΕΤΓ ΥΕ, α. «ᾳπαπᾷο Ἠαος οπιπία Ἰποῖ- 

Ρἱεηῖ οοπδιπηπιατΙ” Ὑπ]ς. Τμοῦ. «ομπι 
Ἀαθο οπιπία οοπ5απηπιαῬαπαγ”. δὲ, | 
µελλ.ταυτα συντ. Δ. 6. (ποαπάαπῃ οξί 

µελλ.ταυτα 6556 ]οσιίοποπῃ ΑΒΔ, 1. 38. 

65. αΠΚΜΓ. Ἁγιτ.Ῥει.δΗεΙ. Μοπιρῃ. 
οὐ συντ. παντ. ΒΤ,.. 21.) 

5. ὁ δὲ ΑΒΤΙΔ. 88.186]. 9. ϑ τσ Ρβε ΚΗΘ. 
Μορη. Τε. Ατπι, | και Ὁ. 1. 69. 6. 
Ὑπ]ς. α.διο-ὰ. ῆι. (να. Μαῖι. κκὶν. 
4). 

--- Ἰησους] Ταᾷ44. αποκριθεις ς. ΑΧΔ. 
το]. Ἀγτ.Η6], | (και αποκριθεις ὁ Ίησους 
1). 69. σις. ὐ.(ο). 25. (νὶᾶ. Μα{ε.) 
και αποκρ. αυτοις ὁ Τησ. 1. ἃ. “ οὗ το- 
ΒΡΟΠάΕΗς αἲί 1115 ἃ. τοεροπᾶσπς α- 
ἴθ πὶ «1ερις”. 97: “οἱ τοβροπάθηβ αἰχὶξ 
1115 ή). |. ποτ Ἠαβοπί αποκριθειο ΒΙ,. 
98. ΒΥγ.Εεί. Μεπιρ]. Του. Αὐτὰ. 

--- ηρξἕατο λεγειν αυτοις ΒΤ,. 38. Μπιφ. 
Ὅ. για. δ.(6).8. Ἀγτ.ει. Μεπιρῃ. 
Τμεῦ. «381. | ηρξ. αυτ. λεγ. Δ. 69. | 
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|. µελλει ΏΧΔ. 

ΑΧ εἶο, το]. ΒΥ2. 

Ίησ. 1. (ἃ εαρτα). 

α.ἁ. Αππι. (νά. 

ζαυτοις ηρξ. λεγ. ς-. 

Ἠσο]. (αυτοις ἃπέθ ὁ 

{ειπεν αυτοις 1). 

Μαι{.) 

δ. πλανησγ] -σει ΏΗΓ. 

6. πολλοι γαρ] οἴῃ. γαρ ΒΗ.. ἐ, 3Ηι. ] 

Όοπωα, ΑΡΧ, τε]. Τιαῖῦ. Ἀγτνβει,δο 

Ἠε]. Μεππρα. ΤΠεῦ. Αὐτὴ. (νά. Μαέ, 

πχϊν. δ: Ίο, παι 8). 

--- ἐπὶ τῳ] εν τῳ ἃ. (ροβί 'ποπιῖπο πιο” 

84. “Ῥδοιάορτορῃοίας” ᾖ). 

- ὅτι] οτι. Ὦ. 98. δ.εᾖ. ΤΗΕΡ. (νῖᾶ. 

Μαι.) | Οοπίτα, Ψπ]ς. ἃ. 1. 
--- εἰμι] «44. ὁ χριστος 69. δ...3.1. Μεπαρη. 

ΤΜοΡ. Αυτη. (νῖά. Μαἰξ,) | Οοπίτα, Υ]ς. 

α. [μια Ἀγτν.Ῥ5ε.δΗς]. Έ. 

7. ακουετε Ὦ. Βοᾖ. (ακουσετε 69.)| Τακου- 

σητε 5. ΑΡΙ, τε]. (νά. Ίο. χχὶ. 9). 

--- θροεισθε] θορυβεισθαι 1). 

-- δει γαρ] οπι. γαρ Β. Μεπιρῃ. ΤΜΕΡ.Ι 

Όοπία, ΑΙ, τε]. Τμαΐέε, Ἀνγτν. Ῥεί, ὃς 

ΗΟ]. Αὐτη. 40411. (νιά, Μαίέ, καῖν.6; οἱ 
1μις.) 

-- αλλ] αλλα Ὦ. 

8. επι εθν. ΑΒ). το]. | ἐπ᾿ εθν. ΤιΔ". 18, 
69. Κ. | αντιεθνον ΑΧ (“ εοπα”” γπ]ς. 
ὐ.ο-α. “προ”. ας 9.1.1.) ἐπ᾽ εθνεσι 
ΔΡ αἱ ν]ά. 

- εσονται 19] ΤῬταετη. και Ξ . ΑΣΔ. 

τε]. νυν. (4. Μαϊε, κκὶν. 7). | οτι. ΒΌΙ,. 

Μεπιρ], ΤΠεΝ. 

- και εσονται] ΟΠ1. ΑΙΠΗ, | οπι. και ΒΙ,, 

ΜΟΠΡΗ. | Οοπαα, ΔΕΝ, το]. νν. ΤΙιοῦ, 
(ιά. Μαϊε) | οπι. εσονται Ὦ. Τωα1.| 
Οοπίσα, το]. 

8. λιμοι] Ταἆᾶ. και ταραχαι 5. ΑΧ. τε]. 

Βγττ.Ῥει. δςΗε]. Τμευ. Αυπι, (44, και 

λοιµοι και ταρ.) | οτι. ΒΡΙ. Υα]ς. α.ὂ. 
ας σι], Μεπιρῃ, «1. 

-- αρχη Ῥ.Βεᾖ. Βἰο.ὈΤΙΔ. 88. ἘΠῚ πὲ υἱᾶ, 

κύ. Υπ]. α.δ.[6.Λ. Ῥνιν.Ρείε.δΕΗς]. 
Μεπιρῃ. Τμερ. Αιπη. 11. [ο.] |  αρ- 

χαι 5. ΑΧ. 1. τε]. (ταυτα δε παντα 

αρχαι ωδινων 69. νἱᾶ, α. Αππι.) 
--- ταυτα] οπι. 13, 

9. βλεπετε δὲ ὑμ. εαυτ.] οπι. Ὦ. 1. α,[]. 

Ανπι. (νι. Μαίϊ, χχῖν, 8). | Οοπίτα, τε]. 

Ὑπ]ᾳ. ο. τε]. (Ἴπες γἰᾶείο ἃ.) | δε] τε 
60. 

- εαυτους] αυτους Δ. 

- παραδωσ. γαρ ὑμας ΑΣΔ. 95. τε]. οι]. 

Ἀγτν. εί, ΗΟ]. Τµ6ῦ. | και παραδωσ. 
ὑμας 1. | ειτα ὑμας αυτους παραδωσ. 

1). α.[).ἱ.δ. 1 οπι, γαρ ΒΤ, Ψπ]ς. Μοπαρ. 

Άνπα. “πη. (νἷά. οὐ Ὦ. 1. Ταξί, εαρνα.) 

-- δαρησήσθε Χ. 

- και επι ἡγ. και βασ. σταθ.] οτι. Χ. 

--- ἡγεμονων] αὐά. δε ΑΚΓ. (να. Μαι. 
χ. 18). 

-- σταθησεσθε] αχθησεσθε 1. 55. αὖ. 

(Ἐμεῦ,) νίᾶ. Μαίι. κ. | Οοπαα, Ονίᾳ. 
πι. Πϊ, 9813. 

--- ένεκεν] -κα Ἑ. (Οοπία, ΑΡΤ, το].) 

--- 10. αυτοις και εἰς παντα τα εθνη 

βῖς, 1ο, (α.) | 115 οὐ σεπίῖρις ο. Τ]οῦ. 

1115 οἱ οπιπίδας σοπίρας Αὐτὴ. (ν]ᾷ. 

Μας, κ.) 1]ο οἱ ἴῃ ΟΠΊΠ6ς σοηΐθΒ. 5ος 

7. Ἠπθο ποτὶ ΟἿ. 1 8. οκθαχσεί ομίτη ΟἿ. | 9. ἵπ 
οοποῖμς Οἱ. 



ΠῚ 18. 
γα]ρ. α. (}.) ο. 
ΒύΣ, Ρ. Ἡ. 
ΜΡ. Τ16Ρ. 

[αοῦι.] Αὐτὰ. ἔπτη. 

Ἵ 38 

ε Μαϊΐ. 54: 9. » / 

ΠῚ αἱ «17. αυτους, 

θήσεται. 1 
μώσεως | 

ρμβ 
ΓΜαΙ{.ο/:10-ορ.ς 

υ 
ξ [μας 17181, 

21:2]. 

ϱμγ δρῃ" 
8. “βῆ 

ὃ ᾳοἵἩ. “ρμὸ 
β 

“ρμε {τ 

τς ἡμέραις. 

ην ος 5 κ το “ 
τὰ ὀπίσω ἄραι ὃ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

ΝΡ 3 / Ν - / ΠῚ 5 / “ 

γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς 
8 / Χο Ν / - 
προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ον / / ᾽ »ἃ Ν ο ο κα 3 

ριμνᾶτετί λαλήσητε!- ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν Ἱ ἐν ἐκείνῃ 
ω ϐ “ - 3 ΄ » . “ “ 

Τῇ ὡρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε" ου γὰρ ἐστε ὑμεις οἱ λαλοῦν- 
3 Ν Ν “ ον ϱ 

τες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα το αγιον. 
» ἊΝ Ν ’ Ν / 

ἀδελφὸς άδελφον εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ 
3 / ᾿ ἌΝ [ο] / 

ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν 
13 κ ν ,ὕ εἰν ΄ Ν 
“δ καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ 

Ν ᾿΄ / « Ν ε ΄ὔ / Ὁ 

τὸ ὄνομά μου" ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σω- 
ο ὃν τες Ν / “ » 
Όταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρη- 

ε / /” 4 “ 

ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ, 
/ ο / [2 » ον 3 / / 3 Ν 

νοείτω,) ὃ τότε οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ 
15 ε πι σας σα δα ο ον / ᾽ δ 

ὁ [δὲ] ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω εἰς τὴν 
ΚΕ τ δὲ να , ρα 5 ΖΗ » “ η 

οἰκίαν μηδὲ ᾿ εἰσελθάτω τι ραί ἐκ τῆς οἰκίας 
» “ 16 ως 3 ΑΝ » Ἂν 4 δα, 5 / » 

αὐτοῦ" καὶ ὃ εἰς τὸν ἀγρὸν | μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς 
, Ν - 

οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν 

ο 

εοπ{[ογίαπηπϊ ᾖ. Π]ῖς οἱ ἴῃ οπΊΠθς β6Πί65. 

564 εοηαίπηίος εἰαίο Το],| 1116, εεᾷ «οπ- 
εἴαπίος ορἰοἰο ο”. 

10. τα απίο εθνη ] οἵη. 3. 

-- πρωτον δει Β αν. Υπ]ᾳ. α«(ς.4.0}.43.) 
(λ.},. (Αντι) Ῥηήπησπα απίοπι οροτίοῦ. 

6. Π σ΄. μου. Αὐτὰ. Ρείπῃ, επίπι ΟΡΟΙ- 

ἰοῦ, ᾖ. | Ἔδει πρωτον ς. ΑΤΧΧ. τε]. ἐς αὐ 
νἱα, Βγτ.Ηο]. Μεπιρῃ, αὖ νὰ, [Ἁντ.Ῥεε. 

211.] 

- ευαγγελιον] αάά. εν πασιν τοις εθνε- 

σιν 1). σ΄. (5ο οὐ Ἀγτ,Ῥεί. οἵη. εις 

παντα τα εθνη απίε) γιά. Μαιξ, κχῖν. 

14. 

11. και ὅταν ΒΡΙ, 585. να]ς. α.0.1.1. 

Μεπιρῃ. | όταν δε 5. ΑΧ. τε]. 7). 

Ῥντγ,β5ί,δς Πο]. ΤΠ ΟΡ. Αππι, δι, Ογί. 

1. 995, (νιά, Μαϊ. κ. 19). 

--- αγωσιν ΑΒΌΤ,ΧΔ. Ι. 38. 609. αΚΜΙ). 

Ο,ἱᾳ. 1. 1 Ταγαγωσιν 5. Τὶ. τε]. 

- προµεριμνατε] μεριμνατε88. ΜΡ.(νιά, 

Ίο, κΠ, 11. 5.) | Οοπίσα, Ογίᾳ. 1. [αάά. 

πως η 69. (Υἱᾶ. Μαί. οἱ Ταις.) 

- τι λαλησητε] οπι. ΟΡίᾳ.Ἱ. (-σετε Ὁ.) 

| 1444. μηδὲ µελετατε 5. ΑΧ. τα]. ὅγυν, 

Ἐεί, ἃ δ]. (Ατπιι) μηδὲ προµελετατε 

Οτῖρ. 1. (σὰ. Το, χχὶ. 14). | οπι. ΒΌΓ,. 

1. 38, 69. Ὑπ]ς. α.ο,6 1... Μοπαρῃ. 

Τμευ. ΖΕ 1. 
- αλλ] αλλα Ὦ. 

- ὁ εαν ἨΒ8Ι,ΧΔ. το]. Ονίᾳ. 1. 

ΔΕ. 
-- τουτο ΑΒΡΙ,. τε]. Ὑπ]ρ. α.ἆβοι.. | 

αυτο 1). ο. | εκεινο 69. Ο»ϊφ. 1. 

- λαλειτε] λαλησετε 1. | Οοπία, Ογίᾳ. 1. 

Ι ὁ αν 

κ Ν ΄ “ 

καὶ παραδώσει 

ε / 

(ὁ ἀναγινώσκων 

σορίίατο απἰὰ Ἰοαπαπηϊηΐ, βοᾶ 
αποά ἁπτιπα νοὺῖς ἔπιον ἴῃ 1118 
ποτα, 14 Ἰοαιυίτηϊηϊ : πο. οπἶπα 
ορεῖς γῸ5 Ἰοαιιθη 65. 506] ερίτία5 
σαποτας. 15 Τταᾶοῦ δαΐοτμῃ ἔγα- 
{ου ἔα ΓΘ ΠῚ ἴπ ππογίοπη οὖ ῬΆΪΟΥ 
Βπῃ, οὐ οοηριγροπί ΠΗΙ ἰπ 
Ῥατοπίας οὗ ππονίο αἀβο]οπί 608, 
1ος ου] 5 οὔ1ο οπηπῖα5 Ρτορίος 
ΠΟΙΠΘΗ ΠΊοΙΠΙ: αὶ απίοπι 5ιις]- 
ποτ] ἴῃ Άποπι, ο Βα ν τ15 ου]ξ, 
1 (14, 6) τη απτεπα νετ] 
αὐοππαίοποπι ο. ἀοδο]αι]οπίς 
βἰαπίοτη αὶ ποπ ἄοθοῖ, απ] 16- 
σὶρ Ἱπίο]]ερας, (19,3) ίππο αὶ 
ἴῃ Ἱπάασα βαηῦ Πασίαπέ πι πιοΠ- 
(65, 15 οὔ απ 5προς 6εξΙπΙ πο 
ἀοβοθπᾶδῦ ἴῃ ἀοππαπι πθο 1π- 
{ποθ δῦ πιὸ {ο]]αί απϊᾶ 46 ἆοππο 
8π8, 16 οἱ απ] ἴῃ ἄρτο ογ]έ ΠΟΠ. 
τονοτίαίαΣ τείγο ἴο]]οτο νοςίῖ- 
ΠΠΘΗ ΕΠΙ δτη, 0,3.) Μὰ 
απίοπι ργαεσπαπίίδς οὐ πι τ - 
οπείρς ἴπ 115 ἀἴερας. 15115, 6.) 
Οναίο γετο αὖ Πεππο ποπ ΠαΠέ, 

11. ἐστε] Ῥοδί μεις ΜΙ]. Ὑπ]ς. α.οι[]. 

(νά, Μαι. κ. 20). | Οοπίτα, (92) 1.1. 

12. και παραδωσει ΒΡΤ.. α.ο.ᾖ. Μοπιρῃ. 
Τ]ιερ. | Ἱπαραδωσει δε 5. ΑΝ. τε]. 

γαρ. 7. Ῥγιν.Ῥει,δςΗο]. Αμ. Ογῖρ. 1. 

(νά, Μαΐΐ. κ. 31). [Αὐτὰ.] 

- επαναστησονται ΑὭΤ,. τε]. Ογίφ. 1.} 

-σεται Β. 

19. εσεσθε] εσθε ἃ. 
- οὗτος] οὕτως Χ. | Οοπία, Ογίᾳ. Ἱ. 

14. της ερηµωσεως] οἵη. 69. | Ταἀἀ. το 

ῥηθεν ὑπο Δανιὴλ του προφητου σ. 
ΑΧ. το]. ο. ϑγυν ῬΕῦ ΗΟ]. «3981. 

(δια Δαν. 1). νἱᾶ. Μαίε. κκὶν. 15. | οπι. 

ΒΡΙ,. νΥπ]ς. α..9᾽. Μοπιρῃ. Τμου. 

τη. 

--- ἑστηκοτα Β7,.. | ἑστηκος 1). | στηκον 

1. 69. | Τέστως ΕἸΣ. ΧΊΚΜΤΙΣ. | ἑστος 

δ. ΑΔΕΕΚΗΡΕΥ. (γιά. Μαΐς. κπὶν. 

15). 
--- ὅπου ου] ὑπού Ὁ | όπου ου δει] οτη. 

«Ἠιλσα. οὐ δα, ἴῃ Ίοσο 5αποίο. «4001, 

εᾱ. οὐ ΜΒΑ, 
- νοειτω] 844. τι αναγεινωσκει 1). α.α”. 

[Οοπίτα, Υα]σ, σ,[:1.μ. τε]. 
- εις τα] επιτα Ὁ. (εις το ορη Δ.) 

15. ὁ δε ΔΙΙΧΔ. 1. 69. να]. Θγτ.Ης]. Αππι. 

[καὶ ὁ Ὁ. σαῖς. α,β. Ἀγτ. με. «4911. 

Ι ὁ ταύτη ΒΕΗ. ο. Μεπιρῃ. ΤΠευ, 

Ονίᾳ. Π. 9781. (γιά. Μαϊ. κκὶν. 17). 
--- καταβατω] -βητω ΧΔ, | Οοπαα, 

Ογίᾳ. Π. | (καταβαινετω Μ.) 

- εις την οικιαν ΑΡΓΧΔ. 1. τε]. Υπ]ς. 

(α).}} σ΄. Ἀγχ.ΗΠο]. σὰ. δι. Ονίᾳ. 

Ἡ, (44. αυτου). | οι. ΒΙ.. ο.ᾷ. Ἀγτ. 

οσο 

ει. Μοπιρῃ. ΤΙεῦ. (νά. Μα, χχῖν. 

17). 
15. εισελθατω ΑΤΡΤΙΔ. | Γ-θετω -. Β5Χ. 

τε]. 
--- αρα] Ροδίτι ΡΙΚ. | Ταπίε τι παθοηΐ 

ασ. ΑΡΧΔ. το]. νυν. (σά, Μαι. χχῖν.) 

16. αγρον] Τπᾶά. ων 5. ΑΧ. τε]. Υμ]ς. 

αιοι(ᾳ!).Δ. Ῥψττ.βδί.δεΗσ].. Ανά. «901. 

[οπι. ΒΡΤΙΔ. 1. 9. Μεπρῃ. 
--- επιστρεψατω] -ψετω 1), (στραφετω 

Ονῖφ. 1. 9073). 
-- εἰς τα οπ.] οτη. α. | Οοπίνα, τε]. Ογὶσ. 

Π, [ επι τα οπ. Μ. Ἰοπι. εις τα Ὁ). 

να]ς. ος σ᾽... (νά. Μαιδ. χχῖν. 18). 

17. ουαι δε] οτι. δὲ Ὁ) ση. 

--- θηλαζουσαις] ενθηλαζ. Τι. | θηλαζοµε- 

ναις Ὁ. 

18. προσευχεσθε δε] και προσευχεσθαι 1). 

α.ἴ. 1 Οομίτα, το]. Υπ]ς. (οι). 

16]. 
-- µη γενηται χειµωνος Β. Αὐτὴ. 1 µη 

χειμωνος γενωνται Ὦ. ὁ... Ἠϊεπιε ΠΟΠ 
βαπί Υι]σ. 9. (64. “Ἠαεο” 9). πο 

Ἠΐοπιο Ἠπου βαπῖ ἃ. πο Ἰήεπιο Παπ {. 

µη Χειµωνος ταυτα γενηται Τ,. ο”. | 

μη 69. | 

1844, ἡ φυγη ὕμων Ῥοδί γενηται «. 
ΑΝ. τε]. ᾱ. Ἁγιτ.Εεί.δΗςαΙ. Τπευ. 
οι, «49. |. Ῥοδί χειµωνος ΜετιρΗ. 
(να. Μαΐέ, χχῖν. 30). [ (εν χειµωνος 
1. εἰς) | αάά. η σαββατου 1.. οἱ. (νιᾶ. 

Μαι(.) 

γένηται ταῦτα χειμωνος 

11. νοβ δϑὲϊβ ΕΙ. | 17. Ρυπερπα θα Αι. 
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ΑΠ[σΙη. ας 
ΤΡΊΑ 8 
1. 69. 

ΏΕάΗΚΜΡΠΤΓ, 

8 ὁ. “ρμξ 
ὃ6σ ἘΠ 
20. ἐκολ. κύριος 

21. εἴπη ὑμῖν ρµη 
- ὁ χριστὸς καὶ β 

ρμθ 
τπτ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἔσονται Σ γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι δα οἵα οὐ 
γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως την 
θεός, ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ μὴ γένηται. “Ὁ καὶ εἰ 

Ν / 3 / Ἂν ε / » Ὰ » ΄, 
μὴ κύριος ἐκολοβωσεν τας ημέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη 
πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὖς ἐξελέ- 
ξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 

1" Ἴδε" δὸ ὃ τό Ἂ Ε1Ιδ / 5 “ Ν 

ὑμῖν εἴπῃ, δε χρηστοῖς ἢ τυ εκε μη 
"Δ Μ » 

ἐπιστεύετε". ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ 
“ / σ΄ 

ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα 
πρὸς τὸ  ἀποπλανᾶν, εἰ ο ο [καὶ | τοὺς ἐκλε- 

194 

ἔκτισεν ὁ 

1 καὶ τότε ἐάν Τις 

ΕΡΕ 9: 

19 (Π10,.3.) ἘχαηΡ οπῖπι ἀϊος ΠΠ 
ὑπρα]αβοπος ἴα]ες 4πα]ες ποῃ. 
Βαοταπέ αἩ ΙπΙο ουθαΜΙΓ8Θ 
α παπα οοπά1α1{ σας πδᾳπε παπς 
ποια Βοπο, 30 (141, 5.) Ἐν πῖὶςι 
Ῥγονίαξςος ἀοπιῖπας εδ, ποπ. 
αϊββοῦ εαἶγα οπιΠῖς οβχο:. 5εὰ 
Ῥτορίογ οἰεοίο απο εἰερίε 
Ῥγοενϊανίιε ἀε. 21 (18,5) τὰ 
πη. 5 απ νορῖς ἀῑκοτῖί, 
Ἔσσο Ἠϊο ον ΟἨτῖδία5, εσσα 
Ί]ιο, πο ογθαἰάοσῖεῖς. 39 (19, 
5) Ἑκκιτσοπί οπἵπι Ρβειάο- 
αἰγίκή οὐ Ρεεπάορτορ]είας, εξ 
ἀαθαπί εἶσπα δὲ. Ῥοτίεπία δὰ 
βοάιιοθπᾶο5, δὶ Ῥοΐοςί Παγῖ, οὔϊατα 
εἰεσίο. 3 Ὑος ειρο γυιὰείε: 

95, ἐδοὺ προείο. 5 -- «σε» Ῥιπεᾶϊκι νουῖς οπιπία. Ῥοείρ. κτούς. ” “ὑμεῖς δὲ βλέπετε ' προείρηκα ὑμῖν πάν 5 50 ο) Βοῇ ἴα ΠΠῚ5 ἀϊοσαυ μυδῖ 
Πρ πα. Ε᾽Αλλὰ΄ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν ἰρη]αβίοποπα Ἠ]απι 50] οοπίο- 

η β 4 ε περταρίασ, δὲ Ίππα πὸ ἀαΡίε 115: 94:90-06. θλίψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ “ἢ ερεπάώ Ἐν ΤΗΣ ΠΣ ΠΣ 
ἃ. 21:25-38. δ Ν τ΄ οπε]ῖ ογαπέ ἀθοϊάσπίας, οὐ τῖτ- 

ό σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ Οἱ µπιος απαθ βηῦ ἴπ οπε]ῖς ΠΙΟΤ6- 

ἀστέρες | ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ" ἱ πίπτοντες", καὶ Ὀαπίς. 3 (3) Ἐρταπο ν]ᾶο- 
3 , ες ἣνχα "ἢ 3 Ἂς ΞΕ Βαπῦ ΒΠαπα Ποπηϊπί5 γεπΙεπίεπα 

ο αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 
ρνα 96 ἂν / -/ Ν ελ - ΕΣ 0 / 3 / 

β καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχομε- 

19. αἱ οὐ εκειναι] οπι. Δ. (εσται γαρ εν 

ταις ἡμεραις εκειναις Τ.) 

- θλιψις οἷα ου γεγονεν τοιαυτη ΑΒΤ,. 

το]. Ἀγτν,Εδί,δΗε]. Μεπιρμ. «οί. 

πῃ. 1 θλίψεις οἷαι ουκ εγενοντο τοιαι- 
ται Ὦ. Ὑπ]ς. α.ὐ.(ο).[].(1).Α.Ι. (Ανπι.) | 

ΘλιΨεις Ἠαῦοπί οὐ ΑΔ. Ῥογ Ιαοϊδπιιπι. 

(δες. απαρχη Δ.) 

-- ἦν ΡΟ. | Τῆς 5. ΑΟ-Χ. τε]. 
- ἡν εκτ. ὁ θεος] οπι. Ὦ. α.ο,[].1.Δ. Αντι. 

(εξ οπη. κτισεως). | Όοπαα, ΑΒΟ. τε]. 

γαΐσ, ὃ. τε]. 

-- καιου ΑΡΕ(Υ,, τε]. [οὐδὲ Ὦ. | ουδ’ 

ου 1. 69. Έα. (σᾶ. Μαϊ, χχῖν. 91). 

-- γενηται] γενωνται 1). Υ]ρ. α.ῤ.ο. 1.1. 
[ Οοπίγα, τε]. ᾱ, 

20. κυριος εκολοβωσεν ΔΟΡΧ(Δ). τε]. α.ἰ. 

Ἁγττ.(Ῥει.)δεΗε]. ΜεπιρΗ. (Τμεῦ.) 

οι. Αππι. (ὁ θεὸς εκολ. 69). | εκολ. 

κυριος ΒΒ. Βεῖψ.1,. (ὁ κυρ. Β.Βεᾖ.) Μα]ρ. 

ὁ.(ς.67}.σ κι Πι, (Ώεις ο. ΠΡ.) 
| (εκολοµησεν Δ). 

-- ἡμερας 15.1 αάᾶ, εκειναςο Δ. 1. 69. 

ΈΕαΜ. οἱ”. Ἀγνιρει. Μεπιρῃ. ΤΕΝ. 

Άνηι, «Ἠ. (νά, Μαι χχῖν. 29). | 
Οοπία. ΑΒΡΟΕ. τε]. Ὑμ]ς. [1 ντ, 
Το]. (οι. 

- ουκ αν] ΡΟΗ. δια τους εκλεκτους αυ- 

του 1). α.ὐ,[]ί. Αὐτὰ. (νὰ, πίτα). | 

Όοπαα, ΑΒΟΙ.. το]. Ὑπ]ς. σφ:-ἳ-μ. τε]. 
- αλλα δια] δια δε 1. 69. (νἷᾶ. Μαι) 

21, και τοτε] οἵω. και 1. Ὁ. Ἀγτ.ῥει, 
Τιιοῦ, (γιά. Μας, χχὶν. 29). 

"- εαν ΑΒΕΟ. τε]. | αν Ὁ, 
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31. ὑμιν ειπῳ ΑΟΡΙ.. τε]. νυν. πὸ νἱᾶ. (νἷᾶ. 
Μαι.) | ειπρ ὑμιν Β. ΤΕΝ. 

-- τδε 15 ΒΙ,. | Ίιδου ς. ΑΟΓ. τε]. (νῖᾶ. 
Μαι{.) 

---ὁ χριστοςη ΑΟΡΧ. τε]. α.δ.ο[ οἱ. 

Βγγ.Ηο]. Μοπαρῃ. οξµ. Αγπι, ἆ91, | 
ὁ χρ. και Β. ρα. Τπευ. 8γν.Ῥει. | ὁ 

χριστὸς ἰππίαπι 1.. 69. Ὁ. Ὑπ]ς. Δ.]. 
(νά, Ίμπο, κ. 99). 

--τδε20 ΒΡΙΗ.. | Τιδου 5. ΑΔ. τε]. | 
οπι, Ο. (ν14. Μαιξ.) 

-- μη] οτι. Κ3. (αάἆ.1), 

---πιστευεε ΔΑΟΡΙΙΔ. 69. ἘΕΗΥ. (α.ο, 

0).ς”.(1). |. Έπιστευσητε 5. Β.Χ. τε]. 

(Υιῇς. δ). νιὰ. Μαιε, 

99. γαρ] δε Ο. 

- ψευδοχριστοι και] οτι. Ὁ. {,ᾖ. 

- δωσουσιν] ποιησουσιν Ὦ. 69. α. | 
Οοπίπα, τε]. γπα]ο. ὁ... 4. 

--- και τους εκλ. ΑΟΙΙΧΔ. τα]. Τιαίε. 

Ῥγττ.Ε5έ.δςΗσ]. (ΜεπιρΗ.) ΤΙοῦ. οι}. 

Άππι, 48ἱ1. (νὰ. Μαΐι, χχῖν. 94). Ονίᾳ. 

1, 7653. [ογκαπ δα Μαϊε. «ροοίαξ, τθῖ 

(Υἷά. 11. 1480) Ἰορ]έ αποπλανασθαι, οἱ 

δῖος Ἠαβεί αποπλανήσει. | οπι. και ΒῸ 
σ᾽. 

25. προειρηκα] ΤῬταθπ,ιδου «-. ΑΟὉ. 

τε]. Υμὶς. δ.(6)..1. Ἀγιτ.Ρεί,δΗς]. 

ἄοΐ, Αππι. «ργ. 900. (νίᾶ. Ματ) 

{οπι. ΒΥ,. α. Μεπιρῃ, δι, 

- παντα Β50ΤΤ,, τε]. | απαντα ΑΚ ΜΠ. 

34. αλλα Β.ΒΙἱγ.ΟΏΔ. |. {αλλ ς. ΑΙ, 
16]. 

--ενεκ]οπ.εν δ᾿, 

34. εκεινην] των ἧμερων εκεινων 69. 

35. εσονται εκ του ουρανου ΑΒΟΓ]. α.ίε. 

ο) (8ντῬει) (Μοππρη.) (Τ1ευ.) 

«Βιῃ. [εκ του ουρανου εσονται 1). 69. 

Ῥγγ,Ηο]σαρ. Αὐτὴ. | του ουὐρανου 

εσονται 5. Τι. τε]. Ὑπ]ς. (ο).ῖ. 

Ὦγτ. Πο], χε. ὍΤΙ, | οπι. ᾱ. [ρταθτη. οἱ 
Ῥ. οι | Οοπίσα, τε]. 

--- πιπτοντες Ἑ.ΒΙΙψ.ΟΏΙ.. α.ο. | Τεκ- 
πιπτοντες Ξ. ΑΒ.ΛΒεἠ.ΧΔ. τε]. Ὑπἱς. 

(ο οπε]ο οαάεπί 6. οπάοπί 4ο οπε]ο 

ο”). 
-- αἱ εν τοις ουρανοις ΑΒ5ΟΙ.. τε]. Υ αἱς. 

ε.ᾱ. Ἀγτ.Ηο], αοῦμ. Τμεῦ, ΑππιιΖοµ. | 
των ουρανων ΠΚ. α.οι[].σἳ.ἰ. (ὅγε. δι.) 

Μεπιρῃ. ΑππιιΜΡΡ, «91. (νά, Μαϊ. 

πχῖν.29: Ίμαο, χχῖ. 96). 

96. εν νεφελαις ΑΒΟ.τε].| οπι. Χ. Φ:. | επι 

των νεφελων 1). εν νεφελῃ 1. 69. ᾖ. 

(τα, Ίμας, χχὶ. 97). 

--- πολλης και δοξης ΒΟΡΤΙΝ. 1. τα. 

Ὑπ]ς. α.σ.ε,[/-ἠ. Ἀγν. κι. Μεπαρμ. αοίἩ. 

(οπι, πολ. Του.) | και δοξης πολλης 

ΑΔ. 69. Μ. Ἀγτ.Ηο]. Αππι, ΈΠμ. (νιᾶ. 

Μα, οὐ Τμ1ς.) 

27. αποστελει] αποστελλει ΤΙΔΗ. «οι. 
Ι Οοπία, τε]. (-έλει ΧΥ). 

---αγγελους] [8484. αυτου 5. ΑΟΧ. τε], 

Ὑπ]ς. ο. Ἀγιτ.Ἠ5ε.δεΠς]. ἈΠεπιρῃ. η. 

ἁΒεμν. Τ]μοῦῬ. «ἄοιμ. Αιπ. Αι. 

Ονίφ. πι. ΠΠ, 8706, (νιᾶ. Μαϊ, κχὶν. 

19. ἐτρα]αξοπῖς πι | 22. Βοτὶ ροξεδὺ Οἵ. | 
25. ἵπ οπε]ῖ5 εαπί ΟἿ. 



ΧΠΙ. 54. 
Ψα]σ. α. (0.) ο. 
8Υττ, Ρ. Η. 

ΠΠεπιρῃ. ΤΠεὺ. 
(6οἵ,) Αὐτὰ, 01. 
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τοὺς ἐκλεκτοὺς ' 

28, γινώσκεται 

ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν" 
τα ῦτα” 

θύραις. 
4 σοι. 

30. πάντα ταῦτα 

31. γῆ παρελεύ- 
σεται 

ΜΙ ρνβ 
τ Μαϊ 34:36. 5 
82. οὐδὲ ἄγγελος 

ϱνΥ 
ή 

ρνὸ 

γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 
μάθετε τὴν παραβολήν" ὅταν ήδη ὁ κλάδος αὐτῆς" 
ἁπαλὸς γένηται, καὶ ἐκφυῇ τὰ φύλλα, ος ὅτι 

οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν Ἰἴδητε 
γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν Ἱ ἐπὶ 
ον ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μη 

γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα" γένηται. 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ 
παρελεύσονται". 

ν δὺ 51 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, αν τῆς ὥρας 
οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι 
υἱός, εἰ μὴ ὃ πατήρ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

νον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως ο καὶ δόξης. 
ἧ καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους ! καὶ ἐπισυνάξει 

ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρου 
ὃ ᾽Απὸ δὲ τῆς συκῆς 

29 

ἐ 

παρέλθῃ ἦ 

ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ 
Ξ Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε [καὶ 

προσεύχεσθε |. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν. 
α Ὁ) ὧν ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, 

ἴῃ παβΙριΒ οππα γἱγέπίο πιπ]ία, 
εί ρ]οτία, 57 Βείαπο παϊίοί απ- 
6Ε]Ο5 5ος οὐ σοπσγασαΡ{ 6]66- 
ἴοβ 81105 ἃ ἀιδίου γοπῖς, α 
ΒΙΠΊΠΙΟ ἴθγγας δις Δα] δΗτη- 
ἨΗΠΙ οαο. 3 Α βοι αιπίοπι 
ἀἰκοίιίο Ῥαναβοίαπα, Όππι ἵαίῃ 
ΤΑΙΠΗ5 οἶιδ ΓΘ ΠΟΥ Γαογῖς οἱ παία 
Βαποτῖπί Γο]ία, οοσποδοῖεῖς ααΐα 
ἴπ Ῥγοχίππο 5 ποδίᾳς: ὅ9 δἱο οἵ 
γὸῸὺ5 οππι νἹά θυ ἰἷ πΠαθο Βοτῖ, 
Βοϊίοίο ᾳποά ἴπ ρτγοκίπιο ἰδ ἴῃ 
οδΗ1ἱ5. ὃν Απιοη ἀῑσο νοῬῖς 4πο- 
ΠΙαπα ΠΟΠ. ΓΤαΠΒΙΡΙΕ σοπογα[ῖο 
Ἠαοο οπου οπιπία ἰδία Βαπί, 
δι Οπε]απη αἱ ἴοτνα ααπεϊυιέ, 

ὁ γοτρα απίεπα τηθᾶ Ποπ ἴγαπςὶ- 
ο Όαπῦ, 

35 (185, 59) Ώο ἄῑς απίεπι 1110 γα] 
Ἠογα ἨΘΠΙΟ 5οἵξ, πθηιο απσο]ί 
1η σπε]ο Ἰθηιο Β]5. πἰβὶ Ραΐογ, 
35 (153, 5.) Ὑ]αεία, γὶσ]]αῖο οὐ οἵα- 
ία: ΠΟΒΟΙ 5. οπίπα απαπάο {σπι- 
Ρας 5810, ὃ: (51,3) Β]οπίε Ἠοπιο 
αὶ Ῥογορτο Ῥνοίοσίας τε]φα1έ 

31). | ο, ΒΌΙ,.. α.6.6}1.Ἀ. 
ΜΒ. 

37. επισυναξει] -ἔουσιν ΤΕΜ. σα. Ανπι, 

ΜΒ». Αι, (νά. Μαἰί.) 

--- εκλεκτους] 888. αυτου 5. ΑΒ56. 
τε]. Πρ. ο.φ”. Ἀγνγ.Ῥει.δε Πο]. Μοπηρῃ. 
ΤμεΡ. ἄοιἩ. Αππιι 1. (νίᾶ. Μαϊ.) 

Γοπι. ὮΙ,. 1. α.ε(ε εραί.)β... Ονίρ. 
{πι πὶ. 870, 

---ακρου 19] ακρων Ἰ) τ. α. τη. (νἱά. 

Μαίε) “ἃ βαπιπιαπι” ᾱ. |. Οὐοπηίτα, τα], 

Ὑπ]ς. ο,ῇ/-Δ. (ἐπ᾽ ακρου Υ.) 

-- γης] Ῥτασπῃ. της 1. 69. Ὁ. 

-- ακρου 39] ακρων 1. 311. (νιᾶ. Μαϊ.) 
-- ουρανου] -νων 1. (νι. Μαϊε.) | Ῥτασπι. 

του 69. 1]. 

98. ηδη ὁ κλαδος αυτης ΑΒΟΡΙ, 69. 

Ὑπ]ς. α.σ,[σ κ... (Αππι.) |. αυτης 

Ίδη ὁ κλαδος «-. Χ(Δ). τε]. (οπι. ὁ Δ). 

[ ηδὴ αυτης ὁ κλ. Μ. | αυτ. ὁ κλ. ηδη 8. | 

οἵη. ηδη Ὁ. Ἀγτ.βευ. με. οι. 1Η. 

--- εκφυη] εκφυῆ 1. ΕΞΕΣΗΚΜΕΥ. Υπ]ρ. 

οι... Ἀντ. με. περ. | εκφύη 69. 
Γ΄. α.ᾖ. Ἀγχ.Ηε]. Μεπιρῃ. οι. 311. 

| ἐκῴυει Ἐ3. |.Ροδί τα φυλλα 1. Ὁ. 
Αττη. 

- φυλλα] αἀά. εν αυτῃ Ὦ. Ατὐτη. 

- γινωσκετε]-εται ΑΒ”ΠΗ.ΓΤΙΔ. οοσποβ- 

οἶμις ΖΡ. οοσποβοιπί Μεπιρῃ. ΜΕ. | 

-ετε Β3Η/.ΟΧ. τε]. οορποβοϊής Υυ]ς. 
α.ο,[].ἠ. Ἀγττ,Εευ.δ.Ηο]. ἈΠεπιρῃ.Ὑ/.δε 

Ῥομνν. Τ]οῦ. οίΠ. Αππιι (αι οἱ ξ ἵτι 
ΜΘ. εαορϊβείπηθ Ρογπιπίαπέ). 

--- ὅτι] πάά. ηδη Ὁ (νἱά. Τπις, καὶ. 90). 

Μεπιρῃ. 38. το θερος] Ροδίέ εστιν Τ᾿. | το τελος Κ. 

99.ἱδητεταυτα ΔΒΟΙ.. 1. 69. Ὁ. Υι]ς. 

λ.1. Ἀψττ.Εεί.δεΗςΙ. Μεπιρῃ. ΤΠευ. 

οι. | Ἕταυτα ιδητε «-. ΧΔ. τε]. α. 

| ειδητε παντα ταυτα 10. (α,[//).ἰ. Απτπι. 

(ΕΡΗ.) γιά. Μαϊί, καὶν. 88. Ίμις, χχὶ. 

91. 

--- γινωσκετε] γεινωσκεται ΑΒΡ(1)Δ. 

80. αμην] πάά. δε 1.. 

--- μεχρις] ἑως Ὦ. 1. 69. (νιᾶ. Μαϊ 

χχῖν. 94. Ίωμπς, χχὶ. 99). | Οοπίτα, ΑΒΟ. 
ΤΟΙ. 

-- οὗ ΑΟΒΡ. το]. | ὅτου Β. | αν 1. 69. 
(νιά, Μαΐς, οἱ Τωις.) 

π- ταυτα παντα ΒΟΙΔ, 69. ἃ. Βσττ. 

Ῥεί.δεΗο]. Μεπιρῃ. ΤΠεῦ. | ἔπαντα 

ταυτα 5. ΑΡΑΓ.Χ. 1. τε]. π]ς. ᾖ. 

433. Απτπι. (νἷά. εἰ Μαέ.) | οπι. ταυτα 

α.ο.φ..ἶι[. (νά. Ίωας.) 

81. παρελευσονται 15 ΡΕ. 1. 69. ΚΟΓ. 

γπ]ρ. ο]. Αππιι (νά. 1κιο. κα. 99). 

Γ-σεται ΑΟ(αῦ νίᾷ,)ΙΗΧΔΕΕάΗΜΡΥ. 
α.μ. (νιᾶ. Μαΐι. κκ!ῖν. 55). 

-- ου] Ταάᾶ. µη 5. ΔΟΡῚ, τε]. (νά. 

Μαι, οὖ Τως,) | οπι. Β. ῆἱο.Ώ3. 
-- παρελευσονται 35 ΒΠ,.. | Ίπαρελθωσι 

-. ΑΟΌΚ εἰς (Ἡ. επρτα τας.) το]. (γιά. 

ΜΓαΕΕ.) 
99, ἐκείνης ἡ ΑΒΟΙΧΔΕαάΗΚΜΡΠΝΥΤ. 

πας. 6.8}. Ἀγν.Ησ]. | Τεκεινης και 5. 
Ῥ. 1. 69. ἘΘΘῚ. α.σ.ι.ᾷ. 
Μεπιρῃ. Τμοῦ. Αυπι, 01. Ιγεπ. 158. 

(νιᾶ, ΝΙαιε. κχὶν. 96). 

- της ὡρ. ΒΟΡΗΙΔ.Ι.ΚΜΌ. | οσα. της 

Βντρει, | 

ΑΣ. 69. ΕΘΗ ΓΤ. Αππιιζομ. “Ει- 

φεδζις ἴῃ Τιπ]ο””. (Υ 5ι.) νιά. δαί. 

82. οἱ αγγελοι ΟἿ, τε]. νν. (νά. Μαίε) 

| αγγελος Β. | 1344. οἱ 5. ΑΟΧ. νε]. 

Ῥνχ.Ηε]. ΤΗΕΡ. [ οπι. ΒΌΙΚ ΤΌ. Ὑπ]ς. 
α-οι[ι[]:01.Δ. Θγτ.Εδῦ. Μοπηρι, Αὐπι. ΤΠ. 

π- εν ουρανῳ ΔΒΕΟΙ,ΧΔ. τε]. (εν τῷ 

ουρ. Ὀ.) Υιὶς. ο/(0).. Ἀψτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. Αππι. [ των ουρανων Ὁ. α.4'. 
Ἀγν.Ρεί, ἢ. (γιά. Μαϊ.) 

-- οὐδὲ ὁ υἱος] οπι. Χ. Ώραφ. (να. Μαις.) 

| Ωοπίτα, ΜΘΕΒ, οἱ νυν. τε]. ᾳπος πον]- 

ΠΊΗ5 ΟΙΗΠ65. 776. 128. 

--- ὁ πατηρ] Ῥταοπι. µονος Δ. | ααά. 14. 

Το. α.(ο).α. ΤΠευ. ΑτπιΜΒΕΒ. «1. 

1γεπ. 108. (νιᾶ, Μαι.) |. Όοπαα, Υπ]σ. 

6: Μεπιρῃ. το]. 

88. βλεπετε] 44. ουν 1). ο,//--. | αἆά. 

δὲ και 69. | οπι.  π]ρ. α, ή. τε]. 

--- αγρυπγειτε Και προσευχεσθε ΑΟΠ.. 

τα]. Ὑα]ς. 6. Ἀγττ.Εδι.δ.Ηςε]. Μεπιρῃ. 

ΤΠεΡ. Ανπι. ΑΠ. (νιᾶ. Μαιΐ, χχυὶ. 

41). | οπη. και προσευχεσθε ΒΤ). Το, 

α.ο. (" νισ]]αϊε οὐ ροτνὶρι]αίαο” Δ). 

- ὁ καιρος] οπι. ὁ Δ. 
- εστιν] οπι. Π)γ. 

γΥπ]σ. ἀ. (1). 

84. ὡς ὡσπερ γαρ 1. 

ΧΧΥ. 14). 

--- αποδηµοε] αποδηµων ὮΧ. 1. (νά. 
Μα(ΐ, καν. 14). | Οοπία, ΔΡΒΟΟΙ.. το]. 

-- οικ. αυτου.... δουλ. αυτου] οικ. ἑαυτου 

οὐ δουλ. ἑαυτου Β. | Όοπμα, ΑΟΡΙ.. 
τε]. 

1956 

α.ο. 1 Οοπαα, 10]. 

69. (νιᾶ, Μϑιῦ. 



Ν ν ἮΝ / - - ν » / 
και δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

57 Ἐδν 

ἢ 5 νο , 
) Ἣν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέ- 

ΑΡ62. 
1Χ Δ. 
1. 69. 

ΕΕΦΗΚΝΡΟΤΓ. 
ῥνε γορῇ. Ἰ 
ῥ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, 

ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ ο. 
εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. 
λέγω, Γρηγορεῖτε. 

ἘΠ ϱν- 
α 

ἡ} Μδιι.96:1-5. ρνζ όν : / 
Ί]μα. ο0:1,0. 5 αυτον εν δόλῳ 

γον ἰ γάρ΄, 

/ ΄ « - ΄ 

ρας, καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς 
/ » / 

κρατήσαντες αποκτεινωσιν’ 

Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μή ποτε 
θόρυβος” τοῦ λαοῦ. 

Μ Δ΄ ρνη 
κΙΜα[ί.ο6:6-13. α 
90. 19:1-8. 
1. Ἴ7:86,οίο, 

3. [καὶ] συντρ. λοῦς, καὶ συντρίψασα 
αὐτοῦ ' τῆς κεφαλῆς. 

61 ὃχ Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειµένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ 
ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτε- 

ἐτὴν' ἀλάβαστρον κατέχεεν 

ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες 

1 ε Ψ 

ἑκάστῳ 
τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο | ἵνα Ύρη- 

᾿ γρηγορεῖτε οὖν. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ 
“ ὀψὲ ἢ ἱ μεσονύκτιον" 

μι τ τ ᾿ 
Ὁ μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης 
δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσιν 

ΧΉΙ. 95: 

4οπηππα βαδη οὐ ἀοβε βοῦν 8 
51115 Ρούθβίβθθ οι Π56 116 ΟΡΟΥΪΒ, 
οἱ Ἰδηϊτουϊ ργαθοϊρίαῦ αὖ ν]σ]]ος, 
35 (155, 3.) Ὑρ]]αίο ογρο: ποςεῖ- 
τ5. επῖπι ᾳπαπάο ἀοπιίπιιδ 4ο- 
ΙΗΠΣ γοπῖαί, 56Ο απ΄ πιοδῖα 
ποςίο 8ἢ σα] οππέα απ παπο, 
ὅδηο ΘΟ] ΠῚ γοπογίί ταροπία, 1Π- 
γοπ]αΐ γος ἀογπα]επίος. ἵΩ1ιοά. 
απίοπι νοβΙς ἀἴσο, οπιπῖῦιις ᾱἷ- 
60, υϊρϊ]αία, 

1 55,1.) γαι απίαπι Ῥαδο]α 
οὐ ασγπια ροδῖ Ὀἱάαπη, 057,5.) οὐ 
απασγοῦαπέ Βα πη} 5αοθτᾷοί6Β 

ο ν οὗ 5οτίραο ᾳποπποάο επι 4010 
ελε- ἴοπογοπί οὐ οοοἴάθγοπέ. 3 Τἱζθ- 

ἐν Ῥαπί οπίπῃ, Νοπ 1π ἀῑο [οβίο. ης 
εσται {ονίο ἑππια]ίάς Ποτεί ρορι]1. 

5 458,1.) Ἐξ ὀπὶ οββοῦ ῬΒείμα- 
πα ἴπ ἄοπιο Βἰπιοπῖς Ἱεργοδὶ 
οὖ τοσππιΏογαί, γοπῖί πιπ]ῖου Ἱα- 
Ῥεπ5 αἰαθαδίγαπα ἀπ ρθη παγάϊ 
ερἰσαϐϊ Ῥγείϊοβ!, οὐ {Γασίο αἷη- 
Ῥασίχο πα ῦ 5προς εαραί οἷα, 
4 Ἐναηί απίοπα (πἱά ατα ἱπαΐρηθ 
{ογοπίας πίτα 5εππθί 1Ρ505 οὖ 

34. ἑκαστῳ] ΤῬβιαοτη. και σ. ΔΟ ΧΔά2, 

το]. ὃ. 9γ1.Ῥ ει. ΗΟ]. Τ]6ῦ. Αππη. | οτι. 

ΡΟ3ΡΗ,. Υπ]ᾳ. α.6.6...6}.95.1.1. ΝΜεπιρη. 

“Ἔπι. (ἑκαστου Τ). 

--- θυρουρῳ Ὦ3. 

-- γρηγορῃ] -ρει ἨΤΙ. | αγρυπνη Τ. 

90. οψε ΒΟΤΙΔ. Ἀγν.ΗΠοε] πο. Μεπιρη. 

Τπευ. ΑΠ. | Ἐοτ.η 5. ΑΡΧ. τε]. 

Ίνα. Ἁγτγ,Ῥ5ε.δΗο].ικέ. Αὐτὰ. ΟΥίᾳ. 

11, 9991, ΟΥίᾳ. Πειΐ. Π]. 8178, 

- µεσονυκτιον ΒΟΤΙΔ.| Έ-τιου «-. ΑὯΧ. 

το]. | -τιῳ Ογίᾳ. Πϊ, (µεσαν. Ὦ3 181.) 

--- αλεκτοροφωπιας «ΑΒΟΟΙ,. τε]. Οτίᾳ. 

1, Γ-νιου 1). | -νια Δ. 

80. ελθων] εξελθων ὮΜ. | Οοπίτα, ΑΒ» 
ΟΤᾺ, τε]. Ογῖφ. Π1. 9891, 

- ὑμας] ἡμας 11. 

87. ὁ δε ΒΟΙ.ΧΔΕ. Υι]σ. ο...1.1. Ἀγτ.Ῥει. 

(Μεπιρη.) ΤμεῦῬ. Άππι. οσσε απίθη 

9.1. Ἐπ.) | Τὰ δες. Δ. το]. ὅτ. ΗΕ]: 
Γ εγω δε Ὦ. α. 

- ὑμιν Ῥοβδί λεγω Ὁ. 1. Ὁ. α. 31. | 

Οοπίνα, ΑΡΟΙ,. το], Ὑπ]ς, ὁ... το]. 

(απί αἰχὶ 4). 

- πασιν λεγω] οπη. Τὺ. α. 1. Ι Οοπίτα, 

το]. Ὑπ]σ. ο, (οτηηῖθι5 νοὺῖς ἀῑσο 1). 

1. καὶ τα αζυμα] οτι. Ὦ. α.ῇ (αρ. Β]απ.) 

Ι Οοπίτνα, τα]. Ὑαἱς. οι/,/ (αρ. Βαραί.). | 

(4). νν. 

-- οἱ γραμ.] οπι. οἱ Δ. 

- πως] ὅπως ΧΜ. 

- εν δολῳ] οι. αν, ψα]ρ. ΜΗ, αἲῖ, | 
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Οοπίγα, τα]. 

[εν λογῳ Ὁτε | οπι. εὐ Δ. 1. 69. 

γπ]σ. 211. (νιά. Μαϊξ. καν!. 4). 

.- κρατησαντες] 544. και Τ) Δ. 

ελεγον γαρ ΒΟ3ΡΤ.. Απιι α.ο0.Ἀ,11.1.1.Ψ 
Ὀγτ.Ηε]πης. Μεπιρῃ. | Τελεγ. δε ς.. 

ΔΟΝ. ται. Υαρ.ΟΙ. Ἀντ.Ησ].σι, 
ἼἜ]ου. Αὐτὰ. 911. (νι. Μαϊε, παν]. 9). 

Γελεγον ἵαπέαπη Βγτ.Ῥες, 
--- μὴ εν τῇ ἑορτῃ µη ποτε ΑΒΟ. τε]. 

γπ]ς. Γ. νν. |. µη ποτε εν τῇ ἑορτῃ 

Ῥ. (α).β.[ο.]. 

--- εσται θορυβος ΒΟΡαγ.Ι. (4). Βγν. 

Ῥει. Τπερ. πὸ νἱᾶ. (Λαξ σπππα]αις 4). ] 
Ἓθορυβοο εσται 5. ΑΧ. τε]. α.4. 1. 

Ἀντ.Ησ]. Μεπιρῃ. | θορυβος γενηται 

Μ. Υπ]σ. (ο). Αὐτὰ. (γιά, Μαϊτ,) | θο- 

ρυβου οντος Δ. | απιπ]έας οπἱγοῖτς 9}. 
ὑππ|. ορογοίας ἢ. [25 1.1 

8. αὐτου] του Τησου Ὦ. ο,Π.σ΄.1. Μοππρη. 

ΜΒ. μου. (νά. Μαιί, χχυὶ. ϐ). | Οοη- 
ἔγα, τα]. Ὑπ]ς. α.ᾖ. 

- Ίλθεν] προσηλθεν αυτῳ 69. (ν]ά. ΜΙατί. 

παν]. 7). 

-- ναρδου πιστικὴς πολυτελους] οτι. Ὁ 

62. Ιπολυτελους] πολυτιµου Α.1. 69. 

α Μπι. (νά. ἆομα κ, 9). [{ Οοπία, 

τα]. 
- και συντριψ.] οτη. και Ὦ1ι. Μοαπιρῃ. | 

Όοπαα, ΔΟΤ. τα]. νυν. [Τ]1ευ.] 

- συντριψασα] θραυσασα Ὦ αν. | (οπ- 
μα, το], 

- 

ο 

(σα]ς.) αι (β).(1).(Ὀ. 8. την αλαβ. ΒΟΤΙΔ. | τον αλαβ. ΔΡΧ. 

ΒΕΗΚΡΠΝΥΓ. | {το αλαβ. 5. 15. 69. 
ἄςΜςἜ (Χ ποπ Ἰαῦεί τον απίε αλαβ. 

19). 
- αυτου] Ροξδὲ κεφαλης Ὀ. Ὑπ]ς. α.ο. 
4 Ατπι, (νι. Μαΐι. χχυὶ. 7). |. Όοη- 

χα, το]. κα. 

- της κεφ.] Τρβίαθτη, κατα σ. ΑΝ. τε], 

ΒΥΤΥ,Ρ5ί.δςΗο]. Αιτη. | Ῥταετη. επι Ὁ. 
γπ]σα, α.ο. 6... Μεπιρα. Πες. (νιά. 

Μαι.) |. ποα Παδοπι ΒΟΤΙΔ. 1. (“ἃ 

εαρια”. Δ). 

4. ησαν δὲ τινες αγανακτουντες προς 

ἑαυτους ΑΒΟΤ. τε]. Υπ]σ. (ο). (4). 

Ῥγτγ.(Ῥεί,)δεΗ ο]. Μεπιρῃ. (Περ) ΖΦ πῃ. 

(Ρροξέ τινες ἃ. των µαθητων 69. Ἀγτ. 

Ῥεί, οἳ αγανακτωντες 69). | οἱ δε µα- 

θηται αυτου διεπονουντο (8ἱο.) 1). α. 

Εμ, (Αττη, ΟΠ1. αυτου). 

- και λέγοντες ΑΟ’ΧΔ. τε]. Ψπἱς. (α. 
ο) (Ἐκ. Ἀντ.Ηο]. ΟΡ ἃ 
Ῥομιν.) απίο προς ἑαυτ. 1. Τμ60. (νά. 

ΜαΐΕ, καν. 8). | και ελεγον 1). Βγν.Εοί. 

Άγπι, «41. [ οι. ΒΟ, ἃ Μεπιρ], 
ΜΒ. 

- εἰς τι] τίς Ὁ. 

π- του μυρου] οπι. 1. α.ο. (νιᾶ. Μαίξ. 

καν]. 8). | Οοπίτα, τε]. Ψπαἱς. Δ)... 

84, Ῥταθσορίας ΟἹ. 1 30. οὲ σπα πι, 
3. ἀϊσουανί αιαίοπα (ἴ. 1 ἴῃ ρορα]ο, Οἱ, 



κ ΕΝΗΕ 
Τα]σ.α. ο. 
ΒΥ2Υ, Ρ. Ἡ. 
ΜδιαρΗ. ΤῊ. 

[αοίμ.]Ασπι, ΣΤΗ. 

ὃ 6... 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

πρὸς ἑαυτοὺς [καὶ λέγοντες ], Ἑὶς τί ἡ ἡ ἀπώλεια. αὕτη 
Ν 

τοῦ μύρου γέγονεν; ἢ ἡηδύνατο γὰρ τοῦτο ᾿τὸ μύ- 
ρον΄, πραθῆναι ἐπάνω ἵ δηναρίων τριακοσίων’, καὶ 

΄- - ο Ν 5 - 3 ἴω 6 « 

δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς" καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. ὁ 
“ 3 ᾽ “ 

δὲ Γησοῦς εἶπεν, Αφετε αὐτὴν: τί αὐτῇ κόπους 
΄ 

παρέχετε; καλὸν ἔργον εἰργάσατο Σεν ἐμοί΄ . Τπάν- 

ἀϊσθηίος, {70 ααϊα Ῥονατπῖο ἰδέα 
πησοπίϊ [ποία ορ. ὅ Ῥοϊογδῦ 
οπίπα. ππσοηίαπα Ιδίαά γοπῖτί 
Ῥ]α5 «παπι (γοσθπ{ῖ5 ἀσπανῖῖς οἱ 
ἀατῖ ραμρονίνας, Εὰ οπιοῦαπό 
ἴῃ θᾶ. 5 Τοβας απίαοπι ἀῑκίε, 
ΒΙπΙίο οαπη: ααἰϊα 111 ππο]αδῖ 
οδΗς Ῥοπιπι ορα5 ορογαία 
οβί ἴῃ της, 7 ΒΟΠΙΡΟΥ οπίπα ρα- 
Ῥογο5 Παῦείῖ5 νοίδοιπα, οὐ 61η. 

7. Γπάντοτε] εὖ 

ν΄ γο]πογῖς Ροΐοριῖς 1115. Ῥεποαία- τοτε γὰρ τοὺς πο. ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἰθὺ ἐαῖτν, πο Απ στος ο πιο 

ὅταν θέλητε δύνασθε ἡ τς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δε παρθοῦῖβ. ὃ οὐ) ποῦ Βαρθαῖ! 
ποι. Ισ] 

ρνθ 
ὃ 

8. μου τὸ σῶμα 
/ 

ταφιασμον. 

᾽ ΄ ᾿, 8ὃ ἃ 
οὐ πάντοτε έχετε. ὃ 

/ / Ν 
προέλαβεν μυρίσαι 

ᾳ ” Ν 3 ἌΝ 

ἀμὴν ᾿ δὲ 
΄“ Ἂν » / Τ 

κηρυχθη το εὐαγγέλιον 

᾿ ἔσχεν" 
Ἐ τὸ σῶμά μου 

λέγω ὑμῖν, 

[αὕτη͵ ἐποίησεν, 

εἰς τὸν ἐν- 

ὕπου ἂν 
᾽ “ Ν / 

εἰς Όλον τον κοσµογν., 

πασο {οοῖ, Ῥνπονοπί6 ππσογα 
κ. ππθαπα ἵπ 5ορα]ζαγαπῃ. 
9. Απιοπ ἀῑσο γοβῖβ, ποτα ας 
Ῥγαθάἰσαζαπη Ππονίς οναπρο]απα 
Ἰπιιά ΤΠ ἹΠΙΥΘΙΒΘΟ πηππΠάο, οὗ 
ᾳποᾶ. {οοῖς Ίπεο πανταδίέας πὶ 
τ] ΠΟΥ Δ ΠῚ εἴας, 

ν ἃ 3 Ψ' Ψ / » / 

καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημοσυνον 

αὐτῆς. 
πρε 
β 

1] Μαέ. 96: 1.1-16. 
μα. 5ο: 3-6. 

’ Σε / 

ο ο η Ἰούδας υ ᾿Ισκαριώτης, ὃ 
δώδεκα, ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα Ἐ αὐτὸν 

παραδοῖ΄ αὐτοῖς. Τἢ οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ 
ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι: καὶ ἐζήτει πῶς 

εἷς τῶν 10 (160,2,} Τὴς Ταάα8 ϑοανίου δ, 
ππας5 ἄο ἀποᾶσοίπι, 01} δα 
ΞΙΙΠΠΙΟΒ 5ασογάοίο5 τι ρτοάογοῦ 
δατη 1115, Ομ] απάἰεπίες ρὰ- 
γἶδὶ δπηΐ, οὖ Ῥτοπιϊδετιπί οἱ 
Ῥοσιιπίαπα 56 4461198: οὗ 41ιαθ- 

4. γεγονεν] οπι. Ὦ. αι[. 

Ι Οοπίτα, τε]. Ψα]ρ. α,Γ-Κ. 

5. δυνατο] εδυν. 1. 

- γαρ] οπι, 1). ἀ. Αν. «θί,. (Οοπίτα, 

το ].) 

- τουτο τὸ μυρον ΑΒΟ(Ρ)ΙΙΔ. 1. (69). 

κα. Υπ]ς. α«(,λ9᾽.1. Ῥγν.Ηο]. οί. 

Πιερ. Αὐπὶ. Δ9ίΠ. (πραθηναι τὸ μυ- 

ρον τουτο 1). 69. /:1). | Ἔοπι. το μυρον 

-. ΧΕ. τε]. ο. Ἀγτιρεί, Μεπιρῃ. 

(νίά. Μαι. καν]. 9). 

-- δηναριων ΑπΠίο τριακοσίων Ο(Ώ)Ι.. 

α.6.0᾽.Κ. (Οξ Τ. . ὡς 000. 4). | Έγουι 
Ξ. ΑΒ59. τε], πας. ο. ϑγυτιΡβι 

Ἠσε]. Μεπιρῃμ. Τπεῦ. οί. Αυπι, 911. 

(νι, Σοἱ, κ, δ). 

--- ενεβριµουντο ΟἿ μἱ υἱά. 

-- αυτῃ] Ῥταεπη. εν 1)", | δα, πολλα 1. 

6. ειπεν] 844, αυτοις Ὦ. α.0. 8} σ'.1.1. 

ΜοιηρΗ. Τ]6ῦ, Αὐπὶ. (γιά. Μαΐξ. καν]. 

10). | Οοπίγα, τε]. Υπ]ς. τα]. 
-- καλον] δᾶ. γαρ 69. . ο. Ἁγτ.Ης].3. 

Μεπιρμ.ΜΡ. (οὔ1,) Αντι, (νά. Μαϊ.) 

Ι 6οπίσα, τε]. 

--- Ίργασατο ΒΑ Π1.Γ. 

- εν εµοι ΔΡΟΡΗΙΝΔ. 1. 69. ΒΕαΗΚ 

ΜΒΟΝΤ. Ἀγτ.Ηο]. αἱ νἷᾷ, [ Τεις ἐμὲ 
5. (νιᾶ. Μαϊς,) 

7. μεθ’ ἑαυτων] μεθ᾽ ὑμων 1). 

- θελετε ΧΕΝ. 

--- αυτοις Ῥ.ΡΙο.0ΏΤΙΔ. 1. 69. ὉῚῚ | Ταυ- 

τους 5. ΑΧ. τε], (έαυτους κ.) || αἀα, 

(ἴα. Μαι.) παντοτε Β1,. Μεπιρ]. Τμεῦ. |. Οοπίᾳ, 

ΑΟΓΡ. τε]. νυ. 

7. ευ ποιησαι] ευ ποιειν Δ. 

8. εσχε ΑΒΟΡΙΧΔΕΗΚάαΗΚ5ΌΝΥΤ. 

ΑΤΠΙ. Τιαῦῦ. (Μεπιρῃ. Τπευ.) οι. 

Γ1ειχεν 5. 1. 69. Μ». 

- αυτη ΑΟΡΧ. τε]. Ὑπ]ο. οι]. νν. 

(νιά. Μαῖῦ. χχνὶ. 19). Ῥοβί εποι. 

ὁπ. ΒΙ,. 1. 69. α. ΜεπιρΗ. (Ίου ἢ). 

- προσελαβεν Τ,. 
π- το σωµα µου ΒΏΌΤ,Μϑ Υπα]ς. α.οι]. | 

μου το σωμα σ. ΔΟΝ. τε]. ᾖ. 

--- εις] προς 1. (νά. Μαέ.) 

9. ἀμὴν δὲ ΒΡάΡΤΔΕαΤΙΚΝ. α. | 

Δ. | 

Ἀρπι.δε 5. ΑΟΧ. τε]. νυν. (νίά. Μαίς. 

Χπγ].]9). οὖ 4ΠΏθΠ. ΒΥΤ.Ε56. 

- αν ΒΙΑ | εαν ΑΟΙΥΝΔ.1. ΕΘΗ 

ΚΜΟΝΥΤ. 

-- το ευαγγελιον] Γπάά.τουτο σ. ΔΟΝ. 
τε]. Ὑπ]ο. (ο).().4:-”. Ἀγτ.Ῥκι. Μειπρῃ. 

περ. ἄοιμ. Αππη. «δι. (νιᾶ. Μαιι.)| 

οπι, ΒΌΙ,. 69. α.[)..ἠ. 

10. και] αἆά. ἐδου 69. 
- Ιουδας] Τρτασπι. ὁ σ. Χα. τε]. | οπι. 
ΑΒΟΡΓΙΔ. 1. 69. ΕΜ. Ογίᾳ. ἵν. 9870 

Ἔτι. Ὁ.Ε.468ς. [{88ἅ. ὁ 5. ΑΟΤ.. 

χα]. Μεπιρῃ. Ἐπ 5. Ὦ.Β. | οι. Β0"Ό. 

69. Οτι. ἵν. 

- Ίσκαριωτης ΔΒΟ”. τε]. Ογσ. ἵν, Εις. 

Ι Ἱσκαριωθ (ΟἿ, |. Ἔκαριωτης Ὦ. 

(Απι.) (4). Ἀγιτ. Ε5έ. ὃς Πε]. Ῥεαγ]οῦ]μ 

α.(ο).()ιβω. Ῥεατιοί]ος σ᾽. 

- ὁ εἷς των δωδεκα] οἵη. Δ. | εκ των ιβ 

Τὴ. (εκ Ἱαδεπί Τμ.) [[ὁ εἷς Β(03 αὐ 

γ]ᾷ.)ΗΜ. ΜεπιρΗ. | ἔοπι. ὁ σ. Ὦ 

«αργα Χ. τα]. Οἱ. ἵν. Εις. Ὦ.Β. 

᾿ 10. απηλθεν] ηλθεν 1. | Οοπίτα, Ένας. 

Ῥ.Ε. 4685. 4795, (προσήλθε ΟΥνίφᾳ. ἵν.) 

- αυτον παραδ. ΒΟΠΙΔ. 69. 31. Εις. 
ΤῊ." δὲς. (νι. Μαίδ. χχγΙ. 16). | Έπα- 

ραδ. αυτον 5. Α(Ρ)Χ. τε]. Ὑπ]ᾳ. α.ο. 

6.1. οι. Αὐπι. Οίᾳ. ἵν. (νι. Μαιΐ, 
κχγνΙ. 15: Το, πχ!]. 4). 

- παραδοι Β(Ο 2) προδοι Ὁ. ο. | Ίπα- 
ραδῳ -.- ΑΙ, τα]. ἰώ. Ὦ.Ε). δὲ. (νἱά. 

Μαιξ, κχν]. 16). 

- αυτοιο] οἵη. Ὁ. α.οιβ-.μ. ΟΥγίᾳ. ἵν. 

Ἔπι5. Ὦ.Β. 4790. (νιά. Μαι.) |. Οοπίτα, 
χε]. Υπ]ς. Κὶ τα]. Ες. 1).1), 4085, 

11. οἱ δε] και Δ. (Οἱ, Ίο. κκ. 5). | 
Οοπίτα, Εις. Τ.Ε. 4195. 

--- ακουσαντες] οπι. 10. α. ο. [].1.Δ. τι... 
ένα, Ταις,) |. Οοπίνα, τε]. Υαἱς. 7: τε]. 

Ονῖφ. ἵν. 5875. | (ίππο εχαρισαν Ἑ. Βἶο.) 

- επηγγειλαντο] συνεθεντο 1. (νᾶ. Τκιο.} 

Ι Όοπµα, Ονίᾳ. ἵν. Εις. Ὦ.Εν (επηγ- 

γειλατο ἘΞ). 

- αργυριον ΒΟ. το]. 3γτ.Ε5ί. τε]. Ογίᾳ. 

Ίν. (αργυριον αυτῳ 1). | τρια ΑΚΌΓ. 

γγ.Ηε]. οι. ΙΚΑ. 5εᾷ αάά. Κ', (διδο- 

ναι αργυρια Τ᾽). 

--- πως] ΡΙπεπι. τω (1.6. το) ἘΠ 

5. τοπ αχ Οἱ. | 10. Ιβοαχίοίος ΟἿ. 
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ΑΒ ΟΏΓ[ΡΙ. 
1 Δ. 
1. 69. 

ἘΞΓ(ΟΉΚΉΒΟΤΨΤ. 
τὸ" Μαἴῦ. 96: 17-50. 
ΠῚ. 90: 7-22. 

ΜΕ’ ἢ 

δΡ 

πος κεράμιον 

αὐτῷ, 

14. κατάλυμά 

μέγα ἐστρώμένον ἕτοιμον" 
δ καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ Ἱ [αὐτοῦ], καὶ ἦλθον 

εἰς τὴν πόλιν, καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ 

καὶ ὀψίας γενομένης. ἔρ- 
καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν 

ο μου φάγω τς 

Ἱ αοαα, ἡμῖν : 

Μς' ρζα 
ὃ 

18. ὁ Ἴησ. εἶπεν 

ἰὸς » / Μ 

αὐτὸν εὐκαίρως 

ο καὶ ύπου 

ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 
Ν ΄σ΄ ΄ 

χεται μετὰ τῶν δώδεκα" 
/ 5 » 

καὶ ἐσθιόντων εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

τὴ πὸ Καὶ τῇ πρώτῃ 
ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυὸν, λέγουσιν 
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις 
ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 
στέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει ὃ αὐτοῖς, 
Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν: καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρω- 

ἀκολουθήσατε 
εἰσέλθῃ, εἴπατε τῷ οἰκο- 

δεσπότῃ ὅ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ποῦ ἐστιν τὸ 
κατάλυµά ἢ μου » ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν 

ἀνάγαιον" 
ἑτοιμάσατε 

᾿ παραδοῖ΄. 

13 

ὕδατος βαστάζων: 
Ἀ { 

1 ἂν 

" καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει | 
Ἂ / 
καὶ ἐκεῖ 

17 

18 

ἀπελθόντες 

καὶ ἀπο- 

ΧΙ. 15. 

τοραξ ᾳποπποάο παπι ορογιπθ 
ἐταάοτεί. 13 Εί Ῥτίππο ἀῑο αὔγ- 
ΙΠΟΥΗΠΗ, (παπάο Ῥραδο]α ΙΠΠΠΠΟ- 
Ἰαβαπί, ἀἰσαπε οἱ ἀἰκοιραμ, θπο 
ΙΒ οαπια5 οἱ Ῥαάγοπηιις ΕδΙ τας 
ππαπάπσες ρᾳδοµα ἢ 13 Ἐπ ποτε 
ἀπος ος αἰ βοῖ ρα 115 βι15 δὲ ἀῑοῖε 
αἵς, {06 ἵη οἴνΙίαίεπα: δὲ οοσαγγιῦ 
γοβίςδ Ποπιο Ἱασποπαπι 8686 
Ῥαϊπ]αμς, οφ τη θπι, 4 ο 
αποσππια πο ̓π το θυ αἸοῖτο Ίο- 
παΐπο ἀοτητς απῖα πιασ]ςίου ἀῑσῖε, 
ΤΡῚ εξίτοΓβοΓίο τηθα, πθῖ ραξο]ια. 
οµπα ἀἰκαῖρα]ϊς τησῖς τηαπάτι- 
Ομ 15 Ὁ 1ρεο νορῖς ἀθιποῃ- 
ΒΓΑ ὈΪὉ σεπασα]απῃ σταπἆο 5ίγα- 
παπα, οἱ 1116 Ῥαγαίε ποβῖς. 15 Εὖ 
αὐϊσοτατι ἀἰκοιρα] εἶας οἱ Υ6Πθ- 
ταΏ{ ἴῃ οἰν]ταίστη, οὗ Ιπγεπογιιπέ 
βίοι ἀἰπογπί 1118, οὐ Ῥαγαγθ- 
ταπῖ Ῥαδο]α, 17 (161, 4.) Ύεερεγα 
δαΐθιη ἔδοϊο γεπῖς οαπὶ ἀπο- 
ἀοοῖπα. 15. Τὸ ἀἰξοαππιροπεῖρις 
αἳς οὕ πιαπά ποαηῖρις αἲξ Τοι15, 
ΑπποΠ ἀῑσο γορίς απία πας 
οκ γοῬῖς 116 (αεί, απὶ τηδη- 

σ΄ (Ὁ 3 «ε . ΄ ε 3 / 

ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε, ὁ ἐσθίων μετ 

11. αυτον ευκαιρως ΔΒΟΤΙΑΜ. γπς. α. 

ΓΔ. 1 Γευκαιρως αυτον «-. ὮΧ. τε]. 
οι, Αὐτὴ. 

--- παραδοι ΒΟ κέ υἱζ.Ὦ. | Ἑπαραδῳ -. 

ΑΙ. τε]. (νιά. Μαΐΐ, καν. 16). | δὰ. 

αυτοις Δ. ΤΗεΝ. 

19. αυτου] οπι. Ὁ. πας. α.ο. Αππι. | 

Οοπίσα, το]. κὰλ. Ονίᾳ. Ππι, ΠΠ, 8958, 

--- θελεις] -λης ἘΞ. 

--- ἑτοιμασωμεν] -σομεν 1. 69. | Οοπίτα, 

χο]. Ἱμαυ. Ογῖφ. Γπί. | α4ᾶ. σοι ὯΔ. 

πρ. ο/ᾳ... Ἀντ.ρει. Οτίς. ἴπι. (νιᾶ. 

Μαϊέ, πχν!. 17). | Οοπίτα, ΑΒΟΙ;, το]. 
α. Ἀγτ.Πς]. τε]. 

- φαγῳς] -γεις ΤΚ. 

18. δυο] Ροβί τ. µαθ. αυτου 69. | αᾶᾶ. εκ 

1), Ἱμαιε. Οτῖσ. ἴπι. ΠΠ. 8955, |Οοπίγα, το]. 

-- και λεγει αυτοις] λεγων Ὥ. α,β. 

Τ]μορ. Ογίᾳ. Ιπι. 1 Οοπίσα, το]. Ὑπ]ς. 
ἐς ΠΛ. το]. 

- ὑπαγετε] ὑπαγε Ὠ "6. 

-- απαντησει] ῬΥδθΙη. εισελθοντων ὑμων 
εις τὴν πολιν 69. Αππιι (νά. Τπιο. 

πχ]. 10). 

- ακολ.] Ῥτασπι. και 69. 

14.αν ΑΒΏΌΔ. ξεαν σ. ΟΡΙ;Σ. τε]. 

- ὅτι] οτι. ἴ.α.οι[,[.. Ἀγχ.Ῥνι. Του. 

Άγ, Οτίᾳ. ἴπι. Ὁ]. 8954, (νίᾶ, Μαιε, 
Χχν].18. Ίμπο. κχῇ, 11). | Οοπίσα, το]. 

Ὑπ]ς. Ὀγτ.Ηο]Ἡ. τα]. 

- καταλυµα µου ΒΟΡΤΙΔ. 1. 69. γμ]α, 

ας]. Ἀντ.Ησο]ιπις. ὙΠῈΡ. Αὐτῃ. 780. 

Ογῖρ. {πὲς Π1. 8951. 1 Ἔομη. µου «-. ΑΡ 
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ΧΟ οἱο. τε]. οὐκ. Ἀγττ.ρεί.δ.Ηε].ικί. 
Μεπιρῃ. οί. ΑππιιΖοµ. Ζ0ηι. Ον. 

Ιπι. ΠΠ. 8963. (ν]. Ίμιο. πχ. 11). 

14. τὸ πασχα] αἆ ἔπη. νετ. Ὁ. α,β. 

Ὀντ.Ρ»ί. Ογῖφ. Ιπέ. 111. δῖα. | Οοπίτα, τε]. 
γπα]ς. ἃ. 

--- φαγω] φαγομαι 1). 1. 69. | -γωμαι α. 
Ι Οοπίτα, ΑΒΟΡ. το]. 

15. και αυτος] κακεινος 1. (νἷᾶ. Ίωμας. καὶ. 

19). | απο δειξη 69. 

---αναγαιν ΑΒΈΠ.ΟΡΙΕΕαΗΚΥ. | 
αναγεον Δ. 69. | ανωγαιον ΒΡ ΝΙΝ 

ΜΒ). Ὀγτ.Ηε]ης.σγαεσὸ. | Τανωγεον 
5. Ἐ. 1 σίο. Ὦ. (νιᾶ. Ογίᾳ. 111, 9566, 
ὃ πο, ανωγεων 4345.) | Δα. οικον 

1) αν. 

π- μεγα εστρωμενον] εστρωµενον μεγαν 
Ῥ. Ο»ΐφ. ἴπι. Π1, 9953. |. Οοπέγα, νἱὰ, 
Ονῖφ. 1. 9065, 

--- ἕτοιμον Β5ΟΡΡΙ. τε]. οὐ) 1.1. Ἀντν. 

Ῥεί,δεΗςο]”. Μεπιρῃ. ὙΠῸ. οι. δη. 

Ονῖρφ. 1. 9565. (Ῥγαετη. σεσαρωμενον). 

Ι οπι. ΑΔΜ3. Υπ]σ. α.1. Ἀγτ.Ης].]ο, 
Άνγπι, (ντά, Τα.) 

- και εκει ΒΟ, (κακει Ὁ.) Υπ]. Τἱ. 

Μοπιρ]ι.ἨΓ.δοΒοηνν, ον. δι. | Ἔοπι. 

και 5. ΑΓ. τε]. α.οι[].ἱ.Δ. Άγιτ.Ε5ἱ.ὅς 

ΗΟ]. Μαππρη.ΜΡ. Τμοῦ. Αππιι Ογίᾳ. 1]. 
(στά. Τωπς,) 

10. αὐτοῦ ΑΟΡΡ. να]. Τμαῦς. Ἀγιν.Ρεέ.δ 

Ἠο]. Αππι δει. | οπι. ΒΔ. 1. Μεπιρῃ. 

Του. (νἱά, Μαϊ, Χαν, 19). | και εξηλθ. 
οἱ µαθ. αὐτ. δὲ δεν. ΤῊΣ, 

16. εὗρον] εποιησαν 1). α.6.{}:.(1). Αὐτὰ. 
1.ΜΡΒ. (νἷᾶ. Μαι) [ Όοπαα, ΑΒΟΡ, 

τε]. Ὑπ]σ. Γ0ἱ5- τε]. (ευρθεν 5ἴο. Δ.) 

17. και οψιας] οψιας δὲ Ὁ). Ψαἱς. ο, 8]. 

ο. ΤΠευ.αρ.ἨΓοῖάς. (νιᾶ. Μαϊ) | 

Οοπίτα, τα]. α.ἰ. ΝεπιρΗ. ΤΠΕΡ.αΡ. 

Μιπρατε]. τε]. 

18. ειπεν] λεγει Ὦ. Υπο. /6ἱ--- | 6οπίπα, 
τε]. α.ο,[]-ἠ. | Ῥοδί ὁ Ίησους ΒΟΠ.. | 

ΟΌοπσα, ΑΡΕΧΔ, τα]. Ὑπ]ς. /56ἱ-3-. 

Βψτγ.Ρεί,δ.Ης]. Μεπιρῃ, Τμ6ῦῬ. Αππι, 
«ῆι, | οπι. ὁ Τησους α.οι[]. 

- ὁ εσθιων] των εσθιοντων Ἑ. (Μεπιρῃ. 
Τε.) | Οοπίνα, τε]. 

19. οἱ δε ΑΏΧΔ. τα], Τατ. 8ΥΙΥ.Ρεί.δς 

Ἠσο]. Τμευ.(αρ. ἨΓοἶᾶς.) Ατπι. | και Ὁ. 
Τμερ.(αρ.ΜΙΠς.) 91. (γιά. Μαξ καν]. 

99. Ίμιο. κκ. 99). | οπι. Β1,. Μεπιρῃ. 

ντα. Οτῖσ. ἵν. 4568. [ηἱαί Ῥ.] 

- αυτῳ] οπι. 7. ο). 
- εὶς καθ εἷς ΑΏΡΧ. τε]. | εἷς κατα εἷς 

ΒΤΙΔ. | εὶς καθ ἑνα Οτῖφ. ἵν. 4563. | 
εἷς εκαστος Ο. (νά. Μαι). [ 5βίπρα 

ας [μι (0). εἰπρη]αίπι πι ο”. (δἵπσα- 

Ἰαϊπι Ὑπ]σ. ΟΙ.) οπι. ο. 

19. µη τι εγω] κα. εἰμι ῥαββει Α. (νιᾶ. 
Ματ.) | αἀά. εἰμι 69. Τ]ου.(αρ. Ἡ/οἶᾶς. 

Οοπαα, ΜΙης.) [{{ 4. και αλλος µη τι 

εγω 5. ΔΕΝ. τε]. α{.}.1.(1). Βγτ.Ησ]. 

τσ. Αὐτὴ. Ογίᾳ. ἵν. 4365, (ὁ ἀπ αἰας” 

13. οσσαγγοῦ Οἱ. | 18. οσα οἱς πι. | ἰγαᾶοὺ 
της ΟἿ, 



ΧΙΝ. 26. 
Ῥα]ρ.α.ο. ρἕβ 
Βγχτ.Ρ.ΒΠ. α 

ΠΜΠεπρΙ. ΤΠΕΡ. ρἕγ 
(σοῦ. λΑσπι, πὰ. β 

πα. 
19. εἷς κατὰ εἷς 
-- Μήτι ἐγώ; [καὶ 

ἄλλος, Μὴ τι ἐ- 

γώ.] 
20. [ἐκ]τῶν 

ρξδ 
1 ΟΟΥ.11:93-95. ς᾽ 

ρξε 
α 

ρὲς 
β 

Γρ 

86 

“ρξξ ρ 
ο] ΜΙ αὐΐ.96:30-35. ς᾽ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἐμοῦ. Ὦ 19 οἱ δὲ ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ 
εἷς καθ εἷς, Μή τι ἐγώ; “ ὁ δὲ" εἶπεν αὐτοῖς, Εἷς 
[ἐκ] τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ 
τρυβλίον. δι ὅτε" ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει 
καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ: οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ 
ἐκείνῳ, δὲ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται: 
καλὸν [ἢν ] αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ὁ ἄνθρωπος ἐ ἐκεῖνος. 
“5 α Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λαβὼν [ὁ Ἰησοῦς] ἄρτον 
εὐλογήσας ἔκλασεν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν, 
Λάβετε 'ν τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. “5 καὶ λαβὼν' 

ποτήριον “εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ 
αὐτοῦ πάντες: “ἢ καὶ εἶπεν αὐλοί Τοῦτό ἐστιν τὸ 
αἷμά μου, τὸ τῆς ' διαθήκης, ἱ τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ 
πολλῶν". Ὁ “5 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω 

ἐκ τοῦ ἱ ενήματος" τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἣ ἡμέρας 
ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
θεοῦ. “δ ο Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν 

ἀϊιοαῦ πηθοῖηγ, 5 (153,19) ΑΠ 
εοορογαπί σοπ(τῖδίανϊ οὐ ἀϊσετο 
οἱ εἰησί]αιῖπα, Ναπιφπίά οσο 
30 (150, 3.) (1 αἲξ 1115, πας οκ 
ἀποἆσοῖπα, ααΐ ΠπηρΙς πποστη. 
Ίπ οππο. 3 Ἐί βΙπ5 απ]άσπι 
Ἰοιη]ηῖς ναί εἶοπί δογρίατη 
οδί ἆᾳ 6ο; νγαο απίοτ Ποπηϊηῖ 
111 ρου ᾳποπα Ππ5 Ποπη]η]5 ἴγα- 
ἀἴμαν 515.) ΠΟ τι τὴ οδί οἱ 5] ΠΟΠ. 
ομ5οξ Παδιι5 ΠΟΠΙΟ 1116, 59 (165,..) Εν 
τη Πα ποι 115 115 ἀοσθρὶῦ Το- 
δῖ15 Ῥαποπη οὐ ὈΘΠΘαἴοθη8 ἔγορὶῦ 
οἱ ἄθα! οἵς, εἰ αἷῦ, Βπηϊίε, πος 
δὲ οουριις πιο, 33 (159,3. Έτ 
ποοθρίο οα]οο σταβία5 ΆΡεΠςβ 
ἀοα1ε αἷς, οὐ Ῥρογαπί οκ Ί]]ο 
οππἩ65. 3 Εἴ αἲϊ 115, Ἠ]ο αξί 
βαησηῖς πιθις ΠΟΥῚ [οδίατπσοῃ- 

ας, απῖ Ῥτο πππ]ἶ5 οβαπάίταγ. 
3 Απιοπ ἴσο γοβῖβ αιιοᾷ Ίαπα 
ποῦ Ῥίρατη 4ο σεπ]πηῖπο νυ]θῖςδ 
πδφιιο ἴῃ ἀἴοπὶ λαπη οαπὶ 1Ππᾷ 
Ῥίῦαπα πούαῖη ἴῃ τεσπο ἀεῖ. 
35 (167, 6.) Ἐν! ἨγΠΙΠΟ ἀῑσίο οχῖθ- 
ταπῇ {ή πποπίσπη ο]ἴναγαπ. 

{Π1π|. 95:3. ἐλαιῶν. 

ο). | οπι. ΒΟΡΤΙΔ. ψα]ρ. 1. Θγντ.Ρ9ἱ.δς 
Ἠσ],εκί. Μοεπιρῃ. Άνπιι «1, (νίά. 

Μαι1,) 

90. ὁ δε] [444. αποκριθεις 5. ΑΡ. τε]. 

μ. ἈγτιΗο]. Αὐτὰ. Αμ. (τα. Μαι, 

χχυΐ. 33). | οτι. ΒΟΡΤ,. Ὑπὶς. α.ο,ῇ[]. 
τμ. 9γτ.Ῥςυ. Μεπιρῃ. ΤΠΕΡ. 

-- ειπεν] λεγει 1). Τιαῖε. 
- εις εκ των δωδεκα] οπι. Μ. 

ΒΟ1.. | Οοπίτα, ΑΓΡΝ. τε]. νυν. 

--- εμβαπτοµενος] ενβαπτιζοµενος 1). 

--- ἐμου] 844. την χειρα Α. Υπα]ο.οι. 

α...([}.. Μεπιρμ. ΤΠευ. (νίᾶ. Μαι.) 

Γοπι, ΒΟΏΡ. τε]. πι. 1.1. Άγτν. Ρ5ἱ. δε 
Ἠσ]. Αὐπι. «401. 

- εἰς τὸ τρυβλιον ΑΟ "(Τ)ΡΤ. τε]. Οτίᾳ. 
Ίν. (τρυβαλιον Ὦ3). εις το εντρυ- 

βλιον ΒΒ. Βεὶψ. Ρίο ΟἹ μὲ υἱά. (5ῖο, 5ἶπο 

εις το Β. Ρεμ.) | δα 4. 1ρ8ο ππθ ὑγδᾶοῦ ο. 

21. ὁτι ὁ μὲν Β].. Μεπιρῃ. Τπες. | Ἠοπι, 
ὑτι σ. ΔΟΡΕ, τε]. αι. στα. (σα. Μαιε, 

παν. 24). | οἱ Ες απἰάεπι Ποπιϊπίς 

γπ]ς. ες}... Ἀγτ.ΗΠο]. 4.1. (σά. Ταιο, 

χΧΙϊ. 22). οὐ Β]ίας Ποπηπϊς Ὀγτ.ρει. 

- ὑπαγει] παραδιδοτε(1.6. -ται) Ὦ. α.ο.1. 
{ Οοπίτα, τε]. Ὑπ]ς. ΚΔ. τε]. 

- γεγραπται] εστιν γεγραμμενον Ὦ. | 

εγραπται Δ. 

--- ὁ υἷος του ανθρ.] οπι. 1). α.ῖ. | Οοι- 
τα, χε]. ας. 

(5εᾷ Γογία»5ο ο Μας.) 

|οπα. εκ 

- καλον ην ΑΟΓΡΡΕ. τε]. Ὑπ]σ.ΟΙ. αι 4. 
Μεπιρῃ. Ανπ. «41. Ἁγτγ.Ῥε(.δ Πε]. 

ο, σ..Ἁ. Ίτεπ. 140. 

(τομ. νἱὰ. Μαϊ. | οτι. ην 1. Εραφ. 

α,-τ.1.]. μου. (6 οί. Απι.) 
951. εἰ ουκ] η ουκ ΑΤΙΔ. | ἴππο εγενηθη 

ΔΤΙΔ. 69. 
99. ὁ ΊἸησους] οι. Β}. α(Π..Ἀ. Τπευ. 

(πἱά. Ταῖς, καὶϊ. 19). |. Όοπια, ΑΟΡΙ.. 

τοί. Ὑπ]ο. οι: Ἁγιν.Ρεί.δςΗο]. Μεπιρῃ. 

Αὐταὶ. 491. (γιά. Μαϊΐ. χχνὶ. 96). 

-- αρτον] Ῥταθτη. τον 69. Μ. |α44. και 

69. Ὁ. Τιαί(εκο. α). Ἀγιν.Ρ5ί.δ Πε]. 

ΑΠ. (νἷᾶ. Μαιί.) 
--- ευλογησας] ευλογησεν και 1). α.[. 

Ἀγν.ραί, «δι. | Οοπία, τε]. Υπὶς. ο. 

Ῥγν.Ησε]. Μεπιρῃ, ΤΙεΡ. Ατιι. | ευχα- 

ριστησας ἵ). (νι. Τκις.) 

--- εὔωκεν] εδιδου 1. 69. (νά. Μαίε.) 

--- αυτοις] τοις µαθηταις 69. (νἱά. Μαιί.) 

--- ειπεν] δ. αυτοις Δ. ἱ. Ἀγτ.Ε5έ. ΙΙ. 

--- λαβετε] οπι. Δ. | Ταάά. φαγετε ς. 

Χ. 69. τε]. [ (νια. Μαιέ) | οι. ΔΡΟ 

ὮΡΤΙΔ.Ι.ΚΜΧὈ. Νι]ρ. α.6..1.1, γεν. 

Ῥει.δΗε]. Μεπιρῃ. Τμοῦ. Αὐτὰ, 491, 

[1]. 

-- τοῦτο εστιν] τουτ’ εστιν 1). | απ ἤπ. 
νου. δα, “ αιιοᾷ Ῥτο πι] 5 εοπβἰησ]- 

πχ ἴῃ ταπη]βΣίοποπα ῬεσσαίοτΙα ” α. 

98. ποτηριον] ΤΡίΒεπι. το 5. ΑΡ. τε]. 
(πίᾶ, Ίππο, κκ. 20. 1 005. κ. 96). | οπη. 

ΒΟΡΙΙΝΔ. 1. Αππι, 

- ευχαριστησας] Ροδὲ εδωκεν αυτοις Ῥ. 

94, αυτοις] οἵη. Β. | Οοπίτα, ΑΟΡΡΤ.. τε]. 

--- τοῦτο εστιν] τουτ’ εστιν 1). 

-- τὸ τῆς ΔΒΕΡΊΡΔ. 1. 69, τε]. (4).ἳ. | 

οτι. το ΟΙ)ΊΙΧΕΥ. Υπ]ς. α.σι/-ἠ. (νιὰ. 

Μαέ. κχγ!. 28). 

94. διαθηκης] ΤῬίπεπι. καινης σ. ΑΕΧ. 

τε]. Υπο. α. οι. Ἀγττ.Ε εδ Πε]. Τμευ. 

(αρ.ὝΓοῖᾶς.) Απ «91, (νά. Μαι. δὲ 

Ταῖς. κκ. 90. 1 0ου. χΙ. 99). | οπι. ΒΟ 

1, (0).Λ. Μεπιρῃ, ΤΠοΡ.(αρ.Μίησαγ.) 

- το εκχυν. ὑπερ πολλ. ΒΟ1,. Μαπιρῃ. 

Του. «Έίι. | {το περι πολλ. εκχ. 5. 

ΑΡΧ. το]. Τα. Ῥγογ.Ρ5ἱ.δ.Ησ]. Ατηι. 

(νά. Μαϊ). | το ὑπερ πολλ. εκχυν. 

1)Δ. 09. 

- ὑπερ ΒΟΡΙΙΔ. 69. | ἔπερι 5. ΑΡ. 

το]. (νίά. Μαῖι.) 

- εκχυννοµενον ΑΟΡΕΙΙΔΟΌ. | 

νοµενον --. Β5Χ. τα]. 

-- δα Επ. αθά. εις αφεσι» ἁμαρτιων 69. 

α.45. Μεπιρ]. Τ]οῦ.(αρ. οἷ 6.) νἱά. 

Μαΐΐ. χχυὶ. (Οοπίγα, τε. Τμοῦ.αρ. 

Μίησατ.) 

95. αμην] 44. δε ΔΕΥ. 
-- ουκει ΑΡΒΑΕΧΔ. τε]. Υαισ. ᾖ:0ἱ-1. 

Όντν.Ῥεί.δςΗο]. (Του). Αντι, | οπι. 

ΟΡ, (α).ο(/).Δ. Μοπιρῃ. ἄπ. (να. 

Μαΐς. καν].29. Ἰωιο, Χ ΧΙ. 18). 

-- πιω] προσθω πειν 1). αι. Αππι. | 

Οοπίτα, το]. Ὑα]ς. ος. τε]. 

- γενηματος ΔΟΙΙΧΔ.1.69.ΕΕΗΜΌΥ. 

| ἔγεννηµατος 5. ΒΕΡΚΡΑΓ. 

- πινω] πιω Χ. 

Τεκχυ- 

19. αἰπαι]αξίτα Οἵ. [ 20. τα θοῦ ΠΑΠΑ αι. 
91. ἱχαᾶοξας Οἱ. | Ῥοματη εταῦ Οἱ. 134. ἘΡΕΙ͂ 

ἐὰν ΟἿ. [ 35. ααΐα Ίππα Οἱ. | 4ο Ἠου σϑῃϊμαῖμθ ΟἿ. 
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ΑΒΟΡ. Ἅᾖῥρξη 
1Χ Δ. ὃ 
1. 09. 

ἘΕαΗΕΜΡΌΥΓ, 

[Έταρ. Νεαρ.] ρέθ 
Ρ7Ζαο.19:7. 5 

4 ΤΗΙ. 09:39, 94. ρο 
2ο. 13: 38. α 

λισθήσονται, ἀλλ᾽ 
Ἴ - Α Ν δι / “ ” ΝΜ / 

ησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι συ σήμερον 
Ν 3 Ν 3 / ον Ν » 

πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα ας τρὶς με ἆπαρ- 
Ν ή 

1 ὁ δὲ ᾿ἐκπερισσῶν 
συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. Ὡσαύτως 

ΓΝ 

νυκτί, 
ροα 

Ξ νήσῃ ἧς 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ᾳτ » - ε - ο 

δὼ Ἵ Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκαν- 
δαλισθήσεσθε" "- ὅτι γέ ΡΠατάξω τὸ ένα, | ἴρ, βοτὶ αλισ ὭσιεΟ! ε οτι γεγραπται, οτοςω τον ποιΕΥνΟ., ἴδια, φαἷα βοηίρίαπι ορί, Ῥογοιι- 

καὶ τὰ πρόβωτα διωσ κορπισθήσοντοι : 
τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
90 4 ΄“ τε 

ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, Εἰ καὶ" πάντες σκανδα- 
Ὁ καὶ λέγει αὐτῷ ὁ 

4 - 

ταυτη τῇ 
οὐκ ἐγώ. 

ΕῈ 

“ 

᾿ἐλάλει Ἰ 

δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 
ροβ 

τ]Μα({.6:96-4θ.α 
ῆμα. 9ο: Μ49-4θ. 

δ Έτας, Νεαρ. ΡΟΥ 
99. πρυσεύς - 

ἕομαι 

τς "Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα ἐΓεθ- 
σημανεῖ" καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε 
ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 
Πέτρον καὶ ' Ἰάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην ̓ 

96 

98 λ λ ἀλλὰ μετὰ 

, Πὰν Σδέη με’ 

καὶ παρα ος τὸν 
μετ᾽ αὐτοῦ”. 

ἈΝ ου. 

37 58, 39) ΤῊ αἲί εἰς Τεκιις, Οπι- 
π6ς 5οππάα Πα ὐΙπαϊπΙ ἴῃ ποοίε 

Παπα Ῥαδίοτεπι, οὗ ἀἱεραιρεπίαγ 
οΥ68. 28 455,5.) Βεᾷ Ροδίσα (παπα 
ΞΠΊΥΟΧΟΤΟ, Ῥγαθοθράαπη γος ἵπ 
(αἩ]αθαπα. 35 110,1.) Ῥοίγας δὰ- 
ἴοπι αἲξ οἱ, ΕΙ5Ι οΠΙΠ65 5οππάα- 
Ηζαεῖ [ποτῖηί, 5οᾷ ποπ ερο. ὃν Τί 
οἷν ΠΠ Τοδας, Απιοπ ἀῑσο ἰδ] 
απῖα τὰ Ποαῖο ἴῃ ποσίο Ἠας, 
Ῥυῖας Ύπαπι 5 ρα]]ᾳ5 νοσρπι 
ἀεάστίς, [6 τηθ 65 ΠΟΡΆΓΕΙΣΙΒ, 
81 1, 5.) ΑΚ 1116 απερ]ία5 Ίοητιε- 
Ῥαΐας, Βιδί ορογἑασγ]6 το εἴπια] 
εοπηπιονί ΗΡΙ, ποπ. {6 περαβο. 
ΒΙπηΙ του αιίοτη οἱ ΟΙΩΠΟ5 4ἱς6θ- 
Ῥαπί, 

3 415,19) Τὴ γοηϊπηῦ ἴῃ Ῥγ8θ- 
αἴππι οὐ ΠοπποΠ ορεπιαπί, 
(179, 6.) ϱ{ αἲε ἀἰβοῖ ρα} 185 515. 36- 
ἄοία Ἠϊο ἆοπθς ογ6Π1. 35 Ἐὺ δὰ- 
Βα πη Ῥοΐταπι οὐ Ἰασοοῦαπα οὖ 

97. και 19] τοτε Ὁ. 6.8}. (νι. Μαέ. καν]. 

91). | Οοπία, τα]. π]ς. ας ᾽πὶ, 

- παντες] πάά. μεις Ὦ. 69. α.σι[]ς'.ῖ. 

μα]. (Όγιτ.Ρεί,δεΗο].) Το. (νά. Μαι{.) 

| Οοπίτα, τε]. Ψπαὶρ. γ4᾽. Μεπιρη. 

- σκανδαλισθησεσθε] Τα. εν εµοι 5. 

ΑΟ. τε]. Υπο. ΟἹ. α.6. σ᾿... γι. 
Ῥνε,ιδΗο]. Μεπιρ]μ. ή. μου. Ατηι. 

29. (νἷᾶ. Μαϊδ.) | οπι. ΒΟΥΡΙΕΝΔΗ 

ΚΥΓ. Απ Ώρας. [:οἱ. Μοεπιρῃμ. ΜΒΒ, εἰ 

Βοηνγ. || Τα. Ῥορίοα εν τῇ νυκτι ταυτῃ 

ασ. ΔΟ”. τε].  α]ρ. ο.91:2: Ἀγαν.Ῥ5{.δ.Ηε]. 
ευ. Ατπι. «{ίῃ. (οπι. εν 69). νία. 

Μας. | οπι. ΡΟ"ΡΙΧΔάΗΡΥΓ. αι/- 

θελα. Μεπιρ]ι.ΜΒΒ.Εες Βο]νν. 

--- γεγραπται] Ῥτασπι. ιδου Δ. 

- τα προβ. απίο διασκορπισθ. ΒΟΡΙ.. 

69. 1. Του. Αιπιι | {ροδίς. ΑΝΔ. 

τε]. Ψπς. α.6. σ᾽ Ἀγττ. 5. Πε]. 

Μεπιρῃμ. «δι. (νιᾶ. Μαι) || 4. της 

ποιµνης Ροδί προβ. ΕΕΝΜ. α.ο. (νὰ. 

Μαι{.) 

- διασκορπισθησονται  ΔΟΡΤΙΔΕΑΝ. 

(Ξσωνται 1). | Ἱ-σεται 5. Ἠ5Χ. 69. 

το]. 

98. αλλα] και Ο. 
99. εφη ΔΒΕΟΤ.. το]. 9. Τμοῦ.(αρ.ΜΙπραν.) 

{ αποκριθεις λεγει 1. 69. (α).(4). Τμευ. 

(αρ. οἶάς.) (Αιπηι) | λεγει Ὁ. ας. 

αι) .ἰ. 

- ει και ΒΟΙ, 1. 69. α. Αιπι. | και 

ει σ. ΑΝ. το]. ΒΥγ.Ηε]. Μορ, 1 και 

εαν Ὀ. | οὐ δὶ Υι]ς. α.ο [ο (αρ. 
Ῥ]απ.)ἠ. 1 “51 ἑ(αρ.ατίεδυ.) Ἀγτ. ει, 

Του, δι, (νι. Μαϊε. καν]. 98). 

το]. αι. | 

| ααᾶ, εν 
-- σκανδαλισθησονται Α Ρος. 

-θωσιν 1). Ὑμ]ς. οι). .1.]. 
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σοι 1. Ῥαῦ. ψαὶρ. ΟἹ. 9. Διπι.ΜΡΡ. 
(υἷα. Μαΐτ) | Οοπίτα, τα]. Απιι τε]. 

99. εγω] 444. ου (οπι. 3) σκανδαλισθη- 

σοµαι Ὦ. [:0ἱ. (νὰ. Μαϊ) 1 Οοπαα, 

τε]. 

80. ὁ Τησους] οτη. Χ. 

- ὅτι συ ΑΒΙ,. 1. 69. ΕΒΕαάΠΕΚΜΡΌΥ 
τ. Υμ]ς. ο. Ὀγτν.Ε5έ.δεΗσ]. Μεπιρῃ. 

Τμ6ῦ. Αππι. «400. | Ἔοπι. συ ς. 09Δ. 
αι. (νιᾶ, Μαΐε. πκν]. 94). 

--- σηµερον] οπι. ὮΒ. αι Αὐτὰ. (υἹά. 

ΜαίΕ) | Οοπία, τα]. αρ. ο.ᾖ.(1). Υγ. 

--- ταυτῃ τῃ νυκτι ΒΟΡ1.. α,β. | 

εν" Ίτῃ νυκτι ταυτῃ 5. ΑἈΔ. το]. 

γπ]ς. 6.5’. (οσα. εν 1. 69). | οσα. Β, 

- η] οπι. ἢ). 69. 

- δις] οπι. ΟἿ. Το Ένας. α.ο.[].τ.ᾖ. 
Αὐτὰ. “πη. (νιά. Μαϊ καν]. 84. πιο. 

χχῖϊ. 94. {οᾖ. κ, 98). |. Οοπίγα, ΔΒ9 

1,, το]. Υα]ο(Ο1.) οι Απιι ἢ" ντ. 

Ῥεε,δΗε]. | Ροβί φωνησαι Ο’. ΜεπρΗ. 

Τ]αῦ, ἀητὸ φωνησαι 69. Υ 116. ΟἹ. (τρις 

693, οοΥἹ..). 

- µε απία απαρν. Β0ΡΔ. Υπ]ς. α.οι]. 

1 σ᾽ὐϑὶκθῖ, |. {ροςί 5. ΑΧ. το]. (νά. 

ΜαΙΕ.) | οτι. µε 1ι. 69. 3. 
81. ὁ Σε] 44. Πέτρος ΔΟ. 1. 69. ΑΜΒ. 

Ῥγγ.Ηε]. (Τ]ιοῦαρ. παπι.) Απ. 

(ι.). νἱα. Μαιί, καν. 56. |. οπι. Ὦ 

ὌΤ,Χ Δ. τε]. Ἱναυ. Ἀγτ.ρεί. Μεπιρῃ. 

- εκπερισσως ΒΟΓ. | περισσως 1). (εἰς 

Ῥοξῦ μαλλον ελεγεν 09). | εκ περισιας 

Δ. | 1εκ περισσου 5. ΑΧ. γε]. 

- ελαλε ΒΌ1. γΨι]σ. οὐκ. Τμου. 

(ἀρ. Μίηραν.) | Πελεγεν «τ. Α6. τε]. α. 

Ὀγνγ.Ρ5ί, Πο]. Μοπιρῃ. Τ]ιο.(αρ.Τα]ς.) 

[1 α44, µαλλον 5. ΑΝ. τε]. (ο).(/)). 

(4). ἈγνΗο]. (01). (ρτασπι. 69). 

απῖςα εκ περ.ελεγεν 1.} οπι. ΒΟΌΙ, Υα]ς. 
αι. Ἀντ.μαι. Μεπαιρα. Τμ6ῦ,  αβγπιαρας 

εἰ ἀῑοσμαί””. Ατπη. 
81. εαν] Ῥταοπη. ὁτι 1. 69. οι). 
-- δεῃ μὲ ΑΒ, 1. 69. Τωίί. Ἀντ.Ρεί. 

(νά Μαι). [Ῥγτ.Ηο]. Μοπιρῃ. Του. 
Α0υµ.] |. ἆμεδε 5. ΟΧ. τε. Απ. 

πὖ γἷά, (µη δεη 3). 

- συναποθανεῖν σοι] συν σοι αποθανειν 

1,.. 1. (νιά. Μαί,) 

- απαρνήησοµαι ΑΒΕΟΡΤΙΔ. 1. 69. 838. 
| -σωμαι ΧΒΕΑΚΜΟΥΤ, | ἀρνησομαι 

Ἠ. 
-- δε] οτι. 1. 
--- και παντες] Οπι. και Τὴ). (α44. ἀῑβεῖ- 

ΡΠ Θστ. Ρε.) 

89. οὗ το ΑΒΑΡΤ,, τε]. | ᾧ Ο. Τμ, αὐ 

νιᾶ. [α]. 
- Γεθσημανει ΑΒ ΠΟΤ ΜΑΝ. ῶμερ.αρ. 

Μίηραν, (Γετ. Β3). | Τεθσημανι ΔΙ ΌΓ, 

να]ς. ΟἹ. Κι (Μεπιρῃ.) «4881. | 1 Γεθση- 

μανὴ 5. 69. Ἀγν.Ηο].εἰ ἄταεσε. | Γησα- 

µανει Ὦ. | Γεσσημανει ἘΕΗ. ἢ. | Γεσ- 
σηµανεις Χ. | Γηθσεµανι 1. | ἄεβοπιαπί 
Απιι Αὐτὰ. ἀοἴβαπιαπί α.(ο). άοἴδεπιαπί 

: οὐιαπιϊπί ᾱ. οὐ δίπιαη Βγτ.Ε»ί. 

Τηθσεμανι Μοπιρῃ. 
- τοι; µαθηταις αυτου] αυτοις 1). α. 

(πα. Ίμαο, κκ, 40). |οπη. αυτου Α.. 

- καθισατε] καθισαι Δ. 
--- ὧδε] αυτου 1. (οσα. Β 31.) 
- ἑως] αάᾶ. απελθων Μ. «341. αἀά. αν 

απελθων 69. Ὁ. (νιᾶ. Μαιι.) 

9Τ. ἴῃ πιο ἴῃ ποσίο ΟἹ. | 38. Ῥοδία ατα τέδΙΣ- 
χοχοχο ΟἹ. | 39. αἲξ Π11 Οἱ. 1 Βαοτίηϊ ἴῃ ο ΟΥ͂. | 
80. ϱα]]α5 νοσεια Ὀἱ8 ΟἿ, | 32. ἀεὐλβοππαπί 6. 



ΧΙΝ. 40. 
Ὑπ]δ.α.ο. ροδ 
ΠΥΡῚ ΒΩ ὃ 

ΜΕΠΙΡΗ. ΤΠΕΡ, 
Άτα, 00Η. 

“ροε 

35. ἔπιπτεν 

ρος: 3 

α τοῦτο ἀπ᾽ ἐμοῦ" 

ροζ 57 

ροή. ὥραν γρηγορῆσαι; 
ὃ 

ροθ 

{ Έτας. Νεαρ. 5 ἡ δὲσ ἀρξ ἀσθενής. 

40. καὶ [πάλιν] ἕατο τὸν Ἱ αὐτὸν λογον εἰπών. 
ἐλθὼν ᾽ δὰ ἐ 

αυτους 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 
αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου ἕως θανάτου" 

μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 

ε ἔπεσεν ἐπὶ τῆς γῆ»; καὶ προσηύχετο, ἵνα εἰ δυνατόν 

ἐστιν παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὧρα: “ 
ὃ πατήρ, πάντα δυνατά σοι" παρένεγκε τὸ ποτήριον 

ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. 
καὶ έρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ 

λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν 
“ γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵ ἵνα 

μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, 
55 καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύ- 

Ὁ καὶ Τἐλθὼν' εὗρεν 
καθεύδοντας: ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 

Ἰ καὶ λέγει 

"καὶ | προσελθὼν" μικρὸν 

Ὁ καὶ ἔλεγεν, ᾿Αββᾶ, 

ΤΟΠΑΠΠΟΠ 5661), οὐ οοερῖέ Ρᾶ- 
νοχο οἱ (ποᾶσνθ. 9) (173,4.) τὲς 
αἷν 115, Τηϊςιῖς εδ απῖπια πηθα, 
πδφιο αᾱ πιογίοπα:. 5αδιϊπείο 
Πῖο οὐ ν]ρ]]αία, 35 (τον 1) Ἐν οιπα 
Ρτουθββῖσεοι Ῥαιι]α] πα, Ῥγου]α1ς 
προς ἴογταπα, οἵ ογαραί πι αἱ 
Που Ρο55οἳ {γαηβίγοί αὖ 60 ΠΟΥ ἃν 
36ο, αἰχίς, ΑΌυα Ραΐοτ, οπιπῖα 
εἴθ ροββι 1118 βιιπῦ, ὑγαη βίου οα- 
Ίϊσοπι Ἠππο ἃ πὴ: (115, 1.) βοᾷ 
ΠΟΠ απο οσο γο]ο 564 αποῦ τα. 
ατ (τῇ, 3) Ὦξ νοπ]τ οὐ Ἱπγοπῖέ 605 
ἀοιπιϊοπίος, οὗ αἷῦ Ῥείτο, ΒΙπΙΟΠ, 
ἀοσπιῖς ποπ Ρρουαῖςή πα Ἠογα 
γὶρί]ανα ἢ “ἢ Ὑπρί]αίο οὐ. οναίθ 
πί ποπ ΙΠέγθίῖ5 ἴῃ ΓοπΙΔΠΙΟΠΕΠΗ: 

(178,.4.) αρῖγΊζας απ{ά σπα ΡΓΟΠΙΓΗ8, 
σατο νογο ἱπῆνιπα. 39 (1719, 6.) Ἐν 
Ἱίσγαπα αὐϊθις οτανὶῦ θιπά τη 
ΒΟΥΠΙΟΠΟΠΙ σος. “9 Τὼ τενει- 
515 ἆσπιο Ἱπνοπίε 605 ἀογπιῖ- 
οπίος;:. ογαπί οπῖπι οσι]1 111ογαπῃ 
Ίπσταναιί, οὐ ἰσπογαυαπί αι] 

δ / Ν ᾽ ἮΝ ω ρ θῶ 

καταβαρυνοµενοι» και ουκ η] εισαν τι αποκρι ϱ-- 

3», προσευξωµαι ΑΒΠΙ.ΟΤΙΔ Ἐπασ. Νεαρ. 

το]. Ταῦτ. [ προσευξοµαι Β.5.}Βεἰψ.1) ᾱ;. 

ΧΕΗΡ. 
33. Τακ.] Τρίαοτη. τον στ ἈΞ ΑΒ51.. 1. 69. 

Κ. | οπ. ΟΡΧΔΕΕάΗΜΣΟΥΡ. Έταρ. 
Νεαρ. 

- Ἰωανν.] Ῥταεπι, τον ΑΒ. Βείμ. 69. Κ. 
Ι Οοπίτα, 6ΟΡΙΙΧΔ. 1. τε]. 

--- μετ’ αυτου ΒΟ). 69. (τον μετ᾽ αυτ. 

Ίωαν. Β. Ρεμ.) | 1 μεθ᾽ ἑαυτου 5. ΔΙΙΝ. 

το]. 
- ηρξατο] ηρξαντο 119. 

-- εκθαμβεισθαι] λυπεισθαι 1. (νι. Μαιίι) 

ΓΌοπα, Ογίᾳ. Ιπί. 1, 9011. 
--- αδημονειν] ακηδεµονειν 3. 
84. και 19] τοτε Ὦ. 69. α. ΑΥτη. (νά. Μαέ. 

πχγΙ. 58). | Οοπίτα, τε]. Υπ]ς. ο,/:ῇβ-ἠ. 
- λεγει] λεγειν Δα, ΕΘΗ. 
- γρηγορειτε] πιά. μετ᾽ εµου 1. ἃ. ο. 
ευ, (σα. Μαϊτ.) 14, Ῥοδί µεινατε ὅυυ. 

Ῥβι. 

85, προσελθων ΑΟὍὌΙ,ΧΔ. 1. 69. ΒΟ ΗΒῸ 
ΥΓ. Έταρ. Νεαρ. 9[. ὅν Ῥβύ. ΗΟ]. | 

1 προελθων «-. ΒΑ9ΕΕΚΜ. τν. αἱ νἱὰ, 

- επεσεν ΑΟ. το]. νν. (νἱά. Μαι.) | επι- 

πτεν ὮΙ,. Μεπιρῃ. | 18. επι προσωπον 
Ὦ. 1. 69. 6. α.6... 8.9.5. ᾿ς Ασπι | 

Οοπίτα, ΔΒΟΤ.. τα], Υαἱς. συ. 

- της γής] την γην 69. 
- προσηυχετο] -ἕατο 1. προσευχετο Ε". 

- ἵνα ροδέ ει δυνατον εστιν Ὦ. 1. 69. ἃ. 

α.ἁ. (Οοπίτα, τε]. Υ αἱ. ο. [.[]. ἱ. τε].) 

--- ὡρα] Ἀᾷᾶ. αυτη Ὁ. (0). (})...Ἀ. 
(Θοπίτα, τε]. Ὑπ]ς. α.) 

36. αβα ὁ πατὴρ µου 69. (Οοπίτα, Οτὶσ. 
1, 9990), 

- παντα δυνατα σοι ΑΒΟ. τε]. Κὶ Ἀγττ. 

[ 

Ῥεε,δεΠο], Αὐτὰ, «91. [δυνατα παντα 

σοι 1). α.ἰ. Μεπιρῃ. | δυνατα σοι παν- 

τα Οτῖρ. 1. 2950. ΗΠ. 10555. 10566. | 
παντα σοι δυνατα 69. Ψ Ὸπ]ρ. 6.8}. ΤΙεὺ. 

1)ίοπ. ει. (ο Ματοο.) δ πιατίγτίο Ρ. 

84. [{44. εἰσιν Ὦ. Υπαὶρ. 9: (Οοπαα, 

α).Γο.]. δα 4. εστιν 69. | Οοπίσα, Ογὶσ. 

Ιδίοπ. 416. 
80. παρενεγκε Β5Ρ1,. τα]. Οτίσ.Ι. 5919. 

9950, ΠΠ. 7188, ἨὨίοπ. επ. 4ο Ματί. 

Ρ. 41. | -και ΔΟΚ. Ενας. Νοαρ. 
-- το ποτηριον τουτο απ᾿ εµου ΑΒΟΙΙΣ. 

Δ. 69. 61]. Υαἱσ. 2,1. Μεπιρῃ. Αυπι. 

Ονῖφ. 199190. 2920. τοῦτο τὸ ποτήριον 

απ᾿ ἐμου Ὦ. 1. α. Οτῖσ. Π.Τ189. ΗἰΙ, 
10560. (ν1ἃ. Γιο, χα. 42). |. απ᾿ εµου 

το ποτ. τουτο ΚΜ. ο. Αγιτ.Ρ5ἱ.δ Πε]. 

πη. (νι. Μαΐΐ. καν]. 99). |. το ποτ. 

απ᾿ ἐμ. τουτο 5. ΕΗ. Έταρ. Νεαρ, τε]. 
.οπι. απ᾿ εµου Του. (4). 

-- αλλ] αλλα Ένας. Νεαρ. 

-- ου τι εγω θελω αλλα τι συ ΑΡ(Ο). 

τε]. Ὑπ]ς. ἃ. Ἀνττ.(Ῥεέ.)δΗεΙ. Οτίᾳ. 

19910. Πίο. Αἶεπ. ἃς Ματι. ρ. 82. | 

ουχ ὁ εγω θελω αλλ) ὁ συ θελεις 1). 

(Μοππρι.) Του. (Αππι.) Αδίµ1. (θελεις 

αά. α.6...45). |. ουχ ὡς εγω θελω αλλ’ 

ὡς συ 69. (ν]ά. Μαιν) αλλα τι] αλλ) 

εἰ τι Οὔ. | αλλ’ ὁ τι 1. . (οπη. τι Δ). 
|| συ] σοι ΤΝ. 

87. και λεγει] οἵη. και ΔΑ. 

-- τῷ Πετρῳ] οπι.τῳ ἃ. 

--- τσχυσας] ισχυσατε 1). 1. 69. 9.λ. (νἷᾶ. 
Μα, καν]. 40). [ Οοπίνα, ΑΒΟ. τε]. 

γπ]ς. α.οι[. τε]. (ισχυσα Δ(άγ.). 

- γρηγορησαι] αάά. μετ᾽ εµου Ἐ. (Υἱά. 
ΜαιΗ.) 

Ῥ υ 

38. προσευχεσθε] -χετε Β. Βοή. Ενας. Νεαρ. 

- ἵνα] οτι. ἢ). 

- εισελθητε ΑΟΡΙ,, τε]. νν. τί νἱά. (ντα, 

Μαιι. πχν]. 41). | ελθητε Β. Βεῳ. Βῖε. 

- πνευμα] οτι. ἘΝ. 

89. απελθων παλιν ηυἕατο 69. (προσευ- 

ἔατο παροὺ Έταρ. Νεαρ.) 

-- τον αυτον λογο» εἰπὼν] οπη. Ὦ. α.ς,[]-. 

ΓΟοπίνα, τε]. Ὑαἱς. Ι; τε]. 

40. και 15] οτι. Β. Βελ. || 44. παλιν ΡΗ.. 

(4. νου. 59). 1 οπι. Πίο τε]. 

--ελθων Β.Βιεῖν. Βϊο.Ώ1,.α.ς,[]-Λ. ΜεταρΗ. 

(νά. Μαϊί. κχνὶ. 48). | { ὑποστρεψας 

σ. ΑΟΧ. τα]. Υπ. ΕΙ. Ἁγιτ.Εεί.δε 

Ἠσ]. Του. Αὐταὶ. 21. (ελθων και 

παλιν ὑποστρεψας εὗρεν αυτους Β 

Βε.) 

- αὐτους 584. παλιν «-. ΑΟ. τα]. 

| τᾷ. απίο εὗρεν πιο. Π. Βγτγ. 50. 

ΚΗΘ]. Μοπιρµ. Αὐταὶ. (564. εκειθεν) 

211. | 84. Ῥοδὲ καθευδοντας Χ. (Ροδβῦ 

και 15 Β],. Βιιργα). [ οἵα. παλιν 1). α.ο. 

ΙΛ. ὙποΡ. 
-- οἱ οφθαλμοι αυτων ΑΡΧ. 1. 65. το]. 

Ταῦτ. | αυτ. οἱ οφθ. ΒΟΤΙΔ. (νά. Μαϊε. 

ΧΧΥΙ. 49). 

- καταβαρυνοµενοι ΑΒΙΙΔ. 1. 69. Κα. 

4ερνανα ᾱ. |. καταβαρουµενοι 1). ! 

βαρυνοµενοι Μ. | Ἰβεβαρημενοι 5. 

ΟΧ. τα]. (νιά. Μαι.) 

-- αυτῳ Ῥοδί αποκρ. ΑΒΟΡΙΗΟ”. για. 

α.6.Ώ. 3ΨτιΡΕΙ.δΗΕΙ. Μεπιρῃ. Αππι. 

(οπι. ἆι.) 1 Ταπίε αποκρ. 5- Χ. 1. 

χο. ΓΑ. (αἳ απίο οὖ Ροδὲ αποκρ. Ὁ3). 

Γαπίο τι 69. 

88. Ῥγοπηρίας οδὲ Οἱ. | 40. θογαπι Αι. [ ΡΤΑ- 

ναα Οἱ. 
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ΑΒ 6 ὉΓ[Ρ]. ρπ 
πσα, δ 
1. 69, 

Ε(ΡΑΗΚΜΕΟΥΓ. 
8. ΘᾺ. 

ρπα 
| ΑΤαίο6:7-5ο0.α 
Πω. 9547-49. 
|1ο. 18:3, οἷς. 

48. ὄχλος [πολὺς] 

ρπβ 

β 

ρπγ 
ΕΙΜαί{ρ6:51-59. α 

Ί]ωι.. 99 150-53. 
1ο. 18:10,11. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ο, ο «4Η ὟΣ Ν / Ν / ια ον 

σιν αὐτῷ . “᾿ Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς, 
/ Ν / ζῥ 5 

Καθεύδετε | λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε' ἀπέχει: ἦλθεν 
« « κ ε “ / 

ἡ ὥρα: “ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς 
Ἂς - ω - 

τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλών. 
- ο ος / ” 
ἰδοῦ ὁ παραδιδοὺς µε ἤγγικεν. 

4 48 ΕΣ Ξἢ 5 ΙΝ 
ὅ4 “᾿ "Καὶ ! εὐθὺς", ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγί- 

ΕΖ] η γε» ΄ “8 δα ΄ 
νεται ᾿ ὁ" ᾿Ιούδας ᾿ ὁ ̓ Ισκαριώτης |”, εἷς ' τῶν δώδεκα, 

5» ΄“- / ἣν - / 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος | μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, 
Ν Ψψι / - / ΄σ 

παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν 
/ 41 ΄ δ Ν Ν ΄ πρεσβυτέρων. “" δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσ- 
5» - / ἃ Ἀ 2 Ρως 

σηµον αὐτοῖς λέγων, Ον ἂν φιλήσω, αὐτὸς ἐστιν" 
΄ / ΄ / “- 

κρατήσατε αὐτὸν, καὶ ἱ ἀπάγετε"΄ ἀσφαλῶς. 
κ᾿ ἜΑ ἢ κ - 

ἐλθὼν Ἰ εὐθὺς" προσελθὼν αὐτῷ λέγει, Ῥαββί!, καὶ 
/ 3 5 46 ε ος Ἢ ΣῊΝ - 

- κατεφίλησεν αὐτόν. οἱ δὲ ἐπέβαλον | τὰς χεῖρας 
ιο κ / / 

αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 

ὁ 3 / 3/ 
ἐγείρεσθε, αγωμεν' 

ΤΑ ον 
Τ εἷς δὲ ' τῶν παρε- 

/ να ΔΝ ΄ / Ν 

στηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν 

ΧΙΝ. 41. 

χοβροπάσγοπέ οἱ, 3 (50,49) Ἐε 
γοπ]έ ΤΟΥ ΓΟ οὐ αἷὰ 115, Ώονπη]ίο 
ἵατη οὖ τοαιι]αςο]ίαο:. 5ιβεῖς: νθ- 
πίς Ἠογα:. 9σσο {δα ταν ΗΠ] 5 
Ποπαϊηϊς ἴῃ τηϑητι5 Ῥεσσβίογτη. 
“5 Φατρ]ΐο, οατη5: 6066 (1 πι] 
{γα Ῥτορε ο5ἳ. 

15 51, 19) Ἐν αππις ο Ἰοᾳποπία 
γοπ]{ Τπάαδ ππας οχ ἁποάσοῖπα, 
οὐ οππα 11ο ἑατρα τηπ]ία τη. 
δ]αά 5 εξ Πσηῖ5, α 5αηπηῖς 88- 
οστάοῦῖδας οὐ ἃ φοηοῖς οὐ 8 
βοπίοπίρας. “45 553. Ώεάετας 
ππῖοτη (γα1δου εἶας ἰσππῃ αἶς 
ἀῑσσπς, ΟποπποπΊπητο οξοπ]αξας 
Γπογο, Ίρσο δῦ: (οποίο οπΠῃ, οὗ 
σαπ{ο ἀποῖτο. 35 ἘΠ᾿ οαπῃ γοπῖς- 
5ο, παπα πσοσθάστς δα οτιπ] αἲξ, 
λαδδῖ, ος οβοι]αία5 οδί οιπῃ. 
1 ΑΕ ΠΠ πιαπῃας Ιπίθοσναπέ ἴῃ 
οµπα οὐ {οπασγιπέ οιπι. 7 (183, 
19) Ὅπας απίοπη απἱά σπα 4ο οἶτ- 
ομπηδίαΠ θς οὐ πσσῃς σ]αἴππα 
Ροτοιι5δῖῦ ΒΘΥΥ ΠῚ δαπηπαῖ 5806Υ- 

5 Ν 
Ό και 

Τ 

41. λοιπον] ΤῬίπεπι. το 5. Β5Δ. 1. 69. 

α5:ο, Ἡ. τε]. | οπι. ΑΟΡΙΣΕΕΡΒΥ”, 
-- αναπαεσθαι 1). 

- απεχει] Δ44. το τελος Ὦ. 69. α.6.7. 

Ῥντγ,Ραί,δεΗς]. “Δα ο5ι οπῖπι οοΠΡΗΠΙ- 

πηΒΙΙο”. ἢ. Απ. [ Οοπίτα, τε]. Υπ]. 

λι. Μεπιρι. Τπου. 49. 

- ηλθεν] οἵη. 1). 

- ἡ ὡρα] Ῥτασπη. και Ὦ. 

--- τας χειρας] οπι. τας Α. 1. 69. ἘΚ. 

(οπῃ. των 864. 69). 

42. Ίγγικεν] -σεν Ο. [{ηγγ. ὁ παραδιδων 

µε 1). μος οτᾷ. α.6.. 6}. ντ. ρε Μεπιρῃ. 

Ἔμου, πη. (να. Μαϊ καν. 15). | 

Οοπία, τε]. αρ. ἃ. ὅν. οὶ. οί. 
Ἄττῃ. 

43. ευθυς ΒΟΤΙΔ. (ξευθεως 5. ΑΧ. τε].) 

ο}; Ἀντ.ΗΠε]. Μεπιρμ. Τμεῦ. οι, 11. 

| οπι. ἢ. 1. 69. ὙΥπϊς. α.ο.0}.1.1,ὄ Ἀγν. 
Ῥει, Αὐτη. 

- ὁ Ίουδας ΑΒ. | Χοπι.ὁ -. ΟΡ. τε]. 

Ογῖρ. ἵν. 8875, (νὰ, Μαέ, καν]. 47). 

--- ὁ Ίσκαριωτης Α(Ρ)ΚΜΕΟ. να]σ.οἰ. 

Οτγῖρ. ἵν. (οπι. ὁ). Σκαριωτης Ὦ (οτι. ὁ). 

Ῥοσχῖοίμ πιο Ἅ ππηρ. α.(ο).Γῇ:αἳ-, ϑ τυ. 
Ὦ5{.δΗσ]. Αὐτὰ. Οαγίοίος- ᾖ. |. ἔοπι. 

Απιι(τκιι) Μεπιρη. 

ΟΡ. ἄοἴλ. (ν]ᾶ. Ματέι, οὐ Τα1ο, κκ. 47). 

5. Β5ΟΤ,Σ. τε]. 

-- εἰς] Ἰα444. ων σσ. Χ. 1. 69. τα]. Ὦγν. 

Πο]. | οπι, ΑΒ. ΡΙοΟΡΙΚΡΙΟ. γπ]σ. 

α.οι ιο... Βγτ.ρεί, Μοαπηρη. Τ]ιοῦ, 
αοὐμ. Αππι, ἄδην. Ονίᾳ. ἵν. | εκ Δ. 

--- των] οπι. Β, Βείψ. Βοῖι. [ Οοπίχα, Ογῖρ. 
1γ. 
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48. οχλος] 1844. πολυς 5. ΑΟΡΧ. τε]. 

γπ]ρ. ο.ἀ. Ογῖρ. ἵν. (νιᾶ. Ναί) ἑππ]- 

αλ 1. [ οπι. ΒΙ,. 69. Ῥγαφ. αι. 

ΒΥΣΥ.(Ρ5{.)δςΠε]. Μεπιρῃ. ΤΠεΡ. οι]. 

Αὐτὴ. (ν]ᾶ. Ταῖς.) 

- ξυλων] «44. απεσταλµενοι 1. (ο).΄ [}}. 

9.1. Ἔπευ. | Οοπίτα, ὙΥπ]σ. αν. 

Μοπιρῃα, Ο)10. ἵν. 

-- παρα] απο Β. (νά. Μαϊί χκνὶ.) 

--- των γραμμ.] οἵη. των ΑΟΔ. 1. 69. 

ΝΤΙΓΜ.Ι Οοπία, Β5ΡΙ,Ν. τα]. Μεπιρῃ. 
Ἐμαῦ. | Ῥῃταςπι. απο Ὦ. Απ. Γ. | Οοι- 

ία, α.ο.Α. πο]. 

-- και των πρ. Β.9ςἩ. τε]. |. οπι. των 
Α. 1. 69. Ὁ. (παρα των γραμμ. και 

των φαρισ. και πρεσβ. Ογῖφ. ἵν.) 

44, δεδωκει] εδωκεν Τὴ Ρ. α.οᾖ. (νιᾶ. 

Μαΐι. κχνΙ. 48), |. Οοπίτα, το]. Ψπα]σ. 

«γ᾽ 
- παραδιδους] παραδους ἃ. (ποη Ο). 

- συσσημον] σημεῖον 1). (νιᾶ. Μαιί.) | 

Οοπίτα, τε]. (συσηµον 1Β. συνσηµον Δ). 

-- αυτοις] οπι. 1). α.ο,[]-ἠ. | Οοπίτα, πα]. 

(0). τα]. 

-- ὁν αν] ὃν εαν 1,.. ὁ εαν Δ. | Οοπίγα, 

16]. 

-- απαγετε ΒΌΤ,. 69. | Ταπαγαγετε --. 

ΔΟ. το]. | αγαγετε Ἑ. [[444. αυτον Τ. 

α.4ᾳ'. Ἀγιν.Ῥδί,δς Πο]... Μοπιρῃ, Τμε6υ. 

«Έ11. | Οοπίτα, τα]. Υπ]ρς. οὐ 5.1. ἄοἲ, 
Άνππι, Ογῖφ. Πεί. Π. 9068. 

40. ελθων] οτι. 1). 1. α.σ,[-ἠ. Ἀγτ.βεί, 
Αὐτὰ, | Οοπίτα, το. Υ αἱς. Κὶ Ἀστν.Πς]. 

το]. 

᾿ 45. εὐθυς ΒΟΤΙΔ. (Γευβεως σ. ΑΝ. 1.16].) 

γαρ. Κὶ Ἀγτν.Ε5ι.δεΗσ]. Αππι. τε]. | 

οπι. Ὁ. α.οι[]-Λ. 

-- αὐτῳ λεγει ΑΒΕΟΙ.Χ. τε], Ὑπαἱρ. καὶ 
Βγγ.Ηο]. Μοαπιρῃ. Τμευ. (ἰοῦ. Πι, 

Ἰ λέγει αυτῳ ὮΕΤ. α.οι[].(4). ντ. 

Ἔει. Αὐτὰ. [αὐτῷ λεγει αυτῳ 1. Βα 
ἨΒΥ, 

-- ῥαββι «οπεί ΒΟΠΤΙΝΜ. Απ. Κ᾽" 
Δ. Μεπιρῃ. δι, | δ᾽. ς. ΑΧ (51ο) 

ΤῸ]. ΘΥτγ,Ρεί,δςΠο].ικύ. (οὐ. Αὐτὴ. 

(ῥαββει ΔΒ.ΒΙΙΨ.ΒΙΟΟΡΧΒΗ. Όο- 
τα, Τὰ. 1. 69. ΒΑΚ ΜΟΥ). | 
χαιρεῤαββι Ο’.1.69. σ πὴρ. ΟἹ. α.ο. ὅγυ. 
Ἠσμης. Τμοῦ. (νιά. Μαϊ καν]. 49). 

46. ] οτι. νου. Εἴ(ῃ τὴν. ἢ). 

- επεβαλον] -λαν Β. 

- τας χειρας] | Τρταοπι. ἐπ᾿ αυτον «. 

Χ. νο]. (“οἱ α). Άντν.Ε5{.δ.Ηο]. Αὐτὰ. 

(επ᾽ αυτων Ε πιρ."Ἡ). [οπ. ΑΒΟΡΤΙΔ. 

1.69. Κα. ὙΥπ]ς. ο[-4. Μεπαιρῃ. ΤΠευ. 

ἄοιμ. διὰ. |. [Δ44. αυτων 5. ΔΟΝ. 

τα]. Μοπιρη. ΤΙος. «4δί1. (αυτον Δ). 

Γοπι. ΒΕΠ. 1. 69. ΜΤΒ. Τμα0. γεν, 56. 
δΗο]. ἄοίμ. Αντη. 

--- αὐτῳ Ρο»ίτ. χειρ. Β. Ρίο... 1. 69. {. 
(επ αυτῳ Β. Βεῖψ.) ἐπ᾿ αυτον ΑΒ.ΡΕΙ.. 

1ζ. Υα]ς. ο. Μοπιριμ. Τμοῦ, οὐ. | 

ἔρτῃ. ς. ΟΔ. 75. π᾿. (νἷὰ. οἱ ἐπ’ αυ- 

41. Β]1τ85. Ποπηπῖς ἐγαοῦαν ΟἹ. [ 45. ὑγαᾶϑὲ 
ΟἹ. 1 48. 7 δη5 Ιβοαπ]οίος ΟἹ. 7685 βουνοί. 
Απὶ. 1 πα οο Οἱ. | οὖ βου] 18 οὗ δοπ. Οὗ. | 
44. ἀπιο]ίο οπα{ο ΟἹ. | 4δ. ανο Παδρί ΟἹ. 



00. 
Ῥα]ᾳ. α. ο. 

Ἀνιτ. Ῥ.Ἡ. ρπὃὸ 
Ἱπεππρῃ. ΤΠΘΡ. ἃ 
[οί Ἡ.]Ατπι, 2Ρ{1, 

δΡ 
λαβεῖν με; 

49. ἐκρατεῖτε 

΄ / ν 
παντες . και 

» / ο] 

αὐτόν! ὅδ" 

ἔφυγεν᾽. “ν 
53. ἔφυγεν [ἀπ᾽ 

αὐτῶν. 

ρπζ 
ἀ}} Μαιι.96:57-68. ἃ 
[πα 90: 54,55. 

58. [αὐτῷ] ρπη 
ὃ 

τε 

δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ 
ὃ καὶ ἁπονρς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ 
λῃστὴν ἢ ἐξήλθατε" μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἡ συλ- 

καθ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ 
ἱερῷ διδάσκων, καὶ τα ἐκρατήσατέ με" ἀλλ᾽ 
πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. “" 

᾿ἐψεανίσκος τις" ̓ συνηκολούθει" αὐτῷ, 
“ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ: καὶ κρατοῦσιν 

ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

καὶ ἀφέντες αὐτὸν 

δῦ ὀδυΚαὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιε- 
ρέα, καὶ συνέρχονται αὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς. 
μακρόθεν ἠκολούθησεν. αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν 
τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ Ἱ τῶν 

ἡμοαν, / 
κ μά . 

Ἱ καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ 

ἄοιυῖβ οὐ απιρπέανΙ 11 δατίοι- 
απ. 45 (ἰ81,1.) Τε τοδροπάσπΒ 
Ίοδις αὐ ΠΠ15, Ῥαππαπαπα απ 16- 
ὑγοπ θη ΟΧΊΒυΪβ. οππι σ]αάς οὗ 
Ἠσπῖβ σου ρ ΓΘ ΠΘΠἄογο πιο: 3 60- 
{1416 ογαπΙ αριᾶ νος ἴῃ {οπιρ]ο 

ΤῊ η οὕ ΠΟΠ ππο {οπιΙσιῖβ. 
Φος πὸ Δα ΠΡ] ΔΓ. δοπρία- 
τϑθ. 50 (8δ, 6.) Ἔμππο ἀἰδοῖιρα]ϊ 
οἷταβ. το πα] 6 [65 ΘΠῚ ΟΠΙΠΕΡ 
βαρουαηῦ, 1 56, 10) Αἀπ]οεορπς 
απίοπα απ]άαπα 566 116] ει} θά 
απη]οὔ5 5ΙΠάοΠο 54ΡοΥ Ἠαςο, οὕ 
(οπιογαηέ οατη : 53 αἲ 1116 γο]θοία, 
βἰπάοπο παάπς ρτο[ασ]έ αὐ αἶς. 

ἔρυγον 

56 (157, 19) εξ αἀἁπκεγαπί 16- 
ΒΙΙΠΗ δ ΗΠΙΤΗΠΙ 5ασργάοίθπῃ, δῦ 
ΘΟ νη απ ΟΠΊΠΟ5 βαοθγοίος 
οὗ βουῖθαθ οὖ 5οπἵογος. δὲ (155 
4.) Ῥοίτας απίοτη α ἸΟΠΡῸ 5εοπίτ5 
οδέ ΘῈ ΠῚ τπιβατιοθ ἴῃ αΙΙΠΙ 8ΙΤΗ- 
πηῖ βαοστάοΓίς, οὐ βοάθθαῦ οατη 
παϊπϊκιχῖς αἱ οπ]ε[ασϊεραί 5ο αἆ 
Ίσπθπα, 55 (155,3. Ῥπιπηπαϊ Υογο 

ρπθ ο ν 
5 [Ίμι. οο:66-7. 8 ὑπηρετῶν, καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. οἱ δὲ 

τον Πίο τας χειρ στ. Χ. τε]. Θγττ. Μα. κκνἰ. 66. ἅπαντες εφυγον 69. | ο. Ονῖσ.ῖν. 5878, (ν]ᾶ. Μαϊ, καν]. 

ΑΤΠΗ,) Ῥτο. παντες ἀἰδοιρα]ϊ οἶα5. Ἀγν.Εδύ, }. 1 οπι. Β90Ρ. γα]. Ίμαε. Μεπιρῃ. 

46. και εκρατήσεν αυτον] οπι. Γ. 

47. εἷς δε] 144. τις 5. ΟΧΔ. τα]. Υπο, 

α. Ἀγτ.Ηο]. ἀοΐμ. Αππι. (νά. Ταιο. 

κκ. 50). | οπι. ΑΒ. Βείψ.Τ,Μ. Κὶ Ἁγν. 

Ῥει. Μεπιρῃ. ΤΠαυ. «θε. | «οἱ πας” 

σ/-Λ. | καὶ τις Ὦ. | και εἷς τις 1. 

--- των παρεστηκοτων] οπι. Ὦ. α. | Οοπ- 

ε.α, τε]. Ὑπ]ς. σ/:[/-. να]. 

- την µαχ.] οτι. την Ὁ). 1. 

--- ὠταριον Β]). 1. Βγτ.Ηο]σης. | Τωτιον 

5. ΑΟ. τε]. (νά. Μαϊε κκνί. 59).| αἀά. 

το δεξιον οι}. 

48. και αποκριθεις ὁ Τησους] ὁ δὲ Τησους 

1). α͵ῇ. | Οοπία, το]. Ψα]ρ. (6). τε]. 

( τοδροπαά1ξ απίοτη οὐ αἰχὶν 115 6515 

4). 

-- ὡς] οπι. Ὁ. 

- εξηλθατε ΑΒΟΡΙΙΧΔ. 69. ΕΘΗ. | 

1-θετε ς-. Τ. τε]. 
49. εν τῷ ἵερῳ] Ροβύ διδασκων Ῥ. ᾱ- 

Ῥγν.Ῥεί. Μεπῖρη. Αππιι 311, | Όοή- 
μα, ΑΒΟΡά(Σ. τε. Ὑπὶς. α.οιῇ.ἠ. 

Ἁγγ,Ῥεί. Τμευ. ἄοιμ. Ονίᾳ. Ἱ. 4951. 
(4400). 

--- ουκ εκρατησατε ΔΟΡΡ. τε]. Ονίᾳ. 1. 
Μἱ8. (νι. Μαϊ. καν]. 55). [ ουκ εκρα- 

τειτε Ῥ. ] ου κρατησατε 1,. 

- γραφαι] 84. των προφητων 69. Ἀγτ. 

ἨςειἩ Του. Αππιι (νά. ΜΔ.) 

80, εφυγον παντες ΒΟΤΙΔ. Μεπιρη. ο. 

| Ίπαντες εφυγον 5. ΑΤΡ. τε]. Τμαίξ. 

Ἀγγ. Πο]. (Τ]1ου.). Αππι, (011.). νἱα. οἱ 

Ῥγασπι, οπ 4ο Τμοῦ, Αὐτὰ. (211.) 

51. και νεανισκος τις ΒΟ1,. α. ΒΥτ.ΕΣί. 

Μοπιρμ. Αιπι, «01. [και {εὶς 1 τις 

γεανισκος σ. ΑΡΧ. τα], γτ.Ης]. 1}. 

Ι νεανισκος δὲ τις Ὦ. Υμ]ς. οι). 

1. Του. 

-- συνήκολουθει ΒΟ1,. | Ἔηκολουθει «-. 

Ῥ. 1. Τναίε. Ῥγτ.Ῥεί. Ατπι. | ηκολουθη- 

σεν ΑΡΝΧ.69. ΕΕάΗΚΜΡΟΝΥΤ. Ἀγν. 

ΗΟ]. οί. (συνήηκολουθησεν Δ). 

-- αὐτῳ] αυτους 1). 

- επι γυμνου] γυμνος θ9. 

παπᾶ | οπι, 1. Του. 

-- κρατουσι}] κρατησαντες Ο’. (εκρατη- 

σαν 69. νἷά. ἴπβ'α). 

--- αυτον] 1314. οἱ νεανισκοι 5. ΔΟΕ 

Χ. τε]. Θγν.Ηο]. οἴῃ. Ανπα, «481. (οἱ 

δε νεαν. κρατουσιν αυτον 1. οἱ δε νεαν. 

09. Τ]οῦ, οπι. και). 

ἀνα, ΓΔ... ἔγν. 

“ὁ βίοι! ογαί 

εκρατησαν αυτον 

[Γοπι. Ρ03ΡΤΙΔ. Ὑπ]ς. 

Ῥει, Μοπιρῃ. 

59, καταλιπωγ] -λειπων ΡΕΝΝ. 

- γυμνος] Ροδί εφυγεν 1,Δ. ο. Ἀγν.Ε5ί. 
Μεπιρα. μου. ἄτη. { Οοπία, τε]. 

γι]ρ. αι. Ἀντ.Ησ]. ολ. Αππιι 

- αὐ η. 44, απ᾿ αυτων 5. ΑΡΡ. 

τε]. Υπ]. αι]. Ἀνν.Πσ]. οι. Ατπι. | 

οπι, ΒΟ1,. ο. Ἀγτ. Ῥ5ί. Μεπιρῃ. Τπευ. 

Τιμ. 

63, απηγαγον] Σανηγαγον ΑΝ. 
- αρχιερεα] θά. Καιαφαν Α. 69. ΚΜ. 

Ῥγν.Ης]. ΤΠ. ΟΟΥ οἵας.) Ανπη, Ῥγασπῃ, 

ΠΝ, (ΜΠσανα]]1). οί. «11. 

58. αυτω ΑΒΕΡΧ. τε]. | προς αυτον Ο. | 

αυτου 1. 1 οἵη. ΙΔ. 69. Ἱιαιι. «41. 

ΟΥίᾳ. ἵν. 8875. 

- παντες] οπι. Ο. | Οοπίτα, τε]. Ογίᾳ. 

1γ. 
- και οἱ πρεσβ. και οἱ γραμμ. ΒΕΟΓΤΙΔ. 

1. 69. τα]. Ἀγν.Ησ]. Μοπιρῃ. Περ. 

(ὙΥοἶᾶς.) |. και οἱ γραμμ. και οἱ πρεσβ. 

ΑΙΚ. (και γραμμ. και πρεσβ. 1). Οτίᾳ. 

Ίν.) Τιατῦ. ὅν μέ. Αππη. (4811.). “βοσὶ- 

Ῥαο οπΊπας δὲ ργϊποῖρας βασογάοίαπι οὗ 

εοπίογος’ ΤΠοῦ.(ΜΙπραχ.) | αἀά. συν- 

ετειρουν αυτῳ Χ. 

84, απο] οπΙ. Δ. 

- πκολουθησεν] -θει 1. 69. α. ο.[-4. Βγν. 

Ἔνε. Μοπιρῃ. Τ]οῦ. (νά. Μαι, κκν]. 58. 

Τίς. κχῇ]. 4, «οἱ. χν ΠΠ, 19). [ Οοπίπα, 

το]. Ὑπ]ο. α. Ἀγτ.Ης]. Αππι. 

- εσω] οἵη. Ὦ. 1. πι αι[]-α ...1. (νιᾶ. 
Μαι.) |. Οοπία, το]. αρ. ΟἹ, Εά. ο. 
1ο], 

--- εις την αυλην] τῷ αυλῃ 1. 

--- συγκαθηµενος] καθηµενος 1). 

- ὑπηρετων] ὑπηρερων 1)". | αἀ4. αυ- 

του 69. 

- και θερμ.] οἴη. και 1)", 69. α.ο. Τμεῦ. 

πὶ προς το φως] οπι. 1. | ὁπι, το Εἰς. 

49. Ἱπιρ]οπηίας Οἵ. 1 58, 6ΟΛΥΕΠΟΓΙΙΠΕ σι 
54, πβαιια πίτα ἴῃ ΟἿ, ] πα Ίσπειη οἳ οὐ] δῇ, 5ο έἰ. 

209 



Α 80 Ρ(Ρ)ΠΙΙ. 
ΙΧ Δ. 

1. [998]. 69. 
Ε(ΗΚΝΡΌΟΥΓ, 

ὃ 88 

{ΠΡ 

ἜΝ 

ρύα 
α 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΕΚΟΝ. 
» ΄“ ας ο Ν / »ῳ ΔΝ - 

ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ 
» - Ν “- / Ἂς » 

Τησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτον, καὶ οὐχ 
ηὕρισκον. 56 πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ ἰσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. καί τινες 
ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, λέγοντες 
58 “ἡ « - » ΄ » “ / ει πο Δ 

ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι “᾿Εγὼ 
’ Ἂς Ν ΄- Ἂς 

καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ 
διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 
9 » 55 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἢ μαρτυρία αὐτῶν. Ὃ καὶ 
ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς, εἰς  µέσον ἐπηρώτησεν. τὸν 
Ἰησοῦν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; δ τί οὗτοί σου 
καταμαρτυροῦσιν; “᾿ ὁ δὲ ἐσιώπα, καὶ ᾿οὐκ' ᾿ ἀπε- 

“ ΄ ΔΝ 

κρίνατο οὐδέν'. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα Ἱ αὐτὸν 
’ - Ν 5 Ἂς .«Ν - ΄ 

καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 
Φε δ ΟἽ ΄- 5 » ,ὔ » τ 3 Ν ελ 

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, ᾿Εγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τον υἱὸν 

ΧΤΝ. 66. 

βασογάοίος δὲ οπηπε οοποΙ πα 
απαστεραπί αἀνογειις Τεδαπη {68- 
επποπῖαπι πῖ ΘΠ ππογίῖ ὑγαᾶ6- 
6η, πος Ιπγοπ]εραπε: 55 πια] 
απῖπα {οςπιοπΊαπα Γαἱδατῃ 416θ- 
Ῥαπς αἀνογεας θα τη, οὖ 60ΠΥΘ- 
π]επῖα τοδπιοπία ΠΟΠ εΓαΠί. 
57 (50, 6.) Ἐξ αιΙἆαπι εατσοεπῖες 
Γαἱκατα το5πιοπῖαπα Γοτορας 
αάνογεις 6ΠΠῃ, ἀῑσοπιος 38 ααο- 
πίαπι ος αιιάἰνίπιας στη ᾱἷ- 
οσπίοπι. Ἐσο ἀῑδεο]ναπα ἴθπι- 
Ῥ]απα που ππαπα Γαοίαπη, οὗ Ῥες 
ἱπάσαπα αΠιιά ποπ παπι ἴδο- 
ἔστη παζἸῆσαῦο.. 55 ἘΠ ποτ εγαξ 
οοπγεπῖοπς ἰαδεπιοπῖαπα 1]ο- 
χΗΤΗ, 50 ἘΠῚ εχδΓσοης 5ΙΤΙΠΗΙΙ5 
εασρτᾶος ἵπ πιεῖαπι Ιπίθιτορα- 
γῖτ[εξατη ἀἱεθῃξ, Νοπτοεροπάε5 
απἰοφιαπα αἆ δα απαο Ωδἱ οῬῖ- 
οἵπητας 40 Ἠ]ς52 δ᾽ Τ]ε απίεπηι 
{αεσραί οἳ Π1Π1] τοςροπα16. Ἠατ- 
811Πὶ ΒΕ ΠΊΠῚ115 βασογάος ΙΠ{ΙΕΥΓΟ- 
Βαρθαῦ διπὶ οὐ αἴοῖς αἱ, Τα 65 
Οµεῖσέας, Β5 απ βαϊοῦ ἢ 53 (191, 
1.) Ίεεας αιιίοπι αἰχῖν 11, Ἐσο 

85. το συνεδρ.] υπ. το Δ. 
- µαρτυριαν] ψευδομαρτυριαν 

ὙΠΕΡ. (Υἱά. Μαι. πχν]. 69). |. Οοπίσα, ὦ 
τε]. Οτίᾳ. Ιπί. ΤΠ. 9094, ] 

- εις το θανατωσαι] ἵνα θανατωσουσιν | 

Τ). Τα. (να. ΝΠαις.) | 
- ουκ 1,Δ. 

-- ηὑρισκον ΒΏΡΙ(Δ). 

Τεὑρισκ. «-- ΑΟ. τε]. 

56. εψευδομαρτυρουν] δα. (και 5) ελεγον 
Ὁ ὅν. 

-- µαρτυριαι] 44. αυτων 69. α. Ῥγτ.Ῥεί. 

Μεπιρῃ. ΤῊ. | Οοπίσα, τε]. 

τινες ΑΒΟΡ. 

(Ίμεῦ } | και αλλοι 1). α.(α).ῇβ-Δ. Ονίᾳ. 

απι. ΠΠ. 909”, αλλοι Αὐτὰ, | αλλοι δε 69. 

- κατ᾽ αυτου λεγοντες] και ελεγον κατ᾽ 

αυτου 1). (α).( [). | Οοπίτα, το]. Υαἱς. 
“ρὲ ἀῑσσυαπιί ἢ 

58. λεγοντος] λέγοντες ΥΓ. δίο. | λαλουν- 

57. και 

α. 

τος Ὁ. 

-- καταλυσω] καταλυω Α. Ογίᾳ. Πιΐ. 

1. |. Οοπίτα, 909401, 

20050, 

--- τοῦτον} οι. Ὦ ὅν. 

α.ς.α. τε]. 

{πὲ. ΠΠ. (5 Ὠοι”. β). 

--- ῥια τριων ἡμερων] δι ἡμ.τρ. 1. | Οοι- 

γαρ. 

τα, τε]. ΟΥγίᾳ. 

-- αχειροπ. οικοδοµησω ΑΒΔΟΡΙΙ. τε]. 
Υυ]ς. νυν. 

κοῦ. Ογίᾳ.Μ.) | αναστήσω αχειροπ. 1). 
ΟΣ ΙΔ 

89. ουδε] οὐδ᾽ 

- τση Ῥοδί ην 1, 1. 

Ονῖσ. ἵν. 

Α3. 69. Ἐς 
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Οοπίτα, Α(Β)ΟΠΡ. τε]. νυν. Ογίφ. Πιὶ. 
(Εἱο θέ ἆ). ὕεσαι Β. 

59. ἡ µαρτυρια] αἱ µαρτυριαι Β.Βεῖ. α. 

α-[[- | Οοπµα, ΔΟΡΠΡ. τε]. ας. ο-ᾖ. 

γγ. ΟΥίᾳ. Ιπι. 
60. µεσον] ΈΡτασπι. το στ. Ἠ.]5.αςΜΝ. | 

ο Νεπιρα. [ οπ. ΑΒΟΠΡΙΙΧΔ. 69. Ἐ 
ο ἘΡΒΕΉΚΒΌΨΥΓ. ΟΥίρ. ἵν. 9005. 
-- αποκριγει ΠΗ. 

- τε] ὁτι Β. | Οοπία, ΑΟΤΡΠΠ. τε]. Ογίᾳ. 
ἶν. 2005, 3875 

-- σου] σοι Τ᾿. 

61. ὁ δὲ Β5ΟΠΡ. το]. νν. Ονίᾳ. ἵν. 200ς, 
9875, | δα. Τησους Α. (νι. Ματῖ. καν]. 

68). | εκεινος δὲ 1). Ψ Πρ. ο, [1-4 1.[α]. 

- εσιωπα] εσειγα 1). | Οοπίαα, τε]. Οτἱᾳ. 

ἶν. ὀὲδ. 

Α. ἆ. 

ι. Ἐ(ΝΙ5ι) | 

τε]. ασ. το]. 

- ἔουκ΄ απεκρινατο οὐδὲν ΒΟΙ,. 98. Ππί. 
Μεπιρῃ. (ΤΠεῦ.) (ο1μ.) ια. Οτίᾳ. 

Ίν. 9005. 1 ζουδεν απεκρινατο «-- ΑΤΙ 

ῬΧΔ. 69. γε]. ὙΠ]. ο΄. ὅντε 

Πε]. Αππι Ογίσ. ἵν. 98875, [α.1]. | ου- 

δεν απεκριθη 1). 

- παλιν ὁ αρχ....λεγει αυτῳ] και λεγει 
αυτῳ ὁ αρχιερευς Ὦ. ().().[α.ο]. | 
Οουίτα, τε]. Ὑπ]σ. νν. (Ογίᾳ. ἵν. 9815.) 

Ῥτασπι. και 1. 69. παλιν] αἀά. ουν 

1. ΙΙ επηρωτα] -τησεν ΠΕ γι. Ονιᾳ. 

ἵν. { Όοπσα, ΑΒΕΟΡΡ. τε]. 

αυτον] οππ. α.ο. {|{καὶ λεγει] λεγων 1. 

ταπίατη ᾱ- 

τε]. ΟΥίᾳ. ἵν. 

ᾱ. 1 Οοπίνα, το]. 

Ορίᾳ. ἵν, 2005, Οτίᾳ. 

|| παλιν... 

(νά. Μαῖε.) [ οπι. Ὦ90Ὀ. τε]. πι. α.ο. 
άν. ΑππιιΜΦΡΘ, Οτίᾳ.ἵν. Οτὶρ. Πιΐ. 

ΠΠ]. 9135, (1. ΠΡ). 
69. Τησους] πάά. αποκριθεις 1). 1. 69. ία. 

ας (ἀν. (Αππι) Οἶεπι. ἴπι. Οτίᾳ. ἵν. 

9575, 1 Όοπίτα, ΑΒεΟ]Τ(αε ν1ὰ.) 1.. 98. 

τε]. Ὑπ]ς. ο]. υγ. 

-- ειπεν] λεγει Ὁ. Οτίᾳ. ἵν. (νά. Μαιε. 
πχγ]. 64). | Οοπίτα, ΑΒΗ] τε]. [ἢ. ΟἹ. 
|| 444. αυτῳ Ὦ.1. 69. ἃ. Ὑπ]ς. α.ς.[:[]. 

Ῥγτγ.Ε5{.δς Ησ]. 

δι. Οτὶρ. ἵν. (ντα. Μαιι.) | Οοπίτα, ΑΒ 

ΟΠ. 38. τα]. ἃ. Μεπαρ]ιμοινν. ΤΠεῦ. 

--- εγω εἰμι] Ῥταοτη. συ ειπας ὅτι 69. 
Ατπ, Ογίφ. ἵν. (νὰ. Μας) 

- εκ δεξ. καθηµ. ΒΟΡΤΙΔ. 69. ΕΕ γε α 

ἨΗΚΝΡΟΝΥΓ. Υπ. (αν)... αι. ΟΠεπι. 
Οτῖφ. 11. 1158, 

{ ξκαθημ. εκ δεξ. 5. ΑἸΙΧ. 1. 88. οι/- 

0. Ἁγοτ ει δΗς]. 

Αγια, (29011). Ογῖρ. ἵν. (νιᾶ. Μαΐι.) 

- της δυναμεως αἀᾶ. Γεῖ Ὑπἱς.ΟΙ. Αὐπι. 
Ὅζες, (ΥἹα. Ίωπο, χαὶϊ. 69). 

- και ἐρχόμενον} οι. 1) αν. |. Οοπίγα, 

Οτῖφ. ΠΠ. ὃν. 
- μετα] επι 1. 38. α. α. ὅγγΡει. ΤΗεὺ. 
νι. Μαῖι.) | Οοπίτα, τε]. Ψ α]ρ. ς᾽. 

ἆ.. Ἀντ.Ηςε].(εί πισ. 4γαεσε). 

πο]. Ουἱᾳ. 1. ἵν. 

68. διαρρηξας αάά. ευθεως α. Αντι. ΟΥ1ᾳ. 
ἵν, 5875. | Ῥτασπα. Τ]μοῦ.(Γοἱάς). | οι. 

Μ55. ὙΠΟ (ἀρ. λΠπσαγο]]1). τε]. . 

Μεπιρμ.ΜΡΒ.  Ατπι. 

Οτῖρ. 1πε|. Η1. 98113. 

Μοππραμ. Τμοῦ. 

Ιοπι.της 3. 

Μοπαρη. 

Ογίᾳ. πί. 11. (ανοι- | εκ ζευτερου καὶ λεγει 69. | εκ δευτ. 
λεγων ΟΥνίᾳ. 

- ὃ χριστος] οπι. Τ. ᾖ. 
- του ευλογ.] Ῥιασϊιη. του θεου ΑΙ. 

γὰρ. α.οβ. | νυ. ΟἹ. 6. ΑιπιΖοἳι, Οἶεπι, Ππί. 1008. | 01. αἰκχὶξ οἱ Οἱ. 1 ἀοὶ Ὀεποαϊοξὶ ΟἿ, 



ΧΙΝ. 68. 
γιυρ. α. ο. 
ΠΥ ΡΕ. 

ΜεπιρἩ. ΤΠεῦ. ϱ4β 
οὐ. Αα. 11. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

τοῦ ἀνθρώπου | ἐκ δεξιῶν καθήμενον" τῆς δυνάμεως 
καὶ ἐρχύμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. ος δ 
δὲ ἀρχιερεὺς διαῤῥήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, 

βιπι: οἱ ν᾽ ἀ Ὁ 1018. ΒΙαπι Ποιηϊ- 
3 ε Πἶδα ἀεχιτς βθάθηϊοπι ΥΙγΙΙΙΒ 

οὐ νοπίσπίοπα οαπα πα Ὁ] 115 686]1. 
68. (193,5) ΘΗΠΙΠΙΗ5 δυο 5ᾶ- 
σογάος βοϊπάσπς ναβήπποπία 88 

ρϐγ αἷτ, (595,39) Οὐ] αἆμαο ἀσείάο- 
β Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων» ἠκούσατε τῆς ο Αιιβϊοιῖς δες 

βλασφημίας" τί ὑμῖν φαίνεται; ; οἱ δὲ πάντες κατέ- )ιπίππα: απίὰ γοῬίς γάτα 2 
ὭΓΣ ” 5 Θυΐ οπΙΠΘ5 οοπἀεπιπανεγαπέ 

ρή ΚΟΥ ΧΩ, αὐτὸν ἘΚΌΧΟΣ εἶναι θανάτου. καὶ ἤρξαντό οἵιπι 6888 Τθιπι ποτ 8. δ5 (193, 
4 1.) Τε εοερενππί αάαπι ο0ἩΠ- 

τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ βρπστα επτα οἳ γεῖπτο Γαοΐθτα 

πρόσωπον" 9 καὶ κολαφὶ ίζειν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ, οἷι οἱ οο]αρ]ίς οιπῃ οποάογο οἳ 
4ϊσετο οἱ, Ῥτορλοιίζα: οὖ πιῖ- 

ο τος καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν πἰδυῖ πἱαρῖς ουπι οπεουαπέ. 

ἐἔλαβον΄". 
ΠΟΤΕ 66 5 9 Μ΄ ρύε Χ Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ̓  κάτω ἐν τῇ αὐλῇ" : ἔρχεται 55 (961) Ἐξ οαπη ο5ϑοῦ ΤΌΤΕ 

χ]Μαί(θ:60-7ρ.α 27 ἴπ αὐτο ἀθοτδαπῃ, ΥεπΙέ ππα εκ 
[]μι. 99 100-69. μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἰδοῦσα τὸν αποζ]ς εατητηί ποστ ος, 57 οὐ 
90. 18:17, 18, πι θ Χ χῷ Καὶ οαπὶ γἱἴσβοῦ Ῥείταπι οα]εί[α- 

25-27. Μα κά ο. ἐμβ έψασα αὐτῷ γε αι σὺ οἴεπίαπῃ 56, ΞΡ οἴ Θ ἢ 5 1Πππὶ αἲς, 

μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἵ ἦσθα του Ἰησοῦ” : 
/ / 4 ”/ / 5 4 3/ ΕΖ / 

νήσατο λέγων, ' Οὔτε" οἶδα, ' οὔτε" ἐπίσταμαι " σὺ τί’ 

δὁ δὲ Πρ; Ἐπ τὰ αὐτὴ [651 ΝαζαΤΕΠΟ 6Γ35. 
65. ΑὉ 16 πεσαν]ί ἀ1σσῃβ, Νεα 
βοῖο Ἠσθβιθ πονί αἰ ἀῑσας. 

θ3. τους χιτωνας] τον χιτωνα ὃ. 5.1. 

Ῥει,. (τους κιτ. 3 Πε.) 

- λεγει] Ῥγασπι. και Ὦ. ο). (Οοπινᾶ, 
γι]ς. /: τε]. [α.]) 

- εχωµεν 69. 

64. ηκουσατε] αἀά. παντες 1. ἃ. Τ]ου. 

(Νοἱάς). Ασπι. | Οοπίτα, τε]. ΤΗεΡ.αρ. 
ΜίηραΓ. 

-- της βλασφημιας Β5ΟΠΤΙΔ. 955. τε]. 

Γτην βλασφηµιαν ΑΓ. 1. 69. α. (υἱά. 
Μαιί. χχνὶ. 65). ἢ. Χ. | αἀάά.αυτου ΠΠ. 

1. ἃ. ἄοϊμ. «9. | αάά, του στοµατος 

αυτου 69. Ἀνττ.(Ῥει.)δΠε]σης. ΤΠεὺ. 

(Νοϊᾶς). Ανπι. (νἷά, Ίμπο. κκ. 71). | 

ποπ ᾖαῤεπί ΑΒΕΟΤ., τε]. Τί. Μοιππρῃ. 

ΒΥΥ.Ηο].ικῖ. (6 απαπι αἰχῖ ὙΠΕΡ. ΔΒ. 

Μίησατ.) 

- φαινεται] δοκει 1). (νἷά. Μαϊς.) 

- οἱ δε παντες ΑΒΑΟΠΙ. τε]. νν. (ἢ. Χ.) 

Γπαντες δε Τ. ο.ᾖ. | και παντες 1. 69. 
αι ιβ. (“ οί οπιπες”.Ὑς.) 

- αυτον] αυτω 3. 

- ἐνοχον ειναι Β01.Δ. 38. (γτν.Ῥεῖ,δε 

Ἠα].) οι, |. Τειναι ενοχον 5. ΑΧ. 
1. τα]. (Τμα1.) (Μεπιρῃ. Του.) Ατιη. 

ΤΙ οἵη. Ῥ. ϐ-. [28τ}.}] (ας 

ΤΙ.) 
66. αυτφῳ] 

Ῥγτ. ει, 

(νιά. Μαϊε. πχν]. 67 

τε]. Ψαἱσ. ο. 4. Ἀντ.Ηε]. Τι. 

-- και περικαλ. αυτ. τ. προσωπ.] οπι. 1). 
αι. Οἷα, Μαΐς) 1 Οοπίτα, τε]. Υπα]ς. 

α,β. νν. 

-- αυτου τοπροσωπον Β.ΒΙΙη.ΟΤΙΔ 55.07. 

ειναι 

αν 
Αντ. 

τῷ προσωπῳ αυτου Ὦ. 

Μεπιρῃ. Τ]ευ. οί. 

). 1 Οοπία, ΔΡΒΟΠ. | 

(οπῃ, το Β.Βεῖ..) | το προσωπ. αυτ. 

ς. ΑΠΣ. τε]. Υπ]. ο.[-ἠ. 

65. κολαφιζειν] εκολαφιζον 1). α.ο. | Όοῃ- 

μα, τε]. σὰς. Καὶ 

- λεγειν] ελεγον Ὁ. οᾗ. | Οοπία, τε]. 
γπ]ς. Κα (και λεγειν Δα ἔπ. νεγ. οἵη. αν. 

- αυτῳ Ρο5ί λεγειν] οἵη. 11. 1. 69. ὅ'γγ. 

Ἐεί. Ατπη, 

- προφητευσον] αλά. νυν 1. ά. | αάά. ἡμιν 

Ἐ Εις. οὐδ λ. | ἡμιν χριστε (νυν χρισ- 

τε 69.) τις εστιν ὁ παισας (πενψας Δ.) 

σε Χ(Δ). 38.(69).10. Ῥγτ.Ηο]. (Μεπιρῃ.) 

ΤΠΘΡ. Αὐτη. ΖἜ1ῃ. (νι. Μαι. χχνΙ. 68). 

Ιποπ μαϑεπὲ ΑΡΟΡΠΠ. τε]. Ὑπ]ς. ᾖ. 

Θγγ. Ρε. οι. 

- οἱ ὑπηρεται] οτη. 1). (και οἱ ὑπηρ. πἆ 

ΒΠ. νογ. οπι. {011.) 

- ελαβον ΑΒΟΠΤΙΔΚΡΥΓ. ελαµμβανον 
Ὦ (απίο αυτον). 1. 69. ᾱ. Ἀντ.Πε]. 

Μορ. | Ίεβαλλον σ. Ἡ. | εβαλον 

Χ. 33 δ ΕΜΌ. 

66. και] οπι. 1. | Οοπίτα, Ες. Ὦ.Β. 1913. 
- κατω ΔΠΙθΘ εν τῷ αὐλῃ ΕΒΟΙ.ΧΝ. 58. 03. 

Ὀγτ.ρεί, Αππι, 91. | Τροε 5. ΑΔ. 

1. τε]. Ὑπὶς. /(οἱ).ἠ. Ἀγτ.Ηε]. ἄοιμ. 

Γοπι. κατω ὮΠ. 69. α.οι[]. Μεπιρῃ. 

Τμευ. Ἐπ. Γ.Ε. (νῖὰ. Μαῖῦ. καν]. 69). 

- ερχεται] αάά. προς αυτον 1). α.ο].[. 

(4). Εως. Γ.Β. |. Όοπαα, ΔΒΟΠΙ. τε]. 

γαΐσ. τν. 

--- των παιδισκων] παιξισκη Ο. (Υἱά. 

Μαι!.) | Οοπίγα, τε]. γι. 1).Ὲ.. 

7. τὸν Πετρον] αυτον 1. 69. ο. 3Υ.Ε5ἱ. 

Αππ. Έα». Ὦ.Β, [ Όοπμα, τε]. Ὑ αἱρ. 

ας Π.Ἀ- τα]. 

67. εμβλεψασα] -ψας Δ. 98. ΠΜ. (Οοπία, 

Εἰς. Τ.Ε.) 

- αυτφ] Ῥοδί λεγει 1). ο[- | απία, τε]. 

γΥπ]ς, αι. Ἄγτ.Ηο]. Τπευ.(Μίηραν.) 

ἄοιμ. Ασα. Ένας. Ὦ.Β. (αίτοφπε Ίοσο 

Βγχ.Ῥει. ἨΜεπιρῃ. ΤΠΕΡ. (Ἠοἱάε). 

2.11.) 

- και συ] οπι. και Ὁ αν. | Οοπίνα, τε]. 

Εις. Ὁ.Ε.. 

-- μετα του Ναζ. ησθα του Τησου ΒΟΙ. 

(µετατου.... ΠΠ.) | ᾧμετα του Ναζ. Τησ. 

Ίσθα «. ΑΧΝ.(1. 69). τε]. (ης 1. 69). 

Ἰμετα του Ἰησ. του Ναζορηνου ησθα 

1). Ταῦ. Ἁγτγ.(Ῥε.)δεΗσ]. ἄοἴμ. Αὐπι. 

29Ιµ. [ µετα Τ]σου του Ναζωραιου ης 

Ές. Ὦ.Ὦ. 1 μετα του Ἰησ. του Ναζω- 

ῥαιου ησθα Δ. | Ίησθα μετα Ἰησ. του 

Ναζ. 38. Μεπιρα. ὙΠΕΡ, 

68. ηρνησατο] 44. αυτον Μ. 

- ουτεοιδα ΒΌΠ,. ὙΥπαὶς. ο Μεπιρῃ. 

μου. Ες. Ὁ.Ε.. 1914. | Τουκοιδα «-. 
ΔΟΝ. τε]. Ἀντν.Ρεί,δΗσ]. οἱἩ, Ασπι. 

(ωμά. Μαι, χανῖ. 70. Ίμιο, κκ. 57). | 

μαι. Π. 

- ουτε επιστ. ΒΟ(Ρ)ΤΙΔ.1. 69. ΕάΗΒΥ. 

γπ]σ. οὐ Εις. Τ.Ε. (ηπισσαµαι 1)5). 

| {ουδε επιστ. 5. ΑΧ. τε]. α. | ουκ 
επιστ. 11. οι], | οπι. ᾱ. ντ. Ῥ5ί. (νά. 

Μαιτ. εἰ 1.10.) 

-- συτι ΒΟΙΙΔ.Ι.55.Ὀ. | Ίτισυ 5. ΑΠ 
Χ. το]. σοῦ. Αππιι Εις. Τ.Ε. |οπι. 

συ 1). Ἱμαί. (νά. Ματ.) 

60. 5οἀεηξεια ἃ ἀθχίτῖς νἰτυα[ή5 οί Οἵ. 
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ΑΒΟΡ(ΤΙ). 
4) ΧΔ. 
1. 98. 69. 

ΕΕΒΕΝΡΒΡΠΥΓ. 
69. αὐτον εἶπεν 

τωρ ἐφώνησεν. “ 

: - 5 
απο παν αὐτῶν ἐστιν. ἵ 

ππ 

ρῃξ 
79. καὶ [εὐθὺς] β 

- φων. δίς 

ἔκλαιεν. 

σον ου ο ΚΝ 
Μας. 27: 1.ρ0θ 
ᾖ1α. 25: 1. α 
[5 0. 18:28. 

ΞΘ. ΩΝ ἘΣ ὡς Ν - 5 
αὐτῶν Ἱ εἶ: καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ". 

/ ’ “Ὁ 5 Δ 7 

ἀναθεματίζειν καὶ ὶὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρω- 
τας - δ / 

πον τοῦτον ὃν λέγετε. 

εὐθὺς" 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

δῆς λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον, καὶ ἀλέκ- 

" Καὶ Ἷ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν 
πάλιν ἤρξατο λέγειν τοῖς ἱπαρεστῶσιν΄ ὅτι Οὗτος ἐξ 

ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν 
πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, ᾿Αληθῶς ἐξ 

ὁ δὲ ἤρξατο δ 

. ν Ἐ ην {/ 

καὶ ᾿ εὐθὺς ἐκ δευτέρου 
ἀλέκτωρ, “ἐφώνησεν, καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος ἵ τὸ 
ῥῆμα ὡς" εἶπεν το ὁ Ἰησοῦς ὅτι , Πρὶν ἀλέκτορα 
ἐ δὶς φωνῆσαι", ἱτρὶς με ἀπαρνήσῃ. 

{ Ν» / / 

πρωΐ συμβουλιον ποιήσαντες 
οἱ ἀρχιερεῖς, μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων, 
καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσάντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπή- 

ΧΙν. 69. 

(355, 1.) Τὰ ΘΧῚΙ [ουας απο ΔΤ ΠῚ, 
εί σα]]ις οαηίανίς, ὃν Ἰλαήις 
απέοπα οππα γ]άΙςεου Π]απα αἩ- 
οἶ]]α, εοερῖέ ἀἴοετε οἰγουμεία- 
ἄδας απ]α Ἠῖο οκ 115 ο». ο Αί 
Π]ο Πίογαπη περανΙθ. ἘΠ Ῥοδῦ 
Ῥαβή απ ταγδ5 αὶ αἀρίαραπῦ 
ἀἱσοραπέ Ῥείτο, Υεγθ οκ 1]]]5 65: 
παπι οὐ α[]αειις 65. 7) Π]ο 
Ἀπίοπη σοορΊ: ΠΑΡ ΠΟΤ ΙΖ οἳ 
Ίπχαχα απία. Νεδοῖο Ποπαίπεπι 
ΊΒίΤΗ απποπῃ ἀ1οἳεῖς. 13 ἘΔ εἴα πι 
Ἰογαπη σα]]α5 οπη{ανΊς: (7,33) οὐ 
τοσογζαίας δὲ Ῥοΐις οτί 
ᾳποᾶᾷ. ἀῑκογαί οἱ Ίορα», Ἐτίις 
απαπι σαἱ]α5 οπηίοί Ρἱ5, ἴου πια 
ποπαδῖς: εἴ εοορῖῦ Βεγο. 

καὶ ἐπιβαλὼν. 

1 058,3.) ἘΠ’ οοπ/{εβπα ΠΊΑΠΘ 
οοπςΙ]πη. Γποϊθηίες 5α]ηπηί 58- 
σογᾶοίοβ οί βοπίοτίρας οὗ 
φοπ]ρῖς οὐ ππίνθιςο σοπο]][ο, 
(59, 19) γποΙομίος Το5Ηπῃ 41χθ- 

68. και εἕηλ.] οἴῃ. και Ὁ α΄. 

δις. Τ.Ε.) 

-- εξω εις το προαυλιον ΑΒΕΟΠΙ. τε]. | 

εξω εις την προσαυλην 1). [εἰς την εξω 

αὐλὴν 1 εἶο, Ατπι. 

αυλην 69. | εις την εξω προαυλιν» Εις. 

Ῥ.Ε)(αἱξ[οτά). 

Εις.ΜΕ. 

--- και αλεκτωρ εφωνησεν ΔΟΡΠΗΝ. 88. 
χε]. Ψπἱρ. ας 6 .Ἀ. Ἀγιτ.Εεί.δ Πο]. Τ]οῦ. 

(αρ. Μίηρατ.) ἄοίμ. Αὐτὰ. 1. ἔις. 

1.Β. | οπι. Β],. ο. Μοπιρ]. (νι, Μας.) 

(απίο και εξηλθ. Τπευ.αρ.Ἡοἴάς.) 

69. παλιν ηρξατο λεγεν ΑἸΙΧ. 95. 1ο]. 

(α.ο). ὅγυ.Ηο]. ἄοἴΠ. (οπι. παλιν Μ. 

}). | ηρξατο παλιν λεγειν ΟΤ:Δ. | ειπεν 

τη Β. Μοπρη. ΤμοῦῬ. «Π. | 

(παλιν δὲ ειδουσα αυτον ἡ παιδισκη ὁ 

(Οοπίτα, 

[ εις την εξω προ- 

εις το εξω προαυλιον 

δε παλιν ἠρνήσατο και ηρξατο λεγειν 

Τ). οπι. Ῥοείθα Υεγ.Τ0 ὁ δε παλιν ηρ- 

γειτο). | παλιν δειδουσα αυτον ἡ παι- 
δισκη ηρξ. λεγ. Υπο. (4). (Βντ.Γει.) 
Αππι. Εις. Τ.Ε. 1914). 

-- τοις] αυτοις 1. 

- παρεστωσιν ΒΟΠΙΙΔΝ. Ἔις..Β. | 

Ἱπαρεστηκοσιν 5. ΔΙ). τε]. 

-- ὅτι οὗτος ΑΒ5ΟΠΙ. το]. Υπ]. ΓΑ. 

γαρ. Ἀγσ,Ηο]. (Τρ. ΤῸ.) οι}. 

{ ότι και αυτος 1). ὅτι και οὗτος 69. 

α.ο]. ϑγυυ θυ. Αὐτὰ. «9Η, |. οὗτος 
{απ ας. Ὁ.Ε. 

70. ηρνειο ΑΒΕΟΙΠ,. 95. το]. Ἀγν. Πε]. 

Μεπιρῃ. ΜΒ. Αὐπὶ. | ἠρνησατο ΧΔ.1. 

09. Ε Η)ιειαΜ.(εί 1). νου. 69. νἱὰ. 5ιι- 

τα). Ἱναίι. Θγν.Ης]. Μοιπριι. ΝΥ δε βο ιν. 
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Τ]ιοῦ. (οι. ἔγας, Ὁ.Ε. 1914. (νιᾶ, Μαϊς. 

ἘΣΎ 72). 

70.παρεστωτες ΔΡΒΟΠ. τε]. ΖΞ π᾿. 1).10, 

Επαρεστηκοτες 1). | περιεστωτες 1. ἃ. 

- ἐλεγον εἰπὸν 1.. (νιά. Μαϊέ, κανΙ.Τ9). 

{ Οοπίνα, γα]. Εις. Ὀ.Ε. 
-- τῷ Πετρῳ] οπι, Ὦ. α. | Οοπίτα, τε]. 
Εἰ. Τ.Β. 

-- αληθως] δα. και συ Μ. (α). Αντ. 

ένια. Μαι.) 

-- και γαρ Γαλ. ει] οτη. α. ἀοίᾖ. 

-- Γαλ. εἰ] 844. και ἡ λαλια σου ὑμοια- 

ζει 5. ΑΝ. τε]. (οτι. ἡ Δ). γιτ.Ρ5ί.δε 

Ἠσ]. οί, Αππι, (2011.) | δά. και ἡ 

λαλια σου δηλον σε ὑμοιαζει 88. 5ἴο. 

(Ἰξίογαο ομ επρτα τα».) γίᾷ, Μαϊ, παν], 

Τ8. |. ποπ λαθεπί Ὦ0Ρ, 1. Υπ]ο. α.ο. 

σι. Μεπιρῃ. Του. 2 τς. Τ.Ε. 

ΤΙ. οµνυναι ΒΡΙΧΕΗΞΟΥΤ (Έομνυειν 

5. ΑΟ. τα]. Ἔις. Ὦ.Ε.1914). γπ]ς. 

σι. τε]. | λεγειν 1). (α). | αἀά. και λε- 

γειν Αὐτὰ. 

--- τοῦτον] οπι. Ὦ αν... ἄοΐμ.αί νἱᾷ. ] 
Οοπίτα, το]. ΤΕ ι5. Γ.Ε. 

79. καιευθυς Ἑ. Βεῖψ.Τ,. (κ. ευθεως Ὦ. 26]. 

1). 69. α. Τις. Ὁ.Ε. 1914). Τα. Ἀγν. 

Ῥει. Αὐτὴ. 01. (νὰ. Μαϊ. καν]. 73). 

| Ἐοπι. ευθυς σ. ΑΟΧ. το]. Βγτ.Πε]. 

Μορ], 1ου, οι}. 

--- εκ δευτερου] οπι. 1,. ο. (Υἱ. Μαιι.) | 

Οοπία, τε]. [ας Γ.Ε. 

- ανεμνήησθη] «ναμνησθεις 1. 69. α. 

--τοῤημα ὡς ΑΒΟΙΔ. 98. Μεπιρῃ, 

Τ]ιου. οἱ]. | το ῥημα ὁ ὌΧΕΕ Μὲ. 

αΠκΣΡΟ ΥΓ, μαι. ΒγγΗοιπιρ. | Ττου 

ῥηματος οὗ ο. 69. Δ. | (του ῥηματος 

του Ίησου ειποντος ὑτι κτλ. 1. γι. 

" ῬειιδΗο]. κι. Ανπι.λ1ΡΒ, 2818.) 
72. αυτῳ] οπι, 1) αἰ». 
-- ὁ Τησους} Ιησουν 3. 

- ὅτι πριν αλ.....τρις µε απαρν.] 01}. 

Ῥ. α. 
--- δις φωνησαι ΒΟ μ υἱά. ᾱ. Μεπιρῃ. 

Τμου. | Τφων. δις 5. ΔΟ”. τε]. Υ α1ς. 

Ῥνντ(Ρει.) Πε]. οΐμ. [οπι. δις Δ. 

(203). α,β-οἳ.1. «ει. “τον Ατπι. 

- τρις µεαπαρ». ΒΟΤΙΔ. Υπ]ς. 6.0)... 
(8γτιβει) Μεπιρμ. παρ. 1. | 

χαπαρν. με τρις 5. ΑΧ. τε]. Ἀγτ.Πε]. 

αοιμ. Αὐτὰ, (υἱᾶ. Ἰις, κχἩ, 61). | 

(αρνηση ΟἾαῦ νἱ,) 

- και επιβαλων εκλαιεν] καὶ Ίρξατο 

κλαιειν Ὦ. Τμαῦε. ϑγυυ Ῥβε ΗΟ]. ὙΠῸ. 
ολ. Αππιι |. Οοπίτα, Μ55. Μοπιρῃ. 

(οπη. και 1). | οὐ Βενίι ΖΒ 1. 

- επιβαλων] επιλαβων Δ 
- εκλαιεν] εκλαυσεν Ο. (νιά. Μαϊί. Χαν]. 

75. οὐ Ίμας, κχὶϊ 62). 

1. ευθυς ΒΟΤΙΔ. (Γευθεως σ. ΑΙ)Ν. το].) 

γα]ς, [ ή. μας. νν. | οπι. α.ο. ΤΠεΡ. 

«Ώτῃ. 
- πρωι] ΤΡΙπεπι. επι το 5. ΑΧ. χο]. 

(6οιμ.) Απππι | οπι. ΒΟΡΙ, Ὑπ]ς. α. 

Βια. Μοπιρῃ, Του. Ογίρ. ἵν. 3879 
[α. «1.1 

- ποιησαντες ΑΒΑΧΔ. 1. 88. το]. Ὑπ]ς. 
Μοπιρ], (ἰοῦ. Άη. 1 εποιησαν (οἳ 

πάά. καὶ απίο δησαντες) 1). α.ο.0}1Ἀ. 

ΤΏ. πα]]ας ᾿ξοσιιτα ΟἿ. 

”...- 

--- 



ΠΧ 11. 
Τυ]σ.α.ο. σ 
Β71Τ. Ρ.Ἡ. ἃ 
Μοπρη. 

οί. Αὐτὰ. ΖΕ ἢ. 
1, σα 

ὉΠ} Μαῖι. 97:11-81. ὃ 
μι. 23: 2-25. 
90. 18:49. 

4. ἐπηρώτησεν 

σα 
β 

6, ὃν παρητοῦντο 
τ 

σγ, 
δ 

8, ἀναβοήσας 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
9 ολ , νεγκαν͵ καὶ παρέδωκαν ᾿Πιλάτῳ.ὶ 5 καὶ ἐπηρώτησεν 

αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἢ αὐτῷ λέγει" ΣΝ λέγεις. καὶ κα- 
τηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά: “ ὁ δὲ Πιλᾶτος 

πάλιν ἡ τος αὐτὸν λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; 
[πὸ 

ἴδε πόσα σου ᾿ κατηγοροῦσιν' Τὰ ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι 
οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον. “ Κατὰ 

Ν Ν / -. Ὁ / ο » “- 

δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον, ὃν περ ἡτοῦντο. 
5 ἮΝ 6 / ο Ν “ ἐ 

ἣν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν ᾿ στασιασ- 
ο 4 ή ” . / η ΄ 

τῶν" δεδεμένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει Φονον πεποιη- 
8 Ὁ Ὲ 5 δ γι Ἐν οο "» . “ 

κεισαν. ὃ καὶ ᾿ ἀναβὰς" ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι 

ταπῦ οὐ ἐγαάΙάογαπέ ῬΙ]αίο. 5 600, 
1.) ἘΠ Ιπιογγοσαν]ί οππα Ριπές, 
Τὰ 68 τοκ Παάασοταπη. ΑΥΊΗΘ 
γοδροπάσπς αἲι ΠΠ, Τὰ ἀῑοῖς. 
5 60039) Ἐς αοοικαθαπέ επι 
βατηπαϊ δασσγάοίος ἴῃ τη] 015. 
4 Ῥήαμας απίοτα ΤΗΥΕΙΠΙ 1ΠίΟΓ- 
τοραν]έ οπτη ἀῑσεῃπς, Νοπ 6- 
προπαᾶΐ5 αιήσ(παπα ἢ γάρ ἴπ 
απαπ(ῖς [6 ποοιδαπ{, 5 Ίο5Η5 αιι- 
σπα απαρ]ῖις ΠΤΙ γεβροπά1έ, Ἱία 
αι ταϊγαγοῦαν Ῥί]αξας. ὃ 0033.) Ῥεγ 
ἀῑσπι απίοπα Γοβππα ἀἰπι]μετα 
εο]οραί 115 παπι εκ τῖποιϊς 
αποιποππαπθ Ῥοβδεεπί. 7 005, 
39) Έντα απαἴοπα πὶ ἀῑσθραίας 
Ῥαναβθα», αὶ οαπὶ ΒΘ 0515 
εταί νἰποίας, απί ἴπ ΒΘ Π]0Π6 
ἔροοταῦ ποτηϊοϊἀϊατη. ὃ ΕΠ οπι 

Ν ἄν ας » / . ΄ 

καθὼς αεὶ ἐποίει αὐτοῖς. 

᾿Ιουδαίων ; 

5.δ' δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη 
αὐτοῖς λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν 

“ ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρα- 
σὸ δεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 

ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν 
1 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 

αποθπαἶςκοί (πτρα, ΘΟΟΡῚΓ ΓΟ ΓΘ 
βίσαῦ Ξοππροτ Γαοἴεραί 1115. 5 ΡῚ- 
Ίαΐιις απἴοτη τεδροπ(1έ οἷβ οἱ ἀῑκ- 
1ῦ, Υ αἰ ε15 ἁἰππϊζίατη νοῦί5 τασσπα 
Ταάποοσαπα ἢ 1 βεϊερας επῖπα 
αοᾶ ρου Ιηγϊάίαπα (γαάἰάἰδεεπί, 
οι 5 ΠΊπηϊ 5ασογᾶοίθς. 1) οὐ, 
1.) Ῥοπίῆσος απίοτη οοποΙίανθ- 
ταπὲ ἐπτραπη πὖ πιασῖς Ῥαταυ- 

Βγτγ.Ῥ5ί,(δςΗς].) Τμευ. 31. Ογῖσ. ἵν. 

[ ἑτοιμασαντες Ο1.. 

1. πρεσβ. και γραμμ. ΑΒ(Ι)). το]. νν. 

(Τ]ιευ.αρ. ἩΓοϊᾶς). (Ο)1ᾳ. ἵν.) | γραμμ. 

και πρεσβ. Ο. ΤΠεΡ.αρ.ΜΙηραπτ. (αάἀ. 

των απῖο γραμμ. 1). Μεπιρῃ. Τμεῦ. 

Οτῖφ. ἵν.) 

-- απηνεγκαν ΑΒεΙΧ(μ υἱά.}Δ. 38. τε]. 

(Μοπιρμ. Τμεῦ.) Διπι | απηγαγον 

ΟΡ. 1. ᾱ. Ἰμαῖς. Ὀγιτ.Ῥεί.δεΗσ]. οιμ. 
4801. Ογίφ. ἵν. (νιά. Μαϊ καν. 9). 

| 44. εἰς την αυλην Τ. α.οι[]-ἠ. Οτῖρ. 

ἵν. | Οοπίτα, τε]. Ὑπ]ς. τν. 
- παρεδωκαν] 864, αυτον 69. 

-- Πιλατῳ] Τρταεπι. τῳ «--. Α. τε], | 

οπι. ΒΟΡΤΙΔ. 1. Ο»ῖφ. ἵν. (ἢ. Χ). 

9. επιρωτησαν ΔΑ. (-σεν Δ3). 

---Πιλατος] δα. λεγων 69. ο. (νῖᾶ. 

μας, χ αὶ]. 8). | Οοπία, Υπ]ς. ας τε]. 
- ὁ δε] και Ὦ. α. 
-- αυτῳ λεγει Β.Ριἶψ.ΒΙο.Ὀ αγ. 11. 

Μεπιρῃ. (Αππι.) αυτῳ....Ο(2λεγει) | 

λεγει αυτῳ 13. Υ. Ὑπἱδ. | αὐτῷ λεγων 
Β.Βεῖ. (Ἡ τεδροπά1ίέ ἀῑσοεπς”. ΤΠεβ.αΡρ. 

Μίηρας. “τος. οἱ ἀῑσσπς” αρ. ἨΓοἴᾶε). 

Ι αυτῳ ειπεν ΟΡ. δι. | Τειπεν αυτῳ 
«-. ΑΧιμευίά. τε]. αᾱ. Ἀγττ.Ῥεί.δεΗςσ]. 

οι. 11. Γα.οι[-ἁ]. 
8. κατηγορουν] -ρουσιν Ῥ ΟἿ. 

Οτῖρ. ἵν. 9873). 

- αυτου] αυτω 69. 

(Φοπίτα, 

- πολλα] «44. αυτος δὲ ουδεν απεκρι- 

νατο Δ. 38. 69. Ὁ. α.ο. γτ.Ηςε]. ΤΙοῦ, 

(αρ. Μίησατ,) Αππι. 41. ΟΥίφ.ἵν. (να. 

Ἴλιο. ΧΧΙΙ, 9. οὐ Μαϊ, καν. 19). | 

ΠΟΠ Ἰαραπί ΑΡΟΡΧ{(ε ερα!.). 

πο. 2.1. Ἀγτ.βει, Μοπιρῃ. Τμοῦ.(αρ. 

Ὑγοιάς). οτι. 

4. παλιν απο επηρ. ΑΡΒ«ΣΔ. 1. 58. τε]. 

γπὶς. α.ο. Ἀγτ.Ῥεί.δΗςΕΙ. Μεπιρῃ. 

Τ]ιοῦ.(αρ.Ίοἵᾶς). ἄοΐμ. Αὐτὰ. | Ῥορε 

αυτον ΟΡ. Δ. Τμου(αρ.ΝΠησαν.) «ΑΗ, 

| απίε Πιλατος {[]- | οτι. Ὁ. 

- επηρωτα Β. 38. 69. Ὁ. α.ἰ. Βγτ.Βς]. 

πιο. | Τεπηρωτησεν 5. ΑΟΡΝ. τε. 

γα]ς. ο. Ἁγττ.ρει,δεΗς].ίσί. τε]. 

-- οὐδὲν] οπι. ΒΗ. 

- τδε] ἐδοι ( -ου) Δ. 

- κατηγορουσιν ΒΟΏ.. 1. Τα. Μεπιρῃ. 

251. Ονἰᾳ. Γη. ᾿ϊ. 9175. |. Τκαταμαρ- 

τυρουσιν 5. ΑΝ. το]. Βαν. Ρ5ε.δεΗε]. 

Τ]ιεῦ. ἀοἴμ. Αὐτὰ. (νά. Μα, καν]. 19). 

δ. απεκριθη] -νατο 1. 69. α. 

6. ἑορτην Ῥϊαεπι. την 1). 
- απελυεν] ειωθει ὁ ἡγεμων απολυειν 

69. (νἷά. Μαϊε. καν. 10). “«πο]ευαί ᾱἷ- 

ποια”. Ὑπ]σ. α(ο).β.Ι. “ οοπδιιονο- 

ταῦ ἀπππιοα ἃ. (Βγν.Ρεί.) [ (αυτοις] 

-τους Υ. 

- ὅνπερ Ίτουντο ΒΠΙ.ΟΝ. 1. 38. τε]. | 
ὧν παρητουντο ΑΡΑ ΠΕ], (ὀν.περητ. Δ.) 

| ὧν ῃτουντο 1. ὃν αν γμτ. Ὦ. 69. α. 

Γ(ητουτο Ἐ3). 
7. ην δε] τα, τοτε 69. Τμευ.αρ. Ἡ οἴᾶα. 

(Οοπίσα, αρ.ΜΙηρασ.). (πιοκ Ῥαβαρρα- 

βας Δ). 

- στασιαστων ἙῬ. Βεῖψ. ΡΒίο.ΟἨ. 1. 69. Ἱ. 

Τ]1εῦ. όΤΑΟΙΑΖΕ (στασιωτων ὮἙῬ.Βεᾖ.) 

| Ἱσυστασιαστων 5. ΑΧ. τε]. 

--- φονον] Ῥοβδὲ πεποιηκεισαν Ὦ. Υα]ς. 

ο. ΤΠοὺυ. | Οοπίαα, τε]. α. Μεπιρῃ. 

τε]. 

τα . πεποιήκεισαν ΑΒ). τε]. | επεποιηκει- 

σαν Ο,({οττ.)Ε δι. | πεποιηκασαν Γ΄. 

8. αναβας Β1). Νις. α.ο[]. Μεπιρη. 

ορ. οὔ. (οπι, ἀ). |. Ταναβοησας 

ασ. ΑΟΧ. τε]. Ἀγττ.Ρεί.δςΗε]. (Ατπι.) 

πέα. 081. [{π44. όλος Ὦ. α.(ἀ). οι. 

- αιτεισθαι] πάά. αυτον Ὦ. ἀ. 

- καθως αει] ΟΙ. αει Δ. | 5ἶοιί 60Π116- 
γοταί Ῥεγ ἀῑεπι Γεδίππῃ ο. απος [αοῖευαξ 

ἴῃ εἰπσπ]ίς ἀἴεριις Γεδῖς ᾱ. | Οοπία, 

Μ55. νν. 
ϱ, απεκριθη] -νατο 35.) αποκριθεις 1). α. ἢ}. 

(εὑ πιοχ λεγει). | Οοπίσα, Υα]ρ. ο.ᾖ. τε]. 

--- αυτοις λεγων] οπι. λεγων Μ. | λεγει 

αυτοις Ὦ. 

- ὑμιν] οπι. Ὦ. 9). 

10. εγινωσκεν ΒΕΟΧΔ. 98. τε]. | επεγει- 

νωσκεν ΑΙΚ. | γδει Ὁ. 1. 69. (νά. Μαιό. 

ΧΧΥΙΪ. 18). 

--- παραδεδωκεισαν Β50. 58. το]. Ὑπαἱς. ἆ. 

| παρεδωκεισαν ΑΧΔ(Ε)αΥ. | παρε- 

δωκαν Ὁ ΟΥ. 1. 69. Η. α.οιβ. (τιά. 

ΜαΙΕε κκνή. 18). Παάσδαπί ᾖ. 

--- οἱ αρχιερεις] οσα. Β. 1. (4). Μεπιρῃ. 
(μᾶ. Μαι6)) 1 Οοπίτα, ΑΟΝ. τε]. νυ. 

11. ανεσεισαν ΑΡ90. το]. Ψ Πρ. Ἁγιτ. εί. 

ΔΗςε]. Μεπιρῃ. οι. ή. | επεισαν 

Ῥ. α.6.0}.λ. Τιιοῦ. Ανπι. (νά. Μαϊΐ. 

κπχνΙ]. 20). 

- τον οχλον] τῷ οχλῳ Ρ.6-. 

- τον Βαρ.] οπι. τον 1). 

4. γεβροπᾶθς Οἱ. | 6. δο]ευαέ αἰπαϊξίετε ΟἿ. 
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ΑΒ 0Τ[Ρ]. σε 
[ΠΧ Δ. 

Ὁ 1, 88, 69. 
ΕΓΕΊΑΗΚΜΡΕΠΤΓ. 
19. ποιήσω [ὃν λέ- 

γετε] 

14. κακόν ἐποίη- 
σεν; 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ἀπολύσῃ αὐτοῖς. “ὁ δὲ Πιλᾶτος ᾿ πάλιν ἀποκριθεὶς" 
ἐ ἔλεγεν" αὐτοῖς, Τί οὖν [θέλετε] ποιήσω 
σιλέα τῶν ᾿Ιουδαίων ; 

ῃ 

19 
"τὸν" βα- 

οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, Σταύ- 

ρωσον αὐτόν. Ἰ' ὁ δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ 
Σἐποίησεν κακὸν"; οἱ δὲ Ι περισσῶς" ἔκραξαν, Σταύ- 

τ ἔκραζον στ ρωσον αὐτόν. “ὁ δὲ Πιλᾶτος Ἱ βουλόμενος τῷ ὄχλῳ 

νο. 

Ῥαπ ἀἰπηιίογοί αἳς. 15 0205, 1) Ῥὶ- 
Ἰπίας απίοπη 1{6γΙτῃ τθςροπᾶεης 
αἷἰῦ 1115, ΟΩπ]ά οσο να]ς {α- 
οἶαπι τερῖ Ἱπάαροταπι ὃ Αε 
1] Ἱίογαπῃ οἸαπιανοταπί, Οντ- 
οἶῆσο ουπι, | Ῥ]]αίας γετο ᾱἷ- 
σοῦαΐ εἵς, Οπ1ά οπῖτη πια]ῖ Γοοῖς 
ΑΥ ΠΠ πιαρῖς οἸαπιαθαπέ, Οτι- 
οἶῆρο οαιπη. 1 (09, 1) Ῥήατις 
απἴοπῃ γο]θης Ροριι]ο 5αΠς[πσεγθ 

α α ν κ᾿ - 9 , 9 ΚΣ Ν σας «εν 

τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραβ- ο ταν τ τους 
- / Ν Ε] - Μ " . 

δε βᾶν: ὃ καὶ παρέδωκεν τον ᾿Ιησοῦν, φραγελλώσας ἵνα οτιοϊβρονοίαν. 

ρε ἢ Ν » , ΣἊΝ ἘῸΝ "“ κ“ 

σξ δΥ ἴ Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς " ἄπ,ὸ Μῆϊιος παίοπι ἀπ- 
να ο 3 ΄ Ν “ σ 

αὐλῆς, ὃ ἐστιν πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην 
γᾷ ορ] / “ ϑ. Ν ΄ 

καὶ ᾿ἐνδιδυσκουσιν αὐτὸν πορφύραν, 
ἊΝ ΄ 3. σὼνι / » ΄ / 

καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφα- 
8 κ.α ὄν {ρ ο ἡ “ 

καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, Χαῖρε βα- 
“4 - Ν 

" καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν 
Ν ΄ / “ Ν ος 

3) κεφαλὴν καλάμῳ, καὶ ἐνέπτυον ὃ αὐτῷ, καὶ τιθέντές 
Ἀν Ὁ πμ κα. “ 

τα γόνατα προσέκύνουν αὐτῷ. 

Ν ΝΥ 
την σπειραν» 

18. ὁ βασιλεὺς ον» 

σιλεῦ τῶν Ιουδαίων: 

ση 90 νο ΦΌΩΣ κ 
και οτε ἐνέπαιξαν 

κοταηπί ειπῃ ἴΠ αἰγῖαπα ῬΥΔΘΙΟΥΙΪ, 
οί σοηνοοδηῦ {οίαπι οοΠογίθτη, 

1 οι Ἰπαπιηῦ οππα Ῥάτριτα, οὐ 
Ἱπροπαπί οἱ Ρ]εσίεπίος βρίπθαπι 
οΟΤΟΠΑΠΗ, | οἳ εοερεΓγαΏ{ ςα]πι- 
{8γο οπη, Ἠανο τοχ Γαάπθοτπῃ: 
19 οἱ ρετοπϊευαπίε οαραί εἶις 
λαναπάἶπο οἳ οοπδραεβαπί 6η, 
εἰ Ῥοποπίος σεπια αάογαραπῖ 
ουπι. 3 (308, 6.) Ἐξ Ῥοδίᾳαίη 
Ἰπ]αδεγαπέ οἷ, οχιογαΠέ 1ΠΠπΠῈ 
Ῥυσρυτα οὗ Ιπάπεγαπί Θὰ πὰ γ68- 

» ω ἐξέδ ον Ν / Ν 3 “ὃ 

αυτῷ», εςεουσαν αυτον την πορφυραν και ενεουσαν 

11. μαλλον] οτα. Του. Αὐτὴ. 011. 
-- απολυσει ΧΗΓ. 

12, παλιν αποκριθεις ΒΟ. 98. Ὑμ]σ.(ο).1. 

ΒΥΓ.Ηε]. (Τ]ερ.) οι. 4Όῆι. | {αποκρ. 

παλιν 5. ΑΧ. τε]. (α). Αππι. | οἵη. 

Ὀγτ.Ῥε. | οπι, παλιν ῬΓ. 5.1. 
Μοπιρ]. 

--- ελεγεν ΒΟ. Ἐντ.Ης]. | λεγει Γ. Υμ]ς. 

0.1 Τειπεν 5. ΔΓ. τε]. (α).Ε. Ἀγτ.Ῥεέ. 

οι}. [6]. 

--- θέλετε ΑΡΧ. το]. Τιαι. ϑυυν Ῥβι ὅν 
Ἠσε]. ἄοιμ. Αππι. ἄτη. (νὰ. Μαι. 

ἄχνΙ.91).[οπι. Β0Δ. 1. 88. 69. Μεπηρ]ι. 

Τ]νου. (νά. Μαΐ{. καν]. 99), 

- ποιησω] 864. ὁν λέγετε «-. ΟΧΔ. 55. 

το]. ὅγσν ΡΒ. ΗΟ]. Μοππρ]. ο. πι, 

| Δα4. λεγετε Β. | οπι. ΑΓ), 1. 69. Ταιέ. 
Τιεὺ. Αντ, 

- τὸν βασιλεα ΑΒΟΔ. 1. 69. Αὐτὴ. | 

ἔρτῃ. τον στ. Χ. τε]. αὐ. [τῳ βασι- 
λει 1). (οπι. τῳ 3). 

18. παλιν] οπι. α.ο,[]. 1 Οοπίτα, Υα]ρ. ᾖ. 
τε]. ; 

- εκραξαν ΑΒ56, τε]. ΑΥΓ.ΡΕΙ, νν. (απίο 

παλιν Τ). | εκραζον 1. 69. ἃ. Ῥγν.ΗεΙ. 
Ἄττῃ. (νι. Μαϊ, κκνΙῇ, 29). 

- σταυρωσο»] ΡΙΑΡΙΙ. λεγοντες ΑΏΚΜ. 

α.οι[]. Τ]ου.(αρ.οιᾶς). δι. (νά, 

Μαι(.) |. Ῥιποπ, ανασειοµενοι ὑπὸ των 

αρχιερεων και ελεγον 69. (. Βγτ.Πς]. 

1ης, (Αὐγὴ. 8564 οσα, και ελεγ.) |. ποπ 

αἀἁππι ΒΟΧΔ. 1. 38, χα. Υμ]ρ. 1}. 
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ΒΥΥΣ,Ρ5(,δΗΠο].(ικί.) Μρορι. ὙΠῸΡ. 

(αρ. Μίπραν.) οι. 

14. εποιησεν κακον ΒΟΔ. | ἕκακον εποι- 

ησεν 5. ΑΡΧ. τα]. νυν. (νιᾶ. Μαιϊ. 

κχνῇ. 99). 

--- περισσως ΔΒΟΓΔ. 1. 838. 09. αΗΚΜ. 

| Ίπερισσοτερως «τ. Χ. τε]. 

- εκραΐξαν ΒΟΧ, 38. τε]. (εκραζαν Δ 

αρ Ἠοις.) Ἀνν.Πε]. ο. 11}. | 
εκραζον ΑΓ. 1. 69. ΜΜ. Υπ]. α.ο. 

Ό.ο. Ἀγτιρει. στη. (νι. Μα11,) 

15. Πιλατος] δᾶ. ελεγεν αυτοις 693. 

(ντὰ, νου. 14). 

---βουλοµενος τῷ οχλῳ το ἵκανον ποιη- 

σαι Δ(Β)ΧΔ. 1. 958. 69, τε]. (ποιειν Ὦ). 

γρ. α.ο. Ἀγτ.Ησ]. ἀοίἩ. Αππι, δι. 

Ι βουλ. ποιησαι το ἱκ. τῳ οχλῳ Ο. Βντ. 
Ῥει. Μοππρα. ΤΠΕ. | οπι. 1). 211. (τα. 
Μαΐυ, Χαν], 26. Τμιο. κκ], 94,25). 

- και παρεὺ. ΑΟΧ. το]. Ὑπ]ς. α.ο. Ὦντν. 

Ῥει.δΗο]. Αὐτὰ. 1. |. παρεδ. δε Β. 
ΜοΠΙΡΙ. | (τον δε Τησ. φραγελλ. παρεδ. 
1). Τπεῦ. φλαγελλ. 3). 

16. αυτον] τον Ίήσουν (3. ο. 

--- έσω της αυλης ΑΒΡΕΟΞΧ. 88. τε]. 

Ἀντν.Ρει, Πο]. μου. ἄοιμ, «31. | 

εσω εις την αὐλὴν 1). 1. 69. Ῥτας. ς”. 

Μοππρα. ἄστη. (ν]ά, «αρ. χὶν. 64). [εἰς 

την αυλην ΟΜ. Ὑπ]ρ. 6.0.1. (οπι. 1). 
Γεζω της αυλ. Δ. [[“44. του Καιαφα Μ. 

- πραιτωριον] Ῥτβοιη. το 1]. (ὁ εστιν 

πραιτωριο»] “Ῥυδοϑίου "ἡ γαρ. οι[).. 

Μοπαρῃ. (Ἠ11.). ““Ἰπ Ῥγδθίουϊ απ" δ. 

“ἐ Ρσλ του πη ” ο”. | Οοπίτα, ΜΡΡ. ΘΥΥΓ. 

Ῥρι.δ.Ηο]. Ἔπευ, οι. “πο εναι 
Ῥγασι.”. Ατπη. 

16. συγκαλουσιν] καλουσιν Ὦ «». 

17. ενδιδυσκουσιν ΒΟ(1))Δ. 1. 69. Ἐ. (εν- 

δυδισκ. 1)). | Πενδυουσιν 5. ΑΧ. τε]. 

-- πορφυραν] Ῥίασπι, χλαμυδα κοκκινην 
και 69. ΘΥτ.ΠΙ6γ. ΑΙΠΙ, (εαἆσπα οπῃ. και 

Ότο πορφ. ΤΙεΡ.) νἱᾶ. Μαΐζ, καν. 28. 

--- περιτιθεασιν ΑΒΑΟ. τε]. | περιτιθου- 

σιν 69. | επιτιθεασιν 1). ὙΥπὶρ. οι[/.. 

(νιᾶ. Μαι, καν, 29). 

- πλεξαντες] οπι. 1). 

- ακανθινον στεφανον] στεφανον εξ 

ακανθων 1. ἢ. 

18. ηρξαντο] ηρξατο ἘΞ. 

- ασπαζεσθαι] Ροδί αυτον Δ. 

- αυτον] πάάἀ. και λεγειν Ο’. 38. Ὁ. 
(6). Αππιι αἀά. λέγοντες Μ. | Οοπία, 
ΔΡΟ"Τ. τα]. νυν. 

--βασιλευ ΒΌΧ. 1. ΜΒΕΥ. (νιὰ, Μαέ, 
χχνη. 29). | ὁ βασιλευς ΑΟΔ. 98. 69. 

ΡΕαΗΚΟΓ. (νά, Σο. κκ. 9). 

- των] αυτων 693. . 

19. αυτου την κεφαλὴν ΑΒ». τα]. νυν. | 

την κεφ. αυτ. Ο. Υπ]ς. | (αυτον καλα- 

μῳ εις την κεφαλὴν 1). οι). (Τ1ευ.)) 

- και ενεπτυον αυτφ] οπι. Ὁ. |ενεπτυ- 
σαν Οὐα! νά (οογν.3). 

14. ἀϊοθθαὺ 118 ΟἹ. 

ὃν δ᾽ ρῶν 2.9 εἰ σωσιο,. ».. 



ΧΥ. 20. 
ψαϊρ, (α).ο. σθ 
ΒΥΙγ.Ρ.ΗἩ. α 

Μεπιρῃ. ΤΗ6Ρ. 
αοθι, Ατπη, 21011, 
δτ 

α[/λΤαςί.ο7:09-2θ.σι 
πι. ος:ρθ,είο, α 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια: ὃ καὶ ἐξάγουσιν αὐτόν, ἵνα 
Ἱσταυρώσουσιν΄ αὐτόν. καὶ ἀγγαρεύουσιν παρ- 
ἁγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον. ἀπὸ; ἀγροῦ, 
τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ. 

“ὁ Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ "[τὸν ]" Γολγοθὰ τό- 

Εἰπη θη 15. βιιῖ5, οἱ ο ποπί {ΠΠπ|η τῇ 
τιῦ ογαοϊβσοτοπί ομπι, 5: (309, 
1. Τὰ απρα]ανογαπί Ῥγαοίογο- 
ππίσοπα αποπρίαπα, ΡΙΙΠΟΠΟΠΙ 
Ογτοποαπῃ, γεπ]οηίοπα ἄο νῖ]]α, 
Ῥαίΐτοιι ΔΙοχαπάτί οὐ Τῇ, αὖ 
(ο]]ογοί ογπσοπι 61115. 

35 010,1.) Ἐν ρετᾶποιπέ ]]απι 
ἴπ (ο]σοίμα Ίοσπτη, αποᾷ αδε 
Ππέογργοίαίιιη σα]νατῖαο 1968. 
39 41,5.) τὴ ἀαρατπί οἱ Ῥϊροτα 
Τα Στὴ. γΙπαίη, οὕ ΠΟΠ 80- 
οερίς, 

31 69131.) ΤῸ οτιοϊβσοεπίος θα τη 
ἀπν]κοταπί γορϊπιοπία οἶτι5, παῖί- 
{οπίος 8ογίοπη ΒΊΟΥ οἵδ, 48 
απῖᾶ οἱ]ετεί, 3 619,10.) Ίδναι 
απίοπα Ἠογα του τα, οὐ οποϊῄχο- 

Ιμο, αριβοίο. πον, ὃ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Κρανίου τὸ 5 καὶ 

95, µεθερµηνευ- ὃ ἐδίδουν αὐτῷ Ἱ ἐσμυρνισμένον οἶνον: ἴὸς δὲ" οὐκ 

απ. ἔλαβεν. 
τα 98 “' καὶ Ἰσταυροῦσιν" αὐτὸν ᾿ καὶ" ́ Ἱδιαμέριζονται΄ 
κε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά, τίς τί 

τ ἄρῃ. "ἦν δὲ ὥρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 

ποιὸ “ὁ καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, 
ἊΣ Ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. “7 καὶ σὺν αὐτῷ σταυ- 

α ροῦσιν δύο λῃστάς, ἕ ένα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύ- 
σις µων αὐτοῦ. “ἢ [καὶ ἐπληρώθη τ γραφὴ ἡ λέγουσα, 

---ᾱ κο. Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. 1 “ Καὶ οἱ παραπορεύο- 
Ξ μενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς 

χαπέ οαπι. 35 614,1.) Ἐν ενας {ἰ- 
ἐπ]ας οπσαθ αἶπς Ιπεοηρίας, 
Ἔχ Ἱπάαοοταπη. 57 6315, 1.) Ἐπ 
οππι 60 ογαοϊβσιιπ{ πὸ Ἰα ΤΌ Π 68, 
ΠΤΙ ἃ ἀοχίτῖς οὕ ααπα ἃ 5]- 
πκίγϊς οἰπβ. 3285 615, 8.) τὺ δα πη- 
Ῥ]οία οδῦ βουϊρίπισα ἀτὰρ ἀῑσῖε, 
Ἐν οτι ᾿πα 15. τοριυιαῦτβ ο56, 
39 ΟἹΤ, 6.) τὴν ργασίσοτεππίος Ῥ]αβ- 
Ῥμοππαραί ειπα, πιογοηίος ϱὰ- 

19. και τιθ. τα γον. προσεκ αὖτ. οπι. 1). 

ἀν | ὁἱς ἃ. (προσεκυνουσιν 99). 
90. και ὁτε] οτη. και 69. 

- ενεπαιξαν αυτῳ] οτη. Ὦ. 
-- πορφυραν] χλαμυδα 1. (νά. Μαϊ, 
παν. 91). | Ῥχασπι, την χλαμυδα και 
69. Ἀγτ.Ηίου. (ΤΠεΡ.) Αιπη. 

- τα ιδια ΑΕΧ. 1. 98. 69. τε]. | αυτου 
ΒΟΔ. (νίά. Μαΐτ.) | οπι. 1) αγ. 

--- και εξαγ. αυτ. ἵνα σταυρ. αυτ.] ΟΠ. 

Ἀντ.Ης]. 
- εξαγουσιν ΒΟΡΡ. τε]. Ὑπὶς. ἀ. τε]. | 

αγουσιν Α. (αι). 

- ἵνα σταυρ. αυτ.] οτη. Ὦ. | ὡστε σταυ- 
ρωσαι (οπΙ. αυτον) 1. 

-- σταυρωσουσιν ΑΟΡΡΤΙΔ. 58. | Ἰ-σω- 
σιν 5. Χ. τε]. 

--- αυτον] οτι. 1). 1. [.0. | οοπαα, ΑΟΡ. 
τε]. Ὑπ1ς. ο. τν. 

21. εγγαρ. ΒΑ Πε]. 

- παραγοντα τινα Σιμ.]τον Σιμ. παραγ. 
τον 1). (1). | Οοπίχα, τε]. Υπ]ς. (6.1). 
[τινὰ Ῥοβί Σιμωνα 1. (ο). 

--- απο 5. Βεῖν. Ὁ Χ. 1. | 1 απ᾿ 5. ΑΟΡ. 

τε]. | (ακρου Α). 

- ἵνα ἀρῃ τ. στ. αυτ.] οτη. Μ.|(αρει Η). 

22. φερουσιν ΑΒΟΡ. 38, τε]. Κ. | αγουσιν 

Ῥ. 69. Ὑπἱρ. «.7}.1. νυ. αὐ νἱᾶ. 

- επι] εις 69. (νιά. Μαϊ  κκν. 98. ἆοᾖ. 

κὶκ. 17). | αάά. τον Β0”1:Δ. 98. 69. Ε. 
| οπι. 5. ΑΟΥΡΕΣ. |. τε]. 

--- Τολγοθα ΑΒΟΡΕΣ. 1. 58. 69. ἘΗ 

Β5. γγ. | -θαν ΤΔΕάΚΜΟΌΝΓ. 

99.τοπον ] απίο Γολγ. Ὁ. (οπι. ο). 

-- μεθερμηνευομενον ΟΠ ΡΤΙΔ. το]. | -νος 

ΑΒ. 
38. εδιδου Τ, 

- αὐτῳ] 44. πιειν 5. ΔΟ(Τ)Ε. τε]. 
γαρ. οι. ἈγιτῬεί.δΗο]. ΤΠΕΡ. 

σοι. «Αι. (νιᾶ. Μαι, καν. 94). 

πειν 1). | οπι. Β031/Δ. Μεπιρῃ. Αππι, 

- ὁς δε Β. 38. ΓΗ κε υϊά. ({ὁ δες. ΑΟΡ. 

1ε].) γυς | καὶ 19: 1. Υα]ς. 6.7}:1-. να. 

Μαῖῦ. (“564 251.) [αάἀ. γευσαμενος 

1. 6. (νιᾶ. Νας.) 
24, σταυρουσιν αυτον και Β(,. οπι. και). 

ο... Μεοπιρῃ, ὙΠῈΡ. Αὐτὴ. «411. | 

Έσταυρωσαντες αυτον «. οὐ Ἔοπῃ. και 
ς. ΑΟΡΡ. τε]. πας. (Βσιτ.Ῥεί,δο 

ΗΕ]. μέ υἱά.) ἄοΐἩ. (γιά. Μα, καν. 

85). 
- διαµεριζονται ΑΒΟΡΙΙΣΔ, 1. 53. ΒΕ 

ΘΗΚΜΒΌΨ. | διεμεριζοντο 69. | 
δ. μεριζον.... Ῥ αρ.Κπιίο]. [1 διεμερι- 

ζον 5. Το. 
- βαλλοντες] βαλοντες ΤΙ ΜΟΥ. Απτη. 

- τις τι αρ] οἵη. Ὦ. {[{(αρ.Βἰαπ.)ζ. 

(νά. Μαῖι.) | Οοπίπα, τε]. πο. ο. νυ. 
Ι (αρει ΧΗ). 

90. δε] οπι. Ε. Μεπιρῃ.ΜΡΒΕ. 

- ὡρᾳ τριτη ΒΕΟΞΏΡΧΔ. το]. νγ. (ώρᾳ:γ 
1)). [ τριτῃ ὡρᾳ ΔΟΣΚ. | “ποτα δεχία” 

Βστ.Ηε]ππς. πη. (νά. οἱ, κὶς. 14). 
- και εστ.] ὅτε ἐστ. 69. 

- εσταυρωσαν] εῴυλασσον 1). 7.1. (εοἹ- 

Ε ΚΗ 

{6Υ ετηρουν ΜαΙΠ. καν]. 96). | Οοπίτα, 

χο]. Ψαἱς. ο 16]. 

96. και ην ἡ] ην δὲ Ὦ. ᾖ. (Τ16ς.) νἱάᾶ. 

Ίππο, κχϊΠ, 98. (ἡ δὲ Ὁ. ο οοττ.) | Οοπ- 

γα, τε]. Ὑπ]σ. οι]. (οπα. ἡ Δ). 

- ὁ βασ.] Ῥταεπι, οὗτος εστιν Ὦ. (Ντ. 

Ἠσ].) ἄοῑμ. (νιά. Μα, καν, 87. οὐ 

Ίμας.) | Ῥτασπι, “6518 ο. 

- Ιουδαιων] Δ. οὗτος 38. 
97. σὺν αυτῳ] οπη, Δ. 

- σταυρουσιν ΑΟΡ. το]. Ψπαὶρ. τν. | 

εσταυρωσαν 3, ο-ᾱ[].τ. οί. (νά. 
Ίππο. κκΠ. 88. ο]. χὶκ. 18). | συνσταυ- 

ρουσιν Δ. | σταυρουνται Ὠ(εεα. β 
λητσταιἩ). νἱᾶ, Μα. κσν ή. 98. 

-- δεξιων] αά. “"ποπιπο Ζοημαπ.» 6, 

οὐ αὖά. “«ποππο ΟΠαπηπιαί]α””. ροβέ 

ευων. αυτου. 

- αυτου] οπι. 00. 

γπ]ς. τε]) 

98. οἵη. νοῦ. ΑΒΟΏΧ Δ(οιπι ορο],)(Μ οππι 

ει) ἃ. Τμεῦ. (νι. Μαϊ, καν. 28). | 

Οοπία, ΡΙ.. 1. 98. 69. τε]. Υπ]σ. ο [:6ἱ. 

Ῥγιτ,Εεί.δεΗσ]. Μεπιρῃ. οίµ. Ατπι, 

2811. Εδ. ἴῃ ΟΑποπο, νἱᾶ. μας, κχῇ. 57. 
απο αὖ γΙάείαν βρεοίαί Ογἱᾳ. 1, 4905, 

- λεγουσα] αάάἀ. το Υ. 

π- γραφη] φωνη Ἡ. 
99. παραπορευοµενοι] παραγοντες 1 67. 

Εἰω. Ὀ.Β. 4985, | Οοπία, ΑΒΕΟΕ. τε]. 

1. 6.7.1. (Οοπίσα, 

97. ἄπος Οἱ. [ 28. ἱπιρ]εία Οἵ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Χγ. 90: 
ο ον / ΞΖ, ε / Ν Ν Ν 8 : . 

ο (ΩΣ αυτων και λέγοντες, Οὐα, ϱ καταλύων τον ναον καὶ Ρα ειπα οἱ ἀῑσοπίος, ἃ απὶ 
1:98 69 6. ὃ ΓΝ σε ον “80 - ΥΨΕῚ ἧι ἀεσίνα]έ ΤΟΙ ΡΙ ΠῚ οὔ ἴῃ Πραβ 

ο μλοας οικοὀοµων τρισιν Ἡμέραις. σωσον σεαυτον ' κα” αἴερις αεάϊβσας: 5ὃ εα]ναπι {πο 
Ε(ΡΑΗΚΝΕΞΌΝΥΓ. αν 5 ΕΝ ο τι 1 { τοπιεί ἵρεαπῃ ἀσξοσπάσπς α6 

σιη ταβας απο του ὩΠΟΌΡΘΩΣ ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς οἵσα. 1 618, 3.) ΒΙπιϊ]ίος εἰ 
β 

“ Το». σκ 

94. τῇ ὕρατῃ ἐν. - 
ο Ῥβᾷ. 95(21):1. 

βωχβανεί"; 

σκβ 

Πρ β 

σκα ἕως ὥρας Ἐ ἐνάτης" ἓ 

ο 5 / « 

ὃ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, ο 
ΩΣ κ᾿ “ 

θεός μου, εἰς τί ἢ ἐγκατέλιπές με΄; 
παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, 

ὌΠ 36 δ δέ νεῖ. ραμὼν δέ ᾿τις" | καὶ ] γεμίσας σπόγγον ὄξους, 

ἐμπαίζοντες πρὸς “ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων 

ἔλεγον, Ἕβλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι: 
“Ἢ » 9 ε οΥ̓́ ε Ν 

35. [τοῦ] σι ο χριστος ο βασιλεὺς | 
πα; ΄“- - ο) 3) / 

τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. 

συνεσταυρωμένοι αὐτῷ Ἱ ὠνείδιζον αὐτόν. 

μένης" ὥρας ἕκτης σκότος ο. ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν 

“μὰ ἐνάτῃ ὥρα” ́ ἐβόησεν 

ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ,“ ἜλΩΣ Ἔλωϊ ἐλοωρὰ" ἴσα- η η µεγλη» Ἡ ) κ : 
θεός μου ὁ 

Ν ΄σ΄ 

καὶ τινὲς τῶν 
Ἴδε" ̓  Ἡλίαν φω- 

591 

"τ 

85 

- ΄ - Ν 

Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ 

ΔΝ 

᾿ και κα 

ςατηπηϊ εασσγάοίας Ἱπάσπίος δ 
αἰτογαίταπα οὕτὴ ΒΟΥ 8 ἀἴσθ- 
Ῥαπε, Α]ος βᾷῖνοβ {οοῖί, 5ο 1ρ- 
ΣΙΤΙ ΠΟΠ Ῥοΐοδέ Βα] ν πὶ {πςςτθ, 
5. Ο]είας τον. Τεγαᾖο] ἆθξεθῃ- 
ἀαί παπο 46 οὔποθ, πὖ ν᾽ θα ΠΊτ5 
οὐ οὐθάδηηιβ, 015,33) ΤῊ} απ] οπτη 
60 ΟΥΙΟΙΗ ΧΙ ογαηῦ οοπνΙοϊαῦαπ- 
έν οἱ. 33 630, 3.) τὰς [πείς ποτὰ 
βοχία {ρποβγαο Γαοίπο 5απίέ Ρος 
{Μοίαπα ἔθγταια Ἄδαπθ 1π Ἠογαπα 
ηοπατη, 34 (51, δ.) Ἐν πογα ποπα 
οχο]ατηανΙ6 Τεδας νοςς ππασπα, 
ἀἴσεπς, Ηε]οῖ Πε]οί Ἰαπια 6αῦαο- 
{πα πὶ, απο. οδὲ Ιπίογρτοίαίαπα 
ῶου 5 πηοι5 Ώσις πηοι5, πὖ απϊα 
ἀονολαπϊςΗ πιο» 35. ΤῸ απ]άαπι 
46 οἴτοππιδίαπίρας απά]οπίος 
ἀἱεσβαπέ, Έσου Ἠο]απι γοσαῖ. 
36 033,3) Οπττοης απίοπ ππας 
οὖ Ίπιρ]επς 5ροησίαπι αοοίο οἵτ- 

Ἂς ε 

και οι 

99. αυτων ] οἵη. 1) 

Ῥ.Ε. 
- ουα δὲ. Εἰς. ΑΒΟΡΡΙΑΣ. 1. 98. 69. Ἐ 

ἘςαΗΚΜΒΕΙΙΥΕΓ, Υμ]ᾳ. ο,/. νν.! ουαι 

εα. ΜΠΗ. Εις. Ὁ.Β. | οτι. ΓΔ}. 
- οικοδοµων ] Πε τρισ. ἡμερ. Β01.. ο. 

Ῥγτ.Ῥεί. Μοπιρ]μ. Τ]οῬ. [ Τροδί ἡμερ. 

ασ. ΑΟΡΧ. το]. Υπ]ς. γ΄. Βγν.Ησ]. οι}. 
Αππι. 91, Ες. 1).1}. (νιά. Μας  κκν. 

40). | αἀά. αυτον Εις. Ὀ.Ε. 

- τρισιν] ΊῬτασπι. εν στ. ΒΧΔ. τε]. 

γα]σ. ἆ.ῇᾖ. Ἐν. Ὦ.Ε. (να, Μαϊ) [ ου. 

ΑΟΡΑΓ.ΡΝ. ο. Τπερ. (ὐἰᾶπο ᾖ). 

80. καταβας ΒῸ αν.1,Δ. Ψα]σ. ή. Μοπιρῃ., 

1 {καὶ καταβα ο. ΑΟ. τοι. ο-ᾱ[. 

Θννν.Ῥε(.δΗε]. (ΤΠ6Ρ. οπι. και). ἴοι. 
Ατπῃ, 251. {και καταβηθι Ῥ. 1. Ες. 

Τ.Ε. 4984, (νιᾶ, Μαεί, κανῃ. 40). 
31. ὁμοιως] οπη. 1), ο.ῆ.1. |. Οοπίσα, τε]. 

γπ]ς. Εις. Ὀ.Β. {{10{484. δὲ ς. Β90. 58. 

ΜΞ, Τ]ιου. (νι. Μαέ. καν. 41). | οπη. 

ΑΟ"ΡΡΙ/ΧΔ 1.69. ΕΟῊΚΜΈΒΟΨΤ. 
ψυρ. 6..1.1. Ἁγον.(Ῥεί,)δςΗο]. Μοππρῃ. 

αοιμ. Αὐπι. Εἰ 5. Ὦ.Β. [26 1.1 
-- προς αλληλους] οι. 69. ο.ἡ. (νιᾶ. 

Μαι,) | εις αλλ. Ὦ. Ἐπ. Ὦ.Τ). 

32. Ἰσραὴλ] { ύδοιη. του 5. ΑΟΡ. τα]. 

Μοπιρῃ, Τ1οῦ. ἔγις. Ὦ.Ε. | οσα. ΒΓΤΙΔ. 

1. 69. Καὶ (νά. Μαίι. κκν, 49). 
--- καταβατω νυν] καταβα 1. | Οοπίχα, 

ΕἸ. Ὦ.Ε. 

- πιστευσωμεν] αἀᾷ. αυτῳ ΟἾὮΡ, 1. 69. 

δ. 1 Οοπίσα, το]. Ες. 

ΤαΗΜΝ{(α44.1)5.ο.ῇ..1.Βγτ. Τε. ὙΠῸ. 

Αὐτὰ. 401. Εις..Β. (νι, Μας) | 

οτι. ΑΒΟ31ΧΔ, 88. ΕΚΡΕὉΓ ΥΣ, Ὑπ]ς. 

Βγτ,Ηο]. ΜειπρΗ, (οί, 
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95. αυτῳ] οπι. 1), [Ῥνασπι. συν Ὦ1,. (νιᾶ. 

Μαι.) | οαι. ΑΟΕ(αινίά. ο 5ραέ.)ΧΔ. 

1ο]. 

π- αυτον] αυτῳ 1. 
88. και γενοµενης ΒΡΤ/Δ.1.55.69. ΑΜΒ. 

γπ]ς. οἱ. Ἀγτ.Ἔει. Μεπιρῃ. «ο{μ. 

[Ῥντ,Ηα].] | Ίγενομενης δὲ 5. ΔΟΕ. 

χο]. Αὐτὰ, «0. Οτγῖρ. ἴπι. Η1, 568. ἔγις. 

1.Β. 495), 
-- εκτης] εἕα εκτης Δ. (8οχία Τωαί.) | 

Τ' Τ ἀρ. Ἶγ βι., 564 αρ. ΚἱρΙίπς ἀπρίες 

Τ' 1.6. ἑκτηο. 

-- εφ ὅλην την γην] εφ ὁλης της γης Ὁ. 

πιο. Ὦ.Ε. 495). |. Οοπία, ΑΒΕΟΡ. τε]. 

- ενατης ΑΟΡΤΙΔ. 1. 98. 60. ΕΕάΗΚ. 

ΜΟΥ. Εις. Ὦ.Β. | Έεννατης 5. Ὦ5 

551. (ἃ. Χ. 91)». 
84. τῃ εν. ὡρᾳ ΒῸ ἄγ.Τ, 1. 69. Ἐ. ο. ΒΥτ. 

Ῥει. ἄοιμ. ἆι. Εις. 1).1}. | τῳ ὡρᾳ 

τῃ εν. ς. ΑΟΡΧ ἴο. Δ. 88. τε]. Ὑμ1ρ. 

σι. Βγτ.Πο]. Μοππρα. Αὐτὰ. | ενατῃ 
ΜΒΒ. απἰ Μαρεπί ενατης γον. 98. οὐ 1). 

ΙΓ Πεννατῃ στ. Β5Χ εἴο. 551. 

-- εβοησεν ΑΒΘΟΡ, τει. Εις. Ὁ. Ἐν | 

ανεβοησεν Μ. | εφωνησεν 1). 
- ὁ Τησους] οπι. Ὦ. ὄ. | Όοπαα, τε]. 

Ἔτι. 1).Ε. 

-“- μεγαλη] 88. λεγων «. ΑΟΡ. τα]. 

Ὑπ]ς. ο. Ἀγτ.Ῥεί. αοίμ. Αὐτὰ. (.21}.) 

νἱα, Μαίυ. χχυ, 46. | οπι, ΒΌΤ,. 91. 
Μεπιρῃ. 

-- ελωι ελωι ΑΒΟΡ, τε]. Ὑπ]σ. (οἱ... 
Ἀγτ.Πςσ]. Μεπιρῃ. αὐ... «πῃ. (Ἠσε]οί 

Ἰο]οί πι. ας. ᾳ".1). 1 ηλει ηλει Ὦ. 

(ο). ΑΥὐπι. Εις. 1)... (ἱ Ἡ, 1], Βγτ,Ῥεί.) 
γ]ά, Μαϊ, πκγῇ. 46, 

84. λαμα ΒΙΟ. 1. ἄπιι 8. Δππι. Ες. 1). 
Ἰ λεμα ΟἾΔ. οι. (Μεπιρὴ.) | λιμα 

ΔΕΝ. 90.69. ΚΜΟΤ. Ἀγγ.Ηε]. ἄοἴμ. 

Ελειµα ΕΗΒ.  ἔλαμμα ς. Υα]ς. 
ΟἹ. Ίῆι. (Ίεπιοπο Ὦγτ.ΕΣ.) 

-- σαβαχθανει Ο.1. ΑΗ. | ασαβαχθανι 

ς. ΤΙΔ. 98. 69. 16]. αρ. ο(ᾳ"). 

Μοπιρῃ. Αὐτὰ. «01. (8γνν.Ρί.δΗε]. 

Ἰαμοπί Ἠαπο νο] Ῥτίογοτη Ἰαοίοπαπι). | 

σαβαχ.... ῬΧ. | σιβακθανει Α. οι}. 

| ζαβαφθανει Ἑ. | ζαφθανει Ὦ. | (Ία- 

Ζαρπια(μαπῖ 9 ἀρ. ϑαθαῦ, Ἰαπιαδαρίλαπϊ 

ἵ πρ.Β]απ.) 

- µου 15] οτι. ΑΔ. 1. 69. ΕΌΚΙ. Ες. 
1.1. (υἹἱᾶ. “Ζιϑέ, ΤΥ. 99). ] Οοπία, ΒΟ 

ῬΕΡ. 98. τα]. νν. Ίγεπ. 838. (γαεοε (αὶ 

Ίππο Ἰοσππα Ῥοίῖας απαπι Μαΐΐ, εροεία!ϐ). 

-- ὁ θεος µου 25] οπι. Β. Ίτεπ. 98.4. | 
Οοπίτα, ΔΟΡΡ. τε]. νυ. Ἐπ 5. Ὁ.Ε. Ίγεπ. 

98. 2, αἱ. 

π- µε Ροδύ εγκατ. Β(Ω)Π. ναρ. 9.1 

Μεπιρμ. Ίγεπ. 88. αὐ. Εις. ΠΤ). Ἐν | 
πηι σ. ΑΟ. το]. οι, (νιᾶ. Μαιε.) 

-- εγκατελιπες ΑΒΟΔ. τε].| εγκατελιπας 

98. | εγκατελειπες Τ 6. | εγκατελειπας 
Κ΄ [ὠνειδισας µε ΤΡ. (6.1). (ΠαπεΡ Χ). 

96. και τινες....ακουσαντες] οπι. Δ. 

- παρεστηκοτων ΟΤΙΔ. 1.69. το]. (παρε... 

Ῥ, παρεσ.... Χ). | παρεστωτων Ὁ. 
98. Ὁ. |. ἑστηκοτων Ἑ. | εκει ἑστη- 

κοτω» ΑΔ. (νιᾷ. Μα. καν]. 47). οἵτ- 
οππιδίαπῖνας γπἱς. ο. |Ι/παρεστ. ακου- 

σαντες} ακουσαντων Ἔις. Τ.Ε). 

-- ακουσαντες] οτη. Ο. 

39. γα] ααὶ ἀοθίναίς ἑεπαρ]απα ἀοὶ ΟἹ. | τεπο- 
ἀϊῆοας Οἱ. { 81. ἠλαᾶοπίοι Οἱ. |. 84. Ε]οῖ Ἐ]οῖ 
Ίαπαπηα ΟἿ. 



ΧΥ. 45. 
ψα]ρ. ο. 
θα ΕΕ 

ΜεπιρἩ{ΤΠεΡ.)σκγ 
Εοἴμ. Ασπι, 21. ἃ 

{ες 

39. υἱὸς θεοῦ ἦν 

σκ- 
- 

40. [καὶ] Μαρία ἡ 
Μαγδ. 

41. [αἱ] καὶ ὅτε 

ΜΗ΄ σκζ 
ἘΠ Μαέ 27:127-61.α 
μα. 99 150-06. 
9 0. 19:38-45. 

423. πρὸ σάβ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
/ Ν / ἡ 

περιθεὶς Ἰ καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων, ᾿Αφετε, 
- / ἰ- 

ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλίας καθελεῖν αὐτόν. Ὑ ὁ δὲ 
3 “- 3 Ν Ν ’, » , 

[ησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. 

ὅ9 ἢ Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς 
ον δν “ ΄ 89 ἰδὰ δὲ ε ΄ { 

δύο ᾿ ἀπ᾿ ἄνωθεν έως κάτω. ' ἰδὼν δε ὁ κεντυρίων 
Ν “ ο ΄ 

β' ὃ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως [κράξας] 
3 η Ξ - πες 

ἐξέπνευσεν, εἶπεν, ᾿Αληθῶς ἴ οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς 
40 5 5 5 “ λ Ν - εν / 

ἣν θεοῦ. ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακροθεν 
Ἐς - 5 κ 

θεωροῦσαι, ἐν αἷς | ἦν | καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ᾽ ὭΡνη 
- » / ο - » “ / 

Μαρία [ἡ] Ἱ Ἱακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰ ]Ἰωσῆτος 7 η ή) 
/ Ν / Ν Ν σ 3 » ο) 

μήτηρ καὶ Σαλώμη. αἱ [καὶ] ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλι- 
/ » η ». - ν 7 δις δι εἰς ἐν 

λαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἀλλαι 
ε “- “ / 

πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. 
0 49 ἢ ν 9 5 οὐ ΄ ος Εν ἐὰν, τσ ὡ- 

6 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρᾶ- 
ο τι ΄ “ 48 δ τ 

σκευή, ὅ ἐστιν πρὸς σάββατον", “ἢ ἰ ἐλθὼν Ἰωσὴφ 

ΟΠΠΙΠΡΟΠΟΠΕΦΙΟ. οβ]αππο Ροίτπι 
ἆαραί οἱ αἴσοηβ, ΒΙπίίο γὶάσα- 
π5 5ἱ νοπ]α! Ἠε]ίας δα ἆερο- 
πεπά πα ση, “7 035 19) Τορι8 
απίεπι επιῖδεα γοςο Ἱπαρηα οκ- 
ΒΡΙΓαν 

38. 63,5. Τὴ γε]απι ἰθιαρ]ῖ 
βοΐδειπι οδὲ 1Π ἄτι ἃ 5ΙΤΒΙΠΑ 
πξεηπο ἀδογκαπα. ὃν (535,3.) γ]- 
4σπςδ απίοια οοπίππο απῖ οκ 
Ἀάνογξο δίαραξ ατῖα 510 οἸάπ]αΠς 
οχερίγαξεοί αἰί, Ὑογο Ἰποπιο Ἠ]ς 
Β]ΐας ἀαὶ ογαῖ. “0 (330,6.) Έταπί 
Ἀπίοτη οἵ πππ]ογος ἆο Ίοπσο 
αδρίοΙεπία», 1Π{ΟΥ πας οἱ Ματία 
Μασάα]οπο. οὐ Ματία 1Ιαοοῦί 
πη]ποτῖς οὐ Τοδερῇ πηδίου, οὗ θα- 
Ίοπις, 31 οὐ οιιπα οξδεί ἴῃ (αα1]ασοα 
5εᾳποβαπίαΣ ΘΠ οὗ ππ]ςίτα- 
Ῥαπί οἷ, οὗ α]ίπο πηπ]ίαο πας 
εἰπαπ] οιπι 60 αδοθπάθΓαπί Η]6- 
ΤΟΡΟΙΨΠΙΕΠΗ, 

45. 611,1.) ἘΦ οτι Ίππῃ 86ΓΟ 
οδεοί Γαοίαπῃ, απῖα οἵαί ΡαΤα- 
«οθνθ, αιιοᾷ οσί απία ΒΡ ΓΙ ΠΊ, 
13 γοπῖν Τοδερὰ 80 Απτιαϊμία 

85. ιδὲ ΒΓ,Δ. 1. 38. 69. ΕἸ]. | Τιδου ς. 

ΑΡ. τε]. (μ1δὺ Χ). | οπι. Ὀ. Το. Ἀντ. 

Ἔει. ο. Εικ. .Β. (Οομίτα, Υπ]ο. ᾖ[. 

ΘΥγ.Ης].) | ὅτι Ο. Αππι (νά. Μας.) | 
ὁτιιδου 1. 

-- φωνει] αἀά. οὗτος ὮὉ. ο,[]- (νι. Μας.) 

Ι Όοπία, τε]. 1]. 

96. ὅραμων δε] και ὅραμων Ὁ). 1. ο. 
(Ρα) 1 Οοπίσα, τα]. Ὑπ]σ. [δραμὼν 
τον. γεμισας] και δραμοντες εγεµισαν 69. 

-- τις ΒΤΙΔ. ΑΗ. | Φεὶς ς. ΑΟΡ. τε]. 

ὙΥπ]ς. ο. ἄοιμ. (νἱᾶ. Μαϊε, καν], 
48). νν. ἅποο, 

- καὶ ΑΟΙΔ. το]. Υπ]ο. ΘΥτ.Ῥ5ί. οι. 

Αὐτὴ. ἆί. |. οπι. Β1,. ο. Ἀγτ.Ης]. 

Μεπιρῃ. 

- γεμισας] πλησας 1). (νά. Μαι{.) {ωπο 

σφογγον 1). 

- περιθεις] περιθεντες 69. | επιθεις Ὁ. 
{Ῥταστη. και 1. 69. (οπ1. 564. τε). Υ. (/). 

νιᾶ. Μαϊ. | Γαάά.τε 5. ΑΟΧΥ. το]. 

Ὑπ]σ. ϑγιν Ῥβύ. ἢ 9]. Αὐτὰ. δι. | 
οπι. ΒΏΤ,, 1(ντᾷ. 6αρτα). 98, θ9(Ε5αρτα). 

Μοπιρῃ. οί. 

- εποτιζεν αυτον λεγων] οπι. Ὁ (αγ. | 

Οµτα., τε]. | εποτιζον αυτον λεγοντες ϐ9. 
-- αφετε] αφες 1). 1. 69. Υ. οἴ(αρ.α9.). 

Αγπι.ιΖοᾖ. (νά. Μαϊς παν. 49). | Οοι- 

σα, τα]. Υα]ς. ἴαρ.β]απ.). Απτπιι 756. 

το]. [2]. 

- καθελειν] Ῥγαθπῃ. σωσον {(1.ο.-σων) και 

69. 

88. δυο] δα. µερη 1). ο. 

- απ’ Β)Ι,ικ(αί ν]ᾶ,). 69. | ᾖαπο ς. 

Α6. τα]. 

- κατωθεν 693. 

89. εξ εναντιας αυτου ΑΒ50. τε]. (Υ α]ς.) 

ο. Ἀγτ.Ηςσ]. το]. 1 αυτῳ ἵαπίππα 1. 

Ῥγτ.Εεί. | εκι 1). αν). Ογὶῳ. Ιπί, 11. 

998, [ οπι. Αὐπι. (Ῥ]αη,). 

- ὅτι οὕτως κραξας ΑΟΧΔ, 1. 58. 69. 

το]. Ὑπ]ο. οι[. νυν. Οτγῖρ. Ιπι. ΠΠ. 9983. 

Ἰ οἵη. οὕτως ΝΜοπιρΗ. Αππιι (οὗτος 1). 

Ι οπι. κραξας Ὦ1ι. Μοπιρῃ. | απῖα εἴς 

εκε]απ]αν]1{ (οτη. εξεπν.) ᾖ. | οὕτως αυ- 

τον κραξαντα και 1). 

--- ειπεν] οτι. Ὦ. 

-- οὗτος ὁ ανθρωπος ΒΡΤΙΔ. 98. Υι]ς. 

ΟἹ. ο. Ἀντ.ρει. Μοπιρμ. οἴλ. 9.1. 

Ορίᾳ. Πμἱ. ΠΠ]. 1 Ὁ ὁ ανθρ. οὗτος 5. ΔΟΝ. 

το]. ἁππ. ὈγτιΗο]. Αὐτὰ. (νά. Ίμιο. 
κκ, 47). 

- υἱος ην θεου ΑΟ. 1. 98. θθίτου θ.). 

τα]. σι. Ἀγντ.Εεε.δ.Ηο]. Αὐτὰ. ΟΡ. πι. 

111, 9983.0.4. | υἱος θεου ην ΒΤΙΔΓ. Υα]ς. 

«Άι, (Ὁ Μεπιρῃ,) γιὰ. Μα[έ, παν. 54. 

/θεου υἷος ην Ὀ. ἃ. {1. Χ. 

40. ησαν δε] 444. εκει Ο. (Υἱ4. Μαίυ. καν]. 

55). 
- εν αἷς ην και] οπι. Κὅγγ δι. 201. 
- ην ΑΟΠ. τε]. ψα]ρ. ΟἹ. ο. νυν. (νιά. 

Μαιέ. κκνῆ. 56). | οι. ΒΙ.. “πηι. Το, 

Ῥγαφ. (ἢ. Χ). 

-- και 25] οπ. Ὁ 1. 958. 69. αὖγ. 
Ὑπ]σ.(. Βγτ.Ηο]. Μεπαρῃ. οί. Ασπιι 

(νά. Μα{ε)) /Οοπίχα, ΑΒΕΟ"ΤΙΔ. τε]. ἄπι. 
Το, (τα. Θγτ.Βεί. δε ί1. 6αρτα. ἢ. Χ). 

- Μαρια 15 ΑΡΙ,ΧΔ. 95. νε]. Μεπιρῃ. 

Ι Μαριαμ ΒΟ. 1. |οπη, 564. ἡ Ὁ). 
-- Μαρια ἡ 35] οτι. ἡ ὮἨ,. 99. 69. Ε3 

Ἠγέη, Αὐτὰ. |. Οοπμα, ΑΒΕΟΣΣΔ. 1. 

τε], (14. Μά αι.) 

40. Τακ.] ΤῬτασιη.του «--. ΑΧς. τε]. (νι. 

Μαι) | οπι. Β.ΒΙΙ/.ΟΡΙΙΔ. 1. 88. 69. 
κυ. Αππι. 

- Ἰωσητος Β) 6Ο».1,(Δ}). 958. 69. Μεπιρῃ. 

(ρίαοπι, ἡ Ὦ). Τωσηβτος ΔΑ. | Ιωση- 

πος 1. | Τ]ωση σ5. ΑΟ. τε]. ΑΥτΥ.Ρ5ἱ. 
δΗο]. αοίῃ. Αὐτὰ. (να. Μαίε) | ὅο- 

παρα Ὑπ]σ. «6.6... «ιν. (ἢ. Χ). 
41. αἱ αὐ ΠΠ, ΒΕ Χ, 1. 98. 69. χα]. οι. 

Ἁγτς, δε ἃ ΗΟ]. Μεπιρῃ. Αὐτὰ. 1. | 
οἵα. ΑΟΤ/Δ. Ὑπὴς. 1. οι. 

- και 19] οπι. ΒΧ 77. 99. οι. ὅγυ δι. 

Μεπαρα. Αππι 1. 1 Οοπία, ΑΟΡΙΧ. 

πὲ υἱα. Δ. 1. 69. τε]. Πρ. 3γγ.Ηε]. οι}. 

- ηκολουθουν] -θησαν 1). 

-- και διηκονουν αὐτῳ] οπι. ΟἿ Δ. (δέ 

ὁμοιοτελευτον τιῦ γιά.) | Οοπίτα, ΔΕΙΣ. 

χε]. νυ. (Υἷά. Ταιο. νη]. 8). 

-- αλλαι] αἵτεραι Δ. 

- αἱ συναναβ.] οτι. αἱ Τὸ. 

45. ηδη ] οσα. Ἀγτ.Ῥ5ῦ. «491. 

- γεναµενης Δ. 

- επει] επειδη ΑΔ. 

-- προς σαββατον ΑΒ(ΣΗΙὺΤΕαὉΝΥΤ.Ι 

Ίπροσαββατον 5. Β3ΠΙ.0Δ. 1. 88. 69. 

το]. (1. Χ). | πριν σαββατον 1). απίο 

εαὐραίαπα ας. 9 ἈντνΡεί.δΗεΙ. 

ΛΠΕΙΙΡΗ. Αὐτη. (πεντά.) “Ῥυῖτηι5 εαῦνα- 

τοναπι "ἡ αοίμ. “θη ρου ΠΠ Βα δῖ "ἢ 

τι. (“απο εδί Ῥαγασσσπθ 5αμα(! 6). 

48, ελθων ΑΒΟΤΙΔ. 1. 88. 69. ΚΜΌΤ. 

Μεπιρμ. ἀοἴμ. Ατπιι (ἢ. Χ). ] ζηλ- 

θεν ασ. Ὦ. τε]. Ὑπ]ς. ο. Ῥγιτ.Ῥευ.δε 

Ἠο]. δι. (νιᾶ. Μαι. καν, 57). 

38, ἃ ΒΙΙΠΙΙΩΟ δαιια Οἱ. 1 99. Ἠῖο Ἠοππο (Ἷ. | 
40, πῖου α πας οὐαῦ Μαγῖα ΟἿ, | Ῥαϊοπιπθ 4. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΥ. 44. 
ΣΝ / / ΟΣ νὰ “1: . ὃ ἰλοΝ ος ὁ ἀπὸ Α ριµαθαίας, εὐσχή μων βουλευτή», ὃς καὶ αὐτὸς ποὺῖϊς ἀθουσίο, αἱ οὐ Ίρ5ο οταέ 

1, 98. δὲ 5 αχροσίαπς ποσπαπ ἀαῖ, οὐ αιι- 
ἘΣ 3, 69. Ὧν προσδεχόμενος. τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, τολμήσας ἀδοίον Ἱπιχοῖς αἆ Ῥήηναπι οὗ α(Π)ΕΜΡΟΤΕ, ο ρλαν τς Τσο τα Ῥομΐς οογρι5 Ίσσα. 3 Ῥηαίις 

ἰσῆ εν ρὸς ᾿τὸν' ιλᾶτον καὶ ἠτήσατο τὸ μα αμιοπι πἰκαναιας 5ὶ Ίππι οβῖεεοί, 

τα 
- 5 ΄“ 

τοῦ Ἰησοῦ. Ἱ 

44. εἰ πάλαι ἀπέθ. 

σκη 
α 

ση ῬᾺΝ δν 
σκθ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. ἘΠ σὴ μνημ 

ΧΥΠ ΠΝ 
ε]. Μαι. οβ:1-1ο. 
ΠῚ ιν. 94:1-1. 
ο. “50:1,6ἴο, 

48. ὁ απο] οτη. ὁ 

γα]ρ. οἱ. 

- ευσχηµων] δα. ὃς 1.. 

- και αυτος] Ῥορδί ην Ὦ. οι. (Οοπίσα, 

γπ]ς.) 

- τολµησας] οπι. ΒΥΥ.ΗΙ6Γ. 
- εισηλθεν] ηλθεν Ὦ. 

--- τον Ἀπίο Πιλ. ΒΙΙΔ. 98. 

ΑΟΡ. νε]. (ἃ. Χ). 

σωμα] πτωµα Ἢ αν, ΖΕ πῃ. 

εθαυµασεν] -ζεν Ὦ. Ὑα]ρ. ο. 

τεθνηκεν] ἐὶ τεθνηκει Ὁ. 

αυτον] οπι. 1. 

-- Ίδη 9» ΒΌ. Ὑιῖς. ο (αρ.ΒΙαπ.).]. 

Ἄγτ.ΗΙου. Μοπιρμ. οίµ. Αὐτὰ. «341. 

(ΟἸά. επρτα). 1 Έπαλαι ς. ΔΟΙ/Χ κέυϊα. 

16]. ϑγυγ Ῥβύ. ΗΟ]. 

ειπεν απεθ. ΔΟτ.). 

- απεθανεν] τεθνηκει Ὀ(νῖᾶ, 5αρτα). | 

Οοπίσα, χο]. 

40. απο] παρα 1). 1. (ἢ. Χ). | οπι. απο 

του κεντ. ὅτ εί. | οπι. νογ. ἢ 

- κεντουριωνος 1). 

-- πτωµα ΒΠ) ».1,.. 1. | Ίσωμα 5. 

ΑΟ. τα], ψ Πρ. ο. Μεπιρῃ. {{ 48. αυτου 

Ῥ. Βγγ.Ρεῖ. | δα. Ίοδιι ο. Μοπιρι. Ὁ 

- Ιωσηφ] Ίωση Β. 

40. καὶ 15 ΑΒΞΟΙ). το]. Μοπιρῃ,. (οἱ1, 

«ἜΠΗ. 1 ὁ δε Τωσηφ 1). Υπ]ς. ο. 8γττ. 

(Ρβι.) 1]. Βγτ.ΗΙογ. Αὐτὴ. 

- σινδονα] {8 4. καὶ «-. ΔΟ.τε]. Ψπ]ς. 

ὮΨτγ,Ῥεί,δεΗο]. οίµ. Αὐτὴ. 8. | 
οπι. ΒΌΤ,. (ο). Ἀποτηρ]ι. 

- καθελων] λαβὼν Ὦ 

212 

1). | τὰπὸ Αριµαθιας Ὁ. 

| Ἰοπι. ς.. 

44, 

[ (επηρ. αυτ. και 

ε 

61 1. Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου “Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ ἡ [τοῦ | Ἰακώβου καὶ Σαλώμη 
ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 

ΔΝ - / / 

ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη 
/ ΄ Ἂν / 

τέθνηκεν, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα, ἐπη- 
7, ο ον 3, “ 

ρώτησεν αὐτὸν εἰ ἴ ἤδη" ἀπέθανεν" 
΄- ΄ὔ Ν 

τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ 
46 α 1. α / Ἵ Ν ΑΝ 3 / 

καὶ ἀγοράσας σινδόνα, ' καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν 
μον δό 4 ἔθ / 5. Ν 2 / δη οἱ λ ἘΦ τῇ σινδόνι, καὶ | ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λε 

/ 2 / Ἂς / των 

λατομημµένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ 
ε Ν Ν 

7 ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 
Ν / Σε 43 . { 5 / ο. / Μ 

καὶ Μαρία ἡ ᾿᾿Ιωσῆτος" ἐθεώρουν ποῦ ἵ τέθειται. 

45 ον ΔΝ ουν 
καὶ γνοὺς ἀπὸ 

“ “ Ὁ Ψ / 

πτώμα τῷ Ιωσηφ. 

οὖ ασσθχεῖ(ο οοπίατίοπο 1ΠίΘΙΤΟ- 
Ραν]1ί οστη 51 ατα πιοτίττις ο55οῦ, 
35 ἘΠ᾿ ουπι οοσπογ]εςοῦ ἃ οθηίτι- 
τῖοπο, ἀοπανΙς εοτρι5δ Το5ερΗ. 
15 (958, 1.) Τοβορῇ απ{οπη τπεγσα τις 
εΙπάοποπη οὗ ἀοροπεπ5 6ΙΙΠΙ ἵπ- 
γο]νῖέ εἰπάσπο, οὐ Ῥοβιίν θπτη 
ΙΠ ΤΙΟΠΠΗΠΠΟΠίΟ αποά οταί οκ- 
οἴδαπα 4θ Ῥείτα, οἱ αἀνο]νιέ ]α- 
Ῥίάσπα δ οδππι πποππιοη{ῖ, 
37 (239, 6.) Μανία αμἴεπι Μασᾶα- 
Ίεπο οὗ Ματία ΤοδορΗ αδρἱοίθ- 
Ῥαπΐ τὶ ῬοποτοίαΣ, 

1 690,5.) ἘΠ οαπι ααηδὶςςοῦ 
εαβυαίαπα, Μαῖα Μασάα]οπο 
οὐ Ματῖα ΤασοῦΙ οί Βα]οπ]θ 6ΠΊΟ- 
ταπί ατοπλαία, τς γαπ]οηίος πῃ- 

δετοπέ οσα. 3 03151.) τὰ γα]ᾶο 

46. ενειλ. τ. σινδ. κ΄ κατεθ. αυτ.] οπι. Δ. 

(ενειλυσε 69). 

--- τῷ σινδονι] Ῥτασπι. εν 1. []- | εις την 

σινδονα 1). 

- εθηκεν ΒΟΞΌΤ,. 1. 838. 69. | ;κατεθη- 

κεν 5. Ο3Χ. τε]. | καθηκεν Α. | κατε- 

θηκαν Κ. 

- αυτον 35] αυτο ΑΜ. (οπι, Απτη.) 

- μνημειῳ ΔΟΓ. τα]. | µνηµατι Β. Βείῃ. 

11ο. (σἱᾷ. Ίωπο. καΠΠ, 58). µνηµατιῳ Ἑ. 
Βεῖι. | Ῥιποιη. τῳ Ὦ. 

-- εκ πετρας] εκ της πέτρας 1). 1. 
ΤΏ πέτρᾳ 69. 

-- προσεκλισεν] προσκυλισας 1). 1. (νιά. 

Μαΐε. καν], 60). 

- επι] εις Δ. 

- δὰ ἤπ.] δα. και απηλθεν Ὁ.(δῖς, 5οᾷ 

οπῃ, και) 1. α. (νιᾶ. Μαις.) 

47. Μαρια 15] Μαριαμ 1. 98. 

-- ἡ Μαγδ.] οπι. ἡ .1). 
- Μαρια ἡ 35 ΑΒΟΔ. 18. 38. ἃ. | ἔοπι. 

ἡ Ξ. 1. το]. (μ.Χ. Μαριαμ 1ΥΥΙ5ἱ.) 

--- Ίωσητος ΒΤΙΔ. 1. (69). Δ. Μοπαρ]ι. | 

Τ]ωση «-. ΟΧ, 98. το]. ΒΚ γυν θυ. ΚΟ. 

οῦι. | Ιωσηφ ΔΑ. Νας. 1. 251}. | 

Ίακωβου 1). {. | Τακωβου και Ἰωσητος 

µητηρ. 69. Ἀγτ.ΗΠ]ου. |. «αεοῦί οὐ 90- 

ΞοΡΗ. ο. (Άνπι. Ἰωσητος). | οἱ Ματία 

ἠποοβὶ οἱ Μανία }οδορ] ο”. 

- εθεωρουν] εθεασαντο Ὦ. ο. (νἷά. 

Ίμιο, κκ. 50). | Οοπίτα, Υαἱρ. 

-- που] τον τοπον ὅπου 10. 6.0}. ΑΥπι. 
(νά, σαρ. αν]. 6). | Οοπίνα, ΜΠ, το]. 

ΔΡΟΡ(Ι). 833. 69. συ. 

Ι εν 

- τέεθειται 

ο]. Δτπι. (τε.θυτα δῖο Δ. Πας Χ). 

τεθηται Ἱ.. | Ττιθεται 5. 1. Ἐ. τε]. 

1. διαγ. τ. σαββ.....Και Σαλωμη] οπι. Ὦ. 

-- του σαββ.] οπι. του Οὐ 88. | Οοπίτα, 
ΔΒΕΟΣΤΜ. τα]. 

- Μαρια 15] Ῥταεπι. ἡ 1. | Μαριαμ 88. 
(δις Ρῖς 1). 

- ἡ (ροδί Μαρια 25) οτι. 1,.. 1. 69. Ἐ. | 
Οοπίτα, τε]. οὐ. 

- του] οτι. ΟΧ.1. 69. ΕάΜΏΝΥΤ. (νιᾶ. 
σαΡ. χΥ. 40). | Οοπίτα, ΑΒ5ΤΙΔ. 58. τε]. 

{ 6ρτο Τακωβου, «ῇοβδερΗῖ ΑΠ.) 

--- ηγορασαν ] ΡΙΑΕΠΙ. πορευθεισαι Ὦ. (4). 

Ἀντ.ΗΠ1εν. Ατπι. (Παῦεπί 14. Ῥοξύ σαβ- 
βατου οι). 

--- ελθουσαι] οτι. 1). ο,[]. (Οοπίτα, Υμ]ς. 
τε].) 

-- αυτον] τον Ἰησουν 69. ΚΜ. γπ]ς, 

ΟἹ. (Οοπία, Απιι τε].) | αυτον απῖο 
αλειψ. Ὁ. ο[). 

9. λιαν] οπι. Ὁ. ο. Ἀγν.βδί. Άτπι, | 

Οοπία, τα]. Υπ]. «ἱ. Ἁγν.ΗΠε]. να]. 

Πίο. Αῑεα. (αρ. Ῥουί]μ. 111, 9950, 297). 
Ἔις. 1)... 4953, 

-- μιᾳ Β. 1. | τῷ µια Τ,Δ. 98. Μοπιρ], 
Έο. Ὦ.Β. 1 µιας Ὁ. | της µιας 5. 

Α.Ο. τε]. Ποπ. “165. (9291). 

--- των σαββατων Ἠ1.. 98. 69. Καὶ Εις. 

Ρ.Ε. 1 ἔοι. των σ5. ΔΟ. τα]. Ιίοπ. 

- ῑεα. (591). |. σαββατου Ὦ. ο. (Οοιι 
τα, Υυἱς. οἱ). 

48. ἱπέγοϊν!ὑ ΟἿ. [ ρεΠε ΟἹ. 
1. Βα]οπιαο “πηι. ἀπρογοηῦ Φοβίτα Οἵ, 



ΕΝ Ε δ. 
Τα]ρ.[α..].ο. σλα 3 
Βυττ.Ῥ.Ἡ. α 
Πεπαρη. 

οἴμ, Ασπι, ΖΕ]. 

ο.» 
8. ἐκ τ. θύρ. τοῦ μνημείου: 5 

ἑἀνακεκύλισται" ὁ λίθος" ἣν γὰρ μέγας σφύδρα. 
εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθή- 
μενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν" 

Ὁ Ξ δὲ λέ » “- Μὴ » θ 

ο δὲ λέγει αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμ- 
᾽ ἴω - Ν Ἂς Ν . 

Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυ- 
/ ορ 3 -/ ιο 3/ ε / “ 

ρωμένον: ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε: ἴδε ὁ τόπος ὅπου 
2 / “ “ 

άλλα” ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς 
᾽ - Ν - Πέ εν ΄ ς «α« 3 ᾧ λ Ρ κ. 

αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς "την Τα 
ον 5 ς 

λιλαίαν" ἐκεῖ αὐτὸν ὀψεσθε, καθως εἶπεν ὑμῖν. 3 
5 θ - 1 "» Ε Ἂν “ / 5 4 Ν / 

ἐξελθοῦσαι | ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου: εἶχεν ἲ γὰρ 
Ν / 

αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις" 
“- / 

ἐφοβοῦντο γάρ. 

5. ἐλθοῦσαι 

᾿ βεῖσθε. 

/ ὃς 
ἔθηκαν αὐτὸν. 

8 αἲτ 

καὶ λίαν πρωὶ ἡμιά. 
μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 

ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ὶ ἀπο' τῆς θύρας 
ἆ καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι 

καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
πα ” ἡ ή α ᾽ς ΔΝ 

τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ 
ν/ Ν 

5 καὶ ἔλεγον πρὸς 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

π]αΠ6 ππα ΒΔΑ ΟΓ Τα γοπ]πί 
δ. ΠΙΟΠΙΠΙΘΠΙΙΙΠΗ, ογίο Ίαπῃ 5016, 
3 οἱ ἀἱοσμαπί δα Ἱηνίσσπι, (185 
τογο]ναί ποβῖς Ἱαρίάσπι αν οδίϊο 
πιοπιππεπ ὃ 3 Τὺ τορρἰοΙεπίθΒ 
νἱάθηῦ τογο]αέαπῃ Ἱαρίάσπα: εταί 
απάρρο πιασπας γα]ἀο. 5 Ἐί 
1ΠΙΤΟΡΙΠ{Ο5 11 ΠΠΟΠΙΙΠΕΠ{Ο γ]- 
ἀεταπί Ἱπγοποπι 5οάσπίεπι ἴτ 
ἀοχίγῖς, εοορετίππη 5ίο]α οδη- 
ἀἶάα, εἰ οὐδιαριθγαπὸ. ὃ (332, 
33 ΟΩμ1 αἴοῖν 1115, ΝΟ το. οχρα- 
γθβοθτο: Ίαδαπῃ ΙΔ ΟΥ 5. Νὰ- 
ΖΤΕ6ΠΙΠΙ οτποϊβχπα: ΒΌΓΤΟΧΙ, 
ΠΟΠ οδὲ Πίο: οσσο Ίουις5 τί 
Ῥοσπετιπί οαπι. 7 9ος ἴτο ἀῑοῖίο 
ἀἰδειρα]ϊ5 εἴας εί Ῥείτο, απῖα 
Ῥγασσες]ῖ γος ἵπ αΗ]ασαπα: ΠΡ 
οπι γΙάσΕῖς, βίο αἰχὶς γοῬῖβ. 
8 005,5.) ΑΙ Ί]αο οχοιπί{εςδ ἴὰ- 

8 κ. Βογαπέ ἀθ τηοπιτηθηίο: Ίπγα- 
και εογαί οπΊπι ΘᾺ 5 ἴΤΟΙΠΟΥ οὗ ΡανΟΣ, 

/ οἱ ποπηϊπϊ απἰσ(παπι ἀἰκοτιπί: 
Ὁποῦ οπίπῃ. 

ὃ καὶ 

Ν » Ν σολ 5 
καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον" 

3. ερχονται] ἃπία πρωι Ὦ (ο). | Οοπίτα, 
χο]. Ὑπ]ς. οἱ. Πίοπ. 4161. (227). Εις. 
Ῥ.Ε. 

-- μνημειον] µνηµα 0"(σουσ.Σ). | Οοπ- 

πα, Πίο. Αἶεα. Εις. .Β. | αᾷ. ετι 

1. Κα. ΕἸ. Ὀ.Β. |. Οοπίτα, τε]. Πίοπ. 

Αἴ6:. (927). 

--- ανατειλαντος] ανατελλοντος Ὁ). ο. | 

Οοπίτα, τε]. πἱς. οἱ. Ιίοπ. Αἱετ. (925, 

227, 298). Ες... οὐ αἆ Μαν. 1. 2606. 

8. ἑαυτας] ἑαυτους Τὴ. | ΟΌοπαα, τε]. 

Εἰ. Ὦ.Ε. 4983. (αυτας 1,3). 
- αποκυλισει] αποκαλυψει 1). (Οοη- 

γα, το]. 25. Ὁ..) | ροδέ ἡμιν Πᾶ- 
νοπέ Ὦ. ο, | Οοπίσα, Ψαἱσ. τε]. ἔις. 

--- απο ΟΡ. 69. Ὑπ]ρ. οι. Ἔνς. Ὦ.Ε. 
(ΟἸά. Ίπο, κχῖν. 9). [ {εκ 5. ΔΒ5Τ.. τε]. 

(νά. ἆοἨ. κκ. 1). 

4. ο ἴῃ 1). ην γαρ µεγας σφοδρα" και 

ερχονται και εὑρισκουσιν αποκεκυλισ- 
μενον τον λιθον οι]. Ἀγτ.Ηϊῖον. ἰς 
αἵαπι (Σεᾷ αυτον αποκεκαλισμενον) 

Εἰ. Τ).1. (νὰ. οὐ Ἴλιο. κκὶν. 9). | Οοι- 

τ, τε]. Ψπαἱσ. νυν. [ “ΒΡ το απἴοπι δα 
Ἠοταπῃ (ογίαπα (οπεῦγαςε Γποίαο 5ιηί ρες 

{οζαπα ογΏοπα ἵεττας, οὐ ἀοξοεπάσγαπί ο 

σαο]ς απο, οὐ 5ατσοπί ἴπ οἰατίίαίο 

ὙΪΥΙ ἀαῖ πια] αξεοοπάοταπέ οµπη 60 ; οὗ 

σοπίϊππο Ίπαπ ἔμοία οδί. Ταπο Ί]]αο ας- 

οαδδοτιιπύ δα πποπΙππσηίππη οὖ νίάσπί 

τογο]αξαπα Ἱαρίάσπας {10 οπίπι” οἷο. ᾖ. 

--- ανακεκυλισται 1.. (τενο]αίαπα Ὑυἱρ. 

ο). 1 Ἱαποκεκυλισται 5. ΔΟ. το], 

(νά, εἰ Μαϊ, πκν)]. 9. οὖ Τμας, χχῖν. 

2). 

4. λιθος] 444. ἃ πιοπΗπηση{ο ΑΥ̓ΤῚ. 

ὅ. εισελθουσαι ΑΟ). τε]. (νιᾶ. Τμαο. κχῖν. 

8). ] ελθουσαι Ἑ. 

--- νεανίσκον] απίο ειδον Ὦ. 
το], 

- εν τ. δεξ.] οτι. 8γτ.Ηος. 
-- εξεθαμβηθησαν | εθανβησαν 1). 

6. ὁ δε] και Ὦ. ο. ( απ Υις.) | 

Οοπίσα, τε]. 

-- αυταις] αυτοιο Ὦ. | α4ἀ. ὁ αγγελος 

Ῥ. 1. (νά. Μαῖυ. καν. 5). 

- εκθαμβεισθε] φοβεισθαι (-0ε) ΤΠ). Ες. 

84 Μααν. 1.955. (νιά. Μαϊ.) |. Οοπίτα, 

τε]. Ες. αἆ Ματ. ἵν. 906. 

-- Τησουν] Ῥτασπι, τον Ὦ. | Οοπίτα, τε]. 
Έως. Ρἱ8. 

- τον Ναζαρηνον ΑΒ50, τε]. 

Μα. 1. ἵν. | 

τον Ναζωρηνον 69. 

Μαι.) 

--- δε ὁ τοπος"] ειδετε εκει (αά4. τον”) 

τοπον αυτου 1). 6.0}. (νιᾶ. οὐ Μαι. 

καχν]. 6). | Οοπίγα, τα], 

7.αλλα ΑΟΡΤΙΔ. 88. ΑΚ. | {αλλ ς. 
Β5Χ. τε]. 

--- ειπατε] Ῥνασπι. και ο (πευία.)Ὀ. 98. 

αοιμ. | Όοπαα, ΑΡοο (α, Χ). το]. νν. 

-- ὅτι] πάά. ηγερθη απο των νεκρων, 

και ιδου 1. (ν14. Μαΐτ. κκνΗἰ. 7). 

- προαγει] ὑπαγει Ο. | ιδου προαγω Ὁ. 

--- αυτον] µε Ὦ. 

Ι Οοπίτα, 

ΕἸ. δα 

τον Ναρωραιον 1Δ. | 
|. οπι. Ὁ. (νὰ. 

7. ειπεν] ειρηκα αὐ. (Οοπαᾳ, 

γαἱρ. ο). | ειρηκεν Δ. 

8. 80 ἱπῖ:. Τὲ απαπι απάἰνὶδεοπί ΒΥ2Υ.Γ50. 

δεΠο]πῃς, Αιπι. 

--- εξελθουσαι] 844. ταχυ 5. Τὰ. ] οἵη. ΑΤΏ 
ΟΌΙΧᾷαῦ νἱά. ο βραῖ.)Δ. 1. 38, 69. Ε' 

πα ΚΎΒΌΨΤ. νυῖρ. αἲἲοβ. γττ. 

Ῥει.ΚΗε]. Ἀγτ.Ηίεν. Μρρη. οι. 

Ατπιι ΖΕ 1. 
- γαρ Ροβί ειχεν ΒΏ. Ὑπ]ς. αἲλ.ο,[]..ῖ. 

Ῥγτ.Ρεί. Μειμιρῃ. Αππι 00. | {δε ς.. 

ΑΟ. το]. Ἀγτ.Ηε]. οὐ. (ἢ. Χ). 

--- τρομος] φοβος 1). (νἱ4. Μαιῖ, καν, 

). 
-- ειπον] ειπαν Ὁ 

Ῥο5ἱ νου. 9. δαυδο]ρίο ΚΑΤΑ ΜΑΡ- 

ΚΟΝ ἵπ βθουηᾶᾷ εολαπηπᾶ ρασίπαο 1ο- 

αἴέατ ἴῃ Ουᾶ. Β (οοαπημᾶ΄ τον ᾶ νασιᾶ, 

το]ο(ᾶ), οὖ ἴῃ ραριπὰ 5οφιοπίο Ἱπαῖρῖε 

Ἐναησο]πι Τπισαα. ΤΠ οοἹσίῖριις απ(ἱ- 

φιιὶς νεγδιοπῖς Αππποηας 51 5. ρυΪ ΟΠ πὰ 

ευαγγελιον κατα Μαρκον ο Ἱορίιι: 

οὐ ὕπο βῖνθ οπαπί Ῥαγίοτη Ἠα]ιις 

εναησοµῖ τοΠαπατη, 5ἶνθ οπι Ἠονο 

Ενα]ο ευαγγ. κ. Μαρκ. πα ον ποίπίαπῃ. 

Ματοιπα ἴρβαπι Ἠῖο Πποπα Ππηροδαΐςεο 

Ἰναηρο]ίο διὸ ἰοδίαπίατ ο εοηρίοτίριας 

απϊηιιῖς ποπ]. Ειδεδίιν Ίαος 118- 

Ῥεῖ, κατὰ τὸν Μάρκον μετὰ τὴν ἀνά- 

στασιν οὐ λέγεται ὠφθαι τοῖς μαθηταῖς, 

4. νἰάεταιὲ Οἱ. 1 5. πιοπιασπξαια ΟἿ, 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

πενθοῦσιν καὶ 

Α0}. 
πχ. 

1. 38. 69. 
ΕΟΓΗΙΚΜΡΌνΓ. 
ἃ σ0.50:9, εἰς.  ἐἑπτὰ δαιμόνια. 
9 μι. 8:9. 
9. ἀφ᾽ ἧς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, 

5 / 

ἠπίστησαν. 
{ Τα. 54:13, οἷο, ΤΣ 
Ἱ Θοιι. 

ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 
14. [δὲ] 13 ὕστερον ἢ 

᾽ ,ὔ » -“ ο) ο 

ανακειµενοις αυτοις τοις ένδεκα 
μα ΄ Ν » / ἣν 3 / » προ Ν 

ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ 

᾿ ἐκβεβλήκει 

Ὁ ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς 

κλαίουσιν. 
ον τσ ᾿ , Ψ π᾿ τ Ὁ ΄ ε 5 ον 

κακείνοι ἀκούσαντες ὅτι ῷ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς 

ΔΝ Ἂν “ { Ν 5 3 “ κ“ 

μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν 

ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν. 
κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς" οὐδὲ 

ΧΊΟΣ 

" Δ᾽ Ἀναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶ- 3 ϑυυροπδ δυίοπι Ἰπαπο ρυΐπια 
“Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, παρ᾽ ἧς" «αρα ἀρρᾶγιῖν ρτίπιο Ματίαο 

Μασάα]επο, ἆο «πα οαἰεσεγαί 
5ορίοπῃ ἀποπποπία, 10 ΠΙᾺ γαᾷοις 
παπα νΤε Π15 αἰ οππ 60 {16- 
γαπῦ. Παροπῦας οὐ Βοπίρις, 
Ἐν ΠΠ απάἹεηίος απία νῖνοτοί 
οἱ νίδις οςεοί αΏ 68, ΠΟΠ 016- 
ἀἰάσογιαπό, 

᾿Ξ Ῥομέ Ἰαοο απίθπι ἆποβιβ 
ος οἷβ απιρπ]απίίοας οβίθηςιις 
οδί ἴῃ α]ία οβῖσία, οππνας ἴπ 
γῖ]απα, 15 Ἐν 111 οιπ{έος ππιπεῖα- 
γοταπέ ορίοτῖς: που 1118. ογσοῖ- 
ἀεταπί, 

14 Νον]βαίνης γοοππιοπ τις 
1115 ππάσοῖπι αρραγαίδ, οὐ οκ- 
ῬτοργανΙς ᾿πογο αι]! αΐοιη. 1]ο- 

(ᾳπαο οχοϊανίε ος Ἐικουίο Ὑοίου ἴῃ 

Οοπηπποπίατίο ἴθ Ματοιπι, ἴοπη, 11. Ρ. 

308. 64. Μαίι]μαεῖ. Μοξᾳιπο, 1775. νἱὰ, 

οὐ Νου. Τορί. Μαιιιαεῖ. 11. 269}; (ὁ ααϊ- 

θὰ γοοίθ αἰοῖν τίοφρασλίας, “ απο 

ΒΟΥΙΟΥΘ. ποπ. Ῥοϊιίςεος εἰ Ῥογίσοραπι 

ἁπρίαπα αρπογίβροῦ”. (Οοτηπι, ΟπΙε, ἢ. 
900). 

Ἐπδερίας ἴῃ Θκαεφοπίθι αὐ ἡΙατί- 

πιό, αδὶ ἴῃ ἀπρίαπα γοσαίαχ πῶς παρὰ 

μὲν τῷ Ματβαίῳ “ ὀψὲ σαββάτων" φαί- 

νεται ἐγηγερμένος ὁ σωτήρ, παρὰ δὲ τῷ 
Μάρκῳ “πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων," 

προ ἀῑοΙί, τούτου διττὴ ἂν εἴη ἡ λύ- 

σις ὁ μὲν γὰρ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ τὴν 

τοῦτο φάσκουσαν περικοπὴν ἀθετῶν, 

εἴποι ἂν μὴ ἐν ἅπασιν αὐτὴν φέρεσθαι 

τοῖς ἀντιγράφοις τοῦ κατὰ Μάρκον εὐ- 
αγγελίου. 

γράφων τὸ τέλος περιγράφει τῆς κατὰ 

τὸν Μάρκον ἱστορίας ἐν τοῖς λόγοις τοῦ 

τὰ γοῦν ἀκριβῆ τῶν ἀντι- 

ὀφθέντος νεανίσκου ταῖς γυναιξί, καὶ 

εἰρηκότος αὐταῖς, “ μὴ φοβεῖσθε, Τησοῦν 

ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνόν"᾽ καὶ τοῖς ἕξης. 

οἷς ἐπιλέγει, “ καὶ ἀκούσασαι ἔφυγον, 

καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ." 

ἐν τούτῳ γὰρ σχεδὸν ἐν ἅπασι τοῖς 

ἀντιγράφοις τοῦ κατὰ Μάρκον εὐαγγε- 

λίου περιγέγραπται τὸ τέλος" τὰ δὲ ἕξης 

σπανίως ἔν τισιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσι φε- 

ρύμενα περιττὰ ἂν εἴη, καὶ μάλιστα εἴ 

περ ἔχοιεν ἀντιλογίαν τῇ τῶν τῶν λοι- 

πῶν εὐαγγελιστῶν μαρτυρίᾳ, ταῦτα 

μὲν οὖν εἴποι ἄν τις παραιτούμενος καὶ 

πάντη ἀναιρῶν περιττὸν ἐρώτημα. αρ. 

Μαϊ. ΒΙρ]οί]ι. Νονα Ῥαΐν, ἵν. 955. 

Ῥυβῦ νου, 8. Τυιβο θ᾽ «αποπος δι 
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ΠΟ ὩΡΡοβιιΐβεθ οοπείας; απῖ οπῖπι ἴπ 

οοα1σῖραδ. ποπ] αἀάππίας ρα 

5πηῦ : Ἰπᾷο νἰάσίαν Απιηοημισι γο]]- 

4105 γοΥδίΙ5 ΠΟΠ πσπογίβδο. 

ποροπίας Ἀγεδοπς (δοιι [ογέαββο 

Ἠοδγολίας ἨΗἱογοδο]γππϊναπητις) ἀῑοΙί “ ἐν 

τοῖς ἀκριβεστέροις ἀντιγράφοις τὸ κατὰ 

Μάρκον εὐαγγέλιον μέχρι τοῦ "'ἐφο- 

βοῦντο γάρ," ἔχει τὸ τέλος. (Ποπ!, Π. 4ο 
Ἱιοριγτεσίίοπς). 

Ὑπείον Απιοσμοπις ἰοῦ ὅτι νενό- 

θευται τὸ παρὰ Μάρκῳ τελευταῖον ἔν 

τισι φερόμενον.... παρὰ πλείστοις ἀντι- 

γράφοις οὐκ ἣν δὲ ταῦτα τὰ ἐπιφερό- 

μενα ἐν τῷ κατὰ Μάρκον εὐαγγελίῳ" 

ὡς νόθα γὰρ ἐνόμισαν αὐτά τινες εἶναι. 

οἳ Ῥυρίεα ἀῑοΙ 56. βου σοραι αΙΙπΙαΠι 

αζά]άΙεεο οκ αποἰοτ]ίπία οχεπιρ]ατ]ς 

Ῥα]οξήπί, (γιά. Ν. Τορι. αὐ. Μαιίμασ], 

Π, 969). 

Ῥθυογις Απίιοσμοητις {ογο οπ4οπα Ία- 

Ῥαΐ απο ἄτες. Ν 55. 

ἨΙατοπγπας ἰοδία ία ----- Μαγοὶ ἰοβιῖ- 

ΙΠΟΠΙΙΠΗ, απο Ίπ ταχῖς [οτί Ἰέναπρο- 

15, οπηπῖ τις ἀγασσῖαο Ηλχῖς Ῥασπο Ίος 

οπρίπ]απ. Ώπο ποη Παδεπή ας” Δά 

Ἠεκινίαπα, Ωπαςς. 11. δα, Ὑ 8118], 1. 

819. (564 νἱα. οὔἴατῃ αά. νου. 14). 

γυ. 9---90 πον μαϑεηὶ Ὦ. κ(νϊα, Ἱπι- 

τα). ΑππιιΜΘΟ. γοχεῖο Άταρς (ἢ ΒΙΡ- 

οι. αὖ. Νο, 1: 4ο 1.. 1. νἱᾶ, Ἱπίτα, 

ΤΙ Ἱοσαπίαγ ἴῃ το αἱ. ΑΟΡΧΔ. 89, 69, 
ἘΕ ΗΕ αΗΚΜΡΌΥΓΡ. Υι]ς. αἲ ιο, 

θα. Ἀγαν Οτι 50. ΗΟ]. (νιά. Ἰπβα). 
ΒΥγ.Ηῖου. ΜοπιρΗ, ἄοιμ. ΑΙ. (πὰ 
οσ6]οῖδας γουσπονίρα»). “11. (ντ. Ἱη- 

ἔνα). Ίτοπ. 188. ((γαοσο ἃ}. Ο11ΠΙΟΥ, 

Οαῦ, ἴῃ αἀάοπα1θ). Πἱρρ. Ώο Οµαιῇς. 

(0.945. εὐ αρ. Οοἵο]ογίατη. 1, 891). 1πᾶ6 

οσγΙογος. ΤΟΥ 5. Πιῖ18. Ἠαπο ρογίζοραπα 

Ίππη. 1π. Βοσπᾶο. βοσμ]ο ]οσίαπα Ες 

τη τα πὴ Ἠα]ας ον σολ ραγίονα: εἰς 

1ῃ πηπ]1ς οχοπιρ]α τας ἀο που, πος ἃ 

Μαγοο 1μδο εοπεοτρίαπα {ιο Ῥιία- 

τρϑίτιν. 

Ῥοβύ νοεγ. 8 Πποπι τι νἱά. 

Ἐναηρο]ῖο ἴῃ Τ,. οὐ έμπο ἈΔα ραν φερετε 

(.ο, -ται) που και ταῦτα - - - - - ον’ 

Παντα δετα παρηγγελµενατοις περι τὸν 

Πέτρον συντόμως εξηγγιλαν. μετα δὲ 

ταυτα και αυτος ὁ Ἰησοῦς απο ανατο- 

λης και αχρι δυσεως εξαπεστιλεν δι αυ- 

των το ἱερον και αφθαρτον κήρυγμα της 

αιωνιου σωτηριας εἰς /ετε ἤς(Υἱὰ. πα). 

Ἁγτ.Ης]. (αάά. Απιοη.). Τπ ᾖ, 5ἷο “οπι- 

πῖα αππίοπη απΠαθοή(τιο Ῥγασσσρία αγαπη 

οὐ απ οππη Ρισγο []. οπτη Ῥοιτο] οταπί 

Ἠπον]έον εχροβιογιηί. Ῥοεί]μασο οὗ 1ρ8ο 

1ποδας πάρατιῖζ. οἱ αὖ ογἰοηίεπα πιβά τι. 

πδαιιο 1Π ογἰοηίοπι. ΤΙ Ὁ ρου Π]ος 5απΏς- 

{απ οἱ Ἱποογγαρίατη (αὐ. ρτασᾷἹσα[ίο- 

πο ἘΣ, ποτ ἢ 2) 58} 015 αοίογηαθ, ΑΠΠΟΠ.” 

Οσο. 2.1]. γι.α. παθοηῦ, “ἘΠῚ οπή ρου- 

ἐοοϊββοηῦ ἀἴσστο οπιπῖα πάπα Ῥγασεσορ]ε 

Ῥοεϊτο οἱ 515, οἱ Ῥοδίφπαπα αρραγ]δεοξ 

118. 4οπΗΙΠΤ5 οδιις Δ. ΟΥ̓́ΤΙΙ 5οἱ1β. τιδαιιθ 

Δ οοβδΗΠΗ, ἀἰπιϊδ]ί οο5 αἱ ῥργασἴσατεπε 

Ἐναπσοαπα ΒΑΠΟΙΗΠΑ απο] πο. ΟΟΥ- 

ταπαρίξας, 1π. 58] πο Πὶ ποἴθγηαπα,” 

Ῥορίοα Ἰαῦεί 1, εστην (1.6. -τιν) δὲ 

και ταυτα φεροµενα μετα το '' Ώφοβουν- 

19. οκ 15 ΟἹ. { 14. θογιιὴ) ΟἿ. 

κ. 

πη ΟΠ ἐπι. 

; 
Ὁ 
᾿ 



ΠΟΥ 10. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ο “ / ΕΘ » «ιν - Β ος, ψ σκληροκαρδίαν, οτι τοις θεασαμένοις αυτον εγηγερ”- ὕὰπὶ εξ Δαν ήαπι εοτά1ς, απῖα τν. [0.]Ρ. Ε΄. ᾿ ἐπ ΤΑΣ 5 ααΐϊ γἰάσναπέ θπι ΓΘβΙΙΓ- 

Ἰαππρη. μενον ουκ επιστευσαν. τοχῖδεο ΠΟῚ ογοΙάσγαπέ, 
(64ο Ἡ,) Ασπι, 01. Ίδα 9 3 » - / 5» Ν / 15 Ξῆς - Ξ 
8 Η “και ειπεν αυτοίς» Πορευθέντες εις τον κοσμον τὸ αἰχῖν. οἷβ, Ἐπιηΐοβ ἴπ 
νο 5 Ἢ δ . ΄, { ΄ ΡΥ / ΠΙΠΠΕΤΠΙ ΠΙΥογΒΙτη ργασδ{σαίο 
ναι απανγτα κηρύξατε το εὐαγγέλιον πασῃ τη κτισει. οναπσε [πα οπιπΙ οτοβίπτας, 

ἘΜ Εν ορ-το, 16 ε / ν ν / νε Α΄  Ωαά οὐρα! θυ οἱ Ὀαρεῖσαίις 
ασ” ο. ο πιστευσα» και βαπτισθεὶς πας ὁ δε Πιοτῖς κεανις οτί, απ νογο 

᾿ » / -“ ΄- Η . . α α εται. σημεῖα ὃε τοῖς πι- ποια εγεβϊἀοπί εοπάεπιπαβίδς. 
ὃ 8υχ.Οσί πι σασαις, Κὶ Τακριθήσ κ. δι 17 Βίσπα δῦο ΠῚ 605 (αἱ ογεᾶῖ- / Ἐ, / “ / » Ἄν πον / 

στεύσασιν ᾿ ακολουθήσει ταῦτα - ἐν τῷ ὀνοματί µου 
/ » “-“ ,ὔ / 

δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν 
- γε “ ᾽ “ Ἂ ΄ / 

ταῖς ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν, κἀν θανάσιμον τι 
Α ᾽ Ν ΄ Ψ ας αλ 2ο. 4 - 

πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ". ἐπὶ ἀῤῥώστους χεῖρας 
΄, -. ο 

ἐπιθήσουσιν, καὶ καλώς ἕξουσιν. 
Ν 53 ΄ πο “ἊΨ, ΔΝ Ν ω 

19. Ὁ μὲν οὖν κύριος Τησοῦς , μετὰ το λαλῆσαι 

17. λαλησ. Γκαι- 
ναῖς} 

18. [καὶ ἐν 
χερσὶν] 

Ά Τα. 94:50. 
Ἀσὶς 1: 0. 

19. μὲν [οὖν 
- [Ἰησοῦς] 

Ἷ 

ἀουῖηῦ Ἠαθο 5οηπθπ{Ητ, 1Π πο- 
κ ν΄ ΠΠΙΠΟ ΊΠθΟ ἀποπιοπία οἱσῖοηπε, 
και Ἰϊηρεῖβ Ἰοᾳποπίας πονῖβ, 18 66υ- 

Ῥοπίας το]]οπί, οὖ 5ἱ ππογεΙ{ογιπι 
αι Ῥ]ροτίπέ ποπ 608 ποσεβῖξ, 
ΒΈΡΘΥ ασγοίο5 ππαπι5 Ἱπροπεπί 
οὗ Ῥεπο Παβεριαπ{, 

19 Έτ ἀοπαῖπας απἱάσπα Ῥορέ- 
απατῃ Ἰοσπύ5 οί εἰς, ααδιπιίας 

το γαρ" ον - ----- ου Αναστας δε κτλ. 

ἃ ΠΠ. εναποοΠ1, 

1π Οοᾶ. 1. αἲ ππηπΙαπα ρασίπατη 11- 

τοτῖς ταῦσῖς, ἔν τισι μὲν τῶν ἀντιγρά- 

φων, ἕως ὧδε πληροῦται ὁ εὐαγγελιστής" 

ἕως οὗ καὶ Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου ἐκα- 
νόνισεν" ἐν πολλοῖς δὲ καὶ ταῦτα φέρε- 
ται" οὐ ὕππο βεηπῖίας πᾶθο Ῥετίεορα 8 

χθ](ιιο ογαπσοα]ῖο εο]ποία, 

«αναστας δε] ἴπ Ἠαιτα Οὐ, (ΟἿ που 11- 
αποί,) { οπι. δὲ 69. | αάά. ὁ Τησους 69. 

Ἐ /ι Μπιφ. Τοι. οι). Αὐτὰ. | Όοι- 

γα, γαρ. αἴ, 

--- πρωτῃ] τῷ μιᾳ Εις, αὰ Μαν.]. 358. 
9506. δἱς. 357. Βαρρ]. κα Μαγ. 801. 

-- σαββατου] -των 1. Κα. Μεπιρῃ.ΜΟ5. 

Εἰ. πἆ Ματ. 1. 955. Βπρρ]. 801. | Οοπ- 

ία, Έως τα Μδν. 1. 906. δὲ. 957. 

-- εφανη πρωτον ΔΟΙ, τε]. | εφανερω- 

σεν πρωτοις Ὦ αγ. Ἰπρωτον] οπι. 
Αππη. ΕἸ. 357. (ροδῦ Μαριᾳ Ἐιδ. 901). 

- Μαρια] Μαριαμ Ο. | Οοπίτα, ΑΓ). τε]. 
Έα, Ρ19. πα 

-τῃ Μαγδ.] οτι. τῃ Ὦ. | Οοπίαα, τε]. 
Εἰιω. Εἱ5. 

- παρ ἧς 0Ο,. 85. | {αφ ἧς 5. Α 

ΟΥ̓Χ, τε]. Εις. Ρῖς. (σἹά. Ταῖς, νη]. 9). 

ἄσοαπα Ὑπ]ς. ο. 2 

10, εκεινη ] 884. δε ο (πε νι.) οι. Ασπι. 

Ἰ οπι. ΑΟ. τε]. Ὑπ]ρ. αὖ ἴ]α ο”. 
- πορευθεισα] απελθουσα Ἡ. 
-- τοις] Ῥτασπι. αὐτοῖς Τ). 

--- γενομενοις] γινομ. 69. 
-- μετ᾽ αυτου γενοµενοις πενθουσιν και 

κλαιουσιν] 115 αὶ Ἰασεβαπί εἰ Βεραπε 

ουπι Ίρεα Ἀγτ.Η]ογ, (Ατπι,) 

11. κακεινοι ΑΟ ΡΥΧ. το]. Ὑπὶρ. ντ. 

κο 

-- 

Ῥει.δεἨσ]. ἀοἴ. Ατπι. 491. | εκεινοι 
δε ΟΥ̓’ κέυϊά. Μεπιρῃ. | εκεινοι 1.1]. 

[ας ΠΠ] 6.0}. 
11. εθεαθη] Ρο» ὑπ᾽ αυτης Δ. 

- ηπιστησαν] και ουκ επιστευσαν αυτῃ 

(αυτῳ3) Ὁ. 

19. μετα] Ῥϊαεπι. και 3. 

- περιπατουσιν] οἵη. 1. 

18. εκεινοις] -νοι 11. []. Αππι.Ζοµ. (Οοι- 

ία, ΜΑΡ.) 

14. ὕστερον δὲ ΑἸ), 1. ο]. Ἀγττ.Εευ.δε 
Ἠσ]." Μεπιρῃ. (2 18.) | Ἀοπι.δες. 

ΟἿ, τε], ὙΥμ]ς. Ατπι. 

--- αυτοις] οπι. Ἡ.. 

-- εγηγερµενον} οπι. Χ. | αάᾶ. εκ νεκρων 
ΑΟ3ΧΔ. 1. 98. 69. Ῥγτ.Ηο]. Αππι. | 
οπι. ΟΡ, τε]. Ὑπὶς. ο. Ἀντξεί. 

Μοπιρῃ. ΑΠ. 

-- δα Απ.] αἲά. “Ἐπ 1 βδ βίοι θρδηῦ 
ἀῑσθπίας, ϑαθοα!ιτη Ἰδιά Ἰπϊατίτατ!β 

επΏείαπίῖα (“Βα βαΐϑπδ᾽" ἴῃ τἀπὸ 604.) 

οβύ, 4186 ΠΟῚ εἰπ]ξ ΡΥ Ἱπππηπππάος ερ]τ]- 

{π8 γοταπι εί αρρτεμοπά1 υἰτπίοτη: 

1ᾷ6ἵγσο Ίαπα ΠΊΙΠΟ ταγοε]α Ἰαβδίαπι ὑπαπη.” 

Η[ετοπ. εοπῖ. Ῥε]ασ. Π. 15 (εᾱ. Ὑα]]ατεῖ. 

Π. Τ44, 5): ἀῑοῖε, “1π αραξάατα οχοπῃ- 

Ῥ]απίρας, εκ τπακίπηο ἴῃ ἀταοςῖς οοα1ε]- 

Όα5 ᾿πκία Ματοπτα ἴῃ βπο 6]ας ογαηρε]]1 

ΒΟΥ Ρέις (μαπο οχοῖ(αέ νετ. 14, οὐ ρο5- 

θα 486 5αργα.) Βοᾶ 4110] πο γοξϊσίαπι 

απίάετα [8115 Δ ἁΠίαππσπΙ Ἱπγοπίέατ, 

15. αυτοις] προς αυτους Ὦ. 

- ἁπαντα] οτι. Ὦ αὐ. Μεπιρῃ. 

- κηρυξατε] Ῥταετη. και 1). ο. ὅσ. Ης]. Ὁ 
(Μεπιρῃ.) «3. [ Οοπίτα, Α(Τ.. τε]. 

Ὑπ]ς. Αππι, ΓὈντ.Ρεί,] 

16. ὁ πιστ.] Ῥτασπ. ὅτι [ Ὀ]. 

16. βαπτισθεις] ΡΙΔ6ΠΙ. ὁ Τ,Δ. 

17. ακολουθησει ταυτα ΟἿ. | παρακο- 
λουθησει ταυτα ΑΟ’. 58. | Ίταυτα πα- 

ῥακολ. 5. ΟΡ]. τε]. Ὑπ]ς. ο. ὅγιτ. 
Ῥει.δ.Ηε]. (Μεπιρῃ,) Πίρρ. 4ε Οµατ. 
(245). ΓΑιπι. 41.] 

--- εν τῷ ον.] επι τῳ ον. 1. (Οοπίτα, 

ΗΜρρ.) 
--- εκβαλλουσιν οὐ λαλησωσιν [Γ]. 

-- λαλησουσιν] 84. καιναις -. ΑΟ: 

[Ὀ1Χ-. τε]. Ὑπ]ς. ο. Ἀγιτ.Οτί.Ρεἰ.δς 
Ἠε]. (Έ11:) [ οπι, Ο"Τ,Δάγ. Μεπιρῃ. 
Άνπι, | απίθ λαλ. Ηρ. 

15. και εν ταις χερσιν ΟἸ,ΧΔ ὅτ. 1. 38. 

ΜΣ. Ἁγιν,ΟτιδΗσο]Ἡ Μεπιρῃ. Ατπι, | 

ἔρτῃ. ς΄. ΑΓ]. τε]. πρ. ο. Θγτ.ΡΕί. 
«Ἐῆι, ΠΗερρ. 4ε ΟΠαΥ. (245). 

- ποιωσιν [3.] 

--ου μη] ουδεν Ο0"(σουτ.Ὀ). | Οοπία, το]. 
Ηΐρρ. 

-- αυτους] αυτοις Δ. | Οοπία, Ηρρ. 

- βλαψῃ ΑΔΑΟΓΡΊΤ/ΧΔ. 1. 88. 69. ΒΕ' 
Ἠι.αΗΚΜΡΌΥΤ. | Ίβλαψει ς. 
ΗΠρρ. 

19.ουν ΑΟΙΓΡΊΧ. τε]. Ῥγτ.ΗεΙ. Ίτεπ. 

«. (αρ. Οταπιογ. ο οοᾶ. ΗΔ]. 5647). 

ἑεαπίάεπα” Πρ, ο.[]:6ἳ. Ἁγιτ.Οτί,δεΡεί. 

«πι. ἴγεπ.188. | οπι. ΟἿ... Ατπις 
--- κυριος] οτι. Ἡ. 

- ἴσους ΟἾἾ,Δ. 1. 38. ΗΚ. Υα]ςσ.ΟἸ. 

ο. Ἀνττ.Οστ.Εςέ.δεΗο]. Μεππρῃ. Αὐτη. 

1. Ίτεῃ. Τα. 188. | ἔοπι. 5. ΑΟϑ 

Π)]ΣΧ. τε]. πι. φὶ. Ίτεπ. άγ.(αρ.Ο18- 
ΠΘΥ.) 

14. ααἴα 115 ΟἹ. 1 ογεάεταπὲ ΟἿ. | 18. ποπ 
οἷβ Οἵ. αερτο» Οἵ. | 19. ααἰάσπα 6585 Οἵ. 
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ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. ΧΥΙ. 20. 
κ . ἡμὴ ᾿ / Ν Ε Ἂν; ΄ . . . ΟΡ αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν ουρανον καὶ ἐκάθισεν ἐκ εϑὺ 'π οπο]πῃ εἰ 5θα δ ἃ ἀοχιτῖς 

ο ο ὃ ο 5. θεοῦ" ο τς δὲ ὁ θὀ αρ 4οἱ. 50 ΠΙ|ΐ απἴοπα Ῥτοίεσί Ῥγαθ- 
τπτ ΜΠΣ εξιῶν του σεου εκεινοι ε ἐξελ οντες ἐκήρυξαν ἀἰσανοτιπί πθίαιιθ, ἀοτηῖπο ϱο- 
ΘΚ τοῦ Ῥ. - - / - ο... ορεγαπίο δ 56ΓΠΙΟΠΕΤΗ σοπΒΓΠΙ- 
᾿ ΕΞ παντάχου, του κυριου συνεργουντος, και ΤΟΝ ΛΟΥΟΨ απίο κοποπβΡιραὶρηϊς, Απιοῃ. 

το. χα. . “ Ν “ » / 

ποαρ]ι.Άττα.λ. βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. ἷ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

19. τον ουρανον] τους οὐρανοὺς ϐ9. 

(Οοπία, 1γεπ. (γι) 

- εκ δεξιων ΑΤΙΧΑ. τε]. Ίγεπ. (αρ. 
Οταπιογ.) | εν δεξιᾳ ΟΔ. | εν δεξιων [9]. 

- θεου] πατρος 1". Μεπιρῃ. | Οοπίτα, 
το]. Ίγεπ. ἄν. (αχ. ᾳ. 4001.) 

90. δια] οπι. 1.. 
- δ Ππ.] 444. αμην δέ. Ο"ΓΌΊΤ,ΝΔ. 

69. τε]. Απι. Ῥγαφ. ο. Μεπιρῃ. 21}. 
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Ι οπι. Εἶσ. ΑΟ’. 1. 98. Υπ]ρ.ΟΙ. αἲἩ. 
Ῥντγ.Οτέ.Ε5{.δςΗε]. Αππι. 

Βιηκοπίριο, κατα Μαρκον Ἑ(εαρτα δᾶ 

νετ. 8). | ευαγγελιον κατα Μαρκον ΔΟ 

1,Δ. 98. Ε(ΠΟ(Κ)ΌΓ. | ευαγγελιον κατα 

Μάαρκον ετελεσθη αρχεται πραξις αποσ- 

τολων [7]. | δα, στι. αχ' ΗΚ. «44. 

στι. «ψ' Ἰ. | αἀά. αὔαπι το κατα 
Μαρκον ευαγγελιον εξεδοθη μετα χρο- 

νους δεκα της του χριστου αναληψεως 

ΚΒ. (5ιο 33 εεά ἅγιον ευαγγ. οὐ κυ- 

ριου). εχει στιχους αχ ὃ. | ευαγγελιον 

κατα Μαρκον εγραφη και αντεβληθη 

ὁμοιως εκ των εσπουδασµενων εν στι- 
χοις αφῦ. κεφαλαιοις σλξ. Α(απὶ ῖς 
Ιποῖρῖέ.). 

19. βοάοὺ 61. | 20. οπι. Αππο ΟἿ. 











ΓΑ. μα. ή 
νὴ Γ΄. ὩΣ 2." ἜΝ ἐν, Ἧι 

δ Υ 
ὡ. 




